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78. HENRI BELLE
Βιογραφικά ςτοιχεία
O Henry Belle ιταν διπλωματικόσ υπάλλθλοσ και υπθρετοφςε ςτθ Γαλλικι
Ρρεςβεία τθσ Ακινασ. Στο ζργο του, που εκδόκθκε ςτο Ραρίςι το 1881, και
είναι αρκετά εκτενζσ, περιγράφει με ιδιαίτερθ γλαφυρότθτα διάφορεσ
ελλθνικζσ πόλεισ και χωριά, που επιςκζφτθκε, με παράλλθλθ αναφορά ςτθν
κακθμερινότθτα των κατοίκων τουσ, κακϊσ και ςε αρκετά μνθμεία τθσ
αρχαιότθτασ.
Επίςθσ, ς’ αυτό τονίηει με ζμφαςθ τθν προςφορά των Γάλλων ςτο
Νεοελλθνικό κράτοσ, ακόμα και παραποιϊντασ τα γεγονότα, που
υποδουλϊνουν το αντίκετο, ενϊ δεν διςτάηει να παραδεχτεί ότι οι Ζλλθνεσ και
οι Γάλλοι ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά και είναι λαοί ςυγγενοφσ νοοτροπίασ.
χόλια
Το ταξιδιωτικό κείμενο του Belle είναι εκτενζσ, πλοφςιο ςε εικόνεσ και
περιγραφζσ. Μοιάηει ςε οριςμζνα ςθμεία με δθμοςιογραφικι ανταπόκριςθ
απεςταλμζνου ςτα μζρθ τθσ Αράχοβασ - Δελφϊν και Ραρναςςοφ. Ζρχεται ςτθν
Αράχοβα από τθν πλευρά τθσ Λιβαδειάσ μζςω του Καρακόλικου, μια διαδρομι
που δεν τθν ςυνικιηαν όςοι περιθγθτζσ ζρχονταν από ανατολικά τισ εποχζσ
εκείνεσ. Αυτοί ςυνικωσ ακολουκοφςαν τθ διαδρομι Χαιρϊνεια (Κάπραινα) Δαφλεια - Αράχοβα. Πςο πλθςιάηει προσ τον Ραρναςςό ο καιρόσ επιδεινϊνεται
και θ διαδρομι του προσ τθν Αράχοβα γίνεται κάτω από βροχι και κρφο.
Φιλοξενικθκε ςτο ςπίτι του Διμαρχου, όπου είχε το χρόνο να ςυηθτιςει
για τρζχοντα προβλιματα, που απαςχολοφςαν τθν περιοχι. Για τουσ λθςτζσ,
και ειδικότερα για τθν εξολόκρευςθ τθσ ςυμμορίασ του Νταβζλθ από τον
Αραχοβίτθ Μζγα και τθν ομάδα του. Ακόμθ για το περιςτατικό τθσ απαγωγισ
τθσ κόρθσ Χαλκιδαίου γαιοκτιμονα από τθ ςυμμορία του Νταβζλθ.
Σαν γνιςιοσ Γάλλοσ, ευαίςκθτοσ ςτισ γευςτικζσ απολαφςεισ, προκειμζνου
να προςτατζψει ι να προετοιμάςει ψυχολογικά άλλουσ φιλοξενοφμενουσ
περιθγθτζσ, που κα ικελαν να αφεκοφν και αυτοί ςτισ παρναςςιϊτικεσ
γεφςεισ, δίνει με λεπτομζρειεσ το αραχοβίτικο μενοφ, το οποίο δοκίμαςε και
από το οποίο...δοκιμάςτθκε ο ίδιοσ εκείνο το βράδυ τθσ φιλοξενίασ ςτο ςπίτι
του Διμαρχου.
Μπορεί βεβαίωσ να μθν τον ενκουςίαςαν τα φαγθτά, τον ενκουςίαςαν
όμωσ οι κάτοικοι του χωριοφ, τισ φάτςεσ των οποίων αυτόσ τισ βρικε να
μοιάηουν μάλλον με αλβανικζσ παρά με ςλαβικζσ, όπωσ υποςτιριηε ο εμπακισ
Φαλλμεράγιερ. Επειδι οι παρευριςκόμενοι δεν μποροφςαν να του
προβλζψουν τον καιρό τθσ αυριανισ θμζρασ εκνευρίηεται. Μετά από λίγθ ϊρα
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τθν τιμι τθσ... “ΕΜΤ Αράχοβασ” τθ διαςϊηει από τον εμπαιγμό και τθν
καταιςχφνθ θ κακθςυχαςτικι πρόβλεψθ άρτι αφιχκζντοσ, ςτο ςπίτι του
Διμαρχου, Αραχοβίτθ παρατθρθτι του καιροφ, ο οποίοσ τον γεμίηει χαρά και
ικανοποίθςθ, τόςθ ϊςτε αποφαςίηει τθν άλλθ μζρα να ςυμμετάςχει με άλλουσ
Αραχοβίτεσ κυνθγοφσ ςε καρτζρι για μιαν άτακτθ αρκοφδα, που γυρόφερνε και
αναςτάτωνε τον Ραρναςςό.
Ζτςι, το επόμενο πρωινό τον βρίςκει πάνω ςτθν κορυφι, πικανόν τθσ
Βλαχόλακκασ, απ’ όπου βιϊνει μια απίκανθ ςε χρϊματα αυγι, τθν οποία και
περιγράφει τόςο ωραία. Ακολοφκωσ, τράβθξε για το Κωρφκιον Άντρον όπου
παρατθρεί πρόςφατα ίχνθ ανκρϊπινθσ παρουςίασ. Είναι οι απότακτοι τθσ
Άμφιςςασ, που κρφβονταν εκεί και με τουσ οποίουσ ιλκε ςε επαφι μετά τθν
κάκοδό του από τθν κορυφι του Γεροντόβραχου, τθν οποία κατζκτθςε παρά
τισ δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Του δίνεται ζτςι θ ευκαιρία να αναλφςει και
το φαινόμενο των ανυπότακτων, τα αίτια και αποτελζςματά του.
Κατζρχεται, ςτθ ςυνζχεια, ςτουσ Δελφοφσ με απϊλειεσ, αφοφ ςτθν
αναμπουμποφλα “γνωριμίασ” με τουσ προθγοφμενουσ ο ςυνοδόσ του από τθ
Λιβαδειά ςτραμποφλιξε το πόδι του. Του δίνεται πάλι ευκαιρία για νζεσ
περιγραφζσ, αυτι τθ φορά μιλά για το ... “ΕΤ Δελφϊν” και τθν
αποτελεςματικότθτά του.
Θ πρακτικι ιατρικι τθσ γριάσ Καςτρίτιςςασ ενζπνεε μεγαλφτερθ
εμπιςτοςφνθ ςτο Λιβαδείτθ τραυματία από τθν επίςθμθ ιατρικι του ςυνοδοφ
γιατροφ από το Αιάκειο τθσ Κορςικισ. Ειδικά αυτι θ ακαταμάχθτθ ςυνταγι
τθσ: “κομπρζςεσ φτιαγμζνεσ από αγελαδίςιεσ ακακαρςίεσ βραςμζνεσ με
κραςί.” ...
Ο Belle δείχνει μεγάλο ενδιαφζρον για τουσ Δελφοφσ. Φαίνεται από τισ
περιγραφζσ του ότι είναι διαβαςμζνοσ και κατατοπιςμζνοσ για τον
αρχαιολογικό χϊρο, τθν Ρυκία και τουσ χρθςμοφσ τθσ, τουσ Αμφικτίονεσ, τουσ
κθςαυροφσ και τουσ ςυλθτζσ του Μαντείου, τουσ πυκικοφσ αγϊνεσ και όλο το
αλιςβερίςι, που γινόταν εκεί τθν αρχαία εποχι.
Το χωριό πάνω ςτον αρχαιολογικό χϊρο το “εκτελεί” με τθν εξισ ριπι: “Σο
χωριό Καςτρί, όπωσ τα περιςςότερα ελλθνικά χωριά, είναι ζνα μπάχαλο από
δρόμουσ και φτωχά ςπίτια, ανάμεςα ςε λάςπεσ και ακακαρςίεσ, και το ςπίτι
που μασ είχαν ετοιμάςει δεν φαινόταν πιο νζο από τα άλλα.”
Αυτό που του κάνει ιδιαίτερθ εντφπωςθ και το ςθμειϊνει είναι ο αζρασ,
που φυςάει δυνατά ςτθν κοιλάδα του Απόλλωνα. Φαίνεται εκείνθ τθν θμζρα,
που βριςκόταν ςτουσ Δελφοφσ, κα είχε “ξεχφςει το Κρόκι”, όπωσ λζνε
χαρακτθριςτικά οι ντόπιοι ακόμα και ςιμερα, όταν ο βόρειοσ άνεμοσ
υπερβαίνει τον ορεινό όγκο του Ραρναςςοφ και κατζρχεται ςαρϊνοντασ
κυριολεκτικά τθν Ραρναςςία Νάπθ ςτθν περιοχι των Δελφϊν. Στθ ςυνζχεια,
κατευκφνκθκε προσ τθν όμορφθ πόλθ, όπωσ ο ίδιοσ αναφζρει, των Σαλϊνων.
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Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Trois annees en Grece”,
Henri Belle, Paris 1881.
Το πρωί, ο ουρανόσ είναι μαφροσ και ακοφμε τθ βροντι πάνω από τισ
ορεινζσ κοιλάδεσ του Ελικϊνα και του Ραρναςςοφ. Ο Ρερικλισ δεν ιξερε τι να
πει για τον καιρό. Οι αγωγιάτεσ κοίταηαν όλα τα ςθμεία του ορίηοντα, χωρίσ να
προφζρουν τίποτα άλλο από το: «αρχίηει θ κακι εποχι». Ο οικοδεςπότθσ μασ,
μασ λζει να μθ φφγουμε, αλλά παρόλα αυτά αποφαςίηουμε να πάμε μζχρι τθν
Αράχοβα, και αποχωροφμε ςυνοδευόμενοι από ζναν νεαρό τθσ πόλθσ, τον
Αλζξανδρο Σταφρου, που μασ τον είχε ςυςτιςει για οδθγό, ο πρόεδροσ.
Σίγουρα οι κάτοικοι τθσ Λιβαδειάσ δεν ςυνθκίηουν να βλζπουν ξζνουσ, διότι
προκαλοφμε ςε μεγάλο βακμό τθν περιζργειά τουσ. Ζρχονται απ’ όλεσ τισ
πλευρζσ, οι δρόμοι πλθμμυρίηουν από κόςμο, τα μπαλκόνια και τα παράκυρα
είναι γεμάτα από κεατζσ και ξαφνικά θ μικρι πόλθ γίνεται πολφ ηωντανι.
Ρολλοί μασ χαιρετοφν και μασ εφχονται καλό ταξίδι με κάποιεσ απ’ αυτζσ τισ
ευγενικζσ και φιλικζσ εκφράςεισ, ποιθτικό ζκιμο που κρατοφν ακόμα οι
ανατολίτεσ.
Ανεβαίνουμε τουσ πάνω δρόμουσ τθσ πόλθσ και φςτερα από ζνα παηάρι
που μοιάηει τοφρκικο, γυρίηοντασ το κεφάλι ζχουμε μια ωραία κζα πάνω ςτθν
πεδιάδα και ςτθ Λιβαδειά με τα ςπίτια τθσ, τα γραφικά τοποκετθμζνα το ζνα
πάνω ςτο άλλο, φωτιςμζνα από μια ακτίνα ιλιου που φάνθκε και είναι ζνασ
καλόσ οιωνόσ. Ριο πζρα, οι κιποι γφρω από τθν μικρι πρωτεφουςα,
ςχθματίηουν μια πράςινθ ηϊνθ, και πιο πζρα ακόμα, ποφ και ποφ μζςα ςτθν
ομίχλθ, ζνα ςπινκθροβόλθμα μασ αφινει να μαντζψουμε τθν λίμνθ Κωπαΐδα
μζςα ςτθν ομιχλϊδθ ατμόςφαιρά τθσ. Το χϊμα είναι ςκοφρο και ξερό, και το
μονοπάτι προχωρεί κατά μικοσ ενόσ παλιοφ τοφρκικου, τελείωσ
κατεςτραμμζνου πλακόςτρωτου, αλλά το αποφεφγουμε με προςοχι.
Ακολουκοφμε μια κοιλάδα κλειςμζνθ, νότια, από τον Ελικϊνα και τα
αντερείςματά του, που πθγαίνουν προσ βορρά για να ενωκοφν με τον
Ραρναςςό, και ςε λίγο βριςκόμαςτε ςε πλαγιζσ γεμάτεσ από ςκίνουσ,
βελανιδιζσ και μυρτιζσ.
Δεν βλζπουμε, οφτε ςπίτια οφτε χωριά οφτε καλλιζργειεσ. Θ χϊρα φαινόταν
ζρθμθ και εγκαταλελειμμζνθ, και όμωσ θ δφναμθ τθσ βλάςτθςθσ, θ φρεςκάδα
του πράςινου, θ μαφρθ όψθ τθσ γθσ και το πάχοσ του χορταριοφ που
πατοφςαμε, μαρτυροφςε τα πλοφτθ και τισ παραγωγικζσ δυνατότθτεσ του
εδάφουσ.
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Ο λόφοσ αυτόσ ςκεπαςμζνοσ με δενδρφλλια των οποίων τα ςκοφρα και
λαμπερά φφλλα, όπου ςταγόνεσ βροχισ ςπινκθροβολοφςαν ςτθν παραμικρι
ακτίνα που διαπερνοφςε τα ςφννεφα, ςχθμάτιηε ζνα χαριτωμζνο πρϊτο πλάνο
ςτο ςκοτεινό και μεγαλειϊδεσ βουνό που ορκωνόταν μπροςτά μασ και που
άρχιηε να βγαίνει από τισ ομίχλεσ που το περικφκλωναν από το πρωί. Σιγά ςιγά ξεπρόβαλαν εντυπωςιακζσ μάηεσ βράχων και ο ακόμα μιςοκαλυμμζνοσ
ιλιοσ υπογράμμιηε τθ γιγάντια ανατομία τουσ, τονίηοντασ τισ αντικζςεισ
μεταξφ φωτόσ και ςκιάσ.
Φςτερα από τρεισ ϊρεσ δρόμου, ςταματάμε κοντά ςε μια πθγι που βγαίνει
από ζνα βράχο με το όνομα «Κορακόλικοσ» ι βράχοσ του κόρακα, ζνα είδοσ
πλατφόρμασ πάνω ςτθν οποία βρίςκονται κάποια υπολείμματα αρχαίων
τοίχων, που πικανϊσ ανικαν ς’ ζνα ορεινό ςτρατιωτικό φυλάκιο ι φροφριο,
και μάλλον ο τόποσ ιταν καλά επιλεγμζνοσ, γιατί ςιμερα ςτο ίδιο μζροσ
υπάρχει ζνασ ςτακμόσ τθσ χωροφυλακισ που επιτθρεί τθν περιοχι, θ οποία
πάντα εκεωρείτο ωσ μια εςτία λθςτϊν. Ρράγματι, θ περιπλοκι των λόφων, θ
καμνϊδθσ βλάςτθςθ και θ ερθμιά είναι ευνοϊκζσ για τουσ κακοποιοφσ.
Ο απαίςιοσ δρόμοσ ακολουκεί μια ςειρά από κορφζσ βράχων, όπου
φυτρϊνουν αυτζσ οι μικρζσ αγκακωτζσ βελανιδιζσ που αναφζρει ο Ραυςανίασ
και λζγονται πουρνάρια. Βλζπαμε κάποια παραμορφωμζνα πεφκα, πάντα
ςυγκεντρωμζνα. Οι κοίτεσ των χειμάρρων, ελάχιςτα βρεγμζνεσ από τισ βροχζσ
τθσ νφχτασ, χάραηαν το βουνό. Αυτοί οι χείμαρροι, ξεροί το καλοκαίρι,
αλλάηουν τελείωσ το χειμϊνα, είτε φουςκϊνοντασ υπερβολικά με κάκε βροχι,
είτε χαμθλϊνοντασ ξαφνικά. Πταν ο χλιαρόσ άνεμοσ που λζγεται «Μζγασ»,
λειϊνει πρόωρα τα χιόνια, τα νερά κατεβαίνουν με ορμι και κάνουν αδφνατο
το πζραςμα των φαραγγιϊν. Για αρκετζσ ϊρεσ, ανεβαίνουμε και κατεβαίνουμε
από δφςβατα και δυςάρεςτα μονοπάτια κατά μικοσ τθσ οροςειράσ, που
ενϊνει τθν Κίρφι με τον Ραρναςςό, του οποίου θ γιγάντια μάηα υψϊνεται
μπροςτά μασ. Αλλά τα ςφννεφα πάλι είχαν μαηευτεί ςτον ουρανό και μια ψθλι
και κρφα βροχι άρχιηε να πζφτει. Τα άλογά μασ γλιςτροφςαν επάνω ςτουσ
βρεγμζνουσ βράχουσ και κόντευαν να πζςουν ςε κάκε βιμα, τα παλτά μασ
μουςκεμζνα, κάτω από τισ ριπζσ του βοριά, ζμοιαηαν με κάπεσ από πάγο, και θ
απογοιτευςθ καταλάμβανε τθν παρζα μασ.
Ο οδθγόσ μασ, ο Αλζξανδροσ Σταφρου, που πρϊτα εφκυμοσ και φλφαροσ
μασ διαςκζδαηε με τα ανζκδοτα και τα τραγοφδια του, είχε γίνει τϊρα
ςιωπθλόσ, κλειςμζνοσ μζςα ςτθν χοντρι από γκρίηο μαλλί κάπα του, ςαν μια
τεράςτια κουκοφλα, μυτερι, που ίππευε μιςοχαμζνθ ςτθν ψιχάλα. Τα ςφννεφα
ςυςςωρεφονταν ςε μεγάλεσ μαφρεσ ςπείρεσ φορτωμζνεσ με βροχζσ και
καταιγίδεσ. Το τοπίο ζπαιρνε γκρίηεσ και μουντζσ αποχρϊςεισ απελπιςτικά
μονότονεσ. Μετά από ζξι ϊρεσ βροχισ και πάλθσ με τον αζρα, διακρίνουμε
επιτζλουσ τθν Αράχοβα πάνω ς’ ζνα απόκρθμνο βράχο.
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Νομίηουμε ότι φτάνουμε επιτζλουσ, αλλά δεν λογαριάςαμε μια βακιά

Μια ςτάςθ για ξεκοφραςθ ςτον Καρακόλικο.

