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43. ALEXANDER S. FINLAY
Βιογραφικά ςτοιχεία
Ρικανόν πρόκειται για τον Alexander Struthers Finlay (21 Λουλίου 1807 - 9
Λουνίου 1886), που ιταν ζνασ Σκωτςζηοσ πολιτικόσ του Φιλελεφκερου
Κόμματοσ, ο οποίοσ υπθρζτθςε ωσ μζλοσ του Κοινοβουλίου για το Argyllshire
από το 1857 ζωσ το 1868. Υπιρξε υπολοχαγόσ και ειρθνοδίκθσ του Argyllshire.
Ιταν γιοσ του Kirkman Finlay, επίςθσ μζλουσ του Κοινοβουλίου για τθ
Γλαςκϊβθ.
χόλια
Να, που μια ταξιδιωτικι αβαρία βγικε ςε καλό, και ζτςι o Alexander Finlay
μπόρεςε να πεταχτεί ωσ τουσ Δελφοφσ, και να γνωρίςει τον εκεί αρχαιολογικό
χϊρο, μζχρι να ζρκει το νζο πλοίο ςε αντικατάςταςθ του παλιοφ, που είχε
παρουςιάςει ςοβαρά προβλιματα ζξω από το Γαλαξίδι. Αυτι τθν εμπειρία του
τθ γνωςτοποίθςε μζςω επιςτολισ ςτον πατζρα του. Του περιγράφει
ςυνοπτικά, πϊσ είναι οι Δελφοί ωσ τοπίο και ςε τι κατάςταςθ βρίςκονται.
Το Καςτρί το χαρακτθρίηει “μικρό άκλιο χωριό”, και για τθν Καςταλία πθγι
μεταφζρει τθν εικόνα εγκατάλειψισ τθσ. Γράφει, αναφορικά με κάποια ςτζρνα
που υπιρχε εκεί : “ιταν γεμάτθ με λάςπθ, πζτρεσ, τςζρκια βαρελιϊν και άλλα
ςκουπίδια, ενϊ λίγο πιο πζρα μια παρζα φλφαρων γυναικϊν ζπλενε ροφχα”.
Ρζρα όμωσ από τισ αρχαιολογικζσ αναφορζσ του, πολφ ενδιαφζρουςεσ είναι οι
πλθροφορίεσ του ςχετικά με τθν εμπειρία που είχε με τθν ελλθνικι
γραφειοκρατία, αφοφ αναγκάςτθκε να ηθτιςει ςχετικι άδεια και από το
Λιμενάρχθ και από το Διοικθτι τθσ Αςτυνομίασ του Γαλαξειδιοφ, προκειμζνου
να αποκτιςει τισ απαραίτθτεσ κεωριςεισ, ϊςτε να επιςκεφτεί τθ γθ του
Απόλλωνα.
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Letters on a Journey to Bombay through Syria and Arabia in 1834-35”,
Alexander S. Finlay, Privately printed 1837.
ΕΠΙΣΟΛΗ Ι
ΑΘΗΝΑ, 2θ Οκτωβρίου 1834
Αγαπθτζ μου πατζρα
*…+ Κακϊσ ςκοπεφαμε να κάνουμε μια ενδιάμεςθ ςτάςθ περίπου ςτα μιςά
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τθσ διαδρομισ για να επιςκεφτοφμε τα ερείπια του μαντικοφ ναοφ των
Δελφϊν που, όπωσ μασ ενθμζρωςαν, κα μποροφςε να μασ κακυςτεριςει ζξι ι
οκτϊ ϊρεσ, κεωριςαμε φρόνιμο να υπολογίςουμε τθν άφιξι μασ ςτθν Ακινα
μετά από δυο μζρεσ. *…+
Κατά τθν άφιξι μασ ςτο Γαλαξίδι υποχρεωκικαμε να επιδείξουμε τα
διαβατιριά μασ ςτο Λιμενάρχθ, ο οποίοσ κατοικοφςε ςτο δεφτερο όροφο ενόσ
πλίκινου ςπιτιοφ, ςτο ιςόγειο του οποίου ςτεγαηόταν ζνα είδοσ καφενείου.
Αφοφ το διαςχίςαμε και ςκαρφαλϊςαμε ςε μια επιςφαλι κινθτι ςκάλα που
βριςκόταν ςε μια απόμερθ γωνιά, βρεκικαμε ςτο ςπίτι του Λιμενάρχθ, που
ιταν ταυτοχρόνωσ και γραφείο και κουηίνα και υπνοδωμάτιο και κοτζτςι και
αποκικθ, κακϊσ αυτι θ ςοφίτα ζμοιαηε να εξυπθρετεί όλο αυτό το πλικοσ
των υπθρεςιϊν. Ο ευγενικόσ Λιμενάρχθσ δε φάνθκε να πτοείται από το
ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, ϊςτε να μετριάςει ςε κάτι τθν υπθρεςιακι του
επιςθμότθτα.
Στθ ςυνζχεια, επιςκεφτικαμε το διοικθτι τθσ Αςτυνομίασ για να ελζγξει τα
διαβατιριά μασ. Αυτόσ ςτεγαηόταν ςε ακόμα χειρότερεσ ςυνκικεσ, ςε ζνα
μικρό χαμόςπιτο με λαςπωμζνο δάπεδο και πλίκινουσ τοίχουσ.
Επιςτρζψαμε ςτο καφενείο, φάγαμε ζνα πρωινό τθσ κακιάσ ϊρασ και
ξεκινιςαμε για Δελφοφσ. Το χωριό βρίςκεται περίπου ςτα μιςά τθσ διαδρομισ
προσ τθν κορυφι του ξακουςτοφ Ραρναςςοφ. Το τοπίο τριγφρω είναι ογκϊδεσ
και μεγαλοπρεπζσ.
Ζνα μικρό άκλιο χωριό κατζχει τθ κζςθ τθσ αρχαίασ πόλθσ των Δελφϊν, που
εικάηεται ότι ωσ δωρεοδόχοσ του ναοφ, κατείχε κάποτε τα μεγαλφτερα
αποκζματα ςε χρυςό και αςιμι, ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε άλλθ πόλθ ςτθν
Ελλάδα.
Με τθν εξαίρεςθ ελάχιςτων κεμελίων των αρχαίων τοίχων, δεν υπάρχουν
απομεινάρια του περαςμζνου μεγαλείου τθσ, αλλά μπορεί εφκολα να
φανταςτεί κάποιοσ πόςο μεγαλοπρεπισ πόλθ είχε υπάρξει. Στζκει κάτω από
ψθλοφσ κατακόρυφουσ γκρεμοφσ, από τθ βάςθ των οποίων το ζδαφοσ
κατθφορίηει χαμθλότερα προσ μια όμορφθ κοιλάδα. Στθν απζναντι πλευρά τθσ
κοιλάδασ υψϊνεται κάκετα ζνα εντυπωςιακό βουνό και πζρα απ’ αυτό
διακρίνονται οι κορυφζσ από πιο απομακρυςμζνουσ λόφουσ.
Θ Καςταλία πθγι διερχόταν από το κζντρο τθσ πόλθσ πθγάηοντασ από τα
ριηά των γκρεμϊν, ςχθματίηοντασ μια ςτενι, αλλά όχι πολφ βακιά χαράδρα.
Είχε λαξεφςει εκείνο το τμιμα τθσ βουνοπλαγιάσ που ζχει τθ μορφι ενόσ
αμφικεάτρου, διαμζτρου δφο μιλίων.
Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ καταςκεφαηαν τισ κατοικίεσ και τουσ ναοφσ τουσ ςε
ευρφχωρουσ αναβακμοφσ, ςε όλθ τθν ζκταςθ αυτοφ του τεράςτιου
αμφικεάτρου, κάτι που πρζπει να είχε δθμιουργιςει, τελικϊσ, ζνα εξαιρετικό
αποτζλεςμα. Δεν είναι πλζον γνωςτό ςε ποιο ςθμείο ιταν τοποκετθμζνο το
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τρίποδο τθσ Ρυκίασ ι από ποφ παραδίδονταν οι χρθςμοί. Θ Καςταλία πθγι,
που ζχει τόςο ςυχνά αποτελζςει το αντικείμενο εγκωμίων, δίνει εξαιρετικό
παγωμζνο νερό, αλλά θ πθγι απ’ όπου ρζει απζχει πολφ από το να εμπνζει
ποιθτικζσ ιδζεσ, όπωσ κα μποροφςε να υποκζςει κάποιοσ. Πταν ιμαςταν εκεί,
θ ςτζρνα, εν μζςω τθσ οποίασ ρζει και θ οποία είναι λαξευμζνθ ςτο βράχο,
ιταν γεμάτθ με λάςπεσ, πζτρεσ, τςζρκια βαρελιϊν και άλλα ςκουπίδια, ενϊ
λίγο πιο πζρα μια παρζα φλφαρων γυναικϊν ζπλενε ροφχα. Ρρζπει ωςτόςο να
ομολογιςω ότι μετά το δείπνο, που περιλάμβανε ζνα κρφο αρνίςιο μποφτι,
λίγο μπράντι και νερό, αιςκάνκθκα λίγο περιςςότερο ποιθτισ απ’ ό,τι
νωρίτερα, κάτι που μόνο ςτο νερό τθσ Καςταλίασ πθγισ κα μποροφςα να
αποδϊςω. Επιςτρζψαμε ςτο Γαλαξίδι πριν ςκοτεινιάςει. Είχε ιδθ
εξαςφαλιςτεί για μασ ζνα άλλο πλοίο, ςε αντικατάςταςθ αυτοφ που ζμπαηε
νερά, και ιμαςταν ζτοιμοι να αποπλεφςουμε τθν επομζνθ.

Δελφοί - Τριόβολοσ (Αϋ όψθ).

Δελφοί - Τριόβολοσ (Βϋ όψθ).
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44. KARL GUSTAV FIEDLER
Βιογραφικά ςτοιχεία
O Γερμανόσ Karl Gustav Fiedler, διδάκτωρ ςτθ Γεωλογία και ςε κζματα
ορυχείων και μεταλλείων, γεννικθκε ςτισ 26 Αυγοφςτου του 1791 ςτο Bautzen
τθσ Upper Lusatia και πζκανε ςτισ 21 Νοεμβρίου του 1853 ςτθ Δρζςδθ.
Ρεριόδευςε: από το 1822 ζωσ το 1826 ςτθν Ελβετία, Ουγγαρία,
Τρανςυλβανία και Βλαχία, από το 1826 ζωσ το 1829 ςτθ Σουθδία, Νορβθγία,
Αγγλία και Σκωτία, από το 1829 ζωσ το 1833 ςτθ Σιβθρία ζωσ τθ λίμνθ Βαϊκάλθ,
από το 1834 ζωσ το 1837 ςτθν Ελλάδα, κατόπιν εντολισ τθσ Ελλθνικισ
Κυβζρνθςθσ, και από το 1842 ζωσ το 1853 ςτθν Λςπανία και τθ Γερμανία. Ο
ςκοπόσ των ταξιδιϊν του ιταν μεταλλευτικζσ ζρευνεσ, οι οποίεσ του είχαν
ανατεκεί από ενδιαφερόμενουσ φορείσ.
Οι περιςςότερεσ από τισ ταξιδιωτικζσ του τεχνικζσ εκκζςεισ αφοροφςαν
ςτθν ανακάλυψθ, εξόρυξθ και αξιοποίθςθ χριςιμων ορυκτϊν, για λογαριαςμό
των πελατϊν του από τουσ οποίουσ είχε χρθματοδοτθκεί. Είναι γνωςτζσ οι
δθμοςιεφςεισ του για τον ορυκτό πλοφτο τθσ Σιβθρίασ.
Θ πιο ανεξάρτθτθ εργαςία του ιταν το βιβλίο του: “Ταξίδια ςε όλα τα μζρθ
του Βαςιλείου τθσ Ελλάδασ”, θ οποία, εκτόσ των άλλων αναφορϊν,
περιλαμβάνει και άφκονεσ ςθμειϊςεισ ςχετικά με τα παλαιά μεταλλεία ςτον
ελλθνικό χϊρο.
Σε αναγνϊριςθ των γεωλογικϊν και μεταλλευτικϊν ερευνϊν του ςτθ χϊρα
μασ, τιμικθκε από τθν Ελλθνικι Ρολιτεία με το Σταυρό του Τάγματοσ του
Σωτιροσ. Επειδι όμωσ δεν προχϊρθςε περαιτζρω θ ςυνεργαςία του με τθν
Ελλθνικι Κυβζρνθςθ, επζςτρεψε ςτθ Γερμανία, όπου και ςυνζχιςε τθν
ερευνθτικι του δράςθ μζχρι το κάνατό του.
χόλια
Ο Fiedler φτάνει ςτουσ Δελφοφσ από τθ μεριά τθ Λιβαδειάσ. Στθ διαδρομι
του από Λιβαδειά μζχρι και τθ Στενι (Σχιςτι οδό), επειδι δεν βρίςκει κάτι να
τον εντυπωςιάςει, αςχολείται με το αγαπθμζνο του κζμα, που είναι θ
γεωλογία τθσ περιοχισ. Ραρατθρεί πετρϊματα, ιηιματα, μζχρι και εδαφικά
δείγματα πρζπει να πιρε, γιατί μιλάει για κάποια δοκιμι εδάφουσ με οξζα,
που προκαλοφν αφροφσ.
Λίγο πριν από τθν είςοδο τθσ Στενισ εντοπίηει λιγνίτθ και ρίχνει τθν ιδζα
μιασ γεϊτρθςθσ. Θ όλθ περιγραφι του μζχρισ εδϊ μοιάηει με απόςπαςμα
τεχνικισ γεωλογικισ ζκκεςθσ. Στθ ςυνζχεια ανεβαίνει προσ Ηεμενό, όπου
ςυναντάει το πρϊτο (Κάτω) Χάνι, το οποίο είναι πζτρινο καινοφργιο αλλά
κλειςτό. Σε ζνα τζταρτο πιο πάνω ςυναντάει ανοικτό το δεφτερο (Απάνω) Χάνι,
που το περιγράφει με μελανά χρϊματα.
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Το κτιριο βζβαια μπορεί να μθν είχε πόρτεσ και παντηοφρια, διζκετε όμωσ
καλοφ - κακοφ ςυςτιματα αςφαλείασ, αρκετζσ δθλαδι πολεμίςτρεσ, και ο
χανιτηισ προςζφερε ςτον οδοιπόρο ενδιαφζρουςα ποικιλία... ποτϊν και
εδεςμάτων, κραςί κακισ ποιότθτασ (ίςωσ το λεγόμενο ςτθν Αράχοβα “φτια” ι
“μπουροβίκο” ), ρακί , ςαρδζλεσ και ψωμί.
Στθν Αράχοβα φαίνεται ότι διανυκτζρευςε, διότι περιγράφει το εςωτερικό
ςπιτιοφ, λζγοντασ ότι το δωμάτιο που διζκετε το τηάκι δεν είχε παράκυρα, για
να μθ φεφγει θ ηεςταςιά. Επιπλζον βρικε το κραςί δυνατό και καλό. Μάλλον
του πρόςφεραν εκεί από το καλό βαρζλι, αυτό που είχαν για κακθμερινι...
εμφιάλωςθ. Αναφζρει μάλιςτα ότι το χωριό διζκετε τθν εποχι εκείνθ 450
καινοφργια ςπίτια.
Από τθν Αράχοβα φτάνει τθν άλλθ μζρα ςτον αρχαιολογικό χϊρο των
Δελφϊν και βλζπει διάςπαρτεσ ςαρκοφάγουσ, τισ οποίεσ περιγράφει. Μάλιςτα
τθν καλφτερθ, που ιταν μαρμάρινθ και όχι από πωρόλικο τθσ περιοχισ, τθν
περιγράφει με λεπτομζρεια που κυμίηει περιγραφι γεωλογικισ
ςτρωματογραφίασ. Ρεριγράφει επίςθσ με λεπτομζρεια τθν Καςταλία πθγι,
όπωσ τθ βλζπει, και δίνει τα απαραίτθτα πλθροφοριακά ςτοιχεία από το
παρελκόν. Στθ ςυνζχεια καταπιάνεται με το αρχαίο μαντείο και τουσ
κθςαυροφσ του.
Ριςτεφει με ςιγουριά ότι κάτω από τον οικιςμό βρίςκεται ο ναόσ του
Απόλλωνα, κακϊσ και πλοφςιοι άλλοι αρχαιολογικοί κθςαυροί, και ςαν
ορκολογιςτισ επιςτιμονασ (τεχνοκράτθσ κα λζγαμε ςιμερα) που είναι,
προτείνει να μετακινθκεί το χωριό Καςτρί είτε νοτιοανατολικά είτε
νοτιοδυτικά, προκειμζνου να γίνουν οι απαραίτθτεσ αναςκαφζσ, πράγμα που
ζγινε αρκετά χρόνια αργότερα από τθ Γαλλικι Αρχαιολογικι Σχολι.
Ο Fiedler βλζπει ιηιματα, πετρϊματα, ςπίτια, χάνια, ςαρκοφάγουσ, κρινεσ,
ανακυμάται αρχαία, αλλά δεν ζχει ζνα λόγο να πει για τουσ ανκρϊπουσ που
ςυναντά, πϊσ είναι, πϊσ ντφνονται και πϊσ φζρονται. Θ μόνθ του αναφορά
είναι ςτον οδθγό του, οποίοσ όταν φτάνουν ςτο Επάνω Χάνι ςτο Ηεμενό, του
προτείνει να πιει από τθν εκεί πθγι για να ζχει ζμπνευςθ ποιθτικι. Βιάςτθκε
μάλλον να τον βάλει ςε Δελφικι ατμόςφαιρα.
Θ δεφτερθ αναφορά είναι ο Καςτρίτθσ Διμαρχοσ, ο οποίοσ φιλοξενοφςε
ςτο ςπίτι του τουσ διαπρεπείσ επιςκζπτεσ των Δελφϊν και τουσ... ξφριηε
κανονικά. Ο ακεόφοβοσ είχε το κράςοσ να φτιάξει και βιβλίο επιςκεπτϊν
τςακίηοντασ μαηί λίγα χαρτιά, για να καταγράφουν δικεν οι ξζνοι τισ
εντυπϊςεισ τουσ. Ζτςι πίςτευε ότι γινόταν περιςςότερων αςτζρων το καλφβι
του. Ρολλοί όμωσ βρικαν τθν ευκαιρία να τον ςτολίςουν κανονικά. Γράφει γι’
αυτόν ο Fiedler ότι κάποιοσ τελευταία τον είχε χαρακτθρίςει μζγιςτο
απατεϊνα (un grandissime fripon). Από τουσ Δελφοφσ μζςω Χριςςοφ
κατευκφνκθκε ςτθ Σκάλα των Σαλϊνων, τθ ςθμερινι Λτζα.
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Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Reise durch alle theile des Konigreiches Griechenland”, Karl Gustav
Fiedler, Leipzig 1840.
Σαξίδι από τθ Λιβαδειά κατά μικοσ του Παρναςςοφ προσ το Μαντείο των
Δελφών.
Από τθ Λιβαδειά προσ τουσ Δελφοφσ, ο δρόμοσ προχωράει δυτικά πάνω και
δίπλα ςε ζνα τοφρκικο καλντερίμι, περνϊντασ πάνω από λόφουσ, που ηϊνουν
μια φαρδιά κοιλάδα ανάμεςα ςε δυο ψθλζσ, γυμνζσ αςβεςτολικικζσ
οροςειρζσ, οι οποίεσ εκτείνονται δυτικά και ςτισ δυο πλευρζσ τθσ κοιλάδασ.
Αυτζσ αποτελοφνται από τριτογενι πετρϊματα ςε ςτρϊματα, και θ κλίςθ των
ςτρωμάτων αλλάηει τακτικά προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ.
Ράνω-πάνω εμφανίηεται λεπτόκοκκο ςιδθροφχο, κοκκινωπό μείγμα
πετρωμάτων ςε λεπτά ςτρϊματα, που περιζχει άμμο από μαγνιτθ, ο οποίοσ
κάνει αςτακι τθ βελόνα τθσ πυξίδασ. Ριο κάτω, βρίςκεται λεπτόκοκκο
γκριηοπράςινο μείγμα που είναι αςβεςτοφχο και ζχει λεπτζσ λευκζσ λαμπερζσ
κουκκίδεσ. Ακόμα πιο βακιά, το μείγμα είναι ακόμα πιο ψιλόκοκκο και
περιζχει κοτςάνια ενόσ είδουσ καλαμιοφ, και μάλιςτα αναβράηει, όταν του
βάηεισ οξζα. Σε αυτά τα ιηθματογενι πετρϊματα τθσ κοιλάδασ κα ζπρεπε, ςε
μερικά κατάλλθλα ςθμεία των αποκζςεων, να γίνουν γεωτριςεισ για να
εξεταςτεί, μιπωσ περιζχουν λιγνίτθ, ο οποίοσ, αν ιταν εκμεταλλεφςιμοσ, κα
ιταν πολφ χριςιμοσ γι’ αυτι τθ φτωχι ςε ξφλο περιοχι.
Οι λόφοι αυτοί είναι ςκεπαςμζνοι με πουρνάρια φαγωμζνα από τισ
κατςίκεσ. Ο τιτανιοφχοσ αςβεςτόλικοσ που υψϊνεται και από τισ δφο πλευρζσ
τθσ κοιλάδασ, για να ςχθματίςει τεράςτια γυμνά βράχια, είναι λευκόσ ζωσ
γκρίηοσ και περιζχει απολικϊματα κοχυλιϊν. Ψθλά είναι γεμάτοσ ςπθλιζσ και
μόνο ςτα χαμθλότερα ςθμεία, εκεί που είναι ορατόσ ο λίκοσ, διαπιςτϊνονται
τεράςτια ςτρϊματα με κλίςθ προσ Βορρά, μια ϊρα πριν, προτοφ φτάςει κανείσ
ςτο χάνι, που βρίςκεται ςτο δρόμο (ζτςι ονομάηουν από τθν εποχι των
Τοφρκων κάποια ςπίτια ςε άγονεσ περιοχζσ, που είναι ϊρεσ ολόκλθρεσ
απομακρυςμζνα από τα χωριά, όπου μπορεί κανείσ να διανυκτερεφει).
Σιμερα, μπορείσ να βρεισ ςε ζνα χάνι, όπου παλαιά ζβριςκεσ πολφ πιο
πολλά πράγματα, μόνο ρακί, κραςί, λάδι, ψωμί, κρεμμφδια, ελιζσ, ςαρδζλεσ,
τυρί ςακοφλασ κ.λπ., επίςθσ ςυμπεριλαμβάνεται πάντα ςτάβλοσ για τα άλογα.
