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36. THOMAS R. JOLIFFE
Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Thomas Robert Jolliffe ιταν γιοσ του Thomas Samuel Jolliffe, που είχε
χρθματίςει μζλοσ του Αγγλικοφ Κοινοβουλίου, για τα ζτθ 1780-1787.
Ο πατζρασ Jolliffe πρζπει να ιταν καταςκευαςτισ δομικϊν ζργων. Ζτςι ο
γιοσ του Τhomas Robert είχε τθ χρθματικι άνεςθ για να κάνει τα ταξίδια του.
Από τθν επίςκεψι του ςτθν Ραλαιςτίνθ προζκυψε το βιβλίο του: “Γράμματα
από τθν Παλαιςτίνθ”, το οποίο εξζδωςε το ζτοσ 1822. Κάτω από τον τίτλο του
βιβλίου ζγραψε, για ευνόθτουσ λόγουσ, το εξισ απόςπαςμα του Λουκιανοφ:
“Κυλίω κἀγώ τόν πίθον, ὡς μή μόνος ἀργεῖν δοκοίην ἐν τοσούτοις
ἐργαζομένοις'', διότι φαίνεται ότι ο πατζρασ του και ο αδελφόσ του John

Twyford Joliffe ζμειναν πίςω ςτθ Αγγλία και δοφλευαν ςκλθρά...
Από το ταξίδι του ςτθν Ελλάδα προζκυψε το βιβλίο του : “Αφιγθςθ μιασ
εκδρομισ από Κζρκυρα ςτθ μφρνθ” .
χόλια
Ο περιθγθτισ Joliffe ζγραψε τισ αναμνιςεισ του από τουσ Δελφοφσ υπό
μορφι επιςτολισ. Είχε τθν τιμι να φιλοξενθκεί και αυτόσ από τον περιβόθτο
παπά των Δελφϊν, χωρίσ να τον κατονομάηει επακριβϊσ.
Ο αναγνϊςτθσ του παρόντοσ το καταλαβαίνει όμωσ από δυο ςτοιχεία, που
παρακζτει ο ςυγγραφζασ. Συγκεκριμζνα γράφει: “Δεχτικαμε, ωςτόςο, μζχρι
ενόσ βακμοφ φιλοξενία ςτθν κατοικία του πιο ςθμαντικοφ ιδιοκτιτθ.”
Επομζνωσ, ο Joliffe δεν ζμεινε ευχαριςτθμζνοσ από τθ φιλοξενία που του
παρεςχζκθ και το ςπίτι ςτο οποίο διανυκτζρευςε ιταν το πιο ςθμαντικό μζςα
ςτο Καςτρί.
Αυτά τα δυο ςτοιχεία και το ότι αυτόσ, όπωσ και ο Williams (που ςίγουρα
είχε φιλοξενθκεί από τον παπά των Δελφϊν), επιςκζφτθκαν το Καςτρί τθν ίδια
χρονιά (το 1817), φωτογραφίηουν κακαρά το πρόςωπο του ξενοδόχου παπά
των Δελφϊν.
Ο Joliffe επιςκζφτθκε όλο τον αρχαιολογικό χϊρο, αλλά τισ πιο πολλζσ
αναφορζσ του τισ αφιζρωςε ςτθν Καςταλία πθγι. Είχε τθν πρόκεςθ να
επιςκεφτεί και το Κωρφκιον Άντρον, ο καιρόσ όμωσ δεν του το επζτρεψε.
Κατόπιν τοφτου, ςτράφθκε ανατολικά και είχε ςκοπό να ςτακεί ςτθ Σχιςτι οδό
και να αναηθτιςει το χϊρο, όπου είχε ςχετιςτεί με τθ δολοφονία του Λάιου
από τον Οιδίποδα, αλλά και εδϊ ςτάκθκε άτυχοσ, διότι μπερδεφτθκε, όταν είχε
φτάςει ςτο κρίςιμο ςθμείο, και κατάλαβε το λάκοσ του μόνο όταν είχε περάςει
πια τθ Σχιςτι οδό.
Ρροςπάκθςε να διαςκεδάςει τθν απογοιτευςι του αυτι απολαμβάνοντασ
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τισ λουλουδιαςμζνεσ κορυφζσ των γφρω λόφων από όπου περνοφςε. Ιταν πια
Μάθσ μινασ και θ γφρω φφςθ ιταν ςτθν ακμι τθσ.

Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Narrative of an excursion from Corfu to Smyrna”,
Joliffe, London 1827.
14θ ΕΠΙΣΟΛΘ
ΔΕΛΦΟΙ
Οι αρχαίοι φαντάςτθκαν τθν πόλθ τοποκετθμζνθ ςτο κζντρο τθσ γθσ και,
ςφμφωνα με τουσ ποιθτζσ, των οποίων θ μαρτυρία ςε τζτοια κζματα είναι
ιδιαιτζρωσ ορκι, το γεγονόσ αυτό κακιερϊκθκε από το πζταγμα δυο αετϊν
που ςτάλκθκαν από το Δία ςε αντίκετεσ κατευκφνςεισ και ςυναντικθκαν ς’
αυτό το ςθμείο.
Ο Στράβωνασ, πράγματι, πείκεται από τθν αξίωςθ αυτισ τθσ κζςθσ ότι είναι
το κζντρο τθσ Ελλάδασ, αλλά τα επιχείρθματά του ζχουν αντικρουςτεί από
ποικίλουσ ςυγγραφείσ, μεταξφ των οποίων και ο Βάρρων1. Για να μθν ςασ
κουράςω με τθν επανάλθψθ οποιαςδιποτε επιπλζον φανταςτικισ ιςτορίασ ι
εικαςίασ, κα παρατθριςω μόνον ότι, εάν οι ιδρυτζσ του μαντικοφ ιδρφματοσ
επικυμοφςαν να διαλζξουν μια τοποκεςία, τθσ οποίασ θ άγρια και ερθμικι
απομόνωςθ κα απζτρεπε τθ ςυρροι δφςπιςτων επιςκεπτϊν, δεν κα
μποροφςαν να ζχουν διαλζξει καταλλθλότερθ τοποκεςία.
Θ ςφγχρονθ πόλθ δεν είναι παρά μια φτωχικι ςυνάκροιςθ από καλφβεσ.
Ωςτόςο, γίναμε δεκτοί, με αρκετι φιλοξενία, ςτθν κατοικία του πιο εξζχοντοσ
ιδιοκτιτθ. Ζχοντασ αποκζςει τισ αποςκευζσ μασ και ζχοντασ κάνει τισ
απαραίτθτεσ για τθν αςφάλειά μασ ρυκμίςεισ, ξεκινιςαμε τθν ζρευνα για το
φθμιςμζνο Καςτάλιο ρεφμα, που θ αποτελεςματικότθτα των νερϊν του, ωσ
προσ τθν ζμπνευςθ ενόσ ποιθτι, ζχει κακρεφτιςτεί ιδθ από τθ πρϊτθ γουλιά.
Ο ευγενισ και διακεκριμζνοσ ςυγγραφζασ (εννοεί το Λόρδο Βφρωνα), ο οποίοσ
παραδζχεται διεκνϊσ ότι ζχει δεχτεί τθν επιρροι του ςε εξαιρετικό βακμό, και
ο οποίοσ είχε επιςκεφτεί τθν περιοχι λίγα χρόνια νωρίτερα, ζχει αποτίςει το
φόρο τιμισ του ςτο πνεφμα τθσ τοποκεςίασ μζςα από τισ ακόλουκεσ
αφιερωματικζσ ςτροφζσ :
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Varro - ωμαίοσ ςυγγραφζασ
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«Ω, Παρναςςζ εςφ! Που τϊρα ςε αγναντεφω,
Όχι με τον (ποιθτικό) οίςτρο μιασ ονειροπόλασ ματιάσ
Οφτε μζςα ςτο κρυλικό τοπίο μιασ μπαλάντασ,
Αλλά (ςε βλζπω) να υψϊνεςαι χιονοςκεπισ ςτον ουρανό ςου,
Μζςα από τθν άγρια λαμπρότθτα του μεγαλείου των βουνϊν.
Σι καφμα να προςπακιςω να τραγουδιςω
(εγϊ) ο ταπεινότεροσ από τουσ προςκυνθτζσ ςου που ζχουν διαβεί!
Με χαρά κα αποκρινόμουν ςτθν θχϊ ςου με τισ χορδζσ μου
παρόλο που από τα υψϊματά ςου πια καμιά μοφςα δεν φτερουγίηει.
Πόςο ςυχνά ς’ ζχω ονειρευτεί! το ξακουςτό ςου όνομα
Και ποιοσ δεν το γνωρίηει, του ανκρϊπου θ πιο ιερι αγάπθ:
Και τϊρα ςε ατενίηω! είναι φευ! με ςυςτολι
Γιατί με προςφορά ευλογθμζνων τόνων πρζπει να ςε λατρεφω
Όταν αρικμϊ τουσ προςκυνθτζσ ςου ςτο παρελκόν,
Ριγϊ και μόνο να υποκλικϊ μπορϊ,
Όχι να υψϊςω τθ φωνι μου οφτε μάταια να τολμιςω να πετάξω (ψθλά)
Αλλά να ςε ατενίηω κάτω από το ςυννεφιαςμζνο ςου κόλο,
Με ςιωπθλι χαρά να ςκζφτομαι ότι επιτζλουσ βρζκθκα εδϊ!
Πιο ευτυχισ από ό,τι οι πιο ζνδοξοι βάρδοι
Που θ μοίρα τουσ ζχει περιορίςει ςε χϊρεσ μακρινζσ.
Πϊσ μπορϊ να μείνω αςυγκίνθτοσ ςτθ κζα τθσ αγιαςμζνθσ ςκθνισ,
που τόςοι τθν εγκωμιάηουν, ενϊ δεν τθ γνωρίηουν;
Κι αν ο Απόλλωνασ δεν ςυχνάηει πια ς’ αυτό το ςπιλαιο
Και εςφ, ο κρόνοσ των Μουςϊν, ζγινεσ το μνιμα τουσ
(Όλο και) κάποιο ευγενικό πνεφμα ειςχωρεί ακόμα ςτο ςθμείο.
τενάηει ςτο μελτζμι και παραμζνει ςιωπθλό ςτθ ςπθλιά,
Και με γυάλινα πόδια γλιςτρά ςτο μελωδικό κφμα».
Τςάιλντ Χάρολντ, Στροφζσ Ωδισ ex, exi, exii
Αυτό το ζξοχο απόςπαςμα διακζτει πολλζσ από τισ υψθλότερεσ αξίεσ τθσ
ποίθςθσ, χωρίσ να εξαιροφνται εκείνεσ τθσ μυκοπλαςίασ. Πποιοσ αγναντεφει
αυτζσ τισ κακαγιαςμζνεσ περιοχζσ, αν δεν τισ προςεγγίςει υπό το βλζμμα τθσ
μνιμθσ και τθσ φανταςίασ, πικανόν κα βιϊςει ςε μεγάλο βακμό τθν ίδια
απογοιτευςθ, που αιςκάνεται ο επιςκζπτθσ του Dover, όταν ςυγκρίνει τθν
πραγματικι όψθ του Σαιξπθρικοφ γκρεμοφ με τθ καυμάςια περιγραφι, που
ζχει αποδϊςει ο ςπουδαίοσ ποιθτισ δια ςτόματοσ του Ζντγκαρ (Edgar ςτο
βαςιλιά Λθρ).
Το «μελωδικό κφμα» απογυμνωμζνο από τα φανταςτικά ςτολίδια του, είναι
μια μικρι πθγι, που εκρζει από το χάςμα το οποίο ςχίηει το βουνό από τθ
βάςθ του ζωσ τθν κορυφι.
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Το νερό είναι εξαιρετικά διαυγζσ και ζχει μια δροςερι και ευχάριςτθ γεφςθ,
και νομίηω και μια (αρκετά) ευχάριςτθ κερμοκραςία για μπάνιο. Ρράγματι,
αρχικά προοριηόταν γι’ αυτό το ςκοπό, κακϊσ λίγα μόλισ βιματα προσ τα
δεξιά, υπάρχουν τα ερείπια μιασ δεξαμενισ, που οι αρχαιοδίφεσ κεωροφν ότι
είναι θ λεκάνθ, ςτθν οποία θ Ρυκία εκτελοφςε τθν ιεροτελεςτικι νίψθ, προτοφ
ειςζλκει ςτισ μυςτικιςτικζσ τθσ τελετουργίεσ. Οι διαςτάςεισ αυτισ τθσ λεκάνθσ
είναι μεταξφ είκοςι οκτϊ και τριάντα ποδιϊν ςε μικοσ και είκοςι με είκοςι
τεςςάρων ποδιϊν ςε πλάτοσ. Είναι ςκαμμζνθ ςτο βράχο, που είναι από τραχφ
μάρμαρο, και μόνο τζςςερα ι πζντε ςκαλοπάτια οδθγοφν ςτον πυκμζνα, που
ςθμαίνει ότι το βάκοσ τθσ μετά βίασ κα είναι μια γιάρδα.
Ακριβϊσ πάνω από τθ λεκάνθ υπάρχουν αρκετζσ μικρζσ εςοχζσ, αλλά δεν
νομίηω ότι ζχει εξακριβωκεί ικανοποιθτικά, εάν ανικουν ςε μια εποχι
ςφγχρονθ με το Μαντείο ι εάν ςκάφτθκαν μεταγενζςτερα ωσ δοχεία
ανακθματικϊν προςφορϊν ςε ζνα μικρό ναό, αφιερωμζνο ςτον Άγιο Λωάννθ.
Το ιερό κυςιαςτιριο, που είναι αφιερωμζνο ςτον Ευαγγελιςτι, είναι
τοποκετθμζνο ςε ζνα χαμθλό παράπθγμα, ςτα δεξιά τθσ λεκάνθσ, και ζχει
καταςκευαςτεί από το ςπαςμζνο τμιμα ενόσ κίονα με αυλακϊςεισ με μια
πλάκα τοποκετθμζνθ κατά μικοσ του.
Θ ςχιςμι ςτουσ βράχουσ είναι πολφ απότομθ, για να επιτρζπει τθν
αναρρίχθςθ ςτο βουνό απ’ αυτι τθν πλευρά, αλλά υπάρχουν, μικρζσ ηιγκ –
ηαγκ εγκοπζσ ςκαμμζνεσ ςτο βράχο μζχρι κάποιο φψοσ, με τθ βοικεια των
οποίων ςκαρφαλϊςαμε ζωσ ζνα κοίλωμα, που ζμοιαηε με μια μεγάλθ ςτζρνα,
αν και τθ δεδομζνθ ςτιγμι ςτεροφνταν νεροφ.
Οι δυο κορυφζσ είναι ςχεδόν κατακόρυφεσ ς’ αυτό το ςθμείο: ιταν ζνα απ’
αυτά τα υψϊματα, που οι Δελφιϊτεσ πζταξαν κάτω τον Αίςωπο. Θ λεκάνθ
απορροισ, δεν είναι πια υγρι από «τισ δροςιζσ τθ Καςταλίασ» κι ζχοντασ
μείνει αχρθςιμοποίθτθ εδϊ και αιϊνεσ, ζχει πλζον ςχεδόν φράξει.
Θ ιερι πθγι, ωςτόςο, ακόμα ςυνεχίηει να αναβλφηει μπροςτά, και το νερό
περνϊντασ τα μικρά ςκαλοπάτια, ςυνεχίηει τθν πορεία του για περίπου ζνα
τζταρτο του μιλίου ςτο πυκμζνα ενόσ βακιά διαβρωμζνου ςτενοφ καναλιοφ,
μζχρι να φτάςει ςτον Ρλειςτό, και εκεί αφοφ ενωκεί με το ποτάμι, ελίςςεται
δια μζςου τθσ κοιλάδασ, που χωρίηει τον Ραρναςςό από τθν Κίρφι.
Θ αρχαία πόλθ των Δελφϊν πικανόν διακοςμικθκε με πολλά από τα
κζλγθτρα τθσ αρχιτεκτονικισ: αλλά θ απομακρυςμζνθ και δφςκολθ κζςθ τθσ
δεν πρζπει να τθσ επζτρεψε ποτζ να αποκτιςει μεγάλθ ζκταςθ ι να είναι
πολυπλθκισ.
Και όμωσ, ακόμα και ς’ αυτι κζςθ, όςο απόμερθ και απρόςιτθ κι αν
εμφανίηεται, ορδζσ προςκυνθτϊν ςυνζρρεαν - ςε ετιςια βάςθ - από μακρινζσ
περιοχζσ, για να εξευμενίςουν τθν προεξάρχουςα κεότθτα. Θ αρχαία ιςτορία
ζχει να επιδείξει άφκονεσ μαρτυρίεσ για τθ δφναμθ και επιρροι τθσ πόλθσ
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αυτισ.
Οι χρθςμοί του τρίποδα μποροφςαν να ελζγχουν τα ψθφίςματα των
Συνζδρων, να αναςτζλλουν ι να κακυςτεροφν τθν προζλαςθ ςτρατευμάτων
και να ανακόπτουν τθν πτϊςθ αυτοκρατοριϊν.
Σφμφωνα με τον Ρλοφταρχο, θ άνοιξθ ιταν θ περίοδοσ τθσ προςφυγισ για
παροχι ςυμβουλϊν, κακϊσ αργότερα μζςα ςτθ χρονιά ο Κεόσ υποτίκεται ότι
μετζφερε τθν κθδεμονία του ςτουσ βωμοφσ των Υπερβορείων.
Σφμφωνα με αναφορζσ, ο ναόσ ζχει καταςτραφεί και ανακαινιςτεί τζςςερισ
φορζσ: θ αρχικι καταςκευι ιταν υπερβολικά απλι, αλλά θ αυξανόμενθ
ευθμερία ςε κθςαυροφσ προςζδινε ςε κάκε διαδοχικό οικοδόμθμα μια
ανάλογθ αφξθςθ μεγαλοπρζπειασ.
Ο Ραυςανίασ, που ζγραψε προσ τα τζλθ του δεφτερου αιϊνα, περιγράφει
το κτιριο που υφίςτατο ςτθν εποχι του, ότι ανεγζρκθκε κάτω από τισ οδθγίεσ
των Αμφικτιόνων, με ςχζδια ενόσ Κορίνκιου αρχιτζκτονα, και θ δαπάνθ
καλφφτθκε από τισ εκελοντικζσ προςφορζσ του λαοφ.
Μια ςχετικι άποψθ τθσ εκπλθκτικισ ςυλλογισ τζχνθσ και πλοφτου, που είχε
αποτεκεί και ταξινομθκεί ςτο ιερό, μπορεί να ςχθματιςκεί από τθ διαρπαγι
του Νζρωνα, κατά τθν οποία ιςτορείται ότι αφαιρζκθκαν όχι λιγότερα από
πεντακόςια ορειχάλκινα αγάλματα, και παρόλα αυτά θ απϊλειά τουσ μόλισ και
με τα βίασ ζγινε αντιλθπτι.
Θ χλιδι του ιεροφ προςζλκυε, ςε διαφορετικοφσ αιϊνεσ, τθν απλθςτία
διαδοχικϊν κατακτθτϊν, αλλά αυτό το ιερό «περίμενε» τον Αυτοκράτορα
Κωνςταντίνο, ο οποίοσ ολοκλιρωςε τθν καταςτροφι του, με τθν αφαίρεςθ των
προφθτικϊν τριπόδων. Θ παρακμι και ολικι ερείπωςθ τθσ πόλθσ ιταν το
φυςικό και αναγκαίο επακόλουκο.
Στθ περιπλάνθςι μασ γφρω από το χωριό βρικαμε λίγεσ ακρωτθριαςμζνεσ
και μιςοςβθςμζνεσ επιγραφζσ που ςπανίωσ περιείχαν μια ολόκλθρθ λζξθ.
Ογκϊδθ κραφςματα τοίχων είναι ευδιάκριτα ςε πολλζσ κζςεισ, κι όςο δφςκολο
κι αν είναι να ςυγκεκριμενοποιθκοφν τα οικοδομιματα ςτα οποία ανικαν,
είναι αδφνατο να μθν εντυπωςιαςτείσ με το μεγαλείο των ερειπίων τουσ.
Ζνα ελλθνικό Μοναςτιρι είναι χτιςμζνο ςτθ κζςθ του Γυμναςίου:
παραμζνουν ακόμα καταφανι ίχνθ ενόσ εκτεταμζνου κτθρίου, αν και δεν είναι
εφκολο να προςδιοριςτοφν τα ακριβι όρια (του).
Το Στάδιο, ςφμφωνα με τον Ραυςανία, ιταν ςε επαφι με το ναό του
Απόλλωνα, που ςτεκόταν απζναντι ςτο βράχο ακριβϊσ πάνω από τθν πόλθ:
και από τον οποίο ζχουν χακεί όλα τα ίχνθ του. Το Κζατρο είναι επίςθσ τόςο
πολφ κατεςτραμμζνο, που θ κζςθ του δεν μπορεί να εξακριβωκεί. Ο
Λππόδρομοσ ιταν κοντά ςτο ποτάμι.
Οι τελετζσ των Ρυκίων αρχικά περιορίηονταν ςτον ανταγωνιςμό ςτθ
μουςικι και τθν ποίθςθ, και το βραβείο απονεμόταν ςε οποιονδιποτε
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ςυνζκετε το ωραιότερο ποίθμα προσ τιμιν του Απόλλωνα. Στθ ςυνζχεια,
επεκτάκθκαν για να περιλάβουν αγϊνεσ δρόμου και αρκετοφσ από τουσ
αγϊνεσ που γιορτάηονταν ςτθν Ολυμπία, ςτισ οποίεσ ο νικθτισ ςτεφανωνόταν
με ζνα δάφνινο ςτεφάνι. Τελευταίεσ προςτζκθκαν οι ιπποδρομίεσ και οι
αρματοδρομίεσ, αλλά θ φφςθ του εδάφουσ πρζπει αναπόφευκτα να τισ είχαν
καταςτιςει ωσ μια πολφ υποδεζςτερθ επίδειξθ. Θ δυςμενισ κατάςταςθ του
καιροφ εμπόδιςε τθν ανάβαςι μασ ςτθν κορυφι του Ραρναςςοφ, κακϊσ και
κάκε επιτυχι προςπάκεια για εξερεφνθςθ του Κωρυκίου Άντρου.
Θ ατμόςφαιρα που ιταν για αρκετι ϊρα φωτεινι και ακτινοβολοφςα, ζγινε
ξαφνικά ςκοτεινι από μια ομίχλθ που τελείωσ απζκλειςε τθ κζαςθ κάκε
μακρινοφ αντικειμζνου. Το πικανότερο είναι ότι θ κζα από το πιο ψθλό ςθμείο
του βουνοφ περιλαμβάνει τον Κόλπο τθσ Κορίνκου και ςθμαντικό τμιμα από
το όμορφο τοπίο τθσ παρακείμενθσ ακτισ.
15θ ΕΠΙΣΟΛΘ
Θιβα, 7 Μαΐου
Αφιςαμε τουσ Δελφοφσ για Λιβαδειά, προχκζσ κάπου μεταξφ οκτϊ και
εννζα, δθλϊνοντασ ςαφϊσ τθν πρόκεςθ μασ να λοξοδρομιςουμε προσ
Δαφλεια, ζτςι ϊςτε να περάςουμε από τθ ςυμβολι των τριϊν οδϊν, «Όπου ο
δυςτυχισ Θθβαίοσ ςκότωςε τον πατζρα του!»
Λόγω κάποιασ ανεξιγθτθσ απροςεξίασ ι λόγω τθσ ολικισ εξαφάνιςθσ
οποιουδιποτε ίχνουσ, που να μαρτυρά τθν τοποκεςία του, χάςαμε το δρόμο,
και τελικϊσ αναγκαςτικαμε να εγκαταλείψουμε τθν ζρευνα ωσ άκαρπθ. Κι
όμωσ οι οδθγίεσ του Ραυςανία είναι άκρωσ ςαφείσ: «Εάν, λζγει αυτόσ,
εγκαταλείποντασ τθ Δαφλεια, πάρεισ το δρόμο για Δελφοφσ και προχωριςεισ
ευκεία μπροςτά κα περάςεισ ςτα αριςτερά ςου το ναό, όπου οι αντιπρόςωποι
από διάφορεσ πόλεισ τθσ Φωκίδασ ζκαναν τισ ςυνελεφςεισ τουσ. Είναι ζνα
μεγάλο οικοδόμθμα υποςτθριηόμενο ςτο εςωτερικό του από ςειρζσ κιόνων:
μεταξφ των κιόνων και των τοίχων υπάρχουν εκατζρωκεν αναβακμοί
φτιαγμζνοι για τθ εξυπθρζτθςθ των μελϊν.
Λίγο πιο πζρα από αυτό το κτιριο φτάνεισ ςε ζνα ςθμείο όπου οι δρόμοσ
διακλαδίηεται ςε τρεισ κατευκφνςεισ. Ήταν εδϊ που ο Οιδίποδασ ζγινε
αςυνείδθτα το όργανο κανάτου του ίδιου του τοφ πατζρα. Ο τφμβοσ του Λάιου
και του υπθρζτθ του βρίςκονται περίπου ςτο κζντρο. πρόκειται για μια απλι
καταςκευι από πελεκθμζνεσ πζτρεσ, τοποκετθμζνεσ θ μια πάνω ςτθν άλλθ.
Αναφζρεται ότι ο Δαμαςίςτρατοσ ανακάλυψε τυχαία τα πτϊματα κατά τθ
διάρκεια τθσ διακυβζρνθςισ του ςτισ Πλαταιζσ και διζταξε τον ενταφιαςμό
τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο».
Ρροςπακιςαμε να διαςκεδάςουμε τθν απογοιτευςι μασ ατενίηοντασ τισ
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λουλουδιαςμζνεσ κορυφζσ του Ελικϊνα. Ο Ραρναςςόσ είναι ςτο μεγαλφτερο
τμιμα του ζνασ άγριοσ όγκοσ, με ελάχιςτθ βλάςτθςθ να ςπάει τθ μονοτονία
τθσ βραχϊδουσ επιφάνειασ. Ο Ελικϊνασ είναι πολφ πιο καλυμμζνοσ με
βλάςτθςθ και ςε μερικά ςθμεία του πλοφςια διακοςμθμζνοσ με πεφκα και
δαςικό τοπίο.
Φτάςαμε ςτθ Λιβαδειά ςτισ ζξθ και μιςι * …+

Δελφοί - Αδριανόσ (Αϋ -Βϋόψθ).
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37. GEORGE WADDINGTON
Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο George Waddington γεννικθκε ςτισ 7 Σεπτεμβρίου του 1793 ςτο Tuxford
του Nottinghamshire τθσ Αγγλίασ. Εκπαιδεφτθκε ςτο Charterhouse School από
το 1808 μζχρι το 1811, και ςτθ ςυνζχεια ειςιλκε ςτο Trinity College του
Cambridge, όπου ζγινε δεκτόσ το 1812. Διακρίκθκε παίρνοντασ χάλκινο
μετάλλιο για τθ “Λατινικι Ωδι” το 1811, κακϊσ και για τα “Επιγράμματα” το
1814, αναγνωρίςτθκε ςυνεργάτθσ του Trinity College και ιταν πρωταρχικό
μζλοσ του Atheneum Club από τθν ίδρυςι του το 1824.
Ο Waddington επιςκζφτθκε τθν Ελλάδα το 1823 -1824 και εξζδωςε το
ςχετικό χρονικό του ταξιδιοφ του, το ζτοσ 1824. Το 1829 εξζδωςε ζνα τόμο με
κζμα: “Η ςθμερινι κατάςταςθ και οι προοπτικζσ τθσ Ελλθνικισ και Ανατολικισ
Εκκλθςίασ” με κάποιεσ επιςτολζσ από τθ Μονι Στροφάδων. Το 1826
χειροτονικθκε ιερζασ ςτθν Αγγλικανικι Εκκλθςία.
Τα περιςςότερα ζργα του Waddington αφοροφν τθν εκκλθςιαςτικι ιςτορία
όπωσ: “Ιςτορία τθσ Εκκλθςίασ από τα πρϊτα χρόνια ζωσ τθ Μεταρρφκμιςθ”(το
1833), “Ιςτορία του αναςχθματιςμοφ ςτθν Ηπειρωτικι Ευρϊπθ”(το 1841).
Δθμοςίευςε επίςθσ οριςμζνα μόνο κθρφγματα, κακϊσ και τρεισ διαλζξεισ του
με κζμα: “Η εκνικι παιδεία και τα κρθςκεφματα ςτθν Αγγλία”.
Ρζκανε ςτο Durham, ςτισ 20 Λουλίου του 1869 και κάφτθκε ςτθ βόρεια
πλευρά του κακεδρικοφ ναοφ. Το 1870, ςτθ μνιμθ αυτοφ και του αδελφοφ του
Οράτιου, οι αδελφζσ του ίδρυςαν τθ Waddington κλαςικι υποτροφία ςτο
Cambridge.
χόλια
Το υπόψθ κείμενο του Waddington δεν είναι, προφανϊσ, ταξιδιωτικό,
μπορεί όμωσ να χαρακτθριςτεί ιςτορικό ντοκουμζντο, αναφορικά με τθ δράςθ
του Τοφρκου Ραςά Μπερκόφτςαλθ ςτθν περιοχι τθσ Κεντρικισ Στερεάσ
Ελλάδασ. Από αυτό προκφπτει ότι ςτισ 20 Λουνίου του 1823 ο Μπερκόφτςαλθ
Ραςάσ επιτζκθκε ςτα ελλθνικά τμιματα, που φφλαγαν τθν Τρίοδο (Σχιςτι
Οδό), και επειδι βρικε εκεί ςκεναρι αντίςταςθ παρζκαμψε τθ κζςθ τουσ και
από άλλθ οδό επζπεςε ςτα χωριά Αράχοβα, Δελφοφσ και Χριςςό και τα ζκαψε.
Επίςθσ, ςθμαντικι είναι και θ πλθροφορία του ςχετικά με τθν επιγραφι των
Αλβανϊν του τουρκικοφ ςτρατοφ ζξω από το Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά
προσ τουσ καλόγερουσ, που εξθγοφςε το λόγο τθσ διαφφλαξθσ και μθ
καταςτροφισ τθσ από τθν εκδικθτικι μανία των Τοφρκων.
Με αφορμι αυτό το γεγονόσ ο Waddington, με πολφ οξυδζρκεια,
προζβλεψε τθν ελευκερία των Ελλινων. Γράφει ςχετικά: “Αυτό το ανζκδοτο
*εννοεί τθν επιγραφι των Αλβανϊν+ προςκζτει μια ςτισ πολυάρικμεσ
10

