
 



 2 

 



 3 

60. GHRISTIAN ANDERSEN 
 

 
 

Βιογραφικά ςτοιχεία 
Ο Δανόσ ςυγγραφζασ Hans Christian Andersen (1805-1875) είναι ςιμερα 

πιο πολφ γνωςτόσ ωσ ςυγγραφζασ παιδικϊν παραμυκιϊν. Γεννικθκε ςτθ 
μικρι πόλθ Πντενςε τθσ δανικισ νιςου Φφεν. 

Ζμεινε ορφανόσ από πατζρα ςε μικρι θλικία και, επειδι θ μθτζρα του ζγινε 
αλκοολικι και παντρεφτθκε για δεφτερθ φορά, εγκατζλειψε τθν πόλθ του και 
πιγε ςτθν Κοπεγχάγθ για αναηιτθςθ καλφτερθσ τφχθσ. Αρχικά, μακιτευςε ςε 
ραφείο. Από τθν θλικία των δϊδεκα ετϊν ζγραφε ποιιματα και φιλοδοξοφςε 
να μπει ςτο κζατρο. Απορρίφτθκε όμωσ λόγω του παρουςιαςτικοφ του. 
Δοκίμαςε να ςπουδάςει μουςικι, αλλά μετά από αςκζνεια ζχαςε τθ φωνι 
του, και ζτςι εγκατζλειψε και αυτόν τομζα. 

Ο Διευκυντισ του κεάτρου Κόλλεν όμωσ, αφοφ διζγνωςε το ποιθτικό 
ταλζντο του Andersen, τον βοικθςε να τελειϊςει τισ εγκφκλιεσ ςπουδζσ του. 
Στθ ςυνζχεια, κατόρκωςε να λάβει κρατικι υποτροφία και ςποφδαςε ςτο 
Ρανεπιςτιμιο. Αργότερα, με βαςιλικι επιχοριγθςθ, περιθγικθκε πολλζσ 
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Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ μελετϊντασ τθ φιλολογία τουσ. Ειδικότερα, ςτισ 31 
Οκτωβρίου του 1840 ξεκίνθςε ζνα μακρινό ταξίδι που κράτθςε μζχρι τισ 31 
Λουλίου του 1841. Στο ταξίδι αυτό είδε τθ Γερμανία, τθν Αυςτρία, τθν Λταλία, 
τθν Ελλάδα και τθν Ανατολι (Τουρκία) και γφριςε ςτθ Δανία από το Δοφναβθ. 

Στισ 19 Μαρτίου του 1841 αντίκριςε τθν Ελλάδα. Στον Ρειραιά κατζβθκε 
ςτισ 22 Μαρτίου. Τθν εποχι εκείνθ υπιρχε εκεί μια ολόκλθρθ μικρι παροικία 
Δανϊν. Στθν Ακινα κατόρκωςε και ζγινε δεκτόσ από τουσ βαςιλείσ. 
Γνωρίςτθκε επίςθσ με τουσ Γερμανοφσ κακθγθτζσ, που βρίςκονταν ςτθν 
Ελλάδα τθν εποχι εκείνθ, το L. Ross και τον Θ. Ν. Ulrichs. 

O Andersen είναι πολφ ειλικρινισ ςυγγραφζασ, δθλαδι δεν κζλει να μασ 
μιλιςει για κάτι που δεν είδε ι δεν ζηθςε ο ίδιοσ. Μετά τθν επιςτροφι ςτθν 
πατρίδα του εξζδωςε το ςθμαντικό ζργο του “Παηάρι ενόσ ποιθτι”, που 
μζρουσ αυτοφ είναι το “Οδοιπορικό του ςτθν Ελλάδα”.  

Ο Andersen ζηθςε φτωχόσ ςε όλθ του ςχεδόν τθ ηωι. Μόνο ςτα τζλθ του 
βίου του αναγνωρίςτθκε θ αξία του και πζκανε τιμθμζνοσ. Στθ διεκνι 
λογοτεχνία παραμζνει κυρίωσ γνωςτόσ ωσ ο ςυγγραφζασ παιδικϊν 
παραμυκιϊν. Τα παραμφκια του, που ζχουν μεταφραςτεί ςε όλο τον κόςμο, 
πρωτοεκδόκθκαν το ζτοσ 1842 ςε τρεισ τόμουσ και ςυμπλθρϊκθκαν το ζτοσ 
1861. Τα κζματα των παραμυκιϊν του είναι ποικίλα, αλλά όλα τουσ τα 
διακρίνει λεπτι ψυχολογία, βακφ αίςκθμα και ηωθρι φανταςία. 

 
χόλια 

Ο Andersen κατά τθν παραμονι του ςτθν Ελλάδα δεν μπόρεςε να πάει, 
τελικϊσ, ςτουσ Δελφοφσ, όπωσ ςχεδίαηε, λόγω δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν. 
Πμωσ θ παρζα που ζκανε αυτόσ ςτθν Ακινα με τουσ Ulrichs, Ross, καλοφσ 
γνϊςτεσ των Δελφϊν, τον βοικθςε να κατατοπιςτεί πολφ καλά ςχετικά με τθν 
περιοχι αυτι. Πταν λοιπόν αποφάςιςε να φτιάξει το αφιγθμά του, το οποίο 
είχε για υπόκεςθ τθν αδελφοποίθςθ δυο αγαπθμζνων φίλων ςτθν περιοχι των 
Δελφϊν (το ζκιμο τθσ αδελφοποίθςθσ τον είχε πολφ εντυπωςιάςει), είναι τόςο 
παραςτατικόσ, που νομίηεισ ότι γνϊριηε τθν περιοχι αυτι πολφ καλά, επειδι 
είχε ηιςει κάποτε και ο ίδιοσ εκεί. 
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

“Οδοιπορικό ςτην Ελλάδα”, 
Χανσ Κρίςτιαν Άντερςεν, Αθήνα 1999. 

 
Κατά τα τζλθ του Μάρτθ αποφάςιςα να κάνω μια εκδρομι ςτουσ Δελφοφσ. 

Ζτςι κα μποροφςα να γιορτάςω τθ μεγάλθ επζτειο των γενεκλίων μου ςτισ δφο 
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Απριλίου πάνω ςτον πραγματικό Ραρναςςό. Μα δεν το ’κελαν, φαίνεται, οι 
κεοί.  

Οι κοιλάδεσ γφρω ςτουσ Δελφοφσ ιταν χιονιςμζνεσ, τα ποτάμια 
πλθμμυριςμζνα και το κρφο δυνατό και ςκλθρό. Ζτςι ζμεινα ςτθν Ακινα. Εκεί 
οι Μοφςεσ με αντάμειψαν με τα πιο παράξενα τραγοφδια και μουςικά 
κομμάτια που άκουςα ςτθν Ελλάδα. 

Πταν κατζβθκα απ’ τθν Ακρόπολθ, όπου πζραςα μόνοσ το πρωινό μου, 
βρικα ςτο τραπζηι ζνα γράμμα από τον Ross. Με προςκαλοφςε λζγοντασ ότι, 
αφοφ δεν πιγα εγϊ ςιμερα ςτον Ραρναςςό, ο Ραρναςςόσ είχε ζρκει ςε μζνα. 
Τι άλλο μποροφςα να ηθτιςω;  

Στθν Ακινα ζτυχε να βρίςκονται δυο πλανόδιοι ραψωδοί, νεαροί Ζλλθνεσ 
απ’ τθ Σμφρνθ, που κα μου τραγουδοφςαν τα καλφτερα δθμοτικά τραγοφδια. 
Κα τουσ ακοφγαμε όμωσ μζςα ςτο ςπίτι, γιατί ζβρεχε ακόμα αδιάκοπα και 
φυςοφςε ζνασ δυνατόσ αζρασ*...+ 
 

υνθήκη φιλίασ 
  

Τελευταία κάναμε μια μικρι εκδρομι και τϊρα πια μ’ όλθ τθν καρδιά μασ 
επικυμοφςαμε μια μεγαλφτερθ. Για που όμωσ; Στθ Σπάρτθ; Στισ Μυκινεσ; 
Στουσ Δελφοφσ;  

Υπάρχουν χίλιοι δυο τρόποι που ςε ξεςθκϊνουν για ζνα ταξίδι. Ρθγαίνεισ 
καβάλα, ανεβαίνεισ βουνίςια μονοπάτια και περνάσ από κάμνουσ και αγκάκια. 
Και ζνασ μόνοσ ταξιδιϊτθσ προχωρεί ςαν ολόκλθρο καραβάνι. Ο ίδιοσ πθγαίνει 
μπροσ καβάλα μαηί με τον αγωγιάτθ του, ζνα άλογο κουβαλάει τθ βαλίτςα, τθ 
ςκθνι και τα τρόφιμα, και κάνα δυο χωροφφλακεσ ακολουκοφν για να τον 
προςτατζψουν. Κανζνα χάνι με ζτοιμο ςτρωμζνο κρεβάτι δεν τον περιμζνει 
φςτερα από ζνα τζτοιο κουραςτικό ταξίδι. Ρολλζσ φορζσ θ ςκθνι είναι θ μόνθ 
ςτζγθ του ςτθν απζραντθ άγρια φφςθ και ο αγωγιάτθσ μαγειρεφει πιλάφι για 
βραδινό. Χιλιάδεσ κουνοφπια βουίηουν γφρω από τθ μικρι ςκθνι. Θ νφχτα 
είναι φοβερι και το πρωί περνάσ από πλθμμυριςμζνα ποτάμια. Ρρζπει 
αλικεια να κάκεςαι πολφ γερά ςτ’ άλογό ςου, για να μθ ςε παραςφρουν τα 
νερά.  

Και το κζρδοσ ςου φςτερα απ’ όλεσ αυτζσ τισ ταλαιπωρίεσ; Αλικεια, είναι το 
μεγαλφτερο που υπάρχει. Το πιο δυνατό. Εμπρόσ ςου ξαπλϊνεται θ φφςθ ς’ 
όλθ τθ δυνατι ομορφιά τθσ και κάκε μια γωνιά κρφβει ζνα κθςαυρό ιςτορικό, 
που τον γεφονται μάτια και νουσ. 

 Ο ποιθτισ μπορεί να τραγουδιςει, ο ηωγράφοσ να δϊςει τον πλοφτο αυτό 
ςε εικόνεσ, μα το άρωμα τθσ πραγματικότθτασ, που διαπερνά και ριηϊνει μια 
για πάντα ςτισ ςκζψεισ του προςκυνθτι, δεν εκφράηεται με τίποτε. 

Με διάφορα μικρά ςχζδια προςπάκθςα να αποδϊςω τθν Ακινα και τα 
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περίχωρά τθσ. Μα πόςο άτονθ είναι θ εικόνα αυτι! Τίποτε δεν προςφζρει από 
τθν Ελλάδα. Τίποτε από το κλιμμζνο πνεφμα τθσ ομορφιάσ τθσ, που θ 
μεγαλοςφνθ και θ κλίψθ του δεν λθςμονιζται ποτζ από ζναν ξζνο. 

Ο μοναχικόσ βοςκόσ εκεί πάνω ςτο βράχο κα μποροφςε ίςωσ καλφτερα, αν 
διθγθκεί ζνα περιςτατικό τθσ ηωισ του, να ανοίξει διάπλατα ςτα μάτια ςου τθ 
χϊρα αυτι, παρά εγϊ, που δεν ζχω ςτα χζρια μου άλλο από εικόνεσ. Άς’ τον 
λοιπόν να μιλιςει, λζει θ Μοφςα μου, και ο βοςκόσ εκείνου του βουνοφ μάσ 
ιςτορεί ζνα παράξενο, ωραίο ζκιμο: τθ ςυνκικθ φιλίασ. 

*** 
Το ςπίτι μασ ιταν χτιςμζνο με λάςπθ και οι παραςτάδεσ ιταν μαρμάρινεσ 

ραβδωτζσ κολόνεσ, που βρζκθκαν εκεί κοντά όπου χτίςτθκε το ςπίτι. Θ ςτζγθ, 
που άγγιηε ςχεδόν τθ γθ, είχε χαλάςει και μαυρίςει πια. Τον καιρό όμωσ που 
τθν ζβαλαν ιταν από ανκιςμζνεσ ροδοδάφνεσ και φρζςκα κλαριά δάφνθσ, 
κομμζνα από τα κοντινά βουνά.  

Ρόςο λίγο χϊρο είχε γφρω ςτο ςπίτι μασ! Τόςο, που τα γυμνά μαφρα 
βράχια υψϊνονταν απότομα πάνω μασ. Ψθλά κρζμονταν ςφννεφα ςαν άςπρεσ 
ηωντανζσ μορφζσ. Ροτζ δεν άκουςα ζνα πουλί να κελαθδεί, ποτζ δεν χόρεψαν 
οι άντρεσ με τουσ ιχουσ τθσ γκάιντασ. Μα ο τόποσ αυτόσ απ’ τα παλιά ακόμα 
χρόνια είναι το ίδιο ιερόσ. Το όνομα είναι το ίδιο ωσ τα ςιμερα. Είναι οι 
Δελφοί. Τα ςκοτεινά αυςτθρά βουνά, ςκεπαςμζνα με χιόνια, και εκείνθ θ 
κορφι, που γυάλιηε περιςςότερο ςτον πορφυρό ιλιο του δειλινοφ, ιταν ο 
Ραρναςςόσ. Από εκεί κατζβαινε το ρυάκι που περνοφςε από το ςπίτι μασ. Αυτό 
που κάποτε ιταν ιερό, τϊρα κολϊνει απ’ τα πόδια των γαϊδουριϊν, μα πάλι 
τρζχοντασ γίνεται το ίδιο διάφανο.  

Ρόςο ηωντανά κυμάμαι κάκε κομμάτι από εκείνθ τθν ιερι, απζραντθ 
μοναξιά του τόπου. Ανάβαμε φωτιά ςτθ μζςθ τθσ καλφβασ, και όταν ο ςωρόσ 
τθσ πυρωμζνθσ χόβολθσ φλόγιηε πια, ψιναμε πάνω το ψωμί. Και όταν το 
πυκνό χιόνι ςκζπαηε ςχεδόν το καλφβι, θ μθτζρα μου ιταν τόςο χαροφμενθ.  

Κρατοφςε τότε το κεφάλι μου ςτα χζρια τθσ, φιλοφςε το μζτωπό μου και 
ζλεγε εκείνα τα τραγοφδια που δεν τα τραγουδοφςε πριν, γιατί δεν άρεηαν 
ςτουσ Τοφρκουσ, τουσ αφζντεσ μασ. Τραγουδοφςε: 
 

Πζρα κει ςτον Όλυμπο,  
κει ςτα κοντοελάτια, 
Κάκονταν γεράλαφοσ 
κι οφλο κλαιν τα μάτια του, 
Χφνουν δάκρυα κόκκινα, 
κόκκινα και πράςινα, 
Και οφλο καταγάλαηα. 
Ηάρκαδοσ επζρναγε, 
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ςτζκει και τον ρϊταγε: 
-Σ’ ζχεισ βρε γεράλαφε 
και οφλο κλαιν τα μάτια ςου; 
Χφνουν δάκρυα κόκκινα, 
κόκκινα και πράςινα 
Και οφλο καταγάλαηα; 
-Ιρκαν Σοφρκοι ςτο χωριό,  
ζχουν και λαγωνικά 
εβδομιντα δυο ςκυλιά. 
 -Γω τα παίρνω ςτο κοντό 
 και τα ρίχνω ςτα νθςιά, 
 τα νθςιά, ςτα πζλαγα. 
 
 Μςα με το δειλινό  
 πιάςανε το ηάρκαδο, 
 Κι ίςα με το κάμπωμα  
 πιάςαν’ το γεράλαφο. 

 
Καιγόταν θ μάνα μου, τραγουδοφςε, τα μάτια τθσ βοφρκωναν, και ζνα απ' 

τα δάκρυα απόμενε ςτισ μακρζσ τθσ βλεφαρίδεσ, μα το ζκρυβε και γφριηε τα 
μαφρα ψωμιά ςτθ ςτάχτθ. Ζςφιγγα τότε τισ γροκιζσ μου και ζλεγα: “Κα τον 
ςκοτϊςουμε τον Σοφρκο”. Και αυτι ξανάλεγε του τραγουδιοφ τα λόγια: 

“Και τα ρίχνω ςτα νθςιά, ςτα νθςιά ςτα πζλαγα. Μςαμε το δειλινό πιάςανε 
το ηάρκαδο, κι ίςα με το κάμπωμα πιάςαν’ το γεράλαφο.” 

Ρολλά μερόνυχτα απομείναμε μόνοι ςτο καλφβι μασ, ϊςπου νάρκει ο 
πατζρασ. Ρερίμενα να μου φζρει κοχφλια απ’ τον κόλπο του Λζπαντου ι ίςωσ 
ακόμα ζνα μαχαίρι κοφτερό, γυαλιςτερό. Μα τοφτθ τθ φορά μασ ζφερε ζνα 
παιδί. Ζνα τόςο δα γυμνό κοριτςάκι, που το ’κρυβε κάτω απ’ τθν προβιά του 
τυλιγμζνο ς’ ζνα δζμα. Πταν το λφςανε το δζμα και θ μθτζρα μου κράτθςε το 
κοριτςάκι πάνω τθσ, αυτό δεν είχε άλλο από τρία αςθμζνια νομίςματα δεμζνα 
ςτα μαφρα τθσ τα μαλλιά.  

Ο πατζρασ διθγικθκε για τουσ Τοφρκουσ, που ςκότωςαν τουσ γονείσ του 
παιδιοφ. Μασ διθγικθκε τόςα πράματα, που τα ζβλεπα όλθ τθ νφχτα ςτα 
όνειρά μου. Θ πλθγι ιταν βακιά. Θ χοντρι προβιά ιταν κοκκαλωμζνθ από το 
αίμα. Το κοριτςάκι κα ιταν θ αδερφι μου. Ιταν τόςο όμορφο, τόςο 
πεντακάκαρο. Οφτε τα μάτια τθσ μθτζρασ μου δεν ιταν πιο γλυκά απ' τα δικά 
τθσ. 

Θ Αναςταςία, ζτςι τθ λζγανε, κα ιταν θ αδελφι μου, γιατί ο πατζρασ τθσ 
ιταν “δεμζνοσ” με το δικό μου, δεμζνοσ ςφμφωνα μ’ ζνα παλιό ζκιμο, που το 
κρατοφμε ωσ τα ςιμερα. Στα νιάτα τουσ αδερφοποιικθκαν και διάλεξαν τθν 
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πιο όμορφθ κι αγνότερθ κοπζλα ολόκλθρθσ τθσ περιοχισ να τουσ ενϊςει με 
τθν αδερφοςφνθ. Ρολλζσ φορζσ ξανάκουςα γι’ αυτι τθν όμορφθ, παράξενθ 
ςυνικεια. Τϊρα θ μικρι ζγινε θ αδελφι μου. Κακόταν ςτα γόνατά μου, τθσ 
ζφερνα λουλοφδια και φτερά απ' τα άγρια πουλιά.  

Μαηί πίναμε απ' τα νερά του Ραρναςςοφ, κοιμόμαςταν δίπλα-δίπλα κάτω 
από τθ ςτζγθ του καλυβιοφ, ενϊ θ μθτζρα πολλοφσ χειμϊνεσ ακόμα 
τραγουδοφςε για τα πράςινα, τα κόκκινα και τα αχνά γαλάηια δάκρυα. Μα 
ακόμα δεν ιξερα πωσ οι χιλιάδεσ λφπεσ που κακρζφτιηαν τα δάκρυα αυτά ιταν 
του ίδιου του λαοφ μασ. 

Μια μζρα ιρκαν τρεισ Φράγκοι αλλιϊτικα ντυμζνοι, με κρεβάτια και τζντεσ 
ςτα άλογά τουσ. Ράνω από είκοςι αρματωμζνοι Τοφρκοι τουσ ςυνόδευαν, γιατί 
ιταν φίλοι του Ραςά και είχανε ζνα γράμμα του μαηί τουσ. Ιρκαν μόνο και 
μόνο να δουν τα βουνά μασ, να ανεβοφν ςτον Ραρναςςό με τα χιόνια και τα 
ςφννεφά του και να δουν τα παράξενα μαφρα, απόκρθμνα βράχια γφρω απ’ το 
καλφβι μασ.  

Δεν τουσ χωροφςε το καλφβι μασ, οφτε άντεχαν τον καπνό που ζφευγε απ’ 
τθ χαμθλι πόρτα. Και ζςτθςαν τισ ςκθνζσ τουσ ςτο λίγο χϊρο κοντά ςτο καλφβι 
μασ. Ζψθναν αρνιά και πουλιά και ζχυναν γλυκά, δυνατά κραςιά. Οι Τοφρκοι 
όμωσ δεν τόλμθςαν να πιοφν. Πταν ζφυγαν, τουσ ακολοφκθςα αρκετι ϊρα ςτο 
δρόμο και θ μικρι μου αδελφι, θ Αναςταςία, κρεμόταν ςε μια προβιά ςτθ 
ράχθ μου.  

Ζνασ απ’ τουσ Φράγκουσ με ζςτθςε κοντά ς’ ζνα βράχο και με ηωγράφιςε. 
Ζτςι κακϊσ ςτεκόμαςταν εκεί, μοιάηαμε μ’ ζνα μόνο πλάςμα. Ροτζ δεν το 
ςκζφτθκα, μα θ Αναςταςία και εγϊ ιμαςταν ςαν ζνασ άνκρωποσ ι κακιςμζνθ 
ςτα γόνατά μου ι κρεμαςμζνθ ςτθ ράχθ μου. Ωσ και ςτα όνειρά μου ιμαςταν 
πάντα μαηί.  

