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54. CHRISTIAN AUGUST BRANDIS 
  
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Γερμανόσ Christian August Brandis γεννικθκε ςτισ 13 Φεβρουαρίου του 
1790 ςτο Hildesheim και πζκανε ςτισ 21 Λουλίου του 1867 ςτθ Βόννθ. Υπιρξε 
φιλόλογοσ και ιςτορικόσ τθσ φιλοςοφίασ. Εκπαιδεφτθκε ςτο Ρανεπιςτιμιο του 
Κιζλου.  

Το 1812 αποφοίτθςε από το Ρανεπιςτιμιο τθσ Κοπεγχάγθσ, με μια διατριβι 
με κζμα “Commentationes Eleaticae”(είναι μια ςυλλογι κομματιϊν από τον 
Ξενοφάνθ, Ραρμενίδθ και Μζλιςςο). Για κάποιο χρονικό διάςτθμα φοίτθςε ςτο 
Ρανεπιςτιμιο του Γκζντιγκεν και το 1815 παρουςίαςε ςτο Βερολίνο ωσ 
εναρκτιρια διατριβι του το δοκίμιό του:“Von dem Begriff  Geschichte der 
Philosophie ”. 

To ζτοσ 1816 αρνικθκε τθ κζςθ του ζκτακτου κακθγθτι ςτθ Χαϊδελβζργθ, 
για να ςυνοδεφςει τον BG Niebuhr ςτθν Λταλία ωσ γραμματζασ τθσ Ρρωςςικισ 
Ρρεςβείασ. Στθ ςυνζχεια βοικθςε τον Immanuel Bekker ςτθν προετοιμαςία 
τθσ ζκδοςθσ του Αριςτοτζλθ. 

Το ζτοσ 1821 ζγινε κακθγθτισ τθσ φιλοςοφίασ ςτο νεοςφςτατο 
Ρανεπιςτιμιο τθσ Βόννθσ, και το 1823 δθμοςίευςε το ζργο του : “Aristotelius 
et Theophrasti Metaphysica”. Από το 1836 ζωσ το 1839 ιταν δάςκαλοσ του 
νεαροφ βαςιλιά Πκωνα ςτθν Ελλάδα. Σπουδαίο του ζργο ιταν το: “Handbuch 
der Geschichte der Griechisch - Romischen Philosophie”. 

 
χόλια 

Ο Brandis ςτισ ταξιδιωτικζσ του περιγραφζσ και πλθροφορίεσ για τθ γθ του 
Απόλλωνα και τθ γφρω περιοχι, είχε ωσ κφριο οδθγό του τισ αναφορζσ του 
Ulrichs. Ζχεισ τθν αίςκθςθ ότι αυτόσ δεν ζχει πάει μόνο να επιςκεφτεί τουσ 
Δελφοφσ, αλλά μοιάηει να κζλει να ανακαλφψει όςα ζχει αναφζρει ςχετικά ο 
Ulrichs. Ραρόλα αυτά, για τα κρίςιμο κζμα τθσ κζςθσ του Ναοφ του Απόλλωνα 
κα εμπιςτευόταν μόνο τον πρϊτο ςθμαντικό άλλα άτυχο ερευνθτι του 
Δελφικοφ Λεροφ, τον Otfried Müller, ο οποίοσ λόγω τθσ ζντονθσ ερευνθτικισ 
του εργαςίασ ςτο Δελφικό φπαικρο χτυπικθκε από τισ ακτίνεσ Απόλλωνα και 
πζκανε ςτθν Ακινα όπου και τάφθκε.  

Ο Brandis διαςχίηοντασ από βορρά τθν κοιλάδα του Κθφιςοφ και 
πλθςιάηοντασ τουσ Δελφοφσ από τθν νοτιοανατολικι πλευρά του Ραρναςςοφ, 
παρατθρεί και ςθμειϊνει τθν υςτζρθςθ ςτθν ανάπτυξθ των χωριϊν του 
κάμπου, παρότι εφφορων, ςε ςχζςθ με τα ορεινά χωριά τθσ Δαφλειασ και τθσ 
Αράχοβασ, τα οποία είχαν και αυτά υποςτεί όχι λιγότερεσ καταςτροφζσ κατά 
τθν εκνικι εξζγερςθ. Για τα δυο αυτά χωριά άφθςε μόνο καλά λόγια ςτο χαρτί 
του. 
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Κείμενο 
Από το βιβλίο: 

“Mittheilungen uber Griechenland”, 
Christian August Brandis, Leipzig 1842. 

  
κίτςα ταξιδιοφ 

 
Ασ επιςτρζψουμε όμωσ ςτθ νοτιοανατολικι περιοχι του Ραρναςςοφ, από 

τθ Φωκίδα (εννοεί τθ βόρεια) προσ Δαφλεια. Ρερίεργο που τα ευριςκόμενα 
εδϊ χωριά είναι πολφ καλφτερα χτιςμζνα και ζρχονται πολφ πιο γριγορα ςε 
άνκθςθ απ’ ό,τι αυτά ςτθν πολφ πιο εφφορθ κοιλάδα του Κθφιςοφ.  

Στο Τουρκοχϊρι, τθ Βελίτςα, το Δαδί, τα ςπίτια υςτεροφν κατά πολφ ςε 
ςφγκριςθ με τα εξαίρετα καλοχτιςμζνα διϊροφα ςπίτια ςτα χωριά, όπωσ θ 
Δαφλεια και θ Αράχοβα, παρόλο που τα τελευταία χωριά υπζφεραν εξίςου 
πολφ ςτο πόλεμο όπωσ τα πρϊτα.  

Θ Δαφλεια ζχαςε όλα τθσ τα δζντρα, που τθ ςτόλιηαν παλαιότερα. Ραρόλα 
αυτά, τα ςπίτια που είναι χτιςμζνα κατά γραφικό τρόπο ς’ ζνα λόφο, ιδθ 
περιβάλλονται και πάλι ωσ επί το πλείςτον από καλοδιατθρθμζνουσ κιπουσ 
και ιδθ τα μονοπάτια - φυςικά και δεν ζνωςαν τα ςπίτια με κανονικοφσ 
δρόμουσ - περνοφν ανάμεςα από χαροφμενουσ κάμνουσ ροδιϊν και ςυκιϊν. 
Ψθλά πάνω από το χωριό φαίνεται ςτθν άκρθ του οροπεδίου του Ραρναςςοφ, 
ςτθ ςκιά των αεικαλϊν δαςϊν, θ διάςθμθ ςτθν ιςτορία του πολζμου Μονι 
Λερουςαλιμ. 

Ο περαιτζρω δρόμοσ προσ τουσ Δελφοφσ, το διαμάντι τθσ Φωκίδασ, 
ξεκινάει από τθ ςθμερινι Δαφλεια, είναι για λίγθ απόςταςθ κατθφορικόσ, 
περνάει ζναν απότομο βράχο γεμάτο αρχαία λείψανα τειχϊν τθσ αρχαίασ 
Δαυλίδασ, μπαίνει ςε ζνα φαράγγι που ςχθματίηεται από το χείμαρρο 
Ρλατανιά, μεταξφ του Ραρναςςοφ και ενόσ άλλου μακρόςτενου βουνοφ, 
μερικϊσ ςτθ ςκιά των πλατάνων, από τα οποία ο χείμαρροσ ζλαβε τθν 
ονομαςία του, και φτάνει ςτθ διάςθμθ Σχιςτι, που τϊρα ζχει πάρει το όνομα 
του κατεςτραμμζνου χωριοφ Μπαρδάνα, όπου ενϊνονται οι δρόμοι από τθν 
Άμβρυςςο (Δίςτομο), Λιβαδειά και Δαφλεια και όπου εκεί ςκότωςε ο 
Οιδίποδασ τον πατζρα του Λάιο. 

Μερικά παλαιά τείχθ ςτθν κοιλάδα του Ρλατανιά κυμίηουν τον τόπο 
ςυνζλευςθσ των πόλεων τθσ Φωκίδασ, λείψανα τειχϊν ςτθ Σχιςτι, τον τάφο 
του Οιδίποδα.  

Μετά, ο δρόμοσ ανεβαίνει ζνα ςτενό φαράγγι (τα ςτενά του Ηεμενοφ) και 
φτάνει ςε ζνα απομονωμζνο χάνι με ωραίο βρφςθ μπροςτά του, και μετά 
ςυνεχίηει ανεβαίνοντασ από ζνα απογυμνωμζνο φαράγγι μεταξφ τθσ Κίρφεωσ 
και του Ραρναςςοφ προσ τον Ρλειςτό, που πθγάηει βόρεια από το οροπζδιο 
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του Ραρναςςοφ και κατά μικοσ του οποίου ποταμοφ περνάει ο πιο άνετοσ 
δρόμοσ προσ τθν πεδιάδα των Σαλϊνων.  

Αφινοντασ πίςω μασ δεξιά ςε ζνα εξζχοντα λόφο τα ερείπια τθσ 
Κυπαρίςςου ι Αιολίδασ, ςτρεφόμαςτε προσ το ψθλό βουνό τθσ Αράχοβασ, ζνα 
μεγαλοπρεπζσ χωριό ευριςκόμενο ςε γραφικι τοποκεςία ςε ζνα φψωμα μζςα 
ςτα δζντρα.  

Το χωριό αυτό βρίςκεται ςε υψόμετρο πολφ μεγάλο και πολφ βραχϊδεσ για 
τθν καλλιζργεια κθπευτικϊν ςτο εγγφτερο περίγυρο, αποηθμιϊνεται όμωσ από 
τα όμορφα αμπζλια, που ντφνουν τισ τραχιζσ βουνοπλαγιζσ και τα φαράγγια, 
κυρίωσ προσ τθν πλευρά των Δελφϊν.  

Τουσ αγροφσ και τα βοςκοτόπια του τα ζχει το χωριό ςε μια ψθλι κοιλάδα 
του Ραρναςςοφ, ενϊ ελιζσ υπάρχουν ςτθν κοιλάδα του Ρλειςτοφ.  

Δεν είναι εφκολο να βρει κανείσ ςε ζνα ελλθνικό χωριό περιςςότερουσ 
υγιείσ και όμορφουσ ανκρϊπουσ και περιςςότερθ χαρά ηωισ απ’ ό,τι ςτθν 
Αράχοβα.  

Τα παλιά τείχθ που βρίςκονται δυτικά του χωριοφ, πικανϊσ λείψανα τθσ 
Ανεμϊρειασ, δεν προλάβαμε να τα δοφμε. 

Ανάμεςα ςε αμπζλια ςυνεχίηει ο δρόμοσ ςαν φίδι κατθφορικά προσ τουσ 
Δελφοφσ, περνϊντασ μερικά υψϊματα από τα οποία βλζπει κανείσ αριςτερά 
ςτθ βακιά, γεμάτθ ελαιϊνεσ, κοιλάδα του Ρλειςτοφ, δεξιά δε ςτο ψθλό βράχο 
που ανεβαίνει κατακόρυφα πάνω από το ιερό τόπο. 

Το ότι ςφντομα κα φτάναμε εκεί, μασ το ανάγγειλαν τα λείψανα ενόσ 
τετράγωνου φυλακίου φψουσ 4 ζωσ 5 ποδιϊν και πολλοί τάφοι μζςα ςε 
βράχουσ, μεταξφ των οποίων ξεχϊριςε κυρίωσ ζνασ λαξευμζνοσ κακαρά ςτο 
βράχο που είχε διπλι κφρα, θ οποία φανερά είχε φφγει από τθν παλιά τθσ 
κζςθ και είχε κατακακίςει.  

Στθν πόρτα αυτι δεν λείπουν και τα ςτρογγυλά πόμολα ι μάλλον οι εςοχζσ 
για τα μεταλλικά πόμολα, αυτά που κάποτε μάλλον ιταν τοποκετθμζνα.  

Ζπειτα ακολουκοφν δίπλα από τουσ τάφουσ και δεξιά του δρόμου μερικοί 
ςαρκοφάγοι, που εκςκάφτθκαν υπό τον Κόμθ Καποδίςτρια, ζνασ μάλιςτα με 
ανάγλυφθ παράςταςθ του κυνθγιοφ του Μελζαγρου, ζνα λεπτεπίλεπτο αν και 
ρωμαϊκό ζργο.  

Αριςτερά τεράςτια κεμζλια, πικανϊσ για τουσ τζςςερισ μερικϊσ ιδθ επί 
Ραυςανία κατεςτραμμζνουσ ναοφσ, μεταξφ των οποίων ο πιο ςθμαντικόσ ιταν 
αυτόσ τθσ Ακθνάσ τθσ Ρροναίασ ι Ρρονθίθσ. 

Μετά από αυτά, το μικρό Μοναςτιρι τθσ Ραναγιάσ που περιβαλλόταν από 
ελιζσ και άλλα δζντρα, παράρτθμα τθσ μεγάλθσ Μονισ Λερουςαλιμ πάνω από 
τθ Δαφλεια, και αυτό πάνω ςτα παλαιά κεμζλια του Γυμναςίου, που όχι μόνο 
περιβάλλουν και φζρουν το κιπο και τθν εκκλθςία τθσ Μονισ, αλλά είναι 
μάλιςτα πολφ μεγαλφτερα.  



 6 

Κομμάτια από κίονεσ, τρίγλυφα και άλλα λείψανα ζχουν μερικϊσ 
εντοιχιςτεί ςτο καινοφργιο κτιριο, εν μζρει όμωσ βρίςκονται διάςπαρτα εδϊ, 
όπωσ και πάνω ςε εκείνα τα άλλα κεμζλια.  

Από το Μοναςτιρι φτάνει κανείσ ςε 6 ζωσ 8 λεπτά ςτθν Καςταλία Κρινθ, 
κάτω από τθ βακιά χαράδρα, μζςα από τθν οποία το χειμϊνα πζφτει ζνασ 
χείμαρροσ, ενϊ τον υπόλοιπο χρόνο αργοτρζχει ι ςτάηει το νερό του μόνο. 

Ο ζνασ των μεγάλων βράχων από τουσ οποίουσ ςχθματίηεται θ χαράδρα, 
είναι αναμφίβολα θ ξακουςτι Υάμπεια των αρχαίων, για τον άλλο 
αμφιςβθτείται, εάν πρόκειται για τθ Ναυπλία ι εάν αυτι βρίςκεται μάλλον πιο 
δυτικά.  

Ράνω ςε λαξευμζνα ςτο βράχο γλιςτερά ςκαλοπάτια μπορεί κανείσ να 
ςκαρφαλϊςει 20 ζωσ 30 πόδια μζςα ςτθ χαράδρα.  

Κάτω από τθν ανατολικι κορυφι (Υάμπεια) πθγάηει θ Καςταλία Κρινθ 
μζςα από το βράχο και μζςα από ακόμα και ςιμερα ορατά ερείπια 
διοχετεφεται το νερό δεξιά τθσ χαράδρασ ςτθ μεγάλθ κρινθ τθν οποία 
ςφμφωνα με τον Ulrichs τθν ονομάηουμε λουτρά των προςκυνθτϊν και όχι τθσ 
Ρυκίασ.  

Και αυτό το λουτρό είναι λαξευμζνο ςτο βράχο με τα αντίςτοιχα 
ςκαλοπάτια και τισ αρχιτεκτονικζσ διακοςμιςεισ πάνω από αυτό, μία 
προμετωπίδα ςε μορφι αετϊματοσ, όπωσ μπορεί να ςυμπεράνει κανείσ από 
τα λίγα εναπομείναντα ίχνθ.  

Σιμερα, αυτό το ιερό του κεοφ των Δελφϊν είναι αφιερωμζνο ςτο Άγιο 
Λωάννθ. Αν και δεν αποδίδουν πλζον καυματουργι ιαματικι δφναμθ ςτο νερό 
τθσ Καςταλίασ Κρινθσ, δροςιςτικό και αναψυκτικό είναι ακόμα και ςιμερα.  

Δίπλα από μια τοφρκικθ κρινθ ςτθν οποία το νερό κατεβαίνει, ζνα πζτρινο 
παγκάκι παρζχει ζνα ομορφότατο κάκιςμα για ξεκοφραςθ κάτω από ζνα 
πλάτανο, ο οποίοσ δυςτυχϊσ αργοπεκαίνει και τον οποίο κα μποροφςε να 
κεωριςει κανείσ ωσ απόγονο αυτοφ που φφτεψε εδϊ κάποτε ο Αγαμζμνονασ. 

Αν ςτραφεί κανείσ προσ τθν πθγι, βλζπει ςε απόςταςθ 30 ζωσ 40 ποδιϊν το 
λουτρό και τθ χαράδρα με τα μεγαλοπρεπι απόκρθμνα βράχια μπροςτά του 
που εκτείνονται, ανατολικά προσ τα Αράχοβα, δυτικά προσ τουσ Δελφοφσ. 

Αν κοιτάξει κανείσ ςτθν απζναντι πλευρά, ζχει μπροςτά του το γεμάτο από 
αναρριχόμενα φυτά και κάμνουσ φαράγγι, μζςα από το οποίο το νερό τθσ 
Καςταλίασ τρζχει προσ τον Ρλειςτό.  

Αριςτερά, το Μοναςτιρι με το περίβολό του και τα τεράςτια κεμζλια, πάνω 
από αυτό και ςτθν άλλθ πλευρά του Ρλειςτοφ, οι ψθλζσ βουνοκορφζσ τθσ 
Κίρφεωσ γεμάτεσ αεικαλι δζντρα, δεξιά τα πολλά άνδθρα των παλαιϊν 
Δελφϊν, που υψϊνονται αμφικεατρικά το ζνα πάνω ςτο άλλο, και πάνω ςτα 
ψθλότερα το μικρό χωριό Καςτρί με το Στάδιο πάνω από αυτό. 

Για τθν ξενάγθςθ ςτα λίγα λαβυρινκικά λείψανα των Δελφϊν χρειάηεται 
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ζνασ οδθγόσ γνϊςτθσ τθσ αρχαιολογίασ, και αυτόν κα τον βρει κανείσ τον 
καιρό αυτό ςε ζνα γερμανικό βιβλίο, που ξεπερνάει ςτθν παραςτατικι 
ςαφινεια και τθν επιμελι ζρευνά του ακόμα και τισ ανεκτίμθτθσ αξίασ 
πλθροφορίεσ του Leake.  

Ο Ulrichs είχε ακολουκιςει τα πολλά επιμικθ τείχθ των ανδιρων και των 
κεμελίων, πάνω ςτα οποία κείτονται το χωριό Καςτρί και ζνα μζροσ των 
λιβαδιϊν του, ζπειτα μασ οδθγεί ςτθν εκκλθςία και τθν πθγι του Αγ. 
Νικολάου, για τθν οποία κεωρεί ότι πρόκειται για τθ διάςθμθ Ρθγι 
Καςςοτίδα, και μετά ςτθν καταπράςινθ δάφνθ ςτον περίβολο τθσ εκκλθςίασ, 
ςτα κοντινά και αποδεδειγμζνα λιγοςτά λείψανα τθσ Λζςχθσ και του Κεάτρου, 
πιο κάτω και πιο ανατολικά ςτα ερείπια του ναοφ που ζχουν επικαλυφκεί κατά 
το μεγαλφτερο μζροσ από τα ςπίτια και τα καλφβια του χωριοφ Καςτρί.  

Μετά ανατολικά, ανεβαίνοντασ ςτα ερείπια του Σταδίου κάτω από τισ 
Φαιδριάδεσ Ρζτρεσ και ςτθν κρινθ Κζρνα, τθν οποία αποκαλεί δθμοτικι κρινθ 
των Δελφϊν.  

Ακόμα και οι λαξευμζνοι ςτο βράχο τάφοι ςτο δρόμο προσ το Χριςςό, 
μεταξφ των οποίων τράβθξε τθν προςοχι μασ κυρίωσ ζνασ μικρόσ τάφοσ 
λαξευμζνοσ ςε ζνα βράχο που βρίςκεται ςτο ζδαφοσ.  

Επιςκεφτικαμε και τα παλιά τείχθ και τα λείψανα οικοδομθμάτων ςτο 
παρεκκλιςι του Αγ. Θλία, που βρίςκεται αριςτερά ςτον ίδιο δρόμο.  

Για πολλά, τϊρα ακόμθ αμφίβολα, ςθμεία τθσ τοπογραφίασ των Δελφϊν κα 
κρίνουν κάποτε οι εκτεταμζνεσ εκςκαφζσ.  

Μόνο το οξυδερκζσ βλζμμα του Otfried Müller κα κατάφερνε ίςωσ να 
μαντζψει από τϊρα, βάςει των υπαρχόντων ςτο φωσ τθσ θμζρασ κομματιϊν 
των τοίχων, τθν κάτοψθ και τθ μορφι του μεγάλου ναοφ του Απόλλωνα, αν 
δεν τον είχαν χτυπιςει ακριβϊσ εκεί οι ακτίνεσ του κεοφ ςτθ υπθρεςία του 
οποίου κατά προτίμθςθ είχε αφιερωκεί και οι οποίεσ ακτίνεσ είχαν δϊςει 
τζλοσ ςτθ ηωι του.  

Να μου επιτραπεί να περιγράψω, με λίγα λόγια μόνο, πϊσ δείχνουν οι 
Δελφοί ςε αυτόν που ανεβαίνει από το Κριςςαϊκό Κόλπο.  

Από το Χριςςό, το χωριό που βρίςκεται ςε όμορφθ τοποκεςία ςτο πρϊτο 
πλάτωμα του βουνοφ, λίγεσ εκατοντάδεσ πόδια μόνο πάνω από το κάμπο των 
Σαλϊνων, επιβλζπει κανείσ τον κάμπο αυτό που είναι καλλιεργθμζνοσ με 
ωραιότατεσ ελιζσ, τισ ψθλζσ ράχεσ των βουνϊν από πάνω και ςτθν άλλθ 
πλευρά το μεγάλο κόλπο.  

Πταν ζχει κανείσ φτάςει τισ αγροτικζσ αποκικεσ του Καςτριοφ, μιςι ϊρα 
ζξω από το χωριό, εμφανίηονται ςτθ Δφςθ θ ψθλι κορυφι του Κόρακα, ςτο 
Νότο τα βουνά μεταξφ Αχαΐασ και Αρκαδίασ, ςτθν Ανατολι οι Φαιδριάδεσ 
Ρζτρεσ και οι πρόποδεσ του Ραρναςςοφ, μζχρι ψθλά ςτθν Αράχοβα, 
ταυτόχρονα με τθν άνω και τθν κάτω κοιλάδα του Ρλειςτοφ και τθν πράςινθ 
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Κίρφι.  
Λίγα βιματα πιο πζρα ανοίγονται θ δυτικι και νοτιοδυτικι πλευρά 

μπροςτά ςτα μάτια μασ φανερϊνοντασ τισ επιμζρουσ κορυφζσ.  
Θ βακιά τραχιά κοιλάδα όμωσ, με τα απόκρθμνα βράχια τθσ, και 

οριοκετθμζνθ από ψθλοφσ κατακόρυφουσ όγκουσ βράχων ςτο Βορρά, και με 
τθν ιχο τθσ που αντθχεί απανωτά, βρίςκεται απλωμζνθ ςτθν ιερι τθσ μοναξιά 
αμφικεατρικά μπροςτά ςτο βλζμμα μασ. 

Ωσ τζλεια - αν και διακοςμθμζνθ με αριςτουργθματικά κτίςματα - πρζπει 
να φαινόταν θ μεγαλοπρεπισ κοιλάδα και ςτον περιθγθτι τθσ αρχαιότθτασ 
ανεβαίνοντασ από τισ θλιόλουςτεσ ακτζσ τθσ κάλαςςασ. 

Θ Καςταλία Κρινθ βρίςκεται ςτθν ανατολικι πλευρά του βουνοφ και 
μάλιςτα κάτω από ζνα γκρεμό φψουσ 100 ποδιϊν, που χωρίηεται ςτα δφο από 
δυο μυτερά βράχια. Και οι δυο κορυφζσ υψϊνονται πάνω από το Καςτρί και, 
επειδι αποτελοφν μζροσ του Ραρναςςοφ, τισ αποκαλοφςαν ςυχνά 
λανκαςμζνα κορυφζσ του Ραρναςςοφ. 

Θ Καςταλία Κρινθ κάνει ςτον κάκε περιθγθτι μεγάλθ εντφπωςθ. Τα παλιά 
μαρμάρινα τάματα, που βρίςκονταν κάποτε κατά μικοσ του δρόμου προσ τθν 
κρινθ, κείτονται τϊρα διάςπαρτα κάτω από τισ πζτρεσ ςτο δρόμο και 
ποδοπατιοφνται.  

Τα κυρίωσ λείψανα τθσ κρινθσ αποτελοφνται από μια μεγάλθ τετράγωνθ 
ρθχι λεκάνθ ςτθν οποία οδθγοφν λαξευμζνα ςτο μαρμάρινο βράχο 
ςκαλοπάτια. Αυτό είναι αναμφίβολα το λουτρό τθσ Καςταλίασ, όπου κάποτε θ 
Ρυκία ζπλενε το ςϊμα τθσ και ζλουηε τθ κόμθ τθσ, για να κακίςει ςτθ ςυνζχεια 
ςτο ναό του Απόλλωνα ςτο τρίποδο.  

 

 
Δελφοί (Αϋ όψθ) 
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55. AUBREY DE VERE 
 

 
 

Βιογραφικά ςτοιχεία 
Ο Λρλανδόσ Aubrey Thomas De Vere ιταν ποιθτισ και λόγιοσ. Γεννικθκε 

ςτο Curragh Chase του Country Limerick, ςτισ 10 Λανουαρίου του 1814. Ρζκανε 
ςτισ 20 Λανουαρίου του 1902. Ιταν ο τρίτοσ γιοσ του Sir Aubrey De Vere Hunt 
(1788-1846). 

O Aubrey Thomas εκπαιδεφτθκε ςτο Trinity College του Δουβλίνου, και ςτα 
είκοςι οκτϊ του χρόνια πρωτοδθμοςίευςε ζργα του. Ιταν ςυνεχϊσ 
απαςχολθμζνοσ μζχρι το κάνατό του με τθν ποίθςθ και τθν κριτικι. Τα 
χαρακτθριςτικά τθσ ποίθςισ του ιταν υψθλι ςοβαρότθτα και ζνασ κακαρόσ 
κρθςκευτικόσ ενκουςιαςμόσ. Θ ζρευνά του ςε κζματα πίςτθσ τον οδιγθςαν 
ςτθ ωμαιοκακολικι Εκκλθςία και ςε πολλά από τα ποιιματά του, κυρίωσ τα 
ςονζτα του που ζχουν τον τίτλο: “St Peters Chains”(το 1888) ζκανε πλοφςιεσ 
προςκικεσ με λατρευτικό ςτίχο. 

Ιταν μακθτισ του Wordsworth, του οποίου τθν ιρεμθ ςτοχαςτικι γαλινθ 
ςυχνά επαναλαμβάνει με μεγάλθ ευςτοχία. 

 



 10 

χόλια 
Ο Aubrey Thomas De Vere πραγματοποίθςε τθν θμεριςια επίςκεψι του 

ςτουσ Δελφοφσ ερχόμενοσ από τθ Σκάλα των Σαλϊνων*Λτζα+, όπου ναυλοχοφςε 
το καράβι που τον ζφερε εκεί.  

Θ ταξιδιωτικι περιγραφι του είναι άκρωσ λογοτεχνικι, βρίςκεται πολλζσ 
φορζσ ςτα όρια τθσ ποίθςθσ. Δεν κα μποροφςε να ιταν και διαφορετικι, αφοφ 
ο ίδιοσ ιταν ποιθτισ και το Δελφικό τοπίο τον καταγοιτευςε, ωσ φφςθ και ωσ 
αρχαιολογικόσ χϊροσ, και του κζντριςε τθ φανταςία για το ζνδοξο παρελκόν 
και τθ μεγάλο ιςτορικό του φορτίο. 

Ο αναγνϊςτθσ διαβάηοντασ τισ γραμμζσ του ευχαριςτείται πραγματικά, και 
αφινεται ςτθν απολαυςτικι περιγραφι του. Βεβαίωσ, ζχει κάνει και τα 
λακάκια του, κακόςον θ ιςτορία φαίνεται ότι δεν ιταν το “φόρτε” του. Ζτςι, 
αναφζρει ότι ο τριπλοφσ χάλκινοσ όφισ των Δελφϊν - δϊρο των Ελλινων για τθ 
νίκθ τουσ ςτθ μάχθ των Ρλαταιϊν - είχε βρεκεί ςτο ςτρατόπεδο των Ρερςϊν 
ςτθ μάχθ του Μαρακϊνα! Αλλά τα λάκθ είναι ανκρϊπινα... 
  
Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

 “Picturesque Cketches of Greece and Turkey”, 
Aubrey De Vere, London 1850. 

 
ΑΠΟΣΟΛΗ ΠΡΟ ΔΕΛΦΟΤ  

 
*…+ Κακϊσ ανεβαίναμε, ο αζρασ δρόςιςε από πιο ψυχρζσ ριπζσ ανζμου από 

τισ χιονιςμζνεσ περιοχζσ, και όςο ςτζνευαν τα λαγκάδια ψιλωναν οι πυκνζσ 
ςκιζσ.  

Σε αντίκεςθ, πράγματι, με τουσ λευκοφσ βράχουσ ςτθν απζναντι πλαγιά και 
με το μικρό λευκό ςφννεφο που εμφανίςτθκε απρόςμενα ςτο φαράγγι μασ 
από μια γειτονικι κοιλάδα (γιατί κάκε κοιλάδα ζχει το δικό τθσ αεράκι που 
κυκλοφορεί απ’ άκρο ς’ άκρο ςαν μζςα ςε αυλό ενόσ μουςικοφ οργάνου), 
εκείνεσ οι ςκιζσ, κολζσ και υγρζσ ςε όλεσ τισ κζςεισ, απλϊνονται κάτω από τθν 
προεξοχι του βράχου, ςκοφρεσ ςαν τισ φτεροφγεσ ενόσ κορακιοφ. 

Κάκε λίγο, προςπερνοφςαμε καλάμουσ ςκαμμζνουσ ςτον απότομο βράχο, 
που είναι δφςκολο να πεισ, για τι προορίηονταν. Οι μεγαλφτεροι ζμοιαηαν με 
πζτρινουσ ναοφσ, οι μικρότεροι ιςαν προφανϊσ κρφπτεσ για ενταφιαςμό, 
καταςκευαςμζνοι ίςωσ πριν αρχίςουν οι Ζλλθνεσ να καίνε τα ςϊματα των 
νεκρϊν.  

Πλα αυτά τα μικρά παρεκκλιςια είναι εντελϊσ ςυμμετρικά και ςχεδόν 
τελείωσ ςκοτεινά. Θ οροφι κακενόσ ςυνίςταται από ζνα τόξο ςτο βράχο 
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απζναντι από τθν είςοδο, και ςε κάκε άκρθ υπάρχει ζνα ςτενόμακρο κοίλωμα 
ςκαμμζνο ςτθν πζτρα που μοιάηει με ςαρκοφάγο, και πάνω από κάκε 
ςαρκοφάγο ο βράχοσ είναι κολωτόσ, ϊςτε να ςχθματίηει ζνα είδοσ ςάβανου.  

Κακϊσ πλθςιάηαμε προσ το Δελφικό ιερό, αυτά τα μνθμειακά παρεκκλιςια 
ζγιναν όλο και περιςςότερα, και περάςαμε επίςθσ πολλά κελιά λαξευμζνα ςτο 
βράχο, τα οποία ςαφϊσ προορίηονταν για ανακθματικζσ προςφορζσ. 

Εδϊ και εκεί ςυναντοφςαμε τυχαία τεμάχια από πελεκθμζνεσ πζτρεσ και τισ 
κεμελιϊςεισ των ιςχυρϊν τοίχων των πλατυςμάτων, που κάποτε κοςμοφνταν 
με ναοφσ ι που κάποιοσ δρόμοσ περνοφςε μακριά, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ 
φφςθ του εδάφουσ, μετατρζποντασ τα ςυμμετρικά πλατφςματα του βουνοφ 
και του γκρεμοφ ςε μια κανονικι αρχιτεκτονικι. 

Μια ϊρα, αφοφ είχαμε ειςζλκει ςτθ ςτενι κοιλάδα, φτάςαμε ςτο χωριό 
Καςτρί, χτιςμζνο ςτθ γειτονιά, εάν όχι ακριβϊσ πάνω ςτθ κζςθ των Δελφϊν.  

Θ αρχαία πόλθ χάνεται εδϊ και εκεί ανάμεςα ςτο νζο χωριό, όπωσ οι 
ςτρογγυλζσ πζτρεσ ς’ ζνα δρόμο που βακμιαία φανερϊνει το χαλίκι, με το 
οποίο είχαν ςτρωκεί ι όπωσ κάποια αιϊνια κρθςκεία που εξαναγκάηεται ςε 
υποχϊρθςθ λόγω επικράτθςθσ νεότερων δοξαςιϊν.  

Ρεριπλανϊμενοσ ςτουσ ςτενοφσ δρόμουσ του χωριοφ, ςυχνά ςυναντοφςα 
ζνα γιγαντιαίο κιονόκρανο, που τόνιηε τα εκλεπτυςμζνα διακοςμθτικά του 
ςχζδια, ανάμεςα ςε αγριόχορτα που είχαν φυτρϊςει γφρω του ι ζνα κραφςμα 
από γείςο κριγκοφ ςκαλιςμζνο με τόςθ ακρίβεια ςαν να επρόκειτο για βωμό.  

Σε πολλζσ κζςεισ, πράγματι, τα ςπίτια ιςαν κατά το ιμιςυ νζα και κατά το 
ιμιςυ παλιά. Τα χαμθλότερα τμιματα των τοίχων ι τουλάχιςτον τα κεμζλια, 
ςυνίςταντο από αρχαία τοιχοποιία, πάνω ςτθν οποία ςτερεωνόταν μια 
ςφγχρονθ υπερδομι από κροκάλεσ, λάςπθ, ξφλο και άχυρο.  

Το αποτζλεςμα ιταν μοναδικό και μου κφμιςε ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο 
είχε προφανϊσ ςτθριχκεί πάνω ςτα κεμζλια των ςπουδαίων κρθςκευτικϊν 
αντιλιψεων ολόκλθρο το οικιακό και κοινωνικό ςφςτθμα τθσ Ελλάδασ - ζνα 
γεγονόσ, ωςτόςο, κακόλου αςυνικιςτο για μια ελλθνικι ι εντζλει για μια 
οποιαδιποτε αρχαία πολιτεία.  

Θ τοποκεςία του χωριοφ Καςτρί, ζτςι φωλιαςμζνθ ψθλά ανάμεςα ςτουσ 
βράχουσ του, μοιάηει πολφ με αυτι ενόσ ελβετικοφ χωριοφ που βρίςκεται ςε 
κάποιο αικζριο υψόμετρο, εν μζςω των γκρίηων προεξοχϊν των βράχων του 
και των χλοερϊν πλαγιϊν. Θ διαφορά, ωςτόςο, είναι τόςο κτυπθτι όςο και θ 
ομοιότθτα, και ζγκειται ς’ αυτι τθ καυμάςια αρμονία τθσ οργιϊδουσ 
βλάςτθςθσ με τθ μεγαλοπρζπεια που χαρακτθρίηει το ελλθνικό τοπίο.  

Γφρω από το Καςτρί υπιρχαν περιοχζσ δενδρόκθπων λευκϊν από τα άνκθ 
μθλιάσ, και άκοπων με μπλεγμζνα κλαδιά χρυςοπράςινων λεμονόκθπων με τα 
χλωμά κίτρινα φροφτα και τα μαλακά φφλλα, τα νεότερα απ’ αυτά 
θμιδιαφανι.  
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Θ λιγοςτι χλόθ μεταξφ των γκρεμϊν κυμάτιηε με ανεμϊνεσ (θ ςχεδόν ψιλι 
λουλουδζνια καταςκευι που μπορεί να αντζξει το “βάροσ” του χρϊματοσ) ςε 
άτακτθ ςειρά με το λινάρι και τα μοςχομπίηελα.  

Θ αφρα βαριά από τον πορτοκαλεϊνα αντάμωνε με το πιο υγιεινό 
καλαςςινό αεράκι, που άρπαηε ζνα άνκοσ από τθν αμυγδαλιά ι ζριχνε ζνα 
ποφπουλο από τα φτερά ενόσ αετοφ πάνω ςτθν καρδιά τθσ λόχμθσ από 
μυρτιζσ.  

Σε πολφ κοντινι απόςταςθ, λίγο πιο πζρα, βρίςκεται θ ιερι ρωγμι πλθςίον 
τθσ οποίασ ςτεκόταν το μαντικό ιερό, από τθν οποία αναδυόταν αυτόσ ο 
μεκυςτικόσ ατμόσ, με τον οποίο ο Απόλλωνασ διαςκόρπιηε κάποτε, όπωσ 
πιςτεφεται, τθν ικανότθτα τθσ ζμπνευςθσ.  

Θ ρωγμι είναι ζνα ςτενό χάςμα ςτα βράχια, που ς’ αυτό το ςθμείο 
πλθςιάηουν πολφ μεταξφ τουσ και είναι εντελϊσ επίπεδα. Το μικοσ τθσ είναι 
ςθμαντικό, το πλάτοσ τθσ μειϊνεται βακμιαία και είναι τόςο ψθλι, που ο 
ουρανόσ από πάνω φαινόταν ότι μοιάηει ςαν μια λωρίδα ιϊδουσ κορδζλασ.  

Ραρακείμενοσ ςε αυτι τθ ρωγμι ιταν ο ναόσ του Απόλλωνα, θ επιφάνεια 
του βράχου, ςε ορκι γωνία με το χάςμα, αποτελοφςε τον εςωτερικό τοίχο 
αυτοφ του ναοφ και όχι απλϊσ διατθρεί τα ςθμάδια τθσ ςμίλθσ, αλλά ζχει 
επιπλζον και διαφορετικό χρϊμα από τουσ υπόλοιπουσ τοίχουσ.  

Θ υπερμεγζκθσ ανακθματικι πλάκα είναι ακόμα άκικτθ από το ςτίγμα του 
καιροφ και τθσ βλάςτθςθσ, αλλά θ κορυφι και οι παρυφζσ τθσ πλαιςιϊνονται 
από κίτρινα λουλοφδια, ζνα είδοσ που δεν ζχω ςυναντιςει πουκενά αλλοφ, 
από τα οποία ζκοψα μια χεριά, ωσ ενκφμιο. 

Δεν ζχει απομείνει κανζνα άλλο ίχνοσ του Ναοφ του Μαντείου. 
Εξαφανίςτθκε μαηί με όλουσ τουσ ιεροφσ κθςαυροφσ του και τα μυςτιριά του. 
Ψάχνουμε ματαίωσ για το μυςτθριακό τρίποδο, από το οποίο θ Ρυκία, ζχοντασ 
ειςπνεφςει τισ ανακυμιάςεισ, εκςτόμιηε προσ κάκε κατεφκυνςθ τισ προφθτείεσ 
τθσ εν μζςω ςπαρακτικισ ζκςταςθσ, θ οποία τρομοκρατοφςε τουσ ιερείσ που 
τθν παρατθροφςαν, και μερικζσ φορζσ τθσ αποςτεροφςε τθ ηωι.  

Το ιερό του δεν περιζχει πλζον τα δϊρα των βαςιλιάδων Αςιατϊν και 
Ευρωπαίων, οφτε τθ δονοφμενθ κωνικι πζτρα, που κεωρείτο ότι ιταν το 
κζντρο τθσ γθσ, το ςθμείο όπου ςυναντικθκαν τα δυο περιςτζρια που είχε 
ελευκερϊςει ο Δίασ από τισ αντίκετεσ άκρεσ του κόςμου.  

Το ίδιο, μάταια, ψάχναμε για το μπροφντηινο τριπλό ερπετό, που βρζκθκε 
ςτο περςικό ςτρατόπεδο μετά τθ μάχθ του Μαρακϊνα και είχε αποτεκεί εδϊ 
για αιϊνεσ.  

Εν τοφτοισ, οι Δελφοί ζχουν ακόμθ τα μνθμεία τουσ, ακόμα κι αν αναηθτάσ 
το Ναό του Μαντείου (τον πυρινα τθσ ελλθνικισ κρθςκείασ) βρίςκεισ, όπωσ 
και ςτθν περίπτωςθ τθσ κζςθσ των Ελευςινίων μυςτθρίων, ζνα κενό. Ζνα 
τζτοιο κενό ίςωσ δεν είναι προσ κλίψθ. Ο διακαισ πόκοσ να υπιρχε ζνα ορατό 
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μνθμείο είναι αφ’ εαυτοφ ζνα πνευματικό μνθμείο και το μζγιςτο από τα ιερά 
τθσ αρχαίασ κρθςκείασ, αν και εξαφανίςτθκε, διζφυγε τουλάχιςτον μια 
χειρότερθ βεβιλωςθ.  

Αυτόσ ο ναόσ, το άνοιγμα των πυλϊν του οποίου κάκε άνοιξθ δονοφςε τον 
αρχαίο κόςμο με ελπίδα και φόβο, και ζςτελνε ζνα ρίγοσ προςδοκιϊν ςτισ 
καρδιζσ των απανταχοφ βαςιλζων, κατζρρευςε και κανείσ δεν γνωρίηει πότε 
κατρακφλθςε από τα κεμζλιά του ςτθ λικθ χωρίσ κόρυβο, όπωσ θ φωλιά του 
πουλιοφ που χτίςτθκε ανάμεςα ςτισ γρθπίδεσ.  

Ο κθςαυρόσ του Κροίςου, αξιομνθμόνευτου για τθν ευςζβειά του κακϊσ 
και για τα πλοφτθ του, ζχει επίςθσ χακεί και ψάχνουμε ματαίωσ για τρεισ 
χιλιάδεσ αγάλματα μπροφντηινα, χρυςά και μαρμάρινα, που κοςμοφςαν 
κάποτε τουσ δρόμουσ των Δελφϊν.  

Θ Αίκουςα του Αμφικτιονικοφ Συνεδρίου, το πολιτικό κζντρο τθσ Ελλάδασ, 
και το Σϊμα, τα ψθφίςματα του οποίου κάκε ελλθνικι πολιτεία είχε ορκιςτεί 
να τα επιβάλλει ενόπλωσ, ζχει επίςθσ εξαφανιςτεί.  

Λιγοςτά ίχνθ ενόσ αρχαίου Σταδίου είναι ακόμα ορατά, κακϊσ επίςθσ και 
πολλά κραφςματα από τουσ τοίχουσ τθσ πόλθσ. Το πρωτεφον μνθμείο, ωςτόςο, 
των κλαςικϊν χρόνων και των κρυλικϊν ονείρων είναι κάποιο που θ Φφςθ 
δθμιοφργθςε και που θ Φφςθ ςυντθρεί, και το ανανεϊνει κάκε ςτιγμι κακϊσ 
κινείται γριγορα - θ Καςταλία πθγι, τροφοδοτοφμενθ από ψθλά από τα 
παρνάςςια χιόνια, αφρίηει και θχεί αρμονικά ςτθ λεκάνθ, πελεκθμζνθ γι’ αυτό 
(το ςκοπό) ςτο βράχο και πζφτοντασ από τθν ψθλι περιοχι, επί τθσ οποίασ 
ςτζκονταν οι Δελφοί, μζςα ςτθ ρεματιά που είχαμε ιχνθλατιςει ςτθν πορεία 
μασ προσ τα εκεί, ανακατεφει τα νερά τθσ με τον ποταμό Ρλειςτό, που αφοφ 
δζχεται κάποιουσ παραπόταμουσ ςτθ ροι του, κυλά ελικοειδϊσ δια μζςου τθσ 
πεδιάδασ τθσ Κίρρασ και θςυχάηει ςτα νερά του κόλπου τθσ Κρίςςασ.  

Ιπια απ’ αυτι τθν πθγι και ζπλυνα και το πρόςωπο και τα χζρια μου. Κατά 
πόςο παρζχει ακόμα το χάριςμα τθσ ποιθτικισ ζμπνευςθσ, όπωσ και τότε που 
χόρευαν οι Μοφςεσ γφρω τθσ, δεν μπορϊ να το πω. Μπορϊ να βεβαιϊςω, 
ωςτόςο, ότι κακαρότερο ι δροςερότερο νερό δεν υπάρχει. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΑΠΟ ΔΕΛΦΟΤ 
 

Νανουριςμζνοσ από το κελάρυςμα τθσ Καςταλίασ Ρθγισ, και ξεδιψαςμζνοσ 
από τθ δροςιά τθσ, μετά τθ γλυκιά κόπωςθ μιασ μακριάσ ανάβαςθσ, ξάπλωςα 
ςτο γραςίδι ςε ονειρικι κατάςταςθ μεταξφ φπνου και ξφπνου μζχρι 
προχωρθμζνθσ ϊρασ, τόςο που οι οδθγοί μασ ανυπομονοφςαν να 
επιςτρζψουν. 

Αποχαιρζτθςα τουσ Δελφοφσ όχι χωρίσ κλίψθ, αλλά με μια ζντονθ αίςκθςθ 
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ότι είναι λιγότερθ θ κλίψθ, όταν εγκαταλείπεισ κάτι αναγνωριςμζνθσ αξίασ ςε 
ςχζςθ με κάτι μικρότερθσ αξίασ, κακϊσ ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ κάποιοσ 
κουβαλά ακάνατεσ αναμνιςεισ και ιδζεσ που ίςωσ αποτελζςουν το ςπόρο για 
λαμπρότερα οράματα από εκείνα που ζχει χάςει.  

Ρθγαίνοντασ προσ Δελφοφσ ςυχνά, λόγω τθσ λαχτάρασ μου, προχωροφςα 
βιαςτικά, κατά τθν επιςτροφι μου, όμωσ, μου άρεςε να χαςομερϊ και ζτςι 
είχα περιςςότερεσ ευκαιρίεσ να εξετάςω προςεκτικότερα το τοπίο.  

Εκείνο το τοπίο ζνωνε ςτοιχεία που μόνο θ Φφςθ μπορεί να ςυνδυάςει 
αρμονικά, παρουςιάηοντασ, κακϊσ ιταν, τθν αλθκινι φφςθ όλων των ειδϊν 
τθσ υλικισ ομορφιάσ που εξυψωνόταν, και αναηωογονείτο από ζνα 
αποκλειςτικά δικό τθσ πνεφμα.  

Ζχω ιδθ αναφερκεί ςτθ ςφνδεςθ τθσ μεγαλοπρζπειασ και του πλοφτου, δεν 
μου φαίνεται λιγότερο αξιοςθμείωτθ θ ςχζςθ του μυςτθρίου με τθ χαρά.  

Οι προεξζχοντεσ γκρεμοί που πρόβαλλαν ανάμεςα ςτα ςφννεφα 
ςυγκινοφςαν τισ ψυχζσ, χωρίσ ίχνοσ μελαγχολίασ του βουνοφ. Οι χιονιςμζνεσ 
του οροςειρζσ δεν είχαν οφτε ςτοιχειωμζνθ οφτε εγκαταλελειμμζνθ όψθ. Αυτό 
το ςτοιχείο δεν είναι εφκολο να το αποδϊςουμε, αλλά μποροφμε τουλάχιςτον 
να το εξθγιςουμε εν μζρει.  

Δεν υπιρχαν ελατοδάςθ με τα κλιβερά και μονότονα κροΐςματά τουσ. Δεν 
υπιρχαν παγετϊνεσ για να μιλιςεισ για ατζλειωτο χειμϊνα, πιο ψυχρό κι από 
τάφο.  

Αυτά τα βουνά όςο κι αν είναι ψθλά, φζρουν τθν θλιόλουςτθ περιβολι του 
νότου και ανοίγοντασ τα ςτικθ τουσ ςε νότια ζκκεςθ, μοιάηουν να 
απολαμβάνουν ζνα διπλό μεράδι τθσ εφνοιασ του κεοφ Ιλιου. 

Από αυτό το ςτοιχείο, όπωσ επίςθσ κι από το ανοιχτό χρϊμα των βράχων 
τουσ, θ λεία επιφάνεια των οποίων αντανακλά το φωσ ςαν αςπίδα, κακϊσ και 
από το φανταςμαγορικό κζαμα τθσ βλάςτθςθσ, όπου ζνα λουλοφδι μπορεί 
οπουδιποτε να βρει χϊρο να φυτρϊςει, προκφπτει το γεγονόσ ότι, από τισ 
αμζτρθτεσ χιονοςκεπείσ κορυφζσ που ακτινοβολοφν άνωκζν ςου ζωσ τον 
κρόκο ςτα πόδια ςου, ο χαρακτιρασ του ςκθνικοφ είναι κριαμβευτικόσ, όχι 
λιγότερο από μεγαλειϊδθσ, που ανυψϊνει τθν ψυχι, χωρίσ ποτζ να 
κατακλίβει τθν καρδιά, και ότι, παρόλο που προκαλεί ςφγχυςθ λόγω τθσ 
πολυπλοκότθτάσ του, δεν ςυνκλίβει τισ ψυχζσ με δζοσ. 

Ο κεόσ Ιλιοσ διατρζχει τον ορεινό λαβφρινκο ανάμεςα ςτισ δάφνεσ του και 
καταπνίγει τα φόβθτρα του λαβφρινκου μζςα από το φωσ. Αν δεν υπιρχαν τα 
ιδιαίτερα αυτά χαρακτθριςτικά γνωρίςματα, το τοπίο δεν κα είχε γίνει ποτζ 
τόςο διάςθμο από τουσ Ζλλθνεσ. 

Ππωσ και ςε μερικά αντιπροςωπευτικά δείγματα του Λταλικοφ Γοτκικοφ 
ςτυλ, ςτα οποία ζγινε μια προςπάκεια να ςυνδυαςτεί εκείνο τθσ 
απεραντοςφνθσ, που ανικει ςτθ γοτκικι αρχιτεκτονικι, με μια φανταχτερι 
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ομορφιά τθσ λεπτομζρειασ και μιασ ανερχόμενθσ εορταςτικισ εκδιλωςθσ, ζτςι 
και ς’ αυτά τα Δελφικά βουνά, θ φφςθ φαίνεται αποφαςιςμζνθ να καταπλιξει 
και να μαγζψει χωρίσ να κακυποτάξει. Το μυςτιριο γίνεται πιο ανάλαφρο, 
αλλά το καφμα παραμζνει.  

Αυτι θ ιλαρότθτα τθσ επίδραςθσ ιταν πιο ευδιάκριτθ κατά τθν επιςτροφι 
μου από τουσ Δελφοφσ απ’ ό,τι ςτθ διαδρομι μου προσ τα εκεί, επειδι, κακϊσ 
κατεβαίναμε τουσ λόφουσ, θ ρεματιά ξεδιπλωνόταν μπροςτά μασ αφινοντασ, 
κάκε ςτιγμι, πιο εκτεταμζνθ και πιο ποικίλθ κζα.  

Σε κάκε βιμα, τα βουνά γφρω από τθ κάλαςςα ςυγκεντρϊνονταν ςτο 
οπτικό πεδίο ςε ακόμα πιο φανταςτικοφσ ςυνδυαςμοφσ, ενϊ ανταυγάηοντασ 
ανάμεςα ςτισ ςτενζσ κοιλάδεσ του, ο Κόλποσ του Λεπάντο (Ναυπάκτου) 
φαινόταν πότε ςαν ποτάμι, πότε ςαν κάλαςςα και πότε ςαν μια ςειρά από 
λίμνεσ διαφορετικοφ μεγζκουσ και φαινομενικά ςε διαφορετικά επίπεδα.  

Κεωρϊ ότι αυτό το κομμάτι του παρναςςικοφ τοπίου είναι αυτό που 
προκαλεί μεγαλφτερο δζοσ, αλλά όχι το ομορφότερο. Θ πιο εξαίςια κζςθ κα 
ζλεγα, είναι να βρεκείσ λίγο πιο πζρα από τθ γραμμι, όπου ο ορεινόσ μθνίςκοσ 
βυκίηεται ςτθν πεδιάδα και ςτθ ςυμβολι των τριϊν φαραγγιϊν. 

Εδϊ απλϊνεται ο ελαιϊνασ, τον οποίο διζςχιςα το πρωί. Στθν επιςτροφι 
μου είχα περιςςότερο χρόνο να τον εξερευνιςω και ςτο κζντρο του 
ανακάλυψα μια ςκθνι που δυςκολεφτθκα να αποχωριςτϊ.  

Ιταν μια μικρι ζκταςθ με χλόθ, που είχε δθμιουργθκεί κοντά ςε ζνα από 
τα ξζφωτα του ελαιϊνα, θ οποία είχε ζνα πλοφςιο χαλί από λουλοφδια και 
κοιτϊντασ μζςω των ανοιγμάτων του δάςουσ των ελιϊν διακρινόταν μια 
χιονιςμζνθ κορυφι. 

Μζςω αυτοφ του χλοοτάπθτα, ιδθ ονοματιςμζνα ποτάμια ακολουκοφςαν 
τθ διαδρομι τουσ από τον Ραρναςςό προσ τθ κάλαςςα. Εμποδιηόμενα ςτθν 
πορεία τουσ από μερικά βράχια, χωρίηονταν ςε αναρίκμθτα ρυάκια, τα οποία 
διακλαδιηόμενα ευρζωσ προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ χαλιναγωγοφςαν το 
χαλικϊδεσ ζδαφοσ με άργυρο, πότε κυλϊντασ ακόρυβα ζξω τθσ κοίτθσ τουσ, 
πότε αναμειγνυόμενα, πότε διαςταυροφμενα μεταξφ τουσ, αλλά μπλζκοντασ 
διαρκϊσ τα τραγοφδια τουσ κακϊσ επίςθσ και το χορό τουσ. 

Κα μποροφςε κάποιοσ να φανταςτεί ότι όλεσ οι νφμφεσ τθσ αρχαίασ 
μυκολογίασ αντάμωςαν ς’ αυτι τθ γαλινια τοποκεςία για να ςυνεχίςουν 
κάποια ανϊτερθ γιορτι. Ρράγματι, κακϊσ ςυνδιαλζγονταν, μποροφςα ςχεδόν 
να φανταςτϊ ότι άκουγα τθν εξζλιξθ των ιςτοριϊν τουσ, παρακολουκϊντασ 
όςο μποροφςα τισ φωνζσ τουσ, όπωσ μετατρζπονταν από ςοβαρζσ ςε εφκυμεσ. 
Μεταξφ αυτϊν υψωνόταν μια ανκιςμζνθ δάφνθ καλοςχθματιςμζνθ ςαν τθν 
ίδια τθ Δάφνθ. Ιταν δζντρο όχι κάμνοσ, μια κόρθ του δάςουσ, λυγερι και 
εντυπωςιακι με ςτιλπνά φφλλα, λαμπερά ςαν τα κελαρφςματα εκείνων των 
χειμάρρων και ζκανε ότι μποροφςε για να προςτατευτεί απ' τισ δυνατζσ 
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ακτίνεσ του Φοίβου.  
Γφρω από αυτι τθ δάφνθ κυλοφςαν τα ρυάκια, όπωσ και γφρω από 

πολλοφσ κζδρουσ και φουντωτά αρμυρίκια και από πολλζσ όχκεσ λευκζσ από 
τουσ νάρκιςςουσ.  

Ραντοφ γφρω από το δάςοσ (των ελιϊν) απλϊνονταν τα παρακλάδια των 
βουνϊν, και θ κάλαςςα, που ακουγόταν αμυδρά ςε απόςταςθ (ςτο βάκοσ), 
λφγιηε προσ τα μζςα ςαν αν ικελε να το ςυναντιςει. 

Εάν κα μποροφςα να καταςκευάςω ζνα ναό με μια ευχι, κα το ζκανα ς’ 
αυτόν τον ανοιχτό χϊρο. Με τόςο πολλά πράγματα να με κακυςτεροφν ςτο 
δρόμο μου, δεν ιταν παρά αργά το ςοφρουπο που ξαναςυνάντθςα, ςτθν ακτι 
το πλιρωμα του καραβιοφ μου.  

Σφντομα ανακάλυψα ότι ακόμα κι αν είχα επιςτρζψει νωρίτερα δεν κα 
κζρδιηα τίποτα. Ο ιχοσ τθσ κάλαςςασ, που είχα ακοφςει από μακριά, ιταν ζνα 
ςθμάδι αναταραχισ, αν και εκείνθ τθ ςτιγμι ο άνεμοσ δεν ιταν δυνατόσ. Ρριν 
φτάςω όμωσ ςτθν ακτι, θ κφελλα είχε ξεςπάςει και τίποτα δεν μποροφςε να 
πείςει τουσ ναυτικοφσ να ςθκϊςουν άγκυρα.  

