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68. HENRY BAIRD

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Αμερικανόσ Henry Martin Baird ιταν ιςτορικόσ και εκπαιδευτικόσ. Ιταν
γιοσ ενόσ πρεςβυτεριανοφ ιεροκιρυκα και ςυγγραφζα, που εργάςτθκε τόςο
ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ όςο και ςτθν Ευρϊπθ.
Γεννικθκε ςτθν Pennsylvania, ςτισ 17 Λανουαρίου του 1832. Ρζραςε οκτϊ
από τα νεανικά του χρόνια με τον πατζρα του ςτο Ραρίςι και ςτθ Γενεφθ. Το
1850 αποφοίτθςε από το Ρανεπιςτιμιο τθσ Νζασ Υόρκθσ και ςτθ ςυνζχεια
ζηθςε για δυο χρόνια ςτθν Λταλία και τθν Ελλάδα.
Ιταν ςπουδαςτισ ςτο Union Theological Seminary ςτθ Νζα Υόρκθ τθν
περίοδο 1853-1855. Το 1856 αποφοίτθςε από το Princeton Theological
Seminary. Ιταν δάςκαλοσ, για τζςςερα χρόνια, ςτο College of New Jersey
(ςθμερινό Ρανεπιςτιμιο του Princeton). Επίςθσ, από το 1859 μζχρι το κάνατό
του, ιταν κακθγθτισ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Λογοτεχνίασ ςτο
Ρανεπιςτιμιο τθσ Νζασ Υόρκθσ.
Είναι καλφτερα γνωςτόσ ωσ ιςτορικόσ των Ουγενότων. Το ζργο του, που
εμφανίςτθκε ςε τρία μζρθ: “Ιςτορία τθσ ανόδου των Ουγενότων τθσ Γαλλίασ”,
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“Οι Ουγενότοι και ο Ερρίκοσ τθσ Ναβάρασ” και “Οι Ουγενότοι και θ ανάκλθςθ
του διατάγματοσ τθσ Νάντθσ”, περιγράφεται από το 1911 ςτθν Encyclopedia
Britannica ωσ εξισ: “Χαρακτθρίηεται από προςεκτικι πλθρότθτα, από δικαςτικι
αντίλθψθ και από επιςτθμονικι ςκζψθ υψθλοφ επιπζδου”.
Δθμοςίευςε, επίςθσ, τθ “Σφγχρονθ Ελλάδα” (το 1856), μια βιογραφία του
πατζρα του: “Η ηωι του Rev. Robert Baird” και το “Theodore Beza, ο
ςφμβουλοσ τθσ Γαλλικισ Μεταρρφκμιςθσ”. Ρζκανε ςτθν πόλθ τθσ Νζασ
Υόρκθσ, το Νοζμβριο του 1906.
χόλια
Ο Henry Martin Baird ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ είτε ςτα τζλθ το 1851 είτε
ςτισ αρχζσ του 1852 από τα δυτικά, μαηί με κάποιον κ. Θ. του οποίου το πλιρεσ
όνομα ακόμθ και τθ λζξθ κφριοσ αρνικθκε να αναφζρει, ίςωσ από ηιλεια ι
από δυςαρζςκεια που κα προιλκε κατά το ταξίδι τουσ ςτθν Ελλάδα. Αρχικά,
δεν τον ενκουςίαςε και πολφ το Δελφικό τοπίο. Γράφει ςχετικά: “ Η πρϊτθ μου
εντφπωςθ ιταν ζνα ςυναίςκθμα απογοιτευςθσ για τισ μικρζσ διαςτάςεισ τθσ
και μποροφςα μόλισ και μετά βίασ να πείςω τον εαυτό μου ότι αυτι ιταν
πράγματι θ παγκοςμίωσ ξακουςτι κζςθ του Μαντείου. ”
Ακόμθ, δεν τον ενκουςίαςαν οφτε τα ερείπια ςτον αρχαιολογικό χϊρο, με
εξαίρεςθ τθ φθμιςμζνθ Καςταλία πθγι. Πταν όμωσ απόκτθςε τθ ςυνολικι
εικόνα τθσ περιοχισ αυτισ άλλαξε γνϊμθ και γράφει: “ Ακόμθ και ςτθν
εγκατάλειψι τουσ οι Δελφοί είναι πανζμορφοι, καμιά άλλθ τοποκεςία δεν κα
μποροφςε να είναι πιο κατάλλθλθ για το ιερό του κεοφ από ό,τι αυτι θ
απομονωμζνθ κοιλάδα. Αλλά όταν οι ναοί τουσ και τα μεγαλοπρεπι ανάκτορα
ιςαν ςτθν αρχικι τουσ δόξα, ελάχιςτεσ τοποκεςίεσ κα μποροφςαν να
παρουςιάςουν μια πιο υπζροχθ κζα από αυτι που αποκαλυπτόταν ςτα μάτια
των προςκυνθτϊν του παγανιςμοφ κακϊσ, ςε επιβλθτικι πομπι, διζςχιηαν
τουσ λόφουσ, που ζδιναν τθν εντφπωςθ τθσ απομόνωςθσ των Δελφϊν από τον
υπόλοιπο κόςμο.” Μάλιςτα, το Δελφικό τοπίο τον εντυπωςίαςε τόςο που τον
ενζπνευςε να ςτιχουργιςει! Από τον Baird μακαίνουμε ότι οι Καςτρίτεσ
ικελαν πια να αναγνωρίηονται ωσ ανϊτεροι των γειτόνων τουσ Αραχοβιτϊν.
Φαίνεται, οι ςυχνζσ επιςκζψεισ των ξζνων περιθγθτϊν ςτο χωριό τουσ, είχαν
εκκρζψει ς’ αυτοφσ ζνα είδοσ ςωβινιςμοφ και υπερθφάνειασ, που δεν άξιηαν
πραγματικά, εάν κρίνουμε από τθν κατάςταςθ του χωριοφ τουσ και τθν
κακθμερινότθτά τουσ ςε ςχζςθ με αυτι των γειτόνων τουσ Αραχοβιτϊν.
Θ βοφλθςι του Baird ιταν να ανεβεί ςτο Κωρφκιον Άντρον και ςτθν κορυφι
του Ραρναςςοφ. Ο χειμωνιάτικοσ καιρόσ δεν βοθκοφςε, παρόλα αυτά
παρζβλεψε τισ ςυμβουλζσ των ντόπιων, γιατί δεν είχε εμπιςτοςφνθ ςτα λόγια
τουσ. Πχι μόνο ζφταςε ςτο Κωρφκιον Άντρον, αλλά προςπάκθςε να μπει και
ςτισ εςϊτερεσ αίκουςεσ του ςπθλαίου. Στθ ςυνζχεια, τράβθξε για τθν κορυφι
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του Ραρναςςοφ, αλλά οι καιρικζσ ςυνκικεσ και τα υπάρχοντα χιόνια
εμπόδιςαν να πραγματοποιιςει αυτό του το ςτόχο. Κατζβθκε με ακυμία ςτθν
Αράχοβα, όπου είχε προθγουμζνωσ ςτείλει τισ αποςκευζσ του.
Ζκανε βόλτα μζςα ςτο χωριό και αυτό που του ζκανε μεγάλθ εντφπωςθ
ιταν οι φορεςιζσ των γυναικϊν, ειδικότερα οι κόκκινεσ και χρυςοκεντθμζνεσ
ποδιζσ τουσ, κακϊσ και οι μακριζσ κοτςίδεσ τουσ. Ραρότι ζμακε ότι ςτο χωριό
υπιρχε δάςκαλοσ με πανεπιςτθμιακι μόρφωςθ, δεν τον αναηιτθςε λόγω του
προχωρθμζνου τθσ ϊρασ. Τθν άλλθ μζρα ξεκίνθςε για τθ Λιβαδειά.
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Modern Greece a narrative residence and travels in that country”,
Henry Baird, New York 1856.
ΔΕΛΦΟΙ - ΠΑΡΝΑΟ - ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ
“Κάτω απ’ το διςτακτικό φωσ τθσ εκλεκτισ ςελινθσ
και κάποιων αμυδρϊν άςτρων,
διαβατάρικων ςτο κόλο τ’ ουρανοφ,
ςτζκουν οι κορφζσ του Παρναςςοφ μπροςτά μου,
με φιμθ απ’ τθν αρχαιότθτα δυνατι.”
ΔΕΛΦΟΙ, Ζνα Ελεγείο
Ιταν ιδθ αργά, ωςτόςο, προτοφ καν να ξεκινιςουμε, το πρωτεφον πράγμα,
τα άλογά μασ, ζπρεπε να μπουν μζςα ςτο καΐκι. Σ’ αυτι τθ δυςάρεςτθ
προςπάκεια κάποια παραδόκθκαν με πάρα πολφ καλι διάκεςθ, ενϊ άλλα
ζδειξαν πολφ γελοία ςυμπεριφορά, αφθνιάηοντασ και τινάηοντασ τα πόδια
τουσ ςτον αζρα.
O H. και εγϊ περάςαμε το πρωινό κολυμπϊντασ ςτον Κόλπο και
επιςκεπτόμενοι τα μεγάλα μαγαηιά τθσ Βοςτίτςασ (Αιγίου). Τελικϊσ,
ξεκινιςαμε με ζνα ελαφρφ αλλά ευχάριςτο αεράκι, με κατεφκυνςθ ςχεδόν
κατευκείαν προσ τα ανατολικά για το ακρωτιριο Ανδρομάχθ. Εάν φυςοφςε
δυνατότερα, κα μποροφςαμε εφκολα να είχαμε φτάςει ςτθ Σκάλα των
Σαλϊνων πριν το ςοφρουπο. Αλλά ο άνεμοσ εξαςκζνθςε, κακϊσ ςτρίψαμε ςτο
ακρωτιρι και μπικαμε ςτον Κριςςαίο Κόλπο, ςτο βάκοσ του οποίου βριςκόταν
το λιμάνι του προοριςμοφ μασ. Ακινθτοποιθκικαμε λόγω νθνεμίασ, ωςτόςο, εν
μζςω ενόσ καυμάςιου πανοράματοσ των βουνϊν. με τον Ραρναςςό και τον
Ελικϊνα προσ βορρά να είναι πιο ευδιάκριτα, και τθν Κυλλινθ, το Χελμό και
τον Ερφμανκο προσ νότο.
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Τα ςτρϊματά μασ απλϊκθκαν πάνω ςτο κατάςτρωμα, κακϊσ θ μπόχα ςτθ
μικρι καμπίνα ιταν εντελϊσ ανυπόφορθ. Το πρωί, ςτο χάραμα, ιμαςταν
ακόμα ακινθτοποιθμζνοι καναδυό μίλια από τθ χκεςινοβραδινι μασ κζςθ.
Κατά τισ οκτϊ θ ϊρα προςπεράςαμε τθν πόλθ του Γαλαξειδιοφ και
αγκυροβολιςαμε απζναντι ςτθ Σκάλα (Λτζα) ι το χϊρο αποβίβαςθσ τθσ
μεγάλθσ πόλθσ των Σαλϊνων, που βρίςκεται λίγα μίλια ςτθν ενδοχϊρα. Εδϊ
βιϊςαμε μιαν ακόμα κακυςτζρθςθ μια-δυο ϊρεσ προτοφ ξεκινιςουμε για τουσ
Δελφοφσ. Σκεφτικαμε ότι δεν άξιηε τον κόπο να προχωριςουμε προσ τα
Σάλωνα, τθ κζςθ τθσ αρχαίασ ςθμαντικισ πόλθσ τθσ Άμφιςςασ, και, ςυνεπϊσ,
πιραμε ζναν κατ’ ευκεία δρόμο δια μζςου του Χριςςοφ.
Θ πεδιάδα, που διαςχίηαμε ζφιπποι, αρδευόταν από άφκονα ρυάκια, τα
οποία κατζβαιναν από τουσ λόφουσ, και καλυπτόταν με τα πιο καλερά
αμπζλια που είχα δει μζχρι τϊρα ςτθν Ελλάδα. Δεν πζραςε πολφ ϊρα προτοφ
να ειςζλκουμε ςε ζνα πανζμορφο ελαιϊνα. Ωσ ςυνικωσ, τα δζντρα
προμθκεφονταν τθν υγραςία μζςω ενόσ ςυςτιματοσ καναλιϊν, που
διακλαδίηονταν ςε πλικοσ από ρθχά κανάλια, κακζνα από τα οποία
περιζτρεχε το κάκε δζντρο. Ακριβϊσ μετά τον ελαιϊνα, διαςχίςαμε ζφιπποι το
χϊρο κοντά από το χωριό του Χριςςοφ, που δείχνει μερικά κατάλοιπα τθσ
μακρινισ αρχαιότθτασ ςτθ μορφι πολυγωνικϊν τοίχων.
Οι Δελφοί κείτονταν ςε μια κοιλάδα πιο πζρα και τα τείχθ τουσ διζτρεχαν
κατά μικοσ τθσ κορυφογραμμισ του λόφου πίςω από το Χριςςό, αλλά ςε
απόςταςθ λίγων εκατοντάδων γιαρδϊν ι πιο μακριά. Για λίγα λεπτά τθσ ϊρασ,
κακϊσ πλθςιάηαμε, τα τείχθ μάσ φάνθκε ότι διαςχίηαμε το κοιμθτιριο τθσ
πόλθσ του Ρφκιου Απόλλωνα. Οριςμζνα από τα μνιματα ιςαν κυρίωσ
ςαρκοφάγοι λαξευμζνοι ςε ςυμπαγι βράχο, ενϊ άλλα ιςαν κάλαμοι
περιςςότερο ι λιγότερο πρωτόγονθσ καταςκευισ.
Ξεπεηζψαμε από τα άλογα και ειςιλκαμε ςε ζναν, καταφανϊσ τον πιο
τζλειο. Αποτελείτο από μια και μοναδικι κοιλότθτα, πάνω ςτισ τρεισ πλευρζσ
τθσ οποίασ ιςαν λαξευμζνα δοχεία για το νεκρό, που είχε λειϊςει εδϊ και
πολφν καιρό. Είναι ςπάνιο να βρεκεί κάποιο ίχνοσ των καλυμμάτων αυτϊν των
ςαρκοφάγων. Στον τοίχο, πίςω από δυο ςαρκοφάγουσ, ιςαν μικρζσ εςοχζσ,
ςχεδιαςμζνεσ, προφανϊσ, για τθν υποδοχι αγαλμάτων των καταχκόνιων ι
προςτατευτικϊν κεοτιτων και ίςωσ των φανϊν που κρατιοφνταν αναμμζνοι
εκεί από τθν αφοςίωςθ των επιηϊντων φίλων.
Βρικαμε ζνα δεφτερο τάφο εντελϊσ ίδιο με τον προθγοφμενο, και λίγο πιο
πζρα απ’ αυτόν, μια τρίτθ αναςκαφι του τφπου μιασ θμικυκλικισ κζςθσ με
κζα προσ τθ Δελφικι κοιλάδα.
Αυτι θ φθμιςμζνθ κοιλάδα ανοίχτθκε μπροςτά μασ ξαφνικά, κακϊσ
ανεβαίναμε γοργά προσ τουσ ψθλοφσ και απότομουσ γκρεμοφσ προσ τα
βόρεια. Θ πρϊτθ μου εντφπωςθ ιταν ζνα ςυναίςκθμα απογοιτευςθσ για τισ
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μικρζσ διαςτάςεισ τθσ και μποροφςα μόλισ και μετά βίασ να πείςω τον εαυτό
μου ότι αυτι ιταν πράγματι θ παγκοςμίωσ ξακουςτι κζςθ του Μαντείου.
Οι Δελφοί χτίςτθκαν, αντί ςε κάποιο επίπεδο κομμάτι του εδάφουσ, πάνω
ςε μια απότομθ πλαγιά, που πικανόν εκτεινόταν ςε μικοσ όχι πάνω από ζνα
μίλι, και ςίγουρα οφτε μιςό μίλι ςε πλάτοσ, εξαιτίασ των βράχων που ζςτεκαν
πάνω ςτα κακοτράχαλα βουνά ςτθν απζναντι πλευρά. Κάτω χαμθλά, κυλάει ο
Ρλειςτόσ ποταμόσ. πιο πζρα υψϊνεται θ απόκρθμνθ πρόςοψθ του βουνοφ
Κίρφεωσ. και πιο πάνω ςτα βορειοανατολικά υπάρχουν δυο εντυπωςιακοί
απόκρθμνοι βράχοι, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ ςε μια ςχιςμι πθγάηει θ
Καςταλία πθγι.
Ρροφανϊσ, θ κοιλάδα μόλισ και μετά βίασ κα μποροφςε να καλλιεργθκεί
χωρίσ τθν καταςκευι των πλατωμάτων. Συνεπϊσ, βρίςκουμε πολυάρικμουσ
τοίχουσ διαφόρων χρονικϊν περιόδων καταςκευαςμζνουσ, τόςο για τον
προαναφερόμενο ςκοπό, όςο και για να χρθςιμεφουν ωσ ζρειςμα των
πλατωμάτων πάνω ςτα οποία βρίςκονταν τα πολυάρικμα οικοδομιματα.
Αυτοί οι τοίχοι ςχθματίηουν ζνα από τα πλζον ελκυςτικά χαρακτθριςτικά τθσ
τοποκεςίασ.
“ Ακόμα μποροφςα να διακρίνω αμυδρά αναβακμοφσ,
ξεμακραίνοντασ απ’ τουσ εκατζρωκεν γκρεμοφσ,
ζνα κζατρο: ςκαλοπάτια, κικεσ λειψάνων
και πλοφςια εμβλιματα μεγαλείου ελλθνικοφ.
Θζςθ απ' όπου το ’ςκαςαν κεοί, προςκυνθτζσ.
Μόνο, και χωρίσ μίςκωμα, αυτά που παραμζνουν,
οι αγιαςμζνοι κόλοι των ευςεβϊν νεκρϊν. ”
Το μάλλον απλό ςτθν όψθ χωριό Καςτρί κατζχει τθν ακριβι κζςθ του
φθμιςμζνου ιεροφ του Απόλλωνα, από το οποίο διαςϊηονται ελάχιςτα ίχνθ.
Μια εκκλθςία του Ρροφιτθ Θλία είναι χτιςμζνθ πάνω ςτα κεμζλια του
αρχαίου οικοδομιματοσ, ίςωσ το «Μζλακρο των Αμφικτιόνων» - (οι
Αμφικτίονεσ) οργανιςμόσ που ςυναντάται κατ’ εναλλαγι εδϊ και ςτισ
Κερμοπφλεσ.
Στο ψθλότερο τμιμα τθσ πλαγιάσ ανακαλφψαμε το Στάδιο, τόςο
παραχωμζνο, που ςυνεχϊσ μπαηϊνεται από τουσ λόφουσ, ϊςτε εμφανίηονται
μόνον οι δυο τελευταίεσ ςειρζσ κζςεϊν του. Οι Δελφικοί αγϊνεσ τελοφνταν
περιοδικϊσ εδϊ προσ τιμιν του κεοφ τθσ προφθτείασ και του χρθςμοφ.
Το Κζατρο ιταν ακριβϊσ παρακάτω, αλλά το μόνο που ζχει απομείνει είναι
το αποτφπωμα του ςχεδίου του πάνω ςτο ζδαφοσ, και παραδίπλα είναι θ
Καςςοτίδα πθγι. Γενικϊσ, τα ερείπια των Δελφϊν δεν προςφζρουν
ικανοποίθςθ, με εξαίρεςθ τθ φθμιςμζνθ πθγι τθσ Καςταλίασ που
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επιςκεφτικαμε μετά. Ιταν φτιαγμζνθ από μια παλιά παράξενθ ανοικτι
ςτζρνα ςτενόμακρθσ μορφισ, λαξευμζνθ ςε ςυμπαγι πζτρα και ςτθ βάςθ ενόσ
κατακόρυφου βράχου, ςτον οποίο είναι ορατζσ ακόμα τρεισ κρφπτεσ για
αγάλματα.
Υπιρχε ζνα μυςτικό αυλάκι πίςω, τϊρα εκτεκειμζνο ςε κζα, με
αντικειμενικό ςκοπό να τραβά ζξω το παραπανίςιο νερό. Μπροςτά από τθν
πθγι υπάρχουν τρία ι τζςςερα ςκαλιά που οδθγοφν κάτω ς’ αυτι τθ ςτζρνα.
Το πλαϊνό τθσ ςτζρνασ είναι τόςο ςπαςμζνο, ζτςι ϊςτε τϊρα το νερό τρζχει
ςαν απλό ρυάκι. Μερικζσ Καςτρίτιςςεσ ζπλεναν ροφχα εκεί, ενϊ άλλεσ
ζρχονταν κάκε τόςο για να αντλιςουν νερό.
Ο όλοσ εςωτερικόσ χϊροσ, όπου άλλοτε θ Ρυκία ςυνικιηε να
πραγματοποιεί τον εξαγνιςμό τθσ προτοφ ειςζλκει ςτο ναό, είχε καταλθφκεί
από μια πυκνι βλάςτθςθ από λίγα αγριόχορτα και κάμνουσ και το λουτρό
ιταν αδφνατο. Αρκεςτικαμε να γευτοφμε λίγο από το ιερό νερό. Αυτι, λοιπόν,
ιταν θ φθμιςμζνθ κζςθ του Μαντείου, όπου ζνα φρενιρεσ κορίτςι, με τισ
παραλθρθματικζσ κραυγζσ του επθρζαηε τα ςυμβοφλια και των πιο
απόμακρων Μοναρχϊν και κακόριηε τισ τφχεσ του κόςμου.
Ακόμθ και ςτθν εγκατάλειψι τουσ οι Δελφοί είναι πανζμορφοι, καμιά άλλθ
τοποκεςία δεν κα μποροφςε να είναι πιο κατάλλθλθ για το ιερό του κεοφ από
ό,τι αυτι θ απομονωμζνθ κοιλάδα. Αλλά όταν οι ναοί τουσ και τα
μεγαλοπρεπι ανάκτορα ιςαν ςτθν αρχικι τουσ δόξα, ελάχιςτεσ τοποκεςίεσ κα
μποροφςαν να παρουςιάςουν μια πιο υπζροχθ κζα από αυτι που
αποκαλυπτόταν ςτα μάτια των προςκυνθτϊν του παγανιςμοφ, κακϊσ, ςε
επιβλθτικι πομπι, διζςχιηαν τουσ λόφουσ, που ζδιναν τθν εντφπωςθ τθσ
απομόνωςθσ των Δελφϊν από τον υπόλοιπο κόςμο.
Το μικρό χωριό Καςτρί ζχει διαδεχτεί όλθ αυτι τθ δόξα. Τα ςπίτια του είναι
ίςωσ κάπωσ πιο αξιοπρεπι από εκείνα των γφρω περιοχϊν και οι κάτοικοι του
αξιϊνουν κάποιου είδουσ ανωτερότθτα ςε ςχζςθ με τουσ γείτονζσ τουσ, τουσ
Αραχοβίτεσ, που είναι πικανϊσ αρβανίτικθσ καταγωγισ.
Ζχοντασ ευχαριςτθκεί από μια επίςκεψθ ςε κακζνα από τα ερείπια τθσ
αρχαιότθτασ και ζχοντασ επικεωριςει επιςταμζνωσ τισ επιγραφζσ, θ
ανακάλυψθ των οποίων κόςτιςε τθ ηωι του ςτο διαπρεπι Müller1,
1

