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24. JOHN GALT 
 

 

 
Βιογραφικά ςτοιχεία  

O Σκωτςζηοσ John Galt ιταν ςυγγραφζασ, manager επιχειριςεων και 
πολιτικόσ - κοινωνικόσ ςχολιαςτισ. Επειδι ιταν ο πρϊτοσ ςυγγραφζασ που 
χειρίςτθκε κζματα τθσ Βιομθχανικισ Επανάςταςθσ, κεωρείται ο πρϊτοσ 
Αγγλόφωνοσ πολιτικόσ ςυγγραφζασ.  

Γεννικθκε ςτισ 2 Μαΐου του 1779 ςτο Irvine του Ayshire. Ιταν γιοσ 
καπετάνιου του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ. Ριγε ςτο 
Λονδίνο, το 1804, αναηθτϊντασ καλφτερθ τφχθ. 

Το 1809 άρχιςε νομικζσ ςπουδζσ ςτο Lincoln's Inn. Κατά τθ διάρκεια του 
ταξιδιοφ του ςτθν Ευρϊπθ ςυνάντθςε και ζγινε φίλοσ του Λόρδου Βφρωνα. 
Κατά τθν επιςτροφι του ςτο Λονδίνο ζγραψε ζνα απολογιςμό του ταξιδιοφ 
του, που είχε μζτρια επιτυχία. Δεκαετίεσ αργότερα τφπωςε τθν πρϊτθ πλιρθ 
βιογραφία του Λόρδου Βφρωνα. 

Το 1810, που βριςκόταν ςτθν Ακινα για μια επιχειρθματικι υπόκεςθ, 
βίωςε τον ανταγωνιςμό Φωβζλ - Λουηιζρι ςχετικά με τθν τφχθ των υπόλοιπων 
μαρμάρων του Ραρκενϊνα, τα οποία  είχαν ςυςκευαςτεί και περίμεναν τθ 
φυγάδευςθ. Μάλιςτα, βριςκόταν ςε δίλθμμα μεταξφ τθσ επικυμίασ να 
ςυνταυτιςτεί με το γενικότερο εχκρικό κλίμα κατά του Ζλγιν και τθσ 
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περθφάνιασ για το δικό του ρόλο ςτθν απόκτθςθ των μαρμάρων, για 
λογαριαςμό τθσ χϊρασ του.  

Πταν αυτόσ κατάλαβε ότι ο Ζλγιν βριςκόταν κάτω από μεγάλθ οικονομικι 
πίεςθ, και γνωρίηοντασ ότι οι τραπεηίτεσ  τθσ Μάλτασ πικανόν να αρνοφνταν να 
πλθρϊςουν τουσ λογαριαςμοφσ τοφ Λουηιζρι ςτθν Ακινα, όταν το υδραίικο 
πλοίο κα ζφτανε εκεί φορτωμζνο με τα υπόλοιπα αρπαγμζνα μάρμαρα του 
Ραρκενϊνα, ζγραψε ο ίδιοσ ςτο δικό του τραπεηίτθ, δίνοντάσ του εντολι να 
αγοράςει για λογαριαςμό του τα μάρμαρα, αν παρουςιαηόταν ευκαιρία. 

Ο ίδιοσ ο Galt, αργότερα, παραδζχτθκε: “Υπιρχε επί του προκειμζνου μια 
ευκαιρία, τα εξοχότερα δείγματα τζχνθσ  του κόςμου να γίνουν δικά μου, και θ 
πικανότθτα πϊλθςισ των ςτο Λονδίνο κα μποροφςε να αποφζρει ολόκλθρθ 
περιουςία”. Κατά τφχθ, όμωσ, όταν το πλοίο με τα μάρμαρα ζφταςε ςτθ 
Μάλτα, οι τραπεηίτεσ του Ζλγιν πλιρωςαν, και τα μάρμαρα παρζμειναν ςτθν 
κατοχι του. Ζτςι, το ποια κα μποροφςε να ιταν θ τφχθ ‘‘των μαρμάρων του 
Galt’’  είναι κζμα κακαρισ εικαςίασ.     

Το 1813 προςπάκθςε να ιδρφςει μια Εμπορικι Εταιρεία ςτο Γιβραλτάρ για 
αντιμετϊπιςθ του εμπάργκο που είχε επιβλθκεί από το Μζγα Ναπολζοντα ςτο 
Βρετανικό εμπόριο. Το 1815 ζγινε Γραμματζασ του Royal Caledonial Asylum 
ςτο Λονδίνο. Αυτόσ παρείχε ςυμβουλζσ ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ.  

Το 1824 διορίςτθκε Γραμματζασ ςτθ Canada Company μια Ναυτιλιακι 
Εταιρεία που ιδρφκθκε με ςκοπό τθν αποίκθςθ του Βόρειου Καναδά. 
Αποςφρκθκε ςτο Greenock τθσ Σκωτίασ και τφπωςε τθ δίτομθ αυτοβιογραφία 
του το 1835. Ρζκανε ςτισ 11 Απριλίου του 1839.  

 
χόλια 

Το κείμενο του John Galt είναι ςφντομο. Κυρίωσ εςτιάηει ςτθν Καςταλία 
πθγι, ο ίδιοσ δεν ζχει υπόβακρο ιςτορικϊν γνϊςεων, ζτςι δεν αςχολείται με 
τθν αρχαία ιςτορία των Δελφϊν. Τον ενκουςίαςε ςίγουρα το γφρω Δελφικό 
τοπίο κακϊσ και το γενικότερο τοπίο τθσ Ραρναςςίασ Νάπθσ. Ζτςι παραδζχεται 
τθν ορκότθτα των αρχαίων Ελλινων να κεωριςουν τθν περιοχι του 
Ραρναςςοφ ωσ τθν περιοχι των Μουςϊν. 

Ραρότι είναι ςφντομο το εν λόγω οδοιπορικό του, δίνει και κάποιεσ 
ιδιαίτερεσ πινελιζσ που ςχετίηονταν με ανκρϊπουσ τθσ περιοχισ. Συγκεκριμζνα 
μιλάει για το Δελφιϊτθ καλακοποιό που μάηευε λυγαριζσ κοντά ςτθν Καςταλία 
για τθν εργαςία του, μιλάει για ζνα τςοπανόπουλο ςτθν περιοχι τθσ Αράχοβασ 
που ζπαιηε τθ φλογζρα του, και αυτό το κεϊρθςε ςαν ζνα υπόλειμμα επιρροισ 
του Απόλλωνα και των Μουςϊν ςτθν περιοχι. 

Τζλοσ, μιλάει και για ζνα πλικοσ ηθτιάνων από τθν Αράχοβα που τον πιραν 
κατά πόδασ, προκειμζνου να εξαςφαλίςουν κάποια ςυνδρομι του. Φαίνεται 
τον κεϊρθςαν ιδιαίτερα πλοφςιο ταξιδιϊτθ. Ράντωσ, είναι ο μοναδικόσ 
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περιθγθτισ που μιλάει ανοιχτά για ηθτιανιά ςτθν περιοχι του Ραρναςςοφ, τθν 
οποία μάλιςτα αναφζρει και ωσ ςφνθκεσ τότε φαινόμενο.  
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

“Voyages and travels, in the years 1809, 1810 and 1811”, John Galt, 
London 1812. 

 
ΠΑΡΝΑΟ 

 

Αναχωριςαμε από τθ Λιβαδειά μετά το πρωινό. και, κατά το 
απογευματάκι, φτάςαμε ςτο Καςτρί, τουσ αρχαίουσ Δελφοφσ. Κατά τθ μιςι 
διαδρομι περίπου διαςχίςαμε μια κοιλάδα, ακαλλιζργθτθ, ςαγθνευτικι, και 
μεγαλειϊδθ, μζχρι που φτάςαμε ςτθν Αράχοβα, και ςτα εφφορα περίχωρα 
από βαμβακοχϊραφα και αμπελϊνεσ.  

Από τθν Αράχοβα ζωσ το Καςτρί, ο δρόμοσ με τα ανεβοκατεβάςματα 
προςφζρει, ςε κάκε ςτροφι, τθν εξαιρετικότερθ κζα, που κα μποροφςε να 
φανταςτεί κάποιοσ για άγριο τοπίο. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εντφπωςθ, που 
προκαλεί το ανάγλυφο τθσ φφςθσ εδϊ, δεν μποροφςαμε παρά να 
παραδεχτοφμε τθν ορκότθτα των αρχαίων ςτο να κεωριςουν τον Ραρναςςό 
ωσ αποκλειςτικι περιοχι των Μουςϊν. 

Τα ερείπια των Δελφϊν αποτελοφνται από ακρωτθριαςμζνεσ επιγραφζσ, 
εκτεταμζνα πλατφςματα και μερικά κραφςματα κιόνων. Χωρίσ αρχαιολόγουσ 
δεν είναι πλζον δυνατόν να ανακαλφψεισ τθ κζςθ του μεγαλόπρεπου Ναοφ 
του Απόλλωνα. Κα πρζπει να ιταν ςτθ κζςθ που ςιμερα υπάρχει ζνα μικρό 
Μοναςτιρι, ςτο μζςο ενόσ ελαιϊνα.  

Σ’ αυτι τθν περιοχι είναι οι πλζον πολυάρικμεσ κόγχεσ ςτουσ βράχουσ για 
ανακθματικζσ προςφορζσ. Αποτελοφςε γενικι ςυνικεια άλλωςτε, μετά τθν 
εγκακίδρυςθ του Χριςτιανιςμοφ, τα αρχαία κακαγιαςμζνα αφιερϊματα να 
ιδιοποιοφνται προσ όφελοσ τθσ νζασ κρθςκείασ. 

Θ Καςταλία πθγι ακόμα ρζει. και απολαφςαμε μια γουλιά, αλλά χωρίσ 
κανζνα ορατό ςθμάδι ζμπνευςθσ. Μια τετράγωνθ λεκάνθ, ςκαμμζνθ ςτο 
βράχο από όπου πθγάηει θ πθγι, ςυνεχίηει να είναι ςχεδόν άκικτθ. Δφο 
αγριοςυκιζσ επικρζμονται πάνω από τθν πθγι, και μία (χλωρι) κουρτίνα 
κιςςοφ πζφτει πάνω από μια κόγχθ και μιςοκρφβει ζνα μικρό παρεκκλιςι, 
χτιςμζνο ςε μια κοιλότθτα του βράχου. Κακϊσ ςτεκόμαςταν εκεί κοντά, 
ηφγωςε μία κατςίκα και κορφολόγθςε τθ χλόθ που φφτρωνε ςτθ βάςθ των 
δζντρων. Λζγεται ότι οι δυνάμεισ τθσ πθγισ ανακαλφφκθκαν από κατςίκεσ. 
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Ιρκε επίςθσ και ζνασ καλακοποιόσ για να κόψει ζνα δεμάτι από λυγαριζσ, που 
βρζχονταν ςτθ λεκάνθ, και ςταυροκοπικθκε ςτο παρεκκλιςι ι ςε κάτι που 
ιταν εντόσ του ναΐςκου. 

Σε ζνα χάςμα πάνω από τθν πθγι, παραμζνουν τα ίχνθ των ςκαλοπατιϊν, 
από όπου οι ιερείσ εκτελοφςαν τισ παντομίμεσ τουσ, για να τρομοκρατιςουν 
τον προςκυνθτι κακϊσ γονάτιηε για να πιει (νερό) ςτθν πθγι. 

Το τοπίο γφρω από το Καςτρί είναι εντυπωςιακό και μεγαλειϊδεσ. Το χωριό 
περιτριγυρίηεται από επιβλθτικοφσ φαιοφσ κατακόρυφουσ γκρεμοφσ, πζρα 
μακριά, χαμθλά ςτο βάκοσ μια ερθμικι κοιλάδα διακρίνεται, κατάφυτθ και 
αγροτικι, και θ κζα προσ τα δυτικά, διαφοροποιθμζνθ λόγω του κόλπου των 
Σαλϊνων, ςυμπεριλαμβάνει μια εκτενι μακρινι οροςειρά του Μοριά. 

 
ΣΟΤΡΚΟΧΩΡΙ 

 
Αναχωριςαμε από το Καςτρί για το χωριό με το όνομα Τουρκοχϊρι, που 

βρίςκεται κοντά ςτθ κζςθ τθσ αρχαίασ Ελάτειασ, αφοφ παραιτθκικαμε από 
μια αρχικι πρόκεςθ να επιςκεφτοφμε τα Σάλωνα και να επιςτρζψουμε από τθ 
δυτικι πλευρά του βουνοφ.  

Φεφγοντασ από τθν Αράχοβα, ανταμϊςαμε ζνα τςοπανόπουλο με φλογζρα, 

το μόνο ςθμάδι επιρροισ του Απόλλωνα και των Μουςϊν που ςυναντιςαμε. 

και ζνα πλικοσ ηθτιάνων μασ ακολουκοφςε κατά πόδασ. αλλά ςτον Ραρναςςό 
ζνα τζτοιο κζαμα δεν αποτελεί ζκπλθξθ. 

Ζχοντασ το βουνό ςτα αριςτερά μασ, και ανεβαίνοντασ ςταδιακά ζνα 
ανθφορικό ζδαφοσ κάτω από το Μοναςτιρι τθσ Λερουςαλιμ, που ζχει κζα 
προσ τα ανατολικά, μιασ εκτεταμζνθσ ζκταςθσ τθσ υπαίκρου, ςταματιςαμε 
(τθν πορεία μασ) για να ποτίςουμε τα άλογά μασ ςε μια μικρι λιμνοφλα, που 
είχε ςχθματιςτεί από τθ ςυχνι χριςθ που ζκαναν βοοειδι και ταξιδιϊτεσ ςτθν 
πθγι. [...] 

 

 
Δελφοί  - Τριόβολοσ  ( Βϋ όψθ). 
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25. Ο. Μ. BARON DE STACKELBERG 
 

 
  
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Otto Magnus Von Stackelberg γεννικθκε ςτισ 25 Λουλίου του 1786, ςτο 
Ταλίν τθσ Εςκονίασ και πζκανε ςτισ 27 Μαρτίου του 1837 ςτθν Αγία 
Ρετροφπολθ. Υπιρξε κλαςικιςτισ, αρχαιολόγοσ, ιςτορικόσ τζχνθσ και 
καλλιτζχνθσ. Ο πατζρασ του, ςυνταγματάρχθσ ςτο ωςικό Αυτοκρατορικό 
Σϊμα, πζκανε ζξι (6) χρόνια μετά τθ γζννθςθ του γιου του, το 1792. Ο νεαρόσ 
Otto ζδειξε από νωρίσ προτίμθςθ για τθ μουςικι, ςε αντίκεςθ με τα αδζλφια 
του.  

Θ μθτζρα του αναγνϊριςε επίςθσ το ταλζντο του ςτα πρϊιμα ςχζδιά του.  
Αρχικά προοριηόταν για το διπλωματικό τομζα. Ξεκίνθςε ζτςι ςπουδζσ ςτο 
Ρανεπιςτιμιο Γκζντιγκεν το 1803. Μετά όμωσ από ζνα ταξίδι του ςτθν Λταλία, 
αποφάςιςε να αφιερϊςει τθ ηωι του ςτισ καλζσ τζχνεσ. Ζτςι πιγε ςτθ Δρζςδθ 
για να ςπουδάςει ηωγραφικι, αλλά τον επόμενο χρόνο ςυνζχιςε πάλι τισ 
διπλωματικζσ του ςπουδζσ ςτθ Μόςχα. Θ μθτζρα του όμωσ είχε 
ςυνειδθτοποιιςει ότι ο γιοσ τθσ δεν ιταν κατάλλθλοσ για τθ διπλωματικι 
υπθρεςία και από τότε ο Stackelberg αφοςιϊκθκε ςτθν τζχνθ και όλο και 
περιςςότερο προσ τθν αρχαιολογία. 

Το 1807 δθμιουργικθκε ςτθν Λταλία ζνα είδοσ πολυεκνικισ εταιρείασ, 
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“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, και 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 Stackelberg άφθςε θμερολόγιο των περιθγιςεϊν του ςτθν Ελλάδα. Τον 
Οκτϊβριο του 1813 και αφοφ γφριηε ςτθν Ακινα από τθν Κωνςταντινοφπολθ, 
φςτερα από περιιγθςθ ςτθ Μικρά Αςία, αιχμαλωτίςτθκε από πειρατζσ ςτον 
Ραγαςθτικό Κόλπο.  

Οι απαγωγείσ τον απογφμνωςαν, του κατζςτρεψαν τα ςχζδια και τα 
χειρόγραφα και αξίωςαν λφτρα για τθν απελευκζρωςι του. Ζςτειλαν γράμμα 
ςτουσ φίλουσ τοφ Stackelberg ςτθν Ακινα και απειλοφςαν ότι αν δεν 
καταβάλλονταν τα λφτρα ςφντομα, κα ζπαιρναν κομμάτια του αιχμαλϊτου. 
Τον άφθναν να κοιμάται ςτο φπαικρο, με αποτζλεςμα να αρρωςτιςει και 
επειδι δεν είχαν ποφ να τον κρφψουν, τον κουβαλοφςαν μαηί τουσ ςτισ 
διάφορεσ λθςτρικζσ επιδρομζσ.  

Τισ διαπραγματεφςεισ για τθν απελευκζρωςθ του αιχμαλϊτου ανζλαβε ο 
ςυμπατριϊτθσ του αρχαιολόγοσ βαρϊνοσ Haller. Αυτόσ ιλκε ςε επαφι με τουσ 
λθςτζσ και κατόρκωςε να τουσ πείςει ότι ο κρατοφμενοσ δεν ιταν πλοφςιοσ, 
αλλά υπθρζτθσ ενόσ φίλου του. Ζδειξε ψυχραιμία και αποφαςιςτικότθτα και 
ζτςι ο Stackelberg απελευκερϊκθκε. Στθ ςυνζχεια, ζμεινε ςτθν Ακινα ζωσ το 
1814. Αναφζρεται μάλιςτα ςτον κατάλογο τθσ Εταιρείασ των Φιλόμουςων τθσ 
Ακινασ. 

Το ζτοσ 1818 πρζπει να είχε τοποκετθκεί προϊςτάμενοσ ςτθ ρωςικι 
πρεςβεία ςτθ Νεάπολθ τθσ Λταλίασ. Θ ςυμπεριφορά του όμωσ προσ τουσ 
υφιςταμζνουσ του δεν ιταν θ αρμόηουςα. Χαρακτθριηόταν ωσ ςτενοκζφαλοσ 
γραφειοκράτθσ. Ευκφνεται λόγω κακισ του ςυμπεριφοράσ για τθ 
χειροτζρευςθ τθσ ψυχικισ υγείασ του μεγάλου ϊςου ποιθτι Μπατιοφςκωφ, 
που εκείνθ τθν εποχι τφχαινε να δουλεφει ωσ απλόσ υπάλλθλοσ ςτθν ίδια 
πρεςβεία, και οδθγικθκε ςε βακιά κατάκλιψθ.  

 
χόλια 

Ο Stackelberg ενκουςιάηεται μόλισ αντικρίηει το όλο ςκθνικό τθσ 
τοποκεςίασ του Λεροφ των Δελφϊν. Αναρωτιζται για το ποφ βρίςκονταν οι 
διάφορεσ ςθμαντικζσ τοποκεςίεσ του ιεροφ χϊρου. Ππωσ π.χ. ο ναόσ του 
Απόλλωνα, θ Λζςχθ, θ Καςςοτίδα πθγι, οι Ραλαίςτρεσ και το αρχαίο Γυμνάςιο. 

Ρεριγράφει τον όλο γφρω χϊρο με βάςθ κάποιο ςχζδιο (γκραβοφρα) ίςωσ 
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του Dodwell ι κάποιο δικό του, που τυχόν διαςϊκθκε από τθ μανία των 
απαγωγζων του. Ενκουςιάηεται από τθν Καςταλία πθγι. Μιλάει επίςθσ για το 
δάςοσ, που βριςκόταν εκεί κοντά και ιταν αφιερωμζνο ςτισ Μοφςεσ. Σ’ αυτό 
το δάςοσ δεν επιτρεπόταν να πλθςιάςει ξυλοκόποσ και να ακουςτεί τςεκουριά. 
Κακίηει όμωσ το φανατιςμό των χριςτιανϊν, που κατζςτρεψαν τα 
αριςτουργιματα τθσ αρχαιότθτασ και δίνει τθν πλθροφορία ότι μετά τθν 
κατεδάφιςθ του ναοφ του Απόλλωνα ο Μζγασ Κωνςταντίνοσ ζδωςε εντολι να 
κοπεί και το ιερό άλςοσ των Δελφϊν, και ζτςι δραπζτευςαν από εκεί οριςτικά 
οι Μοφςεσ.  

Στα χρόνια του περιθγθτι θ Φφςθ είχε κάνει τθ δουλειά τθσ και θ περιοχι 
αυτι ιταν με πλοφςια βλάςτθςθ. Εντφπωςθ κάνει το γεγονόσ ότι ο Stackelberg 
δεν κάνει καμία μνεία για τθν κατάςταςθ του χωριοφ Καςτρί και των κατοίκων 
του. Ζχεισ τθν αίςκθςθ ότι αυτόσ δεν ςυνάντθςε εκεί οφτε ζνα άνκρωπο. 
Εξάλλου, δεν τον ενδιζφερε θ Ελλάδα και οι Ζλλθνεσ τθσ εποχισ του, αλλά τα 
αριςτουργιματα τθσ αρχαιότθτασ, για να μπορζςει να επιδοκεί ςτο ζργο τθσ 
αρχαιοκαπθλίασ.  
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

“La Grece vues pittoresques et topographiques dessinees”, O.M. Baron 
De Stackelberg, Paris 1834. 

 
ΦΩΚΙΔΑ 

(ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΔΕΛΦΩΝ) 
 

Δεν κα μποροφςε κανείσ να φανταςτεί κάτι πιο μεγαλοπρεπζσ και πιο 
εντυπωςιακό απ’ αυτι τθ ςκθνι που παρουςιάηεται εδϊ ςτο βλζμμα. 
Αριςτερά διακρίνεται θ κζςθ τθσ πόλθσ των χρθςμϊν. Οι τοίχοι ςε επίπεδα, 
ςαν ταράτςεσ, όπου ιταν κτιςμζνα τα ςπίτια, που κατά ζνα μεγάλο αρικμό, 
παραμζνουν ακόμα, μοιάηουν να είναι οι κερκίδεσ ενόσ τεράςτιου κεάτρου. 
Αυτά δείχνουν οι ριγωτζσ γραμμζσ του εδάφουσ ςτο ςχζδιό μασ. Οι τάφοι 
λαξευμζνοι ςτο βράχο βρίςκονται αριςτερά, επάνω τουσ δεςπόηει μια 
εκκλθςία. Στθ ςυνζχεια, ανακαλφπτουμε τον Ρυκικό Λππόδρομο που βλζπεται 
πολφ κακαρά μζχρι και από το Καςτρί, μικρό χωριό κτιςμζνο πάνω από τα 
ερείπια των Δελφϊν.  

Ριο πάνω το ζδαφοσ παρουςιάηεται ςαν μικρό κζατρο. Ο λόφοσ του 
Καςτριοφ βρίςκεται κοντά ςτο χϊρο του ναοφ του Απόλλωνα, δίπλα ςε 
βράχουσ που ςχθμάτιηαν το ιερό τθσ Σίβυλλασ Θρωφίλθσ. Μιπωσ οι άνω τοίχοι 
είναι τα υπολείμματα τθσ Λζςχθσ, που αναφζρει ο Ραυςανίασ; Μιπωσ το 
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Καςτρί καλφπτει όλθ τθν περιφζρεια του ναοφ κακϊσ και τθν Καςςοτίδα πθγι, 
που από μόνθ τθσ αποδείχνει τθν τοποκεςία του ιεροφ κτθρίου; Στισ ταράτςεσ 
κάτω από το χωριό, βλζπουμε πολλά ερείπια από κτιρια, κακϊσ και εκείνα 
ενόσ Κόλου με επιγραφζσ που αναφζρουν τθν θμερομθνία τθσ ανζγερςισ 
τουσ.  

Θ διπλι κορυφι του Ραρναςςοφ, που λζγεται δικόρυφοσ λόγω τθσ μορφισ 
τθσ, ανεβαίνει πολφ ψθλά. Οι Φαιδριάδεσ Υάμπεια και Ναυπλία δείχνουν τισ 
φαλακρζσ και γραφικζσ κορυφζσ τουσ, χωριςμζνεσ από τον καταρράκτθ τθσ 
Καςταλίασ Ρθγισ, που ρζει πιο κάτω ανάμεςα ςτισ ελιζσ, ακολουκϊντασ τθν 
κατθφόρα του βουνοφ.  

Δεξιά απ’ αυτζσ τισ απόκρθμνεσ όχκεσ, αλλά πίςω από δζνδρα που τουσ 
κρφβουν, βρίςκονται μια εκκλθςία και ζνα Μοναςτιρι και κοντά τουσ αρχαία 
ερείπια. Μιπωσ ιταν οι Ραλαίςτρεσ και το Γυμναςτιριο; Εδϊ ιταν θ 
ανατολικι πφλθ των Δελφϊν από τθν οποία μπικε ο Ραυςανίασ ερχόμενοσ 
από τθ Δαυλίδα, και κοντά ςτθν οποία είχε δει τζςςερισ ναοφσ και ζνα 
γυμναςτιριο. 

Τα δωρικά υπολείμματα δίπλα ςτο Μοναςτιρι, κα μποροφςαν να 
προζρχονται από ζνα ναό και βλζπουμε επίςθσ εδϊ αρχαίουσ τοίχουσ. Λίγο 
πιο μακριά, κάτω από το Μοναςτιρι, βρίςκονται μεγάλα αποςπάςματα 
βράχων. Μπορεί να είναι εκείνα τα ίδια που κατρακυλοφςαν πάνω από το 
ςτρατό του Ξζρξθ. Κατά τον Ραυςανία και τον Λουςτίνο, ζνα παρόμοιο 
φαινόμενο ςυνζβθ με το ςτρατό του Βρζννου πάνω ςτον οποίο ζπεςαν 
κομμάτια βράχων, που εξόντωςαν το μεγαλφτερο μζροσ του.  

Ο δρόμοσ των Δελφϊν ςυνεχίηει ανατολικά, πάνω από το βράχο Ναυπλία. 
Ρολφ πιο κάτω είναι θ χαράδρα τθσ Κίρφεωσ, ςτο βάκοσ τθσ οποίασ ρζει ο 
Ρλειςτόσ. Στθν άκρθ τθσ χαράδρασ υψϊνεται ο βράχοσ που ςχθματίηει τθν 
Τρίοδο κοντά ςτο Σχίςμα. Και τα δυο είναι ορατά ςτο ςχζδιο.  

Δεξιά ςτο τελευταίο επίπεδο τθσ γκραβοφρασ διακρίνεται ψθλά επάνω ςτθν 
Κίρφι ζνα ευρφχωρο ςπιλαιο. Μςωσ να είναι το ςπιλαιο που αναφζρει ο 
Dodwell ωσ εκείνο του τζρατοσ με το όνομα Σφβαρισ ι Λάμια, που 
καταβρόχκιηε ανκρϊπουσ και κοπάδια και που διζπραξε τόςεσ καταςτροφζσ 
γφρω από τουσ Δελφοφσ, που οι κάτοικοι ιταν ζτοιμοι να εγκαταλείψουν τθν 
πόλθ, όταν ο Απόλλωνασ τουσ ζδειξε τον τρόπο να απαλλαγοφν από τθ 
μάςτιγα αυτι. 

 
Η ΚΑΣΑΛΙΑ ΠΗΓΗ 

 
Κάτω από τθ ςκιά ενόσ υπζροχου πλατανιοφ, ςτθν άκρθ του δρόμου, κοντά 

ςτουσ Δελφοφσ, λάμπει, προςτατευμζνθ από ζνα είδοσ κόγχθσ, θ πθγι από τθν 
οποία ζβγαινε το μεκυςτικό νερό τθσ Ρυκίασ. Δίπλα βρίςκεται μια χαμθλι 
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πζτρινθ γοφρνα προοριςμζνθ ςτο μάηεμα του νεροφ, όπου τα κοπάδια και τα 
ηϊα των ταξιδιωτϊν ξεδιψοφςαν. Στο βάκοσ του πίνακα, είναι το βακοφλωμα, 
ςτο οποίο ρζει το νερό. Κατεβαίνοντασ κάποια ςκαλοπάτια φτάνουμε κοντά 
ςτο ςιντριβάνι όπου θ Ρυκία λουηόταν. Κοντά βρίςκεται το παρεκκλιςι του 
Aγίου Λωάννθ του Βαπτιςτι. Μζςα ςτο βακοφλωμα υπάρχουν μια ςυκιά και 
άλλα υδρόβια φυτά. Θ πθγι που ςχθματίηει εκεί γραφικοφσ καταρράκτεσ, ρζει 
μπροςτά ςτθ βρφςθ και χφνεται μζςα ςτον Ρλειςτό. Ο βράχοσ που δεςπόηει 
πάνω απ' τθν πθγι είναι θ Υάμπεια. Ξζρουμε ότι από εκεί ζριχναν τουσ 
εγκλθματίεσ και τουσ ιερόςυλουσ και ότι μ’ αυτό τον τρόπο, ο ακϊοσ Αίςωποσ 
βρικε τον κάνατο, αλλά μετά από αυτό το βάρβαρο μαρτφριο μετζφεραν τον 
τόπο τζτοιων εκτελζςεων ςτο βράχο Ναυπλία. 