Οι Ζλλθνεσ είναι ζμπειροι ναυτικοί, αλλά οι ακτζσ τουσ δεν ζχουν τόςουσ 
πολλοφσ όρμουσ, κολπίςκουσ και λιμάνια που να τουσ επιτρζπουν να είναι 
παράτολμοι, και όπωσ όλοι οι άντρεσ, που ζχουν πολλζσ εναλλακτικζσ λφςεισ, 
είναι αναποφάςιςτοι.  

Αργά τθ νφχτα, διαπιςτϊνοντασ ότι δεν επρόκειτο να γίνει τίποτε, 
αποβιβάςτθκα ξανά, αφινοντασ μιςι ντουηίνα λεμβοφχων ςτο πλοίο, μαηί με 
δυο - τρεισ χωρικοφσ, ςτουσ οποίουσ είχα υποςχεκεί ζνα ταξίδι ςτθν απζναντι 
πλευρά του Κόλπου.*…+ 

 

 
Δελφοί (Βϋ όψθ) 
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56. ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΕΚΔΟΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ: “JOHN 
MURRAY” 

 
Ο εκδοτικόσ οίκοσ “John Murray” ιδρφκθκε ςτο Λονδίνο το 1768 από τον 

John Murray (1745-1793). Τον διαδζχτθκε ο γιοσ του John Murray ΙΙ, ο οποίοσ 
ζκανε τθν εν λόγω επιχείρθςθ ςθμαντικό πνευματικό πόλο τθσ Βρετανίασ, με 
μεγάλθ επιρροι. 

Ιταν φίλοσ πολλϊν κορυφαίων ςυγγραφζων τθσ εποχισ του. Εξζδωςε ζργα 
τθσ Jane Austin, Sir Walter Scott, Washington Irving κ.α. Το ςπίτι και γραφείο 
του ςτθν οδό Albemarle 50, ςτο Mayfair, ζγινε κζντρο ενόσ μεγάλου 
λογοτεχνικοφ κφκλου. 

Ριο αξιοςθμείωτοσ ςυγγραφζασ του John Murray ΙΙ ιταν ο Λόρδοσ Βφρων, 
που ζγινε ςτενόσ φίλοσ και ανταποκριτισ του. Το ζργο του Βφρωνα: 
“Προςκφνθμα του Childe Harold” ξεποφλθςε μζςα ςε πζντε μζρεσ και ζκανε 
τον ποιθτι να αναφωνιςει: “Ξφπνθςα ζνα πρωινό και βρικα τον εαυτό μου 
διάςθμο.” 

Ο John Murray ΙΙΙ ξεκίνθςε τα “Εγχειρίδια Murray” τo 1836, μια ςειρά 
ταξιδιωτικϊν οδθγϊν από τουσ οποίουσ προζρχονται οι ςφγχρονοι ταξιδιωτικοί 
οδθγοί. Τα δικαιϊματα για τουσ εν λόγω οδθγοφσ πωλικθκαν γφρω ςτο 1900 
και ςτθ ςυνζχεια αποκτικθκαν το 1915 μζςω των γνωςτϊν “Μπλε Οδθγϊν”. 

Το ζτοσ 2002 ο εκδοτικόσ οίκοσ John Murray εξαγοράςτθκε από τθν 
Headline Hodder που αυτι αποκτικθκε ςτθ ςυνζχεια, το 2004, από το Γαλλικό 
οίκο Lagardere Group. 

 
χόλια 

Ο ταξιδιωτικόσ οδθγόσ για τθν Ελλάδα από τον εκδοτικό οίκο John Murray, 
πρζπει να ιταν ζνα ζγκυρο, με ακριβείσ και κατατοπιςτικζσ πλθροφορίεσ, 
ταξιδιωτικό κείμενο, αν κρίνουμε από τισ αναφορζσ του ςχετικά με τουσ 
Δελφοφσ και τθν ευρφτερθ περιοχι τουσ. Επομζνωσ, ςίγουρα ιταν πολφ 
χριςιμοσ ο ταξιδιωτικόσ αυτόσ οδθγόσ, για όςουσ εκείνθ τθν εποχι 
αποφάςιηαν να πραγματοποιιςουν ζνα ταξίδι ςτθν Ελλάδα.  

Ο Δελφοί και θ ευρφτερθ περιοχι τουσ εντάςςονται ςτθ διαδρομι 11 με 
τίτλο: “Πάτρα προσ Ακινα μζςω Μεςολογγίου, Δελφϊν, Βοςτίτςασ και 
Κορίνκου”. Αναφζρεται ςτο ςφγχρονο χωριό Καςτρί και τον αρχαιολογικό 
χϊρο των Δελφϊν, ςτθν Αράχοβα, ςτο Κωρφκιον Άντρον και ςτθν κορυφι του 
Ραρναςςοφ. Δίνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για αποςτάςεισ και 
χρόνουσ διαδρομϊν, για κζματα εξαςφάλιςθσ καταλφματοσ, για προμικεια 
εφοδίων και οδθγϊν. 

Τθν Αράχοβα τθν εντάςςει ςτθ διαδρομι του, επειδι το χωριό αυτό 
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παρείχε καλφτερουσ οδθγοφσ και εφόδια για ανάβαςθ ςτο Κωρφκιον Άντρον 
και ςτθν κορυφι του Ραρναςςοφ, τθ Λιάκουρα. 

Δίνει πολλά κατατοπιςτικά ςτοιχεία για τον Αρχαιολογικό χϊρο των 
Δελφϊν, εςτιάηει ςτθν Καςταλία πθγι και το Στάδιο, αναφζρεται ςτο 
μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ που βριςκόταν τότε πάνω από το αρχαίο Γυμνάςιον 
και ςτθ εκκλθςία του Αγία Θλία (Mοναςτιρι το ονομάηει) που βριςκόταν πάνω 
από το ναό του Απόλλωνα. Μζχρι και τον ζξυπνο ντόπιο οδθγό για τθν 
επίςκεψθ των ερειπίων αναφζρει, χωρίσ όμωσ να μιλάει για το... “ξφριςμα” 
που κα υποςτεί ο ξζνοσ μετά το τζλοσ τθσ ξενάγθςισ του. 

Επίςθσ, δίνει ςτοιχεία για το Κωρφκιον Άντρον και τθν ανάβαςθ του 
Ραρναςςοφ, ϊςτε ο περιθγθτισ να εκτιμιςει, με τισ επί τόπου καταςτάςεισ 
που κα βιϊνει, εάν αξίηει ι όχι να επιχειριςει αυτζσ τισ επιςκζψεισ. Δίνει και 
εναλλακτικζσ διαδρομζσ και προτάςεισ, ϊςτε θ άφιξθ και θ αποχϊρθςθ να 
είναι χωρίσ ταλαιπωρίεσ και κακυςτεριςεισ. 
  
Κείμενο 
Από το βιβλίο: 

 “Handbook for travelling in Grece”, 
John Murray, London 1854. 

 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 11 

 
ΠΑΣΡΑ ΠΡΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΕΩ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ, ΔΕΛΦΩΝ, ΒΟΣΙΣΑ (ΑΙΓΙΟΤ) 

ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΤ  
 

Από το Χριςςό ςτο Καςτρί ξεκινά μια κακοτράχαλθ ανάβαςθ, που διαρκεί 
από 1½ ζωσ 2 ϊρεσ. Ραντοφ φαίνονται πολυάρικμοι ταφικοί κάλαμοι και 
ανοίγματα που προξενικθκαν από ςειςμοφσ.  

Τα πάντα τριγφρω είναι τραχιά και βραχϊδθ, θ αρμόηουςα προςζγγιςθ ςε 
ζνα ιερό ςκοτεινισ και μυςτθριϊδουσ δειςιδαιμονίασ. Σε όλο το δρόμο προσ 
τουσ Δελφοφσ θ κζα του Κόλπου εμφανίηεται ωσ μια μικρι λίμνθ μζςα από ζνα 
άνοιγμα μεταξφ των βουνϊν.  

Σο Καςτρί, που τϊρα κατζχει τθν τοποκεςία και ζχει ξαναλάβει τθν 
ονομαςία Δελφοί, ζχει προςφάτωσ αυξθκεί πολφ ςε μζγεκοσ και ζχει πολλά 
καλά ςπίτια. Το ςπίτι που ςυνικωσ ενοικιάηεται από ταξιδιϊτεσ παρζχει (για 
τθν Ελλάδα) πολφ υποφερτι ςτζγαςθ και από τα παράκυρα διακζτει μια 
ωραία κζα τθσ κοιλάδασ.  
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Ξεκοφραςθ μετά τθν  άφιξθ ςτθν Καςταλία  Πθγι. 

 
Το Καςτρί εκτείνεται ς’ ζνα φψωμα ςτθ νότια πλευρά του Ραρναςςοφ, κάτω 

ακριβϊσ από αρκετοφσ ψθλοφσ κατακόρυφουσ γκρεμοφσ, όπου ζνα βάρακρο 
από τον αποκομμζνο βράχο επιτρζπει τθν κάκοδο των νερϊν τθσ Καςταλίασ 
πθγισ προσ τθ κάλαςςα.  

Ζνασ ευφυισ ξεναγόσ κα προςφζρει πρόκυμα τισ υπθρεςίεσ του, για να 
ςυνοδεφςει τον ταξιδιϊτθ ςτα ερείπια. Μποροφν ακόμα να ανιχνευτοφν τα 
κεμζλια των πλατυςμάτων πάνω ςτα οποία ςτεκόταν κάποτε θ πόλθ των 
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Δελφϊν.  
Θ πόλθ καταλάμβανε μια θμικυκλικι καμπφλθ του βουνοφ και παρουςίαηε 

τθν εμφάνιςθ ενόσ τεράςτιου φυςικοφ κεάτρου. Κοντά ςτθν πθγι και ςτθν 
εκκλθςία του Αγίου Νικολάου υπάρχει μια μαρμάρινθ επιγραφι προσ τιμιν 
του αυτοκράτορα Αδριανοφ, που δθλϊνει ότι: «Το Συνζδριο των Αμφικτιόνων 
υπό τθν εποπτεία του ιερζα Πλουτάρχου, από τουσ Δελφοφσ, τιμά τθ μνιμθ 
του αυτοκράτορα». 

Ράνω ςε μια κολϊνα ς’ αυτι τθν εκκλθςία υπάρχει ακόμα μια επιγραφι, 
ςτθν οποία γίνεται μνεία για μια υψθλι ιζρεια των Αχαιϊν. 

Η Καςταλία Πηγή βρίςκεται ςτθν ανατολικι πλευρά του χωριοφ, κάτω 
ακριβϊσ από ζνα γκρεμό φψουσ περίπου δυο χιλιάδων ποδιϊν, πάνω ςτθν 
κορυφι του οποίου ζνα χάςμα ςτο βράχο τον ξεχωρίηει ςε δυο αιχμθροφσ 
γκρεμοφσ, που δεςπόηουν από πάνω. Οι Δελφοί ενίοτε ζχουν λακεμζνα 
περιγραφεί ωσ οι κορυφζσ του Ραρναςςοφ. Αυτζσ είναι οι κορυφζσ, που είναι 
τόςο φθμιςμζνεσ ςτα κείμενα των αρχαίων.  

Αυτι θ πθγι, τόςο εφκολα ταυτιςμζνθ με τθν πθγι ζμπνευςθσ τθσ 
ελλθνικισ ποίθςθσ, και ςυνδυάηοντασ ζντονθ γραφικι ομορφιά με τοπικό 
ενδιαφζρον, πρόςκετε ςτθν εικόνα, που από τθν παροφςα τθσ εμφάνιςθ 
παρζχει τον τρόπο με τον οποίο παλιότερα ετιμάτο και διακοςμείτο, 
κακιςτϊντασ τθν μια από τισ πιο εντυπωςιακζσ ςκθνζσ που μποροφςε να 
παρατθρθκεί. 

Τα ερείπια τθσ πθγισ αποκαλφπτουν μια ευρφχωρθ τετράγωνθ αβακι 
λεκάνθ, με εςωτερικά ςκαλοπάτια κομμζνα ςτον αςβεςτολικικό βράχο, 
κεωροφμενθ είτε ότι ιταν το Μπάνιο, εντόσ του οποίου θ Ρυκία ςυνικιηε να 
λοφηεται προτοφ να κρονιαςτεί ςτον τρίποδα ςτο ναό, είτε ότι προοριηόταν 
προσ χριςθ των προςκυνθτϊν. 

Στθν απζναντι πλευρά βρίςκεται ζνα πζτρινο κάκιςμα vivoque sedilia saxo 
(αυτοφυισ πζτρινοσ κρόνοσ). Θ ςτζρνα γεμίηει με το νερό τθσ πθγισ. Στον 
κατακόρυφο γκρεμό που υψϊνεται πίςω από τθ ςτζρνα, υπάρχουν κοιλϊματα 
για ανακθματικζσ προςφορζσ.  

Στα δεξιά, ζνα κοίλωμα μεγάλου μεγζκουσ διατθρείται ακόμθ ςε ευλάβεια 
από τουσ κατοίκουσ, όντασ ςιμερα ζνα παρεκκλιςι αφιερωμζνο ςτον Άγιο 
Λωάννθ. Θ πρόςοψθ του βράχου καλφπτεται από κιςςό και πολφβλαςτουσ 
κάμνουσ και αναρριχθτικά φυτά.  

Το ςπιλαιο ςτθ ςχιςμι πάνω από τθν πθγι ιταν παλιότερα προςιτό μζςω 
ςκάλασ ςκαμμζνθσ ςτο βράχο, αλλά πλζον παραμζνει ζνα τμιμα των 
ςκαλοπατιϊν.  

Το νερό τθσ πθγισ πζφτει προσ τα νότια ςε ζνα βακφ και ςτενό αυλάκι μζςα 
ςτον Ρλειςτό, και ζχοντασ ενωκεί με αυτό το ποτάμι κυλά δια μζςου του 
Χριςςοφ ςτον Κριςςαίο Κόλπο. Στο πρϊτο τμιμα τθσ ροισ του διαςχίηει τα 
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ερείπια του Γυμναςίου, όπου τϊρα ςτζκει το Μοναςτιρι τθσ Ραναγιάσ. 
Ανάμεςα ςτθν πθγι και το Μοναςτιρι βρίςκεται θ κζςθ τθσ αρχαίασ πφλθσ 
που οδθγοφςε προσ Βοιωτία.  

Τα ερείπια του Γυμναςίου κείνται κατά κφριο λόγο πίςω από το Μοναςτιρι. 
Τα κεμζλια ςυντθροφνται πάνω ςε ζνα τεράςτιο ανάχωμα από λαξευμζνθ 
πζτρα, που προεξζχει από το επικλινζσ ζδαφοσ, ζτςι ϊςτε να ςχθματίηει μια 
οριηόντια ζκταςθ. ολόκλθρθ θ πφλθ είναι χτιςμζνθ πάνω ςτο ίδιο ςχζδιο.  

Εντόσ του Μοναςτθριοφ βρίςκονται κιονόκρανα από κολϊνεσ, ςπαςμζνεσ 
ηωφόροι και τρίγλυφα. Ρίςω από το ιερό *Αγία Τράπεηα+ υπάρχουν κραφςματα 
από μαρμάρινο κϊκο. 

Σο τάδιο βριςκόταν ςτο υψθλότερο τμιμα τθσ πλαγιάσ πάνω ςτθν οποία 
είναι χτιςμζνο το Καςτρί, λίγο πιο δυτικά, πάνω από το χωριό. Θ κατάςταςι 
του είναι πολφ πιο ατελισ απ’ αυτι (του Σταδίου) των Ακθνϊν, ωςτόςο 
οριςμζνεσ από τισ κζςεισ παραμζνουν.  

Είναι φτιαγμζνο από τον ίδιο αςβεςτόλικο, όπωσ οι γκρεμοί γφρω από τουσ 
Δελφοφσ, και μάλιςτα οι κζςεισ ςτθν ανϊτερθ άκρθ είναι λαξευμζνεσ ςτο 
βράχο. Το μικοσ, ςφμφωνα με τον Clarke είναι 660 πόδια, ξεπερνϊντασ εκείνο 
του Σταδίου τθσ Ολυμπίασ, που ιταν μόλισ 603 πόδια. 

Θ πολυςυηθτθμζνθ ερϊτθςθ για τθ κζςθ του φθμιςμζνου ναοφ του 
Απόλλωνα μπορεί πλζον να κεωρθκεί ωσ αποςαφθνιςμζνθ. Τα κεμζλια ζχουν 
προςφάτωσ ανακαλυφτεί και κακοριςτεί πζρα από κάκε εφλογθ αμφιβολία, 
μζςω τθσ ζρευνασ του κακθγθτι Ulrichs και του πρόςφατα απωλεςκζντοσ C. O. 
Müller. Καταλαμβάνουν το μεγαλφτερο τμιμα του πάνω μιςοφ τθσ πλαγιάσ, 
ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνεσ οι καλφβεσ του Καςτριοφ, και θ ανακάλυψθ 
οριςμζνων επιγραφϊν ς’ αυτι τθ κζςθ, ςτισ οποίεσ γίνεται μνεία των ιερζων 
και οριςμζνων ςτοιχείων ςχετικά με το Λερό, επιβεβαίωςε ότι ο ναόσ κα πρζπει 
να ιταν ςε κοντινι απόςταςθ.  

Από το χαμθλότερο άκρο του Σταδίου ζχεισ μια ωραία κζα των Σαλϊνων, 
του Κριςςαίου κόλπου, του Γαλαξειδιοφ και του Κορινκιακοφ κόλπου και των 
βουνϊν τθσ Αχαΐασ. 

Μοναςτήρι του Προφήτη Ηλία. Στθν εκκλθςία υπάρχουν δυο μαρμάρινα 
ευμεγζκθ επιςτφλια. Κρίνοντασ από τα τεράςτια κεμζλια ενόσ κτθρίου εδϊ, 
είναι πικανόν αυτό το Μοναςτιρι να ζχει ανεγερκεί επί τθσ τοποκεςίασ ενόσ 
από τουσ κφριουσ ναοφσ των Δελφϊν.  

Οι τοίχοι εκτείνονται ςχεδόν ωσ μια εςοχι ςτο βράχο, που ιταν μάλλον 
ταφικό ι μαντικό ςπιλαιο. Μζςα ςχθματίηονται καμάρεσ προσ τα δεξιά και 
αριςτερά, και μια ςε πρόςκιο χϊρο, επενδεδυμζνθ με χρωματιςτό ςτόκο, και 
επάνω ζνα κεφάλι ταφρου περίτεχνα ςκαλιςμζνο.  

Απ’ αυτό το ςπιλαιο θ κζα εκτείνεται πάνω ςε ολόκλθρθ τθν αρχαία πόλθ 
των Δελφϊν, προσ τθν Καςταλία πθγι και το Γυμνάςιο ςτθν είςοδο από 
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Βοιωτία.  
Για να ςχθματιςτεί μια ακριβισ ιδζα του τι ακριβϊσ ιςαν οι Δελφοί, πρζπει 

να φανταςτοφμε ζνα αρχαίο κζατρο με πζτρινα πλατφςματα ςτθ κζςθ των 
κακιςμάτων *κζςεων+ ικανοφ εφρουσ *πλάτουσ+, για να χωροφν ναοφσ και 
πάνω από αυτά τα θμικυκλικά πλατφςματα, το Στάδιο να αποτελεί 
δεςπόηουςα καταςκευι των ςειρϊν, και θ Καςταλία πθγι και το Γυμνάςιο να 
βρίςκονται ςτο δεξιό άκρο. Το μπροςτινό απ’ αυτά τα πλατφςματα είναι από 
κυκλϊπεια τοιχοποιία, προςαρμοςμζνθ προσ τθ φυςικι κλίςθ του βράχου. 
Ζχουν απομείνει αρκετά, για να επιτρζψουν ς’ ζνα επιδζξιο αρχιτζκτονα να 
ςυγκροτιςει ζνα ακριβζσ ςχζδιο των Δελφϊν.  

Είναι εξαιρετικά πικανόν, μερικά αξιόλογα υπολείμματα τθσ αρχαίασ τζχνθσ 
να είναι καμμζνα κάτω από τα κεμζλια και τα ερείπια των Δελφϊν, γιατί τθν 
εποχι του Ραυςανία, 200 χρόνια μετά τθν πτϊςθ του Μαντείου ςε αφάνεια, 
περιζχει ακόμα τεράςτιεσ ςυλλογζσ από ηωγραφιζσ και γλυπτά. Ο χρυςόσ και 
τα αςιμι λεθλατικθκαν από διαδοχικοφσ κατακτθτζσ, που όμωσ αγνοοφςαν 
τθν αξία των μαρμάρων.  

Ο μεγάλοσ πλοφτοσ του Λεροφ, όταν ιταν παγκοςμίωσ φθμιςμζνο, είχε 
καταγραφεί από κάκε αρχαίο ιςτορικό. Ρρόςφατεσ αναςκαφζσ που 
πραγματοποιικθκαν από τθν Αρχαιολογικι Κοινωνία των Ακθνϊν, 
ανακάλυψαν λίγουσ τοίχουσ, ςχεδόν πλιρωσ καλυμμζνουσ με επιγραφζσ, και 
τισ τοποκεςίεσ των τριϊν ναϊν που είχαν μνθμονευτεί από τον Ραυςανία. 

 Θ πόλθ των Δελφϊν όφειλε τθν αφετθρία τθσ κακϊσ επίςθσ και τθ 
ςπουδαιότθτά τθσ ςτο φθμιςμζνο Μαντείο και το ναό του Απόλλωνα, που 
ετιμάτο από τισ πρϊιμεσ εποχζσ μζχρι τθν τελικι πτϊςθ του παγανιςμοφ, ωσ το 
εκνικό κζντρο τθσ ελλθνικισ φυλισ. 

Η Αράχοβα είναι ζνα μεγάλο χωριό ςε απόςταςθ 2 ωρϊν διαδρομι από το 
Καςτρί, τοποκετθμζνο ςτθν επικλινι πλαγιά του Ραρναςςοφ, φθμιςμζνθ για 
το κραςί τθσ και τθ μακροηωία των κατοίκων τθσ. Είναι καλφτερο μζροσ για να 
εξαςφαλίςεισ οδθγοφσ για τθν κορυφι του βουνοφ εδϊ απ’ ό,τι το Καςτρί, και 
όντασ ςε μεγαλφτερο υψόμετρο από το Καςτρί, είναι μικρότερθ θ ανάβαςθ για 
εκείνουσ που επικυμοφν να επιςκεφτοφν το Κωρφκιον Άντρον, αν και δεν είναι 
ο πιο άμεςοσ δρόμοσ ςε ςφγκριςθ με  αυτόν από Δελφοφσ.  

Δεν είναι, ωςτόςο, κακό ςχζδιο να γίνει θ ανάβαςθ του Ραρναςςοφ από 
Δελφοφσ, και θ επιςτροφι ςτθν Αράχοβα, ζχοντασ ςτείλει τισ αποςκευζσ με το 
ςυνθκιςμζνο δρόμο, ενόςω ο ταξιδιϊτθσ είναι ςτο βουνό. Ζτςι κα 
εξοικονομθκεί χρόνοσ.  

Ζνασ ντόπιοσ οδθγόσ κα πρζπει να προςλθφκεί, κακϊσ ο Ακθναίοσ 
ταξιδιωτικόσ υπθρζτθσ (δεν κα μποροφςε να φανεί χριςιμοσ), γιατί τα 
μονοπάτια ςτισ υψθλότερεσ οροςειρζσ ςυχνά ςβινονται από χείμαρρουσ ι 
αλλάηουν κατεφκυνςθ μζςα ςε λίγα χρόνια.  
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Ανάμεςα ςτθν Αράχοβα και ςτο Καςτρί παρατθροφνται μερικζσ κόγχεσ 
λαξευμζνεσ ςτουσ βράχουσ. Λδιαιτζρωσ ςε μια περιοχι κοντά ςτουσ Δελφοφσ, 
εμφανίηεται μια ευμεγζκθσ πόρτα λαξευμζνθ ςτθν πζτρα, που είχε 
μεταγενζςτερα ςπάςει από ζνα ςειςμό. αυτι θ πόρτα πικανόν να υποδείκνυε 
τθν είςοδο ς’ ζνα τάφο από κάτω ι δίπλα ς’ αυτι.  

Υπάρχει ζνα ςπιλαιο εδϊ με μια εκκλθςία εντόσ και μια μεγαλοπρεπισ 
αεικαλισ βελανιδιά ςτθν είςοδο, αλλά κανζνα ίχνοσ κάποιου αρχαιολογικοφ 
χϊρου. Θ κζα από το χωριό εκτείνεται, πάνω από τισ επίπεδεσ κορυφζσ των 
αντικρινϊν λόφων, προσ τον Κορινκιακό κόλπο, και πάνω από τουσ ορεινοφσ 
όγκουσ τθσ Αχαΐασ διακρίνεται θ χιονοςκεπισ αρκαδικι οροςειρά.  

Αφινοντασ το δρόμο προσ Δελφοφσ για τθν κορυφι του Ραρναςςοφ, ο 
ταξιδιϊτθσ ςκαρφαλϊνει τουσ γκρεμοφσ προσ τα δυτικά του ςφγχρονου 
χωριοφ, μζςω ενόσ πολφ απότομου και τραχιοφ ηιγκ-ηαγκ μονοπατιοφ, και, 
όταν φτάνει ςε ζνα αξιοςθμείωτο φψοσ, εκπλιςςεται που βρίςκεται ςτθν 
είςοδο μιασ καλλιεργιςιμθσ πεδιάδασ αρκετισ ζκταςθσ, όταν ίςωσ δεν κα 
περίμενε να δει τίποτα άλλο παρά βράχια και χιόνι. Ψθλά πάνω απ’ αυτό το 
εκτεταμζνο επίπεδο προσ τα βορειοανατολικά υψϊνονται οι κορυφογραμμζσ 
του Ραρναςςοφ, ςυχνά καλυμμζνεσ από χιόνι και κρυμμζνεσ ςτα ςφννεφα. 
Αυτι θ πεδιάδα δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από 4 ι 5 μίλια διαγωνίωσ.  

Ζνα μεγάλο πλθκτικό χωριό (Καλφβια) βρίςκεται ςτο κζντρο αυτισ (τθσ 
πεδιάδασ)και ςτα αριςτερά διακρίνεται μια λίμνθ με όχκεσ που αναδφονται 
πάρα πολφ όμορφα. Αυτι θ λίμνθ κακϊσ και ακόμθ μια παραδίπλα εικάηεται 
ότι είναι οι δεξαμενζσ τθσ Καςταλίασ Ρθγισ.  

Θ κζα προσ τα Νότια εκτείνεται ςε βάκοσ και είναι εντυπωςιακι. Το βουνό 
Κίρφι μοιάηει να καταλιγει ςε ζνα επίπεδο οροπζδιο πολφ καλλιεργθμζνο και 
διακοςμθμζνο με χωριό, και τα βουνά τθσ Ρελοποννιςου ςυμπλθρϊνουν το 
τοπίο.  

Κωρφκιον Άντρον. Αφοφ διαςχίςεισ αυτι τθν πεδιάδα προσ τα βόρεια, μια 
απότομθ ανάβαςθ οδθγεί προσ το ςτόμιο του Κωρφκιου Άντρου, που είναι ζνα 
ωραίο μεν αλλά όχι ιδιαίτερα αξιοπρόςεκτο ςπιλαιο, ςε ςχζςθ με άλλα που 
δεν ιςαν τόςο διάςθμα ςτθν κλαςικι εποχι.  

Θ ςτενι και χαμθλι είςοδοσ του ςπθλαίου διευρφνεται αμζςωσ ςε μια 
αίκουςα μικουσ 300 ποδιϊν και ςχεδόν 200 (πόδια) πλάτοσ, και γφρω ςτα 40 
(πόδια) φψοσ ςτο κζντρο τθσ.  

Οι ςταλακτίτεσ κρζμονται από ψθλά ζχοντασ περίτεχνουσ ςχθματιςμοφσ ςε 
όλο το μικοσ τθσ οροφισ και πζφτουν ςαν κουρτίνεσ κατά μικοσ των πλαϊνϊν 
τοιχωμάτων.  

Το βάκοσ των πτυχϊςεων είναι τόςο ζντονο και ςυνεπϊσ οι μάηεσ που 
αιωροφνται ςτον αζρα είναι τόςο μεγάλεσ, που το ανάγλυφο αυτϊν των 
φυςικϊν κουρτινϊν είναι τόςο τζλειο και φανταχτερό, όςο κα μποροφςε 
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κάποιοσ να επικυμιςει. Δεν μοιάηουν ςυμπαγείσ μάηεσ ι επιπλζον απλζσ 
επενδφςεισ του βράχου, αλλά πρόκειται για βακμιαία αφξθςθ των αιϊνων, 
εναποτεκειμζνθ ςτισ πλζον απλζσ και μεγαλοπρεπείσ μορφζσ και τόςο 
άφκονεσ και ευμεγζκεισ, ϊςτε να εναρμονίηονται με τισ διαςτάςεισ και τθν 
επιβλθτικότθτα του ςπθλαίου.  

