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9. A. F. STURTZENBECKER
Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Adolf Frederik Sturtzenbecker γεννικθκε ςτο κτιμα Lanna, ςτο Slitehamn
(ςτο νθςί Gotland) τθσ Σουθδίασ, τθν 24θ Νοεμβρίου του 1757. Μετά από το
ςχολείο, ςτο Visby, ςποφδαςε ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ουψάλασ και το 1776
παρουςιάηει το διδακτορικό του υπό τθν προεδρία του J. P. Sleincour. Ο τίτλοσ
τθσ διατριβισ του ιταν: «De damno et utilitate pecuniarum» («Το κακό και το
όφελοσ των αγακϊν». Τζςςερα χρόνια αργότερα, γίνεται πάςτορασ ςτθν
Επιςκοπι του Visby. Φαινόταν το μζλλον του να τον προςδιορίηει για τθν
ιςυχθ ηωι του πάςτορα ςτθν φπαικρο, όταν μια ριηοςπαςτικι αλλαγι ιρκε να
διαταράξει τθ ροι τθσ ηωισ του.
Ο πάςτορασ τθσ Σουθδικισ Αποςτολισ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, C. P.
Blomberg, ηιτθςε να γυρίςει ςτθν χϊρα του, όταν ο φίλοσ του, ο διάςθμοσ
ανατολιςτισ J. J. Bjornstahl, πζκανε ςτθ Κεςςαλονίκθ, κατά τθ διάρκεια ενόσ
ταξιδιοφ του για μελζτεσ ςτθ Κεςςαλία. Ο αρχιεπίςκοποσ C. J. Menander
πρότεινε τότε ςτον νεαρό Sturtzenbecker να διαδεχτεί τον Blomberg.
Ο Sturtzenbecker δζχτθκε με χαρά τθν πρόταςθ που κα του επζτρεπε να
φφγει για το εξωτερικό και να ςυμπλθρϊςει τισ γνϊςεισ του ςτισ ανατολικζσ
γλϊςςεσ. Φεφγει απ’ τθ Στοκχόλμθ τθν 17θ Λουνίου του 1780 και φτάνει τθν 18θ
Νοεμβρίου ςτθν πρωτεφουςα τθσ Τουρκίασ. Ραράλλθλα με τα κακικοντά του,
που δεν τον απαςχολοφςαν πολφ, ο Sturtzenbecker, ςπουδάηει τα Τουρκικά,
τα Αραβικά και τα Ρερςικά και φαίνεται ότι απζκτθςε ςοβαρζσ γνϊςεισ ς’
αυτζσ τισ γλϊςςεσ. Ο αρικμόσ των ενοριτϊν του λιγόςτευε και θ παρουςία του
ςτθν Κωνςταντινοφπολθ δεν ιταν απολφτωσ αναγκαία.
Ο Sturtzenbecker ηιτθςε από τον υπουργό G. J. Heidenstam, που
αντιπροςϊπευε τθ Σουθδία ςτθν Οκωμανικι Αυλι, τθν άδεια να κάνει ζνα
ταξίδι ςτθν Ανατολι. Του δόκθκε θ άδεια. Πμωσ, ικελε πρϊτα να επιςκεφκεί
τθν Ελλάδα, γιατί θ δφςτυχθ περιπζτεια του Bjornstahl είχε κάνει διάςθμθ τθ
χϊρα που για τουσ Σουθδοφσ, εκείνθ τθν εποχι, ιταν μια «άγνωςτθ γθ»,
γνωςτι μόνο από τισ περιγραφζσ των ξζνων.
Ο Sturtzenbecker ζφυγε από τθν Κωνςταντινοφπολθ τθν 5θ Φεβρουαρίου
του 1784, μ’ ζνα βενετςιάνικο πλοίο. Ζφταςε ςτθ Κεςςαλονίκθ, όπου ζμεινε
δυο εβδομάδεσ, επιςκεπτόμενοσ τα μνθμεία και κάνοντασ τισ τελευταίεσ
ετοιμαςίεσ για το ταξίδι του ςτθν ενδοχϊρα. Από τθν Κωνςταντινοφπολθ, ιταν
ιδθ εφοδιαςμζνοσ με φιρμάνι και ςυςτατικζσ επιςτολζσ. Είχε πάρει μαηί του
τα απαραίτθτα τοπογραφικά βιβλία.
Στο ζργο του A.F. Buching: «Neue Erdeschreibung» είχε βρει το γενικό
προςανατολιςμό που του ιταν αναγκαίοσ. Μάλλον είναι το ταξίδι του
Bjornstahl, του οποίου το πζμπτο μζροσ είχε δθμοςιευτεί το 1783, από το
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οποίο δανείςτθκε τισ γνϊςεισ του για τθ Κεςςαλία. Για τθν Κεντρικι Ελλάδα,
ςίγουρα αναφζρκθκε ςτο ζργο του Richard Pococke: «Description of the East
and some other countries». Είναι κυρίωσ τότε που ταξίδευε ςτθν κοιλάδα του
Σπερχειοφ, που ο Sturtzenbecker εξζφερε διαφορετικζσ ιδζεσ απ’ εκείνεσ του
Pococke.
Μετά που πζραςε ςτθν Οίτθ, μελετά ςοβαρά τθν Ρεριιγθςθ του Ραυςανία
ςε ό,τι αφορά τθν αρχαιότθτα και τισ περιγραφζσ του Spon και Wheler για τθ
ςφγχρονθ εποχι. Ντυμζνοσ ςαν Τοφρκοσ, ο Sturtzenbecker αφινει τθ
Κεςςαλονίκθ τθν 11θ Μαρτίου. Διαςχίηει τθ Μακεδονία περνϊντασ από τθ
Βζροια και τθν Κατερίνθ, ςυνεχίηει από τθν κοιλάδα των Τεμπϊν μζχρι Λάριςα.
Ραντοφ παίρνει ςθμειϊςεισ με μεγάλο ηιλο αλλά, προπάντων, είναι οι
βιβλιοκικεσ των Μοναςτθριϊν που τραβάνε τθν προςοχι του.
Στο Λιτόχωρο, ςτουσ πρόποδεσ του Ολφμπου, εκεί που ο Bjornstahl
αρρϊςτθςε, δεν μζνει παρά μόνο λίγο. Θ πόλθ τθσ Λάριςασ είναι ςχεδόν
αποκλειςτικά τουρκικι. Δεν του προςφζρει μεγάλο ενδιαφζρον και μετά από
μια μζρα, τθν 26θ Μαρτίου, εξακολουκεί το δρόμο του προσ τα δυτικά. Στα
Τρίκαλα ςυναντάει τον αρχιεπίςκοπο Αμβρόςιο, πολυμακι, που τον εκτίμθςε
πολφ ο Bjornstahl και για τον οποίο ο Sturtzenbecker γράφει: «Κατά τθ γνϊμθ
μου, είναι ο πιο πολυμακισ Ζλλθνασ τθσ Ανατολισ».
Από τθν 29θ Μαρτίου ζωσ τθν 5θ Απριλίου ερευνά τισ βιβλιοκικεσ των
γνωςτϊν μοναςτθριϊν των Μετεϊρων. Σε μερικζσ Μονζσ καταγράφει,
περιλθπτικά, τισ ςυλλογζσ και ςε μια απ’ αυτζσ μπόρεςε να αποκτιςει και
χειρόγραφα: Ζνα (1) τθσ Καινισ Διακικθσ, ζνα (1) των τεςςάρων Ευαγγελιςτϊν
και ζνα (1) των Ψαλμϊν. Αφιερϊνει μια εβδομάδα ςτθ βιβλιοκικθ τθσ Μονισ
του Δουςίκου κοντά ςτθν Ρόρτα Τρικάλων, κι ζπειτα τθν 14θ Απριλίου πθγαίνει
ςτα Τρίκαλα.
Ρζντε μζρεσ αργότερα, επιχειρεί το δφςκολο ταξίδι των Λωαννίνων,
περνϊντασ από τθν Ρίνδο. Από τα Λωάννινα, πθγαίνει ςτθν Άρτα και ςτθν
Ρρζβεηα, φςτερα κατευκφνεται ανατολικά. Χωρίσ να ξαναπεράςει από τα
Λωάννινα, φτάνει ςτο Μζτςοβο και ςυνεχίηει, νότια τθσ Καλαμπάκασ και των
Τρικάλων, μζχρι τθν Καρδίτςα. Εκεί κάποιοι Τοφρκοι ςτρατιϊτεσ τον
ςυλλαμβάνουν, τον πάνε ςτον Καδι, αλλά ελευκερϊνεται αμζςωσ και φτάνει
ςτα αςιμαντα Φάρςαλα.
Ρερνϊντασ από το Δομοκό, φτάνει ςτθ Λαμία, τθν 16 θ Μαΐου. Τρεισ μζρεσ
μετά βρίςκεται ςτισ Κερμοπφλεσ όπου αςχολείται, εντατικά, με τθν
τοπογραφία τθσ περιοχισ. Ζπειτα, ανεβαίνει ςτθν Οίτθ και ακολουκεί τθν
κοιλάδα του Κθφιςοφ μζχρι τθ Λιβαδειά που για ζνα μικρό διάςτθμα κα γίνει
το «ςτρατθγείο του». Τθν 27θ Μαΐου μελετά επιγραφζσ. Δυο μζρεσ αργότερα
είναι ζτοιμοσ για μια καινοφργια πορεία, που κα τον οδθγιςει ςτον Πςιο
Λουκά, ςτουσ Δελφοφσ και ςτθν Άμφιςςα. Τθν 7θ Λουνίου επιςτρζφει ςτθ
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Λιβαδειά. Θ αρρϊςτια τον εμποδίηει να ςυνεχίςει, και πεκαίνει ςτθν Λιβαδειά
τθν 14θ Λουνίου του 1784. Το θμερολόγιο του άτυχου ταξιδιϊτθ βρίςκεται
ςιμερα ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ουψάλασ. Το είχε περιςϊςει μετά το κάνατό
του περιθγθτι, ο άρχοντασ τθσ Λιβαδειάσ Σπυρίδων Στάμου.
Οι δυο Σουθδοί Bjornstahl και Sturtzenbecker ξεχωρίηουν ανάμεςα ςε
όλουσ τουσ ξζνουσ, που περιθγικθκαν τθν Ελλάδα κατά το ΛΘϋ αιϊνα, όχι μόνο
γιατί άφθςαν τθν φςτατθ πνοι τουσ ς’ αυτόν τον τόπο, αλλά κυρίωσ για το
ερευνθτικό πάκοσ, τθν απροκατάλθπτθ ςτάςθ απζναντι ςτουσ Ζλλθνεσ και το
υψθλό ικοσ τουσ.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι και δυο άλλοι Σουθδοί, προθγοφμενοι των
Bjornstahl και Sturtzenbecker, ςυγκεκριμζνα οι Michael Olofson Eneman και
Fredrik Hasselquist πζκαναν κατά το χρόνο του ταξιδιοφ τουσ ςτθν Ελλάδα.
Σχόλια
Ο Sturtzenbecker φτάνει ςτθν Αράχοβα ςτισ 3 Λουνίου του 1784 και
διανυκτερεφει. Ζχει λοιπόν όλο τον απαραίτθτο χρόνο να δει και να μάκει για
το χωριό, γι' αυτό και οι πλθροφορίεσ του είναι ςθμαντικζσ. Ζτςι, μακαίνουμε
για τθν Αράχοβα ότι :
1) Είχε διακόςια πενιντα (250) ςπίτια (άρα κατά τθν εκτίμθςι μασ περίπου
250 * 5 = 1.250 κατοίκουσ).
2) Οι κάτοικοι ιςαν όλοι Ζλλθνεσ.
3) Δεν υπιρχαν οφτε Αρβανίτεσ κάτοικοι οφτε Τοφρκοσ διοικθτισ, όπωσ ςτα
χρόνια του Wheler.
4) Είχε τριάντα τζςςερισ (34) εκκλθςίεσ μικρζσ και μεγάλεσ (εννοείται ότι
ςυμπεριλαμβάνονταν και τα ξωκκλιςια), με κυριότερθ από όλεσ αυτζσ τθν
εκκλθςία τθσ Ραναγίασ.
5) Δεν υπιρχαν πια τα αρχαία κραφςματα, που είχαν εντοπίςει οι Spon και
Wheler, ςτθν εκκλθςία του Αϊ-Γιϊργθ.
6) Στθν εκκλθςία του Αϊ-Νικόλα είδε ενςωματωμζνεσ μεγάλεσ πζτρεσ που
προζρχονταν από αρχαία μνθμεία.
Πταν ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ τθν 4θ Λουνίου, διανυκτζρευςε επίςθσ και εκεί
μια βραδιά. Αφοφ περιεργάςτθκε το χωριό και τον ευρφτερο αρχαιολογικό
χϊρο, ανζβθκε ςτον Ραρναςςό μζχρι και τθν πθγι Δροςενίγκο (Τριηινίκο)
αναηθτϊντασ το Κωρφκιον Άντρον, όπωσ και οι προθγοφμενοί του περιθγθτζσ.
Δεν μπόρεςε όμωσ να εντοπίςει το ςπιλαιο αυτό. Εντφπωςθ κάνει το γεγονόσ
ότι ο Δελφιϊτθσ ςυνοδόσ του αγνοοφςε παντελϊσ τθν φπαρξθ μεγάλου
ςπθλαίου ςτον Ραρναςςό, πράγμα που αποδεικνφει ότι το Κωρφκιον Άντρον
(Σαρανταφλι για τουσ ντόπιουσ) ανικε από πολφ παλιά ςτθ δικαιοδοςία των
Αραχοβιτϊν.
Στθν περιιγθςι του ςτουσ Δελφοφσ είχε ωσ οδθγοφσ τισ αναφορζσ τόςο του
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Ραυςανία όςο και των Spon, Wheler και Chandler. Ραρόλα αυτά δεν μπόρεςε
να ζχει ξεκάκαρθ κζςθ για διάφορεσ αρχαίεσ τοποκεςίεσ. Σίγουρα ζκανε πολφ
πιο ςυςτθματικι δουλειά ςε ςχζςθ με τουσ προθγοφμενουσ επιςκζπτεσ,
αναφορικά με τθν ανίχνευςθ και καταγραφι αρχαίων επιγραφϊν.
Ωσ ιερζασ, ιταν ιδιαίτερα αυςτθρόσ κριτισ του Μοναςτθριοφ “Ραναγίασ”
των Δελφϊν και των εκεί μοναχϊν. Δεν διςτάηει να αποκαλζςει το Μοναςτιρι
αυτό άκλιο για τθν κατάςταςι του, και τουσ εκεί μοναχοφσ αγράμματουσ, που
το μόνο που ξζρουν είναι να τρϊνε, να πίνουν, να κοιμοφνται, να κάνουν το
ςταυρό τουσ και να μουρμουρίηουν προςευχζσ.
Για το χωρίο Καςτρί (Δελφοφσ) δίνει τισ πλθροφορίεσ ότι:
1)Μοιάηει εγκαταλελειμμζνο, ζχει μόνο τριάντα (30) ςπίτια και όχι
διακόςια, που ανζφερε κάποτε ο Wheler, και υπάρχουν πολλά ερείπια
ςπιτιϊν.
2)Ζχει πζντε εκκλθςίεσ και ζνα τηαμί.
3)Δεν παράγει κραςί και καπνό παρά μόνο λίγο βαμβάκι, το απαραίτθτο
λάδι και ςιτάρι.
4)Ο Τοφρκοσ αφζντθσ του χωριοφ είναι φιλόξενοσ και μάλιςτα
εξαδάκτυλοσ!
Μασ προβλθματίηει θ πλθροφορία του Sturzenbecker για τθ δυςμενι
κατάςταςθ του χωριοφ των Δελφϊν ςε ςχζςθ με εκείνθ ςτα χρόνια τθσ άφιξθσ
του περιθγθτι Wheler. Ροιοι να ιταν άραγε οι λόγοι παρακμισ του χωριοφ;
Μςωσ κάποιοσ ιςχυρόσ ςειςμόσ που κα γκρζμιςε τα ςπίτια και πικανόν να είχε
πολλά κφματα, δεν αποκλείονται όμωσ και οι καταςτροφζσ από τουσ
Τοφρκουσ.
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Les Recherches de A. F. Sturtzenbecker a Delphes et dans les environs,
en 1784”, Cristian Callmer, 1948.
Ο Sturtzenbecker φεφγει από τθν Λιβαδειά τθν 29θ Μαΐου. Τθν ίδια μζρα
φτάνει ςτο Δίςτομο, όπου παρίςταται ειδικά ς’ ζνα ελλθνικό γάμο. Δυο μζρεσ
αργότερα πθγαίνει μζχρι το ενδιαφζρον Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά και το
μελετά λεπτομερϊσ. Από εκεί, επιςτρζφει ςτο Δίςτομο κι ζπειτα ςυνεχίηει ωσ
τθν Αράχοβα, χωριό που βρίςκεται ανατολικά των Δελφϊν. Και τϊρα,
αφινουμε το λόγο ςτον Sturtzenbecker.
*…+ «Αυτό το χωριό είναι ςθμαντικό και περιλαμβάνει 250 ςπίτια όλα
κατοικθμζνα από Ζλλθνεσ. Κανζνασ Τοφρκοσ δεν διοικεί πια εδϊ, όπωσ τθν
εποχι του Wheler, και οι Αλβανοί δεν μποροφν πια να μζνουν ςτθν περιοχι.
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Τουσ κεωροφν ξζνουσ ς’ όλθ τθ χϊρα από το ζτοσ 1780, όταν ςφάχτθκε
μεγάλοσ αρικμόσ και εκδιϊχτθκαν από το Μοριά1.
To χωριό είναι χτιςμζνο ςτθν πλαγιά τθσ Λιάκουρασ, ςε αρκετά μεγάλο
υψόμετρο με αποτζλεςμα ο χειμϊνασ να είναι ςκλθρόσ και θ ατμόςφαιρα
ςυνεχϊσ ψυχρι. Υπάρχουν 34 εκκλθςίεσ μεγάλεσ και μικρζσ, των οποίων θ
κφρια είναι θ Ραναγία. Άδικα προςπακοφςα να βρω ςτο χωριό ίχνθ από
αρχαιότθτα, ειδικά τουσ μαρμαρζνιουσ ςτφλουσ και τα κιονόκρανα
Κορινκιακοφ τφπου, που είχε βρει ο Wheler.
Με διαβεβαίωςαν ότι δεν υπιρχαν ςε καμία εκκλθςία. Ο Wheler
απζκρουςε τον κφριο Spon που ιςχυριηόταν ότι εδϊ ιταν θ κζςθ τθσ
Αμβρφςςου. Αυτό που ενιςχφει τθ κεωρία του Wheler είναι ότι, αφενόσ θ
τοποκεςία του χωριοφ ςε μια πλαγιά κάνει αδφνατθ τθν φπαρξθ ενόσ Κάςτρου,
πράγμα που πίςτευαν πριν με βάςθ τισ διαβεβαιϊςεισ του Ραυςανία που λζει
ότι θ απόςταςθ ανάμεςα ςτθν Άμβρυςςο και τθν Στείριδα ιταν 60 ςτάδια,
αφετζρου το γεγονόσ ότι θ Άμβρυςςοσ δεν αναφζρεται ςτο δρόμο που
πθγαίνει από τθ Βοιωτία ςτουσ Δελφοφσ και ςτθ Φωκίδα, αλλά μόνο ς’ εκείνο
που από τθ Χαιρϊνεια πάει ζωσ τθ Δαφλεια. Αλλά ο Wheler μάλλον μάντευε
ςωςτά, όταν πίςτευε ότι θ πόλθ Κυπάριςςοσ βριςκόταν εδϊ ι ςτθ γφρω
περιοχι, διότι ο Πμθροσ μιλάει ζτςι για το μζροσ αυτό: «Οἱ Κυπάρισσον
ἒχον…».