Ραρά τισ ςυμβουλζσ των φίλων και γνωςτϊν του ςτθν Ακινα, αυτόσ επιχείρθςε μια
περιοδεία ςτθ Βοιωτία και τθ Φωκίδα το κατακαλόκαιρο. Στουσ Δελφοφσ
απαςχολικθκε πολφ ςτθν επιςταςία μερικϊν αναςκαφϊν πάνω ςε ζνα τμιμα τθσ
κζςθσ του ναοφ του Απόλλωνα, όπου ανταμείφκθκε με τθν ανακάλυψθ ιδιαιτζρωσ
πολφτιμων επιγραφϊν. Τζτοια ιταν θ ανυπομονθςία του να μάκει το περιεχόμενό
τουσ, που, χωρίσ να περιμζνει ϊςπου να δροςίςει θ μζρα ι μζχρι να μεταφερκοφν οι
επιγραφζσ ςε κάποια ςκιερι κζςθ, κάκιςε κάτω από τον ιλιο για να τισ αντιγράψει.
Ζνασ βίαιοσ πυρετόσ ιταν το αποτζλεςμα αυτισ τθσ απερίςκεπτθσ ζκκεςθσ και
8

προχωριςαμε προσ το ιδιωτικό ςπίτι, όπου κα μζναμε. Ο Νικόλασ, εν τω
μεταξφ, είχε ηθτιςει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ
του εγχειριματοσ για ανάβαςθ ςτο βουνό Ραρναςςόσ. Το αποτζλεςμα ιταν
ότι μασ ζφερε δυο με τρεισ άντρεσ που παρίςταναν ότι είναι ζμπειροι οδθγοί.
Αυτοί μασ απζτρεψαν από το να το επιχειριςουμε και μασ ςυνζςτθςαν ότι θ
μεγάλθ ποςότθτα χιονιοφ που είχε πζςει προςφάτωσ, κακιςτοφςε αδφνατο το
να φτάςουμε ςτθν κορυφι του βουνοφ.
Οφτε που ξζραμε πόςο ζπρεπε να τουσ εμπιςτευκοφμε, ενκυμοφμενοι το
δόλιο οδθγό μασ ςτθ Στφγα, και δεν ιμαςταν και τόςο ςίγουροι ότι ο Νικόλασ
(που αντιπακοφςε όλεσ τισ ορεινζσ περιθγιςεισ) δεν τουσ είχε πείςει να μασ
πουν αυτι τθν ιςτορία. Το περιςτατικό ζδειξε ότι οι εικαςίεσ μασ ιςαν
εςφαλμζνεσ, αλλά, εν πάςθ περιπτϊςει, είχαμε καταλιξει να επιςκεφτοφμε το
Κωρφκιον Άντρο, και δεν κα ζπρεπε να χάςουμε κακόλου χρόνο για να
επιςκεφκοφμε τον Ραρναςςό.
Το πρωινό που επιλζξαμε για τθν ανάβαςθ ιταν φωτεινό. Στισ τζςςερισ θ
ϊρα, ςκαρφαλϊναμε το βουνό πίςω από τουσ Δελφοφσ, ζχοντασ αφιςει
οδθγίεσ ςτουσ αγωγιάτεσ μασ να προχωριςουν με τα άλογά μασ και τισ
αποςκευζσ μασ κατευκείαν προσ τθν Αράχοβα, ζνα μικρό χωριό ςε κάμποςθ
απόςταςθ πάνω από το Καςτρί και πάνω από τον Ρλειςτό, όπου κα ζπρεπε να
κατεβοφμε.
Τα μουλάρια που είχαν μιςκωκεί για τθν περίπτωςθ, δεν ιταν κακόλου
αξιόλογα από πλευράσ καλαιςκθςίασ, και με πολφ μεγάλθ τάςθ αδυναμίασ
ςτα γόνατα. Ο μόνοσ αναςταλτικόσ παράγοντασ ςτθν τάςθ τουσ να πζςουν
ιταν ζνα καπίςτρι, και για να τα κατευκφνουμε ιταν αναγκαίο κάπου- κάπου
να κτυπάμε μια κλωτςιά ςτθ μια ι τθν άλλθ πλευρά του κεφαλιοφ αναλόγωσ
τθσ περιπτϊςεωσ. Αν εξαιρζςουμε, ωςτόςο, το γεγονόσ ότι μια ι δυο φορζσ
προςγειωκικαμε με τα πόδια περνϊντασ πάνω από τα κεφάλια των
μουλαριϊν μασ, δεν υποφζραμε και κάνα μεγάλο μπελά.
Σφντομα, φτάςαμε ςε ζνα υπερυψωμζνο οροπζδιο, δυο χιλιάδεσ πόδια ι
και περιςςότερο πάνω από το επίπεδο τθσ κάλαςςασ, θ ζκταςθ του οποίου
μου ζκανε αρκετι κατάπλθξθ, διαςχίςαμε ζφιπποι κάποια απόςταςθ απ’ αυτι
τθν περιοχι και ςτθ ςυνζχεια ξεπεηζψαμε, για να ςκαρφαλϊςουμε μζχρι τθν
είςοδο του Κωρφκιου Άντρου.
Είναι ζνα ευρφχωρο ςπιλαιο όχι ςπουδαίασ ομορφιάσ, αλλά που αξίηει μια
επίςκεψθ για τισ ιςτορικζσ του ςυνδζςεισ. Πταν ο Ξζρξθσ ειςζβαλε ςτθν
Ελλάδα, όπωσ μασ λζγει ο Θρόδοτοσ, οι Δελφιϊτεσ ζςτειλαν τισ γυναίκεσ και τα
παιδιά τουσ ςτθν Αχαΐα και από αυτοφσ οριςμζνοι αποςφρκθκαν ςτθν
επζςτρεψε ςτθν Ακινα μόνον για να αργοςβιςει, και κάφτθκε ςτο γειτονικό λόφο του
Κολωνοφ.
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Άμφιςςα, άλλοι προσ τισ κορυφζσ του Ραρναςςοφ και το Κωρφκιον Άντρον.
Εκεί παρζμεναν ςτα κρθςφφγετά τουσ μζχρισ ότου ο Απόλλωνασ
υπεραςπίςτθκε τθν τιμι του, κατατροπϊνοντασ τουσ ιερόςυλουσ ειςβολείσ,
πάνω ςτουσ οποίουσ οι Δελφιϊτεσ ζπεςαν και ζςφαξαν ζνα ςθμαντικό αρικμό
απ’ αυτοφσ.
Ρεράςαμε διαμζςου αρκετϊν ςκαρφαλωμάτων με λιανοκζρια ςτα χζρια
μασ, ζχοντασ βγάλει τα παποφτςια μασ για να περπατάμε πιο ςτακερά ςτα
ολιςκθρά δάπεδα. Οι οδθγοί μασ, για να επιςπεφςουν όςο το δυνατόν
περιςςότερο τθν επίςκεψι, μασ ςυνζςτθςαν να περιοριςτοφμε ςτισ κφριεσ
αίκουςεσ, αλλά εμείσ εξερευνιςαμε το πιο αξιόλογο τμιμα ζρποντασ ι
μπουςουλϊντασ δια μζςω ενόσ ι περιςςότερων χαμθλϊν περαςμάτων. Το
Κωρφκιον Άντρον ιταν αφιερωμζνο ςτον Ράνα και τισ Νφμφεσ. Σιμερα οι
χωριάτεσ το ονομάηουν Σαρανταφλι ι ςαράντα αίκουςεσ.
Αφοφ φφγαμε από το ςπιλαιο διαςχίςαμε ζφιπποι τθν πεδιάδα προσ τα
Καλφβια ι κερινό χωριό, που ανικει ςτθν Αράχοβα, όπου μζχρι ςτιγμισ δε
ςυναντιςαμε οφτε ψυχι. Στθ γειτονικι περιοχι υπιρχε μια μεγάλθ βουνίςια
λίμνθ, τθσ οποίασ θ μόνθ διζξοδοσ είναι υπόγεια, δθμιουργϊντασ, κακϊσ
λζγεται, τθν Καςταλία πθγι ςτουσ Δελφοφσ. Και τϊρα άρχιςε θ ανάβαςθ του
κακ’ αυτοφ βουνοφ του Ραρναςςοφ, που υψϊνεται από αυτι τθν ψθλι
πεδιάδα. Στθν αρχι, θ διαδρομι μασ διιλκε μζςα από ζνα δάςοσ πεφκθσ και
δζνδρων ελάτθσ, που ζφταναν μζχρι τθν περιοχι όπου το χιόνι ζκανε τθν
πρϊτθ εμφάνιςι του ςε μεγάλα τμιματα.
Εκεί υποχρεωκικαμε να ξεπεηζψουμε, αν και ςυνικωσ είναι δυνατι θ
πορεία ακόμα πιο πζρα με μουλάρια. Τϊρα άρχιςαν οι μπελάδεσ μασ. Ο
οδθγόσ μασ, κακϊσ επίςθσ και ο χωρικόσ που μασ ςυνόδευε, ιταν εντελϊσ
αςυνικιςτοσ ςε πορεία ςτο χιόνι, και από το να εμπιςτευκεί τον εαυτό του
πάνω ςτο χιόνι, ακόμα για μικρι απόςταςθ, προτιμοφςε να μασ οδθγιςει
γφρω-γφρω, ςε διπλάςια ι και τριπλάςια απόςταςθ. Σφντομα, ωςτόςο, δεν
ιταν πλζον δυνατόν να αποφφγουμε το χιόνι, και τότε δυνάμωςαν τα
παράπονα των Ελλινων για τισ κακουχίεσ που υφιςτάμεκα.
Σε ςυνκικεσ καλοκαιρίασ κα ιταν εφκολο να φτάςουμε ςτθν κορυφι εντόσ
μιάμιςθσ ϊρασ, αλλά ςτο τζλοσ κάνα δυο ωρϊν, κάτι το βάκοσ του χιονιοφ,
κάτι ο παρακαμπτιριοσ δρόμοσ που είχαμε πάρει και κάτι θ βραδφτθτα των
«ορεςιβίων μασ», ιμαςταν ακόμθ μακριά από τθν ψθλότερθ κορυφι, ωςτόςο
αρκετά ψθλά, ϊςτε να ζχουμε μια εξαιρετικι κζα. Κα ιταν ακόμα πιο
εκτεταμζνθ, εάν δεν είχε γίνει κάπωσ ομιχλϊδθσ θ ατμόςφαιρα προσ τον
ορίηοντα.
Ιταν ςαφϊσ αδφνατο να φτάςουμε ςτθν κορυφι και να επιςτρζψουμε
αυκθμερόν. Ο Θ. που φαινόταν υπερβολικά απογοθτευμζνοσ, πρότεινε να
καταςκθνϊςουμε για τθ νφχτα ςτθν πρϊτθ κακαρι από χιόνι κζςθ του
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εδάφουσ που κα ςυναντοφςαμε, και να κάνουμε τθν ανάβαςθ τθν επαφριο.
Στουσ υπόλοιπουσ δεν πολυάρεςε θ ιδζα τθσ ζκκεςθσ ςτο νυχτερινό αζρα ςε
εγγφτθτα με το χιόνι, χωρίσ περιςςότερθ προςταςία απ’ ό,τι μποροφςε να μασ
προςφζρει ζνα πανωφόρι που διακζταμε, αλλά δυςκολευτικαμε ςτο να
πείςουμε τον Θ. να εγκαταλείψει το ςχζδιό του.
Ρράγματι, ιταν πολφ βαςανιςτικό, ςαν το μαρτφριο του Τάνταλου, το να
είμαςτε τόςο κοντά ςτθν κορυφι του Ραρναςςοφ και εντοφτοισ να
αποτυγχάνουμε να τθν κατακτιςουμε. Ππωσ αποδείχτθκε, ιταν ςωςτό που
δεν παραμείναμε, γιατί τθν επόμενθ μζρα οι κορυφζσ του βουνοφ τυλίχτθκαν
ςε ςφννεφα, που ςίγουρα κα μασ είχαν αποςτεριςει από τθν ποκθτι μασ κζα.
Ρολφ απρόκυμα πιραμε κατεφκυνςθ προσ τθν Αράχοβα, και οι Ζλλθνεσ που
είχαν αρνθκεί, κατθγορθματικά, να ςυνεχίςουν πιο πζρα με τθν πρόφαςθ τθσ
κοφραςθσ, ςθκϊκθκαν άλλθ μια φορά και οδιγθςαν το δρόμο.
Φτάνοντασ ςτθν Αράχοβα κάναμε βόλτα μζςα ςτο χωριό, το οποίο είναι
χτιςμζνο γραφικά ςε βουνοπλαγιά. Θ ενδυμαςία των γυναικϊν ιταν ιδιαίτερθ.
Είχαν τα μαλλιά μακριά που κρζμονταν ςτθν πλάτθ τουσ ςε μακριά κοτςίδα,
ενϊ οι κόκκινεσ φανελζνιεσ ποδιζσ και τα κοντά φορζματά τουσ προςζδιδαν
μια εντελϊσ γραφικι εμφάνιςθ. Ρροθγουμζνωσ, είχα μάκει για τθν φπαρξθ
δθμοδιδάςκαλου ςτο χωριό, που είχε ςπουδάςει ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ
Ακινασ, αλλά κακϊσ θ ϊρα ιταν πλζον πολφ προχωρθμζνθ και θ περιιγθςι
μασ κουραςτικι, αποφαςίςαμε να μθν τον αναηθτιςουμε.
Από τθν Αράχοβα το πρόγραμμά μασ ιταν να προχωριςουμε προσ τθν
πόλθ τθσ Λιβαδειάσ και ςτείλαμε τισ αποςκευζσ μασ κατευκείαν προσ τα εκεί.
Για κάνα δυο ϊρεσ τισ ςυνοδζψαμε μζχρι που φτάςαμε ςτο ςτενό πζραςμα τθσ
Σχιςτισ, ανάμεςα ςτο βουνό τθσ Κίρφεωσ και τθ βάςθ του Ραρναςςοφ.
Στθ Σχιςτι, ςτθν αρχαιότθτα κακϊσ και ςτουσ ςφγχρονουσ καιροφσ, τρεισ
μεγάλοι δρόμοι ςυναντιοφνται, οδθγϊντασ αντίςτοιχα προσ Δελφοφσ, προσ
Λιβαδειά και Κιβα, και προσ τθ Δαφλεια. Ιταν εδϊ που, ςφμφωνα με τουσ
τραγικοφσ ποιθτζσ, ο Οιδίποδασ ςυνάντθςε τυχαία τον πατζρα του, Λάιο, τον
οποίο, ςκότωςε αγνοϊντασ τθν αλικεια και ζτςι εκπλιρωςε τθν προφθτεία
του Δελφικοφ Μαντείου.
Είναι μια ερθμικι τοποκεςία, ςτθν οποία οι βουνίςιεσ πτυχϊςεισ κοιτάηουν
αφ’ υψθλοφ, ςε τζλεια αρμονία με μια τζτοια αιματοβαμμζνθ πράξθ. Αλλά
προσ τα ανατολικά θ ςτενωπόσ ανοίγει και αποκαλφπτει τθ κζα ενόσ τμιματοσ
τθσ χαριτωμζνθσ πεδιάδασ τθσ Βοιωτίασ με τθ λίμνθ τθσ Κωπαΐδασ ςτθ μζςθ.
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69. HERMANN HETTNER