Οι ςταλαγμίτεσ κάτω και ςτισ πλευρζσ τθσ αίκουςασ είναι ακόμα 
περιςςότερο φανταςτικοί ςτισ μορφζσ τουσ από τα από πάνω κρεμαςίδια και 
χτυπάνε ςτο μάτι με μια φανταςτικι ομοιότθτα με τεράςτιεσ ανκρϊπινεσ 
φιγοφρεσ. Στο τζλοσ αυτοφ του μεγάλου κόλου ζνα ςτενό πζραςμα οδθγεί 
κάτω ςε μια υγρι κλίςθ των βράχων.  

Οι ςχθματιςμοί ςταλαγμιτϊν ςτθν είςοδο αυτοφ του δεφτερου περάςματοσ 
είναι τόςο άγριοι, όςο θ φανταςία μπορεί να ςυλλάβει, και τθσ πλζον λαμπρισ 
λευκότθτασ. Θ επιγραφι που μια φορά χαράχτθκε, ότι το ςπιλαιο ιταν 
αφιερωμζνο ςτον Ράνα και τισ Νφμφεσ, ζχει εξ ολοκλιρου εξαφανιςτεί.  

Θ δεφτερθ αίκουςα ζχει μικοσ εκατό πόδια και υπάρχει ζνα ακόμα 
άνοιγμα. Πταν οι Ρζρςεσ βάδιηαν κατά των Δελφϊν, οι κάτοικοι κατζφυγαν 
ςτο Κωρφκιο ςπιλαιο, και αυτό πάλι χρθςιμοποιικθκε ςτθν Ελλθνικι 
Επανάςταςθ. Το ςπιλαιο ονομάηεται από τουσ ορεςίβιουσ Σαρανταφλι, οι 
ςαράντα αυλζσ, και αυτζσ λζνε ότι χωράνε 3.000 πρόςωπα. 

Θ ανάβαςθ του Ραρναςςοφ από εδϊ απαιτεί 4 ½ με 5 ϊρεσ. Διαςχίηοντασ 
τθν πεδιάδα που μοιάηει με κρατιρα, ςτθν οποία βρίςκονται τα «Καλφβια» ι 
Καλφβεσ - τα καλοκαιρινά ενδιαιτιματα των Αραχοβιτϊν - ο ταξιδιϊτθσ αρχίηει 
τθν πραγματικι ανάβαςθ του κεντρικοφ όγκου του Ραρναςςοφ, θ βάςθ του 
οποίου καλφπτεται με μεγαλοπρεπι ζλατα, αν και μετά θ βλάςτθςθ αρχίηει να 
εξαφανίηεται. Από εκεί θ ανάβαςθ ςυνεχίηει ςτθ βορειοανατολικι πλευρά του 
βουνοφ, που πλζον γίνεται ηοφερι και φτωχι από βότανα και ακόμα 
ψθλότερα το χιόνι μζνει ςε μπαλϊματα όλο το χρόνο.  

Στθν κορυφι του βουνοφ, ςτον πυκμζνα μιασ λεκάνθσ, υπάρχει μια μικρι 
πεδιάδα *οροπζδιο+ με ςχιμα κρατιρα που περιζχει μια αρκετά μεγάλθ 
λακκοφβα παγωμζνθ. Οι πλαγιζσ του κρατιρα υψοφμενεσ ςε κορυφογραμμζσ 
γφρω από το οροπζδιο, είναι τα πλζον ανυψωμζνα ςθμεία του Ραρναςςοφ.  

Θ ανάβαςθ ςτα ψθλότερα είναι πολφ δφςκολθ, κακϊσ οι πλαγιζσ του 
καλφπτονται ςτουσ 9 από τουσ 12 μινεσ από ζνα παγετϊνα με ςκλθρό και 
γλιςτερό πάγο. Είναι ςε υψόμετρο 8.000 πόδια πάνω από τθ κάλαςςα.  

Ο Ραρναςςόσ με τισ πολλζσ κορυφζσ του και τα υψίπεδά του καλείται από 
τουσ ορεςίβιουσ Λιάκουρα, ίςωσ μια παραφκορά του «Λυκϊρεια», τθσ 
αρχαίασ ονομαςίασ του υψθλότερου ςθμείου. Θ κζα από τθν κορυφι του 
Ραρναςςοφ με κακαρό καιρό υπερβαίνει ςε μεγαλείο και ομορφιά ςχεδόν 
κάκε άλλθ πανοραμικι κζα.  

Ο Κορινκιακόσ Κόλποσ, που κατά τθ διάρκεια ενόσ ςθμαντικοφ τμιματοσ 
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τθσ ανάβαςθσ, μοιάηει να μειϊνεται ςτο μζγεκοσ μιασ λίμνθσ, τϊρα μοιάηει όχι 
μεγαλφτεροσ από μια μάντρα.  

Ρροσ τα βόρεια, πζρα από τθν πεδιάδα τθσ Κεςςαλίασ, εμφανίηεται ο 
Πλυμποσ με τισ πολλζσ του κορυφζσ, ντυμζνοσ με αςτραφτερό χιόνι. Τα άλλα 
βουνά τθσ Βόρειασ Ελλάδασ, όπωσ θ επιφάνεια του ωκεανοφ ςε μια θρεμία 
κυμάτων, υψϊνονται ςε απζραντουσ ςωροφσ, αλλά το μάτι περιφζρεται πάνω 
από κάκε ζνα απ’ αυτά. Ο Ελικϊνασ είναι ζνα από αυτά και είναι ςαφϊσ 
μικρότερου φψουσ από τον Ραρναςςό.  

Ζνα από τα κφρια βουνά ςτθν Ρελοπόννθςο δθμιουργεί μια μεγαλόπρεπθ 
φιγοφρα ς’ αυτιν τθν περιοχι των βουνϊν. Είναι κοντά ςτθν Ράτρα και πρζπει 
να είναι μια κορυφι του Ραναχαϊκοφ.  

Ο ταξιδιϊτθσ κοιτάηει προσ τα νότια ςτθν Αχαΐα, Αργολίδα, Θλεία και 
Αρκαδία, ςαν επάνω από μια μακζτα. Το Αιγαίο και το Λόνιο χάνονται ςτον 
ορίηοντα προσ τα ανατολικά και τα δυτικά.  

Ο Άκωσ βρίςκεται προσ τα βορειοανατολικά και ενδεχομζνωσ είναι ορατόσ 
με πολφ κακαρό καιρό, ενϊ θ Ρίνδοσ με τα παρακλάδια τθσ φαίνεται να 
διαςχίηει τθν Ιπειρο.  

Αυτι είναι ςε γενικζσ γραμμζσ θ καυμάςια κζα που ςυναντά το μάτι του 
ταξιδιϊτθ πάνω ςτθν κορυφι. Αν λόγω μθ ευνοϊκοφ καιροφ εμποδιςτεί ςτθν 
ανάβαςι του, κα πρζπει να περιμζνει, εάν είναι δυνατόν, για μια αλλαγι του 
καιροφ, παρά να χάςει τθν ευχαρίςτθςθ ενόσ τόςο μεγαλοπρεποφσ κεάματοσ. 
Πταν ο χρόνοσ το επιτρζπει, ο ταξιδιϊτθσ κα πρζπει να αφιερϊςει τουλάχιςτον 
τρεισ μζρεσ ς’ αυτό το τμιμα τθσ εκδρομισ. Τθν πρϊτθ νφχτα μπορεί να 
προμθκευτεί κατάλυμα ςε ζνα από τα καλφβια ςτο Καςτρί.  

Θ Αράχοβα κα του παρζξει καλφτερθ ςτζγαςθ για τθ δεφτερθ νφχτα, και με 
τθν προχπόκεςθ ζναρξθσ τθσ ανάβαςθσ του Ραρναςςοφ πολφ νωρίσ το πρωί, θ 
επιςτροφι ςτον Κόλπο (Κορινκιακό) μπορεί να επιτευχκεί το ίδιο βράδυ.  

Θ κατάβαςθ από τθν κορυφι του Ραρναςςοφ προσ τθν Αράχοβα δεν 
κρατάει πάνω από πζντε ϊρεσ. Οι ταξιδιϊτεσ που δεν επικυμοφν να γυρίςουν 
ςτο Γαλαξείδι, μποροφν να ςτείλουν το καράβι τουσ ςτα Άςπρα Σπίτια και ζτςι 
να κερδίςουν χρόνο.  

Θ κατάβαςθ ς’ αυτι τθν περίπτωςθ γίνεται μζςω του χωριοφ του Διςτόμου, 
που κατζχει τθ κζςθ τθσ αρχαίασ Αμφρφςςου ι Αμβρφςςου. Θ άλλθ κατάβαςθ 
είναι προσ το Γαλαξείδι απ’ όπου ο Κόλποσ διαςταυρϊνεται προσ τθ Βοςτίτςα 
(Αίγιο).  

Οι ταξιδιϊτεσ που επικυμοφν να κατεβοφν από τουσ Δελφοφσ ςτα καράβια 
τουσ, μποροφν να μπαρκάρουν ςτθ Σκάλα των Σαλϊνων αντί του Γαλαξειδιοφ, 
όπωσ και όντωσ γίνεται μερικζσ φορζσ θ περίπτωςθ. Κακϊσ θ Σκάλα είναι 5 ι 6 
ϊρεσ κοντφτερα ςτθν ίδια κατεφκυνςθ. 
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57. STEPHEN OLIN 
 

 
 

Βιογραφικά ςτοιχεία 
Ο Stephen Olin γεννικθκε ςτο Leicester του Vermont ςτισ 2 Μαρτίου του 

1797 και πζκανε ςτο Middletown του Connecticut, ςτισ 15 Αυγοφςτου του 
1851. Αμερικανόσ εκπαιδευτικόσ, χρθμάτιςε και υπουργόσ. Αποφοίτθςε από το 
Middlebury College το 1820.  

Xειροτονικθκε ςτθν Επιςκοπικι Εκκλθςία των Μεκοδιςτϊν, ενϊ δίδαξε 
ςτθν Tabernacle Ακαδθμία τθσ Νότιασ Καρολίνασ και εκτζλεςε ποιμαντορία 
ςτο Τςάρλεςτον. 

Ζγινε κακθγθτισ τθσ Φιλολογίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Γεωργίασ το 1827. 
Ιταν ο πρϊτοσ Ρρόεδροσ του Randolph Macon College (1834-1837) και 
αργότερα ζγινε πρόεδροσ του Wesleyan University (1839-1851). 

To 1844, κατά τθ γενικι διάςκεψθ των Μεκοδιςτϊν, ο Olin ηιτθςε από το 
φίλο του επίςκοπο James Andrew να παραιτθκεί από τθ κζςθ του, με τθν 
αιτιολογία ότι κατείχε ςκλάβουσ. Ο Οlin επικρίκθκε και αυτόσ, επειδι θ πρϊτθ 
ςφηυγόσ του (Mary E. Bostwick, τθν οποία παντρεφτθκε το 1827) κατείχε και 
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αυτι ςκλάβουσ. 
 

χόλια 
Ο Stephen Olin ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ, από τα δυτικά, το πρωί τθσ 10θσ 

Δεκεμβρίου του 1839. Αφοφ περιεργάςτθκε το χωριό Καςτρί και τον 
αρχαιολογικό χϊρο, τθν ίδια μζρα κατευκφνκθκε προσ τθν Αράχοβα, όπου και 
διανυκτζρευςε ςε ςπίτι ςχετικά ευκατάςτατου Αραχοβίτθ, ζνεκα γνωριμίασ 
του διερμθνζα του με τον αδελφό αυτοφ του Αραχοβίτθ, που ιταν 
μεγαλζμποροσ (!) ςτθν Ακινα. Τθν άλλθ μζρα (11θ Δεκεμβρίου) ζφταςε ςτθ 
Λιβαδειά.  

Κατά τθν επίςκεψι του ςτθν περιοχι των Δελφϊν και τθ γφρω περιοχι, 
επικεντρϊνεται μάλλον πιο πολφ ςτθ ςφγχρονθ ελλθνικι ηωι παρά ςτθν 
ελλθνικι αρχαιότθτα. Μςωσ αυτόσ να ιταν και ο λόγοσ που δεν αναηιτθςε το 
Κωρφκιον Άντρον και το μνιμα του Λάιου και οφτε βεβαίωσ ενδιαφζρκθκε να 
γνωρίςει τον Ραρναςςό. Πταν όμωσ βρζκθκε ςτουσ Δελφοφσ, δεν άφθςε 
αρχαιολογικι κζςθ και γωνιά, που να μθν τθν επιςκεφτεί. Μάλιςτα, 
κατόρκωςε ο ίδιοσ και θ παρζα του να ανεβοφν ςτθ ςπθλιά που βρίςκεται 
πάνω από τθν Καςταλία πθγι, κάτι που δεν είχαν καταφζρει παλιότερα οφτε ο 
Wheler οφτε o Clarke.  

Είναι ενθμερωμζνοσ και διαβαςμζνοσ για το Δελφικό Λερό. Δεν είναι τυχαίο 
που αναφζρεται ςτθν τοποκεςία, όπου οι “βαλτοί” του βαςιλιά Ρερςζα 
ζςτθςαν ενζδρα κατά του βαςιλιά τθσ Ρεργάμου Ευμζνουσ του Bϋ. Οι 
περιγραφζσ του για τθν κακθμερινι ηωι των Ελλινων εκείνα τα χρόνια, 
μοιάηουν με ακτινοςκόπθςθ. Θ ματιά του είναι διειςδυτικι, θ κρίςθ του ψυχρι 
ζωσ ωμι, αλλά όχι άδικθ, απλϊσ δεν εκφράηει κάποια ςυμπάκεια ι 
κατανόθςθ. Θ παραμονι και διανυκτζρευςι του ςτθν Αράχοβα του ζδωςε μια 
καλι ευκαιρία, για να ςχθματίςει λεπτομερζςτερθ γνϊμθ για τον 
κακθμερινότθτα των κατοίκων τθσ.  

Γενικϊσ, δεν του άρεςαν τα χωριά τθσ περιοχισ, οφτε δθλαδι το Χριςςό, 
οφτε το Καςτρί, οφτε και θ Αράχοβα. Επιςθμαίνει όμωσ τθν εργατικότθτα των 
Καςτριτϊν και Αραχοβιτϊν, βλζποντασ τισ ςυνκικεσ με τισ οποίεσ 
καλλιεργοφςαν, κάνει τισ ςυγκρίςεισ του με τθν αμερικανικι ηωι τθσ 
υπαίκρου, βλζπει με οξφνοια τισ αιτίεσ τθσ δυςτυχιςμζνθσ ηωισ των Ελλινων, 
επιςθμαίνει όμωσ τθ διάκεςθ αυτϊν να ηιςουν ςε μεγαλφτερεσ πόλεισ, μακριά 
από τισ βαριζσ αγροτικζσ δουλειζσ τθσ υπαίκρου, κακϊσ και τθ ροπι τουσ για 
το εμπόριο και τθν κερδοςκοπία. Γράφει ςχετικά:  

“Υποπτεφομαι, επίςθσ, ότι υπάρχει μια απροκυμία για τισ γεωργικζσ 
αςχολίεσ. Μου φαίνεται ότι οι άνκρωποι δείχνουν μια αναμφιςβιτθτθ 
προτίμθςθ για τθν αςτικι ηωι, ωςτόςο άκλια, με κάποιο αςιμαντο εμπόριο ι 
εμπορικι κερδοςκοπία. Μου κάνει εντφπωςθ ότι ο αρικμόσ των καταςτθμάτων 
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ςε όλεσ τισ πόλεισ και τα μεγάλα χωριά που ζχω δει, είναι δυςανάλογοσ του 
πλθκυςμοφ και των επιχειριςεων. Κακετί υποδιαιρείται, και τα αντικείμενα 
του εμπορίου και των εμπορευμάτων, που εκτείνονται ςε μια ντουηίνα 
καταςτθμάτων, κα ζπρεπε να είναι μαηεμζνα ς’ ζνα.”  
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

“Greece and the golden horn”, 
Stephen Olin, New York 1854. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 

 
OI ΔΕΛΦΟΙ  

 
Ο δρόμοσ μάσ οδθγοφςε δια μζςου μιασ όμορφθσ και εφφορθσ πεδιάδασ 

όχι μεγάλου πλάτουσ, αν και λζγεται ότι ζχει μικοσ δζκα μίλια μζχρι τα 
Σάλωνα, τα οποία ιςαν ςε απόςταςθ ζξι μιλίων ςτα αριςτερά μασ, ςτο δρόμο 
μασ από τθ Σκάλα (Λτζα) προσ τουσ Δελφοφσ. Ρεράςαμε μζςα από ζνα όμορφο 
και εκτεταμζνο ελαιϊνα, δυο μίλια από τθ Σκάλα. Άλλοσ ζνασ ακόμθ πιο 
μεγάλοσ εκτείνεται ςτα αριςτερά μασ, μακριά προσ τα Σάλωνα. 

Πταν κοιτάξαμε προσ τα πίςω από τον ψθλό λόφο που ανεβαίναμε, 
προςεγγίηοντασ το Χριςςό, ανοίχτθκε μπροςτά μασ μια εξαιρετικι κζα. Στα 
δεξιά, βριςκόταν θ κοιλάδα που προανζφερα, μιλϊντασ για τα Σάλωνα, 
κατάφυτθ με πλοφςια ελαιόδεντρα και κοντά ςε εκείνθ (τθν κοιλάδα) θ πόλθ, 
χτιςμζνθ ςτθν πλαγιά του βουνοφ ςε μια περίβλεπτθ και γοθτευτικι 
τοποκεςία.  

Ρζρα από τθν πόλθ υπιρχε μια πενιχρι πραςινάδα, που ωςτόςο ζδινε ζνα 
διαφορετικό και χαροφμενο τόνο ςτο φόντο, ςε αρμονία με τθ καυμάςια 
πεδιάδα πιο κάτω.  

Ριο ψθλά, πάνω ςτο βουνό, ιταν ζνασ ανεμοδαρμζνοσ γυμνόσ βράχοσ ςαν 
αυτοφσ που βρίκουν ς’ αυτι τθ χϊρα. Στο βάκοσ του ορίηοντα, θ κορυφι ιταν 
καλυμμζνθ με χιόνι, που λαμποκοποφςε ςτον ιλιο με πολφ ιδιαίτερθ λάμψθ. 
Ολόκλθρθ θ κοιλάδα περιβαλλόταν από βουνά μεγάλου φψουσ.  

Στα αριςτερά μασ ι μάλλον μπροςτά μασ, κείται θ όμορφθ κοιλάδα, τθν 
οποία είχαμε μόλισ διαςχίςει, θ Σκάλα και ο κόλποσ των Σαλϊνων, το Γαλαξείδι 
που κατζχει τθν απζναντι πλευρά του Κόλπου, και οι οροςειρζσ ςτο βάκοσ του 
ορίηοντα. 

Το χωριό Χριςςό ζχει ςίγουρα εκατόν πενιντα ςπίτια περίπου, χτιςμζνα με 
τοίχουσ από τεράςτιεσ λαςπϊδεισ πλίνκουσ, ξθραμζνεσ ςτον ιλιο, που ςτθν 
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Αμερικι δεν κα άντεχαν οφτε για ζνα χρόνο, λόγω του κλίματοσ. Οι δρόμοι 
είναι ςτενοί, βρϊμικοι και απότομοι.  

Από αυτό το χωριό, θ διαδρομι διαρκείασ περίπου δυο ωρϊν προσ 
Δελφοφσ, μζςω ενόσ ψθλοφ βραχϊδουσ βουνοφ, ιταν τόςο ανϊμαλθ και 
πρωτόγονθ, όςο δεν κα μποροφςαμε να επικυμιςουμε. Τα άλογά μασ, κακϊσ 
ιταν κακά, φφλαξαν τα πόδια τουσ καυμάςια.  

Στα δεξιά αυτοφ του άγριου και επικίνδυνου δρόμου, και όχι λιγότερο από 
χίλια πόδια πιο κάτω απ’ αυτόν, υπάρχει ζνα βακφ φαράγγι θ - ςχεδόν ξθρι - 
κοίτθ του ποταμοφ Ρλειςτοφ, που ςτουσ Δελφοφσ δζχεται τα νερά τθσ 
Καςταλίασ πθγισ. Ρζρα απ’ αυτό το ρζμα υψϊνεται απότομα θ Κίρφι, ζνα 
ψθλό και ςχεδόν απόκρθμνο βουνό από τελείωσ γυμνι πζτρα. 

Κατά μικοσ του Ρλειςτοφ, θ κοιλάδα που ςυνδζεται με αυτι των Σαλϊνων, 
κοντά ςτο Χριςςό, ςυνεχίηει απρόςκοπτα προσ Δελφοφσ, αν και ςυχνά ςτενεφει 
ςε οκτϊ ι δζκα ρόντα *1 ροντ απόςταςθ ίςθ με 5,5 γιάρδεσ+ κοντά ςτθ κζςθ 
του βουνοφ. Είναι βεβαίωσ εφφορθ και χαμογελά με ελιζσ και λίγα μπαλϊματα 
από ςιταροχϊραφα. 

Πλθ θ κατθφοριά *πλαγιά+ ανάμεςα ςτο δρόμο μασ και ς’ αυτι τθ 
καυμάςια πεδιάδα, απόκρθμνθ και αδιάβατθ κακϊσ φαινόταν, είναι υπό 
καλλιζργεια, εκτόσ από εκεί όπου τα βράχια είναι τελείωσ γυμνά. Είναι 
φτιαγμζνθ με πεηοφλια με μια επιδεξιότθτα και επιμζλεια που δεν ζχω 
ξαναςυναντιςει ςτθν Ελλάδα.  

Κάκε ςθμείο όπου είτε ζχει διατθρθκεί λίγο ζδαφοσ ςτθν αρχικι βάςθ του 
πάνω ςτο βράχο είτε ζχει αποτεκεί από τθ βροχι, καλλιεργείται προςεκτικά. 
Ππου είναι εφικτό, οδθγοφνται βόδια ςτα ςτενά μονοπάτια, για να τραβιξουν 
το αλζτρι. Πταν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα ςθμεία καλλιεργοφνται με τθν 
τςάπα και τθν αξίνα.  

Οριςμζνα μικρά χωράφια, που μόλισ και κατζχουν τζςςερα ι πζντε 
τετραγωνικά ρόντα, εξαςφαλίηονται από πλατφςματα και ςπζρνονται με 
ςιτάρι. Αυτόσ το μοτίβο επαναλαμβάνεται ςε όλθ τθ διαδρομι από το Χριςςό 
προσ Δελφοφσ. 

Σχεδόν ςτθ μζςθ, νομίηω, μεταξφ αυτϊν των κζςεων, είδαμε αρκετοφσ 
τάφουσ λαξευμζνουσ ςτθν πρόςοψθ του βουνοφ. Θ είςοδοσ είναι θμικυκλικι, 
βάκοσ τρία ι τζςςερα πόδια, με μια εκςκαφι επαρκοφσ εφρουσ, ϊςτε να 
δζχεται ζνα ανκρϊπινο ςϊμα, και καλυπτόταν με μια μεγάλθ πζτρινθ πλάκα. 
Αυτζσ οι ςαρκοφάγοι, ωςτόςο, ζχουν ςπάςει και τα περιεχόμενά τουσ ζχουν 
αφαιρεκεί. Μια απ’ αυτζσ ιταν πολφ μεγαλφτερθ ςε διαςτάςεισ ςε ςχζςθ με 
τισ προαναφερκείςεσ. Το θμικφκλιο μπορεί να ζχει διάμετρο περίπου δζκα 
πόδια. Το βάκοσ είναι τουλάχιςτον οκτϊ πόδια και υπάρχουν τρεισ 
ςαρκοφάγοι, μια μπροςτά ςτθν είςοδο και από μια εκατζρωκεν αυτισ.  

Ανεβαίναμε ζνα ψθλό βουνό, μζςω ενόσ δφςβατου, τραχιοφ και ανϊμαλου 
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μονοπατιοφ, προςπελάςιμου μόνον από τα άλογα τθσ περιοχισ, μζςα ςτο 
ςφγχρονο χωριό Καςτρί, που βεβαίωσ βρίςκεται πάνω ςτθ κζςθ των αρχαίων 
Δελφϊν. Θ είςοδοσ βρίςκεται κοντά ςτο πζραςμα *ςτενό+ όπου ο Ρερςζασ, 
βαςιλιάσ τθσ Μακεδονίασ, ζςτθςε ενζδρα για τθ δολοφονία του Ευμζνθ, 
βαςιλιά τθσ Ρεργάμου. Ρζρα από τουσ ςυνειρμοφσ που ανικουν ς’ αυτι τθ 
φθμιςμζνθ τοποκεςία, δεν ζχω ξαναδεί τοποκεςία καλφτερα επιλεγμζνθ, για 
να εμπνεφςει καυμαςμό και δζοσ. 

Ολόκλθρθ θ κοιλάδα των Δελφϊν, που κάτω απ’ αυτό το όνομα 
περιλαμβάνει ολόκλθρθ τθν περιοχι που ορίηεται από τα γφρω βουνά, 
αποτελείται από πετρϊδεισ λόφουσ και απότομεσ πλαγιζσ. Θ άμεςθ κζςθ τθσ 
αρχαίασ πόλθσ ζχει μια τόςο μεγάλθ κλίςθ, που ζνασ πεηόσ ανεβαίνει από τθ 
χαμθλότερι τθσ παρυφι με εξαιρετικι δυςκολία.  

Οι ναοί και τα ςπίτια ιςαν χτιςμζνα πάνω ςε πλατφςματα, που υψϊνονταν 
το ζνα πάνω από το άλλο, ςαν τισ κζςεισ ενόσ αμφικεάτρου. Κα ιταν αδφνατο 
να ςτθριχτεί θ κεμελίωςθ ενόσ οικοδομιματοσ οποιουδιποτε μεγζκουσ χωρίσ 
τζτοιουσ τοίχουσ. Θ επιφάνεια ςχθματίηει γωνία με τον ορίηοντα (κλίςθ) 
ελάχιςτα μικρότερθ από ςαράντα πζντε μοίρεσ. 

Αυτά τα πλατφςματα καταςκευάςτθκαν με τον πιο ςτζρεο τρόπο, από 
μεγάλα μπλόκια από τεράςτιεσ πζτρεσ. Ρολλά υπολείμματά τουσ παραμζνουν 
ςε άριςτθ κατάςταςθ. Ρράγματι, ςυνιςτοφν τα πιο ςθμαντικά από τα ερείπια 
των Δελφϊν και αποδεικνφουν κακαρά τθν κλίμακα τθσ μεγαλοπρζπειασ και 
τθσ ςτερεότθτασ τθσ μάηασ, πάνω ςτθν οποία καταςκευάςτθκε αυτι θ 
φθμιςμζνθ πόλθ.  

Δυο από τουσ πιο αξιόλογουσ και καλοδιατθρθμζνουσ απ’ αυτοφσ τουσ 
επιβλθτικοφσ τοίχουσ, τϊρα υποςτθρίηουν το υπεράξιο βάροσ των 
χριςτιανικϊν εκκλθςιϊν. Και οι δυο είναι παλιζσ - μεςαίου μεγζκουσ -
καταςκευζσ και δθμιουργοφν μια μελαγχολικι αντίκεςθ με τα ζργα που 
άλλοτε φιλοξενοφςαν ναοφσ και κζςεισ κατοικίασ ς’ αυτι τθν ιερι τοποκεςία. 
Οριςμζνα απ’ αυτά τα κραφςματα των αρχαίων πλατυςμάτων εκτείνονται ςε 
μικοσ είκοςι ι τριάντα γιάρδεσ- και ζνα από αυτά μπορεί να φτάνει ζωσ και τα 
είκοςι πζντε πόδια ςε φψοσ.  

Ζνα από τα πρϊτα αντικείμενα που ελκφει τθν προςοχι του ταξιδιϊτθ, που 
επιςκζπτεται τουσ Δελφοφσ, είναι θ κλαςικι πθγι τθσ Καςταλίασ. Θ κατάςταςθ 
ςτθν οποία βρίςκεται, με δυςκολία κα διαψεφςει ακόμα και τισ πιο 
υπερβολικζσ προςδοκίεσ.  