 
ΣΟ ΔΑΟ ΣΩΝ ΜΟΤΩΝ ΣΟΝ ΠΑΡΝΑΟ 

 
Οι Δελφοί και ο βράχοσ τουσ ιταν όπωσ το ξζρουμε, υπό τθν ειδικι 

προςταςία του Απόλλωνα. Οι Ζλλθνεσ όμωσ, που δεν χϊριηαν ποτζ τθ λατρεία 
του Απόλλωνα απ’ αυτι των Μουςϊν, είχαν αφιερϊςει ειδικά ςτισ εννζα 
αδερφζσ, μερικά μζρθ ςτον Ραρναςςό.  

Ζτςι, θ Καςταλία Ρθγι δεν χρθςίμευε μόνο για τθν λφτρωςθ των ιερζων και 
των πιςτϊν που ερχόντουςαν να ςυμβουλευτοφν τον χρθςμό, ιταν και ο 
αγαπθμζνοσ τόποσ διαμονισ των Μουςϊν, τουλάχιςτον κατά τουσ ποιθτζσ. 
Αυτζσ οι Κεότθτεσ είχαν και ςτθν κορυφι του βράχου, όχι μακριά από τον Ναό 
του Απόλλωνα, ζνα δάςοσ παρόμοιο μ’ εκείνο που τουσ είχαν αφιερϊςει ςτον 
Ελικϊνα. Ροτζ το τςεκοφρι δεν ζπρεπε να μπαίνει εκεί, οφτε κανζνασ κόρυβοσ 
να ταράηει τθ ςιωπι.  

Πλα ιταν φτιαγμζνα για το ςυλλογιςμό και τθν ζμπνευςθ, θ μυςτθριϊδθσ 
ςκιά από τα ςκοτεινά άλςθ και τα αγάλματα του Απόλλωνα και τθσ αυλισ του, 
κακϊσ και εκείνα των νομοκετϊν ποιθτϊν. Αλλά ο φανατιςμόσ, που 
κατζςτρεψε τόςα αριςτουργιματα τθσ αρχαιότθτασ, δεν παρζλειψε τουσ 
Δελφοφσ. Φςτερα από τθν κατεδάφιςθ του ναοφ, ο Κωνςταντίνοσ ζκοψε τα 
δζνδρα του ιεροφ δάςουσ, και οι Μοφςεσ εξορίςτθκαν από τον Ραρναςςό με 
το κεό τουσ.  

Ράντωσ, θ φφςθ που περιφρονεί τισ καταςτροφζσ που προκαλεί το 
ανκρϊπινο χζρι, ςτεφάνωςε πάλι τθν προφθτικι κορυφι με πλοφςια 
βλάςτθςθ. Ζνα δάςοσ από ζλατα αντικακιςτά τα δζνδρα, που είχε κόψει θ 
προκατάλθψθ, και οι Ζλλθνεσ επανόρκωςαν τθν προςβολι, ονομάηοντασ το 
δάςοσ, «Δάςοσ των Μουςϊν». 
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26. HENRY HOLLAND 
  

 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Άγγλοσ περιθγθτισ Henry Holland γεννικθκε ςτισ 27 Οκτωβρίου του 1788 
ςτο Knutsford τθσ Ολλανδίασ. Σποφδαςε ιατρικι ςτο Ρανεπιςτιμιο του 
Εδιμβοφργου. Το 1840 ζγινε γιατρόσ του πρίγκιπα Αλβζρτου, ςυηφγου τθσ 
βαςίλιςςασ Βικτωρίασ, και από το 1852 και τθσ ίδιασ τθσ βαςίλιςςασ. Το 1813 
πιρε τον τίτλο του βαρονζτου, και πραγματοποίθςε ταξίδι ςτθν Ελλάδα, μόλισ 
τζλειωςε τισ ςπουδζσ του. Συγκεκριμζνα, ιταν 24 χρονϊν, όταν ταξίδεψε ςτθν 
Ελλάδα, ακολουκϊντασ τα ίχνθ των Byron και Hobhouse. Αυτόσ διάςχιςε τθν 
επικράτεια του Αλι Ραςά και ζφταςε ςτα Γιάννενα αρχζσ Νοεμβρίου του 1812. 

Ο Holland πρόςφερε τισ ιατρικζσ του υπθρεςίεσ ςτον Αλι Ραςά και ςτο γιο 
του Βελι εξαςφαλίηοντασ ζτςι τθν εφνοιά τουσ. Αφοφ ολοκλιρωςε τθν 
περιιγθςι του ςτθν Κεντρικι και Νότια Ελλάδα ταξίδεψε για δεφτερθ φορά 
ςτα Γιάννενα. 

Το οδοιπορικό του, που κυκλοφόρθςε το 1815, είναι γραμμζνο με 
απλότθτα και ηωντάνια. Ο Holland ζχει μεγάλθ παρατθρθτικότθτα, 
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περιγραφικι δφναμθ και κριτικό πνεφμα. Συχνά όμωσ γενικεφει, αναφζρεται 
αόριςτα ςε πρόςωπα και πράγματα, δεν τεκμθριϊνει τισ διαπιςτϊςεισ του με 
περιςτατικά, με χρονολογίεσ και τοποκεςίεσ. Ζτςι, παρ’ όλθ τθ ςοβαρότθτα 
των αφθγιςεων και τθν εγκυρότθτα των κρίςεων, είναι δφςκολο να 
αξιοποιθκεί το χρονικό του, γιατί πολλζσ ςελίδεσ του δεν επιτρζπουν τον 
ζλεγχο και τθ διαςταφρωςθ των πλθροφοριϊν. Δεν αςχολικθκε διόλου με τθ 
ςυλλογι αρχαιοτιτων. Στο χρονικό του κάπου γράφει: “Από τα ταξίδια μου δεν 
κουβάλθςα πάνω από είκοςι αντικείμενα. Τα μιςά από αυτά ιταν οδοιπορικζσ 
βακτθρίεσ, και ζνα ςπακί που μου το χάριςε ο Αλι Παςάσ, λζγοντάσ μου ότι 
είχε κόψει πολλά κεφάλια.” Ο Holland πζκανε ςτισ 27 Οκτωβρίου του 1873 τθν 
θμζρα των ογδοθκοςτϊν πζμπτων γενεκλίων του, ςτο ςπίτι του, ςτθ Brook 
Street του Λονδίνου.  

 
χόλια  

O Holland ζφταςε ςτα Σάλωνα ςτα τζλθ του 1812 ι ςτισ αρχζσ του 1813, 
δθλαδι μζςα ςτο καταχείμωνο. Ζδωςε για τθν πόλθ τοφτθ πολφτιμα ςτοιχεία. 
Σφμφωνα με τα γραπτά του: Στα προεπαναςτατικά χρόνια θ Άμφιςςα είχε 
οχτακόςια (800) ςπίτια εκ των οποίων τα πεντακόςια (500) ιςαν Ελλθνικά και 
τα υπόλοιπα των Τοφρκων. Διζκετε επτά (7) εκκλθςίεσ και ιςάρικμα τηαμιά και 
από τθν περιοχι αυτι γινόταν μεγάλθ εξαγωγι κυρίωσ ςε βαμβάκι και κραςί. 

Στουσ Δελφοφσ ζφταςε με δριμφ καιρό. Ρεριιλκε, εν ςυντομία, τον 
αρχαιολογικό χϊρο ζχοντασ ωσ οδθγοφσ του, δυο ιερείσ του χωριοφ, τουσ 
οποίουσ λόγω του ατθμζλθτου παρουςιαςτικοφ που είχαν, τουσ παρομοίαςε 
με τουσ αντίςτοιχουσ τθσ Λςλανδίασ. Δεν παρζλειψε όμωσ να τονίςει τθ 
φιλομάκειά τουσ. Μζςα ςτο δριμφ καταχείμωνο είδε Δελφιϊτιςςεσ να 
πλζνουν ςτθν Καςταλία πθγι και γι’ αυτό τισ αποκάλεςε τραχιζσ γυναίκεσ. Για 
το χωριό Καςτρί δίνει το ςυνθκιςμζνο, και από άλλουσ περιθγθτζσ, κακόλου 
βζβαια κολακευτικό χαρακτθριςμό: “άκλιο ςε όλα εκτόσ από το τοπίο που το 
περιβάλλει”. 

Οι αναφορζσ του για τουσ Δελφοφσ μποροφν να κρικοφν ικανοποιθτικζσ, αν 
ςκεφτεί κανείσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, που επικρατοφςαν κατά τθν επίςκεψι 
του εκεί. Είχε όμωσ τθν τφχει να δει κάποιο υπόλειμμα από κολοςςιαίο 
άγαλμα, όπωσ γράφει, που είχε ζρκει ςτο φωσ, εξαιτίασ κάποιασ εκςκαφισ 
κεμελίου ςπιτιοφ (καλφβα το αποκαλεί) λίγεσ μζρεσ πριν τθν επίςκεψι του. 

Στθν Αράχοβα ζφταςε τθν ίδια μζρα εν μζςω χιονοκφελλασ όπου και 
διανυκτζρευςε, ενϊ τθ νφχτα εκείνθ επικρατοφςε ιςχυρόσ παγετόσ. Τθν άλλθ 
μζρα τράβθξε ανατολικά, πζραςε τθ Σχιςτι οδό και από εκεί κατευκφνκθκε για 
τθ Δαφλεια, που τθ βρικε γραφικι.  
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Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

“Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia, & C during 
the years 1812 and 1813”, Henry Holland, London 1815. 

 
Στα Σάλωνα υπάρχουν περιςςότερα από οκτακόςια (800) ςπίτια, από τα 

οποία, κατ’ εκτίμθςθ, τα πεντακόςια (500) κατοικοφνται από Ζλλθνεσ. Στθν 
πόλθ υπάρχουν επτά ελλθνικζσ εκκλθςίεσ και ιςάρικμα τηαμιά. Οι κοιλάδεσ 
ςτθ γφρω περιοχι παράγουν δθμθτριακά, λάδι, βαμβάκι και κραςί, με τα δυο 
πρϊτα προϊόντα ςε ποςότθτεσ τζτοιεσ, που επαρκοφν για εκτεταμζνεσ 
εξαγωγζσ από τον Κόλπο, απ’ όπου επίςθσ μεταφζρεται ζνα μεγάλο μζροσ τθσ 
παραγωγισ μαλλιοφ, από τα κοπάδια των γειτονικϊν βουνϊν.  

Τα Σάλωνα, και ςχεδόν το ςφνολο τθσ βόρειασ ακτισ του Κορινκιακοφ 
κόλπου, τελοφν υπό τθν κυριαρχία του Αλι Ραςά. Ο διοικθτισ τθσ πόλθσ 
ςιμερα είναι ο Σεΐτ Αχμζτ, ζνασ άνκρωποσ που, πριν λίγα χρόνια, είχε ςταλεί 
από τον Αλι ςε αποςτολι ςτθν Αγγλία, και που προφανϊσ τθν είχε φζρει ςε 
πζρασ με μεγάλθ επιδεξιότθτα.  

Ρριν τθν επιςτροφι μου ςτθν Αλβανία, ο Αχμζτ είχε ανακλθκεί από τθ 
διοίκθςθ ςτα Σάλωνα, και τον είχα ςυναντιςει πολλζσ φορζσ ςτα Γιάννενα. 
Είχε αποκτιςει και διατθριςει κάποια μικρι γνϊςθ των Αγγλικϊν, και θ 
μεγαλφτερθ ικανοποίθςι του ιταν να μιλά για τθν επίςκεψι του ςτθν Αγγλία, 
για τθν ακρόαςι του από το βαςιλιά, για τον οποίο ζτρεφε βακφ ςεβαςμό και 
για τθ ςυναναςτροφι του με πολλοφσ ανκρϊπουσ, τα ονόματα των οποίων 
ςυγκρατοφςε με μια ακρίβεια, που με εξζπλθξε. 

Τα επιβλθτικά ελατοςκεπι όρθ, που διακρίνονται ςτα δυτικά των Σαλϊνων, 
παλιά ανικαν ςτθν περιοχι δικαιοδοςίασ τθσ δυτικισ Λοκρίδασ και ο 
απότομοσ και βραχϊδθσ Κόρακασ, που αναφζρεται από το Λίβιο και τον 
Αππιανό ςτισ αφθγιςεισ τουσ περί του ωμαϊκοφ πολζμου με τον Αντίοχο και 
τουσ Αιτωλοφσ, ανικει πικανόν ς’ αυτό το ορεινό ςυγκρότθμα. Τα βουνά προσ 
τα ανατολικά τθσ κοιλάδασ είναι ακόμθ πιο κακαγιαςμζνα ςτθν Λςτορία, όπωσ 
κι εκείνα ςτθν περιοχι τθσ Φωκίδασ. Τα Σάλωνα, πράγματι, μποροφν να 
κεωρθκοφν ωσ μία είςοδοσ απ’ αυτιν τθν πλευρά προσ τισ πιο κλαςικζσ 
περιοχζσ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ, και ο ταξιδιϊτθσ από εδϊ αρχίηει να βαδίηει με 
πιο αςφαλζσ βιμα πάνω ςτα μνθμεία και τα χνάρια αυτοφ του ςπάνιου λαοφ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 

ΣΑΞΙΔΙ ΔΙΑ ΜΕΟΤ ΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΦΩΚΙΔΑ, ΒΟΙΩΣΙΑ,  
ΚΑΙ ΑΣΣΙΚΗ ΠΡΟ ΑΘΗΝΑ. 

ΔΕΛΦΟΙ - ΣΡΙΟΔΟ - ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ - ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΕΛΙΚΩΝΑ - ΣΟ ΕΛΟ ΣΗ 
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ΚΩΠΑΪΔΑ - ΘΗΒΑ - ΕΡΕΙΠΙΑ ΣΩΝ ΘΕΠΙΩΝ - ΠΕΔΙΑΔΕ ΣΩΝ ΛΕΤΚΣΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΑΙΩΝ - ΟΡΟΕΙΡΑ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ - ΙΕΡΑ ΟΔΟ - ΑΘΗΝΑ. 

 
Ο περιοριςμόσ ςτο ςχεδιαςμό αυτισ τθσ εργαςίασ, όπωσ αναφζρκθκε ςτον 

πρόλογο, με οδθγεί να προςπεράςω βιαςτικά τα περιςςότερα από τα κλαςικά 
μζρθ τθσ Ελλάδασ, ςτα οποία ζχω τϊρα οδθγιςει τον αναγνϊςτθ.  

Δεν χρειάηεται, πιςτεφω, να προςκζςω περιςςότερα ςτουσ λόγουσ που ζχω 
ιδθ αναφζρει. Κα ιταν αδικία προσ το κζμα, να περιγράψω αυτά που είδα με 
ζνα πολφ βιαςτικό τρόπο και εν μζςω, ενόσ άνευ προθγουμζνου, δριμφ 
χειμϊνα. Και επιπλζον μία τζτοια περιγραφι κακίςταται περιττι από τισ τόςεσ 
αφθγιςεισ, που ζχουμε ιδθ γι’ αυτι τθ χϊρα, πολφ πιο πλιρεισ και πολφτιμεσ 
απ’ ότι κα μποροφςα εγϊ να δϊςω.  

Συνεχίηω λοιπόν τθν αφιγθςι μου εδϊ, απλϊσ για να ςυνδζςω μζςα από 
ζνα ςυνοπτικό περίγραμμα, το δεφτερο ταξίδι που ζκανα ςτθν Αλβανία, με τθν 
πρϊτθ μου επίςκεψθ ς’ αυτιν και ςε άλλεσ περιοχζσ ςτα βόρεια τθσ Ελλάδασ. 
Ωκοφμενοι από το κρφο και από το κυελλϊδθ καιρό που ςυναντιςαμε, 
ταξιδζψαμε από τα Σάλωνα ςτθν Ακινα ςε οχτϊ μζρεσ, μια χρονικι περίοδο, 
που υπό άλλεσ ςυνκικεσ κα ιταν πάρα πολφ ςφντομθ, για μια χϊρα που 
βρίκει ςε φυςικι ομορφιά και ςε υπολείμματα αρχαίασ ιςτορίασ και τζχνθσ.  

Το πρϊτο αντικείμενο ενδιαφζροντοσ ςτθ διαδρομι μασ, ιταν οι ςεβαςτοί 
Δελφοί, και παρόλο που οι δόξεσ τθσ κείασ τουσ ζμπνευςθσ ζχουν πλζον 
παρζλκει, και οι ναοί τουσ ζχουν ιςοπεδωκεί, διατθροφν ακόμα κάτι από τθν 
ιερότθτα ςτθ μοναχικι μεγαλοπρζπεια τθσ τοποκεςίασ τουσ και ςτθ ςιωπι, 
που πλζον αναπαφεται ςτισ κζςεισ, όπου κάποτε ςυγκεντρωνόταν όλθ θ 
Ελλάδα για τισ ιεροτελεςτίεσ του Αμφικτιονικοφ Συνεδρίου και για τουσ 
διαγωνιςμοφσ των Ρυκικϊν αγϊνων.  

Το ςφγχρονο χωριό Καςτρί είναι χτιςμζνο πάνω ςτο ιερό ζδαφοσ, άκλιο ςε 
όλα εκτόσ από το τοπίο που το περιβάλλει. Εκεί όπου ζχει εξαφανιςτεί θ 
λαμπρότθτα τθσ τζχνθσ, αυτι (θ λαμπρότθτα) τθσ φφςθσ ζχει παραμείνει, και 
αν κάποιοσ ςτακεί εδϊ, δεν μπορεί παρά να καυμάςει αυτι τθν καλαιςκθςία 
και το πνεφμα τθσ αρχαίασ Ελλάδασ, που επζλεξε ωσ τόπο τθσ εκνικισ 
ςυνζλευςθσ, ζνα ςθμείο με τόςο ζντονα και επιβλθτικά χαρακτθριςτικά.  

Οι επιβλθτικοί και απόκρθμνοι βράχοι υψϊνονται ςτο πίςω τμιμα, για να 
ςχθματίςουν τισ δυο Δελφικζσ κορυφζσ, το χάςμα, και θ Καςταλία πθγι μεταξφ 
αυτϊν των γκρεμϊν, θ βακιά κοιλάδα του Ρλειςτοφ παρακάτω, που 
οριοκετθμζνθ ςτθν απζναντι πλευρά από τθν οροςειρά τθσ Κίρφεωσ - όλα 
αυτά εμφανίηονται ωσ περίγραμμα. Σχετικά με το Ρυκικό ςπιλαιο μποροφν να 
καλλιεργθκοφν περιςςότερεσ αμφιβολίεσ. Ροικίλα ςπιλαια ςτον 
αςβεςτολικικό βράχο είναι ορατά ςτθ βάςθ των βράχων τθσ Καςταλίασ, αλλά 
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χωρίσ κανζνα από αυτά να αξίηει αυτό το όνομα1. 
Με εξαίρεςθ το Στάδιο, τουσ τάφουσ και τισ λαξευμζνεσ ςτο βράχο κρφπτεσ, 

τα υπολείμματα τθσ τζχνθσ είναι ςε μεγάλο βακμό αδιευκρίνιςτα, και μάλιςτα 
οφτε καν θ κζςθ του ναοφ του Απόλλωνα δεν ζχει εξακριβωκεί με ςαφινεια, 
αν και οριςμζνοι εικάηουν ωσ περίβολό του ζναν αρχαίο τοίχο από ογκϊδεισ 
πζτρεσ, που τϊρα ςτθρίηει τθν ελλθνικι Εκκλθςία του Ρροφιτθ Θλία, ενϊ θ 
κζςθ του ναοφ τθσ Ακθνάσ ζχει προςδιοριςτεί ςε κάποιο άλλο παρόμοιο τοίχο 
ςτθν εκκλθςία τθσ Ραναγίασ, ςτθν απζναντι πλευρά του ρζματοσ τθσ 
Καςταλίασ. 

Ωςτόςο, ςτο Καςτρί τα ίχνθ τθσ αρχαιότθτασ είναι ορατά παντοφ - ςτα 
μαρμάρινα κραφςματα και ςτισ ελλθνικζσ επιγραφζσ, που βρίςκονται 
ςκορπιςμζνα απ’ άκρο ςε άκρο ςτο χωριό - και παρόλο όλα αυτά που πιρε ο 
Νζρωνασ από τουσ Δελφοφσ, μπορεί να κεωρθκεί δεδομζνο ότι μια μελλοντικι 
αναςκαφι εδϊ κα φζρει ςτο φωσ ακόμα περιςςότερα πολφτιμα ςτοιχεία τθσ 
αρχαίασ αγαλματοποιίασ.  

Είδαμε μζςα ςτο χωριό να κείτονται ςτο ζδαφοσ, τα περίτεχνα απομεινάρια 
ενόσ κολοςςιαίου αγάλματοσ, που είχε ανακαλυφτεί μόλισ δυο μζρεσ πριν 
κατά τθ διάρκεια εκςκαφισ κεμελίων μιασ καλφβασ. 

Ανεβικαμε ςτθν κορυφι ενόσ από τουσ βράχουσ τθσ Καςταλίασ, που 
δεςπόηουν ςτουσ Δελφοφσ, ζνα γυμνό βάρακρο, αν και ο Gray το ζχει 
αποτυπϊςει διαφορετικά, το οποίο και αυτι τθν εποχι ιταν καλυμμζνο με 
χιόνι.  

Τα πιο ψθλά ςθμεία αυτϊν των γκρεμϊν (που μπορεί να κεωρθκεί ότι ς’ 
αυτι τθν πλευρά ςχθματίηουν τθ βάςθ του Ραρναςςοφ), είναι από εξακόςια 
ζωσ οχτακόςια πόδια πάνω από το επίπεδο των Δελφϊν, και ςχεδόν δυο 
                                                        
1 Τείνω να κεωριςω ότι αυτό το φθμιςμζνο ςπιλαιο δεν ζχει αναηθτθκεί ςτθ ςωςτι 
κζςθ. Ο Λουςτίνοσ, περιγράφοντασ τθν τοποκεςία και τα χαρακτθριςτικά των Δελφϊν 
λζγει: “In hoc rupis anfractu, media ferme montis altitudine, planities exigua est, atque 
in eâ profundum terrae foramen quod in oracula patet; ex quo frigidus spiritus, vi 
quadam, velut vento, in sublime expulsus, mentes vatum in recordiam vertit” & c. Lib. 
Xxiv. c. 6.  
Αυτι θ περιγραφι κα μποροφςε να οδθγιςει ςτο ςυμπζραςμα, ότι το ςπιλαιο τθσ 
Ρυκίασ βριςκόταν ςτο χάςμα ςε κάποιο φψοσ πάνω από τθν Καςταλία πθγι - και 
παρόλο που μια τζτοια κζςθ κα το εξζκετε ςτον κίνδυνο να γεμίηει από κραφςματα 
πετρωμάτων ι από άλλεσ μεταβολζσ (περιβάλλοντοσ), δεν κα το ζβριςκα παράξενο, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςτακερότθτα, που ςυχνά ςυναντιζται ςε τζτοια τοπικά 
φαινόμενα, όπου μια ακριβισ αναηιτθςθ ζχει πολλά ακόμα να ανακαλφψει ςχετικά με 
το κζμα του αεριϊδουσ ανκρακικοφ οξζοσ από κάποια κζςθ ανάμεςα ςτα βράχια. Θ 
παραγωγι αυτοφ του αερίου κα μποροφςε πικανϊσ να εξθγθκεί με τθν υπόκεςθ 
κειϊδουσ οξζοσ υπό φυςικζσ ςυνκικεσ, και μια επακόλουκθ αποδζςμευςθ του 
ανκρακικοφ οξζοσ του αςβεςτόλικου. 
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χιλιάδεσ πάνω από αυτό τθσ κάλαςςασ.  
Ιπιαμε από τθν Καςταλία πθγι, αλλά θ ζμπνευςθ ιταν αδφνατθ, 

δεδομζνθσ τθσ προφφλαξθσ που ζπρεπε να λάβουμε ζναντι τθσ ρφπανςθσ από 
τα λερωμζνα ροφχα, που κάποιεσ ρακζνδυτεσ χωρικζσ ζπλεναν ςτο ιερό 
ποτάμι. Σ’ αυτιν τθν επικεϊρθςθ των Δελφϊν μασ ςυνόδευςαν δφο Ζλλθνεσ 
ιερείσ - άνδρεσ, που ωσ προσ τθν ακλιότθτα κα μποροφςα εφκολα να τουσ 
ςυγκρίνω με τουσ ιερείσ τθσ Λςλανδίασ, αλλά που ηθτοφςαν ολοκλθρωτικά τθ 
γνϊςθ, που είναι ςυχνά τόςο αξιοςθμείωτθ ςτουσ τελευταίουσ.  

Από τουσ Δελφοφσ προχωριςαμε εν μζςω βαριάσ χιονοκφελλασ, προσ τα 
πάνω ςτθν κοιλάδα του Ρλειςτοφ προσ τθν Αράχοβα, μια πόλθ που ςτζκεται 
πάνω ςτα υψϊματα μιασ από τισ οροςειρζσ που ξεχωρίηουν από τον 
Ραρναςςό. Διανυκτερεφςαμε εδϊ με το κερμόμετρο να δείχνει υπό το μθδζν 
και κακετί γφρω μασ να είναι καλυμμζνο με πυκνό χιόνι.  

Θ διαδρομι μασ τθσ επόμενθσ μζρασ ιταν προσ Δαφλεια, τθν αρχαία 
Δαυλίδα, πορεία ελικοειδισ ανάμεςα ςτουσ λόφουσ ςτα ριηά του Ραρναςςοφ, 
που είναι ακόμα εξολοκλιρου αςβεςτϊδεισ, καλυμμζνοι κατά κζςεισ είτε από 
ςχιςτόλικο, ιςχυρά διαποτιςμζνο με ςίδθρο είτε (λιγότερο ςυχνά) από ζνα 
τραχφ κροκαλοπαγζσ πζτρωμα.  

Σε απόςταςθ τεςςάρων μιλίων από τθν Αράχοβα, φτάςαμε ςτθ φθμιςμζνθ 
τοποκεςία «Τρεισ κζλευκοι», που ςφμφωνα με το Σοφοκλι αποτζλεςε το 
ςκθνικό τθσ δολοφονίασ του Λάιου από τον Οιδίποδα. Αυτι θ τοποκεςία δεν 
κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί καλφτερα ςτο μάτι του ποιθτι απ’ ό,τι είναι 
ςτο μάτι του ςφγχρονου ταξιδιϊτθ. Οι τρεισ δρόμοι, που ζρχονται από 
Δελφοφσ, τθ Δαφλεια και τθ Λιβαδειά, ςυναντιοφνται ςε ζνα απόκρθμνο και 
ανομοιόμορφο ςθμείο, και ειδικότερα αυτόσ προσ Δελφοφσ ςτενεφει πολφ 
λόγω ενόσ βράχου που προεξζχει.  

Μια ευμεγζκθσ πζτρα, χονδροειδϊσ λαξευμζνθ, ζχει ςτθκεί ςε μικρι 
απόςταςθ από το ςθμείο τθσ ςυμβολισ και ζνασ Ζλλθνασ από τθ ςυνοδεία 
μασ, μάσ είπε ότι εδϊ είχε καφτεί ζνασ από τουσ βαςιλιάδεσ τουσ. Αυτά τα 
ατελι ψιγματα τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ είναι κοινά μεταξφ των Ελλινων, και θ 
υπό εξζταςθ πζτρα μπορεί να είχε τοποκετθκεί ςε κάποια μεταγενζςτερθ 
ςτιγμι, για να τιμιςει το υποτικζμενο γεγονόσ. 

Θ Δαφλεια είναι μία γραφικι περιοχι, ςτο ανατολικό άκρο του 
Ραρναςςοφ*…+. 
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27. EDWARD DODWELL 
 

 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Edward Dodwell γεννικθκε ςτθν Λρλανδία, ςτισ 30 Νοεμβρίου του 1767, 
και εκπαιδεφτθκε ςτο Trinity College ςτο Καίμπριτη. Υπιρξε ηωγράφοσ, 
περιθγθτισ και ςυγγραφζασ ςε αρχαιολογικά κζματα. 

Ρραγματοποίθςε ςτθν Ελλάδα δυο περιθγιςεισ, το 1801 και το 1805-1806. 
Τον ςυνόδεψε κατά τισ περιοδείεσ του ο προςωπικόσ του ηωγράφοσ Λταλόσ 
Pomardi, που φιλοτζχνθςε 600 εικόνεσ από το ταξίδι του ςτθν Ελλάδα. Άλλα 
400 αρχαιολογικά κλπ. κζματα ηωγράφιςε ο ίδιοσ ο Dodwell. 

Το χρονικό του είναι ζνα κείμενο γραμμζνο με γλαφυρότθτα, πυκνότθτα και 
αρχιτεκτονικι. Ραρά το φόρτο του αρχαιολογικοφ υλικοφ και τθσ 
τοπογραφικισ αναλυτικισ ζρευνασ, βρίςκουμε πλθροφορίεσ ςθμαντικζσ για το 
δθμόςιο και ιδιωτικό βίο των Ελλινων. Αναηθτεί τισ επιβιϊςεισ τθσ αρχαίασ 
ηωισ ςτα ςφγχρονα ελλθνικά ζκιμα. Δεν αναπτφςςει προςωπικζσ κεωρίεσ και 
δεν αναγκάηεται να καταφεφγει ςε αναιμικζσ επιχειρθματολογίεσ. Τα 
ςυμπεράςματά του είναι καλά κεμελιωμζνα και ςυχνά πετυχαίνει τουσ 
ςτόχουσ του.  