αποδείξεισ διχόνοιασ ςτακερά ςυντθροφμενθ ανάμεςα ςε Σοφρκουσ και
Αλβανοφσ, για τθν οποία αιτία ίςωσ περιςςότερο από κάκε άλλθ είναι, ότι οι
Ζλλθνεσ κα υποχρεωκοφν για τθν τελικι τουσ χειραφζτθςθ (απελευκζρωςθ)
και από τουσ δυο.”
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“A visit to Greece in 1823 and 1824”, George Waddington, London
1824.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
*…+ Ο διοριςμόσ του Οδυςςζα ςτθν Κυβζρνθςθ των Ακθνϊν προκάλεςε τθν
άμεςθ κατάπαυςθ όλων των εςωτερικϊν διχογνωμιϊν, αλλά οι Τοφρκοι
εξακολοκοφςαν να ζχουν υπό τθν κατοχι τουσ τθν περιοχι μεταξφ Ραρναςςοφ
και Οίτθσ, με κάποιεσ δυνάμεισ, και μάλιςτα είχαν φτάςει ακριβϊσ ζξω από τα
Σάλωνα.
Νωρίσ το Νοζμβριο, ο αρχιςτράτθγοσ είχε προελάςει εναντίον τουσ με
περίπου χίλιουσ άντρεσ και παρόλο που οι αψιμαχίεσ, οι οποίεσ ακολοφκθςαν,
ιςαν εισ βάροσ του, πζτυχε τελικϊσ μια ανακωχι με τον Ραςά, μζςω τθσ
οποίασ ο τελευταίοσ υποχρεϊκθκε να εκκενϊςει τθν περιοχι και να
αποςυρκεί με ολόκλθρο το ςτρατό του βορείωσ των Κερμοπυλϊν. Τα
περάςματα αφζκθκαν ςτθν κατοχι των Ελλινων, που ζτςι ζδρεψαν, υπό τισ
εντολζσ του ςτρατθγοφ τουσ, τουσ καρποφσ τθσ νίκθσ μζςα ςε περιβάλλον
δυςτυχίασ και ςφγχυςθσ.
Απ’ ότι φαίνεται τα περάςματα αυτά μετζπειτα εγκαταλείφκθκαν από
αδυναμία άμυνασ, κακϊσ ςτισ αρχζσ του επόμενου Λουνίου (1823) δζκα ι
δϊδεκα χιλιάδεσ άντρεσ, που απάρτιηαν το ςτρατό του Γιουςοφφ Ραςά
Μπερκόφτςαλθ, προζλαςαν ςυναντϊντασ μικρι αντίςταςθ από Ηθτοφνι
(Λαμία) ςτισ πεδιάδεσ τθσ Βοιωτίασ, λεθλατϊντασ ό,τι είχε γλυτϊςει από τθν
αρπακτικότθτα των προθγοφμενων ειςβολζων.
Στο πλθςίαςμά τουσ, οι Ακθναίοι πραγματοποίθςαν, περίπου ςτα τζλθ του
ιδίου μινα, τθν τρίτθ μετανάςτευςι τουσ προσ τθ Σαλαμίνα. Αυτι τθ φορά,
ωςτόςο, θ αποχϊρθςθ δεν ιταν κακολικι - ζχοντασ παρατθριςει τθν ανοθςία
και τθν ανικανότθτα των εχκρϊν τουσ - μάηεψαν το κουράγιο τουσ και περίπου
χίλιοι διακόςιοι νζοι παρζμειναν ςτθν πόλθ, αποφαςιςμζνοι να επιχειριςουν
τθν υπεράςπιςι τθσ. Ο Οδυςςζασ είχε ιδθ προωκθκεί με πεντακόςιουσ ι
εξακόςιουσ ςτρατιϊτεσ για να παρενοχλιςουν τθν οπιςκοφυλακι και τα
πλάγια του εχκροφ και θ άμυνα τθσ Ακρόπολθσ ανατζκθκε ςτον καπετάνιο
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Γκοφρα.
Τθν 20θ Λουνίου, ο Ραςάσ επιτζκθκε ςτουσ λίγουσ Ζλλθνεσ, που είχαν
οχυρωκεί ςτθν Τρίοδο, ςτο δρόμο τθσ Αράχοβασ και των Δελφϊν, κοντά ςτο
μνθμείο του Λάιου και ςτο Χάνι του Ηεμενοφ. Τον αντιμετϊπιςαν με μεγάλθ
αποφαςιςτικότθτα και τον απϊκθςαν, αλλά ςτθ ςυνζχεια, παρζκαμψε τθ κζςθ
τουσ, ζκαψε τμιμα τθσ Αράχοβασ, των Δελφϊν και του Χριςςοφ και ειςζβαλε
ςτο Δίςτομο και ςτο Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά. Πταν ςτθ ςυνζχεια
αποχϊρθςε προσ τισ πεδιάδεσ, οι Ζλλθνεσ εξεπλάγθςαν αντιλαμβανόμενοι ότι
το Μοναςτιρι ιταν άκικτο και τα περιεχόμενά του απείραχτα, και ίςωσ θ
ζκπλθξι τουσ να μεγάλωςε ακόμα περιςςότερο, όταν ανακάλυψαν πάνω από
τθν κφρια πφλθ μια επιγραφι: «Οι Αλβανοί του Μουςουλμανικοφ ςτρατοφ
απζτρεψαν τουσ Σοφρκουσ από τθν καταςτροφι αυτοφ του Μοναςτθριοφ, γιατί
το κεωροφν ιερό, και το ζχουν χρθςιμοποιιςει ςυχνά ωσ άςυλο».
Αυτό το περιςτατικό αποδεικνφει ακόμα μία φορά τθ διαφοροποίθςθ που
υπιρχε ςτακερά μεταξφ των Τοφρκων και των Αλβανϊν, αιτία ςτθν οποία
ίςωσ, πρωτίςτωσ, οφείλουν οι Ζλλθνεσ τθν τελικι τουσ απελευκζρωςθ και από
τουσ δυο. Δεν είναι οφτε αςιμαντο ι μθ διδακτικό το να παρατθρείσ ότι οι
βαρβαρότθτεσ μιασ απολίτιςτθσ εχκροπραξίασ μπορεί ενίοτε να μετριαςτοφν
από κάποια αιςκιματα πίςτθσ και ευγνωμοςφνθσ. Αντί να προελάςει, όπωσ
ςκόπευε, με ολόκλθρο το ςτρατό του εναντίον των Ακθνϊν, ο Μπερκόφτςαλθσ
υποχρεϊκθκε, λόγω κάποιων κινιςεων από τουσ Αγραφιϊτεσ, να
ςυγκεντρϊςει τισ δυνάμεισ του πζρα από τισ πεδιάδεσ του Ορχομενοφ και του
Βοιωτικοφ Κθφιςοφ.*…+

Δελφοί - Αμφικτιονία (Αϋ όψθ).
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38. CHRISTOPHER WORDSWORTH

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Christopher Wordsworth, διδάκτωρ Κεολογίασ, ιταν Άγγλοσ επίςκοποσ
και άνκρωποσ των γραμμάτων. Γεννικθκε ςτο Λονδίνο ςτισ 30 Οκτωβρίου του
1807 και πζκανε ςτισ 20 Μαρτίου του 1885. Ιταν ο νεότεροσ γιοσ του
αιδεςιμότατου Dr. Christopher Wordsworth, Διευκυντι του Trinity Collage και
ανιψιόσ του μεγάλου Άγγλου ποιθτι William Wordsworth.
Εκπαιδεφτθκε ςτο Winchester και ςτο Trinity Collage του Cambridge. Ππωσ
και ο αδελφόσ του Κάρολοσ, διακρίκθκε τόςο ωσ ακλθτισ όςο και ωσ
ςπουδαςτισ. Κζρδιςε χρυςό μετάλλιο ςτθν ποίθςθ το 1827 και το 1828.
Επιςκζφτθκε τθν Ελλάδα τα ζτθ 1832-1834 και τφπωςε ποικίλεσ εργαςίεσ πάνω
ςτθν τοπογραφία και αρχαιολογία του ελλθνικοφ χϊρου. Ζγινε ανϊτεροσ
κλαςικόσ επιςτιμονασ και εκλζχτθκε ςυνεργάτθσ και δάςκαλοσ ςτο Trinity
Collage το 1830. Επίςθσ ανζλαβε ιερατικά κακικοντα.
Ιταν ζνασ άνκρωποσ με ωραίο χαρακτιρα και υψθλό ικοσ, που ξόδεψε τα
χριματά του ςε κζματα που ςχετίηονταν με τθν Εκκλθςία.
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χόλια
Το ταξιδιωτικό κείμενο του Wordsworth είναι ςφντομο και χωρίσ ιδιαίτερο
ενδιαφζρον. Ο εν λόγω περιθγθτισ αρκείται ςτθ γεωγραφικι περιγραφι των
Δελφϊν και τθσ γφρω ευρφτερθσ περιοχισ, κακϊσ και των βαςικϊν ςθμείων
του αρχαιολογικοφ χϊρου. Κα μποροφςε να το είχε γράψει και χωρίσ να ζχει
επιςκεφτεί το Δελφικό Λερό, με βάςθ μόνο τισ αναφορζσ του Ραυςανία και των
γενικϊν του γνϊςεων, που κατείχε ςχετικά με τουσ Δελφοφσ, από τα κατά
καιροφσ διαβάςματά του. Ραρ' όλθ τθ ςφντομθ περιγραφι του, όταν
αναφζρεται ςτθ Σχιςτι Οδό είναι πιο αναλυτικόσ. Γι αυτόν ςτθν περιοχι δεν
υπάρχουν χωριά, δεν υπάρχουν άνκρωποι, δεν υπάρχουν καλλιζργειεσ, δεν
υπάρχει ηωι. Διαβάηοντάσ τον και μθ γνωρίηοντασ τθν όλθ περιοχι νομίηεισ ότι
τθν εποχι που ταξίδεψε ςτουσ Δελφοφσ, υπιρχε εκεί απζραντθ ερθμιά. Εν
πάςθ περιπτϊςει, και αν είχε χακεί το κείμενο αυτό του Wordsworth για τουσ
Δελφοφσ, ο ςφγχρονοσ ερευνθτισ και γενικϊσ ο ςφγχρονοσ αναγνϊςτθσ δεν κα
είχε χάςει, κατά τθν γνϊμθ μου, και τίποτε το ςθμαντικό.
Κείμενο
Από το βιβλίο:
“Greece: pictorial, descriptive, and historical.”,
Christopher Wordsworth, London 1844.
*…+Ο δρόμοσ από τθ Δαφλεια προσ τα νοτιοδυτικά, οδθγεί κατά μικοσ μιασ
πετρϊδουσ κοιλάδασ προσ τουσ Δελφοφσ και ςυναντιζται με ζναν άλλον (που
ζρχεται) από τθν Άμβρυςςο ςτα νότια, ςε ζνα ςθμείο ςτο μζςο περίπου τθσ
απόςταςθσ μεταξφ των δυο χωριϊν. Αυτό το ςθμείο ονομάςτθκε Σχιςτι Οδόσ
ι Τρίοδοσ ι Τριπλόσ Δρόμοσ.
Ο βραχϊδθσ και ανϊμαλοσ χαρακτιρασ του εδάφουσ, πάνω ςτο οποίο
διαβαίνουν αυτοί οι δρόμοι, κακιςτά ζκπλθξθ το πϊσ (αυτοί) ιταν διαβατοί
ακόμα και από τα ελαφρά και μικρά οχιματα, που χρθςιμοποιοφςαν ωσ
μεταφορικά μζςα οι αρχαίοι Ζλλθνεσ.
Ραρότι είχαμε απόδειξθ ότι, όντωσ, αυτό ίςχυε, δθλαδι ότι πράγματι αυτόσ
ο δρόμοσ δεν ιταν άλλοσ από τθν Λερά Οδό, θ οποία οδθγοφςε μια
πολυάρικμθ ακολουκία κεατϊν και πιςτϊν, που ςυνζρρεαν ανά τακτζσ
περιόδουσ, ςτουσ αγϊνεσ και τισ κρθςκευτικζσ τελετουργίεσ των Δελφϊν,
είχαμε (απλϊσ) μια ζνδειξθ των χαρακτθριςτικϊν του και των επακόλουκων
δυςκολιϊν, που ζπονταν ενόσ ταξιδιοφ ς’ αυτιν τθν οδό, από τθν ιςτορία του
Οιδίποδα που, κατά τθν επιςτροφι του από τουσ Δελφοφσ, ςυνάντθςε τυχαία
τον πατζρα του Λάιο ςτθν Τριπλι οδό.
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Φαιδριάδεσ και Κατοπτιριοσ από νότια.

Θ ατυχισ επίκεςθ εναντίον του Λάιου μπορεί να αποδοκεί ςτθ ςτενότθτα
και ςτθν κακι κατάςταςθ του δρόμου. Ο τφμβοσ του Λάιου και του ςυνοδοφ
του καταγράφθκε από τον Ραυςανία ςτθ κζςθ όπου ςκοτϊκθκαν, και που
ςιμερα ονομάηεται Ηιμενό.
Κάτωκζν μασ, ςτα νότια, βρίςκονται οι Δελφοί. Θ κζςθ τουσ ζχει επιτυχϊσ
περιγραφεί ωσ ζνα φυςικό κζατρο, που ακολουκεί μια θμικυκλικι κατωφζρεια
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από τα ριηά του Ραρναςςοφ.
Στο πιο ψθλό ςθμείο αυτοφ του κεάτρου υψϊνεται ο ναόσ του Απόλλωνα.
Θ μορφι του μπορεί ακόμα και ςιμερα να αναγνωριςτεί ςτα νομίςματα και
ςτα φιλοτεχνθμζνα μάρμαρα, που ανικουν ςτθν αρχαία ιςτορία των Δελφϊν.
Μια ενδιαφζρουςα καταγραφι των ςτολιδιϊν, με τα οποία ιταν
διακοςμθμζνοσ, διαφυλάςςεται ςτθν τραγωδία “ Κωνασ ” του Ευριπίδθ.
Στθ κζςθ που κάποτε υπιρχαν τα κεμζλιά του δεν παραμζνει πλζον οφτε
ζνα ίχνοσ από το (αρχικό) κτιριο. Στο ιερό του βριςκόταν θ κωνικι πζτρα, που
κεωρείτο ο ομφαλόσ τθσ γθσ. Εδϊ ιταν το μαντικό χάςμα, απ’ όπου
αναδφονταν οι προφθτικζσ ανακυμιάςεισ, που όριηαν τθ μοίρα των βαςιλείων
και των αυτοκρατοριϊν. Ρροσ τα δυτικά του ναοφ ιταν το Στάδιο, το
περίγραμμα του οποίου είναι ακόμα ορατό. Στα ανατολικά αυτοφ ιταν θ ςτενι
χαράδρα, μζςα ςτθν οποία ζπεφτε ζνασ μικρόσ καταρράκτθσ
τροφοδοτοφμενοσ από τα χιόνια του Ραρναςςοφ, και θ οποία κατθφόριηε προσ
μία λεκάνθ ςκαμμζνθ ςτο βράχο, που επίςθσ προμθκευόταν από ζνα ρζμα
κακαροφ και υγιεινοφ νεροφ.
Αυτι ιταν θ ποιθτικι πθγι τθσ Καςταλίασ. Συνεχίηει να ρζει ακόμα, ενϊ ο
ναόσ του Απόλλωνα και θ Αίκουςα Συμβουλίου των Αμφικτιόνων, το
Κθςαυροφυλάκιο του Κροίςου, και τρεισ χιλιάδεσ αγάλματα που
ςυνωςτίηονταν ςτα κτιρια και τουσ δρόμουσ των Δελφϊν, ζωσ και τθν εποχι
Ρλίνιου, ζχουν εξαφανιςτεί, ςαν να μθν υπιρξαν ποτζ. Θ πθγι είναι τϊρα
αφιερωμζνθ ςτον Άγιο Λωάννθ, προσ τιμιν του οποίου ζχει ανεγερκεί ζνα
μικρό παρεκκλιςι πάνω από τθν πθγι. Ακολουκεί τθν πλαγιά, όπου ςτζκονταν
οι Δελφοί, πζφτει ςτο ποτάμι του Ρλειςτοφ που ρζει κατά μικοσ τθσ κοιλάδασ
ςτα ριηά τθσ πόλθσ. Ρερνά, με δυτικι κατεφκυνςθ, ανάμεςα από ελαιϊνεσ,
δίπλα από το Δελφικό Λππόδρομο και ςτθ βάςθ των ψθλϊν απόκρθμνων
βράχων, όπου ςτεκόταν θ Κρίςςα του Ομιρου, θ οποία επιβιϊνει υπό το νζο
όνομα Χριςςό, και ςτα τεράςτια πολυγωνικά τείχθ τθσ Ακρόπολισ τθσ, τα
μνθμεία του αρχαίου τθσ μεγαλείου.
Στθ ςυνζχεια, δζχεται ζνα παραπόταμο που ζρχεται από βορρά, ρζοντασ
κάτω από τθν πόλθ τθσ Άμφιςςασ. Τα ενωμζνα (πλζον) νερά κυλοφν ακόρυβα
μζςω μιασ ευρείασ και όμορφθσ πεδιάδασ, γνωςτισ και ευλαβοφμενθσ με
κρθςκευτικό δζοσ, από τα αρχαία χρόνια, ωσ θ κακαγιαςμζνθ πεδιάδα τθσ
Κίρρασ, ζωσ ότου εκβάλουν ςτον Κορινκιακό Κόλπο, ςτθν Κριςςαία
ακρογιαλιά, που απζχει πζντε μίλια από τουσ Δελφοφσ, των οποίων ιταν
κάποτε λιμάνι.
Για τθν ομορφιά και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που διακρίνουν το τοπίο
αυτό, δεν κα μποροφςε να δοκεί καλφτερθ ι ακριβζςτερθ περιγραφι από
αυτιν, που περιζχεται ςτουσ ακόλουκουσ ςτίχουσ του Milton, ο οποίοσ όταν
ζγραψε τουσ ςτίχουσ είχε ςτθ φανταςία του ζνα τοπίο παρόμοιο με αυτό, που
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αντικρίηει ο ταξιδιϊτθσ από τα ερείπια του κάςτρου του Χριςςοφ:
“Ήταν ζνα βουνό που ςτoυσ χλοεροφσ του πρόποδεσ
κυριαρχοφςε μια ευρφχωρθ πεδιάδα
αναπαυόμενθ ευχάριςτα - από τισ πλαγιζσ του
δφο ποτάμια ζρρεαν
το ζνα φιδωτό, το άλλο ευκφ, και άφθναν ανάμεςά τουσ
αρκετι πεδιάδα με λιγότερο ποταμίςια παρζμβαςθ.
Η ςυνάντθςθ, ζνωνε τθ ςυμβολι τουσ ςτθ κάλαςςα.
Γόνιμο το ζδαφοσ με ςιτθρά, με λάδι και κραςί.
Κοπάδια (βοοειδϊν) ςυνωςτίηονταν ςτα λιβάδια
και κοπάδια αιγοπροβάτων ςτουσ λόφουσ.
Σεράςτιεσ πόλεισ και ψθλά κάςτρα, που μπορεί κακαρά να ιδωκοφν
Οι κζςεισ των ιςχυρότερων μοναρχϊν.”
Ο Ελικϊνασ είναι για τθ Βοιωτία ό,τι ο Ραρναςςόσ για τθ Φωκίδα. Οι
κυριότερεσ πόλεισ αυτισ τθσ περιοχισ ςυγκεντρϊνονται γφρω από τισ πλαγιζσ
του, όπωσ οι Φωκικζσ πόλεισ ςυνδζονται με τισ πλαγιζσ του δικοφ τουσ
βουνοφ, και όπωσ το βουνό τθσ Φωκίδασ μποροφςε να επιδείξει επάνω ςτθν
κορυφι του το Κωρφκιον Άντρον, που ιταν αφιερωμζνο ςτισ Ραρνάςςιεσ
Νφμφεσ, ζτςι (κι) επάνω ςτισ κορυφζσ του βοιωτικοφ βουνοφ βρίςκονταν τα
αγαπθμζνα λθμζρια των δικϊν του κεοτιτων.

Δελφοί - Αμφικτιονία (Βϋ όψθ).
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39. J. GIRAUDEAU

