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52. ADOLPH STRAHL
Βιογραφικά ςτοιχεία
Πίςω από αυτό το ψευδϊνυμο Adolph Strahl κρφβεται ο εκ Βιζννθσ
Οφγγροσ ςυγγραφζασ Karl Schodel. ε θλικία μεταξφ 30 και 40 ετϊν εξζδωςε
μια ςειρά από ταξιδιωτικζσ περιγραφζσ και πεηογραφιματα.
Λόγω τθσ κζςθσ του ςτο Δθμόςιο Γραφείο ελζγχου βιβλίων (Λογοκριςίασ),
είχε τθν ευχζρεια να ςχετίηεται με πολλοφσ Βιεννζηουσ βιβλιοπϊλεσ, οι οποίοι
αναγκάηονταν να φιλοξενοφν τισ λογοτεχνικζσ του προςπάκειεσ, δεδομζνου
ότι τότε τα βιβλία και οι εκδόςεισ εξαρτϊνταν λίγο - πολφ από τα Γραφεία
Λογοκριςίασ.
Όμωσ, λόγω ςυχνϊν καταγγελιϊν εναντίον του Strahl, για κατάχρθςθ τθσ
δθμόςιασ κζςθσ του και άλλεσ αταςκαλίεσ, αναγκάςτθκε ο Κόμθσ Sedlnitzky
να τον απολφςει από τθν υπθρεςία.
τισ περιγραφζσ των ταξιδιϊν του ςε Λταλία, Ελβετία, Βορειoδυτικι
Ευρϊπθ και Ανατολι, ο Strahl παρουςιάηεται ωσ οξυδερκισ παρατθρθτισ
(ςχολιαςτισ) και καλόσ ρομαντικόσ εικονογράφοσ.
χόλια
Ο Strahl περιγράφει τθ διαδρομι του από Αίγιο ςτθ κάλα αλϊνων,
δθλαδι τθν Λτζα, από εκεί τθν ανάβαςθ και παραμονι του για λίγεσ ϊρεσ
ςτουσ Δελφοφσ, ςτθ ςυνζχεια τθν επιςτροφι του ςτθν Λτζα και τον απόπλου
του αμζςωσ προσ Κόρινκο.
Σο αφιγθμά του, παρότι ςφντομο, είναι ενδιαφζρον, είναι μποροφμε να
ποφμε ιςορροπθμζνο ανάμεςα ςε περιγραφζσ για τθ ςφγχρονθ Ελλάδα και το
αρχαίο παρελκόν τθσ.
Οι αναφορζσ του, αφενόσ δείχνουν ζνα ςεμνό προςκυνθτι του αρχαίου
ιεροφ των Δελφϊν και αφετζρου δείχνουν ζναν άνκρωπο, που παρατθρεί με
ενδιαφζρον το ςφγχρονο ελλθνικό βίο αποτυπϊνοντασ περιςτατικά, εν είδει
αςτυνομικοφ ρεπορτάη, τα οποία πζφτουν ςτθν αντίλθψι του. Αποτυπϊνει π.
χ. μια λθςτρικι επιδρομι ςτο Αίγιο ζωσ τθν κατάλθξι τθσ.
Δίνει ακόμα μια πολφ ενδιαφζρουςα περιγραφι για το χάνι τθσ Λτζασ, ζτςι
γνωρίηουμε ςιμερα εμείσ πϊσ κζρδιηαν τα...αςτζρια τουσ τα τότε Hotel Beach.
Επίςθσ, τον εντυπωςιάηει ο Ζλλθνασ, ο οποίοσ τον πλθςιάηει εκεί ςτθν Λτζα, και
του δείχνει ότι ζχει γνϊςθ του μφκου του Οιδίποδα.
Θ περιγραφι των Δελφϊν δεν είναι εκτενισ και περιςποφδαςτθ, δείχνει
όμωσ ότι περπάτθςε τον αρχαιολογικό χϊρο με ενδιαφζρον και ςεβαςμό και
τον ευχαριςτικθκε. Δεν παρζλειψε μάλιςτα να “καρφώςει” τθ ςκανδαλιά του
Λόρδου Βφρωνα από τθν επίςκεψθ του ποιθτι ςτουσ Δελφοφσ, το 1809. Και
ποια ιταν αυτι; όχι βζβαια κανζνασ εφιμεροσ ζρωτασ με κάποια
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Δελφιϊτιςςα, αλλά θ αναγραφι του ονόματόσ του, με μπογιά, ςτα βράχια τθσ
Καςταλίασ πθγισ.
τον πθγαιμό του για Κόρινκο ςυνεχίηει το... προςφιλζσ ρεπορτάη του και
μασ πλθροφορεί για το λακρεμπόριο, που αντιλιφκθκε ότι γινόταν από τον
καπετάνιο του πλοίου, που τον μετζφερε εκεί.
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Das alte und neue Griechenland, eine parallele, gezogen auf einer
Reise nach Athen und der Morea”, Adolgh Strahl, Wien 1840.
Κατά τθν παραμονι μασ ςτθν Πάτρα, όλοι ςτθν πόλθ μιλοφςανε για τθ
ςφλλθψθ μίασ ςυμμορίασ λθςτϊν που για καιρό ιταν θ μάςτιγα τθσ Βοςτίτςασ
(Αιγίου). Οι κλζφτεσ αυτοί είχαν το κράςοσ να επιτεκοφν ςε ζνα ςπίτι ςτθ
Βοςτίτςα μζρα μεςθμζρι. Όμωσ, οι ςτριγκλιζσ των γυναικϊν ξεςικωςαν
γριγορα όλουσ τουσ κατοίκουσ του χωριοφ και ζτςι πιάςτθκαν οι λθςτζσ, αφοφ
πρϊτα ζχαςαν ζναν δικό τουσ και αφοφ ςκότωςαν πυροβολϊντασ μερικοφσ
από τουσ κατοίκουσ του τόπου. Σουσ ζφεραν ςτθν ελλθνικι ναυαρχίδα, όπου
κα ζμειναν ωςότου να προςφερκεί μία ευκαιρία να τουσ πάνε ςτο Ναφπλιο,
για να δικαςτοφν.
Θ αναχϊρθςι μασ από τθν Πάτρα ιταν κάκε άλλο παρά ευνοϊκι. Ο άνεμοσ
φυςοφςε δυνατά, ζβρεχε καρεκλοπόδαρα και είχε και πολφ κφμα. Περάςαμε
τα καλάςςια ςτενά που δεν ζχουν οφτε ζνα ναυτικό μίλι πλάτοσ, μεταξφ των
δφο κάςτρων Μοριά και Λεπάντο, και μπικαμε ςτον Κορινκιακό Κόλπο. Σα
ςτενά αυτά τα αποκαλοφν ςυχνά «Δαρδανζλια του Λεπάντο». Ζπειτα, φτάςαμε
ςτθν κάλα των αλϊνων.
Σο μζροσ αυτό ζχει το όνομά του από το γεγονόσ ότι πρόκειται για το
επίνειο των αλϊνων, τθσ παλαιάσ Άμφιςςασ. Αποτελείται μόνο από μία
δεκάδα ςπίτια, ςυν το τελωνείο και ζνα χάνι. Σο τελευταίο δεν ιταν τίποτε
άλλο παρά μία μακρόςτενθ καλφβα με ζνα τοίχο από πθλό. Οι άλλεσ τρεισ
πλευρζσ ιταν παρακυρόφυλλα, που τθν θμζρα ιταν ανοιχτά, τθ νφχτα τα
ζκλειναν, χωρίσ όμωσ να παρζχουν απόλυτθ προςταςία κατά του κρφου ι του
αζρα, ο οποίοσ τθν εποχι που ταξιδεφαμε, δθλαδι αρχζσ Φεβρουαρίου,
περνοφςε δυςάρεςτα από τισ ςχιςμζσ.
Σο πάτωμα ιταν ςκζτο χϊμα. Αντί για κρεβάτια και καρζκλεσ, περνοφςε
από τουσ τοίχουσ τθσ καλφβασ ζνα είδοσ ξφλινου ντιβανιοφ, όπου κοιμικθκαν
τθν επόμενθ νφχτα γφρω ςτα είκοςι άτομα. Σο πάτωμα πάντωσ είχε το
πλεονζκτθμα ότι μποροφςεσ να ανάψεισ φωτιά πάνω του, θ οποία τελικά μασ
ηζςτανε κάπωσ.
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φντομα ιμαςταν περιτριγυριςμζνοι από κάμποςουσ κατοίκουσ του τόπου
που παρακολοφκθςαν προςεκτικά κάκε μασ κίνθςθ. Κοίταηαν τα βιβλία μασ
και χαμογελοφςαν ςτθν όψθ αυτϊν που ιςαν γραμμζνα ςτα ελλθνικά.
Ο πιο μορφωμζνοσ μεταξφ τουσ μασ ζδειξε μάλιςτα ζνα αρχαίο δαχτυλίδι
και ηιτθςε ωσ αντάλλαγμα να δει και το δικό μου, ςτο οποίο ιταν
απεικονιςμζνθ μία φίγγα με το ςφνκθμα «ΜΟΝΩ ΟΙΔΙΠΟΔΙ». Παρόλο που τα
λόγια ιταν ανάποδα ςτθ ςφραγίδα ιξερε το νόθμά τουσ. Ζδειχνε αμζςωσ προσ
τθν Ανατολι και είπε τθ λζξθ «Φιβε», διότι ζτςι ονομάηονται ςιμερα οι
παλαιζσ Κιβαι. Όταν τον ρωτιςαμε μζςω του υπθρζτθ μασ, αποδείχτθκε ότι
ιξερε όλθ τθν ιςτορία του Οιδίποδα.
Σο άλλο πρωί ανεβικαμε ςτα άλογα, που είχαμε παραγγείλει ιδθ το βράδυ
πριν, για να κάνουμε μια εκδρομι προσ τον κοντινό Παρναςςό. Σα παλιάλογά
μασ δεν είχαν τίποτα από τθ φφςθ ενόσ Πιγαςου και ο δρόμοσ ιταν τόςο
χάλια, που ςτ’ αλικεια κα ευχόςουν να είχαν τα άλογα φτερά για να
προχωράσ πιο εφκολα.
Περάςαμε πρϊτα τον Κριςςαίο κάμπο, που μερικϊσ ιταν χτιςμζνοσ και
φυτεμζνοσ με πικροδάφνθ. Μετά περάςαμε ζναν ελαιϊνα τα δζντρα του
οποίου αποφζρουν άριςτθσ ποιότθτασ ελιζσ, γνωςτζσ υπό τθν ονομαςία
«Κολυμπάδεσ». Από εδϊ και πζρα, ο δρόμοσ ανζβαινε. Καμιά φορά ιταν πολφ
χάλια, πουκενά δε καλόσ.
τθ μιςι διαδρομι περάςαμε από τθν Κρίςςα, όπου ζχει κανείσ
νοτιοδυτικά ωραία κζα προσ το Γαλαξίδι, βορειοδυτικά από τθν άλλθ πλευρά
προσ άλωνα.
Λίγο πριν φτάςουμε ςτουσ Δελφοφσ βλζπαμε δεξιά και αριςτερά του
δρόμου παλιοφσ τάφουσ λαξευμζνουσ ςτο βράχο. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν
ιταν υπολογιςμζνοι για ζνα μόνο άτομο. Ζνασ όμωσ, τον οποίο και
επιςκεφτικαμε, περιείχε τρία φζρετρα.
Περνϊντασ μία άτεχνθ τοξωτι είςοδο φτάςαμε ςε ζνα χϊρο, ςτον οποίο
βρίςκονταν και ςτισ δφο πλευρζσ ςαρκοφάγοι και απζναντι από τθν είςοδο μία
τρίτθ. Πάνω από τθν κακεμία από αυτζσ βριςκόταν μια εςοχι, για να βάλει
κανείσ μία λάμπα ι και ζνα αγαλματίδιο. Σα καλφμματα δεν υπιρχαν πλζον
και μζςα ςτα φζρετρα δεν ζβλεπεσ τίποτε άλλο παρά το πζτρινο προςκζφαλο
πάνω ςτο οποίο κάποτε υπιρχε το κεφάλι μιασ ςωροφ.
