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19. F.-C.-H.-L. POUQUEVILLE

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο F. C. H. L. Pouqueville γεννικθκε ςτισ 4 Νοεμβρίου 1770 ςτο Merlerault
τθσ Νορμανδίασ και πζκανε ςτισ 20 Δεκεμβρίου του 1838 ςτο Ραρίςι. Γάλλοσ
περιθγθτισ και ιςτοριογράφοσ, μζλοσ τθσ Ακαδθμίασ Επιγραφϊν και
Γραμμάτων των Ραριςίων (το 1827). Ζλαβε μζροσ ωσ γιατρόσ ςτθν
επιςτθμονικι αποςτολι που οργανϊκθκε, για να παρακολουκιςει το Μζγα
Ναπολζοντα ςτθν εκςτρατεία κατά τθσ Αιγφπτου.
Αιχμαλωτίςτθκε όμωσ κατά τθν επιςτροφι του ςτθ Γαλλία από Αλγερίνουσ
πειρατζσ και μεταφζρκθκε ςτθν Τρίπολθ τθσ Ρελοποννιςου, όπου και
παρζμεινε φυλακιςμζνοσ επί δζκα (10) μινεσ παρζχοντασ τισ ιατρικζσ του
υπθρεςίεσ ςτο Βαλι του Μοριά, Μουςταφά Ραςά. Κατά το διάςτθμα τθσ
περιπζτειάσ του ζμακε τα Νζα Ελλθνικά και ςποφδαςε τα Νεοελλθνικά ικθ και
ζκιμα. Τόςο δε ςυμπάκθςε τθν τουρκοκρατοφμενθ Ελλάδα, ϊςτε ζγραψε
εμπνευςμζνα ποιιματα υπζρ αυτισ. Ραράλλθλα μετζφραηε ςτθ φυλακι τον
Ανακρζοντα και κρατοφςε ςθμειϊςεισ των εντυπϊςεϊν του από τθν
Ρελοπόννθςο και τθν Κωνςταντινοφπολθ.
Μετά τθν απελευκζρωςι του επιδόκθκε ςτθ ςυγγραφι του τρίτομου ζργου
του υπό τον τίτλο: “Σαξίδια ςτο Μοριά, Κωνςταντινοφπολθ, Αλβανία και πολλά
άλλα μζρθ τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ κατά τα ζτθ 1798-1801”. Θ
εντφπωςθ από τθ δθμοςίευςθ του ζργου του αυτοφ το 1805 υπιρξε τόςο
μεγάλθ, ϊςτε ο Ναπολζων τον διόριςε Ρρόξενο τθσ Γαλλίασ ςτθν Αυλι του Αλι
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Ραςά.
Για μια δεκαετία ο Pouqueville παρζμεινε ςτα Γιάννενα και ςυνδζκθκε
αρχικά με ςτενι φιλία με τον Αλι Ραςά. Πταν όμωσ ο Αλι Ραςάσ κατόρκωςε
να ςπάςει, με πράκτορζσ του, τον κρυπτογραφθμζνο κϊδικα αλλθλογραφίασ
του Pouqueville και είδε τισ τρομερζσ αναφορζσ του Ρρόξενου προσ τουσ
ανωτζρουσ του, όπου ο Αλι Ραςάσ περιγραφόταν με τα μελανότερα χρϊματα,
τότε ζπαψε θ φιλία των δυο αντρϊν και ο Γάλλοσ Ρρόξενοσ ουςιαςτικά
παρζμεινε φυλακιςμζνοσ μζςα ςτο ίδιο του το Ρροξενείο για μεγάλο χρονικό
διάςτθμα ςτα Γιάννενα.
Το 1815 μετά τθν αποκατάςταςθ τθσ βαςιλείασ ςτθ Γαλλία ανακλικθκε από
τθ κζςθ του Ρροξζνου ςτα Γιάννενα. Μετά μια διετία όμωσ ςτάλκθκε ωσ
Ρρόξενοσ τθσ Γαλλίασ ςτθν Ράτρα, ςτθ κζςθ του δε αυτι τον διαδζχτθκε
αργότερα ο αδελφόσ του Οφγοσ, ο οποίοσ κατά τθ διάρκεια τθσ Ελλθνικισ
Επαναςτάςεωσ πρόςφερε πολφτιμεσ υπθρεςίεσ ςτουσ Ζλλθνεσ.
Ζκτοτε, ο Pouqueville αφοςιϊκθκε ςτθ ςυγγραφι των δυο άλλων ζργων
του:
α)Του πεντάτομου ζργου του που εκδόκθκε το 1820 με τίτλο: “Σαξίδι ςτθν
Ελλάδα” και περιλαμβάνει περιγραφι τθσ Χϊρασ κατά τθν αρχαιότθτα και
κατά τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, κακϊσ και περιγραφι των θκϊν των κατοίκων.
β)Του τετράτομου ζργου του με τίτλο: “Ιςτορία τθσ αναγζννθςθσ τθσ
Ελλάδασ”, που εκδόκθκε το 1824 και περιείχε αφιγθςθ των γεγονότων από το
1740 μζχρι το 1824.
Ζτςι, ο Pouqueville ςυνζδεςε το όνομά του άρρθκτα με τθ νεότερθ Ελλάδα,
θ οποία του οφείλει μεγάλθ ευγνωμοςφνθ, διότι εκτόσ των άλλων, τα ζργα του
ςυντζλεςαν αποφαςιςτικά ςτθ δθμιουργία και ανάπτυξθ του φιλελλθνιςμοφ
ςτθν Ευρϊπθ.
Ζγραψε, επίςθσ, το 1835 ζργο με τίτλο: “Ιςτορία και περιγραφι τθσ
Ελλάδασ”. Στον ίδιο επίςθσ αποδίδονται και δυο ανϊνυμα δθμοςιεφματα, ζνα
το 1820 με τίτλο : “Τπόμνθμα για τθ ηωι και τθ δφναμθ του Αλι Παςά ” και το
άλλο το 1822 με τίτλο: “θμείωμα για το τραγικό τζλοσ του Αλι Σεπελενλι”.
Από τθν ζναρξθ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ μζχρι το κάνατό του
δθμοςίευςε πλικοσ άρκρων και παντόσ είδουσ άλλων πραγματειϊν περί
Ελλινων και Ελλάδασ, ςυνεχίηοντασ ζτςι με κάκε τρόπο, υπζρ τθσ Ελλθνικισ
Υπόκεςθσ, τθ κερμι και ανιδιοτελι ςυνθγορία του.
χόλια
Θ περιγραφι του Pouqueville είναι ενδιαφζρουςα παρότι περιζχει και
οριςμζνα λάκθ. Στοχάηεται το ζνδοξο παρελκόν των Δελφϊν, και βλζποντασ
τθν εμφανι παρακμι και εριμωςθ τθσ εν λόγω τοποκεςίασ, μιλάει για τόπο
πζνκουσ και κλίψθσ.
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Τονίηει ότι παντοφ γφρω του ο επιςκζπτθσ βλζπει τάφουσ, ςπθλιζσ για
τάφουσ και επιγραφζσ. Ριςτεφει ότι μόνο, εάν θ χϊρα ελευκερωνόταν, κα
μποροφςε ο αρχαιολογικόσ χϊροσ των Δελφϊν, και όχι μόνον, να ερευνθκεί
και να φωτίςει τον πολιτιςμζνο κόςμο, “για να τθν απολαμβάνει θ
επιςτθμονικι Ευρϊπθ”, όπωσ ακριβϊσ αναφζρει ο ίδιοσ .
Βρικε τουσ κατοίκουσ πρόκυμουσ να του δϊςουν πλθροφορίεσ και
κατθγορεί μια κατθγορία ξζνων περιθγθτϊν, που από υπεροψία δεν
καταδζχονται να ρωτιςουν τουσ χωριάτεσ για πλθροφορίεσ, ςτουσ οποίουσ,
όπωσ λζει, ελάχιςτα αναγνωρίηουν το δικαίωμα τθσ ςκζψθσ.
Πταν αναφζρεται ςτθν υποδοφλωςθ των Δελφϊν και τθσ γφρω περιοχισ
ςτουσ Τοφρκουσ, επικαλείται λανκαςμζνα το όνομα του Μωάμεκ Αϋ, ενϊ
πρόκειται ςίγουρα για το Σουλτάνο Βαγιαηιτ Αϋ, τον επονομαηόμενο Κεραυνό
ι Γκιλντιρίμ (1360-1403).
Ωσ γνωςτόν τθν Άμφιςςα και τθ γφρω περιοχι τθσ τθν κατείχαν μετά τουσ
Φράγκουσ οι Καταλανοί, μζχρι και το ζτοσ 1397. Τθ χρονιά εκείνθ κυβερνοφςε
τθν πόλθ για λογαριαςμό τθσ χιρασ του τελευταίου Καταλανοφ κόμθ, Ελζνθσ
Κατακουηινισ, ζνασ Φράγκοσ ιερζασ με το όνομα Στράτοσ, που ιταν
τυραννικόσ και φιλοχριματοσ.
Μια μζρα άρπαξε τθν ωραιότατθ ανιψιά τοφ τότε επιςκόπου Σαλϊνων
Σεραφείμ, και αφοφ τθ φυλάκιςε ςτο ομϊνυμο κάςτρο, τθν ατίμαςε και τθ
ςκότωςε. Τότε ο επίςκοποσ Σεραφείμ, για να πάρει εκδίκθςθ, κάλεςε τουσ
Τοφρκουσ, που είχαν αρχθγό το Βαγιαηιτ Αϋ τον επονομαηόμενο Κεραυνό, και
βρίςκονταν εκείνθ τθν εποχι ςτθν περιοχι τθσ Κεςςαλίασ, να ζλκουν για να
τουσ παραδϊςει τθν πόλθ. Από τότε τα Σάλωνα τουρκοπατικθκαν.
Θ χιρα Κατακουηινι, τελευταία αφζντρα των Σαλϊνων, και θ κυγατζρα τθσ,
μετά από αυτά, όπωσ αναφζρει και ο Pouqueville, κατζλθξαν οδαλίςκεσ ςτο
χαρζμι του Τοφρκου κατακτθτι και πζκαναν εκεί ατιμαςμζνεσ.
Ζνα άλλο επίςθσ λάκοσ του Pouqueville είναι θ αναφορά του ςχετικά με το
Μοναςτιρι των Δελφϊν, για το οποίο λζει ότι ιταν αφιερωμζνο ςτον Τίμιο
Ρρόδρομο ενϊ, ωσ γνωςτόν, ιταν αφιερωμζνο ςτθν Ραναγία.
Μασ δίνει ακόμθ τθν πλθροφορία ότι πάνω από τουσ Δελφοφσ, ςτον
Ραρναςςό, είναι ζνα φτωχό χωριουδάκι με το όνομα Άλωνα, και βεβαίωσ δεν
παραλείπει να αναφερκεί και ςτθ Λυκϊρεια, για τθν οποία τον πλθροφόρθςαν
ότι υπάρχουν ακόμα εκεί αρχαία ερείπια. Από τθν περιγραφι του, φαίνεται ότι
ο ίδιοσ δεν επιςκζφτθκε οφτε τα Άλωνα οφτε τθν τοποκεςία τθσ Αρχαίασ
Λυκϊρειασ και γι’ αυτό το λόγο δεν αποκλείεται το χωριουδάκι Άλωνα να
βριςκόταν πάνω ι δίπλα ςτθν εν λόγω αρχαία πόλθ. Σε μια τζτοια περίπτωςθ
τα Άλωνα κα ιταν θ κερινι κατοικία των Δελφιωτϊν, κάτι αντίςτοιχο με τα
Καλφβια των Αραχοβιτϊν ςτο Λιβάδι.
Επίςθσ ο περιθγθτισ μασ δεν πρζπει να επιςκζφτθκε το Κωρφκιον Άντρον,
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διότι αναφζρεται ςε αυτό γενικϊσ και αορίςτωσ. Μάλιςτα κάπου ταυτίηει το
Κωρφκιον Άντρον με τθ ςπθλιά που βρίςκεται απζναντι από τουσ Δελφοφσ
ςτθν Κίρφι, για τθν οποία κάνει μνεία o ωμαίοσ Antoninus Liberalis.
Εάν οι πλθροφορίεσ του Pouqueville για τουσ Δελφοφσ είναι
ενδιαφζρουςεσ, οι πλθροφορίεσ του για τθν Αράχοβα, τθν οποία φαίνεται ότι
απλϊσ διαςχίηει, είναι ςθμαντικζσ και πολυτιμότατεσ, για όςουσ κζλουν
εντρυφιςουν ςτθν ιςτορία του χωριοφ. Λζει ότι πρόκειται για κάποιο
μεςαιωνικό Κάςτρο, αναφζρει πότε κατά τθ γνϊμθ του χτίςτθκε το χωριό και
ποιοσ ιταν ο Φράγκοσ αυκζντθσ του.
Μιλάει επίςθσ και για τθν Ραλιά Αράχοβα, τθν οποία τοποκετεί ςτο
ςθμερινό Ηεμενό, και τθν ταυτίηει, λόγω ομοιότθτασ ςτθν προφορά του
ονόματοσ και λόγω του επικζτου Ραλιά, με τθν αρχαία Ζρωχο.
Για τθν Αράχοβα, που αντικρίηει, λζγει ακόμα ότι ιταν φθμιςμζνθ για τθ
μακροηωία των κατοίκων τθσ. Τζλοσ, επειδι τθ βρφςθ Κοφκουρα τθν τοποκετεί
λίγο ζξω από το χωριό, ςυμπεραίνουμε ότι ςτα χρόνια εκείνα δεν είχε χτιςτεί
ακόμα θ ομϊνυμθ γειτονιά.
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Voyage de la Grece”, F. C. H. L. Pouqueville, Paris 1826.
ΦΩΚΙΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ
[…]Από το Χριςςό ζωσ το Καςτρί, θ απόςταςθ είναι εφτά γεωγραφικά μίλια.
Ο Στράβωνασ τθν εκτιμά ςτα ογδόντα ςτάδια, ο Ραυςανίασ ςτα εξιντα, και ο
Σουίδασ ςτουσ τριάντα διαφλουσ, πράγμα που επιβεβαιϊνει τθν εκτίμθςθ του
τελευταίου που διαφζρει είκοςι ςτάδια από εκείνθ του Στράβωνα.
Αυτι θ διαφορά ίςωσ να προζρχεται από το γεγονόσ ότι, άλλοτε υπιρχε
ζνασ ςφντομοσ δρόμοσ, απόκρθμνοσ, που ιταν, όπωσ και ςιμερα, 30 δίαυλοι ι
60 ςτάδια, ενϊ ο κανονικόσ δρόμοσ, χαραγμζνοσ ελικοειδϊσ, ανατολικά τθσ
Κρίςςασ, που ιταν μικουσ 80 ςταδίων ιταν ζνα τζταρτο μεγαλφτεροσ από το
μονοπάτι που ακολουκοφςαν οι πεηοί.
Βγαίνοντασ από το Χριςςό, για να ανεβοφμε ςτουσ Δελφοφσ, αφινουμε
αριςτερά τον Ραρναςςό και δεξιά τθν Κίρφι, ο δρόμοσ είναι λαξευμζνοσ ςαν
ευρεία και κυματοειδι ςιραγγα φκαρμζνθ από τον καιρό και δφςκολθ ςε
πρόςβαςθ, αλλά το βουνό που ςκαρφαλϊνουμε είναι ιερό.
Θ όψθ του, τα βάρακρά του, οι βράχοι του είναι τόςο φορτιςμζνα με
αναμνιςεισ, που ο ταξιδιϊτθσ ξεχνάει τθν κοφραςι του. Στισ πλαγιζσ του
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βράχου που ορίηει το δρόμο, παρατθροφμε μερικζσ ταφικζσ ςπθλιζσ με
άνοιγμα ςε καμάρα. Κάποιεσ απ’ αυτζσ περιζχουν μζχρι τρεισ ςαρκοφάγουσ
τοποκετθμζνεσ ς’ ζνα βακοφλωμα και ζνασ όγκοσ από πζτρα ςχθματίηει από
μόνο του ζνα μονόλικο τάφο. Ζτςι, οδθγοφμενοι από τα νεκρϊςιμα ςτοιχεία
αυτά και τα επιτάφια κλιβερά ςθμάδια του περάςματοσ του ανκρϊπου ςτθ γθ,
όπου όλα είναι μθδζν και ματαιότθτα, φτάνουμε ςτα ιερά τείχθ των Δελφϊν,
τόπο πζνκουσ και κλίψθσ.
Αρχικά ιταν θ γθ που χρθςμοδοτοφςε ςτουσ Δελφοφσ, δια τθσ φωνισ τθσ
Δάφνθσ, μιασ από τισ Νφμφεσ του Ραρναςςοφ. Θ ανάμνθςθ αυτι διατθρικθκε
ςε ποιιματα απευκυνόμενα ςτον Εφμολπο. Ζπειτα ο Ροςειδϊνασ δια του
Ρφκωνα. Θ Κζμισ, που προθγείτο του Δία ςτθ Δωδϊνθ ςτθν Ελλοπία, τον
διαδζχτθκε και παραχϊρθςε τα δικαιϊματά του ςτον Απόλλωνα που, για να
ζχει τθν αποκλειςτικότθτα τθσ ευπιςτίασ των λαϊν, ζδωςε το νθςί Καλαυρία
(Ρόροσ) κοντά ςτθν Τροιηίνα, ςτον Ροςειδϊνα προκειμζνου να αρνθκεί το
μερίδιο τθσ ιεροςφνθσ που δικαιοφταν.
Ο Απόλλωνασ ιταν μόνο θ τρίτθ κεότθτα που βαςίλευε ςτουσ Δελφοφσ και
ςτον Ραρναςςό, κατά τθν περίοδο όπου οριηόταν θ άφιξθ των κεϊν ςτθν
Ελλάδα. Φαίνεται ότι (οι Δελφοί) δεν ιταν πολφ πλοφςιοι, διότι, ο πρϊτοσ
ναόσ, αφιερωμζνοσ ςτον Απόλλωνα, ιταν ζνα Τζμενοσ ι μια μάντρα κτιςμζνθ
με κλαδιά δαφνϊν από τα Τζμπθ, που περιζκλειε ζνα ιερό ι ζνα υπαίκριο
βωμό φτιαγμζνο με χορτάρι.
Ο μφκοσ του Ρτερά κα μασ επζτρεπε να πιςτεφουμε, πωσ ο Κεόσ είχε
επίςθσ ζνα ναό από Φτζρθ. Ρόςα χρόνια πρζπει να ζχουν περάςει από τθν
εποχι εκείνθ μζχρισ ότου ο ναόσ του Φοίβου Απόλλωνα καταςκευαςτεί με
μπροφντηο; Αγνοοφμε τθν αιτία τθσ καταςτροφισ που τον αφάνιςε. Τον
ζκτιςαν ξανά ο Αγαμιδθσ και ο Τροφϊνιοσ, μεγαλφτερο από τον προθγοφμενο
που μάλλον ιταν μόνο ζνασ ναΐςκοσ λόγω τθσ ςπανιότθτασ των μετάλλων,
όταν καταςκευάςτθκε.
Πμωσ, ο ναόσ κτιςμζνοσ από τουσ δυο Βοιωτοφσ κάθκε τθν πρϊτθ χρονιά
τθσ πεντθκοςτισ όγδοθσ Ολυμπιάδασ. Και αυτόν, που είδε ο Ραυςανίασ
επιςκεπτόμενοσ τουσ Δελφοφσ, τον είχαν ανεγείρει οι Αμφικτίονεσ με τον
Κορίνκιο Σπίνκαρο.
Θ πόλθ ιταν επίςθσ κατοικθμζνθ από ποιθτζσ και προφιτεσ αφιερωμζνουσ
ςτθ λατρεία του Απόλλωνα, που ςυνζκεταν και ζδιναν ςε διαφόρουσ ςτίχουσ,
απαντιςεισ εξίςου αλάκθτεσ όςο οι φετφάδεσ των μουφτιδων του Βυηαντίου,
αλλά παρόλο που τα εξάμετρα τουσ δεν ιταν καλφτερα από τουσ λατινικοφσ
φμνουσ του δωδζκατου αιϊνα, ο Λουκιανόσ μασ πλθροφορεί ότι οι υπθρζτεσ
του Απόλλωνα κολυμποφςαν μζςα ςτθν αφκονία του πλοφτου του κόςμου. Ο
κάκε ιερζασ λάμβανε το μερίδιο του από τισ εκατόμβεσ, που προςφζρονταν
ςτο γιο τθσ Λθτοφσ και από τα κακιερωμζνα τζλθ των είκοςι δυο πόλεων, που
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εξαρτϊντο από τθν ιερι πόλθ των Δελφϊν.
Με ειλικρίνεια, όπωσ το κάνουν ς’ όλεσ τισ χϊρεσ όπου υπάρχουν μεγάλα
προςκυνιματα, οι ιερείσ αφθγοφνταν ότι το ιερό βουνό πιρε το όνομά του
από τον Ραρναςςό, το γιο του Κλεόπομπου και τθσ νφμφθσ Κλεοδϊρασ, ότι
ίδρυςε μια πόλθ που βυκίςτθκε από τον κατακλυςμό του Δευκαλίωνα,
ζδειχναν το μζροσ όπου ςταμάτθςε θ κιβωτόσ, ςτθν οποία βριςκόταν ο
μυκολογικόσ αυτόσ πατριάρχθσ, όταν τα νερά γφριςαν ςτισ κάλαςςεσ. Ζλεγαν
ότι ιδρφκθκε θ Λυκϊρεια, τον καιρό που ο Αμφικτίονασ όριςε τουσ Δελφοφσ
για ςυνζλευςθ των κρατϊν, που αποτελοφςαν τθν αφρόκρεμα των γειτονικϊν
εκνϊν. Απζδειξαν ότι οι Δελφοί - όπωσ το λζμε ςιμερα για τθ Μζκκα και τθν
Λερουςαλιμ - ιταν ο ομφαλόσ τθσ γθσ - που υπάρχει παντοφ, αφοφ μποροφμε
να τον τοποκετιςουμε ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ υδρογείου. Αλλά θ
λαμπρότθτα τθσ αγαπθμζνθσ πόλθσ του Απόλλωνα ιταν ιδθ ςθμαντικά
παρακμαςμζνθ.
Τα λαμπερά από χρυςό άρματα δεν υπιρχαν πια, οφτε τα τρίποδα επάνω
ςε ςτφλουσ, που τα ζδειχνε ο Βρζννοσ ςτουσ ςτρατιϊτεσ του, για να τουσ
ενκαρρφνει να ςκαρφαλϊςουν ςτουσ απόκρθμνουσ βράχουσ του Ραρναςςοφ.
Ραρόλο που τα τείχθ τθσ ιταν παραδομζνα ςτο ζργο τθσ φφςθσ, και οι ναοί τθσ
ερειπωμζνοι, μόνοι τουσ τθν υποςτιριηαν μζχρι τθ ςτιγμι, που ο χρθςμόσ
ςταμάτθςε να δίνει τισ απαντιςεισ τθσ μοίρασ, κατόπιν διαταγισ των
βαςιλιάδων εχκρϊν τθσ γνϊςθσ του μζλλοντοσ, που του επζβαλλαν τθ ςιωπι.
Ο αυτοκράτορασ Λουλιανόσ προςπάκθςε να τον αποκαταςτιςει, αλλά μάταια.
Δεν επαναλαμβάνεται θ πολιτικι οφτε και θ προκατάλθψθ.
Ο Απόλλωνασ ζμεινε βουβόσ και οι Δελφοί ξεχαςμζνοι, ϊςπου να βγουν
από το ςκοτάδι, χάρισ ςτο Χαλκοκονδφλθ που μασ μακαίνει ότι ο Μωάμεκ ο Βϋ
τουσ πιρε από μια πριγκίπιςςα από τθν Καταλωνία. Θ διάδοχοσ του βαςιλείου
του Απόλλωνα και θ κόρθ τθσ, κλειςμζνεσ ς’ ζνα χαρζμι, γζραςαν και πζκαναν
ανάμεςα ςτισ οδαλίςκεσ του καταςτροφζα τθσ Ελλάδασ.
Νομίηουμε ότι ακοφμε τθ διιγθςθ ενόσ υπερπόντιου προςκυνθτι, που
επζςτρεψε από τθν Ραλαιςτίνθ, όταν ο Ραυςανίασ μιλάει για το ναό τθσ
Ακθνάσ Ρροναίασ, που είχε διϊξει τουσ Ρζρςεσ, τουσ οποίουσ νίκθςαν μόνο οι
αγϊνεσ των Ελλινων, ςτο Μαρακϊνα, ςτθ Σαλαμίνα και ςτισ Ρλαταιζσ, όπου
ζγιναν καφματα, ευνοϊκά για τθν ςωτθρία τθσ πατρίδασ.
Μιλοφςε ς’ ζνα κοινό προλθπτικό. «Κοντά, λζει, είναι το θρϊο αφιερωμζνο
ςτο Φφλακο», του οποίου το γιγάντιο φάνταςμα ντυμζνο με μια πανοπλία,
εμφανίςτθκε για να τρομάξει τουσ βαρβάρουσ.
Αυτοί οι μφκοι, αυτά τα θρωικά μνθμεία ζχουν εξαφανιςτεί και ζχουν
ξεχαςτεί, τα πρϊτα πράγματα που τϊρα τραβάνε τθν προςοχι του ξζνου είναι
θ διπλι κορυφι του Ραρναςςοφ που προςτατεφει τθν πόλθ ςτο βορρά, και οι
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Προςεγγίηοντασ τoυσ Δελφοφσ από δυτικά.

