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76. DORA D’ ISTRIA

Βιογραφικά ςτοιχεία
Το όνομα Dora d' Istria είναι το φιλολογικό ψευδϊνυμο τθσ ουμάνασ (με
φαναριϊτικθ καταγωγι) πριγκίπιςςασ Ελζνησ Γκίκα - Κόλτςωφ Μαςάλςκυ,
κυγατζρασ του πρίγκιπα Μιχαιλ Γκίκα, υπουργοφ των Εςωτερικϊν τθσ
Βλαχίασ.
Γεννικθκε ςτο Βουκουρζςτι ςτισ 22 Λανουαρίου του 1828 και πζκανε ςτθ
Φλωρεντία ςτισ 17 Νοεμβρίου του 1888. Ιταν ωραιότατθ, μορφϊκθκε άρτια
και ιταν προικιςμζνθ πνευματικά. Δάςκαλόσ τθσ ςτισ κλαςικζσ ςπουδζσ,
υπιρξε ο εμβρικισ ελλθνιςτισ Γρθγόριοσ Ραπαδόπουλοσ.
Ταξίδεψε από νεαρισ θλικίασ ςτισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και επιςκζφτθκε
πόλεισ όπωσ: Βενετία, Δρζςδθ, Βιζννθ και Βερολίνο, απ' όπου επζςτρεψε ςτθ
Βλαχία είκοςι μόλισ χρόνων (το 1848). Ζνα χρόνο αργότερα, το 1849,
παντρεφτθκε τον πρίγκιπα Αλζξανδρο Μαςάλςκυ, υπαςπιςτι του τότε τςάρου
τθσ ωςίασ. Ο γάμοσ τθσ όμωσ, δεν κράτθςε παρά μονάχα 6 ζτθ και το 1855,
αφοφ χϊριςε, εγκαταςτάκθκε ςτθ Φλωρεντία απ' όπου ξεκινοφςε τακτικζσ
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περιοδείεσ ςτθ χερςόνθςο τθσ Βαλκανικισ.
Γνϊριηε εκτόσ από τα ουμανικά και: Λταλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Λατινικά,
Αρχαία και Νζα Ελλθνικά, ωςικά και Αλβανικά. Είχε γνϊςεισ πάνω ςε πολλά
επιςτθμονικά κζματα, είχε φιλελεφκερεσ απόψεισ ςχετικά με κρθςκευτικά και
πολιτικά κζματα, κακϊσ και ταλζντο ςτθν παρουςίαςθ των κζςεϊν τθσ.
Ιταν ηωγράφοσ, μζλοσ πολλϊν επιςτθμονικϊν εταιρειϊν, όπωσ και τθσ
Λταλικισ Ακαδθμίασ. Ονομάςτθκε επίςθσ επίτιμοσ πολίτθσ, τόςο από το
Ελλθνικό Κοινοβοφλιο όςο και από πολλζσ Λταλικζσ πόλεισ. Τζλοσ, ιταν θ
πρϊτθ γυναίκα που ανζβθκε ςτο Mont Blanc τθσ Ελβετίασ, τθν 1θ Λουνίου του
1860.
Πλα ςχεδόν τα ζργα τθσ τα ζγραψε ςτθ Γαλλικι γλϊςςα. Το πρϊτο τθσ
ζργο, που εκδόκθκε ςτο Ραρίςι το 1835, είχε τίτλο: “Ο μοναχικόσ βίοσ ςτθν
Ανατολικι Εκκλθςία” και αποκάλυψε το φιλελεφκερο πνεφμα τθσ, διότι ςτο
βιβλίο αυτό υποςτιριξε ότι, τόςο ςτθ Δυτικι όςο και ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ,
οι Μοναχοί υπιρξαν, κατά τθ γνϊμθ τθσ, ςτοιχεία οπιςκοδρομικά και
επομζνωσ εμπόδια ςτθν πρόοδο του πολιτιςμοφ.
Το 1856 εκδόκθκε ςτθ Γενεφθ το βιβλίο τθσ “Θ Γερμανικι Ελβετία” (τόμοι 4)
απ’ όπου διαφαίνεται θ επίδραςθ των ςπουδϊν τθσ ςτθ Γερμανία. Το 1860
εκδόκθκε ςτθ Ηυρίχθ το δίτομο ζργο τθσ με κζμα : “Οι γυναίκεσ τθσ Ανατολισ”,
το οποίο μεταφράςτθκε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα το 1861 από τθν Αιμιλία
Σκουηζ. Ακολοφκθςε το δίτομο ζργο τθσ: “Περί γυναικϊν υπό γυναικόσ”. Τζλοσ,
το 1863 εκδόκθκαν ςε δυο τόμουσ οι εντυπϊςεισ τθσ από τισ περιθγιςεισ τθσ
ανά τθν Ελλάδα με τίτλο: “Εκδρομζσ ςτθ Ροφμελθ και ςτο Μοριά”. Από το ζργο
τθσ αυτό διαφαίνεται ο καυμαςμόσ τθσ για τθ Νζα Ελλάδα.
Μεγάλο, επίςθσ, ενδιαφζρον παρουςιάηουν και οι μελζτεσ τθσ για τθν
ποίθςθ των Αλβανϊν και των Οκωμανϊν, που δθμοςιεφτθκαν ςτθν
“Επικεϊρθςθ των δυο κόςμων” και ζδωςαν ϊκθςθ ςτο να αναπτυχκεί ςτο
εξωτερικό το ενδιαφζρον για τουσ λαοφσ τθσ Βαλκανικισ. Ακόμθ δθμοςίευςε
ςε διάφορα περιοδικά μελζτεσ: “Περί του Ρουμανικοφ Ζκνουσ”, “Περί των
Λονίων Νιςων” και ςυγκζντρωςε τα δθμοςιευμζνα κατά καιροφσ ςτισ
εφθμερίδεσ και περιοδικά άρκρα τθσ με τίτλο: “τισ όχκεσ των Ελβετικϊν
λιμνϊν ”.
Θ Dora d' Istria εκτιμικθκε πολφ ςτθν Ευρϊπθ και ςυνδζκθκε με φιλία με
εκλεκτζσ προςωπικότθτεσ, όπωσ με το Γαριβάλδι ςτθν Λταλία. Ρολλοί
άνκρωποι αςχολικθκαν με τθ βιογραφία και τθ δράςθ τθσ.
Σχόλια
Το κείμενο που αφιερϊνει θ Dora d' Istria ςτθν Αράχοβα και τουσ Δελφοφσ,
δεν είναι μόνον μια ταξιδωτικι περιγραφι ζςτω εκτενισ, είναι κάτι πιο
ςφνκετο και πιο ςθμαντικό. Σίγουρα το ζγραψε ςτο γραφείο τθσ με τθν θςυχία
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τθσ, ζχοντασ όμωσ μπροςτά τθσ τισ λεπτομερείσ ςθμειϊςεισ τθσ, που είχε
κρατιςει κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ τθσ. Το γραπτό τθσ αυτό είναι ζνα
ςθμαντικό δοκίμιο για πολλά κζματα, που απαςχολοφςαν τθν Ελλάδα τθν
εποχι εκείνθ, τα οποία κίγει παίρνοντασ αφορμι από τισ εν λόγω επιςκζψεισ
τθσ. Λόγου χάρθ, όταν περιγράφει τθν ανάβαςι τθσ προσ το Ηεμενό,
αναφζρεται ςτα κζματα τθσ αντίςταςθσ των υπόδουλων ραγιάδων κατά των
Τοφρκων, ςτθ ηωι των αρματολϊν και των κλεφτϊν. Πταν φτάνει ςτθν
Αράχοβα, αναφζρεται ςε κζματα, που άνοιξε ο ανκζλλθνασ Φαλλμεράγιερ με
τισ τραβθγμζνεσ και κακόβουλεσ κεωρίεσ του περί τθσ ςλαβοποίθςθσ τθσ
ράτςασ των Ελλινων. Ξεςκεπάηει επίςθσ τθν υποκριςία των Ευρωπαϊκϊν
χωρϊν ςτο κζμα που αφοροφςε τισ λθςτείεσ, αναφζροντασ ότι τζτοια
φαινόμενα ςυνζβαιναν τότε και ςτισ πιο οργανωμζνεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ του
καιροφ τθσ. Ακόμθ, τθν ενδιαφζρει θ οικονομικι ανάπτυξθ του τόπου και
γενικότερα τθσ Ελλάδασ. Δίνει ςυμβουλζσ οικονομικισ και εμπορικισ φφςθσ
ςτουσ Αραχοβίτεσ. Δίνει πολφτιμα, για μασ ςιμερα, πλουτοπαραγωγικά
ςτατιςτικά ςτοιχεία, που αφοροφςαν τθν Αράχοβα, τουσ Δελφοφσ αλλά και
ολόκλθρθ τθν Ελλάδα.
Πταν επιςκζπτεται τουσ Δελφοφσ, ξεδιπλϊνει τον ορκολογιςμό τθσ με
αφορμι τουσ χρθςμοφσ τθσ Ρυκίασ και όταν περιγράφει το Μοναςτιρι τθσ
Ραναγίασ, γίνεται πολφ επικριτικι για τθν πορεία, που ζχει πάρει θ χριςτιανικι
εκκλθςία ςτισ μζρεσ τθσ. Το ζργο τθσ όμωσ εκτόσ από ςθμαντικό δοκίμιο είναι
και περίφθμο λογοτζχνθμα, ςε μικρζσ μεν αλλά όμορφεσ δόςεισ, όταν δθλαδι
δίνει καταπλθκτικζσ εικόνεσ, περιγράφοντασ το καλοκαιρινό δειλινό, όπωσ το
βιϊνει ανεβαίνοντασ ςτθν Αράχοβα από τθν πλευρά του Ηεμενοφ και τθ
βραδινι τθσ φιλοξενία ςτο ςπίτι του Αραχοβίτθ δθμάρχου από τθν
οικοδζςποινα Αςιμω, τθν οποία καυμάηει και απολαμβάνει κάκε κίνθςι τθσ,
ςαν ςχεδόν να τθν ζχει ερωτευκεί.
Ο αναγνϊςτθσ νομίηει ότι τθν ακολουκεί και βρίςκεται και αυτόσ παρϊν
ςτο δειλινό και απόβραδο εκείνο ςτθν Αράχοβα, απολαμβάνοντασ τα χρϊματα
του θλιοβαςιλζματοσ πάνω ςτα βράχια του Ραρναςςοφ, τθσ Κίρφεωσ και τθσ
βακιάσ χαράδρασ (Ραρναςςίασ Νάπθσ) του Απόλλωνα και από τθν άλλθ τθ
φιλοξενία τθσ Αςιμωσ. Ρζραν των άλλων, το αφιγθμα τθσ Dora d' Istria είναι
ζνα εγκϊμιο, ζνασ φμνοσ για τθν Αράχοβα, διότι βρίςκει ςτο χωριό αυτό και
τουσ κατοίκουσ του κατάλλθλο τεκμιριο, για να υποςτθρίξει τισ εδραιωμζνεσ
από πριν φιλελλθνικζσ τθσ κζςεισ, κόντρα ςε όςουσ Ευρωπαίουσ
αμφιςβθτοφςαν τουσ Νεοζλλθνεσ.
Γράφει ςυγκεκριμζνα: “Οι ςυγγραφείσ που υποςτθρίηουν τθν υπεροχι των
Οκωμανϊν ςε ςχζςθ με τουσ χριςτιανοφσ τθσ Ανατολισ, κα ζπρεπε να
περάςουν μερικζσ μζρεσ ςτθν Αράχοβα. Διζςχιςα όλθ μασ τθν Ιπειρο από τθν
Πετροφπολθ μζχρι θ Μαςςαλία, από τθ Νάπολθ ωσ τθ Reval, από τθν Οςτάνδθ
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ωσ το Λιβόρνο, από το Helsingfors ωσ τθν Οδθςςό, από το Koenigsberg ωσ τθ
Βενετία και πουκενά δεν ζχω δει ζναν τόςο προικιςμζνο πλθκυςμό όςο είναι
οι Αραχοβίτεσ.”
Στο τζλοσ τθσ διαδρομισ τθσ κάνοντασ ςκζψεισ για τθ Δωρίδα, Φκιϊτιδα
και ςυγκεκριμζνα τθ Λαμία, που εκείνθ τθν εποχι ιταν ακριτικι περιοχι του
νεοςφςτατου νεοελλθνικοφ κράτουσ, κάνει τθ ακόλουκθ διαπίςτωςθ και
ταυτόχρονα προτροπι και πρόρρθςθ: “Πάντωσ ςτθ Λαμία, όπωσ και παντοφ
ςτθν Ελλάδα, δεν ςκζφτονται τόςο πολφ να αμυνκοφν ι να προςτατευκοφν
από μια παρακμαςμζνθ αυτοκρατορία, όςο να τθσ αποςπάςουν όλα όςα
κρατάει ακόμα από τθν Ελλθνικι γθ. Θ εφπορθ Κεςςαλία είναι μια από τισ
πρϊτεσ κατακτιςεισ, που κα πρζπει να επιχειριςουν οι διάδοχοι των
Μπότςαρθ και Καραϊςκάκθ”.
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Excursions en Roumeli et en Moree”,
Madame Dora d' Istria, Zurich/Paris 1863.
Ενϊ μιλοφςα με τον παπά και με τουσ ενορίτεσ του, τα μάτια μου γφριηαν
ςυνεχϊσ προσ τον Ραρναςςό. Από το Δίςτομο, θ κζα του φθμιςμζνου βουνοφ
είναι πράγματι εντυπωςιακι. Σαν προχωροφςα, το ζβλεπα ςκεπαςμζνο από τθ
μια μεριά με ζλατα, ενϊ από τθν άλλθ, δεν μου πρόςφερε παρά μόνο
ογκϊδεισ και βραχϊδεισ μάηεσ. Θ κφρια κορυφι τθσ οροςειράσ λζγεται
Λιάκουρα, θ διπλανι τθσ, και περιςςότερο δενδροφυτευμζνθ, Ηεμενό.
Συχνά, πάνω απ’ αυτά τα όρθ, πλανιζται ο αετόσ, ο βαςιλιάσ των αικζρων.
Στα δάςθ περιπλανιόνται ελάφια, ηαρκάδια και γαηζλεσ. Και είναι εκεί, ςτα
καταφφγιά τουσ όπου προςζφυγαν οι τελευταίοι κλζφτεσ. Ο τάφοσ του
καπετάνιου των χωροφυλάκων Μζγα, που μου ζδειξαν δεξιά, ενϊ
ακολουκοφςα τα δφςβατα μονοπάτια του βουνοφ, είναι ζνα μνθμείο του
τελευταίου αγϊνα που ζδωςαν ς' αυτά τα άγρια μζρθ εκείνοι, οι εκτόσ νόμου
άνκρωποι, οι καταδικαςμζνοι ςε εξαφάνιςθ, όπωσ και οι καλόγεροι, λόγω τθ
ανάπτυξθσ μιασ τελείωσ καινοφριασ τάξθσ πραγμάτων.
Ενϊ ο Μωάμεκ ο Βϋ ζβλεπε μια μερίδα των λαϊν τθσ χερςονιςου
διατεκειμζνθ να υποκφψει μπροςτά ςτουσ Τοφρκουσ, θ Ιπειροσ (Νότια
Αλβανία) και θ ουμανία αντιςτζκονταν ςτουσ νικθτζσ του Βυηαντίου. Δυο
ιρωεσ, που κα ταπείνωναν τθν θμιςζλινο και κα ετοίμαηαν με τα
κατορκϊματά τουσ τθν αναγζννθςθ των εκνοτιτων τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ, ο
Θuyand, γιοσ ενόσ βογιάρου τθσ Mircea - le Vieux και ο Γεϊργιοσ Καςτριϊτθσ ο
Σκιπιτάροσ, πολεμιςτισ, ιταν άνδρεσ, που κάλεςε θ Κεία Ρρόνοια, για να
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χρθςιμεφςουν ςαν τείχοσ ςτθ χριςτιανικι Ευρϊπθ κατά του ιςλαμιςμοφ, που
απειλοφςε να ειςβάλει παντοφ και να αφανίςει το ζργο του Ελλθνορωμαϊκοφ
πολιτιςμοφ.
Μετά το κάνατο του διάςθμου Αλβανοφ που του άξιηε ο τίτλοσ του νικθτι
τθσ αςιατικισ βαρβαρότθτασ, οι ατρόμθτοι άνδρεσ που είχαν αγωνιςτεί υπό τισ
διαταγζσ του δεν παραιτικθκαν και δεν δζχτθκαν τθ ςκλαβιά. Μόλισ ζκλειςε
τα μάτια του, τα όρθ τθσ Χιμάρασ, οι οροςειρζσ τθσ Κάτω Αλβανίασ, τα
φαράγγια του Ολφμπου και του Ραρναςςοφ, τα ψθλά μζρθ τθσ Μάνθσ και του
Ξθρομζρου, οι κορυφζσ του Βάλτου γζμιςαν από ςυμμορίεσ αχαλίνωτεσ που
παρενοχλοφςαν τουσ κατακτθτζσ με μια μανία μοναδικι.
Συγκεντρωμζνοι ςτισ πιο ιςχυρζσ κζςεισ τθσ Θπείρου και τθσ Ακαρνανίασ,
προκάλεςαν τόςο μεγάλο τρόμο ςτουσ Τοφρκουσ που εκείνοι τελικά πιραν
μζτρα, των οποίων οι ςυνζπειεσ ιταν αναμενόμενεσ: Αναγνϊριςαν τισ
ςυμμορίεσ και τουσ ζδωςαν μια νόμιμθ οργάνωςθ. Ο αρχθγόσ κάκε ςϊματοσ
αρματολϊν ονομάςτθκε “καπετάνιοσ”, οι ςτρατιϊτεσ κράτθςαν τθν ονομαςία
τουσ “παλλθκάρια” και ο υπαρχθγόσ τουσ “πρωτοπαλλικαρο”.
Ο πρϊτοσ Ζλλθνασ που πιρε ζνα δίπλωμα από τισ Μουςουλμανικζσ Αρχζσ,
ιταν ο καπετάνιοσ μιασ επαρχίασ τθσ Αιτωλίασ, από εκεί που αργότερα κα
προερχόταν ο Καραϊςκάκθσ. Εκτόσ από τθ ςτρατιωτικι αρμοδιότθτα απζκτθςε
και ζνα μζροσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που μοιραηόταν με τον αρχιεπίςκοπο
και τον Καδι.
Αυτόσ ο ευεργετικόσ κεςμόσ πζτυχε γριγορα. Σαράντα χρόνια μετά τθν
άλωςθ του Βυηαντίου, ο Πλυμποσ είχε μια εκνοφρουρά. Θ Ιπειροσ, θ
Λιβαδειά, τα νθςιά Εφβοια και Κριτθ και θ Ρελοπόννθςοσ, οργάνωςαν τισ
δικζσ τουσ αυτόχκονεσ εκνοφρουρζσ. Άλλοι καπετάνιοι αρνικθκαν
οποιοδιποτε ςυμβιβαςμό. Μερικοί εκπατρίςτθκαν μαηί με τισ οικογζνειζσ
τουσ που προςτάτευαν, ςτο τζλοσ του δζκατου πζμπτου και κατά τθ διάρκεια
του δζκατου ζκτου αιϊνα. Οι πιο άκαμπτοι επζμεναν ςε μια ανεξαρτθςία
γεμάτθ κινδφνουσ και ςαν τον Ρρομθκζα, τον επαναςτάτθ που ζλαβε το όνομα
“κλζφτθσ”, γιατί είχε κλζψει τθ φωτιά του ουρανοφ, δεν ντράπθκαν κακόλου
για τθν ονομαςία “κλζφτεσ”, που τουσ ζδωςαν οι Τοφρκοι και οι Ζλλθνεσ
υποτελείσ τθσ Οκωμανικισ κυριαρχίασ.
Ο κφριοσ Ηαμπζλιοσ που μελζτθςε ςοβαρά τθ ηωι των “κλεφτϊν ”, τουσ
ςυγκρίνει με τουσ “outlaw”, που ςτθν Αγγλία αντιςτάκθκαν για πολφ καιρό ςτθ
νορμανδικι κατάκτθςθ, και των οποίων το όνομα ζγινε ευρφτερα γνωςτό χάρισ
ςτον Augustin Thierry. H διαφορά μεταξφ “outlaw” και “κλεφτϊν” είναι υπζρ
τθσ τιμισ των τελευταίων, διότι, δεν κα ιταν δίκαιο να κζςουμε ςτο ίδιο
επίπεδο τουσ Νορμανδοφσ πρίγκιπεσ που ξεκίνθςαν το μεγαλείο τθσ Αγγλίασ,
με τουσ διαδόχουσ του Μωάμεκ του Βϋ που κατάντθςαν τουσ πλοφςιουσ, τουσ
οποίουσ φμνθςαν οι ακάνατοι ποιθτζσ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ, ςε μια χϊρα που
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μπορεί να ςυναγωνιςτεί παρά μόνο με τθν “επικράτεια του παπά”. Αλλά ο
λαόσ κατάλαβε τον αλθκινό χαρακτιρα των κλεφτϊν. Ιταν τιμι το να είςαι
κλζφτθσ, ζλεγε ο Κεόδωροσ Κολοκοτρϊνθσ, και θ καλφτερθ ευχι που
μποροφςε να κάνει μια μθτζρα ςτο γιό τθσ, ιταν να γίνει “κλζφτθσ”.
“Κλζφτθσ” ςιμαινε πράγματι, ο χειραφετθμζνοσ από τθν τυραννία. Κάκε
ειλικρινισ πατριϊτθσ για χάρθ των υπθρεςιϊν τουσ, ξεχνοφςε τισ υπερβολζσ
τουσ και ζδειχνε διατεκειμζνοσ να ςυγχωριςει πολλζσ από τισ πράξεισ, κυρίωσ
κλοπζσ, αλλά και βαρβαρότθτεσ, αυτϊν των ανίκθτων ςτρατιωτϊν τθσ εκνικισ
ανεξαρτθςίασ. Ενϊ ντρεπόταν για τουσ αρχιεπιςκόπουσ που γονάτιηαν
υπερβολικά ςυχνά μπροςτά ςτον παντοδφναμο ιςλαμιςμό, ζνιωκε
υπεριφανοσ με τθ ςκζψθ ότι οι Τοφρκοι, τόςο υπερόπτεσ ςτον κάμπο, δεν
τολμοφςαν χωρίσ τρόμο να κοιτάηουν το βουνό φοβοφμενοι μιπωσ δουν τθ
λάμψθ των ςπακιϊν, που ςαν εκείνο του Κοντογιάννθ ζφερναν
χαρακτθριςτικζσ επιγραφζσ: “Αυτόσ που δεν φοβάται τουσ τυράννουσ, που ηει
ελεφκεροσ ςτον κόςμο, εναποκζτει τθν τιμι του, τθ δόξα του, τθ ηωι του, ςτο
ςπακί του”. Άλλωςτε, θ ηωι των κλεφτϊν είχε και μια ποιθτικι πλευρά, που
άρεςε ςτθν οξεία φανταςία του Νότου.
Μζςα ςτον καταυλιςμό του, ο κλζφτθσ απολάμβανε ενςτικτωδϊσ τθν άγρια
ομορφιά του βουνοφ. Χαιρετοφςε με τον ενκουςιαςμό ενόσ ελεφκερου
παιδιοφ τθσ Φφςθσ “τα δάςθ, τα ψθλά βουνά, τισ κρυςτάλλινεσ πθγζσ, τισ
φθμιςμζνεσ από το φεγγάρι νφχτεσ”. Αλλά πιςτόσ ςτισ αρχαίεσ παραδόςεισ του
γζνουσ του, αςχολείτο περιςςότερο με τθν ανκρϊπινθ ομορφιά, παρά με τα
μεγαλεία του ζξω κόςμου. Ρεριποιείτο με ηιλο τα τεράςτια μουςτάκια του και
τθν κόμθ του τθ μακριά, όςο εκείνθ των παλιϊν Merovingiens.
Ιταν περιφανοσ για τα ευζλικτα μζλθ του, για τθν ωραία κορμοςταςιά του,
για τα διαπεραςτικά του μάτια, για τθν πολεμικι του φυςιογνωμία. Θ
ενδυμαςία του είχε κάτι το θρωικό και κεατρικό. Ράνω ςτο κεφάλι του, ζνα
μακρφ φζςι κόκκινο που ζγερνε με κομψότθτα, ζνα κεντθμζνο ςακάκι με
φαρδιά μανίκια ανοιγμζνα ςτο πλάι ςκζπαηε τουσ ϊμουσ του, ζνα γιλζκο με
πολλζσ ςειρζσ από κουμπιά προςτάτευε το ςτικοσ του, μια μεταξωτι ι
μάλλινθ ηϊνθ τοφ ζςφιγγε τθ μζςθ, μια λευκι φοφςτα με πολλζσ πτυχζσ
ζπεφτε μζχρι τα γόνατά του, ζνα παλτό μεταξζνιο ςτο χρϊμα τθσ φοφςτασ
κρεμόταν ανζμελα ςτθν πλάτθ του, οι γάμπεσ του ιταν ςκεπαςμζνεσ με
κεντθτζσ γκζτεσ και αςθμζνιεσ πόρπεσ ςαν μικρζσ αςπίδεσ που ζλαμπαν ςτον
αςτράγαλο και ςτα γόνατα, δεν φοροφςε παποφτςια αλλά ςανδάλια.
Κρατοφςε μαηί του ζνα ολόκλθρο οπλοςτάςιο, τα προςωπικά του
αντικείμενα και τθν περιουςία του: ζνα τουφζκι ςτο χζρι, ζνα ςπακί ςτο
πλευρό του μ' ζνα χάλκινο φλιτηάνι, ζνα ηευγάρι πιςτόλια και ζνα μαχαίρι
δεμζνα με ζνα λουρί, ζνα κουτί γεμάτο με μυαλό προβάτου, για το κακάριςμα
των όπλων του, και τζλοσ μια ηϊνθ που του χρθςίμευε για χρθματοκιβϊτιο.
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Θ εξαιρετικι λιτότθτα των λαϊν του Νότου επζτρεπε ςτουσ “κλζφτεσ” να
αντζχουν εφκολα τισ παρατεταμζνεσ νθςτείεσ. Πμωσ χάρθ ςτουσ βλάχουσ,
τςοπάνθδεσ του βουνοφ, τελοφςαν ευχάριςτα τισ γιορτζσ τθσ Ορκόδοξθσ
Εκκλθςίασ.
Ζνασ γεροκλζφτθσ ζψθνε πάνω ς’ ζνα φλογερό καμίνι ζνα ολόκλθρο
πρόβατο, ομθρικό γεφμα, περιφρονθμζνο δυςτυχϊσ από τουσ Δυτικοφσ. Ζνα
πλοφςιο κραςί ζρεε άφκονο, ενϊ τα παλλθκάρια τα πιο ςεβαςτά λόγω τθσ
θλικίασ τουσ και τθσ πείρασ τουσ, διάβαηαν το μζλλον ςτθν ωμοπλάτθ του
ηϊου.
Τα τραγοφδια και ο χορόσ διαδζχονταν το ςυμπόςιο. Στουσ ιχουσ του
νταουλιοφ ξεκινοφςαν πολεμικά άςματα, τα οποία είχαν ςυνκζςει χωριάτεσ
και βοςκοί, αμόρφωτεσ αλλά πακιαςμζνεσ ραψωδίεσ τθσ ςκλαβωμζνθσ
Ελλάδασ. Αυτοί οι φμνοι, λζει ο Κολοκοτρϊνθσ, ιταν αλθκινά ςτρατιωτικά
δελτία.
Πςο για τουσ χοροφσ, ο Μπάυρον τουσ περιζγραφε με ρεαλιςμό, αλλά μ’
αυτι τθν ειρωνεία που ο ςυγγραφζασ του “Ντον Ηουάν” δεν μποροφςε να
ξεχάςει: “Σα φϊτα τθ νφχτασ ιταν αναμμζνα ςτο γιαλό... πριν θ ςιωπθλι ϊρα
του μεςονυχτίου περάςει, τα παλλθκάρια άρχιςαν να χορεφουν. Ο κακζνασ
άφθςε το ςπακί του και κρατϊντασ ο ζνασ τον άλλον από το χζρι ξεκίνθςαν
ουρλιάηοντασ ζνα βάρβαρο τραγοφδι.
Ο Child Harold, ςε απόςταςθ, κοιτάηει με κάποια ευχαρίςτθςθ τα παιχνίδια
τουσ και τθ ςκλθρι, αλλά και ακϊα χαρά τουσ. Και πράγματι, ιταν ωραίο να
βλζπει κανείσ τθ βάρβαρθ, αλλά και ςεμνι ευκυμία τουσ, τα πρόςωπα όπου
κακρεφτίηονταν θ φλόγα, τισ χειρονομίεσ τουσ γεμάτεσ ηωθράδα, τα λαμπερά
μαφρα μάτια τουσ, τα μακριά μαλλιά τουσ, που ζπεφταν ςε μποφκλεσ μζχρι τθ
ηϊνθ, ενϊ τραγουδοφςαν μαηί εκείνα τα λόγια μιςό με μελωδία μιςό με
κραυγζσ”.
Τα γεγονότα, που ανζφερα, αποδείχνουν ότι οι “κλζφτεσ”, οι πρόδρομοι
των ςτρατιωτϊν τθσ ανεξαρτθςίασ, βοικθςαν αναμφιςβιτθτα, όταν ιταν
αναγκαίο να παρενοχλοφν με οποιοδιποτε τρόπο τουσ Τοφρκουσ, τουσ
αφζντεσ τθσ Χϊρασ. Οι καλόγεροι επίςθσ εξυμνοφςαν χριςιμα το κρθςκευτικό
ςυναίςκθμα ζναντι των μακθτϊν του προφιτθ. Αλλά ςτο Ελλθνικό Βαςίλειο,
όπου δεν βρίςκεται πια οφτε θ ςκιά ενόσ Τοφρκου, το ζργο των “κλεφτϊν” και
αυτό των καλογζρων ζχει φανερά τελειϊςει! Τα καινοφργια ζργα ηθτοφν
καινοφργιουσ εργάτεσ.
Θ κλζφτικθ ηωι, μετά από το τζλοσ τθσ επανάςταςθσ, ζτεινε όλο και
περιςςότερο να μπερδευτεί με τθν απλι λθςτεία. Φςτερα από ζναν τόςο
μακρφ αγϊνα, όπου θ κοινι ςωτθρία ιταν ο υπζρτατοσ νόμοσ, δεν ιταν
εφκολο για όλουσ όςουσ είχαν ςυνθκίςει ςε μια περιπετειϊδθ ηωι, να δεχτοφν
μια κανονικι ηωι.
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Μιλιςαμε πολφ για τουσ λθςτζσ τθσ Ελλάδασ , που ζγιναν καμιά φορά ςτα
μυκιςτοριματα, οι αντικαταςτάτεσ κάποιων γεραςμζνων θρϊων του Ducray
Dumesnil, του ςυγγραφζα του “Victor ou l' enfant de la foret”. Αλλά οι
υπερβολζσ που κατθγορικθκαν ι που προμικευςαν κζματα ςτθ γόνιμθ
φανταςία των ςυγγραφζων ιταν ςυνζπεια των περιςτάςεων.
Μετά από κάκε κοινωνικι αναταραχι, είναι δφςκολο να επιβάλλει κανείσ
το νόμο ςτα πιο απείκαρχα ςτοιχεία του πλθκυςμοφ. Ρόςοι κακοποιοί
επωφελικθκαν από τθ Γαλλικι επανάςταςθ, για να πλουτίςουν αιςχρά;
Μιπωσ δεν είδαμε τισ δυτικζσ επαρχίεσ να μαςτίηονται απ’ αυτοφσ τουσ
“chauffeurs”, που ςτολιςμζνοι με τθ λευκι κονκάρδα ζκαιγαν τα πόδια των
ανκρϊπων για να τουσ υποχρεϊςουν να τουσ δϊςουν τα χριματά τουσ;
Ζπρεπε, αναγκαςτικά, να οργανωκοφν κινθτζσ μονάδεσ για να απαλλαχτεί θ
Γαλλία απ’ αυτι τθ μάςτιγα.
Στθ Νότια Λταλία, φςτερα από τθν ίδρυςθ του ιταλικοφ βαςιλείου, οι οπαδοί
του Ράπα και των Βουρβϊνων τθσ Νάπολθσ, οργάνωςαν ςυμμορίεσ λθςτϊν,
των οποίων τα κατορκϊματα είναι ακόμα ηωντανά ς’ όλεσ τισ μνιμεσ.
Στθν Ελλάδα, οι αποφάςεισ τθσ διπλωματίασ είχαν αυξιςει τον αναβραςμό
που ακολουκεί τισ επαναςτάςεισ. Οι Θπειρϊτεσ, οι Κεςςαλοί, οι Μακεδόνεσ
που είχαν, όςο και άλλοι Ζλλθνεσ, δικαίωμα ςτθν ανεξαρτθςία, και που είχαν
λίγο πολφ δραςτικά πάρει μζροσ ςτον Εκνικό αγϊνα, ζμειναν υπό τον ηυγό των
Μουςουλμάνων. Θ γραμμι των ςυνόρων που τουσ χωρίηει από τουσ αδελφοφσ
τουσ, παρουςιάηει πολλά ςθμεία απρόςιτα, και ς’ ζνα μεγάλο βακμό
κατάλλθλα ςτθ διαμόρφωςθ ςυμμοριϊν, των οποίων θ καταδίωξθ είναι πάρα
πολφ δφςκολθ, διότι τουσ είναι πολφ εφκολο να περνάνε από τθ μια χϊρα ςτθν
άλλθ, γλιτϊνοντασ ζτςι τθν τιμωρία που αξίηουν.
Θ γνωςτι απάκεια των Οκωμανικϊν Αρχϊν επιδεινϊνει ακόμα
περιςςότερο το πρόβλθμα. Σε μια ζκκεςθ που παρζδωςε ςτισ Μεγάλεσ
Δυνάμεισ τθν 28θ Λουνίου 1856, θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ επζμενε ς’ αυτιν τθ
δυςκολία. “Οι αιτίεσ τθσ λθςτείασ, ζλεγε, προζρχονται κυρίωσ από το ελλιπζσ
ςφςτθμα που υιοκζτθςαν οι Σοφρκοι για τθ φφλαξθ των ςυνόρων τουσ. Ζχουν
εμπιςτευτεί τθ φροφρθςθ των ςυνοριακϊν επαρχιϊν ςε ςτρατιωτικοφσ
αρχθγοφσ, που καταδιϊκοντασ τουσ λθςτζσ κατ’ αποκοπι, ςφετερίηονται τα
χριματα που τουσ δόκθκαν για τθ ςυντιρθςθ των ςτρατιωτϊν και
ςυνκθκολογοφν με τουσ κακοποιοφσ για να μθν ζχουν να τουσ πολεμοφν. Αυτοί
