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73. WILHELM V. VISCHER

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Ελβετόσ Wilhelm V. Vischer *πατιρ+, ιταν διάςθμοσ ςτθν εποχι του ωσ
κακθγθτισ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Λογοτεχνίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο
τθσ Βαςιλείασ. Γεννικθκε ςτισ 30 Μαΐου του 1808 ςτθ Βαςιλεία τθσ Ελβετίασ.
Μετά τισ ςπουδζσ του ςτο Hofwyl επζςτρεψε ςτθ Βαςιλεία και ςποφδαςε
ιςτορία και κλαςικι φιλολογία. Αργότερα, πζραςε ζνα εξάμθνο ςτθ Γενεφθ και
το 1825 ζωσ το 1828 ςτθ Βόννθ και τθν Λζνα, όπου άκουςε τουσ: Barthold
Georg Niebuhr, Friedrich Gottlieb Welcker και Karl Wilhem Gottling.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του διδακτορικοφ του ςτθν Λζνα κλικθκε ςτο
Ρανεπιςτιμιο του Βερολίνου. Με τθν επιςτροφι του ςτθ Βαςιλεία, διορίςτθκε
το 1836 ωσ τακτικόσ κακθγθτισ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και
Λογοτεχνίασ. Μζχρι το κάνατό του δίδαξε και πραγματοποίθςε ζρευνα ςε
αυτι τθ κζςθ, ακόμθ αςχολικθκε με τθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ επιγραφικισ
και τθν αρχαιολογία. Κατά τα ζτθ 1845, 1846 και 1857 ιταν πρφτανθσ ςτο ίδιο
Ρανεπιςτιμιο. Το Φεβρουάριο του 1874 ζγινε αντεπιςτζλλον μζλοσ τθσ
Ρρωςικισ Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν.
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Το 1853 επιςκζφτθκε ςχεδόν ολόκλθρθ τθν Θπειρωτικι Ελλάδα και
δθμοςίευςε το 1857, ςτθ Βαςιλεία, το ογκϊδεσ οδοιπορικό του με τίτλο:
“Erinnerungen und Eindrucke aus Griehenland”. Μολονότι το ςοβαρό αυτό
περιθγθτικό βιβλίο είναι γραμμζνο για ζνα ανάμικτο αναγνωςτικό κοινό, εν
τοφτοισ είναι ζνα πραγματικό ορυχείο πλθροφοριϊν, παρατθριςεων και
περιγραφϊν για τθν Ελλάδα πριν περίπου από 150 χρόνια.
Οι ιςτορικζσ περιγραφζσ του Vischer εκτείνονται ς’ ζνα τόξο που αρχίηει
από τθν αρχαιότθτα και τελειϊνει με τισ πολφ προςωπικζσ του εντυπϊςεισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυχνϊν λθςτειϊν ςτισ διάφορεσ περιοχζσ.
Γράφει κατά το πνεφμα του Κοραι “με νουν και φιλανκρωπίαν”. Ο
φιλελλθνιςμόσ του δεν είναι τθσ τρζχουςασ γερμανικισ μορφισ, δθλαδι ζνασ
ενκουςιαςμόσ για τθν αρχαία Ελλάδα, ςφγκριςθ με τθ ςυγκαιρινι, με
αποτζλεςμα τθν απογοιτευςθ και τισ βαριζσ κατθγορίεσ των Ευρωπαίων
ταξιδιωτϊν.
Ο Vischer παίρνει το μζροσ των Ελλινων, δείχνει κατανόθςθ και ανκρωπιά
για τθν εξελικτικι γζνεςθ του λαϊκοφ χαρακτιρα των Ελλινων και ςθμειϊνει
ςτο τζλοσ τα εξισ: “Οι περιςςότεροι από τουσ Ευρωπαίουσ αυτοφσ (που
κατθγοροφν τουσ Ζλλθνεσ) βρίςκονται ςτθν Ελλάδα για να κάνουν μ’ αυτόν ι
εκείνο τον τρόπο τθν τφχθ τουσ. Αν δεν τα καταφζρουν, φταίνε γι’ αυτό οι
Ζλλθνεσ, αν ο Ρωμιόσ ξεπεράςει ςε πονθριά και επιδεξιότθτα τον ξζνο, που
ςυχνά είναι πολφ πιο αςυνείδθτοσ από τον ντόπιο, τότε τον δυςφθμίηει ο ξζνοσ
διαδίδοντασ ότι είναι ζνασ πανοφργοσ απατεϊνασ. το κζμα αυτό πρζπει να
ςθμειϊςω, ότι οι ίδιοι οι ξζνοι με προειδοποίθςαν επανειλθμμζνωσ να
προφυλαχτϊ μάλλον από τουσ αλλοδαποφσ τθσ Ελλάδασ παρά από τουσ
Ζλλθνεσ. ”
Το πρακτικό πνεφμα του Ελβετοφ δεν μζνει αδιάφορο απζναντι ςτα μεγάλα
προβλιματα του Νζου Ελλθνικοφ Κράτουσ. Λόγου χάρθ, τον απαςχολεί θ
αποξιρανςθ τθσ Κωπαΐδασ και τα οφζλθ που κα προζκυπταν για τθ γφρω
περιοχι.
Ρζκανε ςτισ 5 Λουλίου του 1874 και ο τάφοσ του βρίςκεται ςτο Wolf.
χόλια
Θ περιγραφι του κακθγθτι Vischer ζχει πλθρότθτα και ενδιαφζρον, και ωσ
προσ τισ αναφορζσ που κάνει και ωσ προσ τισ τοποκεςίεσ που επιςκζπτεται.
Ρζραςε τθ Σχιςτι οδό, ςταμάτθςε ςτο χάνι ςτο Ηεμενό και επιςκζφτθκε τθν
Αράχοβα ερχόμενοσ ςε επαφι με τουσ ανκρϊπουσ τθσ. Ραρατιρθςε και
καφμαςε τισ αραχοβίτικεσ καλλιζργειεσ (αμπζλια και ςπαρτά ςτο Λιβάδι),
διζτρεξε όλο τον αρχαιολογικό χϊρο των Δελφϊν και το χωριό Καςτρί, και
ανζβθκε ςτο Κωρφκιον Άντρον. Τζλοσ πάτθςε τθν κορυφι του Ραρναςςοφ, τθ
Λιάκουρα.
4

Ο Vischer παρατθρεί και ιςτορεί όχι μόνον το παρελκόν του τόπου, τον
οποίο επιςκζπτεται αλλά και τθ ςφγχρονθ ελλθνικι ηωι που βλζπει ςε κάκε
βιμα του. Ζχει καλά μελετιςει τον Ulrichs και άλλουσ προθγοφμενουσ
περιθγθτζσ, τουσ οποίουσ επικαλείται ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ.
Ειςζρχεται ςτθν Αράχοβα από τθν περιοχι του Ηεμενοφ προερχόμενοσ από
το Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά. Ραρατθρεί με προςοχι τθ Στενι και
ανατρζχει ςε όςα μυκολογικά - ιςτορικά ςχετίηονται με αυτιν. Τον
εντυπωςιάηει, που οι κάτοικοι τθσ γφρω περιοχισ ζχουν ξεχάςει, λίγεσ
δεκαετίεσ μετά τθν απελευκζρωςθ, το τοφρκικο χωριό Μπαρδάνα, που
βριςκόταν κάπου πριν τθν είςοδο τθσ Σχιςτισ Οδοφ και είχε καταςτραφεί
τελείωσ.
Στθν αυλι του χανιοφ ςτο Ηεμενό όπου ξεκουράςτθκε για λίγθ ϊρα, είδε
ζναν αρχαίο κίονα. Ρικανόν προερχόταν από το Ραλιόκαςτρο που βριςκόταν
λίγο πιο πζρα. Τον Ρλειςτό τον βρικε αρκετά πλοφςιο ςε νερό, το
Ραλιόκαςτρο το ταυτοποίθςε και αυτόσ με τθν Κυπάριςςο ι τθν Αιολίδα,
αποδεχόμενοs τθν άποψθ του Ulrichs.
Πταν ζφταςε ςτθν Αράχοβα τον εντυπωςίαςε θ επιμελισ
αμπελοκαλλιζργεια των Αραχοβιτϊν, για τουσ οποίουσ επικαλείται το
χαρακτθριςμό μζςα ςε ειςαγωγικά των “ελλθνοποιθμζνων ςλάβων” του
Φαλλμεράγιερ, που εκείνθ τθν εποχι είχε αρχίςει να γίνεται τθσ μόδασ ςτουσ
ανκελλθνικοφσ κφκλουσ τθσ Ευρϊπθσ.
Ο ίδιοσ ζχει βεβαίωσ τισ αμφιβολίεσ του, διότι μόλισ μπικε ςτο χωριό
ςυνάντθςε τρεισ κοπζλεσ τόςο όμορφεσ, που ςπάνια, όπωσ ζγραψε, μποροφςε
κανείσ να ςυναντιςει ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Μάλιςτα, λζει, ότι θ προζλευςθ
του ονόματοσ τθσ Αράχοβασ δεν είναι άμαχθτο τεκμιριο για τθν ελλθνικότθτα
ι μθ των κατοίκων, και ρίχνει τθν ιδζα, μιπωσ ςε τζτοια απρόςιτα μζρθ, όπωσ
θ Αράχοβα, είχαν καταφφγει οι αρχαίοι Φωκείσ, για να μπορζςουν ςωκοφν και
να επιβιϊςουν. Ππωσ τζλοσ ομολογεί, ςτθν Αράχοβα βρικε ζνα “εντελϊσ
ελλθνικό τφπο ανκρϊπου”.
Στουσ Δελφοφσ παρατθρεί κάκε κζςθ και ςτοχάηεται όμορφα, για το τοπίο
και τθν ιςτορία του. Εντφπωςθ κάνει το γεγονόσ ότι, παρόλο που ιταν
αρχαιοελλθνιςτισ φιλόλογοσ, εντοφτοισ δεν ζκανε καμία αναφορά ςε
επιγραφζσ που ςίγουρα ςυνάντθςε εκεί. Δεν μπαίνει καν ςτον κόπο να
αντιγράψει οφτε και τθν πιο μικρι επιγραφι. Μασ αφινει όμωσ τθν
πλθροφορία για τθ δάφνθ του Απόλλωνα, που βριςκόταν ςτθν εκκλθςία του
Αγίου Θλία (πάνω από το ναό του Απόλλωνα) και ιταν ξερι ςτισ μζρεσ του.
Επίςθσ, κάνει αναφορά για τον πλάτανο, που ιταν φυτρωμζνοσ ςτθν
Καςταλία πθγι, όπωσ κάποτε και ο πλάτανοσ, τον οποίο είχε φυτζψει εκεί ο
βαςιλιάσ Αγαμζμνονασ περαςτικόσ από το Μαντείο. Σφμφωνα με πλθροφορία
του Vischer, το νεότερο πλάτανο, που είχαν δει αρκετοί περιθγθτζσ ςτθν
5

