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Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, συνεχίζοντας την 
παράδοση της προσφοράς και της συμβολής στην 
ανάπτυξη της πνευματικής ζωής του τόπου μας, ορ
γάνωσε τις καθιερωμένες πλέον Ειδικές Μορφωτικές 
Εκδηλώσεις "ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ' και κατά την 
περίοδο 2002-2003. 

Η παρουσίαση των σύγχρονων επιστημονικών 
επιτευγμάτων στον χώρο τόσο των θετικών, όσο και 
των ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και η προβολή 
του κοινωνικού χαρακτήρα της επιστημονικής έρευ
νας εξακολουθούν να αποτελούν, κατά μείζονα λό
γο, τα καθοδηγητικά κριτήρια και τον στόχο των δια
λέξεων, που εντάσσονται στο Μορφωτικό Πρόγραμ
μα του EIE. 

Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις και λαμβά
νοντας υπόψη τις τρέχουσες ιστορικές συγκυρίες, 
θεωρήθηκε σκόπιμο να περιληφθεί στο πρόγραμμα 
αυτής της περιόδου ένας κύκλος με τον γενικό τίτλο: 
«ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟΥΣ 
ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ» σε συνεργασία με το 
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Ιδρύματος. 

Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται τα κείμενα 
των δέκα ομιλητών που πραγματεύτηκαν τις μεταλ
λάξεις των ταξιδιών στη μακρά ιστορική πορεία του 
ανθρώπου και το ταξίδι με αιτίες ποικίλες: εμπόριο, 
πολέμους ή λατρείες- τα χερσαία αμαξήλατα οδικά 
δίκτυα και τα ελληνικά πλοία στην αρχαιότητα- τις 
θαλάσσιες και χερσαίες επικοινωνίες στη διάρκεια 
των σκοτεινών αιώνων στο Βυζάντιο καθώς και την 
ιερά αποδημία, όνειρο και επιταγή κάθε χριστιανού 
και στα μεταβυζαντινά χρόνια. Ένα άλλο θέμα που 
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παρουσιάστηκε είναι οι μηχανισμοί διακίνησης και 
απόκτησης ιερών και αρχαίων κειμηλίων αλλά και 
φυσικών και καλλιτεχνικών αξιοπερίεργων αντικει
μένων από τους δυτικοευρωπαίους. Με τους οδοι
πόρους και τους προσκυνητές στους δρόμους της 
Ανατολής τους χρόνους των μεγάλων ανακατατάξεων 
που επακολούθησαν οι μεγάλες ανακαλύψεις αλλά 
και, τις πληθυσμιακές μετακινήσεις και τους εμπο
ρικούς δρόμους από το Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα 
τους τελευταίους αιώνες, οι ομιλητές ιχνηλάτησαν 
επίσης τις συμβολικές μετατοπίσεις των «ασάλευτων 
ταξιδιωτών» που περιπλανώνται χωρίς να μετα
κινηθούν στην ελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα. 

Στο τέλος των ομιλιών, οι οποίες έγιναν στο 
Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του EIE κατά το 
διάστημα από 4 Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2003, 
ακολουθούσε συζήτηση μεταξύ ομιλητών και κοινού. 

Επιθυμούμε και από τη θέση αυτή να ευχα
ριστήσουμε τους ομιλητές και όλους όσοι συνετέ
λεσαν στην πραγματοποίηση της σειράς των ομιλιών. 
Ειδικότερα την Δρ. Ιόλη Βιγγοπούλου, ερευνήτρια 
του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών για τη συμμε
τοχή της και την πολύτιμη συμβολή της στον σχε
διασμό του κύκλου αυτού. Τέλος ευχαριστούμε ιδιαί
τερα την ALPHA BANK για την οικονομική ενίσχυση 
της παρούσας έκδοσης. 

Ελένη Γραμμαπκοποϋλου 
Υπεύθυνη του Προγράμματος 

των Ειδικών Μορφωτικών Εκδηλώσεων 
«Επιστήμης Κοινωνία» 

ι 
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Ταξίδια, πλοία και περιηγητές 
Λούκια Δρούλια 

Ομ. Διευθύντρια Ερευνών ΚΝΕ/ΕΙΕ 

Περίπλους, αποδημία-εκδημία, οδοιπορία, ιερή 

αποδημία, θαλασσοπορία, ταξίδι,1 εξερεύνηση, 

περιήγηση, είτε με την αρχική σημασία του όρου2 

(ξενάγηση, γεωγραφική περιγραφή), είτε με τη σημε

ρινή, τέλος κρουαζιέρα, λέξεις όλες αυτές που σημα

τοδοτούν την ανάγκη του ανθρώπου, από τα πολύ 

πρώιμα χρόνια ως τις μέρες μας, για κίνηση, για 

μετακίνηση, με ποικίλα κάθε φορά κίνητρα. Εξωτερι

κά ή εσωτερικά, ή και τα δυο ταυτόχρονα. Βιοτικές, 

πνευματικές και ψυχικές ανάγκες, ακόμα ψυχαγωγι

κές επιδιώξεις, θα παρακινήσουν τα άτομα ανά τους 

αιώνες να αναζητήσουν «αλλού» την εκπλήρωση των 

αιτημάτων τους, την ικανοποίηση των επιθυμιών 

τους.3 

Ή δ η από την αρχαιότητα θαλασσοπόροι διασχί

ζουν θάλασσες και περιπλέουν άγνωστες χώρες σε 

αναζήτηση καλύτερης μοίρας ή στέλνονται επί τού

του για να ανακαλύψουν νέες περιοχές. Το εμπόριο, 

ο αποικισμός -που στην περίπτωση των Ελλήνων 

αποτελεί ξεχωριστό φαινόμενο με το πλήθος των 

νέων πόλεων που ίδρυσαν από τον 8ο ως τον 3ο 

αιώνα π. Χ. στα παράλια της Μεσογείου, της Προπο-

ντίδας και του Εύξεινου Πόντου, όπου και πάλι πολύ 

πολύ αργότερα, στον 18ο αιώνα, θα ταξιδέψουν 

έλληνες εμπορευόμενοι-, η μετανάστευση, τέλος, 

δίνουν λύσεις στα Βιοτικά προβλήματα των πολλών. 

Έχουμε να κάνουμε εδώ με μαζικές αποδημίες και 

ως εκ τούτου με πλοία που καλούνται να ανταποκρι

θούν σε αυτήν τη ζήτηση. Παράλληλα, η «έφεση του 

ειδέναι», θα ωθήσει πολλά ανήσυχα πνεύματα να 

ξενητευθούν για μικρότερα ή μεγαλύτερα χρονικά 

διαστήματα. Τους Έλληνες προς Ανατολάς· την 

Αίγυπτο ή τις ανατολικές χώρες Φοινίκη, Βαβυλω

νία, Περσία θα επισκεφτούν σοφοί και λόγιοι όπως 

ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Σόλων, αργότερα, τον 5ο 

αιώνα, ο ιστοριογράφος Ηρόδοτος, πολύ πιθανόν ο 

Πλάτων. Θα ωθήσουν επίσης τους Ρωμαίους προς 

την Ελλάδα, με στόχο την τελείωση της αγωγής των 

νέων. 

1. ταξίδιον, υποκορ. του τάξις, (εκ του ταξί-ίδιον), την στρατείαν ή την στράτευσιν οι Βυζαντινοί χαξίδιον έλεγον καθά και εις 
το εις πόλεμον ιέναι ταξιδεύειν, «ά παραλα6ουσα η νυν επικρατούσα συνήθεια... επί πάσης απλώς πορείας τε και εκδημίας 

και ιδιαίτερον επί της θαλασσοπορίας τέθεικε» (Κοραής εις Ηλιόδ. σ. 296). Το δε τάξις σημαίνει σώμα στρατιωτικόν και στρα-
τιωτικήν παράταξιν ή στρατείαν. 

2. περιήγησις = το οδηγείν και εξηγείσθαι τα άξια σημειώσεως, πλήρης περιγραφή, την οποία παρέχουν οι οδηγοί, 
οι ξεναγοί [ξενάγηση]· γεωγραφική περιγραφή, η περιήγησις της χώρας (Στράβων 403)· οι τας περιηγήσεις και τους περί

πλους ποιησάμενοι (Αθηναίος 2781)· περιήγησις γης γράφειν (Αριστείδης 1.226)· το γεωγραφικό ποίημα του Διονυσίου του 
Αλεξανδρείας εκαλείτο «Της οικουμένης περιήγησις». Μνημονεύεται του «Κρίτωνος περιήγησις των Συρακουσών» (Σουίδας) 

(Liddell-Scott). Ο Ζηκίδης το 1898 (α ' έκδ. επηυξημ.) και το 1913 (6 ' έκδ.) διατηρεί τις αρχαίες σημασίες, 
δηλ. πλήρης περιγραφή, γεωγραφική περιγραφή, εξωτερικόν σχήμα. 

3. Π6. γενικά Loukia Droulia, «The Pilgrim Traffic in the Eastern Mediterranean», στον τόμο Medieval Ships and the Birth of 
Technological Societies, τ. Β ' The Mediterranean Area and European Integration, εκδ. Christiane Villain-Gandossi, Salvino 

Busuttil, Paul Adam, Foundation for International Studies, University of Malta 1991, σ. 235-242, όπου γίνεται λόγος για τους 
προσκυνητές και τη μεταφορά τους στους Αγίους Τόπους. 
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Στη συνεχεία οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλε

ξάνδρου και των Ρωμαίων διευρύνουν τον ως τότε 

γνωστό κόσμο προς Ανατολάς και προς Δυσμάς 

αντίστοιχα. Κατ' ακολουθία, η pax romana που 

ευνοεί τις μετακινήσεις με τη Βελτίωση των οδικών 

αρτηριών και την εδραίωση, όσο το δυνατό, της 

ασφάλειας στα ταξίδια, συντελεί στον πολλαπλασια

σμό όσων θέλουν να περιηγηθούν χάρη της επιστη

μονικής γνώσης -της ιστορικής, της γεωγραφικής-, 

να γνωρίσουν από κοντά ως αυτόπτες παρατηρητές 

τους τόπους, τα μνημεία, τους ανθρώπους και να 

συλλέξουν το σχετικό υλικό για τα ιστορικά γεγονό

τα. Τον Ηρόδοτο που είχε με χαλεπές συνθήκες και 

πολλούς κινδύνους περιέλθει επίσης τις ελληνικές 

αποικίες του Εύξεινου Πόντου, της Μεγάλης Ελλά

δας, της Σικελίας, θεωρούμενος από τους μεταγενέ

στερους ως ο αρχαιότερος περιηγητής, ακολούθη

σαν και πολλοί άλλοι ιστοριογράφοι (ο Διόδωρος ο 

Σικελιώτης, 1ος αι. π.Χ., ο Μεγασθένης και ο Πολέ

μων ο Περιηγητής, στην αλεξανδρινή εποχή), και 

γεωγράφοι (ο Αρτεμίδωρος, 100 π.Χ. και ο Ισίδω

ρος ο Χαρακηνός, 1ος αι. μ.Χ. ). Ανάμεσα τους 

ξεχωρίζουν για το έργο τους ο «φιλαπόδημος» γεω

γράφος Παυσανίας (Β' αι. μ.Χ.) με την «Περιήγησιν 

της Ελλάδος», πολύτιμο ταξιδιωτικό εγκόλπιο των 

περισσότερων περιηγητών από την Αναγέννηση και 

πέρα, καθώς και ο γεωγράφος Στράβων (65 π.Χ. -

23 μ.Χ.), ο οποίος εκτός από την Ελλάδα ταξίδεψε 

στη Δύση και την Ανατολή. Για το γεωγραφικό του 

έργο ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα ο Ναπολέων, αναθέ

τοντας μάλιστα σε διακεκριμένους λόγιους, ελληνι

στές και επιστήμονες της εποχής -ανάμεσα τους και 

ο Αδαμάντιος Κοραής- να το μεταφράσουν στη γαλ

λική γλώσσα. 

Στους ρωμαϊκούς χρόνους, όπως έχει επισημαν

θεί, χερσαίοι και θαλάσσιοι δρόμοι καλύπτουν τις 

ανάγκες του εκτεταμένου κράτους για να εξυπηρετη

θεί ο διοικητικός μηχανισμός, το εμπόριο με την 

Ανατολή και την ενδοχώρα και φυσικά οι μετακινή

σεις των στρατιωτικών τμημάτων. Τους ίδιους αυτούς 

δρόμους θα χρησιμοποιήσουν και οι προσκυνητές 

κατά τις ιερές τους αποδημίες, καθοδηγούμενοι από 

τους ρωμαϊκούς καταλόγους σταθμών και αποστάσε

ων και, όσον αφορά στους Άγιους Τόπους, Βασιζό

μενοι στις τοπωνυμικές αναφορές που περιείχε η 

ΒίΒλος. Φαινόμενο γνωστό από την πρώιμη αρχαιό

τητα, οι αποδημίες σε τόπους λατρείας συνεχίζονται 

με την εμφάνιση του χριστιανισμού και, μάλιστα, 

πολλαπλασιάζονται σημαντικά με την τελική του επι

κράτηση στον 4ο αιώνα. Το μαρτύριο του Ιησού στα 

Ιεροσόλυμα θα καταστήσει με τον καιρό την ιερή 

αυτή πόλη των Εβραίων το σημαντικότερο προσκύ

νημα των χριστιανών. Εκτός από τους Άγιους 

Τόπους, κάτι ανάλογο θα ισχύσει για τις μοναστικές 

κοινότητες που ιδρύθηκαν στις γύρω περιοχές 

(Μεσοποταμία, Υπεριορδανία, Σινά, κ.λπ.), ακόμα 

και για τους ασκητές στην έρημο.4 Στη συνείδηση 

των προσκυνητών η επίγειος Ιερουσαλήμ ταυτίζεται 

με την ουράνιο (Jérusalem céleste)· μόνο που θέλο

ντας να της προσδώσουν τη λάμψη που της ταιριά

ζει, σπεύδουν να εγκλωβίσουν το πνευματικό της 

μήνυμα στην ύλη. Από εκεί και πέρα η λατρεία του 

Ιησού, για όσους θέλησαν «να βαδίσουν στα βήματα 

του», να αισθανθούν κατά κάποιο τρόπο «κοντά 

του», μεταφράζεται σε ανοικοδομήσεις πολυτελών 

κτιρίων και ναών με πολύτιμα στολίσματα και ακόμα 

στην αναζήτηση και απόκτηση των υλικών ιχνών που 

άφησε στο πέρασμα του ο Σωτήρας. Το ίδιο συμβαί

νει κατόπιν και με τους άλλους μάρτυρες της χριστια

νικής πίστης. Τα άγια λείψανα τους -ολόκληρα στην 

αρχή, τμήματα τους αργότερα όταν η ζήτηση θα 

αυξηθεί- φορτισμένα με θαυματουργικές και ιαματι-

4. Για την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο 6λ. Χριστίνα Γ. Αγγελίδη, «Εμπορικοί και αγιολογικοί δρόμοι (4ος-7ος αι.). Οι μεταμορ
φώσεις της ταξιδιωτικής αφήγησης», στον τόμο Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και 

ρωμαϊκή παράδοση, ΚΒΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1989, σ. 679 και passim. 
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ΤΑΞΊΔΙΑ, ΠΛΟΊΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΈΣ 

κές ιδιότητες γίνονται περιζήτητα ενώ, παράλληλα, οι 

τόποι μαρτυρίου ή ταφής τους καθιερώνονται ως 

λατρευτικοί χώροι όπου συρρέουν οι πιστοί.5 

Η αγία Ελένη με το παράδειγμα της και η ανέ

γερση της Βασιλικής του Παναγίου Τάφου από τον 

Μεγάλο Κωνσταντίνο εγκαινιάζουν από νωρίς το 

δρομολόγιο προς τους Άγιους Τόπους. Οι ιστορικές 

συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή καθορίζουν 

κάθε φορά το ρεύμα των προσκυνητών. Αν, λόγου 

χάρη, οι επιδρομές των Σαρακηνών κατά κανόνα το 

αναστέλλουν, άλλοι παράγοντες -το προστατευτικό 

ενδιαφέρον του Καρλομάγνου, η διάνοιξη χερσαίου 

δρόμου που οφείλεται στον εκχρισπανισμό των Ούγ

γρων και πιο πολύ ακόμα οι Σταυροφορίες- διευκο

λύνουν την πρόσβαση, τονώνουν τον ενθουσιασμό 

και αυξάνουν τη ροή προς την Ιερουσαλήμ. Ροή, 

που ως τις μέρες μας εν πολλοίς συνεχίζεται, φανε

ρώνοντας έτσι πόσο 6αθειά είναι ριζωμένη στη νοο

τροπία των ανθρώπων η αποδημία, ώστε να αποτελεί 

και σήμερα πολιτισμικό γεγονός. 

Η μετάβαση στους Άγιους Τόπους δεν εμπόδισε 

ορισμένους, μεμονωμένους ας τους χαρακτηρίσου

με, δυτικούς προσκυνητές να επιδείξουν ταυτόχρονα 

μια ευρύτερη φιλοπεριέργεια για τη φημισμένη 

Βυζαντινή αυτοκρατορία. Οδηγούν τότε, κατά την 

επιστροφή τους, τα Βήματα τους προς την Κωνσταντι

νούπολη ή άλλες γνωστές από την εκκλησιαστική 

ιστορία βυζαντινές πόλεις.6 Στο Βυζάντιο, επίσης, 

έκτος απο την περίπτωση των προσκυνητών στους 

Άγιους Τόπους ή των μοναχών, ιδιαίτερα των ταπει

νών, που περιπλανώνται στα διάφορα μοναστήρια 

της αυτοκρατορίας,7 θα μπορούσε κανείς να διαπι

στώσει για αρκετούς αιώνες μια σπανιότητα εκού

σιας μετακίνησης ή, τουλάχιστον, μια έλλειψη σχετι

κών κειμένων που να την περιγράφουν.8 Αναφέρο

νται βέβαια κρατικές αποστολές, αναγκαστικά ταξίδια 

λόγω εξοριών, συνήθως ανωτέρων κρατικών υπαλ

λήλων ή εκκλησιαστικών λειτουργών, χωρίς όμως να 

υπάρχει μεγάλη έφεση για περιγραφικά κείμενα των 

μετακινήσεων τους. Οι σπάνιες «ταξιδιωτικές επιστο

λές» που έχουν διασωθεί, πυκνώνουν ως είδος 

μόλις στο πρώτο μισό του Μου αι. και αφορούν ως 

επί το πλείστον σε περιπτώσεις όπως αυτές που ανα

φέρθηκαν ήδη.9 

Το σκηνικό μοιάζει να αλλάζει ριζικά μετά τις 

τραυματικές εμπειρίες των Σταυροφοριών και την 

πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204. Ανα

πτύσσεται τότε μια γενικότερη κινητικότητα και με 

τον καιρό μια έντονη διπλωματική κίνηση με τη 

Δύση· συνακόλουθα ξαναζωντανεύουν τα ενδιαφέ

ροντα για την ιστορία και τη γεωγραφία. Παρουσιά

ζονται επίσης περιγραφικά και ταξιδιωτικά κείμενα. 

Ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, τον 15ο αιώνα θα 

ασχοληθεί με τη «χωρογραφία της Θεσσαλίας», τη 

«Διαγραφή απάσης της Πελοποννήσου, παραλείου 

τε και μεσογείου» και με το να επιφέρει διορθώσεις 

στον Στράβωνα {Διόρθωσις ενίων των ουκ ορθώς 

5. P. A. Sigal, Les marchands de Dieu. Pèlerinages et pèlerins au Moyen Age, Παρίσι 1974, σ. 25-33. 
6. Edwald Kislinger, «Sightseeing in the Byzantine Empire», H επικοινωνία oro Βνζάντιον, επιμ. Ν. Γ. Μοσχονάς, 

Κεντρον Βυζαντινών Ερευνών/ΕΙΕ, Αθήνα 1993, σ. 464, όπου γίνεται λόγος για τον άγγλο μοναχό Willibald, που αναφέρεται 
στον ναό της Ζ ' Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια και για τον αυτοκράτορα Καρλομάγνο που επισκέφτηκε το πολυτελές 

παλάτι στη Βασιλεύουσα. 
7. Ελεωνόρα Κουντούρα-Γαλάκη, «Για τον κοινωνικό καταμερισμό των ταξιδιών των αγίων της πρώτης εικονομαχικής 

περιόδου (717-815)», Η επικοινωνία στο Βνζάντιον, ό.π., σ. 497-509. 
8. Βλ. γενικά Α. Καρπόζηλος, «Ταξιδιωτικές περιγραφές και εντυπώσεις σε επιστολογραφικά κείμενα», Η επικοινωνία στο 

Βνζάντιον, ό.π., σ. 511-541. Π6. επίσης, Edwald Kislinger, «Sightseeing in the Byzantine Empire», ό.π., σ. 465. 
9. Αυτ. 
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υπό Στράβωνος λεγομένων) . 1 0 Προοιωνίζεται πλέον 

το πνεύμα της Αναγέννησης. Άλλωστε δεν θεωρείται 

ο Μυστράς ένα κέντρο ελληνικής Αναγέννησης «στα 

ίχνη της ιταλικής Αναγέννησης»;11 

Από εδώ και πέρα μπορεί να γίνει πιο συστηματι

κά λόγος και για ελληνικά περιηγητικά κείμενα, είτε 

πρόκειται για τα γνωστά «Προσκυνητάρια», τις περι

γραφές ιερών μονών και τόπων που αποτελούσαν 

προσφιλή αναγνώσματα των πιστών, είτε για ταξιδιω

τικές αφηγήσεις στις οποίες είναι συχνά εμφανή τα 

νέα ενδιαφέροντα και η φιλοπεριέργεια των συντα

κτών τους. Με τη διαφορά ότι τα περισσότερα από 

αυτά τα κείμενα παρέμειναν ανέκδοτα και είτε 

κυκλοφόρησαν μόνο σε χειρόγραφη μορφή, είτε 

εκδόθηκαν σε ξένες μεταφράσεις, φανερώνοντας 

προφανώς την έλλειψη ειδικού ενδιαφέροντος εκ 

μέρους του ελληνικού αναγνωστικού κοινού της 

εποχής. 12 

Αλλά, ας σταθούμε λίγο ακόμα στη μαζική μετα

κίνηση των προσκυνητών. Στο πέρασμα του χρόνου 

παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στο στίγμα του 

προσκυνηματικού κινήματος, καθώς τα κίνητρα του 

παίρνουν και άλλες μορφές. Έτσι, σε όσους η Sacra 

peregrinano αποτελούσε έκφραση μοναστικής και 

ασκητικής ζωής, διατηρώντας πάντα τον συμβολισμό 

του «να κερδηθεί η Βασιλεία των ουρανών», έρχο

νται να προστεθούν από αρκετά νωρίς εκείνοι που 

αναζητούν μέσα από τη "φυγή" αυτή να βρουν τις 

απαντήσεις στα προβλήματα τους- κάποια ανεξαρτη

τοποίηση από τη μεσαιωνική κατεστημένη τάξη, εντέ

λει, χωρίς αυτό να έχει γίνει πράξη συνειδητή, μια 

επιδίωξη για αλλαγή, ακόμα-ακόμα και για αναψυ

χή. Πολύ συχνά όλοι αυτοί δεν ξεκινούν μόνοι. 

Φίλοι, συγγενείς και, στην περίπτωση των ευγενών, 

αυλικοί και υπηρέτες συνοδεύουν όσους αποφάσι

σαν να ακολουθήσουν «τον δρόμο των τολμηρών», 

όπως τον απεκάλεσε τον 9ο αι. ο φιλόσοφος-θεολό-

γος Αλκουίνος.1 3 Ο συγχρωτισμός αυτός με τις 

όποιες φθοροποιές του συνέπειες στηλιτεύεται από 

νωρίς από τους Πατέρες της Εκκλησίας και αργότε

ρα από τον Έρασμο και την Καθολική Εκκλησία, η 

οποία είχε ωστόσο χρησιμοποιήσει την αποδημία για 

την απομάκρυνση των ταραχοποιών στοιχείων ή 

ακόμα και ως τιμωρία. 

Με τον καιρό η αποδημία χάνει τον εσχατολογι-

κό της χαρακτήρα -ταξίδι χωρίς πισωγύρισμα-, η 

επιστροφή παίρνει την ίδια βαρύτητα με το ξεκίνη

μα. Το ίδιο και η διάρκεια. Έτσι, τα τακτά δρομολό

για, το προκαθορισμένο, όσο γίνεται πρόγραμμα 

του ταξιδιού, απηχεί τις νέες ζητήσεις, τώρα που «η 

απέραντη αδιαφορία στον χρόνο» του μεσαιωνικού 

ανθρώπου μεταβάλλεται. Η διακίνηση των επιβα

τών, γρήγορα εξελίσσεται τότε σε κερδοφόρα επι

χείρηση. Διάφορες παράλιες μεσογειακές πόλεις 

που μοιράζονταν τις ευθύνες αυτές θα παραμερι

στούν από τη Μασσαλία και τη Βενετία. Με την 

οικονομική της διορατικότητα, την επιτυχημένη ναυ

τιλιακή της πολιτική και τους λεπτούς της διπλωματι

κούς χειρισμούς προς όφελος του διαμετακομιστι

κού της εμπορίου η Γαληνότατη Δημοκρατία θα επι-

10. Γ. Ι. ΖαΒίρας, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, έκδ. Γ. Π. Κρέμου, Αθήνα 1872, ο. 45-46. 
11. Vassilis Panayotopoulos, «La culture du mûrier en Grèce. L' exemple de Mistra (XlIIe-XIXe siècles)» crcov τόμο Cultural 

and Commercial Exchanges between the Orient and the Greek World, Αθήνα 1991, ο. 35. 
12. Για το θέμα του ελληνικού περιηγητισμού στους αιώνες μετά την Οθωμανική κατάκτηση, 6λ. Ελένη Αγγελομάτη-

Τσουγκαράκη, «Ελληνικά περιηγητικά κείμενα (16ος-19ος αι.), Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 6 (2000), 155-180 επίσης, 
Αννίτα Π. Παναρέτου, Ελληνική ταξιδιωτική λογοτεχνία. Η μακρά πορεία των απαρχών ως τον 19ο αιώνα, Επικαιρότητα, 

Αθήνα 1995, 5 τ., όπου ανθολογούνται οι αφηγήσεις και προτάσσονται εισαγωγικά κείμενα. Ο τ. Α ' αναφέρεται 
στην περίοδο ως τον 19ο αιώνα. 

13. Βλ. παράθεμα στου L. Lalanne, Les pèlerinages en Terre Saincte avant les Croisades, Παρίσι 1845, σ. 10. 

10 



ΤΑΞΊΔΙΑ, ΠΛΟΊΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΈΣ 

τύχει να αποκτήσει τον έλεγχο των θαλασσίων μετα

φορών στη Μεσόγειο- στο πλαίσιο αυτό η διακίνηση 

των προσκυνητών αυτονομείται σταδιακά καθώς για 

τη μεταφορά τους κτίζονται ξεχωριστές γαλέρες. Η 

κατάσταση αυτή διατηρείται ως 6αθειά μέσα στον 

16ο αιώνα, όταν τα πράγματα θα αντιστραφούν 

υπέρ της Μασσαλίας που «διέθετε», σύμφωνα με τις 

πληροφορίες ενός περιηγητή, «μικρά, ελαφρά και 

ευέλικτα πλοία, έναντι των μεγάλων, Βαρειών και 

κακο-ναυπηγημένων Βενετσιάνικων σκαφών».1 4 

Αυτά ΒέΒαια ώσπου να κάνει τη δυναμική της εμφά

νιση στην περιοχή η Αγγλία, διεκδικώντας μερίδιο 

από την επικερδή αυτή οικονομική δραστηριότητα. 

Από την Αναγέννηση και πέρα το περιηγητικό 

σκηνικό αλλάζει. Αλλάζει ριζικά γιατί διευρύνονται 

τα ενδιαφέροντα προς πολλές κατευθύνσεις. Εμφα

νίζεται τώρα στο ΛεΒάντε ο μοναχικός ταξιδιώτης: ο 

φιλοπερίεργος άνθρωπος της Αναγέννησης που 

ενδιαφέρεται για την κλασική αρχαιότητα -πρωτοπό

ρος στην αρχαιολογική παρατήρηση, τουλάχιστον 

κατά έναν αίωνα, θεωρείται ο Κυριάκος ο Αγκωνίτης 

(Cyriaco d' Ancona)-, αλλά και εκείνος που, αφού 

ξεπεραστεί ο αρχικός φόβος της Δύσης έναντι του 

οθωμανικού κινδύνου, έχει την περιέργεια να γνω

ρίσει από κοντά την περίλαμπρη πρωτεύουσα της 

νέας δυναμικής αυτοκρατορίας, της οθωμανικής, με 

τα νέα ήθη και έθιμα, τη νέα θρησκεία, τη νέα διοι

κητική δομή. Ακόμα ο έμπορος, αυτός που προσπα

θεί να διατηρήσει τα κεκτημένα προνόμια τα οποία 

του είχε παραχωρήσει η Βυζαντινή αυτοκρατορία -οι 

εμποροναυτικές δυνάμεις της ιταλικής χερσονήσου 

στην προκειμένη περίπτωση, γι' αυτό και Ιταλοί είναι 

εκείνοι που δίνουν τις πρώτες περιγραφές της οθω

μανικής πρωτεύουσας-, και εκείνος που αναζητεί 

νέες αγορές, ιδιαίτερα όταν ο ενδοευρωπαϊκός αντα

γωνισμός μεταφέρεται στον χώρο της Ανατολικής 

Μεσογείου. Είναι επίσης ο διπλωματικός υπάλλη

λος, εκπρόσωπος της χώρας του όταν πια αναπτύσ

σονται επίσημα οι σχέσεις με την Οθωμανική αυτο

κρατορία, ο ιεραπόστολος, που και αυτός εκφράζει 

τις ενδοχριστιανικές έριδες στον ευρωπαϊκό χώρο 

και τις προσπάθειες προσηλυτισμού στην «αληθινή 

θρησκεία» (δεν αναφερόμαστε εδώ σε εκχριστιανι-

σμό των μωαμεθανών που απαγορευόταν από την 

οθωμανική εξουσία, αλλά για τον εκλατινισμό των 

«άπιστων σχισματικών» που θεωρούντο οι ορθόδο

ξοι), ο λόγιος «πράκτορας» που επιδίδεται στο κυνή

γι των χειρόγραφων κωδίκων της κλασικής γραμμα

τείας ή των θεολογικών έργων και στη συλλογή 

κάθε είδους πολύτιμων κειμηλίων και λειψάνων της 

αρχαιότητας για τον εμπλουτισμό των ιδιωτικών συλ

λογών που συγκέντρωναν οι Βασιλείς και οι κοσμι

κοί ή εκκλησιαστικοί άρχοντες της Δύσης ή και της 

Ρωσίας- ακόμα, ο ερευνητής φυσιοδίφης, ο χαρτο

γράφος μηχανικός που πραγματοποιεί παραγγελίες 

ηγεμόνων, ο στρατιωτικός, ο ναυτικός, ο αιχμάλω

τος, ο κάθε περιπλανώμενος τυχοδιώκτης, καθώς 

και ο γεωγράφος που μελετά τον χώρο και επιζητεί 

να καταστρώσει τους χάρτες του από αυτοψία, ο 

αρχαιολόγος, τέλος ο μελαγχολικός άνθρωπος του 

18ου αιώνα και ο ρομαντικός του 19ου που αναζη

τούν διέξοδο στα υπαρξιακά τους προβλήματα, όλοι 

αυτοί και άλλοι ακόμα που άφησαν -ή και δεν άφη

σαν- γραπτά ίχνη από το πέρασμα τους. 

Ίχνη που καταγράφονται αρχικά στα ποικίλα 

Οδοιπορικά (Itineraria), τους καταλόγους σταθμών 

και αποστάσεων, τους ναυτικούς χάρτες-πορτολά-

νους, τα νησολόγια, γνωστά ως ιζολάρια, τους άτλα

ντες, που κάνουν την εμφάνιση τους προς χρήση 

των ταξιδευτών. Παράλληλα εμφανίζονται ταξιδιωτι

κές εντυπώσεις, χρονικά, αναμνήσεις, αφηγήσεις 

-πραγματικές ή φανταστικές-, τα παλαιότερα σε ποι-

14. Voyage de Sieur de Stockhove, faict es années 1630, 1631, 1632, 1633, Βρυξέλλες 1643, σ. 25. 
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ητικό λόγο και στη συνέχεια κατά κανόνα πεζά, κα

θώς και συλλογές αλληλογραφίας, που όλα αυτά 

συχνά μεταφράζονται σε άλλες γλώσσες, επανεκδί

δονται και διαβάζονται με ενδιαφέρον. Τούτο, Βέ

βαια δεν ισχύει πάντοτε- πολλά κείμενα έμειναν για 

χρόνια ανέκδοτα και ακόμα υπάρχει πλήθος σε χει

ρόγραφη μορφή. 

Το περιεχόμενο των περιηγητικών αφηγήσεων 

παραλλάσσει, καθώς αλλάζουν και τα ενδιαφέροντα. 

Ιδιαίτερα από την εποχή που ο άνθρωπος της Δύσης 

απομακρύνεται από τον παραδοσιακό δεσμό του με 

τη θρησκεία και ανακαλύπτει την κοσμική όψη του 

παρελθόντος, αναζητώντας τότε τις ανθρώπινες 

καταβολές του. Το ταξίδι του δίνει αυτήν τη δυνατό

τητα. Του προσφέρει δηλαδή τα αναγκαία στοιχεία 

σύγκρισης μέσα από την επαφή με τις πρωτόγονες ή 

λιγότερο εξελιγμένες κοινωνίες. Η εποχή, μιλάμε 

κυρίως για τον 18ο αιώνα, απαιτεί τότε να εμπλουτί

ζονται τα ταξιδιωτικά κείμενα με νέου είδους πληρο

φόρηση: όχι πια εξωτερικές και επιφανειακές περι

γραφές για λόγους εντυπωσιασμού ή έρευνες απο

κλειστικές για τη χλωρίδα, την πανίδα, ή τα μεταλ

λεύματα. Ο άνθρωπος σε σχέση με το φυσικό του 

περιβάλλον, η κοινωνική του ζωή, ο συναισθηματι

κός του κόσμος, αυτά είναι τα θέματα που ερευνώ

νται πλέον με στόχο «να αποκατασταθούν οι σεπτοί 

δεσμοί της παγκόσμιας κοινότητας», σύμφωνα με τις 

προωθημένες σκέψεις του γάλλου επιστήμονα J.- Μ. 

Degerando.15 Μέσα σ' αυτό το πνεύμα, λοιπόν, τα 

ταξιδιωτικά κείμενα, μπορεί να αντιμετωπιστούν και 

ως πρώιμες μελέτες μεθοδικής παρατήρησης των 

ανθρωπολογικών, των εθνολογικών, οικονομικών 

και κοινωνικών φαινομένων οι οποίες συνετέλεσαν 

με τον καιρό στη γένεση των νέων επιστημών του 

ανθρώπου. Επιστήμες οι οποίες όπως γνωρίζουμε, 

μπόλιασαν με τη σειρά τους τη νέα ιστορική επιστή

μη και τις μεθόδους της. Είναι επίσης φανερό ότι η 

λογοτεχνία αυτή επηρέασε βαθιά την εξέλιξη των 

ιδεών και, όπως έχει συχνά διαπιστωθεί, συντέλεσε 

στη διαμόρφωση του φιλοσοφικού πνεύματος και τη 

διάδοση των Φώτων.1 6 Τέλος, ας αναφερθεί ότι 

πολλοί από τους αρθρογράφους της Εγκυκλοπαίδει

ας του Diderot έχουν αντλήσει τις πληροφορίες τους 

από τους περιηγητές, ανεξάρτητα αν είχαν ή όχι τη 

δυνατότητα να ελέγξουν την ακρίβεια των αφηγήσε

ων τους για τους μακρινούς τόπους. 

Παράλληλα, τα ταξιδιωτικά κείμενα των περα

σμένων αιώνων αποτέλεσαν λογοτεχνικό είδος που, 

πέρα από τη μορφή και το ύφος τους, μελετήθηκαν 

επισταμένα στα πρόσφατα χρόνια, όχι μόνο ως πο

λύτιμη πηγή ιστορίας, αλλά στο πλαίσιο της συγκριτι

κής λογοτεχνίας ως κείμενα-μάρτυρες για την αυτο

συνειδησία, για τη γνωριμία του «εγώ» μέσα από τη 

γνωριμία του «άλλου». Μέσα δηλαδή από την πορεία 

προς την πολιτισμική και γεωγραφική ενότητα που 

ονομάτισε ο δυτικός άνθρωπος «Ανατολή» «Orient», 

με όλη την πλούσια σημασιολογική φόρτιση του 

όρου: το σημείο που αναφαίνεται, ανατέλλει ο ήλιος 

-φως, και μεταφορικά πορεία προς το φως, προς τη 

γνώση, προς τη σωστή κατεύθυνση, προσανατολι

σμός- το ίδιο και στις λατινογενείς γλώσσες από το 

λατινικό ρήμα oriri προβάλλω, εγείρομαι, ανατέλλω, 

orientation. Η Ανατολή τότε ενσαρκώνει την απένα

ντι όχθη, τον «άλλο», έτσι όπως προσπαθεί να τον 

15. Βλ. αναφορά στον τόμο Aux origines de Γ Anthropologie française. Les Mémoires de la Société des Observateurs de 
l'homme en l'an VIII, εκδ. Jean Copans, Jean Jamin, Παρίσι [1978], σ. 132. 

16. H Michèle Duchet (Anthropologie et Histoire au siècle des lumières, Flammarion 1971, κεφάλαιο II «L' information: 
De la Littérature des voyages aux Mémoires d' administration») αναζητεί τις πηγές ενημέρωσης των «φιλοσόφων» όχι 

μόνο στα ταξιδιωτικά 6ι6λία που περιείχαν οι Βιβλιοθήκες τους, αλλά και σε πλήθος γραπτού υλικού -ανέκδοτα ημερολόγια, 
αλληλογραφίες, άρθρα εφημερίδων, και διοικητικά υπομνήματα- που αποτελούσαν ισάξιες, αλλά ακαταλογογράφητες 

εν πολλοίς για τον σκοπό αυτό πηγές. 
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καταλάβει ο ταξιδευτής και μέσα από αυτήν τη γνω

ριμία να φτάσει στην αυτογνωσία του. Θέμα σιενά 

συνδεδεμένο με την ταξιδιωτική λογοτεχνία, είτε 

πρόκειται για περιπλάνηση πραγματική, είτε για 

αφήγηση φανταστική, είτε ακόμα για ταξίδι «μεταφο

ρικό» υπό το κάλυμα μιας εξιστόρησης, το ταξιδιωτι

κό κείμενο θεωρείται επίσης είδος αυτοβιογραφικό. 

Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα 

ποικίλα αυτά ταξίδια ανά τους αιώνες δεν έγιναν 

κάτω από εύκολες και «ειδυλλιακές» συνθήκες. Αντί

θετα, μάλιστα. Ας ξαναθυμηθούμε τα λόγια του 

Αλκουίνου σχετικά με τον «Δρόμο των τολμηρών», 

τις μεγάλες δυσκολίες και τα ρίσκα που είχαν να 

αντιμετωπίσουν οι ταξιδιώτες στη διαδρομή τους: τις 

δύσβατες δηλαδή και επικίνδυνες από τους ληστές 

χερσαίες διαδρομές και κατά κύριο λόγο τους θα-

λασσοταραγμένους πλόες στη Μεσόγειο. Στη nostra 

mare των Ρωμαίων, τη βυζαντινή θάλασσα του Ιου

στινιανού με τον ισχυρό στόλο που είχε αναπτύξει 

για τη χιμαιρική «ανακατάκτηση του αρχαίου ρωμαϊ

κού κόσμου»,17 και για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας 

και του εμπορίου. Τη θάλασσα που διεκδίκησαν στη 

συνέχεια από την απόλυτη βυζαντινή υπεροχή οι 

σλαβικοί στολίσκοι, οι αραβικοί στόλοι κατόπιν, οι 

βενετσιάνικοι, οι οθωμανικοί εντέλει, ώσπου στους 

κατοπινούς αιώνες να καταστήσουν αισθητή την 

παρουσία τους οι στόλοι των δυτικών χωρών. Συνα

κόλουθα δεν λείπουν και εκείνοι των ποικίλων μου

σουλμάνων και χριστιανών κουρσάρων και των πει

ρατών. Δραστηριότητα ληστρική που εμφανίζεται 

ήδη από την αρχαιότητα, -γνωστή είναι η περιπέτεια 

του Διόνυσου με τους Τυρρηνούς πειρατές, του 

Πλάτωνα που πουλήθηκε ως δούλος από τους πει

ρατές που τον είχαν συλλάβει- η πειρατεία, ενδημι

κό φαινόμενο στη Μεσόγειο, δρούσε ποικιλότροπα: 

στην παρανομία, σε συνεργασία με κρατικές δυνά

μεις ή ακόμα και επιχορηγούμενη από αυτές. Αλλά 

αυτή είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία που θα 

μπορούσε να αποτελέσει τη θεματική ενός νέου 

συναφούς κύκλου ομιλιών. 

Στο μεταξύ ο μοναχικός ταξιδιώτης, ο homo 

viator, θα συνεχίσει και θα συνεχίζει τις διαδρομές 

του. Ωστόσο, το σκηνικό θα αλλάξει και πάλι στα 

τέλη περίπου του 19ου αιώνα, όταν στο πνεύμα των 

κοινωνικών μεταρρυθμίσεων της εποχής θα αρχί

σουν να πραγματοποιούνται τα «δημοκρατικά» ταξί

δια που εντάσσονται στο πλαίσιο του ομαδικού του

ρισμού. Οραματιστής τους, αλλά και επιχειρηματίας, 

ο βαπτιστής κληρικός Thomas Cook είναι εκείνος 

που, στη δεκαετία του 1840, πρωτοοργάνωσε και 

προήγαγε τον ομαδικό τουρισμό, διευρύνοντας ταυ

τόχρονα την τυπολογία του ταξιδιού. Η περιήγηση 

αποκτά τότε μια νέα αξία, την τέρψη. Πάντως αυτό το 

ορμητικό και βιαστικό ρεύμα, αυτές «οι άγριες ορδές 

του φοβερού Cook» που πλημμύρισαν την Ανατολή 

δημιούργησαν συχνά αντιδράσεις σε όσους ζητού

σαν περισσότερο χρόνο για να απολαύσουν την 

περιήγηση τους. Να μην συγκαταλέγονται δηλαδή 

«σ'εκείνους που κοιτάζουν χωρίς πραγματικά να 

βλέπουν».18 

17. Hélène Ahrweiler, Byzance et la mer, Παρίσι 1966, σ. 9. 
18. Βλ. σχετικά Loukia Droulia, «De la périégèse individuelle au tourisme de masse», στον τόμο Vers 1' Orient par la Grèce, 

avec Nerval et d'autres voyageurs, εκδ. Λούκια Δρουλια και Βάσω Μέντζου, Παρίσι, Klincksieck, 1993, σ. 105-113. 
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Ταξιδεύοντας στην αρχαία Ελλάδα 
Γ. Α. Πίκουλας 

Αν. Καθηγητής Αρχ. Ελλ. Ιστορίας Παν/μίου Θεσσαλίας [ΙΑΚΑ] 
Εκδότης περιοδικού ΗΟΡΟΣ 

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

Τί σημαίνει ταξίδι για τον αρχαίο Έλληνα; Ποιοι 

ήταν οι λόγοι που τον ανάγκαζαν να απομακρυνθεί, 

πρόσκαιρα ή όχι δεν έχει σημασία, από τον τόπο του 

και να ταξιδεύσει; Ποια ήταν τα μέσα μεταφοράς και 

ποιες οι συνθήκες του ταξιδιού; Και ιδιαίτερα πώς 

γινόταν το διά ξηράς ταξίδι, αφού για το θαλάσσιο 

άλλοι συνάδελφοι, περισσότερο επαΐοντες από μέ

να, έχουν κληθεί να μας φωτίσουν; Τα παραπάνω 

αποτελούν τις κύριες πτυχές του πολυσύνθετου τού

του θέματος, που καλείται να παρουσιάσει και, το 

κυριότερο, να αποσαφηνίσει και να τεκμηριώσει η 

παρούσα ομιλία.1 

Μελετώντας για πολλά χρόνια —σχεδόν είκοσι, 

αφού πρωτοξεκίνησα στις αρχές της δεκαετίας του 

'80— τις συνθήκες χερσαίων μεταφορών και ιδιαίτε

ρα τα του οδικού δικτύου των αρχαίων Ελλήνων, 

έχοντας μάλιστα δημοσιεύσει 6ι6λία και αρκετά 

συναφή άρθρα, νιώθω ακριβώς —το ομολογώ μετά 

παρρησίας— το Βάρος του «ειδικού», που υποχρεού

ται να κάνει σοφότερο το ακροατήριο του, πολύ 

περισσότερο όταν το τελευταίο δεν είναι αμιγώς 

«συναδελφικόν»· νιώθω υπέρμετρα Βαριά την ευθύ

νη ότι δεν υπάρχει η παραμικρή συγγνωστή αδυνα

μία να μην γίνω κατανοητός καθόλα, να μην σας 

πείσω, ή να σας «χάσω» ως ακροατές στη διάρκεια 

της ομιλίας. Και είναι πρωτίστως τούτος ο λόγος που 

αποφάσισα να μιλήσω από στήθους, ώστε στις εγγε

νείς αδυναμίες του προφορικού λόγου να έχω να 

αντιτάξω ως κέρδος τη συνεχή οπτική μας επαφή... 

Τϊ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ; 

Κρίνω σκόπιμο, για πληθώρα λόγων, να προηγη

θεί η διευκρίνιση του όρου ταξίδι, αφού αυτή θα 

αποτελέσει τη 6άση της παρουσιάσεως του θέματος 

[πρβλ. Purcell 1999]. Ti σημαίνει λοιπόν ταξίδι για 

την αρχαία Ελλάδα; 

Θεωρώ ότι ταξίδι, στην απλούστερη και κύρια 

σημασία του, ήταν/είναι, όταν κάποιος εγκαταλείπει 

τον μόνιμο τόπο κατοικίας και εργασίας του για να 

μετακινηθεί κάπου αλλού, ανεξαρτήτως πάντοτε από 

τους λόγους αυτής της παροδικής αποδημίας. 

Προφανώς είναι αναγκαίο να διευκρινίσουμε τη 

διαφορά μεταξύ μιας απλής μετακινήσεως και του 

ταξιδιού, ώστε να αποφευχθούν παρανοήσεις . 

Πιστεύω ότι η κύρια διαφορά τους έγκειται στο γεγο

νός πως κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού κάποιος 

υποχρεούται να διανυκτερεύσει εκτός οικίας, κάπου 

απόμακρα, σε ξένο τόπο, σε άλλη χώρα.2 Έτσι, αυ

τός που περνά τη νύκτα μακρυά από τον τόπο μόνι-

1. Οφείλω θερμές ευχαριστίες στη φίλη συνάδελφο Ιόλη Βιγγοπουλου, που με σκέφθηκε, καθώς και στις 
Ελένη Γραμματικοπούλου και Μαίρη Κοντογιάννη για τη φροντίδα τους. Τέλος ευχαριστώ τον Κώστα Μοσχονά 

για την τεχνική υποστήριξη του κατά την ομιλία, αλλά και τον Παντελή Ζαρκαδούλα για το μόνιμο ενδιαφέρον του. 
2. Χώρα, με την αρχαία σημασία του όρου, η επικράτεια δηλαδή μιας πόλεως κράτους, ενός βασιλείου. 
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μης κατοικίας και εργασίας του μπορεί να αποκληθεί 

ταξιδιώτης. Η ανάγκη για διανυκτέρευση εκτός οι

κίας προκύπτει βεβαίως από την απόσταση που έχει 

να καλύψει ο ταξιδιώτης: ο αριθμός δηλαδή των δια

νυκτερεύσεων αυξάνει αναλογικά με την απόσταση, 

αφού μεγαλύτερη απόσταση ισοδυναμεί με περισσό

τερα χιλιόμετρα —στην περίπτωση μας στάδια— που 

συνεπάγονται περισσότερες διανυκτερεύσεις εκτός 

οικίας. Πρέπει πάντως να διευκρινισθεί ότι η μετακί

νηση από τη μόνιμη οικία σε μία άλλη, λ.χ. στο θερι

νό κατάλυμα για τον θερισμό ή για την οποιαδήποτε 

άλλη συγκομιδή και γεωργική ενασχόληση —μια 

πρακτική ευρύτατα κοινή κατά την αρχαιότητα, αλλά 

και στην προπολεμική Ελλάδα, αυτήν μέχρι τα μέσα 

του 20ού αιώνα — δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

ταξίδι, αφού απουσιάζουν οι παράμετροι της απο

στάσεως και της ξένης χώρας. 

Ταξίδι, λοιπόν, στην απλούστερη εκδοχή του 

είναι η παροδική μετακίνηση ενός ατόμου από την 

οικία του σε άλλον απόμακρο τόπο, και μάλιστα 

όταν αυτό υποχρεούται να διανυκτερεύσει καθοδόν 

ή στον προορισμό του, ανεξαρτήτως πάντοτε από 

τους λόγους, που επέβαλαν αυτήν τη μετακίνηση 

του, και το μεταφορικό μέσο/-α που θα χρησιμοποι

ήσει ως ταξιδιώτης. 

Έχοντας διευκρινίσει τί σημαίνει ταξίδι, θεωρώ 

ότι μπορούμε να επεκταθούμε στην ανάλυση των 

λόγων που το προκαλούν, άλλως στα αίτια της πραγ-

ματώσεώς του. Προφανώς αναφέρομαι στα δεδομέ

να της αρχαιότητας, παρότι οι κύριοι λόγοι δεν 

έχουν αλλάξει για αιώνες, πιο σωστά χιλιετίες, και 

παρέμειναν οι ίδιοι μέχρι τον 19ο μεταχριστιανικό 

αιώνα. Τα αίτια για να ταξιδεύσει κάποιος, να μετα

κινηθεί δηλαδή παροδικά από την οικία του σε άλλη 

χώρα, είναι κατά κανόνα δύο: το εμπόριο και η 

λατρεία· σε αυτά θα μπορούσε να προστεθεί και ένα 

τρίτο, ο τουρισμός, η θεωρία με τον αρχαίο όρο.3 

Ο Lionel Casson στο βιβλίο του Travel in the 

Ancient World (19942),4 το Βασικό εγχειρίδιο στη 

βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο θέμα, έχει γλαφυ

ρά, όσο και με σαφήνεια περιγράψει τους παραπά

νω λόγους, που επιβάλλουν το ταξίδι. Σε αυτούς θα 

πρότεινα την προσθήκη ενός ακόμη: του πολέμου. 

Πιθανολογώ ότι μία τέτοια πρόταση ενδεχομένως να 

προκαλούσε ενστάσεις, ή έστω απορίες. Μπορεί η 

συμμετοχή σε μία εκστρατεία να χαρακτηρισθεί ως 

ταξίδι; Πιστεύω πως ναί και μάλιστα αδιαμφισβητή-

τως. Να αναφέρω δύο παραδείγματα προς επίρρω

ση: Δεν είναι γεγονός ότι οι ταξιδιωτικές εμπειρίες 

της πλειονότητας των Λακεδαιμονίων οφειλόταν στις 

εκστρατείες της Σπάρτης ανά την Ελλάδα και τη 

Μικρά Ασία; Επιπλέον πόσοι άνδρες, μισθοφόροι 

από την Αρκαδία, την Ακαρνανία ή την Κρήτη, δεν 

ταξίδευαν αναζητώντας χρήμα και ευρύτερες εμπει

ρίες με μέσο το δόρυ και το ξίφος τους; 

Ίσως πρέπει να υπενθυμίσω το αξιοσημείωτο — 

γεγονός κάθε άλλο παρά τυχαίο— ότι ο όρος τα-

ξ(ε)ίδιον είναι παράγωγο, ως υποκοριστικό, της λέ

ξεως τάξις. Και η λέξη τάξις χρησιμοποιείται πρωτί

στως για στρατιωτικές επιχειρήσεις, αφού η πρωταρ

χική σημασία της είναι «η κατά σειράν παράταξις 

στρατεύματος, η παράταξις μάχης, η σειρά στρατιω

τών, η φάλαγξ, η θέσις εν τηι γραμμήι της μάχης»5 ή 

«order or disposition of an army, body of soldiers, 

post or place in the line of battle, etc». (LSJ s.v.). 

Για το ταξίδι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιού

σαν τον όρο ταξ(ε)ίδιον, όπως μέχρι σήμερα, από το 

2ο μεταχριστιανικό αιώνα κε., όταν πρωτομαρτυρεί-

3. Βλ. το σχετικό λήμμα στο λεξικό Liddell - Scott - Jones. 
4. Βλ. την ελληνική μετάφραση του στη σειρά του ΜΙΕΤ Το ταξίδι στον αρχαίο κόσμο, Αθήνα 1996 (μτφρ. Λ. Σταματιάδη, 
επιμ. Α. Φιλιπποπουλου). Δυστυχώς η μετάφραση σε πολλά σημεία πάσχει και μάλιστα στα θέματα της αρχαίας ορολογίας. 

5. Ελληνική μτφρ του LSJ, s.v. 

16 
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ται η Λέξη με αυτή τη σημασία (LSJ Suppl. s.v.). 

Συνώνυμο του όρου ταξ(ε)ίδιον είναι η αποδημία, 
που σημαίνει ακριβώς «το αποδημείν, το είναί τίνα 

μακράν της εαυτού πατρίδος, εις τα ξένα» ή «going 

or being abroad» (LSJ s.v.). 

Τέσσερα ήταν Λοιπόν τα αίτια στην αρχαιότητα 
για να ταξιδέψει κάποιος: το εμπόριο, η Λατρεία, ο 
πόλεμος και ο τουρισμός και οι δύο οι τρόποι, διά 
ξηράς ή διά θαλάσσης. 

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ 

Όπως προανεφέρθη, στην παρούσα ομιλία ανα

φερόμεθα αποκλειστικώς στο διά ξηράς ταξίδι. Ταξι

δεύοντας λοιπόν κάποιος διά ξηράς μπορούσε να 

μετακινηθεί πεζή, δηλαδή οδοιπορώντας, με υποζύ

γιο ή τέλος με άμαξα· άλλος τρόπος, άλλο μέσο προ

φανώς και δεν υπήρχε. Είναι τα τρία μέσα της χερ

σαίας μεταφοράς με την αέναη διαχρονική αξία, 

μέχρι και σήμερα, εάν αντικαταστήσουμε την αρχαία 

ζωήλατη άμαξα με το αυτοκίνητο. Για τα δύο πρώτα 

μέσα, πόδια και υποζύγιο, πολλά έχουν γραφεί και 

δεν έχω να προσθέσω τίποτε: από την απώτατη 

αρχαιότητα έως τα μέσα του 20ού αιώνα, αλλά και 

στα νεότερα χρόνια, πεζοπορώντας και «ιππεύοντας», 

συνήθως όνο και ημίονο και σπανιότερα ίππο, μετα

κινιόταν ο ταξιδιώτης· τα πόδια και το υποζύγιο υπήρ

ξαν τα αποκλειστικά, πιο σωστά τα κυρίαρχα μέσα 

χερσαίας μεταφοράς. 

Ειδικότερα για το τρίτο μέσο, την αρχαία άμαξα 

και την αμαξήλατη επικοινωνία, προέκυψαν τα τελευ

ταία χρόνια νέα δεδομένα για τον ελλαδικό χώρο, σε 

μεγάλο Βαθμό αποτέλεσμα της προσωπικής έρευνας 

του ομιλούντος. Από τις αρχές της δεκαετίας του '80 

άρχισα τη συναφή έρευνα και χρόνια αργότερα τεκ

μηρίωσα προτάσεις για τη δραστική αναθεώρηση των 

απόψεων μας σχετικά με το αμαξήλατο οδικό δίκτυο 

που διέτρεχε την αρχαία Ελλάδα και την αμαξιτή επι

κοινωνία των αρχαίων Ελλήνων, και όχι μόνον 

(Πίκουλας 1995, 1998 & 1999α). 

ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΑΑΔΑ. ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι πυκνό δίκτυο αμαξήλα-

των οδών διέσχιζε την ελληνική ύπαιθρο και εξα

σφάλιζε την αμαξιτή επικοινωνία μεταξύ των διαφό

ρων οικισμών του: σε ολόκληρη σχεδόν την Πελο

πόννησο (Πίκουλας 1995, 1999α, 19996 & 1999γ), 

στην Αττική, στη Στερεά Ελλάδα (Πίκουλας 

1992-986), στη Θεσσαλία (Πίκουλας 2002α & 

2002δ), στη Δυτική Ελλάδα, στις Κυκλάδες (Καζα-

μιάκης - Πίκουλας 1999, Πίκουλας 1990-91α & 

2003), αλλά και στη Μακεδονία (λ.χ. Χαλκιδική· 6λ. 

Πίκουλας 1997, 2001α, 2002ε) έχουμε εντοπίσει 

κατάλοιπα αρχαίων αμαξήλατων οδών. 

Δεν θα ήταν λοιπόν υπερβολή να υποθέσουμε 
ότι στην αρχαία Ελλάδα η άμαξα είχε ισοδύναμη 
αξία ως μεταφορικό μέσο με το πλοίο: Ό,τι ήταν 
δηλαδή το πλοίο για τις θαλάσσιες μεταφορές, κάτι 
ανάλογο υπήρξε η άμαξα για τις χερσαίες. Οι μετα
φορές με τις άμαξες — ασχέτως με τα διάφορα είδη 
της, λ.χ. δίτροχη ή τετράτροχη— υποθέτουμε ότι 
κάλυπταν σχεδόν τα 3/4 του συνόλου της χερσαίας 
διακινήσεως φορτίων, ενώ το υπόλοιπο 1/4 απέμενε 
για τα υποζύγια ή σε πολύ ειδικές περιπτώσεις για 
ανθρώπους, τους γνωστούς ως αχθοφθόρους ή 
σκευοφόρους (LSJ s.v.). Προφανώς είναι κατανοητό 
ότι μία τέτοια υπόθεση για τα μεγέθη - αναλογίες 
στις χερσαίες μεταφορές, 3/4 & 1/4, είναι συμβατική 
και κατά προσέγγιση· αποτελεί δηλαδή απόρροια 
διαισθήσεως πρωτίστως και ενδείξεων και όχι αποτέ
λεσμα τεκμηριώσεως, αφού το τελευταίο καθίσταται 
ανέφικτο, ως εκ της φύσεως της έρευνας. 

Σήμερα, έχοντας εντοπίσει κατάλοιπα αρχαίων 

αμαξήλατων οδών σε κάθε πέρασμα του Ταϋγέτου, 
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ΤΑΞΙΔΕΎΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΆΔΑ 

του Πάρνωνα ή του Αρτεμισίου Λ.χ. για την Πελο

πόννησο, έχω καταλήξει ότι στερεότυπα, που παρα

μένουν στη 6ι6λογραφία για χρόνια και αφορούν 

στα της χερσαίας αμαξιτής επικοινωνίας των αρχαί

ων Ελλήνων, πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρη

θούν, σημείο στο οποίο σκοπεύω να επανέλθω 

παρακάτω. 

Στη θεώρηση που ακολουθεί, επικεντρώνω το 

ενδιαφέρον μας στις extra muros (τις εκτός πόλεων 

δηλαδή) αμαξήλατες οδούς στην αρχαία Ελλάδα, 

από τα Αρχαϊκά χρόνια έως την Ύστερη Αρχαιότητα, 

όταν το όλο σύστημα επικοινωνίας αλλάζει ριζικά. 

Μετά την παρακμή και εξάλειψη του Ρωμαϊκού 

Imperium και την αδυναμία του κράτους να συντη

ρήσει το υπάρχον οδικό δίκτυο, η άμαξα προδευτικά 

εγκαταλείπεται και αντικαθίσταται από το υποζύγιο 

από τον 4ο με 5ο μεταχριστιανικό αιώνα. 

Διευκρινίζω επιπλέον ότι δεν σκοπεύω να ανα

φερθώ σε θέματα τεχνικής ή να παραθέσω την όλη 

προβληματική της χρονολογήσεως του οδικού δικτύ

ου, της δημιουργίας και αναπτύξεως του, αφού από 

τη μια ο χρόνος δεν επαρκεί και από την άλλη μπο

ρείτε να ανατρέξετε στις συναφείς δημοσιεύσεις μου 

(Πίκουλας 1995, 1998 & 1999α). Θα σας εκθέσω 

μόνον επιγραμματικώς τα δεδομένα του αμαξήλατου 

οδικού δικτύου των αρχαίων Ελλήνων, ενώ ο παρα-

τιθέμενος χάρτης, με τις μέχρι σήμερα γνωστές 

οδούς ανά την Ελλάδα, θα συμβάλει στο να κατα

νοήσετε, γιατί η άμαξα είχε τέτοιο κυρίαρχο ρόλο 

στις χερσαίες μεταφορές και μετακινήσεις και επι

πλέον για ποιο λόγο επιβάλλεται η αναθεώρηση, 

που πρότεινα, των στερεοτύπων της Βιβλιογραφίας. 

Τί ήταν λοιπόν μία αμαξήλατος αρχαία οδός; Και 

μετά από σχεδόν είκοσι έτη έρευνας τί αποκομίσαμε 

ως κέρδος; 

ΤΙ ΗΤΑΝ Η ΑΡΧΑΙΑ 

Α Μ Α Ξ Η Λ Α Τ Ο Σ Ο Δ Ο Σ 

Οι αρχαίοι Έλληνες, γνωστοί ήδη από τα τόσα 

τους επιτεύγματα στον χώρο της τεχνολογίας, δεν θα 

μπορούσαν να υστερούν στον τομέα της χερσαίας 

επικοινωνίας και των μεταφορών. Είναι τα τελευταία 

χρόνια που η έρευνα αποδεικνύει την πρόοδο τους 

στην οδοποιία και αναδεικνύει τα άξια θαυμασμού 

έργα τους. Έχοντας παραλάβει από την Ανατολή τις 

βασικές αρχές της συναφούς τεχνογνωσίας, τη βελ

τίωσαν και δημιούργησαν πυκνότατο οδικό δίκτυο, 

τελείως ιδιότυπο και ρηξικέλευθο, εξασφαλίζοντας 

έτσι απρόσκοπτη αμαξήλατη επικοινωνία για όλο 

σχεδόν τον ελλαδικό χώρο. Η φήμη των Ρωμαίων 

ως πρώτων και άριστων οδοποιών υπόκειται πλέον 

σε αναθεώρηση, αφού τα δεδομένα του οδικού 

δικτύου των Ελλήνων άλλα υπαγορεύουν συνακό

λουθες οφείλουν να είναι και οι αλλαγές στη διεθνή 

βιβλιογραφία, η οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα να 

αγνοεί το θέμα «αρχαία ελληνική οδός». 

Στη συγκεκριμένη ομιλία, όπως προανέφερα, 

επικεντρώνω το ενδιαφέρον μας στο αμαξήλατο 

οδικό δίκτυο, στους δρόμους δηλαδή που κατα

σκευάστηκαν αποκλειστικώς για άμαξες. Προφανώς 

υπήρχαν και ατραποί, δηλαδή κάθε είδους πολυπα-

τημένα μονοπάτια, που τα χρησιμοποιούσαν πεζοί 

και υποζύγια· τα τελευταία αποτελούν μία επιπλέον 

κατηγορία οδών. Επειδή όμως η διαχρονική παρου

σία τους δεν παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς χρο-

νολογήσεώς τους — σε κάθε δηλαδή εποχή το μονο

πάτι είναι το ίδιο ως κατασκευή — γι' αυτό τον λόγο 

και δεν αναφέρομαι καθόλου σ' αυτά. 

Δεν πραγματεύομαι επίσης καθόλου τις οδούς 

εντός των τειχών μιας πόλεως (τις intra muros), που 

αποτελούν διάφορη κατηγορία. Οι αστικοί δρόμοι 
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είχαν συνήθως για οδόστρωμα πατημένο χώμα μαζί 

με χαλίκι ή σπασμένα κεραμίδια.6 Τα λιθόστρωτα 

σπάνιζαν και καθιερώθηκαν μόνο κατά τα ρωμαϊκά 

χρόνια. Οι δρόμοι ήταν συνήθως στενοί, εάν εξαιρέ

σουμε τις κεντρικές αρτηρίες, με πλάτος που κυμαι

νόταν από τα δύο έως τα πέντε μέτρα. Σε αρκετές 

περιπτώσεις, αναλόγως και με την εποχή, οι δρόμοι 

διέθεταν δίκτυο απαγωγής των ομβρίων υδάτων, ή 

και των λυμάτων. Παραθέτω λοιπόν τα δεδομένα της 

έρευνας μου για το αμαξήλατο οδικό δίκτυο της 

υπαίθρου, τους εκτός των τειχών δηλαδή δρόμους, 

που διέσχιζαν τη χώρα/επικράτεια των διαφόρων 

πόλεων. 

1. Η αμαξήλατος ή αμαξιτή οδός κατασκευαζό

ταν για τη διέλευση των αμαξών, ασχέτως αριθμού 

τροχών [δίτροχες ή τετράτροχες] και τύπου. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά της είναι η τεχνητή κοίτη του 

δρόμου, συχνά με έντονα τα ίχνη του εκβραχισμού, 

και οι αρματροχιές ή αμαξοτροχιές [=«ροδιές»] των 

τροχών, πάντοτε με σταθερό μετατρόχιο —δηλαδή 

με κοινού μήκους διαχρονικώς άξονες του οχήμα

τος— 1.40μ. (εικ. 1-9). Σήμερα αναζητώντας στην 

ελληνική ύπαιθρο τα κατάλοιπα από την κοίτη ενός 

αρχαίου δρόμου ή, το κυριότερο, τις κατά τόπους 

αρματροχιές του μπορούμε να χαράξουμε στον 

χάρτη επακριβώς τη διαδρομή του. Οι αρματροχιές 

σώζονται μόνο στα βραχώδη μέρη, αφού προφανώς 

στα πεδινά εδάφη δεν είναι εφικτή η διατήρηση 

τους· προσφάτως όμως έχουν βρεθεί και αρματρο

χιές σε χώμα, κατά την ανασκαφή οδών.7 Οι αρχαίοι 

Έλληνες λοιπόν κατασκευάζοντας μία αμαξήλατο 

οδό στα πεδινά χρησιμοποιούσαν ως οδόστρωμα το 

πατημένο χώμα, συχνά μαζί με χαλίκια, κροκάλες ή 

σπασμένα κεραμίδια, ενώ στα βραχώδη εδάφη και 

ιδίως στα δύσκολα σημεία [απότομες πλαγιές, στρο-

<*> Em. 1 
Αρματροχιά σε ασβεστόλιθο. Μερκούρι Αργολίδος 

φές, διακλαδώσεις] λάξευαν την κοίτη και τις αρμα

τροχιές. Η άμαξα δηλαδή είχε προκαθορισμένη δια

δρομή και κινιόταν με τους τροχούς της μέσα στις 

αρματροχιές, χωρίς να μπορεί να λοξοδρομήσει. 

Αυτό ήταν και το μείζον επίτευγμα των Ελλήνων 

οδοποιών. Στην πραγματικότητα παραλληλίζοντας το 

σύστημα τους με τα σημερινά δεδομένα θα λέγαμε 

ότι επρόκειτο για έναν «αρνητικό» σιδηρόδρομο-

όπως ο σιδηρόδρομος έχει τους τροχούς επάνω στις 

6. Βλ. την τομή ενός τέτοιου δρόμου, όπως εκτίθεται στον Σταθμό Ακρόπολη-Μακρυγιάννη του αθηναϊκού Μετρό. 
7. Πιερία και Θεσσαλία. Στη δεύτερη λ.χ. ανεσκάφη τμήμα της οδού Φερών-Παγασών του 4ου π.Χ. αι., 

σε άμεση γειτνίαση με την Εθνική Οδό Αθήνα-Θεσσαλονίκη, κοντά στο Βελεστίνο, όπου αποκαλύφθησαν οι αρματροχιές 
της οδού επάνω στο χώμα με μετατρόχιο 1.40μ., 6λ. Ε. Σχίζα. 
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^ Εικ. 2 
Κοίτη οδού και εκβραχισμός. Μερκούρι 
Αργολίδος 

Εικ. 3 
Αμαξήλατος οδός με αρματροχιές. Χρύσαφα 
Λακωνίας 

Εικ. 4 
Μοναδικό δείγμα αμαξήλατης οδού: κοίτη, 
κράσπεδο, αρματροχιές. Σύρνα Αρκαδίας 
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Το ΤΑΞΊΔΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΊΟΥΣ 

• Εικ. 5 
Αμαξήλατος οδός με αρματροχιές. Χωτούσα Αρκαδίας 

ράγες, αντιστοίχως οι αρχαίοι Έλληνες είχαν την 

άμαξα να κινείται σταθερά μέσα στις αρματροχιές, τα 

αυλάκια δηλαδή τα λαξευμένα στον βράχο [πλάτη 

από 0.05 έως 0.15μ. και Βάθη από 0.01 έως 0.30μ. 

ή και περισσότερο, ανάλογα με το είδος του πετρώ

ματος]. Αυτό γίνεται κατανοητό στις διακλαδώσεις, 

εκτροπές κατά τους αρχαίους, που είναι ίδιες με τα 

«ψαλίδια» του σιδηροδρόμου, ώστε να καθίσταται 

εφικτή η αλλαγή πορείας της άμαξας (εικ. 10-11). 

Το δίκτυο επομένως επέτρεπε τη διέλευση ενός 

μόνον οχήματος και η δυνατότητα της ταυτόχρονης 

αμφίδρομης κινήσεως στην αμαξήλατο οδό, ή με 

άλλα λόγια, η δυνατότητα να διασταυρωθούν δυο 

άμαξες σε τόπο δύσκολο ήταν αδύνατη. Στην περί-

ΕΩΣ ΤΟΥΣ Ν Ε Ό Τ Ε Ρ Ο Υ Σ Χ Ρ Ό Ν Ο Υ Σ 

Η αμαξήλατος οδός Σπάρτη - Τεγέα στη θέση Μονοδένδρι 
[Μνημείο των 118] Λακωνίας 

πτώση αυτή η μία θα έπρεπε να «βγει» εκτός αρμα-

τροχιών, γεγονός ανέφικτο, αφού σε απότομη πλα

γιά δεν το επιτρέπει ο τόπος, πολύ περισσότερο, εάν 

ήταν φορτωμένη. Αν θυμηθούμε μάλιστα τη γνωστή 

ιστορία της οδικής διαμάχης Οιδίποδος και Ααΐου 

[Σοφοκλής Οιδίπους Τύραννος στίχ. 800-812], γίνε

ται κατανοητό ότι εφάμιλλες με τις σημερινές θα 

ήταν οι διαμάχες των αμαξηλατών, όταν ξαφνικά 

ευρίσκονταν αντιμέτωποι. Πιθανότατα υπήρχαν ορι

σμένες αρχές οδικής συμπεριφοράς, που προφανώς 

μας διαφεύγουν. Με τα υπάρχοντα δεδομένα πιθα

νολογώ ότι στα επίκαιρα σημεία μιας δύσκολης δια

δρομής θα υπήρχαν άτομα επιφορτισμένα με το 

καθήκον να ειδοποιούν εξ αποστάσεως τον ερχόμε-

22 



ΤΑΞΙΔΕΎΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΆΔΑ 

JL Εικ. 7 
Αμαξήλατος οδός με παράλληλες αρματροχιες. 
Πλύτρα Λακωνίας 

Jk. Εικ. 8 
Αμαξήλατος οδός με αρματροχιές. Αγία Παρασκευή 
Μονεμβασίας Λακωνίας. Η άνοδος της θάλασσας κάλυψε 
την παράκτια οδό 

νο —οπτικά ή ηχητικά — , εάν ήταν ελεύθερο το 

συγκεκριμένο σκέλος της οδού. Μία τέτοια λύση 

ήταν αναγκαία σε ορεινές οδούς, ιδίως σε ανόδους 

και καθόδους, οπότε ο ενδιάμεσα μεσολαβών αυχέ

νας, με τη θέα που κατά κανόνα παρέχει και προς 

τις δύο πλευρές, προσφερόταν τόσο για τη θέση του 

επιβλέποντος, όσο και για την άνετη διασταύρωση 

των οχημάτων. Στις πεδινές διαδρομές αναμφιβό

λως τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα, από κάθε 

άποψη· άλλωστε υπάρχουν σε ορισμένα σημεία οι 

ενδείξεις και για διπλές, παράλληλες, διαδρομές. 

Οι αρχαίοι Έλληνες δεν λιθόστρωναν τις οδούς 

τους. Κανείς δηλαδή αρχαίος δρόμος της ελληνικής 

υπαίθρου δεν είχε λιθόστρωτο οδόστρωμα. Στον 

ελλαδικό χώρο λιθοστρώσεις για παράδειγμα συνα

ντούμε μόνον σε δρόμους του άστεως και μάλιστα 

κατά τα ρωμαϊκά χρόνια. Ο Δίολκος της Κορίνθου 

είναι μοναδική εξαίρεση, ο οποίος στην πραγματικό

τητα δεν είναι τίποτε άλλο από μία λιθόστρωτη αμα-

ξήλατη οδός με 1.50μ. μετατρόχιο (εικ. 12). Επιπλέ

ον οι Έλληνες οδοποιοί καταφεύγουν στα απολύτως 

αναγκαία οδικά έργα, γέφυρες, μεγάλα αναλήμματα 

κ.ά., ακολουθώντας πιστά τις ιδιαιτερότητες του εδα

φικού ανάγλυφου. 

Αντιθέτως, στη ρωμαϊκή επικράτεια κυριαρχεί ο 

λιθόστρωτος ή σκυρόστρωτος δρόμος με την ισχυρή 
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• Εικ. 9 
Μοναδικό δείγμα αμαξήλατης οδού λαξευμένης σε στενότατη 
λαγκάδα. Αραχναίον Αργολίδος 

JÊk. Εικ. 10 
Εκτροπή (διακλάδωση) αμαξήλατης οδού. Πλύτρα Λακωνίας 

Εικ. 11 
Εκτροπή (διακλάδωση) 
αμαξήλατης οδού. 
Κάψια Αρκαδίας 
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ΤΑΞΙΔΕΎΟΝΤΑΣ Σ 

Jk. Em. 12 
Ο Δίολκος στην απόληξη του στον Κορινθιακό Κόλπο 

θεμελίωση και τα μεγάλης κλίμακος τεχνικά έργα, 

που δαμάζουν και παραβιάζουν το εδαφικό ανάγλυ

φο (εικ. 13-14)· εξαίρεση αποτελεί η διάνοιξη σε 

βραχώδη-μέρη, όπου κατά κανόνα δεν θεμελιώνουν 

και δεν λιθοστρώνουν την οδό. Οι αρματροχιές δεν 

είναι τεχνητές, αλλά δημιουργούνται από την πολύ

χρονη χρήση. Τυπικό παράδειγμα ρωμαϊκού δρόμου 

στον ελλαδικό χώρο είναι η Εγνατία Οδός (εικ. 14). 

Τα δεδομένα λοιπόν της έρευνας καθιστούν 

αναγκαία την επανεκτίμηση του οδικού δικτύου στον 

ελλαδικό χώρο, αλλά και στις αποικίες, σε σχέση με 

αυτό των Ρωμαίων επειδή μάλιστα η εξειδικευμένη 

έρευνα για τις οδούς στην Ελλάδα υπηρετείται μόλις 

από τη δεκαετία του '80 κε., η διεθνής βιβλιογραφία 

αγνοεί τα εδώ πεπραγμένα και συνεχίζει να θεωρεί 

τους Ρωμαίους ως πρώτους και άριστους οδοποιούς. 

ΗΝ ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΆΔΑ 

Χωρίς να υποβαθμίζω την προσφορά της Ρώμης 

στην εξέλιξη —όχι όμως και στη δημιουργία— της 

οδοποιίας, πιστεύω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε 

τάχιστα τις υπάρχουσες απόψεις για το ποιος έθεσε 

τις βάσεις της. Τουλάχιστον οι 20χρονες έρευνες 

μου ανά τον ελλαδικό χώρο και οι συνακόλουθες 

δημοσιεύσεις μου αυτό υπαγορεύουν επιτακτικά. 

Επιγραμματικώς λοιπόν σημειώνω ότι μπορεί για την 

Ελλάδα και τη Ρώμη οι ανάγκες επικοινωνίας να 

υπαγορεύτηκαν από τις ίδιες επιταγές, όμως διαφέ

ρουν, όπως προανέφερα, σημαντικά στην πραγμά

τωση τους. Ελληνική και ρωμαϊκή οδός είναι κάτι το 

τελείως διάφορο κατασκευαστικούς. Και οι δύο λαοί 

έχουν να επιδείξουν συναφές πυκνό αμαξήλατο 

οδικό δίκτυο, και όχι μόνον η Ρώμη, όπως πιστεύε

ται. Η Ελλάδα είχε να επιδείξει πλήρες οδικό δίκτυο 

μερικούς αιώνες πριν τη Ρώμη. Καταλήγω λοιπόν ότι 

πιθανότατα η ρωμαϊκή οδοποιία οφείλει περισσότε

ρα από ό,τι φανταζόμαστε στους Έλληνες· δανείστη

κε τεχνογνωσία την οποία προήγαγε και παγίωσε. 

Έτσι λ.χ. σήμερα δικαίως αναρωτιόμαστε γιατί ο διε

θνής σιδηρόδρομος έχει μετατρόχιο 1.40μ.; Τυχαίο 

είναι το γεγονός ή αποτελεί κληρονομιά των Ελλή

νων στον σύγχρονο πολιτισμό μέσω της Ρώμης; 

Σημειώνω ότι το οδικό δίκτυο εκάλυπτε το σύνο

λο σχεδόν του ελλαδικού χώρου. Μας εκπλήσσει 

πολλές φορές η τόλμη των Ελλήνων οδοποιών να 

χαράσσουν διαδρομές σε απότομες πλαγιές — 

συχνά με κλίσεις μεγαλύτερες του 15%— ή στην 

αλπική ζώνη, λ.χ. η οδός κατά μήκος της κορυφο

γραμμής του βόρειου Ταϋγέτου (Πίκουλας 1988, 

151/3, 221/5) σε υψόμετρο 1600μ. Στα έργα οδο

ποιίας τους συγκαταλέγονται τα κατάλοιπα γεφυρών, 

ελάχιστες πάντως σε σχέση με το τόσο πυκνό δίκτυο, 

αφού ίσως υπήρχαν πολλές ξυλοκατασκευές γεφυ

ρώσεως ποταμών, που δεν άφησαν κατάλοιπα (Πί

κουλας 1990-916, 146/7 & 2002γ). Μοναδικό οδι

κό έργο είναι τέλος η τεχνητή δίοδος, η λαξευμένη 

στην κορυφογραμμή του Λυρκείου για τη διέλευση 

ί«25κ? 



Το ΤΑΞΊΔΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΊΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟΥΣ ΝΕΌΤΕΡΟΥΣ ΧΡΌΝΟΥΣ 

Jk. Εικ. 13 
Ρωμαϊκός δρόμος. Δίον Μακεδονίας 

της οδού Σπάρτης/Μαντίνειας-Άργους/Κορίνθου, 

σήμερα 300μ. ψηλότερα από τη «Σήραγγα Αρτεμισί

ου» της νέας λεωφόρου Κορίνθου-Τριπόλεως (Πί-

κουλας 1995, 104-109, 288-290- εικ. 15-17). 

2. Για το οδικό δίκτυο των αρχαίων Ελλήνων 

αντλούμε πολύτιμα στοιχεία από την αρχαία ελληνική 

γραμματεία, παρότι οι ανάλογες μνείες παρέχονται 

ευκαιριακά και με φειδώ. Τα κενά προσπαθούμε να 

τα καλύψουμε από τα πενιχρά συναφή αρχαιολογικά 

δεδομένα, αντλώντας από τα πληρέστερα δεδομένα 

του ρωμαϊκού κόσμου, αναζητώντας παράλληλα στη 

σημερινή πραγματικότητα και βεβαίως με την επιστα

μένη μελέτη των καταλοίπων των αρχαίων δρόμων, 

αρματροχιές, εκτροπές, αναλήμματα, γέφυρες και 

ό,τι άλλο. 

• Εικ. 14 
Η Εγνατία Οδός στο πέρασμα του Αγίου Σίλα Καβάλας 

Τα φέροντα ή ελκτικά ζώα δεν είναι άλλα από τα 

διάφορα ιπποειδή και βοοειδή. Στα πρώτα κυριαρχεί 

ο ημίονος, γεγονός άλλωστε φυσιολογικό, αν ανα

λογιστούμε τις δυσκολίες του εδαφικού ανάγλυφου 

της Ελλάδος σε συνδυασμό με τις πολυποίκιλες 

δυνατότητες του ζώου. Επιγραμματικώς θα μπορού

σα να πω, παρότι αυτή η απλοποίηση είναι επικίνδυ

νο να παρανοηθεί, ότι ο ίππος αποτελεί την έκφρα

ση της ταχύτητος ή του πλούτου και της πολυτέλειας, 

ενώ αντιθέτως ο ημίονος, ο όνος και το Βόδι ισοδυ

ναμούν με τον απολύτως αναγκαίο εξοπλισμό για 

την πρωτογενή οικονομία, παραγωγή και μεταφορά. 

Κατά κοινή ομολογία πάντως υπολείπονται πολλά, 

ώστε να έχουμε σαφή εικόνα των διαφόρων τύπων 

της οικόσιτης πανίδας. Στην περίπτωση των αμαξών, 

σταθμίζοντας τα υπάρχοντα δεδομένα, κλίνω να 
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δεχτώ για πληθώρα λόγων ως ελκτικά τους ζώα 

πρωτίστως τα Βοοειδή στις extra muros διαδρομές. 

Διευκρινίζω ότι δεν θα αναφερθώ στα διαφόρων 

ειδών οχήματα, θέμα άλλωστε πολυσύνθετο, που 

χρήζει ενδελεχούς πραγματεύσεως. 

3. Τα κατάλοιπα του οδικού δικτύου στον ελλαδι

κό χώρο μαρτυρούν ότι πρόκειται για οργανωμένες 

αμαξηλάτους διανοίξεις με ανελλιπή συντήρηση, 

εναλλακτικές παράλληλες διαδρομές στους κύριους 

άξονες, και ό,τι άλλο προδίδει κρατικό σχεδιασμό 

και ενδιαφέρον. Είναι κοινής παραδοχής η άποψη, 

και εάν όχι, πολύ εύκολα αποδείξιμη, ότι το οργανω

μένο διακρατικό οδικό δίκτυο απαιτεί επάνω από 

όλα μία ισχυρή συγκεντρωτική εξουσία. Είναι αυτή, 

που θα επωμισθεί την πραγμάτωση και συντήρηση 

του δικτύου, αποβλέποντας στην άμεση εξυπηρέτηση 

των κάθε μορφής αναγκών επικοινωνίας. Το παρά

δειγμα των Ασσυρίων ή της Περσίας στην Ασία και 

της Ρώμης στον Μεσογειακό κόσμο είναι η πειστικό

τερη απάντηση. Και οι τρεις εξουσίες διέθεταν αξιο

θαύμαστο, σε πυκνότητα και ποιότητα παρεχομένων 

υπηρεσιών, οδικό δίκτυο, που κάλυπτε όχι μόνον την 

JL· Εικ. 15 
Η τεχνητή δίοδος της οδού Μαντινεία - Άρνος. Πόρτες -
Πορτίτσα Νεοχωρίον Αργολίδος 
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Jk. Εικ. 17 
Η αμαξήλατος οδός πριν τη δίοδο. Πόρτες - Πορτίτσα 
Νεοχωρίου Αργολίδος 

εκάστοτε επικράτεια τους, αλλά εξυπηρετούσε έναν 

πολύ ευρύτερο όμορο χώρο. Η Ελλάδα, και μάλιστα 

η Πελοπόννησος, μπορεί να συγκριθεί, από κάθε 

άποψη, επάξια μαζί τους. Κατέληξα λοιπόν στο συ

μπέρασμα ότι η Πελοποννησιακή Συμμαχία, με κινη

τήρια δύναμη τη Σπάρτη, ήταν η ισχυρή συγκεντρωτι

κή εξουσία, που πραγμάτωσε τις τόσες αμαξηλάτους 

διανοίξεις στον ευρύτερο χώρο της Πελοποννήσου· 

τα δεδομένα της έρευνας συνηγορούν για τη χρονο

λόγηση του δικτύου τουλάχιστον στον 7ο προχριστια

νικό αιώνα με σημείο τομή για τη μετέπειτα εξέλιξη 

του, τη δημιουργία της Πελοποννησιακής Συμμαχίας, 

περί τα μέσα του 6ου, όταν αυτό επεκτείνεται με νέες 

ή και εναλλακτικές διανοίξεις οδών και υιοθετείται 

ως σύστημα από όλη την Πελοπόννησο και την υπό

λοιπη Ελλάδα. Έτσι σήμερα κατανοούμε ότι η φήμη 

του στρατού της Σπάρτης για την ταχύτητα μεταφοράς 

του ή για την άριστη διοικητική επιμέλεια του οφείλει 

πολλά και στο εκπληκτικό της οδικό δίκτυο. Να σας 

αποσαφηνίσω λ.χ. την κρατούσα άποψη, προφανώς 

λανθασμένη, ότι όταν ένας αρχαίος στρατός εκστρα

τεύει, οι οπλίτες του φέρουν οι ίδιοι τον οπλισμό 

τους. Μεταφέροντας όμως κάποιος έναν οπλισμό της 

τάξεως των 30 με 35 κιλών, λ.χ. από τη Αακωνία 

στην κεντρική Ελλάδα, ή όπου αλλού, επιπλέον της 

αναγκαίας επιμελητείας, μπορούμε να αναλογισθού

με με τί σωματικές δυνάμεις θα έφθανε στο πεδίο της 

μάχης μετά από μία τέτοια πολύωρη, ή και πολυήμε

ρη, διαδρομή; Οπλισμός και επιμελητεία λοιπόν 

μετακινούνταν με τις άμαξες και οι μάχιμοι απλώς 

πεζοπορούσαν, απαλλαγμένοι από 6άρη. 

Επιπλέον, για να γίνει κατανοητό το πόσο πυκνό 

ήταν το δίκτυο, άλλως πόσες εναλλακτικές διαδρο

μές διέθετε, αρκεί να αναφέρω ότι σήμερα η Αακω

νία εξυπηρετείται από έναν μόνον αυτοκινητόδρομο 

προς βορράν, δηλαδή προς Τρίπολη και Κόρινθο, 

όταν η αρχαία Σπάρτη είχε τουλάχιστον τρεις, ενώ 

την επικράτεια της διέσχιζαν περισσότεροι από εκατό 

αμαξήλατοι οδοί. 