Ωςτόςο, αυτό το ςθμείο ζχει τόςο λίγθ ςθμαςία για τθν ιςτορία τθσ
αρχαιότθτασ, που δεν αξίηει να ψάξουμε για να μάκουμε, εάν θ Αράχοβα είναι
θ αρχαία Κυπάριςςοσ, αφοφ μάλιςτα δεν μποροφμε να εκφζρουμε καμία
γνϊμθ με ςιγουριά. Ξζρουμε όμωσ ότι δεν υπάρχει κανζνα κυπαρίςςι εδϊ,
οφτε ςτθ γφρω περιοχι.
Ζμεινα ςτο ςπίτι του αρχθγοφ (Δθμάρχου) του χωριοφ, ζχοντασ μαηί μου
ςυςτατικζσ επιςτολζσ από τον κφριο Σπυριδάκθ από τθ Λιβαδειά. Το χωριό
παράγει ζνα εξαιρετικό κραςί και ςε μια εκκλθςία, τον Άγιο Νικόλαο - όνομα
κοινό ςε αρκετζσ εκκλθςίεσ εδϊ - βλζπουμε κάποιεσ μεγάλεσ πζτρεσ,
αναμνιςεισ των αρχαίων μνθμείων.
Νωρίσ το επόμενο πρωί, τθν 4θ Λουνίου, ζφυγα με το άλογο, ςυνοδευόμενοσ
από τζςςερισ οπλιςμζνουσ άνδρεσ, που ζπρεπε να με οδθγιςουν ςτο χωριό
Καςτρί, το οποίο υποκζτουμε ότι είναι οι αρχαίοι Δελφοί, κάποτε θ πιο
ςθμαντικι και θ πιο διάςθμθ πόλθ τθσ Φωκίδασ.
Ιταν μια πόλθ τθσ οποίασ θ ςυγκρότθςθ χρονολογείται ςτουσ αρχαιοτάτουσ
χρόνουσ που χάνονται μζςα ςτο ςκοτάδι και ςτουσ μφκουσ, διαπερνϊντασ τουσ
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Το 1779 ο Σουλτάνοσ ζδωςε τθ διαταγι να επιβάλει τθν τάξθ ςτθν Ρελοπόννθςο ςτον
Καπετάν Χαςάν Ραςά, που νίκθςε τουσ Αλβανοφσ ςτθν Τρίπολθ. (G. FINLAY, «A History
of Greece, 5, 1877, p 264-265 ».
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αιϊνεσ, και των οποίων Δελφϊν θ δφναμθ εμψυχϊνει όλθ τθν ιςτορία τθσ
αρχαίασ Ελλάδασ, ωσ μια πρόωρθ διάκριςθ τθσ εκτίμθςθσ, που τθν περιζβαλε».
Φςτερα ακολουκεί μια μεγάλθ περίλθψθ τθσ περιγραφισ των Δελφϊν του
Ραυςανία. Ο Sturtzenbecker εμπνζεται από τθν ανάλογθ περίλθψθ του
Chandler, αλλά δίνει περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. Ρροςκζτει μερικζσ
ςθμειϊςεισ για τθν ιςτορία των Δελφϊν, πικανόν παρμζνεσ από τον Chandler.
Άλλεσ λεπτομζρειεσ όμωσ τισ βρικε μάλλον ςε κάποιο βιβλίο ιςτορίασ τθσ
αρχαιότθτασ. Δεν κζλουμε να εμβακφνουμε ςτο πρόβλθμα των πθγϊν.
Καλφτερα να ακοφςουμε τον Sturtzenbecker να μασ διθγθκεί τι είδε ςτουσ
Δελφοφσ.
« Οι Δελφοί δεν ζχουν πια τίποτα από τθν παλιά τουσ αίγλθ. Ζχαςαν ζωσ και
το όνομά τουσ. Ράνω ςτα ερείπια αυτισ τθσ πόλθσ, τόςο υπεριφανθσ κάποτε,
υψϊνεται ςιμερα ζνα μικρό χωριό που αποτελείται από περίπου 30 ςπίτια
κατοικθμζνα από Ζλλθνεσ υποταγμζνουσ ςτισ διαταγζσ του Μουςταφά
Μπαφά, ςπαχι που κατζχει το χωριό ωσ τιμαριοφχοσ.
Το χωριό ονομάηεται τϊρα «Καςτρί» και περιζχει ζνα μικρό και άκλιο
Μοναςτιρι που λζγεται «Ραναγία». Ράντωσ, τα ερείπια καταδεικνφουν το
περαςμζνο μεγαλείο τθσ πόλθσ και το κφροσ τθσ. Κα τα περιγράψω με τθ ςειρά
κατά τθν οποία παρουςιάηονται, όταν προχωράμε από ανατολικά προσ τα
δυτικά και κα βαςιςτϊ ςτθν περιγραφι του Ραυςανία. Σε μια και μιςι ϊρα
διαδρομισ από τθν Αράχοβα, ςτθν ζςχατθ άκρθ τθσ πλαγιάσ του Ραρναςςοφ λζγεται ακόμα και Λιάκουρα - ανακαλφψαμε χωρίσ δυςκολία τα υπολείμματα
τθσ καταςτραμμζνθσ πόλθσ.
Ζχω ιδθ πει ότι ο δρόμοσ που περνάει από τθν Αράχοβα δεν είναι αυτόσ
που ονομαηόταν παλιά «Σχιςτι», ο οποίοσ περνϊντασ πιο κάτω, οδθγεί από τθ
Λιβαδειά ωσ τα Σάλωνα. Δεν χρειάςτθκε να ψάξω τουσ τζςςερισ (4) ναοφσ που
αναφζρει ο Ραυςανίασ, οφτε τον τάφο του Φφλακου, που ιταν κοντά ςτο ναό
τθσ Ακθνάσ Ρροναίασ, παρ’ όλο που ο Chandler τον μπερδεφει μ’ ζνα
τετράγωνο κτιριο που παρατιρθςα, γιατί βριςκόταν ς’ ζνα τζταρτο με τα
πόδια από τθν Καςταλία Ρθγι, αντίκετα με τα λεγόμενα του Ραυςανία. Ιταν
φτιαγμζνο από αρκετά μεγάλεσ πζτρεσ και οι τοίχοι του ορκϊνονται ακόμα
τζςςερισ πιχεισ πάνω από το ζδαφοσ. Επί πλζον είχε μια πφλθ και θ
οικοδόμθςι του ιταν του είδουσ που ονομάηεται «incertum», χοντροκομμζνθ
και χωρίσ διακόςμθςθ.
Κοντά ςτθν πφλθ βρίςκονταν δυο ςαρκοφάγοι - πζτρινα φζρετρα - με
πλάτοσ μια και μιςι πιχθ, μικοσ τζςςερισ πιχεσ και φψοσ μία, αλλά και οι δυο
ιταν ςπαςμζνεσ ςε μια άκρθ τουσ. Ολόγυρα, και κυρίωσ κάτω από τθν πλαγιά,
το ζδαφοσ ιταν ςκεπαςμζνο από μεγάλθ ποςότθτα λικαριϊν, που πικανόν
είχαν χρθςιμεφςει ςτο χτίςιμο τοίχων και ςε πολλά ςθμεία βλζπαμε ςτθ γθ
κεμζλια ςπιτιϊν ι τοίχων.
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Ο Ραρναςςόσ, θ πλαγιά του οποίου ιταν κάποτε απότομθ και ςκεπαςμζνθ
από χϊμα - πολφ πιο πάνω από αυτόν τον υψωμζνο δρόμο - ζφτανε επίςθσ
μζχρι το δρόμο, ζωσ ζνα κάκετο βράχο που ςχθματίηει το ανατολικό μζροσ τθσ
κορυφισ, που άλλοτε ονομαηόταν Υάμπεια. Ακριβϊσ δίπλα ςτο δρόμο,
μποροφςαμε να διακρίνουμε κοιλϊματα, λαξευμζνα όχι για αγάλματα, αλλά
μάλλον για τθν εναπόκεςθ νεκρϊν. Ππωσ λζει ο Chandler, προφανϊσ ςτουσ
Δελφοφσ να ενταφίαηαν τουσ νεκροφσ ορκίωσ (και είδα πολλά παρόμοια
κοιλϊματα ςτο βουνό κοντά ςτθ Λιβαδειά), όμωσ, για τζτοια ανάγκθ, τα
κοιλϊματα αυτά δεν ιταν αρκετά ψθλά. Ρροσ τοφτο, μάλλον,
χρθςιμοποιοφςαν κάποιεσ ςπθλιζσ βακιά λαξευμζνεσ μζςα ςτο βράχο που τισ
βλζπουμε ακόμα. Αλλά ο μεγάλοσ αρικμόσ των μακρόςτενων κοιλωμάτων με
βάκοσ λιγότερο από μιςό πιχθ, μ’ ζκανε να ςκεφτϊ ότι ς’ αυτό το μζροσ
ζπρεπε να βρίςκονται, ςτθριηόμενοι πάνω ςτο βουνό, οι τζςςερισ ναοί που
αναφζρει ο Ραυςανίασ, ο ζνασ δίπλα ςτον άλλο αρχίηοντασ από τα πζριξ τθσ
πόλεωσ.
Είδα ζνα ςθμείο περιτριγυριςμζνο από τζτοια κοιλϊματα, με το ζνα να
αγγίηει ςχεδόν το άλλο και αυτό μου επιβεβαίωςε τθ γνϊμθ ότι, εκεί
τουλάχιςτον, ζπρεπε να υπάρχει ζνασ ναόσ. Ιταν ακριβϊσ ςτθ μιςι διαδρομι
από το Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ ζωσ τθν Καςταλία Ρθγι. Το ςθμείο αυτό
χϊριηε από το βουνό, είχε ιςοπεδωκεί λίγο, ιταν κάκετα υπερυψωμζνο κατά
τζςςερισ (4) πιχεισ και με πλάτοσ πζντε (5) πιχεισ. Είχε όλα τα είδθ ςτολιδιϊν,
λεπτοςκαλιςμζνα, που ζμοιαηαν με τριαντάφυλλα κτλ.
Στο δρόμο που πάει από το Μοναςτιρι ζωσ το χωριό, όχι μακριά, ανατολικά
τθσ Καςταλίασ Ρθγισ, βρίςκεται ζνα ςθμείο παρόμοια ιςοπεδωμζνο, αλλά όχι
κάκετο, και με μια κλίςθ όχι προσ τα ζξω, αλλά προσ τα μζςα και πάνω ςτο
οποίο ιταν ορατόσ από παντοφ ζνασ μεγάλοσ ςταυρόσ ςκαλιςμζνοσ ςτθν
πζτρα. Ο δρόμοσ περνάει τϊρα κατά μικοσ του βουνοφ. Είναι πικανόν να μθν
ιταν ζτςι ςτθν εποχι του μεγαλείου των Δελφϊν, προπάντων εάν οι τζςςερισ
ναοί που αναφζρει ο Ραυςανίασ ιταν γαντηωμζνοι ςτθν πλευρά του βουνοφ.
Μου πιρε ζνα τζταρτο τθσ ϊρασ για να πάω απ’ αυτά τα υπολείμματα, τα
ςκαλιςμζνα ςτο βουνό και τοποκετθμζνα βόρεια και δεξιά, τεκμιρια του
παρελκόντοσ που αντιμετϊπιςαν τουσ αιϊνεσ και τθ βία των ανκρϊπων, και να
φτάςω ς’ εκείνα που νότια και αριςτερά διαςκορπίηονται ςτισ πλαγιζσ. Εκεί ο
δρόμοσ διακλαδίηεται. απ’ τθ μια πλευρά προχωρά κατά μικοσ του βουνοφ
προσ το χωριό και από τθν άλλθ ακολουκεί τθν πλαγιά, για ζνα διάςτθμα,
μζχρισ ζναν ελαιϊνα που περιτριγυρίηει το Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ.
Ακολοφκθςα το δεφτερο, με ςκοπό να τα δω όλα ςτθ ςωςτι ςειρά. Στο
Μοναςτιρι είδα αρκετοφσ μακριοφσ τοίχουσ, μεγάλεσ πζτρεσ και πολλά ίχνθ
που δθλϊνουν ότι εκεί υψωνόταν άλλοτε ζνα μεγάλο κτιριο.
Το Μοναςτιρι είναι μικρό, κατοικθμζνο από μερικοφσ καλόγερουσ τελείωσ
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αγράμματουσ. Μια γυναίκα που ςυνάντθςα εκεί, ιξερε να μου πει
περιςςότερα από τουσ καλόγερουσ που απαςχολοφνται μόνο με το να τρϊνε,
να πίνουν, να κοιμοφνται και να κάνουν το ςταυρό τουσ μουρμουρίηοντασ
προςευχζσ.
Θ εκκλθςία του Μοναςτθριοφ είναι χτιςμζνθ με πζτρεσ προερχόμενεσ από
τα ερείπια. Το εςωτερικό τθσ είναι ελλθνικοφ τφπου με αγιογραφίεσ. Ζνασ
τροφλοσ τθ ςκεπάηει και το ζδαφοσ είναι πλακοςτρωμζνο. Σε μια γωνιά τθσ,
βορειοδυτικά, βρίςκεται μια εντοιχιςμζνθ πζτρα με τθν ακόλουκθ επιγραφι,
εγγεγραμμζνθ ςε ζνα δαφνοςτζφανο:
Ο ΔΘΜΟΣ Ο ΑΚΘΝΑΛΟΣ
ΡΥΚΛΟΛΣ
Μπροςτά από τθν πόρτα τθσ Εκκλθςίασ βρίςκεται μια ςειρά από ςτφλουσ
που μόνο ζνασ είναι ατόφιοσ, ενϊ οι άλλοι είναι ςπαςμζνοι ςε δυο ι
περιςςότερα κομμάτια.
Μπροςτά φυτρϊνει ζνασ μεγάλοσ πλάτανοσ ο κορμόσ του οποίου
περιβάλλεται και ςκεπάηεται από ζναν κυκλικό τοίχο, με μια μαρμάρινθ πλάκα,
ωραία ςκαλιςμζνθ ςε ςχιμα κοχυλιοφ, ςτθν οποία διαβάηουμε:
ΑΛΑΚΛΔΑ
ΧΑΛΕ
Ο Chandler ιςχυρίςτθκε λακεμζνα ότι θ επιγραφι αυτι βριςκόταν ςτον ίδιο
τον τοίχο τθσ Εκκλθςίασ. Μου ιταν αδφνατο να βρω τθ μακροςκελι επιγραφι
που είχε δει ο Chandler, πάνω ςτο ζδαφοσ του εςωτερικοφ τθσ Εκκλθςίασ, αλλά
ςβθςμζνθ και δυςανάγνωςτθ. Επίςθσ δυςεφρετθ, εκείνθ που είδε ο Wheler,
και που αντζγραψε:
ΔΕΛΦΩΝ ΡΟΛΕΩΣ ΑΡΕΛΕΥΚΕΟΥ
Στο παράκυρο του ιεροφ, βρικα καλοςκαλιςμζνθ:
ΧΘΣΤΟΣ ΡΩΤΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΣ ΛΑΛΣΣΑΛΟΣ ΡΕΛΑΣΓΛΩΤΘΣ ΕΤΩΝ ΛΘ
και κάτω ΘΩΣ, ςτθν ίδια πζτρα. Υπιρχε, επίςθσ, κάτω από τθν είςοδο τισ
Εκκλθςίασ ζνασ ςκαλιςμζνοσ ςταυρόσ πάνω ςε μια μεγάλθ πζτρα, αλλά
χρονολογείται από τθν εποχι του Μοναςτθριοφ κι όχι από εκείνθ των Δελφϊν.
Ο Wheler και ο Chandler πίςτευαν ότι το Μοναςτιρι βρίςκεται ςτθν
τοποκεςία του Γυμναςτθρίου, που αναφζρει ο Ραυςανίασ, διότι από εκεί
κατεβαίνοντασ τθν πλαγιά προσ τα νότια, βρίςκουμε αριςτερά, περίπου τρία
ςτάδια πιο κάτω, το ποτάμι Ρλειςτό, (που τϊρα ονομάηεται Ηάλιςκα), ςτο
οποίο χφνεται το ρυάκι που πζραςα ανατολικά τθσ Αράχοβασ. Και τα δυο
κατεβαίνουν προσ τον κόλπο των Σαλϊνων ι όρμο τθσ Κρίςςασ, ακριβϊσ όπωσ
το λζει ο Ραυςανίασ. Κατά μικοσ τθσ ροισ του, το ρυάκι πλαιςιϊνεται από
πολλζσ ελιζσ, που χαίρεςαι να τισ βλζπεισ.
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Βοςκι ποιμνίων ανάμεςα ςτα ερείπια των Δελφϊν.