Οι Δελφοί βρίςκονται ενάμιςθ μίλι πιο ψθλά, προσ τα βουνά που
τελειϊνουν μετά από άλλα δφο μίλια με τθν κορυφι του Παρναςςοφ. Οι
Δελφοί όμωσ βρίςκονται εκτόσ κάκε ςφνδεςθσ με τον κυρίωσ Παρναςςό, που
από εκεί οφτε καν φαίνεται. Σο μζροσ λζγεται τϊρα Καςτρί, μία ονομαςία που
προζρχεται από τουσ Ρωμαίουσ και θ οποία ςυναντιζται τακτικά ςτθν Ελλάδα,
ςυχνά με τθν προςκικθ ενόσ ελλθνικοφ επικζτου, π.χ. Παλαιοκαςτρί, δθλαδι
το παλιό κάςτρο κλπ. Πικανϊσ, τα περιςςότερα μζρθ χρωςτάνε αυτι τθν
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ονομαςία ςτθν προκατάλθψθ του Μεςαίωνα, ςφμφωνα με τθν οποία ςε κάκε
ερείπιο υπζκεταν ζνα παλιό κάςτρο.
Σο Καςτρί δεν δείχνει ςιμερα κανζνα ίχνοσ οχυροφ, και εκτόσ από τα γερά
κεμζλια δεν ζμεινε τίποτα από τουσ αμζτρθτουσ ναοφσ και τα δθμόςια κτιρια
που μασ απαρικμεί ο Παυςανίασ. Σο μάτι αναγνωρίηει με τθν πρϊτθ ματιά τθν
ακρίβεια του Παυςανία ςε όλεσ τισ περιγραφζσ του τόπου αυτοφ.
Σο χωριό βρίςκεται ςε άνδθρα με μικρά τείχθ, που ανεβαίνουν κλιμακωτά
με ίςεσ αποςτάςεισ, και φζρουν όλα τα ςθμάδια τθσ αρχαιότθτασ. Δεξιά από
τθν είςοδο του χωριοφ βλζπει κανείσ τα κεμζλια ενόσ παλιοφ ναοφ, ζνα
τετράγωνο, οι πλευρζσ του οποίου ζχουν μικοσ διακόςια πενιντα πόδια
ζκαςτθ. τθ μζςθ αυτοφ ςτζκεται μία μίηερθ ελλθνικι εκκλθςία του Αγ. Θλία.
Αφοφ είχαμε τακτοποιιςει τα άλογά μασ, οδθγθκικαμε ςτο αμφικζατρο,
ζνα τεράςτιο οικοδόμθμα τα κακίςματα του οποίου είναι λαξευμζνα ςτο
βράχο και ζχουν διατθρθκεί ςε απόλυτα καλι κατάςταςθ. Από εκεί πιγαμε
ςτθν Καςταλία Κρινθ που βρίςκεται ςτουσ πρόποδεσ ενόσ δίκορφου βράχου, ο
οποίοσ κεωρείτο ζωσ τϊρα λανκαςμζνα ωσ Παρναςςόσ.
Όπωσ ιδθ ανζφερα πιο πριν, ο Παρναςςόσ βρίςκεται μερικά μίλια πιο πζρα
και δεν φαίνεται καν από εδϊ, διότι αμζςωσ πίςω από τθν πθγι υψϊνεται
ζνασ βράχοσ φψουσ 150 ποδιϊν που πάνω χωρίηεται ςε δφο κορυφζσ. Δεν
μποροφμε να αποκαλοφμε αυτό το βράχο πολφ ψθλό, ωςτόςο εμποδίηει, λόγω
τθσ εγγφτθτάσ του, τθ κζα ςτο υπόλοιπο βουνό και ιδιοποιείται το όνομα του
κυρίωσ Παρναςςοφ.
το βράχο φαίνονται τρεισ θμικυκλικζσ εςοχζσ που δεν κάνουν ευχάριςτθ
εντφπωςθ. Δεξιά, λίγο πιο πάνω από το ζδαφοσ, υπάρχει μια ςπθλιά που ζχει
μετατραπεί, με κάποιεσ προςκικεσ, ςε παρεκκλιςι. Είναι αφιερωμζνο ςτον Αγ.
Λωάννθ και ςτουσ τοίχουσ διακρίνονται κάμποςα διακεκριμζνα ονόματα,
μεταξφ αυτϊν και το όνομα του Byron με το ζτοσ 1809.
Θ Καςταλία Κρινθ ζχει τθ μορφι ενόσ παραλλθλόγραμμου. Εδϊ πλενόταν θ
Πυκία πριν ανεβεί ςτο ιερό τρίποδο. Ιπιαμε όλοι από το εκπλθκτικό νερό.
Κοντά ςτθν πθγι βρίςκεται ο κορμόσ ενόσ ξεραμζνου πλάτανου. τθν όψθ του
κυμικθκα ζνα ςθμείο ενόσ τραγικοφ ποιθτι, όπου λζγεται για τον Οιδίποδα
ότι, όταν ιρκε ςτουσ Δελφοφσ για να ρωτιςει το μαντείο, κάκιςε ςτθ ςκιά ενόσ
πλάτανου δίπλα από τθν πθγι. Παραμείναμε κάμποςθ ϊρα ςε αυτά τα
ενδιαφζροντα λείψανα τθσ αρχαιότθτασ και ζπειτα ακολουκιςαμε τον οδθγό
μασ ςε μερικοφσ τάφουσ ανατολικά τθσ πθγισ.
Μεταξφ άλλων είδαμε εκεί μια ωραία ςαρκοφάγο από λευκό μάρμαρο ςτισ
πλευρζσ τθσ οποίασ υπιρχαν ανάγλυφεσ παραςτάςεισ αντρικϊν και
γυναικείων μορφϊν, αλόγων και γυπϊν. το κάλυμμα βριςκόταν μία γυναικεία
μορφι ςε όμορφθ ςτάςθ, περίπου με τον τρόπο που βλζπει κανείσ αυτζσ τισ
φιγοφρεσ ςε τάφουσ ςε κάποιεσ εκκλθςίεσ. Παρόλο που ςτθ μορφι αυτι
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ζλειπε το κεφάλι, υπιρχε ςτο ςϊμα τόςθ ηωντάνια και τόςθ ομορφιά, που δεν
κυμάμαι να ζχω δει ποτζ κάτι πιο όμορφο.
Από εδϊ πιραμε τθν επιςτροφι μασ μζςα από ζναν λαβφρινκο γερϊν
τειχϊν και αμζτρθτο αρικμό κομματιϊν κιόνων, με τα οποία κα μποροφςε
κανείσ να διακοςμιςει καμιά ντουηίνα ελλθνικϊν ναϊν. Ο οδθγόσ μασ εξιγθςε
πάντωσ ότι πρόκειται για τα λείψανα του μεγάλου ναοφ του Απόλλωνα. Ζναν
άλλο όγκο τον αποκαλοφςε “Σάφο του Κρόνου”.
Μετά από ακριβι παρατιρθςθ όλων αυτϊν των αξιοκζατων ξεκινιςαμε
τθν επιςτροφι προσ τθ κάλα, ευχαριςτθμζνοι με τα αποτελζςματα τθσ
εκδρομισ μασ που μασ ζκανε να ξεχάςουμε όλεσ τισ περαςμζνεσ δυςκολίεσ.
Για να μθν είμαςτε αναγκαςμζνοι να ξαναπεράςουμε δεφτερθ νφχτα ςε
αυτό το ελεεινό τόπο, επιβιβαςτικαμε ςτο πλοίο με ευνοϊκό άνεμο για να
φτάςουμε ςτθν Κόρινκο κατά το ξθμζρωμα. Να όμωσ, που ο καπετάνιοσ μασ
ηιτθςε από μασ τθν άδεια να κάνει ςτάςθ για μερικά λεπτά ςτο Γαλαξείδι και
εμείσ ιμαςταν τόςο αφελείσ να του το επιτρζψουμε. Αντί μερικϊν λεπτϊν
όμωσ ζμεινε ο άνκρωποσ όλθ τθ νφχτα επί τόπου, οφτωσ ϊςτε το άλλο πρωί
βριςκόμαςταν με απόλυτα άπνοια τρία μίλια ζξω από τθν Κόρινκο, τθν οποία
βλζπαμε μπροςτά μασ.
Ο καπετάνιοσ εκμεταλλεφτθκε το χρόνο του πλιρωσ, διότι οι κινιςεισ του
πρόδιδαν το λακρζμπορο. Δεν μπικε ςτο λιμάνι, αλλά πθγαινοερχόταν
ςυνζχεια, μθ λζγοντασ κουβζντα κατά τθ διάρκεια αυτϊν των μανουβρϊν. Οι
κωπθλάτεσ δεν ακουμποφςαν ςχεδόν το νερό με τα κουπιά τουσ, και όλα αυτά
φανερά με το ςκοπό να αποκρφψουν ςτον τελωνειακό υπάλλθλο τθν
παρουςία τουσ.

τοιχεία από οςτζϊνο αυλό ςτο Κωρφκιον Άντρον.
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53. WΙLLIAM MURE

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο κωτςζηοσ William Mure γεννικθκε το ζτοσ 1799 και πζκανε το ζτοσ
1860. Ιταν λόγιοσ και πολιτικόσ. Παρακολοφκθςε το ςχολείο του Westminster
ςτο Λονδίνο, πριν πάει για ςπουδζσ ςτο Πανεπιςτιμιο του Εδιμβοφργου και
ςτθ Βόννθ. Μπικε ςτο Κοινοβοφλιο του Θνωμζνου Βαςιλείου τθν περίοδο
1846-1855, ωσ ςυντθρθτικόσ βουλευτισ.
Τπιρξε ονομαςτόσ κλαςικόσ φιλόλογοσ και δθμοςίευςε μια κριτικι ιςτορία
τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ γλϊςςασ και Φιλολογίασ ςε πζντε τόμουσ, μεταξφ του
1850 και του 1857. Τποςτιριξε τθν άποψθ ότι θ Λλιάδα και θ Οδφςςεια είναι
από τα πλζον ςθμαντικά ζργα, που ςυνετζκθςαν ποτζ. Διατζλεςε και
πρφτανθσ του Πανεπιςτθμίου τθσ Γλαςκϊβθσ, τθν περίοδο 1847-1848.
χόλια
Ο Mure ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ ςτισ αρχζσ Μαρτίου του 1838, ερχόμενοσ
από τα δυτικά. Διανυκτζρευςε ςτο Καςτρί, και αφοφ ερεφνθςε εξονυχιςτικά
τον αρχαιολογικό χϊρο, αναχϊρθςε ανατολικά περνϊντασ από Αράχοβα χιςτι οδό με κατεφκυνςθ προσ Δαφλεια.
Θ ταξιδιωτικι του περιγραφι είναι εκτενισ και ιςορροπθμζνθ, δείχνει
δθλαδι ενδιαφζρον όχι μόνο για τον αρχαίο κόςμο των Δελφϊν και τα ερείπιά
του, αλλά και για τθ ςφγχρονθ ηωι των Ελλινων. Περιγράφει γεγονότα που
πζφτουν ςτθν αντίλθψι του, κρίνει ςυμπεριφορζσ, παρατθρεί με κακαρι
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ματιά ανκρϊπουσ και κζςεισ, αρχαία κατάλοιπα και ςφγχρονα
δθμιουργιματα. Ζχει ωσ εφόδιο του αρχαίουσ ςυγγραφείσ, όπωσ π.χ. τον
Παυςανία, ζχει μάλιςτα καλά “ξεςκονίςει” και τα ταξιδιωτικά κείμενα
παλιότερων περιθγθτϊν, όπωσ του Dodwell και Gell.
το Καςτρί δεν απζφυγε τθν φιλοξενία του περιβόθτου διμαρχου Νικόλα
(Χαγιάτα), ενόσ απλοφ χωρικοφ αλλά με τουπζ Αγά, όπωσ προκφπτει από το
κείμενό του. Ζγινε, μάλιςτα, και το απαραίτθτο αλιςφερίςι με τα αρχαία
νομίςματα, μόνο που τϊρα οι Καςτρίτεσ είχαν πονθρζψει πολφ και ηθτοφςαν
μεγαλφτερα ποςά.