Μείζον θέμα είναι και αυτό των απαρχών του οδι

κού δικτύου στον ελλαδικό χώρο. Αναπόδεικτη 

παραμένει ακόμη η λανθάνουσα σχέση του οδικού 

δικτύου των ιστορικών χρόνων με αυτό της Μυκηναϊ

κής εποχής, από την οποία πιθανόν να κληρονόμησε 

στοιχεία τεχνογνωσίας. Σήμερα όμως, ύστερα από 

την πολύχρονη έρευνα μου —η οποία συνεχίζει να 

βρίσκεται σε εξέλιξη με διάφορα ερευνητικά προ

γράμματα — γνωρίζω ότι μόνον η Αττική θα μπορού

σε να αποτελέσει συγκρίσιμο παράλληλο με την 

Πελοπόννησο, ως χώρος με οδικό δίκτυο και με τη 

λέξη δίκτυο να χρησιμοποιείται κυριολεκτικώς. Μέρα 

με την ημέρα ενισχύεται επίσης η άποψη μου ότι και 

οι Κυκλάδες —προφανώς σε κατά πολύ μικρότερη 

κλίμακα, αναλογιζόμενοι τα γεωγραφικά μεγέθη, 

αλλά γι' αυτό τον λόγο ακριβώς και ως χώροι λει-
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τουργούν επαγωγικώς στη σύγκριση— μπορούν να 

αποτελέσουν συγκρίσιμο παράλληλο. Τί γίνεται λοι

πόν; Τί μπορούμε να υποθέσουμε, αποκλείοντας το 

φαινόμενο της «παρθενογένεσης» για το δίκτυο; 

Έχω καταλήξει λοιπόν στην υπόθεση-πρόταση —όχι 

πάντως χωρίς περίσκεψη — ότι η αλυσίδα Μεσοποτα-

μία-Περσία-Ιωνία πρέπει να είχε και δυτικότερους 

κρίκους, δηλαδή και Λακωνία και Αττική και Κυκλά

δες· οι τελευταίες μάλιστα θα απετέλεσαν την ιδανική 

γέφυρα μεταξύ Μ. Ασίας και ελλαδικής χερσονήσου 

για τη μεταφορά και εφαρμογή της τεχνογνωσίας. Ex 

oriente lux λοιπόν μ' άλλα λόγια, από την Ανατολή 

και την Ιωνία κατά πάσα πιθανότητα ήρθε η τεχνο

γνωσία της οδοποιίας, μπολιάσθηκε στον μητροπολι

τικό χώρο, όπου θαυμαστά μετεξελίχθηκε, ενώ οι 

αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας φρόντισαν να την 

μεταδώσουν —τουλάχιστον τις βασικές αρχές της — 

στη Ρώμη. 

4. Κρίνω σκόπιμο επίσης να αναφερθώ, έστω και 

επιγραμματικούς, στα δεδομένα των μεσαιωνικών χρό

νων και της Τουρκοκρατίας, όταν οι συνθήκες της 

χερσαίας επικοινωνίας και μεταφορών αλλάζουν ριζι

κά (Πίκουλας 1999δ). Αυτά τα χρόνια δεν υπάρχει η 

αμαξήλατος οδός, όπως τη γνωρίζουμε κατά την προ-

ρωμαϊκή αρχαιότητα στον ελλαδικό χώρο ή αργότερα 

στις ρωμαιοκρατούμενες επαρχίες. Η χρήση της άμα

ξας, όπως προανέφερα, περιορίζεται κατά πολύ και 

κυριαρχεί το υποζύγιο. Οι χερσαίες μεταφορές γίνο

νται αποκλειστικά με τα καραβάνια. Η ανασφάλεια 

των καιρών υπαγορεύει τη συγκέντρωση μεγάλου 

αριθμού υποζυγίων. Το υποζύγιο έχει τη δυνατότητα 

να αλλάξει πορεία, να αποκρύβει' πιο εύκολα ή να 

διαφύγει ταχύτερα από την όποια επιβουλή, σ' αντίθε

ση με τις δυσμετακίνητες άμαξες, που απαιτούν, το 

κυριότερο, και ειδικής κατασκευής οδό για να μετακι

νηθούν. Επιπλέον έχει περιορισθεί σε μεγάλο Βαθμό 

το διαμετακομιστικό εμπόριο των Βασικών αγαθών 

διαβιώσεως και όλη η ύπαιθρος χώρα, εάν εξαιρέ

σουμε τα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι στην κυριολεξία 

αυτάρκης. Άμαξες, οι γνωστοί αραμπάδες, υπήρχαν 

μόνο σε πεδινές περιοχές [Θεσσαλία ή Μακεδονία] ή 

στα πέριξ και εντός ενός μεγάλου οικιστικού κέντρου 

[λ.χ. Ανάπλι ή Τριπολιτσά]. 

Αυτά τα χρόνια κατασκευάζονται αποκλειστικά 

λιθόστρωτα μονοπάτια, τα γνωστά καλντερίμια. Στα 

ορεινά, σε αναβάσεις, αλλεπάλληλα αναλήμματα με 

συνεχείς ζητοειδείς ελιγμούς αναλαμβάνουν να κα

λύψουν τις υψομετρικές διαφορές (εικ. 18-19). Το 

«καλίγωμα»/λιθόστρωση του δρόμου —συχνά με 

«σκάλες» [σκαλοπάτια ανά τακτά διαστήματα], από 

όπου και το τόσο κοινό νεότερο τοπωνύμιο Σκάλα— 

κρίνεται αναγκαίο τόσο στα βραχώδη εδάφη, όσο 

και στα πεδινά κυρίως για να μην «κόβει» [ = κάταγ

μα] τα πόδια του ζώου αντιστοίχως μία κοιλότητα 

βράχου ή η λάσπη. Η λιθόστρωση, το «καλίγωμα» ή 

• Εικ. 18 
Καλντερίμι καθοδόν για την Αναβρυτή Λακωνίας 
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EM. 19 
Καλντερίμι για τον Κοσμά 
Λακωνίας 

«καλντερίμωμα», επέβαλε το πετάλωμα των ζώων για 

την προστασία των οπλών τους, τεχνική που κυριαρ

χεί τουλάχιστον από τα μεσοβυζανπνά χρόνια, μία 

επιπλέον διαφορά από την αρχαιότητα που άφηναν 

κατά κανόνα απροστάτευτες τις χηλές των ζώων.8 

Χ Ρ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Η Σ Η ΤΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Ήδη, στις δημοσιεύσεις μου, έχω πολλάκις ανα

λύσει και τεκμηριώσει το θέμα της χρονολογήσεως 

μιας αμαξιτής οδού (Πίκουλας 20016). Επιγραμματι

κούς παραθέτω την όλη προβληματική. Είναι γεγονός 

ότι μία αμαξήλατος οδός, όπως την εντοπίζουμε 

πρωτίστως με τις αρματροχιές της, αφ'εαυτής δεν 

παρέχει καμία δυνατότητα ακριβούς χρονολογήσε-

ως, αφού για μεγάλο χρονικό διάστημα ως κατα

σκευή είχε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά- δεν 

υπάρχει δηλαδή διαφορά ανάμεσα σε μία αρματρο-

χια των αρχαϊκών με την αντίστοιχη των ρωμαϊκών 

χρόνων. Από την άλλη η ιστορία των οικισμών, που 

εξυπηρετούνται από μία οδό, και οι διάφορες παρά

μετροι κάθε περιοχής (γεωγραφική θέση, εδαφικό 

ανάγλυφο, πολιτικό status κ.λπ.) αποτελούν καθορι

στικές ενδείξεις και συμβάλλουν στη χρονολόγηση 

της, έστω και κατά προσέγγιση. Απαιτούνται λοιπόν 

για την ασφαλέστερη χρονολόγηση ενός αρχαίου 

δρόμου πολύ περισσότερα στοιχεία, από ό,τι μόνον 

αυτά καθεαυτό τα κατάλοιπα του. 

Κατ' αρχάς είναι δεδομένο ότι το δίκτυο των 

οδών που σας παρουσίασα ανήκει στα ιστορικά χρό

νια και εντοπίζω, όπως προανέφερα, τη χρήση του 

από τον 7ο προχριστιανικό έως τον 4ο με 5ο μετα-

χριστιανικό αιώνα. Ή δ η στα Γεωμετρικά και στα 

πρώιμα Αρχαϊκά χρόνια ανιχνεύουμε τη μεταφορά 

της τεχνογνωσίας από την Ανατολή, τη Μεσοποταμία 

και την Ιωνία, μέσω Κυκλάδων στον ελλαδικό χώρο. 

Ειδικότερα στην Πελοπόννησο το δίκτυο στην πλήρη 

8. Βλ. Πίκουλας 1995, 20-21. 
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—y. , 

£ÎK. 20 
^ Η Ελλάδα όπως 

εικονίζεται στην Tabula 
Peutingeriana. Οι ερυθρές 
γραμμές αποδίδουν τις 
οδούς- διακρίνονται οι 
αριθμοί των μιλίων και 
τα τοπωνύμια 

ακμή του υπήρξε έργο μιας ισχυρής συγκεντρωτικής 

εξουσίας, που υποθέτω ότι δεν μπορεί να είναι άλλη 

από την Πελοποννησιακή Συμμαχία με κινητήρια 

δύναμη τη Σπάρτη. Τότε, στον 6ο π.Χ. αιώνα το 

δίκτυο ανασχεδιάσθηκε, έγινε πυκνότερο και, το 

κυριότερο, απέκτησε συστηματική συντήρηση. Τα 

εμφανή προτερήματα του στον τομέα των χερσαίων 

μεταφορών και επικοινωνίας — ιδίως για τις στρατιω

τικές επιχειρήσεις — επέβαλαν προοδευτικά την εξά

πλωση του και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Η 

Ρώμη ως διάδοχη κατάσταση το υιοθέτησε και το 

χρησιμοποίησε. Αυτά ως την Ύστερη αρχαιότητα, 

όταν η κατάρρευση της Ρώμης, θα το αχρηστεύσει, 

αφού εξέλιπε η ισχυρή κεντρική εξουσία, που ρύθμι

ζε τη δημιουργία του δικτύου, και, το μείζον, τη 

συντήρηση του. 

Ειδικότερα για τη ρωμαϊκή εποχή να διευκρινίσω 

τα ελάχιστα. Κατά τη ρωμαιοκρατία λοιπόν η νότια 

Ελλάδα, ως μέρος μιας απόμακρης επαρχίας, δεν 

γνώρισε νέες διανοίξεις αμαξηλάτων οδών. Δεν 

πρέπει άλλωστε να μας διαφεύγει ότι οι ρωμαϊκές 

διανοίξεις οδών εξυπηρετούσαν πρωτίστως την 

απρόσκοπτη μεταφορά των λεγεωνών και η νότια 

Ελλάδα βρισκόταν πολύ μακριά από τα ευπαθή 

σύνορα της αυτοκρατορίας. Παραδείγματα, όπως 

αυτό της Εγνατίας στον βορειοελλαδικό χώρο αποτε

λούν τη μοναδική εξαίρεση του κανόνα. Η μόνη 

μαρτυρημένη διάνοιξη στη νότια Ελλάδα είναι η δια

πλάτυνση της Σκιρωνίδος οδού (σημερινής Κακιάς 

Σκάλας) από τον Αδριανό (Παυσανίας Ι 44, 6) καθ' 

οδόν για την Κόρινθο, που εντάσσεται όμως στα κοι

νωφελή έργα του ρέκτη αυτοκράτορα. Παρέμεινε 

λοιπόν σε χρήση το παλαιότερο οδικό δίκτυο, συχνά 

παραμελημένο και ασυντήρητο, ακόμη και όταν 

επρόκειτο για κύριους άξονες. Αλλωστε τα ελάχιστα 

μιλιάρια/miliaria (ρωμαϊκοί οδοδείκτες· Πίκουλας 

1992-98α), που έχουν βρεθεί στην Πελοπόννησο, 

σε συνδυασμό με την Tabula Peutingeriana [αντί

γραφο ρωμαϊκού χάρτη ή και συμπίλημα χαρτών 

σωζόμενο στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Βιέννης 

(Codex Vindobonensis 324) που καταγράφει το τότε 

οδικό δίκτυο· εικ. 20] είναι ενδεικτικά για το μικρό 

fj?31^> 
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ενδιαφέρον της Ρώμης γι' αυτήν την απόμακρη 

περιοχή της αυτοκρατορίας της. 

ΑΝΑΘΕΩΡΏΝΤΑΣ 
TON LIONEL CASSON 

Η παραπάνω πραγμάτευση νομίζω ότι δικαιολογεί 

την αναθεώρηση των απόψεων του σεβαστού Lionel 

Casson, όπως αυτές παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο 

του για το ταξίδι [Travel in the Ancient World], αλλά 

και κατ'επέκταση για το οδικό δίκτυο των αρχαίων 

Ελλήνων. Παραθέτω λοιπόν χαρακτηριστικά αποσπά

σματα — σημειώνοντας μάλιστα και σε αγκύλες τις 

σελίδες της ελληνικής μεταφράσεως— και σχολιάζω: 

46 [50] «Even the Mycenaeans aid not have 

carriage roads between the places involved, and 

there certainly were none in the dark age, or for that 

matter, throughout most of Greek history». 

To ότι δεν διέθεταν οι αρχαίοι Έλληνες αμαξή-

λατο οδικό δίκτυο, προφανώς και δεν μπορεί να 

υποστηρίζεται πλέον, όταν δεν υπάρχει περιοχή στην 

Ελλάδα, που να μην έχουμε 6ρει αρματροχιές... 

65 [73] «Until the coming of the railroad, the 

water was the only feasible medium for heavy 

transport and the most convenient for long distance 

travel». 

Ήδη, τεκμηρίωσα ότι όχι μόνον η άμαξα αποτε

λούσε μέσον στις χερσαίες μεταφορές, και μάλιστα 

στις βαριές, αλλά και επιπλέον πως υποθέτουμε την 

κυριαρχία της σε σχέση με το υποζύγιο και τους 

αχθοφόρους. Αρκεί να αναφέρουμε δύο περιπτώ

σεις: τη μεταφορά οπλισμού και επιμελητείας στις 

εκστρατείες ή τη μεταφορά τόσων όγκων μαρμάρου 

ή ασβεστόλιθου, από το λατομείο στο ιερό, για την 

ίδρυση ενός ναού. 

68 [77] «A traveller in Greece of the fifth and 

fourth century BC thought twice before taking along 

any vehicle, light or heavy, since roads that could 

handle wheeled traffic were by no means to be 

found everywhere. A unified network of highways 

could hardly be expected in a land diced up into 

tiny, fiercely independent states. What is more, few 

of them had the resources to go in for proper road-

building even within their own confines;... Besides, 

Greece is so rocky and mountainous that the cost of 

laying good roads would have been prohibitive, no 

matter how wealthy a state was». 

Νομίζω ότι περιττεύει ο σχολιασμός του αποσπά

σματος... Τέτοιες απόψεις κυριάρχησαν στη βιβλιο

γραφία, ακριβώς επειδή οι προγενέστεροι αγνόησαν 

τα δεδομένα της ελληνικής υπαίθρου, ενώ επιπλέον 

δεν διέθεταν βιώματα και εμπειρίες από τη νεότερη 

Ελλάδα. 

163/4 [196/7] «The Romans learned the art of road 

building from excellent teachers, the Etruscans. ... They 

[sc. Etruscans] taught Rome how to make sewers, 

aqueducts, bridges, and —more to our present point— 

properly drained, and carefully surfaced dirt roads. The 

Romans went one key step further: they added 

paving». 

Οι Ρωμαίοι πιστεύω ότι είχαν ως διδασκάλους 

τους Έλληνες αποίκους. Δεν πρέπει να μας διαφεύ

γει ότι ήδη οι πρώτες εγκαταστάσεις των Ευβοέων 

στην περιοχή της Νεαπόλεως χρονολογούνται του

λάχιστον στα μέσα του 8ου αιώνα. Επιπλέον, ακόμη 

και εάν δεχθούμε τους Ετρούσκους ως διδασκάλους 

των Ρωμαίων σε θέματα οδοποιίας, οφείλουμε να 

τους δούμε και αυτούς ως μεταφορείς τεχνογνωσίας 

από την Ανατολή, όταν η καταγωγή τους από τον 

χώρο του βόρειου Αιγαίου είναι μάλλον η πλέον 

πιθανή [πρβλ. τη σχέση του Ετρουσκικού αλφαβήτου 

με τις «προελληνικές» επιγραφές της Αήμνου]. 

Παραθέτω ένα επιπλέον απόσπασμα, πάλι του L. 

Casson, αυτή τη φορά όμως από την The Cambridge 

Ancient History [VI2 (1994) 512/3]: 
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«However, a fully developed road system, one 

that offered all-weather paved surfaces on key 

highways and that laced together the entire Mediter

ranean area, had to await the days of the Roman 

Empire. Before this, in mountainous regions, such as 

made up large parts of Greece, roads for wheeled 

traffic did not exist, merely paths for walkers and 

pack animals; for example, there was not even a 

proper road between Athens and Megara until 

Hadrian had one built. And some of these mountain 

paths, including a few that linked sizeable cities — 

e.g. Sparta with Argos or Tegea— followed river 

gorges and hence must have been impassable during 

winter rains». 

Και 6ε6αίως υπήρχε αμαξήλατος οδός για τα 

Μέγαρα —οι αρματροχιές στη σημερινή λίμνη Κου

μουνδούρου (Κουρουνιώτης-Τραυλός, ΠΑΕ 1936, 

27-34), αλλά και η περιώνυμη Ιερά Οδός το απο

δεικνύουν—, ενώ ο Αδριανός (Παυσ. Ι 44, 6) διεύ

ρυνε τη Σκιρωνίδα Οδό (Μέγαρα-Κόρινθος), σημε

ρινή Κακιά Σκάλα. Ό σ ο για τις διαβάσεις μεταξύ 

Αργούς και Αρκαδίας-Αακωνίας, ας αναφέρω ότι 

έχουμε εντοπίσει τέσσερις κύριους άξονες, με άλλες 

τόσες εναλλακτικές, δευτερεύουσες διαδρομές 

(Πίκουλας 1995). 

Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ 

Θεωρώ χρήσιμο να σας ενημερώσω και για την 

τρέχουσα έρευνα, ώστε να έχετε πληρέστερη εικόνα. 

Η πάγια προσπάθεια να συμπληρώσουμε τον χάρτη 

της Ελλάδας με αρματροχιές συνεχίζεται, αργά αλλά 

σταθερά: πρόσφατα ολοκληρώσαμε τη μεθόριο ορει

νή περιοχή Κορινθίας-Επιδαυρίας και Επιδαυρίας-

Αργείας με εκπληκτικά αποτελέσματα, ενώ συνεχί

ζουμε στις Κυκλάδες: επιτέλους τεκμηριώσαμε την 

παρουσία της αμαξήλατης οδού στη Νάξο, Τήνο και 

μας απομένει η Πάρος, ενώ προσδοκούμε και στη 

Σάμο, ώστε να έχουμε όλους τους κρίκους της αλυσί

δας.9 Επιπλέον, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλι

ξη πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστη

μίου Θεσσαλίας στην οροσειρά της Πίνδου, γνωστό 

ως «Πίνδος: Διαβάσεις και άμυνα»· το τελευταίο απο

βλέπει όχι μόνον στο να τεκμηριώσει το οδικό δίκτυο 

μεταξύ Δύσης/Ηπείρου και Ανατολής/Θεσσαλομακε-

δονίας και τη σχέση του με τα υπάρχοντα οχυρά, 

αλλά πρωτίστως πραγματώνεται σε μία ορεινή περιο

χή, όπου δεν μαρτυρούνται αμαξήλατες διανοίξεις 

(Πίκουλας 2002ß, 2002δ & 2002ε). 

Από την άλλη, η έρευνα επέλεξε και πιο σκόλι

ους «δρόμους», ώστε να αποσαφηνίσει καίρια ζητή

ματα, όπως λ.χ. το σταθερό διαχρονικώς μετατρόχιο 

του 1.40μ. Διερευνώντας τη δημιουργία-εδραίωση 

του 1.40μ. καταλήξαμε ότι πρόκειται για απόρροια 

του ελάχιστου πλάτους που είχε το ζεύγος των ελκτι

κών ζώων. Γνωρίζοντας ότι κατά την αρχαιότητα τα 

ζώα ήταν μικρότερα και έχοντας ως παράλληλο για 

τα τότε βοοειδή το σημερινό «ελληνικό υποείδος, την 

ελληνική βραχυκερατική φυλή», αυτά που ονομάζει 

ο λαός «αβελτίωτα ή τσιπουρήσια» — σήμερα να επι

βιώνουν σε μικρούς αριθμούς ανά την ορεινή Ελλά

δα—,10 μπορούμε να έχουμε άποψη: το εύρος της 

λεκάνης στα «αβελτίωτα» είναι 0.47-0.52μ. (±350 

κιλά το αρσενικό και ±220 το θηλυκό), οπότε το 

πλάτος ενός ζεύγους βοειδών ποικίλλει από 0.94 σε 

1.04μ.11 απομένει το ενδιάμεσο μεταξύ τους απαραί-

9. Έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη θεωρία μου, όσον αφορά στη μεταφορά της τεχνογνωσίας εξ Ανατολής, τα μεγάλα νησιά 
του Αιγαίου, και μάλιστα όσα γνώρισαν επώνυμους τυράννους κατά τα αρχαϊκά χρόνια, όπως η Νάξος και η Σάμος. 

10. Πρβλ. τη βραχύσωμη αγελάδα των Πρεσπών. 
11. Μπορούμε να τα παραβάλουμε με τα σημερινά γνωστά, των βελτιωμένων Ηπειρωτικών φυλών (Αγγλίας και Αμερικής), 

που φθάνουν τα 650 με 750 κιλά μέσο βάρος και έχουν πλάτος λεκάνης 0.63 - 0.72μ. Η βοήθεια του φίλτατου Γιώργου 
Αμοιρίδη, Αέκτορα της Κλινικής Μαιευτικής και Αναπαραγωγής του Παν/μίου Θεσσαλίας, υπήρξε προφανώς καταλυτική: 

του οφείλω χάριτας. 
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τητο κενό κατά τη ζεύξη, περί τα 0.30μ., και αυτό 

που αποκαλούμε «αέρα» για τις άκρες , άλλα 

±0.10μ., ώστε να προσεγγίσουμε το 1.40μ.12 

Αλλά και σε μέρη ξωτικά και μακρινά ανοίχθηκε 

η έρευνα: Είναι γνωστός στους περισσότερους από 

εσάς ο περιώνυμος κινέζος αυτοκράτορας Shi 

Huang Ti —στον θρόνο το διάστημα 2 4 6 - 2 1 0 

π.Χ. — της δυναστείας των Qin (Τσίν) από τον μνη

μειώδη τάφο του και τις χιλιάδες(!) πήλινα αγάλματα 

που τον συνόδευσαν στον άλλο κόσμο1 3. Εκείνο 

που πιθανότατα δεν γνωρίζετε, είναι πως αυτός ο 

αναμορφωτής της Κίνας —σκληρός και απάνθρω

πος, αλλά μέγας καινοτόμος και μεταρρυθμιστής — 

μεταξύ των άλλων μέτρων του (ενοποίηση της Κίνας, 

τυποποίηση γραφής, νομισμάτων, μέτρων και σταθ

μών, κατάργηση φεουδαρχίας, ανοικοδόμηση και 

επέκταση του Σινικού Τείχους...) επέβαλε και το ίδιο 

μετατρόχιο (!) για όλα τα οχήματα της αυτοκρατορίας 

του, δημουργώντας ένα εκπληκτικό οδικό δίκτυο με 

αμαξήλατους δρόμους και αρματροχιές καλύπτοντας 

αχανείς, όσο και αδιανόητες για τα μεγέθη τους, 

εκτάσεις: προφανώς και δεν πρέπει να μας διαφεύ

γει ότι το οδικό δίκτυο ήταν απαραίτητο, διαχρονι-

κώς, για την άμεση αποστολή δυνάμεων όπου δει 

και 6ε6αίως πως η δημιουργία και συντήρηση του 

απαιτεί την ισχυρή κεντρική εξουσία, που στη συγκε

κριμένη περίπτωση αντιπροσώπευε ο Shi Huang Ti. 

Ο 3ος όμως προχριστιανικός αιώνας είναι αποδε

δειγμένα η εποχή που η Κίνα ήρθε σε επαφή με τον 

ελληνικό πολιτισμό, διά μέσου των ελληνιστικών 

βασιλείων της Βακτριανής, απόρροια των κατακτήσε

ων του Μ. Αλεξάνδρου. Ζητούμενο λοιπόν της υπό 

εξέλιξη έρευνας αποτελεί η τεκμηρίωση, εάν και 

κατά πόσο δηλαδή ο μεταρρυθμιστής αυτοκράτορας 

Shi Huang Ti δανείστηκε τη σχετική τεχνογνωσία και 

το σύστημα οδοποιίας από τους Έλληνες... 

ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ 

Μετά τα όσα προηγήθηκαν, ας καταλήξουμε με 

την όσο το δυνατόν πιο σύντομη επισκόπηση: Επιβε

βλημένη λοιπόν είναι η αναθεώρηση της βιβλιογρα

φίας στο θέμα αμαξήλατος οδός στην αρχαία Ελλά

δα, αφού όχι μόνον η ελληνική ύπαιθρος διασχίζε

ται από πληθώρα τέτοιων δρόμων (βλ. χάρτη), αλλά 

επιπλέον από εδώ, μέσω των αποικιών της Μεγάλης 

Ελλάδας και της Σικελίας, πρέπει να μεταφέρθηκε 

στους Ρωμαίους η σχετική τεχνογνωσία. Το οδικό 

σύστημα χρονολογείται από τον 7ο προχριστιανικό 

αιώνα έως και το μεταίχμιο του 4ου με 5ου μ.Χ. αι., 

όταν εγκαταλείφθηκε για πληθώρα λόγων και πρωτί

στως γιατί εξέλιπε η κυρίαρχη δύναμη, που ήταν 

αναγκαία για την πραγμάτωση και τη συντήρηση του. 

Έκτοτε η άμαξα αντικαθίσταται από το υποζύγιο και 

η αμαξήλατος οδός με τις αρματροχιές της από τα 

λιθόστρωτα και τα καλντερίμια. 

Η άμαξα αποτελούσε το κυρίαρχο μέσο στις 

μετακινήσεις και τις βαριές μεταφορές στην αρχαία 

Ελλάδα, ενώ η πεζοπορία και τα υποζύγια είχαν 

σαφώς δευτερεύοντα, παραπληρωματικό ρόλο. Ό,τι 

δηλαδή ήταν το πλοίο για τη θάλασσα, το αντίστοιχο 

μέσο υπήρξε η άμαξα για την ξηρά. 

Ως ταξίδι στην αρχαιότητα χαρακτηρίζουμε την 

παροδική μετακίνηση σε έναν άλλο, απόμακρο και 

ξένο τόπο, που γινόταν διά ξηράς ή διά θαλάσσης, 

ενώ τέσσερα ήταν τα αίτια για αυτήν την αποδημία, 

το εμπόριο, η λατρεία, ο πόλεμος και ο τουρισμός. 

12. Τα κενά εξαρτώνται και από τον τρόπο ζευξεως των ζώων και έλξεως του οχήματος, κατά κανόνα με ενδιάμεσο ρυμό, 
6λ. J. Η. Crouwel. 

13. Βλ. πρόχειρα τον οδηγό Εθνική Πινακοθήκη, Ο πήλινος στρατός του αυτοκράτορα Κιν Σιχουάνγκ, Αθήνα Μάιος 1988 
και περιοδικό National Geographic (ελλ. έκδοση), Οκτώβριος 2001, 160-181. 
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Τα πλοία των Ελλήνων: 
από τις σχεδίες και τα μονόξυλα 

των προϊστορικών χρόνων 
μέχρι τους γίγαντες των θαλασσών 

της ελληνιστικής περιόδου 
Χάρης Τζάλας 

Ιστορικός - Ερευνητής του Αρχαίου Ελληνικού Πλοίου, 
Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης 

Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε ο άν

θρωπος ξανοίχτηκε πάνω στο υγρό στοιχείο και από 

πότε πραγματοποιήθηκαν ταξίδια ανοιχτής θαλάσ

σης. Οι ειδικοί αναφέρουν χρονολογίες όπως 

200.000 χρόνια από σήμερα για τον διάπλου των 

στενών του Γιβραλτάρ και ακόμα πιο πρώιμες χρο

νολογίες για τα στενά του Μπέρινγκ και ταξίδια ανά

μεσα σε διάφορα νησιωτικά συμπλέγματα του Ειρη

νικού και του Ατλαντικού ωκεανού. 

Αφήνοντας όμως αυτές τις πολύ μακρινές χρονο

λογίες, μπορούμε με Βεβαιότητα να πούμε, ότι το 

αρχαιότερο ταξίδι ανοιχτής θαλάσσης στον κόσμο, 

για το οποίο έχουμε τεκμηριωμένη μαρτυρία, έγινε 

στο Αιγαίο και αφορά κάποια μεταφορά οψιδιανού 

από τη Μήλο στο σπήλαιο Φράχθι της Αργολίδας 

11.000 χρόνια από σήμερα. Είτε το ταξίδι έγινε 

απευθείας από τις Κυκλάδες στην Πελοπόννησο, 

είτε οι μακρινοί θαλασσοπόροι των μεσολιθικών 

χρόνων ακολούθησαν τον συντομότερο θαλάσσιο 

δρόμο, που από τη Μήλο οδηγεί στην Λαυρεωτική, 

πρόκειται για ένα επίτευγμα της πρώιμης ναυσι

πλοΐας, μια και τα πρωτόγονα λίθινα εργαλεία που 

διέθεταν τότε δεν επέτρεπαν την κατασκευή κάποιου 

πολύπλοκου ναυπηγήματος. 

Δεν θα μάθουμε ποτέ εάν ο οψιδιανός που βρέ

θηκε στο μεσολιθικό στρώμα της ανασκαφής του 

σπηλαίου Φράχθι μεταφέρθηκε με μονόξυλα, με 

ξύλινες σχεδίες ή, όπως εγώ πιστεύω - και προσπά

θησα με ένα πρόγραμμα πειραματικής αρχαιολογίας 

να ερευνήσω - με παπυρένιες σχεδίες. 

Δεν είναι περίεργο ότι το Αιγαίο και πιο συγκε

κριμένα οι Κυκλάδες, είναι η περιοχή όπου έγιναν 

πρώιμες προσπάθειες ταξιδιών ανοιχτής θαλάσσης. 

Η θάλασσα αυτή, κατάσπαρτη με νησιά και βραχο

νησίδες, διαθέτει μια εκτεταμένη ακτογραμμή όπου 

εναλλάσσονται τα ακρωτήρια με τους κόλπους, και 

σ' αυτό το περιβάλλον μπορεί ο ναυτικός να έχει συ

νεχώς τη σιγουριά ότι βλέπει κάποια στεριά στον ορί

ζοντα. Αν προσθέσουμε τις ήπιες κλιματολογικές 

συνθήκες, τη διαύγεια της ατμόσφαιρας για μεγάλα 

διαστήματα, θα κατανοήσουμε ότι αυτά τα στοιχεία 

ενθάρρυναν τους κατοίκους του νότιου τμήματος της 

χερσονήσου του Αίμου -που από τη 2η χιλιετία π.Χ. 

είναι οι Έλληνες- ικανοποιώντας την περιέργεια 
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τους, την δίψα να πάνε παραπέρα, να πρωτοπορή

σουν στην τέχνη του καραΒομαραγκού και του ναυτί

λου. Στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού οι νησιώτες 

του Αιγαίου θα εξελιχθούν σε σπουδαίους ναυτι

κούς. 

Σημαντικές μαρτυρίες για τα άλματα που έγιναν 

στη ναυπηγική βλέπουμε στις απεικονίσεις πλοίων 

της 3ης χιλιετίας π.Χ. σε βραχογραφίες, χαράγματα 

σε σκεύη και σε σφραγιδόλιθους. Τα καράβια που 

παριστάνονται δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να 

χαρακτηριστούν ως πρωτόγονα αλλά, είναι το αποτέ

λεσμα μίας μακράς εξέλιξης που κορυφώνεται στα 

μέσα της 2ης π.Χ. χιλιετίας με την παράσταση του 

αποκαλούμενου «στόλου» στη Δυτική Οικία των τοι

χογραφιών της Σαντορίνης, που χρονολογείται περί

που στο 1500 π.Χ. 

Η παράσταση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική 

γιατί, στα δεκατέσσερα πλοία και πλοιάρια που συμ

μετέχουν στην «πομπή», απεικονίζονται όλα τα μέσα 

προώθησης: το πανί, το κουπί στηριγμένο σε σκαρ-

μό και η ελεύθερη κωπηλασία τύπου καγιάκ που στα 

Γαλλικά λέγεται pagayer και στα Αγγλικά paddling. 

Ο αείμνηστος Σπυρίδων Μαρινάτος εφεύρε τη λέξη 

«ταρσοπλοΐα» από την ομηρική λέξη ταρσός για να 

περιγράψει αυτόν τον τρόπο κωπηλασίας. 

Πιστεύω ότι απεικονίσεις πλοιαρίων της 4ης χιλιε

τίας και πιθανώς πρωιμότερες χάθηκαν με την ανύ

ψωση της θάλασσας που σε κάποια σημεία - όπως 

συγκεκριμένα στο Φράχθι - φτάνει τα 100 μέτρα. 

Πολλές άλλες παραστάσεις πλοίων των Μινωιτών 

και των Μυκηναίων μαρτυρούν ότι από τα μέσα της 

2ης π.Χ. χιλιετίας υπήρχε στο Αιγαίο μια ισχυρή 

θαλασσοκρατία και ότι η τέχνη της ναυπηγικής βρι

σκόταν σε πλήρη εξέλιξη. 

Εάν για τα προϊστορικά χρόνια έχουμε μόνο εικο

νογραφικές μαρτυρίες για τα πλοία των Ελλήνων, 

συνεπικουρούμενες βεβαίως από ναυτικές περιγρα

φές των ομηρικών επών, που λογικό είναι να μετα

φέρουν μνήμες προγενέστερες, για τα μετέπειτα χρό

νια έχουμε μια πλούσια ποικιλία παραστάσεων αλλά 

και κειμένων τα οποία μας βοηθούν να κατανοήσομε 

καλύτερα τις ναυτικές δραστηριότητες των προγόνων 

μας, εν καιρώ ειρήνης και εν καιρώ πολέμου. 

Γύρω στα μέσα του 13ου αιώνα π.Χ. και λίγο μετέ

πειτα, οι πολιτισμοί της Ανατολικής Μεσογείου 

συγκλονίζονται από μαζικές εισβολές νέων πληθυ

σμών που σαρώνουν τους παλαιότερους. Για τον 

ελληνικό χώρο από τον 11ο π.Χ. αιώνα αρχίζει η 

περίοδος, που θεωρήθηκε των «σκοτεινών αιώνων», 

και διήρκησε έως τον 9ο π.Χ. αιώνα περίπου. Την 

περίοδο αυτή, ωστόσο, σημαντικές ανακατατάξεις 

λαμβάνουν χώρα στο Αιγαίο και διαμορφώνουν τις 

συνθήκες για τη μετέπειτα ανάπτυξη του ελληνικού 

πολιτισμού των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων. 

Αχαιοί, κάτω από την πίεση των Δωριέων και άλλων 

ελληνικών φύλων που ήρθαν από τα ορεινά της ση

μερινής Κεντρικής Ελλάδας και την Ήπειρο, μετανα

στεύουν στα νησιά του Αιγαίου και στα παράλια της 

Μικράς Ασίας. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι Αχαιοί 

περιορίζονται στην Αττική και την Εύβοια και θεμελιώ

νουν το νέο πολιτικό σύστημα των πόλεων-κρατών. 

Από τα τέλη αυτής της περιόδου σώζονται πολλών 

ειδών παραστάσεις πλοίων. Παρατηρούμε ότι μεγα

λώνει το εκτόπισμα των καραβιών όπως μπορούμε 

να κρίνουμε από τον όλο και αυξανόμενο αριθμό 

των κωπηλατών. Τότε εμφανίζεται και ένα σημαντικό 

πολεμικό πλοίο, ή πολυήρης, η εξέλιξη της οποίας 

κορυφώνεται κατά τα κλασικά χρόνια με την τελειο

ποίηση της Αθηναϊκής τριήρους, ενός ευλύγιστου 

κωπήλατου ναυπηγήματος που μας χάρισε πολλές 

νίκες, με κορυφαία στιγμή τη ναυμαχία στα στενά της 

Σαλαμίνας (480 π.Χ.) και επισφράγισε την ελληνική 

κυριαρχία στις θάλασσες από τα στενά της Μεσσήνης 

της Σικελίας μέχρι τα Μικρασιατικά παράλια. 

Κατά τα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια το πλοίο 

δεν απεικονίζεται μόνο σε παραστάσεις αγγείων 
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αλλά γίνεται συνηθισμένο θέμα σε ανάγλυφα και 

ολόγλυφα έργα. Έχουμε επίσης ωραιότατες απεικο

νίσεις πλοίων που διασώθηκαν σε ακιδογραφήματα. 

Τα πλοία όλο και μεγαλώνουν, τελειοποιούνται οι 

ναυπηγικές τους γραμμές και ο εξοπλισμός τους. Τα 

θαλάσσια ταξίδια των Ελλήνων γίνονται όλο και πιο 

οργανωμένα. 

Τα ταξίδια τα εξερευνητικά και τα ταξίδια περιπέ

τειας αντικαθίστανται από την οργάνωση των θαλάσ

σιων δρόμων και η Μεσόγειος με τις ελληνικές αποι

κίες από τη Μασσαλία μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και 

τη Συρία γίνεται μια απέραντη Ελληνική θάλασσα. 

Αλλά και στους αιώνες που θα ακολουθήσουν, 

όταν η κυριαρχία του κόσμου του Μέγα Αλέξανδρου 

και των Διαδόχων του, περνά στους Ρωμαίους, ο 

Έλληνας θα συνεχίσει να ακουμπά πάνω στη 

θάλασσα και η τέχνη του καρα6ομαραγκού και του 

ναυτίλου δεν θα σβήσει. 

Το ότι σήμερα ο Ελληνικός Εμπορικός Στόλος 

έχει παγκοσμίως την πρώτη θέση δεν είναι ένα φαι

νόμενο ξαφνικό που εξηγείται μόνο με το επιχειρη

ματικό δαιμόνιο του Έλληνα καραβοκύρη και εφο

πλιστή. Είναι το αποτέλεσμα μίας μακρότατης διαδι

κασίας, μιας άρρηκτης αλυσίδας χιλιετιών που μας 

πάει στα βάθη των αιώνων και ξεκίνησε στο Αιγαίο. 

Χρωστάμε τα μέγιστα στην τέχνη του Έλληνα καρα-

βομαραγκού και του Έλληνα ναυτικού που δημιούρ

γησαν τα ξύλινα τείχη για να μας προστατεύσουν, 

ενώ καθέλκυαν γοργοτάξιδα καράβια και τα ταξίδευ

αν μεταφέροντας τα αγαθά του ελληνικού πολιτι

σμού στα πέρατα του γνωστού κόσμου. 
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ΕΙΚΟΝΕΣ 

Jk> Εικ. Ια, 1β 
Η «Παπυρέλλα», η σχεδία από πάπυρο με την οποία έγινε μια 
προσπάθεια πειραματικής αρχαιολογίας για να ερευνηθεί 
ο τρόπος μεταφοράς του οψιδιανού στα Μεσολιθικά χρόνια. 
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Jk. Em. 2 
Ο Ηρακλής πάνω σε σχεδία. Ετρουσκικό χάραγμα. 
(Κατά Ε. Courbaud). 

• Εικ, 3 
Βραχογραφία από την Κορφή τ'Αρωνιού (Νάξος). 
Απεικονίζει ένα πλοιάριο και πάνω του ένα αιγοπρόΒατο. 
Μουσείο Απεφάνθου (Νάξος). 3η χιλιετία π.Χ. [;] Από το έργο: 
L. Basch, Le Musée Imaginaire de la Marine Antique. 
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ΤΤ7? '// 
G. Athènes 5144 Ι. Athènes. 5046 

jâk. Em. 4 
Πλοία από τις παραστάσεις σε τηγανόσχημα σκεύη της Σύρου. 
3η χιλιετία π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών 
(Σχέδια του L. Basch από το έργο: 
Le Musée Imaginaire de la Marine Antique) 
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.Α. Εικ. 5 
Το καλύτερα διατηρημένο πλοίο της τοιχογραφίας της Θήρας. 
Περί το 1500 π.Χ. Προϊστορικό Μουσείο Θήρας. 
(Κατά Σπυρίδωνα Μαρινάτο). 

• Εικ. 6 
Μινωικό πλοίο από την Έγκωμη. Περί το 1200 π.Χ. 
(Κατά Sjogvist). 

• Εικ. 7 
Το Μυκηναϊκό πλοίο της Τραγάνας (Πύλου). Περί το 1150 π.Χ. 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. (Κατά Γ. Κορρέ). 
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ΐ * 

BXFCOATES iqes 

Α*. Εικ. 8 
Σχεδία για την κατασκευή της Αθηναϊκής Τριήρους «Ολυμπιάς» 
(Σχέδια του J.F. Coates). 

JÊk. Em. 9 
Πολεμικά και εμπορικά πλοία σε μελανόμορφο αγγείο (6ος αι. π.Χ.) 
Βρετανικό Μουσείο. 
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ΤΑ ΠΛΟΊΑ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ 

Jk> Εικ. 10 
Το Κυρήνεια II, ομοίωμα αρχαίου πλοίου του 4ου αι. π.Χ. 
Ελληνικό Ινστιτούτο Προστασίας Ναυτικής Παράδοσης, Αθήνα. 
(Ναυτικό Μουσείο Αγίας Νάπας, Κύπρου). 

ςψ£& 
Jtk Εικ. 11 
Η Νίκη της Σαμοθράκης υψώνεται πάνω σε βάθρο που 
προσομοιάζει στην πλώρη μεγάλου Ελληνιστικού κωπήλατου 
πλοίου ροδιακού τύπου με δύο σειρές κουπιών. 200 - 180 π.Χ. 
Le Musée du Louvre (Σχέδιο D. Cadini). 
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Μιψ 

JÈk. Em. 12 
Μεγάλα Ελληνιστικά κωπήλατα πλοία από τα ακιδογραφήματα 
της Δήλου. 1ος αι. π.Χ.. (Σχέδια του D. Carlini). 
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Το θαλάσσιο ταξίδι 
στους αρχαίους χρόνους 

Αναστάσιος Ι. Τζαμτζής 
Πλοίαρχος Ε.Ν. - Ιστορικός 

Πότε άρχισαν οι άνθρωποι που κατοίκησαν στις 

ακτές και τα νησιά της Μεσογείου να επικοινωνούν 

μεταξύ τους από τη Θάλασσα; Η απάντηση στο ερώ

τημα αυτό, με όσα τουλάχιστον γνωρίζουμε σήμερα, 

παρουσιάζεται εξαιρετικά δύσκολη. Ο πρωτόγονος 

άνθρωπος, σε κάθε του εκδήλωση, έκανε τα πιο σο

βαρά βήματα προς την πρόοδο και τον πολιτισμό, 

πολύ πριν ν' αρχίσει ν ' αφήνει πίσω του οτιδήποτε 

το οποίο περιγράφει με κάποιο τρόπο αυτό που επι

νόησε. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος ανακάλυψε 

πως ν' ανάβει φωτιά, πως να φτιάχνει εργαλεία, πως 

να πλέκει ψάθες, έγραψε όμως γι' αυτά πολύ αργό

τερα. Έτσι μας μένει να προσπαθήσουμε να μάθου

με για τον τρόπο της ζωής του και της εργασίας του, 

απ' όσα κατάλοιπα και συντρίμμια έμειναν πίσω του 

και βρίσκονται από τους αρχαιολόγους και τους ειδι

κούς θαμμένα στους τόπους που έζησε ή βυθισμένα 

στη θάλασσα. 

Φυσικό όμως είναι, με τέτοιου είδους στοιχεία, η 

γνώση μας γενικά να μην παρουσιάζεται ολοκληρω

μένη αλλά αποσπασματική και χωρίς την απαραίτητη 

συνοχή. Και η ναυτιλία στην περίπτωση μας δεν 

είναι δυνατόν ν' αποτελέσει εξαίρεση. 

Με βάση όμως τα στοιχεία αυτά ο μόνος τρόπος 

για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη επικοινωνίας από 

τη θάλασσα ανάμεσα σε διαφορετικούς τόπους, 

είναι τα αρχαιολογικά ευρήματα που ενώ ξέρουμε 

ότι προέρχονταν από μία ορισμένη περιοχή, βρίσκο

νται θαμμένα στα ερείπια μιας άλλης. Μαρτυρίες 

όμως αυτού του είδους αφήνουν συχνά αμφιβολίες 

αν αυτά μεταφέρθηκαν εκεί με καράβια ή από την 

ξηρά. Εκεί Βέβαια που δεν χωρεί αμφιβολία είναι η 

περίπτωση των προϊόντων των νησιωτικών περιοχών 

όπως της Κρήτης, των Κυκλάδων κ.λπ. 

Μία άλλη πηγή πληροφοριών αποτελούν οι 

μύθοι και οι θρύλοι των λαών και αργότερα άσματα 

που στην συγκεκριμένη περίπτωση τραγουδούσαν οι 

πλανόδιοι ραψωδοί και που σιγά-σιγά πήραν τη 

μορφή των ηρωικών και διδακτικών επών. Όμως 

στις διηγήσεις αυτές μπαίνει το μυθικό ή το ποιητικό 

στοιχείο και με τον τρόπο αυτόν η αλήθεια γίνεται 

δυσκολογνώριστη, αν δεν εξαφανίζεται, ολοκληρω

τικά. 

Με το υλικό αυτό που αναφέραμε είμαστε υπο

χρεωμένοι να συνθέσουμε ψηφίδα-ψηφίδα τη ναυτι

λιακή εικόνα της εποχής εκείνης στη Μεσόγειο, μιας 

θάλασσας κλειστής, χωρίς σοβαρά ρεύματα και 

παλίρροιες, που μοιάζει περισσότερο με κλειστή 

λίμνη και που κάποτε έκλεινε στα όρια της όλο το 

γνωστό κόσμο και αποτελεί πρόκληση ακόμα και 

σήμερα, σε όποιον βρεθεί στις ακτές της, να ταξιδέ

ψει σ' αυτήν. Πουθενά αλλού δεν υπάρχουν τόσο 

ασφαλή νερά και τόσο ευνοϊκές κλιματολογικές συν

θήκες γι' αυτόν που θα θελήσει να περάσει στην 

αντικρινή στεριά. Ειδικότερα, η ανατολική λεκάνη 

της Μεσογείου έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστκά της 

κλειστής θάλασσας. Είναι μία θάλασσα που οι ουρα

νοί της είναι σχεδόν πάντα καθαροί και τα νερά της 
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από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο, σπάνια ταράζονται 

από φουρτούνες. Οι κόλποι και τα ασφαλή φυσικά 

καταφύγια αφθονούν, υπάρχουν ακόμα ψηλά βουνά 

και πληθώρα από νησιά το ένα κοντά στο άλλο που 

κάνουν τον προσανατολισμό εύκολο και τέλος οι 

ακτές δεν κρύβουν ναυτιλιακούς κινδύνους. 

Ύστερα από όλα τα παραπάνω, μπορούμε να συ

μπεράνουμε πως η ανάγκη της επαφής με τον γύρω 

γνωστό κόσμο, η ευκολία της επικοινωνίας από τη 

θάλασσα και η προσφορά της ανατολικής Μεσογείου 

για ταξίδεμα, αποτέλεσαν τις βασικές αιτίες που έκα

ναν τους κατοίκους του ελλαδικού χώρου να στρα

φούν προς τη θάλασσα. 

Οι θαλάσσιες επικοινωνίες στο Αιγαίο χρονολο

γούνται από τη Νεολιθική εποχή και οι πρώτες 

συναλλαγές φαίνεται να είχαν ως αντικείμενο τον 

οψίδιανό. Πρόκειται για ένα ηφαιστειακό γυαλί που 

όταν σπάσει αποκτάει κοφτερές κόγχες και χρησιμο

ποιήθηκε από τον πρωτόγονο άνθρωπο για να κατα

σκευάσει τα εργαλεία του. 

Ένα από τα λατομεία του οψιδιανού υπήρχε στη 

Μήλο και οψίδιανό της Μήλου βρίσκουμε σε πολ

λούς από τους πρώτους νεολιθικούς οικισμούς της 

ηπειρωτικής Ελλάδας. Τα πιο εκπληκτικά όμως 

ευρήματα του οψιδιανού, που έχει αποδειχθεί ότι 

προέρχονται από τη Μήλο, ανακαλύφθηκαν σε 

μεσολιθικά στρώματα στο σπήλαιο Φράγχθι στην 

Αργολίδα και χρονολογούνται γύρω στο 8.000 π.Χ. 

Η ένδειξη πως σε μία τόσο παλιά εποχή ο οψι-

διανός μεταφέρονταν από θάλασσα και σε απόστα

ση περίπου 70 μιλίων, τόσο απέχει η Μήλος από το 

σπήλαιο Φράγχθι, είναι συναρπαστική. Επίσης, τα 

ταξίδια αυτά, και με επιστροφή, πρέπει να γίνονταν 

πολλές φορές, καθώς ο οψιδιανός της Μήλου βρί

σκεται και σε διαδοχικά μεταγενέστερα στρώματα. 

1. Θουκυδίδου: 
2. Στράβωνος: Γεί 

Οι ειδικοί σήμερα πια είναι Βέβαιοι πως ο οψιδιανός 

του Φράγχθι μπορεί να θεωρηθεί ανά τον κόσμο ως 

η πιο παλιά θετική ένδειξη για μεταφορά αγαθών 

από τη θάλασσα. 

Ο θουκιδίδης στην Ιστορία του γράφει: «Ο πρώ

τος, που καθώς ξέρουμε από την προφορική παρά

δοση, απέκτησε ναυτικό ήταν ο Μίνως, που κυριάρ

χησε στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής θάλασ

σας»} Και αργότερα ο Στράβων αναφέρει: «Θρυλεί

ται η θαλασσοκρατία του Μίνωα και η θαλασσοπλοΐα 

των Φοινίκων».2 Οι μαρτυρίες αυτές του θουκιδίδη 

και του Στράβωνα επιβεβαιώνονται και από τα αρχαι

ολογικά δεδομένα. Οι έμποροι της μινωικής Κρήτης 

φαίνεται να έπαιζαν σπουδαίο ρόλο την περίοδο 

1999 - 1786 π.Χ., περίοδο της ΧΙΙης Αιγυπτιακής 

Δυναστείας. Τα χαρακτηριστικά αγγεία της Μεσομι-

νωϊκής II περιόδου έφθαναν ως τη Βίβλο και τη Ρας 

Σμάρα της συριακής ακτής, τη βόρεια Κύπρο και την 

Κουάτνα στον ποταμό Ορόντη, καθώς και στις αιγυ

πτιακές πόλεις. Παράλληλα, σε ανασκαφές της Κρή

της βρέθηκαν αιγυπτιακά αγάλματα και σκαραβαίοι. 

Όταν αποκρυπτογραφήθηκαν τα σε σφηνοειδή 

γραφή αρχεία της Βαβυλώνας, διαπιστώθηκαν εμπο

ρικές επαφές με τους Μινω'ίτες. 

Στους πλούσια εικονογραφημένους τάφους της 

αιγυπτιακής Θήβας απεικονίζεται καλύτερα απ' οπου

δήποτε αλλού η κρητική ναυτική δραστηριότητα. Στις 

ζωγραφικές παραστάσεις ξεχωρίζουν πομπές ξένων. 

Ανάμεσα στους ξένους διακρίνονται οι κεφτιού να 

φέρνουν πολύτιμα δώρα στην παντοδύναμη τότε 

Αίγυπτο. Οι κεφτιού φορούν μινωικά ρούχα και προ

σφέρουν μεταλλικά αγγεία, ρυτά σε σχήμα κεφαλών 

ζώων, χελώνες από μέταλλα και τόπια από ακριβά 

υφάσματα. 

Οι τροφές και οι πρώτες ύλες που εξάγονταν από 

την μινωική Κρήτη στην Αίγυπτο φαίνεται να ήταν 

Ιστορία Α, 4. 
ψραφικά Α, Γ-2 
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Λάδι, ελιές, κρασί, ίσως σταφίδες, και ασφαλώς ξυ

λεία, ειδικώτερα δε κυπαρίσσια. 

Η μακρόχρονη ασχολία των Κρητών με τα ναυτικά 

έφεραν τη νήσο σε θέση να εξουσιάζει τις θάλασσες 

και να έχει επαφές όχι μόνον με την Ανατολή αλλά 

και με τα νησιά του Αιγαίου πελάγους και την ηπει

ρωτική ενδοχώρα. Τα Κύθηρα, η Θήρα, η Μήλος, η 

Αίγινα χρησιμοποιήθηκαν ως ενδιάμεσοι σταθμοί. Οι 

Μυκήνες και η Πύλος φαίνεται να ήταν για τους Κρή-

τες τακτικά λιμάνια προς επίσκεψη καθώς το κέρδος 

αποτελούσε και τότε την κινητήρια δύναμη. Η Κρήτη 

πρόσφερε την προηγμένη τεχνολογία της, είδη πολυ

τελείας και την εκτεταμένη γνώση της για το αιγυπτια

κό εμπόριο και τα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου. 

Η ηπειρωτική χώρα ανππρόσφερε άλογα, στρατιώτες 

και κάθε άλλη Βοήθεια για τις κρητικές επιχειρήσεις. 

Επιγαμίες ανάμεσα στην Κνωσσό και τις Μυκήνες 

θεωρούνται μάλλον πιθανές. 

Οι Κυκλάδες ανέπτυξαν και αυτές εμπορικές 

σχέσεις, τόσο με την Κρήτη όσο και με την ηπειρωτι

κή Ελλάδα. Πολλά δείχνουν πως οι λαοί αυτοί μετα

ξύ τους δεν ήταν ξένοι σε προέλευση και πολιτισμό 

και φαίνεται πως μπορούσαν να έλθουν σε επικοι

νωνία χωρίς διερμηνείς στις εμπορικές ή πειρατικές 

τους συναλλαγές. Η κυκλαδική Βιοτεχνική παραγω

γή θα πρέπει να ήταν πολύ καλή και ασφαλώς οι 

νησιώτες θα περίμεναν το άνοιγμα της περιόδου των 

θαλάσσιων ταξιδιών κάθε άνοιξη. Τα κυκλαδικά 

προϊόντα έφταναν προς το Βορρά ως τη σημερινή 

Βουλγαρία, την Τροία και τις Δαλματικές ακτές και 

στη δύση ως τη Σικελία. Τι έφερναν πίσω οι νησιώ

τες ναυτικοί δεν είναι Βεβαιωμένο. Οι τάφοι τους δεν 

περιέχουν σχεδόν τίποτε που να προέρχεται από 

άλλους τόπους. Πιθανόν να έφερναν χαλκό από την 

Κύπρο, ψευδάργυρο για κράμματα ορείχαλκου από 

τον Πόντο, υφάσματα και κρέατα από την Κρήτη και 

στάρι από την ηπειρωτική Ελλάδα. 

Δεν θα πρέπει κανείς να νομίσει πως ένας στό

λος από εμπορικά καράβια περίμενε την άνοιξη για 

να ξεκινήσει. Τα ταξίδια φαίνεται να ήταν ασύνδετα 

μεταξύ τους. Δύο ή τρεις ντόπιοι πλοιοκτήτες, με 

πλήρωμα μέλη από την οικογένεια τους ή μερικούς 

από τους φτωχότερους αγρότες, ξεκινούσαν για 

λιμάνια όπου υπολογίζανε να Βρούνε αγοραστές για 

τα λιγοστά πράγματα που είχαν φτιάξει στη διάρκεια 

του χειμώνα. Έργα τους, αυτά τα συμπαθητικά 

οικιακά σκεύη που Βρίσκουμε σήμερα στις ανασκα

φές, όπως τηγάνια, μικρά πήλινα ή πέτρινα αγγεία 

με σκέπασμα, δίσκοι, φιάλες, ειδώλια, οψιδιανός, 

χαλκώματα και ασημικά. Τα κοσμήματα και τα εργα

λεία μεταφέρονταν στην τελική τους μορφή, τα κομ

μάτια όμως του οψιδιανού και τα άλλα ορυκτά από 

τα οποία έπερναν τα μέταλλα μάλλον φορτώνονταν 

στην αρχική τους μορφή, για να δουλευτούν από 

τους αγοραστές ή σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, 

από τους ναύτες-τεχνίτες που ταξίδευαν με τα πλοία 

και οι πελάτες τους περίμεναν στην ακτή. Η συνή

θεια των ναυτών-τεχνιτών φαίνεται να επικρατούσε 

όλη την περίοδο του Χαλκού. 

Μετά το 1460 π.Χ. οι Μυκηναίοι κυριάρχησαν 

στην Κρήτη, συνέχισαν την ναυτική παράδοση του 

νησιού και καθώς πια το κέντρο της δυνάμεως τους 

Βρισκόταν στην ηπειρωτική Ελλάδα, ξανοίξανε το 

εμπόριο και προς τη Δύση, πέρα από τη Σικελία ως 

τη Μασσαλία και την ακτή της ιβηρικής χερσονήσου. 

Οι Μυκηναίοι φαίνεται ακόμη να αντικαταστήσανε 

τους Κρήτες την περίοδο 1400-1200 π.Χ. στις εμπο

ρικές τους σχέσεις και προς τη Μέση Ανατολή. Σε 

συριακούς τάφους βρέθηκαν να πλεονάζουν τα 

μηκηναϊκά αγγεία. 

Από την πρώιμη κιόλας μυκηναϊκή περίοδο ναυ

τικοί και έμποροι φαίνεται να ταξίδευαν στα δυτικά 

ως τα νησιά Λίπαρι και την νότια Ιταλία, στα ανατολι

κά ως την Τροία και τη Συρία, την Αίγυπτο και την 

Παλαιστίνη. Σε όλες τις περιοχές που Βρέθηκαν 

δείγματα του Μυκηναϊκού πολιτισμού φαίνεται καθα

ρά πως οι επαφές περιορίζονταν στις παράκτιες 

περιοχές και σε μερικές παραποτάμιες στο εσωτερι-
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κό. Σπάνια βρίσκονται μυκηναϊκά αντικείμενα βαθύ

τερα στην ενδοχώρα, γεγονός που δείχνει καθαρά 

πως αυτά έφτασαν εκεί από θαλάσσιους δρόμους. 

Τα φορτία που εξάγονταν ήταν κυρίως τα έξοχα 

κατεργασμένα μυκηναϊκά αγγεία που χρησίμευαν 

για τη μεταφορά του λαδιού, ζωγραφισμένοι κρατή

ρες και φιάλες για αγορές πολυτελείας, χυτά ορει

χάλκινα όπλα κ.λπ. Άλλα είδη προς εξαγωγή, που 

είναι δύσκολο να ανιχνευθούν αρχαιολογικά, θα 

πρέπει να ήταν το ελληνικό κρασί, υφάσματα, κατερ

γασμένη ξυλεία, ακόμη δε μισθοφόροι και τεχνίτες 

που κατασκεύαζαν τα χάλκινα ή πήλινα αντικείμενα 

στις παροικίες που είχαν ιδρύσει. 

Τα είδη που τα μυκηναϊκά πλοία έφερναν πίσω 

στη χώρα τους ήταν χαλκός και ψευδάργυρος από 

την Κύπρο και τη Χαναάν, ασήμι και άλογα από την 

ακτή της Παλαιστίνης, καθώς και υφάσματα βαμμέ

να με πορφύρα, μικρά πορσελάνινα είδη, αλάβα

στρα και χρυσάφι από την Αίγυπτο ή άλλες πόλεις 

της ανατολικής Μεσογείου. Επίσης το εμπόριο με τη 

Δύση απέκτησε μεγάλη έκταση με τις εισαγωγές οψι-

διανού από τα νησιά Λίπαρη και μέταλλα από την 

Τοσκάνη. 

Πότε γίνονταν τα θαλάσσια ταξίδια; Ο Ησίοδος 

σε μία σύντομη αναφορά του για την ταξιδιωτική 

περίοδο στη θάλασσα παρατηρεί: «Τον χειμώνα δεν 

υπάρχει δυνατότητα για δουλιές στη θάλασσα. Όταν 

πλησιάζει ο χειμώνας καλόν είναι να τραβάει κανέ

νας το καράβι του στη στεριά και να το κρατάει προ

φυλαγμένο πίσω από έναν τοίχο, να βγάζει τον 

πείρο για να μη μαζεύονται τα νερά μέσα στο κύτος, 

να μεταφέρονται στο σπίτι τα ξάρτια, τα πανιά και το 

τιμόνι και να περιμένει ο ναυτικός ξανά την καλοκαι

ριά. 'Οταν έρχεται η καλή εποχή μπορεί ο έμπορος 

ναυτικός να ξαναρχίσει την άνοιξη τη δραστηριότητα 

του»β Γενικά στον αρχαίο κόσμο η ταξιδιωτική 

3. Ησίοδος, Έργο Η 
4. Πλάτωνος, 

περίοδος περιορίζονταν στους ανοιξιάτικους και 

καλοκαιρινούς μήνες. 

ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Μαζί με τις πρώτες κιόλας ναυτικές εξορμήσεις 

των κατοίκων των ελληνικών παραλίων αρχίζουν να 

εμφανίζονται και οι πρώτες προσπάθειες αποικι

σμού. 

Η ναυτική κυριαρχία της Κρήτης εκδηλώθηκε με 

μια αλυσίδα πόλεων που, εκτός από τις Κυκλάδες 

και την ηπειρωτική Ελλάδα, ιδρύθηκαν στις ακτές 

της Συρίας, της Παλαιστίνης, της Κύπρου και της 

Σικελίας. Οι αρχαίες παραδόσεις φέρνουν Μινω'ίτες 

εγκατεστημένους στην Κιλικία, τη Λυκία, την Τροία 

και στην υπόλοιπη Μικρά Ασία. 

Στους μύθους του Ηρακλή και των Αργοναυτών 

βλέπουμε τους ταξιδευτές αυτούς να ιδρύουν πόλεις 

στη Μεσόγειο και τον Πόντο. 

Στους ιστορικούς χρόνους παρατηρείται ένα 

πρώτο κύμα αποικισμού, περί το τέλος του 12ου π.Χ. 

αιώνα, το δεύτερο κύμα όμως, από τις αρχές του 

8ου αιώνα και ύστερα, υπήρξε εκείνο που εδραίωσε 

την κυριαρχία των ναυτίλων του Αιγαίου σε όλη τη 

Μεσόγειο, αλλά και έξω από αυτή. Με επί κεφαλής 

την Αθήνα, τα Μέγαρα, την Κόρινθο, τη Χαλκίδα, 

την Κύμη από την ηπειρωτική Ελλάδα, τη Φώκαια, τη 

Σμύρνη και προ παντός τη Μίλητο από τις αποικίες, 

οι Έλληνες ξεχύθηκαν προς όλες τις ακτές της 

Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου. 

Αποικίες ιδρύθηκαν και στις δύο ακτές του Ελλή

σποντου, της Προποντίδας και του Εύξεινου Πόντου 

ως τον μυχό της Αζοφικής και όπως χαρακτηριστκά 

αναφέρει ο Πλάτων: «Οι Έλληνες εγκαταστάθηκαν 

εκεί όπως οι βάτραχοι γύρω από το τέλμα».4 

Ημέραι 624-684. 
αίδων 109. 
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Μία άλλη ομάδα αποικιών ιδρύθηκε στις Βαλκα

νικές ακτές της Αδριατικής. Η νότιος Ιταλία και η 

Σικελία αποικίσθηκαν τόσο πυκνά που ονομάσθη

καν Μεγάλη Ελλάς. 

Οι λόγοι που ωθούσαν τους κατοίκους του ελλαδι

κού χώρου προς τον αποικισμό, συνήθως προέρχο

νταν ή από την ήττα μιας πολιτικής φατρίας που ανα

γκάζονταν να εκπατρισθεί ή από το φαινόμενο του 

υπερπληθυσμού, αλλά το κυριώτερο φαίνεται να ήταν 

η ανάπτυξη της εμποροναυτικής δραστηριότητος. Και 

στις τρεις αυτές περιπτώσεις μπορεί η ίδρυση μιας 

αποικίας να ήταν αποτέλεσμα οικονομικο-πολιτικών 

πιέσεων, Βασικός όμως σκοπός παρέμενε πάντοτε η 

άντληση των μέσων ζωής από το ναυτικό εμπόριο. 

Το πλοίο ήταν το μέσον που χρησιμοποιούνταν 

για την ίδρυση της αποικίας και στη συνέχεια αποτε

λούσε τον ομφάλιο λώρο με τη μητρόπολη και τον 

υπόλοιπο κόσμο. Απόδειξη πως οι αποικίες ιδρύθη

καν κατά μήκος των ακτών και ο αποικισμός τους 

ήταν έργο των ναυτικών πόλεων. Και αντίστροφα, 

όσες αποικίες μπόρεσαν να αναπτυχθούν και να 

ξεχωρίσουν το πέτυχαν γιατί στράφηκαν προς τη 

θάλασσα και το ναυτικό εμπόριο. Η Χίος, η Σάμος, 

η Μίλητος, η Φώκαια, η Έφεσος, η Ρόδος από τις 

πιό παλιές, το Βυζάντιο, η Σινώπη, οι Συρακούσες, η 

Μασσαλία, η Αλεξάνδρεια από τις νεώτερες, εξελί

χθησαν σε μεγάλα ναυτικά κέντρα. 

Από το 800 π.Χ. και στους αιώνες που ακολού

θησαν, συνεχίσθηκε η ανοδική πορεία της ναυτικής 

δραστηριότητος των πληθυσμών που κατοικούσαν 

στις ακτές και τα νησιά του ελλαδικού χώρου, προς 

όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις θάλασσες. Ο 

Εύξεινος Πόντος, το Αιγαίο, η Ανατολική και Δυτική 

Μεσόγειος, η Ερυθρά θάλλασα, ο Περσικός κόλπος 

ακόμη και ο Ινδικός ωκεανός διασχίζονταν αδιάκο

πα από τα πολυάριθμα σκάφη που συνέδεαν μεταξύ 

τους τα διάφορα εμπορικά κέντρα του κλασικού και 

αργότερα του ελληνιστικού και ρωμαϊκού κόσμου. 

Προς και από τα μητροπολιτικά και αποικιακά 

λιμάνια διακινούνταν τα προϊόντα της γης και της 

ανθρώπινης τέχνης. Τα σιτηρά του Πόντου και της 

Σικελίας έφθαναν στους κατοίκους των ελληνικών 

πόλεων και νησιών και ως τη Μασσαλία και την 

Ισπανία. Ξηροί καρποί, όσπρια, δέρματα, μαλλιά, 

ξυλεία, μέταλλα ήταν τα συνήθη φορτία των εμπορι

κών πλοίων Τα είδη αγγειοπλαστικής ταξίδευαν σε 

όλον τον γνωστό τότε κόσμο. Η παραγωγή των 

ελληνικών αγγείων ήταν τεράστια. Αυτά, δεν ήταν σε 

χρήση μόνον για τις οικιακές ανάγκες αλλά και για 

να συσκευάζονται ή να αποθηκεύονται σε αυτά λάδι, 

ελιές, όσπρια, σιτηρά κ.λπ. Οι γνωστοί μας αμφορείς 

αποτελούσαν τα «κοντέϊνερς» των θαλάσσιων μετα

φορών της εποχής εκείνης. 

Δύο ήταν τα κύρια φορτία όπου επικεντρώνονταν 

ζωηρό ενδιαφέρον. Τα σιτηρά και το κρασί. Τα 

πρώτα εισάγονταν κυρίως από τον Πόντο (Κιμμέριο 

Βόσπορο) και τη Σικελία, ενώ το κρασί προέρχονταν 

από τη Χαλκιδική, τη Χίο, την Κω, τη Θάσο κ.λπ. 

Μόλις άρχιζε η καλοκαιρινή περίοδος εκατοντάδες 

πλοία ξεκινούσαν από τα λιμάνια της Κριμαίας με 

σιτοφορτία για τον Πειραιά. Ο Πόντος καθώς και οι 

Συρακούσες ήταν οι μεγάλοι σιτοβολώνες της Ελλά

δας των κλασικών χρόνων. Στην Αθήνα όπου, 

καθώς και στον υπόλοιπο κόσμο, το ψωμί ήταν η 

Βασική τροφή είχαν θεσπισθεί δρακόντιοι κυριολε

κτικά νόμοι που ρύθμιζαν το εμπόριο του σταριού, τη 

διανομή από τους σιτοπώλες ακόμη και την πώληση 

του. 

Αξίζει να αναφερθούμε εδώ στην αναβίωση των 

εορτών προς τιμή του Απόλλωνος στη Δήλο. Η πρω

τοβουλία αρχικά οφείλεται στον Πεισίστρατο, ο οποί

ος προσπάθησε να κάνει τις γιορτές αφορμή και 

ευκαιρία για εμπορικές συναλλαγές. Αυτό τελικά 

πραγματοποιήθηκε μετά τους Μηδικούς πολέμους. 

Το 475 π.Χ. οι Αθηναίοι ίδρυσαν την Αμφικτυονία 

της Δήλου στην οποία μετείχαν οι σύμμαχες πόλεις 

της Αθήνας. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η Δήλος να 
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συγκεντρώσει σοβαρή ναυτική κίνηση και να εξελιχθεί 

σε διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο ως το 69 π.Χ. 

όταν καταστράφηκε ολοσχερώς από τους πειρατές. 

Το 408 π.Χ. οι τρείς ροδιακές πόλεις Αίνδος, 

Ιαλυσός και Κάμειρος ίδρυσαν την πόλη της Ρόδου, 

δίνοντας έτσι ώθηση στην ναυτική δραστηριότητα 

τους και έγιναν συγχρόνως οι Βασικοί παράγοντες 

του ναυτικού εμπορίου μεταξύ Δυτικής και Ανατολι

κής Μεσογείου. Η πόλη της Ρόδου κατείχε επίκαιρη 

θέση στις γραμμές των πλοίων καθώς περνούσαν 

από εκεί και συχνά αναγκάζονταν να διαχειμάσουν, 

ενώ άλλα πλοία έφταναν εκεί για να ξεφορτώσουν ή 

να φορτώσουν. Αποτέλεσμα ήταν η Ρόδος να γίνει 

τόσο ένα λιμάνι καταφυγής, όσο και κέντρο διαμετα

κομιστικού εμπορίου. Η ακμή της Ρόδου κράτησε 

τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. Η παρακμή της επήλθε 

γρήγορα όταν το 169 π.Χ. η Δήλος ανακηρύχθηκε 

ελεύθερο λιμάνι. 

Τα εμπορικά πλοία της κλασικής εποχής είχαν 

περίπου τριάντα μέτρα μήκος και ήταν ικανά να μετα

φέρουν φορτίο βάρους και εκατό τόνων.Υπήρχαν 

φυσικά και μεγαλύτερα που έφθαναν τους πεντακό

σιους τόνους αλλά και πολύ μικρότερα για τις ακτο

πλοϊκές μεταφορές. Υπήρχαν σκάφη που μπορούσαν 

να μεταφέρουν και δέκα χιλιάδες αμφορείς. Ο Στρά

βων γράφει: «ο δε Ταγός και το πλάτος του στόματος 

είκοσι που σταδίων και το βάθος μέγα ώστε μυριαγω-

γοίς αναπλείσθαι».5 δηλαδή ότι: «ο ποταμός Τάγος 

έχει το πλάτος της εκβολής του είκοσι περίπου στάδια 

και μεγάλο βάθος ώστε να μπορούν να τον ανεβαί

νουν και μυριαγωγά». Και σε άλλο σημείο αναφέρει: 

«πλάτος δ' έχει πηχών εκατόν η διώρυξ, βάθος δ' 

όσον αρκείν μυριοφόρω νηί»β Φαίνεται δηλαδή 

καθαρά ότι την εποχή του Στράβωνος υπήρχαν μυρο-

ayœya ή μυριοφόρα πλοία. 

Τα σκάφη ήταν σχετικά ευρύχωρα μ' ένα 

άλμπουρο και ένα μεγάλο τετράγωνο πανί μεγαλύτε

ρο σε πλάτος παρά ύψος για καλύτερη ευστάθεια, 

ήταν δηλαδή ναυπηγημένα για ασφαλέστερη μετα

φορά φορτίων παρά για ταχύτητα. Κοντά στην πρύμη 

υπήρχε κατά κανόνα ένα μικρό υπόστεγο που οδη

γούσε στις καμπίνες οι οποίες προορίζονταν για τον 

καπετάνιο, τον πλοιοκτήτη ή τον συνοδό που συνή

θως ήταν και ο έμπορος του φορτίου. Οι καμπίνες 

δεν ήταν τίποτε παραπάνω παρά ένας στεγασμένος 

χώρος για προστασία από τη βροχή, το κρύο και τον 

ήλιο. Οι επιβάτες και οι υπηρέτες κοιμόντουσαν στο 

κατάστρωμα. Όλοι έφερναν μαζί τους τρόφιμα και 

σπάνια μαγείρευαν φαγητό πάνω στο πλοίο- όλοι, 

επιβάτες και πλήρωμα, συνήθως περιορίζονταν στην 

ξηρά τροφή. Για νερό και κρασί υπήρχαν οι αμφο

ρείς που ήταν το απαραίτητο παρακολούθημα των 

πλοίων της εποχής. Με την προϋπόθεση ότι ο και

ρός θα ήταν καλός, το θαλάσσιο ταξίδι δεν ήταν 

καθόλου δυσάρεστο, αφού ο ταξιδιώτης είχε φέρει 

στο πλοίο το φαγητό του, το πιοτό του και τα υπόλοι

πα υπάρχοντα του· δεν χρειάζονταν να κάνει τίποτε 

άλλο, το καράβι του εξασφάλιζε ανάπαυση και ύπνο. 

Όταν το σκάφος έφθανε σε λιμάνι, η πρώτη δουλειά 

του εμπόρου ήταν να τρέξει στο ναό του Ποσειδώνα, 

που συνήθως υπήρχε πάντοτε κάπου εκεί κοντά 

στην ακτή και να προσφέρει θυσία ευχαριστίας για 

την αίσια έκβαση του ταξιδιού. 

Στην κλασική περίοδο το λιμάνι του Πειραιά 

αποτελούσε το κεντρικό σημείο όλης της ναυτιλιακής 

κινήσεως στην ανατολική Μεσόγειο. Στο εμπορικό 

λιμάνι, το Εμπόριο υπήρχαν πέντε στοές, αποθήκες 

δηλαδή με διαφορετική όμως έννοια από τη σημερι

νή καθώς, εκτός από την αποθήκευση των εμπορευ

μάτων, εκεί διεξάγονταν και οι διαπραγματεύσεις για 

την αγοραπωλησία των διαφόρων προϊόντων που 

5. Στράβωνος, Γεωγραφικά III 3, 1. 
6. Στράβωνος, Γεωγραφικά XVII 1,26. 
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έφθαναν απ' όλα τα μέρη της Μεσογείου και της 

Μαύρης Θάλασσας. Εκεί υπήρχε το Δείγμα, η περί

φημη Μακρά Στοά, που είχε ιδρυθεί για να διευκο

λύνει τους ξένους εμπόρους να επιδεικνύουν τα 

δείγματα των εμπορευμάτων τους σε στάρι και κρασί 

κυρίως. Έμποροι κρασιών από τη Χίο, τη Θάσο και 

άλλες οινοπαραγωγικές περιοχές έφερναν εκεί τα 

δείγματα τους. Παράλληλα οι έμποροι της Αθήνας 

έφερναν εκεί τα δείγματα των 6ιοτεχικών τους προϊ

όντων. Στο χώρο αυτό των διαπραγματεύσεων των 

εμπόρων παρευρίσκονταν επίσης και τραπεζίτες 

πρόθυμοι για δάνεια για την εξασφάλιση των πλοίων 

ή των εμπορευμάτων πράγμα που έκανε το λιμάνι 

τον 4ο αιώνα π.Χ. κεντρικό άξονα της ναυτιλιακής 

δραστηριότητας της Μεσογείου και που έκανε τον 

Περικλή να υπερηφανεύεται λέγοντας: «Επειδή δε η 

πόλη μας είναι μεγάλη, εισάγονται σ' αυτήν όλα τα 

προϊόντα απ' όλα τα μέρη του κόσμου, και έτσι μπο

ρούμε να απολαμβάνουμε τα αγαθά που παράγονται 

από άλλους, όπως και τα δικά μας»? 

Ο Αθηναίος στους Δειπνοσοφιστές του αναφέρει 

πως στό λιμάνι του Πειραιά μπορούσε να Βρεί κανέ

νας: «...από την Κυρήνη βλαστάρια και βοδινά δέρ

ματα, από τον Ελλήσποντο σκουμπριά και κάθε 

είδος παστό ψάρι, από τη Θεσσαλία μπούτια και 

πλευρά βοδινά, από τις Συρακούσες χοιρινά και 

τυρί, από την Αίγυπτο πανιά για τα πλοία και πάπυ

ρους, από τη Συρία λιβάνι, από την Κρήτη θεόρατα 

κυπαρίσσια, από τη Λιβύη ελεφαντόδοντα, από τη 

Ρόδο σταφίδες και γλυκά σύκα.,.κ.λπ.». 

Εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι έμποροι συνω

στίζονταν στις στοές και ανάμεσα τους βρίσκονταν τα 

τραπεζάκια των σαράφηδων, καθώς οι ελληνικές πό-

λεις-κράτη επέμεναν να έχουν καθεμιά το δικό της 

νομισματικό σύστημα· ο αργυραμοιβός ήταν ακόμη 

πιο απαραίτητος για τον ταξιδιώτη απ' όσο είναι σή

μερα. Τον έβρισκε κανένας σε κάθε εμπορική πόλη, 

καθισμένο πίσω από το τραπεζάκι του, κοντά στην 

αποβάθρα ή στην αγορά ή μπροστά από κάποιον 

πολυσύχναστο ναό. Η λέξη τραπεζίτης σημαίνει 

ακριβώς «αυτόν που κάθεται στο τραπέζι». Ζύγιζε 

όλα τα νομίσματα που του προσφέρονταν, για να 

βεβαιωθεί ότι έχουν το σωστό βάρος, και ψηλαφού

σε, ή μύριζε, ή κουδούνιζε όποιο του φαινόταν ύπο

πτο ή τα έλεγχε τρίβοντας τα πάνω σε λυδία λίθο-

ένα κομμάτι από μαύρο ειδικό ίσαπη που προέρχο

νταν μόνο από μερικά ποτάμια της Λυδίας. Στη 

Δύση και την κυρίως Ελλάδα, τα νομίσματα ήταν τα 

περισσότερα αργυρά, ενώ πέρα στην Ανατολή οι 

συναλλαγές γίνονταν με χρυσό ή με ήλεκτρο, ένα 

φυσικό κράμμα χρυσού και αργύρου. Όταν η 

Αθήνα βρίσκονταν στη μεγάλη ακμή της, κατά το 5ο 

και 4ο αιώνα π.Χ., το νόμισμα της αποτελούσε το 

διεθνώς αποδεκτό μέσο συναλλαγής και καθένας 

που σχεδίαζε να ταξιδέψει το έβρισκε πολύ χρήσιμο 

να είναι εφοδιασμένος με κάμποσες γλαύκες, το 

χαρακτηριστικό αργυρό νόμισμα με την γουρλομάτα 

κουκουβάγια, το ιερό πουλί της Αθηνάς. Όσοι ταξί

δευαν αντολικά έκαναν εξίσου καλά τη δουλειά τους 

με τους στατήρες της Κυζίκου, μιας ακμαίας πόλης 

στην Προποντίδα, ή τους χρυσούς περσικούς δαρι-

κούς, τους οποίους είχε κόψει, όπως μαρτυρεί και το 

όνομα τους, ο Δαρείος ο Μέγας. Αυτά κυρίως τα 

τρία νομίσματα ήταν διεθνώς αποδεκτά και εξασφά

λιζαν όχι μόνον μεγάλη άνεση στις συναλλαγές του 

ταξιδιώτη, αλλά και οικονομία καθώς οι αρχαίοι 

εκείνοι αργυραμοιβοί δεν χρέωναν για τις υπηρεσίες 

τους τα μηδαμινά ποσά που πληρώνονται σήμερα 

αλλά ένα τρομακτικό ποσό που έφτανε τα πέντε και 

έξι τα εκατό. 

Όταν γύρω στο 270 π.Χ. έληξαν οι διαμάχες των 

Επιγόνων, ο Αλέξανδρος πέθανε το 323 π.Χ., η 

7. Θουκυδίδου: Ιστορία Β, 38. 
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αυτοκρατορία του είχε μοιρασθεί στα τρία. Οι Αντι-

γονίδες κράτησαν τον πατρογονικό θρόνο της 

Μακεδονίας, μαζί με τον γενικό έλεγχο στις πόλεις-

κράτη της κυρίως Ελλάδος. Οι Σελευκίδες κυριάρ

χησαν σε μεγάλα τμήματα της Μικράς Ασίας, της 

Συρίας, της Παλαιστίνης και της Μεσοποταμίας και 

οι Πτολεμαίοι κατείχαν την πλούσια κοιλάδα του 

Νείλου. Όταν ο Αλέξανδρος προχωρούσε ανατολι

κά, άφηνε πίσω του ομάδες στρατιωτών του για να 

ιδρύσουν αποικίες, που κάθε μία τους υπήρξε τελικά 

μία ένεση του ελληνικού τρόπου ζωής στο σώμα της 

αρχαίας Ανατολής. 

Την εποχή των Επιγόνων η ροή των Ελλήνων 

συνεχίσθηκε με ταχύτατο ρυθμό. Οι Σελευκίδες και 

οι Πτολεμαίοι δημιούργησαν στρατό από Έλληνες 

αλλά και κάλεσαν κοντά τους έλληνες τεχνικούς και 

υπαλλήλους για να επανδρώσουν τη διοίκηση και 

ουσιαστικά άνοιξαν τις πύλες της Ανατολής σε κάθε 

έλληνα μετανάστη, έμπορο, τεχνίτη, αγρότη. Έτσι 

από το 300 π.Χ. και ύστερα, η Εγγύς Ανατολή ως 

πέρα στη Βαβυλώνα μεταμορφώθηκε, με αποτέλε

σμα να εξελληνισθεί και να γίνει ένα αδιάσπαστο 

κομμάτι του ελληνικού κόσμου της Μεσογείου που 

ζούσε στα δυτικά της. Τα προβλήματα της γλώσσας 

που υπήρχαν ως τότε ανήκαν πια στο παρελθόν. Τα 

ελληνικά σε πήγαιναν πλέον παντού, και, για να 

γίνουν τα πράγματα πιο εύκολα, διαμορφώθηκε με 

το χρόνο μια ελληνική γλώσσα: η κοινή, η οποία 

αντικατέστησε το χάος των παραδοσιακών διαλέκτων 

ή μιλήθηκε παράλληλα με αυτές. 

Καινούργια λιμάνια ξεφύτρωσαν για τις ανάγκες 

της αυξημένης ναυτιλιακής κίνησης. Έτσι άρχισε η 

μακρά σταδιοδρομία της Αντιόχειας, που ιδρύθηκε 

το 300 π.Χ. από τους Σελευκίδες. Η Αλεξάνδρεια, 

όπως δείχνει και το όνομα της, είχε ιδρυθεί λίγο 

νωρίτερα, (το 331 π.Χ.)' οι Πτολεμαίοι την έκαναν 

πρωτεύουσα του κράτους τους κι' ένα από τα μεγα

λύτερα εμπορικά κέντρα του αρχαίου κόσμου. Και 

από τα δύο αυτά λιμάνια μπορούσε κανένας να επι

βιβαστεί στα μεγάλα φορτηγά πλοία που ταξίδευαν 

στη Μεσόγειο ως τις Συρακούσες και τη Μασσαλία. 

Ο κόσμος της Μεσογείου, ενωμένος όσο ποτέ 

άλλοτε με τη γλώσσα, το εμπόριο και τον κοινό 

τρόπο ζωής ανέπτυξε έναν διεθνή, κοσμοπολίτικο 

πολιτισμό. Ο οίστρος και η ορμή που έσπρωξαν τους 

Έλληνες ανατολικά σε αναζήτηση πλούτου και 

δόξας, έσπρωξαν ορισμένους ακόμη πιο μακριά, 

τους έκαναν εξερευνητές που επεξέτειναν τα όρια 

του γνωστού κόσμου. Γύρω στο 300 π.Χ. ο Πυθέας 

ξεκίνησε από τη Μασσαλία, πέρασε τα στενά του 

Γιβραλτάρ και έφτασε στη Βρετανία και την απώτατη 

Θούλη που την ταυτίζουν με την Ισλανδία ή τη 

βόρεια Νορβηγία. Δύο αιώνες αργότερα ο Εύδοξος 

από την Κύζικο της Προποντίδας έπλευσε ανατολι

κά, πέρασε την Ερυθρά θάλασσα, μπήκε στον Ινδι

κό ωκεανό και έκανε δύο ταξίδια ως τις Ινδίες. Στη 

συνέχεια επεχείρησε να πλεύσει ως τις Ινδίες, ακο

λουθώντας τον δυτικό δρόμο και έφτασε ως τις 

ακτές του Μαρόκου στον Ατλαντικό ωκεανό, για να 

χαθεί κατά την επιστροφή του. 

ΡΩΜΑΪΚΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ 

Αυτό που είχε αρχίσει με τον Αλέξανδρο και τους 

διαδόχους του βρήκε την εύλογη κατάληξη του στη 

Ρώμη. Με την επικράτηση της και την πτώση του 

προχριστιανικού Ελληνισμού, που μπορεί να οριο

θετηθεί με την κατάληψη της ελληνικότατης Αλεξάν

δρειας από τον Οκτάβιο και την παράδοση στις φλό

γες της Κορίνθου από τον Καίσαρα, θα περίμενε 

κανείς να αφανισθεί η ναυτική δύναμη των Ελλήνων 

στα τετρακόσια χρόνια της ρωμαϊκής κυριαρχίας. 

Συνέβη όμως ακριβώς το αντίθετο. Πρώτον, γιατί 

το ελληνικό ναυτιλιακό δίκτυο (αποικίες, εμπορεία) 

ποτέ δεν έπαψε να υπάρχει- δεύτερον, γιατί οι Ρω

μαίοι ελάχιστη κλίση έδειχναν προς τη θάλασσα 

όπως παρατηρεί και ο Πολύβιος: «ουδ' επίνοιαν 
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ουδέποτε ποιησάμενοι της θαλάσσης»· πολύ αργά 

μάλιστα «πρώτον ανέβησαν εις θάλατταν» και συγκε

κριμένα όταν χρειάσθηκε να αντιμετωπίσουν την 

Καρχηδόνα και τρίτον, γιατί οι μεγάλες επισιτιστικές 

και άλλες ανάγκες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 

ώθησαν τους κυρίαρχους Ρωμαίους να καταφύγουν 

στους ειδικευμένους στα θαλάσσια έργα Έλληνες. 

Έτσι μία ευτυχής σύνθεση από ποικίλους παράγο

ντες συνέβαλε στο να διατηρηθεί το κατά θάλασσα 

ελληνικό δυναμικό, ως το σημείο μάλιστα πολλοί 

Ρωμαίοι εφοπλιστές να υποστούν πραγματικό εξελ

ληνισμό καταφεύγοντας σε ελληνικά εμπορικά κέ

ντρα για να επωφεληθούν από την πείρα και τη γνώ

ση των ελλήνων πλοιοκτητών και εμποροπλοιάρχων. 

Τα μεγάλα σιταγωγά που πηγαινοέρχονταν ανά

μεσα στην Αίγυπτο και τον Εύξεινο Πόντο και το 

Πουτεόλι, το λιμάνι της Ρώμης, είχαν ελληνικά κατά 

το πλείστον πληρώματα. Οι sodi navalis, δηλαδή οι 

σύμμαχοι ναυτικοί, ήταν μια στερεότυπη φράση για 

τα πληρώματα των πλοίων της εποχής. Η Ρόδος, η 

Πέργαμος, η Αλεξάνδρεια, οι ελληνικές αποικίες της 

Μεγάλης Ελλάδας τροφοδοτούσαν τα ρωμαϊκά 

πλοία με πληρώματα. 