χαράδρα που μασ χωρίηει από το καταφφγιό μασ και κζλουμε περιςςότερο
από μια ϊρα για να τθν διαςχίςουμε. Μπικαμε ςτο χωριό περνϊντασ από
ελικοειδείσ δρόμουσ, με ςκαλοπάτια λαξευμζνα ςτο βράχο, που
παρακάμπτουν άκλια ςπίτια κάνοντασ ηιγκ-ηαγκ γφρω τουσ. Ο οδθγόσ μασ, μασ
πιγε ςτο διμαρχο. Ιταν ο πιο ευγενικόσ και ο πιο φιλόξενοσ των ανκρϊπων.
Ζριξε ξφλα ςτο τηάκι και μπροςτά ςτθν ωραία φωτιά ξεχάςαμε τισ υγρζσ
ταλαιπωρίεσ τθσ θμζρασ.
Ανθςυχοφςαμε, όμωσ, για τθν επομζνθ, και θ άνοδοσ του Ραρναςςοφ που
είχαμε ςχεδιάςει φαινόταν αδφνατθ. Στισ ερωτιςεισ μασ για τον καιρό,
απαντοφςαν όλοι «Σι να ξζρουμε; Ο καιρόσ είναι ςτα χζρια του κεοφ». Καλά,
αλλά θ εξυπνάδα δόκθκε ςτον άνκρωπο για να αποκτά πείρα με τθν
παρατιρθςθ. Ρϊσ είναι ςυνικωσ το πράγμα; «βρζχει μερικζσ φορζσ μια μζρα,
άλλεσ φορζσ δεκαπζντε μζρεσ, με αζρα ι χωρίσ αζρα… πότε το καλοκαίρι, πιο
ςυχνά τθν άνοιξθ και το φκινόπωρο, κι ακόμα πιο ςυχνά το χειμϊνα…». Ριο
ςυμπζραςμα να βγάλουμε απ’ αυτιν τθν ανατολίτικθ μοιρολατρία; Καλφτερα
να αφεκοφμε ςτθν τφχθ και να μθν ψάξουμε πολφ να μάκουμε περιςςότερα
για τισ προκζςεισ τθσ.
Το δείπνο, ζνα ελλθνικό δείπνο, μασ περίμενε, γιατί οι προμικειζσ μασ
είχαν λειϊςει από τθ βροχι. Εάν ζνασ διάδοχοσ του βαρόνου Brisse ικελε να
προςκζςει ςτθ γαςτρονομικι ςυλλογι του ζνα «αραχοβίτικο μενοφ»
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ευχαρίςτωσ κα του ζδινα ζνα:
 Ντοματόςουπα με νερό και ταγγιςμζνο λάδι, με φζτεσ λεμονιοφ να
κολυμποφν μζςα.
 Βραςτό αρνί πιπεράτο, ρφηι με ταγγιςμζνο λάδι, αγγοφρια βραςτά με
ντομάτεσ, πάντα με λάδι και λεμόνι.
 Κατςικίςιο τυρί ςκλθρό που ζμοιαηε με γφψο, κραςί βραςμζνο με
ρετςίνι και κουκουνάρια, με ζντονθ τθ μυρωδιά του τραγοδζρματοσ
που χρθςιμοποιείται, για τθ διατιρθςι του.
 Ψωμί ηυμωτό, χωρίσ μαγιά, χωρίσ αλάτι και μιςοψθμζνο, και για
επιδόρπιο ςτυφζσ ελιζσ διατθρθμζνεσ ςτθν αρμφρα.
Μόνο που κυμάμαι αυτό το ςυμπόςιο, το ςτομάχι μου ξεςθκϊνεται. Κατά
τθ διάρκεια του γεφματοσ, οι κάτοικοι, όχι τόςο διακριτικοί όςο εκείνοι τθσ
Λιβαδειάσ, ζμπαιναν ςτθν ςάλα για να μασ δουν, ενϊ τρϊγαμε. Ζτςι, τότε,
διαπιςτϊςαμε πόςο όμορφθ και ρωμαλζα είναι θ ράτςα αυτϊν των βουνϊν,
χάρισ ςτον κακαρό αζρα που αναπνζουν οι ντόπιοι και χάρισ ςτθ ςκλθρι και
λιτι ηωι που κάνουν. Τα παιδιά, χοντρά και δυνατά, με μάγουλα, είναι γεμάτα
ηωι. Οι άντρεσ με ενεργθτικότθτα και ςκλθρά χαρακτθριςτικά, ζχουν το
παράςτθμα των ακλθτϊν. Οι γζροι, όρκιοι όπωσ ςτα νιάτα τουσ, πεκαίνουν
χωρίσ να γνωρίηουν τθν αναπθρία και τθ φκορά τθσ θλικίασ. Οι γυναίκεσ
γεροδεμζνεσ, ζχουν ζνα φφοσ λίγο άγριο με το τετράγωνο πθγοφνι τουσ, το
μεγάλο ςτόμα τουσ που ανοίγει ςε δυο ςειρζσ κάταςπρων δοντιϊν, τα τοξωτά
φρφδια τουσ που ενϊνονται και το χαμθλό μζτωπό τουσ που ςκιάηεται από τα
μαυροκόκκινα μαλλιά τουσ.
Σε όλουσ αναγνωρίηουμε τον τφπο τθσ αλβανικισ ράτςασ, τθσ ράτςασ αυτισ
που ςυναντάμε παντοφ ςπαρμζνθ ςτο ελλθνικό ζδαφοσ και που διαψεφδει
φανερά τισ ςλαβικζσ κεωρίεσ του Fallmerayer. Θ ενδυμαςία των γυναικϊν
είναι για όλεσ ίδια: μια απλι βαμβακερι πουκαμίςα με λαμζ ρίγεσ εκροφ,
ανοικτι ςτο λαιμό και με μεγάλα κρεμαςτά μανίκια, μια κόκκινθ ποδιά από
πυκνό μαλλί και ζνα χοντρό ςκοφρο πανωφόρι, χωρίσ μανίκια και ςτολίδια,
ανοικτό μπροςτά που πζφτει μζχρι τα γόνατα. Πλα όςα φοροφν αυτζσ και όςα
φοροφν οι άνδρεσ βγαίνουν από τα χζρια τουσ. Κουρεφουν τισ προβατίνεσ,
κλϊκουν το μαλλί, το υφαίνουν, ράβουν αυτά τα ςακάκια, αυτά τα παλτά και
τα ςτολίηουν φςτερα με κεντιματα βαριά μεν, αλλά ωραία ταχτοποιθμζνα και
με καλλιτεχνικοφσ ςυνδυαςμοφσ χρωμάτων. Τροφι, ςπίτια, όλα τα παράγουν
αυτοί οι βουνίςιοι άνκρωποι και ανταποκρίνονται τόςο καλά ςτισ ανάγκεσ
τουσ και το ζνςτικτό τουσ, που δεν πρζπει να περιμζνουμε εκ μζρουσ τουσ ζνα
μεγάλο ηιλο για τθν αλλαγι και τθν πρόοδο.
Θ κουβζντα ιταν λίγο δφςκολθ, γιατί το ελλθνικό λεξιλόγιό μασ ιταν
περιοριςμζνο και ο Ρερικλισ ο διερμθνζασ μασ ζλειπε πολφ. Ευτυχϊσ, ζνασ
κάτοικοσ του χωριοφ που είχε ηιςει μερικά χρόνια ςτθν Κζρκυρα και που
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μιλοφςε κουτςά - ςτραβά κακά Λταλικά αναμεμειγμζνα με αγγλικά, μασ
χρθςίμευςε ωσ δραγουμάνοσ.
Μασ ζκαναν πολλζσ ερωτιςεισ για το ταξίδι μασ, τισ χϊρεσ που είχαμε
διαςχίςει, τισ πόλεισ που είχαμε δει και προπαντόσ για τθν Ακινα, τθ λαμπρι
πολιτεία τθσ αρχαίασ πατρίδασ, και για τθν Κωνςταντινοφπολθ, τθ μεγάλθ
μθτρόπολθ μιασ ελλθνικισ αυτοκρατορίασ που κα ζρκει, αυτοφσ τουσ δυο
πόλουσ ανάμεςα ςτουσ οποίουσ ταλαντεφονται αδιάκοπα θ ματαιοδοξία και θ
φιλοδοξία του κάκε Ζλλθνα. Κάναμε κι εμείσ ερωτιςεισ, και ο τόποσ ιταν ο
καταλλθλότεροσ για να μιλιςουμε για τθ λθςτεία, διότι οι Αραχοβίτεσ
φθμίηονται για τθ βοικεια που τθσ πρόςφεραν. Το αρνοφνται
κατθγορθματικά.
«Σι μποροφςαμε να κάνουμε, μασ λζει ζνασ από τουσ προφχοντεσ, ανάμεςα
ςτουσ λθςτζσ και τουσ παρανόμουσ; Σθν εποχι που ο Νταβζλθσ και θ ςυμμορία
του διζςχιηαν τθν περιοχι, κάκε μζρα περιμζναμε τθν επίκεςθ ι τθ λεθλαςία.
Δεν υπιρχε άλλο μζςο, ι πλθρϊναμε ι μασ βαςάνιηαν, ζτςι ιταν ο κανόνασ. Αν
δεν δίναμε το χριμα ι τισ προμικειεσ που ηθτοφςε θ ςυμμορία, όλα, κατςίκεσ,
κατςικάκια, προβατίνεσ και άλλα ηϊα, όλα αρπάηονταν ι καταςτρζφονταν από
εκδίκθςθ. Θ ηωι και θ ελευκερία των ατόμων δεν ιταν καν αςφαλείσ. Σο να
οχυρωνόμαςτε, να κλείναμε τθν είςοδο του χωριοφ, να αμυνόμαςτε με
τουφζκια, δεν ιταν δφςκολο, αλλά τθν θμζρα ζπρεπε να δουλεφουμε ςτα
χωράφια και δεν ξζραμε ποτζ αν κα γυρίηαμε το βράδυ.
- Μα, ρϊτθςα, θ κυβζρνθςθ δεν ςασ βοθκοφςε;
- Ναι, απάντθςε με περιφρόνθςθ, ποφ και ποφ θ κυβζρνθςθ ζςτελνε ζνα
απόςπαςμα παρανόμων, που κάκονταν εδϊ ςαν αφζντεσ και ζκαναν
κατάχρθςθ των πάντων και δεν πλιρωνα ποτζ. Ζπιναν, ζτρωγαν, κάπνιηαν και
μετά ζφευγαν για το βουνό. χεδόν πάντα, γφριηαν, χωρίσ να ζχουν δει τουσ
λθςτζσ, οι οποίοι λθςτζσ εμφανίηονταν πάλι, μόλισ οι ζνοπλοι του
αποςπάςματοσ γφριηαν τθν πλάτθ.
-Μα εςείσ που γνωρίηατε τα μονοπάτια και τα καταφφγια τθσ ςυμμορίασ,
γιατί δεν οδθγοφςατε τουσ χωροφφλακεσ;
-Δεν κα το τολμοφςαμε, γιατί τότε ο κάνατόσ μασ ιταν ςίγουροσ και κα
προκαλοφςαμε εκδικιςεισ που κα κατζςτρεφαν τισ οικογζνειζσ μασ και τα
ςπίτια μασ. Μασ κατθγοροφν που ενκαρρφναμε τθν λθςτεία, είναι μια
ςυκοφαντία. Και αν ςυμβιβαηόμαςταν μαηί τθσ, ιταν αυτό ζνα αναγκαίο κακό.
Άλλωςτε, όταν το κακό ζγινε πολφ μεγάλο και οι απαιτιςεισ του Νταβζλθ
ανυπόφορεσ, εμείσ, ενωμζνοι με τουσ κατοίκουσ των γφρω χωριϊν, πιραμε τα
όπλα μασ, τον ςκοτϊςαμε και μετά εξοντϊςαμε τθν ςυμμορία του.»
Ο ςυνομιλθτισ μου είχε απόλυτα δίκιο. Ζχουμε πει ςυχνά ότι τα μζτρα που
είχε πάρει θ κυβζρνθςθ ιταν γελοία και ςτρζφονταν ςυνικωσ κατά των
χωριατϊν. Αλλά, αυτό που δεν ζλεγε όμωσ, είναι πωσ τθν θμζρα που θ
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ςυμμορία του Νταβζλθ περικυκλϊκθκε και εξοντϊκθκε, οι χωροφφλακεσ
αγωνίηονταν πλάι ςτουσ Αραχοβίτεσ και ο αρχθγόσ τουσ ςκοτϊκθκε ςτθ μάχθ.
Κάκε φορά που οι αρχζσ και οι κάτοικοι κα ςυμφωνοφν για μια κοινι δράςθ θ
λθςτεία κα νικιζται. Ρρζπει να προςκζςω όμωσ ότι θ αδιαφορία , αλλά και θ
ςυγκατάβαςθ των πλθκυςμϊν για τουσ κλζφτεσ, είναι φυςικά θ ςυνζπεια τθσ
απάκειασ ι τθσ κακοπιςτίασ τθσ Κυβζρνθςθσ. Ο λαόσ είναι ζξυπνοσ, αλλά θ
κυβζρνθςθ δεν το ξζρει ι δεν ενδιαφζρεται να το μάκει. ωτοφςα, εάν
υπιρχαν νόμοι ι κανονιςμοί που κα επζτρεπαν ςτον πλθκυςμό να αιτεί και να
επιτυγχάνει τθν αποηθμίωςθ των ιδιωτϊν που είχαν πάκει από τουσ λθςτζσ.
Τίποτα δεν υπάρχει απ’ όλα αυτά. Ρριν μερικά χρόνια, κεςπίςτθκε ζνασ νόμοσ
που πιγαινε προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, αλλά καταργικθκε ι ζπεςε ςε
αχρθςτία. Ράντωσ, μερικοί λθςτζσ ζχουν τθ ςυμπάκεια των χωριατϊν, είναι οι
«ανυπότακτοι». Στθν κλιρωςθ - μου το βεβαίωςαν πολλζσ φορζσ - ο διμαρχοσ
κλζβει και κάνει να πζςουν τα κακά νοφμερα ςτουσ οπαδοφσ του αντίπαλου
κόμματοσ. Τότε, πολλοί νζοι ιςχυρίηονται ότι τουσ εξαπάτθςαν και προτιμοφν
να πάρουν τα βουνά. Οι φίλοι και οι γονείσ τουσ, τουσ προςτατεφουν και τουσ
τρζφουν. Οι χωροφφλακεσ δεν τουσ καταδιϊκουν πολφ κερμά και τουσ
δείχνουν μεγάλθ επιείκεια.
Άλλοι ζγιναν λθςτζσ από αγάπθ, όπωσ ο περιβόθτοσ Κίτςοσ, που μόλισ πριν
δζκα χρόνια ζςπερνε τον τρόμο ς’ όλθ τθ Βόρεια Ελλάδα. Θ ιςτορία του είναι
αλθκινι και τείνει τϊρα να γίνει λαϊκόσ κρφλοσ. Ο Κίτςοσ ιταν ζνα κομψό
παλλθκάρι, «ο πετεινόσ» του χωριοφ του. Αγαποφςε μια κοπζλα που απ’ τθν
μεριά τθσ, τον κοίταηε με τρυφερά μάτια. Αλλά ςτθν Ελλάδα, όπωσ και ς’ όλθ
τθν Ανατολι, ο αυταρχιςμόσ του πατζρα είναι απόλυτοσ. Και το καθμζνο το
κορίτςι αρραβωνιάςτθκε με τον γιο ενόσ ζμπορου. Τθν θμζρα του γάμου, ο
Κίτςοσ μπικε ςτθν εκκλθςία και ςκότωςε το γαμπρό. Ακολοφκθςε μια
αναταραχι, ακοφςτθκαν τουφεκιζσ που πλιγωςαν μερικοφσ από τουσ
παρόντεσ.
Ο Κίτςοσ διζφυγε ςτον Ραρναςςό όπου κρφφτθκε για ζνα διάςτθμα, ενϊ
δεχόταν επιςκζψεισ από τουσ γονείσ και τουσ φίλουσ του. Φςτερα, ζφτιαξε μια
ςυμμορία, λεθλάτθςε τα κτιματα του πατζρα τθσ αγαπθμζνθσ του κι ζπειτα
ρίχτθκε ςτθν Αττικι, όπου διζπραξε ζνα ςωρό κακουργιματα. Με βαςιλικό
βοφλευμα, πζραςε γριγορα από τθν τρίτθ κατθγορία ςτθ δεφτερθ και μετά
ςτθν πρϊτθ, δθλαδι προςφζρονταν για το κεφάλι του δυο χιλιάδεσ δρχ.
ζπειτα τρεισ χιλιάδεσ και τζλοσ τζςςερισ χιλιάδεσ. Αλλά πάντα ξζφευγε χάρισ
ςτθν προςταςία κάποιων μελϊν τθσ Κυβζρνθςθσ. Πςο για τον Νταβζλθ, το
όνομα του οποίου επανερχόταν ςυνεχϊσ ςτισ διθγιςεισ των προςκεκλθμζνων
του οικοδεςπότθ μασ, ιταν ζνασ Αλβανόσ, ζνασ αλθκινόσ Καραγκοφνθσ, που
είχε κατεβεί από τα βουνά τθσ Ρίνδου με τον ςυμπατριϊτθ του Καραμπαλζκθ
*Καλαμπαλίκθ+, το 1856. Είχαν εγκαταςτακεί με καμιά εξθνταριά κακοποιοφσ
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Εκκακάριςθ… λογαριαςμϊν ςτθ χιςτι.
(Γιάννθσ Μζγασ εναντίον Χριςτου Νταβζλθ).

ςτα φαράγγια του Ραρναςςοφ, από όπου όργωναν όλθ τθν επαρχία,
κλζβοντασ και ςκοτϊνοντασ δεξιά και αριςτερά.
Μια φορά, ο Νταβζλθσ με είκοςι άνδρεσ πιγε ςτθν Χαλκίδα και ζκλεψε ςτθ
μζςθ τθ πόλθσ, τθν κόρθ ενόσ πλοφςιου γαιοκτιμονα τθσ Εφβοιασ, ενϊ
περίπου τριάντα δικοί του προςτάτευαν το δρόμο τθσ επιςτροφισ. Ιταν
Χριςτοφγεννα, ο οικοδεςπότθσ ζλειπε ςτθν Ακινα, θ γυναίκα του και θ
οικογζνειά του βριςκόταν ςτο ςπίτι, όπου ζπαιηαν χαρτιά παρζα μ’ ζναν
Ζλλθνα δικαςτι, μνθςτιρα τθσ κοπζλασ. Θ πόρτα άνοιξε, μπικαν μζςα δυο
άνδρεσ, ηθτοφςαν να μιλιςουν ς’ ζναν απ’ τουσ καλεςμζνουσ. Ο δικαςτισ τουσ
κοίταξε κατάφατςα και τουσ είπε: «Μου φαίνεςτε λθςτζσ» -«Νομίηετε»
απάντθςαν. Μια ςτιγμι αργότερα το δωμάτιο γζμιςε με λθςτζσ, είκοςι και ο
Νταβζλθσ επικεφαλισ, και αποκλειόταν θ αντίςταςθ. Ριραν τα αςθμικά και τα
κοςμιματα. Ζβαλαν να βράςει ςτθ φωτιά ζνα δοχείο με λάδι, για να
βουτιξουν αργότερα τα πόδια των αιχμαλϊτων τουσ. Ιταν θ ςυνικθσ
διαδικαςία για να μάκουν που ιταν κρυμμζνοι οι κθςαυροί. Ο ζνασ ανάγκαςε
το μνθςτιρα τθσ νεαρισ κοπζλασ να παίξει χαρτιά μαηί του. «Αν κερδίςεισ, του
είπε, κα ςωκείσ, αν χάςεισ κα πεκάνεισ». Αλλά κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ
ςκθνισ, ζνασ υπθρζτθσ είχε ξεφφγει και είχε ειδοποιιςει τθ χωροφυλακι. Θ
παρτίδα τελείωνε, το λάδι, ιταν ζτοιμο να βράςει, όταν κάποιοσ φϊναξε ότι
ζρχονταν οι ςτρατιϊτεσ. Οι κακοποιοί ζφυγαν παίρνοντασ μαηί τουσ τθν
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κοπζλα του ςπιτιοφ. Τθν πιγαν με άλογο μζχρι τον Ελικϊνα και φςτερα με
πεηοπορία ωσ τον Ραρναςςό, όπου τθν κράτθςαν ςε ςπιλαιο που λζγεται
«Κωρφκιον Άντρον». Τα παποφτςια τθσ είχαν φκαρεί και ζςτειλαν κάποιον από
τθ ςυμμορία να αγοράςει άλλα ςτθ Λιβαδειά. Τθν μεταχειρίηονταν αρκετά
καλά. Κάκε μζρα τθσ ςζρβιραν ψθτό αρνί και αρκετζσ φορζσ πιγαν ςτο Καςτρί
να φζρουν ζναν παπά για να τθ λειτουργιςει.
Οι διαπραγματεφςεισ για λφτρα πιραν πολφ καιρό και για να πειςτοφν οι
δικοί τθσ ότι ιταν ηωντανι και καλά, ποφ και ποφ τθν ζδειχναν, χωρίσ βεβαίωσ
να τθν αφινουν, ςτθν κορυφι ενόσ απρόςιτου βράχου. Στο τζλοσ, ο Νταβζλθσ
τθσ ξανάδωςε τα κοςμιματά τθσ και τθν ζςτειλε ςπίτι τθσ από ζναν άλλο
δρόμο, φοβοφμενοσ μιπωσ οι πιο άγριοι απ’ τουσ άνδρεσ του προςπακοφςαν
να τθν ξανακλζψουν ςτθ διαδρομι. Αυτι θ περιπζτεια και άλλεσ παρόμοιεσ
τον είχε κάνει να είναι ο τρόμοσ των γφρω βουνϊν. Τζλοσ, αποφάςιςαν να
κάνουν μια μεγάλθ κοινι προςπάκεια για να τον πιάςουν. Ρερικφκλωςαν όλον
τον Ραρναςςό και ςιγά - ςιγά ζςπρωξαν τθ ςυμμορία προσ το Δερβζνι και τθν
Κοφλια. Οι κάτοικοι τθσ Αράχοβασ είχαν επικεφαλισ ζναν ςυμπατριϊτθσ τουσ,
τον Μζγα, τον αρχθγό των χωροφυλάκων. Αυτόσ ςκότωςε τον Νταβζλθ, και
από τουσ τριάντα άνδρεσ τθσ ςυμμορίασ του, είκοςι ζξι πζκαναν, αλλά και ο
ίδιοσ ο Μζγασ, και πάνω ςτο λόφο (ακριβϊσ εκεί που ο Οιδίποδασ ζγινε
πατροκτόνοσ χωρίσ να το ξζρει), ζνα μνθμείο κυμίηει το κάνατό του και τθν
εξόντωςθ τθσ ςυμμορίασ.
Ο γιοσ του Μζγα, ο Γεϊργιοσ, ηει ακόμα ςτθν Αράχοβα και από το ςτόμα
του, μάκαμε τισ λεπτομζρειεσ τθσ ιςτορίασ αυτισ. Επίςθσ, μασ τραγοφδθςε
ζνα τραγοφδι προσ τιμιν του πατζρα του. Αυτά τα μοιρολόγια, ςυνικωσ τα
αυτοςχεδιάηουν οι γυναίκεσ και λζγονται «τραγοφδια», λζξθ που ανικει ςτουσ
πρϊτουσ καιροφσ τθσ ελλθνικισ ποίθςθσ, τότε που τα δραματικά ποιιματα δεν
ιταν τίποτα άλλο από τραγοφδια βοςκϊν. Είναι ςτουσ βοςκότοπουσ των
οροπεδίων που γεννικθκε θ μεγάλθ Ακθναϊκι τραγωδία. Αλλά θ λζξθ ζμεινε
ςτθν κοινι γλϊςςα και εμφανίςτθκε ξανά, ςχεδόν ςτθν αρχαία μορφι τθσ,
χρόνια μετά από τθν εξαφάνιςθ τθσ Ελλθνικισ τραγωδίασ.
Ραρόλα αυτά τα γεγονότα θ Κυβζρνθςθ αρνιόταν τθν φπαρξθ τθσ λθςτείασ
και όποιοσ τολμοφςε να μιλιςει περί λθςτείασ με ειλικρίνεια και αποδείξεισ ,
τον κατάγγελλαν και τον τιμωροφςαν. Τότε είναι που ζνασ Άγγλοσ, κερμόσ
φιλζλλθνασ, ο κ. Smith O’ Brien, που δεν ικελε να πιςτεφει ςτθ λθςτεία και
ςτισ καταςτροφζσ που προκαλοφςε, ζκανε ζνα ταξίδι ςτο εςωτερικό των
ελλθνικϊν επαρχιϊν μζχρι τον Ραρναςςό. Ραντοφ όπου ζπρεπε να περάςει, οι
Αρχζσ ζλαβαν εντολζσ να αποκρφψουν όλα τα δυςάρεςτα γεγονότα και να
προςζξουν να μθ του ςυμβεί τίποτα, προπαντόσ να μθν πζςει ςτα χζρια των
λθςτϊν που μάςτιηαν τα χωριά. Ρροςποιικθκαν τόςο καλά τθν τάξθ και τθν
αςφάλεια, που ο κ. O’ Brien μόλισ γφριςε ςτθν Ακινα, δθμοςίευςε ζνα
12