αφοφ διαπράξουν τισ καταςτροφζσ τουσ, γυρίηουν ςτθν Σουρκία, όπου
βρίςκουν ζνα ςίγουρο καταφφγιο και όπου τουσ προςλαμβάνουν ςαν “calgis” ι
χωροφφλακεσ ϊςπου να βρουν ευκαιρία για καινοφργιεσ “εκδρομζσ”. ”
Φτάνει, άλλωςτε, να ρίξουμε μια ματιά ςε μια εγκλθματικι ςτατιςτικι, για
να καταλάβουμε, πόςο οι δυτικζσ κυβερνιςεισ και οι καλφτερα οπλιςμζνεσ
δυςκολεφονται να περιορίςουν τθ λθςτεία. Δεν κα μιλιςω για τθ ρωμαίικθ
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κυβζρνθςθ που δεν μποροφςε ποτζ να τθν καταργιςει. Αλλά ςτο Λονδίνο και
ςτο Ραρίςι, οι φόνοι είναι μάλλον πιο ςυχνοί απ' όςο ιταν οι λθςτζσ το 1856
ςτα ελλθνικά ςφνορα.
Σταμάτθςα ςτο Χάνι τθσ Αράχοβασ, για να αναπνεφςουμε τον κακαρό και
ηωογόνο αζρα αυτϊν των υψωμάτων. Εδϊ, θ ατμόςφαιρα δεν ιταν καυτι,
όπωσ ςτθν Ακινα, οφτε βαριά και αποπνικτικι, όπωσ ςτον κάμπο τθσ
Λιβαδειάσ. Ηιτθςα να τοποκετιςουν το χαλί μου κάτω από ιτιζσ με φφλλα
αχλαδιάσ. Ζνα μεγαλοπρεπζσ πλατάνι με φαρδιά φφλλα, που άξιηε να βρεκεί ς'
ζνα ειδφλλιο του “Moschus”, απλωνόταν πάνω ςε μια πζτρινθ βρφςθ.
Ζνα κοπάδι προβάτων και κατςικιϊν ζπινε ςτθν πθγι. Τρία παλλθκάρια με
φουςτανζλα, ξαπλωμζνα κάτω από τθ ςκιά του πλατανιοφ ςυηθτοφςαν, ίςωσ
για τθν ευτυχία να περάςουν τθν Πκρυ, για να πάνε να απελευκερϊςουν τουσ
αδελφοφσ τουσ από τθ Κεςςαλία. Φαινόταν ότι ηιλευαν το πζταγμα των
“eperviers”, που πλανιόνταν πάνω απ' τα κεφάλια τουσ ςχθματίηοντασ
μεγάλουσ κφκλουσ.
Θ Ελλάδα, το βλζπουμε παντοφ, πνίγεται μζςα ςτα υπερβολικά ςτενά
ςφνορά τθσ. Ζνασ πεπειραμζνοσ πολιτικόσ ςαν το βαςιλιά Λεοπόλδο, αρνικθκε
να θγθκεί του Ελλθνικοφ Ζκνουσ, εκτόσ και αν θ Ευρϊπθ αποδεχόταν να του
δϊςει μια ζκταςθ που κα επζτρεπε τθν ανάπτυξι του.
Κάποιοι ςυγγραφείσ ιςχυρίηονται, ςιμερα, ότι θ Ευρϊπθ είχε δίκιο να
απορρίψει τθν ιδζα αυτι, διότι οι Ζλλθνεσ δεν είναι, λζνε, ανϊτεροι των
Οκωμανϊν, όπωσ λεγόταν το 1821. Αυτι τθν άποψθ, τθν οποία όλεσ οι
εφθμερίδεσ αφοςιωμζνεσ ςτθν Αυςτρία επεκτείνουν ςε όλουσ τουσ
ανατολίτεσ, λόγω ηιλου που δείχνουν προσ τθν Τουρκία, ςφμμαχοι των
Αποςτολικϊν Αυτοκρατοριϊν, δεν είναι ςφμφωνθ με τα γεγονότα. Φαίνεται
ότι ξεχνάμε, ότι θ χριςτιανικι ανατολι αντιπροςωπεφει μια κρθςκευτικι και
κοινωνικι Αρχι χίλιεσ φορζσ ανϊτερθ του Λςλαμιςμοφ, αρχι τθσ οποίασ οι
ατομικζσ αδυναμίεσ, δεν εμποδίηουν τισ εφαρμογζσ τθσ.
Ζνασ λαόσ ςαν τουσ Ζλλθνεσ, που αναγνωρίηει τθ μοναδικότθτα του γάμου,
που καταδικάηει τθ ςκλαβιά και τθ δουλεία, του οποίου το κοινωνικό
ςφνταγμα βαςίηεται γερά ςε μια κοινωνικι οργάνωςθ πραγματικά εξαιρετικι,
που ζχει για τθ μελζτθ, το εμπόριο και τθ ναυτιλία μια ικανότθτα που δεν τθν
αμφιςβθτοφν οφτε οι πιο κερμοί αντίπαλοί του, μπορεί να τοποκετθκεί ςτθν
ίδια γραμμι με τουσ απακείσ και ςτενοκζφαλουσ δογματικοφσ μιασ κρθςκείασ
που προωκεί τθ ςκλαβιά, τθν αδιαφορία, τθν αμάκεια και το πιο αναιδι
αιςκθςιαςμό;
Θ τιμιότθτα μερικϊν Τοφρκων - τιμιότθτα που δεν αμφιβάλλω - δεν αςκεί
καμιά επιρροι πάνω ςτθν Κυβζρνθςθ τθσ Αυτοκρατορίασ. Θ ιςότθτα είναι
χωρίσ αμφιβολία ζνασ κεςμόσ που τον εκτιμοφν περιςςότερο από κανζναν
άλλο οι πολιτιςμζνοι λαοί. Δυςτυχϊσ, ςτθν Τουρκία, όςοι λαμβάνουν μζροσ
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ςτισ κρατικζσ υποκζςεισ, ζχουν πάρει ςυνικειεσ τόςο αντίκετεσ με τθν
εντιμότθτα, που τα ςυμφζροντα τθσ χϊρασ τουσ διακινδυνεφονται ςυχνά από
τθν αναιδι πλεονεξία τουσ.
Τα διθγιματα του κυρίου δοφκα D' Almazan για τθν πολιορκία του Καρσ,
δθμοςιευμζνα το 1860 ςτθν Revue des Deux-Mondes περιζχουν κάποιεσ
αποκαλφψεισ που δεν μποροφν να ξεχαςτοφν ςτθ Δφςθ. Ενϊ, εκείνθ τθν
εποχι, θ ίδια θ φπαρξθ τθσ Τουρκίασ κινδφνευε λόγω τθσ απλθςτίασ των
πρακτόρων τουσ, βλζπαμε ςτον πόλεμο για τθν ανεξαρτθςία των Ελλινων,
τουσ Ζλλθνεσ, τόςο υπεριφανουσ για τα πλοφτθ τουσ, να τα κυςιάηουν με μια
αυταπάρνθςθ υποδειγματικι για τον ιερό ςκοπό τθσ πατρίδασ. Αυτά τα
δείγματα τθσ πατριωτικισ γενναιότθτασ δεν μοιάηουν με τθ ςυμπεριφορά των
δθμοςίων υπαλλιλων, ςτθν πολιορκία του Καρσ. Τζτοιου είδουσ ςυγκρίςεισ
ξεπερνοφν όλεσ τισ κεωρίεσ. Πποια και να είναι τα ελαττϊματα και τα ςτραβά
των χριςτιανϊν τθσ Ανατολισ, ακόμθ και αν δεν καταλαβαίνουν παρά μόνο το
μιςό από τθ διδαςκαλία του χριςτιανιςμοφ, το Ευαγγζλιο κα ενζπνεε πάντα,
και ςτουσ πιο κακοφσ μακθτζσ του, διαφορετικά αιςκιματα από τθν Θκικι του
Ρροφιτθ τθσ Μζκκασ!
Οφτε ςωςτό είναι να κεωροφμε τθν αντρεία των Τοφρκων ανϊτερθ τθσ
γενναιότθτασ των χριςτιανϊν. Οι Οκωμανοί του Αμπντοφλ Αηίη δεν είναι πια οι
ςτρατιϊτεσ του Σουλεϊμάν του μεγαλοπρεπι! “L' osmanli n' est bon qu' au
plat”, λζνε ςυνζχεια οι φιλοπόλεμοι Σκιπιτάροι. Τα καλφτερα ςτρατεφματα τθσ
Τουρκίασ, αυτά που τθν προςτάτευςαν από τον περίφθμο πρίγκιπα Ευγζνιο
και αργότερα από τθ ωςία, είναι το τάγμα των Αλβανϊν (1.250.000) και των
Σζρβων τθσ Βοςνίασ και Ερηεγοβίνθσ (620.000) των οποίων οι πατζρεσ είχαν
αγκαλιάςει το μουςουλμανιςμό για λόγουσ κακαρά πολιτικοφσ. Αλλά, οι
χριςτιανοί αδελφοί τουσ αξίηουν, εάν δεν τουσ ξεπερνοφν. Τα κατορκϊματα
του Scanderbeg, οι πόλεμοι τθσ χριςτιανικισ Θπείρου (Νότιασ Αλβανίασ) κατά
του Αλι Ραςά, οι νίκεσ του Tsenigeorge Milosh και του Ombrenovitch, το
απζδειξαν με τον πιο λαμπρό τρόπο. Χάρισ ςτισ νίκεσ αυτζσ, περιςςότερο από
ζνα εκατομμφριο Σζρβοι κυβερνϊνται τϊρα από πρίγκιπεσ τθσ ράτςασ τουσ.
Τθ ςτιγμι που ακολουκοφςα τθν πλαγιά του βουνοφ που κατεβαίνει προσ
τθν Αράχοβα, ο ιλιοσ ζδυε. Σ’ ζνα κλίμα τόςο ηεςτό όςο είναι τθσ Ελλάδασ,
εκείνθ θ ϊρα ζχει μια γοθτεία που δφςκολα κα τθν καταλάβαιναν οι κάτοικοι
των κρφων χωρϊν τθσ Δφςθσ. Θ φφςθ εξαντλθμζνθ από τθν βαριά ηζςτθ,
ονομαηόμενθ, “το βάροσ τθσ θμζρασ”, από το Ευαγγζλιο το γραμμζνο ςτθν
Ανατολι, φαίνεται να ξαναγεννιζται ςαν από καφμα. Τα άνκθ πεςμζνα από το
βάροσ τουσ, αναςθκϊνονται. Τα πουλιά, μουγκά μζχρι τϊρα, αρχίηουν τθ
μελωδικι τουσ ςυναυλία. Τα παιχνίδια του φωτόσ δίνουν ςτο τοπίο μια μαγικι
και μεταβαλλόμενθ όψθ. Ενϊ γαλαηωπζσ ςκιζσ απλϊνονται πάνω ςτον κάμπο,
ενϊ το ςκοτάδι πυκνϊνει μζςα ςτισ βακιζσ χαράδρεσ, ενϊ τα βουνά παίρνουν
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λαμπερζσ και απερίγραπτεσ αποχρϊςεισ θ φλεγόμενθ δφςθ χλομιάηει όλο και
περιςςότερο και κάποια ντροπαλά αςτζρια ρίχνουν ςτο διάςτθμα τισ άγιεσ
αςθμζνιεσ ακτίνεσ τουσ.
Ο Κεόσ που λατρευόταν ςτουσ Δελφοφσ, πριν λοφςει τουσ ακάνατουσ
ίππουσ του ςτο Λόνιο Ρζλαγοσ, φαινόταν να χαμογελάει ςτισ κοιλάδεσ του
Ραρναςςοφ, ποτζ δεν είχε κατεβεί με τόςθ μεγαλοπρζπεια από το άρμα του.
Λαμπερόσ, με αιϊνια νεότθτα, μοιάηει, θ όμορφθ χϊρα που του ζκτιςε τόςουσ
βωμοφσ, να ζχει πάνω ςτο ακάνατο μζτωπό του, το ςτολιςμζνο με
φωτοςτζφανο, κάτι από τθν αρχαία αυςτθρότθτα των Ολυμπίων.
Στθ μοναξιά, ςτθν οποία προχωροφςα, ιταν εφκολο, για μια ςτιγμι, να
ξεχνάει κανείσ τισ μεταβολζσ τισ οποίεσ υπζςτθςαν οι ιδζεσ και ο ίδιοσ ο
κόςμοσ , από τθν εποχι που οι κεοί ζςκυβαν πάνω ςτθ γθ, και να βρεκεί για
λίγο ςτον καιρό όπου ο γιοσ τθσ Λθτοφσ ςκότωνε με τα χρυςά βζλθ του, τα
τζρατα που γεννιόντουςαν από το χάοσ. Στισ κλιβερζσ αβφςςουσ του βουνοφ,
πετοφςαν αϊτοί και γφπεσ, και μου φαίνονταν ότι οι χαμζνεσ λάμψεισ του
ετοιμοκάνατου φωτόσ ζκαναν να ςπινκθροβολιςουν τα λζπια των Υδρϊν και
των Ρυκϊνων.
Για λίγθ ϊρα, πζραςα από φαράγγια τόςο ςτενά, που το μονοπάτι πιγαινε
πάνω ςε γκρεμοφσ. Ξαφνικά ςε μια ςτροφι του δρόμου διζκρινα τθ λευκι
Αράχοβα, χτιςμζνθ γφρω από μια κορφι του βράχου, του οποίου θ τελευταία
άκρθ δεςπόηει ςτθ μζςθ των ςπιτιϊν. Νόμιηα ότι ιμουνα κοντά και όμωσ για
αρκετι ϊρα ακόμα, και για μεγάλθ χάρθ μου ίππευα ς' αυτό το δρόμο
ανάμεςα ςε καυμάςια αμπζλια, πότε ανεβαίνοντασ, πότε κατεβαίνοντασ με
αποτζλεςμα να χάνω ποφ και ποφ τθν Αράχοβα από τα μάτια μου.
Θ Αράχοβα βρίςκεται ςε μια ωραία τοποκεςία. Μια βυηαντινι εκκλθςία
περιτριγυριςμζνθ από δζντρα υπερζχει των ςπιτιϊν, τα οποία γερά πζτρινα
χωρίηονται από κιπουσ. Μερικά ζχουν ζναν όροφο πάνω απ’ το ιςόγειο και
τότε μοιάηουν απόλυτα με τισ αρχαίεσ ελλθνικζσ κατοικίεσ, των οποίων το
πρϊτο πάτωμα χρθςίμευε ςαν γυναικωνίτθσ. Σ' εκείνα που ζχουν δυο
ορόφουσ, τα παράκυρα είναι τοποκετθμζνα κάτω από τθ ςτζγθ, εκεί που τα
πλαιςιϊνουν τα κλίματα αμπελιοφ κάνοντασ παράξενεσ γιρλάντεσ. Δφςκολα
προχωρά κανείσ με άλογο ς’ αυτά τα ςτενά και απότομα δρομάκια που
ανεβαίνουν ςτο βουνό. Θ κζα του κόλπου τθσ Κορίνκου που διακρίνουμε
ανάμεςα ςε δυο μαφρουσ βράχουσ, ςαν μια μπλε ςκοφρα λουρίδα, προςκζτει
ςτθ γοθτεία του τόπου.
Οι ςυγγραφείσ που υποςτθρίηουν τθν υπεροχι των Οκωμανϊν ςε ςχζςθ με
τουσ χριςτιανοφσ τθσ Ανατολισ, κα ζπρεπε να περάςουν μερικζσ μζρεσ ςτθν
Αράχοβα. Διζςχιςα όλθ μασ τθν Ιπειρο από τθν Ρετροφπολθ μζχρι θ
Μαςςαλία, από τθ Νάπολθ ωσ τθ Reval, από τθν Οςτάνδθ ωσ το Λιβόρνο, από
το Helsingfors ωσ τθν Οδθςςό, από το Koenigsberg ωσ τθ Βενετία, και πουκενά
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δεν ζχω δει ζναν τόςο προικιςμζνο πλθκυςμό όςο είναι οι Αραχοβίτεσ.
Εδϊ είμαςτε ςτθν ίδια τθν εςτία τθσ ελλθνικισ ράτςασ, αφοφ ς’ αυτά τα
φψθ ο μφκοσ τοποκετεί τθν άφιξθ τθσ Κιβωτοφ του Δευκαλίωνα, του Ζλλθνα
Νϊε, φςτερα από ζνα απ' αυτοφσ τουσ κατακλυςμοφσ που αναςτάτωςαν τον
πρωτόγονο κόςμο και των οποίων θ ανάμνθςθ διατθρικθκε ςε όλεσ τισ
παραδόςεισ. Θ οικογζνεια που διζφυγε από τισ μεγάλεσ αυτζσ καταςτροφζσ,
δεν μποροφςε να διαλζξει καλφτερο τόπο διαμονισ. Οι πζτρεσ του Ραρναςςοφ
ιταν άξιεσ να δθμιουργιςουν ζνα λαό προοριςμζνο ςε μια εξαιρετικι μοίρα.
Επίςθσ, παρά τισ τόςεσ καταςτροφζσ, κράτθςε καυμάςια τα ουςιϊδθ
χαρακτθριςτικά του: το ψθλό μζτωπο, τα ηωθρά και πλατιά ανοιγμζνα μάτια
προςτατευμζνα από φρφδια - πολφ καμπτά - το διάςτθμα ανάμεςα ςτα μάτια,
αρκετά μεγάλο, που παρουςιάηει μια ελαφρά κάμψθ ςτθ γραμμι τθσ μφτθσ, θ
οποία είναι ίςια ι λίγο καμπτι, το πάνω χείλοσ κοντό, το ςαγόνι προεξζχον και
καλά ςτρογγυλευμζνο, θ φυςιογνωμία εκφραςτικι, θ μζςθ ελεφκερθ, το
γόνατο λεπτό, το χζρι και το πόδι μικρά, θ γάμπα μυϊδθσ, θ κορμοςταςιά
μεςαία. Άλλωςτε, και ςτα μζρθ όπου ο ελλθνικόσ τφποσ ζχει φκαρεί, μασ είναι
πάντα εφκολο να τον αναγνωρίςουμε.
Ζνασ από τουσ πιο ςοβαροφσ εκνογράφουσ τθσ Ευρϊπθσ, ο κ. Alfred Maury
από το Γαλλικό Λνςτιτοφτο, δεν διςτάηει να λζει ότι, και οι Λατίνοι, εξ αιτίασ τθσ
διαςταφρωςθσ με τουσ Ετροφςκουσ, τουσ Γαλάτεσ και τουσ Λιγοφριουσ,
“διατθρικθκαν λιγότερο αγνοί” από τουσ Ζλλθνεσ, και ότι “είναι πιο δφςκολο
να αναγνωρίηουμε ςτουσ ςθμερινοφσ Ρωμαίουσ, τουσ απογόνουσ των
κυρίαρχων του κόςμου, παρά τθ φυςιογνωμία του αρχαίου Ζλλθνα ςτον νζο
Ζλλθνα, ο οποίοσ από πνευματικι και θκικι άποψθ δεν ζχει αλλάξει.”
Ζνασ άλλοσ ςυνεργάτθσ τθσ Revue des Deux Mondesiο κφριοσ Cyprien
Robert κακθγθτισ ςτο College de France, που μελζτθςε με προςοχι τθν
Ανατολικι Ευρϊπθ, δεν διςτάηει να ονομάςει “επιπόλαιουσ τουρίςτεσ” όςουσ
πθγαίνουν επαναλαμβάνοντασ ότι “θ Ελλάδα πζκανε, ότι οι αρχαίοι Ζλλθνεσ
δεν μποροφν να ξαναηοφν και ότι ο νζοσ Ζλλθνασ είναι ζνασ βάρβαροσ” και
προςκζτει: “Εάν κάναμε τον κόπο να εμβακφνουμε ςτθν ελλθνικι ψυχι, κα
βλζπαμε ανάμεςα ςτθν αρχαία και ςτθ ςθμερινι Ελλάδα, λιγότερεσ διαφορζσ
παρά αναλογίεσ”. Αφοφ ζτςι είναι, γιατί να ξαφνιαηόμαςτε “που ςυναντάμε
ςυχνά, κάτω από τα φτωχά ροφχα τουσ τφπουσ που απaκανάτιςε θ αρχαία
τζχνθ; ” Είναι τα λόγια του κυρίου Beule. Τϊρα που ανζφερα τα ονόματα των
κυρίων Μaury, Robert και Beule, ςτα οποία κα ζπρεπε να προςκζςω και
εκείνα των Vilaimain, Saint-Marc-Girardin, Ampere, Leveque, κακθγθτϊν ςτθ
Σορβόνθ ι ςτο College de France, εξθγείται, γιατί οι ιδζεσ που προςπακεί να
διαδϊςει ο Fallmerayer δεν βρίςκουν ανταπόκριςθ ςτισ όχκεσ του Σθκουάνα.
Αυτόσ ο υπερόπτθσ, οξφκυμοσ και ματαιόδοξοσ, που υπζφερε από μια
μονομανία πολφ ςυνθκιςμζνθ ςτθ χϊρα του, όπου μπερδεφονται αρκετζσ
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φορζσ τα παράδοξα με τισ ανακαλφψεισ, πίςτευε πωσ το όνομά του
προοριηόταν για τθν ακαναςία, γιατί είχε ανακαλφψει ότι δεν υπιρχαν πια
Ζλλθνεσ! Με ζνα ηιλο που αντιλαμβάνεςαι περιςςότερο ςε ζνα Ρανςλαβιςτι
παρά ς’ ζνα Τεφτονα, λαχταροφςε να προςκζςει ακόμα ζνα καινοφργιο λαό
ςτουσ αμζτρθτουσ πλθκυςμοφσ ςλαβικισ καταγωγισ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν
Ανατολικι Ευρϊπθ. Σαν να ικελε να ςλαβοποιιςει όλο το ςφμπαν. Οι ϊςοι,
ζξυπνοι, δεν καυμάηουν ζναν τόςο ωραίο ηιλο, διότι ξζρουν πολφ καλά ότι
αυτά τα όπλα μποροφν ανά πάςα ςτιγμι με το πρϊτο ςφνκθμα να ςτραφοφν
εναντίον όςων κα είχαν τθν απεριςκεψία να τα χρθςιμοποιιςουν.
Μιπωσ δεν είδαμε ςε μια θμιεπίςθμθ ςυλλογι, τθ Revue Contemporaine,
ζνα ςυγγραφζα να αμφιςβθτεί τθ ςλαβικότθτα του ρωςικοφ λαοφ και με το
ηιλο του προσ “κακολικι και ςυντθρθτικι Πολωνία”, να υποβιβάηει τουσ
νικθτζσ τθσ, λζγοντάσ τουσ “Ουράλιουσ”; Το “κφκνειο άςμα” του Fallmerayer
ιταν μια ατζλειωτθ διατριβι κατά των Ελλινων, γεμάτθ με απρεπείσ
εκφράςεισ, με ανοφςιεσ αςυναρτθςίεσ και με βαρείσ αςτεϊςμοφσ, τουσ οποίουσ
θ αφζλεια μερικϊν αναγνωςτϊν τουσ ζπαιρνε μάλλον για ευφυολογιματα.
Αλλά θ ςφνεςθ υπεριςχφοντασ τθσ περθφάνιασ, απζτυχε να υιοκετιςει τζτοιεσ
παράξενεσ αερολογίεσ, τρόπο δράςθσ που κα βρίςκει πάντα οπαδοφσ ςτουσ
αξιολφπθτουσ ανκρϊπουσ που ςυκοφαντοφν τουσ λαοφσ, τισ οικογζνειεσ ι τα
άτομα.
Δεν ςυμπεριφζρκθκε ζτςι ο κακθγθτισ κ. Γ. Γ. Ραπαδόπουλοσ όταν ςτο
“Siecle d' Athenes” (αρικ. 1914, 1915, 1917)απάντθςε με τόςθ ευγζνεια και
τόςθ ευπρζπεια ςτον Τιρολζηο λιβελογράφο. Ιδθ άλλοι Ζλλθνεσ επιςτιμονεσ,
ανάμεςα ςτουσ οποίουσ πρζπει να αναφζρουμε τουσ κ. κ. Λευκία και
Ραπαρρθγόπουλο, είχαν αποδείξει ςε ποιεσ εφκραυςτεσ βάςεισ ςτθριηόταν θ
κεωρία του. Αυτοί που δεν κα μποροφςαν να διαβάςουν το κείμενο του κ.
Ραπαρρθγόπουλου ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, για τισ ςλάβικεσ αποικίεσ τθσ
Ρελοποννιςου, κα βρουν μια περίλθψι του ς’ ζνα λόγο τοφ ιδίου κακθγθτι,
μεταφραςμζνο ςτθν 91θ ζκδοςθ του “Spectateur de l' Orient”.
Δθμοςίευςα και εγϊ ςτθν “Revue Suisse” του 1860, μερικζσ παρατθριςεισ,
που όξυναν ςε μεγάλο βακμό τθν οργι του άςπονδου εχκροφ του Ελλθνικοφ
Ζκνουσ. Κα ευχόμαςταν για το ςυμφζρον τθσ Γερμανίασ, να ςταματιςει ο
τφποσ τθσ, τουλάχιςτον μια μερίδα του, αυτζσ τισ ςυκοφαντικζσ κατά των
εκνϊν δθλϊςεισ, που κάνουν για τουσ Γερμανοφσ περιςςότερουσ εχκροφσ
παρά φίλουσ. Είναι άραγε τόςο ενωμζνοι και τόςο δυνατοί, για να
αντιμετωπίςουν ζτςι αντιπάλουσ ςτθν Ανατολι και ςτθ Δφςθ, για να
εξεγείρουν εναντίον τουσ τοφσ Λατίνουσ, τουσ Σλάβουσ, τουσ Ζλλθνεσ και τουσ
Μαγυάρουσ.
Αυτζσ οι απερίςκεπτεσ βολζσ προκαλοφν φυςικά αντίποινα, λίγο πολφ
βίαιεσ και αυςτθρζσ κρίςεισ, πάνω ςτθ φιμθ των γερμανικϊν χωρϊν, κρίςεισ
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που, εμπνευςμζνεσ από ςυγγραφείσ που ανικουν ςτθ λατινικι ράτςα,
ςυνοδεφονται από ζνα εφκολο κατανοθτό ςυναίςκθμα. “Εκεί ακριβϊσ”, λζει θ
Αυτοφ Μεγαλειότθσ ο Duc d' Aumale περιγράφοντασ τθ Γερμανία του 1860,
εκεί που, όπωσ ςτθ Βαυαρία υιοκετικθκαν οι ςυνταγματικζσ μορφζσ με
κάποιεσ ςυνζπειεσ, ςυχνά, δεν ιταν παρά μόνο μια μθχανι που κάλυπτε μια
αυςτθρι, ςχεδόν απόλυτθ εξουςία. Με τθν υπουργικι δουλοπρζπεια, τθ
δωροδοκία του τφπου, οι πρίγκιπεσ ξανάβριςκαν ζμμεςα αυτά που φαίνονταν
να εγκαταλείπουν”.
Θ γυναίκα του διμαρχου τθσ Αράχοβασ ςτον οποίο ζμεινα, ιταν ζνασ από
τουσ ομορφότερουσ τφπουσ τθσ περιοχισ αυτισ. Θ Αςιμω ιταν θ κόρθ του
Μζγα, του αξιωματικοφ που είχε δείξει τόςθ τόλμθ κατά των κλεφτϊν. Ιρκε μ’
ζνα χαροφμενο φφοσ, που με εξζπλθξε, να μου προςφζρει το κλαςικό μάτςο
από βαςιλικό που αυτι τθ φορά το ςυμπλιρωνε ζνα κόκκινο γαρφφαλλο.
Οι γυναίκεσ τθσ Αράχοβασ δεν ζχουν ποτζ αυτό το φφοσ το μελαγχολικό,
που παίρνουν γενικά οι γυναίκεσ ςτθν Ανατολι. Είναι ςβζλτεσ ςαν τα ηαρκάδια
του Ραρναςςοφ και εφκυμεσ. Αγαποφν τθ μουςικι, το χορό αλλά και τθν
ποίθςθ - αυτοςχεδιάηουν εφκολα και δίςτιχα... Το πζραςμα του Απόλλωνα ς’
αυτά τα βουνά, όπου θ λατρεία του ιταν τόςο πομπϊδθσ, άφθςε ίχνθ, γιατί ςε
κανζνα μζροσ τθσ Ελλάδασ δεν βρίςκουμε ζναν τόςο μεγάλο αρικμό λαϊκϊν
τραγουδιϊν.
Ακόμθ και μετά από τθ δθμοςίευςθ των ςοβαρϊν ςυλλογϊν του ζμπειρου
διδάκτορα Theodore de Fauriel και του κόμθ De Marcellus, κι άλλων, ζκανα κι
εγϊ μια άφκονθ ςυγκομιδι τραγουδιϊν από τθν Αράχοβα. Θ Αςιμω με
μεγάλθ χάρθ, μου ζδειξε το ςπίτι τθσ.
Μερικζσ κοπζλεσ από το χωριό μοφ ζφεραν θ κακεμιά ζνα κλαράκι
βαςιλικό και γαρφφαλλα, ϊςτε το μπουκζτο μου να γίνει τεράςτιο. Θ Αςιμω
με οδιγθςε ςτον κιπο τθσ, όπου ιταν ςτρωμζνα και με μαξιλάρια, κάποια απ'
αυτά τα ωραία και γερά χαλιά τθσ Αράχοβασ, των οποίων τα χρϊματα είναι
ανεξίτθλα. Μου πρόςφερε λουλοφδια και μικρά κλαδιά από δαμαςκθνιζσ
γεμάτα με φροφτα, και κάκιςε δίπλα μου.
Μπροςτά μασ ζνα παλλθκάρι γφριηε, πάνω ςε μια φωτιά φτιαγμζνθ από
κλαδιά ξεροφ κυμαριοφ, το κατςικάκι του δείπνου μασ. Το ηϊο είχε διαλεχτεί
με πολφ προςοχι, όπωσ τα αρνιά που λζγονται “κλζφτικα αρνιά”. Μετά που το
ςκότωςαν, το ζγδαραν και το άδειαςαν, το ζτριψαν μζςα και ζξω με λίποσ και
αλάτι.
Ζπειτα, θ κοιλιά ράφτθκε ςε τζςςερα ςθμεία. Στο τζλοσ, του βάηουν ζνα
μάτςο ςτο ςτόμα και το ςουβλίηουν μ' ζνα μακρφ παλοφκι που τοποκετείται
πάνω ςε δυο ξφλινεσ διχάλεσ. Φςτερα πζραςαν τα εντόςκια καλά κακαριςμζνα,
κομμζνα ςε φζτεσ και με καρυκεφματα, ςτθ ςιδερόβεργα που χρθςιμεφει ς’
αυτοφσ τουσ βουνίςιουσ ςαν μπαςτοφνι, και τα ζβαλαν ςτο πλάι, για να τα
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ψιςουν ςε μεγάλθ φωτιά, ζνα τζταρτο πριν τελειϊςει το ψιςιμο του
κατςικιοφ. Ενϊ κοίταηα τισ ετοιμαςίεσ του Ομθρικοφ αυτοφ ςυμποςίου,
καφμαηα τουσ τρόπουσ, τουσ προςφιλείσ και ςυγχρόνωσ ςυγκρατθμζνουσ τθσ
ςυντρόφου μου, τθ λαμπερι, αλλά και ςεμνι ομορφιά τθσ, και βεβαίωσ δεν
ξζχαςα να εξετάςω τισ λεπτομζρειεσ του ντυςίματόσ τθσ.
Αυτι θ ενδυμαςία, ίδια μ’ αυτιν που φοροφν ςυνικωσ οι άλλεσ γυναίκεσ
τθσ Αράχοβασ, αποτελείται από μια πολφ κακαρι και αρκετά λεπτι
πουκαμίςα, από ζναν μάλλινο και λευκό χιτϊνα, ςτενό και κεντθμζνο με
χρϊματα ςτισ άκρεσ, και από δυο λουρίδεσ, κόκκινεσ για τισ κοπζλεσ και
γαλάηιεσ για τισ παντρεμζνεσ, που κάνει το γφρω του ςϊματοσ και ςτεριϊνουν
πάνω ςτθν κοιλιά μια μάλλινθ ποδιά.
Ζνα χρωματιςτό μαντίλι δεμζνο με κομψι αμζλεια ςκζπαηε το κεφάλι, από
όπου ζπεφτε ςτθν πλάτθ μια χοντρι κοτςίδα πλεγμζνθ με μαφρο μαλλί, που
ςταματοφςε ςτθ μζςθ με ςτενζσ μάλλινεσ κορδζλεσ. Στο μζτωπο, τα κυματιςτά
μαλλιά ιταν χωριςμζνα ςτθ μζςθ και δυο τοφφεσ ςαν αμελείσ μποφκλεσ,
πλαιςίωναν τα μάγουλα.
Θ οικοδζςποινά μου ιταν χαριτωμζνθ ζτςι ντυμζνθ. Το δζρμα τθσ ιταν
λευκό, τα φρφδια τθσ τοξοειδι και ωραία, τα χείλθ τθσ ροδοκόκκινα και τα
δόντια τθσ αςτραφτερά. Ραρόλο που είχε δυο παιδιά, απ' τα οποία το ζνα
ερχόταν ςυχνά να κυλιςτεί ςτα γόνατά τθσ, θ μζςθ τθσ ιταν λεπτι ςαν αυτι
μιασ νεαρισ κοπζλασ.
Ενϊ ψθνόταν το κατςικάκι, θ Αςιμω μοφ διθγικθκε τθν ιςτορία του πατζρα
τθσ και του άνδρα τθσ. Ράνω ςτο βράχο που ονομάηεται “Ηιμενοκοφλια”, όπου
μου είχαν δείξει το μνθμείο του Μζγα, ζγινε μια μάχθ μεταξφ των
χωροφυλάκων και του περίφθμου βλάχου τθσ Θπείρου Νταβζλθ, ατρόμθτου
αρχθγοφ των κλεφτϊν τθσ περιοχισ.
Θ μάχθ κράτθςε τρεισ ϊρεσ. Ο Μζγασ που διοικοφςε τουσ χωροφφλακεσ
πζκανε, αλλά και οι κλζφτεσ του Νταβζλθ εξολοκρεφτθκαν. Για εκδίκθςθ,
άλλοι κλζφτεσ απιγαγαν το 1858, το γαμπρό του Μζγα και τον πιγαν ςτο
βουνό.
Ο Διμαρχοσ απζκτθςε ξανά τθν ελευκερία του, μόνο όταν θ γυναίκα του
πλιρωςε λφτρα 15.000 δρχ. Τθν ιςτορία αυτι διαδζχτθκαν τα λαϊκά
τραγοφδια, που επαναλάμβαναν μαηί οι κοπζλεσ και τα παλλθκάρια μζςα ςτον
κιπο. Κατζγραψα ζνα:
“Καλφβα, παλιοκάλυβα καλαμοςκεπαςμζνθ.
Μια κοπελιά κάκεται και περνάει χρυςά νομίςματα.
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Γυναικεία ενδυμαςία τθσ περιοχισ Δελφϊν.

