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49. EDWARD GIFFARD
Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Άγγλοσ ςυγγραφζασ Edward Giffard (1812-1867) ιταν Γραμματζασ του
Υπουργείου Μεταφορϊν, γιοσ του Sir Ambrose Hardinge Giffard. Εκτόσ από το
ταξιδιωτικό του βιβλίο : “A short visit to the Ionian Islands, Athens, and Morea”,
ζγραψε και το βιβλίο: “Deeds of naval daring: anecdotes of the British navy”.
χόλια
O Giffard ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ από τθ Σκάλα των Σαλϊνων (ςθμερινι
Λτζα) μαηί με τθν πολυπλθκι παρζα του. Μπορεί να μθν είναι
πολυδιαβαςμζνοσ ςχετικά με τον τόπο που επιςκζπτεται, πλθν όμωσ δεν είναι
και εντελϊσ άςχετοσ, αφοφ ζχει υπόψθ του τον Ραυςανία. Ράντωσ, είναι
ειλικρινισ προσ τουσ αναγνϊςτεσ του, διότι μιλάει για τθν ατελι επίςκεψι του
ςτουσ Δελφοφσ, αφοφ αναγκάςτθκε να πάρει ωσ οδθγό του κάποιον ντόπιο και
να ακοφςει απ' αυτόν για τισ εκεί αρχαιότθτεσ. Ζκανε τθν περιδιάβαςι του
ςτον αρχαιολογικό χϊρο. Αρχικά ανζβθκε ςτο Στάδιο, κατζβθκε ςτθν Καςταλία
πθγι, ςτάκθκε ςτθ κζςθ τθσ εκκλθςίασ του Ρροφιτθ Θλία (που βριςκόταν ζξω
από το χωριό), για να ατενίςει γφρω το τοπίο, πιγε ςυνζχεια ςτθ κζςθ όπου
βριςκόταν θ όμορφθ μαρμάρινθ ςαρκοφάγοσ, θ οποία ςχετικά πρόςφατα είχε
ζλκει ςτο φωσ και τθν οποία και περιζγραψε με ςυντομία.
Το ενδιαφζρον ς’ αυτό το κείμενο είναι ότι μζςα από τισ γραμμζσ του
Giffard κάνει... “αχνά” το ντεμποφτο του ο Καςτρίτθσ οδθγόσ και ξενοδόχοσ
που κα απαςχολιςει για αρκετά χρόνια και άλλουσ ξζνουσ ταξιδιϊτεσ, οι
οποίοι κα τον παραδϊςουν ςτισ επερχόμενεσ γενιζσ ςτιγματιςμζνο με βαριά
λόγια για τθ ςυμπεριφορά και το ικοσ του. Μιλάμε για τον διμαρχο του
Καςτριοφ, που το όνομά του όπωσ κα δοφμε παρακάτω ιταν Χαγιάτασ, και ο
οποίοσ φιλοξενοφςε και ξεναγοφςε με το αηθμίωτο τουσ ξζνουσ περιθγθτζσ,
επινοϊντασ χίλια δυο τερτίπια για να τουσ αποςπά μεγαλφτερθ αμοιβι.
Στθν πρϊτθ αυτι περίπτωςθ ο Χαγιάτασ “κτφπθςε” με το εξισ κόλπο:
Ρροςπάκθςε να πωλιςει ςτον Giffard τθ μαρμάρινθ ςαρκοφάγο λζγοντάσ τουσ
ότι είχε βρεκεί ςτο δικό του κτιμα. Γράφει ςχετικά : “*...+Δεν είμαςτε ςίγουροι
για το κατά πόςο ο ξεναγόσ μασ δεν κα είχε παρακινθκεί του να μασ πάει
αυτόν τον περίπατο (που ωςτόςο είχε πολφ ενδιαφζρον), αν δεν είχε
προςωπικι ςκοπιμότθτα, κακϊσ ανακαλφψαμε ότι ιταν ο ιδιοκτιτθσ τθσ
περιοχισ και μασ πρόςφερε προσ πϊλθςθ αυτι τθ ςαρκοφάγο, ςτο φψοσ,
νομίηω, των 400 λιρϊν, περίπου*...+”.
Τελικϊσ, ζφυγε ικανοποιθμζνοσ από τθν επίςκεψι του ςτουσ Δελφοφσ.
Γράφει ςχετικά: “*...+ Ακόμα κι αν δεν είχαμε δει τίποτα άλλο από Ελλάδα, αυτι
θ μζρα ςτουσ Δελφοφσ κα ιταν υπεραρκετι αποηθμίωςθ*...+”.
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Κείμενο
Από το βιβλίο:

“A short visit to the Ionian Islands, Athens, and Morea”,
Edward Giffard, London 1837.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΑΣΡΑ - ΠΑΡΝΑΟ - ΔΕΛΦΟΙ - ΚΟΡΙΝΘΟ - ΠΑΡΑΚΣΙΟ ΣΑΞΙΔΙ ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΣΗ
ΑΛΑΜΙΝΑ
*…+ Το επόμενο πρωινό ο καιρόσ ιταν αίκριοσ και ζχοντασ παραγγείλει τ’
άλογά μασ από το προθγοφμενο βράδυ, ςτισ ζξι θ ϊρα αναχωριςαμε για τον
Ραρναςςό, αλλά αναμφίβολα κανζνα από τ’ άλογα δεν ζμοιαηε ςτον Ριγαςο ι
ίςωσ όντωσ θ όλθ ιςτορία του Ριγαςου μπορεί να είναι μια αλλθγορία, για να
αποδϊςει τθν ξεκάκαρθ αλικεια, ότι για να καταφζρεισ να ταξιδζψεισ ςε
τζτοιουσ δρόμουσ, τα άλογα κα ζπρεπε να ζχουν φτερά.
Θ κουςτωδία μασ ιταν πολφ γελοία ςε αγγλικά μάτια και θ όψθ τθσ μασ
παρείχε αρκετι διαςκζδαςθ ςε βάροσ του ενόσ με τον άλλο. Το μονοπάτι ςτθν
αρχι διζςχιηε τθν Κριςςαία πεδιάδα, εν μζρει καλλιεργοφμενθ, που βρίκει από
πικροδάφνεσ, κατόπιν ζναν ελαιϊνα, τα δζντρα του οποίου φζρουν ζναν
ιδιαιτζρωσ εκλεκτό καρπό, χαρακτθριηόμενο με το όνομα: «Κολυμπάδεσ».
Από το ςθμείο αυτό ξεκινά θ ανάβαςθ, θ οποία κατά τόπουσ είναι
εξαιρετικά δφςκολθ, αλλά ςε κανζνα ςθμείο δεν κα χαρακτθριηόταν εφκολθ.
Ρερίπου ςτα μιςά τθσ διαδρομισ προσ τα πάνω προςπεράςαμε τθν Κρίςςα
(Χριςςό), ζχοντασ ωσ κζα τισ απζραντεσ ςειρζσ ναϊν και άλλων δθμόςιων
οικοδομθμάτων, που περιγράφονται από τον Ραυςανία: «Οι δρόμοι των
παλατιϊν και περίπατοι των επιςιμων», οι οποίεσ είναι πλζον εξαφανιςμζνεσ
από προςϊπου γθσ!
Δεν είχαμε οφτε το χρόνο οφτε τα μθχανικά μζςα για να αποπειρακοφμε να
ανακαλφψουμε τα εκτεταμζνα και περίπλοκα κεμζλια - τισ ρίηεσ, εάν μπορϊ να
χρθςιμοποιιςω τθν ζκφραςθ - αυτισ τθσ ερειπωμζνθσ πόλθσ, οφτε
ιςχυρίηομαι ότι ζχω επαρκι μόρφωςθ, για να μπορζςω να αποδϊςω
κατάλλθλα τθν αρχαία πρακτικι χρθςιμότθτά τουσ, ακόμθ και για εκείνα τα
ερείπια που ιςαν ορατά.
Οι απαιτιςεισ του αναγνϊςτθ μου κα πρζπει να ικανοποιθκοφν από μια
βιαςτικι και μθ ενδελεχι επιςκόπθςθ, κακϊσ τζτοια ιταν θ περιγραφι που
πιραμε από τον υπεφκυνο του χϊρου, που και ο ίδιοσ δεν ιταν κανζνασ βακφσ
γνϊςτθσ, αλλά προκυμοποιικθκε να μασ ξεναγιςει και εκπλιρωςε το κακικον
του με καλι διάκεςθ και μεγάλθ ευςτροφία.
Θ γενικι άποψθ του χωριοφ απζδειξε τθν ακρίβεια τθσ περιγραφισ του
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Ραυςανία για τθ κζςθ τθσ αρχαίασ πόλθσ. Είναι χτιςμζνθ πάνω ςε επάλλθλα
πλατφςματα από λικοδομζσ, υψοφμενα το ζνα πάνω ςτο άλλο ςε τακτι
κλιμάκωςθ, και φζροντασ όλα τα χαρακτθριςτικά τθσ ζνδοξθσ αρχαιότθτασ.
Στα δεξιά, κακϊσ ειςζρχεςαι ςτο χωριό, βρίςκονται τα κεμζλια των τοίχων
ενόσ αρχαίου ναοφ, που ςχθματίηουν ζνα τετράγωνο με μικοσ πλευράσ
περίπου εκατό γιαρδϊν, ςτο κζντρο του οποίου ςτζκει μια άκλια ελλθνικι
εκκλθςία αφιερωμζνθ, αν δεν κάνω λάκοσ, ςτον προφιτθ Θλία. Ρροχωρϊντασ
από αυτό το ςθμείο, ειςιλκαμε ςτο χωριό και ζχοντασ ιππεφςει τ’ άλογά μασ
οδθγθκικαμε αρχικϊσ ςτο Αμφικζατρο, ζνα ςπουδαίο ζργο, του οποίου τα
λαξευμζνα ςτο βράχο κακίςματα είναι ακόμθ ςε ςχεδόν άψογθ κατάςταςθ.
Από εκεί κατευκυνκικαμε προσ τθν Καςταλία πθγι, που υψϊνεται ςτουσ
πρόποδεσ των κορυφϊν, που επί μακρόν εξυμνοφνταν ωσ οι διπλζσ κορυφζσ
του Ραρναςςοφ, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα, όπωσ ζχω ιδθ αναφζρει, θ
κορυφι του Ραρναςςοφ, όπωσ ορκϊσ ονομάηεται, βρίςκεται αρκετά μίλια
μακριά και δεν είναι οφτε καν ορατι, κακϊσ αποκρφπτεται από ζνα γυμνό
απόκρθμνο βράχο, φψουσ εκατό ι εκατόν πενιντα ποδιϊν, ο οποίοσ υψϊνεται
ακριβϊσ πίςω από τθν πθγι.
Στθν πρόςοψθ δε αυτοφ του βράχου εκτείνεται μια ακανόνιςτθ ςχιςμι, που
ςτθν κορυφι χωρίηει το βράχο ςε δυο μυτερζσ κορυφζσ, οι οποίεσ, αν και
ζχουν ςχετικά αςιμαντο φψοσ, κρφβουν - λόγω τθσ εγγφτθτάσ τουσ - το
υπόλοιπο βουνό και ςυχνά - αλλά λανκαςμζνα - ονομάηονται θ διπλι κορυφι
του Ραρναςςοφ, γιατί αυτό κακαυτό το βουνό, το οποίο αντικρίςαμε από
αρκετά διαφορετικά ςθμεία δεν ζχει κάτι που να μοιάηει με διπλι κορυφι.
Στθν πρόςοψθ του βράχου υπάρχουν τρεισ θμικυκλικζσ κόγχεσ, που ζχουν
μια τυπικι και κακόλου ρομαντικι εμφάνιςθ. Στα δεξιά, ελάχιςτα πιο ψθλά
από το επίπεδο του εδάφουσ, υπάρχει μια τζταρτθ, μεγαλφτερων διαςτάςεων.
ουςιαςτικά πρόκειται για ζνα αβακζσ ςπιλαιο, που ςιμερα με τθν προςκικθ
μιασ φτωχικισ παράγκασ με επικλινι ςτζγθ, ζχει μετατραπεί ς’ ζνα μικρό
πρωτόγονο παρεκκλιςι, αφιερωμζνο ςτον Άγιο Λωάννθ - πάνω ςτουσ τοίχουσ
του οποίου είναι χαραγμζνα τα ονόματα αρκετϊν επιςκεπτϊν, μεταξφ των
οποίων αυτό του “Byron” (Βφρωνα) με θμερομθνία 1809.
Θ Καςταλία πθγι ζχει το μθ ποιθτικό ςχιμα ενόσ παραλλθλόγραμμου, που
προφανϊσ είχε διαμορφωκεί ωσ μπανιζρα (και μάλιςτα πολφ ρθχι), ςτθν
οποία - κακϊσ διαβάηουμε - πλενόταν θ Ρυκία προτοφ ανεβεί ςτον ιερό
τρίποδα. Σφμφωνα λοιπόν με το ζκιμο, ιπιαμε από το νερό τθσ Καςταλίασ,
αλλά ςυνειδθτοποιιςαμε ότι το ευεργζτθμα τθσ ζμπνευςισ τθσ εξαρτάται από
τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται το νερό - άλλθ είναι θ επίδραςθ εάν ο
προςκυνθτισ ςκφψει και ακουμπιςει τα χείλθ του ςτθν κρινθ, ενϊ τελείωσ
διαφορετικι είναι, εάν πιει το ιερό νερό από τθ χοφφτα του. Δεν κυμάμαι
ποιοσ από τουσ δφο τρόπουσ υποτίκεται ότι παρζχει τθν ζμπνευςθ, αλλά
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φοβοφμαι ότι, μιασ και εγϊ ζγειρα για να πιω, οι αναγνϊςτεσ μου κα ζχουν
ιδθ ανακαλφψει, ότι δεν ιταν αυτι θ ςωςτι ςτάςθ. Νομίηω ότι ζνασ από τουσ
τραγικοφσ, αν και δεν ζχω μπορζςει να ξαναβρϊ το απόςπαςμα, αναφζρει ότι
όταν ο Οιδίποδασ ιλκε να ςυμβουλευτεί το Μαντείο, κάκιςε δίπλα ςτθν πθγι
κάτω από τθ ςκιά ενόσ πλάτανου. και εάν θ μνιμθ μου ςχετικά με αυτό το
ςυμβάν είναι ςωςτι, είναι αξιοςθμείωτο ότι κοντά ςτθν πθγι υπάρχει
πράγματι το κολόβωμα ενόσ πλάτανου, ςτα τελευταία πλζον ςτάδια ςιψθσ
και, χωρίσ αμφιβολία, μεγάλθσ παλαιότθτασ όχι, φυςικά, αυτό που
περιζγραφαν οι ποιθτζσ, αλλά ζνα δζντρο που μπορεί να ζχει
πολλαπλαςιαςτεί διαδοχικά ς’ αυτό ακριβϊσ το ςθμείο και ζχει διατθρθκεί
προσ χάριν τθσ αρχαίασ παράδοςθσ.
Αφοφ χαςομεριςαμε αρκετά γφρω απ’ αυτό το άκρωσ ενδιαφζρον ςκθνικό,
ακολουκιςαμε τον ξεναγό μασ ςε κάτι τάφουσ ςε απόςταςθ περίπου ενόσ
μιλίου προσ τ’ ανατολικά τθσ πθγισ. μεταξφ των άλλων υπιρχε μια πανζμορφθ
ςαρκοφάγοσ από λευκό μάρμαρο, με ςμιλευμζνεσ μορφζσ αντρϊν και
γυναικϊν, αλόγων και γρυπαετϊν ςτθν περίμετρό τθσ - δεν μπορζςαμε όμωσ
να κατανοιςουμε τθν ιςτορία που εξιςτοροφςε. Ράνω ςτο καπάκι αναπαυόταν
μια γυναικεία φιγοφρα, ςε μια χαλαρι χαριτωμζνθ πόηα, κάτι παρόμοιο με τισ
φιγοφρεσ, που βλζπουμε ξαπλωμζνεσ πάνω ςτα μνιματα ςτισ δικζσ μασ
εκκλθςίεσ αλλά, λόγω τθσ ηωντάνιασ τθσ πόηασ (παρόλο που ζλειπε το κεφάλι)
και τθσ ομορφιάσ του μοντζλου, ιταν απείρωσ εξοχότερο από οτιδιποτε
αντίςτοιχο είχαμε ςυναντιςει ζωσ τϊρα. Δεν είμαςτε ςίγουροι για το κατά
πόςο ο ξεναγόσ μασ δεν κα είχε παρακινθκεί του να μασ πάει αυτόν τον
περίπατο (που ωςτόςο είχε πολφ ενδιαφζρον), αν δεν είχε προςωπικι
ςκοπιμότθτα, κακϊσ ανακαλφψαμε ότι ιταν ο ιδιοκτιτθσ τθσ περιοχισ και μασ
πρόςφερε προσ πϊλθςθ αυτι τθ ςαρκοφάγο, ςτο φψοσ, νομίηω, των 400
λιρϊν, περίπου.
Από εκεί επιςτρζψαμε, περνϊντασ από ζνα λαβφρινκο από ογκϊδεισ
τοίχουσ και κραφςματα από κίονεσ, επαρκείσ - κεωριςαμε - για μια ντουηίνα
ναϊν, αλλά που ο ξεναγόσ μασ μασ είπε ότι ιταν θ κζςθ και τα ερείπια ενόσ και
μόνο ναοφ - του μεγάλου ναοφ του Απόλλωνα. Μια άλλθ δε μάηα
(χαλαςμάτων) τθν ονομάτιςε το “μνιμα του Κρόνου”. Εμείσ, μθ γνωρίηοντασ
ότι ο πατζρασ Χρόνοσ, ο αρχαίοσ μασ εχκρόσ, ιταν καμμζνοσ εδϊ ι ότι
πράγματι ιταν πεκαμζνοσ, ρωτιςαμε (να μάκουμε) ποιοσ ιταν ο Κρόνοσ,
οπότε ο ξεναγόσ μάσ υπενκφμιςε αυτό που προσ ςτιγμιν είχαμε ξεχάςει - το
αρχαίο όνομα του Κρόνου, δθλϊνοντασ ότι ο Κρόνοσ ιταν ζνασ βαςιλιάσ που
ζτρωγε τα παιδιά του και τελικϊσ εκκρονίςτθκε απ’ αυτά.
Ιταν ενδιαφζρον να ανακαλφπτεισ αυτι τθν παράδοςθ ενόσ τόςου αρχαίου
μφκου ςτο ίδιο ακριβϊσ ςθμείο, όπου τοποκετεί τθ ςκθνι και ο αρχαιότεροσ
των ποιθτϊν, γιατί, αναμφίβολα, θ ιςτορία που αναφζρκθκε από τον οδθγό
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μασ είναι θ ίδια που εξιςτορικθκε από τον Θςίοδο ςτθ Κεογονία του.
«Τῷ δέ σπαργανίσασα μέγαν λίθον κτλ.»

Βεβαίωσ, εκπλαγικαμε ανακαλφπτοντασ αυτόν τον αρχαιότατο μφκο
ηωντανό ςτισ παραδόςεισ του ςφγχρονου Καςτριοφ. Ζχοντασ ζτςι πλθμμελϊσ
επιςκεφτεί αυτζσ τισ ενδιαφζρουςεσ τοποκεςίεσ και καταχωρϊντασ τα
ονόματά μασ ςε ζνα βιβλίο (επιςκεπτϊν), που κρατοφςε ο οδθγόσ μασ, προσ
ικανοποίθςθ τθσ περιζργειασ των μελλοντικϊν ταξιδιωτϊν, αναχωριςαμε για
τθν επιςτροφι μασ ςτθ Σκάλα, πολφ ευχαριςτθμζνοι από τθν εκδρομι μασ,
που είχε ιδθ ανταμείψει - και με το παραπάνω - όλεσ τισ δυςκολίεσ τθσ
αποςτολισ μασ. Ακόμα κι αν δεν είχαμε δει τίποτα άλλο από Ελλάδα, αυτι θ
μζρα ςτουσ Δελφοφσ κα ιταν υπεραρκετι αποηθμίωςθ, και για τθν καραντίνα
λόγω ναυτίασ και για το πανδοχείο ςτθ Σκάλα. Ωςτόςο, δεν είχαμε καμία
διάκεςθ για μια δεφτερθ διανυκτζρευςθ ςτο πανδοχείο και, ωσ εκ τοφτου,
ξαναμπαρκάραμε αμζςωσ με ζνα αίκριο άνεμο, ελπίηοντασ να φτάςουμε ςτθν
Κόρινκο ζωσ το ξθμζρωμα, αλλά ο πάτρωνάσ μασ ι καπετάνιοσ ηιτθςε άδεια
να ςταματιςει για λίγα λεπτά ςτο Γαλαξείδι, μια μικρι πόλθ ςτθν είςοδο του
Κόλπου τθσ Σκάλασ.*…+ϋ

Δελφοί - Αδριανόσ (Αϋ - Βϋ όψθ).
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50. GREGORY A. PERDICARIS
Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Gregory Perdicaris ιταν Ζλλθνασ τθσ διαςποράσ, με καταγωγι από τθ
Βζροια. Ανικε ςε εφπορθ οικογζνεια, θ οποία ςυμμετείχε ςτθν άμυνα τθσ
εξεγερμζνθσ Νάουςασ. Μετά τθν κατάλθψθ τθσ πόλθσ από τουσ Τοφρκουσ θ
οικογζνεια Ρερδικάρθ διαλφκθκε, κακϊσ οι δυο γαμπροί του δολοφονικθκαν
μαηί με τθ μθτζρα του. Οι δυο αδελφοί του μαηί με τισ τζςςερισ αδελφζσ του
πιάςτθκαν αιχμάλωτοι, για να απελευκερωκοφν αρκετά αργότερα. Μόνο ο
ίδιοσ μαηί με τον πατζρα του κατάφεραν να διαφφγουν προσ τουσ γειτονικοφσ
ορεινοφσ όγκουσ.
Σφμφωνα με αμερικανικι εφθμερίδα τθσ εποχισ ο Γρθγόρθσ Ρερδικάρθσ,
ςτισ 7 Απριλίου του 1826, ςε θλικία είκοςι δυο (22) ετϊν, μαηί με δυο άλλουσ
φίλουσ του Ζλλθνεσ, ζφυγε από το Σμφρνθ για τθν Αμερικι. Εκεί ςποφδαςε και
παντρεφτθκε τθν Μ.E. Hanford, γυναίκα από πλοφςια οικογζνεια τθσ Νότιασ
Καρολίνασ και ζγινε Αμερικανόσ πολίτθσ. Από το 1833 ζωσ το 1835 ζδωςε
ςειρά διαλζξεων ςτθν Αμερικι με κζματα τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ
λογοτεχνίασ, που εντυπωςίαςαν το ανθμζρωτο αμερικανικό κοινό.
Το 1836 ιταν ο πρϊτοσ Αμερικανόσ πρόξενοσ, που διορίςτθκε ςτθν Ελλάδα.
Ζφυγε από τθ Βοςτϊνθ και μετά από δίμθνο ταξίδι ζφταςε ςτθν Ακινα ςτισ 6
Λανουαρίου του 1838, όπου παρζμεινε εκτελϊντασ τα κακικοντά του για τα
επόμενα πζντε χρόνια. Στθν Ακινα, μάλιςτα, γεννικθκε και ο γιοσ του Μων. Με
τθ διπλι του ταυτότθτα και λόγω τθσ πλεονεκτικισ του κζςθσ, ιταν ο
καταλλθλότεροσ να αποκαλφψει τθν Ελλάδα των Ελλινων, τονίηοντασ κυρίωσ
τθ μεγάλθ αντίκεςθ κυβερνϊντων και λαοφ.
Το 1846 μαηί με τθν οικογζνειά του μετακόμιςε ςτο Trenton του New
Jersey, όπου ζγινε πλοφςιοσ, κακότι ιταν ζνασ από τουσ οργανωτζσ τθσ
Εταιρείασ Αερίου του Trenton. O γιοσ του, Ion Perdicaris, ιταν γνωςτόσ playboy
τθσ εποχισ. Ζηθςε κάποιο διάςτθμα ςτο Μαρόκο (Ταγγζρθ) και ιταν το
κεντρικό κφμα μιασ απαγωγισ εκεί, που ζγινε γνωςτι ωσ “περιςτατικό
Perdicaris”, το οποίο μάλιςτα προκάλεςε διεκνι ςφγκρουςθ, το 1904, ανάμεςα
ςτισ ΘΡΑ και το Μαρόκο.
χόλια
O Ελλθνοαμερικανόσ Perdicaris ιλκε ςτθν Αράχοβα μζςω του Αϊ Νικόλα και
όχι μζςω τθσ Σχιςτισ οδοφ, προερχόμενοσ από το Μοναςτιρι τθσ Αγιαρςαλισ.
Μόλισ ζφταςε ςτθν κορυφογραμμι και αντίκριςε από εκεί τθν Αράχοβα, οι
ςυνοδοί του, πικανόν καλόγεροι, τον άφθςαν να ςυνεχίςει τον δρόμο μόνοσ
του. Είδε και ζπακε ο άνκρωποσ μζχρι να φτάςει, τελικά, ςτθν Αράχοβα.
Φιλοξενικθκε ςτο χωριό από κάποιον ονόματι Αλζξανδρο, που είχε
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ειδοποιθκεί ζγκαιρα από το Διμαρχο Λιβαδειάσ. Ο κυρ. Αλζξανδροσ, όπωσ τον
αποκαλεί, πικανόν να ιταν ο Λωάννθσ Αλεξανδρογιάννθσ, ο οποίοσ είχε
βοθκιςει ςτον αγϊνα των Ελλινων κατά των Τοφρκων και είχε χρθματίςει
Διμαρχοσ Αράχοβασ. Αυτόσ είχε φιλοξενιςει και άλλουσ ξζνουσ περιθγθτζσ
όπωσ π. χ. τον Eugene Yemeniz.
Ζχοντασ ωσ βάςθ εξόρμθςθσ τθν Αράχοβα, ανζβθκε ςτθν κορυφι του
Ραρναςςοφ, τθ Λιάκουρα. Δεν κατάφερε όμωσ να απολαφςει από εκεί τθν
εποπτεία όλθσ τθσ Ελλάδασ, διότι δεν είχε ςφμμαχό του τον καιρό. Συνάντθςε
ςυμπαγι ομίχλθ. Στθ διαδρομι του προσ τθν κορυφι είδε να υπάρχουν χιόνια.
Εάν αυτά ιςαν του προθγοφμενου χειμϊνα ι ιταν φρζςκα, που είχαν πζςει με
τθν ζναρξθ του φκινοπϊρου, αυτό δεν κα το μάκουμε ποτζ.
Ρράγματι, θ επίςκεψθ του Perdicaris πρζπει να ζγινε ι ςτα τζλθ
Σεπτεμβρίου ι αρχζσ Οκτωβρίου, κακόςον όπωσ αναφζρει οι Αραχοβίτεσ τον
φίλεψαν (''τον φόρτωςαν'' όπωσ γράφει) ςταφφλια από τα αμπζλια τουσ,
κακϊσ διάβαινε από εκεί κατευκυνόμενοσ προσ Δελφοφσ.
Από τθν Αράχοβα εντυπωςιάςτθκε, τόςο από τθν εργατικότθτα των
κατοίκων τθσ, όςο και από τθν ομορφιά των Αραχοβιτιςςϊν. Τον εντυπωςίαςε
επίςθσ και θ παρζλαςθ των μακθτϊν του ςχολείου τθσ Αράχοβασ, το οποίο ςτα
χρόνια αυτά ιταν μόνον αρρζνων, γι’ αυτό και ςυμβοφλεψε τουσ Αραχοβίτεσ
να ηθτιςουν τθν ίδρυςθ και ςχολείου για τα κορίτςια, υποςτθρίηοντασ ευφυϊσ
ότι θ ίδρυςθ ςχολείων κθλζων είναι θ βάςθ τθσ εκνικισ ευθμερίασ!
Ειςερχόμενοσ ςτθν περιοχι των Δελφϊν το πρϊτο πράγμα που ςυνάντθςε
ιταν θ ωραία μαρμάρινθ ςαρκοφάγοσ, που είχε ςχετικά λίγα χρόνια πριν
αναςκαφεί και είχε βανδαλιςτεί από τον Άγγλο πρόξενο, όπωσ κα δοφμε ςε
άλλθ κζςθ, επειδι δεν του δόκθκε θ άδεια να τθν αφαιρζςει ολόκλθρθ!
Στθν προςπάκειά του να επιςκεφτεί και να γνωρίςει λεπτομερϊσ κάκε κζςθ
τθσ Καςταλίασ, ζπεςε φαρδφσ - πλατφσ μζςα ςτθν πθγι και λοφςτθκε άκελα
του τα νερά τθσ, παρόλα αυτά δεν ζνιωςε όπωσ λζει κάποια ποιθτικι “τρζλα”.
Τουσ κατοίκουσ του Καςτριοφ τουσ κατακεραυνϊνει για τθ φιλοχρθματία τουσ
και για τισ παράνομεσ αρχαιοκαπθλικζσ τουσ ενζργειεσ. Είναι, μάλιςτα,
κατθγορθματικόσ ςε αυτό το κζμα.
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“ The Greece of the Greeks”,
G.A. Perdicaris, New York 1845.
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ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ, ΑΡΑΧΟΒΑ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΟ
*…+ Αμζςωσ μετά το δείπνο φφγαμε από το Μοναςτιρι (τθσ Αγιαρςαλισ),
και ςφντομα ειςιλκαμε ςτο πζραςμα, ανάμεςα ςτισ ψθλότερεσ και
χαμθλότερεσ οροςειρζσ του Ραρναςςοφ. Θ δθμοςιά ιταν ζνα μονοπάτι κατά
μικοσ τθσ πλαγιάσ τθσ χαμθλότερθσ οροςειράσ και επί πλζον ιταν τόςο τραχιά
και απότομθ που, με το που αρχίςουμε να πλθςιάηουμε το διάςελο, που
ενϊνει τθ χαμθλότερθ με τθν ψθλότερθ πλαγιά, αναγκαςκικαμε να
ξεπεηζψουμε και να προχωριςουμε με τα πόδια.
Τα μζρθ δεξιά και αριςτερά μασ δεν υπολείπονται ςε μεγαλοπρζπεια και θ
αίςκθςθ τθσ απομόνωςθσ επιτεινόταν, πότε με τθ ςκζψθ των
απομακρυςμζνων κουδουνιϊν των προβάτων και πότε από τθν θχϊ των
βράχων που ζπεφταν.
Το γεγονόσ, ωςτόςο, που αφξθςε το ενδιαφζρον αυτοφ του αξιοπρόςεκτου
δρόμου, και προκάλεςε λυπθμζνεσ και μελαγχολικζσ ςκζψεισ, ιςαν τα οςτά
των δφςτυχων Τοφρκων, που, ζχοντασ ξεφφγει από τθν τφχθ των ςυντρόφων
τουσ ςτθν Αράχοβα, εγκλωβίςτθκαν από μια χιονοκφελλα και κάφτθκαν κάτω
από τισ μάηεσ τθσ.
Από το ψθλότερο ςθμείο τθσ διάβαςθσ, που μασ χάριςε μια εκτεταμζνθ κζα
τθσ Φωκίδασ και του νότιου τμιματοσ του Κορινκιακοφ Κόλπου διακρίναμε
από μακριά τθν κωμόπολθ τθσ Αράχοβασ και διϊξαμε τουσ οδθγοφσ μασ, οι
οποίοι μασ διαβεβαίωςαν ότι δεν γινόταν να χάςουμε το δρόμο, παρά μόνο αν
πθγαίναμε ςτον πυκμζνα του χάςματοσ!
Το πρϊτο κατόρκωμα που ζπρεπε να εκτελεςτεί ιταν να γλιςτριςουμε ςε
κατιφορο, θ επιφάνεια του οποίου ιταν ςτρωμζνθ με μικρζσ χαλαρζσ πζτρεσ.
Τα άλογά μασ ιςαν φτιαγμζνα για να προπορεφονται και ενϊ κινοφνταν με τα
τζςςερα, ακολουκιςαμε ςτο κατόπι τουσ, χωρίσ καμιά ξεκάκαρθ ι ςαφι ιδζα
ςχετικά με τον τελικό ςτακμό του εγχειριματόσ μασ, αλλά κακϊσ δεν υπιρχε
περίπτωςθ να υποχωριςουμε, ςυνεχίςαμε να κατθφορίηουμε και να
κατρακυλάμε, μζχρισ ότου προςγειωκικαμε, οφτε ςτθν Αράχοβα οφτε ςτον
πυκμζνα του χάςματοσ, αλλά κάπου μεταξφ των δυο. Στα αριςτερά μασ,
ζχαςκε ζνα βάρακρο και ςτα δεξιά μασ ζνα πλικοσ τρομακτικϊν γκρεμϊν που
επεκτείνονταν προσ τα πάνω. Το τοπίο εμπλουτιηόταν περαιτζρω από ζνα
υπζροχο καταρράκτθ που ςαν :
«Παράτθς’ θ Αρζκουςα το ςτρϊμ’ από τα χιόνια
και μζς’ απ’ τα ςφγνεφα, γκρεμνοφσ και κοτρϊνια,
τεσ βρφςεσ, κοπάδι τθσ λαμπρό, πιλαλά.
Επιδαε κατάρραχα και μζςα ςτα ρζματα
ζρρεαν τα δοξάρινα ςγουρά τθσ χυτά.
10

Κυλϊντασ, χορεφοντασ πθγαίνει ςτα κάτω,
τραγοφδια εμουρμοφριηε, ςαν φπνο απαλά
κ’ εκεί που ελαχτάραε να φτάςει τον πάτο,
θ γθ τθν καμάρωνε, ο ουρανόσ τθσ γελά.»
“Αρέθουσα”, Ροίθμα του ζλλεχ
*Μετάφραςθ Στρ. Μυριβιλθ+
Στισ επτάμιςι, περίπου, φτάςαμε ςτθν κωμόπολθ και αφιππεφςαμε ςτο
ςπίτι του κυρίου Αλζξανδρου, ο οποίοσ ζχοντασ πλθροφορθκεί τισ
μετακινιςεισ μασ από το Διμαρχο τθσ Λιβαδειάσ, είχε προετοιμάςει για μασ
ζνα εγκάρδιο καλωςόριςμα.
Δεν ξαφνιάςτθκε κακόλου, όταν άκουςε τισ περιπζτειζσ μασ πάνω ςτο
βουνό, και δεν μποροφςε να κρφψει τθ δυςαρζςκειά του για τουσ μοναχοφσ,
που μασ επζτρεψαν να βαςιςτοφμε δρόμουσ, οι οποίοι είχαν ςταματιςει εδϊ
και καιρό να χρθςιμοποιοφνται από ταξιδιϊτεσ και που μασ διαβεβαίωςε ότι
ιςαν ακατάλλθλοι για οποιονδιποτε άνκρωπο, εκτόσ από τα καλφτερα
μουλάρια και από εκείνουσ που είχαν κυνθγθκεί ανελζθτα από κάποιον εχκρό.
Σταυροκοπιόταν ςυνεχϊσ και ευγνωμονοφςε τθν Ραναγία για τθν αςφαλι μασ
άφιξθ.
Θ κωμόπολθ τθσ Αράχοβασ περιλαμβάνει περίπου πεντακόςιεσ οικογζνειεσ.
Οι άνκρωποι αςχολοφνται με τθν καλλιζργεια των αμπελιϊν τουσ και με τουσ
ελαιϊνεσ τουσ, κακϊσ επίςθσ και με τθ φφλαξθ των κοπαδιϊν τουσ, που
αποτελοφν ζνα ςθμαντικό τμιμα τθσ ευθμερίασ τουσ.
Το ζδαφοσ, αν και ςωςτά καλλιεργοφμενο, είναι φτωχό, και ςυνεπϊσ το
ανδρικό κομμάτι του πλθκυςμοφ είτε είναι τςοπάνθδεσ είτε απαςχολοφνται ςε
δουλειζσ μακριά από το χωριό τουσ, και ζτςι θ καλλιζργεια των αμπελιϊν μαηί
με όλεσ τισ οικιακζσ αςχολίεσ αφινονται ςτθ φροντίδα των γυναικϊν, που
είναι φθμιςμζνεσ τόςο για τθν εργατικότθτά τουσ όςο και για τθν ιδιαίτερι
τουσ γοθτεία.
Οι γυναίκεσ τθσ Αράχοβασ, παρόλο που είναι παςίγνωςτεσ για τθν ομορφιά
τουσ, παραείναι μεγαλόςωμεσ για να κεωροφνται ωσ πρότυπο γυναικείασ
ομορφιάσ. Θ πιο κομψι απ’ αυτζσ υπερβαίνει κατά πολφ τισ αναλογίεσ τθσ
Αφροδίτθσ των Μεδίκων, και ςυγκρινόμενθ με τθν Ψυχι (;) κα εμφανιηόταν
τεράςτια. Ράντωσ, αν και ςωματϊδεισ, δεν υπολείπονται κακόλου ςε
ςυμμετρία και οι ςιλουζτεσ τουσ αναδεικνφονται μζςω των εκνικϊν τουσ
φορεςιϊν. Θ οικοδζςποινά μασ φοροφςε ζνα κεντθμζνο μακρφ φουςτάνι, μια
βαριά ηϊνθ, με τα χζρια τθσ εν μζρει καλυμμζνα και τισ πλεξοφδεσ τθσ
πλεγμζνεσ με μεταξωτζσ κορδζλεσ. Θ ρόκα ςτθ ηϊνθ τθσ και το αδράχτι ςτο
χζρι τθσ τθν ζκαναν να μοιάηει με βαςίλιςςα τθσ ομθρικισ εποχισ. Το πρϊτο
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που αντικρίςαμε, μόλισ ξυπνιςαμε ιταν θ Λιάκουρα1 θ ψθλότερθ κορυφι του
Ραρναςςοφ και μόλισ τελειϊςαμε ο πρωινό μασ, ανεβικαμε ςτα μουλάρια μασ
και ξεκινιςαμε με βιάςθ για το κεϊκό Ραρναςςό. Μιασ ϊρασ ζφιππθ διαδρομι
μάσ ζφερε ςτο οροπζδιο, ςτο οποίο βρίςκονται τα αγροτόςπιτα τθσ Αράχοβασ.
Στθν κοιλάδα ζχει κρφο και υγραςία, ζτςι οι ιδιοκτιτεσ αναγκάηονται να
απομακρφνονται απ' αυτι το φκινόπωρο με τα πρϊτα χιόνια, και τθν άνοιξθ
με το λειϊςιμο των χιονιϊν ζχουν τθ ςυνικεια να τθν ςπζρνουν με μια
ποικιλία ςπόρου ςιταριοφ, που κερίηεται τρεισ μινεσ μετά τθ ςπορά. Το
χαμθλότερο τμιμα του οροπεδίου φαίνεται να είναι θ λεκάνθ απορροισ μιασ
εποχικισ λίμνθσ, τα νερά τθσ οποίασ βρίςκουν διζξοδο μζςα ςτο Κωρφκιον
Άντρον και από εκεί πικανόν προσ τθν Καςταλία.
Ρερνϊντασ ζξω από τα Καλφβια και αφινοντασ τισ φτωχικζσ τουσ καλφβεσ
ςτα αριςτερά του δρόμου, αρχίςαμε τθν ανάβαςθ των ανϊτερων οροςειρϊν
του βουνοφ. Τα βοςκοτόπια εδϊ ςκιάηονταν από ζλατα, και ηωντάνευαν από
τα κοπάδια και τουσ βοςκοφσ, που ζμοιαηαν να ενδιαφζρονται τόςο πολφ για
τθν παρουςία μασ όςο και εμείσ για τθ δικι τουσ.
Εντυπωςιαςτικαμε, ιδιαιτζρωσ, από ζναν άντρα και μια γυναίκα που
εξζρχονταν από τα δάςθ ελάτθσ ακριβϊσ όταν εμείσ μπαίναμε ς’ αυτά. Ο
άντρασ, που πικανόν ιταν ο ςφηυγόσ τθσ κυρίασ, οδθγοφςε ζνα πειςματάρικο
γαϊδοφρι, ενϊ θ γυναίκα ακολουκοφςε με ζνα νεαρό δζντρο ελάτθσ
φορτωμζνο ςτον ϊμο τθσ και ζνα χοντρό τςεκοφρι ςτο χζρι τθσ. Με το που μασ
είδαν, μασ πρόςφεραν με πολφ ευγζνεια προτεραιότθτα, και μια τυχαία
ερϊτθςθ που τράβθξε τθν προςοχι τουσ, τουσ οδιγθςε ςε μια ςτάςθ που δεν
μποροφςαμε παρά να καυμάςουμε.
Ο άντρασ που ιταν ζνασ ψθλόσ, κάτιςχνοσ και επιβλθτικόσ ςτθν όψθ
ορεςίβιοσ, ζβαλε το χζρι του ςτο δαςφτριχο ςτζρνο του και απάντθςε ςτο
χαιρετιςμό και τισ ερωτιςεισ μασ με χάρθ και αξιοπρζπεια, ενϊ θ νεαρά και
όμορφθ ςυνοδόσ του, με όψθ γεμάτθ υγεία, και μάτια φλογερά, ςτάκθκε ςτο
πλάι του με φόντο το γαλανό ουρανό του γενζκλιου Ραρναςςοφ, με το
αριςτερό χζρι τθσ να ςτθρίηει το δζντρο και με το δεξί τθσ να κρατά το βαρφ
τςεκοφρι. Θ εικόνα, αν και τραχιά ιταν εντυπωςιακι και άγρια, ςε πλιρθ
αρμονία με το τοπίο.
Μόλισ βγικαμε ζξω από τα δάςθ τθσ ελάτθσ, ο αζρασ άρχιςε να είναι πιο
ψυχρόσ και θ κζα των πραγμάτων να αλλάηει ςε κάκε μασ βιμα. Τα δζνδρα,
ακόμα και οι κάμνοι, άρχιςαν να εξαφανίηονται, αν και πολλά από τα βράχια
καλφπτονταν από βρφα και κάπου - κάπου ςυναντοφςαμε αυτό που ο κόςμοσ
1