Αλλά αυτό, που περιςςότερο απ’ όλα ερζκιςε τθν περιζργεια των
ταξιδιωτϊν μασ, είναι ότι ο Ραυςανίασ τοποκετεί τθν Καςταλία Ρθγι δεξιά,
ενϊ ο Wheler κζλει οπωςδιποτε να είναι αριςτερά. Πμωσ, όταν ανεβαίνουμε
με τον τωρινό δρόμο προσ βορρά, είναι δεξιά. Αλλά ςτθν πλαγιά που βρίςκεται
δυτικά απ’ τθν Καςταλία Ρθγι, δεν αποκλείεται να περνοφςε κάποτε ζνασ
δρόμοσ από κει, κόβοντασ, για να φτάςει κανείσ κατευκείαν ςτο ναό του
Απόλλωνα, αντί για τθν παράκαμψθ που κάνουμε ςιμερα για να πάμε ςτθν
Ρθγι. Επιπλζον, θ Καςταλία Ρθγι δεν ιταν το υδάτινο ρεφμα που είναι τϊρα,
αλλά μια πραγματικι βρφςθ και όποιοσ και να είναι ο δρόμοσ που παίρνουμε
για να πάμε ςτο χωριό, βρίςκεται πάντα δεξιά, παρόλο που θ τωρινι διαδρομι
κάνει μια τζτοια ςτροφι, που αφινει πρϊτα το ρεφμα αριςτερά, εκτόσ από τθν
πθγι που είναι κάτω από το βουνό.
Θ πθγι αυτι ζχει τϊρα το όνομα «Αγία» και ζνα μικρό παρεκκλιςι
αφιερωμζνο ςτον Άγιο Λωάννθ το Βαπτιςτι, χτίςτθκε πάνω ςε πλάτωμα, ςτθν
πλευρά του βουνοφ.
Σ’ αυτιν τθ βρφςθ, αναγνωρίηουμε χωρίσ κόπο, τθν Καςταλία Ρθγι, που
τόςεσ φορζσ ςτθν αρχαιότθτα είχε εμπνεφςει τουσ ποιθτζσ, και όπου θ Ρυκία
ζλουηε το ςϊμα και τα μαλλιά τθσ, πριν κακίςει ςτο τρίποδο για να προφζρει
τισ απαντιςεισ του Κεοφ Απόλλωνα, λόγια που τα ςυγκζντρωναν οι προφιτεσ,
για να τα κάνουν εξάμετρα.
Το χειμϊνα, το νερό τθσ βρφςθσ κατεβαίνει τισ πλαγιζσ του Ραρναςςοφ από
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ζναν κάκετο γκρεμό, ανάμεςα ςτθν Υάμπεια και ζνα άλλο βράχο του ίδιου
φψουσ, αλλά που δεν ξζρουμε τ’ όνομά του.
Αυτζσ οι δυο κορυφζσ είναι, κεωρεί ο Wheler και μετά από αυτόν ο
Chandler, θ αφορμι για το ψευδϊνυμο “Δικόρυφοσ” του βουνοφ Ραρναςςόσ.
Δεν ζχω κανζνα λόγο να φζρω αντίρρθςθ ς’ αυτό, αλλά, όταν λζνε ότι από τουσ
Δελφοφσ ο Ραρναςςόσ φαίνεται να καταλιγει ςε δυο κορυφζσ, πθγαίνουν
κόντρα ςτθν αλικεια. Γιατί από κει βλζπουμε τρεισ κορυφζσ του ιδίου φψουσ.
Ριςτεφω ότι το ψευδϊνυμο “Δικόρυφοσ” προζρχεται από το γεγονόσ ότι,
αυτό το ψθλό βουνό ζχει ςτ’ αλικεια δυο κορυφζσ ψθλότερεσ απ’ τισ άλλεσ,
αλλά καμία δεν είναι ορατι από τουσ Δελφοφσ. Ο βράχοσ που δεςπόηει πάνω
από τουσ Δελφοφσ και ο βράχοσ Υάμπεια είναι πολφ χαμθλότεροι από
αρκετοφσ άλλουσ βράχουσ, όμωσ φαίνονται ψθλοί, γιατί τουσ βλζπουμε ςχεδόν
κάκετα, από τισ υπϊρειεσ του βουνοφ, όπου βρίςκονται οι Δελφοί.
Το ανϊτατο ςθμείο του Ραρναςςοφ λζγεται Λιάκουρα και δάνειςε το όνομά
του ς’ όλο το βουνό. Βρίςκεται ανατολικά, ςχεδόν απζναντι από τθν Αράχοβα,
όπωσ το δείχνει το ςχζδιο του Wheler. Θ άλλθ κορυφι βρίςκεται βορειοδυτικά,
απζναντι απ’ το χωριό Δαδί, για το οποίο ζχουμε ιδθ μιλιςει. Διότι πράγματι ο
Ραρναςςόσ είναι ζνα βουνό που για να το περπατιςουμε γφρω-γφρω, κζλουμε
περίπου 30 ϊρεσ. Βλζπουμε καλφτερα τισ κορυφζσ, όταν κατεβαίνουμε απ’ το
βορρά, κοντά ςτο Ηθτοφνι (και ατενίηουμε) προσ τθν πεδιάδα που απλϊνεται
ςτο ενδιάμεςο διάςτθμα, όπωσ το δείξαμε ιδθ μ’ ζνα ςχζδιο. Αλλά κα
ξαναμιλιςουμε για το βουνό αργότερα.
Τϊρα, με τθν ξθραςία του καλοκαιριοφ, δεν κατεβαίνει νερό από το βουνό
ςτθν Καςταλία Ρθγι. Και κα αποκροφςω πάλι τθ γνϊμθ του Wheler ςφμφωνα
με τον οποίο, ο Ραρναςςόσ είναι το ψθλότερο βουνό τθσ Ελλάδασ, κακϊσ και
του Chandler, που ιςχυρίηεται πωσ τον είδε ςκεπαςμζνο με χιόνι τον Λοφλιο
μινα, γιατί εγϊ, τζλοσ Μαΐου, δεν βρικα οφτε ίχνοσ χιονιοφ εκτόσ από κάτι
υπολείμματα ςτθν κορυφι τθσ Λιάκουρασ, ςτο βάκοσ ενόσ γκρεμοφ με βορινό
προςανατολιςμό και ανιλιαγο.
Ρρζπει να είναι πολφ ευχάριςτο να βλζπει κανείσ το νερό να κυλά ςτθν
πλαγιά ενόσ τόςο απόκρθμνου βράχου, αλλά θ ξθραςία μου ςτζρθςε αυτι τθν
ευχαρίςτθςθ. Το νερό τθσ πθγισ φαίνεται να ζρχεται από το εςωτερικό του
βουνοφ. Είναι άφκονο και αρκετά κρφο, πόςιμο, και κα πρζπει μάλλον να είναι
πολφ ευχάριςτο να κάνει κανείσ μπάνιο εδϊ το καλοκαίρι, όταν ζχει ηζςτθ. Οι
κορυφζσ είναι από λευκό μάρμαρο.
Μπόρεςα να το διαπιςτϊςω καλφτερα, όταν ςκαρφάλωςα με κάποιεσ
δυςκολίεσ και κάποιουσ κινδφνουσ προχωρϊντασ όςο το δυνατόν βακφτερα
μζςα ςτο εςωτερικό του γκρεμοφ.
Σ’ ζνα μζροσ υπιρχαν κάτι ςαν ςκαλοπάτια λαξευμζνα ςτο βράχο Υάμπεια
και από εκεί, είδα επάνω ςτον απζναντι βράχο ζνα μεγάλο ςπιλαιο. Ιταν ξερό,
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αλλά το χειμϊνα λζνε ότι είναι γεμάτο νερό. Ο Wheler κεωρεί ότι είναι το
Κωρφκιον Άντρον. Το βουνό είναι τόςο απόκρθμνο που δεν μπόρεςα να
φτάςω μζχρι το ςπιλαιο, αλλά ζριξα εκεί πζτρεσ που αναπιδθςαν μακριά,
δείχνοντασ ότι πράγματι ιταν αρκετά μεγάλο. Δεν είδα ςτο γκρεμό κανζνα
άλλο ςθμάδι ανκρϊπινων ζργων εκτόσ από εκείνα τα λαξευτά ςκαλοπάτια.»
Ο Sturtzenbecker επανζρχεται τότε ςτθν Καςταλία πθγι, ςτθν τετράγωνθ
δεξαμενι που βρίςκεται μπροςτά τθσ, θ μια, και θ άλλθ υπό τθ ςκιά ενόσ
μεγάλου πλάτανου, όμωσ θ περιγραφι αυτι δεν περιζχει τίποτα το καινοφργιο
και δεν αντιγράφεται εδϊ. Συνεχίηει ζτςι τθν περιγραφι του Καςτριοφ.
«Δυτικά τθσ πθγισ και του υδάτινου ρζματόσ τθσ, ςε μερικζσ εκατοντάδεσ
βθμάτων, ανεβαίνοντασ, απλϊνεται το χωριό Καςτρί, που κατά πάςα
πικανότθτα ςκεπάηει το χϊρο όπου άλλοτε ορκωνόταν ο ναόσ του Απόλλωνα
και όπου βριςκόταν το Μαντείο.
Το χωριό δεν περιλαμβάνει πια παρά μόνο είκοςι (20) και κάτι ςπίτια αλλά
βλζπουμε τα ερείπια πολλϊν άλλων (διότι ςτθν εποχι του Wheler, ιταν
περιςςότερα από 200. Μετράμε ακόμα ςτο ίδιο το χωριό πζντε (5) εκκλθςίεσ,
και ζνα ςπίτι ονομάηεται τηαμί (παρόλο που δεν τελείται καμία λειτουργία
εκεί). Και βλζπουμε, πράγμα ακόμα πιο αξιοπαρατιρθτο, τα ερείπια των
μνθμείων, που άλλοτε ιςαν μεγαλοπρεπι και ευρφχωρα.
Δεν υπάρχουν άλλα μζρθ ςτον κόςμο, όπου μπορεί κάποιοσ να δει τόςο
φανερά τα υπολείμματα του μεγαλείου τθσ αρχαιότθτασ, όπωσ είναι αυτζσ οι
όμορφεσ μεγάλεσ πζτρεσ, πάνω ςτισ οποίεσ ςκοντάφτουμε ςε κάκε βιμα.
Ολόκλθροι τοίχοι διατθροφνται χτιςμζνοι από πζτρεσ, οι οποίεσ ςτο μικοσ, ςτο
πλάτοσ, ςτο φψοσ και ςτο χρϊμα, μοιάηουν ςαν τα αυγά μεταξφ τουσ. Πλεσ
είναι κομμζνεσ και τοποκετθμζνεσ θ μια πάνω ςτθν άλλθ, μ’ ζνα τρόπο που
μόνο το ανκρϊπινο χζρι κα μποροφςε να τοποκετιςει.
Οι ταξιδιϊτεσ μασ, ξαφνιαςμζνοι από το πλικοσ των ερειπίων που ζβριςκαν
ς’ αυτόν τον τόπο, μάλλον κακυςτεροφςαν όλοι ςτο χωριό και ζβλεπαν, αν όχι
τίποτα άλλο, αυτό που ιταν κάποτε οι Δελφοί.
Ράνω ςτθν πλαγιά, που τϊρα βρίςκεται κάτω από το χωριό, υπάρχουν
ςιμερα χωράφια με ςιτάρι. Σ’ αυτά τα χωράφια βρίςκονται τοίχοι ακόμα
καλφτερα διατθρθμζνοι από αυτοφσ που ανάφερα προθγουμζνωσ, χτιςμζνοι
με τισ ίδιεσ κομμζνεσ πζτρεσ και μικουσ μεγαλφτερου από εκατό βιματα.
Βλζπουμε εδϊ κι εκεί βάκρα με επιγραφζσ ςβθςμζνεσ από το χρόνο,
ςτφλουσ μιςομπθγμζνουσ ςτο ζδαφοσ ι αναποδογυριςμζνουσ, με καυμάςια
μαρμαρζνια λευκά κιονόκρανα κορινκιακοφ τφπου.
Με λίγα λόγια, ς’ εκείνο το μζροσ υπάρχουν πολφ περιςςότερα πράγματα
να δει κανείσ παρά ςτο χωριό, αλλά δεν φαίνονται γιατί είναι κρυμμζνα από τα
μάτια. Ριςτεφω ότι, αναμφιςβιτθτα, το μζροσ περιλάμβανε μερικοφσ ναοφσ.
Δυςτυχϊσ, δεν μπόρεςα να αποκρυπτογραφιςω καμία απ’ όλεσ τισ επιγραφζσ
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που είδα.
Μζςα ςτο χωριό βρικα εξίςου ζνα μεγάλο αρικμό επιγραφϊν, που οκτϊ
μζρεσ δεν κα μου ζφταναν για να τισ αντιγράψω όλεσ, και δεκαπζντε μζρεσ δεν
κα μου ιταν αρκετζσ για να τισ αποκρυπτογραφιςω, γιατί υπζφεραν πολφ από
τθν προςβολι του χρόνου. Οι περιςςότερεσ απ’ αυτζσ είναι κρυμμζνεσ ςε
ςπίτια και ςε δυο απ’ αυτά είδα τοίχουσ ςκεπαςμζνουσ με επιγραφζσ από
πάνω μζχρι κάτω και από τθ μια γωνία ζωσ τθν άλλθ, όλεσ ςε κεφαλαία και
ςυχνά με μια πολφ ωραία γραμματοςειρά.
Μου φαίνεται ότι μπορϊ να νιϊςω κατανόθςθ για τισ περιγραφζσ των
ταξιδιωτϊν μασ, που δεν βρικαν καμία απ’ τισ επιγραφζσ αυτζσ και που είδαν
μόνο εκείνεσ που ιταν εντοιχιςμζνεσ ςτα καινοφργια ςπίτια. Ο Σπαχισ,
ιδιοκτιτθσ του χωριοφ, ιταν εκεί και με υποδζχτθκε πολφ καλά, με κάλεςε ςτο
τραπζηι του, με φιλοξζνθςε για τθ νφχτα και, κάτι που εκτίμθςα ακόμα
περιςςότερο, μου βρικε ζναν εξυπθρετικό οδθγό, που μου ζδειξε όλα όςα
ιταν γραμμζνα.
Ιταν ζνασ καλόσ Τοφρκοσ που διακρινόταν μόνο από τα ζξι δάχτυλα του
δεξιοφ του χεριοφ, όλα τζλεια ςχθματιςμζνα όπωσ και ο επιπλζον αντίχειρασ.
Το χζρι ιταν υγιζσ παρόλθ τθν όψθ του και όλα τα δάχτυλα ιταν χριςιμα εκτόσ
από το περιςςευοφμενο. Με τθ βοικεια του, είδα λοιπόν τόςεσ επιγραφζσ ςτισ
καλφβεσ των χωρικϊν, ςτουσ αχυρϊνεσ, ςε κρυμμζνα ςθμεία, που κα
μποροφςα να είχα κουραςτεί μόνο αντικρίηοντάσ τεσ. Διάβαςα τισ
περιςςότερεσ που ιταν ευανάγνωςτεσ, αντζγραψα πολλζσ που άξιηαν και
κζλω να εκκζςω μερικζσ εδϊ.
Σ’ ζνα ςπίτι μια εντοιχιςμζνθ πζτρα, φαγωμζνθ απ’ το χρόνο ςτο πάνω
μζροσ τθσ, ζμοιαηε μ’ ζνα γλυκό, μόνο που ιταν άςπρθ. Κα πρζπει να ιταν
πορϊδθσ. Διάβαςα τθν ακόλουκθ επιγραφι, αςυνάρτθτθ, διότι αυτι θ πζτρα
ιταν ςπαςμζνθ:
ΟΥ ΛΑΜΛΕOΣ ΣΛΜΑΓΟΥ
[ΤΕΛΕΣΤ+Α ΡΟΣΧΕΛΟΥ ΡΟΛΥΞΕΝΟΥ ΛΛΜΝΑΛΟΥ
[Ε +ΛΑΛΕΟΣ ΜΝΑΣΛΛΑΛΔΑ ΑΜΒΑΚΛΩΤΑ
[ΡΛΕΛ+ΣΤΑΛΝΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΤΕΛΕΜΑΔΟΥ ΕΜΜΕΝΛΔΑ
ΟΥ ΚΑΥΜΑΚΟΥ ΡΥΚΛΟΛΣ ΕΡΕΛΔΘ ΡΑΑ
ΡΑΕΚΑΛΕΣΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΦΛΚΤΥΟΝΑΣ ΠΡΩΣ ΑΝ
[Υ+ΡΕ ΤΑΝ ΤΛΕΤΘΛΔΩΝ ΚΑΛ ΓΕΝΘΤΑΛ ΕΝ
[ΤΛΕ+ΤΘΛΔΩΝ ΑΝΑΓΑΨΑΛ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΑ
ΔΛΕΝ ΔΕ ΑΥΤΑ ΚΑΛ ΕΝ ΡΑΑΔΟΣΕΛ ΚΑΚΩΣ
ΚΤΟΣΛΝ ΟΡΩΣ ΑΝ Θ ΚΥΣ*Λ+Α ΤΩι ΔΛ*Ο+ΝΥΣΩι
ΤΟ [Κ+ΟΛΝΟΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΛΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΣ ΛΣΚΜΟΝ
ΤΟΥΣ ΛΕΟΜΝΘΜΟΝΑΣ ΟΛ ΑΝ ΩΣΛΝ ΕΝ Τωι
[T]AMEIVi EN UHBAIS YPER TOΛ[OYTVN
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[Κ+ΟΛΝΟΝ ΤΩΝ Τ*ΕΧΝ+ΛΤΩ*Ν]
Λίγο πιο μακριά από το ςπίτι, ςτο οποίο βριςκόταν αυτι θ επιγραφι, μοφ
ζδειξαν μια πόρτα, πζρα από τθν οποία, μπαίνοντασ, δεν βλζπουμε τίποτα
άλλο παρά ςωροφσ από πζτρεσ που προζρχονται από κατεςτραμμζνα ςπίτια,
και που δεν είναι ορατζσ από το δρόμο λόγω των μπροςτινϊν ςπιτιϊν. Ρίςω
από τουσ ςωροφσ ανακάλυψα ζναν μακρφ τοίχο, του οποίου θ αρχιτεκτονικι,
το μικοσ και το ςχιμα του, μ’ ζκαναν να ςκεφτϊ ότι ζπρεπε να ιταν, άλλοτε, ο
πίςω ι ο ανϊτεροσ τοίχοσ, από τθν πλευρά του βουνοφ, του ναοφ του
Απόλλωνα. Και εκεί, ζβλεπεσ ςπαςμζνουσ ςτφλουσ, βάςεισ και άλλα
υπολείμματα. Ανάμεςα ςτισ πζτρεσ βρίςκονται και μαρμάρινεσ πλάκεσ με
επιγραφζσ κομμζνεσ, ςβθςμζνεσ, δυςανάγνωςτεσ ι ακαταλαβίςτικεσ. Στθ μια
βλζπαμε ςε ωραία γραμματοςειρά:
ΤΟ [Κ+ΟΛΝΟΝ ΤΩΝ Μ*ΑΓΝΘΤΩΝ]
ΑΓΛΡΡΕΛΝΑΝ
ΜΑΚΟΥ ΑΓΛΡΡΑ ΚΥΓ*ΑΤΕΑ]
ΑΡΟΛΛΩΝΛ
Ο τρόποσ οικοδόμθςθσ των Ελλινων, που δεν αφινει το φωσ να περάςει
παρά μόνο από τθν πόρτα, μ’ εμπόδιςε να διαβάςω αρκετζσ επιγραφζσ, που
βρίςκονταν ςε πζτρεσ ςτο εςωτερικό των ςπιτιϊν. Άλλωςτε, το χωριό είναι
ςχεδόν εγκαταλελειμμζνο. Δεν υπιρχε κραςί εκεί και δεν καλλιεργοφςαν πια
τον καπνό, όπωσ ςτθν εποχι του Wheler. Είχε μόνο λίγο βαμβάκι και το
απολφτωσ απαραίτθτο ςε λάδι και ςιτάρι. Σ’ ζναν αχυρϊνα, οι τοίχοι περιείχαν
μερικζσ πζτρεσ με επιγραφζσ. Νά μια:
ΑΧΟΝΤΟΣ ΑΧΛΑ ΜΘΝΟΣ ΔΑΛΔΑΦΟΛΟΥ ΑΡΕΔΟΤΟ ΕΥΑΓΟ
ΑΣ ΑΒΟΜΑΧΟΥ ΤΩι ΑΡΟΛΛΩΝΛ ΤΩι ΡΥΚΛΩι ΣΩΜΑ ΑΝΔΕΛ
ΟΝ Ωι ΟΝΟΜΑ ΑΣΚΛΑΡΛΑΔΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΥΟΝ ΤΛΜΑΣ Α
ΓΥΛΟΥ ΜΝΑΝ ΕΞ ΚΑΛ ΤΑΝ ΤΛΜΑΝ ΕΧΕΛ Ρ*ΑΣΑ+Ν. ΒΕΒΑΛΩΤΘ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΑΣ ΡΟΛΛΟΣ ΜΑΝΤΛ*ΑΣ+ ΚΑΛ *…+
ΕΦ Ω ΤΕ ΕΛΕΥΚΕΟΝ ΕΛΜΕΝ ΑΣΚΛΑΡΛΑΔΑΝ ΚΑΛ ΑΝΕΦΑ
ΡΤΟΝ ΑΡΟ ΡΑΝΤΩΝ ΚΑΚΩΣ ΕΡΛΣΤΕΥΣΕ ΑΣΚΛΑΡΛΑ
ΔΑΣ ΤΩι ΚΕΩι ΤΑΝ ΩΝΑΝ ΚΑΛ ΕΛ ΤΛΣ *ΕΦ+ΑΡΤΟΛΤΟ ΑΣΚΛΑΡΛ
ΑΔΑ ΕΡΛ ΚΑΤΑΔΟΥΛΛΣΜΩι ΚΥΛΟΣ ΕΣΤΩ Ο ΡΑΑΤΥΧΩΝ
ΣΥΛΕΩΝ ΩΣ ΕΛΕΥΚΕΟΝ ΑΗΑΜΛΟΣ ΩΝ ΚΑΛ ΑΝΥΡΟΔΛ
ΚΟΣ ΡΑΣΑΣ ΔΛΚΑΣ ΚΑΛ ΗΑΜΛΑΣ ΜΑΤΥΟΛ ΟΛ ΛΕΕΛΣ
ΤΟΥ ΑΡΟΛΛΩΝΟΣ ΑΝΔΟΝΛΚΟΣ ΡΑΞΛΑΣ ΚΑΛ ΤΩΝ Α
ΧΟΝΤΩΝ ΡΕΛΣΛΣΤΑΤΟΣ ΛΔΛΩΤΑΛ ΕΥΚΛΕΛΔΑΣ Α
ΚΑΜΒΟΣ ΑΓΑΚΩΝΟΣ ΑΚΑΜΒΟΣ *Α+ΒΟΜΑΧΟΥ ΚΛΕΩΝ
ΔΑΜΟΣΚΕΝΕΟΣ ΜΕΝΘΣ ΔΕΛΦΟΛ ΑΛΣΤΟΤΕΛΘΣ ΝΛΚΑΝ
ΔΟΥ ΤΛΤΟΛΛΟΣ ΦΛΛΥΚΑΤΕΟΣ ΔΕΛΦIΩΝ ΑΛΣΤΟΤΕ
ΛΕΟΣ ΑΛΣΤΩΝ ΑΛΕΣΣΩΝΟΣ ΤΟΛΗΑΝΛΟΛ Α ΩΝΑ ΡΑΑ
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ΜΕΝΘΤΑ ΕΧΟΝΤΕΣ
Ραρόμοιεσ επιγραφζσ με κζμα τθν εξαγορά ςκλάβων, τα λφτρα των οποίων
εμπιςτεφονταν ςτον Απόλλωνα, ζχω βρει ςε αρκετά ςθμεία, αλλά δεν αξίηουν
όλεσ τθν αντιγραφι. Ρρόκειται απλϊσ για ςυμβόλαια μεταξφ Κεοφ και Αφζντθ