Ακόμθ μακαίνουμε από τον Mure ότι υπιρχε και το... “τζλοσ επικεώρθςθσ”
αρχαίων υπολειμμάτων, που ζπρεπε να πλθρωκεί προαιρετικά, βεβαίωσ, από
τον ενδιαφερόμενο ξζνο, ςε ιδιοκτιτεσ ςπιτιϊν, που τφχαινε να διακζτουν ςτισ
αυλζσ τουσ ι ςτα υπόγεια των ςπιτιϊν τουσ αρχαίεσ επιγραφζσ, ι κραφςματα
από ςπαςμζνεσ κολϊνεσ και αγάλματα.
Ζνασ αρχαιολογικόσ χϊροσ που... “ςζβεται τον εαυτό του” πρζπει να
διακζτει ζνα τουλάχιςτο φφλακα, και εάν μάλιςτα ο ίδιοσ εκτελεί και χρζθ
ξεναγοφ, ακόμθ καλφτερα. Ζτςι, ςυνάγεται και από τα γραπτά του Mure, μόνο
που κάποιοσ άλλοσ προςπάκθςε να ιδιοποιθκεί τθ κζςθ αυτι του φφλακα,
αλλά μετά μερικζσ βριςιζσ από τον original, όλα επανιλκαν ςε φυςιολογικι
τάξθ και θ ξενάγθςθ του Mure ολοκλθρϊκθκε νόμιμα χωρίσ άλλα προβλιματα.
Σουσ Καςτρίτεσ δεν τουσ είδε με πολφ καλό μάτι, όπωσ αντίκετα ο Dodwell,
γράφει λοιπόν ςχετικά: “Παρόλο που οι χωρικοί είναι μια χοντροφτιαγμζνθ
(αγροίκα) και απλι ράτςα ςε ςφγκριςθ με τουσ Ρουμελιώτεσ, δεν μπορώ να
τουσ δώςω πίςτθ γι’ αυτιν τθν άκρα κακαρότθτα των πρωτόγονων τρόπων, με
τθν οποία είχε τόςο χαρεί ο Dodwell. ”
Για τουσ Αραχοβίτεσ και ειδικά για τισ Αραχοβίτιςςεσ είχε πάρει καλζσ
ςυςτάςεισ, αφότου βριςκόταν ςτο Μεςολόγγι. Όμωσ, όταν ζφταςε ςτθν
Αράχοβα, απογοθτεφτθκε λίγο, γιατί ςτα πρόχειρα “καλλιςτεία βρφςθσ” που
διοργάνωςε μζςα ςτο χωριό, όςεσ Αραχοβίτιςςεσ είδε ςτισ βρφςεσ να πλζνουν
ι να γεμίηουν τισ ςτάμνεσ τουσ με νερό, δεν του πολυγυάλιςαν ςτο μάτι. Σου
φάνθκαν να μοιάηουν με Γερμανίδεσ χωρικζσ! Και ζτςι εξιγθςε, ςφμφωνα με
αυτόν, γιατί οι Αραχοβίτιςςεσ άρεςαν κυρίωσ ςτουσ Γερμανοφσ περιθγθτζσ. Οι
άντρεσ τθσ Αράχοβασ του φάνθκαν πιο ενδιαφζροντεσ (“υπερζχοντεσ”).
Σο χωριό τθσ Αράχοβασ το είδε να γυναικοκρατείται, γράφει ςχετικά : “Σο
χωριό, πράγματι, ζδινε τθν εντφπωςθ να είναι προοριςμζνο για γυναίκεσ,
πολυάνκρωπο και ευτυχιςμζνο και οι κάτοικοί του ςτθν ολότθτά τουσ μια
όμορφθ ράτςα.” Εν πάςθ περιπτϊςει, ο δικόσ του πραγματικόσ καυμαςμόσ
προςελκφςτθκε πιο πολφ από τθν εργατικότθτα των κατοίκων παρά από τθν
προςωπικι γοθτεία τουσ.
Όταν ζφταςε ςτθ χιςτι Οδό, ζβαλε τα δυνατά του, για να μπουν τα
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πράγματα ςτθ κζςθ τουσ, αναφορικά με τθν τοποκεςία όπου διαδραματίςτθκε
το επειςόδιο Λάιου - Οιδίποδα και επίςθσ αναφορικά με τθ κζςθ του
μνιματοσ του Λάιου. το ταξιδιωτικό του κείμενο κατακζτει όλθ τθ
ςυλλογιςτικι του ςχετικά με αυτό το κζμα εν είδει μικρισ πραγματείασ.
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Journal of a tour in Greece and the Ionian Islands”,
William Mure, Edinbourg and London 1842.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΔΕΛΦΟΙ
«Λέγεται δέ πολλά μέν καί διάφορα ἐς αὐτούς τούς Δελφούς, πλείω δέ ἔτι ἐς
Ἀπόλλωνος τό μαντεῖον.»

Παυςανία Φωκικά
Περνϊντασ μια χαμθλι βραχϊδθ κορυφογραμμι, ςτθν όψθ τθσ οποίασ
υπάρχουν μερικζσ ταφικζσ αναςκαφζσ, ξαφνικά εμφανίηονται ςε πλιρθ κζα οι
διάςθμοι γκρεμοί των Δελφϊν. Ιταν δφςκολο, βεβαίωσ, να φανταςτοφμε μια
πιο εκτυφλωτικι κζα από τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ αυτοφ του Λεροφ, ακόμα και
ςτθν παροφςα υποβακμιςμζνθ κατάςταςθ ι ζνα ςθμείο πιο προςαρμοςμζνο
με το δικό του μεγαλείο προσ τθ λατρεία τθσ ανυπζρβλθτθσ και μυςτθριϊδουσ
κεότθτασ προσ τθν οποία ιταν αφιερωμζνθ.
Θ μζρα ιταν όμορφα γαλινια και κακαρι, και ο ιλιοσ ςε όλο το
αποκορφφωμα τθσ αίγλθσ του, ζλαμπε με μια φωτεινότθτα και δφναμθ άξια
του ωραίου μπλε ουρανοφ από τον οποίο ακτινοβολοφςε, αλλά και τθ μεγάλθ
μάηα των αντικειμζνων που δζχονταν τισ ακτίνεσ του.
Θ ςτενι κοιλάδα του Πλειςτοφ ς’ αυτό το ςθμείο ορίηεται, προσ τα βόρεια,
από ζνα ψθλό τοίχο βράχων ι μάλλον βραχωδϊν βουνϊν, από τισ άκρεσ των
οποίων δυο χαμθλότερεσ κορυφογραμμζσ προβάλλουν κατά πλάτοσ τθσ
κοιλάδασ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κοίτθσ του ποταμοφ. Θ όλθ εςοχι μπορεί
να παρομοιαςκεί με το κοίλο ενόσ μεγάλου κεάτρου, ενϊ οι χαμθλότεροι αλλά
όχι λιγότερο απότομοι γκρεμοί τθσ Κίρφεωσ, που ορίηουν το ποτάμι ςχεδόν ςε
ευκεία γραμμι, ςτθν απζναντι πλευρά, μπορεί να παρομοιαςκοφν με τθ
ςκθνι.
Σο μεγάλο βόρειο φράγμα των βράχων ςχίηεται ςτο κζντρο του, από τθν
κορυφι ζωσ τον πυκμζνα, ςε δυο πελϊριουσ γκρεμοφσ με αιχμθρζσ κορυφζσ
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ςχθματίηοντασ ζνα ςτενό φαράγγι που “τρζχει” πίςω ςτα εςϊτατα κοιλϊματα
του βουνοφ. Αυτοί οι δυο γκρεμοί, υψοφμενοι ςθμαντικά πάνω από το
υπόλοιπο τθσ οροςειράσ, είναι ςχεδόν κατακόρυφοι μπροςτά, και τελείωσ ζτςι
όπου οι πλευρζσ τουσ βλζπουν θ μια τθν άλλθ κατά μικοσ του χάςματοσ, το
οποίο, επειδι δεν είναι παρά λίγεσ γιάρδεσ ςε πλάτοσ, παρουςιάηει μια
ςκοτεινι χαίνουςα άβυςςο, που δεν περιγράφεται.
Θ κοίτθ αυτοφ του χάςματοσ, ςε βροχερό καιρό, μετατρζπεται ςε χείμαρρο
με ζνα ωραίο καταρράκτθ, αλλά ςτθν παροφςα φάςθ ιταν ξθρι. Μςωσ το
αποτζλεςμα να μθ μειϊνεται απ’ αυτι τθν περίςταςθ, κακϊσ ο ταξιδιϊτθσ ζχει
τθ δυνατότθτα να ειςχωριςει ςε μια ςθμαντικι απόςταςθ μζςα ςτα
εςωτερικά του κοιλϊματα, όπου θ βακιά ςκοτεινιά τοφ τεράςτιου κοιλϊματοσ,
φωτιηόμενθ ποφ και ποφ από μια ςπαςμζνθ ακτίνα του ιλιου, προςδίδει μια
ανυπζρβλθτθ και κρθςκευτικι ιεροτελεςτία ςτο τοπίο.
το χαμθλότερο άκρο αυτισ τθσ αποξθραμζνθσ κοίτθσ χειμάρρου, ακριβϊσ
εκεί όπου εμφανίηεται ανάμεςα από τουσ γκρεμοφσ, εκρζουν τα νερά τθσ
Καςταλίασ πθγισ, διαρρζοντασ ςτθν αρχι διάςπαρτα ποταμάκια ανάμεςα από
ςκόρπιεσ πζτρεσ, που φουςκϊνουν, ςχθματίηοντασ ζνα ςθμαντικό ρυάκι μόλισ
λίγεσ γιάρδεσ μακριά από τθν πρϊτθ τουσ εμφάνιςθ πάνω από το ζδαφοσ.
Γζμιςα το ςτόμα μου με όςθ ποςότθτα νεροφ χωροφςε από το κεφαλάρι και
ροφφθξα κάκε γουλιά. Είναι, βεβαίωσ, εξαιρετικό ςτθ γεφςθ, αλλά δεν ζνιωςα
τθν ευεργετικι του επιρροι ςτισ ευφάνταςτεσ δυνάμεισ μου περιςςότερο από
ό,τι τόςοι άλλοι ταξιδιϊτεσ, που ζχουν παραπονεκεί για τθν
αναποτελεςματικότθτά του.
Μπορεί, ωςτόςο, να υπάρχουν βάςιμα δεδομζνα, ςτα οποία ςτθρίηεται θ
αρχαία λαϊκι πίςτθ επί του κζματοσ. Σο αςφγκριτο μεγαλείο του
περιβάλλοντοσ τοπίου παίηει, βεβαίωσ, καλά το ρόλο του, όχι απλϊσ για να
εξάπτει τισ ομοιοκατάλθκτεσ τάςεισ ακόμα και των ελάχιςτα ταλαντοφχων,
αλλά και για να διεγείρει τθν ζμπνευςθ ενόσ πραγματικοφ ποιθτι, μζχρι τοφδε
ίςωσ χωρίσ ςυνείδθςθ των ικανοτιτων του, ενϊ θ τιμι ανικει ςτθν άςκθςθ
τζτοιασ επιρροισ, που φυςικά αρπάηεται *ςφετερίηεται+ από τθν πθγι ςαν το
πιο ειδικό πνεφμα τθσ κζςθσ.
Μχνθ από αγωγοφσ και λεκάνεσ, που ςχθμάτιςαν το μπάνιο τθσ Πυκίασ,
παρατθροφνται ακόμα πάνω από τθ λιμνοφλα, που πλζον χρθςιμοποιείται ωσ
ποτίςτρα των ηϊων του χωριοφ.
Σο οικοδόμθμα που βριςκόταν εκεί, ζχει δϊςει τθ κζςθ του ς' ζνα μικρό
ελλθνικό παρεκκλιςι χτιςμζνο ςτθν πρόςοψθ του βράχου. Σο όνομα
«Βφρωνασ» είναι ςκαλιςμζνο μεταξφ άλλων (ονομάτων) πάνω ςτον εςωτερικό
τοίχο του. Ο μεγαλοπρεπισ πλάτανοσ που είχε περιγράψει ο Dodwell ότι
πρόςφερε μια ευχάριςτθ ςκιά ςτθ λιμνοφλα, ζχει πλζον εξαφανιςτεί.