Θ Λιάκουρα είναι θ Λυκϊρεια των αρχαίων και το όνομα το οποίο ςυχνά
χρθςιμοποιείται από τον κόςμο για ολόκλθρο το βουνό του Ραρναςςοφ, αν και ςτθν
Αράχοβα οι άντρεσ με τουσ οποίουσ ςυνομιλιςαμε, χρθςιμοποιοφςαν το όνομα του
Ραρναςςοφ για ολόκλθρο το βουνό και αυτό τθσ Λιάκουρασ για τθν πιο ψθλι κορυφι.
12

αποκαλεί όμορφα λιβάδια. Ακόμα και ς’ αυτι τθν όψιμθ εποχι του χρόνου
ιταν καταπράςινα με χλόθ, και πλθροφορθκικαμε από τουσ οδθγοφσ μασ ότι
προσ το τζλοσ τθσ άνοιξθσ - δθλαδι, αμζςωσ μετά το λειϊςιμο του χιονιοφ χρωματίηονταν και λαμπρφνονταν με ηωθρά και αςτραφτερά λουλοφδια.
Εκτόσ από αυτι τθν εξαίρεςθ, το υπόλοιπο τοπίο ιταν μια ζρθμθ ζκταςθ
από απότομα βράχια και άγριουσ ψθλοφσ γκρεμοφσ. Εδϊ και εκεί είδαμε
μεγάλεσ μάηεσ χιονιοφ, που ο ιλιοσ δεν είχε καταφζρει να λειϊςει, αλλά το
κυρίαρχο χαρακτθριςτικό του τοπίου ιταν μια αδιάκοπθ ζκταςθ βράχων.
Εκατό κορυφζσ ιςαν εντόσ του ορατοφ μασ πεδίου, και ςτο μζςο απ’ αυτά
υψϊνονταν αυτόσ κακαυτόσ ο γερο πατριάρχθσ, θ κορυφι τθσ Λιάκουρασ.
Τα τελευταία είκοςι λεπτά του προςκυνιματόσ μασ ζπρεπε να γίνουν με τα
πόδια. Θ ανάβαςθ, ωςτόςο, αν και δφςκολθ, δεν ιταν επ’ ουδενί επικίνδυνθ,
φτάςαμε ςτθν κορυφι μετά από αρκετό κόπο και από τον ψθλότερο βράχο
που υψϊνεται ςτουσ ουρανοφσ τθσ Ελλάδασ είδαμε το τίποτα!
Τα ςφννεφα κάλυπταν τισ κορυφζσ του βουνοφ, και προςπάκθςα να
παρθγοριςω τον εαυτό μου επαναλαμβάνοντασ τθν ωδι του Αριςτοφάνθ.
«Νεφζλεσ ατελείωτεσ, ασ ςθκωκοφμε φανερζσ
ευκίνθτεσ και δροςερζσ
απ’ τον ωκεανό
τον βαρυςτζναχτο πατζρα,
εισ των βουνϊν τισ κορυφζσ τισ πυκνοφυτεμζνεσ,
από ςκοπιζσ να βλζπουμε παντοφ φανερωμζνεσ
τθ γθ τθν ιερά,
που τρζφει δζνδρα καρπερά,
τθσ κάλαςςασ *τα κφματα+
με τα βαριά βροντιματα,
και τα τραγοφδια *των νερϊν+
των ποταμϊν των ιερϊν,
λαμποκοπάει ακοφραςτο το μάτι
τθσ μζρασ, με το φωσ το αςτραφτερό.
θ ςυγνεφιά, ποφνε βροχι γεμάτθ,
από το ςϊμα μασ ασ βγει,
να ιδοφμε ςαν κεζσ τθ γθ
με μάτι κακαρό.»
Κατά τθν επιςτροφι μασ είχαμε τθν πρόςκετθ ευχαρίςτθςθ να μουςκζψουμε
ωσ το κόκκαλο - ζνα γεγονόσ ςτο οποίο παραδοκικαμε με φιλοςοφικι
εγκαρτζρθςθ, αλλά λίγο πριν τθ δφςθ του ιλιου βγικαμε από τθν «πορεία τθσ
καταιγίδασ» και αντικρίςαμε τθν Αράχοβα.
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Οι τελευταίεσ ακτίνεσ του ιλιου χόρευαν ακόμα πάνω ςτισ ςτζγεσ των
ςπιτιϊν και ολόκλθροσ ο κόςμοσ ςτα πόδια μασ ζμοιαηε υπερβολικά ιρεμοσ,
για να αποτελεί τμιμα αυτοφ που είχαμε αφιςει ςτισ κορυφζσ του «κεϊκοφ
Παρναςςοφ».
Ρριν μποφμε ςτο χωριό περάςαμε από τθν εκκλθςία του Αγίου Γεωργίου,
και επιςκεφτικαμε το λόφο πίςω απ’ αυτι που απεικονίηεται τόςο εμφανϊσ
ςτα χρονικά τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ.
Ιταν ςτισ βραχϊδεισ κορυφζσ αυτοφ του λόφου, ςτο ψθλότερο άκρο τθσ
Αράχοβασ, που ο Κεχαγιάμπεθσ του Κιουταχι Ραςά και ο Μουςτάμπεθσ,
Αλβανοί με 1.800 άντρεσ, πολιορκικθκαν από τον Καραϊςκάκθ.
Οι Τοφρκοι μετά από πολιορκία επτά θμερϊν, επιχείρθςαν ζξοδο ςτισ 3
Δεκζμβρθ και πιραν το δρόμο προσ το Μοναςτιρι τθσ Λερουςαλιμ, ο οποίοσ
είχε καταςτεί πιο αδιάβατοσ από τθν πυκνι χιονόπτωςθ που είχε ξεκινιςει
από τισ 28 Οκτωβρίου. Κακϊσ θ εμπροςκοφυλακι αναχαιτίςτθκε από τουσ
Ζλλθνεσ, που είχαν οχυρωκεί ςτα ριηά του καταρράκτθ, ςτθν είςοδο του
περάςματοσ, θ οπιςκοφυλακι αιφνιδιάςτθκε από τουσ άντρεσ υπό τθν
διοίκθςθ του Καραϊςκάκθ.
Οι Τοφρκοι, που ιςαν ιδθ εξαντλθμζνοι από τισ κακουχίεσ των τελευταίων
επτά θμερϊν, βρζκθκαν τϊρα περικυκλωμζνοι ςτα καταςτρεπτικά πυρά των
εχκρϊν τουσ. Οι πιο αδφναμοι από τουσ ςυντρόφουσ τουσ ρίχτθκαν ςτουσ
γκρεμοφσ, ενϊ εκείνοι που πρόβαλαν αντίςταςθ κατακρεουργικθκαν από τουσ
αντιπάλουσ τουσ.
Ο Κεχαγιάμπεθσ και ο Μουςταφάμπεθσ είχαν τθν τφχθ των ακολοφκων τουσ.
Ακόμα και εκείνοι που κατάφεραν να περάςουν ςτθν απζναντι πλευρά του
καταρράκτθ, καταλιφκθκαν από μια χιονοκφελλα και χάκθκαν κάτω από
ςωροφσ χιονιοφ, λίγοι μόνο κατάφεραν να φτάςουν μετά από προςπάκεια ςτο
Μοναςτιρι (τθσ Αγιαρςαλισ).
Θ ιττα ιταν ολοκλθρωτικι, και οι κάτοικοι του χωριοφ απαςχολοφνταν για
εβδομάδεσ μετά, με τθν αναηιτθςθ νεκρϊν πτωμάτων Τοφρκων και Ελλινων,
ςτισ μάηεσ του χιονιοφ και ςτισ εςοχζσ των βράχων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΑΜΦΙΑ
Τθν επόμενθ τθσ άφιξισ μασ ςτθν Αράχοβα, και τθν ϊρα που
προετοιμαηόμαςτε για τθν αναχϊρθςι μασ προσ τουσ Δελφοφσ, κλθκικαμε
προσ τα παράκυρα για να παραςτοφμε κεατζσ των ςχολιαρόπαιδων που
ζκαναν παρζλαςθ ςτουσ δρόμουσ, ςτθν επζτειο κάποιασ εκνικισ γιορτισ, και
που, από τισ φορεςιζσ τουσ και τθν εμφάνιςι τουσ παρείχαν ελπίδεσ για
καλφτερα πράγματα.
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Το κζαμα ιταν πολφ ενδιαφζρον και δεν μποροφςα να χάςω μια τόςο καλι
ευκαιρία ςτο να ςυμβουλζψω τουσ κατοίκουσ τθσ Αράχοβασ να βελτιϊςουν τισ
ςυνκικεσ των ςχολικϊν κτθρίων τουσ και να μθν αμελιςουν κι άλλο τθν
ίδρυςθ ςχολείου κθλζων, το βαςικό κεμζλιο τθσ εκνικισ ευθμερίασ.
Διαςχίηοντασ τουσ αμπελϊνεσ οι άνκρωποι μασ φόρτωςαν με ςταφφλια
από τουσ θλιόλουςτουσ λόφουσ των και ζτςι μασ ζδωςαν πρόςκετεσ
αποδείξεισ για το γενναιόδωρο χαρακτιρα τουσ.
Λίγο πριν φτάςουμε ςτθ κζςθ των Δελφϊν, για τουσ οποίουσ άρχιςαν να
μασ προετοιμάηουν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ, ςτρίψαμε προσ
τα αριςτερά του δρόμου για να εξετάςουμε μερικά αρχαία μνθμεία ςτο
νεκροταφείο.
Εδϊ ανακαλφψαμε ζνα αξιόλογο αρικμό τάφων, και μεταξφ άλλων τα
υπολείμματα μια ακρωτθριαςμζνθσ αλλά πανζμορφθσ ςαρκοφάγου. Ο
βάνδαλοσ που τθν ανακάλυψε δεν μποροφςε, όπωσ φαίνεται, να απομακρφνει
ολόκλθρο το μνθμείο, αλλά δεν δυςκολεφτθκε να αποςπάςει τα κεφάλια και
τα χζρια των μορφϊν που ςτόλιηαν το καπάκι και τισ πλαϊνζσ πλευρζσ τθσ. Το
καπάκι, που είναι ςχεδόν άκικτο, ζχει ςτθν κορυφι του μια γυναικεία
φιγοφρα, θ γερμζνθ μορφι τθσ οποίασ βυκίηεται ςτο εφπλαςτο μάρμαρο με
τόςθ εξαιρετικι πλαςτικότθτα, που οφτε ο χρόνοσ οφτε οι πλζον βζβθλεσ
λεθλαςίεσ των ανκρϊπων κατάφεραν να απογυμνϊςουν το μάρμαρο από τθν
ζκφραςι του.
Οι ναοί και τα μνθμεία τζχνθσ ζχουν όλα εξαφανιςτεί αλλά «θ Φφςθ είναι
ακόμα αψεγάδιαςτθ», και είναι δφςκολο να βρεισ ακόμα και ςτθν Ελλάδα, ζνα
τοπίο πιο εκκαμβωτικό ι πιο μεγαλειϊδεσ από αυτό που είχαμε τϊρα
μπροςτά μασ.
Οι λόφοι εκατζρωκεν του Καςτάλιου ρεφματοσ καλφπτονταν με ελαιϊνεσ και
διακόπτονταν από τουσ επιβλθτικοφσ γκρεμοφσ τθσ Υάμπειασ και Ναυπλίασ,
ςτα ριηά των οποίων και ψθλά ςτα κοιλϊματα του χάςματοσ ανακαλφψαμε τθν
πθγι τθσ παςίγνωςτθσ Καςταλίασ. Τα νερά τθσ ρζουν δια μζςου αρκετϊν
κρουνϊν μζςα ςε μια μεγάλθ λεκάνθ απορροισ και θ πθγι, ακόμα και ςτθν
παροφςα εγκαταλελειμμζνθ και υποβιβαςμζνθ κατάςταςθ, είναι τόςο ιρεμθ
και ρομαντικι, όςο το καταφφγιο που κα ικελε να ζχει κάκε ποιθτισ.
Θ πθγι όντασ λαξευμζνθ ςτο βράχο πικανόν δεν ζχει υποςτεί μεγάλθ ηθμιά
ςτθν εμφάνιςι τθσ, τα αγάλματα ωςτόςο του Απόλλωνα και τθσ Νφμφθσ
Καςταλίασ ζχουν εξαφανιςτεί από τισ κρφπτεσ τουσ, και με τθν εξαφάνιςθ
αυτϊν, ζχαςαν και τα νερά τθσ πθγισ τισ κεόπνευςτεσ ιδιότθτζσ τουσ.
Δεν παρατιρθςα κανζνα ςφμπτωμα τθσ «ιερισ τρζλασ» ςτουσ ςυντρόφουσ
μου οφτε εγϊ ο ίδιοσ βίωςα κάποια αναςτάτωςθ, παρόλο που ςτθν
προςπάκειά μου να ανακαλφψω τισ πθγζσ τθσ Καςταλίασ ζπεςα φαρδφσ πλατφσ ςτα νερά του λουτιρα τθσ Ρυκίασ.
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Σο φαράγγι των Δελφϊν.

Μετά από ςφντομθ παραμονι ςτθν πθγι και μια γριγορθ επίςκεψθ ςτο
γειτονικό βάρακρο, προχωριςαμε προσ το χωριό Καςτρί, απζναντι ςτθν άλλθ
όχκθ του ρζματοσ, και επιςκεφτικαμε τα ερείπια του ναοφ, θ αναςκαφι του
οποίου μπορεί να κεωρθκεί ότι αποτζλεςε τθν αιτία κανάτου του κακθγθτι
Müller, ο οποίοσ, πάνω ςτον ενκουςιαςμό τθσ αναηιτθςισ του, ξζχαςε να
τθριςει τισ ςυμβουλζσ των φίλων του. Δεν ζλαβε κανζνα μζτρο προφφλαξθσ
κατά τθν ζκκεςι του ςτο μεςθμεριανό ιλιο.
Ενϊ ιμαςταν ςτα ερείπια του ναοφ, περικυκλωκικαμε, από τουσ χωρικοφσ
που, αντίκετα από τουσ γείτονζσ τουσ, τουσ κατοίκουσ τθσ Αράχοβασ, ιςαν
ανυπόμονοι να μασ εξυπθρετιςουν όχι ζνεκα αγάπθσ, αλλά ζναντι αμοιβισ. Οι
νεαροί Αρβανίτεσ μασ ζφεραν τόςθ δάφνθ, που επαρκοφςε για να
ςτεφανϊςουμε όλουσ τουσ ιρωεσ και τουσ ποιθτζσ του 19ου αιϊνα, ενϊ μια
γριά ςτρίγκλα, θ “Πυκία” του χωριοφ, πείςτθκε προσ χάρθ λίγων μπακιριϊν
(χάλκινεσ δεκάρεσ), να λοξοδρομιςει αυτι και θ γκλίτςα τθσ από ελιά, με τθν
οποία ςαλάγθςε τα γουροφνια τθσ και τουσ νεαροφσ τθσ βαρβάρουσ προσ τα
χωράφια.
Το χωριό Καςτρί είναι πολφ άκλιο και οι βρωμεροί κάτοικοί του δεν είναι
απλά ζνασ ηωντανόσ μπελάσ, αλλά οι πιο επικίνδυνοι εχκροί των αρχαιοτιτων
του τόπου τουσ. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν κα πουλοφςαν για το χριμα. Θ
αμάκειά τουσ, ωςτόςο, αποτελεί επαρκι δικαιολογία για τθν αδιαφορία τουσ
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για πολφτιμα κειμιλια τζχνθσ, αλλά τι δικαιολογία ι τι ελαφρυντικό μπορεί να
αποδοκεί ςτισ Αρχζσ, που ζχουν εγκαταλείψει τισ λιγοςτζσ εναπομείναςεσ
αρχαιότθτεσ τθσ Ελλάδασ ςτο ζλεοσ των περαςτικϊν που λεθλατοφν και των
Αλβανϊν εμπόρων;
Φεφγοντασ από τουσ Δελφοφσ και περνϊντασ διαμζςου τθσ «Κεϊκισ
Κρίςςασ» (“Κρίςςαν τε ηακζθν”), κατεβικαμε νότια προσ τθν πεδιάδα ςτο
ακρωτιρι των κριςςαίων κυμάτων, και ςτθ ςυνζχεια ειςιλκαμε ςτθ ςτενι
αλλά πανζμορφθ κοιλάδα ανάμεςα ςτα Ραρνάςςια και τα Λοκριδικά βουνά.
*…+