Καςταλία, με εντολι κάποιου ωφελιμιςτι διμαρχου, όπωσ λζει ο ίδιοσ, τον
ζκοψαν οι Καςτρίτεσ για να φτιάξουν οι ακεόφοβοι...ξφλινουσ κουβάδεσ και
βαρζλια! Ο ωφελιμιςτισ αυτόσ διμαρχοσ των Δελφϊν πολφ πικανόν κα ιταν ο
περιβόθτοσ...Χαγιάτασ, τον οποίο είχαν κακοχαρακτθρίςει άλλοι περιθγθτζσ,
για τα ξενοδοχειακά του ωφελιμιςτικά κατορκϊματα.
Στο Κωρφκιον Άντρον, όταν ανζβθκε, καφμαςε το ςπιλαιο αλλά και
“κάρφωςε” τον ςυμπατριϊτθ δοφκα Muskau, για τθν απρζπειά του να χαράξει
και αυτόσ το όνομά του ςτθν κατοικία του Ράνα και των Νυμφϊν.
Ο Vischer ςυνζχιςε για τθ Λιάκουρα, τθν οποία και ανζβθκε. Ιταν τυχερόσ,
που ο καιρόσ δεν τον εμπόδιςε και ζτςι απόλαυςε από εκεί τθν πανοραμικι
κζα όλθσ ςχεδόν τθσ Ελλάδασ. Σίγουρα το αρνί, που είχε δϊςει εντολι να
ψθκεί ςτθν τελευταία ςτάνθ του Αραχοβίτθ βοςκοφ, κα είχε μεγαλφτερθ
νοςτιμιά, όταν επζςτρεψε κατακουραςμζνοσ, αλλά ευτυχισ από τθ Λιάκουρα.
Εάν μάλιςτα του προςφζρκθκε και φζτα Ραρναςςοφ, που είναι πολφ πικανόν,
τότε κα κατάλαβε ότι για τθ γεφςθ του τυριοφ δεν μετράει το μζγεκόσ του (είχε
περιφανα υποςτθρίξει προσ ςτουσ τςοπάνθδεσ του Ραρναςςοφ ότι τα τυριά
ςτθ πατρίδα του τθ Γερμανία ηφγιηαν πενιντα (50) οκάδεσ), αλλά θ νοςτιμιά
του.
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Erinnerungen und eindrucke aus Griechenland”,
W. Vischer, Basel 1857.
Από το Μοναςτιρι του Πςιου Λουκά ςτράφθκα και πάλι προσ τον
Ραρναςςό, προσ τθν κοιλάδα που οδθγεί ανάμεςα ςε αυτόν και τθν Κίρφι, που
λζγεται τϊρα Ξεροβοφνι, προσ τουσ Δελφοφσ. Οι δρόμοι από τθν Άμβρυςςο και
τθ Δαυλίδα ςυναντιοφνται ςτθν είςοδο προσ τθν κοιλάδα αυτι και ενϊνονται
για να πάνε ςτουσ Δελφοφσ.
Εδϊ βρίςκεται θ Σχιςτι, το διάςθμο ςταυροδρόμι, όπου ςφμφωνα με το
κρφλο ο Οιδίποδασ ςκότωςε τον πατζρα του Λάιο χωρίσ να το ξζρει. Στο
Σοφοκλι, που περιγράφει τόςο το ςυμβάν όςο και τθν τοπογραφία με
φανταςτικι παραςτατικότθτα, ο Οιδίποδασ ζρχεται με τα πόδια από τουσ
Δελφοφσ, ο πατζρασ του δε με μικρι ακολουκία από τθ Δαυλίδα. Ο απότομοσ
τρόποσ με τον οποίο ο Λάιοσ και ο υπθρζτθσ του απαιτοφν να κάνει άκρθ,
οδιγθςε ςτο μοιραίο τςακωμό.
Το τοπίο ανταποκρίνεται και ςιμερα ακόμθ απόλυτα ςε αυτι τθ φρικτι
πράξθ, μόνο που μάλλον είναι ακόμα πιο ζρθμο και κατακλιπτικό απ’ ό,τι ςτθν
αρχαιότθτα. Ρρόκειται για ζνα από τα πιο άγρια και ερθμικά μζρθ ςτθν
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Ελλάδα. Ρουκενά δεν φαίνεται ανκρϊπινθ κατοικία, οφτε ίχνοσ από
ανκρϊπινο πολιτιςμό ςτο ευρφτερο περίγυρο, τα βουνά είναι ςχεδόν γυμνά,
αραιά και ποφ υπάρχουν κάποιοι φτωχικοί κάμνοι.
Στο ςθμείο ακριβϊσ όπου ςυναντιοφνται οι δρόμοι, κυμίηουν μερικά
κακομοίρικα πουρνάρια το άλςοσ με τισ βελανιδιζσ του Σοφοκλι, και κάποιεσ
ςτοιβαγμζνεσ πζτρεσ επιτρζπουν ςτθ φανταςία να τισ φαντάηεται ςαν τον
τάφο του Λάιου και του θνιόχου του, τον οποίο ζδειχναν παλιότερα εδϊ. Αντί
του τριπλοφ αμαξόδρομου (τριπλαί αμαξιτοί) υπάρχουν ςιμερα μονοπάτια για
μουλάρια μόνο.
Το τοφρκικο χωριό Βαρδάνα (Μπαρδάνα), που άλλοτε βριςκόταν εκεί κοντά
και ςφμφωνα με το οποίο το ςθμείο τθσ Σχιςτισ λζγεται ότι αποκαλοφταν
ςταυροδρόμι των Βαρδάνων (Μπαρδάνασ), ζχει εξαφανιςτεί εδϊ και καιρό και
είναι τόςο ξεχαςμζνο, που κάμποςοι κάτοικοι τθσ γφρω περιοχισ, τουσ
οποίουσ ρϊτθςα ςχετικά, δεν ιξεραν καν αυτό το όνομα και ζλεγαν το μζροσ
αποκλειςτικά Στενό. Διότι από τθ Σχιςτι ο δρόμοσ ανεβαίνει αρκετά απότομα
μζςα ςε ζνα ςτενό φαράγγι και λίγο πιο πάνω βρίςκονται τοίχοι από
μαηεμζνεσ πζτρεσ, άτεχνα και βιαςτικά φτιαγμζνοι, όπωσ τουσ βρίςκει κανείσ
ςυχνά ςτθν Ελλάδα, για να παρζχουν ςτουσ ςκοπευτζσ προςταςία από τον
εχκρό. Αυτοφσ εδϊ τουσ ζφτιαξε ο Οδυςςζασ το 1823 ενάντια ςτουσ Τοφρκουσ,
που ζρχονταν από τθ Βοιωτία.
Μιςι ϊρα πιο πάνω βρίςκεται το Χάνι του Ηεμενοφ με μία πλοφςια κρινθ.
Στθν περιοχι αυτι, θ δολοφονία του Λάιου αποδίδεται ανενδοίαςτα ςε
λθςτζσ, και ςτθ ςθμερινι εποχι τζτοιοι λθςτζσ μαςτίηουν ςυχνά τθν περιοχι.
Λίγεσ μζρεσ πριν περάςω μάλιςτα, λυμαινόταν τθν περιοχι μία ςυμμορία
που ιδθ ανζφερα πιο πάνω ςτο κεφάλαιο Κάπραινα, μζχρι που οι καρραλζοι
Αραχοβίτεσ ζδωςαν τζλοσ ςτα κακουργιματά τουσ. Επιτζκθκαν ςτουσ λθςτζσ,
τραυμάτιςαν τον ζναν και τον ςυνζλαβαν. Οι υπόλοιποι τράπθκαν ςε φυγι με
κατεφκυνςθ προσ τισ ακτζσ και πζραςαν με βάρκα μζςα από τον Κορινκιακό
Κόλπο ςτθν Ρελοπόννθςο. Και πρόςφατα ακόμθ (1856) ζγιναν μάχεσ ςε αυτι
τθν περιοχι, κατά τισ οποίεσ εξολοκρεφτθκαν οι λθςτρικζσ ςυμμορίεσ, που
δθμιουργικθκαν από το ρωςικό πόλεμο και μετά.
Και μετά το Ηεμενό πρζπει να ανεβαίνει κανείσ για αρκετι ϊρα, για να
φτάςει ςτο διάςελο από το οποίο το νερό ρζει ανατολικά προσ τθν κοιλάδα
του Κθφιςοφ, δυτικά δε προσ τον κάμπο των Σαλϊνων. Αυτό το διάςελο
ςυνδζει τον Ραρναςςό με τθν πολφ χαμθλότερθ και ξερι Κίρφι. Ρζρα από το
διάςελο κατεβαίνει μζςα ςε ζνα φαράγγι του Ραρναςςοφ ο Ρλειςτόσ, τον
οποίο βρικα αρκετά πλοφςιο ςε νερό.
Και εκεί που τον περνάει ο δρόμοσ, βρίςκονται, εν μζρει δεξιά ςε ζνα
πλάτωμα, εν μζρει κοντά ςτο ίδιο το ποτάμι, αρκετά αςιμαντα ερείπια, ίςωσ
αυτά τθσ Κυπαρίςςου ι των Αιολιδϊν, άλλα ίςωσ και τα δφο ονόματα να
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δθλϊνουν μία και τθν ίδια πόλθ. Θ πρϊτθ αναφζρεται μόνο ςτον Πμθρο, ενϊ
οι Αιολίδεσ κάθκαν ςτουσ περςικοφσ πολζμουσ και ίςωσ να μθν
αναςτθλϊκθκαν ποτζ, πάντωσ δεν αναφζρονται πλζον.
Θ πόλθ πρζπει να ζλεγχε πλιρωσ το διάςελο. Από εδϊ, ο δρόμοσ οδθγεί
κατευκείαν ςτα Σάλωνα, ακολουκϊντασ τον Ρλειςτό ςτο βακφ του φαράγγι,
ενϊ δεξιά, ζνασ άλλοσ δρόμοσ ςκαρφαλϊνει ςτισ πλαγιζσ του Ραρναςςοφ
μζχρι τθν Αράχοβα.
Οι απότομεσ πλαγιζσ ζχουν διαμορφωκεί ςε πολλά ςθμεία με πεηοφλια και
είναι φυτεμζνα με μεγάλθ φροντίδα με αμπζλια, που δίνουν ζνα εξαιρετικό
κραςί και μασ παρζχουν μια απόδειξθ τθσ εργατικότθτασ των
«ελλθνοποιθμζνων ςλάβων» τθσ Αράχοβασ, όπωσ τουσ λζει ο Φαλλμεράγιερ.
Το χωριό βρίςκεται ςε υψόμετρο ψθλότερο των τριϊν χιλιάδων ποδιϊν
πάνω από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ, ςε τοποκεςία εξαιρετικά γραφικι, και
ανεβαίνει αμφικεατρικά ςτθν πλαγιά, πάνω - πάνω θ εκκλθςία, ςτθν οποία ο
Καραϊςκάκθσ ζςτθςε ςτουσ απελευκερωτικοφσ πολζμουσ (1826) μια πυραμίδα
από τα κεφάλια των Τοφρκων, αφοφ είχε εξολοκρεφςει μια ιςχυρι εχκρικι
ςτρατιά με τθ βοικεια του κρφου και τθσ πείνασ.
Θ Αράχοβα κάνει ευχάριςτθ εντφπωςθ ςτον, από τθν πεδιάδα τθσ Βοιωτίασ
ερχόμενο, περιθγθτι, όχι μόνο λόγω τθσ κακαρισ και όμορφθσ εμφάνιςθσ των
ςπιτιϊν τθσ, αλλά και λόγω τθσ γερισ και όμορφθσ διάπλαςθσ των κατοίκων
τθσ. Μόλισ μπικα ςτο χωριό ςυνάντθςα τρεισ κοπζλεσ, τόςο όμορφεσ που
ςπάνια τισ ςυνάντθςα αλλοφ ςτθν Ελλάδα.
Μπορεί να είναι οι Αραχοβίτεσ πράγματι ςλαβικισ προζλευςθσ, όπωσ
υποδθλϊνει το όνομα του χωριοφ, αυτό όμωσ δεν είναι πλιρθσ απόδειξθ.
Μπορεί όμωσ και εδϊ, όπωσ ςυμβαίνει αναμφίβολα και ςε άλλα ςθμεία των
βουνϊν, να ζχουν διατθρθκεί απόγονοι των παλαιϊν Φωκζων, πράγμα που
δεν μπορϊ να το κρίνω εγϊ.
Ράντωσ, βρίςκουμε εδϊ τϊρα ζναν εντελϊσ ελλθνικό τφπο ανκρϊπου,
επιδζξιο, εργατικό, ζναν τφπο ανκρϊπου που αςχολείται με επιμονι και
επιτυχία κυρίωσ με τθν γεωργία, παρόλο που λζγεται ςυχνά αδίκωσ το
αντίκετο για τουσ ςθμερινοφσ Ζλλθνεσ.
Τα χωράφια και λιβάδια τουσ, που βρίςκονται ψθλά ςε ζνα πλάτωμα του
Ραρναςςοφ, είναι εξίςου προςεκτικά καλλιεργθμζνα, όπωσ οι αμπελϊνεσ
κοντά ςτο χωριό.
Ραρόλο που ςτθν ίδια τθν Αράχοβα λείπει κάκε ίχνοσ αρχαίου οικιςμοφ, ο
Ulrichs υποψιάηεται ότι εδϊ βριςκόταν θ παλαιά Ανεμϊρεια, που αποτελοφςε
τα ςφνορα τθσ περιοχισ των Δελφϊν προσ τθν υπόλοιπθ Φωκίδα, και
αναφζρει κάποια λείψανα τειχϊν δυτικά του χωριοφ. Εγϊ είδα ςτθν αυλι του
χανιοφ, όπου ζκανα μεςθμεριανό διάλειμμα, ζναν αρχαίο κίονα, που όμωσ
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φυςικά μπορεί να προζρχεται από αλλοφ. Σθμαντικι πόλθ πάντωσ δεν υπιρχε
ςτθν αρχαιότθτα εδϊ, ςε καμία περίπτωςθ.
Ράνω από τθν Αράχοβα ανεβαίνει ο Ραρναςςόσ ςε μια απότομθ και
βραχϊδθ πλαγιά, που ςιμερα λζγεται Ρετρίτθσ και που είναι το Κατοπτιριο
τθσ αρχαιότθτασ, το βουνό-ςκοπιά δθλαδι, απ’ όπου ο Απόλλωνασ είδε το
δράκο Ρφκωνα ςτουσ Δελφοφσ και τον ςκότωςε.
Από αυτι τθν πλαγιά πάει κανείσ ςτο οροπζδιο και ςτθν κορυφι του
Ραρναςςοφ, ενϊ ςτουσ πρόποδζσ του περνάει ο δρόμοσ που οδθγεί ςε δυο
ϊρεσ περίπου προσ το αςιμαντο χωριό Καςτρί, που είναι χτιςμζνο πάνω ςτα
ερείπια των Δελφϊν.
Ριο κάτω θ κοιλάδα ιταν πολφ επιβλθτικι ιδθ, εδϊ όμωσ ο χαρακτιρασ τθσ
γίνεται φανταςτικό κεϊκό μεγαλείο και καμία άλλθ περιοχι τθσ Ελλάδασ δεν
ςυγκρίνεται μάλλον με τουσ Δελφοφσ. Πποιοσ ζχει δει το φαράγγι,
καταλαβαίνει και ςιμερα ακόμθ, γιατί πίςτευαν ότι εδϊ και πουκενά αλλοφ
κα τουσ φανερϊνεται θ κζλθςθ των κεϊν.
Οι βράχοι ςτθ βόρεια πλευρά του τόπου, που λζγονταν ςτθν αρχαιότθτα
Φαιδριάδεσ, ςιμερα όμωσ Φλεμποφκοσ ο ανατολικόσ, οδινι ο δυτικόσ,
ανεβαίνουν κατακόρυφα. Ανάμεςά τουσ μπαίνει ζνα ςτενό χάςμα μεσ ςτο
βουνό και από εκεί πζφτει από ψθλά ζνασ χείμαρροσ. Στουσ πρόποδεσ του
Φλεμποφκου ςυμβάλλει με τθν Καςταλία Ρθγι και τρζχει ςε κοίτθ απόκρθμνθ
προσ τον Ρλειςτό, που περνάει βακιά ςτθν κοιλάδα ςε απόςταςθ ενόσ
9

τετάρτου και κάτι.
Στο απόκρθμνο ζδαφοσ, μεταξφ των βράχων και του Ρλειςτοφ, βριςκόταν
θμικυκλικά θ παλαιά πόλθ με τα πολλά τθσ ιερά και κοςμικά κτιρια. Από τθν
άλλθ πλευρά του Ρλειςτοφ υψϊνεται, πιο μαλακά και χαμθλά απ’ ό,τι οι
βράχοι του Ραρναςςοφ, θ Κίρφι, που με τισ εν μζρει πράςινεσ πλαγιζσ τθσ
δθμιουργεί ωραία αντίκεςθ με τουσ γυμνοφσ γυαλιςτεροφσ βράχουσ των
Φαιδριάδων.
Ρροσ τα πάνω βλζπει κανείσ από το ςθμείο τθσ παλαιάσ πόλθσ μζχρι τθν
εκκλθςία τθσ Αράχοβασ, προσ τα κάτω όμωσ θ κζα περιορίηεται άμεςα από μια
βραχϊδθ προεξοχι του Ραρναςςοφ, πάνω ςτθν οποία κατεβαίνουν τείχθ που
ζχτιςε ςτο ιερό πόλεμο ο Φωκζασ ςτρατθγόσ Φιλόμθλοσ.
Θ κοιλάδα των Δελφϊν ιταν κλειςτό ιερό, μικρό όπωσ κάκε ελλθνικό ζργο
τζχνθσ, τζλειο όμωσ ςτισ μορφζσ του. Μόνο όταν πάει κανείσ ςτισ αποκικεσ
των Καςτριτϊν και τθν παραδίπλα ευριςκόμενθ εκκλθςία του Αγ. Θλία, που
βρίςκονται κάτω από τθν αναφερόμενθ προεξοχι, όπου κάποτε ιταν
αναμφίβολα ο τόποσ ςυνάκροιςθσ των Αμφικτιόνων, τότε μόνο βλζπει και τον
Κριςςαϊκό κάμπο νοτιοδυτικά και το βλζμμα τον φτάνει από πάνω από τθ
κάλαςςα μζχρι τα βουνά τθσ Ρελοποννιςου.
Στο μεγαλείο τθσ φφςθσ, που προκαλεί αυτι κακ’ αυτι κρθςκευτικό δζοσ,
προςτίκεται ςτουσ Δελφοφσ το χάςμα απ’ όπου ανζδυαν ατμοί, ςτουσ οποίουσ
απζδιδαν δυνάμεισ ευφορίασ, και ζτςι δθμιουργικθκε ςε παλαιότατα χρόνια
ζνα Λερό, όπου οι άνκρωποι πίςτευαν ότι είναι ςε άμεςθ επικοινωνία με τουσ
κεοφσ και ότι ακοφν τθ κζλθςι τουσ.
Στθν αρχι, λζγεται, θ ίδια θ κεά τθσ Γθσ φανερωνόταν εδϊ από τα βάκθ τθσ
γθσ, μζχρι που μετά από αλλεπάλλθλεσ μεταβιβάςεισ, το μαντείο δόκθκε ςτον
Απόλλωνα, το μεγάλο κεό του φωτόσ, τον υιό του Δία, που μεταξφ όλων των
ελλθνικϊν κεϊν, απομακρφνκθκε περιςςότερο από όλουσ τουσ κεοφσ από
πρωτόγονθ κεότθτα τθσ φφςθσ, για να φτάςει ςε πνευματικά και θκικά φψθ
και να κθρφττει εδϊ το κζλθμα του πατζρα του ςτουσ ανκρϊπουσ. Διότι ωσ
προφιτθσ του Δία εμφανίηεται ο Απόλλωνασ ςτουσ Δελφοφσ.
Με τθν εξάπλωςθ και κακιζρωςθ τθσ ελλθνικισ φυλισ ζγιναν οι Δελφοί
ςταδιακά το γενικό ελλθνικό εκνικό ιερό που επζβλεπε κρθςκεία, ικθ και
τάξθ. Θ ςθμαςία του εξαπλϊκθκε πολφ πζρα από τα ςτενά όρια τθσ Ελλάδοσ.
Πχι μόνο από τισ πιο μακρινζσ αποικίεσ, αλλά και από μθ ελλθνικοφσ λαοφσ,
από τθν Λταλία και τθν Μικρά Αςία ζρχονταν αποςταλμζνοι των πόλεων και
βαςιλιάδων για να μάκουν τθ κζλθςθ των κεϊν και να λατρεφουν το Κεό.
Μπορεί ο κακζνασ να ςκζφτεται ό,τι κζλει για το μαντείο, πρζπει πάντωσ
να παραδζχεται ότι οι Δελφοί, ςαν ςφνολο, κατείχαν άξια κζςθ και δροφςαν με
ευεργετικότατο τρόπο. Διότι, δεν πρζπει να φανταηόμαςτε ότι θ προφθτεία
του μζλλοντοσ ιταν θ κφρια δουλειά των μαντείων και κυρίωσ αυτοφ των
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Δελφϊν. Ρολφ ςθμαντικότερθ ιταν θ επίλυςθ ηθτθμάτων τθσ επικοινωνίασ των
λαϊν, τθσ δθμόςιασ και τθσ ιδιωτικισ ηωισ για τα οποία δεν υπιρχαν διατάξεισ
δικαίου, και τότε το μαντείο των Δελφϊν αγόρευε, κατά κανόνα με πνεφμα το
δίκαιο και το ορκό, τθν επιείκεια και τον ανκρωπιςμό.
Μπορεί κανείσ να ςυγκρίνει τθ ςθμαςία του από πολλζσ απόψεισ με τθν
εκκλθςία του πρϊιμου Μεςαίωνα. Με αυτό το πνεφμα, προσ τθν κατεφκυνςθ
τθσ προςταςίασ του ανκρωπιςμοφ και τθσ παιδείασ, ζχει ςχζςθ και το γεγονόσ
ότι οι Δελφοί ζγιναν ζδρα τθσ πιο ςθμαντικισ Αμφικτιονίασ, που ςυνεδρίαηε
εναλλάξ εδϊ και κοντά ςτισ Κερμοπφλεσ.
Αρχικά, το ιερό των Δελφϊν δείχνει να μθν ιταν ανεξάρτθτο, όπωσ και θ
Ολυμπία και άλλα μζρθ λατρείασ και αγϊνων. Φαίνεται ανικε ςτθν κοντινι
πόλθ Κρίςςα, ςταδιακά όμωσ αυξικθκε ο αρικμόσ των κατοίκων γφρω από το
ναό, ςχθματίςτθκε κοινότθτα και υπό τθν ιςχυρι προςταςία των Αμφικτιόνων
ζγινε ανεξάρτθτθ πόλθ, απζκτθςε τθν πλιρθ τθσ ιςχφ όταν ςτο Αϋ Λερό πόλεμο
θ Κρίςςα καταςτράφθκε και τα εδάφθ τθσ αφιερϊκθκαν ςτο δελφικό κεό.
Ευνοοφμενθ από τθ Σπάρτθ αποχϊριςε τελικά εντελϊσ από τθ φωκικι
ςυμμαχία και ζτςι ζγινε, κατά κάποιο τρόπο, εντελϊσ ελεφκερθ από τα
κοςμικά ςυμφζροντα του κάκε κράτουσ και τθσ κάκε φυλισ. Εδϊ ζπρεπε να
κυβερνάει ο κεόσ και μόνο. Οι αγϊνεσ που μετά τον Αϋ Λερό πόλεμο
διεξάγονταν κάκε τζςςερα χρόνια, ιταν οι δεφτερεσ ςε λαμπρότθτα και
ιερότθτα μετά από αυτοφσ τθσ Ολυμπίασ.
Το χαρακτιρα ενόσ κακαροφ ιεροφ διατθροφςε πάντωσ θ πόλθ των
Δελφϊν, ωσ προσ το γεγονόσ ότι πάντα ζμεινε μζροσ ανοιχτό και που,
ευριςκόμενθ υπό τθν προςταςία του κεοφ, δεν είχε ανάγκθ τα τείχθ. Μόλισ
ςτο Γϋ Λερό ι Φωκικό πόλεμο ο Φιλόμθλοσ ζχτιςε τείχθ ςτθν προαναφερόμενθ
προεξοχι του Ραρναςςοφ ςτθν δυτικι πλευρά τθσ πόλθσ. Ρροσ τα ανατολικά
το ςτενό παρείχε από τθ Σχιςτι και πζρα επαρκι μζςα υπεράςπιςθσ.
Το κζντρο των Δελφϊν αποτελεί φυςικά ο ναόσ του Απόλλωνα που
αναςτθλϊκθκε μετά από πυρκαγιά τον 6ο π.Χ. αιϊνα. Οι Αλκμεωνίδεσ από τθν
Ακινα, που επί Ρειςιςτράτου και Λππία ηοφςαν εξοριςμζνοι μακριά από τθν
πατρίδα τουσ, είχαν αναλάβει με ςυμφωνία τθν ανοικοδόμθςθ του ναοφ, τον
ζκαναν όμωσ πιο πολυτελι απ’ ό,τι ιταν υποχρεωμζνοι κατά τθ ςυμφωνία,
χρθςιμοποιϊντασ ςτθν πρόςοψθ μάρμαρο τθσ Ράρου αντί του ςυμφωνθμζνου
αςβεςτόλικου (πωρόλικου). Εργολάβοσ ιταν ο Κορίνκιοσ Σπίνκαροσ.
Επρόκειτο για δωρικό ναό με κίονεσ ςε ιονικό ρυκμό ςτο εςωτερικό του, όπωσ
και φαίνεται ακόμα από τα λείψανα. Στο ςθκό βρίςκονταν, πζρα από τα
αγάλματα του Δία και του Απόλλωνα, ο ιερόσ βωμόσ και θ ομφάλια πζτρα που
κεωρείτο το κζντρο τθσ γθσ.
Στο άδυτο ιταν το χάςμα, πάνω από το οποίο ιταν τοποκετθμζνο το
τρίποδο τθσ Ρυκίασ. Στο Λερό ανικε, πζρα από τον ίδιο το ναό, ζνασ άλςοσ με
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δάφνθ, θ πθγι Καςςοτίσ, θ Λζςχθ, ζνα κτιριο δθλαδι που ιταν κακοριςμζνο
για ςυηιτθςθ και παρζα, με δφο διάςθμουσ πίνακεσ του Ρολυγνϊτου, οι
Κθςαυροί ςτουσ οποίουσ φυλαγόταν ζνα μζροσ των ανακθμάτων, το κζατρο
όπου διεξάγονταν οι δραματικοί και λυρικοί αγϊνεσ, το Βουλευτιριο των
Δελφϊν και μερικά άλλα οικοδομιματα και πολυάρικμα αγάλματα.
Αυτό το κφριο μζροσ των Δελφϊν, γφρω από το οποίο δθμιουργικθκε θ
πόλθ, βριςκόταν δυτικά από τον αναφερόμενο χείμαρρο που κατεβαίνει
ανάμεςα ςτισ Φαιδριάδεσ, κάτω από το βράχο που ςιμερα αποκαλείται
οδινι. Ζξω από το χϊρο του ιεροφ βριςκόταν θ δθμοτικι κρινθ Δζλφουςα, το
Στάδιο και ο χϊροσ ςυνάκροιςθσ των Αμφικτιόνων.
Ανατολικά καταρχιν βρίςκεται θ Καςταλία Κρινθ, ςτθ χαράδρα όπου
κατεβαίνει ο χείμαρροσ από τον Ραρναςςό, και από τθν άλλθ πλευρά του
ρζματοσ, ςτο ςθμερινό δρόμο προσ τθν Αράχοβα, το Γυμνάςιο, ο ναόσ τθσ
Ακθνάσ Ρροναίασ και μερικοί άλλοι ναοί και ιερά θρϊων.
Το μεγαλφτερο μζροσ των κατοικιϊν των Δελφϊν απλϊνονταν πιο κάτω
προσ τον Ρλειςτό. Θ πόλθ, χτιςμζνθ ςε άνδθρα, με τα πιο όμορφα κτιρια πιο
ψθλά, ακριβϊσ κάτω από τα κατακόρυφα βράχια του Ραρναςςοφ, πρζπει να
πρόςφερε κάποτε ζνα μεγαλειϊδεσ κζαμα. Σιμερα, τα λείψανα, κυρίωσ ςτθν
περιοχι του ιεροφ, είναι καμμζνα κάτω από τα ερείπια, πάνω ςτα οποία
μάλιςτα είναι χτιςμζνα ωσ επί το πλείςτον τα ςπίτια του Καςτριοφ. Και όμωσ
μπορεί να αναγνωρίηει κανείσ τθ κζςθ τϊν κυρίωσ οικοδομθμάτων από τα
κεμζλια και άλλων λειψάνων κάτω από τα ερείπια και τα ςπίτια.
Φαίνεται ζνα αξιοςθμείωτο κομμάτι των τειχϊν που περιζβαλαν το όλο
ιερό, κεμζλια του ναοφ και τμιματα δωρικϊν και ιονικϊν κιόνων του ίδιου,
τμιματα των διαηωμάτων και μερικά κακίςματα του Κεάτρου, τα κεμζλια των
ευριςκόμενων ςτθν ανατολικι πλευρά τθσ πόλθσ ναϊν και άλλα λείψανα εντόσ
και εκτόσ τθσ ιερισ περιοχισ. Ριο καλά διατθρείται το Στάδιο που το μιςό είναι
λαξευμζνο ςτο βράχο. Στθν προεξοχι του βουνοφ, κάτω από τα τείχθ του
Φιλόμθλου, είναι λαξευμζνοι πολλοί όμορφοι τάφοι και κόγχεσ, κοντά ςτθν
εκκλθςία του Αγ. Θλία υπάρχουν τεράςτια κεμζλια του ςυνεδρίου των
Αμφικτιόνων, και ανατολικά τθσ παλαιάσ πόλθσ προσ τθν Αράχοβα, ζνασ
βράχοσ αριςτερά του δρόμου είναι γεμάτοσ λαξευμζνουσ τάφουσ, και ςε ζνα
τεράςτιο ςχιςμζνο ογκόλικο βλζπει κανείσ λαξευμζνθ μια μεγάλθ δίφυλλθ
πφλθ, ςαν να ικελαν να ςθμαδζψουν τθν είςοδο ςτα βάκθ τθσ γθσ ςε αυτι τθ
ςχιςμι.
Λίγο πιο πζρα απλϊνεται, και από τισ δυο πλευρζσ του δρόμου, ζνα είδοσ
νεκροταφείου, όπου βρίςκονται διάςπαρτα πλικοσ ςαρκοφάγοι, και κάμποςοι
τάφοι που είναι χτιςμζνοι με παράξενο τρόπο, είναι ανοιχτοί. Δεν ζχω όμωσ
ςκοπό να δϊςω λεπτομερι περιγραφι των παλαιϊν Δελφϊν οφτε αναλυτικι
απαρίκμθςθ των υπαρχόντων λειψάνων. Ικελα να επιςθμάνω απλϊσ ότι με τθ
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βοικεια των τελευταίων μποροφμε να ςχθματίςουμε αρκετά κακαρι ιδζα τθσ
τότε μορφισ του τόπου.
Ριο καλά ςυνειδθτοποιεί κανείσ τθν αρχαιότθτα ςτισ αναφερόμενεσ πθγζσ.
Ακόμα και ςιμερα, θ κφρια κρινθ τθσ πόλθσ, θ παλαιά Δζλφουςα, ςιμερα
Κζρνα, δίνει άφκονο νερό, ακόμθ και ςιμερα θ Καςςοτίσ, που κάποτε πότιηε
το ιερό άλςοσ με τισ δάφνεσ, ποτίηει ζνα μικρό κιπο ςτθν εκκλθςία του Αγ.
Νικολάου, όπου και ευδοκιμοφςε μζχρι πριν λίγα χρόνια θ μοναδικι δάφνθ ςε
όλθ τθν κοιλάδα των Δελφϊν. Εγϊ είχα προλάβει να τθ δω, αν και ξεραμζνθ.
Μου είπαν ότι πζρςι ξθράκθκε. Ριο όμορφθ και αναλλοίωτθ, τζλοσ, βλζπει
κανείσ τθν μεγαλοπρεπι Καςταλία, να ρζει το νερό τθσ ςτθν ίδια λεκάνθ, όπου
κάποτε ιταν υποχρεωμζνοι να πλζνονται όςοι ικελαν να ειςζλκουν ςτο ναό
για να ακοφςουν τθ φωνι του κεοφ.
Σε μια μεγάλθ παλαιά εςοχι ςτο βράχο υπάρχει ςιμερα ζνα μικρό
παρεκκλιςι του Αγ. Λωάννθ. Μζχρι πριν λίγα χρόνια βριςκόταν λίγα βιματα
από τθν Καςταλία, ςτθν Κρινθ, όπου τϊρα διοχετεφεται το νερό, ζνασ
πανάρχαιοσ πλάτανοσ, για τον οποίο ο Ulrichs ιδθ ζγραφε ότι ςτερείται των
κλαδιϊν του. Από τότε θ καταςτροφι ςυνεχίςτθκε. Ππωσ μου είπαν ςτο
Καςτρί, ζνασ διμαρχοσ με νου ωφελιμιςτικό, αποφάνκθκε ότι όφελοσ δεν
υπάρχει και ζδωςε εντολι να τον κόψουν και να φτιάξουν βαρζλια και
κουβάδεσ από το ξφλο του. Και αυτό το δζντρο ιταν το μοναδικό ςτο είδοσ του
ςε όλθ τθν κοιλάδα.
Τϊρα, θ περιοχι του Καςτριοφ είναι ςχεδόν άδεντρθ. Χωράφια με ςιτάρι
ςκεπάηουν τισ καλλιεργιςιμεσ πλαγιζσ και μόνο θ Μονι τθσ Ραναγιάσ, που
βρίςκεται ανατολικά τθσ Καςταλίασ ςτθ κζςθ του παλαιοφ Γυμναςίου,
περιβάλλεται από όμορφεσ ελιζσ και μουριζσ1. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
κάτω από τα ερείπια βρίςκονται πλοφςιεσ ανακαλφψεισ, ςχετικά με τθν
τοπογραφία και τθν ακριβι γνϊςθ των οικοδομθμάτων, αλλά υπάρχουν εδϊ
πολφ περιςςότερεσ δυςκολίεσ απ’ ό,τι ςτθν Ολυμπία, επειδι πάνω από τα
ερείπια υπάρχουν κατοικίεσ.
Το αν υπάρχει ακόμα το προφθτικό χάςμα κα μποροφςε να διαπιςτωκεί
μόνο μετά από εισ βάκοσ τακτοποίθςθ του χϊρου.
Με τουσ Δελφοφσ ο Ραρναςςόσ ςυνδζεται κατά τζτοια τρόπο οφτωσ ϊςτε
δεν γνωρίηει κανείσ επαρκϊσ τουσ Δελφοφσ, αν δεν ζχει ανεβεί και ςτα φψθ
1