Η περίφημη Pax Romana είχε σπουδαίες επι

πτώσεις στις θαλάσσιες επικοινωνίες. Μετά την ναυ

μαχία στο Άκτιο (31 π.Χ.), ο Αύγουστος επέβαλε στη 

Μεσόγειο όχι μονάχα ναυτική ειρήνη, αλλά και μία 

τάξη στα ναυτικά πράγματα. Μέσα σε αφάνταστα 

μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να εξαλείψει το 

πρόβλημα της πειρατείας που αποτελούσε θεσμό στη 

Μεσόγειο από τα αρχαία χρόνια. Ο ρωμαϊκός στό

λος αφού τσάκισε κυριολεκτικά τους πειρατές χωρί

στηκε σε τρεις μοίρες που στάθμευαν στην Αλεξάν

δρεια, τη Σελεύκεια, το λιμάνι της Αντιόχειας και την 

Κάρπαθο. Πα πρώτη φορά η Μεσόγειος παρουσίαζε 

τόση ασφάλεια στο θαλάσσιο εμπόριο. Τα σιτηρά 

κυρίως, αλλά και τα άλλα προϊόντα από την Αίγυπτο 

και τη Συρία που σ' αυτά εξαρτούσε η Ρώμη την 

τροφή της, μεταφέρονταν με κάθε ασφάλεια στον 

προορισμό τους. 

Ο Αριστείδης ο ρήτωρ (129-189 μ.Χ.), στον λόγο 

του προς τον Μάρκο Αυρήλιο παρατηρούσε το 178 

μ.Χ.: «...τις αμείνων και λυσιτελέστερα γένοιτο αν 

ταύτης κατάστασις; Νυν πάσα μεν άδεια πάσιν όπη 

βούλεται τις, πάντες δε οι πανταχού λιμένες ενεργοί, 

νυν τα μεν όρη την αυτήν έχει τοις οδεύουσιν ήνπερ 

πόλεις τοις οιμέσιν αυτάς ασφάλειαν». δηλαδή «... τι 

θα μπορούσε να είναι καλύτερο ή επωφελέστερο 

από την παρούσα κατάσταση; Τώρα οποιοσδήποτε 

μπορεί να πάει όπου θέλει με απόλυτη εμπιστοσύνη, 

όλα τα λιμάνια είναι πολυάσχολα, ακόμη και τα όρη 

είναι ασφαλή για όσους οδοιπορούν, όσο είναι και 

οι πόλεις για εκείνους που κατοικούν ο' αυτές». 

Κάποιος Φλάβιος Ζεύξης έβαλε να χαράξουν επι

γραφή στον τάφο του, στην Ιεράπολη της Μικράς 

Ασίας, που έλεγε ότι ως έμπορος είχε ανακάμψει 

τον Μαλέα εβδομήντα δύο φορές!! ταξιδεύοντας 

προς την Ιταλία. Αριθμός απίστευτος εκτός αν 

δεχθούμε ότι το ταξίδι από και προς τη Ρώμη υπολο

γίζονταν για δύο ταξίδια. 

Η Μεσόγειος που ήταν ήδη χίλια χρόνια, ο μεγά

λος δρόμος όπου διασταυρώνονταν όλοι οι πολιτι

σμοί και όλες οι ιδέες, με την επικράτηση της Ρώμης 

και την πάταξη της πειρατείας μετατράπηκε σε μία 

απαράμιλλη συγκοινωνιακή οδό. Ένας πολυάριθ

μος ακτοπλοϊκός στόλος καθιστούσε πολύ εύκολα τα 

ταξίδια στα παράλια της μεγάλης αυτής λίμνης. Η 

σχετική ασφάλεια που εξασφάλιζαν οι δρόμοι της 

Αυτοκρατορίας, οι εγγυήσεις που έβρισκαν οι πολί

τες από τις δημόσιες αρχές, η διασπορά των διαφό

ρων λαών (Ελλήνων, Εβραίων κ.λπ.), η χρήση της 

ελληνικής γλώσσας στο ανατολικό της τμήμα, η ενό

τητα του πολιτισμού που είχαν δημιουργήσει πρώτα 

οι Έλληνες και μετέπειτα οι Ρωμαίοι, έκαναν τη 

θάλασσα αυτή ένα ενιαίο σύνολο. To civis romanus 

sum (είμαι ρωμαίος πολίτης) αποτελούσε το διπλω

ματικό διαβατήριο της εποχής. Χαρακτηριστική είναι 
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η δήλωση του Αποστόλου Παύλου από την Κόρινθο 

το 56 μ.Χ. προς τους φίλους του στη Ρώμη, που τους 

ανακοινώνει τα σχέδια του να πάει στην Ισπανία και 

τους λέγει: «...ως εάν πορεύομαι εις την Σπάνιαν 

ελεύσομαι και εις υμάς». Και όταν συλλαμβάνεται 

στην Καισαρεία της Παλαιστίνης, ως ρωμαίος πολί

της ζητεί να δικαστεί στη Ρώμη και δηλώνει: «... Καί

σαρος εστώς ειμί... Καίσαρα επικαλούμαι» και η 

απάντηση, με δεδομένη την κατάσταση που επικρα

τεί στη Μεσόγειο έρχεται αβίαστη: «...Καίσαρα επι-

κέκλησε, επί Καίσαρα πορεύση». Απάντηση που δεί

χνει πόσο εύκολο ήταν το εγχείρημα αυτό δηλαδή η 

μετάβαση στη Ρώμη και την Ισπανία. 

* * * 

Και λίγα λόγια για τα πλοία της εποχής. Κατά 

κανόνα κατατάσσονταν σε δύο τύπους. Τα μακρά 

πλοία που ήταν τα πολεμικά και βασίζονταν για την 

πρόωση τους κυρίως στα κουπιά και διέθεταν μόνον 

βοηθητική ιστιοφορία και τα στρογγυλά πλοία ή 

ολκάδες (λατ. Navis oneraria) που ήταν τα φορτηγά-

αυτά ήταν ιστιοφόρα και χρησιμοποιούσαν τα κουπιά 

που είχαν στη διάθεση τους μόνον όταν έμπαιναν ή 

έβγαιναν από τα λιμάνια. Στην ανοιχτή θάλασσα ταξί

δευαν με τα πανιά. Υπήρχαν επίσης αρκετοί τύποι 

εξειδικευμένων πλοίων όπως: οι φάσιλοι που μετέ

φεραν κυρίως επιβάτες, οι άκατοι (λατ. actuariae) για 

φορτία, οι κέλητες (λατ. celoces) για γρήγορες μετα

φορές. Υπήρχαν ακόμη και άλλοι τύποι πλοίων, 

περισσότερο εξειδικευμένοι, ανάλογα με τα φορτία 

για τα οποία ήταν προορισμένοι να μεταφέρουν 

όπως ολκάδες σιταγωγοί ή πλοία σιτηγά, ολκάδες 

οιναγωγοί για μεταφορά κρασιού, λιθηγοί για μετα

φορά πέτρας κ.λπ. 

Τα αρχαία πλοία δεν είχαν πανιά σε σειρές, τη 

μία πάνω στην άλλη. Η κίνηση τους εξασφαλίζονταν 

από ένα μεγάλο παραλληλόγραμμο σε σχήμα πανί 

που κρέμονταν από μία κεραία και συχνά το μήκος 

του έφθανε εκείνο του πλοίου, στερεώνονταν δε στο 

κυρίως ιστό στη μέση του πλοίου. Στα χρόνια της 

Ρώμης, στα μεγάλα πλοία προστέθηκε στην κορυφή 

του ιστού και ένα άλλο τρίγωνο πανί, συχνά χωρι

σμένο στα δύο, ώστε να πιάνει τον αέρα όταν 

φυσούσε ελαφρό αεράκι ή επικρατούσε σχετική 

άπνοια. Ένα μικρό τεράγωνο πανί κρέμονταν συνή

θως στο μπαστούνι της πλώρης ο αρτέμων (φλόκος) 

για να βοηθάει στο κυβέρνημα ή για να κρατάει την 

πλώρη σε περίπτωση κακοκαιρίας όταν μαζεύονταν 

τα άλλα πανιά. 

Για τα μεγέθη των πλοίων υπάρχουν πολλές 

αμφιβολίες, καθώς κάθε περιοχή είχε τα δικά της 

μέτρα. Παράδειγμα: το μέτρο για το σιτάρι στην 

Αίγυπτο ήταν η αρτάβη, στην Αθήνα ο μέδιμνος και 

στη Ρώμη το μόδιο. Γενικά όμως μπορούμε να 

πούμε πως για τις μακρές μεταφορές τα πλοία ήταν 

70-80 τόνων φορτίου. Για την περίοδο όμως των 

πρώτων χριστιανικών χρόνων τα μεγέθη έφταναν 

τους 350-500 τόνους και το μήκος τους τα 35-40 

μέτρα. Ο οβελίσκος που βρίσκεται σήμερα στην πλα

τεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη και μεταφέρθηκε 

εκεί από την Αίγυπτο την εποχή του Καλιγούλα με 

πλοίο που ναυπηγήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό, 

έχει βάρος 322 τόνους και η βάση του 174 τόνους. 

Επί πλέον το πλοίο μετέφερε και 120 μόδια φακές 

για έρμα, καθώς ο οβελίσκος είχε στερεωθεί στο 

κατάστρωμα. 

Δεν υπήρχαν αποκλειστικά επιβατηγά πλοία που 

να εκτελούν τακτικά δρομολόγια ανάμεσα στα διά

φορα λιμάνια. Όσοι ήθελαν να ταξιδέψουν έπρεπε 

να κατεβούν στο λιμάνι και να περιμένουν να βρεθεί 

πλοίο που θα κατευθύνονταν προς το λιμάνι που 

ήθελαν να πάνε ή σε κάποιο ενδιάμεσο λιμάνι, όπου 

εκεί θα εύρισκαν πλοίο για τον τελικό τους προορι

σμό τους. Χαρακτηριστικό είναι ένα ταξίδι που έκανε 

ο Βεσπασιανός, ο οποίος αναγορεύθηκε αυτοκρά

τωρ ενώ βρισκόταν στην Καισαρεία της Παλαιστίνης 

και προκειμένου να σπεύσει στη Ρώμη για να κατα-

βάλει τον αντίπαλο του Βιτέλλιο, επιβιβάσθηκε σε 
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ένα φορτηγό πλοίο που έπλεε από την Αλεξάνδρεια 

στη Ρόδο και από εκεί με άλλο πλοίο έπλευσε στην 

Ελλάδα, στην Κέρκυρα και τέλος στο σημερινό 

Μπρίντεζι. 

Τα πλοία της εποχής εκείνης μπορούσαν να 

μεταφέρουν μέχρι και 600 επιβάτες. Για το πλοίο 

που μετέφερε τον Απόστολο Παύλο στη Ρώμη ο 

Ευαγγελιστής Αουκάς, που τον συνόδευε, γράφει: 

«Ήμασταν μέσα στο πλοίο όλοι μαζί διακόσιες 

εβδομήντα ψυχές» και ο Συνέσιος, που έγινε επί

σκοπος Πτολεμαΐδος και ταξίδεψε με ένα μικρό 

ακτοπλοϊκό σκάφος το 404 μ.Χ. σε μια επιστολή του 

λέει πως: «Ήμασταν περισσότεροι από πενήντα επι

βάτες πάνω στο πλοίο, και το ένα τρίτο ήταν γυναί

κες, οι πιο πολλές νέες και όμορφες», και συνεχίζει: 

«Αλλά μη ζηλέψεις, υπήρχε ανάμεσα μας παραπέτα

σμα, πολύ πυκνό μάλιστα, κομμάτι από παλιό σχι

σμένο πανιά, αληθινό τείχος της Σεμίραμης για 

ευπρεπείς συγκρατημένους ανθρώπους». Ακόμα και 

ο ίδιος ο Πρίαπος θα ήταν ευπρεπής και συγκρατη

μένος αν ταξίδευε με το καράβι του Αμάραντου. Δεν 

μας άφηνε στιγμή να ησυχάσουμε από το φόβο του 

έσχατου κινδύνου». 

Ένα μειονέκτημα στις θαλάσσιες μεταφορές 

ήταν ότι τα θαλάσσια ταξίδια δεν ήταν εφικτά όλο 

τον χρόνο. Οι ταξιδιωτικές περίοδοι κανονικά περιο

ρίζονταν στους καλοκαιρινύς μήνες όταν οι καιρικές 

συνθήκες ήταν σταθερές και οι άνεμοι που επικρα

τούσαν, ιδιαίτερα στην ανατολική Μεσόγειο, βόρειοι. 

Τους χειμερινούς μήνες τα θαλάσσια ταξίδια περιο

ρίζονταν στο ελάχιστο. Ο Βεγέτιος, συγγραφέας 

ενός στρατιωτικού εγχειριδίου του 4ου μ.Χ. αιώνα, 

δίνει ακριβώς τις χρονικές περιόδους στις οποίες τα 

θαλάσσια ταξίδια ήταν εφικτά: «Από την έκτη ημέρα 

πριν από τις καλένδες του Ιουνίου (27 Μαίου) μέχρι 

την ανατολή του Αρκτούρου, που γίνεται την δέκατη 

όγδοη μέρα πριν από τις καλένδες του Οκτωβρίου 

(24 Σεπτεμβρίου) πιστεύεται ότι η ναυτιλία είναι 

ασφαλής. Από τότε και πέρα ως τη τρίτη πριν από 

τας είδους του Νοεμβρίου (11 Νοεμβρίου) η ναυτι

λία είναι αβέβαιη. Από την τρίτη πριν από τις είδους 

του Νοεμβρίου μέχρι και την έκτη πρίν από τας 

είδους του Μαρτίου (10 Μαρτίου) οι θάλασσες είναι 

κλειστές». 

Αξίζει να παρατηρήσουμε, πριν κλείσουμε, ότι 

και η ναυπηγική δραστηριότητα στη ρωμαϊκή περίο

δο βρισκόταν σε μεγάλο μέρος στα ελληνικά χέρια. 

Και όταν ακόμα με το πέρασμα των χρόνων η ανά

μειξη των Ρωμαίων στις θαλάσσιες μεταφορές πήρε 

κάποιο σοβαρότερο χαρακτήρα, οι ναυπηγικές εντο

λές δίνονταν κατά προτίμηση στα ελληνικά ναυπη

γεία που είχαν εγκατασταθεί κυρίως κατά μήκος της 

νότιας Ιταλίας και της Σικελίας, χάρη στην άριστη 

φήμη που απολάμβαναν. 

Τα όσα συνέβησαν κατά το δεύτερο ήμισυ της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας προανήγγειλαν και το 

επερχόμενο τέλος της. Εμφύλιες συρράξεις, ταρα

χές, κοινωνικές ανακατατάξεις και τέλος επιδρομές 

βαρβάρων οδήγησαν την αυτοκρατορία στη διάλυση 

της. Ο ελληνισμός επανήλθε στο προσκήνιο με τη 

νέα του μορφή, τη βυζαντινή, που χάρη στη ναυτική 

παράδοση του συνέχισε τα θαλάσσια έργα σε όλες 

τις γνωστές ως τότε θάλασσες. Μία παράδοση που 

δεν διακόπηκε στους αιώνες που ακολούθησαν και 

συνεχίζεται με επιτυχία ως τις μέρες μας. 

Πριν κλείσω θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ορ

γανωτική Επιτροπή που μου εμπιστεύθηκε αυτό το 

βήμα και όλους εσάς που με τιμήσατε απόψε με την 

παρουσία σας. 

Αγρια, Φεβρουάριος 2003 
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Το θέατρο της μνήμης. 
Συγκρότηση και λειτουργίες 

του πρώιμου δυτικού συλλεκτισμού 
Γιώργος Τόλιας 

Ιστορικός, Ερευνητής ΚΝΕ/ΕΙΕ 

... διαφάνεια των πραγμάτων 
μέσα από τα οποία λάμπει το παρελθόν... 

Vladimir Nabokov 

Όταν, στα 1620, ο Francis Bacon εξέδωσε το 

έργο του Instauratio Magna, το μεγαλόπνοο πρό

γραμμα γενικής μεταρρύθμισης της γνώσης,1 επέλε

ξε για προμετωπίδα του μια εικόνα που έγινε, έκτο

τε, διάσημη: Ένα πλοίο με φουσκωμένα τα πανιά 

του στον άνεμο, ανοίγεται σε μια απέραντη θάλασ

σα. Ο ορίζοντας είναι ανοιχτός και δύο κολόνες, οι 

Ηράκλειες Στήλες, συμβολίζουν τα όρια του γνω

στού κόσμου, το κατώφλι για το άγνωστο που εκτεί

νεται πέρα από τους χάρτες (εικ. 1). 

Η αλληγορική αυτή πύλη της περιέργειας υπεν

θυμίζει τη σύνδεση του ταξιδιού και της εξερεύνησης 

με την εμπειρία και τη συγκρότηση της γνώσης και 

για τον λόγο αυτόν επιλέχθηκε εδώ ως εισαγωγή της 

δικής μας περιδιάβασης στον κόσμο της συλλεκτικής 

περιέργειας, όπως αυτή εκδηλώθηκε με τρόπο σχε

δόν μαζικό στις μορφωμένες ελίτ από τον 16ο αιώνα 

και μετά. 

Ο πειρασμός να ανατρέξει κανείς στις ρίζες του 

συλλεκτισμού είναι μεγάλος, μιας και το πάθος της 

συλλογής είναι παλιό όσο η ανθρώπινη περιέρ-
Εικ. 1 
Francis Bacon, Instauratio Magna, Λονδίνο, 1620, σελίδα τίτλου. 

1. Francis Bacon, Instauratio Magna, Λονδίνο, J. Brill, 1620. 
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γεια.2 Η περιέργεια έλκεται από το σπάνιο, το αξιο

περίεργο, το θαυμαστό. Ο Krzysztof Pomian, καθώς 

και άλλοι ιστορικοί του φαινομένου, παρατηρούν ότι 

το ενδιαφέρον για το θαυμαστό, το αξιοπερίεργο και 

το μοναδικό είναι ενδημικό και διαρκές από τους 

αρχαίους ήδη χρόνους. 3 Τα παραδείγματα είναι 

πολλά: οι προσφορές στους ελληνικούς ναούς, τα 

επίσημα λάφυρα, οι θησαυροί των Δελφών και της 

Δήλου, τα αντικείμενα που συγκεντρώνονται στους 

αιγυπτιακούς τάφους, οι 6ι6λιοθήκες-μουσεία της 

Αλεξάνδρειας και της Περγάμου.4 

Αξιοπερίεργα και θαυμαστά αντικείμενα είναι 

κατεξοχήν τα κειμήλια, δηλαδή τα αντικείμενα που 

θεωρείται ότι σχετίζονται με έναν θεό ή έναν ήρωα ή, 

ακόμη, με κάποιο αξιομνημόνευτο γεγονός της πί

στης. Ο Παυσανίας και ο Πλίνιος περιγράφουν τέτοι

ου είδους αντικείμενα στον ελληνιστικό και τον ρω

μαϊκό κόσμο, όπως τον πυλό από τον οποίο ο Προ

μηθέας έπλασε τους πρώτους ανθρώπους, την πέτρα 

που κατάπιε ο Κρόνος στη θέση του Δία, το αυγό 

από όπου βγήκαν ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης. Τα 

παραδείγματα είναι πολλά και δείχνουν τη διαρκή 

εγρήγορση της ανθρώπινης περιέργειας μπροστά 

στα εμβληματικά «τέρατα» και «σημεία» αλλά και σε 

κάθε αξιοπρόσεχτο ή ασυνήθιστο αντικείμενο. Η 

εγρήγορση αυτή αποτελεί το ευρύτερα διαδεδομένο 

ισότιμο των λόγιων εγκυκλοπαιδικών ενδιαφερόντων 

της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής εποχής.5 

Η ίδια διάθεση χαρακτηρίζει εν πολλοίς και τις 

μεγάλες συλλογές κειμηλίων των χριστιανικών χρό

νων. Σε αυτές τις τελευταίες ο συλλεκτισμός άρχισε 

να παίρνει ευρύτερες και συγχρόνως εξειδικευμένες 

διαστάσεις. Η αναζήτηση ιερών και θαυματουργών 

αντικειμένων στάθηκε μια πραγματική εμμονή κατά 

τους Μέσους Χρόνους και ο κύκλος του Graal, η 

αναζήτηση του Αγιου Δισκοπότηρου, αποτελεί αδιά

ψευστη μαρτυρία για το αντίβαρο της εμμονής αυτής 

στις μεσαιωνικές συνειδήσεις. Δεν είναι εδώ ο 

κατάλληλος χώρος για να επεκταθεί κανείς στην 

απαρίθμηση των συλλογών ιερών κειμηλίων. Τα 

παραδείγματα είναι πολλά και μαρτυρούν για τη 

γενίκευση αλλά και την εξειδίκευση του συλλεκτικού 

ενδιαφέροντος κατά τους Μέσους χρόνους. Ωστόσο, 

μέσα από τη συλλογή και την έκθεση ιερών κειμη

λίων, εκδηλώνονται ορισμένες τάσεις και διαθέσεις 

οι οποίες σταδιακά θα κυριαρχήσουν. Τα ιερά κει

μήλια εκτίθενται χάριν των προσκυνητών σε πολυτε

λείς προθήκες και λάρνακες και περιστοιχίζονται 

από έναν αυξανόμενο αριθμό προσφορών πολύτι

μων, σπάνιων και αξιοπερίεργων αντικειμένων.6 

Ανάμεσα στις εκφράσεις της ευσέβειας των πιστών 

συναντάμε αξιοπερίεργα και αξιοθαύμαστα εξωτικά 

αντικείμενα, όπως σπάνια φτερά, χαυλιόδοντες, 

ακόμη και ταριχευμένα εξωτικά ερπετά, όπως τον 

κροκόδειλο που είναι αναρτημένος από τον αρχόμε

νο δέκατο τρίτο αιώνα έως τις μέρες μας, στον καθε

δρικό ναό της Μάντοβας. (εικ. 2). 

2. Βλ. J. Onians, «Ί wonder...': a short history of amazement», στο J. Onians (επ.), Sight and Insight: essays on art and 
culture in honour ofE. H. Gombrich at 85, Λονδίνο, 1994, α 10-33. 

3. Krzysztof Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux, Paris - Venise: XVle-XVIIle siècle, Παρίσι, Gallimard, 1987 και του 
ιδίου, Des Saintes Reliques à l'Art Moderne, Venise - Chicago, XIIl-XXe siècle, Παρίσι, Gallimard, 2003. 

4. Βλ. Francis Haskell and Nicholas Penny, Taste and the antique: the lure of classical sculpture, 1500-1900, New Haven, 
Yale University Press, 1981. 

5. Για την περιέργεια κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, 6λ. Christian Jacob και François Polignac (επ.), Alexandrie Hle siècle 
av. J.-C: tous les savoirs du monde ou le rêve d'universalité des Ptolémées, Paris, Autrement, 1992. Για τα αξιοπερίεργα στο 
έργο του Πλίνιου και την επίδραση τους στον δυτικό συλλεκτισμό, 6λ. Α. Rouveret, «Toute la mémoire du monde: la notion 

de collection dans la Naturalis Historia de Pline», στο J. Pigeauld και J. Orose (επ.), Pline l'ancien, témoin de son temps, 
Salamanque - Nantes, 1987, 431 κ.ε. 

6. Adalgisa Lugli, Naturalia et Mirabilia, les cabinets de curiosités en Europe, Παρίσι, A. Biro, 1998, σ. 40-48. 
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Εικ. 2 
Santa Maria delle Grazie, Πάδοβα: ο κρεμασμένος Κροκόδειλος. 

Τον κροκόδειλο αυτό έμελλε να ακολουθήσουν 

άλλα αξιοθαύμαστα ζώα και φυτά. Από τα τέλη του 

15ου αιώνα και μετά, επιστρέφοντας από τα ταξίδια 

των Ανακαλύψεων, οι ευρωπαίοι ποντοπόροι θα φέ

ρουν μαζί τους ιθαγενείς καθώς και δείγματα άγνω

στης χλωρίδας και πανίδας.7 Ας θυμηθούμε εδώ τα 

εξωτικά λάφυρα του Χριστόφορου Κολόμβου, ή τον 

Ρινόκερο, τον Μονόκερο όπως τον αντιλήφθηκαν 

τότε, που ο Κυβερνήτης των πορτογαλικών Ινδιών 

έστειλε στον βασιλιά του, Δον Εμμανοέλ Α' (εικ. 3). 

Αυτός με τη σειρά του απέστειλε οδικά το σπάνιο 

παχύδερμο στον πάπα Αέοντα Γ, τον Μέδικο. Στον 

δρόμο για τη Ρώμη τον θρυλικό «Μονόκερο», στολι

σμένο με πολύτιμα κοσμήματα, θαύμασε ο Φραγκί

σκος Α' της Γαλλίας και τον απαθανάτισε ο Άλμπρε-

χτ Ντύρερ, το σχέδιο του οποίου τυπώθηκε και δια

δόθηκε παντού στην Ευρώπη. Ο Ρινόκερος δεν 

έφτασε στη Ρώμη: χάθηκε στο ναυάγιο του πλοίου 

που τον μετέφερε από τη Γαλλία στην Ιταλία, στα 

ανοιχτά της Civita Vecchia.8 

' I t i 

'*#' 

4 Εικ. 3 
Albrecht Dürer, Ρινόκερος, 1515. 

7. ΒΛ. Α. Α. Shelton, «Cabinet of Transgression: Renaissance collections and the incorporation of the New - World», 
oro J. Eisner - R. Cardinal (επ.), Cultures of Collecting, Λονδίνο, 1994, σ. 77-203. 

ΒΑ. Pamela Η. Smith & Paula Findlen (επ.), Merchants and Marvels: Commerce, Science, and Art in Early Modern Europe, 
Νέα Υόρκη - Λονδίνο, Routledge, 2002, σ. 7-9. 
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ΜΑΚΡΙΑ Α Π Ο ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

ΤΗΣ Θ Α Λ Α Σ Σ Α Σ ΚΑΪ ΤϊΣ ΚΑΚΟΥΧΪΕΣ 

ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

Το ταξίδι και η γνώση είναι αλληλένδετα. Στην 

παρουσίαση του παρόντος κύκλου ομιλιών, η κυρία 

Αουκία Δρούλια αναφε'ρθηκε καίρια και περιεκτικά 

στις σχέσεις περιηγητισμού και συλλεκτισμού, εντο

πίζοντας στην ανάγκη συνεχούς τροφοδότησης των 

συλλογών ένα από τα κεντρικά κίνητρα του περιηγη

τισμού.9 Πράγματι, όπως παντού στον κόσμο, έτσι 

και στις ελληνικές περιοχές, έδρασε από τον 15ο 

έως τον αρχόμενο 19ο αιώνα ένας σημαντικός αριθ

μός ξένων λογίων που επιδόθηκε στη συλλογή κει

μηλίων, αρχαιοτήτων, χειρογράφων και φυσικών 

αντικειμένων. Ο λόρδος Έλγιν είναι ίσως ο περισ

σότερο γνωστός στην Ελλάδα, ωστόσο παραμένει ο 

τελευταίος κρίκος της μακράς αλυσίδας των συλλε

κτών που έδρασαν στον ελληνικό χώρο. Στις αρχές 

του 15ου αιώνα, ο Cristoforo Buondelmonti συνέλε

ξε πολλά ελληνικά χειρόγραφα για λογαριασμό του 

Nicolò Nicoli.10 Την ίδια εποχή, ο Κυριάκος ο εξ 

Ανκώνος κατάρτισε μια σημαντική συλλογή ελληνι

κών νομισμάτων και επιγραφών.1 1 Αργότερα, ο 

Νικόλαος Σοφιανός συνέλεξε σε δύο διαδοχικά 

ταξίδια δεκάδες ελληνικών χειρογράφων για τη συλ

λογή του don Diego Hurtado de Mendoza.12 Στο 

δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, ο κόμης Arundel απέ

στειλε από τη Βενετία σειρά πρακτόρων στις ελληνι

κές περιοχές για να του προμηθεύσουν σκαλισμένα 

ελληνικά μάρμαρα.13 Θα ακολουθήσουν άλλοι πολ

λοί. Αναφέρονται εδώ ενδεικτικά, ο Paul Lucas που 

συνέλεξε αρχαιότητες για λογαριασμό της Ακαδη

μίας της Γαλλίας, ο Esprit Marie de Cousinery που 

κατάρτισε τέσσερις διαδοχικές νομισματικές συλλο

γές που τις πούλησε στους εστεμμένους της Γερμα

νίας και της Σκανδιναβίας, ο Joseph Pitton de 

Tournefort κι αργότερα οι Olivier και Brugiere που 

επέστρεψαν με χιλιάδες δείγματα φυτών, ορυκτών 

και εντόμων, ή ο Abbe Fourmont, που έμεινε στην 

ιστορία με την επωνυμία «ο Βάνδαλος», διότι κατέ

στρεφε όσες επιγραφές είχε αντιγράψει.14 

Για όλους αυτούς και για εκατοντάδες άλλους, το 

ταξίδι ήταν μια δραστηριότητα που απέφερε οφέλη, 

οικονομικά κυρίως αλλά και επιστημονικής προβο

λής. Χειρόγραφα, επιγραφές, νομίσματα, φορητές 

αρχαιότητες, και δείγματα από το ζωικό, το φυτικό 

και το ορυκτό βασίλειο, αντικείμενα με αξιόλογη 

ανταλλάξιμη αξία και επιστημονική σπουδαιότητα, 

ενίσχυαν τις συλλογές των φιλοπερίεργων και των 

αρχαιόφιλων παντού στην Ευρώπη. Ας υπενθυμί-

9. Βλ. εδώ, σ. 9. 
10. Για τη συλλογή χειρογράφων του Nicolò Nicoli, 6λ. Berthold L. Ullman and Philip A. Stadter, The Public Library of 

Renaissance Florence: Niccolò Niccoli, Cosimo De' Medici and the Library of San Marco, ΠάδοΒα, Editrice Antenore, 1972. 
11. Για τις συλλογές του Κυριακού, 6λ. Roberto Weis, The Renaissance Discovery of Classical Antiquity, Οξφόρδη, 
Blackwell, 1988. Για τα ταξίδια των συλλεκτών νομισμάτων, 6λ. J. Jacquiot, «Des médailleurs Italiens, diplomates et 

voyageurs» στο J. Ceard και J.C. Margolin, (επ.), Voyager à la Renaissance: Actes, du Colloque de Tours 30 Juin - 13 Juillet 
1983, Παρίσι, Maisonneure - Larose, 1987, σ. 115-122. 

12. Βλ. Anthony Hobson, Renaissance Book Collecting: Jean Grolier and Diego Hurtado de Mendoza, their books 
and bindings, Καίμπριτζ - Μασσαχουσέτη, Cambridge University Press, 1999. 

13. Βλ. Mary F. S. Hervey, The Life, Correspondence and Collections of Thomas Howard, Earl of Arundel, Καίμπριτζ, 
Cambridge University Press, 1921. 

14. Για τις αρχαιολογικές δραστηριότητες των ξένων στην Ελλάδα, 6λ. C. Ph. Bracken, Κυνηγοί Αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, 
1800-1820, Θεσσαλονίκη 1977- R. Etienne - Fr. Etienne, La Grèce Antique: Archéologie d'une découverte, Paris, 1990, 

Ιωαν. Γεννάδιος, Ο λόρδος Έλγιν και οι προ αυτού ανά την Ελλάδα και τας Αθήνας ιδίως αρχαιολογήσαντες επιδρομείς, 
Αθήνα, 1930, Γ. Τόλιας (επ.), Ο Πυρετός των Μαρμάρων: μαρτυρίες για τη λεηλασία των ελληνικών μνημείων, 1800-1820, 

Αθήνα, 1996. 

62 



ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 

σουμε εδώ ότι μία από τις πολλές υπηρεσίες που 

προσέφερε ο εμπορικός οίκος των Fugger στους 

ηγεμόνες της κεντρικής Ευρώπης ήταν και η συστη

ματική τροφοδότηση των συλλογών τους με σπάνια 

και πολύτιμα φυσικά αντικείμενα, αρχαία κειμήλια 

και καλλιτεχνήματα.15 

0 προφανής ρόλος που διαδραμάτιζαν τα ταξίδια 

και οι γεωγραφικές γνώσεις γενικότερα στην συγκρό

τηση της γνώσης κωδικοποιείται στις γενικές ταξιδιω

τικές οδηγίες που κυκλοφορούν κατά την Αναγέννη

ση, σε ό,τι θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «εγχει

ρίδια του καλού ταξιδιώτη».16 Η φυσική εξάρτηση του 

ταξιδιού με τον εμπλουτισμό των γνώσεων αποτυπώ

νεται εξάλλου στα περιεχόμενα και το διακοσμητικό 

πρόγραμμα αρκετών βιβλιοθηκών, όπως της βιβλιο

θήκης του μοναστηριού του Αγίου Ιωάννου του Βα

πτιστή στην Πάρμα, η οποία ήταν διακοσμημένη με 

μεγάλους χάρτες νωπογραφίες,17 ή τη βιβλιοθήκη 

του Graf Joachim von Enzmilner (1600-1678) στο 

Schloss Windhag της Άνω Αυστρίας. Η βιβλιοθήκη 

συμπεριλάμβανε πολλές περιηγητικές εκδόσεις, χάρ

τες, τοπογραφικά σχεδιαγράμματα και αρκετές υδρό

γειους σφαίρες ενώ στο προσωπογραφικό πρόγραμ

μα που στόλιζε την οροφή, εικονιζόταν, μεταξύ άλ

λων, ο Κλαύδιος Πτολεμαίος, ο Χριστόφορος Κολόμ

βος, ο Αμέριγκο Βεσπούκι, ο Abraham Ortelius και ο 

Gerhard Mercator.18 

Δεν είναι μόνον οι μακρινοί τόποι που τροφοδο

τούν την αναγεννησιακή περιέργεια. Οι μακρινοί 

χρόνοι είναι κι αυτοί μια πλούσια πηγή. Η αρχαιο

γνωστική περιέργεια των ουμανιστών της Αναγέννη

σης είναι ακόρεστη και ανοιχτή προς πάσα κατεύ

θυνση. Τους ενδιαφέρουν οι πάντες και τα πάντα: ο 

Στράβων και η γεωγραφία, ο Ηρόδοτος και η εθνο

λογία, ο Πλίνιος και οι καλές τέχνες ή η Φυσική 

Ιστορία· ακόμη ο Πτολεμαίος και η αστρονομία ή η 

χαρτογραφία, ο Βιτρούβιος και η αρχιτεκτονική, ο 

Παυσανίας και η αρχαιολογία. Τους ενδιαφέρει ο 

Απολλόδωρος και η μυθολογία, ο Ιούλιος Καίσαρ 

και οι πολεμικές τέχνες, ο Γαληνός και η ιατρική, ο 

Διοσκουρίδης και η φαρμακολογία. Το σκοτεινό, το 

άγνωστο, το σπάνιο κεντρίζουν την περιέργεια τους 

και του αφιερώνουν τις ατελείωτες ώρες της μελέτης, 

του σχολιασμού και της αλληλογραφίας τους. 

Έτσι από τις βιβλιοθήκες τους ξεπήδησαν οι πρώ

τες συλλογές αξιοπερίεργων φυσικών αντικειμένων, 

έργων τέχνης και τεχνουργημάτων, που ονομάστη

καν Studioli στην Ιταλία, Cabinets des Curiosités στη 

Γαλλία, Wunderkammer στη Γερμανία και Galleries 

15. Βλ. Mark A. Meadow, «Merchants and Marvels: Hans Jacob Fugger and the Origines of the Wunderkammer», 
στο Pamela Η. Smith & Paula Findlen (επ.), Merchants and Marvels, ό.π., σ. 182-200. 

16. Όπως, για παράδειγμα, το Βιβλιάριο που εξέδωσε ο Sir Thomas Palmer, An Essay of the meanes how to make our 
travaiies, into forraine countries, the more profitable and honourable, Λονδίνο, 1606. Για τους αναγεννησιακούς ταξιδιωτι

κούς οδηγούς, 6λ. Μ. Reulos, «Guides de Voyage et manuels pour marchands», στο J. Ceard και J.C. Margolin, 
Voyagera la Renaissance, ό.π., σ. 159-169. 

17. Βλ. Maria Luisa Madona, «La Biblioteca: Theatrum Mundi et Theatrum Sapientiae», στο Bruno Adorni (επ.), 
L'Abbazia Benedettina di San Giovanni Evangelista a Parma, Μιλάνο, Silvana, 1979, σ. 177-194. 

18. Η μεγαλειώδης βιβλιοθήκη και η Kunstkammer που την συνόδευε έχουν πλέον καταστραφεί, καθώς η μοναχή θυγατέρα 
και κληρονόμος του Enzmilner κατεδάφισε το κτήριο και χρησιμοποίησε τα υλικά για την οικοδόμηση ενός μοναστηριού. 
Η περιγραφή χώρων και συλλογών σώζεται στο έργο Topographia Widhagiana που πρωτοδημοσιεύθηκε ως πληρωμένη 
καταχώρηση (Privately-funded addentum) στην έκδοση Topographia Provinciarum Austriacarum του Mathaeus Merian 
(Frankfurt am Main, 1649) και γνώρισε άλλες δύο εκδόσεις. Στην συμπεριφορά του Enzmilner παρατηρούνται αρκετά 

στοιχεία νεοπλουτισμού. Μολονότι γιος ουμανιστή και με αξιόλογη εκπαίδευση, ο Enzmilner έκανε την περιουσία του και 
απέκτησε τον τίτλο του στην υπηρεσία των Αψβούργων, συμμετέχοντας κυρίως στην καταστολή των διαμαρτυρομένων, 
τις περιουσίες των οποίων καρπώθηκε. Βλ. Eric Garberon, «Bibliotheca Windhagiana: A Seventeenth-century Austrian 

Library and its Decoration», Journal of the History of Collections, 5/2 (1993), σ. 109-128. 
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στη Βρετανία.19 Ο Krzysztof Pomian, εξιστορεί και 

αναλύει τους τρόπους με τους οποίους η Λόγια ανα

γεννησιακή περιέργεια προχώρησε στη σύσταση 

αυτών των πρωτόγονων πολυσυλλεκτικών μουσείων. 

Οι ανάγκες που οδήγησαν στη σύσταση των νέων 

αυτών θησαυρισμών συνδέονται εξίσου με τη μεσαι

ωνική κληρονομιά όσο και με τους μηχανισμούς της 

αναδυόμενης νεωτερικότητας.20 Μέσα από τη συλλο

γή σπάνιων, αξιοπερίεργων και πολύτιμων αντικειμέ

νων, οι μορφωμένες ελίτ αποσκοπούν στην ερμηνευ

τική αρχειοθέτηση του κόσμου. Ασφαλώς η αξία τους 

ήταν ταυτόχρονα υλική (ρευστοποιήσιμη), και διδα

κτική, καθώς οι περισσότερες από αυτές ήταν προσι

τές στο ενδιαφερόμενο κοινό. Τέλος, δεν είναι αμε

λητέα τα κίνητρα προσωπικού γοήτρου. 

Μολονότι η κατάρτιση κάθε μιας συλλογής ακο

λουθούσε ιδιότυπα κριτήρια που αντικατόπτριζαν 

κάθε φορά τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του συλ

λέκτη, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε ορισμένες 

βασικές κατηγορίες αντικειμένων που απαρτίζουν 

μια συλλογή. Τα παλαιά κειμήλια πρώτα, ιερά και 

πολύτιμα αντικείμενα που οι αναγεννησιακές συλλο

γές κληρονομούν από τους μεσαιωνικούς Θησαυ

ρούς. Τα αντικείμενα που συνδέονται με τη γνώση 

του παρελθόντος και του φυσικού περιβάλλοντος, 

εκείνα που προξενούν αισθητική απόλαυση και, 

τέλος τα φύσει γνωστικά αντικείμενα. Η τελευταία 

αυτή κατηγορία νέων αντικειμένων, περιλαμβάνει 

επιστημονικά εργαλεία, χάρτες, οπτικά μηχανήματα 

και ποικίλες εφευρέσεις. Αντίθετα τα νομίσματα, οι 

επιγραφές και τα αρχαία έργα τέχνης περιλαμβάνο

νται στις δύο κεντρικές κατηγορίες συλλεγμάτων.21 

Σταδιακά, οι κατηγορίες των συλλεγμάτων θα 

διαχωριστούν και θα προκύψουν ειδικευμένες συλ

λογές ιερών κειμηλίων, έργων τέχνης, φυσικής ιστο

ρίας, συλλογές ιστορικών κειμηλίων ή συλλογές 

εφευρέσεων και επιστημονικών οργάνων. Ωστόσο, 

κατά την περίοδο της ύστερης Αναγέννησης που μας 

απασχολεί εδώ, τα βασικά είδη συλλεγμάτων συν

υπάρχουν στις ίδιες συλλογές, όσο και αν υπερισχύ

ει εκάστοτε η μία ή η άλλη κατηγορία, ανάλογα με 

τα προσωπικά ενδιαφέροντα του συλλέκτη. 

Ως σύλληψη, πρώτα και κύρια, η συγκρότηση 

μιας συλλογής αποτελεί έκφραση της διάθεσης 

σύστασης μιας αναπαράστασης σε μικρογραφία του 

κόσμου και του παρελθόντος του, της δημιουργίας 

ενός προσωπικού μικρόκοσμου. Ο μικρόκοσμος 

αυτός μπορούσε να επεκταθεί σε όλη την κατοικία, ή 

να περιορισθεί σε έναν ειδικό χώρο της. Ο Paolo 

Cortesi περιγράφοντας στα 1510 το ιδεώδες ενδιαί

τημα ενός καρδιναλίου, δηλώνει ότι πρέπει να είναι 

διακοσμημένο με χάρτες και με εικόνες σπανίων και 

αξιοθαύμαστων πραγμάτων της φύσης. Τα αντικείμε

να αυτά είναι πηγή εντόνων λογίων απολαύσεων 

(eruditae jucunditatis), οξύνουν τη σκέψη του και 

εντυπώνουν τις γνώσεις.22 Ωστόσο η συλλογή συ

γκεντρώνεται συνήθως σε έναν ιδιαίτερο, προσωπι

κό χώρο, βιβλιοθήκη, σπουδαστήριο ή γραφείο. Στα 

1531, ο Sir Thomas Elyot, στη βρετανική εκδοχή του 

19. Για μια συνοπτική περιγραφή του φαινομένου, 6λ. Giuseppe Olmi, «Théâtres du monde, les collections européennes des 
XVIe et XVIIe siècles», στο Roland Schaer (επ.), Tous les savoirs du monde, encyclopédies et bibliothèques, de Sumer au 
XXIe siècle, Παρίσι, Bibliothèque nationale de France / Flammarion, 1996, σ. 272-277 και του ιδίου, «Science - Honour -

Metaphor: Italian Cabinets of the Sixteenth and Seventeenth Centuries», στο Oliver Impey and Arthur Macgregor (επ.), The 
Origins of Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth - and Seventeenth - Century Europe, Οξφόρδη, Clarendon Press, 

1985, σ. 5-16. 
20. Βλ. Krzysztof Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux, όπ.π. 

21. Για την ομαδοποίηση των συλλεγμάτων, 6λ. Alain Schnapp, La Conquête du passé, aux origines de l'archéologie, 
Παρίσι, Éditions Carré, 1993, σ. 142. 

22. Paolo Cortesi, De Cardinalatu, Castel Cortesiano, 1510, 54r-v. 
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Ηγεμόνα του Machiavelli και του Αυλικού του 

Castiglione, διαπιστώνει: 

«...τη χαρά του να μπορεί κανείς να δει 

σε μία μόνον ώρα όλα αυτά τα Βασίλεια, τις 

πόλεις, τις θάλασσες, τους ποταμούς και τα 

Βουνά, που ποτέ μέσα στη σύντομη ζωή του 

δεν θα μπορέσει να διατρέξει. Τί απερίγρα

πτη απόλαυση αντλεί κανείς θεωρώντας την 

ποικιλία των λαών, των θηρίων των ψαριών 

των δέντρων, των καρπών! Γνωρίζοντας τις 

άπειρες συνήθειες των ανθρώπων και την 

ποικιλία των χαρακτήρων τους. Κι αυτό μέσα 

στη ζεστασιά του σπουδαστηρίου ή της Βι

βλιοθήκης μακριά από τους κινδύνους της 

θάλασσας και τις κακουχίες του ταξιδιού. 

Πραγματικά, αδυνατώ να περιγράψω την 

ευχαρίστηση που μπορεί να νοιώσει κάθε 

άξιος άνθρωπος όταν μπορεί να θαυμάζει 

μέσα στο σπίτι του όλα όσα Βρίσκονται στον 

κόσμο...».23 

Α Ρ Χ Α Ϊ Ο Γ Ν Ω Σ Τ Ε Σ ΚΑΙ Φ Υ Σ Ϊ Ο Δ Ϊ Φ Ε Σ , 

Η Γ Ε Μ Ο Ν Ε Σ ΚΑΪ Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ο Υ Χ Ο Ι 

Οι πρώτες συλλογές εμφανίζονται ως παραρτή

ματα των συλλογών Βιβλίων των ουμανιστών. Πρό

κειται συνήθως για συλλογές νομισμάτων αλλά και 

επιγραφών καθώς και έργων της αρχαίας και της 

νεότερης τέχνης. Ο Πετράρχης δεν ήταν ο μοναδι

κός ουμανιστής στη Φλωρεντία που έστρεψε την 

προσοχή του στα αρχαία κειμήλια, νομίσματα και 

επιγραφές και συγκρότησε την προσωπική του νομι

σματική συλλογή στα τέλη του Μου αιώνα.24 Χαρα

κτηριστική περίπτωση Βιβλιόφιλου και συλλέκτη 

ουμανιστή είναι και εκείνη του Nicolò Nicoli, του 

προστάτη του γνωστού μας Μπουοντελμόντι. Αυτός 

ίδρυσε την πρώτη δημόσια Βιβλιοθήκη στη Φλωρε

ντία, τις πρώτες δεκαετίες του 15ου αιώνα. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά της αρχαιογνωστι

κής περιέργειας είναι και η στροφή προς την αυτο

ψία, προς τα τεκμήρια. Μέσα στο πνεύμα αυτό τα 

αντικείμενα του παρελθόντος προσλαμβάνουν μια 

νέα τεκμηριωτική αξία. Μιά επιγραφή, ή ένα νόμι

σμα αποτελεί αδιάψευστο ιστορικό τεκμήριο της 

ύπαρξης μιας πόλης, ενός ατόμου ή ενός θεσμού. 

Τα υλικά, χειροπιαστά αυτά τεκμήρια έχουν στα 

μάτια των αρχαιογνωστών πολύ μεγαλύτερη αξία 

από τις φιλολογικές μαρτυρίες, που υπόκεινται τόσο 

στα υποκειμενικά κριτήρια των συγγραφέων τους 

όσο και στις διαθέσεις των διαδοχικών αντιγραφέ

ων των χειρογράφων που τα διέσωσαν ανά τους 

αιώνες.25 

Έτσι οι αρχαιότητες αποτελούν ένα αξιόμαχο 

εργαλείο των αρχαιογνωστικών προσεγγίσεων. Τα 

αρχαία κειμήλια, ανάγλυφα γλυπτά και ζωγραφισμέ

να αγγεία, ανήκουν στα τμήματα τέχνης των αρχαιο

γνωστικών συλλογών, μαζί με έργα της νεότερης 

τέχνης, από τα οποία θα διαχωριστούν μόνον κατά 

τον 18ο αιώνα.26 Ωστόσο, είναι τα νομίσματα και οι 

επιγραφές που αποτελούν τον πυρήνα των αρχαιο

γνωστικών συλλογών. 

Μολονότι ενδιαφέρουν συνήθως τα ίδια άτομα, 

νομίσματα και επιγραφές εντάσσονται σε διαφορετι-

23. Sir Thomas Elyot, The Book Named the Governor, έκδοση Everyman με εισαγωγή του 
S. E. Lehmberg, Λονδίνο, 1962, σ. 35. 

24. Βλ. Alain Schnapp, La Conquête du passé, όπ.π., σ. 130-134. 
25. Βλ. Francis Haskell, History and its images: art and the interpretation of the past, New Haven, 

Yale University Press, cl993. 
26. Για τις συλλογές αρχαιοτήτων, ιδίως στη Βενετία κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, βλέπε Krzysztof Pomian, Collectionneurs..., 

όπ.π., σ. 95-118. Οι Βενετοί συλλέκτες αρχαιοτήτων κατά τον 17ο αιώνα υπολογίζεται ότι ξεπερνούσαν τους 200. 
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κά πεδία των αρχαιοδιφικών ενασχολήσεων. Οι συλ

λογές νομισμάτων, με τον σειραϊκό τους χαρακτήρα 

και τη γεωγραφική τους ευρύτητα καλύπτουν και τεκ

μηριώνουν τη σπουδή της παγκόσμιας ιστορίας, της 

Historia Universalis, κοινό ερευνητικό πεδίο των απα

νταχού αρχαιογνωστών. Αντιθέτως οι συλλογές επι

γραφών συνδέονται με τις σπουδές της τοπικής ιστο

ρίας στις οποίες επιδίδονται με γνήσιο πατριωτικό 

ζήλο οι αρχαιογνώστες της Αναγέννησης.27 

Η νέα, εμπειρική, διάθεση αυτοψίας εμψυχώνει 

τις συμπεριφορές των ουμανιστών και τους μετατρέπει 

σε μεθοδικούς συλλέκτες των τεκμηρίων. Ένα χα

ρακτηριστικό παράδειγμα αρχαιογνώστη-συλλέκτη 

προσφέρει ο Nicolas Clauae Fabri, sieur de Peiresc 

(εικ. 4 και 5), στον οποίο ο Momigliano βρίσκει την 

αρχετυπική μορφή του αρχαιογνώστη.28 Αξίζει, πι

στεύω, να παραθέσουμε εδώ το πορτρέτο του: 

Γεννήθηκε το 1580 στην Προβηγκία και καταγό

ταν από οικογένεια δημοσίων λειτουργών και μελών 

του τοπικού κοινοβουλίου, «ο ίδιος άλλωστε, υπήρξε 

mcoiMs CLAvmvs FABRICIV? 
Bf yiïREJT 5Y Ν Μ OR Aq\rENSìS 

Εικ. 4 
Nicolas Fabri, sieur de Peiresc. 

Εικ. 5 
Ο αμφορέας 
των εποχών. Ανήκε σιη συλλογή 
του Gaston d'Orleans. O Peiresc τον 
μελέτησε oro πλαίσιο των ερευνών 
του για τα μετρικά συστήματα 
των αρχαίων. 

27. Για τη διαφοροποίηση των αρχαιοδιφικών ενδιαφερόντων προς τα νομίσματα και τις επιγραφές, 6λ. Krzysztof Pomian, 
Collectionneurs..., όπ.π., σ. 99-108. Επίσης, Arnaldo Momigliano, «Ancient History and the Antiquarian», 

Journal of the Warburg and Courtault Institutes, 13(1950), σ. 285-315. 

28. Arnaldo Momigliano, Les Fondations du Savoir Historique, Παρίσι, Les Belles Lettres, 1992, σ. 61-65. 
(Αγγλική δημοσίευση, 1990). 
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κρατικός λειτουργός, μέλος του κοινοβουλίου και 

επιτυχημένος διαχειριστής της οικογενειακής κτημα

τικής περιουσίας. Μένει ανύπανδρος και ταξιδεύει 

πολύ, περισσότερο από όσο η κακή υγεία του και τα 

καθήκοντα του επιτρέπουν. Η πόλη του Aix είναι το 

πάθος και η υπερηφάνεια του και εκεί πεθαίνει στα 

1637 ανάμεσα στις συλλογές νομισμάτων, βιβλίων, 

φυτών, ορυκτών, επιστημονικών οργάνων και, κύ

ριος οίδε, τι άλλο ακόμη. Στη μνήμη του κυκλοφό

ρησε από μια ακαδημία της Ρώμης, ένας σύμμεικτος 

τόμος με κείμενα φίλων του σε σαράντα γλώσσες, 

ένας θρήνος του ανθρωπίνου γένους που ονομάστη

κε Paraglossia. Ο ίδιος, δεν δημοσίευσε σχεδόν τίπο

τε, αν εξαιρέσει κανείς ένα δοκίμιο περιορισμένου 

ενδιαφέροντος γύρω από τις αρχαιότητες της Προ

βηγκίας. Συνέταξε όμως πολλές χιλιάδες πνευματω

δών επιστολών, με αποδέκτες παντού στην Ευρώπη, 

ανάμεσα στους οποίους συναντάμε τον καρδινάλιο 

Francesco Barberini, τον ζωγράφο Paul Rubens, τον 

αστρονόμο Gassendi, αλλά και αιρετικούς, όπως τον 

Tommaso Campanella και τον Νοστράδαμο. Ο 

Claude de Pereisc συμμετείχε στις αστρονομικές 

παρατηρήσεις του Gassendi και επιδόθηκε σε πειρά

ματα φυσιολογίας και ανατομίας σε πτώματα ζώων 

αλλά και ανθρώπων. Είχε το θάρρος να γράψει σε 

ρωμαίο καρδινάλιο ότι καταδικάζοντας τον Γαλιλαίο, 

η καθολική εκκλησία κινδύνευε να κατηγορηθεί στο 

μέλλον όπως η αρχαία Αθήνα που είχε καταδικάσει 

τον Σωκράτη. Εξέτρεφε γάτες Αγκύρας που τις 

αντάλλαζε συχνά με αντικείμενα για τις διάφορες 

συλλογές του. Η πιο αγαπημένη από αυτές, ήταν η 

νομισματική συλλογή. Κατά τον θάνατο του αριθμού

σε 17.000 κομμάτια».29 

Οι αρχαιογνωστικές συλλογές είναι πολλές 

καθώς αποτέλεσαν μια διαδεδομένη πρακτική των 

διανοουμένων του 16ου και του 17ου αιώνα και 

αποτελούν έκφραση του ιδιότυπου λόγιου κόσμου 

των αρχαιογνωστών: μέσα από το πλήθος των ετερό

κλητων αντικειμένων που μελετούσαν, διαφαίνεται η 

σχολαστική τους προσήλωση στο μεμονωμένο από

σπασμα, η φιλοσοφική τους διάθεση ερμηνείας της 

φύσης και του πολιτισμού, η ελευθεροφροσύνη τους 

και η χαρακτηριστική τους τάση για αμφισβήτηση, ο 

κοσμοπολιτισμός και ο πατριωτισμός τους, όλα συν-

διασμένα με γενναίες δόσεις εκκεντρικότητας. 

Κατά το δεύτερο ήμισυ του 16ου αιώνα εμφανί

ζονται και οι φυσιοδιφικές συλλογές. Αυτές συστή

νονται συνήθως από ιδιώτες και οι παλαιότερες ανά

μεσα τους ιδρύονται σε πόλεις της Ιταλίας και των 

Κάτω Χωρών. Σε ένα πρώτο στάδιο, τα φυσικά συλ-

λέγματα δεν ξεχώριζαν από τα τεχνουργήματα, τις 

αρχαιότητες και τα εξωτικά αξιοπερίεργα. Η αναγεν

νησιακή πολυμάθεια στηριζόταν στον εγκυκλοπαιδι

κό ορισμό που έδινε στη Φυσική Ιστορία ο Πλίνιος ο 

πρεσβύτερος, σύμφωνα με τον οποίο στα αντικείμε

να της Φυσικής Ιστορίας περιλαμβανόταν οτιδήποτε 

αξιομνημόνευτο υπήρχε στον κόσμο. Σίγουρα, η 

συνδρομή του Διοσκουρίδη και του Γαληνού (που 

όριζαν τη Φυσική Ιστορία ως τη μελέτη των πραγμά

των που χρησίμευαν στην ιατρική), βοήθησε να χει

ραφετηθούν οι φυσιοδιφικές συλλογές από τους 

πολυσυλλεκτικούς αποθησαυρισμούς των αρχαιο

γνωστών.30 Οι φυσιοδιφικές συλλογές πλήθυναν 

θεαματικά κατά τον ύστερο 16ο και τον αρχόμενο 

17ο αιώνα. Οι πλέον αξιομνημόνευτες από αυτές 

είναι εκείνες του Francesco Calceonari στη Βερόνα, 

29. Όπ.π., ο. 62. Βλ. επίσης S. Η. Aufrère. La momie et la tempête: Nicolas- Claude Fabri de Peiresc et la curiosité 
égyptienne en Provence au début du XVlle siècle, Αβινιόν, 1990. 

30. Βλ. Paula Findlen, Possessing Nature: Museums, collecting, and scientific culture in early modern Italy, Μπέρκλεϊ - Λος 
Άντζελες - Λονδίνο, University of California Press, 1994. 
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του Ulisse Aldrovandi στη Μπολόνια, του Michele 

Mercati στη Ρώμη, του Ferrante Imperato στην 

Νάπολη, του Olaus Worm στη Φλάνδρα.31 Αν και 

περιλαμβάνουν ορισμένα τεχνουργήματα (artificialia 

σύμφωνα με την ορολογία της εποχής) οι συλλογές 

αυτές επικεντρώνονται ιδίως στα naturalia, δηλαδή 

σε αντικείμενα ζωικής, φυτικής ή ορυκτής προέλευ

σης (εικ. 6, 7, 8, 9, 10). 

Ο Giuseppe Olmi, μελετητής των φυσιοδιφικών 

συλλογών της ύστερης Αναγέννησης, παρατηρεί ότι 

οι νέοι αυτοί συλλέκτες προέρχονται από ένα κοινό 

επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Δεν είναι 

αριστοκράτες ούτε συνδέονται με τις αυλές των ηγε

μόνων, όλοι έχουν σπουδάσει ιατρική στα μεγάλα 

πανεπιστήμια της εποχής και ασκούν επαγγέλματα 

συναφή με τις φυσικές επιστήμες. Διατηρούσαν 

Εικ. 6 
Το Μουσείο - φαρμακείο του 
Francesco Calzolari στη Βερόνα, 
τέλη του 16ου αιώνα. 

* , . Ι 

. . . . . . _ _ Ì ; _ . ~ ••- • . • ' • • • • 

Εικ. 7 
Το Μουσείο του Manfredo Settala 
στο Μιλάνο, μέσα του 17ου αιώνα. 

31. Για τις συλλογές αυτές, 6λ. Oliver Impey and Arthur Macgregor (επ.), The Origins of the Museums..., όπ.π. 
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Εικ. 8 
Η βιβλιοθήκη - μουσείο του Ferrante 
Imperato, 1599. 

Em. 9 
Το Μουσείο του Ole Worms, 1655, με 
κεντρικό άξονα τη φυσική ιστορία των 
βορείων κλιμάτων. 

Εικ. 10 
Είδη δράκων, από το έργο Monstrorum Historia, 
του Ulisse Aldrovandi, 1642. 
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φαρμακεία, ασκούσαν την ιατρική, ήσαν υπεύθυνοι 

των βοτανικών κήπων. Έτσι οι συλλογές τους δεν 

αποσκοπούσαν μόνο στην αναδιοργάνωση των γνώ

σεων γύρω από τη φύση σε μία νέα εμπειρική βάση 

αλλά, επιπλέον, εξυπηρετούσαν διδακτικούς και 

πρακτικούς σκοπούς.32 

Το μεθοδικό σύστημα των φυσιοδιφικών συλλο

γών δεν διαφέρει αρχικά από το χαώδες σύστημα των 

συλλογών αρχαιογνωστικής πολυμάθειας και των 

ηγεμονικών συλλογών πανσοφίας, για τις οποίες θα 

μιλήσουμε στη συνέχεια. Θα χρειαστεί ένας ακόμη 

αιώνας ώστε οι φυσικές επιστήμες να περάσουν από 

το στάδιο της συλλεκτικής συγκέντρωσης σε εκείνο 

της ερμηνευτικής ταξιθέτησης του υλικού τους. 

Παράλληλα με τις αρχαιογνωστικές και τις 

φυσιοδιφικές συλλογές, εμφανίζονται και οι ηγεμο

νικές συλλογές εγκυκλοπαιδικής πανσοφίας. Αυτές, 

θα κάνουν την εμφάνιση τους στην Ιταλία κατά το 

δεύτερο μισό του 16ου αιώνα και αποσκοπούν να 

ενεργοποιήσουν ένα αναλογικό πανόραμα που θα 

επέτρεπε την ταυτόχρονη επίκληση του συνόλου της 

τέχνης και της φύσης. Μία από τις πρώτες, αν όχι η 

πρώτη εγκυκλοπαιδική συλλογή πανσοφίας, είναι η 

Guaraaroba του Palazzo Vecchio στη Φλωρεντία, 

γνωστή ως «Αίθουσα των Γεωγραφικών Χαρτών» 

(εικ. 11, 12). 

Η «εφεύρεση» αυτή του Κόσιμου των Μεδίκων, 

αποσκοπούσε στο να μετατρέψει τον θησαυρό του 

πρίγκιπα, μαζί με ένα μέρος των αρχαιολογικών του 

συλλογών, σε έναν χώρο πανσοφίας. Στον Giorgio 

Vasari χρωστάμε την αναλυτική περιγραφή της σύλ

ληψης και των σκοπών του εγχειρήματος: τα πολύτι

μα αντικείμενα θα φυλάσσονταν σε ντουλάπια με 

χάρτες ζωγραφισμένους στα θυρόφυλλα που θα 

απεικόνιζαν τις περιοχές από τις οποίες προέρχονταν 

32. Giuseppe Olmi, «Science - Honour - Metaphor: Il 
oro The Origins ο, 

Εικ. 11 
Η είσοδος της Guardaroba των Μεδίκων, στη Φλωρεντία, 
γνωστής ως «αίθουσα των γεωγραφικών χαρτών». 

τα φυλλαγμένα αντικείμενα. Χάρτες του ουρανού και 

της γης θα ζωγραφίζονταν στην οροφή και κάτω από 

αυτούς οι αστερισμοί περιμετρικά στην αίθουσα. Ανά

μεσα στους αστερισμούς και τους χάρτες των ντουλα

πιών θα εκτίθονταν 300 προσωπογραφίες των διασή

μων ανδρών των τελευταίων πέντε αιώνων μαζί με 

αρχαίες προτομές των ηγεμόνων που υπήρξαν οι 

κύριοι των περιοχών που περιγράφονταν στους χάρ

τες. Γύρω από τους χάρτες θα ζωγραφίζονταν τα 

φυτά και τα ζώα που ενδημούσαν σε κάθε περιοχή. 

Διάφοροι μηχανισμοί θα συγκρατούσαν μετέωρα 

στην αίθουσα, το περίφημο αστρονομικό ρολόι που ο 

Lorenzo della Volpaia κατασκεύασε για τον Λαυρέ-

Cabinets of the Sixteenth and Seventeenth Centuries», 
?ums, όπ.π. σ. 5-16. 

70 



ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 

Em. 12 
Άποψη της Guardaroba των Μεδίκων, 
στη Φλωρεντία. Οι χάρτες σχεδιάστηκαν 
ανάμεσα στα 1570 και τα 1585. 

ντιο τον Μεγαλοπρεπή και που έδειχνε την ημερήσια 

κίνηση των πλανητών, και δύο σφαίρες, μία υδρό

γειο και μία ουράνια. Σύμβολα πάνω στις σφαίρες θα 

παρέπεμπαν στις χώρες και τους αστερισμούς που 

ήσαν ζωγραφισμένοι στην αίθουσα. Ο Vasari Βλέπει 

σε αυτήν την invenzione μία εφαρμογή της κοσμο-

γραφικής επιστήμης με γνωστική χρήση: 

«...Η κομψή αυτή επινόηση ήταν αποτέ

λεσμα της επιθυμίας του δούκα Κόσιμο, να 

συνταιριάζει μια για πάντα όλα τα πράγματα 

του ουρανού και της γης, με απόλυτη ακρί

βεια και χωρίς σφάλματα, ώστε να μπορεί 

κανείς να μετρήσει το καθένα ξεχωριστά 

αλλά και όλα μαζί, όπως αρέσει σε όσους 

εντρυφούν σε αυτήν την ωραία επιστήμη [την 

κοσμογραφία]... » 3 3 

Η συλλογή χαρτών της Guardaroba των Μεδί

κων αποτελεί μια ιδιόρρυθμη εγκυκλοπαιδική εφαρ

μογή που συνδυάζει στοιχεία από το αλληγορικό 

studiolo και την εγκυκλοπαιδική συλλογή πολύτι

μων, σπάνιων και αξιοπερίεργων αντικειμένων. Επι

πλέον, η περίπτωση της Guardaroba του Κόσιμου 

εγκαινιάζει τον κύκλο των κοσμογραφικών αιθου

σών της Αναγέννησης, καθώς συνδυάζει τη συλλογή 

αντικειμένων με το εικονικό κοσμογραφικό θέατρο, 

και ειδικότερα τη χαρτογραφημένη εκδοχή του. 

Αυτοί οι επιβλητικοί χώροι διαλογισμού, παραπέ

μπουν στη νεοπλατωνική γραμματεία των γνωστικών 

μυήσεων.34 

Η πλατωνική ιδέα της ύπαρξης μίας αλήθειας, 

μοναδικής και σφαιρικής και συνάμα προσιτής στην 

ανθρώπινη διάνοια, αποτελεί μία από τις κεντρικές 

33. Giorgio Vasari, Lives of the most eminent painters, sculptors and architects..., English tanslation by Gaston 
du C. De Vere, Λονδίνο, Philip Lee Warner, Publisher to the Medici Society, 1912-1915, τόμος 7, σ. 28. Για την Guardaroba 

των Μεδίκων, 6λ. πρόχειρα George Tolias, «'Erudite pleasures'. Two portable painted maps in Greek collections», 
Μουσείο Μπενάκη 2(2002), σ. 93-98. 

34. Αναφέρομαι εδώ ιδίως στο διαδεδομένο έργο του Francesco Colonna, Hypnerotomachia Poliphili, ανατύπωση 
Άμστερνταμ, Theatrum Orbis Terrarum - Ν. Υόρκη, Da Capo Press, 1969. 

71 



Το ΤΑΞΊΔΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΊΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟΥΣ Ν Ε Ό Τ Ε Ρ Ο Υ Σ Χ Ρ Ό Ν Ο Υ Σ 

εμμονές της αναγεννησιακής νεωτερικότητας. Οι 

εφαρμογές αυτής της αντίληψης είναι πολλές και 

εκτείνονται στον χώρο της φιλοσοφίας, των τεχνών, 

της λογοτεχνίας, των επιστημών. Αυτό που μας 

ενδιαφέρει εδώ είναι το γεγονός ότι η ιδιότυπη αυτή 

διανοητική ατμόσφαιρα επέδρασε στους τρόπους 

λειτουργίας των συλλογών. 

Δεν θα ήταν σωστό να έλεγε κανείς ότι δεν υπάρ

χει τάξη και σύστημα στις ηγεμονικές εγκυκλοπαιδι

κές συλλογές πανσοφίας, όπως αυτή της Guardaroba 

των Μεδίκων που μόλις αναφέραμε. Η τάξη και το 

σύστημα, όπως μαρτυρά ο Vasari υπάρχουν και είναι 

μάλιστα εξαιρετικά σύνθετα. Πρόκειται όμως για ένα 

ταξινομικό σύστημα συμβολικού χαρακτήρα, του 

οποίου ο άξονας είναι η ανθρώπινη διάνοια και όχι ο 

φυσικός κόσμος. 

Θα μπορούσαμε να συμπληρώναμε τα παραδείγ

ματα που αναφέραμε με άλλα, από την πλούσια 

Βιβλιογραφία της ιστορίας του συλλεκτισμού, που τα 

τελευταία χρόνια γνωρίζει μια αξιόλογη άνθηση. 

Όπως ήδη είπαμε οι συλλογές της ύστερης Αναγέν

νησης είναι πολλές και αντανακλούν κάθε φορά τα 

ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του εκάστοτε συλλέκτη, 

ακόμη κι αν αυτός βρισκόταν στην κεφαλή του κρά

τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό συλλεγμάτων είναι 

πάντοτε οι αρχαιότητες, ο σκληρός πυρήνας των 

αναγεννησιακών συλλόγων. Ωστόσο κοντά σε αυτές 

διακρίνουμε ενδιαφέρουσες εξειδικεύσεις. 

Ιδιωτικά κίνητρα γνωστικού και εγκυκλοπαιδικού 

χαρακτήρα, συνδεδεμένων ωστόσο με την ταυτότητα 

του Κράτους, φαίνεται ότι εκφράζονται από τις συλ

λογές της Kunstkamer του Μονάχου. Ένα μεγάλο 

μέρος της συλλογής ήταν αφιερωμένο στις βαυαρι

κές περιοχές: προπλάσματα των πόλεων της Βαυα

ρίας κατασκευασμένα από τον Jacob Sandtner στα 

1568-1574, συνοδεύονταν από την τοπογραφική 

αναπαράσταση των πέντε κυριοτέρων πόλεων της 

χώρας, που είχαν τοποθετηθεί στο δάπεδο. Πίσω 

τους εκτίθεντο οι τυπογραφικές πλάκες του χάρτη 

της Βαυαρίας που σχεδίασε ο Philipp Apian, στα 

1568, ιστορικό κειμήλιο της μεγάλης αναλυτικής 

χαρτογράφησης της χώρας. Το σύνολο πλαισιωνό

ταν από τους θυρεούς των μεγάλων οικογενειών της 

περιοχής, των πόλεων και των μοναστηριών. 3 5 

Οι ηγεμονικές συλλογές, όπως και οι συλλογές 

αξιωματούχων επιφορτισμένων με τη διοίκηση του 

ναυτικού, του μηχανικού ή των αποικιών, αντανα

κλούν εξίσου τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά ενδια

φέροντα των κατόχων τους. Το χαρακτηριστικό αυτό 

είναι εντονότερο στα γερμανικά κράτη και στις πε

ριοχές του ισπανικού θρόνου, από την ανατολική 

Ευρώπη έως την Ιβηρική και τις Κάτω Χώρες. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προσφέρεται 

από τις ηγεμονικές συλλογές της Σαξονίας. Τα τεχνο

λογικά ενδιαφέροντα του ηγεμόνα εμφανίζονταν ως 

απόδειξη των διοικητικών του αρετών. Η συλλογή 

εργαλείων και επιστημονικών οργάνων στην 

Kunstkammer του εκλέκτορα Augustus, περιελάμβα

νε πολλούς οδικούς χάρτες και τοπογραφικούς χάρ

τες κυρίως των περιοχών της Σαξονίας. Ο Augustus 

είχε ένα ξεχωριστό και προσωπικό ενδιαφέρον για 

τις τεχνολογικές εφαρμογές. Παράγγειλε οδόμετρα 

και πεδόμετρα στα εργαστήρια του Chris toph 

Schissler, του Thomas Ruckert, του Christoph 

Trechler, του Ulrich Klieber, και του μηχανικού της 

αυλής Valentine Than, σε ορισμένα από τα οποία 

επέφερε ο ίδιος ορισμένες βελτιώσεις. Προέβαινε ο 

ίδιος σε τοπογραφικές μετρήσεις κατά τα ταξίδια του 

στην Σαξονία και κρατούσε μαθηματικές σημειώσεις 

τοπογραφίας. Εξάλλου, το πλήθος των εξάντων, 

υδρόγειων και ουράνιων σφαιρών, των αστρονομι-

35. Lorenz Seelig, «The Munich Kunstkammer, 1565-1807», στο Oliver Impey & Arthur Macgregor (επ. 
The Origins of Museums, ό.π.π., σ. 83. 
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κών οργάνων, αστρολάβων, πυξίδων και ρολογιών, 

μαρτυρά ότι η γεωδαισία, η αστρονομία και η αστρο

λογία συγκαταλέγονταν στα κυρία ενδιαφέροντα του 

Εκλέκτορα Αυγούστου.36 Αντίστοιχα τεχνολογικά, 

αστρολογικά αλλά και αλχημιστικά ενδιαφέροντα 

συναντάμε και στις συλλογές του αυτοκράτορα 

Ροδόλφου Β' στην Πράγα, ενώ στη Βιέννη, ο αυλι

κός μαθηματικός και χρυσοχόος Johan Melchior 

Volckmair κατασκεύασε στα 1637-42 για τη συλλογή 

του Φερδινάνδου Γ' μια πλήρη σειρά επιστημονικών 

οργάνων. Αντίστοιχες λειτουργίες επιτελούσαν οι 

χάρτες και τα γεωδαιτικά όργανα της συλλογής του 

Don Diego Felipe Maria de Guzman, υπεύθυνου του 

ισπανικού πυροβολικού. Η συλλογή αυτή φαίνεται 

ότι διαδραμάτιζε και διδακτικές λειτουργίες καθώς 

την επισκέπτονταν τακτικά οι νεαροί αξιωματικοί του 

βασιλείου.37 

Εντονότερος είναι ο ιδιωτικός, γνωστικός χαρα

κτήρας των συλλογών εντύπων εικόνων και έργων 

τέχνης, ακόμη και όταν οι συλλογές αυτές είναι ηγε

μονικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συλ

λογή εντύπων του Φίλιππου Β', που φυλάσσεται στο 

Escoriai. Αυτή, παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον 

καθώς αποτελεί μια μαρτυρία για τον ρόλο των εικό

νων στη σύσταση μιας συλλογής αρχαιογνωστικού 

τύπου. Η συλλογή απαρτίζεται από δεκάδες λευκωμά

των που περιλαμβάνουν αρχαιολογικό τοπογραφικό 

υλικό της Ρώμης και άλλων ιταλικών πόλεων.38 

Ανάμεσα στις μεγάλες συλλογές της ύστερης 

Αναγέννησης είναι συλλογές της οικογένειας 

Barberini, που επικεντρώνονται περισσότερο στις 

αρχαιότητες και τις Καλές Τέχνες. Οι απογραφές της 

συλλογής του καρδινάλιου Francesco Barberini 

καθιστούν σαφές το γεγονός ότι η συλλεκτική περι

έργεια των φιλοτέχνων απλώνονταν σε όλους τους 

τομείς των τεχνών και των επιστημών. Πράγματι, η 

συλλογή Barberini περιλαμβάνει έργα τέχνης, αρ

χαιότητες, αλλά και επιστημονικές εικόνες, χάρτες 

και γενεαλογικά δέντρα, απόψεις πόλεων και ανατο

μικούς πίνακες.39 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Ο ρόλος των συλλογών αρχαιογνωστικού, εγκυ

κλοπαιδικού, φυσιοδιφικού ή καλλιτεχνικού χαρα

κτήρα, είναι σύνθετος. Η συλλογή αποσκοπούσε να 

προσδώσει αίγλη και κύρος στον κάτοχο της: να 

τονώσει το γόητρο του, να υπαινιχθεί τον κοσμοπο

λιτισμό και τον πατριωτισμό του, τα ουμανιστικά και 

αρχαιοδιφικά του ενδιαφέροντα, την οικονομική του 

επιφάνεια, τη σύνδεση του με τους μηχανισμούς του 

αποικιακού εμπορίου και, τέλος, την επιστημονική 

του ενημερότητα και την καλλιτεχνική του ευαισθη

σία. Ταυτόχρονα, αποσκοπούσε να υπαινιχθεί ότι ο 

κάτοχος της ήταν σε επαφή με την υψηλή εκείνη 

κοινότητα των διανοητών, που μετεωρίζονταν σε 

νεοπλατωνικές σφαίρες και είχαν πρόσβαση στην 

36. Βλ. Bruce Thomas Moran, Science at the Court of Hesse - Kassel: Informal Communication, Collaboration 
and the Role of the Prince - Practitioner in the 16th Century, διδακτορική διατριβή, University of California, Λος Άντζελες, 
1978, 194-195. Επίσης, Joachim Menzhausen, «Elector Augustus's Kunstkammer: An Analysis of the Inventory of 1587», 

στο The Origins of Museums, όπ.π., σ. 71-72. 
37. Eliska Fucikova, «The Collection of Rudolf II at Prague: Cabinet of Curiosities or Scientific Museum?», στο The Origins 

of Museums, όπ.π., σ. 49. Rudolf Distelberger, «The Habsburg Collection in Vienna during the Seventeenth Century», 
στο The Origins of Museums, όπ.π., σ. 45. 

38. Mark P. McDonald, «The Print Collection of Philip II at the Escoriai», Print Quarterly XV'(1998), Ι, σ. 15-35. 
Βλ. επίσης την αντίστοιχη και αριθμητικά ισότιμη συλλογή έντυπων του Φερδινάνδου, Αρχιδούκα του Τυρόλου, 

στο Scloss Ambras. (Peter W. Parshall, «The Print Collection of Ferdinand, Archiduke of Tyrol»). 
39. Βλ. Marilyn Aronberg Lavin, Seventeenth - Century Barberini Documents and Inventories of Art, Ν. Υόρκη, 

New York University Press, 1975. 
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απόλυτη γνώση. Οι λόγοι αυτοί ήσαν αρκετοί ώστε 

να χρησιμοποιηθεί η εικόνα μιας συλλογής για να 

περιγράψει αλληγορικά την ανθρώπινη ματαιότητα 

(εικ. 13). Ωστόσο, το κύριο κίνητρο για τη σύσταση 

και την κατοχή μιας συλλογής κατά την Αναγέννηση 

ήταν αναμφισβήτητα γνωστικό, πράγμα που επιβε

βαιώνεται και από τη σταδιακή ίδρυση συλλογών σε 

πανεπιστημιακά ιδρύματα και εκπαιδευτικά κέντρα 

(εικ. 14, 15). 

Η ερμηνεία των ρόλων και των λειτουργιών που 

επιτέλεσαν οι συλλογές στο γνωστικό πλαίσιο των 

πρώιμων νεότερων χρόνων συναντά ευθύς εξαρχής 

το εμπόδιο της σιγής των πηγών. Πράγματι, μολονό

τι η Αναγέννηση στάθηκε η «εποχή των εγχειριδίων» 

-μια εποχή ακούραστη στην προσπάθεια της να ορί

σει κανόνες και αρχές γενικής και γενικευτικής 

αξίας, αφήνοντας μας ένα πλήθος έργων που περι

γράφουν τέχνες, πρακτικές και τεχνικές ή επεξηγούν 

τις ιδιότητες, τις μεθοδολογίες και τη χρησιμότητα 

τους- δεν σώζεται έργο πριν από τα τέλη του 16ου 

αιώνα που να αφιερώνεται στους λόγους και τους 

τρόπους συγκρότησης μιας συλλογής.40 

Με την απόσταση που μας παρέχει η Ιστορία, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η γένεση και η διάδοση 

των αναγεννησιακών συλλογών αποτελεί έκφραση 

του εγκυκλοπαιδισμού της εποχής: συνδέεται με το 

Εικ. 13 
* Antonio de Pereda, Αλληγορία 

της ματαιότητας, 1640. 

40. Πρόκειται για το έργο του Samuel Quicchelberg, Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi, Complectentis Rerum 
Universitatis Singulas Materias et Imagines Eximias..., Μόναχο, Adam Berg, 1565. Ο Quicchelberg προτείνει ένα σύστημα 

οργάνωσης μιας συλλογής εντύπων εικόνων, που αναπαριστούν το σύνολο των φυσικών αντικειμένων και τεχνουργημάτων. 
Το σύστημα κατάταξης που προτείνει ο Quicchelberg είναι εξίσου χαώδες -αν όχι χειρότερο- με εκείνο των υπολοίπων συλλο
γών του 16ου αιώνα, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τους σωζόμενους καταλόγους τους. Για τον Quicchelberg και το έργο 
του, 6λ. Elizabeth Μ. Hajos, «The Concept of an Engravings Collection in the year 1565: Quicchelberg, Inscriptiones vel tituli 

theati amplissimi», Art Bulletin 40 (1958) σ. 152-153. Eva Schulz, «Notes on the History of Collecting and of Museums, 
in the light of selected literature of the sixteenth to the eighteenth century», Journal of the History of Collections 2/2 (1990), 

o. 205-218. P. Falguières, «Fondation du théâtre ou méthode de l'exposition universelle. Les inscriptions de Samuel 
Quicchelberg (1565)», Les Cahiers du Musée national d'art moderne, 40(1992), σ. 91-115. 
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^ Em. 14 
Η βοτανική συλλογή του πανεπιστημίου 
του Leiden, 1610. 

Em. 15 
Ο Καρδινάλιος Mazarin μπροστά 
στη συλλογή του, 1659. 

κεντρικό αίτημα της Αναγέννησης, την επίλυση του 

προβλήματος της καινοφανούς υπερπληροφόρησης, 

που προέκυψε από τη συνδυασμένη δράση των 

Μεγάλων Ανακαλύψεων και της εφαρμογής της 

Τυπογραφίας. 

Η διάδοση του εντύπου σηματοδοτεί πράγματι 

μια σειρά τελεσίδικων ανακατατάξεων. Καθώς η 

έντυπη παραγωγή αυξάνεται θεαματικά, από τις 

πρώτες ήδη δεκαετίες της τυπογραφικής εφαρμο

γής, οι γνώσεις πληθαίνουν. Οι γεωγραφικοί ορίζο

ντες διευρύνονται και κοντά σε αυτούς οι γνωστικοί, 

κι ένα πλήθος νέων δεδομένων αποζητούν να εντα

χθούν στο γνωστικό σύστημα. Πρώτα τα αρχαία κεί

μενα, τυπωμένα και σχολιασμένα, μερικές φορές 

ακόμη και εικονογραφημένα. Έπειτα η σοδειά των 

Ανακαλύψεων: νέα τοπία με τον πολιτισμό τους, τη 
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Em. 16 
Agustino Ramelli, μηχανή που επιτρέπει την παράλληλη 
ανάγνωση περισσοτέρων βιβλίων, 1558. 

χλωρίδα και την πανίδα τους. Κοντά σε αυτά νέες 

εφευρέσεις, νέα ταξινομικά συστήματα, νέες αξίες, 

νέα θεώρηση και νέα οπτική.41 Ένας νέος εγκυκλο

παιδισμός αναδύεται, ακόρεστος και πολυσυλλεκτι

κός, που έχει ανάγκη από εμπειρική εξέταση και 

αυτοψία.42 Το αστικό κοινό εθίζεται γρήγορα στην 

οπτική πληροφόρηση και αποζητά διαρκώς και 

περισσότερες αποδείξεις, πληροφορίες, εικόνες και 

αντικείμενα, φαινόμενο στο οποίο μπορούμε να δια

κρίνουμε στοιχεία ενός πρώιμου υλισμού.43 

Η πλημμυρίδα των νέων δεδομένων και η ταχύ

ρυθμη διάδοση παλαιότερων και νεότερων πληροφο

ριών διά της τυπογραφίας, δημιούργησε μια έντονη 

κρίση στον χώρο της γνώσης καθώς κατέστησε ανε

παρκή τα παλαιά μαθησιακά συστήματα (εικ. 16). Ο 

16ος αιώνας απάντησε στο πρόβλημα της υπερπληρο-

φόρησης με μια μαζική συγκέντρωση των δεδομέ

νων, μια ανανέωση των μνημοτεχνικών συστημάτων 

και με νέες μεθόδους ταξινόμησης των γνώσεων. 

Διαγράμματα και εποπτικά μέσα επιστρατεύονται προ

κειμένου να επαναστοιχειοθετηθεί μια ελεγχόμενη 

εικόνα της φύσης44 ενώ, παράλληλα, κινητοποιήθη

καν παλαιότερες πρακτικές. Χαρακτηριστικό παρά

δειγμα οι κοσμογραφικές εκδόσεις ή οι ναυτικοί χάρ

τες πορτολάνοι του 16ου και 17ου αιώνα, με τον πλη

θωρικό εικονογραφικό και ενημερωτικό τους πλούτο, 

που τους καθιστά ένα είδος πρωτόγονων εικονογρα

φημένων εγκυκλοπαιδειών (εικ. 17). 

Η περιέργεια της νεωτερικότητας είναι εμπειρική 

και οπτική.45 Στα μεγάλα αστικά εμπορικά κέντρα 

της δυτικής Μεσογείου, της Γερμανίας και των Κάτω 

41. Για την ανανέωση της γνώσης κατά τον 16ο αιώνα, 6λ. τη μελέτη του Anthony Grafton, New Worlds, Ancient Texts: The 
Power of Tradition and the Shock of Discovery, The Belknap Press of Harvard University Press, Καίμπριτζ, 

Μασσαχουσέτη και Λονδίνο, 1992. Για το ζήτημα της γένεσης της μεθόδου η πρόσφατη βιβλιογραφία είναι πλουσιότατη. 
Το έργο, που έδωσε την ώθηση στις σχετικές ιστορικές αναζητήσεις, είναι η μελέτη του Walter J. Ong, Ramus: method, 

and the decay of dialogue; from the art of discourse to the art of reason, Καίμπριτζ, Μασ., Harvard University Press, 1958. 
42. Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Revolution in Early Modern Europe, Cambridge University Press, 1983. 

43. Chandra Mukerji, From Graven Images: Patterns of modern materialism, Νέα Υόρκη, 1983. 
44. Για την πληθώρα των νέων δεδομένων και τις αντιδράσεις της αναγεννησιακής κοινωνίας, βλ. Lisa Jardine, 

Worldly Goods: A New History of the Renaissance, W. W. Norton & Company, Νέα Υόρκη, 1998. 
Για την πολυδιάστατη εγκυκλοπαιδική περιέργεια και τις κοινωνικο-οικονομικές της προεκτάσεις, 

βλ. Pamela Η. Smith & Paula Findlen (επ.), Merchants and Marvels: Commerce, 
Science and Art in Early Modern Europe, Routledge, Νέα Υόρκη και Λονδίνο, 2002. 

45. Για την οπτική, τοπική μνήμη του 16ου αιώνα, βλ. τον ορισμό του Roland Barthes, L'ancienne rhétorique, Παρίσι, 
Seuil, 1970. Για τα μεσαιωνικά μνημοτεχνικά συστήματα βλ. την εργασία της Mary Carruthers, The Book of Memory: 
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Χωρών, συγκροτείται ένα ευρύτατο δίκτυο συλλο

γών, όπου συρρέουν από όλη την Ευρώπη φιλοπε-

ρίεργοι για να εξετάσουν συγκεντρωμένα 6ι6λία, 

ρεάλια και τεκμήρια της ανανεωμένης γνώσης, ενώ 

οι εικονογραφημένοι κατάλογοι των συλλογών πλη

θαίνουν. Παράλληλα, στη Βενετία, τη Φραγκφούρτη, 

την Αμβέρσα και αλλού τυπώνεται κατά τον πρώτο 

αιώνα της τυπογραφίας ένα πλήθος εικόνων. Κοντά 

στην παραδοσιακή εικονογραφία θρησκευτικού, 

πολιτικού, επαγγελματικού ή ψυχαγωγικού χαρακτή

ρα, το γνωστικό εικαστικό υλικό (ανατομικοί πίνα

κες, ουράνιοι και γήινοι χάρτες, απόψεις «τοπικές 

σκηνές», εικόνες του οικισμένου χώρου, της πανί

δας, της χλωρίδας κ.ο.κ.) κερδίζει ολοένα και περισ

σότερο έδαφος. Ο ρόλος του αντικειμένου-τεκμηρί-

ου και της εικόνας του είναι κεντρικός στην αναγεν

νησιακή παιδεία και κυριαρχεί στην πνευματική και 

καλλιτεχνική δημιουργία μιας εποχής. 