Δελφοί - Αντίνοοσ (Βϋ όψθ)
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51. H. N. ULRICHS
Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο αρχαιολόγοσ H. N. Ulrichs γεννικθκε ςτθ Γερμανία το 1807 και ιλκε ςτθν
Ελλάδα ςτα χρόνια του βαςιλιά Πκωνα. Διορίςτθκε μετά τθ ςφςταςθ του
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ωσ κακθγθτισ τθσ ωμαϊκισ φιλολογίασ και
αρχαιολογίασ.
Στο ζργου του: “Reisen und Forschungen in Griechenland”(“Σαξίδια και
ζρευνεσ ςτθν Ελλάδα”) διθγείται τισ περιθγιςεισ του ςτθ χϊρα μασ. Ζγραψε
και διδακτικά βιβλία όπωσ: “Λατινικι Γραμματικι”, “Λατινοελλθνικό Λεξικό”,
“Λατινικι Χρθςτομάκεια”, τα οποία εκδόκθκαν επανειλθμμζνωσ. Ρζκανε ςτθν
Ακινα το 1843.
χόλια
Ο Ulrichs ζφταςε ςτθν περιοχι μασ από τα δυτικά, διζςχιςε το Χριςςό,
ανζβθκε ςτουσ Δελφοφσ, ακολοφκωσ κατευκφνκθκε προσ το Κωρφκιον Άντρον,
διζςχιςε το Αραχοβίτικο Λιβάδι, τράβθξε για τθν κορυφι του Ραρναςςοφ,
κατζβθκε ςτθ ςυνζχεια ςτθν Αράχοβα και μζςα από τθν περιοχι Ηεμενό Σχιςτι κατευκφνκθκε προσ τθ Δαφλεια.
Είναι ο μόνοσ περιθγθτισ, για τθν εποχι του, για τον οποίο μποροφμε να
ποφμε με βεβαιότθτα ότι, όταν ζφταςε ςτα μζρθ του Ραρναςςοφ, κατά το
δυνατόν τα παρατιρθςε όλα, τα περιζγραψε όλα, τα κατζγραψε όλα, τα
ιςτόριςε όλα, τα ταυτοποίθςε όλα, με γνϊςθ και με οξυδζρκεια. Μοιάηει με
χείμαρρο που κατεβάηει ςτο διάβα του διαμάντια, διαμάντια αρχαιολογικά,
ιςτορικά, καλλιτεχνικά, γλωςςολογικά ακόμα και λαογραφικά.
Στουσ Δελφοφσ, επειδι τον απορρόφθςε το αρχαιολογικό μζροσ, δεν
αςχολικθκε ιδιαίτερα με το χωριό Καςτρί και τθ ηωι των κατοίκων του. Ζκανε
μόνο αναφορζσ ςε κζςεισ του χωριοφ, όταν ικελε να ςυςχετίςει αρχαίεσ
τοποκεςίεσ. Μασ άφθςε όμωσ το όνομα του δθμάρχου Δελφϊν, για να τον
κυμόμαςτε εςαεί..., αυτόν που είχαν ανωνφμωσ “ςτολίςει” ο Fiedler και
ιδιαίτερα ο πρίγκιπασ Muskau, με ιδιαίτερα δυςμενι λόγια, για τθν
απαράδεκτθ ςυμπεριφορά του προσ τουσ ξζνουσ, που γφρευαν ςτο ςπίτι του
κατάλυμα για φπνο και φαγθτό. Και το επϊνυμο λοιπόν αυτοφ ... Χαγιάτασ!
Ρρζπει να ςθμειϊςουμε ότι τον Ulrichs δεν τον εντυπωςίαςε ιδιαίτερα το
Κωρφκιον άντρον. Ζδωςε όμωσ τθ ςθμαντικι πλθροφορία ότι, ςτα χρόνια τθσ
εξζγερςθσ των Ελλινων κατά των Τοφρκων, οι Αραχοβίτικεσ οικογζνειεσ ιταν
εκείνεσ που κρφβονταν ςτο εν λόγω ςπιλαιο και όχι οι Καςτρίτικεσ
οικογζνειεσ, ενϊ ςτα χρόνια των Ρερςικϊν πολζμων οι Δελφιϊτεσ ζκαναν
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χριςθ, για τθν αςφάλειά τουσ, του ςπθλαίου αυτοφ. Αυτό ςθμαίνει ότι τουσ
μετζπειτα αιϊνεσ το Κωρφκιον Άντρον ιταν κάτω από τθν κατοχι των
Αραχοβιτϊν και όχι των Καςτριτϊν.
Ο Ulrichs ζφταςε, αλλά μάλλον δεν μπόρεςε να ανεβεί ςτθν κορυφι τθσ
Λιάκουρασ, ίςωσ λόγω κακϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν. Αυτό μποροφμε να το
ςυμπεράνουμε από το γεγονόσ ότι δεν μασ ζδωςε τθν παραμικρι περιγραφι
τθσ κζασ από εκεί πάνω.
Στθν Αράχοβα, επειδι - πζραν των αναφορϊν του ςτθν Ανεμϊρεια,
Κυπάριςςο και Αιολίδα - δεν βρικε κάποια αρχαιολογικά ςτοιχεία,
αςχολικθκε με τουσ κατοίκουσ τθσ και τθ λαογραφία τθσ. Τθ χαρακτιριςε
μάλιςτα πανάρχαιο απομεινάρι τθσ ελλθνικισ ηωισ.
Μασ ζδωςε ακόμθ τθ ςθμαντικι πλθροφορία για το τοφρκικο χωριό
Μπαρδάνα, το οποίο υπιρχε λίγο πριν τθν είςοδο ςτθ Σχιςτι οδό, που
καταςτράφθκε ολοςχερϊσ μετά τθν απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδασ.
Τζλοσ, μποροφμε να ποφμε ότι το ταξιδιωτικό του αυτό κείμενο, που είναι
εκτενζσ και λεπτομερζςτατο, εγγίηει τα όρια τθσ επιςτθμονικισ πραγματείασ.
Κα πρζπει να είχε κάνει αίςκθςθ ςτθν εποχι του και κα είχε χρθςιμεφςει πάρα
πολφ ςτουσ μεταγενζςτερουσ περιθγθτζσ, ιδιαίτερα τουσ Γερμανοφσ, που
ζφταςαν ςτουσ Δελφοφσ και τθ γφρω περιοχι. Ραραμζνει ςθμαντικό και
χριςιμο ακόμα και για το ςθμερινό αναγνϊςτθ, που τον ενδιαφζρουν οι
Δελφοί και θ ευρφτερθ περιοχι, λόγω των πολυάρικμων και ποικίλων
ςτοιχείων που δίνει, και των ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν που ςυςτθματικά
καταγράφει.
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Reisen und forschungen in Griechenland”,
H. N. Ulrichs , Bremen 1840.
Σαξίδι ςτη Φωκίδα και Βοιωτία από τουσ Δελφοφσ μζχρι τη Θήβα
ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο δρόμοσ από τθ Μαγοφλα προσ τουσ Δελφοφσ περνάει από το Ξεροπιγαδο
και το Χριςςό. Το Ξεροπιγαδο, ζνα φτωχικό χωριό, βρίςκεται ςτθ βόρεια άκρθ
του κάμπου τθσ Κίρρασ, ςτουσ πρόποδεσ μιασ προεξοχισ του απόκρθμνου
Μφτικα που ςυναντά ςτα δυτικά του το Γουλά.
Ο Ρλειςτόσ και ο χείμαρροσ, που προζρχεται από τα Σάλωνα, διατρζχουν
τθν περιοχι και χφνονται ςτθ κάλαςςα. Βόρεια του Ξεροπιγαδου και των
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αναφερόμενων βουνϊν, θ κοιλάδα αρχίηει να διευρφνεται ςθμαντικά και
προςφζρει ζνα εκπλθκτικό κζαμα.
Ζνασ μεγάλοσ κάμποσ, ςτο ίδιο υψόμετρο ςχεδόν με τθ κάλαςςα και
ςτολιςμζνοσ με το ομορφότερο και πιο εφφορο ελαιϊνα τθσ Ελλάδασ, όπωσ
και με πλοφςιουσ αμπελϊνεσ και χωράφια με ςιτάρι, απλϊνεται μπροςτά ςτα
μάτια μασ.
Ο Ρλειςτόσ και ο Σαλωνίτικοσ ποταμόσ, ξεροί και οι δφο το καλοκαίρι,
γεμίηουν με τισ πρϊτεσ βροχζσ το Φκινόπωρο, ενϊ το Χειμϊνα διοχετεφουν οι
κάτοικοι τα νερά τουσ ςε όλεσ τισ κατευκφνςεισ για το πότιςμα των ελιϊν, που
φθμίηονται τόςο για το πυκνό και φρζςκο φφλλωμα και το αςυνικιςτο φψοσ
των δζντρων, όςο και για το εφφορο και τθν ποιότθτα των καρπϊν τουσ. Αυτι
θ μεγάλθ και εφφορθ κοιλάδα, ο ςθμερινόσ κάμποσ του Χριςςοφ, είναι το
«Κριςςαίον Πεδίον», που τόςο επαινεί ο Στράβωνασ και το οποίο αποκαλεί
“ευτυχιςμζνο”.
Θ αφιερωμζνθ ςτο κεό Κιρραία χζρςα γθ είναι το πολφ μικρότερο και πιο
άγονο μζροσ του κάμπου, δθλαδι τα λιβάδια κοντά ςτθ κάλαςςα ςτο μζροσ
που λζγεται ςιμερα Λτιά και όπου βόςκουν τα βόδια των Σαλωνιτϊν και των
κατοίκων του Χριςςοφ.
Το Κριςςαίο Ρεδίο εκτείνεται, ςφμφωνα με τον Θρόδοτο και το Στράβωνα,
μζχρι και τθν Άμφιςςα, ςτθν οποία ανικε αναμφίβολα ζνα μεγάλο μζροσ του,
όπωσ άλλωςτε ςιμερα, και ςτουσ Σαλωνίτεσ. Το όνομα «Κριςςαίον Πεδίον»
περιλάμβανε, πικανϊσ ςτθν ευρφτερι τον εκδοχι, και τθν «Κιρραία Χϊρα»,
ζτςι πρζπει να κεωριςουμε αυτιν μζροσ του πρϊτου. Ο κακοριςμόσ των
ςυνόρων ιταν λαξευμζνοσ ςτο τοίχο του ςθκοφ του ναοφ των Δελφϊν, και
ίςωσ να βρεκεί κάτω από τα ερείπια.
Τον Κριςςαίο κάμπο οριοκετοφν τεράςτιοι όγκοι βουνϊν με τουσ πρόποδεσ
των οποίων ενϊνεται απαλά: Βόρεια με τον Ραρναςςό, του οποίου οι
ψθλότερεσ γυμνζσ κορυφζσ περιβάλλονται ςυνικωσ από ςφννεφα, αριςτερά θ
δαςϊδθσ Γκιϊνα, ςτουσ πρόποδεσ τθσ οποίασ, ςτο τζλοσ του κάμπου,
φαίνονται τα Σάλωνα, θ τζωσ Άμφιςςα, δεξιά θ Κίρφι, εν μζρει γυμνι, εν μζρει
καλυμμζνθ με χαμθλοφσ κάμνουσ.
Κάτω από τισ κορυφζσ του Ραρναςςοφ εξζχουν, ορατά από μακριά, οι
κάκετεσ Φαιδριάδεσ, κάτω από τισ οποίεσ εκτείνεται μια μεγάλθ λοφϊδθσ
προεξοχι νοτίωσ προσ τθν κοιλάδα. Ανάμεςα ςε αυτιν και τθν Κίρφι περνάει
φιδωτά ο Ρλειςτόσ ςε ςτενό φαράγγι. Στθν νότια άκρθ τθσ προεξοχισ φαίνεται,
πάνω ςε ζνα απότομο γκρεμό, ο ναόσ των Αγίων Σαράντα, ςτον οποίο κα
επανζλκω αργότερα. Βρίςκεται μζςα ςτα ερείπια τθσ Κρίςςασ.
Λίγο πιο πζρα ςτο παραςκινιο, ςτθ λιγότερα απόκρθμνθ νοτιοδυτικι
πλευρά, βρίςκεται το χωριό Χριςςό ανάμεςα ςε ανκιςμζνουσ κιπουσ.
Οι Δελφοί, που βρίςκονται ψθλότερα ςτθ πίςω πλάτθ τθσ ίδιασ προεξοχισ,
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δεν φανερϊνονται ακόμθ ςτα μάτια μασ. Αναγνωρίηεται όμωσ, ανάμεςα ςτουσ
τεράςτιουσ βράχουσ κάτω από τουσ οποίουσ βρίςκονται οι Δελφοί, θ βακιά
κάκετθ χαράδρα που διαμόρφωςε ο δυνατόσ χείμαρροσ πάνω από τθν
Καςταλία πθγι.
Πςο χαροφμενο και πλοφςιο και να είναι το κζαμα τθσ κοιλάδασ, που
διαβαίνει κανείσ, τόςο ανατριχιαςτικό είναι το κζαμα του φαραγγιοφ που
κρφβει τουσ Δελφοφσ, το κζντρο τθσ ελλθνικισ γθσ.
Θ απόςταςθ από τθ Μαγοφλα μζχρι το Χριςςό είναι μιάμιςθ ϊρα. Αυτό το
χωριό ζλαβε το όνομά του, με μικρζσ μεταβολζσ, από τθν Κρίςςα μζςω τθσ
οποίασ του αποδόκθκε το ταιριαςτό όνομα του χρυςοφ χωριοφ. Ρρόκειται για
ζνα από τα πλουςιότερα και ομορφότερα χωριά τθσ Ελλάδασ και περιβάλλεται
από πράςινουσ κιπουσ, που ποτίηονται από τζςςερισ πλοφςιεσ πθγζσ που
πθγάηουν ςε διάφορα ςθμεία μζςα από το βράχο ςτο ίδιο το χωριό. Κάνει
εντφπωςθ, ότι δεν ζχουν εξεταςτεί ζωσ ςιμερα τα ερείπια μιασ παλαιάσ πόλθσ
κοντά ςτο Χριςςό, παρόλο που φαίνονται ξεκάκαρα από το χωριό.
Θ πλαγιά του Ραρναςςοφ, ςτθν οποία βρίςκεται το χωριό, κατευκφνεται,
όπωσ είπαμε, ωσ μακρόςτενθ βραχϊδθσ προεξοχι νότια προσ τον Κριςςαίο
κάμπο και πζφτει μετά νοτιοανατολικά με κάκετεσ πλαγιζσ προσ τον Ρλειςτό.
Στθ νότια άκρθ τθσ βρίςκεται ο ναόσ των Αγίων Σαράντα ι Τεςςαράκοντα.
Αυτόν περιβάλλουν ςε μεγάλο κφκλο τα υπολείμματα πανάρχαιων
πολυγωνικϊν τειχϊν, που διαςπϊνται μόνο ςτα ςθμεία όπου οι απότομεσ
βραχϊδεισ πλαγιζσ κάνουν αδφνατθ τθν ανάβαςθ. Αυτά είναι τα τείχθ τθσ
ομθρικισ Κρίςςασ. Οι κάτοικοι του Χριςςοφ τα λζνε Στεφάνι, λόγω τθσ
ομοιότθτάσ τουσ με τζτοιο.
Ραρά τθν καταςτροφι των τειχϊν, που προχωράει μζρα με τθ μζρα, μιασ
και των οποίων οι λίκοι μετατρζπονται ζνασ - ζνασ ςε μυλόπετρα, το φψοσ
τουσ ανζρχεται ςε κάποια ςθμεία ςτα δζκα πόδια. Το πλάτοσ του βορείου
μζρουσ των τειχϊν, που απζχει μόλισ δζκα λεπτά από το χωριό, ανζρχεται ςε
δεκαοχτϊ πόδια, του δυτικοφ μζρουσ όπου θ πλαγιά είναι πιο απόκρθμνθ, ςε
δϊδεκα πόδια. Ο τρόποσ οικοδόμθςθσ είναι ο απλόσ, με ογκόλικουσ μικουσ
τεςςάρων ζωσ πζντε ποδϊν, που εναλλάςςονται με μικρότερουσ λίκουσ.
Κάποιοι λίκοι είναι μεγαλφτεροι και ζνασ ςτο βόρειο τμιμα, όπου ίςωσ
βριςκόταν μία πφλθ, ζχει μικοσ οχτϊ ποδϊν. Οι πολυγωνικοί λίκοι
ςφθνϊνονται ωσ επί το πλείςτον ςτο εςωτερικό του τείχουσ, όπου οι αρμοί
τουσ ζχουν γεμιςτεί με χϊμα και μικρζσ πζτρεσ.
Στθ δυτικι πλευρά, κοντά ςτθ γωνία με τθν βόρεια πλευρά, διατθρείται
ζνασ διάδρομοσ για μια πφλθ που ςχθματίηεται από μθ λειαςμζνουσ λίκουσ
και ζχει ίςα-ίςα το πλάτοσ για να περνάει ζνασ άντρασ.
Θ Κίρρα ιταν κάποτε ο εχκρόσ του Ρφκιου ιεροφ, καταςτράφθκε μετά
ολοςχερϊσ και ςτθ κζςθ τθσ χτίςτθκαν το Στάδιο και το Λπποδρόμιο. Αργότερα
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όμωσ οικοδομικθκε ξανά ωσ επίνειο των Δελφϊν, επειδι, όπωσ είδαμε,
βρίςκεται ςτο κάμπο κολλθτά ςτθ κάλαςςα κάτω από τισ υπϊρειεσ τθσ
Κίρφεωσ. Θ Κρίςςα, αντικζτωσ, ομθρικι πόλθ με οχυρϊςεισ, βριςκόταν κάτω
από τα βράχια του Ραρναςςοφ, όπου ςφμφωνα με τον Απολλϊνιο Φμνο δεν
ακοφγονται οφτε άμαξεσ οφτε βάδιςμα από άλογα.
Ομοίωσ, ο Νόνοσ ςτισ περιγραφζσ του, ακολουκϊντασ τουσ αρχαίουσ
επικοφσ, χαρακτθρίηει τθν Κρίςςα ωσ περιβαλλόμενθ από βράχια. Θ διλωςθ
του Ρινδάρου, ότι από το Λπποδρόμιο ανεβαίνεισ από τισ κριςςαίεσ πλαγιζσ
προσ τουσ Δελφοφσ, δεν αφινει περικϊριο για αμφιβολία για το ότι το Στεφάνι
είναι τα ερείπια τθσ Κρίςςασ. Διότι όποιο δρόμο και να πάρεισ από τον κάμπο,
κα περάςεισ οπωςδιποτε από αυτι τθν προεξοχι του Ραρναςςοφ πάνω ςτθν
οποία βρίςκονται, τόςο το Χριςςό όςο και το Στεφάνι και ψθλότερα οι Δελφοί.
Οι Κρθτικοί, τουσ οποίουσ διάλεξε ο Απόλλωνασ να τον υπθρετιςουν ωσ
ιερείσ ςτο ιερό του ςτθν Κρίςςα ι μάλλον ςτθν Ρυκϊ κοντά ςτθν Κρίςςα,
φτάνουν οδθγοφμενοι από το Κεό, ςε μορφι δελφινιοφ, ςε ζνα λιμάνι του
μεγάλου κόλπου τθσ Κρίςςασ και αφινουν να προςαράξουν τα πλοία τουσ
ςτθν άμμο. Ναι μεν βριςκόταν ςε αυτό το ςθμείο αργότερα θ αςεβισ Κίρρα,
όμωσ τθν εποχι τθσ δθμιουργίασ του Ομθρικοφ φμνου δεν αναφερόταν τίποτα,
οφτε για παρακαλάςςια πόλθ, για ζνα «ἔφαλον πτολίεθρον» οφτε για
αμαξοδρομίεσ, που άρχιςαν πιο μετά.
Ενϊ οι Κρθτικοί παραμζνουν με τα πλοία τουσ ςτθν παραλία, ο Απόλλωνασ
πετάει ςαν λαμπερόσ μετεωρίτθσ ςτο καινοφργιο του ιερό και προκαλεί εκεί
μια λάμψθ, που φϊτιςε όλθ τθν Κρίςςα και ζτςι κατατρόμαξαν οι Κρθτικοί.
Μετά πετάει, ςαν ςκζψθ, και πάλι κάτω ςτα πλοία και ςτζκεται ξαφνικά
μπροςτά ςτουσ Κρθτικοφσ ςε μορφι ενόσ όμορφου νεαροφ.
Ο Απόλλωνασ φανερϊνεται ςτουσ Κρθτικοφσ ωσ κεόσ, τουσ διατάςςει να
τραβιξουν τα πλοία τουσ ςτθν ξθρά, να του αφιερϊςουν ζνα βωμό ςτθν ακτι
και να τον ακολουκιςουν ςτθν Ρυκϊ. Ραίηοντασ τθ λφρα πθγαίνει αυτόσ ωσ
οδθγόσ μπροςτά και ανεβαίνει μαηί τουσ τθν πλαγιά, που ο Ρίνδαροσ τθν
αποκαλεί Κριςςαία, και τθν οποία ανεβαίνει και ο Κάρρωτοσ, για να φζρει τθν
νικθφόρα άμαξα ςτουσ Δελφοφσ, και οποιοςδιποτε άλλοσ, που ανεβαίνει από
τθν ακτι.
Δεν μπορεί να παραγνωριςτεί ότι θ Κρίςςα ςτον Ομθρικό φμνο ςυμπίπτει
ςχεδόν με τουσ Δελφοφσ, και αυτό μπορεί να εξθγθκεί μόνο με τθν τοποκεςία
των δφο τόπων ςτθν ίδια προεξοχι κάτω από τισ Φαιδριάδεσ, που από αυτι
τθν πλευρά ςυναντά τον Κριςςαίο κάμπο, από τθν άλλθ πλευρά όμωσ
οριοκετεί τθν ψθλι κοιλάδα των Δελφϊν, όπωσ επίςθσ από το γεγονόσ, ότι το
Ρφκιο ιερό κάποτε βριςκόταν ςτα εδάφθ τθσ Κρίςςασ.
Θ ίδια χριςθ του ονόματοσ τθσ Κρίςςασ γίνεται και ςτον Ρίνδαρο. Θ νίκθ
ςτουσ Ρυκικοφσ αγϊνεσ ανακοινωνόταν πρϊτα ςτο Λπποδρόμιο και ςτο Στάδιο,
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τουσ νικθτιριουσ φμνουσ όμωσ τουσ τραγουδοφςαν ςτθν Απολλϊνια κοιλάδα,
δθλαδι ςτουσ ίδιουσ τουσ Δελφοφσ, και εκεί, ςτθ μζςθ των Κριςςαίων
φαραγγιϊν, ανάγγελλαν τθν ζνδοξθ νίκθ.
Θ Κρίςςα ςτον Ρίνδαρο αναφζρεται μία φορά και μόνο και μάλιςτα ωσ
ταυτόςθμθ με τουσ Δελφοφσ, όπωσ και θ Ολυμπία ποιθτικά ονομαηόταν ςυχνά
Ρίςα.
Ρριν το ξεκίνθμα των αγϊνων, οι αγωνιςτζσ ζρχονταν ςτουσ Δελφοφσ,
εξαγνίηονταν ςτθν Καςταλία Κρινθ και ζκαναν ςτο ναό του Απόλλωνα τισ
εκιμικζσ προςευχζσ και τουσ όρκουσ. Αν δθλαδι ο ποιθτισ λζει, ότι ο
Απόλλωνασ κοίταξε ςτθν Κρίςςα τον Ξενοκράτθ από ψθλά με ευμζνεια και του
ζδωςε λαμπρι νίκθ, κζλει να πει με αυτό, ότι ο Κεόσ, κατοικϊντασ ςτο ναό του
ςτουσ Δελφοφσ, ειςάκουςε τισ προςευχζσ του Ξενοκράτθ, όταν αυτόσ τον
πλθςίαςε πριν τουσ αγϊνεσ και τον ικζτευε για ςυμπαράςταςθ ςε αυτοφσ.
Ακόμα και ο Νίκανδροσ χρθςιμοποιεί τθν ονομαςία Κρίςςα για τουσ Δελφοφσ
ςε μια διιγθςθ, ςτθν οποία κα επανζλκω πιο κάτω.
Εντόσ των τειχϊν τθσ Κρίςςασ, του λεγόμενου Στεφανιοφ, δεξιά από το
μονοπάτι και πριν φτάςει κανείσ ςτο ναό των Αγίων Σαράντα, βρίςκει κεμζλια
και ανακατεμζνα ερείπια. Ανάμεςά τουσ, ςτθν παλιά του κζςθ απ’ ό,τι
φαίνεται, βρίςκεται ζνασ βωμόσ από πανάρχαιεσ εποχζσ, όπωσ αποδεικνφουν
το είδοσ τθσ δουλειάσ και θ επιγραφι τφπου βουςτροφθδόν. Θ ςχεδόν
ακατζργαςτθ πζτρα ζχει τθ μορφι ενόσ μακρόςτενου κφβου, πάνω είναι
ιςωμζνθ και ζχει δφο λαξευμζνα βακουλϊματα για εςτία. Τα βακουλϊματα
αυτοφ του είδουσ, όπου τοποκετοφςαν ςχάρεσ για το κάψιμο του κρζατοσ για
κυςίεσ, λζγονταν “εςχάρεσ” και μπορεί κανείσ να τισ βρει μάλιςτα ςυχνά
λαξευμζνεσ ςτο φυςικό βράχο ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, μεταξφ άλλων
ςτθν ψθλότερθ κορυφι τθσ Αίγινασ, ςτο λεγόμενο Προσ ι Ρροφιτθ Θλία, όπου
ο Αιακόσ αφιζρωςε ςτο Δία ζνα βωμό.
Στο αττικό ςπιλαιο του Ρανόσ, μεταξφ Ακινασ και Σουνίου, ζχουν
τοποκετθκεί με παρόμοιο τρόπο δφο εςχάρεσ ςε ζνα βωμό, όπου κάτω από τθ
μία αναφζρεται το όνομα του Απόλλωνα, ςτθν άλλθ ο Ερμισ. Οι «κοινοί
βωμοί» ιταν ςυχνοί και αναφζρονται τακτικά, κυρίωσ τζτοιοι που ιταν
αφιερωμζνοι ςε δφο κεοφσ, όπωσ, παραδείγματοσ χάρθ, οι ζξι διπλοί βωμοί
ςτθν Ολυμπία. Ζνασ τζτοιοσ δίδυμοσ βωμόσ είναι και αυτόσ ςτθν Κρίςςα. Από
τισ δφο του εςχάρεσ ζχει ςπάςει και φφγει το μιςό τθσ μίασ. Δφο από τισ
πλευρζσ καλφπτονται με μια τρίςτιχθ επιγραφι τφπου βουςτροφθδόν, θ οποία
ςυνεχίηει μετά τθ γωνία. Στθ πρϊτθ και ςτθ τρίτθ γραμμι, θ γραφι πάει από
δεξιά προσ αριςτερά ενϊ ςτθ μεςαία γραμμι από αριςτερά προσ δεξιά. Δεν
φαίνεται να ζχει χαλάςει θ επιγραφι από το ςπάςιμο τθσ μιασ εςχάρασ. Το
πολφ να λείπει κάτι από τθ πρϊτθ γραμμι.
Τα γράμματα είναι μεγάλα, αλλά όχι βακιά λαξευμζνα, και λόγω τθσ θλικίασ
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και των ανιςοτιτων και των ςχιςμϊν του λίκου είναι δφςκολο να τα διαβάηεισ.
Χρειάςτθκα κάμποςεσ ϊρεσ για τθν αντιγραφι και παρόλα αυτά, ςε κάποια
γράμματα ζχω αμφιβολίεσ. Το περιεχόμενό τουσ είναι το ακόλουκο: «Για
αιϊνιά του δόξα, ο Άριςτοσ ζςτθςε αυτό το βωμό, και αφιζρωςε βόδια ςτθν
Ιρα και ςτθ δίδουςα ιδιοκτθςία Ακθνά τισ δικζσ τισ κυςίεσ». Αυτι θ επιγραφι
βρίςκεται ςτθ μεγάλθ ςυλλογι των ελλθνικϊν επιγραφϊν υπ’ αρικμόν ζνα.
Ο κφριοσ Ρρζςβθσ Gropius αντζγραψε πριν πολλά χρόνια τθν επιγραφι και
ζδωςε αντίγραφο ςε μερικοφσ Άγγλουσ λόγιουσ. Επειδι όμωσ βιαηόταν και ο
καιρόσ ιταν άςχθμοσ, δεν μποροφςε να ερευνιςει το χϊρο και τα τείχθ τθσ
Κρίςςασ, εντόσ των οποίων βρζκθκε θ επιγραφι.
Ο Boeckh προςπάκθςε να δϊςει μια ερμθνεία, όμωσ για λόγουσ κάποιων
ςφαλμάτων και κενϊν ςτθν αντιγραφι, όπωσ και ελλείψει λεπτομερζςτερων
ςτοιχείων για το ποιόν του μνθμείου, ςτο οποίο ανικει θ επιγραφι, θ
ερμθνεία αυτι ιταν εντελϊσ λανκαςμζνθ και τθν απζδιδε ςε μια επιγραφι για
ζνα άγαλμα του Απόλλωνα, πράγμα που όμωσ δεν μειϊνει κακόλου τθν αξία
τθσ πραγματείασ του διάςθμου λόγιου.
Οι δφο εςχάρεσ του βωμοφ δείχνουν ότι ιταν αφιερωμζνοσ ςε δφο
κεότθτεσ, και μάλιςτα ςτθν Ιρα και ςτθν Ακθνά, οι οποίεσ είχαν και ςτθν
Ολυμπία διπλό βωμό για κυςίεσ. Θ Ιρα και θ Ακθνά ιταν οι δυο κεζσ που
τάχτθκαν υπζρ των Ομθρικϊν θρϊων ςτον πόλεμο κατά τθσ Τροίασ. Και ςε
αυτζσ αφιζρωςε ο Άριςτοσ ςε αυτό το ςθμείο ζνα κοινό βωμό, ίςωσ για να
εκπλθρϊςει κάποιον όρκο μετά τθν διαπεραίωςθ μιασ ζνδοξθσ πράξθσ.
Σφμφωνα με τθ γραπτι αφιζρωςθ, κυςίαςε βόδια για τθν Ιρα, τθ μεγαλφτερθ
κεά, ενϊ για τθν Ακθνά, όπωσ φαίνεται, μικρότερθσ αξίασ ηϊα, πρόβατα ίςωσ
ι κατςίκια.
Οι αρχαίοι ιρωεσ ηθτοφςαν από τουσ κεοφσ δόξα και τουσ ζταηαν γι’ αυτό
το λόγο βωμοφσ και κυςίεσ. ζτςι ζκαναν ο Αγχίςθσ και ο Νζςτορασ. Και ζτςι
επιδίωξε και ο Άριςτοσ να αποκτιςει αιϊνια δόξα με τθν εφνοια των δυο κεϊν,
και μάλιςτα εκπλθρϊκθκε θ επικυμία του. Αν και οι άκλοι του ζμειναν
άγνωςτοι, το μνθμείο του πάντωσ, ζνα από τα παλιότερα που άντεχαν ςτο
χρόνο, φζρει ακόμα το όνομά του. Ρροζρχεται από μια εποχι, που ςτθν
Ελλάδα μόλισ είχαν αρχίςει να διαιωνίηουν τον προφορικό λόγο με τθ γραφι.
Από τθν ιερότατθ Κρίςςα του Ομιρου, το μόνο που ζχει διατθρθκεί ςτθν
εποχι μασ είναι εκείνοσ ο βωμόσ, τα ερείπια των τειχϊν, λίγα άλλα ερείπια και
θ ανάμνθςθ ςτο όνομα. Σφμφωνα με τον φμνο, που όχι μόνο δθμιουργικθκε
πριν τθν πτϊςθ τθσ Κίρρασ, αλλά μάλιςτα πριν τθν ίδρυςθ τθσ, θ Κρίςςα
προχπιρχε τθσ λατρείασ του Απόλλωνα ςτθν Ρυκϊ, και αυτι πάλι προχπιρχε
τθσ Κιβασ, γιατί θ περιοχι τθσ Κιβασ ιταν ακόμα καλυμμζνθ με κάμνουσ,
όταν χτίςτθκε ο πυκικόσ ναόσ.
Στθν Κρίςςα τότε κατοικοφςαν ιδθ διάςθμεσ φυλζσ, και ο μεγάλοσ κόλποσ
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που χωρίηει τθν Ρελοπόννθςο από τθ Στερεά πιρε ιδθ τότε το όνομα τθσ
πόλθσ αυτισ, που αναμφίβολα ιταν μια από τισ ςθμαντικότερεσ εκείνθσ τθσ
περιοχισ. Διότι για τον Ρυλάδθ, τον εγγονό του Κρίςςου που ίδρυςε τθν πόλθ,
λζγεται ότι κυβερνοφςε τθν περιοχι των Δελφϊν, τισ πλοφςιεσ περιοχζσ ςτο
ποτάμι ςτουσ πρόποδεσ του Ραρναςςοφ και τα πολλά λιβάδια ςτθν ακτι τθσ
κάλαςςασ. Ζτςι κακορίηεται επαρκϊσ θ μεγάλθ ζκταςθ του παλαιοφ βαςιλείου
τθσ Κρίςςασ. Σαν αποικία τθσ Κρίςςασ αναφζρεται το Μεταπόντιο.
Τα ονόματα «Κρίςςα» και «Κίρρα» δείχνουν να ζχουν ςχζςθ μόνο
φαινομενικά. Το μάρμαρο τθσ Ράρου γράφει «Κφρρα» και πολλά χειρόγραφα
ωμαίων ποιθτϊν επίςθσ «Cyrrha». Ναι μεν τθν εποχι του Ραυςανία θ πόλθ
αυτι ιδιοποιικθκε το όνομα τθσ Κρίςςασ, αλλά τόςεσ άλλεσ πόλεισ είχαν κατά
καιροφσ αδικαιολόγθτα διεκδικιςει ονόματα πόλεων που αναφζρονται ςτον
Πμθρο.
Το όνομα Άρνθ, παραδείγματοσ χάρθ, διεκδικοφςαν ταυτόχρονα τρεισ
πόλεισ, θ Χαιρϊνεια, θ Κορϊνεια και θ Ακραιφνία, χωρίσ να βρίςκεται καμία
από αυτζσ ςτο τόπο τθσ πόλθσ αυτισ.
Αν θ «Κίρρα» ιταν απλϊσ μια λεκτικι μετατροπι τφπου «Κρίςα, Κίρςα,
Κίρρα», τότε δεν κα υπιρχε καμία λογικι ςτο να αναφζρει ζνασ και ο ίδιοσ
ςυγγραφζασ το επίνειο ωσ Κίρρα, τον κόλπο και τθ μεγάλθ πεδιάδα όμωσ ωσ
Κριςςαία, όπωσ κάνουν ο Δικαίαρχοσ, ο Θλιόδωροσ και ο ίδιοσ ο Ραυςανίασ.
Το ότι ο Στράβωνασ ζφερε κάποια ςφγχυςθ ςτισ απόψεισ για τισ δυο πόλεισ
δεν μπορεί να το αρνθκεί κανείσ, διότι ενϊ τοποκζτθςε τθν Κίρρα ςωςτά ςτθ
κάλαςςα κάτω από τθν Κίρφι, βάηει τθν Κρίςςα και αυτιν ςτθν κάλαςςα,
ανατολικότερα προσ τθν Αντίκυρα, όπου ςτισ απόκρθμνεσ πλαγιζσ τθσ Κίρφεωσ
οφτε χϊροσ υπάρχει για μια πόλθ οφτε υπάρχουν ερείπια.
Φαίνεται ότι ο κατά τα άλλα τόςο ςαφισ γνϊςτθσ τθσ γεωγραφίασ, που ναι
μεν είχε πάει ςτθν Κόρινκο, όχι όμωσ ςτουσ Δελφοφσ, παραςφρκθκε από τθν
ονομαςία του Κριςςαίου κόλπου ςτθν υπόκεςθ μιασ παρακαλάςςιασ πόλθσ
τθσ Κρίςςασ. Και ο Ρλίνιοσ και ο Ρτολεμαίοσ, που και αυτοί αναφζρουν δυο
πόλεισ, φαίνεται να κάνουν το ίδιο λάκοσ ςε ό,τι αφορά τθν τοποκεςία τουσ.
Τθν ίδια ςφγχυςθ δθμιουργοφν οι ιςτορικζσ αφθγιςεισ του Στράβωνα.
Ο πόλεμοσ των Αμφικτιόνων κατά τθσ Κίρρασ μπορεί να λεγόταν Κριςςαίοσ,
επειδι θ περιοχι αυτι ιταν ο τόποσ διεξαγωγισ τθσ μάχθσ. Αυτό όμωσ ζκανε
το Στράβωνα να υποκζςει δυο πολζμουσ, οφτωσ ϊςτε να θττικθκε ςτον πρϊτο
θ Κίρρα από τουσ Κριςςαίουσ, ςτο δεφτερο θ Κρίςςα από τουσ Αμφικτίονεσ,
ενϊ ςτθν πραγματικότθτα θ Κρίςςα μάλλον καταςτράφθκε από τουσ Κιρραίουσ
ι, πράγμα που εγϊ πιςτεφω πιο πολφ, θ Κρίςςα εξαφανίςτθκε ςταδιακά,
επειδι οι κάτοικοί τθσ εγκαταςτάκθκαν μερικϊσ ςτουσ Δελφοφσ, μερικϊσ ςτθν
Κίρρα. Και άλλεσ ομθρικζσ οχυρωμζνεσ πόλεισ είχαν αυτι τθ μοίρα τθσ
ςταδιακισ εριμωςθσ λόγω τθσ ναι μεν γερισ, αλλά ταυτόχρονα άβολθσ
25

τοποκεςίασ τουσ.
Το όνομα τθσ Κρίςςασ διατθρικθκε με τθν ονομαςία του εφφορου κάμπου
και μεταφζρκθκε και πάλι ςτο όνομα του χωριοφ Χριςςό. Θ Κίρρα αντικζτωσ
καταςτράφθκε, ςφμφωνα με τισ ςίγουρεσ πλθροφορίεσ των αρχαίων, από τουσ
Αμφικτίονεσ, το ζτοσ 591 προ Χριςτοφ, το λιμάνι χάκθκε, ξαναχτίςτθκε όμωσ
μεταγενζςτερα ωσ επίνειο των Δελφϊν.
Ο Ραυςανίασ είδε εκεί ςε ζνα ναό αγάλματα του Απόλλωνα, τθσ Αρτζμιδοσ,
και τθσ Λθτοφσ ζργα αττικισ τεχνοτροπίασ, δθλαδι φτιαγμζνα πολφ πριν τθν
πτϊςθ τθσ Κίρρασ, και πζρα από αυτά είδε και το ςθμαντικό άγαλμα τθσ
Αδράςτειασ.
Ο πιο κοντινόσ και ταυτόχρονα μόνοσ βατόσ δρόμοσ για τα υποηφγια από τθ
κάλαςςα προσ τουσ Δελφοφσ, περνάει δυτικά τθσ Κρίςςασ από το χωριό
Χριςςό. Αφινοντασ το χωριό πίςω ςου ανεβαίνεισ, κατευκυνόμενοσ προσ τα
βορειοανατολικά, τθν κριςςαία πλαγιά, τθν οποία ανζβθκαν και ο Απόλλωνασ
με τουσ Κρθτικοφσ και μετά από αυτόν όλοι οι προςκυνθτζσ, που ζρχονταν
καλάςςια ςτθν Κίρρα, για να πάνε ςτουσ Δελφοφσ.
Στο ςθμείο που τελειϊνει το χωριό βρίςκονται δφο κατεςτραμμζνεσ
εκκλθςίεσ βυηαντινισ τεχνοτροπίασ, από τισ οποίεσ θ μεγαλφτερθ ονομάηεται
Ραλιά Ραναγιά, και δίπλα από αυτιν μερικά αρχαία κεμζλια. Ο Gell μάταια
αναηθτοφςε εδϊ τθν επιγραφι τφπου βουςτροφθδόν, που είχε ανακαλφψει ο
Gropius.
Στα τρία τζταρτα από το Χριςςό φτάνει κανείσ ςτα αλϊνια του Καςτριοφ.
Φτάνοντασ εκεί ανοίγεται ξαφνικά θ μεγάλθ και ψθλι κοιλάδα ςαν φαράγγι
μπροςτά ςτα μάτια και φαίνεται το χωριό Καςτρί, τα ςπίτια του οποίου
βρίςκονται κάτω από τισ Φαιδριάδεσ και πάνω ςτα αμζτρθτα ερείπια του
ιεροφ των Δελφϊν. Αυτά τα αλϊνια είναι ταυτόχρονα το τελευταίο ςθμείο του
δρόμου από τον οποίο μπορεί κανείσ κοιτϊντασ πίςω να επιβλζπει το Χριςςό
και το ναό των Αγίων Σαράντα, τον ελαιϊνα του Κριςςαίου κάμπου, τθ γυμνι
παράκτια περιοχι τθσ Κίρρασ και τθ κάλαςςα. Ζνα προπονθμζνο μάτι δεν
βλζπει μόνο τθν ιτιά ςτθν Λτζα, αλλά και τουσ φοφρνουσ για το ψιςιμο
κεραμιδιϊν κοντά ςτθν ακτι.
Κανζνα άλλο μζροσ δεν κα ιταν τόςο κατάλλθλο για τθ ςυγκζντρωςθ των
Αμφικτιόνων όπωσ τα αλϊνια. Ζνασ ριτορασ ςαν τον Αιςχίνθ μποροφςε από
εκεί να δείξει με το χζρι ςτουσ ςυγκεντρωμζνουσ Ρυλαγόρεσ τουσ φράκτεσ και
τα καλφβια, που είχαν χτίςει οι κάτοικοι τθσ Άμφιςςασ ςτο ιερό πεδίο τθσ
Κίρρασ. Λίγα βιματα ανατολικότερα προσ το Καςτρί χάνονται και θ κάλαςςα
και ο κάμποσ από τα μάτια. Μζςα από τα αλϊνια περνάει ο παλιόσ αμαξιτόσ
δρόμοσ από τθν Κίρρα προσ τουσ Δελφοφσ και φαίνονται, δίπλα από το
ςθμερινό δρόμο για τα υποηφγια, οι παλαιζσ αυλακιζσ για τουσ τροχοφσ.
Σε κάποια ςθμεία είναι λαξευμζνθ θ πζτρα του βράχου για να χωράει ο
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δρόμοσ. Εκατζρωκεν του δρόμου φαίνονται τάφοι, κάκε τόςο και ιςιωμζνεσ
επιφάνειεσ του βράχου για τθν τοποκζτθςθ κτιςμάτων, όπωσ επίςθσ
ςκαλοπάτια λαξευμζνα ςτθν πζτρα. Αμφότερα, και τισ πλαγιζσ και τα πολλά
κτιρια ςτθ Δφςθ, τα αναφζρει ο Ρλίνιοσ. Τα κτίρια αυτά ανικουν ςτο δυτικό
προάςτιο τθσ Ρυλαίασ.
Του Ευμζνθ του επιτζκθκαν λθςτζσ πριν φτάςει ςε αυτό το ςθμείο, και
ζπεςε δεξιά ςτον γκρεμό. Ιταν όμωσ τυχερόσ και γλίτωςε, αν και βαριά
τραυματιςμζνοσ. Οι φπουλοι δολοφόνοι κατζφυγαν ςτα υψϊματα του
Ραρναςςοφ, όπου οδθγεί ζνασ δρόμοσ εκεί κοντά, μζςα από τισ Φαιδριάδεσ,
και επειδι ο ζνασ τουσ δεν ιταν αρκετά γριγοροσ ςτθν απότομθ ανάβαςθ, τον
ςκότωςαν για να μθν τον πιάςουν και να γινόταν αφορμι για τθν ανακάλυψι
τουσ.
Αν κανείσ κζλει να ακολουκιςει τον ποταμό Ρλειςτό προσ τα πάνω,
υπάρχει και από εκεί μονοπάτι προσ τουσ Δελφοφσ που όμωσ είναι απόκρθμνο
και δφςκολο και χρειάηεται μιςι ϊρα παραπάνω απ’ ό,τι ο κανονικόσ δρόμοσ
μζςω του Χριςςοφ.
Θ πρϊτθ πθγι που τρζχει όλο το χρόνο και που βρίςκεται ςτθν όχκθ του
ποταμιοφ, βρίςκεται πζρα των Δελφϊν και τθσ Καςταλίασ, κάτω από τουσ
ανατολικοφσ τάφουσ. Χρθςιμοποιείται για τουσ νερόμυλουσ του Καςτριοφ, που
τουσ χρθςιμοποιοφν όμωσ και οι κάτοικοι του Χριςςοφ. Τθν πθγι, τθ λζνε
Κεφαλάρι, όπωσ άλλωςτε πολλζσ τζτοιεσ πθγζσ.
Μζςα ςτθν βακιά κοίτθ τθσ Καςταλίασ, κοντά ςτον Ρλειςτό, υπάρχει μια
τρφπα ςαν πθγάδι από τθν οποία το χειμϊνα αναβλφηει νερό με μεγάλθ
δφναμθ. Τα νερά αυτά μαηεφονται ςτο οροπζδιο του Ραρναςςοφ και
ςχθματίηουν λίμνθ, ςτο λεγόμενο Αραχοβίτικο λιβάδι, από όπου χάνονται
ζπειτα ςε μια καταβόκρα.
Το ρζμα που δθμιουργείται από τθν τρφπα εκείνθσ τθσ καταβόκρασ λζγεται
Ηάλεςκα, το οποίο όνομα κάποιοι περιθγθτζσ το μετζφεραν λανκαςμζνα ςτον
Ρλειςτό.
Απζναντι, κρυμμζνθ ςε μια βακιά και άγρια χαράδρα που κατεβαίνει από
τθν Κίρφι από τθν άλλθ πλευρά του Ρλειςτοφ, υπάρχει μια ςπθλιά ονόματι
Κρυψάνα, ζνασ κρυψϊνασ όπου τθν εποχι τθσ επανάςταςθσ κατζφευγαν
πολλζσ οικογζνειεσ του Καςτριοφ. Τθν λζνε και «αςκθταριό», επειδι λζνε πωσ
κάποτε ηοφςε εκεί ζνασ αςκθτισ. Μπορεί να πάει κανείσ εκεί μόνο από ζνα
μονοπάτι, που δφςκολα το βρίςκει κανείσ, ζνα κατςικόδρομο, όπωσ λζνε
τζτοια μονοπάτια. Σε αυτι τθ ςπθλιά λζγεται ότι κάποτε ηοφςε θ Λάμια ι
Σφβαρθ, θ οποία διατάραςςε τθ γφρω περιοχι τόςο πολφ, που οι κάτοικοι των
Δελφϊν ςκζφτονταν να μεταναςτεφςουν. ϊτθςαν γι’ αυτό το Μαντείο και
ζλαβαν γι’ απάντθςθ, ότι πρζπει να κυςιάςουν ςτο τζρασ ζνα αγόρι. Αφοφ ο
λαχνόσ ζπεςε ςτον Αλκυονζα και τον πιγαν εκεί, εμφανίςτθκε ο γενναίοσ
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Ευρυβάτθσ. Ρροςφζρεται να κυςιαςτεί αυτόσ, τον οδθγοφν ςτθ ςπθλιά,
τραβάει ζξω τθ Σφβαρθ και τθ ρίχνει από ζνα βράχο τθσ Κίρφεωσ. Εκεί που
ζςκαςε το κεφάλι του τζρατοσ, ςτουσ απζναντι πρόποδεσ του Ραρναςςοφ,
ξεπιδθςε θ πθγι Σφβαρθ, που λογικά πρζπει να είναι θ Ηάλεςκα.
ΣΡΙΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Από τα αλϊνια του Καςτριοφ βλζπει κανείσ πιο πλιρωσ τθν κοιλάδα των
Δελφϊν, που περιβάλλεται αριςτερά από τον Ραρναςςό με τισ μεγαλειϊδεισ
Φαιδριάδεσ, δεξιά από τθν πράςινθ Κίρφι. Τθ κζα προσ τθν Ανατολι, τθν
περιορίηουν ψθλοί λόφοι που κατεβαίνουν από τον Ραρναςςό και που κάποτε
αποτελοφςαν τα ςφνορα των Δελφϊν με τθ Φωκίδα. Στθν κορυφι ενόσ τζτοιου
λόφου φαίνεται ςτο βάκοσ θ εκκλθςία του χωριοφ Αράχοβα, τθσ αρχαίασ
Ανεμϊρειασ, και πίςω του χάνεται θ μεγάλθ ςειρά των τεράςτιων πλαγιϊν. Ο
Ρλειςτόσ περνάει βακιά ςτθν κοιλάδα κολλθτά ςτουσ πρόποδεσ τθσ Κίρφεωσ.
Από τθ βάςθ των Φαιδριάδων κατεβαίνει προσ το ποτάμι μια ζκταςθ με
μεγάλθ κλίςθ, με πολλοφσ αγροφσ διαμορφωμζνουσ με πεηοφλια, που
ςχθματίηονται μερικϊσ από παλιοφσ τοίχουσ, μερικϊσ από τθ φφςθ. Το κζαμα
μπορεί να ςυγκρικεί με το θμικφκλιο ενόσ τεράςτιου κατεςτραμμζνου
κεάτρου, που ακουμπάει ςτον Ραρναςςό.
Στο ψθλότερο ςθμείο αυτισ τθσ κατθφορικισ ζκταςθσ, κολλθτό ςτα βράχια,
βρίςκεται το μικρό χωριό Καςτρί. Από τθν άλλθ πλευρά του χωριοφ, τα βράχια
αυτά ςχίηονται κάκετα από τθν πτϊςθ ενόσ ιςχυροφ χείμαρρου που κατεβαίνει
από τα οροπζδια του Ραρναςςοφ.
Στθ βάςθ του ανατολικοφ τοιχϊματοσ του βράχου, λίγο μετά τον
καταρράκτθ, πθγάηει θ Καςταλία και ρζει ζπειτα μετά από λίγα βιματα, μζςω
ενόσ ςτενοφ δρόμου, ςε μια βακιά χαράδρα, που ο ίδιοσ καταρράκτθσ ζςκαψε
εδϊ ςτο βράχο για δεφτερθ φορά, και βρίςκει μετά το δρόμο τθσ προσ τον
Ρλειςτό. Ρζρα από το φαράγγι βρίςκεται μια Μονι ςε ζνα μικρό ελαιϊνα, που
φτάνει μζχρι κάτω ςτισ όχκεσ του ποταμοφ.
Ο δρόμοσ προσ τθν Αράχοβα και τθ Σχιςτι περνάει από το κάτω μζροσ του
χωριοφ προσ τθν Καςταλία και από εκεί από τουσ ανατολικοφσ τάφουσ. Μιασ
και ο Ραυςανίασ ερχόταν από τθ Σχιςτι προσ τουσ Δελφοφσ, ασ αναφερόμαςτε
πρϊτα ςτα υπαρκτά ερείπια από Δφςθ προσ Ανατολι, για να ακολουκιςουμε
τον αρχαίο περιθγθτι, ζπειτα πιο αργά ςτο δρόμο του από Ανατολι προσ
Δφςθ, μζχρι να καταλιξουμε ςτο Στάδιο.
Κάτω από τα αλϊνια του Καςτριοφ βρίςκεται το παρεκκλιςι του Αγίου Θλία
ςε μια ευρφχωρθ τετράγωνθ αυλι, το ςθμερινό νεκροταφείου των Καςτριτϊν.
Τα τείχθ τθσ αυλισ είναι ωσ επί το πλείςτον αρχαία και αποτελοφνται από
τετραγωνιςμζνουσ λίκουσ. Ασ χαρακτθρίςουμε το μζροσ προςωρινά ωσ κτιριο
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των Αμφικτιόνων ςτο προάςτιο τθσ Ρυλαίασ από τθν εποχι του Αδριανοφ.
Στο παρεκκλιςι βρικα ψθφιδωτά και μια επιγραφι, που περιζχει
αποφάςεισ τθσ ωμαϊκισ Γερουςίασ για τθν ελευκερία των Δελφϊν. Ριο πζρα,
δεξιά του δρόμου, βρίςκει κανείσ ευρφχωρουσ ταφικοφσ καλάμουσ
λαξευμζνουσ ςτο βράχο. Το εςωτερικό τουσ είναι τετράγωνο, θ οροφι κολωτι
και ςτισ τρεισ πλευρζσ υπάρχουν ςαρκοφάγοι, λαξευμζνεσ ςε εξίςου κολωτζσ
κόγχεσ. Ράνω από τθν κάκε ςαρκοφάγο υπάρχει και πάλι μια μικρότερθ κόγχθ,
που προορίηεται για τθν τοποκζτθςθ των δϊρων προσ τουσ νεκροφσ. Δίπλα
από αυτό τον ταφικό κάλαμο φαίνονται κάμποςεσ μικρότερεσ ταφικζσ κόγχεσ
και ζνα θμικφκλιο παγκάκι, και αυτό επιςτεγαςμζνο με κόλο, και όλα αυτά
λαξευμζνα ςτο φυςικό βράχο.
Λίγα βιματα πιο κάτω και δεξιά υπάρχουν μεγάλα κεμζλια, που
ςτθρίηονται και με αντθρίδεσ. Συνεχίηοντασ βλζπει κανείσ αριςτερά, πάνω από
τα κατθφορίηοντα χωράφια με ςιτθρά και πάνω από το χωριό, τα υπολείμματα
του Σταδίου. Ο χϊροσ του διατθρείται ςτο πλιρεσ μικοσ του και αποκαλείται
ςιμερα Λάκκωμα. Θ νοτιοανατολικι, εκ των δφο μεγάλων πλευρϊν, ςτθρίηεται
πάνω ςε ζνα καλοδιατθρθμζνο ανάλθμμα, θ άλλθ ακουμπάει ςτθν πλαγιά του
βουνοφ. Ρολλά από τα κακίςματα από κοινι Ραρνάςςια πζτρα βρίςκονται
κατά μικοσ τθσ δεφτερθσ πλευράσ, μερικϊσ πεςμζνα, μερικϊσ ςτθ κζςθ τουσ.
Από το πεντελικό μάρμαρο, με το οποίο λζγεται ότι Θρϊδθσ ο Αττικόσ ςτόλιςε
το Στάδιο, δεν φαίνεται τίποτα. Θ θμικφκλια ςειρά κακιςμάτων τθσ μικρότερθσ
βορειοανατολικισ πλευράσ είναι λαξευμζνθ μζςα ςε ζνα μεγάλο όγκο βράχου,
ο οποίοσ ακουμπάει πάνω από το χωριό ςτθ βάςθ των κάκετων Φαιδριάδων,
από όπου μάλιςτα φαίνεται ότι ο βράχοσ ξεκόλλθςε κάποτε.
Στραμμζνοσ από το Στάδιο ανατολικά ςυναντάει κανείσ πρϊτα μια ταφικι
κόγχθ, μετά τθν πθγι Κζρνα που πθγάηει κάτω από τον ίδιο προεξζχοντα
βράχο και που ζχει πλοφςιο νερό, με το οποίο ποτίηονται οι κιποι του χωριοφ
και τα κοπάδια. Ασ μου επιτραπεί να αποκαλζςω τθν πθγι αυτι προςωρινά
Δζλφουςα, δθλαδι δθμοτικι βρφςθ των Δελφϊν. Γυρνϊντασ από εκεί ςτον
ίςιο δρόμο, που μασ οδθγεί από τα αλϊνια ςτο κάτω χωριό, παρατθροφμε ςτο
αριςτερό χζρι, κάπου ςτθ μζςθ του χωριοφ, ζνα κεμζλιο που ςχθματίηεται από
μεγάλεσ μακρόςτενεσ πζτρινεσ πλάκεσ μικουσ ζξι ποδϊν. Το κεμζλιο αυτό
ςυνεχίηει κάτω από μερικά ςπίτια και μοιάηει απόλυτα με κεμζλιο ναοφ. Κάτω
από το κεμζλιο αυτό, δεξιά του δρόμου και μερικά πόδια πιο βακιά, ξζκαψαν
τισ μζρεσ που ιμουν εκεί, κατά τθ διάρκεια τθσ οικοδόμθςθσ ενόσ ςπιτιοφ,
κομμάτια δωρικϊν ςτθλϊν από ντόπια πζτρα και ιωνικϊν από λευκό μάρμαρο,
και επίςθσ ζνα όμορφο κιονόκρανο και άλλα αρχιτεκτονικά κομμάτια.
Θ διάμετροσ τθσ δωρικισ ςτιλθσ ανζρχεται ςε πάνω από πζντε πόδια (1,70
μζτρα), τθσ ιωνικισ ςε δυόμιςι πόδια (0,80 μζτρα). Θ κζςθ τουσ δείχνει ότι
ζχουν πζςει από εκείνο το άνδθρο. Μποροφμε να ςυμπεραίνουμε δθλαδι
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Πελαςγικά τείχθ λίγο πιο κάτω από το ναό του Απόλλωνα.