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Γάλλοσ Jean Giraudeau de Saint - Gervais, όπωσ είναι ο πλιρθσ τίτλοσ του
ονόματόσ του, γεννικθκε ςτισ 5 Νοεμβρίου του 1801 και πζκανε ςτισ 2 Λουνίου
του 1861. Ιταν ιππότθσ τθσ Λεγεϊνασ τθσ Τιμισ. Μετά τισ ςπουδζσ του ςτο
Κολλζγιο Chatellerault πιγε για ςπουδζσ ςτο Ραρίςι. Το 1821 ςποφδαηε
νομικά, αλλά ςφντομα εγκατζλειψε τισ ςπουδζσ αυτζσ, για να αφοςιωκεί ςτθν
Λατρικι, όπου και διζπρεψε. Ιταν εξζχον γιατρόσ με ειδικότθτα ςτα αφροδίςια
νοςιματα. Υπιρξε ςυγγραφζασ πολλϊν βιβλίων, κυρίωσ επιςτθμονικϊν
ιατρικϊν, αλλά και ταξιδιωτικϊν και ιςτορικϊν.
χόλια
O Giraudeau, με τθν ιδιότθτα μάλλον του προςωπικοφ γιατροφ ενόσ Γάλλου
πρίγκιπα, ζφταςε ςτον Κόλπο τθσ Λτζασ και ανζβθκε μαηί με όλθ τθν
πολυπλθκι πριγκθπικι ςυνοδεία ςτουσ Δελφοφσ. Τον εντυπωςίαςε ο
Ραρναςςόσ, κακϊσ άρχιςε να ανεβαίνει από το Χριςςό προσ το Καςτρί. Ωσ
επιςτιμων ορκολογιςτισ που ιταν, όταν ζφταςε ςτον αρχαιολογικό χϊρο είχε
μάλλον αρνθτικι διάκεςθ, τόςο για τισ ποιθτικζσ ιδιότθτεσ τθσ Καςταλίασ
πθγισ, τθν οποία ονόμαςε, ειρωνικά, Λπποκρινθ, όςο και για τουσ χρθςμοφσ
τθσ Ρυκίασ, τθν οποία αποκάλεςε ψεφτρα. Του ζκανε όμωσ εντφπωςθ μια
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μαρμάρινθ ςαρκοφάγοσ, θ οποία ιταν καυμάςια δουλεμζνθ. Κατά τα άλλα,
δεν τον ενδιζφερε κακόλου θ ζρευνα τθσ αρχαίασ τοπογραφίασ των Δελφϊν
οφτε κυμικθκε κάτι από τθν ιςτορία του ιεροφ, απλϊσ ζφταςε, είδε και
αποχϊρθςε με όλθ τθν πριγκθπικι ςυνοδεία, ςαν ζνασ ςφγχρονοσ τουρίςτασ,
που κζλει κυρίωσ να καταναλϊςει τοπίο παρά να ςτοχαςτεί και να αιςκανκεί.
Βεβαίωσ, δεν παρζλειψε να πάρει και το ςουβενίρ του (ζνα μικρό μαρμάρινο
κραφςμα) και μάλιςτα όχι μόνο αυτόσ, αλλά και όλθ θ πολυπλθκισ παρζα του.
Στθν επιςτροφι, ο κόρυβοσ που προξενοφςε θ μουλαροκαβαλαρία τουσ,
ξεςικωςε τουσ γφρω κατοίκουσ, (δεν διευκρινίηει εάν ιταν των Δελφϊν ι του
Χριςςοφ), οι οποίοι ζφταςαν για να τουσ υποδεχτοφν και ταυτόχρονα να τουσ
αποχαιρετίςουν. Θ ςκθνι που περιγράφει ζχει ενδιαφζρον. Άλλοι κάτοικοι
τουσ υποδζχονταν με ςεβαςμό, βακιά υπόκλιςθ και το χζρι ςτθν καρδιά, όπωσ
τότε ςυνθκιηόταν (τουρκικό κατάλοιπο), άλλοι ευνοϊκά με πονθρά χαμόγελα,
και τζλοσ οι γυναίκεσ με άπλθςτα βλζμματα και κολακευμζνεσ από τα λίγα
φιλόφρονα ελλθνικά, που τουσ απεφκυναν οι ξζνοι. Οι άντρεσ λιμπίηονταν τα
όπλα τουσ και οι γυναίκεσ μάλλον κα είχαν εντυπωςιαςτεί από τισ φράγκικεσ
φορεςιζσ τουσ.
Θ υποδοχι περνάει αμζςωσ από το χαιρετιςμό ςε χορό και τραγοφδι. Το
επειςόδιο αυτό το βρικαν οι ξζνοι πολφ περίεργο και διαςκεδαςτικό. Είχε μια
αφρικανικι νότα μπροςτά ςε ιεραποςτόλουσ. Ζνασ νεαρόσ, που φαίνεται
ςποφδαηε ςτο Ραρίςι γιατρόσ και είχε διακόψει τισ ςπουδζσ του λόγω κάποιων
δυςκολιϊν του, πλθςίαςε με αφζλεια τον πρίγκιπα και τον παρακάλεςε να τον
διευκολφνει, ϊςτε να επιςτρζψει ςτο Ραρίςι για να ςυνεχίςει τισ εκεί ςπουδζσ
του. Το όλο ςυμβάν δεν ζμεινε αςχολίαςτο από το γιατρό Giraudou απζναντι
ςτον “παραλίγο ςυνάδελφό του” εξ Ελλάδοσ. Σε λίγο μπικαν ςτο πλοίο τουσ,
αλλά ο απόπλουσ για τθ Ηάκυνκο κακυςτζρθςε για τθν άλλθ μζρα, λόγω
ιςχυρισ καταιγίδασ.
Κείμενο
Από το βιβλίο:
“L' Italie, la Sicile, la Malte, la Grece, l' Archipel, les Iles Ioniennes et la
Turquie”, M. J. Giraudeau, Paris 1835.
ΣΟ ΟΡΟ ΠΑΡΝΑΟ
Θ ΙΒΤΛΛΑ, ΟΙ ΑΡΚΟΦΑΓΟΙ, ΟΙ ΕΛΛΘΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Αυτό το βουνό, όπου θ Μυκολογία τοποκζτθςε τον Απόλλωνά τθσ, και που
απακανάτιςε ο Βολταίροσ ςε μια από τισ πνευματικζσ ομιλίεσ του, είναι χωρίσ
αμφιβολία το πιο ψθλό όλθσ τθσ Ελλάδασ. Θ κορυφι του, ςχεδόν πάντα
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ςκεπαςμζνθ με χιόνι, δεν είναι εφκολα προςιτι και οι πλευρζσ του με τισ πολφ
λείεσ πλαγιζσ παρουςιάηουν, για τον πεηό, μεγάλεσ και επικίνδυνεσ δυςκολίεσ,
κακϊσ είναι τόςο ολιςκθρζσ και απότομεσ. Και θ βάςθ του, πάνω ςε ζνα
βραχϊδεσ ζδαφοσ, προςφζρει τόςουσ κινδφνουσ που αποκαρρφνει πολλζσ
απόπειρεσ. Κάποια μικρά μονοπάτια ςε ηιγκ - ηαγκ είναι τα μόνα βατά
περάςματα.
Οι φρικτοί γκρεμοί ςτισ άκρεσ τουσ κα φαινόντουςαν ακόμα πιο τρομεροί,
εάν δεν βριςκόμαςταν πάνω ςε μουλάρια, τα οποία με τα ςίγουρα πόδια τουσ,
με τθν υπακοι και τθ ςυνικειά τουσ, μασ είναι πολφ πολφτιμα. Είχαμε πάρει
πενιντα για τθν αποςτολι μασ, θ οποία ζγινε μζςα ςτθ χαρά και τα γζλια.
Ιπιαμε ςτθν Λπποκρινθ, αλλά τα άνοςτα νερά τθσ, ζχαςαν εδϊ και πολλοφσ
αιϊνεσ, τθν αποτελεςματικότθτά τουσ και με περιςςότερο ενδιαφζρον
επιςκεφτικαμε αργότερα τουσ ελλθνικοφσ τάφουσ, τουσ ςκαλιςμζνουσ μζςα
ςτο βράχο και των οποίων μερικά[…] Ράνω ςε μια από τισ κορυφζσ που
ςχθματίηουν τθ βάςθ του Ραρναςςοφ, βρίςκονται ο ναόσ των Δελφϊν και το
Κωρφκιον Άντρον, όπου θ Ρυκία χρθςμοδοτοφςε.
Ο ναόσ καταςτράφθκε, αλλά το άςυλο τθσ ψεφτρασ ιζρειασ, είναι
λαξευμζνο ςτο βράχο, όπωσ το ζχουν διθγθκεί οι Αχαιοί, ζχαςε μόνο τθν
εξουςία του, ειδικά από τισ αναςκαφζσ κάποιων άπιςτων, που ανακάλυψαν,
εκατό βιματα πιο πζρα, ζνα άλλο άνοιγμα, που ανταποκρίνεται μ’ εκείνο από
όπου ζβγαιναν τα ιερά λόγια. Να, τϊρα ςκορπιςμζνα πάνω ςτο ζδαφοσ
υπολείμματα από ςτφλουσ, κομμάτια από παραςτάδεσ και κορωνίδεσ, που
κάποτε ιταν όρκιεσ και αντικείμενο ιερισ λατρείασ για όλθ τθν Ελλάδα.
Το ναό των Δελφϊν οι ωμαίοι με βαρβαρότθτα τον λεθλάτθςαν και ζπειτα
τον κατζςτρεψαν. Εδϊ πάλι, μια καινοφργια ςπθλιά εξίςου λαξευμζνθ ςτο
βράχο, αλλά τα τοιχϊματά τθσ ζχουν χωρίςει μάλλον εξ αιτίασ κάποιων
ςειςμικϊν δονιςεων. Διακόςια βιματα από εκεί, ανακάλυψα μια λευκι
μαρμάρινθ ςαρκοφάγο, τθσ οποίασ θ διακόςμθςθ, που είχε διατθρθκεί ςε
τζλεια κατάςταςθ, ιταν καυμάςια δουλεμζνθ. Κανείσ από μασ δεν ςκζφτθκε
καν να τθν ψάξει. Είχαμε λιγότερο πάκοσ από τουσ επιςτιμονεσ και
περιςςότερο ςεβαςμό για τουσ νεκροφσ. Συγχωρζςτε μασ αυτά τα
ελαττϊματα.
Ρριν γυρίςουμε, μαηζψαμε όλοι, από το ζδαφοσ ζνα κομμάτι απ’ εκείνα τα
υπολείμματα ενόσ μεγαλείου ςβθςμζνου για πάντα, και μαηί μ’ αυτά τα
πολφτιμα απομεινάρια, ανεβαςμζνοι πάνω ςτουσ «Πιγαςοφσ» μασ με τα
μεγάλα αυτιά, κατεβικαμε τα απότομα μονοπάτια που, ςτθν επιςτροφι,
προςφζρουν ακόμα περιςςότερο κίνδυνο παρά ςτθν άνοδο.
Με το κόρυβο που ζκαναν τα μουλάρια μασ, οι ντόπιοι ζτρεχαν να μασ
δουν και μασ περιτριγφριηαν με μια κολακευτικι περιζργεια. Οι περιςςότεροι
από τουσ απαίδευτουσ κατοίκουσ μιασ ακαλλιζργθτθσ επαρχίασ, που δεν
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δζχεται πολλζσ επιςκζψεισ, μασ χαιρετοφςαν με τον πιο προςφιλι τρόπο,
ςκφβοντασ πολφ χαμθλά το κεφάλι τουσ, και με το χζρι ςτθν καρδιά. Άλλοι
χαμογελοφςαν πονθρά μπροςτά ςτο παράξενο ντφςιμό μασ, χωρίσ όμωσ να
παφουν να μασ δείχνουν τθν εφνοιά τουσ.
Οι γυναίκεσ επίςθσ ςυγκεντρωμζνεσ με προκυμία γφρω μασ, μασ
παρακολουκοφςαν με άπλθςτα βλζμματα και φαινόντουςαν κολακευμζνεσ
από τθν ιδιαίτερθ προςοχι, που τουσ δείχναμε και από τα ωραία λόγια που
τουσ απευκφναμε ςτα νζα Ελλθνικά, διότι τθν πρϊτθ φράςθ που μακαίνει
ζνασ Γάλλοσ ςε μια ξζνθ χϊρα είναι πάντα μια φιλοφρόνθςθ για τισ όμορφεσ
γυναίκεσ. Αλλά αυτό που εντυπωςίαςε το περιςςότερο εκείνουσ τουσ
βουνίςιουσ, ιταν τα τουφζκια μασ που τα κοίταηαν με ορκάνοιχτο ςτόμα και
με πολφ ςεβαςμό…
Ξαφνικά, ςαν να ικελαν να γιορτάςουν τθν άφιξι μασ, κάποιεσ κορυβϊδεισ
χορωδίεσ ακοφςτθκαν και οι εφκυμοι επιςκζπτεσ μασ άρχιςαν να τραγουδοφν
μ’ ζναν τρόπο άγριο και περίεργο και να χορεφουν. Σχθμάτιςαν μικρζσ ομάδεσ
παράξενεσ, ο ζνασ κρατϊντασ το χζρι του άλλου, και πθδοφςαν χωρίσ τάξθ και
μζτρο, γφρω από τισ γυναίκεσ πιο διακριτικζσ και πιο ιρεμεσ. Σασ βεβαιϊνω
ότι ιταν ζνα πολφ διαςκεδαςτικό κζαμα.
Σε λίγο, προσ μεγάλθ μασ ζκπλθξθ, ζνασ νεαρόσ Ζλλθνασ, που τον είχαμε
ιδθ παρατθριςει εξ αιτίασ τθσ γλυκιάσ και εκφραςτικισ φυςιογνωμίασ του,
αφινοντασ τθν παρζα του, μασ πλθςίαςε με πολφ ςεβαςμό και
απευκυνόμενοσ ςτον Ρρίγκιπα, ςε κακά ιταλικά τον ικζτεψε να τον
διευκολφνει να επιςτρζψει ςτο Ραρίςι, για να ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ που
είχε αρχίςει εκεί και, μάλιςτα, με κάποια επιτυχία… Θ απάντθςθ του Ρρίγκιπα
ιταν καλοπροαίρετθ, αλλά ο νεαρόσ Ζλλθνασ κα περιμζνει ακόμα, εάν
βαςίηεται ςτθ βοικεια που του ζταξαν. Αυτοί οι απλοί άνκρωποι γνωρίηουν
μόνο τθν καλι πίςτθ, που υπάρχει ακόμα ςτα βουνά.
Θ ϊρα τθσ αναχϊρθςθσ μασ ανάγκαςε να γυρίςουμε ςτο πλοίο. Το δείπνο
ιταν ζτοιμο ςτο κατάςτρωμα αλλά, μόλισ κακίςαμε, μια φοβερι καταιγίδα με
βροντζσ και αςτραπζσ μασ ζδιωξε και βρεκικαμε ςτο μεγάλο ςαλόνι. Θ βροχι
ιταν τόςο ζντονθ, που οι καπετάνιοι αποφάςιςαν να μθ ςθκϊςουν τθν άγκυρα
και να περιμζνουν, ςτον κόλπο, μζχρι να φφγει θ κακοκαιρία.
Τθν επόμενθ μζρα ςτισ ζξι ςαλπάραμε και, ςτισ τρεισ το απόγευμα,
ιμαςταν ςτο μικρό λιμάνι τθσ Ηακφνκου.
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40. ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΝΕΕΗΕΡ
Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Χριςτόφοροσ Νζεηερ ιταν Βαυαρόσ αξιωματικόσ, που ζφταςε ςτθν
Ελλάδα μαηί με το βαςιλιά Πκωνα. Συμμετείχε ςτο ςτρατιωτικό απόςπαςμα,
κάτω από τισ διαταγζσ του Βαυαροφ διοικθτι ταγματάρχθ Ράλιγκαν, το οποίο
ανζλαβε τθ φρουρά τθσ Ακρόπολθσ, το ζτοσ 1833, μετά τθν οριςτικι
αποχϊρθςθ τθσ τουρκικισ φρουράσ (με διοικθτι τον Οςμάν Εφζντθ), από τον
Λερό βράχο.
Ο αξιωματικόσ Νζεηερ περιγράφει ςτα απομνθμονεφματά του, με
ςυγκίνθςθ, τθν πρϊτθ νφκτα του πάνω ςτθν Ακρόπολθ, κακϊσ και το
περιςτατικό με τον Χίο καπετάν Δθμιτρθ και το γιο του, που πρϊτοι - πρϊτοι
ανζβθκαν ςτον Λερό βράχο ζχοντασ μαηί τουσ τθ Γαλανόλευκθ ςθμαία. Αυτοί
ηιτθςαν τθν άδεια από τθ φρουρά να τοποκετιςουν τθν ελλθνικι ςθμαία τουσ
πάνω ςτον Ραρκενϊνα, πράγμα που πζτυχαν, για να κυματίςει πλζον
ελεφκερα.
Ο Χριςτόφοροσ Νζεηερ παντρεφτθκε και παρζμεινε ςτθν Ελλάδα και μετά
τθν αποχϊρθςθ του βαςιλιά Πκωνα. Γνωςτόσ απόγονόσ του (εγγονόσ) ιταν ο
φθμιςμζνοσ θκοποιόσ Χριςτόφοροσ Νζηερ.
χόλια
Ο Λόχοσ του Νζεηερ βριςκόταν ςτθ Λιβαδειά, τζλθ Οκτωβρίου του 1833,
όταν πιρε διαταγι να κινθκεί προσ Άμφιςςα. Ζτςι πζραςε τόςο από τθν
Αράχοβα, όπου διανυκτζρευςε, όςο και από τουσ Δελφοφσ, τουσ οποίουσ τόςο
επικυμοφςε να δει από κοντά, μετά από όςα είχε ακοφςει και διαβάςει για τθν
αρχαία ιςτορία τουσ. Θ περιγραφι του όμωσ για τα δυο αυτά μζρθ είναι
εντελϊσ διαφορετικι.
Από τθν Αράχοβα εντυπωςιάηεται μόλισ τθν αντικρίηει από μακριά. Ακόμθ
πιο πολφ τον εντυπωςιάηει ο τρόποσ με τον οποίον τουσ υποδζχτθκαν οι
Αραχοβίτεσ (πλικοσ κόςμου με επικεφαλισ τον παπά και το δάςκαλο του
χωριοφ και τουσ μακθτζσ του ςχολείου να κρατοφν ανκοδζςμεσ). Ξαφνιάηεται
ευχάριςτα και από τθ μεκοδικότθτα με τθν οποία οργάνωςαν οι κάτοικοι τθ
φιλοξενία τουσ, που τουσ κφμιςε γερμανικό ςφςτθμα.
Ρράγματι, ο κάκε ςτρατιϊτθσ του λόχου, μετά τουσ πρϊτουσ χαιρετιςμοφσ,
πιρε αμζςωσ ςτα χζρια του ζνα χαρτάκι με τον αρικμό του ςπιτιοφ ςτο οποίο
κα κατζλυε το βράδυ. Αυτι θ οργάνωςθ οφειλόταν ςτο δάςκαλο του χωριοφ, ο
οποίοσ είχε ηιςει κάποια χρόνια ςτθ Λειψία τθσ Γερμανίασ και ωσ εκ τοφτου
γνϊριηε από τθ γερμανικι γλϊςςα και το γερμανικό ςφςτθμα.
Αντίκετα ςτο Καςτρί δεν υπιρξε καμία υποδοχι. Εδϊ ςυνάντθςαν γυναίκεσ
που ζπλεναν ςτθν Καςταλία πθγι που απλϊσ τουσ λοξοκοίταηαν. Και όταν τισ
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ρϊτθςαν για τισ καλφβεσ, που ζβλεπαν μπροςτά τουσ, πιο χωριό είναι, δεν
τουσ απάντθςαν καν, γιατί δεν ιξεραν Ελλθνικά, αλλά μόνο Αρβανίτικα. Οι
λίγοι άντρεσ Καςτρίτεσ, που τουσ πλθςίαςαν, και οι οποίοι ιξεραν Ελλθνικά,
τουσ πλθροφόρθςαν ότι το μζροσ αυτό είναι οι Δελφοί και ότι το κατοικοφςαν
Αλβανοί.
Ο μόνοσ που ζςωςε τθν τιμι των αρχαίων Δελφϊν ιταν ο παπάσ τουσ, ο
οποίοσ ςυνζχιηε το χάριςμα τθσ Ρυκίασ να προλζγει τα μζλλοντα, αφοφ όπωσ
ιςχυριηόταν ο ίδιοσ μπροςτά τουσ είχε προαναγγείλει πριν από δεκατζςςερισ
μζρεσ τθν άφιξθ του ςτρατιωτικοφ αποςπάςματοσ ςτουσ Δελφοφσ.
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Η απελευκζρωςισ των Ακθνών, Απομνθμονεφματα Χριςτόφορου
Νζεηερ”, Μετάφραςθ - Ζκδοςθ εγγονοφ τεφ. Νζεηερ.
(Επαναδιατυπωμζνο ςτθ Δθμοτικι)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
(Σζλθ Οκτωβρίου 1833)
Δια μζςου του Παρναςςοφ ςτθν Αράχοβα και Δελφοφσ
Τθ δζκατθ τζταρτθ μζρα τθσ διαμονισ μασ ςτθ Λιβαδειά ο λόχοσ μασ
διατάχκθκε να μεταβεί ςτθν Άμφιςςα. Οι λίγοι μασ ςτρατιϊτεσ διάβθκαν τισ
χαράδρεσ, που ςχθματίηει εκεί ο Κικαιρϊνασ (εννοεί τον Ελικϊνα) μαηί και τισ
διακλαδϊςεισ του Ραρναςςοφ που υψϊνεται κοντά, ο οποίοσ υψϊνει προσ το
γαλανό ουρανό τρεισ βραχϊδεισ κορυφζσ, που ςπάνια μζνουν το χειμϊνα
χωρίσ χιόνι.
Ο ιλιοσ ιταν πλζον πίςω από τον Κικαιρϊνα (εννοεί τον Ελικϊνα), όταν
είδαμε απζναντί μασ τθν κωμόπολθ Αράχοβα, που βριςκόταν πάνω ςε ζνα
ορεινό επίπεδο. Θ κζα τθσ μασ ιταν απροςδόκθτθ, διότι θ κωμόπολθ
αποτελείτο από πζτρινα ςπίτια.
Πταν φκάςαμε ςτθν Αράχοβα μασ προχπάντθςαν οι κάτοικοι με τουσ ιερείσ
που προπορεφονταν, με το δάςκαλο και τουσ μακθτζσ που κρατοφςαν
διάφορεσ ανκοδζςμεσ. Ράρα πολφ εκπλαγικαμε, αλλά θ κατάπλθξι μασ
κορυφϊκθκε, όταν κατά τθ ςτάςθ μασ πριν από τθν Αράχοβα, διανεμικθκαν
ςθμειϊματα ςτουσ ςτρατιϊτεσ μασ, που ζφεραν τουσ αρικμοφσ των ςπιτιϊν,
ςτα οποία επρόκειτο να καταλφςουν.
Τθν άριςτθ αυτι διάταξθ θ κωμόπολθ όφειλε ςε ζνα νοιμονα δάςκαλο από
τθ Κεςςαλία, ο οποίοσ είχε ηιςει πολλά χρόνια, κατά τθν νεότθτά του, ςτθ
Λειψία και τότε, αν και είχαν περάςει περιςςότερα από τριάντα χρόνια,
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μιλοφςε ακόμα τα Γερμανικά, αν και με κάποια δυςκολία. Διζδιδε κατά κάποιο
τρόπο τθ Γερμανικι κουλτοφρα εκεί που είχαν επιπζςει φρικιαςτικζσ κφελλεσ
τθσ Επανάςταςθσ, που επί δϊδεκα χρόνια είχαν καταςτρζψει τθ χϊρα και
ζχουν αφιςει ερείπια και ςτάχτεσ, ςαν μαρτυρία του μίςουσ τθσ
καταςτρεπτικισ λφςςασ αυτϊν που πολζμθςαν.
Οι Αραχοβίτεσ είναι ευπρεπείσ, κόςμιοι και ανδρείοι και ςϊηουν ακόμθ τθν
αρχαία ελλθνικι φυςιογνωμία, κυρίωσ οι γυναίκεσ των. Οι άντρεσ ωσ επί το
πλείςτον είναι ψθλοί, εφρωςτοι και ιςχυρισ κράςθσ. Θ θλιοκαμζνθ μορφι
τουσ, αν και πραγματικά δεν είναι ωραία, ζχει ζκφραςθ όχι κοινι. Ραρουςιάηει
ρϊμθ και περθφάνια.
Οι γυναίκεσ όμωσ ζχουν τθν ελλθνικι κατατομι, ςϊμα ευκυτενζσ και
απαλό. Ο χιτϊνασ τουσ μπροςτά είναι ανοικτόσ, ζχει πλατιζσ χειρίδεσ και
φκάνει μζχρι τα ςφυρά, γφρω δε από τα ιςχία ηϊνονται με πολφχρωμθ ηϊνθ.
Αυτόσ είναι ο πλιρθσ ιματιςμόσ των γυναικϊν εκείνων, που αφινει να
φαίνεται με ευκρίνεια θ ςυμμετρία του ςϊματόσ των, που αν και
υποβάλλονται ςε κουραςτικά ζργα δεν ζχουν χονδροειδι το ςκελετό.
Τότε κυρίωσ εργάηονταν οι γυναίκεσ ςτθν Αράχοβα, οι δε άντρεσ
καταγίνονταν κυρίωσ με το κυνιγι. Οι γυναίκεσ φροντίηουν για τισ ανάγκεσ του
ςπιτιοφ, υφαίνουν τα ενδφματά τουσ, κακϊσ και το φφαςμα από κατςικίςιο
μαλλί, από το οποίο καταςκευάηονται οι χοντρζσ κάπεσ των αντρϊν, οι οποίεσ
υφαίνονται (εννοεί χτυπιοφνται για να χνουδιάςουν) ςτα ρυάκια του
Ραρναςςοφ.
Επί πλζον καλλιεργοφν τα αμπζλια τουσ, τα οποία φυτεφουν και κακιςτοφν
γόνιμα παίρνοντασ χϊμα από το βάκοσ τθσ κοιλάδασ και μεταφζροντάσ το ςτα
υψϊματα που βρίςκονται επάνω ςτισ πλευρζσ του βουνοφ, ανάμεςα ςτα
βράχια.
Τθν άλλθ μζρα, όταν ο ιλιοσ ανζτειλε και χρφςωνε τισ τρεισ ουρανομικεισ
κορυφζσ του Ραρναςςοφ, αρχίςαμε να βαδίηουμε προσ τουσ Δελφοφσ που
απείχαν από τθν Αράχοβα δυο μόνο ϊρεσ. Ρολφ επικυμοφςα να δω τον τόπο
εκείνο, απ’ όπου θ Ρυκία πολλζσ φορζσ προείπε πράγματα που αφοροφςαν
τθν Αρχαία Ελλάδα με χρθςμοφσ λοξοφσ και επαμφοτερίηοντεσ.
Σε όλθ τθν πορεία δεν μπορζςαμε να βροφμε οφτε ζνα τεκμιριο τθσ
αρχαιότθτασ, οφτε ναοφ λείψανα οφτε ςτιλεσ. Πταν φτάςαμε ςε κάποιο μζροσ
(εννοεί τθν περιοχι τθσ Καςταλίασ πθγισ), που ο δρόμοσ καμπτόταν μπροςτά
από ορεινό δάςοσ, είδαμε να αρχίηει βακιά και πετρϊδθσ χαράδρα, θ οποία
ςχθματιηόταν από κάκετουσ βράχουσ, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ ζρεε διαυγζσ
νερό. Το νερό αυτό ςχθμάτιηε πθγι κοντά ςτο τζρμα τθσ χαράδρασ και από τθν
πθγι εκείνθ ζρεαν τρεισ κρουνοί, που χφνονταν μζςα ςε μαρμάρινθ δεξαμενι,
το δε νερό που υπερχείλιηε από αυτι, ζρεε πάνω ςε φαλακρά βράχια. Ζτςι από
βράχο ςε βράχο κατζβαινε το νερό και ζτρεχε ςτθν κοιλάδα ωσ κακαρό ρυάκι.
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Εκεί είδαμε μερικζσ γυναίκεσ να πλζνουν, οι οποίεσ μασ παρατιρθςαν λοξά.
ωτιςαμε πωσ ονομάηονταν οι δεκαπζντε ι είκοςι καλφβεσ που φαίνονταν
εκεί κοντά, αλλά δεν μασ απάντθςαν, δείχνοντασ ότι δεν καταλάβαιναν τα
Ελλθνικά. Τότε πλθςίαςαν κάποιοι άντρεσ δφςμορφοι και με πλατιά μάγουλα,
που μιλοφςαν Ελλθνικά και μασ είπαν ότι το χωριό εκείνο ονομάηεται Δελφοί,
κατοικείτο δε από Αλβανοφσ.
Οι γυναίκεσ των δεν μιλοφςαν τθν Ελλθνικι γλϊςςα, διότι ςτα ςπίτια τουσ
ζκαναν χριςθ μόνο τθσ Αλβανικισ. Μασ ζδειξαν δε ςτθ χαράδρα μερικζσ
ειςόδουσ ςκαλιςμζνεσ ςαν ςπιλαια. Τότε πλθςίον του δρόμου που φζρνει ςτθ
χαράδρα, ο οποίοσ ιταν αδιάβατοσ από πζτρεσ, ανακαλφψαμε ανάμεςα ςτα
χόρτα κάποια δίοδο πζντε περίπου πόδια φψοσ, θ οποία ζφερε ςτθν χαράδρα.
Είκοςι πζντε δε βιματα περίπου δεξιά του δρόμου υπιρχε μικρι εκκλθςία
χτιςμζνθ από ογκϊδεισ πζτρεσ, από τθ κφρα τθσ οποίασ βγικε ζνασ παπάσ με
λευκά γζνια, οποίοσ είπε ηωθρά κάτι προσ τισ γυναίκεσ ςτα Αλβανικά.
Ζπειτα δε, αφοφ άκουςαν τα λόγια του γζροντα, εξεπλάγθςαν. Τότε μάκαμε
από τουσ άντρεσ ότι ο ιερζασ υπενκφμιςε ςτισ γυναίκεσ ότι πριν από
δεκατζςςερισ μζρεσ τουσ είχε πει ότι ξζνοι ςτρατιϊτεσ κα ζρχονταν εκεί.
Κατόπιν ρωτιςαμε, αν οι κάτοικοι είχαν κάποια γνϊςθ τθσ αρχαίασ
ιςτορίασ εκείνου του τόπου, αλλά δεν είχαν τθν ελάχιςτθ γνϊςθ, οφτε για τθ
ςπουδαιότθτα τθσ τοποκεςίασ εκείνθσ οφτε για το όνομα των Δελφϊν. Είπαν
μόνο ότι ο εκάςτοτε ιερζασ τθσ μικρισ εκκλθςίασ είχε το χάριςμα να
προφθτεφει, κακϊσ και ςτθν παροφςα περίςταςθ είχε πολφ αποδειχτεί. Ζτςι
από τθν αρχαιότθτα παρζμενε θ παράδοςθ τθσ Ρυκίασ, ενϊ οι κάτοικοι δεν
είχαν καμιά ανάμνθςθ των καυμάςιων ζργων που ζπαιηαν οι αρχαίοι Ζλλθνεσ
εκεί.

Δελφοί - Φαυςτίνα (Αϋ- Βϋ όψθ)
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41. RICHARD BURGESS