Ο Dodwell άρχιςε το μεγάλο ταξίδι του ςτθν Ελλάδα από τθ Βενετία, ςτισ 29 
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Απριλίου του 1801, μ’ ζνα εμπορικό καράβι. Τζλθ Μαΐου ζφταςε ςτθν 
Κζρκυρα. Στισ 18 Μαΐου επιςκζφτθκε τθν Λκάκθ και από εκεί πζραςε ςτθν 
Ράτρα. Συνζχιςε τθν περιοδεία του ςτθ Φωκίδα, Βοιωτία και Ακινα. Από τθν 
Ακινα πζραςε ςτα νθςιά του Αιγαίου και δια μζςου τθσ Τρωάδασ ζφταςε ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ όπου τζλειωςε το πρϊτο ταξίδι του. 

Το δεφτερο ταξίδι του άρχιςε από τθ Μεςςινθ τθσ Λταλίασ πάνω ς' ζνα 
ελλθνικό εμπορικό καράβι και πρϊτοσ ςτακμόσ του θ Ηάκυνκοσ. Το 
δρομολόγιο που ακολοφκθςε ιταν Μεςολόγγι - Ράτρα και είχε ςκοπό να 
ςυνεχίςει ςτθν Ακινα μζςω Κορίνκου. Επειδι όμωσ εκείνθ τθν εποχι είχε 
εμφανιςτεί πανοφκλα ςτθν Κόρινκο άλλαξε δρομολόγιο, οπότε πζραςε ςτο 
Γαλαξίδι και ακολουκϊντασ πάλι τθ διαδρομι: Σάλωνα - Χριςςό - Δελφοί - 
Αράχοβα - Δίςτομο - Δαφλεια - Λιβαδειά - Κιβα ζφταςε ςτθν Ακινα. Ο 
Dodwell περιθγικθκε ολόκλθρθ τθν Αττικι. 

Από τθν Ακινα ςυνζχιςε το ταξίδι του προσ Λαμία - Βόλο - Λάριςα - 
Αμπελάκια και επζςτρεψε πάλι ςτθν Ακινα όπου, αφοφ πζραςε εκεί τουσ 
καλοκαιρινοφσ μινεσ και κατά τθ διάρκεια των οποίων εκτζλεςε αρχαιολογικζσ 
ζρευνεσ, ξεκίνθςε τζλθ Νοεμβρίου1806 για το γφρο τθσ Ρελοποννιςου.  

Από τθν Ράτρα πζραςε ςτο Βαςιλάδι του Μεςολογγίου και από εκεί 
ςυνζχιςε ςτθ Λευκάδα - Ρρζβεηα - Κζρκυρα και ςτισ 16 Μαΐου του 1806 άρχιςε 
το ταξίδι γυριςμοφ του. Αναγκάςκθκε όμωσ να παραμείνει ςτθν Λταλία, γιατί θ 
Ευρϊπθ βριςκόταν ακόμα κάτω από τον ζλεγχο του Βοναπάρτθ.  

Στθν οικία του, ςτθ ϊμθ, όπου ζηθςε το υπόλοιπο του βίου του κατάρτιςε 
πλοφςια αρχαιολογικι ςυλλογι, θ οποία αποτζλεςε ολόκλθρο μουςείο. Οι 
αρχαιότθτεσ αυτζσ μετά το κάνατό του περιιλκαν, με εξαγορά, ςτθ 
Γλυπτοκικθ του Μονάχου. 

Ρζκανε ςτθ ϊμθ, ςτισ 13 Μαΐου του 1832 από τισ επιπλοκζσ μιασ 
αςκζνειασ που κόλλθςε κατά τθ διάρκεια μιασ εξερεφνθςισ του ςτα βουνά 
Sabine.  

 
χόλια 

Ο Dodwell είναι από τουσ πιο ςθμαντικοφσ περιθγθτζσ ςτον ελλθνικό χϊρο. 
Σθμαντικόσ και για το οδοιπορικά του κείμενα και για τθν πλοφςια εικαςτικι 
αποτφπωςθ τθσ Ελλθνικισ γθσ. Το ίδιο ιςχφει και αναφορικά με τθ Δελφικι γθ 
και τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ. 

Ζφταςε ςτο Χριςςό, προερχόμενοσ από Ράτρα - Σάλωνα, ςτισ 28 
Φεβρουαρίου του 1806, και από εκεί τθν ίδια μζρα ανζβθκε ςτουσ Δελφοφσ. Θ 
επίςκεψθ ξεκίνθςε με ζνα καυγά, που ζλαβε χϊρα μεταξφ του περιθγθτι και 
των αγωγιατϊν, οι οποίοι ηθτοφςαν κατά τθ γνϊμθ του υπερβολικό τίμθμα για 
τθ μεταφορά. Τϊρα, εάν πρυτάνευςε θ φιλοςοφία τθσ αρπαχτισ από τθ μια 
μεριά ι θ απαίτθςθ...ξεπουλιματοσ των ελλθνικϊν υπθρεςιϊν μεταφοράσ από 
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τθν άλλθ, δεν κα μπορζςουμε να το μάκουμε ποτζ. Το βζβαιο είναι ότι ο 
Επίςκοποσ Σαλϊνων, που είχε τθν ζδρα του ςτο Χριςςό, ιταν με τθ μεριά του 
ποιμνίου του. Ασ όψεται όμωσ που εκείνθ τθν κρίςιμθ ςτιγμι εμφανίςτθκε, ωσ 
από μθχανισ κεόσ, ο Τοφρκοσ Αγάσ του Χριςςοφ και, όπωσ ιταν αναμενόμενο, 
πιρε αναφανδόν το μζροσ του Dodwell.  

Ζχοντασ ςυςτατικι επιςτολι του επιςκόπου Σαλϊνων, φιλοξενικθκε από 
τον παπα - Γιάννθ, ιερζα των Δελφϊν. Στο Καςτρί ζμεινε μζχρι και τισ 4 
Μαρτίου, για να μπορζςει να ερευνιςει με τθν θςυχία του τον αρχαιολογικό 
χϊρο, και να κάνει επίςθσ με τθν θςυχία του τισ... αγορζσ του.  

Ιταν καλά εξοπλιςμζνοσ, όχι μόνο με πολλά ςφνεργα για εικαςτικζσ 
αποτυπϊςεισ των Δελφϊν, αλλά και με πολλζσ αναφορζσ ςχετικά με τουσ 
Δελφοφσ. Και τι δεν είχε διαβάςει από αρχαίουσ ςυγγραφείσ: Πμθρο, Θρόδοτο, 
Αιςχφλο, Σοφοκλι, Ευριπίδθ, Αιςχφνθ, Ρίνδαρο, Κεόκριτο, Απολλόδωρο, 
Ραυςανία, Στράβωνα, Λουκιανό, Δίωνα Κάςςιο, Διόδωρο Σικελιϊτθ, Κλαφδιο 
Ρτολεμαίο, Λουςτίνο, Ρλίνιο, Κικζρωνα, Antoninus Liberalis, Λίβιο, Σενζκα, 
Κικζρωνα, Στάτιο, Λακτάντιο, Κλαυδιανό, Στζφανο Βυηάντιο!  

Και από τουσ ξζνουσ περιθγθτζσ, που είχαν προθγθκεί, δεν του ξζφυγαν τα 
κείμενά τουσ, όπωσ Κυριακοφ Αγκωνίτθ, Spon, Wheler, Bartolemy, Chandler, 
Clarke. Γνωρίηει πολφ καλά το μάκθμά του πριν ακόμα φτάςει ςτουσ Δελφοφσ. 
Αυτό που απομζνει είναι να βάλει το δάκτυλο “ἐπί τῶν τύπων τῶν ἥλων”. 

Επιςκζπτεται κάκε χϊρο, τον παρατθρεί με προςοχι και τον περιγράφει, 
προςπακεί να κάνει τισ απαραίτθτεσ ταυτοποιιςεισ. Δεν τα καταφζρνει πάντα, 
του ξεφεφγει θ κζςθ του αρχαίου Λπποδρόμου, θ κζςθ του Ναοφ του 
Απόλλωνα και του αρχαίου κεάτρου. Είδε τείχθ και αρχαίουσ τοίχουσ, 
αρχαίουσ τάφουσ, τισ εκεί πθγζσ, με προεξάρχουςα τθν Καςταλία πθγι, 
ςκαρφάλωςε ςτα βράχια, ζφταςε ακόμα μζχρι τθν απζναντι Κίρφι που ιταν θ 
ςπθλιά τθσ λάμιασ Σφβαρθσ.  

Στο δρόμο για τθ ςπθλιά χάκθκε, και ευτυχϊσ τον βοικθςαν οι αγρότεσ που 
βρίςκονταν εκεί κοντά. Δεν μπόρεςε να ανεβεί ςτο Κωρφκιον Άντρον, όπωσ 
είχε πρόκεςθ, γιατί εκείνεσ τισ μζρεσ είχε πζςει πυκνι χιονόπτωςθ και είχαν 
κλείςει εντελϊσ οι ςτράτεσ. Για τθν κορυφι Λιάκουρα δεν κάνει λόγο. 

Πταν περιγράφει κάτι, το τεκμθριϊνει επικαλοφμενοσ αρχαία πθγι. Θ 
αναφορά του ςτουσ αρχαίουσ τάφουσ γίνεται μικρι επιςτθμονικι πραγματεία. 
Σχετικά με τα αρχαία νομίςματα εκεί ξεδιπλϊνει το ταλζντο του. Είχε 
φροντίςει να ψάξει παντοφ για αρχαία νομίςματα χτυπϊντασ πόρτα - πόρτα τα 
ςπίτια του χωριοφ Καςτρί. Και δεν ζπεςε ζξω, ςυγκζντρωςε αρκετό και ςπάνιο 
υλικό. 

Επίςθσ, μόλισ ζπεςε ςτθν αντίλθψι του κραφςμα από αρχαίο μαρμάρινο 
άγαλμα, φρόντιςε αυκωρεί και μάλλον με...χριμα, να το ςυλλζξει, και με τθν 
κάλυψθ των εκεί αρχϊν κατόρκωςε να το προωκιςει ςτο Αγγλικό προξενείο 
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τθσ Ράτρασ, κακόςον από εκεί γινόταν θ μεταφόρτωςθ κλοπιμαίων για τθν 
Εςπερία. Αντιγράφει αρχαίεσ επιγραφζσ, και γενικϊσ προςπακεί να 
καταγράψει όςο καλφτερα γίνεται τον γφρω αρχαιολογικό χϊρο.  

Ρρζπει όμωσ να του αναγνωρίςουμε ότι δεν προςζχει μόνο τα αρχαία των 
Δελφϊν. ρίχνει εξονυχιςτικζσ ματιζσ και ςτο χωριό Καςτρί. Ραρατθρεί τουσ 
ανκρϊπουσ, τον τρόπο που ηουν και φζρονται. Είναι δίκαιοσ απζναντι των 
Ελλινων και δεν ζχει ζρκει με προκαταλιψεισ. Δεν αποφεφγει να παραδεχτεί 
τθ φυςικι ευφυΐα των ςφγχρονων Ελλινων και τθν ευςτροφία τουσ.  

Επίςθσ αναφζρει τθν πρόοδο που είχε επιτελζςει ο Ελλθνιςμόσ τα 
προεπαναςτατικά εκείνα χρόνια, παρότι ςτζναηε κάτω από τον Τοφρκο 
δυνάςτθ, ςτθ γνϊςθ και τον πολιτιςμό, ςτο εμπόριο και τον πλοφτο. 

Για το χωριό Καςτρί δεν χρθςιμοποιεί απρεπείσ εκφράςεισ, όπωσ άλλοι 
ξζνοι περιθγθτζσ. Αναφζρει ότι ζχει ενενιντα καλφβεσ (ςπιτάκια) και οι 
κάτοικοι είναι Αρναοφτθδεσ, ότι ντφνονται όπωσ οι Γαλαξειδιϊτεσ. Ζχουν 
ςχολείο και μακαίνουν να γράφουν και να διαβάηουν.  

Τισ Καςτρίτιςςεσ τισ βρικε να ζχουν φυςικι ομορφιά, ανεπιτιδευτθ 
κομψότθτα, ωραία προφίλ, ωραία δόντια και μεγάλα μαφρα μάτια. Κατζγραψε 
και οριςμζνα περιςτατικά, όπωσ αυτό του φπνου ςτο ςπίτι του παπά. Πλοι 
νοικοκφρθδεσ και φιλοξενοφμενοι κοιμικθκαν ςτο ίδιο δωμάτιο, γιατί το άλλο 
είχε γεννιματα. Και ζτςι δόκθκε θ ευκαιρία και ςτισ δυο εκατζρωκεν πλευρζσ 
να εκπλαγοφν. 

 Οι νοικοκυραίοι εξεπλάγθςαν, επειδι οι Άγγλοι κοιμικθκαν, αφοφ 
προθγουμζνωσ ζβγαλαν τα ροφχα τουσ! και οι φιλοξενοφμενοι εξεπλάγθςαν, 
γιατί οι Καςτρίτεσ κοιμικθκαν χωρίσ να βγάλουν τα ροφχα τουσ!  

Επίςθσ, όταν o Dodwell ζβγαλε τθ γομολάςτιχα, που είχε για να ςβιςει 
κάποιεσ αράδεσ γραμμζνεσ με μολφβι, όλοι οι παρόντεσ εξεπλάγθςαν για τθν 
καινοφργια τεχνολογία. Και οι μεν μεγάλοι αναφϊνθςαν “Πολφ γνωςτικοί 
άνκρωποι”, τα μικρά παιδιά όμωσ ζφυγαν τρζχοντασ αποκαλϊντασ τουσ 
διαβόλουσ!  

Πταν ολοκλιρωςε τθν επίςκεψι του ςτουσ Δελφοφσ, ξεκίνθςε για το 
Δίςτομο διαςχίηοντασ απλϊσ τθν Αράχοβα. Σθμείωςε μια πθγι πριν το χωριό, 
και αυτι πρζπει να ιταν θ Χτιριαροφ, και άλλθ μια πθγι ανατολικά του 
χωριοφ, αυτι του Κοφκουρα. Επίςθσ ανζφερε ότι οι κάτοικοι είναι Ζλλθνεσ. 
Αναφζρει όμωσ και κάποια ςπθλιά κάπου ςτο χωριό με μια μικρι εκκλθςοφλα 
μζςα και ζνα μεγάλο υπεραιωνόβιο πρίνο ςτο ςτόμιο τθσ ςπθλιάσ. 

Αυτι θ ςπθλιά πρζπει να βριςκόταν ι ςτθν περιοχι του βράχου του 
ολογιοφ ι ςτθν περιοχι του βράχου Κουτροφλι (νότια πλευρά). Αυτό 
προκφπτει εμμζςωσ από τισ αναφορζσ  των Pomardi  και   Muskau.  

Για τθν Αράχοβα ζχει τθν άποψθ ότι δεν είναι χτιςμζνθ πάνω από τθν 
αρχαία Άμβρυςςο, όπωσ είχε υποκζςει λακεμζνα ο Spon παλιότερα. Αλλά και 



 22 

όταν ζφταςε ςτο Δίςτομο, για να διανυκτερεφςει, δεν κάνει μνεία για τθν 
Άμβρυςςο. Τουσ Διςτομίτεσ τουσ βρικε ιδιαίτερα περίεργουσ, ςε βακμό 
“μεγάλθσ φορτικότθτασ”, που τον ζφεραν ςε ςθμείο να χάςει τθν υπομονι 
του. Για τουσ Διςτομίτεσ λζει ότι άλλοι είναι Ζλλθνεσ και άλλοι Αρναοφτθδεσ.  
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

“A classical and topographical tour through Greece during the years 
1801, 1805 and 1806”, Edward Dodwell, London 1819. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΡΟ ΚΑΣΡΙ – ΔΕΛΦΟΤ 
 

Συναντιςαμε κάμποςθ δυςκολία ςτθν εκμίςκωςθ αλόγων για τθ μεταφορά 
μασ προσ το Καςτρί. Οι άνκρωποι μασ χρζωςαν μια εξωφρενικι τιμι, και ο 
Δεςπότθσ δεν επενζβθ για να εμποδίςει τθν παράλογθ απαίτθςθ, αλλά μια 
ζγκαιρθ επίςκεψθ, που δεχτικαμε από τον Αγά διευκζτθςε το ηιτθμα ςτθ 
ςτιγμι. Πταν του παραπονζκθκα, αυτόσ είπε ςτο Δεςπότθ ότι, εάν 
προςπακοφςαν να με εκμεταλλευτοφν, κα τουσ υποχρζωνε να με ςυνοδζψουν 
τηάμπα. Μ’ αυτι τθν απειλι ο ευςεβισ ιεράρχθσ με μια λζξθ τοφσ λογίκεψε, 
κάτι που ωςτόςο, δεν κα είχε κάνει χωρίσ τθν ζγκαιρθ παρζμβαςθ του 
Τοφρκου. 

Εγκαταλείψαμε το Χριςςό ςτισ 28 *Φεβρουαρίου+, ζχοντασ τον Ραρναςςό 
ςτα αριςτερά και τθν Κίρφι ςτα δεξιά. Ρερίπου ςτα μιςά τθσ διαδρομισ, 
πλθςιάηοντασ τουσ πολφ φθμιςμζνουσ Δελφοφσ, εμφανίηεται ζνασ αχανισ, 
απότομοσ γκρεμόσ, υπερβολικά επιβλθτικόσ και εξαιρετικά εντυπωςιακόσ.  

Στα αριςτερά του δρόμου, ςυναντιςαμε ζνα βράχο που περιζχει αρκετζσ 
ταφικζσ αίκουςεσ λαξευμζνεσ ςτο ςυμπαγι όγκο. Θ είςοδόσ τουσ ζχει ςχιμα 
κυκλικϊν τόξων, μερικζσ εκ των οποίων περιζχουν τρεισ ςαρκοφάγουσ, 
κακεμιά κάτω από μια ςτρογγυλι κόγχθ. Ιταν όλεσ ανοιγμζνεσ και τα καπάκια 
τουσ ςπαςμζνα. Αυτζσ οι ςαρκοφάγοι είναι πλζον μια μάηα με το βράχο. 
Μερικά μεγάλα κραφςματα εκεί κοντά ζχουν πεταχτεί κάτω, πικανόν από 
ςειςμοφσ και οι τάφοι που ιςαν ς’ αυτζσ (ςαρκοφάγουσ) ζχουν ςπάςει ςε 
κομμάτια.  

Ζνασ από τουσ τάφουσ βρίςκεται ςε μια απομονωμζνθ μάηα κοντά ςτο 
δρόμο. Αυτό είναι το είδοσ τάφου που ονομαηόταν από τουσ αρχαίουσ: 
«Σπιλαιον» ι «Κρυπτόν». Ζχουν βρεκεί ςε Ακινα, Αλίαρτο, Κίςβθ, Άμφιςςα, 
Δθμθτριάδα και ςε άλλα μζρθ τθσ Ελλάδασ. Το νθςί Τςιρίγο ζχει ζνα τζτοιο 
(τάφο) με δυο εφαπτόμενεσ ςαρκοφάγουσ κάτω από τθν ίδια καμάρα. Είναι 
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διαδεδομζνοσ ςτθν Ρερςία, ςτθν Αίγυπτο και τισ ελλθνικζσ αποικίεσ τθσ 
Μικράσ Αςίασ και τθσ Λταλίασ.  

Ζχω δει τζτοιουσ κοντά ςτθ ϊμθ, ςτο Τίβολι, ςτθν Ραλεςτρίνα, ςτο 
Βαλμοντόνι, ςτθ νιςο Φαρνζςςε και ςτο Σερβζτρι. Υπάρχουν μερικοί ζξοχοι 
τάφοι κοντά ςτο Κορνζτο, περίπου δϊδεκα μίλια από τθν Τςιβιταβζκια, 
ςτολιςμζνοι με γλυπτά και πίνακεσ, και προςφάτωσ ζχουν ανακαλυφτεί ςε 
ακόμθ μεγαλφτερθ αναλογία, πάνω ςτισ πλαγιζσ ενόσ ερθμικοφ βουνοφ 
περίπου ζξι μίλια από το Βιτζρμπο, ςτθν πολιτεία τθσ ϊμθσ, με ετρουςκικζσ 
επιγραφζσ ςε μεγάλα γράμματα, πάνω από τισ ειςόδουσ τουσ. Είναι επίςθσ 
ςυνθκιςμζνοι ςτθ Σικελία, ιδιαίτερα ςτισ Συρακοφςεσ, όπου ςχθματίηουν ζναν 
ολόκλθρο δρόμο. Ο Lanzi και ο Zoega φαίνεται να ζχουν παρανοιςει τα 
υπόγεια με τα ςπιλαια. 

Λίγεσ γιάρδεσ πιο πζρα από τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ τάφουσ 
βρίςκονται τα ίχνθ των τειχϊν των Δελφϊν, και μιασ από τισ πφλεσ, θ οποία 
αποτελείται από μια μάηα μικρϊν λίκων ενωμζνων ςυνεκτικά με κονίαμα, που 
πικανόν επικαλφφτθκαν με πελεκθμζνουσ κυβόλικουσ, μερικοί από τουσ 
οποίουσ είναι διαςκορπιςμζνοι τριγφρω ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Αυτι θ 
τεχνοτροπία καταςκευισ είναι το «Ζμπλεκτον» του Βιτροφβιου. 

Ο Λουςτίνοσ αναφζρει ότι οι Δελφοί δεν είχαν τείχθ, αλλά προςτατεφονταν 
μζςω των γκρεμϊν τουσ. Ο Στράβωνασ μιλάει για μια περίμετρο δεκαζξι 
ςταδίων και ο Ραυςανίασ τθν ονομάηει «πόλισ», που φαίνεται υποδθλϊνει ότι 
ιταν τειχιςμζνθ, όπωσ κι άλλεσ πόλεισ. Σε ενωρίτερουσ χρόνουσ, πικανόν όπωσ 
και θ Ολυμπία, προςτατεφονταν λόγω τθσ ιερότθτασ του Μαντείου των και τθσ 
παρουςίασ του κεοφ του, που όταν φάνθκε ότι δεν πρόςφεραν ικανοποιθτικι 
προςταςία ζναντι των επιχειριςεων των βζβθλων, πικανόν οχυρϊκθκαν και 
ζγιναν μια ςυνθκιςμζνθ πόλθ μετά τισ λθςτρικζσ επιδρομζσ των Φωκζων. 

Τα τείχθ, ωςτόςο, μπορεί να είναι ςφγχρονα με τθν ίδρυςθ τθσ πόλθσ. Θ 
μεγάλθ τουσ παλαιότθτα αναιρείται από τθ χριςθ του κονιάματοσ ςτθν 
καταςκευι. Κάποιεσ από τισ αιγυπτιακζσ πυραμίδεσ είναι καταςκευαςμζνεσ με 
παρόμοιο τρόπο, όπωσ επίςθσ και τα τείχθ τθσ Βαβυλϊνασ. Ο δρόμοσ ς’ αυτό 
το ςθμείο είναι εξαιρετικά ςτενόσ. Στα δεξιά, δεςπόηει ζνασ γκρεμόσ, ενϊ ςτα 
αριςτερά υψϊνεται ζνασ βράχοσ. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι αυτι είναι θ 
κζςθ, που όπωσ περιγράφτθκε από τον Λίβιο, μερικοί Μακεδόνεσ υπό τισ 
διαταγζσ του Ρερςζα ζςτθςαν ενζδρα και προςπάκθςαν να εξοντϊςουν τον 
Ευμζνθ, βαςιλιά τθσ Ρεργάμου. Οι λζξεισ του ιςτορικοφ προςκζτουν τόςο 
ενδιαφζρον ςτθν ταυτότθτα τθσ τοποκεςίασ, που κεωρϊ αναγκαίο να τισ 
μεταφζρω επακριβϊσ.  

Αυτόσ περιγράφει τθ διαδρομι του Ευμζνθ από τθν Κίρρα προσ τουσ 
Δελφοφσ, όπου ςκόπευε να επιςκεφτεί το Μαντείο: “Ascendentibus ad 
templum a Cirrha, priusquam perveniretur ad frequentia aedificiis loca, maceria 
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erat ab laeva semitae paullum extans a fundamento, qua singuli transirent. 
Dextra pars labe terrae in aliquantum altitudinis diruta erat. Post macerian se 
abdiderunt, gradibus adstructis, ut ex ea, velut e muro, tela in praetereuntem 
conjicerent. Primo a mari circumfusa turba amicorum ac satellitum procedebat: 
deinde extenuabant paullatim angustiae agmen. Ubi ad eum locum ventum est, 
qua singulis eundum erat, primus semitam ingressus pantaleon Aetoliae 
Princeps, cum quo institutus regi sermo erat. Tum insidiatores exorti saxa duo 
ingentia devolvunt, quorum, altero caput ictum est regi, altero humerus 
sopitus,*…+”  

Σε δυο περίπου ϊρεσ φτάςαμε ςτο χωριό Καςτρί. Θ υπολογιςμζνθ 
απόςταςθ από τα Σάλωνα προσ το Χριςςό είναι δυο ϊρεσ, και από το 
τελευταίο προσ το Καςτρί το ίδιο και περιςςότερο, ανταποκρινόμενο ςτα 
εκατόν είκοςι ςτάδια περίπου, που αναφζρει ο Ραυςανίασ, από τθν Άμφιςςα 
ωσ τουσ Δελφοφσ. Είναι αξιοςθμείωτο ότι ο Αιςχφνθσ υπολογίηει μόνο το μιςό 
αυτισ τθσ απόςταςθσ, κάτι που είναι προφανϊσ λάκοσ, το οποίο ζχει 
ακολουκθκεί από τον Μπαρτόλεμι.  

Θ προςζγγιςθ ς’ αυτό το μοναδικό ςθμείο είναι άκρωσ εντυπωςιακι και 
όταν οι κεοί τουσ, οι ναοί τουσ και όλα τα αντικείμενα τθσ δειςιδαιμονίασ ιςαν 
ςε πλιρθ εξουςία και μεγαλοπρζπεια, πρζπει να εντυπωςίαηαν τον 
παρατθρθτι με κρθςκευτικό δζοσ. 

Ριγαμε ςτο ςπίτι του παπά του Καςτριοφ για τον οποίο ο Δεςπότθσ 
Σαλϊνων μασ είχε δϊςει ζνα γράμμα που, λόγω του απλοφ και λακωνικοφ του 
φφουσ, κεωρϊ ότι αξίηει καταχϊρθςθσ, για να δϊςει μια ιδζα τθσ 
ςυνθκιςμζνθσ ελλθνικισ επιςτολογραφίασ : 

«Ευλαβζςτατε παπά κυρ Ιωάννθ ςε ευχόμεκα. Αυτοφ  
ζρχονται οι παρόντεσ εγκλζηοι μθλόρδοι, και ζχουν 
να ςιργιανίςουν. Και κζλεισ τουσ περιποιθκι ότι είναι 
άνκρωποι, τιμθμζνοι και ευγενείσ. Εισ θμάσ είναι ςυςτθμζνοι 
από τον κόνςολον εγκλζηον και ιλκαν από Πάτραν.  
Ταφτα. Και θ παρ’ θμϊν ευχι είθ ςοι . 

Φευρουαρίου 
Ευχζτθσ ςου» 

Καμία τοποκεςία δεν μπορεί να ξεπεράςει τθν προςζγγιςθ προσ Δελφοφσ. 
Θ επιβλθτικι και κεατροειδισ τουσ εμφάνιςθ, ςυνδυαςμζνθ με τθν αρχαία 
τουσ φιμθ, τα ερείπια και θ παρακμι τουσ δθμιουργοφν τόςο ακραίεσ 
αντικζςεισ, που είναι δφςκολο να αποφανκείσ, εάν υπερτερεί θ κλίψθ λόγω 
τθσ χαμζνθσ μεγαλοπρζπειασ ι ευχαρίςτθςθ από τθ διατιρθςθ ακόμα 
οριςμζνων υπολειμμάτων τθσ πρότερθσ λαμπρότθτασ: “Prorsus ut incertum sit 
utrum munimentum loci, an majestas Dei plus hic admirationis habeat?” Θ 
τοποκεςία απζπνεε ζντονα τθν παρουςία του Απόλλωνα.  
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Τα πρϊτα πράγματα που τραβοφν τθν προςοχι είναι οι τεράςτιοι απότομοι 
γκρεμοί του Ραρναςςοφ, που υψϊνονται με μεγαλοπρζπεια ςχεδόν 
κατακόρυφα, πίςω από τισ φτωχικζσ καλφβεσ του Καςτριοφ, και δθμιουργοφν 
τα δυο επιβλθτικά ςθμεία, φθμιςμζνα κατά τθν αρχαιότθτα.  

Θ κοιλάδα είναι κυκλικι και βακιά και περιςτοιχίηεται από τα άγρια και 
άγονα βράχια του Ραρναςςοφ και τθσ Κίρφεωσ, μζςω των οποίων μοιάηει 
αποκλειςμζνθ από τον υπόλοιπο κόςμο. Τμιμα τθσ κοιλάδασ καλλιεργείται με 
ελιζσ και μουριζσ, και τα ςιτθρά ευδοκιμοφν πάνω ςτα πλατϊματα, τα οποία 
καταςκευάςτθκαν από τουσ Δελφιϊτεσ για τθν προςταςία των ναϊν και των 
κατοικιϊν τουσ, που διαφορετικά δεν κα μποροφςαν να ςτακοφν ςτο ζντονο 
επικλινζσ τθσ κατθφοριάσ. 