Θ ζξοδοσ του Καςτάλιου ρυακιοφ προσ τον Πλειςτό βρίςκεται ςτο
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ανατολικό άκρο του χωριοφ. χθματίηει ζνα βακφ λαγκάδι ςτολιςμζνο με
μερικοφσ γραφικοφσ ελαιϊνεσ, μζςα ςτουσ οποίουσ, ςτθν αριςτερι ι
ανατολικι όχκθ φωλιάηει το Μοναςτιρι τθσ Παναγίασ, μια μικρι αλλά αρκετά
καλαίςκθτθ καταςκευι, μια από τισ ελάχιςτεσ που ζχουν διαςωκεί από τισ
καταςτροφζσ του πολζμου. Θ εκκλθςία, που είναι το πιο εμφανζσ
χαρακτθριςτικό, ζχει τθ ςυνικθ μορφι του Ελλθνικοφ ςταυροφ με τροφλο ςτο
κζντρο.
Θ αρχαία πόλθ κατείχε τθν κεντρικι περιοχι του μεγάλου φυςικοφ κεάτρου
που περιγράφτθκε παραπάνω, εκτεινόμενθ ςε κάκε πλευρά του Καςτάλιου
ρυακιοφ, αλλά κείμενθ κυρίωσ ςτθ δεξιά ι δυτικι όχκθ. ’ αυτιν τθν περιοχι
βρίςκονται τϊρα διαςκορπιςμζνα τα ςπίτια του χωριοφ Καςτρί. Σο ιερό ιταν
ςτο ανϊτερο ι βόρειο-δυτικό άκρο τθσ αρχαίασ πόλθσ, όπωσ και του
ςθμερινοφ χωριοφ. Δεν ζχει διαςωκεί κανζνα ίχνοσ, αλλά το πιο υπερυψωμζνο
τμιμα τθσ κζςθσ του φαίνεται να υποδθλϊνεται από ζνα πζτρινο πλάτυςμα,
που προβάλλει ς’ αυτό το ςθμείο πάνω ςτο ψθλότερο τμιμα τθσ πλαγιάσ
ξεκινϊντασ από τθ βάςθ των γκρεμϊν.
Επίςθσ, δεν παρατθροφνται πουκενά ίχνθ από τθν ιερι ςπθλιά ι τισ
mephitic (μεφιςτοφελικζσ;) ανακυμιάςεισ που ενζπνεαν τθν Πυκία.
Ακριβϊσ κάτω απ’ αυτό το πλάτυςμα, προσ τα δυτικά, βρίςκεται θ
ψθλότερθ άκρθ του ταδίου, το οποίο μπορεί εφκολα να αναγνωριςτεί ςε όλθ
του τθν ζκταςθ, θ οποία εκτείνεται κατά μικοσ ενόσ κοίλου, εν μζρει φυςικοφ
εν μζρει τεχνθτοφ, ςτα ριηά των λοξϊν γκρεμϊν, και τερματίηει κάτω από τθ
χαμθλότερθ κορυφογραμμι, που εδϊ προβάλλει προσ το ποτάμι.
Σο εξόγκωμα τθσ πζτρασ από ντόπια παρναςςικι πζτρα, που ο Παυςανίασ
περιγράφει να ζχει κρατθκεί, διατθρείται ακόμα εν μζρει. Αντικζτωσ, δεν
υπάρχουν υπολείμματα τθσ μαρμάρινθσ επζνδυςθσ, τθν οποία χρθματοδότθςε
θ γενναιοδωρία του Θρϊδου του Αττικοφ. Ο βράχοσ ςτθν πλευρά του
πλατφςματοσ, που περιγράφτθκε παραπάνω, όπου αντικρίηει το τάδιο,
μοιάηει να ζχει λαξευτεί ςε ςκαλοπάτια, παρζχοντασ επικοινωνία με το
ψθλότερο τμιμα του ιεροφ.
Από τθν περιγραφι του Παυςανία μποροφςε να φανεί ότι θ κορυφι αυτοφ
του πλατφςματοσ κατεχόταν από τθ Λζςχθ, διακοςμθμζνθ με τισ φθμιςμζνεσ
ηωγραφιζσ του Πολφγνωτου. Αυτι θ μεγάλθ θμικυκλικι εςοχι ςτο βουνό ζχει
νότιο προςανατολιςμό, ϊςτε να ςυγκεντρϊνει τθν πλιρθ δφναμθ του ιλιου
κατά τθ διάρκεια του λαμπεροφ μζρουσ τθσ θμζρασ. Γι’ αυτό το λόγο, χωρίσ
αμφιβολία, δόκθκε το όνομα Φαιδριάδεσ - «απαςτράπτουςεσ» - με το οποίο,
οι γκρεμοί αυτοί που προςζδωςαν ςε όλο το τοπίο τον ξεχωριςτό χαρακτιρα,
ζγιναν γνωςτοί ανάμεςα ςτουσ αρχαίουσ.
χθματίηοντασ το κεντρικό και ταυτοχρόνωσ το πιο ανυψωμζνο τμιμα τθσ
γραμμισ του βάρακρου, ακριβϊσ πάνω από το ιερό, δεχόταν τισ ακτίνεσ του
12

φωτεινοφ αςτζρα πάνω ςτο ζνα ι ςτο άλλο τμιμα από τισ επιφάνειζσ του και
τισ αντανακλοφςε πάνω ςτα ιερά αντικείμενα χαμθλότερα, από τθν πρϊτθ του
εμφάνιςθ ςτον ανατολικό ορίηοντα μζχρισ ότου βυκιςτεί πίςω από τα
Πελοποννθςιακά βουνά: - «ολθμερίσ με του Ήλιου το γοργό φτερό», όπωσ ο
Ευριπίδθσ το εκφράηει («παναμέριος ἅμ’ Ἁλίου πτέρυγι θοά» Ευριπ. Λων 122).
Γι’ αυτό το λόγο ο Δθμοςκζνθσ ειςιγαγε τθν παροιμία, κζλοντασ να
αναφζρει ανϊφελεσ ι επιπόλαιεσ ςυηθτιςεισ: «Περί τῆς ἐν Δελφοῖς σκιάς
πολεμῆσαι», δθλαδι για το τίποτε. Θ πραγματικι δφναμθ αυτοφ του γνωμικοφ,
εάν δεν κάνω λάκοσ, ζχει ξεφφγει τθσ προςοχισ και των αρχαίων και των
ςφγχρονων ςχολιαςτϊν. Ο ςχολιαςτισ του Αριςτοφάνουσ το φζρνει ςε γελοία,
αλλά διαςκεδαςτικι ςυςχζτιςθ με μια άλλθ παροιμία παρόμοιασ ςθμαςίασ :
«Περί ὄνους σκιάς μάχεσθαι».

Ζνασ Ακθναίοσ, ζχοντασ ενοικιάςει ζνα γαϊδοφρι, για ζνα ταξίδι προσ τουσ
Δελφοφσ, φτάνοντασ ςτθ γειτονιά του Λεροφ αποκαμωμζνοσ από το δρόμο και
ταλαιπωρθμζνοσ από τθ ηζςτθ τθσ θμζρασ, ζδεςε το ηϊο του και ξάπλωςε για
ανάπαυςθ κάτω από τθ ςκιά του. Ο οδθγόσ του γαϊδουριοφ, ωςτόςο, πρόβαλε
μια επιπλζον απαίτθςθ για τθ κζςθ, επιμζνοντασ ότι ο εργοδότθσ του είχε
ςυμφωνιςει μόνο για τθ χριςθ του γαϊδουριοφ, και όχι για τθ ςκιά του. Αυτό
είχε ωσ ςυνζπεια μια άγρια φιλονικία, που κατζλθξε ςε μια δίκθ ανάμεςα
ςτουσ διαδίκουσ ςχετικά με τθν ουςία του δικαίου. Γι’ αυτό το λόγο (ςφμφωνα
με το ςχολιαςτι) βγικε θ παροιμία : «Περί ὄνου σκιάς μάχεσθαι» και επειδι οι
Δελφοί ιταν θ ςκθνι του καυγά, ςυνδζκθκε με το : «Περί τῆς ἐν Δελφοῖς
σκιάς πολεμῆσαι».
Ωςτόςο, το ότι ο Δθμοςκζνθσ δεν είχε υπ’ όψθ του τζτοια ςθμαςία,
τουλάχιςτον για το τελευταίο γνωμικό, φαίνεται από το γεγονόσ ότι κατά τθ
διιγθςθ του ίδιου μφκου, όταν τον ειςιγαγε αυτόσ κάπου αλλοφ, για να
τονίηει το ηιτθμα μιασ λογομαχίασ, όριηε τα Μζγαρα, και όχι τουσ Δελφοφσ, ωσ
τθ ςκθνι τθσ περιπζτειασ.
Δφςκολα κα μποροφςε να βρεκεί μια κζςθ πιο ζνδοξθ ι καλφτερα
προςαρμοςμζνθ, για να κερμάνει τθ φανταςία, και να εμπνεφςει αιςκιματα
κρθςκευτικοφ ενκουςιαςμοφ, από ό,τι θ ζξοχθ*μεγαλοπρεπισ+ ομάδα
αντικειμζνων που περιζκλειε άλλοτε αυτό το κζατρο των βράχων, που όταν
φωτίηονταν από τισ ακτίνεσ του πρωινοφ ιλιου: τα πλατφςματα - οι πρόναοι τα περιςτφλια - και τα αγάλματα, υψϊνονταν ςε λαμπρζσ μάηεσ, θ μια πάνω
ςτθν άλλθ, ακολουκοφμενεσ ςτθ ςυνζχεια από ζνα τεράςτιο τείχοσ γκρεμϊν.
Ο ηωντανόσ τρόποσ με τον οποίον ο Ευριπίδθσ ςτθν πρϊτθ ςκθνι του Μωνα,
μζςω του μονόλογου του νεαροφ Νεωκόρου, που ανοίγει τισ πφλεσ και
παρουςιάηει βακμιαία ςτθ ςειρά τα μζγαρα του ναοφ, εμφανίηει ςτο κεατι
αυτόν το ςπουδαίο ςυνδυαςμό των καυμάτων τθσ φφςθσ και τζχνθσ, αποτελεί
μια από τισ ωραιότερεσ ςτιγμζσ είτε τθσ δραματικισ είτε τθσ περιγραφικισ του
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μοφςασ.
Οι δίδυμοι βράχοι, τόςο φθμιςμζνοι μεταξφ των αρχαίων, ωσ το πιο
αξιοςθμείωτο χαρακτθριςτικό του τοπίου τθσ Δελφικισ κοιλάδασ, λόγω τθσ
ςφγχυςθσ ςχετικά με τα ονόματά τουσ, που γίνεται από τουσ ποιθτζσ ςτισ
περιγραφζσ τουσ για τθν ιερότθτα ι διαςθμότθτα (των Δελφϊν), αναφζρονται
ςυχνά ωσ οι κορυφζσ του Παρναςςοφ, αν και ςτθν πραγματικότθτα είναι
ςυγκριτικά μικρζσ κορυφζσ ςτθ βάςθ αυτοφ του πελϊριου βουνοφ. Ο
κατάλλθλοσ τίτλοσ για τον ανατολικό βράχο ιταν Τάμπεια και του άλλου
Ναυπλία. Είναι πικανόν ότι ς’ αυτοφσ τουσ βράχουσ χρωςτά αρχικά θ
τοποκεςία το όνομά τθσ, εάν όχι και τθν ίδρυςθ του Λεροφ εντόσ των ορίων
τουσ.