Στο δρόμο βρίςκονται πολλά κόκκινα ζωσ καφετί ςιδθροφχα βότςαλα, και
μερικά κομμάτια από λιγνίτθ. Εκεί όπου ο δρόμοσ ςτρζφεται δεξιά, για να
κατεβεί ςε φαράγγι, εκεί κοντά πρζπει να βρίςκονται οι αποκζςεισ, που όμωσ
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δεν μπορεί να είναι αξιόλογεσ, και επίςθσ δεν υπάρχει ξφλο ι μεταφορικό
μζςο ςτθ γφρω περιοχι. Φαίνεται μια μικρι καλλιεργθμζνθ πεδιάδα.
Εκεί όπου διαςταυρϊνεται ο δρόμοσ για να πάει ςτθ Δαυλίδα και ςτθ
Στείριδα, ςκότωςε ο Οιδίποδασ τον πατζρα του, τον οποίον δεν τον γνϊριηε,
και ο οποίοσ δεν ικελε να κάνει χϊρο για να περάςει.
Ο δρόμοσ προσ το Καςτρί ςτρζφεται και πάλι βορείωσ. Στθν άκρθ φαίνεται
ζνασ χαμθλόσ αςβεςτόλικοσ πάνω ςτον οποίο οι Ζλλθνεσ είχαν ζνα ταμποφρι,
ζτςι ονομάηουν εδϊ ζνα ςυνικωσ ςτρογγυλό τοίχο από πζτρεσ ςτοιβαγμζνεσ
χωρίσ κονίαμα, πίςω από τον οποίο αμφνονται με τουφζκια.
Ριο μπροςτά, ανεβαίνει ο δρόμοσ και φτάνει ςε κάποια ερείπια ενόσ
τοίχου, χωρίσ κονίαμα, που διαςχίςει οριηόντια τθν κοιλάδα. Οι κάτοικοι του
επόμενου χωριοφ τον ζχτιςαν, επειδι ανζμεναν τθν επίκεςθ των Τοφρκων από
αυτι τθν πλευρά.
Οι Τοφρκοι όμωσ περνοφςαν από τθν αντίκετθ πλευρά του Ραρναςςοφ
προσ τθν Αράχοβα, όπου βριςκόταν ο Καραϊςκάκθσ με μια ομάδα εκλεκτϊν
αντρϊν. Οι Τοφρκοι αποκροφςτθκαν παρά το μεγάλο τουσ αρικμό, και τον
Ραςά τουσ τον βρικε μια ςφαίρα ςτο κεφάλι ςε νυχτερινι μάχθ. Ζπεςε χωρίσ
να βγάλει άχνα και είναι καμμζνοσ εκεί.
Ζνα καλντερίμι ανεβαίνει απαλά πλάι ςε ζνα βακφ φαράγγι. Στθν απζναντι
απότομθ πλαγιά υπάρχει κάπωσ ψθλότερα δάςοσ με αεικαλι, και χαμθλότερα
λίγα φυλλοβόλα.
Φτάςαμε ςε ζνα τετράγωνο πζτρινο κτίριο. ιταν ζνα καινοφργιο, τϊρα
όμωσ κλειςτό χάνι. Ζνα τζταρτο τθσ ϊρασ πιο πζρα βρίςκεται ζνα δεφτερο
παρόμοιο, όπου ζνασ άντρασ και μόνο ζχει καταγισ τθν αποκικθ του, ςτθν
οποία όμωσ υπιρχαν μόνο κραςί κακισ ποιότθτασ, ρακί, ςαρδζλεσ και ψωμί.
Στθν αυλι υπάρχουν ευρφχωροι ςτάβλοι. Μια επικίνδυνθ ξφλινθ ςκάλα οδθγεί
επάνω ςε ζνα μακρόςτενο δωμάτιο, όπου υπάρχει από μια εςτία ςε κάκε
άκρθ. Ρατηοφρια και πόρτεσ δεν υπιρχαν, εκτόσ όμωσ των μικρϊν παρακφρων
υπιρχαν και πολεμίςτρεσ.
Από δυτικά περνοφςαν κυελλϊδεισ άνεμοι από τθν οριοκετθμζνθ με
βράχια κοιλάδα. Ριο πζρα, θ περιοχι γινόταν ακόμθ πιο ζρθμθ και ςτο Βορρά
ανεβαίνουν αςβεςτολικικά, απόκρθμνα, γυμνά βράχια φψουσ μερικϊν
εκατοντάδων μζτρων, που αποτελοφν τισ υπϊρειεσ του Ραρναςςοφ από αυτιν
τθν πλευρά. Θ κορυφι του φαίνεται αργότερα από ζνα φαράγγι.
Στθν κοιλάδα υπάρχει μια πθγι με πλοφςιο νερό. Ξεπθδάει από μια μικρι
πλαγιά που βρίςκεται μπροςτά από τουσ πρόποδεσ του Ραρναςςοφ και οι
ντόπιοι τθν λζνε πθγι του Ραρναςςοφ.
Ο οδθγόσ μου με προζτρεψε να πιω από αυτιν, διότι όποιοσ ζχει πιει αυτό
το νερό λζγεται ότι κα μιλάει ποιθτικά μετά. Το νερό ιταν χλιαρό, διότι ιταν
πιο ηεςτό από τθ Δεκεμβριανι ατμόςφαιρα, δεν ιταν αναηωογονθτικό, και τισ
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δυνάμεισ, που του απζδιδαν, τισ εμπόδιηε ζνασ τςουχτερόσ αζρασ, που
φυςοφςε εκείνθ τθν ϊρα πολφ πεηά και κακόλου ποιθτικά από το γυμνό
Ραρναςςό. Κοντά ςτθν Αράχοβα ζρχονται ςτο φωσ τθσ θμζρασ κοκκινωπά
πετρϊματα, αποτελοφμενα από βότςαλα και ςε ςτρϊματα πάχουσ μίασ ζωσ
δφο ίντςεσ, όπωσ τα ςυναντάμε ςυνικωσ ςτο Μοριά ι ςτθ οφμελθ κάτω από
τον αςβεςτόλικο. Ζνα ρζμα ζςκιςε τα τοξωτά ςτρϊματα ςτθ μζςθ οφτωσ ϊςτε
να φαίνονται να κλίνουν βορειοανατολικά ςτθ μια πλευρά, νοτιοδυτικά ςτθν
άλλθ.
Θ Αράχοβα είναι μεγάλο χωριό με γφρω ςτα 450 καινοφργια ςπίτια, ςτα
οποία ζνα, ωσ επί το πλείςτον μικρό δωμάτιο χωρίσ παράκυρο - για να μθ
φφγει θ ηεςταςιά - περιζχει τθν εςτία. Αυτόσ ο τόποσ ςτθν πλαγιά του βουνοφ
περιβάλλεται από αμπελϊνεσ. Το κραςί είναι καλό και δυνατό. Σε απόςταςθ
δφο ωρϊν βρίςκεται το Καςτρί, εκεί που κάποτε βριςκόταν το Μαντείο των
Δελφϊν. Ρριν το Καςτρί εμφανίηεται ξανά αυτό το κοκκινωπό πζτρωμα με
βότςαλα, που όμωσ εδϊ είναι πιο αργιλϊδεσ και ζχει ςπάςει δθμιουργϊντασ
ςχιςτολικικά κραφςματα.
Μιςι ϊρα περίπου πριν φτάςει κανείσ ςτο Καςτρί, ςτζκεται κοντά ςτο
δρόμο ζνασ παλαιόσ τετράγωνοσ πφργοσ από μεγάλουσ τετραγωνιςμζνουσ
ογκόλικουσ. Το πάνω του μζροσ είναι κατεςτραμμζνο, θ είςοδοσ βρίςκεται
νότια και μζςα βρίςκονται παντοφ τετραγωνιςμζνοι λίκοι.
Νότια κάτω από τον πφργο βρίςκεται μια ςαρκοφάγοσ λαξευμζνθ από
ντόπιο αςβεςτόλικο. Είναι ανοιχτι, το κάλυμμα πεταμζνο κάτω. Ραρόμοιεσ
λαξευμζνεσ εξωτερικά ςαρκοφάγοι υπάρχουν πολλζσ πιο κάτω ςτο χωράφι,
ανοιγμζνεσ, ευριςκόμενεσ ακόμθ ςτθν παλαιά τουσ κζςθ ι
αναποδογυριςμζνεσ. Κάποια από αυτά ζχουν καλφμματα λαξευμζνα από
αςβεςτολικικό μείγμα πετρωμάτων, ςαν αυτό που ςυχνά καλφπτει τισ
χαμθλότερεσ υπϊρειεσ των αςβεςτολικικϊν βουνϊν.
Ριο χαμθλά ςτθν ίδια πλαγιά βλζπει κανείσ μια λευκι μαρμαρζνια
ςαρκοφάγο. Ζχει φκαρεί ςτθ νότια πλευρά και ο μεςαίοσ τοίχοσ ζχει
αφαιρεκεί. Σε αυτό που ζμεινε, φαίνονται ςε κάκε πλευρά άντρεσ, ωσ επί το
πλείςτον γυμνοί, μερικοί και ντυμζνοι με χιτϊνα. Θ κάκε ομάδα αντρϊν
κρατάει ζνα λφκο, ςαν να ικελαν να τον αμολφςουν κατά των άλλων. Στισ δφο
άκρεσ τθσ ςαρκοφάγου βρίςκονται δφο άντρεσ, που τείνουν τα χζρια τουσ προσ
τα πάνω για να κρατάνε το κάλυμμα.
Κάτω υπάρχει μια όμορφι τριπλι διακοςμθτικι λουρίδα. Κάτω από αυτιν
φαίνονται και ςτισ δφο άκρεσ δυο μακρόςτενα τετράγωνα, ςε αμφότερα είναι
λαξευμζνο ζνα λιοντάρι που τρζχει, και πάνω τουσ ζνασ νεαρόσ κρατάει ζνα
ςτεφάνι.
Στθν ανατολικι πλευρά βρίςκεται ζνασ πολεμιςτισ με μια λόγχθ ςτο
αριςτερό χζρι, ενϊ με το δεξί πιάνει μια γυναικεία μορφι, θ οποία τοποκετεί
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κάτι μακρόςτενο και τετράγωνο ςε ζνα βράχο. Το πράγμα αυτό ζχει τθ μορφι
ενόσ πίνακα για γράψιμο, ςτθ μζςθ του οποίου ζχει μια εγκοπι. Στθν κάκε
πλευρά αυτοφ, ςτθ μζςθ του ίςου πεδίου, φαίνεται από ζνα εκβακυνςμζνο
μακρόςτενο τετράγωνο. Στα τετράγωνα ςτθν ανατολικι πλευρά βρίςκεται
κάτω-κάτω ςε αμφότερεσ τισ πλευρζσ μια μικρι ςφίγγα.
Στο μεςαίο πεδίο τθσ βόρειασ πλευράσ απεικονίηονται δυο μεγάλοι άκικτοι
γφπεσ, που βάηουν τα νφχια τουσ ςτθ βάςθ ενόσ κθροπιγιου το οποίο είναι
αναμμζνο. Και ςτισ δυο άκρεσ, δφο ποιμενικοί κεοί κρατάνε το κάλυμμα,
χαμθλότερα από αυτοφσ υπάρχει φφλλωμα. Στθ δυτικι πλευρά, ζνασ
πολεμιςτισ κρατάει ζνα άλογο που αναςθκϊνεται από φόβο, κάτω από αυτό
υπάρχει διακόςμθςθ.
Το κάλυμμα τθσ ςαρκοφάγου βρίςκεται παραπλεφρωσ. Ράνω του κείτεται
μια γυναικεία μορφι λαξευμζνθ από το ίδιο κομμάτι μαρμάρου. Με το
αριςτερό χζρι ςτθρίηεται ςε ζνα μαξιλάρι. Το κεφάλι είναι και αυτό λαξευμζνο
και ζχει λθςτευτεί. Το κάλυμμα είναι ςκεπαςμζνο με λειχινεσ, κυρίωσ ςτο
μζροσ του κεφαλιοφ που λείπει. Κάποιοι κάτοικοι του Καςτριοφ είπαν ότι τθν
εποχι τθσ αναρχίασ (πριν αναλάβει ο κόμθσ Καποδίςτριασ τθν προεδρία),
ανοίχτθκε θ ςαρκοφάγοσ επειδι το κεφάλι τθσ γυναικείασ μορφισ εξείχε από
το χϊμα. Υπό τθν κυριαρχία των Τοφρκων απαγορευόταν να ανοιχτεί τάφοσ
χωρίσ ειδικι άδεια, ειδάλλωσ κα κατθγοροφνταν και τιμωροφνταν για
ιδιοποίθςθ κθςαυρϊν.
Οι κάτοικοι ιςχυρίςτθκαν ότι δεν υπιρχε πλζον τίποτα ςτθ λάρνακα παρ’
όλο που το κάλυμμα δεν είχε ποτζ αφαιρεκεί. Αυτι θ εκδοχι δεν είναι
απίκανθ, διότι ιδθ ςτθν αρχαιότθτα λιςτευαν τάφουσ. Από τον κόμθ
Καποδίςτρια ζλαβαν διαταγι να ξεκάψουν τθ ςαρκοφάγο ςε όλεσ τισ πλευρζσ
τθσ για να φαίνεται. Θ κζςθ τθσ είναι από Δφςθ προσ Ανατολι.
Ρολφ κοντά, ανατολικά ςτθν ίδια κατεφκυνςθ, βρίςκεται και μια ανοιχτι
ςαρκοφάγοσ λαξευμζνθ χωρίσ διακόςμθςθ. Νότια τθσ όμορφθσ ςαρκοφάγου
βρίςκονται ςε κάκε πλευρά του, και ςε απόςταςθ λίγων μόνο ποδιϊν, δφο
ςαρκοφάγοι τοποκετθμζνεσ με κατεφκυνςθ προσ Νότο και λαξευμζνεσ χωρίσ
διακόςμθςθ.
Δζκα (10) λεπτά περίπου δυτικά από τον πφργο, υπάρχει ςτο βράχο μια
λεία, μακρόςτενθ, τετράγωνθ επιφάνεια, φψουσ περίπου 3 μζτρων και
πλάτουσ 2 μζτρων, λαξευμζνθ κάκετα. Στθ μζςθ περίπου ζχει ςκιςτεί κάκετα.
Στο κάκε μιςό κομμάτι υπάρχουν πάνω μερικζσ τρφπεσ, θ μία δίπλα από
τθν άλλθ, κάτω από αυτζσ μια μεμονωμζνθ τρφπα, ςτθ μζςθ δφο ηευγάρια
τρφπεσ δίπλα και κάτω το ζνα από το άλλο, και κάτω πάλι μερικζσ τρφπεσ, όλεσ
αυτζσ λαξευμζνεσ ςτρογγυλά, ςαν να ιταν κάποτε τοποκετθμζνα ξφλα πάχουσ
3 ιντςϊν.
Λζγεται ότι από εδϊ οδθγεί ζνασ ςτενόσ διάδρομοσ λαξευμζνοσ ςτο βράχο
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μζχρι τθν Καςταλία Κρινθ και ότι ςταματοφςαν εδϊ τουσ ξζνουσ, τουσ
προερχόμενουσ από αυτιν τθν πλευρά τθσ χϊρασ, ότι τουσ ζκαναν διάφορεσ
ερωτιςεισ και μετά μετζδιδαν τισ πλθροφορίεσ μζςω του διαδρόμου.
Ζτςι λζνε οι ςθμερινοί κάτοικοι του Καςτριοφ. Πμωσ, για να γίνει αυτό
υπιρχε χρόνοσ αρκετόσ και ςτουσ ίδιουσ τουσ Δελφιϊτεσ, διότι θ Ρυκία ζδινε
τουσ χρθςμοφσ τθσ μία φορά το μινα μόνο. Για τι πράγμα όμωσ χρθςίμευε
αυτό το μζροσ είναι δφςκολο να πει κανείσ. Από αυτό το ςθμείο παρατθρεί
κανείσ ςτο βράχο κάμποςουσ ελαφριά κολωτοφσ, λαξευμζνουσ τάφουσ.
Στουσ πρόποδεσ του απόκρθμνου αςβεςτολικικοφ βράχου ςυναντά κανείσ,
κοντά ςτο χωριό, ζνα μικρό ρζμα με διαυγζσ νερό. Αριςτερά ςτζκεται,
περικυκλωμζνο από ελιζσ, ζνα εγκαταλειμμζνο Μοναςτιρι και φαίνονται
παλαιά κεμζλια από μεγάλουσ τετραγωνιςμζνουσ λίκουσ.
Δεξιά ανοίγεται μια ςτενι, ρομαντικι χαράδρα ςτο βράχο, ςχθματιςμζνθ
από δυο κάκετα, γυμνά, ανοιχτό γκρι, αςβεςτολικικά βράχια. Είναι οι
Φαιδριάδεσ. Σφμφωνα με το Χόλλαντ εξζχουν γφρω ςτα 800 πόδια πάνω από
τουσ Δελφοφσ και περίπου 2.000 πόδια πάνω από τθ κάλαςςα.
Ο ανατολικόσ βράχοσ είναι θ Υάμπεια, αφιερωμζνθ ςτον Απόλλωνα, ο δε
δυτικόσ θ Ναυπλία, αφιερωμζνθ ςτο Διόνυςο. Θ χαράδρα ζχει πλάτοσ μόλισ
μερικά μζτρα. Ανεβαίνει απότομα ψθλά ςτα βουνά. Στο κοντινό παραςκινιο
πζφτει, όταν λιϊνουν τα χιόνια, ζνασ ωραίοσ χείμαρροσ. Το καλοκαίρι χάνεται
και το μεγαλφτερο μζροσ του χρόνου, όπωσ και τϊρα, φαίνεται μόνο ο ξερόσ,
γυμνόσ αςβεςτόλικοσ.
Δεξιά ςτθ χαράδρα εξζχει ζνασ απόκρθμνοσ όγκοσ του βράχου, ςτον οποίο
είναι λαξευμζνα ςκαλοπάτια. Λζνε, για να ανεβαίνει κανείσ, διότι όταν ζνασ
από τουσ άντρεσ που ζριχναν από το γκρεμό ζπεφτε ςε αυτό το ςθμείο και
ηοφςε ακόμθ, πράγμα που δεν είναι απίκανο, τότε του ζδιναν τθ χαριςτικι
βολι. Επειδι ζριξαν από εδϊ τον ακϊο Αίςωπο, που τον κεωροφςαν
περιφρονθτι τθσ κεότθτασ, ι επειδι κάκε τόςο ζνασ καταδικαςμζνοσ ζπεφτε
ςτθν ιερι Καςταλία Κρινθ, τουσ ζριχναν μεταγενζςτερα από τθ Ναυπλία. Στο
γυμνό βράχο ςκαρφαλϊνει ζνα τρυποκάρυδο (sitta muraria).
Η Καςταλία Κρινθ
Στθν είςοδο προσ αυτι τθν χαράδρα υπάρχει δεξιά μια ψθλι φαρδιά
πλαγιά βράχου, που είναι λαξευμζνθ κάκετα και επίπεδα. Σε αυτιν φαίνονται
δυο μικρότερεσ κόγχεσ για ανακιματα και κάτω από αυτζσ μια μεγαλφτερθ.
Απζναντι από αυτι τθν πλαγιά οδθγοφν τζςςερα ςκαλοπάτια, λαξευμζνα ςτο
κοκκινωπό αργιλϊδεσ πζτρωμα με ςιδθροφχα βότςαλα, ςε μια μακρόςτενθ
τετράγωνθ λεκάνθ πλάτουσ μερικϊν μζτρων. Τα ςκαλοπάτια ζχουν το ίδιο
μικοσ όπωσ θ λεκάνθ.
Σε αυτιν τθ λεκάνθ νεροφ, βάκουσ κάτι περιςςότερο από ζνα πόδι,
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ξεπθδάει, ανάμεςα ςε νεροκάρδαμο, εξαίςιο, διαυγζσ, αναηωογονθτικό νερό,
ρζει προσ τα αριςτερά και ςχθματίηει ζνα ρεματάκι μπροςτά ςτθν είςοδο τθσ
χαράδρασ. Ρρόκειται για τθν ιερι Καςταλία Κρινθ, όπου θ Ρυκία ςυχνά
προετοιμαηόταν για το Μαντείο με ζνα μπάνιο ςτο παγωμζνο νερό ι
τουλάχιςτον όφειλε να πλζνεται με αυτό το νερό πριν τθ δουλειά. Χρθςίμευε
ςτουσ ιερείσ και ςτουσ ερωτϊντεσ για εξαγνιςμό. Θ πθγι αυτι ξεπθδάει εδϊ
ακριβϊσ. Το αν οφείλει το νερό τθσ ςτθ λίμνθ πάνω ςτον Ραρναςςό, όπωσ
υποκζτουν οι περιςςότεροι περιθγθτζσ, αυτό είναι δφςκολο να αποδειχτεί. Στο
κάτω-κάτω δεν χρειάηεται λίμνθ για να δθμιουργείται ςε ζνα βουνό ςαν τον
Ραρναςςό μια μικρι πθγι ςαν και αυτι. Το πίςω τοίχωμα τθσ λεκάνθσ τθσ
λαξευμζνθσ κρινθσ αποτελείται από τον - όπωσ είπαμε - κάκετο βράχο
(δθλαδι το άφθςαν όπωσ ιταν).
Εκεί ζχει το φψοσ ενόσ άντρα περίπου και μζχρι πριν λίγα χρόνια ιταν
ςκεπαςμζνο με πζτρινεσ πλάκεσ, τισ οποίεσ όμωσ ζχουν αφαιρζςει οι κάτοικοι
του χωριοφ, διότι πίςω από το τοίχωμα ζχει λαξευτεί ζνασ ςτενόσ διάδρομοσ,
όπου περνάει το πολφ ζνασ λεπτόσ άνκρωποσ μζτριου αναςτιματοσ.
Ρροχωράει ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ μερικά βιματα αριςτερά (βόρεια) τθσ
πθγισ, ςαν μικρόσ διάδρομοσ αναηιτθςθσ μεταλλευμάτων ι νεροφ, μετά
ςυνεχίηει δεξιά μζςα ςτο βράχο και οι άνκρωποι ιςχυρίηονται ότι πάει μζχρι
εκείνο τον παράξενο τοίχο με τισ πολλζσ τρφπεσ που περιζγραψα πιο πάνω, και
όπου – όπωσ λζγεται – ανζκριναν τουσ ξζνουσ. Ιταν γεμάτοσ χϊμα μζχρι το
μιςό του φψουσ του και όταν οι κάτοικοι του Καςτριοφ, πριν μερικά χρόνια,
τον κακάριςαν μζχρισ εκεί που ςταματάει θ λεκάνθ, βρικαν ζνα χρυςό άλογο
μεγζκουσ μερικϊν ιντςϊν. Στθ νότια πλευρά του πίςω τοιχϊματοσ δεν
παρζλειψαν να φτιάξουν ζνα μικρό παρεκκλιςι του Λωάννθ του Βαπτιςτι,
δθλαδι κοντά ςτο νερό με το οποίο όφειλε να λοφηεται ι να πλζνεται θ Ρυκία
πριν τισ ιεροτελεςτίεσ τθσ. Μζςα ςτο παρεκκλιςι βρίςκονται ακόμα οι πλάκεσ
που κάλυπταν παλιότερα όλο το διάδρομο.