Δυο ϊρεσ αργότερα φτάςανε άλλοι άνκρωποι ςτο καλφβι μασ. Ιταν 
αρματωμζνοι με μαχαίρια και τουφζκια. Ιταν Αρβανίτεσ, με κράςοσ κακϊσ 
ζλεγε θ μθτζρα μου και τόλμθ. Ζμειναν πολφ λίγο. Ζνασ απ' αυτοφσ κρατοφςε 
τθν αδελφι μου ςτα γόνατά του, και όταν αυτόσ ζφυγε, εκείνθ είχε μόνο δυο 
απ' τα τρία αςθμζνια νομίςματα ςτα μαλλιά τθσ. Βάλανε καπνό ςε κομματάκια 
χαρτιοφ, ενϊ ο μεγαλφτεροσ δεν ιταν ςίγουροσ για το δρόμο που κα ζπρεπε 
να πάρουν. “Να φτφςω πάνω φτφνω τθ μοφρθ μου, να φτφςω κάτω, φτφνω τα 
γζνια μου”. Μα ζπρεπε κάποτε να διαλζξουν ζναν δρόμο. Ζτςι φφγανε και ο 
πατζρασ μου τουσ ςυνόδεψε. Σε λίγο ακοφςτθκαν τουφεκιζσ και φςτερα από 
λίγο ακοφςτθκαν πάλι.  

Ιρκαν ςτρατιϊτεσ ςτο καλφβι μασ και πιραν τθ μθτζρα μου, εμζνα και τθν 
Αναςταςία. Οι λθςτζσ, μασ είπαν, είχαν για καταφφγιο το καλφβι μασ, γι’ αυτό 
ζπρεπε να φφγουμε. Είδα τα πτϊματα των λθςτϊν, είδα το πτϊμα του πατζρα 
μου και ζκλαιγα ϊςπου να κοιμθκϊ.  
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Πταν ξφπνθςα, βριςκόμαςταν ςτθ φυλακι. Εκεί δεν ιταν χειρότερα απ’ το 
καλφβι μασ. Μασ ζδιναν κρεμμφδι και ρετςίνα, που τθν ζχυναν από ζνα 
δερμάτινο αςκί. Στο ςπίτι μασ δεν είχαμε βζβαια καλφτερο κραςί. 

Ρόςο καιρό ιμαςταν φυλακιςμζνοι οφτε ξζρω. Μα πζραςαν φαίνεται 
πολλά μερόνυχτα. Πταν βγικαμε από κει, ιταν το άγιο Ράςχα μασ και  
κουβαλοφςα ςτθ ράχθ μου τθν Αναςταςία, γιατί θ μθτζρα μου ιταν άρρωςτθ. 
Ρερπατοφςε πολφ ςιγά και αργιςαμε τόςο να φτάςουμε ςτθ κάλαςςα, ςτον 
κόλπο του Λζπαντου.  

Μπικαμε ςε μια εκκλθςία, που γυάλιηαν οι εικόνεσ τθσ με το χρυςό βάκοσ. 
Τι όμορφοι που ιταν οι άγγελοι αυτοί! Μου φαινόταν πωσ το ίδιο όμορφθ 
ιταν και θ μικρι μασ Αναςταςία. Κάτω ςτο πάτωμα ιταν μια κάςα γεμάτθ 
λουλοφδια. Ιταν ο κφριόσ μασ. “Ο Χριςτόσ μασ ξαπλωμζνοσ εκεί ςαν τα 
όμορφα λουλοφδια” ζλεγε θ μθτζρα μου. Και ο παπάσ αναφϊνθςε: “Χριςτόσ 
ανζςτθ!”  Πλοσ ο κόςμοσ φιλιόταν, ο κακζνασ κρατοφςε ζνα αναμμζνο κερί ςτο 
χζρι του. Ζτςι και εγϊ με τθ μικρι μασ Αναςταςία πιραμε από ζνα.  

Οι γκάιντεσ θχοφςαν, οι άνκρωποι χόρευαν ζξω απ' τθν εκκλθςία 
κρατθμζνοι απ’ τα χζρια και οι γυναίκεσ ζψθναν το παςχαλιάτικο αρνί. Μασ 
κάλεςαν να κακιςουμε κοντά ςτθ φωτιά. Ζνα αγόρι μεγαλφτερο από μζνα 
τφλιξε τα χζρια του γφρω από το λαιμό μου, με φίλθςε και είπε: “Χριςτόσ 
ανζςτθ!”  Ζτςι γνωριςτικαμε για πρϊτθ φορά ο Αφκανίδθσ και εγϊ. 

Θ μθτζρα μου ιξερε να πλζκει ψαράδικα δίχτυα και εδϊ ςτον κόλπο τα 
πλιρωναν καλά. Ζτςι μείναμε αρκετό καιρό κοντά ςτθ κάλαςςα, ςτθν όμορφθ 
κάλαςςα, που θ γεφςθ τθσ ζμοιαηε με τα δάκρυα και τα χρϊματά τθσ φζρνανε 
ςτο νου το κλάμα του λαφιοφ. Ρότε ιταν κόκκινθ, πότε ιταν πράςινθ, πότε 
πάλι ιταν γαλάηια. 

Ο Αφκανίδθσ ιξερε να κυβερνά τθ βάρκα και εγϊ κακόμουν μζςα με τθ 
μικρι μου Αναςταςία. Ρροχωροφςαμε ςτθ κάλαςςα ςαν ζνα ςφννεφο ςτον 
αζρα. Πταν χαμιλωνε ο ιλιοσ, τα βουνά γίνονταν μαβιά, θ μια ςειρά πάνω 
ςτθν άλλθ και εκεί μακριά ιταν ο Ραρναςςόσ χιονόςκεποσ, με τισ 
βουνοκορφζσ του να γυαλίηουν ςαν φλογιςμζνο ςίδερο ςτο βραδινό ιλιο.  

Το φωσ αυτό φαινόταν ςαν να ζβγαινε από μζςα του, γιατί ζλαμπε ϊρα 
ακόμα πολλι ςτο γαλάηιο λαμπερό αζρα, ϊρα πολλι μετά το θλιόγερμα. Τ’ 
άςπρα καλαςςινά πουλιά χτυποφςαν τα φτερά τουσ ςτθ ράχθ τθσ κάλαςςασ. 
Ραντοφ όμωσ βαςίλευε τόςθ ςιωπι, όςθ και ςτουσ Δελφοφσ ανάμεςα ςτουσ 
μαφρουσ βράχουσ. 

Ιμουν ξαπλωμζνοσ ανάςκελα ςτθ βάρκα, θ Αναςταςία ακουμποφςε ςτο 
ςτικοσ μου και τ’ αςτζρια πάνω μασ γυάλιηαν ακόμα πιο δυνατά απ’ τα 
καντιλια τθσ εκκλθςίασ μασ. Τα ίδια αςτζρια, ςτθν ίδια κζςθ εκεί ψθλά, όπωσ 
τότε που κακόμουν ςτουσ Δελφοφσ μπροςτά ςτο καλφβι μασ. Στο τζλοσ, νόμιηα 
πωσ ιμουν κιόλασ εκεί. Τότε ταράχτθκε θ κάλαςςα και θ βάρκα κουνικθκα 
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δυνατά. Ζβγαλα μια φωνι.  
Θ Αναςταςία είχε πζςει ςτθ κάλαςςα, μα ο Αφκανίδθσ, γριγοροσ όςο και 

εγϊ, τθν τράβθξε ςε λίγο και τθν απόκεςε κοντά μου. Τθσ βγάλαμε τα ροφχα, 
τα ςτείψαμε και τθσ τα φορζςαμε πάλι. Το ίδιο ζκανε και ο Αφκανίδθσ με τα 
ροφχα του και μείναμε εκεί ζξω, ϊςπου να ςτεγνϊςουμε. 

Και κανζνασ δεν ιξερε πόςο φοβθκικαμε για τθ ηωι τθσ αδελφισ μου, για 
το ψυχοπαίδι μασ, που ςτθ ηωι του τϊρα είχε μια κζςθ και ο Αφκανίδθσ. 

Ιρκε το καλοκαίρι. Ο ιλιοσ ζκαιγε τόςο πολφ, που τα φυλλόδεντρα 
μαραίνονταν, και θ ςκζψθ μου γφριηε ςτα ςκιερά βουνά μασ, ςτα δροςερά 
νερά. Το ίδιο λαχταροφςε και θ μθτζρα μου. Και μια βραδιά ξεκινιςαμε για 
εκεί. Τι ιρεμα και ςιωπθλά που ιταν! Είδαμε το κυμάρι που ακόμα 
μοςχοβολοφςε, μ' όλο που ο ιλιοσ είχε ξεράνει τα φφλλα του.  

Κανζνα βοςκό δε ςυναντιςαμε, κανζνα καλφβι δεν προςπεράςαμε. Ραντοφ 
ςιγαλιά και μοναξιά. Ζνα μόνο πεφταςτζρι μου ζλεγε πωσ κάτι ακόμα ηοφςε 
εκεί πάνω ςτον ουρανό. Δεν ξζρω, αν ιταν ο κακάριοσ γαλανόσ αζρασ που 
ζλαμπε ι των αςτεριϊν οι αχτίδεσ, μα διακρίναμε τόςο καλά τισ γραμμζσ των 
βουνϊν!  

Θ μθτζρα μου άναψε φωτιά, ζψθςε κρεμμφδια που ζφερε μαηί τθσ και εγϊ 
κοιμικθκα με τθ μικρι μου αδελφι πάνω ςτο κυμάρι, χωρίσ να φοβθκοφμε το 
φοβερό ςμιδράκι1, που από το λαιμό του πετιζται μια φλόγα. Οφτε καν το 
λφκο ι το τςακάλι, γιατί θ μθτζρα κακόταν δίπλα μασ και νόμιηα πωσ ζφτανε 
αυτό. 

Φτάςαμε ςτο παλιό μασ ςπίτι, μα το καλφβι μασ δεν ιταν τίποτε άλλο παρά 
ζνασ ςωρόσ χαλίκια, που ζπρεπε να τα ξαναχτίςουμε. Μια δυο γυναίκεσ 
βοικθςαν τθ μθτζρα μου και ςε λίγεσ μζρεσ είχαν χτίςει τουσ τοίχουσ και 
βάλανε μια καινοφργια ςτζγθ από ροδοδάφνεσ.  

Θ μθτζρα ζπλεκε καλφμματα για μπουκάλια από δζρματα και φλοφδεσ και 
εγϊ φφλαγα το μικρό κοπάδι των παπάδων. Θ Αναςταςία και οι μικρζσ 
χελϊνεσ ιταν θ αγαπθμζνθ μου ςυντροφιά. Μια μζρα μασ επιςκζφτθκε ο 
καλόσ μασ Αφκανίδθσ. Λαχτάρθςε τόςο να μασ ξαναδεί, ζλεγε, και ζμεινε δυο 
ολόκλθρεσ μζρεσ μαηί μασ. Ξαναγφριςε μετά ζνα μινα και μασ είπε πωσ κα 
πιγαινε με ζνα μεγάλο πλοίο ςτθν Ράτρα και τθν Κζρκυρα. Αιςκανόταν τθν 
ανάγκθ να μασ αποχαιρετιςει πριν φφγει και ζφερε ζνα μεγάλο ψάρι ςτθ 
μθτζρα μου. Ιξερε να διθγείται τόςο πολλά πράματα, όχι μόνο για τουσ 
ψαράδεσ εκεί κάτω ςτον κόλπο του Λζπαντου, μα και για βαςιλιάδεσ και 
ιρωεσ, που άλλοτε βαςίλεψαν ςτθν Ελλάδα, όπωσ ςιμερα οι Τοφρκοι. 
                                                        
1  [μιδράκια είναι φωςφορικζσ φλεσ που φαίνονται ςαν φωτιζσ τθ νφχτα, ςε περιοχζσ 

ελϊδεισ όπου υπάρχουν πτϊματα ηϊων κλπ. Οι φωτιζσ αυτζσ κινοφνται αναλόγωσ 
τα ρεφματα του αζρα. Θ αμάκεια όμωσ και θ δειςιδαιμονία τα νόμιςε φαντάςματα 
και τα ονόμαςε χαμοδράκια, δθλαδι δράκουσ που βγαίνουν από τθ γθ.]  
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Ζχω δει τριανταφυλλιζσ να βγάηουν μπουμποφκια και ςε λίγεσ μζρεσ να 
γίνονται ανκοί ολόκλθροι. Ρριν να το καταλάβω είχαν κιόλασ γίνει μεγάλοι, 
ρόδινοι και ωραίοι ανκοί. Ζτςι και με τθν Αναςταςία. Ιταν ζνα όμορφο, ϊριμο 
πια κορίτςι και εγϊ ζνα δυνατό παλλθκάρι. Τα τομάρια ςτο κρεβάτι τθσ 
μθτζρασ και τθσ Αναςταςίασ τα είχα γδάρει ο ίδιοσ από τουσ λφκουσ που είχε 
χτυπιςει το τουφζκι μου. Ρόςα χρόνια πζραςαν! 

Μια βραδιά ιρκε ο Αφκανίδθσ, λυγερόσ ςαν κυπαρίςςι, δυνατόσ και 
θλιοκαμζνοσ. Μασ φίλθςε όλουσ και είχε να διθγθκεί τόςα πολλά για τθ 
μεγάλθ κάλαςςα, για τα φοφρια τθσ Μάλτασ και για τα παράξενα μνιματα τθσ 
Αιγφπτου. Πςα ζλεγε ιταν τόςο παράδοξα, ςαν τα ςυναξάρια των παπάδων. 
Τον κοίταηα με τόςο ςεβαςμό! 

“Πόςα πράματα ξζρεισ! του είπα, και διθγείςαι τόςο όμορφα!”  
“Εςφ όμωσ κάποτε είπεσ κάτι ακόμα πιο ωραίο, είπε.  
Μου διθγικθκεσ κάτι που ποτζ δεν ζφυγε απ' το μυαλό μου, το παλιό ζκιμο 

τθσ αδερφοςφνθσ. Ζνα ζκιμο που ποκϊ αλικεια να το ηιςω και εγϊ. Ασ πάμε 
και εμείσ, αδελφζ μου, ςαν τον πατζρα ςου και τον πατζρα τθσ Αναςταςίασ 
ςτθν εκκλθςία. Θ πιο όμορφθ, θ αγνότερθ κοπζλα είναι θ Αναςταςία, θ αδελφι 
μασ. Αυτι κα μασ κάνει ςταυραδζρφια. Κανζνασ λαόσ δεν ζχει ωραιότερο από 
το ελλθνικό αυτό ζκιμο!” 

Θ Αναςταςία ρόδιςε ςαν φρζςκο τριαντάφυλλο και θ μθτζρα μου φίλθςε 
τον Αφκανίδθ. Μια ϊρα μακριά απ' το καλφβι μασ, εκεί που τα βουνά ζχουν 
λίγο χϊμα καρπερό και τα δζντρα ρίχνουν τθ ςκιά τουσ, βρίςκεται ζνα 
ξωκκλιςι. Φοροφςα τα καλά μου: τισ πλοφςιεσ δίπλεσ τθσ άςπρθσ 
φουςτανζλασ, το κόκκινο ςφιχτοτεντωμζνο γιλζκο και το φζςι με τθν αςθμζνια 
φοφντα, μαχαίρια και πιςτόλια.  

Ο Αφκανίδθσ φοροφςε τθ γαλάηια φορεςιά του, όπωσ φοροφν όλοι οι 
Ζλλθνεσ ναφτεσ. Μια αςθμζνια πλάκα με τθ Κεοτόκο κρεμόταν ςτο ςτικοσ 
του. Το ηωνάρι του ιταν τόςο ακριβό, που μόνο οι πλοφςιοι κφριοι μποροφςαν 
να το φορζςουν.  

Ιταν εφκολο να καταλάβει όλοσ ο κόςμοσ πωσ πθγαίναμε ςε γιορτι. 
Μπικαμε μζςα ςτθ μικρι, ερθμικι εκκλθςία. Ο βραδινόσ ιλιοσ ζλαμπε μζς’ 
από τθν πόρτα ςτο αναμμζνο καντιλι και ςτισ πολφχρωμεσ εικόνεσ με το 
χρυςό βάκοσ. Γονατίςαμε ςτο ςκαλοπάτι τθσ Αγίασ Τράπεηασ και θ Αναςταςία 
ςτάκθκε μπροςτά μασ.  

Ζνα μακρφ άςπρο ροφχο ακουμποφςε ελαφρά, απαλά πάνω ςτο κορμί τθσ. 
Τον άςπρο λαιμό και το ςτικοσ τθσ τα ςκζπαηαν πολλά αλυςωτά νομίςματα, 
καινοφργια και παλιά, που ςχθμάτιηαν ζνα ολόκλθρο φαρδφ γιορτάνι. Τα 
μαφρα τθσ μαλλιά, δεμζνα ςε μια μόνο μποφκλα πάνω ςτο κεφάλι τθσ, τα 
κρατοφςε ζνα μικρό ςκουφί από αςθμζνια και χρυςά νομίςματα, που 
βρζκθκαν ςε αρχαίουσ ναοφσ. Ωραιότερο ςτολίδι δεν είχε καμιά Ελλθνίδα 
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κοπζλα. Στο πρόςωπό τθσ ζλαμπαν τα μάτια τθσ. Ιταν ςαν δυο αςτζρια. 
Ρροςευχθκικαμε και οι τρεισ. Και φςτερα αυτι μασ ρϊτθςε: “Κζλετε να 
μείνετε φίλοι ς' ολόκλθρθ τθ ηωι, ακόμα και ςτο κάνατο;”  

Απαντιςαμε, ναι. “Κα κυμάται ο κακζνασ ςασ πωσ ό,τι γίνει και αν γίνει, ο 
αδελφόσ του είναι ζνα κομμάτι απ' αυτόν τον ίδιο; κα μοιραςτείτε τα μυςτικά 
και τθν τφχθ ςασ; Μπορείτε να κυςιαςτείτε, να υπομείνετε ςαν νάταν για τθν 
ίδια τθν ψυχι ςασ;” Και επαναλάβαμε το, “ναι”.  

Και ζβαλε εκείνθ το ζνα μασ χζρι μεσ το άλλο, μασ φίλθςε ςτο μζτωπο και 
πάλι προςευχθκικαμε ςιωπθλά. Τότε βγικε ο παπάσ από τθν πόρτα τθσ Αγίασ 
Τράπεηασ, ευλόγθςε και τουσ τρεισ μασ και μια ψαλμωδία από ιερωμζνουσ 
ακοφςτθκε πίςω από το τζμπλο. Είχαμε ορκιςτεί αιϊνια φιλία. Πταν 
ςθκωκικαμε, είδα τθ μθτζρα, που ςτεκόταν δίπλα ςτθν πόρτα, να κλαίει 
βακιά με τθν καρδιά τθσ. 

Τι χαρά που γζμιςε τότε το μικρό καλφβι και τισ πθγζσ των Δελφϊν! Το 
βράδυ, πριν φφγει ο Αφκανίδθσ, κακόμαςταν και οι δυο ςκεφτικοί ςτθν πλαγιά 
του βουνοφ, ενϊ το χζρι του ιταν περαςμζνο ςτθ μζςθ μου. Λζγαμε για το 
κατάντθμα τθσ Ελλάδασ και για τουσ άντρεσ που μποροφςεσ να τουσ ζχεισ 
εμπιςτοςφνθ. Ξζραμε πια τόςο κακαρά ο ζνασ τισ ςκζψεισ του άλλου! Τότε 
άρπαξα το χζρι του. 

“Πρζπει να μάκεισ ακόμα ζνα πράμα. Ζνα πράμα που μζχρι τϊρα μόνο ο 
Κεόσ και εγϊ το ξζρουμε. Όλθ θ ψυχι μου είναι γεμάτθ από αγάπθ. Μια αγάπθ 
δυνατότερθ από τθσ μάνασ μου και από τθ δικι ςου...” 

“Ποιον αγαπάσ;” με ρϊτθςε ο Αφκανίδθσ και άναψε θ όψθ και ο λαιμόσ 
του. “Αγαπϊ τθν Αναςταςία ” είπα, και το χζρι του τρεμόπαιξε μεσ το δικό μου. 
Ζςκυψα, τον φίλθςα ςτο μζτωπο και ψικφριςα: “Δεν τθσ το είπα όμωσ ποτζ. 
Και ίςωσ να μθ μ' αγαπά εκείνθ. Μθν ξεχνάσ, αδερφζ μου, ότι τθν ζβλεπα κάκε 
μζρα, ότι μεγάλωνε κοντά μου, ότι ζγινε κομμάτι τθσ ψυχισ μου” “Και δικιά 
ςου πρζπει να γίνει! είπε εκείνοσ, δικιά ςου!” Δεν μπορϊ να ςου πω ψζματα, 
οφτε το κζλω. Και εγϊ τθν αγαπϊ. Μα αφριο κα φφγω. Κα ξαναϊδωκοφμε ς’ 
ζνα χρόνο και τότε κα είςτε παντρεμζνοι, ζτςι δεν είναι; Ζχω λίγα χριματα. 
Είναι δικά ςου, να τα πάρεισ, πρζπει να τα πάρεισ.” 