γράμμα, ςτο οποίο αποκαλοφςε ςυκοφαντίεσ όλεσ τισ κατθγορίεσ που
απευκφνονταν ςτθν Ελλάδα, και περιζγραφε τθν φπαικρο ςαν ειδυλλιακι.
Αλλά δυςτυχϊσ μια μυςτικι αναφορά ενόσ δθμόςιου υπαλλιλου, ςυνζνοχου
τθσ φάρςασ, καταχωρικθκε ςτισ εφθμερίδεσ και αποκάλυψε όλο το ςφςτθμα
απάτθσ που είχε χρθςιμοποιθκεί ζναντι του Άγγλου ταξιδιϊτθ.
Τθ ςτιγμι που, μετά από τθν ενδιαφζρουςα αυτι ςυηιτθςθ, ο
οικοδεςπότθσ μασ προςπακοφςε να διϊξει τουσ περίεργουσ για να μασ
αφιςουν να κοιμθκοφμε, ζνασ βοςκόσ αδφνατοσ, με μια όψθ που τον ζκανε να
μοιάηει με τον Άγιο Λωάννθ τον Βαπτιςτι, μπικε, τινάχκθκε ςαν ςκυλί που
βγαίνει από το νερό και μασ είπε ότι θ βροχι είχε ςταματιςει και ο αζρασ είχε
γυρίςει νοτιοανατολικά, οπότε μποροφςαμε να ζχουμε καλό καιρό τθν
επόμενθ μζρα. Τον ρωτιςαμε για τθν κατάςταςθ των δρόμων του Ραρναςςοφ,
από όπου ερχόταν και, αφοφ μασ είπε ότι ιταν ακόμα βατά και ότι μόνο ςτισ
κορυφζσ κα βρίςκαμε χιόνι, αποφαςίςαμε να φφγουμε το πρωί ςτισ τζςςερισ.
Νφχτωνε ακόμα, όταν φφγαμε από τθν Αράχοβα. Μασ ςυνόδευαν ο οδθγόσ
μασ ο Αλζξανδροσ, ζνασ αδερφόσ του Ρροζδρου και δϊδεκα νόμιμοι
χωροφφλακεσ, που φοροφςαν πάνω από το παντελόνι τθσ ςτολισ τουσ,
μακριζσ μάλλινεσ γκζτεσ άςπρεσ, πιαςμζνεσ ς’ ζνα είδοσ παπουτςιοφ με κυρτι
μφτθ και ίςια ςόλα, ςίγουρα πιο πρακτικά από τισ αρβφλεσ, για να τρζχουν ςτα
βράχια. Με εντολι του Νομάρχθ, τουσ είχαν ςτείλει από τθ Λιβαδειά και ιταν
υπεφκυνοι για μασ, για όςο καιρό κα μασ ςυνόδευαν.
Δυο κυνθγοί από τθν Αράχοβα που πιγαιναν ςτο βουνό για καρτζρι
αρκοφδασ, τθσ οποίασ τα ίχνθ είχαν γίνει αντιλθπτά, μασ πρότειναν να
πάρουμε μζροσ ςτθν εκςτρατεία τουσ και να ςτιςουμε καρτζρι μαηί τουσ ςτο
μζροσ όπου κάκε πρωί το κιραμα ερχόταν, για να φάει αγριοκζραςα και
αγριοδαμάςκθνα του δάςουσ. Ανεβαίνουμε, για μιάμιςθ ϊρα περίπου, ζνα
δφςβατο βραχϊδεσ και ελικοειδζσ μονοπάτι ανάμεςα ςε βράχουσ
προερχόμενουσ από κατολίςκθςθ, πάνω ςτουσ οποίουσ δζςποηαν τα
τοιχϊματα των Φαιδριάδων.
Μετά από μια κλειςοφρα, περπατιςαμε μζςα ςε πυκνζσ λόχμεσ και
ςταματιςαμε. Εκεί, ς’ ζνα είδοσ ξζφωτου περικυκλωμζνου από ζλατα, ζπρεπε
να φυλάξουμε καρτζρι. Στο λίγο φωσ ενόσ φαναριοφ, ελζγξαμε τα ίχνθ και
πράγματι, ςτο υγρό χϊμα φαινόταν ζνα φαρδφ αποτφπωμα ποδιοφ με πζντε
τρφπεσ, προφανϊσ τα νφχια του ηϊου. Ο κακζνασ διάλεξε ζνα βράχο για να
κρυφτεί και περιμζναμε ςιωπθλά.
Ο ουρανόσ γινόταν ροη παλ, και κάτω περίπου τζςςερισ χιλιάδεσ πόδια από
μασ, ζβλεπα ζνα κομμάτι του Κορινκιακοφ κόλπου που ςχθμάτιηε μια ςκοφρο
αςθμί λουρίδα δίπλα ςτισ απόκρθμνεσ ακτζσ τθσ Αχαΐασ. Ιρεμα, και όταν
περνοφςε μια πνοι μζςα ςτα ζλατα, ιταν ςαν να ακοφγαμε το κόρυβο που
κάνουν τα μικρά κφματα πάνω ςτθν άμμο, όταν κοιμάται θ κάλαςςα.
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Ρεριμζναμε και μασ ξεγελοφςαν οι μικροί κόρυβοι τθσ φφςθσ, ζνα κλαδί που
πζφτει, μια πζτρα που κυλάει, ζνα ποντίκι που βγαίνει απ’ τθ φωλιά του.
Ρεριμζναμε ακόμα και θ πρϊτθ λάμψθ τθσ θμζρασ φϊτιηε ιδθ τα ψθλά κλαδιά
των δζνδρων. Πποιοσ δεν ζχει δει τθν ανατολι του ιλιου παρά μόνο ςτα κρφα
βορινά κλίματά μασ, δεν μπορεί να φανταςτεί πόςο καυμάςιο είναι αυτό το
κζαμα ςτα βουνά τθσ Ελλάδασ. Θ ατμόςφαιρα, πιο διαυγισ από τθν δικι μασ,
παίρνει ςτα χαράματα ροη και χρυςαφζνιεσ αποχρϊςεισ, που ςε μασ
εμφανίηονται μόνο ςτισ ωραίεσ μζρεσ του καλοκαιριοφ, με επιπλζον , τθ γλυκιά
δροςιά που ανικει μόνο ςτισ πρϊτεσ ϊρεσ του πρωινοφ. Τότε
καταλαβαίνουμε, γιατί οι αρχαίοι είχαν κεοποιιςει τθν Αυγι με τα ροη
δάχτυλα. Τελικά, ζπρεπε να εγκαταλείψουμε το καρτζρι, δεν κα βλζπαμε τθν
αρκοφδα που μάλλον είχε γυρίςει ςτο λθμζρι τθσ, είτε από παραξενιά, είτε
από προςοχι, διότι είναι τόςο ζξυπνθ και πονθρι, όςο είναι λαίμαργθ, δεν
ριψοκινδφνεψε εκείνθ τθ νφχτα να ’ρκεί εκεί που τθν περιμζναμε και είχε πάει
να βρει τθν τροφι τθσ αλλοφ. Οι δυο κυνθγοί φεφγουν ςε μια άλλθ
κατεφκυνςθ, για να ξαναβροφν τα ίχνθ τθσ και να ςτιςουν άλλο καρτζρι. Πςο
για μασ, ςυνεχίηουμε το δρόμο και φτάνουμε ςε λίγο ς’ ζνα οροπζδιο
καλυμμζνο από βοςκζσ και καλλιζργειεσ, όπου δυο λίμνεσ με δροςερό και
διαυγζσ νερό, αντανακλοφν το πρϊτο πρωινό φωσ. Δυτικά τθσ μεγαλφτερθσ
λίμνθσ, πάνω ςε μια απόκρθμνθ πλαγιά, ανάμεςα ςε μυτεροφσ βράχουσ και ςε
ακανκϊδεισ κάμνουσ, βρίςκεται θ είςοδοσ του Κωρυκίου Άντρου, ςτενό
τριγωνικό άνοιγμα, όπου ςκφβει κανείσ για να μπει ςε μια μεγάλθ αίκουςα,
ενενιντα μζτρα μικοσ επί εξιντα φάρδοσ και δϊδεκα φψοσ, γεμάτθ
ςταλακτίτεσ. Ζνα δεφτερο πζραςμα, ακόμα πιο ςτενό από το πρϊτο, οδθγεί ςε
μια άλλθ ςάλα πιο μικρι, αλλά οι διαφανείσ ςταλακτίτεσ που πζφτουν από το
κόλο, είναι τεράςτια και ζχουν τισ πιο παράξενεσ μορφζσ. Αυτό το ςπιλαιο
που ιταν αρχικά αφιερωμζνο ςτον κεό Ράνα και ςτισ Νφμφεσ, ζγινε ςιμερα το
ςφνθκεσ καταφφγιο των λθςτϊν του Ραρναςςοφ. Ο καπνόσ των φωτιϊν τουσ
μαφριςαν τα τοιχϊματα και ζκανε τουσ λεπτοφσ και λαμπροφσ από
αςβεςτόλικο ςτφλουσ να….
Κάποια αποκαΐδια μιςοκαμζνα και ακόμα ηεςτά μαρτυροφςαν τθν
πρόςφατθ παρουςία κάποιου ς’ αυτό το ςπιλαιο. Οι οδθγοί μασ
ξαφνιάςτθκαν και ςυμβουλεφτθκαν μεταξφ τουσ με χαμθλι φωνι. Οι βοςκοί
είχαν ιδθ εγκαταλείψει το βουνό για τισ χειμερινζσ βοςκζσ, και παρόλο που θ
επιςτροφι λθςτϊν ςτον Ραρναςςό δεν είχε γνωςτοποιθκεί, δεν ιταν
αδφνατον, πάντωσ, κάποιοι κλζφτεσ, γνωρίηοντασ τα οροπζδια εγκαταλειμμζνα
να είχαν μείνει εκεί και με τθν άφιξι μασ, να είχαν κρυφτεί ςε κάποια
χαράδρα. Ζπρεπε να προςζξουμε και οι χωροφφλακεσ χϊριςαν ςε δυο ομάδεσ,
θ μια πορευόταν δίπλα μασ θ άλλθ μπροςτά, χτυπϊντασ δεξιά και αριςτερά
τουσ κάμνουσ.
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Κατεβαίνουμε, πάλι πάνω ςε πζτρεσ από κατολίςκθςθ που κυλοφν ςτο
πζραςμα των ποδιϊν μασ, τθν απότομθ πλαγιά κάτω από το ςπιλαιο.
Ρερπατϊντασ δίπλα ςτισ λίμνεσ, φτάνουμε ς’ ζνα μζροσ με καλφβεσ που
λζγεται «τα Καλφβια τθσ Αράχοβασ». Εκεί, οι κάτοικοι του χωριοφ ανεβαίνουν
το καλοκαίρι για να μαηζψουν τθ βρϊμθ που ζςπειραν το φκινόπωρο και για
να βοςκιςουν τα ηϊα τουσ. Τον Οκτϊβριο ςπζρνουν ς’ αυτό το όχι βακιά
οργωμζνο με το πρωτόγονο άροτρό τουσ, χϊμα, και αφινουν τα «Καλφβια»
για να επιςτρζψουν ςτο χωριό.
Οι καλφβεσ από ςανίδεσ και κλαδιά ιταν ζρθμεσ, όταν περάςαμε. Μπροςτά
μασ, θ διπλι κορυφι του Ραρναςςοφ εκτυφλωτικι από τα χιόνια τθσ.
Αρχίηουμε να ανεβαίνουμε τθ βορειοανατολικι πλαγιά του βουνοφ, από ζνα
απότομο μονοπάτι όπου μόνο το αςφαλζσ πόδι των μουλαριϊν μασ εμπόδιηε
να πζςουμε ςτουσ γκρεμοφσ που ανοιγόντουςαν αριςτερά.
Ανεβαίναμε ακόμα, τϊρα ανάμεςα ς’ ζνα ελατόδαςοσ, που ςταματάει λίγο
πιο πάνω για να αφινει κζςθ ςε πελϊριουσ βράχουσ… Στα κοιλϊματα που
βρίςκονται βόρεια, το χιόνι των προθγοφμενων θμερϊν διατθρείται άκικτο και
πυκνό. Ρρζπει να κατεβοφμε από τα μουλάρια, το μονοπάτι γίνεται τελείωσ
δφςβατο και για τα ηϊα. Για να φτάςουμε ςτθν κορυφι του Γεροντόβραχου,
ςκαρφαλϊνουμε, για μια ϊρα με πόδια και χζρια ς’ ζνα χιόνι με πάχοσ είκοςι
πόντουσ.
Ο αζρασ φυςάει δυνατά και το κερμόμετρο δείχνει τρεισ βακμοφσ κάτω
από το μθδζν, αλλά το πανόραμα που προςφζρεται τότε ςτα μάτια μασ, μασ
αποηθμιϊνει απόλυτα από τθν κοφραςθ τθσ ανόδου. Oλόκλθρθ θ Ελλάδα
βρίςκεται ςτα πόδια μασ. Ανατολικά, θ πράςινθ φπαικροσ τθσ Βοιωτίασ, θ
λίμνθ Κωπαΐδα, θ Αττικι λουςμζνθ από τον ιλιο, θ Εφβοια, το Αιγαίο Ρζλαγοσ
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με τα νθςιά του. Βόρεια, οι τεράςτιεσ κορυφζσ τθσ Οίτθσ, τθσ Ρίνδου, του
Ρθλίου ιδθ καλυμμζνεσ από χιόνι και από μακριά ο Πλυμποσ και ο Άκωσ.
Νότια, το ςτενό και άγριο φαράγγι των Δελφϊν, πζρα από το οποίο βλζπουμε
τον κόλπο τθσ Ναυπάκτου που αντανακλά τον ουρανό και ακόμα πιο πζρα,
ϊςπου φτάνει το μάτι, τα ψθλά βουνά τθσ Ρελοποννιςου που τελειϊνουν με
τισ μυτερζσ κορυφζσ του Ταχγζτου.
Δυτικά, πζρα από το χάοσ των βουνϊν, θ Αδριατικι μζςα ς’ ζνα μαφρο
ορίηοντα γεμάτο φουρτοφνεσ. Στα πόδια μασ και γφρω μασ, ςκοτεινοί άβυςςοι
διαςταυρϊνονται ς’ όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Δεν υπάρχουν λζξεισ για να
περιγράψουμε το μεγαλείο ενόσ τζτοιου κεάματοσ, και μόνο όςοι ζχουν
ανεβεί πάνω ςτισ ψθλζσ κορυφζσ, και ζχουν πλανθκεί ζςτω και μια ςτιγμι
πάνω απ’ τθ γθ, κα καταλάβουν τθν εντφπωςθ που αιςκανκικαμε ςτθν
κορυφι του Ραρναςςοφ απζναντι ς’ αυτι τθν υπζροχθ φφςθ, που φαίνεται να
δονείται ακόμα από τισ τελευταίεσ πάλεσ τθσ Δθμιουργίασ, και επικεντρϊνει,
κατά κάποιο τρόπο, κάτω από το βλζμμα μασ, όλο τον αρχαίο κόςμο και είκοςι
αιϊνεσ ιςτορίασ.
Θ κάκοδοσ ιταν δφςκολθ, και με μια πραγματικι ικανοποίθςθ κακίςαμε
γφρω από μια μεγάλθ φωτιά που είχαν ανάψει οι αγωγιάτεσ μασ, κάτω από
ζνα βράχο. Ιταν δϊδεκα θ ϊρα, και κζλαμε ακόμα ζξι ϊρεσ για να φτάςουμε
ςτουσ Δελφοφσ. Τα απότομα βιματα των μουλαριϊν και θ ςκλθρότθτα των
ςαμαριϊν κάνουν τθν κάκοδο ανυπόφορθ και προτιμοφμε να προχωριςουμε
πεηοί.
Ο λοχίασ τθσ ςυνοδείασ μασ, μασ λζει να πάρουμε ζνα δρόμο πιο ςφντομο
που περνά ςτο βάκοσ μιασ χαράδρασ, ενϊ τα μουλάρια κα κάνουν το γφρω.
Ανοίγουμε το δρόμο ανάμεςα ςε ακανκϊδεισ κάμνουσ και ςτισ απότομεσ
πλαγιζσ λείων βράχων, που τα ξερά φφλλα κάνουν ακόμα πιο ολιςκθρζσ, και
κρατιόμαςτε ςτα κλαδιά και ςτισ ρίηεσ που βρίςκουμε. Ροφ και ποφ
διαςταυρϊνονταν μονοπάτια ςχθματιςμζνα από το πζραςμα των λφκων και
των αγριογοφρουνων, και ο λοχίασ τότε δεν ιξερε πια, από ποφ να πάμε.
Ο Αλζξανδροσ Σταφρου είχε πάει για να αναγνωρίςει το δρόμο. Νομίηαμε
ότι τον είχαμε χάςει, όταν τον είδαμε να γυρίηει ταραγμζνοσ. Μόλισ πλθςίαςε
το λοχία του είπε χαμθλόφωνα, «λθςτζσ!». Ρρζπει να ποφμε προσ τιμιν των
χωροφυλάκων ότι δεν ζδειξαν τον παραμικρό διςταγμό οφτε αβεβαιότθτα και
αμζςωσ, ζξι άνδρεσ μασ περικφκλωςαν για να μασ προςτατζψουν και ζξι άλλοι
ρίχτθκαν ανάμεςα ςτουσ βράχουσ, για να ματαιϊςουν οποιαδιποτε ενζδρα
που κα μποροφςε να ζχει ςτθκεί. Ο λοχίασ, ο Αλζξανδροσ Σταφρου και ο
αδερφόσ του προζδρου πιγαν μπροςτά για να βεβαιωκοφν, εάν ο ςυναγερμόσ
ιταν δικαιολογθμζνοσ. Και πράγματι, είδαμε μζςα από τουσ κάμνουσ και τουσ
βράχουσ, μια άςπρθ ανκρϊπινθ μορφι να περνάει ςζρνοντασ, μετά μια
δεφτερθ, μια τρίτθ και άλλεσ.
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Είδαμε επίςθσ τθν λάμψθ των τουφεκιϊν τουσ. Τθ ςτιγμι που ο λοχίασ και
οι δυο ςφντροφοί μασ βρζκθκαν μπροςτά τουσ, οι χωροφφλακεσ που είχαν
ςυμμετάςχει ςτθν ίδια κίνθςθ, εμφανίςτθκαν ςτθν κορυφι κλείνοντασ ζτςι
οποιαδιποτε ζξοδο, και ακοφςαμε τον κρότο των τουφεκιϊν που οπλίηονταν.
Ιμαςταν ζτοιμοι να πάμε να βοθκιςουμε αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ, που
ριςκάρουν τθ ηωι τουσ για μασ, όταν ιρκε ο Αλζξανδροσ να μασ πει ότι δεν
επρόκειτο για λθςτζσ, αλλά για ανυπότακτουσ από τθν Άμφιςςα, κωμόπολθ
που βριςκόταν απ’ τθν άλλθ μεριά του Ραρναςςοφ, ςτο βορρά.
Οι νεαροί αυτοί, αντί να φορζςουν τθ ςτολι - άλλωςτε άςχθμθ - του
ελλθνικοφ ςτρατοφ, προτιμοφςαν να περάςουν το χειμϊνα ςτο βουνό με τισ
αρκοφδεσ και τουσ αετοφσ, ελπίηοντασ ςε μια κυβερνθτικι κρίςθ που κα
ζφερνε ςτθν εξουςία το κόμμα ςτο οποίο ανικαν, και κα τουσ επζτρεπε να
γυρίςουν ατιμϊρθτοι ςτα ςπίτια τουσ. Ιταν αυτοί που ζμειναν ςτο Κωρφκιον
Άντρον, όπου είχαμε δει τισ ςτάχτεσ ακόμα ηεςτζσ, και δεν πίςτευαν ότι, ςε μια
τζτοια εποχι, κα τουσ ενοχλοφςαν οι παραξενιζσ κάποιων τουριςτϊν.
Αποφαςιςμζνοι να αμυνκοφν κατά τθσ χωροφυλακισ, αλλά μόνο τθν
τελευταία ςτιγμι, κατζφυγαν ς’ αυτιν τθ χαράδρα, ςτθν οποία εμείσ
βρεκικαμε κατά τφχθ.
Οι άνδρεσ μασ δεν ζδειχναν πρόκυμοι να επωφελθκοφν απ’ αυτό το
κυνθγθτό, οφτε να παλζψουν με ςυμπατριϊτεσ, τουσ οποίουσ μάλλον
ςυμπακοφςαν. Άλλωςτε, αυτό ιταν πρόβλθμα τθσ χωροφυλακισ τθσ
Άμφιςςασ. Τότε άφθςαν τα τουφζκια και αντί να ανταλλάξουμε ςφαίρεσ, τουσ
δϊςαμε λίγο καπνό, γιατί οι προμικειζσ τουσ είχαν τελειϊςει και ο
απεςταλμζνοσ των γονιϊν τουσ κα ερχόταν μόνο ςε μερικζσ μζρεσ.
Τζλοσ, χωρίςαμε με πολλζσ χειραψίεσ και πολλζσ ευχζσ. Το μόνο ς’ αυτιν
τθν περιπζτεια, ιταν ο Αλζξανδροσ που, πθδϊντασ ςτουσ βράχουσ, είχε
ςτραμπουλιςει το πόδι του και πονοφςε πολφ. Τον μεταφζραμε μζχρι το
μζροσ όπου μασ περίμεναν τα μουλάρια, τον βάλαμε επάνω ςε ζνα απ’ αυτά
και ςυνεχίςαμε το δρόμο μασ. Ρεράςαμε το ελατόδαςοσ, καμζνο από
βοςκοφσ, που τα κλαδιά μιςοαπανκρακωμζνα διαγράφονταν κλιβερά πάνω
ςτον ουρανό. Ρροχωροφςαμε πάλι κατά μικοσ των Καλυβιϊν αφινοντασ
αριςτερά το δρόμο για τθν Αράχοβα.
Το βράδυ πλθςίαηε, τα ςφννεφα μαηεφονταν ξανά και θ βροχι που
απειλοφςε εδϊ και κάποιεσ ϊρεσ, άρχιςε να πζφτει με φαρδιζσ ςταγόνεσ,
προμινυμα μιασ κφελλασ που ευτυχϊσ πιγε προσ το Βορρά αφινοντασ πίςω
τθσ κάποιεσ περιοδικζσ μπόρεσ. Το μονοπάτι που κατζβαινε με ηιγκ-ηαγκ ςε μια
απότομθ πλαγιά, που προεξζχει πάνω από το βάρακρο των Δελφϊν, γινόταν
όλο και περιςςότερο βρεγμζνο και ολιςκθρό.
Ιμαςταν παγωμζνοι και κουραςμζνοι. Ο Αλζξανδροσ, του οποίου το πόδι
είχε πρθςτεί πολφ ςοβαρά, δφςκολα κρατιόταν ςτο μουλάρι του και με κάκε
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προςπάκεια του ηϊου να μθ γλιςτριςει, βογκοφςε υπόκωφα από τον πόνο. Οι
χωροφφλακζσ μασ που περπατοφςαν δϊδεκα ϊρεσ, πορεφονταν ςιωπθλά ο
ζνασ πίςω από τον άλλο και οι αγωγιάτεσ δεν ζριχναν πια τισ κραυγζσ τουσ που
αντιλαλοφςαν και ελαττϊνονταν ςιγά - ςιγά πζρα απ’ τισ κοιλάδεσ, ζωσ τισ
κορυφζσ.
Το μονοπάτι επιτζλουσ άλλαξε όψθ, ζγινε λιγότερο κάκετο και λίγο χϊμα
αναμειγνυόταν με τισ πζτρεσ. Βλζπαμε μικροφσ αμπελϊνεσ, και τα ςπίτια του
Καςτριοφ φάνθκαν, ςκαρφαλωμζνα ςε μια ξερι και απότομθ πλαγιά. Ρριν
φτάςουμε εκεί περάςαμε δίπλα ςε δυο αρχαίουσ τάφουσ λαξευμζνουσ ςτο
βράχο. Ο ζνασ είχε μια ςτακερι πόρτα ςκαλιςμζνθ ςτον ίδιο βράχο με μόνο
ζνα μικρό τετράγωνο άνοιγμα για να μπει κανείσ ςτον τάφο. Αλλά, οι ςειςμοί
ζςπαςαν από πάνω μζχρι κάτω αυτιν τθν ςυμπαγι πόρτα που τϊρα γζρνει και
πζφτει μπροςτά, ςαν κάποιοσ υπόγειοσ Τιτάνασ να τθν είχε ςπρϊξει με τον
ϊμο του.
Το χωριό Καςτρί, όπωσ τα περιςςότερα ελλθνικά χωριά, είναι ζνα μπάχαλο
από δρόμουσ και φτωχά ςπίτια, ανάμεςα ςε λάςπεσ και ακακαρςίεσ, και το
ςπίτι που μασ είχαν ετοιμάςει δεν φαινόταν πιο νζο από τα άλλα. Απλϊςαμε
τον Αλζξανδρο πάνω ςε προβιζσ και ζςτειλαν να φζρουν μια γριά γυναίκα,
διότι οι γριζσ ςτα ελλθνικά χωριά είναι και χειρουργοί και γιατροί. Αυτι που
ιρκε μάλλον ιταν εκατό χρονϊν, τόςο το πρόςωπό τθσ ιταν ηαρωμζνο από
ρυτίδεσ. Ψθλάφιςε το όλο πρθςμζνο πόδι, και αρκζςτθκε να το ςκεπάςει με
κομπρζςεσ φτιαγμζνεσ από αγελαδίςιεσ ακακαρςίεσ βραςμζνεσ με κραςί.
Μετά από τρεισ μζρεσ κεραπείασ, ζλεγε ότι κα μποροφςε (ο Αλζξανδροσ) να
γυρίςει ςτθ Λιβαδειά με τα πόδια, αν ικελε. Ο Αλζξανδροσ είχε απόλυτθ
εμπιςτοςφνθ ςτθ γριά μάγιςςα και αρνικθκε κατθγορθματικά τθ φροντίδα του
γιατροφ από το Αιάκειο (τθσ Κορςικισ) που μασ ςυνόδευε. Με λφπθ ςχεδόν τον
αποχωριςτικαμε τθν επόμενθ μζρα, ιταν εφκυμοσ, καλόσ ομιλθτισ, ζξυπνοσ
και λίγο επαναςτάτθσ, με κομψι κορμοςταςιά. Άντεχε τθν κοφραςθ και τον
πόνο, και αντιπροςϊπευε ακριβϊσ τθν ελλθνικι ράτςα ςε ό,τι ζχει λαμπρό και
ευγενικό.
Θ περιοχι όπου βρίςκονται οι αρχαίοι Δελφοί, χαρακτθρίηεται από μια
μεγαλειϊδθ αυςτθρότθτα και μια ςκοτεινι ομορφιά που ξαφνιάηει ζντονα τθ
φανταςία. Σε μια προεξοχι του βουνοφ που ζχει μια ελαφρά κλίςθ,
τοποκετοφνται τα δζκα ςπίτια του χωριοφ Καςτρί, περικυκλωμζνο από
αμπζλια και από όχι ψθλζσ ελιζσ. Στα διακόςια μζτρα από το χωριό ανοίγει θ
ςτενι και βακιά κοιλάδα του Ρλειςτοφ, πζρα απ’ τθν οποία υψϊνονται οι
βράχοι τθσ Κίρφεωσ, απότομοι και καλυμμζνοι από βλάςτθςθ.
Ρίςω από το Καςτρί ορκϊνονται ςαν πελϊριοσ τοίχοσ οι Φαιδριάδεσ και
πάνω τουσ κυριαρχεί θ διπλι κορυφι του Ραρναςςοφ, αριςτοκρατικι και
πομπϊδθσ, που εμπνζει ζνα αίςκθμα ςοβαρότθτασ και απλθςίαςτθσ
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μεγαλειότθτασ. Λουρίδεσ από λευκοφσ ατμοφσ τυλίγονταν ςτισ τραχιζσ πλευρζσ
αυτοφ του μεγαλόπρεπου «κορυφαίου» των ελλθνικϊν βουνϊν. Δεξιά, το
βλζμμα ακολουκοφςε τθ ςτενι κοιλάδα ζωσ το καμπαναριό τθσ Αράχοβασ.
Αριςτερά, θ κζα απλωνόταν ςτθν πεδιάδα των Σαλϊνων και ςτον κόλπο τθσ
Κρίςςασ. Σ’ αυτιν τθν τοποκεςία μερικϊν εκταρίων βριςκόταν ο ναόσ των
Δελφϊν, του οποίου δεν διακρίνουμε πια τα υπολείμματα.
Είχαμε για οδθγό ζναν γζρο Δελφιϊτθ πολφ ζξυπνο, που είχε βοθκιςει ςτισ
αναςκαφζσ που είχαν γίνει κατά καιροφσ. Είχαμε κυρίωσ ζναν άλλο οδθγό,
καλφτερο και ακόμα πιο παλιό, τον Ραυςανία, που προχωροφςε, κατά κάποιο
τρόπο μπροςτά μασ, ενϊ θ λεπτομερισ περιγραφι του προκαλοφςε ζνα
πλικοσ ςκζψεων.
Κατά διαςτιματα χάναμε τα ίχνθ του, ανάμεςα ςτα ςκουπίδια και ςτισ
μοντζρνεσ καλφβεσ, αλλά ξαναβρίςκαμε τα αποτυπϊματα των βθμάτων του,
ςτισ ταράτςεσ τισ ςκεπαςμζνεσ με επιγραφζσ ςχετικζσ με τθν απελευκζρωςθ
των ςκλάβων, ςτθν ιερά οδό που οδθγοφςε ευκεία ςτθν πόρτα του ναοφ, ςτο
Στάδιο πάνω απ’ τθν πλαγιά, ςτο Κζατρο ακριβϊσ κάτω, ςτθ Στοά με τισ
ηωγραφιζσ, όπου ιταν εκτεκειμζνθ θ πζτρα, τθν οποία ο Δίασ ανάγκαςε τον
Κρόνο να καταπιεί. Μζςα ς’ όλα αυτά τα καμμζνα και αγνϊριςτα ερείπια,
μόνο οι πθγζσ είναι ακόμα ηωντανζσ.
Στθν είςοδο ενόσ γιγάντιου ριγματοσ που χωρίηει τισ Φαιδριάδεσ, φαλακρά
τοιχϊματα εξακοςίων μζτρων φψουσ από μπλε γκρίηο αςβεςτόλικο, βγαίνει θ
Καςταλία Ρθγι για να ςχθματίηει ζνα ρυάκι που πθγαίνει μζςα από μια άγρια
χαράδρα να χυκεί ςτον Ρλειςτό. Μια τετράγωνθ ςτζρνα λαξευμζνθ ςτθν πζτρα
μαηεφει το νερό που αναβλφηει μζςα από πυκνζσ λάςπεσ και που άλλοτε, ιταν
το ιερό νερό όπου οι προςκυνθτζσ ζπρεπε να εξαγνιςτοφν πριν
παρουςιαςτοφν μπροςτά ςτον χρθςμό, όπωσ οι πιςτοί Λνδοί που βουτοφςαν
ςτο Γάγγθ πριν μπουν ςτο ναό, ωσ τα πόδια του αρχιερζα των βραχμάνων.
Ράνω από τθ ςτζρνα υπάρχουν κάποια κοιλϊματα λαξευμζνα ςτο βράχο και
το μεγαλφτερο μετατράπθκε ςε παρεκκλιςι του Αγίου Λωάννθ. Ο βράχοσ που
δεςπόηει τθσ Καςταλίασ είναι θ Υάμπεια, από όπου ζριξαν τον Αίςωπο που
κορόιδεψε ς’ ζνα λόγο του τουσ ιερείσ του Απόλλωνα, για τθν απάτθ και τθν
απλθςτία τουσ.
Το Στάδιο τοποκετείται ςτο πιο ψθλό ςθμείο τθσ πλαγιάσ των Δελφϊν.
Κτίςκθκε από τον Θρϊδθ Αττικό, το ωμαίο κυβερνιτθ που ζκτιςε επίςθσ ςτθν
Ακινα το ωραίο κζατρο λαξευμζνο ςτο βράχο τθσ Ακρόπολθσ. Αυτό το Στάδιο
είναι το μοναδικό μνθμείο των Δελφϊν που διατθρικθκε, παρόλο που ζχαςε
τθν μαρμάρινθ επζνδυςι του. Βλζπουμε ακόμα αρκετζσ κερκίδεσ ςκαμμζνεσ
ςτθν πζτρα.
Τα ιερά τείχθ περιλάμβαναν άλλα μνθμεία: το Κθςαυρό όπου κρατιόταν
ζνα μζροσ των δϊρων, ζνα Κζατρο, τθν αίκουςα του Συμβουλίου όπου
19