Επιπλέον, η συγκρότηση και η διάδοση των 

εγκυκλοπαιδικών συλλογών πρέπει να αντιμετωπι

σθεί και υπό το πρίσμα του μνημονικού χαρακτήρα, 

που οι συλλέκτες προσέδιδαν στα αντικείμενα και 

την ταξιθέτηση τους. 0 πρώιμος δυτικός συλλεκτι-

σμός εμπνέεται αναμφισβήτητα από την χαρακτηρι

στική πίστη της νεωτερικότητας στη δυνατότητα 

πρόσβασης στη γνώση μέσα από μια διανοητική 

διεργασία συλλογής και κριτικής οργάνωσης των 

δεδομένων. Ο αναγεννησιακός εγκυκλοπαιδισμός 

διαπνέεται από την έγνοια της κριτικής συλλογής και 

της συνολικής οπτικοποίησης της γνώσης. Στα τέλη 

του 16ου αιώνα, τα πρώτα εγχειρίδια που αναφέρο

νται στη σύσταση συλλογών θα ονομαστούν «θέα-

Εικ. 17 
Η Βραζιλία σε πορτογαλικό πορτολάνο του 1519. 
Στην εικονογράφηση κυριαρχεί η εγκυκλοπαιδική διάθεση. 

τρα», ορός που παραπέμπει στους παγκοσμίους γεω

γραφικούς άτλαντες, που εμφανίζονται την ίδια ακρι

βώς εποχή, όπως το Theatrum Orbis Terrarum του 

Ortelius (1570), ή τον Άτλαντα του Mercator (1592). 

Ο Ortelius ήταν μανιώδης συλλέκτης ενώ ο «φιλόσο

φος» Mercator παρέπεμπε στον «Άτλαντα», τον μυθι

κό βασιλιά της Μαυριτανίας (γιο της Γης και εγγονό 

του Ήλιου), αστρολόγο και φιλόσοφο που ανέβηκε 

στην υψηλότερη κορυφή του βασιλείου του για να 

A Study of Memory in Medieval Culture, Καίμπριτζ, Cambridge University Press, 1990. Για τη μνημοτεχνική μέθοδο του 16ου 
αιώνα, 6λ. τις κλασικές μελέτες της Frances Yates, The Art of Memory, Λονδίνο, 1966 και του Paolo Rossi, 

Clavis Universalis: Arti della Memoria e logica combinatoria da Lullo a Leibniz, Μιλάνο - Νάπολη, Ricciardi, 1960. Ενδιαφέ
ρουσα και η πρόσφατη εργασία της Lina Bolzoni, που προωθεί σημαντικά το ζήτημα των επιδράσεων της μνημονικής 

παιδείας του 16ου αιώνα και ανοίγει προοπτικές προς τον χώρο του συλλεκτισμού και της περιέργειας. Βλ. Lina Bolzoni, 
The Gallery of Memory: Literary and Iconographie Models in the Age of Printing Press, University of Toronto Press, 

Τορόντο, Μπάφαλο, Λονδίνο, 2001. 
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δει και να κατανοήσει τον κόσμο (εικ. 18, 19). Ο 

παγκόσμιος άτλαντας, το μεγάλο 6ι6λίο του κόσμου 

και η εγκυκλοπαιδική συλλογή αξιοπερίεργων, όσο 

και αν αποτελούν ξεχωριστές εκδηλώσεις, επηρεά

ζονται από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, ακολου

θούν παράλληλες μεθοδολογίες και γίνονται αντιλη

πτοί από το κοινό ως συναφείς.46 

Τον παραλληλισμό αυτόν τον συναντάμε συχνά 

στα θεωρητικά δοκίμια που επ ιχε ιρούν να 

κατασκευάσουν συστήματα τεχνητής μνήμης ή να 

προτείνουν ταξινομικά συστήματα συλλογών. Ακο

λουθώντας έναν κοινό τόπο της εποχής, ο Gulio 

Camillo Delminio ή ο Alessanaro Citolini χρησιμο

ποιούν παραλλαγές της κοσμογραφικής αίθουσας, 

για να κατασκευάσουν χώρους που ενεργοποιούν 

την τεχνητή μνήμη. Ο Alessandro Citolini ειδικότε

ρα, στο έργο του Tipocosmia (1561) προσφέρει ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα του κοινού συστήματος 

στο οποίο εγγράφεται ο συλλεκτισμός, η χαρτογρα

φία και η μνημοτεχνική. Ο Citolini χρησιμοποιεί 

αρχικά τη μεταφορά της εγκυκλοπαιδικής συλλογής, 

για να παρουσιάσει αναλυτικά και αποσπασματικά 

όλα τα δεδομένα, έπειτα χρησιμοποιεί τη μεταφορά 

της κοσμογραφικής αίθουσας και, τέλος, εκείνη του 

άτλαντα, για να μυήσει τους αναγνώστες του στην 

τεχνητή μνήμη 47 

Μελετώντας τις σχέσεις μεταξύ των μνημοτεχνι-

κών συστημάτων και των συλλογών κατά την Ανα

γέννηση, η Lina Bollozi παρατηρεί ότι η χειροπιαστή 

πραγματικότητα των μεγάλων συλλογών της εποχής 

Εικ. 18 
Σελίδα τίτλον του άτλαντα του Orìelius, Theatrum Orbis Terrarum, 
γαλλική έκδοση του 1587. 

είχε σαν αποτέλεσμα να θεωρηθεί ως κυριολεξία η 

ρητορική μεταφορά: η μνήμη, ενισχυμένη από την 

τέχνη μετατρέπεται σε χώρο μαζικού αποθησαυρι-

σμού, στη δεξαμενή όπου κατατίθενται όλες οι ψηφί

δες της γνώσης. 

Η σύνδεση των αντικειμένων και των εικόνων 

τους με τη μνήμη είναι παλαιά. Η Μνημοσύνη ήταν 

46. Για τους χάρτες ως εικονικές εγκυκλοπαίδειες, 6λ. Christian Jacob, L'Empire des Cartes, 337. Ενδιαφέρουσα προς αυτήν 
την κατεύθυνση και η μελέτη της Wilma George, Animals and Maps, Μπέρκλεϊ και Λος Άντζελες, University of California 

Press, 1969. 
47. Ο Citolini προτείνει ένα είδος μνημονικής μύησης, βασισμένο σε αρχιτεκτονικά πρότυπα. Οι επισκέπτες μυούνται από τον 
οικοδεσπότη σε όλες τις γνώσεις μέσα από μία (αρκετά σχολαστική και πληκτική) διαδρομή σε έξι αίθουσες. Στην έβδομη και 
τελευταία αίθουσα του οικοδομήματος, αντικρίζουν μια τεράστια σφαίρα, μέσα στην οποία μπαίνουν για να δουν γύρω τους 

τον ουρανό και στη μέση τη γη, πάνω στην οποία παρουσιάζονται όλα με καλαισθησία και τάξη. Τέλος, ο οικοδεσπότης οδη
γεί τους επισκέπτες στο studio του και τους δείχνει ένα ογκώδες βιβλίο, που παρουσίαζε όλον τον κόσμο με τα ποτάμια, τα 
ζώα και τα φυτά του στην πλέον ουσιώδη μορφή, «τον πληρέστερο κήπο που είχαν ποτέ τους αντικρίσει». Βλ. Lina Bolzoni, 

The Gallery of Memory..., όπ.π., σ. 243. 
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Em. 19 
Σελίδα τίτλου του άτλαντα του Mercator, Atlas sive 
Cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati 
figura, 1595. 

η μητέρα των Μουσών στην αρχαιότητα ενώ, όπως 

έδειξαν οι πρόσφατες μελέτες της Mary Carruthers, 

οι διανοητές του Μεσαίωνα αντιλαμβάνονταν τη 

μνήμη σαν μια οικουμενική μηχανή, που σκεπτόταν 

με εικόνες πραγμάτων.4 8 Κατά τον 15ο και 16ο 

αιώνα η σύνδεση αυτή θα ενισχυθεί στο πλαίσιο των 

αναγεννησιακών Ars Memoriae. Οι λίαν διαδεδομέ

νες και δημοφιλείς μνημοτεχνικές πρακτικές, στις 

οποίες συγκλίνουν κλασικές και μεσαιωνικές παρα

δόσεις ρητορικής, λογικής και μαγείας, αποσκοπού

σαν στην ενίσχυση των μνημονικών δυνατοτήτων 

όσων τις εφάρμοζαν, και στη συγκρότηση λογικών 

συστημάτων τεχνητής μνήμης. 

Γύρω από το ζήτημα αυτό αναπτύσσεται τα τελευ

ταία σαράντα χρόνια μία γόνιμη βιβλιογραφία ακο

λουθώντας τις πρώτες και Βασικές συνθέσεις της 

Frances Yates και του Paolo Rossi.49 Αυτό που πρέ

πει να συγκρατήσουμε εδώ είναι η σύμπτωση της 

μνημονικής λειτουργίας της συλλογής και των μνη-

μοτεχνικών πρακτικών της Αναγέννησης. Σύμφωνα 

με τις συνταγές ενός βασικού ρωμαϊκού εγχειριδίου 

ρητορικής,50 η τεχνητή μνήμη στηρίζεται στην αρχή 

των «μνημονικών εικόνων» που εντάσσονται με τάξη 

σε «μνημονικούς τόπους». Η αναδρομή στις εικόνες 

και τους τόπους της μνήμης, ενεργοποιεί αλυσίδες 

συνειρμών, ιδεών και επιχειρημάτων γύρω από τα 

οποία ο ρήτορας αρθρώνει τον λόγο του. Σύμφωνα 

με το ίδιο εγχειρίδιο, «μνημονικός τόπος» είναι οτι

δήποτε μπορεί να περιλάβει μέσα του κάποιο άλλο 

πράγμα και «μνημονική εικόνα» είναι η αναπαρά

σταση των πραγμάτων που επιθυμούμε να διατηρή

σουμε στη μνήμη μας. Σύμφωνα με αυτή τη διαδε

δομένη -τότε- συλλογιστική, τα ερμάρια, οι προθή

κες, οι κόγχες και τα συρτάρια των αναγεννησιακών 

συλλογών λειτουργούσαν ως «μνημονικοί τόποι» 

ενώ τα ποικίλα συλλέγματα, naturalia ή artificialia 

λειτουργούν ως «μνημονικές εικόνες». Κάτω από 

αυτό το πρίσμα, η συλλογή επέτρεπε την ανάπτυξη 

48. Mary Carruthers, The Book of Memory..., όπ.π., και της ιδίας, The Craft of Thought: Meditation Rhetoric 
and the Making of Images, 400-1200, Καίμπριτζ, Cambridge University Press, 1998. 

49. Frances Yates, The Art of Memory, Λονδίνο, 1966. της ιδίας, The Theater of the World, Λονδίνο, Routledge, 1969. Paolo 
Rossi, Logic and the Art of Memory, Μετάφραση και Εισαγωγή Stephen Clucas, Σικάγο, The University of Chicago Press, 

2000. 
50. Πρόκειται για το ανώνυμο σύγγραμμα π ο υ αποδιδόταν στον Κικέρωνα, Rhetorica ad Herennium. Βλ. Harry Kaplan (επι

μέλεια και μετάφραση), Pseudo-Cicero, Ad C. Herenium de ratione dicendi (Rhetorica ad Herennium), Loeb Classical 
Library, Λονδίνο, Χέινεμαν και Καίμπριτζ Μασ., Harvard University Press, 1954. 
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ενός μηχανισμού συνειρμών και αλληλουχιών που 

θα βοηθούσε τον κάτοχο της ή τον μυημένο επισκέ

πτη να «διαβάσει» το μεγάλο βιβλίο της φύσης, της 

ιστορίας, ή του πολιτισμού. Η αναλογική αυτή μεθο

δολογία είναι στην ουσία της κοσμογραφική: αντιμε

τωπίζει τα αντικείμενα που συσσωρεύονται στις συλ

λογές ως «δραστικές εικόνες», semiophores όπως τα 

αποκαλεί ο Krzysztof Pomian, που ενεργοποιούσαν 

στη σκέψη μια αναγνωρίσιμη αναπαράσταση του 

συνόλου των δεδομένων και των ενεργειών που 

εγγράφονται στο φυσικό περιβάλλον, ανθρωπίνων, 

φυσικών αλλά και μεταφυσικών. 

Η τάση προς μια συνολική θεώρηση του κόσμου, 

του παρόντος και του παρελθόντος του, και κοντά σε 

αυτά του μικρόκοσμου και του μετάκοσμου, κυριαρ

χεί σταδιακά κατά τον φθίνοντα 16ο αιώνα και τον 

αρχόμενο 17ο. Η κοσμογραφική διάθεση της ολι

κής και εποπτικής ανασυγκρότησης των δεδομένων 

θα επεκταθεί στα βασικά ταξινομικά συστήματα που 

κληροδότησε ο Μεσαίωνας στους Νέους Χρόνους, 

τη γεωγραφία, την ιστορία,50 την αστρολογία και τη 

«φυσική φιλοσοφία», αυτή την ενδιαφέρουσα σύμ-

φυση ιατρικής και φυσικής ιστορίας, πράγμα που 

δικαιολογεί τα εκ πρώτης όψεως εκκεντρικά ξεστρα-

τίσματα του συλλεκτισμού προς πάσα κατεύθυνση, 

επίγεια, υπόγεια και υπέργεια. 

Αρχαιότητες, έργα τέχνης και φυσικά αντικείμενα 

συνδυάζονται με εκείνα του ανθρώπινου οργανι

σμού, που δημοσιεύει η επίσης ανθούσα ανατομική 

έρευνα (εικ. 20). Αλληλουχίες, επιδράσεις και συ

σχετισμοί εντοπίζονται ή εφευρίσκονται, μελετούνται 

οι σχέσεις που διέπουν τον κόσμο και την ιστορία 

του, συνήθως εμπνευσμένες από την αστρολογική 

μεθοδολογία. 

Μέσα από τις αναγεννησιακές συλλογές εκφρά

ζεται το κοσμογραφικό και οικουμενικό όραμα της 

50. Για την επίδραση της κοσμογραφικής μεθοδολογίας σ 
Nature»: Jean Bodin and Renaissance Science, Γ 

Εικ. 20 
Σελίδα τίτλου του βιβλίου Utriusque Cosmi, Robert Fludd, 1618. 
Ο μικρόκοσμος του ανθρώπινου οργανισμού τοποθετείται στο 
κέντρο του σύμπαντος. 

αναγεννησιακής νεωτερικότητας. Η κοσμογραφική 

εφαρμογή, μέσα από τον συνδυασμό της αστρονο

μίας, της ιστορίας, της γεωγραφίας και της ιατρικής, 

πρότεινε ένα σύνθετο ταξινομικό σύστημα του συνό

λου των γνώσεων, που επέτρεπε την ένταξη των 

εμπειρικών δεδομένων σε ένα γενικό ερμηνευτικό 

σχήμα, το οποίο, ας σημειωθεί, προσπαθεί να συμ

φιλιωθεί με τη θεολογική θεώρηση των πραγμάτων 

(εικ. 21). Ο Franc Lestringant διαπιστώνει το τέλος 

της κοσμογραφίας στην ύστερη Αναγέννηση. 0 δια-

ν ιστοριογραφία του 16ου αιώνα, 6λ. Ann Blair, «The Theater of 
ίνστον, Νέο Τζέρσεϊ, Princeton University Press, 1996. 
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Εικ. 21 
Antonio Saliba, Κοσμογραφική αναπαράσταση του σύμπαντος, 1582. Στο κέντρο εικονίζεται το εσωτερικό της γης και η 
κόλαση ενώ ακολουθούν ενέα διαδοχικές ζώνες. Η γήινη επιφάνεια βρίσκεται στην πέμπτη ζώνη, στην έκτη η ατμόσφαιρα, 
στην έβδομη οι τάξεις των αγγέλων, στην όγδοη οι αστερισμοί και στην ένατη το πυρ το εξώτερον. 

χωρισμός αστρονομίας και γεωγραφίας, η ολοένα 

αυξανόμενη απόκλιση ανάμεσα στη λόγια και την 

εμπειρική παράδοση και η σύγκρουση ανάμεσα 

στην αυτοψία και τις θεολογικές παραδόσεις, είναι 

οι κύριοι λόγοι της κρίσης. «Θα χρειαστούν όλες οι 

προσπάθειες του Sebastian Münster και του Richard 

Hakluyt, που δρουν στο πλαίσιο της γερμανικής και 

της αγγλικανικής μεταρρύθμισης, οι προσπάθειες 

του Mercator και του Hondius, στις Κάτω Χώρες της 

καθολικής ανάκτησης, για να εκχριστιανισθεί η επι

στήμη αυτή που διδάσκει μια υπερβολική εμπιστοσύ

νη στον άνθρωπο.51 

Οι συλλογές είναι αναπαραστάσεις της Δημιουρ

γίας και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται ευρύτατα 

ο όρος ή η αλληγορία του «συλλέκτη-δημιουργού», 

του διανοητή που «κτίζει», ψηφίδα με ψηφίδα, την 

εικόνα των πραγμάτων. Εξάλλου ο συλλέκτης υπάρ

χει πριν από τη συλλογή, όπως ο Θεός υπάρχει πριν 

από τον κόσμο. Οι εγκυκλοπαιδικές συλλογές παν-

σοφίας της ύστερης Αναγέννησης εκφράζουν τη διά-

51. Frank Lestringant, «Le Déclin d'un savoir: la Crise de la Cosmographie à la fin de la Renaissance», Ecrire le Monde à la 
Renaissance. Quinze Etudes sur Rabelais, Postel, Bodin et la Littérature Géographique, Paradigme, 1993, σ. 319-340. 
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£ικ. 22 
Το κοσμογραφικό μουσείο του Ιησουίτη Athanasius Kirscher, 
1678. 

θέση αποκρυπτογράφησης της λογικής δομής του 

υλικού κόσμου, διάθεση που μαρτυρά για τη στροφή 

προς τον υλισμό και συνδέεται με την αναβίωση και 

τη διάδοση των αλχημισπκών ενασχολήσεων στην 

Ευρώπη κατά τον 15ο και 16ο αιώνα. Η πλήρης 

σημασία των συλλογών πρέπει να αναζητηθεί και στις 

«σκοτεινές» όψεις της Αναγέννησης, το ενδιαφέρον 

για τις τεχνητές γλώσσες, την αλχημεία, τη μαγεία, 

την κάΒαλα. Τα παραδείγματα συλλεκτών αλχημι

στών είναι πολλά κι ανάμεσα τους ξεχωρίζουν αναμ

φισβήτητα οι μορφές του αυτοκράτορα της Αυστρο

ουγγαρίας Ροδόλφου Β' και του Φραγκίσκου Μέδι

κου, Μεγάλου Δούκα της Τοσκάνης. 

Το οικουμενικό και κοσμογραφικό πρότυπο της 

Αναγέννησης διαπερνά το σύνολο της πνευματικής 

και καλλιτεχνικής ζωής της εποχής. Η πλέον ολο

κληρωμένη εκδήλωση του βρίσκεται στη σύλληψη 

των Θεάτρων του Κόσμου, που προτάθηκαν κατά 

κόρον στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα.52 Πρόκει

ται για μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή των εγκυκλο

παιδικών συλλογών πανσοφίας σε φιλόδοξα ταξινο

μικά συστήματα που έτειναν πλέον να περιλάβουν 

όλα τα τότε γνωστά δεδομένα που αφορούσαν στα 

πράγματα του ουρανού, της φύσης, της ιστορίας και 

του ανθρώπου. Η βασική κατάταξη στα μνημονικά 

αυτά θέατρα ήταν κοσμολογική (βασισμένη στα τέσ

σερα στοιχεία) ή αστρολογική (ακολουθούσε την 

τάξη και τις ιδιότητες των ζωδίων και των εξαρτημέ

νων από αυτά κλιματικών ζωνών). Οι απόπειρες 

αυτές έμειναν τις περισσότερες φορές στα χαρτιά, 

στο στάδιο της ιδιοφυούς και καταχρηστικής πρότα

σης. Ωστόσο δεν έλειψαν και ορισμένες πραγματο

ποιήσεις, όπου μπορεί κανείς να υπολογίσει την 

εμβέλεια του εγχειρήματος. Η πίστη της Αναγέννη

σης στη μαθηματικά ελεγχόμενη δομή του κόσμου, 

στην παντοδυναμία των αριθμών, έστω κι αν αυτή 

εμπνέεται από τ' άστρα, είναι γενικευμένη και καθο

ριστική. Ο ελισαβετιανός ποιητής John Donne συνό

ψισε με σαρκασμό την ατμόσφαιρα: .53 

52. Για τα Θέατρα του Κόσμου 6λ. την κλασική μελέτη της Frances Yates, The Theater of the World, όπ.π., καθώς και την 
πρόσφατη εργασία της Ann Blair, The Theater of Nature..., όπ.π.. 

53. John Donne, «An Anatomy of the World» (1611), Poetical Works, επιμέλεια J. L. Grierson, Οχφόρδη, Oxford University 
Press, 1971, σ. 215-216. 
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...Από παράλληλους κι από 

Μεσημβρινούς πλέξαμε δίχτυ 

Και το πετάξαμε στους ουρανούς, 

που γίνανε δικοί μας. 

Και τώρα κυβερνάμε τις τροχιές 

των άστρων 

Που υπάκουα ακολουθούν τους 

ορισμούς μας... 

Η καθολική ανπμεταρρύθμιση θα εξαγνίσει την 

κοσμογραφία από τη «μαγική της πλευρά». Ο ιησουί

της Athanasius Kirscher θα κατασκευάσει στη Ρώμη 

ένα κοσμογραφικό μουσείο και θα εκδώσει μία 

σειρά ιδιότυπων εικονογραφημένων καταλόγων των 

συλλογών του, που περιγράφουν τον γήινο και τον 

υπόγειο κόσμο.54 Η θεματική και η εικονογραφία 

του Kirscher είναι εξίσου υπο6λητική-6ρισκόμαστε 

πάντοτε στο κέντρο του θαυμαστού μας κόσμου (εικ. 

22). Ωστόσο η μαγεία έχει χαθεί, μαζί με τις απόκρυ

φες και νεοπλατωνικές παραδόσεις και τις πρόωρες 

υλιστικές τάσεις που εμπεριέχουν. Ο ορθός λόγος 

και οι επιστήμες της Φύσης κερδίζουν ολοένα και 

περισσότερο έδαφος ενώ, από τα τέλη του 17ου 

αιώνα και μετά, ο εγκυκλοπαιδισμός περνά πλέον 

στην ώριμη φάση του, στον Διαφωτισμό. 

54. Βλ. Maristella Casciato, Maria Grazia lanniello, Maria Vitale (επ.), Enciclopedismo in Roma Barocca. Athanasius Kirscher 
e il Museo del Collegio Romano tra Wunderkammer e museo scientifico, Βενετία, Marsilio, 1986. 
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Η επικοινωνία 
στη χερσόνησο του Αίμου και 

στη Μεσόγειο 
στη διάρκεια των σκοτεινών αιώνων 

Ιωάννης Δημητρούκας 
Βυζα ντι νολ όγος 

Το θέμα της παρούσας ομιλίας είναι οι δυνατότη

τες επικοινωνίας στη Χερσόνησο του Αίμου και στη 

Μεσόγειο κατά τους Λεγόμενους «σκοτεινούς αιώ

νες» (7ος και 8ος αι.) του Βυζαντίου. Οι γνώσεις μας 

για την περίοδο αυτή είναι περιορισμένες εξαιτίας 

της σπανιότητας των πηγών. Οι λίγες πηγές που 

έχουμε στη διάθεση μας για το πρόβλημα γενικά των 

βυζαντινών επικοινωνιών διακρίνονται σε άμεσες 

και έμμεσες. Στις άμεσες περιλαμβάνονται τα 

itineraria pietà (όπως ο Πεουτιγγέριος Χάρτης-

Peutingerische Tafel), και τα itineraria scripta (όπως 

το itinerarium Burdigalense και το itinerarium 

Antoninini), τα μιλιάρια, τα λείψανα μεσαιωνικών 

δρόμων (αντικείμενο μελέτης της έρευνας των 

αρχαίων οδών-Altstraßenforschung) και τα ναυάγια 

των μεσαιωνικών εμπορικών πλοίων (αντικείμενο 

μελέτης της εναλίας αρχαιολογίας). Στις έμμεσες 

ανήκουν κυρίως οι αφηγηματικές πηγές, όπως είναι 

η Χρονογραφία του Θεοφάνη, τα Θαύματα του 

Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Αρτεμίου, οι κατάλο

γοι των επισκόπων (Bischofslisten) των οικουμενι

κών συνόδων κ.ά. 

Η κατάσταση στον χώρο των επικοινωνιών άλλα

ξε ήδη από τα μέσα του 6ου αι. Οι νέες συνθήκες 

ζωής που άρχισαν να διαμορφώνονται στην επικρά

τεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας επέφεραν ριζικές 

μεταβολές στις προϋποθέσεις, τα μέσα και τη συχνό

τητα των μετακινήσεων. 

Στις θαλάσσιες μεταφορές επισημαίνουμε τη 

χρήση πλοίων μικρής χωρητικότητας (εικ. 1). Η 

ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (324-330) συνέβαλε 

ώστε να συντμηθεί κατά πολύ η διαδρομή μεταξύ 

Αιγύπτου, του σιτοβολώνα της αυτοκρατορίας, και 

της πρωτεύουσας, διαδρομή που ακολουθούσαν τα 

σιτοφόρα πλοία. Έτσι, φυσιολογικά, τα γιγαντιαία 

σιτοφόρα εμπορικά που εφοδίαζαν παλαιότερα με 

σιτάρι τη Ρώμη έδωσαν βαθμιαία τη θέση τους σε 

μικρότερα πλοία.1 Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια 

γενικότερη στροφή προς τα ευέλικτα και μικρά 

εμπορικά πλοία, η οποία ολοκληρώνεται στη διάρ

κεια του 7ου αι. Η νέα γενεά πλοίων εμφανίζεται με 

τα ονόματα δόρκωνες, κονδούρες, σαγήνες, κά-

ραβοι, σάνδαλα κ.ά. Η χρήση πλοίων μικρής χω

ρητικότητας (περ. 40 τ.) σημαίνει ότι μειώθηκε ο 

1. F. Η. van Doominck, Byzantium, Mistress of the Sea: 330-641, oro: G. F. Bass (εκδ.), A History of Seafaring based 
on Underwater Archaeology, Νέα Υόρκη-Λονδίνο 1972, σ. 139. 
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Εικ. 1 
Δικάταρτο πλοίο με τριγωνικά ιστία. 
Παράσταση σε πιάτο (περί το 1200). 
Κόρινθος, Αρχαιολογικό Μουσείο. 

όγκος των διακινούμενων εμπορευμάτων και άρα η 

ζήτηση αγαθών. Η μείωση της ζήτησης αγαθών ήταν 

συνέπεια της δημογραφικής κρίσης που οξύνθηκε 

με την επιδημία του 541/542 και τις απώλειες 

ανθρώπων από τις αβαροσλαβικές εισβολές.2 

Μια ιδέα για τα πλοία αυτά μας δίνει το ναυάγιο 

του Yassi Aaa που βυθίστηκε περί το 625 κοντά στη 

Ρόδο.3 (εικ. 2) Το πλοίο είχε διαστάσεις 20x5.22 

μέτρα και το σκαρί του χτίστηκε σύμφωνα με τη μει

κτή τεχνική: το μέρος του σκάφους που βρισκόταν 

κάτω από την ίσαλο γραμμή έγινε με τον παλαιό 

ελληνορωμαϊκό τρόπο, το μέρος που βρισκόταν 

πάνω από την ίσαλο γραμμή κατασκευάστηκε με τη 

σκελετική τεχνική. Η τεχνική αυτή συνίσταται στην 

κατασκευή, σε πρώτη φάση, του σκελετού και, σε 

δεύτερη φάση, του κελύφους ή πετσώματος. Η τεχνι

κή αυτή αντικατέστησε την παλαιότερη, κατά την 

οποία κατασκευάζονταν πρώτα το κέλυφος, στο εσω

τερικό του οποίου προσαρμόζονταν ακολούθως οι 

νομείς ή εγκοίλια ξύλα ή στραβόξυλα· η σκελετική 

τεχνική χρησιμοποιήθηκε αρχικά κατά τον 7ο αι. 

αλλά κυριάρχησε οριστικά κατά τον 11ο αι. (ναυάγιο 

του Serçe Liman: διαστάσεις 15x5.13 μέτρα). Μια 

άλλη καινοτομία ήταν η εισαγωγή του λατινιού (τρι

γωνικού πανιού), που ήταν περισσότερο εύχρηστο 

από το τετράγωνο και εξασφάλιζε μεγαλύτερη ταχύ

τητα. 

Περαιτέρω άλλαξε και ο τρόπος που ταξίδευαν 

τα πλοία. Οι ναύκληροι απέφευγαν τους πλόες στην 

ανοιχτή θάλασσα και προτιμούσαν να «ψαύουν με τα 

2. R. S. Lopez, «The Role of the Trade in the economic Readjustment of Byzantium in the seventh Century», Dumbarton 
Oaks Papers 23 (1959) (oro εξής: Lopez, Role of the Trade) o. 70-71. 

3. G. F. Bass-F. H. van Doorninck, Yassi Ada. A Seventh-Century Byzantine Shipwreck, τ. Ι, Τέξας 1982, σ. 311-319. 
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• Em. 2 
Ναυάγιο του YassiAda (περί το 625/6). 
Πάνω: Αναπαράσταση του πλοίου. 
Κάτω: Κάθετη τομή στην πρύμνη. Διακρίνεται η ενσωματωμένη 
στο σκαρί του πλοίου κουζίνα. 

κουπιά τους τις ακτές», κατά την έκφραση ενός Βυζα

ντινού Λογίου. Η συνήθεια των παράκτιων ταξιδιών 

υπαγορευόταν από το μικρό εκτόπισμα των πλοίων, 

τις απότομες και σύντομες καταιγίδες (μπουρίνια), 

που χαρακτηρίζουν τη Μεσόγειο, και τέλος από τους 

κίνδυνους της πειρατείας.4 

Αλλαγές εντοπίζονται και στην οργάνωση των 

θαλασσίων μεταφορών. Η χρήση κρατικών εμπορι

κών στόλων φαίνεται ότι κατά τα τέλη του 6ου αι. 

παραχώρησε τη θέση της σε μια πολιτική μίσθωσης 

μικρών πλοίων που ανήκαν στην Εκκλησία -η επι

σκοπή Τριμιθουντος και το Πατριαρχείο Αλεξανδρεί

ας για παράδειγμα διέθεταν ολόκληρους εμπορι

κούς στολίσκους- ή σε ανεξάρτητους πλοιοκτήτες 

(ναύκληροι) που είχαν συγκροτήσει κερδοσκοπικές 

ναυτικές εταιρείες («κοινωνίες»/«χρεοκοινωνίες»).5 

Από τα μέσα του 6ου ως τις αρχές του 9ου αι. η 

θάλασσα έγινε ο κατεξοχήν χώρος διεκπεραίωσης 

της εμπορικής, πολιτισμικής και διπλωματικής επι

κοινωνίας του Βυζαντινού Κράτους με τη Δύση, πα

ρά τους κινδύνους που συνεπάγονταν η σλαβική 

πειρατεία. Με το πέρασμα του χρόνου το Βεληνεκές 

του Βυζαντινού εμπορίου περιορίζεται- ο περιορι

σμός αυτός συμβαδίζει με την προοδευτική συρρί

κνωση της γεωγραφικής έννοιας «Δύση». Έ ω ς τα 

τέλη του 7ου- αρχές του 8ου αι. τα Βυζαντινά εμπο

ρικά πλοία μπορούσαν να επισκέπτονται τα λιμάνια 

της Β. Αφρικής και της σημερινής Ν. Γαλλίας.6 Μετά 

την αραβική επέκταση στη Β. Αφρική (698-711) και 

στην Ισπανία, η δραστηριότητα των βυζαντινών ναυ-

κλήρων περιορίστηκε στην Ιταλία, τη Σικελία και τη 

Σαρδηνία. 

Ο κυριότερος θαλάσσιος δρόμος επικοινωνίας 

με τη Δύση διέσχιζε διαγωνίως το Αρχιπέλαγος και 

μετά την περίπλευση της Πελοποννήσου οδηγούσε 

στη Σικελία και τη Ρώμη. Παλαιότερα και έως τα 

τέλη του 6ου αι. είχε χρησιμοποιηθεί κατά προτίμη

ση ο δρόμος του Κόλπου της Κορίνθου, ιδιαίτερα 

από ιταλούς ταξιδιώτες, είχε εγκαταλειφθεί όμως 

4. Πα τις μεταβολές τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο πλεύσης των πλοίων όσο και στην οργάνωση των 
θαλασσίων ταξιδιών, 6λ. κυρίως Lopez, Role of the Trade, σ. 79-85, E. Kislinger, «Im Zeichen der Dromonen. Byzantinische 

Seegeltung in archäologischen und literarischen Zeugnissen», Antike Welt 28 (1997) σ. 123-133. 
5. Lopez, Role of the Trade, σ. 80-83. 

6. Π6λ. R. S. Lopez, «Le problème des relations anglo-byzantines du septième au dixième siècle», Byzantion 18 (1946-8), 
Βρυξέλλες 1948, σ. 139-162. 
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πιθανότατα εξαιτίας του σλαβικού κινδύνου.7 Οι 

σημαντικότεροι σταθμοί του δρόμου του Αρχιπελά

γους ήταν οι Κυκλάδες (Νάξος και Κέως), η Μονεμ

βασία και η Μεθώνη. Από αυτόν τον δρόμο και με 

αφετηρία τη Σικελία μεταδόθηκε στην Ελλάδα, τις 

Κυκλάδες και τη Βασιλεύουσα ο λοιμός του έτους 

746.8 Ο ίδιος δρόμος χρησιμοποιήθηκε στα παπικά 

και προσκυνηματικά ταξίδια του 7ου και 8ου αϊ: Το 

πλοίο, με το οποίο ο υπόδικος Πάπας Μαρτίνος 

μεταφέρθηκε από την Καλαβρία στο Βυζάντιο, προ

σορμίσθηκε σε διάφορα νησιά, μεταξύ αυτών στο 

λιμάνι της Νάξου, όπου παρέμεινε για κάποιες 

μέρες (ίσως 10-15 μέρες) αγκυροβολημένο, και 

ακολούθως κρατήθηκε για λίγο στο τελωνείο της 

Αβύδου, προτού φτάσει στην πρωτεύουσα, στις 17 

Σεπτεμβρίου 653.9 Το πλοίο, με το οποίο μετέβη στο 

Βυζάντιο ο Πάπας Κωνσταντίνος (αρχές 8ου αι.), 

προσορμίστηκε στην Κέα/Τζια • εδώ ο προκαθήμενος 

της ρωμαϊκής έδρας έγινε δεκτός από τον στρατηγό 

του στόλου των Καραβησιάνων Θεόφιλο (711).10 

Τέλος ο άγιος Βιλλιβάλδος, ένας από τους λίγους 

προσκυνητές και ταξιδιώτες που αποτόλμησαν το 

ταξίδι προς Ανατολάς κατά τους επικίνδυνους εκεί

νους καιρούς, πέρασε από την Μονεμβασία και ένα 

7. Για τη χρήση του δρόμου αυτού από ιταλούς ταξιδιώτες στη διάρκεια του 6ου αι. ο D. Claude, «Spätantike und 
frühmittelalterliche Orientfahrten: Routen und Reisende», στο: Voyages et voyageurs à Byzance et en Occident du Vie au Xle 
siècle. Actes du Colloque International organisé par la Section d'Histoire de l'Université Liber de Bruxelles en collaboration 

avec la Département des Sciences Historiques de Γ Université de Liège (5-7 mai 1994) [=Bibliothèque de la Faculté de 
Philosophie et Lettres de l'Université de Liège - Fascicule 278], έκδ. A. Bierkens και J.-M. Sansterre, Λιέγη 2000, ο. 235-253 
(στο εξής: Claude, Orientfahrten), σ. 242, αναφέρει τέσσερα παραδείγματα. Π6Λ. Δ. Γκαγκτζής-Μ. Λεοντσίνη-Α. Πανοπου-
λου, «Πελοπόννησος και Νότιος Ιταλία, Σταθμοί επικοινωνίας κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο», στο: Ν. Μοσχονάς (επιμ.), 

Πρακτικά του Β ' Διεθνούς Συμποσίου, Η επικοινωνία στο Βυζάντιο, Κ.Β.Ε/ Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1993, σ. 473, 476-477-
Ε. Kislinger, «Reisen und Verkehrswege zwischen Byzanz und dem Abendland», στο: E. Konstantinou (εκδ.), 

Byzanz und das Abendland im 10. und im 11. Jahrhunden, Κολονία-Βαϊμάρη-Βιέννη 1997, σ. 231-257, 237-238 
(για ταξίδια του 6ου αι. διό μέσου του Ισθμού της Κορίνθου). 

8. Θεοφάνης, έτος από κτίσεως κόσμου 6238, Χρονογραφία, έκδ. C. de Boor, τ. 1 (Λειψία 1883), σ. 422-423: 
«Τώι δ' αύτώι έτει λοιμώδης θάνατος από Σικελίας και Καλαβρίας άρξάμενος οίον τε πυρ έπινεμόμενον επί την 

Μονοβασίαν και 'Ελλάδα και τάς παρακειμένους νήσους ήλθε δι' όλης τής ιδ' ίνδικπώνος... ή δε αυτή λοιμική νόσος 
του βουβώνος άνέδραμε τήι ε' (=ιε') επινεμήσει εν τήι βασιλίδι πόλει...». 

9. Βίος Μαρτίνου, κεφ. 5-6, στο: P. Peeters, «Une vie grecque du pape S. Martin I», Analecta Bollandiana 51 (1953) σ. 225-
262, για το θαλάσσιο ταξίδι του Μαρτίνου, βλ. σ. 257-258: «Τήι συν επτακαιδεκάτηι του Ιουνίου μηνός ίνδικτιώνος δεκάτης, 
έπιφωσκούσηι ήμέραι τετάρτηι, ήραν τον δσιον μονώτατον άσφαλίσαντες τάς πόρτας ίνα μηδείς έξέλθηι τοϋ άντιποιήσα-

σθαι αυτόν, καί ενέβαλον αυτόν εν πλοιαρίωι καί έξήλθον εκ τής 'Ρώμης. Και πλεύσαντες κατέλαβον εν Μεσίνηι, μη 
παρεάσαντες αυτόν εξελθείν εις γήν πώποτε εν ασθενείαι οντά, αυτοί εξερχόμενοι καί άναπαυόμενοι 'Ομοίως και είς 
Καλαβρίαν και είς πλείστους (=πλείστας) νήσους ουδεμίας ετυχεν συμπαθείας' ει μή εν τήι Ναξίωι χρονοτριβήσαντες 

παρεχώρησαν αυτόν εξελθείν καί λούσασθαι καν τρίτον, και εν τήι πόλει μεΐναι εν οϊκωι τινί. Καί μετά ταϋτα ετέρας τεσ-
σαράκοντα επτά ημέρας πλεύσαντες, ουκ ήξιώθη θερμού ουδέ ψυχροΰ ύδατος βρέξαι τό σώμα... Είτα προπέμψαντες οί 
κατέχοντες αυτόν φυλακές τίνα από Αβύδου προλαβείν εν τώι Βυζαντίωι προς τό μηνΰσαι τήν παρουσίαν καί κατοχήν 

αυτού... Κατέλαβεν δε εν τώι Βυζαντίωι ό μακάριος περί τήν έπτακαιδεκάτην τού σεπτεμβρίου μηνός». 
10. Le Liber Pontificalis, έκδ. L. Duchesné, τ. 1 (Παρίσι 1955), σ. 370: «Er egressus a porto Romano die V mens, octob., 
indictione Villi... Veniens igitur Neapolim illic eum repperit Iohannes patricius et exarchus Rizocopus... Pontifex cum suis 

Siciliam perrexit; ubi Theodorus patricius et stratigos, langore detentus, occurrens pontifici cum magna veneratione salutans 
atque suscipiens, medellam adeptus est celerem. Atque inde egredientes per Regium et Cotronam transfretavit Callipolim, 
ubi mortuus est Nicetas episcopus. Dum vero Ydronto moras fieret, eo quod hiems erat, illic suscepit sigillum imperialem 

per Theophanium regionarium continentem ita ut ubiubi denominatus coniungeret pontifex, omnes iudices ita eum 
honorifice susciperent quasi ipsum praesentaliter imperatorem vidèrent. Unde eggressi partes Graeciae, coniungentes in 

insula quae dicitur Caea, occurrit Theophilus patricius et stratigos Caravisianorum, cum summo honore suscepit; et 
amplectens ut iussio continebat, iter absolvit peragere coeptum. A quo loco navigantes venerunt a septimo miliario 

Constantinopolim. Ubi egressus Tiberius imperator, filius lustiniani Augusti, cum patriciis et omni sinclito et 
Cyrus patriarcha cum clero et populi multitudine, omnes letantes et diem festam agentes... » 
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νησί που στο κείμενο του προσδιορίζεται ως 

C h o o 1 1 οι περισσότεροι ερευνητές ταυτίζουν το επί

μαχο νησί με την κυκλαδική Κέα/Τζια,12 ΝΑ της 

Αττικής, άλλοι με τη Χίο13 και ελάχιστοι με την Κω 

(723).14 

Μια παραλλαγή του δρόμου αυτού ακολουθούσε 

τις ακτές της Αδριατικής και κατέληγε στη Ραβέννα, 

προκεχωρημένο φυλάκιο της αυτοκρατορίας στη 

Δύση, και από τα μέσα του 8ου αι. στη Βενετία που 

διαδέχτηκε τη Ραβέννα σ' αυτόν τον ρόλο. Στο λιμά

νι Classis της Ραβέννας κατευθύνονταν αποστολές 

από αξιωματούχους και στρατεύματα, ενώ στη Βενε

τία στάθμευαν αναγκαστικά οι συχνές πρεσβείες που 

αντάλλαξε το Βυζάντιο στα τέλη του 8ου και στις 

αρχές του 9ου αι. με την αναδυόμενη αυτοκρατορία 

των Καρολιδών. 

Δυο σημαντικοί σταθμοί σ' αυτό το δρόμο ήταν η 

πόλη των Πατρών και τα Ιάδερα/Zadar. Οι πρεσβευ

τές, αφού ξεκουράζονταν και κάποτε διαχείμαζαν 

στη Βενετία, διέβαιναν τις Άλπεις ή χρησιμοποιού

σαν τον Πάδο, για να κατευθυνθούν προς την εκά

στοτε φραγκική πρωτεύουσα (Aachen, Rouen κλπ.). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τέτοιου πρε

σβευτικού ταξιδιού αποτελεί η δεύτερη από τις πρε

σβείες του βυζαντινού πρωτοσπαθαρίου Αρσαφίου 

στη Δύση. Ο εν λόγω απεσταλμένος μαζί με τους 

συμπρέσβεις του, τον πρωτοσπαθάριο θεόγνωστο 

και τον επίσκοπο Μιχαήλ, και τρεις φράγκους πρε

σβευτές, ξεκίνησε από τη Βασιλεύουσα λίγες μέρες 

μετά τη 2α Οκτωβρίου του έτους 811. Οι πρεσβευτές 

μαζί με τους συνοδούς τους προφανώς διαχείμασαν 

στη Βενετία, επειδή κατά την χειμερινή περίοδο ήταν 

αδύνατη η διάβαση των χιονισμένων περασμάτων 

των Άλπεων, και πιθανότατα στις αρχές του Μαρτίου, 

αναχώρησαν για το Άαχεν, όπου έγιναν δεκτοί μετά 

το Πάσχα (4η Απριλίου) 812.1 5 Κατά την επιστροφή 

τους οι Βυζαντινοί πέρασαν από τη Ρώμη. Η φραγκι

κή αντιπρεσΒεία ακολούθησε τον ίδιο δρόμο με 

αντίθετη φορά. Το θαλάσσιο ταξίδι προς την πρωτεύ

ουσα του Βυζαντινού Κράτους ξεκίνησε από τη Βενε

τία στις αρχές της άνοιξης του έτους 813 (vere 

ineunte). Γενικά τα διπλωματικά ταξίδια μεταξύ Ανα

τολής και Δύσης ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα, όπως 

επιβεβαιώνεται από μεταγενέστερη αλλά ακριβέστα-

11. Vita Willibaldi, ε'κδ. Α. Bauch, Eichstätter Studien VIII. Quellen zur Geschichte der Diözese Eichstätt, I: Biographien der 
Gründungszeit, Eichstätt 1962 (στο εξής: Vita Willibaldi, έκδ. Α. Bauch), σ. 46-47: «et inde navigantes, venerunt Saracusam 

urbem in ipsa regione; et inde navigantes, venerunt ultra mare Adria ad urbem Manafasiam in Slawinia terrae; et inde 
navigantes in insulam nomine Choo, et demittebant Corintheos in sinisfra parte. Et inde navigantes in insulam Samao... ». 
12. J. Wilkinson, Jerusalem Pilgrims before the Crusades, Warminster 1977, 126. Π6λ. Vita Willibaldi, έκδ. A. Bauch, 92 

(=Anm. 56): ο εκδότης προτείνει την ταύτιση του επίμαχου νησιού με την Κέα, αλλά θεωρεί πιθανή και την ταύτιση με τη Χίο, 
ενώ απορρίπτει κατηγορηματικά την ταύτιση με την μικρασιατική νήσο Κω, επειδή αυτή κείται αρκετά νότια και πολύ μακριά 

από το δρομολόγιο του Βιλλι6άλδου. Π6λ. Claude, Orientfahrten, σ. 248. 
13. Πρόσφατα ο T. Ëivkovic, «The Strategos Paul and the Archontes of the Westerners», Σύμμεικτα 15 (2002), σ. 169, 

πρότεινε την ταύτιση του επίμαχου νησιού με τη Χίο. 
14. Η Μ. Γερολυμάτου, «Εμπορική δραστηριότητα κατά τους σκοτεινούς αιώνες», στο: Ε. Κουντούρα-Γαλάκη (επιμ.), 

Οι σκοτεινοί αιώνες του Βυζαντίου (7ος-9ος αι.), Ε.Ι.Ε/Ι.Β.Ε., Διεθνή Συμπόσια 9, Αθήνα 2001, σ. 357-358, προέβαλε 
την τρίτη λύση, σε συνδυασμό με μια ασυνήθιστη ερμηνεία του λατινικού κειμένου. 

15. Fr. Dölger, Regesten der Kaiserurkunden des Osfrömischen Reiches von 565-1453, 1. Teil: Regesten von 565-1025, 
Μόναχο και Βερολίνο 1924, σ. 47. T. C. Lounghis, Les ambassades byzantines en Occident depuis la fondation des états 

barbares jusqu'aux Croisades (407-1096), Αθήνα 1980, σ. 160-161. P. Classen, Karl der Grosse, das Papsttum und Byzanz. 
Oie Begründung des karolingischen Kaisertums (= Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, 9), 

Sigmaringen 1985, σ. 94-95. Annales regni Francorum, στο: Fontes ad historiam regni Francorum aevi karolini illustrandam, 
pars prima, έκδ. R. Rau (= Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-

Gedächtnisausgabe, τ. 5), Darmastadt 1974, σ. 100-101. 
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τη χρονολογική ένδειξη. Πρόκειται για την περίφημη 

επιστολή του αυτοκράτορος Μιχαήλ Β' (820-829) 

προς τον Λουδοβίκο τον Ευσεβή (814-833), όπου 

γίνεται Λόγος για την επανάσταση του Θωμά του 

Σλάβου- η επιστολή απολύθηκε από τη Βασιλεύουσα 

την 10η Απριλίου 824 και επιδόθηκε στον φράγκο 

ηγεμόνα στη Ρουέν της Γαλλίας την 17 Νοεμβρίου 

824.1 6 Επομένως το ταξίδι από τη Βασιλεύουσα ως 

τη Ρουέν της Γαλλίας διήρκεσε ακριβώς επτά μήνες 

και μία εβδομάδα. 

Οι διπλωμάτες ταξίδευαν με εμπορικά πλοία 

όπως άλλωστε και οι προσκυνητές, (εικ. 3) είδος 

μεσαιωνικών τουριστών, οι οποίοι ενσωμάτωναν στις 

περιγραφές τους όλα τα mirabilia (αξιοπερίεργα) που 

υπέπιπταν στην αντίληψη τους στη διάρκεια του ταξι

διού τους. Μπορούμε να αναφέρουμε εδώ, το προ

σκύνημα του Ανώνυμου από την Πλακεντία (σημερι

νή Πιατσέντσα) (περί το 570), το ταξίδι του Αρκούλ-

φου (περί το 680) -γνωστό από την περιγραφή του 

Adamnanus)- το ταξίδι του αγίου Βιλλιβάλδου, που 

πέρασε από την Μονεμβασία, «στη γη της Σκλαβη-

νίας», και την Κέω (723), και το προσκύνημα του επι

σκόπου Magdalvaeus από το Verdun (περί το 757). 

Στο σημείο αυτό, ας περάσουμε στο δεύτερο και 

εκτενέστερο μέρος της ομιλίας που αφορά γενικά τις 

μεταβολές στις χερσαίες επικοινωνίες και ιδιαίτερα 

στις επικοινωνίες στη Χερσόνησο του Αίμου. 

Ή δ η επί Ιουστινιανού Α' (527-565) και επί των 

διαδόχων του, τμήματα του ρωμαϊκού οδικού δικτύ

ου αχρηστεύθηκαν, πιθανότατα εξαιτίας των εχθρι

κών επιδρομών, ή υπέστησαν σημαντικές φθορές, 

όπως το καταληκτικό τμήμα της βασιλικής ή διαγώ-

• Εικ. 3 
Καράβι με προσκυνητές. Σμάλτο. 
Βασιλική του Αγίου Μάρκου, Βενετία. 

νιας ή στρατιωτικής οδού μεταξύ του φρουρίου 

Στρογγυλού και της πόλης του Ρηγίου.17 Στα χρόνια 

των διαδόχων του Ιουστινιανού, τέτοιες φθορές ήταν 

δύσκολο να επισκευαστούν, για οικονομικούς 

κυρίως λόγους. Κατά την περίοδο αυτή άρχισε να 

εγκαταλείπεται και η χρήση αμαξών, επειδή η κατα

σκευή τους ήταν δαπανηρή και τεχνικά περίπλοκη 

και απαιτητική, και να γενικεύεται η χρήση όνων, 

ημιόνων και άλλων μεταφορικών ζώων, ενώ περι

στασιακά και μόνο γινόταν χρήση φορείων, (εικ. 4) 

Η κατάσταση επιδεινώθηκε στη διάρκεια του 7ου 

αι.: πολλοί δρόμοι κατελήφθησαν από Σλάβους και 

έπαυσαν να χρησιμοποιούνται από τους υπηκόους 

του Βυζαντινού Κράτους. Έτσι το μήκος των διαθέσι

μων δρόμων μειώθηκε δραματικά. Στις περιοχές, 

όπου δεν διείσδυσαν Σλάβοι, ο πλακόστρωτος δρό-

16. Ρ. Lemerle, «Thomas le Slav», Travaux et mémoires 1 (1965) σ. 256-257. 
17. Προκόπιος, Περί κτισμάτων IV, 8, 4: «Φρουρών εστί εν προαστείωι τής πόλεως, όπερ Στρογγύλον όμωνύμως τήι 

τού έρύματος συνθέσει καλούσιν. Εντεύθεν ή ές το Ψήγιον οδός άγουσα, εκ τού επί πλείστον ανώμαλος ούσα, 
ομβρων, άν οΰτω τύχοι, έπιπεσόντων, τελματώδης τε και δυσπάριτος τοίς τήιδε ίούσιν εγίνετο. νύν δέ λίθοις αυτήν κατα-

στρώσας άμαξιαίοις ό βασιλεύς ούτος εύπέτή τε κατεστήσατο και άπονον όλως. Μήκος μεν τήι όδώι τήιδε άχρι ές 
Ψήγιον εύρύνεται δέ τοσούτον, ές όσον άμαξας ού στενοχωρεϊν δύο άπ' εναντίας άλλήλαις ίούσαις». 
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μος έδωσε τη θέση του στον μουλαρόδρομο, καθώς 

στις νέες συνθήκες οι δρόμοι δεν μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν από άμαξες, αλλά ήταν Βατοί 

μόνο από πεζούς και υποζύγια.18 Οι εξελίξεις αυτές 

ενίσχυσαν την ήδη υφιστάμενη τάση προτίμησης 

προς τους δρόμους της θάλασσας. 

Οι επιδρομές των ΑΒάρων και των Σλάβων πε

ριόρισαν σημαντικά τις δυνατότητες χρήσης των οδι

κών αρτηριών της Χερσονήσου του Αίμου19 κατά το 

δεύτερο μισό του 6ου αι. Μαζί με άλλους δευτερεύο

ντες δρόμους η βασιλική οδός, η οποία, κατά κύριο 

λόγο, συνέδεε την Ιταλία και την Κεντρική Ευρώπη με 

xjuituu 

Em. 4 
Η βαθύπλουτη Δανιηλίς μεταφέρεται από τους 
δούλους της με πολυτελές φορείο από την 
Πάτρα στην Κωνσταντινούπολη. 
Μικρογραφία από το χειρόγραφο του Σκυλίτζη 
στη Μαδρίτη (13ος αι.). 

18. Π6λ. Ι. Dimitroukas, Reisen und Verkehr im Byzantinischen Reich vom Anfang des 6. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts, 
Αθήνα 1997, σ. 317. Kl. Belke, «Von der Pflasterstrasse zum Maultierpfad? Zum kleinasiatischen Wegenetz in 

mittelbyzantinischer Zeit», στο: Η βυζαντινή Μικρά Ασία (6ος-12ος αι.) [=Ε.Ι.Ε/Ι.Β.Ε, Διεθνή Συμπόσια, 6- Κέντρο για τη μελέ
τη του Ελληνισμού «Σπύρος Βασίλειος Βρυώνης», Αρχαίος, Μεσαιωνικός Νέος Ελληνσιμός, 27], Αθήνα 1998, σ. 267-284. 

19. Για τους δρόμους της Χερσονήσου του Αίμου οι σημαντικότερες πηγές είναι ο Χάρτης Peutinger, το Itinerarium 
Antonini Augusti και το Itinerarium Burdigalense, έκδ. Ο. Cuntz, Itineraria Romana, vol. 1: Itineraria Antonini Augusti 

et Burdigalense, Λειψία 1929 και έκδ. Ρ. Geyer, Itinera Hierosolymitana saeculi IIII-VIII (= Corpus scriptorum 
ecclesiasticorum Latinorum, 39), Πράγα-Βιέννη-Λειψία 1898, σ. 2-33 (itinerarium Burdigalense). Π6λ. Η. Donnert (εκδ.), 

Pilgerfahrt ins Heilige Land. Die ältesten Berichte christlicher Palästinapilger (4. - 7. Jehrhundert), Στουτγάρδη 1979, 
σ. 36-68. Οι σημαντικότερες νεότερες μελέτες είναι οι ακόλουθες: C. J. Jirecek, Die Heerstrasse von Belgrad nach 

Konstantinopel und die Balkanpässe. Eine historish-geographische Studie, Άμστερνταμ 1967· T. L. F. Tafel, De via militari 
Romanorum Egnatia qua Illyricum, Macedonia et Thracia iungebantur, Τυβίγγη 1842 (ανατύπωση: Λονδίνο 1972)· 

Eu. Oberhummer, «Egnatia via», RE, τ. 10 (Στουτγάρδη 1905), στήλες 1988-1933- Ν. L. G. Hammond, «The Western 
Part of the Via Egnatia», Journal of Roman Studies 64 (1974) σ. 185-194· Ν. L. G. Hammond/M. Β. Hatzopoulos, 

«The Via Egnatia in Western Macedonia. I: The Routes through Lyncus and Eordaea in Western Macedonia», American 
Journal of Roman History 7 (1982) σ. 128-149· Ν. L. G. Hammond/M. B. Hatzopoulos, «The Via Egnatia in Western 

Macedonia. II: The Via Egnatia from Mutatio ad Duodecimum to Civitas Edessa», American Journal of Roman History 8 
(1983) σ. 48-53- P. Schreiner, «Städte und Wegenetz in Moesien, Dakien und Thrakien nach dem Zeugnis des Theophylktos 

Simokattes», στο: R. Pillinger (εκδ.), Spätantike und frühbyzantinische Kultur Bulgariens zwischen Orient und Okzident. 
Referate gehalten im Rahmen eines gemeinsamen mit dem bulgarischen Forschungsinstitut in Österreich organisierten 

Arbeitsgespräches vom 8. bis 10. November 1983 (= Österreichische Akademie der Wissenschaften, Antiquarische 
Abteilung, 16), Βιέννη 1986, σ. 25-35- V. Beëevliev, «Bemerkungen über die antiken Heerstrassen im Ostteil der 

Balkanhalbinsel», Klio 51 (1969) σ. 483-495- V. Velkov, Cities in Thrace and Dacia in Late Antiquity (Studies and Materials), 
(= Publications of the Henri Frankfort Foundation, 3), Άμστερνταμ 1977, σ. 192-196. 
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την Ανατολή, έπαυσε να χρησιμοποιείται ως διεθνής 

οδική αρτηρία. Αν και δεν υπάρχουν πολλές ειδήσεις 

για τη χρήση της κατά τον 5ο και 6ο αι.,20 φαίνεται ότι 

ο δρόμος αυτός χρησιμοποιήθηκε περιστασιακά παρά 

τις συχνές εχθρικές εισβολές έως και τον 6ο αι. 

Μία από τις τελευταίες μαρτυρημένες μετακινή

σεις πάνω στη βασιλική οδό υπήρξε πιθανότατα η 

μυστική οστρογοτθική πρεσβεία, η οποία έγινε δεκτή 

από τον Χοσρόη στην Κτησιφώντα (538/539). Την 

πρεσβεία αποτελούσαν ένας ιερέας και ένας επίσκο

πος από τη Λιγουρία, οι οποίοι επιλέχθηκαν από 

τους Γότθους, προφανώς για να μην κινήσουν τις 

υποψίες των βυζαντινών αρχών στα σημεία ελέγχου 

της διεθνούς κυκλοφορίας. Οι πρεσβευτές διέσχισαν 

το λατινόφωνο κομμάτι της Χερσονήσου του Αίμου 

και, όταν εισήλθαν στη Θράκη (πιθανότατα μεταξύ 

Ναϊσσού και Σαρδικής), προσέλαβαν στην υπηρεσία 

τους ένα γηγενή που κατείχε τόσο την ελληνική όσο 

και τη συριακή- έτσι μπόρεσαν να φθάσουν στην 

Περσία «λαθόντες απαντάς Τωμαίους».21 

Το αποφασιστικό για την αχρήστευση του Βασιλι

κού δρόμου γεγονός υπήρξε η ίδρυση του Αβαρικού 

Κράτους στη σημερινή Ουγγαρία (567), η οποία 

συμπίπτει χρονικά με την εγκαθίδρυση του Αογγο-

βαρδικού Βασιλείου στη Βόρεια Ιταλία (568). Έκτο

τε η βασιλική οδός και άλλοι κάθετοι ή διαγώνιοι 

δρόμοι της Βαλκανικής διακόπτονταν πρακτικά στο 

κατώφλι του Αβαρικού Κράτους και στις όχθες του 

Δούναβη και γι' αυτό εξυπηρετούσαν αποκλειστικά 

την (διπλωματική, στρατιωτική και εμπορική) ενδο-

βαλκανική επικοινωνία. Από την καθέδρα του χαγά-

νου Βαϊανού (κάπου μεταξύ Βουδαπέστης και Baja 

στην βόρεια όχθη του Δούναβη) ξεκίνησαν πιθανό

τατα οι τρεις σλάβοι πρεσβευτές, οι οποίοι διέσχισαν 

το μεγαλύτερο μέρος του βασιλικού δρόμου, για να 

συλληφθούν από τους υπασπιστές του αυτοκράτορα 

Μαυρικίου κοντά στο Ένατον (ενν. σημείον ή μί-

λιον από Βυζαντίου), στις αρχές της τελευταίας δε

καετίας του 6ου αι.22 

Οι πρεσβείες που διαπραγματεύθηκαν την τύχη 

του Σιρμίου κατέληξαν ή ξεκίνησαν από αυτή την 

πόλη και επομένως αναγκάστηκαν να χρησιμοποιή

σουν τον Βασιλικό δρόμο μεταξύ Σιρμίου και Κων

σταντινουπόλεως: η αΒαρική πρεσβεία του 581, με

τέβη στη βυζαντινή πρωτεύουσα, αφού προηγουμέ

νως έγινε δεκτή από τον ρωμαίο στρατηγό (ίσως dux 

Moesiae primae) Σήθο που έδρευε στη Σιγγηδόνα 

(581). Κατά την επιστροφή του από τη βυζαντινή 

πρωτεύουσα ο ανώνυμος άβαρος πρεσβευτής μαζί 

με την ολιγάριθμη βυζαντινή συνοδεία του έπεσε σε 

ενέδρα Σκλαβήνων και δολοφονήθηκε.2 3 Οι πρε

σβείες ήταν πάντοτε εκτεθειμένες σε τέτοιου είδους 

κινδύνους, καθώς οι διαρκείς επιδρομές των Σκλα-

βηνών νοτίως του Δουνάβεως ενίσχυσαν ιδιαίτερα το 

ληστρικό φαινόμενο. Φορείς ληστρικής δραστηριό

τητας δεν υπήρξαν μόνο οι επιδρομείς Σκλαβήνοι 

αλλά και οι ιθαγενείς Σκάμαροι που ασκούσαν 

επαγγελματικά τη ληστεία, όπως οι Ίσαυροι της 

ΠρωτοΒυζαντινής Περιόδου. Απλοί ταξιδιώτες αλλά 

και διπλωματικές αποστολές δέχονταν τις επιθέσεις 

τους, παρά το γεγονός ότι οι πρεσβευτές, σύμφωνα 

με το εθιμικό δίκαιο της εποχής, ήταν πρόσωπα ιερά 

και απαραβίαστα. Μια παλαιότερη αβαρική πρε

σβεία, ενώ διέσχιζε τα βουνά της Θράκης, έπεσε σε 

ενέδρα Σκαμάρων (571 ή 572), οι οποίοι άρπαξαν 

20. Claude, Orientfahrten, σ. 252. 
21. Προκόπιος, 'Υπέρ των πολέμων, II, 2, έκδ. Ο. Veh, Μόναχο 1970, ο. 206 κ.ε. 

22. Θεοφύλακτος Σψοκάπης VI, 2, 10-16, έκδ. C. de Boor-P. Wirth, Στουτγάρδη 1972, σ. 223-224. 
23. The History ofMenander the Guardsman, απόσπασμα 25. 2, έκδ. R. C. Blockley, Λίβερπουλ 1985, σ. 225: 

«συνέβη κατά την Ιλλυριών αυτόν διοδεύοντα μετά τών προπεμπόντων ολίγων 'Ρωμαίων προς των κατατρεχόντων 
την χώραν Σκλαβηνών άναιρεθήναι». 
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τα πολυτελή δώρα του αυτοκράτορα και τα άλογα 

της πρεσβείας.24 

Μετακινήσεις που συνδέονταν με οικονομικές 

δραστηριότητες δεν αναφέρονται expressis verbis, n 

ύπαρξη τους όμως μπορεί να συναχθεί έμμεσα από 

τις πηγές. Στην παραδουνάΒεια πόλη Novae τελού

νταν στα τέλη του 6ου αι. πολυήμερη εμπορική πα-

νήγυρις με αφορμή την εορτή του μάρτυρα Lupus.25 

Το εμπόριο εξακολουθούσε, παρά τις εχθρικές 

εισβολές, να τροφοδοτεί τις πόλεις της Θράκης και 

τους βαρβάρους με καταναλωτικά αγαθά. Οι ΆΒαροι 

προμηθεύονταν αγαθά από τους Βυζαντινούς με 

οικονομικούς και μη οικονομικούς τρόπους (εμπό

ριο, λεηλασίες, χορηγίες ή δώρα). Κατά το Πάσχα 

του έτους 599 ο αποκλεισμένος στην Τόμιν (σημερι

νή Κωστάντζα) στρατηγός Πρίσκος απέστειλε στον 

Χαγάνο ως δώρο «Ινδικός καρυκείας» και δη «πέ-

περί τε καί φύλλον Ίνδικον κασίαν τε καί τον λε-

γόμενον κόστον».2^ Η πόλη ήταν προφανώς συν

δεδεμένη με τα μακρινό εμπόριο των καρυκευμάτων 

και των ειδών πολυτελείας. 

Η περίοδος, που εκτείνεται από τις αρχές του 7ου 

έως τα μέσα του 8ου αι., χαρακτηρίζεται από την 

πλήρη σχεδόν διακοπή των χερσαίων επικοινωνιών. 

Οι Σλάβοι, κυρίως κατά την πρώτη 25ετία του 7ου αι., 

εποίκισαν εκτεταμένες περιοχές στο εσωτερικό της 

Χερσονήσου. Υπό τον έλεγχο του Βυζαντίου απέμει

ναν μερικές ζώνες στις ακτές του Αιγαίου Πελάγους, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Ελληνισμός εξαφανί

στηκε στην ενδοχώρα. Μια πολύ απλουστευμένη 

εικόνα της σλαβικής κατάκτησης (Landnahme) παρέ

χει ο τελευταίος χάρτης από το Βιβλίο του Α. Toynbee 

για τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο. Ακριβέστε

ρος είναι ο χάρτης άρθρου του J. Köder που βασίζε

ται στην έγκυρη μελέτη του M. Vasmer27 και δείχνει 

την πυκνότητα των καταγεγραμμένων σλαβικών το

πωνυμίων. Στον γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας 

και της Θράκης και ειδικότερα κατά μήκος της Εγνα

τίας εγκαταστάθηκαν διάφορα σλαβικά φύλα: Α. της 

Θεσσαλονίκης οι Ρυγχίνοι και οι Στρυμονίτες, Δ. της 

πόλης οι Σαγουδάτοι και οι Δρουγουβίτες. Γενικά οι 

μεγάλοι δρόμοι παύουν να μνημονεύονται στις πη

γές, και αυτό σημαίνει ότι είχαν καταστεί εντελώς 

αδιάβατοι για τους ταξιδιώτες. 

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα του σλαβικού 

εποικισμού από άποψη επικοινωνιών ήταν η ολο

κληρωτική απομόνωση της Θεσσαλονίκης από την 

πλευρά της ξηράς. Έκτοτε η πόλη επικοινωνούσε με 

την πρωτεύουσα και τις άλλες βυζαντινές κτήσεις 

μόνο από τη θάλασσα.. Τη σκληρή μοίρα του απο

κλεισμού από την ενδοχώρα υπέστησαν και άλλες 

περιοχές της αυτοκρατορίας, όπως για παράδειγμα 

τα παράλια της Δαλματίας. Μεταξύ των διαφόρων 

απομονωμένων τμημάτων της βυζαντινής επικράτει

ας το θαλάσσιο εμπόριο συχνά αποτελούσε το μονα

δικό δεσμό.28 Κατά τα έτη 586, 610 και 619 οι ναύ-

κληροι και οι έμποροι της Αλεξάνδρειας που είχαν 

αναλάβει τον επισιτισμό της πρωτεύουσας, μετέφε

ραν καρπούς στην αποκλεισμένη Θεσσαλονίκη και 

έσωσαν τους κατοίκους της από το φάσμα της πεί

νας. Χαρακτηριστικότερη είναι η περίπτωση της 

πολιορκίας του έτους 619. Κατά τη διάρκεια της ο 

Άγιος Δημήτριος «σιτοφόρους όλκάδας ... εκάστης 

ημέρας άνενδότως είσέρχεσθαι έθαυματούργησεν, 

24. The History of Menander the Guardsman, απόσπασμα 15. 6, εκδ. R. C. Blockley, Λίβερπουλ 1985, σ. 150. 
25. Θεοφύλακτος Σιμοκάπης VII, 2, σ. 16-18, ε'κδ. C. de Boor-P. Wirth, Στουτγάρδη 1972, σ. 249. 

26. Θεοφύλακτος Σιμοκάττης\]\\, 13, σ. 1-7, ε'κδ. C. de Boor-P. Wirth, Στουτγάρδη 1972, ο. 267-268. 
27. J. Köder, «Zur Frage der slavischen Siedlungsgebiete im mittelalterlichen Griechenland», 

Byzantinische Zeitschrift 71 (1978) σ. 315-331. 
28. Lopez, Role of the Trade, σ. 79. 
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ώς πάντα τον λιμένα γεμισθήναι και την παράλιον 

δλην εκ των τοιούτων πλοίων τους δε τούτων 

ναυτικούς ώς έμπεφομαγγάνους ταίς πετραρέαις 

και των λοιπών έξυπηρετείν κατεσκευασμένων 

οπλών».29 Είναι μία περίοδος μεγάλων κινδύνων, 

εσωστρέφειας και ξενοφοβίας για τον Ελληνισμό της 

Χερσονήσου του Αίμου. Η άμυνα γίνεται το πρώτι

στο καθήκον του Βυζαντινού Κράτους και των πολι

τών του και γι' αυτό οι ναύκληροι εξοπλίζουν τα 

πλοία τους με πετροβολά όπλα και άλλα μάγγανα. 

Η ήττα των Αβάρων και των Σλάβων μπροστά 

στα τείχη της Κωνσταντινούπολης (626) δεν βελτίω

σε ουσιαστικά τις προϋποθέσεις επικοινωνίας στη 

Χερσόνησο του Αίμου κατά την πεντηκονταετία που 

ακολούθησε (626-676). Ακόμη και στη Θράκη η 

μετακίνηση ήταν δυνατή μόνο σε πολύ μικρή ακτίνα 

από την ακτή προς την ενδοχώρα, όπως προκύπτει 

από μαρτυρίες που αφορούν τον εκτοπισμό των 

τριών επιφανέστερων θυμάτων του Μονοθελητι-

σμού. Κατά την 6η δεκαετία του 7ου αι. ο Μάξιμος ο 

Ομολογητής, ο μαθητής του Αναστάσιος και ο απο-

κρισιάριος Αναστάσιος,30 εξορίσθηκαν αντιστοίχως 

στη Μεσημβρία, τη Βιζύη,31 και τα Πέρβερα, πόλεις 

που λογίζονταν κατά την περίοδο αυτή ως εσχατιές 

του Ρωμαϊκού Κράτους στη Θράκη και όριζαν μαζί 

με το Πάνιον32 μια γραμμή, πέραν της οποίας οια

δήποτε μετακίνηση ήταν σχεδόν απαγορευμένη. 

Η κατάσταση αυτή δεν ήταν ανεκτή για τις βυζα

ντινές αρχές, οι οποίες επιδίωξαν επίμονα να ανα

κτήσουν την πρωτοβουλία με συχνές εκστρατείες και 

την εφαρμογή μιας συγκροτημένης εποικισπκής 

πολιτικής σε βάρος των σλαβικών εγκαταστάσεων 

(ΣκλαΒηνιών). Κατά το έτος 658 ο αυτοκράτορας 

Κώνστας Β' «έπεστράτευσεν... κατά Σκλαυινίας και 

ήιχμαλώτευσε πολλούς και υπέταξε». Πιθανότατα η 

εκστρατεία δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τις συνθήκες, 

υπό τις οποίες έγινε μόλις τρία ή τέσσερα χρόνια 

αργότερα (661 ή 662) η εκστρατεία του αυτού αυτο

κράτορα στην Ιταλία: Ο Κώνστας Β' έφτασε με το 

στρατό του στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα διά θαλάσ

σης3 3 και ακολούθως κινήθηκε per litoraria, δηλ. 

από τον παράκτιο θαλάσσιο και χερσαίο δρόμο προς 

την Αθήνα.34 Μετά από μια σχετικά μακρά παραμονή 

στην πόλη (που διήρκεσε πιθανώς από το φθινόπω

ρο του 662 έως την άνοιξη του 663) ο βυζαντινός 

στόλος απέπλευσε από τον Πειραιά, περιέπλευσε την 

Πελοπόννησο, διέσχισε το Ιόνιο και προσορμίσθηκε 

στο λιμάνι του Τάραντος.35 

Οι δυσχέρειες στη χερσαία επικοινωνία, ιδίως 

κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, επιβεβαιώνονται 

29. P. Lemerle, Les plus anciens recueils des miracles de Saint Démétrius et la pénétration des Slaves dans les Balkans, 
τ. Ι (Παρίσι 1979) (στο εξής: Lemerle, Miracles, 1), σ. 188. 

30. R. Bracke, Ad Sancti Maximi Vitam. Studie van de biografische documenten en de levensbeschrijvingen betreffende 
Maximus Confessor (ca. 580-662), σ. 316. Π6λ. Ρ. Soustal, Thrakien, (Thrake, Rodope, Haemomontos), 

[= Tabula Imperii Byzantini G. Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch - historische Klasse, 
Denkschriften 221], Βιέννη 1991, σ. 393. 

31. Η πόλη Βιζύη/Βιζόη απείχε μόλις τρεις ημέρες πορείας από την πρωτεύουσα στα βορειοδυτικά της σύμφωνα με τις πλη
ροφορίες του άραβα γεωγράφου του 12ου αι. al-Idrisi. ΠΒλ. W. Tomaschek, Zur Kunde der Hämus-Halbinsel. Die 

Handelswege im 12. Jahrhundert nach den Erkundigungen des Arabers Idrisi, Sitzungsberichte der philosophisch-historischen 
Klasse der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, 113 (1886) σ. 303-304, 321. 

32. Η πόλη Πάνιον ή Πάνιδος απείχε περίπου πέντε ημέρες πορείας ή 123 χλμ από την πρωτεύουσα. 
33. Κεδρηνός Ι., 762: «Είσελθών εις έ'να των δρομώνων και άνοχωρών, στραφείς ενέπτυσε τήι βασιλευούσηι 

πάλει και ούτως άπέπλει». 
34. Liber pontificalis (Vita Vitaliani) I, 343, 6-7: «Huius temporibus venit Constantinus Augustus de regia urbe 

per litoraria in Athenas et exinde Taranto». 
35. P. Lemerle, Miracles II, σ. 187· Α. Ν. Stratos, Byzantium in the Seventh Century, τ. Ill (642-668), μετ. Η. Τ. Hionides, 

Αμστερνταμ 1975, σ. 202 κ.έ.· Ρ. Corsi, La spedizione italiane di Costante II, Μπολόνια 1983, σ. 110-116. 

94 



Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΟΥ ΑίΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 

από τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ Κωνστα

ντινούπολης και Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του 

έτους 676, με αφορμή τη σύλληψη του Περβούν-

δου, ρηγός της φυλής των Ρυγχίνων. Πρεσβείες, 

διαταγές και τρόφιμα προωθούνταν αποκλειστικά 

από τον θαλάσσιο δρόμο. 

Κατά το επόμενο έτος (677) οι Ρυγχίνοι και οι 

Στρυμονίτες επέδραμαν στην Προποντίδα και απέ

κοψαν τους θαλάσσιους δρόμους προς την πρωτεύ

ουσα. Για αντιπερισπασμό ο αυτοκράτορας επιχείρη

σε εκστρατεία «διά μέσου της Θράκης, κατά των 

Σλάβων του Στρυμώνος», τους οποίους και κατανί

κησε στις κλεισούρες του ποταμού. Οι Σλάβοι έφυ

γαν προς την ενδοχώρα και εγκατέλειψαν την 

πολιορκία της Θεσσαλονίκης (678). 

Νέες δυσχέρειες στη χερσαία επικοινωνία της 

Θράκης προσέθεσε η ίδρυση του Βουλγαρικού Κρά

τους (680), παρά τη σύγχρονη σχεδόν ίδρυση του 

Θέματος Θράκης. Στις εργασίες της Έκτης Οικουμε

νικής Συνόδου (680/1) που συνήλθε στην Κωνσταντι

νούπολη απέστειλαν επισκόπους μόνο η Θεσσαλονί

κη, η Κόρινθος, η Αθήνα, οι Στόβοι, το Αργός, η 

Λακεδαιμονίων πόλις, η Ηράκλεια, η Βιζύη, η Ση-

λυμβρία, η Σωζόπολις, η Μεσημβρία και το Πάνιον. 

Οι πόλεις αυτές είναι όλες παράκτιες εκτός από τους 

ΣτόΒους και την πόλιν Λακεδαιμονίων. Η παρουσία 

των ΣτόΒων στους επισκοπικούς καταλόγους εκπλήσ

σει, γιατί η πόλη βρισκόταν σε περιοχή που είχε εποι

κισθεί από Σλάβους. Η πειστικότερη εκδοχή είναι ότι 

ο πληθυσμός μαζί με τον επίσκοπο της πόλης είχε 

καταφύγει στη Θεσσαλονίκη, από την οποία ήταν 

εύκολη η μετάβαση στην πρωτεύουσα. Η πόλις Λακε

δαιμονίων φαίνεται ότι ήταν η Μονεμβασία, villa 

nova που ιδρύθηκε από σπαρτιάτες φυγάδες κατά 

την 9η δεκαετία του 6ου αι.36. Από τον κατάλογο λεί-

36. R.-J. Lilie, «"Thrakien" und "Thrakesion". Zur byzantin 
Jahrbuch der Osterreichischen Β 

37. Lemerle, Mh 

πουν πόλεις, οι οποίες είναι γνωστό ότι επέζησαν των 

σλαβικών εισβολών, όπως η Λάρισα, οι βοιωτικές 

Θήβες, η Λεβάδεια, οι Σέρρες, η Αδριανούπολις, η 

Φιλιππούπολις, δεν έστειλαν όμως επισκόπους, πιθα

νότατα επειδή δεν είχαν πρόσβαση στις ακτές εξαι

τίας της παρεμβολής Σκλαβηνιών ή για άλλους 

λόγους που είναι δύσκολο να προσδιοριστούν. 

Η ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων μεταξύ Σλάβων 

και Βυζαντινών (τα Θαύματα του Αγίου Δημητρίου 

αναφέρουν ότι οι Θεσσαλονικείς προμηθεύτηκαν σιτη

ρά από τους Βελεγεζήτες της Θεσσαλίας) και η παρα

χώρηση αξιωμάτων σε επιφανείς Σλάβους δεν περιό

ρισαν αισθητά τους κινδύνους που συνεπάγονταν 

κυρίως οι χερσαίες, αλλά και οι θαλάσσιες μετακινή

σεις. Ο επίσκοπος Θηνών Κυπριανός αιχμαλωτίστηκε 

από σλάβους πειρατές, όταν πλησίασε στις ακτές της 

Ελλάδος (περί το 685-690). Ο επίσκοπος τελικά διέ

φυγε και έφθασε στη Θεσσαλονίκη, οδηγούμενος από 

τον Άγιο Δημήτριο. Οι λεπτομέρειες του ταξιδιού είναι 

εύγλωττες για τις συνθήκες επικοινωνίας στη Χερσό

νησο του Αίμου κατά τα τέλη του 7ου αι.: «Άναστάς 

οδν ό επίσκοπος ήκολούθει αύτώι, καί περιεπάτουν 

έκάτεροι σιωπώντες, τάς νύκτας όδεύοντες, τάς δε 

ημέρας ετρεφεν αυτόν έξ άκροδρύων καί βοτάνων... 

Διοδεύσαντες δε οκτώ τάς πάσας μονάς, πλησιάζου-

σι τήι Θεσσαλονικέων πόλει...».37 

Η γειτνίαση του Βουλγαρικού Κράτους ενίσχυσε 

τη θέση των σλαβικών πληθυσμών στη Θράκη και τη 

Μακεδονία. Για ν' ανοίξει την Εγνατία Οδό, ο Ιουστι

νιανός χρειάστηκε να επαναλάβει περί το 688/9 την 

επιχείρηση του 678 σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Με 

ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, που μετακλήθηκαν 

"aó hoc" από τη Μικρά Ασία, ο αυτοκράτορας διέσχι

σε μια σλαΒοκρατούμενη περιοχή και έφτασε στη 

Θεσσαλονίκη. Μια εικόνα των αποτελεσμάτων της 

;chen Provinzorganisation am Ende des 7. Jahrhunderts», 
/zantinistik 26 (1977) σ. 36 κ.έ. 
ides, Ι,σ. 238. 
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ιουστινιάνειας ανάκτησης στο επίπεδο των επικοινω

νιών παρέχει ο κατάλογος των επισκόπων που συμμε

τέσχον στην Πενθέκτη ή εν Τρούλλωι Σύνοδο (692). 

Σημαντικές ήταν οι απουσίες των επισκόπων Κορίν

θου και Θεσσαλονίκης, οι οποίες ανάγονται ίσως 

στην προσωρινή έλλειψη ασφαλείας κοντά στις ακτές 

εξαιτίας της σλαβικής πειρατείας. Παρευρέθηκαν οι 

επίσκοποι Αίνου (στις εκβολές του Έβρου), Φιλίπ

πων, Αμφιπόλεως και Έδεσσας, οι οποίες είτε αποτε

λούσαν σταθμούς της Εγνατίας είτε είχαν στρατηγική 

σημασία για τον έλεγχο της.38 Με την ανάκτηση ή 

επανίδρυση των τεσσάρων αυτών πόλεων αποκατα

στάθηκε, όπως φαίνεται, μερικώς η επικοινωνία επί 

της Εγνατίας Οδού, και συγκεκριμένα μέχρι τη στενω

πό του Στρυμόνος, η οποία οργανώθηκε σε αυτόνομη 

διοικητική-στρατιωτική ενότητα (κλεισούρα). Ωστόσο 

η επανάληψη των αραβοβυζαντινών συγκρούσεων 

μετά το 692 εμπόδισε την παγίωση του βυζαντινού 

ελέγχου στο ανατολικό μισό του δρόμου ως τη Θεσ

σαλονίκη· έτσι ο βασικός στόχος της εκστρατείας του 

Ιουστινιανού Β' δεν ευοδώθηκε.39 

Στη νοτιότερη Ελλάδα φαίνεται ότι περί το 693-

695 ιδρύθηκε το θέμα Ελλάδος (περιλάμβανε την 

ανατολική Στερεά Ελλάδα και, πιθανώς, την ανατολι

κή Πελοπόννησο).40 Η διοικητική αυτή εξέλιξη κατέ

στησε δυνατές τις μετακινήσεις μεταξύ των σωζόμε

νων αστικών κέντρων της περιοχής, όπως υποδηλώ

νει και η πορεία διάδοσης του λοιμού του 746 (Μο-

νεμβασία-Ελλάς και Κυκλάδες) προς τη Βασιλεύου

σα. Η Ελλάς όμως, το θέμα, παρέμεινε απομονωμέ

νη από τη βορειότερη Ελλάδα και ψ αυτό τα ταξίδια 

από το κέντρο προς τις δυτικές επαρχίες του Κράτους 

γίνονται αποκλειστικά διά θαλάσσης. Το 695 ο Λεό-

ντιος, πρώην στρατηγός των Ανατολικών, διατάχθηκε 

να αποπλεύσει αυθημερόν με τρεις δρόμωνες από 

την Πόλη για την Ελλάδα, για να αναλάβει εκεί τη 

στρατηγία του Θέματος. Το 718 ο χαρτουλάριος 

Παύλος στάλθηκε στη Σικελία, για να καταστείλει την 

ανταρσία του στρατηγού Σεργίου. Ο Παύλος και οι 

συνοδοί του «είσελθόντες εις έξελασηκον δρόμωνα 

έξήλθον επί τα μέρη Κυζίκου. 'Από <δε> τόπον εις 

τόπον, διά τε γης και θαλάσσης την πορείαν ποιη-

σάμενοι έξάπινα την Σικελίαν καταλαμβάνουσι». 

Πρόσφατα διατυπώθηκε η υπόθεση ότι ο χαρτουλά

ριος έπλευσε κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής 

και ακολούθως μετέβη στη σλαβική ενδοχώρα, για 

να επισκεφθεί τους άρχοντες των δυτικών εθνών, 

πιθανότατα των Σέρβων και των Κροατών, και να 

τους μεταφέρει τις κελεύσεις του αυτοκράτορα, που 

αφορούσαν την παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς 

το Βυζάντιο, για να μπορέσει ο χαρτουλάριος να 

καταπνίξει τη σικελική στάση.41 

Στα τέλη του 7ου και τις αρχές του 8ου αι. η 

αυτοκρατορία αναπτύσσει εμπορικές σχέσεις με τους 

Βουλγάρους. Οι σχέσεις αυτές επικυρώθηκαν με 

την υπογραφή συνθήκης ειρήνης κατά το έτος 716. 

Οι συναλλαγές γίνονταν στο μεθοριακό λιμάνι της 

Μεσημβρίας. Έτσι κατά τα τέλη του 7ου και τις αρ

χές του 8ου αι. αναπτύσσεται στη Θράκη μια αξιόλο

γη εμπορική και διπλωματική κίνηση. 

Από τα μέσα του 8ου αι. αρχίζει να γίνεται αισθη

τή η βελτίωση των χερσαίων επικοινωνιών, ιδίως στο 

χώρο της Θράκης. Σ'αυτό συνέβαλαν πρωτίστως οι 

εκστρατείες του Κωνσταντίνου Ε' και των διαδόχων 

38. Η. Ohme, Das Concilium Quinisextum und seine Bischofsliste. Studien zum Konstantinopeler Konzil 692 
(= Arbeiten zur Kirchengeschichte, 56), Βερολίνο-Νέα Υόρκη 1990, ο. 222-234. 

39. R.-J. Lilie, «"Thrakien" und "Thrakesion". Zur byzantinischen Provinzorganisation am Ende des 7. Jahrhunderts», 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 26 (1977) σ. 38 κ.ε. 

40. T. Zivkovic, «The Date of the Creation of the Theme of Peloponnes», Σύμμεικτα 13 (1999) σ. 143. 
41. Π6λ. Τ. Zivkovit, «The Strategos Paul and the Archontes of the Westerners», Σύμμεικτα 15 (2002) σ. 161-176. 
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του, σε συνδυασμό με τις εγκαταστάσεις συριακών 

πληθυσμών στα φρούρια της Βουλγαρικής μεθορίου. 

Η πολιτική αυτή απώθησε το Βουλγαρικό και σλαβι

κό στοιχείο, επεκτείνοντας το εν χρήσει οδικό δίκτυο 

της Θράκης προς τα Βόρεια και τα δυτικά. Κατά τις 

εκστρατείες αυτές οι Βυζαντινοί χρησιμοποίησαν 

συχνά, κοντά στο θαλάσσιο δρόμο, και τη στρατιωτι

κή οδό Αδριανούπολις-ΠροΒάτον (= Provadija)-

Βερσινικία (=Hambarli) -γυμνός και δασύς ΑΒρολέ-

Βα ( = Μεγάλο και Μικρό Β3Κ30ζΊκ)-Μαρκέλλαι 

( = Karnoba t ) - I ^ ioonpa ΒερεγάΒων ( = πέρασμα 

RiS). H σταθεροποίηση των συνόρων κατά μήκος της 

γραμμής Σερδική-Φιλιππούπολις-Βέροια-Μεσημ-

Βρία, συντέλεσε ώστε σημαντικό τμήμα του Βασιλι

κού δρόμου να περιέλθει υπό Βυζαντινό έλεγχο, 

όπως αποδεικνύεται από την «έξοδο» της αυτοκρά

τειρας Ειρήνης (784).42 Όπως μαρτυρούν τα παρα

δείγματα αυτά, οι αρχαίοι δρόμοι της Χερσονήσου 

δεν αχρηστεύθηκαν πλήρως μέσα στο χάος του 7ου 

αι. και έτσι μπόρεσαν να επαναχρησιμοποιηθούν 

κατά τον 8ο αι., τουλάχιστον ως ένα Βαθμό. 