οβολοφςαμε αμίλθτοι το βουνό. Αργά τθ νφχτα φτάςαμε ςτο καλφβι τθσ 
μάνασ μου. Θ Αναςταςία τρεμοφλιαςε και δάκρυςε και εγϊ δεν ζβλεπα παρά 
μόνο αυτι και δε ςκεφτόμουν παρά μόνο εκείνθ. Ζβαλα το χζρι μου γφρω ςτθ 
μζςθ τθσ και είπα: “Ναι, ς’ αγαπϊ”. Τότε ζςμιξε το ςτόμα τθσ με το δικό μου 
και τα χζρια τθσ μ' αγκάλιαςαν. Θ λάμπα ζπεςε ςτο πάτωμα και το ςκοτάδι μασ 
τφλιξε, όπωσ τθν καρδιά του αγαπθμζνου, του καθμζνου μασ Αφκανίδθ. 

Σθκϊκθκε πριν φζξει ακόμα, μασ φίλθςε όλουσ για τον χωριςμό και 
ξεκίνθςε. Ρριν φφγει, ζδωςε ςτθ μθτζρα όλα τα χριματά του για μασ. Θ 
Αναςταςία ιταν θ αρραβωνιςτικιά μου και ςε λίγεσ μζρεσ θ γυναίκα μου. 
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61. JEAN JACQUES AMPERE 
 

 

 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Γάλλοσ Jean Jacques Ampere ιταν φιλόλογοσ και άνκρωποσ των 
γραμμάτων. Γεννικθκε ςτισ 12 Αυγοφςτου του 1800 ςτθ Λυϊν. Ιταν ο 
μοναδικόσ γιοσ του μεγάλου μακθματικοφ-φυςικοφ Andre-Marie Ampere. H 
μθτζρα του πζκανε, όταν αυτόσ ιταν νιπιο. Μελζτθςε τα δθμοτικά τραγοφδια 
και γενικϊσ τθ λαϊκι ποίθςθ των Σκανδιναβικϊν χωρϊν κάνοντασ ζνα 
εκτεταμζνο ταξίδι ςτθ Βόρεια Ευρϊπθ. Πταν επζςτρεψε ςτθ Γαλλία το 1830, 
ζδωςε μια ςειρά διαλζξεων πάνω ςτθ ςκανδιναβικι και τθν πρϊιμθ γερμανικι 
ποίθςθ. Καρπόσ αυτϊν των διαλζξεων ιταν το ζργο του “De l' Histoirela 
poesie”. Ιταν πραγματικά ο πρϊτοσ που ειςιγαγε ςτουσ Γάλλουσ τα 
ςκανδιναβικά και γερμανικά ζπθ. Στθ ςυνζχεια, μετακινικθκε ςτο Ραρίςι, 
όπου δίδαξε ςτθ Σορβόνθ και ζγινε κακθγθτισ τθσ Λςτορίασ τθσ Γαλλικισ 
λογοτεχνίασ ςτο Γαλλικό Κολζγιο. 

Ζνα ταξίδι του ςτθ Βόρεια Αφρικι το 1841 ακολουκικθκε από ζνα 
ταξιδιωτικό γφρο ςτθν Ελλάδα και Λταλία, ςυντροφιά με τον Prosper Merimee. 
To 1848 ζγινε μζλοσ τθσ Γαλλικισ Ακαδθμίασ και το 1851 επιςκζφτθκε τθν 
Αμερικι. Στθ ςυνζχεια, αςχολικθκε με το κφριο ζργο του: “Le Histoire romain a 
Rome” (4 τόμοι, 1861-1864) μζχρι το κάνατό του ςτο Pau, ςτισ 27 Μαρτίου του 
1864. 

Υπιρξε ςτενόσ φίλοσ τθσ φθμιςμζνθσ Μαντάμ εκαμιζ και του Σατωμπριάν. 
Είχε επίςθσ επιςκεφτεί το μεγάλο Γκαίτε ςτθ Βαϊμάρθ. 
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χόλια 
Θ περιγραφι του Αmpere για τουσ Δελφοφσ και τον Ραρναςςό ζχει κάτι το 

ποιθτικό, που βγάηει καυμαςμό για τθν αρχαία εποχι. Δεν είναι ταξιδιωτικό 
κείμενο, αλλά μάλλον φιλολογικό. Μάλιςτα, εάν δεν ζγραφε ςτο τζλοσ τθσ 
αναφοράσ του: “Ζνα βράδυ ςτο Δραχμάνι με βρίςκει ςτουσ πρόποδεσ του 
Παρναςςοφ και ακολουκϊντασ το βλζμμα των ορνζων, που πετοφν πάνω ςτισ 
πλαγιζσ, φτάνω να κυμθκϊ τουσ μυκικοφσ ςτίχουσ”, κα νόμιηεσ ότι όςα γράφει 
είναι προϊόν μελζτθσ του για τθν περιοχι Δελφϊν - Ραρναςςοφ, και ζχουν 
γραφεί ςτο Ραρίςι, χωρίσ να ζχει πατιςει το πόδι του ςτθν ιερι γθ του 
Απόλλωνα και των Μουςϊν. Στθ ςφντομθ αναφορά του παςχίηει να δείξει ότι 
υπάρχει ςτισ μζρεσ του κάτι ακόμα ςτο Καςτρί, που δεν ζχει αποκοπεί από τθν 
αρχαιότθτα, και αναφζρει το δζντρο τθσ δάφνθσ του Απόλλωνα, που ιταν 
φυτρωμζνο ςτον περίβολο τθσ εκκλθςίασ του Αγίου Θλία (κοντά ςτθ κζςθ του 
αρχαίου ναοφ του Απόλλωνα), και ςτο νερό τθσ Καςταλίασ που τρζχει ακόμα. 
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

 “La Poesie grecque en Grece, J.J. Ampere” 
(Les ascensions celebres aux plus hautes montagnes du globe, par 

Zurcher et Margolle, Paris 1869) 
 

Οι Ζλλθνεσ είχαν τοποκετιςει τθν κατοικία των Μουςϊν, κα ζλεγα τθν 
πθγι τθσ ποιθτικισ ζμπνευςθσ επίςθσ, εκεί που είναι θ κατοικία των κεϊν, 
πάνω ςτισ ψθλζσ κορφζσ, εκεί όπου θ γθ μοιάηει ν’ αγγίηει τον ουρανό. Οι 
Μοφςεσ κατοικοφςαν τον Πλυμπο, το βουνό των Ριερίων, τον Ελικϊνα, και 
ιδίωσ τον Ραρναςςό. Ο Ραρναςςόσ είναι ζνα από τα πιο ωραία βουνά τθσ 
Ελλάδασ. Επάνω ςτισ χιονοςκζπαςτεσ πλαγιζσ περπατοφν μζςα ςτθν 
κακαρότθτά τουσ οι αγνζσ Μοφςεσ. Οι κορυφζσ του Ραρναςςοφ είναι ςυχνά 
τυλιγμζνεσ από ςφννεφα. Ροιοσ ζχει δει τθ Λιάκουρα χωρίσ πζπλο; λζει ο 
Λόρδοσ Βφρων.  

Αυτι θ λεπτομζρεια ςυμφωνεί με τον προοριςμό που θ αρχαία μυκολογία 
είχε αποδϊςει ςτο κείο βουνό. Θ ποιθτικι δθμιουργία είναι ζνα μυςτιριο, που 
τθν τυλίγει με μυςτθριϊδθ ςφννεφα. Στουσ Ζλλθνεσ όλεσ οι εμπνεφςεισ ιταν 
αδελφζσ. Ο Ραρναςςόσ κακιερϊνει το ςφνδεςμο του ποιθτικοφ ενκουςιαςμοφ 
και του κρθςκευτικοφ ενκουςιαςμοφ. 

Πςο οι Κυιάδεσ ιερουργοφν εκεί ςτουσ χοροφσ τουσ που εμψυχϊνουν τισ 
μανίεσ του Βάκχου, θ Ρυκία κακιςμζνθ πάνω ςτον τρίποδα ειςπνζει τισ 
χρθςμολόγουσ ανακυμιάςεισ του βουνοφ. Ο Απόλλων εκεί είχε το ναό του, ςτθ 
κζςθ του οποίου υπάρχει αυτι τθν ϊρα μια δάφνθ, εικόνα τθσ ζμπνευςθσ, που 
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δεν ζχει πεκάνει. Οι Μοφςεσ εκεί πλζνονταν μζςα ςτθν Καςταλία Ρθγι, που 
κυλά ακόμα, και το νερό τθσ αξιόλογα κακαρό και ελαφρφ είναι ζνα καυμαςτό 
ςφμβολο τθσ ποιθτικισ διαφγειασ των Ελλινων. Ευφυισ λαόσ ν' αρπάηει τισ 
φυςικζσ ςχζςεισ των τόπων με τισ ιδζεσ που ζρχονται να εκφράςουν τουσ 
μφκουσ προςθλωμζνουσ ς’ αυτοφσ τουσ τόπουσ.  

Οι αρχαίοι είχαν τοποκετιςει το ναό του Απόλλωνα ςτουσ πρόποδεσ των 
απότομων βράχων που λζγονται Φαιδριάδεσ, που αντανακλοφν ακόμα ςιμερα 
με όλθ τουσ τθ δφναμθ τα βζλθ του Κεοφ. Γι’ αυτοφσ ο Κεόσ του φωτόσ και τθσ 
ηζςθσ ιταν ο κεόσ των ςτίχων. Αυτοί του είχαν αφιερϊςει μια απόκρθμνθ 
κορυφι ςχεδόν απρόςιτθ. Θ τελειότθτα τθσ τζχνθσ φωτεινι και φλογερι, που 
κανζνα μονοπάτι δεν φτάνει για να αναρριχθκεί, και ςτθν οποία κανείσ δεν 
υψϊνεται παρά πετϊντασ με μια πτιςθ κεϊκι.  

Ράνω από τον τόπο των αρχαίων Δελφϊν υψϊνεται θ διπλι κορυφι, που 
τόςο ςυχνά γίνεται επίκλθςθ από τουσ ποιθτζσ. Υπερζχει το ςπιλαιο πολφ 
γραφικό, απ’ όπου εκρζει θ πθγι τθσ Καςταλίασ.  

Ο κ. Ulrichs παρατθρεί ότι μερικοί Λατίνοι ποιθτζσ, όπωσ ο Οβίδιοσ και ο 
Λουκιανόσ, που δεν είχαν ζρκει ςτουσ Δελφοφσ, πιςτεφουν ότι οι δυο κορυφζσ 
ςτουσ πρόποδεσ των οποίων ιταν κτιςμζνθ θ πόλθ, ςχθματίηουν το φψιςτο 
ςθμείο του Ραρναςςοφ. Πμωσ ο Ραρναςςόσ δεν ζχει πραγματικά παρά μια 
κορυφι, και αυτό είναι αλικεια, μζςα ς' όλεσ τισ αιςκιςεισ, τουλάχιςτον του 
αρχαίου Ραρναςςοφ.  

Ζνα βράδυ ςτο Δραχμάνι με βρίςκει ςτουσ πρόποδεσ του Ραρναςςοφ και 
ακολουκϊντασ το βλζμμα των ορνζων, που πετάνε πάνω ςτισ πλαγιζσ, φτάνω 
να κυμθκϊ τουσ μυκικοφσ ςτίχουσ.  

Είναι μάταιο, χιμαιρικό ότι ςτον Ραρναςςό ζνασ ποιθτισ χρειάηεται 
πρωτάκουςτθ προςπάκεια διαλογιςμοφ, να με πείςει ότι αυτό το υπεριφανο 
βουνό που υψϊνεται εκεί μπροςτά μου, λοφηοντασ μζςα ςτουσ βιολετιοφσ 
τόνουσ του βραδινοφ τουσ βράχουσ του, τα ζλατά του, τα βάρακρά του, ιταν ο 
Ραρναςςόσ του Boileau. Αντί τοφτου, τον Ραρναςςό αυτόν που ζβλεπα 
μπροςτά μου τον βρίςκω μζςα ςτουσ αρχαίουσ ποιθτζσ και ιδίωσ ςτον 
Ευριπίδθ.  

Ραρατθρϊ με καυμαςμό τουσ βράχουσ, που λάμπουν τόςο ηωντανά ςτον 
ιλιο του μεςθμεριοφ, και εκτιμϊ τόςο πολφ τθν ζκφραςθ του ποιθτι ςτισ 
Φοίνιςςεσ : 

“ ϋΩ Βράχε ακτινοβόλα φωτιά! 
   Ώ λαμπρότθσ ςτθ διπλι κορφι!” 
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62. ETIENNE REY 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Γάλλοσ ηωγράφοσ Etienne Rey (1789-1867), υπιρξε από τουσ πρϊτουσ 
κακθγθτζσ τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν ςτθ Λυϊν και διευκυντισ του Μουςείου 
και τθσ Σχολισ Σχεδίου ςτθ Βιζννθ.  

Ιταν εξαιρετικόσ δάςκαλοσ, δθμοςίευςε εγχειρίδιο για τθν τεχνικι τθσ 
εγκαυςτικισ και υπιρξε μζλοσ πολλϊν καλλιτεχνικϊν εταιρειϊν. 

 Ταξίδεψε ςε μεγάλθ θλικία ςτθν Ανατολι, το 1843, ςυντροφιά με τον 
επίςθσ ηωγράφο και ςυνάδελφό του Α. Chenavard και τον αρχιτζκτονα J. M. 
Dalgabio.  

Ξεκίνθςαν από τθ Μαςςαλία και μζςω Λταλίασ και Μάλτασ περιθγικθκαν 
για πζντε μινεσ τθν Ελλάδα, τθ Μικρά Αςία και για μικρό χρονικό διάςτθμα 
τθν Αίγυπτο. 

Οι αποτυπϊςεισ του Rey με κζματα τθσ Ακινασ, από τθν περίοδο του 
Πκωνα, και οι υπόλοιπεσ, κυρίωσ από τθν Ρελοπόννθςο, τθ Στερεά Ελλάδα, τθ 
Σφρο, τθν Κωνςταντινοφπολθ, τθν Τρωάδα και τθν περιοχι τθσ Σμφρνθσ, 
δθμοςιεφτθκαν ςχεδόν είκοςι χρόνια μετά το ταξίδι του, γιατί ο Rey κζλθςε να 
χαράξει ο ίδιοσ τισ λικογραφίεσ από τα πρωτότυπα ςχζδιά του. Ρζκανε πριν 
προλάβει να δει τθν ζκδοςθ των ζργων του.  

 
χόλια  

Θ εκλεκτι περιθγθτικι ομάδα: ηωγράφου Rey - αρχιτζκτονα Chenavard - 
αρχιτζκτονα Dalgabio, πιγε ςτουσ Δελφοφσ με ςκοπό να δει και να βιϊςει τον 
αρχαιολογικό χϊρο, κυρίωσ όμωσ να παρατθριςει και να αποτυπϊςει τοπίο, 
χωροταξία, αρχαία αρχιτεκτονικι και διακόςμθςθ, λόγω ειδικότθτασ τουσ. 

Ζφταςαν το απόβραδο τθσ 26θσ Σεπτεμβρίου του 1843 (με το παλιό 
θμερολόγιο) ςτθν Αράχοβα, προερχόμενοι από τθ Λιβαδειά.  

Μετά τθ διανυκτζρευςι τουσ εκεί, ξεκίνθςαν το πρωί τθσ επόμενθσ μζρασ 
για τουσ Δελφοφσ, όπου περιθγικθκαν τον αρχαιολογικό χϊρο, είδαν τα 
υπάρχοντα εκεί μνθμεία, οριςμζνα εκ των οποίων ο Rey αποτφπωςε με το 
χρωςτιρα του.  

Ο Rey μάλιςτα ςτο οδοιπορικό του κάνει μια ιςτορικι αναδρομι ςε κφρια 
γεγονότα που ςχετίηονταν με το εν λόγω ιερό.  

Ομολογεί πωσ αυτόσ και θ παρζα του δεν ιςαν κατάλλθλα 
προετοιμαςμζνοι για να επιχειριςουν ανάβαςθ ςτθν κορυφι του Ραρναςςοφ, 
παρόλα αυτά ζχοντασ διαβάςει περιγραφζσ παλιότερων περιθγθτϊν από τθ 
Λιάκουρα, αποφαςίηει να μνθμονεφςει το τι μπορεί να δει κάποιοσ, όταν 
φτάςει και ανζλκει ςτθν πιο ψθλι κορφι του Ραρναςςοφ.  

Στθν επιςτροφι του ςτθν Αράχοβα τθν ίδια μζρα (27 Σεπτεμβρίου 1843) 
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ςυναντά ζνα τςοφρμο παιδιά, τα οποία του δείχνουν με υπερθφάνεια ότι 
γνωρίηουν Γαλλικά ακόμα και Λατινικά, πράγμα που τον ξαφνιάηει ευχάριςτα. 
Ζχει μόνο καλά λόγια να πει και για το χωριό και τουσ κατοίκουσ του. Μάλιςτα, 
βρικε το χρόνο να αποτυπϊςει, από ανατολικά, τθν Αράχοβα του 1843, θ 
οποία ζγινε ωραιότατθ γκραβοφρα, που αποτελεί τθν πιο παλιά και ςπάνια 
εικόνα που διακζτουμε για τθν Αράχοβα.  

Και άλλοι ξζνοι επιςκζπτεσ είχαν εξυμνιςει τθν ομορφιά των Αραχοβιτϊν, 
κυρίωσ δε των Αραχοβιτιςςϊν, το γεγονόσ όμωσ ότι εκφράςτθκε με εξαιρετικά 
λόγια ζνασ ηωγράφοσ, που μάλιςτα τφχαινε να είναι κακθγθτισ ςτθ Σχολι 
Καλϊν Τεχνϊν τθσ Λυϊν, ο οποίοσ κα είχε δει πάρα πολλά ανδρικά και 
γυναικεία μοντζλα να του ποηάρουν, αυτό πιςτεφω δίνει μια εξαιρετικι και 
ζγκυρθ πιςτοποίθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ομορφιάσ, που αντίκριςε κάποτε ςτθν 
Αράχοβα. 

Τθν άλλθ μζρα το πρωί αναχϊρθςαν, παίρνοντασ όχι το δρόμο προσ Ηεμενό 
αλλά το δρόμο, αυτόν πιο βόρεια, που οδθγεί μζςα από το βουνό του 
Ραρναςςοφ κατευκείαν ςτθ Μονι τθσ Αγιαρςαλισ (Λερουςαλιμ) και από εκεί 
θ ομάδα κατευκφνκθκε προσ τθν Ελάτεια, που τότε ονομαηόταν Δραχμάνι.  
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

“Voyage pittoresque en Grece et dans le Levant, fait en 1843-1844”, 
Etienne Rey, Lyon 1868. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ο ΚΟΛΠΟ ΣΗ ΕΛΕΤΙΝΑ, Η ΚΑΖΑ, ΣΟ ΟΡΟ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ, ΟΙ 
ΠΛΑΣΑΙΕ, Ο ΕΛΙΚΩΝΑ, Ο ΑΩΠΟ, ΣΑ ΛΕΤΚΣΡΑ, Η ΘΗΒΑ, H ΛΙΒΑΔΕΙΑ, Η 
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ,ΟΙ ΔΕΛΦΟΙ, Ο ΠΑΡΝΑΟ, Η ΑΡΑΧΟΒΑ, ΣΟ ΔΡΑΧΜΑΝΙ, Ο 
ΜΩΛΟ, ΟΙ ΘΕΡΜΟΠΤΛΕ, Ο ΠΕΡΧΕΙΟ, Η ΑΛΑΜΑΝΑ, Η ΛΑΜΙΑ. 
 

*…+ Ο Κυβερνιτθσ που μασ είχε προφτάςει, είχε ςταματιςει ς’ αυτό το 
μζροσ και περίμενε να τον ςερβίρουν αναψυκτικά. Εκεί επίςθσ χωρίςαμε. 
Ζφυγε για τθ Λαμία κι εμείσ πιραμε το δρόμο προσ τουσ Δελφοφσ, περνϊντασ 
από τθν Αράχοβα2, όπου φκάςαμε κατά τθ δφςθ του ιλιου. Βρικαμε για τθ 
νφχτα ζνα κατάλυμα.  

Τθν Τετάρτθ, 27 Σεπτεμβρίου, φεφγουμε για τουσ Δελφοφσ, ςτισ εφτά το 
πρωί. Το κρφο είναι τςουχτερό, θ γθ ςκεπαςμζνθ με λευκι πάχνθ αρκετά 
παχιά. 

                                                        
2
 Μεγάλο χωριό φθμιςμζνο ς’ όλθ τθν Ελλάδα για το κραςί του και για τθν ομορφιά 

των κατοίκων του. 
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Οι Δελφοί του Rey, το 1843. 

 
 Ακολουκοφμε ζνα φαράγγι του Ραρναςςοφ, από δρόμουσ λαξευμζνουσ 

ςτο βράχο που δεν γνωρίηουμε ςτισ χϊρεσ μασ. Σε λίγο, μια κφελλα και μια 
καταρρακτϊδθσ βροχι ζρχονται να προςτεκοφν ςτισ δυςκολίεσ, ιδθ αρκετά 
μεγάλεσ, του δρόμου αυτοφ. 

 Φςτερα από μερικζσ ϊρεσ μιασ δφςκολθσ πορείασ, βλζπουμε ξαφνικά τθν 
πόλθ των Δελφϊν, ακουμπιςμζνθ ανάμεςα ςτουσ δυο περίφθμουσ βράχουσ 
που ςτεφανϊνουν τον Ραρναςςό.  