των ςκλάβων, που τα αναγνϊριηαν και τα εγγυόνταν οι Λερείσ και οριςμζνοι
Άρχοντεσ. Διάβαςα τθν επιγραφι που είχε δει ο Chandler κοντά ςε μια βρφςθ,
που πίςτευε ότι ιταν θ βρφςθ Καςςοτίσ. Είχε περίπου το ίδιο περιεχόμενο με
τθν προθγοφμενθ, αλλά ιταν πιο δφςκολθ ςτθν αντιγραφι. Ραραλείπω πολλζσ
μακριζσ επιγραφζσ αναφερόμενεσ ςε βραβεία, κερδιςμζνα ςτα Ρφκια. Σε μια
μεγάλθ πζτρα, που ςχθμάτιηε μόλισ ζνα μικρό τμιμα ενόσ επιςτυλίου, άλλοτε
ςτθριγμζνου ςε ςτφλουσ, βρικα κάτι που άξιηε να το αντιγράψω, όντασ πολφ
κακαρό. Θ πζτρα ςτθριηόταν ςε ζνα ςτφλο και μάλλον οι ςτφλοι ζπρεπε να
ιταν δεμζνοι μεταξφ τουσ.
[EΡΛ+ ΝΛΚΟΔΑΜΟΥ ΑΧΟΝΤΟΣ ΛΕΟΜΝΘΜΟΝΟΥΝΤΩΝ ΑΛΤ*ΩΛΩΝ…
ΝΕΟΡΤΟΛΕΜΟΥ+
ΓΕΛΩΝΟΣ
ΔΛΚΑΛΑΧΟΥ
ΣΤΑΤΑΓΟΥ
ΚΩΒΥΛΟΥ
ΑΝΔ*ΟΜΑΧΟΥ…ΞΕΝΟΚΑ+ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΛΣΤΟΚΑΤΟΥΣ ΑΝΔΩΝΟΣ
ΒΟΛΩΤΩΝ ΦΑΕΛΝ*ΟΥ…+ [TΕΡΕ+ΑΣ ΥΡΘΕΤΩΝ ΤΟΛΣ ΛΕΟΜΝΘΜΟΣΛ ΕΝ ΡΥΛΑΛΑΛ
ΚΑΛ ΕΝ ΔΕΛΦΟΛΣ*… ΡΑΕΧΟΜΕΝ+ΟΣ ΧΟΝΟΝ ΡΟΛΥΝ ΤΩι ΚΟΛΝΩι ΣΥΝΕΔΛΩι
ΤΩΝ ΑΜΦΛΚΤΥΟΝΩΝ ΑΝ*ΕΝ]ΚΛΘΤΩΣ ΕΔΟΞΕ ΤΟΛΣ ΛΕΟΜΝΘΜΟΣΛ ΚΑΛ
ΑΓΟΑΤΟΛΣ ΡΥΚΛΟΛΣ ΕΡΑΛΝΕΣΑΛ Τ*Ε+ Ρ*ΕΑΝΛΑ+ΜΛΘι *ΟΛ+ΚΟΥΝΤΑ ΕΝ
ΘΑΚΛΕΛΑΛ ΚΑΛ ΣΤΕΦΑΝΩΣΑΛ ΔΑΦΝΘι ΣΤΕΦΑΝΩι ΡΑΑ ΤΟΥ ΚΕΟΥ ΚΑΛ ΕΛΝΑΛ
*ΑΥ]ΤΩι ΡΟΔΛΚΛΑΝ ΑΣΦΑΛΕΛΑΝ ΑΣΥΛΛΑΝ ΡΟΕΔΛΑΝ ΑΤΕΛΕΛΑΝ
*…+ΑΝΑΓΑΨΑΛ ΤΑ ΔΕΔΟΓΜΕΝΑ ΤΟΛΣ ΛΕΟΜΝΘΜΟΣΛ ΚΑΛ ΤΟΛΣ ΑΓΟΑΤΟΛΣ *ΕΝ
ΤΩι ΛΕΩι+ΤΟΥ ΑΡΟΛΛΩΝΟΣ
Βλζπουμε εφκολα ότι εδϊ δεν υπάρχει οφτε αρχι οφτε τζλοσ, αλλά ότι
μερικζσ πζτρεσ τοποκετθμζνεσ ςτο επιςτφλιο ςχθμάτιηαν ζνα ςφνολο. Εκεί
κοντά υπιρχε μια άλλθ, παρόμοια, ςκεπαςμζνθ από δυςανάγνωςτα και ςχεδόν
ςβθςμζνα γράμματα εξαιτίασ τθσ φκοράσ του χρόνου.
Ράνω από το χωριό υψϊνονται δυο ερειπωμζνεσ ελλθνικζσ Εκκλθςίεσ και
δυτικά θ Εκκλθςία που ονομαηόταν του Ρροφιτθ Θλία. Πταν από το χωριό
πθγαίνουμε ς’ αυτι τθν Εκκλθςία, βλζπουμε ςτο βουνό πολλά κοιλϊματα και
το ζνα απ’ αυτά είναι μεγάλο, λαξευμζνο ςε θμικφκλιο με κακίςματα γφρω γφρω.
Λίγο πιο πζρα βρίςκεται ζνα ςπιλαιο, το πιο όμορφο που μπορεί κανείσ να
δει. Θ είςοδόσ του είναι πολφ φαρδιά και ψθλι, το εςωτερικό είναι ευρφχωρο
και ζχει ζκταςθ μεγαλφτερθ από δεκάξι τετραγωνικά πόδια. Το πάνω τμιμα
είναι λαξευμζνο ςε θμικφκλιο ι κόλο και ςτισ τρεισ πλευρζσ βρίςκονται
μικρότεροι κόλοι λαξευμζνοι κι αυτοί ςτο βράχο. Πλα αυτά, τόςο λεία, τόςο
όμορφα που φαίνονται ςαν ζνα ολόκλθρο κομμάτι μαρμάρου
ςυμπεριλαμβανομζνου και του εδάφουσ. Πταν φτάνουμε ςτον Ρροφιτθ Θλία,
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που ο Wheler πιςτεφει ότι βρίςκεται ςτθν τοποκεςία του ναοφ του Απόλλωνα,
αφοφ το χωριό δεν προςφζρει χϊρο για ζνα τόςο μεγάλο κτιριο και επιπλζον θ
Εκκλθςία είναι ςτο ίδιο επίπεδο με το χωριό, ς’ αυτό το ςθμείο, είτε πάνω είτε
κάτω από το ζδαφοσ βρίςκουμε αρκετοφσ ωραίουσ και μακρείσ τοίχουσ και
άλλα υπολείμματα, μαρμάρινα κομμάτια ςκαλιςμζνα με διαφορετικοφσ
τρόπουσ κλπ., ςθμάδια ότι εκεί άλλοτε, υψωνόταν ζνασ ναόσ ι ζνα παλάτι.
Δεν κζλω να εκφράςω καμία γνϊμθ, απλϊσ, κα προςκζςω ότι το μζροσ
αυτό ταιριάηει ακριβϊσ μ’ αυτά που αναφζρει ο Ραυςανίασ, όταν από τουσ
τζςςερισ ναοφσ και απ’ αυτό το τελευταίο, ζχει τθν Καςταλία Ρθγι δεξιά του,
πράγμα που εάν ιταν αλλιϊσ, δεν κα ταίριαηε τόςο καλά με τθ κζςθ του
χωριοφ. Σ’ αυτά προςκζτω πάλι ότι δεν ξζρουμε ςε τι χρθςίμευαν οι μεγάλοι
τοίχοι ςε αναβακμοφσ, οι οποίοι βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ του χωριοφ, ςτα
χωράφια, και που είναι τόςο ωραίοι και τόςο καλά χτιςμζνοι, που φαίνονται
κατά πάςα πικανότθτα να ανικουν ς’ ζνα ναό. Πμωσ, θ βρφςθ Καςςοτίδα και
το Στάδιο που βρίςκονταν κάτω από το ναό δεν μπορεί να είναι ς’ αυτό το
ςθμείο, γιατί θ πλαγιά του βουνοφ εκεί είναι πολφ αςτακισ. Ριο πζρα δυτικά,
βλζπουμε αρκετά κοιλϊματα λαξευμζνα ςτο βράχο, αλλά με τζτοιο τρόπο που
πιςτεφουμε ότι ζπρεπε να χρθςιμεφουν ωσ τάφοι. Το ζνα ιταν μεγάλο και
ωραίο. Αλλά αρκετά, αν όχι πολφ, μιλιςαμε για το Καςτρί ι τα ερείπια των
αρχαίων Δελφϊν.
Τθν 5θ Λουνίου ςτθν ανατολι του ιλιου, ϊρα όπου όλοι οι ντόπιοι ζχουν
ςθκωκεί, αφοφ δεν ακολουκοφν ς’ αυτό το κζμα τα γαλλικά ικθ μασ, που
κάνουν τθ μζρα νφχτα και τθ νφχτα μζρα, άρχιηα τθν άνοδο του Ραρναςςοφ.
Ριρα, λοιπόν, το δρόμο που πάει προσ τα βόρεια, όπου βριςκόταν μάλλον το
Στάδιο και όπου βλζπουμε πάλι μεγάλεσ πζτρεσ και κομμάτια από μάρμαρο,
ϊςπου να φτάςω ςτο βράχο, που δεςπόηει πάνω από τουσ Δελφοφσ. Εκεί,
αναγκαςτικά, πιγα με τα πόδια, αφινοντασ το άλογό μου ςτον υπθρζτθ μου.
Κατά τθ διάρκεια τθσ ορειβαςίασ είδα διαφορετικά ςθμεία, ςκαλοπάτια
λαξευμζνα ςτο βράχο και ςε διάρκεια πάνω από μια ϊρασ δφςκολθσ και
κουραςτικισ ανάβαςθσ, βρζκθκα ςτο πάνω μζροσ των βράχων. Από εκεί, ενϊ
ξεκουραηόμουν, είδα όχι μόνο τα βουνά του Μοριά, από τθν Ράτρα ωσ τθν
Κόρινκο ο κόλποσ τθσ οποίασ φαινόταν κακαρά, αλλά και το ςχιμα του Κόλπου
των Σαλϊνων και αυτοφ τθσ Ναυπάκτου.
Ο κόλποσ των Άςπρων Σπιτιϊν ιταν κρυμμζνοσ από το όροσ Κίρφισ, που
ονομαηόταν τϊρα Στίβα εξαιτίασ ενόσ κατεςτραμμζνου Μοναςτθριοφ, που
ιταν εκεί πριν, και που οι Ζλλθνεσ αγράμματοι, το μπερδεφουν με τθ Κιβα και
το λζνε Ραλαιά Κιβα ι Στίβα. Κανείσ όμωσ δεν μποροφςε να μου πει το τωρινό
όνομα του βουνοφ, αφοφ θ Στίβα καταςτράφθκε. Επάνω ςτθν κορυφι όπου
βριςκόμουν, ιταν ςαν να ιμουνα ςε μια καινοφργια Χϊρα, καλυμμζνθ με
χωράφια και διζκρινα τθν υψθλι κορυφι τθσ Λιάκουρασ, πάνω ςτθ οποία ο
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Δευκαλίωνασ και θ γυναίκα του Ρφρρα, κακϊσ και μερικοί κάτοικοι, βρικαν
καταφφγιο, κακοδθγθμζνοι από τα ουρλιαχτά ενόσ λφκου, και που αργότερα
πρόςφερε άςυλο ςτουσ τρομοκρατθμζνουσ κατοίκουσ των Δελφϊν και ςτουσ
γείτονζσ τουσ, όταν ο Ξζρξθσ κατζλαβε τθν Ελλάδα και τθν Αχαΐα.
Ανζβθκα πάλι ςτο άλογό μου και πλθςίαςα το μεγάλο γκρεμό, όπου θ
Καςταλία ρζει το χειμϊνα για να ριχτεί κάτω από το βουνό κι ζπειτα να ενωκεί
με τα νερά του Ρλειςτοφ. Είδα εκεί κάποια πζτρινα ςπίτια χωρίσ ςκεπζσ, όπου
οι άνκρωποι μζνουν το φκινόπωρο. Το ςιτάρι που φφτρωνε ιταν ακόμθ
πράςινο. Εκεί, δεν κερίηουν πριν από τα μζςα Αυγοφςτου, ενϊ κάτω, παντοφ
μάηευαν ιδθ τα δεμάτια. Και αυτό γίνεται με παράξενο τρόπο. Άντρεσ και
γυναίκεσ κόβουν τα ςτάχια, με το χζρι μζχρι τθ ρίηα, και τα κάνουν δεμάτια,
φςτερα τα μαηεφουν και τα μεταφζρουν επάνω ςε άλογα και ςε γαϊδοφρια.
Αυτόσ ο τρόποσ είναι δφςκολοσ και κοπιαςτικόσ αλλά αρκετά χριςιμοσ, γιατί
ζτςι δεν χάνουν ςπόρουσ, όπωσ ςτισ χϊρεσ μασ. Το ςτάχυ ςε εμάσ είναι πιο
ψθλό και πιο γερό και τα άγανα είναι πιο γεμάτα. Ηθτοφςα από τον οδθγό μου
να μου δείξει τα κεμζλια του ναοφ που ιταν αφιερωμζνοσ ςτο κεό Δία και
προπάντων το Κωρφκιον Άντρον, τόςο παινεμζνο από τον Ραυςανία. Πμωσ,
εάν αυτό το Άντρο δεν είναι εκείνο, για το οποίο μιλοφςα προθγουμζνωσ και
που βρίςκεται ςτο γκρεμό, όπου ρζει θ Καςταλία, τότε είναι κατεςτραμμζνο,
διότι, μετά που πζραςα το ρεφμα τθσ Καςταλίασ που ςχθματίηει μια βακιά
κοιλάδα, κατζβθκα από το βουνό μζςα από το δρόμο που ο Ραυςανίασ λζει ότι
ανζβαινε, και είναι δυτικά του χωριοφ, εκεί που μετά από λίγο παραπάνω από
60 ςτάδια ι 8 μίλια, ορκϊνεται ζνα μπροφντηινο άγαλμα, και όπου ο δρόμοσ
γίνεται πιο εφκολοσ, τόςο για τουσ πεηοφσ ταξιδιϊτεσ, όςο και για τα άλογα και
τα μουλάρια, μζχρι το Κωρφκιον Άντρον.
Θ απόςταςθ των 60 ςταδίων ι των 8 μιλίων μου φαίνεται μεγάλθ, γιατί δεν
μπορεί να είναι μεγαλφτερθ απ’ αυτιν του Καςτριοφ ζωσ τθν κορυφι τθσ
Λιάκουρασ, και γι’ αυτό το λόγο, νομίηω ότι είναι λάκοσ και ότι πρζπει να λζμε
ζξι (6) ι δεκάξι (16) ςτάδια, εκτόσ κι εάν ο Ραυςανίασ κζλθςε να πει πωσ το
Κωρφκιον Άντρον ιταν πιο μακριά από τουσ Δελφοφσ παρά από τθν κορυφι
τθσ Λιάκουρασ, πράγμα που το κεωρϊ απίκανο, διότι, τότε, κα ζπρεπε να
αναφζρει το Άντρον κοντά ςε μια άλλθ πόλθ, που κα ιταν πλθςιζςτερα παρά
ςτουσ Δελφοφσ. Είναι αδφνατο να βροφμε το Άντρον, εκτόσ εάν είναι εκείνο
που βρίςκεται, όπωσ το είπαμε ιδθ, μζςα ςτθν Χαράδρα όπου ρζει θ Καςταλία
κατεβαίνοντασ ςτουσ Δελφοφσ, πράγμα που τελικϊσ μου φαίνεται πικανόν.»
Ο ταξιδιϊτθσ μασ ςυνεχίηει να ςυηθτά ςχετικά με αυτό το αμφιςβθτοφμενο
ςθμείο του Κωρυκίου Άντρου και προςκζτει κάποιεσ παρατθριςεισ αναφορικά
με τισ Κυιάδεσ. Μετά ανακεφαλαιϊνει τισ ζρευνζσ του ωσ εξισ: «Εάν
πιςτζψουμε τουσ χωρικοφσ που γνωρίηουν κατά κάποιο
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Αρχιτεκτονικι αποτφπωςθ λαξευτοφ τάφου ςτουσ Δελφοφσ.
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τρόπο κάκε πζτρα του βουνοφ, όπου πθγαίνουν τόςο ςυχνά και όπου βρίςκουν
τθν τροφι και τα ξφλα τουσ, δεν υπάρχει κανζνα ςπιλαιο, τόςο μεγάλο και
τόςο αξιοπαρατιρθτο όςο το περιγράφει ο Ραυςανίασ ωσ Κωρφκιον Άντρον,
υπάρχει όμωσ μια πθγι και μια μικρι λίμνθ με το όνομα Δροςονίγκο, που μου
τθν ζδειξαν, όταν βαςιςμζνοσ ςτθ διιγθςθ του Wheler που είχε πάει μζχρι εκεί
μετά από πολλζσ ϊρεσ περπατιματοσ, τουσ τθ ηθτοφςα και τουσ κατζπλθξα. Το
ςπιλαιο γι’ αυτοφσ ιταν ζνα αίνιγμα.
Γφριςα ςτο Καςτρί κουραςμζνοσ από το δφςκολο και δφςβατο δρόμο, που
κατεβαίνει από το βουνό και περνάει από το Μοναςτιρι. Μετά που
ξεκουράςτθκα, ξαναξεκίνθςα, όταν ο ιλιοσ είχε γίνει λιγότερο ηεςτόσ και πιγα
δυτικά κατά μικοσ του Ραρναςςοφ, ϊςπου φςτερα από δυο ϊρεσ πορείασ
ζφταςα επιτζλουσ ςτθ δυτικι πλευρά του, ςε μια πεδιάδα όπου ςτο βορινό
τμιμα τθσ απλϊνεται θ πόλθ των Σαλϊνων, θ οποία βρίςκεται ςε απόςταςθ
τριϊν ωρϊν περπάτθμα από το Καςτρί - ο ορεινόσ δρόμοσ είναι πιο ςφντομοσ
αλλά πιο δφςκολοσ.
Μετράμε δϊδεκα ϊρεσ, πάντα περπατϊντασ, από το Ηθτοφνι, δζκα ι
ζνδεκα από τθ Λιβαδειά και τρεισ από τον κόλπο τθσ Κρίςςασ, όπου θ πόλθ ζχει
τϊρα ζνα λιμάνι και μια Σκάλα, γι’ αυτό το λόγο ο κόλποσ λζγεται και κόλποσ
των Σαλϊνων. Αυτι θ Σκάλα βρίςκεται ακριβϊσ ςτο ςθμείο όπου ο ποταμόσ
Ρλειςτόσ ενωμζνοσ με τον ποταμό Σχίηα, που ρζει λίγο ανατολικά των Σαλϊνων
- δυτικά του Ραρναςςοφ - καταλιγει ςτον κόλπο και πρζπει να είναι θ αρχαία
Κίρρα, το άλλοτε λιμάνι των Δελφϊν και που, κατά τον Ραυςανία, ζπρεπε να
εξομοιωκεί με τθν Κρίςςα. Γι’ αυτό το κζμα κα ζχω τθν ευκαιρία να μιλιςω
αργότερα. Στα Σάλωνα, πιγα κατευκείαν ςτο ςπίτι του κυριότερου Τοφρκου
Αγά για τον οποίο ο κφριοσ Σπυριδάκθσ από τθ Λιβαδειά μου είχε δϊςει
ςυςτατικζσ επιςτολζσ. Λεγόταν Μουςταφά, με δζχτθκε πολφ ευγενικά και
προςφζρκθκε να με βοθκιςει όςο μποροφςε. Ζμεινα ςτο ςπίτι του κι ζτςι είχα
τθν ευκαιρία να μάκω πϊσ ηουν οι Τοφρκοι ς’ αυτι τθ χϊρα.
Κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ μου, οι γνϊςεισ μου τόςο ςτα Τουρκικά όςο
και ςτα Νζα Ελλθνικά μου επζτρεψαν, τισ περιςςότερεσ φορζσ να φιλοξενθκϊ
είτε ςε Ζλλθνεσ αρχιερείσ, είτε ςε πλοφςιουσ Ζλλθνεσ εμπόρουσ που είχαν γίνει
άρχοντεσ και είχαν αποκτιςει τίτλουσ «Ευγενισ» και «Εκλαμπρότατοσ», χάρισ
ςτθν περιουςία και ςτο κφροσ τουσ. Ρράγματι, ςε ό,τι αφορά τουσ τιμθτικοφσ
τίτλουσ και τθν υπερθφάνεια, κανζνα Ζκνοσ δεν μπορεί να ςυναγωνιςτεί τθν
Ελλάδα. Είχα λοιπόν τθν ευκαιρία να μάκω τον τρόπο ηωισ τουσ, τα ικθ τουσ
και τισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ. Στο Καςτρί και ςτα Σάλωνα, με φιλοξζνθςαν
Τοφρκοι, προνόμιο που δεν είχε ακόμα απολαφςει κανζνασ ταξιδιϊτθσ. Σ’ αυτό
το νότιο μζροσ τθσ Ελλάδασ, οι Τοφρκοι είναι τελείωσ διαφορετικοί απ’ ότι είναι
ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και, προσ το Νότο, μζχρι τθν Λάριςα. Ζτςι είναι και
ςτθν Αςία.
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Πλο το εμπόριο γίνεται από τουσ Ζλλθνεσ, γι’ αυτό το λόγο όλοι οι Τοφρκοι
μιλοφν Ελλθνικά, ζχουν τα ίδια ικθ με τουσ Ζλλθνεσ, πίνουν κραςί, ζχουν τισ
ίδιεσ ςυνικειεσ όςον αφορά ςτθ διατροφι τουσ και ηουν μαηί , ςε αρμονία, ςαν
αδζρφια καλφτερα από ότι οι Ζλλθνεσ μεταξφ τουσ. Οι καδιδεσ μόνο είναι λίγο
υπεριφανοι, αλλά όχι τόςο όςο ςτθ οφμελθ. Λίγοι καταλαβαίνουν Ελλθνικά
και κανζνασ από αυτοφσ δε ςυχνάηει με τουσ Ζλλθνεσ, όπωσ το κάνουν οι
Μπζθδεσ και οι Αγάδεσ, οι οποίοι αςκοφν μαηί τουσ το Selam (;), πράγμα που
ςτθν αρχι με ξάφνιαςε πολφ, γιατί πρόκειται για μια λζξθ που τθν κρατοφν με
ηιλο οι Τοφρκοι για τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ.
Στο Ηθτοφνι υπάρχει ζνασ Τοφρκοσ Μπζθσ […]