άφοβα, ότι πρόκειται για τα κεμζλια του Δελφικοφ ναοφ.
Εκεί κοντά βρικα και μια επιγραφι που αναφζρεται ςε ζνα άγαλμα ενόσ
νικθφόρου ςτρατθγοφ τθσ Βοιωτίασ, όπωσ επίςθσ ζνα ανάγλυφο που
παριςτάνει τθ μάχθ Ελλινων ιππζων κατά των βαρβάρων που μάλλον είναι
Γαλάτεσ, διότι ζχουν αςπίδεσ ςε μζγεκοσ ανκρϊπου.
Τα ερείπια αυτά βρίςκονται πάνω και δίπλα από κάποια πολυγωνικά
κεμζλια με άριςτθ και ομορφότατθ προςαρμογι των λίκων και δείχνουν να
ιταν θ βάςθ για το ναό. Θ μεγάλθ κλίςθ του εδάφουσ απαιτοφςε πολφ γερά
κεμζλια από αυτι τθν πλευρά. Ράνω ςτουσ πολυγωνικοφσ λίκουσ υπάρχουν
παρά πολλζσ επιγραφζσ που δεν ζχουν εκδοκεί ακόμθ, δυςτυχϊσ όμωσ
αναφζρονται μόνο ςε δωρεζσ ςκλάβων.
Γφρω ςτα 80 βιματα χαμθλότερα από αυτά τα κεμζλια και ςχεδόν
παράλλθλα με αυτά, περνάει ζνασ ψθλόσ τοίχοσ από τετραγωνιςμζνουσ λίκουσ
με κατεφκυνςθ τθν Καςταλία. Για περίπου 150 βιματα είναι ςε καλι
κατάςταςθ. Στα ανατολικά κάνει μια γωνία προσ το Βορρά, ςτα δυτικά
εξαφανίηεται κάτω από επιχωματϊςεισ, αν και κα μποροφςε εφκολα να
ξεκαφτεί.
Οι αγρότεσ το κεωροφν τείχθ οχυροφ και το αποκαλοφν «Ελλθνικό», ζνα
όνομα που το δίνουν καμιά φορά και ςε άλλα αρχαία τείχθ. Στθν υπόκεςθ, ότι
εδϊ βριςκόταν ζνα οχυρό, χρωςτάει το Καςτρί το ςθμερινό όνομά του. Αυτά
τα τείχθ πάντωσ είναι αναμφίβολα ζνα κομμάτι των νότιων τειχϊν του όλο
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ευρφχωρου ιεροφ. Στθ βάςθ του Ελλθνικοφ, ευκεία κάτω από το πολυγωνικό
ανάλθμμα και το άνδθρο, βγαίνει λίγο νερό κάτω από τισ πζτρεσ, που όμωσ
ςτερεφει ςχεδόν το καλοκαίρι.
Οι αγρότεσ αφαίρεςαν ςε αυτό το ςθμείο κάποιεσ πζτρεσ από τον τοίχο, για
να δϊςουν ελεφκερθ ροι ςτο νερό. Πμωσ δεν ζγινε πιο πλοφςια θ ροι με
αυτό. Δείχνει να είναι το ίδιο νερό, που διοχετευόταν κάποτε από τθν πθγι
Καςςοτίδα ςτο άδυτο του ναοφ.
Ράνω από το άνδθρο αυτό, κάπου ςτθ μζςθ του χωριοφ, βρίςκεται μζςα ςε
μια τετράγωνθ αυλι ο ναόσ του Αγίου Νικολάου και αμζςωσ πίςω από αυτόν,
ακόμθ λίγο ψθλότερα, θ ομϊνυμθ βρφςθ. Θ βρφςθ του Αγίου Νικολάου, τθσ
οποίασ το δροςερό και διαυγζσ νερό τρζχει χειμϊνα καλοκαίρι με τθν ίδια
δφναμθ. Μπροςτά από τθ βρφςθ διατθροφνται μερικά ερείπια αρχαίων
πολυγωνικϊν τειχϊν.
Ασ αποκαλζςουμε τθ βρφςθ προςωρινά Καςςοτίδα, αντικροφοντασ τουσ
ζωσ ςιμερα περιθγθτζσ, που απζδωςαν αυτό το όνομα ςτθ μεγάλθ πθγι
Κζρνα κοντά ςτο Στάδιο. Το νερό τθσ βρφςθσ του Αγίου Νικολάου ποτίηει ζνα
κθπάκο εντόσ των τειχϊν τθσ αυλισ τθσ εκκλθςίασ. Εκεί ςτθ μζςθ ςτζκεται μια
όμορφθ φρζςκια δάφνθ, ίςωσ ζνασ απόγονοσ του περιβόθτου Ρυκίου
δζντρου, που φφτρωνε κοντά ςτο ναό και ποτιηόταν από τθν ιερά πθγι.
Ράνω ακριβϊσ από τθ βρφςθ του Αγίου Νικολάου βρίςκονται δυο ςπίτια.
Στο ζνα εκ των δφο διατθρείται ςτθν αποκικθ για το ςανό ζνα μζροσ του
δαπζδου τθσ Λζςχθσ. Αριςτερά τθσ βρφςθσ υπάρχει ζνα μεγάλο κομμάτι του
νότιου ίςιου τοίχου του κεάτρου καλυμμζνο με πολλζσ επιγραφζσ, που ιδθ
ζχουν εκδοκεί και ερμθνευτεί και από άποψθ περιεχομζνου είναι όμοιεσ με
εκείνεσ που βρικα ςτο ανάλθμμα του κεμελίου του κεάτρου.
Στον τοίχο με τισ επιγραφζσ εφάπτεται ςιμερα ζνασ ςτάβλοσ. Λίγο πιο
ψθλά φαίνονται ανάμεςα ςτα ςπίτια κάμποςα από τα κακίςματα των πάνω
ςειρϊν του κεάτρου ςτθν παλαιά τουσ κζςθ. Κατευκυνόμενοσ από τθν
Καςςοτίδα πάλι ςτο δρόμο, που περνάει ανατολικά τθσ εκκλθςίασ προσ τα
ερείπια του ναοφ, βρίςκει κανείσ δεξιά ζνα ςχεδόν πλιρωσ ςκεπαςμζνο από
χϊμα και καλυμμζνο από χτίςματα αρχαίο τοίχο με προεξζχοντα κριγκό. Ασ
τον χαρακτθρίςουμε προςωρινά ωσ μια πλευρά του περιβόλου, που περιζβαλε
το τάφο του Νεοπτόλεμου.
Συνεχίηοντασ από τα ερείπια του ναοφ τον ίςιο δρόμο προσ τθν Καςταλία,
ςυναντά κανείσ κάμποςα μικρότερα κεμζλια και φτάνει μετά από μερικά
βιματα ςτο ςπίτι του τζωσ δθμάρχου Χαγιάτα, όπου ςυνικιηαν οι περιθγθτζσ
να διανυκτερεφουν, και από εκεί ςε οχτϊ ζωσ δζκα λεπτά ςτθν Καςταλία
Κρινθ. Σε αυτόν το δρόμο υπιρχαν τα περιςςότερα ιερά, κυρίωσ αγάλματα και
κθςαυροί. Θ ακριβισ κζςθ τουσ όμωσ κα μπορζςει να κακοριςτεί μόνο μετά
από αναςκαφζσ.
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Θ Καςταλία λζγεται ςιμερα Άγιοσ Λωάννθσ. Οι πλαγιζσ των βράχων είναι ςε
αυτό το ςθμείο πιο απόκρθμνεσ από οπουδιποτε άλλου και χωρίηονται ςε δυο
όγκουσ, των οποίων θ μια κορυφι λζγεται οδινι και θ άλλθ Φλεμποφκοσ.
Ανάμεςά τουσ βρίςκεται θ ιδθ αναφερκείςα χαράδρα από όπου πζφτει ζνασ
χείμαρροσ από διακόςια πόδια φψοσ. Εκεί που θ χαράδρα ανοίγεται, ςτθ βάςθ
του Φλεμποφκου, τθσ Υάμπειασ των αρχαίων, πθγάηει θ Καςταλία. Το δροςερό
τθσ νερό ξεπθδάει ςε διάφορα ςθμεία ςτθ βάςθ του βράχου, περιςςότερο
όμωσ από ζνα αγωγό, που είναι ςκαμμζνοσ βακιά ςτο βράχο μζςα ςε μια
τετράγωνθ λεκάνθ. Ακόμα και θ λεκάνθ ι δεξαμενι, που γεμίηει απ’ ευκείασ
από τθν πθγι, είναι λαξευμζνθ ςτο βράχο, και μερικά ςκαλοπάτια οδθγοφν
προσ τα εκεί. Στο βράχο από πάνω, ςε μια μεγάλθ κόγχθ είναι χτιςμζνο το
παρεκκλιςι του Αγίου Λωάννθ που δίνει, τόςο ςτθ πθγι όςο και ςτον
καταρράκτθ, το τωρινό τουσ όνομα.
Οι περιθγθτζσ αποκαλοφν τθ λεκάνθ ςυνικωσ λουτρό τθσ Ρυκίασ,
ορκότερο όμωσ είναι να αποκαλείται λουτρό των προςκυνθτϊν. Το νερό τθσ
Καςταλίασ ποτίηει εν μζρει τισ ελιζσ τθσ Μονισ, εν μζρει όμωσ ρζει ςτο
φαράγγι βάκουσ 60 ποδϊν περίπου, ςτο οποίο πζφτει και ο καταρράκτθσ, και
πιο χαμθλά, ςτισ όχκεσ του Ρλειςτοφ χρθςιμοποιείται για άρδευςθ.
Το φαράγγι λζγεται «Παπαδιά», γυναίκα του παπά δθλαδι, και λζγεται ότι
ζλαβε το όνομά του από τθ γυναίκα ενόσ παπά του χωριοφ, που βρικε εκεί το
κάνατο μετά από πτϊςθ. Ομοίωσ και ο Λακτάντιοσ αποδίδει το όνομα τθσ
πθγισ ςτθ παρκζνα νφμφθ Καςταλία, που ρίχτθκε από το βράχο επειδι τθν
κυνθγοφςε ο Απόλλωνασ.
Από τθν άλλθ πλευρά τθσ χαράδρασ, δεξιά από το δρόμο προσ τθν
Αράχοβα, βρίςκεται θ Μονι τθσ Ραναγιάσ πάνω ςε μεγάλα κεμζλια που
ανικαν ςτο Γυμνάςιο. Από τθν άλλθ πλευρά τθσ Μονισ, δεξιά του δρόμου, ζνα
γερό πολυγωνικό ανάλθμμα ςτθρίηει ζνα μεγάλο άνδθρο, πάνω ςτο οποίο
βρίςκονται διάςπαρτα υπολείμματα από ςτιλεσ, τρίγλυφα και άλλα κομμάτια,
που ανικουν ςε ζνα ναό και που ζδωςαν ςτθ κζςθ αυτι το όνομα Μαρμαριά.
Οι κάτοικοι του χωριοφ κεωροφν και αυτό το μζροσ αρχαίο οχυρό, όπωσ και το
Ελλθνικό. Είναι το ςθμείο όπου περιγράφει ο Ραυςανίασ τζςςερισ ναοφσ ςτθ
ςειρά, μεταξφ αυτϊν και το ναό τθσ Ακθνάσ Ρροναίασ. Ριο πζρα φαίνονται ςτα
βράχια αριςτερά του δρόμου πολλζσ ταφικζσ κόγχεσ και κάτω από αυτζσ,
λαξευμζνθ ςε ζνα τεράςτιο βράχο, θ μορφι μιασ πφλθσ με δφο πτζρυγεσ που
αποκαλείται από τουσ ντόπιουσ Λογάρι. Ο όγκοσ του βράχου ςχίςτθκε ςτθ
μζςθ από πάνω μζχρι κάτω και από τθ ςχιςμι φυτρϊνει μια άγρια ςυκιά.
Δεξιά του δρόμου, ςε ζνα φυςικό πεηοφλι του λόφου, ξζκαψαν ςτα χωράφια
διάφορεσ ςαρκοφάγουσ και αποκάλυψαν μερικοφσ ταφικοφσ καλάμουσ. Θ
κζςθ αυτι λζγεται Καροφτεσ. Ασ μείνουμε λίγο ςε αυτοφσ μζςα από το
εςωτερικό του ιεροφ τομζα των Δελφϊν προσ τα αλϊνια τουσ τάφουσ για να
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επιςτρζψουμε μετά πιο αργά ςτον αναφερόμενο δρόμο απ’ όπου ξεκινιςαμε.
ΣΕΣΑΡΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μεταξφ των ςαρκοφάγων, που ξεκάφτθκαν κατ’ εντολιν του Καποδίςτρια
ςτισ Καροφτεσ, εξζχει μια από λευκό μάρμαρο, που είναι κοςμθμζνθ με
όμορφα ανάγλυφα. Το ζργο όμωσ είναι ρωμαϊκισ εποχισ. Στθν μπροςτινι
πλευρά παριςτάνεται ο Μελζαγροσ, που παραδίδει ςτθν Αταλάντθ το κεφάλι
του Καλυδϊνιου κάπρου. Οι τάφοι ςτουσ κοντινοφσ βράχουσ είναι ωσ επί το
πλείςτον απλζσ κόγχεσ, κάτω από το τόξο των οποίων ζχει λαξευτεί θ
ςαρκοφάγοσ.
Ο αναφερόμενοσ πιο πάνω όγκοσ ενόσ βράχου με τθ μεγάλθ διπλι πφλθ
αποκαλείται από τουσ ντόπιουσ Λογάρι και λζγεται γι’ αυτόν ςχετικά θ
ακόλουκθ ιςτορία: Πταν ο χριςτιανιςμόσ απλωνόταν ςε αυτζσ τισ περιοχζσ, ο
ιερζασ του διαβόλου ςυγκζντρωςε τουσ κατοίκουσ και τουσ είπε ζνα λόγο ςε
αυτι τθν πφλθ, όπου ςτο λόγο αυτό βλαςτθμοφςε τθ Κεοτόκο. Τότε, ξαφνικά,
άνοιξε ο ουρανόσ και εμφανίςτθκε θ Ραναγιά με το μωρό ςτα χζρια και
φωτιςμζνθ από εκτυφλωτικι λάμψθ δόξασ. Τθν ίδια ςτιγμι κατζβθκε ζνασ
κεραυνόσ από τον ουρανό που χτφπθςε τον ιερζα και ταυτόχρονα ζςκιςε ςτθ
μζςθ τθν πφλθ ςτθν οποία ςτεκόταν. Και ωσ ενκφμιο γι’ αυτι τθν τιμωρία
αποκάλεςαν το βράχο Λογάρι.
Εγϊ βλζπω ςτθν πφλθ αυτι μάλλον ζνα ςφμβολο για τθν πφλθ προσ τον
Άδθ, ζνα ταιριαςτό ςφμβολο δθλαδι για νεκροταφείο. Ραρόμοιεσ διπλζσ
κφρεσ βρίςκονται ςε παραςτάςεισ πολλϊν επιτφμβιων ςτθλϊν και ιταν το πιο
απλό ςφμβολο για το κάνατο. Και οι ποιθτζσ από τον Πμθρο και πζρα ςυχνά
τον ονομάηουν «πφλθ του Άδθ», ζκφραςθ που μπικε και ςτθν κακθμερινι
χριςθ τθσ γλϊςςασ.
Ακόμα και ςε επιτφμβιεσ επιγραφζσ εμφανίηεται θ ζκφραςθ. Μπροςτά από
αυτι τθν πφλθ ίςωσ να ζκαναν ταφικζσ κυςίεσ, και επίςθσ θ ακόλουκθ
επιγραφι επιτφμβιασ ςτιλθσ που βρζκθκε ςτουσ Δελφοφσ αναφζρεται ςτθν
πφλθ:
«το πεκαμζνο του το γιο, το μακαρίτθ, για ενκφμθςθ
Ζχτιςε αυτό ζνασ Πφκιοσ δίπλα από τισ πφλεσ.
Γι’ αυτόν που όλοι τον αγαποφςαν, τον καλό, το ςϊφρονα, τον αγακό
Σο Ριτρο που λίγα χρόνια φωτόσ κατάφερε να απολαφςει.»
Τόςο ο ςφγχρονοσ δρόμοσ όςο και θ αρχαία Λερά οδόσ από τθν Ακινα προσ
τθν Βοιωτία περνάνε από αυτοφσ τουσ τάφουσ. Γενικά, ιταν ωραίο ζκιμο τθσ
αρχαιότθτασ να τοποκετοφν τουσ τάφουσ πλάι ςτο κεντρικό δρόμο. Οι
περαςτικοί επιβράδυναν τα βιματά τουσ και ζλεγαν ςτουσ πεκαμζνουσ ζνα
ςοβαρό αντίο.
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Θ ςαρκοφάγοσ του Μελζαγρου, όπωσ ιταν το 1842.