Μαλϊνει με τον ιλιο, και του λζει:
Βγεσ ιλιε μου, για να βγω κι εγϊ
Κι εςφ, αν λάμπεισ, ιλιε μου,
τθ χλόθ μαραίνεισ.
Αλλά εγϊ αν λάμπω, ιλιε μου
18

μαραίνω παλλθκάρια.
Μαραίνω τουσ εννιά αδερφοφσ, τα δεκαοχτϊ ξαδζρφια.”
Ιρκαν οι προφχοντεσ τθσ πόλθσ και θ κουβζντα αντικατζςτθςε τθ μουςικι.
Μιλιςαμε για τουσ πόρουσ του τόπου. Μου είπαν ότι υπάρχουν 2.600 ψυχζσ
ςτθν Αράχοβα, ότι ζχουν ζνα δθμόςιο ςχολείο, όπου ςυχνάηουν αγόρια και
κορίτςια, ότι καταςκευάηουν εξαιρετικά χαλιά και ότι καλλιεργοφν 80.000
ελιζσ και 3.200 ςτρζμματα αμπελιϊν. Τουσ ςυγχάρθκα για τα αποτελζςματα
αυτά. Ρράγματι, ζνα μεγάλο μζροσ τθσ Ελλάδασ κα μποροφςε να τουσ ηθλζψει,
παρόλο που άλλεσ πολιτείεσ ζχουν μια πιο προχωρθμζνθ παιδεία.
Μια βιομθχανία χωρίσ το μειονζκτθμα των εργοςταςίων, μια γεωργία
προχωρθμζνθ όςο το επιτρζπει θ φφςθ του εδάφουσ. Τι καλφτερο να ελπίηουν;
“Θ αμπελοκαλλιζργεια τουσ ζλεγα, κα μποροφςε να δϊςει καυμάςια
προϊόντα. Πιο τυχερό από τθ Μεγάλθ Βρετανία περιοριςμζνθ ςτθ μπίρα, και
από τθν ίδια τθ Γαλλία που δεν ζχει αμπζλια ςε όλουσ τουσ νομοφσ τθσ, το
Βαςίλειο τθσ Ελλάδασ ζχει κραςί ς’ όλεσ τισ επαρχίεσ του και όλα τα είδθ
ευδοκιμοφν ςτο ζδαφόσ του.
Σο λευκό κραςί τθσ Κιρασ είναι από τα καλφτερα τθσ Ευρϊπθσ και το δικόσ
ςασ, τθσ Αράχοβασ, εκτιμάται ςε όλθ τθν Ελλάδα.
Δυςτυχϊσ, οι διαδικαςίεσ παραγωγισ και ςυντιρθςθσ δεν είναι καλζσ. Σο
κραςί κακά φτιαγμζνο δεν διατθρείται. Σο ρετςίνι που χρθςιμοποιείτε για να
μθ χαλάει, είναι ζνα φάρμακο χειρότερο και από το πιο κακό, διότι δεν
επιτρζπει τθν εξαγωγι του κραςιοφ. Θ παράξενθ γεφςθ που του δίνει, δεν
αρζςει ςτουσ ξζνουσ.
Μιπωσ, ο καλφτεροσ τρόποσ για να καλφψετε το μεγάλο ζλλειμμα μεταξφ
των αγορϊν και των πωλιςεϊν ςασ, κα ιταν να κάνετε προςπάκειεσ για να
εξαςφαλίςετε, από τθ γθ ςασ, ςοδειζσ από τισ οποίεσ κα μποροφςατε να
επωφελείςτε, πουλϊντασ τεσ ς’ όλθ τθν Ευρϊπθ, και για παράδειγμα να
αυξάνετε τθν εξαγωγι του κραςιοφ;
Θ Ρωςία που αγοράηει το κραςί τθσ Κιρασ, κα μποροφςε να αγοράςει και
τα κραςιά τθσ θπειρωτικισ Ελλάδασ, εάν είχατε κι εςείσ ζνα αξιόλογο προϊόν
για τθν εξαγωγι. Δεν αγνοϊ ότι θ παραγωγι αυξικθκε πολφ, αφοφ θ ζκταςθ
των αμπελιϊν πζραςε από 25.000 ςτρζμματα, τθν εποχι του πολζμου για τθν
ανεξαρτθςία, ςε περιςςότερα από 700.000 ςτρζμματα. Αλλά, θ παραγωγι
αυτι, που αρκεί για τθν κατανάλωςθ, μπορεί να αυξθκεί ακόμα, ϊςπου να
καλφπτει όλεσ τισ ηθτιςεισ του εξωτερικοφ.”
Θ πολιτικι που είναι πολφ δθμοφιλισ ςτθν Ανατολι δεν άργθςε να κάνει
τθν εμφάνιςι τθσ. Άλλωςτε ςτθν Ελλάδα, ς' όλεσ τισ τάξεισ τθσ κοινωνίασ,
αγαποφν με πάκοσ αυτό το είδοσ κουβζντασ. Ζνασ απ' αυτοφσ τουσ βουνίςιουσ,
που ανικε ςτο φιλογαλλικό κόμμα, υπεραςπίςτθκε κερμά τθν πολιτικι τθσ
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Ο Λωάννθσ Μζγασ