Στην εξασφάλιση μερικού ελέγχου επί της Εγνα

τίας συνέβαλε ιδιαιτέρως η επιτυχής εκστρατεία του 

λογοθέτη του οξέος δρόμου Σταυρακίου (783) κατά 

των Σλάβων της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδος και της 

Πελοποννήσου.43 Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται 

από τον κατάλογο των πόλεων που απέστειλαν επι

σκόπους στην Οικουμενική Σύνοδο του 787.4 4 Οι 

αυτοκρατορικές προσκλήσεις στάλθηκαν κατά μήνα 

Μάϊο και έτσι 350 επίσκοποι συνέρρευσαν μέσα στο 

θέρος στη Νίκαια,45 εποχούμενοι σε άλογα και μου

λάρια με δούλους οδηγούς και ταχυδρομικά άλογα 

για τη φόρτωση των αποσκευών,46 συνεπικουρούμε

νοι, δηλαδή, από τα μεταφορικά μέσα του Δημοσίου 

Δρόμου. Από τον γεωγραφικό χώρο της Χερσονή

σου του Αίμου παρέστησαν στη σύνοδο οι επίσκοποι 

των παρακάτω πόλεων και νησιών: Δυρράχιον, Κέρ

κυρα, Νικόπολις, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, Μονεμβα

σία, Τροιζήν, Αίγινα, Πορθμός, Ωρεός, Θεσσαλονί

κη, Λήμνος, Τράίανούπολις, Ηράκλεια, Βιζύη, Αρκα-

διούπολις, Αδριανούπολις, επίσης 15 επισκοπές της 

μητροπόλεως Ηράκλειας και 8 επισκοπές της μητρο

πόλεως Αδριανουπόλεως. 

Κατά καιρούς παρουσιάζονταν διάφορα προβλή

ματα που καθυστερούσαν την πλήρη ομαλοποίηση 

των επικοινωνιών στη Χερσόνησο του Αίμου. Τέτοια 

προβλήματα ήταν οι εξεγέρσεις και οι ληστρικές και 

πειρατικές δραστηριότητες διαφόρων σλαβικών φύ

λων, όπως αυτές των Θεσσαλών Βελεγεζητών (τέλη 

8ου αι.)47 και των Σλάβων των Πατρών (αρχές 9ου 

αι.). Οι εξεγέρσεις καθιστούσαν αδιάβατους τους 

χερσαίους δρόμους και επηρέαζαν καθοριστικά τον 

42. Θεοφάνης, Χρονογραφία, έκδ. C. de Boor, τ. 1 (Λειψία 1883) 457: «τώι δε Μαΐωι μηνί τής αυτής ζ' ίνδικτιώνος 
εξήλθεν ή βασίλισσα Ειρήνη σύν τώι υΐώι αυτής καί πολλής δυνάμεως επί την Θράκην επιφερομένη όργανα καί μουσικά, 

και άπήλθεν εως Βεροίας, καί ταύτην οίκοδομηθήναι κελεύσασα επωνόμασεν αυτήν Είρηνούπολιν. κατήλθε δε εως 
Φιλιππουπόλεως μετά πάσης όπαθείας καί ύπέστρεψεν εν είρήνηι κτίσασα καί τήν Άγχίαλον». 

43. Θεοφάνης, Χρονογραφία, έκδ. C. de Boor, τ. 1 (Λειψία 1883) σ. 453. 
44. R.-J. Lilie, "Thrakien" und "Thrakesion". «Zur byzantinischen Provinzorganisation am Ende des 7. Jahrhunderts», 

Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik 26 (1977) o. 42-44. 
45. Θεοφάνης, Χρονογραφία, έκδ. C. de Boor, τ. 1 (Λειψία 1883) σ. 462: «τώι Μαΐωι μηνί πάλιν αποστείλασα κατά παντός 

τόπου προσεκαλέσατο τους επισκόπους παραγενέσθαι έν τήι Νικαέων πόλει τής Βιθυνίας προς τό εκεί γενέσθαι τήν 
σύνοδον. καί δια του καλοκαιριού όλου συνήχθησαν πάντες έν Νικαίαι. τους δε Ψώμης καί ανατολικούς έκ προσώπου 

ουκ ην άπολύσασα, αλλ' είχε ν αυτούς». 
46. Θεοφάνης, Χρονογραφία, έκδ. C. de Boor, τ. 2 (Λειψία 1885) (=VitaTheophanis), 2: «ήγοντο ϊπποις, ήμιόνοις, άνδρα-

πόδοις καί βερέδοις ύπηρετούμενοι». 
47. Θεοφάνης, Χρονογραφία, έκδ. C. de Boor, τ. 1 (Λειψία 1883) σ. 473-474. 

97 



Το ΤΑΞΊΔΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΊΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟΥΣ Ν Ε Ό Τ Ε Ρ Ο Υ Σ Χ Ρ Ό Ν Ο Υ Σ 

σχεδιασμό των ταξιδιών. Την 1.11. 769 η Ειρήνη η 

Αθηναία, μέλλουσα σύζυγος του Κωνσταντίνου Δ', 

εισήλθε θριαμβευτικά στη Βασιλεύουσα, προερχόμε

νη από την Ιέρεια. Αυτό υποδηλώνει ότι η μεταφορά 

της Βασιλικής νύφης από την Αθήνα στην πρωτεύου

σα πραγματοποιήθηκε για λόγους ασφαλείας από το 

δρόμο της θάλασσας. Ο Θεόδωρος Στουδίτης μετα

φέρθηκε από τους Ελαιούντες (στην έξοδο του 

Ελλησπόντου) στη Θεσσαλονίκη με πλοίο «δια τον 

φόβον του παρακειμένου έθνους», προφανώς των 

Σλάβων της θρακικής ακτής (797). Πιθανότατα διά 

θαλάσσης εκτοπίστηκαν από το ανάκτορο των Θερα

πειών στην Αθήνα και οι ανήλικοι γιοι του εκθρονι-

σθέντος Κωνσταντίνου ΣΤ'.4 8 

Η πρώτη πλήρης μαρτυρία για τη χρήση της 

Εγνατίας μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Θεσσαλο

νίκης και της συνέχειας της προς νότο τοποθετείται 

στο 830-832. Ο Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης προερχό

μενος από την Προικόννησο, έφτασε με πλοίο στην 

Αίνο στις εκβολές του Έβρου και με άλλο πλοίο 

συνέχισε προς τη Χριστούπολη (Καβάλα), όπου και 

αποβιβάστηκε, για να πάρει το δρόμο της στεριάς. 

Κατά τη διάβαση του Στρυμόνος λίγο έλειψε να 

πέσει θύμα των σλάβων ληστών της περιοχής. Από 

τη Θεσσαλονίκη ο άγιος έφτασε διά ξηράς στην 

Κόρινθο, όπου πήρε το πλοίο για την Ιταλία. Περί το 

837 ο άγιος βρέθηκε για δεύτερη φορά στη Θεσσα

λονίκη και ανέθεσε στον μοναχό Αναστάσιο, που 

είχε φορτώσει τις αποσκευές του σε πλοίο και ετοι

μαζόταν να πάρει το δρόμο της θάλασσας, να συνο

δεύσει τον εκ προσώπου του στρατηγού Θεσσαλονί

κης, πρωτοκαγκελάριο Γεώργιο, ο οποίος επρόκειτο 

«δια της ηπείρου προς το Βυζάντιον καταίρειν» και 

«δια δυσχερών καί επιφόβων τόπων διοδεύειν». 

Κοντά στην Χριστούπολη ο πρωτοκαγκελάριος συνε

λήφθη από τους υπασπιστές του καίσαρος Αλεξίου 

Μουσελέ και στο Βολερόν από τον μάγιστρο του 

ίδιου αξιωματούχου, απελευθερώθηκε όμως και τις 

δύο φορές χάρη στην παρέμβαση και τις παρακλή

σεις του Αναστασίου. Οι δύο άνδρες προσπέρασαν 

την Μαρώνεια, επιβιβάστηκαν σε πλοίο και, αφού 

διέφυγαν τον κίνδυνο των πειρατών, έφθασαν σώοι 

στο Βυζάντιο («παρήλθομεν μεταξύ των εκείσε θη-

ρευόντων εχθρών καί διεσώθημεν άσινεϊς»).^9 Από 

το κείμενο αποκομίζουμε την εντύπωση ότι ο δρό

μος κατά την περίοδο αυτή χρησιμοποιούνταν, αλλά 

ήταν επικίνδυνος για ιδιώτες. Αργότερα έγινε περισ

σότερο ασφαλής. 

Η πλήρης αποκατάσταση των επικοινωνιών στο 

εσωτερικό της Χερσονήσου θα πραγματοποιηθεί 

περί τα μέσα του 9ου αι. και θα συμπέσει με τον εκ-

χριστιανισμό των Βουλγάρων και των Μοραβών 

(863/864). 

48. Θεοφάνης, Χρονογραφία, έκδ. C. de Boor, τ. 1 (Αειψία 1883) σ. 473. 
49. La vie de saint Grégoire le Décapolite et les Slaves Macédoniens au IXe siècle, κεφ. 18-19, έκδ. F. Dvornik, Παρίσι 

1926, σ. 62-63, 23, 36-37. ΠΒΛ. C. Mango, On Re-reading the Life of St. Gregory the Decapolite, Byzantina 13. 1 (1985) 
o. 635-646. M. Kaplan, Quelques remarques sur les routes à grande circulation dans Γ Empire Byzantin du Vie au Xle siècle, 

στο: Voyages et voyageurs à Byzance et en Occident du Vie au Xle siècle. Actes du Colloque International organisé par la 
Section d' Histoire de Γ Université Liber de Bruxelles en collaboration avec le Département des Sciences Historiques de 

Γ Université de Liège (5-7 mai 1994), έκδ. A. Dierkens-J.-M. Sansterre (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres 
de Γ Université de Liège, 278), Liège 2000, σ. 83-100, ιδιαίτερα σ. 93-100. 
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Ιερά 'Αποδημία 
To προσκυνηματικό ταξίδι 

στους 'Αγίους Τόπους 
στά μεταβυζαντινά χρόνια 

Κρίτων Χρυσοχοϊ'δης 
Διευθυντής 'Ερευνών ΙΒΕ/ΕΙΕ 

Ή προσκυνηματική αποδημία (ή ΐεραποδημία, 

όπως ονομάζεται) στους τόπους όπου "έστησαν οΐ 

πόδες Κυρίου", αποτελεί ενα άπό τά σημαντικότε

ρα θρησκευτικά φαινόμενα του πρώιμου ακόμη 

Βυζαντίου. Όπως είναι γνωστό ήδη άπό τόν 4ον 

αιώνα, καί κυρίως ακολουθώντας τά βήματα της 

μητέρας τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου, της αγίας 

Ελένης, πλήθη χριστιανών άρχισαν νά συρρέουν 

στά μέρη τοϋ επίγειου βίου καί τοϋ πάθους τοϋ 

Χρίστου, στην Ιερουσαλήμ μέ τά μεγάλα προσκυ

νήματα, άλλα καί σέ πολυάριθμους άλλους τόπους 

της Παλαιστίνης πού σχετίζονται μέ τά γεγονότα 

τών Ιερών Γραφών. 

Ή ενδυνάμωση της πίστης, ή αναζήτηση της 

άφεσης τών αμαρτιών, ή 'ίαση άπό σωματικές καί 

ψυχικές ασθένειες, ή θεϊκή προστασία "άπό 

παντός κακοϋ" είναι τά κύρια κίνητρα τοϋ προσκυ

νητή, πού έμειναν στην ουσία τά Ίδια άπό τους 

μεσαιωνικούς χρόνους ώς τίς μέρες μας. 

Ή ροή προσκυνητών ανακόπτεται απότομα 

στίς πρώτες δεκαετίες τοϋ 7ου αΐώνα, περίοδο τής 

βίαιης κατάκτησης τής Παλαιστίνης καί τής κατα

στροφής τής Ιερουσαλήμ άπό τους Πέρσες, άλλα 

πιό μόνιμα, λίγο πρίν τά μέσα τοϋ ϊδιου αιώνα, 

όταν οΐ περιοχές τής λεγόμενης Μέσης 'Ανατολής, 

καί ανάμεσα σέ αυτές καί ή Παλαιστίνη, καταλαμ

βάνονται άπό τους Άραβες. Παρά την ανοχή τοϋ 

Ισλάμ προς τίς θρησκείες τής Βίβλου, πού συνετέ

λεσε άποφασιστκά στή διάσωση τών κύριων προ

σκυνημάτων τής χριστιανοσύνης, τό περιβάλλον 

είναι εχθρικό γιά τους Χριστιανούς. Πολλοί ιεροί 

τόποι μετατράπηκαν σέ χώρους λατρείας τής νέας 

θρησκείας, καί οι χριστιανοί κληρικοί - διακονητές 

Έφιπποι μοναχοί. Λεπτομέρεια εικόνος: Ή Κοίμηση τοϋ 
'Αγίου Σπυρίδωνος - Έμ. Τζανφουρνάρη, 1595. Ελληνικό 
Ινστιτούτο Βενετίας. 
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της αγίας Γης κλήθηκαν νά συμβιώσουν με τά 
αναδυόμενα Ισλαμικά ιερά καθιδρύματα. Τό προ
σκύνημα γίνεται πλέον υπόθεση των λίγων τολ
μηρών η τών χριστιανών έμπορων καί καραβοκυ-
ραίων πού συναλλάσσονται μέ την περιοχή. 

Μέ τήν εδραίωση τών Σταυροφόρων στην αυγή 
του 12ου αιώνα, στην διαιρεμένη πλέον χριστιανο
σύνη, ή διαχείριση τών 'Αγίων Τόπων περιέρχεται 
ουσιαστικά στον Λατίνο πατριάρχη Ιεροσολύμων 
καί στον κλήρο τής Δυτικής 'Εκκλησίας. Τό γεγο
νός επηρεάζει θετικά τό προσκυνηματικό ρεύμα 
τών δυτικών χριστιανών οχι όμως καί τών χρι
στιανών πού προέρχονται άπό τήν ορθόδοξη 
'Ανατολή. 

'Από τόν 12ο αιώνα ό Έλληνας πατριάρχης 
εδρεύει κατά τό πλείστον στην Κωνσταντινούπολη 
καί ό βαθμός ανοχής προς τους ορθοδόξους μονα
χούς τής Παλαιστίνης καί προς τους βυζαντινούς 
προσκυνητές προσδιορίζεται κάθε φορά από τήν 
ποιότητα καί τίς σκοπιμότητες τών σχέσεων του 
λατινικού βασιλείου τής Ιερουσαλήμ μέ τους 
αυτοκράτορες τής Κωνσταντινουπόλεως, οΐ όποιοι 
ποτέ δέν έ'παψαν νά διεκδικούν τά δικαιώματα τών 
ομόδοξων προς αυτούς πατριαρχών Ιεροσολύμων. 
Έν άλλοις λόγοις τό εκάστοτε επικρατούν status τών 
ορθοδόξων στην λατινοκρατούμενη Παλαιστίνη, γιά 
δύο περίπου αιώνες, ενθαρρύνει ή αποθαρρύνει τήν 
ιερά αποδημία τών "Ανατολικών χριστιανών. 

'Από τά τέλη τού 13ου αΐώνα ή περιοχή τής 
Παλαιστίνης περνάει στην κατοχή τών Μαμελού-
κων, Κιρκασίων στην καταγωγή (δηλαδή άπό τήν 
περιοχή τού Καυκάσου), πρώην μισθοφόρων τού 
σουλτάνου τής Αιγύπτου. 

Ύπό τους Μαμελούκους τής Αιγύπτου ή θέση 
τών ορθοδόξων σχετικά βελτιώνεται. Σέ αυτό συμ
βάλλουν: α) ή αντιπαλότητα καί ή καχυποψία προς 
τους Δυτικούς εφόσον ή απειλή μιας νέας σταυρο
φορίας στίς νεοπαγείς κτίσεις τους δέν έπαψε νά 

υφίσταται- καί β) οΐ σέ γενικές γραμμές φιλικές 

σχέσεις πού διατηρούν μέ τήν Κωνσταντινούπολη, 

εφόσον ή θαλάσσια οδός επικοινωνίας μέ τήν 

ζωτική γιά αυτούς περιοχή τού Καυκάσου, άπό 

οπού κατάγονται, περνούσε άπό τά στενά του Βο

σπόρου. 

Οι Λατίνοι μοναχοί, καί συγκεκριμένα τό τάγμα 

τών Φραγκισκανών, στό όποιο ανατέθηκαν οΐ εκ

κλησιαστικές δραστηριότητες τής Δυτικής 'Εκκλη

σίας στην Παλαιστίνη ύπό τήν ονομασία custodia 

Terrae Sanctae, παρά τή δυσμενή θέση στην οποία 

περιήλθε καί τους διωγμούς πού υπέστη ιδίως σέ 

περιόδους πολεμικών συγκρούσεων δέν φαίνεται 

νά εγκατέλειψε τήν 'Αγία Γή. 

Πάντως, παρά τή μνημονευθείσα βελτίωση του 

γενικότερου κλίματος, ούτε καί οΐ ορθόδοξοι φαί

νεται νά ευτύχησαν Ιδιαίτερα ύπό τήν κυριαρχία 

τών Μαμελούκων. Διατάγματα Μαμελούκων σουλ

τάνων πού σώζονται στό αρχείο τού πατριαρχείου 

Ιεροσολύμων μαρτυρούν αθρόες αυθαιρεσίες τών 

τοπικών διοικητών. 

Τά πράγματα επιδεινώθηκαν μέ τήν πτώση τής 
Κωνσταντινουπόλεως. "Οπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει ό πολύ καλά ενημερωμένος πατριάρχης 
Ιεροσολύμων Δοσίθεος Νοταράς στό μνημειώδες 
ιστορικό του έργο "Ιστορία τών έν Ίεροσολύμοις 
πατριαρχευσάντων" (πού γράφηκε στά τέλη τού 
17ου αιώνα), "άφ' ου οΐ 'Οθωμανοί τής Κωνστα
ντινουπόλεως εξουσίασαν, κατεφρονήθησαν οΐ 
Ρωμαίοι έν Ιερουσαλήμ". Καί συνεχίζει "Δια τό 
είναι τήν Παλαιστίνην ύπό τον σουλτάνον τής 
Αιγύπτου καί τους Ρωμαίους υπό τους 'Οθωμα
νούς, ούκ άπήρχοντο ευκόλως οί Χριστιανοί εις 
προσκύνησιν, όθεν καί οι πατριάρχαι ήσαν πτωχό
τατοι... καί ή εκκλησία τού 'Αγίου Τάφου καί τής 
Βηθλεέμ ούδεμίαν άνακαίνισιν ειχον... μήτε καν 
ιερά σκεύη καί άμφια ειχον... Οι πατριάρχαι εζων 
εργαζόμενοι ταΐς ίδίαις χερσί... μή έχοντες ούτε 
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έλεος οΰτε πρόσοδον καί δια τοϋτο ήκολούθησε 
καί τη κοινότητι των χριστιανών ενδοια, αφ' ης 
οσα τίκτονται οϊδασι πάντες". 

Ευεργετική κατά τήν εποχή αυτή άλλα καί κα-
θόλη τήν περίοδο της μαμελουκικής κυριαρχίας, 
υπήρξε ή παρουσία μοναχών, άλλα κυρίως ίκανοϋ 
αριθμού επώνυμων προσκυνητών άπό τό βασίλειο 
της Γεωργίας. Ή Ιδιαίτερη σχέση τών Γεωργιανών 
μέ τήν Παλαιστίνη καί κυρίως μέ τά Ιεροσόλυμα 
είναι παλαιά καί γνωστή: ή αγία γη συνδέεται μέ τίς 
μυθολογικές απαρχές της γεωργιανής εθνότητας, ή 
οποία φέρεται νά κατάγεται άπό τήν γενιά τοϋ 
Δαβίδ καί νά συγγενεύει μέ τήν Θεοτόκο. Όπως 
πολύ πρώιμα σημειώνει ό Κωνσταντίνος Πορφυρο
γέννητος στό De administrando imperio, "Δια δέ το 
κατάγεσθαι αυτούς, ως αυτοί λέγουσιν, εξ Ιερου
σαλήμ δια τό μεγάλην πίστιν εχουσιν έν αύτοΐς καί 
εν τω τάφω τοϋ Κυρίου ημών Τησοϋ Χρίστου, καί 
κατά τινάς καιρούς άφθόνως άποστέλλουσι χρήμα
τα τω πατριάρχη τής αγίας πόλεως καί τοις έκεϊσε 
χριστιανοϊς". Ή οντολογική σχέση Γεωργίας καί 
Ιεροσολύμων αναθερμαίνεται δταν οι αλλόθρη
σκοι, άλλα έθνοτικά συγγενείς Μαμελοϋκοι, κατα
λαμβάνουν τήν Παλαιστίνη. Έτσι, όπως πάλι ενδει
κτικά αναφέρει στό μνημονευθέν έργο ό Δοσίθεος 
Ιεροσολύμων, "[οΐ Ρωμαίοι ε ν τη Ιερουσαλήμ] 
μόνον είχον παρηγορίαν τους "Ιβηρας [^Γεωργια
νούς], επειδή οΐ σουλτάνοι τής Αιγύπτου ήσαν 
Κερκέτοι [δηλ. Κιρκάσιοι], Άβασγοί καί "Ιβηρες καί 
ήδυνήθησαν οί "Ιβηρες είναι ύπερασπισταί τών 
προσκυνημάτων καί τών μοναστηριών". 

Ό τερματισμός τής κατοχής τής Παλαιστίνης 
άπό τους Μαμελούκους τής Αιγύπτου καί ή κατά
ληψη τής Ιερουσαλήμ άπό τους 'Οθωμανούς, τό 
1517, αποτελούν τήν αφετηρία μιας νέας ιστορικής 
περιόδου γιά τό ορθόδοξο πατριαρχείο Ιεροσολύ
μων άλλα καί τήν απαρχή τής αναζωογόνησης τοϋ 
προσκυνηματικοϋ ρεύματος τών χριστιανών τής 
'Ανατολής. 

Ή ένταξη τής ανατολικής λεκάνης τής Μεσο
γείου στην οθωμανική επικράτεια συνετέλεσε στην 
αποκατάσταση τής ελεύθερης επικοινωνίας μέ τήν 
υπόλοιπη αυτοκρατορία, γεγονός πού διευκόλυνε 
τή διακίνηση καί τίς επαφές τών μοναχών τοϋ 
'Αγίου Τάφου μέ τόν ορθόδοξο κόσμο καί κατέ
στησε εύκολη άπό πλευράς εξωτερικών συνθηκών 
τήν αποδημία προσκυνητών στους ιερούς τόπους 
τής Παλαιστίνης. Ή επικοινωνία διευκολύνθηκε 
ακόμη περισσότερο μετά την κατάληψη καί τής 
Κύπρου άπό τους 'Οθωμανούς τό 1570, μιά καί τό 
νησί αποτελούσε, όπως θά δούμε, σημαντικότατο 
σταθμό στό ταξίδι γιά τήν Παλαιστίνη. 

Αφετέρου τό θεσμικό πλαίσιο ελέγχου τών 
ιερών τόπων, παράγων εξαιρετικά σημαντικός γιά 
τήν ανάπτυξη τοϋ προσκυνηματικοϋ κινήματος, 
κατέστη ιδιαίτερα ευνοϊκό γιά τους ορθοδόξους. 
Ό Οθωμανός σουλτάνος Σελίμ Α', αποδεχόμενος 
τό αίτημα τοϋ ορθόδοξου πατριάρχη Δωροθέου, 
άλλα προφανώς ακολουθώντας καί τήν τακτική τοϋ 
Μωάμεθ Β' τοΰ Πορθητή, αναγνώρισε τήν κυριό
τητα τών 'Ορθοδόξων στά κυριώτερα προσκυνήμα
τα τών 'Αγίων Τόπων καί παραχώρησε προνόμια 
καί φοροαπαλλαγές. 

Ποιος κατείχε τά νευραλγικής σημασίας αλλά 
καί τά δευτερεύονται προσκυνήματα τής Παλαιστί
νης τή στιγμή τής 'Οθωμανικής κατάκτησης δέν 
έχει ακόμη διευκρινισθεί. Γιά τή δυτική βιβλιογρα
φία οί "Αγιοι Τόποι ανήκαν κατά τή μεγάλη τους 
πλειοψηφία στά χέρια τής Custodiae Terrae Sanctae. 
'Αντίθετα, οι Έλληνες καί κατ' επέκταση οί ορθό
δοξοι ιστορικοί θέλουν τά προσκυνήματα, κατά τήν 
περίοδο τών Μαμελούκων, νά ανήκουν στους ορ
θοδόξους. 

Έδώ πρέπει νά υπογραμμισθεί μία προφανής 
αδυναμία τής διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά 
μέ τό θέμα τής κατά καιρούς υπαγωγής τών προ
σκυνημάτων. Τά επιστημονικά δημοσιεύματα τοϋ 
19ου άλλα καί τοϋ 20ου αιώνα τόσο δυτικών οσο 
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καί ορθόδοξων επιστημόνων δεν είναι άπηλλαγμέ-
να μεροληψιών, ιδεολογικών φορτίσεων καί σκο
πιμοτήτων. Στηρίζονται συχνά σε μονομερείς 
πηγές, πολλές φορές συνειδητά επιλεγμένες, πού 
νά "δικαιώνουν" τήν μία πλευρά, χωρίς νά συνεξε
τάζονται κριτικά μέ αρχειακές πηγές της άλλης, 
γεγονός πού οδηγεί ακόμη καί καλοπροαίρετα σέ 
στρεβλά καί αντιφατικά συμπεράσματα 

Πάντως ή απόφαση του σουλτάνου Σελίμ Α' 
πού ικανοποιούσε απόλυτα τους ορθοδόξους δέν 
έγινε αποδεκτή από τους Λατίνους. "Αν καί τό 
1527, ό Σουλεϋμάν Κανουνί επικύρωσε μέ φιρμάνι 
τό διάταγμα τού πατέρα του, λίγο αργότερα, τό 
1535, καί παρά τίς αντιδράσεις τών 'Ορθοδόξων, 
οι Φραγκισκανοί της Παλαιστίνης, αξιοποιώντας 
τους δρους τών γαλλοτουρκικών κυρίως διομολο
γήσεων απέκτησαν βαθμιαία τήν κυριότητα σέ 
ορισμένα προσκυνήματα. 

'Από τά μέσα τού 16ου αιώνα ό ανταγωνισμός 
Καθολικών καί 'Ορθοδόξων γιά τήν κατοχή τών 
προσκυνημάτων βαίνει αυξανόμενος καί παρακο
λουθεί τήν αύξηση στην ένταση τών σχέσεων 
'Ανατολικής καί Δυτικής εκκλησίας. Μία ένταση 
πού πυροδοτήθηκε μέ τή σύνοδο τού Τρέντο, τήν 
ανάρρηση στό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως 
τού Κυρίλλου Δουκάρεως (1620) καί τήν εκλεκτική 
προσέγγιση τού τελευταίου προς τά προτεσταντικά 
κράτη, καί τήν ίδρυση τής Sacra Congregatio de 
Propaganda Fide (1622). 

Στον χορό τού οξύτατου ανταγωνισμού, ό 

οποίος συστηματικά υποδαυλίζεται από τους 

διπλωματικούς αντιπροσώπους τών καθολικών 

χωρών στην 'Υψηλή Πύλη, εισέρχονται ήδη άπό 

τόν 16ο αιώνα καί οι 'Αρμένιοι. Πολεμικά γεγο

νότα, διπλωματικές σκοπιμότητες καί πολιτικές 

συγκυρίες ευνοούν κάθε φορά κάποιον από τους 

αντιμαχόμενους. Γιά δύο περίπου εκατονταετίες, 

ως τά μέσα τού 18ου αΐώνα, τά προσκυνήματα, 

κύρια καί δευτερεύοντα, αλλάζουν επανειλημμένα 
κατόχους. Ή παράθεση τών εναλλαγών θά συ
γκροτούσε μονότονο μακροσκελή κατάλογο. 

Ή σκόπιμη διατήρηση τής ρευστότητας στό 
Ιδιοκτησιακό καθεστώς τών προσκυνημάτων έδινε 
αναμφισβήτητα στην οθωμανική πύλη τήν διακριτι
κή ευχέρεια γιά διπλωματικούς ελιγμούς. Συγχρό
νως απέβαινε καί οικονομικά χρήσιμη, γεγονός 
πού έ'χει Ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί παρείχε τή δυνα
τότητα γιά τήν προσπόριση μεγάλων χρηματικών 
ποσών. 

Έτσι οΐ ιεροί τόποι γίνονται αντικείμενο συ
στηματικού πλειστηριασμού, μέ εναλλασσόμενους 
πλειοδότες κάθε φορά τους 'Ορθοδόξους, τους 
Καθολικούς ή τους 'Αρμενίους, εφόσον ή έκδοση 
διαταγμάτων άπό τήν οθωμανική διοίκηση γιά τήν 
αναγνώριση τής κατοχής τους εξαρτάται κατά κύριο 
λόγο άπό τό υψος τών καταβαλλομένων ποσών 
στό σουλτανικό ταμείο. Σύμφωνα μάλιστα μέ μαρ
τυρία τού Δοσιθέου Ιεροσολύμων, τά ποσά πού 
απαιτούντο γιά τήν έκδοση ενός διατάγματος ήταν 
διπλάσια άπό εκείνα πού κατεβάλλοντο στό ταμείο 
τού σουλτάνου, εξαιτίας τής παρεμβάσεως μεσαζό
ντων αξιωματούχων τής οθωμανικής διοικήσεως. 

'Ενδεικτικά είναι κάποια παραδείγματα άπό τόν 
17ο αιώνα. Ό σουλτανικός ορισμός τού 1630, μέ 
τόν οποίο ό "Αγιος Τάφος καί ό ναός τής Άποκα-
θήλωσης στά Ιεροσόλυμα καί ό ναός τής Γεννή
σεως στή Βηθλεέμ αποδόθηκαν στους Φραγκισκα-
νούς, κόστισε στον πρέσβη τής Γαλλίας 12.000 
χρυσά ωλωρία πού καταβλήθηκαν στό ταμείο τού 
σουλτάνου καί 25.000 γρόσια τά όποια δόθηκαν 
στον μεγάλο βεζύρη. 

Τό φιρμάνι, μέ τό όποιο ό ορθόδοξος πατριάρ
χης Ιεροσολύμων Θεοφάνης ανακτούσε τήν 
κυριότητα τών προσκυνημάτων τρία χρόνια αργό
τερα, τό 1634, εκδόθηκε έναντι υπέρογκου ποσού, 
τού οποίου όμως τό υψος δέν καθορίζεται. Συγ-
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χρόνως δμως αναλήφθηκε ή υποχρέωση νά κατα-
βάλονται ετησίως 420 βενετικά φλωρία στό τέμε
νος τοϋ 'Αχμέτ. Τό τέλος αυτό συνεχιζόταν νά 
καταβάλλεται εξήντα χρόνια αργότερα, δπως μαρ
τυρεί ό Δοσίθεος Νοταράς. Τόν 'ίδιο χρόνο, ή διέ
νεξη μέ τους 'Αρμενίους' γιά τήν αποκλειστικότητα 
της τελετής γιά τήν άφή τοϋ 'Αγίου Φωτός στον 
ναό τής Αναστάσεως, κόστισε στους 'Ορθοδό
ξους 50.000 φλωρία. 

Δύο χρόνια αργότερα, τό 1636, νέο διάταγμα 
πού προκλήθηκε μέ τήν επέμβαση τής Γαλλίας, 
επανέφερε τά προσκυνήματα στην κατοχή των 
Αατίνων καί κόστισε 25.000 φλωρία. Τό 1637, 
30.000 ρεάλια στάθηκαν αρκετά γιά νά επιστρέ
ψουν τά προσκυνήματα στή δικαιοδοσία των 'Ορ
θοδόξων. 

Στή δεκαετία τοϋ 1650 ό πατριάρχης Πάίσιος, 
μολονότι δαπάνησε 100.000 γρόσια δέν κατάφερε 
νά αποτρέψει τήν υπαγωγή τής μονής τοϋ 'Αγίου 
'Ιακώβου στή δικαιοδοσία των 'Αρμενίων. 

Όπως γίνεται κατανοητό ή αντιμετώπιση τοϋ 
προβλήματος τής κατοχής των προσκυνημάτων 
απαιτούσε τεράστια χρηματικά κονδύλια, γεγονός 
πού οδήγησε τό ορθόδοξο πατριαρχείο σέ διαρκή 
οικονομική αιμορραγία. Καί ή διελκυστίνδα αυτή, 
μέ λιγοστές περιόδους ύφέσεως, θά συνεχισθεί ως 
τά μέσα τοϋ 18ου αιώνα. 

Ή διατήρηση τής κατοχής των προσκυνημάτων, 
πού είχε άμεσο αντίκτυπο στό προσκυνηματικό 
κίνημα, δέν ήταν τό μόνο πρόβλημα πού έπρεπε νά 
αντιμετωπισθεί. Σεβαστό ήταν τό κόστος των 
δαπανών γιά τή συντήρηση τών πολυπληθών ναών 
καί μονών τής περιοχής. Οΐ έπισκευαστικές εργα
σίες αποτελούσαν θέμα άμεσης προτεραιότητας, 
εφόσον ήταν συνυφασμένες μέ τό καθεστώς ιδιο
κτησίας τών κτιριακών συγκροτημάτων. Όποιος 
επισκεύαζε ακόμη καί τό παραμικρό τμήμα κτιρίου 
ήγειρε αυτομάτως καί δικαιώματα κατοχής. Χαρα

κτηριστικό παράδειγμα παραδίδει πάλι ό Δοσίθεος 
στην Ιστορία του: Μετά τόν θάνατο τού πατριάρχη 
Παΐσίου, καί ένόσο ό θρόνος έχήρευε, στίς αρχές 
τοϋ 1661, ό επίτροπος τοϋ Πατριαρχείου Λαυρέ
ντιος, είτε επειδή εξαπατήθηκε, ε'ίτε επειδή χρηματί-
σθηκε, επέτρεψε στους "Φράρους" νά σκεπάσουν 
μέ καστρομύλι τό σαθρωμένο δώμα τού 'Αγίου 
Λίθου μέσα στον ναό τής 'Αναστάσεως. "'Αλλ' 
αυτοί", δπως αναφέρει, "ούχ ησύχασαν μέχρι τού
του. Ίδιοποιησάμενοι γαρ αυτόν, τού λοιπού εν 
ταϊς έορταϊς έτίθουν έκεϊ μανουάλια μετά κηρίων". 

Δέν είναι τυχαίο δτι μετά τή μεγάλη πυρκαγιά 

τού 1808 πού κατέστρεψε τόν ναό τής 'Αναστάσε

ως, ό Έλληνας πατριάρχης Πολύκαρπος καί οΐ 

Άγιοταφίτες μέ ιδιαίτερη επιμονή επεδίωξαν καί 

επέτυχαν τήν έ'κδοση φιρμανίου, βάσει τού οποίου 

μόνον αυτοί ανέλαβαν τίς δαπάνες γιά τήν ανοικο

δόμηση τού κατεστραμμένου ναού. 

Τέλος, δέν ήταν ευκαταφρόνητα τά ποσά πού 
απαιτούνταν γιά τίς λειτουργικές δαπάνες τής 
Άγιοταφικής 'Αδελφότητας καί τή διατήρηση τής 
ομαλής ροής τοϋ προσκυνηματικοϋ ρεύματος προς 
τήν Παλαιστίνη. Ή απρόσκοπτη διεξαγωγή τοϋ 
προσκυνήματος, πού απαιτούσε τήν έ'κδοση σουλ
τανικών φιρμανιών καί άλλων εγγράφων τής 
οθωμανικής διοίκησης, φαίνεται νά υπήρξε ιδιαίτε
ρα δαπανηρή. Μεγάλος αριθμός άπό τά σωζόμενα 
ως σήμερα τουρκικά έγγραφα, που χρονολο
γούνται άπό τόν 16ο αΐώνα, αναφέρονται στην 
προστασία τών προσκυνητών από αυθαίρετα τέλη 
κατά τήν άφιξη καί αναχώρηση άπό τήν Παλαιστί
νη, άπό φορολόγηση τών προσκομιζόμενων 
δωρεών καί τών προσωπικών αντικειμένων, άπό 
παράνομα διόδια ή τέλη πού εισπράττονταν κατά 
τίς μετακινήσεις τους στίς βιβλικές πόλεις καί τήν 
είσοδο τους στά προσκυνήματα, κ. ά. 

Ή διατήρηση λοιπόν τών προσκυνημάτων, πού 

είχε αναχθεί σέ μείζον θρησκευτικό θέμα καί οχι 

ι?103 



Το ΤΑΞΊΔΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΊΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟΥΣ ΝΕΌΤΕΡΟΥΣ ΧΡΌΝΟΥΣ 

μόνον, εξαρτιόταν άμεσα άπό την άντληση οικο
νομικών πόρων πού αυξάνονταν γεωμετρικά σε 
περιόδους όξυνσης των ανταγωνισμών, όπως 
άδρομερώς περιγράφηκαν παραπάνω. 

Καί οΐ πόροι αυτοί θά αναζητηθούν άπό τήν 
Σιωνίτιδα εκκλησία στην ελεημοσύνη του ορθό
δοξου κόσμου, στην ί'δρυση καί αξιοποίηση μετο
χιών καί στην ενίσχυση του προσκυνηματικού κι
νήματος. 

Είναι γνωστό οτι ή ελεημοσύνη στον χώρο της 
τουρκοκρατούμενης η λατινοκρατούμενης ορθό
δοξης 'Ανατολής λαμβάνει, Ιδίως άπό τόν 16ο 
αιώνα, τή μορφή του θεσμού τής ζητείας. 

Ώς ζητεία πρέπει νά νοηθεί ή προαιρετική 
εισφορά εις χρήμα ή εις είδος πού καταβάλλεται εκ 
μέρους τών πιστών γιά τήν ενίσχυση κάποιου εκ
κλησιαστικού ιδρύματος. Οΐ διενεργούντες τή 
ζητεία μοναχοί ταξιδεύουν γιαυτό καί τό διακόνη-
μα τής περιοδείας τους ονομάζεται ταξίδιον καί οΐ 
ϊδιοι ταξιδιώτες. Μέ τόν ϊδιο ορο, άπό τον 17ο 
αΐώνα, ώς ταξίδιον προσδιορίζεται καί ή γεωγραφι
κή περιοχή μέσα στην οποία διενεργείται ή ζητεία. 
Αυτή συμπίπτει σχεδόν πάντα μέ τά όρια τής εκ
κλησιαστικής δικαιοδοσίας μιας ή περισσότερων 
όμορων μητροπόλεων. Όμοειδεϊς διευθετήσεις γιά 
τίς μετακινήσεις τών μοναχών τους, μέ μικρές δια
φοροποιήσεις, φαίνεται νά έχουν κάνει ολα τά 
μεγάλα προσκυνηματικά κέντρα τής 'Ανατολής 
(Άγιον Όρος, μονή τού Σινά). 

Οι ταξιδιώτες μοναχοί έρχονται σέ άμεση επα
φή μέ τους πιστούς, κηρύττουν στους ναούς, τε
λούν ΐεροπραξίες, πληροφορούν γιά τή δεινή κα
τάσταση στην οποία έχει περιέλθει ή μονή τους, 
συλλέγουν καί καταγράφουν στά κατάστιχα τής 
ζητείας τά ονόματα καί τίς προσφορές εις χρήμα ή 
εις είδος. Τά ονόματα τών δωρητών αντιγράφονται 
προς μνημόνευση στά αντίστοιχα βιβλία παρρη-
σιών ή προθέσεων τής κυρίαρχης μονής. Τό περιε

χόμενο τών κατάστιχων τής ζητείας καί τών βι

βλίων Προθέσεως δίνει μία ασφαλή καί ανάγλυφη 

εικόνα τής γεωγραφικής εμβέλειας τής ζητείας, 

άλλα καί τής αίγλης μιας μονής. 

Ό μηχανισμός καί οι πρακτικές τής ζητείας 
αναπτύχθηκαν σχεδόν ομοιόμορφα άπό ολα τά 
εκκλησιαστικά ιδρύματα τής ορθόδοξης 'Ανατο
λής, ωστόσο στην περίπτωση τού πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων βρήκε τήν τέλεια εφαρμογή της καί 
εξελίχθηκε σέ έναν μαζικό θεσμό μέ ευρύτατη 
λαϊκή βάση. Σύμφωνα μέ τίς ώς τώρα γνωστές 
μαρτυρίες, τόν θεσμό τής ΐεροσολυμίτικης ζητείας 
γιά τήν οικονομική ενίσχυση τού πατριαρχείου 
χρησιμοποίησε σέ ευρεία έκταση ό πατριάρχης 
Γερμανός (1537-1579). Αυτός πρώτος ηρξατο πε-
ριοδεύειν τόπους καί επαρχίας ελέους χάριν παρά 
τών χριστιανών. Ωστόσο ώς τά μέσα τού 17ου αϊ. 
ή ζητεία διενεργείται μάλλον περιστασιακά, χωρίς 
οργανωμένο πλαίσιο καί συγκεκριμένες οδηγίες. 
Άπό τήν εποχή αυτή όμως ό θεσμός σταδιακά 
μορφοποιείται, διενεργείται μέ βάση καθορισμέ
νους κανόνες, σέ ταξίδια σαφώς προσδιορισμένα 
γεωγραφικά καί γιά συγκεκριμένο χρονικό διάστη
μα. Ή πλήρης ανάπτυξη καί ή μορφοποίηση τού 
θεσμού οφείλει πολλά στον πατριάρχη Δοσιθέο 
Νοταρά (1669-1707), ιεράρχη μέ εξαιρετικές διοι
κητικές καί οργανωτικές ικανότητες. 

Ή επιτυχία του δέν συνίσταται μόνο στό οτι 

συνέβαλε στην οικονομική επιβίωση τών προσκυ

νημάτων καί στή διατήρηση τής διαχείρισης τους 

σέ μεγάλο ποσοστό άπό τους ορθοδόξους. Πέραν 

τών οικονομικών παραμέτρων δημιούργησε ενα 

πλέγμα συλλογικών καί προσωπικών σχέσεων καί 

δεσμών, μέ αμφίδρομες επιρροές καί επιδράσεις. 

Ό δεύτερος παράγοντας οικονομικής επιβιώ

σεως τών προσκυνημάτων ήταν τά μετόχια. Καθο

ριστικό ρόλο στή δημιουργία τους άπό τόν 16ον 

αιώνα διαδραματίζει ό θεσμός τής ζητείας. Όπως 
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προαναφέρθηκε οί προσφορές των πιστών δέν 
ήταν μόνο χρηματικές. Πολλές φορές αφιερώνο
νται σπίτια, εργαστήρια, αγροτικές εκτάσεις, αμπε
λώνες, χωράφια καί οπωροφόρα δένδρα. Ή συχνή 
παρουσία τών ταξιδιωτών μοναχών καί ή ειδική 
σχέση πού αναπτύσσεται μέ ορισμένους οικισμούς 
συχνά καταλήγει στην αφιέρωση ενός ναοϋ ή ενός 
παρηκμασμένου μονυδρίου στά όρια τοϋ οίκισμοϋ, 
μαζί μέ τίς ιδιοκτησίες τους. Ή δωρεά αυτή συ
γκροτεί καί τόν αρχικό πυρήνα ενός νέου μετο-
χιοΰ. Περαιτέρω δωρεές, αγορές καί ανταλλαγές 
δημιουργούν έναν ενιαίο χώρο αξιοποιήσιμο 
οικονομικά. "Η σταδιακή αυτή μετάβαση άπό τή 
ζητεία σέ μία μονιμότερη αστική ή ήμιαγροτική 
οικονομική εγκατάσταση, αποτελεί φαινόμενο 
πολύ συχνό κυρίως στον 17ο καί 18ο αιώνα καί 
απέδωσε στά προσκυνήματα της Παλαιστίνης 
εντυπωσιακά μεγάλον αριθμό μετοχιών. Στά τέλη 
τού 18ου αιώνα είναι διεσπαρμένα σέ μία ευρύτατη 
γεωγραφική περιοχή άπό τόν Πόντο ως τά 'Ιόνια 
νησιά καί άπό τή Μολδοβλαχία ως τήν Κρήτη καί 
τήν Κύπρο. 

Ζητεία καί μετόχια φαίνεται νά βρίσκονται σέ 
άμεση συνάφεια μέ τήν ΐεροαποδημία, καί συνέβα
λαν καθοριστικά στην διόγκωση τού προσκυνήμα
τος στους Αγίους Τόπους. Οί Άγιοταφίτες ταξι
διώτες καί διακονητές τών μετοχιών, περιερχόμε-
νοι κατά τακτά χρονικά διαστήματα σέ πόλεις καί 
χωριά, συνεγείρουν τους πιστούς περιγράφοντας 
παραστατικά τους τόπους τού επίγειου βίου τού 
Χριστού άλλα καί της Θεοτόκου καί τών ιερών 
προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης, έκκαίουν τήν 
ευλάβεια αφηγούμενοι θαυμαστές εμπειρίες καί 
πείθοντας γιά τήν υψίστη ψυχική ωφέλεια καί 
ευλογία πού έπιδαψιλεύονται στον προσκυνητή καί 
τήν οικογένεια του. Τά μετόχια είναι σταθμοί μόνι
μης πληροφόρησης γιά τή διεξαγωγή τού μακρού 
καί επίπονου προσκυνηματικού ταξιδιού ή λειτουρ
γούν ως διαμετακομιστικά κέντρα προσκυνητών. 

Τέτοια είναι ή περίπτωση τού μετοχιού της Σμύρ

νης, τό όποιο λειτουργεί ως σταθμός συγκέντρω

σης καί προώθησης μέ πλοία προς τήν Παλαιστίνη 

τών χατζήδων της Δυτικής Μικρός Ασίας. Μονα

χοί της ζητείας ή οικονόμοι μετοχιών αναλαμβά

νουν συχνότατα τόν ρόλο ταξιδιωτικού συνοδού 

σέ μεγάλες ομάδες προσκυνητών (1662 Σεπτεμ
βρίου 23 + Θεού εύδοκούντος ήλθεν ό άγιος πρω-
τοσύγγελος παπά κυρ Δανιήλ άπό το ταξίδι Παρα-
δουνάβου...· + Οί χατζήδες όπου ήλθαν μέ τον 
πρωτοσύγγελον, ελάβαμεν ελεημοσύνην γρόσια 
123...' [1669 Μάρτιος] Άπό χατζήδες οπού ήλθαν 
με τον παπα Μακάριον ελάβαμε με τήν όλότη 193 
[γρόσια]). 

Οί πληροφορίες τών αρχειακών πηγών γιά τήν 
εξέλιξη τού προσκυνηματικού φαινομένου στον 
15ο καί 16ον αΐώνα είναι πενιχρές καί αποσπα
σματικές καί ασφαλώς αντικατοπτρίζουν τίς περιο
ρισμένες δυνατότητες της ορθόδοξης κοινωνίας 
της τουρκοκρατούμενης Ανατολής νά εντάξει στά 
πνευματικά ενδιαφέροντα της τήν ιερά αποδημία. 
Οί μαρτυρίες πληθαίνουν Ιδιαίτερα μετά τά μέσα 
τού 17ου αιώνα: οικονομικά κατάστιχα τού πα
τριαρχείου Ιεροσολύμων, κώδικες καταγραφής 
προσκυνητών αν καί οχι σέ αδιάσπαστη χρονολο
γική συνέχεια, αλληλογραφία μέ μετόχια καί 
Άγιοταφίτες ταξιδιώτες επιτρέπουν νά εξετάσουμε 
τήν εξέλιξη της ΐεραποδημίας. Μολονότι ή έρευνα 
τού φαινομένου βρίσκεται ακόμη σέ αρχικά στάδια 
μπορούμε νά επισημάνουμε ορισμένες πτυχές του. 

Οί διακυμάνσεις καί αυξομειώσεις στους ρυθ

μούς της ΐεραποδημίας στους μεταβυζαντινούς 

χρόνους ασφαλώς δέν μπορούν ακόμη νά χαρτο

γραφηθούν. 'Ωστόσο είναι δυνατόν νά επισημαν

θούν ορισμένοι καθοριστικοί παράγοντες πού τίς 

επηρεάζουν. 

Θεαματική αυξητική τάση προς ΐερά αποδημία 

είναι ιδιαίτερα εμφανής στον 17ο αιώνα, χρονική 
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περίοδο πού συστηματοποιείται ή ζητεία καί πληθαί
νουν τά μετόχια καί συμπίπτει με τά χρόνια των 
οξύτατων ανταγωνισμών με τή Δυτική 'Εκκλησία 
για τήν κατοχή των προσκυνημάτων. Είναι προφα
νές οτι ό κίνδυνος νά περιέλθουν οΐ άγιοι τόποι στά 
χέρια τών "αιρετικών" έξάπτει τό ορθόδοξο φρό
νημα, καί κινητοποιεί τους πιστούς νά θέσουν στίς 
άμεσες προτεραιότητες τήν ιερά αποδημία. Αντίθετα 
ή ροή προσκυνητών, σέ τοπικό τουλάχιστον επίπε
δο, φαίνεται νά επηρεάζεται αρνητικά άπό δυσμε
νείς εξωτερικούς παράγοντες καί κυρίως εξ αιτίας 
πολεμικών γεγονότων. "Ετσι, λόγου χάριν, κατά τή 
διάρκεια του Κρητικού πολέμου (1645-1669) άπό τά 
κατάστιχα τών προσκυνητών απουσιάζουν 
παντελώς ονόματα Κρητών προσκυνητών. Πά τόν 
'ίδιο λόγο μειώνεται δραματικά ό αριθμός τών 
Πελοποννησίων χατζήδων πού αποδημούν στην 
'Αγία Γη στά χρόνια τού Βενετοτουρκικού πολέμου, 
πού άρχισε μέ τήν κατάληψη της Πελοποννήσου 
άπό τους Βενετούς τό 1685 καί έληξε μέ τήν ανακα
τάληψη της άπό τους Τούρκους τό 1715. 

Οΐ πηγές επιτρέπουν ακόμη νά σκιαγραφήσου
με μέ ικανοποιητική σαφήνεια τήν εποχή, τή διάρ
κεια καί τό δρομολόγιο πού ακολουθεί γιά τό προ
σκύνημα ένας ορθόδοξος Οθωμανός υπήκοος, μιά 
καί αυτός μόνον μαρτυρεϊται σχεδόν αποκλειστικά 
σέ αυτές. Είναι Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ή απουσία 
Ρώσων προσκυνητών άπό τόν 15ο ως τόν 18ο 
αιώνα. Ή πολυπληθέστερη ορθόδοξη καί υπό 
ομόδοξους ηγεμόνες χώρα είναι παρούσα στην 
Παλαιστίνη μόνον μέ λιγοστούς έμπορους καί 
ακόμη λιγότερα μέλη της ρωσικής αριστοκρατίας. 
Δέν είναι τυχαίο οτι ή διαπίστωση αυτή βρίσκεται 
σέ πλήρη συμφωνία μέ τή σταθερή γιά αιώνες 
ρωσική πολιτική, πού δέν επέτρεπε, σέ κανένα ίερό 
καθίδρυμα της Ανατολής πού έ'δρευε στην αλλό
θρησκη οθωμανική επικράτεια μέ τήν οποία οΐ 
σχέσεις κατά καιρούς κάθε άλλο παρά χαρακτηρί
ζονται ως ειρηνικές, νά αναπτύξουν αυτόνομες 

ΕΩΣ ΤΟΥΣ ΝΕΌΤΕΡΟΥΣ ΧΡΌΝΟΥΣ 

οικονομικές δραστηριότητες, όπως ή ζητεία ή ή 
απόκτηση μετοχιών. 

Ή χρονική διάρκεια τοϋ προσκυνήματος 
ασφαλώς σχετιζόταν άμεσα μέ τίς οικονομικές 
δυνατότητες τού προσκυνητή. Τό συντομότερο 
προσκύνημα διαρκούσε τρεις ως τέσσερεις περίπου 
μήνες, άπό τόν Φεβρουάριο ως τόν Μάιο, ώστε νά 
συμπέσει μέ τή μεγάλη ορθόδοξη εορτή της αφής 
τοϋ 'Αγίου Φωτός καί τοϋ Πάσχα. Συνηθέστατα ή 
αποδημία διαρκούσε ενα περίπου εξάμηνο. "Αρχιζε 
νωρίτερα, άπό τά τέλη Νοεμβρίου, ώστε νά συμπε
ριλάβει καί τήν εορτή τών Χριστουγέννων. Δέν 
είναι λίγες όμως οΐ περιπτώσεις πού τό ταξίδι 
εκτεινόταν σέ ακόμη μεγαλύτερο διάστημα, φθά
νοντας τό έ'να έτος. 

Προτιμητέα διαδρομή γιά τή συντριπτική πλειο
ψηφία τών προσκυνητών ήταν ή θαλάσσια. Παρά 
τους κινδύνους πού εγκυμονούσε ή θάλασσα, τό 
ταξίδι μέ τά ιστιοφόρα της εποχής εθεωρείτο τό 
πλέον ασφαλές. Άπεφεύγετο ή επικίνδυνη καί 
επίπονη διέλευση άπό τους χερσαίους δρόμους 
της Μικρός 'Ασίας καί τίς αφιλόξενες περιοχές τής 
Συρίας. Ή ληστεία ήταν άλλωστε ενδημικό φαινό
μενο στίς περιοχές αυτές. 

'Εκτενές αυτόγραφο σημείωμα τού ίδρυτοϋ καί 
ηγουμένου τής μονής 'Αγίων Πάντων στην 'Αχαΐα 
Νεκταρίου, ό όποιος μέ μικρή ομάδα προσκυνητών 
αναχώρησε γιά χατζηλίκι άπό τήν μονή του στά 
1739-1740, περιγράφει λεπτομερειακά ενα τυπικό 
πολύμηνο προσκυνηματικό δρομολόγιο: 

1730 Ιουλίου 10. Έμισέψομεν διά τήν Άγίαν 
Ιερουσαλήμ... πηγαίνοντας είς Δροπολιτζά... Έμι-
σεύσαμεν από τήν Δροπολιτζά πρώτη Αύγουστου 
καί επήγαμεν είς το Κύβερι καί έκάμαμεν ημέρας 
εξι. Καί έμισεύσαμεν από το Κύβερι εξι Αυγούστου 
καί επήγαμεν είς το Άνάπλι... Καί οπό το Άνάπλι 
επήγαμεν εις Σπέτζες... Είτα είς τήν "Υδραν... Καί 
άπό εκεί είς τήν Τζια Καί από εκεί είς τά Πούρα... 
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Kai ήλθαμεν εις την "Ανδρον... Kai έδιάβημεν το 

κανάλι της Χίου και εφθάσαμεν είκοσι Αύγουστου 

μέ το νά μας έκράτησαν οι καιροί εξω. Kai τη 

εικοστή τετάρτη Αύγουστου εφθάσαμεν στην Χίο. 

Έμισευσαμεν από την Χίο εικοσιοκτώ με ταρτάνα 

φραντζέζικην έδώσαμεν ναύουλον ριάλια πέντε. 

Είκοσι εννέα Αυγούστου εφθάσαμεν στην Έφε-

σον, είς το μέρος της 'Ανατολής. Την πρώτην 

Σεπτεμβρίου είμεστεν στην Κώ. Δύο τού παρόντος 

εϊμεστεν στην Ρόδο, κάστρον μεγάλον καί φοβε-

ρόν. Τέσσαρες Σεπτεμβρίου έμισευσαμεν από την 

Ρόδο καί έπλεύσαμεν τά μεγάλα εκείνα καί φοβε

ρά πελάγη. Έκάμαμεν στο "Αρζηπέλαγο ήμερόνυ-

κτα 4, οπού δεν εϊδαμεν στεριάν καί αέρας πρίμος, 

μίλια 500, καί τη έβδομη τού παρόντος εφθάσαμεν 

στην Κύπρο, Παρασκευή βράδυ. Καί το Σάββατο, 

οκτώ Σεπτεμβρίου, έπήγαμεν είς τον ναόν τού τε

τραημέρου Λαζάρου καί έλειτουργήθημεν... Είτα 

έμισευσαμεν από τήν Κύπρο ήμερα Κυριακή δέκα 

Σεπτεμβρίου δια τήν Ίόππην ήγουν τον Γιάφα. 

Έσώσαμεν στον Γιάφα 13 τού αυτού. 

Ή αναχώρηση της ομάδας άπό τήν 'Αγία Γη 

έγινε πάλι άπό τήν Γιάφα στίς 14 'Απριλίου του 

επομένου έτους, 1740, λίγο μετά τήν εορτή του 

Πάσχα, πάλι μέ φραντζέζικο καράβι καί μέ ναϋλο 

ώς τήν Χίο εϊκοσι δύο γρόσια. Τό δρομολόγιο της 

επιστροφής είναι περίπου τό ίδιο: Μύρα της Λυ

κίας, Ρόδος, Κως, Λέρος, Σάμος, Χίος. Ή συνέ

χεια όμως τού ταξιδιού ώς τήν Πελοπόννησο, μέ 

ελληνικό καράβι αυτή τή φορά (ύδραίικο), είναι πιό 

πολύπλοκο καί φαίνεται νά εξυπηρετεί πρωταρχικά 

τίς εμπορικές ανάγκες τού πλοίου καί κατά δεύτερο 

λόγο εκείνες των προσκυνητών: Χίος, Ικαρία, Μύ

κονος, "Ανδρος, Νάξος, Πάρος (προσκύνημα στον 

ναό της Έκατονταπυλιανής), Τήνος, Σύρος, Πού

ρα, Τζια, Ύδρα, Σπέτσες. Ή ομάδα άφίχθηκε στό 

λιμάνι τής αναχώρησης, τό Ναύπλιο, στίς 28 Αυ

γούστου. 

Ή άκρως διαφωτιστική μαρτυρία τού Νεκταρί

ου, σέ συνδυασμό μέ πληροφορίες άπό άλλες 

αρχειακές πηγές, άπό τίς όποιες δέν διαφορο

ποιείται κατά πολύ, επιτρέπει τή σκιαγράφηση τής 

κύριας προσκυνηματικής διαδρομής, τής διάρκειας 

αλλά καί τών συνθηκών τού ταξιδιού. 

Τό δρομολόγιο φαίνεται νά περιλαμβάνει σχε

δόν πάντοτε τά νησιά τού 'Ανατολικού Αιγαίου 

καί τά παράλια τής Μ. 'Ασίας, ενώ ή Χίος άλλα καί 

ή Σμύρνη, όπως γνωρίζουμε άπό πολυπληθείς 

πηγές, αποτελούν τό δίδυμο τών κατεξοχήν πορ

θμείων τών προσκυνητών στον πλου τους προς 

τήν Παλαιστίνη. Επόμενοι σταθμοί είναι ή Ρόδος 

ή ή Άττάλεια καί σχεδόν πάντα ή Κύπρος, προσ

φιλής τόπος γιά ενα σύντομο προσκύνημα στον 

τάφο 'Αγίου Λαζάρου στή Λάρνακα καί στά κοντι

νά μοναστήρια. Τελικός προορισμός είναι τό λιμά

νι τής Ίόππης (Γιάφας), δπου οι προσκυνητές 

αναπαύονται γιά λίγες μέρες στή μονή τού 'Αγίου 

Γεωργίου, πρίν αρχίσουν τήν ανηφορική όδοιπορία 

προς τά 'Ιεροσόλυμα Σπανιότερη, αλλά όχι ασυ

νήθης, διαφοροποίηση τού δρομολογίου μετά τήν 

Κύπρο είναι ή διέλευση άπό τό λιμάνι τής Δαμιέτ-

της (στό Ταμιάθι τών πηγών) στην Α'ίγυπτο, πού 

δίνει όμως τή δυνατότητα στον τολμηρό προσκυ

νητή νά περιλάβει στους προορισμούς του καί τή 

μονή τού Σινά. 

Δέν είναι γνωστή ώς τώρα καμμία μαρτυρία, 

στην χρονική περίοδο πού εξετάζουμε, γιά προ-

σκυνηματικό ταξίδι στην Παλαιστίνη μέ επί τούτοις 

ναυλωμένα καράβια. Ή έννοια τού αμιγώς έπιβα-

ιικοϋ πλοίου είναι ανύπαρκτη τήν εποχή αυτή. Οί 

αριθμοί, άλλωστε, τών μετακινούμενων προσκυ

νητών σέ κάθε πλοίο είναι μικροί καί δέν συνηγο

ρούν προς αυτό. Τό καράβι είναι κατά κανόνα 

εμπορικό καί συνδυάζει τή μεταφορά προσκυνητών 

μέ δοσοληψίες στά λιμάνια σταθμούς τής Άνατο-

λικής Μεσογείου. Καί οι προσκυνητές πρέπει νά 
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ακολουθήσουν τό πρόγραμμα πλεύσεως του καρα
βιού. Είναι ενδεικτικό, οτι άπό την ένδεκάμηνη 
αποδημία της πελοποννησιακής ομάδας του Νε
κταρίου, οΐ έξι μήνες καταναλώθηκαν στά λιμάνια 
της εμπορικής διαδρομής καί μόνον πέντε αφιερώ
θηκαν στά σεβάσματα της 'Αγίας Γης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες των "Προσκυνητα-
ρίων", μετά τήν άφιξη τους στην Ιερουσαλήμ, οί 
προσκυνητές διενέμοντο προς φιλοξενία στά 
εγκατεσπαρμένα στην πόλη της Ιερουσαλήμ ορ
θόδοξα μοναστήρια. Στή μονή 'Αρχαγγέλων, μο
ναστήρι μέγα, διέμεναν οί άνδρες προσκυνητές 
πού ταξίδευαν μόνοι τους (κονεύουν όλον άνδρες 
χατζήδες πολλοί), ενώ οί χατζήδες πού πραγματο
ποιούσαν οικογενειακό προσκύνημα (χατζήδες με 
γυναίκες) διέμεναν στίς μονές τών 'Αγίων 'Απο
στόλων καί τού 'Αγίου Δημητρίου. Αόγω της μα
κράς παραμονής μετέφεραν μαζί τους πλήθος προ
σωπικών αντικειμένων άλλα καί τρόφιμα καί εφό
δια γιά τή συντήρηση τους, ώστε ή εγκατάσταση 
τους νά θυμίζει προσφυγικό καταυλισμό. 

Τό προσκύνημα άρχιζε μέ τήν εγγραφή στον 
κατάλογο προσκυνητών του πατριαρχείου 'Ιερο
σολύμων, στό όποιο κατέβαλαν μικρής αξίας συν
δρομή (φιλότιμον), συνήθως ένα γρόσι στον 17ο 
καί στίς αρχές τού 18ου αιώνα. Πρώτος σταθμός 
τής Ιεράς περιήγησης ήταν ό ναός τής 'Αναστάσε
ως, πού περικλείει τους πραγματικούς καί συμβολι
κούς τόπους τού θείου πάθους καί ακολουθούσαν 
τά άλλα Ιερά σεβάσματα καί τά μοναστήρια τής 
Πόλης. Τό προσκύνημα συνεχιζόταν στά έκτος τής 
'Αγίας Πόλεως μέρη τής Παλαιάς καί Καινής Δια
θήκης: στή βασιλική τής Γεννήσεως στή Βηθλεέμ, 
στή μονή τού 'Αγίου Σάββα καί πάντοτε στον πο
ταμό 'Ιορδάνη, οπού γινόταν καί ή τελετή τής συμ
βολικής βάπτισης. 

Τά Προσκυνητάρια τών 'Αγίων Τόπων, ευρέως 
διαδεδομένοι "τουριστικοί οδηγοί" τού προσκυνή
ματος, οριοθετούν τους τόπους περιήγησης τών 

πιστών. Πρόκειται γιά βιβλία μικρού σχήματος μέ 
σαφώς χρηστικό χαρακτήρα πού συντάσσονται σέ 
απλοϊκή καί σαφή γλώσσα, σέ πεζό λόγο, καί πιό 
σπάνια σέ έμμετρο. Μολονότι συνήθως επιγράφο
νται: Προσκυνητάριον τής αγίας πόλεως Ιερου
σαλήμ καί τών περιχώρων αυτής, ετι δε καί τών 
λοιπών αγίων Τόπων, περιέχουν συνοπτικές περι
γραφές όλων τών προσκυνημάτων τής Παλαιστί
νης πού όφειλαν νά περιλάβουν στό δρομολόγιο 
τους οί πιστοί. Τά Προσκυνητάρια συντέθηκαν 
κατά τό πλείστον ανώνυμα, ή άπό επισκέπτες τών 
αγίων τόπων πού θέλησαν νά καταγράψουν τίς 
ταξιδιωτικές τους εντυπώσεις ή καί άπό συγγρα
φείς πού ποτέ δέν γνώρισαν τους αγίους τόπους, 
αλλά αναπαράγουν ή δημιουργούν συμπιλήματα 
άλλων παρεμφερών έργων. 

"Ως τίς πρώτες δεκαετίες τού 17ου αίώνα παρα
δίδονται σέ χειρόγραφη μορφή καί συχνά είναι 
εικονογραφημένα μέ σχηματικές παραστάσεις 
ναών καί μνημείων τής Παλαιστίνης 

Τό παλαιότερο, γνωστό ως τώρα, έντυπο Προ-
σκυνητάριο γιά τους αγίους τόπους τής Παλαιστί
νης εμφανίζεται στά 1645. Πρόκειται γιά έμμετρη 
περιγραφή σέ κυπριακή διάλεκτο, υπό μορφήν 
ημερολογίου, τού προσκυνήματος πού πραγματο
ποίησε ό Κύπριος συγγραφέας 'Αντώνιος Δαρκές 
τό 1590. 'Απευθύνεται σέ κυπριακό κοινό καί δέν 
φαίνεται νά έγινε ευρύτερα γνωστό. Τό σημαντικό
τερο βιβλίο τού εϊδους, μέ μεγάλη διάδοση στον 
17ο αίώνα, είναι εκείνο πού συνέταξε ό Κρήτας 
λόγιος 'Αρσένιος Καλλούδης καί τυπώθηκε στή 
Βενετία τό 1661. "Ως τό 1690 θά τυπωθεί άλλες 3 
φορές (1679, 1683, 1690) σέ μεγάλο αριθμό αντι
τύπων σέ κάθε έκδοση. Ό συγγραφέας του, όπως 
ό ϊδιος δηλώνει στον πρόλογο τής πρώτης έκδο
σης, δέν επισκέφθηκε ποτέ τους αγίους τόπους. 
'Αλλά «καθώς είς διαφόρους ιστορίας έδιάβασα, 
καί άπό πολλά βιβλία ελληνικά, ρωμαϊκά, λατινικά 
καί Ιταλικά εσυνάθροισα, καί ακόμη κατ' έρώτησιν 

108 



ΙΕΡΆ ΑΠΟΔΗΜΊΑ 

άπο διαφόρους προσκυνητάδες έμαθα, έτελείωσα 
το Προσκυνητάριον». Στον 18ο αιώνα θά γνωρί
σουν μεγάλη διάδοση τά Προσκυνητάρια του Σε
ραφείμ Πισσιδίου καί του καμαράση του 'Αγίου 
Τάφου Χρύσανθου του έκ Προύσσης. "Ως τά 1800 
έχουν επισημανθεί 26 εκδόσεις έντυπων Προσκυ-
νηταρίων καί περιγραφών της 'Αγίας Γης. 

Στά οικονομικά κατάστιχα του πατριαρχείου 
περιγράφονται με λεπτομέρεια οΐ προσφορές τών 
πιστών σέ χρήμα καί σέ είδος. Οΐ τυπικές εγγρα
φές πού αφορούν τό σύνολο τών προσκυνητών 
καί εκπροσωπούν τίς "ανελαστικές δαπάνες" τού 
προσκυνήματος, εκτός άπό τό φιλότιμον, αναφέ
ρονται στό συμβολικό πλύσιμον ποδαριών, σέ κη-
ρία, καί δίσκον καθώς καί στην έγγραφη τών ονο
μάτων των πιστών καί, προαιρετικά μελών της οι
κογενείας τους εις, παρρησίαν η εις πρόθεσιν ri εις 
σαρανταριά, δηλαδή σέ ειδικά κατάστιχα προς 
μνημόνευση στή διάρκεια εκκλησιαστικών ακο
λουθιών. Άπό εκεί καί πέρα οί προσφορές τόσο 
στό πατριαρχείο δσο καί στά επί μέρους προσκυ
νήματα παρουσιάζουν εξαιρετική ποικιλία καί σχε
τίζονται μέ τίς προσωπικές ιερές δεσμεύσεις (τάμα
τα), τίς οικονομικές δυνατότητες ή τό κοινωνικό 
status τού προσκυνητή. 

'Ενδεικτικό είναι τό παράδειγμα τών εντυπω
σιακών χρηματικών δωρεών πού κατέβαλαν ό 
αρχιεπίσκοπος Ίπεκίου Μάξιμος καί πέντε ακόμη 
ανώτατοι κληρικοί καί λαϊκοί πού τόν συνόδευαν, 
κατά τή διάρκεια τού προσκυνήματος πού πραγμα
τοποίησαν στά 1664: 

αχξδ [1664] + Ήλθεν ό μακαριότατος ό άγιος 
Ίπεκίου αρχιεπίσκοπος κύριος κύρ Μάξιμος είς τήν 
άγίαν πόλιν Ιερουσαλήμ, είς τον αγιον και ζωοδό-
χον Τάφον τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καί 
εδωσεν έλεημοσύνην φλωρία εξακόσια χρυσά. + 
νΕτι δε ήλθεν μετ' αυτού καί ό πανιερώτατος 
μητροπολίτης κύριος κύρ Φίλιππος από τήν Μπά-
τζικα καί εδωσεν έλεημοσύνην γρόσια τριακόσια. 

+ Mer' αυτού ήλθεν καί ό πανιερώτατος μητροπο
λίτης κύριος Κύριλλος ό Μπουντουμίου καί εδωσεν 
έλεημοσύνην γρόσια εκατό. + Ήλθεν καί ό πνευ
ματικός ό παπά κύρ Συμεών μετ' αυτού, άπό τό 
μοναστήριον τού 'Αγίου Προκοπίου καί εδωσεν 
έλεημοσύνην γρόσια διακόσια. + Μετ' αυτού 
ήλθεν ό πρεσβύτερος Μήλιας ιερεύς καί εδωσεν 
έλεημοσύνην γρόσια πενήντα. + Mer' αυτού ήλθεν 
καί ό χατζή Ράντος...κα\ εδωσεν γρόσια εκατό. 

Οί προσφορές τών ανώνυμων χατζήδων, στά 
'ίδια περίπου χρόνια τού ταξιδιού τού αρχιεπισκό
που Ίπεκίου, είναι αισθητά μικρότερες καί καταχω
ρίζονται μέ συνοπτικό τρόπο: + Έλάβαμεν άπό 
δύο χατζήδες γρόσια 90 καί φιλότιμον γρόσια 2 + 
Άπό τέσσαρες χατζήδες προθέσεις, φιλότιμα 
ασλάνια 102. 

Είμαστε ακόμη πολύ μακριά άπό τό νά γνωρί
ζουμε τό minimum τού συνολικού κόστους μιας 
ιεράς αποδημίας (έξοδα ταξιδιού καί διαμονής, 
φόροι καί τέλη, "υποχρεωτικές" καί προαιρετικές 
προσφορές). Ούτε ακόμη έ'χει μελετηθεί συστημα
τικά ή κοινωνική καί οικονομική διαστρωμάτωση 
τών προσκυνητών στά μεταβυζαντινά χρόνια. Ή 
εξαιρετική ποικιλία πού παρουσιάζουν οί έγγραφες 
στά οικονομικά κατάστιχα δέν βοηθά προς τό πα
ρόν νά απαντηθεί μέ ασφάλεια τό ερώτημα, αν τό 
χατζηλίκι ήταν υπόθεση τών πλουσίων μελών τής 
ορθόδοξης κοινότητας της τουρκοκρατούμενης 
'Ανατολής. Είναι σαφής όμως ή αϊσθηση οτι ή ίερά 
αποδημία γιά μεγάλο αριθμό προσκυνητών ήταν 
υπόθεση προγραμματισμού ολόκληρου βίου. 

Συμπερασματικά δέον νά υπογραμμισθεί οτι ή 
ιερά αποδημία στους αγίους τόπους τής Παλαιστί
νης στά χρόνια τής οθωμανικής κυριαρχίας δέν 
είναι έ'να θρησκευτικό φαινόμενο πού αναπτύσσε
ται αυτόνομα. Πέρα καί πάνω άπό τά αναμφισβήτη
τα μεταφυσικά κίνητρα, εντάσσεται σέ ένα πλέγμα 
αλληλοεξαρτώμενων οργανικά δράσεων (ζητεία, 
μετόχια) πού, γιά λόγους επιβίωσης ή 'Ανατολική 
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Τό προσκυνημσπκό ταξίδι στην Παλαιστίνη, 

είναι ϊσως ή μοναδική ευκαιρία για τόν χριστιανό 

των μεταβυζαντινών χρόνων της καθ' ημάς 'Ανα

τολής για τήν πραγματοποίηση ενός εϊδους μαζικού 

τουρισμού. Ώ ς ταξιδιωτική εμπειρία ανοίγει στον 

προσκυνητή ενα παράθυρο σ τ ο ν κόσμο . Τόν 

αποσπά άπό τά στενά πλαίσια της κοινότητας πού 

ζει από τή γέννηση ώς τόν θάνατο του. Τόν φέρνει 

σέ επαφή μέ άλλους τόπους καί με άλλους ανθρώ

πους. Τού δίνει, έστω καί εν δυνάμει, τήν δυνατότη

τα νά γνωρίσει τόν ξένο, τόν διαφορετικό καί νά 

σκέπτεται οτι ή ανθρωπογεωγραφία τού κόσμου δέν 

σταματά στά όρια της πεπερασμένης του κοινότητας. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων, Ιστορία περί των εν Ίερο-
σολύμοις πατριαρχευσάντων, διηρημένη εν δώδεκα 
βιβλίοις..., Έν Βουκουρεστίω.··, 1715. 

Σ, Καδάς, Προσκυνητάρια των 'Αγίων Τόπων. Δέκα 
ελληνικά χειρόγραφα 16ου-18ου ai, Θεσσαλονίκη 1986. 

Α. Külzer, Peregrinano graeca in Terram Sanctam. 
Studien zu Pilgerführern und Reisebeschreibungen über 
Syrien, Palästina und Sinai aus byzantinischer und 
metabyzantinischer Zeit, Φραγκφούρτη 1994. 

εκκλησία καί ειδικότερα τό πατριαρχείο Ιεροσολύ

μων αναπτύσσει καί υποκινεί προκειμένου νά δια

τηρήσει τήν κατοχή στά κατεξοχήν πνευματικά 

σύμβολα τού χριστιανικού κόσμου. 

Γιά τίς τοπικές κοινωνίες ή ΐεραποδημία δέν 

είναι μία εκδήλωση ατομικής ευσέβειας. 'Αποτελεί 

μιά κατεξοχήν συλλογική πράξη πού βιώνεται από 

τό σύνολο της κοινότητας εφόσον κοινή είναι ή 

πεποίθηση οτι ή ευλογία θά έξακτινωθεϊ καί σ ' 

αυτήν. Έτσι ή αναχώρηση τών υποψήφιων χατζή-

δων προσλαμβάνει τελετουργικό χαρακτήρα: γίνο

νται ειδικές εκκλησιαστικές ακολουθίες στον ναό, 

ακολουθούν φαγοπότια, μοιράζονται ελεημοσύνες 

στους πτωχούς καί ανταλλάσσεται συγχώρεση μέ 

τους εχθρούς. Τό ταξίδι είναι μακρυνό, επικίνδυνο 

καί πιθανόν ανεπίστροφο (θεωρείται μεγάλη ευλο

γία νά πεθάνει κανείς στους 'Αγίους Τόπους). Πιό 

πανηγυρική είναι ή επιστροφή. Ό προσκυνητής 

γίνεται δεκτός μέ ένθουσιαμό καί σεβασμό, μιά καί 

είναι ό φορέας της χάριτος καί της ευλογίας τών 

αγίων τόπων. Ό χατζής είναι πλέον ό σεβαστός, ό 

φωτισμένος, αυτός πού θά διαχύσει τή γνώση καί 

τήν ευλάβεια γιά τήν αγία Γη, αλλά καί αυτός πού 

έχει αυξημένες ηθικές υποχρεώσεις απέναντι στην 

κοινότητα. Τό προσκύνημα θά γίνει αφορμή πολλές 

φορές νά αναδειχθεί σέ τοπικό κοινωνικό καί 

οικονομικό παράγοντα. Μέ τό κύρος πού τόν συ

νοδεύει καί έχοντας αποκτήσει επαφές καί γνωρι

μίες άλλα καί τήν εμπιστοσύνη της εκκλησιαστικής 

ηγεσίας τών ' Ιεροσολύμων, γίνεται ό τοπικός 

εκπρόσωπος τού 'Αγ ίου Τάφου στον ο'ικισμό, 

υπεύθυνος γιά τά οικονομικά συμφέροντα τού 

πατριαρχείου στον τόπο του. Δέν είναι τυχαίο οτι 

στίς αρχειακές πηγές οι λαϊκοί επίτροποι τού 

'Αγ ίου Τάφου στίς ορθόδοξες κοινότητες της 

'Ανατολής είναι σχεδόν κατά κανόνα χατζήδες. 

Είναι αυτοί οΐ ϊδιοι πού κάποιες φορές, καί δέν είναι 

λίγες, πού θά ενοικιάσουν ή θά άξιοιποιήσουν, οχι 

μέ τό άζημείωτο, τό μετόχι ή τή μικρή ή μεγάλη πε

ριουσία τού 'Αγίου Τάφου στην περιοχή τους. 
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Το εμπορικό ταξίδι από το Αιγαίο 
στη Νότια Ρωσία τον 19ο αιώνα 

Ευρυδίκη Σιφναίου 
Ιστορικός, Ερευνήτρια ΚΝΕ/ΕΙΕ 

Το ταξίδι από το Αιγαίο στη Νότια Ρωσία δεν 

είναι ταξίδι αναψυχής. Είναι ένα δρομολόγιο διαφυ

γής, πολιτικής και οικονομικής. Πολιτικό χαρακτήρα 

έχει το πρώτο μεταναστευτικό ρεύμα, στα τέλη του 

18ου αι., που συνδέεται με την εμπλοκή των νησιω

τών στα Ορλωφικά (1768-1774 και 1788-1792). 

Οικονομικό προσανατολισμό έχει το δεύτερο μετα

ναστευτικό κύμα που ξεκινά τη δεκαετία του 1840, 

πριν τον Κριμαϊκό πόλεμο.1 

Οι μεταναστεύσεις συνεχίζονται σε όλο τον 19ο 

αι. με μικρότερη συχνότητα και ένταση. Ως ένδειξη 

για την πυκνότητα των πάροικων που προέρχεται 

από επίσημες στατιστικού τύπου πηγές, αξίζει να 

μνημονεύσουμε τα αποτελέσματα της πρώτης αυτο

κρατορικής απογραφής που έγινε το 1897. Στην 

Οδησσό που ήταν το πρώτο λιμάνι της Ν. Ρωσίας, 

από ένα δείγμα 570 ατόμων ελληνικής και τουρκι

κής υπηκοότητας το 48% περίπου ήταν πάροικοι 

πρώτης γενιάς, δηλαδή είχαν γεννηθεί στο Ελληνικό 

Κράτος αλλά και εκτός ελληνικών συνόρων, στα υπό 

Οθωμανική κυριαρχία εδάφη. Αναλύοντας περαιτέ

ρω το δείγμα αυτό σε σχέση με τον τόπο προέλευ-

1. Η Τζ. Χαρλαύτη μελετώντας τα εμπορικά ναυτιλιακά δίκτυα προσδιορίζει μια πρώτη φάση μετανάστευσης (1830-1860), 
την οποία ονομάζει «χιώτικη», και μια δεύτερη φάση (1860-1900), που προέρχεται από το Ιόνιο. Βλ. Τζ. Χαρλαύτη, Ιστορία 

της Ελληνόκτητης Ναυτιλίας 19ος-20ός αι., Αθήνα 2001, σ. 127-213. 
2. G.A.O.O. (Κρατικό Αρχείο Οδησσού), Fond 2, Opis 8, πρώτη καθολική καταγραφή του πληθυσμού της Ρωσικής 

αυτοκρατορίας, 1897. Στην απογραφή έχουν καταγραφεί 403.768 κάτοικοι, εκ των οποίων οι 5.086 είναι Έλληνες με Βάση 
τη μητρική γλώσσα. Βλ. τα συνοπτικά αποτελέσματα της απογραφής στην έκδοση της Κεντρική Στατιστικής Επιτροπής του 

Υπουργείου Εσωτερικών, XLVI Κυβερνείο της Χερσώνας, αρ. 587, Χέρσων 1904. 

111 

σης, το 15,5% προερχόταν από τα Ιόνια, το 48,1% 

από το Αιγαίο, το 11% από την Κωνσταντινούπολη 

και το 10% από τη ΒεσσαραΒία. Από το Αιγαίο τώρα 

πρώτα έρχονταν τα νησιά Σαντορίνη, Πάτμος, Μύκο

νος, Χίος, Σύρος και μετά η Μυτιλήνη, η Λέρος, η 

Τήνος, η Κρήτη και η Κάλυμνος.2 

Όμως ας αφήσουμε έναν πραγματικό ΣεΒάχ να 

μας μιλήσει και μετά ας ανιχνεύσουμε τα μυστικά 

του κειμένου του: «Όλοι οι άνθρωποι τ' αγαπάνε τα 

ταξίδια και γιαυτό εκείνον που ταξιδεύει τον μακαρί-

ζουνε οι άλλοι που κάθονται παραπονεμένοι σαν 

νάναι καταδικασμένοι.... Γιατί ταξίδια λέγουνται και 

τα κοντινά και τα μακρινά, ταξίδια λέγουνται και της 

θάλασσας και της στερηάς, ταξίδια λέγουνται και τα 

εύκολα και τα ραχατλίδικα, ταξίδια λέγουνται και τα 

επικίνδυνα. Για μένα όμως τα καλά ταξίδια είναι τα 

μάκρυνα, τα θαλασσινά και τα επικίνδυνα. 

Τ άλλα μοιάζουνε σαν και κείνο που έκανε ο 

Γάλλος Ντε Μαιτρ και που τ'ονόμασε «ταξίδι γύρω 

από την κάμαρη μου». 

Φαίνεται πως και οι παππούδες μου τ'αγαπούσα-

νε τα ταξίδια, γιατί βρισκόντανε στο σπίτι μας πολλά 
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€1 

Εικ. 1 
Εμπορικός δρόμος της Οδησσού 
που κατέληγε στο Τελωνείο. 
Λιθογραφία (Ιστορικό και 
Εθνολογικό Μουσείο Οδησσού). 

παληά βιβλία με τέτοιες ιστορίες και ανάμεσα σε 

δαύτα το πιο παράξενο ήταν ένας Ροβινσόνας τυπω

μένος στα Τουρκικά, με ζωγραφιές που τον παριστά-

νανε σαν Κούρδο, και που τόνα φύλλο του ήτανε 

κόκκινο, το άλλο πράσινο, τάλλο πορτοκαλί, τάλλο 

γαλάζιο, ένα βιβλίο πολύ δυσεύρετο. Κι επειδή γεν

νήθηκα σε ένα ιδιότροπο μέρος, με ξερονήσια, με 

μπουγάζια, με αλυκές, με κάβους, που είχε με έναν 

λόγο μιαν αλλόκοτη παραξενιά, ό,τι κάνουνε άλλα 

παιδιά με τη φαντασία τους, εμένα ήτανε στ' αληθινά 

γυρωθέ μου. ..»ß 

Από το κείμενο αυτό του Αϊθαλιώτη Φώτη Κόντο

γΛου που θρήνησε το πέρασμα από το ιστίο στον 

ατμό και έγραψε για τους έρημους κάβους που έχα

σαν τη συντροφιά των Λό6ερ και άλλων πλεούμε

νων, που πέρναγαν με φουσκωμένα πανιά κοντά 

στη στεριά, επισημαίνω την παρατήρηση του για το 

αίτιο του ταξιδιού, που συμπυκνώνεται στη φράση 

«αυτοί που κάθονται παραπονεμένοι και μακαρίζουν 

αυτούς που φεύγουν». 

Από την οικογενειακή επιστολογραφία πολλών 

εμπόρων του Ανατολικού Αιγαίου, που έφυγαν από 

τη γενέτειρα τους για να εγκατασταθούν στα λιμάνια 

της Νοτίου Ρωσίας, ανασύρουμε συχνά αυτήν την 

πλευρά της ανέχειας και των δυσκολιών που Βασάνι

ζαν τις μικρές νησιωτικές κοινωνίες και που αποτε

λούσε κύριο αίτιο της μετανάστευσης. «Ω, αν ήξευ-

ρες αδελφέ! Ποία ευχάριστα αισθήματα γεννώνται 

εξ άλλου μέρους εις την ψυχήν μου, οσάκις λαμβά

νω επιστολήν σου. Αύται με δίδουν αφορμήν να 

παραβάλλω την νεανικήν μας (ενθυμήσου ολίγον) 

κατάστασιν με την παρούσαν. Ήλπιζες ποτέ τόσην 

μεταβολήν; Ενθυμήσου ότι δεν είχαμεν εις τον ήλιον 

μοίραν.», έγραφε στα 1851 ο πρεσβύτερος αδελφός 

από τα ιατρικά θρανία του Μονπελιέ στον τρίτο κατά 

σειρά αδελφό, που είχε φύγει από τη Μυτιλήνη για 

να εμπορευθεί στην Αζοφική.4 

Η αναντιστοιχία ανάμεσα στις περιορισμένες 

πλουτοπαραγωγικές πηγές, τον μικρό και κατακερ

ματισμένο κλήρο των νησιών, από τη μια, και το 

3. Φώτη ΚόντογΛου, «Ταξίδια και Ταξιδευτές», στο Θάλασσες, Καΐκια και Καραβοκύρηδες, Αθήνα 1995, σ. 127. 
4. Αρχείο Σιφναίου, αχρονολόγητο αντίγραφο επιστολής του Παναγιώτη Σιφναίου προς τον αδελφό του Θεόδωρο. 

Από τις επόμενες επιστολές συνάγουμε το συμπέρασμα ότι γράφηκε το 1851. 
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Είκ.2 
Ο έμπορος του Ταϊγανίου Θεόδωρος Σιφναίος το 1870, 
επιτυχημένος πια, σε προχωρημένη ηλικία, απεικονίζεται σε 
πίνακα που φιλοτέχνησε από φωτογραφία του ο ρώσος 
ζωγράφος Η. Δανηλητσένκο. 

δημογραφικό δυναμικό από την άλλη, τον πλεονά

ζοντα αριθμό αρρένων τέκνων στις πολυμελείς οικο

γένειες, ωθούσε προς τη μετανάστευση.5 Το φαινό

μενο επιτεινόταν και από συγκυριακά αίτια, τις κακές 

σοδειές, το «κάψιμο» των ελαιώνων από το ψύχος, 

τους καταστρεπτικούς σεισμούς κ.ά. 

Οι μικροί σε ηλικία νησιώτες που ήθελαν να ασχο

ληθούν με το εμπόριο, τη μόνη ίσως διέξοδο που 

εγγυάτο κοινωνική άνοδο, ξεκινούσαν για να θητεύ

σουν στους εμπορικούς οίκους της Πόλης, συνήθως 

σε συγγενικά πρόσωπα ή συντοπίτες τους. Η Κωνστα

ντινούπολη, τη δεκαετία του 1840, αντιπροσώπευε τη 

Μέκκα του εμπορίου της Ανατολής. Εμπόριο εισαγω

γής Βιομηχανικών προϊόντων από την Ευρώπη, εμπό

ριο εξαγωγής πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων, 

εμπόριο διαμετακόμισης από και προς την Περσία, 

τον Καύκασο, την Ινδία, τη Νότιο Ρωσία και την Αζοφι

κή. Αυτή ήταν η φύση του εμπορίου της Πόλης, το 

πεδίο δράσης των εταιρειών των μεγαλεμπόρων της 

Ανατολής, με ιδιοκτήτες Έλληνες οθωμανούς υπηκό

ους και πρώτα βιολιά τους Χιώτες εμπόρους. 