Βιογραφικά ςτοιχεία
Άγγλοσ ιερωμζνοσ και πτυχιοφχοσ τθσ Κεολογίασ. Γεννικθκε το 1796 και
πζκανε το 1881.
χόλια
Είναι κρίμα, που δεν γνωρίηουμε περιςςότερο ςτοιχεία για τθ ηωι του
Richard Burgess. Το ταξιδιωτικό του κείμενο, αν και δεν είναι πολφ εκτεταμζνο
οφτε βεβαίωσ και πολφ ςφντομο, είναι εν τοφτοισ ενδιαφζρον, γιατί μασ δίνει
ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ.
Θ διαδρομι του ιταν: Αίγιο - Σκάλα Σαλϊνων *Λτζα+ - Δελφοί - Αράχοβα Κωρφκιον Άντρον - Σχιςτι Οδόσ - Άςπρα Σπίτια - Κόρινκοσ. Ζφταςε ςτθν
περιοχι των Δελφϊν ςτισ 2 Λουνίου του 1834.
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Είναι ακοφραςτοσ και παρατθρθτικόσ, είναι διαβαςμζνοσ ςχετικά με τον
τόπο που επιςκζπτεται, όχι μόνο μζςα από αρχαία κείμενα, αλλά και μζςα από
ταξιδιωτικά κείμενα άλλων προθγοφμενων περιθγθτϊν. Δεν κάνει επίδειξθ
γνϊςεων αρχαιογνωςίασ, γι’ αυτό και δεν προχωρεί ςε εξιςτοριςεισ των
αρχαίων Δελφϊν. Απλά τον ενδιαφζρει να δει από κοντά όςα μπορεί
περιςςότερα από αυτά, για τα οποία ζχει διαβάςει, και να τα περιγράψει ςτθν
κατάςταςθ που τα παρατθρεί. Ζχοντασ πειςτεί για το λάκοσ όςων, χωρίσ να
ζχουν επιςκεφτεί τουσ Δελφοφσ, ςυςχζτιςαν τισ Φαιδριάδεσ πζτρεσ με τθν
ονομαςία: “ δικόρυφοσ Παρναςςόσ”, γράφει με λεπτι ειρωνεία: “ Οι δυο αυτοί
βράχοι είναι οι Φαιδριάδεσ. Κοιτϊντασ από τθν προαναφερόμενθ ςχιςμι προσ
τα πάνω, διακρίνεται ακόμα ζνασ αιχμθρόσ βράχοσ, που υποτίκεται ότι
ςχθματίηει τον «τρικόρυφο Παρναςςό”.
Επιςκζφτθκε όλο τον αρχαιολογικό χϊρο, ιδιαίτερα όμωσ εξερεφνθςε τθν
Καςταλία πθγι. Πμωσ θ κζςθ αυτι δεν είναι πια ίδια, όπωσ τθν είδαν και τθν
περιζγραψαν παλιότεροι περιθγθτζσ, γι’ αυτό γράφει: “Κανζνασ πλάτανοσ δεν
ςκιάηει πλζον τθν πθγι, οφτε καμιά ςυκιά γζρνει από πάνω τθσ παρά μόνο ο
αποξθραμζνοσ κορμόσ, οφτε ο αναρριχϊμενοσ κιςςόσ ντφνει το γυμνό βράχο
και είναι λίγα τα ςκορπιςμζνα γφρω από τθν πθγι νεροκάρδαμα.” Ριο μζςα και
ςε κατάλλθλθ κζςθ είδε να υπάρχει ακόμα γραμμζνο το όνομα του μεγάλου
ποιθτι και φιλζλλθνα Λόρδου Byron.
Για τθν Αράχοβα (από εκεί ανζβθκε ςτο Κωρφκιον Άντρον, όπου
διανυκτζρευςε), άφθςε ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ, όπωσ:
α)Στισ μζρεσ τθσ επίςκεψισ του (Λοφνιοσ του 1834) το χωριό όχι μόνο είχε
πλιρωσ ανοικοδομθκεί μετά τθν καταςτροφι του από πυρκαγιά του
Μπερκόφτςαλθ Ραςά, τον Λοφνιο του 1823, αλλά είχε αποκτιςει δυο φορζσ το
αρχικό του μζγεκοσ!
β)Θ εκκλθςία του Αϊ Γιϊργθ που “δεςπόηει ςτθν κορυφι του λόφου” ιταν
πια μια νζα μεγάλθ εκκλθςία.
γ)Το Δθμοτικό ςχολείο τθσ Αράχοβασ, τα χρόνια εκείνα, φαίνεται ότι
χρθματοδοτείτο από τθν Κοινωνία του Λονδίνου, με πρωτοβουλία κάποιου
Άγγλου Λεραπόςτολου, ονόματι Leeves.
Στθν περιοχι του Αϊ Γιϊργθ κοντά ςτο μεγάλο πρίνο, που διατθρικθκε
μζχρι τα μζςα του εικοςτοφ αιϊνα, ο Burgess κεωρεί λακεμζνα ότι βρίςκεται θ
ςπθλιά που αναφζρεται από τουσ Dodwell, Pomardi και Muskau, μζςα ςτθν
οποία υπιρχε κάποια μικρι εκκλθςία *παρεκκλιςι+. Επειδι όμωσ δεν μπορεί
να τθν εντοπίςει, τθ κεωρεί ότι είναι μπαηωμζνθ.
Πταν τράβθξε ανατολικά και ζφταςε ςτθ Σχιςτι οδό, θ ςυγκίνθςι του ιταν
μεγάλθ, διότι όςα φαντάηονταν ςτθ χϊρα του, διαβάηοντασ το Σοφοκλι, τϊρα
τα βίωνε ευριςκόμενοσ πάνω ςτο ίδιο μζροσ, όπου κάποτε ξετυλίχκθκε ο
μφκοσ του Οιδίποδα και του Λάιου.
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Τζλοσ, ζδωςε και άλλθ μια πλθροφορία που αφοροφςε επενδφςεισ
ςε...τουριςτικζσ υποδομζσ ςτθν περιοχι τθσ Αράχοβασ, ςυγκεκριμζνα αυτι για
τα δυο χάνια, που ξαναχτίηονταν τθν εποχι εκείνθ, καινοφργια πλζον, ςτθν
περιοχι του Ηεμενοφ “προσ μεγάλθ ικανοποίθςθ των κατοίκων εκείνων των
περιοχϊν”. Φαίνεται ότι το “τουριςτικό” το είχαν από παλιά ςτο αίμα τουσ οι
Αραχοβίτεσ.
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Greece and the Levant or diary of a Summer's excursion”,
Richard Burgess, London 1835.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
MIA ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΙ ΔΤΟ ΠΛΕΤΡΕ ΣΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΚΑΙ ΣΘΝ
ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟ
*…+
2 Ιουνίου. Από τθ κάλα των αλώνων προσ Καςτρί - Δελφοφσ
*…+ Συνεχίηοντασ τθν ανάβαςθ του λόφου προσ το Καςτρί και τουσ γκρεμοφσ
του Ραρναςςοφ, με τθ βακιά μελαγχολικι κοιλάδα χαμθλότερα, εμφανίςτθκε
ξαφνικά θ κζα: τοίχοι φαίνονται να ξεκινοφν από το λόφο προσ διάφορεσ
κατευκφνςεισ και ο ταξιδιϊτθσ μπερδεφεται προσ ςτιγμιν, ςτο κατά πόςο είναι
θ φανταςία του που ζχει ξεςτρατίςει τόςο ι αυτόσ δεν ζχει ακόμα κατανοιςει
πλιρωσ τθν ζκταςθ και δομι τθσ πόλθσ του Μαντείου. Αρχικά, αναηιτθςα τθν
πιο ξεκάκαρθ κατοίκθςθ τθσ τοποκεςίασ και όλοι καλωςοριςτικαμε εγκαρδίωσ
από το Δελφικό λόφο.
Οι Δελφοί ζχουν από τθν αρχαιότθτα τθ μορφι ενόσ κεάτρου με
επιβλθτικοφσ αναβακμοφσ, που ξεκινοφν από πολφ χαμθλά κάτω ςτο φαράγγι,
και οι αναλθμματικοί τοίχοι μποροφν ακόμα να ανιχνευτοφν ζωσ και το
ψθλότερο ςθμείο, υψοφμενοι ςε τακτά διαςτιματα.
Ο ναόσ του Απόλλωνα, με τον περίβολό του, βριςκόταν αναμφίβολα ςτο
ψθλότερο μζροσ, αλλά δεν μπορϊ να κεωριςω ότι, όπου τϊρα βρίςκεται θ
μικρι εκκλθςία του Ρροφιτθ Θλία, αποτελεί τθν ακριβι κζςθ εκείνου του
ναοφ. Μποροφςε, πράγματι, να περικλειόταν μζςα ςτον κακαγιαςμζνο
περίβολο, και ίςωσ να ςτθριηόταν πάνω ςτο βολικό πλάτυςμα κάποιο
ςπουδαίο κτιριο, αλλά θ κεότθτα θ ίδια διζμενε, φαντάηομαι, ςτθν ψθλότερθ
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κορυφι, κοντφτερα ςτο Ρζντακλο2. Ρράγματι, υπάρχει κάκε λόγοσ να
υποκζςουμε ότι ωσ ναόσ μερικζσ φορζσ κεωροφνταν ολόκλθρθ θ πόλθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ίδιων των εξωτερικϊν ζργων, και αυτό μάλλον
εννοεί ο Λουςτίνοσ, όταν αποκαλεί τουσ Δελφοφσ μια πόλθ χωρίσ τείχθ.
Ανζβθκα προσ το Στάδιο, το οποίο ανακάλυψα ότι ζχει περιγραφεί
επακριβϊσ από τον Dr. Clarke και άλλουσ ςφγχρονουσ περιθγθτζσ. Στθν
κορυφι επάνω ανακάλυψα το ίχνοσ ενόσ τοίχου που τρζχει, ϊςπου να
ςυναντιςει τουσ απότομουσ γκρεμοφσ του Ραρναςςοφ, και ο οποίοσ κα πρζπει
να αποτελοφςε ζνα αμυντικό τοίχο. Ράνω ςτθν κορυφι, επίςθσ, υπάρχουν
ερείπια μιασ ςυμπαγοφσ καταςκευισ, που μοιάηουν να είναι υπολείμματα μιασ
ακρόπολθσ.
Κατεβαίνοντασ, για να επικεωριςω τθν εκκλθςία του Ρροφιτθ Θλία, είδα
ότι ιταν λίγο μεγαλφτερθ από ζνα καλφβι χτιςμζνο από ςπαςμζνα μαρμάρινα
υλικά και αγάλματα, ποικίλων ειδϊν. Στο εςωτερικό, παρατιρθςα ζνα
εντοιχιςμζνο τεμάχιο από μια ταφικι ςτιλθ ειςθγμζνθ ςτον τοίχο και δυο
μεγάλα κραφςματα από κορνίηεσ, που ζχουν περιγραφεί από ταξιδιϊτεσ.
Αυτόσ ο περίβολοσ, εντόσ του οποίου ςτζκει θ εκκλθςία, δεν πρζπει να είναι
μικρότεροσ από 500 πόδια ςε περίμετρο. Ο τοίχοσ με τθν αντθρίδα που
ςτθρίηει το πλάτυςμα είναι, ςτο χαμθλότερο τμιμα του από ιςόδομθ
τοιχοποιία, ςτο ανϊτερο μζροσ πιο ακανόνιςτθ, αλλά επιπλζον πολφ ελαφριά,
για να ονομάηεται κυκλϊπειοσ ι για να αποδοκεί ςε κάποια μακρινι περίοδο
τθσ αρχαιότθτασ.
Θ ςυνεχισ επανάλθψθ αυτϊν των τοίχων ςφντομα ςτρζφει τθν προςοχι
του ταξιδιϊτθ προσ τθ γενικότερθ φυςιογνωμία τθσ περιοχισ. (Αυτόσ) εξετάηει
ςυνολικά τθν πλαγιά, επικεωρεί το κοίλο των αναβακμϊν και τα προςαρμόηει
ςτο γενικό ςχζδιο, ςυμπλθρϊνει τισ ευρφχωρεσ ηϊνεσ και τα μεςοδιαςτιματα
με μαρμάρινα οικοδομιματα και διακοςμεί τα πλαϊνά και τα ςτθκαία με
αναρίκμθτα αγάλματα, παςπαλίηει τθ βακιά κοιλάδα, πιο χαμθλά, με άλςθ και
κρινεσ, ςτεφανϊνει τα ανϊτατα υψϊματα με το Λερό του Απόλλωνα και τισ
αίκουςεσ του αινιγματικοφ ςυμβουλίου και, τελικϊσ, μζνει κατάπλθκτοσ από
το μεγαλείο των Δελφϊν.
Το Στάδιο, οι ανϊτεροι τοίχοι, τα κατάλοιπα των αναβακμϊν, και θ
υποτικζμενθ κζςθ του ναοφ είναι όλα τα αντικείμενα που προςελκφουν τθν
προςοχι επί τθσ δυτικισ πλευράσ του Καςτριοφ. Το τελευταίο ςπίτι ςτθν
ανατολικι πλαγιά ςτζκει ςε απόςταςθ 250 γιαρδϊν από τθν Καςταλία πθγι.
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Ρζντακλο είναι το όνομα, που οι Καςτρίτεσ ςυνεχίηουν να δίνουν ςτο Στάδιο και που
αρχικά καλείτο ζτςι, ζνεκα των πζντε τφπων ακλθμάτων, που ςυνικωσ λάμβαναν
χϊρα ςε τζτοιεσ τοποκεςίεσ, δθλαδι άλμα, τρζξιμο, δίςκο, ακόντιο, πάλθ. Πλα αυτά
περιλαμβάνονται ςε ζνα ελλθνικό ποίθμα, που κεωρείται ότι είναι του Σιμωνίδθ:
Άλμα, Ροδωκείθν, Δίςκον, Άκοντα, Ράλθν.
29

Κανζνασ πλάτανοσ δεν ςκιάηει πλζον τθν πθγι, οφτε καμιά ςυκιά γζρνει από
πάνω τθσ παρά μόνο ο αποξθραμζνοσ κορμόσ, οφτε ο αναρριχϊμενοσ κιςςόσ
ντφνει το γυμνό βράχο και είναι λίγα τα ςκορπιςμζνα γφρω από τθν πθγι
νεροκάρδαμα.
Υπάρχουν τρεισ κόγχεσ, μια μεγάλθ και δυο μικρζσ, οι τελευταίεσ δεν
προορίηονται για αγάλματα είναι λαξευμζνεσ χονδροειδϊσ. Θ κάκοδοσ μζςα
ςτθ λεκάνθ ι δεξαμενι γίνεται μζςω πζντε ςκαλοπατιϊν, και εκεί που
φαίνεται ότι τελειϊνουν κατά μικοσ, υπάρχει ζνα άνοιγμα, μζςω του οποίου
το υπερχειλίηον νερό διαφεφγει και ςχθματίηει ζνα μικρό ποταμάκι, που ρζει
προσ τον Ρλειςτό. Θ δεξαμενι περικλείεται παραπλεφρωσ του βράχου από ζνα
τοίχο, που κρατά το νερό μεταξφ αυτοφ και του βράχου ςε ζνα είδοσ καναλιοφ
πλάτουσ περίπου δεκαοχτϊ ιντςϊν.
Διζςχιςα τθν πθγι διαγϊνια για να κοιτάξω πίςω απ’ αυτόν τον τοίχο, και
παρατιρθςα ότι ζνα τμιμα του καναλιοφ περνά κάτω από το λιτό παρεκκλιςι
του Αγίου Λωάννθ. Αυτό το παρεκκλιςι είναι ουςιαςτικά λαξευμζνο ςτο βράχο,
διαςτάςεων περίπου δζκα επί οκτϊ πόδια, αλλά ςτθ μια πλευρά υπάρχει κάτι
ςαν ζνα αντιςτιριγμα, που προςτατεφει κάποιο κονίαμα και ίχνθ ηωγραφικισ.
Επάνω ς’ αυτό είναι γραμμζνα τα ονόματα πολλϊν προςκυνθτϊν που ζχουν
ςυρρεφςει μζχρι τϊρα, για να ικανοποιιςουν το κζφι τουσ. Το πιο
διακεκριμζνο από αυτά που είδα ιταν Byron 1806 3 και του sir Frederick Adam.
Μια μικρι μαρμάρινθ πλάκα τοποκετθμζνθ πάνω ς’ ζνα τεμάχιο κολόνασ
ςχθματίηει το κυςιαςτιριο αυτοφ του παρεκκλθςίου.
Ζτςι είναι θ παροφςα κατάςταςθ τθσ Καςταλίασ πθγισ. Αλλά ποφ είναι οι
πολφτιμεσ ςυνειςφορζσ του βαςιλιά τθσ Λυδίασ; Τα λάφυρα του Μαρακϊνα
και τθσ Σαλαμίνασ; Ζρχομαι με τθν υπζροχθ δειςιδαιμονία που υπαγόρευε
ςτουσ ςτρατιϊτεσ να τα φζρουν εδϊ! Και ενϊ «ο προφθτικόσ ομφαλόσ τθσ
γθσ» κακόριηε τθ μοίρα τοφ τότε πολιτιςμζνου κόςμου, δεν μπόρεςε να
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Ράνω ςε μια κολόνα ςτο Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ το όνομα του Βφρωνα εμφανίηεται
πάλι ςε ςυντροφιά με τουσ J.C. Hobhouse και Hope, αλλά θ φωνι είναι βουβι πλζον,
που κάποτε τραγοφδθςε ανάμεςα ς’ αυτά το τοπία, ςε τζτοιουσ τόνουσ όπωσ:
« Παρναςςζ τϊρα που ςε κωρϊ,
είμαι ευτυχζςτεροσ απ’ ό,τι οι μεγαλφτεροι ποιθτζσ
που θ μοίρα, τουσ ζχει κακθλϊςει ςε μακρινζσ πατρίδεσ.
Πϊσ να μείνω αςυγκίνθτοσ ατενίηοντασ το κακαγιαςμζνο τοπίο,
που τόςοι εκκειάηουν παρόλο που δεν το είδαν;
Αν και ο Απόλλωνασ δεν ςυχνάηει πια εδϊ ςτο άντρο του,
και παρόλο που εςφ θ ζδρα των Μουςϊν, ζγινεσ τϊρα πλζον το μνιμα τουσ,
κάποιο ευγενζσ πνεφμα ακόμα διαπερνά τθν περιοχι
αναςτενάηει μεσ το μελτζμι , μζνει ςιωπθλό μεσ το ςπιλαιο
και με γυάλινα πόδια κυλά πάνω ςε μελωδικό κφμα.»
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προβλζψει τθν άκλια δυςτυχία που κρφβει ςιμερα το ςπιλαιο τθσ Ρυκίασ από
τθν περιζργεια του ξζνου.
Θ πθγι μου φάνθκε να κυλά τόςο νωκρά, όςο το πνεφμα των κατοίκων, και
ενδεχομζνωσ να ζχει διαμορφωκεί να ρζει μόνο από τον ενκουςιαςμό ενόσ
τυχαίου ταξιδιϊτθ. Δθλαδι μερικζσ φορζσ διεγείρεται από το ςυςχετιςμό των
προθγουμζνων χρόνων και κα ιταν δφςκολο να ποφμε ότι κα ζπρεπε να
κατευνάηεται, αλλά θ ςοβαρι εμπιςτοςφνθ ενόσ Κροίςου δεν κα προςεγγίςει
πλζον αυτόν τον γκρεμό, αν και ζχουμε δει τόςο ζξοχεσ ανακθματικζσ
προςφορζσ ςτο ιερό ενόσ Αγίου, όπωσ ςτο ναό του Απόλλωνα.
Μερικζσ φορζσ είναι δφςκολο να ιςορροπιςουμε το αίςκθμα μεταξφ των
δυςάρεςτων ςκζψεων ςχετικά με τθν ανκρϊπινθ αδυναμία, και τθσ
αςτραφτερισ ευχαρίςτθςθσ μιασ εξευγενιςμζνθσ ψευδαίςκθςθσ, αλλά ακόμα
κι ζτςι δεν κα μποροφςα παρά να νίψω τα χζρια μου ςτθν “ανόκευτθ δροςιά
τθσ Καςταλίασ”, και να αιςκανκϊ τθν ποιθτικότθτα τθσ τοποκεςίασ!
Στθ ςυνζχεια, ανζβθκα τθ λαξευμζνθ ςτο βράχο ςκάλα, που φόβιςε τον
Wheler, αλλά ςτάκθκε αδφνατο να ςκαρφαλϊςω ςτο γλιςτερό γκρεμό, χωρίσ
να βγάλω τα παποφτςια μου. Ζνασ Δελφιϊτθσ προπορευόταν. Σφντομα
φτάςαμε ςε ζνα πζτρινο επίπεδο, όπου οι δυο βράχοι ςχθματίηουν ζνα
αδιζξοδο, και κοιτάηοντασ ψθλά προσ τα δυτικά του βράχου, είδα ζνα
θμικυκλικό κοίλωμα ςτο βράχο που ζμοιαηε να είχε κοιλανκεί από τθ δράςθ
του νεροφ.
Ρροφανϊσ, τθν εποχι των βροχϊν, πζφτει ς’ αυτό το ςθμείο ζνασ μικρόσ
καταρράκτθσ. Οι δυο βράχοι Υάμπεια και Ναυπλία χωρίηονται από ςτενι
χαράδρα. Αυτόσ ςτα ανατολικά (που είναι ςτα δεξιά, όπωσ κοιτάηουμε προσ το
βάκοσ τθσ ςχιςμισ), μαηί με τουσ γειτονικοφσ του βράχουσ, αποτελοφν τισ
απάτθτεσ Ραρνάςςιεσ κορυφζσ («Παρνησσιάδες δ’ ἀβατοι κορυφαί»). Οι δυο
αυτοί βράχοι είναι οι Φαιδριάδεσ.
Κοιτϊντασ από τθν προαναφερόμενθ ςχιςμι προσ τα πάνω, διακρίνεται
ακόμα ζνασ αιχμθρόσ βράχοσ, που υποτίκεται ότι ςχθματίηει τον «τρικόρυφο
Παρναςςό». Αυτοί, είναι πράγματι ενωμζνοι με μια οροςειρά που ςυνδζεται
με τον Ραρναςςό, αλλά ςφμφωνα με τθν κοινϊσ αποδεκτι μεκοδολογία
ονοματολογίασ των βουνϊν, δεν κα ζπρεπε να τεκοφν ςε ζνα και το αυτό
όνομα από τθν κορυφι τουσ μζχρι τθν κορυφι του Ραρναςςοφ - και με μια
κοιλάδα και δυο λίμνεσ να παρεμβάλλονται μεταξφ τουσ - με απόςταςθ που
δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από δεκαοχτϊ μίλια.
Ο Ραυςανίασ μζτρθςε εβδομιντα ςτάδια, τθ μετάβαςθ ζωσ το Κωρφκιον
Άντρον, το οποίο βρίςκεται ςτθ δυτικι πλευρά τθσ κοιλάδασ, αλλά φαίνεται ότι
εξυπθρετοφςε τισ Μοφςεσ, ϊςτε να απλϊςουν τισ πτζρυγεσ του Ραρναςςοφ
ζωσ και το Δελφικό βράχο, και εκείνοι οι γκρεμοί απ’ όπου ο γζρο Αίςωποσ
ρίχτθκε ταιριάηουν ςτθ ςυνολικι δειςιδαιμονία.
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Ζνασ χωρικόσ από το Καςτρί προςφζρκθκε πολφ πρόκυμα να με
ςυνοδεφςει ςτθν αναηιτθςι μου για επιγραφζσ ςτα εκτεκειμζνα κεμζλια
οριςμζνων ςπιτιϊν. Σ’ ζνα τεμάχιο μιςοκρυμμζνο από ςκουπίδια διάβαςα τισ
λζξεισ: «ΑΡΟΛΛΟΥ ΡΥΚΛΟΥ».
Είδα μαρμάρινα τεμάχια και κομματιαςμζνα γλυπτά ςκορπιςμζνα προσ
κάκε κατεφκυνςθ, και οι χωριάτεσ μου ζφεραν κάμποςα νομίςματα που κατά
κφριο λόγο ιςαν ρωμαϊκά.
3 Ιουνίου. Από το Καςτρί προσ το Κωρφκιον Άντρον και τθν Αράχοβα
Ρροςπεράςαμε το λουτρό τθσ Ρυκίασ πολφ νωρίσ το πρωί και κατεβικαμε
προσ το Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ. Αυτό το οικοδόμθμα, με τθν εκκλθςία του,
ςτζκει πάνω ςε ζνα πλάτυςμα, που ςχθματίηεται από μια μονοκόμματθ
πζτρινθ βάςθ, από τθν οποία υπάρχουν εξαιρετικά ερείπια. Εδϊ ακριβϊσ είναι
ο χϊροσ (και διατθρεί κάτι από τθν αρχικι μορφι) για το Γυμναςτιριο.
Σε απόςταςθ περίπου ενάμιςι μιλίου από το Καςτρί και μερικϊν
εκατοντάδων γιαρδϊν χαμθλότερα από το δρόμο που οδθγεί ςτθν Αράχοβα,
υπάρχουν πολλοί τάφοι, που αρχικά είχαν τοποκετθκεί παραπλεφρωσ ενόσ
αρχαίου δρόμου, πικανόν αυτοφ που οδθγοφςε από Δαφλεια προσ Δελφοφσ.
Το κυριότερο αντικείμενο που προςελκφει τθν προςοχι εδϊ είναι μια
εξαιρετικι ςαρκοφάγοσ που ιλκε ςτο φωσ πριν από ζξι περίπου χρόνια και
ζκτοτε κείται ς’ αυτι τθ κζςθ, πλθν εκείνων των τμθμάτων τθσ που τα είχαν
ςπάςει και αφαιρζςει. Στθν πρόςοψθ απεικονίηεται το κυνιγι ενόσ
αγριόχοιρου, είτε εννοϊντασ τθ ςφαγι του κάπρου του Ερφμανκου ι το
πικανότερο, αυτόν του Ραρναςςοφ, ςτο κυνιγι του οποίου πλθγϊκθκε ο
Οδυςςζασ.
Στθν οπίςκια όψθ υπάρχουν δυο Χίμαιρεσ, με ζνα καντθλζρι ανάμεςά τουσ.
Τα πλαϊνά απεικονίηουν τον Άρθ με το άτι του και ζνα βακχικό κζμα. Οι γωνίεσ
ενιςχφονται από τον Ερμι ι τισ Καρυάτιδεσ. Το μιςό καπάκι τθσ παραμζνει
ανζπαφο, πάνω ςτο οποίο ζχει αφεκεί ο κορμόσ μιασ ξαπλωμζνθσ ακζφαλθσ
γυναικείασ ςιλουζτασ. Δεν κατάφερα να πλθροφορθκϊ για κάποια επιγραφι.
Σε δυο ϊρεσ από το Καςτρί, αφοφ διζςχιςα curriot(;) εδάφθ, όπου θ
φιλοπονία φαινόταν να ακμάηει, ζφταςα ςτθν Αράχοβα. Ο Γιουςοφφ Ραςάσ
διόριςε τον εαυτό του άρχοντα αυτοφ του ςυγκεκριμζνου χωριοφ, τον Λοφνιο
του 1823, και τθν ίδια χρονιά είχε μια ζντονθ ςυμπλοκι με 500 Ζλλθνεσ που
είχαν οχυρωκεί ςτθ ςτενωπό τθσ Τριόδου. Εδϊ επίςθσ, το 1826, ο
Καραϊςκάκθσ πζτυχε, ςε αντιςτάκμιςμα, μια ςθμαντικι νίκθ και ζςτειλε τα
κεφάλια τεςςάρων μπζθδων ςτθν Αίγινα.
Σιμερα, το χωριό ζχει ανεγερκεί πάνω από τα ερείπια του 1823, ζχοντασ
πλζον το διπλάςιο από το αρχικό του μζγεκοσ, και μια μεγάλθ νζα εκκλθςία
δεςπόηει ςτθν κορυφι του λόφου. Θ αεικαλισ βελανιδιά που ζχει
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μνθμονευκεί από προθγοφμενουσ περιθγθτζσ ςτζκει όρκια, αλλά το ςπιλαιο
είναι μπαηωμζνο.
Ο καιρόσ ιταν πολφ κακόσ για να μασ επιτρζψει μια ανάβαςθ προσ τθν
κορυφι του Ραρναςςοφ. Θ διαδρομι προσ το Κωρφκιον Άντρον ιταν αρκετά
αδιάφορθ. Απαιτοφνται δυο ϊρεσ από Αράχοβα προσ τα ριηά του βουνοφ, ςτο
οποίο βρίςκεται το ςπιλαιο. Αλλά όταν θ διαδρομι ξεκινά από Δελφοφσ,
μπορεί να κερδθκεί μιςι ϊρα, ςτρίβοντασ δεκαπζντε λεπτά πριν από τθν
Αράχοβα.
Θ πρϊτθ ανάβαςθ είναι τόςο τραχιά, που είναι ςυχνά αναγκαίο να
ξεπεηεφουμε. Στθ ςυνζχεια, πρζπει να διαςχιςκεί μια κοιλάδα κατάφυτθ με
ςιτθρά και αγρωςτϊδθ (για βοςκι). Στα ανατολικά, υψϊνεται το βουνό των
Μουςϊν, καλυμμζνο από ςφννεφα με μπαλϊματα χιονιοφ πάνω ςτισ πλαγιζσ
του, διακρινόμενο κατά διαςτιματα μζςα από τθν ομίχλθ. Στα δυτικά, υπάρχει
μια κορυφογραμμι ςκοτεινι από τα ζλατα, που περιζχει το φθμιςμζνο
ςπιλαιο. Θ ανάβαςθ προσ αυτό είναι απότομθ και απαιτεί περίπου ςαράντα
λεπτά από το ςθμείο όπου αφινονται τα άλογα να βοςκιςουν. Θ κζα του
κόλπου γίνεται πιο άπλετθ ςε κάκε βιμα και από το ςτόμιο του ςπθλαίου ι
«αρανταφλι» φαίνονται τα βουνά τθσ Αχαΐασ και ςτο βάκοσ του ορίηοντα
μζχρι εκείνα τθσ Αρκαδίασ.
Θ είςοδοσ ςτο ςπιλαιο γίνεται μζςω μιασ γωνιϊδουσ οπισ, όχι
μεγαλφτερθσ από δζκα πόδια φψοσ και εν μζρει καλυμμζνθσ από τςουκνίδεσ
και χαλαρζσ πζτρεσ. Ο βράχοσ μζςα ςτον οποίο βρίςκεται παρουςιάηει μια
αδρι εξωτερικι όψθ και ζνα μοναχικό γζρικο ζλατο δεςπόηει ςε μια γωνία.
Ζνα μικρό κοίλωμα ζχει ςκαλιςτεί ςτο βράχο ςτα δεξιά τθσ ειςόδου, και
ενδεχομζνωσ είχε υπάρξει το ομόλογό του, αλλά θ όψθ τθσ πζτρασ ζχει
ςπάςει. Ο εςωτερικόσ χϊροσ είναι μια ευρφχωρθ αίκουςα, που οι χωρικοί τθ
κεωροφν αρκετά μεγάλθ για ςαράντα αυλζσ, και γι’ αυτό τθν ονομάηουν
«αρανταφλι».
Είναι ςυμμετρικι ςε μικοσ και πλάτοσ, και μοιάηει ςαν να υποςτυλωνόταν
από τουσ ςταλαγμίτεσ, ςαν ςτφλουσ που φτιάχνει θ ίδια θ φφςθ, ενϊ από τθν
οροφι κρζμονται οι ςταλακτίτεσ διατεταγμζνοι άςτατα. Κοιτάηοντασ από το
ψθλότερο άκρο του, θ οροφι εμφανίηεται καμπυλωτι με κλίςθ προσ τθν
είςοδο. Ζνα απατθλό φωσ γαλαηωπισ απόχρωςθσ παιχνιδίηει πάνω ςτο κόλο
και αντανακλάται αμυδρά ςτα πλαϊνά τοιχϊματα, κάτι που προςδίδει όψθ
νεραϊδζνιασ αίκουςασ. Το δάπεδο είναι ςτρωμζνο με πζτρεσ που μαρτυροφν
κφκλουσ, που προςτάτευαν ολόγυρα τουσ υπαίκριουσ καταυλιςμοφσ
ςτρατευμάτων - γιατί το ςπιλαιο αυτό χρθςιμοποιείτο ςυχνά κατά τθ διάρκεια
τθσ επανάςταςθσ ωσ λθμζρι ι ενζδρα.
Υπιρξαν επίςθσ ςτάχτεσ που παρζμεναν μζςα ς’ αυτοφσ τουσ κφκλουσ,
αλλά αυτζσ μαρτυροφςαν τθν πρόςφατθ παρουςία νομάδων - των μοναδικϊν
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νυμφϊν και ςατφρων που χορεφουν πλζον ςτο Κωρφκιον Άντρον. Στθν άκρθ
τθσ μεγάλθσ αίκουςασ υπάρχει μια ανθφόρα που οδθγεί ςε μερικά μικρότερα
διαμερίςματα.
Ανζβθκα τθν ολιςκθρι διαδρομι και μετά από πολλά ςταματιματα και
ξεκινιματα, εκεί όπου οι ςταλαγμίτεσ ςχθμάτιηαν τα πλζον αςυνικιςτα
ςυμπλζγματα, ζφταςα ςε μια απότομθ κατθφοριά, τθν ίδια, πιςτεφω, που
μνθμονεφεται από τον Wheler. Αυτι μοιάηει να οδθγεί ςε ζνα εςωτερικό χϊρο,
αλλά κακϊσ τυλιγόταν ςτο ςκοτάδι κανζνασ δεν μποροφςε να γνωρίηει το
βάκοσ του.
Λόγω ζλλειψθσ φωτιςμοφ αναγκάςτθκα να εγκαταλείψω τθν αναηιτθςθ.
Εξερχόμενοσ από το ςπιλαιο διζκρινα το Γαλαξείδι, αλλά ο ςυννεφιαςμζνοσ
καιρόσ εμπόδιςε τθ κζα των πιο απομακρυςμζνων αντικειμζνων. Επιςτρζψαμε
για να διανυκτερεφςουμε ςτθν Αράχοβα, και καταλάβαμε ζνα δωμάτιο ςτο
ςπίτι ενόσ από τουσ προφχοντεσ του χωριοφ.
Ο κφριοσ Leeves, ο ιεραπόςτολοσ τθσ Αγγλικανικισ Εκκλθςίασ, υποςτιριξε
τθν ίδρυςθ ενόσ ςχολείου ς’ αυτό το χωριό, ςτο οποίο όπωσ κατάλαβα, αυτοί
χρθςιμοποιοφςαν τισ Διακικεσ (Βίβλο) που τουσ είχε εφοδιάςει από τθν
Κοινωνία του Λονδίνου.
Κα ιταν ενδιαφζρον, εάν μζςω τθσ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ
προςκαλοφςαν πίςω τισ Μοφςεσ του Ραρναςςοφ με ζνα δοξαςτικό φμνο για τθ
γνϊςθ τθσ ςωτθρίασ. Τότε, οι Δελφικοί γκρεμοί κα γίνονταν ζνασ ναόσ
φτιαγμζνοσ όχι από ανκρϊπινο χζρι, ςτον οποίο θ αλθκινόσ Κεόσ
ευχαριςτιζται να κατοικεί, και θ φανταςτικι ζμπνευςθ τθσ Καςταλίασ δροςιάσ
κα ανταλλαςςόταν με τθν αλθκινι και χαρμόςυνθ φϊτιςθ τθσ δρόςου τθσ
ουράνιασ Χάριτοσ.
4 και 5 Ιουνίου. Από Αράχοβα προσ Άςπρα πίτια και μζςω του Κόλπου
απζναντι ςτθ Κόρινκο.
Σε απόςταςθ μιασ ϊρασ και δζκα λεπτϊν από τθν Αράχοβα ςτθν αριςτερι
πλευρά του δρόμου υπάρχει ζνασ λόφοσ, με ζνα ρυάκι να ρζει ςτθ βάςθ του,
που ςιμερα ονομάηεται Ηεμενό.
Στθ μια πλαγιά του λόφου υπάρχει μια κουφωμζνθ κοιλάδα και από τθ
βάςθ μζχρι τθν κορυφι τθσ μποροφν να ανιχνευτοφν ερείπια αναλθμματικϊν
τοίχων πλατυςμάτων τθσ ίδιασ τεχνοτροπίασ μ’ αυτι των αρχαίων Δελφϊν.
Στθν κορυφι κείται μια μάηα ερειπίων, που, από τα ανατολικά, όπωσ
κοιτάηει κάποιοσ από τθ ςτενι κοιλάδα προσ τα κάτω, ζχει μια επιβλθτικι
εμφάνιςθ. Εδϊ, δίχωσ αμφιβολία, ςτεκόταν ο ναόσ τθσ περιοχισ και θ
Ακρόπολθ, και ςυγκρίνοντασ τα υπολείμματα αυτϊν των μικρϊν Δελφϊν με
τθν εξζχουςα πόλθ του Απόλλωνα, μπορεί ίςωσ να εξακριβωκεί κάτι
περιςςότερο ςχετικά με τθν ακριβι κζςθ του Ρφκιου ναοφ. Ο Θρόδοτοσ
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αναφζρει μια πόλθ, που κείται μεταξφ του Ρανοπζα και των Δελφϊν,
καλοφμενθ Αιολίδα και μόνον το όνομα τθσ Κυπαρίςςου υπάρχει για να το
υποςτθρίξει, αλλά κακϊσ δεν ζχει βρεκεί ποτζ οφτε μετάλλιο οφτε επιγραφι
για να επιβεβαιϊςει το ςθμείο, τα ερείπια κοντά ςτο ποτάμι του Ηεμενοφ κα
πρζπει να αφεκοφν για μελλοντικζσ ανακαλφψεισ.
Ρίςω από εκείνα τα ερείπια υψϊνονται οι απόκρθμνεσ κορυφζσ του
Ραρναςςοφ και ςτθν απζναντι πλαγιά τθσ κοιλάδασ βουνά ςκοτεινά από τα
αλπικά ζλατα. Αυτά επεκτείνονται ςχεδόν ζωσ κάτω ςτθ Στενι, και το ςφνολο
μου κφμιςε αρκετά το Allée Blanche ςτθ Σαβοΐα, αλλά ςε μικρότερθ κλίμακα,
όταν ο περιθγθτισ κατευκφνεται από το Chapuis προσ τθ Courmayeur.
Θ κοιλάδα θ ίδια παραμζνει χιονιςμζνθ πολλοφσ μινεσ το χρόνο, και προσ
μεγάλθ ικανοποίθςθ των κατοίκων εκείνων των περιοχϊν, δυο νζα χάνια
χτίηονται τϊρα ςτθν πλευρά τθσ Στενισ. Λίγα λεπτά πριν φτάςουμε ςτθν
Τρίοδο, διαςταυρωκικαμε μ’ ζναν τοίχο που ςυνεχίηει και ςτισ δυο πλευρζσ
του μονοπατιοφ μζχρι το απόκρθμνο τμιμα των βουνοπλαγιϊν, και κατά
διαςτιματα υπάρχουν αρκετοί ερειπωμζνοι πφργοι. Ρίςω από αυτόν τον τοίχο
πολεμοφςαν οι Ζλλθνεσ, ενόςω ο Γιουςοφφ Ραςάσ και οι Τοφρκοι του
ελίςςονταν γφρω από τον τφμβο του Λάιου.
Κατεβαίνοντασ δίπλα το ποτάμι, ζφταςα ςτθ Στενι, όπου οι τρεισ δρόμοι
ςυναντιοφνται ακόμθ και ςιμερα, όπωσ ςτισ μζρεσ τθσ αρχαιότθτασ. Ζνιωςα
μια ζντονθ επιρροι να χρονοτριβιςω πάνω ς’ αυτι τθ κζςθ, μζχρισ ότου οι
μουλαράδεσ με τθ βιαςφνθ τουσ με ανάγκαςαν να μετακινθκϊ. Θ
μεγαλοπρεπισ τραγωδία του Σοφοκλι κατοικοφςε ζντονα ςτθ μνιμθ μου,
κακϊσ θ νεανικι μου φανταςία κερμαινόταν από εκείνθ τθν ποικιλομορφία
των ζντονων επειςοδίων.
Είχα ςυχνά πλάςει με τθ φανταςία μου τθν Τριπλι οδό και τθν
απομονωμζνθ επιςκοπεία και είχα ακολουκιςει τα βιματα του πιςτοφ
Οιδίποδα προσ τθ Κιβα, και τϊρα θ πλοκι ειςζβαλε εκ νζου ςτθ μνιμθ μου
και είδα εμπρόσ μου τον Κικαιρϊνα και τθ ςκιά του νεκροφ Λάιου. Αλλά θ
τραγωδία ζχει ζνα επί πλζον θκικό δίδαγμα. Ο Λάιοσ πλιρωςε το τίμθμα του
δικοφ του κρίματοσ, εγκαταλείποντασ το βρζφοσ, και ο Οιδίποδασ υπζφερε,
αλλά υπερβολικά, για το απερίςκεπτο πλιγμα τοφ «διπλοφ πζλεκυ».
Δεν μπόρεςα, ωςτόςο, να βρω καμία πζτρα που να υποδεικνφει ζναν τάφο.
Τϊρα όλα γφρω από τθν Τρίοδο, είναι ςιωπθλά ςαν κάνατοσ, αλλά είναι εκεί
όπου οι ταξιδιϊτεσ πρζπει να αποφαςίςουν τι διαδρομι να ακολουκιςουν.[...]
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42. LUDWIG ROSS