αυςτθροί βράχοι τθσ Κίρφεωσ, που φαίνονται να απομονϊνουν τουσ Δελφοφσ
από τον υπόλοιπο κόςμο.
Το ταπεινό χωριό χτιςμζνο ανάμεςα ςτα ερείπια τθσ ιερισ πόλθσ,
αποτελείται από ενενιντα καλφβεσ. Μια εκκλθςία αφιερωμζνθ ςτθν Ραναγία
αντικατάςτθςε το ναό του Απόλλωνα.
Θ άρπα του Δαβίδ κάνει τον ιχο των βουνϊν να αντιλαλεί, ςτισ νεότερεσ
λειτουργίεσ των χριςτιανϊν, το όνομα του Εμμανουιλ. Τα μεγάλα Κεοφάνια
του Ραντοδφναμου είναι όπωσ ςτουσ αρχαίουσ, αργία ςτον Ραρναςςό, και το
«αλλθλοφια» (πριν το διαγωνιςμό του τραγουδιοφ ςτουσ Δελφοφσ
επικαλοφνταν τον Απόλλωνα επαναλαμβάνοντασ «Ελελεφ», που δεν είναι
τίποτα άλλο παρά το αλλθλοφια, δόξα τω Κεϊ), που τραγουδοφςαν ςτθν
τελετι των μυςτθρίων, ανάγγειλε το κρίαμβο του Χριςτοφ Υιοφ του Κεοφ.
Σε τρία ςτάδια από τουσ ναοφσ τθσ Ακθνάσ και του Φφλακου φτάνουμε
ςτον Ρλειςτό, που τϊρα λζγεται Σιηάλιςκα, και ρζει ςε μια κοιλάδα, θ οποία
φαρδαίνει όςο προχωρά προσ τθν Κρίςςα.
Θ γθ που ποτίηει είναι γόνιμθ και ςκεπαςμζνθ με ελιζσ, αλλά οι εκτροπζσ
που γίνονται για τθν άρδευςθ των χωραφιϊν και οι πλθμμφρεσ μετά τισ βροχζσ
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ι το λιϊςιμο των χιονιϊν, ςχθματίηουν μερικά τζλματα ςτθν φπαικρο και
ειδικά ςτθ βάςθ τθσ Κίρφεωσ. Ανεβαίνοντασ προσ το Καςτρί, βρίςκουμε τθν
Καςταλία Ρθγι, που κεωρείται θ αρχι του Ρλειςτοφ. Πςο για τθν Καςςoτίδα
πθγι ζχει εξαφανιςτεί εδϊ και καιρό, αλλά κα μποροφςαμε πικανϊσ να τθν
ξαναβροφμε, εκτόσ αν είχε ςβιςει φςτερα από κάποιο ςειςμό.
Ραντοφ τάφοι και ςπθλιζσ για τάφουσ, που οι τοίχοι τουσ ςκεπαςμζνοι με
επιγραφζσ αποτελοφν ζνα μζροσ των χρονικϊν των Δελφϊν, αλλά και
ολόκλθρθσ τθσ Ελλάδασ. Μάρμαρα, τμιματα τοίχων και το εςωτερικό των
περιςςότερων ςπθλιϊν, περιζχουν αφιερϊςεισ και διατάγματα που κα ζπρεπε
να αντιγραφοφν με προςοχι και να μελετθκοφν, αλλά ζνα τζτοιο ζργο δεν κα
είναι ποτζ δυνατόν, παρά μόνον εάν θ Ελλάδα επανακτιςει τθν ανεξαρτθςία
τθσ, τότε όλα κα μποροφςαν να γίνουν υπό τθν επιρροι μιασ ςοφισ
ελευκερίασ.
Θ Ελλάδα κατζχει αρχαιολογικοφσ κθςαυροφσ, που τα ίχνθ τουσ,
χρονολογικά είναι γνωςτά μόνο από ζνα μικρό αρικμό ανκρϊπων. Κα
ανακάλυπταν ςπουδαία πράγματα, εάν θ όμορφθ πατρίδα τουσ ζβριςκε ξανά
τθ κζςθ τθσ ανάμεςα ςτουσ λαοφσ τθσ Χριςτιανικισ Αμφικτιονίασ. Και αν ο
Νζρωνασ ζκλεψε από τουσ Δελφοφσ εφτακόςια αγάλματα, άφθςε εκεί
περιςςότερα από πενιντα χιλιάδεσ ακόμα. Τι να ςκεφτοφμε, για τον αρικμό
εκείνων που κα μποροφςαν να ανακαλυφτοφν κάτω από τα ερείπια τθσ πόλθσ
αυτισ.
Το Μοναςτιρι αφιερωμζνο ςτον Ρρόδρομο καταλαμβάνει τθν τοποκεςία
του Γυμναςίου, ζνα παρεκκλιςι του Ρροφιτθ Θλία διαδζχτθκε το ναό του
Απόλλωνα.
Ραρατθροφμε πιο πάνω τα ίχνθ του Σταδίου και ο περιθγθτισ ανακαλφπτει
ς’ αυτό το μζροσ τόςουσ τάφουσ, που κα μποροφςε να πιςτζψει ότι τα
περίχωρα των Δελφϊν ιταν μια ιερι γθ, όπου οι κυριότεροι κάτοικοι τθσ
Ελλάδασ φιλοδοξοφςαν να ενταφιαςτοφν.
Π,τι απομζνει από το Λερό του ναοφ του Φοίβου φζρνει επιγραφζσ και
παντοφ όπου διαςϊηεται ζνα τμιμα τοίχου, βρίςκουμε κάποια αποςπάςματα
χρονικϊν ι δθμόςιων ευρετθρίων τθσ Ελλάδασ, τθσ οποίασ θ μεγαλοπρζπεια
ςκορπιςμζνθ ανάμεςα ςτα ερείπια, δεν περιμζνει παρά μόνο εργατικοφσ και
μελετθροφσ ανκρϊπουσ για να τθν απολαμβάνει θ επιςτθμονικι Ευρϊπθ.
Με τθ βοικεια του Ραυςανία αναγνωρίηουμε εφκολα τα ίχνθ και τισ
τοποκεςίεσ των μνθμείων, αλλά αυτό που μασ εντυπωςιάηει ιδιαίτερα, είναι ο
καυμάςιοσ καταρράκτθσ γνωςτόσ ωσ Καςταλία Ρθγι. Το νερό του, πάρα πολφ
κρφο, κατεβαίνει από ζνα ριγμα των βράχων Φαιδριάδων, που ονομάηονται
«Ναυπλία» και «Τάμπεια».
Από τθν κορυφι τθσ τελευταίασ, οι Δελφοί ζριξαν τον Αίςωπο το μυκοποιό,
για να τον τιμωριςουν που είχε τολμιςει να καταπολεμιςει τθν αλαηονεία
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τουσ με το ζργο του.
Τα υπολείμματα μιασ ςκάλασ λαξευμζνθσ ςτο βράχο μασ κάνουν να
πιςτεφουμε ότι άλλοτε ανζβαιναν μζχρι τισ κορυφζσ του διπλοφ βράχου, και τα
ςκαλίςματα, που φαίνονται ςε μερικά μζρθ, δείχνουν ότι υπιρχαν και εκεί
ςπθλιζσ για τάφουσ. Ραρατθροφμε ζνα ςθμείο όπου θ πζτρα φαίνεται να ζχει
διαςπαςτεί ςαν από νάρκθ. Λζνε οι χωριάτεσ γι’ αυτό ότι ζνασ ιεροκιρυκασ
που ζβριηε τθν Ραναγία ςτα κθρφγματά του, κεραυνοβολικθκε και θ ζκρθξθ
ζςκιςε το βουνό για να διατθρθκεί θ ανάμνθςθ τθσ κείασ τιμωρίασ κατά ενόσ
άπιςτου.
Οι Ακθναίοι ανακεμάτιηαν όποιον αρνιόταν να δείξει το δρόμο ςτουσ
ξζνουσ που τον ρωτοφςαν. Φαίνεται ότι το κακικον αυτό, οι Ζλλθνεσ το ζχουν
βακιά γραμμζνο ςτθ μνιμθ τουσ. Τουσ βρικα πάντα πρόκυμουσ να μου
δϊςουν τισ ακριβείσ πλθροφορίεσ και φταίνε οι ταξιδιϊτεσ, εάν δεν φτάνουν
ςτον προοριςμό τουσ, είτε γιατί αγνοοφν τθ γλϊςςα και δεν μποροφν να
πλθροφορθκοφν, είτε γιατί θ υπεροψία τουσ είναι μεγάλθ κατά των ταπεινϊν
χωριατϊν, που τουσ περιφρονοφν και ςτουσ οποίουσ ελάχιςτα αναγνωρίηουν
το δικαίωμα ςκζψθσ.
Εάν αυτοί που διαςχίηουν τισ ψθλζσ περιοχζσ που περιγράφουμε, είχαν
απευκυνκεί ςτουσ βοςκοφσ, κα γνωρίηαμε τον Ραρναςςό εξίςου τζλεια όςο
και τθν Αττικι και τα πολυςφχναςτα μζρθ τθσ Ρελοποννιςου. «Ο Παρναςςόσ,
λζνε οι παλαιογράφοι, απλϊνεται προσ Βορρά από Δελφοφσ μζχρι τθν
οροςειρά τθσ Οίτθσ». Ιταν για τουσ Φωκείσ ζνα καταφφγιο και το όνομα
Λυκϊρεια, που κρατάει ακόμα, πάνω από τουσ Δελφοφσ, φζρνει ςτθ μνιμθ τθ
Λυκϊρεια, πόλθ χτιςμζνθ ςτθ γειτονιά των χιονιϊν, τα οποία μπορεί να ζχουν
κρατθκεί ςτισ βορινζσ πλευρζσ, από τθν εποχι τθσ δθμιουργίασ του κόςμου.
Οι κάτοικοι των Δελφϊν ξζρουν ακόμα τα ονόματα των περιςςοτζρων
μνθμείων και κα μποροφςαμε να τουσ πάρουμε για οδθγοφσ. Ο κφριοσ
Dodwell ξαφνιάςτθκε, όταν άκουςε το γιο ενόσ παπά να του λζει, ενϊ ζφταναν
ςτο Στάδιο, ότι «εδϊ είναι το δικό μασ πζντακλο».
Οι βράχοι προςφζρουν ζνα ιδιαίτερο είδοσ δάφνθσ, που ίςωσ να ιταν θ
προφθτικι δάφνθ, τθσ οποίασ θ Ρυκία ζτρωγε τα φφλλα με τθν ερεκιςτικι
ουςία τουσ, για να βρεκεί ςε ζξαψθ. Βρίςκουμε διαφορετικζσ ράτςεσ πουλιϊν,
όπωσ το choucas, το ςπουργίτι το μοναχικό, το γφπα του Ρρομθκζα, το
αγριοπερίςτερο, τον κίρκο, που το λζνε οι ντόπιοι κιρκινζηι, και πάρα πολλά
τρυγόνια.
Ρθγαίνοντασ προσ το βορρά, τρία μίλια από το Καςτρί, ο ταξιδιϊτθσ αφινει
τον ευρφ ορίηοντα και μπαίνει ςτθν περιοχι των ρθτινοφόρων δζντρων
ανάμεςα ςτα οποία βρίςκονται ζλατα κατάλλθλα για κατάρτια των πλοίων
δεφτερθσ κατθγορίασ.
Ζνα φτωχό χωριουδάκι με το όνομα Άλωνα είναι το μοναδικό κατοικθμζνο
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μζροσ ς’ αυτι τθ μοναξιά. Διαςχίηουμε κοιλάδεσ με πεφκα, και φτάνουμε ς’
ζνα οροπζδιο και παρατθροφμε κάποια οργωμζνα χωράφια όπου οι νομάδεσ
καλλιεργοφν ςίκαλθ. Στθν άκρθ τθσ πεδιάδασ βλζπουμε μια πθγι που
αναβλφηει, τθσ οποίασ τα νερά ςχθματίηουν ζνα ρυάκι φάρδουσ όςο ζνασ
πιχθσ, που χφνεται ςε μια κοντινι λίμνθ.
Οι βουνίςιοι ονομάηουν τθν πθγι Δροςονίγκο και λζνε ότι εμφανίηεται
πάλι, κάτω από τουσ Δελφοφσ για να δθμιουργιςει, μαηί μ’ ζνα άλλο ρυάκι
που βγαίνει από τθν πλαγιά του Ραρναςςοφ χαμθλότερα από τισ Φαιδριάδεσ,
τον Ρλειςτό (ι Σιηάλιςκα).
Στθν άκρθ του ίδιου επιπζδου, όπου βρίςκεται θ πθγι Δροςονίγκο, αρχίηει
θ Λιάκουρα ςτθν βάςθ τθσ οποίασ είχε θ ιδρυκεί θ Λυκϊρεια τον καιρό του
κατακλυςμοφ του Δευκαλίωνα. Οι Ζλλθνεσ λζνε ότι υπάρχουν ακόμα ίχνθ από
αυτιν τθν πόλθ, και μια επιγραφι που βρζκθκε ςτα ερείπιά τθσ:
«ΑΜΑΛΟΝ ΝΕΡΩΤΑ ΑΛΓΛΑΛΕΛΝΟΝ ΤΕΤΕΛΜΘΜΕΝΟΝ ΑΡΟ ΤΘΣ ΚΟΛΝΚΛΩΝ
ΒΟΥΛΘΣ ΤΕΛΜΑΛΣ ΒΟΥΛΕΥΤΛΚΑΛΣ ΚΑΛ ΑΓΟΑΝΟΜΛΚΑΛΣ ΜΑΛΟΣ ΝΕΡΟΣ ΡΑΤΘ
ΚΟΛΝΚΛΟΣ ΚΑΛ ΛΟΥΛΛΑ ΑΛΓΛΑΝΘ ΑΔΕΛΦΘ ΤΟΝ ΕΑΥΤΩΝ ΥΛΟΝ ΑΡΟΛΛΩΝΛ
ΡΥΚΛΩΛ», με κάνει να υιοκετιςω τθ γνϊμθ τουσ.
Είναι κοντά αυτά τα υπολείμματα μεγάλου κτίςματοσ, τρεισ λεφγεσ από το
Καςτρί, που βρίςκεται το ςφγχρονο χωριό Λιάκουρα, κατοικθμζνο από
Ζλλθνεσ. Ζνα μίλι από τθ λίμνθ που ζχω αναφζρει, υπάρχει μια δεφτερθ που τα
νερά τθσ αυξάνουν μζχρι τον Μάιο, τροφοδοτϊντασ τθν Καςταλία Ρθγι. Αυτζσ
οι «δεξαμενζσ» ςχθματίηονται από πθγζσ που αναβλφηουν από ζνα βράχο που
λζγεται Κουφόλικοσ. Σ’ ζνα τζταρτο τθσ λεφγασ από εκεί, ςτθ νότια πλαγιά του
Ραρναςςοφ, βρίςκεται το Κωρφκιον Άντρον.
Ο ποιθτισ Ρανφαςισ, που τον αναφζρει ο Στράβωνασ, δίνει ςτο βουνό
Λιάκουρα (Ραρναςςό) το επίκετο «νιφόεντα», ονομαςία που δικαιολογοφν τα
χιόνια και τα ςφννεφα. Αλλά όμωσ ποφ βρίςκεται θ ςπθλιά, που ιταν
αφιερωμζνθ ςτον Ράνα και ςτισ Κωρυκίεσ Νφμφεσ; Μιπωσ είναι ίδια με το
Κωρφκιον Άντρον, που ανάφερα πιο πάνω; Πςο για τισ Κυιάδεσ, αλλοφ
μποροφμε να τοποκετιςουμε το μζροσ όπου γινόντουςαν τα όργια τουσ.
Στθν διαφκορά του ριτορα Αιςχίνθ πρζπει να καταλογίςουμε τθν αιτία τθσ
πρϊτθσ παρακμισ των Δελφϊν και τθσ Ελλάδασ ολόκλθρθσ, όταν ζπεικε τουσ
Αμφικτίονεσ να ανακζςουν ςτο Φίλιππο, το Βαςιλιά τθσ Μακεδονίασ, τθν
εκτζλεςθ των υποκινθμζνων από το πνεφμα τθσ προκατάλθψθσ βουλευμάτων
τουσ. Αυτοί οι νόμοι για τα ςυμφζροντα του Απόλλωνα, και που ιταν, ςτθν
πραγματικότθτα, για τθν πλεονεξία τουσ, προκάλεςαν τρεισ ιεροφσ πολζμουσ
κατά μερικϊν πόλεων λόγω των διοδίων που απαιτοφςαν οι Κεωροί, ι γιατί
είχαν καλλιεργιςει κάποιο χωράφι, που κατά τουσ κεολόγουσ των Δελφϊν,
δεν ζπρεπε οφτε να οργωκεί, οφτε να ςπαρκεί.
Ξζρουμε ότι οι Οηόλεσ Λοκροί, αφοριςμζνοι από τον Αφζτωρα, χτφπθςαν
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τουσ Αμφικτίονεσ, που ζφερναν τθν ετυμθγορία του αφοριςμοφ, που είχε
εκδϊςει ο αντιπρόςωποσ του Απόλλωνα. Αλλά εάν οι διαχειριςτζσ των Δελφϊν
κακοποιικθκαν, ο Φίλιπποσ που δεν πίςτευε οφτε ςτον Δία οφτε ςτο Φοίβο,
εκδικικθκε φριχτά τουσ Λοκροφσ ςτο όνομα των Κεϊν, παρόλο που, κατά τθν
παρατιρθςθ του Δθμοςκζνθ, οι υποτικζμενεσ ιεροςυλίεσ είχαν με το μζροσ
τουσ τθ λογικι, τθ δικαιοςφνθ, και το αναμφιςβιτθτο δικαίωμα να
αξιοποιιςουν χωράφια, που οι ςοδειζσ τουσ ιταν χριςιμεσ για τισ κοινζσ
ανάγκεσ.
Τα αποφκζγματα που διακιρυξε ο Φίλιπποσ μζςα ςτθ διακιρυξι του, ιταν
όπωσ εκείνα του ποντίφικα Scaevola, ότι ζπρεπε ο λαόσ να εξαπατθκεί ςε ό,τι
αφορά τθ Κρθςκεία, ότι υπιρχαν αλικειεσ, που δεν ιταν ωφζλιμο να τισ
γνωρίηει, και ψεφτικα πράγματα που όμωσ ζπρεπε να υποςτθριχκοφν και να
περάςουν για αλθκινά, ότι για να τον παροτρφνουμε προσ τθν πίςτθ, ζπρεπε
να γίνει προςφυγι ςτθν προκατάλθψθ που δεν επιβάλλεται ςτουσ ανκρϊπουσ
παρά μόνο με τθ βοικεια των μφκων ι με τθν απειλι των όπλων. Αυτι θ
αιςχρι πολιτικι που τθν εφαρμόηει ο κάκε τφραννοσ, ζριξε το βαςιλιά τθσ
Μακεδονίασ και τουσ Ζλλθνεσ ςε μια άβυςςο δυςτυχίασ, που οφτε οι μεν οφτε
οι δε, δεν μποροφςαν να προβλζψουν τισ ςυνζπειεσ.
Οι Δελφοί είναι τϊρα θ κτιςθ ενόσ τιμαριϊτθ τθσ Εφβοιασ, ςτον οποίο
παραχωρικθκαν οι δεκάτεσ του Απόλλωνα με το πολφ ακριβό προνόμιο να
πθγαίνει ο ίδιοσ ςτο ςτρατό, με δυο υπθρζτεσ να κουβαλοφν τα όπλα του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ
Ο Ρλάτωνασ μιλϊντασ αλλθγορικά για τθν αρχι των κοινωνιϊν, λζει ότι ο
Ρρομθκζασ και ο Επιμθκζασ ζκλεψαν από τθν Ακθνά και τον Ιφαιςτο, τισ
τζχνεσ και τθ φωτιά, για να τισ δϊςουν ςτουσ κνθτοφσ. Εφοδιαςμζνοι μ’ αυτά
τα ουράνια δϊρα, που τουσ ςυνζδεαν με τουσ κεοφσ οι άνκρωποι είναι οι
μόνοι, που είχαν το πλεονζκτθμα να τουσ ξζρουν, να χτίηουν βωμοφσ και να
αρκρϊνουν ιχουσ, για να τουσ απευκφνουν τιμζσ. Ζκτιςαν ςπίτια, ζφτιαξαν
ροφχα, ζμακαν να βγάηουν τθν τροφι τουσ από τθ γθ. Ραρόλα αυτά τα
προνόμια οι λαοί ηοφςαν διαςκορπιςμζνοι με το φόβο των άγριων ηϊων πολφ
πιο δυνατϊν απ’ αυτοφσ, και αφοφ δεν είχαν τθν πολιτικι, ςτθν οποία ανικει θ
τζχνθ του πολζμου, τουσ απειλοφςε μια αναπόφευκτθ καταςτροφι.
Ο Δίασ φοβοφμενοσ τον αφανιςμό του ανκρϊπινου γζνουσ, διζταξε τον
Ερμι να πάει να δϊςει ςτουσ ανκρϊπουσ τθ ςεμνότθτα και τθ δικαιοςφνθ, για
να γίνουν το υποςτιριγμα των κοινωνιϊν. Ο απεςταλμζνοσ ρωτάει τον Αφζντθ
του Ολφμπου, πϊσ πρζπει να χειριςτεί τθ διανομι του, πϊσ να μοιράςει τθ
ςεμνότθτα και τθ δικαιοςφνθ, όπωσ είναι οι τζχνεσ ι να τισ δϊςει ςε όλουσ
τουσ κνθτοφσ; Σε όλουσ απάντθςε ο Δίασ. Να μθ ςτερθκεί κανζνασ και
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επιπλζον να ανακοινωκεί αυτόσ ο νόμοσ εκ μζρουσ μου: εάν βρεκεί ζνασ
κνθτόσ, που ζχει αρνθκεί τθ ςεμνότθτα και τθ δικαιοςφνθ, ασ εξολοκρευτεί
ςαν τθν πανοφκλα των εκνϊν.
Μάρτυρασ τθσ δυςτυχίασ των Ελλινων, που κράτθςαν τθ ςφραγίδα του
χριςτιανιςμοφ κάτω από το αιματθρό μαςτίγιο των βαρβάρων, για τουσ
οποίουσ θ ςεμνότθτα και θ δικαιοςφνθ είναι ξζνεσ ζννοιεσ, αναρωτιοφνται
ςυχνά, γιατί οι Τοφρκοι δεν είχαν εξολοκρευτεί ςαν τθν πανοφκλα των εκνϊν;
Αυτζσ οι κλιβερζσ ςκζψεισ παρουςιάηονται ςε κάκε βιμα ςτον περιθγθτι που
διαςχίηει τθ κλαςικι γθ, ψάχνοντασ για τα ίχνθ των κατεςτραμμζνων μνθμείων
τθσ και τα ερείπια των πόλεων που τθ δόξαηαν. Ρόςοι ξζνοι όμωσ από αυτοφσ
που επιςκζφτθκαν τθν Ελλάδα, ζδωςαν προςοχι ςτουσ κατοίκουσ τθσ, οι
οποίοι ζχουν ςπάνια τθν ευκαιρία να ανταλλάξουν βλζμματα μ’ ζνα
καλοπροαίρετο άτομο.
Από τουσ Δελφοφσ ζωσ το λιμάνι τθσ Κίρρασ, όπου εκβάλλει ο Ρλειςτόσ ςε
δυο εκβολζσ, θ απόςταςθ είναι δζκα μίλια. Μπορεί κανείσ να πάει εκεί
ακολουκϊντασ τθ ροι του ποταμοφ που τροφοδοτεί μερικοφσ μφλουσ και,
ρωτϊντασ για τθν ςπθλιά τθσ Λερουςαλιμ, οι χωρικοί κα τον οδθγιςουν ς’
εκείνθ που φαίνεται να είναι το Κωρφκιον Άντρον.
Δεν αξίηει το επίκετο «τεράςτιο», που του ζδωςε ο Αntoninus Liberalis και
δεν υπάρχει παρά μόνο μια επιγραφι αφιερωμζνθ ςτον Ράνα από τον
Εφςτρατο, υιό του Δακιδόμου από τθν Άμβρυςςο, και ζνασ αγροτικόσ βωμόσ
αφιερωμζνοσ ςτθν Ραναγία, τθ μθτζρα του Κεοφ.
Φεφγοντασ από τουσ Δελφοφσ, εάν πάρουμε τθν Λερά οδό που οδθγοφςε
άλλοτε ςτθ Βοιωτία, μετά από ζνα μίλι δρόμου, φτάνουμε ς’ ζνα ερειπωμζνο
μνθμείο κτιςμζνο με μεγάλεσ πζτρεσ που ςχθματίηουν μια ςχεδόν ομαλι
οικοδομι, και κοντά παρατθροφμε ζναν πολφ παλιό τάφο. Θ πόρτα του
κτθρίου - δεν ξζρουμε πϊσ να το ονομάςουμε - ςτενεφει αιςκθτά μζχρι τθν
κορυφι τθσ, και το εςωτερικό του δεν προςφζρει τίποτα παρά μια μάηα
ερειπίων χωρίσ μορφι.
Από αυτό το φψωμα, το βλζμμα πλανιζται πάνω ςτθν Κίρφι ι Ηεμενό, ζνα
μζροσ, του οποίου αποτελοφςε τθ χϊρα των Ακραγαλλιδϊν, που κατοικοφςαν
μια πόλθ κοντά ςτθν Κίρρα. Ο δρόμοσ ςυνεχίηει ανάμεςα ςτουσ βράχουσ του
Ραρναςςοφ μζχρι τθν Αράχοβα, ελλθνικό χωριό (θ απόςταςθ από τθν
Αράχοβα ζωσ το Κωρφκιον Άντρον είναι δυο ϊρεσ δρόμου), κτιςμζνο ςτα
αμπζλια, δυο ϊρεσ δρόμου από το Καςτρί, και φθμιςμζνο για τθ μακροηωία
των κατοίκων του. Εκεί, δεν βλζπουμε κανζνα ερείπιο και πρόκειται μάλλον
για τθν παλιά Αράχοβα, το ςπουδαίο κάςτρο, για το οποίο μιλοφν οι
χρονογράφοι του δζκατου τρίτου αιϊνα.
Ρρζπει να ζχει κτιςτεί τθν εποχι όπου θ Κιβα ιταν υπό τθν κατοχι του
Nicolas de St Omer, πρωτοςτάτορα ι ςτρατάρχθ τθσ Βοιωτίασ, τα Σάλωνα υπό
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τθν διοίκθςθ του Τhomas (Stromogurt), ενϊ τθν Αράχοβα τθ διοικοφςε ζνασ
ευγενισ τθσ οικογζνειασ de Nesle, και ο Εφριποσ, θ Βοδονίτςα και οι
Κερμοπφλεσ εξαρτιόνταν από τον Guillaume de la Roche, άρχοντα τθσ Ακινασ,
που είχε για υποτελείσ ζνα πλικοσ από λοχίεσ, Ναΐτεσ και Επιςκόπουσ που
φοροφςαν εναλλάξ τθν περικεφαλαία του Άρθ και τθ μίτρα των αρχαίων
μάγων ι αρχιερζων του Μίκρα.
Σε μικρι απόςταςθ από τθν Αράχοβα, φτάνουμε ςτθ βρφςθ Κοφκουρασ και
ςε μιςι λεφγα πιο μακριά ςε ερειπωμζνα τείχθ τοποκετθμζνα ς’ ζνα λόφο που
ποτίηεται ςτθ βάςθ του από ζνα ρυάκι. Αυτό το ερείπιο και θ περιοχι όπου
βρίςκεται, λζγονται Ηεμενό και Ραλιά Αράχοβα. Είναι πικανόν αυτά τα τείχθ να
είναι εκείνα τθσ Ερϊχου πόλθσ των Φωκζων, το όνομα τθσ οποίασ
μεταφζρκθκε ςτο χωριό Αράχοβα.
Θ Αιολίδα *Θροδοτ. Βιβλ. 8, κ. 35. Ο Τίτοσ Λίβιοσ χαρακτιριηε αυτζσ τισ
θρωικζσ κωμοπόλεισ άςθμα κάςτρα (ignobilia castella) βιβλ. 32 κ. 18+
κατεςτραμμζνθ από τουσ Ρζρςεσ ζπρεπε να υπιρχε ς’ αυτά τα μζρθ, κακϊσ
και το Φωκικόν, που κα ανακαλφπταμε τθν τοποκεςία του, εάν μελετοφςαμε
το ζδαφοσ. Είναι μεταξφ του παλιοφ και του ςφγχρονου χωριοφ τθσ Αράχοβασ
που βρίςκεται θ τοποκεςία Ράνιεσ, που κατά πάςα πικανότθτα, διαδζχτθκε
τθν Κυπάριςςο, ακρόπολθ κτιςμζνθ πάνω ςτα κεμζλια τθσ Αντίκυρασ, γνωςτισ
για ζνα φυτό τθσ Κίρφεωσ, που μαηεφονταν ςτα περίχωρά τθσ.
Θ παλιά Αράχοβα ι Ζρωχοσ ζλεγχε τθν είςοδο τθσ Τριόδου, περίφθμθσ από
τον φόνο του Λάιου, του οποίου πιςτεφουμε ότι αναγνωρίηουμε το επιτάφιο
μνθμείο ςε κάποιεσ ογκϊδεισ πζτρεσ, που υπολογίηουμε ςαν ζνα μζροσ του.
Αυτό το πζραςμα λζγεται Στενό ι Δερβζνι, εκεί διαςταυρϊνονται οι δρόμοι
που οδθγοφν ςτουσ Δελφοφσ, ςτθν Άμβρυςςο και ςτθ Δαφλεια. Επίςθσ, εκεί
μποροφμε να ορίηουμε το ςθμείο χωριςμοφ ανάμεςα ςτθν Κίρφι - που είναι
ζνα μζροσ του Ραρναςςοφ - και τθν οροςειρά του Ελικϊνα.