Θ κοιλάδα ςτθ βόρεια πλευρά τθσ ορίηεται από το βουνό Ραρναςςόσ, που 
εδϊ είναι πολφ ψθλόσ και ςχεδόν κατακόρυφοσ. Θ εμφάνιςι του είναι άγρια 
ςτο ζπακρο. Τα γκρίηα και ςπαςμζνα βράχια είναι εντελϊσ γυμνά.  

Ρολλζσ τεράςτιεσ μάηεσ, χαλαρωμζνεσ ίςωσ από κάποια μεγάλθ αναταραχι 
(ςειςμό), ζχουν κυλιςει κάτω από ψθλά και κείτονται ςε άγρια αταξία ςτουσ 



 31 

πρόποδζσ του. Άλλεσ ζχουν απειλθτικι όψθ. Αυτι είναι θ όψθ του βουνοφ 
κατά μικοσ ολόκλθρθσ τθσ ανατολικισ πλευράσ τθσ κοιλάδασ, θ οποία 
εκτείνεται τόςο άμεςα κάτω από τθν απότομι τουσ πλευρά. Από αυτι τθν 
κοιλάδα θ κορυφι του βουνοφ δεν είναι ορατι, κακϊσ από αυτι τθ κζςθ θ 
κορυφι φαίνεται να χάνεται ανάμεςα ςτα ςφννεφα.  

Στο ακριβζσ ςθμείο που αναβλφηει θ πθγι, υπάρχει μια βακιά ρωγμι ςτα 
βράχια, προφανϊσ λόγω κάποιου ςειςμοφ, και εκατζρωκεν του χάςματοσ 
υψϊνονται κάκετα δυο προεξζχοντεσ βράχοι φψουσ μεταξφ εκατό και 
διακοςίων ποδιϊν.  

Από τθ βάςθ του βράχου, προσ τα δεξιά, ξεπθδάει προσ τα ζξω θ Καςταλία 
πθγι. Υπάρχει μια μόλισ και μετά βίασ αντιλθπτι οριηόντια ςχιςμι, ςε φψοσ 
όχι πάνω από δυο ι τρία πόδια από τθν επιφάνεια του εδάφουσ.  

Σ’ αυτιν ειςάγεται μια υδρορροι *κρουνόσ+ ι πρωτόγονθ *χοντροκομμζνθ+ 
ςκάφθ, δια μζςου τθσ οποίασ το νερό ξεχφνεται ςε ζνα άφκονο ρεφμα. Αυτό 
ςυλλζγεται ςε μια τετράγωνθ λεκάνθ, λαξευμζνθ ςε ςτερεό βράχο βάκουσ 3 ι 
4 ποδϊν. Θ κάκοδοσ προσ αυτιν γίνεται μζςω αρκετϊν ςκαλοπατιϊν, επίςθσ 
λαξευμζνων ςτο βράχο. 

Το βουνό πάνω απ’ αυτι τθν πθγι, και απ’ τισ δυο πλευρζσ τθσ, ζχει κοπεί 
μζχρι φψοσ είκοςι ι τριάντα πόδια ςε τελείωσ λεία όψθ. Σε αυτζσ υπάρχουν 
αρκετζσ κόγχεσ, που πικανόν προορίηονταν για αγάλματα ι ανακιματα. 
Μεταξφ αυτϊν και τθσ πθγισ είχε ςκαφτεί ζνα είδοσ παρεκκλθςίου, 
αφιερωμζνου, χωρίσ αμφιβολία, ςτθν κυριαρχοφςα κεότθτα, και τϊρα, 
ςφμφωνα με τα λεγόμενα, είναι αφιερωμζνο ςτον Άγιο Λωάννθ.  

Το νερό είναι κακαρό και ευχάριςτο και όχι, όπωσ ζχει παρουςιαςτεί, 
αςυνικιςτα κρφο. Από τθν πθγι, το νερό ρζει γριγορα, διαςχίηοντασ τθν 
απότομθ πλαγιά των Δελφϊν, δια μζςου μιασ πολφ βακιάσ και φιδωτισ 
ρεματιάσ.  

Οι ψθλζσ τθσ όχκεσ ςτολίηονται από λίγα ςεβαςτά ελαιόδεντρα. Ρολλά 
ψθλά βράχια κρζμονται πάνω απ’ αυτό το κλαςικό ποτάμι. Άλλα κείτονται 
κατά μικοσ τθσ βακιάσ κοίτθσ προξενϊντασ μια διαδοχι από άγριουσ μικροφσ 
καταρράχτεσ.  

Το μικοσ αυτοφ του μικροφ ποταμοφ - ίςωσ κα μποροφςε καταλλθλότερα 
να ονομαςτεί ορμθτικόσ χείμαρροσ - μπορεί να είναι μιςό μίλι. Ειςζρχεται ςτον 
Ρλειςτό μεταξφ δυο κάκετων βράχων, υποκζτω όχι λιγότερο από πενιντα 
πόδια φψοσ, οφτε ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ περιςςότερο από είκοςι πόδια.  

Θ αρχαία πόλθ των Δελφϊν διαιρείτο ςε δυο τμιματα από αυτό το 
ενδιαφζρον ποτάμι.  

Οι δυο ψθλοί προεξζχοντεσ βράχοι πάνω από τθν πθγι, που κεωροφνταν 
ιεροί, ζδωςαν ςτο ποιθτικό βουνό Ραρναςςόσ το όνομα  
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Καςτρί και  Καςταλία Πθγι.  

 
δικόρυφοσ. Ο ζνασ προσ τα δεξιά καλείτο Υάμπεια, ο άλλοσ Ναυπλία. Από τον 
πρϊτο γκρζμιςαν τον Αίςωπο, τον ποιθτι των μφκων, και θ Ναυπλία ιταν ο 
Ταρπιϊοσ1 βράχοσ των Δελφϊν, από τον οποίο γκρεμίηονταν εκείνοι που ιςαν 
απεχκείσ ςτουσ κεοφσ ι τουσ ιερείσ των.  
Ψθλά πάνω από τθν κακαγιαςμζνθ πθγι, φαίνονται να καλφπτουν το βράχο 
κιςςόσ και αρκετοί κάμνοι, μερικοί απ’ αυτοφσ ανκιςμζνοι. Θ ςυκιά που 
λζγεται: «ότι ςτζλνει τισ ρίηεσ τθσ μζςα ςτισ ςχιςμζσ του βράχου, ενϊ τα κλαδιά 
τθσ που απλϊνονται ευρζωσ ρίχνουν μια δροςερι και αναηωογονθτικι ςκιά 
πάνω απ’ αυτι τθν ενδιαφζρουςα κζςθ» ζχει εξαφανιςτεί.  
«Ο μεγαλοπρεπισ πλάτανοσ μπροςτά από τθν πθγι, τθν προςτατεφει από τισ 
ακτίνεσ του ιλιου, που πζφτει πάνω τθσ μόνον λίγεσ ϊρεσ τθ μζρα» είναι 
ακόμα ςτθ κζςθ του, αλλά δεν χαροποιεί και δεν προφυλάςςει πλζον τθν 
Καςταλία πθγι, κακϊσ δεν απζχει πάνω από ζξι ι επτά ρόντα.  

Σ’ αυτιν τθν εμπνευςμζνθ τοποκεςία, οι ταξιδιϊτεσ παίρνουν ακόμθ 
ποιθτικι ζμπνευςθ. Το χάςμα που χωρίηει τουσ δυο ιεροφσ βράχουσ δεν είναι 
πάνω από πζντε ι ζξι γιάρδεσ ευρφ. Οι κορυφζσ αυτϊν των ψθλϊν γκρεμϊν 
πλθςιάηουν θ μια τθν άλλθ ςε ςχζςθ με τισ βάςεισ τουσ. Θ Υάμπεια γζρνει προσ 
τθ Ναυπλία. Υποκζτω αυτό το χάςμα προχωρά προσ τα πίςω ςτο βουνό, για 

                                                        
1 [Σαρπήϊα πζτρα ιταν ο απότομοσ βράχοσ ςτθ μεςθμβρινι πλευρά του Καπιτωλίου λόφου ςτθ 
ϊμθ, απ’ όπου γκρεμίηονταν οι εγκλθματίεσ, μθ δοφλοι, για οριςμζνα κακουργιματα, για τα 
οποία είχαν καταδικαςτεί.] 
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αρκετζσ εκατοντάδεσ πόδια, ελαττοφμενο ςε βάκοσ όχι βακμιαία, αλλά ζτςι 
ϊςτε να ςχθματίςει τρεισ ταράτςεσ ι πλατφςματα, που υψϊνονται κατά 
διαςτιματα το ζνα πάνω ςτο άλλο. Αυτά είναι προςβάςιμα μζςω αρχαίων 
ςκαλοπατιϊν λαξευμζνων ςτο μαρμάρινο βράχο.  

Ο Wheler και ο Clarke δεν κατάφεραν να ανεβοφν αυτά τα ςκαλοπάτια, αν 
και δεν παρουςιάηουν ιδιαίτερθ δυςκολία. Τα ςκαλοπάτια αυτά, φκαρμζνα 
απ’ τθν αρχαία χριςθ, ζχουν γίνει γλιςτερά, και ζχουν μια ςχετικϊσ 
ακατάλλθλθ *άβολθ+ κλίςθ πάνω απ’ το χάςμα. Τα ανζβθκα, ωςτόςο, και εγϊ 
και θ παρζα μου χωρίσ βλάβθ. Το τρίτο πλάτυςμα είναι απρόςιτο. Βλζποντάσ 
το από το δεφτερο πλάτυςμα, ζχει τθν όψθ του ςτόματοσ ενόσ ςπθλαίου. 
Ρζταξα ς’ αυτό αρκετζσ πζτρεσ που ενόχλθςαν μερικά άγρια πουλιά που είχαν 
βρει καταφφγιο εκεί. Αυτά πζταξαν ψθλά, κάνοντασ πολφ κόρυβο, ανάμεςα 
ςτισ ψθλότερεσ κορυφζσ του Ραρναςςοφ.  
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 
ΔΕΛΦΟΙ 

 
Νοτιοανατολικά τθσ πθγισ και ςε απόςταςθ τριακοςίων ι τετρακοςίων 

γιαρδϊν βρίςκονται τα ερείπια του αρχαίου Γυμναςίου. Ζνα τμιμα του 
κατζχεται από μια εκκλθςία αφιερωμζνθ ςτθν Ραναγία.  

Θ τοποκεςία είναι γνωςτι από τθν περιγραφι των αρχαίων ςυγγραφζων 
και ταυτοποιείται ςαφϊσ από οριςμζνουσ ςυμπαγείσ τοίχουσ, που είναι 
καυμάςια διατθρθμζνοι και πικανόν αποτελεί το πλάτυςμα που ςτιριηε τθν 
καταςκευι.  

Θ εκκλθςία ζχει ανακαταςκευαςτεί μια ι περιςςότερεσ φορζσ και φζρει 
ακόμα μερικοφσ αρχαίουσ ςτφλουσ (τζςςερισ) ςτον πρόναό τθσ, και άλλα 
κραφςματα μαρμάρου ςτουσ τοίχουσ τθσ.  

Ρράγματι, φαίνεται να δεςπόηει μια φιλοδοξία των ανκρϊπων να ςτολίηουν 
όχι μόνο εκκλθςίεσ, αλλά και ιδιωτικά ςπίτια, ακόμα αποκικεσ ι άκλιεσ 
*μίηερεσ+ καλφβεσ με μερικά μεγαλοπρεπι υπολείμματα τθσ αρχαιότθτασ. 
Βλζπεισ κραφςματα από τζλεια και λαμπρά επεξεργαςμζνα μάρμαρα ςτουσ 
τοίχουσ ενόσ ςτάβλου.  

Τα ςπίτια, χτιςμζνα με τεράςτιεσ πλίνκουσ ξθραμζνεσ ςτον ιλιο, ζχουν ωσ 
αγκωνάρια τα τεράςτια μπλόκια *πζτρεσ+ που ςχθμάτιηαν τα πλατφςματα των 
Δελφϊν.  

Ο ςυνδυαςμόσ είναι αλλόκοτοσ *γκροτζςκοσ+ αλλά όχι μθ καταςκευάςιμοσ. 
Αποτελεί μια εξαιρετικι και εντελϊσ απαράμιλλθ επίδειξθ ςφγχρονθσ 
επιδεξιότθτασ και τόλμθσ, το να αφαιρζςεισ μια απ’ αυτζσ τισ μάηεσ από τθ 
κζςθ τθσ και να τθν τοποκετιςεισ ς’ ζνα νζο τοίχο. Ρράγματι, ςπάνια 
φαίνονται πάνω από δυο ι τρία πόδια φψοσ. Δεν είναι εφκολα κατανοθτό με τι 
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τεχνικι αυτι θ εκπεςμζνθ και απολίτιςτθ ράτςα κατάφερε να κατεδαφίςει τα 
ζργα των προγόνων τθσ. Αυτοί μποροφν να καταςκευάηουν μόνον τζτοια, 
κακϊσ είναι τα πιο ελαττωματικά και άχαρα.  

Θ ζρευνα των ταξιδιωτϊν και των αρχαιοδιφϊν δεν ζχει καταφζρει να 
οριςτικοποιιςει τισ ακριβείσ κζςεισ, για τισ περιςςότερεσ από τισ 
μεγαλοπρεπείσ καταςκευζσ, που είναι γνωςτό ότι είχαν ςτολίςει αυτιν τθν 
ιερι μθτρόπολθ.  

Ο καυμάςιοσ ναόσ του Απόλλωνα ζχει πλιρωσ καταςτραφεί τόςο, που 
ακόμα και θ πιο λεπτομερισ ζρευνα δεν κατάφερε να φζρει ςτο φωσ ζνα καλά 
αυκεντικοποιθμζνο ίχνοσ *υπόλειμμα+.  

Το Στάδιο, ωςτόςο, είχε μια τόςο ιδιαίτερθ κζςθ και ιταν καταςκευαςμζνο 
από τζτοια άφκαρτα υλικά, που ζχει κατακτιςει μια τιμθτικότερθ μοίρα. 
Βρίςκεται προσ τα δυτικά, ςτο πιο ψθλό κομμάτι των Δελφϊν, πάνω από το 
ςθμερινό χωριό. Θ ανάβαςθ ς’ αυτό είναι ςχεδόν αδφνατθ και αποτελεί ακόμα 
ζνα παράδειγμα τθσ υψθλότερθσ αξίασ που ζδιναν οι αρχαίοι Ζλλθνεσ για μια 
ψθλότερθ και επιβλθτικι, ςε ςχζςθ με μια βολικι, κζςθ. 

Το Στάδιο που είναι ςτενόμακρθσ μορφισ, όπωσ αυτό των Ακθνϊν, είχε 
μικοσ πάνω από εξακόςια πόδια. Οριηόταν βορείωσ από τθν πλευρά του 
βουνοφ, ανατολικϊσ και δυτικϊσ από υψθλοφσ βράχουσ και προσ τα νότια από 
μια απότομθ πλαγιά προσ τθν πόλθ. Εδϊ ζνα μεγαλοπρεπζσ πλάτυςμα, ζνα 
αξιόλογο τμιμα του οποίου παραμζνει, καταςκευάςτθκε για να το ςτθρίηει. Οι 
πζτρεσ είναι λαξευμζνεσ και ςυμπαγείσ, μικουσ μιασ ζωσ τζςςερισ γιάρδεσ. 
Αρκετά πζτρινα κακίςματα παραμζνουν. Στθν ανατολικι πλευρά ζξι ςειρζσ 
είναι λαξευμζνεσ ςτο ςυμπαγι βράχο. 

Θ κοιλάδα των Δελφϊν είναι απομονωμζνθ από τον υπόλοιπο κόςμο λόγω 
των ψθλϊν βουνϊν. Ο Ραρναςςόσ προσ τα βόρεια και θ Κίρφι προσ τα νότια 
υψϊνονται και τθν επιςκιάηουν ςαν Κυκλϊπειεσ επάλξεισ *παραπζτα+.  

Ρροσ τα δυτικά, το υψόμετρο είναι μικρότερο αν και πολφ ςθμαντικό, ενϊ 
το κφκλωμα των βουνϊν προσ τα ανατολικά ςυμπλθρϊνεται από πολλζσ 
εξάρςεισ και ςπαςμζνεσ κορυφογραμμζσ, ανάμεςα ςτισ οποίεσ θ κοιλάδα είναι 
ανεπαίςκθτα ταιριαςμζνθ και χαμζνθ ςε ζνα αλπικό φόντο. 

Το χωριό Καςτρί είναι ζνα από τα πιο ςυνωςτιςμζνα, βρϊμικα και μίηερα 
*φτωχικά+ ςε μια χϊρα, όπου όλα είναι ιδθ αρκετά δυςτυχιςμζνα. Οι δρόμοι 
κάνουν ηιγκ-ηαγκ χωρίσ λόγο. Είναι τόςο ςτενοί, που μόλισ και μετά βίασ 
μπορείσ να περάςεισ ζφιπποσ πάνω ςτο μουλάρι ςου, και τόςο απότομοι, ςαν 
να είναι φτιαγμζνοι για να ελζγξουν τθν επιδεξιότθτα αυτοφ του ζξυπνου 
ηϊου.  

Επί πλζον αυτϊν των δυςκολιϊν υπάρχει και θ αθδία από άφκονουσ 
ςωροφσ από κοπριά και δυςάρεςτα εντόςκια ςφαγμζνων ηϊων. Κάτω από 
τζτοιεσ ςυνκικεσ φκάςαμε κοντά ςτθν ιερι Καςταλία πθγι. Και εδϊ, ςαν να 
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ικελε να μασ διδάξει, πόςο κοντά βρίςκονται το καυμαςτό και το γελοίο - 
πόςο κοντινόσ γείτονασ είναι θ αίςκθςθ του ωραίου με τθ χοντροκοπιά - θ 
προςζγγιςι μασ προσ τθν πθγι τθσ ποιθτικισ ζμπνευςθσ κυριολεκτικά 
μπλοκαρίςτθκε, όχι από τθν ιερι φροφρθςθ των εννζα φρουρϊν, που 
φφλαγαν τισ πφλεσ του Απόλλωνα από τον αμφθτο, αλλά από ακριβϊσ δϊδεκα 
πλφςτρεσ, τθσ πιο αγροίκασ και μθ κλαςικισ ράτςασ, μιςοντυμζνεσ με 
μαλλιαροφ υφάςματοσ μιςοφόρια από άβαφο μαλλί, κουρελιαςμζνα και 
βρϊμικα που ζφταναν ακριβϊσ κάτω από το γόνατο! Ζπλεναν βρϊμικα ροφχα 
ςτο ποτάμι, ακριβϊσ κάτω από τθ λεκάνθ, εντόσ τθσ οποίασ ζπεφτε το νερό 
που πιγαηε από τθν ιερι πθγι! 

Φεφγοντασ από τουσ Δελφοφσ, ακολουκϊντασ το δρόμο για τθ Κιβα και 
τθν Ακινα, περάςαμε από μερικά ερείπια που ιςαν ζξω από τα τείχθ τθσ 
πόλθσ. Μια μπερδεμζνθ μάηα από μεγάλεσ λαξευμζνεσ πζτρεσ, με μερικά 
κραφςματα από κολϊνεσ, ζδειχνε ίςωσ τθ κζςθ κάποιου ναοφ ι κάποιασ άλλθσ 
ςθμαντικισ καταςκευισ.  

Ιταν ζνα αρχαίο νεκροταφείο, και πολλζσ ογκϊδεισ ςαρκοφάγοι, 
ςκαμμζνεσ ςε μεγάλα κομμάτια από λαξευμζνθ πζτρα, μικουσ περίπου επτά ι 
οκτϊ ποδιϊν και πλάτουσ και φψουσ κοντά τρία ι τζςςερα (πόδια), κείτονταν 
διαςκορπιςμζνα πάνω ςτο ζδαφοσ. Απ’ όλεσ είχαν ανοιχτεί τα ογκϊδθ 
καπάκια τουσ, μερικά από τα οποία βρίςκονται ςπαςμζνα το ζνα δίπλα ςτο 
άλλο. Φυςικά δεν ζχει παραμείνει τίποτα απ’ τουσ προθγοφμενουσ ενοίκουσ. 
Μια από λευκό μάρμαρο είναι μόνο εν μζρει ξεκαμμζνθ. Φαίνεται ότι είχε 
ανακαλυφτεί πρόςφατα. Το καπάκι είναι ολόκλθρο, αν και ζχει απομακρυνκεί. 
Ζχει οριςμζνεσ όμορφεσ εμβλθματικζσ φιγοφρεσ ςκαλιςμζνεσ και ςτισ δυο 
εξωτερικζσ πλευρζσ τθσ. Μου ζκαναν εντφπωςθ δυο, εξαιρετικισ τεχνικισ, 
ανάγλυφοι αετοί. 

Θ κοιλάδα των Δελφϊν, ςε όλθ τθσ τθν ζκταςθ, επιδεικνφει μια βελτιωμζνθ 
και πιο επιμελι καλλιζργεια από ό,τι είχα δει μζχρι τϊρα ςτθν Ελλάδα. 
Ελαιόδεντρα κατζχουν πολφ από το χαμθλότερο τμιμα τθσ.  

Τα πλατφςματα, πάνω ςτα οποία ιταν κάποτε χτιςμζνθ θ αρχαία πόλθ, 
είναι ςπαρμζνα με ςιτάρι, και για πολλά μίλια κατά μικοσ του δρόμου οι 
πλαγιζσ των βουνϊν καλλιεργοφνται ωσ το ψθλότερο δυνατό ςθμείο. Τα 
ψθλότερα τμιματα αυτϊν των πλαγιϊν ταρατςϊνονται με πολφ μόχκο, αν και 
αδζξια, και φυτεφονται με τα κλιματα που φαίνονται να ευδοκιμοφν καλά, 
ςχεδόν μζχρι τθν αλπικι ηϊνθ. Ρολλοί αρμακάδεσ υψϊνονται ανάμεςα ς’ 
αυτά τα αμπζλια, πάνω ςτα οποία οι μικρζσ πζτρεσ από τθν καλλιεργιςιμθ γθ 
ςυςςωρεφονται ςε ςωροφσ, ςε τζτοιο φψοσ που μοιάηουν με χαμθλζσ 
πυραμίδεσ. 

Ο δρόμοσ μασ, κατά μικοσ τθσ πλαγιάσ του βουνοφ, ανζβαινε κεωρϊ πολφ 
περιςςότερο από χίλια πόδια πάνω από το επίπεδο τθσ κοιλάδασ ςτα δεξιά 
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μασ. Μετά από περίπου τρεισ ϊρεσ, ανεβικαμε ακόμα ψθλότερα, ςε κάτι που 
φαίνεται να είναι ζνασ οβελίςκοσ του βουνοφ Ραρναςςόσ.  

Ο καιρόσ, ο οποίοσ κατά τθ διάρκεια του πρωινοφ μζχρι τισ δυο το μεςθμζρι 
ιταν τόςο ηεςτόσ, που ζπρεπε να προφυλάςςομαι από τισ ακτίνεσ του ιλιου με 
μια ομπρζλα, ζγινε τϊρα ζντονα κρφοσ.  

Ο δρόμοσ μασ ςυνζχιηε να ανεβαίνει και να γίνεται πιο απότομοσ και 
δφςκολοσ, μζχρισ ότου φτάςαμε λίγο μετά το δειλινό ςτο χωριό Αράχοβα. Αυτό 
το μζροσ ζχει το πολφ διακόςια ςπίτια, χτιςμζνα άτεχνα με τθν τεχνοτροπία 
τθσ χϊρασ, πάνω ςτο πιο ψθλό μζροσ τθσ κορυφογραμμισ. Δεν κα μποροφςε 
να βρεκεί μια πιο άγρια και δυςπροςάρμοςτθ κζςθ. Οι ςτενοί βρϊμικοι 
δρόμοι είναι πολφ απότομοι.  

Οι άνκρωποι είναι χωρικοί που καλλιεργοφν τα αμπζλια και τισ ελιζσ, τουσ 
οποίουσ χαηεφαμε με πολφ ευχαρίςτθςθ τισ τελευταίεσ δυο ϊρεσ τθσ 
ανάβαςθσ, κακϊσ και ςε μια περιοχι ακόμα πιο βόρεια. Θ ςοδειά αυτϊν των 
χωραφιϊν, κακϊσ και θ καφςιμθ φλθ που ς’ αυτι τθν αικζρια κζςθ αποτελεί 
ζνα ςπουδαίο κζμα, μεταφζρεται από τα βακιά λαγκάδια και τισ απότομεσ 
πλαγιζσ, όπου φυτρϊνουν, ςτθν κορυφι του ψθλοφ και ςχεδόν απρόςιτου 
βουνοφ. Ρικανόν δεν πζραςε ποτζ από το μυαλό αυτϊν των πρωτόγονων 
αντρϊν ότι κα μποροφςε να γίνει μια καλφτερθ ρφκμιςθ από αυτι τθν επαχκι, 
που χωρίσ αμφιβολία είχαν κλθρονομιςει από τουσ προγόνουσ τουσ.  

Θ τοποκεςία είχε το πλεονζκτθμα του καλοφ νεροφ και ζχει τθ φιμθ ότι 
είναι εξαιρετικά ευνοϊκι για μακροηωία. Θ απόμερθ και δφςκολθ κζςθ τθσ 
πρζπει, όπωσ φαίνεται, να παρζχει ςτουσ κατοίκουσ τθσ το πλεονζκτθμα *τθν 
ευλογία+ τθσ αςφάλειασ από τθ βία του πολζμου.  

Αυτό το ιςυχο χωριό, ωςτόςο, αποτζλεςε το ςκθνικό μιασ ςφοδρισ μάχθσ 
μεταξφ των Ελλινων και Τοφρκων, και, όπωσ και άλλεσ πόλεισ αυτισ τθσ χϊρασ 
καταςτράφθκε. 

Μείναμε ς’ αυτό το χωριό, όχι ςε ςυνθκιςμζνο χάνι, αλλά ςε μια γνωριμία 
του διερμθνζα μασ, που είχε ζνα αδελφό μεγαλζμπορο ςτθν Ακινα. Ιταν ζνασ 
ιδιοκτιτθσ και γεωργόσ πλουςιότεροσ και ςεβάςμιοσ από ςυνθκιςμζνουσ 
χωρικοφσ. (Αυτό το γεγονόσ) μου ζδωςε τθν ευκαιρία να ςχθματίςω κάποια 
γνϊμθ για το ςτυλ και τα ντόπια ζκιμα αυτισ τθσ τάξθσ - κάτι που πολφ 
επικυμοφςα.  

Το ςπίτι είναι χτιςμζνο με το ςυνθκιςμζνο χωριάτικο τρόπο, εν μζρει από 
μικρζσ πζτρεσ, όλων των πικανϊν ςχθμάτων, τοποκετθμζνεσ ςε ζνα κονίαμα 
φτιαγμζνο από άργιλο, και εν μζρει από θλιοξθραμζνεσ πλίνκουσ μεγάλου 
μεγζκουσ. Ζνασ τοίχοσ καταςκευαςμζνοσ απ’ αυτζσ, ςτθν αρχι δείχνει τισ 
διαφορετικζσ ςτρϊςεισ από τισ οποίεσ ςυντίκεται, αλλά μετά από μια μακριά 
ζκκεςθ ςτον καιρό, εμφανίηει απλϊσ μια ομοιόμορφθ επιφάνεια γθσ ι 
αποξθραμζνθσ λάςπθσ. Μια τζτοια καταςκευι κα καταςτρεφόταν από τισ 
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μεταςτροφζσ τθσ αμερικανικισ άνοιξθσ. Εδϊ αντζχει για χρόνια.  
Πταν πρωτοαντίκριςα τα μικρά *αςιμαντα+ και κακισ όψθσ ςπίτια, από τα 

οποία αποτελοφνταν κατά κφριο λόγο όχι μόνο τα γεωργικά χωριά, αλλά και οι 
πόλεισ, ςκζφτθκα ότι αυτά ιςαν φτθνζσ και βιαςτικζσ καταςκευζσ, που 
υψϊνονταν γριγορα μετά τισ ερθμϊςεισ λόγω τθσ Επανάςταςθσ, και κα 
αντικακίςταντο από καλφτερεσ (καταςκευζσ), μόλισ το επζτρεπαν οι ςυνκικεσ. 