ςυγκεντρϊνονταν οι ιερείσ, τθ Λζςχθ, αίκουςα για κουβζντεσ όπου
μαηεφονταν οι φλφαροι. Ο Ρολφγνωτοσ είχε ςτολίςει τουσ τοίχουσ με
ηωγραφιζσ που απεικόνιηαν τθν άλωςθ τθσ Τροίασ και τον Άδθ.
Πλα αυτά τα κτιρια που εξαφανίςτθκαν, ιταν κτιςμζνα ςε μια ταράτςα
υποςτθριγμζνθ ςτθ νότια πλευρά από χοντροφσ τοίχουσ, των οποίων
βλζπουμε τα ίχνθ. Εκεί βρζκθκε ζνασ κυκλϊπειοσ τοίχοσ, άκικτοσ φτιαγμζνοσ
από ογκϊδεισ πζτρεσ δυο μζτρων, ανϊμαλεσ αλλά λαξευμζνεσ και ενωμζνεσ
ακριβϊσ, χωρίσ τςιμζντο ι οποιαδιποτε ςτερζωςθ, και των οποίων θ
επιφάνεια εξομαλφνκθκε μετά από τθν οικοδόμθςθ. Μερικζσ γραμμζσ ζνωςθσ
είναι κυρτζσ, παράξενθ ιδιαιτερότθτα που παρατθρείται ςπάνια, ακόμθ και
ςτθ δεφτερθ πελαςγικι εποχι.
Ροιοι ιταν οι Ρελαςγοί των οποίων οι μεγαλοπρζπειεσ χάνονται μζςα ςτθ
νφχτα των προϊςτορικϊν χρόνων; Και που άφθςαν ς’ όλεσ τισ μεςογειακζσ
χϊρεσ, αυτά τα αναλλοίωτα τείχθ, αυτζσ τισ ακατάλυτεσ ακροπόλεισ, αυτά τα
ογκϊδθ παλάτια, ζργα γιγάντων, χωρίσ να χαράξουν, όπωσ το ζκαναν οι
Αιγφπτιοι τθσ Μζμφιδασ και τθσ Γκίηασ, οι Σθμίτεσ idumeens τθσ Ρζτρασ, οι
Αςςφριοι τθσ Νινευι, οι Φοίνικεσ τθσ Τφρου, τον παραμικρό χαρακτιρα, οφτε
το παραμικρό ιδεολογικό ςθμείο, που κα μασ ζλεγε το όνομά τουσ, τθν
καταγωγι τουσ, τθν ιςτορία τουσ; Πςο για το διάςθμο ναό του Απόλλωνα, δεν
μζνουν απ’ αυτόν παρά μόνον κάποιεσ διαςπαρμζνεσ πζτρεσ και κάποια
κεμζλια, των οποίων δεν μποροφμε καν να ςθμειϊςουμε τθν κατεφκυνςθ.
Μιπωσ υπάρχουν ςθμαντικότερα υπολείμματα κάτω από τα ςπίτια του
Καςτριοφ που κα ζπρεπε να απαλλοτριωκοφν και να κατεδαφιςτοφν για να
γίνουν ςυςτθματικζσ αναςκαφζσ;
Αυτόσ ο ναόσ ιταν παλιότεροσ απ’ όλουσ τουσ γνωςτοφσ ναοφσ τθσ
Ελλάδασ, εκτόσ από εκείνον τθσ Κορίνκου. Οι τοίχοι ιταν από αςβεςτόλικο, και
οι ςτφλοι, αλλά με μια επζνδυςθ από γυψομάρμαρο, μόνο ι πρόςοψθ ιταν
μαρμαρζνια. Στο ιερό βριςκόταν ο ομφαλόσ, μια άςπρθ πζτρα που εκεωρείτο
ο ομφαλόσ τθσ γθσ, και γφρω τα δϊρα τα προερχόμενα απ’ όλο τον ελλθνικό
κόςμο, απ’ τθ Μαςςαλία, τθν Κνίδο τα Φάρςαλα, τθν Κυρινεια: τζςςερισ
χιλιάδεσ αγάλματα, εικόνεσ νικθφόρων ακλθτϊν, κριαμβευτϊν ςτρατθγϊν,
τυχερϊν βαςιλιάδων, διαςωςμζνων πόλεων.
Δζκα χρυςοί κρατιρεσ, προςφορά του Γφγθ, βαςιλιά τθσ Λυδίασ, που
ηφγιηαν επτακόςια ογδόντα ζξι κιλά και που κα άξιηαν ςιμερα περιςςότερο
από τρία εκατομμφρια. Ζνασ χρυςόσ μαςίφ κρόνοσ του βαςιλιά Μίδα τθσ
Φρυγίασ, πριν από τα γαϊδουρινά αυτιά. Τζλοσ το περίφθμο χρυςό τρίποδο
υποςτθριηόμενο από ζνα τριπλό φίδι από μπροφντηο, προςφορά των Ελλινων
μετά από τθ μάχθ των Ρλαταιϊν.
Το τρίποδο κλζφτθκε από τον Νζρωνα για να γίνει κζρματα. Αλλά το
μπροφντηινο φίδι υπάρχει ακόμα εν μζρει, μιςό καμμζνο ςτο κζντρο τθσ
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Σο παρεκκλιςι του Αϊ Γιάννθ ςτθν Καςταλία.

Atmeidan, πλατείασ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, όπου το είχε φζρει ο
Κωνςταντίνοσ. Το ζνα κεφάλι κρατιζται ςτθν εκκλθςία τθσ Αγίασ Ειρινθσ κοντά
ςτο παλιό ςεράι και προςφζρει όλουσ τουσ χαρακτιρεσ μιασ αλθκινισ
ρεαλιςτικισ μελζτθσ τθσ φφςθσ.
Οι καλοί ιερείσ του Απόλλωνα ζπαιρναν από όλουσ, και μαηί με τα βαςιλικά
δϊρα, βρίςκονται κάτι άλλα παράξενα, όπωσ ςοφβλεσ για ψιςιμο
αφιερωμζνεσ ςτο Κεό από τθν εταίρα οδόπθ, ςφντροφο του Αιςϊπου ςτθ
ςκλαβιά. Και το χρυςό άγαλμα, φυςικοφ αναςτιματοσ, τθσ Φρφνθσ που είχε
φιλοτεχνιςει ο Ρραξιτζλθσ ιταν τοποκετθμζνο δίπλα ςτο μεγάλο βωμό του
Απόλλωνα, μεταξφ των αγαλμάτων του ςοβαροφ Αρχιδάμου και του Φιλίππου
τθσ Μακεδονίασ. Αρκετζσ φορζσ ο κθςαυρόσ λεθλατικθκε. Οι Φωκείσ, οι
Γαλάτεσ, ο Σφλλασ, άρπαξαν τα ςυςςωρευμζνα μζςα ςτο ιερό πλοφτθ. Ο
Νζρωνασ μόνο ςε μια φορά ζκλεψε πεντακόςια μπροφντηινα αγάλματα και ο
Κωνςταντίνοσ μετζφερε ςτθν πρωτεφουςά του, όςα ζμειναν από τα πλοφτθ.
Ρίςω από το ιερό του ναοφ, ιταν το Άδυτον ι άντρο τθσ Ρυκίασ. Στο κζντρο
άνοιγε μια άβυςςοσ από όπου ζβγαιναν ανακυμιάςεισ που προκαλοφςαν
ζκςταςθ. Ράνω από το ςτόμιο τθσ αβφςςου ςτεκόταν ζνα πολφ ψθλό τρίποδο
και επάνω του μια πλατφόρμα με τρφπεσ, όπου κακόταν θ Ρυκία κακιςμζνθ ς’
ζνα μπροφντηινο ςκαμπό. Στουσ πρϊτουσ καιροφσ διάλεγαν μια κοπζλα, παιδί
φτωχϊν χωρικϊν και χωρίσ παιδιά. Αλλά μετά από τθν απαγωγι μιασ νεαρισ
Ρυκίασ, εμπιςτεφκθκαν αυτι τθ λειτουργία μόνο ςε θλικιωμζνεσ γυναίκεσ,
τουλάχιςτον πενιντα χρόνων. Στισ μζρεσ που οι οιωνοί κρίνονταν ευνοϊκοί για
να ςυμβουλευτεί κανείσ το Χρθςμό, θ Ρυκία που είχε προθγουμζνωσ λουςτεί
ςτο νερό τθσ Καςταλίασ Ρθγισ, και ειςπνεφςει ανακυμιάςεισ από δάφνθ,
ανζβαινε πάνω ςτο τρίποδο. Ζνασ ιερζασ που τον ζλεγαν προφιτθ, κακόταν
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δίπλα τθσ και οι ερωτϊντεσ ζμπαιναν ςτθν ςειρά πάντα μεμονωμζνοι.
Θ Ρυκία, υπό τθν επιρροι των αερίων που ανζβαιναν από τθν άβυςςο,
ζπαςχε από τα ςυμπτϊματα που παρατθροφνται ςτισ δθλθτθριάςεισ από
μονοξείδιο του άνκρακα: ίλιγγοι, ηαλάδεσ, παραιςκιςεισ, παραλιρθμα.
Λαχανιαςμζνθ, ξεμαλλιαςμζνθ, με αφρό ςτο ςτόμα, πρόφερε αςυνάρτθτα
λόγια, που ερμινευε και ςτιχουργοφςε ςε εξάμετρα ο προφιτθσ για να
γνωςτοποιθκοφν ς’ αυτόν που ρωτοφςε.
Αυτι θ αςυνικιςτθ υπερδιζγερςθ και οι εγκεφαλικζσ διαταραχζσ που
ακολουκοφςαν, δεν ιταν χωρίσ κίνδυνο για τθν καθμζνθ τθ γυναίκα, κφμα τθσ
δειςιδαιμονίασ του λαοφ και τθσ απάτθσ των ιερζων, και ο Ρλοφταρχοσ
διθγείται μια φορά ότι θ Ρυκία ςτον παροξυςμό των ςπαςμϊν τθσ, ζπεςε από
το τρίποδο, ρίχνοντασ μια τρομερι κραυγι που ζδιωξε όλουσ τουσ παρόντεσ.
Πταν κάποια ςτιγμι ο φόβοσ τουσ πζραςε, επζςτρεψαν κοντά τθσ και τθν
βρικαν λιπόκυμθ. Ρζκανε λίγεσ ϊρεσ αργότερα. Το παραλιρθμα τθσ Ρυκίασ,
του οποίου αγνοοφμε τθν αλθκινι αιτία, ζπρεπε να εντυπωςιάηει τθ λαϊκι
φανταςία, που πάντα ποκοφςε να γνωρίηει το μζλλον ι να επικοινωνεί με τουσ
κεοφσ που ενζπνεαν τισ απαντιςεισ τθσ Ρροφιτιςςασ. Αυτι θ ενςτικτϊδθσ
ανάγκθ για πρόλθψθ του ανκρϊπου, και θ δεξιότθτα των ιερζων να
ερμθνεφουν τισ αςυνάρτθτεσ λζξεισ μιασ γυναίκασ, χωρίσ λογικι και κζλθςθ,
και τζλοσ, θ παραδοςιακι λατρεία για τοφτο το ιερό, είναι οι αιτίεσ τθσ πίςτθσ
που απολάμβανε για τόςο πολφ καιρό ο χρθςμόσ των Δελφϊν.
Θ επιρροι πάνω ςτθ κρθςκεία, ςτθν θκικι και ςτθ πολιτικι ιταν πολφ
μεγάλθ, αλλά δεν αςκικθκε πάντα ευνοϊκά. Εάν οι αδφνατοι βρικαν ςυχνά
προςταςία, αν τα εγκλιματα καμιά φορά τιμωρικθκαν κι εάν οι βαςιλιάδεσ
ςυμβουλεφτθκαν ςωςτά, πρζπει να τονίςουμε ότι ο χρθςμόσ ι μάλλον οι
επίςθμοι ερμθνευτζσ του, χωρίσ ςτακερζσ ιδζεσ, χωρίσ μεγάλεσ αρχζσ και
χωρίσ απόλυτα …. Δεν είχαν είτε πάνω ςτουσ ανκρϊπουσ, είτε πάνω ςτο
ςφνολο των υποκζςεων καμία κετικι και δυνατι επιρροι. Οι ςυμβουλζσ
αφοροφςαν μόνο ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ. Ο χρθςμόσ ευνοοφςε πότε τθν
ελευκερία, πότε τθν τυραννία, και φανζρωνε ςε όλουσ τα μζςα άμυνασ και
επιτυχίασ, χωρίσ να νοιάηεται για το δίκαιο, και μάλλον είναι αυτι θ αδιαφορία
για τθ δικαιοςφνθ που αςφάλιηε τθν πίςτθ του. Ιδθ κρθςκευτικό κζντρο του
ελλθνικοφ κόςμου, οι Δελφοί κα μποροφςαν να είχαν γίνει πολιτικό κζντρο,
εάν θ Ελλάδα ιταν ικανι να ενωκεί. Κυμόμαςτε όλοι τθν περίφθμθ ςυνζλευςθ
των Αμφικτιόνων, ζνα είδοσ μόνιμου ςυνεδρίου ειρινθσ, που ιταν ανίκανο να
επιβάλλει τα βουλεφματά του, οφτε μποροφςε να εμπνεφςει το ςεβαςμό προσ
αυτό. Κάκε τζςςερα χρόνια γίνονταν ςτουσ Δελφοφσ μια διάςθμθ γιορτι, οι
Ρυκικοί αγϊνεσ. Μια μεγάλθ «κεωρεία» που οδθγοφςε μια ιζρεια τθσ Ακινασ,
ζφευγε από τθν Ακινα, αποτελοφμενθ από μεγάλο πλικοσ από προςκυνθτζσ
των δυο φφλων και όλων των θλικιϊν.
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Θ τάξθ διατθροφνταν με ράβδουσ, ενϊ θ αυςτθρι ενδυμαςία τουσ είχε
ρυκμιςτεί με διάταγμα. Κάποιοι ζμποροι ακολουκοφςαν με τα κάρα τουσ, γιατί
το ταξίδι κρατοφςε δζκα μζρεσ. Στουσ Δελφοφσ είχαν ςτθκεί αμζτρθτεσ τζντεσ
γι’ αυτό τον κόςμο και επικρατοφςε μια αυςτθρι αςτυνόμευςθ κατά τθ
διάρκεια του προςκυνιματοσ. Άλλωςτε, οι υποχρεωτικζσ κρθςκευτικζσ πράξεισ
ιταν απλϊσ τυπικζσ διαδικαςίεσ, επιφανειακζσ, κάποιεσ ιεροτελεςτίεσ
ςχολαςτικά εκτελεςμζνεσ, όλα για τθν προςποίθςθ και τίποτα για τα
εςωτερικά ηθτιματα τθσ ψυχισ. Αυτζσ οι περιοδικζσ γιορτζσ, αυτι θ ςυνεχισ
ςυρροι πιςτϊν και περίεργων ιταν για τουσ Δελφιϊτεσ μια ςχολι τεμπελιάσ.
Χωρίσ παραγωγικότθτα, χωρίσ τζχνθ, χωρίσ γεωργία, πλοφτιηαν ςε βάροσ των
ξζνων. Πςοι δεν είχαν κζςθ ανάμεςα ςτο πολυάρικμο προςωπικό του ναοφ
ιταν ξεναγοί, ζδειχναν τα αξιοκζατα αποςτθκίηοντασ ζνα μάκθμα με πολλζσ
ιςτορίεσ καυμάτων. Άλλοι ςκάλιηαν τάματα που πωλοφςαν ςε μαγαηάκια
μπροςτά ςτο ναό, όπωσ οι πωλθτζσ κομποςκοινιϊν και ςταυρϊν ςτθν πόρτα
των εκκλθςιϊν μασ. Πλοι, ιερείσ, ςκευοφφλακεσ, ξεναγοί ι ζμποροι, ιταν
άπλθςτα παράςιτα, ηθτιάνοι, που άρπαηαν από όλα τα χζρια. Αλλά θ ϊρα τθσ
παρακμισ ςιμανε για το χρθςμό των Δελφϊν. Ο Κουκυδίδθσ που δεχόταν
μόνο το κφροσ τθσ λογικισ, ο Ραρμενίδθσ, ο Σωκράτθσ που αναγνϊριηε μόνο το
κφροσ τθσ ςυνείδθςθσ και ο Αριςτοτζλθσ που υπολόγιηε μόνο το κφροσ τθσ
επιςτιμθσ, είναι οι αντιπρόςωποι τθσ νζασ γενιάσ που κα καταπολεμοφςε τθν
αρχαία πίςτθ, και ο Δθμοςκζνθσ ο ίδιοσ κορόιδευε τθν Ρυκία και τουσ
Αμφικτίονεσ. Επί ρωμαϊκισ κυριαρχίασ, θ χρεοκοπία ζγινε ακόμα πιο φανερι.
Οι ςκεπτικιςτζσ και οι μάγοι μοιράηονταν τθν εφνοια του κοινοφ, και ςτουσ
ναοφσ, ο Αιγφπτιοσ κεόσ με κεφάλι γερακιοφ, οι φοινικικζσ κεότθτεσ με τθν
τριπλι ςειρά βυηιϊν, είχαν αντικαταςτιςει τουσ κεοφσ τθσ παλιάσ πελαςγικισ
Ελλάδασ. Ο μεγάλοσ Ράνασ είχε πεκάνει! Οι Ρυκικοί αγϊνεσ δεν ιταν πια
παρά μόνον λαϊκά πανθγφρια, όπου θ τςίκνα μπερδεφονταν με τισ
ανακυμιάςεισ τω κυςιϊν, όπου Αςιάτεσ ακροβάτεσ, παλαιςτζσ από τθν
Καππαδοκία, ζςτθναν τθ ςκθνι και το ςκοινί τουσ, όπου οι καυματοποιοί,
εγγαςτρίμυκοι, που λζγονταν αςτεία πφκωνεσ, κάνοντασ κεό τθν κοιλιά τουσ,
χρθςμοδοτοφςαν ςτθν πλατεία, ενϊ θ τελευταία προφιτιςςα οφρλιαηε το
τελευταίο ψζμα τθσ ς’ ζνα εγκαταλειμμζνο ιερό.
Τζλοσ, ο χριςτιανιςμόσ κριαμβεφει και όλα τότε καταςτρζφονται, όλα
αφανίηονται, και ο μεγάλοσ ναόσ των Δελφϊν μετατρζπεται ςε λατομείο για να
χτιςτοφν τα γφρω χωριά. Ζτςι, αυτι θ μοναχικι και άγρια κοιλάδα και αυτι θ
ψθλι κορυφι του Ραρναςςοφ ζχουν δει όλεσ τισ κρθςκείεσ να διαδζχονται θ
μια τθν άλλθ. Ρρϊτα θ κρθςκεία του λαοφ προλθπτικι και πρωτόγονθ, όπου οι
γυναίκεσ τθσ Βοιωτίασ μεκοφςαν ςτο Κωρφκιον Άντρον και ζτρεχαν τθν νφχτα
ςτα βουνά με τουσ ιερείσ του Διονφςου, κρατϊντασ κυρςοφσ και πυρςοφσ.
Φςτερα, θ κρθςκεία των ποιθτϊν που ςτεκόταν πάνω από τον κτθνϊδθ
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ρεαλιςμό και ανζβαινε ςτθν κορυφι, όπου ο Απόλλωνασ, ο κεόσ τθσ μουςικισ,
τθσ ποίθςθσ, τθσ νεότθτασ και τθσ ομορφιάσ, δζςποηε ανάμεςα ςτισ μοφςεσ,
αντίλθψθ πιο ιδεϊδθσ και χαριτωμζνθ, ακόμα πολφ γιινθ, αλλά που
δανείηεται από τισ ψθλζσ κορφζσ τθν μυςτθριϊδθ μαγεία και το λαμπρό
φωτοςτζφανό τουσ. Τζλοσ, το ανκρϊπινο πνεφμα που είχε ανεβεί μζχρισ εκεί,
αφινει τθ γθ και πετά προσ τον ουρανό. Αλλά ιταν προνόμιο για λίγουσ να το
ακολουκοφν ςτο απζραντο ψάχνοντασ το άγνωςτο και οι εξαίςιεσ αφθρθμζνεσ
ζννοιεσ των φιλοςόφων δεν είχαν ποτζ καμία επιρροι πάνω ςτα πλικθ.
Για να κατεβοφμε από το Καςτρί ωσ τον κόλπο τθσ Κορίνκου, κζλουμε δυο
ϊρεσ, αλλά από το πιο απεχκι δρόμο που μποροφςε να δει κανείσ. Πςο
κατεβαίνουμε, ο φρικτόσ και άγριοσ χαρακτιρασ που κάνει το βάρακρο των
Δελφϊν τόςο εντυπωςιακό, αλλάηει ςιγά - ςιγά και οι ελαιϊνεσ φαίνονται
πυκνοί και πιο πλοφςιοι. Βλζπουμε να ανοίγεται δεξιά θ πεδιάδα τθσ
Άμφιςςασ και ςτο βάκοσ τθσ, θ οροςειρά τθσ Γκιϊνασ, ακόμα πιο ψθλισ από
τον Ραρναςςό, και τα βουνά τθσ Δωρίδασ ςκεπαςμζνα από πυκνά δάςθ και
χαραγμζνα από χείμαρρουσ, περιοχι βουκολικι και άγρια που κάνει αντίκεςθ
με τουσ τεράςτιουσ, απλοφσ και με αρμονικό περίγραμμα, γυμνοφσ και
λαμπεροφσ από το φωσ βράχουσ, που είχαμε ςυνθκίςει να βλζπουμε ςτισ
ανατολικζσ επαρχίεσ. Οι κάτοικοι αυτισ τθσ περιοχισ είχαν διαφορετικι
νοοτροπία. Δεν βρίςκεται εκεί κανζνα ίχνοσ τζχνθσ οφτε πολιτιςμοφ. Αυτοί οι
αγροτικοί και άξεςτοι πλθκυςμοί ζμεναν πάντα ζξω από το γενικό κίνθμα. Θ
Ελλάδα τζλειωνε ςτουσ Δελφοφσ. Ρζρα ιταν ιδθ θ βάρβαρθ Ιπειροσ. Ενϊ
περπατοφςαμε με δυςκολίεσ, οι αγωγιάτεσ κρατοφςαν τα μουλάρια με τισ
αποςκευζσ από τα χαλινάρια, για να μθν πζςουν ςτο γκρεμό, ο αζρασ είχε
δυναμϊςει. Σ’ όλθ τθν Ελλάδα βρίςκουμε αυτοφσ τουσ τοπικοφσ αζρθδεσ, που
γεννιοφνται ςε κάκε φαράγγι ι ςε κάκε κοιλάδα που ανοίγουν προσ Νότο, και
όπου το ζδαφοσ κερμαίνεται από τον ιλιο. Τότε, ο δροςερόσ αζρασ των
βουνϊν κατεβαίνει ςε άνιςεσ και ορμθτικζσ ριπζσ που γεμίηει τα φαράγγια με
αναςτεναγμοφσ, γζρνει τα δζνδρα, τα ξεριηϊνει καμιά φορά, και ρίχνει ςτουσ
γκρεμοφσ τουσ ταξιδιϊτεσ που δεν προςφεφγουν ςτο προκάλυμμα ενόσ ψθλοφ
βράχου ι δεν κρατιοφνται γερά από ζνα κάμνο, περιμζνοντασ να θρεμιςει.
Αυτόσ ο αζρασ, πιο ςυχνόσ το καλοκαίρι παρά το χειμϊνα, ςθκϊνεται πάντα
δυο ι τρεισ ϊρεσ μετά από τθν ανατολι του ιλιου, δυναμϊνει ςτθ μζςθ τθσ
θμζρασ, και ςταματά ςτθ δφςθ του ιλιου. Κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ
κυριαρχεί απόλυτθ θςυχία, και καμιά φορά γφρω ςτα μεςάνυχτα φυςά ζνασ
ελαφρφσ νοτιάσ, υγρόσ και δροςερόσ.
Μετά από δυο ϊρεσ κακόδου φτάςαμε ςτθν Άμφιςςα, μικρι πόλθ ζξι
χιλιάδων κατοίκων, χαριτωμζνα τοποκετθμζνθ μζςα ςτθ βλάςτθςθ, κατά
μικοσ ενόσ λόφου πάνω ςτον οποίο βλζπουμε ζνα παλιό ερειπωμζνο Κάςτρο
ανάμεςα ςε ακόμα αρχαιότερα υπολείμματα.
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79. FRIEDRICH G. WELCKER