Στθν αριςτερι πλευρά υπάρχει ζνα μεγάλο άνοιγμα λαξευμζνο, χωρίσ
διακοςμθτικά. Οι κάτοικοι του Καςτριοφ λζνε ότι πάνω από αυτό κακόταν θ
Ρυκία, όταν ζδινε τουσ χρθςμοφσ τθσ. Αυτι θ τρφπα όμωσ αναμφίβολα
λαξεφτθκε ςτθν πζτρινθ πλάκα μόνο με τθν ζγερςθ του παρεκκλθςίου, όταν το
Μαντείο με τθν τρφπα και τουσ ατμοφσ είχε εξαφανιςτεί προ πολλοφ. Ρζρα
από αυτό υπάρχει θ φιμθ ςτο χωριό, ότι ζβριςκαν ςτθ λεκάνθ ςυχνά τθν
Ρυκία με βλζμμα τρελισ και να κρζμονται τα μαλλιά τθσ, άγρια και ςτάηοντασ,
από το κεφάλι. Κάτω από το παρεκκλιςι, το μπροςτινό τοίχωμα του
διαδρόμου ζχει ανοιχτεί οφτωσ, ϊςτε κανείσ μπορεί να μπει ςτο διάδρομο από
αυτό το ςθμείο. Σε αυτό το μπροςτινό τοίχωμα υπάρχουν λαξευμζνεσ τρφπεσ
ςε κάποια απόςταςθ πάνω από τθ ςτάκμθ του νεροφ, που δείχνουν ςαν να
υπιρχαν κάποτε ξφλα ςε αυτζσ. Ρικανϊσ, ιταν όλα κάποτε ςκεπαςμζνα με
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ςτζγθ, ακόμα και θ είςοδοσ για το διάδρομο. Πςο πρακτικι και ιδανικι να
ιταν θ κζςθ αυτι για ζνα Μαντείο, δεν ταιριάηει όμωσ παρόλα αυτά με τθν
περιγραφι των αρχαίων.
Σο Μαντείο των Δελφών
Ο Ναόσ του Απόλλωνα βριςκόταν ςτο πάνω μζροσ τθσ πλαγιάσ, ςτθ μζςθ
τθσ κοιλότθτασ που κάνουν τα βουνά, όπου ςιμερα βρίςκεται το Καςτρί. Μζςα
ςτο ναό βριςκόταν το Μαντείο ςε ζνα είδοσ ςπθλιάσ, όπου κατζβαινε μια
υπόγεια τρφπα από τθν οποία ανζβαιναν οι προφθτικοί ατμοί. Ο μφκοσ τθσ
ανακάλυψισ του είναι γνωςτόσ. Ράνω από τθν τρφπα των ατμϊν ςτεκόταν το
τρίποδο, που όμωσ ιταν τόςο πολφ καλυμμζνο με κλαδιά και ςτεφάνια
δάφνθσ, που δεν φαινόταν θ τρφπα. Αυτό γινόταν για να μθν εξαπλϊνεται ςτθ
γφρω περιοχι ο ατμόσ, αλλιϊσ ίςωσ να είχαν αρχίςει και οι επιςκζπτεσ να
δίνουν χρθςμοφσ. Στο άδυτο διοχζτευαν νερό από τθν πθγι Καςςοτίδα
(ςιμερα ονομάηεται Κρινθ) που βριςκόταν πιο ψθλά, και αφοφ νεαρόσ είχε
φζρει κλαδιά δάφνθσ από το κοντινό άλςοσ, ζφερνε και νερό από τθν κοντινι
Καςταλία Κρινθ για να γεμίηει τα αγγεία ςτο προκάλαμο του ναοφ.
Θ Ρυκία εμφανιηόταν χλωμι και ταραγμζνθ, ζπινε από το νερό από τθν
Καςςοτίδα και μαςοφςε φφλλα δάφνθσ. Με απειλζσ και ςυχνά και με χριςθ
βίασ, τθν ανάγκαηαν ζπειτα οι ιερείσ να κάκεται ςτο τρίποδο, όπου ςυχνά
ζπρεπε να τθν κρατάνε με το ηόρι, ζωσ ότου μζςα ςτθν τρζλα τθσ και με
ουρλιαχτά πρόφερε ακατανόθτα λόγια, τα οποία οι ιερείσ κατζγραφαν
προςεκτικά, τα τακτοποιοφςαν και τα παράδιναν γραπτϊσ ςτον ερωτϊντα. Σε
παλαιότερεσ εποχζσ μάλιςτα ςε μορφι ςτίχων, μζχρι που ο κόςμοσ
παραπονιόταν, ότι ο κεόσ τθσ ποίθςθσ βγάηει τουσ χειρότερουσ ςτίχουσ, και
τότε απαντοφςαν ςε πεηά, πάντωσ και πάλι με τόςο μυςτθριϊδθ λόγια, που θ
ερμθνεία των λόγων ςυχνά ζφερνε μιηζρια, κάνατο και καταςτροφι για
ολόκλθρουσ λαοφσ και χϊρεσ. Αυτι θ κακοδιγθςθ του πεπρωμζνου των
ανκρϊπων που είχε αναλάβει το Μαντείο, ιταν το πραγματικά μοιραίο κακό,
διότι θ απόςπαςθ κυςιϊν, χρθμάτων και δϊρων – ο κεόσ με τισ χρυςζσ
μποφκλεσ δεν απαντοφςε φυςικά τηάμπα – δεν ζκανε άλλο κακό από το να
φτωχαίνουν οι ερωτϊντεσ.
Υπό τον Μζγα Κωνςταντίνο ςταμάτθςε θ λειτουργία αυτοφ του Μαντείου,
όπωσ και πολλϊν άλλων. Αρχικά, υπιρχε ςτουσ Δελφοφσ μία Ρυκία και μόνο.
Πταν όμωσ το Μαντείο άρχιςε να πθγαίνει καλά χρειάςτθκε να προςλάβουν
τρεισ. Στθν αρχι επζλεγαν μια νεαρι για τθν υπθρεςία. Πταν όμωσ ζνασ,
ονόματι Κεςςαλίασ, ζκλεψε κρυφά τθν προφιτιςςα παρκζνα, για να ζχει ανά
πάςα ςτιγμι μαηί του το Μαντείο, τότε ζπαιρναν πλζον μόνο γριζσ παρκζνεσ,
τουλάχιςτον 50 χρονϊν. Θ Ρυκία επιλεγόταν από τα χαμθλότερα κοινωνικά
ςτρϊματα των κατοίκων των Δελφϊν, φτωχι, και χωρίσ παιδεία, αλλά το
κυριότερο: ζπρεπε να είναι τρελι ι τουλάχιςτον να ζχει μια τάςθ προσ τθν
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τρζλα. Οι ςθμερινοί κάτοικοι του Καςτριοφ υποςτθρίηουν ότι θ Ρυκία ιταν θ
μεγαλφτερθ ψεφτρα ςε όλθ τθ χϊρα, και προςκζτουν με ικανοποίθςθ ότι τϊρα
δεν υπάρχει καμία τρελι παρκζνα ςτο χωριό. Αναφζρω τισ απόψεισ των
ςθμερινϊν κατοίκων, για να δείξω τι διατθρικθκε από το κρφλο μζχρι ςιμερα.
Ο ναόσ του Απόλλωνα ιταν, ακόμα και με ςθμερινά δεδομζνα, αφάνταςτα
πλοφςιοσ. Του χάριςε ο βαςιλιάσ Κροίςοσ, παραδείγματοσ χάρθ: 117 χρυςά
κεραμίδια πάχουσ μιασ παλάμθσ, μικουσ 6 παλαμϊν και πλάτουσ 3, που το
κακζνα ηφγιηε 2 τάλαντα, ζνα χρυςό λιοντάρι βάρουσ 10 ταλάντων, ζνα μεγάλο
χρυςό τρίποδο ςτο οποίο κακόταν θ Ρυκία, το άγαλμα του Απόλλωνα από
χρυςό (αρπαγμζνο από τον Νζρωνα). Ρζρα από αυτά, ζνασ χρυςόσ κρατιρασ
βάρουσ 8 ταλάντων, ζνασ αςθμζνιοσ με χωρθτικότθτα 600 αμφορζων, ςτον
οποίο αναμείγνυαν το κραςί ςτον εορταςμό των Κεοφανίων και πολλά άλλα.
Ραρά τισ παλαιότερεσ λθςτείεσ ςτο ναό, είχαν μείνει τθν εποχι του Ρλίνιου
πάνω από 3.000 αγάλματα. Ο Στράβωνασ πλζον όμωσ περιγράφει το ναό ωσ
φτωχό. Ο Ραυςανίασ δε, βρικε όλο - όλο 137 αγάλματα, ζργα τζχνθσ και
πλοφςιουσ κθςαυροφσ. Οι τελευταίοι ιταν υπόγειοι, ςτρογγυλοί όπωσ αυτόσ
του Ατρζα ςτισ Μυκινεσ. οι εντυπωςιακότεροι ιταν αυτοί των Κορινκίων, των
Σιφνίων, από το ορυχείο χρυςοφ των οποίων ο Απόλλωνασ λάμβανε το ζνα
δζκατο (βλ. 2ο μζροσ, νιςοσ Σίφνοσ), των Κθβϊν και των Ακθναίων. Πλα
κλάπθκαν, καταςτράφθκαν, εξαφανίςτθκαν, και ςτον ιερό τομζα του
Απόλλωνα βρίςκεται ςιμερα ζνα μικρό φτωχό χωριό με πρόχειρα ςπίτια.
Τα κεμζλια του ναοφ του Απόλλωνα με απόλυτθ βεβαιότθτα κα μποροφςαν
να βρεκοφν, αν άρχιηαν να ςκάβουν ςτο μεςαίο μζροσ του χωριοφ Καςτρί,
κάτω από το ςπίτι του τζωσ Αγά, όπου βρζκθκαν μεγάλα μαρμάρινα κομμάτια
κιόνων δωρικοφ ρυκμοφ, και κατεβαίνοντασ ςε κάποιο μικοσ και πλάτοσ τθν
πλαγιά και ςυνεχίηοντασ και προσ το βουνό. Τα ευριςκόμενα ςτο ζδαφοσ αυτό
ςπίτια κα ζπρεπε να απαλλοτριωκοφν και να μεταφερκοφν είτε
νοτιοανατολικά τθσ Καςταλίασ Κρινθσ είτε νοτιοδυτικά από το Καςτρί, όπου
άλλοτε βρίςκονταν οι Δελφοί. Ταυτόχρονα, κα ζπρεπε να τουσ επιβλζπουν
ςτθν ανζγερςθ των καινοφργιων κτιρίων για να μθν εγκαταςτακοφν και πάλι
πάνω ςε αρχαιότθτεσ. Θ φδρευςθ μπορεί να γίνει από τθν Καςταλία Κρινθ.
Ζτςι, κα μποροφςαν να ανακαλυφκοφν ο περίπτεροσ του ναοφ, θ ςπθλιά με
τουσ ατμοφσ, ακόμα αν τυχόν είχε καταρρεφςει και ςκεπαςτεί με χϊματα,
ακόμα και το μεγάλο μαρμάρινο ομφαλό που ςτθν φανταςία των κατοίκων
των Δελφϊν ιταν το επίκεντρο του κόςμου, ίςωσ επειδι νόμιηαν ότι θ κεότθτα
αναγκαςτικά μζνει ςτον επίκεντρο του κόςμου, για να μπορεί από εκεί
ιςόρροπα και ςε ίδιεσ αποςτάςεισ γφρω-γφρω να κυβερνάει τθ γθ. Για να
κακορίςει αυτό το ςθμείο, ο Δίασ αμόλθςε ταυτόχρονα δυο αετοφσ από τισ
δυο άκρεσ του κόςμου, από τθ Δφςθ και από τθν Ανατολι, και εδϊ
ςυναντικθκαν, (βλ. πίνακασ ΛΛ). Αυτόσ ο βαρφσ ομφαλόσ πικανϊσ παραιταν
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αςιμαντοσ για να κοπιάςουν οι λθςτζσ να τον αρπάξουν, και για αυτό ίςωσ να
βρεκεί. Μου ζδειξαν ζνα κομμάτι από μάρμαρο με ιππείσ που όμωσ ιταν
φκαρμζνοι, και παλαιά μεγάλα κομμάτια τείχουσ ςτο μεςαίο μζροσ του
χωριοφ, που ξεκάφτθκαν πρόςφατα κατά τθν ανζγερςθ ενόσ ςπιτιοφ. Ψθλά
πάνω από το χωριό φαίνεται το Λπποδρόμιο τθσ Ρυκίασ όπου διεξάγονταν
αγϊνεσ. Δεν είναι φαρδφ, αλλά αρκετά μεγάλου μικουσ (200 βιματα
περίπου), ςτθν ανατολικι πλευρά υπάρχουν λαξευμζνα ςε γκρίηο αςβεςτόλικο
μερικά κακίςματα ςαν μεγάλα ςκαλοπάτια και λζγεται ότι κάποτε είχαν
επζνδυςθ από μάρμαρο.
Στα νότια, το Στάδιο οριοκετείται από τεράςτιουσ τετραγωνιςμζνουσ λίκουσ
που ςχθμάτιηαν ζναν τοίχο. Μια άποψθ από τουσ Δελφοφσ, τισ Φαιδριάδεσ
(ανάμεςά τουσ, ςτουσ πρόποδεσ τθσ ανατολικισ, βρίςκεται θ Καςταλία Κρινθ)
και τον Ραρναςςό μασ δίνει ο πίνακασ ΛΛ. Το Μαντείο βριςκόταν ςε ζνα
περιβάλλον με χαρακτιρα ςοβαρό, μεγαλοπρεπι και μυςτθριϊδθ. Μερικά
λεπτά, δυτικά του Καςτριοφ, φτάνει κανείσ ςε ζνα βράχο, όπου μπαίνεισ μζςω
μιασ μεγάλθσ πόρτασ ςε μια όμορφα διαμορφωμζνθ ςπθλιά. Απζναντι από τθν
πόρτα υπάρχει ζνασ τάφοσ λαξευμζνοσ ςτο βράχο, και από κάκε πλευρά του
άλλοσ ζνασ παρόμοιοσ. Είναι αυτονόθτο ότι είναι άδειοι, και ςκελετοί δεν
υπάρχουν. Το κόλωμα πάνω από το κάκε τάφο είναι δουλεμζνο με λεπτό
κονίαμα και ηωγραφιςμζνο, αλλά αργότερα φκάρκθκαν οι ηωγραφιζσ. Στο
μεςαίο τάφο μόνο βλζπεισ κάπωσ πιο κακαρά ζνα παπαγάλο με κόκκινο και
πράςινο χρϊμα και με μεγάλθ ουρά (psittacus alexandri). Τα χρϊματα είναι
ακόμθ λαμπερά και θ ηωγραφιά ςωςτι. Λίγο πριν φτάςει κανείσ ςε αυτό το
όμορφο τάφο, βλζπει κάτω από το δρόμο ερείπια τειχϊν τθσ πόλθσ των
Δελφϊν.
Πποιοσ ξζνοσ ζρχεται ςτο Καςτρί, περνάει αναγκαςτικά από το Διμαρχο
του χωριοφ, μζνει και τρζφεται ςε αυτόν. Ζχει δζςει μερικά φφλλα χαρτιοφ και
παρακαλεί τον κάκε ξζνο να εγγραφεί. Δικαίωσ δεν τον επαινοφςαν, όταν
πρόςφατα χαρακτθρίςτθκε ωσ un grandissime fripon (μζγιςτοσ απατεϊνασ).
Ο Ραρναςςόσ υψϊνεται ςφμφωνα με μετριςεισ 2.400 μζτρα πάνω από τθ
κάλαςςα. Αποτελείται αμιγϊσ από λευκόγκριηο αςβεςτόλικο τθσ κρθτιδικισ
περιόδου. Τρεισ (3) ϊρεσ περίπου βόρεια του Καςτριοφ βρίςκεται ςτον
Ραρναςςό το παράξενο Κωρφκιον Άντρον. Από εκεί μπορεί κανείσ, αλλά μόνο
με δυςκολίεσ και με καλό εξοπλιςμό, να ανεβεί ςτθν κορυφι του Ραρναςςοφ,
όπου οι Κυιάδεσ διεξιγαγαν προσ τιμιν του Απόλλωνα και του Διόνυςου τουσ
ετιςιουσ χοροφσ, που τουσ χόρευαν ςε κατάςταςθ μανίασ.
Στον Ραρναςςό υπάρχει λίμνθ και ςτο κοντινό τθσ λίμνθσ οροπζδιο που ζχει
μορφι κοιλάδασ, καλλιεργείται ςιτάρι. Δεν είναι απίκανο, θ λίμνθ κάποτε να
πλθμμφριηε όλθ τθν περιοχι γφρω τθσ. Κοντά εκεί βρίςκεται και θ Λυκϊρεια
όπου ζμενε ο Δευκαλίων. Δεν μασ επζτρεπε ο χρόνοσ να επιςκεφτοφμε τθ
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ςπθλιά και τθν κορυφι του Ραρναςςοφ. Νότια του Ραρναςςοφ, απζναντι από
αυτόν, βρίςκεται το απόκρθμνο και τραχφ όροσ τθσ Κίρφεωσ. Τα βουνά ιταν
τυλιγμζνα ςε πυκνά ςφννεφα, όμωσ ζπειτα εμφανίςτθκε λίγο ο ιλιοσ και
ςυνζχιςα το ταξίδι μου. Μιςι ϊρα νοτιοδυτικά και κάτω από το Καςτρί
βρίςκεται το μεγαλφτερο και εφπορο χωριό Χριςςό (Κρίςςα). Ραρόλο που
ζβρεχε δυνατά δεν ςταματιςαμε. Πταν όμωσ φτάναμε ςτον κάμπο, ζβρεχε
καρεκλοπόδαρα. Οι πεηοί με τα λεπτά τουσ παποφτςια χωρίσ τακοφνια
γλιςτροφςαν ςτο κάκε τουσ βιμα ςτο γλιςτερό αργιλϊδθ ζδαφοσ, ακόμα και
τα άλογα γλιςτροφςαν και ζπεφταν. Είχε και ιςχυρότατεσ βροντζσ, ςφντομα
όμωσ κακάριςε ο ουρανόσ και ο ιλιοσ ζλαμπε μαλακά και ηεςτά, ιταν
Δεκζμβρθσ.
Ο κάμποσ κάτω από το Χριςςό μζχρι τθν Κίρφι είναι πολφ εφφοροσ, ιδθ οι
αρχαίοι επαινοφςαν τον υπζροχο Κριςςαϊκό Κάμπο. Απαγορευόταν όμωσ να
καλλιεργείται, επειδι οι κάτοικοι των Δελφϊν ζπρεπε να ηουν αποκλειςτικά
από τουσ κθςαυροφσ που ζφερναν οι εδϊ οι επιςκζπτεσ. Ο Dodwell λζει ότι ο
κάμποσ ιταν πιο χριςιμοσ επί τουρκοκρατίασ παρά υπό τθν κυριαρχία του
Απόλλωνα. Ανάμεςα ςτουσ πρόποδεσ του Ραρναςςοφ και αυτϊν τθσ Κίρφεωσ
βγαίνει από το ςτενό φαράγγι του Ρλειςτοφ ζνα μικρό ποταμάκι και ςζρνεται
φιδωτά μζςα από τον εφφορο κάμπο προσ τθ κάλαςςα, ςτθν Κίρρα. Στο δρόμο
προσ τα εκεί ιταν το Λπποδρόμιο των Ρυκικϊν αγϊνων. Στθ κάλαςςα υπάρχει
καλό λιμάνι. Σιμερα λζγεται απλϊσ Σκάλα, όπωσ τα περιςςότερα μικρότερα
λιμάνια, όταν είναι άνετθ θ επιβίβαςθ. Εδϊ βριςκόταν θ αρχαία Κίρρα από τθν
οποία δεν υπάρχουν παρά ελάχιςτα ίχνθ. Εδϊ ιταν και το αρχαίο λιμάνι τθσ
Κίρρασ όπου ζφταναν οι ερχόμενοι από τα νθςιά και γενικϊσ από τθ κάλαςςα
για να πάνε ςτουσ Δελφοφσ και να ρωτιςουν το Μαντείο. Εδϊ οδιγθςε ο
Απόλλωνασ το πλοίο του ςε μορφι δελφινιοφ, για να φζρει από τθν Κριτθ το
ιερό του και τισ υπθρεςίεσ του.
Ράνω από τθν Κίρρα ζχει κανείσ τθν καλφτερθ κζα των Δελφϊν, διότι ο
Ραρναςςόσ είναι κυρτόσ εκεί που κάποτε ςτο κοίλωμα ζλαμπε ςτον ιλιο ο
ιςχυρόσ ναόσ του Απόλλωνα με το ςκοτεινό Μαντείο, περιβεβλθμζνοσ από
χιλιάδεσ επίχρυςα αγάλματα. Σιμερα όμωσ, βρίςκονται εκεί τα μικρά φτωχικά
καλφβια ενόσ χωριοφ, πάνω από αυτό υψϊνονται οι απόκρθμνοι βράχοι του
Ραρναςςοφ γκρίηοι και ςκοτεινοί, τονίηοντασ, παλαιότερα, ωσ παραςκινιο όλο
το μεγαλείο του προςκθνίου, τονίηοντασ, ςιμερα, ότι το προςκινιο ζχει
καταπζςει ςε ζνα μεγάλο τίποτα (Ρίνακασ ΛΛ). Στο λιμάνι υπάρχουν μερικά από
τα λεγόμενα «μαγαηιά», αποκικεσ δθλαδι όπου μπορείσ να βρεισ κραςί, καφζ
και κάποια άλλα τρόφιμα, ςιμερα ακόμα και φαςολάδα, κρεμμφδια και
πιπζρι. Στον Κριςςαϊκό κόλπο βρίςκονται οι καλφτερεσ πορφφρεσ, κυρίωσ
ανατολικά ςτθ Βοφλθ(;). Από τα κζρδθ που αποφζρουν αυτζσ τρζφεται ο μιςόσ
πλθκυςμόσ τθσ Βοφλθσ (;).
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45. CHΑRLES G. ADDISON
Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Charles Greenstreet Addison ιταν Άγγλοσ δικθγόροσ, ιςτορικόσ και
ςυγγραφζασ ταξιδιωτικϊν και νομικϊν κειμζνων. Oρίςτθκε δικθγόροσ το 1842.