Στην Κωνσταντινούπολη, «το όνειρον παντός 

Έλληνος», όπως έγραφε ο Ανδρέας Συγγρός, που 

έφτασε από τη Σύρα στην Πόλη το 1845, έρχονταν 

οι νησιώτες σε εφηβική ηλικία και ξεκινούσαν από 

το τελευταίο σκαλί της εμπορικής μαθητείας, τη θέση 

του γραφέα ή του τρίτου γραμματικού, για να περά

σουν από όλες τις υπαλληλικές εργασίες και τα στά

δια του εμπορικού επαγγέλματος.6 

Ένα από τα πλέον κερδοφόρα είδη εμπορίου 

ήταν τα σιτηρά. Στην Κωνσταντινούπολη διακινού

νταν και εξάγονταν προς την Ευρώπη, εκτός των 

τουρκικών ποικιλιών, πολλά είδη γεννημάτων: σκλη

ρά στάρια Ν. Ρωσίας, Βεσσαραβίας, Μπουργκάς, 

Γαλατσίου, μαλακά στάρια Μπουργκάς, Βράϊλας, 

Γαλατσίου, καλαμπόκι καθώς και κριθάρι. Το σκλη

ρό στάρι του Αζόφ ήταν πρώτο σε ζήτηση και διατι-

μάτο ακριβότερα από τα άλλα.7 Το εμπόριο σιτηρών 

με την πληθώρα απρόβλεπτων παραγόντων που το 

επηρέαζαν και τις απότομες διακυμάνσεις των τιμών 

στις χώρες κατανάλωσης πρόσφερε τη δυνατότητα 

γρήγορου πλουτισμού, αλλά και «αφανιστικών ζη-

5. Βλ. Το κείμενο του Σπ. Ασδραχά με τίτλο «Ο Ελληνικός Νησιωτισμός» στο Γ. Τόλιας, Τα Νησολόγια, Αθήνα 2002, 
σ. 169-176. Ομοιότητες αναγνωρίζουμε και με τις μικρού και μεσαίου μεγέθους παράλιες πόλεις του ιταλικού Νότου 
(Καλαβρία), όπου ο περιορισμένος αγροτικός κλήρος ωθούσε τους κατοίκους στην εξεύρεση πόρων από το θαλάσσιο 

εμπόριο. Βλ. Michela d' Angelo, «The Origins of the Florios, a Leading Family of Italian Entrepreneurs in the XlXth 
and XXth Centuries», στο The Journal of European Economic History, τ. 9, άνοιξη 1980, σ. 171. 

6. Α. Συγγρός, Απομνημονεύματα (Α. Αγγέλου, Μ.Χ. Χατζηιωάννου επιμ), Βιβλίο πρώτο, τ. Α , Αθήνα 1998 
(1ηεκδ. 1908), σ. 145-221. 

7. F.O., A.S., Report by Mr. Consul-General Logie on the Trade and Commerce of Constantinople for the Year 1864. 
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Εικ. 3 
Άποψη των ναυπηγείων 
της Κωνσταντινούπολης (1819). 
Χαλκογραφία 85 Χ 49 εκ. 
Σχέδιο: Melting 
Χάραξη: Schroeder & Coiny. 

μιών», όπως έγραφε η Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια 

του Ν. Παπαδόπουλου.8 Ο Ανδρέας Συγγρός περι

γράφει πώς από μια και μόνο επιτυχή εμπορική 

πράξη, αγοράς Βουλγαρικού σταριού και μεταπώλη

σης του στη Ζάκυνθο, κατάφερε να τριπλασιάσει το 

αρχικό του κεφάλαιο. Το κέρδος ισούτο με μιάμιση 

φορά τις μηνιαίες απολαβές ενός αρχιλογιστού, και 

με τον τρόπο αυτό ένας εμπορικός υπάλληλος κατά

φερνε να ανεξαρτητοποιηθεί και να ασκήσει το εμπό

ριο για ίδιο λογαριασμό. Η περίπτωση του Συγγρού 

είναι ένα μόνο παράδειγμα για το πως μπορούσε να 

αποκτήσει εμπορικό κεφάλαιο ένας απλός υπάλληλος 

και να εξελιχθεί. Τα σιτηρά και οι ανάγκες ανεφοδια

σμού των ευρωπαϊκών αστικών κέντρων αποτελούσαν 

προσφιλή ενασχόληση όχι μόνο των μεγάλων εμπο

ρικών οίκων αλλά και μικρεμπόρων, με ελάχιστα 

κεφάλαια, που συνέπρατταν για μια εμπορική αγορά. 

Μια πιο προχωρημένη μορφή σύστασης βραχύ

βιων εμπορικών εταιρειών με σκοπό την άσκηση του 

8. Ερμής ο Κερδώος ήτοι Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια, Βενετία 1817, (ανατύπωση ΠΤΙ-ΕΤΒΑ, Αθήνα 1989), τ. Β ', σ. 218. 
9. ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αρχείο Κούππα, Συμφωνητικό μεταξύ Διονυσίου και Σπυρίδωνα Γ. Κούππα, εν Κωνσταντινουπόλει 

τη 29 Μαρτίου 1846. 
10. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 1867 κατέπλευσαν στο λιμάνι της Οδησσού 78 ιστιοφόρα με ελληνική σημαία, 

χωρητικότητας κατά μέσο όρο 264 τόνων, με περίπου 9 ναύτες πλήρωμα και έλληνα πλοίαρχο, όλα με τόπο προέλευσης 
την Τουρκία, από τα οποία τα 23 μετέφεραν έλαιο, 8 αλάτι, 7 χαρούπια, 5 καυσόξυλα, 4 κρασί, 3 γαιάνθρακα, 2 πορτοκάλια, 

1 λεμόνια, 1 σύκα και τα υπόλοιπα με έρμα, για να φορτώσουν σκληρό στάρι και βρώμη με προορισμό τα λιμάνια της 
Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδας. Βλ. AYE, 1867, 39,3, Προξενείον Οδησσού, Κίνησις της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας 

εις τον λιμένα της Οδησσού κατά το έτος 1867. 

γεννηματεμπορίου με σιτηρά προερχόμενα από την 

Αζοφική, μας είναι γνωστή από το αρχείο Κούππα. 

Δύο πρώτα εξαδέλφια, ο Διονύσιος και ο Σπυρίδων 

Κούππας, με καταγωγή από την Κεφαλονιά, που 

ζούσαν στη Μυτιλήνη και την Κωνσταντινούπολη, 

συνέστησαν εταιρεία το 1846, με έδρα την Κωνστα

ντινούπολη και επτάμηνη διάρκεια.9 Σκοπός η 

αγορά σιτηρών από το Βερδιάνσκ της Αζοφικής και 

η μεταπώληση τους στην Πόλη. Με τον τρόπο αυτό 

πολλοί εμπορευόμενοι στην Κωνσταντινούπολη βρέ

θηκαν να διαμένουν προσωρινά στα λιμάνια της 

Μαύρης Θάλασσας και να πειραματίζονται με τη γεν-

νηματαγορά. Ορισμένοι που διεξήγαγαν με επιτυχία 

τις πρώτες εμπορικές τους πράξεις και σχημάτισαν 

ένα μικρό κεφάλαιο, παρέμειναν στην Αζοφική. 

Δεν ήταν μόνο τα σιτηρά που έφεραν τους Έλλη

νες με τουρκική ή ελληνική ιθαγένεια στα αφιλόξενα 

εδάφη της Ν. Ρωσίας. Ήταν και το εμπόριο εισα

γωγής που τους κράτησε και περιελάμβανε κυρίως 
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μεσογειακά προϊόντα10, προϊόντα τα οποία γνώριζαν 

οι νησιώτες και πολλοί απ' αυτούς, από την προη

γούμενη μαθητεία τους στην Πόλη ή την ιδιαίτερη 

πατρίδα τους, ήταν εξοικειωμένοι με τις ποιότητες 

και τα δίκτυα των προμηθευτών. Οι βρετανικές προ

ξενικές εκθέσεις για την πόλη του Ταϊγανίου παρου

σιάζουν τα προϊόντα εισαγωγής από το 1859 ως το 

1863.H Ξεχωρίζουν τα μεσογειακά προϊόντα: το 

λάδι, το κρασί, τα φρούτα και οι ξηροί καρποί. 

Θα σταθώ για λίγο στα σαντορινιά κρασιά, κατώ

τερης ποιότητας αλλά πολύ φθηνότερα απ' ότι άλλα 

κρασιά που εισάγονταν: τα ιταλικά, τα γαλλικά, και 

τα αυστριακά. Το ελαιόλαδο ήταν βρώσιμο και καύ

σιμο. Στο πρώτο προτιμούνταν οι ποιότητες Κερκύ

ρας, Παξών, Κυδωνιών, ενώ τα δεύτερα ήταν έλαια 

με καυστική ιδιότητα μεγάλης διάρκειας, που κατανα

λώνονταν ευρέως στις ορθόδοξες εκκλησίες.1 2 

Τέλος οι ξηροί καρποί, κυρίως φουντούκια κ.α. που 

τα εμπορεύονταν οι Έλληνες, οι προερχόμενοι από 

τις πόλεις του Πόντου, αλλά και τα κρητικά χαρούπια 

και τελευταία αφήνω την κορινθιακή σταφίδα, που 

ήταν «η τσίχλα» του προλεταριάτου της Οδησσού.13 

Μια νύξη θα κάνω και για το νερό, γιατί η πρόσβαση 

που είχαν οι εγκατεστημένοι Έλληνες στα θαλάσσια 

μέσα μεταφοράς, τους καπετάνιους των ιστιοφόρων, 

τους επέτρεπε να εισάγουν πόσιμο νερό και να μην 

θερίζονται από τις επιδημίες. «Είναι μεγάλη επιδημία 

εδώ κοιλιακού τύφου, έγραφε το 1903 από το Ταϊνά-

νιο, ένας έλληνας έμπορος, και κύρια αιτία είναι το 

νερό. Ευτυχώς ότι ημείς πίνομεν της Άνδρου.»14 

Τέλος, θα υπογραμμίσω μόνον ένα σημείο, την 

εξαιρετική κινητικότητα, των εμπόρων της Νοτίου 

Ρωσίας. Οι πηγές μας, στην περίπτωση αυτή, δείχθη

καν γενναιόδωρες γιατί μας έδωσαν τα χειρόγραφα 

σημειωματάρια του Γρηγορίου Κούππα, ενός έλληνα 

υπαλλήλου σιτεμπορικού γραφείου που έφυγε από 

το Ανατολικό Αιγαίο γύρω στα 1858 και εργάστηκε 

στη Ρωσία, αγοράζοντας στάρια, ως το 1882. 

Με βάση το τεκμήριο αυτό, επιχείρησα να δημι

ουργήσω έναν χάρτη ακολουθώντας τη γεωγραφία 

των μετακινήσεων εκείνου και του αδελφού του, τον 

οποίο μετακάλεσε, δέκα χρόνια αργότερα, για να 

δουλέψει και αυτός στα ίδια αφεντικά, το εμπορικό 

γραφείο των Αφών Σεβαστόπουλου. 

Ο χάρτης παριστάνει γραφικά την κινητικότητα 

ενός έλληνα μετανάστη που κυνηγά τον επιούσιο 

αγοράζοντας σιτάρι στις ρωσικές αγορές, όπου 

δηλαδή αυτό ήταν πρόσφορο σε ποιότητα και τιμή. 

Είναι η εποχή που οι αλλαγές στον τρόπο επικοινω

νίας και προπαντός ο τηλέγραφος μετέβαλαν τον 

τρόπο άσκησης του εμπορίου, αύξησαν τον ανταγω

νισμό και μείωσαν τα περιθώρια κέρδους.15 Όμως 

και τα σιτηρά είχαν αλλάξει χέρια. Τη θέση των μετα

κινούμενων υπαλλήλων των ελληνικών γραφείων 

είχαν πάρει εβραίοι μικροκεφαλαιούχοι που ήταν 

εγκατεστημένοι στην ενδοχώρα. 

11. F.O., A.S., Russia, Taganrog, Report by the Consul Carruthers on the Trade of Taganrog for the Year 1863. 
12. Ε.Λ.Ι.Α., Αφοί Γουτου, αλληλογραφία εμπορική, 6-6-1907, επιστολή των εμπόρων του Ταϊγανίου 

P. Canaki - G. Antoniadi προς τον εξαγωγικό οίκο των Α/φών Γουτου στη Μυτιλήνη. 
13. Α.Υ.Ε. (Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών), 1899, α.α.κ., Δ, 26-3-1899, αρ. 78. Πρεσβεία Πετρουπόλεως. 

14. Αρχείο Σιφναίου, επιστολή Μήκια Σιφναίου από το Ταΐγάνιο στην αδελφή του Σαπφώ στη Μυτιλήνη, 20-1-1903. 
15. Για τα ζητήματα της αναδιάρθρωσης των εμπορικών επιχειρήσεων χάρη στη Βελτίωση των επικοινωνιών βλ. S. Chapman, 

Merchant Enterprise in Britain. From the Industial Revolution to World War Ι, Καίμπριτζ 1992, σ. 193-230. 
Για τις αλλαγές στο σιτεμπόριο της Οδησσού και την αναδιάρθρωση του κυκλώματος των μεσαζόντων βλ. L. Siegelbaum, 

«The Odessa Grain Trade: A Case Study in Urban Growth and Development in Tsarist Russia» σιο The Journal of European 
Economic History, τ. 9, άνοιξη 1980, σ. 147. 
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Βασικοί σταθμοί της εμπορικής διαδρομής του 

Γρηγορίου Κούππα ήταν: 

1858: Μυτιλήνη-Ταϊγάνιο. Σχολείο και μαθητεία 

στο κατάστημα των Αφών Σεβαστόπουλου, όπου 

ήδη εργαζόταν ο πατέρας του. 

1860-1863: Μαριούπολη, υπάλληλος στον γαλλι

κό εμπορικό οίκο του Henri Pelagatti. 

1863: Εγκατάσταση στην Οδησσό, στις αποθή

κες του ΣεΒαστόπουλου στο προάστιο ΜολδοΒάνκα. 

Εδώ ανέλαΒε τη θέση του πατέρα του που αναγκά

σθηκε να επιστρέψει στη Μυτιλήνη λόγω του αιφνί

διου θανάτου της συζύγου του. 

Η μετάβαση στην Οδησσό από την αποκλεισμέ

νη και παγωμένη θάλασσα Μαριούπολη, έγινε με 

έλκηθρο και άμαξα και κράτησε 5 ημέρες: 

«Αφού, φίλε, απεχωρίσθημεν εις το βαγόνι της 

Μαριουπόλεως, το έλκηθρόν μου με ωδήγησεν 

ευτυχώς περί τας εσπέρας εις Μάνγους, όπου συνα-

παντηθείς με τον υπάλληλόν μας Ιβάνκα κατέβην εις 

την οικίαν του δια να ζεσταθώ- εκείθεν περί την 9"ν 

ώραν έφθασα εις τον 2ον σταθμόν όπου διενυκτέ

ρευσα- την επομένην ημέραν περί την 8ην ώραν π.μ. 

έφθασα εις Βερδιάνσκαν και εκείθεν περάσας 4 

σταθμούς έφθασα περί την 9ην ώραν εις τον 5ον 

σταθμόν όπου διενυκτέρευσα. Το πρωί έφθασα εις 

Μελιτόπολιν εντεύθεν εις τον πρώτον σταθμόν ηνα-

γκάσθην να μείνω όλην την ημέραν ένεκα του ανέ

μου, και μόλις τας εσπέρας εις τας 10 ώρας έφθασα 

εις τον 2ον σταθμόν, όπου διανυκτέρευσα- εκείθεν 

περάσας τρεις σταθμούς περί την 6"ν ώραν Μ.Μ. της 

10ης Ιανουαρίου έφθασα εις Βεροσλάβ. Εως εδώ, 

φίλε, εταξίδευσα με έλκηθρόν και το ψύχος ήτο δρι-

μύτατον από Βεροσλάβ άρχισα να ταξιδεύω με άμα-

ξαν και η ζέστη έγινεν επαισθητή. 

16. Ε.Α.Ι.Α., Γρ. Κούππας, αντίγραφα ε 
17. Ε.Α.Ι.Α., ό.π., τ. 1, 20-4-1864, ε 

Εις τον δεύτερον σταθμόν μετά τον του Βερο

σλάβ διενυκτέρευσα. Την 11ην του ιδίου περάσας 3 

σταθμούς, έφθασα εις Χερσώνα, της οποίας εθαύ-

μασα το πλήθος των ανεμόμυλων μόλις ειμπόρεσα 

να μετρήσω 64, και Κύριος είδεν πόσοι είναι ακόμη! 

Εκείθεν μετά τρεις σταθμούς έφθασα εις τας 8μ.μ. 

εις Νικολάεβ, ένθα αναπαυθείς 3 ώρας, ανεχώρησα 

το μεσονύκτιον και μετά 3 σταθμούς έφθασα περί 

την 3ην μετά μεσονυκτίου εις Οδησσόν.»^ 

Στην Οδησσό έμεινε 10 χρόνια μετερχόμενος το 

γεννηματεμπόριο. Εκεί έμαθε τον τρόπο εργασίας 

και διεκπεραίωσης των συναλλαγών. Ως υπεύθυνος 

της αποθήκης αγόραζε από τους χωρικούς στάρι και 

έκανε λογαριασμούς για το γραφείο. Στον ελεύθερο 

χρόνο του κατέβαινε στην πόλη για την οποία μας 

δίνει θαυμάσιες περιγραφές: «Καταβάς εις την πολι-

τείαν δια τας εορτάς περιεργάσθην τα διάφορα μέρη 

της Οδησσού και πρώτον κατά την μεσονυκτίαν της 

παραμονής του Πάσχα περιερχόμην κατά την συνή-

θειαν της πόλεως τας διαφόρους εκκλησίας, εκ των 

οποίων αι μεγαλύτεροι και ωραιότεροι δια τους εν 

αυταίς μαρμάρινους κίονας είναι η λατινική εκκλη

σία και η Μητρόπολις, εν τη οποία γίνονται δύο λει-

τουργίαι, η πρώτη Ελληνιστί και η δευτέρα Ρωσσιστί, 

ηγουμένη υφ' ενός Ρώσσου Αρχιερέως Πλου-

σιωτέρα δε δια τα εν αυτή πολύτιμα κοσμήματα είναι 

η Ελληνική εκκλησία της Αγίας Τριάδος ηγουμένη 

υφ'ενός Έλληνος Αρχιμανδρίτου. Το πολυτιμότατον 

δε αφ'όλων των όσων περιέχει κοσμημάτων είναι ο 

τάφος του Πατριάρχου Γρηγορίου- επί του μνήματος 

του θείου τούτου πρωτομάρτυρος της Ελληνικής 

επαναστάσεως τίθεται τετράγωνον υψηλόν μονόλι-

θον επάνωθι δε τούτου ίσταται διάχρυσος ουρανός 

κατασκευασθείς εν δαπάνη της αυτοκρατορρίσης 

Μαρίας Θεωδορίδος.»17 

ών 1863-1883, επιστολή της 4-2-1864. 
ή στον Ι. Χ. Γιαννάκη στη Μυτιλήνη. 
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Η επαφή με την ελληνική κοινότητα και τους 

έλληνες που συναθροίζονταν στην εκκλησία της 

Αγίας Τριάδας προκάλεσε τα έντονα σχόλια του 

Γρηγορίου, ιδιαίτερα για τις έριδες μεταξύ των με

λών της και για τις ταραχές στην πόλη που αφορμή 

είχαν τις διενέξεις μεταξύ Ελλήνων και Εδραίων. Ιδι

αίτερα εντυπωσιάστηκε από τις παραστάσεις του 

ελληνικού θεάτρου. 

Δέκα χρόνια μετά την άφιξη του Γρηγορίου στη 

Ν. Ρωσία, ήρθε και ο μικρότερος αδελφός του, ο 

Επαμεινώνδας, για να δουλέψει στο ίδιο γραφείο. 

Το 1874, η καταστροφή της σοδειάς στην Οδησ

σό τον έφερε στην Αζοφική. Εκεί γνωρίστηκε με 

τους έλληνες μεγαλέμπορους σιτηρών και την ελλη

νική κοινότητα του Ταϊγανίου. 

Το 1875 το κυνήγι των σιτηρών τον έστειλε στον 

Καύκασο, όπου είχε πρωτανοίξει η σιδηροδρομική 

γραμμή ΡοστόΒ-Βλαδικαυκάσου καθώς και η ποτα

μοπλοία στον Κουμπάν. Τα μέτρα αυτά, ο σιδηρό

δρομος και η ατμοκίνητη ποταμοπλοία, έδειχναν το 

ενδιαφέρον της ρωσικής κυβέρνησης για την εκμε

τάλλευση της περιοχής. Ο Γρηγόριος Κούππας υπήρ

ξε από τους πρώτους εμπόρους που έφθασαν εκεί. 

« Η καταστροφή της εσοδείας καθ'άπασαν την 

Μεσημβρινήν Ρωσσίαν με ηνάγκασε να εκτοπιστώ 

και να ζητώ, ως άλλος περιπλανόμενος Ιουδαίος 

νέον μέρος διαμονής. 

Προ 20 ετών τα Καυκάσια ήσαν εν πλήρη αναρ

χία, αλλ' αφότου κατά το 1859, κατεβλήθη ο Κια-

μήλ και η στιβαρά χειρ της Ρωσσικής 

κυβερνήσεως επέφερε την ασφάλειαν εις τον τόπον, 

ήρχισαν να καλλιερνώνται τα μέρη ταύτα. 

Η δε Εκατερινοδάρ είναι κατάφυτος από μεγάλα 

δένδρα- έχει όψιν στρατιωτικήν ένεκα του πλήθους 

των Κοζάκων, οίτινες φέρουν την Κιρκάσιαν στο-

λήν  

Οι Κοζάκοι είναι οι αρματωλοί της Ρωσσίας- παι-

διόθεν γυμνάζονται εις τα όπλα καταγίνονται ταυτο

χρόνως δε εις την γεωργίαν»}8 

Όμως η προετοιμασία του Ρωσοτουρκικού πολέ

μου [1877-1878] τον έστειλε πίσω στη Βεσσαρα6ία 

γιατί οι Σεβαστόπουλοι, όπως και άλλοι Έλληνες 

μεγαλέμποροι, είχαν αναλάβει την τροφοδοσία του 

ρωσικού στρατού. 

«Τα στρατεύματα εξακολουθούν να επισσωρεύο-

νται εις τα σύνορα από δεκαπέντε ημέρας καθ'εκά-

στην διέρχονται κατά μέσον όρον εικοσιπέντε αμα-

ξοστοιχείαι. 

Ήμην εις το χωρίον Βράδιεβκα, όταν επροσκάλε-

σαν τους εκεί εφέδρους και τους ανέγνωσαν το αίτιον 

δι ό τους αποσπούν από τας οικογένειας των, ότι δηλ. 

οι Τούρκοι κατασφάζουν τους χριστιανούς και η 

Ρωσσία χρεωστεί να σπεύση εις βοήθειαν και προη

γουμένως δε οι ιερείς ανεγίγνωσκον από τας εφημε

ρίδας τας βιαιοπραγίας, πάντοτε επί το εξογκότερον 

περιγραφόμενος. Πόσον η Ρωσσική κυβέρνησις 

ηξεύρη να σύρη τους λαούς με το μέρος της.»19 Στο 

απόσπασμα αυτό είναι εμφανής η δυσπιστία του Γρη

γορίου Κούππα προς τη ρωσική διπλωματία και την 

ένοπλη υποστήριξη που παρείχε στα σλαβικά κινήμα

τα στα Βαλκάνια. Πίσω από την εκδοχή ενός «λαοφι

λούς» πολέμου διέβλεπε τις προθέσεις της σλαδοφιλι-

κής μερίδας να επικρατήσει στη ρωσική εξωτερική 

πολιτική και να δώσει εθνική υπόσταση στις σλαβικές 

εξεγέρσεις στη Βαλκανική που εξ'αντικειμένου θα 

περιόριζαν τις ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις.20 

18. Ό.π., επιστολή της 26-8-1875. 
19. Ε.Λ.Ι.Α., Γρ. Κούππας, αντίγραφα επιστολών 1863-1883, 1-12-1876, επιστολή του Γρηγορίου από την Ολβιόπολη. 

20. Για τον πόλεμο του 1877-78 και την υποδοχή του από όλες τις μερίδες της ρωσικής κοινωνίας 6λ. Α. Διάλλα, 
Πανσλαβισμός και Ανατολικό ζήτημα στο δεύτερο μισό του 19ου αϊ: ο Ρωσικός Διάλογος, Διδακτορική διατριβή, 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα 2002, σ. 250-261. 
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Μετά τον πόλεμο του 1877 κινήθηκε στις πόλεις 

της Ποδολίας εργαζόμενος και για τον ΣεΒαστόπου-

λο και για δικό του λογαριασμό. Η κατάκτηση ανε

ξάρτητης θέσης στο γεννηματεμπόριο και η σύμπρα

ξη με τον αδελφό του, του επέτρεψαν να δημιουργή

σει το απαραίτητο κεφάλαιο για να το επενδύσει το 

1883 στην οικογενειακή βιομηχανική επιχείρηση του 

Πειραιά. Το μηχανουργείο «Αχιλλέας Κούππας» 

ιδρύθηκε από κεφάλαια των Οδεσσιτών αδελφών, 

όπως δηλώνουν τα τεκμήρια του αρχείου του, το 

οποίο διασώσαμε και έχουμε την τύχη να φυλάσ

σουμε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 

Τα σημειωματάρια του Γρηγορίου Κούππα μας 

επέτρεψαν να ανασκευάσουμε την άποψη πως η 

ένδεια των μέσων μεταφοράς και η δυσκολία των 

μετακινήσεων καθιστούσαν τις μετακινήσεις αραι

ές21. Αντίθετα με ό,τι συνήθως θεωρούμε, εκτός των 

περιηγητών, οι κοινοί άνθρωποι μετακινούνταν πολύ 

περισσότερο απ' ό,τι σήμερα και σε εξαιρετικά δυ

σκολότερες συνθήκες. 

Η Νότια Ρωσία της εποχής μπορεί να συγκριθεί 

με τις τριτοκοσμικές χώρες της Κεντρικής Αμερικής 

σήμερα, όπου οι εποχικά μετακινούμενοι εργάτες 

των φυτειών του καφέ ή της μπανάνας δεν έχουν 

ζήσει ποτέ πάνω από πέντε ή δέκα χρόνια της ζωής 

τους στο ίδιο μέρος. Η μόνη διαφορά είναι ότι εκεί

νοι αφήνουν πίσω τους πολλά παιδιά και γυναίκες, 

σε αντίθεση με τον έμπορο μας, που περίμενε δεκα

πέντε χρόνια για να παντρευτεί μια γυναίκα που του 

προξενεύανε από το νησί του. Πρόκειται για διαφο

ρετικές χρονικές στιγμές και γεωγραφικές συνθήκες 

και για συμπεριφορές που υπαγορεύονται από δια

φορετικούς κοινωνικο-γενετικούς παράγοντες22 ή 

εθιμικούς κώδικες; Όμως την απάντηση σε αυτής 

της τάξης τα ερωτήματα, θα μας την έδινε καλύτερα 

μια διεπιστημονική προσέγγιση. 

21. Ως το τρίτο τέταρτο του 19ου αι. το βασικό μέσο μεταφοράς στην οθωμανική αυτοκρατορία για ανθρώπους 
και για εμπορεύματα ήταν τα ιστιοφόρα, συνήθως μικρά σκαριά 50-100 τόνων με εξαμελές πλήρωμα. Το κόστος της 

χερσαίας μεταφοράς ήταν σχεδόν απαγορευτικό και το βάρος των εμπορευμάτων που μπορούσε να μεταφερθεί 
ήταν 200 φορές λιγότερο απ' ότι στο μικρότερο πλεούμενο. Η εξάπλωση της ατμοκίνησης παρ'όλο 

που καθυστέρησε να έρθει, άλλαξε με επαναστατικό τρόπο τις μεταφορές. Τα ατμόπλοια που μπήκαν στη θαλάσσια 
συγκοινωνία και τα σιδηροδρομικά δίκτυα που άρχισαν να δημιουργούνται έδωσαν αποφασιστική ώθηση στις μεταφορές, 

ενώ η διάνοιξη της Διώρυγας του Σουέζ το 1869 μετατόπισε το εμπορικό ενδιαφέρον από την Ανατολική Μεσόγειο 
προς την Ινδία και την Απω Ανατολή. Στη Ν. Ρωσία οι συνθήκες ήταν ακόμη δυσκολότερες από την παντελή έλλειψη 

χερσαίων οδών, υποδομών στα λιμάνια και τη δυσκολία πλεύσης πολλών ποταμών. Βλ. D. Quataert, The Ottoman Empire 
1700-1922, Καίμπριτζ 2000, σ. 117-124 και για τη μεταφορά των σιτηρών από το εσωτερικό στα λιμάνια βλ. P. Herlihy, 

Odessa A History 1794-1914, Καίμπριτζ 1986, σ. 64-71. 
22. Για τη διασύνδεση κοινωνιολογίας και ιστορίας και τις κοινές έρευνες που διεξάγονται στη Γαλλία βλ. τη συνέντευξη 

της Christine Vauvey, ιστορικού, ερευνήτριας του CNRS στο π. Ίστωρ, αρ. 5, Απρίλιος 1993, σ. 21-23. 
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Αταξίδευτη Λογοτεχνία. 
Μια πρώτη περιήγηση 

Αγγέλα Καστρινάκη 
Επικ. Καθηγήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης 

Πεζογράφος 

Οι κληρονόμοι του Οδυσσέα στον 20ο αιώνα 

δεν ταξιδεύουν. 

Ναι, όσο κι αν ακούγεται παράξενο, επί έναν 

αιώνα και περισσότερο οι έλληνες λογοτεχνικοί 

ήρωες αποφεύγουν το ταξίδι. Μπορεί να το ονειρεύ

ονται, μπορεί να το λαχταρούν, όμως κατά 6άση δεν 

το επιχειρούν. Προτιμούν το σπίτι τους, την πολιτεία 

τους, μια πολυθρόνα κι ένα παράθυρο από όπου 

ατενίζουν τον κόσμο- φαντάζονται την περιπλάνηση, 

αλλά επιλέγουν τη στάση. Άλλοτε αμφισβητούν τη 

σκοπιμότητα του ταξιδιού, εφόσον όλος ο κόσμος 

είναι στην ουσία ομοιόμορφος, κι άλλοτε μιλούν 

μοναχά για τον νόστο. Κάποτε απλώς αγνοούν τη 

δυνατότητα της μετακίνησης. 

Για να το πούμε με σοβαρότερο τρόπο: το ταξίδι, 

η μετακίνηση, έχει ελάχιστη μοίρα στις λογοτεχνικές 

αφηγήσεις του 20ού αιώνα. Όχι ολόκληρου του 

20ού αιώνα: στο τέλος του, γύρω στο έτος 2000, η 

εικόνα αλλάζει ολότελα και γινόμαστε αιφνιδίως μια 

λογοτεχνία με πάρα πολλές μετακινήσεις. 

Το πώς και το γιατί συμβαίνουν αυτά στην ελλη

νική λογοτεχνία του 20ού αιώνα θα δοκιμάσω να 

δείξω, προσφέροντας ένα ερμηνευτικό σχήμα που, 

λόγω της έκτασης της μελέτης που προηγήθηκε, δεν 

μπορώ να καυχηθώ πως είναι κάτι παραπάνω από 

μια απλή υπόθεση εργασίας. Το πρόβλημα στη νεο

ελληνική φιλολογία είναι ότι ξεκινάμε, όσον αφορά 

τις θεματολογικές προσεγγίσεις, σχεδόν από μηδενι

κή βάση. Και μια σύντομη μελέτη, όπως αυτή, δεν 

μπορεί παρά να αναδείξει κάποιες μικρές, πραγματι

κά μικρές, νησίδες, με την ελπίδα να μην τα θαλασ

σώσει ολότελα. 

Ας ξαναδιατυπώσουμε λοιπόν την υπόθεση 

εργασίας μας: στην ελληνική λογοτεχνία του 20ού 

αιώνα υπάρχει μια έλλειψη σε ταξιδιωτικές μυθοπλα

σίες. Κι ας ονομάσουμε με τον όρο ταξιδιωτική 

μυθοπλασία τις μυθιστορηματικές αφηγήσεις που 

θεματοποιούν το ταξίδι, τις αφηγήσεις όπου το ταξίδι 

συνιστά τον κύριο αφηγηματικό ιστό τους και ίσως 

και το θέμα τους. Μόνο στην ελληνική λογοτεχνία 

συμβαίνει όμως αυτό; Ή μήπως είναι ένα πανευρω

παϊκό φαινόμενο, ένα σύμπτωμα του αιώνα; 

Σε κάποιο βαθμό είναι, πράγματι, ένα σύμπτωμα 

του αιώνα. Ας θυμηθούμε, για παράδειγμα, ότι ο 

κύριος Μπλουμ, ο περίφημος Οδυσσέας του Τζόυς, 

δεν περιπλανιέται παρά μέσα σε λίγα οικοδομικά 

τετράγωνα, ενώ το μακρινό ταξίδι αποτελεί μονάχα 

φαντασία του. 0 20ός αιώνας τροφοδότησε πολλές 

εκδοχές του ταξιδιού, από τις οποίες αρκετές είναι 

κατά φαντασίαν ή «αντι-ταξίδια».1 Όμως αν η Ευρώ-

1. Βλ. το λήμμα «travel», στο Jean-Charles Seigneuret (επιμ.), Dictionary of Literary Themes and Motifs, Νέα Υόρκη 1988, 
σ. 1327-1331. 
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πη και η Αμερική έχουν να επιδείξουν και καθαυτό 

πραγματοποιημένα Λογοτεχνικά ταξίδια -ένα χαρα

κτηριστικό τους είδος ανήκει στην επιστημονική 

φαντασία-, η Ελλάδα επέμεινε σε ολόκληρο τον 20ό 

αιώνα να ανασυνθέτει τους κοινούς τόπους του αδυ

νάτου ή του α-νόητου ταξιδιού. 

Ο σε ετοιμότητα ακροατής, ωστόσο, ίσως έχει 

κιόλας σχηματίσει στο μυαλό του μιαν αντίρρηση, 

όσον αφορά τα ελληνικά πράγματα: η Οδύσσεια του 

Καζαντζάκη. Συμφωνώ απολύτως: η Οδύσσεια του 

Καζαντζάκη είναι μια εκτενής, μια γιγαντιαία αφήγη

ση, η οποία στηρίζεται στο ταξίδι. Αυτό το έργο το 

θεωρώ εξαίρεση, ίσως τη μοναδική τέτοιων διαστά

σεων εξαίρεση στην κουλτούρα μας, πιθανό προϊόν 

του συνδυασμού μιας Βαθιά ρομαντικής ευρωπαϊκής 

παιδείας με μια αδηφάγο προσωπική ορμή.2 

Μα και ο Κόντογλου; μπορεί να επιμείνει ο 

αντιρρητικός ακροατής. Ναι, και ο Κόντογλου έχει 

πάμπολλες αφηγήσεις με ταξίδια, ταξίδια σε μακρι

νούς τόπους, σε επικίνδυνες θάλασσες, ναυάγια σε 

ερημόνησα του Ατλαντικού, του Ινδικού, του Ειρηνι

κού... Σύμφωνοι, ας θεωρήσουμε προς το παρόν 

και τον Κόντογλου, με τις κατακερματισμένες πλην 

έμμονες αφηγήσεις του για ταξίδια, στις εξαιρέσεις 

του ελληνικού κανόνα. Προς το παρόν γιατί νομίζω 

πως τελικά θα τον εντάξουμε και αυτόν στο αταξίδευ-

το σχήμα μας, ως μια έστω ιδιόρρυθμη περίπτωση. 

Και μια τρίτη πιθανή ένσταση: η «Ιθάκη» του 

Καβάφη. Δεν είναι κι αυτή άραγε (αν και δεν πρό

κειται 6έ6αια για «μυθοπλασία») ένας ύμνος στο 

ταξίδι, μια θερμή συνηγορία υπέρ του ανοίγματος 

της ζωής στις ποικίλες εμπειρίες της μετακίνησης και 

των σταθμών της; Ας σκεφτούμε ωστόσο και το κατά 

πόσο αυτό το ποίημα είναι μια εξαίρεση μέσα στην 

ποίηση του ΚαΒάφη και σε πόσες εμπειρίες εγκλει

σμού και αυτοεγκλεισμού δεν αντιστοιχεί αυτός ο 

ύμνος στο ταξιδιωτικό άνοιγμα.3 Το ακριβώς αντίθε

το του άλλωστε είναι «Η πόλις»: 

Είπες «Θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. 
Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλύτερη απ' αυτή. 
Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή (...)» 
Καινούριους τόπους δεν θα 6ρεις, δε θα 'βρεις άλλες 
θάλασσες. 
Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς 
τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς-
και μες στα ίδια σπίτια αυτά θα ασπρίζεις. 
Πάντα στην πόλι αυτή θα φτάνεις. Για τα αλλού -μη ελπί-
ζεις-δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. 

Το αίσθημα του αδύνατου ταξιδιού που διερμη

νεύει «Η πόλις» είναι, όπως θα δούμε, το κυρίαρχο 

στον 20ό αιώνα, και το ποίημα αυτό του ΚαΒάφη τεί

νει να χρησιμοποιείται ως αντιπροσωπευτικότερο για 

τα σύγχρονα αισθήματα απ' ό,τι η «Ιθάκη». «Η μετα

τόπιση στο διάστημα είναι μια εφήμερη και μια 

μάταιη λύση», γράφει ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος το 

1943 και παραθέτει ακριβώς το ποίημα «Η πόλις» ως 

παράδειγμα, το με «τον καλύτερο τρόπο» εκφρασμέ

νο παράδειγμα αυτής της αλήθειας.4 Μιας αλήθειας 

που φτάνει, στην κωμική εκδοχή της, έως και το παι

δικό τραγουδάκι της περίφημης Λιλιπούπολης στα 

τέλη της δεκαετίας του '70: «γύρισα, ταξίδεψα πολύ / 

2. Ο W.B. Stanford, στο μνημειώδες έργο του The Ulysses Theme, Οξφόρδη (2)1968, σ. 223-225, εντάσσει την Οδύσσεια 
του Καζαντζάκη στη ρομαντική παράδοση που αντλεί στοιχεία από τον Μπάυρον, τον Νίτσε καθώς και από τον Φάουστ και 
τον Κολόμβο. Θεωρεί επίσης πως μαζί με τον Τζόυς ο Καζαντζάκης διερμηνεύει την οξεία συνείδηση των Ευρωπαίων της 

εποχής για την ανάγκη μιας υπερεθνικής οργάνωσης της κοινωνίας. 
3. Μια νύξη για το θέμα αυτό, στο Χ.Λ. Καράογλου, «Το ταξίδι στην ποίηση του Καβάφη και του Καρυωτάκη», Το δέντρο, 

τχ. 33-34 (Σεπτ.-Οκτ. 1987), σ. 169-173. Για τον Καρυωτάκη, ο μελετητής επισημαίνει την προϊούσα συνειδητοποίηση 
μιας «αδυναμίας φυγής». 

4.1.Μ. Παναγιωτόπουλος, «Ο 'κοινός τόπος' του χρόνου», Νέα Εστία 33 (1.1.1943), σ. 16-22, και στο Ομιλίες της γυμνής 
ψυχής, Αθήνα 1946 (το απόσπασμα, σ. 139). 
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κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, μια Λιλιπούπολη». 

Όπου και να πας, θα βρεις τα δικά σου οικεία πράγ

ματα και σχήματα, καλά ή κακά· το ταξίδι είναι μια 

ματαιοπονία. 

Πάντως, όταν μιλώ για ταξιδιωτικές μυθοπλασίες, 

δεν εννοώ τα σύντομα ποιήματα, αλλά κατά 6άση τις 

μείζονες αφηγήσεις οι οποίες στηρίζονται στο ταξίδι, 

αφηγήσεις που πραγματοποιούν, που δείχνουν τη 

μετακίνηση έξω από τα όρια του οικείου ελλαδικού 

χώρου προς τους άλλους, τους διαφορετικούς ή και 

τους όμοιους, προς τη γνωριμία του κόσμου και 

προς τη γνωριμία του εαυτού μέσα από τη μετακίνη

ση.5 Οι αφηγήσεις αυτές δείχνουν, πιστεύω, εναργέ

στερα τις ιδεολογικές ροπές μιας λογοτεχνίας και 

μιας κοινωνίας, από ό,τι τα σύντομα ποιήματα, που 

μπορεί να απηχούν και αισθήματα της στιγμής. Επί

σης συνιστούν καλύτερους δείκτες από τις ταξιδιωτι

κές εντυπώσεις, που είναι πολύ πιο κοντά στο πραγ

ματικό Βίωμα: οι συγγραφείς μπορεί να ταξιδεύουν 

και να καταγράφουν τις εμπειρίες τους σε ποικίλα 

ημερολογιακού τύπου αφηγήματα· όταν όμως επιλέ

γουν τι θα μυθοποιήσουν, όταν δηλαδή το βίωμα 

διαμεσολαβείται από μια ιδεολογική επιλογή, τότε 

συμπεριφέρονται διαφορετικά: ακυρώνοντας, ουσια

στικά, το βίωμα τους. 

Αν δεν κάνω λάθος, λοιπόν, κανένα από τα 

σημαντικά μυθιστορήματα του 20ού αιώνα, αλλά 

ούτε και καμία νουβέλα ή διήγημα που να άφησε 

εποχή δεν συγκαταλέγονται στις αφηγήσεις που 

αναζητούμε. (Εξαιρώ βέβαια τα υποχρεωτικά ταξίδια: 

κείμενα όπως η Ιστορία ενός αιχμαλώτου του Στρατή 

Δούκα ή το Νούμερο 31328 του Βενέζη πιστεύω 

πως αν συμπεριληφθούν στην ταξιδιωτική μυθοπλα

σία, συσκοτίζουν την κατανόηση των φαινομένων. 

Ειδοποιό χαρακτηριστικό των αφηγήσεων μας νομί

ζω πως πρέπει να θεωρούμε ένα ποσοστό αυτόβου

λης ενέργειας ή ένα κίνητρο περιέργειας).6 

Θα σας πω τι βρίσκω αντ' αυτών. Αλλά καθότι 

είναι άχαρο να καταστρώσουμε έναν κατάλογο των 

σημαντικότερων έργων για να διαπιστώσουμε ότι 

δεν έχουν σχέση με το ταξίδι, θα κάνουμε κάτι άλλο: 

θα δούμε ορισμένα κείμενα τα οποία στον τίτλο τους 

δίνουν μια υπόσχεση αναφοράς στο ταξίδι, και θα 

διαπιστώσουμε πόσο και πώς την τηρούν. 

Το γνωστότερο ίσως έργο που εμπεριέχει το ταξί

δι στον τίτλο του είναι «Το μόνον της ζωής του ταξί-

διον» του Βιζυηνού. Αυτό μας πάει βέβαια λίγο πίσω, 

στον 19° αιώνα, στο τέλος του, αλλά πιστεύω πως η 

παθολογία για την οποία μιλώ ξεκινά τουλάχιστον 

από τότε. 

«Το μόνον της ζωής του ταξίδιον», λοιπόν, είναι 

-όπως όλοι γνωρίζουμε- ένα ταξίδι που δεν έγινε. Ο 

άμοιρος παππούς, παρά τη λαχτάρα του να ταξιδέ

ψει, έμεινε εντέλει βιδωμένος στο σπίτι του και στο 

χωριό του: γιατί «πότε εγεννούσε κάνα πράμα, πότε 

ξεπετούσε το μελίσσι, πότ' αρρωστούσε κανένας, 

πότε ήρχονταν 'μ°υ σ αψίΡηζ> >>7 ή πότε έκλαιγε η 

συμβία του από τον πόνο της, υποτίθεται, να μην τον 

χάσει, και πότε αντιλαμβανόταν ο ίδιος τις δυνάμεις 

του πολύ μικρές· το μοναδικό ταξίδι που ξεκίνησε, 

προς την τούμπα που φαινόταν στην άκρη του ορίζο

ντα, έμεινε μόλις αρχινισμένο, γιατί η τούμπα, ο 

5. Δεν ακολουθώ την πολύ μεγάλη διεύρυνση της έννοιας του ταξιδιού στη λογοτεχνία, όπως αυτή που κάνει η Maria Alzira 
Seixo, Η σημασία του ταξιδιού στη μυθιστορηματική γραφή (Ίταλο Καλβίνο, Κρίστα Βολφ, Ζοζέ Σαραμάγκου), 

Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 2000, γιατί θεωρώ ότι αν ακόμα και η Κασσάνδρα 
της Κρίστα Βολφ ενταχθεί σε αυτή την προβληματική, τότε το ταξίδι χάνει την ευρεσιακή του αξία για την ανίχνευση των 

τάσεων μιας κουλτούρας. 
6. Υπάρχει ωστόσο και η αντίθετη τάση, να συμπεριλαμβάνονται οι υποχρεωτικές μετακινήσεις σε καιρό πολέμου 

στην έννοια του ταξιδιού, βλ. Dictionary of Literary Themes and Motifs, ό.π., σ. 1329. 
7. Γ.Μ. Βιζυηνός, Νεοελληνικά διηγήματα, επιμ. Παν. Μουλλάς, Αθήνα 1980, σ. 192. 
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λόφος με τα χώματα, όσο προχωρούσε, «τραβιόταν 

μακρότερα». Μοναδική του μετακίνηση απομένει η 

μεταφορική μετάβαση στον θάνατο. Οπότε «Το 

μόνον της ζωής του ταξίδιον» είναι μια ειρωνική 

αναίρεση του ταξιδιού ή, όπως το λέει ο Παναγιώτης 

Μουλλάς, μια μελέτη «της ακρωτηριασμένης ζωής».8 

Ο Βιζυηνός πράγματι έχει μια τάση να ειρωνεύε

ται το ταξιδεύειν. Στο διήγημα του «Μεταξύ Πειραιώς 

και Νεαπόλεως» παρουσιάζει ένα τεράστιο βαπόρι, 

έναν κολοσσό των θαλασσών, το οποίο παρέχει μια 

πρόσκαιρη αίσθηση ασφάλειας ή και αλαζονείας 

στον φοβισμένο αφηγητή ταξιδιώτη, για να διαψεύ

σει μετά από λίγο, με τραγελαφικές συνέπειες, τη 

φαινομενική επιβολή του επί της φύσης. Οι τραγελα

φικές συνέπειες είναι η μεταμόρφωση των ανθρώ

πων που τους έχει «πιάσει η θάλασσα», καταισχύνο

ντας το άλλοτε αρειμάνιο ή φιλάρεσκο ήθος τους. 

* 

Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξιδεύοντας 
πάνω σε καταστρώματα κατελυμένων καραβιών 
στριμωγμένες με γυναίκες κίτρινες και μωρά που κλαίνε 

(...) 
Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξιδεύοντας 
Πάνω στα σαπισμένα θαλάσσια ξύλα 
Από λιμάνι σε λιμάνι; 

Ελπίζω να μου συγχωρεθεί ο συνειρμός και το 

άλμα των πενήντα περίπου χρόνων. Ο Σεφέρης 

όμως, αν δεν ειρωνεύεται όπως ο Βιζυηνός, δυσφο

ρεί επίσης, στο δικό του θαλάσσιο ταξίδι, και αμφι

σβητεί τη σκοπιμότητα του.9 Αυτός που έγραψε 

«Ημερολόγια καταστρώματος» και που τόσο επίμονα 

αξιοποίησε τη μορφή του Οδυσσέα και τους Αργο

ναύτες, δίνει κυρίως εικόνες προβληματικών ή αδύ

νατων ταξιδιών:10 

Ο τόπος μας είναι κλειστός. Τον κλείνουν 
οι δυο μαύρες Συμπληγάδες. Στα λιμάνια 
την Κυριακή σαν κατεβούμε ν' ανασάνουμε 
βλέπουμε να φωτίζουνται στο ηλιόγερμα 
σπασμένα ξύλα από ταξίδια που δεν τέλειωσαν 
σώματα που δεν ξέρουν πια πώς ν' αγαπήσουν. 

Ή ακόμα «καράβια που δεν μπορούν να κινή

σουν» κι ο καπετάνιος τους «μένει μαρμαρωμένος 

μες στ' άσπρα και στα χρυσά».11 Μετά τον πόλεμο 

θα περιγράψει τη ναυαγισμένη και βυθισμένη στο 

νερό «Κίχλη». 

Περισσότερα ναυάγια, περισσότερα σπασμένα 

ξύλα, απ' ό,τι πραγματοποιημένα ταξίδια. Κι όταν 

τυχόν συμβαίνει ένα ταξίδι, τότε: «η Ελλάδα με πλη

γώνει» και το καράβι «το λένε ΑΓΩΝΙΑ».12 

Πριν όμως ασχοληθούμε με τη γενιά του '30, 

που τόσο επένδυσε στο ταξίδι, για να μην το πραγ

ματοποιήσει εντέλει αφηγηματικά, ας γυρίσουμε 

λίγο πίσω, σε ένα άλλο ειρωνικό από τον τίτλο του 

κείμενο: στο «Ο ταξιδιώτης» του Δημοσθένη Βουτυ-

8. Παν. Μουλλάς, «Το νεοελληνικό διήγημα και ο Γ.Μ. Βιζυηνός», ό.π., σ. ρκα'. 
9. Πρόκειται βέβαια για χωρίο από την η' ενότητα του «Μυθιστορήματος», Ποιήματα, Αθήνα (5)1964, σ. 58. 

Ακολουθεί χωρίο από την ενότητα ι'. 
10. Πβλ. τις καίριες παρατηρήσεις του Δ. Νικολαρεϊζη, «Η παρουσία του Ομήρου στη νέα ελληνική ποίηση» (1947), Δοκίμια 
κριτικής, Αθήνα (2)1983, σ.231: «στα ποιήματα της ωριμότητας του Σεφέρη {Μυθιστόρημα), παντού όπου υποδηλώνονται οι 
δυο μεγάλοι πλόες της ηρωικής Ελλάδας -ο πλους των Αργοναυτών και ο πλους του Οδυσσέα, είτε χωριστά είτε συμβολικά 
συγχωνευμένοι-, έρχεται στο πρώτο επίπεδο η ιδέα του ταξιδιού που δεν τέλειωσε και υποβάλλεται η εντύπωση του ναυαγίου 
ή του ποδίσματος. Ο ποιητής προχωρεί μάλιστα πιο πέρα: υποβάλλει και την ιδέα του ταξιδιού που δεν έγινε βάζει να μιλούν 
μυστηριώδη πρόσωπα που ζουν κοντά σε ακτές μια στείρα ζωή, λιώνοντας από τη λαχτάρα της θάλασσας, χωρίς να μπορούν 

να μπαρκάρουν -σαν να έκλεισαν οι δρόμοι του πελάγους ή σαν να στέρεψε μέσα τους ο οίστρος του ταξιδιού». 
11. «Με τον τρόπο του Γ.Σ.», ό.π., σ. 107-109. 

12. Ό.π. Δεν μπορώ να θίξω, βέβαια, σε αυτή τη σύντομη μελέτη, το εξαιρετικά πολυσυζητημένο ζήτημα της αξιοποίησης 
των οδυσσειακών θεμάτων από τον Σεφέρη. Συγκεντρωμένη βιβλιογραφία γι' αυτό, έως το 1992, στο Ν.Α. Νικολάου, 

Μυθολογία Γ. Σεφέρη. Από τον Οδυσσέα στον Τεύκρο, Αθήνα 1992, σ. 183-194. 
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ρά, του 1918. Ήρωας του είναι ένας νησιώτης που 

όλο σχεδιάζει να ξενιτευτεί, «να δει κόσμο, πόλεις 

νέες, χώρες ξένες, άγνωστες», κι όλο το αναβάλλει. 

Την κρίσιμη στιγμή, όταν είναι να σαλπάρει το 

πλοίο, αυτός καταφέρνει να αρρωστήσει, ώστε να 

γλιτώσει για άλλη μια φορά το ποθητό αλλά και τόσο 

πολύπλοκο για τις δυνάμεις του ταξίδι.13 

Δεν πρόκειται για κανένα μείζον κείμενο, αλλά 

είναι ίσως χαρακτηριστικό. Ο υμνητής της ταβέρνας 

και των ταπεινών περιχώρων της πολιτείας, όταν 

αναφέρεται στο ταξίδι, θα γράψει για ένα μη πραγ

ματοποιημένο ταξίδι, ειρωνευόμενος ακόμα και τη 

γνησιότητα της επιθυμίας να βγει κανείς λίγο έξω 

από τον τόπο του. 

«Mal au depart» είναι άλλωστε και ο τίτλος ενός 

από τα πιο διάσημα ποιήματα του Νίκου Καββαδία 

(ο οποίος, ας σημειώσουμε με την ευκαιρία, δεν 

«τραγούδησε» ακριβώς το ταξίδι, αλλά τη ζωή πάνω 

στο πλοίο ή στις σκάλες): 

Θα μείνω πάντα ιδανικός κι ανάξιος εραστής 
των μακρυσμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων, 
και θα πεθάνω μια βραδιά, σαν όλες τις βραδιές, 
χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. ' 

Το ίδιο μοτίβο του αναβεβλημένου ταξιδιού το 

αναπτύσσει και ο Ουρανής στο ποίημα του «Ταορμί-

να»: 

Όλο λέω να φύγω μιαν ημέρα, 

όλο λέω να πάω στην Ταορμίνα... 

Σε πέλαο γαλάζιας νοσταλγίας 

τ όνειρο τραγουδάει σα σειρήνα: 

-Ταορμίνα! Ταορμίνα! Ταορμίνα!... 

(...) 
Μα τα χρόνια περνάνε κι όλο μένω, 

Πάντα κάτι τυχαίνει - και δεν πάω... 

Κι ούτε θα πάω ποτές! Η Ταορμίνα 

(κι αν υπάρχει) για μένα θε να μένει 

του εξόριστου τ' Ονείρου μου η Πατρίδα, (...) 

ενώ, αν είχα πάει, τι θα 'χα τώρα 

την άχαρη ζωή μου να γλυκαίνει; ^ 

Εδώ ο παρολίγον ταξιδιώτης δεν είναι ο καταπιε

σμένος αλλά και άβουλος, «θηλυκός» παππούς του 

Βιζυηνού, ούτε ο τρομοκρατημένος νησιώτης του 

Βουτυρά, μα κάποιος που λίγο πολύ συνειδητά ανα

βάλλει το ταξίδι μέχρι την τελική ματαίωση, προκει

μένου να διατηρήσει ανέπαφη μια μελλοντική προο

πτική ευτυχίας. Το ταξίδι λοιπόν δεν προσφέρει την 

ευτυχία, μονάχα το όνειρο του ταξιδιού μπορεί να 

ανακουφίσει τον πόθο του ανθρώπου για ένα 

«αλλού» και «πέρα». 

Ο Ουρανής βέβαια έχει γράψει πολλά και διαφο

ρετικά μεταξύ τους ποιήματα για το ταξίδι, περίπου 

σαν ασκήσεις σε δοσμένο θέμα, ωστόσο, αν πιστέ

ψουμε τον Στέλιο Ξεφλούδα, το κυρίαρχο αίσθημα 

που προκύπτει από την ενασχόληση του με το ταξίδι 

είναι το εξής: 

«Είναι από τις φύσεις εκείνες [ο Ουρανής] που 

δεν μπορούν να νιώσουν την ευτυχία παρά μόνο 

σαν παρελθόν. Πλανιέται στη σκιά των παλιών πολι

τειών που ζουν μέσα στη σιωπή και τη μελαγχολία 

τους, ανάμεσα σε πράγματα παλιά όλο αξιοπρέπεια 

και θλίψη κι είναι σα ν' αναζητάει την πεθαμένη 

ομορφιά του κόσμου. Ταξιδεύει χωρίς σταθμό πι

στεύοντας πως θα βρει αυτό που ζητούσε σ' όλη του 

τη ζωή. Όμως το εσωτερικό του δράμα μένει ίδιο, 

χωρίς τέλος, συγκινητικά ανθρώπινο. Η ίδια μοναξιά 

μέσα του, η ίδια ανικανοποίηση, η ίδια ακατασίγα-

στη θλίψη για την ομορφιά που χάνεται. Αδύνατο να 

βγει κανείς από τα σύνορα του γνωστού και πληχτι-

κού αυτού κόσμου που μας τριγυρίζει, να λυτρωθεί 

113. Δ. Βουτυράς, «Ο ταξιδιώτης», Εθνικόν ημερολόγιον (Σκόκου), Αθήνα 1918, σ. 169-172. 
14. Ν. Καββαδίας, Μαραμπού (1933), Αθήνα 1964, σ. 48-49. 

15. Κ. Ουρανής, Ποιήματα, Αθήνα, χ.χ., σ. 129-130. 

m 125 



Το ΤΑΞΊΔΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΊΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟΥΣ Ν Ε Ό Τ Ε Ρ Ο Υ Σ Χ Ρ Ό Ν Ο Υ Σ 

από τον εαυτό του με το ταξίδι και τη φυγή. Πάντα το 

ίδιο αδιέξοδο». 

Κι αν δεν διερμηνεύουν ακριβώς τον Ουράνη 

αυτές οι παρατηρήσεις, διερμηνεύουν οπωσδήποτε 

τον ίδιο τον Ξεφλούδα, ο οποίος επιμελείται τον 

τόμο της Βασικής Βιβλιοθήκης για το ταξίδι και γρά

φει την εισαγωγή του.16 Ο Ξεφλούδας έχει γράψει 

έναν από τους δύο «Οδυσσείς» τής μετά τον πόλεμο 

πεζογραφίας μας,17 και αυτά τα αισθήματα ακριβώς 

εκφράζει. 

Το μυθιστόρημα του Οδυσσέας λοιπόν, γραμμέ

νο το 1965-'67 και εκδομένο το 1975, ένα δυσχε

ρώς αναγνώσιμο κείμενο, θέλει τον Οδυσσέα-αφη-

γητή του έναν πλάνητα στον μεταπολεμικό κόσμο, 

μετά την καταστροφή της Τροίας που είναι ταυτόχρο

να και η Χιροσίμα, η Γκερνίκα, το Άουσβιτς, κατα

στροφή για την οποία είναι κι ο ίδιος υπεύθυνος και 

πικρά μετανοημένος. Ο ταξιδιώτης αυτός, που, 

συνοδευόμενος από την Καλυψώ, επισκέπτεται την 

Αλεξάνδρεια, το Κάιρο, την έρημο, παραπλέει τις 

ακτές της Κρήτης και καταλήγει σε μια (ανώνυμη) 

μεγαλούπολη του σύγχρονου κόσμου, είναι κάποιος 

που λέει για τον εαυτό του: «Δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι δεν ξέρω τι ζητώ, πού πηγαίνω, γιατί κάθε φορά 

ξεκινώ χωρίς να φτάνω πουθενά», κάποιος που ανα

ρωτιέται «γιατί βρίσκουμαι στην Αλεξάντρεια, αφού 

δεν έχω τίποτα να βρω, να γνωρίσω, να πάρω απ' το 

ένδοξο παρελθόν της», που πάει σε ένα Κάιρο το 

οποίο «δε διαφέρει από τις άλλες πολιτείες». Για τον 

Οδυσσέα αυτόν «ο κόσμος αρχίζει και τελειώνει 

μέσα μας», ενώ το ταξίδι γενικώς «δε μας δίνει ούτε 

πείρα ούτε γνώση». Επί 250 σελίδες περιπλανιέται 

λοιπόν ο κουρασμένος ταξιδιώτης, αναμηρυκάζο-

ντας τις ίδιες και τις ίδιες σκέψεις, για να καταλήξει: 

«Ύψωσα γύρω μου τείχη χωρίς έξοδο και κλείστηκα 

σ' αυτά. Μόνο έτσι υπάρχω. Αυτή είναι η Ιθάκη μου 

απ' όπου ποτέ δεν έφυγα».18 

Ιδού λοιπόν τα καβαφικά τείχη (προηγουμένως 

είχε ακουστεί και η φράση «δεν υπάρχει ούτε πλοίο 

ούτε οδός»)-19 αλλά αν ο αφηγητής του Καβάφη στε

νοχωριέται «διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω 

είχον», ο αφηγητής του Ξεφλούδα δεν φαίνεται να 

έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά να εκφράζει τον 

φόβο του μπροστά στο μέλλον. Πράγματι, ο Οδυσ

σέας είναι ένα τρομοκρατημένο μυθιστόρημα, στο 

οποίο κάθε κίνηση προς τα μπρος φέρνει τον κόσμο 

ένα βήμα προς την καταστροφή. Οι σύγχρονες πολι

τείες είναι θορυβώδη μηχανικά τέρατα, σωστοί τάφοι 

κι αν δεν υποδεικνύεται από τον συγγραφέα ρητά 

κάποιος παλιός κόσμος καλύτερος, οπωσδήποτε δεν 

μπορεί να υπάρξει τίποτα χειρότερο από τη μεταπο

λεμική εξέλιξη του. Πώς όμως να γραφεί ταξιδιωτική 

μυθοπλασία με τέτοια φοβία για την προς τα μπρος 

κίνηση; 

Αλλά ας αφήσουμε προς το παρόν το ερώτημα 

να αιωρείται και ας πάμε να δούμε τον άλλο Οδυσ-

16. Στ. Ξεφλοΰδας, «Εισαγωγή», Ταξιδιωτικά, Βασική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1956. Η κρίση για τον Ουράνη, σ.19. 
17 Δύο είναι, αν δεν μου διαφεύγει κανένας, οι αμιγείς, χωρίς άλλον προσδιορισμό «Οδυσσείς» στην μεταπολεμική 

ελληνική πεζογραφία. Κατά τα άλλα, ο Ξεφλούδας έχει γράψει και τον Οδυσσέα χωρίς Ιθάκη (1957), όπου ο Οδυσσέας 
του είναι ένας άνθρωπος που έχει πρόσφατα επιστρέψει από τον πόλεμο, τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κοινός στρατιώτης 
και όχι από τους ηγήτορες. Όμως είναι τέτοια η αδυναμία του Ξεφλούδα να διαχειριστεί το σύμβολο και να δώσει ένα 

στοιχειωδώς συνεκτικό αφήγημα, ώστε είναι αδύνατο να γίνει λόγος και για το ταξίδι στο κείμενο αυτό. Μια άποψη 
για τη σχέση του έργου του Ξεφλούδα με τον Οδυσσέα του Τζόυς, καθώς και με άλλους Οδυσσείς της ευρωπαϊκής 

λογοτεχνικής παράδοσης διατυπώνει η Εύη Βογιατζάκη, στο Evi Voyiatzaki, The Body in the Text. 
James Joyce's Ulysses and the Modern Greek Novel, Η.Π.Α. 2002, σ.73-99. 

18. Στ. Ξεφλούδας, Οδυσσέας, Αθήνα, τέλη του 1974. Τα αποσπάσματα που παρέθεσα βρίσκονται στις 
σ. 8, 17, 34, 63, 64, 256. 

19. Ό.π., σ. 66. 
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σεα, με τον οποίο μας προίκισε η σύγχρονη πεζο

γραφία μας. Είναι του Τάσου Ρούσσου και είναι 

γραμμένος και δημοσιευμένος πρόσφατα, το 1996. 

Πρόκειται για έναν Οδυσσέα σε στάση. Όλο το 

μυθιστόρημα διαδραματίζεται στο νησί της Καλυψώς: 

«Ωγυγία! Παράξενο όνομα. Τι νόημα να 'χει. Ίσως 

να σημαίνει μοναξιά, απραξία, παραδοχή πως τέλει

ωσαν τα ταξίδια. Μα εγώ έχω βρει έναν άλλο τρόπο 

να ταξιδεύω. Πηγαίνω στο γιαλό και κάθομαι σ' 

εκείνο το βράχο που μοιάζει θρόνος με γερτή ράχη. 

Μισοξαπλώνω, κοιτάξω το πέλαγο, κλείνω τα μάτια 

και ταξιδεύω».20 

Είναι λοιπόν αυτός ο Οδυσσέας ένας κατά φα-

ντασίαν ταξιδιώτης, που περιπλανιέται όχι στις θά

λασσες και στα άγνωστα νησιά, αλλά στο παρελθόν 

του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, τις σπουδές του 

κοντά στον Κένταυρο, τη μύηση του στον έρωτα, 

κάποιες νεανικές περιπέτειες, τον θαυμασμό του για 

την Ελένη και τον γάμο του με τη φρόνιμη Πηνελό

πη, τη συμβολή του στην άλωση της Τροίας. Κάποια 

μελανά σημεία της διαδρομής του, που δεν θέλει να 

τα θυμάται, του τα θυμίζει η Καλυψώ, η οποία του 

έχει δώσει γραφική ύλη και τον προτρέπει να κατα

γράφει τις αναμνήσεις του. Κι όταν έχει αφηγηθεί 

ένα μεγάλο μέρος της ζωής του, στο τέλος του μυθι

στορήματος, ο Οδυσσέας αιφνιδίως συλλαμβάνει 

πως έχει αντικαταστήσει την κίνηση με τη γραφή: 

«Συλλογίζομαι τα λόγια της [της Καλυψώς]: 

'Τώρα, Οδυσσέα, είσαι κι εσύ γραφιάς'. Μια τέτοια 

ιδιότητα δεν μπορούσα να τη φανταστώ για τον 

εαυτό μου. Τη θεωρούσα κάτι σαν ντροπή, σαν 

παραδοχή της ντροπής. Ένας πραγματικός άντρας 

δε γράφει, δε μιλάει για πράξεις αλλά πράττει». 

Εντέλει όμως ο Οδυσσέας του Τάσου Ρούσσου νιώ

θει συμφιλιωμένος με αυτή την εξέλιξη, αφού «ο 

αγώνας με τις λέξεις είναι το ίδιο σκληρός και θανά

σιμος»,21 κάτι που δεν τον εμποδίζει πάντως, όταν 

τελειώσει την αφήγηση του, να νιώσει ξανά την επι

θυμία του γυρισμού, επιθυμία προς την οποία οι 

θεοί είναι τώρα ευνοϊκοί. 

Το ότι η γραφή είναι το συμβολικό ισοδύναμο 

του ταξιδιού αποτελεί βέβαια μια σκέψη που σταδιο

δρόμησε ιδιαιτέρως στον 20ό αιώνα, ένας ισχυρότα

τος κοινός τόπος. «Ο πιο φανατικός κι ακαταπόνητος 

ταξιδευτής είναι ο ποιητής κι ο μυθιστοριογράφος», 

γράφει ο γνωστός Ξεφλούδας στην εισαγωγή των 

Ταξιδιωτικών. «Ένα μυθιστόρημα δεν είναι παρά μια 

περιήγηση μέσα στον κόσμο και τον άνθρωπο, ένα 

ταξίδι». Και: ο μυθιστοριογράφος «αποτραβηγμένος 

στη μοναξιά του ταξιδεύει τα όνειρα του» κ.λπ.22 

Το αποτέλεσμα της μεταφοράς αυτής ήταν αρκε

τοί «ασάλευτοι ταξιδιώτες» της λογοτεχνίας μας, από 

τον Παλαμά: 

ασάλευτος ταξίδευα σε μια άλλη χώρα23 

-στίχος που ανήκει άλλωστε στη συλλογή Ασάλευτη 

zoùrfi4- έως τη Μαργαρίτα Λυμπεράκη, η οποία στα 

Ψάθινα κάπελα παρουσιάζει έναν γέροντα συγγρα

φέα, που επί σαράντα χρόνια ζει στο ίδιο σπίτι, και ο 

οποίος κατηχεί τη μικρή κοπέλα που θέλει κι εκείνη 

να γίνει συγγραφέας ως εξής: «Ξέρεις, στο βάθος 

υπάρχει πάντα ομοιομορφία στη ζωή ενός ανθρώ

που. Εκείνοι που ταξιδεύουν, σαν τον Αντρέα, ξεγε

λιούνται. Όμως εγώ που σαράντα χρόνια τώρα κάθε 

μέρα βλέπω από τούτο δω το παράθυρο το κομματά-

20. Τάσος Ρούσσος, Οδυσσέας, Αθήνα 1996, σ. 8. 
21. Ό.π., σ. 276, 277. 

22. Στ. Ξεφλούδας, «Εισαγωγή», ό.π., σ. 9-10. 
23. Κ. Παλαμάς, «Αφιέρωμα», Άπαντα Γ', Αθήνα (Γκοβόστης), χ.χ., σ. 43. 

24. Ιδού και κάποιοι χαρακτηριστικά «ασάλευτοι» στίχοι, όπου «Σαν των Φαιάκων το καρά6' η Φαντασία» οδηγεί τον ποιητή σε 
φανταστικά ταξίδια: «ταξίδια εμπρός μου ξάνοιξαν τον κόσμον όλο. / Και τ' είμαι; Χόρτο ριζωμένο σ' ένα σβώλο», ό.π., ο. 21. 
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κι αυτό του κήπου φωτεινό τη μέρα και σκοτεινό τη 

νύχτα, το ξέρω καλά. Η μόνη διαφορά είναι ότι 

άλλοι γίνουνται σκλάβοι της ομοιομορφίας αυτής κι 

άλλοι την κάνουν αρμονία».25 

Η γραφή λοιπόν, η τέχνη, είναι σαφώς ανώτερη, 

σαφώς προτιμητέα από την πραγματική μετακίνηση, 

και ο ασάλευτος ταξιδιώτης μια φιγούρα πολύ πιο 

ελκυστική από τον πραγματικό. 

Ωστόσο στον Οδυσσέα του Τάσου Ρούσσου, για 

να επιστρέψουμε σε αυτόν, δεν υπάρχει καμιά μεμ

ψιμοιρία κατά του ταξιδιού, καμιά άρνηση της σκοπι

μότητας του, όπως αυτές που συναντήσαμε νωρίτερα 

κι όπως αυτή που εξέθρεψε τον κατά είκοσι χρόνια 

πρεσβύτερο Οδυσσέα του Ξεφλούδα. Αν και «σε 

στάση», ο Οδυσσέας του Ρούσσου προοιωνίζεται τη 

μεγάλη στροφή που θα επέλθει ως προς την ταξιδιω

τική μυθοπλασία στην εκπνοή του αιώνα. 

* 

Έχω αποφύγει ωστόσο ως εδώ να θίξω, παρά τις 

εξαγγελίες, μια εποχή και μια γενιά που επένδυσε, 

στο ξεκίνημα της τουλάχιστον, αρκετά στο ταξίδι. Η 

γενιά του '30 εφόρμησε στην ελληνική λογοτεχνία 

με τον αέρα του κοσμοπολιτισμού. Από το 1928 έως 

το 1932, σύμφωνα με τον Απόστολο Σαχίνη τουλάχι

στον, που πρώτος έθιξε (λίαν ατελώς) το φαινόμενο 

του κοσμοπολιτισμού, η πεζογραφία είχε να επιδεί

ξει μια σειρά από ταξίδια, στην Ευρώπη κυρίως, με 

γρήγορα και πολυτελή μέσα μεταφοράς, με νυχτερι

νές απολαύσεις και εν γένει μεγάλη ζωή.26 

Πολλά από αυτά τα έργα, βέβαια, απλώς διαδρα

ματίζονται σε μια πόλη της Ευρώπης και η τυχόν 

μετακίνηση που περιλαμβάνουν είναι εντελώς στοι

χειώδης, όπως στο διήγημα του Θράσου Καστανάκη 

«Το ταξίδι της κυρίας», όπου νεαρή Αθηναία, ύπαν-

δρος, ανακαλύπτει στις αγκάλες παριζιάνου φοιτητή 

την αληθινή έλξη του έρωτα.27 Το διήγημα διαδρα

ματίζεται στην Αθήνα και στο Παρίσι, αλλά το ταξίδι 

είναι ουσιαστικά απόν. Το ίδιο ισχύει και για το κατε

ξοχήν κοσμοπολίτικο, κατά Σαχίνη, μυθιστόρημα 

ΣΓΟ χορό της Ευρώπης, επίσης του Θράσου Καστα

νάκη (1929), το οποίο είναι ένα κείμενο «παρόλο 

τον φαινομενικό δυναμισμό της παρισινής ζωής, 

στατικό».28 

Πυρετικές μετακινήσεις ανά την Ευρώπη παρου

σιάζει, ωστόσο, ο Άγγελος Δόξας στη σειρά διηγη

μάτων του τόμου Γκαρσόν!...Ένα ουίσκι (1932). 

Μηχανικοί, βιομήχανοι, χρηματιστές, αλλά και γυ

ναίκες κάποτε αντίστοιχων επαγγελμάτων κλείνουν 

τις δουλειές τους ταξιδεύοντας διαρκώς στην ευρω

παϊκή ήπειρο, ενώ δοκιμάζουν ταυτόχρονα και τα 

θέλγητρα του έρωτα, περιστασιακού ή μονιμότε

ρου.2 9 Πρόκειται για μια πλήρη ανατροπή της έως 

τότε λογοτεχνίας, για μια αποενοχοποιημένη ανάδει

ξη ενός κόσμου πλούσιου και δυναμικού, πολύγλωσ

σου και αδιάφορου για τα εθνικά σύνορα. Όλα αυτά 

ωστόσο είναι σύντομες αφηγήσεις αφενός, και αφε

τέρου μετά Βίας αγγίζουν τα όρια της λογοτεχνίας. 

25. Μαργαρίτα Λυμπεράκη, Τα ψάθινα καπέλα (1946), Αθήνα (24)1987, σ. 255. Περισσότερα για το ταξίδι στο έργο αυτό, 
στο άρθρο μου «Το όνειρο του ταξιδιού στα Ψάθινα κάπελα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη», στο Εκδοτικά και ερμηνευτικά 

ζητήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Πρακτικά Ζ' επιστημονικής συνάντησης, μνήμη Ελένης Τσαντσάνογλου, 
Θεσσαλονίκη 1998, σ. 367-386. 

26. Απ. Σαχίνης, «Ο κοσμοπολιτισμός στη νεοελληνική πεζογραφία», Αναζητήσεις της μεσοπολεμικής πεζογραφίας (1945), 
Θεσσαλονίκη (2)1978. 

27. Θράσος Καστανάκης, «Το ταξίδι της κυρίας», Το Παρίσι της νύχτας και του έρωτα (1929), τώρα σε ενιαίο τόμο 
με το Η χορεύτρια κοντεσίνα Φελιτσιτά, Αθήνα 1980, σ. 153-171. 

28. Απ. Σαχίνης, ό.π., σ. 90. 
29. Βλ. για παράδειγμα το διήγημα «Αν έχεις τύχη διάβαινε» από το Γκαρσόν!... ένα ουίσκι, Αθήνα 1932, σ. 102-148. 
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Η σοβαρή λογοτεχνία και μάλιστα όταν καταπιά

νεται με μεγάλες αφηγήσεις τείνει να παραμερίζει το 

ταξίδι. Ένα καλό παράδειγμα είναι ο Θεοτοκάς, ο 

οποίος, αν και με τέτοια θέρμη προπαγάνδισε στο 

Ελεύθερο πνεύμα το ταξίδι στην Ευρώπη ως αντίρ

ροπο της νεοελληνικής μιζέριας και της στατικής 

ηθογραφίας, όταν έγραψε τη μεγάλη του αφήγηση, 

την Αργώ, έδωσε μεν ως τίτλο το όνομα του μυθικού 

καραβιού, κατά τα άλλα όμως γείωσε το μυθιστόρη

μα του στον χώρο της Αθήνας, αφήνοντας ένα ελά

χιστο μέρος της αφήγησης στη μετατόπιση. Τη μετα

τόπιση την προόρισε για τους τυχοδιώκτες του. 

Αυτός που ταξιδεύει πολύ στην Αργώ είναι ένα χαμέ

νο κορμί, ο πρεσβύτερος της οικογένειας Νοταρά, 

ενώ η σοβαρή περίπτωση της οικογένειας, ο νεαρός 

ποιητής Αλέξης, μένει αμετακίνητος στην Αθήνα. 

Τυχοδιώκτης και χαμένο κορμί είναι και ο άλλος 

ταξιδιωτικός ήρωας του Θεοτοκά, ο Ευριπίδης Πε

ντοζάλης του ομώνυμου διηγήματος. Η αφεντιά του 

φτάνει ως τη Λατινική Αμερική, αλλά πρόκειται για 

ένα πρόσωπο χαριτωμένο και παντελώς ανυπό-

ληπτο.30 

Παρά τον ύμνο στο ταξίδι λοιπόν, οι σοβαροί 

άνθρωποι -και ειδικώς αν τυχαίνει να είναι δημιουρ

γοί- δεν μετακινούνται. Ιδιαίτερα εχθρικός εντέλει 

προς το ταξίδι είναι και ο Τερζάκης. Στο διήγημα του 

«Οι φιλίες» από τη συλλογή Απρίλης (1946), αν και 

αρχικά παρουσιάζεται το δίλημμα «ταξίδι προς την 

ελευθερία ή βάλτωμα», σύντομα αποδεικνύεται ότι το 

ταξίδι αντιστοιχεί στη σκληρότητα, ενώ το να μένει 

κανείς στον τόπο του συνιστά ευθύνη και ανθρωπιά. 

Ο θετικός ήρωας του παραμένει κι αυτός στην Αθή

να, όντας ένας εν τω γεννάσθαι συγγραφέας. 

Η γενιά του '30, όσο κι αν προπαγάνδισε το ταξί

δι σαν ένα άνοιγμα από τη στατική Ελλάδα προς τον 

κόσμο, τελικά απέφυγε να το υλοποιήσει. Η σημα

ντική τέχνη συνδέεται με τη στάση και όχι με τη 

μετακίνηση. Άλλωστε η περίοδος του κοσμοπολιτι

σμού υπήρξε «κατάσταση παροδική, που ξεπεράστη

κε σχεδόν αμέσως».31 

Στα μεταπολεμικά χρόνια πια αποσυντίθεται κιό

λας το τόσο προσφιλές στον μεσοπόλεμο ιδεολόγη

μα της «φυγής», το οποίο είχε υποβοηθήσει κάπως 

την περί του ταξιδιού φιλολογία.32 Τώρα ο Ι.Μ. Πα-

ναγιωτόπουλος αισθάνεται την ανάγκη, όπως λέει, 

να συνθέσει «τον επικήδειο της», διαπιστώνοντας 

πως «ό,τι ήταν κοινός τόπος εδώ και 40 ή 30 χρόνια 

απομένει σήμερα σαν ανάμνηση»: «Πού να φύγουμε 

πια; Και γιατί να φύγουμε; Γιατί να απαρνηθούμε την 

ευθύνη, που φέρνει τόση τιμή;».33 

Η «ευθύνη» λοιπόν αναδεικνύεται σε κατεξοχήν 

αντίπαλο του ταξιδιού. Και οι λογοτέχνες επωμίζο

νται όλο το βάρος της ελληνικής ευθύνης, που συνί

σταται στην ενασχόληση με τα πολιτικά και τα κοινω

νικά προβλήματα του τόπου. Μόνο κάποιοι αντάρτες 

ξεφεύγουν από τον κανόνα. Κι ένας τέτοιος αντάρ

της είναι ο Βασίλης Βασιλικός, ο οποίος στην πρω

τόλεια νουβέλα του Διήγηση του Ιάσονα (1953) βά

ζει τον νεαρό του ήρωα Ιάσονα να επιλέγει το ταξίδι 

σε βάρος μιας πιο υπεύθυνης στάσης, που θα περι

λάμβανε τη βοήθεια προς τον φυλακισμένο πατέρα 

30. Για τον χειρισμό του ταξιδιού στα έργα αυτά του Θεοτοκά, καθώς και στον Τερζάκη («Οι φιλίες») και στον Βασιλικό, 
έχω μιλήσει αναλυτικά στο Οι περιπέτειες της νεότητας, Αθήνα 1995, στα οικεία κεφάλαια και στον επίλογο. 

31. Απ. Σαχίνης, ό.π., σ. 96. 
32. Για το ιδεολόγημα της φυγής στον μεσοπόλεμο, 6λ. Αννίτα Παναρέτου, Ελληνική ταξιδιωτική λογοτεχνία, τ.1, 
Εισαγωγή, Αθήνα 1995, σ. 65-99. Συναφής με τη «φυγή» ήταν και η λεγόμενη «αλητογραφία», που δεν νομίζω 

όμως πως απέδωσε, στην Ελλάδα, μια καθαυτό μυθοπλασία της μετακίνησης. 
33.1.Μ. Παναγιωτόπουλος, «Το αίτημα της φυγής», Η ηθική του συμφέροντος, Αθήνα 1979, σ. 139-143. 
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του όχι, αυτός επιλέγει την περιπλάνηση και την 

απολαμβάνει.34 

Εντούτοις τρία χρόνια αργότερα και στο πιο 

ώριμο έργο του Θύματα ειρήνης (1956) ο ίδιος ο 

Βασιλικός μάλλον αναιρεί τη συνηγορία υπέρ του 

ταξιδιού, παρουσιάζοντας την «εκστρατεία» που ανα

λαμβάνουν κάποιοι νέοι -να φέρουν πίσω στην Ελ

λάδα τα αγάλματα από τα ξένα μουσεία- ως πε-

ποιημένη υπόθεση και προϊόν αμηχανίας. Το ταξίδι 

ήταν ίσως και για τον Βασιλικό μια πολύ νεανική του 

αντίδραση. Η ωριμότητα επέφερε την αμφισβήτηση 

της σκοπιμότητας του. 

Δεν είναι όμως μονάχα η «ευθύνη» που εξοβελί

ζει το ταξίδι στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Είναι 

και κάτι ακόμα, ίσως βαθύτερο και από τη δεοντολο

γία της στράτευσης η οποία ουσιαστικά υπόκειται 

στην έννοια ευθύνη. Θα το διακρίνουμε εξετάζοντας 

ένα άλλο έργο που φέρει στον τίτλο του τη λέξη ταξί

δι. Είναι το μυθιστόρημα του Γιάννη Αγγέλου Ταξίδι 

χωρίς επιστροφή (1979). 

Τι είναι το «ταξίδι χωρίς επιστροφή»; Ο θάνατος; 

Όχι. Είναι η απώλεια του παλιού καλού κόσμου. Σε 

μια μικρή πολιτεία, στην επαρχία, μια παρέα παιδιών 

μεγαλώνει ο καιρός περνάει, η πόλη αλλάζει, και το 

μυθιστόρημα γίνεται μια ελεγεία για τις παλιές συνήθει

ες και τα παλιά κατατόπια που χάθηκαν πια: «Το καφε

νείο του Καλιβρούση έγινε ένα μοντέρνο σνακ μπαρ 

και το αρτοποιείο Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΜΠΟΥΑΑΝΖΕ κατά

στημα που κατασκευάζει και πουλάει πίτσες και ραβιόλι 

(...) Δεν υπάρχουν πια τα αιγινήτικα κανάτια» κ.λπ..35 

Το ταξίδι λοιπόν είναι μια έννοια αρνητική. Ταξί

δι σημαίνει κίνηση προς τα μπρος μέσα στον χρόνο, 

εξέλιξη, διαφοροποίηση σημαίνει απώλεια του κό

σμου των παιδικών μας χρόνια, απώλεια της γραφι

κής παραδοσιακής Ελλάδας. 

Πόσες και πόσες τέτοιες ελεγείες δεν έχουμε στη 

λογοτεχνία μας, πόσο εμποτισμένοι δεν είμαστε από 

τη νοσταλγία του παρελθόντος. Μπορεί άραγε να 

ανθίσει το ταξίδι, η κίνηση προς τα μπρος, σε μια 

κουλτούρα που είναι μετά πάθους στραμμένη στο 

παρελθόν της;36 

Μάλλον όχι, αφού ο πολιτισμός αυτός, που είναι 

ταγμένος να καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλιό 

κόσμο που χάνεται, που απομυζά από τη φτώχεια, 

από την ένδεια της παραδοσιακής κοινωνίας τη 

μεγαλύτερη του συγκίνηση, δεν μπορεί να παραγά

γει έναν λόγο για το ταξίδι, γιατί ταξίδι δεν γίνεται 

χωρίς ένα άνοιγμα προς το μέλλον. 

Χαρακτηριστικός είναι, ας πούμε, ο φόβος του 

Ξεφλούδα μπροστά στο μέλλον: «Ο άνθρωπος που 

βγήκε από έναν τρομαχτικό πόλεμο χωρίς ελπίδα, 

αντικρίζει γεμάτος δέος το μέλλον, την απειλή ενός 

ατομικού πολέμου, την τύχη του πολιτισμού, τις υπερ

βολές της τεχνικής, τον κίνδυνο της μηχανοκρα-

τίας...νοσταλγεί τη χαμένη ομορφιά» κ.λπ.37 χαρα

κτηριστική είναι η τάση του Ουράνη να περιγράφει 

στα ταξιδιωτικά του πολιτείες παλιές, που «ζούνε στο 

περιθώριο του καιρού μας»3 8 - ενώ η φωνή του 

Θεοτοκά, όταν λέει στον Πρόλογο του βιβλίου του 

Δοκίμιο για την Αμερική (1954) «αισθάνουμαι 

34. Ο Ιάσων συνθέτει και ένα ποίημα για τον Οδυσσέα που σταμάτησε την περιπλάνηση και γύρισε στην Ιθάκη, 
το οποίο καταλήγει: «Είμαι ο Οδυσσέας που 6ρήκε την Ιθάκη του. / Ω συμφορά μου!», Β. Βασιλικός, 

Η διήγηση του Ιάσονα, γ' εκδ., Αθήνα (Εστία) χ.χ., σ. 51. 
35. Γ. Αγγέλου, Ταξίδι χωρίς επιστροφή, Αθήνα 1979, σ. 192-193. 

36. Π6. το σαρκαστικό σχόλιο του Κώστα Μαυρουδή, Με εισιτήριο επιστροφής. Σημειώσεις (1976-1981), 
Αθήνα (2)1999, σ. 35: «Ντοκυμαντέρ, ΕΡΤ 11.30': 'Όταν οι άλλες προσπαθούν να φτάσουν στο φεγγάρι, 

η χώρα μας προσπαθεί να πάει στα χωριά'. Ο Πρόεδρος της Τανζανίας». 
37. Στ. Ξεφλούδας, «Εισαγωγή», ό.π., σ. 22. 

38. Κ. Ουρανής, Γλαυκοί δρόμοι, Αθήνα 1947, προλογικό σημείωμα, όπου διευκρινίζει ότι στο ταξίδι δεν τον σπρώχνει 
η περιέργεια αλλά η επιθυμία διαφυγής από τη σύγχρονη ζωή. 
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ευγνωμοσύνη προς την Αμερική επειδή μας βοηθεί 

να συλλάβουμε καλύτερα τις ροπές, τις δυνατότητες, 

τις αντινομίες, τις ανησυχίες, τις ελπίδες του καιρού 

μας» και πως «η κύρια χρησιμότητα του ταξιδιού 

στην Αμερική» είναι «ότι μας ανοίγει ορίζοντες που 

τους είχαμε μέσα μας και δεν τους ξέραμε»,39 αυτή 

η φωνή του Θεοτοκά λοιπόν είναι μια φωνή μειοψη

φούσα. Την πλειοψηφία την εκφράζει μάλλον ο 

Βενέζης: «Η νέα πόλη, όπως κάθε τι το νέο, δε 

συγκινεί», γράφει για τη Νέα Ορλεάνη.40 

Ο Καζαντζάκης, κάποτε που χρειάστηκε να υπε

ρασπιστεί την Οδύσσεια του, τόνισε ακριβώς την 

αξία τής προς τα μπρος κίνησης, σε βάρος όσων κοι

τάζουν προς τα πίσω για να δικαιώσουν ή να κρί

νουν τον παλιό πολιτισμό: «ο Οδυσσέας αγωνίζεται 

κοιτάζοντας μπροστά», γράφει.4 1 Πρόκειται όμως 

για τον συγγραφέα που παρήγαγε τη μοναδική, 

όπως είπαμε, μείζονα ταξιδιωτική μυθοπλασία. 