Το άνδθρο τθσ Μαρμαριάσ κάτω από το δρόμο, που αρχίηει να ανθφορίηει
προσ τθν Καςταλία, είναι αρκετά μεγάλο για να φζρει τουσ τζςςερισ
ςυνεχιηόμενουσ ςτθ ςειρά ναοφσ, που αναφζρει ο Ραυςανίασ, και από τουσ
οποίουσ βρικε τον πρϊτο κατεςτραμμζνο και το δεφτερο άδειο. Στον τρίτο
βρικε κάμποςα αγάλματα ωμαίων αυτοκρατόρων. Ο τζταρτοσ ιταν ο ναόσ
τθσ Ακθνάσ Ρρονοίασ, ςτθν οποία ζκαναν κυςίεσ πριν τθν επίςκεψθ του
Μαντείου. Γι’ αυτό, και λόγω τθσ κζςθσ του ναοφ μπροςτά από τθν Καςταλία
δίπλα από τθν οποία βριςκόταν θ κεντρικι είςοδοσ ςτο ιερό, τθσ ζδωςαν το
όνομα τθσ Ρροναίασ. Ρλάι ςτο δρόμο, λίγο πιο ψθλά από το ναό τθσ Ρροναίασ,
βριςκόταν το ιερό του Φφλακου, ενόσ ντόπιου ιρωα, θ εμφάνιςθ του οποίου
κάποτε προςτάτεψε τουσ Δελφοφσ, όπωσ πιςτεφουν οι ίδιοι, από τθν ειςβολι
των Ρερςϊν και αργότερα των Γαλατϊν. Το ιερό ενόσ άλλου ιρωα, του
Αυτονόου, το είδε ο Θρόδοτοσ κάτω από τθν Υάμπεια κοντά ςτθν Καςταλία.
Τζτοια Λερά, «τεμζνθ» ι «θρϊα», πρζπει να τα φανταςτοφμε ωσ κάποιεσ
ςυνικωσ μικρζσ και περιτοιχιςμζνεσ αυλζσ με χαμθλό βωμό και μεγάλθ
επιτφμβια ςτιλθ ςτθ μζςθ, εκτόσ εάν αναφζρεται ρθτά ζνα μεγάλο κτιριο
παρόμοιο με ναό. Ρεςμζνεσ πζτρεσ που βρίςκονται διάςπαρτα ςε μεγάλο
αρικμό ςτθ βάςθ των βράχων, κυμίηουν το καφμα που απζτρεψε τουσ Ρζρςεσ
και τουσ Γαλάτεσ να λθςτζψουν τουσ κθςαυροφσ των Δελφϊν. Δφο φορζσ
είχαν προχωριςει μζχρι και το ναό τθσ Ρροναίασ, οι μεν Ρζρςεσ ςταλμζνοι
από τον Ξζρξθ, οι δε Γαλάτεσ υπό τθν θγεςία του Βρζννου, όταν ξαφνικά
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ζπεςαν πάνω ςτουσ βάρβαρουσ ολόκλθροι όγκοι βράχων, που λφκθκαν από τισ
κορυφζσ λόγω κφελλασ και κεραυνϊν, και ζτςι οι βάρβαροι μζςα ςτον πανικό
τουσ τράπθκαν ςε φυγι.
Ο Θρόδοτοσ είδε ςτθν αυλι του ναοφ τθσ Ακθνάσ τισ πζτρεσ, που είχαν
διαλφςει τουσ επιτικζμενουσ Ρζρςεσ. Για ενκφμιο, για τθ ςωτθρία εκ
καφματοσ, οι κάτοικοι των Δελφϊν ζςτθςαν εκεί ζνα τρόπαιο. Συνεχίηοντασ το
δρόμο από τθ Μαρμαριά προσ τθν Καςταλία φτάνει κανείσ αριςτερά ςτθ Μονι
τθσ Ραναγιάσ, θ οποία περιβάλλεται από ςκιερό κιπο, που από τθν πλευρά τθσ
πλαγιάσ ςτθρίηεται από ζνα μεγάλο αρχαίο ανάλθμμα και βρίςκεται μζςα ςε
ελιζσ και μουριζσ. Εδϊ εικάηεται δικαίωσ ότι βριςκόταν το Γυμνάςιο. Στθν
εκκλθςία τθσ Μονισ υπάρχουν εντοιχιςμζνεσ τρίγλυφεσ και άλλα
αρχιτεκτονικά κομμάτια, όπωσ και μια αςιμαντθ επιγραφι. Μια άλλθ
βρίςκεται ςτο εςωτερικό τθσ εκκλθςίασ. Κομμάτια από ςτιλεσ βρίςκονται
διάςπαρτα ςτθν αυλι, και ςε ζνα διπλανό κτιριο μου ζδειξαν απομεινάρια
ενόσ αρχαίου ψθφιδωτοφ πατϊματοσ.
Στθ Μονι αυτι - πρόκειται για Μετόχι τθσ μεγάλθσ Μονισ Λερουςαλιμ
πάνω από τθ Δαυλίδα - γιορτάηουν οι Καςτρίτεσ ςτισ 15 Αυγοφςτου μεγάλο
πανθγφρι προσ τιμιν τθσ Ραναγιάσ. Κάτω από τθ Μονι κατεβαίνει θ βακιά
βραχϊδθσ κοίτθ τθσ Καςταλίασ μζχρι κάτω ςτον Ρλειςτό, που λζγεται και
Ξεροπόταμοσ. Ο Ραυςανίασ λζει ότι το Γυμνάςιο απζχει από τον Ρλειςτό,
όπωσ του φαίνεται, μόλισ τρία ςτάδια ι εννζα λεπτά. Πμωσ κάνει λάκοσ, διότι
θ κατάβαςθ απαιτεί, λόγω και τθσ μεγάλθσ κλίςθσ του εδάφουσ, ακόμα και για
ζναν προπονθμζνο πεηοπόρο, τουλάχιςτον είκοςι λεπτά. Για τθ Ηάλεςκα και
τθν Ραρνάςςια καταβόκρα, όπωσ και για τθ ςπθλιά τθσ Λάμιασ μιλιςαμε ςτο
τζλοσ του δεφτερου κεφαλαίου.
Στθν Καςταλία πθγι ςτενεφει ο δρόμοσ. Αριςτερά βλζπει κανείσ το ςχεδόν
κάκετο χάςμα φψουσ ςχεδόν εξιντα ποδϊν, δεξιά κρζμονται τα βράχια που
από τθ βακιά ςκιςμι χωρίςτθκαν ςε δφο κορυφζσ, από τισ οποίεσ θ ανατολικι
λζγεται Φλεμποφκοσ, και λόγω τθσ κζςθσ τθσ Καςταλίασ πθγισ ςτθ βάςθ του
αποδεικνφεται ότι πρόκειται για τθν Υάμπεια, διότι ο Θρόδοτοσ αναφζρει το
Λερό του Αυτονόου ωσ κοντά ςτθν Καςταλία κάτω από τθν κορυφι τθσ
Υαμπείασ. Από εκεί δεν ζριχναν μόνο τουσ λθςτζσ του Λεροφ, αλλά γενικϊσ τον
κακζνα που διζπραττε βαρφ ζγκλθμα ςτο Λερό των Δελφϊν.
Και ο Αίςωποσ βρικε το κάνατό του με ρίψθ από τθν Υάμπεια. Οι κάτοικοι
των Δελφϊν όμωσ κατάλαβαν το άδικο και πλιρωςαν αποηθμίωςθ δυο γενιζσ
μεταγενζςτερα και ταυτόχρονα μετζκεςαν τθν εκτζλεςθ τθσ ποινισ ςε άλλο
βράχο, που λεγόταν Ναυπλία και θ κζςθ τθσ οποίασ δεν μπορεί να κακοριςτεί
με ακρίβεια. Υποκζτω όμωσ, ότι ωσ Ναυπλία κεωροφνται τα απόκρθμνα
βράχια κάτω από τα αλϊνια προσ τον Ρλειςτό, από όπου ζριχναν κατά τουσ
απελευκερωτικοφσ πολζμουσ πολλοφσ Τοφρκουσ αιχμάλωτουσ. Φαιδριάδεσ
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λζγονται γενικϊσ όλα τα βράχια που εκτείνονται πάνω από τουσ Δελφοφσ,
τόςο προσ τθν Ανατολι όςο και προσ τθ Δφςθ, και παντοφ είναι κατάλλθλα για
να εκτελεςτεί θ βάναυςθ αυτι ποινι.
Ο Διόδωροσ εννοεί με τισ Φαιδριάδεσ τα δυτικά βράχια, κάτω από τα οποία
ο Φιλόμθλοσ νίκθςε τουσ Λοκρείσ και ζριξε από εκεί τουσ αιχμάλωτουσ. Στο
«ουίδα» περιλαμβάνεται ςτισ Φαιδριάδεσ και θ Υάμπεια από όπου ζριξαν τον
Αίςωπο. Και κάποιοι αυτόχειρεσ ςαν τον Φερεκφδθ, λζγεται ότι επζλεξαν τθν
Υάμπεια για το κανατθφόρο άλμα. Οι κορυφζσ του Ραρναςςοφ και κυρίωσ οι
δυο κορυφζσ ανάμεςα από τισ οποίεσ πζφτει ο καταρράκτθσ τθσ Καςταλίασ και
κάτω από τισ οποίεσ πθγάηει θ ίδια θ πθγι, ιταν αφιερωμζνεσ ςτο Διόνυςο.
Ρίςω τουσ, από τθν άλλθ πλευρά, βρίςκεται ςε ζνα οροπζδιο το Κωρφκιον
Άντρο, που ανικε ςτον ίδιο κεό και τισ ςυνοδοφσ του, τισ Κωρφκιεσ νφμφεσ, και
γι’ αυτό το λόγο οι δυο κορυφζσ λζγονται και Κωρφκιεσ.
Το γεγονόσ ότι αυτζσ οι κορυφζσ ιταν τόςο περιβόθτεσ, προζτρεψε
κάποιουσ ωμαίουσ ποιθτζσ και αργότερα και πεηογράφουσ, να αποδϊςουν
ςτον Ραρναςςό δφο ψθλότερεσ κορυφζσ, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα μόνο μια,
θ Λυκϊρεια, υπερζχει των άλλων. Οι ςχολιαςτζσ ςυνεχίηουν τθν πλάνθ τουσ
και αναφζρουν ωσ τισ δφο φψιςτεσ κορυφζσ μια τθ Νφςα και τθν Κίρρα, μα
ακόμα και τον Ελικϊνα και τον Κικαιρϊνα, και τοποκετοφν πάνω ςτθ μια το
ναό του Απόλλωνα και ςτον άλλθ το ναό του Διόνυςου, πράγμα μάλιςτα που
μερικοί νεότεροι φιλόλογοι επαναλαμβάνουν ςυχνότατα.
Θ Καςταλία φαίνεται ότι πιρε το όνομά τθσ από τθν πτϊςθ του χείμαρρου
πάνω τθσ ι και από τθν πτϊςθ τθσ ίδιασ ςτθ βακιά κοίτθ. Ιταν το νερό
εξαγνιςμοφ για όλουσ που ζμπαιναν ςτο ιερό του Απόλλωνα. Πχι μόνο οι
ςυμβουλευόμενοι το Μαντείο ι οι προςευχόμενοι ςτο κεό πριν τουσ Ρυκικοφσ
αγϊνεσ, αλλά και οι υπθρζτεσ και υπθρζτριεσ του ναοφ και όποιοσ άλλοσ
οδθγείτο από κάποιο κρθςκευτικό λόγο ςτουσ Δελφοφσ είχαν υποχρζωςθ να
εξαγνίηονται ςτθν Καςταλία και να ψεκάηονται με το νερό τθσ. Το ςυνθκζςτερο
φαίνεται να ιταν το λοφςιμο τθσ κεφαλισ και γι’ αυτό το λόγο μεταφζρεται
αυτι θ πράξθ και ςτον ίδιο τον Απόλλωνα. Ακόμα και όποιοσ αναηθτοφςε
ςυγχϊρεςθ από το κεό και εξαγνιςμό μετά από φόνο λουηόταν αναμφίβολα
ςτθν Καςταλία. Γι’ αυτό το λόγο αποκάλεςα τθν ακόμα και ςιμερα
διατθρθμζνθ λεκάνθ, όπου οδθγοφν ςκαλοπάτια για εφκολθ πρόςβαςθ για
τουσ λουόμενουσ, το λουτρό των πυκικϊν προςκυνθτϊν.
Ο Κροίςοσ τουσ χάριςε δυο αγιαςτοφρεσ ι δοχεία για αγιαςμζνο νερό, ζνα
χρυςό και ζνα αςθμζνιο. Αγιαςμζνο νερό υπιρχε ςε κάκε είςοδο. Ακόμα και
το δάπεδο του ναοφ ψεκαηόταν κάκε πρωί με νερό που ζφερναν από τθν
πθγι. Εντελϊσ λανκαςμζνθ είναι θ ονομαςία «λουτρά τθσ Πυκίασ» που
ζδωςαν κάποιοι Άγγλοι περιθγθτζσ ςτθ δεξαμενι τθσ Καςταλίασ. Το ςφάλμα
ενόσ ςχολιαςτι, που νόμιηε ότι οι παρκζνεσ που ςτάλκθκαν από τθν Τφρο ωσ
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δϊρο ςτουσ Δελφοφσ και προορίηονταν ωσ υπθρζτριεσ του ναοφ, ζπρεπε να
γίνουν μάντιςςεσ και γι’ αυτό το λόγο ζκαναν μπάνιο ςτθν Καςταλία, φταίει γι’
αυτιν τθ γενικϊσ διαδεδομζνθ ονομαςία: λουτρά τθσ Ρυκίασ.
Οι ιερζσ όμωσ γριζσ που πάρκθκαν από τισ οικογζνειεσ των Δελφϊν
φαίνονται μάλλον να μθν ζχουν κάνει ποτζ μπάνιο ςτθν Καςταλία ι το πολφ
μια φορά πριν τθ μφθςι τουσ για το προφθτικό τουσ αξίωμα, διότι μετά από τθ
μφθςθ ηοφςαν μακριά από κάκε ανκρϊπινθ ςυναναςτροφι ςτον ίδιο το ναό
και ζτςι δεν χρειάηονταν περαιτζρω εξαγνιςμό.
Στον Μωνα του Ευριπίδθ βρίςκεται θ Ρυκία ιδθ πριν τθν ανατολι του θλίου
ςτο άδυτο, και οφτε ο Αιςχφλοσ αναφζρει ςτισ Ευμενίδεσ λουτρά τθσ Ρυκίασ
πριν αυτι ανεβεί το τρίποδο. Το ότι το νερό τθσ Καςταλίασ δίνει πνεφμα
ποιθτικό είναι εφεφρεςθ των ωμαίων ποιθτϊν από τουσ οποίουσ πολλοί
ζψαχναν, μάταια δυςτυχϊσ, για τζτοια πθγι.
Ο Απόλλωνασ, ο θγζτθσ των Μουςϊν, ζδωςε αφορμι για τθ μετατροπι τθσ
πθγισ εξαγνιςμοφ ςε πθγι των Μουςϊν. Και θ απόδοςθ προφθτικισ δφναμθσ
ςτο διαυγζσ νερό τθσ Καςταλίασ δεν είναι παρά μια εφεφρεςθ νεότερθσ
εποχισ, που δθμιουργικθκε από τθν εφκλεια και τθν ιερότθτα τθσ πθγισ ςε
ςυνδυαςμό με το ίδιο το Μαντείο.
Στο άδυτο υπιρχε μια προφθτικι πθγι που βριςκόταν ςε υπόγεια επαφι
με τθν Καςςοτίδα. Θ Καςταλία αντικζτωσ βριςκόταν ςε ςχζςθ με το ναό
υψομετρικά τόςο χαμθλά, που θ διοχζτευςθ του νεροφ τθσ ςτο ναό ιταν και
παραμζνει πράγμα αδφνατον.
Λίγα βιματα κάτω από τθ δεξαμενι τθσ Καςταλίασ, δίπλα από τθν τοφρκικθ
κρινθ όπου διοχετεφεται ςιμερα το νερό για πιο άνετθ χριςθ, βρίςκεται ζνασ
πλάτανοσ, που δυςτυχϊσ τελευταία ςτερείται του μεγαλφτερου μζρουσ των
κλαδιϊν του. Ρρόκειται για τον μοναδικό ςτο Καςτρί και τθ γφρω περιοχι. Δεν
είναι όμωσ βζβαιο, αν ο αρχαίοσ πλάτανοσ, που λζγεται ότι φφτεψε εδϊ ο
Αγαμζμνονασ, βριςκόταν ςε αυτό το ςθμείο ι ςε μια από τισ άλλεσ δυο πθγζσ
των Δελφϊν.
Εγϊ πάντωσ πιςτεφω ότι τον φφτεψε ςτθν Καςταλία, μιασ και ζπρεπε να
λουςτεί εδϊ για να περάςει το πζτρινο κατϊφλι για το ναό του Φοίβου, το
Μαντείο, το οποίο ικελε να ςυμβουλευτεί πριν τθν εκςτρατεία προσ τθν
Τροία, διότι θ Καςςοτίδα είχε προοριςτεί για το πότιςμα του ιεροφ κιπου ςτο
εςωτερικό του ιεροφ, ενϊ θ Δζλφουςα, θ τρίτθ και μεγαλφτερθ πθγι, είχε
γφρω τθσ πολφ βραχϊδεσ ζδαφοσ για να ρίηωνε ζνα δζντρο.
Επίςθσ εντφπωςθ κάνει το γεγονόσ ότι και ςιμερα ακόμθ βρίςκεται μια
δάφνθ ςτθν Καςςοτίδα, ενϊ ςτθν Καςταλία ζνασ πλάτανοσ. Το γεγονόσ αυτό
είναι τουλάχιςτον μια απόδειξθ, ότι το ζδαφοσ και των δφο πθγϊν μπορεί και
άλλοτε να ιταν ικανό για να τρζφει τζτοια δζντρα. Επιπλζον, τα πλατάνια ςτθν
Ελλάδα που βρίςκονται ςε τρεχοφμενο νερό ανικουν ςτα δζντρα, που ζχουν
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ςχεδόν αιϊνια ηωι. Κοντά ςτο Μζγα Σπιλαιο βρίςκεται ζνασ ςκιϊδθσ
πλάτανοσ, του οποίου ο κοφφιοσ άλλα ηωντανόσ κορμόσ περικλείει το
παρεκκλιςι τθσ Ραναγιάσ τθσ Ρλατανιϊτιςςασ, που χτίςτθκε εκεί πριν εκατόν
πενιντα χρόνια και που είναι τόςο ευρφχωρο που χωράει δζκα άτομα. Δεν
πρζπει να απορριφκοφν, δθλαδι, αναιτιολόγθτα αφθγιςεισ γζρων για
υπεραιωνόβια δζντρα.
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ΠΕΜΠΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Θ κεντρικι είςοδοσ για το πυκικό ιερό ιταν από τθν πλευρά τθσ Καςταλίασ.
Εκτόσ από αυτιν υπιρχαν και δευτερεφουςεσ είςοδοι, πράγμα αςυνικιςτο
τότε.
Ο Ραυςανίασ, ερχόμενοσ από ανατολι, μπικε από τθν κεντρικι είςοδο και
βγικε, όπωσ φαίνεται, από τθ δυτικι δευτερεφουςα πφλθ κοντά ςτο Κζατρο.
Τα τείχθ, ο ιερόσ περίβολοσ, ιταν πολφ μεγάλα και περιζβαλαν πζρα από το
ναό και πολλά άλλα κτίςματα και ιερά. Σχθμάτιηαν, απ’ όςο μπορεί να
ςυμπεραίνει κανείσ, ζνα τρίγωνο με τεκλαςμζνεσ πλευρζσ και αμβλείεσ γωνίεσ
και θ νότια πλευρά, υψομετρικά χαμθλότερθ, αποτελοφςε τθ βάςθ του
τριγϊνου. Αυτι διατθρείται αναμφίβολα, και απ’ ό,τι φαίνεται, περιςςότερο
από το μιςό τθσ, ςτο αναφερόμενο «Ελλθνικό», που κα μπορζςει να δϊςει
ςίγουρεσ πλθροφορίεσ μετά από μελλοντικζσ αναςκαφζσ.
Καρρϊ πωσ ζχω ανακαλφψει και ζνα κομμάτι τθσ βόρειασ γωνίασ, που
βρίςκεται ςτο μιςό δρόμο από το ναό του Αγίου Νικολάου προσ τθν πθγι
Κζρνα. Στο δρόμο από τθν Καςταλία προσ το ναό βρίςκονταν τα περιςςότερα
αξιοκζατα, θ κζςθ τουσ όμωσ δεν μπορεί να εξακριβωκεί παρά μόνο ςε
γενικζσ γραμμζσ, προτοφ φανερϊςουν οι αναςκαφζσ περιςςότερα από τα
ερείπια. Βόρεια του ναοφ αντικζτωσ, τα περιςςότερα κτιρια μποροφν να
κακοριςτοφν από τα υπαρκτά ερείπια.
Θ πόλθ των Δελφϊν βριςκόταν ςε αμφότερεσ τισ πλευρζσ τθσ Καςταλίασ και
επεκτεινόταν ςε ζκταςθ δεκαζξι ςταδίων ι ςαράντα οχτϊ λεπτϊν κάτω από το
περίβολο, από τθ Μαρμαριά ι τουσ τζςςερισ ναοφσ, ζωσ τα αλϊνια, όπου
τελείωνε με το προάςτιο, ονόματι Ρφλεσ.
Ο Ραυςανίασ πιγε από τθν Καςταλία από τον ίδιο δρόμο ςτο ναό, ςτον
οποίο ξεναγοφνταν ςτα ιερά, ςφμφωνα με το διάλογο του Ρλοφταρχου για το
Μαντείο των Δελφϊν, οι ξζνοι από φλφαρουσ περιθγθτζσ, οι ciceroni των
αρχαίων.
Και οι δφο πλευρζσ ςυμπίπτουν ςτα ακόλουκα ςθμεία, που γι’ αυτό το λόγο
πρζπει να τοποκετθκοφν με τθν ίδια ςειρά πλάι ςτον ευκφ δρόμο μεταξφ
Καςταλίασ και ναοφ:
α)διάφορα αγάλματα, μεταξφ αυτϊν και αυτό του Λφςανδρου και των
άλλων ναυάρχων που νίκθςαν τουσ Ακθναίουσ ςτουσ Αιγόσ ποταμοφσ,
β)βράχοσ τθσ Σίβυλλασ,
γ)κθςαυρόσ των Κορινκίων,
δ)μεγάλοσ βωμόσ ςφμφωνα με τον Ραυςανία. Ο Ρλοφταρχοσ δεν τον
αναφζρει ρθτά, επιςθμαίνει όμωσ τθ κζςθ όπου βρίςκονταν οι ςιδερζνιεσ
ςοφβλεσ, ζνα δϊρο τθσ εταίρασ οδόπθσ. Από τον Θρόδοτο μακαίνουμε ότι
αυτζσ βρίςκονταν απζναντι από το ναό πίςω από το βωμό, που δϊριςαν οι
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Χιϊτεσ, και με αυτόν εννοείται μάλλον ο μεγάλοσ βωμόσ, διότι άλλοσ δεν
αναφζρεται πριν το ναό.
ε) ναόσ του Απόλλωνα, ςτον οποίο ο Ραυςανίασ μπαίνει, ενϊ ςτον
Ρλοφταρχο οι ξζνοι κάκονται απ’ ζξω για να ςυηθτάνε ςτθν υπαρκτι ακόμθ
νότια βάςθ του ναοφ.
Ανάμεςα ςε αυτά τα δεδομζνα ςθμεία πρζπει να αναηθτθκοφν όλα τα άλλα
που αναφζρονται από τον Ραυςανία και τον Ρλοφταρχο, ενϊ ταυτόχρονα είναι
αβζβαιο τι βριςκόταν δεξιά και τι αριςτερά του δρόμου. Ασ τα εξετάςουμε
όμωσ πιο εμπεριςτατωμζνα.
Σε ό,τι αφορά τα αγάλματα, τθν εποχι του Ρλινίου, υπιρχαν ακόμθ
περιςςότερα από τρεισ χιλιάδεσ. Ο Νζρωνασ και μόνο απιγαγε πεντακόςια
χάλκινα. Ακόμα πιο φρικτι λθςτεία διζπραξε ο Κωνςταντίνοσ, εξάγοντασ όλα
τα άλλα χάλκινα αγάλματα, για να διακοςμιςει τθν πρωτεφουςά του. Ο
αρικμόσ των αγαλμάτων που ζριξαν ι κατζςτρεψαν οι Σκφκεσ και οι Γότκοι δεν
μπορεί να υπολογιςτεί πλζον.
Σιμερα πάντωσ το ζδαφοσ είναι ςκεπαςμζνο παντοφ με ψθλι ςτρϊςθ
ερειπίων και επιχωματϊςεων και πάνω ςε αυτά χτίςτθκαν τα καλφβια του
Καςτριοφ. Σε λίγα μόνο ςθμεία διείςδυςαν βακφτερα ςτο ζδαφοσ και παντοφ
βρζκθκαν ενδιαφζροντα ευριματα. Γι’ αυτό και υπάρχουν μεγάλεσ
προςδοκίεσ από ενδεχόμενεσ αναςκαφζσ.
Τα αγάλματα των ακλθτϊν, όπωσ και πολλά άλλα δϊρα, προερχόμενα
κυρίωσ από τθ λεία των ντόπιων πολζμων μεταξφ των διαφόρων ελλθνικϊν
πολιτειϊν, ςτζκονταν ωσ επί το πλείςτον ςτθν ανατολικι πλευρά του ιεροφ,
κοντά ςτθν κεντρικι είςοδο. Άλλα ιταν τοποκετθμζνα από εδϊ και από εκεί
ανάμεςα ςτουσ κθςαυροφσ και τα άλλα κτιρια, μζχρι και τθν είςοδο του ναοφ.
Το ζδαφοσ τθσ ιεράσ περιοχισ ζχει μεγάλθ κλίςθ, οφτωσ ϊςτε ο ερχόμενοσ
από τθ Βοιωτία ζβλεπε τα αγάλματα αυτά επειδι εξείχαν από τον περίβολο.
Ππωσ προκφπτει ςαφζςτατα από τον Ραυςανία, οι κθςαυροί δεν ιταν
τοποκετθμζνοι ςτθ ςειρά πάνω ςε ζνα και μόνο άνδθρο, όπωσ ςυμβαίνει ςτθν
Ολυμπία, αλλά διάςπαρτα, εντεφκεν και εκείκεν του βράχου τθσ Σίβυλλασ
μζχρι και ςτο μεγάλο βωμό.
Επρόκειτο κυρίωσ για μικροφσ χϊρουσ και για κτιρια με μορφι δεξαμενισ,
μερικϊσ πάνω, μερικϊσ κάτω από τθ γθ, και ιταν κακοριςμζνοι για τθν
αποκικευςθ των δϊρων που δεν χωροφςαν ςτον ίδιο το ναό και τα οποία, είτε
λόγω του υλικοφ τουσ δεν ζπρεπε να εκτεκοφν ςτθν φπαικρο είτε λόγω τθσ
μεγάλθσ τουσ αξίασ ζπρεπε να φυλάγονται ςε κλειςτό χϊρο. Και τα ιερά χαλιά
φυλάγονταν εκεί.
Ο πιο περιβόθτοσ Κθςαυρόσ ιταν αυτόσ των Κορινκίων, χτιςμζνοσ και
αφιερωμζνοσ από τον Κφψελο ςτον Απόλλωνα, και εκεί φυλάγονταν μεταξφ
άλλων τα χρυςά και τα αςθμζνια δϊρα του Γφγθ. Λειτουργία κθςαυροφ είχε
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και θ Στοά που είχαν χτίςει οι Ακθναίοι. Ππωσ φαίνεται βριςκόταν ανατολικά
του βράχου τθσ Σίβυλλασ.
Δίπλα από τθ ςτοά ιταν το Βουλευτιριο (Ρρυτανείο) των Δελφϊν, όπου
ςφμφωνα με μια επιγραφι που τθν βρικα ςε ζνα ςκαλοπάτι τθσ εκκλθςίασ του
Αγίου Νικολάου, βριςκόταν μια «κοινι εςτία». Τζτοιεσ εςτίεσ, όπου
διατθροφςαν τθ φωτιά ςε εικοςιτετράωρθ βάςθ, υπιρχαν ςτα βουλευτιρια
πολλϊν ελλθνικϊν πόλεων και ςυμβόλιηαν τθν ζνωςθ τθσ πολιτείασ ςε μεγάλθ
οικογζνεια.
Θ κοινι εςτία του Βουλευτθρίου πρζπει να διακρίνεται όμωσ κακαρά από
τθν εςτία για κυςίεσ ςτθ μζςθ του ναοφ του Απόλλωνα, όπου και εκεί υπιρχε
μόνιμθ φωτιά και θ οποία κα μποροφςε να αποκλθκεί ςε αναλογία με τισ
άλλεσ κοινζσ εςτίεσ, άλλα με μεγαλφτερθ κρθςκευτικι ςθμαςία, ωσ κοινι
εςτία για όλθ τθν Ελλάδα. Κοντά ςτο Ρρυτανείο εξείχε κάποτε ζνασ βράχοσ
από τθ γθ, από τα φψθ του οποίου λζγεται ότι θ Σίβυλλα Θροφίλθ
τραγουδοφςε τουσ χρθςμοφσ τθσ.
Εγϊ προςωπικά δεν μποροφςα να βρω αυτόν το βράχο, δεν αμφιβάλλω
όμωσ ότι μετά από αφαίρεςθ όλων των μπάηων, που ςε κάποια ςθμεία ζχουν
αρκετό φψοσ, κα βρεκεί. Στο χϊρο μπροςτά από το ναό βριςκόταν ςτθν
φπαικρο ο μζγασ βωμόσ του Απόλλωνα όπου γίνονταν οι κακθμερινζσ κυςίεσ.
Ρρόκειται πικανϊσ για τον ίδιο που αναφζρει ο Θρόδοτοσ και για τον οποίο
λζει ότι βριςκόταν απζναντι από το ναό και ιταν δϊρο των κατοίκων τθσ Χίου.
Κοντά ςτο βωμό υπάρχει ζνασ χάλκινοσ λφκοσ, ςφμβολο του αςφλου και τθσ
εξιλζωςθσ που παρείχε ο Απόλλωνασ ςτουσ φυγάδεσ δολοφόνουσ, που τουσ
κυνθγοφςε θ εκδίκθςθ με αίμα.
Ο Μίλλερ, ςτισ Ευμενίδεσ του Αιςχφλου, ςχολιάηει επαρκϊσ το γεγονόσ, ότι
ςτο Μαντείο των Δελφϊν ξεκίνθςαν οι νόμοι για τον εξαγνιςμό από φόνουσ εξ
αμελείασ ι φόνουσ κατάλλθλουσ να δικαιολογθκοφν, και ότι ζτςι
υποςκελίςτθκε ςταδιακά θ παλιά εκδίκθςθ με αίμα, που ηθτοφςε θ
αρχαιότερθ χκόνια κρθςκεία. Μόνο ςε ό,τι αφορά τθ ςυμβολικι ςθμαςία του
λφκου διαφωνϊ με το μεγάλο λόγιο.
Το ότι δεν βρίςκεται ςε τυχαία ι τεχνθτι ςχζςθ με τον Απόλλωνα, αλλά
αντικζτωσ ςε κάποιο παλαιό κρθςκευτικό ςυςχετιςμό, αυτό μασ το
αποδεικνφει μεταξφ άλλων το χάλκινο είδωλό του δίπλα από το βωμό και
μπροςτά ςτο ναό των Δελφϊν, όπωσ επίςθσ και θ πεποίκθςθ ότι ο Απόλλωνασ
αγαπά το λφκο, και επίςθσ ο κρφλοσ, ότι ο λφκοσ πρϊτοσ ζφερε το χρυςό ςτουσ
Δελφοφσ. Δυςτυχϊσ, κανζνασ από τουσ αρχαίουσ δεν ανζφερε ξεκάκαρα τθ
ςχζςθ των δφο και ωσ εκ τοφτου και εγϊ δεν μπορϊ παρά να εκφράηω τθν
άποψθ μου ωσ εικαςία. Θ ςφγκριςθ ενόσ ανκρϊπου φυγά με λφκο, που
ςκότωςε το βοςκό ι το ςκφλο εκείνου και τρζπεται ςε φυγι από το φόβο του,
είναι και αρχαιότατθ και εφςτοχθ και δφςκολα μπορεί να βρεκεί πιο
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ρεαλιςτικι από αυτιν, τθσ οποίασ κάνουν χριςθ ιδθ ο Πμθροσ και ο Βιργίλιοσ.
Οι Τραγικοί χρθςιμοποιοφςαν, για να κερδίςουν τον οίκτο του κεατι, μια
θπιότερθ και πιο ςφγχρονθ εικόνα και ςυνζκριναν το φυγά με άλλο άγριο ηϊο,
όπωσ ζγινε με τον Ακάμα ι το δολοφόνο του Λάιου, ι με ζνα τρομαγμζνο
ελάφι, όπωσ ζγινε με τον Ορζςτθ.
Ο μφκοσ, ότι θ μθτζρα του Απόλλωνα που δεν ζβριςκε πουκενά καταφφγιο
ιρκε ωσ λφκαινα ςτθ Διλο και ότι ςτθ Βοιωτία, διωγμζνθ από ζνα κάπρο,
ζλαβε και το όνομα Ρτϊα, προζρχεται από τον ίδιο ςυμβολιςμό.
Τουσ Αλκμεωνίδεσ, κυνθγθμζνουσ λόγω τθσ υπαιτιότθτάσ τουσ ςε φόνο,
τουσ αποκαλοφςαν και Λυκόποδεσ. Και μπροςτά από τα δικαςτιρια τθσ
Ακινασ βρίςκονταν αγάλματα του λφκου που οι κυνθγθμζνοι («φεφγοντεσ»)
τον κεωροφςαν προςτάτθ τουσ.
Με μια παρεμφερι μεταφορά οι Ερινφεσ, οι κεζσ τθσ εκδίκθςθσ για φόνουσ,
αποκαλοφνται από τουσ Τραγικοφσ ςυχνότατα «ςκφλεσ». Οφτε θ ίδια θ Ερινφα
οφτε ο ςκφλοσ, το ςφμβολό τθσ, επιτρεπόταν να μπει ςε Λερό που παρείχε
άςυλο, διότι ο φυγάσ ι ο λφκοσ, που ςυμβολικά είναι ζνα και το ίδιο πράγμα,
ιταν υπό τθν προςταςία του Απόλλωνα.
Πταν λζνε ότι ο Απόλλωνασ αγαπά το λφκο, αυτό ςθμαίνει πικανότατα, ότι
υποςτθρίηει αυτοφσ που αναηθτοφν λφτρωςθ και για αυτό το πράγμα ακριβϊσ
κατθγορείται ο νεότεροσ κεόσ από τισ παλαιζσ κεζσ τισ εκδίκθςθσ λζγοντασ:
«Τιζ του Δία, φπουλε κλζφτθ!
Νζοσ πάτθςεσ και ζκανεσ ςκόνθ τουσ γζρουσ κεοφσ
Σουσ αςεβείσ κυνθγθμζνουσ απ’ τθν εκδίκθςθ φιλοξενείσ
Και όντασ κεόσ, μασ ζκλεψεσ το φονιά τθσ μάνασ!»
Και αν ο κρφλοσ λζει ότι οι λφκοι πρϊτοι ζφεραν το χρυςό ςτουσ Δελφοφσ,
εννοοφνταν πικανϊσ αυτοί αρχικά που αναηθτοφςαν λφτρωςθ, που πλθςίαηαν
το Φοίβο με δϊρα. Το όνομα Λφκιοσ επομζνωσ αναφζρεται ςτον Απόλλωνα,
επειδι παρζχει εξαγνιςμό και ςυγχϊρεςθ.
ΕΚΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ασ πλθςιάςουμε όμωσ τον οίκο του Ρυκικοφ Απόλλωνα, τθ κζςθ του
οποίου ιδθ κακορίςαμε. Τα ψθλά ςκαλοπάτια του ςτυλοβάτθ όπου εδραηόταν
ο ναόσ ιταν προοριςμζνα πιο πολφ για κάκιςμα παρά για άνετθ είςοδο, όπωσ
άλλωςτε ςυμβαίνει και ςε πολλοφσ άλλουσ ναοφσ. Ρικανϊσ όμωσ, για τθν
άνοδο προσ το ναό, τα ςκαλοπάτια διακόπτονταν από όμοια χαμθλότερα
μπροςτά ςτθν είςοδο προσ το ναό. Από τθ νότια πλευρά όπου κακόταν θ
παρζα του Ρλοφταρχου για ςυηιτθςθ, φαίνεται ότι διατθρείται το τελευταίο
ςκαλοπάτι, που ιταν και θ βάςθ για τισ ςτιλεσ. Δεν υπάρχει αμφιβολία
πάντωσ, ότι αυτι θ πζτρινθ πλάκα είναι ςκαλοπάτι του ναοφ. Τα ευρεκζντα
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κομμάτια των ςτθλϊν μασ δείχνουν ότι ο οικοδομικόσ ρυκμόσ εξωτερικά ιταν
δωρικόσ, ενϊ εςωτερικά ιωνικόσ.
Αν εικάηουμε ζνα ναό με ζξι ςτιλεσ, τότε κα είναι κατά ζνα ζβδομο περίπου
μικρότεροσ από το ναό του Δία ςτθν Ολυμπία. Ανικει όμωσ ςτουσ
μεγαλφτερουσ τθσ Ελλάδασ και ςυναγωνιηόταν από άποψθ αιςκθτικισ με τουσ
ναοφσ τθσ Ακινασ.
Οι Αλκμεωνίδεσ ανζλαβαν, ωσ γνωςτόν, τθν επανοικοδόμθςθ του ναοφ που
κάθκε το 548 π. Χ. και ανζκεςαν τθν εκτζλεςθ του ζργου ςτον Κορίνκιο
αρχιτζκτονα Σπίνκαρο. Λόγω τθσ γενναιοδωρίασ τουσ, θ μπροςτινι πλευρά
φτιάχτθκε από παριανό μάρμαρο, τα υπόλοιπα από κοινι πζτρα. Ζνα μζροσ
του ναοφ ζμεινε για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, ίςωσ και για πάντα, ατελείωτο,
δεν είναι όμωσ βζβαιο ποιο.
Τα δυο αετϊματα ιταν διακοςμθμζνα, το ζνα με τα αγάλματα τθσ
Αρτζμιδοσ, τθσ Λθτοφσ, του Απόλλωνα, των Μουςϊν και του Θλίου που δφει,
ενϊ το άλλο με το Διόνυςο και τισ Κυιάδεσ, ζργα και τα δφο Ακθναίων
καλλιτεχνϊν. Από τισ μετόπεσ ο Ευριπίδθσ περιγράφει τισ πζντε: Ο Θρακλισ και
ο Λόλαοσ ςκοτϊνουν τθ Λερναία Φδρα, ο Βελλεροφόντθσ τθ Χίμαιρα, ο Δίασ το
Μίνα(;), θ Ραλλάδα τον Εγκζλαδο και ο Διόνυςοσ ζναν άλλο γίγαντα.
Στο εξωτερικό του ναοφ υπιρχε πολλι χρυςι διακόςμθςθ, και μάλιςτα ςτο
κριγκό πάνω από τθσ ςτιλεσ επίχρυςεσ αςπίδεσ, ςτθ μεν μπροςτινι πλευρά
ςτρογγυλζσ, δϊρο των Ακθναίων από τθ νίκθ του Μαρακϊνα, ςτθ νότια και
ςτθν πίςω πλευρά δε μακρόςτενεσ τετράγωνεσ, προερχόμενεσ από τθ λεία που
αποκτικθκε από τουσ Γαλάτεσ. Στισ μετόπεσ υπιρχαν διάφορα επίχρυςα
ςτολίδια, ζτςι π.χ. τα όπλα του Θρακλι. Στα αγάλματα του αετϊματοσ
ενδεχομζνωσ μαλλιά, λφρα, φαρζτρεσ, τόξα, θνία, ηϊνεσ, ίςωσ και ενδυμαςίεσ.
Δεν πρζπει να φανταςτοφμε καλυμμζνο με ποικίλα χρϊματα το ςπίτι του
αγνοφ Φοίβου. Το πολφ οι τρίγλυφεσ να ιταν μπλε, επειδι ο ναόσ είναι αρκετά
αρχαίοσ, και ίςωσ κάποια κομμάτια ςτο αζτωμα και ςτο κριγκό να είχαν
διακοςμιςεισ με τθν τεχνοτροπία τθσ εγκαυςτικισ ηωγραφικισ ι μάλλον με
χρυςό, πράγμα που εγϊ προςωπικά κεωρϊ πιο πικανό για το ναό των
Δελφϊν.
Τα άλλα κομμάτια, κυρίωσ τα ογκϊδθ κομμάτια που αποτελοφςαν τον
κορμό το ναοφ, τισ ςτιλεσ, το επιςτφλιο, το άδυτο, όλα αυτά τα φαντάηομαι
λευκά, τθ μπροςτινι πλευρά από λαμπερό Ραριανό μάρμαρο, τισ άλλεσ
πλευρζσ καλυμμζνεσ με λευκό ςοβά. Διαφορετικζσ εικαςίεσ δεν μασ
επιτρζπουν οφτε οι μαρτυρίεσ των αρχαίων οφτε θ απροκατάλθπτθ εξζταςθ
των υπαρκτϊν ερειπίων. Θ ίδια θ Ρυκία αποκαλεί το Κθςαυρό των Σίφνιων
από παριανό μάρμαρο λευκό, και αυτό προφανϊσ για τον ίδιο λόγο που
αποκαλεί κόκκινο ζνα πλοίο βαμμζνο με μίνιο. Αν το μάρμαρο ιταν
χρωματιςμζνο, θ Ρυκία κα είχε εκφραςτεί αλλιϊσ και δεν κα είχε
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αντιπαρακζςει το κόκκινο πλοίο ςτα λευκά κτιρια. Και ο Ρίνδαροσ ςυγκρίνει
τον φμνο του με ςτιλθ από λευκό παριανό μάρμαρο και δεν κα είχε εκφραςτεί
ζτςι, αν ςτθν εποχι του ιταν ζκιμο να καλφπτουν με χρϊμα το λευκό Ραριανό
μάρμαρο που ζλαμπε από μακριά.
Πταν οι Εφζςιοι ικελαν να χτίςουν ναό για τθν Αρτζμιδα και ςυηθτοφςαν
από ποφ να πάρουν το μάρμαρο, ζνασ βοςκόσ βρικε τυχαία τζτοιο κοντά ςτθν
πόλθ, και οι Εφζςιοι χάρθκαν τόςο πολφ που του ζδωςαν το όνομα Ευάγγελο.
Άνοιξαν ζνα λατομείο και ζχτιςαν ζνα ναό τόςο εκτυφλωτικά λευκό, που οι
επιςτάτεσ αναγκάςτθκαν να ςυνιςτοφν ςτουσ επιςκζπτεσ κοιτϊντασ το ναό να
προςζχουν τα μάτια τουσ. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ, δθλαδι, ςαφϊσ δεν
πρζπει να φανταςτοφμε βαμμζνο το μάρμαρο άλλα γυαλιςμζνο.
Στθ ϊμθ ζβαφαν λευκά όχι μόνο το ναό του Καπιτωλίου αλλά και τουσ
άλλουσ που ιταν χτιςμζνοι από κοινι πζτρα, πράγμα που μερικϊσ ιταν
υποχρζωςθ των Aediles, όπωσ προκφπτει κακαρά από τουσ λόγουσ για τον
Βζρρθ. Διότι ο Κικζρωνασ λζει ότι ποτζ ο Βζρρθσ δεν κα είχε ηθτιςει το αξίωμα
του Aediles, αν το αςβζςτωμα των ςτθλϊν κόςτιηε τόςα χριματα όςα χρζωςε ο
Βζρρθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ ανάλθψθσ του αξιϊματοσ του Ρραιτωρίου, ςε
ζναν κθδεμονευόμενο, του οποίου ο πατζρασ είχε αναλάβει τθ οικοδομικι
φροντίδα και διατιρθςθ του ναοφ τοφ Κάςτορα.
Οι ωμαίοι των φςτερων εποχϊν που λάτρευαν τθν επιδεικτικι
λαμπρότθτα, αναηθτοφςαν κατά προτίμθςθ χρωματιςτά ςπάνια είδθ
μαρμάρου για τθ διακόςμθςθ των δωματίων και των εςωτερικϊν αυλϊν. Για
τθν περιγραφι του εξωτερικοφ των ναϊν και των πλουςίων ιδιωτικϊν κτιρίων
παραμζνει όμωσ ςε χριςθ και εκείνθ τθν εποχι ο χαρακτθριςμόσ ωσ candens
(λαμπρό άςπρο) και fulgens (αςτραφτερό). Ο πρϊτοσ όροσ αναφζρεται ςτο
εκτυφλωτικό λευκό του μαρμάρου των τοίχων και των ςτθλϊν, ενϊ ο δεφτεροσ
ςτθν αςτραφτερι εντφπωςθ των επιχρυςωμζνων ςτεγϊν.
Ο Βιργίλιοσ αποκαλεί το ναό του Απόλλωνα του Ραλατινοφ ποιθτικά
κάταςπρο, ςαν χιονιςμζνο κατϊφλι ςαν τον αςτραφτερό Φοίβο. Το λευκό ιταν
ιερό χρϊμα ςτουσ αρχαίουσ και ταυτόχρονα το χρϊμα τθσ ευτυχίασ και χαράσ.
Πλοι μασ γνωρίηουμε τισ λευκζσ εορταςτικζσ ςτολζσ, τα λευκά άλογα, τουσ
λευκοφσ ταφρουσ κυςίασ. Σφμφωνα με τθν άποψθ του Ρλάτωνα, για τουσ
κεοφσ αρμόηει μόνο το λευκό χρϊμα, και ςυμβουλεφει να μθν τουσ αφιερϊνει
κανείσ χρωματιςτά πράγματα, οφτε ςε υφάςματα, οφτε ςε χαλιά, οφτε ςε
ενδυμαςίεσ, οφτε ςε άλλα πράγματα. Από αυτό τον κανόνα ζγιναν όμωσ
αμζτρθτεσ εξαιρζςεισ. Τα υφάςματα, παραδείγματοσ χάρθ, ιταν προοριςμζνα
για το εςωτερικό των ναϊν, όπου ςυχνά ιταν ηωγραφιςμζνοι οι τοίχοι και τα
ταβάνια, και υπιρχαν τοποκετθμζνα πολφχρωμα αγάλματα από πθλό, ξφλο,
ελεφαντόδοντο και κάκε λογισ δϊρα. Το λευκό μάρμαρο το γυάλιηαν, πράγμα
που του ζδινε ταυτόχρονα μεγαλφτερθ ανκεκτικότθτα ςτον άνεμο και ςτον
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καιρό. Ππου φαινόταν αναγκαίο, ζκαναν επιπλζον επίςτρωςθ με διαφανζσ
κερί Καρχθδόνασ, που είχε λευκανκεί προςεκτικά, μια τεχνοτροπία που
εφάρμοηαν και ςε αγάλματα ευριςκόμενα ςτθν φπαικρο, διότι εντελϊσ
άχρωμα ιταν και τα γυμνά μζρθ των παλαιϊν αγαλμάτων ςτισ καλφτερεσ
εποχζσ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ.
Επειδι ακόμα και αυτό, εδϊ και λίγο καιρό τζκθκε υπό αμφιςβιτθςθ, κα
ικελα να αναφζρω τισ ρθτζσ δθλϊςεισ του Λουκιανοφ, ςχετικά με το άχρωμο
των διαςθμοτζρων αγαλμάτων τθσ αρχαιότθτασ, που κα αρκζςουν για τθν
απόδειξθ του αντικζτου. Ο Λουκιανόσ μασ παρουςιάηει ςτο διάλογό του «Οι
εικόνεσ» ζναν ενκουςιαςμζνο εραςτι, που από τα αριςτουργιματα του
Ρραξιτζλθ, του Αλκμινθ, του Καλάμθ και του Φειδία ςυνκζτει το είδωλό του
και μετά ρωτάει ζνα φίλο, αν του αρζςει. Εκείνοσ του απαντάει ότι λείπει κάτι
που βρίςκεται εκτόσ του τομζα των αγαλμάτων. «Εννοείσ τα χρϊματα»
απάντθςε ο πρϊτοσ, «Από ποφ να τα πάρουμε, από ποφ το μαφρο των μαλλιϊν
και των φρυδιϊν, το κόκκινο των μάγουλων και χειλιϊν, το απαλό όχι
υπερβολικό λευκό χρϊμα τθσ ςάρκασ του υπόλοιπου ςϊματοσ; Από ποφ αν όχι
από τουσ αριςτοτζχνεσ τθσ ηωγραφικισ, τον Πολφγνωτο, τον Απελλι, τον
Ευφράνορα και τον Αετίωνα;»
Ακόμα και ο Πμθροσ, ωσ ποιθτικόσ ηωγράφοσ, και ο Ρίνδαροσ
χρθςιμοποιοφνται, για να αποτελειϊςει το είδωλό του, ςτο οποίο δεν
αντιςτοιχεί οφτε ζνα άγαλμα οφτε ζνασ πίνακασ από μόνοσ του. Πποιοσ
πιςτεφει δθλαδι, πωσ θ Αφροδίτθ τθσ Κνίδου ιταν ηωγραφιςμζνθ, ςε αυτόν
απαντάμε με τον Ερμι ςτο ίδιο κομμάτι του Λουκιανοφ: «Απ’ ό,τι βλζπω, αν
δεν ζχω τυφλωκεί τελείωσ, είναι λαξευμζνθ από λευκό Πεντελικό μάρμαρο».
Τόςα για το κζμα αυτό. Σε ό,τι αφορά το εξωτερικό του ναοφ, πρζπει να
μνθμονευτεί ότι τα δϊρα ςε μορφι όπλων ιταν κρεμαςμζνα ςτα δοκάρια,
όπωσ ςυνθκιηόταν γενικϊσ, και επίςθσ ότι ςε ζναν από τουσ τοίχουσ του ςθκοφ
ιταν λαξευμζνοσ ο κακοριςμόσ των ςυνόρων τθσ ιερισ περιοχισ τθσ Κίρρασ.
Το εςωτερικό του ναοφ αποτελείτο από τρία μζρθ: τον Ρρόναο, το Ναό ι
Σθκό, και το Άδυτο ι Μαντείο ι Χρθςτιριο.
Στον Ρρόναο που ιταν αποχωριςμζνοσ με κάγκελο, βριςκόταν ζνα άγαλμα
του Ομιρου, και ςτθ γωνία, ακόμα και τθν εποχι του Θροδότου, ζνασ
αςθμζνιοσ κρατιρασ του Κροίςου, δίπλα από αυτόν τρεισ χρυςοί αςτζρεσ ςε
ζνα χάλκινο κατάρτι, δϊρο των Αιγινθτϊν από τθ ναυμαχία τθσ Σαλαμίνασ.
Στον τοίχο του Ρρόναου τοποκετικθκαν μετά από απόφαςθ τθσ
Αμφικτιονίασ με χρυςά γράμματα τα επτά ρθτά των Δελφϊν ι τα λεγόμενα
ρθτά των επτά ςοφϊν, και μεταξφ αυτϊν πάνω - πάνω το «Γνϊκι ςαυτόν» ωσ
χαιρετιςμόσ του κεοφ προφιτθ ςτον ειςερχόμενο. Μερικοί απζδωςαν το ρθτό
αυτό ςτο Καλι, άλλοι δε ςτον ίδιο τον Απόλλωνα μζςω του ςτόματοσ τθσ
Ρυκίασ. Ρρόκειται για ρθτό που ζςπειρε πολλζσ φιλοςοφικζσ προςπάκειεσ
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ερμθνείασ και που παρακίνθςε ακόμα και το Σωκράτθ ςτθν εξερεφνθςθ τθσ
ψυχισ του ανκρϊπου. Στθ ίδιο ςθμείο βριςκόταν και ζνα ξφλινο γράμμα, το
πζμπτο τθσ ελλθνικισ αλφαβιτου, ςφμφωνα με το μφκο κοινό δϊρο των επτά
ςοφϊν. Επρόκειτο για ζνα απλό «Ε», το οποίο ςφμφωνα με τθν παλαιά
ορκογραφία αντιπροςϊπευε και το δίφκογγο «ΕΛ». Ωσ αρικμόσ, μερικοί το
απζδωςαν ςτον αρικμό των παλαιότερων ςοφϊν, επιςθμαίνοντασ επομζνωσ
ότι υπιρχαν μόνο πζντε. Άλλοι πάλι ζδωςαν βακφτερο φιλοςοφικό νόθμα
ςτον αρικμό πζντε. Ωσ ςφνδεςμοσ το «ει» μποροφςε να ςθμαίνει «αν» ι να
δθλϊνει ευκτικι. Ωσ ριμα πάλι το «ει» ςθμαίνει «είςαι». Ζτςι, το γράμμα αυτό
προκάλεςε διάφορεσ απόψεισ με τισ οποίεσ ο Ρλοφταρχοσ αςχολικθκε ςτθ
γνωςτι του πραγματεία περί του «Ε» των Δελφϊν.
Στο Σθκό του ναοφ, που το ηωγράφιςε ο Ανδοκίδθσ, ζνασ καλλιτζχνθσ
ελάςςονοσ ςθμαςίασ, και που ιταν διακοςμθμζνοσ με ιωνικζσ ςτιλεσ, όπωσ
ςυμπεραίνεται από τα υπολείμματα, βρίςκονταν τα αγάλματα του Δία και του
Απόλλωνα, του υπεφκυνου για τθ μοίρα και τουσ χρθςμοφσ ςχετικά με τθ
μοίρα, και δίπλα οι δφο Μοίρεσ που αλλοφ λατρεφονταν πάντα ωσ τριάδα.
Ο Ραυςανίασ είδε ςτο Σθκό ζνα βωμό του Ροςειδϊνα, του κεοφ δθλαδι,
που κάνει να αναβλφηουν οι πθγζσ από τθ γθ και που ςτουσ Δελφοφσ είχε
εξουςία από τισ παλαιζσ εποχζσ. Λζγεται ότι κάποτε ιταν κάτοχοσ του
Μαντείου, από κοινοφ με τθ Γαία. Στο ίδιο ςθμείο λζγεται ότι βριςκόταν και
ζνασ χάλκινοσ κρόνοσ, ςτον οποίο κάποτε κάκιςε ο Ρίνδαροσ, για να
τραγουδιςει τουσ παιάνεσ του προσ τιμιν του Απόλλωνα.
Ρζρα από αυτά, ο αρχαίοσ περιθγθτισ αναφζρει και μια εςτία ςτο Σθκό,
ςτθν οποία λζγεται ότι δολοφονικθκε ο Νεοπτόλεμοσ. «Αλλά ςτο Άδυτο»,
ςυνεχίηει, «ζχουν πρόςβαςθ λιγοςτοί μόνο. Και εκεί υπάρχει δεφτερο άγαλμα
του Απόλλωνα από χρυςό». Ζπειτα, ο περιθγθτισ του οποίου οι περιγραφζσ
είναι ςυνικωσ τόςο εμπεριςτατωμζνεσ, εξζρχεται από το ναό,
δυςαρεςτθμζνοσ όπωσ φαίνεται, επειδι δεν ανικει ςε αυτοφσ τουσ λιγοςτοφσ.
Και εμείσ γι’ αυτό το λόγο αναγκαηόμαςτε να αναηθτοφμε άλλουσ ξεναγοφσ.
Από τον Αιςχφλο μακαίνουμε ότι ςτθν εςτία υπιρχε αιϊνια φλόγα, ότι εκεί
ζπλυνε ο Απόλλωνασ τον Ορζςτθ με αίμα νεαροφ χοίρου, για να τον εξαγνίςει
από το φόνο τθσ μθτζρασ του, και ότι δίπλα από τθν εςτία βριςκόταν ο
περίφθμοσ ομφαλόσ, όπου γονάτιςε ο Ορζςτθσ κατά τον εξαγνιςμό του, οφτωσ
ϊςτε το αίμα να ρζει πάνω από το ομφαλό. Και δίπλα ιταν θ είςοδοσ προσ το
άδυτο.
Θ εςτία και θ αιϊνια τθσ φλόγα αναφζρονται επανειλθμμζνα. Ο Ρφκιοσ
Απόλλωνασ, ο πατζρασ του Δελφοφ και του Μωνα, επείχε κζςθ των penates
(κεότθτεσ τθσ εςτίασ), τόςο των Δελφϊν όςο και των Ακθνϊν, και ωσ εκ τοφτου
ονομαηόταν και Ρατρϊοσ ι Ράτριοσ και θ εςτία του patria ara (πάτρια εςτία).
Και όπωσ θ κεά Vesta (Εςτία) είχε πάντα άμεςθ ςχζςθ με τουσ penates
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(κεότθτεσ τθσ εςτίασ), ανάλογα λζγεται για τθ ςχζςθ τθσ Εςτίασ με το Ρφκιο
βωμό και τθν αιϊνια φλόγα, ότι εκείνθ διοικοφςε τον οίκο του Απόλλωνα ςτθν
Ρυκϊ.
Ο Απόλλωνασ, όμωσ, δεν ιταν Ράτριοσ μόνο ςτουσ Δελφοφσ και ςτθν Ακινα
και για πολλζσ άλλεσ πόλεισ που ιδρφκθκαν μετά από οδθγία του, αλλά και για
ολόκλθρο τον ελλθνικό κόςμο, ωσ ανϊτατοσ νομοκζτθσ και ωσ ρυκμιςτισ τθσ
ελλθνικισ κρθςκευτικισ λειτουργίασ. Και όχι μόνο για τθν Ελλάδα ιταν ο
Ρφκιοσ βωμόσ κοινόσ βωμόσ και το τρίποδο κοινό ιερό αγακό, αλλά όλοσ ο
τότε κόςμοσ, όςο εκτεινόταν θ επιρροι του ελλθνικοφ πνεφματοσ, αναγνϊριηε
το Μαντείο των Δελφϊν ωσ κρθςκευτικό κζντρο του κόςμου.
Οποιοςδιποτε και να ερχόταν ςτουσ Δελφοφσ για να ςυμβουλευτεί το
Μαντείο, ανεξάρτθτα από το εάν επρόκειτο για ιδιϊτθ ι για απεςταλμζνο μιασ
πολιτείασ, ανεξάρτθτα επίςθσ από το εάν επρόκειτο για ηιτθμα ίδρυςθσ μιασ
αποικίασ, ειςαγωγισ ενόσ νομοκετιματοσ, εξιλζωςθσ κυμωμζνων κεϊν,
αποτροπισ επιδθμιϊν και λιμοκτονιϊν, εξιγθςθσ παράξενων καυμάτων ι
πρόβλεψθσ του μζλλοντοσ, πάντα ζπρεπε πρϊτα να κάνει κυςίεσ ςε αυτό το
βωμό που για αυτό το λόγο λεγόταν «πυκόμαντισ εςτία». Θ φλόγα του
τρεφόταν με ξφλο ελάτθσ και ιταν ταυτόχρονα φωτιά εξιλαςμοφ και
εξαγνιςμοφ. Θ ίδια θ Ρυκία ζριχνε ςτθ φωτιά δάφνθ και κρικάλευρο πριν
κατεβεί, μθ κεχριςμζνθ και με αςτόλιςτα ροφχα, ςτο τρίποδο. Δίπλα από τθν
εςτία βριςκόταν ο ομφαλόσ, ζνασ λευκόσ λίκοσ, με μορφι μελιςςοκόφινου ι
ςτρογγυλευμζνου κϊνου, διακοςμθμζνοσ με τισ ιερζσ κορδζλεσ. Ο Ραυςανίασ
τον αναφζρει επανειλθμμζνα, χωρίσ να κακορίηει τθ κζςθ του. Επειδι όμωσ
ακόμα και τθν εποχι του οι κάτοικοι των Δελφϊν κεωροφςαν τον ομφαλό
επίκεντρο τθσ γθσ, πικανϊσ δεν είχε μετατεκεί.
Στισ Ευμενίδεσ του Αιςχφλου, θ Ρυκία ςυναντά ςτο δρόμο τθσ από το
εςωτερικό του ναοφ προσ το άδυτο τον Ορζςτθ που είχε κακίςει ςτον ομφαλό.
Και ο Στράβωνασ τον αναφζρει ωσ ευριςκόμενο ςτο εςωτερικό του ναοφ, και
ζνα ςχόλιο του Λουκιανοφ προςκζτει ότι βριςκόταν ςτο ζδαφοσ. Εγϊ
προςωπικά εικάηω, ότι τόςο θ εςτία όςο και ο ομφαλόσ βρίςκονταν λίγο-πολφ
ςτθ μζςθ του ςθκοφ. Κατά μια άποψθ που τθ ςυναντάμε ςτο Βάρρωνα και
ςτον Θςφχιο, ο ομφαλόσ ιταν ο τάφοσ του χκόνιου δράκου που είχε ςκοτϊςει
ο Απόλλωνασ με τα βζλθ του, εκείνου του φιδιοφ δθλαδι που ιταν ςφμβολο
τθσ χκόνιασ κεότθτασ που προχπιρχε τθσ λατρείασ του Απόλλωνα.
Ασ υπενκυμίςουμε ότι κεωρείτο πραγματικό κζντρο του κόςμου, ότι κατείχε
μεγάλθ ιερότθτα, και δεν κεωρϊ παράτολμθ τθν υπόκεςι μου, ότι πρόκειται
για παλαιό φετίχ τθσ Γαίασ, τθσ πανάρχαιασ μάντιςςασ, που δεν ζχαςε ποτζ
εντελϊσ το μερίδιό τθσ και τθ λατρεία τθσ ςτουσ Δελφοφσ, ακόμα και όταν ο
Απόλλωνασ, ο νεότεροσ κεόσ, πιρε υπό τθν κατοχι του το Μαντείο. Ζνασ
ομφαλόσ ιταν και το φετίχ του Δία Άμμωνα, που κεωρείτο ότι ζχει τισ
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προφθτικζσ δυνάμεισ του κεοφ, και ςτθν Ράφο λατρευόταν παρόμοια πζτρα
ωσ Αφροδίτθ.
Αν υποκζςουμε ότι ο ομφαλόσ ςτουσ Δελφοφσ ιταν ιερό ςτθ Γαία, μποροφμε
να εξθγιςουμε επίςθσ, γιατί ο Ορζςτθσ εξαγνίςτθκε εκεί και γιατί το αίμα του
νεαροφ χοίρου ζτρεχε πάνω από τθν πζτρα. Διότι θ κυςία προοριηόταν για τθ
μθτζρα Γθ, το ζδαφοσ τθσ οποίασ είχε κθλιδωκεί με το αίμα από μια
μθτροκτονία.
Ο Απόλλωνασ κακιμενοσ πάνω ςτον ομφαλό ςτο επίκεντρο τθσ γθσ είναι ο
ιδρυτισ μιασ θπιότερθσ κρθςκείασ, νομοκζτθσ και ερμθνευτισ του
καινοφργιου κεϊκοφ δικαίου, που ζδιωχνε ςταδιακά τα πιο άγρια ζκιμα
εκείνων των ςκοτεινϊν χκόνιων κεοτιτων.
Δίπλα από τον ομφαλό κάποτε βρίςκονταν οι εικόνεσ των δυο αετϊν, για
τουσ οποίεσ λζγεται ότι με τθν πτιςθ τουσ ο Δίασ κακόριςε το κζντρο τθσ γθσ.
Ο Ρίνδαροσ τουσ είχε δει ακόμθ, ενϊ αργότερα εξαφανίςτθκαν κατά τθ
διάρκεια των Φωκικϊν πολζμων. Τόςα για το ςθκό. Για να μποφμε τϊρα ςτο
άδυτο κα μποροφςε να μασ πείςει ζνασ νεότεροσ περιθγθτισ και κατά τα άλλα
γνωςτόσ και ςοφόσ αρχαιολόγοσ, να βγοφμε από το ναό ςτθν αυλι, όπου κατά
τθν άποψι του βριςκόταν ο τρίποδασ δίπλα από τθν ιερά δάφνθ πίςω από ζνα
κάγκελο. Εμείσ όμωσ δεν τον ακολουκοφμε και επιμζνουμε ςτουσ αρχαίουσ
περιθγθτζσ, που επανειλθμμζνα και ςαφζςτατα αναφζρουν τθν είςοδο προσ
τθ μυςτθριϊδθ ςπθλιά εντόσ των τοίχων του ναοφ.
Στισ Ευμενίδεσ του Αιςχφλου θ Ρυκία μπαίνει και βγαίνει μζςω τθσ μεγάλθσ
και μοναδικισ πόρτασ του ναοφ προσ το άδυτο, και ςτον Μωνα του Ευριπίδθ όχι
μόνο θ Ρυκία αλλά και ο Ξοφκοσ. Γενικϊσ, από τθν εποχι του Ομιρου μζχρι
και τα Βυηαντινά χρόνια όλοι μπαίνουν ςτο μεγάλο Ρυκικό ναό, όπου ςτο
άδυτο βριςκόταν ο τρίποδασ. Ο Αγαμζμνονασ περνάει το πζτρινο κατϊφλι για
να λάβει από τον Απόλλωνα χρθςμό ςχετικά με τθν ζκβαςθ του Τρωικοφ
πολζμου.
Σφμφωνα με τον Ρίνδαρο, ο Βάττοσ, μπαίνοντασ ςτον Ρυκικό ναό, λαμβάνει
εκεί, ςτο πλοφςιο από χρυςό οίκο του Φοίβου, τθν εντολι να ιδρφςει μια
αποικία ςτθ Λιβφθ. Ο Οιδίποδασ ςτζλνει τον Κρζοντα ςτον οίκο του Απόλλωνα,
για να ρωτιςει πϊσ μπορεί να ελευκερωκεί θ Κιβα από τθν πανοφκλα. Ο
Θρόδοτοσ και ο Ξενοφϊντασ χρθςιμοποιοφν ομόφωνα τθν ζκφραςθ, ότι θ
Ρυκία ζδωςε το χρθςμό ςτο Λυκοφργο, αφοφ εκείνοσ είχε μπει ςτο ναό του
Φοίβου. Σε διάφορουσ χρθςμοφσ θ Ρυκία καλωςορίηει τον ειςερχόμενο με τα
λόγια: «Μακάριε άντρα που ειςζρχεςαι ςτον οίκο του κεοφ» ι με παρόμοιο
χαιρετιςμό. Αμαρτωλοί που τθν πλθςιάηουν τουσ διϊχνει με τα λόγια:
«Μακριά από το τρίποδο μου!» ι «Βγεσ από το όμορφο ναό!»
Οι Φωκικοί λθςτζσ και ιερόςυλοι ζψαχναν τουσ κθςαυροφσ, τουσ οποίουσ
αναφζρει ο Πμθροσ, εντόσ του πζτρινου κατωφλιοφ, κάτω από το δάπεδο και
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μάλιςτα εντόσ του ναοφ κοντά ςτθν εςτία και το τρίποδο. Ο Διόνυςοσ, ο
περιθγθτισ, αναφζρει το τρίποδο εντόσ του ναοφ και ο Ραυςανίασ λζει ότι ο
Θρακλισ κάποτε ικελε να το λθςτζψει από το ναό. Ο Θλιόδωροσ, ο Λουκιανόσ
και ο Τηζτηθσ ςυμφωνοφν, ότι το Μαντείο βριςκόταν εντόσ του ναοφ. Και αν
γίνουν ποτζ εκςκαφζσ κάτω από αυτά τα αξιομνθμόνευτα ερείπια εκεί κάτω
κα βρεκεί το άδυτο. Το ότι το Μαντείο ιταν ςπθλιά ι υπόγειοσ χϊροσ
ςυνάγεται ιδθ από τθ λζξθ «άδυτον», που χαρακτθρίηει μζροσ όπου κανείσ
δεν επιτρζπεται να κατεβαίνει εκτόσ από τον ιερζα και όποιον άλλον είχε
ςχετικι άδεια. Επίςθσ, ςχεδόν όλα τα «άδυτα», και κυρίωσ τα προφθτικά, ιταν
κάτω από τθ γθ. Κανζνα όμωσ δεν αποκαλείται τόςο ςυχνά, όπωσ το Μαντείο
των Δελφϊν μεγάλθ ςπθλιά ι μεγάλοσ υπόγειοσ χϊροσ που βριςκόταν ςτα
ζγκατα του ναοφ. Ζτςι, πζρα από «άδυτον, μαντείον, χρθςτιριον, penetrale,
oraculum», υπιρχαν ςτουσ αρχαίουσ ςυχνότατα και οι εκφράςεισ «άντρον,
ςπιλαιον, antrum, specus, caverna», όλεσ τουσ εκφράςεισ, με τισ οποίεσ
χαρακτιριηαν όχι μόνο φυςικζσ ςπθλιζσ αλλά και χτιςτοφσ υπόγειουσ χϊρουσ,
ζτςι π.χ. το Μαντείο του Τροφωνίου που ιταν χτιςμζνο ςε μορφι κθςαυροφ
και ςτο οποίο κατζβαινε κανείσ μζςω ςκάλασ.
Οι εκφράςεισ «μυχόσ» και «ναό τω εςωτάτω» δθλϊνουν τθ κζςθ του
άδυτου των Δελφϊν ςτα ζγκατα του ναοφ. Εγϊ προςωπικά υποκζτω ότι θ
είςοδοσ προσ το άδυτο βριςκόταν είτε ςτθ δυτικι πλευρά του ςθκοφ, απζναντι
από τθν μεγάλθ πφλθ του ναοφ, είτε ςτθ βόρεια πλευρά, επειδι από εκεί μια
ςπθλιά κα μποροφςε να εκτείνεται ςε μεγάλο μικοσ μζςα ςτθν πλαγιά του
βουνοφ και μάλιςτα με κατεφκυνςθ τθ Καςςοτίδα πθγι από τθν οποία ζρεε
νερό ςτο άδυτο. Το ότι το άδυτο, ι τουλάχιςτον ο χϊροσ όπου βριςκόταν το
τρίποδο, βριςκόταν πιο χαμθλά από το δάπεδο του ναοφ, δθλϊνουν οι
εκφράςεισ: «καταβαίνω, κάτειμι, κατζρχομαι, υπζρχομαι, descendere,
mergere».
Σφμφωνα με το Στζφανο το Βυηάντιο, το άδυτο ιταν χτιςμζνο από πζντε
πζτρεσ, ζργο των περιβόθτων αρχιτεκτόνων Τροφϊνιου και Αγαμιδθ ςτουσ
οποίουσ αποδίδεται και το λίκινο χτίςμα του πρϊτου και αρχαιότερου ναοφ,
που καταςτράφθκε από πυρκαγιά το πρϊτο ζτοσ τθσ πεντθκοςτισ ογδόθσ
Ολυμπιάδασ και αντικαταςτάκθκε με αυτόν που ςτθν προκειμζνθ μελζτθ
ζχουμε μπροςτά μασ.
Στουσ Ομθρικοφσ Φμνουσ αναφζρονται ο Τροφϊνιοσ και ο Αγαμιδθσ πωσ
τοποκετοφν το πζτρινο κατϊφλι ωσ εργολάβοι του κτθρίου, ενϊ αμζτρθτοι
άνκρωποι χτίηουν το ναό με λειαςμζνεσ πζτρεσ. Από αυτά τα αρχαιότερα
κτίςματα φαίνεται να ζχουν γλιτϊςει τθν καταςτροφι από τθ φωτιά, πζρα από
το πολυγωνικό αναλθμματικό τοίχο, και το πεντάλικο άδυτο και το δάπεδο,
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Με δϊρα ςτο Μαντείο, ηθτϊντασ το χρθςμό.