Ιταν γιοσ του W. Dering Addison από το Maidstone. Το 1848 παντρεφτθκε τθν
Frances Octavia, δωδζκατο παιδί του James Wolf Murray, λόρδου του
Gringletie. Με τθν οποία απζκτθςε επτά παιδιά. Ρζκανε το 1866.
Μετά τθν ζκδοςθ του ταξιδιωτικοφ του βιβλίου: “Damascus and Palmyra a
journey to the East” το 1838, ζγραψε το: “History of the Knight Templars”, οι
δυο πρϊτεσ εκδόςεισ του οποίου ζγιναν το 1842 και θ τρίτθ το 1852. Το 1843
δθμοςίευςε το: “Temple Church”. Ζγινε πολφ γνωςτόσ ωσ ςυγγραφζασ των
νομικϊν βιβλίων: “Treatise on the Law of Contracts”, το 1845 και: “Wrongs and
their Remedies a Treatise on the Law of Torts”, το 1860.
χόλια
Εάν θ αφορμι για να επιςκεφτεί ο Finlay τουσ Δελφοφσ ιταν θ αβαρία, που
υπιρξε ςτο καράβι του λίγο ζξω από το Γαλαξίδι, όπωσ είδαμε πιο πάνω, τϊρα
θ αφορμι για να επιςκεφτεί ο Addison τον ίδιο τόπο, ιςαν οι άςχθμεσ
καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν ςτον Κορινκιακό Κόλπο και ανάγκαςαν
το καράβι του να πιάςει λιμάνι ςτθ Σκάλα των Σαλϊνων *Λτζα+.
Ανζβθκε λοιπόν ςτον αρχαιολογικό χϊρο των Δελφϊν - το ςφγχρονο χωριό
Καςτρί το μπζρδεψε, αρχικά, ςτα γραπτά του με τθ Δεςφίνα - και επειδι...
τρϊγοντασ ζρχεται θ όρεξθ, ςκζφτθκε να πεταχτεί με τθν ομάδα του και μζχρι
τθν Αράχοβα, με ςκοπό να ανεβοφν ςτον Ραρναςςό παίρνοντασ από εκεί
οδθγοφσ και υποηφγια. Ο καιρόσ όμωσ δεν βοθκοφςε και ζτςι επζςτρεψαν τθν
ίδια μζρα (το απόγευμα) ςτο καράβι τουσ.
Το ιδιαίτερο που προςφζρει αυτι θ ταξιδιωτικι αναφορά, δε ςχετίηεται με
τθν περιγραφι του αρχαιολογικοφ χϊρου των Δελφϊν, αλλά με τθν περιγραφι
του ςυνολικοφ τοπίου τθσ Νοτιοανατολικισ Φωκίδασ – Κορινκιακοφ Κόλπου με
τον Ραρναςςό ςτο βάκοσ, τθν ϊρα τθσ πρωινισ τουσ αναχϊρθςθσ. Μςωσ ο
Addison να είναι ο μόνοσ από όλουσ του Ρεριθγθτζσ, που ζχει περιγράψει τόςο
όμορφα αυτι τθν άποψθ του Κορινκιακοφ κόλπου.
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Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Damascus and Palmyra a journey to the East”,
Charles G. Addison, London 1838.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
*…+ Υποβοθκοφμενοι από τον ιςχυρό και ευνοϊκό άνεμο ςθμειϊςαμε ταχεία
πρόοδο, και κακϊσ πλθςίαηε θ νφχτα και ο καιρόσ ζγινε περιςςότερο
κυελλϊδθσ, προςφφγαμε ςε ζνα μικρό κόλπο ςτθν ακτι τθσ οφμελθσ, όπου
βρικαμε καταφφγιο για τθ νφχτα ςτθν απανεμιά τθσ ςτεριάσ.
26θ Απριλίου. Νωρίσ το πρωί προγραμματίςαμε μια εκδρομι προσ τθ
Δεςφίνα, τουσ αρχαίουσ Δελφοφσ(!), και περπατιςαμε προσ τθν Κρίςςα
(Χριςςό) που βρίςκεται ςε απόςταςθ μεταξφ τεςςάρων και πζντε μιλίων απ’
αυτι τθ κζςθ. Το μικρό χωριουδάκι τθσ Κρίςςασ είναι όμορφα τοποκετθμζνο
ς’ ζνα ελαιϊνα και τροφοδοτείται με άφκονα νερά. Αυτι υποτίκεται ότι είναι
θ κζςθ τθσ αρχαίασ Κρίςςασ, οι υπερόπτεσ κάτοικοι τθσ οποίασ επζβαλαν
κάποια ςτιγμι ζνα φόρο ςε όλουσ τουσ προςκυνθτζσ προσ Δελφοφσ, με
αποτζλεςμα το Συνζδριο των Αμφικτιόνων να αποφαςίςει ότι θ Κρίςςα ζπρεπε
να καταςτραφεί, οι κάτοικοί τθσ να αναγκαςκοφν ςε δουλεία και θ γθ τουσ να
αφεκεί ακαλλιζργθτθ ωσ μια περιοχι αφιερωμζνθ ςτον Απόλλωνα, τθν Άρτεμθ
και τθ Λθτϊ. Ζνασ πόλεμοσ δζκα ετϊν επακολοφκθςε, οπότε, και μετά από μια
μακρά και αιματθρι πολιορκία, θ πόλθ καταλιφκθκε και ιςοπεδϊκθκε και οι
επιηϊντεσ κάτοικοι πωλικθκαν ωσ δοφλοι.
Το τοπίο ανάμεςα ςτο Χριςςό και τουσ Δελφοφσ είναι εντυπωςιακά ορεινό
και πανζμορφο και ρίξαμε μια απολαυςτικι κλεφτι ματιά ς’ ζνα τμιμα του
Κόλπου του Λεπάντο (Ναυπάκτου). Το χωριό Καςτρί, καταλαμβάνοντασ τθ
κζςθ τθσ ιερισ πόλθσ, ςτζκει ςε μια απόκρθμνθ τοποκεςία περιτριγυριςμζνθ
από επιβλθτικοφσ βράχουσ. Αποτελείται από ζνα αξιοκρινθτο ςφνολο
ερειπωμζνων καλυβιϊν και χαμόςπιτων από λάςπθ. Κάτω από ζνα επιβλθτικό
βράχο ςκιςμζνο ςτθν κορυφι ςε δυο αιχμθρζσ βραχοκορφζσ, κοντά ςτο χωριό,
βρίςκεται θ Καςταλία πθγι, μια ρομαντικι και αξιοπρόςεκτθ τοποκεςία.
Υπάρχει μια τετράγωνθ γοφρνα ι ταμιευτιρασ νεροφ με ςκαλοπάτια, που
οδθγοφν κάτω προσ αυτι, μια γζρικθ ςυκιά ςκιάηει τθ κζςθ με τα κλαδιά τθσ
και οι βράχοι καλφπτονται από κιςςό και μικρά καλερά φυτά. Αυτό, ςφμφωνα
με τουσ αρχαιοδίφεσ, ιταν το λουτρό τθσ Καςταλίασ, όπου θ Ρυκία ςυνικιηε
να πλζνει όλο τθσ το ςϊμα και ειδικότερα τα μαλλιά τθσ, προτοφ ςτακεί επάνω
ςτον τρίποδα. Υπάρχουν μερικά κραφςματα μαρμάρου διαςκορπιςμζνα
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Όταν τα αγάλματα είδαν ξανά το φϊσ.

παντοφ, και πίςω από το Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ, οριςμζνα πζτρινα
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κεμζλια κεωροφνται ότι είναι κατάλοιπα του Γυμναςίου.
Στθν κορυφι τθσ ανθφορικισ περιοχισ, πίςω από το Καςτρί, βρίςκονται τα
υπολείμματα του Σταδίου, πολλά από λαξευμζνα ςτο βράχο κακίςματα
υπάρχουν ακόμα.
Κοντά ςτο Μοναςτιρι του Ρροφιτθ Θλία υπάρχουν δυο τεράςτια τεμάχια
ενόσ επιςτφλιου από παριανό μάρμαρο. Αυτά μαηί με τα κεμζλια ενόσ κτθρίου,
κεωρείται ότι οριοκετοφν τθ κζςθ ενόσ από τουσ κυριότερουσ ναοφσ τθσ
αρχαίασ ιερισ πόλθσ των Δελφϊν.
Κοντά ςε μια κρινθ και μια εκκλθςία, που ονομάηεται Άγιοσ Νικόλαοσ,
υπάρχει ζνα τμιμα μιασ αρχαίασ ελλθνικισ επιγραφισ πάνω ςε ζνα τεμάχιο
από λευκό μάρμαρο, και πάνω ςε ζναν από τουσ ςτφλουσ ςτο εςωτερικό τθσ
εκκλθςίασ υπάρχει ακόμα μια, μεγάλου μικουσ.
Σε απόςταςθ περίπου τριϊν ωρϊν δρόμο από Δελφοφσ βρίςκεται το χωριό
τθσ Αράχοβασ, απ’ όπου μπορεί να γίνει θ εκμίςκωςθ μουλαριϊν και οδθγϊν,
για τθν ανάβαςθ ςτθν κορυφι του Ραρναςςοφ.
Το τοπίο είναι πολφ επιβλθτικό και παντοφ γφρω από τθν Αράχοβα
βρίςκονται αμπζλια ςε πλατϊματα, που υψϊνονται το ζνα πάνω από το άλλο.
Αν και επικυμοφςαμε ςφόδρα τθν ανάβαςθ του Ραρναςςοφ, ο καιρόσ ιταν
τόςο δυςμενισ και υπιρξε τόςο χιόνι πάνω ςτο βουνό, που υποχρεωκικαμε
να εγκαταλείψουμε το ςχζδιο.
Από τθν Αράχοβα προσ τθν κορυφι είναι περίπου τζςςερισ ϊρεσ ανάβαςθ,
ςε μερικά μζρθ πολφ απόκρθμνθ, και θ κζα εκεί εκτεινόμενθ από τον
Κορινκιακό Κόλπο ζωσ τισ πεδιάδεσ τθσ Κεςςαλίασ και τα βουνά τθσ Ελλάδασ,
λζγεται ότι είναι εξαιρετικά μεγαλειϊδθσ. Ρζντε (5) μ.μ. επιςτρζψαμε και
περάςαμε τθ νφκτα ςτο καράβι.
27θ Απριλίου, 6θ π.μ. Ο άνεμοσ ζχει πζςει, τα πυκνά μαφρα ςφννεφα ζφυγαν
και επικρατεί απόλυτθ νθνεμία. Οι άντρεσ μασ ξεκίνθςαν πριν δυο ϊρεσ με μια
απαλι αφρα και από τότε κωπθλατοφν. Απομακρυνόμαςτε από τθν ξθρά προσ
το μζςο του Κόλπου (Κορινκιακοφ).
Πλθ θ ανατολι ζχει πορφυρι ανταφγεια, και ςτα βόρεια θ χιονιςμζνθ
κορυφι του Ραρναςςοφ, ψθλά πάνω από τα άλλα βουνά, φωτίηεται ιδθ από
τισ πρϊτεσ ακτίνεσ του ιλιου.
Τι μεγαλειϊδθσ πανοραμικι κζα των βουνϊν! Και πόςο γαλινια και
όμορφθ είναι θ απζραντθ επιφάνεια νεροφ ολόγυρα, και πόςο μοναχικι! Οφτε
μια βάρκα οφτε μια ηωντανι παρουςία οφτε ακόμα κάποιο πουλί εν όψει, οφτε
ζνασ ιχοσ, πζρα από το ιπιο πλατάγιςμα των κουπιϊν μασ.
Δεν υπιρξα ποτζ μάρτυρασ μιασ τζτοιασ ςκθνισ τόςο υπερβολικισ γαλινθσ,
τζτοιασ ωραιότθτασ και τζτοιασ θρεμίασ, είναι ςχεδόν μαγικι - χκεσ ο Κόλποσ
φοφςκωνε από ςκοτεινζσ τρικυμιϊδεισ μάηεσ κυμάτων με αφρϊδεισ κορυφζσ,
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τα μαφρα ςφννεφα καταδίωκαν το ζνα το άλλο κατά μικοσ του ουρανοφ και ο
άνεμοσ οφρλιαηε και ςφφριηε τρομακτικά ανάμεςα ςτα ξάρτια μασ. Τϊρα
επικρατεί νεκρικι γαλινθ.
“ Τόςο παγερά ευχάριςτα, τόςο μοιραία όμορφα
Ξεκινιςαμε, γιατί θ ψυχι εκεί οφείλει.”

Δελφοί (Αϋ όψθ).

Δελφοί (Βϋ όψθ).
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46. VLADIMIR DAVIDOFF
Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο ϊςοσ Vladimir Davidoff (1809 - 1882), νομομακισ και λόγιοσ, με
ιδιαίτερθ αγάπθ για τισ καλζσ τζχνεσ και τθν αρχιτεκτονικι, ιταν ζνασ
ευαίςκθτοσ ςτοχαςτισ. Είχε μεγαλϊςει ςε ζνα περιβάλλον ϊςων
διανοουμζνων με φιλελεφκερεσ απόψεισ. Από τθν πλευρά τθσ μθτζρασ του
καταγόταν από τθν οικογζνεια των Ορλϊφ. Το 1855, επειδι δεν υπιρχαν
άνδρεσ απόγονοι τθσ οικογζνειασ Ορλϊφ, ο Τςάροσ Αλζξανδροσ Βϋ του ζδωςε
το όνομα Ορλϊφ - Νταβίντωφ μαηί με τον τίτλο του πρίγκιπα.
Από πολφ μικρόσ είχε τθν ευκαιρία να ταξιδζψει ςτθν Ευρϊπθ, μάλιςτα ςτα
παιδικά του χρόνια ζηθςε για ζνα διάςτθμα ςτθν Λταλία από το 1814 ζωσ το
1821. Πταν επζςτρεψε ςτθ ωςία ζμεινε ςτθν αρχι ςτο κτιμα τθσ οικογζνειασ
τθ μθτζρασ του ςτθν Οτράντα, κοντά ςτθ Μόςχα, μαηί με τον παπποφ του, τον
πρίγκιπα Βλαδίμθρο Ορλϊφ, διακεκριμζνο μακθματικό τθσ εποχισ του, που
είχε ςυνδεκεί με πολλοφσ εκπροςϊπουσ του γαλλικοφ Διαφωτιςμοφ, όπωσ το
Rousseau, τον Diderot, τον D' Alembert και το Mirabeau.
Αργότερα ο Davidoff, μετά από ςφντομεσ ςπουδζσ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ
Μόςχασ, πιγε ςτο Εδιμβοφργο όπου ςποφδαςε νομικά. Ζμεινε επίςθσ για λίγο
διάςτθμα ςτθ Γαλλία και Γερμανία, για τθν εκμάκθςθ των αντίςτοιχων
γλωςςϊν. Το 1835, ςε θλικία 26 ετϊν, και ενϊ βριςκόταν ςτθ ϊμθ ςε μια
αποςτολι τθσ ωςικισ κυβζρνθςθσ, αποφάςιςε να εκπλθρϊςει ζνα νεανικό
του όνειρο, να επιςκεφτεί τθν Ελλάδα και τθ Μικρά Αςία.
Συνοδοιπόροι του ςε αυτό το ταξίδι ιςαν δυο ςυμπατριϊτεσ του, μζλθ τθσ
ωςικισ Ακαδθμίασ Καλϊν Τεχνϊν τθσ Αγίασ Ρετροφπολθσ, ο ηωγράφοσ
Κάρολοσ Μπρουλιϊφ και ο αρχιτζκτονασ Νικόλαοσ Εφίμωφ, κακϊσ και ζνασ
κλαςικόσ φιλόλογοσ, ο Ρρϊςςοσ Gustav Cramer. Σθμειωτζον ότι ο Κάρολοσ
Μπρουλιϊφ είναι εκείνοσ ο ηωγράφοσ που απακανάτιςε, με το πορτρζτο που
ζφτιαξε, τθ δεκαεξάχρονθ Ναταλία Γκοντςάροβα, μια από τισ ωραιότερεσ τότε
γυναίκεσ τθσ ωςίασ, τθ χρονιά του γάμου τθσ με το μεγαλφτερο ϊςο ποιθτι
Αλεξάντερ Ροφςκιν.
Πταν επζςτρεψε ςτθ ωςία, εργάςτθκε για ζνα διάςτθμα από το 1848 ζωσ
το 1852 ωσ δικαςτισ ςτθν αγία Ρετροφπολθ. Αςχολικθκε κυρίωσ με τθν
ανακεϊρθςθ τθσ νομοκεςίασ, ακόμα μερίμνθςε για τθν ανζγερςθ εκκλθςιϊν,
ςχολείων και νοςοκομείων. Το ζργο του και οι επιςτθμονικζσ του γνϊςεισ
εκτιμικθκαν ιδιαιτζρωσ, και γι’ αυτό ανακθρφχτθκε μζλοσ τθσ ωςικισ
Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν.
χόλια
Ο Davidoff ζφταςε ςτισ 13 Λουνίου (με το παλιό θμερολόγιο) του 1835 ςτθ
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Σκάλα τθσ Άμφιςςασ, που αργότερα πιρε το όνομα Λτζα.
Θ πρϊτθ του ζκπλθξθ προζρχεται από τισ καμιλεσ που αντικρίηει ςτο
λιμάνι, οι οποίεσ εκτελοφςαν τοπικζσ μεταφορζσ. Πμωσ αυτόσ και θ παρζα του,
προκειμζνου να ανεβοφν ςτουσ Δελφοφσ, μπλζκουν με τουσ μουλαράδεσ, τα
μουλάρια των οποίων μιςκϊνουν τελικϊσ μζχρι τθ Κιβα μετά από εκβιαςτικό
παηάρι.
Του αφινει καλι εντφπωςθ και ο κάμποσ τθσ Άμφιςςασ και το Χριςςό. Πταν
όμωσ πλθςιάηει ςτουσ Δελφοφσ, αρχίηει ο ενκουςιαςμόσ και ο ςτοχαςμόσ.
Ζχει ωσ οδθγό του τισ ταξιδιωτικζσ αναφορζσ του Chandler και Gell.
Ρροςπακεί να εντοπίςει τισ πιο ςθμαντικζσ κζςεισ του αρχαιολογικοφ χϊρου,
κάνοντασ τισ απαραίτθτεσ ςυςχετίςεισ. Σίγουροσ είναι μόνο για το αρχαίο
Στάδιο, για τθν Καςταλία Ρθγι και για όςα βρίςκονται κοντά ςτο Μοναςτιρι
τθσ Ραναγίασ.
Ο Davidoff κζλει να κρατιςει για πάντα τθν εικόνα του Δελφικοφ χϊρου, γι
αυτό ανεβαίνει με το φίλο του Μπρουλιϊφ ςτο Στάδιο, ϊςτε ο ηωγράφοσ από
εκεί με τθ βοικεια του χρωςτιρα του να απεικονίςει το ιερό τοπίο.
Φαίνεται ευχαριςτθμζνοσ από τθ φιλοξενία του Δελφιϊτθ οικοδεςπότθ, τον
οποίο χαρακτθρίηει άνκρωπο αρκετά μορφωμζνο, παρότι είναι γεωργόσ, που
κζλει να διευρφνει τισ γνϊςεισ του για τθν ζνδοξθ Δελφικι γθ και ζχει
ευαιςκθςίεσ για τα πολιτικά πράγματα τθσ πατρίδασ του.
Μζςα από τισ αναφορζσ του καταλαβαίνεισ ότι αυτόσ και θ ομάδα του
επιςκζφτθκαν τουσ Δελφοφσ με ευλάβεια και καυμαςμό, με δίψα να
γνωρίςουν, όςο γινόταν καλφτερα, τον ιερό αυτό τόπο. Οι εντυπϊςεισ και
ςτοχαςμοί που καταγράφονται, είναι αξιόλογοι και ενδιαφζροντεσ.
Τθν άλλθ μζρα το πρωί αναχωροφν από τουσ Δελφοφσ με ανατολικι
κατεφκυνςθ, περνοφν πάνω από τθν Αράχοβα, ζχοντασ ςιμά τουσ τουσ
πρόποδεσ του Ραρναςςοφ, ςε μια διαδρομι γραφικι και ενδιαφζρουςα, όπωσ
τθν χαρακτθρίηει, και φτάνουν ςτο Ηεμενό (κωμόπολθ το λζει, ίςωσ εξαιτίασ
κάποιων Αραχοβίτικων καλυβιϊν, που κα υπιρχαν τότε εκεί).
Δίπλα ςτθ υπάρχουςα βρφςθ ξεκουράηονται για λίγεσ ϊρεσ από τθ ηζςτθ
του καλοκαιριοφ, γευματίηουν ελαφρά και ςυνεχίηουν το δρόμο τουσ μζςω τθσ
Σχιςτισ οδοφ ανατολικά για Λιβαδειά. Ρριν το Ηεμενό διακρίνει ερείπια
αρχαίων κτιςμάτων και αναρωτιζται μιπωσ είναι το κάςτρο τθσ Ράνιασ (Castro
of Panies), όπωσ το είχε ονομάςει ο Άγγλοσ περιθγθτισ Gell. Ρρόκειται μάλλον
για τθ κζςθ Ραλιόκαςτρο.
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Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Ταξιδιωτικζσ Σημειώςεισ από τα Ιόνια Νηςιά, την Ελλάδα, τη Μικρά
Αςία και την Τουρκία ςτα 1835”, Vladimir Davidoff,
Ζκδοςθ 1839-1840 Ρωςία, Μεταφραςμζνθ (ςτα Ελλθνικά) επανζκδοςθ
Εμπορικισ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, Ακινα 2004.
κάλα, Παραςκευι 13/25 Ιουνίου
*…+ Πταν βγικαμε ςτθ ςτεριά, βρικαμε αρκετι κίνθςθ και άρχιςα αμζςωσ
να ςυγκεντρϊνω πλθροφορίεσ για το πϊσ κα ςυνεχίηαμε το ταξίδι μασ.
Μερικζσ καμιλεσ, που κουβαλοφςαν τα φορτία ςτο λιμάνι, ζδιναν
ανατολίτικο χρϊμα. Φαινόταν ότι πλθςιάηαμε ςιγά - ςιγά ς’ εκείνα τα μζρθ,
όπου το υπομονετικό αυτό ηϊο, που τόςο εφςτοχα ονομάςτθκε ςτα αραβικά
«καράβι τθσ εριμου», αποτελεί ςίγουρο μζςο επικοινωνίασ - ζςτω και
αργοκίνθτο - μεταξφ διαφόρων απομακρυςμζνων χωρϊν.