Κτζνεσ οςτζϊνεσ ςτο Κωρφκιον Άντρον
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20. C. R. COCKERELL

Βιογραφικά ςτοιχεία
O Charles Robert Cockerell γεννικθκε ςτισ 27 Απριλίου του 1788 ςτο
Λονδίνο και πζκανε ςτισ 17 Σεπτεμβρίου του 1863. Ιταν Άγγλοσ αρχιτζκτονασ,
αρχαιολόγοσ και ςυγγραφζασ. Νωρίσ ςτθ ηωι του, διδάχτθκε τθν αρχιτεκτονικι
πρακτικι δίπλα ςτον πατζρα του Samuel Pepys Cockerell. Μια από τισ πρϊτεσ
κζςεισ εργαςίασ που βρικε ιταν βοθκόσ του Robert Smirke ςτθν
ανοικοδόμθςθ του Covert Garden Theater (πρόδρομο του Royal Opera House
του ςιμερα). Κζρδιςε το βαςιλικό Χρυςό Μετάλλιο για τθν αρχιτεκτονικι το
1848 και ζγινε πρόεδροσ του Βαςιλικοφ Λνςτιτοφτου Βρετανϊν Αρχιτεκτόνων το
1860.
Ωσ αρχαιολόγοσ, ο Cockerell ζχει μείνει ςτθν ιςτορία ωσ ζνασ μικρόσ Ζλγιν,
αφοφ πρωτοςτάτθςε :
α) ςτθν αφαίρεςθ των μαρμάρων του ναοφ τθσ Αφαίασ ςτθν Αίγινα
(αετωματικά γλυπτά τα οποία χρονολογοφνται μεταξφ τθσ αρχαϊκισ περιόδου
και τθσ κλαςικισ εποχισ), τα οποία αγοράςτθκαν από τον Ρρίγκιπα Λουδοβίκο
τθσ Βαυαρίασ και ςτάλκθκαν ςτο Μόναχο, όπου και παραμζνουν ζωσ ςιμερα.
β) ςτθν αφαίρεςθ των ανάγλυφων από το ναό του Απόλλωνα ςτισ Βάςςεσ,
κοντά ςτθ Φυγαλεία, τα οποία βρίςκονται τϊρα ςτο Βρετανικό Μουςείο.
Ιταν, επίςθσ, μζλοσ τθσ επιτροπισ που ςχθματίςτθκε το 1836, για να
διαπιςτϊςει, αν τα Μάρμαρα του Ραρκενϊνα και τα άλλα ελλθνικά αγάλματα
ςτο Βρετανικό Μουςείο ιταν αρχικά χρωματιςμζνα.
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Το 1807 δθμιουργικθκε ςτθν Λταλία ζνα είδοσ πολυεκνικισ εταιρίασ,
“ςυμμορίασ” κα ταίριαηε καλφτερα, για τθ διενζργεια αναςκαφϊν ςτθν
Ελλάδα και τθ διάκεςθ των ευρθμάτων ςτθν ευρωπαϊκι αρχαιοςυλλεκτικι
αγορά. Τα μζλθ τθσ ιταν αρχιτζκτονεσ, κλαςικοί φιλόλογοι, τοπογράφοι,
καλλιτζχνεσ, όπωσ: ο Άγγλοσ Charles Robert Cockerell, ο Εςκονόσ αρχαιολόγοσ,
καλλιτζχνθσ και τεχνοκρίτθσ βαρϊνοσ Otto Magnus von Stackelber. Θ δράςθ
των αρχαιοκαπιλων φαίνεται από το θμερολόγιο του νεαροφ αρχιτζκτονα
Cockerell, που ζφταςε ςτθν Ελλάδα τθν άνοιξθ του 1810, για να ςυναντιςει
τουσ ςυνεργάτεσ του.
Ο Άγγλοσ υπουργόσ Εξωτερικϊν William Hamilton, οικογενειακόσ φίλοσ,
ανακζτοντασ κακικοντα βαςιλικοφ αγγελιαφόρου, τον διόριςε ζκτακτο
κομιςτι εγγράφων για τον αγγλικό ςτόλο τθσ Μεςογείου. Θ περιιγθςθ του
Cockerell άρχιςε από τθν Κωνςταντινοφπολθ. Στα μζςα Σεπτεμβρίου του 1810
πζραςε ςτθν Θπειρωτικι Ελλάδα. Θ αρχαιοκαπθλικι του δράςθ κράτθςε
ςχεδόν ζξι (6) χρόνια.
Πταν ο Cockerell επρόκειτο να αφιςει τθν Ακινα για τελευταία φορά το
1814, ο Διςδάρθσ (φροφραρχοσ τθσ Ακρόπολθσ) του ζκαμε ζνα δϊρο. Τον
κάλεςε να φζρει ζνα κάρο ςτουσ πρόποδεσ του Λεροφ βράχου ςε κάποια
οριςμζνθ ϊρα τθσ νφχτασ, επειδι κα ιταν άφρον, όπωσ είπε, να του κάνει το
δϊρο με το φωσ τθσ θμζρασ, από φόβο μθν προςβάλλει τουσ Ζλλθνεσ. Πταν ο
δωρολιπτθσ ζφταςε με το κάρο του ακοφςτθκε μια φωνι από ψθλά, και ζνα
μζροσ μιασ πλάκασ τθσ ηωφόρου του Ραρκενϊνα πετάχτθκε πάνω από το
βράχο, ςπάηοντασ ςε δυο κομμάτια κακϊσ ζπεφτε. Ο Cockerell πιρε το ζνα
κομμάτι και το μετζφερε με ςπουδι ςτον Ρειραιά, το φόρτωςε αμζςωσ και,
αργότερα, το πρόςφερε ςτο Βρετανικό Μουςείο. Το υπόλοιπο τθσ πλάκασ
παρζμεινε ςτθν Ακινα. Δεν ςυμπακοφςε κακόλου τουσ Ζλλθνεσ και ςυχνά
εκδιλωνε φιλοτουρκικά αιςκιματα για ιδιοτελείσ βεβαίωσ λόγουσ, κακόςον
ζτςι εξαςφάλιηε ωσ μπουρμπουάρ αρχαία μάρμαρα από τθν Ακρόπολθ και
αλλοφ.
χόλια
Θ αναφορά του Cockerell είναι ςυντομότατθ. Εντφπωςθ κάνει το γεγονόσ
ότι παρόλο που αυτόσ είναι αρχιτζκτονασ ςτο επάγγελμα και μάλιςτα
ςθμαντικόσ, εν τοφτοισ δεν βρίςκει να γράψει για τουσ Δελφοφσ παρά μια …
τθλεγραφικι αναφορά. Μςωσ δεν βρικε κάτι ενδιαφζρον για πλιάτςικο ι δεν
ιταν ευπρόςδεκτοσ από τουσ Καςτρίτεσ, γιατί κα είχαν φτάςει τα μαντάτα για
το ποιόν του, όπωσ είχε ςυμβεί και παλιότερα με άλλουσ αρχαιοκάπθλουσ,
δθλαδι τον Fauvel και τον Foucherot.
Στο Χριςςό, αρνικθκαν να τουσ δϊςουν κατάλυμα και μόνο όταν ο Τοφρκοσ
ςυνοδόσ του χρθςιμοποίθςε βία κατά του πρωτόγερου του Χριςςοφ, τότε
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εξαςφάλιςαν ςτζγθ. Είχε όμωσ το κράςοσ να γράψει υποκριτικά για τα βάςανα
των Ελλινων από τον Τοφρκο κατακτθτι και μάλιςτα οριςμζνα εξ αυτϊν
προερχόμενα εξαιτίασ των ίδιων των ξζνων περιθγθτϊν, δθλαδι κροκοδείλια
δάκρυα από ζνα γνωςτό ανκζλλθνα.
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Travels in Southern Europe and the Levant 1810-1817”, C. R. Cockerell,
New York and Bombay 1903.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
*…+ Ξεκινιςαμε από τθν Ακινα ςτισ 29 Νοεμβρίου του 1811, μια μεγάλθ
ζφιππθ πομπι. Δυο από τουσ φίλουσ μου*…+.
*…+ Μόλισ ο Hughes ιταν ςε κζςθ να μετακινθκεί, προχωριςαμε από
Λιβαδειά, μζςω Χαιρϊνειασ, προσ το Καςτρί, τουσ αρχαίουσ Δελφοφσ. Μζχρι
και λίγα χρόνια νωρίτερα, θ περιοχι που βριςκόμαςταν τϊρα ιταν αδιάβατθ
ζνεκα των λθςτϊν, αλλά θ τυραννία του Αλι Ραςά ζχει ωσ ζνα βακμό το
πλεονζκτθμα τθσ εξαιρετικισ αςτυνόμευςθσ, και (ζτςι) είναι πλζον αρκετά
αςφαλισ.
Το τοπίο ανάμεςα ςτα βουνά είναι υπζροχο. Θ επίςκεψι μασ ςτο Καςτρί
δεν κράτθςε πολφ. Εκτόσ από τθν Καςταλία πθγι και το Στάδιο δεν μπορεί
κάποιοσ να διακρίνει κάτι από τθν αρχαία τοπογραφία. Ολόκλθρθ θ περιοχι
καλφπτεται με τοίχουσ, που τθ διατρζχουν προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ,
πικανόν για να εμποδίηουν τθν ολίςκθςθ του εδάφουσ προσ τθ βάςθ του
λόφου.
Το βραδάκι πιγαμε ςτο Χριςςό. Μια διαταγι ςαν κι αυτιν που είχαμε μαηί
μασ, γενικϊσ παρζχει τα πιο δεςποτικά δικαιϊματα, ωςτόςο δεν καταφζραμε
να βροφμε υποφερτά καλό κατάλυμα ςτο ςπίτι του παπά, παρά μόνο αφοφ ο
Τάταρόσ μασ ράβδιςε τον προεςτό. Μου πζραςε από το μυαλό πόςο άκλια
είναι θ κατάςταςθ των Ελλινων, και πόςο εγωιςτικό είναι από τθ μεριά μασ
(των Άγγλων) να ηοφμε εισ βάροσ τουσ και να ςυνεπικουροφμε ςτθ γενικι
καταπίεςθ, αλλά ιμουν πολφ χαροφμενοσ, που είχα εξαςφαλίςει διαμονι για
τθ νφχτα, για ν’ αςχολθκϊ περαιτζρω μ’ αυτό το ηιτθμα.
Από το Χριςςό πιγαμε ςτα Σάλωνα*…+
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21. J. C. HOBHOUSE