Οι Δελφοί είναι θ ρίηα τθσ γνωςτισ ελλθνικισ λζξθσ «αδελφοί» και εδϊ
ιταν πολφ κατάλλθλοσ τίτλοσ για τισ δίδυμεσ κορυφζσ, αφιερωμζνεσ πικανόν
ςτθ μακρινι εποχι, τότε που ζλαβε χϊρα, για πρϊτθ φορά από κοινοφ, όπωσ
ςτα δίδυμα νθςιά του Αιγαίου, τθ Διλο και τθ Ρινεια, αφιζρωςθ προσ τισ
δίδυμεσ κεότθτεσ: Απόλλωνα και Άρτεμι. Ο πολλαπλόσ ςχθματιςμόσ
*πολλαπλι χριςθ+ του ονόματοσ φαίνεται επίςθσ να ευνοεί αυτι τθν άποψθ.
Όμοια, πικανόν, είναι θ προζλευςθ του ονόματοσ Δίδυμοι, που ανικει ςτο πιο
ονομαςτό μαντικό ιερό τθσ κεότθτασ ςτθν Αςιατικι Ελλάδα και ςε ζνα άλλο
ςτθν Αργολίδα.
Σο κατάλυμά μασ για τθ νφχτα για ακόμα μια φορά εξαςφαλίςτθκε ςτο
ςπίτι του Διμαρχου, ενόσ απλοφ χωρικοφ, με επιβλθτικότθτα ι μαχθτικι
εμφάνιςθ όχι μικρότερθ από αυτι (ςτθν περίοδο) τθσ κατοχισ (δουλείασ). Θ
κατοικία του, ευριςκόμενθ ςτθν πλευρά τθσ Καςταλίασ πθγισ, ιταν κάτι ςαν
μια καλφβα ανϊτερθσ κλάςθσ.
Μου παραχωρικθκε, ωσ ξεχωριςτι ςτζγαςθ, ο άδειοσ χϊροσ ενόσ μικροφ
τετράγωνου δωματίου, που χρθςιμοποιείτο εν μζρει ωσ ςιταποκικθ εν μζρει
ωσ αποκικθ για χοντρι ξυλεία, και ο οποίοσ ζβρικε από ψφλλουσ, από τουσ
πιο χειρότερουσ εχκροφσ μου μεταξφ ολόκλθρου του φάςματοσ των ςπιτίςιων
ηωυφίων, και ςτουσ οποίουσ όφειλα πολλζσ άυπνεσ νφκτεσ, εκτόσ από τθν
αποψινι, κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ μου.
Οι ςυνικειεσ του χωριοφ είναι ακριβϊσ οι ίδιεσ, όπωσ αναφζρονται ςτθν
ακόλουκθ περιγραφι του Dodwell, και τα ςπίτια του ζχουν ξαναχτιςτεί από τα
ερείπιά τουσ με το ίδιο τρόπο που υπιρχε ςτθν εποχι του: «*...+ Οι φτωχότεροι
άνκρωποι ηουν ςε καλφβεσ που αποτελοφνται μόνον από ζνα μεγάλο δωμάτιο.
Οι πλουςιότεροι ζχουν ςπίτια με δυο δωμάτια που ανεγείρονται πάνω ςτο
δεφτερο πάτωμα, το κατώτερο τμιμα διαιρείται ςε ζνα ςτάβλο αγελάδων*...+».
Σο δεφτερο δωμάτιο ςτισ μζρεσ του, όπωσ και τϊρα, ιταν μια αποκικθ. Σο
ιςόγειο ι βάςθ, είναι μια πολυτζλεια που προςφζρεται ςε κάποιο βακμό
αναγκαςτικά λόγω τθσ κλίςθσ του εδάφουσ.
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Παρόλο που οι χωρικοί είναι μια χοντροφτιαγμζνθ (αγροίκα) και απλι
ράτςα ςε ςφγκριςθ με τουσ Ρουμελιϊτεσ, δεν μπορϊ να τουσ δϊςω πίςτθ γι’
αυτιν τθν άκρα κακαρότθτα των πρωτόγονων τρόπων, με τθν οποία είχε τόςο
χαρεί ο Dodwell.
Θ τιμι που αξίωςαν για μερικά παραμορφωμζνα χάλκινα νομίςματα ιταν
παράλογα υπερβολικι, και μια γριά που ηοφςε ςε ζνα καλφβι πίςω από τον
αρχαίο τοίχο, πάνω ςτον οποίο είναι χαραγμζνθ θ μεγάλθ επιγραφι, και που
είχε διαμορφϊςει το χϊρο ανάμεςα ς’ αυτόν και τθ δικι τθσ κατοικία ωσ ζνα
είδοσ αυλισ, ςωριάηοντασ ςκουπίδια ςτο ζνα άκρο τθσ ςτενισ ειςόδου,
αγωνιηόταν προσ διαςκζδαςθ δικι μου και των ακολοφκων μου, για να
αποςπάςει αρκετζσ δραχμζσ, ωσ πλθρωμι του δικαιϊματοσ τθσ επικεϊρθςθσ.
Για μερικζσ μζρεσ ο πολφσ Νικόλασ με είχε διαςκεδάςει με τισ καυμάςιεσ
ιςτορίεσ του για ζνα νεοανακαλυφκζν μνθμείο των Δελφϊν, το οποίο ο ίδιοσ
αποκαλοφςε : «Sepolcro della Pretessa» - «Ο Σάφοσ τθσ Ιζρειασ»και το
χρθςιμοποιοφςε ωσ προπφργιο *φροφριο+ εντόσ του οποίου οχυρϊκθκε, όταν
πιζςτθκε ςκλθρά από τισ κατθγορίεσ μου, για τθν αποτυχία τθσ καυχόμενθσ
αρχαιολογικισ του επιςτιμθσ.
Θ περιζργειά μου είχε κεντριςτεί τόςο πολφ, που βρίςκοντάσ τθ να κείται
ςτθν ανοικτι περιοχι, περίπου μιςό μίλι ανατολικϊσ του χωριοφ, από το οποίο
ςθμείο είχα ορίςει να αρχίςω τθν περιιγθςι μου ςτθν περιοχι, με ςκοπό να
προςανατολιςτϊ πιο εφκολα μζςω τθσ βοικειασ του Παυςανία, (ο οποίοσ
ειςζρχεται ςτθν πόλθ απ’ αυτι τθν πλευρά), τθν ζβαλα πρϊτθ ςτθ ςειρά τθσ
περιοδείασ μου.
Ο «Σάφοσ τθσ Ιζρειασ» είναι μια μεγάλθ και όμορφθ ςαρκοφάγοσ από
άςπρο μάρμαρο, φιλοτεχνθμζνθ ςε κάκε πλευρά, πικανόν ίδιου μεγζκουσ και
ανϊτερθ ςε εκτζλεςθ ςε ςχζςθ με τα περιςςότερα από τα καλφτερα μνθμεία
τθσ ίδιασ κλάςεωσ, που ζχουν διατθρθκεί ςε πλοφςιεσ ιταλικζσ ςυλλογζσ.
Ανακαλφφτθκε μόλισ πριν λίγα χρόνια, ωςτόςο το όνομα: «Ο Σάφοσ τθσ
Ιζρειασ», που δεν άκουςα πάνω ςε ποια πθγι ςτθρίηεται, είναι ιδθ τόςο
ριηωμζνο ςτθ λαϊκι χριςθ, ςαν να τθσ είχε απονεμθκεί ωσ επακόλουκο ενόσ
διατάγματοσ τθσ ίδιασ τθσ Πυκίασ. Αν και ςπαςμζνθ ςε μερικά από τα πιο
διακοςμθτικά τθσ ςθμεία, μπορεί πικανόν, μζςω μιασ προςεκτικισ ςυλλογισ
και αναςφνκεςθσ των κραυςμάτων τθσ, να αποκαταςτακεί ςχεδόν πλιρωσ
ςτθν ακεραιότθτά τθσ.
Σο κζμα του κφριου ανάγλυφου, πάνω ςτθν πλευρά που αντικρίηει τον
Πλειςτό, που ακρωτθριάςτθκε πολφ, ζχει χαρακτθριςτεί από υψθλι πθγι, ωσ
το κυνιγι του Καλυδϊνιου κάπρου, αλλά αντιμετϊπιςα αρκετζσ δυςκολίεσ ςτο
να ταυτοποιιςω τισ λεπτομζρειεσ αυτισ τθσ φθμιςμζνθσ περιπζτειασ.
Θ άλλθ πλευρά διακοςμείται με ζνα τρίποδο ανάμεςα ςε δυο γρυπαετοφσ.
Θ όλθ πλευρά του λόφου, ςτον οποίο ανακαλφφτθκε αυτό το μνθμείο και που
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εκτείνεται από τθν κοίτθ του ποταμοφ ωσ το δρόμο που οδθγεί κάτω από τα
βράχια προσ Αράχοβα και Δαφλεια, ιταν προφανϊσ το κοιμθτιριο τθσ πόλθσ
και μια καλά οργανωμζνθ αναςκαφι κα οδθγοφςε αναμφίβολα ςε πολφτιμεσ
ανακαλφψεισ.
Ποικίλα άλλα μνθμειακά υπολείμματα που ζχουν ιδθ ζλκει ςτο φωσ, είτε
κατά τφχθ είτε μζςω μελζτθσ, δεν ξζρω ποφ βρίςκονται πλζον ςκορπιςμζνα
ςτθν επιφάνεια τθσ πλαγιάσ. Μεταξφ αυτϊν υπάρχουν αρκετζσ άλλεσ
ςαρκοφάγοι, αλλά χωρίσ ςτολίςματα και από τραχφ υλικό, επίςθσ υπάρχουν
μερικζσ μαρμάρινεσ πλάκεσ ι ςτιλεσ, με ακρωτθριαςμζνεσ επιγραφζσ μικροφ
ενδιαφζροντοσ.
Πάνω ςτθ χαμθλότερθ πλευρά του δρόμου είναι ακόμα ορατά τα
υπολείμματα ακατζργαςτθσ πζτρασ κόλου of horizontal courses(;), που
περιγράφτθκαν από προθγοφμενουσ ταξιδιϊτεσ.
Οι Δελφοί είναι το μόνο μζροσ ςτθν Ελλάδα εκτόσ των Ακθνϊν, που μπορεί
να υπερθφανεφεται ς’ αυτιν τθν περίοδο, τουλάχιςτον από όςο γνωρίηω ωσ
ζμπειροσ ξεναγόσ. Αυτό μπορεί να αποδοκεί ςτθν επιρροι του Απόλλωνα, του
προςτάτθ των Γραμμάτων και Καλϊν Σεχνϊν, όπωσ ιταν θ Ακθνά ςτθν άλλθ
πόλθ ι ίςωσ ςε μια πιο απλι αιτία - ςτο μεγαλφτερο αρικμό ξζνων ταξιδιωτϊν
που προςζλκυαν αυτζσ οι δυο ςθμαντικζσ τοποκεςίεσ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ
περιοχζσ ςτθν Ελλάδα.
Ο Νικόλασ, ζχοντασ δουλειά με τισ εςωτερικζσ μασ υποκζςεισ,
αναγκάςκθκε να παραιτθκεί τθσ ευχαρίςτθςθσ, του να με ςυνοδεφει ςτο
αγαπθμζνο του κομμάτι αρχαιοτιτων, αλλά βρικε ζνα χωρικό να τον
αντικαταςτιςει.
Κακϊσ προχωροφςα, για να εξετάςω το μνθμείο, ςταμάτθςα από μια
δυνατι κραυγι που ερχόταν από τθν ψθλι περιοχι προσ το χωριό, και
κοιτάηοντασ πίςω, είδα ζναν θλικιωμζνο να τρζχει γριγορα προσ τα εμάσ,
προφανϊσ ςε μια κατάςταςθ μεγάλθσ ζξαψθσ. Αν και κουρελισ και βρϊμικοσ
*άκλιοσ+ ωσ προσ τθν εξωτερικι του εμφάνιςθ, είχε τον αζρα ενόσ προςϊπου
με εξουςία, και πράγματι ιταν ο διαπιςτευμζνοσ ξεναγόσ των Δελφϊν.