Ξεκινιςαμε μόλισ κατά τισ δζκα το πρωί. Σ’ αυτά τα μζρθ οι προετοιμαςίεσ
για το ταξίδι γίνονται χωρίσ βιαςφνθ. Εκτόσ αυτοφ, οι οδθγοί είναι πολφ πιο
πονθροί και άπλθςτοι απ’ ό,τι ςτο Μοριά. Μασ κράτθςαν πολλι ϊρα για να
ανεβάςουν τθν τιμι για τα μουλάρια. Τουσ προςζλαβα μζχρι τθ Κιβα, με τον
όρο να μασ πάνε εκεί μζςω Δελφϊν, Χαιρϊνειασ και Λιβαδειάσ.
Οι όγκοι του Ραρναςςοφ πρόβαλλαν για πρϊτθ φορά μπροςτά μασ λίγο
μετά τθν αναχϊρθςθ από το λιμάνι. Διαςχίςαμε μια πανζμορφθ πεδιάδα, που
πρζπει να αντιςτοιχεί ςτο αρχαίο Κριςςαίον πεδίον. Είναι όλο χωράφια και
ωραία ελαιόδεντρα. Από εδϊ ανοίγεται θ κζα μιασ κοιλάδασ, εκεί όπου ο
ποταμόσ Ρλειςτόσ περνάει ανάμεςα ςτον Ραρναςςό και τθν Κίρφι. Θ ςθμερινι
Κρίςςα είναι ζνα κεφαλοχϊρι που, ςε ςφγκριςθ με τα μοραΐτικα χωριά, δίνει
τθν εντφπωςθ ευθμεροφντοσ τόπου.
Στα ανατολικό άκρο τθσ φαίνεται ζνα φψωμα - μοιάηει να ζχει εξομαλυνκεί
με τεχνικά μζςα - όπου ςϊηονται τα ερείπια μιασ εκκλθςίασ. Ο Dr. Cramer
πιςτεφει ότι εκεί βριςκόταν θ αρχαία πόλθ και κζτει το ερϊτθμα: «Μιπωσ εδϊ
είναι ο τόποσ όπου τελοφνταν τα Πφκια;».
Από το ςθμείο αυτό ο δρόμοσ ανθφορίηει προσ τον Ραρναςςό. Δεξιά μασ
παρατθριςαμε λείψανα αρχαίων κεμελίων από τεράςτιουσ ογκόλικουσ.
Συνεχίηοντασ τθν ανάβαςθ για μια περίπου ϊρα, είδαμε τουσ πρϊτουσ
λαξευτοφσ τάφουσ ςτθν πλαγιά του Ραρναςςοφ, που βλζπει προσ τθν κοιλάδα
του Ρλειςτοφ και κρφβει τουσ Δελφοφσ από τουσ ταξιδιϊτεσ.
Είναι τάφοι διαφόρων μεγεκϊν. Ο πιο μικρόσ φαίνεται να χωράει δυο
ςαρκοφάγουσ. Σε μια από τισ πιο ευρφχωρεσ ςπθλιζσ είδαμε ίχνθ
τοιχογραφιϊν, που από τθν τεχνοτροπία τουσ είναι πικανότερο να ανικουν
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Η Παρναςςία Νάπθ με ρωςικι ματιά.

ςτθ ρωμαϊκι παρά τθν ελλθνικι εποχι: πρόκειται για διακοςμθτικά κζματα
πομπθϊανοφ ρυκμοφ. Θ κζα τθσ ιερισ κοιλάδασ, όταν τθν πρωτοαντικρίηεισ,
είναι όντωσ μεγαλόπρεπθ.
Οι ςυνταξιδιϊτεσ μου παρατιρθςαν πόςο πιςτι και εντυπωςιακι είναι θ
περιγραφι τθσ από το Στράβωνα. Μοιάηει θ κοιλάδα αυτι με μεγάλο κζατρο,
που το κοίλον του κατεβαίνει από τον Ραρναςςό ςτον Ρλειςτό, ενϊ θ ςκθνι
απλϊνεται ςτθ μακρινι κορυφι τθσ Κίρφεωσ.
Οι απότομοι, ςαν τοίχοι, όγκοι του Ραρναςςοφ είναι εξαιρετικά
εντυπωςιακοί. Χωρίηονται ςτα δυο από μια μεγάλθ χαράδρα που φκάνει μζχρι
και τθν Καςταλία πθγι. Αυτζσ οι δυο κορυφζσ, που ζδωςαν ςτον Ραρναςςό
τθν ονομαςία «δικόρυφοσ» δεν είναι οι πιο ψθλζσ. Ωςτόςο, κακϊσ ανεβαίνουν
απότομα από τθν κοιλάδα των Δελφϊν, κρφβουν με τον όγκο τουσ τα
ψθλότερα μζρθ του βουνοφ.
Το περίγραμμα αυτισ τθσ ζνδοξθσ κοιλάδασ είναι αυςτθρό, παρόλο που
ςτο εςωτερικό τθσ φαίνεται να υπάρχουν κάποιεσ καλλιζργειεσ. Το φυςικό
περιβάλλον ταιριάηει απόλυτα με το πρϊτο μαντείο τθσ αρχαιότθτασ.
Αποπνζει κρθςκευτικότθτα αλλά και μυςτικιςμό.
Θ θμζρα ιταν ςκοτεινι και ο ουρανόσ ςυννεφιαςμζνοσ. Οι αετοί - μζτρθςα
ζξθ - πετοφςαν ηυγιςμζνοι ςτον αζρα πάνω από τουσ δυο βράχουσ του
Ραρναςςοφ. Άφθςα το δρόμο και ανζβθκα μαηί με τον Μπριουλϊφ ςτο βουνό
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για να βροφμε τα ερείπια του ναοφ. Οι ταξιδιωτικζσ οδθγίεσ του Gell μασ
παραπλάνθςαν. Ταλαιπωρθκικαμε πθγαίνοντασ πάνω - κάτω για να βροφμε
τα ςθμεία που εκείνοσ εντόπιςε.
Στο τζλοσ, παρατιςαμε το βιβλίο και πιραμε τθν απόφαςθ να βαδίηουμε
ςφμφωνα με τισ δικζσ μασ παρατθριςεισ. Ροια να ιταν τα αιςκιματα των
προςκυνθτϊν, όταν θ Ρυκία εμφανιηόταν μπροςτά τουσ από το ψθλό
περιςτφλιο και ανάγγελλε ότι ο μελλοντικόσ πόλεμοσ κα ιταν ευλογθμζνοσ
από τουσ κεοφσ ι ότι οι κεοί οργιςμζνοι κα ζςτελναν λιμό, επιδθμίεσ και
κάνατο ςτουσ αχάριςτουσ λαοφσ που τουσ είχαν παραμελιςει;
Το ςχζδιο του Μπριουλϊφ το κεωρϊ πολφτιμο, γιατί δίνει μια γενικι
εικόνα αυτισ τθσ περιοχισ. Κα μου κυμίηει επίςθσ το ςυννεφιαςμζνο καιρό
κάτω από τον οποίο τθν είδαμε. Το ςθμείο απ’ όπου ςχεδιάςτθκε βρίςκεται
κοντά ςτα εκτεταμζνα μαρμάρινα ερείπια, που ςτθν αρχι τα κεωριςαμε ωσ
λείψανα του ναοφ, επειδι βρίςκονται ςε φψωμα που πολφ κα ταίριαηε ς’ ζνα
μεγαλόπρεπο κτιριο. Ωςτόςο, ςφμφωνα με βάςιμεσ παρατθριςεισ
προγενζςτερων ταξιδιωτϊν, δεν βριςκόταν εδϊ ο ναόσ αλλά το Στάδιο, που το
είχε επενδφςει με πεντελικό μάρμαρο ο Θρϊδθσ ο Αττικόσ.
Θ καλφβα που φαίνεται ςτο ςχζδιο δεξιά, πίςω από το δρόμο, είναι θ
ςφγχρονθ εκκλθςία του Ρροφιτθ Θλία. Κλείνει από τθν πλευρά αυτι τθν
κοιλάδα και βρίςκεται δίπλα ςτουσ λαξευτοφσ τάφουσ που ανζφερα
προθγουμζνωσ. Ρεριβάλλεται από πολλοφσ αρχαίουσ τοίχουσ και από
αρχιτεκτονικά λείψανα, μζςα ςτα οποία ζχουν φτιάξει ζνα αλϊνι.
Ο δρόμοσ απ’ αυτι τθ φτωχικι εκκλθςία πθγαίνει ςτο χωριό Καςτρί, που
ςθμειϊνεται ςτο ςχζδιο ςτθν πλαγιά του βουνοφ, ςτα ριηά ενόσ βράχου. Κατά
πάςα πικανότθτα βριςκόταν εδϊ ο ναόσ και το μαντείο του Απόλλωνα. Στο
ςυμπζραςμα αυτό μασ οδθγοφν τα παρακάτω ςτοιχεία. Καταρχάσ, ο ναόσ κα
ζπρεπε να βρίςκεται δίπλα ςτθν Καςταλία πθγι, αφοφ θ Ρυκία ζλουηε εκεί τα
μαλλιά τθσ πριν ανεβεί ςτο κεϊκό τρίποδα, και ζφκανε ςτθν πθγι από το
υπόγειο πζραςμα, που μάλλον δεν κα ιταν πολφ μακρφ. Δεφτερον, ςφμφωνα
με τθν περιγραφι του Ραυςανία, θ Καςςοτίδα πθγι πιγαηε πίςω από το ναό.
Σιμερα ςτθ μζςθ του χωριοφ αναβλφηει πθγι με δροςερό νερό, γεγονόσ
που δεν κα είχε ιδιαίτερθ ςθμαςία, αν δεν βρίςκονταν ςτον ίδιο χϊρο πολλά
λείψανα κτθρίων και επιγραφζσ.
Πλο το πλακόςτρωτο του χωριοφ, κακϊσ και οι τοίχοι του Μοναςτθριοφ και
των ςπιτιϊν είναι κτιςμζνοι με μάρμαρα απ’ αυτά τα μνθμεία τθσ αρχαιότθτασ.
Τι περίεργθ τφχθ! Επιγραφζσ ςφγχρονεσ τθσ βουλισ των Αμφικτιόνων, τθσ πιο
επίςθμθσ απ’ όλεσ τισ ελλθνικζσ πόλεισ και τισ ελλθνικζσ ομοςπονδίεσ, που
αποφάςιηε άλλοτε για τισ τφχεσ ολόκλθρθσ τθσ Ελλάδασ, βρίςκονται τϊρα ςε
πλακόςτρωτα και ςε τοίχουσ ανκρϊπων, που μόλισ και μετά βίασ ξζρουν να
διαβάηουν! Αλλά δεν αξίηει να ςτεκόμαςτε ςε τζτοιου είδουσ ςκζψεισ, που
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άκελα ςου ζρχονται ςτο νου. Καλφτερα να ςυνεχίςουμε να μιλάμε για τα
μνθμεία που δεν ζχουν ακόμα τελείωσ εξαφανιςτεί. Ωσ προσ τθν Καςταλία
πθγι, επειδι δεν είναι δθμιοφργθμα του ανκρϊπου αλλά τθσ φφςθσ, κα
παραμείνει ηωντανι ςτουσ αιϊνεσ. Ευτυχϊσ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
πρόκειται για τθν πθγι τθ γνωςτι με τθν ίδια ονομαςία ςτθν αρχαιότθτα.
Θ περιγραφι τθσ είναι τόςο λεπτομερισ που αναγνωρίηεται πολφ εφκολα.
Το νερό τθσ Καςταλίασ, διάφανο και δροςερό, κατεβαίνει από τον Ραρναςςό
από μια μεγάλθ χαράδρα. Αν μπει κανείσ ς’ αυτι τθ χαράδρα, μπορεί να δει
και τθ μεγάλθ ςπθλιά που χρθςίμευε πικανόν ςτθν Ρυκία ωσ τόποσ κακαρμοφ,
πριν πάει από τθν υπόγεια ςιραγγα ςτο ναό. Μχνθ λαξευμζνων ςκαλοπατιϊν
φαίνονται ακόμα και τϊρα.
Ο Chandler πιςτεφει ότι τα κτίςματα και τα άνδθρα, που τα ερείπιά τουσ
περιβάλλουν τθ ςφγχρονθ εκκλθςία του Ρροφιτθ Θλία, βρίςκονταν μζςα ςτον
περίβολο του ναοφ. Αυτι όμωσ θ άποψθ του Chandler μου φαίνεται απίκανθ.
Πλα αυτά τα κτίςματα δεν βρίςκονται πιο κοντά ςτο χϊρο που κατείχε ο ναόσ
από ό,τι το Στάδιο, που από τθ μαρτυρία του Ραυςανία γνωρίηουμε ότι
βριςκόταν ζξω απ’ αυτόν τον περίβολο.
Μετά τθ βραδινι μασ ςυηιτθςθ, όπου ο κακζνασ από τθν παρζα εξζφραηε
τθ γνϊμθ του, ςυμφωνιςαμε με τθν άποψθ του Dr. Cramer ςτα εξισ ςθμεία,
που τα καταγράφω ςτο θμερολόγιό μου: Ο λεγόμενοσ «Κόμβλοσ», ςωρόσ από
πζτρεσ εν μζρει κτιςμζνεσ και εν μζρει ςτοιβαγμζνεσ, δεν είναι ο τάφοσ του
Ρφρρου, όπωσ πιςτεφουν. Και τοφτο γιατί ο περίβολοσ που περιζκλειε το ναό,
το περιτείχιςμα δθλαδι, δεν μποροφςε να φκάνει ζωσ εκεί, όπωσ μαρτυρεί θ
φράςθ του Ραυςανία : «Ακόμα και το Στάδιο βριςκόταν ζξω απ’ αυτόν».
Τα ςίγουρα ςθμεία, ςτα οποία μπορεί να βαςιςτεί θ τοπογραφία των
Δελφϊν, είναι το Στάδιο, που αναγνωρίηεται ςαφζςτατα από τα λείψανά του,
θ Καςταλία πθγι και ο χϊροσ κοντά ςτο Μοναςτιρι, αξιοςθμείωτοσ λόγω των
πολλϊν αξιόλογων αρχιτεκτονικϊν λειψάνων. Κα μποροφςαμε αςφαλϊσ να
αφιερϊςουμε εκεί πολφ χρόνο πριν εξαντλιςουμε όλο το υλικό που
ενδιαφζρει τουσ αρχαιοδίφεσ.
Το ςπίτι όπου μείναμε είναι αρκετά καλό και ο οικοδεςπότθσ μασ, ζςτω και
αν ανικει ςτθν αγροτικι τάξθ, είναι αρκετά μορφωμζνοσ και ζχει δίψα να
διευρφνει τον κφκλο των γνϊςεϊν του, κυρίωσ ςε ό,τι αφορά τθν τοπογραφία
τθσ ιδιαίτερθσ πατρίδασ του. Δείχνει τισ επιγραφζσ, ενδιαφζρεται για βιβλία με
περιγραφζσ αυτοφ του τόπου και καταγράφει με ζνα φτερό αετοφ τισ
παρατθριςεισ των περιθγθτϊν και τα ονόματά τουσ. Ενϊ ο πολφτιμοσ
Δθμιτρθσ μου φρόντιηε να μασ φτιάξουν το τςάι που πίνουμε πάντα μετά το
ςυνθκιςμζνο δείπνο μασ - αρνί ι κοτόπουλο - ο οικοδεςπότθσ μάσ ζδειξε τθ
διακιρυξθ που εξζδωςε ο βαςιλιάσ τθν θμζρα τθσ ενθλικίωςισ του.
Διάβαςε με ευχαρίςτθςθ και με κάποια περθφάνια όλεσ τισ υποςχζςεισ,
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που αφοροφςαν τθν προϊκθςθ του εμπορίου και τθσ βιομθχανίασ. Του άρεςε
ιδιαιτζρωσ το ότι υποςχόταν να προςτατεφει τθν ελλθνικι πίςτθ, κακϊσ και το
ότι κα τθν ομολογοφν και οι διάδοχοί του. Διζκοπτε τθν ανάγνωςι του,
ρωτϊντασ αν αυτό είναι καλό, και φϊναηε «Καλό! Όκων! Ζιτω ο Όκων!». Ζτςι
τελειϊςαμε τθ βραδιά μασ ςτουσ Δελφοφσ, τόπο τόςο επίςθμο και ςθμαντικό,
που οι Ζλλθνεσ τον ονόμαηαν ομφαλό τθσ γθσ.
Και πράγματι, μολονότι θ Αμφικτιονία δεν κυβερνάει πλζον τον πιο
καλλιεργθμζνο απ’ όλουσ τουσ λαοφσ, παρζμεινε εδϊ κάτι ςπουδαίο και
μεγαλοπρεπζσ, ςαν τουσ τελευταίουσ ιχουσ του οργάνου ςτισ κακολικζσ
εκκλθςίεσ μετά το ςβιςιμο τθσ μελωδίασ. Ακριβϊσ τότε είναι θ πιο
κατανυκτικι ςτιγμι. Κάτω από τουσ ευμεγζκεισ κόλουσ του ναοφ ζρχεται και
βαςιλεφει θ ςιωπι. Ο κακζνασ, χωρίσ να τον απαςχολεί πια θ λειτουργία,
μπορεί, ακολουκϊντασ αυκόρμθτα το ςκίρτθμα τθσ πονεμζνθσ ψυχισ του, να
ςτείλει ςτον ουρανό τθν προςευχι του.
Κυριακι, 14/26
Ξεκινιςαμε νωρίσ το πρωί. Λίγο μετά τθν αναχϊρθςι μασ από το χωριό,
ζχοντασ ακόμα μπροςτά μασ τθ μικρι εκκλθςία του Αγίου Λωάννθ, περάςαμε
δίπλα ςτθν Καςταλία πθγι. Δεν νομίηω να υπιρξε κανζνασ από μασ που να μθν
κατζβθκε από τθ δερμάτινθ ι τθν ξφλινθ ςζλα του, για να πιει - όςο το
επζτρεπε θ πρωινι ϊρα - από το δροςερό και διάφανο αυτό νερό, λίγο πιο
πάνω από το ςθμείο όπου οι γυναίκεσ ζπλεναν τα ροφχα.
Θ κζα τθσ ωραίασ αυτισ πθγισ προκαλεί ςυναιςκιματα κλίψθσ, γιατί όλοι
κα ικελαν να πάρουν απ’ εκεί δφναμθ ζμπνευςθσ, νιϊκουν όμωσ ότι δεν
μεταδίδεται θ δφναμθ αυτι ςτον κακζνα. Πλοι κα ικελαν να ζχουν το ςπάνιο,
παντοδφναμο δϊρο τθσ ποίθςθσ, για να κυριεφςουν τισ ψυχζσ των άλλων και
να τουσ μεταδίδουν τισ χαρζσ και τισ λφπεσ που μασ ςυνκλίβουν και αποηθτοφν
να απελευκερωκοφν, όπωσ το νερό τθσ πθγισ που ανοίγει δρόμο ανάμεςα ςτα
βράχια.
Μεγάλθ και ακάνατθ είναι θ δφναμθ του Ρινδάρου, του Μίλτωνα και του
Βφρωνα, που χάρθ ςτο ταλζντο τουσ και μόνον- χάριςμα τθσ φφςθσ εκφράηουν τισ επικυμίεσ και τθ κλίψθ τουσ και επθρεάηουν τισ καρδιζσ και τισ
τφχεσ όλων των γενεϊν! Υπάρχει, ωςτόςο, παρθγοριά για όςουσ δεν ζχουν
αυτό το χάριςμα. Αν και οι ίδιοι δεν καταφζρνουν να εκφράςουν όλο τον
πλοφτο των ςυναιςκθμάτων τουσ, δεν χάνουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν
τθν πεμπτουςία τθσ ποίθςθσ. Τα ςυναιςκιματα γίνονται ακόμα πιο δυνατά,
όταν δεν μποροφν να εκφραςτοφν.
Θ περιοχι αυτι, ςε ςχζςθ με τον Μοριά, είναι ςωςτά καλλιεργθμζνθ και με
ιδιαίτερθ φροντίδα. Κοντά ςτο Καςτρί υπάρχουν κυρίωσ ςιτθρά, ενϊ ςτο
βάκοσ τθσ ρεματιάσ ελαιόδεντρα. Ριο δυτικά (ανατολικά είναι το ςωςτό), μζχρι
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το χωριό Αράχοβα, φφονται κυρίωσ αμπζλια. Ο Ρλειςτόσ ρζει ςτο βάκοσ τθσ
χαράδρασ ανάμεςα ςτον Ραρναςςό - θ κορυφι του δεν φαίνεται από εδϊ - και
ςτθ μακρόςτενθ Κίρφι, πίςω από τθν οποία φαίνονται τα όρθ του Μοριά. Ζνα
απ’ αυτά, πιο ψθλό από τα άλλα και ενίοτε με χιόνια ςτισ κορυφζσ του,
βρίςκεται ςτθ κζςθ όπου ο χάρτθσ δείχνει τθν Κυλλινθ. Συγκρίνοντασ πάντωσ
τον χάρτθ του Lapie, που χρθςιμοποιοφμε ωσ οδθγό, με τισ παρατθριςεισ του
Dr. Cramer, βρίςκουμε ότι ο χάρτθσ δεν αποδίδει ςωςτά τθ γραμμι τθσ
Κίρφεωσ.
Λίγο μετά το μεγάλο χωριό Αράχοβα, που αφιςαμε δεξιά μασ, οι
καλλιζργειεσ εξαφανίηονται. Σε κάποια απόςταςθ από το χωριό (τζςςερα
βζρςτια) διακρίνονται ερείπια κτθρίων πάνω ς’ ζνα χαμθλό φψωμα, αριςτερά
από το δρόμο. Αντιςτοιχοφν ς’ αυτό που ο Gell ονόμαςε Castro of Panies. Δεν
είδαμε πολυγωνικά κεμζλια, δεν μποροφμε όμωσ να ιςχυριςτοφμε με
βεβαιότθτα ότι ποτζ δεν υπιρξαν.
Θ διαδρομι δίπλα ςτθν απότομθ πλαγιά του Ραρναςςοφ ιταν πολφ
γραφικι και ενδιαφζρουςα, όςο διαςχίηαμε τθν κοιλάδα των Δελφϊν μζςα
από τα βουνά, μόλισ όμωσ κατεβικαμε ςτθν πεδιάδα, το τοπίο ζγινε ανιαρό
και μονότονο.
Το μεςθμζρι ςταματιςαμε για να ξεκουραςτοφμε - απαραίτθτο με τθ ηζςτθ
που επικρατοφςε - δίπλα ςτθν πθγι ςτθν κωμόπολθ Ηεμενό. Ριραμε το
πρωινό μασ και κακίςαμε περίπου δυο ϊρεσ. Λίγο πιο πζρα φαίνονται τα ίχνθ
του δρόμου που άνοιξαν μζςα ςτον άγριο βράχο και ίςωσ γι αυτόν το λόγο τον
ονομάηουν «Σχιςτι». Σε πολλά ςθμεία του δρόμου διακρίνονται λείψανα
κακοφτιαγμζνα πλακόςτρωτου που διατθρικθκαν ίςωσ από τα αρχαία χρόνια.