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Jοhn Cam Hobhouse, 1οσ βαρϊνοσ του Broughton, γεννικθκε ςτισ 27
Λουνίου του 1786 ςτο Redland, κοντά ςτο Bristol. Ιταν Βρετανόσ πολιτικόσ και
ςυγγραφζασ, γνωςτόσ ωσ Sir Jοhn Hobhouse. Ιταν ο πρωτότοκοσ γιοσ του Sir
Benjamin Hobhouse και τθσ Charlotte Cam. Εκπαιδεφτθκε ςτο Westminster
School και ςτο Trinity College, ςτο Cambridge. Στο Trinity College ςυνδζκθκε με
φιλία με το Λόρδο Βφρωνα.
Στθν επιςτροφι του από το ταξίδι του με το Λόρδο Βφρωνα ρίχτθκε ςτθν
πολιτικι με μεγάλθ ενζργεια και ζγραψε διάφορα φυλλάδια. Υπθρζτθςε κάτω
από το Λόρδο Grey ςτον πόλεμο μεταξφ του 1832 και 1833. Το 1834 ζγινε
υπουργόσ των Στρατιωτικϊν και το επόμενο ζτοσ ανζλαβε το Λρλανδικό
υπουργείο, ςτθ ςυνζχεια δε ανζλαβε το Υπουργείο των Αποικιϊν.
Δθμοςίευςε μεταξφ των άλλων το: “Σαξίδι μζςα από τθν Αλβανία”, το 1813.
Θμερολόγια, αλλθλογραφία κλπ. που δεν είχαν δθμοςιευτεί από τον ίδιο,
δθμοςιεφτθκαν αργότερα, το 1909, από τθν κόρθ του, τθ Λαίδθ Dorchester, με
τίτλο: “Αναμνιςεισ από μια μακρά ηωι”. Κεωρείται ζνασ από τουσ πλζον
διεξοδικοφσ, ανεξάρτθτουσ και προςεκτικοφσ καταγραφείσ των όςων ζβλεπε.
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Ο Hobhouse ςυνόδευςε το φίλο του Λόρδο Βφρωνα ςτο ταξίδι του προσ τθν
Ανατολι. Οι δυο ςυνοδοιπόροι ζφταςαν ςτισ 29 Σεπτεμβρίου του 1809 ςτθν
Ρρζβεηα. Από εκεί κατευκφνκθκαν ςτα Γιάννενα για να ςυναντιςουν τον Αλι
Ραςά, ο οποίοσ όμωσ βριςκόταν τότε ςτο Τεπελζνι. Οι περιθγθτζσ ςυνζχιςαν
για το Τεπελζνι. Ο Αλι Ραςάσ τουσ δζχτθκε ςτισ 12 Οκτωβρίου του 1809. Από
το Τεπελζνι επζςτρεψαν ςτα Γιάννενα. Διζςχιςαν ξανά τθν Ιπειρο και ζφταςαν
ςτθν Ρρζβεηα, όπου επιβιβάςτθκαν ςε πολεμικό πλοίο με Τοφρκο Καπετάνιο.
Κινδφνευςαν να καλαςςοπνιγοφν και άραξαν, με τθ βοικεια των Ελλινων
ναυτικϊν, που βρίςκονταν ςτο καράβι, ςτουσ Ραξοφσ. Ζτςι αποφάςιςαν να
πάρουν το ςτεριανό δρόμο ζωσ το Μεςολόγγι. Ρράγματι, ςτισ 21 Νοεμβρίου
του 1809 αντίκριςαν τθ λιμνοκάλαςςα. Φςτερα, ςυνζχιςαν το ταξίδι τουσ ζωσ
τθ Βοςτίτςα (Αίγιο) και ακολοφκωσ πζραςαν απζναντι ςτο Γαλαξίδι,
επιςκζφτθκαν τουσ Δελφοφσ και δια μζςου τθσ Βοιωτίασ ζφταςαν παραμονι
των Χριςτουγζννων του 1809 ςτθν Ακινα, όπου και εγκαταςτάκθκαν ςτο ςπίτι
τθσ Τερζηασ Μακρι, τθσ περίφθμθσ κόρθσ των Ακθνϊν, ςτθν οποία ο Βφρωνασ
αφιζρωςε το περίφθμο ποίθμά του.
Πταν ζνα πολεμικό αγγλικό καράβι με προοριςμό τθ Σμφρνθ, άραξε ςτον
Ρειραιά, βρικαν τθν ευκαιρία να ταξιδζψουν οι δυο φίλοι ςτθ Μικρά Αςία.
Εκεί ζμειναν μζχρι τισ 11 Απριλίου του 1810, οπότε και μπάρκαραν με τθ
φρεγάτα “La Salsette” που ζπλεε για τθν Κωνςταντινοφπολθ. Στθν Ρόλθ
ζμειναν μζχρι τισ 14 Λουλίου του 1810, οπότε και μπάρκαραν ςε αγγλικι
φρεγάτα. Ο Hobhouse γφριςε ςτθν Αγγλία μαηί με τον Άγγλο πρεςβευτι, ενϊ ο
ποιθτισ αποφάςιςε να επιςκεφτεί για άλλθ μια φορά τθν Ελλάδα, και γι’ αυτό
βγικε ςτθ Τηια, και αργότερα κατευκφνκθκε προσ το Μοριά.
Αντίκετα με τον Byron, ο Hobhouse κρατοφςε κατά τισ μετακινιςεισ τουσ
θμερολόγιο και κατζγραφε ςχολαςτικά ςτοιχεία και εντυπϊςεισ. Ζτςι, το
χρονικό του αποτελεί πολφτιμθ πθγι ειδιςεων για το δθμόςιο και ιδιωτικό βίο
και τθν οικονομικι ηωι του Ελλθνικοφ χϊρου τθσ προεπαναςτατικισ περιόδου.
Κυκλοφόρθςε ςε δυο τόμουσ το 1813. Αυτόσ ζςτελνε λίγα - λίγα τα
χειρόγραφα ςτο τυπογραφείο, όπωσ κάνουν οι ςθμερινοί ρεπόρτερ που
ταξιδεφουν ςε μια ξζνθ χϊρα και ταχυδρομοφν τισ ανταποκρίςεισ τουσ. Ο
Hobhouse δεν ςυγκζντρωςε πρϊτα όλο το υλικό, δεν το ταξινόμθςε, δεν το
αξιολόγθςε, δεν το επεξεργάςτθκε, οφτε φρόντιςε τθν αρχιτεκτονικι του. Το
τφπωςε ςτθν αρχικι του μορφι.
Αυτόσ καταφρονοφςε τουσ Ζλλθνεσ, όπωσ άλλωςτε και οι περιςςότεροι
Άγγλοι περιθγθτζσ τθσ εποχισ εκείνθσ. Αναγνϊριηε, βεβαίωσ, τον πατριωτιςμό
των Ελλινων, αλλά δεν πίςτευε οφτε ςτθ δυνατότθτά τουσ να αποτινάξουν το
ηυγό τθσ τυραννίασ, οφτε ςτθν πικανότθτα παροχισ ξζνθσ βοικειασ. Είχε όμωσ
φιλελεφκερεσ ιδζεσ και, όταν δζκα χρόνια αργότερα άρχιςε ο εκνικόσ
ξεςθκωμόσ, δεν δίςταςε, παραμερίηοντασ τισ προκαταλιψεισ του, να
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υποςτθρίξει με ςκζνοσ τα δίκαια των αγωνιηομζνων Ελλινων.
Ραντρεφτθκε το 1828 τθ Λαίδθ Julia Hay. Μαηί τθσ απζκτθςε τρεισ κόρεσ. Θ
Julia πζκανε από φυματίωςθ τον Απρίλιο του 1835. Ο Θobhouse πζκανε πολφ
αργότερα ςτισ 3 Λουνίου του 1869. Είναι καμμζνοσ ςτο νεκροταφείο Kensal
Green ςτο Λονδίνο.
χόλια
Θ ςυντροφιά Hobhouse - Byron ζφταςε, όπωσ αναφζραμε πιο πάνω, ςτουσ
Δελφοφσ, ακολουκϊντασ τθ διαδρομι Βοςτίτςα (Αίγιο) - Γαλαξείδι - Σκάλα
Σαλϊνων (Λτζα) - Χριςςό. Ζχοντασ ωσ ορμθτιριο το Χριςςό, που τότε ιταν ζδρα
επιςκόπου, όπωσ αναφζρει και ο ίδιοσ Hobhouse, ανζβθκαν χωρίσ να
κακυςτεριςουν ςτουσ Δελφοφσ, με πρόγραμμα, αφοφ εξερευνιςουν όλον τον
αρχαιολογικό χϊρο να επιςτρζψουν ςτθ βάςθ τουσ τθν ίδια μζρα, για να
διανυκτερεφςουν.
Ο Hobhouse, όπωσ προκφπτει από το οδοιπορικό του, ιταν καλά
διαβαςμζνοσ για τουσ Δελφοφσ και τθν ευρφτερθ περιοχι τουσ. Είχε υπόψθ
του: τον Chandler, τον Wheler, τον Αβά Bartollemy, το γεωγράφο Μελζτιο και
πολλοφσ άλλουσ, ακόμα και τον περιθγθτι του 12ου αιϊνα Βενιαμίν Τουδζλα.
Τον Τουδζλα όμωσ τον ερμθνεφει κάπωσ λανκαςμζνα, ιςχυριηόμενοσ ότι οι
Ζβραίοι του Χριςςοφ καλλιεργοφςαν τα οροπζδια του Ραρναςςοφ, ςαν να
ιταν οι μοναδικοί κάτοικοι αυτισ τθσ περιοχισ, προβάλλοντασ μάλιςτα ωσ
ενιςχυτικό επιχείρθμα το ότι υπιρχε τάχα ζνα χωριό ςτον Ραρναςςό με το
όνομα Λερουςαλιμ. Ενϊ, προφανϊσ, πρόκειται για το Μοναςτιρι τθσ
Λερουςαλιμ (Αγιαρςαλισ) ςτθν ανατολικι πλευρά του ιεροφ βουνοφ, που
μόνο οι Εβραίοι του Χριςςοφ δεν κα μποροφςαν να ιδρφςουν.
Αρχικά οι επιςκζπτεσ διζςχιςαν τον κφριο αρχαιολογικό χϊρο από νότια
μζχρι βόρεια ςτο Στάδιο περνϊντασ μζςα από το λαςπωμζνο (όπωσ το
χαρακτιριςε) χωριό Καςτρί. Στθ ςυνζχεια άρχιςαν να κατεβαίνουν με
κατεφκυνςθ τθν Καςταλία πθγι όπου, όταν ζφταςαν εκεί, ξαπόςταςαν και
ιπιαν από το φθμιςμζνο τθσ νερό, αναηθτϊντασ, προφανϊσ μόνο o Hobhouse,
ποιθτικι ζμπνευςθ, γιατί ο Byron ιδθ μεςουρανοφςε ςτο ευρωπαϊκό ποιθτικό
ςτερζωμα. Φρόντιςαν μάλιςτα να ςκαλίςουν τα ονόματά τουσ και ςτθ
διάςθμθ πθγι και ςτο Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ ςτο οποίο κατζβθκαν μετά
από λίγθ ϊρα. Ο Hobhouse δεν αναφζρει αυτι τουσ τθ “ηαβολιά” για
ευνόθτουσ λόγουσ, τθ γνωρίηουμε όμωσ από πλθροφορίεσ μεταγενζςτερων
ςυγγραφζων που διάβαςαν ςτθ κζςθ αυτι τα ονόματά τουσ.
Ο Hobhouse είναι από τουσ λίγουσ περιθγθτζσ που το φυςικό τοπίο των
Δελφϊν τον αφινει ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ αδιάφορο και ςτθ χειρότερθ
απογοθτευμζνο από αυτό που περίμενε να δει. Πμωσ κεωρεί πλεονεκτικι τθν
ίδια κζςθ, εάν αυτι κρικεί από πλευράσ αςφαλείασ του Λεροφ του Απόλλωνα
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και των κθςαυρϊν του απζναντι ςε λθςτρικζσ επικζςεισ.
Το απόβραδο επζςτρεψαν ςτο Χριςςό και τθν άλλθ μζρα πρωί-πρωί
τράβθξαν για τθν Αράχοβα, όπου και διανυκτζρευςαν. Στθν Αράχοβα βρικαν
μεγάλθ περιποίθςθ και εξυπθρζτθςθ από τισ γυναίκεσ του χωριοφ, μάλιςτα
αυτζσ χόρεψαν προσ τιμιν τουσ, μόλισ τουσ το ηθτικθκε. Ζκανε εντφπωςθ ς’
αυτοφσ το γεγονόσ ότι οι Αραχοβίτιςςεσ δεν φοβικθκαν τουσ Αλβανοφσ
ςυνοδοφσ τθσ ταξιδιωτικισ ςυντροφιάσ, όπωσ είχε ςυμβεί ςε άλλα μζρθ από
τα οποία είχαν περάςει. Θ μουςικι που άκουςαν δεν τουσ ενκουςίαςε
κακόλου, ο Hobhouse γράφει ςχετικά: “Η μουςικι ιταν ζνα μεγάλο τφμπανο,
που, ςτθν καλφβα μασ, θχοφςε πιο δυνατά και από κεραυνό και παιηόταν χωρίσ
κάποια προςοχι ςε χρόνο ι ςτισ κινιςεισ των χορευτϊν. Μια πίπιηα, που
ςτρίγγλιηε, προςτζκθκε επίςθσ ςτθ διαςκζδαςθ. Ακουγόταν ςαν τθν πιο μθ
αρμονικι γκάιντα, και ο μουςικόσ που ζπαιηε είτε από τθν ζνταςθ που
απαιτοφςε το όργανο είτε για εφζ ζκανε τισ πιο τρομακτικζσ γκριμάτςεσ.” Τθν
επόμενθ, 18 Δεκεμβρίου 1809, τράβθξαν ανατολικά, με τελικό προοριςμό τθν
Ακινα.
Το ταξιδιωτικό αυτό χρονικό είναι πολφ ςθμαντικό πζρα από τισ ιδιαίτερεσ
αναφορζσ του, γιατί είναι από μόνο του ζνα ςθμαντικό ντοκουμζντο για τθν
επίςκεψθ ςτθ Δελφικι γθ και τθ γφρω περιοχι ενόσ από τουσ μεγαλφτερουσ
ποιθτζσ τθσ Ευρϊπθσ και ταυτόχρονα ενόσ από τουσ μεγαλφτερουσ
φιλζλλθνεσ, που ςθμάδεψε αποφαςιςτικά τθν πορεία του απελευκερωτικοφ
αγϊνα των Ελλινων, δθλαδι του Λόρδου Μπάιρον. Θ Αράχοβα και το Χριςςό
κα πρζπει να είναι περιφανα, που είχαν τθν τφχθ και τθν τιμι να κοιμίςουν
κάτω από τον ουρανό τουσ και να περιποιθκοφν, ζςτω και μια βραδιά, ζνα
τόςο μεγάλο ανκρϊπινο πνεφμα, τον Byron, μαηί με τον επιφανι φίλο του και
επίςθσ γνωςτό φιλζλλθνα Θobhouse.
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“A Journey through Albania and other Provinces Turqey in Europe and
Asia to Constantinople during the years 1809 and 1810”,
J. C. Hobhouse, London 1813.
ΕΠΙΣΟΛΗ 18
Το ςθμείο ςτο οποίο επικυμοφςαμε να κατευκυνκοφμε ιταν θ Ακινα και
είχαμε τθν ιςχυρι επικυμία να επιςκεφτοφμε τουσ Δελφοφσ . κα είχαμε
πικανόν ταξιδζψει προσ τα εκεί μζςω τθσ ςυντομότερθσ διαδρομισ, μζνοντασ
ςτθ νότια πλευρά του Κόλπου και διαςχίηοντασ τον Λςκμό κατ’ ευκείαν εντόσ
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Αττικισ.
Από τθν Ράτρα ςτθν Κόρινκο υπολογίηεται ζνα ταξίδι είκοςι τεςςάρων
ωρϊν. Ο δρόμοσ από τθ Βοςτίτςα (Αίγιο) διαςχίηει το Βαςιλικό, το οποίο
ςφμφωνα με κάποιουσ περιθγθτζσ κατζχει τθ κζςθ τθσ Σικυϊνοσ, απόςταςθσ
περίπου τριϊν ωρϊν από Κόρινκο. Από τον Λςκμό για Μζγαρα το ταξίδι είναι
εννιά ϊρεσ και από Μζγαρα για Ακινα οκτϊ.
Πταν ταξίδεψε ο Pococke, υπιρχαν δυο ερείπια, προφανϊσ αρχαία, μεταξφ
Βοςτίτςασ και Βαςιλικοφ. Το πρϊτο, ζνα τμιμα από χοντρό τοίχο ςτθν όχκθ,
που κεωρείται ότι ανικει ςτθν αρχαία Ελίκθ, ςαράντα ςτάδια από το Αίγιο, και
δϊδεκα από τθν παραλία. Το δεφτερο, περίπου ζξι μίλια από το Βαςιλικό και
πάνω από ζνα μίλι από τθ κάλαςςα, ς’ ζνα λόφο που αντιςτοιχεί με τθν Αίγινα
- ολόκλθρθ θ ακτογραμμι είχε κατά τθν αρχαιότθτα υποςτεί βίαιουσ ςειςμοφσ,
μια ςυμφορά ςτθν οποία πλζον κι άλλα μζρθ του Μοριά υπόκεινται ζντονα. Θ
Κορϊνθ, ωσ εκ τοφτου, τα τελευταία χρόνια δεν αποτελεί αςφαλι διαμονι και
ζχει ςυνεπϊσ εγκαταλειφκεί εν μζρει.
Ζνασ δυνατόσ ανατολικόσ άνεμοσ, κακόλου αςυνικιςτοσ για το τζλοσ του
Φκινοπϊρου, ο οποίοσ ερχόταν από τον Κόλπο τθσ Ναυπάκτου, εμπόδιηε τθν
αναχϊρθςι μασ από τθ Βοςτίτςα, μζχρι τισ 14 Δεκζμβρθ, οπότε και μπικαμε
ςε ζνα γερό Κεφαλλονίτικο ςκαρί, με δεκατζςςερισ άντρεσ και δζκα κουπιά,
και κάναμε το πιο καλό από τα ταξίδια μασ προσ τθ Σκάλα των Σαλϊνων, ςτθν
κεφαλι του βακιοφ κόλπου, που ονομαηόταν προθγουμζνωσ Κριςςαίοσ
Κόλποσ, αν και το ςυγκεκριμζνο αυτό όνομα εφαρμόηεται αδιακρίτωσ ςε
ολόκλθρθ τθ καλάςςια περιοχι από τον Λςκμό μζχρι τισ εκβολζσ του Εφθνου.
Ιταν δζκα και μιςι το πρωί, όταν μπαρκάραμε. Διαςχίςαμε τον κόλπο με
μια λοξι κατεφκυνςθ προσ τα βορειοανατολικά και κατά τθ μιάμιςθ φτάςαμε
ςτθν ακτι ενόσ μικροφ κόλπου ςτθ οφμελθ, όπου αγκυροβολιςαμε, και οι
ναυτικοί μαγείρεψαν το δείπνο τουσ. Είδαμε ζνα μικρό χωριό πάνω ςε ζνα
λόφο ςτα αριςτερά μασ, που ονομάηεται Βιτρινίτςα, και ςτο ενδιάμεςο, ςε
απόςταςθ ενόσ μιλίου, υπιρχε ζνα χάνι, πάνω ς’ ζνα δρόμο που οδθγοφςε
από τθ Ναφπακτο προσ τθν πόλθ των Σαλϊνων.
Σε μια ϊρα ιμαςταν πάλι ςτο δρόμο και κακϊσ ο άνεμοσ μασ εμπόδιηε, οι
ναυτικοί μασ κωπθλάτθςαν κοντά και υπό τθν προςταςία τθσ ξθράσ,
διατθρϊντασ κατεφκυνςθ προσ τα ανατολικά και ανακαλφπτοντασ όλουσ τουσ
ορμίςκουσ και τα φιόρδ μιασ δαντελωτισ ακτισ. Σε πολλζσ κζςεισ περιπλζαμε
τα ριηά των υψθλϊν βραχωδϊν γκρεμϊν, καταφφγιο αμζτρθτων κοπαδιϊν
αγριοπερίςτερων, που τρόμαηαν ςτισ φωλιζσ τουσ, ςτισ ςχιςμζσ των βράχων,
από τον παφλαςμό των κουπιϊν, και ςφφριηαν γφρω μασ ςε κάκε κατεφκυνςθ.
Σε τρεισ ϊρεσ είδαμε ακόμα ζνα χωριό ςτουσ λόφουσ, που είχε μια άγρια
και άγονθ όψθ. Συνεχίςαμε κατά μικοσ ενόσ ζντονου βραχϊδουσ
αντερείςματοσ μζχρι τισ επτά θ ϊρα, όταν βγικαμε ςε ζνα μικρό ορμίςκο,
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όπου υπιρχε μια ψαρόβαρκα και κοντά τθσ μερικοί άντρεσ κάκονταν γφρω
από μια λαμπερι κίτρινθ φωτιά, κάτω από ζνα βράχο που κρεμόταν από πάνω
τουσ. Εδϊ επίςθσ ξεκουράςτθκαν οι βαρκάρθδεσ για μια ϊρα. Στθ ςυνζχεια,
άρχιςαν να κωπθλατοφν αποφαςιςτικά και ςφντομα περιζπλευςαν ζνα
ακρωτιριο, που ιταν το τελευταίο προτοφ ειςζλκουμε ςτον κόλπο των
Σαλϊνων.
Ακολοφκωσ, κατευκυνκικαμε προσ τα βόρεια και περιπλζοντασ τθν ξθρά
ειςιλκαμε αρχικά ςε ζνα μικρό κόλπο με ζνα υπινεμο λιμάνι, το οποίο
διαςχίςαμε και ςφντομα περάςαμε από τθν πόλθ και το λιμάνι μιασ
τοποκεςίασ που ονομάηεται Γαλαξείδι, όπου υπάρχει μια εμπορικι κίνθςθ
μικρισ ζκταςθσ, και όπου είδαμε τουσ ιςτοφσ μερικϊν μεγάλων τραμπάκουλων
να λικνίηονται υπό το φεγγαρόφωτο.
Μετά από αυτό πλθςιάςαμε ζνα μικρό νθςί, επίςθσ ςτο ςτόμιο ενόσ βακιοφ
κόλπου, ςτο οποίο υπιρχε μια εκκλθςία, και φτάςαμε ςτισ δϊδεκα τθ νφχτα
ςτθ Σκάλα των Σαλϊνων, όπου υπιρχε μόνο ζνα Τελωνείο και τριςάκλιο χάνι,
ιδθ τόςο κατειλθμμζνο που υπιρχε μόνον ζνα δωμάτιο για κατάλυμά μασ και
αυτό ςχεδόν γεμάτο από κρεμμφδια.
Από τθν είςοδό μασ ςτον Κόλπο των Σαλϊνων ζωσ τθν άφιξι μασ ςτθ
Σκάλα, που είναι ςχεδόν ςτο άκρο του, είχαμε τζςςερισ ϊρεσ ςτακερά γριγορο
κωπθλάτιςμα και αυτό πρζπει να δίνει ζνα μικοσ δεκαζξι μιλίων ςτον Κόλπο,
που είναι επίςθσ πολφ ευρφσ ςτθν είςοδό του, και καταλιγει μζςα ςτθν ξθρά
ςε αρκετά άλλα μικρά λιμανάκια πάνω ςτισ δυο πλευρζσ.
Θ αδεξιότθτα των αρχαίων ναυτικϊν κεωροφςε μια λίμνθ, λίγο μεγαλφτερθ
από διακόςια πενιντα ζξι μίλια ςε περίμετρο ωσ μια τρομερι ζκταςθ των
υδάτων και ο Κορινκιακόσ κόλποσ καλείτο μερικζσ φορζσ Κριςςαίοσ και
μερικζσ φορζσ Αλκυονίδα κάλαςςα.
Το Γαλαξείδι, τρειςιμιςι ϊρεσ από τα Σάλωνα, λζγεται ότι κατζχει τθ κζςθ
τθσ Οιάνκειασ, μιασ πόλθσ κατοικθμζνθσ από τουσ Οηόλεσ Λοκροφσ. Θ
Οιάνκεια ζςτειλε μια αποικία προσ το ακρωτιριο που ονομαηόταν Ηεφφριον,
ςτθν Λταλία, λίγο μετά τθν ίδρυςθ των Συρακουςϊν και του Κρότωνα. Ρρζπει
ωσ εκ τοφτου να ιταν μια πόλθ ικανοφ μεγζκουσ. Δεν υπάρχουν ερείπια ςτο
Γαλαξείδι και πικανόν θ εικαςία δεν ζχει ιςχυροφσ λόγουσ υποςτιριξθσ.
Το πρωί, μετά τθν άφιξι μασ ςτείλαμε για άλογα από το Χριςςό, μια
κωμόπολθ όχι περιςςότερο από μιασ ϊρασ ζφιππθσ διαδρομισ από αυτό το
Χάνι.
Αφινοντασ τθ Σκάλα κατευκυνκικαμε βορείωσ και προχωρϊντασ για λίγο
ς’ ζναν ανθφορικό δρόμο, που ονομάςτθκε από τον Chandler μια ρίηα τθσ
Κίρφεωσ, του βουνοφ, του οποίου θ οροςειρά ςχθμάτιηε τθν ανατολικι πλευρά
του κόλπου τθσ Κρίςςασ. Τότε, ξαφνικά, αντικρίςαμε μια πολφ ρομαντικι κζα.
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Ο Παρναςςόσ από το Κριςςαίο πεδίο.