Γαλλίασ. Τα επιχειριματά του κα ζβριςκαν αντιπάλουσ ςτουσ οπαδοφσ των
ϊςων και των Άγγλων, εάν το δείπνο δεν ζκετε ζνα τζλοσ ςτθ ςυηιτθςθ. Μασ
ςζρβιραν πρϊτα το κοκορζτςι. Αυτό το φαγθτό είναι πολφ πικάντικο, ζπρεπε
να ανοίξει τθν όρεξθ των καλεςμζνων. Είχε νυχτϊςει και αφιςαμε τον κιπο
για να φάμε το κατςικάκι ςτο ςπίτι, όπου είχαν τοποκετθκεί χαλιά και
μαξιλάρια γφρω από ζνα ςοφρά. Ζφεραν το ψθτό που άχνιηε ακόμα, μζςα ςε
ζνα κορμό δζντρου κομμζνο ςτθ μζςθ και ςκαμμζνο. Το γερό παλλθκάρι, μ’
ζνα τεράςτιο μαχαίρι που ζβγαλε από το ηωνάρι του, το ζκοψε με δεξιότθτα
και πρόςφερε τα κομμάτια. Πταν μάηεψε τα κόκκαλα των ωμοπλατϊν, τα
ζβαλε με μεγάλθ προςοχι μπροςτά από τθ λάμπα για να εξετάςει τθν
κατεφκυνςθ των κόκκινων γραμμϊν που τα διζςχιηαν. Μασ ζδειξε τα φανερά
ςθμάδια μιασ προςεχοφσ μάχθσ μεταξφ Χριςτιανϊν και Τοφρκων, παίρνοντασ
μάλλον τισ επικυμίεσ του για κάποιεσ αποκαλφψεισ του μζλλοντοσ. Οι
προφιτεσ εκτίκενται ςυχνά ς' αυτοφ του είδουσ τισ αυταπάτεσ!
Ιταν ς’ ζνα τζτοιο ςυμπόςιο, παρόμοιο μ’ αυτό που μόλισ διθγικθκα, που
ζγινε μια πραγματικι κλιβερι ςκθνι τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ. Ζχω πει ιδθ,
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ότι ο ατρόμθτοσ Οδυςςζασ Ανδροφτςοσ είχε το πάκοσ και τθ μνθςικακία ενόσ
Αχιλλζα. Ζχοντασ ξεςπάςει θ διχόνοια μεταξφ του ορμθτικοφ καπετάνιου και
τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ, τον κάλεςαν ςτθν Κόρινκο για να λογοδοτιςει για
τθ ςυμπεριφορά του. Εξοργιςμζνοσ που αμφιςβθτοφςαν τθν πίςτθ του
αποςφρκθκε ςτα περίχωρα τθσ Αράχοβασ με μια εκατοντάδα παλλθκαριϊν.
Είχε, λζει ζνασ ςατιρικόσ ποιθτισ τθσ εποχισ (άμφοσ), “το άγριο φφοσ ενόσ
κλζφτθ, ματιά αλεποφσ, τθν αλαηονεία του Οςμανλι, τουσ κροτάφουσ
ξυριςμζνουσ, κόκκινα τςαροφχια” και περπατοφςε ςτουσ δρόμουσ
“ςυνοδευόμενο από μια μακριά ςειρά δορυφόρων”.
Ζνασ τζτοιοσ άνκρωποσ δεν ιταν πρόκυμοσ να υπακοφςει ςτισ διαταγζσ
μιασ κυβζρνθςθσ, ςτθν οποία δεν ςυμμετείχε κανζνα παλλθκάρι. Οι κφριοι Α.
Μαυροκορδάτοσ και Νζγρθσ ιταν, ο μεν πρϊτοσ αρχθγόσ τθσ εκτελεςτικισ
εξουςίασ, ο δε δεφτεροσ αρχικαγκελάριοσ του Κράτουσ. Αποςυρμζνοσ (ο
Οδυςςζασ) ςτα βουνά του, όπωσ ο γιοσ του Ρθλζα ςτθ ςκθνι του, αφζκθκε ς’
όλθ τθν παραφορά τθσ οργισ του. Αραγμζνοσ πότε ςε μια ζρθμθ κορυφι πότε
ς’ ζνα ςπιλαιο, ξυπνοφςε ταραγμζνοσ από μοχκθρά φαντάςματα, ζτρεχε ςτα
όπλα του, ξεςποφςε ςε κραυγζσ και κατάρεσ που απευκφνονταν προπάντων
ςτο Νοφτςο και ςτον Ραλάςκα, διαλεγμζνουσ για να τον διαδεχκοφν και, όπωσ
λεγόταν, να τον ςυλλάβουν για να τον οδθγιςουν αιχμάλωτο ςτθν Κόρινκο.
Αλλά, όταν παρουςιάςτθκαν, θ οργι του φάνθκε ξαφνικά να καταλαγιάηει,
κυμικθκε ότι ο Ραλάςκασ τον είχε ςϊςει ςτο Χάνι τθσ Γραβιάσ και ότι ο
Νοφτςοσ τον είχε κρατιςει εν ηωι αρκετζσ φορζσ, τθν εποχι που αυτόσ ο
αξιωματικόσ κυβζρνθςε τθν Ιπειρο, τον καιρό του Αλι Ραςά. Ενϊ οι τρεισ
καπετάνιοι, με ςταυρωμζνα τα πόδια, επωφελοφνταν ιςυχα από τθ φιλοξενία
του Οδυςςζα, που ζπινε “ςτθν ελεφκερθ Ελλάδα”, ο Νοφτςοσ του μιλοφςε με
τθν καλοπροαίρετθ οικειότθτα του παλιοφ ανϊτερου. Ο Ραλάςκασ, όχι τόςο
εφπιςτοσ, ζβλεπε με ανθςυχία τον αρικμό των παλλθκαριϊν του Οδυςςζα να
αυξάνει.
Στο τζλοσ του γεφματοσ, μ’ ζνα νεφμα του αρχθγοφ τουσ, όλοι οι ςτρατιϊτεσ
μπικαν ςτθ ςκθνι: “φντροφοι, τουσ είπε, αφοφ ςθκϊκθκε απότομα ο
τρομερόσ γιοσ του Ανδροφτςου, ιμουνα ο καπετάνιοσ και αδερφόσ ςασ. Σο χζρι
μου ςασ υπεραςπίςτθκε ςτισ μάχεσ, και το κεφάλι μου ςτισ ςυνεδριάςεισ. Με
αποκιρυξαν γιατί αφοςιϊκθκα ςτα ςυμφζροντά ςασ!” Τα παλλθκάρια
απάντθςαν με κραυγζσ μίςουσ και ο Οδυςςζασ ςυνζχιςε ειρωνικά δείχνοντασ
το Νοφτςο και τον Ραλάςκα: “Σϊρα ζχετε μπροςτά ςτα μάτια ςασ το βαςιλιά
και το ςτρατθγό ςασ” - “Εςφ είςαι ο μοναδικόσ καπετάνιοσ μασ”, φϊναξαν οι
ςτρατιϊτεσ. “Αν είναι ζτςι, πρόςκεςε ο Οδυςςζασ, με μια αλλοιωμζνθ φωνι
και με ορκωμζνα τα μαλλιά, βγάλτε από μπροςτά μου τουσ φονιάδεσ”.
Μερικζσ ςτιγμζσ αργότερα, μια εκπυρςοκρότθςθ ανάγγειλε ότι οι δυο αρχθγοί
είχαν πεκάνει.
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Το αίμα που χφκθκε από το γιο του Ανδροφτςου ικελε εκδίκθςθ. Είτε από
τφψεισ είτε από ςφνεςθ, ο Οδυςςζασ που είχε πάρει το μζροσ των εχκρϊν τθσ
χϊρασ του, παραδόκθκε ςτον Γκοφρα, πρϊθν πρωτοπαλλικαρό του. Ο
Γκοφρασ τον ζςτειλε ςτθν Ακινα, όπου τον ζκλειςαν μζςα ςτο κάςτρο. Ζνα
πρωί τον βρικαν νεκρό ςτουσ βράχουσ και είπαν ότι είχε ςκοτωκεί ενϊ
προςπακοφςε να δραπετεφςει. Αλλά οι δυτικοί που βρίςκονταν τότε ςτθν
Ελλάδα, πίςτευαν ότι φοβοφμενοι μιπωσ ξεςπάςει μια εξζγερςθ ςτουσ
κόλπουσ των οπαδϊν του, οι καπετάνιοι του Γκοφρα τον είχαν παραςφρει
πάνω ςτα τείχθ του κάςτρου, από όπου τον είχαν ρίξει κάτω.
Δυςτυχϊσ, οι άνδρεσ που κυςιάηουν τθ χϊρα τουσ ςτθ μνθςικακία τουσ, δεν
υπάρχουν μόνο ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ, όπωσ λζγεται ι γίνεται υπαινιγμόσ
τόςο ςυχνά. Μιπωσ ο Pichegru και ο Moreau - για να αναφζρω κάποια
ονόματα - δεν εγκατζλειψαν όλα τα πιςτεφω τουσ και όλα τα κακικοντά τουσ
για να εκδικθκοφν τον Ναπολζοντα; Κοιτάηοντασ ςτθ Δρζςδθ το μνθμείο που
δείχνει το μζροσ, όπου ο ςτρατθγόσ Hohenlinden χτυπικθκε μζςα ςτουσ
ηυγοφσ των ςυμμάχων, παραξενευόμουν που άκουγα τόςο ςυχνά να
επικρίνουν τουσ Ανατολίτεσ ςαν μια μολυςμζνθ από όλα τα βίτςια ράτςα, για
πράξεισ που αφκονοφν ςτθ ςφγχρονθ ιςτορία των Δυτικϊν Κρατϊν.
Τθν επομζνθ, ςτισ εννιά, ζφυγα από τθν Αράχοβα για να πάρω τθν Λερά οδό
που οδθγοφςε ςτο διάςθμο ιερό των Δελφϊν. Με λφπθ αποχωρίςτθκα από τθν
Αςιμω, θ οποία, ςαν να μοιραηόταν το ίδιο ςυναίςκθμα, μου πρόςφερε πάλι,
ενϊ είχα ιδθ ανεβεί ςτο άλογό μου, ζνα μπουκζτο βαςιλικοφ ηθτϊντασ μου να
μθν τθν ξεχάςω.
Πλοι οι Αραχοβίτεσ ιταν ςτο κατϊφλι των ςπιτιϊν τουσ για να με δουν να
φεφγω. Μποροφςα ζτςι να περιεργαςτϊ με άνεςθ τθν κόμμωςθ μερικϊν
γυναικϊν, που φοροφςαν ζνα κόκκινο και αρκετά ψθλό φζςι με γφρω λουρίδεσ
κεντθμζνεσ με χρυςό.
Ρριν αφιςω τθν πόλθ, πιγα μζςα ςε ζνα πλάτωμα διαμορφωμζνο ςε
ταράτςα, όπου βρίςκεται μια ευρφχωρθ εκκλθςία με πλοφςια διακόςμθςθ από
πολφχρωμεσ τοιχογραφίεσ, και αφιερωμζνθ ςτον Άγιο Γεϊργιο. Εκεί ζγιναν τα
τελευταία επειςόδια τθσ μάχθσ τθσ Αράχοβασ που κζρδιςε ο ρουμελιϊτθσ
Καραϊςκάκθσ. Στθν είςοδο τθσ ταράτςασ, θ οποία είναι γεμάτθ από μικροφσ
κεραμικοφσ τάφουσ, βλζπει κανείσ φανταςτικοφσ πρίνουσ με τεράςτιουσ και
ψθλοφσ κορμοφσ. Τα τείχθ εμποδίηουν τθ κζα, που όμωσ είναι καυμάςια.
Διακρίνουμε κάτω τισ κόκκινεσ ςτζγεσ τθσ πόλθσ ςκεπαςμζνεσ με χοντρζσ
πζτρεσ ςαν τα ςαλζ των Άλπεων. Δεξιά, θ κζα χάνεται ςτα βουνά τθσ Άμφιςςασ
και ςτον κόλπο τθσ Κορίνκου. Αριςτερά, πίςω, ορκϊνονται οι κορυφζσ του
Ραρναςςοφ.
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Νομαρχία Φθιώτιδασ και Φωκίδασ
Θ Φωκίδα οφείλει τθν αξία τθσ ςτο ιερό των Δελφϊν. Αλλιϊσ θ Ακινα, θ
Σπάρτθ και θ Κιβα δεν κα είχαν απαςχολθκεί - παρά μόνο λίγο - μ’ αυτιν τθν
μικρι ορεινι χϊρα, που περικλείεται από ψθλζσ κορυφζσ και ςτθν οποία δεν
ζμπαινε κανείσ παρά μόνο περνϊντασ από φαράγγια, προςτατευμζνθ, από τθ
μεριά των Κθβαίων από τον Ραραποτάμιο, και από τθ μεριά των Κεςςαλϊν
από τθν Ελάτεια.
Εκτόσ από τισ ωραίεσ πεδιάδεσ, βόρεια και ανατολικά του Ραρναςςοφ,
ποτιςμζνεσ από το βοιωτικό Κθφιςό, θ Φωκίδα αποτελείται από κοιλάδεσ που
ζτρεφαν ζνα δραςτιριο πλθκυςμό. Οι πόλεισ κτιςμζνεσ πάνω ςε βράχουσ,
περιτειχιςμζνεσ από τείχθ και πφργουσ, ζβριςκαν ς’ ζνα ομοςπονδιακό
ςφςτθμα που κάλυπτε όλθ τθν επαρχία, τθ δυνατότθτα να αντιςτζκονται ςτθ
Κεςςαλία και Βοιωτία.
Χάρθ ςτθν οργάνωςι τθσ και ςτο κάρροσ των κατοίκων τθσ, θ Φωκίδα κα
ιταν μια ευτυχιςμζνθ χϊρα, εάν δεν τθν απειλοφςε ςυνζχεια θ απλθςτία των
ιερζων του Απόλλωνα. Είναι αλικεια ότι θ λατρεία του γιου τθσ Λθτοφσ, τθν
ζκανε ζνα από τα πολιτικά και κρθςκευτικά κζντρα τθσ Ελλάδασ, αφοφ το
δικαςτιριο των Αμφικτιόνων ζδρευε ςτουσ Δελφοφσ τθν Άνοιξθ και αφοφ οι
Δελφοί ιταν ζνα από τα πιο πολυςφχναςτα ιερά όλων των ελλθνικϊν χωρϊν.
Ο Ραρναςςόσ και οι Δελφοί ζχουν ακόμα ςιμερα το προνόμιο να τραβάνε
ςτα φτωχά χωριά τθσ Φωκίδασ τουσ ξζνουσ, που αγαποφν τισ παραδόςεισ τθσ
κλαςικισ Ελλάδασ. Μιπωσ, ο Byron ο ίδιοσ δεν φϊναξε: “Ω! Παρναςςζ, πόςεσ
φορζσ ονειρευόμουν το όνομά ςου το ιερό!” Είναι αυτζσ οι αναμνιςεισ που
κάνουν εντφπωςθ και όχι θ κζα του βουνοφ, όταν ζχει δει κανείσ τα Καρπάκια
και τισ Άλπεισ.
Σε ςφγκριςθ με τισ μεγάλεσ οροςειρζσ, ο Ραρναςςόσ δεν είναι παρά μόνο
ζνα βουνό τρίτθσ κατθγορίασ, όπου αναπτφςςονται φυτά υποαλπικοφ τφπου
και όπου το χιόνι κρατάει μόνο το εν τρίτο του χρόνου. Πμωσ, από τισ κορυφζσ
του απολαμβάνουμε ζνα καυμάςιο ορίηοντα. Από τθ μια πλευρά το βλζμμα
χάνεται ςτα βουνά τθσ Εφβοιασ, από τθν άλλθ θ κζα απλϊνεται μζχρι τα όρθ
τθσ Ρελοποννιςου.
Ο Ραρναςςόσ ο ίδιοσ, με τουσ βράχουσ του, τα βάρακρά του και τα ζλατά
του, είναι ζνα από τα πιο αξιόλογα βουνά τθσ Ελλάδασ. Και καταλαβαίνουμε
πολφ καλά, γιατί ο γιοσ τθσ Λθτοφσ προτιμοφςε αυτόν το φλογερό βράχο, που
αςτράφτει τόςο ηωθρά κάτω από τισ ακτίνεσ του ιλιου, απ' όλουσ τουσ τόπουσ
όπου τον εξυμνοφςαν οι κνθτοί.
Καταλαβαίνουμε επίςθσ, γιατί οι Κυιάδεσ, ερεκιςμζνεσ από τθ μανία του
Διονφςου, ζψαχναν τα πολυάρικμα ςπιλαια του βουνοφ για να κρφψουν τα
φιλιδονα όργιά τουσ. Αρκετζσ φορζσ θ Ελλάδα τισ είχε δει ξεμαλλιαςμζνεσ και
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μιςόγυμνεσ να τρζχουν ςαν χείμαρροσ, ςτισ πόλεισ και ςτα χωράφια, ρίχνοντασ
τρομερζσ κραυγζσ. Θ αντίκεςθ που φαίνεται ςτθν πρϊτθ ματιά, ανάμεςα ςτισ
αθδιαςτικζσ ςκθνζσ και τθν θρεμία των Μουςϊν, οι οποίεσ ιταν αφιερωμζνεσ
ςτθν αγνότθτα, δεν είναι τόςο παράξενθ όςο κα το πιςτεφαμε. Ο αςκθτιςμόσ
προκαλεί, ς’ όλεσ τισ λατρείεσ, περίεργεσ αντιδράςεισ. Δεν είναι μιπωσ από τα
μεςαιωνικά μοναςτιρια που ζβγαιναν εκείνεσ οι υςτερικζσ καλόγριεσ, των
οποίων οι αςυγκράτθτεσ παρζεσ ςκανδάλιηαν τουσ πλθκυςμοφσ;
Και τουσ μυςτικοφσ ερθμίτεσ του Port - Royal, δεν τουσ διαδζχτθκαν οι
convulsionnaires de Saint-Medard; Μιπωσ θ ανιδιοτελισ αγάπθ του Fenelon
δεν κατζλθξε ςτουσ διφοροφμενουσ εκςταςιαςμοφσ τθσ κυρίασ Cuyon, που
αγανακτοφςαν τον Bossuet;
Φεφγοντασ από τθν Αράχοβα, πιρα το δρόμο που ακολουκεί κατά μικοσ
τισ υπϊρειεσ του Ραρναςςοφ. Είχα ςτα πόδια μου τθ ςτενι και βακιά κοιλάδα,
όπου ρζει ο ποταμόσ Ρλειςτόσ, ανάμεςα ςτισ πλαγιζσ του Ραρναςςοφ και τθσ
Κίρφεωσ, κατευκυνόμενοσ προσ τον Κόλπο τθσ Κρίςςασ.
Μερικζσ χοφφτεσ χιονιοφ που απζμειναν ςτο βάκοσ των ρθγμάτων,
μαρτυροφςαν ότι ο χειμϊνασ ςτθ Φωκίδα δεν είναι τόςο γλυκόσ όςο ςτθν
πεδιάδα τθσ Αττικισ. Ρολλοί άνκρωποι αυταπατϊνται με αυτζσ τισ λζξεισ:
“Κλίμα τθσ Ελλάδασ”. Πταν πρόκειται για μια ορεινι χϊρα, το κλίμα διαφζρει
πολφ από το ζνα καντόνι ςτο άλλο. Στθν Λταλικι Ελβετία, το Airolo ζχει, το
χειμϊνα, το κλίμα τθσ ωςίασ και το Lugano το κλίμα τθσ Λομβαρδίασ. Ζτςι και
ςτο Ελλθνικό Βαςίλειο, θ ορεινι περιοχι του εςωτερικοφ υφίςταται ζνα μακρφ
και ςκλθρό χειμϊνα, ςε αντίκεςθ με τθν Αττικι.
Το καλοκαίρι, εάν δεν βρίςκουμε παρά μόνο υπολείμματα χιονιοφ ςτισ
κορυφζσ του Ραρναςςοφ, ςπάνια απολαμβάνουμε τθ διαυγι ατμόςφαιρα τθσ
Αττικισ. “Ποιοσ είδε τθ Λιάκουρα χωρίσ πζπλο;” λζει ο Byron. Πμωσ, τθν θμζρα
που ανζβαινα τισ πλαγιζσ του μεγαλοπρεποφσ όρουσ, από το οποίο οι ςτίχοι
του Boileau προςπακοφςαν να απομακρφνουν όποιον “ριψοκίνδυνο ποιθτι”,
οι αζρθδεσ είχαν κακαρίςει τον ουρανό από τα ςφννεφα. Ο λευκόσ Ριγαςοσ
τθσ Κιβασ που μ’ ζφερε, είχε ευτυχϊσ ικανοποιιςει τθ δφςτροπθ διάκεςι του
ςτα φαράγγια του Οςίου Λουκά.
Φτάνοντασ ςτουσ Δελφοφσ, με τθ φανταςία γεμάτθ από κλαςικζσ
αναμνιςεισ, νιϊκουμε πρϊτα κάποια ζκπλθξθ. Θ τοποκεςία είναι τόςο
περιοριςμζνθ, που δφςκολα φαντάηεται κανείσ μια τόςο ςπουδαία πόλθ όςο
τουσ Δελφοφσ. Οι βράχοι τθσ Κίρφεωσ και του Ραρναςςοφ με τθ διπλι κορυφι
του - διπλι κορυφι που δεν είναι όπωσ μερικοί ποιθτζσ μασ ζκαναν να το
πιςτεφουμε το ανϊτερο ςθμείο του Ραρναςςοφ - περικυκλϊνουν μια μικρι,
βακιά και κυκλικι κοιλάδα που μοιάηει να είναι χωριςμζνθ από τθν υπόλοιπθ
Φωκίδα. Μασ ξαφνιάηει που τίποτα εντυπωςιακό δεν μζνει από το ιερό, ζνα
από τα φθμιςμζνα του πολυκεϊςμοφ.
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Ρριν μποφμε ςτουσ Δελφοφσ, φαίνεται ότι μασ απαςχολεί περιςςότερο ο
νικθφόροσ χριςτιανιςμόσ παρά θ κρθςκεία που κατάςτρεψε. Κοντά ςτο ναό
τθσ Ακθνάσ Ρροναίασ, τον αφιερωμζνο ςτθν παρκζνο κεά, θ λατρεία τθσ
οποίασ, όπωσ τθσ Λθτοφσ και τθσ Άρτεμθσ τθσ μθτζρασ και αδελφισ του
Απόλλωνα, ςυνδεόταν με τθν λατρεία του κεοφ, βρίςκεται το Μοναςτιρι “τθσ
Κοίμθςθσ τθσ Κεοτόκου”.
Θ αυςτθρι Ραναγία των Ελλινων, τόςο διαφορετικι από τισ ιταλικζσ
“Madones”, κράτθςε μιπωσ κάποια χαρακτθριςτικά απ' αυτιν τθν Ραλλάδα,
που ανάμεςα ςτισ κεότθτεσ του Ολφμπου προανιγγειλε ιδθ τθν αποκζωςθ
τθσ παρκενίασ; Στουσ Δελφοφσ, μασ φαίνεται ότι ο κφκλοσ των επαναςτάςεων
που τοποκζτθςαν πάνω ςτο κρόνο των Ολφμπιων τον Χριςτό, τθ μθτζρα του
και τουσ μακθτζσ του, ζχει ολοκλθρωκεί οριςτικά.
Πλα μοιάηουν ερειπωμζνα, και όταν περπατάσ ςτο κλιμμζνο Μοναςτιρι τθσ
“Κοίμθςθσ τθσ Παναγίασ” αναρωτιζςαι ακοφςια, εάν ο Χριςτιανιςμόσ ο ίδιοσ
δεν ζχει αντικαταςτακεί από κάποια καινοφργια κρθςκεία. Δεν είναι θ
κρθςκεία του Ευαγγελίου που πεκαίνει, αλλά τα ςυςτιματα που είχαν βρει
τον τρόπο να ςυγχζονται μαηί τθσ. Ζτςι και ο ϊςοσ Raskol, κυρίωσ
ςυντθρθτικόσ, αναγκάηεται να παραδεχτεί ότι πρζπει τα τελευταία
Μοναςτιρια να κλείςουν.
Το Μοναςτιρι είναι ανάμεςα ςε αιωνόβιεσ ελιζσ. Μπαίνουμε από μια
αρκετά χαμθλι πόρτα ςε μια αυλι όπου ςτθ δεξιά πλευρά και μπροςτά ςτθν
εκκλθςία αραδιάηονται δυο ςειρζσ πρόχειρα κτιςμζνων κελιϊν με μια ςκεπι
που προεξζχει, προςτατεφοντασ το εξωτερικό διάδρομο που περνά κατά μικοσ
του.
Στθν είςοδο τθσ εκκλθςίασ, ακουμπιςμζνα ςτουσ ςτφλουσ που
υποςτθρίηουν το προπφλαιο, κάποια ανάγλυφα με κζματα που παραξενεφουν
για ζνα χριςτιανικό μνθμείο. Τοιχογραφίεσ πολλζσ, αλλά όχι καλλιτεχνικζσ,
ςκεπάηουν ςχεδόν όλθ τθν εκκλθςία. Μετά που τθν επιςκζφτθκα, ανζβθκα *;+
Από εκεί ζβλεπα ζνα αμφικζατρο από μαφρουσ βράχουσ ςαν
κεραυνωμζνουσ. Δεξιά ςτο πιο κοντινό μου φψωμα κλιμακϊνονταν τα ςπίτια
του χωριοφ των Δελφϊν. Το βάκοσ τθσ κοιλάδασ ιταν κατάφυτο με ελιζσ και θ
πυκνι βλάςτθςι τουσ ζκανε αντίκεςθ με τθ φαλακρότθτα των βράχων. Οι
ελιζσ που γίνονται όλο και περιςςότερεσ προσ τθν είςοδο τθσ μικρισ κοιλάδασ,
κατεβαίνουν μζςα από τθν πεδιάδα μζχρι τον κόλπο τθσ Κρίςςασ.
Κοιτάηοντασ ξανά το Μοναςτιρι, μου ζκανε εντφπωςθ θ εγκατάλειψι του.
Δεν μζνουν πια τϊρα παρά μόνο ζνασ καλόγεροσ και ζνα καλογεροπαίδι δζκα
ετϊν, ντυμζνο ςαν χωριάτθσ, που μόνο θ βρϊμα του και ο ςκοφφοσ του
δθλϊνουν το επάγγελμά του. Δεν υπάρχει πιο μορφωτικό κζαμα από το να
βλζπεισ, μζςα ςτα άκλια ροφχα τουσ, τουσ τελευταίουσ αντιπροςϊπουσ του
μυςτικιςμοφ, που όπωσ όλεσ οι αντιδραςτικότθτεσ, χάκθκε από τισ υπερβολζσ
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των αρχϊν του.
Πλα τα ςωςτά πνεφματα, όλοι οι αλθκινοί επιςτιμονεσ ςυμφωνοφν ςιμερα
ότι, εάν ο ελλθνικόσ παγανιςμόσ αςχολοφνταν αποκλειςτικά με τθν υγεία, τθ
φυςικι δφναμθ και τθ φυςικι ομορφιά, οι υποτικζμενοι υπεραςπιςτζσ τθσ
κρθςκείασ του πνεφματοσ, κα δοφλευαν διαρκϊσ ςτθν παρακμι των νοθμάτων
και των χαρακτιρων, αποδυναμϊνοντασ ςυςτθματικά τα εργαλεία των οποίων
θ ενεργθτικι ςυνδρομι είναι απαραίτθτθ ςτθν ψυχι, τθν πιο χειραφετθμζνθ
από τισ αιςκιςεισ.
Εάν οι Ζλλθνεσ παρουςίαςαν ςτον κόςμο ζναν πολιτιςμό που δεν ζχει
ακόμα ξεπεραςτεί, από κάποιον άλλο, δεν πρζπει αυτό να αποδοκεί ςτισ
υψθλζσ τάςεισ τθσ ινδοευρωπαϊκισ ράτςασ, αλλά ςε μια ανϊτερθ υγιεινι,
ξεχαςμζνθ εδϊ και αιϊνεσ, που ενδυναμϊνει αυτζσ τισ τάςεισ. Μποροφμε να
αποδίδουμε ςτον αρχαίο ελλθνικό πλθκυςμό αυτά που γράφει ο ςυγγραφζασ
του “Κλίματοσ τθσ Λταλίασ”, διδάκτωρ Ed. Corriere για τουσ ωμαίουσ. “Tο
μπάνιο, με τον αρχαίο τρόπο, ζπαιηε ζνα αναηωογονθτικό και τονωτικό ρόλο.
Σο ζνςτικτο, ςφμφωνο με τθν ιατρικι τθσ εποχισ, είχε καταλάβει ότι μια
ανταγωνιςτικι επιρροι ζπρεπε να εναντιωκεί ςτισ ερεκιςτικζσ ςυνκικεσ του
κλίματοσ. ίγουρα θ ράτςα επωφελικθκε απ' αυτά*...+ Οι επαναςτάτεσ
άρχιςαν, και μαηί τουσ, το ζργο τθσ καταςτροφισ*...+ Σα μπάνια εξαφανίςτθκαν
από τα ζκιμα, όχι τόςο εξ αιτίασ μιασ αλλαγισ μζςα ςτισ επιςτθμονικζσ ιδζεσ,
όςο τθσ αντίδραςθσ κατά των πράξεων*...+ που απορρίπτει θ κρθςκεία. Ποτζ
πόλεμοσ δεν ειςζπραξε πιο πλιρθ επιτυχία ς’ όλθ τθ χερςόνθςο*...+ Εάν θ
φυςικι κατάςταςθ και θ μεγαλοφυΐα τθσ ράτςασ ιταν τόςο διαφορετικζσ
ανάλογα με τισ περιόδουσ, είναι γιατί πότε βρίςκονταν υπό τισ επιρροζσ που
πολεμοφςαν ι κατάφερναν να εξουδετερϊςουν τισ τοπικζσ,*...+ ι πότε θ
ζλλειψθ επιρροϊν άφθνε το κλίμα να δράςει με όλθ του τθ δφναμθ.”
Στουσ Ακθναίουσ θ υγιεινι αςχολείτο και με λεπτομζρειεσ που
απαξιϊνονται τϊρα ςτθν ανατολι. Αφοφ τουσ άρεςε πολφ το κραςί, και αφοφ
ο Σόλωνασ τουσ είχε απαγορεφςει να το πίνουν ανόκευτο, μελζτθςαν
προςεκτικά τθν ποςότθτα νεροφ που μποροφςε να γίνεται ανεκτι, δίχωσ να
χάςει τα ευεργετικά του προςόντα. Και ςε αυτό το λαό που ζδωςε τόςα
λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά αριςτουργιματα, θ διαλογι των τροφίμων ιταν
άξια προςοχισ. Ριςτοί ςτον υγιεινό νόμο, που επιβάλλει ςτουσ παμφάγουσ μια
ποικίλθ διατροφι, φρόντιηαν να ςυγκεντρϊνουν ςτο τραπζηι τουσ το κρζασ, το
ψάρι και τα λαχανικά.
Το κρζασ, τόςο μζτριο τϊρα ςτθν Ελλάδα, ιταν πολφ ικανοποιθτικό, και τα
κοτζτςια, ςτισ μζρεσ μασ τόςο ελλιπι, ιταν ςτθν πόλθ και ςτθν εξοχι, γεμάτα
περιςτζρια, πάπιεσ, φαςιανοφσ, πουλιά και χινεσ ταϊςμζνεσ με δεξιότθτα.
Ζτρεφαν φαςιανοφσ, πουλιά που είχαν φζρει οι Αργοναφτεσ από τισ όχκεσ του
Φάςι... Το κυνιγι ιταν: ηαρκάδια, αγριογοφρουνα, λαγοί και διαφορετικζσ
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ποικιλίεσ πουλιϊν. Το ψάρεμα, που δεν ιταν παραμελθμζνο, όπωσ ςιμερα,
ζδινε τα καλφτερα ψάρια τθσ κάλαςςασ και των ποταμϊν.
Θ αγορά τθσ Ακινασ πρόςφερε επιπλζον λαχανικά και φροφτα όλων των
ειδϊν, ςφκα και ελιζσ τθσ Αττικισ, μιλα τθσ Εφβοιασ, χουρμάδεσ τθσ Φοινίκθσ,
κυδϊνια τθσ Κορίνκου, αμφγδαλα τθσ Νάξου, ςταφφλια γνωςτά με το όνομα
του Νικόςτρατου. Θ καλλιζργεια των λαχανόκθπων, ξεχαςμζνθ από τουσ
Ζλλθνεσ του δζκατου ζνατου αιϊνα, και θ τζχνθ του μπολιάςματοσ δεν
απείχαν πολφ από τθ δεξιότθτα των ηαχαροπλαςτϊν και από το ταλζντο των
φουρνάρθδων. Οι τελευταίοι πουλοφςαν ζνα λευκό και εξαίςιο ψωμί.
Τουσ τρόπουσ χριςθσ όλων των πόρων αυτϊν, τουσ είχαν εκκζςει οι
κλαςικοί “του τραπεηιοφ”, μζςα ςτο “ικελόσ μάγειρασ”, ο Νουμινιοσ τθσ
Θράκλειασ, ο Φιλόξενοσ τθσ Λευκάδασ, ο Ακτίδθσ τθσ Χίου, ο Τυνδαρικόσ τθσ
Σικυϊνασ και προπάντων ο Αρχιςτράτθσ, ςυγγραφζασ ενόσ ποιιματοσ που
δθμοςιεφτθκε υπό τον τίτλο ίδιο μ’ εκείνο του Berchoux. Θ ςθμαςία που
ζδιναν οι Ακθναίοι ςτθν υγιεινι φροντίδα και ςτθν ευμάρεια, κα φανεί μάλλον
υπερβολικι ςτον ψεφτικο και υπεροπτικό ιδεαλιςμό τθσ εποχισ μασ.
Αλλά όταν κα δοφμε τθν “πνευματοκρατικι” γενιά, που κατζχει τθ ςκθνι
τθσ ιςτορίασ ςιμερα ςτθν Ευρϊπθ να παράγει ζνα Σωκράτθ, ζναν Ρλάτωνα,
ζνα Φειδία, ζνα Σοφοκλι, ζναν Ρερικλι και ζνα Κουκυδίδθ, κα τθσ
επιτρζψουμε να καυχθςιολογιςει για τθν ανωτερότθτά τθσ ςε ςχζςθ με τουσ
“υλιςτζσ” τθσ Ακινασ!
Ροια αριςτουργιματα τθσ ιδεαλιςτικισ ζμπνευςθσ βγαίνουν από αυτά τα
κλιβερά Μοναςτιρια, όπου προςτατεφονται οι άνδρεσ, λίγο πολφ αγράμματοι,
που ιςχυρίηονται ότι προςωποποιοφν τθ δφναμθ του πνεφματοσ; Είναι οι
μοναχοί, είναι οι καυμαςτζσ των ιδεϊν και των κεςμϊν του Μεςαίωνα που
ζγραψαν τα πιο λαμπρά ζργα τθσ ςφγχρονθσ πνευματοκρατίασ, το “Discours de
la Methode”, “Les Nouveaux essays sur l' entendement humain”, “Les Essais sur
les facultes intectualles”, “La critique de la raison pure”? Ροτζ πρόςωπα δεν
ιταν πιο απαλλαγμζνα από τισ μοναςτικζσ αυταπάτεσ όςο οι Descartes,
Leinbitz, Reid και Kant.
Βγαίνοντασ από το Μοναςτιρι, από τθ μικρι πόρτα του λαχανόκθπου,
βρίςκουμε με ςτροφι δεξιά, το υπόβακρο του ιεροφ περιβόλου του ναοφ τθσ
Ακθνάσ Ρροναίασ. Επάνω ςτο υπόβακρο περικυκλωμζνο από τεράςτιεσ ελιζσ,
φυτρϊνει μια ροδιά.
Αυτόσ ο ναόσ που δεν ζχει πια για ςτολίδι, παρά μόνο τα κόκκινα
λουλοφδια ενόσ δενδρυλλίου, ιταν κάποτε διάςθμοσ ςτον κόςμο, και όταν θ
πλοφςια Μαςςαλία, αυτι θ κόρθ τθσ Ελλάδασ, τθν ομορφιά τθσ οποίασ είχα
καυμάςει λίγουσ μινεσ πριν (Μάιοσ 1860), κζλθςε να ευχαριςτιςει τθ κεά που
δόξαηε μ’ ζναν ειδικό τρόπο για τισ νίκεσ κατά των Καρχθδονίων, ζςτειλε ςτθν
Ακθνά Ρροναία ζνα μεγάλο άγαλμα από μπροφντηο.
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Ρριν ανεβϊ ςτο ναό του Απόλλωνα, αφοφ είχα περάςει το Γυμναςτιριο,
ςταμάτθςα ςτθν Καςταλία Ρθγι, που βρίςκεται ςτθν είςοδο του ςτενοφ και
βακιοφ χάςματοσ που χωρίηει τισ Φαιδριάδεσ Ρζτρεσ. Οι Μοφςεσ αγαποφςαν
αυτι τθ διαυγι πθγι και τουσ άρεςε...
Το ςπίτι του οικοδεςπότθ μου ιταν κτιςμζνο ακριβϊσ ςτθν τοποκεςία του
Λεροφ. Μοιάηει με όλα τα παλιά ελλθνικά ςπίτια. Είχε ςτο ιςόγειο μια μεγάλθ
ςάλα μ’ ζνα τεράςτιο τηάκι και μια ξφλινθ ςκάλα, που οδθγοφςε ςτον πρϊτο
όροφο και τζλειωνε ςε μια καταπακτι, από όπου μπαίναμε ς’ ζνα μεγάλο
δωμάτιο επιπλωμζνο με ςεντοφκια, καλυμμζνα από χαλιά τοποκετθμζνα κατά
μικοσ των τοίχων, και με ςιδερζνιο κρεβάτι κοντά ςτο οποίο κρεμόντουςαν,
γαντηωμζνα ςτον τοίχο, ζξι τουφζκια, πιςτόλια, γιαταγάνια και ζνα ςτρογγυλό
κουτί από λευκοςίδθρο, που περιείχε τα λείψανα που τα κεωρεί το παλλθκάρι
μια πιο ςίγουρθ προςταςία από τα όπλα. Απζναντι από το κρεβάτι, μια πόρτα
άνοιγε ς’ ζνα πολφ μικρό ξφλινο μπαλκόνι γεμάτο γλάςτρεσ με βαςιλικό, από
όπου ζβλεπεσ ζνα μεγαλειϊδεσ τοπίο περικυκλωμζνο από γιγαντιαίουσ
βράχουσ. Ο βαςιλικόσ παίηει ζνα μεγάλο ρόλο ςτθν ελλθνικι ηωι. Μόλισ
μπικα ςτο ςπίτι, θ οικοδζςποινα μου πρόςφερε ζνα κλαδάκι μαηί με το γλυκό
και τον καφζ.
Από το γνωςτό ναό του Απόλλωνα δεν μζνουν παρά μόνο μερικά τεμάχια
του υπόβακρου, ςκεπαςμζνα με επιγραφζσ ρωμαϊκισ εποχισ. Ενϊ τισ
αποκρυπτογραφοφςε ο ςοφόσ αρχαιολόγοσ Ottfried Müller, ο εφευρζτθσ των
Δωριζων, χτυπικθκε, όπωσ εκείνθ θ οικογζνεια τθσ Νιόβθσ που καφμαςα
ςτουσ Uffizi τθσ Φλωρεντίασ, από τα βζλθ του Απόλλωνα, δθλαδι ςτθν κοινι
γλϊςςα του καιροφ μασ, οι καυτζσ ακτίνεσ του ιλιου τθσ Ανατολισ του
προκάλεςαν ζναν εγκεφαλικό πυρετό από τον οποίο και πζκανε. Του
ανιγειραν ζνα μνθμείο ςτα περίχωρα τθσ Ακινασ, ζτςι και ςτον Charles
Lenormant, τον κακθγθτι του Γαλλικοφ κολεγίου που και αυτόσ ζγινε κφμα
του ηιλου του για τθν πρόοδο τθσ αρχαιολογικισ επιςτιμθσ. Είναι κρίμα,
ςκζφτθκα, που ο κάνατοσ του Müller αποκάρρυνε τουσ αρχαιολόγουσ και που
προσ ςτιγμιν, τα ερείπια των Δελφϊν μζνουν ανεξερεφνθτα.
Πταν επιςκζπτεται κανείσ τα ερείπια αυτά, αποκτά τθν πεποίκθςθ ότι, καλά
οργανωμζνεσ αναςκαφζσ, κα ζβγαηαν από το ιερό ζδαφοσ αρχιτεκτονικοφσ ,
επιγραφικοφσ και πλαςτικοφσ κθςαυροφσ. Είναι πολφ άςχθμο που ζκτιςαν, ςε
μια ανζμελθ εποχι, το τωρινό χωρίο επάνω ςτθν αρχαία πόλθ, γιατί εμποδίηει
τισ αναςκαφζσ. Ζτςι το Κζατρο βρίςκεται τϊρα περικυκλωμζνο μζςα ςε
αρκετά ςπίτια, και οι πζτρεσ του Σταδίου χρθςιμοποιικθκαν για κτίςιμο.
Ράντωσ, μποροφμε να αναγνωρίςουμε τα τείχθ του μνθμείου, όπου
ςυγκεντρωνόταν το ελλθνικό ζκνοσ και ξεχνοφςε προςωρινά τισ διαφωνίεσ που
του ζγιναν τόςο μοιραίεσ, για να γεμίςει με το αίςκθμα τθσ εκνικισ ενότθτασ.
Φαίνεται ότι ο Απόλλωνασ ιταν ο κατάλλθλοσ για να ενδυναμϊνει αυτό το
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αίςκθμα τθσ ενότθτασ.
Υπάρχει ςφμβολο πιο εκφραςτικό ενόσ λαοφ που νίκθςε τθν ανατολικι
βαρβαρότθτα, που φϊτιςε και εκπολίτιςε τθν Ευρϊπθ, απ’ αυτόν το νικθτι
των τεράτων που προζρχονταν από τθ πρωτόγονθ λάςπθ, το Κεό - Ιλιο,
ζννοια, ςτισ ιδζεσ των αρχαίων, του φωτόσ που ακτινοβολεί πάνω ςτθ φφςθ
και ςτθν ζμπνευςθ, που φωτίηει τα πνεφματα!
Οι αναςκαφζσ του 1861 από τουσ κυρίουσ Wescher και Faucart, μζλθ τθσ
Γαλλικισ Αρχαιολογικισ Σχολισ τθσ Ακινασ, απζδειξαν ότι οι εικαςίεσ μου δεν
ιταν λάκοσ. Αυτοί οι κφριοι είχαν ωσ αποςτολι να αναςκάψουν τον κυκλϊπειο
ι πολφγωνο τοίχο, που κάποτε υποςτιριηε τθν ταράτςα πάνω ςτθν οποία
ορκωνόταν ο ναόσ.
Ο Ottfried Müller είχε κακαρίςει εννζα ι δζκα μζτρα αυτοφ του τοίχου του
καλυμμζνου με επιγραφζσ, όταν πζκανε. Οι καινοφργιεσ αναςκαφζσ
πρόςκεςαν, ςτισ πενιντα επιγραφζσ που είχε βρει ο Müller, άλλεσ περίπου
πεντακόςιεσ, οι οποίεσ χωρίηονται ςε τρεισ τάξεισ:
1θ :αυτζσ που ςχετίηονται με τθν απελευκζρωςθ των ςκλάβων, θ οποία είχε
ςτθν ιερι πόλθ, ζναν χαρακτιρα απόλυτα κρθςκευτικό.
2θ :αυτζσ που ςχετίηονται με δθμόςιεσ πράξεισ του Αμφικτιονικοφ
Συμβουλίου, ζχοντασ γενικϊσ για κζμα τθν παραχϊρθςθ των πολιτικϊν
δικαιωμάτων ςε ξζνουσ που είχαν κρικεί άξιοι τθσ πόλθσ και του ναοφ.
3θ :αυτζσ που είχαν ςχζςθ με τουσ δθμόςιουσ αγϊνεσ.
Θ πρϊτθ ςειρά επιγραφϊν ρίχνει ζνα καινοφργιο φωσ πάνω ςτθν
κατάςταςθ των ςκλάβων ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Δείχνουν με ποια
ευπροςθγορία και με ποια ανκρωπιά οι Ζλλθνεσ αντιμετϊπιηαν τουσ
ςκλάβουσ, ενϊ οι ωμαίοι τουσ μεταχειρίηονταν με ανελζθτθ αλαηονεία.
Θ δεφτερθ ςειρά αποδείχνει ότι τον καιρό τθσ διάλυςθσ τθσ αυτοκρατορίασ
του Αλεξάνδρου, οι Δελφοί ιταν για τα μζλθ τθσ ελλθνικισ ράτςασ, ζνα
κρθςκευτικό κζντρο, όμοιο μ' αυτό που ιταν θ μεςαιωνικι ϊμθ για το
ωμανο-Γερμανικό κόςμο. Ζλλθνεσ από τθν Αςία, τθν Αφρικι, τθν Ταυρίδα, τθ
Σικελία, τθ Μεγάλθ Ελλάδα, τθ Μαςςαλία κλπ., ςυμπεριλαμβάνονται ςτουσ
ξζνουσ που απζκτθςαν τα πολιτικά δικαιϊματα τθσ ιερισ πόλθσ. Το ζκιμο να
απονζμει τζτοια τιμι, διατθρείται ςτθν παπικι ϊμθ που παρζχει, ακόμα και
ςιμερα, τον τίτλο του “Ρωμαίου Πολίτθ” ςε πρόςωπα αφοςιωμζνα ςτα
ςυμφζροντα τθσ κεοκρατίασ. Φαίνεται ότι οι ιερείσ των Δελφϊν είχαν τον ίδιο
πατριωτιςμό με τουσ ιερείσ τθσ ϊμθσ, διότι διαβάηουμε ςε μια επιγραφι το
όνομα ενόσ ωμαίου Titus Quinctius Flamininus, ιρωα τθσ μάχθσ του Αϊου και
τθσ “Κυνόσ Κεφαλϊν”.
Οι επιγραφζσ τθσ τρίτθσ ςειράσ αναφζρονται ςτουσ δθμόςιουσ αγϊνεσ, που
είχαν κεςπίςει οι Ακθναίοι και οι Αιτωλοί, με κοινά ζξοδα, για να εξυμνιςουν
τθν ιττα των Γαλατϊν που νικικθκαν χάρισ ςτθν παρζμβαςθ του κεοφ, του
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οποίου ικελαν να λεθλατιςουν το ναό.
Ράντα οι ιερζσ πόλεισ ιςχυρίηονταν ότι βρίςκονταν υπό τθν προςταςία των
ουράνιων δυνάμεων, ζτςι και θ κακολικι ϊμθ που πιςτεφει ότι, το χζρι των
Αγγζλων ςταμάτθςε, πάνω από το κεφάλι του Ράπα, το τρομερό ξίφοσ των
Οφνων.
Χωρίσ να μιλϊ για τα άλλα αρχιτεκτονικά και γλυπτικά υπολείμματα, που
ανακαλφφτθκαν ς’ αυτζσ τισ αναςκαφζσ, κα αρκεςτϊ να αναφερκϊ ςε μια
ωραία και κολοςςιαία μαρμαρζνια ςφίγγα, πολφ διαφορετικι από τισ
αιγυπτιακζσ ςφίγγεσ. Ζχει ςτικοσ και φτερά αετοφ, ςϊμα λιονταριοφ και οι
κοτςίδεσ που πζφτουν πάνω ςτο λαιμό και ςτουσ ϊμουσ δείχνει ότι είχε
ανκρϊπινο κεφάλι. Αναγνωρίηουμε ς’ αυτιν, τθ ςφίγγα που περιγράφει ο
Σοφοκλισ και τθσ οποίασ ο Οιδίποδασ μάντεψε το αίνιγμα.
Στουσ αρχαίουσ καιροφσ οι Ζλλθνεσ είχαν, όπωσ οι Λνδοευρωπαίοι τθσ
Αςίασ, διάφορεσ θλιακζσ κεότθτεσ. Ο Ιλιοσ ςτθν κανονικι πορεία του ιταν ο
Sourga των Λνδϊν. Ο Ιλιοσ που καίει, ο Φαζκων, ο Ιλιοσ που εξαγνίηει τθν
ατμόςφαιρα ι που ςκοτϊνει με τισ ακτίνεσ του, ο Απόλλωνασ, παρόμοιοσ με
τον εντυπωςιακό Roudra των Βεδϊν, το κεό τοξότθ που ρίχνει μακριά τα βζλθ
του, που ςϊηει και τιμωρεί, που γιατρεφει και χτυπάει.
Οι Δωριείσ αγαποφςαν τουσ Ουράνιουσ κεοφσ, όςο οι Μωνεσ τουσ
καλαςςινοφσ. Ο Απόλλωνασ ζγινε κατεξοχιν δωρικόσ κεόσ και θ αδελφι του θ
Άρτεμισ, ςελθνιακι κεότθτα, λατρεμζνθ ειδικά από τουσ δωρικοφσ
πλθκυςμοφσ. Ο Απόλλωνασ και θ Άρτεμισ είχαν για μθτζρα τθ Λθτϊ,
τυλιγμζνθ, λζει ο Θςίοδοσ, μ’ ζνα ςκοτεινό πζπλο και ςτθν οποία εφκολα
αναγνωρίηουμε μια προςωποποίθςθ τθσ νφχτασ, που φαίνεται να γεννά τον
ιλιο και τθ ςελινθ.
Πλα τα χαρακτθριςτικά του μφκου του Απόλλωνα εκφράηουν τθ δράςθ του
ιλιου, ευεργετικι για τουσ ανκρϊπουσ, αλλά και βλαβερι για τα όντα και τα
φαινόμενα που εκκζτουν ςε κίνδυνο τθν εξζλιξθ τθσ ανκρωπότθτασ. Υπό το
όνομα του Αςκλθπιοφ, του υιοφ του, που είναι αυτόσ ο ίδιοσ, ζχει ςαν τον
Roudra, “χίλια φάρμακα για τα παιδιά μασ και τα εγγόνια μασ”. Κυνθγϊντασ τα
κλιβερά ηϊα τθσ νφχτασ, τουσ αρουραίουσ και τουσ λφκουσ, δρα ςαν
προςτάτθσ των χωραφιϊν.
Διαλφοντασ το ςκότοσ από τθ διάνοια και δίνοντάσ τθσ το χάριςμα τθσ
προφθτείασ, τθσ επινόθςθσ και των ςτίχων, παρζχει ςτο ανκρϊπινο είδοσ τθν
“ευεργετικι πνοι”, για τθν οποία μιλοφν οι λάτρεισ του Roudra. Θ πάλθ
εναντίον του φιδιοφ, που καταλογίηεται ς’ όλουσ τουσ θλιακοφσ κεοφσ, δεν
ζχει καμία μυςτικι ζννοια. Στισ Βζδεσ, Ahi το φίδι και Vrita ο δράκοσ, είναι το
ζμβλθμα του ςφννεφου που απλϊνει ςτον ουρανό τισ ςκοτεινζσ πτυχζσ του. “Ο
Idra, λζει θ Rid Beda, κανάτωςε το βίαιο Αhi, που δεςμεφει τα νερά και τα
ζριξε προσ τθ κάλαςςα”.
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Ο Αντίπατροσ ο Στωικόσ είχε καταλάβει ότι “οι ανακυμιάςεισ τθσ υγρισ γθσ
που ανεβαίνουν ςτθν ατμόςφαιρα ςαν ελικοειδι κφματα και φςτερα
κατεβαίνουν προσ τα χαμθλότερα μζρθ ξετυλιγμζνεσ ςαν φίδι, και τισ οποίεσ
λιγόςτευε και τελικά απορροφοφςε θ κάψα των κείων ακτίνων του ιλιου,
είχαν εμπνεφςει το μφκο του καταβεβλθμζνου από τον Απόλλωνα Δράκου”.
Εάν το φίδι είναι, ςτον ουρανό, το ςφμβολο του ςφννεφου, ςτθ γθ
αντιπροςωπεφει το ποτάμι που φιδοςζρνεται και ξεχειλίηει. Είναι θ Φδρα του
ομθρικοφ φμνου που “προκαλεί αμζτρθτα δεινά, ςτο πλικοσ των ανκρϊπων”
μζχρι που “ο δυνατόσ Απόλλων τθ χτυπάει μ’ ζνα τρομερό βζλοσ” και που “θ
μάςτιγα των κνθτϊν υποκφπτει ςτθν τρομερι ηζςτθ του Ιλιου” .
Αυτζσ οι εκφράςεισ αποδείχνουν κακαρά ότι οι ακτίνεσ του ιλιου και τθσ
ςελινθσ ιταν για τουσ Ζλλθνεσ τα βζλθ του Απόλλωνα και τθσ Άρτεμθσ. Στουσ
πλθκυςμοφσ που αςχολοφνταν αρχικά με τθν ποιμενικι ηωι και το κυνιγι, θ
τάςθ τουσ να προςωποποιοφν τα πάντα, ζμελλε να δϊςει ςτισ δυο κεότθτεσ,
που μοιράηονταν τθ μζρα και τθ νφχτα, αςχολίεσ ςφμφωνεσ με το είδοσ ηωισ
του λαοφ.
Τα κεία φϊτα, τα οποία θ Rid Beda ςυγκρίνει με αγελάδεσ, ζγιναν το
κοπάδι του ιλιου, που τισ ξεπερνάει ςε λάμψθ, και θ ψυχρι Άρτεμισ, που
φωτίηει με τισ αςθμζνιεσ ακτίνεσ τθσ τον κυνθγό που καρτερεί ςτο δάςοσ,
μεταμορφϊκθκε ςε αυςτθρι κεά του κυνθγιοφ. Πμωσ πρζπει να
διαχωρίςουμε αυτι τθν Άρτεμθ των πρϊτων καιρϊν, από τισ κεότθτεσ που
ςυνδζκθκαν και αφομοιϊκθκαν μαηί τθσ, όπωσ τθν αςιατικι Άρτεμθ των
Εφεςίων, που προκάλεςε τόςα βάςανα ςτον Άγιο Ραφλο.
Θ αδελφι των Διοςκοφρων, του Κάςτορα και του Ρολυδεφκθ, θ Ελζνθ,
φαίνεται να ιταν, ςαν τθν Άρτεμθ, μια απλι προςωποποίθςθ τθσ λευκισ και
ατάραχθσ κεότθτασ τθσ νφχτασ. Θ ρουμανικι μπαλάντα “Ο Ιλιοσ και το
Φεγγάρι”, δίνει πράγματι ςτθν αδελφι του Απόλλωνα το όνομα Ελζνθ, που
δεν απζχει πολφ από το όνομα που δίνουν οι Ζλλθνεσ ςτον πλανιτθ.
Στο ρουμάνικο φμνο: “Θ ωραία Ελζνθ με τα χρυςά μαλλιά” δε μοιάηει πολφ
με τθν άγρια παρκζνα που τιμϊρθςε ςκλθρά τον αδιάκριτο Ακταίωνα. Ράντωσ,
θ ιςτορία του Ενδυμίωνοσ - ςτον οποίο ο κφριοσ Max Müller, ζβλεπε δικαίωσ
τθ δφςθ του ιλιου - δείχνει ότι ςτο βάκοσ, θ Άρτεμθ δεν ιταν τόςο αδιάφορθ
ςτθν ομορφιά ενόσ κεοφ που αγαποφςε τόςεσ νφμφεσ, οι οποίεσ ιταν
ςυνικωσ αρκετά δυςτυχιςμζνεσ μετά τουσ ζρωτζσ τουσ. Αλλά για τθ Δάφνθ,
τθν Αυγι - ςτουσ Λνδοφσ Dahana ςθμαίνει αυγι - θ μοίρα τθσ δεν ιταν μιπωσ
να τθν κυνθγά ο ιλιοσ και φςτερα να πεκαίνει ςτθν αγκαλιά του;
Θ ανκρωπότθτα κα ιταν πολφ ευτυχιςμζνθ, εάν οι φιλοςοφικζσ και
ποιθτικζσ ζννοιεσ που ανακαλφπτουμε ς’ όλεσ τισ κρθςκείεσ, χρθςίμευαν για
τθν εξφψωςθ τθσ ψυχισ των λαϊν προσ τισ γαλινιεσ περιοχζσ του ιδεϊδουσ.
Αλλά θ φιλοςοφία και θ φιλαργυρία τισ εκμεταλλεφονται μ' ζνα τόςο
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παράτολμο τρόπο, που τα πνεφματα τα πιο κριςκα, αποκαρρφνονται τελείωσ,
όταν πρόκειται ζςτω και μόνο να ςκιαγραφιςουν τθν ιςτορία τουσ. Ανάμεςα
ςτα ινδοευρωπαϊκά ζκνθ, οι Ζλλθνεσ, λαόσ κυρίωσ πνευματικόσ και
χλευαςτικόσ, ιταν ίςωσ οι λιγότερο πρόκυμοι να υποςτοφν το ηυγό τθσ
κεοκρατίασ. Σ’ αυτοφσ δεν υπιρχαν κάςτεσ ςαν τουσ Βραχμάνουσ τθσ Λνδίασ,
τουσ Μάγουσ τθσ Ρερςίασ και τουσ Δρυίδεσ τθσ Γαλατίασ.
Ράντωσ, θ αυτοκρατορία τθσ προλιψεωσ είναι τόςο δυνατι, ακόμα και
ςτουσ λαοφσ τουσ πιο προικιςμζνουσ, που οι Δελφοί είδαν να ανανεϊνονται
μεταξφ των ςυμπατριωτϊν του Αριςτοφάνθ, οι ςιχαμερζσ απάτεσ και οι
αιςχρζσ παράνομεσ διακινιςεισ, που πλουτίηουν και μαηί ατιμάηουν αυτζσ τισ
ιερατικζσ ςυντεχνίεσ, ικανζσ για να ικανοποιιςουν τθν απλθςτία τουσ να
κάνουν τουσ μοναχοφσ και τα ςπίτια να πετοφν ςτον αζρα.
Οι Ζλλθνεσ που παριγαγαν τόςεσ μεγαλοφυΐεσ, ςαν τον Αναξαγόρα, το
Σωκράτθ, τον Ρλάτωνα και τον Αριςτοτζλθ, μόλισ πατοφςαν το ιερό ζδαφοσ
των Δελφϊν γινόντουςαν κφματα των πιο γελοίων φόβων και των πιο τρελϊν
ονειροπολιςεων. Ο Ρλοφταρχοσ διαβεβαιϊνει ότι γινόταν ςτουσ Δελφοφσ μια
ςυνεχισ διακίνθςθ καυμάτων. Οι κυβερνιςεισ και ο κόςμοσ ζρχονταν με
ςεβαςμό να ηθτιςουν από τθν Ρυκία το μυςτικό του μζλλοντοσ.
Ομολογϊ ότι το ανκρϊπινο είδοσ δφςκολα κάνει χωρίσ χρθςμοφσ, αφοφ και
το 1861, μια κακολικι εφθμερίδα του Τορίνου ζγραφε, εκκειάηοντασ μια
απόφαςθ του Ράπα κατά τθσ εκνικισ γιορτισ τθσ 2θσ Λουνίου, “Ο Χρθςμόσ του
Βατικανοφ μίλθςε”! Εν τοφτοισ, πρζπει να αναγνωρίςουμε μια πρόοδο: Ζνασ
γζροσ, λίγο πολφ ιρεμοσ, είναι ζνασ χρθςμόσ λιγότερο παράξενοσ από μια
καθμζνθ γυναίκα, που εκςταςιαηόταν υπό τθν επιρεια των ανακυμιάςεων
που ζβγαιναν από ζνα άντρο που είχε ανακαλυφτεί από κατςίκεσ. Πμωσ, τα
λόγια τθσ, μεταφραςμζνα, από τουσ “προφιτεσ” και τουσ “αγίουσ”,
αποφάςιηαν για τθν τφχθ των πόλεων και των λαϊν!
Θ πολιτικι τθσ Ελλάδασ αφθνόταν ζτςι ςτισ παραξενιζσ ι μάλλον ςτουσ
υπολογιςμοφσ ενόσ εγωιςτικοφ και άπλθςτου ιερατείου, που επωφελοφνταν
από τθν άμετρθ ςυρροι των προςκυνθτϊν, για να ειςπράττει τεράςτια κζρδθ,
είτε πουλϊντασ τισ απαντιςεισ τθσ Ρυκίασ, είτε ηθτϊντασ ζνα μερίδιο από τα
κφματα, είτε εκμεταλλευόμενο τθν ανίατθ ευπιςτία των μαηϊν, όπωσ εκείνοι
οι Ναπολιτάνοι ιερείσ που πρόςφεραν ςτο βαςιλιά Φερδινάνδο το Βϋ και τθν
αυλι του, τα μαλλιά που είχαν κοπεί επίςθμα από το κεφάλι ενόσ Χριςτοφ από
ελεφαντοςτοφν*...+
Τζτοιοι παραλογιςμοί δεν μασ εκπλιςςουν, όταν ξζρουμε τθν επιρροι των
κεαμάτων πάνω ςτθν φανταςία των μαηϊν. Και οι Δελφοί ιταν ο
καταλλθλότεροσ τόποσ, με τουσ βράχουσ τουσ, τα ςπιλαιά τουσ τα γεμάτα από
μυςτθριϊδεισ κορφβουσ, τισ θφαιςτειογενείσ ανακυμιάςεισ τουσ, για να δρα
πάνω ςτο νου των ανκρϊπων. Μόλισ ο πιςτόσ ταξιδιϊτθσ πλθςίαηε τθ
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Οι Δελφοί και ο Παρναςςόσ, κατά φανταςία.