Οι κάτοικοι αυτισ τθσ κοιλάδασ παρουςιάηουν ζνα ζκνοσ ςε μια κατάςταςθ 
γνιςιου και ανεπιτιδευτου τρόπου ηωισ που δεν ζχω ξαναςυναντιςει. 
Ρράγματι, δεν ζχουν να κάνουν και πολλά εκτόσ τθσ κοιλάδασ τουσ. Και θ 
φτϊχεια τοφσ κρατάει μεν ςτθν περιοχι, αλλά ταυτοχρόνωσ δεν αποτελεί 
δζλεαρ για τθν παρείςφρθςθ των Τοφρκων. Ωςτόςο, διοικοφνται από ζναν 
Αγά, που ζχει καλι φιμθ ανάμεςά τουσ. 

Θ άφιξι μασ προκάλεςε τθν ζντονθ περιζργεια των Καςτριτϊν. 
Στριμϊχτθκαν ςτο καλφβι μασ, όπου κάκε αντικείμενο που κρατοφςαμε, 
αποτελοφςε αιτία κατάπλθξθσ. Τουσ άρεςε τόςο πολφ θ ηάχαρι μασ, που όλοι 
εκλιπαροφςαν για ακόμα λίγθ, και είναι δφςκολο να περιγράψω τθν ζκπλθξθ 
που ζδειξαν, όταν με είδαν να χρθςιμοποιϊ γομολάςτιχα, για να ςβιςω 
μερικζσ γραμμζσ γραμμζνεσ με μολφβι. Τα πιο θλικιωμζνα άτομα κοιτάχκθκαν 
επίμονα και παρατιρθςαν ότι ιμουν: “Πολφ γνωςτικόσ άνκρωποσ”, τα παιδιά 
όμωσ ζτρεξαν μακριά λζγοντασ ότι ιμουν ο διάβολοσ. Οι Καςτρίτιςςεσ 
διακρίνονται για τθ φυςικι τουσ ομορφιά και τθν ανεπιτιδευτθ κομψότθτά 
τουσ. Οι κομψζσ ςιλουζτεσ ταιριάηουν με τα ωραία προφίλσ, υγιι δόντια και 
μεγάλα μαφρα μάτια.  

Μια μζρα, πιγαμε ςε μια καλφβα να ρωτιςουμε για νομίςματα, και 
κάνοντασ ςτθν οικοδζςποινα ζνα κομπλιμζντο για τθν καλι τθσ εμφάνιςθ, 
φάνθκε πολφ ευχαριςτθμζνθ και είπε, ότι όταν ιταν νζα, ιταν όμορφθ, αλλά 
ότι πλζον ιταν ςτο θλιοβαςίλεμά τθσ, αλλά ωςτόςο, είχε πζντε κόρεσ, όλεσ 
τόςο όμορφεσ ςαν κι αυτι και τισ οποίεσ κα μασ ζδειχνε, εάν κα χορεφαμε ςτο 
ςπιτάκι τθσ τθν επόμενθ μζρα. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνομιλίασ μασ δυο από 
τισ κόρεσ τθσ μπικαν ςτο ςπίτι με μεγάλεσ ςτάμνεσ ςτα κεφάλια τουσ, 
φζροντασ νερό από τθν Καςταλία πθγι, και πειςτικαμε ότι είχε πει αλικεια. 

Μασ ευχαρίςτθςε θ ανακάλυψθ ότι οι περιςςότεροι από τουσ φτωχοφσ 
κατοίκουσ του Καςτριοφ ιξεραν να διαβάηουν και να γράφουν και μποροφςαν 
επίςθσ να μιλοφν και τα Ελλθνικά και τα Αλβανικά ι τθν Αρβανίτικθ γλϊςςα, 
αν και θ Ελλάδα βρίςκεται γενικϊσ ςε κατάςταςθ αμάκειασ. Το ίδιο ιςχφει και 
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για αρκετά μζρθ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ, όπωσ και άλλων πολιτιςμζνων και 
πεφωτιςμζνων χωρϊν, που είναι ςτθν ίδια κατάςταςθ, αλλά θ ςκζψθ είναι πιο 
εντυπωςιακι ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, λόγω τθσ αντίκεςθσ 
μεταξφ τθσ αρχαίασ και τθσ παροφςασ τθσ κατάςταςθσ. 

Πταν θ Ελλάδα μονοπωλοφςε τθν παιδεία τθσ ανκρωπότθτασ, το νθςί μασ 
ιταν ςε μια κατάςταςθ βαρβαρότθτασ. Σιμερα ςυμβαίνει το αντίκετο. Ο 
Απόλλωνασ και οι Μοφςεσ ζχουν εγκαταλείψει τθν Ελλάδα προσ τισ 
Υπερβόρειεσ χϊρεσ και θ Αγγλία είναι θ ευνοθμζνθ ζδρα τθσ πρακτικισ γνϊςθσ 
και τθσ εκλεπτυςμζνθσ πολυμάκειασ. Ράντωσ, το Καςτρί ζχει το ςχολείο του, 
ενϊ το φθμιςμζνο νθςί του Λωνά, το καμάρι τθσ Σκωτίασ, ακόμα και ςτισ 
καλφτερζσ του εποχζσ, τόποσ μόρφωςθσ και κρθςκείασ, δεν ζχει ακόμθ οφτε 
ζνα ςχολείο οφτε καν ζνα άτομο που να ξζρει γραφι και ανάγνωςθ! 

Ζκανα αυτι τθν παρζκβαςθ με ςκοπό να βγάλω από τθν πλάνθ εκείνουσ 
που κεωροφν ότι οι ςφγχρονοι Ζλλθνεσ, γενικϊσ, είναι βυκιςμζνοι ςτθν πιο 
βακιά αμάκεια και ότι ακόμα και οι πιο φτωχοί κάτοικοι των πλζον 
απομακρυςμζνων ςθμείων τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ είναι ανϊτεροι απ’ αυτοφσ, 
τόςο ςτθν αντίλθψθ όςο και ςτθν εκπαίδευςθ.  

Οι Ζλλθνεσ, εν τοφτοισ, είναι τόςο ανϊτεροί μασ ςε ζμφυτθ εξυπνάδα, 
ταχφτθτα αντίλθψθσ και φυςικισ διάνοιασ, όςο είμαςτε εμείσ ςε ςχζςθ με τουσ 
Λςλανδοφσ και τουσ Λάπωνεσ. Αλλά θ εκπαίδευςθ μάσ ζχει βγάλει από τθν 
ζμφυτθ αμάκεια, όπωσ αντίςτοιχα θ ζλλειψθ αυτισ ζχει βυκίςει τουσ Ζλλθνεσ 
μζςα ςε ζνα ςκοτάδι, εξαςκενϊντασ τα ζμφυτα ταλζντα τουσ. Αλλά, ευτυχϊσ, 
θ μόρφωςθ αναβιϊνει και αρχίηει πάλι να ριηϊνει ςτο φυςικό τθσ ζδαφοσ 
όπου, εάν καλλιεργθκεί ςωςτά, κα ακμάςει ξανά, αν και πικανόν δεν κα 
μπορζςει ποτζ να υψωκεί τόςο ψθλά, όςο ςτισ εποχζσ τθσ εξουςίασ και τθσ 
ανεξαρτθςίασ τθσ Ελλάδασ.  

Το καλλιεργθμζνο χζρι ενόσ Άγγλου αριςτοκράτθ ζχει εδϊ και πολλά χρόνια 
ςυντελζςει αποφαςιςτικά ςτθ διάδοςθ τθσ γνϊςθσ ςε διάφορα μζρθ τθσ 
Ελλάδασ, και οι ίδιοι οι εφποροι Ζλλθνεσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ και των 
Λωαννίνων ζχουν εκπονιςει μερικά ωφζλιμα προγράμματα για τθν ειςαγωγι 
των αρχαίων τουσ ςυγγραφζων και τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ. Αλλά μια χϊρα 
που ζχει μια φορά καταρρεφςει ολοςχερϊσ, όπωσ θ Ελλάδα, που εδϊ και 
αρκετοφσ αιϊνεσ ζχει ςταματιςει ςχεδόν να είναι ζνα ζκνοσ, ςπάνια ι ποτζ 
πια δεν ξαναποκτά το αρχαίο κφροσ τθσ οφτε ανακτά τθν πρότερθ δόξα τθσ. Θ 
Ελλάδα, ωςτόςο, εδϊ και μερικά χρόνια ζχει κάνει αιςκθτζσ προόδουσ ςτθ 
γνϊςθ, ςτον πολιτιςμό, ςτο εμπόριο και ςτον πλοφτο, και παρ’ όλεσ αυτζσ τισ 
παροφςεσ δυςμενείσ περιςτάςεισ, μπορεί ίςωσ να ξεφφγει από τθ δεςποτεία 
που τθν καταπιζηει, και να ξαναγίνει ζνασ από τουσ πιο λαμπεροφσ φωτοδότεσ 
τθσ Ευρϊπθσ. 

Το χωριό Καςτρί ςυνίςταται από ενενιντα καλφβεσ. Οι κάτοικοι είναι 
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Αρναοφτθδεσ και ζχουν τθν ίδια φορεςιά με τουσ Γαλαξιδιϊτεσ. Οι φτωχότεροι 
ηουν ςε καλφβεσ που αποτελοφνται μόνο από ζνα μεγάλο δωμάτιο. Οι πιο 
εφποροι, και ανάμεςα ς’ αυτοφσ ο παπάσ, ηουν ςε διϊροφα ςπίτια με δυο 
δωμάτια ςτον πάνω όροφο, ενϊ το ιςόγειο διαιρείται ς’ ζνα ςτάβλο και ζνα 
κελάρι. Το κρφο ιταν άκρωσ διαπεραςτικό και το ςπίτι που μείναμε δεν είχε 
οφτε καμινάδα οφτε τηάμια ςτα παράκυρα. Ο καπνόσ ιταν τόςο δυςάρεςτοσ 
ςτα μάτια μασ, που παρά τθ δριμφτθτα του καιροφ, αναγκαςτικαμε να 
κρατάμε τα παρακυρόφυλλα ανοιχτά, αλλά οι άνκρωποι του ςπιτιοφ ιςαν 
τόςο εξοικειωμζνοι μ’ αυτόν τον μπελά, που αντιμετϊπιςαν τθν ευαιςκθςία 
μασ με ζνα περιφρονθτικό χαμόγελο. 

Ο παπάσ ζχει μια ςφηυγο, τρεισ γιοφσ και μια κόρθ. Ο πρωτότοκοσ γιοσ, λίγο 
καιρό πριν τθν άφιξι μασ, είχε παντρευτεί ζνα ωραίο κορίτςι του χωριοφ. Αυτι 
μασ επιςκζφτθκε και μπαίνοντασ ςτο δωμάτιο, ζκανε μερικζσ βακιζσ 
υποκλίςεισ και φίλθςε τα χζρια μασ, ςτθ ςυνζχεια φίλθςε το χζρι τθσ με το 
οποίο μασ είχε ακουμπιςει λζγοντασ ταυτοχρόνωσ: «ςασ προςκυνϊ». Ζνασ 
χαιρετιςμόσ αυτοφ του είδουσ δθλϊνει τον υπζρτατο ςεβαςμό. Αυτό 
εφαρμόηεται και ςτα ορεινά τθσ Λταλίασ και αποτελεί ζνα αρχαίο ζκιμο. 

Επαναλάμβανε τουσ χαιρετιςμοφσ τθσ τόςο ςυχνά, που παρακινικθκα να 
ρωτιςω, εάν υπιρχε κάποιοσ ςυγκεκριμζνοσ λόγοσ γι’ αυτό, και 
πλθροφορικθκα από τον ιερζα ότι ιταν θ ςυνικθσ εκιμοτυπία που 
εφάρμοηαν οι νιόπαντρεσ γυναίκεσ ςε επιςκζπτεσ του ςπιτιοφ τουσ και που κα 
κεωρείτο απρεπζσ και αφιλόξενο, εάν αμελοφνταν. Ο νεαρόσ ςφηυγοσ μασ 
καλωςόριςε επίςθσ με πολφ ευχάριςτο ταμπεραμζντο και ζμφυτθ ευγζνεια. 

Το πιο παράξενο κομμάτι του νοικοκυριοφ, αλλά όχι και το πλζον ευχάριςτο 
για μασ, ιταν ο τρόποσ με τον οποίο διανυκτερεφςαμε, κακϊσ, με το δεφτερο 
δωμάτιο να είναι γεμάτο από ελιζσ και ςακιά από ςιτάρι, κοιμθκικαμε όλοι 
ςτο ίδιο δωμάτιο. Ο παπάσ και θ οικογζνειά του ζπιαςαν μια άκρθ του 
δωματίου και εμείσ τθν άλλθ.  

Αυτοί κοιμικθκαν πάνω ςε ςτρωςίδια απλωμζνα ςτο πάτωμα με τα ροφχα 
τουσ, για να αντιςτακμίςουν τθν ζλλειψθ ςκεπαςμάτων. Ο παπάσ και θ 
γυναίκα του - θ παπαδιά - πιραν ζνα ςτρωςίδι, το νιόπαντρο ηευγάρι ζνα άλλο 
και θ υπόλοιπθ οικογζνεια ξάπλωςε ςε διάφορα μζρθ του δωματίου. Θ 
περιζργειά τουσ ιταν πολφ μεγάλθ να μασ δουν να πθγαίνουμε για φπνο. Και 
πράγματι ιταν αμοιβαίο, και εάν εκπλαγικαμε εμείσ μια φορά βλζποντάσ τουσ 
να κοιμοφνται με τα ροφχα τουσ, άλλο τόςο ζμειναν ζκπλθκτοι αυτοί 
βλζποντάσ μασ να ξεντυνόμαςτε! Συνζβθ ζνα περιςτατικό, το οποίο, αν και 
αςιμαντο από μόνο του, μνθμονεφεται εδϊ ωσ ζνα ζντονο χαρακτθριςτικό 
των απλϊν και βουκολικϊν εκίμων αυτϊν των φτωχϊν ανκρϊπων: Θ αγελάδα 
του παπά είχε πρόςφατα γεννιςει και λόγω του εξαιρετικά κρφου καιροφ, 
μετζφεραν το μοςχαράκι κάκε νφχτα για να κοιμθκεί κοντά ςτο παραγϊνι με 
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τθν υπόλοιπθ οικογζνεια. “Et pecus, et Dominos, communis clauserat umbra;” 
ι όπωσ το εκφράηει ζνασ από τουσ ποιθτζσ μασ: «αμζςωσ προμθκεφτθκε 
καταφφγιο για τον άνκρωπο και το ηϊο». 

Εδϊ, προςζξαμε ζνα ζκιμο που είναι διαδεδομζνο και ςτο μεγαλφτερο 
τμιμα τθσ Λταλίασ και χρονολογείται πικανόν από τα αρχαία χρόνια. Το 
πρόςωπο, που μετά δφςθ του ιλιου ζφερε το φωσ μζςα ςτο δωμάτιο, ευχόταν 
ςτθ ςυντροφιά καλθςπζρα και ο ίδιοσ χαιρετιςμόσ ανταποδιδόταν απ’ αυτοφσ 
όλουσ, επαναλαμβάνοντασ ςυχνά τισ λζξεισ: «καλι εςπζρα». Αυτό το 
φθμιςμζνο μαντείο και θ πόλθ ονομαηόταν αδιακρίτωσ: Ρυκϊ, Ρφκων, Ρυκία 
και Δελφοί. Ο Ρίνδαροσ χρθςιμοποιεί τισ λζξεισ Κρίςςα και Κίρρα για τουσ 
Δελφοφσ. H τελευταία (ονομαςία) δεν μνθμονεφτθκε από τον Πμθρο, παρά 
μόνο θ Ρυκϊ.  

Οι Δελφοί ιςαν το πιο ςυνθκιςμζνο όνομα ςτα χρόνια του Στράβωνα και 
του Ραυςανία, αλλά ο Αιςχφλοσ, ο Ρίνδαροσ και οι περιςςότεροι από τουσ 
αρχαίουσ ποιθτζσ τθν ονομάηουν Ρυκϊ. Ο Ευριπίδθσ τθν αποκαλεί ποιθτικά 
«Πφκια πζτρα» και «Φωκζων ακρόπολισ», ο Κεόκριτοσ «Δελφίσ πζτρα». Ο 
Ρτολεμαίοσ ςφάλλει κεωρϊντασ τθν Ρυκϊ και τουσ Δελφοφσ ξεχωριςτζσ 
τοποκεςίεσ, ο οποίοσ παρόλα αυτά ακολουκικθκε από τον Cluverius, 
Gerbellius και άλλουσ.  

Το πρϊτο ςθμείο ανάμεςα ςτα ερείπια των Δελφϊν, που προςζλκυςε τθν 
προςοχι μασ, ιταν θ Καςταλία πθγι, το ενδιαφζρον για τθν οποία αυξικθκε 
λόγω τθσ αρχαίασ τθσ φιμθσ και τθσ ρομαντικισ τθσ τοποκεςίασ. Αυτό το 
ποταμάκι που ενζπνευςε και εμπνζει, ρζει λίγεσ εκατοντάδεσ γιάρδεσ ζξω από 
το χωριό, προσ τα ανατολικά, ςτθ βάςθ των εντυπωςιακϊν γκρεμϊν του 
Ραρναςςοφ. Οι δυο φθμιςμζνοι βράχοι των Φαιδριάδων υψϊνονται ςχεδόν 
κατακόρυφα πάνω από τθν πθγι, θ οποία τουσ διαιρεί ςε δυο κορυφζσ, αυτι 
τθσ Ναυπλίασ και (αυτι) τθσ Υάμπειασ, αφιερωμζνεσ ςτον Βάκχο και τον 
Απόλλωνα. Κυςίεσ προςφζρονταν επίςθσ ςτο Βάκχο ςτθν κορυφι του βουνοφ 
“in Vertice summo”, όπωσ αναφζρεται ςτον Κάτουλλο. Ο Ραυςανίασ αναφζρει 
το ίδιο πράγμα και ςθμειϊνει τθ δυςκολία τθσ ανάβαςθσ μζχρι το Κωρφκιον 
Άντρον. 

Ο Ραρναςςόσ ονομαηόταν δικόρυφοσ λόγω των Φαιδριάδων, και όχι από 
τθν κορυφι του που διαιρείται ςε πολλά άκρα, και δεν είναι ορατά από τουσ 
Δελφοφσ. Υπάρχουν ωςτόςο τρεισ αιχμθροί βράχοι που υψϊνονται από τουσ 
Δελφοφσ. Ο πιο χαμθλόσ βρίςκεται ςτα δυτικά των Φαιδριάδων, και δεν 
διζφυγε τθσ προςοχισ των αρχαίων και πάνω ςε ζνα μοναδικό χάλκινο 
νόμιςμα, που βρικα ςτθν περιοχι, ο Ραρναςςόσ αναπαρίςταται με τισ τρεισ 
κορυφζσ του.  
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Με ακουαρζλα  τα νερά τθσ Καςταλίασ Πθγισ. 
(αντίγραφο από γκραβοφρα του Dodwell). 

 
Οι Δελφιϊτεσ ςυνικιηαν να πετοφν από τθν Υάμπεια εκείνουσ που ιςαν 

απεχκείσ ςτο κεό τουσ, αλλά μετά τθν άδικθ τιμωρία του Αιςϊπου, 
χρθςιμοποιικθκε πλζον θ Ναυπλία γι’ αυτό το ςκοπό. Ο πρϊτοσ βράχοσ είναι 
πικανόν αυτόσ που υψϊνεται ακριβϊσ πάνω από τθν πθγι, ο τελευταίοσ 
βρίςκεται πιο δυτικά. Το χάςμα ι θ ςχιςμι, μζςω τθσ οποίασ αυτοί ξεχωρίηουν, 
δεν ζχει πλάτοσ μεγαλφτερο από πζντε ι ζξι γιάρδεσ. Σκαρφάλωςα ςτα βράχια 
μζςω κάποιων αρχαίων ςκαλοπατιϊν, που είναι λαξευμζνα ς’ αυτά και που 
οδθγοφν ςε ζνα μικρό πλάτωμα ςτο χάςμα ανάμεςα ςτισ Φαιδριάδεσ.  

Εκείνοι που ρίχνονταν από το βράχο Υάμπεια, ζνεκα του ακανόνιςτου του 
γκρεμοφ, πικανόν κάποιεσ φορζσ να ζπεφταν ς’ αυτι τθ κζςθ και πικανόν τα 
ςκαλοπάτια φτιάχτθκαν για να απομακρφνονται τα πτϊματα εκείνων που 
είχαν πζςει εκεί, για να δίνουν τθ χαριςτικι βολι ςε εκείνουσ που δεν είχαν 
ςκοτωκεί από τθν πτϊςθ, όπωσ ζκαναν και οι ωμαίοι ςε εκείνουσ που τφχαινε 
να ςωκοφν από τθν πτϊςθ τουσ από τον Ταρπιιο βράχο. Αυτό το είδοσ 
τιμωρίασ είναι από το πιο αρχαία και πικανόν ςφνθκεσ ζκιμο ς’ όλθ τθν 
Ελλάδα. Το Ακθναϊκό Βάρακρο, ο Σπαρτιατικόσ Καιάδασ και το Λευκαδίτικο 
Ακρωτιρι είναι πολφ γνωςτά παραδείγματα. 

Θ Καςταλία πθγι είναι κακαρι και ςυνιςτά ζνα καυμάςιο ποτό, αλλά 
ομολογϊ ότι τα νερά τθσ δεν προκάλεςαν ς’ εμζνα καμία από εκείνεσ τισ 
επιδράςεισ που γίνονταν αιςκθτζσ από ταξιδιϊτεσ με πιο ηωθρι φανταςία ι 
πιο ευαίςκθτα ςτομάχια από ό,τι εγϊ. 

“ Nil tum Castaliae rivis communibus undaeDissimiles - - ” 
Ο Dr. Spon φάνθκε να μετατρζπεται ςε ποιθτι με τθν πρϊτθ γουλιά του, 
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ενϊ ο Dr. Chandler (ς’ ζνα ςαφϊσ πιο αξιόπιςτο γεγονόσ) εκδιλωςε τισ 
επιδράςεισ του μ’ ζνα ςτομαχόπονο και με μια κρίςθ ρίγουσ. Ράντωσ, εάν 
παρόμοια αποτελζςματα ιςαν οι ςτακερζσ ςυνζπειεσ τθσ Καςταλίασ πθγισ, κα 
ζπρεπε να προςδοκοφμε ότι όλοι οι κάτοικοι του Καςτριοφ κα ιςαν ιδιαιτζρωσ 
επιρρεπείσ ςε παγερά ρίγθ ι ποιθτικζσ εκςτάςεισ. Στα αρχαία χρόνια, το νερό 
που ανάβλυηε από το βράχο, ζμπαινε ςε μια τετράγωνθ κοιλότθτα, όπου 
φυλαςςόταν για χριςθ από τθν Ρυκία και τουσ ιερείσ του Μαντείου.  

Μερικά ςκαλοπάτια που είναι λαξευμζνα ςτο βράχο ςχθμάτιηαν μια ςκάλα 
κακόδου προσ αυτό το μπάνιο. Θ πρόςοψθ και οι πλευρζσ του γκρεμοφ που 
περικλείουν τθν πθγι, ζχουν πελεκθκεί και εξομαλυνκεί. Χωρίσ αμφιβολία, 
παλιά κα πρζπει (το μπάνιο) να ιταν ςκεπαςτό, γιατί δεν μποροφμε να 
κεωριςουμε ότι θ Ρυκία ζπλενε τα ιερά μζλθ τθσ ςε δθμόςια κζα. Μια 
θμικυκλικι εςοχι, που πικανόν ςχεδιάςτθκε για ζνα άγαλμα, είναι ςκαλιςμζνθ 
ςτθν πρόςοψθ του βράχου. Μια μικρι αψίδα και ζνα πζραςμα που είναι 
ορατά ςτθ δυτικι πλευρά λίγο πάνω από τθ ςυνικθ ςτάκμθ τθσ πθγισ, 
καταςκευάςτθκε για τθν υπερχείλιςθ του νεροφ. Στθν απζναντι πλευρά 
υπάρχει το μικροςκοπικό παρεκκλιςι του Αγίου Λωάννθ που φαίνεται να είχε 
καταςκευαςτεί, για να επιδείξει το κρίαμβο του Σταυροφ επί τθσ λατρείασ του 
Απόλλωνα και των Μουςϊν! 

Θ κρινθ διακοςμείται με αναρριχϊμενο κιςςό και ςκιάηεται από μια 
μεγάλθ ςυκιά, οι ρίηεσ τθσ οποίασ ζχουν διαπεράςει τθ ςχιςμι του βράχου, 
ενϊ τα απλωμζνα τθσ κλαδιά ρίχνουν μια δροςερι και αναηωογονθτικι ςκιά 
πάνω ς’ αυτι τθν ενδιαφζρουςα κζςθ. Στο μπροςτινό τμιμα τθσ πθγισ 
απολαφςαμε τθ κζα ενόσ μεγαλοπρεποφσ πλάτανου, που ςχεδόν τθν 
προςτατεφει από τισ ακτίνεσ του ιλιου, ο οποίοσ λάμπει πάνω τθσ λίγεσ μόνο 
ϊρεσ τθ μζρα. Ο Πμθροσ, ςτον φμνο του προσ τον Απόλλωνα, αναφζρει τθν 
πθγι Δζλφουςα ς’ αυτι τθ κζςθ, εννοϊντασ πικανόν τθν Καςταλία. 

Ράνω από τισ Φαιδριάδεσ υπάρχει μια πεδιάδα και μια μικρι λίμνθ, τα 
νερά τθσ οποίασ ειςζρχονται ςε μια καταβόκρα ι χάςμα, και πικανόν θ 
Καςταλία πθγι να προμθκεφεται απ’ αυτοφ. Το υπερχειλίηον νερό, αφοφ 
ςταλάξει ανάμεςα ςτα βράχια, διαςχίηει το δρόμο και ειςζρχεται ςε μια 
ςφγχρονθ βρφςθ, απ' όπου κάνει μια απότομθ κάκοδο προσ τον πυκμζνα τθσ 
κοιλάδασ, μζςω ενόσ ςτενοφ και βραχϊδουσ λαγκαδιοφ πλαιςιωμζνου από 
ελαιόδεντρα και μουριζσ, όπου και ενϊνεται με το μικρό ποτάμι τον Ρλειςτό 
και εκβάλλει ςτθ κάλαςςα, κοντά ςτα ερείπια τθσ Κίρρασ.  

Ενϊ ιμαςταν ςτουσ Δελφοφσ, θ Καςταλία πθγι ζρεε ς’ ζνα άφκονο ρυάκι, 
και ςχθμάτιηε μερικοφσ μικροφσ καταρράκτεσ, μια κζα εξαιρετικϊσ γραφικι. Οι 
όχκεσ τθσ πθγισ καλφπτονταν από ωραία νεροκάρδαμα. Μάηεψα μερικά για 
το δείπνο και οι φτωχοί άνκρωποι βλζποντάσ με, με ρϊτθςαν, εάν ιςαν 
κεραπευτικά και, όταν τουσ εξιγθςα πωσ ιςαν εδϊδιμα, αυτοί διζδωςαν αυτι 
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τθν ανακάλυψθ προσ τουσ άλλουσ, και το επόμενο πρωί ςυνάντθςα μια ομάδα  
χωρικϊν που επζςτρεφαν από τθν πθγι, κακζνασ με μια προμικεια από το 
νεωςτί ανακαλυφκζν χορταρικό. Με ευχαρίςτθςαν για τθν πλθροφορία που 
τουσ είχα δϊςει και δείχνοντάσ μου τα κάρδαμά τουσ, μου είπαν ότι ςτο 
μζλλον κα δϊςουν ςτο φυτό αυτό το όνομα «φραγκόχορτο» ι το χορτάρι των 
Φράγκων.  

Οι φτωχότεροι Ζλλθνεσ, ειδικότερα εκείνοι που ηουν μακριά από τθ 
κάλαςςα, ζχουν τόςο λίγα να φάνε κατά τθ διάρκεια των μακρϊν και 
αυςτθρϊν νθςτειϊν, που θ ανακάλυψθ ενόσ νζου λαχανικοφ, που δεν 
γνϊριηαν ότι ιταν εφγευςτο ι υγιεινό, αποτελοφςε ζνα ςθμαντικό γεγονόσ γι' 
αυτοφσ. 

Το επόμενο ςθμείο που ανυπομονοφςα να επιςκεφτϊ ιταν ο ναόσ του 
Απόλλωνα ι τουλάχιςτον θ κζςθ που κα ιταν ο ναόσ, κακϊσ τα ερείπια αυτοφ 
του φθμιςμζνου οικοδομιματοσ ζχουν εξαφανιςτεί ςαν ςε όνειρο, χωρίσ να 
αφιςουν οφτε ζνα ίχνοσ. Βριςκόταν ςτο ανϊτερο ςθμείο τθσ πόλθσ και κοντά 
ςε ζνα κζατρο, που μάλιςτα ιταν εντόσ του περιβόλου του. Τα ελλθνικά 
κζατρα γενικϊσ λαξεφονταν ςτο ςυμπαγι βράχο και ωσ εκ τοφτου είναι τα πιο 
άφκαρτα από τα αρχαία μνθμεία. Είχα λόγο να ελπίηω ότι κα το ζβριςκα και 
ότι αυτό κα οδθγοφςε ςτθν ανακάλυψθ του ναοφ, αλλά διαψεφςτθκα, κακϊσ 
δεν κατάφερα να ανακαλφψω κανζνα πειςτικό ίχνοσ του ενόσ ι του άλλου 
(μνθμείου).  