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Γερμανόσ Friedrich Gottlieb Welcker, γεννικθκε ςτισ 4 Νοεμβρίου του
1784 ςτο Grunberg τθσ Ζςςθσ. Αφοφ ςποφδαςε κλαςικι φιλολογία ςτο
Ρανεπιςτιμιο του Giessen, διορίςτθκε το 1803 ωσ Διευκυντισ ςε Γυμνάςιο,
ζνα αξίωμα που ςυνδυαηόταν με αυτό του Λζκτορα ςτο Ρανεπιςτιμιο.
Το 1806 ταξίδεψε ςτθν Λταλία, ςτθν οποία για περιςςότερο από ζνα χρόνο
εργάςτθκε ωσ ιδιωτικόσ δάςκαλοσ ςτθ ϊμθ, ςτθν οικογζνεια του Wilhelm Von
Humboldt, ο οποίοσ ζγινε φίλοσ και ανταποκριτισ του. Επζςτρεψε ςτο Γκίςςεν
το 1808. Τον επόμενο χρόνο διορίςτθκε ωσ πρϊτοσ κακθγθτισ τθσ ελλθνικισ
λογοτεχνίασ και αρχαιολογίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ ίδιασ πόλθσ.
Ο φιλελευκεριςμόσ του ςτθν πολιτικι τον ζφερε ςε ςφγκρουςθ με τισ
Ρανεπιςτθμιακζσ Αρχζσ του Γκίςςεν και ζτςι αναγκάςτθκε να ενταχκεί ςτο
Ρανεπιςτιμιο του Γκζντιγκεν το 1816, και τρία χρόνια αργότερα ζλαβε μια νζα
κζςθ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Βόννθσ, όπου ίδρυςε το Μουςείο Τζχνθσ και τθ
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Βιβλιοκικθ, τθσ οποίασ ζγινε ο πρϊτοσ Διευκυντισ.
Το 1841-1843 ταξίδεψε ςτθν Ελλάδα και τθν Λταλία. Αποςφρκθκε από τθ
κζςθ του Διευκυντι τθσ Βιβλιοκικθσ το 1854 και το 1861 από τθ κζςθ του
κακθγθτι, αλλά ςυνζχιςε να διαμζνει ςτθ Βόννθ μζχρι το κάνατό του, που
ςυνζβθ ςτισ 17 Δεκεμβρίου του 1868.
Ιταν πρωτοπόροσ ςτον τομζα τθσ Αρχαιολογίασ, και ιταν ζνασ από τουσ
πρϊτουσ που επζμεναν, ςε αντίκεςθ με τθ ςτενι μζκοδο των παλαιοτζρων
οπαδϊν του Helle, ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα του ςυντονιςμοφ ςτθ μελζτθ
τθσ ελλθνικισ τζχνθσ και τθσ κρθςκείασ με τθ φιλολογία.
Εκτόσ από τισ πρϊιμεσ εργαςίεσ του για τον Αριςτοφάνθ, τον Ρίνδαρο και
τθ Σαπφϊ, επιμελικθκε τον Ακμάνα (το 1815), τον Λππϊνακτα (το 1817), το
Κζογνι (το 1826) και τθ Κεογονία του Θςίοδου (το 1865). Δθμοςίευςε μια
Συλλογι Ελλθνικϊν Επιγραφϊν (ςτθ Βόννθ το 1828), τθν Ελλθνικι Μυκολογία
του (3 τόμοι, το ζτοσ 1862), θ οποία μπορεί να κεωρθκεί ωσ θ πρϊτθ
επιςτθμονικι πραγματεία για τθν αρχαία ελλθνικι κρθςκεία. Μεταξφ των
ζργων του ςτθν ελλθνικι λογοτεχνία είναι : Οι τριλογία του Αιςχφλου (το
1824), ο επικόσ κφκλοσ και το Ομθρικό ηιτθμα (2 τόμοι, το 1835), οι ελλθνικζσ
τραγωδίεσ ςε ςχζςθ με τον επικό κφκλο (3 τόμοι, από το ζτοσ 1839 ζωσ το
1841) και άλλα.
χόλια
O Γερμανόσ Welcker ςτθν περιγραφι του ακολουκεί ζνα φφοσ
τθλεγραφικισ ανταπόκριςθσ. Οι φράςεισ του είναι κοφτζσ λεσ και κα
επιμετρθκοφν για να κοςτολογθκοφν. Ραρόλα αυτά δομεί ζνα λεπτομερζσ
κείμενο, μζςα από το οποίο εκφράηει άκρα επιςτθμονικι ςχολαςτικότθτα. Ζχει
διαβάςει κείμενα παλιότερων περιθγθτϊν, κυρίωσ Γερμανϊν και ειδικότερα
του Ulrichs. Οι περιγραφζσ του, παρότι κοφτζσ, είναι λεπτομερείσ.
Θ Αράχοβα τον ενκουςίαςε, αν και δεν ςτάκθκε κακόλου εκεί. Ρζραςε
απογευματινζσ ϊρεσ (γφρω ςτισ ζξι (6) θ ϊρα). Γράφει ςχετικά: “Θ Αράχοβα
είναι πράγματι το ομορφότερο χωριό τθσ Ελλάδασ, τόςο για τον τρόπο
καταςκευισ των ςπιτιϊν, όςο και για το ςχεδιαςμό των ςοκακιϊν, ίςωσ και για
το μζγεκοσ και τθν όλθ τοποκεςία. Φανταςτικό, γραφικό και ταυτόχρονα
μεγαλοπρεπζσ λόγω του μεγζκουσ των βουνϊν απζναντι, ςτθν Πελοπόννθςο”.
Στουσ Δελφοφσ ζφταςε μετά από δυο περίπου ϊρεσ, όταν είχε αρχίςει να
νυχτϊνει και είχε κάνει τθν εμφάνιςι του το φεγγάρι, πράγμα που τον
εντυπωςίαςε ιδιαίτερα. Διανυκτζρευςε ςε ςπίτι, που είχε μείνει ο αρχαιολόγοσ
Müller και από τθν εγγραφι (μασ κυμίηει... Διμαρχο Χαγιάτα!), που είδε ο
Welcker εκεί, μακαίνουμε ότι ο άτυχοσ αρχαιολόγοσ ζμεινε ςτουσ Δελφοφσ
εργαηόμενοσ άοκνα από τισ 11 ζωσ 23 Λουλίου του 1840. Τθν άλλθ μζρα το
πρωί αρχίηει ςυςτθματικι ξενάγθςθ πρϊτα από τθν Καςταλία. Μετά πθγαίνει
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ανατολικά προσ το Λογάρι και νότια ςτο Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ. Στθ
ςυνζχεια, ψάχνει αρχαιολογικά ίχνθ μζςα ςτο χωριό Καςτρί και τζλοσ
καταλιγει ψθλά ςτο αρχαίο Στάδιο.
Γράφει ό,τι ςθμαντικό πζφτει ςτθ αντίλθψι του, μετρά ςκαλοπάτια,
μετράει αποςτάςεισ με βιματα, μετράει ςτρϊςεισ τοίχων, προκειμζνου να
δϊςει καλφτερθ εικόνα ςτον αναγνϊςτθ του. Σίγουρα ζχει δϊςει τθν καλφτερθ
περιγραφι, από οιονδιποτε άλλο περιθγθτι, για τθ καυμάςια μαρμάρινθ
ςαρκοφάγο, εκείνθ που, όπωσ αναφζραμε πιο πάνω, τθν ζςπαςε ο αχρείοσ
Άγγλοσ πρόξενοσ από τθ Ηάκυνκο, αφοφ δεν του επιτράπθκε να τθν αφαιρζςει
ολόκλθρθ.
Ζκανε όμωσ και ζνα λάκοσ, ςυγκεκριμζνα όταν ζφταςε ςτο Στάδιο των
Δελφϊν, κεϊρθςε ότι ςτον ίδιο αυτό χϊρο γίνονταν και οι αρματοδρομίεσ,
πράγμα όμωσ που δεν ευςτακεί, αφοφ οι αρματοδρομίεσ ςτουσ Ρυκικοφσ
αγϊνεσ γίνονταν ςε πλάτωμα κάτω από τθν αρχαία Κρίςςα.
Δφο θ ϊρα το μεςθμζρι τθσ ίδιασ μζρασ αναχϊρθςε από τουσ Δελφοφσ προσ
το Χριςςό. Τθν ίδια ϊρα (δυο το μεςθμζρι) είχε ξεκινιςει μια μζρα νωρίτερα
από το Βοιωτικό κάμπο με προοριςμό τουσ Δελφοφσ. Φαίνεται ότι κρατοφςε
με γερμανικι πεικαρχία το ταξιδιωτικό του πρόγραμμα. Δεν το μετζβαλε
κακόλου. Πχι μόνο δεν κζλθςε να ανεβεί ςτο Κωρφκιον Άντρον ι ςτθν κορυφι
του Ραρναςςοφ, αλλά οφτε καν κάνει κάποια ςχετικι νφξθ - αναφορά.
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Tagebuch einer griechischen Reise”,
F.G. Welcker, Berlin 1865.
Ξεκινιςαμε λίγο πριν τισ δφο. Ορεινόσ δρόμοσ που ξεκινάει από τον κάμπο
αρκετά ευχάριςτοσ, παρόλο που οι κάμνοι ςχεδόν αποκλειςτικά είναι πρίνοι.
Από εδϊ μαφρεσ κατςίκεσ ςτουσ γυμνοφσ βράχουσ πλάι ςτο δρόμο κοιτάηοντασ
με περιζργεια, από εκεί ζνασ μεμονωμζνοσ αγρόσ με τρυφερι καινοφργια
πραςινάδα, εκεί πάλι κάτι άλλο, ο Ραρναςςόσ πάντα τόςο κοντά. Οι μαφρεσ
βοφλεσ πάνω του αποδείχτθκαν από κοντά ωσ, ςχετικά μικρά πάντα, δάςθ
πεφκου.
Μιάμιςθ ϊρα ιππεφαμε, πρϊτα προσ τα πάνω, μετά προσ τα κάτω και
μάταια ψάξαμε, ποφ χωρίηεται ο Ελικϊνασ. Εδϊ όμωσ βλζπει κανείσ ζνα
μεγάλο βουνό πίςω από τισ υπϊρειεσ προσ τθ Δαυλίδα. Αυτι κα είναι θ πίςω
άκρθ του Ελικϊνα. Ο δρόμοσ χωρίηεται τϊρα, δεξιά προσ τουσ Δελφοφσ και
αριςτερά πθγαίνει ζνασ προσ Κόρινκο, θ Τρίοδοσ. Ζνασ βράχοσ, που εξζχει
πολφ από τθν βουνοπλαγιά, δείχνει τθν κατεφκυνςθ των δρόμων προσ
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Δαυλίδα και προσ Κόρινκο.
Θ Σχιςτι οδόσ δείχνει εξωπραγματικι (τϊρα Στενι), υπάρχουν πολφ πιο
ςτενοί δρόμοι. Στο άνοιγμα προσ Κόρινκο βρίςκεται το κυριότερο ςθμείο ςτο
μφκο του Οιδίποδα. Ο Ραρναςςόσ ςτθν καινοφργια κατεφκυνςθ είναι ςαν
κομμζνοσ ςτθ μζςθ και προβάλλει μια πλαγιά, που δεν ζχω δει τίποτα
παρόμοιο ςε ό,τι αφορά φψοσ και μικοσ. Καταρράκτεσ δθμιοφργθςαν
χαράδρεσ, φαίνονται και ςπιλαια. Το ψθλό βουνό απζναντι, θ Κίρφι, αν δεν
απατϊμαι, και αυτι πολφ απόκρθμνθ, με μία ηϊνθ από πεφκα πάντωσ.
Μία ϊρα περίπου πριν τθν Τρίοδο βρίςκεται δεξιά του δρόμου, ςε ζνα
χαμθλό λόφο, θ Κυπάριςςοσ ι θ πόλθ των Αιολιδϊν. Τείχθ φαίνονται από το
δρόμο. Μια τόςο απομονωμζνθ και περίκλειςτθ πόλθ δεν ζχω ξαναδεί.
Καλλιεργιςιμθ γθ ζχει δεξιά προσ τον Ραρναςςό, ενϊ ςτο λόφο δίπλα όπου
περνάει ο δρόμοσ καλλιεργείται ιδιαίτερα πολφ αμπζλι. Λίγο ςιτάρι και ςτθν
Κίρφι απζναντι από τον Ραρναςςό. Από εδϊ και πζρα ο δρόμοσ είναι
απόκρθμνοσ, και όχι από τθν Τρίοδο, και όπωσ λζει ο Ραυςανίασ (10,5,3): διότι
για μια ϊρα με άνεςθ κα ανζβαινε άμαξα.
Θ Αράχοβα είναι πράγματι το ομορφότερο χωριό τθσ Ελλάδασ, τόςο για το
τρόπο καταςκευισ των ςπιτιϊν, όςο και για το ςχεδιαςμό των ςοκακιϊν, ίςωσ
και για το μζγεκοσ και τθν όλθ τοποκεςία. Φανταςτικό, γραφικό και
ταυτόχρονα μεγαλοπρεπζσ λόγω του μεγζκουσ των βουνϊν απζναντι, ςτθν
Ρελοπόννθςο. Εμείσ όμωσ το περάςαμε ζτςι (γφρω ςτισ 6), δθλαδι ανεβικαμε,
ανεβικαμε ψθλά, και μετά κατεβικαμε. Εντφπωςθ κάνουν ζνα υπζροχο, ψθλό
δζντρο, όμοιο με ςφζνδαμο, λεπτό και όμωσ γερό, ςτθ μζςθ του χωριοφ, και θ
καινοφργια εκκλθςία ψθλά πάνω1.
Για τουσ Δελφοφσ δυο ϊρεσ και πζντε λεπτά (Καςτρί), από αυτζσ μιάμιςθ
ϊρα αριςτερά αμπελϊνεσ, ψθλά και χαμθλά ςτθ βουνοπλαγιά. Ο χτιςτοί,
ςτενοί δρόμοι κατεβαίνουν ςυνζχεια, ςυχνά με ςτροφζσ ςτισ χαράδρεσ. Μια
πολυάρικμθ χαροφμενθ και γεροδεμζνθ ομάδα κατοίκων ιππεφει ι περπατάει
από τουσ αμπελϊνεσ ςτο ςπίτι. Το να φτάςεισ ςε ζναν τόπο ςαν τουσ Δελφοφσ
ςτο φωσ του φεγγαριοφ δεν είναι κάτι ςυνθκιςμζνο. Μιςι ϊρα περίπου από
εδϊ, ςτο δρόμο ζνα τετράγωνο κτίςμα, μικοσ και πλάτοσ εννζα με δζκα
βιματα από τετραγωνιςμζνουσ λίκουσ, εννζα με δζκα ςτρϊςεισ, ςαν πλιρεσ,
μια πόρτα, οφτε φαρδιά οφτε ψθλι. Νομίηω, μάλλον ζνασ υπαίκριοσ χϊροσ
παρά ζνασ τάφοσ.
Κατάλυμα ςε ζνα μικρό αλλά καλό ςπίτι. Το ςιτάρι πρζπει να το φτυαρίηουν
πρϊτα ςτθν άκρθ. 'Ενασ κακρζφτθσ, καλά παντηοφρια και κρεβάτια.
Εδϊ ιταν εγγεγραμμζνοσ ο Müller από 11 ζωσ 23 Λουλίου 1840. Δεν
ξανάκουςα ποτζ μου τόςα γαϊδοφρια να φωνάηουν, όπωσ αυτι τθ νφχτα.
1

Ζξω από το χωριό, προσ τουσ Δελφοφσ, αρχαία τείχθ, ίςωσ τθσ Ανεμϊρειασ.
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Κοιμικθκα ζξοχα άλλωςτε μετά από εννζα ϊρεσ ιππαςίασ και αφοφ είχα
περπατιςει τθ Χαιρϊνεια, τον Ρανοπζα και τθ Δαυλίδα.
22 Μαΐου, Δελφοί. Εφτά θ ϊρα Καςταλία, κάτω από τισ Φαιδριάδεσ. Ζξι
ςκαλοπάτια οδθγοφν ςε ζνα χϊρο πλάτουσ εφτά βθμάτων και μικουσ
δεκαοχτϊ βθμάτων, ςτθ δεξιά πλευρά διατθροφνται ζξι ςκαλοπάτια, ςτθν
αριςτερι μόνο λίγα, ανάμεςα είναι ςακρόσ ο βράχοσ, προσ τθ μζςθ μάλιςτα
κομμζνοσ για να φφγει το νερό. Ο τοίχοσ απζναντι και ςτισ πλευρζσ του χϊρου
καλά πελεκθμζνοσ και πίςω με μια μεγαλφτερθ, βακφτερθ κόγχθ, πάνω από
αυτιν δυο μικρότερεσ και μερικζσ μικροφτςικεσ.
Κάτω περνάει ζνα τοίχωμα φψουσ τεςςάρων ποδιϊν περίπου, ανάμεςα ςτο
οποίο και του πίςω τοίχου μαηεφεται το νερό, που ζφευγε από τουλάχιςτον
δζκα ζωσ δϊδεκα ακόμα και ςιμερα ορατά ανοίγματα, ςε ευκεία γραμμι, δφο
βιματα πάνω από το ζδαφοσ περίπου. Τϊρα υπάρχει μόνο μια αποχζτευςθ
λίγο πιο χαμθλά με ζνα ξφλινο ςωλινα. Ρολφ κοντά, αριςτερά, θ ςτενι, βακιά
χαράδρα ςτουσ βράχουσ.
Στθ γωνία τθσ λεκάνθσ τθσ Καςταλίασ ζχει προςτεκεί ζνα μικρό παρεκκλιςι,
ςτο οποίο με το ηόρι μπορείσ να γυρίηεισ γφρω από τον εαυτό ςου. Από το
Γυμνάςιο ζνασ τοίχοσ, μικοσ 37 βιματα, που πάει μζχρι κάτω από τθν
Ραναγιά, φψοσ τζςςερισ ςτρϊςεισ, πολφ ωραία χτιςμζνοσ και πελεκθμζνοσ.
Ο υπαίκριοσ χϊροσ μπροςτά ςτθρίηεται προσ το φαράγγι τθσ πόλθσ με ζνα
ανάλθμμα μικουσ 30 βθμάτων και μζχρι δεκατριϊν ςτρϊςεων, με
τετραγωνιςμζνουσ λίκουσ ίδιου φψουσ, όμωσ εξωτερικά μθ λειαςμζνουσ
(maniera grezza, [ς.Μ. ελλθνικόσ τρόποσ]) και δεν ζχουν τοποκετθκεί όλοι
κάκετα ςε ευκεία γραμμι.
Στθν εκκλθςία τθσ Ραναγιάσ ςε αυτό το ςθμείο ζχουν τοποκετθκεί παλαιοί
κίονεσ και μερικά κομμάτια βρίςκονται εκεί ςτο ζδαφοσ. Μετά ζρχονται δυο
άλλεσ αξιοςθμείωτεσ γωνίεσ, μια πάνω ςτθν άλλθ από το Γυμνάςιο, δϊδεκα
ςτρϊςεισ ζχει θ ψθλότερθ, από τθν οποία ςυνεχίηει ζνα κτίςμα, που ςτθρίηεται
ςτθν κάτω γωνία.
Ριο κάτω ςτθν βουνοπλαγιά και βλζπεισ ζνα ανάλθμμα, μικοσ 60 βιματα,
φψοσ δφο αντρϊν, αλλά όχι παντοφ, και διορκωμζνο ςε πολλζσ πάνω άκρεσ
που ζχουν φφγει, από τισ πιο ωραίεσ πολυγωνικζσ καταςκευζσ που ζχω δει.
Κεμζλια του ναοφ τθσ Ρροναίασ και άλλων μικρϊν ναϊν κατά τον Ulrichs. Στο
πλάτωμα πάνω από αυτά φαίνεται ζνα κομμάτι τοίχου μικουσ τουλάχιςτον 60
βθμάτων, ςε τετραγωνιςμζνουσ και πελεκθμζνουσ λίκουσ, που χρθςίμευε και
αυτόσ ωσ ανάλθμμα.
το δρόμο (προσ Αράχοβα) Λογάρι - Ulrichs ςελ. 44 - Δυο μεγάλεσ κόγχεσ
ςτο βράχο δίπλα δεξιά, και μεγαλφτερεσ και μικρότερεσ λίγο πιο μακριά
αριςτερά, εν μζρει για να τοποκετθκοφν ςτιλεσ. Κάποιο Λερό ςίγουρα. Από
εδϊ πιο κάτω, ςτθν βουνοπλαγιά, πζντε βιματα περίπου. Ζνα κτίςμα, πλάτοσ
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ζξι βιματα, τϊρα πλζον μόνο μια ςτρϊςθ λίκων, πάνω από τθν οποία τρεισ
άλλεσ κολωτζσ προσ τα μζςα, δείχνουν να κζλουν να κλείςουν το μικρό κτίςμα,
πράγμα που ζγινε με δφο άλλεσ ςτρϊςεισ. Ρροσ τα κάτω δείχνει να ιταν
κλειςτό. Ο κόλοσ περνάει μόνο τα δυο τρίτα τθσ όλθσ γραμμισ, όπου μπαίνει
εγκάρςια ζνασ τοίχοσ.
Μπροςτά βρίςκονται διάςπαρτα λίκοι, και δείχνει ανάλθμμα. Εδϊ ζπρεπε
κανείσ να ςκάψει. Μάλλον ναόσ παρά τάφοσ. Αν δεν ιταν θ γειτονιά! Μερικά
βιματα πιο δεξιά ζνασ κολωτόσ τάφοσ, όπου κατεβαίνει κανείσ ςε μια ςτενι
ςκάλα, με τοιχϊματα από τετραγωνιςμζνουσ λίκουσ. Ζνασ άλλοσ, παρόμοιοσ,
μετά από λίγα βιματα.
Ζνα όμορφο πλάτωμα πάνω ςτο οποίο φαίνεται να υπιρχαν τάφοι, διότι πολφ
κοντά βρίςκονται ςαρκοφάγοι από ντόπια πζτρα, όπωσ ςτισ Ρλαταιζσ. Επίςθσ,
θ γνωςτι από μάρμαρο με το κυνιγι τθσ Καλυδϊνασ, τϊρα, από τθ μπροςτινι
πλευρά υπάρχουν μόνο οι δφο άκρεσ, δεξιά δυο φιγοφρεσ και το κεφάλι του
κάπρου, αριςτερά τρεισ φιγοφρεσ, από τισ οποίεσ θ μία κρατάει το ςκφλο, που
γαβγίηει. Θ τελευταία και ςτισ δυο πλευρζσ είναι μια ιςυχθ μορφι, που
ςτζκεται όρκια ςτθρίηοντασ με το δεξί χζρι τα ςαγόνι και τυλιγμζνθ ςε ζνα
μανδφα.
Από τθν αριςτερι μικρι πλευρά υφίςταται ακόμα ζνα άλογο και ζνασ ιρωασ
με λόγχθ, και από μια απεικόνιςθ τθσ Αρτζμιδοσ, το κεφάλι και ζνα τόξο, θ
πίςω πλευρά είναι ακόμα άκικτθ. Δυο γρφπεσ, ανάμεςα τουσ ζνα κθροπιγιο
και ςτθν κάκε άκρθ ζνασ Ερμθρακλισ. Θ δεξιά μικρι πλευρά ςπαςμζνθ ςτθ
μζςθ.
Θ Αλκαία ρίχνει το μοιραίο δαυλό ςτθ φωτιά και ζνασ ιρωασ με λόγχθ, με τθ
χλαμφδα να ανεμίηεται ςτο μπράτςο, ρίχνεται και αυτόσ προσ τα εκεί. Ρριν τθ
βαςιλικι κυβζρνθςθ, ζςπαςαν οι Άγγλοι, όπωσ λζνε εδϊ, τθ μπροςτινι
πλευρά. Από τθν ξαπλωτι γυναικεία μορφι του καλφμματοσ δεν υπάρχει το
κεφάλι και το μπροςτινό μπράτςο. Το ςτυλ είναι πολφ καλό για ςαρκοφάγουσ.
Πίςω ςτην Καςταλία. Λίγο πιο κάτω από το επίπεδό τθσ και από τθν άλλθ
πλευρά τθσ απορροισ τθσ, ζνα φανταςτικό κεμζλιο μικουσ 14 βιματα, φψοσ
14 ςτρϊςεισ, μια άκρθ προσ τα μζςα, ίςωσ να ιταν κάποτε μια τετράγωνθ
παραςτάδα. Μερικά παρόμοια πράγματα, πιο αςιμαντα, πιο πάνω. Ζνα από
τα ιςτορικά ςθμαντικά ςθμεία, που κα ζβαηα ζναν ηωγράφο να το
απακανατίςει είναι το ςθμείο μπροςτά ςτο μικρό καταρράκτθ, που κάνει θ
Καςταλία πολφ κοντά ςτο βράχο. Εδϊ βλζπεισ, εκτόσ από το μικρό καταρράκτθ
με τθν όμορφι του βλάςτθςθ, και τισ Φαιδριάδεσ με το τοίχωμά τουσ πάνω
από τθν Καςταλία και τθ ςτενι χαράδρα.
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Οι Δελφοί από τον Πλειςτό.