τουλάχιςτον γφρω από τθν Ρυκικι εςτία, διότι εφόςον ο Σπίνκαροσ είχε χτίςει
αυτά τα δυο εκ νζου, δεν κα είχε περάςει από το μυαλό των Φωκζων λθςτϊν
να ςκάψουν για κθςαυροφσ τουσ οποίουσ, όπωσ ζλεγαν, ανζφερε ο Πμθροσ
εντόσ του ναοφ με τα λόγια:
«Ακόμα ό,τι κρφβει του μάντθ Φοίβου Απόλλωνα
το πζτρινο κατϊφλι ςτθν πολφβραχθ Πυκϊ».
Τθν είςοδο προσ το άδυτο τθν κάλυπτε ίςωσ μόνο μια κουρτίνα, διότι άλλθ
πόρτα δε αναφζρεται.
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Το εςωτερικό του Άδυτου αποτελείτο κατά τθν άποψθ μου από δυο μζρθ,
από μια αρχικι φυςικι ςπθλιά, ςτθν οποία βριςκόταν το τρίποδο πάνω από το
προφθτικό χάςμα, και ο προκάλαμοσ του Τροφϊνιου ι κάλαμοσ από πζντε
λίκουσ, όπου κάκονταν οι ςυμβουλευόμενοι το Μαντείο, ενϊ θ Ρυκία ζδινε
τουσ χρθςμοφσ τθσ.
Ο Ρλοφταρχοσ αναφζρει ότι αυτόσ ο προκάλαμοσ καμιά φορά
μοςχοβολοφςε από μυρωδιζσ, που φαίνεται να προζρχονταν από τθν πθγι ςτο
άδυτο. Ο Θρόδοτοσ αποκαλεί το κάλαμο «μζγαρον», ενϊ όλο το ναό «νθόσ»
και επίςθσ επιβεβαιϊνει ότι οι κεόφρονεσ περίμεναν κακιμενοι εκεί μζχρι να
λάβουν το χρθςμό τουσ.
Στθν πιο απομακρυςμζνθ γωνία τθσ ςπθλιάσ βριςκόταν ζνα τρίποδο
ικρίωμα, πάνω από ζνα βακφ χάςμα ςτθ γθ με όχι πολφ μεγάλο άνοιγμα, και
από εκεί ανεδφετο κρφοσ μεκυςτικόσ αζρασ, ςτον οποίο απζδιδαν ότι δίνει
προφθτικι ζμπνευςθ. Αυτό το χάςμα, που πρζπει να διακρίνεται κακαρά από
τθν όλθ ςπθλιά και το κυκλϊπειο επιςτζγαςμα, ονομαηόταν ςτο παρελκόν:
«ςτόμα γθσ, ςτόμιον, πυκικόν ςτόμιον, χάςμα, χάοσ, ριγμα γθσ, hiatus, telluris,
foramen terrae.»
Το τρίποδο είχε τθ λειτουργία να προςτατζψει τθ μάντιςςα από πτϊςθ ςτο
χάςμα. Θ κόρωςθ τθσ μάντιςςασ δεν προκαλοφταν ςε καμία περίπτωςθ
τεχνθτά και ακόμα λιγότερα ιταν απατθλι προςποίθςθ. Ανάμεςα ςτα τρία
πόδια του ικριϊματοσ κρεμόταν ζνασ ιερόσ λζβθτασ, «λζβθσ, cortina», με
μορφι θμιςφαιρίου, μζςα ςτο οποίο φυλάγονταν τα ιερά λείψανα του
αρχαίου χκόνιου δράκου, οφτωσ ϊςτε κατά κάποιο τρόπο ςυμμετείχε και
αυτόσ ςτθν προφθτεία.
Τα πόδια του τριπόδου ιταν περιτυλιγμζνα με το λεπιδωτό δζρμα ενόσ
φιδιοφ. Καπάκι του λζβθτα και ταυτόχρονα κάκιςμα τθσ Ρυκίασ ιταν ζνασ
ςτρογγυλόσ δίςκοσ, «όλμοσ». Γφρω-γφρω ιταν κρεμαςμζνα ςτεφάνια από
δάφνθ που πικανϊσ επαφξαναν τθν ζκςταςθ τθσ Ρυκίασ.
Ο Ρλοφταρχοσ αναφζρει μια πθγι ςτο άδυτο που κάκε τόςο
μοςχοβολοφςε. Το νερό τθσ, που ζδινε ςτθν Ρυκία ςφμφωνα με τον Ραυςανία
προφθτικό πνεφμα, διοχετευόταν υπογείωσ από τθν Καςςοτίδα που βριςκόταν
λίγο πιο ψθλά από το ναό. Και ο Λουκιανόσ αναφζρει ότι θ Ρυκία ζφτανε ςε
ζκςταςθ πίνοντασ από το ιερό νερό, όπωσ και οι ιερείσ του Μαντείου του
Απόλλωνα ςτθν Κλάρο(;).
Δίπλα ςτθν πθγι αυτι και το ιερό τθσ Γαίασ που κατείχε το Μαντείο
πρωτφτερα, λζγεται ότι κάποτε βριςκόταν και ζνα ιερό των Μουςϊν, που λόγω
τθσ ποιθτικισ ενδυμαςίασ των χρθςμϊν, κεωροφνταν βοθκοί των χρθςμϊν και
φφλακεσ τθσ προφθτικισ πθγισ, πράγμα που δεν κζλω να ςχολιάςω, επειδι
μόνο ο Ρλοφταρχοσ αναφζρεται ςχετικά και μάλιςτα ςε ζνα όχι πολφ ξεκάκαρα
ςθμείο.
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Στο άδυτο βρίςκονταν ςε ζνα λζβθτα, θ χριςθ του οποίου αλλοφ
προοριηόταν για τθ φφλαξθ τθσ ςτάχτθσ των νεκρϊν, τα λείψανα του
Διονφςου, που ςφμφωνα με ζνα μυςτικιςτικό μφκο ςκίςτθκε από τουσ Τιτάνεσ.
Σε αυτόν ζκαναν μυςτικιςτικζσ κυςίεσ που είχαν ςχζςθ και με τα Διονυςιακά
όργια, που γίνονταν ςτα φψθ του Ραρναςςοφ από τισ Κυιάδεσ, μιασ ζνωςθσ
γυναικϊν από τουσ Δελφοφσ και τθν Αττικι.
Θ παράςταςθ του Διόνυςου και των Κυιάδων ςτο πίςω αζτωμα
αναφερόταν ςτθν ταυτόχρονθ αλλά μικρότερθ λατρεία του ςτο ίδιο το ναό του
Απόλλωνα. Ρικανϊσ επρόκειτο για ζνα απομεινάρι μιασ παλαιάσ χκόνιασ
κρθςκευτικισ λατρείασ, που δεν ιταν ενταγμζνθ ςτο δωδεκάκεο ςφςτθμα,
όπωσ ςυχνά εμφανίηονται τζτοιεσ μυςτικιςτικζσ λατρείεσ ωσ απομεινάρια
παλαιότερων κρθςκειϊν, που κρυφά ςυνεχίηουν τθν φπαρξι τουσ, ενϊ μια
καινοφργια γίνεται θ επίςθμθ.
Ανεβαίνοντασ από το άδυτο ξανά ςτο ςθκό αναδφονται δυο ερωτιματα
ακόμθ: Ρϊσ ζμπαινε το φωσ; Ρϊσ ζβγαινε ο καπνόσ από τθν εςτία; Και τισ δυο
τισ απαντάμε με τθ ςθμείωςθ, ότι ςτθν κορυφι τθσ ςτζγθσ υπιρχε άνοιγμα
που αρκοφςε και για τα δφο πράγματα. Αυτό προκφπτει και από τον Λουςτίνο
που αφθγείται, ότι κατά τθν επίκεςθ του Βρζννου ςτουσ Δελφοφσ, οι ιερείσ
ενκάρρυναν τουσ μαχόμενουσ κατά των βαρβάρων που υπερείχαν κατά πολφ
ςε αρικμό, φωνάηοντάσ τουσ, ότι είδαν το κεό να κατεβαίνει από το άνοιγμα
τθσ ςτζγθσ ςτο ναό του.
Ομοίωσ, φεφγει πετϊντασ θ Ραλλάδα Ακθνά ςτον Πμθρο από τθν αίκουςα
των αντρϊν ςτο παλάτι του Οδυςςζα, μπροςτά ςτα μάτια του Τθλζμαχου, από
το άνοιγμα του φωτόσ ι του καπνοφ. Σε άλλο ςθμείο εκείνθ κάκεται ςε μορφι
χελιδονιοφ ςε όμοιο άνοιγμα, για να υποςτθρίηει τουσ ιρωεσ ςτθ δφςκολθ
μάχθ κατά των κραςφτατων μνθςτιρων.
Κάκε ναόσ με βωμό όπου γίνονταν ςυχνά κυςίεσ ι ναόσ με εςτία όπου,
όπωσ ςτουσ Δελφοφσ, ζκαιγε αιϊνια φλόγα, είχε πικανϊσ και άνοιγμα για
καπνό από το οποίο ζμπαινε και το φωσ, όπωσ ςυμβαίνει και ςτα πολφ απλά
παλαιά ςπίτια.
Ομοίωσ, ο Θρόδοτοσ αφθγείται ςχετικά με τθν κατοικία του Μακεδόνα
βαςιλιά, ότι ο ιλιοσ ζπεφτε, από το άνοιγμα για τον καπνό, ςτο πάτωμα του
δωματίου. Για το ναό τθσ Ελευςίνασ αναφζρεται ρθτά άνοιγμα για φωσ ςτθ
ςτζγθ, το ίδιο και για κάποιουσ ρωμαϊκοφσ ναοφσ, όπωσ το Καπιτϊλιο και το
Dius Fidius, ςτο Καπιτϊλιο δε όχι ςτθν κορυφι τθσ ςτζγθσ, αλλά ςε μια από τισ
δφο πλευρζσ. Μερικοί μάλιςτα ικελαν να κάψουν το νεκρό Καίςαρα ςτο ςθκό
αυτοφ του ναοφ, πράγμα που κα ιταν αδφνατον χωρίσ τζτοιο άνοιγμα.
Κυριολεκτικά υπαίκριοι ναοί, δθλαδι με τελείωσ ανοιχτι ςτζγθ, ιταν πολφ
ςπάνιοι και ςυναντιοφνται μόνο όταν υπιρχε πολφ μεγάλοσ ςθκόσ και
ταυτόχρονα ξερό και ιπιο κλίμα, ι κάποιοσ κρθςκευτικόσ λόγοσ απαιτοφςε
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αυτό τον τρόπο δόμθςθσ. Ο υπαίκριοσ ναόσ είχε τότε ταυτόχρονα τθ
λειτουργία να φφγει ανεμπόδιςτα ο καπνόσ από το βωμό.
Στον Ραρκενϊνα βριςκόταν ςτο φπαικρο ςτθ μζςθ του ςθκοφ ζνασ βωμόσ
πάνω ςε μεγάλθ τετράγωνθ βάςθ, τα ίχνθ τθσ οποίασ αναγνωρίηονται κάτω
από το ςθμερινό τηαμί, και όπου μζχρι ςιμερα υποκζτουν αδικαιολόγθτα ότι
βριςκόταν το μεγάλο άγαλμα τθσ Ακθνάσ από ελεφαντόδοντο, το οποίο όμωσ
αντικζτωσ βριςκόταν μζςα ςτο ναό προςτατευμζνο κάτω από τθ ςτζγθ.
Ο ναόσ των Δελφϊν ευριςκόμενοσ ςτισ πλαγιζσ του Ραρναςςοφ, από όπου
κατεβαίνουν ιςχυρζσ βροχοπτϊςεισ και χιονοκφελλεσ, το καλοκαίρι μάλιςτα
και χαλάηι, πικανϊσ είχε μόνο μικρό άνοιγμα ςτθν κορυφι τθσ ςτζγθσ, τθν
οποία μποροφςαν να κλείνουν ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, και προςωπικά
πιςτεφω, ότι βριςκόταν πάνω από τθν εςτία ςτθ μζςθ του ςθκοφ.
Ππωσ και θ μεγαλοπρεπισ αίκουςα του Οδυςςζα είχε μαυριςμζνο ταβάνι
παρά τθν καπνοδόχο, διότι ςτθ μζςθ τθσ αίκουςασ βριςκόταν μια εςτία, ςτθν
οποία ςυχνά ζκαιγε μεγάλθ φωτιά, ζτςι και ςτο ναό των Δελφϊν το ταβάνι
πικανϊσ να ιταν μαυριςμζνο από τθν κάπνα παρά το χρυςό ολόγυρα.
Αυτό όμωσ μάλλον δεν ενοχλοφςε τουσ ειςερχόμενουσ. Πλωσ αντικζτωσ,
τουσ κφμιηε πικανϊσ τθ κεοςζβεια των πολλϊν πιςτϊν του Απόλλωνα.
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Για τα υπόλοιπα ιερά εντόσ του περιβόλου βόρεια του ναοφ, ο Ραυςανίασ
κα είναι και πάλι ο ξεναγόσ μασ. Τον ακολουκοφμε από τθν όμορφθ δίπτερθ
πόρτα προσ τα ζξω και ςτρεφόμαςτε αριςτερά προσ τα ψθλότερα μζρθ τθσ
ιερισ περιοχισ, όπου διατθροφνται ςθμαντικά ερείπια από αυτά που μασ
περιγράφει ο Ραυςανίασ. Ρρϊτα ςυναντάμε πάνω από τα ερείπια του ναοφ,
λίγο πιο ανατολικά, τον ιδθ αναφερόμενο τοίχο με τον προεξζχοντα κριγκό
που, κρινόμενοσ από τθ κζςθ του, φαίνεται να είναι τοίχοσ του περιβόλου που
περιζβαλε τον τάφο του Νεοπτόλεμου.
Ο Νεοπτόλεμοσ δολοφονικθκε δίπλα από τθν Ρυκικι εςτία μζςα ςτο ναό.
Σφμφωνα με τον Ρίνδαρο είχε ζρκει για να προςφζρει ςτο κεό δϊρα από τθ
λεία τθσ Τροίασ και τότε τον ςκότωςε ζνασ κάτοικοσ των Δελφϊν, όταν
ξζςπαςε διαμάχθ ςχετικά με το μερίδιο των ιερζων από το κρζασ τθσ κυςίασ.
Σφμφωνα με άλλουσ ζπεςε κατ’ εντολι τθσ ίδιασ τθσ Ρυκίασ, επειδι πίςτευαν
ότι ςκόπευε να πάρει εκδίκθςθ από τον Απόλλωνα, επειδι εκείνοσ είχε
βοθκιςει τον Ράρθ να ςκοτϊςει τον Αχιλλζα, τον πατζρα του Νεοπτόλεμου.
Λζγεται ότι αρχικά κάφτθκε το πτϊμα του κάτω από το κατϊφλι του ναοφ,
αργότερα όμωσ ο Μενζλαοσ διζταξε να γίνει ζνδοξθ ταφι εντόσ τθσ ιεράσ
περιοχισ, όπου οι κάτοικοι των Δελφϊν πρόςφεραν κάκε χρόνο δϊρα ςτο
νεκρό.
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Οι Αινιάνεσ του ζςτελναν κατά τθ διάρκεια των Ρυκικϊν αγϊνων λαμπρζσ
πομπζσ και του πρόςφεραν πλουςιοπάροχεσ κυςίεσ που περιγράφονται
εμπεριςτατωμζνα από τον Θλιόδωρο. Ο Ραυςανίασ μάσ οδθγεί πιο ψθλά ςε
μια πζτρα, για τθν οποία λζγεται ότι ο Κρόνοσ τθν είχε καταπιεί αντί του γιοφ
του και τθν είχε φτφςει ςε αυτό το ςθμείο. Ππωσ άλλοι τζτοιοι λίκοι που
λζγονταν «αργοί λίκοι» ι «λιπαροί λίκοι», αλείφονταν με λάδι και
καλφπτονταν με ακατζργαςτο μαλλί. Χωρίσ αμφιβολία ανικε και αυτόσ, όπωσ
και ο ομφαλόσ, ςε παλαιότερθ χκόνια κρθςκεία και ιταν φετίχ.
Μάταια προςπάκθςα να τον βρω, κα αναγνωριηόταν πάντωσ από τθ μορφι
του που ιταν αυτι ενόσ δίςκου ι μιασ μακρόςτενθσ πζτρασ ςαν φαςκιωμζνο
παιδί. Με μζγιςτθ βεβαιότθτα όμωσ μπορϊ να δθλϊςω τθ κζςθ τθσ
Καςςοτίδοσ που δεν μποροφμε να τθ χάςουμε, αν κατεβαίνουμε με τον
Ραυςανία με κατεφκυνςθ το ναό.
Εδϊ δθλαδι ςυναντάμε τθν κρινθ του Αγίου Νικολάου, μπροςτά από τθν
οποία δεξιά διατθρικθκε ζνα μζροσ ενόσ μικροφ αρχαίου τοίχου,
αποτελοφμενου από κάμποςεσ πολυγωνικζσ πζτρεσ με πολφ καλι
προςαρμογι.
Ο Ραυςανίασ λζει ότι θ πρόςβαςθ ςτθν Καςςοτίδα γίνεται μζςω ενόσ
μικροφ τοίχου που υπάρχει προ τθσ κρινθσ. Αυτά και θ κζςθ τθσ κρινθσ του
Αγίου Νικολάου δικαιολογοφν απόλυτα τθν υπόκεςθ, ότι πρόκειται για τθν
Καςςοτίδα. Ρζρα από αυτό, ο Ραυςανίασ λζει, ότι το νερό τθσ κατζβαινε ςτο
άδυτο. Και αυτό εξθγείται τϊρα, διότι τα υπάρχοντα ερείπια του ναοφ
βρίςκονται ακριβϊσ από κάτω από τθν κρινθ, και πιο χαμθλά αναβλφηει και
ςιμερα ακόμα λίγο νερό κάτω από τον περίβολο, το ςθμερινό «Ελλθνικό».
Εγϊ κεωρϊ ότι αυτό το νερό ταυτίηεται με αυτό που κάποτε ζρεε ςτο
άδυτο, που όμωσ ςιμερα λόγω τθσ κατάρρευςθσ του ναοφ ζχει βρει διζξοδο
πιο κάτω. Οι μζχρι ςιμερα περιθγθτζσ κεωροφςαν Καςςοτίδα ανεξαίρετα τθν
Κζρνα, θ οποία όμωσ βρίςκεται κοντά ςτο Στάδιο και τόςο ψθλά και μακριά
που ο περίβολοσ δεν μποροφςε να τθν περικλείει.
Αν θ Κζρνα ιταν θ Καςςοτίδα, τότε θ Λζςχθ κα βριςκόταν πάνω ςτο βράχο
κάτω από τον οποίο πθγάηει, και ο λίκοσ του Κρόνου κα ιταν ακόμα πιο
μακριά. Και τότε ο περίβολοσ κα περιζκλειε και το Στάδιο, που όμωσ ςφμφωνα
με τον Ραυςανία βριςκόταν εκτόσ του περιβόλου και ςτο ψθλότερο ςθμείο τθσ
πόλθσ.
Εκτόσ από αυτό διατθροφνται πολλά ερείπια του κεάτρου. Αν θ Κζρνα ιταν
θ Καςςοτίδα, τότε κα βριςκόταν ςτο δρόμο από το Κζατρο προσ το Στάδιο,
ενϊ από τθ διαδρομι του Ραυςανία προκφπτει κακαρά, ότι το Κζατρο
βριςκόταν ανάμεςα ςτθν Καςςοτίδα και το Στάδιο. Το όνομα Καςςοτίδα
αναφζρεται μόνο ςτον Ραυςανία, όμωσ λζγονται και πολλά άλλα για τθν ίδια
πθγι.
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Στουσ Ομθρικοφσ Φμνουσ αποκαλείται «πθγι που ρζει όμορφα» κοντά ςτο
ναό όπου ο Απόλλωνασ ςκότωςε το δράκο. Σφμφωνα με τον Ευριπίδθ, μια ιερι
πθγι που ζρεε όλο το χρόνο - και δεν μπορεί να είναι άλλθ από τθν Καςςοτίδα
- πότιηε τθν πυκικι δάφνθ και τθ μυρςίνθ ςτον ιερό κιπο που βριςκόταν δίπλα
ακριβϊσ από το ναό, οφτωσ ϊςτε ο ναόσ, κατά κάποιο τρόπο, βριςκόταν μζςα
ςτον κιπο αυτό.
Με φρζςκα κλαδιά δάφνθσ και μυρςίνθσ από αυτό τον κιπο ο Μων, ωσ
υπθρζτθσ του ναοφ, ςκουπίηει κάκε πρωί το χϊρο μπροςτά από το ναό και
μιλάει με το μάτςο κλαδιϊν που κρατάει ςτα χζρια ωσ εξισ:
«ἄγ, ὤ νεοθαλές ὤ
καλλίστας προπόλευμα δαφνάς, ἃ τὰν Φοίβου θυμέλαν
σαίρεις ὑπό ναοῖς,
ἄγ, ὤ νεηθαλές ὤ
καλλίστας προπόλευμα δακήπων ἐξ ἀθανάτων,
ἳνα δρόσοι τέγγουσ’ ἱεραῖ,
ροάν ἀέναον
παγάν ἐκπροϊεῖσαι,
μυρσίνας ἱεράν φόβαν.
ἅ σαίρω δάπεδον θεοῦ
παναμέριος ἅμ’ ἁλίου
πτέρυγι θοά
λατρεύων τὁ κάτ’ ἧμαρ.»