Φαίνεται ότι ο τόςο φθμιςμζνοσ ναόσ του Απόλλωνα πρζπει να αναηθτθκεί 
κάτω από τα ταπεινά καλφβια του Καςτριοφ, κακϊσ όλο το χωριό πικανόν 
ςτζκεται εντόσ του αρχαίου του περιβόλου. Ο Ραυςανίασ αναφζρει, ότι ο ναόσ 
περιλαμβάνει πολφ μεγάλθ ζκταςθ, όπου ςυναντιοφνται αρκετοί δρόμοι και 
ότι μια θ πθγι, με το όνομα Καςςοτίδα, ρζει υπογείωσ ςε ζνα μυςτικό μζροσ 
αυτοφ. Ωσ εκ τοφτου, κατευκφνκθκα προσ τα βράχια του Ραρναςςοφ ςε 
αναηιτθςθ τθσ πθγισ και ςφντομα βρικα ζνα μικρό ρυάκι που κυλοφςε προσ 
το χωριό.  

Δεν αμζλθςα να εξερευνιςω τθν πθγι του, που βρίςκεται κοντά ςε ζνα 
βράχο μεγάλου όγκου με αρκετά υπολείμματα αρχαιοτιτων διαςκορπιςμζνα 
τριγφρω. Σ’ αυτι τθ κζςθ οι Τοφρκοι είχαν καταςκευάςει μια βρφςθ, με μια 
ςτζρνα, για να ςυλλζγουν το νερό, και ςτθν οποία ςυχνάηουν τακτικά οι 
πλφςτρεσ του Καςτριοφ.  

Στθν παρακείμενθ περιοχι υπάρχουν ςκορπιςμζνα μερικά ευμεγζκθ 
μπλόκια, που κακιςτοφν πικανόν, αυτι θ βρφςθ να ιταν κάποτε ςτολιςμζνθ 
πολυτελϊσ. Σιμερα ονομάηεται Κζρνα. Λίγο πιο πάνω απ' αυτιν υπάρχουν 
κάποια αρχαία κεμζλια, ίςωσ θ Λζςχθ, που περιείχε τισ ηωγραφιζσ του 
Ρολφγνωτου. Το ρυάκι που εκρζει από τθν πθγι, κυλά προσ το κζντρο του 
χωριοφ, όπου και χάνεται, ανεπαίςκθτα, κοντά ςτο ςπίτι του Αγά. Υπάρχουν 
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αρκετά ερείπια γφρω απ’ αυτι τθ κζςθ και ςτο χαμθλότερο τμιμα του και ςε 
οριςμζνα γειτονικά ςπίτια υπάρχουν μερικά μαρμάρινα τεμάχια μιασ 
ευμεγζκουσ (κολόνασ) δωρικοφ ρυκμοφ, με αυλακϊςεισ. 

Μερικζσ μεγάλου μικουσ επιγραφζσ βρίςκονται επίςθσ ακόμα ξεχαςμζνεσ 
ςτουσ τοίχουσ που ςχθματίηουν τμιμα τθσ ςιταποκικθσ των και που 
καλφπτουν ςχεδόν τθ μια πλευρά ενόσ γειτονικοφ βουςτάςιου. Ο ιδιοκτιτθσ 
ζδιωξε τα ηωντανά και μου ζδωςε ζνα φανάρι, που μου επζτρεψε να 
αντιγράψω μια ελλθνικι και μια λατινικι επιγραφι και, κακϊσ μόνο ζναν 
τμιμα τθσ είχε εκδοκεί, κα καταχωρθκεί ςτο Ραράρτθμα. Ιταν ωςτόςο πολφ 
κατεςτραμμζνθ, εκτόσ του ότι ιταν αντεςτραμμζνθ, που τθν αντζγραψα με 
εξαιρετικι δυςκολία. 

Κοντά ςτθν ίδια κζςθ, πάνω ςε ζνα μπλόκι, υπάρχει μια εξαιρετικι 
επιγραφι από λευκό μάρμαρο, από τθν οποία κατάφερα να 
αποκρυπτογραφιςω το μεγαλφτερο τμιμα τθσ, παρόλο που ιταν πολφ 
κατεςτραμμζνθ. Σ’ αυτι, όπωσ και ςε οριςμζνεσ άλλεσ επιγραφζσ αναφζρεται 
ςυχνά θ λζξθ “Ιερομνιμων”.  

Οι Δελφοί, λόγω τθσ καίριασ κζςθσ τουσ, επιλζχτθκαν για τθν εαρινι 
ςυνζλευςθ των Αμφικτιόνων και για το ςυνζδριο των πρζςβεων ι με άλλα 
λόγια των Ρυλαγόρων και των Λερομνθμόνων που κάκε ανεξάρτθτθ ελλθνικι 
Ρόλθ ζςτελνε, για να υποςτθρίξει τα πολιτικά και κρθςκευτικά τθσ 
ςυμφζροντα.  

Ο πλοφτοσ των Δελφϊν ιταν παροιμιϊδθσ ακόμα και ςτθν εποχι του 
Ομιρου. Οι Φωκείσ άρπαξαν από το ναό χριματα αξίασ ςχεδόν ενόσ 
εκατομμυρίου ςτερλινϊν, ζνα τεράςτιο ποςό για τθν εποχι εκείνθ! Ο Ξζρξθσ 
κεϊρθςε ότι άξιηε τθσ προςοχισ του, αλλά θ δφναμθ του κεοφ ματαίωςε τθν 
προςπάκειά του. Ο Βρζννοσ επίςθσ απζτυχε, αλλά ο Σφλλασ κατάφερε να 
αποκτιςει το κθςαυρό του (ναοφ), και παρά τισ πολυάρικμεσ λεθλαςίεσ τισ 
οποίεσ είχε υποςτεί, ςφμφωνα με τον Ρλίνιο, υπιρχαν ςτθν εποχι του τρεισ 
χιλιάδεσ αγάλματα ςτουσ Δελφοφσ. 

Και λζγεται ότι ο Βρζννοσ πλθςιάηοντασ τουσ Δελφοφσ επζςτθςε τθν 
προςοχι του ςτρατοφ του ςτθν φπαρξθ των πολλϊν αγαλμάτων από ατόφιο 
χρυςάφι: “Ostendebat, statuasque cum quadrigis, quarum ingnes copia procul 
visebatur, solido auro fusas esse; plusque in pondere, quam in specie habere 
praedae affirmabat.” Τα αγάλματα, που ο Βρζννοσ εξζλαβε για χρυςά, ιταν 
πικανόν μόνο από επιχρυςωμζνο μπροφντηο. 

Οι Δελφοί λεθλατικθκαν ζντεκα φορζσ πριν τθν θγεμονία του Νζρωνα και 
ο ςυγκεκριμζνοσ αυτοκράτορασ αφαίρεςε πεντακόςια μπροφντηινα αγάλματα 
από το ναό. Ακόμα, και μετά από όλεσ αυτζσ τισ απϊλειεσ από τθν αρχαία 
μεγαλοπρζπειά του, ο Ραυςανίασ άφθςε μια αναλυτικι περιγραφι από 
εκατόν τριάντα επτά αγάλματα, πλζον τθσ γενικισ μνείασ πολλϊν άλλων 
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ανδριάντων, που ανικαν ςε πολεμιςτζσ, παλαιςτζσ και μουςικοφσ, που 
πικανόν ανζρχονταν ςε ακόμα περιςςότερουσ. Αυτά τα πολφτιμα ςτολίδια, 
περιλαμβάνονταν εντόσ των ορίων του ιεροφ περίβολου.  

Ράντωσ, ακόμα και ςτα χρόνια του Στράβωνα, οι κθςαυροί του είχαν 
εξαφανιςτεί, ενϊ ςτα χρόνια του Ραυςανία ιςαν χωρίσ χριματα. Και οι 
πλοφςιεσ προςφορζσ του Γφγθ, του Αλυάττθ, του Κροίςου και του Μίδα, 
κακϊσ και θ αυξθμζνθ γενναιοδωρία των βαςιλζων και των εκνϊν δεν ιταν 
πλζον εμφανισ. «Ακόμα και οι Φρφγεσ, οι Λυδοί, οι Πζρςεσ, οι Αςςφριοι, οι 
Φοίνικεσ, οι Ιταλοί και οι Υπερβόρειοι οι ίδιοι, ζςτελναν ανακιματα ςτουσ 
Δελφοφσ. 

Ο ναόσ και ο κεόσ, οι τελετζσ των κυςιϊν και θ επικράτθςθ των 
δειςιδαιμονιϊν πλοφτιςαν τουσ άγονουσ βράχουσ του Ραρναςςοφ με μια 
ποικιλία από πολυτελι προϊόντα πολφ μεγαλφτερθ από ό,τι μποροφςε να 
βρεκεί ακόμα και ςτα πιο εφφορα λιβάδια και ςτισ πιο καλλιεργθμζνεσ 
πεδιάδεσ. Σφμφωνα με τον Λουςτίνο, ο ςτρατόσ του Βρζννου καμπϊκθκε 
ζντονα από τισ πολυτζλειεσ του ιεροφ. 

Ο Στράβωνασ αποκαλεί το ναό του Απόλλωνα : “το Ιερόν κοινόν” και ο 
Λίβιοσ: “Commune humani generis oraculum;” κακϊσ είχε γίνει κζντρο όλων 
των εκνϊν. Ο Ευριπίδθσ, για τον ίδιο λόγο, ονομάηει το δελφικό τρίποδα: 
“Τρίποδα κοινόν”. Ο Στράβωνασ και ο Ραυςανίασ επονομάηουν το ναό γενικϊσ, 
λόγω τθσ διαςθμότθτάσ του, “Το Ιερόν το εν Δελφοίσ”. Αν και θ μορφι του 
ναοφ δεν είναι γνωςτι, ο Κυριακόσ από τθν Αγκϊνα λζει ότι ιταν κυκλικόσ, και 
ζχει απεικονιςτεί(κατά φανταςία) από τουσ πιο φθμιςμζνουσ ηωγράφουσ τθσ 
Δφςθσ, ιδιαιτζρωσ τον Claude Lorrain και τον Gaspar Poussin. 

Ράνω ςε ζνα ςπάνιο χάλκινο νόμιςμα, που προμθκεφτθκα ςτουσ Δελφοφσ, 
αναπαρίςταται με τθν πιο κοινι μορφι ενόσ ορκογϊνιου παραλλθλόγραμμου, 
με ζξι κολϊνεσ ςτισ πλευρζσ και δυο ςτθν πρόςοψθ, με ζνα άγαλμα ανάμεςά 
τουσ, αλλά μιασ και καταςτράφθκε και ανακαταςκευάςτθκε πολλζσ φορζσ, 
ίςωσ να μθν διατθρικθκε αμετάβλθτο το αρχικό ςχζδιο. 

Δεν αποτελεί λιγότερθ ζκπλθξθ απ’ ό,τι αλικεια, ότι ζνα από τα πιο 
φθμιςμζνα οικοδομιματα του κόςμου ζχει καταςτραφεί τόςο ολοκλθρωτικά 
και ζχει πλιρωσ εξαφανιςτεί, που ςπάνια υπάρχουν κάποια ίχνθ ικανά να 
βοθκιςουν τον ταξιδιϊτθ να ςχθματίςει ζςτω και μια εικαςία ςχετικά με τθ 
κζςθ του. Κα πρζπει ωςτόςο, να ιταν μεγαλοπρεπισ, κακϊσ λζγεται ότι θ 
ανακαταςκευι του από τον Σπίνκαρο, είχε κοςτίςει περίπου τριακόςια 
τάλαντα.  

Ο Απόλλωνασ του Belvedere κεωρείται ότι είναι αντίγραφο του αγάλματοσ 
που υπιρχε ςτο ναό των Δελφϊν. Ο ονομαςτόσ Canova κεωρεί ότι το 
πρωτότυπο ιταν από μπροφντηο, ιςχυριηόμενοσ, αιτιολογϊντασ τθ γνϊμθ του, 
ότι τα αγάλματα αυτοφ του υλικοφ ζχουν κάπωσ διαφορετικι τεχνοτροπία από 
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τα μαρμάρινα, και ότι ο Απόλλωνασ του Belvedere και ειδικότερα θ πτφχωςθ 
του ενδφματοσ φαίνεται να ζχει αντιγραφεί από μπροφντηο.  

Μεταξφ μερικϊν ςπάνιων νομιςμάτων που ςυνζλεξα ςτουσ Δελφοφσ 
υπιρχε ζνα πάνω ςτο οποίο ο κεόσ απεικονίηεται όρκιοσ παίηοντασ τθ λφρα 
του, και καλυπτόμενοσ με μια μακριά ςτολι, για τθν οποία ο Propertius 
αναφζρει: “Pythius in longâ carmina veste sonat”. Αυτό ανικει ςτθ φφςθ του 
Μουςαγζτθ, Κικαρωδοφ ι Κικαριςτι. Αυτι θ παράςταςθ φαίνεται να 
προζρχεται από τθν περιγραφι, που κάνει ο Πμθροσ, με τον Απόλλωνα να 
οδθγεί τουσ Κριτεσ ςτουσ Δελφοφσ, αποκαλφπτοντάσ τουσ τθν τοποκεςία όπου 
επικυμοφςε να ανεγερκεί ο ναόσ του, και πρόκειται πικανόν για ζνα 
αντίγραφο αυτοφ που ιταν εντόσ του ναοφ. 

“Φόρμιγγ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων, ἀγαθόν κιθαρίζων 

καλά καί ὑψιβίβας.” 

Εφόςον ο Ραυςανίασ δεν μνθμονεφει το άγαλμα του Απόλλωνα ςτουσ 
Δελφοφσ, προφανϊσ αυτό είχε απομακρυνκεί νωρίτερα από τθν εποχι του 
(Ραυςανία).  Δεν είναι γνωςτό πότε ςιϊπθςε αυτό το φθμιςμζνο μαντείο. Ο 
κεόσ πικανόν να μετανάςτευςε προσ τουσ Υπερβορείουσ ευκφσ μετά τθν 
κακιζρωςθ του Χριςτιανιςμοφ. 

“ *...+ Cum pulcher Apollo 
Lustrat Hyperboreas, Delphis cessantibus, aras.” 

Ο Λουκιανόσ λζει ότι ςτθν εποχι του δίνονταν απαντιςεισ (χρθςμοί), αλλά 
για το ότι αυτό το γεγονόσ δεν ςυνεχίςτθκε αρκετό καιρό μετά απ’ αυτόν, 
ζχουμε τθ μαρτυρία του Γιουβενάλθ : 

“*...+ quoniam Delphis oracula cessant, 
Et genus humanum damnat caligo futuri.” 

Τα περιςςότερα από τα ελλθνικά μαντεία καταςτράφθκαν λόγω 
αδιαφορίασ, όταν ο (Μζγασ) Κωνςταντίνοσ παραιτικθκε τθσ πλάνθσ του 
πολυκεϊςμοφ. 

Από τουσ Σενζκα, Στάτιο και Λακτάντιο αναφερόταν ότι ο Απόλλωνασ είχε κι 
ακόμα άλλο ζνα μαντείο και ναό ςτθν Κίρρα, αλλά φαίνεται απίκανο να μθν 
είχε παρατθρθκεί και αναφερκεί από τον Στράβωνα και τον Ραυςανία. Ο 
Στάτιοσ, επίςθσ, αναφζρει ζνα ςπιλαιο ςτθν Κίρρα, αλλά αφοφ αυτι θ κζςθ 
ιταν το λιμάνι των Δελφϊν, χρθςιμοποιικθκε από τον Ρίνδαρο, ποιθτικι 
αδεία, για τουσ ίδιουσ τουσ Δελφοφσ. Ο Γιουβενάλθσ ονομάηει τον Απόλλωνα 
“Cirrhaeus Vates” και ο Λουκιανόσ αναφζρει ςυχνά αυτι τθν τοποκεςία, 
ποιθτικά, ωσ τουσ ίδιουσ τουσ Δελφοφσ.  

Οι αρχαίοι, όπωσ και οι ςφγχρονοι ςυγγραφείσ, ζχουν μπερδευτεί πολφ ς’ 
αυτι τθ μικρι περιφζρεια, ιδιαιτζρωσ ςε ό,τι αφορά τισ περιγραφζσ τουσ για 
Κρίςςα, Κίρρα, Δελφοφσ και Ρυκϊ. Ο Ραυςανίασ αναφζρει ζνα ναό ςτθν Κίρρα 
που ιταν επίςθσ αφιερωμζνοσ ςτον Απόλλωνα, τθν Άρτεμθ και τθ Λθτϊ, αλλά 



 35 

δεν λζει τίποτε ςχετικά για ςπιλαιο ι για μαντείο, και, εάν αυτά όντωσ 
υπιρχαν, ςίγουρα δεν κα είχε παραλείψει να επεκτακεί ςτο αγαπθμζνο του 
κζμα. 

Το προφθτικό ςπιλαιο ςτουσ Δελφοφσ αναηθτείται ματαίωσ και κα 
μποροφςαμε να ποφμε μαηί με τον Κλαυδιανό: “Antraque maesta silent, 
inconsultique recessus”. Ο Στράβωνασ λζει ότι ιταν βακφ, αλλά με ςτενό 
ςτόμιο. Ο Δίων ο Κάςςιοσ αναφζρει ότι ο Νζρωνασ κανάτωςε ανκρϊπουσ ςτο 
ςτόμιό του, και ςτθ ςυνζχεια το κατζςτρεψε. Ο Διόδωροσ ο Σικελιϊτθσ λζει ότι 
αυτό βριςκόταν ςτο άδυτο του ναοφ.  

Ο τρίποδασ, πάνω ςτον οποίο κακόταν θ Ρυκία όςθ ϊρα δεχόταν τθν 
προφθτικι επιρροι, τοποκετείτο πάνω από τθν είςοδο: «ἐπικαθήμενη τῷ 

τρίποδι, καί διαιροῦσα τά σκέλη πονηρόν κάτωθεν πνεῦμα διά τῶν γεννητικῶν 

ἐδέχετο μορίων». 

Είναι αξιοςθμείωτο ότι θ μετάβαςθ τθσ ιερισ πνοισ του Απόλλωνα 
μποροφςε να ζχει τόςο καυμάςια απιχθςθ ς' ολόκλθρθ τθν Ελλάδα, αλλά δεν 
προκαλεί ζκπλθξθ ότι τα μεφιςτοφελικά πνεφματα οριςμζνεσ φορζσ 
απζβαιναν μοιραία για τθν Ρυκία, ιδίωσ όταν ξζρουμε ότι ο Απόλλωνασ “se 
visceribus mergit” («χωρίσ τθν ανάγκθ παρουςίασ ςπλάχνων ειςζδυε»). Πλοι 
γνωρίηουν τισ ςυνζπειεσ τθσ ατμόςφαιρασ ςτο ςπιλαιο del Cane κοντά ςτθ 
Νάπολθ.  

Θ κζςθ πάνω ςτθν οποία κακόταν θ Ρυκία, όταν φανζρωνε τουσ χρθςμοφσ, 
ονομαηόταν «όλμοσ», θ cortina *τρίποδο+ των Λατίνων, και για αυτό το λόγο, 
δόκθκε ςτον Απόλλωνα το επίκετο του Cortinipotens *τριποδοκρατθτι+. Κα 
αναφζρω τϊρα εν ςυντομία μερικζσ ςκζψεισ που μου ιρκαν αυκορμιτωσ, 
κακϊσ εξερευνοφςα τισ ςχετικζσ κζςεισ των πιο ςθμαντικϊν αντικειμζνων ςτθν 
περιοχι γφρω από τουσ Δελφοφσ και τον Ραρναςςό. Ο μφκοσ του Απόλλωνα 
και του Ρφκωνα είναι αναμφιςβιτθτα μια ποιθτικι αλλθγορία, και για να 
μπορζςουμε να τθσ προςδϊςουμε μια απόχρωςθ πραγματικότθτασ, είναι 
αναγκαίο να τθ μεταφζρουμε ςε απλό λόγο. Το ερπετό πικανόν αναπαριςτά το 
ποτάμι, που παρζμεινε μετά τον κατακλυςμό του Ωγφγθ και του Δευκαλίωνα, 
το οποίο είχε πλθμμυρίςει τισ πεδιάδεσ, και περικφκλωνε και απομόνωνε τον 
Ραρναςςό και τα πιο ψθλά βουνά με τισ ελικοειδείσ περιελίξεισ του. 

Ο Στράβωνασ λζει, ότι ο Κθφιςόσ περνά δια μζςου τθσ Φωκίδασ ςαν ερπετό 
(δρακονταειδϊσ). Ο Ρλειςτόσ πικανόν να πιρε το όνομά του από τθν αρχικι 
περίςςεια των νερϊν του. Ο Απόλλωνασ με τα βζλθ του ι ο ιλιοσ με τισ ακτίνεσ 
του, “υπζταξε” αυτό το πελϊριο τζρασ ςτο μζγεκοσ ενόσ ςυνθκιςμζνου 
ποταμοφ.  

Ο αρχαίοσ αιγυπτιακόσ μφκοσ του Ώρου και του Ομπ φαίνεται να ζχει 
δθμιουργιςει το μφκο του Απόλλωνα και του Ρφκωνα, μιασ και θ ομοιότθτά 
τουσ είναι εντυπωςιακι. Θ λζξθ “Ώροσ” ςτα εβραϊκά ςθμαίνει τον 
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καταςτροφζα, όπωσ και θ ελλθνικι λζξθ «απολλφων» ι Απόλλων. Ο Ομπ 
ςυμβολίηει το δράκο ι το φίδι ι τον Ρφκωνα ι τθν πλθμμφρα του Νείλου, που 
αποτελοφςε τθ γόνιμθ αφετθρία των πιο διάςθμων αιγυπτιακϊν και ελλθνικϊν 
μφκων. Ο Θρόδοτοσ μασ λζει ξεκάκαρα ότι ο Απόλλωνασ είναι το αντίςτοιχο 
του Ώρου και πρζπει να κυμθκοφμε ότι και ο Ωγφγθσ ο ίδιοσ κεωρείται ότι 
ιταν Αιγφπτιοσ. Ιταν ωσ εκ τοφτου φυςικό, που θ Μυκολογία αυτισ τθσ χϊρασ 
κα αναβίωνε και κα υιοκετοφνταν ςτθν Ελλάδα, ςχετικά με ζνα γεγονόσ που 
ζμοιαηε τόςο πολφ με αυτό που είχε ςυμβεί ςτισ περιοχζσ του Νείλου. 

Ρροσ το δυτικό άκρο του Καςτριοφ, κοντά ςτο ίδιο ςτάδιο, υπάρχει ζνασ 
λόφοσ, όπου μποροφν να διακρικοφν οριςμζνα αρχαία κεμζλια, με τα 
οδοςτρϊματα τριϊν δρόμων που ςχθματίηουν μια διαςταφρωςθ ς’ αυτι τθ 
κζςθ. Θ κορυφι του λόφου είναι επίπεδθ, αλλά όχι μεγάλων διαςτάςεων και 
κακϊσ είναι ψθλότερα από τθν Καςςοτίδα πθγι δεν κα μποροφςε να αποτελεί 
τθ κζςθ για το ναό του Απόλλωνα. Κάτω από το λόφο, προσ τα νότια, υπάρχει 
θ μικρι εκκλθςία του Ρροφιτθ Θλία, φτιαγμζνθ από αρχαία κραφςματα και 
κεμελιωμζνθ πάνω ςε ζνα πλάτωμα που υποςτθρίηεται από ζνα εξαίρετο 
τοίχο ιςόδομθσ τοιχοποιίασ με προβαλλόμενεσ αντθρίδεσ, που ςχθμάτιηαν τον 
περίβολο κάποιου ναοφ.  

Ο Spon κεωρεί ότι αυτι είναι θ κζςθ του ναοφ του Απόλλωνα. μπορεί να 
ιταν μζροσ του περιβόλου, αλλά υποκζτω ότι το κφριο μζροσ του ναοφ, το 
«μαντείον» όπου δίνονταν οι χρθςμοί, ιταν πιο ψθλά και πικανόν εντόσ του 
παρόντοσ χωριοφ. Ο Στράβωνασ ειδικότερα μασ λζει ότι βριςκόταν «κατά 
κορυφιν». Κοντά ςτον Ρροφιτθ Θλία υπάρχουν δυο ταφικζσ αίκουςεσ 
λαξευμζνεσ ςτο βράχο, μια από τισ οποίεσ περιζχει μια ςαρκοφάγο, με το 
κάλυμμά τθσ ακόμα ατόφιο, μερικοί άλλοι τάφοι, του ίδιου είδουσ 
διακρίνονται ςε διαφορετικά ςθμεία του βράχου. Το ςτάδιο είναι λίγο πιο 
πάνω από τον Ρροφιτθ Θλία. 

Ο γιοσ του παπά με είχε ςυνοδζψει μζχρι αυτι τθ κζςθ, χωρίσ να κάνει 
κακόλου ςχόλια, αλλά φτάνοντασ ςτο Στάδιο, προσ μεγάλθ μου ζκπλθξθ, 
γνϊριηε τι ιταν, και είπε «εδϊ είναι το δικό μασ πζντακλο». Εδϊ είναι το 
ςτάδιό μασ. Θ λζξθ «πζντακλο», το quinquertium των ωμαίων, ειςιχκθκε 
ςτθν Ελλάδα μόλισ οι αγϊνεσ ζφταςαν τον αρικμό που υποδεικνφει θ ίδια θ 
λζξθ. Το Στάδιο ςτζκει κάτω από τα βράχια του Ραρναςςοφ, και περιλαμβάνει 
και ςτισ δυο διαςτάςεισ του, μικοσ και πλάτοσ, τόςο επίπεδο χϊρο ςε όςο 
μπορεί να του διακζςει θ φφςθ του εδάφουσ.  

Οι δυο άκρεσ, που είναι ανατολικά και δυτικά, ορίηονται από βράχια και θ 
βόρεια πλευρά από τθν ανφψωςθ του βουνοφ, θ νότια από απότομθ 
κατθφοριά. Σ’ αυτι τθν πλευρά βρίςκονται τα ερείπια του αρχαίου τείχουσ 
που υποςτιριηε το ςτάδιο. Είναι κανονικά καταςκευαςμζνο με μεγάλουσ 
κυβόλικουσ, μερικοί εκ των οποίων είχαν μικοσ δεκατριϊν ποδιϊν. Ο αρχαίοσ 
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και ο ςφγχρονοσ δρόμοσ περνοφν ςτα ριηά του τείχουσ. Ο Ραυςανίασ λζει ότι ο 
Θρϊδθσ ο Αττικόσ κόςμθςε το Στάδιο με πεντελικό μάρμαρο. Τα ερείπιά του, 
ωςτόςο, είναι εξολοκλιρου από πζτρα, χωρίσ το παραμικρό κραφςμα 
μαρμάρου. Οι βράχοι, που βρίςκονται ςτισ δυο άκρεσ, είναι λαξευμζνοι ςε 
κακίςματα, που παραμζνουν ςε άψογθ κατάςταςθ, και που ιςαν πικανόν για 
τουσ αγωνοκζτεσ ι για τουσ προζδρουσ των αγϊνων. Τα κακίςματα του λαοφ 
βρίςκονταν ςτισ πλευρζσ. Μερικά απ’ αυτά ζχουν διατθρθκεί, είναι παρόμοια 
με εκείνα του κεάτρου του ιεροφ δάςουσ κοντά ςτθν Επίδαυρο.  