Αδριανόσ - Δελφοί (Αϋόψθ).

Αδριανόσ - Δελφοί (Βϋόψθ).
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10. DE XAVIER SCROFANI
Βιογραφικά ςτοιχεία
Στα τζλθ του ΛΘϋ αιϊνα παρουςιάηεται με το Σικελό Xavier Scrofani (17561837) ζνα καινοφργιο είδοσ ταξιδιωτικοφ χρονικοφ. Ο ςυγγραφζασ, ιςτορικόσ
και οικονομολόγοσ, πραγματοποίθςε περιοδεία ς' ολόκλθρο ςχεδόν τον
ελλθνικό χϊρο και ζγραψε ζνα χρονικό, που ςυνδυάηει θμερολογιακι
αφιγθςθ με τθν επιςτθμονικότθτα του προικιςμζνου ερευνθτι. Ο ςυγγραφζασ
δεν περιορίηεται ςτθν παράκεςθ περιγραφικοφ υλικοφ από κάκε τόπο.
Ρροτιμά τθν επιλογι των ςτοιχείων που τον ςυγκίνθςαν ιδιαιτζρωσ. Διθγείται
επειςόδια, προχωρεί ςε κρίςεισ, προςζχει το φφοσ, προςφζρει
ανεκδοτολογικζσ λεπτομζρειεσ. Φιλοδοξεί γενικϊσ να δϊςει ζνα ανάγνωςμα
κελκτικό.
Ο Scrofani είναι ο πρϊτοσ περιθγθτισ, που μελζτθςε τθν οικονομία των
περιοχϊν του ελλθνικοφ χϊρου και ζδωςε ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία, καταλόγουσ
και ζγκυρεσ ςτατιςτικζσ. Για το ςθμερινό ερευνθτι οι πλθροφορίεσ του αυτζσ
είναι ζνασ πραγματικόσ κθςαυρόσ. Είναι ο πιο φωτιςμζνοσ περιθγθτισ του ΛΘϋ
αιϊνα. Ρεπαιδευμζνοσ, ευαίςκθτοσ με αυκεντικό φιλελλθνιςμό. Στάκθκε με
ςυγκίνθςθ πάνω ςτα ερείπια του αρχαίου κόςμου, αλλά δεν απζςτρεψε το
πρόςωπό του από τθ ςφγχρονθ Ελλάδα. Υπιρξε ο πρόδρομοσ τθσ
κοινωνιολογικισ και οικονομικισ ζρευνασ ςτον τόπο μασ.
Θ περιιγθςθ του Scrofani ςτισ ελλθνικζσ κάλαςςεσ άρχιςε το καλοκαίρι του
1795 με μια μεγάλθ τρομάρα. Ραρά λίγο να ανατραπεί το καράβι, που τον
μετζφερε, μπροςτά ςτθν Κζρκυρα.
Αρχζσ Νοεμβρίου του 1795, μετά τθν περιπλάνθςι του ςτθν Ελλάδα,
επζςτρεψε ςτον κόλπο τθσ Άρτασ και από εκεί ξανά μπάρκαρε για τθν πατρίδα
του.
Σχόλια
Θ περιγραφι του Scrofani, αναφορικά με τθν περιοχι των Δελφϊν και του
Ραρναςςοφ, είναι από τισ πιο ηωθρζσ και από τισ πιο ποιθτικζσ. Ο Σικελόσ ζχει,
μάλλον, ωσ κφριο ςτόχο του ταξιδιοφ του να επιςκεφτεί τον Ραρναςςό και να
ανεβεί ςτθν κορυφι του, παρά τουσ ίδιουσ τουσ Δελφοφσ.
Αρχικά, πλθςιάηοντασ το Καςτρί από τθν Άμφιςςα, πεηοπορϊντασ,
διαπιςτϊνει το άδενδρο τθσ περιοχισ, και όντασ κατάκοποσ ςχεδόν
εξαντλθμζνοσ, απογοθτεφεται υπερβολικά. Μοιάηει ςαν να ζχει μετανιϊςει,
που ταξίδεψε ςτο μζροσ αυτό. Αργότερα, ςυνζρχεται και αφοφ εξαςφαλίςει
φιλοξενία και περιποίθςθ από τον εκεί Τοφρκο προφχοντα, με άδεια του
τελευταίου, επιςκζπτεται τον αρχαιολογικό χϊρο και διαπιςτϊνει τισ μεγάλεσ
αλλαγζσ, που ζχουν ςυντελεςτεί ςτθν περιοχι αυτι. Του κάνει αλγεινι
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εντφπωςθ το γεγονόσ ότι ο χϊροσ του αρχαίου Σταδίου είχε μετατραπεί ςε
ςτάβλο κοπαδιϊν τθσ Άμφιςςασ, και το αρχαίο Γυμναςτιριο είχε γίνει
Μοναςτιρι.
Αφοφ ξεδιψάςει ςτθν Καςταλία πθγι βάηει μπροσ το ζργο του, που το είχε
προςχεδιάςει. Σκαλίηει δθλαδι τα ονόματα ςυγγενϊν και φίλων του πάνω ςτο
βράχο, απ’ όπου πθγάηει το νερό τθσ Καςταλίασ, με ςκοπό να αποκανατίςει τα
αγαπθμζνα του αυτά πρόςωπα.
Ιταν ςφνθκεσ φαινόμενο εκείνα τα χρόνια, οι ξζνοι επιςκζπτεσ των
αρχαιολογικϊν χϊρων να αποτυπϊνουν με όποιο πρόςφορο τρόπο ζβριςκαν
τα ονόματά τουσ πάνω ςε αρχαία μάρμαρα ι βράχουσ, για να μείνουν
αξζχαςτοι, αδιαφορϊντασ για τισ τυχόν καταςτροφζσ που προξενοφςαν.
Τθν άλλθ μζρα ξεκινάει για τον Ραρναςςό. Λςχυρίηεται ότι βρικε το
Κωρφκιον Άντρον, αλλά δεν το περιγράφει κακόλου. Αυτό μασ βάηει ςε
ςκζψεισ, για το αν πραγματικά ο Δελφιϊτθσ οδθγόσ του τον οδιγθςε ςωςτά.
Τελικϊσ, κατάφερε και ανζβθκε ςτθν κορυφι του Ραρναςςοφ, όπου
ενκουςιάηεται απερίγραπτα. Ράνω ςτον ενκουςιαςμό του για τθ κζα που
ξετυλίγεται μπροςτά του και για το όλο ςκθνικό που βιϊνει, αρχίηει να
απαγγζλλει γνωςτά του ποιιματα, που εκείνθ τθ ςτιγμι του ζρχονται ςτο νου.
Άλλεσ ςτιγμζσ μζνει άφωνοσ και εκςτατικόσ. Στθ ςυνζχεια, αρχίηει θ πορεία
κακόδου προσ το Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά, όπου φτάνει μετά από πζντε
ϊρεσ.
Σθμειϊνει ότι ςτθν κουραςτικι και επικίνδυνθ κάκοδο τον ζχουν βοθκιςει
οι προβιζσ προβάτου, με τισ οποίεσ είχε τυλίξει τα πόδια του. Φαίνεται ότι
εκείνθ τθν εποχι ςυνθκιηόταν ο τρόποσ αυτόσ υπόδθςθσ για δφςκολεσ
διαδρομζσ.
Ο Θγοφμενοσ του Μοναςτθριοφ, που τον δζχτθκε, του αποκαλφπτει ότι
ιταν ζνασ πρϊθν Ρατριάρχθσ Κωνςταντινουπόλεωσ, τον οποίο είχε κακαιρζςει
και εξορίςει ο Μεγάλοσ Βεηίρθσ, ςτο Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά. Μςωσ
εξαιτίασ κάποιασ ίντριγκασ εισ βάροσ του ι το πικανότερο, γιατί δεν είχε
πλθρϊςει το ανάλογο χρθματικό ποςό προσ τθν τουρκικι διοίκθςθ, το οποίο
ιταν απαραίτθτο για τθν ανανζωςθ τθσ κθτείασ του, κάτι που εκείνα τα χρόνια
ςυνθκιηόταν, για να μπορεί κάποιοσ να αναλαμβάνει και να διατθρεί
εκκλθςιαςτικι κζςθ και αξίωμα.
Ο ίδιοσ Θγοφμενοσ τον πλθροφορεί ότι το Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά το
είχαν επιςκεφτεί κάποτε δυο βυηαντινοί αυτοκράτορεσ και ζνασ Ράπασ, ο
οποίοσ μάλιςτα είχε παραμείνει εκεί επί οκτϊ (8) μζρεσ.
Ο Scrofani ωσ καλόσ ιςτορικόσ και οικονομολόγοσ που ιταν, ρϊτθςε τον
Θγοφμενο και για τα ςτοιχεία του τόπου, όπωσ πλθκυςμό, γεωργία και
εμπόριο. Ο περιθγθτισ αυτόσ μασ άφθςε και άλλεσ ενδιαφζρουςεσ
πλθροφορίεσ για το Μοναςτιρι. Συγκεκριμζνα μακαίνουμε ότι:
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- Το ςκινωμα του Οςίου Λουκά κάποια εποχι, ίςωσ ςτα χρόνια των
Σταυροφοριϊν (γιατί ο θγοφμενοσ μιλάει για ίντριγκεσ ςχιςματικϊν), είχε
μεταφερκεί ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, πριν καταλιξει αργότερα ςτθν Λταλία.
- Οι μοναχοί τθν εποχι τθσ επίςκεψισ του ιςαν περίπου πενιντα (50) τον
αρικμό.
- Θ βιβλιοκικθ του Μοναςτθριοφ αρικμοφςε πεντακόςια (500) χειρόγραφα,
τα περιςςότερα των οποίων αφοροφςαν ςε εκκλθςιαςτικά κζματα.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, όταν ο Scrofani ζφταςε ςτθ Λιβαδειά, γνϊριςε τθ
μθτζρα του κρυλικοφ Λάμπρου Κατςϊνθ (τον ίδιο μάλιςτα είχε γνωρίςει ςτθν
Τεργζςτθ) και τθ καφμαςε. Ζγραψε ςχετικά: “Θ μάνα του Κεμιςτοκλι και του
Επαμεινϊνδα δε κα μποροφςε να μιλιςει διαφορετικά”.
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Voyage en Grece”,
De Xavier Scrofani, Sicilien, Paris et Strasbourg, 1801.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 29
Παρναςςόσ και Καςταλία Πηγθ.
Στον Ραρναςςό, όλθ θ ευχαρίςτθςθ που είχα υποςχεκεί ςτον εαυτό μου,
εξαφανίςτθκε ςαν όνειρο, κακϊσ πλθςίαηα τθν πλαγιά εκείνου του βουνοφ.
Ροιθτζσ εςείσ που νοερά τρζχετε προσ τον τόπο αυτό, τον ιερό, ωχ! αν ξζρατε
πωσ είναι φτωχόσ ςε νερό, ςε παραγωγι και ςε πράςινο, πωσ όλα εκεί είναι
κλιβερά και αποτρόπαια, πωσ όλα προςβάλουν τθν ψυχι και τισ αιςκιςεισ, κα
μιλοφςατε ςυχνότερα ςτουσ ςτίχουσ ςασ για τον τάφο του Βιργίλιου ι για τθν
πθγι Vaucluse παρά για τισ κορυφζσ του Ραρναςςοφ.
Στα Σάλωνα, δεν μου ιταν εφκολο να βρω ζνα άλογο, και εδϊ και δυο ϊρεσ
ξεκεϊνομαι ανεβαίνοντασ ανάμεςα ςε αγκάκια και αιχμθροφσ βράχουσ ζνα
απότομο και δφςκολο μονοπάτι, κάτω από ζναν καυτερό ιλιο. Θ κοφραςθ με
γονατίηει, θ δίψα με κατατρϊει, ο δρόμοσ γίνεται κάκε ςτιγμι όλο και
περιςςότερο δφςβατοσ. Ακόμα μιςι ϊρα κι ελπίηω να ξεκουραςτϊ ςτο χωριό
Καςτρί.
Σασ μιλϊ χωρίσ προςποίθςθ. Γενικϊσ, κάκε φορά που πλθςίαηα ζνα μζροσ,
οποιοδιποτε και να ιταν, ςταματοφςα να μιλϊ με το διερμθνζα μου και οι
αιςκιςεισ μου δεν ιταν απαςχολθμζνεσ παρά μονάχα με όλα όςα
παρουςιαηόντουςαν μπροςτά μου. Αλλά τϊρα, ξζχαςα τον Ραρναςςό, τουσ
Δελφοφσ, τουσ Αμφικτίονεσ, τθν Ελλάδα ολόκλθρθ. Νερό, ςκιά και ξεκοφραςθ
ςτο χωριό Καςτρί, να αυτά ποκοφςα! Θ ηζςτθ είναι το μόνο πράγμα, εδϊ πάνω
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ςτο βουνό που αναγγζλλει τθν αυτοκρατορία του Απόλλωνα. Σφάλλω, υπάρχει
και κάτι άλλο: θ δυςκολία να φτάςει κανείσ ςτθν κορυφι. Δεν εκπλιςςομαι,
εάν ςτουσ χίλιουσ που το επιχειροφν το πετυχαίνει ο ζνασ μόνο. Μιπωσ κα
είμαι κι εγϊ ζνασ από αυτοφσ τουσ προνομιοφχουσ; Ράντωσ, δεν είμαι ποιθτισ,
είμαι απλϊσ ζνασ ενκουςιϊδθσ άνκρωποσ που ζρχεται από μακριά να
αναηθτιςει, πάνω ςτθ Λιάκουρα, ζνα φλογιςτικό πυρετό. Αλλά, διακρίνω το
χωριό, ακόμα πζντε λεπτά και θ πορεία μου φτάνει ςτο τζρμα τθσ! Θ
υπερβολικι μου κοφραςθ, δεν μου επζτρεψε οφτε να ψάξω ζνα καταφφγιο για
να δροςιςτϊ. Ξάπλωςα κάτω από δυο πυκνζσ ςυκιζσ ςτθν είςοδο του χωριοφ
και ζμεινα εκεί ςχεδόν για μια ολόκλθρθ ϊρα ςε κατάςταςθ απόλυτθσ
εξάντλθςθσ.
Ο διερμθνζασ μου, που αρχικά μου είχε φζρει νερό, γφριςε λίγο αργότερα
με μαφρο ψωμί, τυρί, λίγο πθγμζνο γάλα και κραςί τθσ Ναυπάκτου, μοναδικά
τρόφιμα που μπορεί να προςφζρει ο τόποσ. Αυτό το γεφμα, δεν ζμοιαηε μ’
αυτά των αρχαίων ιερζων του Απόλλωνα, αλλά θ πείνα μ’ ζκανε να
καταβροχκίςω όλεσ αυτζσ τισ προμικειεσ, προπάντων το πθγμζνο γάλα, που οι
Ζλλθνεσ το λζνε γιαοφρτι και που είναι πολφ δροςιςτικό. Ζνα πλικοσ από
γυναίκεσ και παιδιά με περιτριγφριηε και με κοίταηαν με ζκπλθξθ, όπωσ το
κάνει ςε μασ ο λαόσ ςτα πανθγφρια απζναντι ς’ ζνα ξζνο, και ζκανε το δείπνο
μου πιο διαςκεδαςτικό.
Ετοιμαηόμουν να ολοκλθρϊςω το ταξίδι μου μζχρι τθν κορυφι του
Ραρναςςοφ, όταν ζφταςαν δυο γενίτςαροι και μου είπαν εκ μζρουσ του
Βοεβόδα, ότι ικελε να μάκει ποιοσ ιμουνα και γιατί είχα ζρκει ςτο Καςτρί.
Χωρίσ να μπω ςε λεπτομζρειεσ, απάντθςα μζςω του διερμθνζα μου, ότι
επικυμοφςα να μιλιςω εγϊ ο ίδιοσ ςτον Βοεβόδα. Ρράγματι, πιγα ς’ εκείνο
τον Τοφρκο, που ςτθν αρχι με δζχτθκε λίγο απότομα, αλλά ζγινε υπερβολικά
ευγενικόσ μόλισ του ζδειξα ζνα γράμμα του Τελωνειακοφ των Σαλϊνων. Μου
πρόςφερε ζνα εξαιρετικό γλυκό από μενεξζ και δυο φλιτηάνια καφζ χωρίσ
ηάχαρθ, μου ζδωςε να καπνίςω μια πίπα και με ανάγκαςε να περάςω τθν
νφχτα μζςα ςτο ςπίτι του. Δεν μ’ άφθνε να φφγω, και για να ςυντομεφςω τισ
φιλοφρονιςεισ του ςκζφτθκα να του δϊςω ςτο χζρι δζκα γρόςια, χάρθ ςτα
οποία απόκτθςα τθν ελευκερία μου να περιφζρομαι με τθν θςυχία μου, όςο
ικελα, ανάμεςα ςτα ερείπια των Δελφϊν.
Αυτόσ ο τόποσ, ποτιςμζνοσ για τόςουσ αιϊνεσ από τθ δειςιδαιμονία, όπου
μια λζξθ, που προφερόταν από μια θλίκια γριά ιζρεια, αποφάςιηε για τθ μοίρα
των εκνϊν και των βαςιλείων, δε γνϊριςε μια καλφτερθ τφχθ από τουσ άλλουσ
τόπουσ.
Μόλισ που διακρίνουμε τα υπολείμματα του ναοφ του Απόλλωνα, του ναοφ
εκείνου που πζντε φορζσ κατεδαφίςτθκε, λεθλατικθκε, κάθκε και πζντε φορζσ
ανακαταςκευάςτθκε είτε με ξφλο, είτε με μάρμαρο και τελικά μπροφντηο, του
25

ναοφ εκείνου που κόςτιηε μόνο τουλάχιςτον μια φορά αρκετά εκατομμφρια
λιρετϊν μασ, όπου οι Φωκείσ και οι Γαλάτεσ ζκλεψαν περιςςότερο από τριάντα
εκατομμφρια ςε χρυςό, ςε αςιμι και ςε πολφτιμεσ πζτρεσ, όπου τελικά, μετά
από τα επτακόςια μπροφτηινα αγάλματα, που πιρε ο Νζρωνασ, για να τα
μεταφζρει ςτθ ϊμθ, ζμειναν ακόμα περιςςότερο και από πζντε χιλιάδεσ.
Αυτόσ ο ναόσ ο ίδιοσ δεν προςφζρει πια παρά μόνο μερικά κραφςματα
ςτφλων και ζνα παλιό ερειπωμζνο τοίχο κάτω από το εκκλθςάκι του Ρροφιτθ
Θλία. Ζκανα ανϊφελεσ ζρευνεσ για να ανακαλφψω το άνοιγμα, από το οποίο ο
κεόσ του Φωτόσ προφιτευε, τον τόπο όπου βρίςκονταν οι φθμιςμζνεσ
μαρμάρινεσ πλάκεσ που, κατά τθ γνϊμθ των Ελλινων ςκζπαηαν το κζντρο τθσ
Γθσ, το Κθςαυρό των Συρακουςϊν - ςιμερα τόςο φτωχζσ (οι Συρακοφςεσ) - το
ναό τθσ Ακθνάσ, το Γυμναςτιριο… Πλα ζχουν καταςτραφεί, όλα ζχουν
εξαφανιςτεί.
Οι Δελφοί δεν είναι παρά ζνα άκλιο χωριό διακοςίων το πολφ ςπιτιϊν. Το
Στάδιο ζγινε ζνασ ςτάβλοσ όπου μαηεφονται τα κοπάδια των Σαλϊνων και το
Γυμναςτιριο μετατράπθκε ςε Μοναςτιρι Καλόγερων.
Θ εικόνα μιασ τόςο μεγάλθσ μεταβολισ, που με ςτεναχωροφςε παντοφ
αλλοφ ςτθν Ελλάδα, εδϊ με πονοφςε διπλάςια, ςτο λόφο του Καςτριοφ, όμωσ
οι ρεμβαςμοί ςτουσ οποίουσ αφθνόμουν μπροςτά ςτα ερείπια, τουσ ζδιναν
περιςςότερο ενδιαφζρον. Σκεπτόμενοσ ότι θ λατρεία του Απόλλωνα είχε
εμψυχϊςει τισ τζχνεσ, είχε ανταμείψει τισ θρωικζσ πράξεισ, είχε ςτεφανϊςει
τισ αρετζσ, ότι είχε δθμιουργιςει το Συνζδριο των Αμφικτιόνων, Συνζδριο που
δεν υπιρχε ποτζ άλλοτε, και που δεν κα υπάρχει ποτζ πια.
Τζλοσ διότι, οι Δελφοί ιταν το μζροσ όπου τα μίςθ των ιδιωτϊν ζςβθναν
και όπου οι οικογζνειεσ, οι πόλεισ και τα ζκνθ ςυμφιλιϊνονταν, είμαι ςχεδόν
ζτοιμοσ να ςυγχωριςω τουσ ιερείσ για τθν απάτθ τουσ.
Δεν ζχει ςθμαςία αν ο Κεμιςτοκλισ, ο Αλκιβιάδθσ, ο Κλεομζνθσ και ο
Φίλιπποσ πιραν με το μζροσ τουσ τθν Ρυκία, για να εγκρίνει μια επιχείρθςθ
ιδθ αποφαςιςμζνθ ςτθν καρδιά τουσ! Ρόςουσ πολζμουσ εμπόδιςε αυτι θ
ψευδισ Λζρεια! Ρόςο αίμα ζςωςε! Ρόςουσ κακοφργουσ τιμϊρθςε με τθν
περιφρόνθςθ και τθν ατίμωςθ! Ρόςεσ ακάνατεσ πράξεισ χρωςτάμε ς’ αυτό το
χρθςμό!
Δίδαςκε ότι πρζπει να είναι ςεβαςτι θ λατρεία τθσ Ρατρίδασ, ότι θ αρετι
αποκλείει οποιαδιποτε υπερβολι και ότι ο καλόσ άνκρωποσ πρζπει πρϊτα απ’
όλα να γνωρίηει τον εαυτό του. Κοιτάξτε που αρνείται τα πλοφςια δϊρα του
φποπτου για τυραννία νικθτι τθσ Σαλαμίνασ, που κάνει τον Ρίνδαρο να κάτςει
ςτο βωμό, ςτθν πιο εμφανι κζςθ και αποκαλεί τον Σωκράτθ το ςοφότερο των
ανκρϊπων. Εάν λαμβάνει το άγαλμα τθσ Φρφνθσ, είναι για να τιμιςει τον
Ρραξιτζλθ που το φιλοτζχνθςε, εάν δζχεται τουσ οβελίςκουσ τθσ οδόπθσ
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Άποψθ Δελφϊν από τα βάκθ τθσ κοιλάδασ του Ρλειςτοφ.