Πρωινό. Ο τοίχοσ τον οποίο αντζγραψε ο Müller μικουσ 14 βθμάτων, τα
τελευταία δεν είναι γραμμζνα. Ζνδεκα (11) μεγάλοι πολυγωνικοί λίκοι που
είναι γραμμζνοι, πρϊτα αριςτερά δφο, ζνασ πάνω από τον άλλο. Μετά ζνασ
παλαιόσ, μετά ζνασ πολφ μεγάλοσ, ςτον οποίο φτιάχτθκε εγκοπι για το πάνω
μζροσ μιασ ερμαϊκισ ςτιλθσ ςε ανάγλυφο.
Ραραδίπλα, κάτω, και ςτισ δφο πλευρζσ επιγραφζσ. Από εκεί και πζρα,
δεξιά πάντα, δφο λίκοι ενωμζνοι ι ο ζνασ πάνω ςτον άλλο ι δίπλα από τον
άλλο. Οι αναςκαφζσ κα ιταν εξαιρετικά εφκολεσ.
Λδοφ όμωσ και θ οδυνθρι ανακάλυψθ ότι, αν ο Müller είχε ςυνεχίςει τισ
αναςκαφζσ πιο βακιά, κα μποροφςε να είχε φτιάξει μζςα ςε μια μζρα μια
τάφρο, που δεν κα ζδειχνε μόνο τισ επιγραφζσ πιο βακιά, αλλά κα του είχε
δοκεί θ ευκαιρία να τισ αντιγράψει όρκιοσ ςτθ ςκιά τθσ τάφρου 2. Ρολφ κοντά
ζνασ ςπόνδυλοσ κίονα με 24 κάκετεσ ραβδϊςεισ, διάμετροσ τρία πόδια και δφο
ίντςεσ (μζςα ςτισ ραβδϊςεισ).
Ρλευρά μιασ ςαρκοφάγου, όπωσ φαίνεται, κείτεται ςτθν εξωτερικι άκρθ,
οφτωσ ϊςτε ο ιππζασ τθσ εγκάρςιασ πλευράσ και αυτόσ απζναντι κα ζκαναν
τθν αρχι τθσ επιμικουσ πλευράσ(Ulrichs ςελ. 38, μάχθ των Γαλατϊν;).
2

Ζνα μικρό μζροσ των επιγραφϊν, που γνϊριηε ο Ulrichs, εξείχε από το χϊμα.
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Σπόνδυλοσ κίονα, διάμετροσ εφτά πόδια και δφο ίντςεσ. Ράνω ςε αυτόν
βρίςκεται ζνα μεγάλο ιωνικό κιονόκρανο. Ζνασ από τουσ μικρότερουσ
ςπόνδυλουσ, ζνα κομμάτι κριγκοφ με ζνα κρίνο ανάμεςα ςε φοινικοειδι
διακόςμθςθ, εξαίςια δουλεία.
Αριςτερά πιο πάνω, κοντά, δυο μεγάλοι και άλλοι μικρότεροι ςπόνδυλοι
από κροκαλοπαγζσ πζτρωμα. Άγιοσ Νικόλαοσ. Σε ζναν από τουσ δυο κίονεσ τθσ
ανάβαςθσ προσ τον πρόναο μια επιγραφι, αναμφίβολα γνωςτι. Ζνασ
καινοφργιοσ πφργοσ.
Ρίςω ακριβϊσ ζνα ςπίτι, πρϊθν ξενοδοχείο, με ζνα τετραγωνιςμζνο λίκο,
με επιγραφι, τοποκετθμζνο ανάποδα. Ρίςω από αυτό το ςπίτι, πζντε βιματα
πιο πάνω, βλζπεισ πζντε ςτρϊςεισ λίκων, μικοσ κάτω τζςςερα βιματα.
Θ ςυνζχεια βγαίνει από τθν άλλθ πλευρά του ςπιτιοφ, εφτά βιματα, και
πάλι ςε ζνα ελεεινό κτίςμα που χρθςιμοποιείται για αποκικθ, πζντε βιματα.
Δφο τετραγωνιςμζνοι λίκοι μζςα ςε αυτό, όπωσ και δφο εξωτερικά φζρουν
επιγραφζσ, πικανϊσ, ο αναφερόμενοσ παλαιόσ λίκοσ ζχει παρκεί από εδϊ.
Εδϊ ιταν αναμφίβολα το Κζατρο από το οποίο, εκτόσ του τοίχου, δεν φαίνεται
τίποτα, πζρα από μια τοποκετθμζνθ πζτρα, φψοσ δφο πόδια, μικοσ τρία ζωσ
τζςςερα πόδια, που ίςωσ αποτελοφςε κάκιςμα.
Θ Καςςοτίσ (βρφςθ του Άγιου Νικολάου) λίγα βιματα πιο πζρα, 20 βιματα
περίπου πάνω από τον καινοφργιο πφργο, ςτθ μζςθ των δυο μια δάφνθ. Λδοφ
λοιπόν θ πζτρα του Κρόνου, θ Λζςχθ. Ριο ψθλά το χωριουδάκι, ζνα μικρό
ρυάκι και λίγο μετά θ Δζλφουςα, με κρινθ όπωσ θ Καςςοτίσ, πολφ κοντά κάτω
από τισ Φαιδριάδεσ.
Ακριβϊσ πάνω από το χωριό το Στάδιο, ο χϊροσ επαρκεί ακριβϊσ και μόνο
για το Στάδιο, και πικανϊσ ελευκερϊκθκε μερικϊσ με απομάκρυνςθ βράχων.
Εδϊ ξεκινάει ο βατόσ για άλογα δρόμοσ για τισ Φαιδριάδεσ. Το ςτάδιο πάντα
ιταν πολφ ςτενό και ςχεδόν κάκετα κοιτάει κανείσ κάτω ςτο ναό και ςτθν
πόλθ, κακϊσ ςτενεφει το χϊρο και ο βράχοσ ςτθν απζναντι πλευρά.
Από το πολυγωνικό ανάλθμμα υπάρχουν εξαίςια λείψανα. Στο Στάδιο
βρίςκονται τϊρα μεγάλα πεςμζνα κομμάτια βράχων, το άκρωσ πετρϊδεσ
ζδαφοσ είναι καλλιεργθμζνο.
Από τθν πλευρά των Φαιδριάδων φαίνονται βακμίδεσ περιβαλλόμενεσ με
φαρδείσ τοίχουσ. Ανεξάρτθτα από το αν άφθναν να μπαίνουν τα άλογα μζςα
ςτο χϊρο από αυτι ι τθν άλλθ πλευρά, δεν μπορεί να καταλάβει κανείσ πϊσ
γινόταν αυτό πάνω από τα βράχια.
Στθν πλευρά προσ τθν πόλθ υπάρχουν ακόμθ πολλοί λίκοι από τα
κακίςματα, πελεκθμζνα, όπωσ αυτά ςτο κζατρο τθσ Επιδαφρου. Το ςφνολο
των κακιςμάτων δεν υπερβαίνει το πλάτοσ των οχτϊ βθμάτων, το όλο Στάδιο
32 βιματα. Σίγουρα οι βράχοι γφρω ιταν γεμάτοι κεατζσ τότε. Τόςο
ςυγκεντρωμζνθ θ αριςτοκρατία ςτθν Ελλάδα, και θ τφχθ ςτουσ αγϊνεσ
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ανεβαςμζνθ από τθν εξαιρετικι φφςθ.
Ρόςα άλογα αφθνιάηονταν άραγε από το φόβο λόγω του ςτενοφ και βακφ
χϊρου; Οι κερκίδεσ ςτθν μια πλευρά πικανϊσ για τουσ διαιτθτζσ. Οι ςτάβλοι
αναμονισ του ξεκινιματοσ των αλόγων πρζπει να ιταν μπροςτά . ςε αυτζσ άρα
και θ επιςτροφι, θ άφιξθ των νικθτϊν.
Στθν απζναντι πλευρά δεν υπάρχουν ίχνθ οικοδομικοφ εξοπλιςμοφ. Αν
όμωσ ανεβαίνει κανείσ, τότε του ανοίγεται θ κζα κάτω προσ τθν Κρίςςα και τον
όρμο. Δυςτυχϊσ άρχιςε να ψιχαλίηει. Από αυτι τθν πλευρά ανοίγεται ο χϊροσ
για τουσ κατοίκουσ των Δελφϊν, που δεν ξζρουν ποφ να τουσ ςτεγάηουν.
Ρολλά πλατϊματα, που χρθςιμεφουν μερικϊσ ωσ αλϊνια ι ζχουν περιβλθκεί
με καινοφργια τοιχάκια, προζρχονται από τθν αρχαιότθτα. Κείτονται εκεί
επίςθσ πολλά μικρά κομμάτια από κεραμίδια.
Το παρεκκλιςι του Άγιου Θλία, ερειπωμζνο, κατά πάςα πικανότθτα πολφ
παλαιό, βρίςκεται ςε ζνα χϊρο, που ο Ulrichs τον κεωρεί οίκο ςυνζλευςθσ τθσ
Αμφικτιονίασ ςτο προάςτιο Ρυλαία, τθν εποχι του Αδριανοφ. Ζνασ μακρφσ
τοίχοσ, κάπωσ ακανόνιςτοσ, με ιςχυρι τάςθ προσ το πολυγωνικό.
Ριο κοντά ςτθν πόλθ, ςτο μονοπάτι από εκεί, λαξευμζνοσ ςτο βράχο ζνασ
μεγάλοσ ψθλόσ ταφικόσ κάλαμοσ, με ψθλι πόρτα και κολωτι οροφι, φαρδιά
είςοδοσ, τρία κοιλϊματα με κενά για ςαρκοφάγουσ3, από τισ οποίεσ δεν
υπάρχει κανζνα ίχνοσ πάνω από το μεςαίο κοίλωμα και δυο κόγχεσ για
ανακιματα ςτον τοίχο. Λίγα βιματα από εκεί ζνα ςτρογγυλό κοίλωμα ςτο
βράχο με παγκάκι γφρω - γφρω, ωραία εξζδρα ςτθ μζςθ τθσ πόλθσ. Κάμποςα
αναλιμματα από τετραγωνιςμζνουσ λίκουσ εκεί κοντά.
Φάγαμε ςτισ δυο και μετά ιππεφςαμε προσ Κρίςςα. Τουσ όμορφουσ
κολωτοφσ ανοιχτοφσ ταφικοφσ καλάμουσ ςτο βράχο, λίγο πιο πίςω από τον
ιδθ αναφερόμενο, ςτθ γωνία όπου το βουνό ςτρζφεται προσ το Χριςςό και τα
Σάλωνα, τουσ είδα μόνο περνϊντασ, και ςτο γυριςμό είχε ιδθ νυχτϊςει.
Ο Pückler αναφζρει ακόμθ ότι οι ςαρκοφάγοι αυτϊν των κοιλωμάτων
βρίςκονται οι περιςςότερεσ ςπαςμζνεσ διάςπαρτεσ και μζςα και ζξω από τουσ
τάφουσ. Εγϊ προςωπικά δεν είδα τίποτα από τισ ςαρκοφάγουσ, αλλά αυτό
αποτελεί απόδειξθ μόνο για τον πιο μπροςτινό τάφο, και, ςε ό,τι αφορά τα
διάςπαρτα κομμάτια εξωτερικά, μόνο για τισ πιο κοντινζσ ςπθλιζσ.
Για τθν κατάβαςθ ςτο χωριό Χριςςό χρειάηεται μία ϊρα με το άλογο. Ζχει
εξαιρετικά όμορφθ τοποκεςία και είναι και μεγαλφτερο και ομορφότερο από
το Καςτρί. Κάμποςοι δενδρόκθποι και μεμονωμζνα δζντρα.
Ο Ραρναςςόσ (Λιάκουρα) δείχνει από αυτι τθν πλευρά προσ τθ κάλαςςα,
ςχεδόν εξίςου απόκρθμνοσ, αλλά όχι τόςο ενιαίοσ όπωσ από τθ Σχιςτι. Χιόνια
3

Ι μιπωσ, πιο πικανό, οι ςαρκοφάγοι ιταν τα ίδια τα βράχια οφτωσ ϊςτε να λείπουν
μόνο τα καλφμματα.
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δεν φαίνονται οφτε από εδϊ.
Οι υπϊρειεσ ςτισ οποίεσ βρίςκεται το Χριςςό είναι ςυνδεδεμζνεσ με μια
βακιά χαράδρα με το βραχϊδθ λόφο που κατεβαίνει κατακόρυφα, και κάποτε
καταλαμβανόταν εν μζρει από τθν Κρίςςα. Είναι καλυμμζνοσ ολότελα με
μεγάλεσ πζτρεσ και λίγουσ κάμνουσ ανάμεςα4. Ο αναλθμματικόσ τοίχοσ ζχει
πλάτοσ δζκα βθμάτων, ςτο ςθμείο όπου ο δρόμοσ για τθν εκκλθςία των Αγίων
Σαράντα, χρθςιμοποιοφμενοσ ςιμερα από τουσ βοςκοφσ, τον ςυναντά ςτο
φψοσ τθσ αρχαίασ πόλθσ. Για περιςςότερα ςχετικά βλζπε τον Ulrichs.
Τθ μεγάλθ πόλθ αυτι τθν περπατιςαμε πολφ και αυτό λόγω του ότι δεν
μποροφςαμε να βροφμε τον περιβόθτο βωμό τθσ Ιρασ και τθσ Ακθνάσ (Corpus
Inscriptorum αρικ. 1), τον οποίο περιζγραψε τελευταίοσ ο Ulrichs ςε μια
πραγματεία τθσ Ακαδθμίασ του Μονάχου και, κατά τθ διλωςι του, βρίςκεται
ςτο ςθμείο πριν φτάςει κανείσ ςτθν εκκλθςία των Αγίων Σαράντα.

Μετόπθ από το Θθςαυρό των ικυωνίων.

4

Στο πλάτωμα μεταξφ Χριςςοφ και τθσ αρχαίασ πόλθσ, όπου βρίςκεται θ ερειπωμζνθ
εκκλθςίασ τθσ Ραναγιάσ, υπιρξε αναμφίβολα ζνασ ναόσ. Ζνα κομμάτι πολυγωνικοφ
αναλθμματικοφ τοίχου. Στθν εκκλθςία ζχουν αναμιχκεί άτεχνα μεγάλα οικοδομικά
κομμάτια ανάμεςα ςτθν βυηαντινι τοιχοποιία.
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80. ARTHUR PENRHYN STANLEY