Ανάμεςα ςτο χωριό και τθν Καςταλία πθγι υπάρχουν τα υπολείμματα ενόσ 
κυκλικοφ οικοδομιματοσ διαςτάςεων μετρίου μεγζκουσ. Ρρόκειται πικανόν 
για κάκιςμα ι αναπαυτιριο, για το οποίο υπάρχουν κι άλλα παραδείγματα 
κοντά ςτα Ελλθνικά ιερά. Υπάρχει ζνα παρόμοιο είδοσ ςτθν Καλαυρία, δίπλα 
ςτο ναό του Ροςειδϊνα, κι ακόμα ζνα ςτθν είςοδο τθσ Ρομπθΐασ κοντά ςτθ 
Νάπολθ. Και τα δυο διατθροφν τα κακίςματα που ςχθματίηονται μζςω μιασ 
προβολισ από τον τοίχο, ςτο κοίλο του εξϊςτθ του κζατρου. Αυτό των Δελφϊν 
είναι πικανόν του ίδιου τφπου, αλλά είναι ςθμαντικά καμμζνο, και ςτθ μια 
πλευρά των κυβόλικων υπάρχει θ ακόλουκθ επιγραφι:  

ΕΡΛ ΑΛΣΤΑΓΟΑ ΑΧΟΝΤΟΣ ΕΝ ΔΕΛΦΟΛΣ 
ΑΛΤΩΛΩΝ ΡΟΛΛΜΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟ 

Αυτό το οικοδόμθμα ανεγζρκθκε, όταν άρχοντασ των Δελφϊν ιταν ο 
Αριςταγόρασ και πολζμαρχοσ τθσ Αιτωλίασ ο Αλζξανδροσ. Κακϊσ θ επιγραφι 
ιταν γραμμζνθ πάνω ςε διαφορετικζσ πζτρεσ φαίνεται ότι οριςμζνεσ πρζπει 
να ζχουν φφγει από τισ κζςεισ τουσ από τθν εποχι τθσ δθμοςίευςθσ του Van 
Dale, που τθν περιγράφει ςε πιο άρτια κατάςταςθ, αλλά ζχοντασ 
παραμορφϊςει τθ μορφι του ςίγμα: 

ΕΡΛ ΑΛCΤΑΓΟΑ ΑΧΟΝΤΟC  
ΕΝ ΔΕΛΦΟΛC  
ΡΥΛΑΛΑC ΥΘCΛΘC  
ΛΕΟΜΝΘΜΟΝΟΥΝΤΩΝ 
ΑΛΤΩΛΩΝ 
ΡΟΛΕΜΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΞΑΜΕΝΟΥ 
ΔΑΜΟΝΟC 

Τα ερείπια του τείχουσ τθσ πόλθσ είναι λίγο προσ τα ανατολικά τθσ 
Καςταλίασ πθγισ, εκεί όπου μάλλον ςτεκόταν κατά το παρελκόν θ ανατολικι 
πφλθ ςυναντϊντασ τον πόδα τθσ κατακόρυφθσ Υάμπειασ. Κανζνα τμιμα του 
τείχουσ δεν ζχει διαςωκεί εκτόσ από τθν εςωτερικι μάηα που αποτελείται από 
μια εξαιρετικά ςκλθρι ςφνκεςθ από μικρζσ πζτρεσ και κονίαμα. Αυτι (θ μάηα) 
πικανόν επικαλυπτόταν με μεγάλουσ κυβόλικουσ, και είναι επακριβϊσ τθσ 
ίδιασ τεχνοτροπίασ με το τείχοσ ςτθ δυτικι είςοδο τθσ πόλθσ, το οποίο ζχει 
ιδθ περιγραφεί.  
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Ο αρχαίοσ και ο ςφγχρονοσ δρόμοσ περνοφν ς' αυτό το ςθμείο. Ιταν θ 
“Ιερά οδόσ”, μζςω τθσ οποίασ ειςζρχονταν οι Ακθναίοι και οι Βοιωτοί με 
πλοφςιεσ, και ςε πομπι, προςφορζσ προσ το Δελφικό κεό. Πταν ο Ραυςανίασ 
ζφταςε μζςω Δαφλειασ, ειςιλκε ςτουσ Δελφοφσ απ' αυτι τθν ανατολικι πφλθ 
και αναφζρει ςτθν εγγφτερθ περιοχι τζςςερισ ναοφσ και ζνα Γυμνάςιο. Αρκετά 
ερείπια και κραφςματα είναι ορατά κάτω από το δρόμο και το Μοναςτιρι των 
καλόγερων ζχει πικανόν ανεγερκεί πάνω ςτθ κζςθ ενόσ από τουσ ναοφσ. 
Οριςμζνα κομψά μαρμάρινα δοκάρια είναι ςκορπιςμζνα τριγφρω με 
αποςπάςματα επιγραφϊν, κακϊσ επίςθσ και ζνα μαρμάρινο τρίγλυφο και 
μερικά ακόμα δωρικά κατάλοιπα.  

Εδϊ υπάρχουν επίςθσ δυο εξαιρετικά τμιματα του τείχουσ, 
καταςκευαςμζνα ςε διαφορετικζσ περιόδουσ, ωσ υποςτιριξθ των πλατωμάτων 
πάνω ςτα οποία ςτεκόταν ο ναόσ. Το πιο αρχαίο απ’ αυτά είναι τθσ δεφτερθσ 
τεχνοτροπίασ. Τα πολφγωνα ενοποιοφνται αρμονικά. Το άλλο τείχοσ είναι 
ςχεδόν ιςόδομο. Μερικά αρχαία ελαιόδεντρα, που ευδοκιμοφν κοντά ςτο 
Μοναςτιρι και υπό τθ ςκιά των αξιομνθμόνευτων Φαιδριάδων, ςχθματίηουν 
μια πανζμορφθ και μοναδικι εικόνα. Εντόσ του Μοναςτθριοφ βρίςκονται τρεισ 
επίπεδεσ μετόπεσ από λευκό μάρμαρο, μερικοί βωμοί και κάποιεσ ταφικζσ 
επιγραφζσ. 

Οι καλόγεροι που ανικουν ςτο τάγμα του Μζγα Βαςιλείου, επιβιϊνουν από 
ελεθμοςφνεσ και τθν καλλιζργεια των κτθμάτων τθσ γθσ τουσ. Θ φιλοξενία που 
παρζχουν προσ τουσ ταξιδιϊτεσ απαρτίηεται από ψωμί και τυρί, ελιζσ και 
κραςί, και από τθ χριςθ ενόσ μθ επιπλωμζνου δωματίου. Αυτζσ οι 
παρατθριςεισ είναι ανάλογα παρόμοιεσ προσ τισ επιταγζσ φιλοξενίασ των 
κακολικϊν χωρϊν, εκτόσ από τουσ Καπουτςίνουσ που είναι αποδζκτεσ και όχι 
απονεμθτζσ φιλοξενίασ. Κακϊσ θ περιζργειά μου με παρακινοφςε να 
επικεωριςω ζνα ςπιλαιο πάνω ςτθν Κίρφι, που είναι ορατό από το Καςτρί, 
άρχιςα τθν κάκοδό μου από τθν Καςταλία πθγι προσ τον Ρλειςτό, δια μζςου 
του λαγκαδιοφ που οδθγεί το υπερχειλίηον νερό τθσ πθγισ προσ το 
ςυγκεκριμζνο ποτάμι.  

Πχι μακριά, χαμθλότερα από το Μοναςτιρι, υπάρχουν ευμεγζκεισ όγκοι 
βράχων που ζχουν προφανϊσ αποςπαςτεί από τον Ραρναςςό και είναι 
αναμφίβολα αυτοί που, ςφμφωνα με τθ μαρτυρία του Θρόδοτου και του 
Διόδωρου, ζπεςαν πάνω ςτο ςτρατό του Ξζρξθ. Οι πρϊτοσ αναφζρει ότι ςτα 
χρόνια του, αυτοί (οι βράχοι) είχαν παρατθρθκεί ςτο ζδαφοσ που ιταν το ιερό 
τθσ Ακθνάσ Ρροναίασ. Ο Ραυςανίασ και ο Λουςτίνοσ ςυςχετίηουν αυτά που 
λζνε με τότε που ο Βρζννοσ ιταν προ των Δελφϊν και καταςτράφθκε μεγάλο 
μζροσ του ςτρατοφ του. Ο γιοσ του παπά επεςιμανε μια από τισ μεγαλφτερεσ 
μάηεσ και είπε, ότι ιταν ο κρόνοσ του Απόλλωνα “τοῦ Ἀπόλλωνος ἡ καθέδρα”. 
Ιταν ενδιαφζρον να ακοφσ ζναν αγράμματο χωρικό να εκφζρει το όνομα τθσ 
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Δελφικισ κεότθτασ. Ο Ραυςανίασ αναφζρει ζνα βράχο ςτουσ Δελφοφσ πάνω 
ςτον οποίο ςυνικιηε να κάκεται θ Θρωφίλθ, όταν εκφωνοφςε τουσ χρθςμοφσ 
τθσ. 

Συνζχιςα να κατεβαίνω επί τθσ ανατολικισ πλαγιάσ του μικροφ λαγκαδιοφ 
και περίπου ςτο ζνα τρίτο τθσ διαδρομισ προσ τα κάτω βρικα μια μακροςκελι 
και ενδιαφζρουςα επιγραφι. Δεν παρατιρθςα κανζνα κανονικό κτιριο ςτο 
δρόμο μου, παρά μόνο λίγα ίχνθ και αρκετά πζτρινα μπλόκια. Στον πυκμζνα 
του λαγκαδιοφ, το νερό τθσ Καςταλίασ πθγισ δθμιουργεί ζνα μικρό 
καταρράκτθ και λίγα βιματα πιο πζρα ειςζρχεται ςτον Ρλειςτό. Κοντά ς’ αυτό 
είναι ζνασ όγκοσ από μικρζσ πζτρεσ και κονίαμα, τα ερείπια μιασ γζφυρασ που 
χτίςτθκε πάνω από το ποτάμι, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται όχι πολφ αρχαίασ εποχισ. 

Ζψαξα ματαίωσ για τον Λππόδρομο, ιταν πικανόν μόνον μια ζκταςθ 
περιφραγμζνθ με κάγκελα, χωρίσ κανζνα μόνιμο κτιριο: μερικζσ φορζσ ςε 
τζτοιουσ αγϊνεσ ταχφτθτασ άρχιηαν δζκα άρματα ταυτοχρόνωσ. Ο Σοφοκλισ 
ονομάηει τθν πεδιάδα τθσ Κρίςςασ “ναυαγίων Κρισσαῖον ἱππικῶν πέδον”, το 
ναυάγιο των ιππζων, αναφερόμενοσ ςτον Λππόδρομο.  

Θ κοιλάδα, που εδϊ είναι ςτενι, διευρφνεται προσ τθν Κρίςςα. Το ζδαφοσ 
είναι εφφορο και πλιρωσ καλλιεργθμζνο με αμπζλια, ελιζσ και ςιτθρά. Ρολλά 
αυλάκια ζχουν ςκαφτεί, για να ςτραγγίηουν τα νερά του Ρλειςτοφ με ςκοπό 
τθν άρδευςθ των ελαιϊνων. Και κακϊσ μερικά χαντάκια είχαν μείνει 
αςυντιρθτα, το νερό ςχθμάτιηε βαλτϊδεσ ζδαφοσ. Ραρόλο που ο ποταμόσ 
είναι μικρόσ, μερικζσ φορζσ υπερχειλίηει, κυρίωσ μετά από δυνατζσ 
βροχοπτϊςεισ ι μετά το λειϊςιμο του χιονιοφ ςτον Ραρναςςό, οπότε είναι 
αντάξιοσ του ονόματόσ του, το οποίο προφανϊσ οφείλεται ςε ζνα τζτοιο 
ςυμβάν. Ο Ρλίνιοσ λζει ότι ο Κθφιςόσ κυλά διαμζςου των Δελφϊν, μια ακόμα 
μεταξφ πολλϊν άλλων αποδείξεων ότι δεν πρζπει να δίνεται και πολφ μεγάλθ 
εμπιςτοςφνθ ςτουσ ιςχυριςμοφσ του, όταν μιλά για τθν Ελλάδα. 

Το αγόρι που με είχε ςυνοδζψει μζχρι αυτι τθ κζςθ, όντασ ξυπόλθτο, και 
ζχοντασ μελανιάςει τα πόδια του εξαιτίασ του ςκαρφαλϊματοσ ςτουσ γφρω 
βράχουσ ταράχκθκε πολφ, όταν με είδε να προςπακϊ να διαςχίςω το ποτάμι. 
Αυτό άρχιςε να φωνάηει και το άκουςα να λζει: “ Όλοι οι Φράγκοι τρελοί είναι, 
αλλά αυτόσ τρελότατοσ, εγϊ υπάγω εισ το ςπίτι μου”, και να εξαφανίηεται 
ανάμεςα ςτουσ ελαιϊνεσ, και δεν το ξαναείδα.  

Ρερίπου τρία τζταρτα του μιλίου ανατολικά τθσ Καςταλίασ πθγισ και κάτω 
από το δρόμο ζνα ρυάκι ρζει ορμθτικά από τθν πλευρά του Ραρναςςοφ, και 
αφοφ γυρίηει μερικοφσ μικροφσ μφλουσ κατά τθ γριγορθ κάκοδό του, χφνεται 
μζςα ςτον Ρλειςτό, αυξάνοντασ ζτςι ςθμαντικά τον όγκο του. Ζψαχνα πολφ 
ϊρα, για να βρω ζνα ςθμείο απ’ όπου κα μποροφςα να διαςχίςω το δυνατό 
ρεφμα, αλλά δεν ικελα να επιςτρζψω χωρίσ να ζχω πετφχει το ςκοπό μου. 
Τελικϊσ, ξεκίνθςα το εγχείρθμα και ενϊ ιμουν ςτα μιςά (τθσ διαδρομισ) του 
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χειμάρρου, ανακάλυψα ότι το νερό, βάκουσ περίπου τεςςάρων ποδϊν, ζρεε 
με ορμθτικι ταχφτθτα, παραςφροντασ μεγάλεσ πζτρεσ. Κινικθκα βιαςτικά και 
τςακίςτθκα πζφτοντασ ς’ ζνα βράχο, αλλά κακϊσ το ποτάμι ιταν ςτενό, 
ζφταςα ευτυχϊσ ςτθν απζναντι όχκθ, αν και με πολφ πόνο και βρεγμζνοσ ωσ 
το κόκαλο. 

Αφοφ ξεκουράςτθκα κάμποςθ ϊρα και αφοφ ςχεδόν ςτζγνωςα ςτον ιλιο, 
που ιταν πολφ δυνατόσ, παρόλο που ιταν Μάρτιοσ, διζςχιςα τον ελαιϊνα με 
κατεφκυνςθ προσ το βουνό τθσ Κίρφεωσ, αλλά ςφντομα ηαλίςτθκα τόςο από 
τουσ βάλτουσ και τα χαντάκια του Ρλειςτοφ, που πικανόν κα είχα υποχρεωκεί 
να επιςτρζψω, εάν κάποιεσ φωνζσ δεν τραβοφςαν τθν προςοχι μου.  

Αντιλιφκθκα αρκετοφσ Ζλλθνεσ να εργάηονται ςτα κτιματα και θ 
κατάπλθξι τουσ βλζποντασ ζνα Φράγκο μόνο του ςε μια τζτοια τοποκεςία, 
καλυμμζνο με λάςπθ και βρωμιζσ, ιταν τζτοια που δφςκολα μπορεί να 
περιγραφεί. Ιςαν, ωςτόςο, πολιτιςμζνοι και με διαβεβαίωςαν, ότι πουκενά 
ςτθν πεδιάδα δεν υπιρχαν ερείπια. Ραρακάλεςα ζναν απ’ αυτοφσ να με 
ςυνοδζψει ςτθ ςπθλιά πάνω ςτθν Κίρφι, και ςυμφϊνθςε ζναντι αμοιβισ 
είκοςι παράδων. Ρροχωριςαμε απ’ ευκείασ πάνω ςτθν άγρια και δφςκολθ 
πλαγιά του βουνοφ, που ιταν καλυμμζνθ με βράχια και κάμνουσ, και, τελικά, 
φτάςαμε ςτθ ςπθλιά που ονομάηεται “τθσ Ιερουςαλιμ το ςπιλαιον”.  

Είναι το ζργο τθσ φφςθσ. Θ είςοδόσ του είναι ςχεδόν τετράγωνθ, αλλά 
μικρότερθ απ’ ό,τι φαίνεται από τουσ Δελφοφσ, και δεν το αξίηει το επίκετο 
“υπερμζγεκεσ”, που δόκθκε ς’ αυτό από τον Antoninus Liberalis. Δεν ζχει 
βάκοσ πάνω από ςαράντα πόδια μζςα ςτο βράχο και περιλαμβάνει λίγα μόνο 
ερείπια ενόσ χαλαροφ τοίχου, από τον οποίο διαμορφϊκθκε ζνα ελλθνικό 
χοντροφτιαγμζνο παρεκκλιςι. Κεωρϊ επιβεβλθμζνο να πλθροφοριςω τουσ 
μελλοντικοφσ ταξιδιϊτεσ ότι για κανζνα λόγο δεν είναι άξιο επίςκεψθσ. Και 
μετάνιωςα που, για κάτι τόςο άςκοπο, μπικα ςε τόςο πολφ κόπο και 
ςπατάλθςα τόςο πολφ χρόνο. Από κανενόσ ςυγγραφζα τα ζργα δεν μπόρεςα 
να αντλιςω πλθροφορίεσ γι' αυτό το ςπιλαιο, εκτόσ απ’ του Antoninus 
Liberalis, και κακϊσ ο μφκοσ που ςχετίηεται με αυτό είναι τόςο πολφ λίγο 
γνωςτόσ, τον παρακζτω ςε λίγεσ γραμμζσ.  

«Στα ριηά του Παρναςςοφ, προσ τα νότια, είναι το βουνό Κίρφισ, ςτο οποίο 
υπάρχει ζνα ευρφχωρο ςπιλαιο, που μια φορά και ζνα καιρό αποτελοφςε τθν 
κατοικία ενόσ τζρατοσ τεραςτίων διαςτάςεων, που από κάποιουσ ονομαηόταν 
Λάμια και από άλλουσ Σφβαρισ. Κάκε μζρα το τζρασ αυτό καταβρόχκιηε 
ανκρϊπουσ και κοπάδια ηϊων. Και οι Δελφιϊτεσ που ςκζφτθκαν να 
εγκαταλείψουν τθν πόλθ τουσ, ςυμβουλεφτθκαν το Μαντείο ςχετικά με τθν 
περιοχι, ςτθν οποία κα ζπρεπε να εγκαταςτακοφν. Ο κεόσ Απόλλωνασ όμωσ 
τουσ κακοδιγθςε να ςτείλουν ςτο τζρασ το γιο ενόσ ςυμπολίτθ τουσ. Ο κλιροσ 
ζπεςε ςτο μοναχογιό του Διόμθ και τθσ Μεγανίρασ, που ονομαηόταν Αλκυόνιοσ 
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και φθμιηόταν για τθν ομορφιά του και τθν εξυπνάδα του. Οι ιερείσ τον 
ςτεφάνωςαν και τον οδθγοφςαν ςτθ ςπθλιά τθσ Λάμιασ, όταν κατά καλι τφχθ ο 
Ευρυβάτθσ, ο γιοσ του Εφφθμου, ςυνάντθςε τον Αλκυόνιο ςτο δρόμο που 
κατευκυνόταν προσ τθ ςπθλιά. Μζνοντασ ζκκαμβοσ από τθν ομορφιά του 
Αλκυόνιου και μακαίνοντασ το τι επεφφλαςςε θ μοίρα ςτον όμορφο νζο, πιρε 
αμζςωσ τθν κορϊνα απ’ το κεφάλι του Αλκυόνιου και τθν τοποκζτθςε ςτο δικό 
του κεφάλι επικυμϊντασ να πάει αυτόσ προσ το ςπιλαιο. Και, πράγματι, 
φτάνοντασ εκεί, όρμθςε μζςα και ςζρνοντασ τθ Σφβαρι απ’ τθ φωλιά τθσ, τθν 
εξακόντιςε απ’ τα βράχια τόςο μακριά, ωσ τθν Κριςςαία πεδιάδα όπου 
τςακίςτθκε ςε κομμάτια. Απ’ το βράχο απ’ όπου πζταξε ο Ευρυβάτθσ το τζρασ 
ξεπιδθςε μια πθγι, που οι κάτοικοι τθν ονόμαςαν “Σφβαρισ” και απ’ αυτι 
προζρχεται θ ονομαςία Σφβαρισ που ζδωςαν οι Λοκροί ςτθν πόλθ που ίδρυςαν 
ςτθν Ιταλία».  

Θ Κίρφι πικανόν ςυγκροτοφςε το κφριο τμιμα τθσ επικράτειασ των 
Ακραυγαλιδϊν ι Κραυγαλιδϊν, που αναφζρονται από τον Αιςχφνθ. Θ 
κυριότερθ πόλθ τουσ είχε το ίδιο όνομα με το βουνό, και φαίνεται ότι άντεξε 
ζξι χρόνια μετά τθν Κίρρα. Ο Ρλίνιοσ αναφζρει ότι θ πόλθ ονομαηόταν Κρζφισ, 
ίςωσ το ίδιο όπωσ Κίρφισ. Ο Στράβωνασ λζει ότι το βουνό Κίρφισ, που είναι 
απζναντι από τουσ Δελφοφσ, προσ τα νότια, είναι ζνασ τραχφσ βράχοσ με ςτενι 
κοιλάδα μπροςτά του, εν μζςω τθσ οποίασ ρζει ο Ρλειςτόσ. Το ςφγχρονο 
όνομα αυτοφ του βουνοφ είναι Ηεμενό. 

Επζςτρεψα ςτουσ Δελφοφσ μζςω τθσ δυτικισ πλαγιάσ τθσ Καςτάλιασ 
λαγκαδιάσ, και είδα αρκετζσ αρχαίεσ μάηεσ τοίχων, μερικζσ εκ των οποίων 
ςυντίκεντο από πολυγωνικά μπλόκια. Θ όλθ πλαγιά του λόφου μζχρι τουσ 
βράχουσ του Ραρναςςοφ είναι διαμορφωμζνθ ςε αναβακμοφσ, που 
ςτθρίηονται από αυτοφσ τουσ τοίχουσ. Θ κζςθ των δρόμων και των ςπιτιϊν 
μπορεί να γίνει αντιλθπτι από τθν εναλλαγι των ςτενϊν και των ευρζων 
αναβακμϊν. Μερικοί εγκάρςιοι δρόμοι φαίνονται να διαςταυρϊνονται με 
άλλουσ ςχεδόν κάκετα. Και θ πόλθ, όταν κα ιταν ολόκλθρθ, κα πρζπει να 
παρουςίαηε το επιβλθτικό κζαμα ενόσ τεράςτιου κεάτρου. Ο Πμθροσ το 
ονομάηει “κοῖλη βῆσσα”, ο Ρίνδαροσ “κοιλόπεδον νάποσ” και ο Στράβωνασ 
“κεατροειδζσ”. O Λουςτίνοσ λζει: “in forman theatri recessit”. Εξεπλάγθν, όταν 
ανακάλυψα ελάχιςτα μαρμάρινα τεμάχια ανάμεςα ςτα ερείπια των Δελφϊν.  

Θ πόλθ ιταν μικρι, αλλά είχε ςυγκεντρϊςει μεγάλο πλοφτο και 
μεγαλοπρζπεια. Τι μπορεί να είχαν απογίνει τα υλικά που ςτόλιηαν τα δθμόςια 
οικοδομιματά τουσ;  

Αρκετά ςπάνια αντικείμενα ζχουν, χωρίσ αμφιβολία, καφτεί κάτω από το 
χωριό, αν και το ζδαφοσ, γενικϊσ, είναι λιγοςτό και βραχϊδεσ, που πολφ 
μεγάλοι όγκοι δεν κα μποροφςαν να κρυφτοφν κάτω από επιφανειακά 
χϊματα. Ρολυάρικμα κραφςματα από αγγεία τερακότασ βρίςκονται ανάμεςα 
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ςτα ερείπια και διατθροφν όλθ τθν αρχικι τουσ φρεςκάδα, τθν άφκαρτθ 
κόκκινθ και μαφρθ ςτιλπνότθτά τουσ. Δεν βρικα κανζνα διακοςμθμζνο. 
Αντζγραψα πολλζσ επιγραφζσ, μερικζσ από τισ οποίεσ ζχουν δθμοςιευτεί 
προςφάτωσ από τον Dr. Clarke, με μεγάλθ ακρίβεια. Εκείνεσ που είχαν ξεφφγει 
τθσ προςοχισ των προθγοφμενων ταξιδιωτϊν παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα 
(του βιβλίου).  

Λίγο πιο κάτω από το χωριό, βρικα ζνα μικρό τεμάχιο ενόσ μαρμάρινου 
αγάλματοσ που είχε ελκφςει τθν προςοχι μου από τθν αρχικι μου περιιγθςθ, 
και που κζλω απ' αυτι τθ κζςθ να μνθμονεφςω τθν εντιμότθτα ενόσ Ζλλθνα 
και ενόσ Τοφρκου, μζςω των οποίων το ζςτειλα ςτθν Ράτρα. Ο Αγάσ του 
Kαςτριοφ ανζλαβε τθ φροντίδα αυτοφ, αρνοφμενοσ τθν παραμικρι πλθρωμι 
για τθν ταλαιπωρία του. Υποςχζκθκε να το ςτείλει ςτον Dr. Cattani, ςτα 
Σάλωνα, ςτον οποίο ζγραψα παρακαλϊντασ τον να το προωκιςει ςτθν Ράτρα, 
όπου και το βρικα φςτερα από ζνα και χρόνο. Κα μποροφςα να αναφζρω 
αρκετζσ άλλεσ περιπτϊςεισ που δείχνουν ότι μπορείσ να εμπιςτευτείσ τισ 
υποςχζςεισ και τθν εντιμότθτα *ακεραιότθτα+ των κατοίκων αυτισ τθσ Χϊρασ. 

Θ θχϊ ς’ αυτιν τθν περιοχι είναι πολφ εκπλθκτικι, και πικανόν 
προκαλείται από τουσ αντικριςτοφσ βράχουσ του Ραρναςςοφ και τθσ Κίρφεωσ 
και τθν επακόλουκθ αντιχθςθ. Ιταν το γάβγιςμα των ςκυλιϊν τθν ϊρα που 
ζμπαινα ςτο χωριό που, αρχικά, με ζκανε να αντιλθφκϊ αυτό το φαινόμενο, 
αλλά θ αντιχθςθ ιταν εντονότατθ, όταν ζνεκα μιασ γιορτινισ μζρασ ςτο χωριό 
τθσ Αράχοβασ πυροβόλθςαν μερικά ντουφζκια, πζντε ι ζξι μίλια απόςταςθ 
προσ τα βόρειο - ανατολικά. Θ θχϊ επαναλιφκθκε αρκετζσ φορζσ αυξανόμενθ 
κακϊσ ζφτανε ςτα βράχια των Δελφϊν, όπωσ το βουθτό τθσ επικείμενθσ 
βροντισ. Ο Λουςτίνοσ μιλϊντασ για τθν θχϊ αυτισ τθσ τοποκεςίασ λζει: 

“Hominum clamor, et si quando accedit tubarum sonus, personantibus, et 
respondentibus inter se rupibus, multiplex audiri, et amplior quam editur 
resonare solet” .  

Επικυμοφςα πολφ να επιςκεφτϊ το Κωρφκιον Άντρον, που βρίςκεται ψθλά 
ςτο βουνό, και περίπου δυο ϊρεσ απόςταςθ από το Καςτρί. Ιμαςταν ζτοιμοι 
να ξεκινιςουμε για τθν επίςκεψι μασ, ςτισ 4 του Μάρτθ, όταν μια ιςχυρι 
χιονόπτωςθ κάλυψε τον Ραρναςςό, τθν Κίρφι και τθν ενδιάμεςθ κοιλάδα και 
εμπόδιςε τθν προςπάκειά μασ. 

 *…+ ὑψόθι Πυθίας ἄκρη 

Ἀγχινέφης νιφόεντι ρόῳ κυμαίνετο πέτρῃ.  

Το χιόνι παραμζνει κακόλθ τθ διάρκεια του ζτουσ ςε μερικά από τα 
κοιλϊματα του Ραρναςςοφ, και γι' αυτό το λόγο ονομάηεται “νιφόεισ” από τον 
Πμθρο και “νιφοβόλοσ” από τον Ευριπίδθ. Το ςφγχρονό του όνομα είναι 
Λιάκουρα, και υπάρχει ζνα χωριό με το ίδιο όνομα, περίπου τρεισ ϊρεσ μακριά 
από το Καςτρί, που εγκαταλείπεται το Χειμϊνα εξαιτίασ του χιονιοφ. Οι 
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κάτοικοι τότε κατεβαίνουν ςε γειτονικά χωριά. Μίλθςα με μερικοφσ χωρικοφσ 
τθσ Λιάκουρασ που με πλθροφόρθςαν ότι ςτο χωριό τουσ υπιρχαν ςθμαντικά 
κατάλοιπα αρχαιοτιτων. 

Θ αρχαία Λυκϊρεια ιδρφκθκε ςτα χρόνια του κατακλυςμοφ του 
Δευκαλίωνα. Επιπλζον, ζνα από τα πιο πρϊιμα ονόματα του Ραρναςςοφ ιταν 
αυτό τθσ Λυκϊρειασ, ενϊ μερικζσ φορζσ αναφζρεται από ποιθτζσ ωσ 
Ραρνεςςόσ και Ραρνεςόσ. 

Αγόραςα από ζνα χωρικό ζνα παράξενο AΒΑΞΑ ι Βαςιλειδιανι πζτρα, που 
ζχει ςτθ μια πλευρά του μια εγχάρακτθ μορφι ενόσ άντρα με το κεφάλι ενόσ 
γαϊδουριοφ, τθ ςτιγμι που καρφϊνει τον εαυτό του με ζνα ξίφοσ. Κάτω από τθ 
φιγοφρα είναι χαραγμζνα : 

AΒΑΜΑΝΤΟΔ 
ΟΥΧΕ 

Ράνω από τθν άλλθ πλευρά είναι χαραγμζνα: 
ΑΒΑΜΑ 
ΝΤΟΔΟΥ 
ΧΕΝΛΚΛΤΑ 

Θ πρϊτθ λζξθ είναι πικανόν αντί του ΑΒΑΞΑΣ, μια μυςτικιςτικι λζξθ που 
αποδίδει άκροιςμα 365 - A*1+, B*2+, *100+, Α*1+, Ξ*60+, Α*1+, Σ*200+ - και θ 
οποία ςφμφωνα με τον Τερτυλλιανό και άλλουσ, ιταν το όνομα του υπζρτατου 
όντοσ. Οι δυο επόμενεσ λζξεισ μποροφν να ςθμαίνουν θγζτθσ, νικθτισ. Το όλο 
φαίνεται επίκλθςθ (ικετευτικό). 