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Γερμανόσ Ludwig Ross γεννικθκε ςτισ 22 Λουλίου του 1806. Σποφδαςε
ςτα Ρανεπιςτιμια του Κιζλου, τθσ Κοπεγχάγθσ και τθσ Λειψίασ και ειδικεφτθκε
ςτθν αρχαιολογία.
Το 1832 ιλκε ςτθν Ελλάδα και διορίςτθκε από τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ,
ςτθν αρχι ωσ Ζφοροσ Αρχαιοτιτων Ρελοποννιςου και νιςων, φςτερα δε ωσ
Γενικόσ Ζφοροσ Αρχαιοτιτων μζχρι το 1836. Το 1837, μετά τθν ίδρυςθ του
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, διορίςτθκε ωσ κακθγθτισ τθσ Αρχαιολογίασ και
δίδαξε ς' αυτό μζχρι το 1843. Από το 1844 μζχρι το 1845 περιθγικθκε τθν
Ελλάδα και ερεφνθςε αρχαιολογικά τα νθςιά του Αιγαίου. Θ ανακάλυψθ τθσ
υποδομισ του Ρερίκλειου Ραρκενϊνα είναι αποτζλεςμα τθσ παλιότερθσ
αναςκαφισ, που είχε γίνει από τον ίδιο ςτθν περιοχι τθσ Ακρόπολθσ, ο οποίοσ
ζκανε αναλυτικι μελζτθ και περιγραφι των ευρθμάτων. Από τισ πιο
ςθμαντικζσ ενζργειζσ του ιταν θ δθμιουργία του Εκνικοφ Μουςείου τθσ
Ακινασ και θ μετατροπι τθσ Ακρόπολθσ από ςτρατιωτικό οχυρό ςε
αρχαιολογικό χϊρο. Ρρζπει να τονιςτεί ιδιαίτερα ότι θ ιςτορία τθσ
αποκατάςταςθσ - αλλά και ανοικοδόμθςθσ - των αρχαιοελλθνικϊν ναϊν
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ξεκίνθςε ουςιαςτικά από τον Ross, τθ δεκαετία του 1830.
Το 1843 ο βαςιλιάσ Πκωνασ, προκειμζνου να κατευνάςει τθν πρϊτθ λαϊκι
εξζγερςθ κατά των αυταρχικϊν τάςεων τθσ νζασ δυναςτείασ, απομάκρυνε από
κρατικζσ κζςεισ κάποια ςτελζχθ, που είχαν ζλκει από τθ Γερμανία. Ζτςι ο Ross
ζχαςε τθ κζςθ του Γενικοφ Εφόρου Αρχαιοτιτων και αυτι του κακθγθτι τθσ
Αρχαιολογίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ακινασ.
Το 1845 επζςτρεψε ςτθ Γερμανία και το 1853 διορίςτθκε ωσ κακθγθτισ τθσ
Αρχαιολογίασ ςε Γερμανικό Ρανεπιςτιμιο. Το γεγονόσ τθσ επιςτροφισ του ςτθ
Γερμανία και μια βαςανιςτικι αρρϊςτια τοφ προξζνθςαν διάκεςθ
αυτοκαταςτροφισ, θ οποία ςτισ 6 Αυγοφςτου του 1859 κατζλθξε ςε
αυτοκτονία.
Δθμοςίευςε πολλζσ μελζτεσ για τον αρχαίο Ελλθνικό Ρολιτιςμό, εκ των
οποίων οι ςθμαντικότερεσ είναι οι ακόλουκεσ: “Ο Ναόσ τθσ Απτζρου Νίκθσ”,
“Εγχειρίδιο Αρχαιολογίασ” “Ανζκδοτεσ Ελλθνικζσ Επιγραφζσ”, “Οι Διμοι τθσ
Ακινασ” και “Αρχαιολογικζσ διατριβζσ”. Υπιρξε από τουσ πλζον κερμοφσ
φιλζλλθνεσ.
χόλια
Ο Ross δεν μποροφςε να λείπει από τθ ςυνοδεία του Πκωνα και ςτα δυο
ταξίδια του βαςιλιά προσ τον Ραρναςςό και τουσ Δελφοφσ, λόγω του ότι ιταν
Γενικόσ Ζφοροσ Αρχαιοτιτων του Ελλθνικοφ Κράτουσ και λόγω του ότι ιταν
γνϊςτθσ τθσ περιοχισ αυτισ, αφοφ τθν είχε επιςκεφτεί ο ίδιοσ προγενζςτερα.
Ρράγματι, ςτισ 20 - 23 Σεπτεμβρίου του 1834 ο νεαρόσ βαςιλιάσ Πκωνασ
(θλικίασ τότε δεκαεννζα ετϊν), πραγματοποίθςε το πρϊτο του ταξίδι προσ τον
Ραρναςςό, με ςτόχο να ανεβεί ςτθν κορφι του φθμιςμζνου αυτοφ βουνοφ.
Ο βαςιλιάσ ζφταςε ςτθν Αράχοβα ερχόμενοσ από Λιβαδειά - Δαφλεια. Οι
Αραχοβίτεσ ςυν γυναιξί και τζκνοισ τον υποδζχτθκαν πανθγυρικά, πριν ακόμα
ειςζλκει ςτο χωριό τουσ, και τον ςυνόδεψαν τιμθτικά με ενκουςιαςμό μζχρι τα
πρϊτα ςπίτια του χωριοφ. Εκεί οι Αραχοβίτιςςεσ του ζπλεξαν αυτοςτιγμεί
εγκωμιαςτικά τραγοφδια, τα οποία και χόρεψαν μπροςτά του.
Ο Πκωνασ διανυκτζρευςε δυο βραδιζσ ςτθν Αράχοβα. Μια βραδιά πριν
ανεβεί ςτθν κορφι του Ραρναςςοφ και τθν άλλθ βραδιά, αφοφ είχε κατεβεί
από το φθμιςμζνο βουνό. Ιταν όμωσ άτυχοσ, γιατί ο καιρόσ δεν του ςτάκθκε
ςφμμαχοσ. Ζτςι, δεν μπόρεςε να ατενίςει από εκεί πάνω ολάκερο το βαςίλειό
του. Ο Ραρναςςόσ, φαίνεται, δεν κζλθςε να ευχαριςτιςει το νεαρό βαςιλιά,
παρότι αυτόσ ζδειξε ςεβαςμό ταμζνου προςκυνθτι, αφοφ ανζβθκε μζχρι τθ
Λιακοφρα, πεηοπορϊντασ, όπωσ από τθν αρχι το είχε ο ίδιοσ δθλϊςει. Πμωσ,
οι Ζλλθνεσ ςυνταγματάρχεσ τθσ ςυνοδείασ του είχαν πάρει καλοφ κακοφ και τα
άλογά τουσ, μιπωσ και τουσ φανοφν χριςιμα ςε καμία ιςάδα του βουνοφ.
Ο Ross εντυπωςιάςτθκε από τθ φρουρά που όχι μόνο δεν είχε κουραςτεί
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από τθν πορεία, αλλά χόρευε κιόλασ κάτω από τθ Λιακοφρα μζχρι να κατεβεί ο
βαςιλιάσ. Σφμφωνα με το Γερμανό αφθγθτι οι ςτρατιϊτεσ τθσ Ευρϊπθσ ςτθ
κζςθ τουσ κα ικελαν μια ολόκλθρθ μζρα για να ξεκουραςτοφν και να
αναλάβουν. Τθν επόμενθ μζρα ξεκίνθςαν για τουσ Δελφοφσ, όχι όμωσ από το
ςφντομο δρόμο, αλλά μζςω Λιβαδιοφ και Κωρυκίου Άντρου. Στο ςπιλαιο ο
Ross αναηθτεί και πάλι τθν αρχαία επιγραφι, όπωσ τθ γράφει: “ΕΥΣΤΑΤΟΣ
ΔΟΚΛΜΟΥ ΑΜΒΟΣΛΟΣ ΣΥΜΡΕΛΛΑΒΕΛ ΡΑΝΛ ΝΥΜΦΕΣ”, αλλά δεν κατορκϊνει
οφτε αυτι τθ φορά να τθν εντοπίςει.
Κάποια ςτιγμι ο βαςιλιάσ και θ ςυνοδεία του ζφταςαν ςτουσ Δελφοφσ. Εδϊ
οι Δελφιϊτιςςεσ, ςε αντίκεςθ με τισ γειτόνιςςζσ τουσ Αραχοβίτιςςεσ δείχνουν
πιο απτά τον ενκουςιαςμό τουσ. Αντί εγκωμιαςτικϊν ποιθμάτων και
τραγουδιϊν, τον χτυποφν με τεράςτια μπουκζτα από λουλοφδια και
ευωδιαςτζσ πραςινάδεσ, τόςο κερμά μάλιςτα, που θ βαςιλικι ςυνοδεία
ανθςυχεί και ςπεφδει να τον προςτατεφςει.
Ο βαςιλιάσ περιεργάηεται τον αρχαιολογικό χϊρο, και επειδι θ ϊρα ζχει
παρζλκει, αναχωρεί για να διανυκτερεφςει ςτο αξιοπρεπζσ χωριό Χριςςό,
όπωσ το χαρακτθρίηει ο Ross. Επειδι είχε βραδιάςει και οι δάδεσ είχαν ςωκεί,
κάποιοσ “ευφυισ” Ζλλθνασ είχε τθν ιδζα να βάλει φωτιά ςτουσ γφρω από το
δρόμο κάμνουσ για να υπάρξει ... βαςιλικόσ φωτιςμόσ. Το αποτζλεςμα,
βζβαια, ιταν το αναμενόμενο, πιρε φωτιά θ γφρω περιοχι ςε μεγάλθ ζκταςθ.
Το κζαμα κφμιηε λίγο ϊμθ και Νζρωνα. Βεβαίωσ, δεν υπιρξαν άρπεσ ςτα
χζρια του βαςιλιά, αλλά ο Γερμανόσ Ross όχι μόνο δεν κάκιςε τθν εμπρθςτικι
ενζργεια, που ζγινε για χάρθ του άνακτα, αντικζτωσ μίλθςε για καυμάςιο
φωτιςμό, που το μόνο μειονζκτθμα που είχε ιταν ότι μετζδιδε γφρω μια...
ενοχλθτικι ηζςτθ. Από το Χριςςό, ο βαςιλιάσ τερμάτιςε το ταξίδι του ςτθν
πρωτεφουςα τθσ περιοχισ Άμφιςςα.
Ο Πκωνασ λίγο αργότερα ενθλικιϊκθκε και αποφάςιςε ζνα ταξίδι ςτθν
ιδιαίτερθ πατρίδα του, όπου του προζκυψε παντρειά, χωρίσ καν να
ενθμερϊςει γι’ αυτό τθν κυβζρνθςι του, τουσ το φφλαγε φαίνεται για ...
ζκπλθξθ. Αφοφ παντρεφτθκε τθν Αμαλία και ζφερε τθ Μεγαλειοτάτθ ςτθν
Ελλάδα, αποφάςιςε να τισ δείξει όλο το βαςίλειό του με μια ματιά. Γι’ αυτό
κανόνιςε νζα επίςκεψθ (τον Λοφνιο του 1845) ςτον Ραρναςςό παίρνοντάσ τθν
μαηί του. Στθ νζα του επίςκεψθ το δρομολόγιο άλλαξε, μάλλον για γοφρι, και
αντί να ζλκει ςτον Ραρναςςό μζςω Λιβαδειάσ ιλκε κυριολεκτικά
μζςω...Λαμίασ. Από εκεί ανζβθκε τθν Οίτθ, ζφταςε ςτθν Άμφιςςα, ανζβθκε
πάλι ςτο αξιοπρεπζσ Χριςςό, ςτθ ςυνζχεια ςτουσ Δελφοφσ, για να πάρει μια
γεφςθ από το αρχαίο ζνδοξο παρελκόν και θ βαςίλιςςα, και χωρίσ πολφ
κακυςτζρθςθ κατευκφνκθκαν προσ τθν ακμάηουςα Αράχοβα. Εδϊ πάλι
τιμθτικζσ υποδοχζσ, αλλά οι Αραχοβίτιςςεσ τϊρα ζςτρεψαν πια τθν προςοχι
τουσ προσ τθ βαςίλιςςα, κακότι γυναίκεσ. Μάλιςτα με πθγαίο βουνίςιο κάρροσ
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είπαν ςτον Πκωνα ςταράτα: “Εςφ πιγαινε ςτουσ άντρεσ και μίλα με αυτοφσ,
ζχεισ ξανάρκει εδϊ παλιότερα. ιμερα κζλουμε μόνο τθν κυρία βαςίλιςςα,
διότι θ ευγζνειά τθσ ζρχεται για πρϊτθ φορά εδϊ.” Σε λίγο το εγκωμιαςτικό
τραγοφδι για τθ βαςίλιςςα ιταν ζτοιμο.
Από τθν Αράχοβα ζφυγαν για το Λιβάδι για να διανυκτερεφςουν,
προκειμζνου να είναι πιο κοντά ςτθν κορυφι του Ραρναςςοφ τθν επόμενθ
μζρα. Σαν ζφταςαν εκεί, ζπεςαν κάτι υπόλοιπα από τθν εποχι του
Δευκαλίωνα και όςοι δεν διζκεταν ςκθνζσ ταλαιπωρικθκαν πολφ. Βράχθκαν
μζχρι το μεδοφλι. Εκείνθ τθ μζρα κυμικθκε ο βαςιλιάσ ότι είχε γενζκλια θ
αδελφι του, θ πριγκίπιςςα Χιλντεγκάρντε. Οπότε ιπιαν ςτθ υγεία τθσ και τθσ
ευχικθκαν κερμά. Αυτό το Λιβάδι τθσ Αράχοβασ, τζλοσ πάντων, εκτόσ από
παραγωγι οςπρίων, είχε από πάντα και μια τάςθ να ζλκει.... glamourous
καταςτάςεισ. Ανζβθκαν ςτον Ραρναςςό, αλλά και πάλι αυτόσ ιταν δφςτροποσ
απζναντι ςτο βαςιλικό ηεφγοσ. Ζτςι ο Πκωνασ δεν μπόρεςε να δείξει το
βαςίλειό του από ψθλά ςτθν εκλεκτι του Αμαλία. Ράντωσ, τρίτθ ευκαιρία δεν
του ξαναδόκθκε. Αφοφ λοιπόν τα ςφννεφα του ζκρυβαν τθ κζα, αποφάςιςε το
ταξίδι του γυριςμοφ. Θ διαδρομι ιταν να φτάςουν ςτθ Λιβαδειά με πρϊτο
ςτακμό το Μοναςτιρι τθσ Αγιαρςαλισ. Ο Ross ςτθν κατθφόρα δεν τα πιγε
κακόλου καλά, γιατί ςτραμποφλιξε το πόδι του και ζφταςε με πόνο και με
ςυνοδεία μζςα από το πιο ςφντομο δρόμο, ςτθ Λιβαδειά. Ο βαςιλιάσ όμωσ και
θ βαςίλιςςα τα κατάφεραν, και μπράβο τουσ, ζφταςαν ςτθ Δαφλεια χωρίσ να
κουραςτοφν υπερβολικά, μάλιςτα είχαν το κουράγιο μετά το γεφμα τουσ να
επιςκεφτοφν τθν αρχαία ακρόπολθ τθσ Δαυλίδασ. Τθν άλλθ μζρα, από τισ
πζντε θ ϊρα το πρωί ςυνζχιςαν το ταξίδι τουσ προσ τθ Λιβαδειά. Τζλοσ, δεν
πρζπει να αφιςουμε αςχολίαςτθ τθ ςθμαντικι πλθροφορία του Ross, για τθν
ακρίβεια μζτρθςθσ του φψουσ του Ραρναςςοφ. Αναφζρει λοιπόν ότι οι Γάλλοι
γεωδαίτεσ, τθν εποχι εκείνθ, είχαν υπολογίςει το φψοσ τθσ κορυφισ του
Ραρναςςοφ ςτα 2.459 m, ενϊ ςιμερα γνωρίηουμε, με απόλυτθ ακρίβεια, ότι
το φψοσ αυτό είναι 2.457 m. Διαφορά μόλισ δυο (2) μζτρων!
Κείμενο
Από το βιβλίο:

“Wanderungen in Griechenland im Gefolge des Koning Ottto und
Konigin Amalie”, Ludwig Ross.
ΣΟΜΟ Α΄
3.
Από Δαφλεια προσ Αράχοβα. Θ χιςτι οδόσ. Ο Πλειςτόσ. Θ Αράχοβα. Θ νίκθ
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του Καραϊςκάκθ. Οι κοπζλεσ του χωριοφ και τα τραγοφδια τουσ. Θ ανάβαςθ
ςτον Παρναςςό. Σο αρανταφλι - Κωρφκιον Άντρον. Οι Δελφοί. Οι
Φαιδριάδεσ. Σα ερείπια των Δελφών. Ο δρόμοσ για το Χριςςό. Θ Κρίςςα. Θ
Άμφιςςα ι άλωνα.
Saepe vagus Liber Parnassi vertice summo
Thyadas effusis evantes crinibus egit.
Catull.
20 - 23 επτεμβρίου 1834
Το επόμενο θμεριςιο ταξίδι, από τθ Δαφλεια για Αράχοβα, μασ πιρε μόνο
τζςςερισ ϊρεσ. Ο δρόμοσ μασ οδιγθςε ςτθν αρχι ςε ςχεδόν νότια κατεφκυνςθ,
ανάμεςα ςτα βουνά γφρω από τον Ραρναςςό, και ζφταςε μετά από ςχεδόν
δφο ϊρεσ ςε ζνα χαμθλό φαράγγι όπου ςυναντιοφνται τρεισ δρόμοι: αυτόσ
από τθ Δαφλεια, αυτόσ από τθ Λιβαδειά και αυτόσ από τουσ Δελφοφσ.
Ρρόκειται για τθν πολυτραγουδιςμζνθ ςτουσ μφκουσ Τρίοδο ι Σχιςτι οδό,
όπου ο Οιδίποδασ ςκότωςε - χωρίσ να το ξζρει - τον πατζρα του Λάιο, τον
οποίο ςυνάντθςε τυχαία.
Μία ςτοίβα από πζτρεσ ςτθ μζςθ του φαραγγιοφ εκεωρείτο από τουσ
αρχαίουσ ότι είναι ο τάφοσ του βαςιλιά των Κθβαίων. Θ τοποκεςία αυτι
λζγεται ςιμερα Ηεμενό. Ο δρόμοσ από εδϊ προσ Αράχοβα (και ςτθ ςυνζχεια
για τουσ Δελφοφσ) βρίςκεται ςε ζνα φαρδφ φαράγγι, που χωρίηει τον κυρίωσ
όγκο του Ραρναςςοφ από τθ νοτίωσ αυτοφ ευριςκόμενθ χαμθλότερθ ςυνζχιςι
του, τθν Κίρφι, θ οποία εκτείνεται μζχρι τθ κάλαςςα.
Μετά από μία ϊρα φτάςαμε ςτο ψθλότερο ςθμείο του φαραγγιοφ, όπου
βρίςκονται οι πθγζσ ενόσ παραπόταμου του Ρλειςτοφ, και απ’ όπου ανοίγεται
θ κζα δυτικά προσ τα βουνά τθσ Λοκρίδασ και Αιτωλίασ. Εδϊ, ο δρόμοσ προσ
τουσ Δελφοφσ αρχίηει να κατεβαίνει. Για τθν Αράχοβα όμωσ χρειάηεται άλλθ
μία ϊρα κουραςτικισ ανάβαςθσ, ςυχνά πάνω από χαράδρεσ και πλαγιζσ
φυτεμζνεσ με αμπζλια, μεταξφ των οποίων ρζει ο κυρίωσ ποταμόσ Ρλειςτόσ
προσ τα κάτω.
Θ Αράχοβα είναι ζνα χωριό ι μάλλον μια κωμόπολθ, με τετρακόςια ζωσ
πεντακόςια ςχετικά καλοχτιςμζνα παραδοςιακά ςπίτια, και παρ’ όλθ τθν ψθλι
τθσ τοποκεςία (διακόςια πόδια πάνω από τθ κάλαςςα), ηει κυρίωσ από τθν
αμπελοκαλλιζργεια. Τα ςπίτια υψϊνονται ανάμεςα ςε δζντρα ςκαλωτά ζνα
πάνω από το άλλο, και ςτο ψθλότερο ςθμείο του χωριοφ βρίςκεται θ κεντρικι
εκκλθςία. Και εδϊ, οι κάτοικοι ιρκαν να ςυναντιςουν το βαςιλιά πάνω από
μιςι ϊρα ζξω από το χωριό και οι κοπζλεσ, πιο πολλζσ και - όπωσ μου φάνθκε
- και πιο όμορφεσ από τισ αδελφζσ τουσ ςτθ Δαφλεια, επζμειναν να
προςφζρουν ςτο βαςιλιά μπουκζτα με λουλοφδια και με τον ευωδιαςτό
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βαςιλικό. Το εγχείρθμα αυτό ιταν μάλλον επικίνδυνο ςε αυτό το ςτενό
μονοπάτι ςτθν άκρθ απότομων γκρεμνϊν, διότι το πλάτοσ του μονοπατιοφ ίςαίςα ζφτανε για τα άλογα.
Μετά πάλι χορεφανε ςε μακριζσ ςειρζσ μπροςτά από το βαςιλιά,
τραγουδϊντασ εναλλάξ τραγοφδια, και τον οδιγθςαν ζτςι ςτθν κωμόπολθ, ενϊ
οι άντρεσ, οι γυναίκεσ και τα παιδιά, προςπακοφςαν να περπατιςουν δεξιά
και αριςτερά από το δρόμο, πθδϊντασ πάνω από πζτρεσ και κάμνουσ για να
μθ μείνουν πίςω. Ιταν θ πιο γοθτευτικι και καυμάςια εικόνα που μποροφςε
κανείσ να φανταςτεί με πλαίςιο αυτι τθν εξαίςια ορεινι περιοχι.
Επειδι ο βαςιλιάσ είχε αποφαςίςει να ανεβεί τθν επόμενθ μζρα ςτθν
ψθλότερο κορυφι του Ραρναςςοφ, κάναμε ςτθν Αράχοβα μιςι μζρα
διάλειμμα. Επιςκεφτικαμε τθν εκκλθςία και το βράχο πάνω απ’ αυτιν, όπου
είχαν το χειμϊνα του 1826 κλειςτεί από τον Καραϊςκάκθ για κάμποςεσ μζρεσ
πζντε χιλιάδεσ Τοφρκοι με κάκιςτο καιρό και χιονοκφελλεσ, ζωσ ότου
απελπιςμζνοι, εξαντλθμζνοι από τθν πείνα και το κρφο, να τολμιςουν να
επιχειριςουν τθν οπιςκοχϊρθςθ προσ Δαφλεια, πράγμα που ςφράγιςε τθν
ολοκλθρωτικι καταςτροφι τουσ.
Οι Ζλλθνεσ αξιωματικοί και οι Αραχοβίτεσ περιζγραψαν ηωθρότατα τα
ςυμβάντα αυτισ τθσ ςθμαντικισ μάχθσ και ζδειξαν, ςυηθτϊντασ μεταξφ τουσ,
με ηιλο τα ςθμεία όπου ο ζνασ ι ο άλλοσ περιβόθτοσ Τοφρκοσ, που ιταν
κάποτε ο φόβοσ και ο τρόμοσ των καταπιεςμζνων, είχε ςκοτωκεί από μια
ςφαίρα ι το ςπακί των Ελλινων.
Το περίεργο μνθμείο που είχαν ςτιςει οι αγριεμζνοι νικθτζσ δίπλα από το
μζροσ τθσ νίκθσ, ζνασ ομοιόμορφα ςτθμζνοσ πφργοσ από τα κεφάλια των
ςκοτωμζνων, καταςτράφθκε μεταγενζςτερα πάλι από τουσ Τοφρκουσ. Ενϊ ο
βαςιλιάσ βριςκόταν ςτο πεδίο μάχθσ, οι νζεσ του χωριοφ είχαν μαηευτεί κάτω
από μερικά ψθλά δζντρα μπροςτά από τθν εκκλθςία και ξανάρχιςαν τα
τραγοφδια και τουσ χοροφσ τουσ.
Αυτόσ ο χορόσ που, όςο διαρκοφςε το ταξίδι ςε αυτά τα χαροφμενα και
ευτυχιςμζνα ορεινά χωριά, ξεκινοφςε πάντα με τθν Ανατολι του θλίου και
τελείωνε όταν τελείωνε και θ βραδινι φωτιά των φυλάκων, είναι ζνασ απλόσ
κυκλικόσ χορόσ. Οι ςυμμετζχοντεσ, τριάντα, ςαράντα, πενιντα, όςοι
βρίςκονται εκεί, πιάνονται από τα χζρια και ςχθματίηουν ζνα θμικφκλιο. Οι
ομορφότερεσ και πιο πεπειραμζνεσ κοπζλεσ χορεφουν, ςυχνά με εκπλθκτικι
γοθτεία και ευκινθςία, ςτθ μία άκρθ του θμικυκλίου, ενϊ οι άλλεσ ακολουκοφν
τισ κινιςεισ τουσ.
Αυτζσ που ταυτόχρονα είναι και ποιιτριεσ τραγουδοφν, θ κάκε μία από ζνα
ςτίχο ι μία δίςτιχθ ςτροφι, ςφμφωνα με ρυκμό τθσ οποίασ κινείται ο χορόσ,
και οι άλλεσ χορεφτριεσ επαναλαμβάνουν τθ ςτροφι ςε χορωδία.
Οι μελωδίεσ ςτισ οποίεσ δεν κυριαρχεί καμία ιδιαίτερθ ποικιλία είναι
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δεδομζνεσ. Θ γλϊςςα αυτισ τθσ λαϊκισ ποίθςθσ χαρακτθρίηεται και αυτι από
πάγιεσ εικόνεσ και εκφράςεισ και προςφζρεται ανετότατα για
αυτοςχεδιαςμοφσ, που ευνοοφνται ακόμα περιςςότερα από τθν περικοπι
ολόκλθρων ςυλλαβϊν, όπωσ ςτα ιταλικά.
Μάλιςτα, χρθςιμοποιοφνται για βοικθμα και ολόκλθροι ςτίχοι από ιδθ
υπάρχοντα τραγοφδια. Ζτςι, ο αυτοςχεδιαςμόσ δεν είναι πια τόςο δφςκολοσ
και αυτά τα αυτοςχεδιαςμζνα τραγουδάκια αποκτοφν, ςε αυτι τθν πρωτόγονθ
γλϊςςα, εξαιτίασ των μόλισ αναφερόμενων διευκολφνςεων και του αγνοφ
τρόπου κεϊρθςθσ των πραγμάτων εκ μζρουσ των ποιθτριϊν, ζναν χαρακτιρα
αφελοφσ ποίθςθσ, χωρίσ όμωσ να προςεγγίηουν ποτζ τθν πραγματικι ποίθςθ.
Το τραγοφδι που τϊρα τραγουδοφςαν οι χορεφτριεσ ιταν το ακόλουκο:
Κάτω ςτον κάμπο τον πολφ,
Σον όμορφο τον τόπο,
Εκεί βουλιϊντ’ οι όμορφεσ,
Να ςτιςουν Μοναςτιρι.
Ζκτιςαν κ’ αποκτιςανε,
Γιάννου μ’ χορό χορεφουν,
Μζρια χορεφουν χωριανζσ
Μζρια χωριατοποφλεσ,
Κι αυτοφ ςτθ δίπλα του χοροφ
Χορεφ’ θ ηερβοποφλα,
Που λάμπουν τα μανίκια τθσ
Κ’ αςτράφτ’ θ φορεςιά τθσ.
Ο βαςιλιάσ εξζβγαινε
Να πάει να γκεηερίςει
Να γκεηερίςει τα βουνά,
Να γκεηερίς’ τουσ κάμπουσ.
Χιλιάδεσ φζρνει ςτθ ςτεριά,
Χιλιάδεσ ςτου πελάγου,
Και χίλιουσ εισ τα δυο πλευρά,
Γινικαν τρεισ χιλιάδεσ.
Σ’ αςκζρι του κοντοκρατεί
Και το χορό κοιτάηει.
Αν και ζνα τζτοιο τραγουδάκι δεν χαρακτθρίηεται οφτε από πλοφτο
ςκζψεων οφτε από πλοφτο εικόνων, μασ γοθτεφει με τθν δραματικοπλαςτικι
αλικειά του ακοφγοντάσ το ςτο ςυγκεκριμζνο τόπο, άλλα και ςε άλλα μζρθ,
ωσ δθμιοφργθμα τθσ ςτιγμισ. Οι δφο τελευταίεσ γραμμζσ, αν και απλοφςτατεσ,
μασ περιζγραψαν με όλθ τθν αφζλειά μασ, πϊσ παρακολουκοφςαμε το χορό
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και περιβάλαμε το βαςιλιά, τόςο καλά, που οι τραγουδίςτριεσ αμείφκθκαν με
επιδοκιμαςτικό γζλιο απ’ όλουσ μασ.
Ακόμα και θ πολιτικι δεν ιταν ξζνθ ςτισ κοπζλεσ. Βλζποντασ τουσ Ζλλθνεσ
καπεταναίουσ, που περιζβαλαν το βαςιλιά και από τουσ οποίουσ κάμποςοι
μόλισ είχαν απολυκεί από τθ φυλακι, όπωσ και με αφορμι τθν είδθςθ τθσ
μόλισ καταςταλμζνθσ εξζγερςθσ ςτθ νότια Ρελοπόννθςο, εμπνεφςτθκαν το
ακόλουκο τραγοφδι:
Ω βαςιλζα άξιε, ω βαςιλιά ανδρείε,
Που μάηωξεσ τουσ αρχθγοφσ και τουσ καπεταναίουσ,
Και ςτο γουλζ τουσ ζριξεσ, μζςα εισ το μπουντροφμι.
Δεν φταίν’ αυτοί οι αρχθγοί μιτ’ οι καπεταναίοι
Μον’ φταίν’ τθσ Μάνθσ τα ςκυλιά, οι κυλομοραΐτεσ,
Διότι και ςυνικιηαν και επί τθσ Σουρκίασ.
Σο όμοιον εκάμανε και εισ τον κυβερνιτθν.
Θ αντιπάκεια των ουμελιωτϊν κατά των Ρελοποννθςίων φαίνεται
ςαφζςτατα ςε αυτό το τραγοφδι. Εναλλακτικά προσ αυτοφσ τουσ
αυτοςχεδιαςμοφσ, τραγουδοφςαν και τραγοφδια από το παραδοςιακό κφκλο
των δθμοτικϊν τραγουδιϊν: θ λφπθ για το Μάρκο Μπότςαρθ, θ ζριδα μεταξφ
των βουνϊν του Ολφμπου και τθσ Πςςασ και μικρζσ ρομάντηεσ, όπωσ θ
ακόλουκθ:
Κάτω ςτθ Ρόϊδο, ςτθ Ροϊδοποφλα
Σοφρκοσ αγάπθςε μία Ρωμιοποφλα.
Κι θ Ρωμιοποφλα δεν τον εκζλει,
Κι θ ςκφλα θ μάννα τθσ τθν προξενεφει.
“Παρ’ τόνε, κόρθ μου, το λεβεντάκι,
Να ςου κόψει ροφχα και άςπρο φουςτανάκι.”
- Μάννα μου, ςφάηομαι, τα όρθ παίρνω,
Σον Σοφρκο άνδρα μου δεν τον εκζλω.
Πταν οι τραγουδίςτριεσ άκουςαν ότι ο βαςιλιάσ ςκόπευε να ανεβεί τθν
επόμενθ μζρα ςτον Ραρναςςό, αυτοςχεδίαςαν μία προειδοποίθςθ για τθ
δυςκολία τθσ ανάβαςθσ:
Ώρα καλι ςου, βαςιλιά, ϊρα καλι ςου, αυκζντθ!
Αυτοφ που βοφλεςαι να πασ, ςτθ Λιάκουρα ν’ ανζβεισ,
Να πασ να ιδείσ τον Παρναςςό, τον όμορφο τον τόπο,
Νοπϊχει το ψθλό βουνό, ψθλότερο απ’ όλα.
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Περικαλϊ ςε, βαςιλιά, περικαλϊ ς’ αυκζντθ,
Αγάλια, αγάλια νάρχεςαι, αγάλια να διαβαίνεισ.
Μθν αποςτάςεισ, βαςιλιά, μθν αποςτάςεισ, ριγα,
Γιατ’ είν’ ο τόποσ ηαβωτόσ, καβάλα δεν διαβαίνεισ.
Μπροςτά πθγαίνουν οι οπλοφόροι, πίςω καπεταναίοι,
τθ μζςθ πάει ο βαςιλιάσ, παρατθρεί τον τόπο.
Δεν κα τολμιςω καμία μετάφραςθ αυτοφ του μικροφ τραγουδιοφ, το οποίο
αρζςει και γοθτεφει με τθν αφζλειά τθσ λαϊκισ του διαλζκτου και μόνο, και με
το ηιλο τθσ ανθςυχίασ με τον οποίο παρακαλείται ο βαςιλιάσ να μθν
κουραςτεί πολφ ςτθν πορεία του ςτα δφςβατα βουνά. Τι κα μποροφςε να είναι
πιο φυςικό από αυτι τθ παράκλθςθ;
Ραρόλεσ τισ προειδοποιιςεισ τουσ, ξεκινιςαμε τθν επόμενθ μζρα πριν τθν
ανατολι του θλίου προσ τθν κορυφι του Ραρναςςοφ. Ζνα ςϊμα παλλθκαριϊν
βριςκόταν ωσ οδθγοί ςτθν αρχι τθσ πεηοπορίασ. Τα αναγκαία τρόφιμα και τα
παλτά φορτϊκθκαν ςε μουλάρια, ενϊ οι Ζλλθνεσ ςυνταγματάρχεσ ζδωςαν
εντολι να τουσ φζρουν αργότερα τα άλογα, ϊςτε να μπορζςουν να ιππεφςουν
καμιά φορά ςε κάποιεσ ιςάδεσ τθσ διαδρομισ, παρ’ όλο που ο βαςιλιάσ είχε
δθλϊςει με ζμφαςθ ότι κζλει να κάνει όλθ τθ διαδρομι με τα πόδια.
Για να ςυντομεφςουν λίγο το δρόμο οι οδθγοί, πιραν κάποια από τισ
λεγόμενεσ γιδόςτρατεσ, που ανεβαίνει φιδωτά ζνα απότομο βράχο πάνω από
τθν Αράχοβα.
Ο καιρόσ ςτθν αρχι ιταν ευνοϊκόσ αλλά ιδθ μετά από λίγεσ ϊρεσ ζνασ
βορειοανατολικόσ άνεμοσ άρχιςε να φζρνει ςφννεφα, και όταν φτάςαμε ςτθ
ράχθ του βουνοφ ιταν, τόςο θ κορυφι όςο και οι κοιλάδεσ και πεδιάδεσ,
τυλιγμζνεσ ςε ζνα πζπλο. Ραρόλα ταφτα, ςυνεχίςαμε διότι υπιρξε θ ελπίδα να
ξανανοίξει θ κζα προσ το μεςθμζρι. Πςο πλθςιάςαμε όμωσ τθν κορυφι, τόςο
πιο κρφα και υγρι ζγινε θ ατμόςφαιρα και πυκνά πζπλα ομίχλθσ μαηεφτθκαν.
Μετά από πζντε κουραςτικζσ ϊρεσ φτάςαμε ςτο Γεροντόβραχο, ζνα
απότομο βράχο απζναντι από τθν ψθλότερθ κορυφι, που ζχει το όνομά του
από τθ λαϊκι παράδοςθ. Λζνε ότι εδϊ ςυνικιηαν οι αρχαίοι να ςπρϊχνουν
κάτω ςτο φρικτό γκρεμό τουσ γζρουσ πατεράδεσ τουσ, όταν εκείνοι είχαν γίνει
ανίκανοι για εργαςία και δεν μποροφςαν να τρζφονται πια μόνοι τουσ. Μιπωσ
προζρχεται και αυτόσ ο μφκοσ από ζνα γεγονόσ τθσ προϊςτορικισ εποχισ;
Ράντωσ ςυγκλίνει προσ τον τρόπο ςκζψθσ τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ, διότι
αναφζρεται ζνα παρόμοιο ζκιμο και για τουσ κατοίκουσ τθσ νιςου Κζασ.
Σε μία ιςάδα μεταξφ του Γεροντόβραχου και τθσ ψθλότερθσ κορυφισ, που
ιταν τϊρα τυλιγμζνθ με πυκνά ςφννεφα, κάναμε ςτάςθ και φάγαμε πρωινό
και ζπειτα ανεβικαμε το τελευταίο φψωμα. Θ κορυφι αυτι βρίςκεται εξ
ολοκλιρου ςτθν βορειοανατολικι πλευρά τθσ οροςειράσ, πάνω από τθ
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Τικορζα (Βελίτςα) και ζχει άμεςθ κζα προσ το βόρειο μζροσ τθσ πεδιάδασ τθσ
Φωκίδασ.
Εδϊ ςϊκθκαν, ςφμφωνα με το μφκο του ελλθνικοφ κατακλυςμοφ, ο
Δευκαλίων και θ Ρφρρα από τθν πλθμμφρα, πράγμα που ζκανε να λατρεφουν
οι Ζλλθνεσ το βουνό και ωσ λίκνο τουσ, ωσ το ιερό τουσ όροσ Αραράτ.
Αυτι θ αφετθρία του ανκρϊπινου γζνουσ, αυτι θ ιερι κορυφι του
Απόλλωνα και των Μουςϊν, ιταν ζνα πολφ αφιλόξενο μζροσ ςιμερα. Ρυκνά
ςφννεφα κρζμονταν ςτα βόρεια και ςτα ανατολικά κάτω από τθν κορυφι και
μόνο καμιά φορά για λίγεσ ςτιγμζσ άνοιγαν και άφθναν να φαίνονται ζνα
μζροσ τθσ κοιλάδασ του Κθφιςοφ μζχρι τθν Ελάτεια και μζχρι τουσ πρόποδεσ
τθσ Οίτθσ. Ακόμα και ςτο Νότο και ςτθ Δφςθ κρζμονταν κομμάτια από γκρι
ςφννεφα ςτισ υπόλοιπεσ κορυφζσ του ορεινοφ όγκου, τα οποία ζφερνε ο
άνεμοσ ςυνεχϊσ πάνω από τα βουνά, και ζκλειναν τθ κζα πάνω από τθ ράχθ
του βουνοφ προσ αυτζσ τισ πλευρζσ.
Αυτό το βορειοανατολικό ψθλότερο μζροσ του Ραρναςςοφ είναι εντελϊσ
γυμνό και αποτελείται από γκρι ζωσ μαφρεσ γυμνζσ πζτρεσ, ανάμεςα από τισ
οποίεσ φυτρϊνει μόνο δειλά χορτάρι. Μζχρι τθ μζςθ του καλοκαιριοφ είναι
ςκεπαςμζνο με χιόνι που φεφγει μόλισ τον Λοφλιο, καμιά φορά μάλιςτα μόλισ
ςτισ αρχζσ του Αυγοφςτου, και τον Οκτϊβριο ι Νοζμβριο βρίςκεται κιόλασ
πάλι εκεί.
Θ χλωρίδα του βουνοφ, αν και φτωχι ςε είδθ, πρζπει να είναι
ενδιαφζρουςα για τουσ βοτανολόγουσ. Οι Ζλλθνεσ γιατροί των χωριϊν - οι
ςθμερινοί Αςκλθπιάδεσ - βρίςκουν εδϊ το μεγαλφτερο μζροσ των
κεραπευτικϊν τουσ βοτάνων, και το άρωμα των βοτάνων των λιβαδιϊν δίνει
ςτο τυρί τθσ Λιάκουρασ, παρόλο το κακό τρόπο παραςκευισ του, μία γεφςθ
που το κάνει περιηιτθτο ςε όλθ τθν Ελλάδα. Θ ςυνθκιςμζνθ πάντωσ,
βαςιςμζνθ ςτουσ αρχαίουσ, άποψθ ότι ο Ραρναςςόσ ζχει δφο επιβλθτικζσ
κορυφζσ, αποδείχκθκε εντελϊσ εςφαλμζνθ: Θ ράχθ του αποτελείται - όπωσ
ςθμειϊκθκε ιδθ πιο πάνω - από πολλζσ κορυφζσ, που δεν απζχουν πολφ ςε
φψοσ θ μία από τθν άλλθ. Θ ομόφωνα δοςμζνθ από τουσ αρχαίουσ ονομαςία
“δικζφαλοσ” (biceps) δεν μπορεί παρά να είναι παρμζνθ από τα δφο καυμάςια
βράχια πάνω από τουσ Δελφοφσ, επειδι αυτά αποτελοφν το πιο διάςθμο και
ωσ εκ τοφτου και ποιθτικό μζροσ του Ραρναςςοφ.
Μάταια ο βαςιλιάσ περίμενε πάνω από μία ϊρα ςτθν κορυφι μια
ενδεχόμενθ ευνοϊκι μεταβολι του καιροφ. Το χρόνο αυτό χρθςιμοποιιςαμε
εμείσ για τθν ανζγερςθ ενόσ ςωροφ από πζτρεσ και τθ χάραξθ μίασ πρόςκαιρθσ
επιγραφισ. Στα ανατολικά εμφανίηονταν όλο και καινοφργια ςφννεφα και ζτςι
αναγκαςτικαμε να ξεκινιςουμε για τθν επιςτροφι.
Στουσ πρόποδεσ τθσ κορυφισ βρικαμε τθν εκνικι φρουρά να χορεφει
ηωθρότατα παρόλθ τθν κουραςτικι διαδρομι. Ζνασ Ευρωπαίοσ ςτρατιϊτθσ κα
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είχε χρειαςτεί τουλάχιςτον μία μζρα ξεκοφραςθ, μετά από μία τζτοια πορεία
πάνω από δφςβατα πετρϊματα και φορτωμζνοσ με παλάςκα, ςάκο και παλτό
και ίςωσ και με ζνα λζβθ ςτρατοπζδου. Θ επιςτροφι ζγινε λόγω τθσ
κατθφόρασ ςε ζνα πολφ πιο μακρφ αλλά πιο άνετο δρόμο, που περνοφςε εν
μζρει από επιβλθτικά ελατοδάςθ και διάρκεςε περίπου ζξι ϊρεσ.
Ο βαςιλιάσ, όπωσ και όλθ θ γερμανικι του ακολουκία, ζκανε όλο το δρόμο
με τα πόδια και ςχεδόν χωρίσ διάλειμμα, πράγμα που προκαλοφςε το μεγάλο
καυμαςμό και τθ χαρά των παλλθκαριϊν, που δεν ςταμάτθςαν να επαινοφν τθ
δφναμθ και αντοχι του βαςιλιά.
Εκτόσ από τον ανκυπολοχαγό Μπότςαρθ, όλοι οι άλλοι Ζλλθνεσ ςυνοδοί
κάκονταν εδϊ και εκεί καμιά ωρίτςα ςτα άλογά τουσ. Ο ιλιοσ είχε δφςει ιδθ
όταν φτάςαμε επιτζλουσ ςτθν Αράχοβα.
Ζνα τόςο αξιοςθμείωτο γεγονόσ ςτα χρονικά του Ραρναςςοφ, ςαν τθν
ανάβαςθ τθσ κορυφισ του από τον πρϊτο πανελλινιο βαςιλιά, τθν οποία ίςωσ
να μθν ζχει ανζβθ κανζνασ άρχοντασ των Ελλινων, μετά από το Δευκαλίωνα,
δεν μποροφςε να μείνει χωρίσ ποιθτικό γλζντι.
Μόλισ βγικε ο βαςιλιάσ, μετά το βραδινό τραπζηι, ςτθ φωτιά των φυλάκων
ςτθν αυλι του ςπιτιοφ, τον χαιρζτθςαν οι ακοφραςτεσ χορεφτριεσ με το
ακόλουκο τραγοφδι:
Καλϊςτο βαςιλζα μασ,
Πϊρχετ’ απ’ το λιβάδι,
Πϊρχετ’ από τον Παρναςςό,
Μζς’ απ’ το αρανταφλι.
Και πωσ εκαλοπζραςεσ
ιμερα ςτο λιβάδι;
Μάηου του Μάθ τθ δροςιά
Και φτιάςτθνε μενδζρι,
Σι κα διαβεί ο βαςιλιάσ,
Να κάμει μεςθμζρι.
Μάτια μυγδαλοςχιςμζνα
Κι απ’ τον κόπο ‘ντραλωμζνα.
Σο τι τραγοφδι να ςου πω,
Βαςιλιά, να ς’ αρζςει;
Πϊχεισ αγγελικό κορμί
Και δαχτυλίδι μζςθ.
Σα δυο ςου μαφρα μάτια
Μ’ εκάμανε κομμάτια.
Σο μπόγι ςου το ταίριαςα
αν μια μθλιά ςτθν πόλθ,
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Νοποφ τθν ζχει ο βαςιλιάσ
Μζςα ςτο περιβόλι.
Βζργα μου αςθμόβεργα
Κυπαριςςιοφ φουντάνι,
Να ηθς’ ο βαςιλζασ μασ
Κι εμείσ ασ πάμ’ κουρμπάνι.
Σο κυπαριςςοκλϊναρο,
Σο μυριςμζνο ξφλο,
Νάναι κι’ ο βαςιλζασ μασ
το κάδρο και ςτο ψιλο.
Σο κυπαρίςςι το ψθλό,
Που ’ναι ςτθν Άγια Μαφρα,
Ζτςι κι θ μζςθ ςου λιανι
Και τα μαλλιά ςου μαφρα.
Τζτοια και παρόμοια τραγοφδια ακοφγονταν από μια κζςθ κάτω ςτο χωριό
για πολφ ϊρα ακόμα, αφοφ ο βαςιλιάσ και οι κουραςμζνοι του ςυνοδοί είχαν
πάει να ξαπλϊςουν.
Στθ ηεςτι αυτι νφχτα του Σεπτεμβρίου υμνοφςαν μία τα κορίτςια, μία τα
παλλθκάρια του χωριοφ εναλλάξ το Μάρκο Μπότςαρθ, τον Ανδρίτςο, τον
Ρανουργιά και τον Καραϊςκάκθ.
Κατά το ςχζδιό μασ, κα πθγαίναμε το πρωί τθσ 22 Σεπτεμβρίου ςτουσ
Δελφοφσ, που βρίςκεται μόνο μιάμιςθ ϊρα από τθν Αράχοβα, αν ακολουκιςει
κανείσ το ςυντομότερο δρόμο. Ο βαςιλιάσ όμωσ δεν είχε κουραςτεί κακόλου
από τθ χτεςινι δφςκολθ πορεία, και ζτςι αποφάςιςε να πάρει το δρόμο μζςα
από το Κωρφκιον Άντρον, πράγμα που δθμιοφργθςε κρυφι δυςαναςχζτθςθ
ςτουσ Ζλλθνεσ ςυνταγματάρχεσ, που προτιμοφςαν να αποφφγουν τθν εκ νζου
κοφραςθ αλλά φοβόντουςαν το χλευαςμό, αν είχαν ηθτιςει τθν άδεια να πάνε
κατ’ ευκείαν ςτουσ Δελφοφσ.
Ριραμε λοιπόν το δρόμο που είχαμε κατζβθ χτεσ αλλά αυτι τθ φορά ςτα
άλογα. Μετά από μία ωρίτςα φτάςαμε ςτθν πάνω άκρθ τθσ απότομθσ πλαγιάσ
και μετά περάςαμε πάνω ςτα άλογα ςτο οροπζδιο, ςτο οποίο βρίςκονται τα
Καλφβια τθσ Αράχοβασ, με κατεφκυνςθ προσ μία κορυφι που βρίςκεται δυτικά
πάνω από το οροπζδιο.
Τα νερά που μαηεφονται το χειμϊνα ςε αυτό το οροπζδιο φεφγουν από
μερικζσ καταβόκρεσ, που βρίςκονται ςτθ νότια άκρθ του, και ζρχονται και πάλι
ςτθν επιφάνεια κάτω από τουσ Δελφοφσ, όπου βοθκάνε ςτθν ενίςχυςθ του
Ρλειςτοφ. Στουσ πρόποδεσ εκείνου του βράχου, θ κορυφι του οποίου είναι
δαςωμζνθ με ζλατα, κατεβικαμε από τα άλογα και ςκαρφαλϊςαμε προσ το
ςπιλαιο.
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Θ είςοδοσ του, που ζχει ζξι ζωσ οκτϊ πόδια φψοσ και ςχεδόν το διπλό
πλάτοσ, κοιτάει προσ το Νότο. Δίπλα τθσ βλζπει κανείσ ζνα ςθκό για
ανακθματικζσ εικόνεσ ι άλλα τάματα. Από αυτι τθν είςοδο μπαίνει κανείσ ςε
ζνα τεράςτιο κολωτό χϊρο με γφρω ςτα εκατό βιματα μικοσ, ςχεδόν το ίδιο
πλάτοσ και περίπου ογδόντα πόδια φψοσ. Το μάτι πρζπει πρϊτα να ςυνθκίςει
το θμίφωσ που επικρατεί, για να επιβλζψει όλο το χϊρο.
Τα τοιχϊματα κοντά ςτθν είςοδο και εν μζρει και θ οροφι ζχουν μαυρίςει
από τον καπνό, διότι αυτό το ιερό των νυμφϊν ιταν κατά τθ διάρκεια του
πολζμου, όταν ερχόταν ο εχκρόσ ςτθν περιοχι, κρθςφφγετο πολλϊν
εκατοντάδων οικογενειϊν, που κοιμόνταν εδϊ επί βδομάδεσ ςτο ςκλθρό
βραχϊδεσ ζδαφοσ και τρζφονταν από βότανα και ό,τι άλλο τουσ πρόςφεραν τα
βουνά. Λζγεται ότι τότε καταςτράφθκε και μία επιγραφι, τθν οποία
παλαιότεροι περιθγθτζσ ζβλεπαν εδϊ και τθν οποία και τϊρα και ςε ζνα
προθγοφμενό μου ταξίδι μάταια τθν ζψαχνα.
Το τζρμα αυτοφ του προκάλαμου ςχθματίηεται από ζνα τοίχωμα φψουσ
περίπου ςαράντα ποδιϊν ι, ςωςτότερα, από ζνα λόφο από ςταλακτίτεσ, που
φαίνεται να ςτθρίηουν τθν οροφι του κόλου με εν μζρει περίεργα
ςχθματιςμζνεσ κολόνεσ και ςτιλεσ. Για να το περάςουμε ανάψαμε τα κεριά
που είχαμε φζρει μαηί μασ και ςκαρφαλϊςαμε με πολφ κόπο και κίνδυνο το
απότομο και εξαιρετικά γλιςτερό τοίχωμα από το οποίο ζςταηε ςυνεχϊσ νερό.
Θ κατάβαςθ από τθν άλλθ πλευρά είναι πιο εφκολθ και μετά βρίςκεται
κανείσ ςε ζνα δεφτερο, μικρότερο, αλλά με περίεργουσ ςταλακτιτικοφσ
ςχθματιςμοφσ μυςτθριωδϊσ διακοςμθμζνο κάλαμο. Από εδϊ φαίνεται να
οδθγοφν διάφοροι ςτενοί διάδρομοι μζςα ςτο βράχο. Σφμφωνα με τθν
παράδοςθ των Ελλινων, υπάρχουν ςαράντα τζτοιοι κάλαμοι και λζνε ότι
κάποτε μπικαν ςε αυτοφσ ςαράντα ιερείσ με δάδεσ για να τουσ εξετάςουν,
αλλά μζχρι ςιμερα δεν γφριςαν ποτζ.
Ο αρικμόσ ςαράντα όμωσ είναι ο ποιθτικόσ αρικμόσ υπερβολισ που
δανείςτθκε από τουσ Ανατολίτεσ. Το μόνο ςίγουρο είναι ότι ςε μία παλαιότερθ
επίςκεψι μου δεν μποροφςα να βρω κανζνα βατό διάδρομο παρόλεσ τισ
προςπάκειζσ μου, εκτόσ ίςωσ αν πρόκειται γι’ αυτόν δεξιά ςτθν φψιςτθ γωνία
του κόλου, τον οποίο δεν μπορεί να φτάςει κανείσ χωρίσ ςκάλα.
Σε αυτό τον εςωτερικό κάλαμο ζβριςκαν παλαιότεροι περιθγθτζσ αρχαία
βάηα. Εγϊ προςωπικά δεν βρικα, παρόλο το προςεκτικό μου ψάξιμο, παρά
ζνα κομμάτι από ζνα βάηο, το οποίο όμωσ πρζπει να ιταν μεγάλο και όμορφο.
Κάτι κόκκαλα ςτο ζδαφοσ πρζπει να προζρχονται μάλλον από μεταγενζςτερεσ
εποχζσ.
Αφοφ ο βαςιλιάσ είχε επικεωριςει εμπεριςτατωμζνα τθν περίεργθ ςπθλιά,
ξεκινιςαμε για τθν επιςτροφι, πράγμα για το οποίο μασ ανάγκαηαν και τα
κεριά που είχαν ςχεδόν καεί. Πταν κατεβαίνει κανείσ από το αναφερόμενο
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τοίχωμα και βγαίνει απ’ αυτό το ςκοτεινό κάλαμο, θ μπροςτινι ςάλα δείχνει,
μαγικά φωτιςμζνθ από το φωσ τθσ θμζρασ που ειςζρχεται από τθν είςοδο, όλθ
τθν ομορφιά τθσ. Οι αρχαίοι δεν φαίνονται να γνϊριηαν πιο όμορφο ςπιλαιο
από αυτό το ιερό των Κωρφκιων Νυμφϊν και ο Ραυςανίασ μιλάει με
απεριόριςτο καυμαςμό για αυτό.
Ράντωσ, δεν ςυγκρίνεται με το ςπιλαιο του Άντελςμπεργκ. Από τθν είςοδο
του ςπθλαίου βλζπει κανείσ κακαρά τθ ράχθ τθσ Κίρφεωσ και πάνω τθσ το
χωριό Δεςφίνα, δεξιά από αυτό τον Κριςςαίο Κόλπο με τθ μικρι πόλθ
Γαλαξείδι και πάνω από τθ κάλαςςα, με κακαρι ατμόςφαιρα, όλθ τθν
οροςειρά τθσ βόρειασ Ρελοποννιςου, από τθν Κυλλινθ μζχρι τον Ερφμανκο.
Στουσ πρόποδεσ του υψϊματοσ κάναμε ζνα μικρό διάλειμμα και επειδι δεν
είχαμε πάρει μαηί μασ πρωινό, μασ δόκθκε ψωμί και γάλα που πρόςφεραν
μερικοί βοςκοί τα οποία μασ αναηωογόνθςαν. Από εδϊ οδθγοφςε ζνα
δφςβατο μονοπάτι πάνω από τθ ράχθ του βουνοφ ςε δφο ϊρεσ ςτουσ
Δελφοφσ. Το τελευταίο κομμάτι του κατεβαίνει, όπωσ ςτθν Αράχοβα, φιδωτά
από ζναν απότομο βράχο.
Μόλισ είχαμε ανζβθ ςτα άλογα και προχωριςει κάνα τεταρτάκι,
εμφανίςτθκαν ο νομάρχθσ, ο περιφερειάρχθσ και πολλοί άλλοι αξιωματικοί και
δθμόςιοι λειτουργοί από τθν Άμφιςςα (Σάλωνα) που είχαν μάκει ςτουσ
Δελφοφσ ότι ο βαςιλιάσ ζρχεται από το βουνό, και ζτςι βιάηονταν να ανζβουν
με τα άλογά τουσ για να υποδεχτοφν τθν Αυτοφ Μεγαλειότθτα.
Κατά τθν είςοδό μασ ςτουσ Δελφοφσ, ςτουσ οποίουσ μπαίνει κανείσ πάνω
από το Στάδιο, αν ακολουκεί αυτό το δρόμο, οι γυναίκεσ και κοπζλεσ του
χωριοφ ιρκαν και πάλι να καλωςορίςουν το βαςιλιά, αυτι τθ φορά μάλιςτα με
τόςο επίμονο τρόπο, χτυπϊντασ τον με τεράςτια μπουκζτα από ευωδιαςτζσ
πραςινάδεσ (ζνα παραδοςιακό ζκιμο τθσ χϊρασ για γιορτινό καλωςόριςμα),
που ιμαςταν αναγκαςμζνοι να τρζξουμε προσ τον βαςιλιά και να τον
προςτατζψουμε από τισ υπερβολικζσ εκδθλϊςεισ χαράσ των πυκίων
καλλονϊν.
Ράνω από τουσ Δελφοφσ υψϊνονται δφο απότομα, απόκρθμνα, τεράςτια
βράχια, οι Φαιδριάδεσ, τα οποία ςχθματίηουν μεταξφ τουσ μία γωνία
εβδομιντα περίπου μοιρϊν. Στουσ πρόποδεσ των βράχων αυτϊν, ακριβϊσ ςτθ
γωνία, πθγάηει θ Καςταλία Ρθγι, που ζπειτα κατεβαίνει από ζνα ςτενό
φαράγγι προσ τθν κοίτθ του Ρλειςτοφ.
Το φψοσ των Φαιδριάδων πρζπει να είναι ςτα επτακόςια πόδια και τα
πανζμορφα γκριηοκόκκινα τοιχϊματα των βράχων είναι εντελϊσ γυμνά. Μόνο
μεμονωμζνοι κάμνοι και λίγα χορτάρια μπόρεςαν και ρίηωςαν ςτισ ςχιςμζσ
του βράχου.
Στα χάςματα κάτω από τισ απρόςιτεσ τουσ κορυφζσ φωλιάηουν αετοί και
γφπεσ, που καμιά φορά ςθκϊνονται με κραυγι ςτον ουρανό και γυρίηουν ςαν
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μαφρεσ τελείεσ πάνω από τουσ Δελφοφσ. Από τουσ πρόποδεσ των βράχων
αυτϊν κατεβαίνει μία εξίςου απόκρθμνθ πλαγιά προσ τθν κοιλάδα του
Ρλειςτοφ, τόςο απότομθ που κα ιταν αδφνατον να κρατάει ανκρϊπινεσ
κατοικίεσ, αν δεν βοθκοφςε και θ ανκρϊπινθ τζχνθ
Θ πλαγιά αυτι ζχει μεταμορφωκεί ςε ίςωσ περιςςότερεσ από τριάντα
ταράτςεσ, που ςτθρίηονται από πολφ γερά αρχαία τείχθ, ςυνικωσ
πολυγωνικισ μορφισ, και οι ταράτςεσ αυτζσ υψϊνονται ςαν ςειρζσ
κακιςμάτων ενόσ κεάτρου θ μία πάνω ςτθν άλλθ. Μάλιςτα, ζχουν και μορφι
τοξωτι προσ τα μζςα, οπότε θ εξαιρετικι τουσ ομοιότθτα με ζνα κζατρο
γίνεται τζλεια, πράγμα που τονίηει ιδθ ο Στράβωνασ. Απζναντι από αυτι τθν
πλαγιά υψϊνεται, ςτθ νότια πλευρά του φαραγγιοφ του Ρλειςτοφ θ Κίρφι με
τα απότομά τθσ τοιχϊματα. Και προσ τθ Δφςθ είναι κλειςτι θ κζα κατά το
μεγαλφτερο τθσ μζροσ, λόγω μίασ χαμθλισ ράχθσ ενόσ βράχου πάνω από το
οποίο προβάλουν μόνο τα βουνά τθσ Αιτωλίασ και τθσ Λοκρίδασ.
Αυτι θ περίκλειςτθ κζςθ μζςα ςε αυτό το υπζροχο ορεινό περιβάλλον
προςδίδει ςτουσ Δελφοφσ εκείνο το περίεργο, τελετουργικό, ςοβαρό
χαρακτιρα, που καταλαμβάνει ακόμα και το ςθμερινό επιςκζπτθ και που
ςίγουρα ςυνειςζφερε πολλά ςτο να γεμίηει με δζοσ τουσ πιςτοφσ προςκυνθτζσ
ςε παλιζσ εποχζσ.
Στισ ζξι ι οχτϊ ψθλότερεσ από τισ πιο πάνω αναφερόμενεσ ταράτςεσ
βρίςκεται το χωριουδάκι Καςτρί, οι ςθμερινοί Δελφοί, το οποίο είναι χτιςμζνο
γφρω από τθν Καςςοτίδα Ρθγι, που πθγάηει ςτθ μζςθ του χωριοφ κάτω από
ζνα μεγάλο βράχο.
Επειδι θ μζρα ζτεινε προσ το τζλοσ τθσ ο βαςιλιάσ πιγε κατ’ ευκείαν ςτθν
Καςταλία, χωρίσ να κάνει ςτάςθ ςτο χωριό, και επικεϊρθςε το χάςμα πάνω
από τθν πθγι, όπου οδθγοφςαν μερικά ςκαλοπάτια λαξευμζνα ςτο βράχο,
όπωσ και τθν επίςθσ ςτο βράχο λαξευμζνθ λεκάνθ, απ’ όπου περνάει θ πθγι
και που - μάλλον όχι πολφ δικαιολογθμζνα - ονομάηεται “τα λουτρά τθσ
Πυκίασ”.
Από εδϊ πιγαμε ςτθν ανατολικι πλευρά του χάςματοσ, ςτο οποίο
μαηεφεται το νερό τθσ Καςταλίασ, για να βροφμε το Μοναςτιρι που είναι
χτιςμζνο πάνω ςε αρχαία κεμζλια, πικανότατα ςτθ κζςθ του Γυμναςίου.
Ράνω από το Μοναςτιρι, ςτουσ πρόποδεσ του βράχου από όπου απ’ αυτι τθν
πλευρά περνάει θ μόνθ πρόςβαςθ ςτουσ Δελφοφσ, βρίςκονται μερικοί μεγάλοι
λίκινοι όγκοι κάτω από τουσ οποίουσ είναι καμμζνοι, ςφμφωνα με τθν
αφιγθςθ του Θρόδοτου, πολλοί Ρζρςεσ που χτυπικθκαν από το κεό, όταν
αναγκάςτθκε να υπεραςπίςει το από τουσ βαρβάρουσ απειλοφμενο ιερό του
με ζνα καφμα.
Λίγο ανατολικά από το Μοναςτιρι φαίνονται μερικά υπολείμματα ενόσ
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Καςτρί και Καςταλία από τθν Κίρφι.