Ζνα μικρό μονοπάτι ξεκινάει από εδϊ με κατεφκυνςθ προσ τθ Δαυλίδα.
Είναι θ «Τρίοδοσ» του Οιδίποδα. Επομζνωσ, ς’ αυτά τα μζρθ ςυνζβθ ζνα από
τα πιο περίεργα και ςυγκινθτικά γεγονότα που γνωρίηουμε.
Μερικοί τοποκετοφν τον τάφο του Λάιου, πατζρα του Οιδίποδα, κοντά ςτθν
κωμόπολθ Ηεμενό. Ο δρόμοσ κατεβαίνει ςιγά - ςιγά μζχρι τθν ευρφχωρθ
ελϊδθ κοιλάδα, που είναι ςχεδόν ακαλλιζργθτθ και κλιβερι, μια και δεν
υπάρχει καμία κίνθςθ οφτε άνκρωποι. Είναι θ κοιλάδα του Κθφιςοφ*…+
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47. HENRY CORNILLE
Βιογραφικά ςτοιχεία
Δεν βρζκθκαν διακζςιμα ςτοιχεία.
χόλια
Είναι κρίμα που δεν μπορζςαμε να ςυγκεντρϊςουμε κάποιεσ πλθροφορίεσ
για τον Henry Cornille, ζχουμε όμωσ ζνα ωραίο, παρότι ςφντομο, ταξιδιωτικό
του αφιγθμα από τθν περιοχι μασ. Ο Cornille ανζβθκε ςτουσ Δελφοφσ από το
μζροσ του Χριςςοφ. Θ περιγραφι του, όςο πλθςιάηει προσ τον ιερό χϊρο,
γίνεται πιο ποιθτικι και ζχει μια ρομαντικι απόχρωςθ. Δεν περιγράφει το
χωριό Καςτρί, δεν τον ενδιαφζρουν καν οι ςθμαντικζσ κζςεισ του
αρχαιολογικοφ χϊρου, όπωσ π. χ. θ Καςταλία πθγι. Στοχάηεται για τον ζνδοξο
αυτό τόπο ςυνολικά, παρατθρϊντασ αρχαιολογικζσ λεπτομζρειεσ από ταφικά
μνθμεία. Πταν όμωσ φτάςει ςτθν Αράχοβα θ διάκεςι του αλλάηει. Γίνεται πιο
ευχάριςτθ, αντικρίηοντασ τισ όμορφεσ Αραχοβιτοποφλεσ, που τον
περικυκλϊνουν και τον ρωτοφν αυκόρμθτα και επίμονα: ποιοσ είναι, από ποφ
ζρχεται, ποφ πάει. Ενκουςιάηεται και τισ παρομοιάηει ςαν κόρεσ των Μουςϊν,
που μόλισ εμφανίςτθκαν μπροςτά του ερχόμενεσ από τον Ραρναςςό.
Ρεριγράφει το όμορφο παρουςιαςτικό τουσ, τισ φορεςιζσ τουσ και κυρίωσ, με
πολφ χιοφμορ, το ζκιμό τουσ να ςτολίηουν τισ πλοφςιεσ κοτςίδεσ τουσ με
φλουριά.
Είναι εφπιςτοσ ςε ό,τι του λζνε. Ρράγματι, θ πλθροφορία που καταγράφει
ότι οι άντρεσ του χωριοφ λείπουν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, επειδι τάχα
είναι ψαράδεσ και ναφτεσ ςτθν κοντινι κάλαςςα, δεν πρζπει είναι προϊόν τθσ
φανταςίασ του. Φαίνεται ότι, όταν ο ίδιοσ δεν είδε άντρεσ ςτο χωριό και
ρϊτθςε ςχετικά, οι κοπελιζσ δεν κζλθςαν να μιλιςουν για πρόβατα και
κτιματα και κα ανζφεραν πιο ευγενείσ αςχολίεσ των Αραχοβιτϊν. Είναι επίςθσ
πολφ ςθμαντικι θ πλθροφορία του ςχετικά με το ζκιμο του αγωνίςματοσ
δρόμου ςτθν ανθφόρα του πεδίου μάχθσ τθσ Αράχοβασ, και το ζπακλο με τα
αρνιά. Δείχνει πόςο παλιζσ είναι οι καταβολζσ του αγωνιςτικοφ μζρουσ του
Ρανθγυριοφ τθσ Αράχοβασ. Ανεβαίνει χωρίσ να χάςει καιρό ςτον Ραρναςςό,
όμωσ οι καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν τον εμποδίηουν να κατακτιςει τθ
Λιάκουρα και να καυμάςει το τοπίο. Επιςτρζφει κατάκοποσ το βράδυ ςτθ
Αράχοβα και εκεί νιϊκει επιτζλουσ ηεςταςιά και περιποίθςθ. Τθν άλλθ μζρα
ςτο δρόμο του για τθ Λιβαδειά ατενίηει τθν Κωπαΐδα από ψθλά ςαν κάλαςςα
λόγω τθσ επικρατοφςασ ομίχλθσ.
Οι περιγραφζσ από το ςκθνικό του καιροφ πάνω ςτο Ραρναςςό και κατά
τθν κατάβαςι του προσ τθν Κωπαΐδα είναι πολφ ποιθτικζσ και ενδιαφζρουςεσ.
Μςωσ είναι ο μόνοσ από όλουσ τουσ ξζνουσ περιθγθτζσ που ζχει περιγράψει
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τόςο όμορφα τα καιρικά φαινόμενα ςτθν παρναςςίδα γθ.
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Souvenirs d' Orient”,
Henri Cornille, Paris 1836.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.Σα ερείπια των Δελφών. Ο Καραϊςκάκθσ. Η Αράχοβα, το χωρίο
με τισ όμορφεσ γυναίκεσ. Η προίκα κρεμαςμζνθ ςτα μαλλιά. Η ανάβαςθ του
Παρναςςοφ. Οπταςίεσ ςτα βουνά. Λιβαδειά *…+ Μαρακώνασ.
Σε λίγθ απόςταςθ, ςυναντάμε το χωριό Χριςςό και ςε λίγο φτάνουμε ςτουσ
Δελφοφσ, το ςθμερινό Καςτρί. Ροτζ καμιά πιο μεγαλοπρεπισ φφςθ δεν ζχει
προςφζρει το μυςτιριό τθσ ςτισ προφθτείεσ των χρθςμϊν. Οι ναοί
καταςτράφθκαν, αλλά αυτοί οι ογκόλικοι από γκρίηα και μπλε πζτρα κράτθςαν
το ςθμάδι του ανκρϊπινου χεριοφ. Ανακαλφπτουμε εδϊ κι εκεί κζςεισ και
κοιλϊματα που δεν ζχουν πια οφτε αγάλματα. Είδα μια τετραγωνικι ςάλα,
λαξευμζνθ ςτο βράχο. Ιταν ςτολιςμζνθ με ζνα φαρδφ πάγκο και οι τοίχοι τθσ
ενϊνονταν επάνω ςαν γοτκικόσ κόλοσ. Βγαίνοντασ απ’ αυτιν τθ ςπθλιά,
κατεβαίνουμε από ζνα δφςβατο μονοπάτι, προσ ζνα υπόγειο υδραγωγείο με
νερά, που κυλοφν πίςω από το βράχο. Κοντά, αντιλιφκθκα ζνα ςπαςμζνο
άγαλμα. Αναπαριςτοφςε μια γυναίκα, που κοιμόταν επάνω ς’ ζνα μαξιλάρι.
Χωρίσ αμφιβολία, ιταν τοποκετθμζνθ πάνω ςτο κάλυμμα ενόσ τάφου, άψυχθ
εικόνα τθσ νεκρισ, τθσ οποίασ ςκζπαηε τθν τζφρα. Δεν ςπατάλθςα τισ δυνάμεισ
μου ςε εικαςίεσ πάνω ς’ αυτό το αίνιγμα του κανάτου. Απλϊσ, κα ικελα πολφ
να ςυμβουλευόμουν τθν Ρυκία με το χάλκινο τρίποδο, ϊςτε να καλζςει τθ
ςκιά εκείνθ, που τα λείψανά τθσ είχαν ςκορπίςει ςτον άνεμο. Αλλά δεν
υπάρχουν πια χρθςμοί ςτουσ Δελφοφσ, οφτε Μοφςεσ ςτον Ελικϊνα, οφτε Κεοί
ςτον Πλυμπο! Μόνο θ ςιωπι και το χιόνι κυριαρχοφν δια παντόσ ς’ αυτά τα
μζρθ, τα τοποκετθμζνα ανάμεςα ςτα ςφννεφα από το χζρι τθσ Φφςθσ, και που
θ πίςτθ των λαϊν τα είχαν ςυνδυάςει με τον ουρανό.
Από κορυφι ςε κορυφι φτάςαμε ςτο οροπζδιο όπου ςτθρίηεται θ βάςθ
του ψθλοφ όρουσ αυτοφ, που ιταν ο τόποσ διαμονισ των εννζα αδελφϊν
(Μουςϊν). Εκεί ο Καραϊςκάκθσ, ουμελιϊτθσ καπετάνιοσ, ζςφαξε 2.000
Τοφρκουσ, παγωμζνουσ, καμμζνουσ μζςα ςτο χιόνι, ςαν εξιλαςτιρια κφματα!
Θ Αράχοβα, κωμόπολθ ςτουσ πρόποδεσ του Ραρναςςοφ, φαίνεται να ζχει
κτιςτεί πάνω ςτθν τοποκεςία τθσ Αμβρφςςου. Μασ δζχτθκαν μια ομάδα
γελαςτϊν και φλφαρων γυναικϊν, που μασ ζκαναν τισ ςυνικεισ ερωτιςεισ:
«Από ποφ είςτε», «Ποφ πάτε», «Ποιοι είςτε». Ιταν τα πιο όμορφα πλάςματα
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τθσ Ελλάδασ! Θ “Ipsara” θ ίδια κα υπζκυπτε μπροςτά ςτθν Αράχοβα.
Εδϊ είναι που πρζπει να ψάχνουμε για το προφίλ το τόςο φθμιςμζνο και γι'
αυτά τα πρόςωπα με τισ τόςο χαριτωμζνεσ και κανονικζσ γραμμζσ, με γαλάηια
μάτια και μαφρα μαλλιά, που βγαίνουν με ιδιότροπουσ κυματιςμοφσ από ζνα
κόκκινο ςκοφφο, και πζφτουν ατθμζλθτα κάτω από ζνα διάφανο βζλο. Με λίγθ
φανταςία, κα τισ είχαμε πάρει εφκολα για τισ κόρεσ των Μουςϊν, που κα είχαν
κατεβεί προσ τθν κοιλάδα. Εκεί επάνω ςτθ χλόθ δεν κιρυτταν τθν ποίθςθ.
Μασ καλωςόριηαν, και αυτι θ απλότθτα τθσ υποδοχισ δεν είχε καμία ςχζςθ
με δικφραμβο. Πλοι οι Ζλλθνεσ του χωριοφ αυτοφ είναι ναφτεσ ι ψαράδεσ.
Μζνουν ςτον κόλπο και δεν γυρίηουν ςυχνά εκτόσ από τισ γιορτζσ. Τον
υπόλοιπο καιρό ο πλθκυςμόσ εδϊ είναι γυναικείοσ.
Είναι τθσ μόδασ ςτισ Ελλθνίδεσ να δζνουν τα μαλλιά τουσ με όλο το αςιμι
που κατζχουν και που είναι θ προίκα τουσ. Οι γυναίκεσ τθσ Αράχοβασ μου
φάνθκαν ειδικά πιςτζσ ς’ αυτό το ζκιμο.
Ρουκενά αλλοφ δεν το είδα τόςο διαδεδομζνο. Πλεσ οι μαφρεσ κοτςίδεσ
ιταν φορτωμζνεσ με ολόκλθρα ιςπανικά τάλιρα, μιςά τάλιρα και τζταρτα του
τάλιρου και μικρζσ τοφρκικεσ μονζδεσ. Το ζκιμο αυτό είναι ςίγουρα βολικό για
τουσ άνδρεσ, παρόλο που δεν είναι το ίδιο για τισ γυναίκεσ. Εκεί, αυτόσ για τον
οποίο ο γάμοσ είναι μια οικονομικι πράξθ, μπορεί να διαλζξει. Συγκρίνει,
λογαριάηει, εκτιμάει τα μαλλιά και γριγορα κα καταλάβει τθν εξωγενι αξία
τθσ μζλλουςασ γυναίκασ του. Αυτόσ ο τόςο δφςκολοσ όροσ των ςυμβολαίων,
λογαριάηεται με το μάτι και ο πακιαςμζνοσ εραςτισ δεν παίρνει το ρίςκο να
ςβιςουν τα αιςκιματά του από λάκοσ υπολογιςμό. Για να διατθροφνται τα
μαλλιά τθσ Αράχοβασ, εφχομαι το βαρφ ελλθνικό νόμιςμα με το Φοίνικα να μθ
βγει από το Μοριά.
Μασ ζμενε ακόμα να περάςουμε το τελευταίο τμιμα του Ραρναςςοφ για
να φτάςουμε επάνω. Ανεβαίνουμε από βράχο ςε βράχο με χίλιεσ δυςκολίεσ.
Ξεκουραηόμαςτε κοντά ς’ ζνα δζνδρο όπου κάκε χρόνο δζνουν τρία αρνιά
αφιερωμζνα ςτον Άγιο Γεϊργιο.
Πταν από ψθλά, δίνουν το ςφνκθμα, όλα τα παλλθκάρια τθσ Αράχοβασ
ορμοφν να κατακτιςουν αυτό το καινοφργιο «χρυςόμαλλο δζρασ». Ο πρϊτοσ
που το φτάνει, κατεβαίνει φςτερα ανάμεςα ςε ηθτωκραυγζσ με το αρνί που
ζχει διαλζξει. Ο δεφτεροσ διαλζγει μετά. Ο τρίτοσ δεν διαλζγει πια… Εάν οι
ςυναγωνιςτζσ φτάςουν μαηί, γυρίηουν με άδεια χζρια και θ δοκιμαςία
ξαναρχίηει.
Σ’ αυτά τα φψθ ο Ραρναςςόσ είναι ςαν όλα τα ψθλά βουνά, που βγαλμζνα
κατά κάποιο τρόπο από τθ δικαιοδοςία τθσ φφςθσ, ςθκϊνουν το ακίνθτο και
βραχϊδεσ κεφάλι τουσ μζςα ςτα ςφννεφα. Θ βλάςτθςθ υποχωρεί, θ ομίχλθ
πυκνϊνει, το ςτρϊμα του χιονιοφ γίνεται όλο και πιο παχφ όςο ανεβαίνουμε. Θ
ςιωπι και το κρφο μασ διαπερνοφν, τα άλογά μασ τρζμουν. Γλιςτροφν και
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πζφτουν κάκε ςτιγμι. Θ ομίχλθ πζφτει ςαν βροχι, ίδια με τα μόρια τθσ ςκόνθσ
που πθγαινοζρχονται ςε μια ακτίνα ιλιου. Κατεβαίνουμε από τα άλογα.
Φφγαμε από τθν Αράχοβα εδϊ και οκτϊ ϊρεσ…Μια τελευταία προςπάκεια.
Φτάνουμε βρεγμζνοι, με ρίγθ ς’ όλα τα μζλθ μασ. Απερίγραπτθ κλίψθ. Δεν
είναι πια θ γθσ, δεν είναι θ κόλαςθ, είναι κάτι ανάμεςα. Ρου δεν ζχει όνομα.
Μακριά κάτω από μασ τα ςυςςωρευμζνα ςφννεφα φαίνονται ακουμπιςμζνα
ςτουσ βράχουσ επάνω, ζνα κολωμζνο και βροχερό φωσ που τςοφηει τα μάτια
και που δεν μοιάηει να είναι οφτε τθσ θμζρασ οφτε τθσ νφχτασ.
Ζνα δειλινό μζςα ςτο μεςθμζρι. Ο ιλιοσ διαπερνά αργά – αργά αυτόν τον
ομιχλϊδθ φλοιό. Οι ακτίνεσ αντανακλϊνται μζςα ςτθν παχιά και υγρι
ατμόςφαιρα, ςχθματίηουν ζνα ουράνιο τόξο ςαν ζνδοξο φωτοςτζφανο επάνω
ςτον παλιό κρόνο τθσ ποίθςθσ, του οποίου δεν μζνει παρά μόνο το βάκρο.
Μζςα ςτθ νφχτα επιςτρζψαμε ςτθν Αράχοβα. Μια ωραία φωτιά μασ ςυνζφερε
μετά από τθν κάκοδο από τον Ραρναςςό. Απ’ αυτά τα φψθ, κατεβαίνουμε από
κορυφι ςε κορυφι μζχρι ςτισ πεδιάδεσ τθσ Λιβαδειάσ. Στα χαράματα είχαμε
φφγει.
Ξαφνικά, μπροςτά μασ, ςτο βάκοσ μιασ κοιλάδασ, βλζπουμε τθ κάλαςςα.
Μια κάλαςςα που ζλαμπε με τα πρωινά φϊτα και ςχθμάτιηε ζναν κόλπο ςτθ
μζςθ τθσ ςτεριάσ. Αυτι θ προοπτικι με ενοχλοφςε ιδιαίτερα και ανζτρεπε όλεσ
μου τισ ιδζεσ περί γεωγραφίασ.
Κοιτάηοντασ με περιςςότερθ προςοχι ςυνειδθτοποίθςα ότι αυτι θ
κάλαςςα προχωροφςε προσ εμάσ. Μεγάλωνε ανεπαίςκθτα και ςκζπαηε μ’ ζνα
αχνϊδεσ χνοφδι, τουσ μαφρουσ όγκουσ που τθν περιζβαλλαν. Ιταν θ οπταςία
των βουνϊν, όταν τα ςφννεφα ζχουν κατζβει τθ νφχτα και ζχουν ξεκουραςτεί
ςτισ κοιλάδεσ. Ξανανεβαίνουν ςιγά - ςιγά προσ τισ κορυφζσ τισ πιο ψθλζσ,
γφρω από τισ οποίεσ τα τραβά και τα μαηεφει θ δφναμθ του ιλιου. Θ
ταξιδιάρικθ νεφζλθ πλθςιάηει με ταχφτθτα. Σε λίγο θ κινθτι ομίχλθ μασ είχε
ςκεπάςει και αιςκανόμαςταν, μζςα ςτο γκρεμό, όπωσ είχαμε αιςκανκεί τθν
παραμονι, πάνω ςτον Ραρναςςό.
Ρζραςε, και για πολφ καιρό ακόμα τθν βλζπαμε να τραβάει το δρόμο τθσ,
ςαν ζνασ ςυμπαγισ ςτρατόσ που βαδίηει γερά, πθγαίνοντασ να κάνει ζφοδο ςε
φροφριο. Εάν μου είχε μείνει λίγθ ποιθτικι ζμπνευςθ, κα τθν είχα περάςει για
το μυςτθριϊδεσ άρμα των Μουςϊν που επζςτρεφαν.
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48. PRINCE DEPUKLER MUSKAU

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Prince Hermann Von Puckler - Muskau, γεννικθκε ςτισ 30 Οκτωβρίου
του 1785 ςτο κάςτρο Muskau ςτθν Upper Lusatia, και πζκανε ςτισ 4
Φεβρουαρίου του 1871. Ιταν Γερμανόσ ευγενισ, εξαιρετικόσ καλλιτζχνθσ ςτθν
αρχιτεκτονικι τοπίου. Ζγραψε για τα ταξίδια του ςτθν Ευρϊπθ και τθ Βόρεια
Αφρικι.
Υπθρζτθςε για κάποιο χρονικό διάςτθμα ςε ζνα ςφνταγμα ιππικοφ ςτθ
Δρζςδθ, και ςτθ ςυνζχεια ταξίδεψε ςτθ Γαλλία και τθν Λταλία με τα πόδια. Το
1811, μετά το κάνατο του πατζρα του, κλθρονόμθςε τθ βαρονία του Muskau.
Υπθρζτθςε ωσ αξιωματικόσ υπό το δοφκα του Saxe - Weimar. Μετά τον
πόλεμο, αποςφρκθκε από το ςτρατό και επιςκζφτθκε τθν Αγγλία, όπου
παρζμεινε εκεί για ζνα χρόνο. Επιςκζφτθκε το Κόβεντ Γκάρντεν και το Drury
Lane, μελετϊντασ τα πάρκα και τθ High Society, όντασ ο ίδιοσ μζλοσ τθσ.
Το 1822, ωσ αποηθμίωςθ για οριςμζνα προνόμια από τα οποία
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παραιτικθκε, του απονεμικθκε ο βακμόσ “Furst” από το βαςιλιά Φρειδερίκο
Γουλιζλμο τθσ Ρρωςςίασ.
Το 1817 παντρεφτθκε τθ χιρα κόμιςςα Lucie von Pappenheim, το γζνοσ von
Hardenberg, κόρθ του Ρρϊςςου πολιτικοφ Ρρίγκιπα Karl August von
Hardenberg. Και πάλι ταξίδεψε ςτθν Αγγλία και, όντασ ζνασ τολμθρόσ
χαρακτιρασ, ταξίδεψε ςτθν Αλγερία, τθν Τυνθςία, τθν Αίγυπτο και το Σουδάν
για να διερευνιςει τθν αρχαία Νουβία.
Στο ςκλαβοπάηαρο του Καΐρου, γοθτεφτθκε από ζνα κορίτςι καταγωγισ από
τθν Αικιοπία, ςτισ αρχζσ τθσ εφθβείασ τθσ, το οποίο αμζςωσ αγόραςε και το
ονόμαςε Mahbuta (θ αγαπθμζνθ). Μαηί του ςυνζχιςε ζνα ρομαντικό ταξίδι ςτθ
μικρά Αςία και τθν Ελλάδα. Στθ Βιζννθ, ειςιγαγε ςτθν ευρωπαϊκι high society
τθ Μαhbuta, αλλά το κορίτςι ανζπτυξε φυματίωςθ και πζκανε ςτο Muskau, το
1840.
Το 1845 ποφλθςε το κτιμα του, και, αν και ςτθ ςυνζχεια ζηθςε κατά
καιροφσ ςε διάφορα ςθμεία ςτθ Γερμανία και τθν Λταλία, θ κφρια κατοικία του
ζγινε το Branitz κοντά ςτο Cottbus, όπου ζφτιαξε ζνα καυμάςιο πάρκο.