Μπροςτά μασ απλωνόταν ζνασ καλά καλλιεργθμζνοσ κάμποσ ςιτθρϊν,
οριοκετθμζνοσ από τον Ραρναςςό και διανκιςμζνοσ με εκτεταμζνουσ
ελαιϊνεσ. Ρροσ τα δεξιά υπιρχε ζνα άνοιγμα ςτα βουνά που αρχικά φαινόταν
ωσ χάςμα, αλλά μεγεκυνόταν βακμθδόν ςε μια κοιλάδα, εν μζςω τθσ οποίασ
κυλοφςε ζνα μικρό ποτάμι.
Ρροχωρϊντασ προσ Χριςςό, προσ τα αριςτερά ανάμεςα ςτουσ λόφουσ,
είχαμε μια κζα τθσ μεγάλθσ πόλθσ των Σαλϊνων, τθσ πρωτεφουςασ τθσ
περιοχισ που περιλάμβανε δυο χιλιάδεσ τοφρκικεσ οικογζνειεσ. Βρίςκεται ςτθν
κορυφι ενόσ λόφου, όπωσ και θ Άμφιςςα θ αρχαία πόλθ, τθ κζςθ τθσ οποίασ
λζγεται ότι κατζχει.
Το τελευταίο τμιμα τθσ διαδρομισ μασ ιταν μια ανάβαςθ, μιασ και το
Χριςςό βρίςκεται ςτα ριηά του Ραρναςςοφ. Το Χριςςό είναι μια φτωχι
ελλθνικι κωμόπολθ τριακοςίων ςπιτιϊν, αλλά είναι θ ζδρα ενόσ Επιςκόπου,
για τον οποίο είχαμε ζνα γράμμα από τον Γενικό Ρρόξενο ςτθν Ράτρα. Ωςτόςο,
δεν ςτεγαςτικαμε ςτο ςπίτι του, αλλά ς’ αυτό δυο πολφ ζντιμων γυναικϊν,
που μασ ζδωςαν ζνα άνετο δωμάτιο.
Το χωριό δεν ςτζκει ςτθ κζςθ τθσ αρχαίασ Κρίςςασ, που αργότερα
ονομαηόταν Κίρρα, και το οποίο ιταν το επίνειο των Δελφϊν, και εξιντα
ςτάδια απ’ αυτι τθ κζςθ, μια απόςταςθ ικανι ϊςτε να επιτρζψει ζνα
αξιομνθμόνευτο πόλεμο μεταξφ των δυο πόλεων.
Θ Κρίςςα, μετά από μια γερι αντίςταςθ ενάντια ςτουσ Αμφικτίονεσ,
25

κυριεφτθκε για χάρθ του Απόλλωνα λόγω τθσ μόλυνςθσ των νερϊν του
Ρλειςτοφ, του ποταμοφ που είχαμε δει ςτθν κοιλάδα, και ο οποίοσ προμικευε
τθν πόλθ.
Δεν υπάρχουν, ωςτόςο, υπολείμματα για να παρατθρθκοφν χαμθλότερα
από εκεί που ςτζκει θ πόλθ πλζον, παρά μόνο λιγοςτά κομμάτια τοίχου. Οφτε
ο ναόσ του Απόλλωνα οφτε ο Λππόδρομοσ των Ρυκίων αγϊνων είχαν αφιςει
ζνα ίχνοσ ςτθν πεδιάδα όπου ζςτεκαν.
Τα γραπτά των παςίγνωςτων περιθγθτϊν και θ ακριβισ αν και δθμοφιλισ
εργαςία του Αβά Bartholemy, ζχουν αποδϊςει ομαλά ακόμα και ςτον αδαι
αναγνϊςτθ τόςθ οικειότθτα με τα αρχαία καφματα των Δελφϊν, που κάνω
κάτι παραπάνω ς’ αυτι τθ κζςθ από το να ςθμειϊςω λεπτομερϊσ τι είδα εγϊ
ο ίδιοσ, όταν οδθγικθκα ςτθν τοποκεςία από ζνα Ζλλθνα οδθγό από το
Χριςςό, ςτισ 16 Δεκεμβρίου του 1809. Εκείνθ τθν θμζρα ανεβικαμε το βουνό
ζφιπποι ακολουκϊντασ ζνα πολφ απόκρθμνο βραχϊδεσ μονοπάτι προσ τα
βορειοανατολικά, που ςυχνά μασ ανάγκαηε να ξεπεηεφουμε.
Για κάποιο χρονικό διάςτθμα δεν βλζπαμε τίποτε άλλο παρά τα γυμνά
βράχια, ςτα οποία ςκαρφαλϊναμε, κακϊσ οι κορυφζσ του Ραρναςςοφ ιςαν
εντελϊσ ακζατεσ και δεν μποροφν ςε καμιά εποχι να ιδωκοφν από αυτι τθ
κζςθ.
Μετά τθν αναρρίχθςθ τθσ πλαγιάσ του λόφου, για περίπου μια ϊρα, είδαμε
το πρϊτο ςθμαντικό αντικείμενο, που είναι ζνα μεγάλο κομμάτι βράχου ςτα
αριςτερά, λίγο πάνω από το μονοπάτι. Αυτό προφανϊσ είχε χαλαρϊςει από τθ
βάςθ του και περιζχει μια εκςκαφι, θ μορφι τθσ οποίασ όντασ τμιμα
μικρότερθ από ζνα θμικφκλιο, όμοιασ ςαν το ςτόμιο ενόσ φοφρνου ευρφ αλλά
όχι βακφ, φροντιςμζνο από κάτω, υποδεικνφει ότι πρόκειται για ςαρκοφάγο.
Ανθφορίηοντασ λίγο ψθλότερα είδαμε επίςθσ ςτα αριςτερά, ακόμα μια
τεράςτια πζτρα ι μάλλον μάηα από πζτρεσ, κανονικισ μορφισ, που φαίνεται
να απειλεί τουσ διαβάτεσ από κάτω.
Είναι πικανό, πίςω από ζνα απ’ αυτά τα κραφςματα οι μιςκωμζνοι
δολοφόνοι από τον Ρερςζα, που επιχείρθςαν να δολοφονιςουν τον Ευμζνθ,
να ςτάκθκαν κρυμμζνοι πριν προςπακιςουν να τον τςακίςουν ρίχνοντασ
κομμάτια βράχων από ψθλά. Θ περιγραφι που ζχει δοκεί από το Λίβιο
ανταποκρίνεται με εξαιρετικι ακρίβεια ςτθ κζςθ, και κα μποροφςε να είχε
γραφτεί μόλισ χκεσ από ζναν αυτόπτθ μάρτυρα.
Ακριβϊσ πάνω από τα κραφςματα, ςκαρφαλϊςαμε, ςτα αριςτερά του
μονοπατιοφ, ςε ζνα μικρό ςπιλαιο με πρόςοψθ ςτθ δφςθ, πάνω ςτθν πλαγιά
του λόφου. Σ’ αυτό υπάρχουν τρεισ ταφικζσ κοιλότθτεσ, μια ςε κάκε πλευρά,
και πάνω από τισ ορκογϊνιεσ ςκάφεσ, όπου τοποκετείτο το ςϊμα, υπάρχει ζνα
κοίλωμα που μπορεί να περιείχε τθν κανδιλα ι τα μικρά κοςμιματα που
ςποραδικά τοποκετοφνταν ςτουσ αρχαίουσ τάφουσ και ανακαλφφτθκαν ςε
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μερικοφσ απ’ αυτοφσ πρόςφατα.
Μερικζσ απ’ αυτζσ τισ ςκάφεσ ζχουν ικανό μικοσ και βάκοσ, ϊςτε να
υποκζςει κάποιοσ ότι τα ςϊματα που περιζχονταν ς’ αυτζσ δεν είχαν
αποτεφρωκεί, αλλά ιταν καμμζνα ολόκλθρα τα οςτά τουσ, που
εναποκζτονταν ςτισ κατάλλθλεσ κζςεισ και όχι πεταμζνα όλα μαηί μζςα ςτθν
τεφροδόχο, ςφμφωνα με τθν κοινι πρακτικι. Συνεχίηοντασ τθν ανάβαςθ
αποκτιςαμε ςφντομα μια κζα από το Καςτρί, ζνα μικρό λαςπωμζνο χωριό
κείμενο λίγο προσ τα ανατολικά ενόσ κυκλικοφ βακουλϊματοσ ςτο βουνό,
γφρω από το οποίο βρίςκονται οι ςειρζσ των κακιςμάτων, που ανικουν ςτο
Ρφκιο Στάδιο.
Αλλά θ επζνδυςθ του πεντελικοφ μαρμάρου, με το οποίο είχε ςτολιςτεί
αυτό το κτίςμα από τον Θρϊδθ τον Αττικό, είχε εξαφανιςτεί και μόνον θ
βαςικι καταςκευι από τθν παρναςςικι πζτρα παραμζνει, ζχοντασ τθν όψθ
κραυςμάτων παλιϊν τοίχων που αρκρϊνονται λίγο πάνω από το ζδαφοσ ςε
μια κανονικι ςειρά θ μια μετά τθν άλλθ. Κάκε πζτρα ζχει μικοσ περίπου
δυόμιςι πόδια και ανάλογο εφροσ και πάχοσ. Ράνω από το Καςτρί υπάρχει
ζνασ κάκετοσ απότομοσ βράχοσ, από κάτω βρίςκεται μια απότομθ κατθφοριά
μζςα ςτθν κοιλάδα του Ρλειςτοφ, ςτθν απζναντι πλαγιά τθσ οποίασ είναι οι
βραχϊδεισ επίπεδοι λόφοι τθσ Κίρφεωσ.
Μετά τθν πρϊτθ κζα του χωριοφ ςτρίψαμε ςτ’ αριςτερά μασ, προσ το
Στάδιο και οδθγθκικαμε ςε ζνα ςπιλαιο ακριβϊσ ςτα αριςτερά του
μονοπατιοφ. Σ’ αυτό το ςπιλαιο υπάρχουν, όπωσ και ς’ αυτό που
περιγράφτθκε προθγουμζνωσ, τρία ταφικά κοιλϊματα, αλλά οι αψίδεσ και οι
κόγχεσ είναι μεγαλφτερεσ και πιο προςεκτικά δουλεμζνεσ και οι ςκάφεσ είναι
μακρφτερεσ απ’ ό,τι ςτουσ άλλουσ τφμβουσ.
Στθν είςοδο αυτισ τθσ ςπθλιάσ, που είναι ζνα τόξο αρκετά ψθλό, ϊςτε να
χωρά ζναν όρκιο άντρα, οι Καςτρίτεσ είχαν προςαρμόςει μια ξφλινθ πόρτα, για
να χρθςιμεφει ωσ ζνασ ςκοτεινόσ ςτάβλοσ για δυο ι τρία ηωντανά τουσ.
Ράνω από τον τφμβο, απζναντι από τθν είςοδο, υπάρχει ςκαλιςμζνο το
κεφάλι κάποιου ηϊου, τόςο ςτραπατςαριςμζνο που είναι δυςδιάκριτο, αλλά
μοιάηει με αυτό ενόσ αλόγου, ζνα γνωςτό ταφικό ςτολίδι. Ράνω από τουσ
τφμβουσ, ςτα πλαϊνά, υπάρχουν ελλειπτικζσ εςοχζσ.
Ο οδθγόσ μασ, μασ πλθροφόρθςε, όςο βριςκόμαςταν ς’ αυτό το ςπιλαιο,
ότι ςτεκόμαςταν πάνω ςε ζνα λάκκο (κοίλωμα), που το είχα δει ανοικτό, και
ιξερε ότι είχε πενιντα “πιχεισ” βάκοσ.
Αυτό ιταν το ςπιλαιο όπου θ Ρυκία δεχόταν το κεϊκό υποχκόνιο ατμό. Δεν
φαινόταν κακόλου, παρ’ όλα αυτά οι άνκρωποι τθσ περιοχισ ζχουν επιλζξει
αυτό για το ιερό ςθμείο, «γιατί», είπε ο οδθγόσ μασ, «εδϊ οι Ζλλθνεσ λάτρευαν
τθν εποχι του Απόλλωνα, το βαςιλιά αυτισ τθσ περιοχισ».
Λίγα βιματα πριν από το ςπιλαιο, προσ τα δεξιά, υπάρχει μια μικρι
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εκκλθςία αφιερωμζνθ ςτον Ρροφιτθ Θλία, χτιςμζνθ πάνω ςε επίπεδο ζδαφοσ,
όπου υπάρχει ζνα μεγάλο κομμάτι αρχαίου τοίχου, με κραφςματα
ςμιλευμζνου μαρμάρου, και με τα κιονόκρανα δυο κιόνων να παρεμβάλλονται
ςτο κτίςμα. Στα αριςτερά του ςπθλαίου, δίπλα ςτο μονοπάτι, υπάρχει ζνα
κάκιςμα λαξευμζνο ςτθ πζτρα, για τθν ανάπαυςθ εκείνων που ζχουν
ςκαρφαλϊςει το βουνό.
Μπαίνοντασ ςτο Καςτρί, που απζχει περίπου διακόςια βιματα από το
ςπιλαιο, αλλά λίγο χαμθλότερα ςτο λόφο, οδθγθκικαμε ςε μια καλφβα, ςε
ζνα ςκοτεινό δωμάτιο, ςτο οποίο υπιρχε μιςοκαμμζνο ζνα κομμάτι χοντροφ
τοίχου, αρκετά πόδια μικουσ και φψουσ, καλυμμζνου εξολοκλιρου με αρχαίεσ
επιγραφζσ, εντελϊσ αδφνατον να αποκρυπτογραφθκοφν ςτθν κατάςταςθ που
βρίςκονταν. Αυτζσ δθλϊνουν, ςφμφωνα με τον Chandler, τθν εξαγορά
ςκλάβων, που είχαν εμπιςτευτεί τθν τιμι τθσ ελευκερίασ των ςτο κεό,
περιλαμβάνοντασ το ςυμφωνθτικό μεταξφ του Απόλλωνα και των ιδιοκτθτϊν
τουσ, ζχοντασ ωσ μάρτυρεσ τουσ ιερείσ του και μερικοφσ από τουσ Άρχοντεσ.
Στθ ςυνζχεια, ςκαρφαλϊςαμε μζςα ςτα βρϊμικα δρομάκια του χωριοφ
προσ τισ δυο πζτρινεσ βρφςεσ, θ μια πάνω από τθν άλλθ, μοντζρνασ
τεχνοτροπίασ, και παρόμοιου είδουσ που ςυναντιζται παντοφ ςτθν Ελλάδα.
Και οι δυο προμθκεφονται, κακϊσ μασ είπε μια γυναίκα από το Καςτρί, από το
ίδιο ρζμα - αυτό τθσ κάποτε προφθτικισ Καςςοτίδασ πθγισ. Από αυτι τθ κζςθ
κατεβικαμε βακμιαία προσ τα ανατολικά, και αφινοντασ το χωριό, ςτο μιςό
του τζταρτου ενόσ μιλίου βρεκικαμε ςε μια τοποκεςία, όπου, γυρνϊντασ
ξαφνικά προσ τα αριςτερά μασ, είδαμε ζνα τεράςτιο χάςμα να ςκίηει το βουνό
από τα ςφννεφα ζωσ κάτω ςτα πόδια μασ. Χαμθλά ςτουσ γκρεμοφσ αυτοφ του
χάςματοσ, ζνα ρεφμα κυλοφςε μζςα ςε μια πζτρινθ λεκάνθ, που ιταν
βυκιςμζνθ ςτο ζδαφοσ, ακριβϊσ πάνω από το μονοπάτι, υπερχειλίηοντασ τισ
παρυφζσ τθσ και αυξανόμενο ςτθν πορεία του από άλλα ρεματάκια . φαινόταν
να πζφτει πάνω από τα βράχια μζςα ςτθν κοιλάδα χαμθλά.
Σκαρφαλϊςαμε μζςα ςτο χάςμα χρθςιμοποιϊντασ κάποιεσ πατοφρεσ
κομμζνεσ ςτο βράχο, αλλά ςχεδόν ςβθςμζνεσ από τα νερά που ςτάηουν, όςο
πιο μακριά μποροφςαμε να πάμε, και εδϊ, αν μθ τι άλλο, ιμαςταν
κυριολεκτικά «βαφτιςμζνοι ςτθ δροςιά τθσ Καςταλίασ», κακϊσ αυτό ιταν το
ακάνατο ποταμάκι και καταβρεχτικαμε από τα ςταγονίδια του πίπτοντοσ
ρεφματοσ. Εδϊ κα ζπρεπε να ζχουμε αιςκανκεί τθν ποιθτικι ζμπνευςθ. Αλλά
το δειλινό άρχιςε να πλθςιάηει και κατεβικαμε από το μονοπάτι που είχαμε
αφιςει. Ακριβϊσ πάνω από τθ λεκάνθ, ςε μια εςοχι του βράχου υπάρχει ζνα
μικρό καλφβι, που ονομάηεται θ εκκλθςία του Αγίου Λωάννθ, και περιζχει
τμιμα από τον κορμό μιασ μεγάλθσ ραβδωτισ μαρμάρινθσ κολόνασ, με μια
μαρμάρινθ πλάκα.
Σε ζνα μικρό ελαιϊνα, πάνω ςε ζνα καταπράςινο κομματάκι γθσ λίγεσ
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Νότια άποψθ Δελφϊν.