Πλθςιάηοντάσ μασ, με χαιρζτθςε πολφ ευγενικά, αλλά εξαπζλυςε ζνα
ςφοδρό εξάψαλμο από κατθγορίεσ εναντίον του ςυνοδοφ μου, τον οποίο
κατθγόρθςε ότι ςφετεριηόταν τθ κζςθ του – πάρα πολφ άδικα, κακϊσ αυτόσ ο
ίδιοσ ιταν εκτόσ τθσ κζςθσ του, τθ ςτιγμι τθσ άφιξισ μασ και ο περιοριςμζνοσ
μου χρόνοσ δεν επζτρεπε τθ ςυμμόρφωςι μου προσ ό,τι ίςωσ κεωρείτο θ
κατάλλθλθ εκιμοτυπία, και τθν αναβολι των ερευνϊν μου μζχρισ ότου αυτόσ
μποροφςε να βρεκεί. Αν και δεν είχα λόγο να αφιςω τον παλιό μου υπθρζτθ,
ζπρεπε για να διατθρθκεί θ ειρινθ, να τον εξοφλιςω και, ςυμμορφοφμενοσ με
τουσ κανόνεσ του τόπου, να αφεκϊ ςτα χζρια του εξουςιοδοτθμζνου
αξιωματοφχου.
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Για να είμαι δίκαιοσ, πρζπει να παραδεχτϊ ότι τον βρικα πολφ χριςιμο,
γιατί αν και οι πλθροφορίεσ του ςχετικά, είτε με τον τάφο τθσ ιζρειασ είτε
κάποιου άλλου ςπάνιου αντικειμζνου τθσ περιοχισ του, πρόςκεταν πολφ λίγο
ςτθ γνϊςθ τθσ προθγουμζνωσ αποκτθκείςασ από τον Νικόλα, με οδιγθςε με
πολφ ακρίβεια και με κανονικι ςειρά, προσ όλα τα ςθμεία που κυρίωσ
ενδιαφζρουν τον περίεργο ταξιδιϊτθ.
Επιςτρζφοντασ προσ τθν Καςταλία πθγι, ακολουκιςαμε το δρόμο από
Δαφλεια, μζςω του οποίου ο Παυςανίασ ειςιλκε ςτθν πόλθ. Είναι ςτρωμζνοσ
ςε κάκε πλευρά με κραφςματα από τοιχοποιία, πολλά από τα οποία από
ωραίο μάρμαρο και καλαίςκθτα ςκαλιςμζνα υπολείμματα, πικανόν από το
Γυμνάςιον, και από μερικοφσ ναοφσ που μνθμονεφονται απ' αυτόν τον
περιθγθτι.
τθν επιςτροφι από τθν Καςταλία πθγι προσ το τάδιο, ςτζκονται ακόμθ
τμιματα αρχαίου τοίχου καλυμμζνου με τισ φθμιςμζνεσ Δελφικζσ επιγραφζσ,
που ζχουν επανειλθμμζνωσ αντιγραφεί και απεικονιςτεί από τισ μζρεσ του
Κυριακοφ από τθν Αγκόνα και δϊκε. Ζνα απ’ αυτά τα ντοκουμζντα καλφπτει
μια επιφάνεια από οκτϊ ζωσ δζκα τετραγωνικά πόδια, εκτόσ όπου ζνα κομμάτι
πζτρασ μπορεί εδϊ και εκεί να ζχει παραλειφκεί, ωσ πολφ χοντροκομμζνο γι’
αυτό το ςκοπό.
Κανζνα από τα μπλόκια δεν είναι πολφ γυαλιςμζνο, οφτε μπορεί κάτι να
δείξει αποτελεςματικότερα τθν ζκταςθ και μανία τθσ πρακτικισ του
λικοχάρακτου γραψίματοσ ςτουσ Ζλλθνεσ, απ’ ό,τι ο αρικμόσ και ςυχνά θ
ςθμαςία των υλικϊν που καλφπτονται με ζνα τρόπο (ςφμφωνο) προσ τισ
αντιλιψεισ τουσ, τόςο χοντροκομμζνο και ατελι. Παρά τθν τραχφτθτα τθσ
πζτρασ, τα γράμματα, που είναι ςε καλι γραμματοςειρά, αν και ςχεδόν μιςισ
ίντςασ ςε φψοσ, είναι τόςο προςεκτικά και ζξυπνα αποτυπωμζνα, που είναι
ακόμα εντελϊσ ευανάγνωςτα.
τα χρόνια του Dodwell, αυτόσ ο τοίχοσ ιταν μζροσ τθσ ςιταποκικθσ του
Σοφρκου Αγά. Σϊρα, ςυνδζεται με μια ιδιωτικι κατοικία κοντά ςτθν εκκλθςία
του Αγίου Νικολάου. O Leake υποκζτει, και με προφανι λόγο, ότι εκείνοι οι
τοίχοι είναι τα υπολείμματα εκείνου που υποςτιριηε τα πλατφςματα του
ιεροφ. Θ γενικι ζννοια μερικϊν από τισ επιγραφζσ επιβεβαιϊνει αυτι τθν
άποψθ.
ιμερα, δε υπάρχουν ορατά ίχνθ του Κεάτρου, που αναφζρεται από τον
Παυςανία ωσ ςυνδεδεμζνο με τθν ιερι περίφραξθ. Θ πθγι ι το ρυάκι
Καςςοτίδα, που περιγράφει ότι διζρχεται κάτω από τα κεμζλια του ναοφ και
ότι επανεμφανίηεται ςε ζνα κατϊτερο επίπεδο, όπου παίρνει τθ μορφι
βρφςθσ περιςτοιχιςμζνθσ ι υποςτθριηόμενθσ από τοιχοποιία, ακόμθ και
ςιμερα αναγνωρίηεται ςε μια άφκονθ πθγι, από τθν οποία εξαρτάται, για τον
εφοδιαςμό τθσ με νερό, θ ςυγκεκριμζνθ ςυνοικία του χωριοφ, κακϊσ θ
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ανατολικι ςυνοικία εξαρτάται από τθν Καςταλία.
τθ μια πλευρά βρίςκονται τα χαλάςματα ενόσ ςυμπαγοφσ τοίχου
αντιςτιριξθσ. Πιο κάτω από τθν πθγι βριςκόταν θ πζτρα, που ζδωςε θ Ρζα
ςτον Κρόνο να καταβροχκίςει ςτθ κζςθ του γιου του, και τθν οποία θ
φανταςία ζχει κάκε ελευκερία να ταυτίςει μεταξφ των κραυςμάτων ςκόρπιων
βράχων τθσ πλαγιάσ.
Σο μοναδικό άλλο υπόλειμμα τθσ αρχαίασ αρχιτεκτονικισ που υπάρχει
τϊρα ςτουσ Δελφοφσ, είναι ζνα κομμάτι ενόσ τοίχου αντιςτιριξθσ ςτθ δεξιά
πλευρά του δρόμου από το Χριςςό, λίγο πιο κάτω από το ςθμείο που ο
ταξιδιϊτθσ αντικρίηει για πρϊτθ φορά τθ κζα τθσ τοποκεςίασ. χθματίηει πλζον
τθν υποδομι *βάςθ+,προσ τθ μεριά τθσ κοιλάδασ, τθσ αυλισ που περιτριγυρίηει
τθ μικρι εκκλθςία του Προφιτθ Θλία, και προοριηόταν αναμφίβολα, αρχικϊσ,
για μια παρόμοια υπθρεςία προσ τον περίβολο κάποιου ναοφ ι άλλου
δθμόςιου οικοδομιματοσ.
το Καςτρί, όπωσ και ςε άλλεσ Ελλθνικζσ πόλεισ που βρίςκονται πάνω ςε
κζςεισ με αρχαία φιμθ, οι καταςτροφζσ λόγω του τελευταίου πολζμου
αποτζλεςαν το μζςο του να ζρκουν ςτο φωσ πολλά πολφτιμα κραφςματα
αρχαιοτιτων. Οριςμζνα απ’ αυτά, που είχαν προθγουμζνωσ ενςωματωκεί ςε
μοντζρνεσ καταςκευζσ ι τϊρα πλζον ςτθν κατϊτερθ κλάςθ μπάηων, από τα
οποία απαρτιηόταν θ τοιχοποιία τουσ, βρίςκονταν ςκορπιςμζνα ςτο ζδαφοσ.
Άλλα ζχουν ανακαλυφτεί κατά τθν εκςκαφι κεμελίων για τα νζα ςπίτια, οι
κζςεισ των οποίων, όπωσ είναι αναμενόμενο, ζχουν επιλεχκεί κατά προτίμθςθ
πάνω ςε ζδαφοσ προθγουμζνωσ κακαρό.
Αυτι ιταν ειδικότερα θ περίπτωςθ ςτθ γειτονιά του Δθμάρχου, όπου και
φιλοξενθκικαμε. τθν πλαγιά αμζςωσ από κάτω, προσ τον Πλειςτό, υπιρχαν
ςκορπιςμζνα πολυάρικμα αρχιτεκτονικά κραφςματα, πολλά από τα οποία
ιςαν και πολφ καλαίςκθτα φιλοτεχνθμζνα από μάρμαρο αγαλματοποιίασ.
Τπιρχαν επίςθσ αρκετοί κυβόλικοι και πλάκεσ από μάρμαρο καλυμμζνα με
επιγραφζσ διατθρθμζνα ςε υποφερτι κατάςταςθ, και οι οποίεσ κα μποροφςαν
χωρίσ αμφιβολία να αντιγραφοφν πλιρωσ και με άνεςθ, αν υπιρχε ευκαιρία
για το ςκοπό αυτό. τα μάτια των ντόπιων, αυτά τα λείψανα κατείχαν μικρι αν
όχι μθδαμινι (ζωσ κακόλου) αξία, εκτόσ εάν ζωσ τϊρα μποροφςαν να φανοφν
χριςιμα ςτθν ανοικοδόμθςθ των κατεςτραμμζνων ςπιτιϊν τουσ, πράγμα που
από καιροφ εισ καιρό εφαρμοηόταν.
τθν επιςτροφι μου από τθν περιπλάνθςι μου το απόγευμα, παρατιρθςα
ζνα πλικοσ ςυγκεντρωμζνο ςε ζνα μικρό κενό χϊρο ανάμεςα ςτα ερείπια,
μπροςτά από τθν κατοικία του οικοδεςπότθ μασ. Πλθςιάηοντασ, βρικα τον ίδιο
τον αρχθγό ειρθνοδίκθ κακιμενο πάνω ςε μια μεγάλθ πζτρα και ζναν
θλικιωμζνο χωρικό από κάκε πλευρά. Μπροςτά υπιρχε ζνασ κφκλοσ από
άντρεσ χωρικοφσ τοποκετθμζνουσ, όπωσ μια τάξθ ςχολιαρόπαιδων που
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επαναλαμβάνουν τθν εργαςία τουσ μπροςτά ςτο δάςκαλό τουσ.
Πλθροφορικθκα ότι λάμβανε χϊρα ζνα ςυμβοφλιο. Θ κζα ιταν
ενδιαφζρουςα, αντιλαμβανόμενοσ πράγματι αυτζσ τισ μζρεσ τθσ Ελλθνικισ
Παλιγγενεςίασ τουσ πρωταρχικοφσ τφπουσ τθσ αρχαίασ πατριαρχικισ
κυβζρνθςθσ, όπωσ περιγραφόταν ςτον οικείο ςτίχο του Οβίδιου:
«Consedere duces, et vulgi stante corona
The chieftains sat, the people stood around.»
Οι Καςτρίτεσ αρχθγοί κάκονταν, με τθν ευρωπαϊκι ζννοια του όρου, ςτθν
παροφςα περίπτωςθ, αντί του οκλαδόν με τον τοφρκικο τρόπο, όπωσ
ςυνικιηαν όλεσ τισ υπόλοιπεσ μζρεσ. Σο εάν ιταν τυχαίο ι λόγω κάποιου
αιςκιματοσ, ςαν να ικελαν να προςδϊςουν κλαςικι αξιοπρζπεια ςτθ ςτάςθ,
παραμζνει ζνα ερϊτθμα.