Στθν αυλι τθσ Μονισ είδα δυο κομμάτια ενόσ πολφ ωραίου ανάγλυφου, τα καλφτερα
κομμάτια του γλυπτοφ που τϊρα είναι ςτουσ Δελφοφσ. Το ζνα παριςτάνει μια άμαξα
με τζςςερα άλογα. Τα άλογα διατθροφνται πλιρωσ, ενϊ από τθν άμαξα μόνο ζνα
μικρό μζροσ με το τεντωμζνο χζρι του θνίοχου. Το άλλο δείχνει ςε πολφ απαλό
ανάγλυφο μια αντρικι μορφι από το ςτικοσ μζχρι τθ μζςθ τθσ γάμπασ. Τα δφο χζρια
είναι τεντωμζνα προσ τα δεξιά ςαν για μάχθ. Από τότε ο Bursian αναφζρκθκε ςε αυτά
ςτθν Αρχαιολογικι εφθμερίδα του Gerhard 1854, ςελ. 480.
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του βουνοφ. Λζγεται ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι των Δελφϊν ηοφςαν ςτα
αρχαιότατα χρόνια ψθλά ςτο βουνό ςτθν πόλθ Λυκϊρεια.
Ζνα διπλό, φτιαχτό, λαξευμζνο ςτο βράχο μονοπάτι, ανεβαίνει ςαν φίδι ςτο
δυτικό βράχο, τθ οδινι. το ζνα είναι το ςθμερινό μονοπάτι για μουλάρια, το
άλλο, λίγο πιο κοντό, θ ςκάλα με κάπου χίλια λαξευμζνα ςτο βράχο
ςκαλοπάτια. Τα μουλάρια που είχα πάρει μαηί μου για μζνα και τον αχκοφόρο
μου, αδίκωσ, διότι ζκανα ςχεδόν όλο το δρόμο με τα πόδια, πιραν το πρϊτο
μονοπάτι, ενϊ εγϊ τθ ςκάλα.
Πταν φτάνεισ ςτθν κορυφι του κφριου βράχου, ςυνεχίηει ο δρόμοσ
λιγότερα απόκρθμνοσ ανάμεςα ςτθ οδινι και το Φλεμποφκο περνϊντασ ζνα
δαςϊδεσ φαράγγι. Δεξιά ςτθν κορυφι του Φλεμποφκου, που ςτθν αρχαιότθτα
λεγόταν Υάμπεια, βρίςκεται ζνασ ερειπωμζνοσ πφργοσ ονόματι Ελαφόκαςτρο,
για τον οποίο δεν γνωρίηω ςε ποια εποχι ανικει επειδι τον είδα από μακριά
και μόνο.
Ανάμεςα ςε ψθλζσ κορυφζσ ςυνεχίηει κανείσ μζςα από ζνα αρκετά ςτενό
φαράγγι, περνάει τα Καλφβια των Καςτριτϊν, δθλαδι το κερινό τουσ οικιςμό,
ςε ζνα πολφ μεγάλο, περιτριγυριςμζνο από βουνά οροπζδιο, όπου βρίςκονται
τα προςεκτικά καλλιεργθμζνα χωράφια των Αραχοβιτϊν.
Τα νερά τα προερχόμενα από τα γφρω βουνά μαηεφονται ςτθ νότια άκρθ
του οροπεδίου, ςε μια μικρι λίμνθ, που λζγεται ότι το χειμϊνα πλθμμυρίηει
όλο το οροπζδιο, το καλοκαίρι δε αποξθραίνεται τελείωσ και θ απορροι
γίνεται υπογείωσ από μια καταβόκρα που διοχετεφει το νερό κάτω από το
Καςτρί ςτον Ρλειςτό. Ψθλά ςτα βουνά βρίςκουμε δθλαδι και πάλι το
φαινόμενο των κλειςτϊν κοιλάδων.
Το νερό τθσ λίμνθσ, που κατά τθν άφιξι μου ιταν αρκετά μεγάλθ, πιρε από
τθ μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε ςίδθρο, εντελϊσ κόκκινο χρϊμα, και βρίςκει
κανείσ διάςπαρτα ςε όλο το οροπζδιο πολλοφσ, κάπωσ πορϊδεισ
ςιδθρόλικουσ. Το νερό που μπαίνει ςτθ λίμνθ αντικζτωσ είναι εντελϊσ
διαυγζσ. Δζντρα υπάρχουν μόνο λίγα ςτο οροπζδιο.
Αριςτερά, υψϊνεται ζνα ςτρογγυλό βουνό όπου βρίςκεται το περίφθμο
Κωρφκιον Άντρον, ζνα ςπιλαιο που παρείχε και παρζχει ςτουσ κατοίκουσ τθσ
γφρω περιοχισ ευπρόςδεκτο και καλά κρυμμζνο καταφφγιο. Διότι θ ςτενι
είςοδοσ του, που ςε νεότερεσ εποχζσ ςτζνεψε και άλλο με ζνα τοίχο, βρίςκεται
τόςο ψθλά ςτο βουνό, που χρειάηεςαι μιςι ϊρα από το οροπζδιο για να
ςκαρφαλϊςεισ μζχρισ εκεί.
Στο εςωτερικό βρίςκεται καταρχιν ζνασ τεράςτιοσ και ψθλόσ προκάλαμοσ,
που οροκετείται από ζνα τοίχο από ςταλαγμίτεσ. Ράνω από αυτό ανεβαίνει
κανείσ με αρκετι δυςκολία ςτο δεφτερο και ψθλότερο κάλαμο, όπου ζχουν
τθν αρχι τουσ διάφοροι διάδρομοι που ειςζρχονται ςε ακόμθ ανεξερεφνθτα
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Οι Γαλάτεσ ςτο Πφκιο Ιερό, λίγο πριν τον πανικό τουσ.