γιάρδεσ χαμθλότερα από τθ λεκάνθ, βρίςκεται ζνα Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ ι
τθσ Αγίασ Ραρκζνου, ςτο οποίο και ειςιλκαμε. Εδϊ υπάρχουν δυο μαρμάρινεσ
κολϊνεσ, περίπου ζντεκα πόδια ςε φψοσ, που ςτθρίηουν τθν παράγκα ενόσ
υπόςτεγου που απλϊνεται ζξω από το παρεκκλιςι. Ράνω ςε μια απ’ αυτζσ είχε
ςκαλιςτεί ABERDEEN 1803, και ςε μια άλλθ κζςθ πιο προςεκτικά χαραγμζνο H.
P. HOPE 1799. Είναι ευχάριςτο να ςυναντάσ ζςτω και το όνομα ενόσ
ςυμπατριϊτθ και δεν γνωρίηω, εάν δεν ατενίςαμε αυτζσ τισ επιγραφζσ με
μεγαλφτερθ ευχαρίςτθςθ, από εκείνεσ που είδαμε ς’ ζνα μαρμάρινο κραφςμα
ςφθνωμζνο ς’ ζνα χαμθλό τοίχο κοντά ςτισ κολόνεσ και που είναι ακόμθ πολφ
ευδιάκριτεσ, αν και τα γράμματα ξεκωριάηουν γριγορα. Αυτό είναι ζνα πιςτό
αντίγραφο εκείνθσ τθσ επιγραφισ, τα γράμματα είναι άτεχνα κομμζνα:
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ΑΛΑΚΛΔΑ ΧΑΛΕ
Αυτι θ απλι ταφικι επιγραφι είναι πολφ κοινι ςτουσ Ζλλθνεσ.
Κάτω από το παράκυρο του ςκευοφυλάκιου, πίςω από το κυςιαςτιριο,
υπάρχει επίςθσ θ παρακάτω επιγραφι, ςε καλι κατάςταςθ και ωραία
ςκαλιςμζνθ :
ΧΘΣΤΟΣ
ΡΩΤΟΥ ΚΕΣΣΑ
ΛΟΣ ΛΑΕΛΣΑΛΟΣ
ΡΕΛΑΣΓΛΩΤΘΣ
ΕΤΩΝ ΛΘ
ΘΩΣ
Ελπίηω να ςυγχωρθκϊ για τθν καταγραφι αυτισ τθσ τελευταίασ αςιμαντθσ
επιγραφισ, που πρζπει να ζχει ςυχνά παρατθρθκεί από ενωρίτερα, αν και ο
Chandler, ο οποίοσ είχε αντιγράψει τθν παραπάνω, δεν αναφζρει τίποτε γι’
αυτι τθ δεφτερθ ςτα ταξίδια του.
Ριο πζρα από το Μοναςτιρι και από το μονοπάτι που προςεγγίηει το
Καςτρί από τα ανατολικά διακρίνονται αρκετζσ ςαρκοφάγοι και κοιλϊματα ςτο
βουνό, παρόμοια με εκείνα ςτθν άλλθ πλευρά του χωριοφ.
Ενδεχομζνωσ, μπορεί να αυξθκεί το ενδιαφζρον για τθ μελζτθ αυτισ τθσ
αφιγθςθσ για τθν παροφςα εμφάνιςθ των Δελφϊν, με το να κεωριςουμε ότι θ
λεκάνθ κάτω από τθν εκκλθςία του Αγίου Λωάννθ είναι αυτι, ςτθν οποία θ
λουηόταν Ρυκία, προτοφ ανεβεί ςτον ιερό τρίποδα, ότι θ ςχιςμι ςτον
Ραρναςςό είναι αυτι, που χϊριηε τισ δυο κορφζσ του ποιθτικοφ λόφου και ότι
το Μοναςτιρι ςτζκεται πάνω ςτθ κζςθ του Δελφικοφ Γυμναςίου.
Οι εικαςίεσ του Dr. Chandler, ωσ προσ το πρϊτο ςθμείο επιβεβαιϊκθκαν
ςχετικϊσ από το πλφςιμο των χεριϊν του ςτο δροςερό νερό τθσ Καςταλίασ,
όταν καταλιφκθκε από ρίγοσ. Ιπιαμε βακιά από τθν πθγι, αλλά (μιλϊντασ για
τον εαυτό μου) χωρίσ τθν αίςκθςθ κάποιασ αςυνικιςτθσ επίδραςθσ.
Αφινοντασ το Μοναςτιρι για να γυρίςουμε ςτο Χριςςό, δεν περάςαμε για
δεφτερθ φορά μζςα από το Καςτρί, αλλά πιραμε ζνα μονοπάτι λίγο πιο κάτω
από το χωριό, όπου και ςε απόςταςθ όχι μεγαλφτερθ από εκατό γιάρδεσ
φτάςαμε ςε ζνα μακρφ κομμάτι αρχαίου τοίχου, καταςκευαςμζνου από τισ
ίδιεσ αδρζσ πζτρεσ, όπωσ και ο προαναφερόμενοσ, και εξολοκλιρου
καλυμμζνου με επιγραφζσ, μερικζσ από τισ οποίεσ ζχουν αντιγραφεί από τον
διάςθμο κφριο Wood. Τα γράμματα είναι ακόμα πολφ ορατά, αλλά υπάρχουν
τόςα πολλά ςπαςίματα ςτισ πζτρεσ, που είναι κερθκρωμζνεσ από το χρόνο,
ϊςτε θ όλθ επιγραφι, ακόμα κι αν είχαμε το χρόνο να τθν αντιγράψουμε, κα
ιταν τόςο δφςκολο να κατανοθκεί, όπωσ αυτι του ΕΛ που αποτελεί
αντικείμενο πραγματείασ του Ρλοφταρχου.
Κοντά ς’ αυτόν τον τοίχο, ο κορμόσ μιασ μαρμάρινθσ ραβδωτισ κολόνασ
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μικουσ περίπου τριϊν ποδιϊν κειτόταν παραμελθμζνοσ πάνω ςτο ζδαφοσ, το
τελευταίο που είδαμε από τα λιγοςτά υπολείμματα εκείνων των
αριςτουργθμάτων τθσ τζχνθσ, που πρόςφεραν ςτουσ Δελφοφσ γοθτεία, όχι
μόνον ανάμεςα ςε όλουσ τουσ Ζλλθνεσ, αλλά και ς’ άλλουσ, πιο φινετςάτουσ
λαοφσ τθσ αρχαιότθτασ, και μια κατοικία αντάξια του κεοφ ςτον οποίο ιταν
αφιερωμζνθ.
Συνολικά, νομίηω ότι κα απογοθτευόςαςταν από τθν κατάςταςθ αυτισ τθσ
περιοχισ, θ οποία είναι τόςο κρυμμζνθ ςε μια γωνία ι ς’ ζνα είδοσ φυςικοφ
αμφικεάτρου, ςχεδόν ζνα μίλι, επάνω ςτο βουνό, ζτςι που να μθν προςφζρει
κζα οφτε του βάκουσ των γκρεμϊν κάτω οφτε του φψουσ των βράχων επάνω.
Κα ιςαςταν παρά πολφ χαμζνοι να μαντζψετε, ποφ κα μποροφςε να ζχει
τοποκετθκεί μια πόλθ ςχεδόν δυο μίλια ςε περίμετρο, ζνεκα του ότι δεν
υπάρχουν πουκενά πάνω από δυο μικρά ςθμεία επίπεδου εδάφουσ, εντόσ τθσ
περιμζτρου των παρόντων ερειπίων. Κα κοιτάηατε ματαίωσ για τα «κυματιςτά
δάςθ», κακϊσ, εκτόσ από το μικρό ελαιϊνα γφρω από το Μοναςτιρι, δεν
υπάρχει οφτε ζνα μοναδικό δζντρο πάνω ςτα βράχια είτε επάνω είτε κάτω. Θ
δάφνθ ζχει πάλι μεταφυτευκεί ςτα γθγενι τθσ Τζμπθ.
Εάν, ωςτόςο, ξεχνϊντασ τισ ποιθτικζσ εκςτάςεισ που κα αναμζνατε να
αιςκανκείτε ςτον κόρφο του Ραρναςςοφ, κεωροφςατε μόνον το αντικείμενο,
το οποίο οι Ζλλθνεσ κα πρζπει να είχαν ωσ κζα κατά τθν προςφορά των
κθςαυρϊν τουσ και των πλζον πλοφςιων προϊόντων τθσ τζχνθσ, ς’ αυτόν το
αγαπθμζνο ιερό τόπο, αμζςωσ κα ςυνειδθτοποιοφςατε, ότι κανζνα άλλο μζροσ
δεν κα μποροφςε να ζχει επιλεχτεί καλφτερα προςαρμοςμζνο για τθν
αςφάλεια των ενωμζνων του κθςαυρϊν από ό,τι οι γκρεμοί του Καςτριοφ, που
κα πρζπει να ιταν τελείωσ απρόςιτο ςε ζναν ανοικτό εχκρό.
Ρράγματι, παρόλο που οι Δελφοί λεθλατικθκαν ςυχνά, όταν προζβαλαν
ςκεναρι αντίςταςθ, και οι Γαλάτεσ υπό τον Βρζννο, όπωσ και οι Ρζρςεσ τθσ
ςτρατιάσ του Ξζρξθ, απωκικθκαν και δεν τόλμθςαν να προελάςουν ςτα
ταμποφρια των βουνϊν. Το ίδιο αντικείμενο αςφαλείασ ζκανε τουσ Ζλλθνεσ να
κεμελιϊςουν τον άλλο τουσ ζξοχο ναό του Απόλλωνα ςτο νθςί τθσ Διλου, που
οι ςφγχρονοι ταξιδιϊτεσ ζχουν περιγράψει ωσ μια μάηα ανϊμαλων βράχων.
Ρριν λεθλατθκοφν από τουσ Φωκείσ, αναφερόταν ότι οι Δελφοί περιλάμβαναν
περιςςότερο πλοφτο από ό,τι όλθ θ υπόλοιπθ Ελλάδα μαηί, και παρόλο που
αυτοί οι ιερόςυλοι ειςβολείσ απιγαγαν χρυςό και αςιμι, ςυμποςοφμενο ςε
δζκα χιλιάδεσ τάλαντα, που ιςοδυναμεί με 1.937.500 λίρεσ ςτερλίνεσ, υπιρχαν
ακόμα τόςο πολλά που ζμειναν για να λεθλατθκοφν από πιο ιςχυροφσ λθςτζσ,
που οφτε ο Σφλλασ οφτε ο Νζρωνασ, ο οποίοσ μετζφερε άμεςα πεντακόςια
μπροφντηινα είδωλα ςτθ ϊμθ, μπόρεςαν να εξαντλιςουν τον ιερό κθςαυρό.
Μια πολφ μεγάλθ ςυλλογι μερικϊν από τα καλφτερα δείγματα τθσ αρχαίασ
ηωγραφικισ και γλυπτικισ μαηί με τουσ ίδιουσ τουσ ιεροφσ ναοφσ παρζμειναν,
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για να εξάπτουν το καυμαςμό του Ραυςανία, ο οποίοσ πρζπει να επιςκζφτθκε
τουσ Δελφοφσ ςχεδόν διακόςια χρόνια μετά τθν πτϊςθ του Μαντείου ςε
ανυπολθψία, μιασ και θ ιςχφσ του Απόλλωνα ςτθν Ελλθνικι Ομοςπονδία δεν
διαςϊκθκε επί μακρόν, ςτθν οποία όφειλε τθν ςπουδαιότθτά του. Ραρόλο που
θ Ρυκία ςυμβοφλευςε το Νζρωνα και ακοφςτθκε για ακόμθ μια φορά να
μιλάει ςτθν εποχι του Λουλίου (Καίςαρα), οι απαντιςεισ τθσ αγνοικθκαν πολφ
πριν τθν εποχι του Κικζρωνα, που είχαν αρχίςει να αποδίδουν τα Σιβυλλικά
κείμενα, και που οι ιεροςκόποι, οι παρατθρθτζσ των οιωνϊν και αςτρολογικϊν
ςθμείων απόκτθςαν φιμθ από τθν επικράτθςθ τθσ ρωμαϊκισ δειςιδαιμονίασ.
Δεν ιταν, μποροφμε να υποκζςουμε, θ ιερότθτα τθσ τοποκεςίασ που
γλφτωςε τόςα πολλά μνθμεία τθσ αρχαίασ Τζχνθσ από τθν αρπακτικότθτα των
πρϊτων Λατίνων κατακτθτϊν τθσ Ελλάδασ, αλλά μάλλον θ άγνοια τθσ
πραγματικισ τουσ αξίασ ανάμεςα ςτουσ πολεμιςτζσ. Αρκεί μόνο να αναφζρω
το γνωςτό ανζκδοτο του Μόμιου, όπωσ το αφθγικθκε ο Vallerius Paterculus.
Τα χρυςά, τα αςθμζνια ακόμα και τα χάλκινα ςτολίδια του ναοφ,
λεθλατικθκαν από αλλεπάλλθλεσ διαρπαγζσ, αλλά τα μάρμαρα γλφτωςαν και
το μεγαλφτερο ποςοςτό απ’ αυτά κεωρείται ότι τςακίςτθκε κάτω από τα
πεςμζνα κραφςματα του βουνοφ ι χϊκθκε μζςα ςτο ζδαφοσ. Γι’ αυτό πιςτεφω
ότι ςε καμιά ςυλλογι οποιουδιποτε αρχαιοδίφθ δεν υπάρχει μαρμάρινο
άγαλμα ι προτομι, που μπορεί να αποδειχτεί ότι κάποτε ςτεκόταν ςτο ναό
των Δελφϊν.
Μόνον ζνα από τα αριςτουργιματα, που ςτόλιηαν αυτι τθν ιερι
τοποκεςία, μπορεί να ειπωκεί ότι παραμζνει ζωσ και τϊρα. Αλλά αυτό είναι το
αρχαιότερο και το πλζον αυκεντικό ελλθνικό υπόλειμμα που υπάρχει ςιμερα.
Θ τριπλι περιελιγμζνθ ςτιλθ από μπροφντηινα φίδια, τρία κεφάλια των
οποίων υποςτιριηαν τον τρίποδα, που είχε αφιερωκεί από τουσ Ζλλθνεσ ςτον
Απόλλωνα μετά τθ μάχθ των Ρλαταιϊν, υπάρχει ακόμα, αν και
ακρωτθριαςμζνθ, ςτθ κζςθ ςτθν οποία τθ μετζφερε ο Κωνςταντίνοσ από τουσ
Δελφοφσ, για να κοςμιςει τον Λππόδρομο τθσ νζασ του πρωτεφουςασ.
Θ ςτιλθ όςο φαίνεται πάνω από το ζδαφοσ ζχει τϊρα φψοσ περίπου επτά
πόδια και ανάλογο πάχοσ. Είναι κοφφια εςωτερικά και θ κοιλότθτα ζχει
γεμιςτεί από τουσ Τοφρκουσ με πζτρεσ.
Ο Ραρναςςόσ δεν είναι βουνό με ζνα κφριο όγκο, αλλά μάλλον μια
τεράςτια ςειρά από λόφουσ, που αποτελοφςαν κάποτε το δυτικό όριο τθσ
Φωκίδασ και το διαχωριςτικό όριο των Οηολϊν Λοκρϊν, Οπουντίων Λοκρϊν
και των Επικνθμιδίων *Λοκρϊν+ και είναι τϊρα το όριο ανάμεςα ςτισ περιοχζσ
Σαλϊνων και Λιβαδειάσ.
Οι δυο κορυφζσ αποπνζουν ζνα είδοσ ποιθτικισ φπαρξθσ που κανζνασ δεν
κα τολμοφςε να αμφιςβθτιςει, αλλά οι κορυφζσ των γκρεμϊν που ξεχωρίηουν
από το χάςμα τθσ Καςταλίασ πρζπει να ιςαν εκείνεσ που είχαν αφιερωκεί
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ςτον Απόλλωνα και τισ Μοφςεσ, και ςτο Βάκχο, κακϊσ το βουνό από μόνο του
δεν είναι διάςθμο για αυτι τθν ιδιομορφία.
Για να πασ από το Καςτρί ςτισ κορυφζσ τθσ Λιάκουρασ, υπάρχει ζνα
πετρϊδεσ μονοπάτι, που αρχίηει λίγο ςτ' ανατολικά του ερειπωμζνου Σταδίου.
Τθν πρϊτθ ϊρα θ ανάβαςθ ακολουκεί μια κοίτθ ρυακιοφ. Στθ ςυνζχεια,
υπάρχει μια πεδιάδα προσ τα δεξιά, ςτθν κατεφκυνςθ των κορυφϊν των
Καςτάλιων γκρεμϊν.
Αυτζσ και μερικζσ ακόμα επίπεδεσ τοποκεςίεσ καλλιεργοφνταν το
δωδζκατο αιϊνα από μερικοφσ Λουδαίουσ, περίπου διακοςίουσ, που ηοφςαν
ςτο Χριςςό, και ζδωςαν το όνομα τθσ Λερουςαλιμ ςε ζνα χωριό πάνω ςτο
βουνό.
Το μονοπάτι ςυνεχίηει ανεβαίνοντασ ζνα λόφο καλυμμζνο με κωνοφόρα,
ζπειτα διαςχίηει μια πεδιάδα, τζςςερα ι πζντε μίλια ςε ζκταςθ, ωσ τα ριηά
μιασ απόκρθμνθσ κορυφισ, όπου υπάρχει μια δυνατι αφρίηουςα πθγι, που
ονομάηεται Δροςονίγκο, θ οποία ρζει μζςα ςε μια λίμνθ, ζνα τζταρτο του
μιλίου προσ τα νοτιοανατολικά. Κανείσ ταξιδιϊτθσ δεν τόλμθςε να πάει
ψθλότερα απ’ αυτό το ςθμείο.
Θ κορυφι καλφπτεται με αιϊνια χιόνια και ο Wheler που πιγε ςτισ
προαναφερόμενεσ κζςεισ, κεϊρθςε τισ ακραίεσ κορυφζσ, που ονομάςαμε
προθγουμζνωσ Λιάκουρα, τόςο ψθλζσ όςο το βουνό Cenis.
Αυτζσ ςτθν αρχαιότθτα λογαριάηονταν εξιντα ςτάδια πάνω από τουσ
Δελφοφσ, από το πιο κοντινό μονοπάτι, και αυτό μποροφςεσ να το ανεβείσ
ζφιπποσ ςτο μεγαλφτερο τμιμα τθσ διαδρομισ μζχρι, τουλάχιςτον, το μεγάλο
Κωρφκιον Άντρον (ς’ αυτό το ςπιλαιο οι Δελφιϊτεσ κατζφυγαν όταν οι
βάρβαροι ειςζβαλαν ςτθ Φωκίδα και κρφφτθκαν τόςο τζλεια, που θ ζκφραςθ
το «αςφαλζσ, όςο το Κωρφκιον Άντρον» εξ αυτοφ του λόγου ζγινε
παροιμιϊδθσ ςτθν Ελλάδα και το βλζπουμε τόςο ςυνθκιςμζνο ςτα
αποςπάςματα του Cebes), που διζφυγε τθσ ζρευνασ του φθμιςμζνου Άγγλου
περιθγθτι και απ’ ό,τι ξζρω δεν ζχει ανακαλυφτεί πια από τότε.
Οι κορυφζσ του Ραρναςςοφ, ςφμφωνα με τον Ραυςανία, είναι πάνω από τα
ςφννεφα και ς’ αυτζσ οι Κυιάδεσ εκτελοφςαν τα τρελά τουσ όργια προσ το
Βάκχο και τον Απόλλωνα. Σιμερα αποτελοφν τα καλοκαιρινά καταφφγια των
Αλβανϊν λθςτϊν, που κατεβαίνουν από εκεί προσ τισ πεδιάδεσ τθσ Κεςςαλίασ
και Αιτωλίασ, αλλά ςπάνια ακοφγεται να ερθμϊνουν τθν περιοχι προσ τα
ανατολικά, που ονομάηεται περιοχι τθσ Λιβαδειάσ. Οι φωτιζσ τουσ είναι
ορατζσ ςτουσ χωρικοφσ, ςτο παρακάτω χωριό, και δεν ςβινουν μζχρισ ότου το
χιόνι αςπρίςει τα βράχια πάνω από τα ερείπια του Καςτριοφ.
Τθν επομζνθ από τθν επίςκεψι μασ ςτουσ Δελφοφσ, αναχωριςαμε από το
Χριςςό, με ςκοπό να προχωριςουμε προσ τθ Λιβαδειά. Ο δρόμοσ οδθγοφςε
αρχικά κάτω ςτθν κοιλάδα, και ζπειτα μζςω μερικϊν περιβολιϊν που ανικουν
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ςτουσ Ζλλθνεσ του Χριςςοφ, ςτα νοτιοανατολικά, δίπλα από τθν όχκθ του
μικροφ ποταμοφ Ρλειςτοφ.
Συνεχίςαμε για μια ϊρα ς’ αυτιν τθν πολφ ςτενι κοιλάδα με τουσ
κρθμνϊδεισ βράχουσ, κάτω από το Καςτρί, να κρζμονται πάνω από τα κεφάλια
μασ και να μασ φαίνονται τϊρα πολφ πελϊριοι. Βεβαίωσ, από τθν κοιλάδα του
Ρλειςτοφ θ εμφάνιςθ του Ραρναςςοφ είναι θ πιο εντυπωςιακι, και ο αρχαίοσ
Ζλλθνασ ταξιδιϊτθσ, που πίςτευε ςτθν ευνοθμζνθ κατοικία των κεϊν του, και
ςτο κζντρο του κόςμου, και που από αυτι τθ κζςθ αντίκριηε τθ βραχϊδθ
κορυφι να υψϊνεται ςε μια λάμψθ φωτόσ μζςα ςτα ςφννεφα, πρζπει να
καταλαμβανόταν από μια ανάμεικτθ ταραχι ευςζβειασ και φόβου1. Αρκετά
ςπιλαια φαίνονται ςτισ πλαγιζσ του βράχου, μερικά από τα οποία μπορεί να
υποτεκεί ότι είναι τεχνθτά.
Αφινοντασ τθν κοιλάδα, αρχίςαμε να ανεβαίνουμε τθν πλαγιά του βουνοφ
για να φτάςουμε προσ το χωριό όπου κα διανυκτερεφαμε. Σε λίγθ ϊρα είχα
μια κζα από το Καςτρί, ςτα αριςτερά και μάλλον πίςω μασ. Διαςχίςαμε το
ποτάμι του Ρλειςτοφ, το οποίο ςτο κατζβαςμά του ςτο λόφο, γυρίηει
υπερακοντίηοντασ (νερό) ςε δυο μφλουσ. Από τον πρϊτο μφλο από τον οποίο
περάςαμε, το ρεφμα μεταφερόταν κάτω ςε αρκετοφσ μικροφσ γκρεμοφσ ςε
ςκάφεσ λυγαριάσ και ζπειτα πάνω από ζνα υδραγωγείο με δυο τόξα που
ςυνζδεε δυο λοφίςκουσ. Θ βουνοπλαγιά εδϊ καλφπτεται με αμπελϊνεσ και θ
κοιλάδα με ελαιϊνεσ.
Συνεχίςαμε λοξά ανεβαίνοντασ μια πολφ απότομθ πετρϊδθ (πλαγιά), ζωσ
ότου φτάςαμε εκεί όπου ζνα μονοπάτι από τα βόρεια που ζρχεται από τισ
κορυφζσ του βουνοφ, διαςταυρϊνεται με το δρόμο ι μάλλον ςχθματίηει μια
οξεία γωνία με αυτόν. Απ' αυτό το μονοπάτι κατζβθκε ο Wheler, μετά τθν
αναποτελεςματικι ζρευνά του για το Κωρφκιον Άντρον.
Ιμαςταν τϊρα πολφ ψθλότερα από τθ κζςθ του Καςτριοφ, οι βράχοι τθσ
Κίρφεωσ εμφανίηονταν ςαν μια πεδιάδα ςτο ίδιο επίπεδο με μασ. Πμωσ
ςυνεχίςαμε να ανεβαίνουμε, μζχρισ ότου να φτάςουμε ςε τζςςερισ ϊρεσ μετά
το Χριςςό, ςτθν Αράχοβα, που είναι θ πιο ςθμαντικι πόλθ τθσ Λιάκουρασ.
Είναι πετρόχτιςτθ και περιλαμβάνει περίπου τριακόςια πενιντα ςπίτια, του
1

Ἰώ λάμπουσα πέτρα πυρός
Δικόρυφον σέλας, ὑπὲρ ἄκρων
Βακχείων, Διονύσου
Οἴνα θ’ ἅ καθαμέριον στάζει,
Τὸν Πολύκαρπον
Οἴνανθας ἱεῖσαν βότρυν
Ζάθεα τ’ ἂντρα δράκοντος,
Οὒρειαί τε σκοπιαί θεῶν [...]
Ευριπίδου Φοίν. Χορ. Λ
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φτωχότερου είδουσ, κατοικθμζνα από Ζλλθνεσ. Εδϊ ςτεγαςτικαμε ςε γυναίκεσ
που ιςαν πολφ περιποιθτικζσ και εξυπθρετικζσ, και δεν ζδειξαν να φοβοφνται
τουσ Αλβανοφσ μασ, όπωσ ςυνζβθ με τουσ ανκρϊπουσ των άλλων χωριϊν.
Χόρεψαν, όταν τουσ το ηθτιςαμε, και τθν παράςταςι τουσ διαδζχκθκε αυτι
των ανδρϊν ςτο ςφνθκεσ ςτυλ.
Θ μουςικι ιταν ζνα μεγάλο τφμπανο, που, ςτθν καλφβα μασ, θχοφςε πιο
δυνατά και από κεραυνό και παιηόταν χωρίσ κάποια προςοχι ςε χρόνο ι ςτισ
κινιςεισ των χορευτϊν. Μια πίπιηα, που ςτρίγγλιηε, προςτζκθκε επίςθσ ςτθ
διαςκζδαςθ. Ακουγόταν ςαν τθν πιο μθ αρμονικι γκάιντα, και ο μουςικόσ που
ζπαιηε, είτε από τθν ζνταςθ που απαιτοφςε το όργανο είτε για εφζ, ζκανε τισ
πιο τρομακτικζσ γκριμάτςεσ.
Μετά το χορό, οι καλοί άνκρωποι του ςπιτιοφ κάλεςαν ζνα αγόρι ζξω από
το χωριό, το οποίο είχε επιςκεφτεί τθ Μάλτα, το μζροσ, που ιταν προφανζσ
από τον τρόπο τουσ, ότι όλοι αυτοί το κεωροφςαν ςαν τθν ζςχατθ Thule. Μασ
τον ςφςτθςαν ςαν ζνα είδοσ καφματοσ και φάνθκε να τον ρωτοφν, εάν
ιμαςταν ςαν το είδοσ των ανκρϊπων που είχε δει ς’ εκείνο το νθςί.
θσ
Το πρωί τθσ 18 Δεκεμβρίου, αφιςαμε τθν Αράχοβα και κρατιςαμε για
μιςι ϊρα μια ανατολικι κατεφκυνςθ, κατά μικοσ τθσ πλαγιάσ του λόφου, λίγο
πάνω ςε κατθφοριά. Βλζποντασ μπροςτά μασ, προσ τα νοτιοανατολικά, μζχρι
όςο ζφτανε το μάτι μασ, παρατθριςαμε κάτι που ζμοιαηε με κάλαςςα, αλλά
που ςτθ ςυνζχεια αποδείχτθκε ότι είναι οι πεδιάδεσ τθσ Κιβασ και θ λίμνθ τθσ
Κωπαΐδασ, καλυμμζνεσ με μια λευκι ομίχλθ.
Αρχίςαμε να κατεβαίνουμε και παρατθρϊντασ το μζροσ που είχαμε αφιςει,
θ Αράχοβα φαινόταν ακριβϊσ κάτω από τα ςφννεφα, εν μζςω των χιονιςμζνων
γκρεμϊν του βουνοφ, που ιταν εδϊ και εκεί διάςτικτοι με ςκοφρα δάςθ
ελάτθσ. Ιμαςταν τϊρα ςε μια καταπράςινθ κοιλάδα με μεγάλα κοπάδια από
πρόβατα και κατςίκεσ, αλλά χωρίσ να υπάρχει οφτε μια μοναδικι καλφβα.
Ο δρόμοσ ακόμα ανταποκρινόταν ςτθν περιγραφι που ονομαηόταν Σχιςτι ι
το Σχίςμα, κακϊσ ιμαςταν, όπωσ φαινόταν, περικυκλωμζνοι από τον
Ραρναςςό ςτα αριςτερά μασ και από τουσ πζτρινουσ λόφουσ τθσ Κίρφεωσ ςτα
δεξιά μασ.
Ο γεωγράφοσ Μελζτιοσ μιλά για κάποιεσ μεγάλεσ ταφικζσ πζτρεσ, που
μαρτυροφν τθ κζςθ όπου ο Λάιοσ και ο ακόλουκόσ του τάφθκαν από το
Δαμαςίςτρατο, το βαςιλιά των Ρλαταιϊν. Ράντωσ, εάν αυτζσ υπάρχουν ακόμα,
ξζφυγαν τθσ παρατιρθςισ μου.
Ταξιδζψαμε ς’ αυτι τθν κοιλάδα, προσ τα ανατολικά για δυο ϊρεσ και προσ
νότια για άλλθ μια ϊρα, μζχρισ ότου φτάςαμε εκεί όπου ςυναντιοφνται τρεισ
δρόμοι. Ζνασ από τα βορειοανατολικά, από τθν Κάπραινα, τρεισ ϊρεσ
απόςταςθ προσ τθν τοποκεςία τθσ Χαιρϊνειασ και διερχόμενοσ από ζνα χωριό
που ακόμα ονομάηεται Δαφλεια, ςχεδόν θ ςφγχρονθ προφορά τθσ Δαυλίδασ,
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ζνασ άλλοσ από τα νότια, από τθ Λιβαδειά, και ο τρίτοσ πάνω ςτον οποίο
ταξιδεφαμε από το Καςτρί.
Δεν κα αιςκανόςουν τθν ανάγκθ να αναφωνιςεισ: «Εδϊ ςκοτϊκθκε ο
Λάιοσ από τον Οιδίποδα. Εδϊ είναι οι τρεισ δρόμοι και το ςτενό πζραςμα ςτο
τριπλό μονοπάτι»;
[…] τρεῖς κέλευθοι
[…] καί στενωπός ἐν τριπλαῖς ὁδοῖς