Sir Thomas Wyse

Sir Arthur Penrhyn Stanley

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Sir Thomas Wyse γεννικθκε ςτισ 24 Δεκεμβρίου του 1791. Λρλανδόσ
πολιτικόσ και διπλωμάτθσ ανικει ςε μια οικογζνεια, που διεκδικεί τθν
προζλευςι τθσ από ζνα άτομο, τον Andrew Wyse από το Devon, ο οποίοσ
λζγεται ότι είχε περάςει ςτθν Λρλανδία κατά τθ διάρκεια τθσ βαςιλείασ του
Ερρίκου του Βϋ και είχε εγκαταςτακεί κοντά ςτο Waterford.
Εκπαιδεφτθκε ςτο Stonyhurst College και ςτο Trinity College του Δουβλίνου,
όπου διακρίκθκε ωσ λόγιοσ. Μετά το 1815 πζραςε κάποια χρόνια ςε ταξίδια,
επιςκεπτόμενοσ τθν Λταλία, τθν Ελλάδα, τθν Αίγυπτο και τθν Ραλαιςτίνθ.
Το 1821 παντρεφτθκε τθν Laetitia κόρθ του Lucien Bonaparte, και αφοφ
είχαν διαμείνει για ζνα διάςτθμα ςτο Viterbo, επζςτρεψε ςτθν Λρλανδία το
1825, ζχοντασ μζχρι τότε κλθρονομιςει τα κτιματα τθσ οικογζνειασ.
Το 1830, μετά τθν παρζλευςθ τθσ Catholic Relief Act του 1829, επζςτρεψε
ςτο Κοινοβοφλιο για τθν εκλογικι περιφζρεια Tipperary, και ςυνδεόμενοσ με
το Φιλελεφκερο Κόμμα ψιφιςε για τα μεγάλα μζτρα τθσ εποχισ τθσ
μεταρρφκμιςθσ. Αλλά ιταν ιδιαίτερα ανιςυχοσ για τθν εξαςφάλιςθ κάποιασ
βελτίωςθσ ςτθν εκπαίδευςθ του Λρλανδικοφ λαοφ. Οριςμζνεσ από τισ
προτάςεισ του ζγιναν δεκτζσ από τον Edward Stanley, αργότερα, 14ο κόμθ του
Derby.
Υπιρξε πρόεδροσ τθσ επιτροπισ που διερεφνθςε τθν κατάςταςθ τθσ
εκπαίδευςθσ ςτθν Λρλανδία, και ιταν εν μζρει λόγω των δικϊν του
προςπακειϊν που ιδρφκθκαν επαρχιακζσ ςχολζσ ςτο Cork, Galway και το
Belfast.
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Από το 1835 ζωσ το 1841 ιταν Λόρδοσ του Υπουργείου Οικονομικϊν. Το
1849 είχε ςταλεί ωσ Βρετανόσ επιτετραμμζνοσ ςτθν Ελλάδα κατά τθ διάρκεια
τθσ Οκωνικισ περιόδου. Ιταν μεγάλθ θ επιτυχία του ςτθ διπλωματία και
ζδειξε μεγάλο ενδιαφζρον για τθν εκπαίδευςθ και άλλεσ εςωτερικζσ
υποκζςεισ τθσ Ελλάδασ. Ρζκανε ςτθν Ακινα ςτισ 16 Απριλίου του 1862.
Το ζργο του: “Impression of Greece”, εκδόκθκε ςτο Λονδίνο μετά το κάνατό
του, το 1871. Το υλικό προερχόταν από ςθμειϊςεισ που είχε κρατιςει ο ίδιοσ ο
ςυγγραφζασ κατά τισ εξορμιςεισ του ςτθ Βοιωτία, Φκιϊτιδα και Εφβοια.
Επίςθσ εκδόκθκε, το 1865, και ζνα άλλο βιβλίο του που αφοροφςε το
οδοιπορικό ςτθν Ρελοπόννθςο.
***
Ο Sir Arthur Penrhyn Stanley γεννικθκε ςτισ 13 Δεκεμβρίου του 1815 ςτο
Alderly Edge του Cheshire. Κακθγθτισ τθσ εκκλθςιαςτικισ ιςτορίασ και
κλθρικόσ. Κοςμιτορασ του Γουεςτμίνςτερ, που είναι γνωςτόσ ωσ Dean Stanley.
To 1840 ταξίδεψε ςτθν Ελλάδα και τθν Λταλία, και μετά τθν επιςτροφι του
εγκαταςτάκθκε ςτθν Οξφόρδθ, όπου για δζκα χρόνια ιταν δάςκαλοσ του
κολεγίου και ςθμαίνον ςτοιχείο ςτθν εκεί πανεπιςτθμιακισ ηωισ. Θ ςχζςθ του
με τουσ μακθτζσ του ιταν ςτενι και ςτοργικι.
Το 1845 διορίςτθκε ιεροκιρυκασ και το 1847 δθμοςιεφτθκαν ςε ζνα τόμο
τα κθρφγματα και δοκίμια τα ςχετικά με τθν αποςτολικι εποχι, τα οποία
βοικθςαν να εδραιωκεί θ φιμθ του ωσ ιεροκιρυκα και κεολόγου.
Ενδιαφερόταν πολφ για τθ μεταρρφκμιςθ των πανεπιςτθμίων. Τθν περίοδο
1852-1853 ταξίδεψε ςτθν Αίγυπτο και τουσ Αγίουσ Τόπουσ.
Το 1856 διορίςτθκε κακθγθτισ εκκλθςιαςτικισ ιςτορίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο
τθσ Οξφόρδθσ. Το 1857 ταξίδεψε ςτθ ωςία και ςυγκζντρωςε ζνα μεγάλο
μζροσ υλικοφ για διαλζξεισ του ςχετικά με τθν Ανατολικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία.
Το ζτοσ 1862, μετά από επικυμία τθσ βαςίλιςςασ Βικτωρίασ, ςυνόδεψε τον
πρίγκιπα τθσ Ουαλίασ ςε μια περιοδεία ςτθν Αίγυπτο και Ραλαιςτίνθ.
Ραντρεφτθκε τθ Λαίδθ Augusta Bruce αδελφι του λόρδου Ζλγιν, τότε
γενικοφ κυβερνιτθ των Λνδιϊν. Ο κάνατοσ τθσ γυναίκασ του το 1876 τον
ςθμάδεψε βακιά. Ρζκανε ςτισ 16 Λουλίου του 1881 και τάφθκε ςτον ίδιο τάφο
με τθ ςφηυγό του.
Ο Stanley ιταν ο πρϊτοσ φιλελεφκεροσ κεολόγοσ τθσ εποχισ του ςτθν
Αγγλία. Επζμενε ςτα βαςικά ςθμεία τθσ ζνωςθσ μεταξφ των διαφόρων αξιϊν
των Χριςτιανϊν.
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χόλια
Υπάρχει μια καρμικι ςχζςθ μεταξφ του Sir Thomas Wyse, τθσ δεςποινίδασ
Wyse (ανιψιάσ του Sir Thomas), του Sir Arthur Penrhyn Stanley και τθσ
Δελφικισ γθσ. Ασ δοφμε γιατί.
Ο Sir Stanley είχε, για πρϊτθ φορά, επιςκεφτεί τουσ Δελφοφσ το 1840, αλλά
δεν άφθςε τότε καμία γραπτι πλθροφορία.
Ο Sir Wyse επιςκζφτθκε και αυτόσ του Δελφοφσ, όταν είχε ζρκει με επίςθμθ
αποςτολι ςτθν Ελλάδα (το 1849), αλλά δεν είχε γράψει τότε κάτι ςχετικό.
Ρζραςαν τα χρόνια, ο Thomas Wyse με τθ ςφηυγό του και τθν ανεψιά του
ηοφςαν πια ςτθν Ελλάδα.
O Stanley το 1862 επιςκζφτθκε πάλι τθ χϊρα μασ, και ςτθ Δελφικι γθ πιγε
πάλι ζχοντασ μαηί του τον Sir Wyse και τθν ανεψιά του, που τουσ ςυνάντθςε
ςτθν Ακινα. Μετά τθν επίςκεψι τουσ ςτουσ Δελφοφσ τράβθξαν μαηί για τθν
Ράτρα και εκεί χϊριςαν οι δρόμοι τουσ.
Ο Stanley πιρε το πλοίο για τθν πατρίδα του και ςτθ διάρκεια του ταξιδιοφ
τθσ επιςτροφισ άρχιςε να γράφει τισ ταξιδιωτικζσ του αναμνιςεισ υπό μορφι
επιςτολϊν.
Ο Sir Wyse αποφάςιςε να γράψει και αυτόσ τισ εντυπϊςεισ του από τθν
Ελλάδα, όταν όμωσ ειςερχόταν ςτο κεφάλαιο τθσ Φωκίδασ αςκζνθςε ξαφνικά,
διζκοψε τθν περαιτζρω ςυγγραφι και λίγο αργότερα πζκανε.
Θ ανεψιά Wyse πιρε αργότερα τθν πρωτοβουλία να εκδϊςει τα κείμενα
του κείου τθσ και μάλιςτα αναηιτθςε και περιζλαβε ςτο ίδιο βιβλίο και τισ
επιςτολζσ του Stanley. Ζτςι το ζργο απζκτθςε τθν απαραίτθτθ πλθρότθτα, και
μάλιςτα απζβθ χριςιμο για τθν Ελλάδα, κακόςον βοικθςε ςτθν
ευαιςκθτοποίθςθ τθσ αγγλικισ κοινισ γνϊμθσ γφρω από τα ηθτιματα τθσ
ελλθνικισ πραγματικότθτασ.
Οι επιςκζπτεσ ζφταςαν αρχικά ςτθ Σχιςτι οδό προερχόμενοι από τθ
Δαφλεια. Με αφορμι τθ κζςθ αυτι ο Stanley γράφει για το λιςταρχο Νταβζλθ,
που ζδραςε ςτθν περιοχι, και μάλιςτα περιγράφει και κατορκϊματα τθσ
ςυμμορίασ ςτθ Χαλκίδα. Από τθν άλλθ μεριά, όταν φτάνει ςτθν Αράχοβα,
ςυναντά ςυγγενείσ του Μζγα, οι οποίοι μαηί με άλλουσ Αραχοβίτεσ Αραχοβίτιςςεσ του παρουςίαςαν τοπικοφσ χοροφσ και τραγοφδια.
Για τθν Αράχοβα γράφει χαρακτθριςτικά: “Είναι για μζνα από εκείνεσ τισ
τοποκεςίεσ ςτθν Ελλάδα, που χωρίσ κάποιο αρχαίο όνομα ι φιμθ ζχουν, όπωσ
θ Υδρα και τα Ψαρά, acquired or retained περιςςότερο από το αρχαίο αίμα και
πνεφμα από αυτό πολλϊν από τισ ζνδοξεσ τοποκεςίεσ των κλαςςικϊν χρόνων.”
Δίνει επίςθσ και πλθροφορίεσ για τισ διαμάχεσ, που υπιρχαν από τότε
ανάμεςα ςτουσ “Παναγίτεσ” και τουσ “Αγιωργίτεσ”, τισ οποίεσ βίωςε και ο
ίδιοσ, όταν οι κοπζλεσ του πάνω μζρουσ του χωριοφ αρνοφνταν να χορζψουν
ςε κζςθ ςτο κάτω μζροσ του χωριοφ, όπου υπιρχε καλφτερο χοροςτάςι!
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Στθν Αράχοβα διανυκτζρευςαν, και τθν άλλθ μζρα πρωί ξεκίνθςαν για τθν
κορυφι του Ραρναςςοφ. Πταν ζφταςαν εκεί, ο καιρόσ δεν τουσ ιταν
ςφμμαχοσ, ζνα άςπλαχνο ςφννεφο, όπωσ γράφει, τουσ εμπόδιςε να
απολαφςουν τθ κζα από εκεί πάνω. Άρχιςε, ςτθ ςυνζχεια, θ κατάβαςθ προσ
τουσ Δελφοφσ.
Ραρότι πζραςαν κάτω από το Κωρφκιον Άντρον δεν επιχείρθςαν επίςκεψι
του, διότι φαίνεται είχαν δει το ςπιλαιο από τθν προθγοφμενθ φορά.
Ζφταςαν κατακουραςμζνοι ςτο Καςτρί, ξανακυμικθκαν τθν πρϊτθ
επίςκεψι τουσ, βρικαν τισ παλιζσ γνϊριμεσ κζςεισ, φρζςκαραν τα παλιά τουσ
ςυναιςκιματα, είδαν τισ νζεσ ςυνκικεσ που είχαν δθμιουργθκεί, τα νζα
αρχαιολογικά ευριματα. Επιςκζφτθκαν ξανά κάκε ενδιαφζρουςα κζςθ.
Ο Sir Wyse ςτθν προςπάκειά του να μαηζψει φφλλα από το πλατάνι τθσ
Καςταλίασ παγιδεφτθκε και ζτρεξε προσ βοικειά του ο Sir Stanley, όπωσ ο
Καλόσ Ροιμζνασ τθσ Ραραβολισ.
Από τουσ Δελφοφσ τράβθξαν για το Χριςςό, όπου πάλι διανυκτζρευςαν, και
εκεί ζφταςαν εγκαίρωσ τα αραχοβίτικα τραγοφδια, όπωσ τουσ είχαν υποςχεκεί
να τουσ τα δϊςουν καταγραμμζνα οι Αραχοβίτεσ. Είναι αυτά που
μεταγλωττίςτθκαν και κόςμθςαν τελικϊσ το υπόψθ βιβλίο.
Ο sir Stanley πρζπει να ζμεινε πολφ ευχαριςτθμζνοσ από το δεφτερο ταξίδι
του ςτθν Ελλάδα, γιατί γράφει ςχετικά: “Για μζνα ιταν (πράγματι) μια απόλυτθ
αναβίωςθ καταχωνιαςμζνων ςυγκινιςεων. Ξαναηωντάνεψε τθν αρχικι μου
αίςκθςθ ότι - με μοναδικι εξαίρεςθ τθν Παλαιςτίνθ - δεν υπάρχει κανζνα
ταξίδι ιςάξιο με αυτό το ταξίδι ςτθν Ελλάδα.
Δεν υπάρχει χϊρα, που να ςυνδυάηει τόςο τθ μεςτότθτα, τθν ποικιλία, το
ρομαντιςμό, τθν ομορφιά τθσ φφςθσ - μια ομορφιά και ζνα ρομαντιςμό που
αναμφίβολα ανυψϊνονται από τθν φπαρξθ των αρχαίων δογμάτων και ιδεϊν,
που ερμθνεφονται από αυτι ςε κάκε ευκαιρία.”
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Impressions of Greece”, Thomas Wyse and “Letters from Greece to
friends at home”, Arthur Penrhyn Stanley, London 1871.
II
Αποπλζοντασ από Κζρκυρα, 14 Οκτωβρίου
*…+Ακολουκιςαμε το δρόμο που ζρχεται από τθ Δαφλεια, και φτάςαμε
επιτζλουσ ςτθ διαςταφρωςθ των δυο δρόμων, που ζρχονται ο (μεν) ζνασ από
τθ Κιβα, ο δε άλλοσ από τουσ Δελφοφσ. Αυτι θ διαςταφρωςθ ιταν θ
38

φθμιςμζνθ «Σρίοδοσ» ι Τρεισ οδοί, όπου ο Οιδίποδασ ςυνάντθςε τον πατζρα
του Λάιο ςτθ ςτενι κατάβαςθ, όταν (ο ίδιοσ) επζςτρεφε από τουσ Δελφοφσ και
ο Λάιοσ από τθ Κιβα.
Ιταν ο βαςιλιάσ των Ρλαταιϊν Δαμαςίςτρατοσ αυτόσ, που, βρίςκοντασ ςτο
μζςον αυτισ τθσ ςτενισ κατάβαςθσ τα νεκρά ςϊματα του θγεμόνα από το
γειτονικό του βαςίλειο και του θνιόχου του, που δολοφονικθκε μαηί με το
βαςιλιά του, ανιγειρε ζνα τεράςτιο τφμβο από πζτρεσ. Αυτόν είδε (και
περιζγραψε) ο Ραυςανίασ, όταν - επί βαςιλείασ Αδριανοφ - πζραςε από τθν
περιοχι. Θ πορεία των τριϊν δρόμων ςθματοδοτείται από παντοφ από ζνα
ςκουρόχρωμο, κωνικό λόφο, ςτθν κορυφι ι ςτθ βάςθ του οποίου, πρζπει να
είχε ανεγερκεί εισ μνιμθν του Λάιου τφμβοσ φτιαγμζνοσ από ςωρό
διαλεγμζνων λίκων. Αλλά με αυτι τθ γοθτευτικι ςυνζχεια των
παραδειγμάτων, από τθν οποία βρίκει θ ελλθνικι ιςτορία και γεωγραφία, τα
τελευταία τρία χρόνια θ τραγικι αυτι τοποκεςία είχε εμπλουτιςτεί από ζνα
δεφτερο κφκλο δραματικοφ ενδιαφζροντοσ, που κατά ζνα αξιοςθμείωτο τρόπο
ερμινευςε και ξαναηωντάνεψε τον αρχικό.
Πςο πλθςιάηαμε το λόφο, θ ακατάπαυςτθ φλυαρία των οδθγϊν και των
μουλαράδων ειςχωροφςε ςε ζνα κανάλι, που βάκαινε και διευρυνόταν κακϊσ
κατεβαίναμε τθ ρεματιά. Δεν μιλοφςαν για τον Οιδίποδα ι το Λάιο, αλλά για
τον ξακουςτό λιςταρχο Νταβζλθ που, ςτα 1858 *το ςωςτό είναι 1856+
ςκοτϊκθκε ς’ αυτό ακριβϊσ το ςθμείο. Ζνα απλό περιςτατικό αρκεί για να
ερμθνεφςει το χαρακτιρα και τθν ςπουδαιότθτα αυτοφ του ςφγχρονου ιρωα.
Ιταν Χριςτοφγεννα, πριν από πζντε περίπου χρόνια, ςτο ςπίτι ενόσ
εφπορου εμπόρου ςτθ Χαλκίδα τθσ Εφβοιασ. Ο οικοδεςπότθσ απουςίαηε ςτθν
Ακινα, αλλά ςτο ςπίτι βρίςκονταν θ γυναίκα και θ κόρθ του, κακϊσ και ο
μνθςτιρασ τθσ τελευταίασ, ζνασ Ζλλθνασ δικαςτισ. Θ ομιγυρισ ζπαιηε χαρτιά,
όταν άνοιξε διακριτικά θ πόρτα από δυο αγνϊςτουσ, που ηιτθςαν να
ςυναντιςουν ζναν από τουσ καλεςμζνουσ, ο οποίοσ ιταν γιατρόσ. Ο δικαςτισ
κοίταξε αυςτθρά τουσ δφο άνδρεσ και είπε: «Μου φαίνεςτε πολφ για λθςτζσ»,
«Ζτςι νομίηεισ;» του απάντθςαν (και) τθν επόμενθ ςτιγμι το δωμάτιο
καταλιφκθκε από μια ςυμμορία είκοςι λθςτϊν, με αρχθγό τον Νταβζλθ. Δεν
υπιρχαν περικϊρια αντίςταςθσ. Οι λθςτζσ άρπαξαν τα αςθμικά και τα
κοςμιματα. Ζβαλαν ζνα τςουκάλι λάδι να καίει πάνω ςτθ φωτιά - θ
ςυνθκιςμζνθ τουσ τακτικι απόςπαςθσ πλθροφοριϊν για τισ κρυψϊνεσ του
κθςαυροφ ςτο ςπίτι. Εξανάγκαςαν το δικαςτι να παίξει χαρτιά με ζναν από
τουσ λθςτζσ λζγοντάσ του: «Εάν νικιςεισ κα ςωκείσ, εάν όχι κα πεκάνεισ». Εν
τω μεταξφ ζνασ υπθρζτθσ είχε διαφφγει και ςιμανε ςυναγερμό. Ακριβϊσ πριν
κάψει το λάδι και πριν τελειϊςει θ παρτίδα χαρτιϊν ακοφςτθκε μια φωνι ότι
πλθςίαηαν οι ςτρατιϊτεσ. Οι λθςτζσ τράπθκαν ςε φυγι παίρνοντασ μαηί τουσ
τθν κόρθ του ςπιτιοφ, τον αδερφό τθσ και το μνθςτιρα τθσ. Για δυο μινεσ
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ζμεινε μαηί τουσ τριγυρνϊντασ (ςε) όλο τον Ελικϊνα και τον Ραρναςςό,
διανυκτερεφοντασ ςε ςπθλιζσ, ντυμζνθ με προβιζσ, επιβιϊνοντασ με ψθτό αρνί
και ςκζτο νερό, και απολαμβάνοντασ μεταχείριςθ υψίςτθσ ευγζνειασ από τον
Νταβζλθ, ο οποίοσ, όταν κάκε τόςο φκείρονταν τα παποφτςια τθσ, ζςτελνε ςτθ
Λιβαδειά για καινοφργιο ηευγάρι. Οι διαπραγματεφςεισ για τθν απελευκζρωςι
τθσ με καταβολι λφτρων ιταν ςυνεχείσ. Για να διαβεβαιϊνουν τουσ δικοφσ τθσ
ότι ιταν ςϊα και αβλαβισ, αλλά και να τθν κρατοφν υπό επιτιρθςθ, τθν
εμφάνιηαν ςτθν κορυφι απρόςιτων λόφων. Τελικϊσ, ο Νταβζλθσ τθσ
επζςτρεψε τα κοςμιματά τθσ και τθ ςυμβοφλεψε να επιςτρζψει ςπίτι τθσ από
άλλο δρόμο, φοβοφμενοσ μιπωσ θ πιο ςκλθροπυρθνικι μερίδα τθσ ςυμμορίασ
του εμπόδιηε τθν επιςτροφι τθσ.
Αυτά και άλλα παρόμοια κατορκϊματά του, τον είχαν καταςτιςει τον ιρωα
ι τον τρόμο των γειτονικϊν βουνϊν. Στο τζλοσ, καταβλικθκε μια
ςυντονιςμζνθ προςπάκεια για να τον ςυλλάβουν. Αυτόσ κατζφευγε ςυχνά ςτο
Μοναςτιρι τθσ Αγιαρςαλισ, υπό από τθν προςταςία του πατζρα Λωςιφ. Αλλά
οι καιροί είχαν πλζον αλλάξει. Από τουσ βοςκοφσ του θγοφμενου ςτον
Ραρναςςό μαρτυρικθκε το λθμζρι τθσ ςυμμορίασ και ο παπα-Λωςιφ και οι
μοναχοί του βγικαν αρματωμζνοι ςε καταδίωξθ. Από τον Ελικϊνα επίςθσ, το
μεγάλο Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά, που ζχει δϊςει πάμπολλουσ
«Λουκάδεσ» ς’ αυτι τθν περιοχι, ζςτειλε (αντιςτοίχωσ) τουσ Μοναχοφσ του.
Ολόκλθροσ ο Ραρναςςόσ περικυκλϊκθκε και θ ςυμμορία οδθγικθκε
χαμθλά προσ τθν «Σρίοδο» - το πζραςμα (ι Ντερβζνι) τθσ Κοφλιασ. Κακζνασ
από (αυτοφσ) τουσ τρεισ δρόμουσ φυλαςςόταν από τουσ χωρικοφσ των
αντίςτοιχων προςβάςεων. Τα υψϊματα τθσ Δαφλειασ περικυκλϊκθκαν από
τουσ Δαυλειϊτεσ. Ο δρόμοσ από τθ Κιβα αποκλείςτθκε από τουσ αγρότεσ του
Δίςτομου.
Ο δρόμοσ από τουσ Δελφοφσ αποκλείςτθκε από τουσ Αραχοβίτεσ, που είχαν
ωσ επικεφαλισ ζναν δικό τουσ άνκρωπο, το Μζγα, τον αρχθγό των
χωροφυλάκων. Αυτόσ και οι άντρεσ του ςκότωςαν τον Νταβζλθ και εξόντωςαν
τα είκοςι ζξι από τα τριάντα μζλθ τθσ ςυμμορίασ. Ο Μζγασ ο ίδιοσ ζπεςε ςτθ
μάχθ, και ςτθν κορυφι του λόφου - ςτο ίδιο ακριβϊσ ςθμείο, όπου ζνεκα του
φόβου των λθςτϊν ο Οιδίποδασ διζπραξε τθ μοιραία πράξθ τθσ ηωισ του - ζνα
μνθμείο τιμά το κάνατό του και τθν εξάρκρωςθ τθσ ςυμμορίασ.
Ραραμείναμε επί μακρόν πάνω ς’ αυτό το λόφο, και ςτθ ςυνζχεια
ανθφορίηοντασ, φτάςαμε ςε ςθμείο με υψόμετρο μεγαλφτερο απ’ ό,τι είχα
ανεβεί μζχρι τϊρα, ϊςπου (ξάφνου) ςτθν κορυφι του ορεινοφ περάςματοσ,
ςτθν κορυφογραμμι του βουνοφ, ξεπρόβαλε το όμορφο χωριό τθσ Αράχοβασ.
Κατά τθ γνϊμθ μου είναι από εκείνεσ τισ τοποκεςίεσ ςτθν Ελλάδα, όπωσ θ
Φδρα και τα Ψαρά, που χωρίσ καμία αρχαία φιμθ ι αίγλθ, ζχουν αποκτιςει ι
διατθριςει περιςςότερο αρχαίο αίμα και πνεφμα.
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Κριςςαίον πεδίον

(Θ Αράχοβα) ςτζκει πάνω ςτθ διπλι κορυφογραμμι του περάςματοσ που
οδθγεί προσ τουσ Δελφοφσ. Οι κάτοικοί τθσ φθμίηονται για τθν κακαρότθτα τθσ
ελλθνικισ φυλισ, τθ λιτότθτά τουσ, τθν ομορφιά τουσ και (ςτα πιο πρόςφατα
χρόνια) για τθν αντίςταςι τουσ ςτουσ λθςτζσ.
Στα πλαίςια τθσ υπόδειξθσ τθσ βαςίλιςςασ τθσ Ελλάδασ (κατά τθ διάρκεια
τθσ παράςταςισ μασ ςτθν Ακινα), ηθτιςαμε να παρακολουκιςουμε χοροφσ
και τραγοφδια, και τελικϊσ με κάποια δυςκολία κανονίςτθκε να γίνει ςτθν
πλατεία του άνω χωριοφ. Ακόμα και ςτθν Αράχοβα υπιρχε μια διαμάχθ μεταξφ
άνω και κάτω χωριοφ και ενϊ ο μόνοσ, επαρκϊσ μεγάλοσ για τθν περίςταςθ,
χϊροσ βριςκόταν ςτο κάτω χωριό, οι νεαρζσ κόρεσ του άνω χωριοφ αρνικθκαν
να παραβρεκοφν. Τελικϊσ, βρζκθκε άλλο ςθμείο και ο χορόσ κανονίςτθκε από
το Διμαρχο του χωριοφ, που είχε παντρευτεί τθ μοναχοκόρθ του Μζγα, και
του οποίου τα δυο μικρά αγόρια ονομάηονταν το ζνα «Λουκάσ» από το
Ερθμθτιριο (Μοναςτιρι) του Ελικϊνα και το άλλο «Μζγασ» από το διαπρεπι
παπποφ του. Ο Διμαρχοσ ςτάκθκε ζχοντασ τθ γυναίκα του και τα παιδιά του
ςτο πλευρό του, ενϊ ο Γιϊργοσ, ο γιοσ του Μζγα, που άςτραφτε από ομορφιά
και λόγω φυςιογνωμίασ και λόγω φορεςιάσ, θγικθκε τθσ (χορευτικισ) ομάδασ,
που αποτελείτο από τρεισ άντρεσ και ζξι γυναίκεσ. Υπό τον ιχο ενόσ νταουλιοφ
και με ρυκμικό βιμα, ο χορόσ άρχιςε. Θ επιςθμότθτα τθσ κίνθςθσ ιταν
ακριβϊσ αυτό που κα περίμενε κάποιοσ από ζναν αρχαίο χορό, και θ κίνθςθ
άλλαηε μόνο από τισ απρόςμενεσ φιγοφρεσ του πρωτοχορευτι, που ςυνδφαηαν
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τθν άκρατθ περιςταςιακι ορμι κινιςεων και χειρονομιϊν με τθ γενικότερθ
απάκεια, με ζναν τρόπο που ςυναντιζται μόνο ςτα ανατολίτικα ι
μεςοανατολίτικα ζκνθ.
Τα τραγοφδια τραγουδιοφνταν από τισ γυναίκεσ - φαίνεται ότι ςτθν
Αράχοβα οι άντρεσ δεν τραγουδοφν ποτζ - και οι οποίεσ ςυχνά αυτοςχεδίαηαν
κατά τθ διάρκεια του τραγουδιοφ. Τα τραγοφδια ονομάηονται «τραγοφδια» μια διδακτικι λζξθ, κακϊσ προφανϊσ ανικει ςτισ πολφ πρϊιμεσ θμζρεσ τθσ
ελλθνικισ ποίθςθσ, όταν κάκε δραματικό ποίθμα ιταν τραγοφδι των
γιδοβοςκϊν.
Απ’ αυτό προιλκε θ μεγάλθ Ακθναϊκι Τραγωδία, αλλά αυτό το αρχαίο
όνομα πρζπει να είχε ξεμείνει υπόγεια ωσ λαϊκι λζξθ και ζπειτα
επανεμφανίςτθκε πολφ κοντά ςτθν πρωταρχικι τθσ μορφι, πολφ καιρό
αφότου θ τραγωδία και θ κωμωδία - τουλάχιςτον όςον αφορά ςτθν Ελλάδα είχαν κεωρθκεί ολοκλθρωτικϊσ (εξ)αφανιςμζνεσ.
Ηθτιςαμε επίμονα να μασ δϊςουν τα τραγοφδια καταγεγραμμζνα, κάτι που
ζγινε, και μασ τα ζςτειλαν ςτο Χριςςό, ςτο ςπίτι του δθμάρχου, όπου
περάςαμε τθν επόμενθ νφχτα. Πντασ πρακτικϊσ δυςανάγνωςτα, μασ τα
διάβαςε δυνατά ο γραμματζασ του δθμάρχου του Χριςςοφ, και με τθ βοικεια
του Sir Thomas και τθσ δεςποινίδασ Wyse, κατζγραψα (κακ’ υπαγόρευςθ) τα
παρακάτω, που είναι μια κατά το δυνατόν πιςτι μετάφραςθ. Στα δυο πρϊτα,
ζχει διατθρθκεί θ ςχετικι αταξία του μζτρου και του ρυκμοφ, ενϊ ςτο τρίτο το
κζμα απαιτοφςε μια πιο προςεκτικι ερμθνεία. Κα φανεί ότι μοιάηουν
επακριβϊσ με τα τραγοφδια τθσ ςυλλογισ του Fauriel και επιβεβαιϊνουν
ςθμαντικά τθν αυκεντικότθτά τουσ.
Ο διάλογοσ με τα πουλιά, θ ξαφνικι εναλλαγι αφιγθςθσ και ςυνομιλίασ
και θ ομθρίηουςα επανάλθψθ ονομάτων και επικζτων, εμφανίηονται ςτακερά
ςε όλα τα τραγοφδια αυτοφ του είδουσ.
Τα ακατόρκωτα τθσ υπόκεςθσ και το βίαιο φφοσ είναι πολφ ζκδθλα ςτο
αυκεντικό ελλθνικό κείμενο. Μπορείσ να φανταςτείσ το ενδιαφζρον που
προκαλοφν, τραγουδιςμζνα παρουςία των φίλων και ςυγγενϊν του νεκροφ,
ιδθ ςφγχρονου ιρωα του Ραρναςςοφ.
ΣΡΑΓΟΤΔΙ Ι
Ρϊσ ο Μζγασ αποδεκάτιςε τθ ςυμμορία του λιςταρχου Νταβζλθ ςτο Ντερβζνι
τθσ Κοφλιασ, ςτθν περιοχι τθσ Αράχοβασ.
«Μθν ικελ’ ζρκ’ ο Θεριςτισ μθδζ κι ο Αλωνάρθσ
μθν ικελ’ ζβγθ Ντερβζναγασ αυτόσ ο Γιάννθσ Μζγασ
και κυνθγις’ τουσ κλζφτεσ.
Σουσ πιρε απ’ τ’ Ακρινό νερό, τουσ πιγε ςτο Ντερβζνι.
Σουσ πιγε και τουσ ζκλειςε ςτο Ηθμενό ςτθν Κοφλια.
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Μθν ικελ’ ζρκ’ ο Θεριςτισ μθδζ κι ο Αλωνάρθσ
μθν ικελ’ ζβγθ Ντερβζναγασ αυτόσ ο Γιάννθσ Μζγασ
να βάλει ςε ςφιξ’ τουσ μπιςτικοφσ ς’ όλα τα Μοναςτιρια
κλζφτεσ να μθ διαβικανε ςτθσ Λιάκουρασ τα μζρθ.
Δε ςοφπα Κακαράπθ μου και ςε Χριςτο Νταβζλθ
Χριςτο Νταβζλ’, αρχιλθςτι.
τθ Λιάκουρα να μθ διαβείσ, λθμζρι να μθ ςτιςεισ,
Γιατ’ ζχ’ ο Μζγασ τθ χωςιά με τουσ Αραχοβίτεσ;…
Σουσ κυνθγ’ απ’ τ’ Ακρινό νερό, τουσ κλείνει ςτο Ντερβζνι
Και ο Φουντοφκθσ φϊναξε με το Ηαφείρ’ αντάμα.
- Μζγα αν κζλεισ πόλεμο, και κλζφτικο ντουφζκι
ζβγα να πολεμιςουμε, αν είςαι παλλθκάρι Κι ο Μζγασ ωςάν τον άκουςε φωνάηει τουσ ςυντρόφουσ:
φντροφοι βγάλτε τα ςπακιά, κι αφιςτε τα ντουφζκια,
ιμερα ι κα ηιςουμε, ι όλοι κα χακοφμε!Και ςτα ταμποφρια πιδθςε, με το ςπακί ’σ το χζρι.
Και τον Φουντοφκθ ζκοψε, και τον Χριςτο Νταβζλθ.
Και ο Ηαφείρθσ το ςκυλί, χάμ’ ιταν λαβωμζνοσ.
Πικρό κουμποφρι ςικωςε, με το ηερβί το χζρι,
Μζς’ ςτο ςτθκάκι τ’ το ’ριξε, τοφ ’καψε τθν καρδιά του.
Ψθλι φωνι εφϊναξε, τριγφρω τουσ ςυντρόφουσ,
- Ποφ είςαι Ηυγοφρθ μ’ αδερφζ, ποφ είςαι Μαυροδιμο;
Να ειπιτε τθσ Αςιμωσ μου, τθσ μοναχισ μου κόρθσ.
Να μθν αλλάξ’ τθσ Παναγιάσ5, μθ βάλει τα φλουργιά6 τθσ.
Σ’ εμζνα με ςκοτϊςανε, μες’ του Δερβζνι τθν Κοφλια!»
ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΙΙ
Επιτάφιοσ (θρήνοσ)
«Σον κλαίνε χϊρεσ και χωριά, και τον μοιρολογοφνε,
Σον κλαίει και θ γυναίκα του, και χφνει μαφρα δάκρυα.
5