Θ πόλθ αυτι απλϊνεται ςαν μια γραμμι αρκετά μακριά, και οι κατοικίεσ 
τθσ μασ φάνθκαν ςυγκεντρωμζνεσ μ’ ζναν γραφικό τρόπο. Τοποκετθμζνοι 
ςτουσ πρόποδεσ του Ραρναςςοφ, οι Δελφοί χρωςτάνε τθ φιμθ τουσ ςτο 
μαντείο του Ρφκιου Απόλλωνα και ςτουσ αγϊνεσ, που τελοφνταν κάκε 
τζςςερα χρόνια, από το 586 π.Χ., μετά από τθν καταςτροφι τθσ Κίρρασ.  

Ο πλοφτοσ των κατοίκων των Δελφϊν εξθγεί τισ πολλαπλζσ ειςβολζσ τισ 
οποίεσ υπζςτθςαν εκ μζρουσ των Φωκζων. Θ κυβζρνθςθ τουσ ιταν 
αριςτοκρατικι. Ο ναόσ και τα κτιματά του καταλάμβαναν το μεγαλφτερο 
μζροσ τθσ ζκταςθσ.  

Οι Δελφιϊτεσ ηοφςαν μαλκακά. Ο Αίςωποσ πλιρωςε με τθ ηωι του τα 
επιγράμματα, που τουσ είχε αφιερϊςει. Οι Δελφοί, προςκζτουν οι κ. κ. 
JOANNE και ISAMBERT, ιταν θ πνευματικι μθτρόπολθ του παγανιςμοφ. Οι 
αρχαίοι τίποτα δεν επιχειροφςαν χωρίσ τθ ςυμβουλι του χρθςμοφ.  

Το 584 π.Χ. ο ναόσ καταςτράφθκε από πυρκαγιά. Οι φόροι που μαηεφτθκαν 
ς’ όλθ τθν Ελλάδα επζτρεψαν τθν ανοικοδόμθςι του. Κόςτιςε 300 τάλαντα. Τα 
ζργα τα διθφκυνε ο Σπίνκαροσ, Κορίνκιοσ αρχιτζκτων. 
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Το 480 π.Χ. ο Ξζρξθσ ζςτειλε ζνα ςτρατιωτικό απόςπαςμα να τον 
λεθλατιςει. Αλλά θ πτϊςθ δυο τεράςτιων βράχων που ςκότωςε πολλοφσ 
ςτρατιϊτεσ, τρόμαξε τουσ άλλουσ που το ζβαλαν ςτα πόδια.  

Το 357 π.Χ. οι Φωκείσ διζπραξαν τθ λεθλαςία που ζγινε αφορμι για τον 
Λερό πόλεμο, που ςταμάτθςε το 346 π. Χ. με τθν παρζμβαςθ του Φίλιππου.  

Το 279 π.Χ. οι Γαλάτεσ πορεφτθκαν προσ τουσ Δελφοφσ, αλλά 
διαςκορπίςτθκαν ςαν τουσ Ρζρςεσ, λόγω υπερφυςικϊν φαινομζνων. 
Αργότερα, ο Σφλλασ λεθλάτθςε το ναό. Ο Νζρωνασ ζκλεψε πεντακόςια 
αγάλματα και κατάργθςε το Μαντείο.  

Ο Αδριανόσ και ο Αντωνίνοσ του ξανάδωςαν το μεγαλείο του. Ο 
Κωνςταντίνοσ πιρε τα περιςςότερα αγάλματα για να διακοςμιςει τθν 
πρωτεφουςά του. 

 Το Μαντείο χρθςιμοποιικθκε εκ νζου από τον Λουλιανό, που το 
ςυμβουλεφτθκε, και καταργικθκε τελείωσ από το Κεοδόςιο. 

Στθν τοποκεςία τθσ πόλθσ των Δελφϊν βρίςκεται τϊρα το χωριό Καςτρί.  
Ρολλά αρχαία κομμάτια βρίςκονται ενςωματωμζνα μζςα ςτουσ τοίχουσ 

των καινοφργιων ςπιτιϊν. Ρριν φτάςουμε ςτθν πόλθ, διαςχίςαμε τα νερά τθσ 
Καςταλίασ πθγισ, που βγαίνουν ανάμεςα ςτισ δυο κορυφζσ του βουνοφ, όπου 
ζμεναν ο Απόλλωνασ και οι Μοφςεσ, και που τόςο τθν εξφμνθςαν οι ποιθτζσ. 
Ζπειτα ςυνεχίηουμε ωσ το ςπίτι του Φράγκου. Αφιςαμε τα ροφχα μασ τα 
βρεγμζνα και μετά από ζνα ελαφρφ γεφμα, ο οδθγόσ τθσ Κυβζρνθςθσ μασ πιγε 
ςτα αξιοκζατα.  

Το νερό τθσ Καςταλίασ πθγισ που πρϊτα ρζει ςχεδόν αδιόρατο, ανάμεςα 
ςτουσ βράχουσ, ςχθματίηει ςε λίγο ζνα ρυάκι, που ρίχνεται ςε μια τετράγωνθ 
δεξαμενι ςκαμμζνθ μζςα ςτθν πζτρα και ςτθν οποία κατεβαίνει κανείσ από 
μερικά ςκαλοπάτια.  

Στθν αρχαιότθτα, θ πθγι αυτι προμικευε το ιερό νερό του ναοφ των 
Δελφϊν. Πλοι οι προςκυνθτζσ ζπρεπε, εκεί να λυτρωκοφν και να λουςτοφν 
πριν παρουςιαςτοφν μπροςτά ςτο χρθςμό. Από τισ κορυφζσ: «Ναυπλία» και 
«Τάμπεια», που δεςπόηουν πάνω από τθν πθγι, ζριχναν τουσ εγκλθματίεσ. 

Φςτερα, οι οδθγοί μασ, μασ πιγαν ςτο Μοναςτιρι τθσ «Κοίμθςθσ τθσ 
Παναγίασ». Βρίςκεται ς’ ζνα μικρό οροπζδιο με πολλά παλιά ελαιόδεντρα. 
Μζςα ςτον κιπο είδαμε ωραία μαρμαρζνια υπολείμματα από ςτφλουσ, από 
γείςα, από κίονεσ κι ζνα καυμάςιο ανάγλυφο που παρουςιάηει ζναν άντρα. 
Αυτό το τελευταίο είναι τθσ καλφτερθσ εποχισ, λζνε ότι πρόκειται για τον 
Πμθρο, αλλά θ νεότθτα του ςϊματοσ δεν μασ επιτρζπει να ςυμφωνιςουμε μ’ 
αυτιν τθ γνϊμθ. Ζκανα κάποια ςχζδια απ’ αυτά τα διάφορα κομμάτια, μερικά 
απ’ τα οποία είναι καταπλθκτικά όμορφα.  

Ραρατθριςαμε, επίςθσ, τα υπολείμματα ενόσ κεμελιακοφ τοίχου από  
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Θ Αράχοβα  του Rey, το 1843. 

 
ωραία υλικά και του οποίου θ ςυναρμολόγθςθ είναι εν μζρει κυκλϊπειου 
τρόπου. Αυτά τα τεράςτια υποςτθρίγματα ιταν μάλλον ταράτςεσ 
τοποκετθμζνεσ θ μια πάνω ςτθν άλλθ, λόγω τθσ κλίςθσ του εδάφουσ, για να 
κεμελιϊνουν το περιτείχιςμα του Λεροφ Χϊρου. 

Ο κφριοσ CHENAVARD ςθμείωςε μια επιγραφι αφιερωμζνθ ςτον Απόλλωνα 
τον Ρφκιο. Πμωσ, αυτό που μασ φάνθκε το πιο ενδιαφζρον, είναι τα ερείπια 
δίπλα ςτο ςπίτι του Φράγκου, είτε λόγω τθσ ομορφιάσ των κομματιϊν, είτε 
λόγω τθσ κζςθσ που ζπρεπε να κατείχε το κτιριο από το οποίο προζρχονταν. 
Ανάμεςά τουσ, μασ τράβθξε τθν προςοχι μια τεράςτια επιγραφι οκτϊ μζτρων 
μάκροσ - ίςωσ και περιςςότερο - και δυο μζτρων φψοσ - πάνω από το ζδαφοσ. 
Αναφζρεται ςτα δϊρα που ζκαναν οι δικαςτικοί ςτο ναό του Απόλλωνα, και 
ζχει περίπου εξιντα γραμμζσ.  

Μετά πιγαμε ςτο Στάδιο που είναι ςκαμμζνο μζςα ςτο βράχο και ακόμα 
πολφ ορατό. Από εκεί, μπορεί κανείσ να πάρει μια ιδζα από το Κζατρο του 
οποίου το θμικφκλιο φαίνεται αρκετά καλά, αλλά δεν μζνει πια οφτε μια πζτρα 
πάνω ςτθν άλλθ.  

Θ υπερβολικι κλίςθ του εδάφουσ, μάλλον επιτάχυνε τθν κατάρρευςθ του 
μνθμείου αυτοφ. Απ’ αυτό το μζροσ, βλζπουμε διαδοχικά, όλουσ τουσ τόπουσ 
που ανζφερα, και παρά τθ βροχι και τθ ςφοδρι κφελλα, προςπάκθςα να 
ςχεδιάςω το καυμάςιο αυτό τοπίο.  

Ράντωσ, τθν πιο όμορφθ κζα, τθν ζχουμε από πιο ψθλά, ςτο πάνω μζροσ 
του Ραρναςςοφ. Για τθν ανάβαςθ αυτι - που δεν ιμαςταν ςε κζςθ να τθν 
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επιχειριςουμε - πρζπει κανείσ να αποφεφγει τουσ απότομουσ βράχουσ, που 
ορίηουν το οροπζδιο ανατολικά, και να ςκαρφαλϊνει το βουνό από τθ βόρειο-
ανατολικι πλευρά.  

Πςο ανεβαίνουμε, οι λάκκοι με χιόνι πολλαπλαςιάηονται, ενϊ βλζπουμε 
τουσ απόκρθμνουσ και δαςϊδεισ βράχουσ, που ορίηουν τθν πεδιάδα του 
Λιβαδιοφ, και φτάνουμε ςτθν κορυφι του Γεροντόβραχου.  

Εκεί δίπλα υψϊνεται θ Λιάκουρα που τον ξεπερνά (το Γεροντόβραχο) είκοςι 
τζςςερα μζτρα, και ςτθν οποία (Λιάκουρα) είναι ςυχνά αδφνατο ν’ ανεβείσ, 
λόγω του χιονιοφ και των πάγων, που τθ ςκεπάηουν.  

Θ κοφραςθ του ταξιδιϊτθ αποηθμιϊνεται όμωσ μ’ ζνα πανόραμα από τα πιο 
όμορφα τθσ Ελλάδασ, και ανακαλφπτει τθν Οίτθ, τθν Πκρυ, τθν Ρίνδο και τα 
παρακλάδια τθσ, τον Πλυμπο, το Ριλιο, τθν Πςςα και το Άγιον Προσ πζρα από 
τον κόλπο τθσ Κεςςαλονίκθσ.  

Οι πεδιάδεσ τθσ Βοιωτίασ, θ λίμνθ Κωπαΐδα, το Αιγαίο Ρζλαγοσ με τα νθςιά 
του προςφζρονται επίςθσ ςτο βλζμμα του. Θ οροςειρά του Ελικϊνα, ο κόλποσ 
τθσ Κορίνκου και οι κυματιςμοί των βουνϊν του Μοριά, απλϊνονται ωσ εκεί 
που φτάνει το μάτι του. Τζλοσ, δυτικά βλζπει τα βουνά τθσ Αιτωλίασ και τθσ 
Ακαρνανίασ, και ςτο βάκοσ, το Λόνιο Ρζλαγοσ.  

Αφινουμε τουσ Δελφοφσ ςτισ τζςςερισ θ ϊρα και παίρνουμε το δρόμο για 
τθν Αράχοβα, όπου φτάνουμε ςτο τζλοσ τθσ θμζρασ. Μετά από το γεφμα, 
ιπιαμε τςάι και θ κουβζντα γεμάτθ ευκυμία που ακολοφκθςε, μασ πιγε μζχρι 
τθν ϊρα του φπνου που τίποτα, κείνθ τθν νφχτα, δεν τάραξε.  

Τθν Ρζμπτθ 28 Σεπτεμβρίου, φφγαμε από τθν Αράχοβα ςτισ επτά το πρωί. 
Καυμάςαμε το περιφανο και κομψό παρουςιαςτικό των ανδρϊν τθσ πόλθσ 
αυτισ και των γυναικϊν, που κα μποροφςαν να γίνουν τα καλφτερα μοντζλα 
για τθν γλυπτικι. Θ γραφικι ενδυμαςία τουσ, προςκζτει ακόμα ςτθν φυςικι 
κομψότθτά τουσ.  

Λίγο πιο πζρα από τθν πόλθ, ενϊ είχαμε ςταματιςει για να κάνουμε ζνα 
ςχζδιο τθσ εφπορθσ κοιλάδασ, που μόλισ είχαμε αφιςει, μια ομάδα παιδιϊν 
από τθν Αράχοβα μασ πλθςίαςε δείχνοντάσ μασ τα βιβλία τουσ και κάνοντάσ 
μασ ερωτιςεισ ςχετικά με τθ Γαλλικι γλϊςςα, που μακαίνουν ςτα ςχολεία 
τουσ, κακϊσ και τα Λατινικά. Ο ζνασ απ’ αυτοφσ, θλικίασ περίπου 
δεκατεςςάρων χρόνων, εκφραηόταν ιδθ αρκετά καλά ςτα Γαλλικά, ςτα 
Λατινικά και ςτα Λταλικά.  

Τελειϊςαμε τα ςχζδιά μασ και πιραμε το δρόμο αριςτερά τθσ Αράχοβασ 
και τθσ Λιάκουρασ (Ραρναςςοφ). Ρερνϊντασ, είδαμε το Μοναςτιρι τθσ 
«Λερουςαλιμ» κτιςμζνο μζςα ς’ ζνα πευκοδάςοσ με αιωνόβια δζνδρα, και 
φτάςαμε ςτο Δραχμάνι μετά από μιασ ϊρα πορεία.  

Τθν Ραραςκευι, 29 Σεπτεμβρίου, ςτισ ζξι ι ϊρα το πρωί, φεφγουμε από το 
Δραχμάνι. Ο ιλιοσ δεν ζχει βγει και θ κφελλα είναι ακόμα πολφ ζντονθ. Ο 
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Ραρναςςόσ, εν μζρει καμπόσ λόγω των ςφννεφων, μασ κρφβει τθ βορειοδυτικι 
του πλευρά, τθν τρίτθ, που είχαμε δει, όταν πθγαίναμε γφρω από το βουνό, 
ςτο ταξίδι μασ ςτουσ Δελφοφσ*…+ 

 

 
Δελφοί (Αϋ- Βϋ όψθ) 

 
Δελφοί (Αϋ- Βϋ όψθ) 
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63. ΑNTOINE ΜARIE CHENAVARD 
 

 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Αntoine Marie Chenavard γεννικθκε ςτισ 4 Μαρτίου του 1787 ςτθ Λυϊν 
τθσ Γαλλίασ από μια αςτικι οικογζνεια που αςχολείτο με τθν Τζχνθ. Ξεκίνθςε 
τισ ςπουδζσ του ςτθν Ecole des Beaux Arts τθσ Λυϊν και το 1809 ζγινε δεκτόσ 
ςτθν Ecole des Beaux Arts των Ραριςίων. 

 Υπιρξε ιδρυτικό μζλοσ τθσ Ακαδθμαϊκισ Αρχιτεκτονικισ Εταιρείασ τθσ 
Λυϊν και δίδαξε ςτθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν τθσ Λυϊν από το 1823 ζωσ το 1861. 
Υπιρξε ςθμαντικόσ Γάλλοσ αρχιτζκτονασ.  

Ζγινε πλιρεσ μζλοσ τθσ Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν Γραμμάτων και Τεχνϊν τθσ 
Λυϊν το 1830.  Μαηί με τον αρχιτζκτονα J. M. Pollet ζφτιαξε τθν Εκνικι Ππερα 
τθσ Λυϊν. Ρζκανε ςτισ 29 Δεκεμβρίου του 1883 και τάφθκε ςτο νεκροταφείο 
Loyasse τθσ Λυϊν.  
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χόλια 
Από τθν περιγραφι του Chenavard, που μπορεί να κεωρθκεί 

ςυμπλθρωματικι εκείνθσ του ςυνοδοιπόρου του Rey, μακαίνουμε κάποια 
επιπλζον ςτοιχεία για τουσ Δελφοφσ όχι όμωσ ουςιαςτικά. Κυρίωσ κάποιεσ 
πρόςκετεσ ιςτορικζσ πλθροφορίεσ. Μιλάει, βζβαια, και αυτόσ για τθ 
ςυνάντθςθ, που είχαν με παιδιά τθσ Αράχοβασ, και μάλιςτα δίνει και το όνομα 
Δθμιτρθσ, για εκείνο το παιδί που εκτόσ από Γαλλικά γνϊριηε και Λατινικά. 
Από τισ αναφορζσ του μακαίνουμε ότι μετά το Δραχμάνι (Ελάτεια) θ παρζα 
αυτι των περιθγθτϊν τράβθξε για το ςτενό των Κερμοπυλϊν.  
  
Κείμενο 
Από το βιβλίο : 
 

“Voyage en Grece et dans le Levant, fait en 1843-1844”, 
A.M. Chenavard, Lyon 1849. 

 
ΣΑΞΙΔΙ ΣΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - Η ΘΗΒΑ - Η ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΣΟ ΑΝΣΡΟ ΣΟΤ 
ΣΡΟΦΩΝΙΟΤ- Η ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ - ΟΙ ΔΕΛΦΟΙ - Ο ΠΑΡΝΑΟ- Η ΑΡΑΧΟΒΑ  *…+ 
 

*…+ Τθν επομζνθ, αφοφ περάςαμε κοντά ςτθν Δαφλεια, όπου είχε γίνει το 
φρικτό δείπνο που είχε ετοιμάςει θ Ρρόκνθ και θ Φιλομιλα για τον Τθρζα, 
ακολουκιςαμε ςτθ βάςθ του Ραρναςςοφ, ζνα μακρφ φαράγγι, μάρτυρα του 
φόνου του Λάιου, και φτάςαμε ςτουσ Δελφοφσ, που βρίςκονται ςτθν πλαγιά 
του βουνοφ.  

Οι Δελφοί ιταν θ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Φωκίδασ. Στουσ παλιοφσ καιροφσ, ο 
Ραρναςςόσ είχε ιδθ κτίςει μια πόλθ ςε αυτόν τον τόπο, και από εκεί το βουνό 
πιρε το όνομά του: Ραρναςςόσ. Οι Δελφοί ονομάηονταν επίςθσ Ρυκϊ, και ζτςι 
τουσ ανζφερε ο Πμθροσ.  

Οι Ρυκικοί αγϊνεσ αποτελοφνταν παλιά από αγϊνεσ ποίθςθσ και μουςικισ 
και το ζπακλο πιγαινε ς’ αυτόν που είχε γράψει και τραγουδιςει τον 
καλφτερο φμνο προσ τιμιν του Απόλλωνα.  

Αργότερα, πρόςκεςαν τισ ιπποδρομίεσ, τισ αρματοδρομίεσ, τον αγϊνα 
δρόμου των οπλιςμζνων ανδρϊν και το Ραγκράτιο. Ο νικθτισ ζπαιρνε ζνα 
δάφνινο ςτεφάνι.  

Το πρϊτο πράγμα που κάνει εντφπωςθ, μπαίνοντασ ςτθν πόλθ, είναι θ 
διπλι κορυφι, που τόςο τθν εξφμνθςαν οι ποιθτζσ. Είναι δυο ψθλοί και 
κάκετοι βράχοι από τθ μζςθ των οποίων βγαίνει θ Καςταλία Ρθγι. Οι δυο 
βράχοι αυτοί ονομάηονταν «Ναυπλία» και «Τάμπεια».  

Οι Δελφιϊτεσ ζριχναν τουσ ιερόςυλουσ από τθν Υάμπεια, αλλά ζχοντασ 
κανατϊςει άδικα τον Αίςωπο, δεν τθν χρθςιμοποιοφςαν πια και τουσ ζριχναν 
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από τθν Ναυπλία.  
Ο Ραρναςςόσ απλϊνεται από τον κόλπο τθσ Κορίνκου μζχρι τθν οροςειρά 

τθσ Οίτθσ. Ξεπερνάει δε ςε φψοσ όλα τα βουνά τθσ Ελλάδασ. Θ ποιθτικι 
φανταςία των Ελλινων τον είχε κάνει τόπο διαμονισ του Απόλλωνα και των 
Μουςϊν. Ράντωσ, κα ιταν λάκοσ να περιμζνει κανείσ να βρει, ς’ αυτά τα μζρθ, 
ζνα ρομαντικό τοπίο. Θ φφςθ εκεί είναι μεγαλειϊδθσ αλλά και άγρια, οι 
βράχοι είναι γυμνοί και τα ρυάκια είναι χείμαρροι.  

Ζνα μζροσ του νεροφ τθσ Καςταλίασ πθγισ ρζει, ακόμα και ςιμερα, προσ το 
αρχαίο λουτρό, ςκαμμζνο ςτθ βάςθ του βράχου Υάμπεια. Μερικά ςκαλοπάτια, 
κι αυτά ςκαμμζνα ςτθν πζτρα, χρθςίμευαν για να μπαίνουν μζςα, και τα 
βακουλϊματα προοριςμζνα για τισ προςφορζσ, μαρτυροφν ότι ο τόποσ αυτόσ 
ιταν αφιερωμζνοσ ςε μια κεότθτα. 