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Γερμανόσ Hermann Theodore Hettner ιταν ιςτορικόσ τθσ τζχνθσ και τθσ
λογοτεχνίασ. Γεννικθκε ςτισ 12 Μαρτίου του 1821 ςτο Leisersdorf τθσ Σιλεςίασ
και πζκανε ςτισ 29 Μαΐου του 1882.
Στα Ρανεπιςτιμια του Βερολίνου, Halle και Heidelberg επικεντρϊκθκε ςτθ
μελζτθ τθσ φιλοςοφίασ, αλλά το 1843 ζςτρεψε τθν προςοχι του ςτθν
αιςκθτικι, τθν τζχνθ και τθ λογοτεχνία. Ρροκειμζνου να ςθμειϊςει πρόοδο με
τισ μελζτεσ του αυτζσ, πζραςε τρία χρόνια ςτθν Λταλία και, μετά τθν επιςτροφι
του, ζκανε τισ ςχετικζσ δθμοςιεφςεισ του.
Ζγινε υφθγθτισ για τθν αιςκθτικι και τθν ιςτορία τθσ τζχνθσ ςτθ
Χαϊδελβζργθ και, αργότερα δζχτθκε μια πρόςκλθςθ ωσ κακθγθτισ ςτο
Ρανεπιςτιμιο τθσ Λζνασ, όπου δίδαξε ιςτορία τζχνθσ και λογοτεχνίασ.
Το 1855 διορίςτθκε διευκυντισ των βαςιλικϊν ςυλλογϊν αρχαιοτιτων και
του μουςείου των γφψινων εκμαγείων τθσ Δρζςδθσ. Στθ ςυνζχεια, προςτζκθκε
και θ κζςθ του διευκυντι του ιςτορικοφ μουςείου και μια κακθγεςία ςτο
βαςιλικό Polytechnikum.
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To πιο ςθμαντικό ζργο του είναι: “Η Ιςτορία τθσ Λογοτεχνίασ του 18ου
αιϊνα”, το οποίο εμφανίςτθκε ςε τρία μζρθ, αφιερωμζνο αντίςτοιχα ςτθν
αγγλικι, γαλλικι και γερμανικι λογοτεχνία, μεταξφ 1856 και 1870.
χόλια
Ο Hermann Hettner ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ το ζτοσ 1851, ερχόμενοσ από
ανατολικά. Δίνει γενικά πλάνα τθσ Ραρναςςίασ Νάπθσ και του Ραρναςςοφ.
Κζλει ο αναγνϊςτθσ του να πάρει μια ιδζα, τόςο για τθν ευρφτερθ περιοχι
των Δελφϊν, όςο και για το μυκικό βουνό.
Θ Αράχοβα, γι’ αυτόν: “Στα μιςά περίπου τθσ διαδρομισ μεταξφ Λιβαδειάσ
και Δελφϊν, ςπάει τθ μονοτονία” και είναι: “μια ευχάριςτθ κωμόπολθ,
τετρακοςίων ζωσ πεντακοςίων ςπιτιϊν, γραφικά προςκολλθμζνθ ςε μια
απότομθ πλαγιά του Παρναςςοφ”.
Για να απολαφςει τθ ςυνολικι κζα τθσ Ραρναςςίασ Νάπθσ ανζβθκε ςτο
βράχο του ρολογιοφ τθσ Αράχοβασ. Στα χρόνια βεβαίωσ τθσ επίςκεψισ του δεν
είχε καταςκευαςτεί το εν λόγω ρολόι. Και όταν αναφζρεται ςτουσ Δελφοφσ,
πάλι γενικά πλάνα δίνει, και εντοπίηει με απογοιτευςθ τθν κατάντια του
αρχαίου Δελφικοφ μεγαλείου.
Για τα αγάλματα - ευριματα των Δελφϊν ο αρχαιολόγοσ Ριττακισ του δίνει
τθν πλθροφορία, ςτθν Ακινα, ότι αυτά φυλάςςονταν ςτθν αποκικθ κάποιου
Καςτρίτθ ονόματι Φράγκου, για τθν αποφυγι παράνομων αγοραπωλθςιϊν.
Θ άρνθςθ όμωσ του Φράγκου να του επιτρζψει να επιςκεφτεί τα
φυλαςςόμενα ευριματα, για να δει, να διαπιςτϊςει και εκτιμιςει το μεγαλείο
και τθν αιςκθτικι αξία των αγαλμάτων, πρζπει να του προξζνθςε βακφτατθ
λφπθ, διότι ο Hettner δεν ιταν όποιοσ κι όποιοσ επιςκζπτθσ αλλά ζνασ “κακ'
φλθν αρμόδιοσ” - κακότι ιςτορικόσ τθσ τζχνθσ με ακαδθμαϊκζσ περγαμθνζσ Είναι χαρακτθριςτικι θ αναφορά του : “*...+, ζτςι όλεσ οι κερμζσ μασ
παρακλιςεισ δε ςτάκθκαν ικανζσ να μασ εξαςφαλίςουν μια ματιά ς’ αυτά.*...+ ”
Ο Φράγκοσ πρζπει να ιταν το ίδιο πρόςωπο που τζκθκε, αργότερα,
μπροςτάρθσ ςτον αγϊνα των Καςτριτϊν για τθν ακφρωςθ του ςχεδίου
μεταφοράσ του χωριοφ τουσ με ςκοπό τθν ζναρξθ ςυςτθματικϊν
αρχαιολογικϊν αναςκαφϊν. Αποτζλεςμα αυτοφ του αγϊνα ιταν θ
κακυςτζρθςθ του εν λόγω προγράμματοσ για πενιντα περίπου χρόνια!
Εντφπωςθ κάνει το ωραίο ποίθμα που παρακζτει ςτο τζλοσ του πεηοφ
κειμζνου του, μζςα από το οποίο με ωραίεσ ποιθτικζσ εικόνεσ καταφζρνει να
μεταφζρει τον αναγνϊςτθ ςτα αρχαία χρόνια των ιερζων του Απόλλωνα, ςτα
χρόνια τθσ Ρυκίασ, ςτα χρόνια του εξαγνιςμοφ ςτα διαυγι νερά τθσ Καςταλίασ,
ςτα χρόνια των χρθςμϊν, που οι πιςτοί περίμεναν από το Φοίβο με αγωνία,
ερχόμενοι ςτο Μαντείο του απ’ όλα τα μζρθ τθσ Ελλάδασ.
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Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Athens and the Peloponnese with sketches of Northern Greece”,
Herman Hettner, Edinbourg 1854.
OI ΔΕΛΦΟΙ
Οι Δελφοί κείτονται ςτθ νοτιοδυτικι πλαγιά του Ραρναςςοφ. Συνεπϊσ,
ερχόμενοσ από τθ Βοιωτία, πρζπει να ταξιδζψεισ γφρω από ςχεδόν ολόκλθρο
το βουνό. Ρόςο μεγαλοπρεπισ και επιβλθτικι θ γαλινθ αυτϊν των κεόρατων
ςυςςωρευμζνων ορεινϊν όγκων !
Ο Ραρναςςόσ ζχει υψόμετρο περίπου επτά χιλιάδεσ πεντακόςια (7.500)
πόδια. και όπωσ ςχεδόν όλα τα βουνά τθσ Ελλάδασ ςυνίςταται από γυμνό ςε
βλάςτθςθ, γαλαηωπό-γκρι, αςβεςτολικικό πζτρωμα. ζνα δάςοσ από
βακυπράςινα ζλατα ςχθματίηουν μια ςτενι ελικοειδι παρυφι κατά μικοσ τθσ
βάςθσ του, ενϊ θ κορυφι καλφπτεται από αςτραφτερό χιόνι.
Οι ορεινοί όγκοι του Ραρναςςοφ δεν είναι τόςο αποςαρκρωμζνοι, όςο
εκείνοι του Ελικϊνα. είναι πιο ςυνεκτικοί και ςυμπαγείσ. Κι όμωσ ακόμθ και ς’
αυτι τθν ενότθτα, τι ποικιλομορφία - ς’ αυτι τθν θρεμία, τι κίνθςθ!
Αυτοί οι απόκρθμνοι βραχϊδεισ τοίχοι υψϊνονται απότομα, αλλά ςε
ςυνεχείσ μεγαλόπρεπα λιτζσ γραμμζσ. εκτεταμζνα κεκλιμζνα υψίπεδα
παρεμβάλλονται, από τα οποία καινοφργια βάρακρα ξεκινοφν, ίςωσ
επιβλθτικότερα και ψθλότερα από τα προθγοφμενα αλλά με το ίδιο λιτό και
ςυνεχζσ περίγραμμα.
Κι ζτςι ςυνεχϊσ ανοδικά, ςε μια εναλλαγι μεταξφ απότομων αναβάςεων
και ομαλϊν επιφανειϊν, θ αλλθλοδιαδοχι ςυνεχίηεται αδιάκοπα και πάντοτε
αρμονικά (προσ τα πάνω), μζχρι τθν κορυφι όπου το βουνό ςυγκεντρϊνεται ς’
ζνα επιβλθτικό γαλινιο όγκο, από τον οποίο, απ’ όςο (τουλάχιςτον) μπορεί να
ειδωκεί από χαμθλά, μόνθ ποφ και ποφ ξεπετάγεται καρραλζα καμιά φιλόδοξθ
κορυφι.
Μια ςτενι βακιά κοιλάδα, δια μζςου τθσ οποίασ ρζει ο Ρλειςτόσ, χωρίηει
τον Ραρναςςό από τθν οροςειρά τθσ Κίρφεωσ, που τρζχει παράλλθλα μ’ αυτόν
και εκτείνεται ζωσ τον Κορινκιακό κόλπο.
Στθν είςοδο αυτισ τθσ κοιλάδασ βρίςκεται θ ξακουςτι τριπλι οδόσ, θ
Τρίοδοσ, όπου ο δρόμοσ από τουσ Δελφοφσ χωρίηεται ςε τρεισ διακλαδϊςεισ.
Αυτι προσ τα αριςτερά πθγαίνει προσ Δαφλεια, θ δεξιά διακλάδωςθ οδθγεί
προσ τθν Κόρινκο μζςω τθσ Αμβρφςςου, και ο μεςαίοσ δρόμοσ πθγαίνει προσ
Λιβαδειά.
Ιταν εδϊ, που ο ατυχισ Οιδίποδασ ςυνάντθςε τον Λάιο, και αγνοϊντασ ότι
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ιταν ο πατζρασ του, τον ςκότωςε ςε ζνα μοιραίο ξζςπαςμα κυμοφ. Υπάρχουν
εδϊ ακόμθ αρκετοί ςωροί από πζτρεσ, υπολείμματα του ανεπιτιδευτου
μνθμείου, που, ςφμφωνα με τον Ραυςανία, κάλυπτε ςτον τάφο του Λάιου και
του θνιόχου του.
Ο δρόμοσ, βακμιαία ανθφορικόσ, ςυνεχίηει κατά μικοσ αυτισ τθσ
απομονωμζνθσ κοιλάδασ. Θ περιοχι είναι ερθμικι και μονότονθ, ςτα δεξιά οι
απότομοι βράχοι του Ραρναςςοφ, ςτ’ αριςτερά θ γυμνι από βλάςτθςθ (ςτθ
κζςθ αυτι) Κίρφι.
Είναι αρκοφντωσ κατανοθτό ότι ςτ’ αρχαία χρόνια οι κακοποιοί είχαν εδϊ
τα απόμερα λθμζρια τουσ, από τα οποία εφορμοφςαν για να λθςτζψουν τουσ
ευςεβείσ οδοιπόρουσ και να αρπάξουν τα αφιερϊματα, που κόμιηαν (προσ) το
Δελφικό Λερό.
Στα μιςά περίπου τθσ διαδρομισ μεταξφ Λιβαδειάσ και Δελφϊν, θ Αράχοβα
ςπάει τθ μονοτονία. Θ Αράχοβα, θ αρχαία Ανεμϊρεια, μια ευχάριςτθ
κωμόπολθ, τετρακοςίων ζωσ πεντακοςίων ςπιτιϊν, είναι γραφικά
προςκολλθμζνθ ςε μια απότομθ πλαγιά του Ραρναςςοφ.
Από μια μυτερι βραχϊδθ κορυφι (ο ςθμερινόσ βράχοσ του ρολογιοφ τθσ
Αράχοβασ), που δεςπόηει τθσ εκκλθςίασ, υπάρχει μια κζα τζτοιασ εκπλθκτικισ
και ποικίλθσ μεγαλοπρζπειασ, που μόνο θ Ελλάδα, θ χϊρα των βουνϊν και των
ακτϊν, μπορεί να επιδείξει.
Στα πόδια μασ οι άγριεσ κοιλάδεσ και λόφοι που ενϊνονται με τθν οροςειρά
τθσ Κίρφεωσ και κεωροφνται ωσ θ απόλθξθ του Ραρναςςοφ . πίςω απ’ αυτζσ τα
γαλανά νερά του Κορινκιακοφ κόλπου. πζρα απ’ αυτόν θ χιονοςκεπισ Κυλλινθ
και το δαντελωτό περίγραμμα των βουνϊν τθσ πελοποννθςιακισ ακτισ από τθ
Σικυϊνα μζχρι τθ Βοςτίτςα *Αίγιο+.
Οι Δελφοί ωςτόςο, αν και βρίςκονται ςε απόςταςθ μόνο δφο ωρϊν, δεν
είναι ορατοί. καλφπτονται πίςω από τουσ προεξζχοντεσ πρόποδεσ του βουνοφ.
Οι Δελφοί ςυνεχίηουν να παραμζνουν ακζατοι, μζχρι να τουσ πλθςιάςεισ
εντελϊσ.
Στ’ αρχαία χρόνια, θ πρϊτθ άποψθ αυτισ τθσ απομονωμζνθσ, ιερισ,
γαλινιασ κοιλάδασ των Δελφϊν κα πρζπει να επιδροφςε ςτο κεατι με μια
ςχεδόν υπερφυςικι δφναμθ - τόςο ςυγκλονιςτικι και απρόςμενθ είναι.
Ακόμα και ςιμερα, παρόλο που θ αρχαία μεγαλοπρζπεια και θ
κρθςκευτικι κακαγίαςθ του χϊρου ζχουν ανεπιςτρεπτί εξαφανιςτεί,
παραμζνει άκρωσ εντυπωςιακι.
Φανταςτείτε μια ςτενι κοιλάδα, περικυκλωμζνθ από βράχια, με το
απϊτερο ςθμείο τθσ να μοιάηει εντυπωςιακά με το κοίλο ενόσ αρχαίου
κεάτρου. Το κοίλο ςχθματίηεται από τθν ιπια εςωτερικι καμπφλθ μιασ

15

Κριςςαίον πεδίον

ανωφζρειασ του Ραρναςςοφ. αυτι είναι θ βόρεια πλευρά τθσ κοιλάδασ. Στθν
ανατολικι προεξζχουν δυο γιγάντιοι απόκρθμνοι βράχοι, που ονομάηονται
Φαιδριάδεσ. ενϊ θ δυτικι πλευρά καταλαμβάνεται από ακόμα ζνα
προεξζχοντα ορεινόν όγκο, χαμθλότερου μεν από τουσ βράχουσ ςτ’ ανατολικά,
αλλά που το φψοσ του φαντάηει μεγαλφτερο λόγω των κορυφϊν των βουνϊν
τθσ Λοκρίδασ και Αιτωλίασ, που ξεπροβάλλουν πάνω από αυτόν.
Ρροσ τα νότια, το θμικφκλιο κόβεται ςε μια ευκεία γραμμι από τθν
οροςειρά τθσ Κίρφεωσ, ςτουσ πρόποδεσ τθσ οποίασ ο Ρλειςτόσ ελίςςεται ςε
μια βακιά ρεματιά.
Στισ αρχαίεσ, ζνδοξεσ εποχζσ των Δελφϊν, οι κατοικίεσ και οι λαμπροί ναοί
τθσ πόλθσ υψϊνονταν ςτο πιο απομακρυςμζνο και κυκλικό άκρο τθσ κοιλάδασ
ο ζνασ πάνω ςτον άλλο, όπωσ οι ςειρζσ των κακιςμάτων ς’ ζνα κζατρο, πάνω
ςε πλατϊματα εν μζρει φυςικά, εν μζρει τεχνθτά, μερικά εκ των οποίων είναι
ακόμα ορατά. Ράνω ς’ ζνα από τα υψθλότερα αυτά τα πλατϊματα βρίςκεται
το αρχαίο και ςεβαςτό μαντείο που ζδωςε ςτθν πόλθ υπόςταςθ και φιμθ,
ςτεγαςμζνο μζςα ςτο μεγαλοπρεπι Ναό του Απόλλωνα, τριγφρω από τον
οποίο υψϊνονταν επιβλθτικά αγάλματα και τα καλερά δζντρα του ιεροφ
άλςουσ. Αυτοί οι κάποτε τόςο υπζροχοι Δελφοί είναι ςιμερα ζνα εξακλιωμζνο
χωριουδάκι που ονομάηεται Καςτρί, επειδι οι άνκρωποι που εγκαταςτάκθκαν
εδϊ, κεϊρθςαν ότι οι ερειπωμζνοι τοίχοι που βρικαν, ιςαν τα ερείπια ενόσ
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αρχαίου φρουρίου - ενόσ παλαιοφ κάςτρου. Το ιερό χάςμα, από το οποίο ο
προφθτεφων κεόσ εξζδιδε τισ μαντικζσ κρίςεισ του μζςω τθσ εμπνευςμζνθσ
λαλιάσ τθσ ιζρειάσ του, ζχει εξαφανιςτεί εν μζςω ερειπίων και χαλαςμάτων,
χωρίσ να αφιςει ίχνθ τθσ προθγοφμενθσ φπαρξισ του.
Φτωχικζσ καλφβεσ ζχουν χτιςτεί πάνω ςτα κεμζλια του μεγάλου ναοφ, που
περιζβαλε αυτι τθ μαντικι ςχιςμι, και μόνον απομονωμζνα κραφςματα από
κίονεσ δωρικοφ ρυκμοφ (φτιαγμζνεσ) από τόφο *πορϊδθ πζτρα+ και
μαρμάρινοι κίονεσ ιωνικοφ ρυκμοφ μασ υπενκυμίηουν πζνκιμα τθν περίοδο
των περαςμζνων μεγαλείων.
Από το μεγαλοπρεπζσ προςτζγαςμα *είςοδοσ με ςτζγαςτρο και κολϊνεσ+
τθσ αρχαίασ Λζςχθσ, που είχε διακοςμιςει ο διάςθμοσ Ρολφγνωτοσ με τουσ
πίνακζσ του, δεν παραμζνει παρά το δάπεδο, το οποίο αποτελεί τϊρα τμιμα
μιασ αποκικθσ ςπιτιοφ, ςτθν οποία φυλάςςονται άχυρο και γεννιματα. Εάν
προςκζςουμε τα ερείπια τθσ αρχαίασ Ραλαίςτρασ, πιο πζρα χαμθλά ςτον κιπο
του γυναικείου Μοναςτθριοφ τθσ Ραναγίασ, και κοντά ς’ αυτά τα κεμζλια
τεςςάρων μικρϊν ναϊν, ζνασ από τουσ οποίουσ, με κυκλικι μορφι και με μια
γενικι ομοιότθτα με το ωμαϊκό Ράνκεο, είναι αφιερωμζνοσ ςτθν Ρροναία
Ακθνά, ζχουμε αναφζρει εν ςυντομία ό,τι ζχει διαςωκεί από τουσ αρχαίουσ
Δελφοφσ.
Θ κατάςταςθ όςον αφορά ςτα γλυπτά είναι ςχεδόν χειρότερθ. Οι ίδιοι οι
Δελφοί, που, παρά τισ ρωμαϊκζσ λαφυραγωγιςεισ μποροφςαν ακόμα και επί
εποχισ Ρλίνιου να καυχϊνται για ζνα κθςαυρό με πάνω από τρεισ χιλιάδεσ
αγάλματα, δεν ζχουν τϊρα τίποτε παρά λίγα κραφςματα γλυπτϊν ςτον τοίχο
του προαυλίου του γυναικείου μοναςτθριοφ, και ζνα πλικοσ ωραίων αλλά
ςοβαρά κατεςτραμμζνων ςαρκοφάγων τθσ ρωμαϊκισ περιόδου, ςε μερικά
μιςάνοιχτα μνθμεία ςτθν είςοδο τθσ ιεράσ οδοφ.
Οι Ακθναίοσ αρχαιολόγοσ Ριττακισ μάσ είχε πει ότι οριςμζνα νεοερευκζντα
ανάγλυφα είχαν δοκεί προσ φφλαξθ ςτο ςπίτι ενόσ κυρίου Φράγκου, ιδιοκτιτθ
τθσ περιοχισ, που ςυγκροτεί τον αρχαίο περίβολο του ναοφ. Ο κφριοσ
Φράγκοσ, ωςτόςο, ιταν πολφ μυςτικοπακισ ςχετικά με αυτζσ τισ
ανακαλφψεισ, πικανόν λόγω των λακραίων αγοραπωλθςιϊν που
διενεργοφνταν, ζτςι όλεσ οι κερμζσ μασ παρακλιςεισ δε ςτάκθκαν ικανζσ να
μασ εξαςφαλίςουν μια ματιά ς’ αυτά.
Τα ανκρϊπινα ζργα, ωςτόςο, όςο υπζροχα κι αν είναι, όςο κι αν εξυμνοφν
τθ μεγαλοφυΐα των δθμιουργϊν τουσ, υπόκεινται ςτθν καταςτροφι και τθ
φκορά. Ο χρόνοσ και οι κφελλεσ δεν ζχουν προκαλζςει μεταβολι ςτθ
φυςιογνωμία του τοπίου. Στθν κορυφι του Δελφικοφ λόφου μπορείσ ακόμα να
δεισ τα κακίςματα του Σταδίου λαξευμζνα ςτθ φυςικι πζτρα και όχι μακριά
κελαρφηουν τϊρα, όπωσ και ςτο παρελκόν, ςτθ βάςθ ενόσ ψθλοφ και
επιβλθτικοφ γκρεμοφ, τα νερά αυτισ τθσ διαυγοφσ πθγισ, που ο Ουλζριχοσ,
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εξειδικευμζνοσ ςτθ δελφικι τοπογραφία, είχε κρίνει ότι είναι θ Δζλφουςςα, θ
αρχαία πθγι τθσ πόλθσ των Δελφιωτϊν.
Και περίπου εκατό βιματα πιο κάτω ςυναντάμε ακόμα μια πθγι, τθν
Καςςοτίδα, τθσ οποίασ θ κακαγιαςμζνθ «αιϊνια πθγι πότιηε τθν πυκικι
δάφνθ και τισ ιερζσ μυρτιζσ του αιϊνιου άλςουσ του κεοφ». Βλζπουμε επίςθσ
και τθν ξακουςτι πθγι τθσ Καςταλίασ, ςτα αςθμοκάκαρα και κακαγιαςμζνα
νερά τθσ οποίασ ζλουηαν και εξάγνιηαν τουσ εαυτοφσ των οι ιερείσ του κεοφ,
κακϊσ και όλοι όςοι ηθτοφςαν τθ ςυμβουλι ι τθ ςυγχϊρεςθ του κεοφ.
Ακριβϊσ πάνω από τθν Καςταλία πθγι υψϊνονται οι γυμνοί γκρεμοί των
Φαιδριάδων, φψουσ εννιακοςίων ποδϊν, από τισ οποίεσ ςτα αρχαία χρόνια
ζριχναν τουσ εγκλθματίεσ που είχαν διαπράξει φβρι ζναντι του δελφικοφ
ιεροφ.
Ζνα βακφ φαράγγι, δια μζςου του οποίου κατρακυλάει ζνασ χείμαρροσ,
διαςχίηει αυτά (τα βράχια) τόςο εντυπωςιακά και γραφικά ςε δυο ξεχωριςτζσ
μάηεσ, που αποτελεί τθν κφρια αιτία, που οι ωμαίοι ποιθτζσ ςυνικιηαν
ςχεδόν πάντα να ονομάηουν τον πολυκόρυφο Ραρναςςό ωσ δίκορφο - δθλαδι
με διπλι κορυφι.
Οι άνκρωποι μπορεί να λζνε ότι κζλουν (αλλά) θ κακαγίαςθ που απλϊνεται
ςε μια τοποκεςία, για τόςο μεγάλο χρονικό διάςτθμα και με τόςο ςεβαςμό,
τθσ αποδίδει κάτι βακιά μυςτθριϊδεσ. Αυτι θ κρουςταλλζνια πθγι τθσ
Καςταλίασ, αυτά τα πζτρινα ςκαλοπάτια που οδθγοφν χαμθλά προσ αυτιν,
εκείνεσ εκεί οι κόγχεσ ςτο βράχο για τθν υποδοχι των ιερϊν ανακθματικϊν
αγαλμάτων, δίνουν ακατάπαυςτθ απαςχόλθςθ ςτθ φανταςία και τθν
παρακινοφν να ανακαλζςει το ζνδοξο παρελκόν πίςω ςτθ ηωι γι’ ακόμα μια
φορά, ζξω από τα ςκουπίδια και τα ερείπια κάτω από τα οποία κείται
ενταφιαςμζνο.
“ Δεσ! Με τ’ άτια του και το λαμπρό του άρμα
ο Ήλιοσ ακτινοβολεί πάνω απ' τθ γθ.
Και ςε φυγι τρζπονται τ' άςτρα από τθ λάμψθ του τθ κεϊκι.
Στθν άγια νφχτα,
τ’ απρόςιτα του Παρναςςοφ υψϊματα αντιφεγγίηουν,
λουςμζνα ςτο φωσ τθσ μζρασ που χαράηει,
που ξθμερϊνει με ευλογία ςτουσ κνθτοφσ.
και θ γλυκφτατθ ευωδία των μυρτιϊν
(ψθλά) ωσ το γείςο του ναοφ αναδφεται.
και θ Πυκία ςτον ιερό τθσ τρίποδα κρονιάηεται,
και ςτθσ Ελλάδασ το λαό τ’ αντίφωνα απαγγζλει
που άκουςε από το κεό, ςε ζκςταςθ.
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Δζλφιοι ιερείσ τ’ Απόλλωνα, εμπρόσ!
Πθγαίν’τε ςτθν αργυρόχροθ πθγι τθσ Καςταλίασ,
και όταν δροςοςταλίδεσ του διαυγι ποταμοφ
ςασ εξαγνίςουν, ςπεφςτε να μπείτε ςτο ναό,
και αποφεφγοντασ τα λόγια κλιβερϊν οιωνϊν,
τίποτα άλλο, παρά μονάχα ευχάριςτα οι ερωτϊντεσ,
τθ βοφλθςθ του κεοφ
από τα ευοίωνα ασ ακοφςουν. ”