Θ μζρα τθσ Ραναγίασ που είναι θ πολιοφχοσ του χωριοφ, και κατά τθν οποία μζρα
λαμβάνει χϊρα θ γιορτι του χωριοφ ι το πανθγφρι.
6
φλουριά.
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το παρακφρι κάκεται, τθν Παναγιά7 'γναντεφει.
-θκϊς’ απάνω Γιάννθ μου, και μθ βαριοκοιμάςαι,
Σι ςε γυρεφ’ θ ςυντροφιά, κι όλα τα παλλθκάρια.
Να τουσ μοιράςεισ τα φλουριά, τα κλζφτικα τςαπράηια!
Να πάρεισ και τον νταμπουρά, πικρά να τραγουδιςεισ,
Σο ςκοτωμό ςου Μζγα μου, να τον μοιρολογιςεισ.
(Ο Μζγασ αποκρίνεται)
- ’Γω τα τραγοφδια μ’ τα ’φθςα μες’ του Δερβζνι τθν Κοφλια.
’Κει ’λάτε να μ’ ακοφςετε, το πϊσ τα τραγουδάω.
Εςείσ πουλιά πετοφμενα, εςείσ πουλιά καθμζνα.
Περάςτ’ από τον Παρναςςό, ’ψθλά ’σ τα βλαχοχϊρια,
’Πάγετε κι απ’ τθ Ράχοβα, ’σ τθ μζςθ ’σ το παηάρι.
Εκεί ν’ ακοφςτε κλάυματα, δάκρυα, μοιρολόγια.
Ν’ ακοφςετε δυο ορφανζσ, μάνα και κυγατζρα,
Πϊσ κλαίουν, πϊσ μοιρολογοφν, πϊσ κλίβονται για μζνα!»

ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΙΙΙ
Η Μάνα του Νταβζλη
I
«Μια τςοπάνιςςα, μια κακογεραςμζνθ
’ ζνα βράχο κάκεται, κάκεται ςε μια πζτρα –
Θ μάνα του Νταβζλθ.
Δείχνει ψθλά ’σ τθν Αράχοβα,
Κοιτά κάτω ’σ τθν Κοφλια
το πζραςμα του ςκοτεινοφ Ντερβζνι.
Βλζπει να βγαίνει ζνασ καπνόσ, μαφροσ παχφσ τριγφρω,
Ακοφει τα μουςκζτα να κροταλίηουν,
Θ ψυχι τθσ λζει ακόμα- μπορεί να βρεκεί
ο κατακτθτισ, μπορεί να βρεκεί ο Νταβζλθσ.
Βλζπ’ τα πουλιά που ζρχονται από εκεί
Και τα ρωτά, τι νζα φζρνουν ςιμερα «Πουλί, πουλάκι μ’, απ’ τθ Λιάκουρα,
Σι νζα φζρνεισ από το βακφ Ντερβζνι;».

7

Θ εκκλθςία τθσ Ραναγίασ, όπου κάφτθκε ο Μζγασ.
44

II
(Το πουλί απαντά)
«Ο γιοσ ςου ςιμερα, με το γενναίο Μζγα,
Μάχεται ςκλθρά να κρατθκεί,
το πζραςμα του ςκοτεινοφ Ντερβζνι.
Και ο Μζγασ ο γενναίοσ, με γυαλιςμζνθ λόγχθ,
ζπιαςε με ζφοδο τθ κζςθ και κζρδιςε το φψωμα,
Και είναι ςκοτωμζνοσ,
με όλουσ του τουσ άντρεσ από τθ δφναμι του,
Ο γιοσ ςου, ο Νταβζλθ ςου.»
III
«Θ γεραςμζνθ μάνα ζςκουξε
κραυγι, όςο δυνατά μποροφςε
«Ανάκεμα, ανάκεμα!»
ε εςζνανε καταραμζνθ Αράχοβα:
Που ανάκρεψεσ τον Μζγα, το γενναίο
Που εξόντωςε τθ ςυμμορία και χφμθξε ςτθ κζςθ
το πζραςμα του ςκοτεινοφ Ντερβζνι.
Ανάκεμα, Ανάκεμα!»
«ε εςζνανε, καταραμζνθ Αράχοβα
Με κάκε καταραμζνο Αραχοβίτθ
Εκεί ςκοτωμζνοσ, με όλουσ του άντρεσ
από τθ δφναμι του
ο αγαπθμζνοσ μου, ο Νταβζλθσ μου!»
«Κατακαθμζνθ Αράχοβα, το Δίςτομο κι θ Δαφλεια
Νταβζλθ, Νταβζλθ, μωρζ Χριςτο Νταβζλθ.
Σουσ κλζφτεσ τι τουσ κάνατε και τουσ Κακαραπαίουσ;
το Ηεμενό τουσ ζχουμε τουσ πολεμάει ο Μζγασ,
ο Μζγασ απ’ τ’ ν Αράχοβα κι ο Λοφκασ απ’ τθ Δαφλεια.»
15 Οκτωβρίου
Από τθν Αράχοβα ανεβικαμε τθν πλαγιά του βουνοφ, διακρίνοντασ αμυδρά
το πλάτωμα, πάνω ςτο οποίο ςτζκονται οι Δελφοί, αλλά μόλισ
απομακρυνκικαμε από αυτι τθ κζα, εκεί, ςε ζνα ευρφ οροπζδιο, βρικαμε τα
Καλφβια ι «Καλφβεσ», όπου επρόκειτο να διανυκτερεφςουμε. Κακζνασ είχε
ζνα καλφβι για τον εαυτό του και κεϊρθςα τθν ευχάριςτθ νφχτα, που
περάςαμε όλοι, ωσ μια εξαιρετικι απόδειξθ τθσ άνεςθσ αυτοφ του τρόπου
περιιγθςθσ. Αντιλαμβάνομαι ότι ζνα κρεβάτι και ο ςκελετόσ του κάνουν όλθ
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τθ διαφορά.
Το επόμενο πρωινό ιταν προγραμματιςμζνθ θ ανάβαςθ ςτον Ραρναςςό.
Ζνα “άςπλαχνο” ςφννεφο κατζφκαςε ακριβϊσ τθ ςτιγμι τθσ άφιξισ μασ ςτθν
κορυφι, και απζκλειςε τελείωσ (τθ κζα από) τθ μια πλευρά. Σε δυο από τισ
υπόλοιπεσ πλευρζσ, ςε διαφορετικά ςθμεία, μποροφςαμε να δοφμε τον
Κορινκιακό Κόλπο και τθν Ρελοπόννθςο, κακϊσ και τθν Οίτθ και τισ
Κερμοπφλεσ. Ωσ εκ τοφτου, το κυρίαρχο αποτφπωμα που μου εντυπϊκθκε δεν
είναι αυτό κάποιασ κζασ, αλλά του ίδιου του βουνοφ: το τεράςτιο μζγεκόσ του,
που, τρόποσ του λζγειν, καταλαμβάνει όλθ τθν κεντρικι Ελλάδα, θ ακραία
άγρια φφςθ, τα άγρια δάςθ ελάτθσ, που φτάνουν ζωσ τισ γυμνζσ λευκζσ
αςβεςτολικικζσ κορφζσ, που είναι κρυμματιςμζνεσ κατά τόπουσ ςε ςπιλαια
όπωσ εκείνα ςτο Κάρςτ (Karst), κοντά ςτθν Τεργζςτθ, και όπωσ ζνα ςπιλαιο
κοντά ςτθ Βθκλεζμ, οι τεράςτιεσ ορκοπλαγιζσ ςτθν κορυφι που ελίςςονταν ςε
ζξοχουσ γκρεμοφσ, ς’ ζναν από τουσ οποίουσ, όπωσ ανζβαινα, κακόταν ζνα
μοναχικό κοράκι.
Το απόγευμα πζραςε με τθν κατάβαςι (μασ) προσ τουσ Δελφοφσ.
Ρερνϊντασ κάτω από το λόφο του Κωρυκίου Άντρου, το οποίο δεν είχαμε το
χρόνο να επιςκεφτοφμε, βρζκθκα πάλι ςτθ διαδρομι που είχα κάνει ςτα 1840.
Θ γενικι εντφπωςθ ιταν ακριβϊσ όπωσ τθ κυμόμουν - οι τερατϊδεισ
(γκροτζςκοι) λευκοί βράχοι, ςαν τον Ράνα και ςαν το Φαφνο, να ξεπροβάλλουν
ανάμεςα ςτα ανοιχτοπράςινα πεφκα και τα ςκουρόχρωμα ζλατα. Αλλά, ίςωσ
λόγω του μεγαλείου του απογεφματοσ, όλο το ςκθνικό μοφ φάνθκε ακόμα πιο
όμορφο απ’ ό,τι τθν προθγοφμενθ φορά. Στο φόντο υψωνόταν θ τεράςτια
λευκι μάηα του Ραρναςςοφ, χρυςίηουςα ι αργυρόχροθ λόγω του δφοντοσ
ιλιου. Στο ενδιάμεςο ιςαν τα υψίπεδα των βράχων - με νεραϊδόμορφα
ςχιματα ι ςχιματα ςαν Νφμφεσ και Μοφςεσ - και το δάςοσ, πιο κάτω ιταν θ
λίμνθ - όπωσ ζμοιαηε - του Κορινκιακοφ Κόλπου και ςτο βάκοσ θ είςοδοσ του
Κόλπου τθσ Κρίςςασ, περιβαλλόμενθ ςε απόςταςθ από τθν μενεξεδζνια
οροςειρά των Αρκαδικϊν βουνϊν. κάκε τμιμα τθσ κζασ τόςο (εντελϊσ)
διαφορετικό από τα υπόλοιπα δφο, και όμωσ το κάκε ζνα από αυτά μια
εξαίςια εικόνα. Σε λίγο οι βράχοι άρχιςαν να ανοίγουν, και ςτο ςκουρόχρωμο
λυκόφωσ, μακριά, πζρα μακριά, όμοια με τθν απφκμενθ άβυςςο, βριςκόταν θ
κοιλάδα των Δελφϊν. Είχαμε κατεβεί από τα αικζρια φψθ και τα ςφννεφα του
Ραρναςςοφ οκτϊ χιλιάδεσ πόδια χαμθλότερα, ςτα βάκθ τθσ γθσ. Τότε ξεκίνθςε
ο εφιάλτθσ τθσ κατάβαςθσ (μζςω) των πζτρινων ςκαλοπατιϊν, ςτθν οποία τα
μουλάρια αναπθδοφςαν από πζτρα ςε πζτρα, κατά τισ απότομεσ ςτροφζσ του
απροςτάτευτου γκρεμοφ.
Είναι αναμφίβολα, το πιο τρομακτικό ορεινό μονοπάτι που είδα ποτζ να
επιχειρείται με άλογο ι μουλάρι. Μια λειψι ςελινθ (μιςοφζγγαρο)
εμφανίςτθκε, για να φωτίςει - ςαν λάμπα με αςκενικό φωσ - τθν τελευταία
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μασ κατάβαςθ και υπό τθ λάμψθ τθσ ειςιλκαμε ςτθν πόλθ του αδελφοφ τθσ με τον τεράςτιο όγκο του βράχου να κρζμεται πάνω από το μονοπάτι, και τθν
αχανι πλαγιά του αρχαίου ναοφ να ξεπροβάλλει από κάτω μασ. Δεν ιταν παρά
το επόμενο πρωί που κοίταξα προςεκτικά και με ςαφινεια το διάςθμο
Κζατρο. Χάρθκα ξανά ανακαλφπτοντασ ότι δεν είχα (ξε)χάςει κανζνα από τα
ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του, αλλά και πάλι το μεγαλείο και θ
ομορφιά ξεπερνοφςε κατά πολφ αυτό που κυμόμουν.
Αμφότεροι, θ δεςποινίσ Wyse, που δεν το είχε αντικρίςει ποτζ πριν, και ο
Sir Thomas που είχε να το δει πάνω από τριάντα χρόνια, καταγοθτεφτθκαν.
Ροφ και ποφ μποροφςα να ενεργϊ ο ίδιοσ ωσ ξεναγόσ (του εαυτοφ μου), αλλά
ζνασ ευφυισ θλικιωμζνοσ Δελφιϊτθσ μαηί με ζναν καυμάςιο διοικθτι από το
Χριςςό μάσ πιραν υπό τθ φροντίδα τουσ, κι ζτςι επικεϊρθςα ολόκλθρθ τθν
περιοχι ακόμα πιο διεξοδικά απ’ ό,τι τθν προθγοφμενθ φορά. Αυτό μου
ξφπνθςε πολλζσ ςκζψεισ. Και πάλι ο Ραυςανίασ είχε περιθγθκεί εδϊ πριν από
εμάσ. Ενίοτε χάναμε εντελϊσ τα ίχνθ του μζςα ςτθ ςκόνθ και τθν αφκονία των
ςφγχρονων καλυβιϊν, άλλοτε πάλι βριςκόμαςταν ςε αυτά κακαυτά τα βιματά
του:
Οι ιερζσ πθγζσ ςυνεχίηουν ακόμα να κυλοφν, ηϊντασ εν μζςω όλων των
υπολοίπων που είχαν πεκάνει - των τοίχων των αναβακμίδων (οι περιςςότεροι
από τουσ οποίουσ ζχουν αναςκαφεί από το 1840) καλυμμζνων με επιγραφζσ αφιερϊματα - τθσ Λεράσ οδοφ, που οδθγοφςε κατευκείαν ςτθν πφλθ του Ναοφ
- του Σταδίου, με το ορκογϊνιο ςχιμα του, ςτο πάνω άκρο τθσ πλαγιάσ και του
Κζατρου ακριβϊσ από κάτω. Αυτά ιςαν τα κφρια ορόςθμα. Υπάρχουν ζνα ι
δφο ιδιαιτζρωσ αξιοπερίεργα.
Μετά τθν επίςκεψι μου ςτα 1840, είχα ακοφςει ότι ςτο πίςω μζροσ τθσ
εκκλθςίασ, κοντά ςτο ιερό του ναοφ, υφίςτατο ακόμα ζνα δζντρο δάφνθσ ςτθν
ίδια ακριβϊσ κζςθ με αυτό που ευδοκιμοφςε δίπλα ςτο κυςιαςτιριο. ϊτθςα
γι’ αυτό. Είχε ξερακεί από τισ ρίηεσ ςτθ μεγάλθ παγωνιά, που ζπεςε τθ χρονιά
που είναι γνωςτι ωσ «ο Χειμϊνασ του Parker», όταν ο ναφαρχοσ Parker
απζκλειςε τθν Ακινα το 1850, αλλά υπιρχε ζνα ςπαςμζνο και ξθραμζνο κλαδί,
από το οποίο - μπορϊ να ςυγχωρθκϊ που - ζκοψα ζνα κομμάτι. Ροιόσ ξζρει,
μπορεί ςε ζνα αιϊνα από τϊρα να είναι το μοναδικό κειμιλιο αυτοφ του
αρχαίου δζντρου. Ωςτόςο, ζνα νζο δζντρο δάφνθσ είχε φυτευτεί μπροςτά από
τθν εκκλθςία για να διαιωνίςει τθ μνιμθ του παλιοφ.
Ο πλάτανοσ κοντά ςτθν Καςταλία πθγι, κάτω από τον οποίο θ Λθτϊ
γζννθςε τα δίδυμα - τον οποίο ο Dodwell τον είχε δει ακμάηον(τα) και εγϊ ςτα
1840 τον είχα προλάβει ωσ ζνα αποςακρωμζνο κορμό - είχε πλζον πζςει και
ςαπίςει εντελϊσ. Αλλά υπάρχουν άλλα δφο πλατάνια που μεγαλϊνουν εκεί και
κα ςυνεχίςουν τθν παράδοςθ.
Κάτω από ζνα από αυτά πιραμε το τελευταίο δείπνο μασ, αντικρίηοντασ
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τουσ δίδυμουσ βράχουσ - το μεγάλο αποκορφφωμα του ταξιδιοφ μασ.
Εν μζςω αυτϊν των ερειπίων υπάρχουν εκτεταμζνοι τοίχοι, που πρζπει,
πζραν πάςθσ αμφιβολίασ, να είναι εκείνοι τθσ μεγάλθσ Λζςχθσ των Δελφϊν αφιερωμζνθσ ςε μια μεγαλοπρεπι Ρινακοκικθ, τθν οποία ο Ραυςανίασ
περιγράφει με τον τρόπο που κα κατάρτιηε ζνα κατάλογο. Σου προτείνει να
βγεισ ζξω από το ναό, να κοιτάξεισ τθν πζτρα που ξζραςε ο Κρόνοσ, όταν του
προςφζρκθκε από το Δία, και ςτθ ςυνζχεια να κατεβείσ προσ τθν Ρινακοκικθ,
που περιλάμβανε όλεσ τισ ςκθνζσ τθσ Ελλθνικισ Μυκολογίασ. Στζκεςαι εντόσ
τθσ, και βλζπεισ ότι όλα ζχουν χακεί. Κοντολογίσ, ςτουσ Δελφοφσ - πζρα από
κάκε άλλθ τοποκεςία που ζχω δει - υπάρχει αυτό το φρικτό (ςυν)αίςκθμα ότι
ςτζκεςαι πάνω ςτον τάφο μιασ εξαφανιςμζνθσ κρθςκείασ.
Ρόςο καυμαςτι θ μεταβολι, εξαιτίασ τθσ οποίασ αυτι θ μαηικι
μεγαλοπρζπεια ζχει αφεκεί να βουλιάξει ςε ολικό αφανιςμό, και πόςο
παράδοξο να βλζπεισ τισ ρίηεσ τθσ κρθςκείασ να ξεπροβάλλουν ακόμα από τα
χαλάςματα, και να τισ αναηθτάσ μετά από αυτό το τεράςτιο χρονικό διάςτθμα!
Με δυςκολία πείςαμε τουσ εαυτοφσ μασ να απομακρυνκοφν.
Ζπρεπε να πάω με τθ μακριά ποιμενικι μου γκλίτςα να περιςυλλζξω ζνα
χαμζνο πρόβατο - που είχε το ςουλοφπι του Άγγλου Υπουργοφ - το οποίο είχε
ςκαρφαλϊςει ςτα βράχια για να μαηζψει μερικά φφλλα από τον ιερό πλάτανο.
Κατά το δειλινό φτάςαμε κάτω ςτο Χριςςό - όπου και διανυκτερεφςαμε ςτθ ςυνζχεια διαςχίςαμε τουσ ελαιϊνεσ και επιβιβαςτικαμε ςτο πλοίο
«Ατρόμθτοσ» και ταξιδζψαμε προσ τθν Ράτρα, όπου μετά από ζνα
πλουςιοπάροχο δείπνο ςτο ςπίτι του Ρρόξενου περπατιςαμε ςυνοδεία του Sir
Thomas και τθσ δεςποινίδασ Wyse και κάτω από το φεγγαρόφωτο, τουσ
αφιςαμε και επιβιβαςτικαμε ςτο Ελλθνικό ατμόπλοιο για Κζρκυρα και
Τεργζςτθ, και ζτςι ζκλειςε αυτι θ τόςο ενδιαφζρουςα εβδομάδα.
Για μζνα ιταν (πράγματι) μια απόλυτθ αναβίωςθ καταχωνιαςμζνων
ςυγκινιςεων. Ξαναηωντάνεψε τθν αρχικι μου αίςκθςθ ότι - με μοναδικι
εξαίρεςθ τθν Ραλαιςτίνθ - δεν υπάρχει κανζνα ταξίδι ιςάξιο με αυτό το ταξίδι
ςτθν Ελλάδα.
Δεν υπάρχει χϊρα, που να ςυνδυάηει τόςο τθ μεςτότθτα, τθν ποικιλία, το
ρομαντιςμό, τθν ομορφιά τθσ φφςθσ - μια ομορφιά και ζνα ρομαντιςμό που
αναμφίβολα ανυψϊνονται από τθν φπαρξθ των αρχαίων δογμάτων και ιδεϊν,
που ερμθνεφονται από αυτι ςε κάκε ευκαιρία.
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