Στθν μζςθ τθσ πόλθσ, βλζπουμε τα υπολείμματα του διάςθμου ς’ όλθ τθν 
Ελλάδα και μζχρι ςτουσ δυτικοφσ λαοφσ, ναό του Απόλλωνα. Καλφπτει μια 
μεγάλθ ζκταςθ και μερικοί δρόμοι κατζλθγαν εκεί. Αυτόσ ο ναόσ ιταν ςτθν 
αρχι, πολφ μικρόσ και καταςκευαςμζνοσ από δάφνεσ που προζρχονταν από τα 
Τζμπθ. Μετά, κάποιοσ Ρτεράσ από τουσ Δελφοφσ τον ζκτιςε πιο γερό. Κατά τον 
Θρόδοτο, τον ξανάχτιςαν από χαλκό… αλλά καταςτράφθκε και ζλιωςε λόγω 
φωτιάσ.  

Κτίςτθκε για τζταρτθ φορά από τον Αγαμιδθ και τον αδελφό του 
Τροφϊνιο, που μετά από τθ λθςτεία του κθςαυροφ του ναοφ και το φόνο του 
αδελφοφ του, εξαφανίςτθκε μζςα ςτθ γθ, μιςάνοιχτθ κάτω από τα πόδια του. 
Ο ναόσ αυτόσ κάθκε τθν πρϊτθ χρονιά τθσ 58θσ Ολυμπιάδοσ, το 543 π.Χ., και 
τον ξανάχτιςαν για τελευταία φορά οι Αμφικτίονεσ με τισ δωρεζσ που οι λαοί 
ζκαναν γι’ αυτό το ςκοπό. Ο Σπίνκαροσ από τθν Κόρινκο ιταν ο αρχιτζκτονασ. 
Ανάμεςα ςτα πλοφςια ςτολίδια του ναοφ, υπιρχαν κρεμαςμζνα ςτουσ κίονεσ 
διάφορα απομεινάρια των εχκρϊν, μεταξφ άλλων χρυςζσ αςπίδεσ, ζνδοξα 
μνθμεία τθσ νίκθσ των Ακθναίων κατά των Ρερςϊν, ςτο Μαρακϊνα.  

Στισ αναςκαφζσ, βρζκθκαν τμιματα ςτφλων δωρικοφ ρυκμοφ με επζνδυςθ 
από μαρμαρόςκονθ, μαρμάρινουσ κίονεσ ιωνικοφ ρυκμοφ μεγάλων 
διαςτάςεων, κομμάτια ςτολιςμζνθσ κορωνίδασ που ανικε μάλλον ςτο αζτωμα 
του κτθρίου και τζλοσ, ζνα μζροσ του υπόβακρου το ναοφ, μαρμάρινο και 
κυκλϊπειο. Το ορατό μζροσ του τοίχου αυτοφ ζχει οκτϊ μζτρα μικοσ. Το 
ςκεπάηει μια επιγραφι που αναφζρει τα τιμθτικά διατάγματα υπζρ των 
ευεργετϊν τοφ ναοφ, τα ονόματα μιασ οικογζνειασ αρχιτεκτόνων που 
εργάςτθκαν ςτθν οικοδόμθςθ του, και επίςθσ μια απελευκζρωςθ ςκλάβου 
λόγω τθσ αφιζρωςθσ του ςτο Κεό. 
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Εκεί που ςμίγει θ Τάμπεια με τθ Ναυπλία. 

 
Θ επιγραφι αυτι χωρίηεται ςτα δυο από ζνα βακφ ςκάλιςμα με μορφι 

λφρασ. Στθν εποχι του SPON, κανζνα υπόλειμμα του μνθμείου αυτοφ δεν ιταν 
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ορατό, και όςον αφορά ςτθν τοποκεςία του, περιορίςτθκε αυτόσ ςε εικαςίεσ. 
Δεν μζνει τίποτα από το Κζατρο, για το οποίο ζλεγε ο Ραυςανίασ ότι ιταν 

καυμάςιο και ςυνεχόμενο με τα τείχθ του ναοφ, αλλά το Στάδιο που βριςκόταν 
ακριβϊσ από πάνω, αναγνωρίηεται ολόκλθρο.  

Φαίνονται ακόμα οι κερκίδεσ που χρθςίμευαν για κακίςματα για τουσ 
κριτζσ των Ρυκικϊν Αγϊνων. Είναι λαξευμζνεσ ςτο βράχο και βρίςκονται ςτθ 
βόρεια άκρθ. Το υπόλοιπο ιταν κτιςτό με πζτρεσ του Ραρναςςοφ και ο 
Θρϊδθσ ο Αττικόσ του ζκανε μια επζνδυςθ από πεντελικό μάρμαρο.  

Από αυτό το ςθμείο θ κζα απλϊνεται ζωσ τον κόλπο τθσ Κρίςςασ και το 
όροσ Κυλλινθ ςτθν Ρελοπόννθςο. Τζλοσ, υπιρχε ςτθν πεδιάδα που από τουσ 
Δελφοφσ οδθγεί ςτθν Κίρρα, το λιμάνι τουσ, ζνασ ιππόδρομοσ για ιππικά 
αγωνίςματα των Ρυκικϊν αγϊνων. 

Κάτω από τθν Καςταλία πθγι βρίςκεται ζνα Μοναςτιρι όπου, ανάμεςα ςε 
αρχαία υπολείμματα, διακρίνεται ζνα ανάγλυφο που απεικονίηει το γυμνό 
κορμό μια ανδρικισ μορφισ φυςικοφ αναςτιματοσ, ςε ςτάςθ τοξότθ. Το 
κομμάτι αυτό είναι τθσ καλφτερθσ εποχισ τθσ τζχνθσ. ' 

Οι καλόγεροι λζνε ότι πρόκειται για τον Πμθρο, είναι προτιμότερο μάλλον 
να βλζπουμε εκεί ζναν Απόλλωνα. Θ ςτάςθ του, θ νεότθτά του και το ιδεϊδεσ 
που κυριαρχεί ς’ όλο το ςϊμα του, επιτρζπουν τθν εικαςία αυτι. Εκεί, 
βλζπουμε επίςθσ τοίχουσ κτιςμζνουσ από ογκόλικουσ οριηόντια 
τοποκετθμζνουσ. είναι ό,τι απόμεινε από το Γυμναςτιριο.  

Σ’ αυτό το μζροσ, ο Οδυςςζασ που βριςκόταν ςτον παπποφ του τον 
Αυτόλυκο, τραυματίςτθκε πάνω από το γόνατο από ζνα κθλυκό αγριόχοιρο 
που κυνθγοφςε, και χάρθ ςτθν ουλι που του είχε αφιςει, τον αναγνϊριςε θ 
Ευρφκλεια. Εκείνθ τθ ςτιγμι, μασ ζπιαςε μια φοβερι καταιγίδα, ζτρεχε το νερό 
πάνω ςτουσ βράχουσ και ζπεφτε ςαν χείμαρροσ ςτθν κοιλάδα. Πμωσ, δεν 
μποροφςαμε να φφγουμε από αυτοφσ τουσ τόπουσ που κα αφιναμε για 
πάντα.  

Καμία πόλθ τθσ Ελλάδασ δεν ιταν πιο διάςθμθ λόγω τθσ μεγαλοπρζπειασ 
των κρθςκευτικϊν τελετϊν για τισ οποίεσ ερχόντουςαν όλοι οι λαοί. Οφτε πιο 
πλοφςια ςε μνθμεία, ςε ζργα τζχνθσ και ςε πολφ ακριβζσ δωρεζσ, κακϊσ και 
καμία πόλθ δεν ερζκιηε περιςςότερο τθν απλθςτία των λαϊν που ιρκαν, ςτθ 
ςειρά, να λεθλατιςουν τα πλοφτθ τθσ και να καταςτρζψουν τα μνθμεία τθσ. 

Ο ναόσ του Απόλλωνα από τθν αρχι ιταν εκτεκειμζνοσ ςτισ επιδρομζσ των 
άπλθςτων και αςεβϊν ανκρϊπων των Ρερςϊν του ςτρατοφ του Ξζρξθ, ζπειτα 
του Βρζννου με τουσ Γαλάτεσ του, του Σφλλα που λεθλάτθςε μαηί με το ναό 
των Δελφϊν, εκείνον του Αςκλθπιοφ ςτθν Επίδαυρο κι εκείνον του Δία ςτθ 
Ιλιδα, τουσ τρεισ πιο διάςθμουσ και πιο πλοφςιουσ ναοφσ τθσ Ελλάδασ. Και 
ςτο τζλοσ ο ναόσ αυτόσ δεν ξζφυγε από τθν αςζβεια του Νζρωνα. 

Φφγαμε από τουσ Δελφοφσ για να πάμε ςτθν Αράχοβα. Φτάναμε κοντά 
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ςτθν κωμόπολθ και ιδθ, ςχεδιάηαμε τθ κζα τθσ κοιλάδασ που μόλισ είχαμε 
διαςχίςει, όταν μασ πλθςίαςε μια ομάδα νεαρϊν Ελλινων με ζξυπνα μάτια και 
γελαςτι φυςιογνωμία. Ο ζνασ απ’ αυτοφσ, που ονομαηόταν Δθμιτρθσ 
ρίχνοντασ μια ματιά ςτο βιβλίο του SPON που είχα μαηί μου, το πιρε, διάβαςε 
άψογα τον τίτλο και το μετάφραςε. Ιξερε και Λατινικά. Κάποιοι από αυτοφσ 
ζςπευςαν, για να μασ δείξουν ότι και αυτοί μάκαιναν τθ γλϊςςα μασ. 

Θ Αράχοβα βρίςκεται ςτθν πλαγιά του Ραρναςςοφ. Οι άνδρεσ εκεί, όπωσ 
και ς’ όλθ τθν Ελλάδα, ζχουν ζνα ωραίο ανάςτθμα και οι γυναίκεσ είναι οι 
ομορφότερεσ που δεν ζχουμε δει πουκενά αλλοφ. Θ ομορφιά τουσ ζγινε 
παροιμιϊδθσ ςτθν Ελλάδα. Δεν ζχουν τθν ομορφιά και τισ χάρεσ τθσ Αφροδίτθσ 
των Μεδίκων.  

Οι γυναίκεσ τθσ Αράχοβασ φαίνονται να είναι πλαςμζνεσ κατά τον τφπο τθσ 
Αφροδίτθσ τθσ Μιλου ι τθσ Ιρασ του Καπιτωλίου. 

Οι ενδυμαςίεσ τουσ είναι γενικά πλοφςιεσ και γραφικζσ. Τα φαρδιά 
ςκουλαρίκια δεμζνα μεταξφ τουσ με μια ελαφριά αλυςίδα, που κρζμεται κάτω 
από το πθγοφνι και ανεμίηει ςαν κολιζ ι το μεγάλο ζλαςμα από ςκαλιςτό 
αςιμι που περνά κάτω από πθγοφνι ανεβαίνει από τθν άλλθ μεριά του 
προςϊπου και δζνεται ςτα μαλλιά, φαίνονται να είναι ζνα ςτολίδι πολφ τθσ 
μόδασ ανάμεςα τουσ.  

Ρροχωριςαμε προσ τα βόρεια. Διαςχίςαμε το Κνθμίδιο όροσ περνϊντασ 
από ςτενά μονοπάτια ςκαλιςμζνα ςε βράχουσ ορκωμζνουσ πάνω ςε βάρακρα. 
Από αυτζσ τισ κορυφζσ βλζπαμε το ορεινό νθςί τθν Εφβοια.  

Ιδθ είχαμε φτάςει ςτθ βάςθ του βουνοφ και προχωροφςαμε ςε δάςθ με 
βελανιδιζσ με πεφκα και με ςυκομοριζσ, όταν είδαμε ζνα πλικοσ από 
οπλιςμζνουσ άνδρεσ, ξαπλωμζνουσ, με τα άλογά τουσ δίπλα τουσ.  

Σκεφτικαμε ότι είχαμε πζςει ςε μια ενζδρα λθςτϊν. Κοιτάξαμε τουσ 
οδθγοφσ μασ και μπροςτά ςτθν θρεμία τουσ, νομίςαμε ότι ιταν ςφμφωνοι μ’ 
αυτοφσ ςτουσ οποίουσ κα μασ παρζδιναν. Αλλά γριγορα καταλάβαμε το λάκοσ 
μασ. Ιταν οδθγοί μουλαριϊν, οπλιςμζνοι όπωσ πάντα, που είχαν φζρει το 
εμπόρευμά τουσ ςτισ γειτονικζσ πόλεισ και που, ςαν εμάσ, είχαν ζρκει να 
ξεδιψάςουν ςε μια πθγι και να ξεκουραςτοφν κάτω από τθν ςκιά των μεγάλων 
δζνδρων που τθν περιβάλλουν.  

Φτάςαμε ςτθν παραλία, και μπικαμε, τθν 30 Σεπτεμβρίου, ςτο φαράγγι 
των Κερμοπυλϊν που αναγνωρίςαμε αμζςωσ, τόςο που ζμοιαηε με τισ 
περιγραφζσ που μασ άφθςαν οι ιςτορικοί.*…+ 
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64. RAOYL DE MALHERBE 
 

Βιογραφικά ςτοιχεία 
Ο Μαρκιςιοσ Raoul de Malherbe, Γάλλοσ φιλόλογοσ και ποιθτισ, ιρκε ςτθν 

Ακινα το ζτοσ 1843. Θ άφιξι του ξεςικωςε κφμα αντιδράςεων, διότι θ 
εφθμερίδα “ΑΛΩΝ” τον χαρακτιριςε λφκο του Ραπιςμοφ. 

Αναφορικά με το εν λόγω Μαρκιςιο, ο Μακρυγιάννθσ γράφει ότι, όταν ο 
Κωλζτθσ ιταν πρεςβευτισ τθσ Ελλάδασ ςτο Ραρίςι, του ζςτειλε από εκεί μια 
ςυςτατικι επιςτολι γι’ αυτόν τον περιθγθτι. Ο Μακρυγιάννθσ, ςυγκεκριμζνα, 
γράφει ςτα απομνθμονεφματά του: “Ικελε (o Μalherbe) και ελλθνικά 
τραγοφδια, του ζφκιαςα μερικά”.  

 
χόλια 

Θ περιγραφι του Malherbe για τουσ Δελφοφσ είναι ςφντομθ, όπωσ ςφντομθ 
ιταν και θ επίςκεψι του εκεί. Αυτόσ αρχικά ζφταςε ςτθ Σκάλα των Σαλϊνων 
(Λτζα), ςτθ ςυνζχεια ανζβθκε ςτουσ Δελφοφσ, όπου όμωσ δεν διανυκτζρευςε, 
γιατί δεν βρικε ςτο ςπίτι του τον καπετάνιο από το Καςτρί, για τον οποίο 
κόμιηε μια ςυςτατικι επιςτολι. 

 Ζτςι ό,τι μπόρεςε είδε, δθλαδι κάποιεσ ςαρκοφάγουσ εδϊ και εκεί, και 
μάλιςτα εκείνθ τθν ωραία τθ μαρμάρινθ, αλλά ακρωτθριαςμζνθ ςαρκοφάγο, 
που όπωσ ζχουμε δει τθν είχαν περιγράψει και άλλοι περιθγθτζσ, και τθσ 
οποίασ τθν περιγραφι δεν μπόρεςε και αυτόσ να αποφφγει. Είδε επίςθσ 
ςκαλιςτοφσ τάφουσ, αρχαίουσ αναλθμματικοφσ τοίχουσ και βεβαίωσ τθν 
Καςταλία πθγι με τισ γφρω Φαιδριάδεσ πζτρεσ. 

Για το χωριό των Δελφϊν δεν ζχει καλά λόγια να πει. Το “εκτελεί” με μια 
χαρακτθριςτικι φράςθ: “ζνα μιςερό χωριό με περίπου εκατό ςπίτια 
τοποκετθμζνα κατά μικοσ ενόσ μοναδικοφ δρόμου”.  

Αφινει μάλιςτα και μια πλθροφορία που δεν περιποιεί τιμι για τουσ 
Καςτρίτεσ, για το πϊσ αντιμετϊπιηαν τουσ εκεί αρχαίουσ κθςαυροφσ. Μιλάει 
για ζνα ιωνικό κιονόκρανο, που είδε ςτθν αυλι ενόσ ςπιτιοφ, το οποίο 
χρθςίμευε ωσ ςκάφθ για τα κατοικίδια ηϊα!  

Τθν ίδια μζρα γφριςε πίςω προσ το Χριςςό, όπου τον υποδζχτθκε ο 
διμαρχοσ και οι κάτοικοι με χαρά. Εκεί γευμάτιςε και ξεκουράςτθκε, για να 
ςυνεχίςει προσ Σάλωνα με προοριςμό πλζον τθ Ναφπακτο.  
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Κείμενο 
Από το βιβλίο : 
 

“L' Orient 1718-1845. Histoire, politique, religion, moeurs, etc”, M. 
Raoul de Malherbe, Paris 1846. 

 
Η κάλα-Σα άλωνα-Σο χάνι-Ο Χαράλαμποσ-Η αναχώρηςη για το Καςτρί- Οι 
λεπτομζρειεσ του δρόμου των Δελφών- Η αρχαία ςαρκοφάγοσ - Σα ερείπια 
του ναοφ του Απόλλωνα-Δρόμοσ των τάφων-Σο Χριςςό-Σα άλωνα-*…+-Η 
άφιξη ςτη Ναφπακτο. 
 

Φςτερα από περίπου μια ϊρα πορείασ ς’ αυτά τα επικίνδυνα μονοπάτια, 
διακρίναμε το Καςτρί, πάνω από τα κεφάλια μασ, ς’ ζνα απόκρθμνο μζροσ του 
Ραρναςςοφ. Μπικαμε ς’ ζνα χωράφι ςκεπαςμζνο με αρχαία υπολείμματα 
από τάφουσ χωμζνουσ κατά το μιςό ςτο χϊμα, τουσ περιςςότερουσ 
ανοιγμζνουσ και ςκεπαςμζνουσ.  

Μια μόνο λευκι μαρμάρινθ ςαρκοφάγοσ ςε καλφτερθ κατάςταςθ από τουσ 
άλλουσ τάφουσ, μασ φάνθκε πάρα πολφ καλά δουλεμζνθ. Θ ιωνικοφ ρυκμοφ 
κορωνίδα τθσ γφρω-γφρω, πλαιςίωνε απ’ τθ μια μεριά ζνα ανάγλυφο, που 
απεικονίηει μια κυςία, και απ’ τθν άλλθ δυο γρυπαετοφσ αντιμζτωπουσ, 
ανάμεςα ςτουσ οποίουσ ορκϊνεται μια λαμπάδα. Το ςκζπαςμα, που βρίςκεται 
μερικά βιματα από εκεί, απεικονίηει μια γυναίκα μιςοξαπλωμζνθ πάνω ςε 
μαξιλάρι που βουλιάηει κάτω από το βάροσ τθσ. Το κεφάλι τθσ μάλλον 
ακουμποφςε πάνω ςτο χζρι τθσ, αλλά αυτό το μζροσ του αγάλματοσ λείπει. 

Από εκεί βλζπαμε μεγάλα κομμάτια από αρχαίουσ τοίχουσ, που 
χρθςιμοποιοφνται ακόμα για τθν υποςτιριξθ των αναβακμϊν και ορίηουν τθν 
τοποκεςία των Δελφϊν, οι οποίοι ζπρεπε να ιταν χτιςμζνοι ςε αμφικζατρο, 
διότι δεν υπάρχει εκεί κανζνα πλάτωμα που κα μποροφςε να χρθςιμεφςει για 
βάςθ μιασ πόλθσ και το Καςτρί βρίςκεται ςε μια πλαγιά.  

Ανεβικαμε πάλι και βρεκικαμε απζναντι ςε δυο κόκκινουσ βράχουσ, από 
τουσ κόλπουσ των οποίων βγαίνει, από ζνα ριγμα, ζνα ωραίο νερό που πζφτει 
ςε καταρράκτθ. Είναι θ Καςταλία Ρθγι, που κατεβαίνει από τουσ βράχουσ, τισ 
Φαιδριάδεσ, από όπου κάποτε οι κάτοικοι των Δελφϊν ζριξαν τον Αίςωπο.  

Ιπιαμε το νερό τθσ πθγισ αφιερωμζνθσ ςτον Απόλλωνα, και φςτερα 
μπικαμε μερικά βιματα πιο πζρα, ςτο Καςτρί, που δεν είναι παρά μόνο ζνα 
μιςερό χωριό με περίπου εκατό ςπίτια τοποκετθμζνα κατά μικοσ ενόσ 
μοναδικοφ δρόμου. Είχαμε μια ςφςταςθ για ζναν καπετάνιο, Ζλλθνα, αλλά  
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Μερικι άποψθ του Δελφικοφ ταδίου. 

 
είχαμε τθ ατυχία να μθν τον βροφμε ςπίτι του, και αυτό μασ εμπόδιςε να 
μείνουμε ςτουσ Δελφοφσ, όπωσ το είχαμε προβλζψει.  