είναι για να καυμάςει όλθ θ Ελλάδα ζνα αριςτοφργθμα τθσ τζχνθσ και τθν
αφιλοκζρδεια μιασ εταίρασ.
Πςο θ αίγλθ τθσ λατρείασ των Δελφϊν κράτθςε, οι Ζλλθνεσ παρόλο που
πολεμοφςαν μεταξφ τουσ, ιταν αιττθτοι ζξω. Καταργικθκε θ λατρεία και
βλζπουμε να κάβονται μαηί τθσ θ υπεροχι και θ δόξα τθσ Ελλάδασ. Μοιραίο
παράδειγμα που κα ζπρεπε να το κυμάται ο κάκε Νομοκζτθσ και να δεςμευτεί
να ςζβεται τισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ, τισ χριςιμεσ ςτθν κοινωνία.
Απαςχολθμζνοσ μ’ αυτζσ τισ ιδζεσ, ανζβαινα αργά το δφςβατο δρόμο που
οδθγεί ςτθν πθγι. Ο ιλιοσ που άρχιηε να δφει, χρφςιηε απζναντι τισ πλαγιζσ τθσ
Κίρφεωσ. Θ ιρεμθ επιφάνεια του κόλπου τθσ Ναυπάκτου που απλωνόταν
κάτω από τα πόδια μου, θ βακιά μοναξιά που με περιζβαλε, θ κζα μιασ
περίφθμθσ πθγισ που τόςεσ αναμνιςεισ ομόρφαιναν μζςα ςτθ ςκζψθ μου, με
βφκιηαν ς’ αυτι τθν θδονικι ςυγκίνθςθ που νιϊκει κανείσ, βλζποντασ ξανά τθν
πατρίδα του μετά από μια μεγάλθ απουςία.
Φκάνω ςτθν πθγι, τα άφκονα νερά τθσ, διαυγι ςαν κρφςταλλο, εκβάλλουν
από μερικά ανοίγματα που ζςκαψε θ φφςθ μζςα ςτο βράχο. Ενϊνονται λίγο
πιο πζρα και ςχθματίηουν ζνα ρυάκι, που κυλάει ανάμεςα ςε δυο ανκιςμζνεσ
και ςκιερζσ όχκεσ και ποτίηει ςτθ ροι του όλο το λόφο του Καςτριοφ.
Βγαίνοντασ τα νερά ςταματάνε ς’ ζνα είδοσ ςιντριβανιοφ. Εκεί, είτε από
ανάγκθ, είτε από επικυμία να πιω ςτθν Καςταλία Ρθγι, βοφτθξα με βιαςφνθ
τα χείλθ μου μζςα και δεν ςθκϊκθκα παρά μόνον όταν ζνιωςα ξεδιψαςμζνοσ,
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ζχοντασ πιει - ασ το πω ζτςι - μαηί με το νερό αυτό, τθν εφνοια των Μουςϊν
και του Απόλλωνα.
Δεν ξζρω, αν αυτι θ πθγι είχε κάποια επίδραςθ πάνω ςτθν φανταςία των
Ελλινων, το μόνο που ξζρω είναι πωσ, αφοφ ιπια το νερό τθσ, αιςκάνκθκα
ξαφνικά τθ χαρά και τθν θρεμία. Ξαναγεννικθκε θ ψυχι μου. Ιταν τότε, που
αποφάςιςα να εκπλθρϊςω τισ υποςχζςεισ μου. Είχα μαηί μου ζνα ςιδερικό
ειδικό για το ςκοπό μου. Με τθ βοικεια μιασ πζτρασ, που τθν χρθςιμοποίθςα
ςαν ςφυρί, άρχιςα να ςκαλίηω τα ονόματα των φίλων μου πάνω ςτο βράχο τον
ίδιο, από όπου πθγάηει θ Καςταλία πθγι.
Ρρϊτα τοποκζτθςα, ςε ςχιμα κφκλου εκείνα των ανκρϊπων τθσ
οικογζνειάσ μου και ςτθ μζςθ εκείνο τθσ μθτζρασ μου. Ο κείοσ μου D.G.
βρίςκεται αμζςωσ μετά από τον πατζρα μου και οι κείεσ μου είναι κοντά ςτθ
μθτζρα μου. Τα αδζρφια μου είναι ανακατεμζνα. Είναι εκεί όπωσ ςτθν καρδιά
μου. Κάποια δάκρυα μου ξζφυγαν και πότιςαν το ζργο μου, ιταν θ ζκφραςθ
τθσ ευτυχίασ που απολάμβανα εκείνθ τθ ςτιγμι.
Θ ιδζα που είχα να τοποκετιςω ζτςι τα ονόματα των γονζων μου, μου
ζδωςε μια άλλθ να τοποκετιςω με τον ίδιο τρόπο, εκείνα των φίλων μου.
Άρχιςα από ςζνα L… που μου ζμακεσ να ςυνδυάηω τθν αγάπθ με τθν αρετι B…
G… C… C… θF… θF… G… θB…M.B… M.F… M.S… Ακολουκοφν M… C… L… Z… S…
E…
Δεν ςασ ξζχαςα ωP… ωV…, και όλουσ εςάσ που δικαιοφςτε τθν
ευγνωμοςφνθ μου. Πλα τα ονόματά ςασ περιπλεκόμενα ςχθματίηουν μια
γιρλάντα. Τι ευχαρίςτθςθ γευόμουν κατά τθ διάρκεια εκείνθσ τθσ
απολαυςτικισ εργαςίασ!
Ο Ρραξιτζλθσ φιλοτεχνϊντασ το ςάτυρο δεν κα ζνιωκε τίποτα παρόμοιο,
οφτε ο Φειδίασ δθμιουργϊντασ το Δία του. Δυο φορζσ ςκζφτθκα να γράψω το
όνομά μου ανάμεςα ςτα δυο ςτεφάνια και δυο φορζσ απζρριψα τθν ιδζα.
Είμαι βζβαιοσ, πωσ το όνομά μου κα ηει όςο οι γονείσ μου και οι φίλοι μου
μετά το κάνατό τουσ.
Δεν φιλοδοξϊ να μπω ςτθν αιωνιότθτα, γιατί δεν ανικω ςτο μζλλον, με τον
ίδιο τρόπο που δεν ανικα ςτον αιϊνα του Ομιρου ι τθσ Σεμίραμισ. Αντίο Λερά
πθγι των Μουςϊν. Νυχτϊνει και πρζπει να γυρίςω ςτον Αγά του Καςτριοφ.
Κράτα το πολφτιμο κειμιλιο που ςου εμπιςτεφτθκα, όπωσ και εγϊ κα κρατιςω
τθν ανάμνθςι ςου!
Ταξιδιϊτεσ, εςείσ που κα επιςκεφτείτε τον Ραρναςςό και που κα κακίςετε
ςτθν Καςταλία πθγι, ςεβαςτείτε αυτά τα ονόματα, τα ςκαλιςμζνα από τα
χζρια μου και προςκζςτε εκείνα των ανκρϊπων ςασ, αν θ καρδιά ςασ είναι
ευαίςκθτθ ςτισ χαρζσ τθσ φιλίασ, ςτθν οικογενειακι ςτοργι και ςτισ αυταπάτεσ
του ζρωτα!
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 30
Παρναςςόσ, οι κορυφέσ.
Θ αυγι δεν φαινόταν ακόμα όταν ξεκίνθςα, για ν’ ανεβϊ ςτον Ραρναςςό.
Μετά από δυο ϊρεσ δρόμο, ζφταςα ςτθν κορυφι και ςτο άντρο, που ιταν
μάλλον «το Κωρφκιον Άντρον» των Δελφιωτϊν. Το κζαμα που περίμενα ζκανε
το βάδιςμα τόςο γριγορο που βρζκθκα με τθν ανατολι του ιλιου ςτο ζνα από
τα δυο υψϊματα. Αυτι θ πρϊτθ κορυφι είναι χαμθλότερθ από τθν άλλθ και
βλζπει προσ το Βορρά. Θ δεφτερθ, πιο απότομθ και ςχεδόν απρόςιτθ είναι
περίπου εκατό βιματα πιο ψθλι. Μονάρχεσ τθσ Γθσ, που το να βλζπετε ζνα
αμζτρθτο πλικοσ να υποκλίνεται μπροςτά ςασ, είναι μια απόλαυςθ, θ
ευχαρίςτθςι ςασ δεν πλθςιάηει εκείνθ που ζνιωςα ςτον Ραρναςςό.
Από το βουνό αυτό, ζνα από τα ψθλότερα τθσ Ευρϊπθσ, ανακαλφπτει
κανείσ, ςε όλεσ τισ κατευκφνςεισ μια κζα για τθν οποία δεν μποροφμε να
δίνουμε παρά μόνο μια μικρι ιδζα. Ανατολικά, δεςπόηουν ο Κικαιρϊνασ και ο
Ελικϊνασ - λζγεται και Ραλιοβοφνα - που ςχθματίηουν τθν οροςειρά, θ οποία
χωρίηει τθν Αττικι από τθ Βοιωτία και τθσ οποίασ θ πλαγιά είναι ςτολιςμζνθ
ςτο κάτω μζροσ με αμπζλια και οπωροφόρα δζνδρα, πιο πάνω με ψιλά δάςθ,
ενϊ θ κορυφι ςκεπάηεται από χιόνι. Το άςτρο τθσ θμζρασ ανζτειλε πίςω τθσ
και ηωντάνευε με τισ πρϊτεσ αχτίνεσ του τθν όμορφθ περιοχι ανάμεςα ςε
Ελικϊνα και Ραρναςςό.
Στο Βορρά ανοίγονταν κάτω από τα πόδια μου, φρικτοί γκρεμοί, ςυνζπειεσ
μιασ κάποτε αναςτατωμζνθσ φφςθσ που απειλεί να αναςτατωκεί πάλι. Μζςα
απ’ αυτά τα τρομερά ριγματα, ανακαλφπτει κανείσ μαγευτικζσ κοιλάδεσ όπου
βόςκουν, λευκά ςαν το χιόνι κοπάδια προβάτων και, πιο μακριά, τισ όμορφεσ
πεδιάδεσ ποτιςμζνεσ από τον Κθφιςςό, τθ Κιβα, το νθςί τθσ Εφβοιασ και τισ
κορυφζσ τθσ Ρίνδου και του Ολφμπου, τθν γαλάηια επιφάνεια του Ρατραϊκοφ
κόλπου, τα νθςιά Κεφαλονιά Λευκάδα, Λκάκθ, το βουνό Αράκυνκοσ, τθν
εκβολι του Αχελϊου και ακόμα πιο μακριά τον κόλπο τθσ Άρτασ, παλαιότερα
Αμβρακικοφ κόλπου.
Τζλοσ, ςτο Νότο, τον κόλπο τθσ Ναυπάκτου, τθν Ρελοπόννθςο, το Κάςτρο
τθσ Κορίνκου, ζνα μεγάλο μζροσ του αρχιπελάγουσ και τισ Κυκλάδεσ. Θ φφςθ
ζμοιαηε ξεκοφραςτθ όπου και αν κοίταηα, ζνιωκα ζνα ςωρό καινοφργιων
αιςκιςεων. Τότε, πείςτθκα πωσ μπροςτά ςτον τόπο αυτό, με τον κακαρό αζρα
που αναςαίνει κανείσ εδϊ ςτθν ανατολι του ιλιου, με τθν ευωδία των φυτϊν
και τον ιχο του αυλοφ που κάποτε τον ηωντάνευε, θ φλογερι φανταςία των
ποιθτϊν ζπρεπε να πάρει φωτιά και να πετάξει ςαν να είχε αλθκινά
εμπνευςκεί από κάποια κεότθτα.
Κάκιςα και κοίταξα προσ το Νότο και τθ Δφςθ, ςαν να ικελα να τιμιςω τισ
ςοφζσ αδελφζσ, επαναλάμβανα τα ομορφότερα κείμενα τθσ ποίθςθσ, που μου
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κφμιηε θ μνιμθ μου, άλλοτε ζμενα ακίνθτοσ, ςε ζκςταςθ, και μου αρκοφςε να
καυμάςω και να αιςκανκϊ. Κα είχα μείνει όλθ τθν υπόλοιπθ μζρα ςτον
Ραρναςςό, εάν ο διερμθνζασ δεν μ’ είχε προειδοποιιςει ότι το Μοναςτιρι του
Οςίου Λουκά, όπου επρόκειτο να περάςουμε τθ νφχτα, ιταν πολφ μακριά.
Ζπρεπε να κατεβοφμε και τότε ζνιωςα όλθ τθν πίκρα ενόσ χωριςμοφ. Μου
φαινόταν ότι εγκατζλειπα τθν πιο πομπϊδθ πρωτεφουςα για να κλειςτϊ ςτθν
πιο μικρι γωνία μιασ επαρχίασ. Ωςτόςο χαιρετϊ με χίλια «αντίο» τισ
μαγευτικζσ και αλθκινά μεγαλειϊδεισ κορυφζσ του Ραρναςςοφ, τθν πθγι των
Μουςϊν, τον κακαρό αζρα, το γαλινιο ουρανό, τα λουλοφδια, τα ερείπια των
Δελφϊν και, γεμάτοσ κλίψθ παίρνω το αντίκετο δρόμο.
Τα κομμάτια από προβιά που μου τφλιγαν τα πόδια μου ιταν πιο χριςιμα
από τα παποφτςια μου. Μετά από πζντε (5) ϊρεσ πορεία, ζφταςα ςτο
Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά. Είναι ζνα από τα παλιότερα και από τα πιο
πολυςφχναςτα τθσ Ελλθνικισ Εκκλθςίασ. Εκεί, θ ευςζβεια των πιςτϊν ςυντθρεί
ςε μια ιερι τεμπελιά πενιντα (50) ερθμίτεσ ι καλόγερουσ. Το Μοναςτιρι δεν
ζχει παρά μόνο ζνα πολφ ςτενό κιπο για χριςθ του, κάτω από τα παράκυρα
του βρίςκεται ζνασ γκρεμόσ, και πίςω του υψϊνεται το όροσ Λιάκουρα.
Ο θγοφμενοσ ιταν ο πατιρ Ευτφχιοσ, άλλοτε Ρατριάρχθσ
Κωνςταντινουπόλεωσ, υποβιβαςμζνοσ από το αξίωμα του ςε Επίςκοπο Ηζασ.
Βρζκθκε τελικά ζγκλειςτοσ ς’ αυτό το Μοναςτιρι από το Μεγάλο Βεηίρθ.
Επειδι του πιγα ζνα γράμμα από τον Αρχιεπίςκοπο τθσ Λιβαδειάσ, ςτον οποίο
υπάγεται, με δζχτθκε με ευγζνεια ςπάνια για ερθμίτθ. Εξαντλθμζνοσ από τθν
πορεία μου, ηιτθςα ζνα κελί, για να ξεκουραςτϊ. Με ςυμβοφλεψε να φάω
πρϊτα και δζχτθκα. Ο ίδιοσ μου ζκανε παρζα κατά τθ διάρκεια του δείπνου.
Απάντθςε ςε μερικζσ ερωτιςεισ, που του ζκανα ςχετικά με τθ γεωργία, τον
πλθκυςμό και το εμπόριο τθσ περιοχισ και μετά μου διθγικθκε τθν ιςτορία
των εχκρϊν του, τθ μεγάλθ καρτερικότθτά του, κακϊσ και τθν αρχαιότθτα και
τθ δόξα του Μοναςτθριοφ του, όπου δυο αυτοκράτορεσ είχαν μείνει και όπου
ζνασ Ράπασ - του οποίου ξζχαςα το όνομα - είχε ςταματιςει για οκτϊ (8)
μζρεσ. «Ο Πςιοσ Λουκάσ πζκανε εδϊ», μου ζλεγε. «Είχαμε τθν ευτυχία να
κρατάμε το ςκινωμά του, αλλά θ ίντριγκα των ςχιςματικϊν το πιρε ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ». Ιταν ζτοιμοσ να μου διθγθκεί το γεγονόσ εκείνο, όταν
του ηιτθςα τθν άδεια να αποςυρκϊ, ζχοντασ ανάγκθ να ξεκουραςτϊ.
Τθν επομζνθ, ο καλόσ γζροντασ ιρκε να με δει τα χαράματα. Είχε όρεξθ να
ςυνεχίςει τθν αφιγθςθ τθσ παραμονισ, αλλά αντί να τον ακοφςω του ηιτθςα
να με οδθγιςει ςτθ βιβλιοκικθ του Μοναςτθριοφ. Ρεριζχει πεντακόςια (500)
ελλθνικά χειρόγραφα αφιερωμζνα ςτθν πλειοψθφία τουσ ςτα εκκλθςιαςτικά
και δεν ζχει τίποτα ενδιαφζρον.
Τζλοσ, αποχαιρζτθςα τον πατζρα Ευτφχιο, πιγα ςτθ Ναφπακτο όπου
ζμεινα μια μζρα και από εκεί, ςε τρεισ ϊρεσ είχα γυρίςει ςτθν Ράτρα.
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11. CHARLES THOMPSON
Βιογραφικά ςτοιχεία
Το καλοκαίρι του 1730 ζφταςε ςτισ ελλθνικζσ κάλαςςεσ ζνασ Άγγλοσ
περιθγθτισ ο Charles Thompson. Θ περιιγθςι του ςτθν Ελλάδα κράτθςε δυο
περίπου χρόνια.
Ο Thompson δεν ενδιαφζρεται κακόλου για τισ αρχαιότθτεσ και τθν
ιςτορία. Ωσ ζμποροσ ζχει πρακτικό μυαλό. Τον απαςχολεί θ ςφγχρονθ ηωι, το
ανκρϊπινο ςτοιχείο. Δεν εμβακφνει, δεν ερευνά. Σθμειϊνει ό,τι βλζπει και ό,τι
ακοφει για τον πλθκυςμό, για τα ςπίτια, για τθν παραγωγι, για το εμπόριο.
Άχαρθ θ αφιγθςι του και κουραςτικι. Αλλά τα ψυχρά ςτοιχεία που παρακζτει
δίνουν τθν εικόνα μιασ εποχισ.
Τζλθ Λουνίου του 1730 φτάνει ςτα Χανιά. Αφοφ περιθγθκεί ςτα μζρθ τθσ
Κριτθσ επιςκζπτεται τθ Μφλο, Σίφνο, Σζριφο, Νάξο, Ράρο, Σφρο και Κφκνο. Στθ
ςυνζχεια, από τισ Κυκλάδεσ κα περάςει ςτθν Αττικι και κα επιςκεφτεί τθν
Κόρινκο. Επιςτρζφει ξανά ςτθν Αττικι και κατευκφνεται βορειότερα. Φτάνει
ςτθ Λιβαδειά, Αράχοβα και Δελφοφσ. Επιςτρζφοντασ για τθν Ακινα περνάει
από τθ Κιβα.
Το Νοζμβριο του 1732 βρίςκεται ςτθν Εφβοια, από εκεί επιςκζπτεται τα
κοντινά νθςιά Άνδρο, Σκφρο, και τζλθ Φκινοπϊρου του 1732 ο Thompson
βρίςκεται ςτθν Κωνςταντινοφπολθ.
Σχόλια
Ο Thompson ζφταςε ςτθν περιοχι Αράχοβασ - Δελφϊν από τθ μεριά τθσ
Λιβαδειάσ, ίςωσ μζςω του Καρακόλικου, διότι δεν κάνει καμία αναφορά ςε
Χαιρϊνεια ι Δαφλεια, και επζςτρεψε από τον ίδιο δρόμο.
Βρικε κατάλυμα ςτθν Αράχοβα και με κζντρο το χωριό αυτό ζκανε τθν
επίςκεψι του αρχικά ςτουσ Δελφοφσ και ςτθ ςυνζχεια από εκεί ςτον
Ραρναςςό. Ζφταςε ςτον Τριηίνικο, όπωσ οι Spon και Wheler, χωρίσ να ανεβεί
ςτο Κωρφκιον Άντρον, ίςωσ διότι ο Δελφιϊτθσ οδθγόσ του αγνοοφςε τθν
τοποκεςία του ςπθλαίου ι δεν ςκζφτθκε να τον οδθγιςει εκεί. Αφοφ διιλκε
το λιβάδι κατζβθκε πάλι ςτθν Αράχοβα όπου είχε τα πράγματά του.
Για τουσ Καςτρίτεσ ζχει καλά λόγια να πει: “είναι ζνασ πολιτιςμζνοσ καλόσ
εκ φφςεωσ λαόσ, και πολφ φιλόξενοσ ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ του”.
Ο Τhompson, παρότι ζμποροσ το επάγγελμα, κάνει αρκετζσ αναφορζσ ςτο
Μαντείο του Απόλλωνα. Ρεριγράφει κυρίωσ το πϊσ ξεκίνθςε θ λειτουργία του,
φαίνεται, ωσ καλόσ ζμποροσ που ιταν, είδε το κζμα αυτό ωσ μαγαηί και τον
ενδιζφερε το... “άνοιγμά του”.
Στθν Αράχοβα ζμεινε ευχαριςτθμζνοσ από τθ φιλοξενία, αλλά ρίχνει και το
“καρφί” του ότι θ καλι περιποίθςθ που ζτυχε εκεί, οφειλόταν μάλλον ςτθν
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προςδοκία του χωρικοφ, που τον εξυπθρετοφςε, για είςπραξθ μεγάλθσ
χρθματικισ ανταμοιβισ. Αναφζρει και ο Thompson ότι είδε μαρμάρινεσ
κολόνεσ (κορινκιακοφ τφπου τισ λζει) ςτισ εκκλθςίεσ τθσ Αράχοβασ, αλλά όχι
αρχαίεσ επιγραφζσ. Για τουσ κατοίκουσ του χωριοφ αφινει ςαφι πλθροφορία,
λζγοντασ ότι όλοι τουσ είναι Ζλλθνεσ.
Του κάνει μεγάλθ εντφπωςθ το χτζνιςμα των γυναικϊν τθσ Αράχοβασ: «τα
μαλλιά τουσ είναι περίτεχνα πλεγμζνα ςε κοτςίδεσ μζχρι τθν πλάτθ τουσ και
ςτολιςμζνα με πολλά μικρά ςτολίδια, ςφμφωνα με τον τρόπο των γυναικϊν τθσ
Ακινασ».

Κείμενο
Από το βιβλίο:

“The Travels of the Late Charles Thompson”, London 1752.
Από τθ Λιβαδειά ακολουκιςαμε το δρόμο που ονομάηεται Σχιςτι, ζχοντασ
ςτα δεξιά μασ ζνα ποτάμι, πικανόν τον αρχαίο Τρίτωνα, και ςε τζςςερισ ϊρεσ
φτάςαμε ςτουσ πρόποδεσ του Ραρναςςοφ. Είχαμε μια εφκολθ ανάβαςθ για
περίπου ζνα μίλι, προσ μια πόλθ που ονομάηεται άχοβα ι Αράχοβα, όπου
διανυκτερεφςαμε, και αφιερϊςαμε τθν επόμενθ μζρα απολαμβάνοντασ τθ κζα
του βουνοφ.
Στθ νοτιοδυτικι πλευρά του υπάρχει μια πόλθ που ονομάηεται Καςτρί, με
καμιά διακοςαριά κακοχτιςμζνα ςπίτια, που κατοικοφνται κυρίωσ από
Ζλλθνεσ, οι οποίοι ζχουν πζντε ι ζξι εκκλθςίεσ εκεί και αςκοφν ζνα περιοριςμζνθσ ζκταςθσ - εμπόριο ςε βαμβάκι και καπνό. Το κραςί τουσ είναι
εξαιρετικό και πράγματι αποτελεί το καλφτερο ςυςτατικό τθσ ψυχαγωγίασ
τουσ, προςζτι είναι ζνασ πολιτιςμζνοσ και εκ φφςεωσ ευγενικόσ λαόσ, και πολφ
φιλόξενοσ ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτεσ του.
Το Καςτρί είναι, αναμφίβολα, το κατάλοιπο τθσ αρχαίασ πόλθσ των Δελφϊν,
φθμιςμζνθσ για το Μαντείο του Απόλλωνα, το οποίο λόγω τθσ εγκυρότθτασ και
τθσ ςαφινειασ των απαντιςεϊν του2, τθσ μεγαλοπρζπειασ του ναοφ του,
2

Αν και οι απαντιςεισ αυτοφ του Μαντείου ιςαν γενικϊσ διφοροφμενεσ, όπωσ κι όλων
των υπόλοιπων, οριςμζνεσ φορζσ ιςαν ςαφείσ και εμπεριςτατωμζνεσ, όπωσ φάνθκε
από ζνα πείραμα που πραγματοποιικθκε από τον Κροίςο. Ο εν λόγω βαςιλιάσ ζςτειλε
αγγελλιοφόρουσ ςε όλα τα φθμιςμζνα Μαντεία τθσ Ελλάδασ και τθσ Αφρικισ, να
ρωτιςουν τι ζκανε μια ςυγκεκριμζνθ μζρα και ϊρα, που είχε από πριν ςυμφωνθκεί.
Κανζνα από τα Μαντεία εκτόσ από αυτό των Δελφϊν, δεν ζδωςε τθ ςωςτι απάντθςθ,
που ιταν, ότι ςιγόβραηε μια χελϊνα και ζνα αρνί ςε ζνα χάλκινο τςουκάλι. Και
πράγματι, ο βαςιλιάσ προςπακϊντασ να επινοιςει κάτι, που δεν κα μποροφςε
ενδεχομζνωσ να μαντευτεί, όντωσ τθν κακοριςμζνθ ςτιγμι αςχολείτο με αυτό.
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κακϊσ και του αρικμοφ και του πλοφτου από τα δϊρα που λάμβανε, ξεπζραςε
όχι μόνο όλα τα Μαντεία των υπόλοιπων κεϊν, αλλά κι εκείνα που ιταν
αφιερωμζνα ςτον ίδιο τον Απόλλωνα.
Υπάρχουν ποικίλεσ εκτιμιςεισ ςχετικά με τθν προζλευςθ αυτοφ του
Μαντείου, αλλά γενικϊσ κεωρείται ότι ανακαλφφτθκε με τον ακόλουκο τρόπο.
Ράνω ςτον Ραρναςςό υπιρχε ζνα βακφ ςπιλαιο με ςτενό ςτόμιο, απ’ όπου οι
ανακυμιάςεισ, που εκλφονταν, δθμιουργοφςαν μζκθ ςτισ κατςίκεσ που
πλθςίαηαν εκεί, και τισ ζκαναν να χοροπθδοφν και να χορεφουν τριγφρω,
προκαλϊντασ ζνα αςυνικιςτο κόρυβο.
Ζνασ γιδοβοςκόσ το παρατιρθςε και επικυμϊντασ να μάκει τι προκαλοφςε
μια τζτοια εκπλθκτικι επίδραςθ, πιγε ο ίδιοσ να επικεωριςει το ςπιλαιο, και
αμζςωσ κυριεφτθκε από ςφοδροφσ ςπαςμοφσ και προζλεγε τα μελλοφμενα. Κι
άλλοι ζκαναν το ίδιο πείραμα και εμπνεφςτθκαν με τον ίδιο τρόπο, κάτι που,
όταν διαδόκθκε ςτισ γειτονικζσ περιοχζσ, προκάλεςε τθ ςυρροι τεράςτιου
πλικουσ ςτθν τοποκεςία και όλοι διακατζχονταν ωσ κάποιο βακμό από αυτι
τθ κεία φρενίτιδα.
Τελικϊσ, κθρφχτθκε παράνομο να πλθςιάηει οποιοςδιποτε ς' αυτό το
ςπιλαιο και τοποκετικθκε ζνασ τρίποδασ πάνω από το ςτόμιό του, πάνω ςτο
οποίο ορίςτθκε να κάκεται μια ιζρεια που ονομαηόταν Ρυκία, για να λαμβάνει
τθν προφθτικι ζμπνευςθ και να εκφωνεί τουσ ιεροφσ χρθςμοφσ.
Πταν θ ιζρεια βριςκόταν υπό τθν επιρεια των ανακυμιάςεων τα μαλλιά τθσ
αναςθκϊνονταν, το βλζμμα τθσ γινόταν άγριο, μανιϊδεσ, το ςτόμα τθσ άφριηε
και καταλαμβανόταν από βίαιουσ ςπαςμοφσ, και όλα τα ςυμπτϊματα τρζλασ
και παραφροςφνθσ3.
Αλλά ασ επιςτρζψουμε ςτθν επιςκόπθςθ του Ραρναςςοφ. Τα υψϊματα
πάνω από τθν πόλθ Καςτρί ι Δελφοί καταλιγουν ςε δυο ςθμεία, εξ ου και ο
3