(Οιδίπουσ Tφραννοσ 1.410)
Μετά το ςθμείο, όπου οι ποιθτζσ ζβλεπαν να ςυνζβθ το μοιραίο αυτό
δυςτφχθμα, θ κοιλάδα πλαταίνει προσ τα νοτιοδυτικά και οι λόφοι που τθν
περικλείουν προσ τα δεξιά γίνονται χαμθλοί και επίπεδοι. Συνεχίςαμε για
μικρό χρονικό διάςτθμα δίπλα από ζνα ποταμάκι που ακολουκεί τθν ίδια
κατεφκυνςθ με το μονοπάτι από Δαφλεια προσ Κάπραινα*Χαιρϊνεια+.
Διαςχίςαμε το ρυάκι, και τραβιξαμε ς’ ζνα μονοπάτι προσ τα ανατολικά,
αφινοντασ τον προθγοφμενο δρόμο μασ, που είδαμε να απλϊνεται ςτθν
πεδιάδα προσ τα νότια.
Σε μια ϊρα, από το ςθμείο που ςτρίψαμε, οι οδθγοί μασ μασ
πλθροφόρθςαν ότι αυτόσ ο δρόμοσ οδθγεί ςε μια πόλθ που ονομάηεται
Δίςτομο, που ο Μελζτιοσ κεωρεί ότι κατζχει τθ κζςθ τθσ Αμβρφςςου, μια
υπόκεςθ που επιβεβαιϊνεται από τθν παρατιρθςθ των περιθγθτϊν.
Από το Δίςτομο ςτα Άςπρα Σπίτια *…+

Δελφοί - Αντωνίνοσ Πίοσ (Αϋ - Bϋ όψθ).
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22. WILLIAM HAYGARTH
Βιογραφικά ςτοιχεία
Ανάμεςα ςτουσ ςυμπατριϊτεσ και παλιοφσ ςυμφοιτθτζσ τοφ Καίμπριτη που
ςυναντοφςε ο Λόρδοσ Βφρων ςτθν Ακινα ιταν και ο William Haygarth (1782 1825/30). Είχε περιθγθκεί τθν Θπειρωτικι Ελλάδα, από τα Γιάννενα ζωσ τθ
Σπάρτθ. Καρπόσ αυτοφ του ταξιδιοφ ιταν το ζμμετρο θμερολόγιο, που
κυκλοφόρθςε ςτο Λονδίνο το 1814 με τίτλο: “Ελλάδα, ζνα ποίθμα ςε τρία
μζρθ”.
Ο Haygarth ζγραψε το ποίθμά του αυτό ςτθν Ακινα, ςτα μζςα του 1811ιταν 28 ετϊν - ςε καλι ϊρα. Άργθςε όμωσ να το δθμοςιεφςει και ζχαςε ζτςι
τθν ποιθτικι δάφνθ. Τον πρόλαβε ο Byron με το “Child’s Harold pilgrimage”.
O Haygarth δεν ιταν μόνο ποιθτισ. Είχε και ηωγραφικό ταλζντο. Ο
πολυτελισ και ογκϊδθσ τόμοσ με το ςτιχοφργθμά του για τθν Ελλάδα
εικονογραφείται από μια ςειρά υδατογραφίεσ τοπίων και αρχαιολογικϊν
χϊρων. Υπιρξε και μια ςυλλογι επιςτολϊν του από τθν Ελλάδα προσ τουσ
φίλουσ του, που δεν δθμοςιεφτθκαν. Ο Haygarth πιςτεφει ςτο μζλλον τθσ
Ελλάδασ, ςτο λυτρωμό και τθν ανεξαρτθςία τθσ, αλλά μόνον “ποιθτικι αδεία” .
χόλια
Το παρακάτω ποιθτικό απόςπαςμα του W. Haygarth που αναφζρεται ςτουσ
Δελφοφσ, τον Ραρναςςό και τθ Σχιςτι Οδό είναι υπζροχο. Με ωραίεσ
ποιθτικζσ εικόνεσ, ςε ρομαντικό βεβαίωσ φόντο, και αρκετι πλθρότθτα,
περιγράφει όςα είδε και ζνιωςε ςτα μζρθ αυτά κατά τθ διάρκεια του
ςφντομου ταξιδιοφ του. Με αυτοφσ τουσ λίγουσ ςτίχουσ του μπορεί να
ταξιδζψει και τον αναγνϊςτθ του όμορφα, αν και λίγο μελαγχολικά, ςτθν ιερι
γθ του Απόλλωνα.
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Greece, a poem in three parts, with notes, classical illustrations and
sketches of the scenery”,
William Haygarth, London 1814.
ΠΡΟΛΟΓΟ
Αντικείμενο τθσ ακόλουκθσ εργαςίασ αποτελεί θ περιγραφι οριςμζνων από
τα πλζον αξιόλογα χαρακτθριςτικά (ςτοιχεία) του Ελλθνικοφ τοπίου, των
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εκίμων και των αρχαιοτιτων. Σχεδιάςτθκε ςτθν εξοχι, τθν οποία και επιχειρεί
να ςκιαγραφιςει και ζνα τμιμα αυτισ γράφτθκε ςτθν Ακινα το χειμϊνα του
1811. Θ δθμοςίευςθ αναβαλλόταν από καιροφ εισ καιρόν *...+
(ςε ελεφκερθ μετάφραςθ)
Θ νφχτα αντιλαλεί ιχο τθσ κλίψθσ,
ουρλιαχτά και κρινοι βαρφνουν τον πζνκιμο άνεμο.
Το μζτωπό του καλυμμζνο με τοφφεσ ομίχλθσ,
το φρφδι του βουνοφ λευκό από τα γθρατειά αιϊνιου χιονιά,
θ γιγάντια μορφι του, ρυτιδιαςμζνθ με βακιζσ αυλακϊςεισ,
διαβρωμζνεσ από χειμωνιάτικουσ χείμαρρουσ.
Ω! ο Ραρναςςόσ αναδφεται ςτο μιςοςκόταδο του λυκαυγοφσ,
μιςοκοιμάται ςτα ριηά του
και ςυναντά τισ ανατζλλουςεσ ακτίνεσ.
Ω! ςεισ δελφικζσ ςκιζσ,
ςεισ μελαγχολικζσ ερθμιζσ, ςεισ φόβθτρα βλοςυρά
των ςπθλαίων και των ανοιχτϊν λαγκαδιϊν,
όπου θ ςιωπι κρατά τθν αυτοκρατορία τθσ ανζπαφθ,
φυλαγμζνθ από ιχουσ πρωτόγονθσ μελωδίασ,
το βρυχθκμό άγριων ηϊων, το βουθτό μακρινϊν ποταμϊν.
Ω! εςείσ φαιοί βράχοι, ςχιςμζνοι από κφελλεσ μεςονυκτίου,
που ορκϊνετε ψθλά τισ - με γραςίδι και λειχινεσ ςτεφανωμζνεσ τραχιζσ κορφζσ ςασ ςτον ουρανό.
Ω! εςείσ ελαιϊνεσ, που κυματίηετε τουσ κλϊνουσ ςασ
ςτο βραχνό φφςθμα του ανζμου,
που χαϊδεφει απαλά το μζτωπο του βουνοφ,
με ευχάριςτο δζοσ ςασ κωρϊ, και ομολογϊ
το ςζβασ που με κυριεφει, αλλά και κζλγει τθν ψυχι.
Από ποφ οι βάρδοι, που παίηουν ςτουσ χοροφσ τθσ Ελλάδασ
τισ πρωτόγονεσ άρπεσ τουσ ςτο πλικοσ που αφουγκράηεται,
ζλκουν τον οίςτρο τουσ;
Ω! ομολογείςτε,
από ποφ πθγάηουν τα ουράνια οράματά ςασ,
από ποφ θ ικανότθτα να ςυγκλονίηετε τθν ψυχι,
να κατακλφηετε με χείμαρρουσ χαράσ
ι να προκαλείτε δάκρυα με κζλθςθ,
που κυλοφν ςαν αυλάκι, ςτισ καλλονζσ.
Τα χείλθ μασ βρζξαμε ςτα νερά τθσ Καςταλίασ,
είναι το δικό ςασ ευαίςκθτο βουθτό - μάταιθ απόκριςθ.
Εςείσ, που πράγματι αναηθτάτε τθν ιερι πθγι τθσ ζμπνευςθσ
και γονατίςατε να αιςκανκείτε τθ ροι τθσ.
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Οι Δελφοί και ο Παρναςςόσ με τθ ματιά του Haygarth.

θ Φφςθ ςτεκόταν παράμερα, χαμογελοφςε,
κι αναφωνοφςε: αδφναμοι κνθτοί,
πετάξτε απ’ τα χείλθ ςασ τθν κοφπα και πλανθκείτε μαηί μου,
ςκαρφαλϊςτε το τραχφ μονοπάτι
που δεν πάτθςε ανκρϊπου πόδι.
Εξερευνιςτε τθν κοιλάδα
που ερεβϊδεισ κρεμάμενοι βράχοι
εμποδίηουν το φωσ τθσ θμζρασ.
διαβείτε άφοβα πάνω από ροηιαςμζνουσ κορμοφσ,
διαςχίςτε τθν εγκαταλειμμζνθ κοίτθ του χειμάρρου .
ςκαρφαλϊςτε ςτθ φκαρμζνθ απότομθ πλαγιά
και αντικρίςτε, χαμθλά, του ανοικτοφ ωκεανοφ το κφμα
να κινεί κεχριμπαρζνιεσ πλθμμυρίδεσ.
αυτι ασ είναι θ πθγι τθσ ζμπνευςισ ςασ,
αυτι θ Καςταλία ςασ.
Σ’ αυτοφσ τουσ απόμερουσ τόπουσ
θ Δειςιδαιμονία ζβγαηε ςιγά-ςιγά τθν πνοι τθσ ηωισ.
αυτζσ οι ερθμικζσ ςπθλιζσ
που γφρω τουσ λυςςομανοφν με βουι οι χειμωνιάτικοι άνεμοι,
αυτζσ οι διπλζσ κορφζσ, που πζρα μακριά ςτο λαγκάδι,
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ρίχνουν τισ εςπερινζσ ςκιζσ τουσ,
αυτά τα μελαγχολικά βακιά φαράγγια
με το μιςοςκόταδο των επικρεμάμενων βράχων,
φυλακίηουν τθ νεανικι διάνοια ςε μελαγχολικοφσ λογιςμοφσ.
βάδιηε ςυχνά με ατρόμθτο βιμα
προσ το επικίνδυνο χείλοσ του ερθμικοφ γκρεμοφ,
ςκαρφάλωνε ςυχνά
ςτθν κορφι του βουνοφ, για να καταγράψεισ τθ φωτεινι αςτραπι
μζςα από τα πυκνά ςφννεφα ατμοφ,
και τθν καταιγίδα πζρα χαμθλά που βροντά ςιωπθρά.
Οι ντόπιοι νοοφςαν τ’ αςυνάρτθτα λόγια τθσ,
και κεωροφςαν τουσ ιχουσ τθσ ωσ φωνι προφθτείασ.
κι αργότερα φψωςαν ναό,
πρωτόγονο από δάφνινουσ κορμοφσ, που ζντυςαν με δάφνθσ
φυλλωςιζσ,
και εκεί τθ λάτρευαν επί μακρόν τθν παρκζνα,
(απ’) όπου υποδεχόταν ευμενϊσ το Κεό τουσ.
Ω! πϊσ ξεκϊριαςε θ λάμψθ των Δελφϊν!
Σπαςμζνοι τοίχοι, ςκόρπια μπλόκια, ρθμαγμζνα ςυντρίμμια,
μαρτυροφν τι κάποτε ιταν.
και μ’ ζνα πζνκιμο ιχο που ςυγκλονίηει τθν καρδιά,
δθλϊνουν, κνθτοί.
Λδοφ ό,τι απόμεινε απ’ τθν αγζρωχθ βαςίλιςςα των πόλεων,
που θ προφθτικι φωνι τθσ ζβγαινε από το κζντρο τθσ γθσ,
εμπνζοντασ δζοσ και τρόμο ςτον ταραγμζνο κόςμο.
Κόπιαςε, και διάβαςε ς’ αυτζσ τισ λιγοςτζσ κρυμματιςμζνεσ πζτρεσ
κάτω απ’ το τρεμουλιαςτό φωσ τθσ δάδασ, τον όρκο τον ιερό,
βρεσ τισ ςυνεχόμενεσ αίκουςεσ του πελϊριου ναοφ,
ςτθν εςτία του οποίου δείχνονταν δϊρα μεγαλόπρεπα, βαςιλικά.
ρζμβαςε λίγο καταμεςισ ςτο ρθμαγμζνο Στάδιο,
όπου αγριόχορτα γζρνουν ςτον άνεμο.
Και μετά φζρε τθν ξανά ςτο νου ςου με τθ δφναμθ τθσ φανταςίασ,
και ικζτευςζ τθν να ηωντανζψει το ζρμο ςκθνικό.
Αυτοί οι βράχοι, που τϊρα αντιλαλοφν κρωξίματα αετϊν,
ςυχνά αντθχοφςαν θχθρζσ δειςεισ ικετϊν,
οι μακριζσ πομπζσ των οποίων, ντυμζνεσ με βαςιλικι πορφφρα,
ανζβαιναν ςτα υψϊματα του Λεροφ,
για να προςφζρουν τθ λατρεία ςτο Ναό
του Τοξευτι ι του Βάκχου.
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Κάτω, πιο πζρα, ο Ναόσ του Απόλλωνα,
από τθν επιβλθτικι χρυςι οροφι του, αντανακλοφςε τισ ακτίνεσ τθσ
αυγισ,
και ςτισ μαρμάρινεσ κολϊνεσ,
μιςοκρυμμζνεσ από νζφθ λιβανιοφ και μφρου,
εκτίκονταν κϊρακεσ πανοπλίασ, περικεφαλαίεσ, ςκουτάρια,
λάφυρα του πολζμου κερδιςμζνα ςε Μαρακϊνα και ςε Ρλαταιζσ.
Βακιά, πζρα, ςτθν κοιλάδα οι νεαροί μαχθτζσ
αςκοφνταν ςτισ ακλοπαιδιζσ
διαπλάκοντασ ςϊμα
για να βαςτάξει τα κτυπιματα τθσ μάχθσ,
και το δειλινό θρεμϊντασ από το μόχκο,
ζκαναν αυτοφσ τουσ βράχουσ να θχοφν
από τραγοφδια τθσ Ioφσ, επινίκιων φμνων,
όςο ο βάρδοσ τουσ, ο εξαίρετοσ Ρίνδαροσ,
από το κρόνο του το ςιδερζνιο,
γζρνοντασ το ψαρό κεφάλι του ςτθ λφρα,
ανάςερνε τθν ζκςταςθ του ιεροφ φμνου
προσ τιμιν τθσ Ρυκίασ.
Τζτοιεσ ιταν οι ςκθνζσ εν καιρϊ ειρινθσ.
Και όταν ςτα λαγκάδια τθσ αντιλαλοφςε θ ςάλπιγγα,
όταν θ ιςχφσ τθσ Ρερςίασ προχϊρθςε με βζβθλθ μανία
να κουρςζψει τρόπαια από κακαγιαςμζνουσ τοίχουσ,
οι Κεοί αγωνιηόμενοι για τα ςεπτά ιερά τουσ
με πυκνό ςκότοσ κάλυψαν τουσ ναοφσ,
και οι κορφζσ αυτϊν των απόκρθμνων βράχων
μάηεψαν καταιγίδα που ξζςπαςε ςτον ειςβολζα.
με αςτραπζσ από Ουρανό, με ςειςμοφσ που ζςειαν γθ.
και μες’ τθν ταραχι θ φωνι του Κεοφ προςτάτθ
ακοφςτθκε να καλεί ςε εκδίκθςθ.
και αμζςωσ κρυμματιςμζνοι βράχοι
κφλθςαν κατά πάνω ςτουσ εχκροφσ και τουσ ςυνζτριψαν.
Φςτερα, τα ςφννεφα ανοίγοντασ τα ηοφερά τουσ ςπλάχνα
ζριξαν άπλετθ ακτίνα εκκαμβωτικοφ φωτόσ
πάνω ςτουσ μαρμάρινουσ ναοφσ.
Και μζςα ςε ουράνια λαμπρότθτα κεάκθκαν
μορφζσ νεκρϊν θρϊων, να οδθγοφν αςυγκράτθτοι
τθν επίκεςθ τθσ μάχθσ κατά του φοβιςμζνου εχκροφ.
Τϊρα, μελαγχολικζσ ςκθνζσ, και κλιβερζσ αναμνιςεισ
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από τισ ςκοτεινζσ πράξεισ ςυννεφιάηουν τθν ψυχι μου,
κακϊσ διαβαίνω το δρόμο, εκεί που ο Λάιοσ αιμορραγοφςε
απ' τθν πατροκτονία, εκεί όπου το μνιμα του,
υψϊκθκε ςτθ διαςταφρωςθ τθσ Τριπλισ Οδοφ
ςφμφωνα με τον τρομακτικό το μφκο.
Από εκεί γφριςα,
για να γυρζψω τα φοβερά ςπιλαια
όπου ο τρομερόσ Τροφϊνιοσ τελοφςε μυςτικιςτικζσ τελετζσ,
ψικυρίηοντασ προφθτείεσ.
Ράνω από τθ Χαιρϊνεια πεδιάδα διαβαίνω,
περίλυποσ κοντοςτζκομαι ςτο μοιραίο ςθμείο
όπου θ ελλθνικι ελευκερία, διπλϊνοντασ το μανδφα τθσ
ςταυρωτά ςτο ςτικοσ τθσ, ζπεςε ςτα πόδια του νικθτι .
Απ’ εκεί θ Κιβα με καλωςορίηει,
και τα αποκαμωμζνα μου βιματα,
τθν ϊρα του δειλινοφ,
μζςα ςτα τείχθ τθσ αναπαφω. [...]

Αδριανόσ - Δελφοί (Αϋ όψθ)
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23. LORD BYRON