Αρκεςτικαμε να επιςκεφτοφμε, ςτθν αυλι ενόσ ςπιτιοφ, ό,τι απομζνει από 
το ναό του Απόλλωνα, μια επιγραφι τζλεια διατθρθμζνθ και μιςοκαμμζνθ, 
ζνα ιωνικό κιονόκρανο που χρθςιμεφει ςαν ςκάφθ για τα κατοικίδια ηϊα, δυο 
τρεισ κορμοφσ ςτφλων κι ζνα ςφντριμμα μετόπθσ που απεικονίηει ςε 
ανάγλυφο, ζνα μζροσ από άλογο. Ρόςεσ πολφτιμεσ ανακαλφψεισ κα ζκαναν οι 
αρχαιολόγοι ςτουσ Δελφοφσ τϊρα που θ Ελλάδα είναι ελεφκερθ!3 

Φεφγοντασ από τουσ Δελφοφσ, για να κατεβοφμε ςτο Χριςςό, περάςαμε 
από το δρόμο των τάφων. Ο βράχοσ μασ δείχνει κάκε ςτιγμι ανοίγματα 

                                                        
3
 Είναι ο οδθγόσ μασ που μασ είπε ότι το μζροσ αυτό ιταν θ τοποκεςία του ναοφ του 

Απόλλωνα. Δεν το δίνω για αυκεντικό. Μπορεί τα υπολείμματα που βρζκθκαν εκεί να 
μθν ανικουν ςτο ζδαφοσ όπου κείτονται ςκορπιςμζνα. 
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λαξευμζνα ςτθν πζτρα για ενταφιαςμοφσ. Τα περιςςότερα είναι κολωτά και 
περιζχουν μόνο ζναν τάφο. Άλλα, πιο ευρφχωρα, ιταν προοριςμζνα για 
αρκετοφσ. Αυτά είναι τα πιο φανερά και τα καλφτερα διατθρθμζνα ερείπια 
αυτισ τθσ Λερουςαλιμ του Ραγανιςμοφ, και οι τάφοι τθσ, όπωσ και ςτθν άλλθ, 
είναι τόςο πολυάρικμοι, που και οι δυο πόλεισ κα άξιηαν επίςθσ τθν ονομαςία 
τθσ νεκρόπολθσ. Σιμερα, θ βαςιλεία του Απόλλωνα πζραςε. Οι ναοί του ζχουν 
καταςτραφεί και κείτονται ςκεπαςμζνοι από τθ ςκόνθ των αιϊνων. Μόλισ που 
μποροφμε να προςδιορίςουμε τθν τοποκεςία τουσ και ο ςταυρόσ, μόνοσ, 
ορκϊνεται πάνω από τα ερείπια. 

Ο δρόμοσ που οδθγεί ςτο Χριςςό είναι πολφ πιο φαρδφσ απ’ εκείνον που 
ανεβαίνει ςτουσ Δελφοφσ, αλλά ςχεδόν εξίςου χαλαςμζνοσ και κακόσ. Το 
Χριςςό είναι περίπου δυο λεφγεσ νότια των Δελφϊν, επίςθσ ςτο βουνό. Πταν 
φτάςαμε, βρικαμε κάποιο Χαράλαμπο που μασ περίμενε με τισ αποςκευζσ 
μασ, μπροςτά ςτο ςπίτι του Διμαρχου. Αυτόσ ο τοπικόσ άρχοντασ μασ δζχτθκε 
με εγκαρδιότθτα και μασ πρόςφερε ζνα γεφμα, το οποίο το χρειαηόμαςταν 
πολφ. Ενϊ βγαίναμε από τθν οικία του, μασ χαιρζτθςε με μια επευφθμία που 
δεν τθν περιμζναμε κακόλου. Ζνα μεγάλο πλικοσ είχε ςυγκεντρωκεί για να 
μασ δει να παρελαφνουμε. Ακοφςαμε και μια φωνι που μασ ευχόταν καλό 
ταξίδι ςτα γαλλικά.  

Από ζναν απότομο δρόμο κατεβικαμε από το Χριςςό που βρίςκεται ςτουσ 
πρόποδεσ τθσ Κίρφεωσ, και φςτερα ανοίχτθκε μπροςτά μασ μια μεγάλθ και 
καλά καλλιεργθμζνθ πεδιάδα, ςτθν άκρθ τθσ οποίασ διακρίναμε τα λευκά 
ςπίτια των Σαλϊνων. Δυο ϊρεσ μετά τθν αναχϊρθςι μασ από το Χριςςό, 
μπαίναμε ςτα Σάλωνα.*…+  

 

 
Ειδϊλια Νεολικικισ εποχισ ςτο Κωρφκιον Άντρον. 
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65. ANTOINE DE LATOUR 
 

Βιογραφικά ςτοιχεία 
Ο Γάλλοσ Antoine de Latour γεννικθκε ςτο Saint Yrieix-la-Perche το 1808 

και πζκανε ςτο Sceaux το 1881. Υπιρξε ςυγγραφζασ και αςχολικθκε με τθν 
ιςπανικι κουλτοφρα. Κακοδιγθςε τθν εκπαίδευςθ του Δοφκα του 
Montpensier, γιου του βαςιλιά Λουδοβίκου Φιλίππου. Αργότερα, ο Latour 
ζγινε ο πρϊτοσ γραμματζασ του, όταν ο Δοφκασ παντρεφτθκε τθν Infanta Luisa 
Fernanda, αδελφι τθσ Ελιςάβετ ΛΛ. 

Μετά τθν επανάςταςθ του 1848, επειδι απογοθτεφτθκε λόγω των 
φιλομοναρχικϊν του ιδεϊν, μετακινικθκε με τθν προςταςία του Δοφκα προσ 
τθν Λςπανία και ζηθςε πολλά χρόνια εκεί δείχνοντασ ενδιαφζρον για τθν 
Λςπανικι Τζχνθ και Κουλτοφρα.  

Ο Δοφκασ Montpensier λόγω του ότι ιταν φίλοσ τθσ πολιτικισ ίντριγκασ 
αναγκάςκθκε να αφιςει τθ Μαδρίτθ και εγκαταςτάκθκε ςτθ Σεβίλλθ και εκεί 
ακολουκικθκε από τον πιςτό φίλο και γραμματζα Latour. 

Ο Latour, όντασ ςυγγενισ του ρομαντιςμοφ, παραςφρκθκε από τθ μορφι 
του Miguel de Manara, για τον οποίο ζγραψε και μια βιογραφία. Ζγινε ςτενόσ 
φίλοσ τθσ Cecilia Bohl de Faber, με τθν οποία ζκανε μεγάλο αγϊνα απζναντι 
ςτον Petro Antonio de Alarcon και άλλουσ ςυγγραφείσ. Αφιερϊκθκε ςτθν 
ποίθςθ και ςτθ ςυγγραφι ταξιδιωτικϊν βιβλίων, μερικά εκ των οποίων είναι 
γραμμζνα πάνω ςε κζματα τθσ Λςπανίασ και ιδιαίτερα του Τολζδο και τθσ 
Ανδαλουςίασ. 

Στα ζργα του υπάρχουν αρκετά λάκθ, επειδι ο ςυγγραφζασ κεωροφςε τον 
εαυτό του μελετθτι, αλλά ιταν απλά ζνασ πολφ αςτείοσ, ευχάριςτοσ και 
διαςκεδαςτικόσ ςυγγραφζασ. Μετζφραςε και επιμελικθκε το ζργο του 
Alessandro Manzoni και τισ αναμνιςεισ κακϊσ και τα άπαντα του Honore de 
Bueil Racan. 

 
χόλια 

Ο Antoine de Latour, που ςυνόδευε το Δοφκα Montpensier ςτο ταξίδι του 
ςτθν Ελλάδα, τον ακολοφκθςε όπωσ ιταν φυςικό και ςτθν εκδρομι που 
πραγματοποίθςε ο εν λόγω Δοφκασ ςτουσ Δελφοφσ.  

Θ εκδρομι αυτι ξεκίνθςε από τθ Σκάλα των Σαλϊνων (Λτζα), ιταν 
μονοιμερθ και μετά τθν ξενάγθςθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο τζλειωςε με 
ψιςιμο ενόσ ολόκλθρου αρνιοφ εκεί κοντά ςτο Mοναςτιρι τθσ Ραναγίασ.  

Ο Γάλλοσ πρίγκιπασ φαίνεται ότι είδε το πϊσ λιμπίηονταν το ψθτό αρνί, όςα 
παλλθκάρια το ζψθναν, και τουσ κάλεςε να ςυμφάγουν... πριγκιπικά. Ο Latour 
είναι πολφ ςφντομοσ ςτισ περιγραφζσ του. Μασ δίνει όμωσ μια ενδιαφζρουςα 
πλθροφορία για τα ελαιόδεντρα, που είδε γφρω από το Μοναςτιρι των 
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Δελφϊν.  
Γράφει ςχετικά: “....ςτθν ταράτςα που ςχθματίηουν, βρίςκεται μια ντουηίνα 

ελιζσ, από τισ πιο χοντρζσ και μάλλον τισ πιο παλιζσ που ζχουμε δει ςτθν 
Ελλάδα”. Φαίνεται ότι μζχρι τότε επιηοφςαν, ίςωσ ςτθν περιοχι των Δελφϊν, 
ελαιόδεντρα από τθν αρχαιότθτα.  

 
Κείμενο 
Από το βιβλίο : 
 

“Voyage de S.A.R. Monseigneur le Duc de Montpensier, a Tunis, en 
Egypte, en Turquie et en Grece, lettres”, Antoine de Latour, Paris 1847. 

 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΑΡΧΙΕ 

 
*…+ Το πλοίο ςάλπαρε ξανά, αλλά πολφ αργά για να φτάςουμε πριν από τθ 

νφχτα ςτον όρμο του Ναυαρίνου. Στα χαράματα περνοφςε μπροςτά από το 
ιςτορικό Μεςολόγγι, όπου χαιρζτθςε τθ μνιμθ του λόρδου Βφρωνα, ενϊ λίγο 
αργότερα μπροςτά ςτθ Ναφπακτο χαιρζτθςε εκείνθ του Don Juan τθσ 
Αυςτρίασ, και μπαίνοντασ ςτον κόλπο τθσ Κορίνκου αγκυροβόλθςε ςτο ςθμείο 
τθσ ακτισ, το πιο κοντινό από τθν Κρίςςα.  

Μια εκδρομι ςτουσ Δελφοφσ ιταν θ απαςχόλθςθ τθσ επόμενθσ θμζρασ. Τα 
Καςτρί που αντικατζςτθςε τθν ιερι πόλθ του Απόλλωνα, βρίςκεται τρεισ ϊρεσ 
μακριά από τθ κάλαςςα.  

Βρικαμε εφκολα άλογα ςτθν περιοχι και ςτισ εφτά, ο Ρρίγκιπασ ςιμανε τθν 
αναχϊρθςθ. Ακολοφκθςε για λίγο μια κοιλάδα γεμάτθ με ςυκιζσ και ελιζσ από 
τισ καλφτερα καλλιεργθμζνεσ ςτθν Ελλάδα.  

Ζπειτα, με ςτροφι δεξιά ςτο βουνό, ζφταςε ς’ ζνα όμορφο χωριό κτιςμζνο 
ςε αμφικζατρο. Ιταν το Χριςςό, όπου τον δζχτθκαν με ενκουςιαςμό. Εκεί, 
βρικε κάποιουσ κάτοικουσ των Σαλϊνων, τθσ αρχαίασ Άμφιςςασ, που τον 
κάλεςαν να ζρκει να τουσ επιςκεφτεί. 

Βγαίνοντασ από το Χριςςό, διακρίναμε τθ διπλι κορυφι του Ραρναςςοφ. 
Ανάμεςα ςτο Καςτρί και ςτθν τοποκεςία του Χρθςμοφ, ο βράχοσ παρουςιάηει 
κοιλότθτεσ για αρχαίουσ τάφουσ, και κάτω από το χωριό βλζπουμε ακόμα 
υπολείμματα των τεράςτιων τοίχων, που υποςτιριηαν το υπζδαφοσ των 
Δελφϊν πάνω ςτθν πλαγιά του βουνοφ.  

Μερικά βιματα ακόμα και φτάνεισ ςτο ίδιο μζροσ όπου ο Απόλλωνασ 
χρθςμοδοτοφςε. Σε λίγθ απόςταςθ από το Καςτρί, ο βράχοσ χωρίηεται 
πράγματι και ςχθματίηει κάτι ςαν άντρο ανοιγμζνο προσ τον ουρανό και όπου 
δεν μπαίνει κανείσ εφκολα. Εκεί, κακόταν θ Ρυκία.  

Δεξιά ρζει μια μικρι πθγι, τθσ οποίασ τα νερά μαηεφονται ς’ ζνα είδοσ 
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πιςίνασ, χωρίσ πολφ βάκοσ, όπου κάποτε κατζβαιναν μζςα από τρία ι τζςςερα 
ςκαλοπάτια που φαίνονται ακόμα. Είναι θ Καςταλία Ρθγι όπου θ Ρυκία ζκανε 
μπάνιο πριν κακίςει πάνω ςτο Τρίποδο.  

Ράνω από τθν πθγι υπιρχαν μερικά κτίςματα. Τα ίχνθ τουσ φαίνονται 
ακόμα ςτο βράχο. Το νερό τθσ Ρθγισ είναι εφγευςτο και δροςερό.  

Αριςτερά από το ρυάκι που βγαίνει από τθν πθγι και ςτο οποίο κάποιεσ 
γυναίκεσ ζπλεναν τα ροφχα τουσ, υψϊνεται ζνα Μοναςτιρι αξιοπαρατιρθτο 
μόνο από το γεγονόσ, ότι ζχει αντικαταςτιςει το ναό του Απόλλωνα.  

Κάτι γιγάντια κομμάτια τοίχων ορίηουν ακόμα τα ζξω τείχθ του ναοφ. Στθν 
ταράτςα που ςχθματίηουν, βρίςκεται μια ντουηίνα ελιζσ, από τισ πιο χοντρζσ 
και μάλλον τισ πιο παλιζσ που ζχουμε δει ςτθν Ελλάδα.  

Το γεφμα ςερβιρίςτθκε καταγισ, κάτω από μια απ’ αυτζσ τισ ελιζσ. Πμωσ, 
πριν κακίςει πάνω ςτθ ρίηα που κα του χρθςίμευε για κάκιςμα, ο Ρρίγκιπασ 
ικελε να δει, λίγο πιο πζρα, μερικοφσ τάφουσ, των οποίων τα υπολείμματα 
που ανακαλφφτθκαν πρόςφατα, είχαν ςκορπιςτεί ςτα χωράφια. Ραρατιρθςε 
ειδικά μια ςαρκοφάγο ςκαλιςμζνθ με μεγάλθ δεξιότθτα.  

Ζνασ από τουσ οδθγοφσ του τθν είχε δει, πριν λίγα χρόνια, ολόκλθρθ κακϊσ 
ζβγαινε μόλισ από το χϊμα. Αλλά, αυτόσ ο τελευταίοσ κθςαυρόσ που ζμεινε 
από τθν αρχαία λαμπρότθτα των Δελφϊν, δεν γλφτωςε από το ανθλεζσ ςφυρί 
των διαδόχων του λόρδου Ζλγιν και θ ςαρκοφάγοσ ζγινε κομμάτια.  

Τα παλλθκάρια του Καςτριοφ ζψθναν το κλαςικό αρνί, και ο Ρρίγκιπασ τουσ 
κάλεςε να λάβουν μζροσ ςτο γεφμα του. Μετά ακολοφκθςε μια εικόνα(;) που 
μασ φάνθκε ότι λόγω τθσ αυςτθρισ γειτνίαςθσ των Δελφϊν, ιταν πιο ςοβαρι 
από το ςυνθκιςμζνο.  

Αλλά, ο δρόμοσ προσ τα Σάλωνα όντασ πολφ μακρινόσ, μασ ανάγκαςε ν’ 
αφιςουμε το ποιθτικό κζαμα και να ρίξουμε μια τελευταία ματιά ςτουσ 
Δελφοφσ και το βράχο τουσ.  

Θ τοποκεςία των Σαλϊνων ζχει ζνα τελείωσ διαφορετικό χαρακτιρα, και 
μασ ξάφνιαςαν το Κάςτρο που υπερζχει τθσ πόλθσ και το αλπικό τοπίο, που 
τθν περιβάλλει και που δεν περιμζναμε να δοφμε ςτθν Ελλάδα.  

Αλλά ο Ρρίγκιπασ αναγνϊριςε τθν Ελλάδα, από τον τρόπο που οι 
προφχοντζσ τθσ, του μίλθςαν για τθ Γαλλία.  

Στισ επτά το βράδυ, είχε ανζβει πάνω ςτο «Gomer», ςαλπάραμε αμζςωσ, 
και τθν επομζνθ, τα χαράματα, θ Αυτοφ Υψθλότθσ του βριςκόταν μπροςτά 
ςτθν Ράτρα*…+ 
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66. VALERIE GASPARIN 
 

 
 

Βιογραφικά ςτοιχεία 
Θ Valerie de Gasparin ιταν Ελβετίδα ςυγγραφζασ, Καλβινίςτρια ςτο 

κριςκευμα. Γεννικθκε ςτισ 13 Σεπτεμβρίου του 1813 ςτθ Γενεφθ. Ρζκανε ςτισ 
16 Λουνίου του 1894 ςτο Pregny-Chambesy. Ραντρεφτθκε το Γάλλο Agenor 
Etienne de Gasparin. Είχε γράψει πάνω από ογδόντα (80) λογοτεχνικά και 
δθμοςιογραφικά ζργα, κυρίωσ πάνω ςε κρθςκευτικά κζματα. Το 1859 ίδρυςε 
με το ςφηυγό τθσ ςτθ Λωηάνθ τθν Ecole Normale de Gardes - Malades,το πρϊτο 
μθ εκκλθςιαςτικό ςχολείο για ελεφκερεσ νοςοκόμεσ.  

Μερικά από τα ζργα τθσ είναι: “Nouvelles”, το 1833, “Voyage d' une 
ignorante dans le midi de la France et I' Italie”, το 1835,“Le Mariage du point de 
vue Chretien”, το 1843,“Camille” (Μυκιςτόρθμα), το 1866, “Des corporations 
monastiques au sein du protestantisme”, το 1885. 

 
χόλια 

 Θ Valerie de Gasparin ζφταςε ςτθν περιοχι ςτισ 20 του Νοζμβρθ (με το νζο 
θμερολόγιο) του 1847. Ο καιρόσ είχε αρχίςει να χειμωνιάηει, το κατάλαβε αυτό 
καλά, όταν ανζβθκε από τουσ Δελφοφσ ςτθν Αράχοβα.  

Ρρϊτα ξεμπάρκαρε ςτθ Σκάλα των Σαλϊνων (Λτζα), βρικε εκεί Χριςςαΐτεσ 
οδθγοφσ με τα μουλάρια τουσ, και αφοφ διζςχιςε το Χριςςό, ζφταςε ςτουσ 
Δελφοφσ.  

Στουσ Δελφοφσ ιπιε νερό από τθν Καςταλία, και είδε τισ μεγάλεσ αλλαγζσ 
που είχαν ςυμβεί εκεί. Μασ δίνει τθν πλθροφορία για τθν φπαρξθ 
καμπαναριοφ ςτο Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ, ζτςι μαηί με τισ άλλεσ επιμζρουσ 
περιγραφζσ, που ζχουν δϊςει άλλοι περιθγθτζσ, μποροφμε νοερά να 
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ςυνκζςουμε τθν εικόνα τθσ Μονισ αυτισ. 
Ανατρζχει ςτο παρελκόν του ιεροφ του Απόλλωνα, για το οποίο ζχει τθν 

κατθγορθματικι άποψθ ότι εκεί λάμβανε χϊρα μεγάλθ απάτθ, ςκζφτεται 
όςουσ ζφταςαν κάποτε εδϊ για να λθςτζψουν τουσ πλοφςιουσ κθςαυροφσ του 
Μαντείου, ςτζκεται κυρίωσ ςτο Βρζννο, κακότι Γαλάτθσ.  

Τθν εντυπωςίαςε το Χριςςό, ωσ χωριό το βρικε όμορφο με χαριτωμζνα 
άςπρα ςπίτια και κιπουσ. Για το Καςτρί το μόνο που είχε να πει ιταν ότι όλα 
τα καινοφργια ςπίτια είχαν αρχαίεσ λαξευμζνεσ πζτρεσ. Τθν Αράχοβα τζλοσ, 
τθν περιζγραψε απλϊσ ωσ χαρακτθριςτικό χωριό ριγμζνο πάνω ςτισ πλαγιζσ 
του Ραρναςςοφ.  
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο : 
 

“Journal d' un voyage au Levant ”, 
Gasparin Valerie, Paris 1848. 

 
ΙΜΕΝΟ (ΖΕΜΕΝΟ) 

 
Δευτζρα 8 Νοζμβρη 1847, το βράδυ.  

Το πρωί μασ φζρνουν τα μουλάρια. Μασ ανεβάηουν εμάσ και τισ αποςκευζσ 
μασ επάνω ςτα ςαμάρια. Και, νά μασ, κουρνιαςμζνοι ψθλά ςαν να ιμαςταν 
πάνω ς’ αυτιν τθν καμιλα που ερχόταν από τον Λςκμό ςτθ Σκάλα, και 
απολάμβανε τισ καπαριζσ.  

Ανεβαίνουμε ςτο Χριςςό, όμορφο χωριό που υπερζχει του κόλπου. 
Ρορευόμενοι, βλζπουμε τα τελευταία ςπίτια των Σαλϊνων, μιςοκρυμμζνα 
πίςω από το βουνό. Το Χριςςό ζχει χαριτωμζνα άςπρα ςπίτια, κακαρά που 
περιβάλλονται από κιπουσ. Στο βάκοσ τθσ κοιλάδασ ελιζσ. Γφρω μασ αμπζλια 
ςε πεηοφλεσ.  