λατρεμζνθ πόλθ, τα μάτια του γοθτευμζνα γζμιηαν με καυμαςμό. Χιλιάδεσ
από ανακθματικά μνθμεία που κακρζφτιηαν τισ καυτζσ ακτίνεσ του ιλιου και
φαινόντουςαν χρυςαφζνια, του ζδειχναν ότι οι λαοί και οι βαςιλιάδεσ
μοιράηονταν τθν πίςτθ του.
Ο ναόσ του Απόλλωνα, του οποίου το αζτωμα από παριανό μάρμαρο
υπερείχε τθσ πόλθσ, του φαινόταν το ιερό όπου μια ιςχυρι κεότθτα
εκδθλωνόταν μζςα από ςυνεχι καφματα. Απ' όλεσ τισ πλευρζσ ζβλεπε να
πορεφονται “κεωρίεσ” από όμορφουσ νεαροφσ και καυμάςια ντυμζνεσ
παρκζνεσ, που ζδειχναν ζνα κρθςκευτικό ενκουςιαςμό που ανζβαηε ακόμα
περιςςότερο τθν μαγεία. Οι φμνοι που τραγουδοφςαν μετζδιδαν ευγενικά τισ
υψθλότερεσ εμπνεφςεισ τθσ ιερισ ποίθςθσ. Πςο προχωροφςε ο προςκυνθτισ,
το μεγαλείο των πομπϊν που τον περικφκλωναν, ενκουςίαηε τθν ψυχι του,
ενϊ δροφςε πάνω ςτθν ευαιςκθςία του. Καφμαηε με ςαγθνεμζνο μάτι μζςα
ςτον περίβολο του ναοφ τισ λαμπρζσ προςφορζσ προσ τιμιν του κεοφ.
Το χρυςό άγαλμα του Απόλλωνα που βριςκόταν ςτο ιερό, μζςα ς’ ζνα
ςφννεφο αρωμάτων, του φαινόταν θ ίδια θ ζκφραςθ του κεϊκοφ μεγαλείου
του γιου τθσ Λθτοφσ - ο Απόλλων του Belvedere δίνει μια ςωςτι ιδζα του
αγάλματοσ αυτοφ - και άκελά του, θ ςυγκίνθςθ γζμιηε τθν καρδιά του, διότι ς’
ζνα φιλότεχνο λαό, οι τζχνεσ αςκοφν μια δυνατι γοθτεία. Ο Αιμίλιοσ Ραφλοσ, ο
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ίδιοσ, εξετάηοντασ το άγαλμα του Δία ςτθν Ολυμπία, εντυπωςιάςτθκε ςαν να
είχε δει τον ίδιο το κεό.
Καταλαβαίνουμε ότι ζνασ βάρβαροσ ςαν το Βρζννο, το Γαλάτθ, που
τόλμθςε να επιτεκεί ςτουσ Δελφοφσ, μποροφςε να κοροϊδζψει τισ πομπϊδεισ
επιδείξεισ τουσ και να πει ειρωνικά ότι: “Οι ακάνατοι που αςχολοφνται όλθ τθν
θμζρα με το να διαςπείρουν αγακά ςτουσ ανκρϊπουσ, δεν χρειάηονται να τουσ
ςυγκεντρϊνουν κθςαυροφσ”.
Στισ μζρεσ μασ, μιπωσ δεν βλζπουμε κάποιουσ άξεςτουσ Αγγλοςάξωνεσ να
κοιτάηουν χωρίσ καμιά ςυγκίνθςθ τον “αντιπρόςωπο του κεοφ” να ευλογεί
“τθν πόλθ και το φμπαν”; Πμωσ, ζνασ γιοσ τθσ πακιαςμζνθσ για τισ τζχνεσ
Ελλάδασ, ζνασ μεςογειακόσ άνκρωποσ ανοιχτόσ ςε όλεσ τισ εντυπϊςεισ, ο
αδελφόσ ι γιοσ ενόσ απ’ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ που καταδίωξαν τον
Αναξαγόρα, που καταδίκαςαν το Σωκράτθ να πιει το κϊνειο, δεν κα μποροφςε
να ςυλλογίηεται ςαν ζναν άγριο τθσ περιοχισ του Σθκουάνα ι του οδανοφ!
Πταν ο πιςτόσ αυτόσ λάτρθσ του Απόλλωνα, υπερδιεγερμζνοσ από τα αρϊματα
και το λιβάνι, ζβριςκε ςτο παραλιρθμα τθσ Ρυκίασ, αναμφιςβιτθτεσ
αποδείξεισ τθσ κείασ οργισ, μποροφςε να αμφιβάλλει τθν παρουςία ενόσ
κεοφ; Πταν θ καθμζνθ προφιτιςςα, ταραγμζνθ από μζςα ανάλογα μ’ αυτά
που χρθςίμευαν ςτο άντρο του Τροφωνίου, χλόμιαηε, ζτρεμε, οφρλιαηε, ζςχιηε
το ιερό βζλο που ςκζπαηε τα ςθκωμζνα μαλλιά τθσ, πωσ να αμφιςβθτιςει το
καφμα;
Μιπωσ ο Balltus, ζνασ μορφωμζνοσ ιερζασ του αιϊνα του Βολταίρου, δεν
αγανακτοφςε, όταν άκουγε τον Fontenelle να αποδίδει ςε φυςικζσ αιτίεσ τουσ
χρθςμοφσ του παγανιςμοφ; Μιπωσ δεν είδαμε, ςτθ μζςθ του δζκατου ζνατου
αιϊνα, Γερμανοφσ και Γάλλουσ φιλοςόφουσ να μαηεφουν από το κρεβάτι των
υςτερικϊν καλογριϊν τα ακαταλαβίςτικα λόγια που ζβγαιναν από τα χείλθ
τουσ και φςτερα, αμζτρθτεσ εκδόςεισ των φανταςιϊςεων εκείνων να
πλθμμυρίηουν τισ χϊρεσ του Καντ και του Βολταίρου;
Θ ςυνζλευςθ των Αμφικτιόνων που λάμβανε μζροσ ςτουσ Δελφοφσ,
πρωτεφουςα τθσ Ελλθνικισ Λίγκασ, και ζνα από τα δυο μεγάλα κζντρα τθσ
λατρείασ του Απόλλωνα, αναγκαςτικά χρθςίμευε ςτουσ ιερείσ ςαν μζςο
εναντίον εκείνων που αποκαλοφνταν “ιερόςυλοι”.
Κα μποροφςε, όμωσ αυτι θ Συνζλευςθ να είχε εξυπθρετιςει καλφτερα τθν
Ελλάδα, μετατρζποντασ ςε μια γερι ςυνομοςπονδία τον ανταγωνιςμό των
ελλθνικϊν πολιτειϊν. Δυςτυχϊσ, ο ομοςπονδιακόσ δεςμόσ δεν ιταν αρκετά
δυνατόσ για να ςυγκρατεί τόςο δφςκολα κράτθ, όπωσ θ Σπάρτθ και θ Ακινα.
Οι ςχζςεισ που αναπτφχκθκαν ζτςι ανάμεςα ςτισ πόλεισ και ο πανελλινιοσ
χαρακτιρασ των γιορτϊν ςτουσ Δελφοφσ και τθσ Ολυμπίασ, ςυνζβαλαν δυνατά
ςτο να αναπτυχκεί παράλλθλα, ςτουσ Ζλλθνεσ, ζνα αίςκθμα αδελφότθτασ που
κα το απλϊςει αργότερα ο χριςτιανιςμόσ ς’ όλο το ανκρϊπινο γζνοσ.
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Θ καινοφργια κρθςκεία, γεννθμζνθ ςε μια ςθμιτικι χϊρα, δεν μποροφςε να
κριαμβεφςει ςτθν Ελλάδα παρά μόνο, εάν ζκανε τεράςτιεσ παραχωριςεισ
ςτθν εκνικι παράδοςθ. Για παράδειγμα, θ λατρεία του ιλιου άφθςε βακιά
ίχνθ ςτθ φανταςία των Ελλινων. Ο άγιοσ Θλίασ που κυκλοφορεί ςτον ουρανό
μ’ ζνα άρμα από φωτιά, του οποίου ο κόρυβοσ παράγει τθ βροντι, μιπωσ δεν
είναι μια μετατροπι του κεοφ Ιλιου;
Οι Σλάβοι τθσ Ανατολισ και του Νότου ζχουν, μετά από τουσ Ζλλθνεσ,
αποδϊςει τον ίδιο ρόλο ς’ ζναν προφιτθ του οποίου θ ανάλθψθ πρόςφερε
ζνα πλοφςιο κζμα για τθ φανταςία των ανκρϊπων τθσ Ανατολισ. Ο Klaproth
μασ το δείχνει αποκαλφπτοντασ το μζλλον μζςα ςε όνειρα, μζχρι και ςε μερικά
καντόνια του Καυκάςου.
Στθν περίοδο 24 Λουνίου - 6 Λουλίου αντιςτοιχεί θ πιο μεγάλθ λαμπρότθτα
του Ιλιου, αφοφ θ μακρφτερθ μζρα του χρόνου ςυμπίπτει με το κερινό
θλιοςτάςιο τθν 20 - 21 Λουνίου. Θ γιορτι του αγίου Λωάννθ ζγινε ς’ όλθ τθν
Ευρϊπθ ζνα είδοσ θλιακισ γιορτισ. Άρα, επειδι ο Απόλλων, κεόσ του ιλιου,
ιταν και κεόσ των χρθςμϊν, καμιά ςτιγμι δεν ιταν καταλλθλότερθ για μια
νεαρι Ελλθνίδα, από τθν παραμονι τθσ γιορτισ αυτισ, για να ςυμβουλευτεί
τισ μοίρεσ.
Τθν παραμονι τθσ γιορτισ ανάβουν φωτιζσ ςτουσ δρόμουσ τθσ Ακινασ. Τισ
είδα κι εγϊ επιςτρζφοντασ από μια επίςκεψθ, να καίγονται, ενϊ αγόρια και
κορίτςια πθδοφςαν με μεγάλθ ευκυμία τισ μικρζσ φλεγόμενεσ εςτίεσ
αναμμζνεσ από αντικείμενα για πζταμα. Πςο για τισ μεγάλεσ, που είχαν
ετοιμαςτεί με μεράκι, όταν πρόκειται να ςβιςουν αποςποφν κομμάτια για να
τισ πθδιξουν.
Σε μια τζτοια μζρα αφιερωμζνθ ςτθν ανάμνθςθ του κεοφ τθσ μαντείασ, μια
νεαρι κοπζλα που κλείνεται, μετά από τον εςπερινό, ς’ ζνα ςκοτεινό δωμάτιο,
εάν πρόκειται να παντρευτεί ςτο τζλοσ τθσ χρονιάσ και δει μζςα ςτον
κακρζπτθ τθσ τθν εικόνα του μελλοντικοφ ςυηφγου τθσ, κεωρείται πολφ
τυχερι. Επίςθσ, ο κλιδονασ είναι ζνα ζκιμο που ςυνθκίηεται ςτισ ίδιεσ
περιςτάςεισ.
Ράντα τθν παραμονι τθσ γιορτισ, αγόρια και κορίτςια μαηεφονται ς' ζνα
ςπίτι τθσ γειτονιάσ, γφρω από ζνα δοχείο γεμάτο νερό, ςτο οποίο, όςοι κζλουν
να ςυμμετάςχουν ςτο παιχνίδι, ρίχνουν είτε ζνα δαχτυλίδι, είτε ζνα κλαδί, είτε
μια ςφραγίδα. Αυτά τα αντικείμενα είναι ςυνικωσ δεμζνα ς’ ζνα μάτςο από
λουλοφδια. Σκεπάηουν το δοχείο μ’ ζνα φουλάρι, που πρζπει να είναι κόκκινο καμιά φορά το ςφραγίηουν - και το βγάηουν ζξω. Τθν θμζρα τθσ γιορτισ του
Ρροδρόμου, το βράδυ, οι νεαροί μαηεφονται ξανά. Φζρνουν ζνα αγοράκι και
του δζνουν τα μάτια.
Μια γυναίκα με καλι μνιμθ και προικιςμζνθ μ’ αυτό το ταλζντο
αυτοςχεδιαςμοφ, που κατζχουν ςε μεγάλο βακμό οι γυναίκεσ τθσ Ελλάδασ,
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απαγγζλλει δυο ι τζςςερισ ςτίχουσ, ενϊ το παιδί βγάηει τα αντικείμενα από το
δοχείο.
Σ’ αυτόν ι ςε αυτιν που ανικει το ςτοίχθμα απευκφνονται οι ςτίχοι, που
κεωροφνται αρχικά ςαν μια αλθκινι μαντεία. Ιταν μια καλι ευκαιρία για τισ
κοπζλεσ, να γνωρίηουν τισ αρετζσ ενόσ άνδρα που ιταν το μόνιμο αντικείμενο
τθσ απαςχόλθςισ τουσ.
Αυτό το ζκιμο που τείνει να μετατραπεί, όπωσ και πολλά άλλα που
δανείςτθκαν από τα αρχαία χρόνια, ς’ ζνα απλό κοινωνικό παιχνίδι, ςυνδζεται
φανερά με τον αρχαίο κλυδωνιςμό, που αποκαλοφςε “χρθςμό” τα
επιφωνιματα που πρόςφερε κατά τφχθ ζνασ μάντθσ ι οποιοδιποτε άτομο
που εκεωρείτο προικιςμζνο με το χάριςμα τθσ μαντείασ.
Μποροφμε επίςθσ, για να εκμεταλλευτοφμε τθ γιορτι του Αγίου Λωάννθ,
και να μάκουμε το μζλλον, να λειϊνουμε μολφβι και να το ρίχνουμε ςτο νερό,
προφζροντασ μερικά λόγια, για να βροφμε ςτα ςχιματα κάποιεσ ενδείξεισ από
τισ οποίεσ θ μαντικι τζχνθ επωφελείται πολφ καλά.
Στθν υδρομαντεία ζριχναν μια πζτρα ςτο νερό και εξζταηαν τα κυκλικά
κφματα που προκαλοφςε. Δεν κα τελείωνα ποτζ, εάν ικελα να μιλιςω για
όλεσ τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφν οι Ζλλθνεσ για να αντικαταςτιςουν τθν
Ρυκία και τουσ άλλουσ χρθςμοφσ.
Θ μαντεία που μελετάει τα κόκκαλα, και ειδικά τθν ωμοπλάτθ, ενόσ ψθτοφ
αρνιοφ, είναι φανερι μετατροπι τθσ αρχαίασ εξζταςθσ των εντοςκίων των
κυμάτων που αναφζρει τόςο ςυχνά ο Πμθροσ.
Θ κοπζλα που κζλει να ξζρει αν τθν αγαποφν, καταφεφγει ςε ζνα πιο
χαριτωμζνο μζςο: κρατάει ζνα φφλλο τριαντάφυλλο πάνω ςτο χζρι τθσ, το
χτυπάει και, αν κάνει κόρυβο, θ ζνδειξθ είναι ευνοϊκι. Ξζρουμε ότι ςτθ
Δωδϊνθ και ςτουσ Δελφοφσ το κρόιςμα των φφλλων των βαλανιδιϊν και μιασ
ιερισ δάφνθσ αποκάλυπτε το μζλλον. Αλλά θ μεγάλθ πθγι των μάντεων είναι
τα όνειρα. “Ο φπνοσ, ζλεγε με ζκπλθξθ ο Pouqueville, που είχε ςπουδάςει τθν
ιατρικι επί Dupois, αντί να δϊςει ζνα τζλοσ ςτισ αναταραχζσ, ζγινε θ ευκαιρία
χιλιάδων ανθςυχιϊν για το κερμό κεφάλι ενόσ Ζλλθνα”.
Ρθγαίνουν ακόμα να κοιμθκοφν κάτω από τισ μοιραίεσ βαλανιδιζσ ςτθ
Δωδϊνθ ςτθν Ιπειρο, όπου οι Ρελαςγοί είχαν ζνα μαντείο τόςο διάςθμο, όςο
το μαντείο των Δελφϊν για τουσ Ζλλθνεσ.
Μ’ ζνα από τα τόςα ςυχνά ςτθν ιςτορία γυρίςματα τθσ τφχθσ, το τρομερό
ιερατείο, που εκμεταλλευόταν με τόςο δόλο τισ ψευδαιςκιςεισ και το φόβο
τθσ ανκρωπότθτασ, που μποροφςε να δθμιουργεί καινοφργιουσ κεοφσ, να
διατάηει ανκρϊπινεσ κυςίεσ, να καταδικάηει ςε εξαφάνιςθ και ςε ερείπωςθ
πλθκυςμοφσ που κατθγοροφνταν για ςφετεριςμό των αγακϊν τθσ, δεν άφθςε
πάνω ςτον Ραρναςςό παρά μόνο ίχνθ ανάξια τθσ τεράςτιασ εξουςίασ που
αςκοφςε.
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Θ πλοφςια πόλθ που ιταν το κζντρο τθσ κυριαρχίασ δεν είναι πια παρά
μόνο ζνα χωριό πάνω ςτο βράχο που δεν ζχει οφτε χίλιουσ κατοίκουσ. Οι
Δελφιϊτεσ μθ ζχοντασ πια ςαν τον πατζρεσ τουσ, τισ αποκαλφψεισ και τα
καφματα, ψάχνουν ςτθν εργαςία πόρουσ λιγότερο εφκολουσ αλλά πολφ πιο
τίμιουσ. Καλλιεργοφν φακζσ που είναι δικαίωσ φθμιςμζνεσ.
Στα βουνά καφμαηα όμορφεσ κατςίκεσ που δεν ανακαλφπτουν πια
χρθςμοφσ, αλλά δίνουν ζναν ζξοχο τυρί. Το τυρί που παράγεται ςτθν Ελλάδα
αξίηει τθν εκτίμθςθ των ξζνων που το αγοράηουν - το 1859 αγόραςαν τυρί
αξίασ 553.400 δρχ.
Στουσ Δελφοφσ, εκτόσ από τα αμπζλια που παράγουν 15.000 οκάδεσ κραςί,
αςχολοφνται κυρίωσ με τθν καλλιζργεια των ελαιόδεντρων, από τα οποία
βγάηουν 30.000 οκάδεσ λάδι και 20.000 οκάδεσ βρϊςιμεσ μαφρεσ ελιζσ
αρίςτθσ ποιότθτασ. Θ ελιά ιταν κατεξοχιν το δζντρο τθσ αρχαίασ Ελλάδασ. Οι
ακθναϊκοί νόμοι είχαν πάρει μζτρα για τθ διατιρθςι του πολφτιμου αυτοφ
δζντρου. Κανείσ δεν είχε το δικαίωμα, ςτθν ίδια του τθ γθ να ξεριηϊςει
περιςςότερεσ από δυο ελιζσ το χρόνο, εκτόσ εάν επρόκειτο για ζνα ζκιμο που
επζτρεπε θ κρθςκεία.
Ο πολίτθσ που παραβίαηε το νόμο αυτό, ιταν αναγκαςμζνοσ να πλθρϊςει
100 δρχ. ςτον καταδότθ και άλλεσ 100 δρχ. ςτο δθμόςιο ταμείο. Τα
παραπτϊματα ςχετικά με διάφορα είδθ ελιϊν, οδθγοφνταν μπροςτά ςτον
Άρειο Ράγο και το γνωςτό δικαςτιριο δεν δίςταηε να ςτζλνει επικεωρθτζσ για
να φροντίηουν τθν καλι ςυντιρθςι τουσ. Βλζπουμε ότι θ φροντίδα των
δζντρων δεν ζγινε, όπωσ το ζχουν πει τόςεσ φορζσ, δθμοφιλισ ςτθν Ευρϊπθ,
χάρισ ςτουσ Γερμανοφσ.
Σίγουρα οι ςτρατιϊτεσ του Αλάριχου ςτθν Ελλάδα, περιςςότερο ζκοψαν
παρά φφτρωςαν ελιζσ. Οι ειςβολείσ που ακολοφκθςαν, αποτελείωςαν το κακό.
“Σα γεωργικά πλοφτθ που καταςτράφθκαν ςτθν περιοχι τθσ Μεςςθνίασ, όπου
βριςκόμαςταν, λζει ο ςυνταγματάρχθσ Boryi de Saint Vincent, είναι αμζτρθτα.
Με κλίψθ ςτθν ψυχι, βλζποντασ τα κάρβουνα που μαρτυροφςαν μια τόςο
απίςτευτθ πράξθ βαρβαρότθτασ, δεν μποροφςαμε να καταλάβουμε για ποιο
ςκοπό είχε διαταχτεί.”
Από τθν εποχι εκείνθ, τθσ οποίασ οι καταςτροφζσ δεν ζχουν ακόμα
επανορκωκεί, αφοφ για εφτά χρόνια θ γθ και θ καλλιζργεια είχαν
εγκαταλειφκεί, τα ηϊα είχαν εξοντωκεί και οι κατοικίεσ είχαν ερειπωκεί, ο
αρικμόσ των μπολιαςμζνων ελιϊν αυξικθκε ςθμαντικά. Από 2.300.000 το
1834, πζραςε ςτα 7.400.000 το 1857. Το 1858 τον εκτιμοφςαν ςε 8.000.000.
Οπότε το λάδι τείνει να γίνει ζνα ςπουδαίο προϊόν ανταλλαγισ. Θ εξαγωγι του
απζφερε 47.871 δρχ. το 1852, 740.000 δρχ. το 1858 και 286.000 δρχ. το 1859.
Κα μποροφςε όμωσ θ πϊλθςθ να είναι πολφ πιο ςθμαντικι. Αντί να καίνε
μια τόςο πολφτιμθ ουςία όςο το ελαιόλαδο, πράγμα που δεν γίνεται πουκενά
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αλλοφ, κα μποροφςαν να χρθςιμοποιοφν κεριά από λίποσ ι ρετςίνι. Αλλά το
καλφτερο κα ιταν να υιοκετιςουν τισ μεκόδουσ ςυγκομιδισ και καταςκευισ
που χρθςιμοποιοφνται ςτθ Γαλλία. Φαίνεται ότι το ςυνιςτά ο Υπουργόσ
Οικονομίασ. “Θ ειςαγωγι μιασ τόςο μεγάλθσ ποςότθτασ αποδείχνει τθν κακι
ςυγκομιδι των προϊόντων αυτϊν που εντάςςονται ςτα κφριά μασ γεωργικά
προϊόντα”.
Δεν βρικα ςτθν Ρροβθγκία τόςο ωραίεσ ελιζσ όςο εκείνεσ τθσ Ελλάδασ.
Πμωσ, το λάδι του Aix, χάρισ ςτθν εξυπνάδα των καταςκευαςτϊν, είναι τόςο
γλυκό και τόςο αρωματικό που το επιηθτοφν ς' όλθ τθν Ευρϊπθ... αλλά και
ςτθν Ελλάδα! Θ μεικτι αξία των ελιϊν τθσ Γαλλίασ εκτιμάται ςτα 30.000.000
φράγκα. Οι Ζλλθνεσ που δίδαξαν ςτθν Ρροβθγκία τθν καλλιζργεια των ελιϊν,
μιπωσ κα ζπρεπε ςιμερα να αντιγράψουν τισ ικανότθτεσ των Ρροβθγκιανϊν
εμπόρων; Θ Γαλλία που τουσ ζδωςε ζνα ςτρατό για να διϊξουν τισ ορδζσ του
Λμπραιμ, κα τουσ ζςτελνε ευχαρίςτωσ μερικοφσ ειδικοφσ για τθν παραςκευι
λαδιοφ.
Υπάρχουν και άλλα δζνδρα που φυτρϊνουν καλά, όςο θ ελιά, ςτο ελλθνικό
ζδαφοσ όπωσ: θ αμυγδαλιά, θ λεμονιά, θ πορτοκαλιά, θ βερικοκιά, θ ροδιά, θ
τηιτηιφιά, και που κα μποροφςαν να πολλαπλαςιαςτοφν. Τα φροφτα των
δζντρων αυτϊν, μποροφν εφκολα να μεταφερκοφν, γιατί το βερίκοκο
μετατρζπεται ςε πάςτα και ςε μαρμελάδα. Θ κεραςιά κι αυτι κα φφτρωνε
μάλλον ςτα βουνά, διότι βγαίνει πολφ καλά ςτθν Ελβετία ςτισ πλαγιζσ των
Άλπεων, αλλά και ςτο Oberland Bernois.
Ιδθ, θ Ελλάδα πουλά φρζςκα φροφτα αξίασ 759.511 δρχ. Πςο για τισ
ςυκιζσ, ζχουν ιδθ δϊςει τόςο καλά αποτελζςματα, που μποροφμε χωρίσ φόβο
να ςυνιςτοφμε τθν καλλιζργειά τουσ.
Οι ταξιδιϊτεσ που ςαν εμζνα δεν ξεπερνοφν τουσ Δελφοφσ, δεν μποροφν να
ζχουν μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα των πόρων που κατζχει θ Νομαρχία τθσ
Φκιϊτιδασ και Φωκίδασ. Θ αρχαία Δωρίδα είναι μια όμορφθ και πράςινθ
κοιλάδα που ποτίηεται από το Βοιωτικό Κθφιςό. Θ κοιλάδα του Σπερχειοφ
επίςθσ δεν κα πρόςφερε λιγότερουσ πόρουσ ςε μια γεωργία ζξυπνθ και
δραςτικι.
Το ποτάμι είναι ςτενό αλλά βακφ, διαςχίηει μια χαμθλι και ελϊδθ γθ. Και
αφοφ ανάλογα με τθν εποχι, μπορεί κανείσ να το περάςει πεηόσ, δεν
προςτατεφει καλά τα ςφνορα. Επιπλζον, τα προςχϊματά του ζχουν
τροποποιιςει τθν όψθ των Κερμοπυλϊν.
Θ κάλαςςα υποχϊρθςε μερικά χιλιόμετρα και το πζραςμα που άλλοτε ιταν
περιοριςμζνο μεταξφ κυμάτων και βουνϊν, είναι ςιμερα φαρδφ και εφκολο.
Είναι αλικεια ότι απ’ τθν άλλθ μεριά του Σπερχειοφ, υψϊνεται θ Οίτθ με
βράχουσ και δάςθ, και μθ ζχοντασ άλλα περάςματα παρά φαράγγια κα
παρουςίαηε εν ανάγκθ, μια δεφτερθ γραμμι άμυνασ.
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Σ' αυτιν τθν περιοχι που ςυνορεφει με τθν Τουρκία, θ Λαμία, πρωτεφουςα
τθσ Νομαρχίασ Φκιϊτιδασ και Φωκίδασ, ζτςι τοποκετθμζνθ ςτθν βάςθ τθσ
Πκρυοσ, μοιάηει μ’ ζνα φρουρό που παρακολουκεί τουσ Οκωμανοφσ.
Ράντωσ, ςτθ Λαμία, όπωσ και παντοφ ςτθν Ελλάδα, δεν ςκζφτονται τόςο
πολφ να αμυνκοφν ι να προςτατευκοφν από μια παρακμαςμζνθ
αυτοκρατορία, όςο να τθσ αποςπάςουν όλα όςα κρατάει ακόμα από τθν
Ελλθνικι γθ.
Θ εφπορθ Κεςςαλία είναι μια από τισ πρϊτεσ κατακτιςεισ που κα πρζπει
να επιχειριςουν οι διάδοχοι των Μπότςαρθ και Καραϊςκάκθσ. Μετά από το
γεφμα ςτουσ Δελφοφσ, πιρα το δρόμο του Χριςςοφ, χωριό που βρίςκεται ςτθ
κζςθ τθσ αρχαία Κρίςςασ.

Δελφοί - Αμφικτιονίασ (Αϋ όψθ)

Δελφοί - Αμφικτιονίασ (Βϋ όψθ)
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77. FREDERIKA BREMER

Βιογραφικά ςτοιχεία
Θ Fredrika Bremer ιταν ςυγγραφζασ και φεμινίςτρια - ακτιβίςτρια, και είχε
μεγάλθ επίδραςθ ςτθν κοινωνικι ανάπτυξθ τθσ Σουθδίασ, ιδίωσ ςε φεμινιςτικά
κζματα.
Γεννικθκε ςτισ 17 Αυγοφςτου του 1801 ςτο Turku τθσ Φιλανδίασ. Ρζκανε
ςτισ 31 Δεκεμβρίου του 1865 ςτο Arsta ζξω από τθ Στοκχόλμθ. Μετακόμιςε με
τθν οικογζνειά τθσ ςτθ Στοκχόλμθ όταν ιταν τριϊν ετϊν. Ο πατζρασ τθσ είχε
χαρακτθριςτεί κάπωσ ςαν τφραννοσ ςτο ςπίτι, και θ μθτζρα τθσ ιταν μια
κοςμικι. Αυτι και οι αδελφζσ τθσ μεγάλωςαν για να ηιςουν ςτθν
αριςτοκρατία.
Ζνα ταξίδι ςτθν Ευρϊπθ, το 1821-1822, ιταν θ τελευταία πινελιά τισ
ανατροφισ τθσ πριν από το κοινωνικό τθσ ντεμποφτο. Δεν ιταν άνετθ όμωσ ςε
αυτό το ρόλο. Μάλιςτα, δεν παντρεφτθκε ποτζ. Το 1828 ζκανε το ξεκίνθμά τθσ
ωσ ςυγγραφζασ, ανϊνυμα, με μια ςειρά μυκιςτορθμάτων που δθμοςιεφτθκαν
μζχρι το 1831, και υπιρξε ςυνζχεια ςτον τομζα αυτό. Κατζχει τιμθτικι κζςθ
ςτθ Σουθδικι λογοτεχνία, ωσ πρωτοπόροσ ςυγγραφζασ ρεαλιςτικϊν
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μυκιςτορθμάτων. Τα μυκιςτοριματά τθσ επικεντρϊκθκαν ςε κζματα γάμου
των γυναικϊν.
Θ φιμθ τθσ διαδόκθκε γριγορα πζρα από τα ςφνορα τθσ πατρίδασ τθσ.
Κατά τθ διάρκεια των πολλϊν μακροχρόνιων ταξιδιϊν τθσ ςτο εξωτερικό,
κζρδιηε παντοφ τθ φιλία θγετικϊν προςωπικοτιτων ςτο χϊρο του πολιτιςμοφ.
Μζχρι το 1840 ιταν αναγνωριςμζνθ ςτθν πολιτιςτικι ηωι τθσ Σουθδίασ και
είχε μεταφραςτεί ςε πολλζσ γλϊςςεσ. Ρολιτικά ιταν μια φιλελεφκερθ, που
ζνιωκε ςυμπάκεια για το ςοςιαλιςμό του αγγλικοφ εργατικοφ κινιματοσ.
Από το 1849 ζωσ το 1851 ταξίδεψε μόνθ τθσ ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ και
προσ το νθςί τθσ Κοφβασ. Στθν Κοφβα λατρεφτθκε από τουσ κατοίκουσ λόγω
τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτον απελευκερωτικό αγϊνα τθσ νθςιωτικισ αυτισ χϊρασ.
Επιςκζφτθκε επίςθσ τθν Ελβετία, τθν Λταλία, τθν Ελλάδα και τθν Ραλαιςτίνθ,
μεταξφ του 1856 και του 1861, και ζγραψε δθμοφιλείσ ταξιδιωτικζσ
εντυπϊςεισ.
Ειδικότερα, ςτθν Ελλάδα ζμεινε ςχεδόν δυο χρόνια, από τον Αφγουςτο του
1859 ζωσ και το Μάιο του 1861. Το αποτζλεςμα του ταξιδιοφ αυτοφ ιταν το
βιβλίο τθσ: “Θ ηωι ςτον Παλαιό Κόςμο”, που αποτελείται από 1.250
πυκνοτυπωμζνεσ ςελίδεσ, από τισ οποίεσ οι 500 αναφζρονται ςτθν Ελλάδα, και
το οποίο εκδόκθκε για πρϊτθ φορά το 1852 και γνϊριςε μεγάλθ επιτυχία.
Κάτω από τθν επίδραςθ των τρομακτικϊν ςυνεπειϊν του πολζμου τθσ
Κριμαίασ, ζγραψε το 1854 ζνα εκτενζσ άρκρο με τισ απόψεισ τθσ για το ρόλο
των γυναικϊν ςτον αγϊνα για τθν ειρινθ. Το άρκρο αυτό δθμοςιεφτθκε
ταυτόχρονα ςτθ Σουθδία, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, ωςία και Θ.Ρ.Α., και το
ςκεπτικό τθσ ιταν να δθμιουργθκεί από γυναίκεσ μια Ομοςπονδία Ειρινθσ
που κα περιλάμβανε όλεσ τισ χϊρεσ του κόςμου.
Θ Bremer επεδίωξε τθν πλιρθ χειραφζτθςθ τθσ γυναίκασ. Ρζτυχε ςτθν
πατρίδα τθσ τον κακοριςμό τθσ ενθλικίωςθσ τθσ άγαμθσ κόρθσ, τθν ίδρυςθ
ειδικϊν ςχολείων για τισ γυναίκεσ και ςυντζλεςε κατά πολφ ςτθν τελείωσ
κοινωνικι και πολιτικι εξίςωςθ των δυο φφλων. Ικελε ζνα νζο είδοσ
οικογενειακισ ηωισ, που δεν κα επικεντρωνόταν μόνο ςτα αρςενικά μζλθ τθσ
οικογζνειασ, αλλά κα ζδινε μεγαλφτερο χϊρο ςτισ γυναίκεσ, για να αναπτφξουν
το δικό τουσ ταλζντο και τθν προςωπικότθτά τουσ.
Σχόλια
Το οδοιπορικό τθσ Bremer, που αναφζρεται ςτουσ Δελφοφσ και τθ γφρω
περιοχι τουσ, είναι εκτενζσ, ενδιαφζρον και ςθμαντικό. Θ Βremer μαηί με τθ
ςυνοδεία τθσ ζφταςε ςτθ γθ του Απόλλωνα τον Οκτϊβριο του 1860.
Ζμεινε μια βραδιά εκεί και τθν επόμενθ μζρα ξεκίνθςε για τθν Αράχοβα με
ςκοπό να ανεβεί ςτον Ραρναςςό και το Κωρφκιον Άντρον. Δυςτυχϊσ, ο
πονοκζφαλοσ που τθν ταλαιπωροφςε από τουσ Δελφοφσ - υπζφερε ςυχνά από
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θμικρανίεσ - δεν τθσ επζτρεψε να πραγματοποιιςει το ςχζδιό τθσ.
Το κείμενό τθσ είναι καλογραμμζνο και προςφζρει πάρα πολλζσ
πλθροφορίεσ. Αναφζρεται ςτθν αρχαιότθτα, περιγράφει τον αρχαιολογικό
χϊρο με αρκετι λεπτομζρεια, πιο πολφ όμωσ προςπακεί να δϊςει ιςτορικζσ
αναφορζσ ςτον αναγνϊςτθ. Δεν είναι όμωσ αδιάφορθ για τθ ςφγχρονθ
ελλθνικι ηωι που βιϊνει ςτο μζροσ αυτό.
Ζμεινε ςτο ςπίτι μιασ Καςτρίτιςςασ, ζτυχε μάλλον καλισ περιποίθςθσ, όςο
το επζτρεπαν οι τότε ςυνκικεσ, ζκανε και τισ αγορζσ τθσ ςε αρχαία νομίςματα
από τουσ ντόπιουσ πωλθτζσ, οι οποίοι τθν προςζγγιςαν αμζςωσ. Βεβαίωσ,
πιρε και κάποιο κομματάκι αρχαίου μαρμάρου από τον αρχαιολογικό χϊρο
των Δελφϊν, ζτςι για ςουβενίρ.
Θ Bremer παρότι ζφταςε εκεί καλά διαβαςμζνθ, βρικε χρόνο να διαβάςει
και άλλα χριςιμα βιβλία για τουσ Δελφοφσ, που είχε φαίνεται μαηί τθσ, με
ςκοπό να κατατοπίςει καλφτερα τουσ αναγνϊςτεσ τθσ. Το όλο Δελφικό τοπίο
τθν είχε ςυνεπάρει. Κα επικυμοφςε για λίγο καιρό να ηιςει ςτο χϊρο αυτό.
Τθν Αράχοβα τθ γνϊριςε ςε ςτιγμζσ τρφγου. Βρικε τουσ Αραχοβίτεσ ςτα
αμπζλια. Τισ ζκανε φοβερι εντφπωςθ θ βρϊμικθ αμφίεςθ των τρυγθτϊν
(“φουςτανζλεσ, οι οποίεσ είχαν ίςωσ μια φορά υπάρξει λευκζσ, αλλά τϊρα
ζμοιαηαν ςαν να είχαν βγει από ζνα εργοςτάςιο καπνοφ.” (!). Ρρόκειται για τισ
λεγόμενεσ “λεριάρεσ” φουςτανζλεσ, οι οποίεσ πράγματι... ηφγιηαν κάτι
παραπάνω από το κανονικό τουσ, λόγω τθσ διθνεκοφσ απλυςιάσ τουσ, και όμωσ
αυτζσ ιςαν καμάρι για τα τότε παλλθκάρια του χωριοφ, διότι φανζρωναν
εργατικότθτα και δφναμθ, ιςαν τρόπον τινά οι εργατικζσ φόρμεσ τθσ εποχισ.
Για τθν Αράχοβα γράφει ςχετικά: “Θ Αράχοβα είναι ζνα μεγάλο χωριό που
βρίςκεται πάνω ςε ζνα από τα υψίπεδα του Παρναςςοφ. Οι κάτοικοί του, τρεισ
χιλιάδεσ ςε αρικμό, είναι πλοφςιοι από τθν καλλιζργεια του αμπελιοφ και τθ
βιοτεχνία του μάλλινου ρουχιςμοφ. ”
Οι Αραχοβίτιςςεσ δεν τθσ ζκαναν και τόςο εντφπωςθ για τθν ομορφιά τουσ
παρά μόνο για τθν εργατικότθτά τουσ. Ζμεινε ςτο ςπίτι τθσ εγκίνασ
Ραπαςτακόπουλου, εκείνθσ που είχε υποδεχτεί τον Πκωνα και τθν Αμαλία με
τα ποιιματά τθσ.
Θ Bremer φαίνεται ότι ενκουςιάςτθκε μαηί τθσ, γι’ αυτό τθν παρομοίαςε με
Σουθδζηα χωρικι, ςθμειϊνει μάλιςτα ότι αυτι θ γυναίκα ζδινε πολλι μεγάλθ
ςθμαςία ςτθ γνϊςθ και ςτα γράμματα, και γι’ αυτό δυο από τουσ γιουσ τθσ
ςποφδαηαν τότε ςτθν Ακινα.