( Ευριπίδθ Μων, 112 επ.)
Ο ιερόσ κιποσ, ςτον οποίο βριςκόταν θ πυκικι δάφνθ, αναφζρεται ςυχνά
με το όνομα «άλςοσ, δάφνθσ γφαλα, δαφνϊδθ γφαλα, κιποι ακάνατοι,
δάφνινοσ όρπθξ, laurus, laurus Die, Parnassia laurus». Θ κανονικι του κζςθ
ιταν ακριβϊσ κάτω από τθν Καςςοτίδα που τον πότιηε, και πικανϊσ να
εκτεινόταν μζχρι και τθ βόρεια πλευρά του κοντινοφ ναοφ.
Θ δάφνθ και θ μυρςίνθ χρειάηονται τρεχοφμενο νερό για να ευδοκιμοφν,
και θ πυκικι δάφνθ ακόμα πιο πολφ διότι, προερχόμενθ από τθσ όχκεσ του
Ρθνειοφ ςτθν πλοφςια από πθγζσ κοιλάδα των Τεμπϊν, δεν είχε μόνο τουσ πιο
όμορφουσ και μεγάλουσ καρποφσ, άλλα και τεράςτια κορυφι που ζδινε ςκιά
ςτα βλαςτάρια που φφτρωναν κοντά ςτισ ρίηεσ τθσ. Αυτό το γεγονόσ μάλλον
ζδωςε τθν αφορμι για το μφκο, ότι ο πρϊτοσ ναόσ του Απόλλωνα ιταν
καλφβα από δάφνθ.
Πταν ζψαχνα για μια δάφνθ κοντά ςτθν Καςςοτίδα, που ποτίηει μερικοφσ
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κιπουσ ςτθ μζςθ του χωριοφ, βρικα μια λίγα βιματα πιο κάτω ςε ζναν
κθπάκο πίςω από τθν εκκλθςία του Αγίου Νικολάου, και μάλιςτα ιταν μια,
που ευδοκιμοφςε τόςο, που ιταν άξια των διάςθμων προγόνων τθσ. Τθν
περιποιοφνταν για να ςτολίηουν τισ εορτζσ το εςωτερικό τθσ εκκλθςίασ με τα
εφοςμα κλαδιά τθσ. Το περιβόλι τθσ εκκλθςίασ πικανϊσ να καταλαμβάνει ζνα
μζροσ του ιεροφ άλςουσ τθσ αρχαιότθτασ.
Ο Απόλλωνασ των Δελφϊν είναι ταυτόχρονα κεόσ εξαγνιςμοφ και
κεραπευτισ, όςο και προφιτθσ και κεόσ τθσ ωδισ. Και με τισ δφο του ιδιότθτεσ
αυτζσ, που όμωσ ςτο χαρακτιρα τουσ βρίςκονται πολφ κοντά, του ιταν ιερι θ
δάφνθ, διότι θ ιςχυρι και μεκυςτικι τθσ μυρωδιά προκαλεί καταςτάςεισ
προφθτικζσ και ταυτόχρονα λζγεται και ότι προςτατεφει από μεταδοτικζσ
αςκζνειεσ.
Θ ζκφραςθ του Ραυςανία, ότι θ Λζςχθ βρίςκεται πάνω από τθν Καςςοτίδα,
μασ προςδιορίηει τόςο καλά τθ κζςθ τθσ που ζνα λάκοσ ςχεδόν αποκλείεται.
Και πράγματι, ςτθν αποκικθ για το ςανό ςε ζνα ςπίτι πάνω από τθ βρφςθ του
Αγίου Νικολάου, βρίςκεται ζνα όμορφο πζτρινο δάπεδο, το μόνο απομεινάρι
εκείνου του εξαιρετικοφ κτιρίου.
Οι Λζςχεσ ιταν δθμόςια κτίρια κακοριςμζνα για ςυνάντθςθ και ςυηιτθςθ
και υπιρχαν παντοφ ςτθν Ελλάδα, όπου ζλειπε χϊροσ ςτισ ιδιωτικζσ κατοικίεσ
για τζτοιεσ ςυνακροίςεισ. Θ Λζςχθ των Δελφϊν όπου τοποκζτθςε ο
Ρλοφταρχοσ το διάλογό του για τα Μαντεία, είχε λάβει δϊρο από τουσ
Κνίδιουσ δυο μεγάλουσ και πολφτιμουσ πίνακεσ φτιαγμζνουσ από το χζρι του
Ρολυγνϊτου. Ο ζνασ ςτα δεξιά παρίςτανε τθν καταςτροφι τθσ Τροίασ και τθν
αναχϊρθςθ των Ελλινων, ο άλλοσ ςτα αριςτερά τον κάτω κόςμο, όπου
κατζβθκε ο Οδυςςζασ για να ςυμβουλευτεί τθν ψυχι του Τειρεςία.
Αριςτοφργθμα κεωρείτο και θ παράςταςθ τθσ Καςςάνδρασ ηωγραφιςμζνθσ,
το πωσ κατζφυγε ςτο ναό τθσ Ακθνάσ, όπου ο Λοκρόσ Αίασ τθ ρίχνει βίαια ςτο
ζδαφοσ μαηί με το ξφλινο ιερό άγαλμα τθσ κεάσ, που εκείνθ κρατάει ςφιχτά,
και πϊσ κοκκινίηει από ντροπι και κυμό λόγω των άγριων διακζςεων του
νικθτι.
Για τθ κζςθ του Κεάτρου δεν υπάρχει αμφιβολία. Δυτικά τθσ Καςςοτίδοσ
υπάρχει ζνασ ψθλόσ τοίχοσ καλυμμζνοσ με πολλζσ επιγραφζσ. Είναι ςιμερα ο
εςωτερικόσ τοίχοσ ενόσ ςτάβλου, αρχικά όμωσ ιταν ο ίςιοσ νότιοσ τοίχοσ του
Κεάτρου, ο οποίοσ ακουμποφςε θμικφκλια ςτθν πλαγιά.
Το εςωτερικό του Κεάτρου ζχει καταρρεφςει ςχεδόν πλιρωσ και πάνω και
γφρω από τον τοίχο που περιζβαλε το Κζατρο ζχουν χτιςτεί ςπίτια. Μόνο λίγεσ
ςειρζσ από τα πάνω κακίςματα είναι ελεφκερα από κτίρια και μάλιςτα
βρίςκονται ςτθν παλιά τουσ κζςθ. Και ακριβϊσ τα υπάρχοντα ερείπια μασ
κάνουν να ςυμπεραίνουμε ότι επρόκειτο για ζνα από τα πιο όμορφα κζατρα
ςτθν Ελλάδα. Μποροφμε να υποκζςουμε ότι και τα άλλα χαμθλότερα
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κακίςματα κάτω από τισ επιχωματϊςεισ είναι ςε εξίςου καλι κατάςταςθ όπωσ
τα ορατά.
Οι επιγραφζσ ςτο νότιο τοίχο ανικουν ςε αυτά τα ζγγραφα μικρότερθσ
ςθμαςίασ, που λαξεφονταν όπου υπιρχε χϊροσ, και μοιάηουν με αυτζσ που
είδαμε ςτο πολυγωνικό αναλθμματικό τοίχο του ναοφ. Και ςφμφωνα με μια
επιγραφι που υπάρχει εκεί, πρόκειται πράγματι για το Κζατρο.
Σε αυτό το Κζατρο διεξάγονταν οι πυκικοί ποιθτικοί αγϊνεσ για τθν
εξφμνθςθ του Απόλλωνα και διατθρικθκαν μζχρι και αργά ςτθν ιςτορία.
Επίςθσ χρθςίμευε για τισ ςυγκεντρϊςεισ των πολιτϊν των Δελφϊν.
Σφμφωνα με τθν αναφερόμενθ επιγραφι, το Κζατρο βριςκόταν εντόσ τθσ
ιερισ περιοχισ και ςφμφωνα με τον Ραυςανία άγγιηε το ιερό περίβολο. Τα
ερείπια του Κεάτρου κακορίηουν επομζνωσ ταυτόχρονα και τθν βορειοδυτικι
ζκταςθ τθσ ιερισ περιοχισ. Εκεί κοντά φαίνεται να υπιρχε και δευτερεφουςα
πφλθ του περιβόλου που οδθγοφςε ςτο Στάδιο.
Ανεβαίνοντασ με τον Ραυςανία από εκεί φτάνει κανείσ ςτο άγαλμα του
Διόνυςου και μετά ςτο Στάδιο, που βριςκόταν ςτο ψθλότερο ςθμείο τθσ
πόλθσ. Για τα ερείπια του Σταδίου ιδθ μιλιςαμε. Ρότε το ανζβαηαν εδϊ πάνω
ςτθν πόλθ από τον κάμπο, όπου διεξάγονταν οι «γυμνικοί αγϊνεσ», ακόμα και
τθν εποχι του Ρινδάρου, δεν μπορεί να εξακριβωκεί.
Ο Ραυςανίασ τελειϊνει τθν αφιγθςι του με το Στάδιο για να οδθγιςει τον
αναγνϊςτθ ςτθ ςυνζχεια ςτα φψθ του Ραρναςςοφ. Εμείσ, αντικζτωσ, ζχουμε
πρϊτα να ςχολιάςουμε μερικά πράγματα εδϊ κάτω. Ιδθ προςπάκθςα να
αποδείξω ότι θ μεγάλθ πθγι Κζρνα δεν είναι θ Καςςοτίδα.
Ρροςκζτω εδϊ και άλλο ζνα λόγο: Αριςτερά από τθν Κζρνα φαίνεται ζνασ
τάφοσ λαξευμζνοσ ςτο βράχο κάτω από τον όποιο αναβλφηει θ πθγι.
Ραρόμοιοσ τάφοσ ςε βράχο υπάρχει ςτθ βάςθ των Φαιδριάδων ανάμεςα ςτθν
Κζρνα και τθν Καςταλία. Και οι δφο μοιάηουν με τουσ άλλουσ ιδιωτικοφσ
τάφουσ, που βρίςκονται ςε μεγάλο αρικμό ανατολικά και δυτικά των Δελφϊν,
και δφςκολα μπορεί να φανταςτεί κανείσ, ότι κάποιοι από αυτοφσ επιτρεπόταν
να τοποκετοφνται εντόσ τθσ ιερισ περιοχισ. Συμπεραίνω από αυτό, ότι ο
περίβολοσ δεν ζφτανε οφτε μζχρι τθν Κζρνα οφτε μζχρι τισ Φαιδριάδεσ.
Κθςαυροί και κτιρια ςίγουρα δεν υπιρχαν κάτω από τισ Φαιδριάδεσ, διότι
ακόμα και ςιμερα κάκε τόςο λφνονται κοτρόνεσ από εκεί και πζφτουν κάτω,
οφτωσ ϊςτε οι ςθμερινοί κάτοικοι δεν τολμοφν να χτίηουν τα ςπίτια τουσ ςε
απόςταςθ μικρότερθ των εκατόν βθμάτων από τουσ βράχουσ.
Ο Θλιόδωροσ αναφζρει εκτόσ τθσ Καςταλίασ και άλλεσ όμορφεσ κρινεσ
ςτθν πόλθ και ο Ρλοφταρχοσ επαινεί τθν Ρυλαία, επιςθμαίνοντασ ότι τθν
εποχι του ιταν ςτολιςμζνθ, όπωσ ποτζ άλλοτε, με κτιρια και τρεχοφμενο
νερό. Θ Καςταλία λόγω τθσ κζςθσ τθσ μποροφςε να δϊςει νερό μόνο ςτα
χαμθλότερα και ανατολικά μζρθ τθσ πόλθσ, ςίγουρα όχι όμωσ ςτο δυτικό
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μζροσ και ςτθν Ρυλαία που ακολουκεί. Θ Κζρνα, αντικζτωσ, βρίςκεται τόςο
ψθλά και είναι τόςο πλοφςια ςε νερό, που άνετα μποροφςε να εξυπθρετιςει
αυτό το ςκοπό. Ο Στζφανοσ μασ μετάδωςε το παλαιό τθσ όνομα, λζγοντασ για
τουσ Δελφοφσ με απλά λόγια: «Θ Δζλφουςα είναι θ Κρινθ του τόπου.»
Το προάςτιο Ρυλαία ζχει το όνομά του αναμφίβολα από τθν ςφγκλθτο τθσ
Αμφικτιονίασ που λεγόταν και Ρυλαία και που, ακόμθ και τθν εποχι του
Αιςχίνθ, ςυνεδρίαηε ςτθν φπαικρο ςτα αλϊνια του Καςτριοφ, όπωσ ιδθ
αναφζραμε.
Θ Αμφικτιονία, κεςμόσ που υπιρχε για μεγάλο χρονικό διάςτθμα και υπό
τθν αιγίδα τθσ οποίασ βριςκόταν το Λερό των Δελφϊν, θ μετάκεςθ του Σταδίου
πιο κοντά ςτουσ Δελφοφσ, το παηάρι και θ αγορά των ςκλάβων που
διεξάγονταν κατά τθ διάρκεια των Ρυκικϊν αγϊνων και τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ
Αμφικτιονίασ, όλα αυτά δθμιοφργθςαν τθν ανάγκθ να γεμίηουν αυτι τθ δυτικι
πλευρά των Δελφϊν, όπου περνάει και ο δρόμοσ από τουσ Δελφοφσ ςτθν
Κίρρα και ςτθ κάλαςςα, με ζνα ςωρό κτιρια τα ίχνθ των οποίων φαίνονται ςτα
αλϊνια και ςτθ γφρω περιοχι.
Για τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Αμφικτιονίασ φρόντιςε ιδιαίτερα ο Αδριανόσ και
ζχτιςε ζνα κτιριο για αυτό το ςκοπό. Ζνα τζτοια «υνζδριον» πρζπει να
υπιρχε εκεί όπου τϊρα, κάτω ακριβϊσ από τα αλϊνια, βρίςκεται το
παρεκκλιςι του Αγίου Θλία. Εκεί βρικα μια μικρι μαρμάρινθ πλάκα που
περιζχει αποςπάςματα μιασ ρωμαϊκισ απόφαςθσ τθσ βουλισ, με τθν οποία
παρζχεται ςτθν πόλθ των Δελφϊν και ςτθν περιοχι κυριαρχίασ τθσ αυτονομία,
δικι τθσ δικαιοδοςία, ελευκερία από φόρουσ και τζλθ και εγγυάται τθ
ςυνζχιςθ των ζωσ τότε δικαιωμάτων ςχετικά με το Ρυκικό ιερό. Θ ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ πζφτει ςτθν εποχι λίγο μετά τθν καταςτροφι τθσ Κορίνκου από το
Μόμμιο και οι λατινιςμοί ςτθ γλϊςςα δείχνουν ότι μεταφράςτθκε από τα
λατινικά ςτα ελλθνικά.
Στισ απρόςιτεσ πλαγιζσ των Φαιδριάδων φωλιάηουν αμζτρθτα πουλιά.
Αετοί, γφπεσ και κοράκια κάνουν αςταμάτθτα κφκλουσ πάνω από τθν κοιλάδα.
Κάποτε ίςωσ θ μυρωδιά του ψθμζνου κρζατοσ κυςίασ να τουσ προςζλκυε ςε
ακόμα μεγαλφτερο αρικμό ζτςι, ϊςτε ο Μωνασ ςτον Ευριπίδθ, το πρωί όταν
κζλει να κάνει τισ δουλειζσ του, εμφανίηεται με τόξο και βζλθ, για να διϊξει
τουσ απρόςκλθτουσ επιςκζπτεσ από το ναό και τουσ Κθςαυροφσ.
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Από τα αλϊνια απλϊνονται, πάνω από το μακρόςτενο λόφο που οριοκετεί
τουσ Δελφοφσ ςτα δυτικά, και μζχρι τθ βάςθ των Φαιδριάδων, τα ερείπια
καλϊν ελλθνιςτικϊν οχυρωτικϊν τειχϊν και κάποιων πφργων, που διακόπτουν
τα τείχθ. Επειδι όμωσ οι Δελφοί ιταν τόποσ ανοιχτόσ και μόνο για το
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Φιλόμθλο αναφζρεται ότι ζχτιηε οχυρωματικά τείχθ κατά τθ διάρκεια των
Λερϊν πολζμων, γι’ αυτό και αναγκαςτικά πρζπει να αποδοκοφν ςε αυτόν τα
ερείπια αυτά.
Οι Φωκείσ λθςτζσ, που κατζλαβαν το Λερό υπό τθν θγεςία τουσ, ανζμεναν
τισ κυριότερεσ επικζςεισ αναγκαςτικά από τθν πλευρά τθσ Λοκρίδασ και
οχυρωνόντουςαν κατά κφριο λόγο προσ τα εκεί, πζρα του ότι ο ςτενόσ δρόμοσ
προσ τα ανατολικά ςτθν Καςταλία εφκολα υπεραςπιηόταν.
Ο κανονικόσ δρόμοσ από το Καςτρί προσ τα υψϊματα του Ραρναςςοφ
περνάει από το Στάδιο και ςτρίβει δεξιά ανεβαίνοντασ τισ Φαιδριάδεσ.
Ρθγαίνει πιο δυτικά από το παλαιό δρόμο, που ανζβαινε φιδωτά πάνω από το
χωριό. Και οι δφο δρόμοι χτίςτθκαν με πολφ κόπο, αλλά δεν είχαν και άλλθ
επιλογι οι κάτοικοι των Δελφϊν, αν ικελαν να φτάςουν ςτα υψϊματα, όπου
ζχουν τα πιο εφφορα χωράφια και να κόβουν και τα ξφλα τουσ.
Ο παλαιόσ δρόμοσ είναι ζνα από τα πιο παράτολμα και αξιοκαφμαςτα ζργα
τθσ αρχαιότθτασ. Ράνω από χίλια ςκαλοπάτια, όλα τουσ λαξευμζνα ςτο ςκλθρό
πζτρωμα, δθμιουργοφν μια αδιάκοπθ ςκάλα που οδθγεί από τισ τραχιζσ
πλαγιζσ ςτο οροπζδιο. Τθν λζνε και «Κακιά κάλα». Μιασ και οδθγεί λίγο πιο
γριγορα ςτισ καλφβεσ του Καςτριοφ, χρθςιμοποιείται ακόμα και ςιμερα, αλλά
μόνο από πεηοφσ, χωρίσ φορτίο.
Για τα υποηφγια είναι προτιμότεροσ ο καινοφργιοσ δρόμοσ. Με αυτόν
ζφταςα ςε κάτι λιγότερο από δφο ϊρεσ ςτο οροπζδιο, που χωρίηεται από
λόφουσ και κορυφζσ ςε διάφορεσ, μικρότερεσ και μεγαλφτερεσ κοιλάδεσ και
φαράγγια. Μερικζσ είναι καλυμμζνεσ με δάςθ, άλλεσ καλλιεργθμζνεσ με ςιτάρι
και άλλα γεωργικά προϊόντα.
Τα δάςθ αποτελοφνται ωσ επί το πλείςτον από ζλατα, που όμωσ δεν είναι
πολφ ψθλά και δεν δίνουν πολφ καλό ξφλο, παρόλο που είναι πολφ όμορφα
και γραφικά. Στο Γαλαξίδι προτιμοφν κατά πολφ το ξφλο από τθν Θλεία για τθν
καταςκευι των πλοίων, και αυτό του Ραρναςςοφ το χρθςιμοποιοφν μόνο για
μικρά καράβια. Ιδθ ο Κεόφραςτοσ τοποκετεί το ξφλο του Ραρναςςοφ ςτθν
πιο χαμθλι κατθγορία των ξφλων καταςκευισ.
Ο Ρλίνιοσ προτιμά τα ζλατα τθσ Αρκαδίασ από αυτά του Ραρναςςοφ,
ςυγκαταλζγει όμωσ αμφότερα ςτα χειρότερα είδθ. Και όμωσ, τα δάςθ του
Ραρναςςοφ μερικϊσ είναι πολφ πυκνά και ςκιϊδθ και κατοικοφν εκεί λφκοι,
αγριογοφρουνα και ζνα είδοσ αγριοκάτςικου, ςπάνια όμωσ εμφανίηονται
αρκοφδεσ, που τισ ςυναντά κανείσ πιο εφκολα ςτθν Ρίνδο.
Στο Χριςςό είδα τζςςερισ βοςκοφσ από τουσ οποίουσ ο κακζνασ τουσ είχε
μια γοφνα λφκου ςε μακρφ μπαςτοφνι και θ μφτθ του μπαςτουνιοφ εξείχε από
το ανοιχτό ςτόμα του ηϊου. Ρερνοφςαν από χωριό ςε χωριό και λάβαιναν
άφκονα δϊρα για τθ ςωτθρία από αυτόν τον επικίνδυνο εχκρό των κοπαδιϊν.
Φτάνοντασ από το Καςτρί ςτα υψϊματα του Ραρναςςοφ, καταλιγει κανείσ
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πρϊτα ςε ζνα απομονωμζνο άγριο φαράγγι, μζςα από το οποίο τισ εποχζσ τθσ
βροχισ κατεβαίνει ζνασ δυνατόσ χείμαρροσ προσ τθν Καςταλία. Καλφπτεται εν
μζρθ από ζνα πυκνότατο δάςοσ ελάτων. Εδϊ, ο περιθγθτισ μπορεί να κυμθκεί
τον κάπρο που βγικε με φόρα από το δάςοσ και τραυμάτιςε τον Οδυςςζα,
όταν πιγε με τουσ γιουσ τοφ Αυτόλυκου για κυνιγι ςτισ κορυφζσ του
Ραρναςςοφ. Δεξιά φαίνεται ο Φλεμποφκοσ, ςτθν κορυφι του οποίου
βρίςκεται ο ερειπωμζνοσ πφργοσ του Ελαφόκαςτρου.
Σφντομα φτάνει κανείσ ςτα καλφβια του Καςτριοφ, «τα Καςτρίτικα
καλφβια», που κατοικοφνται μόνο τθν εποχι τθσ ςποράσ και τθσ ςυγκομιδισ.
Από εκεί ξεκινάει μια κοιλάδα τα χωράφια τθσ οποίασ ανικουν ςτουσ
Καςτρίτεσ. Εκεί που οι κορυφζσ που περιβάλουν αυτι τθν κοιλάδα ανοίγονται
προσ τα δυτικά, μπαίνει κανείσ ςε ζνα μεγάλο και εφφορο οροπζδιο, που
ανικει ςτουσ Αραχοβίτεσ.
Αριςτερά του δρόμου, κατά κάποιο τρόπο χωρίηοντασ τα δυο οροπζδια ςτθ
μζςθ, βρίςκεται ζνα κωνικό, απόκρθμνο και αρκετά δυςπρόςιτο φψωμα, όπου
ςτθν κορυφι του βρίςκεται μια ευρφχωρθ ςπθλιά, που δικαίωσ τθ κεωροφν το
Κωρφκιον Άντρο, διότι ςτο ευρφτερο περίγυρο δεν υπάρχει άλλθ αξιόλογθ
ςπθλιά. Οι αγρότεσ τθν αποκαλοφν Σαρανταφλι και πιςτεφουν ότι ςτο
εςωτερικό τθσ χωρίηεται ςε ςαράντα αυλζσ ι καλάμουσ.
Μζςα από μια ςτενι είςοδο, που ζκλειςαν με τοίχο οι Αραχοβίτικεσ
οικογζνειεσ, που κατζφευγαν εκεί κατά τθν τελευταία εξζγερςθ, ζτςι ϊςτε να
μείνει ζνα ςτενό πζραςμα μόνο, μπαίνει κανείσ ςε ευρφχωρθ αίκουςα φψουσ
περίπου 100 ποδιϊν, το ταβάνι τθσ οποίασ μοιάηει με κάπωσ πατικωμζνο κόλο
γοτκικοφ ρυκμοφ.
Το νερό που ςτάηει από όλεσ τισ πλευρζσ, ςχθμάτιςε κάμποςουσ
ςταλακτίτεσ, που εν μζρει κρζμονται από το ταβάνι, εν μζρει εξζχουν από το
ζδαφοσ. Στο πίςω μζροσ είδα ςε μεγάλου όγκου ςταλακτίτθ μια μικρι κόγχθ
και κάτω από αυτιν μια εςχάρα ςαν αυτζσ που φαίνονται ςτθν Αττικι ςπθλιά
του Ρανόσ. Ρίςω-πίςω ςτενεφει θ ςπθλιά και μπαίνει μζςα ςτο βουνό, δεν
προςφζρει όμωσ τίποτα το αξιοςθμείωτο, όπωσ γενικϊσ θ ςπθλιά δεν αξίηει το
καυμαςμό, που τθσ αποδίδει ο Ραυςανίασ, ο οποίοσ ςε όλα του τα ταξίδια δεν
είχε δει μεγαλφτερθ.
Οι ξεναγοί των Δελφϊν ζςπευδαν πάντα να οδθγοφν τουσ ξζνουσ εκεί
πάνω. Θ ςπθλιά ιταν αφιερωμζνθ ςτον Ράνα και ςτισ νφμφεσ, ςτουσ οποίουσ
αναφερόταν μια επιγραφι, που τϊρα δυςτυχϊσ εξαφανίςτθκε.
Αμφότεροι, και ο Ράνασ και θ νφμφεσ, κεωροφνται ςυνοδοί του Διόνυςου
και ςτα υψϊματα αυτά εόρταηαν τα όργιά του. Θ μανιαςμζνθ πομπι των
Κυιάδων ίςωσ να ζκανε μια ςτάςθ ςτθ ςπθλιά αυτι, για να προςφζρει κυςίεσ.
Κατά τθν επίκεςθ των Ρερςϊν, θ ςπθλιά χρθςίμευε ςτουσ κατοίκουσ των
Δελφϊν ωσ καταφφγιο, και ςτισ νεότερεσ εποχζσ τθν ίδια λειτουργία είχε για
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τουσ Αραχοβίτεσ.
Θ αρχαία πόλθ Λυκϊρεια, όπου ζμενε ο Δευκαλίωνασ, λζγεται ότι
βριςκόταν κάπου ςε αυτά τα οροπζδια, ωςότου οι κάτοικοι να εγκαταςτακοφν
ςτουσ Δελφοφσ. Θ τοποκεςία τθσ πρζπει ίςωσ να αναηθτθκεί ςτο φψωμα που
οριοκετεί, δυτικά από το Κωρφκιον Άντρον, τα χωράφια των Καςτριτϊν και
φζρει μερικά ερείπια αρχαίων τειχϊν. Αυτό που κάνει εντφπωςθ είναι, ότι
διατθρικθκαν εδϊ μερικζσ αρχαιοελλθνικζσ λζξεισ, που είναι ξζνεσ ςτθ
νεότερθ κακαρεφουςα και ςτθν κακομιλουμζνθ. Ζτςι π.χ. βρίςκεται ςτα
χωράφια των Καςτριτϊν ζνα επιςτεγαςμζνο πθγάδι που το αποκαλοφν
«φριάσ». Και κοντά εκεί υπάρχουν μερικζσ καταβόκρεσ, που ζχουν και αυτζσ
τθν αρχαία τουσ ονομαςία «καρκάρια». Στο ίδιο μζροσ, ανάμεςα ςε
πουρνάρια, βρίςκεται και το παρεκκλιςι τθσ Ραναγιάσ, γραφικότατο, όπου
εορτάηουν οι κάτοικοι του Καςτριοφ κάκε χρόνο τθ γιορτι του Μαΐου με
τραγοφδι, παιχνίδι και χορό. Δίπλα από αυτό το παρεκκλιςι διανυκτζρευςα,
για να φτάςω τθν επόμενθ μζρα ςτθν ψθλότερθ κορυφι του Ραρναςςοφ.
Νοτιοανατολικά από το Κωρφκιον Άντρον εκτείνεται ζνα μεγάλο εφφορο
οροπζδιο, το λεγόμενο «Αραχοβίτικο λιβάδι». Στισ δεκαεπτά Αυγοφςτου, όταν
ιμουν εκεί, βρικα τουσ ανκρϊπουσ να ςυγκομίηουν το ςιτάρι που ωριμάηει
εκεί δυο μινεσ αργότερα απ’ ό,τι ςτισ κοιλάδεσ, ευδοκιμεί όμωσ εξαιρετικά.
Επίςθσ, οι φακζσ και θ φάβα του Ραρναςςοφ κεωροφνται εξαιρετικισ
ποιότθτασ.
Από τα χωράφια περνάει ζνα χαντάκι αποςτράγγιςθσ προσ τθ νοτιοδυτικι
άκρθ όπου βρίςκονται οι καταβόκρεσ. Αυτζσ διοχετεφουν το νερό, που το
χειμϊνα ςχθματίηει εδϊ μεγάλθ λίμνθ, μζςα από μθ ορατζσ διαδρομζσ μζςα
ςτο βουνό, μζχρι τισ όχκεσ του Ρλειςτοφ, όπου εμφανίηεται και πάλι ςτθν ιδθ
αναφερόμενθ Ηάλεςκα.
Στθ μζςθ των χωραφιϊν είναι δυο πθγάδια με εξαιρετικό νερό. Το όμορφα
καινοφργια καλφβια των Αραχοβιτϊν και οι ςιταποκικεσ («Αραχοβίτικα
καλφβια») βρίςκονται ςτθν ανατολικι πλευρά και αποδεικνφουν τθν ευθμερία
των ιδιοκτθτϊν τουσ.
Τθν εποχι τθσ ςυγκομιδισ κατοικοφνται και τα χωράφια γφρω ηωντανεφουν
από άντρεσ και γυναίκεσ που εργάηονται. Ρολλά κοπάδια προβάτων και
κατςικιϊν περνάνε με δυνατό κουδοφνιςμα τισ γφρω κοιλάδεσ του οροπεδίου.
Ο δρόμοσ για τθν φψιςτθ κορυφι του Ραρναςςοφ ςτρζφεται προσ τα
βορειανατολικά. Σταδιακά το τοπίο γίνεται πιο γυμνό, τα δζντρα χαμθλότερα,
οι γραφικζσ μάντρεσ ςπανιότερεσ.
Κάκε τόςο βρίςκει κανείσ ςε μια απομονωμζνθ γωνία μια φοράδα με το
πουλάρι τθσ, που τα οδθγοφν εκεί πάνω το καλοκαίρι και αφινονται
ελεφκερα. Θ κορυφι, ςτθν οποία φτάνει κανείσ πρϊτα, και είναι θ δεφτερθ ςε
φψοσ, λζγεται Γεροντόβραχοσ.
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Ο Παρναςςόσ από τθν Κίρφι.

Στθ βόρεια και τθν ανατολικι του πλευρά υπάρχουν μεγάλεσ εκτάςεισ
μόνιμου χιονιοφ. Απζναντί του και ανατολικά υψϊνεται ςε κωνικι μορφι θ
ψθλότερθ κορυφι του όλου Ραρναςςοφ που λζγεται Λυκζρι, και ςφμφωνα με
τθν άποψθ των βοςκϊν πρόκειται για το ψθλότερο βουνό τθσ γθσ, που είναι
τόςο μεγαλοπρεπζσ, ϊςτε από εκεί φαίνονται τα βουνά τθσ Ρόλθσ.
Ο χϊροσ ανάμεςα ςτο Γεροντόβραχο και το Λυκζρι καλφπτεται με πζτρεσ
και λζγεται Διαβολάλωνο ι Δαιμονάλωνο. Λζνε γι’ αυτό περίπου τα ίδια, όπωσ
για το δικό μασ Μπλόκςμπεργκ [Σ.τ.Μ. το Blocksberg είναι βουνό ςτθ Γερμανία για
το οποίο λζγεται ότι οι μάγιςςεσ πραγματοποιοφςαν ετθςίωσ ςυγκζντρωςθ], μφκοι
που δθμιουργικθκαν ίςωσ ςε αναλογία προσ τα αρχαία όργια των μαινόμενων
Κυιάδων, που πικανϊσ ςτθν πορεία τουσ κατζλθγαν καμιά φορά ζωσ εδϊ και
ζτςι κινδφνευαν να πεκαίνουν μζςα ςτο χιόνι και το κρφο.
Ο Ραρναςςόσ με τισ πολλζσ κορυφζσ και ορεινζσ κοιλάδεσ του αποκαλείται
από τουσ ντόπιουσ «Λιάκουρα», λζξθ που ςυνθκίηεται να κεωρείται ωσ
παραμορφωμζνθ «Λυκϊρεια», από άποψθ τονιςμοφ και προφοράσ είναι όμωσ
αλβανικι.
Αρχαιοελλθνικζσ λζξεισ, οι οποίεσ διατιρθςαν τθ ρίηα τθσ ςθμαςίασ τουσ,
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δεν ςυνθκίηονται να μετατρζπονται τόςο πολφ ςτθ νεότερθ γλϊςςα. Και ζτςι
το λογικό ακόλουκο είναι ότι θ λζξθ «Λυκϊρεια», που περιζχει το κζμα τθσ
λζξθσ που ακόμα και ςιμερα ςθμαίνει «λφκοσ», δεν είναι δυνατόν να άλλαξε
τόςο πολφ ςτον Ραρναςςό ενϊ ςτθν Αρκαδία το χωριό Λυκουριά διατιρθςε
εντελϊσ κακαρά το αρχαίο του όνομα. Αντικζτωσ, θ αναλογία τθσ νεότερθσ
γλϊςςασ μασ αναγκάηει να αναγνωρίςουμε ςτο όνομα τθσ φψιςτθσ κορυφισ
«Λυκζρι» τθν αρχαία λζξθ «Λυκϊρειον». Θ νεοελλθνικζσ καταλιξεισ ςε -ι είναι
ωσ γνωςτόν ςυντμιςεισ τθσ αρχαίασ κατάλθξθσ -ιον ι -ειον και το φαινόμενο
τθσ ανταλλαγισ των φκόγγων (ε) και (o) μεταξφ τουσ είναι εξίςου ςυχνό και
ςτισ δφο γλϊςςεσ, ςτθν αρχαία και ςτθ νεοελλθνικι. Ζτςι π.χ. λζνε ςιμερα
«Ζλυμποσ» αντί για «Όλυμποσ» και κάποτε ζλεγαν «Ερχομενόσ» αντί για
«Ορχομενόσ». Και ςε πλιρθ αναλογία δθμιουργικθκε «το Λυκζρι, του
Λυκεριοφ» από το «Λυκϊρειον».
Ο Στζφανοσ αναφζρει ζνα Λυκϊρειον ωσ Λερό του Λυκϊρειου Δία, ο βωμόσ
του οποίου βριςκόταν ςτθν φψιςτθ κορυφι του Ραρναςςοφ, εκεί που ο
Δευκαλίων ζφταςε με τθν κιβωτό του.
Ο Λουκιανόσ και ζνασ ςχολιαςτισ του Ρινδάρου τον ονομάηουν
“Λυκωρεφσ”. Ο ίδιοσ ο Δευκαλίων πρόςφερε εκεί κυςία ςτο Δία, γιατί τον
γλίτωςε από τον κατακλυςμό, και ςτο Φφξιο, που λζγεται ότι ταυτίηεται με το
Δία Λυκωραίο. Και τα δφο παρωνφμια δίδονταν και ςτον Απόλλωνα και
ερμθνεφονταν ςχετικά με το άςυλο.
Ρριν εγκαταλείψουμε τα οροπζδια του Ραρναςςοφ, κζλω να αναφερκϊ και
ςτουσ βοςκοφσ που κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ περνάνε ςτισ κοιλάδεσ
του βουνοφ. Ρρόκειται για απλοφσ, ευχάριςτουσ και φιλόξενουσ ανκρϊπουσ
γεμάτουσ ποίθςθ και δειςιδαιμονία. Οι μάντρεσ τουσ περιβάλλονται με
χαμθλοφσ τοίχουσ από μαηεμζνεσ πζτρεσ και ςυνικωσ ακουμπάνε για
προςταςία ςε κάποιο βράχο. Στθ μζςθ υψϊνεται ζνα ςκιϊδεσ δζντρο όπου
κρεμάνε ςάκουσ, ςκεφθ και τα άλλα εργαλεία για τθν παραγωγι τυριοφ και
τραχανά. Το τελευταίο είναι ζνα ζδεςμα για το χειμϊνα, μαγειρεμζνο από
γάλα και χοντρό αλεφρι και ξεραμζνο ςτον ιλιο. Ρζρα από τα εργαλεία δεν
λείπει ποτζ και θ φλογζρα από καλάμι, με τθν οποία οι βοςκοί ςυνοδεφουν τα
τραγοφδια, που λόγω του περιεχoμζνου τουσ και τθσ μοιρολατρικισ μελωδίασ
τουσ είναι πολφ δθμοφιλι και διαδεδομζνα. Οι βοςκοί μιλάνε, όπωσ ςε όλο
τον περίγυρο του Ραρναςςοφ, μόνο ελλθνικά, και τα αλβανικά όπωσ και τα
βλάχικα τουσ είναι ξζνα, παρόλο που κάποιεσ τοπωνυμίεσ δεν είναι ελλθνικισ
προζλευςθσ.
Ρολλζσ αρχαιοελλθνικζσ λζξεισ, που ζχουν εξαφανιςτεί από τθν νεότερθ
ελλθνικι γλϊςςα των μορφωμζνων, θ οποία λζγεται ότι ιταν αυτι τθσ
Κωνςταντινοφπολθσ, επιηοφν εδϊ ςτο ςτόμα των απλϊν χωρικϊν και
αποδεικνφουν τθ γνιςια ελλθνικι καταγωγι. Μάλιςτα βρίςκονται ςτθ γλϊςςα
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τουσ ρίηεσ από λζξεισ που είναι πιο παλαιζσ από τθ γνωςτι ςε μασ
αρχαιοελλθνικι γραπτι γλϊςςα.
ΕΝΑΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Θ Αράχοβα, θ εκκλθςία τθσ οποίασ βρίςκεται ςε ζνα φψωμα ανατολικά των
Δελφϊν και φαίνεται από το Καςτρί, είναι το φυςικό ςφνορο τθσ κοιλάδασ των
Δελφϊν. Ο δρόμοσ προσ τα εκεί περνάει από τισ βάςεισ των Φαιδριάδων
ανεβαίνοντασ ςε αξιόλογο υψόμετρο, αλλά ςταδιακά και όχι κουραςτικά.
Στουσ ανατολικοφσ τάφουσ κατεβαίνει δεξιά ζνασ άλλοσ δρόμοσ προσ τισ
όχκεσ του Ρλειςτοφ, ενϊ αυτόσ προσ τθν Αράχοβα περνάει κοντά από τθ ςειρά
των βράχων, που ςτα ανατολικά υψϊνονται τραχιά και άγρια και γι’ αυτό το
λόγο φζρουν το όνομα Ρετρίτθσ.
Για τθν Αράχοβα χρειάηεται κανείσ από το Καςτρί δφο ϊρεσ περίπου. Το
χωριό βρίςκεται ανάμεςα ςτον Ρετρίτθ και τον Ρλειςτό ςε ζνα ψθλό λόφο,
που, αγγίηοντασ τον Ρετρίτθ και ευριςκόμενοσ απζναντι από τθν Κίρφι,
οριοκετεί ανατολικά τθν κοιλάδα των Δελφϊν.
Ρρόκειται για ζνα μεγάλο πλοφςιο χωριό, διάςθμο για τθν υγιεινι του
ατμόςφαιρα και τθ μακροηωία των κατοίκων του, που αποδίδεται ςτο
υψόμετρο και ςτθν ατμόςφαιρα αυτι. Βρίςκεται τρεισ χιλιάδεσ πόδια πάνω
από τθ κάλαςςα, φτάνει δθλαδι ςχεδόν το υψόμετρο του Μπρόκεν [Σ.τ.Μ.:
Brocken βουνό ςτθ Γερμανία, 1.142 μ].
Το κλίμα το χειμϊνα είναι πολφ τραχφ και από τον Ρετρίτθ κατεβαίνουν
δυνατοί βοριάδεσ και χιονοκφελλεσ ςτο χωριό, που και αυτζσ το χειμϊνα του
1826 ςυνζβαλαν εξίςου ςτον αφανιςμό του τοφρκικου ςτρατοφ υπό το
Μουςταφάμπεθ, όςο το ςπακί του Καραϊςκάκθ και των γενναίων
ςτρατευμάτων του.
Θ Ανεμϊρεια, λεκτικά το φψωμα των ανζμων, αναφζρεται ωσ τόποσ που
ςχθμάτιηε τα ςφνορα τθσ περιοχισ των Δελφϊν προσ τθ Φωκίδα. Βριςκόταν ςε
φψωμα κάτω από το Κατοπτιριο, μιασ βραχϊδουσ πλαγιάσ του Ραρναςςοφ
που ςτζλνει ξαφνικοφσ ανζμουσ, και ζλαβε το όνομά τθσ από τθν ανεμϊδθ
τραχιά κζςθ τθσ. Αυτά τα ςτοιχεία υπάρχουν όλα ςτθν Αράχοβα και ζτςι
μποροφμε να τοποκετιςουμε εδϊ τθν ιδθ από τον Πμθρο αναφερόμενθ
αρχαία Ανεμϊρεια. Επίςθσ, υπάρχουν - αν και όχι ςτο χωριό, πάντωσ ςε μικρι
απόςταςθ και δυτικά από αυτό - πάνω από το πθγάδι που ανικει ςτο χωριό,
ίχνθ αρχαίων ελλθνικϊν τειχϊν. Ο ςθμερινόσ Ρετρίτθσ επομζνωσ είναι το
αρχαίο Κατοπτιριο, που λζγεται ότι ζλαβε το όνομά του από το γεγονόσ, ότι ο
Απόλλωνασ είδε από εκεί ψθλά, ςαν από φυλάκιο, τον Ρυκικό δράκο και τον
ςκότωςε με τα βζλθ του.
Σε καμία περίπτωςθ όμωσ δεν πρζπει να τοποκετιςουμε τθν Ανεμϊρεια
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και το Κατοπτιριο ανατολικότερα τθσ Αράχοβασ, επειδι ο Ρετρίτθσ είναι ο
ζςχατοσ βράχοσ του Ραρναςςοφ που φαίνεται από τουσ Δελφοφσ και από
όπου ο Απόλλωνασ, ερχόμενοσ ςφμφωνα με το μφκο από τον Ρανοπζα,
μποροφςε να πρωτοαντιλθφκεί το δράκο, που ιταν ξαπλωμζνοσ μπροςτά ςτθ
ςπθλιά του.
Θ Αράχοβα είναι ζνα μζροσ, όπου φανερϊνεται θ ηωι του επαρχιακοφ
πλθκυςμοφ με τισ ιδιαιτερότθτζσ του. Ανεξάρτθτοι και εφποροι, εξοπλιςμζνοι
με γερι υγεία, οι Αραχοβίτεσ ηοφνε το καλοκαίρι ςτα ψθλά οροπζδια με τον
καλό αζρα, καλλιεργϊντασ τουσ αγροφσ τουσ και βόςκοντασ τα κοπάδια τουσ ι
φροντίηοντασ τουσ αμπελϊνεσ τουσ ςτουσ πρόποδεσ του Ραρναςςοφ.
Το χειμϊνα δε, περικυκλωμζνοι από χιόνι και το τςουχτερό κρφο του βοριά,
αποτραβιοφνται όλοι τουσ ςτισ ηεςτζσ τουσ εςτίεσ. Συχνζσ γιορτζσ και θ
ηωντανότατθ και δθμόςια διεξαγωγι τθσ τελετισ του γάμου και άλλων, κατά
τα άλλα ςπιτικϊν γιορτϊν, κυρίωσ όμωσ το πανάρχαιο ζκιμο να χορεφουν ςε
μεγάλεσ ςειρζσ και να ςυνοδεφουν το ρυκμό με τραγοφδια, όλα αυτά κάνουν
γι’ αυτοφσ τθν ποίθςθ ηωτικι ανάγκθ.
Αμζτρθτα ποιθτικά προϊόντα ξεφυτρϊνουν ςαν ανοιξιάτικα βλαςτάρια και
μαραίνονται πάλι, ενϊ μερικά εξαιρετικά τραγοφδια κρατάνε περιςςότερο και
διαδίδονται πιο πζρα, χωρίσ να ζχει νοιαςτεί ποτζ κανείσ για το όνομα αυτοφ
που το πρωτοτραγοφδθςε. Πποιοσ είχε μια καλι ιδζα ι μια εφςτοχθ ζκφραςθ,
τθν προςκζτει τραγουδϊντασ, και ζτςι ζνα ποίθμα ςυχνά μεγαλϊνει ςτο ςτόμα
του λαοφ και λαμβάνει τθν ουςιαςτικι και τελειοποιθμζνθ μορφι του, θ οποία
πικανϊσ να είναι αρκετά μακριά από το πρϊτο αυτοςχεδιαςμό.
Ππωσ και για τα ομθρικά, μποροφμε να ποφμε και για τα νεοελλθνικά
ποιιματα, ότι ζνασ ολόκλθροσ λαόσ ςυνεργάηεται για τθ δθμιουργία τουσ και
τα κάνει κυριολεκτικά λαϊκά τραγοφδια. Μόνο που ςτα τελευταία λείπουν τα
μεγάλα κζματα, που κα μποροφςαν να κάνουν απόλυτθ τθν αντιςτοιχία με τα
ομθρικά. Πταν ςτισ γιορτζσ βλζπω τον κυκλικό χορό, ςτθ μζςθ του οποίου
κάκεται ζνασ γζροσ μουςικόσ που τραγουδάει με τθ απλι λφρα του τραγοφδια,
και μπαίνει μετά θ χορωδία χορεφοντασ και τραγουδϊντασ, τότε μου ζρχονται
αυκόρμθτα τα λόγια του Ομιρου:
«Ο κεϊκόσ τραγουδιςτισ
κρατοφςε ςτο χζρι τθ κουρδιςμζνθ λφρα, και ςε όλουσ
δθμιοφργθςε νοςταλγία για γλυκό τραγοφδι και καλό χορό.»
Οι μελωδίεσ των Νεοελλινων, που για τα αυτιά μασ ακοφγονται μονότονεσ
και κακόλου αρμονικζσ, δεν πρζπει να μασ παραςζρνουν να βγάλουμε
αντίςτοιχο αρνθτικό ςυμπζραςμα και για τα λόγια των τραγουδιϊν.
Στον Ζλλθνα αρζςουν οι μελωδίεσ του και το περιεχόμενο των τραγουδιϊν,
όπωσ και να είναι θ μελωδία, τον ςυγκινοφν ςυχνά τόςο βακιά, που και ο
τραγουδιςτισ και ο ακροατισ δεν μποροφν να κρατιςουν τα δάκρυα. Τα
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δθμοφιλζςτερα κζματα είναι τα τραγικά, και τα περιςςότερα δθμοτικά
τραγοφδια είναι αλθκινά «τραγοφδια», τραγωδίεσ δθλαδι.
Τα τραγοφδια των βοςκϊν του Ραρναςςοφ τα ανζφερα ιδθ. Οι γζροι
βοςκοί που δεν είναι πια ςε κζςθ να ακολουκοφν τα κοπάδια τουσ ςτα
υψϊματα, ςυνθκίηουν να περνάνε ζνα μζροσ τθσ υπόλοιπθσ ηωισ τουσ
τραγουδϊντασ τα τραγοφδια τουσ τισ Κυριακζσ και εορτζσ ςτο πλικοσ που
χορεφει ι κάκεται.
Το ειδφλλιο αυτό είναι, ςφμφωνα με παλαιζσ ιςτορικζσ μαρτυρίεσ, μια
καλλιτεχνικι μεταμόρφωςθ των γεωργικϊν τραγουδιϊν Σικελϊν ι
Λακεδαιμονίων βοςκϊν. Και επειδι από αυτά μεν δεν διατθρικθκε τίποτα, τα
δε βουκολικά ποιιματα παραείναι καλλιτεχνικά, μετατρεπόμενα, για να
μποροφςε κανείσ να βγάλει ςυμπεράςματα για τθν πρωταρχικι μορφι των
τραγουδιϊν των βοςκϊν, γι’ αυτοφσ τουσ λόγουσ ζχει ενδιαφζρον να
αναφζρουμε εδϊ μερικά από τα νεότερα τραγοφδια, όπωσ ηουν ςτο ςτόμα των
ςθμερινϊν βοςκϊν.
Οι ομοιότθτα τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ ηωισ τουσ με αυτιν των αρχαίων, το
παρεμφερζσ των ςυνκθκϊν και τθσ μοίρασ αμφοτζρων, δθμιουργοφν - όντασ
κάτω από τον ίδιο ουρανό και ζχοντασ πνεφμα ανεπθρζαςτο - εκ νζου
παρόμοια προϊόντα. Επίςθσ, θ φυλι που κατοικεί αυτζσ τισ ορεινζσ περιοχζσ
δεν διαφζρει κακόλου από τθν αρχαία ελλθνικι, όπωσ υποςτθρίηουν μερικοί.
Τεκμιριο γι’ αυτό είναι θ γλϊςςα, τα ζκιμα, ο τρόποσ ςκζψεωσ, θ
δειςιδαιμονία, πράγματα ςτα οποία διατθρικθκαν απαραγνϊριςτα ίχνθ τθσ
ελλθνικισ αρχαιότθτασ ςε ίδιο βακμό, όπωσ διατθρικθκαν ςτο τοπίο ερείπια
πόλεων και ναϊν. Από τα ακόλουκα τραγοφδια, τα δυο πρϊτα τα κατζγραψα
ςτθν Αράχοβα από το ςτόμα ενόσ γζρου βοςκοφ:
1) Ο Χάροσ και ο τςοπάνοσ
«Σο βλζπεισ κείνο το βουνό, που ’ναι ψθλό και μζγα,
πόχει ανταροφλα ςτθν κορφι και καταχνιά ςτθ ρίηα;
Σςοπάνθσ εροβόλαγε από τα καρφοβοφνια,
φζρνει το φζςι του ςτραβά και το γιαμπά ςτριμμζνο
Κι ο Χάροσ τον εβίγλιςε από ψθλι ραχοφλα.
Εισ το ςτενό κατζβθκε κι εκεί τον καρτεροφςε.
Καλθςπζρα ςου, Χάρε μου – Καλϊσ τον το λεβζντθ!
Λεβζντθ, ποφκεν ζρχεςαι, λεβζντθ που πθγαίνεισ;
Γω; απ’ τα πρόβατα ζρχομαι, ςτο ςπίτι μου πθγαίνω
Πάγω να πάρω το ψωμί οπίςω να γυρίςω.
Λεβζντθ μ’ ζςτειλε ο Κεόσ να πάρω τθ ψυχι ςου.
Χωρίσ αςκζνεια κι αρρωςτειά ψυχι δεν παραδίδω.
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Για ζβγα να παλζψουμε ςε μαρμαρζνιο αλϊνι
κι αν με νικιςεισ Χάρε μου να πάρεισ τθν ψυχι μου,
και αν ςε νικιςω Χάρε μου να πάρω τθν ψυχι ςου.
Πιάςτθκαν και πάλεψαν δυο νφκτεσ, τρεισ θμζρεσ
Κι αυτοφ τθν Σρίτθν τθν αυγι, κοντά ςτο γιόμα, γιόμα
φζρν’ ο λεβζντθσ μια βολά, του Χάρου κακοφάνει.
Απ’ τα μαλλιά τον άδραξε, ςτθ γθ τον αβροντάει.
Ακοφν τον νιο που βόγγιξε και βαριαναςτενάηει.
Αφ’ ςε με Χάρε, αφ’ ςε με ακόμα τρεισ θμζρεσ.
Σασ δυο να φάγω και να πιω τθ μια να ςεργιανίςω.
πάω να ιδϊ τουσ φίλουσ μου να ιδϊ τουσ ειδικοφσ μου
πόχω γυναίκα παρανιά και χιρα δεν τθσ πρζπει.
Πόχω και δυο μικροφτςικα και ορφάνια δεν τουσ πρζπει.
Πόχω τα πρόβατα άκουρα και το τυρί ςτθν κάδθ.»
Εδϊ τελειϊνει το τραγοφδι, και ςτθν ερϊτθςθ μου, μιπωσ υπάρχουν και
άλλοι ςτίχοι, αποροφςε ο γεροβοςκόσ που μου το τραγοφδθςε – διότι χωρίσ να
τραγουδάει δεν μπορεί να κυμάται τα λόγια – και με ρϊτθςε, αν πιςτεφω ότι ο
Χάροσ είχε ποτζ αφιςει κάποιον που είχε πιάςει.
Ο Χάροσ είναι θ προςωποποίθςθ του κανάτου, και κυρίωσ του απρόςμενου
και πρόωρου κανάτου, και από αυτι τθν άποψθ ςτο επόμενο τραγοφδι
κεωροφνται ευτυχιςμζνα τα βουνά και τα λιβάδια, διότι θ φφςθ ςυνζδεςε τθν
άνκθςθ και το μαραςμό με πάγιεσ εποχζσ, ενϊ ο άνκρωποσ ςυχνά πρζπει να
αναχωρεί ζχοντασ τισ μποφκλεσ ακόμθ ξανκζσ και πριν χορτάςει τθ ηωι και
ξεχνιζται από τουσ δικοφσ του πιο γριγορα απ’ ό,τι φανταηόταν.
Θ άποψθ του Νεοελλθνικοφ λαοφ, ςχετικά με τθ ηωι μετά το κάνατο, δεν
ζχει απορροφιςει πλιρωσ τθ χριςτιανικι διδαςκαλία για τον Ραράδειςο και
τθν Κόλαςθ, πράγμα που φαίνεται ςτθ λαϊκι ποίθςθ, θ οποία περιζχει πάντα
τθν πιο κακαρι και αλθκινι ζκφραςθ για τισ κοινζσ απόψεισ και τα
ςυναιςκιματα ενόσ λαοφ.
Θ ποίθςθ αυτι, εν προκειμζνω, ςτθρίηεται ςε εντελϊσ αρχαίεσ αντιλιψεισ
και μπορεί να εξθγθκεί μόνο ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τθν πολυκεϊκι
αρχαιότθτα. Ναι μεν ο Κάτω Κόςμοσ δεν εμφανίηεται με όλα τα ςχετικά του,
τον Άδθ, τθν Ρερςεφόνθ, τον Ερμι, το Χάροντα, τουσ δικαςτζσ του Κάτω
Κόςμου και οφτω κακ’ εξισ, διότι πρζπει να λαμβάνουμε υπ’ όψθ, ότι ο κατ’
αυτόν τον τρόπο διακοςμθμζνοσ Κάτω Κόςμοσ ιταν προϊόν τθσ καλλιτεχνικισ
ποίθςθσ, ενϊ ςτθν αντίλθψθ του λαοφ επικρατοφν πάντα πιο απλζσ ιδζεσ.
Άλλα ιδθ ςτουσ αρχαίουσ ο ίδιοσ ο Άδθσ φυλάει τισ πφλεσ του Κάτω Κόςμου
και ο ίδιοσ οδθγεί με το μπαςτοφνι του τισ ψυχζσ ςτθν οικία του. Και ο
67