Δελφοί (Αϋ όψθ)

Δελφοί (Βϋ όψθ)
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70. EUGENE YEMENIZ
Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Eugene Yemeniz (1828-1880) ιταν άνκρωποσ τον Γραμμάτων, και
χρθμάτιςε Ρρόξενοσ τθσ Ελλάδασ ςτθ Λυϊν τθσ Γαλλίασ.
χόλια
Θ ταξιδιωτικι περιγραφι του Yemeniz είναι, πράγματι, μια από τισ πιο
ενδιαφζρουςεσ για τθν περιοχι, με ποικιλία αναφορϊν, εικόνων και
γεγονότων.
Ξεκινάει εκτενϊσ με ζνα κρφλο, ίςωσ και πραγματικό περιςτατικό, που
ςχετιηόταν με το όνομα μιασ τοποκεςίασ (Νυμφόβρυςθ) πριν τθν Αράχοβα,
μάλλον λίγο πριν φτάςει κανείσ ςτθν περιοχι τθσ Στενισ, ερχόμενοσ από τα
μζρθ τθσ Δαφλειασ.
Το περιςτατικό αυτό ςχετιηόταν με ζνα ιψενικό τρίγωνο μεταξφ μιασ
κοπζλασ με το όνομα Δζςπω και των παλλθκαριϊν Κϊςτα και Αλζξθ, που τθ
διεκδικοφςαν - και οι τρεισ τουσ με καταγωγι από Αράχοβα - το οποίο αυτό
τρίγωνο είχε μοιραία κατάλθξθ. Στθ ςυνζχεια, ο Υemeniz ειςζρχεται ςτθν
Αράχοβα, για τθν οποία ζχει μόνο υμνθτικά λόγια να πει, και για το χωριό και
για τουσ κατοίκουσ τθσ.
Φιλοξενικθκε από τον πρϊθν διμαρχο Αλζξανδρο Αλεξανδρογιάννθ,
πικανόν γιο του γνωςτοφ Αραχοβίτθ προεςτοφ και αγωνιςτι του ϋ21 Γιάννθ
Αλεξανδρογιάννθ. Ρριν τθν ετοιμαςία του δείπνου, ανζβθκε ο Yemeniz και ο
Αμφιτρφωνάσ του για μια βόλτα μζχρι τον Αϊ-Γιϊργθ, τθν ϊρα του εςπερινοφ.
Οι εικόνεσ που δίνει από τθ κζςθ αυτι για το δειλινό, όπωσ το βιϊνει εκεί,
είναι εκπλθκτικζσ. Ο αναγνϊςτθσ νιϊκει ζντονα ότι βρίςκεται και αυτόσ μαηί
και παρακολουκεί τθν ϊρα που αρχίηει ο ιλιοσ να βυκίηεται ςτα βουνά τθσ
Φωκίδασ και πζφτουν οι πρϊτεσ ςκιζσ τθσ νφχτασ ςτα γφρω υψϊματα του
Ραρναςςοφ.
Στο μενοφ που ετοίμαςε και πρόςφερε θ γυναίκα του Αλεξανδρογιάννθ
υπιρξε και μια ελαφρά μερίδα από… φλερτ, τθν οποία ο Yemeniz ωσ γνιςιοσ
Γάλλοσ δεν μπόρεςε να αποςιωπιςει.
Πταν φτάνει ςτο Καςτρί δεν ενκουςιάηεται κακόλου, γι’ αυτό το “ςτολίηει”
με το όνομα μίηερο χωριό. Ρεριεργάςτθκε τον αρχαιολογικό χϊρο, είδε τισ
ςαρκοφάγουσ, τουσ λαξευτοφσ τάφουσ, τα αρχαία τείχθ και τθν Καςταλία
πθγι, τζλοσ ανζβθκε ςτο Κωρφκιον Άντρον.
Στθν περιγραφι του για τθν όλθ περιοχι των Δελφϊν χρθςιμοποιεί
ρομαντικζσ αποχρϊςεισ, προςπακεί να φανταςτεί το ζνδοξο παρελκόν, νιϊκει
τθν υποβλθτικότθτα του ιεροφ χϊρου. Και όταν βλζπει τον ψθλό Καςτρίτθ
βοςκό με κάπα από κατςικότριχα να ςυηθτεί και να χαριεντίηεται με μερικζσ
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νζεσ γυναίκεσ, που ζπλεναν ςτθν Καςταλία ζχοντασ λυτά τα μαλλιά τουσ,
νιϊκει ςαν ςε όραμα να βλζπει μπροςτά του εικόνεσ μυκολογικζσ, τον Φαφνο
και τισ Ναϊάδεσ...
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Voyage dans le Royaume de Grece”,
Eugene Yemeniz, Paris 1854.
ΦΩΚΙΔΑ
[...]
II. ΝΤΜΦΟΒΡΤΗ
Αφινοντασ τθν πεδιάδα τθσ Χαιρϊνειασ ακολουκοφμε ζνα ρυάκι με
αμμϊδεισ όχκεσ που μασ οδθγεί, μζςα από μερικζσ ςτενζσ μικρζσ κοιλάδεσ,
ανάμεςα ςε αρκετά ψθλά βουνά και που μασ γοθτεφει με τα δροςερά νερά
του και τθ ςκιά, τόςο ςπάνια και τόςο επικυμθτι ςτθν Ελλάδα, των κάμνων
ςυςςωρευμζνων ςτθν κάτω άκρθ τθσ βουνοπλαγιάσ. Το τοπίο είναι
χαριτωμζνο και μελαγχολικό. Θ μεγάλθ ςιωπι τθσ φφςθσ, θ αρμονία και θ
θρεμία των περιγραμμάτων, ξεκουράηουν το ςϊμα και εμπνζουν τθν
περιςυλλογι τθσ ψυχισ.
Μια μπλε και διαφανισ ομίχλθ ανζβαινε από τισ κοιλάδεσ, εξουδετζρωνε το
φωσ τθσ θμζρασ και άπλωνε πάνω ςτα βουνά ζνα μυςτιριο πζπλο, που τα
μεγάλωνε, τα απομάκρυνε και τα ζκανε να χάνονται, το ζνα μζςα ςτο άλλο.
Στθν ζξοδο αυτοφ του δαιδαλϊδουσ πράςινου, ςυναντάμε τουσ πρϊτουσ
βράχουσ του Ραρναςςοφ. Ζνασ από αυτοφσ, κλείνει το γραφικό δρόμο και
περάςαμε πεηοί ςτθ βάςθ του, δίπλα ς’ ζνα γκρεμό, ενϊ από τθν κορυφι του
ζβγαιναν δυο μικροί καταρράκτεσ. Ο βράχοσ αυτόσ λζγεται «Νυμφόβρυςθ».
Να, ο παλιόσ και ποιθτικόσ μφκοσ που διθγείται τθν ιςτορία τθσ ονομαςίασ
του. Δυο νεαροί τθσ Αράχοβασ, ο Κϊςτασ και ο Αλζξθσ, ιταν ςφοδρά
ερωτευμζνοι με μια νεαρι κοπζλα με το όνομα Δζςπω και ο κακζνασ
διεκδικοφςε το χζρι τθσ. Θ επιλογι ιταν δφςκολθ, διότι ιταν και οι δυο εξίςου
νζοι, ωραίοι και γενναίοι. Θ Δζςπω όμωσ, αιςκανόταν μια κρυφι και
ακατανίκθτθ αδυναμία για τον πρϊτο. Δεν τολμοφςε να τθ δθλϊςει λόγω των
απειλϊν του Αλζξθ, που είχε πει αρκετζσ φορζσ, ότι, εάν ο Κϊςτασ τθν κζρδιηε,
κα τουσ ςκότωνε και τουσ δυο πριν από τθν θμζρα του γάμου τουσ.
Και μζςα ςτο ςτόμα ενόσ άνδρα ςαν τον Αλζξθ, αυτά τα λόγια δεν ιταν
φανφάρεσ. Θ Δζςπω το ιξερε καλά και για να βάλει ζνα τζλοσ ςτθ φιλονικία
προςπακοφςε να βρει ζνα μζςο που δεν κα επζτρεπε να τθριςει τθ μακάβρια
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υπόςχεςθ του. Δεν βρικε τίποτα καλφτερο, από το να δϊςει το χζρι τθσ ωσ
ζπακλο των κατορκωμάτων που κα ζπρεπε να εκτελζςουν. Ανακοίνωςε τθν
απόφαςι τθσ ςτουσ δυο αντίηθλουσ. Εκείνοι, με μεγάλθ αυτοπεποίκθςθ ο
κακζνασ, δζχτθκαν. Ζδωςαν τα χζρια και ορκίςτθκαν ότι, εκτόσ από τθν
αποςτολι που κα είχαν να εκπλθρϊςουν, δεν κα ζκανε τίποτα ο ζνασ κατά του
άλλου. Και τζλοσ, ότι ο θττθμζνοσ κα παραχωροφςε χωρίσ αντίςταςθ το
βραβείο που δεν είχε μπορζςει να αποκτιςει.
Θ Δζςπω ενεργοφςε τότε με μεγάλθ και τυφλι απεριςκεψία. Εξζκεςε το
δικό τθσ μζλλον και τθ ηωι του αγαπθμζνου τθσ ςτθν τφχθ, ςε μια μοιραία
περίςταςθ. Πντωσ, ποιοσ τθσ ζλεγε ότι ο εραςτισ τθσ κα ιταν πάντα πιο
δυνατόσ και ότι θ μοίρα δεν κα ζπαυε να του είναι ευνοϊκι; Αλλά, δεν ζνιωκε
φόβο. Υπιρχε μζςα ςτθν αγάπθ τθσ, μια τόςο υπεριφανθ ζπαρςθ και μια τόςο
δυνατι πίςτθ που δεν αμφζβαλλε, οφτε μια ςτιγμι, ότι το αντικείμενο τθσ
αγάπθσ αυτισ κα νικοφςε τον αντίπαλό του, αφοφ είχε ιδθ κατακτιςει τθν
πιο δφςκολθ, τθν πιο ςπουδαία νίκθ: τθ καρδιά τθσ. Ρόςεσ ριψοκίνδυνεσ
πράξεισ, πόςοι τολμθροί αγϊνεσ ζγιναν ανάμεςα ςτουσ δυο νεαροφσ, χωρίσ να
ζχει οφτε ο ζνασ οφτε ο άλλοσ το πλεονζκτθμα!
Οι αδιάφοροι ζβλεπαν με λφπθ αυτι τθν αςταμάτθτθ πάλθ, όπου
κινδφνευαν κάκε μζρα, τα δυο παλλθκάρια, τα πιο γενναία και τα πιο όμορφα
του χωριοφ. Οι παρατθριςεισ ιταν άχρθςτεσ. Πντωσ, τι να κάνει κανείσ κατά
τθσ υπερθφάνειασ, που διακινδυνεφει, και το φλογερό πάκοσ των
ερωτευμζνων. Τι να κάνει προπάντων κατά τθσ ιδιοτροπίασ μιασ πειςματάρασ
κοπζλασ; Ράντωσ, ζνα τελευταίο καπρίτςιο τθσ, αποφάςιςε για τθν μοίρα των
τριϊν.
Μια μζρα που θ Δζςπω γφριηε από τθ Λιβαδειά, ενϊ περνοφςε δίπλα ςτο
βράχο που αναφζραμε, παρατιρθςε μια τοφφα κοκορζτςασ που ζβγαινε από
μια ρωγμι, μερικοφσ πιχεισ κάτω από τθν κορυφι. Οι μνθςτιρεσ τθσ τθν
ςυνόδευαν διότι, ςτα διαςτιματα ανάμεςα ςτουσ ιπποτικοφσ αγϊνεσ τουσ, δεν
τθν άφθναν, ϊςτε να μείνουν οι τφχεσ τουσ ίςεσ, και να μθ βρει τθν ευκαιρία,
αυτόσ που κα ζμενε παρϊν, να βλάψει τον απόντα.
Με μια ματιά κατάλαβε θ Δζςπω ότι ο ζνασ από τουσ δυο κα υπζκυπτε
ςτθν ζςχατθ δοκιμαςία που ςκόπευε να τουσ επιβάλλει. Ο βράχοσ ιταν
κάκετοσ. Ο γκρεμόσ κάτω ανοιχτόσ. Θ τοφφα τθσ κοκορζτςασ απομονωμζνθ και
ςαν κρεμαςμζνθ κατά τφχθ ςτθ λεία επιφάνεια του βράχου. «Βλζπετε - τουσ
είπε - αυτι τθν τοφφα ρεβικιάσ*κοκορζτςασ+, εκεί ψθλά; Καταλάβατε ζτςι δεν
είναι;»
Και θ τρελι κοπζλα ςυνζχιςε ιρεμα τθν πορεία τθσ, ενϊ οι δυο αντίπαλοι
ορμοφςαν προσ τθν κορυφι. Ο κακζνασ προχωροφςε από ζνα διαφορετικό
δρόμο, χωρίσ φόβο και χωρίσ διςταγμό, γιατί ιταν ευκίνθτοι ςαν ςκίουροι και
θ βακφτθτα του βάρακρου δεν τουσ ζκανε καμία εντφπωςθ, δεν πάκαιναν
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ίλιγγο λόγω τθσ ςυνικειασ που είχαν αποκτιςει με τον κίνδυνο, και του
πάκουσ τουσ που τουσ εμψφχωνε. Ο Αλζξθσ και ο Κϊςτασ ζφταςαν μαηί ςτθν
κορυφι του βράχου και είδαν αρκετά μακριά κάτω, τθν τοφφα τθσ
κοκορζτςασ. Κοιτάχτθκαν μια ςτιγμι, ςιωπθλά και με φόβο. Δίςταηαν, και
ζμοιαηαν να ςυμβουλεφονται μεταξφ τουσ. Θ απόπειρα φαινόταν αδφνατθ.
Ρρϊτοσ ο Κϊςτασ αποφάςιςε διότι, ξζροντασ ότι τον αγαποφςε θ Δζςπω,
ζνιωκε πιο δυνατόσ. Το μάτι του είχε διακρίνει μερικά πόδια από τθν τοφφα,
μια ςτενι ανωμαλία τθσ λείασ επιφάνειασ του βράχου. Ζκανε το ςταυρό του,
άρχιςε να γλιςτράει ςτθν απότομθ πλαγιά και ζφταςε με ματωμζνα χζρια ς’
εκείνο το μζροσ. Αυτι τθ φορά, πίςτεψε ότι είχε νικιςει και, ταραγμζνοσ από
τθ ςφγχυςθ του κινδφνου και τθ χαρά τθσ επιτυχίασ, ζςκυψε προσ τθ ρεβικιά.
Δυςτυχϊσ, ιταν πολφ μακριά! Και ςτθν προςπάκειά του να τεντωκεί, ζχαςε
τθν ιςορροπία του και ζπεςε ςτο βάκοσ του γκρεμοφ.
Ο Αλζξθσ ζβγαλε μια κραυγι γεμάτθ φρίκθ. Θ ηιλια του δεν μπόρεςε να
πνίξει τον μεγάλο πόνο που ζνιωςε. Ράντωσ δεν υποχϊρθςε, αφοφ είχε
υποςχεκεί να περάςει από τισ ίδιεσ δοκιμαςίεσ με τον Κϊςτα και να
διακινδυνεφςει το ίδιο. Ραρόλο που νόμιηε το κάνατο ςίγουρο, ζψαξε κάποιο
μζςο για να πετφχει. Βλζποντασ μερικά βιματα πιο πζρα μια αδφνατθ ελιά,
ζκοψε το πιο χοντρό κλαδί και το ςκάλιςε δίνοντάσ του τθν μορφι ενόσ
γάντηου. Μ’ αυτόν τον τρόπο, πιρε τον φρικτό δρόμο που είχε ακολουκιςει ο
Κϊςτασ, γιατί δεν υπιρχε άλλοσ.
Ζφταςε ςτο ίδιο ςθμείο και με τθν βοικεια του μακριοφ γάντηου του,
κατόρκωςε να ξεριηϊςει τθν τοφφα τθσ κοκορζτςασ και τθν ζφερε κοντά του. Θ
χαρά του ζδωςε δφναμθ. Ξανά ανζβθκε πιο δφςκολα απ’ ό,τι είχε κατεβεί και
πιρε τρζχοντασ το δρόμο για τθν Αράχοβα. Θ Δζςπω είχε γυρίςει ςπίτι τθσ εδϊ
και ϊρεσ. Κακιςμζνθ ςτο παράκυρό τθσ, κοίταηε ςτο δρόμο. Κανζνα μοχκθρό
προαίςκθμα δεν τθσ είχε προαγγείλει το κλιβερό τζλοσ του εραςτι τθσ. Τον
αγαποφςε, οπότε ιταν ο πιο δυνατόσ και ο πιο επιδζξιοσ, θ αγάπθ τθσ ιταν γι
αυτόν μια αιττθτθ αιγίδα.
Ονειρευόταν τθν θμζρα του γάμου τθσ και τισ γιορτζσ του. Ρροκαταβολικά,
χαμογελοφςε ςτον αγαπθμζνο τθσ. Ρόςο κανάςιμο ιταν τότε το χτφπθμα, όταν
είδε εκείνον που δεν περίμενε, να ζρχεται κριαμβευτικά! Το βλζμμα τθσ
κόλωςε. Θ χλομάδα ςκζπαςε το μζτωπό τθσ. Πμωσ, ςθκϊκθκε και πιγε ςτθν
πόρτα, να περιμζνει τον Αλζξθ και πριν μιλιςει αυτόσ, του είπε: «Μθν μπεισ,
δεν υπάρχει πια, είμαι δικι ςου. Τθν κοκορζτςα που μάηεψεσ κα είναι το
γαμιλιο μπουκζτο μου. Σε οκτϊ μζρεσ κα ιδωκοφμε».
Τι ζγινε φςτερα ςτθν ψυχι τθσ Δζςπωσ και ποια λφςθ ετοίμαηε; Ζφταςε θ
μζρα του γάμου, και οι κοπζλεσ ιρκαν να βοθκιςουν τθ Δζςπω ςτο ντφςιμό
τθσ. Οι νεαροί ζκαναν τα ίδια για τον Αλζξθ. Τθν ϊρα του ςυμποςίου, ο
γαμπρόσ πιρε το δρόμο του ςπιτιοφ τθσ αρραβωνιαςτικιάσ του,
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ςυνοδευόμενοσ από τθ χορωδία των κορυβωδϊν και εφκυμων νεαρϊν
ανδρϊν.
Θ Δζςπω τον περίμενε ανάμεςα ςτισ φιλενάδεσ τθσ. Το παλιό πζπλο τθν
ςκζπαηε από τθν κορυφι μζχρι κάτω και το μπουκζτο από τθν κοκορζτςα
φαινόταν, ςτο ςτικοσ τθσ, κάτω από το λεπτό φφαςμα.
Οι νεαροί προςπακοφςαν να μαντζψουν τθν ζκφραςθ του κρυμμζνου
προςϊπου τθσ νφφθσ. Ιξεραν τθν ιςτορία τθσ. Τι κα ζλεγε; Ζκλαιγε ι ζλαμπε
από ελπίδα το βλζμμα τθσ; Θ καρδιά τθσ είχε παρθγορθκεί ι ςκόπευε κάποια
εκδίκθςθ;
Οι άνδρεσ τελείωςαν τα παραδοςιακά τουσ τραγοφδια και ιρκε θ ςτιγμι
για τθν νφφθ να αποκαλυφκεί για να φανεί θ παρκενικι και ςεμνι ομορφιά
τθσ και να τραγουδιςει ςτθ ςειρά τθσ, όπωσ το ικελε το ζκιμο.
Θ κοπζλα που ζπρεπε να τθ βοθκιςει, τθν πλθςίαςε και άνοιξε το πζπλο
που τθ ςκζπαηε ολόκλθρθ. Ραράξενο πράγμα! Τα μάτια τθσ νφφθσ ιταν
κλειςτά, το ςτόμα τθσ μιςάνοιχτο, το μζτωπό τθσ χλωμό, τα χζρια τθσ
παγωμζνα. Το μπουκζτο από τθν κοκορζτςα είχε πζςει ςτα πόδια τθσ … Θ
Δζςπω δεν υπιρχε πια.
Αφοφ δεν μποροφςε οφτε να προδϊςει τον όρκο οφτε να εκτελζςει τθ
κυςία, είχε πεκάνει και θ ψυχι τθσ είχε ξαναβρεί τθν ψυχι του αγαπθμζνου
τθσ. Οι κάτοικοι τθσ περιοχισ λζνε ότι από τότε, δυο δίδυμεσ πθγζσ
αναβλφηουν από το βράχο ςτθ κζςθ τθσ ρεβικιάσ. Οι ψυχζσ των δυο εραςτϊν
ζγιναν ξωτικά αυτοφ του τόπου, που τον ονόμαςαν «Νυμφόβρυςθ».
ΙΙΙ. ΑΡΑΧΟΒΑ
Για να φτάςετε ςτθν Αράχοβα, πρζπει να ανεβείτε για τρεισ ϊρεσ από ζναν
απόκρθμνο δρόμο, ςτθν πλαγιά του Ραρναςςοφ. Ιδθ διακρίνουμε το χωριό
που ορκϊνεται γφρω από ζνα βράχο, του οποίου θ τελευταία άκρθ, αιχμθρι
ςαν βζλοσ, βγαίνει από το ςυγκρότθμα των ςπιτιϊν που τα ξεπερνά μερικοφσ
πιχεισ.
Δεν φτάςαμε ακόμα, παρ’ όλο που ακοφμε κακαρά τισ κραυγζσ των
παιδιϊν που παίηουν ςτισ πλαγιζσ. Πχι, ζχουμε ακόμα να περπατιςουμε μια
ϊρα, να κατεβοφμε ςχεδόν κάκετα ςε κάποια χαράδρα, όπου χάνουμε από τα
μάτια μασ τα ςπίτια του χωριοφ, ζπειτα να ανεβοφμε πάλι ζνα βράχο πιο
ψθλό, ϊςπου να φτάςουμε ςτο τελευταίο πάτωμα των γραφικϊν αυτϊν
βάςεων και μπαίνουμε ςτθν Αράχοβα από ανθφορικοφσ και ςτραβοφσ
δρόμουσ, λαξευμζνουσ ςτον ίδιο το βράχο που δεν τον ςκεπάηει οφτε μια
ςπικαμι χϊμα.
Θ Αράχοβα είναι φθμιςμζνθ ςτθν Ελλάδα για το εξαιρετικό κραςί που
παράγουν οι βραχϊδεισ βουνοπλαγιζσ τθσ. Ρρζπει να πω ότι δεν το βρικα
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καλφτερο από αυτό που είχα πιει αλλοφ, διότι το φτιάχνουν όπωσ παντοφ ςτθν
υπόλοιπθ Ελλάδα. Το αφινουν να ηυμωκεί με ρετςίνι και κουκουνάρια,
πράγμα που του δίνει, περίπου, τθ γεφςθ ενόσ γλυκοφ αφεψιματοσ από
τερζβινκο. Δεν πρζπει όμωσ αυτό να είναι ζνασ λόγοσ για να αποφφγετε τθν
ανάβαςθ προσ τθν Αράχοβα, γιατί θ Αράχοβα είναι μοναδικι ςτθν Ελλάδα.
Ζχει και μια άλλθ φιμθ, λιγότερο αβλαβι και με περιςςότερθ αξία απ’ αυτιν
του κραςιοφ τθσ. Είναι, ι μάλλον ιταν, ζνα φυτϊριο κλεφτϊν, καταφφγιο όλων
των λθςτϊν που μάςτιηαν τα φαράγγια του Ραρναςςοφ, εκείνα των
Κερμοπυλϊν και τα ςφνορα τθσ Τουρκίασ. Οφτε κι αυτό δεν πρζπει να είναι
αφορμι για να υποχωριςετε. Μ’ ζναν πιςτό οδθγό, γνωςτό, που ζχει φίλουσ
παντοφ, ζςτω και ςτουσ εχκροφσ, είςτε τελείωσ αςφαλείσ.
Θ Αράχοβα είναι το πιο ρομαντικό, το πιο γραφικό και το πιο τολμθρά
τοποκετθμζνο χωριό τθσ Ελλάδασ. Από το ψθλό βράχο ςτο οποίο είναι
κτιςμζνο, ςαν αετοφωλιά, βρίςκεςτε ςτο επίπεδο όλων των βουνϊν τθσ
Βοιωτίασ.
Από τθν αντίκετθ μεριά, πζρα από το ςτενό και υπζροχο φαράγγι που
ςχθματίηουν οι βράχοι των Δελφϊν, οι κορυφζσ τθσ Κορινκίασ, εκείνεσ τθσ
Αργολίδασ και κάποιεσ από τθ Λακωνία, κατανζμονται ςτον ορίηοντα, και, από
ζνα μεγάλο άνοιγμα των βράχων, διακρίνεται ςε πρϊτο επίπεδο, ζνα τμιμα
του κόλπου τθσ Ναυπάκτου, που αντανακλά ςτον ουρανό.
Ράνω από το κεφάλι ςασ, βρίςκονται οι τελευταίεσ κορυφζσ του
Ραρναςςοφ και τα μοναχικά χιόνια του. Στα πόδια ςασ, μαφροι άβυςςοι και
υπόξανκοι χείμαρροι που διαςταυρϊνονται ςε όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Τζλοσ,
οι αξιομνθμόνευτοι βράχοι των Δελφϊν. Τι παρθγοριά για τθν κοφραςθ και τισ
δυςκολίεσ του ταξιδιοφ!
Θ ράτςα τθσ Αράχοβασ είναι καταπλθκτικι, ζχει τα ίδια φυςικά προνόμια
με τον τόπο που κατοικεί. Θ δφναμθ και θ ομορφιά τθσ, πρωτόγονεσ,
διατθρικθκαν άκικτεσ από τον κακαρό και υγιεινό αζρα, από τθν
αναγκαιότθτα να κάνουν μια λιτι ηωι και να ζχουν γερά και ακοφραςτα μζλθ
μζςα ςτα βουνά αυτά τα απρόςιτα, ςτουσ δφςκολουσ δρόμουσ και τθν άγρια
μοναξιά. Πλα εδϊ είναι ζντονα και ωραία, ςυναντάμε γερά παιδιά, με
ςτρογγυλά μάγουλα, που μπαίνουν ςτθ ηωι χωρίσ να ζχουν να παλεφουν με τθ
φφςθ οφτε να τθν υποβοθκοφν.
Βλζπουμε περιφανεσ κοπζλεσ, γερζσ μθτζρεσ, ακλθτικοφσ νεαροφσ και
ρωμαλζουσ γζρουσ που πεκαίνουν, χωρίσ να γνωρίηουν τισ αναπθρίεσ κατά τα
προχωρθμζνα γθρατειά τθσ θλικίασ τουσ. Γι’ αυτό το λόγο, θ Ελλάδα βρικε ς’
αυτά τα μζρθ του Ραρναςςοφ, τουσ πιο ςκλθροφσ πολεμιςτζσ τθσ και τουσ πιο
φοβεροφσ υπεραςπιςτζσ τθσ ελευκερίασ τθσ.
Και γι’ αυτό ακόμα, θ κλζφτικθ ηωι, με τουσ κινδφνουσ τθσ, τουσ αγϊνεσ, τθ
ςτζρθςθ, τθν ανεξαρτθςία τθσ, είναι φυςικι ς’ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ για
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τουσ οποίουσ είναι ζνα μζςο, για να αξιοποιιςουν τισ δυνάμεισ που τουσ
μοίραςε θ φφςθ.
Ο οδθγόσ μου με πιγε ς’ ζναν καλό άνκρωπο, ονόματι Αλζξανδρο
Αλεξανδρογιάννθ, που μασ δζχτθκε εγκάρδια. Ρριν δυο μζρεσ ιταν ακόμα
Διμαρχοσ τθσ Αράχοβασ. Τθν θμζρα που φτάςαμε, δεν ιταν πια παρά μόνο
ζνασ απλόσ πολίτθσ. Ρράγματι, θ Ακινα είχε ςτείλει μια επιτροπι για να
καταςτείλει τισ πολυάρικμεσ λθςτείεσ που γίνονταν ς’ όλθ τθ Φωκίδα και να
δικάςει τουσ αυτουργοφσ των.
Οι αρχζσ υποπτεφονταν και το Διμαρχο τθσ Αράχοβασ, τον πιο πλοφςιο
κάτοικο του τόπου, κι ζψαξαν όλο το ςπίτι του. Ευτυχϊσ, δεν βρζκθκε τίποτα
παράνομο. Ωςτόςο, θ υποψία τθσ κυβζρνθςθσ τον είχε προςβάλλει και
παραιτικθκε από τθν Δθμαρχία. Ζτςι τον βρικαμε, υπό τθν επιρεια αυτοφ του
κλιβεροφ γεγονότοσ.
Αυτό όμωσ δεν τον εμπόδιςε να είναι πολφ ευγενικόσ και πολφ πρόκυμοσ,
αφοφ μάλιςτα ικελε να μασ αποδείξει πόςο άδικοι ιταν οι άνκρωποι μαηί του.
Μόλισ ηεςτάκθκα και ζνιωςα ξεκοφραςτοσ, μου πρότεινε να κάνουμε μια
βόλτα ςτο χωριό, πριν τθν ϊρα του δείπνου. Δζχτθκα. Διαςχίςαμε τουσ
ςτενοφσ και ςτραβοφσ δρόμουσ, και φτάςαμε πάνω από το χωριό, ς’ ζνα μικρό
οροπζδιο, που μόνο μια βακιά χαράδρα χωρίηει από τισ τελευταίεσ κορυφζσ
του Ραρναςςοφ.
Μια εκκλθςία κτίςτθκε εκεί, πάνω από τα πτϊματα εκατοντάδων Ελλινων
που, ς’ αυτό το ςτενό μζροσ, πολεμοφςαν για μζρεσ τουσ Τοφρκουσ, τουσ
ανάγκαςαν να καταφφγουν ςτο βουνό, όπου πζκαναν από τθν πείνα. Θ
εκκλθςία επιςκευάςτθκε τελευταία. Είναι ευρφχωρθ κι πλοφςια ςτολιςμζνθ. Οι
τοίχοι τθσ ςκεπάηονται από καινοφργιεσ και λαμπερζσ τοιχογραφίεσ και
ανάμεςα ςτουσ ςτφλουσ καίγονται μεγάλεσ χάλκινεσ λάμπεσ.
Πταν μπικαμε, δυο γζροι παπάδεσ, κακιςμζνοι ςτα ψθλά και βακιά
ςταςίδια τουσ ζψελναν τον εςπερινό. Ο πρϊθν Διμαρχοσ δεν γνϊριηε καλά τθν
Αγία Γραφι και δεν ιταν εξοικειωμζνοσ με τα ονόματα του Μαρτυρολογίου.
Οπότε, όταν άρχιςε να μου εξθγεί τα διάφορα κζματα των εικόνων, βρζκθκε
αρκετζσ φορζσ ανίκανοσ να κατονομάςει τουσ αγίουσ και τισ αγίεσ που
απεικόνιηαν.
Τότε, ο ζνασ από τουσ παπάδεσ, ςταματοφςε το ψαλμό του, με κοίταηε
πάνω από τα γυαλιά του, ςαν να με γνϊριηε, και μου φϊναηε δυνατά, ενϊ ο
άλλοσ ςυνζχιηε, το όνομα που δεν μποροφςε να προφζρει ο ξεναγόσ μου. Γφρω
από τθν εκκλθςία, μικρά μνθμεία από κεραμίδι, ζδειχναν τάφουσ και, ςτουσ
πιο πρόςφατουσ, ζκαιε ακόμα το λιβάνι που ανάδινε το μελαγχολικό και
ευλαβζσ άρωμά του. Ακουμπιςμζνοσ ςε μια ράμπα δεν ςταματοφςα να
κοιτάηω το κζαμα.
Ιταν βράδυ και ζδυε ο ιλιοσ. Ρρζπει ςτο θλιοβαςίλεμα να καυμάςει κανείσ
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τθν Ελλάδα. είναι θ λαμπρι ςτιγμι τθσ θμζρασ και νομίηω ότι πουκενά αλλοφ ο
ιλιοσ δεν φωτίηει τόςεσ καταπλθκτικζσ ομορφιζσ και δεν βγαίνει από τον
ορίηοντα με περιςςότερθ πομπι και λάμψθ. Θ φφςθ, εξαντλθμζνθ από τθ
ηζςτθ τθσ θμζρασ, ξυπνάει τότε. Τα πουλιά τραγουδοφν, τα βουνά ςκοτεινά και
άλλα πνιγμζνα ςτο φωσ, παίρνουν απρόβλεπτεσ μορφζσ. Γίνεται μια νζα
δθμιουργία και θ ψυχι αγάλλεται για να ςυμμερίηεται τθν γενικι ζμπνευςθ. Οι
λαμπερζσ ανταφγειεσ φιλονικοφν με το ςκοτάδι, ο νουσ δθμιουργεί
φαντάςματα, τα όνειρα αντικακιςτοφν τθν πραγματικότθτα, το παρόν
ςβινεται και το παρελκόν ξαναγεννιζται.
Θ Βοιωτία χανόταν μζςα ςε γκρίηουσ ατμοφσ. Κάποια αςτζρια άρχιηαν να
ςπινκθροβολοφν επάνω τθσ και, ενϊ μια πυκνι ςκιά ςερνόταν ςτα πόδια μου,
μζςα ςτισ αβφςςουσ και πάνω από τουσ βράχουσ των Δελφϊν, ο ορίηοντασ τθσ
Ρελοποννιςου φλεγόταν και τα βουνά ςαν διαφανι, μασ επζτρεπαν να δοφμε
τθν απζραντθ πυρκαγιά που τα φϊτιηε.
Αυτό το λαμπρό ςοφρουπο, χλόμιαηε ιδθ και ο μικρόσ κόλποσ τθσ
Ναυπάκτου, που εμφανιηόταν ανάμεςα ςε δυο μαφρουσ βράχουσ,
περιβεβλθμζνοσ από ςκιζσ, αντανακλοφςε ακόμα τισ τελευταίεσ λάμψεισ του
ουρανοφ. Ζμοιαηε με το κόκκινο και ματωμζνο μάτι ενόσ καταπτοθμζνου
τζρατοσ. Ο ςφντροφόσ μου, είχε αφεκεί ςαν εμζνα ςτο ρεμβαςμό και φφγαμε
μόνο όταν νφχτωςε τελείωσ.
Μετά από το δείπνο ο Αλεξανδρογιάννθσ, πανευτυχισ που είχε βρει ζναν
ξζνο που μιλοφςε τθ γλϊςςα του, ανοιγόταν όλο και περιςςότερο. Ρρϊτα, με
ρϊτθςε για τα πράγματα ςτθ Γαλλία. Είχε ακοφςει για τισ κατακτιςεισ του
Ναπολζοντα και τον καφμαηε πολφ. Αγαποφςε και τουσ Βουρβϊνουσ και
λυπόταν τθν εξορία του, διότι είχε πολεμιςει για τθ χϊρα του και ιξερε πόςο
οι βοικειεσ που είχαν ςτείλει οι τελευταίοι βαςιλιάδεσ αυτισ τθσ δυναςτείασ,
επθρζαςαν τθν μοίρα τθσ Ελλάδασ.
Από τθν πολιτικι, πζραςε ςτα προςωπικά του. Μου είπε ότι ιταν πλοφςιοσ,
και ότι τθν περιουςία του, τθν είχε κερδίςει με μεγάλο κόπο, όταν γφριςε από
τουσ πολζμουσ τθσ ανεξαρτθςίασ. Μου μίλθςε για το παιδί του, ζνα αγόρι ζξι ι
επτά ετϊν, ζξυπνο και επιδζξιο που λογάριαηε να το ςτείλει να ςπουδάςει ςτθ
Γαλλία. Δεν αμφζβαλλε κακόλου ότι, ςε ανάμνθςθ τθσ φιλοξενίασ του, κα
γινόμουν αργότερα, ο προςτάτθσ του γιου του.
Με κεωροφςαν ιδθ κθδεμόνα αυτοφ του μικροφ κλζφτθ. Και για να
ςφραγίςει τθ φιλία μασ, ικελε οπωςδιποτε, να μου κάνει τθν τιμι τθσ
υπογραφισ του, που ζγραφε ς’ ζνα κομμάτι χαρτί. Επικυμοφςε όμωσ να του
δϊςω μια κάρτα μου, που βριςκόταν δεν ξζρω πωσ ςτο πορτοφόλι μου, και
που μάλλον ιταν θ μοίρα τθσ να περάςει ςτα χζρια του καινοφργιου φίλου
μου, γιατί τισ είχα χάςει όλεσ, πριν μπαρκάρω για τθν Ελλάδα.
Του τθν παρζδωςα μθ ξζροντασ ακριβϊσ, αν του άφθνα ζνα τεκμιριο
27