42

Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Greece and Greeks”,
Frederica Bremer, London 1863.
Δελφοί, 25 Οκτωβρίου.
[...] Αλλά τθν ίδια τθν κορυφι του Ραρναςςοφ, παρόλα αυτά, δεν τθ
βλζπουμε, κακϊσ είμαςτε τϊρα ανάμεςα ςτουσ λόφουσ του Ραρναςςοφ, που
είναι μακριοί και πολυάρικμοι, όπωσ οι αυλικοί του βαςιλιά κρφβουν τον ίδιο
το βαςιλιά, εάν πάει κάποιοσ να τον ενοχλιςει ςτο παλάτι του.
Ραρόλεσ τισ ελικοειδείσ κινιςεισ μασ, κρατοφςαμε ςυνεχϊσ μια πορεία
προσ τα βόρεια και πίςω μασ απλϊνεται θ ίδια καυμάςια κζα προσ τα νότια.
Ρροσ τα βόρεια οι ορεινοί όγκοι υψϊνονται ακόμα πιο απότομα και αυτό
γινόταν πιο ακαταμάχθτα, ςαν να ζκλειναν το δρόμο μασ.
Τϊρα, ωςτόςο, κινοφμαςτε γφρω από ζνα βράχο που προβάλλει από τα
αριςτερά και ξαφνικά μια κοιλάδα ανοίγεται μπροςτά μασ ςτθν καρδιά του
βουνοφ με πιεςτικό και μελαγχολικό χαρακτιρα, αλλά με κάποιουσ ελαιϊνεσ
και κατάφυτεσ πλαγιζσ, κακϊσ επίςθσ ςτα αριςτερά ζνα μεγάλο χωριό που
ζμοιαηε να κατεβαίνει, ςαν να ιταν με ςκαλοπάτια από τθ βάςθ του ψθλοφ
βράχου κάτω προσ τθν κοιλάδα.
Είναι το χωριό Καςτρί, που ςτζκει όπου παλιότερα βρίςκονταν οι Δελφοί.
Ψθλά επάνω από τθν κοιλάδα, ςτθν πιο μακρινι απόςταςθ προσ τα βόρεια,
λάμπει θ λευκι εκκλθςία και οι ελαιϊνεσ τθσ Αράχοβασ. Είμαςτε τϊρα πάνω ς’
ζνα ευρφχωρο και υποφερτά επίπεδο πλάτωμα, και ςτρίβοντασ προσ τα
αριςτερά ακολουκοφμε ζνα μονοπάτι κατά μικοσ του βράχου, που τϊρα μασ
κλείνει τθ κζα προσ τα νότια. Είμαςτε ςε υψόμετρο δυο χιλιάδων ποδϊν πάνω
από τθ κάλαςςα και είμαςτε περικυκλωμζνοι από βουνά από όλεσ τισ πλευρζσ.
Θ βακιά κοίτθ του Ρλειςτοφ, πλοφςια με τισ ελιζσ τθσ, τζμνει τθν υψίπεδθ
κοιλάδα και ταυτοχρόνωσ κρφβεται μζςα ς’ αυτι.
Διαςχίηουμε κζςεισ που είναι πλακοςτρωμζνεσ με ςκοπό το αλϊνιςμα των
δθμθτριακϊν ςφμφωνα με τθν ανατολίτικθ πρακτικι. Αφινουμε ςτα δεξιά μια
μικρι εκκλθςία που οι αγωγιάτεσ μασ ονομάηουν Άγιοσ Θλίασ, και ςτα
αριςτερά, ςτο βράχο, πολλζσ καμάρεσ κενοταφίων και ςπιλαια τθσ πρϊιμθσ
αρχαιότθτασ. Στο μεταξφ, είμαςτε ςτο χωριό Καςτρί και εκεί αποκτοφμε ζνα
υποφερτά κακαρό δωμάτιο που ανικει ςε μια ςεβαςτι χωρικι, το ςπίτι τθσ
οποίασ μαηί με ζνα ςυγκρότθμα άλλων ςπιτιϊν ςτζκει ακριβϊσ πάνω από τθν
ίδια τθ κζςθ, όπου ςτεκόταν ο αρχαίοσ ναόσ του Απόλλωνα με το Ρυκικό
Μαντείο.
Αυτι θ ανακάλυψθ ζγινε μζςω των αναςκαφϊν, που ο νζοσ Γερμανόσ
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Οι Δελφοί και ο Παρναςςόσ κατά φανταςία.

αρχαιολόγοσ Ottfried Müller, ςυνζχιςε εδϊ πριν κάποια χρόνια και οι οποίεσ
αποκάλυψαν αρκετά ςπουδαία υπολείμματα ςιμερα, μεταξφ των οποίων
είναι ζνασ λευκόσ μαρμάρινοσ τοίχοσ που πικανόν ανικε ςτο περιςτφλιο του
ναοφ, και πάνω ςτον οποίο είναι χαραγμζνεσ λίςτεσ από δοφλουσ, που είχαν
προςφερκεί ςτθν υπθρεςία του ναοφ - γιατί οι ελεφκεροι Ζλλθνεσ αγόραηαν
και πουλοφςαν δοφλουσ και το δουλεμπόριο γινόταν δίπλα ςτθν κατοικία των
κεϊν.
Ρολφ χαρακτθριςτικό είναι ότι ζνα από τα πρϊτα μνθμεία του ναοφ του
Απόλλωνα που πρωτοανακαλφφτθκαν ιταν επίςθσ ζνα από αυτά που ζδειχναν
τθ βαρβαρότθτα των πιςτϊν του Απόλλωνα. Θ αναςκαφι ςτουσ Δελφοφσ
ςταμάτθςε, όταν ο νεαρόσ Müller που αντζγραψε τισ επιγραφζσ από το λευκό
μάρμαρο, κάτω από τθν υπεριϊδθ ηζςτθ του ιλιου, ζλαβε ζνα τόςο δυνατό
χτφπθμα του ιλιου και ωσ ςυνζπεια αυτοφ πζκανε.
Αυτό που είδαμε, τϊρα, ςτθ ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία ιταν, με εξαίρεςθ
τουσ προαναφερκζντεσ τοίχουσ, κυρίωσ κραφςματα από διαηϊματα, τρίγλυφα,
κολόνεσ και κιονόκρανα, εν μζρει Δωρικοφ (ρυκμοφ), εν μζρει Λωνικοφ
(ρυκμοφ), από ωραίο λευκό μάρμαρο και πολλζσ άλλεσ, ακρωτθριαςμζνεσ
αποδείξεισ του αρχαίου όμορφου ναοφ που ζςτεκε εδϊ. Κα προτιμοφςα πάρα
πολφ να είχαν ςυνεχιςτεί οι αναςκαφζσ και να δω το τι περιςςότερο κα
ερχόταν ςτο φωσ. Αλλά κα χρειάηονταν μεγάλα χρθματικά ποςά, για να
εξαγοραςτεί και κατεδαφιςτεί το ςπίτι που τϊρα καλφπτει το μεγαλφτερο
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ποςοςτό τθσ κζςθσ.
Ξεκινϊντασ από τα κεμζλια του ναοφ, ζχοντασ προςλάβει τον οδθγό τον
οποίο μασ είχε ςυςτιςει θ επιςτολι του κυρίου Σωτθριάδθ, πιγαμε πάνω
προσ τισ Φαιδριάδεσ ι λαμπερζσ πζτρεσ, δυο κάκετουσ βράχουσ φψουσ χιλίων
ποδϊν, ζνα είδοσ φυςικοφ οβελίςκου από φωτεινι κόκκινθ πζτρα, ςτθ βάςθ
των οποίων βρίςκονται το αρχαίο Στάδιο και το Κζατρο των Δελφϊν, κακϊσ
επίςθσ και δυο από τισ φθμιςμζνεσ πθγζσ. Από τα πρϊτα είδαμε κυρίωσ τα
κεμζλια και μερικά πζτρινα ςκαλοπάτια, αλλά όςον αφορά τισ τελευταίεσ
(πθγζσ),προμθκευόμενεσ από τα ςφννεφα και τα βουνά, ρζουν το ίδιο άφκονα
και φρζςκα ςιμερα, όπωσ ζκαναν χίλια χρόνια πριν, όταν πότιηαν τα ιερά
δζντρα δάφνθσ του Απόλλωνα.
Ριο ψθλά κείται θ Δζλφουςα, ςφμφωνα με τον Ulrich θ αρχαία Κζρνα, με
ζνα όμορφο τοίχο κρινθσ από λευκοκίτρινθ παρναςςιϊτικθ πζτρα, από τθν
οποία ρζουν δυο δυνατά εξαίςια κακαρά ρυάκια νεροφ μζςα ςε μια λεκάνθ,
και από εκεί ωσ ρυάκια βρίςκουν το δρόμο τουσ κάτω προσ τθν κοιλάδα.
Οι γυναίκεσ του Καςτριοφ ςτζκονταν γφρω πλζνοντασ και κοπανϊντασ
κόκκινα και λευκά μπερδεμζνα ροφχα ι κλϊκοντασ τουλοφπεσ μαλλιοφ πάνω
ςε ρόκεσ, ενϊ παιδιά και εξθμερωμζνα αρνιά ζπαιηαν ςτα πόδια τουσ. Πλεσ
αυτζσ οι γυναίκεσ φοροφςαν ςκοφρο κόκκινο φφαςμα, ςτερεωμζνο πάνω από
μια λευκι μάλλινθ ηακζτα ςτολιςμζνθ με μαφρο κορδόνι. Στα κεφάλια τουσ
φοροφςαν τθ λευκι μαντίλα ωσ προςταςία απζναντι ςτον ιλιο. Πλεσ
φαίνονταν δυνατζσ και υγιείσ, λίγεσ απ’ αυτζσ ιςαν πολφ όμορφεσ.
Ρίςω από τθν όμορφθ πθγι υψωνόταν ζνασ ψθλόσ απότομοσ βράχοσ,
ςχθματίηοντασ από φυςικοφ του ακατζργαςτθ εςοχι και ςτεφανωμζνθ από
μια μάηα χρυςοκίτρινων και λευκϊν κρόκων και πράςινων κάμνων. Ιταν μια
εικόνα για ηωγραφιά! Λίγο πιο χαμθλά, και πιο κοντά ςτο χωριό, βρεκικαμε
ςτθν Καςςοτίδα πθγι που οι αρχαιολόγοι κεωροφν ότι είναι αυτι, το νερό τθσ
οποίασ ζρρεε δια μζςου των ιερϊν αλςϊν του ναοφ του Απόλλωνα και του
Άδυτου ι του ιεροφ των ιερϊν.
Θ Καςςοτίδα βρίςκεται ακριβϊσ πάνω από τθ κζςθ του ναοφ και ςτθ
γειτονιά τθσ ςτζκει θ εκκλθςία του Αγίου Νικολάου, ςτον κιπο τθσ οποίασ κα
μποροφςε να είναι, όπωσ πριν μερικά χρόνια, ζνασ απόγονοσ, όπωσ λεγόταν,
του ιεροφ δζντρου δάφνθσ από το Κιπο του Ναοφ. Τθν ψάξαμε ματαίωσ.
Θ Καςςοτίδα πθγι είναι τόςο άφκονθ και τόςο κακαρι όςο θ Δζλφουςα,
και εδϊ, όπωσ και εκεί, οι γυναίκεσ ςτζκονταν γνζκοντασ με τισ ρόκεσ τουσ ι
πλζνοντασ μακριά ροφχα - θ προετοιμαςία των οποίων φαίνεται να αποτελεί
τθ βιοτεχνικι εργαςία των γυναικϊν του Καςτριοφ- περιτριγυριςμζνεσ από
παιδιά, ιμερεσ κατςίκεσ και πρόβατα, δθμιουργϊντασ μια πολφ όμορφθ
εικόνα. Από αυτό το ςθμείο, ακολουκϊντασ ζνα καλό δρόμο με καλεροφσ
κάμνουσ και πολφχρωμουσ κρόκουσ ςτα όριά του, κατά μικοσ των
45

Φαιδριάδων πετρϊν και κάτω προσ τθν Καςταλία πθγι, περίπου δζκα λεπτά
απόςταςθ νοτίωσ τθσ κζςθσ του ναοφ, άδειεσ ςπθλιζσ και ιερζσ κόγχεσ
εμφανίηονται εδϊ και εκεί ςτθ πρόςοψθ του γθγενοφσ βράχου, κατά μικοσ
του οποίου παλαιότερα ςτζκονταν χιλιάδεσ αγάλματα κεϊν και θρϊων.
Στθν πθγι τθσ Καςταλίασ ο βράχοσ ςχθματίηει μια γωνία και ς’ αυτι τθ
γωνία υπάρχει ζνα είδοσ πζτρινθσ πφλθσ ι μιασ γιγάντιασ ρωγμισ ι χάςματοσ,
ζξω από τθν οποία πάνω ςε προεξοχζσ και μάηεσ βράχου, οι χείμαρροι του
χειμϊνα και τθσ άνοιξθσ εξακοντίηονται προσ τα κάτω από ζνα φψοσ διακοςίων
ποδιϊν. Αυτι τθν εποχι ιταν εντελϊσ ςτεγνόσ ο χείμαρροσ και μποροφςεσ να
ςκαρφαλϊςεισ μζςα ςτον ςαν ςπιλαιο κόλο τθσ. Οι δυο βράχοι που
ςχθματίηουν τθ γωνία ονομάηονται ο μεν ζνασ «Ροδίνι» ο δε άλλοσ
«Φλεμποφκοσ». Από αυτοφσ τουσ βράχουσ, τισ Φαιδριάδεσ, γκρεμίηονταν τα
αρχαία χρόνια οι εγκλθματίεσ που ιςαν ζνοχοι ιεροςυλίασ λόγω λεθλαςίασ
του ναοφ των Δελφϊν ι άλλα παραπτϊματα. Ακόμα και ο Αίςωποσ
κανατϊκθκε ς’ αυτι τθν τοποκεςία μ’ αυτόν το φριχτό τρόπο, ίςωσ επειδι θ
πνευματϊδθσ γλϊςςα του ιταν πολφ οξεία για τουσ ευάλωτουσ κεοφσ των
Δελφϊν. Είναι ςτθ βάςθ αυτϊν των φριχτϊν βράχων και ς’ αυτι τθ ηοφερι
βραχϊδθ πφλθ, απ’ όπου θ κρινθ τθσ Καςταλίασ πθγισ αναβλφηει ιρεμθ και
διαυγισ ςαν αςιμι και βεβαίωσ αρκετά εγκιβωτιςμζνθ.
Ρροφανϊσ, δεν είναι τόςο δυνατι και πλοφςια πθγι, όπωσ αυτι τθσ
Δζλφουςασ, αλλά παρόλα αυτά τόςο ικανι για να γεμίηει μια μεγάλθ λεκάνθ
ςτθ βάςθ του Φλεμποφκου και να δθμιουργεί ρυάκια άφκονθσ ροισ, τα οποία
πιο χαμθλά εφοδιάηουν με νερό νεροτριβζσ μαλλιϊν και μπουγάδεσ και λίγο
πιο πζρα μια τοφρκικθ βρφςθ, όπου επίςθσ οι χωρικοί ςταματάνε για να
ποτίςουν τα άλογα και τα γαϊδουράκια τουσ. Θ λεκάνθ τϊρα ονομάηεται το
Λουτρό τθσ Ρυκίασ. Ιταν εκεί όπου οι προςκυνθτζσ, που ικελαν να
ςυμβουλευτοφν τθν Ρυκία, υποχρεϊνονταν να εξαγνιςτοφν, προκειμζνου να
ειςζλκουν ςτο ναό του Μαντείου δαφνοςτεφανωμζνοι.
Ιταν τζτοια θ βοφλθςθ τθσ Ρυκίασ, ςφμφωνα με ζνα αρχαίο ελλθνικό
επίγραμμα, τα εξάμετρα του οποίου παίρνω τθν ελευκερία να μεταφράςω ςε
ρυκμικι πρόηα: «Είςελκε με αγνι καρδιά ςτο ναό του κεοφ του φωτόσ, όταν
ζχεισ φρεςκολοφςει τα μζλθ ςου ςτθν Πθγι τθσ Αγνότθτασ. Μια ςταγόνα, ω
προςκυνθτι, αρκεί να εξαγνίςει το καλό, αλλά οφτε ο ωκεανόσ του κόςμου δεν
μπορεί να ξεπλφνει τα ςθμάδια τθσ ενοχισ. »
Το δάπεδο του ναοφ ραντιηόταν επίςθσ κάκε πρωί με νερό από τθν
Καςταλία πθγι. Υπάρχει ζνασ διαδεδομζνοσ μφκοσ ςχετικά με τθν προζλευςθ
του ονόματοσ τθσ πθγισ, που δεν είναι πολφ επαινετόσ για τον Απόλλωνα,
όπωσ είναι και πολλζσ άλλεσ από τισ ερωτικζσ περιπζτειεσ που αςχθμίηουν τθν
ωραία εικόνα του, και ωσ εκ τοφτου κα προςπεράςουμε το μφκο αυτόν χωρίσ
περαιτζρω προςοχι. Επιπροςκζτωσ, πρζπει να βιαςτοφμε για άλλα ςθμαντικά
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χαρακτθριςτικά των Δελφϊν, προτοφ θ κάψα του ιλιου γίνει πολφ
καταπιεςτικι.
Ζχοντασ πιει από το νερό τθσ πθγισ, που μου φάνθκε μάλλον χλιαρό παρά
δροςερό και κακόλου αναηωογονθτικό, προχωριςαμε κατά μικοσ του
δρόμου, που ς’ αυτό το ςθμείο προχωράει ελικοειδϊσ προσ τον Ρλειςτό, και
προςπεράςαμε ζνα νεαρό πλατάνι, το μοναδικό ςτθν κοιλάδα των Δελφϊν,
που λζγεται ότι είναι ζνασ απόγονοσ, απογόνου, απογόνου, δεν γνωρίηω πόςεσ
πολλζσ γενιζσ βγαίνουν, απ’ αυτό το πλατάνι που φφτεψε ο Αγαμζμνονασ εδϊ,
όταν ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ, για να ςυμβουλευτεί τθν Ρυκία ςχετικά με τον
Τρωικό πόλεμο.
Ακολουκϊντασ τον ευχάριςτο ςκιερό δρόμο, φτάςαμε ςτθν τοποκεςία
όπου βριςκόταν το αρχαίο Γυμνάςιο, πάνω ςε ζνα ψθλό, τεχνθτά
υπερυψωμζνο, πλάτωμα. Σθμαντικοί τοίχοι ςτζκονται ακόμθ απομεινάρια από
το παλιό κτιριο και παραδίπλα βρίςκονται ελαιϊνεσ τθσ ίδιασ αρχζγονθσ
ομορφιάσ, όπωσ ο ελαιϊνασ ςτθν πεδιάδα, με τον ψθλό, παχφ φυλλϊδθ κόλο
τουσ, τισ βακιζσ ςκιζσ τουσ, τισ λαμπερζσ θλιαχτίδεσ από πάνω τουσ και το
τιτίβιςμα των πουλιϊν, τισ μόνεσ φωνζσ που ακοφγονταν ς’ αυτό το ςιωπθλό,
μοναχικό ναό τθσ Φφςθσ.
Ω! να μποροφςε κάποιοσ να χτίςει ζνα εξοχικό ςπιτάκι κάτω από εκείνα τα
πανάρχαια δζντρα ςτο πλάτωμα, με κζα τθν κοιλάδα των Δελφϊν και να
μποροφςε να ηιςει εκεί, τουλάχιςτον για ζνα μινα! Ρολφ κοντά ςτθ κζςθ του
Γυμναςίου κείται ο Άγιοσ Λωάννθσ *το ςωςτό είναι Μοναςτιρι τθσ “Παναγίασ
Ηυγωτισ”+, ζνα μικρό Μετόχι ι παράρτθμα «τθσ Αγιαρςαλισ», Μοναςτθριοφ
τθσ Δαφλειασ. Ζνασ μοναχόσ κατοικοφςε εδϊ, αλλά τϊρα απουςίαηε και απλϊσ
είδαμε το φτωχό, βρϊμικο κελί του.
Στθν εκκλθςία υπιρχαν πολλά κραφςματα αρχαίου αγάλματοσ, μεταξφ των
οποίων οριςμζνα ωραία ανάγλυφα, το ζνα να παρουςιάηει μια μάχθ, το άλλο
ζνα άρμα νίκθσ. Υπάρχουν, παραδίπλα, πολλζσ μαρμάρινεσ πλάκεσ με μακριζσ
ελλθνικζσ επιγραφζσ και αρκετζσ αρχαίεσ κολόνεσ, μια απ’ αυτζσ
αναποδογυριςμζνθ, που υποςτυλϊνουν τθν οροφι και το περίςτυλο. Στθ
ςυνζχεια, προχωριςαμε προσ το πλάτωμα, επίςθσ υποςτθριηόμενο από
γεροφσ, αρχαίουσ τοίχουσ, που ονομάηονται «Μαρμαριά», πάνω ςτουσ
οποίουσ, από τα αρχαία χρόνια, ςτεκόταν μια ομάδα από τζςςερισ ναοφσ.
Μεταξφ αυτϊν, ζνασ αναφζρεται ότι ιταν αφιερωμζνοσ ςτθν Ακθνά Ρροναία,
ςτθν οποία οι προςκυνθτζσ υποχρεϊνονταν να κυςιάςουν πριν ειςζλκουν ςτο
ιερό τθσ Ρυκίασ.
Τϊρα, δεν υπάρχει τίποτα να δεισ ςτθν τοποκεςία, εκτόσ από μερικά
μπλόκια *μεγάλα κομμάτια+ μαρμάρου, τμιματα των πεςμζνων κιόνων και
μικρά κραφςματα από το παλιό ιερό, από τα οποία μαηζψαμε μερικά που
φζρουν ίχνθ από τθν προςεκτικι κατεργαςία του Ζλλθνα γλφπτθ ακόμα και
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ςτισ πιο μικροςκοπικζσ λεπτομζρειεσ τθσ τζχνθσ του. Μπορείσ να διακρίνεισ τισ
κζςεισ των διάφορων ναϊν. Είναι αρκετά ενδιαφζρον ότι μζχρι τϊρα αυτό το
ζδαφοσ οφτε καλλιεργείται οφτε χτίηεται. Εδϊ ο κφκλοσ των Δελφικϊν ιερϊν
ςταματάει ς’ αυτι τθν κατεφκυνςθ και ο δρόμοσ, ςτρίβοντασ γφρω από το
βράχο, αφινει τθν κοιλάδα που ανοίγεται προσ τα βορειοδυτικά. Κάτω από το
πλάτωμα, ςτο οποίο βρίςκονταν τα ιερά, το ζδαφοσ κλίνει απότομα προσ τα
κάτω ςτθν κοίτθ του Ρλειςτοφ. Στθν αντίκετθ όχκθ του ποταμοφ υψϊνεται ο
κατάφυτοσ λόφοσ τθσ Κίρφεωσ, που κλείνει τθν κοιλάδα των Δελφϊν ςτα νότια
και ανατολικά.
Θ κάψα του ιλιου άρχιςε να γίνεται ανυπόφορθ και, για να αποφφγουμε τθ
μοίρα του Ottfried Müller, ςπεφςαμε ςτο κατάλυμά μασ, ςταματϊντασ αλλά
για λίγο, για να παρατθριςουμε ςτο Καςτρί τθ μάηα των πετρϊν και
απορριμμάτων *μπάηων - φερτϊν+ τα οποία, μαηί με μια πλθμμφρα, ζπεςαν
τον προθγοφμενο χειμϊνα, ςαν μια χιονοςτιβάδα από τισ Φαιδριάδεσ, και
απείλθςαν να κάψουν ζνα τμιμα του χωριοφ. Θ τρομακτικι πορεία των
κατερχομζνων μαηϊν αναχαιτίςτθκε, ωςτόςο, από μερικά βοθκθτικά κτίςματα
*αποκικεσ+, μζςω των οποίων το άγριο τρζξιμό τουσ ςτράφθκε προσ τθν
κοιλάδα, όπου ακόμα παρουςιάηει ζνα εκτεταμζνο ςτρϊμα από πζτρεσ μζχρι
κάτω προσ τον Ρλειςτό. Αναηωογονθκικαμε ςτο πανδοχείο μασ με κρζασ, ποτό
και καυμάςια ςταφφλια. Αγοράςαμε επίςθσ μερικά παλιά νομίςματα από τουσ
ανκρϊπουσ του χωριοφ, που ζρχονταν πλικοσ για να μασ προςφζρουν τισ
ςυλλογζσ τουσ.
Και τϊρα αναπαυόμαςτε κατά τθ διάρκεια των πιο ηεςτϊν ωρϊν τθσ μζρασ,
ζχοντασ προςπακιςει, μζςω κάποιων εξαιρετικϊν βιβλίων, να αποκτιςουμε
μια ακόμα πιο ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ των αρχαίων Δελφϊν. Είναι επομζνωσ ς'
αυτό το ςθμείο, αναγνϊςτθ μου, που κα ςυγκεντρϊςω πλθροφορίεσ και κα
ςου παρουςιάςω οριςμζνα από τα ςθμαντικά χαρακτθριςτικά των αρχαίων
Δελφϊν. Για να το κάνω, κα ακολουκιςω τον Κικζρωνα, που με είχε
ςυντροφεφςει για πολλά χρόνια και με είχε ςυνοδεφςει ςυνεχϊσ κατά τθ
διάρκεια αυτοφ του ταξιδιοφ - ζνασ οδθγόσ που με υποχρεϊνει να ζχω
διάκριςθ *ορκοφροςφνθ+και μεταξφ πολλϊν αντικειμζνων να ξεχωρίηω μερικά
από τα υπόλοιπα, να αφινω άλλα εκτόσ ι να τα τακτοποιϊ ςε δευτερεφουςα
κζςθ, και ο οποίοσ δεν μου επιτρζπει να ξεκουραςτϊ μζχρισ ότου τα
τακτοποιιςω, ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ του δικοφ μου μυαλοφ,
και από τον οποίο ελάχιςτα μπορϊ να ξεχωρίςω από τον εαυτό μου.
Ονομάςτε αυτόν εςωτερικό Κικζρωνα ι όπωσ ςασ αρζςει - αυτί, μάτι,
εξυπνάδα ι δαιμόνιό μου. είναι το δικό μου μαρτφριο και θ ευτυχία μου, θ
παρόρμθςι μου και αυτόσ που μου παρζχει ειρινθ, ο αυςτθρόσ δάςκαλοσ και
ο ευχάριςτόσ μου φίλοσ, και ασ είναι ό,τι μπορεί να είναι, τον οποίο πρζπει να
ςυνοδεφω, και ζτςι πρζπει και εςφ να κάνεισ, ασ ποφμε, εάν με ακολουκείσ.
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Εδϊ ςτουσ Δελφοφσ, αυτόσ ο πνευματικόσ οδθγόσ μου με υποχρεϊνει, κατά
πρϊτον, να γυρίςω πολφ πίςω ςτο χρόνο ςε μια προγενζςτερθ περίοδο των
ιςτορικϊν χρόνων, προτοφ ο κεόσ του φωτόσ λατρευτεί ςτθ ςκοτεινι ορεινι
κοιλάδα των Φαιδριάδων.
Εκείνθ τθν εποχι λατρευόταν θ Γαία, θ κεάσ τθσ γθσ. Θ πζτρα κζντρο
“ομφαλόσ”, που κεωρείτο ότι βριςκόταν ςτο κεντρικό ςθμείο τθσ γθσ,
αποτελοφςε το ςφμβολό τθσ και ο χκόνιοσ δράκοσ ι ερπετό Ρφκων ιταν
υπθρζτθσ τθσ, το φετίχ τθσ, ςκλθρόσ και τρομερόσ για τον άνκρωπο, όπωσ ιταν
αρχικϊσ θ Φφςθ, και πάντα ωσ κάποιο βακμό κα ςυνεχίςει να είναι.
Εκείνθ τθν εποχι οι ανκρωποκυςίεσ ιςαν ςυνθκιςμζνεσ ςτον Ελλθνικό λαό
και όμορφα κορίτςια - κάποιεσ φορζσ και αγόρια επίςθσ - παραδίδονταν ςτο
ερπετό Ρφκων, για να κατευνάςουν τθν οργι τθσ χκόνιασ κεάσ. Πμωσ,
ανϊτερεσ και πιο επιεικείσ κεότθτεσ ζκαναν τθν εμφάνιςι τουσ ςτθν Κριτθ, ωσ
κατακτθτζσ των απαρχαιωμζνων ςκλθρϊν κεϊν, και ζτςι κάποια μζρα ιλκε
από τθν Κριτθ ο Απόλλωνασ, ο γιοσ του Δία, ςτουσ Δελφοφσ.
Ζχουμε ιδθ αναφζρει μζςω ποιου τεχνάςματοσ ζκανε τον εαυτό του να
αναγνωριςτεί και πϊσ, παίηοντασ τθ λφρα του, ετζκθ επικεφαλισ ςτθ ςκοτεινι
υψίπεδθ κοιλάδα των Φαιδριάδων, ςκότωςε το μιςθτό ερπετό και
εγκακίδρυςε το Λερό του, για τθ διαφϊτιςθ και κακοδιγθςθ των ανκρϊπων,
ακριβϊσ ςτθν ίδια κζςθ όπου ο Ρφκωνασ προθγουμζνωσ τουσ καταβρόχκιηε.
Δεν ζχω καμία αντίρρθςθ ςτθν ερμθνεία εκείνων των ευγενϊν αρχαιοδιφϊν,
που βλζπουν ς’ αυτό το μφκο μια ςυμβολικι περιγραφι οριςμζνων φυςικϊν
ςυμβάντων, και ςτο ερπετό Ρφκωνα ζνα ζλοσ ι λίμνθ, οι ανακυμιάςεισ τθσ
οποίασ ιςαν ολζκριεσ για τον ανκρϊπινο βίο, και θ οποία αργότερα
αποξθράνκθκε ι εξατμίςτθκε από τον ιλιο, αρκεί να μθν αξιϊνουν να
απορροφθκεί απ’ αυτό το γεγονόσ όλθ θ ςθμαςία του μφκου, κακϊσ υπάρχει
προφανϊσ ζνασ ανϊτεροσ ςκοπόσ και ιςτορία ς’ αυτό το μφκο. Μςωσ αυτό
εκφράηεται καλφτερα από μόνο του, ότι δθλαδι ο ομφαλόσ τθσ Γαίασ
μετατράπθκε ςε ναό του Απόλλωνα και ο Ρφκωνασ ςτθ μορφι χάλκινου
ερπετοφ1 χρθςίμευε ωσ ζνασ τρίποδασ για τθν Ρυκία και πραγματοποιείτο
ζτςι το πζραςμα του πνεφματοσ τθσ γθσ, από το οποίο μεκοφςε, ςτθν
υπθρεςία του Απόλλωνα. Κοντολογίσ οι δυνάμεισ του φωτόσ και τθσ
πνευματικισ καλλιζργειασ *πολιτιςμοφ+ υπερνικοφν εκείνεσ τθσ βαρβαρότθτασ
και τισ μεταβάλλουν ςε υπθρζτεσ τουσ. Αυτι είναι θ ιςτορία τθσ Δελφικισ
λατρείασ και τθσ ςε όλα υψθλότερθσ εξζλιξθσ.
Πςον αφορά ςτο ιερό των Δελφϊν και ςτθ λατρεία του Απόλλωνα, κατά τθν
1

Ο Δελφικόσ τρίποδασ, που μπορεί κάποιοσ να τον ςυναντιςει ςτο αρχαίο Λπποδρόμιο
ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ςυνίςταται από τρία ςυνελιγμζνα κοφφια χάλκινα ερπετά. Τα
κεφάλια τουσ, που τα ζκοψε ο Μωάμεκ ο ΛΛ, κεωρείται ότι υποςτιριηαν το βιμα μζςω
του οποίου θ Ρυκία ανζβαινε ςτον Τρίποδα.
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Λεπτομζρειεσ τθσ Καςταλίασ Πθγισ.