δωρικοφ ναοφ, που μόλισ πριν λίγα χρόνια είδε το φωσ τθσ θμζρασ. Δεν ζχει
ξεκακαριςτεί, αν πρόκειται για το ιερό τθσ Ρροναίασ Ακθνάσ ι για κάποιο άλλο
ζξω από το χωριό βριςκόμενο ιερό.
Ακόμα δζκα λεπτά πιο ανατολικά υπάρχει ςτα δεξιά, κάτω από το δρόμο
για τθν Αράχοβα, ζνα ςχεδόν ίςιο μζροσ, θ Νεκρόπολθ των Δελφϊν, όπου
κοιμοφνται οι αρχαίοι Δελφοί ςτουσ κρφουσ βράχινουσ τάφουσ τουσ.
Αυτοί οι τάφοι εν μζρει δεν εξζχουν από το ζδαφοσ και είναι καλυμμζνοι με
πλάκεσ από πζτρα και χϊμα, ϊςτε να τουσ βρίςκει κανείσ μόνο μετά από
αναςκαφζσ, εν μζρει όμωσ θ είςοδοσ ςτουσ τάφουσ είναι καλυμμζνθ με
καλάμουσ από τετραγωνιςμζνουσ μεγάλουσ λίκουσ. Μόνο που τα λίγα
μνθμεία αυτοφ του τφπου, το ςθμαντικότερο των οποίων βρίςκεται κολλθτά
ςτα δρόμο προσ Αράχοβα, είναι ιδθ κατεςτραμμζνα κατά το μεγαλφτερο τουσ
μζροσ. Ρολλοφσ απ’ αυτοφσ τουσ τάφουσ τουσ ζχουν ανοίξει ςε παλαιότερεσ
εποχζσ και τουσ ζχουν λθςτζψει το περιεχόμενο.
Μία ςαρκοφάγοσ που είχε βρεκεί τθν εποχι του κόμθ Καποδίςτρια και
ιταν ωραία διακοςμθμζνθ με ανάγλυφα, που όμωσ βάρβαρα χζρια ζχουν
διαμελίςει, βρίςκεται ακόμα εκεί. Γενικϊσ, το μζροσ υπόςχεται πλοφςια
ςοδειά για αναςκαφζσ.
Στθν επιςτροφι ςτο χωριό ζπρεπε να αφιερϊςουμε μία ωρίτςα ςτθν
ξεκοφραςθ μετά από δεκάωρθ αδιάκοπθ πορεία, ςυνικωσ με τα πόδια. Και
ςτο μεταξφ βράδιαςε, πριν ο βαςιλιάσ καταφζρει να επιςκεφτεί τουσ κυρίωσ
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Δελφοφσ.
Επειδι για διανυκτζρευςθ είχε κακοριςτεί το Χριςςό, το οποίο βριςκόταν
μία ϊρα ακόμα από τουσ Δελφοφσ, και επειδι είχαν ςταλεί οι αποςκευζσ ιδθ
προσ τα εκεί, ιταν αργά για να γίνουν αλλαγζσ ςτο πρόγραμμα. Ιταν ιδθ
πλιρθσ νφχτα, όταν ο βαςιλιάσ ανζβθκε ςτο άλογό του και το περίεργο κολωτό
τάφο ςτο βράχο, που ςυνορεφει δυτικά με τουσ Δελφοφσ, ζπρεπε να τον
επικεωριςουμε με το φωσ των δαδϊν.
Ο δρόμοσ από εδϊ προσ το Χριςςό κατζβαινε ςυνεχϊσ πάνω από γκρεμοφσ
και πζτρεσ, ζνασ δφςκολοσ και κουραςτικόσ δρόμοσ, που δεν τον περνοφςαμε
χωρίσ κίνδυνο με αυτό το ςκοτάδι και με το φωσ των λίγων δαδϊν μόνο. Μόλισ
όμωσ ζφταςε όλθ θ πορεία ςτα επικίνδυνα ςθμεία ζνα παλλθκάρι τθσ εκνικισ
φρουράσ είχε τθν ζξυπνθ ζμπνευςθ να ανάψει τουσ αποξθραμζνουσ από τθ
ηζςτθ του καλοκαιριοφ κάμνουσ δεξιά και αριςτερά από το δρόμο.
Οι άλλοι από το πλικοσ των κατοίκων που μασ ςυνόδευαν ακολοφκθςαν
αμζςωσ το παράδειγμά του και ςε κλάςματα δευτερολζπτων ο δρόμοσ ιταν
φωτιςμζνοσ και ςτισ δφο πλευρζσ του από τισ δυνατζσ φλόγεσ που υψϊκθκαν
ψθλά. Επικρατοφςε νθνεμία αυτό το ιπιο καλοκαιρινό βράδυ και άφθςε το
καπνό να ανζβει ίςια πάνω και απλϊκθκε τόςο πολφ φωσ που μποροφςαμε να
αναγνωρίςουμε κακαρά τουσ γκρεμοφσ και τα βράχια που μασ περιζβαλαν ςε
απόςταςθ ενόσ τζταρτου. Ππου και να κοίταηε κανείσ, κάτω ςτθν κοιλάδα ι
πάνω ςτα φψθ, το κζαμα ιταν εξίςου μεγαλειϊδεσ και αςφγκριτο: ζνασ
ποταμόσ από φλόγεσ φαινόταν να κατεβαίνει το βουνό και μεσ ςτισ φλόγεσ
κολυμποφςαν εκατοντάδεσ καβαλάρθδεσ και πεηοί, άντρεσ και γυναίκεσ ςτισ
γραφικζσ τουσ παραδοςιακζσ ςτολζσ, που τραγουδοφςαν ταυτόχρονα τα
εκνικά τουσ τραγοφδια. Μζςω αυτοφ του καυμάςιου φωτιςμοφ, που είχε το
μόνο κακό ότι διζδιδε μία ενοχλθτικι ηζςτθ, ζφταςε ο βαςιλιάσ το βράδυ ςτισ
οχτϊ ςτο Χριςςό.
Το Χριςςό είναι ζνα αξιοπρεπζσ, όμορφο χωριό ςε μία προεξοχι του
Ραρναςςοφ, μόνο λίγεσ εκατοντάδεσ πόδια πάνω από το Κριςςαίο Ρεδίο και
ζχει μία ευνοϊκι κζςθ και είναι ςτολιςμζνο με πορτοκαλιζσ και άλλα
οπωροφόρα. Στουσ πρόποδεσ του βράχου πάνω ςτο οποίο βρίςκεται, ιταν,
κάτω ςτθν κοιλάδα του Ρλειςτοφ, το μζροσ όπου διεξάγονταν τα Ρφκια. Και
πάνω από το καυμάςιο ελαιϊνα που καλφπτει το Κριςςαίο Ρεδίο, το βλζμμα
αιωρείται πάνω από το ομϊνυμο κόλπο και πζρα από αυτόν ςτθ βόρεια ακτι
τθσ Ρελοποννιςου. Μετά τισ πρόςφατεσ ζρευνεσ δεν αμφιςβθτείται μάλλον
πια ότι το Χριςςό είναι ι Κρίςςα και ότι δεν ςυμπίπτει με τθν Κίρρα.
Το άλλο πρωί ξεκινιςαμε για τθν Άμφιςςα, πάλι με τθν ςυνοδεία χορωδιϊν
από κορίτςια που χόρευαν και τραγουδοφςαν, όπωσ ςε όλα τα χωριά του
Ραρναςςοφ και που γφριςαν μόλισ κάτω ςτθ πεδιάδα. Δεν είναι ςαν τισ
χορωδίεσ ςτο αρχαίο δράμα που ςυνόδευαν τθν πλοκι του ζργου χωρίσ να
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ςυμμετζχουν ς’ αυτιν, και που εξζφραηε ςε χορό και τραγοφδι τισ χαροφμενεσ
ι κλιβερζσ εντυπϊςεισ που περιείχε το δράμα;
Μετά από τθν ευχάριςτθ διαδρομι πάνω ςτα άλογα, κάτω από τθ ςκιά του
παλαιοφ, ιεροφ ελαιϊνα και πάνω από καλλιεργθμζνα χωράφια, φτάςαμε ςε
τρειςιμιςι ϊρεσ ςτθν Άμφιςςα, τα ςθμερινά Σάλωνα, που βρίςκεται ςτθν
τελευταία βορειότερθ γωνία τθσ πεδιάδασ, ςτουσ πρόποδεσ τθσ οροςειράσ τθσ
Αιτωλίασ και τθσ Λοκρίδασ, που δεν υςτερεί ςε φψοσ του Ραρναςςοφ, γνωςτι
και με το όνομα Κόραξ.
Ράνω από τθν πόλθ υψϊνεται ςε ζνα βράχο το ερειπωμζνο μεςαιωνικό
κάςτρο τθσ τζωσ φραγκικισ Κομθτείασ των Σαλϊνων, οι πφργοι και τοίχοι του
οποίου ςτθρίηονται ςε αξιοςθμείωτα υπολείμματα των τειχϊν τθσ αρχαίασ
ακρόπολθσ χτιςμζνθσ ςε αξιόλογθ πολυγωνικι μορφι. Εκτόσ αυτϊν των
υπολειμμάτων των τειχϊν όμωσ δεν ζμεινε ςχεδόν ίχνοσ από τθν παλαιά
πρωτεφουςα των Εςπζριων ι Οηόλων Λοκρϊν. Σιμερα, θ Άμφιςςα είναι θ
πρωτεφουςα τθσ περιφζρειασ Φωκίδασ και Λοκρίδασ που περιλαμβάνει και τθ
Δωρίδα και όλθ τθν κοιλάδα του Σπερχειοφ, όπωσ και μζρθ τθσ Φκιϊτιδασ.
ΣΟΜΟ Β΄
2.
Θ Τπάτθ. Θ Οίτθ. Ανάβαςθ ςτθν κορυφι. Διανυκτζρευςθ ςτο
Μακροκάμπι. Δρόμοσ από τθ Δωρίδα. Θ Άμφιςςα. Θ Αράχοβα. Σα τραγοφδια
των κοριτςιών. Ανάβαςθ του Παρναςςοφ. Θ Μονι Ιερουςαλιμ. Θ Δαφλεια.
Μονι του Οςίου εραφείμ ςτο Δομπό. Ο Ελικώνασ. Σο άλςοσ των Μουςών.
Σα Βίλια ςτον Κικαιρώνα. Επιςτροφι.
*...+Αἰπύ δ’ ὄρος προσέβαν καταειμένον ὕλη
Παρνησσοῦ, τάχα δ’ ἱκανόν πτύχας ἠνεμοέσσας.