επικίνδυνο για μζνα ι ζνα διαβατιριο αςφαλείασ για τθν πορεία που είχα να
κάνω τθν άλλθ μζρα μζςα ςτα φαράγγια των Δελφϊν. Θ ςυνζχεια μου
απζδειξε ότι ιταν μόνο από ςυμπάκεια που μου είχε ηθτιςει τθν κάρτα μου. Θ
ςφηυγόσ του Αλεξανδρογιάννθ, μια ψθλι και όμορφθ γυναίκα περίπου είκοςι
πζντε χρόνων. Το χτζνιςμά τθσ ιταν κομψό και πρωτότυπο.
Μια ςτενόμακρθ, λευκι λινι εςάρπα κεντθμζνθ με μεταξωτζσ κλωςτζσ
διαφόρων χρωμάτων, ιταν περιπεπλεγμζνθ με τα μαλλιά τθσ. Τθν ςυγχάρθκα
για τθν κόμμωςι τθσ και αφοφ ιμουνα περίεργοσ να μάκω πϊσ γινόταν, πιγε
να φζρει μια ίδια εςάρπα, κακαρι και ςιδερωμζνθ, με τθν οποία, αφοφ
ζβγαλε τθν άλλθ, χτενίςτθκε αργά και χαριτωμζνα μπροςτά μου. Ζπειτα
ξανάβαλε τθ δικι τθσ και με ρϊτθςε, εάν κα κυμόμουν καλά τον τρόπο
χτενίςματοσ που μου είχε δείξει. Τθσ απάντθςα πωσ, ναι, και μ’ ανάγκαςε να
δεχτϊ τθν εςάρπα που είχε χρθςιμεφςει για τθν επίδειξθ.
Εάν ο μικρόσ Αλεξανδρογιάννθσ ερχόταν ςτθ Γαλλία κα ζνιωκα γερά
μπλεγμζνοσ ανάμεςα ςτθν υπογραφι του πατζρα και τθν εςάρπα τθσ μθτζρασ.
ΙV. ΟΙ ΔΕΛΦΟΙ (ΣΟ ΚΑΣΡΙ)
Το Καςτρί είναι το όνομα ενόσ μίηερου χωριοφ πάνω ς’ ζνα βράχο ςαν
αετοφωλιά. Είναι επίςθσ το τωρινό όνομα τθσ τοποκεςίασ του αρχαίου ναοφ
του Απόλλωνα. Σε λίγθ απόςταςθ από τθν Αράχοβα, ανεβαίνοντασ μονοπάτια,
όπου μόνο ο κλζφτθσ ριψοκινδυνεφει χωρίσ φόβο, φτάνουμε ςε κάποιεσ
κοιλότθτεσ βράχου, αφιερωμζνεσ άλλοτε ςτο κεό Ράνα και ςτθ νφμφθ
Κωρυκία.
Μια μακριά επιγραφι, ςχεδόν κατεςτραμμζνθ, αναφζρει το Κωρφκιον
Άντρον, του οποίου θ είςοδοσ ιταν βατι και για τα άλογα ςτθν εποχι του
Ραυςανία. Ο ίδιοσ επιβεβαιϊνει ότι ιταν θ πιο ευρφχωρθ και θ πιο όμορφθ
ςπθλιά που είχε δει ποτζ.
Σιμερα, τα νερά και οι κατολιςκιςεισ ζχουν καλφψει ζνα μεγάλο μζροσ.
Στο Κωρφκιον Άντρον, οι Κυιάδεσ, ιζρειεσ γεννθμζνεσ ςτθν Ακινα μαηεφονταν
κάποια εποχι του χρόνου, καλϊντασ τισ γυναίκεσ τθσ Φωκίδασ και τισ ξζνεσ,
που λόγω τθσ πίςτθσ τουσ ζρχονταν ςτουσ Δελφοφσ.
Ζπειτα, με τθ βοικεια κάποιων μυςτθριωδϊν πνευματικϊν πρακτικϊν,
μαινόμενεσ, ενδυναμωμζνεσ και ζξαλλεσ, διάβαιναν τα πιο άβατα μονοπάτια
και ζφταναν ζτςι ςτθν ψθλότερθ κορυφι του Ραρναςςοφ. Εκεί, χαμζνεσ μζςα
ςτα ςφννεφα, παραδίδονταν, προσ τιμιν του Διονφςου, ςε παράξενεσ μανίεσ
και απερίγραπτα όργια.
Κάποια υπολείμματα από μαρμάρινεσ ςαρκοφάγουσ υπάρχουν κρυμμζνα
κάτω από τα αμπζλια που ςκεπάηουν ςε αυτι τθ μεριά τθν πετρϊδθ πλαγιά
τθσ κοιλάδασ.
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Κάτω από τισ Φαιδριάδεσ.