Οι αγωγιάτεσ μασ είναι από το Χριςςό, όλοι με ωραίεσ φουςτανζλεσ με 
γιλζκα λίγο πολφ τρφπια, αλλά πάντα κεντθμζνα. Ο οδθγόσ του μουλαριοφ μου 
μόλισ είχε παντρευτεί. Αφινει τθ γυναίκα του για μια εβδομάδα, και γι’ αυτό 
τραγουδά μελαγχολικοφσ ςκοποφσ, αλλά ξεςπάει ςτα γζλια κάκε φορά που 
προφζρω κάποια από τισ τρεισ ελλθνικζσ προτάςεισ που μου ζμακε ο Francois. 
Γράφω εδϊ το άςμα του νεόνυμφου. 

 
(Ακολουκεί ςτο βιβλίο τθσ πεντάγραμμο με νότεσ ) 

 
Θ μθτζρα του και θ νεαρι γυναίκα του μασ προςφζρουν πορτοκάλια, όταν 

περνάμε.  
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Άποψθ Χριςςοφ από τθ κάλα των αλϊνων. 

 
Συνεχίηουμε το δρόμο μασ. Το βουνό είναι ξερό, αλλά είναι ο Ραρναςςόσ. 

Εξάλλου, το ζδαφοσ ζχει αυτιν τθν όμορφθ κίτρινθ απόχρωςθ που 
εναρμονίηεται τόςο καλά με τον ουρανό τθσ Ελλάδασ. Δεν ζχουμε προχωριςει 
οφτε μια ϊρα, που ςε μια ςτροφι του δρόμου ανακαλφπτουμε τουσ Δελφοφσ. 
Κλιμακϊνονται κάτω από δυο τεράςτιουσ βράχουσ από όπου βγαίνει θ 
Καςταλία Ρθγι. Νά θ ιερά οδόσ. Αριςτερά, τθν πλαιςιϊνουν τάφοι λαξευμζνοι 
ςτο βράχο. Κατεβαίνουμε. Οι αρχαίεσ λαξευτζσ πζτρεσ χρθςιμεφουν ςαν 
κεμζλια ςε όλα τα ςπίτια. Τισ βρίςκουμε ςε κάκε τοίχο. Ζνασ ςταυρόσ από 
ςτφλουσ υψϊνεται δίπλα ςε μια καινοφργια κατοικία. Κεωρείται ότι εκεί ιταν 
το άντρο τθσ Ρυκίασ. Ρίνουμε, αυτό εννοείται, το νερό τθσ Καςταλίασ Ρθγισ. 
Δυςτυχϊσ! Δεν γινόμαςτε ποιθτζσ. 

Αυτι θ τοποκεςία είναι καυμάςια, τα άςπρα ςπίτια ςπαρμζνα ςτθ 
βραχϊδθ πλαγιά, λίγο πιο κάτω το καμπαναριό του Μοναςτθριοφ, που βγαίνει 
ανάμεςα ςτισ ελιζσ. Οι απότομοι και βακιά ςχιςμζνοι βράχοι, που ορκϊνονται 
ςαν φροφριο πίςω και, ζπειτα, είναι και οι μεγάλεσ αναμνιςεισ που 
πλανιοφνται πάνω απ’ αυτόν τον τόπο. Ρόςεσ φορζσ, ορδζσ λεθλατϊν και 
άπλθςτοι ςτρατοί δεν ζχουν ριχτεί πάνω ςτα πλοφτθ του ναοφ και πάνω ςτο 
κθςαυρό; Από τον κλζφτθ τθσ Εφβοιασ, ζωσ το Νζρωνα, που άρπαξε 
πεντακόςια μπροφντηινα αγάλματα!  
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Οι Ορχομζνιοι, ο Ρφρροσ, ζνα μζροσ του ςτρατοφ του Ξζρξθ, οι Φωκείσ, οι 
Γαλάτεσ του Βρζννου, ιρκαν με τθ ςειρά τουσ να ορμιςουν πάνω ςτουσ 
πλοφςιουσ Δελφοφσ. «Οι Γαλάτεσ, λζει ο Ραυςανίασ, δεν ιταν επιδζξιοι ςτισ 
πολεμικζσ τζχνεσ, όμωσ το κράςοσ και το κάρροσ τουσ ιταν απίκανα. Δεν 
ιξεραν παρά μόνο να ορμοφν πάνω ςτον εχκρό με μια τυφλι ςφοδρότθτα ςαν 
τα κθρία. Σραυματιςμζνοι είτε από το τςεκοφρι, είτε από το ςπακί, δεν 
παρατοφςαν τον αγϊνα οφτε εγκατζλειπαν το απειλθτικό και πειςματάρικο 
φφοσ, που τουσ ιταν φυςικό. Ζμεναν οργιςμζνοι ωσ τθν τελευταία πνοι. 
Μερικοί ζβγαηαν από τθν πλθγι τουσ το κανάςιμο βζλοσ που τουσ είχε πετφχει, 
για να το ρίξουν πάνω ςτουσ Ζλλθνεσ ι για να χτυπιςουν όςουσ 
βριςκόντουςαν κοντά τουσ» . Ζνασ ςειςμόσ, ο κεραυνόσ, το χιόνι και ο πάγοσ 
τρομάηουν το ςτρατό του Βρζννου. Οι κάτοικοι των Δελφϊν επωφελοφνται 
από τθν κατάςταςθ και βγαίνουν να τουσ αντιμετωπίςουν. Ο Βρζννοσ 
πλθγϊνεται και οι Γαλάτεσ το βάηουν ςτα πόδια. Ο Ραυςανίασ ζβλεπε ακόμα 
ςτουσ Δελφοφσ, ζνα πλικοσ από αγάλματα και ηωγραφιζσ, κακϊσ και τα 
αποφκζγματα ςτα προαφλια του ναοφ από τουσ επτά ςοφοφσ τθσ Ελλάδασ. 

Ρόςα ψζματα βγικαν απ’ αυτόν τον τόπο! Ρόςεσ ψυχζσ, δυςτυχϊσ, ιρκαν 
εδϊ διψαςμζνεσ κι ζφυγαν γεμάτεσ απάτθ! Τϊρα απ’ αυτζσ τισ πομπζσ, από 
αυτιν τθ φρίκθ του τρίποδα, απ’ αυτιν τθν μεγαλοπρζπεια του κθςαυροφ, δεν 
μζνει παρά μόνο ζνα χωριό κάτω από δυο απόκρθμνουσ βράχουσ. 
Ανεβαίνουμε ακόμα. Διαςχίηουμε τθν Αράχοβα, χαρακτθριςτικό χωριό ριγμζνο 
πάνω ςτισ πλαγιζσ του Ραρναςςοφ. Από εκεί, βλζπουμε τθν κορυφι του… όταν 
τθ βλζπουμε (ελλιπζσ και αςαφζσ). Σιμερα, είναι κρυμμζνθ ς’ ζνα μανδφα από 
ομίχλθ. Ο αζρασ που διϊχνει και ςχίηει κάκε τόςο τα ςφννεφα, μασ δείχνει, 
εδϊ ζνα δάςοσ με ζλατα, εκεί ζναν βράχο, παντοφ ζνα παχφ ςτρϊμα από χιόνι. 
Αυτόσ ο αζρασ μασ φζρνει το χειμϊνα. Αιςκανόμαςτε παγωμζνοι. Ο 
Απόλλωνασ και οι Μοφςεσ, είτε κατοικοφν τον Ελικϊνα, είτε περιφζρονται 
πάνω ςτον Ραρναςςό, πρζπει, για τθν ϊρα και αντίκετα με το ςυνθκιςμζνο, να 
φορζςουν κάποιεσ καλζσ και ηεςτζσ ρόμπεσ. Εμείσ που δεν ζχουμε, 
κατεβαίνουμε από τα μουλάρια μασ και τρζχουμε μζςα ςτθν πεδιάδα και το 
κρφο μζχρι το Χάνι του Λςμενό (Ηεμενό), μοναχικό κτιριο ς’ ζνα φαράγγι του 
βουνοφ. 
  

  
Δελφοί - Αδριανόσ (Αϋ- Βϋ όψθ). 
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67. GUSTAVE FLAUBERT 
 

 
 

Βιογραφικά ςτοιχεία 
Ο Γάλλοσ Gustave Flaubert κεωρείται μεταξφ των ςθμαντικότερων δυτικϊν 

μυκιςτοριογράφων. Είναι γνωςτόσ κυρίωσ για τθν πρϊτθ δθμοςίευςθ του 
μυκιςτοριματοσ “Madame Bovary”, το 1857, κακϊσ για τθν ευςυνείδθτθ 
αφοςίωςι του ςτθν τζχνθ και για το λογοτεχνικό φφοσ του. Γεννικθκε ςτισ 12 
Δεκεμβρίου του 1821, ςτθ Rouen, ςτθν περιοχι τθσ Άνω Νορμανδίασ τθσ 
Γαλλίασ. Ιταν ο δεφτεροσ γιοσ του χειρουργοφ Achille - Cleophas Flaubert και 
τθσ Ann Justine Caroline. 

Άρχιςε να γράφει ςε νεαρι θλικία, ιδθ από τα οκτϊ του χρόνια, ςφμφωνα 
με οριςμζνεσ πθγζσ. Εκπαιδεφτθκε ςτθν πατρίδα του, που δεν τθν εγκατζλειψε 
παρά μόνο το 1840, όταν πιγε ςτο Ραρίςι για να ςπουδάςει νομικά. Στο 
Ραρίςι ιταν ζνασ αδιάφοροσ φοιτθτισ και βρικε τθν πόλθ δυςάρεςτθ. Ζκανε 
μερικζσ γνωριμίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του Bίκτωρα Ουγκϊ. 

Ρροσ τα τζλθ του 1840 ταξίδεψε ςτα Ρυρθναία και τθν Κορςικι. Το 1846, 
μετά από ζνα επειςόδιο επιλθψίασ, ζφυγε από το Ραρίςι και εγκατζλειψε τα 
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νομικά. 
Από το 1846 ζωσ το 1854, ο Flaubert είχε μια ςχζςθ με τθν ποιιτρια Louise 

Colet. Μετά τθν αναχϊρθςθ από το Ραρίςι, ο Flaubert επζςτρεψε ςτο Croisset, 
κοντά ςτο Σθκουάνα, κοντά ςτθ ουζν, και ζηθςε με τθ μθτζρα του ςτο ςπίτι 
τουσ για το υπόλοιπο τθσ ηωισ του. Ρραγματοποιοφςε όμωσ περιςταςιακζσ 
επιςκζψεισ ςτο Ραρίςι και τθν Αγγλία, όπου προφανϊσ είχε ερωμζνεσ. Ο 
Flaubert δεν παντρεφτθκε ποτζ. Σφμφωνα με το βιογράφο του Emil Faguet, θ 
ςχζςθ του με τθ Louise Colet ιταν θ μόνθ ςοβαρι ρομαντικι ςχζςθ. 
Επιςκεπτόταν μερικζσ φορζσ πόρνεσ. Το τζλοσ τθσ ςχζςθσ του με τθ Louise 
Colet τον οδιγθςε ςτο να χάςει το ενδιαφζρον του για το ρομαντιςμό και 
επεδίωξε τθν πλατωνικι ςυντροφιά, ιδιαίτερα με άλλουσ ςυγγραφείσ. Με το 
δια βίου φίλο του Maxime du Camp, ταξίδεψε ςτθ Βρετάνθ το 1846. 

Στα πλαίςια ενόσ μεγάλου ταξιδιοφ του ςτθ Μζςθ Ανατολι που άρχιςε το 
1849, επιςκζφτθκε τθν Ελλάδα (το 1851) και τθν Αίγυπτο. Στθ Βθρυτό 
προςβλικθκε από ςφφιλθ. Ρζραςε πζντε εβδομάδεσ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ 
το 1850. Επιςκζφτθκε επίςθσ τθν Καρκαγζνθ το 1858, για να διεξαγάγει μια 
ζρευνα για το μυκιςτόρθμά του Salammbo. 

 O Flaubert ιταν ζνασ ακοφραςτοσ εργάτθσ του πνεφματοσ και 
παραπονιόταν ςυχνά ςτισ επιςτολζσ του για τθν επίπονθ φφςθ τθσ εργαςία 
του. Ιταν κοντά ςτθν ανιψιά του Caroline Commanville και είχε ςτενι φιλία 
και αλλθλογραφία με τθ Γεωργία Σάνδθ. Ρεριςταςιακά επιςκεπτόταν φίλουσ 
του, όπωσ τον Εμίλ Ηολά και το Λβάν Τουργκζνιεφ. 

Το 1850, μετά τθν επιςτροφι του από τθν Αίγυπτο άρχιςε τθν εργαςία του 
για το μυκιςτόρθμά του“Madame Bovary”. Γι’ αυτό το ζργο χρειάςτθκε πζντε 
χρόνια, για να το γράψει, ςε ςυνζχειεσ, ςτο Revue de Paris μζχρι το 1856. Θ 
κυβζρνθςθ άςκθςε αγωγι κατά του εκδότθ και του ςυγγραφζα με τθν 
κατθγορία τθσ ανθκικότθτασ. Ο Flaubert και ο εκδότθσ του τελικϊσ 
ακωϊκθκαν. 

Ο Flaubert απζφευγε επιμελϊσ το ανακριβζσ, το αφθρθμζνο και το αόριςτο, 
τθν ακατάλλθλθ ζκφραςθ. Ωσ ςυγγραφζασ ιταν ςχεδόν ςε ίςα μζρθ 
ρομαντικόσ, ρεαλιςτισ και κακαρά ςτυλίςτασ. Άςκθςε μεγάλθ επιρροι πάνω 
ςτουσ: Guy de Maupasant, Edmont de Goncort, Alphonse Daudet, Emil Zola 
κακϊσ και ςτο Κάφκα. 

Το 1870 ιταν μια δφςκολθ χρονιά γι’ αυτόν. Ρρϊςςοι ςτρατιϊτεσ 
κατζλαβαν το ςπίτι του κατά τθ διάρκεια του πολζμου του 1870. Θ μθτζρα του 
πζκανε το ζτοσ 1872, και αυτόσ ςτθ ςυνζχεια ζπεςε ςε οικονομικι ςτενότθτα. 
Ζπαςχε από αφροδίςια νοςιματα, λόγω τθσ άςτατθσ ηωισ του και θ υγεία του 
χειροτζρεψε. Ρζκανε από εγκεφαλικι αιμορραγία ςτισ 8 Μαΐου του 1880, ςε 
θλικία 58 ετϊν και κάφτθκε ςτθ ουζν.  
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χόλια 
Είναι μεγάλθ τιμι που τθν περιοχι των Δελφϊν επιςκζφτθκε κάποτε ο 

μεγάλοσ Γάλλοσ ςυγγραφζασ Flaubert. Βεβαίωσ, από τθν ταξιδιωτικι 
περιγραφι του ο αναγνϊςτθσ ζχει απαιτιςεισ, περιμζνει κάτι περιςςότερο 
από ανάλογεσ άλλων ξζνων επιςκεπτϊν. Από τισ πρϊτεσ κιόλασ αράδεσ του 
καταλαβαίνεισ ότι θ περιγραφι κα κινθκεί λογοτεχνικά. Ερχόμενοσ από 
Χαιρϊνεια-Δαφλεια τον εντυπωςιάηει ο Ραρναςςόσ, τον οποίο ηωγραφίηει με 
τθ λογοτεχνικι του πζνα. 

Είναι μζρεσ Χριςτουγζννων και επειδι το χάνι ςτο Ηεμενό είναι κλειςτό, 
αναγκάηεται με τθ ςυνοδεία του να κακίςει, παρότι βρζχει, κοντά ςτθν βρφςθ 
που υπιρχε εκεί κοντά για να γευματίςει. Σαν καλόσ Γάλλοσ δεν ξεχνά να μασ 
αναφζρει το μενοφ: αδφνατο ψθτό κοτόπουλο και τα αυγά του ταξιδιϊτθ, 
όπωσ λζει ο ίδιοσ. Εκεί διαςταυρϊνεται με άλλο καραβάνι ξζνων περιθγθτϊν, 
που ίςωσ ερχόταν από Δελφοφσ και κατευκυνόταν ανατολικά. 

 Θ Αράχοβα, ζτςι όπωσ είναι κτιςμζνθ, του κάνει αίςκθςθ και τθν 
παρομοιάηει με κάποιο χωριό Zafed τθσ Συρίασ. Αρχίηει να κατεβαίνει προσ 
τουσ Δελφοφσ, παρατθρεί τθ κζα από ψθλά. 

 Ο αρχαιολογικόσ χϊροσ των Δελφϊν, το χωριό Καςτρί, το ςπίτι που 
φιλοξενείται και διανυκτερεφει και οι άνκρωποι περιγράφονται ςαν να είναι 
ςτοιχεία μιασ πλοκισ ενόσ μυκιςτοριματοσ, χωρίσ ίχνοσ ρομαντικισ χροιάσ. 
Μάλιςτα ςε μια ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ περιγραφισ χριςθσ αρχαίου χϊρου 
για...ςωματικζσ ανάγκεσ, παρά είναι ρεαλιςτισ. Δεν δίνει ιςτορικζσ αναφορζσ, 
όπωσ κα ζκανε ζνασ ςχολαςτικόσ επιςτιμονασ, προςπακεί να αιςκανκεί και να 
περιγράψει το όλον που αποπνζει ο χϊροσ των Δελφϊν, χωρίσ όμωσ να χάςει 
τισ ενδιαφζρουςεσ λεπτομζρειζσ του. Είναι ίςωσ ο μοναδικόσ από τουσ 
γνωςτοφσ ξζνουσ επιςκζπτεσ, που εκκειάηει τθν ομορφιά των κατοίκων των 
Δελφϊν.  

Συνικωσ οι ξζνοι επιςκζπτεσ εντυπωςιάηονταν από τισ Αραχοβίτιςςεσ. 
Αυτόσ, βεβαίωσ, επειδι διιλκε βιαςτικά από τθν Αράχοβα και μάλιςτα με 
ςυνκικεσ βροχεροφ καιροφ, δεν είχε τθν ευκαιρία να αντιλθφκεί τθν ομορφιά 
των γυναικϊν τθ Αράχοβασ. Μιλάει επίςθσ για άλλθ μια ςκανδαλιά του 
Βφρωνα, ςυγκεκριμζνα είδε το όνομα του μεγάλου ποιθτι και φιλζλλθνα 
γραμμζνο όχι αυτι τθ φορά ςτθν Καςταλία πθγι με μπογιά, αλλά χαραγμζνο 
πάνω ςε κάποιο μαρμάρινο ςτφλο, ο οποίοσ βριςκόταν μπροςτά ςτθν εκκλθςία 
του Mοναςτθριοφ τθσ Ραναγίασ. 

Εν πάςθ περιπτϊςει, νιϊκουμε ευτυχείσ, που ο μεγάλοσ ςτυλίςτασ Flaubert 
μασ άφθςε τισ εντυπϊςεισ του αυτζσ από τθν επίςκεψι του ςτθν περιοχι μασ. 
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Κείμενο 
Από το βιβλίο : 
 

“Oeuvres completes, Notes de voyages”, 
Gustave Flaubert, Paris 1910. 

 
ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΟΤ ΔΕΛΦΟΤ ΚΑΙ ΣΙ ΘΕΡΜΟΠΤΛΕ 

 
Από την ΚΑΖΑ (Ελευθερζσ), ςτην ΚΟΚΛΑ (Πλαταιζσ), ςτο ΕΡΗΜΟΚΑΣΡΟ 
(Θεςπιζσ), ςτη ΛΙΒΑΔΕΙΑ, ςτο ΚΑΣΡΙ (Δελφοί), ςτη ΓΡΑΒΙΑ, ςτισ 
ΘΕΡΜΟΠΤΛΕ, ςτο ΜΩΛΟ, ςτην ΚΑΠΡΑΙΝΑ (Χαιρώνεια), ςτον ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ, 
ςτον ΕΛΙΚΩΝΑ, ςτον ΠΑΡΝΑΟ. 
 

 4-13 Ιανουαρίου 1851  
Σιμερα, 4 Ιανουαρίου 1851, φφγαμε από τθν Ακινα ςτισ 9 θ ϊρα το πρωί, 
ςυνοδευόμενοι από ζνα δραγουμάνο, ζνα μάγειρα, ζναν χωροφφλακα και δυο 
μουλαράδεσ[…] 

Σρίτη 7  
Ραρόλο που είχαμε ςθκωκεί ςτισ πεντζμιςι, φφγαμε δυο ϊρεσ αργότερα, 

λόγω τθσ βραδφτθτασ του Γιϊργθ. Τίποτα δεν ιταν ζτοιμο και ο χωροφφλακασ 
(τον αλλάξαμε) δεν είχε φτάςει.  

Ο Ραρναςςόσ, ςτθν ανατολι του ιλιου, ζδειχνε όλα του τα χιόνια. Ιταν ςαν 
δυο αιχμθρά τμιματα που προεξζχουν, ςτθριγμζνα ςε πλατιζσ βάςεισ, που 
ζκαναν ςτο μάτι τθ μετάβαςθ. Κορυφι πλακουτςωτι και λεπτι, λευκι και 
λαμπερι ςαν βερνικωμζνο φίλντιςι.  