εποχι που απζκτθςε μεγαλφτερο ςεβαςμό, καταγράφω τισ παρακάτω
πλθροφορίεσ που ζχω αποκομίςει και από ςφγχρονουσ ςυγγραφείσ. Στθν
περιγραφι του ναοφ ακολουκϊ τον κακθγθτι Ουλζριχο, που ακολοφκθςε
πιςτά τα βιματα των αρχαίων Ελλινων: Ραυςανία, Ρλοφταρχου, Αιςχφλου και
άλλων.
Θ κφρια είςοδοσ προσ το προαφλιο του Ρυκικοφ Λεροφ ιταν προσ τα νότια
από (τθν πλευρά) τθσ Καςταλίασ πθγισ. Κοντά ς’ αυτι τθν πθγι ςτζκονταν δυο
μεγαλοπρεπι αγγεία, ζνα από χρυςό και το άλλο από αςιμι που περιείχαν
κακαγιαςμζνο φδωρ προσ χριςθ των προςκυνθτϊν. Εδϊ αυτοί ςυνικιηαν να
βρζχουν ςτο τζλοσ το κεφάλι τουσ πριν ειςζλκουν ςτο ναό του Μαντείου.
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Ο δρόμοσ προσ και από τθν Καςταλία πθγι ιταν ςτολιςμζνοσ κατά το
μεγαλφτερο μζροσ από κθςαυροφσ και πολφτιμα ζργα τζχνθσ, που ανικαν
ςτουσ Δελφοφσ, από μπροφντηινουσ και μαρμάρινουσ ανδριάντεσ, βωμοφσ και
Κθςαυροφσ (μικρζσ αίκουςεσ κθςαυροφ ι κθςαυροφυλάκια μεγάλα ςαν
δεξαμενζσ). Ακόμα και ςτα χρόνια του Ρλίνιου υπιρχαν 3.000 αγάλματα ςτουσ
Δελφοφσ2.
Ο Ραυςανίασ μνθμονεφει, μεταξφ των μνθμείων, τθν πζτρα τθσ Σίβυλλασ
και ζνα μεγάλο βωμό, το δϊρο τθσ εταίρασ οδόπθσ. Σε όχι μεγάλθ απόςταςθ,
επίςθσ, υπιρχε μια ςτοά, μακρφσ ςτενόσ διάδρομοσ ι Ρινακοκικθ, για τα
Δελφικά Ζργα Τζχνθσ.
Σε γειτνίαςθ βριςκόταν το κτιριο του Δελφικοφ Συμβουλίου, το Ρρυτανείο
ςτο οποίο ιταν τοποκετθμζνοσ ο βωμόσ τθσ Εςτίασ με το άςβεςτο πυρ, και
κοντά ςτο Ρρυτανείο ζνασ βράχοσ, πάνω ςτον οποίο φθμολογείται ότι θ
Σίβυλλα Ερωφίλθ είχε κραυγάςει τισ μαντικζσ τθσ αναγγελίεσ.
Στον ελεφκερο χϊρο μπροςτά από το ναό του Απόλλωνα ζςτεκε, κάτω από
τον ανοιχτό ουρανό, ζνασ μεγάλοσ βωμόσ προσ ς' εκείνον το κεό, ςτον οποίο οι
άνκρωποι ςυνικιηαν να προςφζρουν κυςίεσ και κοντά ς’ αυτόν ζνα χάλκινο
είδωλο ενόσ λφκου, το ςφμβολο του αιμοςταγι εγκλθματία, που το ζςκαςε
από τουσ διϊκτεσ του, και ςτον οποίο ο Απόλλωνασ πρόςφερε τθν προςταςία
του. Οι λφκοι, ςφμφωνα με τθν παράδοςθ, ιςαν οι πρϊτοι που ζφεραν χρυςό
ςτουσ Δελφοφσ.
Ο τοίχοσ, ο ιερόσ περίβολοσ, που περιζκλειε το ιερό των Δελφϊν, ιταν
μεγάλθσ ζκταςθσ και εντόσ των ορίων του ιςαν, ανεξαρτιτωσ των ναϊν και
των προαυλίων τουσ, πολλά οικιματα, περιςςότερο ι λιγότερο ςυνδεδεμζνα
με τθν υπθρεςία του ναοφ ι των προςκυνθτϊν.
Τϊρα ερχόμαςτε προσ τον Ρφκιο Ναό του Απόλλωνα, τον πιο ιερό ναό των
Δελφϊν. Ιταν φτιαγμζνοσ από λευκό μάρμαρο με χρυςό διάκοςμο, όχι ζνασ
από τουσ μεγαλφτερουσ, αλλά ςίγουρα ζνασ από τουσ ομορφότερουσ ναοφσ
ςτθν Ελλάδα. Τα αετϊματα κοςμοφνταν με αγάλματα τθσ Άρτεμθσ, τθσ Λθτοφσ,
του Απόλλωνα, των Μουςϊν, του δφοντοσ Θλίου, του Διονφςου και των
Κυιάδων, κακϊσ επίςθσ και με ανάγλυφα που αναπαριςτοφςαν τισ μάχεσ των
Ελλινων θρϊων με τουσ Τιτάνεσ ι με τα άγρια κθρία, τθ Λερναία Φδρα, τθ
Χίμαιρα, τον Ρφκωνα και πολλά άλλα. Αςπίδεσ και ανακιματα κρζμονταν
επάνω ςε κολόνεσ ζξω από το ναό. Σειρζσ από μαρμάρινα ςκαλοπάτια ικανοφ
φψουσ, για να χρθςιμοποιοφνται ωσ βολικά κακίςματα, οδθγοφςαν ςτο ναό.
Το εςωτερικό αποτελείτο από τρία μζρθ: τθν είςοδο τθσ πρόςοψθσ
2

Ο Νζρωνασ, μόνο, είχε αφαιρζςει περιςςότερα από τετρακόςια μπροφντηινα
αγάλματα από εδϊ για τθ ϊμθ και ο Κωνςταντίνοσ ο Μζγασ ζναν αξιόλογο αρικμό
χάλκινων αγαλμάτων για τθν Κωνςταντινοφπολθ.
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(Ρροςτϊον), το κεντρικό (Ναόσ) και το πιο ιερό ι αίκουςα του Μαντείου (το
Άδυτο). Στο προςτζγαςμα που περικλειόταν από ζνα κάγκελο, ςτεκόταν ζνα
άγαλμα του Ομιρου, ζνασ αςθμζνιοσ λζβθτασ, το δϊρο του Κροίςου, και τρία
χρυςά αςτζρια ςε μια ςτιλθ χάλκινθ, δϊρο από το λαό τθσ Αίγινασ μετά τθ
ναυμαχία τθσ Σαλαμίνασ.
Τα επτά Δελφικά γνωμικά των επτά Ελλινων ςοφϊν, γραμμζνα με χρυςά
γράμματα ιςαν ςτερεωμζνα πάνω ςτον τοίχο του πρόναου, ςφμφωνα με τθν
εντολι των Αμφικτιόνων, και πάνω απ’ αυτά οι λζξεισ με τισ οποίεσ θ κεότθτα
του Φωτόσ χαιρζτιηε τον κακζνα που ειςζρχονταν: «Γνϊκι ςαυτόν». Εκεί ιταν
επίςθσ τοποκετθμζνο ζνα μεγάλο ξφλινο γράμμα, ζνα και μοναδικό Ε, που είχε
πολφ μπερδζψει το νου των ςοφϊν, αρχαίων και ςφγχρονων, χωρίσ αυτοί οι
ςοφοί, να ζχουν καταφζρει να εξθγιςουν τθ ςθμαςία του.
Στα κελιά του ναοφ, οι τοίχοι των οποίων ιςαν ηωγραφιςμζνοι από τον
Ανδοκίδθ, ζναν δευτεροκλαςάτο καλλιτζχνθ, ςτζκονταν αγάλματα του Δία και
του Απόλλωνα, του άρχοντα τθσ μοίρασ, και αυτοφ που αναγγζλλει τθ μοίρα,
και δίπλα ς’ αυτοφσ, δυο από τισ κεζσ τθσ μοίρασ.
Ο Ραυςανίασ περιζγραψε ςτο ναό ζνα βωμό του Ροςειδϊνα, του κεοφ που
προξζνθςε τισ πθγζσ του νεροφ να ξεπθδάνε από τθ γθ, και που μαηί με τθ
Γαία, λατρευόταν ςτουσ Δελφοφσ. Εκεί, επίςθσ, ςτεκόταν ζνασ ςιδερζνιοσ
κρόνοσ πάνω ςτον οποίο ο Ρίνδαροσ κακόταν, όταν ζψαλλε τουσ παιάνεσ του
ι εγκϊμια προσ τιμι του Απόλλωνα.
Ο Ραυςανίασ αναφζρει επιπλζον, ότι υπιρχε εδϊ ζνασ βωμόσ για τθν
Εςτία, με τθν άςβεςτθ φωτιά τθσ. “Αλλά”, ςυνεχίηει, “μόνο ςε πολφ λίγουσ
επιτρεπόταν θ είςοδοσ προσ το ενδότατο του ναοφ, όπου επίςθσ υπιρχε ζνα
ακόμα άγαλμα του Απόλλωνα, φτιαγμζνο από χρυςό”. Κοντά ς’ αυτό το βωμό
που λεγόταν “πυρινασ τθσ γενζκλιασ γθσ” *βωμόσ τθσ πατρίδασ+ βριςκόταν θ
είςοδοσ προσ το πιο ιερό ι το άδυτο του Μαντείου.
Αυτόσ ο χϊροσ τθσ Εςτίασ ςτο Ναό του Λεροφ των Δελφϊν, μνθμονεφεται
ςυχνά από τουσ Ζλλθνεσ ποιθτζσ και ςυγγραφείσ, επειδι ο βωμόσ και το ιερόν
πυρ τθσ Εςτίασ αποτελοφςαν τα ςφμβολα τθσ ειρινθσ και τθσ ομόνοιασ για
όλουσ όςοι είχαν ζνα κοινό κρθςκευτικό ςθμείο ςτθ λατρεία του Δελφικοφ
Απόλλωνα, και υπάκουαν ςτθν κακοδιγθςθ από το Μαντείο του. Κακζνασ,
είτε μεμονωμζνοσ ιδιϊτθσ είτε αποςταλμζνοσ από τθν Ρολιτεία που ικελε να
ςυμβουλευτεί τθν Ρυκία, είτε ςχετικά με τθν ίδρυςθ μιασ αποικίασ ι τθν
κακιζρωςθ ενόσ νόμου ι τον κατευναςμό κυμωμζνων κεοτιτων ι τθν
αποςόβθςθ λιμοφ και επιδθμίασ ι τθν απόκτθςθ γνϊςθσ των μελλοφμενων
γεγονότων, ζπρεπε πρϊτα να προςφζρει κυςία πάνω ς’ αυτόν το βωμό, ο
οποίοσ, ωσ εκ τοφτου, ονομαηόταν τθσ “Πυκίασ Εςτίασ”.
Θ φωτιά ςυντθρείτο με πευκόξυλο και κεωρείτο επίςθσ ότι ιταν φλόγα
εξαγνιςμοφ και ςυμφιλίωςθσ. Θ Ρυκία ς’ αυτι τθ κζςθ ζκανε χριςθ
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απολφμανςθσ, με ανακυμιάςεισ από φφλλα δάφνθσ και αλεφρου, πριν τθν
άνοδό τθσ ςτον τρίποδα. Πχι μακριά από το κζντρο κυςίασ βρίςκεται ο
ομφαλόσ, μια λευκι πζτρα που μοιάηει με ζνα αμβλφ κϊνο κοςμθμζνο με
«ιερζσ ταινίεσ». Ιταν επάνω απ’ αυτι τθν πζτρα - τθν αναπαράςταςθ τθσ γθσ που ο Ορζςτθσ ζβαλε τα χζρια του, όταν εξαγνίςτθκε από το αίμα τθσ μθτζρασ
του, ρίχνοντασ πάνω τουσ αίμα μικρϊν χοίρων, το εξαγνιςμζνο αίμα των
οποίων κα απορροφοφνταν από τθ γθ. Με αυτόν τον τρόπο θ αρχζγονθ
προφιτιςςα των Δελφϊν, θ πανάρχαια Γαία κα ςυμφιλιωνόταν. Δίπλα ςτθν
πζτρα του ομφαλοφ, ζςτεκαν δυο χρυςοί αετοί που πιςτευόταν ότι είχαν
γνωςτοποιιςει ςτον Δία το κζντρο τθσ γθσ.
Το Άδυτο ι το ενδότατο μζροσ του ναοφ του Δελφικοφ Λεροφ, λζγεται ότι
ιταν κάλαμοσ που κατζβαινε μζςα ςτθ γθ, πάνω από το οποίο υπιρχε μια
κολωτι οροφι με ζνα άνοιγμα για να επιτρζπει τθν είςοδο του φωτόσ. Αυτόσ
ο κάλαμοσ βριςκόταν ςτθν εςϊτατθ γωνία του ναοφ και περιζκλειε ζνα
ςπιλαιο ζξω από το οποίο αναδφονταν από τα πανάρχαια χρόνια
αποχαυνωτικζσ ανακυμιάςεισ, ςτισ οποίεσ αποδίδονταν θ προφθτικι
επενζργεια. Ράνω από το άνοιγμα αυτοφ του ςπθλαίου, που δεν είναι μεγάλο,
ςτεκόταν ο τρίποδασ τθσ Ρυκίασ και ζτςι το πνεφμα τισ πιο αρχαίασ
προφιτιςςασ, τθσ Γαίασ, μποροφςε να φτάςει ςτθν ιζρεια του Απόλλωνα, δια
μζςου των κοίλων ςωμάτων και ανοιχτϊν ςιαγόνων των χάλκινων ερπετϊν3.
Ανάμεςα ςτουσ βραχίονεσ ι μάλλον ςτα πόδια του τρίποδα κρεμόταν ζνα
κφπελλο, ςτο οποίο διατθροφνταν τα δόντια και τα κόκκαλα του αρχαίου
ερπετοφ τθσ γθσ, και τα οποία κατ’ αυτόν τον τρόπο ςυμμετείχαν ςτθ
διαδικαςία τθσ προφθτείασ. Μια κυκλικι μεταλλικι πλάκα αποτελοφςε το
καπάκι του ανοίγματοσ και τθ κζςθ τθσ Ρυκίασ. Γιρλάντεσ δάφνθσ κρζμονταν
τριγφρω, ζτςι ϊςτε το δζντρο του Απόλλωνα ζνωνε το ζντονο άρωμά του με το
πνεφμα τθσ Γαίασ, που ανζβαινε από τα ζγκατα τθσ γθσ.
Υπάρχει, επίςθσ, μια πθγι, που αναφζρεται από τον Ρλοφταρχο, ότι ρζει
δια μζςου του Αδφτου, το νερό τθσ οποίασ, ςε οριςμζνεσ εποχζσ ανάδινε μια
ευωδία και μετζδιδε το προφθτικό πνεφμα προσ τθν Ρυκία. Ο Ραυςανίασ λζει
ότι αυτό το νερό προερχόταν από τθν Καςςοτίδα (πθγι).
Θ Ρυκία ιταν ςτουσ πανάρχαιουσ χρόνουσ ζνα νζο κορίτςι, αργότερα μια
θλικιωμζνθ γυναίκα, επιλεγμζνθ από οριςμζνεσ παλιζσ οικογζνειεσ των
Δελφϊν. Ντυμζνθ με ζνα απλό, απζριττο φόρεμα, ανζβαινε ςτον τρίποδα,
όπου μετά από λίγα λεπτά ζπεφτε ςε μια εκςτατικι κατάςταςθ, κατά τθ
διάρκεια τθσ οποίασ, κάποιεσ φορζσ, ςε ζνα είδοσ παραλθριματοσ κάποιεσ
3

Ο Δελφικόσ τρίποδασ, που ζχει διαςωκεί ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ςτζκεται επίςθσ ς’
ζνα βακιά χτιςμζνο χϊρο που μοιάηει με δεξαμενι, ίςωσ μια απομίμθςθ του Δελφικοφ
δωματίου.
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άλλεσ με ιρεμεσ ικανότθτεσ, αλλά αυξθμζνθ ηωτικότθτα, εκςτόμιηε λζξεισ και
προτάςεισ, που ερμθνεφονταν προσ το πλικοσ και καταγράφονταν ςτθ
ςυνζχεια από τουσ ιερείσ του Απόλλωνα. Αυτοί οι προφθτικοί λόγοι ιςαν ςτα
πρϊιμα χρόνια ςε ζμμετρο (λόγο), ενϊ αργότερα ςε πεηό (λόγο).
Ανάμεςα ςτουσ χαιρετιςμοφσ με τουσ οποίουσ θ Ρυκία καλωςόριηε
εκείνουσ που ζρχονταν να τθ ςυμβουλευτοφν, ιςαν οι λζξεισ: « Ευλογθμζνοσ
είςαι, άνκρωπε, που ζρχεςαι ςτθν κατοικία των Κεϊν»! ι ζνασ παρόμοιοσ
χαιρετιςμόσ. Αλλά απζρριπτε τουσ εγκλθματίεσ που ζρχονταν προσ αυτιν
αναφωνϊντασ: «Μακριά από τον τρίποδά μου. Μακριά, Μακριά από τον
όμορφο ναό» !
Ρολλά ζχουν ειπωκεί για τθν πθγι ζμπνευςθσ τθσ Ρυκίασ και για τθν αξία
που μπορεί να αποδοκεί ςτισ προφθτείεσ τθσ. Δεν κα ειςζλκω ς’ αυτά τα
ςκοτεινά ερωτιματα, αλλά ζνα πράγμα μου φαίνεται βζβαιο κι αυτό είναι ότι
θ εκςτατικι κατάςταςθ τθσ Ρυκίασ και όλα τα παρόμοια με αυτιν, κακϊσ
επίςθσ και πολλζσ από τισ προφθτείεσ τθσ, μποροφν να εξθγθκοφν μόνο ωσ
προϊόν επιτιδειασ παραπλάνθςθσ. Ριςτεφω ςε μια προφθτικι δφναμθ τθσ
ανκρϊπινθσ φφςθσ, και ζχω οριςμζνα περιςτατικά που είναι ιδιαιτζρωσ
κατάλλθλα, ϊςτε να αποτελζςουν ζνα όργανο γι’ αυτό το ςκοπό. Το ότι αυτι
τθ δφναμθ οριςμζνεσ ςτιγμζσ τθν αποδίδει ζνα πρόςωπο με διορατικότθτα,
είναι εξίςου επιβεβαιωμζνο γεγονόσ ςτο μυαλό μου, κακϊσ επίςθσ ότι ςε
άλλεσ (περιπτϊςεισ) και ςε ςχζςθ με πολλά ερωτιματα, τθν αφινει ςε μια
κατάςταςθ ςαν αυτι τθσ υπνοβατικισ μαντικισ ικανότθτασ, όταν ξεγελάει και
τθν ίδια και άλλουσ. Και θ Δελφικι ιζρεια απ’ αυτι τθν άποψθ ζχει
ςυνειςφζρει τα μζγιςτα ςε ςχζςθ με άλλουσ κνθτοφσ. Πτι αυτι και οι ιερείσ
που ςτζκονταν πίςω τθσ απζφευγαν με πολφ μεγάλθ φροντίδα, αν και όχι
πάντα με επιτυχία, το ενδεχόμενο να κεωρθκεί το Μαντείο φποπτο ι ικανό για
ψευδείσ προφθτείεσ, φαίνεται πολφ κακαρά από τθ δυςνόθτθ και
αμφιλεγόμενθ ςθμαςία που περιζχονταν ςτισ περιςςότερεσ από τισ
προφθτείεσ τθσ Ρυκίασ, ζτςι ϊςτε, όπωσ και εάν το ηιτθμα εξελιςςόταν, το
Μαντείο κεωροφνταν ότι ζχει πει τθν αλικεια. Άλλεσ πάλι αμφίςθμεσ
αποκρίςεισ φανερϊνουν μεγάλθ πολιτικι ςοφία, ζνα γνιςιο ηιλο για τθν τιμι
τθσ Ελλάδασ και τθν ζναρξθ μιασ θκικισ επίγνωςθσ. Και όταν εκλαμβάνεται
αυτι θ άποψθ, είναι τότε που θ Δελφικι λατρεία ςτον Απόλλωνα ςτζκει
μπροςτά ωσ ςπουδαία, όχι μόνο ςτθν ιςτορία τθσ Ελλάδασ, αλλά ςτθν ιςτορία
τθσ ανκρϊπινθσ φυλισ. Αυτι (θ Δελφικι λατρεία) μοιάηει να εμπνζεται από το
ανκρωπιςτικό πνεφμα, όταν θ Ρυκία χαιρετίηει το Λυκοφργο ωσ «ζνα ευγενι
άνδρα, αγαπθτό ςτουσ κεοφσ και ςτουσ ανκρϊπουσ» και όταν του υπόςχεται
τθ ςυνδρομι του κεοφ που αγαπά το φωσ. Ρρόκειται επίςθσ και για μια
ζμπνευςθ του ιδίου πνεφματοσ, που θ Ρυκία μερικζσ φορζσ παροτρφνει ςε
ανεκτικότθτα προσ τουσ αιχμαλϊτουσ και κατθγορεί εκείνουσ που βεβθλϊνουν
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Σο Δελφικό Λερό, κατά φανταςία.

το ναό των κεϊν, επιβάλλοντασ επομζνωσ για το λόγο αυτό μια κραυγι
προςταςίασ εκεί.
Ιταν αυτό το ίδιο πνεφμα που τθν ζκανε να αποκαλζςει το Σωκράτθ: «Ο πιο
ςοφόσ μεταξφ των ανκρϊπων». Ιταν ςε ζνα μεγαλόψυχο πολιτικό πνεφμα που
υποςτιριηε τον αποικιςμό ςε άγνωςτεσ ακτζσ και μζςω αυτοφ(του
αποικιςμοφ) τθν επζκταςθ τθσ λατρείασ του Απόλλωνα και τθσ ιερισ φωτιάσ
τθσ Εςτίασ. Κακϊσ οι άποικοι οπουδιποτε εμφανίηονταν, παρείχαν κζντρα
τάξθσ και ελζγχου, τα οποία όπωσ αυτά των Δελφϊν και όντασ επίςθσ ςε
ςυντονιςμό με το μθτρικό Μαντείο, κακοδθγοφςαν εκείνουσ τουσ ανϊριμουσ
θμιπρωτόγονουσ λαοφσ ςε κοινοπραξίεσ επιχειριςεων και ςε ενότθτα ςτθν
πίςτθ, ςυμπεριφορζσ, εκδθλϊςεισ και ζκιμα, και ζτςι από τισ πολυάρικμεσ
ελλθνικζσ φυλζσ να γίνει (προκφψει) τελικά ζνασ ελλθνικόσ λαόσ4.
Ιταν θ πολιτικι οξυδζρκεια, που ζκανε το Μαντείο ςτα χρόνια τθσ πρϊτθσ
Ρερςικισ επίκεςθσ εναντίον τθσ Αττικισ, να διακθρφξει τθ νίκθ ςτουσ Ζλλθνεσ,
μόνον εάν αυτοί αμφνονταν πίςω από “ξφλινα τείχθ” (τα καράβια τουσ). Ιταν θ
πολιτικι οξυδζρκεια, που οδιγθςε το Μαντείο να αποδοκιμάςει ρθτϊσ τθν
εκςτρατεία ςτθ Σικελία, που παρακινικθκε ζντονα από τισ άκριτεσ εικαςίεσ
του Αλκιβιάδθ, και θ οποία είχε τόςο ατυχζσ αποτζλεςμα. Ιταν μια καυμαςτι
διορατικότθτα τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, που οδιγθςε το Δελφικό Μαντείο να
4

Το Δελφικό Μαντείο λζγεται ότι είχε ιδρφςει περιςςότερα από 50 μικρότερα
Μαντεία.
55