Υπάρχει μια υπόγεια καμάρα ςτθν οποία μπαίνουμε εφκολα. Ράνω ςτο
βράχο υπάρχουν τα ίχνθ των μεντεςζδων και των τεράςτιων καρφιϊν μιασ
πόρτασ, που ζκλεινε, λζνε, ζνα μυςτικό δρόμο που οδθγοφςε ςτο τρίποδο τθσ
Σίβυλλασ. Μερικοί ςτφλοι που υποςτιριηαν το προπφλαιο μιασ φτωχισ
εκκλθςίασ, τοποκετθμζνοι ανάποδα, με τα κιονόκρανα κάτω και τθ βάςθ πάνω
από τθν αδεξιότθτα των κατοίκων.
Ζνασ κεμελιακόσ τοίχοσ που κεωρείται ότι ανικει ςτο ναό του Απόλλωνα
και ςτον οποίο βρίςκεται μια μακριά και καλά διατθρθμζνθ επιγραφι, θ οποία
αναφζρεται ςτα διατάγματα που εκδόκθκαν προσ τιμιν των ευεργετϊν του
ναοφ, ςτουσ αρχιτζκτονζσ του και επίςθσ ςτθν απελευκζρωςθ ενόσ ςκλάβου,
λόγω τθσ αφιζρωςισ του ςτο Κεό.
Και τζλοσ, κατά μικοσ του μοναδικοφ μονοπατιοφ, κάποιεσ κόγχεσ
περιςςότερο ι λιγότερο μεγάλεσ, λαξευμζνεσ ςτο βράχο, και ςτισ οποίεσ,
μερικζσ φορζσ, θ εικόνα τθσ Ραναγίασ αντικατζςτθςε τα πλοφςια ανακιματα
των απίςτων, είναι τα μόνα που κυμίηουν ςτο κλιμμζνο ταξιδιϊτθ, τθν φπαρξθ
των υπζροχων Δελφϊν. Οφτε ναόσ, οφτε επίχρυςα αγάλματα να λάμπουν ςτον
ιλιο. Οφτε χοροί, οφτε αγϊνεσ, οφτε ιερζσ πομπζσ, οφτε ςυγκεντρωμζνο
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πλικοσ.
Οι Αμφικτίονεσ που ρφκμιηαν τθ μοίρα τθσ Ελλάδασ δεν υπάρχουν πια.
Οφτε οι κατακτθτζσ που ανυπομονοφςαν να αρπάξουν από τον Ουρανό το
μυςτικό του μζλλοντόσ τουσ. Δεν υπάρχουν πια φιλόςοφοι να υποκλίνονται
μπροςτά ςτο πιο ςοφό και το πιο αλθκινό, ίςωσ, ρθτό που γζννθςε το πνεφμα
του παγανιςμοφ: «Γνϊκι ςαυτόν».
Πλα εξαφανίςτθκαν, όπωσ τθν επόμενθ μζρα μιασ γιορτισ. Οι λαμπρζσ
καταςκευζσ, θ μουςικι, οι χοροί και ο λαόσ που αναηθτοφςε τθν ευκυμία. Θ
χλομι και κλιμμζνθ Σίβυλλα φαίνεται να είναι θ μόνθ κάτοικοσ ς’ αυτοφσ τουσ
ςκοτεινοφσ και ερθμικοφσ τόπουσ.
Σ’ ζνα απ’ αυτά τα όνειρα που γεννά εφκολα θ φανταςία, τθν βλζπει κανείσ
να περνά άμοιρθ ιζρεια, δυςτυχιςμζνθ από τθ δόξα τθσ και τθν ακοφςια γνϊςθ
τθσ, κακϊσ οδθγείται από αυςτθροφσ ιερείσ που τθν αναγκάηουν να κακίςει
ςτο μοιραίο τρίποδο που ο Κεόσ τθν περιμζνει με τισ μανίεσ του, το
παραλιρθμά του, τα βάςανά του και τα ςκοτεινά ψζματά του.
Αυτι θ κλιμμζνθ ανάμνθςθ είναι θ μόνθ που μασ ςυγκινεί, όταν
επιςκεπτόμαςτε τουσ Δελφοφσ. Ραντοφ μιςάνοιχτα βάρακρα και χάςκουςεσ
άβυςςοι, ιχοι που αντιλαλοφν και μαφροι βράχοι ςαν καμζνοι από τθ φωτιά.
Τζτοια ιταν και τζτοια είναι θ κοιλάδα των Δελφϊν. Εάν τα πλοφτθ και τα
μεγαλεία που ζκρυβαν τρομερά μυςτιρια ζχουν εξαφανιςτεί, θ φφςθ ζμεινε θ
ίδια.
Σιμερα, όποιοσ, όπωσ κάποτε ο Φϊκοσ, κζλει να ονειροπολεί, να βρίςκει
ςκιά ι να μαηεφει άνκθ, πρζπει να περνά ςτθν αντίκετθ πλευρά του
Ραρναςςοφ για να βρει τα αρμονικά και πράςινα δάςθ τθσ Δαφλειασ.
Κάποιεσ ελιζσ φυτρϊνουν ςτο βάκοσ τθσ κοιλάδασ, ςτθν είςοδο τθσ οποίασ
γίνονται όλο και περιςςότερεσ για να ςχθματίςουν, ςτθν πεδιάδα, μεγάλο
δάςοσ που απλϊνεται μζχρι τον κόλπο.
Τθν νφχτα, αν ξυπνιςτε, ακοφτε τον αζρα που, ερχόμενοσ από τθ κάλαςςα,
χτυπά αδιάκοπα πάνω ςτα ριγματα των βράχων με λυπθροφσ λυγμοφσ. Πμωσ,
όχι μακριά από εκεί, ςτον όρμο και ςτθν παραλία τθσ Κρίςςασ, ο ίδιοσ αζρασ,
γλυκόσ και μελαγχολικόσ τραγουδάει και αναςτενάηει.
Στουσ Δελφοφσ γίνεται ζνα κουφό μουγκρθτό, ζνα παρατεταμζνο
παράπονο, που γεμίηει τθν ψυχι με κλίψθ και ςασ κάνει να φοβάςτε, μιπωσ ο
αρχαίοσ χρθςμόσ ζχει ξαναβρεί τθ φωνι του, για να ςασ φανερϊςει όλα τα
κλιβερά πράγματα, που ςασ φυλάει θ μοίρα. Σ’ ζνα μζροσ μόνο το πνεφμα
μπορεί να θρεμεί. Εκεί που δυο ι τρεισ βράχοι ενωμζνοι, ςαν τα πελϊρια τείχθ
ενόσ κυκλϊπειου κτίςματοσ, ςχθματίηουν μια τεράςτια γωνία.
Μζςα από το ριγμα που χωρίηει ζναν απ’ αυτοφσ τουσ βράχουσ ςτα δυο,
ρζει δροςερι και κακαρι θ Καςταλία Ρθγι, το νερό τθσ οποίασ ζπιναν οι
αρχαίοι για να εξαγνιςτοφν πριν ςυμβουλευτοφν το χρθςμό.
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Πταν ζφταςα, πζντε - ζξι γυναίκεσ ζπλεναν τα ροφχα τουσ. Τα λυτά μαλλιά
τουσ ανζμιηαν ι ζπεφταν πάνω ςτο ςτικοσ τουσ ι ςζρνονταν μζςα ςτο νερό,
και από τισ άκρεσ τουσ ζβγαιναν μικρζσ ςταγόνεσ που ζμοιαηαν με χάντρεσ.
Μια λινι πουκαμίςα που κρατιόταν μόνο ς’ ζναν ϊμο, ςκζπαηε ελάχιςτα τα
ςτικθ τουσ και ανοιγόταν περιςςότερο με κάκε τουσ κίνθςθ.
Μιλοφςαν και γελοφςαν μ’ ζναν ψθλό βοςκό ντυμζνο μ’ ζνα παλτό από
κατςικότριχα. Θ ςκθνι ιταν μυκολογικι. Ο Φαφνοσ και οι Ναϊάδεσ, τίποτα δεν
ζλειπε. Με χαριτωμζνο τρόπο μου ζδωςαν μια ςανίδα για να διαςχίςω ζνα
μικρό ςιντριβάνι και να φτάςω ςτθν ίδια τθν πθγι όπου, ςαν ευςυνείδθτοσ
περιθγθτισ, επικυμοφςα να ξεδιψάςω.

Δελφικι επιγραφι.
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71. ΣΗΟΜΑ CHASE

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Thomas Chase (1827-1892) ιταν γιοσ του Antony και τθσ Lydia (Earle)
Chase και καταγόταν από το Worcester των Θνωμζνων Ρολιτειϊν. Αποφοίτθςε
από το Ρανεπιςτιμιο του Harvard το 1848 και αργότερα δίδαξε ςε αυτό για
ζνα χρόνο.
Ο Chase άρχιςε να διδάςκει ςτο Haverford το ζτοσ 1855 όπου δίδαξε
Φιλοςοφία, Κλαςικι και Αγγλικι Φιλολογία. Βοικθςε τθν Αμερικανικι
Επιτροπι που ςυςτικθκε για τθν ανακεϊρθςθ τθσ Βίβλου, από το ζτοσ 1881
ζωσ το ζτοσ 1884. Το 1875 ονομάςτθκε Ρρόεδροσ του Haveford College, μια
κζςθ από τθν οποία παραιτικθκε το 1886 για λόγουσ υγείασ.
Ραντρεφτθκε τθν Alice Underhill Cromwell το ζτοσ 1860 και απζκτθςε μαηί
τθσ τζςςερισ γιουσ και μια κόρθ.
χόλια
Ο κακθγθτισ Thomas Chase ταξίδεψε ςτθν Ελλάδα το 1853. Ζχοντασ ωσ ζνα
από τουσ προοριςμοφσ του τουσ Δελφοφσ, ζφταςε αρχικά ςτθν Αράχοβα.
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Εκδιλωςε φαίνεται εκεί τθν πρόκεςι του να ανεβεί ςτθν κορυφι του
Ραρναςςοφ, άλλαξε υποηφγια (μουλάρια), και του δόκθκε ωσ οδθγόσ ζνα
δεκάχρονο αγόρι (τςοπανόπουλο), για να τον οδθγιςει προφανϊσ ςτθ
ςτροφγκα ςυγγενϊν του, όπου κα διανυκτζρευε πριν να επιχειριςει τθν
ανάβαςι του ςτθν πιο ψθλι κορφι, τθ Λιάκουρα.
Από τθν όλθ ςχετικι περιγραφι του, προκφπτει ότι ζμεινε πολφ
ευχαριςτθμζνοσ ςχεδόν κατενκουςιαςμζνοσ, τόςο από τθ διαδρομι προσ το
Λιβάδι και ςτθ ςυνζχεια προσ τθν αραχοβίτικθ ςτροφγκα, όςο και από τθν εκεί
φιλοξενία των τςοπάνθδων, από τθ διανυκτζρευςι του ψθλά ςτο μυκικό
βουνό, και κυρίωσ από τθν ανάβαςι του ςτθν ψθλι κορυφι του
Γεροντόβραχου - ςτθν κορυφι τθσ Λιάκουρασ, όπωσ προκφπτει από τα
λεγόμενά του, δεν μπόρεςε να ανεβεί λόγω τθσ φπαρξθσ χιονιοφ και πάγου και τθ κζα που απόλαυςε από εκεί ψθλά, ακόμα και από τθν κάκοδό του,
προκειμζνου να ςυνεχίςει το ταξίδι του προσ του Δελφοφσ, με ενδιάμεςο
ςτακμό το Κωρφκιον Άντρον.
Ενδιαφζρουςα είναι και θ πλθροφορία του ςχετικά με τθν... “τςοπάνικθ
χαρά”, που είχε ςτθκεί κοντά ςτθ ςτροφγκα, όπου ζπαιηαν οι νεαροί
τςοπάνθδεσ ςτισ ϊρεσ τθσ ςχόλθσ τουσ. Φαίνεται ότι τθ ςυγκίνθςθ του αυτι τθ
ςυμμερίςτθκαν και όλα τα μζλθ τθσ παρζασ του, απόδειξθ το ποίθμα που
παρακζτει ςτο κείμενό του, το οποίο ςυντζκθκε επάνω ςτο βουνό από τον
ςυνοδό του John Stuart Blackie, και το οποίο κα αναφζρουμε και κα
ςχολιάςουμε ςε άλλθ κζςθ.
Το Κωρφκιον Άντρον δεν τον ενκουςίαςε ιδιαίτερα, οφτε ακόμα και οι
Δελφοί, γι’ αυτό δεν κάνει εκτενι περιγραφι τουσ. Επιςκζφτθκε, βεβαίωσ,
όλεσ τισ βαςικζσ κζςεισ του αρχαιολογικοφ χϊρου, ιπιε και τισ εννζα γουλιζσ
(όςεσ είναι και αρχαίεσ μοφςεσ) από τθν Καςταλία Ρθγι, για να εξαςφαλίςει
ζμπνευςθ. Κυρίωσ ανζφερε το ρόλο του Μαντείου κατά τθν Αρχαιότθτα.
Κατά τθν επιςτροφι του διαςχίηει πάλι τθν περιοχι τθσ Αράχοβασ, βλζπει
τα αμπζλια και ςκζφτεται ότι το τόςο ωραίο κραςί, που παράγεται εκεί,
καταςτρζφεται από τθ ςυνικεια των ντόπιων να χρθςιμοποιοφν ςε αυτό
ρετςίνι. Ζχει όμωσ καλά λόγια να πει για τον Αραχοβίτθ χανιτηι, που του
πρόςφερε το αραχοβίτικο κραςί.
Γράφει ςχετικά: “Είναι λυπθρό να ςκζφτεςαι ότι το άφκονο προϊόν αυτϊν
των πλοφςιων αμπελιϊν κα καταςτραφεί, όπωσ γίνεται κάκε χρόνο, από τθ
ςχεδόν γενικευμζνθ ελλθνικι ςυνικεια τθσ προςκικθσ ρετςινιοφ μζςα ςτο
κραςί, το οποίο μεταδίδει μια γεφςθ ανυπόφορθ για ζναν Φράγκο, αν και
αποδεκτι ςτθ γεφςθ των ντόπιων. Γευτικαμε ζνα δείγμα από αυτό το άκλιο
*απαίςιο+ ανάμειγμα ςτο Χάνι τθσ Αράχοβασ, ςτο οποίο παρζμενε αρκετι από
τθν αρχικι αξία, για να δείχνει ότι κα μποροφςε να είναι ζνα κραςί τθσ πιο
ςπάνιασ νοςτιμιάσ *γεφςθσ+, εάν δεν είχε καταςτραφεί από το ρετςίνι.
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Ο οικοδεςπότθσ, που μασ πρόςφερε αυτό το κραςί, ιταν ζνασ άντρασ με
επιβλθτικι φιγοφρα και κλαςικά χαρακτθριςτικά. Είναι πικανόν το παλιό
ελλθνικό αίμα να είχε διατθρθκεί ςε αυξθμζνο βακμό κακαρότθτασ ςτθν
περιοχι του Παρναςςοφ. ςε κάκε βακμό ο αρχαίοσ τφποσ του προςϊπου και
τθσ ςιλουζτασ απαντάται ςυχνά.”
Θ ζξοδόσ του από τθν περιοχι γίνεται κάτω από δφςκολεσ ςυνκικεσ, αφοφ
ςτθ Σχιςτι οδό τουσ πζτυχε ιςχυρι μπόρα που τουσ ζκανε μοφςκεμα.
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Hellas her monuments and scenery”,
Thomas Chase, Cambridge 1863.
ΑΝΑΒΑΗ ΣΟΤ ΠΑΡΝΑΟΤ
Στθν Αράχοβα αλλάξαμε τα άλογά μασ με μουλάρια.
“ Πάνω ςτο βουνό του Παρναςςοφ
παίρνεισ μουλάρι για ανζβαςμα,
και όχι Μοφςα.
Εκτόσ από μφκο και μορφι.”
Και τραβιξαμε ςε ζνα απόκρθμνο μονοπάτι που προχωροφςε ελικοειδϊσ
ανάμεςα ςε αμπζλια, κατά μικοσ των απότομων πλαγιϊν του βουνοφ, μζςω
του οποίου φτάςαμε ςφντομα ςε ζνα φψωμα, που δζςποηε ςε μια ευρεία
κοιλάδα ςτθν άλλθ πλευρά, εφφορθ και πλιρωσ καλλιεργθμζνθ, αν και ςε
τόςο μεγάλο υψόμετρο, και ποικιλμζνθ από ζνα μικρό καλοκαιρινό χωριό με
πζτρινα ςπίτια χωρίσ παράκυρα *καλφβια+ και δυο μικρζσ λίμνεσ νεροφ.
Είχαμε πλζον αφιςει τα αμπζλια και τισ καλλιζργειεσ πίςω χαμθλά και
ςτρίβοντασ προσ τα δεξιά, μπικαμε ςφντομα ςε ζνα δάςοσ από ψθλά όμορφα
ζλατα με μακριζσ γενειάδεσ γκρίηων βρφων *μοφςκλια].
Μπροςτά μασ, πάνω ςε ζνα μικρό γαϊδοφρι, ακολουκοφμενο από το
πουλάρι του, ζνα όμορφο αγόρι, περίπου δζκα χρονϊν, κακόταν με το πλάι και
ζςπαηε τθν θςυχία αυτισ τθσ ερθμιάσ με τθ φλογζρα του. Λαχταριςαμε τθν
φπαρξθ ενόσ ηωγράφου, για να αποτυπϊςει για πάντα τθ ςκθνι.
Ανεβαίνοντασ και κατεβαίνοντασ βραχϊδεισ λόφουσ και δια μζςου
καλερϊν αείφυλλων άλςεων, ςυνεχίηαμε το δρόμο μασ, μζχρισ ότου από μια
από τισ κορυφζσ είδαμε μια μεγάλθ κοιλάδα, περικυκλωμζνθ από βραχϊδεισ,
αλλά καλυπτόμενουσ με δζνδρα λόφουσ, των οποίων οι κορυφζσ ςχθμάτιηαν
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το όριο βλάςτθςθσ του βουνοφ. Κοντά ςτο κζντρο τθσ κοιλάδασ υπιρχε ζνα
πρωτόγονο μαντρί, χτιςμζνο από πζτρεσ διαλεγμζνεσ από εκεί κοντά και
καλυμμζνο εν μζρει από χοντρά κλαδιά ζλατου, εν μζρει από μια τζντα από
φφαςμα από μαφρο γίδινο μαλλί.
Στθν είςοδο ιταν μια χαροφμενθ ομάδα τςοπάνθδων, που διαςκζδαηαν
ςτριφογυρίηοντασ πάνω ς' ζνα μακρφ οριηόντιο πάςςαλο, ςυνδεδεμζνο ςτο
κζντρο του με ζνα άξονα ς’ ζναν κατακόρυφο ςτφλο, μπθγμζνο ςτακερά ςτο
ζδαφοσ, και επιτρζποντασ ςτουσ εαυτοφσ των να ξαπλϊνουν ςτθ μια από τισ
δυο άκρεσ του οριηόντιου παςςάλου ι να κρζμονται απ’ αυτζσ, μια
ςυνδυαςμζνθ κίνθςθ περιςτροφισ και ταλάντωςθσ.
Ο μικρόσ μου ραψωδόσ άφθςε τα γαϊδοφρια του να βοςκιςουν ελεφκερα
και ενϊκθκε μ’ αυτι τθ βουκολικι παρζα που ςε λίγο ςκορπίςτθκε, για να
μαντρϊςει και αρμζξει γάλα από τα πολυπλθκι κοπάδια προβάτων τουσ, που
βοςκοφςαν ςτουσ γφρω λόφουσ.
Το απλό γεφμα που μασ προςφζρκθκε από τουσ ακολοφκουσ μασ
εμπλουτίςτθκε από νοςτιμότατεσ γουλιζσ φρζςκου γάλακτοσ, δωριςμζνο από
τουσ τςοπάνθδεσ, και από ςβϊλο φρεςκοπθγμζνου τυριοφ. Φρζςκα χοντρά
κλαδιά από περιποιθμζνα ζλατα μεταφζρκθκαν από τισ γειτονικζσ πλαγιζσ και
απλϊκθκαν κάτω από ζνα μεγάλο δζντρο, κοντά ςτο μαντρί, για κρεβάτια μασ.
Μια μεγάλθ φωτιά από ξερά χοντρά κλαδιά άναβε ςτα πόδια μασ, και
τυλιγμζνοι μζςα ςε χοντρζσ κάπεσ κοιμθκικαμε βακιά κάτω από τον κακαρό
ζναςτρο ουρανό, μζςα ςτον κακαρό αζρα και τθ χωρίσ υγραςία νφχτα,
νανουριςμζνοι με το μουςικό ιχο των κουδουνιϊν των προβάτων, τουσ
γλυκοφσ ιχουσ τθσ φλογζρασ των τςοπάνθδων, τθν κακαρι κραυγι του
κοφκου, και το ευκρινζσ γάβγιςμα των τςοπανόςκυλων που αντιλαλοφςαν από
τα βουνά.
Αναπαυόμενοι γφρω από τθ φωτιά, οι τςοπάνθδεσ εξιςτοροφςαν τισ
λθςτρικζσ τουσ ιςτορίεσ ζωσ αργά μζςα ςτθ νφχτα. ζπειτα τουσ πιρε ο φπνοσ
και κανζνασ ανκρϊπινοσ ιχοσ δεν ζςπαηε τθν απόλυτθ γαλινθ τθσ μοναξιάσ
του βουνοφ.
Ροτζ ξανά δεν είχα απολαφςει γλυκφτερο φπνο. Ελαφρά και ανεπαίςκθτα
αποκοιμικθκα, χωρίσ καμία από τισ ανοθςίεσ και τα βάρθ που ςυχνά
απλϊνονται πάνω από τα πολιτιςμζνα δϊματα, και ξφπνθςα να χαιρετίςω τθν
υπζροχθ αυγι με το πιο κακαρό κεφάλι και τουσ πιο χαλαροφσ ςφυγμοφσ. Στο
πρϊτο φωσ τθσ μζρασ ανθφορίςαμε ξανά και ξεκινιςαμε για τθν κορυφι (του
Ραρναςςοφ). Σφντομα, φτάνοντασ ςτο όριο τθσ βλάςτθςθσ, παρατθριςαμε τισ
μακρζσ γκρίηεσ κορυφογραμμζσ του Ραρναςςοφ να απλϊνονται ψθλά πάνω
από μασ, με μικρά μπαλϊματα χιονιοφ να φωλιάηουν ςτα κοιλϊματα των
πλευρϊν του.
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Ο Παρναςςόσ και θ Κίρφι από τον Καρακόλικο.