Με παρόμοιο τρόπο ο Βιργίλιοσ περιγράφει τθν Κυμαία Σίβυλλα, όταν εμπνεόταν
__ Subito non vultus, non color unus,
Non comptae manseroe comoe; sed pectus anbelum,
Et rabie fera corda tument; majorque videri,
Nec mortali somans; afflata est numine quando
Jam propriae Dei. __
Aineid. VI 47
Το χρϊμα τθσ άλλαηε, θ όψθ τθσ δεν ιταν θ ίδια, και υπόκωφα βογκθτά ζβγαιναν από
ζνα βακφ πνεφμα. Τα μαλλιά τθσ αναςθκϊνονταν, μια ςπαςμωδικι λφςςα
καταλάμβανε τα τρεμάμενα άκρα τθσ, και ανεβοκατζβαινε το λαχανιαςμζνο ςτικοσ
τθσ. Ζμοιαηε πιο ςπουδαία από το ανκρϊπινο είδοσ, και μιλοφςε με τόνο διαφορετικό
από αυτό των κνθτϊν: τα γουρλωμζνα μάτια τθσ περιςτρζφονταν με ςπίκεσ, κακϊσ ο
κεόσ καταλάμβανε με ορμι τθν ψυχι τθσ.
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Ραρναςςόσ είχε λάβει από τουσ αρχαίουσ το επίκετο δικόρυφοσ, αλλά αυτοί οι
βράχοι απζχουν πολφ από το να είναι τα ψθλότερα ςθμεία του βουνοφ,
παρόλο που από το Καςτρί δίνουν αυτι τθν εντφπωςθ, επειδι εμποδίηουν τθ
κζα των υπόλοιπων.
Μεταξφ αυτϊν των υψωμάτων θ βροχι ι το χιόνι, που λειϊνει, πζφτουν
κάποιεσ φορζσ με ορμι, και ζχουν ςχθματίςει (λόγω διάβρωςθσ) ζνα πολφ
βακφ κανάλι. Σε μια κοιλότθτα, ακριβϊσ κάτω από τθ ςχιςμι, ξεπθδά μια
πθγι, που κεωρείται ότι είναι θ αρχαία Καςταλία, εντόσ τθσ οποίασ θ Ρυκία
πλενόταν, και ζλουηε τα μαλλιά τθσ, πριν ανεβεί ςτον Τρίποδα - και από το
νερό τθσ οποίασ οι ποιθτζσ ιςχυρίηονταν ότι λάμβαναν τθν ζμπνευςι τουσ.
Το νερό τθσ πθγισ είναι πολφ κρφο και ζντονα επιδραςτικό ςτο ςϊμα και
κάποιοσ κα μποροφςε να κεωριςει ότι το νερό μάλλον κα εξάλειφε παρά κα
προωκοφςε τον ποιθτικό οίςτρο, για τον οποίο οι πιςτοί του Βάκχου μποροφν
να εγείρουν δικαιότερεσ αξιϊςεισ απ’ ό,τι κάποιοσ πίνοντασ γενναίεσ γουλιζσ
από το νερό τθσ Καςταλίασ πθγισ.
Κατεβικαμε ς’ αυτι μζςω κάποιων μαρμάρινων ςκαλοπατιϊν και είδαμε
κοιλότθτεσ λαξευμζνεσ ςτο βράχο, που κάποτε περιείχαν αγάλματα. Ράνω από
τθν πθγι ςτζκει ζνα μικρό παρεκκλιςι αφιερωμζνο ςτον Άγιο Λωάννθ. Το
ρζμα, που εκρζει απ’ αυτι τθν πθγι, τροφοδοτεί τθν πόλθ με νερό και μετά
χφνεται ςτο ποτάμι του Ρλειςτοφ.
Αφοφ ανθφορίςαμε το βουνό, απολαμβάνοντασ κατά τθ διαδρομι τα
παράξενα φυτά που βρίςκονται ςε αφκονία, φτάςαμε ςε μια πεδιάδα, απ’
όπου είχαμε οπτικι επαφι με το ψθλότερο ςθμείο του Ραρναςςοφ που, όπωσ
και θ κορυφι του Ελικϊνα, καλφπτεται αζναα με χιόνι. Αφοφ διαςχίςαμε αυτι
τθν πεδιάδα αναπαυτικαμε για λίγο ςε μια ωραία πθγι που ονομάηεται
Δροςονίγκοσ4, απ’ όπου εκρζει ζνα μεγάλο ρζμα, το οποίο ςχθματίηει μια
λίμνθ ςε απόςταςθ ζνα τζταρτο του μιλίου από τθν πθγι του.
Ραρατθρϊντασ τθ λίμνθ δεν μποροφςαμε να ανακαλφψουμε κάποια
διζξοδο για το νερό, αλλά κεωριςαμε ότι χάνεται μζςω ενόσ υπόγειου
περάςματοσ και ξαναεμφανίηεται ςτουσ πρόποδεσ του βουνοφ, ανάμεςα ςτουσ
Δελφοφσ και τθ άχοβα. Ρράγματι, εάν θ λίμνθ δεν είχε αυτι τθ διζξοδο, το
νερό ςφντομα κα πλθμμφριηε τθν κοιλάδα, υπερχειλίηοντασ τουσ βράχουσ και
κα παράςερνε ςπίτια, δζντρα και οτιδιποτε βριςκόταν ςτο δρόμο του
χείμαρρου.
Μπορεί εφκολα να φανταςτεί κάποιοσ τθν εξαιρετικι κζα που είχαμε από
αρκετά ςθμεία αυτοφ του βουνοφ, που δεν είναι μόνον το ψθλότερο ςε όλθ
τθν Ελλάδα, αλλά κι ζνα απ’ τα ψθλότερα ςτον κόςμο. Ιταν εδϊ που ςφμφωνα
με τα λεγόμενα ο Δευκαλίωνασ και θ γυναίκα του Ρφρα διαςϊκθκαν από τον
4

[Ρρόκειται για τθν πθγι με τθ ςθμερινι ονομαςία Τριζινίκοσ.]
34

Κατακλυςμό, που ςυνζβθ ςτθν εποχι τουσ5 και ζχτιςαν μια πόλθ, θ οποία
ονομάςτθκε Λυκϊρεια: και ζωσ και ςιμερα οι Ελλθνεσ ονομάηουν τθν κορυφι
του Ραρναςςοφ Λιάκουρα, που φζρει κάποια ομοιότθτα προσ το αρχαίο
όνομα.
Θ περιζργειά μασ, ωςτόςο, δεν μασ οδιγθςε ψθλότερα ςτο βουνό, αλλά
ςτρίβοντασ προσ τα νοτιοανατολικά κατεβικαμε μζςω ενόσ βραχϊδουσ
επικίνδυνου δρόμου, και ςε δυο ϊρεσ χρόνο φτάςαμε αςφαλείσ ςτα
καταλφματά μασ ςτθ άχοβα, όπου αναηωογονθκικαμε με μζλι, ελιζσ, κραςί
και άλλεσ παρόμοιεσ προμικειεσ, που μποροφςαν να μασ εξαςφαλίςουν οι
ευγενικοί οικοδεςπότεσ μασ. Και εδϊ δεν μπορϊ παρά να αναγνωρίςω πωσ
ό,τι ακριβϊσ είπα μόλισ πριν για τουσ κατοίκουσ του χωριοφ Καςτρί ιςχφει για
όλουσ τουσ Ζλλθνεσ γενικϊσ, και κυρίωσ για τουσ καλόγερουσ, οι οποίοι
δείχνουν μεγάλθ ευγζνεια ςτουσ ξζνουσ και τουσ περιποιοφνται γενναιόδωρα
με τον καλφτερο τρόπο που μποροφν. Αλλά κανζνασ γενναιόδωροσ ταξιδιϊτθσ
δεν κα φφγει, χωρίσ να τουσ προςφζρει μια αντίςτοιχα γενναιόδωρθ-ταιριαςτι
ανταμοιβι.
Θ άχοβα κατοικείται μόνο από Ζλλθνεσ, οι οποίοι ζχουν αρκετζσ
εκκλθςίεσ, θ ωραιότερθ από τισ οποίεσ είναι αφιερωμζνθ ςτθν ευλογθμζνθ
Ραναγία, ενϊ οι υπόλοιπεσ ςτον Άγιο Γεϊργιο, ςτον Άγιο Δθμιτριο και ςτον
Άγιο Νικόλαο. Σε μια από τισ εκκλθςίεσ είδαμε μαρμάρινουσ κίονεσ με
κορινκιακό κιονόκρανο, απ’ όπου και ςυμπεράναμε ότι πρόκειται για
τοποκεςία κατοικθμζνθ κατά τθν αρχαιότθτα, αλλά δε βρικαμε επιγραφζσ ι
κάποιο άλλο είδοσ μνθμείου, απ’ όπου κα μποροφςαμε να προςδιορίςουμε
τθν αρχαία τθσ ονομαςία.
Θ ενδυμαςία των ντόπιων γυναικϊν αποτελείται από ζνα λευκό μάλλινο
γιλζκο, που κρζμεται χαλαρά γφρω τουσ, και τα μαλλιά τουσ είναι περίτεχνα
πλεγμζνα ςε κοτςίδεσ μζχρι τθν πλάτθ τουσ και ςτολιςμζνα με πολλά μικρά
ςτολίδια, ςφμφωνα με τον τρόπο των γυναικϊν τθσ Ακινασ. Οι κάτοικοι,
άντρεσ και γυναίκεσ, αςχολοφνται κυρίωσ φυλάγοντασ πρόβατα ςτα βουνά και,
εάν εξαιρζςεισ τθ μουςικι τθσ αγροτικισ τςαμποφνασ, μοιάηουν πάρα πολφ με
τουσ ευτυχιςμζνουσ βουκόλουσ τθσ Αρκαδίασ.
Από τθ άχοβα επιςτρζψαμε ςτθ Λιβαδειά, όπου διανυκτερεφςαμε, και το
πρωί αναχωριςαμε για Κιβα*…+

5

Αυτόσ ο Κατακλυςμόσ πλθμμφριςε μόνο τθ Κεςςαλία. Συνζβθ το ζτοσ 1529 προ
Χριςτοφ, τρία χρόνια πριν τθν ζξοδο των Λςραθλιτϊν από τθν Αίγυπτο, ςφμφωνα με τον
υπολογιςμό του Petavius. Για το καυμάςιο υπολογιςμό βλζπε: “Μεταμορφϊςεισ”
Οβίδιου Λ.318.
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12. RICHARD POCOCKE

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Άγγλοσ Richard Pococke, διδάκτωρ Νομικισ, ιταν ιεράρχθσ,
ανκρωπολόγοσ, ταξιδιωτικόσ ςυγγραφζασ και χρονικογράφοσ. Γεννικθκε ςτισ
19 Νοεμβρίου του 1704 ςτο Southampton τθσ Αγγλίασ. Υπιρξε προτεςτάντθσ
επίςκοποσ του Ossory και Meath (και οι δυο μθτροπόλεισ τθσ Λρλανδίασ).
Ωςτόςο, είναι καλφτερα γνωςτόσ για τισ ταξιδιωτικζσ του περιγραφζσ.
Εκπαιδεφτθκε ςτο Corpus Christi College τθσ Οξφόρδθσ. Ο κείοσ του, Thomas
Milles, ιταν κακθγθτισ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ.
Φαίνεται ότι ξόδευε πολφ περιςςότερο χρόνο για ταξίδια, παρά για να
αςκεί τα κακικοντά του ωσ κλθρικοφ. Ταξίδεψε ςτθν Ευρϊπθ (από το 1733
μζχρι το 1736) και ςτθν Εγγφσ Ανατολι (από το 1737 ζωσ το 1742). Ειδικότερα,
ςτο πλαίςιο του ταξιδιοφ του αυτοφ ςτθν Εγγφσ Ανατολι, ταξίδεψε 16 μινεσ
(από τον Λοφλιο του 1739 μζχρι το Νοζμβριο του 1740) ς' ολόκλθρθ τθν
νθςιωτικι και θπειρωτικι Ελλάδα.
Τα ενδιαφζροντά του φαίνονται περιοριςμζνα. Δεν είναι πολφ
παρατθρθτικόσ. Βλζπει τθν επιφάνεια, δεν ερευνά. Ζχει όμωσ πρακτικό μυαλό
και περιγράφει ό,τι βλζπει, ςυχνά με τθ γλϊςςα των αρικμϊν. Ζτςι το χρονικό
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του προςφζρει πλικοσ ςτοιχείων για τθν οικονομία, τθν παραγωγι, το
εμπόριο, τον πλθκυςμό, τθ διοίκθςθ και τθν κακθμερινι ηωι. Πμωσ ο μεγάλοσ
Άγγλοσ ιςτορικόσ Εδ. Γίββων χαρακτιριςε το ζργο του: “πομπϊδεσ
ςφγγραμμα”.
Στισ 25 Λουλίου του 1740 βριςκόταν ςτθ Λιβαδειά ταξιδεφοντασ προσ τθ
Ακινα. Ιξερε ότι οι Δελφοί βρίςκονταν εκεί κοντά, όπωσ ο ίδιοσ ςθμειϊνει
ςτισ ταξιδιωτικζσ του περιγραφζσ. Ραρόλα αυτά, δεν αποτόλμθςε αλλαγι του
δρομολογίου του.
Ρζκανε από αποπλθξία κατά τθ διάρκεια μιασ επίςκεψισ του ςτο Κάςτρο
Charleville, τθσ Λρλανδίασ το 1765. Μετά το κάνατό του, πολλά από τα
χειρόγραφά του δόκθκαν ςτθ Βρετανικι Βιβλιοκικθ.
Σχόλια
Είναι κρίμα που ο Pococke αδιαφόρθςε για τουσ Δελφοφσ, και δεν ζκανε
παράκαμψθ προσ τθ κατεφκυνςθ αυτοφ του αρχαίου ιεροφ, όταν είχε φτάςει
ςτο φψοσ τθσ Δαφλειασ κατερχόμενοσ από τθν κοιλάδα του Κθφιςοφ προσ
Λιβαδειά, με προοριςμό τθν Ακινα.
Αρκζςτθκε μόνο να μνθμονεφςει “τθλεγραφικά” τουσ Δελφοφσ και τον
Ραρναςςό, μάλιςτα ανζφερε και τθ λζξθ Λάπορα, που ιταν θ παραποιθμζνθ,
από τουσ ξζνουσ, ονομαςία τθσ Λιάκουρασ. Διαφορετικά, με το χαρακτιρα που
είχε και με το τρόπο που εςτίαηε τθν προςοχι του ςτουσ τόπουσ που
επιςκεπτόταν, ίςωσ κα μασ είχε δϊςει πολλζσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθ
ηωι ςτο Καςτρί και τθν Αράχοβα ςτισ μζρεσ του.
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“A Description of the East and some other countries”, Richard Pococke,
London 1745.
*…+ Ανεβικαμε τα βουνά, διαςχίςαμε τθν κορυφι τουσ με διαφορετικό
οδθγό και κατεβικαμε ςε μια κοιλάδα, πλάτουσ περίπου μιασ λεφγασ *περίπου
4,5 χιλιόμετρα+ και μικουσ τεςςάρων *περίπου 18 χιλιόμετρα+, αφινοντασ τθν
οροςειρά που ονομάηεται Λάπορα [εννοεί Λιάκουρα] προσ τα νότια, θ οποία
λζγεται ότι είναι ο Ραρναςςόσ, ςτθ νότια πλευρά του οποίου ςε μεγάλθ
απόςταςθ βρίςκονται οι Δελφοί.
Από αυτό το ςθμείο είδαμε το Δαδί, ςτθ βορινι πλαγιά των λόφων.
Κεϊρθςα ότι αυτι θ κοιλάδα αποτελεί τμιμα τθσ Βοιωτίασ *…+
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13. JOHN SIBTHORP