βάκθ του βουνοφ και για τουσ οποίουσ οι κάτοικοι τθσ περιοχισ αφθγοφνται
διάφορουσ κρφλουσ.
Ο Αραχοβίτθσ οδθγόσ μου ιςχυρίςτθκε ότι δφο από αυτοφσ ζχουν μικοσ
τριϊν ωρϊν, πράγμα που πάντωσ δεν το ζχει ελζγξει ο ίδιοσ. Αντί μίασ
εξαφανιςμζνθσ επιγραφισ που ζλεγε ότι το άντρο είναι αφιερωμζνο ςτο Ράνα
και τισ Νφμφεσ, ςιμερα είναι χαραγμζνα ςτουσ τοίχουσ πολυάρικμα ονόματα
νεότερων περιθγθτϊν. Στθν πιο πίςω και ψθλι γωνία που μποροφςα να
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φτάςω βρικα χαραγμζνα με μεγάλα γράμματα το όνομα του Δοφκα Pückler.
Οι καλφβεσ και αποκικεσ των Αραχοβιτϊν, τα Καλφβια τουσ δθλαδι, που
κατοικοφνται μόνο πρόςκαιρα κατά τθν καλλιζργεια των χωραφιϊν, δείχνουν
παρά ταφτα κομψά και κακαρά και ακουμπάνε το βουνό ςτθ βόρεια άκρθ του
οροπεδίου. Ρερνϊντασ αυτά ανεβαίνει κανείσ μια ςτενι δαςωμζνθ κοιλάδα.
Εδϊ δεν υπάρχει πλζον καλλιεργθμζνθ γθ.
Τα ζλατα που ςυναντάμε ακόμθ είναι ςυχνά, ναι μεν, μεγάλα και πολφ
γραφικά, άλλα ςυνικωσ ζχουν φυτρϊςει ςτραβά και διαβεβαιϊνουν αυτά που
ιδθ οι αρχαίοι ζλεγαν για τθν κακι καταλλθλότθτα του ξφλου τουσ για
καταςκευζσ. Ακόμα πιο ψθλά αρχίηουν και ςπανίηουν και αυτά. Υπάρχουν
πλζον μόνο γυμνά βοςκοτόπια ανάμεςα ςε βράχια με μερικζσ μάντρεσ,
πρόχειρεσ ςτζγεσ για βοςκοφσ δθλαδι, φτιαγμζνεσ από ςτοιβαγμζνεσ πζτρεσ
και κλαδιά ελάτου, όπου φτιάχνουν κατςικίςιο και πρόβειο τυρί ςε μικροφσ
τενεκζδεσ.
Οι άνκρωποι κοφναγαν με αμφιβολία το κεφάλι, όταν τουσ ζλεγα ότι ςτθν
πατρίδα μου φτιάχνουν τυριά βάρουσ 50 κιλϊν. Στθν πιο ψθλι καλφβα άφθςα
τα μουλάρια και τον αχκοφόρο μου για να ψιςει ζνα αρνί ςτθ ςοφβλα, ενϊ
εγϊ ανζβθκα με τον Αραχοβίτθ οδθγό μου το τελευταίο και εντελϊσ γυμνό
μζροσ του βουνοφ, που βρίςκεται βορειοδυτικά. Μζχρι το μαντρί χρειάςτθκα
τζςςερισ ϊρεσ περίπου, χωρίσ να υπολογιςτεί ο δρόμοσ για το Κωρφκιον Άντρο
(το είχα επιςκεφτεί τθν θμζρα πριν από τθν Αράχοβα).
Λίγο πιο ψθλά βρίςκαμε αξιοςθμείωτεσ επιφάνειεσ με χιόνι και ο οδθγόσ
μου προςπακοφςε με μεγάλθ προςοχι να περνάει ανάμεςά τουσ χωρίσ να τισ
πατιςουμε. Τα κατάφερε αρκετά καλά και μιάμιςθ ϊρα αργότερα φτάςαμε ςε
μια ράχθ που ο ίδιοσ τθν αποκαλοφςε κορυφι. Πταν όμωσ φτάςαμε πάνω είδα
ότι δεν ιταν θ κορυφι αλλά μόνο θ ανατολικι επζκταςθ του Γεροντόβραχου, ο
οποίοσ βρίςκεται από άποψθ φψουσ πιο κοντά ςτθν κυρίωσ κορυφι που
λζγεται ςιμερα Λικζρι.
Το όνομα του Γεροντόβραχου ερμθνεφουν οι κάτοικοι τθσ γφρω περιοχισ
με το ότι ςτθν αρχαιότθτα ζριχναν από εκεί τουσ κουραςμζνουσ από τθν ηωι
γζρουσ, ζνασ μφκοσ, που ςτθν αρχαία Ελλάδα βρίςκει τθν αναλογία του ςτθ
νιςο Κζα και αλλοφ ςε κάμποςουσ λαοφσ που ζχουν χαμθλό επίπεδο
πολιτιςμοφ.
Μεγάλεσ επιφάνειεσ με χιόνι και μία αρκετά βακιά κοιλάδα, το Αλϊνι του
Διαβόλου, μασ χϊριηαν από το Λικζρι, και ο οδθγόσ μου, παρ’ όλο που ιταν
γερό και γυμναςμζνο παλλθκάρι πείςκθκε με τα χίλια ηόρια μόνο να με
ςυνοδζψει μζχρισ εκεί. Πταν όμωσ είδαμε πάνω ςτο Λικζρι δφο άτομα πιρε
κάρροσ. Ιταν δφο Αμερικάνοι, που τουσ ςυνάντθςα μετά ςτο μαντρί.
Τϊρα βάδιςε ακόμθ και ςε βακιά χιόνια, όςο το δυνατόν πάντωσ ςτα
χνάρια, που δθμιοφργθςα εγϊ και οι ορειβατικζσ μου μπότεσ, και
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παραδζχομαι ότι τα μυτερά κόκκινα παποφτςια του δεν ιταν κατάλλθλα για
ανάβαςθ βουνοφ. Ζτςι κατεβικαμε ςτο Αλϊνι του Διαβόλου και ανεβικαμε
τθν χιονιςμζνθ κορυφι του Λικεριοφ, όπου φτάςαμε επιτζλουσ μετά από
μιάμιςθ ϊρα ανάβαςθσ. Δθλαδι χρειαςτικαμε από το Καςτρί εφτά ϊρεσ.
Το Λικζρι, ςτο όνομα του οποίου διατθρείται με μικρι παραλλαγι θ παλαιά
ονομαςία Λυκϊρεια, βρίςκεται ςτθ βορειοανατολικι πλευρά του όλου όγκου,
πάνω από τθ Δαφλεια και τθ Βελίτςα, και εξζχει ςθμαντικά από τισ άλλεσ πζντε
με ζξι κορυφζσ, ςαν απομονωμζνθ πυραμίδα. Κατά τισ γαλλικζσ μετριςεισ ζχει
φψοσ 2.459μ. ι 8.196 ελβετικά πόδια. Για να εκτιμιςουμε ςωςτά αυτό το
γεγονόσ πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι απζχει λίγεσ ϊρεσ από τθ κάλαςςα
μόνο, ότι ο όγκοσ όλοσ δθλαδι ξεχωρίηει ςτο μάτι από το υπόλοιπο τοπίο.
Ρρόκειται για το φψοσ του Ουριρότςτοκ (ς.Μ. βουνοκορφι ςτθν κεντρικι
Ελβετία) πάνω από τθ λίμνθ τθσ Λουκζρνθσ.
Θ κζα που απολαμβάνει κανείσ ςτθν φψιςτθ κορυφι, όπου βρίςκεται μια
μικρι πυραμίδα από ςτοιβαγμζνεσ πζτρεσ, είναι τεράςτια και φανταςτικά
όμορφθ και κζλω να τθν περιγράψω ςε γενικζσ γραμμζσ μόνο. Δυςτυχϊσ ο
ουρανόσ, ναι μεν δεν είχε ςφννεφα, είχε όμωσ λίγθ υγραςία. Ράντωσ ιμουν
τυχερόσ που δεν περιόριςαν ςφννεφα το βλζμμα μου, όπωσ το ζπακε δφο
φορζσ ο Ross ςτα βαςιλικά ταξίδια του με το βαςιλιά Πκωνα.
Ακριβϊσ κάτω μου ζβλεπα προσ Βορρά και Ανατολι τισ κοιλάδεσ και
πεδιάδεσ τθσ Φωκίδασ και τθσ Βοιωτίασ, που αυτι τθν εποχι του χρόνου ιταν
ακόμθ πράςινεσ: κυρίωσ τθν άνω και τθν κάτω κοιλάδα του Κθφιςοφ και τθ
λίμνθ Κωπαΐδα, πιο πίςω τα όρθ των ακτϊν τθσ Βοιωτίασ, Μεςςάπιο, Ρτϊο, τα
Οποφντια Πρθ και τθν Κνθμίδα, και πζρα από αυτά τα βουνά τθσ Εφβοιασ.
Ριο δεξιά και νοτιοανατολικά πρϊτα-πρϊτα οι διάφορεσ ράχεσ και κοιλάδεσ
του φαρδιοφ Ελικϊνα, μετά βλζπεισ τθν Ράρνθκα και άλλεσ κορυφζσ τθσ
Αττικισ χερςονιςου, τον Κικαιρϊνα και τα βουνά τθσ Μςκμιασ. Ράνω και
ανάμεςα από τα βουνά πλανιζται το βλζμμα πάνω ςτθν ανοιχτι κάλαςςα που
χάνεται μακριά μζςα ςτθ υγραςία του ορίηοντα. Με εντελϊσ κακαρό ουρανό
διακρίνονται πολλά νθςιά.
Αν ςτραφοφμε τϊρα προσ το Νότο εξζχει, πζρα από τον Κορινκιακό Κόλπο
και πίςω από τθ λεπτι λωρίδα τθσ ακτισ τθσ Αχαΐασ, θ πολφ απόκρθμνθ και
όμορφθ οροςειρά τθσ Βόρειασ Ρελοποννιςου, από τθν οποία εξζχουν ωσ
ψθλότερεσ και χιονιςμζνεσ τθσ κορυφζσ ο Χελμόσ (Αροάνια) και θ Ηιρεια
(Κυλλινθ).
Ριο περιοριςμζνθ είναι θ κζα προσ τθ Δφςθ, και όμωσ πιο ωραία απ’ όλεσ.
Διότι πάνω από τισ γυμνζσ και άγριεσ κοιλάδεσ των υψωμάτων του
Ραρναςςοφ, που ζχει κανείσ καταρχιν μπροςτά του, περνάνε από τα μάτια ςε
ςχεδόν ίςια γραμμι, από το Κορινκιακό Κόλπο μζχρι τθν Οίτθ, τα βουνά τθσ
Λοκρίδασ και τθσ Αιτωλίασ, Γκιϊνα, Βαρδοφςια, που ξεπερνάνε ακόμα και το
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Λικζρι κατά περιςςότερα από εκατό πόδια και δείχνουν, τουλάχιςτον τθν
εποχι που τα είδα εγϊ, απόλυτα ςαν αλθκινά αλπικά βουνά με μόνιμο χιόνι.
Βόρεια, τα βουνά αυτά ενϊνονται με τθ χαμθλότερθ, ωσ κατά το πλείςτον
δαςωμζνθ Οίτθ, που περιφράηει κατά γραφικό τρόπο τθν κοιλάδα του
Κθφιςοφ και που με τθν ανατολικι τθσ πλευρά, τον Καλλίδρομο, ενϊνεται και
πάλι με τθν Κνθμίδα.
Ρζρα από τθν Οίτθ όμωσ φτάνει το μάτι βόρεια μζχρι τα βουνά τθσ
Κεςςαλίασ, το Ριλιο, τθ ςτρογγυλι Πςςα (ςιμερα Κίςαβοσ) και αχνά, ςτο
υπερπζραν, το παλαιό όροσ των Κεϊν, ο μεγαλοπρεπισ Πλυμποσ (ςιμερα
Ζλυμποσ), το ψθλότερο και ομορφότερο βουνό τθσ Ελλάδοσ δίπλα από το
οποίο θ Πςςα δείχνει ςαν νάνοσ.
Πποιοσ ζχει ανεβεί το ίγκι [ς. Μ. βουνό ςτθν κεντρικι Ελβετία] κα
καταλάβει καλά ότι είναι ςχεδόν αδφνατον με μια και μόνο επίςκεψθ, ακόμα
και με το χάρτθ ςτο χζρι, να διακρίνει όλεσ τισ κορυφζσ και τισ κοιλάδεσ που
απλϊνονται διάςπαρτα ανάμεςα ςτουσ κφριουσ όγκουσ. Αυτό το γεγονόσ όμωσ
δεν μειϊνει τθ γενικι εντφπωςθ. Θ μιςι Ελλάδα βρίςκεται μπροςτά ςτα μάτια
μασ, αλλά όχι ςαν χάρτθσ, διότι ο αρικμόσ των άλλων βουνϊν παραείναι
μεγάλοσ, μάλλον ςαν πανοραμικόσ πίνακασ.
Θ φανταςία είναι πολφ απαςχολθμζνθ ςτο κζαμα αυτό, πρζπει να
ςυμπλθρϊςει αυτό που ξεφεφγει από το φυςικό μάτι. Και πιςτζψτε με, κα
ιταν δφςκολο να περιγράψω τα αιςκιματα και τισ ςκζψεισ που ςε
διακατζχουν εδϊ, όταν το μάτι πλανιζται ςτα βουνά τθσ Αρκαδίασ, το λίκνο
του Ερμι, ςτθν ζδρα των Μουςϊν ςτον Ελικϊνα, προσ τθν κορυφι του
Ολφμπου, και επιςτρζφει και πάλι ςτθν κορυφι αυτι όπου ο Δευκαλίων και θ
Ρφρρα κάποτε προςγειϊκθκαν για να ιδρφςουν ζνα καινοφργιο ανκρϊπινο
γζνοσ και κάτω από τισ βραχϊδεισ πλαγιζσ τθσ οποίασ βρίςκεται το ιερό του
Απόλλωνα, ο «ομφαλόσ τθσ γθσ».
Πλθ θ μυκολογία και κρθςκεία των Ελλινων ξετυλίγεται μπροςτά μασ. Αν
όμωσ το μάτι μασ πζφτει ςτθ ράχθ του Καλλίδρομου, πάνω από τισ
Κερμοπφλεσ, ςτθ πεδιάδα τθσ Χαιρϊνειασ κάτω μασ ι ξζρω κι εγϊ ςε πόςα
ςθμεία, τότε αναδφει θ ιςτορία: οι άκλοι τθσ ελλθνικισ θρωικισ περιόδου, οι
καταςτροφικζσ ζριδεσ ςτισ οποίεσ ο ίδιοσ ο λαόσ καταςπαραηόταν, και οι
τελευταίεσ μάχεσ με δφςτυχο τζλοσ, ςτισ οποίεσ προςπακοφςε ζνδοξα να
προςτατεφςει τθν παλιά του ελευκερία, όλα αυτά περνάνε από τθ ψυχι μασ.
Το όροσ αυτό είναι κυριολεκτικά το κζντρο τθσ ελλθνικισ χϊρασ. Ακόμα και το
γεγονόσ ότι θ κζα είναι περιοριςμζνθ προσ τθ Δφςθ δείχνει να ζχει ςθμαςία: Οι
περιοχζσ πίςω από εκεί ποτζ δεν ιταν εξ ολοκλιρου ελλθνικζσ.
Και το ότι ςτο κζντρο τθσ ελλθνικισ ηωισ βρίςκεται το εκνικό ιερό του
Απόλλωνα, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Θ αρχαία πελαςγικι Δωδϊνθ, όπου
λατρευόταν και προφιτευε ο κεόσ ςτθν άτυπθ μορφι λατρείασ των
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πρωτόγονων κεοτιτων τθσ φφςθσ, βριςκόταν ςτα βουνά τθσ θμιβαρβαρικισ
Θπείρου, ο Πλυμποσ δε, θ ευχάριςτθ κατοικία τω κεϊν, και αποκλειςτικά των
κεϊν, βριςκόταν ςτα όρια τθσ ελλθνικισ ηωισ και δεν ιταν ςυνικωσ προςιτόσ
ςτο βλζμμα των κνθτϊν λόγω των ςφννεφων.
Το μζροσ όμωσ όπου ο πάντοτε νζοσ υιόσ το Δία Απόλλωνασ φανζρωνε τθ
κζλθςθ του πατζρα του, όπου θ επικοινωνία με τουσ κεοφσ γινόταν άμεςα,
αυτό το μζροσ ζπρεπε να είναι ανάμεςα ςτισ κατοικίεσ των ανκρϊπων. Το
κζντρο του αρχαίου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και τθσ χϊρασ ιταν δθλαδι ο
Ραρναςςόσ.
Σιμερα, οι βοςκοί τθσ Λιάκουρασ κεωροφν, όπωσ μασ λζει ο Ulrichs, το
βουνό τουσ ψθλότερο ςθμείο του κόςμου και πιςτεφουν ότι βλζπουν από τθν
κορυφι τα βουνά τθσ Ρόλθσ, τθσ Κωνςταντινοφπολθσ δθλαδι, τθσ τζωσ
πρωτεφουςασ, και κανζνασ Ζλλθνασ δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του να
τθν φαντάηεται ωσ ζδρα μιασ νεοβυηαντινισ αυτοκρατορίασ.
Τελικά, επιτρζψτε μου τθν παρατιρθςθ, ότι κα ςυνιςτοφςα ςτον περιθγθτι
που κζλει να κάνει τθν ανάβαςθ του Ραρναςςοφ, να πάει από τθν Αράχοβα
ςτο οροπζδιο και να διανυκτερεφςει ςτα Καλφβια, για να φτάςει το άλλο πρωί
νωρίσ ςτθν κορυφι και να κατεβεί μετά ςτο Καςτρί. Κι εγϊ ζκανα πρϊτα το
δρόμο από τθν Αράχοβα, αλλά μόνο μζχρι το Κωρφκιον Άντρον, απ’ όπου
αναγκάςτθκα να κατζβω ςτο Καςτρί, επειδι είχα ςτείλει τισ αποςκευζσ μου
κατευκείαν εκεί. Διότι δεν είχα αρχικά ςκοπό να ανζβω τθν κορυφι, επειδι οι
άνκρωποι ιςχυρίςτθκαν ότι αυτι τθν εποχι του χρόνου δεν είναι ακόμα
προςιτι.
Πταν πείςτθκα για το αντίκετο και αποφάςιςα να ανζβω, δεν μποροφςα να
μείνω ςτο οροπζδιο λόγω του ότι δεν είχα οφτε τισ αναγκαίεσ κουβζρτεσ οφτε
τρόφιμα μαηί μου για να περάςω τθ νφχτα ςτθν ακατοίκθτθ περιοχι αυτι. Και
επομζνωσ ζκανα το κάτω μιςό του δρόμου τρεισ φορζσ, αφοφ από τθν κορυφι
γφριςα ςτο Καςτρί.
Από το Καςτρί πιρα το δρόμο με δυτικι κατεφκυνςθ προσ Σάλωνα. Τρία
τζταρτα μόνο χρειάηεται κανείσ περίπου για να κατεβεί ςτο βραχϊδθ και
μερικϊσ απότομο δρόμο προσ το κάμπο, όπου ςτο δεξί χζρι βρίςκεται το
ευπρεπζσ χωριό Χριςςό ανάμεςα ςε δζντρα και ςτθν πλαγιά του Ραρναςςοφ,
ςτο αριςτερό δε προβάλλει προσ το Νότο ζνασ γυμνόσ λόφοσ που
περιβάλλεται από παμπάλαια πολυγωνικά τείχθ. Είναι το λεγόμενο Στεφάνι, τα
ερείπια τθσ παλαιάσ Κρίςςασ που ελζγχει από αυτι τθν πλευρά πλιρωσ τθν
πρόςβαςθ προσ τθν κοιλάδα των Δελφϊν2.
2

Τισ κζςεισ τθσ Κρίςςασ και τθσ Κίρρασ ξεχϊριςε και κακόριςε ςωςτά πρϊτοσ ο Ulrichs
ςτο βιβλίο του Ταξίδια και Ζρευνεσ, αργότερα ο Preller ςχολίαςε τθ ςχζςθ μεταξφ των
δυο πόλεων αυτϊν (ςτισ αναφορζσ τθσ Βαςιλικισ Σαξονικισ Επιςτθμονικισ Εταιρίασ,
κατθγορία φιλολογίασ και ιςτορίασ, 1854, ςελ, 119 επ.) Στο Στεφ. Βυη. αναφζρεται μια
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Θ Κρίςςα ιταν ςτα αρχαία χρόνια μια διαςθμότατθ πόλθ ςτθν οποία αρχικά
ανικε κατά πάςα πικανότθτα το Δελφικό ιερό. Εδϊ ανατράφθκε ςφμφωνα με
το μφκο ο Ορζςτθσ ςτο βαςιλιά Στρόφιο μαηί με τον υιό αυτοφ Ρυλάδθ. Και
αργότερα ιταν θ πόλθ πλοφςια και ιςχυρι μζχρι τθν καταςτροφι τθσ ςτο Αϋ
Λερό πόλεμο.
Μζχρι πριν λίγο υπιρχε εντόσ των κυκλικϊν τειχϊν ζνασ άτεχνοσ βωμόσ με
δυο ςτρογγυλά βακουλϊματα ι εςοχζσ για φωτιά, και μια από τισ παλαιότερεσ
ελλθνικζσ επιγραφζσ που ζλεγε ότι ο βωμόσ ιταν αφιερωμζνοσ ςτθν Ακθνά και
τθν Ιρα. Τϊρα τελευταία εξαφανίςτθκε ο βωμόσ αυτόσ3.
Κάτω από το Στεφάνι απλϊνεται, από το Χριςςό ζωσ τα Σάλωνα και από τον
Ραρναςςό ζωσ τθ κάλαςςα, ο όμορφοσ Κριςςαίοσ κάμποσ. Θ λωρίδα του
κοντά ςτθ κάλαςςα είναι άγονθ και ξερι, το μεγαλφτερο πάνω μζροσ του όμωσ
ανικει ςτα πιο εφφορα και καλοκαλλιεργθμζνα μζρθ όλου του βαςιλείου, και
είναι κατανοθτό ότι ιταν δφςκολο ςτουσ αρχικοφσ κατοίκουσ να αφιςουν
ακαλλιζργθτο ζςτω και ζνα κομμάτι από τθ γθ αυτι ωσ απαγορευμζνθ. Διότι
μετά τον Αϋ Λερό πόλεμο, ζνα μζροσ του κάμπου ιταν αφιερωμζνο ςτο κεό και
θ καλλιζργειά του απαγορευόταν. Θ παραβίαςθ αυτισ τθσ απαγόρευςθσ από
τουσ κατοίκουσ τθσ Άμφιςςασ, οδιγθςε το 339 π.Χ. ςτον πόλεμο των
Αμφικτιόνων κατά τθσ Άμφιςςασ και ιταν επίςθσ αφορμι για τον πόλεμο τθσ
Μακεδονίασ κατά τθσ Ακινασ και των ςυμμάχων τθσ που τελείωςε με τθ μάχθ
τθσ Χαιρϊνειασ.
Μεγάλο μζροσ του κάμπου καλφπτει ςιμερα ζνασ καυμάςιοσ ελαιϊνασ και
όταν ιμουν εκεί ξεχϊριηε όμορφα το γαλαηοπράςινο των ελιϊν από το κόκκινο
των ανκϊν από τισ δάφνεσ και ροδιζσ που οργιάηουν ςε υγρά ςθμεία.
Στα παραδίπλα χωράφια ευδοκιμοφςε το ςιτάρι, πράγμα που δεν εμπόδιηε
όμωσ τον αχκοφόρο μου να τα διαςχίςει πατϊντασ τα. Ρροσ τα Σάλωνα, τθ
κζςθ των ελιϊν και του ςιταριοφ παίρνουν αμπελϊνεσ, μπροςτά από τουσ
οποίουσ ιταν χτιςτοί λθνοί από τουσ οποίουσ ρζει ο πατθμζνοσ χυμόσ
ςταφυλιοφ ςε δοχεία, που είχαν όψθ ςαν μικρζσ δεξαμενζσ.
κατά τα άλλα άγνωςτθ φωκικι πόλθ Στεφάνι. Μιπωσ το όνομα αυτό αντιςτοιχεί ςτο
ςθμερινό Στεφάνι;
3
Ρρόκειται για τθν επιγραφι αρικ. Λ του Corpus Inscriptorum Graecorum. Το γεγονόσ
ότι θ επιγραφι εξαφανίςτθκε το ανζφερε πρϊτοσ ο Welcker (Μικρά Γραπτά, 3οσ τόμ.,
ςελ. 281), που όμωσ πρόλαβε και είδε τον ακρωτθριαςμζνο βωμό. Εγϊ πάντωσ δεν
μποροφςα να τον βρω ςτθν από τον Ulrichs περιγραμμζνθ κζςθ, παρά τθσ
προςπάκειεσ ανεφρεςισ του και παρόλο που παρατιρθςα αμζςωσ τα κεμζλια και
ερείπια που αυτόσ ανζφερε (Ταξίδια, ςελ. 21). Αντί αυτοφ, είδα μερικζσ εκατοντάδεσ
βιματα ζξω από το Στεφάνι προσ το Χριςςό, ςτθν εκκλθςία τθσ Ραναγιάσ, ζνα μεγάλο
ογκόλικο δουλεμζνο ςαν βωμό με τα ςτρογγυλά βακουλϊματα τθσ εςχάρασ ι εςοχζσ
για φωτιά. Μερικά ςκαλοπάτια οδθγοφν ςτο βωμό. Επιγραφι όμωσ δεν υπάρχει εκεί.
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Τα Σάλωνα βρίςκονται ςτθ κζςθ τθσ παλαιάσ Άμφιςςασ, τθσ
ςθμαντικότερθσ πόλθσ των Οηολϊν Λοκρϊν, ςτθ βορειοδυτικι γωνία του
κάμπου, απλωμζνθ ανάμεςα ςε κιπουσ, ςτισ πρϊτεσ απαλζσ πλαγιζσ των
βουνϊν τθσ Λοκρίδασ και Αιτωλίασ, μόνο μιςι ϊρα περίπου από τισ δυτικζσ
υπϊρειεσ του Ραρναςςοφ.
Τα ςπίτια, αν και χτιςμζνα τα πιο πολλά από πθλό, είναι όμορφα και
αρκετά μεγάλα, και πάνω από τθν πόλθ, πάνω ςε ζναν απόκρθμνο λόφο,
κυριαρχοφν τα γραφικά ερείπια του μεςαιωνικοφ κάςτρου των αρχόντων των
Σαλϊνων, που είναι χτιςμζνο πάνω ςτα γερά λείψανα τθσ αρχαίασ ακρόπολθσ.
Κάτω από, και ανάμεςα, ςτουσ τοίχουσ των φράγκικων κτθρίων βρίςκονται
μεγάλα κομμάτια ελλθνικοφ τείχουσ, από λίκουσ, εν μζρει τετράγωνουσ και εν
μζρει πολυγωνικοφσ. Ακόμα διατθροφνται πλιρωσ δφο πφλεσ και ςτο
εςωτερικό υπάρχει δοχείο νεροφ, που ςτο κάτω μζροσ είναι αρχαίο, ςτο πάνω
μεςαιωνικό. Από το βράχο του κάςτρου πθγάηει μια πλοφςια πθγι, τθσ οποίασ
το νερό τρζχει προσ τθν πόλθ και τρζφει μια ςειρά από κρινεσ.