Χάροντασ ιταν ιδθ ςτθν αρχαιότθτα, όχι μόνο βαρκάρθσ, αλλά ζκλεβε και
ψυχζσ γζρων και νζων ςτον Ράνω Κόςμο, και ζτςι εμφανίηεται και ςτθν λαϊκι
ποίθςθ. Σφμφωνα με αυτιν, ο Άδθσ είναι μια ςκοτεινι παγερι οικία βακιά
κάτω από τθ γθ, όπου οδθγεί μια ςκάλα. Τθν κλείνει μια γερι πόρτα, τθν οποία
φυλάει ο Χάροντασ και δεν αφινει κανζναν να επιςτρζψει, ανελζθτοσ με τισ
ψυχζσ των πεκαμζνων που νοςταλγοφν το φωσ, όπωσ ο ομθρικόσ Αχιλλζασ,
που προτιμοφςε ςαν ςκλάβοσ να καλλιεργεί το χωράφι παρά να είναι βαςιλιάσ
των νεκρϊν. Επίςθσ, οι εκφράςεισ «Άδθσ, Κάτω Κόςμοσ, Σάρταρα» είναι ακόμα
ςε κανονικι χριςθ και ςυναντιοφνται ςυχνά ςε μοιρολόγια και κρθνωδίεσ. Ασ
επιςτρζψουμε όμωσ τϊρα ςτο δεφτερο ποίθμα του Ραρναςςοφ:
2) Η κόρη ςτον Άδη
«Καλά τόχουν τα βουνά, καλόμοιροι ειν’ οι κάμποι
Που Χάρο δεν παντζχουνε, Χάρο δεν καρτεροφνε.
Σο καλοκαίρι πρόβατα και το χειμϊνα χιόνια.
Σρεισ αντρειωμζνοι βοφλονται τον Άδθ να τςακίςουν.
Ο ζνασ λζει το Μάθ να βγει κι άλλοσ το καλοκαίρι.
Κι ο τρίτοσ το χινόπωρο, όταν είναι τα ςταφφλια.
Κόρθ ξανκι τουσ μίλθςε αυτοφσ ςτον Κάτω Κόςμο.
Πάρτε μ’ αντρειωμζνοι μου κι εμζ ς’ αγζρα κόςμο.
Κόρθ βροντοφν τα ροφχα ςου, φυςοφν και τα μαλλιά ςου.
Κτυπάει και το καλίγι ςου και μασ νογάει ο Χάροσ.
Εγϊ τα ροφχα βγάνω τα, και τα μαλλιά τα κόβω,
Και τα καλιγοπάπουτςα ςτθ ςκάλα τ’ απικϊνω.
Πάρτε μ’ αντρειωμζνοι μου κι εμζ εισ τον Απάνω Κόςμο.
Να πάω να ιδϊ τ’ αδζρφια μου που κλαίουνε για μζνα.
Κόρθ ςζνα τ’ αδζρφια ςου εισ το χορό χορεφουν
Κόρθ ςζνα θ μάνα ςου ςτθ ροφγα κουβεντιάηει.»
Κζλω να προςκζςω και ζνα άλλο εδϊ που το ζλαβα από τα Άγραφα, όπου
το τραγουδάνε οι βοςκοί τθσ Ρίνδου. Εμπεριζχει μια αλλθγορία για τθν
κατάλθψθ τθσ Κεςςαλίασ από τουσ Τοφρκουσ και το κείμενό του
χαρακτθρίηεται από τθ ανεπανάλθπτθ μελωδία τθσ γλϊςςασ και τθ καλι δομι
των ςτίχων ςε μζτρο.
3) Ο Γεράλαφοσ και το Ζαρκάδι
«Πζρα κει ςτον Όλυμπο, κει ςτα κοντοελάτια
Κάκονταν γεράλαφοσ κι οφλο κλαιν τα μάτια του,
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Χφνουν δάκρυα κόκκινα, κόκκινα και πράςινα
Και οφλο καταγάλαηα.
Ηάρκαδοσ επζρναγε, ςτζκει και τον ρϊταγε
Σ’ ζχεισ βρε γεράλαφε και οφλο κλαιν τα μάτια ςου;
Χφνουν δάκρυα κόκκινο, κόκκινα και πράςινα
Και οφλο καταγάλαηα;
(ελάφι)
Ιρκαν Σοφρκοι ςτο χωριό, ζχουν και λαγωνικά
εβδομιντα δυο ςκυλιά.
(ηαρκάδι)
Γω τα παίρνω ςτο κοντό και τα ρίχνω ςτα νθςιά
τα νθςιά, ςτα πζλαγα.
Μςα με το δειλινό πιάςανε το ηάρκαδο,
Κι ίςα με το κάμπωμα πιάςαν’ το γεράλαφο.»
Και κλείνω με ζνα βουκολικό τραγοφδι, που είναι εξίςου γνωςτό ςτθν
Ρελοπόννθςο όςο και ςτθ Στερεά Ελλάδα, και τραγουδιζται με διάφορεσ
παραλλαγζσ, αφαιρζςεισ και προςκικεσ.
Το περιεχόμενο κυμίηει τθν Ρρϊτθ Εκλογι του Βιργιλίου. Ραραλείπω τουσ
ςτίχουσ, με τουσ οποίουσ ζνασ νεαρόσ άντρασ που το τραγουδάει ςτθν Ακινα
ςυνθκίηει να επιμθκφνει το τραγοφδι, χωρίσ να το βελτιϊνει, και παρακζτω
από τισ τρεισ εκδοχζσ που ζχω, τθν πιο πλιρθ:
4) Οι κλζφτεσ
«Βγικαν κλζφτεσ ςτα βουνά
Για να κλζψουν άλογα,
Κι άλογα δεν πιρανε.
Πιραν τα αρνάκια μου
Και τα κατςικάκια μου
Και πάνε, πάνε, παν!
Ωχ καθμζνοσ, ωχ, καθμζνοσ, ωχ καθμζνοσ
Προβατάκια μ’
Κατςικάκια μ’
Βάϊ!
Πιραν τθν καρδάρα μου
Που ζπθηα το γάλα μου.
Πιραν τθ φλογζρα μου
Μες’ από τα χζρια μου
Και πάνε, πάνε, παν!
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Ωχ καθμζνοσ, ωχ, καθμζνοσ, ωχ καθμζνοσ
Φλογερίτςα μ’
Καρδαρίτςα μ’
Βάϊ!
Μ’ πιρανε το λαγιαρνί
Ποφχε το χρυςό μαλλί
Σ’ αςθμζνιο κζρατο
Και πάνε, πάνε, παν!
Ωχ καθμζνοσ, ωχ, καθμζνοσ, ωχ καθμζνοσ
Προβατάκια μ’
Λαγιαρνάκι μ’
Βάϊ!
Περκαλϊ ςε Παναγιά
Να παιδζψεισ τθν κλεψιά
Άϊ και να τουσ πλάκωναν
Και να τουσ ξαρμάτωναν
Μζςα ςτα λθμζρια τουσ
Κείνουσ και τα ταίρια τουσ!
Και πάνε, πάνε, παν!
Ωχ καθμζνοσ, ωχ, καθμζνοσ, ωχ καθμζνοσ
Προβατάκια μ’
Κατςικάκια μ’
Βάϊ!
Αν μ’ ακοφςει θ Παναγιά
Και παιδζψει τθν κλεψιά
Και να ιδϊ το λαγιαρνί
Μζςα πάλι ςτο μαντρί
Σθν θμζρα τθ Λαμπρι
Κε να ψιςω ζνα αρνί
Που να πζφτ’ απ’ το ςουβλί.
Και πάνε, πάνε, παν!
Ωχ καθμζνοσ, ωχ, καθμζνοσ, ωχ καθμζνοσ
Προβατάκια μ’
Λαγιαρνάκι μ’
Βάϊ!»
Εντόσ τθσ Αράχοβασ δεν βρίςκεται οφτε μια πζτρα που να κυμίηει τθν
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αρχαιότθτα. Ασ με ςυγχωρζςει λοιπόν ο αναγνϊςτθσ που προτιμάει να
διαςχίηει τθν Αρχαία Ελλάδα με τα πζτρινα αρχαία ερείπια, ωσ ζνδειξθ του
αρχαίου πολιτιςμοφ, αν τον κακυςτερϊ για λίγο ςε αυτό το νεοελλθνικό
χωριό, για να του επιςτιςω τθν προςοχι ςε ζνα πανάρχαιο απομεινάρι τθσ
ελλθνικισ ηωισ: Τα παιδιά τθσ Αράχοβασ με τα κόκκινα μάγουλά τουσ, τθ
ηωθρότθτά τουσ και τθν εξυπνάδα τουσ πρζπει να κάνουν εντφπωςθ ςτον κάκε
περαςτικό και να τον γοθτεφουν. Ρλθςίαηα ζνα τςοφρμο αγόρια που
φωνάηανε και ζπαιηαν ζνα παιχνίδι όπου ζπεφτε πολφ ξφλο. Μου το εξιγθςαν
και μου φάνθκε ότι πρόκειται για το ίδιο παιχνίδι, ςτο οποίο ο δφςτυχοσ
Ράτροκλοσ ςε νεαρότατθ θλικία είχε ςκοτϊςει το γιο του Αμφιδάμα και για το
λόγο αυτό τον απομάκρυναν από το ςπίτι και ανατράφθκε ςτο ςπίτι του
Ρθλζα, όπου και ζγινε εκείνθ θ διάςθμθ φιλία με τον Αχιλλζα.
Τα αγόρια τθσ Αράχοβασ ζπαιηαν με αςτράγαλουσ από πρόβατα. Ρρόκειται
για ζνα τετράπλευρο κόκαλο, ςτρογγυλό ςτισ δφο του άκρεσ και
διαμορφωμζνο ζτςι, ϊςτε να υπάρχουν μόνο τζςςερισ διαφορετικζσ βολζσ,
όπου θ πλευρά που βρίςκεται πάνω κακορίηει τθν αξία τθσ βολισ. Θ κακεμία
από τισ τζςςερισ πλευρζσ δείχνει μια λιγότερο ι περιςςότερο αναγνϊςιμθ
φιγοφρα και πζφτει λιγότερο ι περιςςότερο ςυχνά. Θ πιο ςυνθκιςμζνθ βολι
είναι αυτι όπου θ ςτρογγυλι πλευρά του αςτράγαλου βρίςκεται πάνω και
λζγεται: “φοφρναρθσ ι γαϊδοφρι”.
Μετά ακολουκεί “ο κλζφτθσ”, όταν θ κοίλθ πλευρά βρίςκεται πάνω που
είναι ςτθν αντίκετθ πλευρά τθσ ςτρογγυλισ. Ριο ςπάνιο “ο βεηίρθσ”, μια βολι
όπου θ μικρι λεία επιφάνεια βρίςκεται πάνω. Θ ςπανιότερθ όλων των βολϊν
είναι “ο βαςιλιάσ” όπου είναι πάνω θ πλευρά που μοιάηει με αυτί και είναι
ςτθν αντίκετθ πλευρά του “ο βεηίρθ”. Μια πζμπτθ βολι, “o κόκορασ”, όπου
μια από τισ ςτρογγυλζσ άκρεσ του αςτράγαλου ςτζκεται όρκιο ςτο ζδαφοσ,
μπορεί να ςυμβαίνει μόνο αν ο αςτράγαλοσ ακουμπάει κάπου και γι’ αυτό δεν
ιςχφει. Αρικμοί δεν γράφονται ςτον αςτράγαλο, όπωσ και ςτουσ αρχαίουσ,
διότι με τισ φιγοφρεσ ςτισ τζςςερισ πλευρζσ δθλϊνεται επαρκϊσ θ ιςχφσ τθσ
κάκε βολισ.
Ζνα από τα ςυνθκιςμζνα ςθμερινά παιδικά παιχνίδια είναι το «παίηομεν
τον βαςιλιά». Τα αγόρια ςτζκονται ςε κφκλο και ρίχνουν με τθ ςειρά τον
αςτράγαλο. Πποιοσ καταφζρνει να ρίξει το «βαςιλιά» διατάςςει. Πποιοσ ρίχνει
το “βεηίρθ” παίρνει μια βζργα ι ζνα μπαςτοφνι ςτο χζρι και κάκεται δίπλα από
το «βαςιλιά». Πποιοσ ρίχνει τον «κλζφτθ» οδθγείται από τουσ “φουρνάρθδεσ”,
που ςυνικωσ είναι πολλοί λόγω τθσ ςυχνότθτασ τθσ βολισ αυτισ, ενϊπιον του
“βαςιλιά” και κατθγορείται ότι ζχει κλζψει ψωμί.
Ο “βαςιλιάσ” ακοφει τθν κατθγορία και τθν υπεράςπιςθ και μετά δίνει
εντολι ςτο “βεηίρθ” να δϊςει ςτον «κλζφτθ», με ελεφκερθ εκτίμθςθ του
“βαςιλιά”, κάμποςα χτυπιματα. Μετά ςυνεχίηει το ρίξιμο του αςτράγαλου. Ο
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“βαςιλιάσ” και ο “βεηίρθσ” παφονται μόλισ ζνασ άλλοσ καταφζρει τθν
αντίςτοιχθ βολι.
Ο χτυπθμζνοσ «κλζφτθσ» μπορεί να γίνει και αυτόσ “βεηίρθσ” και δεν
υπάρχει τίποτα το πιο φυςιολογικό από το να πάρει εκδίκθςθ τϊρα χτυπϊντασ
με όλθ του τθ δφναμθ, όταν ο πρϊθν “βεηίρθσ” ζχει ςειρά να φάει ξφλο. Ζτςι,
το παιχνίδι λιγει ςυχνά ςε ςοβαρό τςακωμό, ζνασ λόγοσ παραπάνω να
αγαπιζται πακιαςμζνα από τθ νεολαία. Στο ίδιο ι ςε ζνα πολφ παρόμοιο
παιχνίδι όπου το ξφλο είναι μζροσ των κανόνων του παιχνιδιοφ, υποκζτω ότι ο
μικρόσ Ράτροκλοσ είχε τθν ατυχία να δϊςει ςε ζνα ςυμπαίκτθ το κανατθφόρο
χτφπθμα.
Το ότι τα επικίνδυνα χτυπιματα δεν ιταν τίποτα το ςπάνιο ςτο παίξιμο με
τον αςτράγαλο αποδεικνφει και θ αφιγθςθ που κζλει τον Ράτροκλο να
εμφανίηεται ςτον τάφο του Αχιλλζα, για να διϊξει κάποια παιδιά βοςκϊν που
ζπαιηαν εκεί με τουσ αςτράγαλουσ, διότι ζνασ μόλισ πιγαινε να ςκοτϊςει ζναν
άλλον με το μπαςτοφνι. Διάφορα άλλα, λιγότερα άγρια παιχνίδια παίηονταν
κάποτε, όπωσ και ςιμερα, με περιςςότερουσ αςτράγαλουσ, και μάλιςτα από
αγόρια και κορίτςια. Οι αςτράγαλοι αναφζρονται ςυχνά ωσ παιχνίδια των
παιδιϊν και γι’ αυτό τουσ βρίςκει κανείσ ςυχνά, φτιαγμζνουσ από
ελεφαντόδοντο ι από μαργαριτάρι, ςε παιδικοφσ τάφουσ.
Οι ενιλικοι ζπαιηαν ςτουσ αρχαίουσ κυρίωσ χρόνουσ με τζςςερεισ
αςτράγαλουσ, ακόμα και για χριματα, όπου τότε θ κακεμία των πλευρϊν είχε
τθν ιςχφ ενόσ αρικμοφ. Θ καλφτερθ βολι, θ λεγόμενθ Αφροδίτθ, ιταν αυτι
όπου θ κακεμία των τεςςάρων πλευρϊν ζδειχνε διαφορετικι φιγοφρα, θ
χειρότερθ, θ ςκυλίςια βολι, αυτι όπου και οι τζςςερισ αςτράγαλοι είχαν τθ
ςτρογγυλι πλευρά προσ τα πάνω, βολι που λεγόταν Χίοσ και αντιςτοιχεί ςτο
ςθμερινό Φοφρναρθ ι Γάιδαρο.
Στα ςυμπόςια, ςτα οποία το ηθτοφμενο ιταν να διοριςτεί ο Βαςιλιάσ του
κραςιοφ, θ καλφτερθ βολι, θ Αφροδίτθ, λεγόταν και βολι του Βαςιλιά, όπωσ
και ςτο ςθμερινό παιδικό παιχνίδι, όπου το «ρίχνω το βαςιλιά» αντιςτοιχεί ςτο
«jacto basilicum» του Ρλαφτου. Ο βαςιλιάσ του κραςιοφ είχε το δικαίωμα να
επιβάλλει ςε αυτόν που είχε κάνει κακι βολι, να πιει όςο ικελε ο βαςιλιάσ ι
να του δίνει άλλεσ αςτείεσ διαταγζσ.
ΔΕΚΑΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Από τθν Αράχοβα, ο δρόμοσ περνάει πάλι ςτισ όχκεσ του Ρλειςτοφ, όπου
φτάνει κανείσ ςε μιαν ϊρα περίπου. Εκεί ςυναντιζται με τον πιο άνετο δρόμο
που οδθγεί από τα Σάλωνα ςτα βάκθ τθσ κοιλάδασ του Ρλειςτοφ, χωρίσ να
περνάει από το Χριςςό, το Καςτρί και τθν Αράχοβα.
Ο Ρλειςτόσ που, όντασ πιο κοντά ςτισ κφριεσ του πθγζσ, ζχει εδϊ και το
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καλοκαίρι κάμποςο νερό, πθγάηει ενάμιςθ μίλι περίπου πιο βόρεια, ςχεδόν
κάτω από τθν κορυφι του Λυκεριοφ. Εκεί όπου ο δρόμοσ διαςχίηει το ποτάμι
βρίςκονται αριςτερά ςε ζνα φψωμα τα ερείπια ενόσ μεγάλου ςυμπαγοφσ
οικιςμοφ, που φζρει το απροςδιόριςτο όνομα Ραλαιόκαςτρο. Τα τείχθ
αποτελοφνται εν μζρει από πολυγωνικοφσ, εν μζρει από λαξευμζνουσ και μθ
λειαςμζνουσ λίκουσ. Εςωτερικά υπάρχουν ψθλζσ επιχωματϊςεισ καλυμμζνεσ
με κάμνουσ. Αυτά τα ερείπια ανικουν είτε ςτθν αρχαία Κυπάριςςο, τθ κζςθ
τθσ οποίασ ο Πμθροσ δεν τθν αναφζρει με ακρίβεια, ο Στράβωνασ όμωσ τθν
τοποκετεί κάτω από το όροσ του Ραρναςςοφ, ο Στζφανοσ και ο Ευςτάκιοσ ςτθν
περιοχι των Δελφϊν, δθλαδι ςε μια κοιλάδα ι ζνα φαράγγι εκεί κοντά, είτε
πρόκειται για τα απομεινάρια τθσ πόλθσ των Αιολιδϊν, θ οποία βριςκόταν
ςφμφωνα με τον Ραυςανία ςτο δρόμο από τον Ρανοπζα μζςω Δαυλίδασ προσ
τουσ Δελφοφσ. Άλλθ επιλογι δεν υπάρχει. Ζνα τμιμα του Ρερςικοφ ςτρατοφ,
ςταλμζνου από τον Ξζρξθ για να λθςτζψει το Λερό των Δελφϊν, είχε
καταςτρζψει και αυτι τθν πόλθ και ζκτοτε δεν αναφζρκθκε ξανά, πράγμα που
μασ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα, ότι δεν ξαναχτίςτθκε ποτζ ι ζμεινε αςιμαντοσ
τόποσ.
Θ Κυπάριςςοσ λζγεται ότι ζλαβε το όνομά τθσ από τον ομϊνυμο ιρωα, ζνα
γιο του Μινφα και αδελφό του Ορχομενοφ, άρα από ζναν από τουσ Αιολίδεσ
από το γζνοσ του Σίςυφου. Γι’ αυτό το λόγο ςυμπεραίνω ότι θ Κυπάριςςοσ του
Ομιρου και θ αναφερόμενθ από τον Θρόδοτο πόλθ των Αιολιδϊν ταυτιηόταν,
και ότι το Ραλαιόκαςτρο είναι τα ερείπιά τθσ, όντασ ςτθν κατεςτραμμζνθ
κατάςταςθ, ςτθν οποία τθν άφθςαν οι Ρζρςεσ. Τϊρα θ κοιλάδα αρχίηει και
ςτενεφει. Γυμνά βουνά περιβάλλουν τθν ζρθμθ περιοχι και θ Κίρφι παίρνει το
όνομα Ξεροβοφνι. Σφντομα φτάνει κανείσ ςε ζνα μεγάλο απομονωμζνο χάνι.
Αυτοί οι ξενϊνεσ ανατολίτικου τφπου αποτελοφνται ςυνικωσ από
ςτάβλουσ για τα άλογα και πάνω από αυτοφσ από ζνα ευρφχωρο άδειο
δωμάτιο που προορίηεται για ταξιδιϊτεσ, που ζχουν τρόφιμα μαηί τουσ και
αποςκευζσ, όςο χρειάηεται ο κακζνασ για να διανυκτερεφςει. Φωτιά και νερό
είναι ςχεδόν το μοναδικό πράγμα που ο κάτοχοσ του χανιοφ είναι ικανόσ να
προςφζρει ςτον ξζνο, ίςωσ και κραςί και αλμυρό τυρί, όχι όμωσ ψωμί, το
οποίο πρζπει ο κακζνασ να ζχει μαηί του. Από εδϊ και πζρα ο δρόμοσ περνάει
από τα ςτενά του Ηεμενοφ («το Ηεμενό - Δερβζνι ι το Ηεμενό»), μιασ ςτενισ και
ζρθμθσ κοιλάδασ. Ρριν ανοίξει, φτάνοντασ προσ τθ Σχιςτι, ςυναντά κανείσ τισ
οχυρϊςεισ, με τισ οποίεσ ο Οδυςςζασ, το ζτοσ 1823, εμπόδιςε τον Τοφρκικο
ςτρατό να προχωριςει μζςα από το ςτενό ςτθν κοιλάδα του Ρλειςτοφ και από
εκεί ςτον κάμπο του Χριςςοφ και τα Σάλωνα.
Οι χαμθλοί τοίχοι από πζτρεσ μαηεμζνεσ και ςτοιβαγμζνεσ ελεφκερα,
ανεβαίνουν δεξιά και αριςτερά ςτισ πλαγιζσ των βουνϊν και ςιμερα ζχουν
μιςοκαταρρεφςει ιδθ. Μοιάηουν μάλλον με τοίχουσ μάντρασ για πρόβατα
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παρά με οχφρωςθ. Ανατολικά από εκεί ανοίγει θ κοιλάδα και ο δρόμοσ
χωρίηεται οδθγϊντασ αριςτερά προσ τθ Δαφλεια και τθ Βοιωτία, δεξιά δε προσ
το Δίςτομο, τθν αρχαία Άμβρυςςο. Αυτό το ςταυροδρόμι, θ αρχαία Σχιςτι
οδόσ όπου ο Οιδίποδασ ςκότωςε τον πατζρα του, πιρε το ςθμερινό του όνομα
«ταυροδρόμι τθσ Μπαρδάνασ» από ζνα τοφρκικο χωριό που τϊρα είναι
εντελϊσ κατεςτραμμζνο. Το χωριό αυτό βρίςκεται ςε φψωμα όπου πθγάηει θ
«Παρκζνθ βρφςισ» και από αυτιν οι Τοφρκοι δθμιοφργθςαν το όνομα
Μπαρδάνα. Σφμφωνα με τθν πιο κοινι εκδοχι, ο Οιδίποδασ ερχόταν από τουσ
Δελφοφσ, όπου το Μαντείο του προφιτευςε ότι κα ςκότωνε τον πατζρα του
και κα παντρευόταν τθ μάνα του. Ο Λάιοσ, και αυτόσ με ςκοπό να
ςυμβουλευτεί το Μαντείο των Δελφϊν, ερχόταν από τθν αντίκετθ
κατεφκυνςθ, από τθ Δαφλεια.
Ο Οιδίποδασ, που ςε αυτό το μοιραίο ςταυροδρόμι κα μποροφςε να
ςτρίψει προσ τθν Άμβρυςςο πθγαίνοντασ ςτθν Κόρινκο, απζφυγε τθ δικεν
πατρίδα του και, τρομαγμζνοσ από το χρθςμό, ςτράφθκε με τθν άμαξά του
προσ Βοιωτία από όπου ερχόταν ο πατζρασ του. Επειδι κανείσ από τουσ δυο
δεν ικελε να κάνει ςτθν άκρθ, ξζςπαςε ο διάςθμοσ καυγάσ, ςτον οποίο
ςκοτϊκθκε ο Λάιοσ. Θ ζρθμθ περιοχι κυμίηει τθν ζκφραςθ του Σοφοκλι, που
τθν αποκαλεί “μφχιο φαράγγι”, και μερικοί ςωροί από πζτρεσ κυμίηουν τον
απλό τάφο του Λάιου και του οδθγοφ του, ο οποίοσ ςφμφωνα με τον
Ραυςανία βριςκόταν ςτθ μζςθ του ςταυροδρομιοφ.
Ο αρχαιότεροσ και πιο πολυςφχναςτοσ δρόμοσ από τθν Αττικι και τθ Κιβα
προσ τουσ Δελφοφσ περνοφςε από Χαιρϊνεια, Ρανοπζα, Δαφλεια και τθ
Σχιςτι. Ο Απόλλωνασ λζγεται ότι πιγε ςτουσ Δελφοφσ από αυτό το δρόμο και
ότι ςκότωςε ςτον Ρανοπζα τον Τιτυό. Οι Ακθναίοι πρωτοφτιάξανε το δρόμο
και ζςτελναν από εδϊ τισ Ρυκιάδεσ ςτουσ Δελφοφσ. Ακόμα και οι Κυιάδεσ τθσ
Αττικισ ζπαιρναν αυτόν το δρόμο. Ζνασ άλλοσ δρόμοσ, λίγο πιο ςφντομοσ και
κατάλλθλοσ για άμαξεσ, περνοφςε, όπωσ φαίνεται, τθ Λιβαδειά και ενωνόταν
πριν τθ Σχιςτι με το δρόμο που ανζβαινε από τθ Δαφλεια. Σιμερα, πάντωσ, ο
κανονικόσ δρόμοσ από τθ Λιβαδειά ςτα Σάλωνα περνάει μζςω Μπαρδάνασ,
χωρίσ να αγγίξει τθ Δαφλεια. Οι Τοφρκοι λικόςτρωςαν το δρόμο με τθ δικι
τουσ τεχνοτροπία, λόγω του ότι τον χρθςιμοποιοφςαν ςυχνά. Μεταξφ τθσ
Σχιςτισ και τθσ Δαφλειασ βρίςκονται πάλι δυο δρόμοι, ζνασ ςυντομότεροσ
άλλα άβολοσ, κολλθτόσ ςτισ υπϊρειεσ του Ραρναςςοφ, και ζνασ μακρφτεροσ
κατά μικοσ το ποταμοφ Ρλατανιά. Ο τελευταίοσ είναι ο αρχαίοσ για τισ άμαξεσ.
Στισ όχκεσ του Ρλατανιά, περίπου ςτθ μζςθ μεταξφ Μπαρδάνασ και Δαφλειασ,
φαίνονται μερικά αναλιμματα και ερείπια, που ίςωσ ανικουν ςτα κτιρια του
Φωκικοφ, που περιγράφει ο Ραυςανίασ, και όπου τθν εποχι του
ςυγκεντρϊνονταν οι αποςταλμζνοι των Φωκικϊν πόλεων.
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