Αυτζσ οι ακατανόθτεσ εγχαράξεισ ιςαν, πικανόν, τα «ιερά γράμματα», που 
κατανοοφνταν μόνον από τουσ ιερείσ. Αυτά χρθςιμοποιοφνταν ωσ φυλαχτά 
από τουσ Γνωςτικοφσ, τουσ Βαςιλειδιανοφσ και άλλεσ αιρζςεισ, που ςτουσ 
τζταρτο και πζμπτο αιϊνεσ επικρατοφςαν ςε ζνα μεγάλο τμιμα του κόςμου, 
αλλά κυρίωσ ςτθν Αίγυπτο και τθν Ανατολι, και οι οποίεσ αιρζςεισ ςυνδφαηαν 
τθ χριςτιανικι πίςτθ με μια ποικιλία παγανιςτικϊν δειςιδαιμονιϊν, ςτισ οποίεσ 
θ λατρεία του Μίκρα κατείχε ζνα ςθμαντικό ρόλο. Είναι χαραγμζνο πάνω ςε 
μια καςτανι αδιάφανθ πζτρα, προφανϊσ οξειδίου του ςιδιρου, και πικανόν 
να είναι ο ςιδθρίτθσ ι ορυκτό του ςίδθρου, ςτον οποίο οι αρχαίοι απζδιδαν 
μυςτικιςτικζσ ιδιότθτεσ, και γι' αυτό το λόγο ο ΑΒΑΞΑΣ, κατά κανόνα, 
αναπαρίςταται πάνω ςε ίαςπθ.  

Είχα τθν τφχθ να αγοράςω από τουσ Καςτρίτεσ είκοςι νομίςματα, μερικά εκ 
των οποίων μεγάλθσ ςπανιότθτασ, ςυγκεκριμζνα δυο αυτόνομα νομίςματα 
των Δελφϊν, που κυκλοφόρθςαν πικανϊσ προτοφ καταλάβουν οι ωμαίοι τθν 
Ελλάδα. 

Το πρϊτο είναι ο Απόλλωνασ κικαρωδόσ, ςε όρκια ςτάςθ, ενδεδυμζνοσ με 
ζνα μακρφ πλοφςιο ζνδυμα και παίηοντασ τθν κικάρα, με τθν επιγραφι 
ΔΕΛΦΩΝ - ςτθν πίςω όψθ ΡΥΚΛΑ φορϊντασ ζνα ςτεφάνι δάφνθσ ι ελιάσ. Κάτω 
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από τθν επιγραφι υπάρχουν τρεισ μυτεροί βράχοι του Ραρναςςοφ. 
2. Θ ίδια φιγοφρα του Απόλλωνα και θ ίδια επιγραφι - ςτθν πίςω όψθ ζνασ 

τρίποδασ.  
3. ΑΝΤΩΝΕΛΝΟC ΑΥΓΟΥΣΤΟC - κεφαλι του Αντωνίνου - πίςω όψθ ΡΥΚΛΑ 

ςτεφανωμζνθ. 
4. Μδιο με το νοφμερο 3, αλλά πίςω όψθ ζχει το κεφάλι ενόσ νζου. ΔΕΛΦΩΝ. 
5. ΦΑΥCΤΕΛΝΑ - κεφαλι τθσ Φαυςτίνασ - πίςω όψθ ΡΥΚΛΑ ςτεφανωμζνθ. 
6. Πμοιο προσ το νοφμερο 5, αλλά θ πίςω όψθ απεικονίηει ζνα δωρικό ναό, 

με ζξι πλαϊνζσ κολϊνεσ και δυο μπροςτινζσ. Ανάμεςα ςτισ δυο τελευταίεσ είναι 
γυμνό αντρικό άγαλμα, πικανόν του Απόλλωνα - ΔΕΛΦΩΝ. 

Τα άλλα αυτόνομα νομίςματα των Δελφϊν που είναι γνωςτά, είναι τα 
παρακάτω: 

7. AΥ ΚΑΛ ΤΑΛΑΝΟC ΑΔΛΑΝΟC ΑΥΓ - κεφαλι του Αδριανοφ - πίςω όψθ 
ΔΕΛΦΩΝ - ζνα κοράκι πάνω ςε κλαδί. 

8. ΑΔΛΑΝΟC ΑΥΓ. - κεφαλι του Αδριανοφ - πίςω όψθ ΔΕΛΦΩΝ - τρίποδο. 
9. ΑΥΤ ΚΑΛC ΤΑΛΑΝΟC ΑΥΓ - κεφαλι του Αδριανοφ - πίςω όψθ ΔΕΛΦΩΝ - 

λφρα. 
10. ΑΥ ΚΑΛ ΤΑΛΑΝΟC ΑΔΛΑΝΟC ΑΥΓ - κεφαλι του Αδριανοφ - πίςω όψθ 

ΔΕΛΦΩΝ - γυμνόσ Απόλλωνασ με μια ράβδο ςτο δεξί χζρι, ακουμπϊντασ το 
δεξί αγκϊνα του πάνω ςε μια κολϊνα. 

11. Μδια εμπρόςκια όψθ όπωσ το νοφμερο 10 - πίςω όψθ ΔΕΛΦΩΝ - 
Απόλλωνασ με ζνα μακρφ μανδφα παίηοντασ κικάρα. 

12. ΑΥΤΟ ΚΑΛ ΤΑΛΑΝΟC ΑΔΛΑΝΟC - κεφαλι του Αδριανοφ, 
δαφνοςτεφανωμζνθ - πίςω όψθ ΔΕΛΦΩΝ - Μορφι τθσ Ακθνάσ, οπλιςμζνθσ. 

13. ΑΥΤΟΚΑΤΩ ΝΕ ΤΑΛΑΝΟC ΑΔΛΑΝΟC - κεφαλι του Αδριανοφ - πίςω 
όψθ ΔΕΛΦΩΝ, με ζνα ςτεφάνι δάφνθσ - και κάτω απ’ αυτό ΡΥΚΛΑ. 

14. ΘΩΟC ΑΝΤΛΝΟΟC - κεφαλι του Αντίνοου - πίςω όψθ ΔΕΛΦΩΝ - 
τρίποδο. 

15. ΚΕΑ ΦΑΥCΤΛΝΑ - κεφαλι τθσ Φαυςτίνασ - πίςω όψθ ΔΕΛΦΩΝ - μορφι 
τθσ Άρτεμθσ - ζνα ςκυλί ςτα πόδια τθσ. 

16. ΚΕΑ ΦΑΥCΤΕΛΝΑ CΕΒ - κεφαλι τθσ Φαυςτίνασ - πίςω όψθ ΡΥΚΛΑ - ζνα 
τραπζηι με πζντε μπάλεσ, ζνα κλαδί και ζνα κοράκι πάνω ς’ αυτό. 

17.Κεφαλι του Καρακάλλα - πίςω όψθ ΔΕΛΦΩΝ - Γυμνόσ Απόλλωνασ 
ακουμπιςμζνοσ πάνω ςε μια κολόνα κρατϊντασ μια λφρα ςτο αριςτερό του 
χζρι και μια πατερίτςα ςτο δεξί.  

Πλα αυτά τα νομίςματα είναι από δεφτερθσ (ποιότθτασ) μπροφντηο.  
Στο Βρετανικό Μουςείο υπάρχουν μερικά μικρά αςθμζνια νομίςματα που 

βρζκθκαν ςτουσ Δελφοφσ και τα οποία αποδίδονται ς’ αυτό το μζροσ. 
1. Ζνα κεφάλι κριαριοφ και κάτω απ’ αυτό ζνα δελφίνι - πίςω όψθ ΔΑΛ. Σε 

ζνα οδοντωτό τετράγωνο και ζνα κεφάλι κατςίκασ με ζνα δελφίνι κρεμαςμζνο  
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 Νοτιοανατολικι άποψθ του Παρναςςοφ με τθ ματιά του Dodwell. 

 
ςε κάκε κζρατο. 

2. Πμοιο ςε κάκε άποψθ εκτόσ ςε ζνα γράμμα, ΔΕΛ. 
3. Πμοιο, αλλά ανεπίγραφο.  
4. Κεφαλι με τθ φυςιογνωμία ενόσ νζγρου ι μάλλον μια δφςμορφθ όψθ, 

που ίςωσ απεικονίηει τον Αίςωπο, γιατί οι Δελφιϊτεσ μετάνιωςαν για τθν 
άδικθ ποινι του - πίςω όψθ, το κεφάλι μιασ κατςίκασ ςε ζνα οδοντωτό 
τετράγωνο. 

Οι κατςίκεσ κυςιάηονταν ςτον Απόλλωνα και ίςωσ απεικονίηονταν ςτα 
νομίςματα των Δελφϊν, επειδι ιταν θ αιτία τθσ ανακάλυψθσ του προφθτικοφ 
ςπθλαίου. Το κεφάλι τθσ κατςίκασ απεικονιηόταν μερικζσ φορζσ πάνω ςτα 
ομόςπονδα φωκικά νομίςματα και το δελφίνι ιταν αφιερωμζνο ςτον 
Απόλλωνα. Μπορεί, επίςθσ, να απεικονιηόταν ςτα νομίςματα τθσ πόλθσ αυτισ, 
υπαινιςςόμενο το όνομα των Δελφϊν, όπωσ το τριαντάφυλλο (ρόδον) 
αναφερόταν για τθ όδο, θ ροδιά για τθ Μιλο, θ άρπα για τθν Άρπθ, θ φϊκια 
για τουσ Φωκαείσ και το πετροςζλινο (μαϊντανόσ) για τθ Σελινοφντα κλπ. Στο 
Μουςείο ςτο Ραρίςι υπάρχει ζνα μαρμάρινο γλυπτό που απεικονίηει το 
Δελφικό τρίποδο διακοςμθμζνο με τθ λφρα, τθ δάφνθ, το ερπετό, με 
γρυπαετοφσ και δελφίνια. Ρλθροφοροφμαςτε από το Σχολιαςτι του Ευριπίδθ 
ότι ο δράκων ι το ερπετό που εξοντϊκθκε από τον Απόλλωνα ςτουσ  Δελφοφσ  
λεγόταν Δζλφιν.  

Ο Πμθροσ, ςτον φμνο του προσ τον Απόλλωνα, αφθγείται ότι ο κεόσ 
μεταμορφϊκθκε ςε δελφίνι και πιδθξε επάνω ςε ζνα κρθτικό πλοίο, για να το 
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οδθγιςει προσ τουσ Δελφοφσ. Τα νομίςματα, υπό αμφιςβιτθςθ, μπορεί να 
αναφζρονται ςε μια ι ςε όλεσ αυτζσ τισ περιςτάςεισ. Δεν ζχει βρεκεί κανζνα 
νόμιςμα που να ανικει ςε κάποια πόλθ τθσ Φωκίδασ, εκτόσ των Δελφϊν. Τα 
φωκικά νομίςματα που ζφταςαν ςε μασ ζχουν κοπεί από τθ γενικι 
ςυνομοςπονδία αυτισ τθσ χϊρασ. Αυτά τα φωκικά νομίςματα ζχουν ιδθ 
δθμοςιευτεί, αλλά αναφζρονται και ς’ αυτό το ςθμείο, για να φανεί θ 
διαφορά ανάμεςα ςτθν αρχαϊκι τεχνοτροπία και ς’ αυτι τθσ εκλεπτυςμζνθσ 
περιόδου τθσ τζχνθσ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΠΡΟ ΔΙΣΟΜΟ, ΑΜΒΡΤΟ 
Εγκαταλείψαμε τουσ Δελφοφσ ςτισ 5 του Μάρτθ, με πζντε άλογα, τρία εκ 

των οποίων τα μιςκϊςαμε από τον Αγά και δυο από τον παπά.  Ζνασ από τουσ 
γιουσ του παπά μάσ ςυνόδεψε πεηόσ, για να φροντίηει τα άλογα του πατζρα 
του και για να επιςτρζψει με αυτά, μετά τθν άφιξι μασ ςτθ Λιβαδειά. 
Ρεράςαμε κοντά ςτθν Καςταλία πθγι. Ο Κάδμοσ ςυνάντθςε εδϊ τθν αγελάδα, 
τθν οποία κατ’ εντολι του μαντείου, ακολοφκθςε, μζςω τθσ Φωκίδασ, προσ τθ 
γθ των Φλεγφων, όπου εκείνθ αναπαφτθκε ςτο ςθμείο που, κατά ςυνζπεια, 
ιδρφκθκε θ Καδμεία, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Απόλλωνα. 

Εντόσ ολίγου, αφότου είχαμε προςπεράςει τθν Καςταλία πθγι και το 
Μοναςτιρι των καλόγερων, φτάςαμε ςε μερικοφσ τάφουσ, λαξευμζνουσ ςτο 
βράχο ςτθν αριςτερι πλευρά του δρόμου. Ρρόκειται για τθν κατθγορία 
ςπθλαίων, παρόμοιων με εκείνα πάνω ςτθν απζναντι πλευρά των Δελφϊν που 
ζχουν ιδθ αναφερκεί. Οι ςαρκοφάγοι που περιζχονται ςε κάποια απ’ αυτά 
είναι ακόμα κλειςτζσ και χωρίσ αμφιβολία κα περιζχουν αγγεία μεγάλθσ 
παλαιότθτασ και ενδιαφζροντοσ. Κα μετανιϊνω για πάντα, για το γεγονόσ ότι 
δεν τισ άνοιξα και το ςυνιςτϊ ανεπιφφλακτα προσ τουσ μελλοντικοφσ 
ταξιδιϊτεσ. Ζνασ από τουσ τάφουσ ιταν εξαιρετικά μεγαλοπρεπισ. Ο βράχοσ 
που είναι κοντά ςτο δρόμο ζχει εξομαλυνκεί και είναι κομμζνοσ ςτο ςχιμα 
πτυςςόμενθσ πόρτασ, όμοιοσ προσ τάφουσ, ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ Μικράσ 
Αςίασ, ιδιαιτζρωσ ςτθν Τελμιςςό και ςτθν Καρία. Ραρόμοιου τφπου πόρτεσ 
απεικονίηονται ςυχνά πάνω ςε ςαρκοφάγουσ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Λταλία. 
Υπάρχει μια μεγάλθ κατακόρυφθ ςχιςμι ςτο βράχο, που πικανόν προκλικθκε 
από ςειςμό. Οι Καςτρίτεσ ζχουν μια παράδοςθ, ότι κατά τθ γζννθςθ του 
Χριςτοφ, ζνασ ιερζασ του Απόλλωνα, που κυςίαηε ςτο ςθμείο αυτό, ςταμάτθςε 
ξαφνικά τισ κυςιαςτιριεσ τελετζσ και διλωςε προσ το ςυγκεντρωμζνο πλικοσ 
ότι εκείνθ τθ ςτιγμι γεννιόταν ο γιοσ ενόσ κεοφ, θ εξουςία του οποίου κα 
γινόταν αντάξια του Απόλλωνα, αλλά ότι, τελικϊσ, ο Δελφικόσ κεόσ κα 
κριάμβευε πάνω ςτθν νεογεννθκείςα κεότθτα. Μόλισ που είχαν ειπωκεί οι 
τελευταίεσ λζξεισ, ο βράχοσ ςκίςτθκε ςτα δυο από ζναν κεραυνό και ο ιερζασ 
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αποτεφρϊκθκε από μια αςτραπι. «Το μαντείο ςχετικά με τθ γζννθςθ του 
Σωτιρα Χριςτοφ παραδόκθκε ςε θρωικό ςτίχο (δακτυλικό εξάμετρο), ςτον 
Αφγουςτο, που αναφζρεται από τον Ευςζβιο, το Ηωναρά και άλλουσ.»2 

Ρροχωριςαμε ςτθν ιερά οδό και ςε απόςταςθ περίπου ενόσ μιλίου από το 
Καςτρί, φτάςαμε ςτα ερείπια ενόσ μικροφ τετράγωνου οικοδομιματοσ, 
χτιςμζνου γερά από μεγάλεσ πζτρεσ, με τοιχοποιία ςχεδόν ιςόδομθ. Λίγα 
βιματα πιο κει βρίςκονται τα υπολείμματα μιασ μεγάλθσ πζτρινθσ 
ςαρκοφάγου με το κάλυμμά τθσ να κείτεται ςτο ζδαφοσ. Αυτό πρζπει να ιταν 
ο τάφοσ κάποιου διακεκριμζνου προςϊπου, και αποτελεί ζκπλθξθ ότι δεν 
αναφζρκθκε από τον Ραυςανία, κακϊσ θ όψθ του δείχνει ότι είναι πολφ 
αρχαιότεροσ από τθν εποχι του εν λόγω ςυγγραφζα. Θ είςοδοσ μζςα ςτο 
κτιριο γίνεται μζςω μιασ πφλθσ μειοφμενθσ ςχεδόν ανεπαίςκθτα προσ τθν 
κορυφι. Το εςωτερικό είναι ζνασ ςωρόσ από ερείπια. Ρροχωριςαμε μζςα από 
τραχείσ και ςτενοφσ δρόμουσ, διαμορφωμζνουσ ςτθ βραχϊδθ πλαγιά του 
Ραρναςςοφ που υψϊνεται ςε απόκρθμνεσ προεξοχζσ και κρυμματιςμζνουσ 
όγκουσ ςτα αριςτερά. Στα δεξιά, το μάτι ζχει κζα προσ τθ βακιά κοιλάδα του 
Ρλειςτοφ, που καλλιεργείται με ςιτθρά και αμπζλια που εκτείνονται ψθλά 
ςτουσ λόφουσ.  

Μετά από δυο ϊρεσ προςπεράςαμε μια βρφςθ και φτάςαμε ςτο χωριό τθσ 
Αράχοβασ που κατοικείται από Ζλλθνεσ και κείται ςε επικλινι πλαγιά του 
Ραρναςςοφ. Εδϊ υπάρχει ζνα ςπιλαιο με μια μικρι εκκλθςία ςτο εςωτερικό, 
και μια μεγαλοπρεπι ακμαία βελανιδιά κοντά ςτο ςτόμιό του. Αυτι θ περιοχι 
δεν περιζχει οφτε το παραμικρό ίχνοσ αρχαιότθτασ και τα λίγα τεμάχια 
μαρμάρου που παρατθρικθκαν από τον Spon επ’ ουδενί λόγω δεν 
προςφζρουν ικανοποιθτικι απόδειξθ ότι κάποτε υπιρχε μια πόλθ, πολφ δε 
λιγότερο ότι αυτι ιταν θ κζςθ τθσ Αμβρφςςου, που βρίςκεται ςε απόςταςθ 
δζκα ι είκοςι μιλίων.  

Από τθν Αράχοβα θ κζα εκτείνεται πάνω από τθν επίπεδθ κορυφι τθσ 
Κίρφεωσ προσ τον Κορινκιακό κόλπο και τα βουνά τθσ Αχαΐασ, πάνω από τα 
οποία δζςποηαν εκείνα τθσ Αρκαδίασ, που αυτι τθν εποχι είναι καλυμμζνα με 
χιόνι. Σε μικρι απόςταςθ από τθν Αράχοβα, προςπεράςαμε μια πθγι που 
ονομάηεται Κοφκουρα, και μετά από μιάμιςθ ϊρα φτάςαμε ςτα ερείπια μιασ 
αρχαίασ πόλθσ, κειμζνθσ πάνω ςε ζνα λόφο, με ζνα ρυάκι ςτουσ πρόποδζσ 
του, κζςθ που ονομάηεται Ηεμενό ι Ραλαιά Αράχοβα. Οι τοίχοι τθσ Ακρόπολθσ 
είναι κατά κζςεισ διατθρθμζνοι ςε καλι κατάςταςθ, και είναι τθσ τζταρτθσ 
τεχνοτροπίασ τοιχοποιίασ, αλλά τα ερείπια ζχουν καλυφτεί ςε τζτοιο βακμό 

                                                        
2
  “ Ἐβραῖος κέλεταί με παῖς μακάρεσσιν ἀνάσσων  

τόνδε δόμον προλιπεῖν καί (τήν ) ὁδόν αὖθις ἱκέσθαι 

Ἄπιθι λοιπόν ἐκ δόμων ἡμετέρων.” 
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από χαμόδεντρα και κάμνουσ, ειδικότερα από τα αδιαπζραςτα ςχίνα, που 
μπορεί να κρφβονται πολλά ςτοιχεία που ίςωσ οδθγοφςαν ςτθν ανακάλυψθ 
του αρχικοφ ονόματοσ και εξάλειφαν δυςκολίεσ και αντιφάςεισ που 
απαντϊνται ςτουσ αρχαίουσ, αλλά και ςτουσ ςφγχρονουσ ςυγγραφείσ που 
ζχουν γράψει για τθ Φωκίδα. Ο Στράβωνασ δεν αναφζρει καμία κζςθ ανάμεςα 
ςτουσ Δελφοφσ και τθ Δαφλεια και είναι μάλλον ζνασ ατυχισ ςυνδυαςμόσ, του 
ότι οποτεδιποτε υπάρχει μια παράλειψθ ι μια αςάφεια ς’ αυτόν τον 
ςυγγραφζα, αναφορικά με οποιαδιποτε τοποκεςία, παρατθρείται το ίδιο και 
ςτον Ραυςανία. Και ο Spon, ο Wheler και ο Chandler ζχουν φανεί πολφ 
υποχωρθτικοί ωσ προσ το να διαφοροποιθκοφν από τουσ αρχαίουσ ςυγγραφείσ 
ι ζςτω να διορκϊςουν τα λάκθ τουσ ι να καλφψουν τισ παραλείψεισ τουσ!  

Ο Ραυςανίασ, ςτο δρόμο του από Δαφλεια προσ Δελφοφσ αναφζρει μόνο το 
Φωκικό και τον τφμβο του Λάιου, παρόλο που πρζπει να είχε περάςει κοντά 
απ’ αυτιν τθν τοποκεςία και δεν αποκλείεται να του είχε διαφφγει, ίςωσ όμωσ 
να ιταν κατεςτραμμζνθ από τουσ Ρζρςεσ ι κατά τθ διάρκεια των Λερϊν 
πολζμων των Φωκζων, και ωσ εκ τοφτου δεν μνθμονευόταν οφτε από τον 
Στράβωνα οφτε από τον Ραυςανία, αλλά ο Spon πρζπει να ζχει περάςει 
ανάμεςα από τα ερείπια! Αυτι δεν είναι θ μοναδικι περίπτωςθ τθσ 
εξαιρετικισ αμζλειασ του ςυγκεκριμζνου ςυγγραφζα. Ο Θρόδοτοσ μνθμονεφει 
τθν πόλθ τθσ Αιολίδασ ι των Αιολιδϊν μεταξφ του Ρανοπζα και των Δελφϊν, 
και παρότι δεν αναφζρεται από κανζναν άλλο ςυγγραφζα, μπορεί να είναι θ 
ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία. Οι Ρζρςεσ, ςφμφωνα με τα λεγόμενά του ςτο δρόμο 
τουσ προσ Δελφοφσ πυρπόλθςαν τον Ρανοπζα, τθ Δαφλεια και τθν Αιολίδα 
ζχοντασ τον Ραρναςςό ςτα δεξιά τουσ. Εάν λοιπόν δεν είναι θ Αιολίδα του 
Θροδότου, μπορεί να είναι θ Κυπάριςςοσ που ο Στζφανοσ (Βυηάντιοσ) 
τοποκετεί ςτον Ραρναςςό, κοντά ςτουσ Δελφοφσ, αν και ο Ραυςανίασ κεωρεί 
ότι θ Αντίκυρα είναι θ Κυπάριςςοσ. Ο Στράβωνασ ωςτόςο τισ ξεχωρίηει ςαφϊσ. 
Μπορεί να είναι ζνα από τα ζξι “ignobilia castella” τθσ Φωκίδασ, που 
καταλιφκθκαν από τον φπατο T. Quinctius Flamininus, και των οποίων ο Λίβιοσ 
δεν ζχει διαςϊςει τα ονόματα. Πχι μακριά απ’ αυτιν τθ κζςθ φτάςαμε ςε ζνα 
ςθμείο όπου τρεισ λόφοι και τρεισ δρόμοι ςυναντϊνται, ο ζνασ οδθγεί προσ 
τουσ Δελφοφσ, ο άλλοσ προσ τθν Άμβρυςςο και ο τρίτοσ προσ τθ Δαφλεια. Αυτό 
το ςθμείο ονομάηεται Δερβζνι, αλλά πιο ςυνθκιςμζνα Στενι, θ αρχαία λζξθ 
που περιγράφει αυτό το είδοσ περάςματοσ, ςφμφωνα με το Λίβιο, αντιςτοιχεί 
με τα fauces (ςτενά) των Λατίνων. Μερικοί μεγάλοι ογκόλικοι υποδεικνφουν 
τον τφμβο του Λάιου. Ρρόκειται για τισ “τρεισ κζλευκοι” του Σοφοκλι: 

 
“ Ὤ, τρεῖς κέλευθοι, καί κεκρυμένη νάπη,  

δρυμός τε, καί στενωπός ἐν τριπλαῖς ὁδοῖς.” 
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Ο ίδιοσ ο ςυγγραφζασ ονομάηει τθ κζςθ, Σχιςτι, και ωσ “τριπλαῖ ἁμαξιτοί”, 
τουσ τρεισ αμαξιτοφσ δρόμουσ. Σχιςτι ονομάηεται, επίςθσ, και από τον 
Ευριπίδθ. 

“Φωκίς μέν ἡ γῆ κλήζεται, Σχιστή δ’ ὁδός 

ἐς ταυτό Δελφῶν καπό Δαυλίας ἄγει.” 

 
Ο Απολλόδωροσ τθν αποκαλεί: “Στενι οδόσ”, που είναι επίςθσ το ςφγχρονο 

όνομά τθσ. Ο Ραυςανίασ τθν ονομάηει “οδόσ θ ςχιςτι”, και “τρίοδοσ”, και 
αναφζρει ότι ο τφμβοσ του Λάιου αποτελείτο από διαλεχτζσ πζτρεσ, “λίκοι 
λογάδεσ”. Εδϊ, ςτρίψαμε προσ τα νότια και ζχοντασ διαςχίςει ζνα ρζμα, 
ειςιλκαμε ςε μια πλοφςια πεδιάδα καλλιεργοφμενθ με ςιτθρά και εκτεταμζνα 
αμπζλια που οριοκετοφνταν από δυο ςειρζσ λόφων. 

 Μετά από μια διαδρομι δυο ωρϊν διαμζςου αυτισ τθσ γόνιμθσ ζκταςθσ 
φτάςαμε ςτο χωριό του Διςτόμου που βρίςκεται ςτο νοτιότερο άκρο τθσ 
πεδιάδασ. Ρροφανϊσ, αυτόν τον τόπο δεν τον επιςκζπτονται ςυχνά ξζνοι, κι 
ζτςι οι κάτοικοι μαηεφτθκαν γφρω μασ και ςχεδόν εξάντλθςαν τθν υπομονι 
μασ με τθν φορτικι τουσ περιζργεια.  

Ηθτιςαμε τον Ρρωτόγερο, ο οποίοσ μασ εξαςφάλιςε κατάλυμα και τροφι. 
Στισ περιςςότερεσ τουρκικζσ πόλεισ και χωριά υπάρχει ζνασ Ρρωτόγεροσ, του 
οποίου το κακικον είναι να προμθκεφει ςτουσ ξζνουσ κατάλυμα και τροφι. 
Κα ιταν πράγματι καλό, εάν αυτό το αξίωμα κακιερωνόταν ςτισ περιοχζσ τθσ 
ϊμθσ και τθσ Νάπολθσ όπου ζνασ ξζνοσ, εάν δεν είναι εφοδιαςμζνοσ με 
ςυςτατικζσ επιςτολζσ κινδυνεφει να χακεί, εάν βρεκεί ζξω από τον κεντρικό 
δρόμο, όπου δεν βρίςκεται κανζνα πανδοχείο. Οι κάτοικοι είναι Ζλλθνεσ και 
Αρναοφτθδεσ. 

 Το χωριό περιλαμβάνει εκατόν πενιντα ςπίτια και υπάγεται ςτθν 
Επιςκοπικι περιφζρεια του επιςκόπου Ταλαντίου υπό τθ διοίκθςθ του 
Βοϊβόδα τθσ Λιβαδειάσ. Τα περιςςότερα ςπίτια είναι χτιςμζνα με τα 
κραφςματα από μεγάλα πζτρινα μπλόκια ςκοφρασ απόχρωςθσ και 
αποςπαςμζνα από τα ερείπια τθσ αρχαίασ πόλθσ, πάνω ςτθν οποία ςτζκεται το 
χωριό.  
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 28. SIMONE POMARDI 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Λταλόσ Simone Pomardi (1760 - 1830) υπιρξε ηωγράφοσ ακουαρζλασ, που 
επικεντρωνόταν κυρίωσ πάνω ςε αρχιτεκτονικζσ εικονογραφιςεισ και ςχζδια, 
ιδιαίτερα δε ςε αρχαιότθτεσ. Ρραγματοποίθςε δυο επιςκζψεισ ςτθν Ελλάδα, 
το 1804 και το 1805-1806 ςυνοδεφοντασ τον Edward Dodwell ςτισ περιοδείεσ 
του ςτον ελλθνικό χϊρο, ωσ προςωπικόσ του ηωγράφοσ. Καρπόσ αυτϊν των 
επιςκζψεϊν του ςτθν Ελλάδα ιταν θ δθμιουργία εξακοςίων (600) εικόνων με 
ελλθνικά κζματα. 

Ο Pomardi αρχικά δεν ικελε να δθμοςιεφςει το ζργο του, διότι πίςτευε ότι 
οι φιλολογικζσ του γνϊςεισ δεν ιςαν αρκετζσ ϊςτε να δθμιουργιςει ζνα ζργο 
αξιϊςεων. Βλζποντασ όμωσ ότι ςτθν Λταλία δεν είχαν γίνει ανάλογεσ εκδόςεισ 
και επικυμϊντασ να δει τθ χϊρα του να δραςτθριοποιείται ςτον εν λόγω τομζα 
όπωσ ςτθν Αγγλία και ςτθ Γαλλία, αποφάςιςε να εκδϊςει και δθμοςιεφςει το 
περιθγθτικό ζργο του.  