Δελφοί - Αμφικτιονίασ (Αϋ όψθ)

Δελφοί - Αμφικτιονίασ (Βϋ όψθ)
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74. BAYARD TAYLOR

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Αμερικανόσ Bayard Taylor γεννικθκε ςτισ 11 Λανουαρίου του 1825, ςτο
Chester County τθσ Pennsylvania των ΘΡΑ. Ρζκανε ςτισ 19 Δεκεμβρίου του
1878 ςτθ Γερμανία.
Ιταν ποιθτισ, κριτικόσ τθσ λογοτεχνίασ, μεταφραςτισ και ταξιδιωτικόσ
ςυγγραφζασ. Ιταν ο τζταρτοσ γιοσ του Λωςιφ και τθσ εβζκκασ Taylor. O
πατζρασ του ιταν ζνασ εφποροσ αγρότθσ και ο νζοσ Bayard εκπαιδεφτθκε
αρχικά ςε μια Ακαδθμία του West Chester και αργότερα ςτο Unionville.
Σάλπαρε για τθν Ανατολι ωσ ανταποκριτισ τθσ εφθμερίδασ “The New York
Tribune”. O νεαρόσ ποιθτισ πζραςε μια ευτυχιςμζνθ περίοδο διερχόμενοσ από
τθν Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και τθν Λταλία. Κατά τθν επιςτροφι του ςτθν
Αμερικι αποφάςιςε να εκδϊςει τα άρκρα του ςε μορφι βιβλίου. Αυτό το
ευχάριςτο βιβλίο είχε μεγάλθ απιχθςθ, και ο ςυγγραφζασ του αναγνωρίςκθκε
ωσ άνκρωποσ των γραμμάτων. Του ηθτικθκε να δουλζψει ωσ βοθκόσ
ςυντάκτθσ για το περιοδικό τοφ Graham για λίγουσ μινεσ το ζτοσ 1848.
Το επόμενο ταξίδι του, όταν ο πυρετόσ για τθν αναηιτθςθ χρυςοφ ιταν ςτο
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αποκορφφωμά του, ιταν ςτθν Καλιφόρνια, ωσ αποςταλμζνοσ τθσ Tribune. Από
αυτιν του τθν αποςτολι επζςτρεψε μζςω Μεξικοφ, και το βιβλίο του, με τίτλο
“El Dorado”, που εκδόκθκε το 1850, είχε μεγάλθ επιτυχία.
Ο Taylor πάντα κεωροφςε τον εαυτό του ικαγενι τθσ Ανατολισ, και ιταν
μεγάλθ του θ χαρά, όταν βρζκθκε, το 1851, ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Νείλου,
αποκθκεφοντασ ςτθ μνιμθ του αμζτρθτα αξιοκζατα και ομορφιζσ τθσ
Αιγφπτου, ςε πολλά από τα οποία ζδωςε ςτθ ςυνζχεια ζκφραςθ με μετρικι
μορφι.
Από τθν Αγγλία, προσ το τζλοσ του 1852, ζπλευςε για τθν Καλκοφτα. Από
εκεί προχϊρθςε προσ τθν Κίνα και ςτθ ςυνζχεια πιγε ςτθν Λαπωνία. Μετά τθν
επιςτροφι του ςτθν πατρίδα του απζκτθςε μεγάλθ επιτυχία ςτθν καριζρα του
δθμόςιου ομιλθτι, και είχε πολλζσ προςκλιςεισ από διάφορεσ πόλεισ. Μετά
από δυο χρόνια άρχιςε πάλι τα ταξίδια του, αυτι τθ φορά ςτθ Βόρεια Ευρϊπθ,
όπου μελζτθςε τθ ςουθδικι ηωι, γλϊςςα και λογοτεχνία.
Θ πρϊτθ του ςφηυγοσ May Agnew πζκανε μζςα ςε ζνα χρόνο από το γάμο
τουσ, και τον Οκτϊβριο του 1857 παντρεφτθκε τθ Μαρία Hansen κόρθ του
Γερμανοφ αςτρονόμου Peter Hansen. Ο επόμενοσ χειμϊνασ του(1858)
δαπανικθκε ςτθν Ελλάδα.
Το 1862 ειςιλκε ςτθ διπλωματικι υπθρεςία ωσ γραμματζασ τθσ
Αμερικανικισ Ρρεςβείασ ςτθν Αγία Ρετροφπολθ, και το επόμενο ζτοσ ζγινε ο
Αμερικανόσ Επιτετραμμζνοσ ςτθ ρωςικι πρωτεφουςα.
Το 1864 επζςτρεψε ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ και ςυνζχιςε ενεργά τουσ
λογοτεχνικοφσ άκλουσ του, εκδίδοντασ το πρϊτο από τα τζςςερα
μυκιςτοριματά του. Το 1874 πιγε ςτθν Λςλανδία.
Λίγουσ μινεσ μετά τθν άφιξι του ςτο Βερολίνο ο Taylor πζκανε, ςτισ 19
Δεκεμβρίου του 1878. Το ςϊμα του κάφτθκε ςτθν Ρενςυλβάνια. Θ εφθμερίδα
New York Times τον χαρακτιριςε ωσ “ζνα μεγάλο ταξιδιϊτθ, τόςο ςτθν ξθρά
και ςτθ κάλαςςα όςο και ςτο χαρτί”. Το ςπίτι του, που ο ίδιοσ ζχτιςε ςτο
Kennett, διατθρείται ωσ εκνικό ιςτορικό αξιοκζατο.
χόλια
Ο Bayard Taylor ταξίδεψε ςτθν Ελλάδα το χειμϊνα 1857-1858. Ζφταςε
ςτουσ Δελφοφσ από ανατολικά και κατευκφνκθκε ςτθ ςυνζχεια προσ τα
δυτικά, παρακάμπτοντασ όμωσ τα Σάλωνα, με κατεφκυνςθ τθν περιοχι τθσ
Δωρίδασ.
Θ περιγραφι του ξεκινάει επειςοδιακά, πρϊτα από το χάνι τθσ Χαιρϊνειασ,
όπου ο χανιτηισ παρότι τουσ κοίμιςε μαηί με τα άλογα, εν τοφτοισ τουσ χρζωςε
υπερβολικό τίμθμα. Ο τςακωμόσ και οι εκατζρωκεν βριςιζσ πιγαν “ςφννεφο”.
Εκεί ζμακε και για τθν ευαιςκθςία των αλόγων ςτο φαγθτό. Ραραλίγο όμωσ τθ
γνϊςθ αυτι να τθν πλθρϊςει και με το παραπάνω. Γράφει ςχετικά: “τθ
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ςυνζχεια, κάποιοι χωρικοί, των οποίων τα άλογα είχαν ςταβλιςτεί για τθ νφχτα
ςτο υπνοδωμάτιό μασ, απαίτθςαν να πλθρωκοφν για τθ ςίτιςθ των ηϊων τουσ,
επειδι είπαν ότι είχαμε ταΐςει τα δικά μασ ςτο ςτάβλο, κάτι που τουσ
υποχρζωςε να ταΐςουν και τα δικά τουσ άςκοπα. Οι Ζλλθνεσ πιςτεφουν ότι, εάν
ζνα άλογο δει ζνα άλλο άλογο να τρϊει, χωρίσ να τρϊει και αυτό, κα
αςκενιςει και ίςωσ ψοφιςει. Μζχρι να ανακαλφψω αυτό το γεγονόσ,
εκπλθςςόμουν όταν ζβλεπα φτάνοντασ ςε ζνα χάνι, όλα τα άλογα να
απομακρφνονται από το ςτάβλο μζχρισ ότου ταϊςτοφν τα δικά μασ, οπότε και
τα επζςτρεφαν πάλι.”
Ρλθςιάηοντασ τθ Δαφλεια, ζχει μπροςτά του τον επιβλθτικό ορεινό όγκο
του Ραρναςςοφ και θ προςμονι τθσ επίςκεψισ του, ςε λίγο, ςτθ γθ του
Απόλλωνα τον φλογίηει. Ζτςι, εμπνζεται ποιθτικά και με λυρικι διάκεςθ
εκφράηει τθν εςωτερικι του ανάγκθ για ταξίδια, μόνοσ, ηθτϊντασ τθν
ελευκερία του ωσ φυγάσ, και καταλιγει, προβάλλοντασ τθ μοναξιά του πάνω
ςτθ Δαφλεια των αθδονιϊν και τθσ Φιλομιλασ, με το λυρικότατο ςτίχο:
“Lone Daulis and the high Cephissian vale!”
Πταν κατόπιν ζφταςε ςτο Χάνι του Ηεμενoφ ζλαβε χϊρα άλλο επειςόδιο.
Αυτι τθ φορά οι πρωταγωνιςτζσ ιςαν Αραχοβίτεσ που είχαν ζρκει ςτον εκεί
χανιτηι, για να τουσ λφςει ωσ επιδιαιτθτισ τθ μεταξφ τουσ διαφορά. Θ
περιγραφι του Taylor είναι καυμάςια, ςχεδόν κινθματογραφικι, ο
αναγνϊςτθσ νομίηει ότι βρίςκεται και αυτόσ παρϊν και βιϊνει τθν όλθ
βιαιότθτα του ςυμβάντοσ.
Ζφταςε ςτθν Αράχοβα μζςα ςε πολφ ιςχυρό αζρα, και τότε κυμικθκε ζνα
από τα πρϊτα ποιιματα που είχε διαβάςει μικρόσ με τίτλο: “Θφελλα ςτουσ
Δελφοφσ”. Φαίνεται, θ μοίρα του είχε προτυπϊςει το ταξίδι του αυτό ςτθν
ζδρα του Απόλλωνα. Στθν Αράχοβα αναγνωρίηει τθν αρχαία ελλθνικι ράτςα,
βλζπει ςτο παρουςιαςτικό μιασ κοπελιάσ, που γεμίηει τθ ςτάμνα τθσ ςτθ
βρφςθ, μιαν Αφροδίτθ τθσ Μιλου! και ςε ζνα εκεί τςοπανόπουλο, το Φαφνο
του Ρραξιτζλθ!
Χωρίσ κακυςτεριςεισ ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ και αμζςωσ κατευκφνκθκε με
τθ ςυνοδεία του ςτο ςπίτι που κα διανυκτζρευαν. Το επϊνυμο του
οικοδεςπότθ του: Τριανταφφλλου. Θ φιλοξενία πιγε φαίνεται καλά, διότι δεν
εκφράςτθκαν παράπονα. Ραρότι ο καιρόσ δεν βοθκοφςε, ζκανε τθ βόλτα του
ςτον αρχαιολογικό χϊρο, πιγε ςτθν Καςταλία πθγι, ζκοψε και αυτόσ από το
περίφθμο νεροκάρδαμο που φφτρωνε εκεί, και το γεφτθκε.
Φαίνεται ι δεν του αρκοφςαν οι ρουφθξιζσ από τθν Καςταλία και ικελε
και... μπουκιζσ, για μεγαλφτερθ ποιθτικι ζμπνευςθ ι ιταν ςίγουροσ ότι
κατείχε τθν ποιθτικι τζχνθ, και επομζνωσ ηιτθςε κάτι πιο υλικό και γευςτικό
από τθν αρχαία Ρθγι. Στθ ςυνζχεια, περπάτθςε και ςτισ άλλεσ ενδιαφζρουςεσ
κζςεισ. Το χειμωνιάτικο εκείνο δειλινό ςτθν κοιλάδα του Απόλλωνα δείχνει ότι
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τον είχε ςυνεπάρει. Ζτςι, αποφάςιςε να το αποτυπϊςει όχι μόνο με λόγια
αλλά και με ςκίτςο, όπωσ το βίωνε πάνω ςτθ ζνδοξθ δελφικι γθ,
ξεδιπλϊνοντασ το ηωγραφικό και ποιθτικό του ταλζντο.
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Greece and Russia”,
Bayard Taylor, New York 1859.
Ο ΠΑΡΝΑΟ ΚΑΙ ΣΑ ΒΟΤΝΑ ΣΗ ΔΩΡΙΔΑ
Το Χάνι τθσ Χαιρϊνειασ ιταν μια απλι καλφβα, όπου θ μόνθ κζςθ για τα
κρεβάτια μασ ιταν ςτο ςτάβλο, ανάμεςα ςτα άλογα. Ωςτόςο, οι οπλθφόροι
φίλοι μασ ιςαν αρκετά ιςυχοι και ζτςι, τίποτε δεν ενόχλθςε τον φπνο μασ
παρά μόνο το λάλθμα των πετεινϊν. Αλλά ο πανδοχζασ αυτοφ του
ξενοδοχείου αξίωςε όχι λιγότερα από τρία (3) δολάρια για τθν ενοικίαςθ του
κατάλυμματόσ μασ, και παρευκφσ επακολοφκθςε μια από εκείνεσ τισ τρομερζσ
λογομαχίεσ, ςτισ οποίεσ ο Φρανςουά ιταν ζνασ παλαίμαχοσ μαχθτισ. Επίκετα
κτυποφςαν και βροντοφςαν το ζνα κατά του άλλου ςαν ςπακιά. Ο πανδοχζασ
χτυπικθκε ξανά και ξανά με βίαια ξαφνικά μετωπικά χτυπιματα και ακόμα ο
γενναίοσ διερμθνζασ μασ δεν γλίτωςε μερικζσ ςοβαρζσ προςβολζσ.
Στθ ςυνζχεια, κάποιοι χωρικοί, των οποίων τα άλογα είχαν ςταβλιςτεί για
τθ νφχτα ςτο υπνοδωμάτιό μασ, απαίτθςαν να πλθρωκοφν για τθ ςίτιςθ των
ηϊων τουσ, επειδι είπαν ότι είχαμε ταΐςει τα δικά μασ ςτο ςτάβλο, κάτι που
τουσ υποχρζωςε να ταΐςουν και τα δικά τουσ άςκοπα.
Οι Ζλλθνεσ πιςτεφουν ότι, εάν ζνα άλογο δει ζνα άλλο άλογο να τρϊει,
χωρίσ να τρϊει και αυτό, κα αςκενιςει και ίςωσ ψοφιςει. Μζχρι να
ανακαλφψω αυτό το γεγονόσ, εκπλθςςόμουν όταν ζβλεπα φτάνοντασ ςε ζνα
χάνι, όλα τα άλογα να απομακρφνονται από το ςτάβλο μζχρισ ότου ταϊςτοφν
τα δικά μασ, οπότε και τα επζςτρεφαν πάλι.
Το πρωί τρομακτικά μαφρα ςφννεφα αιωροφνταν πάνω από τον Ραρναςςό
και ςκοφρα μπλε ςκοτεινιά, εναλλαςςόμενθ με λωρίδεσ δυνατισ λιακάδασ,
χϊριηαν ςε τετράγωνα τθν ευρεία κοιλάδα του Κθφιςοφ - τον κφριο δρόμο
μζςω του οποίου οι Ρζρςεσ και οι Μακεδόνεσ βάδιςαν κατά τθσ Ελλάδασ.
Κακϊσ κινοφμαςτε ςτισ παρυφζσ τθσ πεδιάδασ, διαβαίνοντασ ζφιπποι προσ
τθ νοτιοανατολικι άκρθ του Ραρναςςοφ, ο Φρανςουά ζδειξε ζνα χωριό που
κρεμόταν ςτθ ςκοτεινι πετρϊδθ πλαγιά. «Αυτι είναι θ Δαφλεια» είπε, θ
αρχαία Δαυλίσ, γενζτειρα του αθδονιοφ!
Οι λόχμεσ δίπλα ςε κάκε ρυάκι αντθχοφςαν με εξαίςια τραγοφδια τοφ
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πουλιοφ του πάκουσ και τθσ κλίψθσ.
“ Θα προςπακιςεισ άλλθ μια φορά
τθν πτιςθ ςου και θ αίςκθςθ ςε κατακλφηει
άμοιρε φυγά.
Ο φτερωτόσ μεταβάλλεται ακόμα μια φορά
και γι’ ακόμα μια φορά αντιλαλεί
με αγάπθ και μίςοσ, κρίαμβο και οδφνθ.
Ζρθμθ Δαφλεια, υψθλι κοιλάδα του Κθφιςοφ! ”
Αμζςωσ μετά, ειςιλκαμε ςε μια βακιά ςτενωπό που οδθγοφςε
αποκλειςτικά προσ τθ νότια βάςθ του Ραρναςςοφ προσ τουσ Δελφοφσ. Θ
περιοχι ιταν βραχϊδθσ και άγονθ, κατάφυτθ μόνο με κφτιςο (καμνϊδθσ
τριανταφυλλιά) και ςχίνο και μου κφμιςαν μερικά από τα άγρια τοπία τθσ
Σκωτίασ. Αυτόσ ο τόποσ είναι θ ζδρα των λθςτϊν που ακόμα αφκονοφν ς’ αυτά
τα βραχϊδθ λθμζρια.
Ζνα τςοπανόπουλο, που φφλαγε το κοπάδι του από μαφρα γίδια, μασ
φϊναξε: «Οι λθςτζσ ζχουν κατεβεί, ζχετε ςυναντιςει κανζνα απ’ αυτοφσ;» Μασ
πλθροφόρθςε ότι, πριν πζντε μζρεσ είχαν απαγάγει ζναν πλοφςιο Ζλλθνα, τον
οποίο κρατοφςαν ςε μια ςπθλιά, κάπου ςτα βράχια που υψϊνονταν πάνω από
τθ ςτενωπό. Αξίωςαν τριάντα χιλιάδεσ δολάρια ωσ λφτρα για τθν
απελευκζρωςι του και δεν κα τον παρζδιναν μζχρι τθν καταβολι των
χρθμάτων.
Ρερνϊντασ από τθν τοποκεςία όπου ο Οιδίποδασ ςκότωςε τον πατζρα του
και το άγριο φαράγγι τθσ Σχιςτισ, φτάςαμε, γφρω ςτισ ζντεκα, ςτο Χάνι του
Ηεμενοφ, αρκετά ψθλά πάνω ςτισ πλαγιζσ του Ραρναςςοφ, του οποίου θ
χιονοςκζπαςτθ κορυφι ζςκιηε τον ουρανό τυλιγμζνθ ςε ζνα ομιχλϊδεσ πζπλο
πυκνισ χιονόπτωςθσ. Ο αζρασ ιταν φρικτόσ. Φυςοφςε με τρομακτικι ζνταςθ
με παγερι ψφχρα, κοκαλϊνοντασ τα άκρα μασ και παγϊνοντασ μζχρι και το
αίμα ςτισ φλζβεσ μασ.
Μια χιονοκφελλα μαινόταν γφρω από τθν υψθλότερθ κορυφι του
Ραρναςςοφ, που ακτινοβολοφςε ποφ και ποφ με μια εκτυφλωτικι λευκι
ανταφγεια μόλισ τα ςφννεφα ζφευγαν. Ενόςω προγευματίηαμε, μια ςυντροφιά
βοςκϊν κατζφταςε. Αντί αρκαδικζσ γκλίτςεσ, κράταγαν μουςκζτα (όπλα) και
ςτιλζτα, και δεν είχα καμιά αμφιβολία ότι φρόντιηαν κάτι άλλο εκτόσ από τα
πρόβατά τουσ. Ιςαν άγριοι, καυμάςιοι τφποι με μια λεβεντιά και το αρχαίο
ελλθνικό αίμα ςτισ φλζβεσ τουσ.
Δυο απ’ αυτοφσ είχαν ζλκει να προςφφγουν ςτον υπεφκυνο του Χανιοφ ωσ
διαιτθτι, ο ζνασ κατθγορϊντασ τον άλλον για κλοπι δυο προβάτων, ενϊ ο
τελευταίοσ αξίωνε αποηθμίωςθ για τθν καταςτροφι που προκλικθκε ςτα
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ςιτθρά του από οκτϊ πρόβατα που ανικαν ςτον πρϊτο.
Ιταν μια διφοροφμενθ περίπτωςθ, δφςκολθ να κρικεί και ο ιπιοσ
μικρόςωμοσ διαιτθτισ εντελϊσ τα ζχαςε με τθ κφελλα που μαινόταν γφρω του.
Οι γροκιζσ ςφίγγονταν, οργιςμζνεσ λζξεισ εκςφενδονίηονταν πζρα - δϊκε,
ςτιλζτα ξεκθκαρϊνονταν και κάκε ςτιγμι πίςτευα ότι κα δω αιματοχυςία.
Ιταν ζνα άγριο ςυναρπαςτικό επειςόδιο ςε μοναδικι ςυμφωνία με τθ κφελλα
που λυςςομανοφςε ζξω, και ζκανε το κτιριο να ςείεται εκ κεμελίων.
Κακϊσ ςυνεχίηαμε το ταξίδι μασ κατά μικοσ τθσ νοτιότερθσ πλευράσ του
Ραρναςςοφ, ψθλά πάνω από τθ χαράδρα - που ανάμεςα ς’ αυτιν και ζνα
ςφμπλεγμα από γυμνζσ βουνοκορφζσ ςχθματίηεται ζνα ακρωτιρι μεταξφ των
κόλπων των Σαλϊνων και των Άςπρων Σπιτιϊν - αρκετζσ φορζσ κόντεψα να
πζςω από το άλογο λόγω τθσ ζνταςθσ του ανζμου.
Ζνα από τα πρϊτα ποιιματα που διάβαςα, ωσ παιδί ιταν το: «Καταιγίδα
ςτουσ Δελφοφσ» τθσ κυρίασ Hemans που άρχιηε ωσ εξισ :
«Πζρα μακριά, ανάμεςα ςτισ ςκιζσ των Δελφϊν,
μια περςικι ςάλπιγγα θχοφςε».
-και αν και ξεχαςμζνο για χρόνια, επανιλκε ςτθ μνιμθ μου, κακϊσ
αντιμετωπίηαμε τισ ριπζσ του ανζμου που ζδειχναν να προςτατεφουν ακόμθ το
ιερό του Κεοφ. Εν τοφτοισ, ςε δυο ϊρεσ φτάςαμε ςτο χωριό τθσ Αράχοβασ, που
είναι χτιςμζνο παρά πολφ γραφικά ςτθν απότομθ βουνοπλαγιά, ςτο μζςο ενόσ
τεράςτιου αμφικεατρικοφ θμικυκλίου από αμπελϊνεσ ςε αναβακμοφσ. Θ
περιοχι ιταν ςχεδόν ολοκλθρωτικά εγκαταλειμμζνθ, με τουσ κατοίκουσ να
είναι ςτα χωράφια τουσ ι επάνω ςτο βουνό με τα κοπάδια τουσ. Ωςτόςο, οι
ελάχιςτοι που είδαμε, επιβεβαίωςαν τθν ορκότθτα του ιςχυριςμοφ ότι όντωσ
ςτον Ραρναςςό, κακϊσ και ςτισ πλαγιζσ του Ταΰγετου, μπορεί ακόμα να
ανευρεκοφν ίχνθ από το αρχαίο ελλθνικό αίμα. Εδϊ ηουν ακόμα οι φόρμεσ του
Φειδία - ο ρωμαλζοσ τφποσ πλθβείου, αυτισ τθσ εξευγενιςμζνθσ ομορφιάσ
που τον εφοδίαςε με τα μοντζλα των θρϊων, θμίκεων και κεοτιτων.
Οποιοδιποτε ξυπόλθτο κορίτςι, που γεμίηει τθ ςτάμνα του ςτθν πθγι, κα
μποροφςε να είναι μια Αφροδίτθ τθσ Μιλου, ςε μια ανϊτερθ κοινωνικι
ςφαίρα. Ο βοςκόσ που κοιμάται πάνω ςε μια υπινεμθ πλαγιά κάτω από τα
βράχια, είναι ιδθ ζνασ Φαφνοσ του Ρραξιτζλθ και ίςωσ ζνασ Κθςζασ ι ζνασ
Ρερςζασ. και αυτά τα παιδιά δεν χρειάηονται παρά το κζλγθτρο τθσ γφμνιασ
για να αναδειχτοφν ςε Ζρωτεσ, Γανυμιδεσ και Ψυχζσ.
Θ ςαφισ ςυμμετρία των χαρακτθριςτικϊν, το μικρό μζτωπο, το βραχφ πάνω
χείλοσ, το ςτρογγυλευμζνο πθγοφνι, θ υπζροχθ αρμονία των άκρων και αυτό
το τζλειο πλάςιμο του κορμοφ, που οφτε αποκρφπτει οφτε επιδεικνφει
υπερβολικά τθ μυϊκι ανάπτυξθ, είναι όλα εδϊ - ζτςι που το ςϊμα να μπορεί
να ιδωκεί μζςα από τθ ςυγκάλυψι του.
Οι γνιςιοι Ζλλθνεσ διαφζρουν από τουσ Αλβανοφσ και τθν μπαςταρδεμζνθ
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τουρκο-ςλαβο-βενετικι φυλι, που αποτελεί το κφριο μζροσ του πλθκυςμοφ ςε
κακετί - ςε χαρακτιρα, διάπλαςθ, φυςιογνωμικά χαρακτθριςτικά και
δραςτθριότθτεσ - και δεν μπορϊ να καταλάβω, που αυτοί οι ενκουςιϊδεισ
ταξιδιϊτεσ επιμζνουν να ανακαλφπτουν ςε κάκε ζναν που φζρει το ελλθνικό
όνομα, ζναν απόγονο του Ρερικλι ι του Λεωνίδα ι του Ομιρου.
Κακϊσ φεφγαμε από τθν Αράχοβα, προχωρϊντασ προσ Δελφοφσ, το βακφ
φαράγγι άνοιξε, αποκαλφπτοντασ μια μπλε ςτιγμιαία κζα του Κορινκιακοφ
κόλπου και των βουνϊν τθσ Αχαΐασ. Τρομακτικοί γκρεμοί του γαλαηωποφ γκρι
αςβεςτόλικου υψϊνονταν πάνω ςτα δεξιά μασ, ψθλά πάνω από τθν πλαγιά
των Δελφϊν, που εμφανίηεται κατά μικοσ μπροςτά μασ. Το ότι πλθςιάηαμε
ςτθν ιερι τοποκεςία ζγινε φανερό από τουσ λαξευμζνουσ ςτο βράχο τάφουσ.
Διαβικαμε μια κλειςτι ςτροφι του βουνοφ και τότε, ξαφνικά ζςτεκαν
μπροςτά μασ οι κεόρατοι τοίχοι, που ςτθρίηουν τθν από πάνω περιοχι του
Ραρναςςοφ, μεγαλοπρεπϊσ απζναντι ςτον ουρανό, και θ ςχιςμι ακριβϊσ ςτο
μζςο ενόσ τρομεροφ ριγματοσ διαιρεί τισ δίδυμεσ κορυφζσ, οι οποίεσ δίνουν
το όνομα ςτθν περιοχι.
Στον πυκμζνα αυτοφ του χάςματοσ εκβάλουν τα νερά τθσ Καςταλίασ και
γεμίηουν μια πζτρινθ λεκάνθ ςτθν πλευρά του δρόμου. Ριο πζρα και πάνω ςε
ζνα εκτενζσ κεκλιμζνο ορεινό αναβακμό, ανατολικά προςανατολιςμζνο, ιταν
χτιςμζνθ κάποτε θ πόλθ των Δελφϊν και τϊρα ςτθ ςφγχρονθ εποχι το χωριό
Καςτρί. Ο Φρανςουά μάσ ςυνόδευςε μζχρι το λόφο ςτο ςπίτι του κυρίου
Τριαντάφυλλου, ενόσ ευδιάκετου θλικιωμζνου ατόμου που με τθ γυναίκα του
μασ υποδζχτθκαν με τον πιο εγκάρδιο τρόπο. Ενοικίαηαν το δεφτερο όροφο με
δυο δωμάτια, το ζνα εκ των οποίων είχε ζνα ευρφχωρο τηάκι όπου μαγείρευαν
το φαγθτό. Θ ςτζγθ και θ φωτιά ιςαν κατά το πλείςτον καλοδεχοφμενα ςε
μασ, όπωσ και οι κοφπεσ κόκκινου ρετςινοφχου κραςιοφ που μασ πρόςφερε θ
κυρία Τριανταφφλλου, με τον αζρα μιασ Ρυκίασ.
Ζνασ απόςτρατοσ ςτρατιϊτθσ, που ιταν κατ’ όνομα υπεφκυνοσ για τθ
φροντίδα των αρχαιοτιτων - ζνασ εφκολοσ τρόποσ ςυνταξιοδότθςθσ από τουσ
ταξιδιϊτεσ - μασ είχε μυριςτεί από μακριά και τϊρα πρόςφερε τισ υπθρεςίεσ
του ωσ ξεναγόσ. Στθν αρχι ιμαςταν απρόκυμοι να κινθκοφμε, αλλά θ ηεςταςιά
και το δελφικό κραςί γριγορα επανζφεραν όλο τον ενκουςιαςμό, που είχε
ςβθςτεί από τουσ ανζμουσ του Ραρναςςοφ, και εξορμιςαμε. Ππωσ μπορείτε
να φανταςτείτε, ο πρϊτοσ μασ περίπατοσ ιταν ςτο ιερό του Δελφικοφ
Μαντείου ςτο βάκοσ τθσ ρωγμισ ανάμεςα ςτισ δυο κορυφζσ.
Θ λαξευμζνθ πρόςοψθ του βράχου, με ζνα κοίλωμα, όπου υποτίκετο ότι
εκεί ιταν που κακόταν θ Ρυκία πάνω ςτον τρίποδά τθσ και ζνα μυςτικό
πζραςμα κάτω από το δάπεδο του ναοφ *άδυτου+, είναι όλα αυτά που ζχουν
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Σο Καςτρί, με φόντο τθν Τάμπεια.