Το φωσ που κυκλοφοροφςε επάνω ζμοιαηε με μια γυαλάδα από ρευςτό 
ατςάλι. Σε λίγο ιρκε μια ροη απόχρωςθ, φςτερα ζφυγε και ξανά ζγινε λευκό με 
μαφρεσ γραμμζσ εκεί που φαίνεται θ χλόθ, εκεί που δεν ζπεςε το χιόνι.  

Ρίςω μασ, ζνα μζροσ του ουρανοφ, όλο κόκκινο, ςτριμμζνο ςε χοντρζσ 
ςπείρεσ, με κυματοειδι ανάγλυφα, και μεταξφ τουσ λεκζδεσ ςκοφρου και 
ςταχτί.  

Εδϊ θ κοιλάδα (τζλοσ τθσ πεδιάδασ του Ορχομενοφ) είναι αρκετά φαρδιά. 
Από τισ δυο μεριζσ, οι πλαγιζσ των βουνϊν, όχι ψθλζσ, πλαταίνουν. Δζςμεσ 
από νάνουσ βελανιδιζσ, ςυνζχεια του χτεςινοφ μικροφ δρόμου, πολφ λάςπθ, 
δρόμοσ απαίςιοσ για τα άλογα. 

Ο Γιϊργθσ, με το άλογο του, ζπεςε ςε μια τρφπα γεμάτθ νερό που του 
ζφτανε μζχρι τισ μαςχάλεσ. Το άλογο ζφυγε από τθ μια μεριά, ο άνκρωποσ 
από τθν άλλθ. Μόλισ βγικε, τον βλζπω που ξαναρίχνεται μζςα με οργι. Ιταν 
για να ςϊςει το ςάκο με τισ προμικειεσ. Γφριςε ςτθν άκρθ τθσ τρφπασ, δεν τον 
είχε βρει. Πχι πολφ εκνευριςμζνοσ, περίμενε με ςτωικι θρεμία, τισ αποςκευζσ, 
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που μασ ακολουκοφςαν από μακριά για να αλλάξει. 
Ο Ραρναςςόσ είναι μπροςτά μασ. Υπιρχε ζνα φαράγγι ςε κάκε άκρθ του. 

Ρρζπει να πάρουμε το αριςτερό. Από εκεί βλζπω τρία επίπεδα του εδάφουσ, 
που δεν διακρίνονται εφκολα: πρϊτα ζνα μικρό ςτρογγυλό βουνό, όλο πράςινο 
χωριςμζνο από το πίςω, και προσ εμάσ.  

Ζπειτα, πίςω από αυτι τθν πράςινθ μάηα, ζνα άλλο βουνό πιο χοντρό, που 
ξεπερνάει το προθγοφμενο ςε φψοσ και ςε φάρδοσ και που είναι κοκκινωπό. 
Τζλοσ, ξεπερνϊντασ τα άλλα, ςτο τρίτο επίπεδο, ο Ραρναςςόσ, λευκόσ, με τισ 
δυο μεγάλεσ πλαγιζσ του και τθν πράςινθ βάςθ του. 

Ο δρόμοσ ςτρζφεται αριςτερά, και, για τον Ελικϊνα, φαίνεται ότι 
αποφεφγει το βουνό. Μασ φαίνεται όμωσ ότι πάμε μόνο να πάρουμε τον 
Ραρναςςό, που βρίςκεται τϊρα δεξιά μασ, από πίςω.  

Είμαςτε ςε μια ευρεία κοιλάδα ςτο βάκοσ τθσ οποίασ ρζει ζνα ρυάκι, 
μετρίου μεγζκουσ, που πζφτει από βράχο ςε βράχο ς’ ζνα μεγάλο βάρακρο. 
Το νερό, πάνω ςτα άςπρα χαλίκια, ανάμεςα ςε απόκρθμνεσ όχκεσ, μου 
φάνθκε, ζτςι και οι πζτρεσ, να ζχει ζνα κυανό χρϊμα, αλλά πολφ χλωμό, ςαν 
όλα αυτά να είχαν πλυκεί με λουλάκι. Ο δρόμοσ ακολουκεί αυτόν τον 
χείμαρρο, που περνάμε αρκετζσ φορζσ πότε αριςτερά, πότε δεξιά.  

Το βουνό, αριςτερά, είναι ποφ και ποφ χαραγμζνο κατά μικοσ, με γραμμζσ 
του πράςινου του μπουκαλιοφ ςε φόντο ςκοφρο, ςαν να ιταν από ςινικό 
μελάνι. Είναι τα ζλατα που κατεβαίνουν από τισ μεγάλεσ μαφρεσ μάηεσ που 
βρίςκονται αμζςωσ μετά τθ ηϊνθ του χιονιοφ.  

Ανάμεςα ςτα ζλατα κι εμάσ, μεγάλθ ςκαμμζνθ πλαγιά, ςκεπαςμζνθ με 
πράςινο. Δεξιά το βουνό τελειϊνει ςε τμιματα φυςικϊν τοίχων, τοποκετθμζνα 
κατακόρυφα πάνω ςτθν πλαγιά του βουνοφ. Σταματοφν και ξαναρχίηουν ςαν, 
το διάςτθμα μεταξφ τουσ, να ιταν μια ρωγμι που τουσ είχε κατεδαφίςει. 

Στρζφουμε απότομα αριςτερά. Υπάρχει μια άλλθ διζξοδοσ προσ το δρόμο. 
Εκεί βρίςκεται θ τοποκεςία του διχαλωτοφ δρόμου του Οιδίποδα. Τάφε του 
Λάιου ποφ είςαι;  

Στισ δϊδεκα παρά τζταρτο φτάνουμε ςτο χάνι Ηεμενό, κοντά ςε μια μικρι 
βρφςθ, όπου βλζπουμε ζνα γαϊδοφρι, μια Αγγλίδα μ’ ζνα καπζλο και μια 
πλεκτι ηακζτα, δυο Άγγλουσ και ζναν Ζλλθνα, που ταξιδεφει μαηί τουσ και τουσ 
εκμεταλλεφεται, κατά το Γιϊργθ, ο οποίοσ ανεβαςμζνοσ ς’ ζνα ςωρό 
ςτρωμάτων πάνω ςτο μουλάρι του, κουβεντιάηει μαηί μασ.  

Πμωσ, ζχουμε Χριςτοφγεννα και το χάνι είναι κλειςτό. Γεφμα ςτθ βρφςθ, μ’ 
ζνα αδφνατο κοτόπουλο και τα ςυνθκιςμζνα αυγά του ταξιδιοφ. Βρζχει. 
Χαιρετάμε τον Ραρναςςό, ςκεπτόμενοι τον ερεκιςμό, που κα προκαλοφςε θ 
κζα του ς’ ζναν ρομαντικό του 1832, και ξαναφεφγουμε. Θ βροχι μάσ 
εμποδίηει, πράγματι, να δοφμε τον τόπο μζχρι το χωριό Αράχοβα.  

Από μακριά, διακρίνοντασ τουσ άςπρουσ τοίχουσ των ςπιτιϊν του, πίςτεψα 
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ότι υπιρχε χιόνι πάνω ςτο χορτάρι. Το χωριό είναι μεγάλο, ςε μια 
βουνοπλαγιά, με τοποκζτθςθ ίδια με αυτι του χωριοφ Zafed τθσ Συρίασ. 

Μετά από το χωριό, χωράφια με αμπζλια, και ςτο πάνω μζροσ τουσ ςτισ 
άκρεσ του δρόμου, κτιςτζσ ςκάφεσ των οποίων το βάκοσ, που ζχει μια μεγάλθ 
κλίςθ, ξεχειλίηει, μζςω ενόσ ςτενόμακρου ανοίγματοσ, ς’ ζνα είδοσ μικροφ 
πθγαδιοφ όπου μαηεφεται ο χυμόσ του ςταφυλιοφ. 

Ο δρόμοσ ζχει πάντα μια κλίςθ. Τϊρα ζχουμε τον Ραρναςςό πίςω μασ. Τον 
περάςαμε. Σε λίγο, ςτθν προοπτικι μιασ πολφ βακιάσ χαράδρασ, ανάμεςα ςτα 
βουνά, βλζπουμε ζνα κομμάτι κάλαςςασ.  

Θ χαράδρα μεγαλϊνει, φτάνουμε επάνω τθσ. Αριςτερά, δζκα βιματα από 
το δρόμο ελλθνικά ερείπια: Ξερολικιζσ από τετράγωνεσ πζτρεσ, θ καταςκευι 
ιταν τετράπλευρθ. 

Ρερπατιςαμε πριν λίγο πάνω ςε τμιματα ενόσ αρχαίου δρόμου, πολφ πιο 
φαρδφ από το χτεςινό και το ςθμερινό, που πιραμε το πρωί φεφγοντασ από 
Λιβαδειά. Εγκάρςιεσ γραμμζσ από πζτρεσ που βγαίνουν, ςε διαςτιματα το 
πολφ δυο ι τριϊν μζτρων, από το επίπεδο του πλακόςτρωτου, και ςυγκρατοφν 
τα πόδια των αλόγων. 

Στο βάκοσ τθσ χαράδρασ, ρζει, λευκό ςαν χζλι από φίλντιςι, ζνα ρυάκι που 
ςτριφογυρίηει ς’ ζναν ελαιϊνα. Ρροχωράει και φαρδαίνει ςτθν πεδιάδα όπου 
κα περάςουμε αφριο.  

Αριςτερά, ο κόλποσ των Σαλϊνων ειςχωρεί μζςα ςτθ ςτεριά. Μετά από τον 
κόλπο, βουνό. Ζπειτα, ζνα άλλο, και τρίτο πνιγμζνο ςτθν ομίχλθ, και πιο πλάι 
δεξιά, άλλα ακόμα που ςυνωςτίηονται ςαν κεφάλια γιγάντων που 
ςπρϊχνονται για να δουν.  

 
ΔΕΛΦΟΙ. Στο πρϊτο επίπεδο δεξιά, το βουνό των Δελφϊν. Κακϊσ 

φτάνουμε, δυο απότομοι βράχοι (λαξευμζνοι πολυεδρικά ςαν μια ατζλειωτθ 
ςυςςϊρευςθ αποκεφαλιςμζνων ςτφλων κλιμακωμζνων κατά μικοσ τουσ), ςε 
καςτανοκόκκινθ απόχρωςθ με πραςινάδεσ ςτισ επίπεδεσ κορυφζσ του κάκε 
βράχου.  

Είναι ζνα εμπνευςμζνο τοπίο! Είναι ενκουςιϊδεσ και λυρικό! Τίποτα δεν 
του λείπει: το χιόνι, τα βουνά, θ κάλαςςα, θ χαράδρα, τα δζνδρα, θ 
πραςινάδα. Και τι βάκοσ!  

Ρερνάμε κοντά ςτθν Καςταλία Ρθγι ι μάλλον ςτθ μζςθ τθσ (το ςιντριβάνι 
βρίςκεται δεξιά και ο καταρράκτθσ αριςτερά), αφινοντασ απ’ αυτιν τθν 
πλευρά, ελιζσ μεγάλου αναςτιματοσ και λαμπροφ πράςινου.  

Ρθγαίνουμε ς’ ζνα ςπίτι, δεν ζχει τηάκι. Ράμε ς’ ζνα άλλο, όπου ςτο 
δωμάτιο που προορίηεται για μασ, δυο κουβζρτεσ είναι απλωμζνεσ 



 46 

 
Ρεμβάηοντασ ςτθν Καςταλία Πθγι. 

 
καταγισ από τισ δυο μεριζσ του τηακιοφ, που το βράδυ μασ πνίγει με τον καπνό 
του. Ο Γιϊργθσ μασ ςυςτινει, για να μασ χρθςιμεφςει ςαν οδθγόσ, κάποιον 
χωροφφλακα που αρκρϊνει λίγα Γαλλικά.  

Βγαίνουμε μαηί του, μασ δείχνει πρϊτα, μζςα ς’ ζνα βράχο, μια ςπθλιά με 
τρεισ άδειουσ τάφουσ, κόγχεσ ςκαμμζνεσ ςτον ίδιο το βράχο και μια καμάρα 
από κάτω. Πλα αυτά μου φαίνονται χριςτιανικά και μου μοιάηουν με τουσ 
τάφουσ των κρυπτϊν, όπωσ ςτισ κατακόμβεσ τθσ Μάλτασ. Εδϊ μαηεφονται όλοι 
οι χζςτεσ του τόπου. Ρερπατάμε πάνω ςε μια τρομακτικι ποςότθτα κουράδων 
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όλων των διαςτάςεων.  
Μικρι ελλθνικι εκκλθςία με υπόλειμμα τοίχου, ςε οριςμζνα ςθμεία 

φαίνεται ελλθνικό και ςε άλλα κυκλϊπειο (παρόλο που οι πζτρεσ είναι μικρζσ 
γι’ αυτό).  

Μζςα ςτθν εκκλθςία, μια πζτρα με μια επιγραφι όπου διαβάηουμε τθ λζξθ 
«βιβλιοκικθ». Κοιμθτιριο γφρω από τθν εκκλθςία, χωρίσ τάφουσ οφτε 
ςταυροφσ, μόνο μικρά ξφλινα κουτιά (προοριςμζνα για τα κεριά) ςκεπαςμζνα 
με πζτρεσ.  

Μετά από ζνα ι δυο χρόνια εγκαταλείπουν το κουτί και αυτό είναι όλο. 
Ρζρα απ’ αυτό κανζνα επιτάφιο μνθμείο!…Εκεί κοντά, το ζδαφοσ φαίνεται να 
ςχθματίηει ζνα κζατρο και ζνα τμιμα κοίλθσ καταςκευισ.  

Το Στάδιο μασ λζει ο οδθγόσ ιταν πιο ψθλά. Επιςτρζφοντασ προσ τθν πθγι, 
περνάμε μπροςτά ς’ ζνα μεγάλο τμιμα τοίχου που υποςτθρίηει το ζδαφοσ. 
Είναι το μεγαλφτερο ερείπιο των Δελφϊν. 

Κακϊσ φτάναμε ςτθν πθγι, μια γυναίκα με κόκκινο μαντιλι, ςτεκόταν 
όρκια δίπλα ςτον καταρράκτθ, πζρα απ’ το δρόμο, κάτω απ’ τισ ελιζσ. Μια 
παρζα παιδιϊν μασ ακολουκοφςε, μερικζσ γυναίκεσ ζπλεναν ροφχα.  

Για να φτάςουμε ςτθ δεξαμενι, γεμάτθ νεροκάρδαμο, ανεβαίνουμε ςε 
χοντρζσ μαρμαρζνιεσ πζτρεσ πιο πζρα από τθ δεξαμενι, τετράγωνο ςκάψιμο 
ςτο βράχο, ζτςι και από ψθλά, ςτολιςμζνο με ξεροφσ κορμοφσ κιςςοφ. 

 Σ’ αυτιν τθν επιφάνεια τρεισ κόγχεσ, ζνα ςφγχρονο παρεκκλιςι, από 
ξερολικιά (καλφπτει το θρϊο του Αντίνοου;) πιο αριςτερά πάρα πολφ ψθλό 
φαράγγι ςτενό ςαν διάδρομοσ.  

Το νερό κυλάει πάνω ςτουσ βράχουσ από πράςινο μάρμαρο και κόκκινο 
μάρμαρο με πράςινεσ εγκάρςιεσ γραμμζσ. Κατεβαίνουμε, αριςτερά του 
δρόμου, μζςα ςτα ελαιόδεντρα, ςτθν κατθφόρα, ζνα μεγάλο τετράγωνο ςτο 
ςχιςμζνο ςτα δυο βράχο, με ςφινεσ, ςαν να ιταν κολλθμζνοσ εκεί, ζνασ 
μεγάλοσ πίνακασ. 

Ανάμεςα ςτισ ελιζσ, θ εκκλθςία τθσ Ραναγίασ. Είναι θ τοποκεςία του 
Γυμνάςιου, μια γυναίκα και δυο παιδιά μασ κοιτάηουν από το ξφλινο μπαλκόνι 
του ςπιτιοφ τουσ που βρίςκεται ςτθν αυλι.  

Μπροςτά ςτθν εκκλθςία υπάρχουν μαρμαρζνιοι ςτφλοι. Είναι ςκεπαςμζνοι 
με ονόματα και πάνω ςτον ζναν απ’ αυτοφσ διαβάηεται: ‘‘BYRON” γραμμζνο 
λοξά από αριςτερά προσ τα δεξιά, χαραγμζνο λιγότερο βακιά απ’ όςο είναι 
ςτο ςτφλο του φυλακιςμζνου του Chillon.  

Τίποτα ςτθν εκκλθςία. Στθν αυλι, κακό ανάγλυφο ανκρϊπινθσ μορφισ ςε 
φυςικό μζγεκοσ (ςτάςθ ςθματοδότθ ςιδθρόδρομου), με γεννθτικά όργανα 
αμφιβόλου φφλου (ερμαφρόδιτοσ;). Πμωσ είναι άνδρασ, τα μπράτςα και οι 
καρποί τεράςτια, τα πλευρά και οι μφεσ τθσ κοιλιάσ ζντονα τονιςμζνα, 
δυςάρεςτο ςφνολο.  
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Ρίςω από τθν εκκλθςία, ζνασ αρχαίοσ τοίχοσ υποςτθρίηει ζνα πλάτωμα ι 
ταράτςα, εγκαταλειμμζνθ βρφςθ. 

Γυρίηουμε ςτισ πεντζμιςι, ςτεγνϊνουμε κοντά ςτθ φωτιά, παρόλο που ςκάω 
από τθ ηζςτθ, ειδικά ςτο πρόςωπο. Μάλλον λόγω τθσ βροχισ. Βρζχει ακόμα. 
Ζνασ βοςκόσ είπε ςτο Γιϊργθ ότι κα ζχουμε καλό καιρό αφριο, γιατί ακοφγεται 
το λάλθμα των πετεινϊν. Μακάρι ο Κεόσ ! 

Μζνω ζκπλθκτοσ μπροςτά ςτθν ομορφιά των ανκρϊπων εδϊ. Να θ ανδρικι 
μορφι ςε όλθ τθσ τθ λάμψθ. οι γυναίκεσ, πολλζσ ξανκιζσ, λιγότερο όμορφεσ 
ςυγκριτικά με τα παιδιά, και οι ζφθβοι υπζροχοι.  

Ζνασ που είχε ζνα τουφζκι, θ μφτθ του προεξείχε λίγο, με πλοφςια μαλλιά 
που βγαίνουν από το ςκοφφο του, πζραςε κοντά μασ, κάτω από τθ βρφςθ με 
γκλίτςα βοςκοφ για να πιάνει τα πρόβατα από το πόδι. 
 

Καςτρί (Δελφοί), 9 η ώρα και μιςή  
Σετάρτη 8. Το δωμάτιο όπου κοιμθκικαμε χτεσ είχε καλι όψθ. Τυλιγμζνοσ 

ςτο γοφνινο παλτό μου, και με τθ βεδουΐνικθ κουβζρτα μου πάνω ςτα πόδια 
μου, τθν παρατθροφςα για πολφ ϊρα, καπνίηοντασ τθν πίπα μου, ξαπλωμζνοσ 
πάνω ςτο κρεβάτι μου.  

Ιμουνα ςτθ δεξιά γωνία, ζνα φωσ τοποκετθμζνο πάνω ςτο τηάκι, κοιτοφςα 
τα δοκάρια, τα μαυριςμζνα από τον καπνό. Το ζνα ιταν φωτιςμζνο και 
ξεχϊριηε, γκρι, από τα άλλα.  

Οι τοίχοι είχαν ζνα χρϊμα ςοκολατί ςκοφρο, όλο το υπόλοιπο ςκονιςμζνο. 
Το μεγάλο ςτρογγυλό τηάκι, το τραπζηι ςτθ μζςθ.  

Στισ γωνίεσ, ςωροί από ελιζσ που ξζραιναν, ςτθ μια και ςτθν άλλθ, 
τςουβάλια όπωσ - όπωσ: ζνα αλθκινό κεατρικό ντεκόρ (γερμανικό δράμα), 
νυχτερινι ςκθνι, θ αυλαία μόλισ ςθκϊκθκε.  

Ζβρεχε όλθ τθ νφχτα, μζςα ςτον φπνο μου άκουγα τθν καταιγίδα που 
κατζβαινε από το βουνό των Δελφϊν. Σιμερα θ κακοκαιρία θρζμθςε. Κόκκινα 
ςφννεφα, όταν φφγαμε.  

Αφινουμε το Καςτρί και λίγο μετά, ο δρόμοσ ςτρζφεται δεξιά. Ζχουμε 
αριςτερά μασ, κάτω ςτο βάκοσ του βάρακρου των Δελφϊν, τον ελαιϊνα που 
πλαταίνει μόλισ φτάςει ςτθν πεδιάδα. Εκεί, ζνα κενό, λιβάδι, και άλλοσ 
ελαιϊνασ.  

Στθ βάςθ του βουνοφ όπου βριςκόμαςτε, θ Κρίςςα. Ριο μακριά, ο κόλποσ 
των Σαλϊνων (γυρίηοντασ το κεφάλι, διακρίνουμε πίςω μασ τα βουνά τθσ 
Ρελοποννιςου), ςτθν ακτι του οποίου βρίςκεται το Γαλαξείδι.  

Απζναντι, ςτισ πλαγιζσ του βουνοφ, απ’ τθν άλλθ μεριά, τρία χωριά: το 
τελευταίο και το πιο μεγάλο, τα Σάλωνα. 
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