Συνεχίςαμε πάνω - κάτω, μζςω τθσ βραχϊδουσ διαδρομισ, ζωσ ότου
φτάςαμε ςτθν κορυφογραμμι: ο μεγάλοσ ςτόχοσ επιτεφχκθκε και αφινοντασ
τα γαϊδοφρια πατιςαμε πάνω ςτον αιϊνιο βράχο και ςυνεχίςαμε το δρόμο
μασ προσ τισ κριαμβευτικζσ κορυφζσ. Στισ όχκεσ ςε μικροςκοπικά ρζματα που
κυλοφςαν από παχιά ςτρϊματα χιονιοφ, μαηζψαμε ντελικάτα crosures,
βιολζτεσ και άλλα λουλοφδια καυμάςιων αποχρϊςεων, μερικά εκ των οποίων
είχαν ςκαρφαλϊςει, για να εκπζμψουν τθν ομορφιά τουσ, ςχεδόν πάνω ςτισ
πιο ψθλζσ κορφζσ.
Στα ανατολικά, ζνα υπζροχο πανόραμα διακοπτόταν μόνο ςε μικρά μζρθ
του ορίηοντα, ςτα νοτιοανατολικά, όπου μια κορυφι λίγο ψθλότερθ απ’ αυτι
ςτθν οποία ςτεκόμαςτε, αλλά απρόςιτθ εξαιτίασ του χιονιοφ και του πάγου,
εμπόδιηε τθ κζα. Πλθ θ Ελλάδα απλϊνεται γφρω μασ. Μακριά ςτα βόρεια,
μζςα ςτο μπλε του ορίηοντα, αλλά ευδιάκριτοσ και καλοςχθματιςμζνοσ ςτθν
κακαρι ατμόςφαιρα, υψωνόταν ο μεγάλοσ και όμορφοσ Πλυμποσ, με τισ
απλωμζνεσ κυματιςτά κορυφζσ να λάμπουν απ’ το χιόνι. Λίγο προσ τα δεξιά
του, ο χαρακτθριςτικόσ κϊνοσ τθσ Πςςασ ςτεκόταν ευδιάκριτοσ και ςτθ
ςυνζχεια θ οροςειρά του Ρθλίου. ςτα αριςτερά, θ μακριά οροςειρά τθσ
Ρίνδου, θ τεράςτια ραχοκοκκαλιά τθσ Ελλάδασ με τθν Πκρυ να τρζχει απ’
αυτιν προσ τα ανατολικά.
Ο κόλποσ του Ηθτουνιοφ*Λαμίασ+, πιο πζρα οι Κερμοπφλεσ, θ Εφβοια με τθν
καλι κάλαςςα ςε κάκε πλευρά (γιατί μποροφςαμε να δοφμε όλθ τθν
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επιφάνεια του νθςιοφ) και μερικά από τα νθςιά του καυμάςιου Αιγαίου που
ςτόλιηαν αυτι τθν πλευρά τθσ εικόνασ.
Στα δυτικά, υψϊνονταν τα βουνά τθσ Ακαρνανίασ και Αιτωλίασ, με τισ
κορυφζσ τουσ χιονοςκζπαςτεσ και με τισ πλευρζσ τουσ που ζδειχναν μια
πλοφςια ποικιλία χρωμάτων, από το πλοφςιο βακφ κόκκινο και καφζ και γκρι
τθσ χαμθλότερθσ περιοχισ, ωσ το πράςινο των δζνδρων τθσ κεντρικισ ηϊνθσ
και των ςπαςμζνων βράχων και του χιονιοφ των ψθλότερων κορυφϊν.
Ρροσ τα νότια, ο Κορινκιακόσ Κόλποσ απλωνόταν ςε μακρά ζκταςθ, με τα
νερά του ςε αυτό του απαλοφ μπλε λουςμζνα ςτο δυνατό φωσ του ελλθνικοφ
ουρανοφ, το χαρακτθριςτικό των ελλθνικϊν καλαςςϊν.
Ρζρα μακριά, ζςτεκαν τα βουνά του Μοριά με κακαρζσ γραμμζσ και με
ποικιλία, με χιόνι να ακτινοβολεί ςε πολλζσ από τισ κορφζσ τουσ και τισ πλαγιζσ
τουσ με πολλζσ αποχρϊςεισ. Και όλα αυτά τα χρϊματα ςτο πλοφςιο
ποικιλόχρωμο τοπίο αγκαλιάηονταν και καλφπτονταν από το βακφ μπλε του
ουρανοφ, ςτον οποίο, κοντά ςτον ορίηοντα, αιωροφνταν λίγα μακριά ςφννεφα
ντελικάτθσ ςφςταςθσ που με τα πιο εξαίςια κοκκινίςματα καλωςόριηαν τισ
πρϊτεσ ακτίνεσ του ιλιου.
Πταν, επιτζλουσ, είχαμε αποχαιρετιςει τα ςτρϊματα χιονιοφ πάχουσ δζκα
και δεκαπζντε ποδιϊν, και αποχαιρετιςαμε τισ κορφζσ, οι οποίεσ είχαν
ξεφυτρϊςει ςτα οκτϊ χιλιάδεσ πόδια ψθλότερα από τθ γειτονικι κάλαςςα,
καινοφργιεσ ομορφιζσ του τοπίου ξεδιπλϊκθκαν, κακϊσ κατεβαίναμε τισ
βραχϊδεισ πλαγιζσ του βουνοφ.
Κακϊσ φτάςαμε ςτθ δενδρϊδθ περιοχι, χιλιάδεσ εξαίςιεσ μικρζσ εικόνεσ
άγριων λαγκαδιϊν του πράςινου και του γκρίηου, φανταςτικϊν διακλαδϊςεων
και αναμειγνυομζνων περιγραμμάτων βράχων και δζντρων, αντίκριςαν τα
μάτια μασ. το μπλε του Κόλπου *Κορινκιακοφ+ που φϊλιαηε μεταξφ βουνϊν
που τον αγκάλιαηαν, ιςυχο ςαν μια εςωτερικι λίμνθ, τθν πόλθ και τισ
καλλιεργιςιμεσ πλαγιζσ, τουσ απότομουσ γκρεμοφσ και τισ χιονοςκζπαςτεσ
κορφζσ.
Ζπειτα, τι ωραίο ςυναίςκθμα, κακϊσ χαιρετιςαμε τθν αγαπθτι κοιλάδα τθσ
ανάπαυςισ μασ τθσ περαςμζνθσ νφχτασ, τουσ ιςυχουσ τςοπάνθδεσ, και τα
μελωδικά κοπάδια. Εδϊ πάλι ξαποςτάςαμε πάνω ςτουσ αεικαλείσ κορμοφσ,
και κακϊσ καταπραΰναμε τθν πείνα μασ, ακοφγαμε το τραγοφδι των πουλιϊν
πάνω από τα κεφάλια μασ, τισ μελωδικζσ νότεσ από τισ φλογζρεσ των
τςοπάνθδων και το απαλό κουδοφνιςμα των προβατοκουδουνιϊν, και
παρακολουκοφςαμε τουσ τςοπάνθδεσ να γνζφουν ςτα ςκυλιά τουσ για να
προςζχουν τα κοπάδια ι να κουβεντιάηουν πάνω ςτο γραςίδι μπροςτά από το
πρωτόγονο καλφβι τουσ. Για πρϊτθ φορά ζδωςα πλιρθ πίςτθ ςε όλουσ
εκείνουσ τουσ ποιθτζσ που ζχουν υμνιςει τθν ευδαιμονία και τθν ειρινθ τθσ
βουκολικισ ηωισ.
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Κατεβαίνοντασ προσ τθν πεδιάδα, με το μικρό χωριό τθσ *τα Καλφβια του
Λιβαδιοφ+, το οποίο αναφζραμε κατά τθν ανάβαςθ, το διαςχίςαμε και
ςκαρφαλϊςαμε ζναν πολφ απότομο λόφο, κοντά ςτθν κορυφι του οποίου
βρίςκεται το Κωρφκιον Άντρο, αφιερωμζνο ςτον Ράνα και τισ Κωρφκιεσ
νφμφεσ, αλλά πιο ενδιαφζρον ςτισ ποιθτικζσ ςυνκζςεισ απ’ αυτό κακ’ εαυτό το
ίδιο. Είναι ζνα αρκετά μεγάλο ςπιλαιο, με ζνα γλιςτερό δάπεδο και μια
επιβλθτικι οροφι ςτολιςμζνθ με ςταλακτίτεσ κομψοφ ςχιματοσ, αλλά
μουντοφ χρϊματοσ.
Ράλι πάνω ςτο λόφο και ςτθν κοιλάδα, μεταξφ μεγάλων δζντρων και από
ζνα λιόπρινο-παραμελθμζνθ βελανιδιά, φτάςαμε επιτζλουσ ςτθν απότομθ
κατθφοριά με ηιγκ-ηαγκ, κάτω ςτθν απότομθ πλευρά του βουνοφ προσ τουσ
Δελφοφσ.
Ρροσ τα κάτω, ς’ αυτι τθν πλευρά, περπατιςαμε ζνα γλιςτερό μονοπάτι
και μια πρωτόγονθ ςκάλα, όντασ πολφ επίφοβθ του να ςπάςεισ τα μοφτρα ςου
από το κατζβαςμα αυτισ, ζφιπποσ.
Το Καςτρί, όπωσ ονομάηεται θ νζα πόλθ, είναι ζνα βρϊμικο ακανόνιςτα
δομθμζνο χωριό, με ςτενοφσ επικίνδυνουσ δρόμουσ, και από κάκε άποψθ εκτόσ από τθ γοθτευτικι τοποκεςία - λιγότερο ποιθτικό ςτθν όψθ του όςο
είναι δυνατόν.
Οι γυναίκεσ που ζπλεναν τα άπλυτα ροφχα ςτθ δθμόςια πθγι ς’ ζναν από
τουσ δρόμουσ - τθν Καςςοτίδα - κφμιηαν ταυτοχρόνωσ και από τθν ομοιότθτα
και από τθν αντιδιαςτολι, τισ πριγκίπιςςεσ του Ομιρου.
Θ αρχαία πόλθ των Δελφϊν ζςτεκε ςε ζνα εξαίρετο φυςικό αμφικζατρο,
ςτθν πλευρά μιασ ορεινισ κζςθσ που ενϊνεται με τθν οροςειρά του
Ραρναςςοφ και, με το αντικρινό τείχοσ του βουνοφ τθσ Κίρφεωσ, περιβάλλει
ζνα εκτεταμζνο και πολφ ρομαντικό φαράγγι.
Διαδοχικοί αναβακμοί για κζςεισ ανζγερςθσ κτθρίων είχαν δθμιουργθκεί
πάνω ςτθν πλευρά του λόφου, υποςτθριηόμενοι από ογκϊδεισ τοίχουσ (από
ορκογϊνιεσ και ςε μια ι δυο περιπτϊςεισ από πολυγωνικζσ πζτρεσ), μεγάλα
τμιματα των οποίων παραμζνουν ακόμα.
Ακριβϊσ πίςω από τθν πόλθ ξεφυτρϊνει ζνα εντυπωςιακό φψωμα
κρθμνϊδουσ βράχου με μια ςχιςμι ςτο κζντρο, που ςχθματίηει δυο κορυφζσ,
με πρόςοψθ ςτο νοτιά, και ονομαηόμενεσ ςτουσ αρχαίουσ χρόνουσ: οι
Φαιδριάδεσ ι «οι απαςτράπτουςεσ». Αυτζσ για τουσ ποιθτζσ είναι ο δικόρυφοσ
Ραρναςςόσ, αλλά ςτθν πραγματικότθτα δεν είναι παρά μόνον ζνα παρακλάδι
αυτοφ του ςπουδαίου βουνοφ.
Στα ριηά αυτισ τθσ ςχιςμισ εκβάλλουν ακόμα τα νερά τθσ Καςταλίασ πθγισ.
Μια εκβάκυνςθ ςτο βράχο, που ονομάηεται το Μπάνιο τθσ Ρυκίασ, δζχεται το
ρυάκι που από εκεί κυλάει προσ τα κάτω ςτισ πλαγιζσ προσ τθν άγρια
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Αρχιτεκτονικζσ λεπτομζρειεσ του Δελφικοφ Σταδίου,
δια χειρόσ Chenavard.

χαράδρα κάτω χαμθλά. Ο πζτρινοσ τοίχοσ δίπλα ςτθν πθγι κόβεται δαντελωτά
με τεχνθτζσ μεγάλεσ και μικρζσ κόγχεσ για αφιερωματικά ανακιματα. Ιπια
(ςαν υποδειγματικόσ ωμαίοσ) εννιά γουλιζσ από τθν ποιθτικι νεροπθγι μια
(γουλιά) για κάκε Μοφςα. Πχι μακριά, προσ τα βορειοδυτικά από τθν Καςταλία
πθγι, βρίςκονται τα υπολείμματα του Σταδίου.
Το περίγραμμά του μπορεί ακόμα να ανιχνευκεί και μερικζσ
χοντροκομμζνεσ κζςεισ ςτο βράχο διατθροφνται ςτο από πάνω άκρο.
Ευριςκόμενο ςτο υπερυψωμζνο πλάτωμα, προςφζρει μια άποψθ του Κόλπου
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(Κορινκιακοφ) και τθσ γοθτευτικά άγριασ γραφικισ χαράδρασ κάτω από τθν
πόλθ. Λίγο πιο κάτω, κοντά ςε μερικοφσ λαξευμζνουσ ςτο βράχο τάφουσ,
απολαφςαμε μια γοθτευτικι άποψθ από τον ελαιϊνα τθσ πεδιάδασ ςτο ςτόμιο
τθσ ρομαντικισ χαράδρασ, ςτθν οποία οι Δελφοί προεξζχουν του Χριςςοφ, του
Γαλαξειδιοφ και τθσ Σκάλασ των Σαλϊνων (Λτζασ) τθσ παραλίασ, του κόλπου και
των βουνϊν τθσ απζναντι ακτισ του Μoριά, μεταξφ των οποίων θ Κυλλινθ
είναι ευδιάκριτθ.
Ακόμα πιο χαμθλά ςτο ευχάριςτα τοποκετθμζνο Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ,
διατθροφνται λίγα όμορφα υπολείμματα τθσ αρχαίασ τζχνθσ - ζνα
πνευματϊδεσ και καλοδουλεμζνο ανάγλυφο, που παρουςιάηει ζνα άρμα
οδθγοφμενο από τζςςερα επιβλθτικά άλογα προσ ζνα βωμό, ζνα κεφάλι
λιονταριοφ, κραφςματα ανάγλυφων, αρχιτεκτονικά ςτολίδια, τρίγλυφα και
κολόνεσ.
Σε ζνα άλλο Μοναςτιρι είδαμε μερικζσ παλιζσ ςτιλεσ και επιγραφζσ και
πάνω ςε μερικζσ πζτρεσ, κοντά ςτθ κζςθ του Ρφκιου ιεροφ, είναι μερικζσ πολφ
μακριζσ και καλοδιατθρθμζνεσ επιγραφζσ, που ανακαλφφτθκαν από το Müller
και ζχουν αντιγραφεί από τουσ ακαταπόνθτουσ Γερμανοφσ αρχαιολόγουσ.
Ακόμθ, όπωσ παλιά, οι Μοφςεσ του ποιθτικοφ βουνοφ αςκοφν τθ γοθτεία
τουσ. Το παρακάτω τραγοφδι γράφτθκε από το δόκιμο ςυνοδό μου, όταν ιταν
φρζςκοσ από τθν ζμπνευςι του. Με τθν ευγζνεια του ςυγγραφζα του, μου
επιτρζπεται να το παραδϊςω ςτουσ αναγνϊςτεσ μου. Ο κακθγθτισ διατθρεί τθ
ςφγχρονθ λαϊκι ορκογραφία και προφορά.
Ζνα τραγοφδι του Παρναςςοφ
από τον John Stuart Blackie
[...]
ημείωςη: Ο John Stuart Blackie παρουςιάηεται ςτο παρόν βιβλίο ξεχωριςτά, ςτθ
ςυνζχεια, ωσ ανεξάρτθτοσ περιθγθτισ μαηί φυςικά με το εν λόγω ποίθμά του,
δεδομζνου ότι ζχει εντοπιςτεί το βιογραφικό του.

ΑΠΟ ΔΕΛΦΟΤ ΠΡΟ ΑΘΗΝΑ
Ροιο είναι το μυςτικό τθσ ιςχυρισ επιρροισ που το Ρυκικό Μαντείο άςκθςε
για τόςουσ αιϊνεσ μζςα ςτον Ελλθνικό κόςμο; Πχι, ςίγουρα, θ απλοϊκι ψευδισ
δειςιδαιμονία οφτε, όπωσ οριςμζνοι από του Χριςτιανοφσ Ρατζρεσ είκαςαν, θ
δράςθ διαβολικϊν πνευμάτων. Θ αλθκινι του πθγι, όπωσ ο Curtius
παρουςίαςε ςτθν αξιοκαφμαςτθ Λςτορία του τθσ Ελλάδασ, βρίςκεται ςτθν
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ευφυΐα, ςτθ γνϊςθ, ςτθ ςοφία και ςτθν προορατικότθτα του Δελφικοφ
Λερατείου.
Συςτθματικοί παρατθρθτζσ τθσ πορείασ των γεγονότων ςε κάκε περιφζρεια
*επαρχία+ τθσ Ελλάδασ και όλου του αρχαίου κόςμου, βακιοί μελετθτζσ τθσ
ανκρϊπινθσ φφςθσ, και κλθρονομϊντασ ιςχυρά ρθτά τθσ πρακτικισ ςοφίασ
από τουσ προκατόχουσ τουσ, μζςω δικαιολογθμζνθσ άςκθςθσ των ανκρϊπινων
ικανοτιτων, τοφσ δόκθκε θ δυνατότθτα να δίνουν τθν καλφτερθ ςοφι
ςυμβουλι και ςυχνά να προβλζπουν τθν ζκβαςθ των επιχειριςεων, ενϊ είχαν
τθν πανουργία ςε αμφίβολεσ περιπτϊςεισ να δίνουν ζνα διφοροφμενο λόγο.
Αυτοί ιςαν οι ουςιαςτικοί λόγοι που οι Δελφοί αποτζλεςαν το πραγματικό
κζντρο τθσ Ελλάδασ - τθν κλείδα τθσ ελλθνικισ ενότθτασ, ο οδθγόσ τθσ
ελλθνικισ δράςθσ.
Κακϊσ προχωροφςαμε ζφιπποι ζξω από τουσ Δελφοφσ το πρωί,
ςταματιςαμε να εξετάςουμε μερικζσ ςαρκοφάγουσ και τάφουσ κοντά ςτο
δρόμο ςτθ λοφοπλαγιά πιο βορειότερα από τθν πόλθ. Λδιαιτζρωσ
γοθτευτικαμε από μια ςαρκοφάγο από κακαρό λευκό μάρμαρο, με τισ
πλευρζσ τθσ διακοςμθμζνεσ με ανάγλυφα εξαίςιου φινιρίςματοσ, θ δε πλάκα
που κάποτε αποτελοφςε το κάλυμμα *καπάκι+ και τϊρα κείται δίπλα, είχε ςτθν
κορυφι ζνα ακρωτθριαςμζνο, αλλά άκρωσ ωραίο και ηωντανό *πιςτό+ άγαλμα
μιασ γυναίκασ ςε μια πλαγιαςμζνθ ςτάςθ.
Θ ςαρκοφάγοσ ιταν ςπαςμζνθ ςτα δυο, αλλά τα κομμάτια διατθροφνται,
και μποροφςαν εφκολα να ςυγκολλθκοφν, ζτςι ϊςτε να αφινει ελάχιςτο ίχνοσ
τραυματιςμοφ.
Ανάμεςα ςε άγρια λαγκάδια, και, διαμζςου μιλίων και μιλίων από αμπζλια
πάνω ςτισ λοφοπλαγιζσ ςε αναβακμοφσ (πλατϊματα), διαςχίςαμε, ζφιπποι τθν
περιοχι τθσ Αράχοβασ.
Είναι λυπθρό να ςκζφτεςαι ότι το άφκονο προϊόν αυτϊν των πλοφςιων
αμπελιϊν κα καταςτραφεί, όπωσ γίνεται κάκε χρόνο, από τθ ςχεδόν
γενικευμζνθ ελλθνικι ςυνικεια τθσ προςκικθσ ρετςινιοφ μζςα ςτο κραςί, το
οποίο μεταδίδει μια γεφςθ ανυπόφορθ για ζναν Φράγκο, αν και αποδεκτι ςτθ
γεφςθ των ντόπιων.
Γευτικαμε ζνα δείγμα από αυτό το άκλιο *απαίςιο+ ανάμειγμα ςτο Χάνι τθσ
Αράχοβασ, ςτο οποίο παρζμενε αρκετι από τθν αρχικι αξία, για να δείχνει ότι
κα μποροφςε να είναι ζνα κραςί τθσ πιο ςπάνιασ νοςτιμιάσ *γεφςθσ+, εάν δεν
είχε καταςτραφεί από το ρετςίνι.
Ο οικοδεςπότθσ, που μασ πρόςφερε αυτό το κραςί, ιταν ζνασ άντρασ με
επιβλθτικι φιγοφρα και κλαςικά χαρακτθριςτικά. Είναι πικανόν το παλιό
ελλθνικό αίμα να είχε διατθρθκεί ςε αυξθμζνο βακμό κακαρότθτασ ςτθν
περιοχι του Ραρναςςοφ. ςε ικανό βακμό ο αρχαίοσ τφποσ του προςϊπου και
τθσ ςιλουζτασ απαντάται ςυχνά.
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Στθν Αράχοβα κακϊσ και ςτο Καςτρί και ςε αρκετά άλλα γειτονικά χωριά
ςτθν εγγφσ περιοχι, τα κεραμίδια των ςκεπϊν ςυγκρατοφνται ςτθ κζςθ τουσ
με πζτρεσ τοποκετθμζνεσ πάνω τουσ. Θ ίδια ςυνικεια επικρατεί ςε οριςμζνα
μζρθ τθσ Ελβετίασ, και το ότι αυτό επικρατοφςε ςτθν αρχαία Ελλάδα, επίςθσ,
ςυμπεραίνεται από τθ μελζτθ του Κουκυδίδθ, που περιγράφει τισ εκπλιξεισ
που επεφφλαςςαν οι Ρλαταιείσ ςε ζνα απόςπαςμα των Κθβαίων, ςτισ οποίεσ
(εκπλιξεισ) οι γυναίκεσ και οι δοφλοι αναπαρίςτανται *περιγράφονται+ να
εκτοξεφουν ςτουσ παρείςακτουσ πζτρεσ και κεραμίδια από τισ κορυφζσ των
ςπιτιϊν.
Δια μζςου άγριων και γραφικϊν λαγκαδιϊν και επιβλθτικϊν φαραγγιϊν,
ςυνεχίςαμε το δρόμο μασ ζτςι, που θ μακριά γκρίηα γυμνι πζτρα των
υψωμάτων του Ραρναςςοφ ιταν ςε πλιρθ κζα ςτα αριςτερά. Ανάμεςα ς’
αυτά τα βουνίςια περάςματα (όχι μακριά από τθν Τρίοδο όπου ο Οιδίποδασ
ςυνάντθςε τον πατζρα του Λάιο), μασ βρικε μια ηωθρι μπόρα - θ πρϊτθ
βροχι που είχαμε δει εδϊ και ζνα μινα ς’ αυτιν τθν αςυννζφιαςτθ περιοχι και είχαμε μουςκεφτεί για τα καλά, μζχρι να φτάςουμε ςτο Χάνι μασ ςτθ
Λιβαδειά.
Κακϊσ κάποιοσ πλθςιάηει τθ Λιβαδειά από τον Ραρναςςό, λόφοι από
αλλοφβιο ςχθματιςμό με χαλαρό εφφορο ζδαφοσ, παίρνουν τθ κζςθ των από
τα βράχια ςχθματιςμζνων βουνϊν. Αυτι θ αλυςίδα των καλλιεργιςιμων
λόφων εκτείνεται ςχεδόν μζχρι τθ Κιβα. *…+