H ςυηιτθςθ, ωςτόςο, δεν ιταν οφτε τόςο ομαλι in point form οφτε τόςο
πνευματϊδθσ όςο εκείνθ, από τθν περιγραφι τθσ οποίασ δανείςτθκα το
προαναφερκζν απόςπαςμα. Ζμοιαηε περιςςότερο με μια ςυνομιλία παρά με
μια δθμόςια ςυηιτθςθ, και, παρόλο που το προσ ςυηιτθςθ κζμα - ο νζοσ νόμοσ
ςτρατολογίασ - ιταν τθ ςυγκεκριμζνθ εποχι ζνα φλζγον ηιτθμα, επιδείχτθκε
λίγθ ηωθρότθτα. Οι Δελφιϊτεσ, πράγματι, μου φάνθκαν μάλλον ωσ μια
φλεγματικι ράτςα, ςε ςφγκριςθ με τουσ υπόλοιπουσ ςυμπατριϊτεσ τουσ. Ο
υπό ςυηιτθςθ νόμοσ ιταν εδϊ, όπωσ και αλλοφ, λιγότερο ίςωσ, άκρωσ
αντιλαϊκόσ, λόγω μιασ γενικισ ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ, παρά λόγω μιασ
ιςχυρισ αποςτροφισ προσ τθ γαλλικι ςτολι και πεικαρχία προσ τθν οποία
υπόκειντο οι νζοι κλθρωτοί.
ΦΩΚΙΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Αράχοβα - χιςτή οδόσ - Ο θάνατοσ του Λαΐου - Δαφλεια
«Φωκίς μέν ἡ γῆ κλήζεται, σχιστή δ’ ὁδός
Εἰς ταυτό Δελφῶν καπό Δαυλίας ἄγει.»

ΟΦΟΚΛΘ Οιδ.Συρ. 752
Ευνοθκικαμε με ακόμα μια όμορφθ μζρα (5θ Μαρτίου) για το ταξίδι μασ ςτθ
Βοιωτία. Σο πιο ψθλό τμιμα τθσ διαδρομισ, ανάμεςα ςτον Κορινκιακό Κόλπο
και τθν πεδιάδα του Κθφιςοφ, ανικει ςτθν Κοινότθτα τθσ Αράχοβασ. Αυτό το
χωριό βρίςκεται ςε μια μικρι κοιλάδα ανάμεςα ςε δυο υψϊματα. Από τθν
κορυφι αυτοφ, προσ τα δυτικά, υπάρχει μια μεγαλοπρεπισ κζα τθσ κοιλάδασ
του Πλειςτοφ, με τα νερά του Κόλπου να ακολουκοφνται από μια μακριά
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Ο Αϊ Γιώργθσ τθσ Αράχοβασ το 1848.

γραμμι των Πελοποννθςιακϊν βουνϊν.
Από το ανατολικό φψωμα θ κζα εκτείνεται κάτω ζωσ τθν κοιλάδα τθσ
χιςτισ Οδοφ, τόςο φθμιςμζνθσ ςτο κθβαϊκό μφκο, μζςα ςτθ Βοιωτικι
πεδιάδα, με τθ λίμνθ Κωπαΐδα ςτο άκρο τθσ που ορίηεται από τισ βουνίςιεσ
κορυφογραμμζσ του Πτϊου και του Φοινίκιου, ενϊ τα υψϊματα τθσ Εφβοιασ ι
εδϊ και εκεί μια ςτενι λωρίδα κάλαςςασ ορίηουν τον ακραίο ορίηοντα.
Θ Αράχοβα αποτελεί το ςκθνικό μιασ λαμπερισ επιτυχίασ των Ελλινων υπό
τον Καραϊςκάκθ, εναντίον τθσ οπιςκοφυλακισ του ςτρατοφ του Ρεςίτ Παςά,
ςτουσ διοικθτζσ που ανυπομονοφςαν να κζςουν υπό τθν κατοχι τουσ τθν
περιοχι, ζνα ςπουδαίο ςθμείο ςτο ςχζδιο των επιχειριςεϊν τουσ. Οι Ζλλθνεσ
ωςτόςο, ιςαν (εκεί) εκ των προτζρων. τισ 30 του Νοζμβρθ, ο Καραϊςκάκθσ
απζςπαςε ζνα ςϊμα 500 αντρϊν, και κατζλαβε το χωριό χωρίσ να το
αντιλθφκοφν οι Σοφρκοι. Μόλισ και κατάφεραν να κρυφτοφν ςτα ςπίτια, όταν
ο εχκρόσ περίπου 1.500 Σουρκαλβανοί, το πιο καλό τμιμα του Οκωμανικοφ
ςτρατοφ, προζλαςε χωρίσ τθν υποψία ότι οι κινιςεισ τουσ είχαν προβλεφκεί για να καταλάβει τθν περιοχι.
Οι Ζλλθνεσ κράτθςαν καλά τισ κζςεισ τουσ απζναντι ς’ αυτι τθν
ανωτερότθτα των αρικμϊν, μζχρισ ότου ο Καραϊςκάκθσ είχε χρόνο με το
υπόλοιπο τθσ δφναμισ του, που ζφτανε πάνω από 2.000 άντρεσ, για να
καταλάβει τισ ςτενωποφσ και να αποκόψει τθν υποχϊρθςθ του εχκροφ.
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Οι Μουςουλμάνοι άντεξαν για ζξι μζρεσ, οχυρωμζνοι πάνω ςτθ γυμνι
κορυφι ενόσ υψϊματοσ πάνω από το χωριό, ελπίηοντασ ςε βοικεια από το
κφριο ςϊμα του ςτρατοφ τουσ ςτθν ενδοχϊρα.
Μετά τθ ματαίωςθ του ςχεδίου τθσ απόςπαςθσ (δφναμθσ)ςταλμζνθσ προσ
βοικειά τουσ, από τον Καραϊςκάκθ, κοντά ςτθ Δαφλεια, προτάκθκε μια
ςυνκθκολόγθςθ αλλά, κακϊσ οι Ζλλθνεσ δεν δζχονταν κανζναν όρο, αν αυτι
δεν βαςιηόταν ςτθν παράδοςθ των όπλων, και κακϊσ ζνασ Αρναοφτθσ κα
προτιμοφςε τα όπλα του παρά τθ ηωι του, προτίμθςαν τον απεγνωςμζνο
τρόπο τθσ προςπάκειασ να διαςχίςουν τον Παρναςςό, που τότε ιταν
καλυμμζνοσ με βακφ χιόνι.
Πάνω ςτθν κορυφι του βουνοφ καταλιφκθκαν από μια ςφοδρι κφελλα και
τελικά χάκθκε ολόκλθρο το (ςτρατιωτικό) ςϊμα, εκτόσ από περίπου
τριακόςιουσ, είτε από το ςπακί των Ελλινων είτε από τθ δριμφτθτα του
καιροφ.
Θ προςοχι μου είχε ιδιαιτζρωσ κατευκυνκεί από τουσ Γερμανοφσ φίλουσ
μου ςτο Μεςολόγγι, αναφορικά με τθν ομορφιά των γυναικϊν τθσ Αράχοβασ,
που πράγματι βρικα να είναι γενικά πολφ φθμιςμζνθ. Ιμουνα εν μζρει ίςωσ
γι’ αυτό το λόγο απογοθτευμζνοσ. Είχα ωραία ευκαιρία να ςχθματίςω μια
γνϊμθ, κακϊσ πζραςα από αρκετζσ βρφςεσ, όπου πολλζσ απ’ αυτζσ ιςαν
ςυνακροιςμζνεσ, και είδα πολλζσ απ' αυτζσ να απαςχολοφνται ςε αγροτικζσ
δουλειζσ κοντά ςτο δρόμο.
Σο χωριό, πράγματι, ζδινε τθν εντφπωςθ να είναι προοριςμζνο για
γυναίκεσ, πολυάνκρωπο και ευτυχιςμζνο και οι κάτοικοί του ςτθν ολότθτά
τουσ μια όμορφθ ράτςα. Οι άντρεσ, ωςτόςο, μου φάνθκαν ότι υπερείχαν
ζναντι των γυναικϊν. Ο Παυςανίασ περιγράφει τουσ άντρεσ τθσ περιοχισ τθσ
Δαφλειασ ωσ αξιοπρόςεκτουσ για το ανάςτθμά τουσ.
Εάν μια αντιςτοιχία απ’ αυτιν τθν άποψθ ιταν ζγκυρθ απόδειξθ ς’ ζνα
τζτοιο ςθμείο, οι Αραχοβίτεσ κα μποροφςαν, δικαίωσ, να ζχουν τθν απαίτθςθ
να κεωροφνται ωσ οι απόγονοί τουσ. Οι γυναίκεσ είναι επίςθσ ψθλζσ και
εφρωςτεσ με ςτρουμπουλζσ φάτςεσ, φρζςκεσ όψεισ και μια ιςχυρι τάςθ για
ευςαρκία, διαφζροντασ πολφ ζντονα ς’ όλεσ αυτζσ τισ απόψεισ από εκείνεσ τθσ
γειτονικισ περιοχισ και τθσ Ελλάδασ γενικϊσ, που είναι κυρίωσ αδφνατεσ και
μελαψζσ. Θ αντίκεςθ είναι πράγματι τόςο κτυπθτι, ϊςτε να εντυπωςιάηουν
κάποιον με τθν ζννοια μιασ ξζνθσ αποικίασ ειςθγμζνθσ από κάποια βόρεια
περιοχι.
Σζτοιεσ ποιότθτεσ ζχουν αναμφίβολα τθν αξία τουσ, αλλά δεν είναι ακριβϊσ
αυτισ τθσ περιγραφισ που αποτελοφν τθ γυναικεία και ακόμθ λιγότερο τθν
ελλθνικι ομορφιά. Αυτζσ οι γυναίκεσ ζχουν, πράγματι, πολλά από τα
χαρακτθριςτικά τθσ Γερμανίδασ χωρικισ, που μπορεί ίςωσ να εξθγεί τθν εφνοια
που βρίςκουν ςτα μάτια των Γερμανϊν, κακϊσ ιταν κυρίωσ από άτομα αυτοφ
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του ζκνουσ, που προζρχονταν οι ζπαινοι που άκουςα.
Ο δικόσ μου καυμαςμόσ προςελκφςτθκε περιςςότερο από τθν
εργατικότθτα παρά από τθν προςωπικι γοθτεία των Αραχοβιτϊν. Προσ κάκε
κατεφκυνςθ οι πλαγιζσ των βουνϊν ιςαν γεμάτεσ με ομάδεσ δραςτιρια
απαςχολουμζνων, ςτο να μετατρζψουν τθν άνυδρι τουσ επιφάνεια ςε γόνιμο
ζδαφοσ, με τισ ίδιεσ εργαςίεσ που ιδθ παρατθρικθκαν ςτο νθςί τθσ Λκάκθσ.
Αυτι θ μζκοδοσ, του να μετατρζψεισ τθν πετρϊδθ γθ ςε καλλιζργεια,
μπορεί να μεταφερκεί και μεταφζρεται τϊρα ςε πολλά μζρθ τθσ Ελλάδασ,
παράλλθλα με άλλεσ πιο τυχερζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ. Θ Λταλία για
παράδειγμα ι οι όχκεσ του Ρινου μασ δίνουν τθ δυνατότθτα να ςχθματίςουμε
μια ιδζα του, τι μπορεί να ιταν θ εμφάνιςθ ςτισ ακμάηουςεσ μζρεσ τθσ
αρχαιότθτασ μερικϊν από εκείνεσ τισ περιοχζσ, που τϊρα παρουςιάηουν τθν
πιο άγονθ και πλθκτικι όψθ.
Δεν πρζπει να υπάρχει αμφιβολία ότι ςε πολλζσ απ’ αυτζσ τισ ςθμερινζσ
άγονεσ βουνοπλαγιζσ, υπιρχαν μάηεσ από πράςινα αμπζλια και κυματιςτζσ
ελιζσ και, πράγματι, θ μεγάλθ παρουςία των κλάδων, κορμϊν ελιάσ μεταξφ
των λιγότερο ευγενϊν καυςόξυλων, φαίνεται ότι αποτελοφν ηωντανι μαρτυρία
για τθν αρχαία γονιμότθτά τουσ.