Αντίθετα, ακόμα και στα τέλη του 20ού αιώνα η 

παρελθοντολογική ματιά εμποδίζει το ταξίδι. Χαρα

κτηριστικό από αυτή την άποψη είναι το μυθιστόρη

μα του Γιώργου Κάτου, Το παράπονο τον Οδυσσέα, 

που αρχίζει να γράφεται το 1988 για να τελειώσει το 

1996. Ο ήρωας του, ο Οδυσσέας, δεν μπορεί να 

ξεφύγει από το χωριό του για τη Γερμανία, όπου επι

θυμεί διακαώς να πάει για να καζαντίσει, επειδή τον 

εμποδίζει η παθολογική αγάπη της μητέρας του. Κι 

αυτό το αλλεπάλληλες φορές ματαιωμένο ταξίδι, η 

αδυναμία να πραγματοποιήσει ο Οδυσσέας τις 

δυνατότητες που κρύβει το όνομα του είναι, ακρι

βώς, το «παράπονο» του. Ωστόσο ο συγγραφέας 

είναι τόσο εμποτισμένος από τη νοσταλγία για το 

παρελθόν, για τη γραφικότητα του παλιού κόσμου 

και για την υπέρτατη αξία της «ντοπιολαλιάς» που 

χάνεται, ώστε είναι εκείνος στην πραγματικότητα που 

εμποδίζει τον ήρωα του να ταξιδέψει, προκειμένου 

να διευκολυνθεί να καταγράψει τις ανυπέρβλητες 

νοστιμιές του χωριάτικου παρελθόντος. Το «παράπο

νο» του Οδυσσέα συνιστά λοιπόν την ευτυχία του 

συγγραφέα, που είναι: η ακινησία στο χωριό.42 

Στο πλαίσιο αυτό, μιας όρασης παρελθοντολογι-

κής, πιστεύω ότι μπορούμε να εντάξουμε εντέλει και 

τον Κόντογλου. Μανιώδης αφηγητής ταξιδιών, είναι 

ωστόσο σαφώς προσανατολισμένος σε ταξίδια που 

έγιναν άλλοτε, συνήθως στο μακρινό παρελθόν, από 

ανθρώπους πρωτόγονους, απλούς και όχι χαλασμέ

νους από τον πολιτισμό.43 Ό,τι λοιπόν μοιάζει με 

εξαίρεση ίσως δεν είναι τελικά τόσο διαφορετικό: ο 

Κόντογλου υιοθετεί τη φόρμα του ταξιδιού για να 

ενσκήψει και αυτός στο παρελθόν, στο εξιδανικευμέ

νο εκείνο «κάποτε», που θρέφει και την υπόλοιπη 

πεζογραφία μας.44 

39. Γ. Θεοτοκάς, Δοκίμιο για την Αμερική, Αθήνα 1954, σ. 8. 
40. Ηλίας Βενέζης, Αμερικανική γη, Αθήνα 1954. Το χωρίο το εντοπίζει η Αννίτα Παναρέτου, ό.π., σ. 94, η οποία 

παρατηρεί επίσης την άρνηση ή την αποτυχία των λογοτεχνών της γενιάς του '30 να γράψουν για την Αμερική. 
41 Νέα Εστία 34 (15.8.1943), σ. 1029. Το χωρίο το επισημαίνει ο W.B. Stanford, ό.π., σ. 240. 

42. Γιώργος Β. Κάτος, Το παράπονο του Οδυσσέα, Αθήνα 1996. Αντιγράφω από το οπισθόφυλλο: «Ο σύγχρονος Οδυσσέας 
του δε ζει στην ξενιτιά. Ο νόστος του Δε γυρεύει Ιθάκη-πατρίδα. Θέλει να φύγει από την πατρίδα και δεν μπορεί. 

Θέλει κι αυτός ένα κομμάτι μέλλον που πιστεύει πως του ανήκει». Αλλά λίγο παρακάτω: «Χάθηκαν οι μικρές κοινωνίες 
που γεννήσαμε. Χάθηκαν οι ντοπιολαλιές. Χάθηκαν οι γονείς μας». 

43. Για τη λειτουργία της «φυγής» στον Κόντογλου, βλ. Βαγγέλης Αθανασόπουλος, Η θεωρία και η πράξη της αφηγηματικής 
τέχνης του Φώτη Κόντογλου, Αθήνα 1986, σ. 94-109. 

44. Από αντίθετη με μένα οπτική γωνία, στην ίδια εξήγηση κατατείνει και ο Ν. Μακρής, «Εστία και περιπέτεια 
στα πεζογραφήματα του Φώτη Κόντογλου», στο Μνημονάριον του Φώτη Κόντογλου, Τετράδια Ευθύνης, Αθήνα 1985, 
σ. 144-151: «Έτσι κατανοείται και το ξάνοιγμα προς το ξωτικό: δε γίνεται αυτοσκοπός, αλλά συμπληρωματική έκφραση 

των μεγάλων θησαυρών της Εστίας». 
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Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το 

θέμα του Ροβινσόνα, μια καίρια παρανόηση, μας 

δείχνει την απόσταση του από το ιδανικό του ταξιδι

ού. Στο διήγημα του «Μια έμορφη ψυχή», άνθρωπος 

τις ονόματι Παρασκευάς, κάποτε έμπορος, κατόπιν 

μαγαζάτορας σε πόλη της Μικράς Ασίας, τίμιος 

πολύ, καταντά -φευ- πότης, οπότε παίρνει απόφαση 

και φεύγει από την πολιτεία, για να εγκατασταθεί σε 

ένα μακρινό περιβόλι, μαζί με ένα φίλο του και τον 

γιο του φίλου του. Γίνεται, λέει ο Κόντογλου, «Poßiv-

σόνας σωστός».45 

Ο «σωστός» Ροδινσόνας όμως, αυτός του Ντα

νιέλ ντι Φόου, που ενέπνευσε τις πλήθος ανά την 

Ευρώπη ροβινσονιάδες, ποτέ δεν αποτραΒήχτηκε 

οικειοθελώς από τον κόσμο_ στην υποχρεωτική του 

απομόνωση ουδόλως υπήρξε ασκητής, αλλά μανιώ

δης επανακατασκευαστής του πολιτισμού, ενώ επί

σης έφυγε από το νησί του με την πρώτη ευκαιρία 

που του δόθηκε. Άλλο Ροβινσόνας και άλλο ασκη

τής. Άλλο η δίψα και η κατάκτηση του κόσμου, η 

περιπέτεια, ο πλουτισμός, και άλλο η απόσυρση. Τα 

δύο μοντέλα βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση.46 

Ο Κόντογλου εντούτοις τα συγχέει. Για την ακρί

βεια, επανασημασιοδοτεί το μοντέλο του Ροβινσόνα 

προς την κατεύθυνση της δικής του πολιτισμο-φο6ι-

κής ιδιοσυγκρασίας και παιδείας. Μεταμορφώνοντας 

τον ταξιδευτή σε ασκητή, δείχνει ακριβώς τις ροπές 

της ελληνικής ιδεολογίας. 

Έτσι έως το τέλος του 20ού αιώνα θα συνεχίσου

με να συναντούμε το ταξίδι μέσα σε αρνητικά συμ

φραζόμενα. Το ταξίδι που πληγώνει είναι ο τίτλος 

της τελευταίας, μεταθανάτιας, συλλογής διηγημάτων 

του Νίκου Μπακόλα (2000), που περιλαμβάνει «προ

σωπικά ταξίδια με λίγο ή πολύ τραυματικές εμπει

ρίες», όπως λέει ο δημιουργός της.47 Σε ένα από τα 

κείμενα αυτά δυο νεόνυμφοι επιχειρούν γαμήλιο 

ταξίδι στη Θάσο, αλλά αρρωσταίνουν στον δρόμο 

και δεν φτάνουν ποτέ στον προορισμό τους· κατά 

την επιστροφή ο σύζυγος διαβάζει στην εφημερίδα 

για το ταξίδι του Σπούτνικ στο διάστημα, πληροφορεί 

την κυρία του, οπότε εκείνη, με τον τρόπο της, εξανί-

σταται: «δε μ' αφήνεις, Χριστιανέ μου».48 

Πράγματι, αυτοί που δεν μπορούν να φέρουν σε 

αίσιο πέρας ούτε ένα ταξίδι στο διπλανό νησί θα 

ήταν κάπως παράδοξο να ενδιαφέρονται για το διά

στημα. Η ελληνική λογοτεχνία δεν επέδειξε καμία 

περιέργεια για τις διαστημικές περιπλανήσεις, όπως 

και δεν παρουσίασε καμία ροπή προς την επιστημο

νική φαντασία. Αντίθετα, ο Ξεφλούδας στην Εισαγω

γή του είναι κατηγορηματικά πολέμιος της: «το έργο 

τους», γράφει για τους ευρωπαίους και αμερικανούς 

συγγραφείς των «σύγχρονων επιστημονικών μυθι

στορημάτων και των διαπλανητικών ταξιδιών», είναι 

«μια άρνηση ζωής, άρνηση του εαυτού μας και της 

μοίρας μας και δείχνει ότι η πίστη στην παντοδυνα

μία της επιστήμης και της τεχνικής σκοτώνει τον 

άνθρωπο και εξαφανίζει την ποίηση του κόσμου».49 

Το 1987, στο μεταξύ, το περιοδικό Δέντρο επι

χειρεί ένα εκτενές αφιέρωμα στο ταξίδι υπό τον τίτλο 

«Γραφές της περιπλάνησης», με στόχο να αναδείξει, 

όπως διαβάζουμε στο εκδοτικό σημείωμα, τη «γοη-

45. Φ. Κόντογλου, Το Αϊβαλίη πατρίδα μου (1962), Αθήνα (3)1979, σ. 202-207: «Ήτανε Ροβινσόνας σωστός- του 'λείπε 
μοναχά ο παπαγάλος, το καβούκι που φορούσε στο κεφάλι του ο Ροβινσόνας, και κείνη η ψάθινη ομπρέλα». 

46. «From the time of the Fathers, theologians contrasted the monastic ideal of stabilitas with the passion for useless 
wandering stimulated by vain and often culpable curiosity»: Dictionary of Literary Themes and Motifs, ό.π., σ. 1303. 

47. Ν. Μπακόλας, Το ταξίδι που πληγώνει, Αθήνα 2000, σ. 11. 
48. Στο αφήγημα με αριθμό 3, ό.π., σ. 59. 

49. Στ. Ξεφλούδας, «Εισαγωγή», ό.π., σ. 21-22. 
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τευτική φυσιογνωμία μιας απέραντης ετερογένειας».50 

Αν και η φράση αυτή κομίζει ένα νέο πνεύμα, οι 

συγγραφείς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση 

του περιοδικού συστήνουν, οι περισσότεροι, μια 

αντιταξιδιωτική ομοθροντία. 

Ο Βαλτινός τιτλοφορεί «Το σύνδρομο του Οδυσ

σέα» ένα αφήγημα που συνίσταται σε μια σειρά από 

αιτήσεις για μετανάστευση, ολοφάνερα ειρωνευόμε-

νος το ταξίδι που δεν κινείται από τη Βαριά Βιοτική 

ανάγκη. 

Ο Νάνος Βαλαωρίτης στο ποίημα «Με πλοίο» 

ειρωνεύεται επίσης: «εκ πρώτης όψεως τα μακρινά 

θαλασσινά / ταξίδια δε μου πάνε» αποφαίνεται ο 

αφηγητής του, για να συνεχίσει λέγοντας πως ταξι

δεύει εντούτοις ευχαρίστως προκειμένου να εκδώσει 

μετά ένα Βιβλίο με ταξιδιωτικές εντυπώσεις. 

Ακόμα αρνητικότερος είναι ο Πέτρος Αμπατζό-

γλου στο αφήγημα «Αίγυπτος»: «Δε θέλω να ταξι

δεύω. Δε μ' αρέσει η φωνή από το υπερπέραν που 

αναγγέλλει αναχωρήσεις και αφίξεις σαν ένα αμετά

κλητο και μάλλον δυσάρεστο γεγονός. Δε θέλω να 

είμαι τουρίστας. Δε θέλω να γνωρίσω ήθη και έθιμα 

επί τόπου, προτιμώ να τα γνωρίσω απ' τα Βιβλία πί

νοντας τον καφέ μου. Δε θέλω να γυρίσω κατάκο

πος από επιθετική σταυροφορία σε μουσεία και 

άλλους δημόσιους χώρους. Δε θέλω, αλλά όσο δε 

θέλω τόσο περισσότερο ταξιδεύω. Το γιατί είναι μια 

μεγάλη ιστορία. Εγώ πάντως το μόνο που θέλω είναι 

να φωλιάσω στο διαμερισματάκι μου και να ζήσω 

εκεί μέχρι θανάτου». Πέντε συναπτές αρνήσεις του 

ταξιδιού, για να ακολουθήσει η αφήγηση μιας επί

σκεψης στην Αίγυπτο, που έρχεται να κλείσει με ένα: 

«και λοιπόν;». 

Λίγο πιο κάτω ο Νόλλας θα πλειοδοτήσει στην 

απόρριψη: «Το ταξίδι ως καταδίωξη», αυτός είναι ο 

50. Το δέντρο, τχ. 31-32 (Ιούν.-Αυγ. 1987), σ. 5. Το 
51. Ν. Καββαδίας, 1 

ΜΙΑ ΠΡΏΤΗ ΠΕΡΙΉΓΗΣΗ 

τίτλος του κομματιού του και ιδού πώς καταλήγει: 

«Μια μέρα όλοι θα πεθάνουμε, ξεφώνισα. Μου φαί

νεται όμως πως αυτοί που ψοφάνε για ταξίδια σαν 

να Βιάζονται κομμάτι. Είναι 11.29 και το κουδούνι 

της πόρτας θ' αρχίσει να χτυπάει, κι αν δεν κουρα

στεί μπορεί να χτυπάει εις τον αιώνα. Δεν πάω που

θενά». 

Δεν είναι σαν να δέχτηκαν όλοι αυτοί οι συγγρα

φείς παραγγελία να γράψουν κάτι εναντίον του ταξι

διού; Κι όμως η παραγγελία του περιοδικού είχε, θα 

λέγαμε, σαφώς αντίθετη χροιά. 

Σε επιστέγασμα, πάντως, ο Φίλιππος Δρακοντα-

ειδής συνθέτει μερικές σελίδες παρακάτω ένα μικρό 

δοκίμιο με τίτλο «Το 'αδύνατο' ταξίδι», όπου: ταξίδι 

δεν μπορεί να υπάρξει πια στις μέρες μας, όταν ο 

κόσμος είναι γνωστός, όταν ο λόγος έχει δώσει τη 

θέση του στην εικόνα κι η γη έχει έτσι κι αλλιώς 

μετατραπεί σε έναν «απίστευτο όγκο απορριμμάτων 

και Βρομιάς και δυσωδίας». 

Τον είχε προλάβει ΒέΒαια ο Μαραμπού κατά 

πενήντα χρόνια, όταν έγραφε: 

Άλλοτες είχαμε τα πλοία κρυφό σκοπό, 
μα ο κόσμος έγινε σαν αδειανή φυλλάδα, 
είναι το ίδιο πια να μένεις στην Ελλάδα 
με το να ταξιδεύεις στο Fernando Po. 

( . . . ) 
Οι πόλοι γίνανε με μιας πολύ γνωστοί, 
θαυμάσαμε πολλές φορές το Βόριο Σέλας, 
κι έχουν οι πάγοι τώρα σκεπαστεί 
από αδειανά κουτιά σπανιόλικης σαρδέλας. * 

Κι όμως, παρά την εκδοχή αυτή του «αδύνατου» 

πλέον ταξιδιού, που διατυπώνει ο Δρακονταειδής 

(με τη σειρά του) το 1987, μια δεκαετία αργότερα ο 

ίδιος Φίλιππος Δρακονταειδής θα εκδώσει ένα Βι

βλίο, ένα μυθιστόρημα, που θα φέρει περήφανα 

πέρωμα συνεχίζεται και στο επόμενο τχ. του περιοδικού. 
ρομπού, ό.π., σ. 54-55. 
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στον τίτλο του τον όρο «ταξίδι» σε θετικά συμφραζό

μενα: Συναισθηματικό ταξίδι ή Η αποκάλυψη της 

καταγωγής του κόσμου (1998). Το έργο διαδραματί

ζεται στο Παρίσι κυρίως, κατά τη διάρκεια μιας διε

θνούς συνάντησης για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική 

Ταυτότητα. Ας το κρατήσουμε αυτό το στοιχείο, το 

πλαίσιο της διεθνούς συνάντησης. 

Αιφνιδίως λοιπόν το ταξίδι όχι μόνο δεν είναι πια 

«αδύνατο» αλλά είναι και ιδιαζόντως αποδοτικό. Κάτι 

αλλάζει αυτά τα χρόνια. Άλλωστε όταν το περιοδικό 

Δέντρο θα κάνει το επόμενο αφιέρωμα του στις 

«γραφές της περιπλάνησης», τέσσερα χρόνια αργό

τερα από το προηγούμενο, το 1991, δεν θα υπάρξει 

ούτε ένα αρνητικό προς το ταξίδι κείμενο.52 

Πράγματι -το είπαμε κιόλας- στην εκπνοή του 

20ού αιώνα το πλοίο της ελληνικής πεζογραφίας 

αλλάζει εντελώς ρότα. Ή δ η το 1991, για παράδειγ

μα, νεαρός συγγραφέας, ο Φαίδων Ταμβακάκης, θέ

λει τον ήρωα του έναν δεινό ταξιδευτή, που αφού 

περιπλανήθηκε επτά χρόνια στις θάλασσες, διψάει 

ακόμα: «Όλο το μεσημέρι σκεφτόμουν τα μέρη που 

δεν είδα και φούντωνε η φαντασία μου. Μπορώ να 

πάω και νότια στα Φώκλαντς και την Ανταρκτική. Οι 

χάρτες και οι πλοηγοί ακόμα με τρελαίνουν μόλις 

βλέπω καινούρια, απάτητα μέρη».53 Έστω κι αν στη 

νουβέλα αυτή, την Υστατη, το ταξίδι διακόπτεται 

άδοξα σε ένα ελληνικό νησί εξαιτίας της κακίας των 

κατοίκων του και της ακόμα μεγαλύτερης κακίας των 

τουριστών του, στο κείμενο διαπλάθεται η καινούρια 

μορφή ενός νεαρού που τον «κεντρίζει η περιέργεια». 

Μυθιστορήματα όμως που πραγματικά στήνονται 

πάνω στο μοντέλο μιας διαρκούς μετακίνησης έχου

με ίσως για πρώτη φορά γύρω στο έτος 2000: Αμά-

ντα Μιχαλοπούλου, Όσες φορές αντέξεις (1998), 

Δημοσθένης Κούρτοβικ, Η νοσταλγία των δράκων 

(2000), Αλέξης Σταμάτης, Μπαρ Φλωμπέρ (2000). 

Και τα τρία είναι εκτενέστατες αφηγήσεις, στις οποίες 

οι ήρωες περιπλανώνται ανά την Ευρώπη, ζητώντας 

να λύσουν διάφορα μυστήρια ή να ανακαλύψουν 

χαμένα πρόσωπα. Εγκαταλείποντας τη βαλτωμένη 

ζωή τους, ρίχνονται στην περιπέτεια της αναζήτησης, 

ζώντας διάφορους κινδύνους και πλουτίζοντας τους 

εαυτούς τους σε εμπειρίες. Στον δρόμο τους περι

λαμβάνονται σημαδιακές πόλεις της Ευρώπης, από 

όπου δεν λείπουν και ορισμένοι βασικοί σταθμοί 

στις πρώην ανατολικές χώρες.54 

Συναφή με τα μυθιστορήματα αυτά είναι και όσα, 

χωρίς να ακολουθούν πάντα τον ρυθμό μιας ταχείας 

μετακίνησης, εξακτινώνονται ωστόσο σε ποικίλους 

τόπους της Ευρώπης ή ειδικότερα της Βαλκανικής, 

όπως Η σπορά του ανέμου της Αθηνάς Κακούρη 

(1994), η Ζαϊδα ή Η καμήλα στα χιόνια του Αλέξη 

Πανσέληνου (1996), το Εργοστάσιο των μολυβιών 

της Σώτης Τριαντάφυλλου (2000) και τα μυθιστορή

ματα του Νίκου Θέμελη Η αναζήτηση (1998) και Η 

ανατροπή (2000). Αυτό που χαρακτηρίζει άλλωστε 

όλα τα παραπάνω έργα είναι ότι ασχολούνται με κρί

σιμες περιόδους «ανατροπών» και «αναζητήσεων» -

όχι «νόστων».55 

Ένας νέος κοσμοπολιτισμός, σοβαρότερος και 

πιο φιλόδοξος πιθανότατα από εκείνον του 1930, 

52. Το δέντρο, τχ. 62 (καλοκαίρι 1991). 
53. Φαίδων Ταμβακάκης, Η υστάτη και τέσσερις σπουδές, Αθήνα 1991, σ. 19. 

54. Με το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί στο «Αινιγματικές περιπλανήσεις στην Ενωμένη Ευρώπη» και 
«Η έλξη των ετεροθαλών», εφ. Τα Νέα (Πρόσωπα), 2.12.2000, σ. 30-32. 

55. Βεβαίως δεν λείπουν και μυθιστορήματα «νοσταλγικού» τύπου. Ο Δ. Μίγγας στο Σπάνια χιονίζει στα νησιά (2001) 
παρουσιάζει ως πρωταγωνιστή μια περσόνα του Οδυσσέα, τον Αίθωνα, αξιοποιώντας από τα οδυσσειακά θέματα 

κυρίως τον (αδύνατο) νόστο και τη νέκυια. 
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έπνευσε αιφνιδίως στις σελίδες της ελληνικής πεζο

γραφίας. Βέβαια δεν πρόκειται μόνο για ελληνικό 

φαινόμενο, αλλά για τουλάχιστον πανευρωπαϊκό: να 

όμως που σε αυτή τη μόδα ακολούθησε τώρα και η 

Ελλάδα. 

Τα μυθιστορήματα αυτά κάποτε κάποτε ανακα

λούν φιλολογικές μνήμες από το πάλαι ποτέ ελληνι

στικό μυθιστόρημα ή τη Νέα κωμωδία, με τις ατελεύ

τητες μετακινήσεις τους στη Μεσόγειο, την ανακάλυ

ψη χαμένων παιδιών, το ξανασμίξιμο των οικογενει

ών και των ερωτευμένων ζευγαριών (μόνο που τα 

σύγχρονα μας έργα είναι περισσότερο επιρρεπή στις 

πραγματοποιημένες και όχι στις παρολίγον αιμομι

ξίες). Προϊόν της pax romana εκείνα, προϊόν μιας 

νέας διεθνοποίησης και τούτα. Είπαμε πιο πάνω να 

κρατήσουμε το φόρουμ μέσα στο οποίο συμβαίνει το 

«συναισθηματικό ταξίδι» του Δρακονταειδή: είναι η 

ενοποιημένη Ευρώπη. 

Αυτή η νέα πραγματικότητα, η Ευρώπη, της 

οποία τα οφέλη δέχεται αφειδώς στη δεκαετία του 

1990 η Ελλάδα, αποτελεί την προϋπόθεση- επιπλέον 

κίνητρο, το αναπάντεχο άνοιγμα των ανατολικών 

χωρών (τα μυθιστορήματα μας κάνουν οπωσδήποτε 

μια στάση, όπως είπαμε, κι από κει)- αλλά μοχλός 

της μετακίνησης είναι οπωσδήποτε μια νέα αυτοπε

ποίθηση, μια κατακτητική βούληση, μια αίσθηση ισο

τιμίας. Η τάση της ελεγείας υποχωρεί αισθητά, η 

κουλτούρα του αυτοεγκλεισμού εγκαταλείπεται.56 

Κι οι ίδιοι οι συγγραφείς, άλλωστε, ως πρόσωπα, 

έχουν αρχίσει πλέον να κυκλοφορούν πυρετωδώς 

-έστω κι αν ακόμα θεωρούν πιο ευάγωγο να λεν 

πως προτιμούν το «διαμερισματάκι» τους- στους 

ευρωπαϊκούς δρόμους μιας μικρότερης ή μεγαλύτε

ρης αναγνώρισης. 

Ό σ ο για το φύλο του ταξιδιού, αυτό που είχε 

εμποδίσει τον τρυφερό γυναικείο παππού του Βιζυη

νού να ταξιδέψει, τώρα δεν αποτελεί πια λόγο δια

φοροποίησης: οι γυναίκες αναλαμβάνουν μια χαρά 

την ταξιδιωτική πρωτοβουλία. Να, άλλωστε, που το 

2002, μια γυναίκα με το όνομα Πηνελόπη διασχίζει 

από άκρη σε άκρη τον πλανήτη, στέλνοντας ανταπο

κρίσεις σε περιοδικά από τις περιπλανήσεις της· κι 

είναι η ίδια που διδάσκει τον μάλλον αδρανή άντρα 

για τα πλάσματα και θαύματα του κόσμου: αυτά όλα, 

στο διήγημα του Βασίλη Πεσμαζόγλου «Η επιστρο

φή της Πηνελόπης».57 

Μα βέβαια· στην αυγή του 2 1 ο υ αιώνα δεν ξύπ

νησε μονάχα από τον ύπνο του ο Οδυσσέας, αλλά 

τώρα πήρε τους δρόμους πια και η Πηνελόπη. 

56. Παρόμοιες επισημάνσεις κάνει και ο Δημήτρης ΤζιόΒας, «Το ευρωπαϊκό ίνδαλμα και ο κλειστός τόπος: κεντρόφυγες 
και κεντρομόλες τάσεις στο ελληνικό μυθιστόρημα», στο Α. Σπυροπούλου - Θ. Τσιμπουκη (επιμ.), Σύγχρονη ελληνική 

πεζογραφία, διεθνείς προσανατολισμοί και διασταυρώσεις, Αθήνα 2002, σ. 86-96. Ο ΤζιόΒας επισείει τον κίνδυνο 
να περάσει το ελληνικό μυθιστόρημα από τον αλλοτινό «μητροπολιτικό κεντρομολισμό σε μια φυγόκεντρη διάχυση 

που θα του στερήσει τα σημάδια της ιθαγένειας για χάρη μιας απροσδιόριστης ευρωπαϊκότητας». 
57. Βασίλης Πεσμαζόγλου, «Η επιστροφή της Πηνελόπης», Αγίου Βαλεντίνου, Αθήνα 2002, σ. 69-83. 
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Ταξιδεύοντας τον 16ο αιώνα 
Ιόλη Βιγγοπούλου 

Ιστορικός, Ερευνήτρια ΚΝΕ/ΕΙΕ 

Γαλεόνι. Χαλκογραφία του 17ου αιώνα. 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο 

Τα ταξίδια στην Ανατολική Μεσόγειο, ως το 

τέλος του 15ου αιώνα, είχαν κύριο προορισμό τους 

Άγιους Τόπους, το ύψιστο χρέος κάθε Χριστιανού. 

Μεγάλες ανακατατάξεις όμως σημειώθηκαν τον 16ο 

αιώνα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ανατολή. 

Στα δυτικά κράτη, εδραιώνονται μοναρχίες και το 

πολιτικό παιγνίδι διευθετήται πια από ισχυρές ηγετι

κές προσωπικότητες.1 Η Βενετία παρέμενε ακόμη 

υπολογίσημη δύναμη έχοντας όμως ήδη υποστεί 

ρηγματώσεις και ανασφαλείς προοπτικές.2 Αλλά στο 

επίμαχο πρόβλημα εδαφικής ισχύος των Ευρωπαίων 

έπαιρνε μέρος και ένας ακόμη αντίπαλος: η Οθωμα

νική Αυτοκρατορία, που τον 16ο αι. σημαίνει: Σου

λεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής, ο οποίος και την οδηγεί 

στο απόγειο της δύναμης της και γίνεται σπουδαίος 

παράγοντας της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής.3 Στο 

νεό πολιτικό τοπίο για να επιτευχθεί ισορροπία οι 

μοναρχίες αναγκάζονται να εγκαθιστούν πρεσβείες 

στην οθωμανική πρωτεύουσα πολλαπλασιάζοντας 

έτσι την κινητικότητα των ταξιδιωτών, οι οποίοι από 

αφανείς οδοιπόροι μετατρέπονται σε πολιτικά πρό

σωπα. Οι διπλωματικές αποστολές λοιπόν -ο αντα

γωνισμός δηλαδή για την κατάκτηση του μεγάλου 

εχθρού της χριστιανοσύνης- και φυσικά η οδοιπορία 

στους Αγίους Τόπους είναι οι κυρίως λόγοι που 

φέρνουν προσκυνητές στα Ιεροσόλυμα ή διπλωμά-

Η παρούσα δημοσίευση -εκτός από το εικονογραφικό υλικό το οποίο περιορίστηκε σημαντικότατα, τα Σχόλια 
και εν μέρει το Εισαγωγικό ιστορικό πλαίσιο- ανταποκρίνεται πιστά στην ομιλία της υπογράφουσας 

στον κύκλο των διαλέξεων με θέμα: Το ταξίδι από τους αρχαίους έως τους νεότερους χρόνους. 
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τες στην Κωνσταντινούπολη, ενώ οι συμμετέχοντες 

στις απστολές επωφελούνταν πολλές φορές από το 

εγγύτερον του χώρου και τις δυνατότητες να ικανο

ποιήσουν περιέργεια και χρέος προς τους καθηγια-

σμένους Τόπους.4 [εικ. 1] Προσκυνητές λοιπόν, 

πολιτικοί ακόλουθοι, γραμματείς πρέσβεων, αγγε

λιοφόροι και αποθηκάριοι, κληρικοί και επιτετραμ

μένοι, διερμηνείς ή αιχμάλωτοι που δραπέτευσαν, 

επίσκοποι, ευγενείς, και όλοι όσοι μετείχαν σε 

διπλωματικές αποστολές ή συνόδευαν- πολλές 

φορές «ιδίοις εξόδοις»- απεσταλμένους προς ή από 

την Υψηλή Πύλη, υποχρεώθηκαν ή θέλησαν να ταξι

νομήσουν τις εντυπώσεις τους σε γραπτές αναφορές 

προς τους ανώτερους τους, σ' επιστολές, ημερολό

για ή ταξιδιωτικά χρονικά.5 

Εικ. 1 
«... Να κανονίσετε πριν φύγετε τις οικογενειακές σας υποθέσεις, 
τόσο εποχιακές όσο και πνευματικές. Εκτός από την προετοιμα
σία του σώματος και της ψυχής, απαιτούνται ενδυνάμωση της 
εγκράτειας, της διακριτικότητας, της μετριοπάθειας, της σύνεσης 
και της καλοπροαίρετης διάθεσης... ». 
Ξυλογραφία του 15ου αι. 

μην καθυστερεί να φεύγει από τα λιμάνια με διάφο

ρα προσχήματα και να ξοδεύουμε έτσι τα λεφτά μας 

στα πανδοχεία, να μη μας κλέβουν οι σκλάβοι της 

γαλέρας, να μην δηλώνει τους επιβάτες σαν σκλά

βους κωπηλάτες για να μην πληρώνει στους Σαρα

κηνούς φόρο, να μας δίνει δύο φορές την ημέρα 

κρέας και όχι νερωμένο κρασί αλλά καλό ελληνικό 

μαλβαζίαΡ 

Αν ταξιδέψεις στην Παλαιστίνη από θάλασσα, 

πρέπει να έχεις τρόφιμα μαζί σου και εφόδια για 

πενήντα μέρες. Αν θες να πας στην Κωνσταντινού

πολη και ξεκινήσεις από τη Βενετία, παραπλέεις τη 

Δαλματία και καταλήγεις στο Σπαλάτο και ξεμπαρκά-

ρεις στη Ραγούσα. Αλλάζεις άλογα στο Νόβι- Παζάρ, 

τη Σόφια, το Kücük Çekmeçe και λίγες μέρες ώσπου 

να σου δώσουν την άδεια να μπεις στην Πόλη, 

θέλεις πενήντα-πενήντα πέντε μέρες.9 [εικ. 2] 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 

«...Φτάνοντας· στη Βενετία είμαι πια στην προ

στασία της Γαληνότατης Δημοκρατίας. Υπάρχουν 

πολλά πανδοχεία στην πλατεία του Αγίου Μάρκου 

και στο Ριάλτο είναι εγκαταστημένοι ξεναγοί γλωσ

σομαθείς που μας έδωσαν εξηγήσεις για το νόμι

σμα, μας συμβούλευσαν πως να μην μας ληστεύουν 

στα καταστήματα, να μην μας παραπλανούν και μας 

εκμεταλλεύονται οι κατεργαρέοι έμποροι.^ Μας έφε

ραν σε επαφή με τους πλοιοκτήτες και μας ενημέρω

σαν σχετικά με τις διατυπώσεις και τα ναύλα. Υπάρ

χει κρατικός έλεγχος αυστηρός, ο πλοίραχος πρέπει 

να προσκομίσει τρεις μέρες πριν την αναχώρηση το 

συμφωνητικό για θεώρηση. Το συμφωνητικό όριζε 

τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, καπετάνιου 

και προσκυνητή, τον ναύλο, το δρομολόγιο, τη διάρ

κεια παραμονής στους Αγίους Τόπους, το φορτίο 

του καραβιού και τη διατροφή των επιβατών.7 Προ

βλέπονται ρήτρες για την ολόπλευρη εξασφάλιση 

του προσκυνητή κατά των αυθαιρεσιών του πλοιο

κτήτη. Στους Άγιους Τόπους, έπρεπε να συμφωνη

θεί, να μείνουμε τουλάχιστον δέκα πέντε μέρες, να 
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Αν πάρεις καράβι της γραμμής, δεν πιάνει λιμά

νι, πάει στ' ανοιχτά και από μακριά από τα ξακουστά 

νησιά. Αν ταξιδέψεις με γαλέρα, το καράβι είναι 

μακρουλό και πλέει από ακρογιαλιά σε ακρογιαλιά, 

από λιμάνι σε λιμάνι, αρμενίζει γιαλό-γιαλό και 

ποδίζει σε πολλά λιμάνια. Υπάρχουν εξήντα πάγκοι 

σε κάθε πλευρά, κάθε πάγκος για τρεις κωπηλάτες, 

με τρία κουπιά και έναν τοξότη. Στη γαλέρα τρώνε 

νωπά τρόφιμα, πράγμα που δεν συμβαίνει στα 

ποντοπόρα}® 

Αφού συνάντησα έναν που ήθελε σαν κ' εμένα 

να φθάσει στους Αγίους Τόπους και η περιπλάνηση 

να μας οδηγήσει όπου αλλού ήθελε η μοίρα μας, 

αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί το ταξίδι.^ [εικ. 3] 

Πήγαμε να ψωνίσουμε όλα τα χρειαζούμενα. Στρώ

ματα, μαξιλάρια, σεντόνια, πιθάρια. Βρήκα ένα καλό 

στρώμα παραγεμισμένο με βοϊδόμαλλο. Καλά στρώ

ματα έχει εκεί, στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Με 

τρία δουκάτα. Πήραμε και βαρελάκια για νερό και 

κρασί. Η βρύση του Αγίου Νικολάου έχει καλό νερό, 

κρασί το καλύτερο είναι της Πάδουας, λεπτό κόκκι

νο... πήραμε και χοιρομέρια, παστές βοδινές γλώσ

σες, σκληρό τυρί, σύκα και σταφίδες. Παξιμάδια, 
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Εικ. 3 
«...Συνάντησα έναν που ήθελε σαν κ'εμένα να φθάσει στους 
Αγίους Τόπους και η περιπλάνηση να μας οδηγήσει όπου 
άλλου ήθελε η μοίρα μας- έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί 
το ταξίδι...». 
Ξυλογραφία του 16ου αι. 

ξερά μήλα, ζάχαρη, μύγδαλα, σιρόπια και φάρμακα. 

Μας είπαν να πάρουμε και καυσόξυλα και αλεύρι να 

μαγειρεύουμε καμμιά φορά και στη γαλέρα, για τη 

μεγάλη ζέστη η πιπερόριζα είναι καλή, πίνετε λίγο-

λίγο κυρίως για τη ναυτία. Κάποιοι αγόρασαν και μια 

κλούβα με μισή ντουζίνα πουλερικά}2 
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Πήραμε μαζί μας τη «Γεωγραφία» του Στράβωνα, 

την «Περιήγηση» του Παυσανία, και τον Πλίνιο, χάρ

τες των περιοχών, τον χάρτη του Σοφιανού, την 

«Περιγραφή όλων των ν/ίσων»13 και άλλους οδη

γούς γενικούς και ειδικούς για το δρομολόγιο μας 

που μας συμβούλευαν για τα απαραίτητα εφόδια, 

καθώς και απομνημονεύματα άλλων ταξιδιωτών που 

θα μας ήταν χρήσιμα για τ' αξιοθέατα και αξιοπε

ρίεργα του ταξιδιού μας αλλά και και θα μας συντρό

φευαν τις ώρες πλεύσης στη γαλέρα. 

Αφού χαρήκαμε τις ομορφιές και τους υδάτινους 

δρόμους της Βενετίας, τις χίλιες πεντακόσιες γέφυ

ρες, μικρές, μεγάλες, πέτρινες και ξύλινες και τα 

παλάτια, φορτώσαμε τις κασέλες, τα βαρέλια, τα 

πιθάρια, τα κλουβιά, [εικ. 4] Συνταξιδιώτες μας 

Em. 4 
«...Αφού χαρήκαμε τις ομορφιές και τους υδάτινους δρόμους της 
Βενετίας, τις χίλιες πεντακόσιες γέφυρες, μικρές, μεγάλες, 
πέτρινες και ξύλινες και τα παλάτια, φορτώσαμε τις κασέλες, 
τα Βαρέλια, τα πιθάρια, τα κλουβιά...». 
Το λιμάνι της Βενετίας. Λεπτομέρεια απο την άποψη της Βενετίας 
του Jacopo di Barbari (1500). 

ιερείς, λαϊκοί, ευγενείς, απλοί άνθρωποι από τη Γερ

μανία, τη Γαλλία, Φλαμανδοί, Ιταλοί. Ξαφνικά η 

είδηση ότι οι Τούρκοι πολιορκούν τα κάστρα της 

Βενετίας. Θα σαλπάρουμε; ποια εγγύηση για τους 

προσκυνητές; Με ούριο άνεμο και τρία πανιά υψωμέ

να, με σάλπιγγες και κόρνα να ηχούν μαζί με τις 

προσευχές μας, βγήκαμε στην ανοιχτή θάλασσα... Μ 

Είχαμε πολλές μέρες ως το πρώτο λιμάνι και δια

βάζαμε από τον «Οδηγό για τους προσκυνητές»: "... 

Σύνεση, διακριτικότητα και πραότητα απαιτούνται 

πρωταρχικά για την ευκολότερη προσαρμογή στον 

καιρό, τους τόπους και τους ανθρώπους με τους 

οποίους θα συναλλαχθείτε. Πλούσιοι ή φτωχοί, υπέ

ροχοι ή αναίσχυντοι, Χριστιανοί ή Εβραίοι, Τούρκοι 

ή Άραβες όποιοι και άν είναι, οφείλετε να παραμεί

νετε ταπεινοί και ήρεμοι, διαλλακτικοί και σώφρωνες 

για να επωφεληθείτε και εσείς. Η διαύγεια είναι ενά-

ρεστη σε Θεό και ανθρώπους. Πρέπει με υπομονή 

ν' ανέχεστε τους άλλους προσκυνητές (επιδεικτι

κούς, φοβιτσιάρηδες, άξεστους, απότομους), να 

ενδυναμώσετε το σώμα και την καρδιά σας για να 

αντιμετωπίσετε καταιγίδες και βαρβαρότητα, διαφθο

ρά και απιστία, φθόνο και εκδίκηση... ",15 

Η νύχτα στη γαλέρα είναι βασανιστική- φιλονι-

κείες για τα σύνορα των στρωσιδιών, ύστερα οι 

καθυστερημένοι θορυβούν, ανάβουν τα λυχνάρια, 

νέα αναστάτωση, καυγάδες, συζητήσεις νυχτερινές 

για όλα τα διεθνή θέματα, τα πρόβατα βελάζουν, τα 

γελάδια μουγγρίζουν στην πρύμνη, τι να κάνω; Ανέ

βαινα στο κατάστρωμα με κίνδυνο να με νομίσουν οι 

νυχτοφύλακες κλέφτη, κρεμούσα τα πόδια μου στην 

κουπαστή, συνομιλούσα με την σελήνη και έτσι περ

νούσε η νύχτα 1 6 

Πλησιάσαμε αρκετά την αλβανική γη και διακρί

ναμε εκεί έναν πυργίσκο που υψώθηκε μετά τον 

πόλεμο.17 Κοντά στο χωριουδάκι Botranto [Βου-

θρωτό] -παλιά Bouthrotum-στο στόμιο ενός περά

σματος σαν κανάλι, ανάμεσα στο νησί και στην ηπει-
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Em. 5 
«...Πλησιάσαμε την αλβανική γη και διακρίναμε έναν πυργίσκο-
ΟΊΟ χωριουδάκι-παλιά Bouthrotum-στο στόμιο ενός περάσματος 
σαν κανάλι έχει σημαντικές ιχθυοκαλλιέργειες... φτάσαμε ώρα 
πρωινή στην Κέρκυρα πυκνοκατοικημένη πολιτεία με κάστρο...». 
Χαλκογραφία από το έργο: Jan van Kootwyck, Itinerarium 
Hierosolymitanum et Syriacum, ..., Αμβέρσα 1619. 

ρωτική ακτή, έχει σημαντικές ιχθυοκαλλιέργειες με 

εξαιρετικής ποιότητος ιχθύες αλλά και αυγοτάραχο, 

παστά ψάρια που μεταφέρονται στην Κέρκυρα, αφού 

τους λείπονται εκεί τα κρέατα. Πόση ερημία όμως ο 

τόπος}8 [εικ. 5] 

Είχαμε υποφέρει πολύ από τις φουρτούνες και 

φτάσαμε ώρα πρωινή στην Corfu [Κέρκυρα]. Βγήκα

με πια στη στεριά να εφοδιαστούμε ακόμα και 

νερό... Είχα συστατικές επιστολές του επισκόπου για 

κάποιον παράγοντα στην πόλη, που μας προσέφερε 

μετά χαράς καλό κρασί, φρούτα και άλλα. Φεύγο

ντας μας φόρτωσε χήνες. Τα κτίρια της πολιτείας 

είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο και οι στέγες 

σχεδόν αγγίζονται, έτσι ο ήλιος δεν ενοχλεί, είναι 

πυκνοκατοικημένη πολιτεία με κάστρο^9 ...οι κάτοι

κοι είναι σπουδαίοι ναυτικοί, έχουν ελιές, βελανίδια 

& ένα npivoKÓKKi-grana-που χρησιμοποιείται για 

βαφή. Η συγκομιδή και η επεξεργασία χρειάζεται 

μεγάλη προσοχή. Ήθελα να μάθω κι'άλλα, ήχησε 

όμως η τρομπέτα να γυρίσουμε αμέσως στη γα

λέρα.20 

Αφού περάσαμε κοντά από τη νήσο Paxo [Πα

ξοί], τον κόλπο της Πρέβεζας, είδαμε από μακριά το 

κάστρο της Κεφαλονιάς και αγκυροβολήσαμε στο 

Zante παλιά γνωστό σαν Ζάκυνθος- πλούσιο νησί σε 

λάδι, κρασί και σταφίδα. Ευτυχώς που είχαμε λίγο 

σαπούνι μαζί μας για καμμιά μπουγάδα στη διάρκεια 

του ταξιδιού. Αλλά κάναμε υπομονή ως εδώ, βρήκα

με Χριστιανούς και Εβραίους να πλύνουν τα ρούχα 

μας. Τους είπαμε να τα πλύνουν με ζεστό νερό και 

τα μετρήσαμε προσεχτικά.2^ 

Πηγαίναμε κοντά στην ακτή του Μοριά, τα απο

γεύματα ήταν ωραία τα βουνά και οι ακτές. Ο άνε

μος μας δυσκόλευε πολύ μέχρι να φτάσουμε στη 

Μοάοη [Μεθώνη]. Η θάλασσα βρέχει τα τείχη του 

κάστρου και το πόρτο μπορεί να δεχτεί τα μεγαλύτε

ρα καράβια. Το κάστρο έχει δυνατά τείχη και κινητές 

γέφυρες σε κάθε πύλη, έχει πύργους και κανόνια. 

Προς την πλευρά της στεριάς δυναμώνουν συνέχεια, 

η Σινιορία προσέθεσε μία μεγάλη τάφρο...το προά

στιο είναι τειχισμένο και έχει σημαντική μεταξοβιοτε-

χνία, πολλοί Εβραίοι ζουν εκεί και δουλεύουν στο 

μετάξι.22 

Το καράβι ήταν υποχρεωμένο να περάσει ανάμε

σα από Μοριά και Κρήτη. Εκεί στήνουν καρτέρι τα 

κουρσάρικα.. δεν ξέρεις σε τί είναι καλύτερο να 

πέσεις σε φουρτούνα και αέρηδες; ή σε πειρατές; 

Θεριά της θάλασσας και τα δυο.2 3 Όλη η νότια ακτή 

είναι ορεινή, βραχώδης και έρημη. Είχε πολύ ζέστη 

και μπουνάτσα και όλο το φόβο των πειρατών και 

των ληστών που κρύβονται σε αυτούς τους μικρούς 

κόλπους. Παραμείναμε για λίγες μέρες στο Πόρτο -
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Ε/κ. 6 
«... 'Οταν διασχίζεις το Αρχιπέλαγος με τα τριακόσια 
νησιά του., οι στεριές είναι τόσο κοντά η μια στην 
άλλη που πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Αν 
ανάμεσα σε δυο νησιά σου τύχει φουρτούνα μπο
ρεί να πέσεις σε ξέρες, και αν νυχτώσει, θαύμα θα 
είναι να γλυτώσεις το ναυάγιο... άσε που παραμο
νεύουν παντού τα κουρσάρικα...». 
Φανταστική απεικόνιση νησιών του Αρχιπελάγους. 
Από το έργο: Seb. Münster, Cosmographia..., 
Βασιλεία 1544. 

Κάγιο· το λένε έτσι από τα πολλά ορτύκια που κά

νουν πέρασμα εδώ. Οι έξι χιλιάδες κάτοικοι που δεν 

νικήθηκαν ποτέ από κανένα έθνος εξολοθρεύουν 

συνεχώς τους Τούρκους. Είναι αρματωμένοι σαν 

σκαντζόχοιροι, ανταλλάσουν με τους περαστικούς 

ναυτικούς μαλλιά και δέρματα και είναι επαρκείς σε 

στάρι, κρασιά, κρέατα και ελιές.24 

Στρέψαμε κατά το Cerìgo [Κύθηρα]. Κάτω από το 

κάστρο Καψάλι, στο λιμάνι, μείναμε οκτώ μέρες, 

γιατί ο άνεμος ήταν αντίθετος. Από τον φόβο των 

κουρσάρων καιροφυλακτούσαμε συνέχεια. Ήρθαν 

από την πόλη, με όλα τα καλούδια τους, νωπά και 

ετοιμασμένα. Μόλις έμαθαν τις ικανότητες μου και 

τις ενασχολήσεις μου, με μεγάλη ευχαρίστηση με 

τριγύρισαν σε όλα τα αξιοθέατα. Οι αρχαίοι συγγρα

φείς γράφουν πως το νησί ήταν η πρώτη κατοικία 

της θεάς Αφροδίτης. Έχει πολλούς επικίνδυνους 

κόλπους, είναι ορεινό και ακατοίκητο με μεγάλο 

αριθμό από άγριους όνους με μαγικές ιδιότητες στο 

κούτελο που διώχνουν το κακό και βοηθούν τις στεί

ρες γυναίκες.25 

Όταν διασχίζεις το Αρχιπέλαγος με τα τριακόσια 

νησιά του..οι στεριές είναι τόσο κοντά η μια στην 

άλλη που πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός... αν 

ανάμεσα σε δύο νησιά σου τύχει φουρτούνα μπορεί 

να πέσεις σε ξέρες, και αν νυχτώσει ...θαύμα θα εί

ναι να γλυτώσεις το ναυάγιο...άσε που παραμονεύ

ουν παντού τα κουρσαρ/κα26[εικ. 6] 

Πέσαμε σε κακό καιρό και το καράβι άρχισε να 

κάνει νερά. Ποδίσαμε στο λιμάνι της Milo [Μήλος]. 

Η τρόμπα δούλευε αδιάκοπα. Ήταν αδύνατο να σω

θεί το σκάφος. Ένας παπάς μας λέει πως έχει 

άνθρωπο να κλείσει τη ρωγμή που βρισκόταν στην 
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καρίνα, χωρίς να τραβηχτεί το καράβι στον ταρσανά. 

Ήρθε ο τεχνίτης, ήπιε καλά καλά, βούτηξε, βρήκε το 

άνοιγμα, ανέβηκε, ετοίμασε μία τετράγωνη πλάκα 

από μολύβι, την έδεσε με στουπί και κατράμι, φορ

τώθηκε σφυρί, τανάλια, καρφιά, βούτηξε πάλι κάτω 

από το καράβι και την κάρφωσε με την ησυχία 

του.27 Καλοί βουτηχτάδες μας είπαν είναι από τη 

Σύμη. Εύφορο νησί η Μήλος, με κάστρο. Υπάρχει 

θειορυχείο και πολύ ελαφρόπετρα. Έχει και σπη

λιές, με ζεστά νερά που καταφεύγουν οι κάτοικοι για 

να βρουν την υγειά τους- οι γυναίκες ντύνονται πε

ρίεργα, με κοντά φουστάνια. Οι κάτοικοι είναι όλοι 

Έλληνες-.28 

Φθάσαμε τελικά στον Χάνδακα [Ηράκλειο]. 

Εκείνο το βράδυ έγινε σεισμός, τόσο ισχυρός που 

έπεσα από το κάθισμα. Χάθηκαν πολλές ψυχές, 

πολλά σπίτια είναι χαλάσματα. Την άλλη μέρα έγινε 

λιτανεία στην πόλη. Μπροστά πήγαινε μία ομάδα 

παιδιών σε αταξία και κραύγαζε: «Κύριε ελέη-

σον»...ύστερα οι Έλληνες κρατούσαν στα χέρια 

Εσταυρωμένους και εικόνες της Παναγίας και 

άλλων Αγίων ...έμοιαζε με επίδειξη ενδυμασιών των 

ιερέων, άλλοι στα μαύρα, άλλοι στα άσπρα, με καλι-

μαύκια όλοι... μου έκανε κατάπληξη η παραφωνία 

της ψαλμωδίας29 ...Πήγα να δω την πολιτεία, πυ

κνοκατοικημένη, μικρά σπίτια με ίσιες σκεπές, όπως 

συνηθίζεται στην Ανατολή.30 θαυμάσιο λιμάνι. 

Υπάρχει αφθονία εξαιρετικών κρασιών, φθηνό 

ψωμί, πολύ αλμυρά τυριά που πλέουν μέσ' την άλμη 

αλλά τρώνε μόνο παστά ψάρια.31 Στην αγορά είδα 

πλήθος αντικείμενα από κυπαρισσόξυλο.32 Ψάξαμε 

για πανδοχείο, τίποτα. Υπήρχε μόνο ένα κακόφημο 

σπίτι που το διατηρούσε μία Γερμανίδα. Πήγαμε 

όλοι εκεί, επίσκοποι, παπάδες, μοναχοί, ευγενείς, 

έμποροι. Μας έδωσε όλο το σπίτι στη διάθεση μας, 

άδειο, μας περιποιήθηκε πλουσιοπάροχα.33 Οι Κρη

τικοί είναι με τόξα και βέλη οπλισμένοι και εξαιρετι

κοί δεξιοτέχνες. Χορεύουν μεσ' τη βαριά κάψα του 

καλοκαιριού, όχι στον ίσκιο αλλά έξω στον φλογερό 

ήλιο του Ιουλίου. Φορούν άσπρη πουκαμίσα, με 

φαρδύ ζουνάρι και πόρπη, αντί για υποδήματα και 

κάλτσες φορούν μπότες ως ψηλά. Στην πλάτη, μια 

αρμαθιά σαΐτες βαλμένες σε τάξη. Το τόξο κρέμεται 

στον ώμο μ'έναν τελαμώνα. [εικ. 7] Πασχίζουν να 

κάνουν μεγάλα πηδήματα με όλη τη βαριά αρματω

σιά. .. θύμιζαν τους αρχαίους Κουρήτες.34 

Πλέαμε μέρες στη θάλασσα, πάντα ανατολικά. 

Είχαμε στα δεξιά μας τη νήσο Candia [Κρήτη] και 

μετά στα αριστερά την Scarpanto [Κάρπαθο] και την 

Rhodes [Ρόδο]. Με βολικό άνεμο σε πέντε μέρες 

προσορμίσαμε στη Limiso [Αεμεσό], ωραίο λιμάνι, 

δίπλα σε κατεστραμμένη πόλη. Όχι μακριά από την 

Εικ. 7 
«Οι Κρητικοί φορούν άσπρη πουκαμίσα, με φαρδύ ζουνάρι και 
πόρπη, αντί για υποδήματα και κάλτσες φορούν μπότες ως ψηλά. 
Στην πλάτη μια αρμαθιά σαίτες βαλμένες σε τάξη. Το τόξο κρέμε
ται στον ώμο μ'έναν τελαμώνα». 
Χαλκογραφία από το έργο του Cesare Vecellio, Degli habiti et 
moderni di diverse parti del mondo, Βενετία 1590. 
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Cypres 

Εικ.8 
«...Με βολικό άνεμο... 
προσορμίσαμε στη Λεμεσό, 
ωραίο λιμάνι, δίπλα σε κατεστρα-
μένη πόλη. Όχι μακρυά απ' εδώ 
παράγεται πολύ ζάχαρη... 
Στη Λάρνακα κοντά φαίνονται 
λόφοι ολόκληροι από συλλεγμέ
νο αλάτι... Μερικοί έφυγαν να 
επισκεφτούν την Λευκωσία... » 
Χαλκογραφία από το έργο: 
Β. Langenes - C. Claesz, Thrésor 
de Charies, Χάγη, e 1600 oro 
Γλυκεία Χώρα Κύπρος, Αθήνα 
2003. 

πόλη παράγεται πολύ ζάχαρη. Έχουν μύλο που 

κινούν με όνους. Τα ζαχαροκάλαμα συνθλίβονται 

ανάμεσα σε δύο ατράκτους. Ένας εργάτης υποβοη

θάει, από κάτω υπάρχει το δοχείο όπου τρέχει το 

ζουμί.Τα καλάμια βράζονται στα καζάνια. Όταν δεν 

είναι ακόμα ώριμα τα προσφέρουν στους δρόμους 

για να τα πουλήσουν στους ξένους.35 Εκεί κοντά 

βρίσκεται και ένα δάσος όπου ευδοκιμούν αποκλει

στικά χαρουπιές- οι καρποί όταν είναι φρέσκοι βγά

ζουν μέλι- κάνουν γλυκάκια και το εξάγουν παντού. 

Τα είδα στην Αλεξάνδρεια, στις βενετσιάνικες απο

θήκες. Οποία παντοδυναμία του Θεού που φυτρώνει 

στη γη τόσους ωραίους καρπούς για τον άνθρωπο! 

Στη Αεμεσό ο καπετάνιος φόρτωσε χαρούπια, αρκε

τά για όλη την ανθρωπότητα και εμείς ταξιδεύαμε 

όρθιοι, [εικ. 8 ] 3 6 

Φθάσαμε στην Joppe [Ιόππη] με τους δύο πύρ

γους στο λιμάνι. Η περιοχή φαίνεται άγονη και αραι

οκατοικημένη. Από δω, θα συνεχίζαμε ως τη Ράμα 

[Ramla] και θα καταλήγαμε στη πολυπόθητη Ιερου

σαλήμ.37 Στην Ιόππη δεν μας άφησαν να αποβιβα

στούμε αμέσως για να ξεπουλήσουν οι αξιωματικοί 

στους επιβάτες την πραμάτεια. Κατεβαίνοντας από 

την γαλέρα έπρεπε να δώσουμε φιλοδώρημα ξεχω

ριστό στην "παρατεταγμένη επιτροπή" που αποτελεί

το από τον ύπαρχο, τον λοστρόμο, τον πιλότο, τον 

γραμματικό, τον σύμβουλο, τους σαλπιγκτές και τους 

μαγείρους.38 Είχαμε τον νου μας όταν βγήκαμε στην 

ακτή, να τρέξουμε πρώτοι να εξασφαλίσουμε το 

καλύτερο δωμάτιο στο πανδοχείο και το καλύτερο 

υποζύγιο, πληρώνεις τα ίδια και για το γερό και για 

το ψοφήμι.39 [εικ. 9]. 

Όταν ολοκληρώσαμε την περιήγηση μας στους 

Αγίους του Θεού Τόπους, πήραμε ένα μικρότερο 

πλοίο από το λιμάνι κοντά στην Τρίπολη της Συρίας 

[Trablus] και αράξαμε στις Salines [Αάρνακα]- στο 

λιμάνι κοντά φαίνονται λόφοι ολόκληροι από συλ

λεγμένο αλάτι. Το πλοίο μας έπρεπε να πουλήσει το 

στάρι που είχαμε φορτώσει και να πάρει στη θέση 

του αλάτι. Αγνό, ωραίο, άσπρο αλάτι και από κάτω 

γλυκό διαυγές νερό που πίνεται ευχάριστα. Το αλάτι 

μεταφέρουν με υποζύγια.^0 Περιμέναμε και άλλα 

πλοία από την Τρίπολη και την Αλεξάνδρεια. Μερί-
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Εικ. 9 
«Φθάσαμε στην ακτή, με τους 
δυο πύργους στο λιμάνι, απένα
ντι απ'την Κύπρο. Η περιοχή 
φαίνεται άγονη και αραιοκατοι
κημένη. Από δω θα συνεχίζαμε 
και θα καταλήγαμε στη πολυπό
θητη Ιερουσαλήμ... ». 
Χαλκογραφία από το έργο του 
Jan Sommer, Beschrijvinge van 
een zee ende landt reyse naer 
de Levante als... Candyen, 
Cypres, Egypten, Rhodes, 
Archipelago, Turckyen,... 
Άμστερνταμ 1649. 

Εικ. 10 
«Κατά τον Πλίνιο και τον 
Στράβωνα το κολοσσιαίο 
άγαλμα του Ήλιου, έργο 
μαθητή του Λύσιππου, 
κατέρρευσε από σεισμό και 
κείται στο έδαφος. Σύμφωνα 
με χρησμό οι κάτοικοι δεν το 
έστησαν ξανά. Το άγαλμα 
διασκέλιζε το λιμάνι της Ρόδου 
και κρατούσε πυρσό για να 
χρησιμεύει ως φάρος... ». 
Χαλκογραφία από έργο του 
Maerten van Heemskerck, 
16ος αι. 

κοί έφυγαν για να επισκεφτούν την Nocosie [Λευκω

σία]. Όχι μακρυά από το λιμάνι υπάρχει ανοχύρωτη 

πόλη, με χίλια πεντακόσια υποστατικά. Γύρω από 

την πόλη βρίσκονται πολλά θαυμάσια κτίρια με κα

μάρες.41 

Φορτώσαμε νερό, σαλπάραμε και στη θάλασσα 

κωπηλατήσαμε όλοι, είχαμε καλό, λαμπρό αέρα, 

σηκώσαμε πανιά και πλεύσαμε κατά μήκος του νη

σιού. Καράβια στολισμένα με σημαίες, άλλα από την 

Famagousta [Αμμόχωστο], άλλα από την Τρίπολη 

της Συρίας, άλλα από την Αλεξάνδρεια είχαν όλα 

προσκυνητές. Με νοσηρό αέρα και δύσκολο άνεμο 

αφήσαμε τον κόλπο της Sataiia [Αττάλειας] και φθά

σαμε στη Ρόδο. 

Η πόλη της Ρόδου έχει φαρδιούς δρόμους με 

καλντερίμια Έχει ευχάριστα προάστια με περιβόλια 

και αμπέλια. Οι γυναίκες είναι ωραίες και καλοντυ

μένες με βελούδα δαμασκηνά και μεταξωτά. Οι χω-
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Em. 11 
«...Δεν υπάρχει τόπος στη Χρι
στιανοσύνη όπου οι κάτοικοι να 
είναι τόσο πρόθυμοι να σ' ευχα
ριστήσουν όσο στη Χίο... το νησί 
είναι ξακουστό για τη φαρμα
κευτική του μαστίχα... Η πόλη 
έχει μεγάλο ισχυρό κάστρο, 
πολλούς ωραίους κήπους και 
αφθονία σε φρούτα...». 
Χαλκογραφία από το έργο: G. 
Braun - Fr. Hogenberg, Civitates 
Orbis Terrarum, 1598. 

ρικοί αφήνουν τα μαλλιά τους μακρυά και φορούν 

σκούφο με διπλό γύρο. Οι Έλληνες μπορούν να 

πάνε στο παζάρι στην πολιτεία αλλά δεν διανυκτε

ρεύουν στο κάστρο.42· Στην αγορά βρίσκει κανείς 

θαυμάσια εργόχειρα και ουρανούς κρεβατιών.43 

Κατά τον Πλίνιο και τον Στράβωνα το κολοσσιαίο 

άγαλμα του Ήλιου, έργο μαθητή του Λύσιππου, 

κατέρρευσε από σεισμό και κείται στο έδαφος. Σύμ

φωνα με χρησμό οι κάτοικοι δεν το έστησαν ξανά. 

Το άγαλμα διασκέλιζε το λιμάνι και κρατούσε πυρσό 

για να χρησιμεύει ως φάρος.44 [εικ. 10] 

Είχαμε κόντρα τον άνεμο και πλησιάζαμε την 

Stampalie [Αστυπάλαια]. Μερικές μέρες μετά το 

Πάσχα, πειρατές αιχμαλώτισαν τον ιερέα της νήσου 

και ζητούσαν λύτρα για να τον ελευθερώσουν. Απελ

πισμένοι οι κάτοικοι ζήτησαν βοήθεια. Με είδαν νεό

τερο στη γαλέρα, με απεκάλεσαν «ομορφοπαλίκα-

ρο». Και εκπλιπαρούσαν. Τελικά η επιχείρηση πέτυ

χε και μας πρόσφεραν ένα πλούσιο γεύμα, μου έδι

ναν και το χέρι της όμορφης κόρης του καπετάν-

Γιώργη. Στην άρνηση μου υποχώρησαν μόνο όταν 

υποσχέθηκα ότι θα ξαναγυρίσω... για τα μάτια τέτοι

ας κόρης πολλοί πολλά θα υπόσχονταν!45 

Αφήσαμε στα δεξιά μας την Lango [Κω] που κα

τοικείται από Τούρκους και σε δύο μόνο χωριά έχει 

Έλληνες. Είναι νησί πολύ εύφορο και με καλά κρα

σιά που εξάγουν και στην Ιταλία.46 Η Palmosa 

[Πάτμος] έχει άφθονα λαχανικά και φρούτα. Εδώ, ο 

Αγιος Ιωάννης, σε μια σπηλιά, έζησε και πέθανε. Τη 

δείχνουν ακόμα στους επισκέπτες. 

Δεν υπάρχει τόπος στη Χριστιανοσύνη όπου οι 

κάτοικοι να είναι τόσο πρόθυμοι να σε ευχαριστή

σουν με τη μεγαλύτερη ευγένεια, όσο στη Scio [Χίο] 

[εικ. 11]. Δεν γνωρίζω λαό πιο έντιμο, πιο χαριτωμέ

νο, πιο ειλικρινή. Οι έντιμες γυναίκες, παρά την 

απουσία των αντρών τους, έχουν την άδεια να συνα

ντούν μόνες τους ξένους, να κουβεντιάζουν σε γενο

βέζικη γλώσσα και να τους περιποιούνται προικισμέ

νες με εξαιρετική ομορφιά και θάρρος.47 Να πως 

στολίζονται. Οι παντρεμένες με κεφαλόδεσμο σαν 

πυραμίδα, με φιόγκους και ταφταδένιες κορδέλες, 

πέπλα από λεπτό ύφασμα σκεπάζουν το κορμί τους, 

ζώνες βελούδινες, ποδιές λεπτοκεντημένες, χρυσές 

καδένες, χρωματιστά φορέματα και τα κορίτσια με 

λουλούδια στο κεφάλι.4^ Το νησί είναι ξακουστό για 

την φαρμακευτική του μαστίχα, που συλλέγεται από 
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Εικ. 12 
«...Στο Πέρα, όπου διαμένουν όλοι οι ξένοι 
πρεσβευτές και έμποροι, πηγαινοέρχεται 
κανείς με πλοιάρια. Είναι ευχάριστος τόπος 
διαμονής... Η Αγία Σοφία έχει αμέτρητες 
σιδηρόπορτες και μολυβένιες στέγες αλλά 
είναι χωρίς Αγία Τράπεζα και εικόνες 
Αγίων...». 
Ξυλογραφία από το έργο του: Hartmann 
Schedel, Chronicarum Liber, Νυρεμβέργη, 
1493. 

Εικ. 13 
«... Σ' αυτήν την Πόλη την επτάλοφο, μ' ένα 
τοπίο θεϊκό και ανώτερο από κάθε άλλη 
πόλη, την πολυάνθρωπο σαν βασίλειο, με 
τείχη, πύλες, κατοικίες ευτελείς αλλά και 
υπέρλαμπρες, σαράγια και τεμένη, λουτρά 
και μνημεία και ανάμεσα τους περιβόλια...». 
Ξυλογραφία από το έργο του Hartmann 
Schedel, Chronicarum Liber, Νυρεμβέργη, 
1493 
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τα μαστιχόδεντρα στο νότιο μέρος του νησιού. Η 

πόλη της Χίου έχει μεγάλο και ισχυρό κάστρο, πολ

λούς ωραίους κήπους, και αφθονία σε πορτοκάλια, 

λεμόνια, αχλάδια, βερύκοκα, δαμάσκηνα, σύκα, ρό

δια και άλλα. Κατασκευάζουν αρίστης ποιότητας με

τάξι. Οι Κύριοι της πολιτείας έστειλαν στο καράβι μας 

δώδεκα ζευγάρια πέρδικες, καλάθια με κίτρα, γλυ-

κολέμονα και ζουμερά σταφύλια, φρέσκο ψωμί, δύο 

βαρέλια ντόπιο κρασί, κουτιά με μαστίχα, κεντητές 

κουβέρτες, τέσσερα τούρκικα χαλιά και δώδεκα 

λαμπάδες από καθαρό κερί.^ 

Περνούσαμε πια τα κάστρα του Ελλήσποντου, 

έχοντας στα δεξιά την ασιατική ακτή και στα αριστε

ρά, τη γη της Θράκης. Στην Galipoli [Καλλίπολη] οι 

κάτοικοι είναι Τούρκοι, αλλά κυρίως Έλληνες και 

Εβραίοι και ασχολούνται με το εμπόριο. Στο ακρω

τήριο υψώνεται πύργος με φάρο και υπάρχουν πολ

λοί ανεμόμυλοι. Όλα τα πλεούμενα είναι υποχρεω

μένα να αγκυροβολήσουν τρεις μέρες -δεν εξαιρού

νται ούτε αυτά της Γένοβας, ούτε ης Ραγούζας, ούτε 

της Μασσαλίας, ούτε της Βενετίας- για να γίνει ο 

απαραίτητος έλεγχος των πλοίων που μπαίνουν ή 

βγαίνουν από τα στενά του Ελλήσποντου. Οι αρχές 

ψάχνουν σε όλο το πλοίο - για τυχόν δραπέτες δού

λους, ή και εμπορεύματα παράνομα και δίνουν 

άδεια απόπλευσης. Το λιμάνι χωράει άνετα φούστες, 

γαλλιότες, μπριγκατίνια και μαούνες. Τις γαλέρες, 

τις σέρνουν πάνω σε ικριώματα50. Ο κόλπος της 

Προποντίδας ανοίγει αμέσως μετά και με τα ρεύματα 

περισσότερο, αράξαμε στην Κωνσταντινούπολη. 

Σ' αυτήν την Πόλη,51 την επτάλοφο, μ' ένα τοπίο 

θεϊκό και ανώτερο από κάθε άλλη πόλη, και αυτής 

της Βενετίας, της Νάπολης και της Λυών την 

πολυάνθρωπο σαν βασίλειο, με σπίτια Ελλήνων, 

Τούρκων και Εβραίων, αλλά και Χριστιανών από 

άλλες χώρες. Μέσα από τα τείχη, με τις δεκαοκτώ 

μόνο πύλες ανοιχτές, γειτονεύουν κατοικίες ευτελείς 

αλλά και υπέρλαμπρες, σαράγια και τεμένη, λουτρά 

και μνημεία και ανάμεσα τους περιβόλια, [εικ. 12 

Εικ. 14 
«... Θα υποβάλλαμε τα σέβη μας στον Σουλτάνο... Σταθήκαμε σε 
μία αυλή ενδεδυμένοι ως οι αλλόθρησκοι... Οι γενίτσαροι σιωπη
λοί ώρες επτά, με σταυρωμένα χέρια πλαισίωναν τους χώρους... 
Ο Μεγάλος Αυθέντης ήταν καθισμένος σε σοφά με χρυσοκόκκι-
νο ρούχο... Γονατίσαμε... ο ασπασμός μας, δόθηκε στην άκρη 
του ενδύματος του...». 
Μικρογραφία από το Nuzhet el-Esrar el-Ahbar der Seter-i Sigetvar 
σιο E. Atil, The Age of Sultan Süleyman..., Ν. Υόρκη 1987. 

και 13] Στο Πέρα, όπου διαμένουν όλοι οι ξένοι 

πρεσβευτές και έμποροι, πηγαινοέρχεται κανείς 

ευκολότερα με πλοιάρια με μικρό ναύλο. Είναι 

ευχάριστος τόπος διαμονής με καλύτερες οικίες, 

κρήνες και πολλούς κήπους. Εδώ και ο ναύσταθμος 

του Μεγάλου Αυθέντη. 

Έπρεπε να μας δεχτεί ο πρώτος βεζύρης πράγμα 

που έγινε πολύ απλά σε μία αίθουσα χωρίς ιδιαιτε

ρότητες- δεν ήθελε να προκαλεί - φιλήσαμε το δεξί 

του χέρι, που ακουμπούσε στο γόνατο του. Ακολού

θως θα υποβάλλαμε τα σέβη μας στον Σουλτάνο. 

Σταθήκαμε σε μία αυλή με τρεχούμενα νερά και 
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πάγκους με αλεξανδρεινά σκεπάσματα, ενδεδυμένοι 

ως οι αλλόθρησκοι. Οι Τούρκοι παραστεκάμενοι, 

στους αυλικούς χώρους, περπατάνε στις μύτες των 

ποδιών για να μην κάνουν θόρυβο. Πορευτήκαμε 

στο Παλάτι με όλα μας τα δώρα. Μας προσέφεραν 

πλουσιοπάροχο γεύμα χωρίς κρασί, με ρύζι, λαχανι

κά, όρνιθες, άσπρο ψωμί και σερμπέτια. Οι γενίτσα

ροι σιωπηλοί, ώρες επτά, με σταυρωμένα τα χέρια, 

πλαισίωναν τους χώρους. Μας οδήγησαν επάνω σε 

μαρμαροθετημένες αίθουσες, με περίτεχνα έπιπλα, 

συντριβάνια κρυστάλλινα, επιχρυσωμένα αντικείμε

να. Σαράντα αγάδες με αστραφτερά ενδύματα ήταν 

στην υποδοχή, με τα δώρα μας σε κοινή θέα. Ο 

Σουλτάνος, ήταν καθισμένος σέναν σοφά, με κε

ντημένα υφάσματα από την Προύσσα, χρυσοκόκκι-

νο ρούχο και κυττούσε προς το τζάκι. Γονατίσαμε τα

πεινά. Ο ασπασμός μας, δόθηκε στην άκρη του εν

δύματος του.52 [εικ. 14] 

Στο Μπεζεστένι συγκεντρώνονται τα πολυτιμότε

ρα εμπορεύματα της Ανατολής: υφάσματα, χρυσαφι

κά, πετράδια, τάπητες, γουναρικά-ζιμπελίνες, λυκο-

τόμαρα, μεταξωτά, μοχαίρ, χρυσούφαντα, επίχρυσα 

χάμουρα, σκαλιστά αντικείμενα, βάζα μαλαματένια, 

σπάνια φτερά, ρουμπίνια. Εμπορεύματα από την 

Περσία, την Ινδία, την Αρμενία, την Αίγυπτο, την 

Αφρική, τη Συρία, την Ιταλία. Έχει μάκρος και 

μήκος μισής βολής αρκεβούζιο. Είναι ένα μεγάλο 

κτίριο με πόρτες και πολλά σοκάκια. Έχει αψιδωτά 

κουφώματα όπου είναι εγκατεστημένα τα μαγαζιά- οι 

μαγαζάτορες είναι πάνω σε πάγκους και κάτω τα 

εμπορεύματα: καζάκες χρυσομέταξες, βελούδα χρυ

σοκέντητα, καλπάκια, μεταξωτά τραπεζομάντηλα, 

πουγγιά.53 

Στο μικρό μπεζεστένι είναι το σκλαβοπάζαρο-

χριστιανοί σκλάβοι, άνδρες, γυναίκες κάθε ηλικίας 

αραδιασμένοι. Το αλισιβερίσι γίνεται όπως στο αλο-

γοπάζαρο. Όποιος θέλει να αγοράσει, ζυγώνει, κυτ-

τά τον σκλάβο στα μάτια, πασπατεύει τα δόντια και 

άλλα σημεία του κορμιού, τους γδύνουν να δουν 

Εικ. 15 
«... Στην Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες ζούνε στο Πέραν με τα 
παλιά έθιμα τους. Οι γυναίκες τους ντύνονται πολύ κομψά. 
Στολίζονται πολύ και φπασιδώνονται. Ξοδεύουν πολλά για τα 
φορέματα τους, φορούν πολλά δαχτυλίδια, στο κεφάλι κορώνες 
με πετράδια...». 
Χαλκογραφία από το έργο του George de La Chapelle, Recueil 
de divers portraits..., Παρίσι [c.1658] 

κουσούρια και ατέλειες..τις νέες κοπέλες τις πασπα-

τεύουν παντού.5^ 

Όλοι σχεδόν οι Χριστιανοί μένουν στο Πέραν. 

Οι Έλληνες ζούνε με τα παλιά έθιμα τους. Οι γυναί

κες τους ντύνονται πολύ κομψά. Στολίζονται πολύ 

και φπασιδώνονται. Ξοδεύουν πολλά για τα φορέ

ματα τους, φορούν πολλά δαχτυλίδια, στο κεφάλι 

κορώνες με πετράδια.55 [εικ. 15] 

Η Αγία Σοφία έχει αμέτρητες σιδηρόπορτες και 

μολυβένιες στέγες, αλλά είναι χωρίς Αγία Τράπεζα 

και με κατεστραμμένες εικόνες Αγίων. Τι μπορώ να 

κάνω εγώ ένας ξένος, που δεν τον πληροφορεί 

κανείς, ούτε για τα λείψανα των αρχαίων μνημείων, 

< ν? 1 4 9 



Το ΤΑΞΊΔΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΊΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟΥΣ ΝΕΌΤΕΡΟΥΣ ΧΡΌΝΟΥΣ 

ούτε για τα αγάλματα, ούτε για τις επιγραφές, ούτε 

για τα νομίσματα; Αλλά τι λέω, αυτοί όχι μόνο δεν με 

βοηθούν, αλλά και μ'εμποδίζουν να κάνω ελεύθε

ρες μετρήσεις στα μνημεία. Και οι βάρβαροι και οι 

Έλληνες που είναι βυθισμένοι στην αμάθειαΡ^ 

Πήγαμε στο Ελληνικό Πατριαρχείο. Έμοιαζε με 
φτωχό μοναστήρι. Βρήκαμε τον Πατριάρχη καθισμέ
νο, περιτριγυρισμένο από άρχοντες και κληρικούς. 
Όλοι έρχονται σε αυτόν για διάφορα πολιτικά και 
εκκλησιαστικά ζητήματα. Είναι ο ανώτερος δικαστής 
τους. Ήταν ντυμένος σαν απλός καλόγερος και κρα
τούσε αργυρή ράβδο. Ασπάσθηκα το χέρι του και 
μας ευλόγησε. Στον ναό, διακοσμημένο με ψηφιδω
τά, υπήρχαν ιερά λείψανα, που μας τα έδειξαν μόνο 
όταν ο γενίτσαρος που μας συνόδευε βγήκε από την 
εκκλησία.^ 

Οι αρχαίοι είχαν σε μεγάλη εκτίμηση, σαν φάρ

μακο με πολλές χρήσεις, ένα είδος χώματος που 

ακόμα και σήμερα το χρησιμοποιούν είναι αποτελα-
σματικό και κατά της πανώλης. Οι Αατίνοι το ονομά
ζουν Terra Lemnia ή Terra sigillata, Το χώμα αυτό 
είναι τόσο φημισμένο, ώστε επιστρέφοντας οι πρε
σβευτές από την Τουρκία το φέρνουν συνήθως ως 
δώρο στους Υψηλούς Κυρίους, αλλά κυκλοφορεί 
πολύ νοθευμένο. Είναι αδύνατον να το αποκτήσεις 
άλλη στιγμή παρά μόνο από τα χέρια του subasi, στο 
μόνο μέρος που υπάρχει, τη Αήμνο. Απαγορεύεται 
με ποινή αποκεφαλισμού να το μεταφέρουν έξω από 
το νησί, κυκλοφορεί σε μικρά ψωμάκια, σφραγισμέ

να επίσημα 58 

Αφού βρήκα ένα μπριγκατίνι που πήγαινε για την 
Saloniki [θεσσαλονίκη] και περνούσε από τη Αήμνο, 
σηκώσαμε πανιά. Με ευνοϊκό άνεμο φθάνει κανείς 
σε τέσσερις μέρες. Περάσαμε την Προποντίδα, μια 
από τις πιο βολικές θάλασσες- γιατί αλλάζει ροή με 
τα γυρίσματα του φεγγαριού -και έτσι ακόμα και με 
κάλμα, χωρίς καθόλου άνεμο, πλέεις εξ'αιτίας των 

Em. 16 
«...Περάσαμε την Προποντίδα, μια από τις πιο βολικές θάλασσες -γιατίαλλάζει ροή με τα γυρίσματα του 
φεγγαριού- και έτσι ακόμα και με κάλμα, χωρίς καθόλου άνεμο πλέεις εξ' αιτίας των μεγάλων ρευμά
των... Ενώ πλέαμε έξω απ' τον Ελλήσποντο ξεμπουκάρουν απ' τα στενά τρία μπριγκατίνια πειρατικά...». 
Χαρακτικό από το έργο του: Salomon Schweigger, Ein newe Reyssbeschreibung auss Teutschland nach 
Costantinopel und Jerusalem..., Νυρεμβέργη/Γκρατς, 1608/1966. 
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μεγάλων ρευμάτων- φθάσαμε στην Καλλίπολη και 

βγήκαμε από το άνοιγμα του Ελλήσποντου, [εικ. 16] 

Ενώ πλέαμε, βλέπουμε να ξεμπουκάρουν από τα 

στενά τρία μπριγκατίνια πειρατικά. Αμέσως σήμανε 

συναγερμός στο καράβι. Όλα έγιναν αστραπιαία, 

δόθηκαν διαταγές για ναυμαχία, ετοιμάστηκαν τα 

κανόνια και όλοι οι άντρες έτρεξαν στο πόστο τους, 

σύμφωνα με τις εντολές των αξιωματικών. Οι Τούρ

κοι του καραβιού, σαράντα τόσοι, πήραν θέση κατά 

μήκος της κουπαστής, με γυμνά μπράτσα, κατά τη 

συνήθεια τους όταν πρόκειται να ναυμαχήσουν, 

καθένας με το αρκεβούζιο στο χέρι, με το σπαθί στο 

πλευρό του και με το τόξο κρεμασμένο στο λαιμόΡ9 

Ο άνεμος είχε πέσει και ήταν αργά για να τα αντιμε

τωπίσουμε- θυμήθηκα την περιπέτεια στη Μήλο και 

την Αστυπάλαια και ευγνωμονώ το Θεό για τη σωτη

ρία μας. Αγκυροβολήσαμε στην Ίμβρο. 

Ύστερα από δύο μέρες, με τη δύναμη των κου

πιών φθάσαμε στη Αήμνο. Πληροφόρησα τους διοι

κητές ότι ήρθα να δω το ορυχείο της σφραγισμένης 

γης- μου το απέκλεισαν, γιατί μόνο την ημέρα της 

εξόρυξης επιτρέπετε να πλησιάσει κανείς. Την άδεια 

και έναν γενίτσαρο συνοδεία μου έδωσε ο βοεβόδας 

και πήγαμε στο χωριό Ρεπανίδι. Αφήσαμε το κάστρο 

και προχωρήσαμε προς τον λόφο, στο μικρό παρεκ

κλήσι που συγκεντρώνονται οι καλόγεροι στις 6 

Αυγούστου, ημέρα που ορίστηκε να βγάζουν τη γη 

από τη φλέβα της. Τότε οι προεστοί του νησιού, 

Τούρκοι και Έλληνες, ιερείς, καλόγεροι πηγαίνουν 

στο εκκλησάκι του Σωτήρα, ψάλλουν λειτουργία και 

με τη συνοδεία των Τούρκων, ίσια προς τον γήλοφο. 

Έχει δύο μονοπάτια που οδηγούν σε δύο πηγές- η 

μιά στα δεξιά, δεν στερεύει το καλοκαίρι, η άλλη αρι

στερά, στεγνώνει τελείως. Από τα δεξιά, κάτι σκαλο

πάτια από πέτρα οδηγούν στο μέρος. Πενήντα, εξή

ντα άντρες σκάβουν να καθαρίσουν να φτάσουν στη 

φλέβα..μόλις φθάσουν στη γη, οι καλόγεροι κάνουν 

επίκληση: «ο Παντοδύναμος για τους πιστούς υπηρέ

τες του καθορίζει σήμερα τη δύναμη και την αποτελε

σματικότητα αυτής της γης». Γεμίζουν τορβάδες από 

τρίχα ζώων και τους φέρνουν στο Σούμπαση ή τον 

βοεβόδα που βρίσκονται εκεί. Αμέσως ξανακλείνουν 

και ξανασκεπάζουν το μέρος. Οι αγάδες στέλνουν 

την περισσότερη γη στον Σουλτάνο- το υπόλοιπο το 

πουλούν στους εμπόρους. Αυτοί που παρευρίσκονται 

παίρνουν λίγη για δική τους χρήση, δεν μπορούν 

όμως να την πουλήσουν χωρίς σφραγίδα.6® 

Φθάσαμε με ένα μικρό σκάφος στις εκβολές του 

ποταμού Στρυμόνα. Ήταν και άλλα πλοία, από τη 

Ραγούσα, τη Χίο, καμμιά φορά έρχονται και από την 

Αίγυπτο. Ξεφορτώνουν εμπορεύματα- ανεβαίνουν 

και κάποια μίλια σε βάθος από την θάλασσα και 

φορτώνουν σιτηρά, μαλλιά και δέρματα. Βαδίσαμε 

ανατολικά, σε μια πεδιάδα που ανοίγεται με εύφορο 

έδαφος, αραιοκατοικημένη, όπου αναπτύσονται 

ευωδιαστά τριαντάφυλλα.^ 

Η πόλη της Καβάλας ήταν πριν λίγα χρόνια κατε

στραμμένη. Τώρα μοιάζει ωραίος τόπος διαμονής. 

Έχει αρκετούς Εβραίους και ο έμπιστος φίλος του 

Σουλτάνου έκανε πολλά κοινωφελή έργα, αγωγούς 

νερού, ιμαρέτ, τεμένη, λουτρά. Το λιμάνι είναι μεγά

λο, αλλά το πιάνουν άνεμοι γι'αυτό τραβούν τα 

πλοία στη στεριά.62 

Στο ποτάμι Καρασού [Νέστος], η γέφυρα είναι 

ξύλινη. Οι βοσκοί της περιοχής ψήνουν αρνιά γεμι

στά στη σούβλα και τα το κρέας πωλούν στους περα

στικούς.63 Στην πόλη Boru [Πόρτο -Αάγος] οι κάτοι

κοι ασχολούνται με το ψάρεμα- έχει λιμνοθάλασσα 

με εξαιρετικά ψαροτόπια. Τα μικρά λευκωπά ψάρια 

τα αλατίζουν, τα ξηραίνουν και τα στέλνουν για πού

λημα σε άλλους τόπους με άμαξες και πλοία. Στην 

Giumurjina [Κομοτηνή] οι Έλληνες έχουν την 

εκκλησία τους στα ερείπια μικρού φρουρίου. Η 

Μαρίτσα ή Εβρος κυλάει αργά τα γλυκά θολά νερά 

του. Τον χειμώνα πλημμυρίζει και έτσι η περιοχή 

δεν είναι για οικισμούς, αλλά το καλοκαίρι αποτελεί 

θαυμάσια λιβάδια για τη βοσκή αλόγων. Γέφυρα δεν 

υπήρχε και το πέρασμα έγινε με πλοιάρια.6^ Στη 
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Silivria [Σηλύβρια], πόλη παράλια, είδαμε δείγματα 
αρχαίων έργων, ευχαριστηθήκαμε πολύ από την 
γαλήνια όψη της θάλασσας.65 

Από την Κωνσταντινούπολη είχαμε πια προορι
σμό τη Ραγούσα όπου συνήθως αποβιβάζονταν 
όσοι έρχονται από την Ιταλία. Το ταξίδι θα διαρκού
σε από είκοσι ως τριάντα μέρες. Ως την Αδριανού-
πολη μέρες πέντε, μέσω Büyük και Kücük Çekmeçe 

[παλιά περιοχή ποταμών Βαθυνίας και Αθύρας αντί
στοιχα], Babaeski [Βουλγαρόφυγο], Bourgas [Πύρ
γος], Havsa, από εκεί στη Φιλιππούπολη μέρες τέσ
σερις, ως τη Σόφια άλλες τρεις μέρες και την Nisa 
[Ναϊσσό] άλλες πέντε. Αυτά, αν όλα πήγαιναν κα
λά.66 [εικ. 17] 

Το ταξίδι ήταν πιο εύκολο, μάλλον λιγότερο επι
κίνδυνο για κείνον που ταξίδευε μόνος του, αν ήταν 
ντυμένος με τον τούρκικο τρόπο - ένδυμα και κάλυ-

μα κεφαλής- αν είχε διαβατήριο από την αυλή του 
Σουλτάνου και έναν δραγουμάνο σαν οδηγό. Έαν 
όμως δεν άλλαζε ενδυμασία, έπρεπε να παρουσια
στεί στον διοικητή του τόπου, να του δηλώσει τους 
λόγους της μετακίνησης του στην χώρα, να του φερ
θεί με σεβασμό, τιμή, ευγένεια και να του προσφέρει 
το σχετικό δώρο- και έτσι με την άδεια και την συνο
δεία του δραγουμάνου -που θα πλήρωνε φυσικά -άν 
προέρχεται από σύμμαχο χώρα- θα κινηθεί χωρίς να 
κινήσει υποψίες. Τσαόυσηδες ή γενίτσαροι, σαν 
οδηγοί και φρουροί, φροντίζουν και για το νυχτερι
νό κατάλυμα της ομάδας, απαγορεύουν στους δυτι
κούς αυτούς χριστιανούς να κυκλοφορούν μόνοι 
τους στα χωριά και τις πόλεις και γενικά κάθε ξένος 
προτιμούσε να μετακινείται ομαδικά γιατί η χώρα 
ήταν αχανής και οι κίνδυνοι πολλοί- συγχρόνως 
αυτοί φρόντιζαν και για την ασφάλεια μας με υπερ
βάλλοντα ζήλο, με τα αζημίωτο πάντα. 