Ομιρου Οδφςςεια
6 - 14 Ιουνίου 1845
Με τθν άφιξθ ςτθ Λαμία τελείωςε το πρϊτο μιςό αυτοφ του απολαυςτικοφ
ανοιξιάτικου ταξιδιοφ, που είχε ωσ μοναδικό ςτόχο τθν επίςκεψθ των
ψθλότερων και πιο άγριων βουνϊν και τθν αποφυγι, όςο το δυνατόν, των
κάμπων. Εδϊ αφιςαμε ςτα άλογα μιςι μζρα διάλειμμα, λόγω των
κουραςτικϊν διαδρομϊν των τελευταίων θμερϊν και λόγω των εξίςου
κουραςτικϊν διαδρομϊν που μασ περίμεναν.
Το απόγευμα τθσ 6θσ Λουνίου ςυνεχίςαμε τθν πορεία μασ πάνω ςτα άλογα,
περνϊντασ από το κάμπο προσ τθν Υπάτθ (Ρατρατηίκι), που βρίςκεται ςε
απόςταςθ ςχεδόν τεςςάρων ωρϊν. Σφννεφα κρζμονταν πάνω από τθν Οίτθ και
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τον Τυμφρθςτό και ο ιλιοσ ζκαιγε, όπωσ ςυνθκίηει να κάνει πριν από μία
καταιγίδα, θ οποία πράγματι ξζςπαςε μετά από μία ϊρα και εκτονϊκθκε ςε
ιςχυρζσ βροχοπτϊςεισ.
Αρκετά βρεγμζνοι φτάςαμε ςτο χωριό Λιανοκλάδι, όπου βρίςκεται το
ςυνθκιςμζνο πζραςμα από το Σπερχειό. Το ποτάμι όμωσ, που άλλεσ χρονιζσ,
όταν το χειμϊνα πζφτουν ςτα βουνά αρκετά χιόνια και τακτικζσ βροχζσ, φζρνει
ακόμα αξιόλογεσ ποςότθτεσ νεροφ πριν το κερινό θλιοςτάςιο, είχε
ςυρρικνωκεί πολφ φζτοσ λόγω αυτισ τθσ αςυνικιςτα ξερισ χρονιάσ, και το
νερό ζφτανε ίςαμε τα γόνατα των αλόγων.
Αμζςωσ μετά το ποτάμι, ςε μία κάπωσ υψωμζνθ ιςάδα, βρίςκονται οι
πλοφςιεσ κερμζσ πθγζσ, που θ πόςθ ι τα λουτρά των νερϊν τουσ κεωροφνται
από τουσ ιατροφσ ότι κάνουν πολφ καλό ςτισ πακιςεισ του δζρματοσ και τθσ
κοιλιάσ.
Λόγω των δυςκολιϊν όμωσ που δθμιουργοφνται από το γεγονόσ ότι πρζπει
να μζνει κανείσ μία ϊρα από εδϊ, ςτθν Υπάτθ, και ότι υπάρχουν ςτο μζροσ των
λουτρϊν, τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, μόνο μερικά καλφβια από ςανίδεσ για
υπόςτεγο, οι πθγζσ μζχρι τϊρα δεν χρθςιμοποιοφνται πολφ από τουσ αςκενείσ.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτά τα κερμά νερά ζχουν ςχζςθ με αυτά
των Κερμοπυλϊν και με αυτά ςτθν Αιδθψό τθσ Εφβοιασ, και θ ταυτόχρονθ
φπαρξι τουσ μασ εξθγεί και τουσ ιςχυροφσ ςειςμοφσ, τουσ οποίουσ αναφζρουν
οι αρχαίοι για τθν περιοχι, όπωσ π. χ. ο Κουκυδίδθσ και ο Στράβωνασ, παρόλο
που τα ςυνορεφοντα όρθ, από τουσ πρόποδεσ των οποίων πθγάηουν τα νερά,
δεν είναι κακόλου θφαιςτειακισ φφςεωσ.
Ο δρόμοσ μετά τα λουτρά ανεβαίνει μετά από λίγο, και ςε άλλθ μια ϊρα
φτάςαμε ςτθν Υπάτθ. Θ κωμόπολθ αυτι, κάποτε πρωτεφουςα των Αινιάνων
και διάςθμθ λόγω τθσ αφιγθςθσ του Λουκιανοφ για το μαγεμζνο γάιδαρο ωσ
ζδρα των κεςςαλικϊν μαγιςςϊν, βρίςκεται ςε μία μικρι προεξοχι τθσ Οίτθσ,
τα τοιχϊματα τθσ οποίασ υψϊνονται απότομα πάνω από τθ κοίτθ του
ποταμοφ. Από τα αρχαία ςϊκθκαν μόνο μερικοί διεςπαρμζνοι ογκόλικοι,
κάποια κομμάτια αρχιτεκτονικά και λίγεσ επιγραφζσ, και πάνω ςτθν κορυφι
του βράχου βρίςκονται τα ερείπια του κάςτρου των βυηαντινϊν δεςποτϊν τθσ
Κεςςαλίασ, που το δζκατο τρίτο αιϊνα ζδρευαν ςτθ Νζα Ράτρα, όπωσ π.χ. ο
Λωάννθσ Δοφκασ.
Οι Αυτϊν Μεγαλειότθτεσ φιλοξενικθκαν από το διμαρχο τθσ πόλθσ, τον
αδελφό του ςτρατθγοφ Χατηθπζτρου, που, ωσ επιδζξιοσ κυνθγόσ
αγριοκάτςικων, ιδθ πζρςι προςφζρκθκε να οδθγιςει τθ βαςίλιςςα από τον
πιο άνετο δρόμο ςτθν κορυφι τθσ Οίτθσ. Το βράδυ το περάςαμε, όπωσ πάντα
ςε αυτά τα ταξίδια, με χαροφμενθ παρζα και διαςκζδαςθ.
Θ 7θ Λουνίου είχε κακοριςτεί ωσ μζρα ανάβαςθσ ςτθν Οίτθ. Ξεκινιςαμε με
τισ καλφτερεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και ανεβικαμε ηιγκ - ηαγκ ςτα απότομα
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τοιχϊματα του βουνοφ από το οποίο κατζβαιναν πολλά μικρά ρζματα. Ρολφ
γριγορα φτάςαμε ςτθ ηϊνθ με τα ζλατα, που ςτθ βόρεια πλευρά των
ελλθνικϊν βουνϊν αρχίηει ςε υψόμετρο 2.200 ποδιϊν, διότι μζχρι εκεί
φτάνουν τουσ κανονικοφσ χειμϊνεσ τα χιόνια και μζνουν εκεί επί πολλζσ
εβδομάδεσ. Ζπειτα, ο δρόμοσ περνάει για πάνω από μία ϊρα μζςα από ζνα
δάςοσ με ψθλά ζλατα, ςτισ πθγζσ του οποίου ανκίηουν ακόμα και τα
γερμανικά “μθ με λθςμόνει” και άλλα βορειοευρωπαϊκά λουλοφδια, ενϊ θ κζα
από τα ξζφωτα του δάςουσ γινόταν όλο και πιο μεγαλειϊδθσ και ζφτανε όλο
και πιο μακριά.
Επιτζλουσ, τα δζντρα αραίωςαν και φτάςαμε ςτθν ψθλότερθ, ςχεδόν γυμνι
ράχθ του βουνοφ. Στισ χαράδρεσ δεξιά και αριςτερά είχαν μείνει μερικά
ςθμεία με χιόνι που είχαν γλιτϊςει από τισ ακτίνεσ του θλίου, ςτα αλπικά
λιβάδια όμωσ ανκοφςαν χιλιάδεσ καυμάςιοι ευωδιαςτοί νάρκιςςοι, ζνα
λουλοφδι που ςτθν Κφπρο, που είναι πιο ηεςτι και όπου τα βουνά είναι
γεμάτα από νάρκιςςουσ, ζχει ςχεδόν μαρακεί μζχρι το τζλοσ του
Φεβρουαρίου.
Στουσ πρόποδεσ τθσ απομονωμζνθσ, ςτρογγυλισ κορυφισ ονόματι Γρεβενό,
που κοιτάει προσ τα βορειοανατολικά, κάναμε ςτάςθ και ζπειτα ςυνεχίςαμε
με τα πόδια για τθν τελευταία απότομθ και πετρϊδθ πλαγιά. Θ κορυφι τθσ
ανζρχεται ςε πάνω από 6.000 πόδια και θ κζα από εδϊ πάνω, που ςτθν αρχι
ιταν εντελϊσ ελεφκερθ, περιλαμβάνει λίγο-πολφ τθν ίδια τεράςτια ζκταςθ
που είχαμε δει και από τθν κορυφι τθσ Πκρυοσ, με άλλθ οπτικι γωνία μόνο
και από πιο ψθλά.
Οι εςωτερικζσ κοιλάδεσ τθσ ανατολικισ Ελλάδασ απλϊνονταν μπροςτά ςτα
μάτια μασ. Νοτιοδυτικά, το πανόραμα διευρφνκθκε λόγω τθσ μεγαλοπρεποφσ
οροςειράσ τθσ Αιτωλίασ (όροσ Βαρδοφςια ι, παλαιότερα, Κόραξ), οι
απόκρθμνεσ κορυφζσ τθσ οποίασ είναι 100 πόδια πιο ψθλζσ από τθν κορυφι
του Ραρναςςοφ και λάμπουν λόγω των πολλϊν άςπρων ςθμείων με χιόνι, ενϊ
θ μζςθ ηϊνθ τθσ οροςειράσ αποτελείται από ςκοφρα δάςθ. Λίγο μετά όμωσ,
όταν δυνάμωςε ο ιλιοσ, άρχιςαν να ανεβαίνουν από τθν κοιλάδα πζπλα από
ομίχλθ λόγω των χτεςινϊν βροχοπτϊςεων, και με αινιγματικι ταχφτθτα είχαν
φτάςει ςτθν κορυφι όπου τθν περιζβαλαν ςαν ςτεφάνι.
Στθν αρχι μασ διαςκζδαηε αυτό το παιχνιδιάρικο κζαμα, όταν μασ άφθνε
για λίγεσ ςτιγμζσ να ρίξουμε μία ματιά ςτο τοπίο, μία προσ τθ μια πλευρά, μία
προσ τθν άλλθ. Πταν θ ομίχλθ όμωσ ζγινε όλο και πιο πυκνι, κατεβικαμε ςτο
λιβάδι με τουσ νάρκιςςουσ και μετά με τα άλογα μιςι ϊρα ακόμθ μζχρι το
ςθμείο που είχε κακοριςτεί για το πρωινό. Θ ατμόςφαιρα ιταν τϊρα πια κρφα
και τραχιά, όλοι πιραν το παλτό τουσ και προςπάκθςαν να ηεςτακοφν ςτθ
φωτιά.
Θ μεςαία ράχθ τθσ Οίτθσ εκτείνεται, ςε ίδιο φψοσ, όπωσ θ προεξζχουςα
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βορειοανατολικι κορυφι, κάμποςεσ ϊρεσ, τόςο ςε μικοσ όςο και ςε πλάτοσ.
Αυτι τθ ράχθ ζπρεπε να περάςουμε, για να φτάςουμε ςτθν ορεινι κοιλάδα
του Μακροκαμπίου, που βρίςκεται μεταξφ τθσ Οίτθσ και του Κόρακα, διότι εκεί
ςτο ελατόδαςοσ κζλαμε να διανυκτερεφςουμε ςε ςκθνζσ.
Μόλισ ςυνεχίςαμε όμωσ με τα άλογά μασ και ςε καμιά ϊρα μασ ζπιαςε και
πάλι θ ομίχλθ, θ οποία ζγινε τόςο πυκνι, που διατρζχαμε κίνδυνο να χάςουμε
το δρόμο και που μόνο με προειδοποιθτικζσ βολζσ των μπροςτινϊν και των
πίςω καβαλάρθδων μποροφςε να ςυμμαηευτεί θ μεγάλθ πεηοπορικι ομάδα ςε
αυτό το ςτενό μονοπάτι.
Πταν άρχιςε θ κατάβαςθ, θ ομίχλθ αραίωςε για μιςι ωρίτςα για να
μετατραπεί όμωσ μετά ςε ιςχυρότατεσ βροχοπτϊςεισ. Καταβρεγμζνοι όλοι
φτάςαμε ςτο Μακροκάμπι, όπου βρικαμε ςε μουλιαςμζνθ κατάςταςθ τισ ιδθ
ςτθμζνεσ ςκθνζσ και κάτω από τα δζντρα τισ αποςκευζσ μασ, που είχαν ςταλεί
νωρίτερα από ςυντομότερο δρόμο.
Ιταν τζςςερισ το απόγευμα, όλοσ ο ουρανόσ ιταν εντελϊσ ςυννεφιαςμζνοσ
και μζχρι το βράδυ δεν ςταμάτθςε να ψιχαλίηει. Πταν οι ταξιδιϊτεσ
προςπάκθςαν να ςτεγνϊςουν τθ μία πλευρά των ροφχων τουσ ςτθ φωτιά, θ
άλλθ πλευρά ρουφοφςε πάλι όλθ τθν υγραςία, και υπιρχε θ προοπτικι μιασ
κακ’ όλα βορειοευρωπαϊκισ καλοκαιρινισ νφχτασ, που κα ταίριαηε απόλυτα
και με τθν περιβάλλουςα φφςθ θ οποία ιταν όμοια με αυτι των δικϊν μασ
αλπικϊν χωρϊν.
Ρρζπει να πω ότι θ κοιλάδα του Μακροκαμπίου βρίςκεται τουλάχιςτον
4.000 πόδια πάνω από τθ κάλαςςα, οι χιονιςμζνεσ κορυφζσ είναι πολφ κοντά
και από τισ δφο πλευρζσ τθσ κοιλάδασ, και το ανάςτθμα των λεπτϊν αλλά
γερϊν ελάτων δεν υςτερεί κακόλου αυτοφ των γερμανικϊν ορεινϊν δαςϊν.
Και όμωσ, μετά τθ δφςθ του θλίου ςταμάτθςε θ βροχι και μασ παρεχόταν
ζνα μαγικό κζαμα, διότι πάνω από τριάντα φωτιζσ κάτω από τα ψθλά δζντρα
φϊτιηαν με το επερχόμενο ςκοτάδι τουσ ατμοφσ, που ανζβαιναν και
ηωγράφιςαν τισ ςκιζσ των ελάτων ςτα ςφννεφα από ομίχλθ και καπνό.
Εν τω μεταξφ, οι ςτρατιϊτεσ και οι υπεφκυνοι για τισ αποςκευζσ είχαν χτίςει
μικρά γιατάκια κάτω από τα δζντρα, ςκζπαηαν το ζδαφοσ με μεγάλθ φτζρθ και
πάνω από αυτά ζςτρωςαν τα ςτρϊματα, και ζτςι κοιμθκικαμε όλοι, ςτα
μιςοβρεγμζνα ροφχα μασ, πολφ καλά, για να μθν πω καλφτερα και πιο βακιά
από κάκε άλλθ νφχτα.
Από το Μακροκάμπι, ο δρόμοσ κατζβαινε ςταδιακά επί δϊδεκα ϊρεσ και
περνοφςε από τθν παλαιά Δωρίδα, μζςα από φαράγγια και υψϊματα, που
χωρίηουν και ενϊνουν ταυτόχρονα τουσ τρεισ κφριουσ όγκουσ τθσ Οίτθσ, του
Κόρακα και του Ραρναςςοφ και όπου ζχει τισ πθγζσ του ο βοιωτικόσ Κθφιςόσ.
Στισ ψθλότερεσ ηϊνεσ αυτοφ του δρόμου ςυναντιςαμε πολλά πράγματα
που κυμίηουν τθ φφςθ τθσ βόρειασ Ευρϊπθσ: ανκιςμζνο αγιόκλθμα και
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αγριομουςμουλιζσ, ϊριμα χαμοκζραςα που ςπανίηουν ςτθν Ελλάδα.
Πςο κατεβαίναμε όμωσ, τα βουνά ζγιναν πιο ξερά και φτωχά ςε βλάςτθςθ,
και θ Άμφιςςα (Σάλωνα), που βρίςκεται ςτθν πιο βόρεια γωνία του Κριςςαίου
Ρεδίου, περιβάλλεται από ςχεδόν γυμνά αςβεςτολικικά βράχια, όπωσ είναι ο
Υμθττόσ και ο Λυκαβθττόσ.
Εδϊ φυςοφςε και πάλι ο ηεςτόσ αζρασ των ελλθνικϊν κάμπων. Στθν
Άμφιςςα, τθν παλαιά πρωτεφουςα των Οηόλων Λοκρϊν, ζχουν μείνει μόνο
μερικά όμορφα ερείπια από τα εν μζρει πολυγωνικά, εν μζρει ίςια τείχθ τθσ
ακρόπολθσ ςε ζνα βράχο πάνω από τθν πόλθ. Ράνω ςε αυτά ςτθρίηονται τα
τείχθ του κάςτρου των αρχόντων τθσ Κομθτείασ τθσ Σοφλασ ι των Σαλϊνων,
που κυβερνοφςαν με αυτι τθν ζδρα τθν παλαιά Φωκίδα ςτα τζλθ του δζκατου
τρίτου και ςτισ αρχζσ του δζκατου τζταρτου αιϊνα.
Θ κομθτεία αυτι ανικε, μαηί με το Δουκάτο τθσ Ακινασ, τθν Οροκομθτεία
τθσ Μενδενίτςασ και τισ τρεισ Βαρονίεσ τθσ Εφβοιασ, ςτο πριγκιπάτο τθσ Αχαΐασ
ςτθν μεγαλφτερθ ζκταςι του. Πμωσ δεν ξζρουμε οφτε καν το όνομα του
γζνουσ αυτϊν των ευγενϊν.
Ρζρα από τα ερείπια του κάςτρου ςϊκθκαν ελάχιςτα μόνο ζγγραφα από τισ
κφελλεσ των ιςτορικϊν εποχϊν, που κα μποροφςαν να μασ μαρτυριςουν για
τθν τότε φπαρξι των αρχόντων αυτϊν. Sic transit gloria mundi! (Ζτςι περνάει θ
δόξα του κόςμου!)
Στθν Άμφιςςα κάναμε μία μζρα διάλειμμα, για τισ προετοιμαςίεσ για τθν
τελευταία και ψθλότερθ ανάβαςθ, αυτι ςτον Ραρναςςό.
Στισ 10 Λουνίου, οι Αυτϊν Μεγαλειότθτεσ ξεκίνθςαν ξανά το πρωί. Σε
ςφντομο χρονικό διάςτθμα είχαμε περάςει τον κάμπο και τον ελαιϊνα και
φτάςαμε, μζςα από το αξιοπρεπζσ χωριό Χριςςό, που βρίςκεται δίπλα από τα
ερείπια τθσ αρχαίασ Κρίςςασ, ςτουσ Δελφοφσ.
Μετά από ςφντομθ επίςκεψθ των αρχαίων ερειπίων, που είχαμε
επιςκεφτεί κάμποςεσ φορζσ ιδθ ςτο παρελκόν και θ τοπογραφία των οποίων
πρωτοκαταγράφτθκε από τον Οφλριχσ, που δικαιοφται δάφνεσ για αυτό το
ζργο του, ςυνεχίςαμε για το μεγάλο χωριό Αράχοβα, που ιδθ βρίςκεται ςε
μεγάλο υψόμετρο ςτθ νότια πλευρά του Ραρναςςοφ.
Ο βαςιλιάσ είχε ξαναεπιςκεφτεί αυτό το ςε άνκιςθ χωριό πριν από ζνδεκα
χρόνια, θ βαςίλιςςα όμωσ το επιςκζφτθκε για πρϊτθ φορά ςε αυτό το ταξίδι.
Γυναίκεσ και κορίτςια με μπουκζτα και τραγοφδια ζφταςαν ςε αυτιν υπό τθ
κακοδιγθςθ μίασ νεαρισ γυναίκασ, που τότε, ςαν κορίτςι, προΐςτατο τθσ
ποιθτικισ δθμιουργίασ των αυτοςχζδιων τραγουδιϊν και τθσ χορωδιακισ
παρουςίαςισ τουσ, και που ςτο μεταξφ είχε γίνει μία νεαρι οικοδζςποινα.
Πταν οι Αυτϊν Μεγαλειότθτεσ κατζβθκαν μπροςτά ςτθν εκκλθςία από τα
άλογά τουσ και ικελαν να ςυηθτιςουν με τισ τραγουδίςτριεσ, οι αφελείσ
κυγατζρεσ του βουνοφ είπαν ςτο βαςιλιά:
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“Εςφ, πιγαινε ςτουσ άντρεσ και μίλα με αυτοφσ, ζχεισ ξαναζρκει εδϊ
παλαιότερα. ιμερα κζλουμε μόνο τθν κυρία βαςίλιςςα, διότι θ ευγζνειά τθσ
ζρχεται για πρϊτθ φορά εδϊ.”
Και ζτςι ςυνζχιηαν να μιλάνε και ιταν χάρμα να τισ ακοφει κανείσ. Πταν
μετά το πρωινό, ςτθν αυλι του ίδιου ςπιτιοφ όπου ζμεινε τότε ο βαςιλιάσ,
ξεκίνθςαν ξανά τουσ χοροφσ τουσ, θ βαςίλιςςα ιταν ςχεδόν το μοναδικό
αντικείμενο των τραγουδιϊν τουσ:
Βαςίλιςςά ’ςαι μάτια μου, βαςτείσ και τθν κορϊνα,
Ζχεισ και τον αυγερινό ςτα χείλθ και ςτο ςτόμα.
Όταν κ’ ανζβεισ ςτ’ άλογο, όλοσ ο κόςμοσ τρζχει,
Ποιοσ πρϊτοσ να ςε πρωτοϊδεί, ποιοσ να ςε πρωτοβλζπει.
Η μζςθ ςου ευλφγιςτθ, τ’ αγγελικό ςου ςϊμα
Φαίνεται πάνω ςτ’ άλογο ςαν άγγελοσ ςτο δϊμα.
Όταν ςε πρωτοείδαμε ςτο κάςτρο ν’ ανεβαίνεισ,
Ο ιλιοσ εςκοτείνιαςε κι’ εςφ άρχιςεσ να φζγγεισ.
Για να φτάςουμε τθν άλλθ μζρα ςτθν κορυφι όςο πιο νωρίσ γινόταν, οι
ταξιδιϊτεσ αποφάςιςαν να μθ μείνουν ςτθν Αράχοβα, αλλά να
διανυκτερεφςουν ςτο κερινό χωριό, ςτα λεγόμενο Καλφβια (τα Αραχοβίτικα
Καλφβια), ςτο οροπζδιο μιάμιςθ ϊρα πιο ψθλά, κοντά ςτο Κωρφκιον Άντρον.
Αυτό το οροπζδιο βρίςκεται ςε υψόμετρο 1.087 μζτρων (περίπου 3.300
ποδϊν) πάνω από τθ κάλαςςα. Στισ τρεισ το μεςθμζρι φφγαμε πάνω ςτα
άλογα από τθν Αράχοβα. Ακριβϊσ όμωσ, όπωσ πριν από τρεισ μζρεσ, όταν
κζλαμε να διανυκτερεφςουμε ςτο Μακροκάμπι, ξζςπαςε και αυτι τθ φορά
ςτο μιςό του δρόμου μία καταιγίδα που διαρκοφςε, εξαιρουμζνων μερικϊν
μικρϊν διακοπϊν, κάμποςεσ ϊρεσ. Επειδι ςτα αλπικά λιβάδια των Καλυβίων
δεν υπάρχει οφτε καν ζνα δζντρο για προςταςία, αυτοί που δεν είχαν ςκθνι
δεν είχαν άλλθ επιλογι παρά να διαφφγουν ςτα ςτενόχωρα και βρϊμικα
καλφβια, που ευτυχϊσ αυτι τθν ανοιξιάτικθ εποχι δεν ιταν ακόμα
κατοικθμζνα.
Θ βροχι ςταμάτθςε κατά το βράδυ, όπωσ ςτο Μακροκάμπι και
μποροφςαμε να ςτιςουμε το τραπζηι για το βραδινό κάτω από μία ςτζγθ από
ελατόκλαδα μπροςτά από τθ ςκθνι των Αυτϊν Μεγαλειοτιτων. Και επειδι
ζτυχε να είναι θ θμζρα των γενεκλίων τθσ Αυτοφ Αυτοκρατορικισ
Μεγαλειότθτασ, τθσ Αρχιδοφκιςςασ Χιλντεγκάρντε, ο βαςιλιάσ ιπιε μαηί μασ
ςτθν υγεία τθσ αδελφισ του ςτα φψθ του Ραρναςςοφ. Θ βραδιά ιταν ιπια και
όμορφθ και πιγαμε πολφ αργά για φπνο, ενϊ ξαναςθκωκικαμε ςτισ δφο ιδθ
μετά τα μεςάνυχτα. Ακριβϊσ ςτισ δυόμιςθ ανεβικαμε, αυτι τθ φορά όχι ςτα
άλογα, για τα οποία είναι πολφ δφςκολοι οι δρόμοι του Ραρναςςοφ, αλλά ςε
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εκλεκτά γερά μουλάρια που είχαμε φζρει για αυτό το ςκοπό από τθν Αράχοβα.
Ιταν αφάνταςτο ςκοτάδι αλλά όχι και κρφο, όταν ξεκίνθςε θ όλθ πορεία.
Σιωπθλοί οι περιςςότεροι ιππεφςαμε ςε ανατολικι κατεφκυνςθ,
κακοδθγοφμενοι από ζμπειρουσ οδθγοφσ, και ανεβικαμε ζνα ςτενό φαράγγι
κάτω από ψθλά ζλατα. Μία τζτοια πορεία ςτο πλιρεσ ςκοτάδι, ειδικά ςτα
τραχιά βουνά, ζχει κάτι το περίεργο, κάτι το ςχεδόν ςυναρπαςτικό, κάτι το
απρόςμενο. Πταν βγικαμε, μετά από μία ϊρα από το φαράγγι και φτάςαμε
ςτθ ράχθ του βουνοφ, ξθμζρωςε ιδθ και το κρφο άρχιςε να γίνεται τςουχτερό
και μεγάλωνε και άλλο, όςο πλθςιάηαμε τθν κορυφι και τθν ανατολι του
θλίου.
Ζχω ανζβθ ςε πολλά βουνά, και ςτο Ραρναςςό ιδθ δεφτερθ φορά, αλλά
δεν πρζπει να υπάρχει τίποτα πιο άγριο και ερθμικό από αυτι τθν
πολυτραγουδιςμζνθ ζδρα των Μουςϊν. Θ φαρδιά του ράχθ που περνοφςαμε
τϊρα ςχθματίηεται από πολλζσ μικρότερεσ κορυφζσ. Ραντοφ βρίςκονται
διαλυμζνα βράχια από αςβεςτόλικο, μεταξφ των οποίων μόνο μετά βίασ
φυτρϊνει κάνα ευωδιαςτό αλπικό χορταράκι. Ο βοριάσ δεν επιτρζπει κακόλου
τθν φπαρξθ δζντρων. Στισ χαράδρεσ μαηεφονται χιόνια, τα οποία μόνο φζτοσ
ιταν τόςο λίγα, μετά από αυτό τον ιπιο και ξερό χειμϊνα. Άλλεσ χρονιζσ δεν
κα μποροφςαμε καν να ανζβουμε τον Ραρναςςό ςτισ αρχζσ του Λουνίου. Το
κρφο γινόταν τϊρα τόςο δυςάρεςτο που όλοι, ακόμα και οι κυρίεσ, κατζβθκαν
από τα μουλάρια για να ηεςτακοφν με περπάτθμα.
Μετά από μία κουραςτικι πορεία τριϊν ωρϊν, υπολογιςμζνων από τα
Καλφβια, φτάςαμε ςτουσ πρόποδεσ τθσ κορυφισ, θ οποία προεξζχει, όπωσ και
ςτθν Οίτθ, προσ τα βορειοανατολικά. Το φψοσ τθσ ανζρχεται, ςφμφωνα με τισ
μετριςεισ των Γάλλων, ςε 2.459 μζτρα, δθλαδι ςχεδόν 8.000 αγγλικά πόδια. Θ
εγγφτερθ κορυφι, ο Γεροντόβραχοσ, που βρίςκεται λίγο πιο δυτικά, είναι μόνο
24 μζτρα χαμθλότερθ. Πταν φτάςαμε ςτο ςθμάδι από πζτρεσ ςτθν κορυφι,
αυτι ιταν ακόμθ ελεφκερθ από ςφννεφα, αλλά ο ανατζλλων ιλιοσ πίςω από
τθν Εφβοια ροφοφςε ιδθ υγραςία από τισ κοιλάδεσ.
Ζτςι, θ κζα άνοιγε για λίγεσ ςτιγμζσ και ςε μερικά μικρά ςθμεία μόνο και
μποροφςαμε να βλζπουμε πιο μακριά, μετά τυλίγονταν πάλι όλα ςε πζπλουσ
από ομίχλθ. Ρρζπει να πω ότι και αυτό το φαινόμενο ζχει τθ γοθτεία του, όταν
τα πιο απομακρυςμζνα και χαμθλότερα βουνά και τοπία αναδφονται ςαν
νθςίδεσ από τθ κάλαςςα τθσ ομίχλθσ. Το κζαμα αυτό αυξάνει τθν αίςκθςθ τθσ
απομόνωςθσ, του απόμακρου από τισ κατοικθμζνεσ κοιλάδεσ. Εξαιρετικό
φαινόμενο ιταν, όταν ο ιλιοσ δθμιοφργθςε ςτα κοντινά ςτρϊματα ομίχλθσ ζνα
ςχεδόν κυκλικό ουράνιο τόξο με τα πιο φανταςτικά χρϊματα. Στθ μζςθ αυτοφ
του κφκλου φαίνονταν κακαρά οι ςκιζσ των ταξιδιωτϊν οι οποίεσ φαινομενικά
ιταν τόςο κοντά που νόμιηε κανείσ ότι μπορεί να τισ πιάςει με τα χζρια. Θ ςκιά
του κάκε κεφαλιοφ περιβαλλόταν ςαν από ζνα φωτοςτζφανο. Δεν
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ξαναβρικαμε τθν πρόχειρα χαραγμζνθ επιγραφι τθσ παλαιότερθσ επίςκεψισ
μασ το ζτοσ 1834. Ρεριμζναμε πολφ ϊρα ςτθν φψιςτθ κορυφι, τα ςφννεφα
όμωσ δεν ζλεγαν να φφγουν. Αντικζτωσ, μαηεφονταν όλο και πιο πυκνά γφρω
από τθν κορυφι, ϊςτε μασ ανάγκαςαν να ξεκινιςουμε τθν επιςτροφι για τθ
Δαφλεια περνϊντασ από τθ Μονι Λερουςαλιμ “Αγιαρςαλι”. Πςο και να
φαίνεται ςφντομοσ ο δρόμοσ αυτόσ ςτο χάρτθ, ςτθν πραγματικότθτα είναι
πολφ μακρφσ ςε αυτι τθν πλευρά του φοβερά τραχιοφ βουνοφ. Επί τζςςερισ
ϊρεσ ανεβοκατεβαίναμε πάνω από πζτρεσ και ςθμεία με χιόνια, δίπλα από
απότομουσ γκρεμοφσ όπου ακόμα και τα ςίγουρα βιματα των μουλαριϊν
ζδειχναν επικίνδυνα.
Για αυτό, ο βαςιλιάσ και θ βαςίλιςςα τθν περιςςότερθ ϊρα πιγαιναν με τα
πόδια. Μόνο για δευτερόλεπτα άνοιγε θ ομίχλθ και μασ επζτρεπε ανάμεςα
από πζπλουσ να ρίξουμε μια ματιά ςτον Κορινκιακό Κόλπο ι ςτα βουνά τθσ
Ρελοποννιςου. Επιτζλουσ, φτάςαμε ςτθν πάνω άκρθ του ςχεδόν κάκετου
τοιχϊματοσ, που αποτελεί τα βόρεια όρια του φαραγγιοφ τθσ Λερουςαλιμ.
Εδϊ βριςκόμαςταν ιδθ κάτω από τα ςφννεφα και μπροςτά μασ απλϊνονταν
ςαν χάρτθσ οι μακρόςτενοι κάμποι τθσ Φωκίδασ και τθσ Βοιωτίασ με τθν λίμνθ
Κωπαΐδα ςτθ μζςθ, ςτθ νότια πλευρά ο Ελικϊνασ, ςτο Βορρά το Ακόντιον, το
Ρτϊον και άλλα χαμθλότερα βουνά.
Ραρόλθ τθν κοφραςθ και τθ δυςκολία του δρόμου, δυςαναςχετιςαμε
κατεβαίνοντασ από τα φψθ με το κακαρό, δροςερό αζρα ςτισ ηεςτζσ κοιλάδεσ.
Το μονοπάτι κατζβαινε φιδωτά ςε εκείνθ τθν απότομθ πλαγιά, και ενϊ
κακοδθγοφςα μαηί με τον ςτρατθγό Γρίβα τθ Βαςίλιςςα, που ςτθριηόταν ςτα
μπράτςα μασ, γλίςτρθςα ςε μία ςτροφι του δρόμου ςτισ αςτακείσ πζτρεσ και
ςτραμποφλιξα το πόδι μου. Ο πόνοσ ιταν ζντονοσ, δεν μποροφςα πια να
περπατάω και ζπρεπε να με ςθκϊςουν ςε ζνα μουλάρι, το οποίο κατεφκυναν
με πολφ προςοχι δφο οδθγοί. Δφο ϊρεσ διαρκοφςε αυτι θ κουραςτικι
κατάβαςθ ςτθν απότομθ πλαγιά. Ζπειτα ςταματιςαμε για πρωινό ςτθν πάνω
άκρθ του φαραγγιοφ ςε κάποιουσ βοςκοφσ. Μετά από άλλεσ δφο ϊρεσ πάνω
ςτα άλογα, φτάςαμε, περνϊντασ από τθ Μονι Λερουςαλιμ που βρίςκεται
ακόμα ςτα ελατοδάςθ, ςτο χωριό Δαφλεια, δίπλα από το λόφο τθσ πόλθσ με τα
ερείπια τθσ αρχαίασ Δαφλειασ.
Ιταν πζντε θ ϊρα το απόγευμα, και από τισ δφο θ ϊρα τθ νφχτα, όλοι μασ
ιμαςταν ςε ςυνεχι κίνθςθ, ςχεδόν πάντα με τα πόδια. Αλλά το βαςιλικό
ηεφγοσ είχε κουραςτεί τόςο λίγο, που οι Αυτϊν Μεγαλειότθτεσ ζκαναν το
βράδυ μετά το γεφμα και μία βόλτα ςτθν ακρόπολθ τθσ Δαφλειασ και παρόλα
αυτά βρίςκονταν και πάλι ςτισ ςζλεσ τουσ το άλλο πρωί ςτισ πζντε. Εγϊ όμωσ
ιμουν ακόμα παραλυμζνοσ, το πόδι μου είχε ανάγκθ από ιατρικι περιποίθςθ
και αναγκάςτθκα να ηθτιςω τθν άδεια να πάρω το ςυντομότερο και πιο άνετο
δρόμο για τθ Λιβαδειά και να ξαναςυναντιςω τουσ άλλουσ ςτον Ελικϊνα. Ζτςι,
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το ατφχθμά μου μοφ ςτζρθςε τθ χαρά να γίνω αυτόπτθσ μάρτυρασ ενόσ από τα
πιο ενδιαφζροντα ςυμβάντα όλου του ταξιδιοφ, που όμωσ δεν αντζχω να το
παραλείψω και κα το διθγθκϊ βάςθ των ηωθρϊν αφθγιςεων των Αυτϊν
Μεγαλειοτιτων και των ςυνοδϊν τουσ.

Δελφοί - Αμφικτιονίασ (Αϋ όψθ)

Δελφοί - Αμφικτιονίασ (Βϋ όψθ)
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