Αγγείο Νεολικικισ εποχισ ςτο Κωρφκιον Άντρον.
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72. JOHN STUART BLACKIE

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο John Stuart Blackie γεννικθκε ςτισ 28 Λουλίου το 1809 ςτο Lanarkshire
τθσ Σκωτίασ και πζκανε ςτο Εδιμβοφργο ςτισ 2 Μαρτίου του 1895. Ιταν
Σκωτςζηοσ διανοοφμενοσ, άνκρωποσ των Γραμμάτων. Μορφϊκθκε αρχικά ςτθ
New Academy και ςτθ ςυνζχεια ςτο Κολλζγιο Marischal ςτο Aberdeen. Αφοφ
παρακολοφκθςε μακιματα ςτο Ρανεπιςτιμιο του Εδιμβοφργου, αφιζρωςε
τρία χρόνια για να ςπουδάςει Κεολογία.
Το 1829 πιγε ςτθ Γερμανία και αφοφ ςποφδαςε ςτο Γκαίτινγκεν και ςτο
Βερολίνο ςυνόδεψε τον Bunsen ςτθν Λταλία. Τα χρόνια που ξόδεψε ςτο
εξωτερικό ιταν θ αιτία να μθν πραγματοποιιςει παλαιότερι του επικυμία, για
να ειςζλκει ςτο χϊρο τθσ Εκκλθςίασ. Αργότερα, απζκτθςε μια δυνατι αγάπθ
για τισ κλαςικζσ ςπουδζσ και τα Γράμματα γενικϊσ. Μια μετάφραςι του ςτον
Φάουςτ του Γκαίτε, θ οποία τυπϊκθκε το 1834, είχε ςθμαντικι επιτυχία και
απζςπαςε μάλιςτα τθν επιδοκιμαςία του Carlyle.
Το 1842 παντρεφτθκε. Θ φιμθ του αυξικθκε από μια μετάφραςθ του
Αιςχφλου που τυπϊκθκε το 1850, με αποτζλεςμα να διοριςτεί το 1852 ςτθν
κακθγεςία “των Ελλθνικϊν” ςτο Ρανεπιςτιμιο του Εδιμβοφργου,
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διαδεχόμενοσ τον George Dunbar, μια κζςθ που κράτθςε για τριάντα χρόνια.
Ο Blackie ιταν κάπωσ εκκεντρικόσ ςτισ μεκόδουσ του, αλλά τα μακιματά
του άςκθςαν επίδραςθ ςτουσ ακροατζσ του. Ζνα ταξίδι του ςτθν Ελλάδα το
1853 επιτάχυνε το δοκίμιό του “Πάνω ςτθν εκμάκθςθ τθσ Γλϊςςασ των
Ελλινων”, ζνα κζμα που ιταν πολφ αγαπθμζνο του ςτα τελευταία χρόνια τθσ
ηωισ του. Αυτόσ υιοκζτθςε για τον εαυτό του τθν μοντζρνα ελλθνικι προφορά
και πριν το κάνατό του άφθςε κλθροδότθμα για υποτροφίεσ ςε φοιτθτζσ για
ταξίδι ςτθν Ελλάδα, με ςκοπό τθν εκμάκθςθ των Ελλθνικϊν ςτθν Ακινα. O
Blackie ςτθν πολιτικι του ηωι ιταν ριηοςπάςτθσ και Σκωτςζηοσ εκνικιςτισ,
ζνασ άφοβοσ και ανεξάρτθτοσ τφποσ που είχε μεγάλθ ικανότθτα και ευςτροφία
ςτθ ςυηιτθςθ. Θ εκκεντρικότθτά του τον ζκανε ζναν από τουσ πιο
χαρακτθριςτικοφσ τφπουσ του Εδιμβοφργου ςτθν εποχι του. Μάλιςτα
εμφανιηόταν ωσ ςϊφρων βοςκόσ με πλατφγυρο καπζλο και ζνα μεγάλο
μπαςτοφνι.
χόλια
Το ποίθμα που ακολουκεί είναι δθμιοφργθμα “ἐν τῷ γεννᾶσθαι”, κατά τθν
ανάβαςθ δθλαδι του Blackie από τθν Αράχοβα μζχρι τθν κορυφι του
Ραρναςςοφ (ςυγκεκριμζνα τον Γεροντόβραχο), ςφμφωνα με τθν πλθροφορία
που μασ άφθςε ο ςφντροφόσ του ςτο ταξίδι αυτό ςτθν Ελλάδα και ςυνάδελφόσ
του κακθγθτισ Thomas Chase. Μζςα ςτισ δεκατρείσ ςτροφζσ του ποιιματόσ
του ο Blackie κατόρκωςε όχι μόνο να περιγράψει όλεσ τισ βαςικζσ ςκθνζσ ςτιγμζσ, που βίωςε κατά τθν ανάβαςι του ςτον Ραρναςςό, τισ οποίεσ ο
ςυνταξιδιϊτθσ του Chase αποτφπωςε μακροςκελϊσ ςε πεηό λόγο, αλλά και
εξζφραςε επί πλζον ζνα πλικοσ ςυναιςκθμάτων του και βεβαίωσ τθ μεγάλθ
του αγάπθ για τθν Ελλάδα και τουσ Ζλλθνεσ.
Εκφράηει τθ χαρά του που οι Ζλλθνεσ είναι επιτζλουσ ελεφκεροι και εφχεται
το δζντρο τθσ ελευκερίασ να κεριζψει για να αγκαλιάςει όλουσ του Ζλλθνεσ,
μια ευχι που ζγινε εν πολλοίσ πραγματικότθτα ςτα επόμενα εξιντα χρόνια
από το ταξίδι του αυτό. Το εν λόγω ποίθμα ςτθ μετάφραςι του (ςε ελεφκερθ
απόδοςθ) ςίγουρα χάνει πολφ από τθν ποιθτικι του γοθτεία, όπωσ άλλωςτε
κάκε μετάφραςθ ποιιματοσ, όμωσ ζςτω και ζτςι απομζνουν αρκετά ςτοιχεία,
για να μασ κεντρίςουν το ενδιαφζρον και να μασ ταξιδζψουν ποιθτικά πάνω
ςτον Ραρναςςό, ςτο βουνό των απανταχοφ τθσ γθσ ποιθτϊν. Από το ποίθμά
του αυτό μποροφμε να εικάςουμε ότι τον εκκεντρικό τφπο του ςοφοφ βοςκοφ
με το μεγάλο ραβδί, που είχε υιοκετιςει ςτθ Σκωτία, ίςωσ και να τον
εμπνεφςτθκε από τθν ανάβαςι του ςτον Ραρναςςό, όπου φιλοξενικθκε εκεί
ψθλά από Αραχοβίτεσ τςοπάνθδεσ. Μάλιςτα, όχι μόνο ςυνζφαγε και
ςυνομίλθςε μαηί τουσ, αλλά και κοιμικθκε τθ νφχτα ςτο μαντρί, για να
μπορζςει να κατακτιςει το άλλο πρωί τθν ψθλι κορφι του Ραρναςςοφ.
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Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Hellas her monuments and scenery”,
Thomas Chase, Cambridge 1863.
ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΣΟΤ ΠΑΡΝΑΟΤ
(Σε ελεφκερθ μετάφραςθ)
Αράχοβα,
ςτισ ψθλζσ, βραχϊδεισ πλαγιζσ ςου
βλαςταίνουν χλωροπράςινα κλιματα.
Λεροί Δελφοί,
ςτουσ ρθγματωμζνουσ ςου γκρεμοφσ,
ρζει αμόλυντα θ Ρθγι.
Και απ’ τον Κριςςαίο Κόλπο,
θ κάλαςςα αντικακρεφτίηει.
Και ενϊ κυλάει δοξαςτικά θ μζρα
απ’ το φωτεινό πόλο τ’ ουρανοφ,
κα ανζβω ςε φψθ που εντυπϊνουν,
απ’ τθ ςκθνι αυτι εδϊ κάτω.
και κα ’ρκω καβάλα ςε γοργό ουρια(μουλάρι),
επιβλθτικζ μου Ραρναςςζ!
Ω! Επιβλθτικζ μου Ραρναςςζ!
Με προςοχι ςκαρφάλωνε τα βράχια,
πάλευε ςτισ πζτρεσ με ςίγουρο το βιμα,
κρατιςου ςτ’ αρχαία κόκκαλα τθσ Γθσ.
Ζχω διαβάςει για άτια μάχθσ
που πφρινο αναςαίνουν ιλιο,
και Εγγλζηουσ λόρδουσ,
ς' αγϊνεσ, για τθν χρυςι τθν κοφπα.
Μα όταν απ’ τα βράχια των Δελφϊν
ανεβαίνω,
το ρωμαλζο ουρια μου εξυμνϊ,
που πάει αργά με ςίγουρο το βιμα,
ςτο ανζβαςμά ςου Ραρναςςζ!
Ω! Ραρναςςζ!
Τϊρα, ςταματθμζνοσ ς’ απότομο γκρεμό
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που τθν κοιλάδα ελζγχει,
νιϊκω ςε κράςπεδο χιτϊνα ςου
μ’ ϊμουσ βαμμζνουσ ςτα λευκά.
Κοιτάηω κάτω τισ καλφβεσ,
τα κόκκινά τουσ τα ςκουφιά,
κάτω ςε ιςιάδα χαμθλά
πνιγμζνθ ςτα ςιτάρια.
Αυτι τθ νφχτα
το ςπίτι του ηευγά τόςο κοντά,
δεν κα το ξαναδϊ.
Και όλο βαδίηω πάνω-κάτω
πάνω-κάτω,
δεξιά - αριςτερά.
Μα ςαν οι αρμοί μου
τρανταχτοφν γερά,
τότ’ είμαι πιο κοντά ςου Ραρναςςζ μου!
Ω! Ραρναςςζ μου!
Φρόνιμα, όπωσ και το πλοίο
που το φυςά μαϊςτράλι,
αδιάκοπα όπωσ το κφμα
βιδϊνει προσ τθν αμμουδιά,
ζτςι κι ο καλόσ μου ουριασ
βαδίηει ςτθν ανθφοριά.
Κάτω απ’ τα βακυπράςινα τα πεφκα,
κόντρα ςκοφρα ςτθ λάμψθ τ’ ουρανοφ,
πεφκα ςε μζκθ μυςτικι
απ’ του χιονιοφ τθ δρόςο,
πλαγιά - πλαγιά
ωσ τθ ράχθ ςου,
μεγάλε Ραρναςςζ μου!
Ω! Ραρναςςζ μου!
Ρόςο γλυκιζσ ςτον Ραρναςςό
είναι του κοφκου οι νότεσ!
Άκου!
Κουδοφνια ευκρινι
των πλανθτϊν προβάτων.
Κοίτα!
Μικρό βοςκόπουλο
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επί του πϊλου όνου,
να παίηει τθ φλογζρα του
ωςάν γιδοβοςκόσ.
Ραίξε ν’ ακοφςουν μακριά,
τα αθδόνια είναι πιο κάτω.
Και όλα μαηί
κοφκοσ, αυλόσ, γλυκόθχα κουδοφνια.
Αγζρωχζ μου Ραρναςςζ!
Ω! Αγζρωχε μου Ραρναςςζ!
Τςοπάνθδεσ του Ραρναςςοφ,
ςτο άψε - ςβιςε ςτινουνε
φυλλοςκεπι καλφβα.
Κρατοφνε ςτο κονάκι τουσ
φρζςκο τυρί και γάλα.
Τρϊνε και πίνουν
και φυλοφν αμζτρθτα κοπάδια.
Κρφβουν μια πρόςχαρθ ψυχι.
Και όταν τα μπάςουν ςτο μαντρί
τα πρόβατα τ’ απόβραδο,
γφρω από ςτφλο παίηουν,
παίηουν και ταλαντϊνονται,
γελοφν, μιλοφν και πίνουν.
Κυμοφνται ιςτορίεσ τουσ
ςτισ ηωθρζσ φωτιζσ τουσ,
που φζγγουν κάτω από ξερι
και ξάςτερθ νυχτιά.
Αγζρωχζ μου Ραρναςςζ!
Ω! Αγζρωχζ μου Ραρναςςζ!
Ξαπλϊςτε ςτρωματςάδα
πα ςε χλωρά κλαδιά.
Σιμά λαμπρι θ φωτιά,
πάνω μασ τα’ άςτρα τα λαμπρά
διαβαίνουνε αργά.
Μθ ηθτάσ παπλωματζνιο
κάλυμμα εδϊ.
Αυτι θ τραχιά ςου κάπα
φτάνει να ςε τυλίξει,
ωσ τθσ αυγισ
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τισ πρϊτεσ θλιαχτίδεσ.
Ζτςι παλιά κοιμότανε
κι ο Οδυςςζασ
κι ο ζνδοξοσ ο Αχιλλζασ.
Κι ζτςι αρμόηει τϊρα,
για κάκε ρωμαλζο ταξιδευτι εδϊ,
ςτον επιβλθτικό τον Ραρναςςό!
Ω! Στον επιβλθτικό τον Ραρναςςό!
Τϊρα που αργοςβινουν
οι λάμψεισ τθσ νυχτιάσ
κι ο ουρανόσ ςτισ άκρεσ
παίρνει να γκριηάρει,
άδραξε το μονοπάτι
πιςτζ μου ουρια.
Σιμερα κε να πατιςω
τθν κορφι!
Γι’ αυτό ςκαρφάλωνε τα βράχια,
προχϊρα μζςα από τισ πζτρεσ.
με προςοχι, ςίγουρο βιμα,
κρατιςου
ςτα αρχαία κόκκαλα τθσ Γθσ.
Τϊρα, ιςχνά και λιγοςτά
μοιάηουν τα διάςπαρτα τα πεφκα.
Μπαλϊματα από λευκό χειμερινοφ μανδφα
απλϊνονται παχιά ςτον Ραρναςςό!
Ω! Στον Ραρναςςό!
Χιόνι-πζτρα, πζτρα-χιόνι
παντοφ γφρω,
βράχια πάνω ςτα βράχια.
Κι όμωσ υπάρχει,
να! ζνα χαριτωμζνο
ανοιχτογάλαηο λουλοφδι
ξεφυτρϊνει!
Το καυμαςτό μικρό
“Μθ με λθςμόνει”.
Στισ θλιόλουςτεσ γωνίτςεσ
που ποτίηονται απ’ το χιόνι
“νθςίδεσ” λάμπουν,
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πραςινάδασ.
Ρζρα μακριά, εκτείνονται
λευκζσ κορφογραμμζσ
ενόσ φρικϊδουσ προμαχϊνα.
Μα θ ξζνοιαςτθ καλοκαιρινι αφρα
φιλά τισ κορφζσ ςου Ραρναςςζ μου!
Ω! Ραρναςςζ μου!
Γενναιόδωρα ςτρζφεται
θ ματιά τριγφρω,
μ’ ατζνιςθ εκςτατικι.
Απ’ τισ εδϊ ψθλζσ κορφζσ
δεσ πολυποίκιλεσ εικόνεσ.
Να, ο Πλυμποσ
χαιρετίηει τουσ Κεοφσ.
Και θ Ρίνδοσ
ςκίηει τα ουράνια.
Και εκεί ςτα νερά του Ηθτουνιοφ
κείτονται υψθλόφρονεσ Σπαρτιάτεσ.
Απ’ τα βραχϊδθ τθσ Ακαρνανίασ όρθ
ςτο χιόνι τοφ απόκρθμνου Μοριά.
Λόφοι πάνω ςε λόφουσ,
κάλαςςεσ μζςα ςε κάλαςςεσ.
Και εςφ απ’ τον Ραρναςςό
πιο μζγασ!
Ω! Απ’ τον Ραρναςςό πιο μζγασ!
Εκεί θ καταπράςινθ Ηάκυνκοσ,
θλιόλουςτο νθςί
με άφκονθ ςοδειά κραςιοφ
που λάμπει.
Ριο κει απ’ το δυνατό οχυρό
τθσ πλοφςιασ Κορίνκου,
θ μυκικι πθγι που ρζει.
Δίπλα θ ξακουςτι Ακινα
με τον πολυκρφλθτό τθσ βράχο
με κίονεσ ερειπωμζνουσ
των αγνϊν τθσ ιερϊν
να ςτζκουν γαλινια ςτο χρόνο.
Και όλθ να απλϊνεται εμπρόσ ςου
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θ καυμαςτι Ελλάδα.
Μπορείσ να πιςτζψεισ ςτο κζαμα;
Ασ είςαι ευγνϊμων ςτο Κεό
που ς’ ζφερε εν τζλει
προςκυνθτι ςτον Ραρναςςό!
Ω! Στον Ραρναςςό!
ωμαίοι, Τοφρκοι κφκλωςαν
για χρόνια,
τθ καυμαςτι ετοφτθ γθ.
Ρολλζσ κι οι πλθκτικζσ οι πφλεσ
που αποκαλφπτουν
τθ ςκλθράδα των Δόγθδων.
Αλλά θ Χϊρα πια
ζχει πετάξει πζρα μακριά
τισ αλυςίδεσ τθσ.
Δεν κα μποροφςε να είναι ςκλάβα,
θ αξιαγάπθτθ Ελλάδα.
Είναι ελεφκερθ ξανά,
ςε ςτεριζσ και κάλαςςεσ.
Μπορείσ να πιςτζψεισ όςα βλζπεισ;
Ραρόλο που το κζριεμα τθσ λευτεριάσ
είναι αργό,
τρανεφει, δεν κα χακεί ποτζ ξανά,
παντοφ γφρω απ’ τον Λερό Ραρναςςό!
Ω! Τον Λερό Ραρναςςό!
Τϊρα γζμιςε τθν κοφπα
με Σαντορινιό,
αυτό μπορεί να εξάψει
αιςιόδοξα το αίμα.
Και ενϊ κατεβαίνω απ’ τθν κορφι
πάνω ςτο ςτιβαρό ουρια,
ολοηϊντανοσ ο Ραρναςςόσ!
Ολοηϊντανα τα βράχια και τα πεφκα,
κατάφυτεσ γωνίτςεσ,
γκρίηοι προμαχϊνεσ.
Οι βοςκοί και οι καλφβεσ τουσ
τα πρόβατα να πλανιϊνται
μες’ τθ μελωδία.
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Αντίο όμορφο βουνό!
Αιϊνια ασ ευδοκιμοφν
τ’ αμπζλια για τουσ ελεφκερουσ Ζλλθνεσ,
ςτισ ψθλζσ πλαγιζσ τθσ Αράχοβασ,
που πλαιςιϊνουν τισ παρυφζσ
του επιβλθτικοφ Ραρναςςοφ!
Ω! Του επιβλθτικοφ Ραρναςςοφ!

Αγγείο Νεολικικισ εποχισ ςτο Κωρφκιον Άντρον.

51

52

53