Μετά από προςεκτικι εξζταςθ των παλιϊν τοίχων που καλφπτουν 
ςθμαντικό τμιμα τθσ επιφάνειασ ς’ όλεσ τισ πόλεισ τθσ Ελλάδασ, ζχω 
ανακαλφψει ότι είναι ομοιόμορφα χτιςμζνα με τον ίδιο πρωτόγονο τρόπο. 
Κεωρϊ ότι θ αρχιτεκτονικι τθσ χϊρασ ιταν τόςο ςθμαντικι και πολυδάπανθ 
τϊρα, όςο ιταν τουλάχιςτον για δυο αιϊνεσ ι κατά τθν περίοδο τθσ 
Τουρκοκρατίασ.  

Το ςπίτι που μασ προςφζρκθκε για φιλοξενία, πατϊκθκε με ακατζργαςτα 
μαδζρια, μια αςυνικιςτθ πολυτζλεια εδϊ, όπου βλζπεισ τθ γυμνι γθ ςχεδόν 
πίςω από κάκε ανοικτι πόρτα ςτα χωριά. Δεν υπιρχαν τηάμια, αν και υπιρχαν 
παράκυρα ςτο δωμάτιο που διανυκτερεφςαμε. Στθ κζςθ τουσ δυο μικρζσ 
τρφπεσ ςτθν κεραμιδοςκεπι λειτουργοφςαν ωσ φεγγίτεσ. Θ οικογζνεια 
κακόταν πάνω ςε μερικά παλαιά ςτρϊματα πεταμζνα κάτω γφρω από τθ 
φωτιά. Υπιρχε ζνα είδοσ καπνοδόχου, αλλά ο περιςςότεροσ καπνόσ περνοφςε 
από τα παράκυρα ςτθν οροφι.  

Στα περιςςότερα από τα ςπίτια που ζχω δει αυτι είναι θ μόνθ πρόνοια, θ 
φωτιά να ανάβεται πάνω ςε ζνα είδοσ τηακιοφ, ακριβϊσ κάτω απ’ αυτά τα 
ανοίγματα. Ο καπνόσ φυςικά διειςδφει ςτο δωμάτιο και εξαφανίηεται ςιγά - 
ςιγά. 

Αρνθκικαμε να κακίςουμε πάνω ςτο δάπεδο, και όταν ηθτιςαμε καρζκλεσ 
ι υποκατάςτατα αυτϊν, μασ προςφζρκθκαν μερικζσ πολφ χοντροκομμζνεσ 
καρζκλεσ. Είδαμε επίςθσ ζνα χοντροκομμζνο τραπζηι. Λιγοςτά απαραίτθτα 
ςκεφθ μαγειρικισ και μαχαιροπιρουνα ζκαναν το ςφνολο του νοικοκυριοφ. 
Δεν χρθςιμοποιοφνταν οφτε κρεβάτια οφτε ςκελετοί κρεβατιϊν. Αντί γι’ αυτά 
χρθςιμοποιοφνταν μια ψάκα *χαλάκι+, μια παλιά καπότα, πεταμζνθ πάνω ςτο 
δάπεδο ι πάνω ςε χαμθλοφσ πάγκουσ. Ριςτεφω ότι οι άνκρωποι κοιμοφνται με 
τα ροφχα τουσ, τουλάχιςτον ζχω δει πολλοφσ να κάνουν ζτςι.  

Το τραπζηι και οι καρζκλεσ αυτισ τθσ οικογζνειασ μπορεί να κεωροφνται, 
υποκζτω, πολυτζλειεσ, κακϊσ ςτα πιο πολλά από τα καταλφματά μασ δεν τα 
βρικαμε - τουλάχιςτον ςπανίωσ τα χαιρόμαςτε και τα δυο μαηί ςτο ίδιο ςπίτι. 
Με λίγα δολάρια κα μποροφςε να επιπλωκεί το ςπίτι ενόσ χωρικοφ ς’ αυτό το 
ςυνθκιςμζνο ςτυλ. Δεν ζχω δει πουκενά, εκτόσ ίςωσ ςτθν Λρλανδία, ζνα τρόπο 
ηωισ τόςο άβολο, όπου κυριαρχεί βακιά φτϊχεια ςε τζτοια ζκταςθ, που δεν 
αφινει τίποτα ςτισ μάηεσ, πζρα από ελάχιςτα μζςα μιασ δυςτυχιςμζνθσ 
φπαρξθσ.  
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Στθν Ελλάδα, θ ιδζα τθσ άνεςθσ δεν φαίνεται να επικυμείται ανάμεςα 
ςτουσ χωρικοφσ. Εκείνοι που ζχουν τα μζςα δεν ζχουν επικυμίεσ. Το πιο φτωχό 
καλφβι ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ περιζχει αρκετά αντικείμενα, τα οποία γι’ 
αυτοφσ όχι μόνο κα ιταν ανικουςτεσ πολυτζλειεσ, αλλά οφτε κα μποροφςαν 
να εικάςουν τθ χριςθ τουσ. Θ κακαριότθτα είναι εντελϊσ αδιανόθτθ. Κάκε τι - 
θ είςοδοσ, τα πατϊματα, τα τραπζηια, τα ςκεφθ μαγειρζματοσ, τα 
μαχαιροπιρουνα, τα ροφχα, οι ίδιοι οι άνκρωποι είναι αθδιαςτικά βρϊμικα.  

Πςον αφορά ςτθν τροφι, κρίνοντασ απ’ ό,τι ζχω δει, και κυρίωσ απ’ ό,τι ζχω 
ακοφςει από τουσ Ζλλθνεσ αλλά και από ξζνουσ που είναι εξοικειωμζνοι με τισ 
ςυνικειζσ τουσ, είμαι ςίγουροσ ότι θ ςυντιρθςθ πζντε Ελλινων κοςτίηει 
λιγότερο από αυτι ενόσ Αμερικανοφ ανειδίκευτου εργάτθ. Ζνα μαφρο, 
χοντροκομμζνο, αλλά όχι άνοςτο ψωμί, που κοςτίηει ςυνικωσ λιγότερο από 
δυο ςεντσ ανά πάουντ, και λίγεσ ελιζσ, που κοςτίηουν μόλισ και μετά βίασ το 
ζνα δζκατο μζροσ αυτοφ του ςυνόλου, αποτελοφν ςχεδόν τθ μόνθ τροφι τουσ.  

Θ χριςθ ηωικισ τροφισ ςυμπεριλαμβανομζνων των: τυρί, βοφτυρο και 
γάλα, κακϊσ επίςθσ και το κρζασ, απαγορεφονται από τθν Εκκλθςία για 
αρκετοφσ μινεσ το χρόνο. Σχεδόν ολόκλθρο το χρόνο είναι Σαρακοςτι, για τισ 
μάηεσ που δεν ςκζφτονται να φάνε κρζασ.  

Είναι ίςωσ δφςκολο να κακορίςεισ τισ αιτίεσ που ζχουν οδθγιςει ς’ ζνα 
τρόπο ηωισ τόςο λιτοδίαιτο και εγκρατι. Ενδεχομζνωσ, να προζρχεται από 
τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ. Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει λόγοσ να πιςτεφουμε ότι 
πζραν των μεγάλων πόλεων προχϊρθςε ποτζ ο πολιτιςμόσ. Μςωσ, θ βάρβαρθ 
Κυβζρνθςθ υπό τθν οποία αυτόσ ο λαόσ είχε τόςο πολφ υποβιβαςτεί, άςκθςε 
τθν επιρροι τθσ πάνω ςτουσ τρόπουσ τθσ ηωισ τουσ.  

Σ' ζνα ςφςτθμα νόμιμθσ λεθλαςίασ και αρπακτικότθτασ, θ κατοχι τθσ 
ιδιοκτθςίασ γίνεται ζγκλθμα και κάκε ςθμάδι πολυτζλειασ και ανζςεων 
αποφεφγονται επιμελϊσ λόγω προνοθτικότθτασ και φόβου. Πποια κι αν είναι θ 
αιτία, είναι αναμφιςβιτθτο ότι ζνασ εδϊ ςυναντά με λίγεσ αποδείξεισ αυτόν 
τον πολιτιςμό που ζχει διειςδφςει παντοφ, που ποτζ δεν υφίςταται χωρίσ να 
εμφανίηονται οι ευπρζπειεσ *καλοί τρόποι+ και οι ευκολίεσ *ανζςεισ+ τθσ 
ςυνθκιςμζνθσ ηωισ.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 
 

11η Δεκεμβρίου. Θ διαδρομι μασ προσ τθ Λιβαδειά, μια απόςταςθ 
επτάμιςθ ωρϊν, ςφμφωνα με τα μζτρα αυτισ τθσ χϊρασ, που επιτρζπει 
περίπου τρία μίλια τθν ϊρα, μασ οδιγθςε μζςω ενόσ από τα πιο απομονωμζνα 
μζρθ που είχα δει μζχρι τϊρα ςτθν Ελλάδα, αν και πολφ μακριά από το να 
είναι το πιο τραχφ ι άγονο. Κυμάμαι ότι είδα μόνο δυο ανκρϊπινεσ κατοικίεσ 
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ςε απόςταςθ δεκαπζντε μιλίων.  
Μεγάλο τμιμα αυτισ τθσ περιοχισ είναι πολφ ορεινό για καλλιζργεια, αλλά 

περάςαμε και ανάμεςα από μια μεγάλθ ζκταςθ που είχε καλλιεργθκεί και 
ιταν πλζον προφανϊσ ικανι μιασ πολφ προςοδοφόρου γεωργίασ. 
Κατακλφηεται, ωςτόςο, από κοπάδια προβάτων και γιδιϊν που βόςκουν. 

Στθν Ελλάδα υπάρχουν τεράςτιεσ εκτάςεισ διακζςιμθσ γθσ που παραμζνουν 
ανεκμετάλλευτεσ, πιο άχρθςτεσ απ’ ό,τι οι εγκαταλελειμμζνεσ εκτάςεισ ςτισ 
Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, κακϊσ θ φφςθ εδϊ δεν καλφπτει αυτζσ τισ εκτάςεισ με 
νζα ανάπτυξθ δαςικϊν δζντρων. Με τθν εξαίρεςθ λίγων υπανάπτυκτων 
πεφκων, δεν ζχω δει μζχρι τϊρα ζνα δαςικό δζντρο ςτθν Ελλάδα.  

Δεν είναι εφκολο να εικάςω γιατί, ςε μια χϊρα ςαν κι αυτι, θ οποία με 
800.000 κατοίκουσ και βεβαίωσ λιγότερο από 8.000 τετραγωνικά μίλια καλισ 
γθσ, που δεν μπορεί να κεωρθκεί αραιοκατοικθμζνθ, ζνα τόςο μεγάλο τμιμα 
καλλιεργιςιμθσ γθσ παραμζνει ακαλλιζργθτο.  

Θ τεράςτια ζκταςθ των δθμοςίων γαιϊν, με ζνα από τα πιο παράλογα 
ςυςτιματα διοίκθςισ τουσ - το άδικο ςφςτθμα τθσ ςυλλογισ εςόδων μζςω 
tythes(;) που τείνουν να αφιςουν κατ’ ευκείαν ζξω από τθν καλλιζργεια όλεσ 
τισ υπόλοιπεσ εκτάςεισ εκτόσ από αυτζσ τθσ πρϊτθσ ποιότθτασ - θ ζλλειψθ 
δρόμων και θ επακόλουκθ ζλλειψθ καλϊν προςιτϊν αγορϊν μαηί με μια 
κυριαρχοφςα ζλλειψθ κεφαλαίου, είναι πικανόν οι κφριεσ αιτίεσ. 
Υποπτεφομαι, επίςθσ, ότι υπάρχει μια απροκυμία για τισ γεωργικζσ αςχολίεσ. 
Μου φαίνεται ότι οι άνκρωποι δείχνουν μια αναμφιςβιτθτθ προτίμθςθ για 
τθν αςτικι ηωι, ωςτόςο άκλια, με κάποιο αςιμαντο εμπόριο ι εμπορικι 
κερδοςκοπία.  

Μου κάνει εντφπωςθ ότι ο αρικμόσ των καταςτθμάτων ςε όλεσ τισ πόλεισ 
και τα μεγάλα χωριά που ζχω δει, είναι δυςανάλογοσ του πλθκυςμοφ και των 
επιχειριςεων. Κακετί υποδιαιρείται, και τα αντικείμενα του εμπορίου και των 
εμπορευμάτων, που εκτείνονται ςε μια ντουηίνα καταςτθμάτων, κα ζπρεπε να 
είναι μαηεμζνα ς’ ζνα.  

Θ περιοχι, ακριβϊσ δίπλα από τθ Λιβαδειά, όπου διανυκτερεφςαμε, είναι 
πολφ καλι *…+ 

 

  
Δελφοί - Αδριανόσ (Αϋ- Βϋ όψθ). 
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58.  C. SCHAUB 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Δεν βρζκθκαν διακζςιμα ςτοιχεία. 
 

χόλια 
Ο Schaub ζφταςε από τθ Γραβιά ςτθν Άμφιςςα και από εκεί πιγε ςτουσ 

Δελφοφσ. Ανζβθκε μζχρι το Κωρφκιον Άντρον, επζςτρεψε και διανυκτζρευςε 
ςτο Καςτρί και τράβθξε τθν άλλθ μζρα ανατολικά. Διζςχιςε τθν Αράχοβα με 
προοριςμό τθ Λιβαδειά μζςω Δαφλειασ. 

Θ ταξιδιωτικι περιγραφι του είναι ποικίλθ και πολφ ενδιαφζρουςα. Είναι 
ζτοιμοσ να βαδίςει ςε κάκε ςθμείο του αρχαιολογικοφ χϊρου που κα του 
υποδειχκεί από τον οδθγό του. Δεν τον ενδιαφζρει όμωσ θ εξιχνίαςθ 
αρχαιολογικϊν λεπτομερειϊν - αρχαίων επιγραφϊν κλπ.  

Ραρατθρεί εκτόσ από τισ αρχαιότθτεσ και τθ ςφγχρονθ ηωι του τόπου. 
Αποτυπϊνει καταςτάςεισ και δίνει πλθροφορίεσ, που είναι χριςιμεσ ειδικά για 
μασ ςιμερα.  

Από τισ αναφορζσ του παίρνουμε μια ιδζα το πϊσ ζδειχναν τθν εποχι 
εκείνθ οι Δελφοί - Καςτρί. Δεν μπόρεςε οφτε και αυτόσ να ξεφφγει από το 
Διμαρχο - ξενοδόχο Χαγιάτα, ο τελευταίοσ βρικε διάφορουσ τρόπουσ, για να 
εκμεταλλευτεί και αυτόν τον ξζνο επιςκζπτθ.  

Ο Schaub μασ μετζφερε τθν πλθροφορία του καπάτςου ξενοδόχου ότι 
εκείνα τα χρόνια τα...“κφματά” του, ετθςίωσ, ανζρχονταν ςε πενιντα (50)! 
Επίςθσ, μασ γνωρίηει, ποιοσ ιταν ο δράςτθσ τθσ καταςτροφισ τθσ πιο ωραίασ, 
μαρμάρινθσ, ςαρκοφάγου των Δελφϊν, που είχε ζρκει ςτο φωσ με εντολι του 
Κυβερνιτθ Καποδίςτρια.  

Ιταν ζνασ ξζνοσ πρόξενοσ ςτθ Ηάκυνκο, που προχϊρθςε ςτο βανδαλιςμό 
τθσ ςαρκοφάγου, γιατί δεν εξαςφάλιςε τρόπο να τθν αρπάξει ολόκλθρθ. 

Το Κωρφκιον Άντρον δεν του ζκανε ιδιαίτερθ εντφπωςθ, διζςωςε όμωσ 
κάποιουσ κρφλουσ, που υπιρχαν γι’ αυτό. 

Για τθν Αράχοβα θ μόνθ πλθροφορία που μασ άφθςε είναι ότι θ εκκλθςία 
του Αϊ-Γιϊργθ είχε ζνα ψθλό καμπαναριό, πράγμα που δεν ιταν ςυνθκιςμζνο 
τθν εποχι εκείνθ ςτθν Ελλάδα.  

Ρερνϊντασ από το Ηεμενό - Σχιςτι οδό ο Δελφιϊτθσ ςυνοδόσ του μζχρι τθ 
Λιβαδειά, τον πλθροφόρθςε ότι ςτθν περιοχι αυτι είχε δράςει κατά των 
Τοφρκων κάποιοσ Μπουρτουβάσ - Μποφρασ, που ςυνζχιςε μετά ωσ λθςτισ ςτα 
ίδια μζρθ και είχε εξολοκρευτεί λίγα χρόνια πριν τθν άφιξθ του Schaub. 
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Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

“Les Thermopyles et Delphes”, 
C. Schaub, 1840. 

 
*…+ Είχα αποχαιρετίςει τουσ δυο μουλαράδεσ μου, είχα επίςθσ διϊξει τουσ 

δυο τελευταίουσ άνδρεσ τθσ ςυνοδείασ μου, μετά που τουσ είχα πλθρϊςει, και 
τουσ είχα ανακζςει να τα κανονίςουν με εκείνουσ, που είχαν προθγθκεί ςτθν 
ίδια υπθρεςία από τθ Γραβιά, οι οποίοι λογαριάηοντασ μάλλον αυτιν τθν 
τελικι πλθρωμι, δεν μου είχαν ηθτιςει τίποτα, όταν μ’ άφθςαν.  

Ζπειτα, ςυνζχιςα το ταξίδι μου πεηόσ, ζφυγα για τουσ Δελφοφσ μόνο μ’ ζναν 
αγωγιάτθ και ζνα άλογο, που το ίππευε ο Αντϊνθσ και που ιταν φορτωμζνο με 
τθν ελαφριά αποςκευι μου. Ακολοφκθςα πρϊτα τθν κοιλάδα, που πάει από τα 
Σάλωνα μζχρι τθ κάλαςςα. Αυτι θ κοιλάδα είναι ίςια και καλά καλλιεργθμζνθ.  

Σε μιάμιςθ λεφγα από τα Σάλωνα αρχίηει ζνα αλθκινό δάςοσ από ελιζσ, που 
παρατείνεται ζωσ τον κόλπο του Γαλαξειδιοφ και του οποίου οι καρποί είναι 
πολφ φθμιςμζνοι. Κάποτε επεκτεινόταν ςχεδόν μζχρι τθν ίδια τθν πόλθ των 
Σαλϊνων, αλλά το κοντινότερο μζροσ τθσ είχε καταςτραφεί κατά τθ διάρκεια 
του πολζμου.  

Στθν είςοδο του ελαιϊνα αυτοφ, γφριςα το κεφάλι και είδα τισ ψθλζσ 
γκρίηεσ κορυφζσ, ςτουσ πρόποδεσ των οποίων είναι κτιςμζνθ θ πόλθ.  

Μετά ανζβθκα αριςτερά και ζφταςα ς’ ζνα μικρό πλάτωμα, που ακουμπά 
ςτθν οροςειρά του Ραρναςςοφ. Εκεί άλλοτε, ιταν τα ςφνορα μεταξφ Λοκρίδασ 
και Φωκίδασ. Για δυο ϊρεσ περίπου, ακολουκοφςα ζνα μονοπάτι λαξευμζνο 
ςτθν πλαγιά του Ραρναςςοφ, ανάμεςα ςε ςχιςτϊδεισ και αςβεςτολικικοφσ 
βράχουσ.  

Ζκανε πολλζσ ςτροφζσ, λόγω των γκρεμϊν και των κοιλοτιτων τοφ βουνοφ. 
Ζβλεπα ςχεδόν ςυνζχεια, μζςα ς’ ζνα γραφικό πλαίςιο, τον κόλπο του 
Γαλαξειδιοφ ι τθσ Κρίςςασ, κακϊσ και ζνα μικρό μζροσ του κόλπου τθσ 
Κορίνκου ζωσ τθν απζναντι ακτι.  

Σιγά-ςιγά εμφανίηονταν οι δυο περίφθμεσ κορυφζσ ι μάλλον οι δυο 
απότομοι βράχοι, που ονομάηονταν κάποτε ο ζνασ «Υάμπεια» και ο άλλοσ 
«Τικορζα», και κάτω από τουσ οποίουσ βρίςκεται το Καςτρί, χωριό χτιςμζνο 
πάνω ςτθν τοποκεςία των αρχαίων Δελφϊν.  

Τα καλλιεργθμζνα χωράφια μου ανάγγειλαν ότι πλθςιάηαμε τισ κατοικίεσ. 
Ρεράςαμε δίπλα ςε αρκετά μικρά ςπιλαια, που ιταν νεκροκάλαμοι και όπου 
διακρίναμε ακόμα πολφ φανερά δυο ι τρεισ άδειουσ τάφουσ. Τα ξεπεράςαμε 
και ςε λίγο ςε μια ςτροφι τθσ πλαγιάσ, είδαμε το Καςτρί ςε απόςταςθ ολίγων 
λεπτϊν.  



 42 

Αυτό το χωριό δεν είναι παρά μόνο μια ςυγκζντρωςθ φτωχϊν ςπιτιϊν από 
ξερολίκια ι από πλίνκο, που κατοικικθκαν ξανά μετά από τον πόλεμο και 
τοποκετικθκαν χωρίσ τάξθ πάνω ςτθν κλίςθ του βουνοφ.  

Από το αρχαίο μεγαλείο τθ πόλθσ του Απόλλωνα, δεν μζνει τίποτα. Μονάχα 
οι βράχοι τθσ, οι φυςικζσ πθγζσ τθσ και μερικά ζργα λαξευμζνα ςτθν πζτρα 
μαρτυροφν τθν τοποκεςία τθσ. Δεν υπάρχει οφτε χάνι, οφτε μαγαηί ςτο Καςτρί, 
ς’ αυτόν τον τόπο, που ιταν άλλοτε το ραντεβοφ τόςων χιλιάδων 
προςκυνθτϊν. 

Ηθτιςαμε τθν οικία του Διμαρχου ι Ρρόεδρου του Χωριοφ. Μασ ζδειξαν 
ζνα απλό και ταπεινό ςπίτι, όπωσ όλα τα άλλα, με μια πόρτα τόςο χαμθλι που 
αναγκάςτθκα να ςκφψω το κεφάλι μου για να περάςω.  

Ο Διμαρχοσ ζλειπε, είχε πάει ςτο βουνό να κόψει ξφλα. Μασ δζχτθκε θ 
γυναίκα του και μπικαμε ςε μια μεγάλθ ςάλα, όπου το μοναδικό ζπιπλο ιταν 
ζνα μακρφ ντιβάνι ακουμπιςμζνο ςτον τοίχο.  

Μετά από ζνα ελαφρφ γεφμα που περιλάμβανε τισ προμικειζσ μασ και το 
ςταφφλι, που μασ πρόςφερε θ κυρία δθμάρχου, άρχιηα να εξερευνϊ τισ 
αρχαιότθτεσ του τόπου, ςυνοδευόμενοσ από ζναν ξεναγό του Καςτριοφ. 

Ριγα πρϊτα ςτθν Καςταλία Ρθγι. Αυτι θ πθγι αφιερωμζνθ, παλιά, ςτισ 
Μοφςεσ, πθγάηει κάτω από τον ζνα απ’ τουσ δυο βράχουσ του Ραρναςςοφ, 
χφνεται ςε μια τεχνθτι δεξαμενι, τϊρα γεμάτθ χόρτα και λάςπεσ, φςτερα, το 
νερό που βγαίνει από ζνα άνοιγμα τθσ πζτρασ, κυλάει είτε ς’ ζνα αρδευτικό 
κανάλι, είτε ςε μια χαράδρα που φαρδαίνει πιο κάτω, και είναι φυτεμζνθ με 
αμπζλια και ελιζσ.  

Κοντά ςτθ δεξαμενι, μερικζσ γυναίκεσ και κοπζλεσ ζπλεναν τα ροφχα τουσ. 
Είχαν ανάψει φωτιά κάτω από τα καηάνια που τουσ χρθςίμευαν για τθν 
μπουγάδα τουσ. Σίγουρα, δεν ιταν κόρεσ βαςιλιάδων. Δεν μποροφςαν όλεσ να 
ςυγκρικοφν με τθν ωραία Ναυςικά, όμωσ ςε αρκετζσ απ’ αυτζσ δεν ζλειπε θ 
χάρθ.  

Με χαιρζτθςαν ςφμφωνα με τον τοπικό τρόπο, με το χζρι ςτθν καρδιά και 
τα βλζμματα τουσ με ςυνόδευαν, ενϊ πλθςίαηα το βράχο για να πιω το νερό 
τθσ πθγισ τθσ ζμπνευςθσ.  

Επάνω, και ςε κάκε πλευρά τθσ πθγισ, ο βράχοσ είναι λαξευμζνοσ και λείοσ 
ςε μια ζκταςθ ςαράντα με πενιντα πόδια φψοσ και φάρδοσ. Δεξιά, βλζπουμε 
δυο κοιλότθτεσ, θ μια πάνω ςτθν άλλθ. Θ ανϊτερθ είναι τϊρα το ξωκκλιςι του 
Αϊ-Γιάννθ, όπου φτάνουμε μζςω μιασ αςχθμάτιςτθσ ςκάλασ, θ δεφτερθ λζγεται 
«το λουτρό τθσ Πυκίασ», είναι γεμάτθ νερό και δεν μποροφμε πια να μποφμε 
μζςα.  

Αριςτερά τθσ Καςταλίασ Ρθγισ αναβλφηει μια άλλθ πθγι, ςτο κάτω μζροσ 
τθσ χαράδρασ που χωρίηει τουσ δυο βράχουσ. Ανζβθκα ς’ αυτιν τθν  
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Δελφοί και Κατοπτιριοσ χϊροσ.  

 
χαράδρα από μια πάρα πολφ φκαρμζνθ και ολιςκθρι ςκάλα, που ςε λίγθ 
απόςταςθ ςταματά τελείωσ. 

Μου είπαν ότι, αρχικά ανζβαινε μζχρι τθν πάνω άκρθ τθσ χαράδρασ, και 
χρθςίμευε ςτουσ παλιοφσ κατοίκουσ των Δελφϊν για να φτάνουν κατευκείαν, 
και ςε λίγο χρόνο, ςτα χωράφια και ςτα περιβόλια τουσ πάνω ψθλά ςτον 
Ραρναςςό.  

Ζπειτα με πιγαν, λίγα λεπτά πιο πζρα από τθν Καςταλία Ρθγι, ς’ ζνα 
βράχο που λζγεται Ρνφκα και πάνω ςτον οποίο απεικονίηονται ο ιλιοσ, θ 
ςελινθ και επτά αςτζρια, προφανϊσ οι Ρλειάδεσ.  

Είχε ςκιςτεί από κεραυνό ι από κανζνα ςειςμό. Αυτό είναι, κατά τα 
λεγόμενα του ξεναγοφ μου, θ εκδίκθςθ του Δία. Επειδι ο Απόλλωνασ 
φιλοδοξοφςε να γίνει ο πρϊτοσ των Κεϊν, ο Δίασ τον τιμϊρθςε για το κράςοσ 
του αυτό, κεραυνοβολϊντασ το βωμό του.  

Θ Ρυκία, μετά τθν ζμπνευςι τθσ ςτο άντρο τθσ, ερχόταν προσ το βράχο 
αυτό για να χρθςμοδοτιςει.  

Λίγο πιο μακριά βλζπουμε ανοικτοφσ τάφουσ, που ανακαλφφτθκαν από τισ 
αναςκαφζσ, και μεταξφ τουσ μια ςαρκοφάγο από ωραίο λευκό μάρμαρο, τθν 
οποία ο ξεναγόσ μου ονόμαηε «Κάςςα του Διονυςίου» και που ιταν παρόμοια 
μ’ εκείνθ που είχα δει κοντά ςτο Κθςείο ςτθν Ακινα.  

Τα ανάγλυφα των πλευρϊν τθσ απεικονίηουν γρυπαετοφσ και παραςτάςεισ 
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του Ζρωτα. Δυςτυχϊσ, είναι ςπαςμζνθ.  
Μου είπαν ότι ζνασ Ευρωπαίοσ πρόξενοσ εγκαταςτθμζνοσ ςτθ Ηάκυνκο, 

που ικελε να τθν πάρει μαηί του, αφοφ δεν πιρε τθν άδεια, τθν κατάςτρεψε 
με βαρβαρότθτα. Επιςτρζφοντασ προσ το χωριό, μπικαμε ςτθν αυλι ενόσ 
μικροφ Μοναςτθριοφ. Σε μια μεριά υψωνόταν μια πάρα πολφ απλι εκκλθςία.  