Εικ. 17 
«...Το ταξίδι γινόταν την ημέρα. Ξεκινούσαμε δύο ώρες πριν την αυγή και ταξιδεύαμε μέχρι το σούρουπο, 
με στάθμευση όχι πάντοτε για μεσημεριανό φαγητό και ανάπαυση των ζώων που ήταν ίπποι και ημίοινοι ως 
επίτο πλείστον οι καμήλες μετέφεραν, συνήθως στην Ανατολή, κάθε είδους φορτία...». 
Χαρακτικό από το έργο του Salomon Schweigger, Ein newe Reyssbeschreibung auss Teutschland nach 
Costantinopel und Jerusalem..., Νυρεμβέργη/Γκρατς, 1608/1966. 
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Em. 18 
«...Η Ανδριανούπολη είναι χτισμένη σε πεδιάδα κοντά στον ποταμό Μαρίτσα με τους παραποτάμους 
του... και την περιβάλλουν λόφοι. Μεγάλοι εμπορική πόλη... εδώ και το δεύτερο σαράι του Σουλτάνου 
και περίφημοι στάβλοι, καραβανσεράϊ, παζάρια...». 
Χαλκογραφία του 17ου αι. 

Το ταξίδι γινόταν την ήμερα. Ξεκινούσαμε δυο 

ώρες πριν την αυγή και ταξιδεύαμε μέχρι το σούρου

πο, με στάθμευση όχι πάντοτε για μεσημεριανό 

φαγητό και ανάπαυση των ζώων που ήταν ίπποι και 

ημίονοι ως επί το πλείστον.^ Στις κοιλάδες της ανα

τολικής Θράκης και στα δάση της οδικής αρτηρίας 

από την Ναϊσσό ως την Σόφια, υπήρχαν σε φυλάκια 

εγκατεστημένοι φρουροί-απηλλαγμένοι από φορολο-

γία-οι οποίοι μόλις έβλεπαν διαβάτες κτυπούσαν 

τύμπανα για να καταστήσουν τους πάντες προσεκτι

κούς. Η ερήμωση σε αρκετές περιοχές, η εμπόλεμη 

κατάσταση, η έλλειψη φρουρών μεγένθυναν την 

ανασφάλεια μας γιατί η ληστεία -σε όλη τη νότια 

Βαλκανική- ήταν ο πιο ύπουλος φυσικά εχθρός κάθε 

οδοιπόρου. Για την φύλαξη των ταξιδιωτών οι χωρι

κοί της περιοχής υποχρεώνονταν από τους αξιωμα

τούχους που συνόδευαν την ξένη αποστολή να κά

νουν σκοπιά και σε πιθανή απροθυμία τους, για την 

εκτέλεση της αγγαρείας αυτής, τους κρατούσαν ενέ

χυρο ό,τι ακριβό είχαν στο σπίτι τους: τσαπί, γαβάθα, 

υνί, κλπ.^ 

Είχαμε πάντοτε μαζί μας τα απαραίτητα τρόφιμα, 

αλλά γενικά συντηρούμασταν πλουσιοπάροχα με 

είδη διατροφής που μας έστελναν οι αξιωματούχοι 

οθωμανοί, ή, στις τοπικές αγορές προμηθευόμα

σταν, πιό εύκολα πουλερικά, αυγά, γάλα, τυρί, για

ούρτι και ψωμί το οποίο πολλές φορές ζύμωναν, 

έψηναν και πουλούσαν επί τόπου στους δρόμους οι 

γυναίκες των χωριών. Πιο δύσκολα βρίσκαμε κρασί 

και ζωοτροφές,69 

Έψαχνα με επιμέλεια κατάλυμα, άλλοτε σε φτω

χούς χριστιανούς, σε καλύβες που ήταν πολλές 

φορές τόσο μικρές που δεν χωρούσαν το κρεβάτι 

μου- έτσι στήναμε την σκηνή μου και περνούσα τη 

νύχτα εκεί, άλλοτε κοιμόμουνα με τα ρούχα μέσα 

στην άμαξα, άλλοτε διανυκτερεύαμε στα τούρκικα 

νοσοκομεία και χάνια. Εκεί, μας πρόσφεραν φαγητά 

σε χαμηλά τραπέζια, μέσα σε δίσκους: ρύζι ή κριθά-
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ρι βρασμένο σαν σούπα, άρτο και τεμάχια προβάτου, 

και μικρά γλυκά από μελί.70 

Έτσι φτάσαμε στην Αδριανούπολη. [εικ. 18]. Η 

πόλη είναι χτισμένη σε πεδιάδα, κοντά στον ποταμό 

Μαρίτσα με τους παραποτάμους του, και την περιβάλ

λουν λόφοι. Μεγάλη εμπορική πόλη, με περισσότε

ρες εστίες μουσουλμάνων, αλλά δεν πάνε πίσω και 

οι Χριστιανοί, (Έλληνες, Λατίνοι και Φράγκοι) και οι 

Εβραίοι. Οι Τούρκοι τεχνίτες δουλεύουν το δέρμα, 

φτιάχνουν όμορφα χάμουρα, σέλλες, ασκούς. Οι 

έμποροι από την Πολωνία, Μολδαβία, Βλαχία, Ουγ

γαρία, Ραγούσα φέρνουν στην πόλη υφάσματα, 

μαχαίρια, χαλκώματα, γουναρικά, δέρματα, και τα 

ανταλλάσσουν με καμηλό, μεταξωτά και χαλιά. Πυρ

καγιά που ξέσπασε πριν λίγα χρόνια έκαψε έξι χιλιά

δες εργαστήρια και μαγαζιά. Εδώ στην Αδριανούπο

λη βρίσκεται το δεύτερο σαράϊ του Σουλτάνου και 

περίφημοι στάβλοι?^ 

Καταλύσαμε σ'αυτό το μεγάλο καραβάνσεράϊ 

γνωστό ότι μπορούσε να σταβλίσει ως και εξακόσια 

άλογα. Υπάρχουν στον τοίχο κατασκευασμένες 

Θέσεις με καπνοδόχους, όπου οι ξένοι παρασκευά

ζουν το φαγητό τους- ούτε αποχωρίζονται τις καμήλες 

ή τους ημίονους και ίππους τους. Δένουν δε τόσο 

κοντά τους πόδας των ίππων, ώστε εκείνα τα ζώα 

δύνανται να εκτείνουν τις κεφαλές και τους λαιμούς 

τους πάνω από αυτούς- επειδή δεν έχουν σκάφες, 

τρώγουν την τροφήν τους έξω σε σάκκους και ευρί

σκονται όρθια τόσον πλησίον των κυρίων τους, ώστε 

από καιρού εις καιρόν δύνανται να λαμβάνουν τεμά-

χιον άρτου ή μήλον ή ότι άλλο ευρίσκεται εις το έκτα-

μα των κεφαλών τους. Επί του τοίχου οι ταξιδιώται 

Εικ. 19 
«...Καταλύσαμε στο καραβάν-σεράϊ, ένα μεγάλο ισόγειο οικοδόμημα. Υπάρχουν στον τοίχο θέσεις με καπνοδόχους, όπου οι ξένοι παρα
σκευάζουν το φαγητό τους- ούτε αποχωρίζονται τις καμήλες ή τους ημίονους και ίππους τους που παραμένουν στην εσωτερική αυλή. Επί του 
τοίχου οι ταξιδιώται, αφού δειπνήσουν τακτοποιούν τις κλίνες τους, απλώνουν έναν τάπητα, επ'αυτού τοποθετούν τον μανδύαν και αντί προ
σκέφαλου θέτουν εφίππιον, σκεπάζονται με μακράν γούναν με την οποίαν ιππεύουν και οδεύουν. Ουδέν είναι μυστικόν εκεί. Όλα εκεί εκτε
λούνται ανοικτά... ». 
Χαρακτικό από το έργο του Salomon Schweigger, Ein newe Reyssbeschreibung auss Teutschland nach Costantinopel und Jerusalem..., 
Νυρεμ6έργη/Γκρατς, 1608/1966. 
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τακτοποιούν τις κλίνες τους, απλώνουν έναν τάπητα, 

επ 'αυτού τοποθετούν τον μανδύαν και αντί προσκέ

φαλου θέτουν εφίππιον, σκεπάζονται με μακράν γού-

ναν με την οποίαν ιππεύουν και οδεύουν και αφού 

κατακλιθούν, κοιμούνται ευχαρίστως χωρίς άλλην 

πολυτέλειαν. Ουδέν είναι μυστικόν εκεί. Όλα εκεί 

εκτελούνται ανοικτά. Ουδείς δύνανται να πράξει τι 

κατά μέρος των οφθαλμών των άλλων, εκτός μόνον 

κατά τη νύχτα και το σκότος?2 [εικ. 19] 

Οδοιπορήσαμε συνεχώς στα όρη και φθάσαμε 

στη Sofia [Σόφια]. Μεγάλη και επαρκώς κατοικημέ

νη. Εδώ μένει ο μπεηλέρμπεης της Ρουμελίας που 

διέταξε τους τσαούσηδες να μας διεξιωθεί. Έστειλε 

στο πανδοχείο ίπππους, στον ωραιότερο κάθησε ο 

πρέσβης- το εφίππιο, οι χαλινοί και όλα τα επιβλήμα-

τα ήταν καρφωμένα με πολύτιμους λίθους. Έξω από 

την κατοικία του έστεκαν εκατό περίπου γενίτσαροι 

και ισάριθμοι σπαχήδες σε μακρά γραμμή ως τον 

θάλαμο δεξιώσεως που ήταν τοιχογυρισμένος με 

περσικούς τάπητες. Μας υποδέχτηκε στην είσοδο 

της έδρας του ο μπεηλέρμπεης· έφερε στην κεφαλή 

μέγα σκούφο με ωραίο φτερό γερανού. Εύσωμος, 

καλού αναστήματος, ωραίος και εύθυμος, εφάνη με 

τα αστεία του αμέσως ότι ήταν αυλικός, [εικ. 20]. 

Του επιδώσαμε την επιστολή και τα δώρα: δύο 

αργυρές επίχρυσες φιάλες και χρυσό σημαίνον 

ρολόι σε σχήμα τούρκικου σαρικιού, πάνω στο 

οποίο ίστατο αίγαγρος που έστρεφε τους οφθαλμούς 

εμπρός -πίσω και όταν εσήμανε η ώρα επάτει τον 

πόδα και άνοιγε το στόμα ενώ από κάτω επλανώντο 

όφεις χρυσοί και σκορπιοί.73 

Πριν επιστρέψουμε στο πανδοχείο, πήγαμε στα 

δημόσια λουτρά τα οποία και θα σας περιγράψω. 

Εισέρχεστε σε μια μεγάλη τετράγωνη αίθουσα που 

την περιτρέχουν πάγκοι σκεπασμένοι με υφάσματα. 

Μόλις κάθεστε στον πάγκο αυτόν και απαλλάσεστε 

από όλο τον ρουχισμό σας, σας επιδίδουν μία μεγά

λη πετσέτα. Στο μέσον της αίθουσας αυτής υπάρχει 

μία κρήνη, με μία μεγάλη λεκάνη όπου πλένονται τα 

Εικ. 20 
«... Ο μπεηλέρμπεης της Ρουμελίας διέταξε να μας διεξιωθεί. 
Έστειλε στο πανδοχείο ίπππο για τον πρέσβη- το εφίππιο, οι 
χαλινοί και όλα τα επιβλήματα ήταν καρφωμένα με πολύτιμους 
λίθους. Έξω από την κατοικία του έστεκαν γενίτσαροι και 
σπαχήδες ως τον θάλαμο δεξιώσεως που ήταν τοιχογυρισμένος 
με περσικούς τάπητες. Μας υποδέχτηκε στην είσοδο της έδρας 
του- έφερε στην κεφαλή μέγα σκούφο με ωραίο φτερό γερανού. 
Εύσωμος, καλού αναστήματος, ωραίος και εύθυμος, εφάνη με τα 
αστεία του αμέσως ότι ήταν αυλικός... ». 
Λεπτομέρεια από χαλκογραφία του 17ου αι.. 

λευκά είδη που έχουν χρησιμοποιηθεί και απλώνο

νται σε υψηλότερα σημεία αυτής της αίθουσας για 

να στεγνώσουν. Σας φέρνουν και μία άλλη πετσέτα, 

την οποία βάζετε μπροστά σας με τέτοιο τρόπο, ώστε 

να μην επιδεικνύονται αυτά που θεωρείτε έγκλημα 

να γίνουν κοινή θέα. Όταν απαλαγείτε και από το 

πουκάμισο, το τοποθετείτε μαζί με τα άλλα ενδύματα 

σας στην πετσέτα που σας έχουν δώσει και τα αφή

νετε εκεί χωρίς να υπάρχει φόβος ότι κάποιος θα τα 

πειράξει, μιας και τα λουτρά είναι χώροι ελευθερίας 

και ασφάλειας, σαν να ήταν χώροι ιεροί και αν ποτέ 
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δηλωθούν απάτες και υποκλοπές ο κύριος του λου

τρού είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την 

ζημιά. Αφού έχετε πλήρως απενδυθεί εισέρχεστε 

από μία μικρή πόρτα σε μία μικρή αίθουσα λίγο πιο 

θερμή και από εκεί σε μία άλλη πολύ ζεστή αίθουσα 

με μαρμάρινους πεσσούς που υποστηρίζουν τις 

πλευρές, όπου βρίσκονται μικροί μαρμάρινοι λουτή

ρες περί του τοίχου και δύο βρύσες, με κασσιτερέ-

νιες στρόφιγγες, με ζεστό και κρύο νερό, ρυθμιζόμε

νες κατά όπως προτιμάτε- ενώ με μεγάλα χάλκινα 

τάσια που είναι πάντα στην διάθεση σας παίρνετε 

όσο νερό θέλετε. Με το που έρχεστε σε αυτήν την 

μεγάλη αίθουσα κάθεστε κατάχαμα, σε μαρμαροθε-

τημένο θερμαινόμενο υπογείως δάπεδο, κοντά σε 

μία μεγάλη πέτρινη κολυμπήθρα γεμάτη ζεστό νερό 

και τότε ένας θαλαμηπόλος τελείως γυμνός, με 

συστολή για τα απόκρυφα μέρη που η ευπρέπεια 

απαιτεί απόκρυψη, σας ξαπλώνει ανάσκελα, βάζει το 

γόνατο του στην κοιλιά και το στομάχι σας και αγκα

λιάζοντας σας σφιχτά "σπάει" όλα σας τα κόκαλα. 

Είδαμε πολλά τέτοια δισκεδαστικά λουτρά στην 

Τουρκία και ευχαριστηθήκαμε από τη χρήση τους.74 

'Οτι είχαμε απομακρυνθεί από την πόλη και μας 

πρόλαβε ένας τσαούσης κομίζοντας το ρολόϊ που 

είχε ο πρέσβης δωρήσει στον Πασά την προηγουμέ

νη. Οι Τούρκοι αγνοούντες την χρήση το είχαν βλά

ψει και οι ιμάντες κρέμονταν δώθε-κείθε. Ο ωρολο

γοποιός μας υποχρεώθηκε να το επιδιορθώσει. 

Οδοιπορήσαμε σε απόκρημνα όρη με στενά 

περάσματα, δρόμους διόλου ασφαλείς και εύκολους 

και μετά επτά ημέρες φθάσαμε στη Ραγούσα. Και 

έφερνα στην σκέψη μου, όλα τα άθλια χωριά ως 

εδώ που σαράντα έξι μέρες διασχίσαμε, με τόσους 

κόπους, αφήνοντας πίσω μας την Πόλη, κατάπλη

κτοι και αποσβολωμένοι από κείνον τον Παράδεισο 

με τα τόσα θαύματα της φύσης.75 [εικ. 21] 

Αληθώς, για να ζήσει κανείς μεταξύ των Τούρ

κων και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του, οφείλει 

μόλις είναι σε περιοχή τους, αμέσως να ανοίξει το 

Em. 21 
«...Μέσα από τα τείχη, με τις δεκαοκτώ μόνο πύλες ανοιχτές, γειτονεύουν κατοικίες και παλάτια, τεμένη 
και μνημεία... Στο Πέρα διαμένουν όλοι οι ξένοι πρεσβευτές και έμποροι... Αφήσαμε πίσω μας την Πόλη, 
κατάπληκτοι και αποσβολωμένοι από κείνον τον Παράδεισο...». 
Χαλκογραφία από το έργο: G. Braun - Fr. Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum, Κολωνία 1576. 
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βαλάντιον και να μην το κλείσει πριν αναχωρήσει, 

ανάγκη δε να δεικνύει διαρκώς χρήματα, ως σπό

ρους, διότι με τα χρήματα εφοδιάζεται με εύνοια, 

έρωτα και ό,τι άλλο θελήσει.1 ^ 

Από τη Ραγούσα περιμέναμε πλοίο εμπορικό που 

θα μας έφερνε πάλι στη Βενετία. Ξανά στο κατά

στρωμα, στην κουπαστή, στη φουρτούνα. Η θάλασσα 

είναι μόνο για τους τολμηρούς, και για όσους θελή

σουν να κάνουν και αυτοί το ταξίδι, και για να μην 

πέσει η θερμοκρασία του ενθουσιασμού, εκεί στη 

θάλασσα αποφάσισα να γράψω όλα τα παρακάτω για 

να μην ταλαιπωρηθείτε και εσείς όπως και εμείς. Στο 

τέλος έχει προστεθεί ένα «μικρό λεξικό στη γαλλική, 

στην ιταλική, στη δημώδη ελληνική, στην τουρκική, 

Μ -; ι \ 

Em. 22 
«...Η θάλασσα είναι μόνο για τους τολμηρούς, και για όσους 
θελήσουν να κάνουν και αυτοί το ταξίδι, και για να μην πέσει η 
θερμοκρασία του ενθουσιασμού, εκεί στη θάλασσα αποφάσισα 
να γράψω όλα τα παρακάτω για να μην ταλαιπωρηθείτε και εσείς 
όπως και εμείς...». 
Σχέδιο σε χειρόγραφο του 16ου αι. 

στην αραβική, στην σλαβονική, και πρακτικός οδη

γός λέξεων και φράσεων»11 [εικ. 22] 

Έτσι λοιπόν: Εκτός από την προετοιμασία του 

σώματος και της ψυχής, απαιτούνται ενδυνάμωση 

της εγκράτειας, της διακριτικότητας, της μετριοπάθει

ας, της σύνεσης και της καλοπροαίρετης διάθεσης. 

Να κανονίσετε πριν φύγετε τις οικογενειακές σας 

υποθέσεις, τόσο εποχιακές όσο και πνευματικές. 

Μόλις φτάσετε στην Βενετία ή την Μασσαλία -έγκαι

ρα, καλύτερα να φύγετε Απρίλιο ως Ιούνιο- και 

αφού βρείτε το καλύτερο καράβι, να φροντίσετε για 

καμπίνα ή για μια θέση στην πρύμνη, δεν δουλεύ

ουν εκεί όπως στην πλώρη. Να συνενοηθείτε με τον 

καπετάνιο τα του ταξιδιού: να πάρετε θέση στο τρα

πέζι του, να ρωτήσετε πότε φεύγει, να μην σας γελά

σει, για να προλάβετε να γυρίσετε Αύγουστο με 

Σεπτέμβριο με πλοίο επιστροφής από Αλεξάνδρεια, 

Κύπρο ή Τρίπολη. Αν όμως ξεμείνετε για το φθινό

πωρο στη θάλασσα θα κάνετε όπως οι έμποροι- με 

καραβάνι μουσουλμανικό θα διασχίσετε την ενδο

χώρα: θα τα δείτε όλα, αλλά με πολλές δυσκολίες. 

Ακολούθως θα αναφερθώ:18 

Πως ο ταξιδιώτης μπορεί να περάσει την ώρα του 

πάνω στην γαλέρα... Πως δειπνούν οι προσκυνητές 

στο καράβι... Πόσο ανήσυχος είναι ο ύπνος των 

προσκυνητών στο κατάστρωμα... Πως πρέπει ο προ

σκυνητής να συμπεριφέρεται στο θαλασσινό ταξίδι... 

Πρόσεχε όταν βαδίζεις πάνω στο καράβι, η πτώση 

είναι επικίνδυνη. Πριν πιαστείς από ένα σκοινί δοκί

μασε το, τα περισσότερα είναι σάπια. Μην πεις προ

σβλητικό λόγο στους σκλάβους της γαλέρας, μπορεί 

να σε σφάξουν. Μη πιάνεις την θέση άλλου συνταξι

διώτη. Μην κάθεσαι κάτω από τους μακαράδες, 

μπορεί να πέσει κανένας στο κεφάλι σου. Μην ενο

χλείς το πλήρωμα. Μην αφήνεις χρήματα στα στρω

σίδια σου. Να μην διανυκτερεύεις στα πανδοχεία. 

Να προτιμάς τη μέση του καραβιού, κουνάει λιγότε

ρο. Στα λιμάνια, μη μπαίνεις στα σπίτια όταν σε κα

λούν γυναίκες- μπορεί να πέσεις σε παγίδα. Να προ-
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τιμάς τα στρωσίδια σου και όχι τα πανδοχεία. Στα 

λιμάνια μη γυρίζεις απ'εδώ και απ'εκεί. Να μην απο

μακρύνεσαι και σε αρπάξουν οι κουρσάροι και πε

ράσεις τη ζωή σου στη Μπαρμπαριά. Στο καράβι γί

νονται κλεψιές κυρίως πουκάμισα, ζώνες, μαντήλια 

και φυσικά ό,τι πολύτιμο. 

Να συμβουλεύστε αυτούς που έχουν ήδη κάνει 

το ταξίδι: να γίνετε τολμηροί με τις περιέργειες σας. 

Να μην χαζεύετε πολύ στα κάστρα και τις πολιτείες 

γιατί θα σας νομίσουν κατασκόπους. Να προσέχετε 

σε ποιόν λέτε τα μυστικά σας, να μην λέτε πόσα χρή

ματα έχετε, ούτε που τα έχετε. Να προσέχετε σε 

ποιόν ανοίγεστε, να είστε δύσπιστοι με τους Έλλη

νες, κυρίως όμως με τους Εβραίους. Να έχετε έναν 

ή δύο καλούς συνοδοιπόρους και σε αυτούς μόνο 

να εμπιστεύεστε τα πράγματα σας. Αν ξέρετε γαλλικά 

ή ιταλικά οι πρόξενοι στην Κύπρο και στην Τρίπολη 

θα σας εξυπηρετήσουν. Όταν φτάσετε στην Κύπρο 

θα πάρετε έναν διερμηνέα που να τα έχει καλά και 

με τους Μουσουλμάνους και με τους Έλληνες [εν

νοεί τους ορθόδοξους] και θα περάσετε στην ακτή 

του Αεβάντε με καΐκι. [εικ. 23] 

Και περνάμε στα εφόδια: Πρώτα -πρώτα να αγο

ράσετε ένα κασελάκι- να χωράει και εσάς μέσα αν 

θα χρησιμοποιηθεί σαν κάσα- και σκεπάσματα, 

σεντόνια για πολλές χρήσεις και μιά βαριά κουβέρτα 

γιατί η επιστροφή θα είναι το φθινόπωρο. Πέντε- έξι 

πουκάμισα για να γλυτώνετε από τις ψείρες, κάλ

τσες, μαντήλια, πετσέτες, σαπούνι. Στους σταθμούς 

που θα πλύνετε τα ρούχα (Κέρκυρα, Ζάκυνθο, 

Κρήτη, Κύπρο) -ζητείστε νερό ζεστό, θα πληρώσετε 

για τα ξύλα, τον κόπο, και το σαπούνι- μη δώσετε το 

δικό σας θα σας το κλέψουν. Να φοράτε καπέλλο 

και για τον ήλιο και για τη βροχή. Αν τρώτε με τον 

καπετάνιο θα συνηθίσετε τα κακά κρέατα- φάτε ελα

φρά το πρωΐ και μετά στο δείπνο καλύτερα. Τα αντιε

μετικά κόβουν την όρεξη. Να ψωνίζετε πολλοί μαζί 

(αυγά, λάδι και παστά). Αγοράστε στη Βενετία, παξι

μάδια, ψωμί με μπαχαρικά, λουκάνικα, παρμεζάνα 

Όσο για τον ρουχισμό: Μην φοράτε ακριβά 

ρούχα- θα σας τα κλέψουν, τα φτωχικά είναι και πιο 

άνετα. Σας χρειάζεται ένα καλό ελαφρύ ζευγάρι πα

πούτσια, με διπλή σόλα, για να σας κρατήσουν στις 

Εικ. 23 
«...Να γίνετε τολμηροί με τις περιέργειες σας. Να μην χαζεύετε 
πολύ στα κάστρα και τις πολιτείες γιατί θα σας νομίσουν κατασκό
πους... Να έχετε έναν ή δύο καλούς συνοδοιπόρους και σ' 
αυτούς να εμπιστεύεστε τα πράγματα σας... να πάρετε και έναν 
διερμηνέα πριν περάσετε στην ακτή του Λεβάντε...». 
Σελίδα τίτλου από το έργο: F. Fabri, Eigentlich Beschreibung..., 
Οΰλμ 1557 στο Βυζαντινή Μεσαιωνική Κύπρος, Λευκωσία 1997. 

και άλλα που διατηρούνται. Επίσης μοσχοκάρυδο, 

ξηρούς καρπούς, κανέλλα, γαρύφαλλα, ξύδι, κομπό-

στες, πορτοκάλια, λεμόνια, ρόδια, δαμάσκηνα και 

ξερά βερύκοκα και μικρά γλυκάκια. Αντίδοτα, για τις 

θαλασσινές αρρώστειες, χάπια και άλλα ματζούνια, 

καρδιοτονωτικά και ένα καθαρτικό, όλα αυτά απα

ραίτητα γιατί οι αλλαγές του καιρού και των συνηθει

ών σας θα σας φέρουν δυσφορία. Και φυσικά ένα 

βαρελάκι κρασί. Θα τα βρείτε όλα άφθονα, όχι μόνο 

στη Βενετία αλλά και σε όλα τα λιμάνια. 
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πεζοπορίες- θα τα βρείτε σε Γάλλους και Ιταλούς 

στην Τρίπολη της Συρίας. Μη φοράτε τίποτα πράσι

νο, προτιμήστε το γκρι. Το πανωφόρι να είναι μα

κρύ, κάτι μικρό δερμάτινο στους ώμους για τη βρο

χή, ένα σταυρό κόκκινο να φοράτε και ένα καπέλλο 

φαρδύ για το ήλιο - για τον ίδιο λόγο φορούν και οι 

Τούρκοι τα σαρίκια. Προσέξτε στα ψώνια σας τα πι

τσιρίκια, τρέχουν γύρω σας, κρύψτε τα λεφτά στα 

ρούχα σας, κλείστε καλά το πουγκί σας, μην παίρνε

τε λεφτά μπροστά σε Τούρκο, Άραβα ή Μαυριτανό. 

Να είστε εφοδιασμένοι με συστατικές επιστολές για 

τους ευρωπαίους εμπόρους, για να έχετε τη βοήθεια 

τους σε αρρώστεια ή καταστροφή, να σέβεστε τους 

προξένους. Να τα έχετε καλά με τον διερμηνέα, μην 

τσινγουνεύεστε στα κόμιστρα, χρειάζεται πάντα και 

φιλοδώρημα, με τους αγωγιάτες να είστε προσεκτι

κοί και με τους Άραβες, και με τους Τούρκους. Σας 

δίνω και έναν προύπολογισμό των εξόδων, διευκρι

νίζοντας: "και απ' ό,τι σας είπα, βάλτε τρεις φορές 

επάνω"?9 [εικ. 24] 

Ε Π Ι Μ Ε Τ Ρ Ο 

Ήταν, το ημερολόγιο από ένα φανταστικό ταξίδι 

του 16ου αιώνα, που συντάχθηκε όμως από πολλα

πλά πραγματικά ταξίδια. Εκατόν δεκαπέντε ταξιδιώ

τες- του 16ου ως επί το πλείστον αιώνα, με ελάχιστες 

αποκλίσεις προς τις τελευταίες δεκαετίες του 15ου 

αιώνα και την πρώτη δεκαετία του 17ου αιώνα- μου 

δάνεισαν χίλιες και μία προτάσεις, οι οποίες επιλέ

χθηκαν, μεταφράστηκαν για την ομιλία αυτή και 

συρράφτηκαν στον ιστό ενός φανταστικού δρομολο

γίου, που ανταποκρίνεται στους σταθμούς και τη δια

δρομή αληθινών ταξιδιών του 16ου αιώνα. Εκείνα τα 

ταξίδια από θρησκευτικό ζήλο, τα διπλωματικά ταξί

δια, τα ταξίδια για το κέρδος ή τη γνώση, τα ταξίδια 

για τη φυγή. 

Αλήθεια μήπως άλλαξε τίποτα σ' αυτό το πολυτά

ραχο, πολύγχρωμο και πολυκινούμενο πλήθος από 

Εικ. 24 
«Μην φοράτε ακριβά ρούχα- θα σας ια κλέψουν, τα φτωχικά είναι 
και πιο άνετα. Σας χρειάζεται ένα καλό ελαφρύ ζευγάρι παπού
τσια, με διπλή σόλα, για να σας κρατήσουν στις πεζοπορίες. Μη 
φοράτε τίποτα πράσινο, προτιμήστε το γκρι. Το πανωφόρι να είναι 
μακρύ, κάτι μικρό δερμάτινο στους ώμους για τη Βροχή, ένα σταυ
ρό κόκκινο να φοράτε και ένα καπέλλο φαρδύ για τον ήλιο - για 
τον ίδιο λόγο φορούν και οι Τούρκοι τα σαρίκια..». 
Χαλκογραφία του 17ου αι. 

την Δύση προς την Ανατολή, το οποίο, τους πέντε 

τελευταίους αιώνες, δεν παύει να αναζητά, λόγους και 

εικόνες έμπνευσης, αισθήματα και συγκινήσεις πρω

τόγνωρες, στον πάντοτε μαγικό κόσμο της Ανατολής; 

Αλήθεια, ποιες από τις απορίες, τις αγωνίες, 

ποιοι από τους κινδύνους και τα απρόοπτα που ελο-

χεύουν στις περιπλανήσεις, πραγματικές ή φανταστι

κές, διαφοροποιήθηκαν ανά τους αιώνες; Αλήθεια, 

ποιες από τις συνθήκες ή τις αντιξοότητες, τις συμ

βουλές ή τις οδηγίες, προσαρμοσμένες στις εποχές, 

δεν παραμένουν ακόμα επίκαιρες; 

"Τα ταξίδια είναι συχνά σημεία στίξεως στη ζωή 

ενός ανθρώπου" λέει ο μεγάλος μας ποιητής. "Κά

ποτε γίνονται για να σημαδευτεί μία παράγραφος 
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Em. 25 
Οι πιο εμβριθείς και Λελογισμένοι ταξιδιώτες του 16ου αιώνα 
γράφουν: «... για το μακρινό ταξίδι στην Ανατολή χρειαζόμαστε 
δύο πουγγιά: ένα γεμάτο φλουριά και ένα γεμάτο υπομονή... ». 
Τυπικός προσκυνητής στους Αγίους Τόπους τον 16ο αιώνα. 

της ζωής, άλλοτε όμως σημαδεύουν ανεξάρτητα από 

τη βούληση". 

Αλήθεια, τελικά τι άλλαξε σ'αυτό που επανειλημ

μένα μνημονεύουν , οι πιο στοχαστικοί και συνετοί, 

οι πιο εμβρ ιθε ί ς και λελογ ισμένο ι ταξιδιώτες του 

16ου αιώνα: για το μακρινό ταξίδι στην Ανατολή-

μακρινό σε χ ρ ό ν ο και σε χώρο , μία ακόμη μικρο

γραφία της ίδιας της συνολικής πορείας του ανθρώ

πινου 6ίου- "νια το μακρινό" ταξίδι στην Ανατολή 

γ ρ ά φ ο υ ν [εικ. 25] : "χρειαζόμαστε 

δυο πουγκιά. 

ένα γεμάτο φλουριά κι ένα γεμάτο υπομονή" 8 0 

ΣΧΟΛΙΑ 
1. Ο Φραγκίσκος ο Α' (1515-1547) και ο γιος του, ο 

Ερρίκος ο Β' (1547-1559), σταθεροποίησαν με την πολιτι
κή τους την Γαλλία και καθόρισαν το διπλωματικό παιγνίδι 
στον ευρωπαϊκό χώρο κυρίως στις διεκδικήσεις και στα 
εμπορικά προνόμια με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επί 
διαδόχων τους και επί Βασιλείας της Κατερίνης των Μεδί
κων η χώρα αναστατώθηκε με τους εμφυλίους πολέμους 
(1560-1610). Η Αγγλία εμφανίζεται στο πολιτικό προσκή
νιο της Ευρώπης κυρίως στο 6' μισό του 16ου αιώνα με 
την σιδηρά Ελισάβετ Α' (1558-1603) ενώ ο Κάρολος Ε' 
της δυναστείας των Αψβούργων (1515-1556) και ο Φίλιπ
πος ο Β' (1556-1598) με την δυναμική παρουσία τους σ' 
όλη την Ευρώπη αλλά και υπερατλαντικά απετέλεσαν μία 
κοσμοκρατορία βασισμένη στο χριστιανικό ιδεώδες της 
καθολικής πίστης. Η Μεταρρύθμιση του Αούθηρου, το 
κίνημα των Καλβινιστών, τα διάφορα θρησκευτικά τάγματα 
και η αγγλικανική μεταρρύθμιση επέφεραν μεγάλες 
συγκρούσεις στο πολιτικό επίπεδο αλλά και δημογραφικές 
ανακατάξεις. Οι ηγετικές αυτές μορφές στα ευρωπαϊκά 
κράτη καθόρισαν την πολιτική ισορροπία ή κατά περίπτω
ση ανισορροπία με τον αλλόθρησκο τους αντίπαλο, τον 
Σουλτάνο. Οι σχέσεις τους με την Υψηλή Πύλη και τους 
Οθωμανούς καθώς και η οικονομική παρουσία της Βενε
τίας οτον χώρο της ανατολικής Μεσογείου, διαμόρφωσαν 
και το ταξιδιωτικό ρεύμα προς την οθωμανική αυτοκρατο
ρία. Για την ευρωπαϊκή πολιτική τον 16ο αιώνα βλ. μεταξύ 
άλλων M. Pérone t , Le XVIe siècle: Des grandes 
découvertes à la Contre-Réforme, Hachette, Παρίσι 1981, 
σ. 128-149, 213-224 και Β. Bennassar - J. Jacquart, Le 
XVIe siècle, Παρίσι 1987, σ. 89-116 κ.έ. 

2. Ph. Braunstein- R. Delort, Venise. Portait historique 
d'une cité, Παρίσι 1970, σ. 51-61, 100-114. 

3. J. von Hammer-Purgstall, L'Histoire de Γ Empire 
Othoman, t. Π, Παρίσι 1835, σ. 130-138; πρβλ. E. Atìl (En.), 
The Age of Sultan Süleyman the Magnificent, Catalogue of 
the Exhibition, at the National Gallery of Art, Ουάσιγκτον 
1987. Επί Σουλτάνων Βαγιαζήτ Β' (1481-1512), Σελίμ Α' 
(1512-1520), Σουλεϊμάν Α' (1520-1566) και Σελίμ Β' (1566-
1574) η οθωμανική αυτοκρατορία έφτασε τον 16ο αιώνα 
στην ακμή της, τόσο από άποψη οργάνωσης και ανάπτυξης 
στο εσωτερικό, όσο και από άποψη εδαφικής εξάπλωσης, 
ισχύος και γοήτρου στο εξωτερικό. Από την πλούσια βιβλιο
γραφία βλ. μεταξύ άλλων Χαλίλ Ιναλτζίκ, Η Οθωμανική αυτο
κρατορία. Η κλασική εποχή, 1300-1600, Μετ. Μιχάλης Κοκο-
λάκης, Εκ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1995, σ. 49-79. 

4. Για τους Άγιους Τόπους και το προσκυνηματικό τα
ξίδι Mgr. Bernardin, Les Lieux Saints, PUF, Que s'ai je? 
No 998, Παρίσι 1962 και Loukia Droulia, «The Pilgrim 
Traffic in the Eastern Mediterranean» στο: Medieval Ships 
and the Birth of Technological Societies, vol. II: The 
Mediterranean area and European Integration, Βαλέτα 
1991, σ. 235-242. Για τα ταξίδια τον 16ο αιώνα, τους ταξι
διώτες και τα δ ρ ο μ ο λ ό γ ι α βλ. St. Yeras imos , Les 
Voyageurs dans l'Empire Ottoman (XlVe-XVIe siècles), 
Bibliographie, Itinéraires et Inventaire des lieux habités 
{Publication de la Société Turque d'Histoire Serie VII- No 
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117}, Άγκυρα 1991· Κων/να Φιλοπούλου-Δεσύλλα, Ταξι
διώτες της Δύσεως. Πηγή για την οικονομική ζωή της οθω
μανικής αυτοκρατορίας στους χρόνους του Σουλεϊμάν του 
Μεγαλοπρεπούς (1520-1566) {Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών-Φιλοσοφική Σχολή, Βιβλιοθήκη 
Σοφίας Ν. Σαριπόλου, 53}, Αθήνα 1987- Κ. Σιμόπουλος, 
Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, τ. Ι, Αθήνα 1972, σ. 353-
444. και Ioli Vingopoulou, Le monde grec vu par les 
voyageurs du XVIe siècle, Thèse de Doctorat, Παρίσι 2000, 
(υπό έκδοση). 

5. H συναισθηματική σχέση του ανθρώπου με το ταξί
δι είναι τρίσημη: πρώτο στάδιο: ο οραματισμός, η μέθη, 
έξω από την πραγματικότητα. Στο δεύτερο στάδιο: η εμπει
ρία, και το συντριπτικό άθροισμα των μικρών συνεχών 
ενοχλήσεων. Στάδιο τρίτο: οι αναμνήσεις και το χρονικό, 
6λ. Κ.Θ. Δημαράς, «Επιλεγόμενα» στο: Περιηγήσεις στον 
ελληνικό χώρο, Αθήνα 1968, σ. 149. Οι οπτικές παραστά
σεις, οι συνθήκες και οι ώρες περισυλλογής και σκέψης -
που εμπεριέχονται τόσο στα θαλάσσια ταξίδια όσο και στις 
χερσαίες μετακινήσεις και επιτρέπουν ή και υποχρεώνουν 
τον ταξιδιώτη ν ' αντιμετωπίσει και να δεχτεί διαφορετικά 
τόσο τον εξωτερικό κόσμο όσο και τον ίδιο του τον εαυτό -
μετατρέπονται με τη δίοδο της καταγραφής σε διαχρονική 
υπενθύμιση. Έτσι λοιπόν ο ταξιδιώτης που είχε το χάρι
σμα και τη δύναμη να μεταλλαχθεί σε ταξιδιώτη-συγγρα-
φέα και να κληροδοτήσει ένα κείμενο επιφορτίζεται ακού
σια με τον ευεργετικό ρόλο να παραδώσει την προσωπική 
του εμπειρία με τόση πειθώ ώστε να την ενστερνιστούν και 
οι επόμενοι. 

6. Για τα πανδοχεία και τις ειδικές υπηρεσίες για τους 
ξένους που κετέφθαναν στη Βενετία Βλ. F. Raynaud, Les 
consulats établis en Terre Sainte au Moyen Age, Société 
de l'Orient Latin, Archives, Παρίσι 1884, τ. II. 

7. Ο κρατικός έλεγχος στην Βενετία ήταν αυστηρός 
και κάθε συμφωνία προσκυνητή με πλοίαρχο γαλέρας 
έπρεπε να προσκομισθεί για θεώρηση πριν από την ανα
χώρηση στο γραφείο των cattaveri ( = οι επί κεφαλής ανώ
τεροι υπάλληλοι του σώματος των ξεναγών). Για την ασυ
δοσία και την αρπακτικότητα των πλοιοκτητών μεταξύ 
άλλων πρβλ. Η.P.M. Prescot , Jerusalem journey. 
Pilgrimage to the Holy Land in the fifteenth century, Λον
δίνο 1954. 

8. Παρά το άρτια οργανωμένο ταξίδι που επεφύλασσε 
αιώνες τώρα η Γαληνότατη Δημοκρατία, έχοντας ρυθμίσει 
με εξαιρετικό τρόπο όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις για 
την μετακίνηση εκατοντάδων προσκυνητών που έφευγαν 
από το λιμάνι της, κυκλοφορούσαν και ειδικοί "Οδηγοί 
για τους προσκυνητές" που συμβούλευαν τους υποψήφι
ους ταξιδιώτες για τα απαραίτητα εφόδ ια · πρβλ. 
Informacyon for Pylgrymes unto the Holy Lande- το έργο 
έγινε γνωστό τότε με τις τρεις εκδόσεις του Wynkyn de 
Worde (1498, 1515, 1524) και σ' εμάς από την σχολια
σμένη επανέκδοση του E. Gordon Duff, Λονδίνο 1893 και 
William. Wey, The Itineraries of, fellow of Eton College, 
to Jerusalem ad 1458 and ad 1462 and to Saint James of 
Compostella ad 1456, Λονδίνο 1857: το κεφάλαιο «Α 
prevysyon» αναφέρεται στις αναγκαίες προμήθειες του 
προσκυνητή για την ταξιδιωτική του περιπέτεια στη Μεσό

γειο, επιταγές για τον κατάλληλο ρουχισμό, κανόνες 
συμπεριφοράς και συνύπαρξης με τους άλλους συνταξι
διώτες ή συνοδίτες, πρακτικές οδηγίες για τις αντιξοότη
τες και τις δοκιμασίες που τους επιφυλάσσει το πολύμη
νο ταξίδι. 

9. Για την περιγραφή των δρομολογίων τόσο των 
θαλασσινών όσο και τα χερσαίων καθώς και τις ενδοχόμε-
νες δυσκολίες ή διευκολύνσεις στο κάθε ένα από αυτά βλ. 
Louis Deshayes, baron de Courmesnin, Voiage de Levant, 
fait par le commandement du Roy, en Tannée 1621, Παρί
σι 1624, σ. 445 κ.ε. και Sieur de Stochove, Voyage, du -
faict es années 1630, 1631, 1632, 1633, Βρυξέλλες 1643, 
seconde édition, σ. 24-42, 55-57. Για τη διάρκεια των ταξι
διών στα χερσαία δρομολόγια της Βαλκανικής βλ. και Ρ. 
Matkovic (En.), «Descrizione del viazo de Constantinopoli 
de ser Catherin Zen ambassador straordinario a Sultan 
Soliman e suo ritorno», Starine 10 (1878) σ. 203-208. 

10. Για την οργάνωση του ταξιδιού προς τους Άγιους 
Τόπους ενδεικτικά αναφέρουμε: Pietro Casola, Canon 
Pietro Casola s Pilgrimage to Jerusalem in the year 1494, 
Margaret Newett (En.), Μάντσεστερ 1907, σ. 5-113 και 
Ph. Braunstein- R. Delort, Venise, όπ.π., σ. 51-68. Για τα 
καράβια και τα δρομολόγια στην Ανατολική Μεσόγειο 
καθώς και για τις συνθήκες στις γαλέρες βλ. και Ludolph 
von Suchen, Description of the Holy Land and the way 
thither written in the year 1350, Palestine Pilgrim's 
Society, Λονδίνο 1895. Επίσης J. Sottas, Les messageries 
maritimes de Venise, Παρίσι 1938 και Elena Fassano-
Guarini, «Au XVI siècles: comment naviguent les galères», 
Annales E.S.C. XVI (1961) σ. 279-296. 

11. Ομόδρομοι ταξιδιώτες αντάμωναν συνήθως στη 
Βενετία και συμπορεύονταν όπως η συντυχία των Breüning 
και Carlier de Pinon το 1579- βλ. αντίστοιχα Hans Jacob 
Breüning, Orientalische Reyss des Eiden unnd Besten,... so 
er selbander in der Türeken, under dess türkischen Sultans 
Jurisdiction und Gebiet, so wol in Europa als Asia unnd 
Africa,... benantlich in Griechenland, Egypten, Arabien, 
Palestina, das Heylige Gelobte Land und Syrien,..., Στρα
σβούργο 1612 και Jean Carlier de Pinon, Voyage en 
Orient, E. Blochet (En.), Παρίσι 1920. 

12. Εκτός από τα έργα που μνημονεύσαμε ανωτέρω 
με συμβουλευτικό προς τους προσκυνητές χαρακτήρα 
ενδεικτικά αναφέρουμε και τα: J. Th. Bent (En.), Master 
Thomas Dallam's Diary, Λονδίνο 1893, σ. 1-3· Noe 
Bianco, Viaggio da Venezia al S. Sepolcro, e al Monte 
Sinai, col disegno delle città, castelli, ville, chiese, 
monasterii, isole, porti, e fiumi, che fin là trovano, ed una 
breve regola di quanto si deve osservare nel detto viaggio, 
e ciò che si paga da luogo a luogo, si di dazii, come di 
altre cose. Composto dal R Ρ Fra NOE dell'Ord. di S. 
Francesco..., Βενετία 1609, εισαγωγή και σ. 71-72· Carlier 
de Pinon, Voyage en Orient, ό.π., σ. 30-33 και [Ανώνυ
μος], Le voyage de la saincte cyté de Hierusalem, avec la 
description des lieux, portz, villes, citez et autres passaiges 
fait Tan mil quatre cens quatre vingtz, estant le siège du 
grant Turc à Rhodes et regnant en France Loys unziesme 
de ce nom, (En. Ch. Schefer), Παρίσι 1882, σ. 25-27'. Στα 
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έργα αυτά καταχωρούσαν, σχεδόν με μια αγωνία να μην 
ξεχαστεί τίποτα, αναλυτικότατες πληροφορίες και διευκρι
νήσεις για τα εφόδια και τις προτιμητέες ή οικονομικότε
ρες αγορές που οφείλουν οι ταξιδιώτες να κάνουν κυρίως 
στη Βενετία καθώς και στ' άλλα μεγάλα λιμάνια της θα
λάσσιας διαδρομής. Ποικίλες παροτρήνσεις και αναλυτι
κές συμβουλές, λεπτομερείς απαριθμήσεις για τα αντικεί
μενα, τα προληπτικά φάρμακα, τα σκεύη, τα λευκά είδη, τα 
εδώδιμα και τις προμήθειες όλων των ειδών. 

13. Πρόκειται για το πρωτοπόρο έργο, Liber Insularum 
Archipelagi, του φλωρεντινού μοναχού Cristoforo 
Buondelmonti, ο οποίος περιηγήθηκε για πολλά χρόνια τα 
νησιά του Αιγαίου στις αρχές του 15ου αι. αλλά και ανέσυρε 
υλικό από αρχαίους και λατίνους συγγραφείς καθώς και 
προφορικές μαρτυρίες. Η πρώτη χειρόγραφη μορφή του 
πολύκροτου αυτού έργου συντάχθηκε περί το 1420 και 
έτυχε πάμπολλες παραλλαγές 6λ. Γ. Τόλιας, Τα Νησολόγια-
Η μοναξιά και η συντροφιά των νησιών, Αθήνα, εκδ. 
ΟΛΚΟΣ, 2002, σ. 17-20, 30-35. Το 1540 ο Ν. Σοφιανός, 
ουμανιστής αλλά και με γνώσεις μαθηματικών και αστρονο
μίας, εξέδωσε στη Βενετία το έργο «Περιγραφή της Ελλά
δος», με χάρτη και πίνακα των τοπωνυμίων, που έγινε δεκτό 
με τον καλύτερο τρόπο από τους λογίους της εποχής, π6λ. 
Αικ. Κουμαριανού-Γ. Τόλιας, «Ο αναγεννησιακός Νικόλαος 
Σοφιανός» στο Βυζάντιο - Βενετία - Νεώτερος Ελληνισμός. 
Μια περιπλάνηση στον κόσμο της ελληνικής επιστημονικής 
σκέψης, Αθήνα, 7-8 Νοεμβρίου 2003, (υπό έκδοση). 

14. Από το τέλος του 15ου αι. και σχεδόν καθ'όλη τη 
διάρκεια του 16ου αι. οι αλλεπάλληλες Βενετοτουρκικές 
συγκρούσεις και οι αδιάλλακτοι πολέμιοι του ισλαμισμού 
Ιωαννίτες Ιππότες, δημιουργούσαν μεγάλη αναταραχή σε 
όλα τα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου και μία συνεχή 
ανασφάλεια, τόσο στους εγχώριους πληθυσμούς όσο και 
στους ταξιδιώτες. Βαθμιαία οι βενετικές και γενουάτικες 
κτήσεις καθώς και η περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και 
η Ιπποτική Ρόδος πέρασαν στην οθωμανική κυριαρχία: 
Μυτιλήνη (1462), Χαλκίδα (1470), Μεθώνη (1500), Συρία 
(1516), Αίγυπτος (1517), Ρόδος (1522), Ναύπλιο, Μονεμ
βασιά (1540), Χίος (1566), νησιά του Αιγαίου (1566), 
Κύπρος (1570)· βλ. Α. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου 
Ελληνισμού, τ. III, Θεσσαλονίκη 1968. 

15. Το πρώτο μέρος του προσκυνηματικού χρονικού 
του Zuallardo μας παραδίδει λεπτομερέστατα, όχι μόνο όλες 
τις απαραίτητες προετοιμασίες, τόσο ψυχικές όσο και 
πρακτικές για την υλοποίηση του επίπονου ταξιδιού προς 
τους Αγίους Τόπους, αλλά και τις πρέπουσες συμπεριφορές 
και προφυλάξεις προς και από τους ποικίλους διαπλεκόμε-
νους μεσάζοντες που συναντά ο προσκυνητής κατά την 
διάρκεια του ταξιδιού του, Jean Zuallart, Le tresdevot 
voyage de Ierusalem, avecq les figures des lieux saincts, et 
plusieurs autres, tirées au naturel. Faict et descript par, 
chevalier du sainct Sepulchre de nostre Seigneur,... etc., 
Αμβέρσα 1608, σ. 1-90. 

16. Ο Felix Faber (Schmid) από την Ζυρίχη, δύο 
φορές προσκυνητής στους Αγίους Τόπους (1480 και 
1483) συνέγραψε στα λατινικά έναν λεπτομερέστατο 
οδηγό για την οδοιπορία του στην καθηγιασμένη χώρα· 
οδηγό που απετέλεσε τρόπο τινά τον "πιλότο" για παρό

μοια συγγράμματα μέχρι τον προκεχωρημένο 16ο αιώνα. 
Felix Fabri, The wanderings of F.F. ,..., translated by A. 
Stewart, The Library of the Palestine Pilgrim, Λονδίνο 
1892, σ. 87-91, 150-165 και Η.P.M. Prescot, Once to 
Sinai; the further pilgrimage of Friar. F. Fabri, ... Λονδίνο 
1957, σ. 42-68. 

17. Από τις 25 Αυγούστου 1537 στην περιοχή άραξε ο 
οθωμανικός στόλος με επικεφαλής τον Χαϊρεδίν Μπαρπα-
ρόσσα με στόχο την Κέρκυρα, Η πολιορκητική προσπά
θεια απέτυχε, ο στόλος απεσύρθη (3 Σεπτεμβρίου), προ
καλώντας τρομερές καταστροφές στην ύπαιθρο της νήσου 
και αιχμαλωτίζοντας χιλιάδες αμάχους, πβλ. Chadji Khalfa, 
The History of the Maritime Wars of the Turks, translated 
from the Turkish of Haji Khalifeh by James Mitchell, Λον
δίνο 1831, σ. 55-57. 

18 . Στο προσκυνηματ ικό χρον ικό του J a n van 
Kootwyck (1619) αναγιγνώσκουμε μία από τις παλαιότε
ρες περιγραφές του χώρου ακόμα και αν δεν είναι κατα
νοητό από το κείμενο ότι πρόκειται για πληροφορίες από 
αρχαίους συγγραφείς, προσωπική εμπειρία (το ταξίδι 
στους Αγίους Τόπους το 1598-99), λογοκλοπή ή θεωρητι
κή γνώση · J a n van Kootwyck, Itinerarium 
Hierosolymitanum et Syriacum,..., Αμβέρσα 1619, σ. 41 . 

19. Τα αλλεπάλληλα δρομολόγια πλοίων, εμπορικών ή 
προσκυνηματικών που στάθμευαν γι' ανεφοδιασμό και 
διεκπεραίωναν ταξιδιώτες στην Αδριατική και στο Ιόνιο 
πέλαγος, στις πόλεις-λιμάνια κέντρα στήριξης της θαλασσο-
κρατίας της Βενετίας και της εμπορικής της δύναμης, 
συμπεριλάμβαναν φυσικά και την Κέρκυρα ως αναγκαίο 
σταθμό, πριν αυτά συνεχίσουν νοτιότερα την πορεία τους 
και ανοιχτούν στα πέλαγα προς Ανατολάς- Α. Tenenti, «Η 
Κέρκυρα, πόλη της Μεσογείου» στο: Κέρκυρα, Ιστορία, 
Αστική ζωή και Αρχιτεκτονική, 14ος-19ος αι., E. Concina/ 
Αλίκη Νικηφόρου -Testone (En.), Κέρκυρα 1994, σ. 21-
27. 

20. Pietro Casola, Canon Pietro Casola's Pilgrimage to 
Jerusalem, ό.π., σ. 185-187· για το πρινοκόκκι ή κρεμέζι, ή 
κηκίδι (= κόκκος ή κέρμης ο βαφικός, kermococcus) βλ. Κ. 
Σιμόπουλου, όπ.π., σ. 339-340. 

21 . Jean Zuallart, Le tresdevot voyage de Ierusalem, 
όπ.π., σ. 124. 

22. Pietro Casola, ...Pilgrimage to Jerusalem, όπ.π., σ. 
193. Ο εβραϊκός πληθυσμός της Μεθώνης αριθμούσε 21 
εστίες στα χρόνια του Σελίμ Α' και του Σουλεϊμάν του 
Μεγαλοπρεπή και στο τέλος του 16ου αιώνα 24 εστίες, 
πβλ. Μ. Α. Epstein, The Ottoman Jewish Communities 
and their Role in the 15th & 16th centuries, {Islamkund-
liche Untersuchungen, Band 56}, Freiburg 1980, σ. 250. 
Για την ιστορία του κάστρου της Μεθώνης Γ. Παπαθανα-
σόπουλος/Θ. Παπαθανασόπουλος, Πυλος-Πυλία, Αθήνα, 
ΤΑΠΑ, 2000, σ. 94-110. 

23. Louis Deshayes, baron de Courmesnin, Voiage de 
Levant, όπ.π., σ. 452. 

24. Για τη Μάνη και τους Μανιάτες μέσα από τους 
περιηγητές βλ. Περιηγητές στη Μάνη 15ος-19ος, Πύργος 
Κρανάης-Γύθειο, Ιούλιος 1993-Δεκέμβριος 1994, (Αθήνα 
1993) και Μάνη-Μαρτυρίες για το χώρο και την κοινωνία-
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Περιηγητές και επιστημονικές αποστολές (15ος-19ος αι.), 
Νοέμβριος 1993, Αθήνα, ΚΝΕ/ EIE, 1996. Ενδεικτικά για 
τον 16ο αι.: Henri Castela, Le sainct voyage de Hierusalem 
et Mont Sinay faict en l'an du Grand Jubilé 1600, Παρίσι 
1612, σ. 103-105- Philippe Du Fresne-Canaye, Le voyage 
du Levant, de Venise à Constantinople l'émerveillement 

d'un jeune humaniste, (Μετ. M. H. Hauser), Τουλούζη, Ed. 
Poliphile, 1986, σ. 173-174· Jean Carlier de Pinon, 
Voyage, ό.π., σ. 56· Samuel Kiechel, Die Reisen des 
Samuel Kiechel 1585-1589, H. Prottung (En.), Μόναχο 
1987, ο. 482-483· Alonso de Contreras, Les Aventures du 
captain (1582-1633), publiées par G. Boulanger, Παρίσι 
1933, ο. 71-74. πρβλ. στην ελληνική έκδοση, Alonso de 
Contreras, Αναμνήσεις ενός κουρσάρου, μετφ. Β. Νικο-
λαΐδη, Αθήνα 1994, σ. 111-115- Joos van Ghistele, 
Tvoyage van Mher twelcke mach anders ghenaemt sijn: 
Τ' excellent groot zeldzaem ende vreemt Voyage..., Γάνδη 
1572, σ. 356 και Bertrandon de La Borderie, Le discours 
du voiage de Constantinople envoyé dudict lieu a une 

demoyselle francoise (ms. ca. 1537), φ. 18ν. 

25. Nicolas de Nicolay, Dans l'Empire de Soliman le 
Magnifique, Présenté et annoté par Marie-Christine 

Gomez-Géraud et Stéphane Yérasimos, Presses du CNRS, 

1989, χ. τ. σ. 100-102. Ο μονόκερως ή «λευκός όνος» 
ήταν μυθολογικό ζώο. Ο Αριστοτέλης και ο Πλίνιος τον 
ονομάζουν «όνον ινδικόν». Σύμβολο της αγριότητας αλλά 
και της παρθενίας κατά τον Μεσσαίωνα πίστευαν στην 
ύπαρξη του και απέδιδαν στο κέρατο του θεραπευτικές 
ιδιότητες Ο μονόκερως είχε σώμα λευκό, κεφάλι κόκκινο 
και γαλάζια μάτια, πρβλ. για το κείμενο του Nicolay Δ. 
Ανδριτσάκη-Φωτιάδη/Μιχαήλ Κ. Πετρόχειλου, «Ξένοι 
Περιηγητές στα Κύθηρα», Κυθηραϊκά Μελετήματα, Βιβλιο
θήκη Ιστορικών Μελετών 164, Αθήνα 1982, σ. 82-87. 

26. Louis Deshayes, baron de Courmesnin, Voiage de 
Levant, όπ.π., ο. 452. 

27. Παρόμοιο επεισόδιο περιγράφεται στον Felix 
Fabri, The wanderings of F.F., όπ.π., σ. 253-254 και στον 
Bernard Randolph, The present State of the Morea,... 
Αονδίνο 1686. 

28. Jan Sommer, Beschrijvinge van een zee ende 
landt reyse naer de Levante als Italien, Candyen, Cypres, 
Egypten, Rhodes, Archipelago, Turckyen..., Αμστερνταμ 
1649, σ. 22· Jean Thevenot, Voyage du Levant, Παρίσι, 
Maspero, 1980, σ. 175. 

29. Pietro Casola, ...Pilgrimage to Jerusalem, όπ.π., ο. 
199-200 και για λιτανεία στη Ζάκυνθο για τον ίδιο λόγο 
Thomas Coryates, «Master Travels to, and Observations 
in Constantinople and other Places in the Way thither, and 
his Journey thence to Aleppo, Damasco, and Jerusalem» 
στο S. Purchas, Purchas his Pilgrims, τ. Χ, Γλασκώβη 
1905, σ. 393. 

30. Αναλυτικές περιγραφές για τις οικίες στον Χάνδα
κα καθώς και για τις ιδιαιτερότητες τους στον τρόπο κατα
σκευής λόγω συχνών σεισμών βλ. και Domenico Trevisan, 
Le voyage d'outremer (Egypte, Mont Sinay, Palestine) de 
Jean Thenaud...suivi de la relation de l'ambassade de 
Domenico Trevisan auprès du Soudan d'Egypte (1512), 

Ch. Schefer (En.), Παρίσι 1884, σ. 165-166· Jaques Le 
Saige, Voyage de de Douai à Rome, Notre Dame de 

Lorette, Venise, Jérusalem et autres Saints Lieux, H. 

Duthilloeul (En.), Ντουαί 1851, σ. 80. 

31 . H πληροφορία αυτή συμπληρώνεται με την εικόνα 
της διατροφικής συνήθειας των Κρητών όπου «τα παστά 
ψάρια που έρχονται και από άλλα λιμάνια συνοδεύονται 
με σαλάτα χωρίς λάδι μόνο με ξύδι και κρασί όχι αραιωμέ
νο», Samuel Kiechel, Die Reisen, όπ.π., σ. 475. 

32. Η σπανιότατη αυτή μαρτυρία σε κείμενο ευρωπαί
ου ταξιδιώτη του 15ου αι. αναφέρεται κυρίως, όπως γρά
φει: «σε λατρευτικά έργα ζωγραφισμένα σε παλαιό ύφος 
σε ξύλο κυπαρισσιού», Pietro Casola, Pilgrimage.. , όπ.π., 
ο. 202-204 και Jaques Le Saige, όπ.π., σ. 82. 

33. Felix Fabri, The wanderings of F.F., όπ.π., σ. 260-
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Arabie et autres pays estranges rédigées en trois livres par 
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a Description of Jerusalem, and Many Other Remarkables 
Places mentioned in Sacred and Profane History, Leith 
1814, σ. 76. 
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37 . Denis Possot, Le voyage de la Terre Sainte, 
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singularitez, ό.π.π, σ. 90. Πρόκειται για τα περίφημα εκτυ
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ό.π., σ. 104-114 και πιν. με τους τύπους των γυναικών της 
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51. Δεν υπάρχει περιηγητής- όχι μόνο του 16ου αιώ
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54 . Phil ippe Du F resne -Canaye , Le voyage du 
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Ο Stephan Gerlach, που ακολούθησε ως ιεροκήρυκας την 
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πούλου, «Περιηγητικά κείμενα. Πηγές της Ιστορίας της 
Θράκης» στο Θράκη, Ιστορικές και Γεωγραφικές Προσεγ
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65. Pierre Belon, Les observations,...όπ.π., σ. 67· 
Cathar in Zen, . Descrizione, όπ.π., σ. 219 · Hans 
Dernschwam, Tagebuch, όπ.π., σ. 2 7 - 2 8 , 2 4 1 και 
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Porta, cioè la corte de Soltan Soleymano, Signor de 

Turchi; nel terzo il modo del reggere il stato et imperio suo, 

Βενετία 1539, σ. 10. Πολλοί ήταν οι ταξιδιώτες που αντί-
κρυζαν για πρώτη φορά τη θάλασσα και ο εντυπωσιασμός 
τους είναι αξιομνημόνευτος όπως: Wenseslas Wratislaw 
von Mitrowits, H Κωνσταντινούπολις κατά τον 16ον αιώνα 
(1591-1596) (Ι. Δρύσκος, μετφρ), χ.τ., 1920, σ. 58. 
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Osmanichen Herrschaft», Etudes Balkaniques 1 (1987), σ. 
81-106, 2 (1987) σ. 46-64· Α. Mehlan, «Die Handelstraßen 
des Balkans während der Türkenzeit», Südostdeutsche 
Forschungen IV/2 (1939), o. 234 κ.ε.· A. Boue, Recueil 
d'itinéraires dans la Turquie d'Europe, Βιέννη 1854· St. 
Yerasimos, Les voyageurs, όπ.π., σ. LV-CXXVI και Κων/να 
Φιλοπούλου-Δεσύλλα, Ταξιδιώτες της Δύσεως, όπ.π., σ. 63-
65. Η διάρκεια των ταξιδιών ποικίλει και καθορίζεται από 
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Belon, Les observations, όπ.π., ο. 168ν Hans Dernschwam, 
Tagebuch, όπ.π., σ. 29, 207. 

67. Δεν υπήρχε καμμία εκ των προτέρων επιλογή για 
την εποχή την οποία θα προτιμούνταν οι οδοιπορίες στα 
Βαλκάνια. Αντίθετα μάλιστα οι διπλωματικές αποστολές 
αναγκάζονταν να μετακινηθούν ακόμη και στις δυσμενείς 
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Belon, Les observations, όπ.π., σ. 22ν, 107· Catharin Zen, 
Descrizione, όπ.π., σ. 209, 219, 221· Hans Dernschwam, 
Tagebuch, όπ.π., σ. 4, 17, 69, 27-28, 241 και αναλυτικά 
Κων/να Φιλοπούλου-Δεσύλλα, Ταξιδιώτες της Δύσεως, 
όπ.π., σ. 53-64. 

69. Κυρίως στο: Hans Dernschwam, Tagebuch, όπ.π., 
σελ, 9, 13, 18, 19, 172, 177, 180, 185, 194, 196, 201, 
225, 228, 233, 243 και Pierre Belon, Les observations, 
όπ.π., ο. 66. 

70. Η διανυκτέρευση γινόταν σε αυλές σπιτιών, σε 
αγρούς, κοντά σε πόσιμο νερό, σε χάνια, σε ιμαρέτ ή σε 
καραβάν-σεράι. Τα καταλύματα αυτά που ήταν διάσπαρτα 
στα εδάφη της αυτοκρατορίας αποτελούσαν ένα έξοχο 
δίκτυο για την οργανωμένη διακίνηση, ξένων, εμπόρων, 
και κάθε μεμονωμένου ταξιδιώτη ή ομάδας σε αποστολή. 
Σύμφωνα με περιγραφές στα κείμενα περιηγητών του 16ου 
αι. τέτοια καταλύματα ήταν: στον ελλαδικό χώρο το μεγάλο 
ιμαρέτ του Ιμπραήμ Πασά στην Καβάλα βλ. P. Belon, όπ.π., 
σ. 59-6 Τ το χάνι του Σοκολλού Μεχμέτ Πασά στην Απολ
λωνία, στην λίμνη Βόλβη, στην κεντρική Μακεδονία-το 
οποίο λειτουργούσε σαν πανδοχείο μέχρι και μετά τοΥ Β ' 
Παγκόσμιο Πόλεμο βλ. Lorenzo Bernardo, Viaggio di un 
ambasciatore Veneziano da Venezia a Constantinopoli nel 
1591 (scritto da Gabriele Cavazza), Βενετία 1886, σ. 55-56 
και Ιόλη Βιγγοπούλου, «Η χρονολόγηση του οθωμανικού 
συγκροτήματος στην Απολλωνία (1566-1574)» Μακεδόνι
κα 29 (1991) σ. 409-411. Γι' αυτούς τους ξενώνες-καταλύ-
ματα, για ανθρώπους και ζώα, ο επιστημονικός διάλογος 
δεν έχει ακόμα καταλήξει ποια προηγούνται χρονολογικά 
και ποιες ακριβώς οι διαφοροποιήσεις στην ονομασία και 
τη χρήση τους κυρίως γΓ αυτά που ανηγέρθηκαν στα ευρω
παϊκά εδάφη της αυτοκρατορίας. Σε πόλεις ή σε χωριά, 

πολλές φορές υπήρχαν περισσότερα από ένα, στις ερημι
κές όμως τοποθεσίες πάνω στους δρόμους των καραβα
νιών υπήρχαν σε απόσταση μιας ημέρας δρόμο μεταξύ 
τους, τριάντα περίπου χλμ. Τα καταλύματα αυτά είχαν ελεύ
θερη είσοδο ως επί το πλείστον για τους πάντες (Μουσουλ
μάνος, Εβραίους, Χριστιανούς, πλούσιους ή φτωχούς), 
ήταν άλλοτε προσαρτημένα σε μεγάλα κοινωφελή συγκρο
τήματα του ισλαμικού χώρου, βακουφικά -δια ευαγείς σκο
πούς αφιερωμένα ακίνητα- άλλοτε συντηρούνταν με έσοδα 
από άλλες πηγές, άλλοτε πρόσφεραν τα έσοδα τους για τη 
λειτουργία άλλων ιδρυμάτων, άλλοτε ίσχυε πληρωμή για 
τον σταβλισμό του υποζυγίου και την παραμονή του ταξι
διώτη, άλλοτε λειτουργούσαν με ατελή παραμονή, και 
άλλοτε υπήρχε η δυνατότητα παροχής τροφής στους ενοί
κους, ενώ άλλοτε ο καθένας φρόντιζε "τα προς βρώσι και 
πόσι" -πάντοτε όμως με τα σκεύη και όλα τα απαραίτητα 
προσωπικά είδη (στρώματα, σκεπάσματα κλπ.). Έμποροι 
και τεχνίτες εξυπηρετούσαν τους ενοίκους: πωλητές σανού, 
κριθαριού, ζωοτροφών, πεταλωτές. Προσαρμοσμένα στις 
εδαφικές ιδιαιτερότητες και τα προσφερόμενα υλικά, πολυ
τελή ή απλούστερα στην κατασκευή, τα χάνια ή καραβάν-
σεράϊ αποτελούνταν από ένα μεγάλο ισόγειο παραλληλό
γραμμο οικοδόμημα, με τζάκια κατά διαστήματα στον εσω
τερικό τοίχο, με εσωτερική αυλή όπου άφηναν τα ζώα και 
στον κοινό αυτό περιφραγμένο εξωτερικά και ανοιχτό προς 
το εσωτερικό χώρο, οι ταξιδιώτες μαγείρευαν, δειπνούσαν 
και πλάγιαζαν στο δάπεδο. Άνθρωποι και ζώα κατ έλυαν 
αναζητώντας ξεκούραση, προστασία, τροφή, και επικοινω
νία. Η αλυσίδα αυτή των καταλυμάτων εξασφάλιζε την 
αέναη μετακίνηση ατόμων, σαν κυψέλες όπου συναπαντι-
ούνται κάθε νύχτα, άνθρωποι και ιδέες, πορείες και στόχοι, 
κίνητρα και επιδιώξεις, αποστολές και περιπλανήσεις, συμ
φέροντα και τυχοδιωκτισμοί· πρβλ. μεταξύ άλλων Ioli 
Vingopoulou, «"De Constantinople à Sofija et à Thessa
loniki". Routes et logements de voyageurs du XVIe siècle», 
στον τόμο Relations et infìuences réciproques entre Grecs et 
Bulgares XVIIIe-XXe siècle [Institute for Balkan Studies, 
225], Thessaloniki 1991, σ. 515-534 όπου και σχετική με 
το θέμα βιβλιογραφία. 

71. Δεύτερη σε σπουδαιότητα, άρα και επισκεψιμότη-
τα, πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Αδριανούπο-
λη κατέχει και την αντίστοιχη θέση στις περιγραφές των 
περιηγτών. Ενδεικτικά σημειώνουμε από τους σαράντα έξι 
ταξιδιώτες που δ ιανυκτέρευσαν στην πολιτεία: Η. 
Dernschwam, Tagebuch, όπ.π., σ. 24-25, 247-248· Β. 
Ramberti, Libri, όπ.π., ο. 9 ν J. Chesneau, Le voyage, 
όπ.π., σ. 15-17- Ν.de Nicolay, Dans T Empire, όπ.π., σ. 
246-251· C. Zen, Descrizione, όπ.π., σ. 216-217· Ph. du 
Fresne-Canaye , Le voyage, όπ.π., ο. 45-46 και St. 
Gerlach, Tagebuch, όπ.π., σ. 22, 511-514- πρβλ. Κων/να 
Φιλοπούλου-Δεσύλλα, Ταξιδιώτες της Δύσεως, όπ.π., σ. 
70-71, 104-107. 

72. Το απόσπασμα της περιγραφής πανδοχείου σχε
δόν αυτούσιο από Wenseslas Wratislaw von Mitrowits, H 
Κωνσταντινούπολις, όπ.π., σ. 43-45 βλ. και Ο. Gh. 
Busbecq, Busbequius Augerius Gislenius, De Legationis 
Turcicae Epistolae quator, Hanoviae 1605, σ. 30-32. 

73. Επίσης με περικοπές από W.W. von Mitrowits, H 
Κωνσταντινούπολις, όπ.π., σ. 49-51. 
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74. Αλίκη Ασβεστά/Ιόλη Βιγγοπούλου «Ευρωπαίοι 
Περιηγητές ora χαμάμ της οθωμανικής αυτοκρατορίας-
Περιλουόμενοι το σώμα συναναστρέφονται με τις αισθή
σεις και τη φαντασίωση» -εφ. Η Καθημερινή- Επτά Ημέ
ρες, Μάϊος 2 0 0 1 , σ. 10-15· W. W. von Mitrowits, Η 
Κωνσταντινούπολις, όπ.π., σ. 30-32 και Jean Thevenot, 
Voyage du Levant, Παρίσι 1665, σ. 58, 168. 

75. Ph. Du Fresne-Canaye, Le voyage du Levant, 
όπ.π., σ. 53. 

76. W. W. von Mitrowits, H Κωνσταντινούπολις, όπ.π., 
ο. 26. 

77. Τα δίγλωσσα γλωσσάρια, βοηθήματα για τους 
ταξιδιώτες, είναι συγγραφικό φαινόμενο ευρύτατα γνωστό 
την εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων και των υπερατλα
ντικών ταξιδιών, εποχή που συμπίπτει και με την διάδοση 
της τυπογραφίας. Παρεμβάλλονται στο κείμενο ή βρίσκο
νται σαν παράρτημα στο τέλος της αφήγησης σαν Βοήθη
μα για την εκμάθηση των πιο απαραίτητων στην καθημερι
νή επαφή λέξεων και φράσεων. Ο τυπικός λοιπόν προ
σκυνητής, ο απλός ταξιδιώτης, ο μοναχικός οδοιπόρος, ο 
σκεπτόμενος τυχοδιώκτης, ο περιοδεύων λόγιος συναντώ
νται με τους αυτόχθονες στη μικρή ή μεγάλη ανησυχία και 
αγωνία και στην αναζητούμενη ή απρόσμενη χαρά που 
ξεδιπλώνει η μεγάλη περιπέτεια που βιώνουν και χρειάζο
νται εφόδια- ψυχικά και πρακτικά- που οφείλουν να 
φέρουν μαζί τους για να ολοκληρώσουν την ταξιδιωτική 
περιπέτεια που διάλεξαν. Στο παλαιότερο έργο στο οποίο 
εμφανίζεται τέτοιου τύπου λεξικό για την ακρίβεια "λεξιλό
γιο" είναι αυτό του William Wey, The Itineraries of William 
Wey, fellow of Eton College, to Jerusalem ad 1458 and ad 
1462 and to Saint James of Compostella ad 1456, Αονδί-
vo 1857 o. 102-116. Πρόκειται για τη σύνταξη ενός πρω
τότυπου λεξικογραφημένου καταλόγου με τη φιλοδοξία να 
προσφέρει ένα πρακτικό μέσο στους επόμενους προσκυ
νητές, για συννενόηση με τους Έλληνες, με εκφράσεις, 
λέξεις, προτάσεις και ευχές, τις οποίες ο άγγλος ταξιδιώ-
της-προσκυνητής χρειάζεται απαραίτητα να χρησιμοποιή
σει κατά την διάρκεια του ταξιδιού του για ν' ανταπεξέλθει 
σε διακονονισμούς, συννενοήσεις, αγορές, ανάγκες, ανα
σφάλειες και επιθυμίες που του προκύπτουν. Εμπεριέχει 
επίσης έναν λεξικογαρφημένο κατάλογο 732 ελληνικών 
λέξεων με την αντίστοιχη μετάφραση στα λατινικά καθώς 
και την ελληνική αρίθμηση με λατινικούς πάντα χαρακτή
ρες αποδοσμένη. Στον κατάλογο των λέξεων και εκφρά-
σεων-εκατόν τριάντα δύο σε σύνολο- του ταξιδιωτικού 
λεξικού δίδονται χαιρετισμοί, ερωτήσεις, εντολές, επιθυ
μίες, ανάγκες και λέξεις απαραίτητες για τις προμήθειες ή 
τη διατροφή. Η δεύτερη περίπτωση ταξιδιωτικού λεξικού 
εντοπίστηκε σε χρονικό του τέλους του 15ου αι. Ο Arnold 
von Harff, εμπλούτισε το χρονικό του με πέντε παρόμοια -
στην ελληνική, αραβική, τουρκική και ουγγρική γλώσσα -
ταξιδιωτικά λεξικά με μικρές αλλά ουσιαστικές διαφορο
ποιήσεις μεταξύ τους- Α. von Harff, Die Pilgerfahrt des 
Ritters Arnold von Harff von Cöln durch Italien, ..., (En. E. 

von Croote), Κολωνία I860· Α. von Harff, The Pilgrimage 
of A. v. H. Knight, from Cologne, through Italy, Syria, 
Egypt, Arabia, Athiopia, Palestine, Turkey, France and 

Spain, which he accomplished in the years 1496 to 1499, 
translated from the German and edited with notes and an 
Indtroduction by Malcolm Letts, Λονδίνο, Hakluyt Society, 
1946 και Ι. Καλιτσουνάκης, «Η διέλευσις του περιηγητού 
Arnold von Harff δια Ελλάδος κατά το 1477», Επετηρίς 
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 23 (1953) σ. 245-260. Το 
πλουσιότερο και πιο συγκροτημένο τέτοιου τύπου λεξικό 
βρίσκεται στο έργο του Palerne. Σε τριάντα πέντε μικρού 
σχήματος σελίδες καταχωρούνται πάνω από διακόσιες 
τριάντα λέξεις και εκατόν πενήντα φράσεις οι οποίες πλη
ρούν σχεδόν όλες τις ανάγκες ενός ταξιδιώτη Jean 
Palerne, Peregrinations du S.—-, Foresien, secretaire de 
François de Valois Duc α" Anjou et d'Alençon etc. Où est 

traicté de plusieurz singularitez et antiquités remarqués es 

provinces d' Egypte, Arabie desserte et pierreuse, Terre 

Saincte, Surie, Natolie, Grèce et plusieurs isles tant de la 

Mer Mediterrannée que Archipelague ... Plus est adiousté 

un petit dictionaire en langage françois, italien, grec 

vulgaire, turc, moresque ou arabesque, et esclavon, 

necessaire à ceux qui désirent faire le voyage, Λυών 1626-
σ. 522-554. Το λεξικό έχει δημοσιευτεί χωρίς σχόλια ή 
άλλες συγκρίσεις στο J. Palerne, D'Alexandrie à Istanbul-

Pérégrinations dans Γ Empire Ottoman 1581-1583, ό.π., 
σ. 319-329. Τέλος ο Jouvin δίδει μια σειρά από προτά
σεις, εκφράσεις και κυρίως ερωτήσεις και απαντήσεις απα
ραίτητες για τους ακολουθούντες τους δρόμους των καρα
βανιών: Α. Jouvin de Rochefort, Le voyageur dEurope, 
où le voyage de Turquie, qui comprend la Terre Sainte et 

Γ Egypte,... Παρίσι 1676, σ. 318-321. Αναλυτικά για το 
θέμα πρβλ. Ιόλη Βιγγοπούλου, «Ο λόγος ως μέσο επικοι
νωνίας. Μικρά ταξιδιωτικά λεξικά του 15ου-16ου αι.» στο 
Επικοινωνίες και Μεταφορές στην Προβιομηχανική 
Περίοδο, ΙΑ' Συμπόσιο Ιστορίας και Τέχνης, Κάστρο 
Μονεμβασιάς, Ιούλιος 1998, Πολιτιστικό Τεχνολογικό 
Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 2001, σ. 89-100. 

78. Τα πλέον αξιομνημόνευτα: το πρώτο μέρος του 
προσκυνηματικού χρονικού του J. Zuallardo και τα κεφά
λαια από το έργο του F. Fabri που αναφέρονται στους δια
κανονισμούς και τις αμφότερες υποχρεώσεις των ταξιδιω
τών και των οργανωτών του προσκυνηματικού ταξιδιού· 
βλ. ανωτέρω Σημείωση αρ. 15 και Σημείωση αρ. 16. Οι 
προτάσεις στο κείμενο, αρκετές φορές, περικλείουν ολό
κληρα κεφάλαια όπου αναππτύσσεται το σχετικό θέμα με 
λεπτομέρειες και κατατοπιστικότατες διευκρινήσεις, όλα 
απόρροια προσωπικών εμπειριών των ταξιδευτών. Βλ. 
παρόμοια αποσπάσματα συμβουλευτικού χαρακτήρα: 
Louis Balourdet, La guide des chemins pour le voyage de 
Hieusalem et autres villes et lieux de la Terre Sainte..., 
Chaalons 1601· [Ανώνυμος], Le voyage de la saincte cyté 

de Hierusalem, avec la description des lieux, portz, villes, 

citez et autres passaiges fait Tan mil quatre cens quatre 

vingtz..., Ch. Schefer (En.), Παρίσι 1882· [Noe Bianco], 
Viaggio da Venezia al S. Sepolcro, e al Monte Sinai, col 
disegno delle città, castelli, ville, chiese, monasterii, isole, 

porti, e fiumi, che fin là trovano,..., Lucca (e. 1600) και 
οδηγίες για τη μεθοδολογία της επιτόπιας έρευνας και της 
συγκέντρωσης στοιχείων για έναν τόπο, Baudelot de 
Dairval, De l'utilité des Voyages et de l'avantage que la 
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Recherche des Antiquités procuré aux Sçavants, Παρίσι 
1686, τ. II, σ. 2, 695, 706-707. 

79. Ο Felix Faber (Schmid) με απλότητα, σύνεση, 
χιούμορ και χάρις στην οξεία παρατηρητικότητα που τον 
διέκρινε δεν παρέλειψε τίποτα απ'όσα θα μπορούσε να 
μεταδώσει έτσι ώστε, η δική του εμπειρία, να αποδειχθεί 
πολύτιμη για την μελλοντική πολυπόθητη ασφάλεια και 
ευχαρίστηση, που αναζητά ο κάθε ταξιδιώτης. Σε τριάντα 
περίπου σελίδες -ένα πληρέστατο εγχειρίδιο- αναπλάθο
νται, με ρεαλισμό και ευθύτητα κάθε λεπτομέρεια και στιγ
μιότυπο που μεταλλάσεται και σε κανόνα. Περιγράφονται 
εμπειρίες που μπορούν να αποφευχθούν και αποκαλύπτο
νται λεπτομέρειες που χρησιμεύουν ουσιαστικά για προ
νοήσεις και ασφάλεια. Παραθέτει αναλυτικά είκοσι άρθρα 
που οφείλουν να αναγράφονται στο συμφωνητικό μεταξύ 
καπετάνιου και προσκυνητή και που όριζαν τις υποχρεώ
σεις των συμβαλλομένων μερών, τον ναύλο, το δρομολό
γιο, τη διάρκεια παραμονής στους Αγίους Τόπους, το φορ
τίο του καραβιού, τη διατροφή των επιβατών και προβλέ
πονταν ρήτρες για την ολόπλευρη εξασφάλιση του περιη

γητή κατά των αυθαιρεσιών του πλοιοκτήτη. Ακολουθούν 
σε γλαφυρό ύφος κεφάλαια όπου συστήνει οικονομικούς 
τρόπους αγοράς των προμηθειών. Έναν αιώνα αργότερα 
από τον Faber, το χρονικό του Zuallardo μας εκπλήσσει με 
την καινοτομία του. Περίπου δεκαέξι κεφάλαια αφιερώνο
νται σαν μία εισαγωγή στα εφόδια -ψυχικά και πρακτικά-
που οφείλει ο κάθε προσκυνητής να φέρει μαζί του για να 
ολοκληρώσει την ταξιδιωτική περιπέτεια που διάλεξε. Ο 
κατ' εξοχήν συμβουλευτικός σχεδόν επιτακτικός τόνος του 
συγγραφέα διαφέρει από την ανάλαφρη διάθεση και το 
σκωπτικό ύφος που απέπνεε το αντίστοιχο κείμενο του 
Faber. Με αρκετή δόση θυμοσοφίας και χιούμορ ο συμ
βουλευτικός χαρακτήρας και στο κείμενο του Noe Bianco. 
J. Zuallart, Le tesdevot voayage..., ό.π., σ. 1-90' F. Faber 
(Schmid). The wanderings..., ό.π., σ. 87-91, 150-165 Noe 
Bianco, Viaggio..., ό.π., εισαγωγή. 

80. Santo Brasca, Viaggio in Terra Santa di (1480) 
con l'itinerario di Gabrielle Capodilista (1458), Επιμ. A. L. 
Momigliano Lespchy, Μιλάνο 1966, σ. 126. 
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Εκδόσεις της σειράς 
«ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 

1. Σύγχρονα επιτεύγματα των Θετικών 
Επιστημών, ΑΘΗΝΑ 1993 

2. Μοριακή βάση των ασθενειών, 
ΑΘΗΝΑ 1994 

3. Η Θεωρία της Εξελίξεως, Αθήνα 1994 
4. Αρχαιολογία της πόλεως των Αθηνών, 

ΑΘΗΝΑ 1994 
5. Περιβάλλον και Υγεία, Αθήνα 1996 
6. Νεοελληνικό Θέατρο (17ος-20ος αι.), 

ΑΘΗΝΑ 1996 
7. Κατανόηση και αποδοχή των εφαρμογών 

της Βιοτεχνολογίας από το Κοινό, 
ΑΘΗΝΑ 1997 

8. Τα βιολογικά αίτια της γήρανσης και 
τα προβλήματα της «Τρίτης Ηλικίας», 
ΑΘΗΝΑ 1998 

9. Η Αλλη Πλευρά της Βιοτεχνολογίας, 
ΑΘΗΝΑ 1998 

10. Βιοτεχνολογία και Μέσα Μαζικής 
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Ταξίδι. Λέξη και πράξη σαγηνευτική και μια πολύ 

παλαιά ιστορία. Περιπέτεια προσωπική ή ομαδική, 

φυγή, εκστρατεία, περιέργεια, αποστολή, γνώση, υλιστι

κή ωφέλεια, αυτοσκοπός ή αναγκαιότητα, υποχρέωση ή 

τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μιας κατάστασης που 

υπάρχει από τα αρχαία χρόνια, που αλλάζει πρόσωπα 

και υφός αλλά παραμένει πάντα ίδια στην ουσία: η 

μετάβαση από έναν κόσμο σ' έναν άλλο- από τη γη προ

έλευσης -ΓΟ ασφαλές- προς μια άλλη γη, την καινούρ

για, άγνωστη και άρα ελκυστική -το ανασφαλές· μια 

διαδικασία από το οικείο στο ανοίκειο. 

Στον παρόντα τόμο οι συγγραφείς πραγματεύονται τις 

μεταλλάξεις των ταξιδιών στη μακρά ιστορική πορεία 

του ανθρώπου: από τα αρχαία οδικά δίκτυα και τις 

θαλασσοκρατίες των πολιτισμών της ανατολικής Μεσο

γείου ως τα ταξίδια που απέφεραν πλούτη, δύναμη ή 

ακόμα και την αθανασία της ψυχής* από τους θαλασσο

πόρους και τους σταυροφόρους της ιστορίας ως τα 

νοερά ταξίδια και τους ήρωες της λογοτεχνίας· από την 

αναζήτηση της διαφορετικότητας ως το εσωτερικό ταξίδι 

που ενυπάρχει σε κάθε μετακίνηση αλλά και το απαραί

τητο της μνήμης στη διαδικασία αποταμίευσης των καρ

πών του, το ταξίδι, πράξη αντισυμβατική, έσυρε ανώνυ

μους ή επώνυμους στον συναρπαστικό και γεμάτο 

απρόβλεπτα αλλά συνάμα επισφαλή και ευπρόσβλητο 

πλάνητα βίο του ταξιδενειν. 
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