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Άγγλοσ βοτανολόγοσ John Sibthorp γεννικθκε ςτθν Οξφόρδθ, ςτισ 28
Οκτωβρίου του 1758. Ιταν ο νεότεροσ γιοσ του Dr. Humphry Sibthorp,
κακθγθτι τθσ Βοτανικισ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Οξφόρδθσ. Αποφοίτθςε από το
Ρανεπιςτιμιο τθσ Οξφόρδθσ το 1777 και ςτθ ςυνζχεια ςποφδαςε ιατρικι ςτα
Ρανεπιςτιμια του Εδιμβοφργου και του Μονπελιζ. Το 1784 διαδζχτθκε τον
πατζρα του ςτθν ζδρα τθσ Βοτανικισ.
Αφινοντασ τα επαγγελματικά του κακικοντα ςε ζναν αναπλθρωτι του,
ζφυγε από τθν Αγγλία για το Γκζτιγκεν και τθ Βιζννθ, ςτο πλαίςιο τθσ
προετοιμαςίασ του για μια βοτανικι ξενάγθςθ ςτθν Ελλάδα (το 1786) και τθν
Κφπρο (το 1787). Επιςτρζφοντασ ςτθν Αγγλία, ςτα τζλθ του επόμενου ζτουσ,
πιρε μζροσ ςτθν ίδρυςθ τθσ Linnean Society το 1788. Ζκανε ζνα δεφτερο ταξίδι
ςτθν Ελλάδα, αλλά ανζπτυξε φυματίωςθ επιςτρζφοντασ ςτο ςπίτι του, και
πζκανε ςτο Bath, ςτισ 8 Φεβρουαρίου του 1796.
Κλθροδότθςε τα βιβλία του για τθ φυςικι ιςτορία και τθ γεωργία ςτο
Ρανεπιςτιμιο τθσ Οξφόρδθσ, με επικυμία του να δθμοςιευτεί το “Flora
Graeca” (“Ελλθνικι Χλωρίδα”) και το “Florae Graecae Prodromus”. H
προετοιμαςία των ζργων του ζγινε από τον Sir J. E. Smith, ο οποίοσ εξζδωςε
δυο τόμουσ του “Prodromus” το 1806 και το 1813, κακϊσ και ζξι τόμουσ του
“Flora Graeca” μεταξφ των ετϊν 1806 και 1828. Ο ζβδομοσ τόμοσ εμφανίςτθκε
το 1830, μετά το κάνατο του Smith, και οι υπόλοιποι τρεισ επιμελικθκαν από
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τον John Lindley μεταξφ των ετϊν 1833 και 1840.
Σχόλια
Ο Sibthorp πραγματοποίθςε τθν επίςκεψι του ςτον Ραρναςςό κατά πάςα
πικανότθτα ςτο δεφτερο ταξίδι του ςτθν Ελλάδα, δθλαδι το ζτοσ 1795. Θ
πρϊτθ του ανάβαςθ ςτο ιερό βουνό ξεκίνθςε το επόμενο πρωί, αφότου
ζφταςε ςτθν Αράχοβα από Λιβαδειά, και αποκλειςτικόσ του ςκοπόσ ιταν θ
ζρευνα τθσ εκεί χλωρίδασ και πανίδασ.
Από το οδοιπορικό του μακαίνουμε ότι εκείνθ τθν εποχι θ Αράχοβα
υπζφερε από αποςπάςματα Αλβανϊν, που λυμαίνονταν τθν περιοχι.
Μάλιςτα, ςτο ςπίτι όπου φιλοξενικθκε παρατιρθςε ότι ο ιδιοκτιτθσ του ςε
τζτοιεσ δφςκολεσ περιπτϊςεισ αμυνόταν μζςα από πολεμίςτρεσ (μαςγάλια)
που υπιρχαν ςτουσ τοίχουσ τθσ οικίασ του.
Ανζβθκε ςτθ Λιάκουρα ζχοντασ μαηί του και ψθτό αρνί, που απόλαυςε με
τθν παρζα του μαηί με ντόπιο κραςί, παγωμζνο με χιόνι που υπιρχε ακόμα ςτο
βουνό. Ριο πολφ, βεβαίωσ, απόλαυςε τα βότανα, που ανακάλυψε και τα
πουλιά που παρατιρθςε να πετοφν εκεί πάνω. Δεν ενκουςιάςτθκε ιδιαίτερα
με τθ γφρω καταπλθκτικι κζα. Απλϊσ, απζκτθςε όπωσ ζγραψε ςτο οδοιπορικό
του: “μια πιο εκτεταμζνθ κζα του Κορινκιακοφ κόλπου, των βουνϊν του Μοριά
από το ζνα χζρι και των εφφορων πεδιάδων τθσ Βοιωτίασ από το άλλο, τθσ
Αττικισ και τθσ νιςου Εφβοιασ.” Γι’ αυτόν θ μοναδικι ςυναρπαςτικι κζα και
ζγνοια του ιταν μάλλον ςχετικά με ό,τι φφτρωνε ι ό,τι πετοφςε εκεί πάνω.
Κατζβθκε, ςτθ ςυνζχεια, ςτα Αραχοβίτικα καλφβια του Λιβαδιοφ όπου
κοιμικθκε το βράδυ εκείνο ςε μεγάλθ ςκθνι, που ζςτθςε αυτόσ και θ ομάδα
του. Νωρίσ τθν άλλθ μζρα πριν ξθμερϊςει θ αυγι, τράβθξε για τουσ Δελφοφσ.
Εδϊ δεν ζδειξε κανζνα ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τον αρχαιολογικό χϊρο. Το
μόνο που αναφζρει είναι θ Καςταλία πθγι με τα γφρω φυτά τθσ και κάκε
πουλί που πετοφςε πάνω από τθν εν λόγω περιοχι. Κατά τα άλλα θ Ρυκία, ο
Απόλλωνασ και το Μαντείο τον άφθναν μάλλον αδιάφορο.
Από τουσ Δελφοφσ τράβθξε για το Δίςτομο, τθν άλλθ μζρα ζφταςε ςτο
Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά και ςτθ ςυνζχεια κατζβθκε ςτα Άςπρα Σπίτια.
Από εκεί με μικρό καΐκι ζφταςε ςτα νθςάκια Δαςκαλιό και Άμπελοσ. Στόχοσ
του, πάντα, θ ζρευνα τθσ χλωρίδασ και πανίδασ. Στο Δαςκαλιό μεταξφ των
άλλων παρατιρθςε φϊκιεσ! του είδουσ Fochea vitulina, που το δζρμα τουσ
είχε πολφ καλι τιμι, όπωσ τον πλθροφόρθςαν οι καλόγεροι του Οςίου Λουκά.
Φανταςτείτε τι περιβαλλοντικζσ αλλαγζσ ζχουν ςυμβεί ςτθν περιοχι μζςα
ςτουσ τελευταίουσ τρεισ αιϊνεσ. Τϊρα εκεί ςπανίηει ακόμθ και το ψάρι...
Στθ ςυνζχεια, ο Sibthorp ανζβθκε πάλι ςτο Μοναςτιρι και επεχείρθςε με τθ
βοικεια αυτι τθ φορά καλογζρων να κατακτιςει εκ νζου τθν κορυφι του
Ραρναςςοφ από άλλθ όμωσ κατεφκυνςθ. Πμωσ τοφτθ φορά, δεν τα κατάφερε
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όπωσ κα ικελε, γιατί είχε πολφ κακυςτεριςει ςτθ διαδρομι του, ερευνϊντασ
τθ χλωρίδα. Στθν επιςτροφι του, ςτο Μοναςτιρι, ιταν πιο τυχερόσ, γιατί με το
που ζφταςε εκεί, του προμικευςαν ζνα γυποειδζσ τεραςτίων διαςτάςεων,
που οι ντόπιοι το αποκαλοφςαν λυκόρνιο, αντί βεβαίωσ καλισ τιμισ. Ρρζπει να
ςθμειωκεί ότι ο ερευνθτισ Sibthorp, όταν ζφτανε ςε μια περιοχι αναλάμβανε
ο ίδιοσ να βρει τα βότανα, τα πουλιά όμωσ τα παράγγελνε, με το αηθμίωτο
πάντα, ςτουσ εκεί χωρικοφσ.
Αναχϊρθςε τον Λοφλιο από τον Πςιο Λουκά προσ Λιβαδειά και από εκεί
πικανόν κατευκφνκθκε προσ Ακινα, αλλά ςτισ αρχζσ Σεπτεμβρίου
επανζκαμψε, φαίνεται, πάλι ςτον Πςιο Λουκά και επιχείρθςε για τρίτθ φορά
τθν ανάβαςι του προσ τισ παρναςςιϊτικεσ κορυφζσ. Θ πυκνι ομίχλθ που
επικρατοφςε, μπορεί να τον εμπόδιςε να πραγματοποιιςει το ςτόχο του, πλθν
όμωσ θ διαδρομι του αυτι απζβθ πάλι επωφελισ, διότι ανακάλυψε, όπωσ
λζει ο ίδιοσ, πολλά φυτά, που δεν τα είχε προθγουμζνωσ παρατθριςει ςτισ
άλλεσ βουνοπλαγιζσ. Είναι ςθμαντικό που o Sibthorp, ζνασ τόςο ςθμαντικόσ
Βοτανολόγοσ, απεφάνκθ μετά από τθ ςυςτθματικι βοτανολογικι του ζρευνα,
ότι ο Ραρναςςόσ: “ζχει πλοφςια και ποικίλθ χλωρίδα ” .
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Memoirs relating to European and Asiatic Turkey and other countries
of the East edited from manuscript journals”, Robert Walpole, London
1818. (“Parnassus and the neighbouring district, from Dr. Sibthorp”).
*…+ Τα αποςπάςματα που ακολουκοφν είναι επιλογι από τμιμα των
θμερολογίων του Dr. Sibthorp που περιγράφουν ακόμα μια επίςκεψι του ς’
αυτι τθν περιοχι τθσ Ελλάδασ.
29 Ιουνίου
Ξεκινιςαμε από τθ Λιβαδειά περίπου ςτισ δζκα θ ϊρα. Στουσ φράχτεσ, ςτα
πλαϊνά του δρόμου, παρατθριςαμε τον κότινο, τθ μαςτίχα, τον τερζβινκο
[κοκορζτςα], τθν κορονίλλα, τθν κολουτζα, το ςπάρτο, τθ μυρτιά. Αφινοντασ
τθν πεδιάδα, ανεβικαμε βακμιαία ςε μια άγρια βραχϊδθ περιοχι.
Κατά τθν άφιξι μασ ςτθν Αράχοβα οριςμζνοι Ζλλθνεσ φρουροί αρνικθκαν
να επιτρζψουν τθν είςοδό μασ ςτα ςπίτια τουσ, αλλά δείχνοντάσ τουσ μια
επιςτολι από το Βοεβόδα, μασ δζχτθκαν με πολφ ςεβαςμό. Ρεριπλανόμενα
αποςπάςματα Αλβανϊν κρατοφςαν αυτά τα χωριά ςε ςυνεχείσ ανθςυχίεσ.
Κοιμθκικαμε ςε ςπίτι φρουροφ, ςτουσ τοίχουσ του οποίου υπιρχαν μαςγάλια
[πολεμίςτρεσ], για να αποκροφουν ξαφνικζσ επικζςεισ. Μιασ και από εδϊ
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ιμαςταν τζςςερισ ϊρεσ μακριά από τθν κορυφι του Ραρναςςοφ,
αποφαςίςαμε να επιχειριςουμε τθν ανάβαςθ.
30 Ιουνίου
Ξεκινιςαμε χαράματα με τουσ τζςςερισ οδθγοφσ μασ. Σφντομα ενϊκθκαν κι
άλλοι μαηί μασ. Στθν αρχι, θ ανάβαςθ ιταν εφκολθ, πθγαίνοντασ από ζνα
μονοπάτι, που μασ οδιγθςε πάνω ςτο βουνό χωρίσ δυςκολία. Οι οδθγοί μασ
ςταμάτθςαν ςε μια πθγι ςτισ παρυφζσ τθσ πόλθσ, ςταυροκοπικθκαν με πολφ
αφοςίωςθ και ςυνζχιςαν χαρωποί. Μετά από ανάβαςθ διάρκειασ λίγο
μεγαλφτερθσ από μια ϊρα, αφιςαμε το δρόμο και ςκαρφαλϊνοντασ ςε
απόκρθμνα και ανϊμαλα βάρακρα, φτάςαμε ςε ζνα μπάλωμα χιονιοφ που
είχε ςυςςωρευκεί ςτισ ρωγμζσ του βράχου.
Θ γυμνι κορυφι του βουνοφ ιταν αρκετά μακριά. Φτάςαμε με κάποια
δυςκολία ς’ ζνα μαντρί με κατςίκια, όπου αναηωογονθκικαμε με γάλα και με
ανακτθμζνεσ πλζον τισ δυνάμεισ μασ, ςυνεχίςαμε τθν ανάβαςι μασ και
κατακτιςαμε τθν κορυφι.
Από κάτω μασ εκτεινόταν ζνα εκτεταμζνο ςτρϊμα χιονιοφ, πάνω ςτο οποίο
εντόπιςα τθν Εmberiza nivalis. Μάηεψα πολλά ςπάνια φυτά ςτισ πλαγιζσ των
γκρεμϊν, αλλά μόνο λίγα απ' αυτά κα μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν ωσ
αλπικά υπό τθν αυςτθρι ζννοια του όρου.
Εκείνα τθσ υψθλότερθσ περιοχισ κα μποροφςαν να κεωρθκοφν το πολφ ωσ
υποάλπεια. Από τθν κορυφι του βουνοφ αποκτιςαμε μια πιο εκτεταμζνθ κζα
του Κορινκιακοφ κόλπου, των βουνϊν του Μοριά από το ζνα χζρι και των
εφφορων πεδιάδων τθσ Βοιωτίασ από το άλλο, τθσ Αττικισ και τθσ νιςου
Εφβοιασ.
Ζνασ αετόσ πλανιόταν πάνω μασ και ο Cornix graculus, ο Cornish chough
πετοφςαν ςυχνά ανάμεςα ςτα βράχια. Ζχοντασ γευματίςει με ψθτό αρνί, που
με δυςκολία είχε μεταφερκεί ςτθν κορυφι, και ζχοντασ πιει το κραςί μασ
αναμεμιγμζνο με κρυςτάλλινο χιόνι, κατεβικαμε ςε ζνα δάςοσ ελάτθσ
αφινοντασ γριγορα τα ψθλότερα μζρθ του βουνοφ.
Στθν ςυνζχεια, ειςιλκαμε ςτθν πεδιάδα των Καλυβιϊν, μια περιοχι που
ζχει μόνο λίγα άδεια ςπίτια, ςτα οποία ςυχνάηουν μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ
εποχζσ αρματωμζνοι Ζλλθνεσ, που καταφτάνουν εδϊ για να ςπείρουν και να
κερίςουν τισ ςοδειζσ τουσ. Τα ςιτθρά ιςαν ακόμα πράςινα και τουσ
προμινυαν μια φτωχικι και όψιμθ ςοδειά.
1 Ιουλίου
Στισ δυο το πρωί διαλφςαμε τθ ςκθνι μασ και προςπερνϊντασ τθν πεδιάδα
των Καλυβιϊν, κατεβικαμε μζςω των απότομων γκρεμϊν των Δελφϊν. Θ
κατάβαςι μασ ιταν δφςκολθ και επικίνδυνθ. Ξεπεηζψαμε από τα άλογά μασ,
τα οποία αν και ιςαν ςυνθκιςμζνα ςε ορεινά μονοπάτια ιςαν ανίκανα, λόγω
τθσ βραχϊδουσ φφςθσ του δρόμου, να ςτακοφν ςτα πόδια τουσ. Σωριάηονταν
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ςυχνά και οι αποςκευζσ μασ υπζςτθςαν ςθμαντικι ηθμιά. Μετά από τρεισ
ϊρεσ φτάςαμε εξαντλθμζνοι ςτο Μοναςτιρι των Δελφϊν.
2 Ιουλίου
Τα ερείπια των Δελφϊν είναι ακόμα ικανά να υποδθλϊςουν τθ κζςθ τουσ,
τοποκετθμζνα ςε επικλινζσ ζδαφοσ και κρυμμζνα από ψθλοφσ γκρεμοφσ προσ
τα βόρεια. Θ Καςταλία κρινθ, λαξευμζνθ ςε μαρμάρινο βράχο, υφίςταται
ακόμα, αν και πνιγμζνθ μζςα ςτ’ αγριόχορτα και τισ πζτρεσ. Θ μόνθ χριςθ που
ζκαναν ς’ αυτιν οι ςφγχρονοι Δελφιϊτεσ, οι κάτοικοι του χωριοφ Καςτρί, ιταν
να προςαρμόηουν τα βαρζλια τουσ. μερικά βαρζλια, μαηί με άλλα ςκουπίδια,
χρθςίμευαν για να μειϊνουν και να διακόπτουν τθ ροι τθσ. Ρίςω απ’ αυτιν
υπιρχαν τα υπολείμματα ενόσ τοξωτοφ περάςματοσ, ςκαμμζνου ςτο βράχο.
Θ ςχιςμι, ςτθν ανατολικι πλευρά τθσ οποίασ ιταν θ πθγι, διευρυνόταν ςτο
ςτόμιό τθσ και υψοφμενθ ςε ςθμαντικό φψοσ κατζλθγε ςε δυο αιχμζσ. Ράνω
από τθν πθγι (τθσ Καςταλίασ) κελάρυηαν ακόμα τα νερά τθσ Καςςοτίδασ.
Ράνω ςτουσ βράχουσ των Δελφϊν παρατιρθςα μερικά ςπάνια φυτά, ζνα νζο
είδοσ δάφνθσ, που το ονόμαςα Δάφνθ Καςταλία, και μου πρόςφερε μοναδικι
ευχαρίςτθςθ.
Αρκετά πουλιά Αves rupestres ενδθμοφςαν ς’ αυτά τα βράχια. Ζνα είδοσ
sitta διαφορετικό από το ευρωπαϊκό, το Promethean vulture, το Solitary
sparrow, το Sand martin, το Rock pigeon, ζνα μικρό είδοσ γερακιοφ
ονομαηόμενου κιρκινζηι, και πολυάρικμεσ καλιακοφδεσ. Αφοφ γευματίςαμε
ςτο Μοναςτιρι και ιπιαμε κάμποςο φτωχικό κραςί, θ γεφςθ του οποίου δεν
ιταν υψθλοφ επιπζδου, λόγω τθσ προςκικθσ μεγάλθσ ποςότθτασ ρετςινιοφ,
αφιςαμε τουσ Δελφοφσ και πιραμε το δρόμο προσ Δίςτομο, πζντε ϊρεσ
απόςταςθ από το Καςτρί, όπου φτάςαμε κατά το θλιοβαςίλεμα.
3 Ιουλίου
Από το Δίςτομο ςυνεχίςαμε το δρόμο μασ προσ το Μοναςτιρι του Οςίου
Λουκά, όπου και φτάςαμε μετά από μια ϊρα και κάτι. Το πουρνάρι αφκονεί ςε
όλθ αυτι τθν περιοχι τθσ χϊρασ. Ζνασ από τουσ οδθγοφσ μασ μου ζφερε ζνα
Coccus προςκολλθμζνο ςε ζνα μικρό κλαδί δζντρου, το οποίο, όταν το πίεςα
ανάμεςα ςτα δάχτυλά μου, ζβγαλε ζνα εκπλθκτικό άλικο χρϊμα. To Coccus,
γενικϊσ, εγκακίςταται πάνω ςτα φφλλα και τα κλαδιά τθσ βελανιδιάσ, ςπάνια
πάνω ςτουσ καρποφσ τθσ, όπωσ επιβεβαιϊνει και ο Ραυςανίασ. Στο δρόμο μασ
περάςαμε μζςα από το Στείρι. Το Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά ζχει
προςαγορεφςει τθ δόξα τθσ Ελλάδασ, κακϊσ (υπάρχει) μια γοτκικι καταςκευι
πολφ ανϊτερθ από τα περιςςότερα από εκείνα που υφίςτανται ςιμερα ςτθν
Ελλάδα. Είναι πολφ κατϊτερθ από εκείνεσ τισ ζξοχεσ κολϊνεσ καταςκευισ, που
θ δειςιδαιμονία των πρϊιμων αιϊνων ανζδειξε ςτισ κάτω χϊρεσ. Ο Chandler
αναφζρει μερικζσ παράξενα διακοςμθμζνεσ πζτρεσ. Υπιρξαν μεγάλεσ όμορφεσ
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Αρχιτεκτονικι λεπτομζρεια από τθ Μονι Οςίου Λουκά.

πλάκεσ, του πράςινου των αρχαίων, που ακόμα παραμζνουν ςτο παρεκκλιςι.
Ραρατθριςαμε, επίςθσ, ςτθν Ρινακοκικθ, μεγάλα κομμάτια από
φεγγίτεσ(;), πικανό τα ίδια που αναφζρονται από τον Ρλίνιο, πολφ ςωςτά
ρυκμιςμζνα για να ευνοοφν τα καφματα ςε μια τοποκεςία τόςο μεγάλθσ
κεωροφμενθσ ιερότθτασ, όπωσ θ Μονι του Οςίου Λουκά. Αυτι θ ιερότθτα,
ωςτόςο, δεν ςτάκθκε ικανι να το προςτατζψει από το πλιάτςικο των
43

Αλβανϊν, που το υπζβαλαν ςε ςθμαντικι αναγκαςτικι ειςφορά.
Ξεκαβαλικεφοντασ τα άλογά μασ ξεδιψάςαμε από τθ βρφςθ που βριςκόταν
ςτθν αυλι του Μοναςτθριοφ. Αυτι φαίνεται ότι είχε διαφφγει τθσ προςοχισ
του Chandler, που υποςτθρίηει ότι οι καλόγεροι μεταφζρουν το νερό τουσ από
το Στείρι. Κατεβικαμε από το Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά ακολουκϊντασ ζνα
τραχφ και απόκρθμνο δρόμο μζςω επικίνδυνων γκρεμϊν ωσ ζνα μικρό Μετόχι
τθσ Μονισ κοντά ςτθ κάλαςςα, περίπου μια ϊρα απόςταςθ από το λιμάνι των
Άςπρων Σπιτιϊν.
4 Ιουλίου
Μίςκωςα ζνα μικρό καΐκι που ανικει ςτο Μοναςτιρι, με μερικοφσ
καλόγερουσ, για να με πάνε ςτα νθςιά τουσ Δαςκαλιό και Αμπελιάσ, ςτον
Κορινκιακό Κόλπο, ςε απόςταςθ περίπου δζκα μιλίων από τθν παραλία των
Άςπρων Σπιτιϊν. Στο Δαςκαλιό είχε υπάρξει παλιότερα ζνα ςχολείο.
Πλο το νθςί μόλισ που υπερζβαινε το ζνα μίλι ςε περιφζρεια, και
καλυπτόταν με ερείπια. Σιμερα δεν κατοικείται παρά μόνο από
αγριοπερίςτερα, το Θirundo melba και ζνα είδοσ μεγάλθσ νυχτερίδασ.
Αναρίκμθτεσ πτιςεισ των melba ςχεδόν ςκοτείνιαηαν τον ορίηοντα και είχαν
κάνει το νθςί τόπο αναπαραγωγισ τουσ. Ριάςαμε μερικοφσ από τουσ νεοςςοφσ
τουσ ςτισ οπζσ των βράχων.
Το Θirundo melba, που κεωρείται ωσ ςπάνιο είδοσ από τον Λιναίο, είναι ζνα
από τα πιο διαδεδομζνα είδθ χελιδονιοφ ςτθν Ελλάδα. Το παρατιρθςα να
πετά πάνω από τθν κορυφι του Ραρναςςοφ. Βρικαμε μια hoca vitulina να
κοιμάται ςε απόςταςθ βολισ πιςτολιοφ, αλλά κακϊσ το όπλο μου δεν
εκπυρςοκρότθςε διαψεφςτθκαν οι ελπίδεσ μου να τθν χτυπιςω. Τα δζρματα
απ’ αυτζσ τισ φϊκιεσ, όπωσ με διαβεβαίωςαν οι καλόγεροί μασ, πωλοφνταν
μερικζσ φορζσ για πενιντα πιάςτρεσ, μια τιμι πολφ μεγαλφτερθ από αυτι που
πωλοφνται ςτα βόρεια κλίματα.
Θ παραγωγι λαχανικϊν ςε αυτά τα νθςιά κάθκε και καψαλίςτθκε από τον
ιλιο. Από το Δαςκαλιό πιγα ςτο (νθςί) Αμπελιάσ, περίπου μιςό μίλι απόςταςθ.
Εδϊ δεν ανακαλφψαμε ίχνθ από ερείπια.
Ανάμεςα ςτα βράχια πετοφςαν τεράςτια ςμινθ από γεράκια κυνθγϊντασ τθ
μεγάλθ κουκουβάγια Strix bubo, με οξείεσ διαπεραςτικζσ κραυγζσ. Ζνα από
αυτά τα γεράκια πυροβολικθκε. Αποδείχτθκε ότι ανικει ςτο F. peregrinus
ςφμφωνα με το Λιναίο. Επζςτρεψα αργά ςτθ ςυντροφιά μου.
Ξεκινιςαμε για τα Άςπρα Σπίτια - τθν αρχαία Αντίκυρα - και το Δίςτομο,
αλλά δεν καταφζραμε να ανακαλφψουμε κάποια ίχνθ οφτε από το μαφρο οφτε
από το λευκό ελλζβορο. Θ γφρω περιοχι των Άςπρων Σπιτιϊν παρουςιάηει ζνα
ξθρό θλιοκαμζνο ζδαφοσ. Ο ελλζβοροσ, πικανόν, φφτρωνε ςε ψθλότερεσ και
πιο ψυχρζσ περιοχζσ του Ραρναςςοφ ι καλλιεργείτο ςε κιπουσ από τουσ
γιατροφσ τθσ Αντίκυρασ.
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5 Ιουλίου
Στισ ζξι το πρωί αναχωριςαμε για τθ Λιάκουρα και ανεβικαμε βακμιαία
προσ τον Ραρναςςό. Μετά από μια ζφιππθ διαδρομι λίγο μεγαλφτερθ από
τρεισ ϊρεσ, φτάςαμε ςτο Μοναςτιρι τθσ Λερουςαλιμ.
Επικυμοφςα να ανεβϊ ςτον Ραρναςςό για δεφτερθ φορά και, παίρνοντασ
μαηί μου δυο καλόγερουσ ωσ οδθγοφσ μου, εγκατζλειψα το Mοναςτιρι και ςτθ
ςυνζχεια διζςχιςα ζνα ωραίο δάςοσ από inus picea. Λίγο μετά από μια ϊρα,
ιρκα ςε επαφι με λίγο χιόνι, που κείται προφυλαγμζνο ςτα χάςματα του
βράχου. Αρκετά ςπάνια φυτά ευδοκιμοφςαν εδϊ.
Ο ερχομόσ τθσ νφχτασ, θ απόςταςθ από τθν κορυφι και οι φόβοι των
ςυμμοριϊν που ανθςυχοφςαν τουσ καλογζρουσ μου, με εμπόδιςαν να
ςυνεχίςω παραπζρα. Κατζβθκα από τθ δεφτερθ κορυφι και ζφταςα ςτο
Μοναςτιρι, τθν ϊρα του δειλινοφ.
6 Ιουλίου
Ζνασ Μοναχόσ του Μοναςτθριοφ, φθμιςμζνοσ για τισ γνϊςεισ του ςτα
απλοϊκά (τθσ Βοτανολογίασ) ζφταςε το προθγοφμενο βράδυ. Είχα
πλθροφορθκεί για τθ φιμθ του ςτουσ Δελφοφσ. Ρερπάτθςα ςτο δάςοσ μαηί
του τθν αυγι. Απ’ αυτόν ζμακα πάνω από εκατό ονόματα (φυτϊν), που
φφονται ςτα πζριξ του Μοναςτθριοφ. Ρολλά απ’ αυτά ιςαν
βάρβαρα(κακόθχα), όμωσ τα περιςςότερα απ’ αυτά ιςαν δθλωτικά. Μερικά
διατθροφςαν αναλλοίωτα και χωρίσ παραφκορά τα αρχαία ονόματα του
Κεόφραςτου και του Διοςκουρίδθ. Σε όλα απζδιδε κάποια ιατρικι ιδιότθτα ι
κάποια δειςιδαιμονικι χριςθ. Λυπάμαι πολφ που το προχωρθμζνο τθσ θλικίασ
του δεν μου επζτρεψε να τον ζχω μαηί μου μζχρι τθ Λιβαδειά.
Κατά τθν άφιξι μου ςτο Μοναςτιρι είχα προςφζρει αμοιβι για τθν
προμικεια διαφόρων πουλιϊν. Λίγθ ϊρα πριν τθν αναχϊρθςι μου
εμφανίςτθκε ζνασ καλόγεροσ, κάνοντασ μια κριαμβευτικι είςοδο,
ακολουκοφμενοσ από δυο άντρεσ που κρατοφςαν ζνα τεράςτιο γφπα. Δεν τον
βρικα να αναφζρεται από το Λιναίο, αν και είναι ςυχνόσ ςτα ελλθνικά βουνά.
Ονομάηεται “όρνιο” και “λυκόρνιο”. Μετρικθκε, με τα φτερά του ςε ζκταςθ
από άκρθ ς’ άκρθ, οκτϊ πόδια και από τθν άκρθ του ράμφουσ ζωσ τθν άκρθ
τθσ ουράσ τρία πόδια και εννιά ίντςεσ και ηφγιηε εννιά οκάδεσ ι είκοςι δφο και
μιςό πάουντ.
*Στα θμερολόγια του Dr. Sibthorp υπάρχει και μια αφιγθςθ τθσ προςπάκειάσ του να ανεβεί
ςτον Ραρναςςό για τρίτθ φορά. Εδϊ καταχωρείται, ςυνδεόμενθ με κάποιεσ από τισ
προθγοφμενεσ παρατθριςεισ.+

11 Σεπτεμβρίου
Αμζςωσ μετά το χάραμα, ζχοντασ για οδθγοφσ μου δυο καλόγερουσ,
ξεκίνθςα για τθν τρίτθ μου ανάβαςθ ςτον Ραρναςςό, και προχωρϊντασ με
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ελιγμοφσ κατά μικοσ τθσ βορειοανατολικισ πλευράσ, ζφταςα ςε περίπου
τζςςερισ ϊρεσ ςε μια πολφ ψθλι κορυφι. Μια πυκνι καταχνιά και ςκοτεινι
ομίχλθ εμπόδιηε τθ κζα μασ. Αυτι τθ φορά δεν είδα κακόλου χιόνι και όπωσ με
διαβεβαίωςαν οι καλόγεροι επί του παρόντοσ δεν υπιρχε κακόλου οφτε και
ςτισ παραπάνω κορυφζσ. Ωσ εκ τοφτου, τα αιϊνια χιόνια που αναφζρονται από
τουσ: Wheler και Chandler είναι μάλλον υπερβολικι ζκφραςθ. Είχα ερευνιςει
τον Ραρναςςό διεξοδικά ς' όλεσ τισ πλαγιζσ του και κεωρϊ ότι ζχει πλοφςια
και ποικίλθ χλωρίδα. Ανακάλυψα αρκετά φυτά που δεν είχα παρατθριςει
προθγουμζνωσ ςε άλλεσ βουνοπλαγιζσ.
Θ πυκνι ομίχλθ και το δριμφ κρφο με εμπόδιςε από το να παραμείνω επί
μακρόν ςτθν κορυφι, και κατεβικαμε χαμθλότερα προσ τθν ανατολικι πλευρά
του βουνοφ, με κίνδυνο και δυςκολία μζςα από γκρεμοφσ και κοίτεσ
χειμάρρων, που καλφπτονταν από χαλαρζσ πζτρεσ.

Δελφοί - Αμφικτιονία (Αϋ όψθ)

Δελφοί - Αμφικτιονία (Βϋόψθ)
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