Από τθν άλλθ βριςκόταν ζνα χοντροφτιαγμζνο κτιριο μ’ ζνα, επίςθσ 
χοντροφτιαγμζνο, μπαλκόνι ςτον πρϊτο όροφο και πάνω ςτον οποίο βλζπαμε 
διαφορετικά γεωργικά εργαλεία. Ιταν θ κατοικία δυο καλόγερων. Ζλεγαν ότι 
είναι φτωχοί και οι επιςκζπτεσ δεν μποροφςαν να κάνουν άλλο παρά να τουσ 
δίνουν ελεθμοςφνθ. Το Μοναςτιρι είναι περιτριγυριςμζνο από ελιζσ, μερικζσ 
απ’ αυτζσ είναι πάρα πολφ παλιζσ. 

Συνάντθςα εκεί μια γυναίκα περίπου ςαράντα με πενιντα χρονϊν που μου 
ζκανε εντφπωςθ. Το μαντίλι που ςκζπαηε το κεφάλι τθσ πλαιςίωνε φανερά ζνα 
πρόςωπο αρχαίου τφπου, με τα χαρακτθριςτικά που αποδίδονται γενικϊσ ςτθ 
κεά Ακθνά. Εξζφραηαν ταυτόχρονα ενζργεια και ςοφία. 

Ριρα μετά ζνα μονοπάτι που ζπρεπε να μ’ οδθγιςει ςτο Κωρφκιον Άντρον, 
άλλοτε αφιερωμζνο ςτο κεό Ράνα και ςτισ Μοφςεσ, που βρίςκεται ςτον 
Ραρναςςό ςε μια αρκετά μεγάλθ απόςταςθ. Ο κάτοικοσ του Καςτριοφ που με 
ςυνόδευε ςαν ξεναγόσ, ανικε ςτθν εκνικι φρουρά. Ριρε το τουφζκι του για 
προφφλαξθ.  

Θ άνοδοσ αρχίηει μεταξφ του χωριοφ και του πιο δυτικοφ βράχου από τουσ 
δυο, ο οποίοσ αντανακλοφςε τισ ακτίνεσ του μεςθμεριανοφ ιλιου. Ο δρόμοσ 
περνάει κοντά ςτα ερείπια του αμφικζατρου και κοντά ςε μια βρφςθ, με το 
όνομα «Κζρνα», ίδια μ’ εκείνθ που είχα δει όταν πζραςα τθν Οίτθ, και όπου 
γυναίκεσ ζπλεναν τα ροφχα τουσ.  

Φςτερα, ανεβαίνουμε ςε ηιγκ-ηαγκ και, μετά από μια ϊρα πορείασ, 
φτάνουμε ςτο επίπεδο των κορυφϊν των δυο βράχων, οι οποίοι είναι οι μόνοι 
ορατοί από το Καςτρί, και βριςκόμαςτε ςτθν άκρθ ενόσ μεγάλου οροπεδίου. 
Ρερνάμε δίπλα ςε δυο χαράδρεσ που χωρίηουν τθν αρχι του οροπεδίου. Θ μια 
είναι θ ίδια που κατεβαίνει ανάμεςα ςτουσ δυο βράχουσ προσ τθν Καςταλία 
Ρθγι, οι πλαγιζσ τθσ είναι απότομεσ και πικανϊσ να είναι εκεί, κατά τον 
Θρόδοτο, που οι κάτοικοι των Δελφϊν ζριξαν τον Αίςωπο, διότι είχε 
κοροϊδζψει το κεό τουσ.  

Το οροπζδιο κατά ζνα μζροσ είναι καλυμμζνο από δάςθ και καμνϊδεισ 
εκτάςεισ και κατά το άλλο μζροσ είναι καλλιεργθμζνο με χωράφια. Υπάρχει κι 
ζνα χωριό ι μάλλον μια ςειρά από καλφβεσ, που κατοικοφνται μόνο ςτισ 
εποχζσ του οργϊματοσ, τθσ ςποράσ και τθσ ςυγκομιδισ. Μερικζσ απ’ αυτζσ 
χρθςιμεφουν ςτουσ βοςκοφσ για καταφφγιο. 

Ράλι μια ϊρα δρόμου και φτάνουμε κάτω από ζνα ψθλό λόφο. Ο Αντϊνθσ 
ζδεςε το άλογό του ς’ ζνα δζντρο και ςκαρφαλϊςαμε για μιςι ϊρα ανάμεςα 
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ςε χαλάςματα βράχων και μικρά ζλατα ανακατεμζνα με αγκακωτοφσ κάμνουσ. 
Ανακαλφψαμε επιτζλουσ τθν είςοδο του ςπθλαίου, που ζχει περίπου δϊδεκα 
πόδια φάρδοσ επί τζςςερα με ζξι φψοσ. Τότε ο εκνικόσ φρουρόσ μασ 
πυροβόλθςε δυο φορζσ για να φοβίςει, όπωσ ζλεγε, τα ηϊα και τουσ 
διαβόλουσ που κατοικοφςαν εκεί. 

Πταν ο μακρφσ ιχοσ των εκπυρςοκροτιςεων ςταμάτθςε, μπικαμε μζςα, ο 
κακζνασ κρατϊντασ ζνα μικρό κερί. Διαςχίηουμε πρϊτα μια αίκουςα περίπου 
εκατό βιματα κατά πλάτοσ και μικοσ. Ζπειτα ανεβαίνοντασ πάνω ς’ ζνα 
ολιςκθρό ζδαφοσ, βλζπουμε δεξιά και αριςτερά κάποια ανοίγματα που 
επεκτείνονται μακριά.  

Επειδι δεν παρατθροφςα τίποτε ενδιαφζρον, γφριςα βιαςτικά προσ τθν 
είςοδο για να απολαμβάνω τθ καυμάςια κζα, τθν οποία, όςο πιο πάνω από το 
Καςτρί ανεβαίναμε, κερδίηαμε ςυνεχϊσ ςε ζκταςθ και ςε μεγαλοπρζπεια. 
Ππου και αν ιμαςταν, ςτθν αρχι του οροπεδίου ι ςτθν είςοδο του ςπθλαίου, 
βλζπαμε ζνα μεγάλο μζροσ του κόλπου τθσ Κορίνκου και τα βουνά του 
βόρειου Μοριά.  

Διζκρινα παρά πολφ καλά το γραφικό κόλπο του Γαλαξειδιοφ και τα όρθ 
τριγφρω του. Ριο κοντά μασ, νότια του Καςτριοφ, υψωνόταν το βουνό που 
ονομάηεται Κίρφισ από τουσ ταξιδιϊτεσ, και Άγιοσ Θλίασ από τουσ ντόπιουσ, 
όνομα ενόσ Μοναςτθριοφ που βρίςκεται εκεί. Ανάμεςα ςτα πράςινα δάςθ του, 
βλζπαμε ζνα καλλιεργθμζνο οροπζδιο και το χωριό Δεςφίνα.  

Ο λόφοσ ςτθν πλαγιά του οποίου βριςκόμαςταν, μασ ζκρυβε τισ ψθλότερεσ 
κορυφζσ του Ραρναςςοφ, αλλά από εκεί, βλζπαμε όλο το οροπζδιο που είχαμε 
διαςχίςει, τα δάςθ του, τα χωράφια του, τισ καλφβεσ του. Δυο ι τρία κοπάδια 
βοςκοφςαν. Μθ φαντάηεςτε όμωσ ότι αυτά τα κοπάδια τρζφονται από ζνα 
ωραίο και φρζςκο χορτάρι, όπωσ βλζπουμε ςτισ Άλπεισ, Το γκαηόν είναι κάτι 
άγνωςτο ςτθν Ελλάδα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, τα ηϊα δεν τρϊνε παρά μόνο τα 
φφλλα των αγκακωτϊν κάμνων, και μερικά ξερά χόρτα.  

Κοίταηα με καυμαςμό αυτό το αχανζσ πανόραμα και μετά κατζβθκα από το 
λόφο. Ο Αντϊνθσ φοβοφμενοσ μιπωσ δεν ξαναβρεί το άλογό του - που κα 
μποροφςε άνετα να το ζχει κλζψει ζνασ βοςκόσ - είχε ιδθ κατεβεί. 
Σταματιςαμε λίγο για ζνα ελαφρφ κολατςιό και ενϊ τρϊγαμε, ο εκνικόσ 
φρουρόσ μάσ μιλοφςε για τισ φιμεσ που κυκλοφοροφν ςτθν περιοχι, ςχετικά 
με το ςπιλαιο. Υποςτιριηε ότι τα μεςθμζρια ακουγόταν ζνα μουρμουρθτό και 
ότι μ’ ζναν πυροβολιςμό όλα ξαναγίνονταν ςιωπθλά. Μασ βεβαίωςε ότι μια 
φορά ο διάβολοσ είχε πιάςει ζναν άνδρα και τον είχε κάνει μουγκό για τθν 
υπόλοιπθ ηωι του.  

Μασ διθγικθκε επίςθσ τθν ιςτορία, μάλλον πιο πικανι, ενόσ Άγγλου 
ταξιδιϊτθ που είχε μείνει πίςω από τουσ ςυντρόφουσ του και που ζψαχνε για 
καιρό τθν είςοδο του ςπθλαίου. Τελικϊσ, περιπλανιόταν αρκετζσ μζρεσ ςτο 
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βουνό, πριν φτάςει εξουκενωμζνοσ από τθν κοφραςθ και τθν πείνα προσ 
κάποια ςπίτια από τθν άλλθ μεριά του Ραρναςςοφ.  

Κα μποροφςα κι εγϊ να του μιλιςω για ζναν νεαρό άνδρα από τθν Λκάκθ, 
ονόματι Οδυςςζα, που ενϊ κυνθγοφςε ςτα δάςθ του Ραρναςςοφ με τουσ 
αδερφοφσ τθσ μθτζρασ του τραυματίςτθκε ςτο πόδι από ζνα αγριόχοιρο και, 
ότι χάρθ ςτθν ουλι του τραφματοσ αυτοφ, τον αναγνϊριςε θ τροφόσ του, όταν, 
μετά από πολλά χρόνια απουςίασ, επζςτρεψε ςτο νθςί του. Αλλά, όςο 
καυμάςιο κα ιταν αυτό το διιγθμα, αφοφ τα δάςθ του Ραρναςςοφ είναι 
γεμάτα από λφκουσ και αγριόχοιρουσ, ίςωσ ο ακροατισ μου να ιταν τόςο 
δφςπιςτοσ, όςο ιμουνα εγϊ απζναντί του. 

Ο ιλιοσ ζδυε πίςω από μια κοντινι κορυφι και πιραμε το δρόμο τθσ 
επιςτροφισ. Μπροςτά μασ, τα βουνά του Μοριά χρφςιηαν, αλλά οι κορυφζσ 
τουσ ιταν ςκοτεινζσ, όταν φτάςαμε ςτθν άκρθ του οροπεδίου. Μόνο θ 
ψθλότερθ κορυφι του Ραρναςςοφ, που είναι τελείωσ γυμνι, ιταν ακόμα 
φωτιςμζνθ, ιταν κόκκινθ προσ το βιολετί. Ενϊ βράδιαηε κατζβαινα με τον 
Αντϊνθ, από ζνα δρόμο όπου βρίςκονταν ακόμα μεγάλα υπολείμματα μιασ 
αρχαίασ ςκάλασ λαξευμζνθσ ςτο βράχο και αρκετά καλά διατθρθμζνθ, μάλλον 
από εκεί περνοφςαν οι πομπζσ που ανζβαιναν για να κυςιάηουν προσ τιμιν 
του κεοφ Ράνα.  

Επιςτρζφοντασ, βρικα το Διμαρχο που μου ηιτθςε να γράψω το όνομά 
μου πάνω ςτο ευρετιριο του. Θ γυναίκα του όμωσ το είχε χάςει κι αυτόσ 
προςπάκθςε μάταια να το βρει. Εμζνα κα μου άρεςε όμωσ, να γνωρίηω τουσ 
ταξιδιϊτεσ που είχαν επιςκεφτεί τουσ Δελφοφσ πριν από μζνα. Το μόνο που 
ζμακα ιταν, ότι κάκε χρόνο ζρχονταν εκεί περίπου καμιά πενθνταριά ξζνοι. 

25 Αυγοφςτου. Τθν παραμονι είχα διακόψει τθν επίςκεψθ των αρχαίων 
του Καςτριοφ για ν’ ανεβϊ ςτο ςπιλαιο του Ράνα. Σιμερα το πρωί, μου 
ζδειξαν κάποια κομμάτια επιγραφϊν που τϊρα αποτελοφν μζροσ των τοίχων 
των άκλιων ςπιτιϊν. Με πιγαν μζςα από μια αυλι και ζναν κιπο, όπου 
κοιμόντουςαν ακόμα μερικά άτομα, που είχαν περάςει τθ νφχτα ζξω, προσ 
ζναν τοίχο γεμάτο επιγραφζσ, που είχε ανακαλυφτεί πριν δυο μινεσ από τισ 
αναςκαφζσ που ζγιναν υπό τθν διεφκυνςθ του περίφθμου Ρρϊςου 
επιςτιμονα, κυρίου Charles Ottfried Müller, κακθγθτι ςτο Ρανεπιςτιμιο του 
Göttingen, ςυγγραφζα ενόσ βιβλίου με κζμα τουσ Δωριείσ, και που εργαηόταν 
ς’ ζνα άλλο βιβλίο ςχετικά με τθν Λωνικι φυλι.  

Οι επιγραφζσ ςκζπαηαν ζνα διάςτθμα δϊδεκα με δζκα πζντε πόδια μικοσ 
επί εφτά με οκτϊ πόδια φψοσ, αλλά ςε μερικά μζρθ οι γραμμζσ είναι εκεί 
κομμζνεσ και δεν αντιςτοιχοφν από τθν μια πζτρα ςτθν άλλθ. Φαίνεται πωσ ο 
τοίχοσ χτίςτθκε με πζτρεσ που προζρχονταν από αλλοφ και πάνω ςτισ οποίεσ 
υπιρχαν ιδθ επιγραφζσ. Ο κφριοσ Müller, ενϊ προςπακοφςε να τισ διαβάςει, 
κάτω από τον καυτό ιλιο του Λουλίου, ζπακε ζνα εγκεφαλικό επειςόδιο. Τον 
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πιγαν ςτθν Ακινα, αλλά το ταξίδι τον οδιγθςε ςτο κάνατο. Ρζκανε λίγο μετά. 
Πςο για μζνα, δεν διακινδφνευςα, διότι όταν βριςκόμουνα μπροςτά ςτισ 
επιγραφζσ, ο ιλιοσ ιταν ακόμα κρυμμζνοσ πίςω από μια προζκταςθ του 
Ραρναςςοφ. Εξάλλου, δεν είχα ςκοπό να κάνω τθν ίδια δουλειά και να μείνω 
εκεί, ϊςπου να ανακαλφψω το κλειδί και το νόθμα των δυςανάγνωςτων 
γραφικϊν χαρακτιρων. Τζλοσ, με πιγαν ςτθ μζςθ του χωριοφ και μου ζδειξαν 
εκεί δυο ι τρεισ πζτρεσ, των οποίων οι γωνίεσ αγγίηονται ςχθματίηοντασ μια 
τρφπα, όπου διακρίνουμε μια βακιά κοιλότθτα. Αυτό επίςθσ, λζνε, το 
ανακάλυψε ο κφριοσ Müller και, κατά τα λεγόμενά του, εκεί βριςκόταν κάποτε 
ο ναόσ του Απόλλωνα. Ευχόμαςτε να γίνουν αναςκαφζσ ς’ αυτό το μζροσ που 
τισ ςταματοφςε θ γειτνίαςθ κάποιων ςπιτιϊν. 

Γφριςα να αποχαιρετίςω το Διμαρχο, που ενϊ είχα πλθρϊςει πολφ καλά, 
για τθν ενόχλθςθ που του είχα προκαλζςει, επικαλζςτθκε πάλι τθ 
γενναιοδωρία μου για μια επιπλζον αμοιβι, και ζπρεπε να ικανοποιιςω αυτι 
τθν απλθςτία, για τθν οποία άλλοι ταξιδιϊτεσ ζχουν ιδθ διαμαρτυρθκεί.  

Ριρα το δρόμο τθσ Κιβασ, ςυνοδευόμενοσ από ζναν εκνικό φρουρό με 
πραςινωπό χρϊμα δζρματοσ και ξανκό μουςτάκι - τον οποίο μου είχε 
επιβάλλει ο Διμαρχοσ. Ζμακα αργότερα ότι ο ίδιοσ τον είχε διατάξει να μ’ 
ακολουκιςει μζχρι τθ Λιβαδειά και να τον περιμζνει εκεί. Συμπζρανα ότι 
ςκόπευε να ζρκει ςτο μεγάλο πανθγφρι τθσ Λιβαδειάσ και χρειαηόταν μια 
ςυνοδεία για τθν επιςτροφι του. Αυτι τθ ςυνοδεία τθν είχε κάνει να ταξιδζψει 
πρϊτα με ζξοδα δικά μου. Ενϊ φεφγαμε από το Καςτρί, ο εκνικόσ φρουρόσ 
μου γζμιςε το τουφζκι μου, με τθ μακριά κάνθ. Μου είπε ότι για δυο χρόνια 
ιταν ςτρατιϊτθσ του Μπουρτουβά - Μποφρα, του περίφθμου αρχθγοφ του 
ανταρτοπόλεμου, που φςτερα ζμεινε κλζφτθσ και ςκοτϊκθκε εδϊ και δυο ι 
τρία χρόνια. Νομίηω ότι, μάλλον και ςτο τελευταίο επάγγελμα, βοθκοφςε 
εκείνον τον αρχθγό. Μου ζδειξε πάνω ςτθν Κίρφι, ζνα μζροσ όπου ο Μποφρασ 
είχε ςκοτϊςει και κλζψει δζκα Τοφρκουσ εμπόρουσ. Με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ 
ξαναπζραςα μπροςτά ςτθν Καςταλία Ρθγι, κοντά ςτθν οποία οι γυναίκεσ 
είχαν φζρει τα μεγάλα ςκαφίδια τουσ και είχαν ιδθ ανάψει φωτιά. Λζνε ότι θ 
πθγι αυτι κρατάει ακόμα κάτι από τθν αρχαία φιμθ τθσ και ότι ςτζλνουν από 
τα γφρω χωριά γυναίκεσ να πλφνουν τα ροφχα τουσ ςτα ποιθτικά νερά τθσ.  

Ακολουκοφςα για δυο ϊρεσ ζνα μονοπάτι διαμορφωμζνο κατά μικοσ τθσ 
πλαγιάσ του Ραρναςςοφ. Οι πλαγιζσ του Ραρναςςοφ είναι καλυμμζνεσ, ωσ ζνα 
μεγάλο φψοσ, με αμπζλια που τα υποςτθρίηουν μικροί τοίχοι, ςχθματίηοντασ 
ζτςι ταράτςεσ, τθ μια πάνω από τθν άλλθ. Βλζπουν ςτο Νότο και ο Ραρναςςόσ 
τα προςτατεφει από τουσ βόρειουσ ανζμουσ. Ρρζπει να είναι καλισ ποιότθτασ. 
Ρεράςαμε τα αμπζλια και φτάςαμε ςτθν Αράχοβα. Αυτό το χωριό 
τοποκετθμζνο πολφ ψθλά πάνω από τισ κοιλάδεσ, διακζτει δυο εκκλθςίεσ, θ 
μια αφιερωμζνθ ςτον Αϊ-Γιϊργθ, ςκεπάηεται από ζνα ψθλό καμπαναριό, 
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πράγμα πολφ ςπάνιο ςτθν Ελλάδα. Σταματιςαμε για λίγο, αλλά ο διμαρχοσ 
ικελε να βεβαιωκεί εάν δικαιοφμουν μια ςυνοδεία και για πρϊτθ φορά 
αναγκάςτθκα να δείξω τθν άδεια κυκλοφορίασ του Υπουργείου Εςωτερικϊν. Ο 
εκνικόσ φρουρόσ απ’ τθ μεριά του, παρουςίαςε το φφλλο πορείασ, που του 
είχε παραδϊςει ο διμαρχοσ του Καςτριοφ. Αυτζσ οι προφυλάξεισ μάλλον είχαν 
παρκεί εν όψει του προςεχοφσ πανθγυριοφ τθσ Λιβαδειάσ. 

Από τθν Αράχοβα, ο δρόμοσ κατεβαίνει ςε μια άγονθ κοιλάδα και ζπειτα 
ανεβαίνει ςε μια όχι απότομθ πλαγιά προσ τθν κορυφι μιασ κλειςϊρειασ που 
λζγεται Ηεμενό. Σ’ αυτό το οροπζδιο ζλαβε χϊρα μια μάχθ μεταξφ των 
Τοφρκων και τθσ ςυμμορίασ του Μποφρα. Ο εκνικόσ φρουρόσ μου που είχε 
ςυμμετάςχει ς’ αυτιν μου ζδειξε μια μάντρα από κάμνουσ και πζτρεσ. Εκεί, το 
ιππικό των εχκρϊν επιτζκθκε ς’ ζνα απόςπαςμα ςτο οποίο υπθρετοφςε, και 
τραυματίςτθκε ςτο χζρι, αλλά κατάφερε να ξεφφγει με το απόςπαςμα πάνω 
ςτα γειτονικά βουνά. Μετά από κάκοδο μιασ ϊρασ, φτάνουμε ςτθν «Σχιςτι 
Οδό» - κατά το Σοφοκλι. πρόκειται για ζνα ςταυροδρόμι ςχθματιςμζνο από 
τθν ζνωςθ τριϊν δρόμων. Ο ζνασ ζρχεται από τουσ Δελφοφσ - ο δικόσ μασ - ο 
δεφτεροσ από τθν Λιβαδειά περνϊντασ από τθ Χαιρϊνεια και τθ Δαφλεια - 
αυτόν που ςκόπευα να πάρω - και ο τρίτοσ ζρχεται από τθ Λιβαδειά, αλλά 
περνά από το Δίςτομο. Αυτόσ ο τελευταίοσ, αντί να ενωκεί κάκετα με τουσ δυο 
άλλουσ, χωρίηεται ςε δυο διακλαδϊςεισ διαμορφϊνοντασ δυο γωνίεσ, με 
αποτζλεςμα να ζχουμε ζνα τρίγωνο περικυκλωμζνο από δρόμουσ και 
κάμνουσ. Σ’ αυτό το μζροσ, ο Λάιοσ ςκοτϊκθκε από τον γιο του Οιδίποδα μετά 
από ζναν καυγά που προκάλεςε θ ςτενότθτα του δρόμου. Εκτόσ από το 
κλαςικό ενδιαφζρον που ςυνδζεται με τον τόπο αυτό, δεν παρουςιάηει τίποτα 
αξιοπαρατιρθτο οφτε γραφικό. 

Βριςκόμουν τϊρα ςτο τζλοσ τθσ οροςειράσ του Ραρναςςοφ. Είχα 
ακολουκιςει τθ νότια πλαγιά του από τα Σάλωνα και ςκεφτόμουνα για να πάω 
ςτθ Λιβαδειά, να περάςω από τθν πεδιάδα τθσ Δαφλειασ, τθσ οποίασ θ 
προζκταςθ ςχθματίηει τθν πεδιάδα τθσ Χαιρϊνειασ. Ζςτριψα, λοιπόν, αριςτερά 
και φτάνοντασ ςε μια δεφτερθ κλειςοφρα ι δεφτερο οροπζδιο, ονόματι, όπωσ 
το προθγοφμενο, Ηεμενό, ςταματιςαμε να φάμε κοντά ςε μια μικρι πθγι και 
δυο ι τρία απομονωμζνα δζντρα μασ πρόςφεραν τθ ςκιά τουσ για 
μεςθμεριανό φπνο. Επάνω ςτθν πλαγιά του Ραρναςςοφ, διακρίναμε το 
μοναςτιρι του Αγίου Θλία (ι των Λεροςολφμων, ανάλογα με το χάρτθ), που 
φθμίηεται για τα πλοφτθ του και που κατοικείται από τριάντα ι ςαράντα 
μοναχοφσ. Μςωσ δεν κα είναι άτοπο να κάνω εδϊ μια μικρι παρζκβαςθ πάνω 
ςτο κζμα των μοναςτθριϊν και των Ελλινων παπάδων.  

Ζχω πει ιδθ, ότι ςτο Μοναςτιρι των Δελφϊν ηουν μόνο δυο Mοναχοί. Στθν 
Αρκαδία όμωσ, βρικα ζνα τελείωσ ζρθμο, ενϊ ζνα άλλο, μερικά λεπτά από τθν 
Ακινα, χρθςιμεφει ςιμερα για πυριτιδαποκικθ. 
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59. JEAN A. BUCHON 
 
 Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Γάλλοσ ερευνθτισ (Μεςαιωνοδίφθσ) Jean Alexandre Buchon γεννικθκε 
ςτο Μenetou-Salon τθσ Γαλλίασ ςτισ 21 Μαΐου του 1791. Ρζκανε ςτισ 29 
Αυγοφςτου του 1849. Ιταν φλογερόσ φιλελεφκεροσ και ζλαβε ενεργό μζροσ 
ςτουσ κομματικοφσ αγϊνεσ τθσ χϊρασ του.  

Κατά τθ διάρκεια του 1822 και τα επόμενα χρόνια ταξίδεψε ςτθν Ευρϊπθ 
και τθν Ανατολι, ςτο πλαίςιο των επιςτθμονικϊν του ερευνϊν.  

Καμία από τισ εκδόςεισ του δεν μπορεί να περιγραφεί ωσ τζλεια 
ακαδθμαϊκι, αλλά ζχουν αποδειχτεί εξαιρετικά χριςιμεσ για τθν ιςτορία, 
κακϊσ και εκείνεσ που αφοροφν ςτθν Ανατολι ζχουν τθν ιδιαίτερθ αξία τθσ 
πρωτογενοφσ ζρευνασ. 

 
χόλια 

Θ διαδρομι του Buchon είναι: Μοναςτιρι Οςίου Λουκά - Ηεμενό - Αράχοβα 
- Δελφοί - Χριςςό. Στο Ηεμενό πικανόν ξεκουράςτθκε ςτθν εκεί πθγι κάτω από 
πλατάνια, ζχοντασ απζναντι το ξωκκλιςι του Αγίου Ακαναςίου, γιατί κάνει 
ιδιαίτερθ αναφορά τθσ τοποκεςίασ αυτισ.  

Στθ ςυνζχεια, πζραςε από τθν Αράχοβα, για τθν οποία δεν ζκανε καμία 
ιδιαίτερθ μνεία. Το μόνο που περιζγραψε από τθν περιοχι τθσ, ιταν θ μεγάλθ 
κζα που απλωνόταν μπροςτά του. 

Πταν μπαίνει ςτουσ Δελφοφσ παρατθρεί τουσ τάφουσ, φζρνει ςτο νου του 
τθν ατυχι εκςτρατεία του Γαλάτθ Βρζννου, τον οποίο αποκαλεί προγονό του, 
ςτζκεται ςτθν Καςταλία πθγι από τθν οποία, όχι μόνο πίνει νερό, αλλά ωσ 
γνιςιοσ Γάλλοσ, φίλοσ των γεφςεων, ξεριηϊνει από εκεί κάποιο νεροκάρδαμο, 
το οποίο και απολαμβάνει...ςαλατικά! 

Ανεβαίνει ςτο Στάδιο, παρατθρεί το χωριό, και ωσ άνκρωποσ που 
αςχολείται με τθν πολιτικι, κριτικάρει τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ, που δεν 
υλοποιοφςε το ςχζδιο τθσ μεταφοράσ του οικιςμοφ Καςτρί και αναςκαφισ του 
αρχαιολογικοφ χϊρου των Δελφϊν.  

Επίςθσ, καταγγζλλει με καυςτικότθτα και ειρωνεία τισ κομπίνεσ, που 
μεταχειρίηονταν οι επιτιδειοι ςτουσ Δελφοφσ, που πουλοφςαν ςτουσ 
καλόπιςτουσ ξζνουσ επιςκζπτεσ κάλπικα αντίγραφα αρχαιολογικϊν 
αντικειμζνων δικεν ωσ γνιςια.  