Ρολιτικά ιταν φιλελεφκεροσ. Αυτό, μαηί με τον πανκεϊςμό του και τον τρόπο
ηωισ του, τον ζκαναν λίγο φποπτο ςτθν κοινωνία του Biedrmeier.
To 1863 ζγινε μζλοσ τθσ Ρρωςςικισ Βουλισ των Λόρδων. Ρζκανε ςτο
Branitz, και, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςτθ διακικθ του, το ςϊμα του
αποτεφρϊκθκε.
Κεωρείτο ωσ ζνασ εξαιρετικόσ καλλιτζχνθσ πάνω ςτθν αρχιτεκτονικι τοπίου
ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίςθσ, ωσ ςυγγραφζασ ταξιδιωτικϊν βιβλίων κατείχε
υψθλι κζςθ. Είναι παρατθρθτικόσ, με φφοσ διαυγζσ, και πνευματϊδθσ.
χόλια
Ο Ρρίγκιπασ Hermann Von Puckler - Muskau φτάνει ςτουσ Δελφοφσ
ερχόμενοσ από τθν Άμφιςςα.
Ωσ ειδικόσ ςτθν αρχιτεκτονικι τοπίου είναι πολφ παρατθρθτικόσ, όταν
φτάνει ςτον αρχαιολογικό χϊρο των Δελφϊν. Αμζςωσ κατανοεί και εξυμνεί τθ
χωροταξικι ευφυΐα των Ελλινων, που, ςε ζνα τόςο περιοριςμζνο και δφςκολο
από τοπογραφικισ πλευράσ χϊρο, είχαν τοποκετιςει τόςο επιτυχθμζνα και
καυμαςτά τα διάφορα ιερά και τισ λοιπζσ λειτουργίεσ του μαντείου.
Ζχει διαβάςει τισ αφθγιςεισ παλαιοτζρων περιθγθτϊν. Επιςκζπτεται κάκε
ιδιαίτερθ κζςθ, παρατθρεί ό,τι είναι διακζςιμο μπροςτά του, εκφράηει τισ
κρίςεισ και τουσ προβλθματιςμοφσ του, προςπακεί να κάνει ταυτοποιιςεισ και
φαντάηεται το χϊρο αυτό πϊσ κα ιταν ςτα χρόνια τθσ ακμισ του.
Για το ςφγχρονο χωριό Καςτρί δεν ζχει λόγια να πει, αφιερϊνει όμωσ πολλά
λόγια, κακόλου βζβαια κολακευτικά, για το Διμαρχο των Δελφϊν, ςτθν άκλια
καλφβα του οποίου φιλοξενείται. Ρρόκειται για το ίδιο εκείνο πρόςωπο, που
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αναφζρει και επικρίνει, παλιότερα, ο περιθγθτισ Karl Gustav Fiedler. Δθλαδι,
πρόκειται για το διμαρχο, που είχε τςακίςει μερικά φφλλα χαρτιϊν, για να
δθμιουργιςει βιβλίο εντυπϊςεων επιςκεπτϊν ςτο ςπίτι του, όπου
φιλοξενοφςε και “ξφριηε” αςφςτολα.
Εδϊ ο Μuskau τον λοφηει κυριολεκτικά με τα χειρότερα λόγια και τον
αφινει εςαεί ζκκετο ςτα μάτια μασ. Δυςτυχϊσ, αυτό το είδοσ ανκρϊπου δεν
ζχει εκλείψει ακόμα από τθν πατρίδα μασ, και μασ αφινει ζκκετουσ ςτθ χλεφθ
των ςφγχρονων πολιτιςμζνων ανκρϊπων.
Ο Muskau ανεβαίνει ςτθ ςυνζχεια ςτθν Αράχοβα, αφινει τα πράγματά του
ςτο ςπίτι, που κα διανυκτερεφςει, και επιχειρεί μια επίςκεψθ αςτραπι ςτο
χϊρο τθσ Σχιςτισ Οδοφ, προκειμζνου να δει το μζροσ όπου παίχκθκε το δράμα
τθσ δολοφονίασ του βαςιλιά Λάιου από το γιο του Οιδίποδα.
Το ςκθνικό τθσ Αράχοβασ τον εντυπωςιάηει, κεωρεί ότι οι μεγάλοι βράχοι,
που υπιρχαν εκεί καταμεςισ του χωριοφ (εννοεί βράχοι Κοτροφλι και
ολογιοφ)είχαν ριχτεί ςτο χωριό από ςειςμοφσ.
Τθν άλλθ μζρα το πρωί ξεκινάει για το Κωρφκιον Άντρον. Εξερευνά με
προςοχι το ςπιλαιο και το περιγράφει εκτενϊσ, βλζπει όμωσ τισ απρζπειεσ
των ξζνων πάνω ςτισ αρχαιότθτεσ και τισ ςτθλιτεφει. Είναι θ κακι ςυνικεια
πολλϊν περιθγθτϊν να χαράηουν με ςφυρί ι να χρωματίηουν με μπογιά τα
ονόματά τουσ, ακόμα φίλων και ςυγγενϊν τουσ, όπου τουσ ιταν βολικό, με τθ
ελπίδα ότι ζτςι κα ζμεναν ςτθν αιωνιότθτα.
Το ωραίο τθσ υπόκεςθσ αυτισ είναι ότι, ενϊ από τθ μια μεριά κατθγορεί
τζτοιεσ πράξεισ βανδαλιςμοφ, από τθν άλλθ χάραξε και ο ίδιοσ το όνομά του
ςτο ςπιλαιο!
Τθν περίπτωςι του όμωσ τθν αποςιϊπθςε για ευνόθτουσ λόγουσ. Επειδι
όμωσ ιςχφει όχι μόνον το “ουδζν κρυπτόν υπό τον ιλιον” αλλά και το ουδζν
κρυπτόν υπό... ςκιάν, ιλκε μετά από λίγα χρόνια ζνασ άλλοσ... μαρτυριάρθσ
Γερμανόσ, ο περιθγθτισ Vischer, ο οποίοσ επιςκζφτθκε το Κωρφκιον Άντρον και
γράφει:
“Στθν πιο πίςω και ψθλι γωνία, που μποροφςα να φτάςω βρικα χαραγμζνα
με μεγάλα γράμματα το όνομα του Δοφκα Pückler.” Στθν προκειμζνθ
περίπτωςθ, ξεχϊριςε τα πιο πρόςφατα ονόματα τριϊν αδελφϊν από το
Δουβλίνο (Τ. Ν. and S. Βear of Dublin 1836), πάνω ςτα οποία ρίχνει τθν
μπαλωκιά του, ζτςι για τιμωρία τουσ, όταν αποφαςίηει να αποχαιρετίςει το
ςπιλαιο του Ράνα. Επικυμεί να ανεβεί ςτθν κορυφι του Ραρναςςοφ, αλλά ο
καιρόσ είναι εντελϊσ ακατάλλθλοσ, γι’ αυτό κατευκφνεται ςτθ ςυνζχεια προσ
τθν Αγόριανθ.
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Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Entre l' Europe et l' Asie, Voyage dans l' Archipel”,
Prince De Pulker Muskau, Paris 1840.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΕΛΦΟΤ ΣΗ ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ
επτζμβριοσ 1836
*…+Διάβαηα ςτα βιβλία ότι ςτα Σάλωνα, το καλοκαίρι, θ ατμόςφαιρα είναι
πολφ επιβλαβισ. Πμωσ οι κάτοικοι με βεβαίωςαν ότι δεν είναι αλικεια και,
πράγματι, παρόλθ τθ μεγάλθ ηζςτθ, δεν υπιρχε καμία αρρϊςτια ςτθν πόλθ.
Κατά το μεςθμζρι, πιρα το δρόμο των Δελφϊν που με οδιγθςε, όχι μακριά
από τα Σάλωνα, μπροςτά ς’ ζνα ςχθματιςμό βράχων, όπου θ φφςθ
απομιμικθκε τζλεια ζναν κυκλϊπειο τοίχο, αλλά ςε μια τεράςτια κλίμακα.
Θ κζα τθσ παλαιάσ Κρίςςασ είναι εντυπωςιακι, με τουσ γκρεμοφσ του
Ρλειςτοφ ςτα πόδια τθσ και τα βουνά τθσ Ρελοποννιςου ςτο βάκοσ, πζρα από
τθ κάλαςςα. Σε λίγο, ςαν να μασ ανάγγειλαν τον ιερό τόπο που πλθςιάηαμε,
βλζπουμε μια ςειρά από κοιλϊματα και ςπιλαια λαξευμζνα ςτο βράχο και
αρχαίουσ τάφουσ με τισ ςαρκοφάγουσ τουσ, τισ περιςςότερεσ ςπαςμζνεσ, να
κείτονται εδϊ κι εκεί.
Χίλια βιματα πιο μακριά, ο δρόμοσ ςτρζφεται ξαφνικά και αμζςωσ το
βλζμμα απλϊνεται ςτθν μεγαλειϊδθ και βραχϊδθ κοιλάδα των Δελφϊν.
Κοντά, διακρίνουμε το χωριό Καςτρί, χτιςμζνο πάνω ςε αρχαίεσ ταράτςεσ.
Ρίςω, οι κάκετοι βράχοι του Ραρναςςοφ, που υψϊνονται ςτα οχτακόςια πόδια
πάνω από τθν πεδιάδα και ςτα δυο χιλιάδεσ πάνω από τθ κάλαςςα. Λίγο πιο
κάτω θ ςτενι και με πολλζσ ςτροφζσ χαράδρα, δίπλα ςτθν οποία βγαίνει θ
Καςταλία Ρθγι.
Αιωνόβιεσ ελιζσ και μουριζσ κατεβαίνουν μζχρι το κάτω μζροσ τθσ βακιάσ
κοιλάδασ, τθν οποία καλφπτουν πυκνά. Εάν αντί για τισ άκλιεσ καλφβεσ του
χωριοφ, φανταηόταν κανείσ τουσ ναοφσ και τα καυμάςια κτιρια τθσ
αρχαιότθτασ, με τα διάφορα αριςτουργιματα τθσ τζχνθσ ςπαρμζνα μζςα ς’
αυτό το τοπίο, κα μποροφςε ίςωσ να ζχει μια ιδζα τθσ εικόνασ που παρουςίαηε
κάποτε αυτό το μζροσ, διότι τα κφρια χαρακτθριςτικά χαραγμζνα από μια
υπζροχθ φφςθ, υπάρχουν ακόμα, χωρίσ να ζχουν πάκει καμία αλλοίωςθ.
Ροτζ δεν φκάνει ο καυμαςμόσ μασ για τουσ Ζλλθνεσ, για τθν ευφυΐα που
ζδειχναν ςτθν επιλογι των μερϊν όπου τοποκετοφςαν τα κτιρια τουσ,
ανάλογα με τον προοριςμό τουσ. Κα ιταν αδφνατον να βροφνε μια πιο
κεατρικι και ςχεδόν τρομερά πομπϊδθ περιοχι, που να αρμόηει καλφτερα
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ςτθν ζδρα ενόσ φοβεροφ και μυςτθριϊδουσ μαντείου, όπωσ και ςτθ
ςυνζλευςθ των Αμφικτιόνων.
Κακιςμζνοι μζςα ς’ ζνα αρχαίο ςπιλαιο ςτολιςμζνο μ’ ζνα θμικυκλικό
πζτρινο πάγκο, κοιτάηαμε με καυμαςμό τα κεία ερείπια των Δελφϊν. Δίπλα
μασ, βριςκόταν ζνασ ωραίοσ και ψθλόσ νεκροκάλαμοσ, με τρεισ κόγχεσ καλά
διατθρθμζνεσ και τρεισ ςαρκοφάγουσ, χωρίσ ςκζπαςμα και περιεχόμενο.
Σιμερα, το μζροσ χρθςιμεφει για κοτζτςι.
Συνεχίηοντασ το δρόμο μου, γεμάτοσ από ςεβαςμό, ταλαντευόμουν πριν
μπω ςε αυτόν τον ιερό τόπο, αν και ςτθ κζςθ του ναοφ δεν πρόςπεφτε ςτο
βλζμμα μου παρά μόνο ς’ ζνα άκλιο χωριό με φτωχά και ερειπωμζνα ςπίτια,
κακϊσ θ μυςτθριϊδθσ ςπθλιά όπου οι μεκυςτικοί ατμοί ενζπνεαν τθν Ρυκία
δεν ξαναβρίςκεται και θ ακριβισ τοποκεςία του ναοφ, είναι κι αυτι αβζβαιθ.
Αλικεια, όταν παρατθρεί κάποιοσ με προςοχι, αναγνωρίηει πολλά
υπολείμματα αρχαίων τοίχων διαφορετικϊν εποχϊν, κομμάτια από ςτφλουσ
και πζτρεσ με επιγραφζσ.
Αλλά εκτόσ από το Στάδιο που βρίςκεται ςτθν ανϊτερθ άκρθ του Καςτριοφ
και που διατθρεί ακόμα κάποιεσ ςειρζσ από κερκίδεσ, κανζνα κτιριο τθσ
αρχαίασ πόλθσ των Δελφϊν, δεν ζχει αναγνωριςτεί με ςιγουριά. Ωςτόςο, θ
γενικι γνϊμθ είναι ότι θ εκκλθςία του Αγίου Θλία κατζχει τθ κζςθ του ναοφ
του Απόλλωνα - ο άγιοσ αυτόσ παντοφ ζχει αντικαταςτιςει τον Ιλιο - και ότι
εκείνθ τθσ Ραναγίασ τοποκετείται πάνω ςτα κεμζλια του Γυμναςτθρίου,
τουλάχιςτον, αυτό δεν είναι ςε αντίκεςθ με τθν περιγραφι του Ραυςανία.
Θ πθγι Καςςότισ διατιρθςε εν μζρει το αρχαίο πλαίςιό τθσ, πάνω ςτο
οποίο οι Τοφρκοι ανιγειραν ζνα ςφγχρονο κτιριο πολφ γραφικό, τζλοσ, ςτθν
κορφι του ίδιου υψϊματοσ, από όπου βλζπουμε τθν πεδιάδα τθσ Κρίςςασ,
ζνα μζροσ τθσ κάλαςςασ, τα βουνά του Μοριά και τθ βακιά κοιλάδα των
Σαλϊνων, βρίςκονται επίςθσ τα ερείπια ενόσ αρχαίου κτίςματοσ που
πιςτεφουμε ότι ιταν το Ρροπφλαιο, ςτο οποίο φυλάςςονταν οι πίνακεσ του
Ρολφγνωτου.
Φςτερα, κατζβθκα προσ τθν Καςταλία Ρθγι, τθσ οποίασ, εκείνθ τθ ςτιγμι,
επικυμοφςα το δροςερό νερό τθσ, το ομολογϊ, για να ξεδιψάςω παρά για να
αντλιςω μια ποιθτικι ζμπνευςθ. Από μακριά, μασ φάνθκε πωσ ακοφςτθκαν
κάποιεσ τουφεκιζσ να βγαίνουν από το ςπιλαιο. Αλλά, πλθςιάηοντασ
καταλάβαμε ότι δεν ιταν παρά μονάχα δυο νεαρζσ κοπζλεσ, πανζμορφεσ, που
χτυποφςαν τα ροφχα που ζπλεναν ςτθν πθγι.
Στο νερό, βρίςκονταν επίςθσ κόκκινα μαντιλια και κόκκινο μαλλί που
ζμοιαηαν με το πθγμζνο αίμα ενόσ βοδιοφ. Επάνω ςτο ψθλό μαρμάρινο τοίχο,
όπου είναι λαξευμζνεσ τρεισ άδειεσ κόγχεσ, και πίςω από μια προεξζχουςα
αψίδα, ςτθριηόταν ζνα κτίςμα από ακατζργαςτεσ πζτρεσ, με μια ξφλινθ πόρτα θ ίδια θ Κλαρίςα δεν κα είχε καμιά αμφιβολία ωσ προσ το γιινο προοριςμό
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του. Είναι θ είςοδοσ ενόσ εξωκκλθςιοφ αφιερωμζνου ςτον Αϊ Γιάννθ,
τοποκετθμζνου ςτο μικρό ςπιλαιο που ιταν μάλλον άλλοτε το καταφφγιο τθσ
Ρυκίασ, όταν λουηόταν ςτθν ιερι πθγι πριν κακίςει ςτο τρίποδο για να
χρθςμοδοτιςει.
Οι επιςκζπτεσ που είχαν ζρκει πριν από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ,
μιλοφςαν για τθν ομορφιά του κιςςοφ που ςκζπαηε το άντρο δίπλα ςτθν πθγι,
για αυτιν μιασ ςυκιάσ με πλατιά κλαδιά, που φφτρωνε ςτθ άκρθ τθσ
δεξαμενισ, και για εκείνθ ενόσ πλάτανου που άπλωνε τθν ευεργετικι ςκιά του.
Δυςτυχϊσ, από όλα αυτά δεν μζνει τίποτα πια, εκτόσ από κάποια κλαδάκια
ξθραμζνου κιςςοφ, που κρζμονταν ακόμα πάνω ςτο βράχο ςαν νεκρά φίδια,
παρόλο που το κανάςιμο τςεκοφρι τουσ ςτζρθςε τον κορμό και τισ ρίηεσ τουσ.
Δίπλα ςτθ μεγάλθ δεξαμενι λαξευμζνθ ςτθν πζτρα και ςτθν οποία
ανεβαίνουμε από πζντε ςκαλοπάτια πάρα πολφ καλά διατθρθμζνα, θ ςτενι
και με τισ πολλζσ ςτροφζσ χαράδρα, που μοιάηει με μια απλι ρωγμι, μπαίνει
βακιά μζςα ςτο βράχο που ανεβαίνει κάκετα, πίςω από τθν πθγι, ζωσ ζνα
φψοσ περίπου εξακοςίων ποδιϊν και χωρίηεται ςε δυο μυτερζσ κορυφζσ,
αφιερωμζνεσ θ μια ςτον Απόλλωνα και θ άλλθ ςτο Διόνυςο. Κάποιοι
πιςτεφουν ότι από εκεί βγαίνει θ ονομαςία «δικόρυφοσ Παρναςςόσ» που
δίνεται ςτο βουνό αυτό. Αμφιβάλλω πάντωσ, δεδομζνου ότι αυτοί οι δυο
βράχοι δεν είναι παρά μόνο μικρά τμιματα του κολοςςιαίου Ραρναςςοφ, του
οποίου διακρίνουμε τθν ψθλότερθ κορυφι του μόνο από τθν πίςω από τουσ
Δελφοφσ περιοχι, όπωσ κα ζχω τθν ευκαιρία να τον περιγράψω ςτθ ςυνζχεια.
Ο βράχοσ, που τον ζλεγαν ιερό, είχε, ζτςι και αλλιϊσ, για μασ αρκετό
ενδιαφζρον και μάλιςτα ζνα τραγικό ενδιαφζρον. Αυτζσ οι δυο άκρεσ του,
ονομάηονταν «Ναυπλία» και «Υάμπεια», και απ’ αυτιν τθν τελευταία, τθν πιο
μεγάλθ, ζριξαν το δυςτυχι Αίςωπο, γιατί αγαποφςε πάρα πολφ τθν αλικεια,
πεντακόςια χρόνια πριν το Χριςτό.
Στα μιςά του φψουσ τθσ χαράδρασ, που δεν ζχει περιςςότερο από δϊδεκα
πόδια φάρδοσ κάτω, βρίςκεται μια φυςικι δεξαμενι όπου το χιόνι, λιωμζνο
τθν άνοιξθ ςχθματίηει ζναν καταρράκτθ που τρζχει από τθν κορυφι.
Ραρατθροφμε ακόμα ςτο μάρμαρο, μερικά αρχαία ςκαλοπάτια που
ανεβαίνουν μζχρισ εκεί. Ο Wheler και ο Clarke βρικαν τθν άνοδο δφςκολθ και
αδφνατθ. Αλλά ο Dodwell τα κατάφερε και τον ακολοφκθςα. Αναγκάςτθκα
όμωσ, να βγάλω τισ μπότεσ μου για να κατεβϊ και να ςυνεχίςω με τισ κάλτςεσ
μου, αλλιϊσ δεν κα μποροφςα να πατιςω πάνω ςτα ςπαςμζνα ςκαλοπάτια, τα
οποία ζκλιναν προσ τα εμπρόσ και γυάλιηαν ςαν κακρζφτθσ.
Βρικα τθ δεξαμενι τελείωσ άδεια, αλλά είδα ζνα πλικοσ από κατςίκεσ, που
ζψαχναν εκεί για κάποιο μυρωδάτο χορτάρι που τουσ αρζςει πολφ. Αυτζσ
μάλλον είχαν κάνει τα ςκαλοπάτια τόςο ολιςκθρά με το ανεβοκατζβαςμά
τουσ. Οι προςπάκειεσ που ζκανα για να τισ μιμθκϊ, ιταν δφςκολεσ, που για
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μζρεσ μετά, πονοφςαν όλα τα μζλθ μου, και ςυνιςτϊ ειλικρινά ςτουσ
ταξιδιϊτεσ που κα ζρκουν φςτερα από μζνα, να απαλλαχτοφν από ζναν τζτοιο
ανωφελι κόπο.
Θ εκκλθςία τθσ Ραναγίασ, λίγο πιο κάτω από τθ βρφςθ, βρίςκεται ς’ ζνα
γραφικό μζροσ και είναι περιτριγυριςμζνθ από μεγάλεσ ελιζσ, εκ των οποίων
μερικζσ υφίςτανται, μάλλον, από τθν εποχι των χρθςμϊν. Μζςα ςτουσ τοίχουσ
τθσ και ς’ εκείνουσ του εφαπτόμενου Μοναςτθριοφ, που ςτθρίηονται πάνω ς’
ζνα ψθλό και αρχαίο κτίςμα, βλζπουμε αρκετά άλλα αρχαία αρχιτεκτονικά
ςτολίδια. Εκεί, ο Wheler βρικε μια πζτρα που ζφερε μια επιγραφι με το
όνομα των Δελφϊν, αλλά δεν υπάρχει πια. Από το πάνω μζροσ του τοίχου ςε
ταράτςα που ανζφερα, ανακαλφπτουμε ακριβϊσ ευκεία απζναντι, ςτθν Κίρφι,
που μαηί με τον Ραρναςςό ςχθματίηει τθν κοιλάδα των Δελφϊν, μια μαφρθ
ςπθλιά, άλλοτε κατοικία τθσ Λάμιασ, του τζρατοσ που ςκοτϊκθκε από τον
Ευρυβάτθ.
