ην εμώθπιιν ηνπ πεξηγξαθόκελνπ νδεγνύ Baedeker εηθνλίδεηαη ε Πύιε ηνπ
Βξαλδεκβνύξγνπ

ΟΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΙ ΟΓΗΓΟΙ

Κάηη ζαλ θαζνδεγεηέο ζηηο μέλεο πόιεηο θαη ρώξεο...
Οη ιέμεηο "ηνπξίζηαο" θαη "πεξηεγεηήο" έρνπλ ην ίδην πεξηερόκελν . Η πξώηε όκωο
καο θέξλεη ζην λνπ ηα θύκαηα ηωλ μέλωλ πνπ επηζθέπηνληαη κηα ρώξα κε ζθνπό
λα δνπλ ηα θπξηόηεξα αμηνζέαηά ηεο θαη λα ραξνύλ ηηο θπζηθέο ηεο ράξεο ελώ ε
δεύηεξε καο ζπκίδεη θάηη άιιν. Μαο ζπκίδεη ηα κεκνλωκέλα εθείλα άηνκα πνπ
επηζθέπηνληαη ή επηζθέπηνληαλ κηα πεξηνρή γηα λα κειεηήζνπλ έλα γεωγξαθηθό
ρώξν. Να δνπλ ην ηνπίν, λα πεξηεξγαζηνύλ ηα πνιηηηζηηθά ηνπ κλεκεία, λα
γλωξίζνπλ ηνπο αλζξώπνπο.
Γηα λα βαζύλνπλ πην πνιύ ηε γλωξηκία ηνπο απηή κε ην γεωγξαθηθό ρώξν πνπ
κειεηνύλ, νη πεξηεγεηέο έρνπλ γηα αρώξηζην ζύληξνθό ηνπο όρη έλα μελαγό (πνπ
εμεγεί κε βηαζύλε αλαγθαζηηθά - ηα δηάθνξα αμηνζέαηα από ην κηθξόθωλν ελόο
πνύικαλ) αιιά έλαλ έληππν ηαμηδηωηηθό νδεγό πνπ δίλεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα θαη
αθξίβεηα όιεο ηηο γεωγξαθηθέο, ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδηαθέξνπλ ηνλ πεξηεγεηή.
Σήκεξα θπθινθνξνύλ πνιινί ηέηνηνη "νδεγνί " πνπ απνηεινύλ θαινηππωκέλεο θαη
πνιύ πξνζεγκέλεο εθδόζεηο. 'Οκωο νη πην γλωζηνί επξωπαϊθνί νδεγνί πεξηεγήζεωλ
είλαη νη Michelin (κηζιέλ), νη Guides Bleus (γθηλη κπιέ) θαη νη Baedeker
(κπαίληεθεξ). Τνπο βιέπεη θαλείο ζηα ρέξηα ηωλ πεξηεγεηώλ (θαη ηωλ ηνπξηζηώλ
θπζηθά...) θαη ηνπο μερωξίδεη από καθξηά ράξε ζην ραξαθηεξηζηηθό ηνπο εμώθπιιν
θαη ρξώκα.
Γηα ηνπο νδεγνύο απηνύο δηεγνύληαη δηάθνξα αλέθδνηα θαη ραξηηωκέλεο ηζηνξίεο
πνπ αθνξνύλ ηνλ ηξόπν ζπιινγήο ηωλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ νη νδεγνί, ηηο
κεζόδνπο δηαξθνύο ελεκέξωζεο πνπ αθνινπζνύλ θαη ηελ εθηίκεζε πνπ ηνπο έρνπλ
νη αλαγλώζηεο ηνπο. Θα δηεγεζνύκε πην θάηω έλα από απηά ηα αλέθδνηα πνπ
αλαθέξεηαη ζηνπο νδεγνύο Baedeker.
O γεξκαλόο Απηνθξάηνξαο Γνπιηέικνο Α' (1797-1888) ζπλήζηδε ηελ ώξα πνπ
πεξλνύζε ε θξνπξά γηα ηελ ηειεηή ηεο αιιαγήο, λα ζηέθεηαη ζην αθξηλό παξάζπξν

ηνπ παιαηηνύ ηνπ Βεξνιίλνπ. Όινο ν θόζκνο ην ήμεξε απηό θη έηζη νη Γεξκαλνί θαη
μέλνη πεξίκελαλ θνληά ζην παξάζπξν γηα λα δνπλ ηνλ Απηνθξάηνξα. Μηα κέξα
όκωο ν Απηνθξάηνξαο θξύωζε θαη νη γηαηξνί ηνπ ζπλέζηεζαλ λα κείλεη ζην
θξεβάηη. Ωζηόζν, ην κεζεκέξη, όηαλ πέξαζε ε θξνπξά, ν γεξαηόο Γνπιηέικνο
βξηζθόηαλ όξζηνο κπξνζηά ζην παξάζπξν θαη όηαλ ν γηαηξόο ηνπ ηξνκαγκέλνο ηνλ
ξώηεζε γηαηί δελ έκεηλε μαπιωκέλνο, ν απηνθξάηνξαο ηνπ απάληεζε
- Μα, πως μπορώ να καθίζω αγαπηηέ μοσ, αθού και ο "Μπαίνηεκερ" ηοσ Βερολίνοσ
γράθει, πως ασηή ηην ώρα, κάθε μεζημέρι, ο ασηοκράηορας βγαίνει ζηο
παράθσρο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ
Φσζικός Κόζμος, ηεύρνο 71, ζει. 33
Κ.Α. Κύξνπ, Εδώ κι' εκεί, Εζηία, 1951
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