απομείνει. Θ Καςταλία πθγι αναβλφηει ακόμθ ςτθ βάςθ, μζςα ςε μια μεγάλθ
τετράγωνθ λεκάνθ που ονομαηόταν το “Λουτρό τθσ Πυκίασ”, και τϊρα ιταν
βουλωμζνο από λάςπθ, αγριόχορτα και πζτρεσ. Μεταξφ των αγριόχορτων
διζκρινα ζνα με γνϊριμθ όψθ, το ξερίηωςα και το δοκίμαςα. Νεροκάρδαμο
εντυπωςιακοφ μεγζκουσ και γεφςθσ! Δεν ςκεφτόμαςτε πλζον τον Απόλλωνα
και το Λερό του, αλλά ςκαλίηοντασ με το χζρι βακιά μζςα ςτθ λάςπθ τθσ
Καςταλίασ, μαηζψαμε τεράςτια χερόβολα από το ανίερο βοτάνι, που πλφναμε
μζςα ςτθν ιερι πθγι και το ςτείλαμε ςτο Φρανςουά για ςαλάτα. Στθ ςυνζχεια,
κατεβικαμε ςε ζνα μικρό Μοναςτιρι πάνω ςτθν απζναντι πλαγιά τθσ
χαράδρασ. Στο εςωτερικό προαφλιο, ςτθν πόρτα τθσ μικρισ υπζροχθσ
εκκλθςίασ, ακουμποφςαν τρία ι τζςςερα αρχαία γλυπτά. Ζνα ιταν ο κορμόσ
ενόσ άντρα ςε φυςικό μζγεκοσ και πολφ καλά καταςκευαςμζνοσ. Ζνα άλλο,
μικρότερο, όλο ενεργθτικότθτα, αναπαριςτοφςε τζςςερα άλογα ηεμζνα ςε ζνα
άρμα.
Το Μοναςτιρι βρίςκεται πάνω ςε ζνα αρχαίο πλάτυςμα (που
υποςτθριηόταν)από καλοδουλεμζνα τετράγωνα μπλόκια, που ο παλαίμαχοσ
ςτρατιϊτθσ είπε ότι κάποτε ςτιριηε ζνα ςχολείο ι Γυμνάςιο - ποιοσ ξζρει;
Ραντοφ μζςα και γφρω ςτο Καςτρί υπάρχουν τμιματα όμοιων πλατυςμάτων,
μερικά εκ των οποίων ςτθρίηονται από τοιχοποιία πρϊιμθσ περιόδου. Από το
ναό του Απόλλωνα απζμειναν μόνον μεγάλεσ πζτρεσ, μαρμάρινοι ςπόνδυλοι
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κιόνων και θ επιγραφι που κόςτιςε ςτο δυςτυχι Ottfried Müller τθ ηωι του.
Κακϊσ ο ιλιοσ ζδυε, κάκιςα πάνω ςτα μαρμάρινα μπλόκια και ςκιτςάριςα
το ακάνατο τοπίο. Ψθλά πάνω από μζνα, ςτα αριςτερά, δζςποηαν οι κεόρατεσ
δίδυμεσ κορυφζσ του ανοιχτογάλαηου βράχου, μιςοκρυμμζνεσ από τθ ςκιά τθσ
πλαγιάσ του υπερκείμενου βουνοφ, κατά το μιςό λουςμζνεσ ςτθ βακυκίτρινθ
λάμψθ του θλιοβαςιλζματοσ.
Εμπρόσ μου απλωνόταν κατά κφματα θ οροςειρά του Ραρναςςοφ,
διαιρεμζνθ από δυο βακιζσ παράλλθλεσ κοιλάδεσ, ενϊ ο Ελικϊνασ ςτο βάκοσ
ςκοτείνιαηε ςαν από μια καταιγίδα κάτω από το βάροσ των ςυγκεντρωμζνων
ςφννεφων. Απζναντι αυτισ τθσ άγριασ αχανοφσ κζασ τα διαςκορπιςμζνα
ςφννεφα ζριχναν φαρδιζσ λωρίδεσ ψυχρισ μπλε ςκιάσ, που εναλλάςςονταν με
ηϊνεσ από ζντονο πορτοκαλί φωσ, από το οποίο τα βουνά ζμοιαηαν να
καίγονται με μια διαυγι λάμψθ.
Ο μανιαςμζνοσ άνεμοσ ςφφριηε και οφρλιαηε πάνω ςτουσ ςωροφσ των
ερειπίων και λίγοι βοςκοί που επζςτρεφαν ιςαν τα μόνα πρόςωπα που
μποροφςεσ να δεισ. Αυτι θ τοποκεςία, για χιλιάδεσ χρόνια αποτελοφςε τον
ιερό τόπο όπου αγόρευε το τρομερό Μαντείο τθσ Ελλάδασ! Και όμωσ τι ιταν
αυτό; Ζνα ειδεχκζσ ςινάφι ιερατείου, ταχυδακτυλουργίασ, εξαπάτθςθσ και
δόλου.
Μόνο το ιδεϊδεσ φωτοςτζφανο ιερότθτασ, με το οποίο είχε επικαλυφκεί το
βουνό και θ κρινθ τθσ ποίθςθσ, είχε δϊςει ςτο όνομα των Δελφϊν τόςο
ευχάριςτο ιχο. Το ζδαφοσ όπου φφτρωςαν οι ελιζσ του Ρλάτωνα είναι πιο
γνιςια κακαγιαςμζνο.
Πταν ςτζκεςαι μπροςτά ςτο απογυμνωμζνο ιερό, ςκζφτεςαι λιγότερο τισ
αςαφείσ προτάςεισ που εκςτομίςτθκαν εκεί, τα λόγια τθσ μοίρασ για τθν
Ελλάδα, από το μυςτικό πζραςμα που ζςτεκε ακάλυπτο κάτω από τθ κζςθ τθσ
Ρυκίασ - τθν απάτθ κάτω από το πρόςχθμα τθσ ζμπνευςθσ. Αλλά όπωσ ιταν
τότε, ζτςι είναι και τϊρα, και ζτςι κα είναι πάντα. Μιπωσ δεν γίνεται υγρό το
αίμα του αγίου Λανουαρίου μια φορά το χρόνο; Δεν δακρφηουν και δεν
αιμορραγοφν εικόνεσ, κακϊσ και οςτά ςκελετϊν δεν πζφτουν πάνω ςτα
τραπζηια των γιατρϊν;
Πταν επιςτρζψαμε ςτο αρχοντικό του Τριαντάφυλλου βρικαμε τουσ
Τριανταφυλλαίουσ, μικροφσ και μεγάλουσ, ςτο δείπνο τουσ. Το γεφμα τουσ
ςυνίςτατο από λίγο κρζασ μοςχάρι και κρεμμφδια, με ψωμί και εκλεκτό κραςί.
Θ θλικιωμζνθ κυρία μου ζδωςε ποτιρι και ο ςφηυγόσ τθσ διάλεξε ζνα εκλεκτό
κομμάτι κρζασ και μου το πρόςφερε ςτο πιροφνι του ωσ ζνδειξθ φιλοξενίασ.
Ενϊ απουςιάηαμε, ο Φρανςουά είχε εκμεταλλευτεί τθν ευκαιρία και
ικανοποίθςε τθ δικι του αλλά και τθ δικι τουσ αγάπθ για κουτςομπολιό,
δίνοντασ όλων των ειδϊν τισ πλθροφορίεσ αναφορικά με μασ. Πταν, ςυνεπϊσ,
πιρα το ποτιρι με κραςί, θ κυρία Τριανταφφλλου ςθκϊκθκε ςαν μια Ρυκία με
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εκτεταμζνα χζρια και παρακινοφμενθ από το δελφικό πνεφμα πρόφερε μια
προφθτικι φράςθ.
Το τι είπε, εςφ αναγνϊςτθ μου δεν χρειάηεται να το μάκεισ. Αρκεί το ότι το
Μαντείο δεν ζχει ακόμα βουβακεί. Μίλθςε ςε μζνα και κάτω από τθ μαγεία
τθσ τοποκεςίασ το πίςτεψα. Εκπλθρϊκθκε; Ε, λοιπόν, όχι.
Ο Φρανςουά κοιμικθκε ανάμεςα ςτουσ Τριανταφυλλαίουσ και εμείσ ς’ ζνα
εξωτερικό δωμάτιο. Νανουριςμζνοι από ζναν άνεμο που απειλοφςε να ρίξει το
ςπίτι κάτω.
Το πρωί φυςοφςε ακόμα τόςο βίαια που εγκατζλειψα τθν πρόκεςι μου να
επιςκεφτϊ το Κωρφκιον Άντρον, ειδικά κακϊσ πλθροφορθκικαμε ότι το
υψθλότερο οροπζδιο του Ραρναςςοφ ιταν ακόμα καλυμμζνο με χιόνι.
Ριγαμε, ωςτόςο, προσ το Στάδιο των δελφικϊν αγϊνων που βρίςκεται κατά
μικοσ τθσ λοφοπλαγιάσ, πάνω από το χωριό.
Αποχωριηόμενοσ τουσ φιλικοφσ οικοδεςπότεσ μασ, βγικαμε ζξω από τθν
αρχαία πφλθ των Δελφϊν, που ιταν λαξευμζνθ ςε ςυμπαγι βράχο. Στρίβοντασ
τθ γωνία του βουνοφ μασ ανοίχτθκε μπροςτά μασ μια λαμπρι κζα του
πλοφςιου, καλυμμζνου από ελιζσ, Κριςςαίου πεδίου, του Κορινκιακοφ κόλπου,
με τον Ερφμανκο και το Ραναχαϊκό πιο πζρα, και τα εκκαμβωτικά βουνά τθσ
Δωρίδασ προσ τα δυτικά. Θ κατάβαςθ προσ τθν πεδιάδα ιταν ανϊμαλθ και
δφςκολθ, και μασ πιρε δυο ϊρεσ.
Στθν απζναντι βουνοπλαγιά κείται θ ακμάηουςα πόλθ των Σαλϊνων. Δεν
τθν επιςκεφτικαμε, αλλά κατευκυνκικαμε προσ τα δεξιά, πάνω από τθν
πορεία του χείμαρρου, μζςα ςτουσ λόφουσ τθσ Δωρίδασ.*...+