Είναι ενδιαφζρον το περιςτατικό που περιγράφει, ςχετικά με τθν ξαφνικι 
εμφάνιςθ κάποιου αρματωμζνου νεαροφ λθςτι μπροςτά ςτον Πκωνα (κατά 
τθν πρϊτθ επίςκεψθ του βαςιλιά ςτουσ Δελφοφσ), για να παραδοκεί και 
αμνθςτευκεί, και τθ λακεμζνθ αντιμετϊπιςι του από τον αντιβαςιλζα 
Άρμαρςμπεργκ. Κατεβαίνοντασ προσ το Χριςςό ζχει μόνο καλά λόγια να πει για 
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το χωριό αυτό, ότι δθλαδι είναι ωραίο, με γερά ςπίτια και οι κάτοικοί του ηουν 
μια άνετθ ηωι.  
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

“La Grece Continentale et la Moree, Voyages sejour et etudes 
historiques en 1840 et 1841 ”, J. - A. Buchon, Paris 1843. 

 
ΧΙΙ 

 
ΟΙ ΔΕΛΦΟΙ - ΣΑ ΑΛΩΝΑ - Η ΚΛΕΙΟΤΡΑ - ΒΟΔΟΝΙΣΑ 

 
Ο δρόμοσ του Μοναςτθριοφ του Οςίου Λουκά προσ ςτουσ Δελφοφσ, 

ακολουκεί κατά μικοσ τισ πλαγιζσ τθσ Κίρφεωσ ι Ξεροβουνιοφ, ςτισ 
διακλαδϊςεισ του με τον Ραρναςςό ι Λιάκουρα.  

Μετά από μιςι ϊρα άνοδο ςυναντάμε ζνα μικρό παρεκκλιςι ςε ονειρεμζνθ 
τοποκεςία, δίπλα ςε μια βρφςθ, που ρζει άφκονα κάτω από τθ ςκιά πελϊριων 
πλατανιϊν (πρόκειται για το ξωκκλιςι του Αϊ-Κανάςθ ςτο Ηεμενό). Ρικανϊσ να 
υπιρχε εκεί, άλλοτε, ζνασ κρθςκευτικόσ ςτακμόσ για τουσ προςκυνθτζσ, που 
πιγαιναν ςτουσ Δελφοφσ, διότι θ διαδρομι αυτι φαίνεται ότι ακολουκεί τον 
αρχαίο δρόμο.  

Αφοφ περάςαμε τισ χαράδρεσ τθσ οροςειράσ τθσ Κίρφεωσ, βλζπαμε τθν 
είςοδο του βακιοφ φαραγγιοφ που υπερείχε των αρχαίων Δελφϊν.  

Στθν αρχι του φαραγγιοφ, ψθλά ςτα βουνά, ςτα ζςχατα όρια τθσ γόνιμθσ 
γθσ, και ςτισ υπϊρειεσ των χιονιςμζνων κϊνων που δίνουν μεγαλοπρζπεια ςτο 
αυςτθρό μζτωπο τθσ Λιάκουρασ, εμφανίηεται προςεκτικόσ ςκοπόσ θ Αράχοβα.  

Κάποια μαφρα δάςθ από πεφκα φαίνονται να ζχουν τοποκετθκεί δίπλα 
ςτθν ακτι - κατά κάποιο τρόπο - του παραλίγο παγόβουνου, ςαν φράγμα, για 
να ςταματιςουν τθν ειςβολι των χιονιϊν. 

Στθν άλλθ άκρθ του φαραγγιοφ, ψθλά επίςθσ, κάτω από τουσ βράχουσ, με 
το ηεςτό χρϊμα του πορφυροφ, βρίςκεται το χωριό Καςτρί, κτιςμζνο πάνω ςτα 
ερείπια των διάςθμων Δελφϊν.  

Χρειάηεται ακόμα δυο ϊρεσ, με το άλογο αγωγιάτθ, για να παρακάμψουμε 
ι να ανεβοφμε όλουσ τουσ λόφουσ μζχρι το Καςτρί, που δεν χάνεται ςχεδόν 
από τα μάτια, αλλά όςο προχωράμε θ κζα γίνεται όλο και πιο ωραία.  

Κάτω από τουσ λόφουσ, περνάμε μικρζσ καλά φυτεμζνεσ και καλά 
ποτιςμζνεσ κοιλάδεσ, ενϊ παρακολουκοφμε τθ δροςερι κοιλάδα του 
Ρλειςτοφ.  

Μόλισ φτάνουμε πάνω από τουσ λόφουσ, βλζπουμε τον κόλπο των 
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Σαλϊνων, τον κόλπο τθσ Κορίνκου και μακριά τα βουνά τθσ Ρελοποννιςου. 
Ρλθςιάηοντασ λίγο περιςςότερο, εξαφανίηεται θ κάλαςςα πίςω από τισ 
κορυφζσ τθσ Κίρφεωσ και βριςκόμαςτε, μζςα ςε τείχθ από ψθλά βουνά, 
απομονωμζνοι από τον υπόλοιπο κόςμο. Ρρζπει να ιταν όμορφο το κζαμα, 
όταν τισ μζρεσ γιορτισ φαίνονταν από εκεί οι πομπζσ που ζρχονταν ςυγχρόνωσ 
από δυο αντίκετα μζρθ, είτε από τθν Κρίςςα είτε από τθν Αράχοβα.  

Με τα πρϊτα βιματα ςτο ιερό ζδαφοσ, περνάμε ανάμεςα ςε τάφουσ. 
Κάποιοι είχαν κτίςει ς’ αυτό το μζροσ του δρόμου - όπωσ ζνασ χριςτιανόσ των 
παλαιϊν καιρϊν κα είχε κτίςει το δικό του κοντά ςτθν Λερουςαλιμ ι ςτθν 
κοιλάδα Λωςαφάτ - άλλοι παραςφρκθκαν από τθν πτϊςθ των πάνω βράχων, 
των οποίων τα τεράςτια κραφςματα κείτονται ςπαρμζνα γφρω - γφρω και, 
ανάμεςα τουσ, ο αρχαιολόγοσ μπορεί να ψάχνει για τθν πζτρα που δόκθκε 
ςτον Κρόνο, για να τθν καταβροχκίςει, και που τθν ζδειχναν οι αρχαίοι πάνω 
από τον τάφο του Νεοπτόλεμου.  

Συνεχίηοντασ λίγο πιο πάνω βρίςκεται ζνασ μεγάλοσ τάφοσ, κάκετοσ και 
ανοικτόσ, ςαν να είχε μόλισ βγει ο νεκρόσ ςπάηοντάσ τον. Το εςωτερικό 
αναπαριςτά κάτι ςαν πόρτα πλαιςιωμζνθ από χοντρά καρφιά.  

Μόνο ζνασ ιςχυρόσ ςειςμόσ, απ’ αυτοφσ που γίνονται ςυνεχϊσ εδϊ, κα 
μποροφςε να ξεριηϊςει και να ρίξει τόςα μεγάλα κομμάτια βράχων, όπωσ αυτά 
μζςα ςτα οποία είχαν τοποκετιςει τουσ τάφουσ. 

 Ζνασ τζτοιοσ ςειςμόσ τρόμαξε το Γαλάτθ Βρζννο, τον πρόγονό μασ, και τουσ 
καρραλζουσ ςτρατιϊτεσ του, όταν το 279 π.Χ., περνοφςαν από τισ Κερμοπφλεσ 
για να φτάςουν ςτουσ Δελφοφσ, με ςτόχο τθ λεθλαςία των κθςαυρϊν του 
ναοφ.  

Οι τάφοι ςυνεχίηονται αδιάκοπα μζχρι το Μοναςτιρι του Αγίου Θλία 
(εννοεί τθσ Ραναγίασ), αλλά ανοιγμζνοι και άδειοι από τα λείψανά τουσ.  

Θ δίψα για το χρυςό από τθ μια μεριά, και από τθν άλλθ θ επικυμία να 
κατζχει κανείσ κάποια αρχαία αντικείμενα, δαχτυλίδια, ςκουλαρίκια, 
βραχιόλια προκάλεςαν τθ βεβιλωςθ όλων των αρχαίων τάφων και κα 
ςυνεχίηεται αυτό όςο μζνουν τάφοι προσ αναςκαφι.  

Άδικα ζκτιςαν οι αρχαίοι μεγαλοπρεπι μνθμεία, όπωσ τον τάφο των 
Ατρειδϊν ςτισ Μυκινεσ και τισ πυραμίδεσ ςτθν Αίγυπτο, για να ςυγκεντρϊνουν 
τθν τζφρα των οικογενειϊν τουσ, άδικα ζςκαβαν τουσ βράχουσ τουσ πιο 
ςκλθροφσ, τισ πλαγιζσ των χειμάρρων τισ πιο δφςβατεσ και άδικα επίςθσ 
άλλαηαν τθ ροι των ποταμϊν, για να φτιάχνουν ζνα απαραβίαςτο άςυλο. 

Πλα ψάχτθκαν και θ ςκόνθ των αρχαίων γενιϊν ρίχτθκε ςτουσ ανζμουσ από 
τισ επόμενεσ γενιζσ, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ κα γνωρίςουν τθν ίδια μοίρα εκ 
μζρουσ των απογόνων τουσ. 

Μερικά βιματα πζρα από το Μοναςτιρι του Αγίου Θλία (Ραναγίασ),  



 52 

 
Το Καςτρί, δυτικι άποψθ. 

 
ρζει ζνα μικρό ποτάμι, του οποίου θ πθγι είναι πολφ αριςτοκρατικι, αφοφ 
βγαίνει από τθν Καςταλία Ρθγι, που βρίςκεται λίγο πιο πάνω, δεξιά του 
δρόμου.  

Ζνασ χείμαρροσ κατεβαίνει από τον Ραρναςςό, περνϊντασ από μια ρωγμι 
ανάμεςα ςε δυο απόκρθμνουσ βράχουσ. Τθν Ναυπλία και τθν Υάμπεια από τθν 
οποία λζνε οι κάτοικοι των Δελφϊν ζριξαν τον μυκοποιό Αίςωπο. Στθν άκρθ 
αυτισ τθσ ςτενισ ρωγμισ, ο χείμαρροσ μπαίνει ς’ ζνα κοντό κολωτό πζραςμα 
και κυλάει μζςα ςε μια δεξαμενι ςκαμμζνθ ςτο βράχο από τθν ίδια τθ φφςθ, 
αλλά που τθν μεγάλωςε λίγο το ανκρϊπινο χζρι. Θ δεξαμενι αυτι που ζχει 
περίπου τριάντα πόδια μικοσ και δζκα φάρδοσ είναι θ Καςταλία Ρθγι, ςτθν 
οποία λουηόταν θ Ρυκία πριν χρθςμοδοτιςει. Σιμερα, τθ ςκεπάηει το πιο 
ωραίο και καλφτερο νεροκάρδαμο με το οποίο ζφτιαξα μια ςαλάτα, προσ τιμιν 
του Απόλλωνα και τθσ Ρυκίασ.  

Ράνω από τθν Καςταλία Ρθγι, ςτθν πλαγιά ενόσ κάκετου βράχου με φψοσ 
περιςςότερο από εκατό πόδια, βρίςκονται λαξευμζνα κοιλϊματα. Το μεςαίο, 
το μεγαλφτερο, προφανϊσ να περιείχε ζνα άγαλμα του Απόλλωνα, και τα δυο 
άλλα, εκείνα του κεοφ Ράνα και τθσ νφμφθσ Καςταλίασ. Ζνα τζταρτο κοίλωμα, 
δεξιά, είναι κλειςτό με τοίχουσ και μετατράπθκε ςε παρεκκλιςι αφιερωμζνο 
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ςτον Άγιο Λωάννθ, μάλλον διαδζχτθκε το «Ηρϊον» που ιταν αφιερωμζνο ςτον 
Αντίνοο. Σ’ όλθ τθν Ελλάδα, θ χριςτιανικι κρθςκεία εγκατάςτθςε τισ Εκκλθςίεσ 
τθσ ςτουσ ίδιουσ τουσ τόπουσ τουσ αγιαςμζνουσ από τθν αρχαία πίςτθ και το 
κρθςκευτικό ςυναίςκθμα του νζου κρθςκεφματοσ βρζκθκε δυνατότερο, λόγω 
του ςεβαςμοφ που ζδειχναν για πολφ καιρό ςτθν αρχαία λατρεία.  

Κακιςμζνοσ ςε μια πζτρα, με το κελάρυςμα του χείμαρρου, δίπλα ςτθν 
Καςταλία πθγι, που τθν κλείνουν από τθ μια πλευρά δυο πελϊριοι βράχοι και 
που από τθν άλλθ ανοίγει προσ μια βακιά κοιλάδα, αλθκινι μοναξιά 
περιτριγυριςμζνθ από ωραία ςχθματιςμζνα βουνά, κα μποροφςα να νιϊςω 
εφκολα τθν αίςκθςθ του κρθςκευτικοφ ςεβαςμοφ, που ζπρεπε να κυριεφει τθ 
φανταςία των επιςκεπτϊν και να τουσ ετοιμάηει να δεχτοφν με περιςςότερθ 
αυςτθρότθτα τισ αποφάςεισ του χρθςμοφ. 

Κάτω από τθν Καςταλία Ρθγι, ςε απόςταςθ λίγων βθμάτων, αρχίηει το 
χωριό Καςτρί, που μπορεί να ζχει πάρει το όνομα αυτό από ζνα φράγκικο 
Κάςτρο κτιςμζνο ς’ αυτό το μζροσ για να φυλάει το πζραςμα. Καλφπτει το 
χϊρο του ναοφ του Απόλλωνα και κάποιων άλλων ναϊν. Λίγο πιο ψθλά 
φαίνονται οι μαρμαρζνιεσ κερκίδεσ του Σταδίου, τα ερείπια του Κεάτρου, του 
Γυμναςτθρίου και άλλων μνθμείων. Από εκεί, φαίνονται θ Κρίςςα και ο κόλποσ 
τθσ Κορίνκου.  

Ιταν θ ιερι και μνθμειϊδθσ περιοχι των Δελφϊν. Θ κοςμικι και 
κατοικθμζνθ περιοχι βριςκόταν ςτθν θμιπλαγιά και ο χϊροσ κακιερωμζνοσ 
ςτουσ αγϊνεσ και ςτθν πάλθ, πιο κάτω προσ τθν πεδιάδα και κοντά ςτθν 
Κρίςςα και τθ κάλαςςα.  

Το ζδαφοσ, από το βάκοσ τθσ χαράδρα όπου ρζει ο Ρλειςτόσ ωσ το πάνω 
μζροσ του λόφου, πάνω ςτον οποίο είχαν κτίςει το ναό και τα δθμόςια 
μνθμεία, είναι ακόμα υποςτθριγμζνο από ταράτςεσ (πεηοφλια) αρχαίασ 
καταςκευισ, τοποκετθμζνεσ ςε ορόφουσ με πολφ μζριμνα και που 
χρθςιμεφουν για τα υπζροχα αμπζλια του Καςτριοφ, διότι, θ βουνοπλαγιά των 
Δελφϊν δεν είναι πια φθμιςμζνθ παρά μόνο για το κραςί τθσ, δυνατό και 
ελαφρφ ταυτόχρονα.  

Σ’ αυτι τθ νόμιμθ βιοτεχνία των ςθμερινϊν κατοίκων των Δελφϊν, πρζπει 
να προςκζςουμε μια άλλθ πολφ λιγότερο νόμιμθ, αυτι των πλαςτϊν 
αρχαιοτιτων. Κάκε ταξιδιϊτθσ ι μιλόρδοσ, όπωσ τον ονομάηουν εδϊ κάκε 
ξζνο, που τρζχει για τθ χαρά του ταξιδιοφ, είναι ςίγουροσ ότι κα βρει 
οτιδιποτε ηθτιςει. Κζλει παλιά χάλκινα, παλιά νομίςματα, παλιά λυχνάρια, 
παλιά δαχτυλίδια, παλιζσ χαραγμζνεσ πζτρεσ, κα του προμθκεφςουν όλα 
φρεςκοφτιαγμζνα ςτθν Ακινα, ςτθ Σφρα ι ςτθν Κζρκυρα, με τθ βοικεια 
παλιϊν προτφπων για μερικά, και εκμαγείων για τα άλλα, και τοποκετθμζνα 
για αρκετό καιρό μζςα ςε χϊμα με κοπριά, για να μιμθκοφν τθ ςκουριά ι το 
αρχαίο χρϊμα, και εάν το επικυμείτε, κα ανακαλυφτοφν μπροςτά ςασ.  
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Ζτςι, τα ζργα τζχνθσ που βρζκθκαν μ’ αυτό τον τρόπο, κα πάνε φςτερα ςτθ 
Γερμανία, τθ Γαλλία και τθν Αγγλία, για να πλουτίςουν τα επαρχιακά μουςεία 
και τα γραφεία των εραςιτεχνϊν, και κα προςφερκοφν για τισ πιο 
επιςτθμονικζσ μελζτεσ των τοπικϊν Ακαδθμιϊν.  

Βλζπουμε όμωσ καμιά φορά ςτουσ Δελφοφσ αλθκινά αρχαία, αν και για 
μζνα, δεν βρικα ν’ αγοράςω παρά μόνο κάποια νομίςματα των 
Βιλλεαρδουίνων, πριγκίπων και πριγκιπιςςϊν τθσ Αχαΐασ, και των λα οσ, 
δουκϊν των Ακθνϊν, αλλά πάνω από όλα, αυτά που βλζπουμε παντοφ, είναι 
τα ίχνθ των αρχαίων μνθμείων.  

Δεν μπορεί να ςκάβει κανείσ ςτο Καςτρί για να κτίςει μια καλφβα, χωρίσ να 
ςυναντιςει κάποιο κομμάτι ελλθνικοφ τοίχου, κάποια κραφςματα ςτφλων ι 
και ανάγλυφων από μάρμαρο. Στο περιβόλι μιασ καλφβασ, είδα ξαπλωμζνθ 
ςτο ζδαφοσ, τθ μετόπθ ενόσ ναοφ και λίγα βιματα πιο πζρα, ωραία 
υπολείμματα από ανάγλυφα.  

Ρρόςφατεσ αναςκαφζσ ζβγαλαν ςτο φωσ τουσ τοίχουσ ενόσ ναοφ ενϊ, 
μόλισ βρζκθκε ζνα μακρφ τμιμα τοίχου, που αποτελείτο από μεγάλεσ 
πολυγωνικζσ πζτρεσ, λαξευμζνεσ με πολφ προςοχι, και πάνω ςτον οποίο 
βρίςκονται γραμμζνεσ πολλζσ επιγραφζσ διαφόρων εποχϊν, ςε αρκετά μεγάλθ 
αφκονία, ϊςτε να γεμίηουν ζνα τόμο χωρίσ τισ ςκζψεισ και τισ εξθγιςεισ των 
Γερμανϊν και Ολλανδϊν ςχολιαςτϊν. 

Θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ είχε μια καλι ιδζα. Να γίνουν αναςκαφζσ ςτο 
Καςτρί, ςτισ κζςεισ των καλυβιϊν του χωριοφ, και να αποηθμιωκοφν οι 
κάτοικοι δίνοντάσ τουσ γθ, ςτθν κάτω κοιλάδα, για να ξανακτίςουν τα ςπίτια 
τουσ. Δυςτυχϊσ, τον περιςςότερο καιρό, τα ςχζδια μζνουν ςτο χαρτί…  

Ραρόλο που είχαν αγοραςτεί οι νζεσ οικοδομζσ με τθν υπόςχεςθ μιασ 
αποηθμίωςθσ που δεν ερχόταν και, αφοφ ςτο Καςτρί ςυνζχιηαν να 
παντρεφονται, να κάνουν παιδιά τα οποία μεγάλωναν και ηθτοφςαν 
καινοφργια ςπίτια για να εγκαταςτακοφν, αποφάςιςαν να παραβοφν τισ 
κυβερνθτικζσ απαγορεφςεισ και για να μθν ζχουν να ξαναρχίηουν τα ίδια, 
ζκτιηαν αυτι τθν φορά γερά ςπίτια, πζτρινα, με τθν βοικεια των ερειπίων που 
υπιρχαν εκεί. Ζτςι ϊςτε θ Κυβζρνθςθ, εάν αργότερα επανερχόταν ςτο ςχζδιό 
τθσ, να ιταν αναγκαςμζνθ, για πζτρινα ςπίτια, να πλθρϊνει δζκα φορζσ 
περιςςότερο απ’ όςα κα πλιρωνε για καλφβεσ από καλάμια ι ξφλο. Ζτςι, 
κακυςτερϊντασ ςυνζχεια τισ καλφτερεσ προκζςεισ και μθ παίρνοντασ μια 
γριγορθ και ςαφι απόφαςθ, χάνουμε τθν ευκαιρία να κάνουμε κάτι καλό.  

Τα καινοφργια κτίςματα ςτουσ Δελφοφσ είναι μια απόδειξθ του κακοφ, που 
μπορεί να προκαλζςει θ κακυςτζρθςθ και θ αναποφαςιςτικότθτα επάνω ςτα 
πράγματα. Σε ό,τι αφορά τουσ ανκρϊπουσ, οι ςυνζπειεσ δεν είναι λιγότερο 
κακζσ.  

Μου διθγικθκαν, ενϊ ιμουνα ςτουσ Δελφοφσ, ζνα γεγονόσ που είναι ζνα 



 55 

παράδειγμα. Ο βαςιλιάσ Πκων, ακόμα ανιλικοσ, είχε ζρκει ς’ αυτό το μζροσ 
τθσ Ελλάδασ με τον αντιβαςιλζα το Βαυαρό κφριο Άρμαρςμπεργκ.  

Ο κόρυβοσ του πολζμου μόλισ είχε ςταματιςει και οι κάτοικοι των βουνϊν, 
ςυνθκιςμζνοι τόςο καιρό ςτθν κλζφτικθ ηωι που, κατά τθ διάρκεια τθσ 
τοφρκικθσ δουλείασ, τουσ πρόςφερε τθ δόξα μιασ εκνικισ ανεξαρτθςίασ, δεν 
μποροφςαν ξαφνικά να δεχτοφν τθν κανονικι τάξθ των δυτικϊν κοινωνιϊν. 

 Οι λθςτείεσ διαδζχτθκαν τισ πειρατείεσ, εξαφανιςμζνεσ πια λόγω τθσ 
αυςτθρισ βοφλθςθσ των Ευρωπαίων ναυαγϊν, και κανζνασ δρόμοσ δεν ιταν 
αςφαλισ. Είτε από φόβο, είτε από ςυμπάκεια, οι χωριάτεσ, προμικευαν ςε 
τρόφιμα και ςε όπλα τουσ εχκροφσ τθσ καινοφργιασ κοινωνίασ, με αποτζλεςμα 
να μθν μποροφν να τουσ πιάςουν.  

Θ κυβζρνθςθ βρικε τότε ζναν τρόπο που πζτυχε καλφτερα. Ρρόςφερε 
αμοιβι χίλια ι δυο χιλιάδεσ φράγκα ς’ αυτόν που κα ζφερνε το κεφάλι των 
λθςτϊν, ςθμαδεμζνων ωσ δθμόςιων εχκρϊν, και από τθν άλλθ υποςχζκθκε, ςε 
όςουσ παραδίνονταν ς’ ζνα δεδομζνο χρονικό διάςτθμα, να προςφζρει κάποια 
μζςα, κανονικά και τίμια, ϊςτε να εξαςφαλίςουν τθ μετζπειτα δραςτθριότθτά 
τουσ. Ρολλοί υπζκυψαν και ζγιναν χριςιμοι άνκρωποι. Άλλοι πιο δφςκολοι, 
ςκοτϊκθκαν από τα ςτρατεφματα, που τουσ κυνθγοφςαν ι τουσ παρζδωςαν 
αυτοί που τουσ φιλοξενοφςαν καταναγκαςτικά. Μερικοί γφριςαν ςτα τοφρκικα 
βουνά τθσ άνω Κεςςαλίασ, όπου ςυνζχιςαν τθ ηωι «των κλεφτϊν και 
αρματολϊν». Λίγοι επζηθςαν αυτοφ του γενικοφ κυνθγιοφ.  

Μια τρομερι ςυμμορία τριϊν αδελφϊν, είχε καταφζρει να αποφφγει όλεσ 
τισ καταδιϊξεισ και άντεχε ακόμα, ςτθν οροςειρά του Ραρναςςοφ. Αυξικθκε θ 
προςφορά για τα κεφάλια τουσ, αλλά κανείσ δεν τολμοφςε να 
ριψοκινδυνεφςει για να κερδίςει. 

Μια μζρα, ο νεαρόσ βαςιλιάσ Πκων, που μόλισ είχε επιςκεφτεί τα περίχωρα 
των Δελφϊν, είχε κακίςει ςτο γραςίδι μαηί με τα μζλθ τθσ αντιβαςιλείασ και 
απολάμβανε ζνα ομθρικό γεφμα ςερβιριςμζνο πάνω ςε πράςινα κλαδιά, όταν 
παρουςιάςτθκε μπροςτά του ζνασ ωραίοσ νζοσ, ντυμζνοσ και οπλιςμζνοσ, 
όπωσ είναι τα παλλθκάρια. Ζνα μεγάλο μουςτάκι τοφ ςκζπαηε τα χείλια, ενϊ 
ζνα πλατφ μαχαίρι για κυνιγι και δυο μακριά πιςτόλια ςτόλιηαν τθ ηϊνθ του. 
Με πεποίκθςθ, απευκφνκθκε ςτο νεαρό βαςιλιά. «Υποςχεκικατε ζνα ποςό ςε 
όποιον κα ςασ παρζδιδε το κεφάλι μου. Νάτο! Μζχρι τϊρα, πίςτευα ότι είχα 
βρει ςτθν κλζφτικθ ηωι μια όχι άτιμθ χριςθ τθσ δφναμισ μου, και τα αδζρφια 
μου το πίςτευαν μαηί μου. Οι δικοί μου, μου λζνε ότι άλλοι καιροί απαιτοφν 
άλλεσ ςυνικειεσ. Εξθγιςτε μου τα νζα οφζλθ που μου επιφυλάςςει θ νζα ςασ 
ηωι και πϊσ κα μποροφςα να υπθρετιςω τθν Ελλάδα, τθν πατρίδα μου ςε 
οτιδιποτε άλλο επάγγελμα. Τα αδζρφια μου περιμζνουν ςτο βουνό το 
αποτζλεςμα τθσ προςπάκειάσ μου».  

Ο βαςιλιάσ Πκων ιταν ανιλικοσ. Ακοφοντασ αυτά τα περιφανα λόγια, 
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ςτρζφει το βλζμμα του προσ τον αντιβαςιλζα Άρμαρςμπεργκ επικαλοφμενοσ 
μια γριγορθ ςυναίνεςθ, για να δϊςει το χζρι ςτο γενναίο παλλθκάρι και ίςωσ 
να κάνει ζναν τίμιο και κανονικό πολίτθ από ζναν πρϊθν κλζφτθ. Μια λζξθ 
από καρδιάσ κα είχε κερδίςει τον άνκρωπο των βουνϊν, αλλά δεν 
προςφζρκθκε.  

Ο κφριοσ Άρμαρςμπεργκ απάντθςε ότι κα εξζταηε τθν υπόκεςι του και ότι 
κα αποφάςιηε. Το παλλθκάρι όμωσ πιγε ςτθ φυλακι για να περιμζνει τθν 
απόφαςθ, θ οποία κακυςτεροφςε πάρα πολφ και, αφοφ θ φυλάκιςθ του ιταν 
αφόρθτθ, δραπζτευςε, γφριςε ςτα φαράγγια του Ραρναςςοφ, διθγικθκε ςτα 
αδζρφια του ό,τι είχε δει, και οι τρεισ ξανάρχιςαν ζνα μακρφ και φοβερό 
πόλεμο κατά τθσ κοινωνίασ που τουσ απόρριπτε αντί να τουσ αγκαλιάςει. Και 
φςτερα από πολφ καιρό, αυτοί οι ίδιοι που είχαν ςπείρει τον τρόμο ςτθ χϊρα 
υπζκυψαν. Θ νεότθτα, θ ομορφιά και θ γενναιότθτά τουσ ζγιναν αφορμι για 
μπαλάντεσ που τραγουδιοφνται μελαγχολικά ςτισ καλφβεσ. 

 Ζφυγα από τουσ Δελφοφσ από ζνα δρόμο, αντίκετο μ’ εκείνο με τον οποίο 
είχα ζρκει, και κατζβθκα προσ το Χριςςό. Είναι ζνα πολφ ωραίο χωριό με γερά 
ςπίτια και οι κάτοικοι του φαίνονται να ηουν με άνεςθ. 

 

 
 Δελφοί - Αμφικτιονία ςτατιρασ (Αϋ όψθ). 

 
Δελφοί - Αμφικτιονία ςτατιρασ (Βϋ όψθ). 
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