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Λόρδοσ Byron, ο μζγασ ρομαντικόσ ποιθτισ του ΛΚϋ αιϊνα, είναι θ
ςθμαντικότερθ, από εκνικι ςκοπιά, περιθγθτικι μορφι τθσ προεπαναςτατικισ
περιόδου.
Γεννικθκε ςτισ 22 Λανουαρίου του 1778, με μια μικρι χωλότθτα, ςτο
Λονδίνο. Τα παιδικά του χρόνια ιταν δφςκολα. Αλλά ςτθν θλικία των δζκα
χρονϊν κλθρονόμθςε τον οικογενειακό τίτλο του λόρδου. Θ επαναςτατικι
νοοτροπία του και κυρίωσ ο προκλθτικά και εχκρικά απροςάρμοςτοσ
χαρακτιρασ του ςτισ αυςτθρζσ ςυμβατικότθτεσ τθσ αγγλικισ κοινωνίασ,
δθμιοφργθςε γφρω του αςφυκτικό κλοιό και τον εξϊκθςε ςε απελπιςμζνθ
ζξοδο.
Ταξίδεψε ςτθν Ανατολι από το 1809 ζωσ το 1811 και θ πρϊτθ γνωριμία του
με τουσ Ζλλθνεσ ζκρινε τθν κατοπινι του πνευματικι πορεία και τθν
ανκρϊπινθ μοίρα του. Ο αγωνιςτισ τθσ ελευκερίασ του 1824, ιταν επί 15
χρόνια ζνασ νεαρόσ εφκυμοσ περιθγθτισ που περιδιάβαινε ανζμελα τισ
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ελλθνικζσ ςτεριζσ και κάλαςςεσ.
Το 1811 που βριςκόταν ςτθν Ακινα, περιμζνοντασ να βρει ευκαιρία να
επιςτρζψει ςτθν πατρίδα του, ςυμφωνικθκε να ταξιδζψει με το Αγγλικό πλοίο
Hydra μζχρι τθ Μάλτα. Πμωσ, ςτο πλοίο αυτό είχε φορτωκεί το τελευταίο
φορτίο των μαρμάρων του Ραρκενϊνα και μάλιςτα ςυνεπιβάτθσ του ιταν ο
Λουηιζρι (ο αρπαχτικόσ βραχίονασ του Ζλγιν), που αναχωροφςε και αυτόσ από
τθν Ακινα. Ζτςι, κατά ειρωνεία τθσ τφχθσ, ο Βyron που ιταν λυςςϊδθσ
επικριτισ του Ζλγιν, ζγινε άκελά του όχι μόνο ςυνοδόσ τθσ λείασ του άρπαγα,
μζχρι τθ Μάλτα, αλλά και κομιςτισ επιςτολισ του Λουηιζρι προσ τον Ζλγιν.
Πντωσ, όταν ο Byron ζφταςε ςτο Λονδίνο διαβίβαςε το γράμμα του Λουηιζρι
ςτον Ζλγιν, όπωσ του είχε ηθτθκεί.
Πταν ο τελευταίοσ προςφζρκθκε να τον επιςκεφτεί προςωπικά, για να τον
ευχαριςτιςει, ο ποιθτισ ζνιωςε πολφ άβολα, και παρότι ξαναπροςπάκθςε ο
Ζλγιν, δεν μπόρεςε να πετφχει τθν πολυπόκθτθ ςυνάντθςθ. Πμωσ, ο Byron
ζνιωςε υποχρεωμζνοσ να κάνει ςτον Ζλγιν μια νφξθ περί των πραγματικϊν του
απόψεων και να τον προειδοποιιςει ότι είχε τθν πρόκεςθ να δθμοςιεφςει μια
επίκεςθ εναντίον του. Αρχικά, ο Ζλγιν δεν πίςτεψε ότι κα υποςτεί μια τζτοια
επίκεςθ, όμωσ, όπωσ αποδείχτθκε εκ των υςτζρων, θ κρίςθ του αυτι ιταν
πολφ λακεμζνθ.
Επιςτρζφοντασ ο Byron ςτθν Αγγλία το 1811 ξανάρχιςε τθν ταραχϊδθ ηωι
του, ποιθτικι δόξα και ςκάνδαλα. Θ καλι κοινωνία, αφοφ τον ανζβαςε ςτα
μεςοφρανα, ςτθ ςυνζχεια αποκιρυξε με οργι το είδωλό τθσ.
Ο Byron εγκατζλειψε οριςτικά τθν Αγγλία. Ρεριπλανικθκε ςτθν Ευρϊπθ,
ϊςπου κατζφυγε ςτθν επαναςτατθμζνθ Ελλάδα, τθν Ελλάδα των νεανικϊν του
οραματιςμϊν, όπου και πζκανε ςτο Μεςολόγγι, ςτισ 19 Απριλίου του 1824,
προςφζροντασ μεγάλθ βοικεια ςτουσ Ζλλθνεσ που αγωνίηονταν για τθν
ελευκερία και ανεξαρτθςία τουσ.
Αναφορά για το πρϊτο ταξίδι του ςτθν Ελλάδα ζγινε πιο πάνω, όταν
αναφερόμαςταν ςτο ςυνοδοιπόρο και φίλο του Hobhouse.
***
Λογοτεχνικόσ εκτελεςτισ των ζργων του Λόρδου Βφρωνα ζγινε ο Λρλανδόσ
ποιθτισ, τραγουδιςτισ, τραγουδοποιόσ και διαςκεδαςτισ Thomas Moore. Ο
Moore επικρίκθκε πολφ αργότερα, γιατί πείςτθκε να καταςτρζψει τα
απομνθμονεφματα του Βφρωνα κατ’ εντολι τθσ οικογζνειασ Βφρωνα, λόγω του
τρομερά ειλικρινοφσ περιεχομζνου τουσ. Ωςτόςο, δθμοςίευςε επιςτολζσ του
Λόρδου ποιθτι, με παρατθριςεισ τθσ ηωισ του, το 1830.
Ο Moore είχε και αυτόσ περιπετειϊδθ ηωι που κατζλθξε ςε τραγωδία.
Ταξίδεψε και αυτόσ πολφ. Από τισ Βερμοφδεσ, όπου εργαηόταν, πζραςε ςτον
Καναδά και τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ. Επζςτρεψε ςτθν Αγγλία, αλλά λόγω τθσ
άςτατθσ ηωισ του αναγκάςκθκε να εγκαταλείψει τθ Βρετανία και να
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εγκαταςτακεί ςτο Ραρίςι μζχρι το 1822.
Τελικϊσ, εγκαταςτάκθκε οριςτικά ςτο Sloperton Cottage, ςτο Bromham του
Wiltshire και ζγινε ζνασ επιτυχθμζνοσ μυκιςτοριογράφοσ και βιογράφοσ,
κακϊσ και ζνασ επιτυχθμζνοσ ποιθτισ. Ζλαβε μάλιςτα κρατικι ςφνταξθ, αλλά θ
προςωπικι του ηωι κατζλθξε ςε τραγωδία, λόγω του κανάτου και των πζντε
παιδιϊν του, κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του. Ρζκανε ςτισ 25 Φεβρουαρίου του
1852 ςε θλικία 72 ετϊν.
χόλια
Αν κζλει κανείσ να καταλάβει, κάπωσ, τα ςυναιςκιματα του λόρδου Byron,
όταν ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ και ατζνιςε τον Ραρναςςό, δεν ζχει παρά να
διαβάςει με προςοχι το ποιθτικό απόςπαςμα από το μεγάλο του ποίθμα:
“Σςάιλντ Χάρολντ” (τροφζσ Ωδισ ex, exi, exii), που ευτυχϊσ για τουσ
αναγνϊςτεσ μασ, παρακζτει πιο κάτω ο περιθγθτισ Joliffe, αναφερόμενοσ ςτο
ταξίδι του ςτουσ Δελφοφσ (βλζπε ςελίδα 424).
Τα ςχετικά με τουσ Δελφοφσ και τον Ραρναςςό πικανόν να αναφζρονται
ςτθν επιςτολι του Βyron (με αρικμό 40) προσ τθν μθτζρα του, τθν οποία
προςφωνεί “προςφιλισ μου μθτζρα”.
Θ ςχζςθ του μεγάλου φιλζλλθνα ποιθτι με τθ μθτζρα του Κάκριν ιταν
περίπλοκθ. Από τθ μια κατανοοφςε τισ ταλαιπωρίεσ τθσ λόγω του
προβλθματικοφ γάμου τθσ, από τθν άλλθ είχε τραυματικζσ εμπειρίεσ από
ςυμπεριφορζσ τθσ, που δεν ςυμβιβάηονταν με τθ μθτρικι θρεμία και
τρυφερότθτα. H Κάκριν δεν είχε κακό χαρακτιρα, αλλά οι δυςκολίεσ τισ ηωισ
τθν ζκαναν υςτερικι. Αγαποφςε το γιό τθσ και τον φρόντιηε πολφ, αλλά τον
αγαποφςε με ζνα τρόπο τυραννικό. Ο Byron ζκλεινε πάντα τισ επιςτολζσ του
προσ αυτιν με το: “Θα παραμείνω πάντα ο αφοςιωμζνοσ γιοσ ςου”.
Τισ επιςτολζσ του με αρικμό 42 και 53 τισ απευκφνει ςτο φίλο και
αντιπρόςωπό του Henry Drury, κλαςικό φιλόλογο, όπου του αναφζρει:
α) Τισ εντυπϊςεισ του από το τοπίο τθσ Λλλυρίασ (Αλβανίασ) και Θπείρου,
κακϊσ και τθσ Ελλάδασ, κάνοντασ τισ ςχετικζσ ςυγκρίςεισ.
β) Το κατόρκωμά του να διαπλεφςει κολυμπϊντασ τθ καλάςςια απόςταςθ
από τθ Σθςτό ςτθν Άβυδο (ωσ γνωςτόν ιταν δεινόσ κολυμβθτισ).
γ) Τθν κλοπι του βιβλίου Γεωγραφίασ από τον επίςκοπο του Χριςςοφ!
Ρρόκειται, ίςωσ, για τθν “Επιτομι Γεωγραφίασ” του Μελζτιου,
Μθτροπολίτθ Ακθνϊν, που είχε εκδοκεί ςτθ Βενετία το 1728 ι για κάποιον
από τουσ τζςςερισ τόμουσ του ζργου: “Μελετίου Γεωγραφία Παλαιά και Νζα”
του ίδιου ςυγγραφζα, που είχε επίςθσ εκδοκεί ςτθ Βενετία το 1807. Το
ενδιαφζρον είναι ότι ςτοχοποιεί και τουσ Ραρναςςιϊτεσ, γενικά, ωσ κλζφτεσ,
αλλά... “ζνοχοσ ζνοχον ου ποιεί”.
Ο Μοοre φαίνεται ότι ζχει “πετςοκόψει ” αρκετά ςθμεία από τισ εν λόγω
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επιςτολζσ και δίνει ο ίδιοσ όςεσ πλθροφορίεσ κρίνει κατάλλθλεσ από τθν
αφιγθςθ του Byron. Ο αναφερόμενοσ Rogers ςτθν επιςτολι του Byron προσ το
Μoore, πρζπει να ιταν ο φθμιςμζνοσ Άγγλοσ ποιθτισ Samuel Rogers, του
οποίου όμωσ θ ποιθτικι αξία υποτιμικθκε μετά τθν εμφάνιςθ των μεγάλων
Άγγλων ρομαντικϊν ποιθτϊν: Wordsworth, Coleridge και Byron.
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Letters and Journals of Lord Byron”,
Thomas Moore, London 1830.
ΕΠΙΣΟΛΕ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΤ ΣΟΤ ΛΟΡΔΟΤ ΒΤΡΩΝΑ
ΜΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΖΩΗ ΣΟΤ
*...+Σε ζνα ποίθμα, γραμμζνο περίπου ζνα ι δυο χρόνια πριν το κάνατό
του, ο ποιθτισ αποτυπϊνει όλθ του τθν ευχαρίςτθςθ από το ορεινό τοπίο και
τισ εντυπϊςεισ του κατά τθν παραμονι του ςτα ορεινά, και μάλιςτα αποδίδει
τθν ευχαρίςτθςθ, που βίωςε ατενίηοντασ τθν Μδθ και τον Ραρναςςό, όχι τόςο
ςε κλαςικζσ αναμνιςεισ, αλλά κυρίωσ ςε τρυφεροφσ και βακιοφσ ςυνειρμοφσ,
μζςω των οποίων επανιλκε ςε μνιμεσ από τθν παιδικι του θλικία και το
ποίθμά του Lachnagar.
“Αυτόσ που πρωτοαντάμωςε
το καυμάςιο γαλάηιο των Highlands τθσ ορεινισ κωτίασ
Θα αγαπά κάκε κορφι με παρόμοια απόχρωςθ
Θα χαιρετίηει ςε κάκε γκρεμό το οικείο πρόςωπο ενόσ φίλου
Και κα κλείνει το βουνό ςτθν αγκαλιά του μυαλοφ του.
Επί μακρόν ζχω περιπλανθκεί ςε ξζνα εδάφθ
Ζχω λατρζψει τισ Άλπεισ και ζχω αγαπιςει τα Απζννινα,
Ζχω τιμιςει τον Παρναςςό και ζχω ατενίςει τθν απόκρθμνθ
Κδθ του Δία και τον Όλυμπο να ςτεφανϊνουν τθν άβυςςο:
Αλλά δεν ιταν οφτε όλθ θ ςυςςωρευμζνθ γνϊςθ όλων των εποχϊν,
οφτε όλθ θ φφςθ που με κράτθςε ςτθ ςυναρπαςτικι τουσ ςκλαβιά.
Ήταν θ παιδικι ζκςταςθ, που ηει ακόμα μζςα ςτο αγόρι,
Και το (βουνό) Lachnagar με τθν Κδθ απζναντι από τθν Σροία
Ανάμικτεσ Κζλτικεσ αναμνιςεισ με το Φρυγικό βουνό,
Και οι λίμνεσ των Highlands με τισ διαυγείσ πθγζσ τθσ Καςταλίασ.»
[...]
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ΕΠΙΣΟΛΗ 40
ΣΗΝ ΚΤΡΙΑ BYRON
Πρέβεζα, 12 Νοεμβρίου, 1809.
ΠΡΟΦΙΛΗ ΜΟΤ ΜΗΣΕΡΑ,
Βρίςκομαι εδϊ και αρκετό καιρό τϊρα ςτθν Σουρκία: *...+».
Ζχοντασ διαςχίςει τθν Ακαρνανία, οι ταξιδιϊτεσ πζραςαν προσ τθν Αιτωλικι
πλευρά του Αχελϊου, και τθν 21θ του Νοζμβρθ ζφταςαν ςτο Μεςολόγγι.
Στο Μεςολόγγι ο Λ. Βφρων ζδιωξε όλθ τθ ςυνοδεία του από Αλβανοφσ,
εκτόσ από ζναν που ονομαηόταν Ντερβίσ, τον οποίο πιρε ςτθ δοφλεψι του,
και ο οποίοσ, μαηί με το Βαςίλθ, το ςυνοδό που του παραχωρικθκε από τον
Αλι Ραςά, ςυνζχιςε μαηί του για όλο το υπόλοιπο τθσ παραμονισ του ςτθν
Ανατολι.
Μετά από διαμονι ςτθν Ράτρα για περίπου ζνα δεκαπενκιμερο,
κατευκφνκθκε ςτθ ςυνζχεια προσ τθ Βοςτίτςα (Αίγιο), και φτάνοντασ ςτθν
πόλθ αυτό που πρωτοαντίκριςε ιταν θ χιονιςμζνθ κορυφι του Ραρναςςοφ,
που δζςποηε ςτθν απζναντι πλευρά του Κόλπου, και, δυο μζρεσ μετά, ανάμεςα
ςτθν ιερι κοιλάδα των Δελφϊν, ζγραψε τισ ςτροφζσ που εμπνεφςτθκε από
αυτιν2.
Ιταν τότε, που ταξιδεφοντασ κατά μικοσ τθσ πλαγιάσ του Ραρναςςοφ, είδε
ζνα αςυνικιςτα μεγάλο ςμινοσ αετϊν ςτον αζρα - ζνα φαινόμενο, που
φαίνεται ότι επθρζαςε τθ φανταςία του με ζνα είδοσ ποιθτικισ
δειςιδαιμονίασ, κακϊσ επανζρχεται ςτο περιςτατικό ξανά και ξανά, ςτα
θμερολόγιά του.
Ζτςι, «πθγαίνοντασ προσ τθν πθγι των Δελφϊν (Καςτρί) ςτα 1809, είδα ζνα
ςμινοσ από δϊδεκα αετοφσ (Ο Θοbhouse λζει ότι ιςαν όρνια-τουλάχιςτον ςε
ςυηιτθςθ), και κατάλαβα τον οιωνό. Σθν προθγοφμενθ μζρα, είχα ςυνκζςει
τουσ ςτίχουσ για τον Παρναςςό (εμπεριζχονται ςτο ποίθμα - το προςκφνθμα
του Child Harold) και, παρατθρϊντασ τα πουλιά, είχα τθν ελπίδα ότι ο
Απόλλωνασ είχε αποδεχτεί τον φόρο τιμισ μου. Ζχω τουλάχιςτον το όνομα και
τθ φιμθ (τθ φιμθ και το κλζοσ) ενόσ ποιθτι κατά τθ διάρκεια του ποιθτικοφ
μζρουσ τθσ ηωισ (από τα είκοςι ςτα τριάντα), - τϊρα εάν (αυτό) κα διαρκζςει
είναι άλλο κζμα».
Ο Λόρδοσ Βφρων μάλιςτα αναφζρει, ςχετικά με τθ διαδρομι (του) από τθν
2

‘‘Ω, Παρναςςζ εςφ! Που τϊρα ςε αγναντεφω,
Όχι με τον οίςτρο μιασ ονειροπόλασ ματιάσ,
Οφτε μζςα ςτο κρυλικό τοπίο μιασ μπαλάντασ,
Αλλά να υψϊνεςαι χιονοςκεπισ ςτον ουρανό ςου,
Μζςα από τθν άγρια λαμπρότθτα του μεγαλείου των βουνϊν.”
Σςάιλντ Χάρολντ, τραγοφδι Ι
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Ράτρα, οριςμζνα ευτράπελα αναφορικά με τισ ακλθτικζσ του επιδόςεισ, οι
οποίεσ κα μποροφςαν από όλουσ - εκτόσ από τουσ ακλθτζσ - να κεωρθκοφν
αξιζπαινεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςωματικι του διάπλαςθ.
«Σο τελευταίο πουλί που πυροβόλθςα, ιταν ζνα αετόπουλο πάνω ςτο
αντζρειςμα του Κόλπου τθσ Ναυπάκτου, κοντά ςτθ Βοςτίτςα. Απλϊσ
τραυματίςτθκε και προςπάκθςα να το ςϊςω, - τα μάτια του ιταν πολφ
λαμπερά. Αλλά μαράηωςε, και ψόφθςε λίγεσ μζρεσ αργότερα και από τότε
οφτε προςπάκθςα και οφτε πρόκειται ποτζ να ξαναεπιχειριςω το κάνατο ενόσ
άλλου πουλιοφ».
Για ζνα περιθγθτι τθσ Ελλάδασ, λίγα πράγματα είναι πιο αξιοπρόςεκτα από
το παράδοξο ότι τόςο μικρζσ ςε ζκταςθ περιοχζσ είναι τόςο διάςθμεσ.
«Κάποιοσ κα μποροφςε πολφ εφκολα» λζει ο κ. Hobhouse «με ζνα μζτριο
ρυκμό να κάνει τθ διαδρομι Λιβαδειά - Θιβα και πάλι πίςω μζςα ςε μια
θμζρα (μεταξφ πρωινοφ και δείπνου), και όςον αφορά ςτο γφρο τθσ Βοιωτίασ,
χωρίσ αποςκευζσ, αυτόσ ςίγουρα γίνεται μζςα ςε δφο θμζρεσ».
Ζχοντασ επιςκεφτεί, μζςα ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα, τισ πθγζσ τθσ
Λικθσ και τθσ Μνθμοςφνθσ και τα ςτζκια του Λςμινιου Απόλλωνα ςτθ Κιβα, οι
ταξιδιϊτεσ κατευκφνκθκαν, τελικϊσ, προσ Ακινα, τθν πόλθ των ονείρων τουσ,
και ζχοντασ διαςχίςει τον Κικαιρϊνα ζφταςαν προ των πυλϊν, ςτισ παρυφζσ
των ερειπίων τθσ Φυλισ, το απόβραδο των Χριςτουγζννων του 1809. [...]
ΕΠΙΣΟΛΗ 42
ΣΟΝ ΚΤΡΙΟ HENRY DRURY
Φρεγάτα αλςζτ, 3 Μαΐου 1810
ΑΓΑΠΗΣΕ ΜΟΤ DRURY,
Όταν ζφυγα από τθν Αγγλία, ςχεδόν πριν από ζνα χρόνο, με παρακάλεςεσ
να ςου γράφω – αυτό λοιπόν κάνω. Πζραςα τθν Πορτογαλία, διζπλευςα νοτίωσ
τθσ Ιςπανίασ, επιςκζφτθκα τθ αρδθνία, τθ ικελία, τθ Μάλτα και από εκεί
πζραςα ςτθν Σουρκία, τθν οποία ακόμα περιδιαβαίνω.
τθν αρχι αποβιβάςτθκα ςτθν Αλβανία, τθν αρχαία Ήπειρο, όπου
προχωριςαμε μζχρι το βουνό Σόμαρο - τφχαμε εξαιρετικισ φιλοξενίασ από τον
Αλι Παςά - και, αφοφ ταξιδζψαμε δια μζςου Ιλλυρίασ, Χαονίασ κλπ.,
διαςχίςαμε τον Κόλπο του Άκτιου, με μια ςυνοδεία από πενιντα Αλβανοφσ, και
περάςαμε τον Αχελϊο ςτο δρόμο μασ διαμζςου Ακαρνανίασ και Αιτωλίασ.
Μείναμε για λίγο ςτο Μοριά, διαςχίςαμε τον Κόλπο τθσ Ναυπάκτου, και
αποβιβαςτικαμε ςτουσ πρόποδεσ του Παρναςςοφ - είδαμε όλα τα ερείπια των
Δελφϊν, και ςυνεχίςαμε προσ τθ Θιβα και τθν Ακινα, ςτθν οποία και
παραμείναμε (για) δζκα εβδομάδεσ […]
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Αταξίεσ, και …του Byron, πάνω ςε κίονα του Γυμναςίου,
από το μαρτυριάρθ C. W. Eliot.

Σθν Ελλάδα, και τθν αρχαία και τθ ςφγχρονθ, τθ γνωρίηεισ πολφ καλά για να
χρειάηεςαι περιγραφι. τθν Αλβανία, πράγματι, ζχω δει περιςςότερα από
οποιονδιποτε Άγγλο (εκτόσ από κάποιον κ. Leake), γιατί είναι μια χϊρα που
ςπάνια τθν επιςκζπτονται, λόγω του πρωτόγονου χαρακτιρα των ντόπιων, αν
και ζχει περιςςότερεσ φυςικζσ ομορφιζσ απ’ ό,τι οι κλαςικζσ περιοχζσ τθσ
Ελλάδασ, που ωςτόςο, είναι ακόμα εξαιρετικά όμορφεσ, ιδιαιτζρωσ οι Δελφοί
και ο λόφοσ του Κολωνοφ ςτθν Αττικι.
Κι όμωσ, ακόμα κι αυτζσ δε ςυγκρίνονται με τισ περιοχζσ τθσ Ιλλυρίασ και
τθσ Ηπείρου, όπου άγνωςτεσ περιοχζσ, και ποτάμια, που δεν ζχουν ακόμα
χαρτογραφθκεί, μπορεί, κάποτε, όταν γίνουν πιο γνωςτά να κεωρθκοφν
δικαίωσ ωσ ανϊτερα κζματα προσ περιγραφι, ςε ςφγκριςθ με τα άνυδρα
αυλάκια του Ιλιςςοφ και τα ζλθ τθσ Βοιωτίασ.
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ΕΠΙΣΟΛΗ 53
ΣΟΝ ΚΤΡΙΟ HENRY DRURY
Φρεγάτα Volage, ανοικτά του νηςιοφ Ushant3, 17 Ιουλίου 1811
ΑΓΑΠΗΣΕ ΜΟΤ DRURY,
Μετά από απουςία δυο ετϊν *…+ ςου ζγραψα από τισ (Κυανζσ)
υμπλθγάδεσ Πζτρεσ για να ςου πω ότι κολφμπθςα από τθ θςτό ςτθν Άβυδο ζλαβεσ το γράμμα μου[..]. Hodgson, υποκζτω ότι είναι μεγάλθ απουςία μζχρι
τϊρα. Και τι δε κα ζδινε για να με δει κάποιοσ, να κλζβω, ςαν γνιςιοσ
Παρναςςιϊτθσ, ζνα βιβλίο Γεωγραφίασ από το Δεςπότθ του Χριςςοφ, αν και
αυτό μπορϊ να το ονομάςω απλϊσ λογοκλοπι, γιατί ςυνζβθ κατά τθ διάρκεια
μιασ βόλτασ μιασ ϊρασ από τουσ Δελφοφσ».
Μια ι δφο μζρεσ μετά, ο λόρδοσ Byron μου ζςτειλε το παρακάτω.
ΑΓΑΠΗΣΕ ΜΟΤ MOORE,
Μολονότι του Roger δεν πρζπει να δεισ το εςϊκλειςτο, ζςτειλα προσ δικι
ςου προςεκτικι μελζτθ[…] Σθν ίδια μζρα ζλαβα απ’ αυτόν τα παρακάτω
επιπρόςκετα αποςπάςματα. Οι ςτίχοι με πλάγια γραφι προζρχονται από τον
φμνο, που προκάλεςε τα κωμικά ςχόλιά του*…+
2
“τη ςυνέχεια να φτιαχτεί το ςτέμμα του Απόλλωνα”
«Ζνα ςτζμμα! τφλιξζ το όπωσ επικυμείσ
Σο ςτεφάνι ςου πρζπει να είναι ακίνθτο ωσ ςκοφφοσ γελωτοποιοφ.
Όταν κα επιςκεφτείσ ξανά τθν πόλθ των Δελφϊν,
Ρϊτα τουσ ςυνενοικιαςτζσ ςου,
Θα ςου πουν ότι ο Φοίβοσ ζδωςε το ςτζμμα του,
(κάποια) χρόνια πριν τθ γζννθςι ςου, ςτον Ρότηερ.»

3

Μικρό νθςί κοντά ςτθ Βρζςτθ - Γαλλία - ςτενά τθσ Βρετανίασ.
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