τθ δυτικι βάςθ του λόφου τθσ Αράχοβασ περνάμε ςτθν αριςτερι πλευρά
του δρόμου. Ακριβϊσ πριν, ζνασ μικρόσ χείμαρροσ διαςχίηει τθ βάςθ ενόσ
μνθμείου, προφανϊσ ταφικοφ χαρακτιρα, φτιαγμζνου από ςυμπαγι ελλθνικι
τοιχοποιία, ίςωσ θ εςωτερικι επζνδυςθ ενόσ τφμβου. ε μικρι απόςταςθ προσ
τθν ίδια κατεφκυνςθ πάνω ςε ζνα αςιμαντο φψωμα, βρίςκονται τα ερείπια
του τείχουσ ενόσ μικροφ ελλθνικοφ φρουρίου1.
Ο τόποσ που ζλαβε χϊρα ο κάνατοσ του Λάιου τοποκετείται ςτο ςθμείο
όπου ο δρόμοσ προσ Δίςτομο, τθν αρχαία Άμβρυςςο, και από εκεί προσ τον
Κορινκιακό Κόλπο, ςτρίβει προσ τα δεξιά, από εκεί που οδθγεί προσ τθ
Δαφλεια και τθ Κιβα. ιμερα, ονομάηεται τενι ι πφλθ του Ηεμενοφ. Μ' αυτό
το τελευταίο όνομα ονομάηεται και ζνα Χάνι ζνα ι δυο μίλια πάνω ςτθ τενι,
από τθν πλευρά των Δελφϊν, όπου ςταματιςαμε για να ξεκουραςτοφμε το
μεςθμζρι. Φαίνεται ότι ιταν κοινόσ (δρόμοσ) προσ όλθ τθ ςτενι κοιλάδα κάτω
από τθν Αράχοβα.
Σο φθμιςμζνο τρίςτρατο ι διαςταφρωςθ βρίςκεται ςτα ριηά μιασ μακριάσ
ευκείασ κατθφοριάσ, επί τθσ οποίασ είναι διαςκορπιςμζνα τα ερείπια ενόσ
τοίχου ι τοιχοποιίασ από τραχιά πζτρα που τραβάει από λόφο ςε λόφο. Πίςω
1

Πικανόν το ίδιο που ςχολιάηεται από τον Dodwell πάνω ς’ αυτό το δρόμο. Θ εικαςία,
ότι μπορεί να είναι θ Αιολίσ ι Αιολίδα, που μνθμονεφεται από τον Θρόδοτο και μόνο
ωσ κατεςτραμμζνθ από τουσ Πζρςεσ ςτθν πορεία τουσ από Δαφλεια προσ Δελφοφσ,
είναι εφλογθ, αν και θ ελλθνικι τοιχοποιία των υπαρχόντων υπολειμμάτων φανερϊνει
ζργο φςτερθσ περιόδου.
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απ’ αυτι τθν ζπαλξθ οι Ζλλθνεσ αντιςτάκθκαν επιτυχϊσ ςε μια προςπάκεια
των Σοφρκων να ειςζλκουν ςτθν κοιλάδα, κατά τθ διάρκεια του πρόςφατου
πολζμου.
Δεν μπόρεςα να ταυτοποιιςω ςτθ διαίρεςθ των δρόμων ςτον ανοικτό
χϊρο, τουσ τφμβουσ που αναφζρονται από τον Gell. Τπάρχουν, πράγματι, λίγοι
ςε αρικμό μεγάλοι ςωροί από πζτρεσ, πρωτόγονα ςωριαςμζνεσ εδϊ και εκεί,
αλλά αυτζσ - δεν ζχω αμφιβολία - είναι ςαν μερικοφσ άλλουσ τφμβουσ του Gell,
κυρίωσ μνθμεία των προςπακειϊν των εργατικϊν χωρικϊν να βελτιϊςουν τθ
γονιμότθτα των γειτονικϊν ςτενϊν λωρίδων τθσ καλλιεργιςιμθσ γθσ.
Μπορεί να είναι ανοιχτό προσ ςυηιτθςθ, το εάν το γνιςιο πνεφμα τθσ
αρχζγονθσ παράδοςθσ, θ ςυνάντθςθ ανάμεςα ςτο Λάιο και το γιο του, ζλαβε,
πράγματι, χϊρα (όπωσ περιγράφτθκε από τισ ποιθτικζσ μασ αυκεντίεσ) ςε
κάποιο τρίςτρατο ι ςταυροδρόμι.
φμφωνα με τθν πιο απλι, τθν πιο ςυνεπι και τθν πιο παραδεδεγμζνθ
εκδοχι τθσ ιςτορίασ, ο Οιδίποδασ, αφοφ ςυμβουλεφτθκε το Δελφικό Μαντείο,
ςχετικά με το μυςτιριο τθσ γζννθςισ του, τρομοκρατθμζνοσ από τουσ
χρθςμοφσ του, αποφεφγει να επιςτρζψει ςτθν Κόρινκο, τον υποτικζμενο τόπο
καταγωγισ του, και προχωρεί κατ’ ευκείαν ςτθ Βοιωτία.
το δρόμο του ςυναντά τον άγνωςτό του πατζρα Λάιο, βαςιλιά αυτισ τθσ
χϊρασ, που ταξιδεφει από τον ίδιο δρόμο προσ το Λερό (των Δελφϊν).
Θ ςφγκρουςθ ζλαβε χϊρα ςε ζνα ςθμείο του δρόμου, τόςο ςτενό, που δεν
επζτρεπε ςτο άρμα του Βαςιλιά να περάςει, παρά μόνο εάν το πόδι του
ταξιδιϊτθ υποχωροφςε προσ πιο ανοικτό χϊρο, και ο προςβλθτικόσ τρόποσ με
τον οποίο ο κιρυκασ του Λάιου προςπάκθςε να επιβάλει το βαςιλικό δίκαιο
του μονοπατιοφ, ιταν θ αιτία του δίκαιου κανάτου του ίδιου και του κυρίου
του. Απ’ αυτό, γίνεται φανερό ότι δεν υπιρχε ανάγκθ να τοποκετθκεί θ
ςυνάντθςθ ςε ζνα ςταυροδρόμι, κακϊσ και τα δυο μζρθ ταξίδευαν κατά μικοσ
του ίδιου δρόμου.
Μάλιςτα, μια διαςταφρωςθ είναι πράγματι το μζροσ ενόσ δθμόςιου
δρόμου, που είναι το λιγότερο πικανό να ςυμβεί μια τζτοια ςφγκρουςθ, κακϊσ
εκεί γενικϊσ υπάρχει ο μεγαλφτεροσ ελεφκεροσ χϊροσ και όντωσ τζτοια είναι θ
περίπτωςθ ςτθ τενι του Ηεμενοφ.
Από εδϊ, ο Οιδίποδασ που δεν εμφανίηεται ωσ ζνασ ξεροκζφαλοσ
καβγατηισ ι αυταρχικι προςωπικότθτα, κα μποροφςε εφκολα να είχε βρει ςτθ
μια ι τθν άλλθ πλευρά, αρκετό χϊρο, τόςο που κα του επζτρεπε, χωρίσ να
κυςιάςει τθ αξιοπρζπειά του, ωσ ζνασ πεηόσ, να παραμερίςει δίπλα και να
επιςτρζψει ςτο βαςιλικό άρμα να περάςει.
Αυτζσ οι ςκζψεισ προτείνουν το ερϊτθμα, εάν το πιο αρχαίο και γνϊριμο
ελλθνικό όνομα για το ςκθνικό αυτισ τθσ περιπζτειασ, κατά λζξθ
“διαςπαςμζνθ” ι “ςχιςτι” οδόσ, οφείλει εδϊ να ερμθνευτεί ςφμφωνα με τθν
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ζννοια *ςθμαςία+, θ οποία δεν γεννά αμφιβολία ςτθν τοπικι διάλεκτο, ωσ
εκφράηουςα ζνα διαμελιςμό μερικϊν δρόμων ι εάν μπορεί, μάλλον, ςτθν
πρωταρχικι του αποδοχι, να διλωνε μια ςχιςτι οδό με τθν ζννοια ενόσ
κοίλου (βακουλωμζνου) περάςματοσ ι φυςικοφ φαραγγιοφ, κομμζνου είτε
από τθ φφςθ ι κομμζνου τεχνθτά ςε μια όχκθ ποταμοφ και τόςο ςτενοφ, όςο
υπονοεί ο μφκοσ, που ζνα άρμα και ακόμα μόλισ ζνασ πεηόσ δεν μποροφν
βολικά να περάςουν πλάι - πλάι.
Αυτι θ άποψθ, πράγματι, προτάκθκε αρχικά παρατθρϊντασ, κακϊσ
προχωροφςαμε κατά μικοσ τθσ γραμμισ του δρόμου, ανάμεςα ςτο Χάνι του
Ηεμενοφ και τθσ Δαφλειασ, αρκετζσ αξιοςθμείωτεσ τομζσ τθσ ίδιασ ακριβϊσ
(παραπάνω) περιγραφισ, και οι οποίεσ προςφζρουν ακριβϊσ το είδοσ τθσ
ςτενωποφ που αναφζρονται ςτο μφκο. Είναι ςχιςμζσ ςε μια ςκλθρι πετρϊδθ
άργιλο ι πζτρα εν είδει πουτίγκασ (κοριματα), και ακριβϊσ τόςο φαρδιά που
να προςφζρουν χϊρο για μια μόνο άμαξα, μθ αφινοντασ χϊρο οφτε για
άνκρωπο οφτε για ηϊο, χωρίσ ςθμαντικι ενόχλθςθ *φαςαρία+.
Αυτό που αναφζρει ο Παυςανίασ για τουσ τφμβουσ του Λάιου και του
ευγενοφσ του, και που είναι ορατόσ ςτον ανοικτό χϊρο τθσ Σριόδου, τείνει
μάλλον να αντικροφςει παρά να επιβεβαιϊςει τθ δθμοφιλι εξιγθςθ τθσ
περιπζτειασ.
Δεν είναι εφκολο να δεισ πωσ κάτι τόςο ςτενό, που να μθν επιτρζπει τθ
διαςταφρωςθ ενόσ άντρα και μιασ άμαξασ βολικά πλάι-πλάι, κα μποροφςε να
διακζςει χϊρο για ζναν τφμβο, που κα είχε ςίγουρα μπλοκάρει το πζραςμα
εντελϊσ. Σο μνθμείο, ωσ εκ τοφτου, του Λάιου δφςκολα κα μποροφςε ακόμα
και ςτο πνεφμα τθσ κοινισ παράδοςθσ, να είχε ανεγερκεί ςτθ κζςθ του φόνου.
Θ κζςθ που επιλζχκθκε για τον ενταφιαςμό του κα ιταν φυςικό να είναι ςε
πιο ανοιχτό χϊρο ςτθν εγγφτερθ περιοχι, και ζτςι πουκενά δεν κα ιταν πιο
ενδεδειγμζνθ κζςθ απ’ ό,τι ςτο κοντινότερο ςταυροδρόμι.
Θ φπαρξθ του τφμβου και θ μεγαλφτερθ μετζπειτα επικράτθςθ, ςτα
αργότερα χρόνια, τθσ διαφορετικισ ςθμαςίασ του αςαφοφσ όρου χιςτι οδόσ,
προκάλεςαν τθ πιο δθμοφιλι εκδοχι του μφκου.
Φτάνοντασ ςτθν κορυφι μιασ άλλθσ κορυφογραμμισ αποκτοφμε μια κζα
τθσ ακρόπολθσ τθσ αρχαίασ Δαυλίδοσ, που ορίηει τθν κοιλάδα κάτω προ τα
δεξιά. Απζναντι, προσ τα αριςτερά, ςε μια χαμθλότερθ κατθφοριά απλϊνεται
το ςφγχρονο χωριό τθσ Δαφλειασ. Πιο πζρα, εκτείνεται θ πεδιάδα του Κθφιςοφ,
ςε μια μακριά επίπεδθ λωρίδα καταπράςινου λιβαδιοφ, που ορίηεται ςε κάκε
πλευρά του από μια γραμμι βραχωδϊν λόφων, που υψϊνονται πζρα και
μακριά από τθ λίμνθ Κωπαΐδα. *…+
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