κζςει ςε κυκλοφορία τζτοιεσ εντολζσ ςε άτομα δυςτυχι που αναηθτοφςαν
ςυμβουλι που τουσ εξφψωναν ςε ζνα ανϊτερο πεπρωμζνο.
Διότι, για παράδειγμα, όταν ο πλοφςιοσ Βάττοσ, απ’ το νθςί τθσ Κιρασ,
ιλκε ςτθν Ρυκία να τθ ρωτιςει για ζνα γιατρικό για τθν ελαττωματικι εκφορά
του λόγου του κακοδθγικθκε απ’ αυτιν να ιδρφςει μια αποικία ςτθ Λιβφθ. Ο
Βάττοσ είπε ότι δεν είχε φκάςει ωσ εκεί για να ρωτιςει για τθν ίδρυςθ μιασ
αποικίασ, αλλά για μια κεραπεία για τθν ελαττωματικι του προφορά, και όμωσ
θ Ρυκία δεν ζδωςε άλλθ απάντθςθ απ’ ό,τι πριν: «ότι κα ζπρεπε να ιδρφςει
μια αποικία ςτθ Λιβφθ». Αυτι θ απάντθςθ λειτουργϊντασ ςιωπθλά ςτο μυαλό
του Βάττου, τον ϊκθςε να υπακοφςει ςτθν παραίνεςθ. Μετά από πολλζσ και
μεγάλεσ δυςκολίεσ πζτυχε να ιδρφςει μια αποικία ςτθ Λιβφθ, θ οποία ςτθ
ςυνζχεια αναπτφχκθκε ςε μια ςπουδαία πόλθ, τθν Κυρινθ. Ο Βάττοσ, που
κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου, προφανϊσ, ξζχαςε ι είχε υπερνικιςει
τθν ελαττωματικι του άρκρωςθ, ζηθςε μακροχρόνια και απολαμβάνοντασ
τιμζσ ωσ κυβερνιτθσ τθσ νζασ πολιτείασ τθσ Κυρινθσ, τθν οποία κλθροδότθςε
ςε μια ακμάηουςα κατάςταςθ ςτουσ γιοφσ του.
Δίπλα με τουσ Δελφοφσ και αναφορικά με τθ λατρεία του Απόλλωνα
βριςκόταν το Συμβοφλιο των Αμφικτιόνων, ζνα ςωματείο από είκοςι τζςςερα
(24) μζλθ επιλεγμζνα από δϊδεκα (12) γειτονικζσ πόλεισ. Αυτό το Συμβοφλιο
αφιερϊκθκε ςτθ φροντίδα του ναοφ και τθσ ιερισ επικράτειάσ του, ςτθν
τιμωρία των παραβατϊν των νόμων, τθσ κρθςκείασ και τθσ θκικισ. Ιταν
υποχρεωμζνο να διατθρεί τθν ειρινθ και τθν ομόνοια μεταξφ εκείνων των
ποικίλων λαϊν τουσ οποίουσ εκπροςωποφςε, αλλά ταυτοχρόνωσ μποροφςε να
κθρφξει ζνα “ιερό πόλεμο” ι ζνα πόλεμο εναντίον όποιου λαοφ είχε
βεβθλϊςει ι λεθλατιςει τα ιερά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το Αμφικτιονικό
Συνζδριο των Δελφϊν κιρυξε “ιερό πόλεμο” εναντίον του πλθκυςμοφ τθσ
Κίρρασ, που λεθλατοφςε τουσ προςκυνθτζσ ςτο δρόμο για τουσ Δελφοφσ, και
κατόπιν κατά των Φωκζων που λεθλάτθςαν το ίδιο το Λερό το 355 - 356π. Χ.,
ζναν πόλεμο που οδιγθςε ςτον αφανιςμό του ζκνουσ που λιςτευε το Ναό,
αλλά επίςθσ και μετζπειτα ςτθν υποταγι τθσ Ελλάδασ, επειδι κάλεςε το
Φίλιππο τθσ Μακεδονίασ ςτθ χϊρα.
Υπιρξαν αρκετά Αμφικτιονικά Συνζδρια ςτθν Ελλάδα. Αυτζσ οι πολφ
πρϊιμεσ ελεφκερεσ ομοςπονδίεσ μεταξφ των λαϊν για κοινι άμυνα,
αποδίδονται ς’ ζνα γιό του Δευκαλίωνα και τθσ Ρφρρασ, τον αδελφό τοφ
Ζλλθνα, το Δϊρο, και φαίνεται ότι, όπωσ και θ λατρεία του Απόλλωνα ιρκε
από τθ Κεςςαλία με τουσ Δωριείσ, κατά τθ μετανάςτευςι τουσ ςτθ Νότια
Ελλάδα. Ο ςκοπόσ του Συμβουλίου ιταν ταυτοχρόνωσ κρθςκευτικόσ και
πολιτικόσ. Τα μζλθ τουσ δεςμεφονταν με ιερό όρκο : «Να μθν επιτρζπουν τθν
καταςτροφι καμίασ Αμφικτιονικισ πόλθσ»- δθλαδι μια πόλθ ςτθν οποία
ςυγκαλείτο το ομοςπονδιακό ςυμβοφλιο - «ποτζ, είτε ςε πόλεμο είτε ςε
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ειρινθ, να μθν διακόπτουν τθν παροχι του πόςιμου νεροφ από μια τζτοια
πόλθ, ότι, εάν κάποια πολιτεία που ενεργοφςε ενάντια ςτα παραπάνω, όλεσ οι
υπόλοιπεσ κα ςτρζφονταν εναντίον τθσ ςε πόλεμο και κα τθν αφάνιηαν». Άλλο
τμιμα του όρκου ιταν το εξισ: «εάν κάποιοσ λεθλατιςει τθν περιουςία του
κεοφ ι είναι γνϊςτθσ ι ςυμβουλεφει οποιαδιποτε βία εναντίον του ιεροφ, κα
τιμωρείται με γροκιζσ και κλωτςιζσ, με λόγουσ και δφναμθ *ιςχφ+ κάκε είδουσ».
Δυο Αμφικτιονικά Συνζδρια μνθμονεφονται ςτθν ιςτορία ωσ αυτά με τθν
πιο μεγάλθ επιρροι, αυτό ςτισ Κερμοπφλεσ, όπου θ Αμφικτιονικι Διμθτρα
είχε ζνα ναό, και ιδιαιτζρωσ αυτό των Δελφϊν. Αυτά τα δυο, μαηί με τα
Μαντεία τθσ Δωδϊνθσ και των Δελφϊν, ιςαν οι πιο αρχαίοι κεςμοί ςτθν
Ελλάδα για τθ κρθςκεία και τθν θκικι καλλιζργεια του λαοφ.
Από το Μαντείο τθσ Δωδϊνθσ γνωρίηουμε δυο μεγαλόψυχα μθνφματα .
αυτό, για παράδειγμα, ςτο οποίο οι Λακεδαιμόνιοι απειλικθκαν με τθν οργι
του Δία, εάν αρνοφνταν ςτουσ εκλιπαροφντεσ Μεςςινιουσ μια ελεφκερθ
αναχϊρθςθ από τθν πολιορκθμζνθ τουσ πρωτεφουςα, ελπίηοντασ ςε
παλιννόςτθςθ, και αυτό, ςτο οποίο οι Ακθναίοι διατάχτθκαν να κάνουν χριςθ
τθσ πραότθτασ προσ τουσ Λακεδαιμονίουσ που αναηθτοφςαν προςταςία ςτο
βωμό των Ευμενίδων, ςτο λόφο του Αρείου Ράγου. Επί το πλείςτον, ωςτόςο, θ
ικανότθτα του Μαντείου χάνεται ςτο λυκαυγζσ τθσ Λςτορίασ. Αυτό των Δελφϊν
προθγείται μζςα ςτο χάραμα τθσ Λςτορίασ. Βλζπουμε πωσ, διαμζςου τθσ
Ρυκίασ και εξίςου, ίςωσ, διαμζςου τθσ διδαςκαλίασ των ςοφϊν, διαμζςου των
φμνων των ποιθτϊν και όλων των δυνάμεων και των πνευματικϊν
χαριςμάτων, για τα οποία ζγινε το Δελφικό ιερό, κζντρο, πραγματοποίθςε τθν
υψθλότερθ ανάπτυξθ των Ελλινων. «Γιατί ιταν μια εποχι», λζει ο Ρίνδαροσ,
«όπου βοςκοί, γεωργοί και κυνθγοί από τουσ Δελφοφσ ζμακαν να ντφνουν τισ
ςκζψεισ τουσ με ποιθτικζσ εκφράςεισ - μια εποχι που ποιθτζσ και
διανοοφμενοι *ςτοχαςτζσ+, όπωσ ο Ορφζασ, Θςίοδοσ, Παρμενίδθσ, Καλισ και
άλλοι, ζκαναν τισ αυλζσ των Δελφϊν να θχοφν με παιάνεσ, μφκουσ, παροιμίεσ,
ςάτιρεσ και νουκεςίεσ».
Βλζπουμε, επίςθσ πωσ θ ευθμερία αυτισ τθσ εποχισ παρικμαςε βακμιαία
και πωσ θ φιμθ του Μαντείου μειϊκθκε, όταν θ εκκλθςιαςτικι Αρχι των
Δελφϊν ζγινε φιλάργυρθ του εγκόςμιου κθςαυροφ, όταν το Μαντείο ζγινε
καταδεκτικό ςτο χριμα και ςτα δϊρα και όταν, κατά τθ διάρκεια μιασ
ειρθνικισ περιόδου, ξζχαςε τισ ςθμαντικζσ υποκζςεισ του ζκνουσ, για να
απαςχολθκεί το ίδιο με αςιμαντα ηθτιματα, όπωσ ςφμφωνα με τον
Ρλοφταρχο «ζνα γάμο, ζνα ταξίδι, τθν αγορά ενόσ δοφλου, ζνα κτιριο και ςτθν
καλφτερθ περίπτωςθ ερωτιςεισ γφρω από τθ ςυγκομιδι *ςοδειά+ ι τισ
αςκζνειεσ των βοοειδϊν ι του ανκρϊπου.» Αλλά πζρα από αυτζσ ίςωσ τισ
εφλογεσ αιτίεσ τθσ παρακμισ του Δελφικοφ Μαντείου και όλων των Μαντείων
βλζπω άλλθ μια, που κα μποροφςε να προκαλζςει τθν παρακμι αυτοφ του
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κεματοφφλακα, που ςτθν εποχι του ιταν ιςχυρόσ και εξαιρετικόσ - θ αιτία,
δθλαδι, ότι το ζργο του ολοκλθρϊκθκε και ότι τα ιςςονα, ασ ποφμε, που είχε
φζρει προσ ςυηιτθςθ και είχε κατευκφνει, είχαν τϊρα ειςζλκει ςτα χρόνια τθσ
ενθλικίωςθσ. Αυτό ζλαβε χϊρα ςτθν Ελλάδα, όταν εμφανίςτθκαν οι φιλόςοφοι
και ίδρυςαν τισ ςχολζσ τουσ. Πςο διαφορετικά κι αν ιςαν αυτά (που πίςτευαν)
μεταξφ τουσ, ς’ ζνα πράγμα ιςαν ακουςίωσ αλλθλζγγυοι, ςτο να ζλκουν
πιςτοφσ προςκυνθτζσ από τουσ Δελφοφσ.
Θ λατρεία του Απόλλωνα είχε δθμιουργιςει το υπζροχο άγαλμα του
Απόλλωνα, το αριςτοφργθμα τθσ ελλθνικισ ςμίλθσ - είχε προκαλζςει ςτθν
καρδιά των Ελλινων το δυςδιάκριτο ιδεϊδεσ μιασ ανϊτερθσ ανκρωπότθτασ.
Αλλά όταν αυτό το ιδεϊδεσ ιρκε ςε επίγνωςθ, υπό το κριτικό φωσ τθσ
διανόθςθσ, τότε ο Απόλλωνασ του ποιθτικοφ λόγου αποςφρκθκε από το
προςκινιο, ϊςπου ζγινε φάνταςμα και θ μθ διδακτικι εξακλιωμζνθ ιςτορία
του, περιφρονικθκε. Πταν «ο ςοφότατοσ μεταξφ των ανκρϊπων», λάτρθσ τθσ
αλικειασ, Σωκράτθσ, κατιλκε ςτα βάκθ τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ και ενςτάλαξε
με νζα δφναμθ το παλιό ρθτό: «Γνϊκι ςαυτόν», τότε ανακάλυψε ς’ αυτό το
βάκοσ ζνα ναό πιο ιερό και πιο περικαλλι από αυτό των Δελφϊν - τότε το
προφθτικό πνεφμα εγκατζλειψε για πάντα το Δελφικό ναό και προςζφυγε ςτο
πιο ιερό τθσ ηωισ - τθν ανκρϊπινθ ψυχι. Ρροςπάκθςε από τότε να φτιάξει για
τον εαυτό του μια εςτία. Αλλά με κάκε νζο ςκαλί ανόδου ςτθν κλίμακα του
Λακϊβ, ακοφγεται πάλι θ αρχαία νουκεςία ςτον άνκρωπο, και πρζπει εκ νζου
να ανεβεί ςε ζνα όλο και υψθλότερο χορό, γιατί με κάκε προοδευτικό βιμα ο
ορίηοντασ του κόςμου και τθσ ανκρϊπινθσ φυλισ επεκτείνονται, θ
διορατικότθτά του και θ δφναμθ τθσ ςκζψθσ ενδυναμϊνονται, θ ςυνείδθςθ
εμβακφνεται. «Γνϊκι ςαυτόν» αναφωνεί και ςιμερα ο αρχαίοσ ςοφόσ από το
ναό των Δελφϊν προσ τθν ανκρωπότθτα και ςε κάκε άνκρωπο χωριςτά, και
δεν κα πάψει μζχρισ ότου κάκε άντρασ και κάκε γυναίκα κακοδθγθκεί από τθν
πάντα παροφςα διάνοιά τουσ ςε μια υψθλότερθ αντίλθψθ απ’ ό,τι ο Σωκράτθσ
οδθγικθκε παλιότερα από το δαιμόνιό του, και το τελευταίο προφθτικό άδυτο
τθσ Ρυκίασ ζχει καταςτεί θ πνευματικά αναγεννθμζνθ ανκρϊπινθ καρδιά.
Οι Δελφοί μετά το δειλινό
Αν και κουραςμζνοι από τισ περιπλανιςεισ τθσ μζρασ ςτθ ηεςτι λιακάδα,
εξαναγκάςκθκα να βγω πάλι ζξω, όταν είδα το καυμάςιο δειλινό να χρυςίηει
τισ γυμνζσ βουνοκορφζσ τθσ Κίρφεωσ και τθν απζναντι πλευρά τθσ κοιλάδασ
των Δελφϊν. Ιταν το πιο καυμάςιο δειλινό. Θ όψθ των Φαιδριάδων, αν και με
μζτωπο ςτο νοτιά, ζλαμπαν ηωθρά κόκκινο από τθν ανάκλαςθ του ιλιου ςτα
αντικρινά βουνά. Ρερπατιςαμε, ο κφριοσ Hansen, ο ανιψιόσ του κι εγϊ, κατά
μικοσ του δρόμου από τον οποίο είχαμε ζλκει, ςε αίκουςεσ τάφων και
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ςπαςμζνα ζδρανα5 όπου παλιά το Αμφικτιονικό Συνζδριο είχε οικιματα.
Επάνω ςτο οροπζδιο, που εκτείνεται απ’ αυτό το ςθμείο ανεβαίνοντασ
απότομα από τθν κοιλάδα του Ρλειςτοφ, ζχεισ μια πλιρθ κζα πάνω από τθν
υψίπεδθ κοιλάδα των Δελφϊν ςτα βόρεια, και προσ τα νότια πάνω από όλο
τον Κορινκιακό κόλπο και τισ οροςειρζσ τθσ Ρελοποννιςου, και προσ τα δυτικά
προσ τθ κάλαςςα, πζρα από τθν οποία ο Ιλιοσ βυκίηεται τϊρα με γαλινια
μεγαλοπρζπεια. Το κζαμα ιταν αςυνικιςτο και μεγαλειϊδεσ. Ρζρα, ςε
απόςταςθ, το εφκυμο θλιόλουςτο τοπίο, ο ανοιχτόσ γαλάηιοσ κόλποσ, εδωδά θ
κοιλάδα του αρχαίου ιεροφ καλυμμζνθ από βακιζσ ςκιζσ.
Αλλά οι κορυφζσ λαμποκοποφςαν ακόμα για αρκετι ϊρα με τα χρϊματα
τθσ ίριδασ και όταν ξεκϊριαςαν και οι βουνοκορφζσ πιραν ζνα ςταχτί - γκρι
χρϊμα, το ολόγιομο φεγγάρι ανζτειλε πάνω από αυτζσ και ζριξε τθν κακαρι
του αςθμόχροθ φεγγοβόλθςθ ςτθ ςκοτεινι και ιςυχθ κοιλάδα. Ζπειτα, ζφταςε
θ νφχτα με τθν ιερι θςυχία και ειρινθ, δεν ακουγόταν οφτε μια φωνι, οφτε
ζνα τιτίβιςμα πουλιοφ. Μόνο οι κακαγιαςμζνεσ κρινεσ μουρμοφριηαν τϊρα,
όπωσ ζκαναν και χιλιάδεσ χρόνια πριν.
Και τϊρα, πρζπει να αποςυρκοφμε ςτα κρεβάτια μασ για τθ νφχτα και να
κοιμθκοφμε ςτον ιερό χϊρο του ναοφ. Ζχω προφθτεφςει ςτο Κεόδωρο ότι κα
ζχει αποκάλυψθ από τθν Ρυκία και - Καλθνφχτα!
ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΣΤΑΣΗ
( Ενθφμιο Δελφών - Πρωινό ταξίδι προσ Αράχοβα - Παρναςςό, οι πιο αρχαίεσ
εκδηλώςεισ και οι πιο πρόςφατεσ Μοφςεσ- Η μοιραία καθ’ οδόν ςυνάντηςη,
είςοδοσ ςτη Λιβαδειά *…+ )
Θήβα, 28η Οκτωβρίου
Θ ηωι μασ είναι μερικζσ φορζσ ςαν μια φωτογραφία. Συγκεντρϊνει, ςε
λίγεσ ςτιγμζσ, μια μικρι αναπαράςταςθ των ςθμαντικϊν εικόνων ι ςκθνϊν. Το
πρωί ςτουσ Δελφοφσ, ο ιλιοσ μου φαινόταν, όπωσ ςτθ λοιπι Ελλάδα και
ςχεδόν ςε όλα τα μεγάλα αρχαία ζκνθ, ωσ μια ευεργετικι κεϊκι δφναμθ, μζχρι
το μεςθμζρι είχα - όπωσ αυτά τα ζκνθ - μάκει να τον κεωρϊ ςαν ζνα φοβερό
δυνάςτθ, και όταν το επόμενο πρωί ξφπνθςα μετά από μια νφχτα αγρφπνιασ
ςτο χϊρο του Λεροφ - όχι όμωσ ωσ επακόλουκο των αποκαλφψεων τθσ Ρυκίασ,
αλλά εξαιτίασ των μικρϊν υφερπόντων πραγμάτων αυτοφ του κόςμου - ο
ζντονοσ πονοκζφαλόσ μου το ζκανε τόςο ξεκάκαρο, όςο το φωσ τθσ μζρασ, ότι
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Ρζτρεσ κομμζνεσ, κυκλικά τοποκετθμζνεσ, πάνω ςτισ οποίεσ δεμάτια από ςιτάρι
πετιοφνται κάτω για να ποδοπατθκοφν από άλογα ι μουλάρια, τα οποία ηευγμζνα
πλάι- πλάι τρία ι τζςςερα οδθγοφνται κυκλικά γφρω από ζνα δακτφλιο. Αυτόσ ο
τρόποσ αλωνίςματοσ είναι ακόμα κακολικόσ ςτθν Ελλάδα, όπωσ επίςθσ ςτθ Συρία.
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ο Ιλιοσ, όχι πια ο Απόλλωνασ, ιταν μια κεότθτα, τθν οποία εάν εμπιςτευόταν
κάποιοσ, δεν κα μποροφςε να περιπλανιζται ατιμϊρθτοσ ανάμεςα ςτα ερείπια
του ιεροφ του Απόλλωνα, ενόςω ο ιλιοσ ζλουηε με λαμπρό φωσ τον ουρανό.
Οι ςυνταξιδιϊτεσ είχαν ο κακζνασ με το δικό του τρόπο λάβει μια καυμάςια
εντφπωςθ τθσ παρακμισ τθσ Δελφικισ λατρείασ. Ραρόλο αυτά θ πρωινι μασ
πορεία προσ τθν Αράχοβα ιταν απολαυςτικι. Ο δρόμοσ ανζβαινε απότομεσ
ανθφόρεσ από τθν κοιλάδα των Δελφϊν, αλλά ο αζρασ ιταν πολφ φρζςκοσ και
διαςχίςαμε πολλά και καλά καλλιεργθμζνα αμπζλια.
Ο τρφγοσ ιταν ακριβϊσ τότε ςε εξζλιξθ. Τα κλιματα ιςαν φορτωμζνα με
καυμάςια τςαμπιά ςταφυλιϊν και, απ’ όςο μποροφςαμε να δοφμε, ςε κάκε
κτιμα και ςε κάκε λόφο μζχρι ακριβϊσ τουσ πρόποδεσ των γρανιτζνιων
βουνϊν, άντρεσ και γυναίκεσ ιςαν όςο πιο απαςχολθμζνοι γινόταν. Αλλά ω!
Ιςαν τόςο βρϊμικοι, ειδικά οι άντρεσ, που μου φαίνονταν ανάξιοι να είναι
εργάτεσ ς’ αυτόν τον υπζροχο παρναςςιϊτικο αμπελϊνα. Οι γυναίκεσ
ξεχϊριηαν τα τςαμπιά από τα κλιματα και τα τοποκετοφςαν ςε μεγάλα
καλάκια, τα οποία αδειάηονταν ςε μεγάλεσ πζτρινεσ ςτζρνεσ ι δεξαμενζσ, που
ζχουν φτιαγμζνεσ ςτα κτιματα και μζςα ς’ αυτζσ πατιοφνταν από νζουσ και
γζρουσ ανκρϊπουσ με φουςτανζλεσ, οι οποίεσ είχαν ίςωσ μια φορά υπάρξει
λευκζσ, αλλά τϊρα ζμοιαηαν ςαν να είχαν βγει από ζνα εργοςτάςιο καπνοφ.
Πλο αυτό το ανακάτωμα ςταφυλιϊν που ετοιμάηεται με αυτόν τον τρόπο,
αδειάηεται μζςα ςε μεγάλα γίδινα αςκιά και μεταφζρεται με γαϊδοφρια ι
μουλάρια ςτο χωριό τθσ Αράχοβασ. Αγοράςαμε με λίγα χριματα τόςα
ςταφφλια, που αρκοφςαν για μασ και τουσ αγωγιάτεσ μασ για πάνω από μια
θμζρα, και απολαφςαμε τα υπζροχα φροφτα χρϊματοσ κίτρινου και βυςςινί,
και ςυνεχίςαμε ζφιπποι τθν πορεία μασ υπό το κερμό πρωινό χαιρετιςμό του
ιλιου που υψωνόταν. Μετά από ςχεδόν τρεισ ϊρεσ ανάβαςθ που τα καλά μασ
άλογα πραγματοποίθςαν για μασ, αντικρίςαμε, μζςα από τον ελαιϊνα, τθ
λευκι εκκλθςία τθσ Αράχοβασ να λάμπει όμορφα ανάμεςα ςε γκρίηουσ
βράχουσ.
Θ Αράχοβα είναι ζνα μεγάλο χωριό που βρίςκεται πάνω ςε ζνα από τα
υψίπεδα του Ραρναςςοφ. Οι κάτοικοί του, τρεισ χιλιάδεσ ςε αρικμό, είναι
πλοφςιοι από τθν καλλιζργεια του αμπελιοφ και τθ βιοτεχνία του μάλλινου
ρουχιςμοφ. Είχα ακοφςει πολλά ςτθν Ακινα για τθν ομορφιά των γυναικϊν.
Ωςτόςο, δεν εντυπωςιάςτθκα απ’ αυτό, αν και ιμουν κοντά ςτθν αςχολία
τουσ. Δεν είδα οφτε μια γυναίκα αργόςχολθ, κακϊσ όταν δεν απαςχολοφνταν
ςτον τρφγο ιςαν απαςχολθμζνεσ με το γνζςιμο. Μικρά κορίτςια, ακόμθ και
θλικίασ δζκα ι δϊδεκα χρονϊν, περπατοφςαν τριγφρω ι ςτζκονταν γνζκοντασ
τουλοφπεσ μαλλιοφ πάνω ςτισ ρόκεσ. Το χωριό δεν είναι όμορφο, αλλά ζχει
αρκετά μεγάλα δίπατα ςπίτια. Θ ςοδειά από τον τρφγο λζγεται ότι ιταν
αςυνικιςτα εξαιρετικι και άφκονθ αυτι τθ χρονιά.
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Στθν Αράχοβα βρικαμε δυο μεγάλα δωμάτια χωρίσ ζπιπλα, ςτα οποία
εγκαταςτακικαμε αν και με πολφ φτωχικό τρόπο. Και εδϊ, όπωσ ςτουσ
Δελφοφσ, υπιρχαν παράκυρα χωρίσ τηάμια, αλλά τα ανοίγματα των
παρακφρων ζκλειναν από ξφλινα παντηοφρια, που όμωσ απζκλειαν πολφ
αναποτελεςματικά τθν είςοδο του κρφου βοριά, που φφςαγε αυτό το πρωινό
ςτα τρεισ χιλιάδεσ πόδια πάνω από τθ κάλαςςα. Εδϊ υποχρεϊκθκα να
παραμείνω κακ’ όλθ τθν θμζρα μζςα, με τθ ςυντροφιά ενόσ δυνατοφ
πονοκζφαλου, ενϊ οι ςυνταξιδιϊτεσ μου ανζβθκαν όχι ςτθν ψθλότερθ κορυφι
του Ραρναςςοφ, που δεν ενδεικνυόταν με αυτόν τον άνεμο και ς’ αυτι τθν
εποχι του χρόνου, αλλά ςτισ χαμθλότερεσ κορυφζσ του μζχρι το ονομαςτό
Κωρφκιον Άντρον, γνωςτό από τα αρχαία χρόνια ωσ αφιερωμζνο ςτον Ράνα
και τελευταίωσ, κατά τθ διάρκεια του πολζμου τθσ Ανεξαρτθςίασ, ωσ άςυλο
για τα γυναικόπαιδα τθσ Αράχοβασ, και ακόμα πιο πρόςφατα ωσ καταφφγιο
των λθςτϊν.
Από τθν Αράχοβα μπορείσ ςε τρεισ ϊρεσ να φτάςεισ ςτθν κορυφι του
Ραρναςςοφ και από εκεί ζχεισ μια κζα όλθσ τθσ Ελλάδασ, τθσ κάλαςςασ και
των νθςιϊν γφρω, εάν το επιτρζπει ο άνεμοσ και ο καιρόσ. Το να καταφζρω να
απολαφςω τθ κζα τθσ Ελλάδασ από τθν κορυφι του Ραρναςςοφ ιταν μια από
τισ επικυμίεσ μου, αλλά μάλλον όχι και τόςο ζντονθ, διαφορετικά κα ζπρεπε
να ζχω κάνει μεγαλφτερθ προςπάκεια, για να τθν πραγματοποιιςω. Αλλά,
όταν ο βοριάσ και το ςουβενίρ μου (πονοκζφαλοσ) από τουσ Δελφοφσ
ενϊκθκαν προσ αποτροπι μου από το να τθν πραγματοποιιςω (να ανζβω
ςτον Ραρναςςό), παρθγόρθςα τον εαυτό μου κάπωσ ςτο ςτυλ του πολφ
γνωςτοφ ξεγελάςματοσ ςτο μφκο, και ςκζφτθκα: «Εάν, μετά απ’ όλα αυτά
μποροφςε κάποιοσ να ζχει ςυναντιςει τον Απόλλωνα, και τισ Μοφςεσ εκεί
πάνω, μπορεί να άξιηε, το να παραμείνω εδϊ καναδυό μζρεσ και το να
διακινδυνεφςω για να φτάςω ςτθν κορυφι, αλλά τϊρα που θ κορυφι
κατοικείται μόνον από μεγάλουσ βουνίςιουσ αρουραίουσ, και από μάηεσ πάγου
που ποτζ δεν είναι πλιρωσ λειωμζνεσ από τισ ςπθλιζσ και γκρεμοφσ του κατά
τθ διάρκεια του πιο ηεςτοφ καλοκαιριοφ - τι νόθμα ζχει;» Αργότερα, το
απόγευμα οι φίλοι μου επζςτρεψαν εντελϊσ εξαντλθμζνοι, όχι μόνο από τθν
κουραςτικι αλλά ακόμα και από τθν επικίνδυνθ διαδρομι, και όχι ιδιαιτζρωσ
ικανοποιθμζνοι, οφτε από το φθμιςμζνο ςπιλαιο οφτε από τθ κζα επάνω από
τα δαςωμζνα υψίπεδα.
Ο Ραρναςςόσ δεν είναι, όπωσ ςυνικωσ πιςτεφουμε, ζνα απομονωμζνο
ψθλό βουνό, αλλά ζνα πλικοσ κατάφυτων κορυφϊν και κορυφογραμμϊν με
ανθφορικζσ πετρϊδεισ κορφζσ, μεταξφ των οποίων απλϊνονται εφφορεσ
πεδιάδεσ και κοιλάδεσ. Θ χαμθλότερθ απ’ αυτζσ αποτελείται από αμπελϊνεσ,
θ ψθλότερθ από απζραντα χωράφια δθμθτριακϊν και θ πιο υπερυψωμζνθ
από βοςκοτόπια και δάςοσ ελάτθσ. Θ ελάτθ του Απόλλωνα βρίςκεται εδϊ ςτο
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ντόπιο τθσ ζδαφοσ. Στο μζςον τθσ περιοχισ βρίςκονται πολλά χωριά, οι
κάτοικοι των οποίων ηουν ςε ευμάρεια από τθ γεωργία τουσ και τθν
κτθνοτροφία - το τυρί του Ραρναςςοφ κεωρείται το καλφτερο ςτθν Ελλάδα. Σε
μεγαλφτερα υψόμετρα οι χωρικοί είχαν τισ κερινζσ τουσ καλφβεσ, όπου οι
βοςκοί και οι βοςκοποφλεσ διαμζνουν κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ,
αρμζγουν τα ηωντανά και ςυνκζτουν βουκολικά ποιιματα.
Θ ψθλότερθ κορυφι του Ραρναςςοφ, κάπου μεταξφ επτά και οχτϊ χιλιάδεσ
πόδια πάνω από τθ κάλαςςα, ονομαηόταν ςτα αρχαία χρόνια Λυκϊρεια (θ
κορυφι των λφκων) και εκεί ςτουσ αρχαίουσ καιροφσ υπιρχε ζνασ βωμόσ
αφιερωμζνοσ ςτο Λυκωρζα Δία, ςτον οποίο ςφμφωνα με τθ Μυκολογία ο
Δευκαλίωνασ προςζφερε κυςία, όταν προςάραξε ς’ αυτό το ςθμείο με τθν
κιβωτό και ςϊκθκε από τον κατακλυςμό. Λφκοι υπάρχουν ακόμθ ςτον
Ραρναςςό και οι κυνθγοί που τουσ ςκοτϊνουν μποροφν να υπολογίηουν ςε
αμοιβι από τουσ ευγνϊμονεσ βοςκοφσ.
Στισ αρχαίεσ εποχζσ ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ οπαδϊν του Βάκχου, που
ονομάηονταν Κυιάδεσ, τιμοφςαν με χοροφσ τα άγρια όργιά τουσ ςτα υψϊματα
του Ραρναςςοφ, όταν με τα ίδια τουσ τα χζρια κατακομμάτιαηαν, όπωσ
λζγεται, κριάρια που προςφζρονταν κυςία ςτον Διόνυςο. Κατά τθ διάρκεια
του πολζμου τθσ Ανεξαρτθςίασ, ο Ραρναςςόσ ιταν γνωςτόσ ωσ καταφφγιο για
τουσ Κλζφτεσ και ο Κεςςαλόσ Οδυςςζασ *το ςωςτό είναι Λοκρόσ από τθν
πλευρά του πατζρα του και Ρρεβεηάνοσ από τθν πλευρά τθσ μθτζρασ του+, είχε
εκεί τθ ςπθλιά του, ςτθν οποία ο κόςμοσ πιςτεφει ότι υπάρχει καμμζνο μεγάλο
μζροσ κθςαυροφ. Αργότερα, οι πολυάρικμεσ ςπθλιζσ και ςπιλαια του βουνοφ
κατοικικθκαν από μια ιςχυρι ςυμμορία λθςτϊν, που για μεγάλο χρονικό
διάςτθμα ζκεςαν τα χωριά υπό αναγκαςτικι ειςφορά και κρατοφςαν
ολόκλθρθ τθν περιοχι ςε κατάςταςθ αναςφάλειασ, μζχρισ ότου εντόσ ολίγων
ετϊν θ κυβζρνθςθ του βαςιλιά Πκωνα ζκεςε ζνα τζλοσ ς’ αυτό. Εν τω μεταξφ,
οφτε οι Κλζφτεσ οφτε οι λθςτζσ κατάφεραν να εκδιϊξουν τισ Μοφςεσ από τον
Ραρναςςό. Οι βοςκοί και οι βοςκοποφλεσ του είναι ςιμερα εκ φφςεωσ
ποιθτζσ, ςτων οποίων τα ακατζργαςτα, αλλά μερικζσ φορζσ πολφ εκφραςτικά
τραγοφδια, θ αρχαία Ελλθνικι Μυκολογία ζρχεται ξανά ςτο προςκινιο
ςυνδυαςμζνθ με τα τρζχοντα γεγονότα, που είναι κατά το κφριο λόγο τραγικοφ
χαρακτιρα.
Σ’ ζνα τραγοφδι ο παλιόσ γθτευτισ (ο Χάροσ) με το αλαηονικό του
ανκρϊπινο πρόςωπο παλεφει με ζνα νεαρό βοςκό, τον οποίο ζχει ςυναντιςει
ςτα χωράφια και τον ρίχνει ςτο χϊμα. Ο βοςκόσ εκλιπαρεί να ηιςει για μόνο
τρεισ μζρεσ ακόμα: «δυο που κα φάει και κα πιεί και μια που κα μπορζςει να
ςυναντιςει για μια ακόμα φορά τουσ ςυγγενείσ του – τθ νεαρι γυναίκα του,
ςτθν οποία δεν αρμόηει θ χθρεία – τα δυο του μικρά παιδιά που δεν κα πρζπει
να μείνουν ορφανά από πατζρα.» Το τραγοφδι τελειϊνει με τισ λζξεισ: «Σα
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πρόβατα που περιμζνουν ςτο λιβάδι για κοφρεμα και το τυρόπθγμα που είναι
ςτθν καρδάρα» *Πόχω τα πρόβατα άκουρα και το τυρί ςτθν κάδθ+. Το
τραγοφδι, ςε όλθ τθν απλότθτά του, είναι μια ςυγκινθτικι περιγραφι του
ςπιτιοφ, όταν ο πατζρασ τθσ οικογζνειασ ξαφνικά πεκαίνει. Ονομάηεται: «Ο
βοςκόσ και ο Χάροσ». Άλλο ζνα ακόμα πιο κλιβερό παρναςςιϊτικο μοιρολόι ι
τραγοφδι κρινου είναι : «Σο κορίτςι ςτον Άδθ» κα το αποδϊςω κατά λζξθ.
« Καλά τόχουν τα βουνά, καλόμοιροι είν’ οι κάμποι
που Χάρο δεν παντζχουνε, Χάρο δεν καρτεροφνε.
Σο Καλοκαίρι πρόβατα και το Χειμϊνα χιόνια.
Σρεισ αντρειωμζνοι βοφλονται τον Άδθ να τςακίςουν.
Ο ζνασ το Μάθ λζει να βγει κι ο άλλοσ το Καλοκαίρι.
Κι ο τρίτοσ το Χινόπωρο, όταν είν’ τα ςταφφλια.
Κόρθ ξανκι τουσ μίλθςε αυτοφσ ςτον Κάτω κόςμο.
Πάρτε μ’ αντρειωμζνοι μου κι εμζ ς’ αγζρα κόςμο.
Κόρθ βροντοφν τα ροφχα ςου, φυςοφν και τα μαλλιά ςου
Χτυπάει και το καλίγι ςου και μασ νογάει ο Χάροσ.
Εγϊ τα ροφχα βγάνω τα και τα μαλλιά τα κόβω,
Και τα καλιγοπάπουτςα ςτθ ςκάλα τα ’πικϊνω.
Πάρτε με αντρειωμζνοι μου κι εμζ εισ τον Απάνω κόςμο.
Αφιςτε με να ςασ ακολουκιςω,
να δω άλλθ μια φορά τθ μάνα μου το πϊσ κρθνεί για μζνα.
Να δω και τα αδζρφια μου το πϊσ κρθνοφν για μζνα.
Κόρθ ςζνα τα ’δζρφια ςου εισ το χορό χορεφουν.
Κόρθ ςζνα θ μάνα ςου ςτθ ροφγα κουβεντιάηει».
Και με αυτζσ τισ πικρζσ λζξεισ αναχϊρθςθσ, αυτοί άφθςαν τθ φτωχι κόρθ
ςτον Άδθ.
Θ ιδιοκτιτρια του ςπιτιοφ (εγκίνα Ραπαςτακόπουλου) ςτθν Αράχοβα
οποφ διαμείναμε, θ οποία ζμοιαηε με Σουθδζηα χωρικι, ιταν ποιιτρια. Αυτι
είχε ςυνκζςει ςτίχουσ για το Βαςιλιά Πκωνα, κατά τθν πρϊτθ του επίςκεψθ
ςτον Ραρναςςό. Πταν ο βαςιλιάσ, που ιταν τότε νζοσ, είχε ανεβεί ςτθν
κορυφι του βουνοφ, και επζςτρεψε ςτθν Αράχοβα, βρζκθκε περικυκλωμζνοσ
ςτθ βραδινι (υπαίκρια) φωτιά από νεαρά κορίτςια του χωριοφ, που χόρεψαν
και αυτοςχεδίαςαν αυτό το τραγοφδι.
«Καλϊσ τον βαςιλζα μασ,
ποφρχετ’ από το λιβάδι,
ποφρχετ’ από τον Παρναςςό,
μζςα απ’ το αρανταφλι.
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Και πϊσ εκαλοπζραςεσ
ςιμερα ςτο λιβάδι;
Μάηου το Μάθ τθ δροςιά
και φτιάςτθνε μενδζρι,
τι κα διαβεί ο βαςιλιάσ
να κάνει μεςθμζρι.
Μάτια μυγδαλοςχιςμζνα,
κι απ’ τον κόπο ’ντραλωμζνα.
Σο τι τραγοφδι να ςου πω,
Βαςιλιά, να ς’ αρζςει;
Πϊχεισ αγγελικό κορμί
και δαχτυλίδι μζςθ.
Σα δυο ςου μαφρα μάτια
με κάμανε κομμάτια.
Σο μπόγι ςου το ταίριαςα
ςαν μια μθλιά ςτθν πόλθ,
Νοπου τθν ζχει ο βαςιλιάσ
μζςα ςτο περιβόλι.
Βζργα μου αςθμόβεργα
κυπαριςςιοφ φουντάνι,
Να ηιςει ο βαςιλζασ μασ
κι εμείσ ασ πάμ’ κουρμπάνι.»
Κατά τθ διάρκεια τθσ βαςιλικισ περιοδείασ - μια από τισ πιο ποιθτικζσ των
ςφγχρονων καιρϊν - που ο νεαρόσ βαςιλιάσ και θ βαςίλιςςα τθσ Ελλάδασ
ζκαναν διαμζςου του παλιοφ Ελλθνικοφ Βαςιλείου, το ηεφγοσ χαιρετίςτθκε με
παρόμοια αυτοςχζδια τραγοφδια ςε διάφορεσ περιοχζσ, όπωσ εδϊ, και με το
πζταγμα λουλουδιϊν, που αν και με καλι πρόκεςθ, δεν ιταν πάντα
ευχάριςτο. Θ οικοδζςποινά μασ, μασ περιζγραψε με μεγάλο πάκοσ και πολλζσ
χειρονομίεσ τθ βαςιλικι επίςκεψθ. Ζδινε μεγάλθ αξία ςτθ γνϊςθ και ςτα
γράμματα και δυο από τουσ γιουσ τθσ ςποφδαηαν ςτθν Ακινα.
Το πρωί τθσ 27θσ Οκτωβρίου περάςαμε ζφιπποι ανάμεςα ςε υψϊματα και
βραχϊδεισ κορυφογραμμζσ του Ραρναςςοφ, ενϊ φυςοφςε ζνασ τςουχτερόσ
βορειοδυτικόσ άνεμοσ. Αυτό, ωςτόςο, δεν με εμπόδιςε από το να παρατθριςω
τθν περιοχι των ςιτθρϊν και του δάςουσ, δια μζςου των οποίων ταξιδεφουμε
και ακόμα τθ γραφικι τοποκεςία του χωριοφ τθσ Αράχοβασ.
Οι χειμϊνεσ είναι δριμείσ ς’ αυτι τθν περιοχι. Τριάντα χρόνια πριν, οι
χιονοςτιβάδεσ ςε ςυνδυαςμό με το γενναίο ξίφοσ του Καραϊςκάκθ ζδιωξαν τον
τουρκικό ςτρατό από τον Ραρναςςό. Ο Χειμϊνασ, ωςτόςο, ζχει τθν
ποιθτικότθτά του ςτθν Αράχοβα. Τθ ςυγκεκριμζνθ εποχι ςπουδαίοι γάμοι και
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χοροί λαμβάνουν χϊρα με τα αυτοςχζδια τραγοφδια και όλα τα ςυμβολικά
παιχνίδια που ζχουν προζλκει από τθ μακρινι αρχαιότθτα. Αν και
ςθκωκικαμε νωρίσ αυτό το πρωί, οι γυναίκεσ τθσ Αράχοβασ ιςαν από
νωρίτερα ςτθν εργαςία τουσ και μαηεφονταν γφρω από τισ βρφςεσ για να
πλφνουν τα καρπίτια τουσ. Σε μια βρφςθ ςε τοίχο, κοντά ςτο κράςπεδο, το
άλογό μου κυριευμζνο από επικυμία να πιει, χϊκθκε χωρίσ καμία τυπικότθτα
ανάμεςα ςτισ γυναίκεσ, ςπρϊχνοντάσ τεσ προσ τα δεξιά και αριςτερά με τθ
μουςοφδα του, μζχρισ ότου μπόρεςε με άνεςθ να πιει, ϊςπου να ευχαριςτθκεί
θ ψυχι του.
Ο ιλιοσ ανζτειλε και άρχιςε να ηεςταίνει όςο, ακολουκϊντασ ζνα ηιγκ - ηαγκ
δρόμο γφρω από το βουνό του Ραρναςςοφ, προχωροφςαμε κάτω προσ τθ
Λιβαδειά. Θ περιοχι είναι μάλλον ογκϊδθσ παρά υπζροχθ από τα φψθ τθσ και
τα βάκθ τθσ. Από αυτό το ςθμείο δεν ζχεισ ςωςτι κζα του βουνοφ, παρά μόνο
από μεγαλφτερθ απόςταςθ. Διαςχίςαμε ιππεφοντασ προσ ανατολικά διαμζςου
ςτενωπϊν που ζγιναν ακόμα ςτενότερεσ. Βγαίνοντασ από ζνα μακρφ και ςτενό
πζραςμα αυτοφ του είδουσ, είδαμε μπροςτά μασ ζνα βράχο αςυνικιςτου
ςχιματοσ, κάτι ςαν ζνα τεράςτιο ςωρό από πζτρεσ τοποκετθμζνεσ ςε κοντινι
απόςταςθ από το άνοιγμα τθσ ςτενωποφ. Σ’ αυτό το ςθμείο ο δρόμοσ
χωρίηεται και ςτρίβει προσ τα δεξιά γφρω από το βράχο προσ τθ Λιβαδειά και
προσ τα αριςτερά προσ τθ Δαφλεια. Εδϊ ιταν, ςφμφωνα με τθν παράδοςθ,
που ςυνζβθ θ μοιραία και ολζκρια ςυνάντθςθ μεταξφ του Οιδίποδα που
ερχόταν από τουσ Δελφοφσ και του, άγνωςτου ς’ αυτόν, πατζρα του βαςιλιά
Λάιου, που ιταν κακοδόν προσ τουσ Δελφοφσ, και θ οποία ςυνάντθςθ κακϊσ
κανζνασ από τουσ δυο δεν επζτρεπε ςτο άρμα του να αλλάξει πορεία προσ
χάριν του άλλου, οδιγθςε ςτον καυγά που προκάλεςε το κάνατο του πατζρα,
γενεςιουργό τζτοιων οδυνθρϊν ςυμφορϊν και τόςο ανικουςτθσ τραγωδίασ.
Ιταν επίςθσ ς’ αυτι τθ διαςταφρωςθ που θ παρναςςιϊτικθ λθςτοςυμμορία,
όχι πολλά χρόνια πριν, περικυκλϊκθκε από τον Ελλθνικό Στρατό και
κατατροπϊκθκε. Τα πτϊματά τουσ, ςαράντα ι πενιντα τον αρικμό, αφζκθκαν
άταφα ςτα ριηά των βράχων, όπου είχαν το λθμζρι τουσ, και υποςτθρίηεται ότι
θ κζα αυτϊν των άταφων ςωμάτων ςυνζβαλε, περιςςότερο από κάκε τι άλλο,
ςτο να τεκεί ζνα τζλοσ ςτο ςφςτθμα τθσ λθςτείασ ς’ αυτι τθν περιοχι τθσ
χϊρασ. Μια βίγλα ςτζκει πάνω ςτο βράχο για να φρουρεί το πζραςμα. Θ όλθ
τοποκεςία ζχει μια μελαγχολικι εμφάνιςθ. Είναι το κατάλλθλο ςκθνικό για
τρομερά ςυμβάντα. Ειςιλκαμε ςτθ Λιβαδειά.*…+
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