Δελφοί - Αμφικτιονίασ ςτατιρασ (Αϋ -Βϋόψθ)
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75. EMILY A. BEAUFORT
Βιογραφικά ςτοιχεία
Θ Λρλανδι Emily Anne Beaufort (1826-1887), ιταν το ζβδομο παιδί του Sir
Francis Beaufort, υδρογράφου και αξιωματικοφ του Βαςιλικοφ Ρολεμικοφ
Ναυτικοφ τθσ Βρετανίασ, ο οποίοσ ζγινε διάςθμοσ για τθν ομϊνυμθ κλίμακα
των ανζμων “Βeaufort” που εφθφρε, και τθσ Alice Magdalena Wilson.
χόλια
Θ Emily Anne Beaufort ταξίδεψε ςτθν Ελλάδα μαηί με τθν αδελφι τθσ,
ερχόμενθ από τθ Μζςθ Ανατολι, κάπου ανάμεςα ςτα τζλθ του 1858 και τα
μζςα του 1859. Στθν περιοχι των Δελφϊν πρζπει να ζφταςαν τθν άνοιξθ του
1859. Ο Ραρναςςόσ είχε ακόμθ χιόνια ςτισ κορυφζσ του, οι ροδιζσ όμωσ είχαν
ανκίςει ςτθ Δαφλεια, ςφμφωνα με το οδοιπορικό τθσ.
Θ εκδρομι τουσ προσ τουσ Δελφοφσ, ενϊ ξεκίνθςε με τισ πιο καλζσ
ςυνκικεσ, κατζλθξε άςχθμα, όταν ζφταςαν ςτο Καςτρί. Ο λόγοσ ιταν ο
διερμθνζασ τουσ, ο οποίοσ βλζποντασ, φαίνεται, τα πολφτιμα αντικείμενα που
κουβαλοφςαν μαηί τουσ, μεκόδευςε με δόλιο τρόπο, μζςω “ςτθμζνου”
ατυχιματοσ ςτθν πιο πρόςφορθ κζςθ τθσ διαδρομισ, τθν καταλιςτευςθ των
πολφτιμων αποςκευϊν τουσ.
Ζγιναν ανακρίςεισ ςτο Χριςςό, μάλιςτα ςτικθκε και δίκθ, θ οποία όμωσ
εξάντλθςε τον περιςςότερο χρόνο τθσ για να καταγράψει τα ςτοιχεία των
μθνυτϊν παρά για να βρει τθν αλικεια τθσ υπόκεςθσ και να καταλογίςει
ευκφνεσ. Ζτςι, ο ζνοχοσ τθσ κλοπισ δεν βρζκθκε, και γι’ αυτό θ Beaufort
βρίςκει τθν ευκαιρία μζςα από το οδοιπορικό τθσ να ςαρκάςει τθ δίκθ “αλά
Ελλθνικά” που διεξιχκθ τότε ςτο Χριςςό.
Οι αδελφζσ Βeaufort κατάλαβαν ποιοσ κρυβόταν πίςω από τθν κλοπι, αλλά
δεν μποροφςαν να το αποδείξουν. Θ Emily Ann ςτο κείμενό τθσ ενοχοποιεί
κακαρά το διερμθνζασ τουσ ωσ τον εγκζφαλο τθσ κλοπισ. Αυτόσ ο άνκρωποσ
πρζπει να γνϊριηε καλά τθν περιοχι (ανκρϊπουσ και τοποκεςίεσ). Δεν είναι
τυχαίο ότι όταν οι αδελφζσ Beaufort ζφταςαν ςτθν Αράχοβα, τισ οδιγθςε ςε
φιλικό του ςπίτι, για να διανυκτερεφςουν. Επομζνωσ, μποροφςε εφκολα να
ςκθνοκετιςει το όλο ςυμβάν τθσ κλοπισ.
Πταν, επιςτρζφοντασ ςτθν Ακινα, είπαν τον πόνο τουσ ςε κάποιουσ
αξιωματοφχουσ, ειςζπραξαν ωσ παρθγοριά: «είναι αυτό ακριβϊσ που μπορείσ
να περιμζνεισ ςτθν Ελλάδα». Μια φράςθ που δυςτυχϊσ ακοφγεται ακόμθ για
πολλζσ κακοδαιμονίεσ ςε αυτι τθ χϊρα.
Κατά τα άλλα το οδοιπορικό αυτό κείμενο ζχει ενδιαφζρον και είναι
καλογραμμζνο. Για το ότι είναι λειψό όςον αφορά τουσ Δελφοφσ, δεν
ευκφνεται θ ίδια αλλά ο διερμθνζασ τθσ, ο Σπφροσ, ο οποίοσ τισ εξανάγκαςε,
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με τον τρόπο του, ςε εςπευςμζνθ αναχϊρθςθ από τον αρχαιολογικό χϊρο. Γι’
αυτιν, θ Αράχοβα ιταν ζνα αναπτυγμζνο ελλθνικό χωριό με πολφ εργατικοφσ
και ευτυχιςμζνουσ ανκρϊπουσ.
Κάνει επίςθσ διαφιμιςθ όχι μόνο για τθν εργατικότθτα των Αραχοβιτϊν
(γράφει: “Οπουδιποτε μποροφςαν να ςτακοφν ανκρϊπινα πόδια φυτεφονταν
αμπζλια, τα πιο καλά αμπζλια και τα πιο ζξυπνα φροντιςμζνα, που είχαμε δει
ςτθν Ελλάδα.”), αλλά και ενόσ αραχοβίτικου υφαντοφ κατάλλθλου για πολλζσ
χριςεισ.
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Egyptian Sepulchres and Syrian Shrines”,
Emily Beaufort, London 1861.
Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΝΑΟ
*…+ Ιταν ιδθ θ ϊρα 8 π.μ. και ψθνόμαςταν από τον καφςωνα, ζνασ
ανυπόφοροσ ιλιοσ ζλαμπε πάνω ςτθν πεδιάδα τθσ Δαφλειασ, τθν αρχαία
Δαυλίδα, που μασ πιρε δυο ϊρεσ να τθ διαςχίςουμε, και που φαινόταν όλο
και ηεςτότερθ, εξαιτίασ τθσ πολφ όμορφθσ κζασ των αυςτθρϊν γκρίηων βράχων
και των αςτραφτερϊν χιονιϊν πάνω ςτον Ραρναςςό μπροςτά μασ, και παρά
τον παγετϊνα που φανταηόμαςταν ότι μποροφςαμε να διακρίνουμε ανάμεςα
ςτισ βουνοκορφζσ.
Τελικϊσ, αρχίςαμε να ανεβαίνουμε τον απότομο λόφο - ςτα ριηά του
Ραρναςςοφ - και να πλθςιάηουμε τουσ πυκνοφυτευμζνουσ δενδρόκθπουσ με
ροδιζσ - φορτωμζνεσ με ανκοφσ - μζςα ςτουσ οποίουσ κρφβονται τα μικρά
ςπίτια τθσ Δαφλειασ.
Πλα τα αθδόνια του κόςμου κατάγονται από τα πουλιά αυτϊν των
αλςυλλίων, γιατί εδϊ ιταν που θ δφςτυχθ Φιλομιλα ζγινε το πρϊτο δείγμα
εκείνων των μικρϊν τραγουδιςτϊν.
Μπικαμε ς’ ζνα δροςερό και ευάερο δωμάτιο ςε ζνα από τα ςπίτια τθσ
Δαφλειασ και ξαπλϊςαμε να ξεκουραςτοφμε ζωσ τισ δφο το μεςθμζρι. Τίποτε
δεν κα μποροφςε να είναι πιο γοθτευτικό από τθν ξεκοφραςθ από τθ διαδρομι
μασ εκείνθ τθ μζρα. Και μασ παρθγόρθςε για το ότι δεν καταφζραμε να
ανεβοφμε ςτον Ραρναςςό από τθ Δαφλεια, κατεβαίνοντασ προσ τθν Αράχοβα,
όπωσ επικυμοφςαμε να κάνουμε, κακϊσ και θ ζντονθ ηζςτθ και θ ζλλειψθ
φπνου μασ είχαν αφαιρζςει τόςθ δφναμθ, που πραγματικά φοβθκικαμε να
επιχειριςουμε ζνα τόςο εξαντλθτικό εγχείρθμα, ειδικά κακϊσ δεν είχαμε
ςκθνζσ, για μια νυκτερινι ανάπαυςθ κακοδόν.
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Από τθ Δαφλεια το μονοπάτι ανεβαίνει και ανεβαίνει δροςιηόμενο από
αναηωογονθτικζσ βουνίςιεσ αφρεσ. Οι εικόνεσ αλλάηουν ςε κάκε βιμα, τθ μια
ςτιγμι ανάμεςα ςε ςτενά ελικοειδι περάςματα, ζπειτα πάνω από επιβλθτικζσ
ορεινζσ κορυφζσ, άγονουσ βράχουσ και επιβλθτικοφσ γκρεμοφσ, ςε αντίκεςθ με
μικρά πράςινα λιβάδια και οργιϊδεισ καμνότοπουσ.
Και αφοφ περάςαμε ζναν απομονωμζνο βράχο, με το όνομα: “Πφργοσ του
Λθςτι”, όπου είκοςι πζντε απ’ αυτοφσ ςυνελιφκθςαν ανζτωσ τθν περαςμζνθ
χρονιά μετά από πολλζσ ανεπιτυχείσ προςπάκειεσ, αφοφ περικυκλϊκθκε το
λθμζρι τουσ, ξαφνικά ςτρίψαμε προσ τα δυτικά και ακολουκιςαμε ζνα μακρφ,
ςτενό και απόκρθμνο φαράγγι, που ιταν πολφ μεγαλοπρεπζσ και όμορφο, με
το βουνό του Ραρναςςοφ ςτα δεξιά να υψϊνεται κατακόρυφα προσ τθν
κορυφι, με μπαλϊματα χιονιοφ πάνω ςτισ πλαγιζσ, με τον ςκυκρωπό βράχο να
μοιάηει ψυχρόσ και αλπικόσ, και ςτα αριςτερά τισ απότομεσ πλαγιζσ του όρουσ
Elemon *κζλει να πει Ελικϊνα, ενϊ πρόκειται για τθν Κίρφι (Ξεροβοφνι)+,
καλυμμζνο από πυκνό δάςοσ από αγζρωχα ζλατα και άλλα δζντρα, ενϊ κάτω
βακιά ςτον πυκμζνα ζρρεε ορμθτικά ζνα μικρό ρυάκι.
Αυτό είναι το πζραςμα τθσ Σχιςτισ, και ακριβϊσ ςτθν αρχι του είναι θ
ςτενωπόσ όπου ο Οιδίποδασ ςυνάντθςε και ςκότωςε τον πατζρα του Λάιο.
Από ό,τι ακοφςαμε, φοβάμαι, ότι αυτό ςθματοδότθςε τθν ζναρξθ για
ςθμαντικό αρικμό φόνων που ζχουν διαπραχκεί από εκείνθ τθν άτυχθ μζρα.
Κακϊσ ςυνεχίηαμε, οι εικόνεσ γίνονταν ακόμα πιο πλοφςιεσ και ποικίλεσ.
Οπουδιποτε μποροφςε να ςτακεί ανκρϊπινο πόδι ιταν φυτεμζνα αμπζλια, τα
πιο εκλεκτά φυτά και τα πιο ςωςτά φροντιςμζνα που είχαμε δει ςτθν Ελλάδα.
Κάκε αμπελϊνασ είχε το δικό του πζτρινο πατθτιρι, αλλά τα ςταφφλια
πατιοφνται για δεφτερθ φορά ςτα ςπίτια των χωρικϊν.
Ο δρόμοσ προχωροφςε κατά μικοσ απότομων και ςτενϊν βραχωδϊν
προεξοχϊν, που προκαλοφςαν αρκετό ίλιγγο, και τα βράχια φαίνονταν
καυμάςια ρθγματωμζνα ςτισ άκρεσ από τουσ ςειςμοφσ που, όπωσ λζγεται εδϊ,
δεν είναι κάτι αςυνικιςτο. Ο αζρασ είναι βαρυφορτωμζνοσ με το άρωμα του
κίτρινου και του άςπρου κφτιςου και το πλοφςιο αγιόκλθμα να αναρριχάται
παντοφ.
Κακϊσ ανεβαίναμε τθν τελευταία κορυφογραμμι, ανοίχτθκε μπροςτά μασ
ζνα τόςο μεγαλοπρεπζσ πανόραμα με τθ κζα ολόκλθρου του φαραγγιοφ, με
τον Κορινκιακό κόλπο και τθν Ρελοπόννθςο λίγο πιο πζρα, που λυπθκικαμε
πολφ για το ότι δεν είχαμε φτάςει πζντε λεπτά νωρίτερα, για να προφτάςουμε
το θλιοβαςίλεμα ςε όλο του το μεγαλείο να πυρακτϊνει το τοπίο.
Το φωσ αργόςβθνε πάνω ςτισ κορυφζσ του βουνοφ και ζβαφε βυςςινί το
χιόνι πάνω ςτισ πζντε βουνοκορυφζσ του Pentebro(;) και των άλλων βουνϊν
του Μοριά, ςε τζλεια ομορφιά.
Θ Αράχοβα ιταν ακριβϊσ μπροςτά μασ, ςφιχταγκαλιαςμζνθ πάνω ςτθν
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πολφ απότομθ πλαγιά του Ραρναςςοφ με ζνα εμφανϊσ καυμαςτό τρόπο, και
ιμαςταν πολφ χαροφμενοι που διαςχίηαμε τουσ μπερδεμζνουσ δρόμουσ τθσ
περιοχισ, πριν πζςει τελείωσ το ςκοτάδι.
Οι άνκρωποι ιςαν όλοι ζξω απολαμβάνοντασ τθ βραδιά μετά τθν
κακθμερινι τουσ εργαςία και ιταν τόςο χαροφμενοι και γραφικοί. Οι άντρεσ
ντυμζνοι με ηωθρά χρωματιςτά ροφχα να καπνίηουν και να φλυαροφν, οι
γυναίκεσ κάκε μια με μια ζντονα κατακόκκινθ και κίτρινθ μάλλινθ ποδιά,
δεμζνθ ςτθ μζςθ τουσ, και άφκονα αςθμζνια κοςμιματα ςτα κεφάλια τουσ, με
τισ ρόκεσ να ςτροβιλίηονται ςτα χζρια τουσ, ζκαναν τόςθ φαςαρία, κακϊσ
υπιρχαν όμορφα ςτρουμπουλά πλάςματα με τισ λαλίςτατζσ τουσ γλϊςςεσ και
τισ υψθλότονεσ φωνζσ τουσ!
Ο διερμθνζασ μάσ πιγε ςε ζνα όμορφο δωμάτιο ςε ζνα πολφ ευρφχωρο
ςπίτι, που ανικε ςε ζναν από τουσ φίλουσ του, όπου περίπου δεκαπζντε (15)
γυναίκεσ και παιδιά, μερικά απ’ αυτά πολφ όμορφα, μασ περικφκλωςαν για τισ
επόμενεσ δυο ϊρεσ, για να εξετάςουν και ανταλλάξουν χειραψία με τουσ
ενδιαφζροντεσ ξζνουσ. τα ενδφματα ιππαςίασ μασ και τα καπζλα μασ
προξζνθςαν τεράςτια κατάπλθξθ.
Μασ είπαν ότι το καλφτερο κραςί ςτθν Ελλάδα παραγόταν εδϊ και ωσ εκ
τοφτου ιμαςταν ανυπόμονοι να το δοκιμάςουμε, αλλά το βρικαμε με
δυςάρεςτθ γεφςθ, ζτςι διαποτιςμζνο (κορεςμζνο) με ρετςίνι και ξίδι που
κανζνασ από μασ δεν μπόρεςε να ρουφιξει μια δεφτερθ γουλιά.
Οι Αραχοβίτεσ φθμίηονται και για μια ακόμα παραγωγι που είναι πράγματι
καλι και όμορφθ - ζνα ζντονα παχφ - γυναικείο τουΐντ (φφαςμα),
χρθςιμοποιοφμενο για καρπίτια και μαξιλάρια και καλφμματα καναπζ κλπ,
είναι ηεςτό και με χρϊματα καλαίςκθτα τακτοποιθμζνα ςε ςχζδια (μοτίβα) και
παρόμοια με τα «manta» του Λςπανοφ χωρικοφ ι μάλλινεσ εςάρπεσ, που είναι
ωςτόςο από πιο ηωθρά χρϊματα.
Οι γυναίκεσ μάσ τάιςαν το πρωί με το πιο εκλεκτό τουσ ςταρζνιο ψωμί,
φτιαγμζνο μόνο ωσ πρόςφορο προσ τον παπά και ςφραγιςμζνο με ιερά
ςφμβολα, και τισ αφιςαμε ςτισ 8 π.μ., ακολουκϊντασ ζνα όμορφο μονοπάτι
κατά μικοσ τθσ βραχϊδουσ πλαγιάσ, που ζβλεπε κάτω ςτθ μεγάλθ υποκείμενθ
κοιλάδα και κάτω από βακιά ςκιά, με άγριεσ τριανταφυλλιζσ, αγιόκλθμα,
αγκακωτι βελανιδιά (πουρνάρι), zakkhoum (;) κλπ., και μετά από περίπου δυο
ϊρεσ ζφιππθ διαδρομι ςτρίψαμε ςε μια ςτροφι και φτάςαμε πάνω από τουσ
Δελφοφσ, μια από τισ πιο ιερζσ τοποκεςίεσ ςε όλθ τθν Ελλάδα, το Μαντείο των
οποίων ετιμάτο μζχρι μια ςχετικϊσ πρόςφατθ εποχι, από τουσ Ζλλθνεσ και τισ
αποικίεσ τουσ.
Το βουνό εδϊ ξεμακραίνει από τθν κοιλάδα ςε ζνα επικλινζσ θμικφκλιο,
γφρω από το οποίο, ςαν κζςεισ ενόσ κεάτρου, βρίςκονταν τα πλατφςματα
πάνω ςτα οποία ιταν εγκατεςτθμζνθ θ πόλθ των Δελφϊν ςτα αρχαία χρόνια.
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Τμιματα από τθν πελαςγικι λικοδομι που ςτιριηε αυτά τα πλατφςματα, είναι
ακόμα πολφ εμφανι κάτω από τα ςφγχρονα ςπίτια. Χωρίσ αμφιβολία, θ
εμφάνιςθ αυτισ τθσ εξαιρετικά τοποκετθμζνθσ πόλθσ, εξωραϊςμζνθσ με
πλοφςια κτιρια και με τόςο ζξοχθ κζα, κα πρζπει να ιταν πολφ
μεγαλοπρεπισ.
Στο πιο βακφ τμιμα του θμικυκλίου ο βράχοσ είναι ςχιςμζνοσ ςε ζνα
βάρακρο, ςτο κάτω μζροσ του οποίου ζρεε ο χείμαρροσ του Ρλειςτοφ. Είναι
ξερόσ τϊρα, και οι γκρεμοί δεν είναι πολφ μεγάλου φψουσ, αλλά πρζπει να
ζχουν αποτελζςει ζνα άριςτο φόντο ςτο ναό, καταςκευαςμζνο από παριανό
μάρμαρο, που κάποτε ςκζπαηε τθ μικρι ςτζρνα, ςτθν οποία θ ιζρεια ζπαιρνε
το μπάνιο τθσ, όταν επρόκειτο να παραδϊςει το χρθςμό τθσ.
Τα ςκαλιά μζςω των οποίων κατζβαινε ςτθν Καςταλία πθγι παραμζνουν
ακόμα, αλλά ςτθ λεκάνθ τθν ίδια τϊρα οργιάηουν τα αγριόχορτα και περιζχει
μόνο μια μιςόξθρθ λακκοφβα. πίςω απ’ αυτι, ςτθν πρόςοψθ του βράχου
υπάρχει μια ςειρά από κρφπτεσ, μεγάλεσ και μικρζσ, μια από τισ οποίεσ είχε
μετατραπεί ςε ελάχιςτο παρεκκλιςι, αφιερωμζνο ςτον Άγιο Λωάννθ.
Υπάρχει επίςθσ ζνα κανάλι *δίοδοσ+ λαξευμζνο ςτο βράχο, που οδθγοφςε
το ρυάκι πζραν του ναοφ, και που επίςθσ φαινόταν άνυδρο.
Θ πθγι φαινόταν να γεμίηει λίγεσ γιάρδεσ πιο κάτω, όπου αρκετζσ γυναίκεσ
ζπλεναν ροφχα με τθ βοικεια των αντρϊν και των αγοριϊν, και όλα αυτά μαηί
με τθν υπερβολικι βρωμιά, τθν παραμζλθςθ τθσ όλθσ τοποκεςίασ, είναι
πράγμα πλζον ιδιαιτζρωσ μθ ρομαντικό και μθ ελκυςτικό.
Κατεβικαμε ςτο Μοναςτιρι, χτιςμζνο πάνω ςε κζςθ μεγάλου ναοφ, και
βρικαμε οριςμζνα λεπτοδουλεμζνα κραφςματα γλυπτϊν τριγφρω με μερικζσ
δωρικζσ κολόνεσ και άλλα ερείπια, και θ κζα τουσ - κάτω από επιβλθτικά
γζρικα ελαιόδεντρα, οριςμζνα από αυτά ίςωσ θλικίασ και χιλίων ετϊν - ιταν
ωραιότατθ.
Ενϊ παρατθροφςαμε γφρω μασ, ζνασ ενωμοτάρχθσ και ζνασ απλόσ ςτρατιϊτθσ
κατζφκαςαν με ζνα χαιρετιςμό και ανακοίνωςαν ότι είχαν αποςταλεί από τθ
Σκάλα (Λτζα) κατόπιν εγγραφισ διαταγισ από το Υπουργείο των Εςωτερικϊν
από τθν Ακινα, για να εξυπθρετοφν τισ εντολζσ μασ και για να μασ
ςυνοδζψουν ωσ τθ Σκάλα. Είχαν φτάςει τθν προθγοφμενθ νφχτα και είχαν
προετοιμάςει ζνα ςπίτι για μασ, για να κοιμθκοφμε ι να πάρουμε πρωινό.
Για όλο αυτό ο διερμθνζασ μασ δεν μασ ενθμζρωςε, παρά μόνο αφοφ αυτοί
φφγανε, αλλά μασ είπε μόνο ότι επειδι ζτυχε να βρίςκονται εκεί, μασ
προςζφεραν ευγενικά τισ υπθρεςίεσ τουσ, εάν κζλαμε κάτι, και μασ πρότεινε
να τουσ δϊςουμε ζνα μπουρμπουάρ, και να τουσ διϊξουμε.
Αυτοί αρνικθκαν τα χριματα, αλλά λίγο αργότερα απομακρφνκθκαν,
αφινοντάσ μασ να προγευματίςουμε πολφ άβολα κάτω από τον ιλιο κοντά
ςτθν πθγι.
36