 
χόλια 

Το ταξιδιωτικό κείμενο του Simone Pomardi είναι εξαιρετικό, αν μάλιςτα 
λάβει κανείσ υπόψθ ότι αυτόσ ιλκε ωσ ςυνοδόσ του Dodwell, με ςκοπό να 
ηωγραφίςει τα διάφορα μζρθ που επιςκζπτονταν ο Άγγλοσ περιθγθτισ. Ραρότι 
είναι ηωγράφοσ και ωσ ηωγράφοσ εκφράηεται με τα χρϊματά του και τα ςχζδιά 
του, εν τοφτοισ, οι ταξιδιωτικζσ αναφορζσ του είναι πολφ ενδιαφζρουςεσ. 
Χωρίσ να πλατειάηει, όταν χρειάηεται είναι και λεπτομερειακόσ ςτισ 
περιγραφζσ του. Φαίνεται ςε αυτζσ ςίγουρα θ ματιά του ωσ ηωγράφου, πιάνει 
το ουςιϊδεσ αλλά ςθμειϊνει και τθ λεπτομζρεια, που είναι απαραίτθτθ και 
κάνει τθ διαφορά. 

Το Καςτρί δεν τον εντυπωςιάηει ωσ χωριό, δίνει όμωσ ςθμαντικζσ 
λεπτομζρειεσ για τα γεωργικά του χωριοφ, το πωσ καλλιεργοφν τον τόπο που 
είναι άγονοσ, κάνει ςυγκρίςεισ των ηϊων (βόδια, γαϊδοφρια και πρόβατα) με τα 
αντίςτοιχα τθσ πατρίδασ του, τθσ Λταλίασ. Μζχρι και τθν καςτρίτικθ τςάπα 
περιγράφει πωσ είναι. Το μεγάλο ενδιαφζρον του και ο μεγάλοσ ςτόχοσ τθσ 
άφιξισ του ςτουσ Δελφοφσ είναι θ διάςθμθ Καςταλία Ρθγι με τθν οποία κα 
“αναμετρθκεί”, αφοφ κα προςπακιςει να τθν αποτυπϊςει με το χρωςτιρα και 
το μολφβι του. Αυτιν ψάχνει, αυτι βρίςκει, αυτι περιγράφει λεπτομερϊσ, 
επίςθσ το Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ τθσ Ηυγωτισ, κακϊσ και τα ταφικά 
υπολείμματα ανατολικά των Δελφϊν, ςτθν ζξοδό του προσ Αράχοβα. Στισ 
άλλεσ αρχαιολογικζσ κζςεισ μζςα ςτο Καςτρί δεν απαςχολείται πολφ.  

Μάλιςτα, όταν περιγράφει το Μοναςτιρι, αφινει να φανεί θ ςκζψθ του ότι 
εκεί κοντά ι πάνω από αυτό ιταν θ κζςθ του αρχαίου ναοφ τθσ Ακθνάσ 



 51 

Ρροναίασ, αλλά με πολφ ταπεινότθτα γράφει: “αλλά δεν τολμϊ να το 
υποςτθρίξω”. Μπορεί να ιταν ηωγράφοσ αλλά τον Ραυςανία και τον 
Στράβωνα τουσ είχε “ξεκοκκαλίςει”. Πταν αναφζρει κάποια αρχαιολογικισ 
φφςεωσ πλθροφορία, δίνει αμζςωσ τθν αρχαία πθγι. Κάνει εντφπωςθ ότι ςτθν 
αναφορά του ςτουσ Δελφοφσ δεν κάνει καμία μνεία για τθν ηωγραφικι του 
εκεί. Εάν δεν γνωρίηεισ ςχετικά, δεν καταλαβαίνεισ από τισ αναφορζσ του ότι 
ιταν ηωγράφοσ. 

Αναφορικά με τθν αναχϊρθςι του από τουσ Δελφοφσ, δεν ταιριάηει θ 
θμερομθνία που αυτόσ επικαλείται ςε ςχζςθ με αυτι που ςθμειϊνει ο 
Dodwell. Ειδικότερα, ο μεν Pomardi λζει ότι αναχϊρθςαν από τουσ Δελφοφσ 
ςτισ 8 Μαρτίου, ενϊ ο Dodwell ςθμειϊνει ωσ θμερομθνία αναχϊρθςθσ τθν 5θ 
Μαρτίου. Ροιοσ ζχει δίκιο δεν μποροφμε να το γνωρίηουμε. 

Εν πάςθ περιπτϊςει, όταν περνάει από τθν Αράχοβα απλϊσ ςθμειϊνει ότι 
δεν είναι μεγάλο χωριό. Καμία λεπτομζρεια για τουσ κατοίκουσ τθσ, για τα 
ςπίτια τθσ, για τισ καλλιζργειεσ των Αραχοβιτϊν. Εςτιάηει μόνο ςε μια 
εντυπωςιακι βραχϊδθ κζςθ ςτθν άκρθ του χωριοφ, που πικανόν να είναι αυτι 
του Αϊ-Γιϊργθ με τισ μεγάλεσ βελανιδιζσ και τισ λεφκεσ. Κάνει όμωσ, 
αναλογικά, περιςςότερεσ αναφορζσ για τισ περιοχζσ Ηεμενοφ - Σχιςτισ οδοφ, 
από τισ οποίεσ ίςωσ εντυπωςιάςτθκε περιςςότερο, με το δεδομζνο ότι 
αποτελοφν το ςκθνικό όπου ςφμφωνα με τθ Μυκολογία, ςυνζβθ ο τραγικόσ 
κάνατοσ του Βαςιλιά Λάιου από τον γιο του, τον Οιδίποδα.  
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

“Viaggio nella Grecia.”, 
Simone Pomardi, Roma 1820. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

Άφιξη ςτο Καςτρί (πάνω) ςτην αρχαία πόλη των Δελφών - Καςταλία Πηγή - 
Ελληνικό Μοναςτήρι - Ερείπια - Ξακουςτόσ αντίλαλοσ - χιςτόσ βράχοσ - 
Σάφοι - Ερείπια του Αγίου Ηλία - τάδιο- Ναόσ του Απόλλωνα - Καςςοτίδα 
πηγή - Αναχώρηςη από Δελφοφσ - Αράχοβα - Οδόσ που παλιότερα ήταν 
γνωςτή ωσ χιςτή Οδόσ - Δίςτομο – [...]  

 
Το επόμενο πρωί πιγα να εξερευνιςω το χωριό (πρόκειται μάλλον για το 

Χριςςό), αλλά δεν βρικα κάτι που να άξιηε παρατιρθςθσ, γι' αυτό και 
κατευκφνκθκα προσ τουσ Δελφοφσ. Ο δρόμοσ που οδθγεί εκεί είναι πολφ 
απότομοσ και γεμάτοσ βράχια, που ζχουν πζςει από τον κοντινό Ραρναςςό. Τα 
άλογα μόλισ και μετά βίασ μποροφςαν να περάςουν. Ωςτόςο, μετά από δυο 
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ϊρεσ φτάςαμε ςτο ψθλότερο ςθμείο των Δελφϊν, και ςυνεχίηοντασ λίγο 
ακόμθ, πριν το βράδυ, φτάςαμε ςτο Καςτρί, άκλιο χωριό με λίγα ςπίτια ςτουσ 
πρόποδεσ του Ραρναςςοφ, ανάμεςα ςτο Στάδιο και τθν Καςταλία πθγι, το 
οποίο κατζχει το χϊρο τθσ αρχαίασ πόλθσ. 

Οι κάτοικοι είναι όλοι ςχεδόν Αλβανοί, πολφ καλοί άνκρωποι, οι οποίοι 
καλλιεργοφν τθ γθ όςο καλφτερα μποροφν δθμιουργϊντασ μικρά χωράφια, 
όπου υπάρχουν οι λιγότερεσ πζτρεσ. Ο αζρασ είναι εξαιρετικόσ, αλλά το 
χειμωνιάτικο κρφο είναι πολφ δριμφ, κακϊσ ο Ραρναςςόσ είναι ςχεδόν πάντα 
καλυμμζνοσ με χιόνι. Το καλοκαίρι θ ηζςτθ είναι αφόρθτθ, επειδι το χωριό 
περιβάλλεται από βουνά. Τα ςπίτια είναι, ωσ επί το πλείςτον, καταςκευαςμζνα 
από χϊμα αντί για αςβζςτθ, και ςυνεπϊσ ζχουν τα χρϊματα τθσ γθσ κίτρινο ι 
κόκκινο. 

Το χωριό ζχει άφκονο νερό και ελιζσ, οι οποίεσ καλφπτουν κυρίωσ τθν 
πεδιάδα όπου κάποτε ιταν ο Λππόδρομοσ, διακζτει επίςθσ κραςί μζτριασ 
ποιότθτασ. Για τισ καλλιζργειεσ χρθςιμοποιοφν φαρδιζσ τςάπεσ, οι οποίεσ ςτθν 
αντίκετθ πλευρά τουσ καταλιγουν ςε αιχμθρό πιροφνι. Οργϊνουν με δυο 
βόδια, και το άροτρο είναι πολφ μικρό και ελαφρφ. Τα βόδια και τα γαϊδοφρια 
είναι μικρότερα από εκείνα τθσ Λταλίασ. Τα πρόβατα ζχουν πιο πολφ μαλλί, 
που κρζμεται. 

Το πρϊτο πράγμα που ενδιαφερόμουν να δω ιταν θ Καςταλία πθγι, θ 
οποία είναι περίπου μιςό μίλι, με τα πόδια, μακριά από το Καςτρί, ςτθν 
κατθφόρα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ Δαφλειασ. Ακριβϊσ εκεί όπου ο 
Ραρναςςόσ δθμιουργεί ζνα μεγάλο ςχίςμα χωρίηοντασ δυο μεγάλα υψϊματα, 
που από τθν αρχαιότθτα ονομάηονταν Φαιδριάδεσ, από τισ οποίεσ λζγεται ότι 
γκρεμίςτθκε ο Αίςωποσ. Μετά τθν άφιξι μου ςχεδόν ςτο επίπεδο του δρόμου 
από αριςτερά είδαμε μια ςφγχρονθ βρφςθ κάτω από ζνα μεγάλο πλάτανο. 

Στθ ςυνζχεια, ανεβαίνοντασ λίγο προσ τα αριςτερά ανάμεςα ςε βράχια 
φκάςαμε ςτο ςχίςμα του βουνοφ, όπου γυρίηοντασ προσ τα δεξιά και 
ανεβαίνοντασ λίγο ακόμθ, φτάςαμε ςτθν άκρθ τθσ πθγισ, τθσ οποίασ 
διακρίνονται ακόμθ τζςςερα ςκαλοπάτια, μιςοκατεςτραμμζνα, για να κατεβείσ 
κοντά ςτο νερό. 

Ο Ραυςανίασ ςτο βιβλίο του Χ, κεφάλαιο VIII λζει ότι ανεβαίνοντασ ςτο ναό 
του Απόλλωνα από το Γυμνάςιο βλζπεισ ςτα δεξιά του δρόμου το νερό τθσ 
Καςταλίασ, που ζχει γεφςθ ευχάριςτθ. Θ ετυμολογία του ονόματοσ τθσ πθγισ 
ζχει αναφερκεί από άλλουσ ςυγγραφείσ ότι προζρχεται από το όνομα μιασ 
γυναίκασ των Δελφϊν, και από άλλουσ ςυγγραφείσ από κάποιο Καςτάλιο.  

Τϊρα θ πθγι για τθν οποία ςασ μιλάω είναι ακριβϊσ δεξιά τθσ ανόδου προσ 
τον ναό (του Απόλλωνα) από το Γυμνάςιο, και ωσ εκ τοφτου δεν μπορεί να 
υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτι είναι θ ίδια με εκείνθ, που αναφζρεται από  
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Θ Καςταλία πθγι ςτα 1805, δια χειρόσ Pomardi. 

 
τον Ραυςανία. Θ πθγι ζχει τετράγωνο ςχιμα όχι πολφ μεγάλο, και το νερό 
είναι δροςερό και με ευχάριςτθ γεφςθ. Ο βράχοσ ςτο ςθμείο τθσ πθγισ ζχει 
επιπεδωκεί από τθν αρχαιότθτα με ςιδερζνια εργαλεία με τζτοιο τρόπο, που 
να δθμιουργεί τθν αίςκθςθ ενόσ τοίχου, ο οποίοσ ζχει αρκετό φψοσ και 
εκτείνεται ςε μεγαλφτερο μικοσ από τα ςθμεία εκροισ τθσ πθγισ.  

Από πάνω και από τισ πλάγιεσ πλευρζσ περιβάλλεται από φυςικό βράχο, 
που καλφπτεται με χόρτα, κάμνουσ και κυρίωσ από ζνα παχφ κιςςό, που 
κατεβαίνει ςχεδόν μζχρι τθ βάςθ και δθμιουργεί ζνα πολφ γραφικό τοπίο. 
Σχεδόν ςτθ μζςθ του πελεκθμζνου βράχου ζχει λαξευτεί ςε βάκοσ μια κόγχθ 
(αυλάκι), φψουσ οκτϊ παλάμεσ και λίγο πιο ψθλά άλλθ μια κόγχθ πιο μικρι. 
Δίπλα μπορείσ να δεισ ζνα μικρό δωμάτιο, που ζχει καταςκευαςτεί από μικρζσ 
ακανόνιςτεσ πζτρεσ και καλφπτεται με ςτζγθ, ςιμερα είναι εγκαταλελειμμζνο 
και ςε κακι κατάςταςθ, αλλά δείχνει ότι είχε χρθςιμεφςει ωσ εκκλθςία. Στο 
ςφνολό του ο χϊροσ είναι υποβλθτικόσ, αλλά και ευχάριςτοσ κυρίωσ για τα 
παιχνίδια που κάνει θ ροι του νεροφ, που κατεβαίνει από το ςχίςμα του 
Ραρναςςοφ, ζνα μζροσ του οποίου ειςζρχεται ςτθν πθγι, ςτθ ςυνζχεια 
αναμιγνφεται με το νερό τθσ πθγισ, και κατεβαίνει ανάμεςα ςε απόκρθμνα 
βράχια και πζφτει ςτον Ρλειςτό ποταμό κάτω ςτθν κοιλάδα. Οι επιφάνειεσ των 
βράχων του βουνοφ ζχουν χρϊμα τεφρϊδεσ ηεςτό, αλλά εςωτερικά ζχουν 
κόκκινο και κίτρινο χρϊμα, όπωσ μπορεί να δει κανείσ ςε εκείνα τα βράχια, 
που ζχουν αποκοπεί από το βουνό. 
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Σιμερα, θ πθγι ζχει πολφ μικρι παροχι, λόγω εκτροπισ τθσ ροισ τοφ 
νεροφ, και είναι γεμάτθ πζτρεσ και χόρτα, και κοντά ς' αυτιν οι γυναίκεσ των 
Δελφϊν πάνε για να πλφνουν ροφχα. Σε μικρι απόςταςθ από τθν πθγι και πιο 
χαμθλά, ςτθν κάτω δεξιά πλευρά του δρόμου, είναι ζνα ελλθνικό Μοναςτιρι 
με τθν εκκλθςία καλά διατθρθμζνθ. Στθ ςτοά του ναοφ και γφρω από το 
Μοναςτιρι είδα πολλά κραφςματα από μαρμάρινουσ κίονεσ δωρικοφ ρυκμοφ, 
και πάνω από τθν πόρτα του μοναςτθριοφ κάποιεσ αρχαίεσ μετόπεσ ιδιαίτερα 
καλαίςκθτεσ, πικανόν προερχόμενεσ από το ναό τθσ Ακθνάσ Ρροναίασ, ο 
οποίοσ κα βριςκόταν ς' αυτό το ςθμείο, αλλά δεν τολμϊ να το υποςτθρίξω. 
Στα κατάντθ του δθμόςιου δρόμου και ζξω από το Μοναςτιρι φαίνονται 
υπζροχα ερείπια από ζνα κτιριο καταςκευαςμζνο από πζτρεσ αξιόλογθσ 
μορφισ, όπωσ αυτζσ που ζχω περιγράψει, οι οποίεσ βρίςκονται κοντά ςτθν 
Αγία Ευκυμία των Σαλϊνων. Άλλα ερείπια και τμιματα κάκε είδουσ 
αρχιτεκτονικισ ςυναντιοφνται ςτον υψθλότερο χϊρο των Δελφϊν και ςτθν 
κοιλάδα όπου ιταν ο Ρλειςτόσ ποταμόσ και ο Λππόδρομοσ, αλλά όλα ζχουν 
καταςτραφεί από το χρόνο και από τουσ κατοίκουσ.  

Τα κτιρια ζχουν γκρεμιςτεί μζχρι το ζδαφοσ. από τισ καταςκευζσ που ζχουν 
περιςςότερο διαςωκεί και εξακολουκεί να υπάρχει ζνασ πολφ μεγάλοσ 
αρικμόσ, δεν μπορεί να δοκεί θ παραμικρι ιδζα για τθ μορφι και τθ χριςθ 
των κτθρίων. Αυτό που μπορεί να υποςτθριχκεί χωρίσ υπερβολι είναι ότι θ 
αρχαία πόλθ των Δελφϊν και λόγω τθσ αμφικεατρικισ τθσ κζςθσ ιταν θ πιο 
όμορφθ ςτον κόςμο. Ο Στράβωνασ, ο οποίοσ ςτο ΛΧ βιβλίο του μιλάει γι’ αυτιν 
τθν πόλθ, επιβεβαιϊνει ότι ο τόποσ ιταν πετρϊδθσ και αμφικεατρικόσ, ςτθν 
κορυφι του οποίου ιταν το Μαντείο και θ πόλθ είχε περίμετρο περίπου 
δεκαζξι ςταδίων. 

Τϊρα ςτθν περιοχι των Δελφϊν δεν υπάρχει τίποτε, εκτόσ από τα ερείπια 
που ανζφερα, παρά μόνο ο ξακουςτόσ αντίλαλοσ, που επαναλαμβάνει τισ 
φωνζσ από όλεσ τισ πλευρζσ. Συνεχίηοντασ το ταξίδι κατά μικοσ του δρόμου 
από τθν πθγι τθσ Καςταλίασ και πάνω από το Μοναςτιρι που περιζγραψα, 
ςυναντάσ μια μεγάλθ πζτρα που ζχει χαραχκεί ςτθ μζςθ ςε ςχιμα ςταυροφ, 
και πολλζσ ςτρογγυλζσ τρφπεσ θ μια δίπλα ςτθν άλλθ ςε δυο μεγάλεσ λωρίδεσ, 
θ μια ςτο επάνω μζροσ του ςταυροφ και θ άλλθ ςτο κάτω μζροσ του ςταυροφ. 
Θ πζτρα ςτθ ςυνζχεια χωρίηεται από πάνω προσ τα κάτω με ζνα μεγάλο κενό, 
που προκλικθκε από ςειςμό ι άλλα φυςικά φαινόμενα, που είναι 
ςυνδεδεμζνα με τα ριγματα του Ραρναςςοφ, κακϊσ δείχνουν ότι ζχουν 
δραςτθριοποιθκεί για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτο καταςτροφικό τουσ ζργο. 
Εγϊ δεν κα μείνω εδϊ για να διθγθκϊ τισ ιςτορίεσ, που αναφζρονται πάνω ς’ 
αυτόν το βράχο ςχετικά με τουσ Εκνικοφσ (Ειδωλολάτρεσ). Ριο πζρα ςτον ίδιο 
δρόμο βρίςκονται πολλοί τάφοι και μεγάλεσ τεφροδόχοι ςπαςμζνεσ και 
ξαπλωμζνεσ ςτο ζδαφοσ, και εάν παρεκκλίνετε προσ τα αριςτερά από ζναν 
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άλλο δρόμο, πάνω από μια κορυφι μπορείτε να δείτε μια τετράγωνθ 
καταςκευι, που αποτελείται από ζνα είδοσ τραβερτίνθ (είδοσ μαρμάρου-
πζτρασ), ο οποίοσ υπάρχει ςτθ χϊρα. Στθν εν λόγω καταςκευι διατθρείται μια 
πόρτα και ςε μια πλευρά ζνα δοχείο που ζχει καταςτραφεί λίγο ςτο πάνω 
μζροσ. Από αυτά τα δοχεία μπορεί να παρατθριςεισ δυο κόγχεσ, που 
διατθροφν ακόμα τα δοχεία με τα καπάκια τουσ. 

Πχι πολφ μακριά από το Καςτρί, ςτθ ςυνζχεια όπου είναι μια μικρι 
εκκλθςία του Αγίου Θλία, μπορείσ να δεισ ακόμθ υπζροχα κεμζλια (τοίχων) 
που ςυνικωσ πιςτεφεται ότι ανικουν ςτο ναό του Απόλλωνα, αντίκετα ςτο τι 
λζνε ο Ραυςανίασ και άλλοι αρχαίοι ςυγγραφείσ, οι οποίοι τοποκετοφν το ναό 
του Απόλλωνα ςτθ ψθλότερθ κζςθ τθσ πόλθσ. Ρολφ ψθλότερα από αυτι τθν 
εκκλθςία του Αγίου Θλία βρίςκεται το Στάδιο μετά από το δρόμο, που οδθγεί 
από το Χριςςό ςτουσ Δελφοφσ. Ακόμα μπορείσ να προςδιορίςεισ όλο το μικοσ 
και το πλάτοσ του χϊρου κακϊσ πολλά ερείπια υπάρχουν παντοφ. Σε μικρι 
απόςταςθ από το Στάδιο υπάρχουν κάποιοι τάφοι λαξευμζνοι ςτο βράχο. Στο 
ψθλότερο ςθμείο πάνω από το Στάδιο μποροφμε να δοφμε λίγεσ μεγάλεσ 
πζτρεσ διαςκορπιςμζνεσ, που μπορεί να ανικαν ςτο ναό του Απόλλωνα. 
Βρίςκονται αυτζσ ςτο πιο ψθλό ςθμείο των Δελφϊν, αφοφ από εκεί μπορείσ να 
αγναντζψεισ ςτθν πεδιάδα του Χριςςοφ. 

Ο Ραυςανίασ αναφζρει ςτο βιβλίο Χ κεφάλαιο V και VIII ότι ο ιερόσ 
περίβολοσ βριςκόταν ςτο ψθλότερο ςθμείο τθσ πόλθσ και είχε πολλζσ 
ειςόδουσ. Ο αρχαιότεροσ ναόσ ιταν καταςκευαςμζνοσ από δάφνθ, που είχε 
μεταφερκεί από τα Τζμπθ, με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μπορεί να κεωρθκεί ωσ 
μια καλφβα. Ο δεφτεροσ ναόσ, ςφμφωνα με τον ίδιο ςυγγραφζα, ζγινε από 
μζλιςςεσ και ιταν από κερί και φτερά. Και αυτόν τον ζκαναν δϊρο οι 
Υπερβόρειοι. Πμωσ αυτι θ ιςτορία προιλκε από κάποιο όνομα Ρτεράσ που 
ιταν ο καταςκευαςτισ του δεφτερου ναοφ, αφοφ θ λζξθ Ρτεράσ προζρχεται 
από τθ λζξθ πτερό. Ο τρίτοσ ναόσ ιταν φτιαγμζνοσ από χαλκό, όπωσ αυτόσ τθσ 
Χαλκιόχου Ακθνάσ ςτθ Σπάρτθ. Αυτόν το ναό ςφμφωνα με οριςμζνουσ τον 
κατάπιε θ γθ. Σφμφωνα με άλλουσ είχε λειϊςει από τθ φωτιά ενόσ θφαιςτείου, 
που υπιρχε ςτα αρχαία χρόνια ςτον Ραρναςςό. Ο τζταρτοσ ναόσ χτίςτθκε από 
τον Τροφϊνιο και τον Αγαμιδθ και ιταν καταςκευαςμζνοσ από πζτρα, αλλά 
καταςτράφθκε από πυρκαγιά τθν εποχι που ιταν (επϊνυμοσ) άρχοντασ των 
Ακθνϊν ο Ερξικλείδθσ, κατά το πρϊτο ζτοσ τθσ πεντθκοςτισ όγδοθσ (58θσ) 
Ολυμπιάδασ. Το 548 π.Χ. οι Αμφικτίονεσ με ιερά χριματα χτίςανε το ναό, που 
υπιρχε ςτα χρόνια του Ραυςανία, και του οποίου αρχιτζκτονασ ιταν ο 
Σπίνκαροσ από τθν Κόρινκο. 

Ζνα μζροσ τόςο πλοφςιο, το οποίο κα μποροφςαμε να ποφμε ότι ιταν το 
κζντρο τθσ αρχαίασ κρθςκείασ ςτθν Ελλάδα και Λταλία, ζγινε επίςθσ 
αντικείμενο πολλϊν λεθλαςιϊν, όπωσ μασ αφθγείται ο Ραυςανίασ. Τθν πρϊτθ 
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φορά ζγινε λεθλαςία από τον Κριό (δυνάςτθ) τθσ Εφβοιασ, και ςτθ ςυνζχεια 
από τουσ Φλεγφεσ. Τθν τρίτθ από τον Ρφρρο το γιο του Αχιλλζα. Επίςθσ, ιρκαν 
για λεθλαςία ακόμα και οι Ρζρςεσ και μετά από ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα 
οι προφχοντεσ των Φωκζων, και τζλοσ προςπάκθςαν μάταια οι Γαλάτεσ με 
αρχθγό το Βρζννο. Σε κάποια απόςταςθ από το ναό, ςτον Ραρναςςό κα δείτε 
μια πολφ ιδιόρρυκμθ πθγι όπου οι γυναίκεσ πθγαίνουν και πλζνουν, θ οποία 
κα μποροφςε να είναι θ Καςςοτίδα πθγι, όπωσ αναφζρει ο Ραυςανίασ ότι 
υπιρχε ςε περιοχι κοντινι με το ναό (του Απόλλωνα). Κζλαμε να πάμε όλοι 
ςτο Κωρφκιον Άντρον και να ανεβοφμε ςτισ κορυφζσ του Ραρναςςοφ, αλλά το 
πολφ χιόνι που ζπεςε τισ προθγοφμενεσ μζρεσ και κάλυψε τισ πλαγιζσ, μασ 
εμπόδιςε. Χαιρετίςαμε λοιπόν τον Ραρναςςό, τθν Καςταλία πθγι και τισ 
Μοφςεσ και ςτισ 8 Μαρτίου αφιςαμε τουσ Δελφοφσ και περπατϊντασ γφρω 
από τον Ραρναςςό που ιταν αριςτερά μασ, μετά από δυόμιςθ ϊρεσ 
κοπιαςτικό ταξίδι φτάςαμε ςτθν Αράχοβα. Το χωριό δεν είναι πολφ μεγάλο, 
βρίςκεται επτά (7) μίλια μακριά από το Καςτρί πάνω από ζνα ευρφχωρο 
βραχϊδεσ πλάτωμα ςτουσ πρόποδεσ του βουνοφ. Στθν άκρθ του χωριοφ 
υπάρχει ζνασ πολφ μεγάλοσ βράχοσ με λεφκεσ και τεράςτιεσ βελανιδιζσ. 

Μετά τθν Αράχοβα περάςαμε το μικρό ποτάμι του Ηεμενοφ που ρζει 
ανάμεςα ςτον Ραρναςςό, ο οποίοσ για μασ ιταν ςτα αριςτερά μασ και ζνα 
ψθλό απρόςιτο βουνό, που επίςθσ το λζνε Ηεμενό (Ξεροβοφνι), του οποίου θ 
κορυφι καλφπτεται από ζλατα. Αφοφ διαςχίςαμε το ποτάμι είδαμε πολλά 
ερείπια και τοίχουσ από μικρζσ πζτρεσ και πζτρεσ διάςπαρτεσ εδϊ και εκεί. Σ’ 
αυτιν τθν περιοχι και ς’ αυτόν τον τόπο ιταν ο δρόμοσ, που ονομάηεται από 
τα αρχαία χρόνια Σχιςτι Οδόσ, επειδι είχε πολλζσ διακλαδϊςεισ. Στον δρόμο 
αυτό ο Οιδίποδασ ςκότωςε τον πατζρα του και τον υπθρζτθ που τον 
ακολουκοφςε, ςφμφωνα με τον Ραυςανία (βιβλίο Χ, Κεφάλαιο V).  

Στεκόμαςταν ςτο κζντρο του τρίςτρατου και παρατθροφςαμε ςτα ανάντθ 
τουσ ςωροφσ από διαλεγμζνεσ πζτρεσ (οι ςωροί αυτοί κεωροφνταν οι τάφοι 
του Λάιου και του υπθρζτθ του). Αυτόσ ο δρόμοσ, ςφμφωνα με τον ίδιο το 
ςυγγραφζα, ιταν απότομοσ και δυςκολοδιάβατοσ γι' αυτοφσ που πιγαιναν 
ςτουσ Δελφοφσ και αυτό ιςχφει ακριβϊσ ακόμα και τϊρα. Ο δρόμοσ μετά από 
το ςθμείο, που ανζφερα, γίνεται πιο απότομοσ και ςτθ ςυνζχεια χωρίηεται ςε 
δυο διαδρομζσ, θ μια προσ τα αριςτερά που πθγαίνει ςτθ Δαυλίδα ςθμερινι 
Δαφλεια και θ άλλθ προσ τα δεξιά για το Δίςτομο, όπου φτάςαμε ςε αυτόν 
τόπο μετά από δζκα μίλια από τθν Αράχοβα.*…+ 

 



 57 

 

 
 
 
 



 58 

 