Ριο χαμθλά, ςτθ χαράδρα του Ρλειςτοφ, φαίνονται μάηεσ από βράχουσ που
κφλθςαν από πάνω ωσ κάτω και, πικανόν να είναι οι ίδιοι που, κατά τον
Θρόδοτο και τον Διόδωρο, ζπεςαν πάνω ςτο ςτρατό του Ξζρξθ, ι εκείνοι που
εμπόδιςαν το βάρβαρο Βρζννο, λόγω του τρόμου που του προκάλεςαν, να
λεθλατιςει τουσ Δελφοφσ. Αλλά και ο Κεόσ δεν ιξερε καλά να προςτατεφςει
τουσ κθςαυροφσ του. Ιδθ πριν από τθ βαςιλεία του Νζρωνα, που άρπαξε
πεντακόςια αγάλματα από το ιερό, ο ναόσ των Δελφϊν λεθλατικθκε
επανειλθμμζνα, και ο αυτοκράτορασ Κωνςταντίνοσ αφάνιςε οριςτικά και για
πάντα τθν αίγλθ του, που είχε κρατιςει περιςςότερο από χίλια χρόνια. Το πιο
πλοφςιο λάφυρο ιταν αναντίρρθτα εκείνο των Φωκζων: μόνο θ τιξθ του
χρυςοφ και του αςθμιοφ τουσ απζφερε δζκα χιλιάδεσ τάλαντα, περίπου
ςαράντα οκτϊ εκατομμφρια φράγκα.
Μζςα ςτθν άκλια καλφβα του δθμάρχου όπου πζραςα τθ νφχτα, είχα τθν
ευκαιρία να διαπιςτϊςω ότι ο οικοδεςπότθσ μου ιταν ζνασ απ’ αυτοφσ τουσ
ελεεινοφσ Ζλλθνεσ, που κάνουν τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ να επικρίνει τόςο λάκοσ
το ζκνοσ τουσ.
Συγχρόνωσ γλοιϊδθσ και κραςφσ, ψεφτθσ και πονθρόσ, δόλιοσ και
υποκριτισ, αλλά εξυπνάκιασ και επιδζξιοσ, πρζπει να ζχει δϊςει ςτουσ
ταξιδιϊτεσ που επιςκζφτθκαν αυτόν τον τόπο, μια πάρα πολφ κακι ιδζα του
εκνικοφ χαρακτιρα των Ελλινων. Για μζνα ιταν μια περίεργθ μελζτθ, το να
βλζπω όλεσ τισ πονθριζσ που χρθςιμοποιοφςε κατά τθν διαμονι μασ, όχι μόνο
για να μασ εξαπατιςει αυτόσ ο ίδιοσ, αλλά, πεπειςμζνοσ ότι κανζνασ μασ δεν
καταλάβαινε Ελλθνικά, για να ςπρϊξει τουσ κατοίκουσ του χωριοφ, τον
αγωγιάτθ που είχα μιςκϊςει ςτα Σάλωνα, μζχρι και τουσ χωροφφλακεσ που με
ςυνόδευαν, να κάνουν το ίδιο.
Ο Emile τον άκουςε μια μζρα να λζει ς’ εκείνουσ που τον περιζβαλαν:
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«Είςτε βλάκεσ που δεν επωφελείςτε καλφτερα από τθν ευκαιρία. Αυτοί οι
άνκρωποι είναι πλοφςιοι και ανόθτοι και αν δεν μποροφμε να αποκτιςουμε το
χριμα τουσ εκουςίωσ, πρζπει να τουσ τρομάξουμε, γιατί είμαςτε πιο δυνατοί».
Για να μιλά ζτςι ζνασ κρατικόσ λειτουργόσ πρζπει θ κυβζρνθςθ να είναι
πάρα πολφ αδφναμθ. Αλλά, ςτθ οφμελθ, θ κλοπι δεν κεωρείται μεγάλο
αδίκθμα, αρκεί να μθ γίνεται ενόπλωσ. Οι διαταγζσ, τισ οποίεσ ο κρατικόσ
καγκελάριοσ και το Υπουργείο μου είχαν παραχωριςει για το ταξίδι μου, και
που παντοφ ςτο Μοριά είχαν υποδεχτεί με ςεβαςμό, εδϊ δεν είχαν καμία
επιρροι πάνω ςτισ κατϊτερεσ Αρχζσ. Μου τισ ξανάδιναν ςυχνά με ειρωνικό
φφοσ, χωρίσ καν να τισ ζχουν κοιτάξει. Ειδικά ςυςτθμζνα γράμματα και χριμα,
είναι τα μοναδικά μζςα για να φτάνει κανείσ ςτον προοριςμό του, και οι
χωροφφλακζσ μου οι ίδιοι ικελαν οικειοκελϊσ να με αφιςουν, ςτθ μζςθ του
δρόμου προσ το Ηθτοφνι και δεν μπόρεςα να τουσ κρατιςω παρά μονάχα
διπλαςιάηοντασ τθ ςυμφωνθμζνθ τιμι.
Αντίκετα ςτθ οφμελθ, ςε ό,τι αφορά τουσ λθςτζσ, είμαςτε πολφ πιο
αςφαλείσ παρά ςτο Μοριά, διότι οι ςτρατιωτικζσ αρχζσ που μετά τθν
τελευταία εξζγερςθ ςυνζχιηαν να κατζχουν τθ χϊρα, τθν ζχουν τελείωσ
απαλλάξει από αυτοφσ, με τον παλιό καλό τουρκικό τρόπο, ενϊ ςτο Μοριά
άφθςαν τθν υπόκεςθ αυτι ςτα δικαςτιρια, τα οποία αυξάνουν το κακό αντί
να το καταπολεμοφν.
Ππωσ βλζπουμε αρχαίουσ τάφουσ πριν από τουσ Δελφοφσ, ζτςι βλζπουμε
και μετά, ςτο δρόμο τθσ Λιβαδειάσ και μερικοί είναι πάρα πολφ κομψά
δουλεμζνοι. Σ’ ζναν από αυτοφσ, ο βράχοσ ζχει ςκαλιςτεί ςε ςχιμα πόρτασ με
δυο φφλλα, ςτθ μζςθ τθσ οποίασ ζνασ ςειςμόσ προκάλεςε μια ρωγμι από
όπου ζβγαινε ζνα αγκάκι που ςε εκείνθ τθ ςτιγμι ιταν καρπιςμζνο.
Ο Dodwell μασ διθγείται ότι θ τοπικι παράδοςθ λζει ότι, τθν ϊρα τθσ
γζννθςθσ του Χριςτοφ, ζνασ ιερζασ του Απόλλωνα που πρόςφερε κυςία ςτο
κεό ς’ αυτό το μζροσ, ςταμάτθςε ξαφνικά και φϊναξε ότι ζνασ καινοφργιοσ
κεόσ μόλισ είχε γεννθκεί, του οποίου θ δφναμθ κα εξίςωνε εκείνθ του
Απόλλωνα, αλλά ςτο τζλοσ κα τθν ξεπερνοφςε.
Μόλισ πρόφερε αυτά τα λόγια ο τάφοσ, κτιςμζνοσ μζςα ςτο βράχο,
ςχίςτθκε, και ο ιερζασ ζπεςε νεκρόσ ςαν χτυπθμζνοσ από ζνα αόρατο χζρι.
Λίγο πιο μακριά, βλζπουμε το κατϊτερο τμιμα ενόσ άλλου, αλλά ακόμα πιο
επιφανι τάφου, με μια μικρι πόρτα μπροςτά από τθν οποία αρχίηουν δυο
ταράτςεσ(;) που κατεβαίνουν το βουνό μζχρι κάτω. Μια ςπαςμζνθ
ςαρκοφάγοσ κείτεται ζξω, και όλθ θ πλαγιά είναι καλυμμζνθ με κραφςματα
από πζτρεσ.
Μετά από τρεισ ϊρεσ φτάςαμε ςτθν Αράχοβα, χωριό τοποκετθμζνο ςτθ
μζςθ εντυπωςιακϊν βουνϊν, ςτισ πλαγιζσ των οποίων τα αμπζλια φτάνουν ς’
ζνα φψοσ δυο χιλιάδων ποδιϊν πάνω από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ.
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Άφθςα εκεί τισ αποςκευζσ μου και πιγα μόνοσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ
Δαφλειασ, ςτο ςταυροδρόμι εκεί όπου, κατά το Σοφοκλι, ο Οιδίποδασ ςκότωςε
το Λάιο.
Και πράγματι ο τόποσ είναι ποιθτικά επιλεγμζνοσ: οι τρεισ δρόμοι, των
Δελφϊν, τθσ Δαφλειασ και τθσ Λιβαδειάσ, ενϊνονται ς’ ζνα άγριο και
βραχϊδεσ τοπίο, όπου βρίςκεται μια ςυςςϊρευςθ από μαφρουσ και
πζνκιμουσ βράχουσ, που φαίνονται να αιωροφνται πάνω από το δρόμο που
οδθγεί ςτουσ Δελφοφσ.
Υπάρχει εκεί μια τεράςτια πζτρα που κυμίηει το γεγονόσ. Επιςτρζφοντασ
είχα μια ωραία κζα πάνω ςτισ δυο ψθλότερεσ κορυφζσ του Ραρναςςοφ. Είναι
τόςο ελλιπείσ από βλάςτθςθ και τόςο λευκζσ, που, παρόλθ τθν εποχι,
μοιάηουν χιονοςκζπαςτεσ και κάνουν μια ευχάριςτθ αντίκεςθ με τα ςκοτεινά
πευκοδάςθ που τισ πλαιςιϊνουν πιο κάτω, και με το λαμπρό πράςινο των
αμπελιϊν, που με τθ ςειρά τουσ, από τθν κοιλάδα, φτάνουν μζχρι τα όρια των
δαςϊν.
Μζςα ς’ αυτό το ςκθνικό, θ Αράχοβα ςχθματίηει ζνα γραφικό αμφικζατρο
από πζτρινα ςπίτια με κόκκινεσ ςκεπζσ και ποφ και ποφ κάποιουσ
απομονωμζνουσ βράχουσ ςαν να είχαν ριχτεί ζτςι, ςτθ μζςθ του χωριοφ, από
ζναν ςειςμό. Στον ζναν απ’ αυτοφσ βρίςκεται ζνα μαφρο και καπνιςμζνο
ςπιλαιο ςτολιςμζνο με μικρζσ βελανιδιζσ και με μια μικρι εκκλθςία ςτο
εςωτερικό του. Δεν είδα πουκενά αρχαία.
Τθν επομζνθ, νωρίσ το πρωί, πιρα το δρόμο του Ραρναςςοφ με ςκοπό να
αρχίςω τθν επίςκεψθ του ποιθτικοφ βουνοφ από το Κωρφκιον Άντρον. Ο
καιρόσ ιταν κυελλϊδθσ με κουφόβραςθ, ο δρόμοσ ιταν δφςκολοσ για τα
άλογα, ειδικά ς’ ζνα απόκρθμνο μζροσ μ’ ζνα αρχαίο ολιςκθρό πλακόςτρωμα.
Στα δυο χιλιάδεσ με δυο χιλιάδεσ πεντακόςια πόδια, πάνω από τθν επιφάνεια
τθσ κάλαςςασ, φτάςαμε ςε μια πεδιάδα, ςχεδόν όλο ίςια από τθ φφςθσ τθσ,
και εν μζρει καλλιεργθμζνθ, που ζχει περίπου δυο λεφγεσ μικοσ και μιςι
λεφγα πλάτοσ και τθν περικυκλϊνουν μεγάλοι βράχοι. Δεξιά, τουσ ξεπερνάνε οι
γυμνζσ κορυφζσ του Ραρναςςοφ, αριςτερά, προσ το βορρά, βρίςκεται ζνασ
μεμονωμζνοσ και πολφ άγριοσ βράχοσ, με λίγα πεφκα εδϊ κι εκεί και ςτο πάνω
μζροσ του, το περίφθμο ςπιλαιο του Ράνα και των Δρυάδων.
Ζπρεπε ν’ αφιςουμε τα άλογα κάτω και να ςκαρφαλϊςουμε πεηοί για
περιςςότερο από μιςι ϊρα, πράγμα που λόγω τθσ μεγάλθσ ηζςτθσ μασ ζκανε
μοφςκεμα και το κρφο που ακολουκοφςε μζςα ςτο υγρό ςπιλαιο, κα
μποροφςε να μασ ιταν μοιραίο, εάν θ ατμόςφαιρα των βουνϊν δεν μασ
επζτρεπε να αντζχουμε τα πάντα.
Θ είςοδοσ είναι κολωτι και χαμθλι και δεν λζει τίποτα, αλλά μόλισ
κατεβείσ μερικά βιματα μζςα, βρίςκεςαι ςε μια τεράςτια αίκουςα, θ οροφι
τθσ οποίασ, ςτολιςμζνθ από ςταλακτίτεσ, είναι τόςο ψθλι που το φωσ των
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πυρςϊν μασ δεν τθν ζφτανε καν. Με τριακόςια πόδια διάμετρο, είναι τόςο
ευρφχωρθ, που κα περιλάμβανε άνετα περιςςότερο από χίλια άτομα. Δεν
νόμιηα ότι θ πρϊτθ εντφπωςθ που κα μου ζκανε αυτό το μζροσ, κα ιταν
αςτεία.
Ιδθ, ερχόμενοσ από τουσ Δελφοφσ, είχα τρεισ ι τζςςερισ φορζσ τθν
ζκπλθξθ να δω πάνω ςε αρχαία μνθμεία τα ονόματα Άγγλων, αδελφϊν ι
ςυηφγων, με πελϊρια γράμματα, με λαδομπογιά. Αποκλείεται να μθν τα
ζβλεπε κανείσ, γιατί ζμοιαηαν με τισ μάρκεσ γραμμζνεσ πάνω ςτα εμπορικά
δζματα, και ζκαναν χλωμά, όταν δεν τα ςκζπαηαν εντελϊσ, τα ονόματα άλλων
ταξιδιωτϊν που είχαν κι αυτοί κάνει αδφναμεσ προςπάκειεσ για να
ςυμμετζχουν ςτθν αιωνιότθτα του μνθμείου, όπωσ ζνα πλοίο τθσ γραμμισ που
προςεγγίηει και βυκίηει τισ μικρζσ βάρκεσ.
Εκείνθ τθ φορά, ςαν πλθςίαςα τθν είςοδο του βράχου, είδα τθν
ενδιαφζρουςα υπογραφι των :
T. Μ. and S. Bear of Dublin
1836
τοποκετθμζνθ εκεί, μάλλον ςαν μαγικά λόγια, για να απαγορεφουν από εδϊ
και για πάντα ςτισ νφμφεσ, τθν είςοδο του αςεβοφσ ιεροφ τουσ.
Μου φαινόταν ότι ζβλεπα τθν ομάδα των νθςιωτϊν να φτάνουν μπροςτά
ςτθν πόρτα, να ςκουπίηουν το ιδρωμζνο μζτωπό τουσ, και τον Τ., τον Μ. ι S. να
παίρνει τθ μαφρθ μπογιά, που τόςο ζνδοξα είχαν φζρει ωσ εκεί και, με το
πιςτό πινζλο ςτο χζρι, να πλθροφοροφν τον ζκπλθκτο κόςμο ότι οι τρεισ Bear
από το Δουβλίνο είχαν και αυτοί επιςκεφτεί το Κωρφκιον Άντρον.
Ακολουκιςαμε όλεσ τισ ςιραγγεσ με ςτροφζσ και περάςματα που
απλϊνονται μζςα ςτο βράχο, πιγαμε βακιά, όςο είχε πάει ο νεαρόσ βαςιλιάσ,
όταν πριν μερικά χρόνια είχε επιςκεφτεί το ςπιλαιο με εκατό άντρεσ που
κρατοφςαν πυρςοφσ.
Βλζπαμε εδϊ κι εκεί ςχθματιςμοφσ εξαιρετικϊν ςταλακτιτϊν, των οποίων
ζνα ςφμπλεγμα μασ πρόςφερε μια εντυπωςιακι ςκθνι. Μόλισ είχαμε φτάςει
ςε μια μαφρθ και απότομθ πλαγιά, όταν για πρϊτθ φορά, μια αδφναμθ αχτίδα
φωτόσ διαπζραςε το βακφ ςκοτάδι, που βαςίλευε ανάμεςα ςε μασ και τθν
είςοδο του ςπθλαίου, και περικφκλωςε τθν άβυςςο μπροςτά μασ με μια
γαλαηωπι λάμψθ, πάνω ςτθν οποία οι πυρςοί μασ ζριχναν κάποιεσ ελαφρζσ
κόκκινεσ ανταφγειεσ.
Σ’ αυτιν τθ διαμάχθ των εςωτερικϊν ετερογενϊν φϊτων, τα αντικείμενα
που με κόπο προςπακοφςαμε να διακρίνουμε, ζμοιαηαν με τα ερείπια ενόσ
καυμάςιου ναοφ. Στο κζντρο, πάνω ςε ζνα ψθλό βάκρο, βριςκόταν μια
γυναικεία μορφι με φλόγεσ γφρω από το κεφάλι αντί για μαλλιά και, κατά
τφχθ, ζπεφτε επάνω τθσ το πιο δυνατό γαλάηιο φωσ. Αριςτερά, δίπλα τθσ,
απλωνόταν, ςε μιαν απεριόριςτθ προοπτικι, μια ςειρά από μεγαλφτερα και
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ψθλότερα κατάλευκα βάκρα. Μερικά ιταν άδεια και άλλα υποςτιριηαν
αγάλματα βαςιλιάδων με το μακρφ τουσ μανδφα με πτυχζσ και με το ςτεφάνι
πάνω ςτο κεφάλι.
Κάποιοι από αυτοφσ κακόντουςαν πάνω ςτουσ κρόνουσ τουσ, ενϊ οι άλλοι
όρκιοι, ζμοιαηαν να δίνουν εντολζσ. Ανάμεςά τουσ διακρίναμε ζναν μαφρο
βωμό, πάνω ςτον οποίο βριςκόταν ζνασ ταφροσ του ίδιου χρϊματοσ, το κεφάλι
του οποίου με τα κζρατα ζπεφτε άψυχα. Δεξιά από το κεντρικό άγαλμα,
βλζπαμε ακουμπιςμζνο ςτον τοίχο ζνα γίγαντα, ντυμζνο ςαν Κινζηο, που
ζριχνε ζνα ςοβαρό και κλιμμζνο βλζμμα πάνω ςτθ γυναίκα που βριςκόταν
μπροςτά του, τθσ οποίασ δεν μποροφςαμε να δοφμε το πρόςωπο.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρζπει να ζχει κανείσ λίγθ φανταςία, για να
παρατθριςει τζτοια πράγματα. Αλλά, μπορϊ να εγγυθκϊ ότι όλα αυτά που
μόλισ διθγικθκα, παρουςιάςτθκαν μπροςτά μου με μια φανταςτικι αλικεια
που με ςαγινεψε, για μια ςτιγμι, ςτο ςθμείο που αιςκάνκθκα ότι ιμουνα ςτο
βαςίλειο του ςκότουσ, όπου διάβαηα ευδιάκριτα όλθ τθν ιςτορία τθσ νεκρισ
φυλισ των βαςιλιάδων των οποίων, μετά από χίλια χρόνια, οι Μοφςεσ
διαιϊνιηαν τθν ανάμνθςθ μζςω εικόνων από «ρευςτζσ πζτρεσ». Κάναμε,
μάλλον, μια παράξενθ αντίκεςθ μ’ αυτό το ρομαντικό πίνακα, ενϊ
κατεβαίναμε με κόπο τθν ολιςκθρι και απόκρθμνθ πλαγιά.
Μπροςτά, περπατοφςε ο οδθγόσ μασ μζςα ςτο χνουδωτό πανωφόρι του, με
το κόκκινο φζςι του πάνω ςτο κεφάλι και κρατϊντασ τον πυρςό του
κατεβαςμζνο προσ τθ γθ, για να μασ δείξει τισ ρωγμζσ και τισ ανωμαλίεσ του
βράχου, ςτισ οποίεσ ζπρεπε να βάλουμε το πόδι για να κρατθκοφμε γερά.
Ερχόμουν αμζςωσ μετά, με μια φορεςιά για ταξίδι και οπλιςμζνοσ ςαν
αςτακόσ, απαραίτθτθ προφφλαξθ ς’ αυτιν τθ χϊρα. Στο ζνα χζρι κρατοφςα
ζνα μακρφ μπαςτοφνι με μια ςιδερζνια άκρθ κι ζνα αναμμζνο κερί, ενϊ το
άλλο μου χρθςίμευε ςαν τρίτο πόδι. Ράνω ςτο κεφάλι μου, φοροφςα το
μεγάλο ψάκινο καπζλο μου, που ζξω με προςτάτευε από τον καυτό ιλιο και
τϊρα με προςτάτευε από το νερό που ζςταηε από τθν οροφι του ςπθλαίου.
Στο τζλοσ, ερχόταν ο Emile ντυμζνοσ με μια παλιά ελλθνικι ςτολι. Μασ
ακολουκοφςε από μακριά, μ’ ζνα κερί ςτο ςτόμα, βρίηοντασ αδιάκριτα και
κατεβαίνοντασ με τα τζςςερα.
Αποχαιρζτθςα το ςπιλαιο μ’ ζνα πυροβολιςμό που ζριξα πάνω ςτουσ
«Bear and Co», τθ μοναδικι επιγραφι που αφιςαμε εκεί. Δεν μζνει τίποτα πια
από τισ πθγζσ που ανζφερε ο Ραυςανίασ και δεν βρικα οφτε τον αρχαίο βωμό
για τον οποίο μιλάει ο Άγγλοσ Raikes.
Ικελα από εκεί ν’ ανεβϊ ςτθν κορυφι του Ραρναςςοφ, αλλά βγαίνοντασ,
είδαμε, προσ μεγάλθ μασ λφπθ, ότι τα ςφννεφα είχαν κατεβεί και ςκζπαηαν
ιδθ ολόκλθρθ τθν κοιλάδα με υγρά και διαφανι πζπλα. Ζνασ ψυχρόσ ςαν τον
πάγο χιονοαζρασ ςφφριηε ςτ’ αυτιά μου, και θ ομίχλθ που μασ περικφκλωνε
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μασ επζτρεπε να δοφμε μόνο μζχρι τα εκατό βιματα γφρω μασ.
Αυτι θ ατμοςφαιρικι κατάςταςθ, κρατοφςε όλθ τθν θμζρα και δεν
μποροφςα να πραγματοποιιςω το ςχζδιό μου. Τότε, κατευκυνκικαμε αμζςωσ
προσ το χωριό Αγόριανθ, που βρίςκεται ςτα βουνά τρεισ λεφγεσ πιο πζρα,
όπου αρχικά ζπρεπε να φτάναμε τθν επόμενθ μζρα, και αναγκαςτικά, κάναμε
όλθ αυτιν τθ διαδρομι κλειςμζνοι ςτθν ομιχλϊδθ περιοχι των ςφννεφων.

Δελφοί - Αδριανόσ (Α-Βϋ όψθ).
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