Περιθγθτζσ και αγωγιάτεσ.

Είχαμε ηθτιςει ζνα κάποιο ςπίτι, αλλά ο διερμθνζασ μάσ διαβεβαίωςε ότι
ςτο χωριό δεν υπιρχε κανζνα κατάλλθλο για να πάμε και ότι κα ιταν
καλφτερα να πάρουμε το πρωινό μασ ςτθν φπαικρο.
Ζκανε τόςθ ηζςτθ ς’ αυτι τθ δίχωσ ίςκιο τοποκεςία, που ιμαςταν πρόκυμοι
να ςυνεχίςουμε ζφιπποι τθν πορεία μασ όςο το δυνατόν ςυντομότερα, αν και
ςκοπεφαμε να παραμείνουμε ςτουσ Δελφοφσ μερικζσ ϊρεσ, για να
απολαφςουμε τθ κζα που είναι ζξοχθ και προσ τα βόρεια και προσ τα νότια.
Ζτςι, ρίχνοντασ μόνο μια βιαςτικι ματιά ςτο Στάδιο, που άξιηε να το
επικεωριςουμε, και ςε ζνα τάφο λαξευμζνο ςτο βράχο, δίπλα ςτο κράςπεδο
του δρόμου, ςυνεχίςαμε τθν πορεία μασ, ζχοντασ ςτείλει τα μουλάρια με τισ
αποςκευζσ να προθγοφνται δζκα λεπτά νωρίτερα από μασ.
Ο δρόμοσ ιταν υποφερτά κακόσ, αλλά ευρφσ και καλά προςτατευμζνοσ από
τον γκρεμό ςτθν εξωτερικι πλευρά. Ωςτόςο, μετά από ζνα τζταρτο τθσ ϊρασ,
ακοφςαμε μια δυνατι κραυγι: «πφρο! πφρο!» προσ τθν οποία ο διερμθνζασ
μασ για λίγο, δεν ζδωςε ςθμαςία.
Πταν όντωσ άκουςε, με προςοχι ανακοίνωςε ότι οι αγωγιάτεσ είχαν
λοξοδρομιςει ι μάλλον ότι είχαν αλλάξει πορεία από το μοναδικό δρόμο και
ότι για να ςϊςουν ζνα από τα μουλάρια που ιταν ςε ςθμείο πτϊςθσ από το
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χείλοσ του γκρεμοφ, ζπρεπε να κόψουν τισ τριχιζσ που αςφάλιηαν τισ
αποςκευζσ μασ, ότι το δικό του παγοφρι κλπ. που ιταν δεμζνα ςτο ίδιο
μουλάρι, ιταν εντελϊσ άκικτα, γιατί ιταν τοποκετθμζνα ςτθν εςωτερικι
πλευρά, αλλά ότι όλα τα πράγματά μασ που ιταν δεμζνα ςτθν εξωτερικι
πλευρά του μουλαριοφ είχαν βρεκεί ςτον πυκμζνα τθσ κοιλάδασ!
Μασ πρότεινε να ςυνεχίςουμε προσ το Χριςςό - μιάμιςθ ϊρα μακρφτερα και να περιμζνουμε τθν άφιξθ των μουλαράδων, που προςπακοφςαν να
περιςυλλζξουν τα πεςμζνα αντικείμενα.
Θ ηζςτθ ιταν πλζον ζντονθ και δεν μποροφςαμε να κάνουμε κάτι καλφτερο,
ζτςι βλζποντασ ζνα ωραίο, κακαρό ςπίτι ςτο χωριό, ηθτιςαμε τθν άδεια να
μποφμε και, λαμβάνοντασ ζνα εγκάρδιο καλωςόριςμα, εγκαταςτακικαμε
γριγορα ςε ζνα ευρφχωρο και ευάερο δωμάτιο με ςτρϊματα τοποκετθμζνα
καταγισ, για να ξεκουραςτοφμε.
Μετά τθν αναμονι μιασ εκνευριςτικισ ϊρασ, αξιϊςαμε από το Σπφρο να
ειδοποιιςει τουσ ςτρατιϊτεσ που είχαν ζλκει να μασ ςυναντιςουν ςτουσ
Δελφοφσ, και ςτον πθγαιμό του να φροντίςει τισ αποςκευζσ.
Επζςτρεψε ςε μια ϊρα με ζνα δζμα φτιαγμζνο με ζνα από τα ροφχα μασ,
που περιείχε λίγα βιβλία, ροφχα κλπ., όλα τα πράγματα που δεν ιταν προσ
χριςθ από τουσ ευρζτεσ, μερικζσ εγκφκλιεσ πιςτωτικζσ επιςτολζσ, των οποίων
ευτυχϊσ δεν γνϊριηαν τθν αξία, αλλά φυςικά οφτε ζνα νόμιςμα μιςισ πζννασ
από περίπου 50 λίρεσ ςε κζρματα, οφτε ζνα πουγκί με πετράδια τουρκουάη και
αντίκεσ από τθ Συρία, που πικανόν κα προςφζρονταν προσ πϊλθςθ ςε
ταξιδιϊτεσ ςτθν Ελλάδα για τα επόμενα πζντε χρόνια.
Πτι το κιβϊτιο είχε πζςει ςτο γκρεμό ιταν πικανόν αλικεια, γιατί είχε
ςυντριβεί τελείωσ. Τα ροφχα είχαν ςκιςτεί και τα βιβλία είχαν καταςτραφεί,
αλλά το κατά πόςο θ πτϊςθ τουσ ιταν τυχαία ι προκακοριςμζνθ δεν κα το
μάκουμε ποτζ.
Γιατί οι φρουροί μασ είχαν επιμελϊσ απομακρυνκεί ι γιατί τα μουλάρια
απομακρφνκθκαν από ζνα παςίγνωςτο δρόμο ι γιατί τα επίςθμα ζγγραφα,
τοποκετθμζνα μαηί με τα χριματα, ςε μια δερμάτινθ τςάντα τόςο γερι και
παχιά που καμία πτϊςθ δεν κα μποροφςε να τθ ςχίςει, να τθν ανοίξει ι να
ςπάςει τθν κλειδαριά, είχαν βγει και μασ επιςτράφθκαν ατςαλάκωτα, ενϊ όλα
τα υπόλοιπα των πολφτιμων περιεχομζνων τθσ τςάντασ είχαν κάνει φτερά είναι ερωτιματα για τα οποία μάλλον δεν κα λάβουμε ποτζ μια πιο ςαφι
απάντθςθ εκτόσ από: «είναι αυτό ακριβϊσ που μπορείσ να περιμζνεισ ςτθν
Ελλάδα», θ φτωχι παρθγοριά που μασ απονεμικθκε μετζπειτα από πολλζσ
ανϊνυμεσ πθγζσ.
Με τθν επιςτροφι μασ ςτθν Ακινα, ζγινε ό,τι ιταν δυνατόν για να
ανακαλφψουμε τον ζνοχο, αλλά φυςικά δεν ανακαλφφτθκε τίποτε αξιόλογο.
Ηθτιςαμε τθν προςζλευςθ του Διμαρχου του Χριςςοφ, ο οποίοσ ςυγκρότθςε
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ζνα τακτικό δικαςτιριο ςτο χϊρο διαμονισ μασ, καταγράφοντασ τισ
κατακζςεισ μασ, κατά το οποίο ηθτικθκε από τθν αδελφι μου να ορκιςτεί
πάνω ςε ζνα καυμάςιο αντίγραφο των Ευαγγελίων, επενδεδυμζνο με
αςθμζνια ανάγλυφα, και υποβάλλοντασ τθν ςε τουλάχιςτον εκατόν πενιντα
άςχετεσ ερωτιςεισ, που κα είχαν διαςκεδάςει πάρα πολφ ζνα αγγλικό
δικαςτιριο, οι οποίεσ άπτονταν τθ γζννθςι τθσ και τθν καταγωγι τθσ,
ομολογία πίςτθσ και μόρφωςθσ, εάν είχε πάει ςε ςχολείο ι όχι κλπ. κοντολογίσ
ςυντάςςοντασ ζνα ςφντομο βιογραφικό τθσ ςθμείωμα, το οποίο κα πρζπει
αναμφίβολα να αποτελοφςε μια ενδιαφζρουςα εγγραφι ςτα αρχεία του
Χριςςοφ.
Είχε ςκοτεινιάςει προτοφ καταφζρουμε να ξεφφγουμε και είχαμε να
κάνουμε μπροςτά μασ μια δφςκολθ κατάβαςθ μζςα ςτο ςκοτάδι ωσ τθ Σκάλα
(Λτζα). Ιταν ολιςκθρι και πολφ ενοχλθτικι, αλλά ιμαςταν μια μεγάλθ
ςυντροφιά - μιςι ντουηίνα ςτρατιϊτεσ μασ ςυνόδευαν, για να κλείςουν το
κζμα μετά τθν πτϊςθ του αλόγου. Μασ πείραξε επίςθσ, που χάςαμε τθν
όμορφθ κζα κακϊσ διαςχίηαμε τθν κατάφυτθ πεδιάδα.
Ο αζρασ ιταν πολφ κερμόσ και αποπνικτικόσ, αλλά ευωδιαςτόσ και οι
πυγολαμπίδεσ χόρευαν γφρω μασ. Φτάςαμε ςτο ατμόπλοιο ςτισ 11 μ.μ., ζνα
μικροςκοπικό ελλθνικό ατμόπλοιο από τθν Ράτρα.*...+

Αττικό πιάτο ςτο Κωρφκιον Άντρον.
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