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81. LAURENTIUS B. STENERSEN
Βιογραφικό
O Laurentius Borchsenius Stenersen γεννικθκε ςτισ 27 Φεβρουαρίου του
1843 ςτο Ullensaker τθσ Νορβθγίασ και πζκανε ςτθ Κριςτιανία (Πςλο) ςτισ 6
Μαρτίου του 1921. Ιταν κλαςικόσ φιλόλογοσ και νομιςματολόγοσ.
Ο Stenersen πιρε το πτυχίο Φιλολογίασ το 1866 και το 1875 κζρδιςε
πανεπιςτθμιακι υποτροφία. Το 1877 ζγινε Διευκυντισ τθσ Συλλογισ
Νομιςμάτων του Ρανεπιςτθμίου τθσ Κριςτιανίασ. Το ίδιο ζτοσ (1877)
ανακθρφχκθκε διδάκτωρ και τθν περίοδο 1881-1888 ιταν Διευκυντισ του
Μουςείου Γλυπτικισ. Τζλοσ, διετζλεςε κακθγθτισ τθσ κλαςικισ(κυρίωσ
λατινικισ) γλωςςολογίασ του εν λόγω Ρανεπιςτθμίου από το ζτοσ 1888 ζωσ το
1914. Ζγραψε πολλζσ πραγματείεσ πάνω ςτο νορβθγικό νόμιςμα. Επίςθσ,
εξζδωςε τα ζργα: “Φειδίασ”(το 1872), “Variisque generibus statuarum
iconicarum Athenienses”(το 1877) και “Catuls digtning”(το 1887).
χόλια
Ο Stenersen ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ από τθν πλευρά τθσ Λτζασ, πικανόν ζνα
χρόνο μετά τον καταςτρεπτικό ςειςμό του 1870 ςτθ γφρω περιοχι. Το
ςυμπζραςμα αυτό προκφπτει από το γεγονόσ ότι βρικε ακόμα χαλάςματα ςτο
Καςτρί και βίωςε ο ίδιοσ μεταςειςμό μετά βοισ, όταν βριςκόταν ςτον
αρχαιολογικό χϊρο.
Τον ενκουςίαςε, πραγματικά, το Δελφικό τοπίο, το οποίο βρικε αςφγκριτο
ςε ςχζςθ με τα ωραιότερα ορεινά τοπία του κόςμου. Γράφει ςχετικϊσ: “Αυτό
το ιδιόμορφο περιβάλλον ζχει περθφάνια και μεγαλείο, που δεν μπορεί κανείσ
να φανταςτεί. ε άλλεσ ορεινζσ περιοχζσ, τόςο ςτθ Νορβθγία, όςο και ςτθν
περιοχι των Άλπεων και ςτθν Ελλάδα, ςυναντάσ μζρθ όπου θ κζα εκτείνεται
ςτισ υψθλότερεσ βουνοκορφζσ και περιλαμβάνει λίμνεσ, κοιλάδεσ και
πεδιάδεσ. Αλλά όπωσ είδα, θ περιοχι των Δελφϊν είναι απ’ τισ περιοχζσ που
υπερτεροφν, ζναντι των άλλων.”
Επιςκζφτθκε ολόκλθρο τον αρχαιολογικό χϊρο, είδε τθν Καςταλία πθγι
μζχρι τα ριηά των γκρεμϊν απ’ όπου ξεπθδοφςε ο καταρράχτθσ τθσ
“Παπαδιάσ”, όπωσ ονομαηόταν ςτα χρόνια τθσ επίςκεψισ του το χάςμα των
Φαιδριάδων (Υάμπειασ και Ναυπλίασ). Επιςκζφτθκε το Στάδιο, είδε διάςπαρτα
αρχαία απομεινάρια μζςα ςτο Καςτρί, ανζβθκε πάνω από τισ Φαιδριάδεσ και
ατζνιςε ολόκλθρο το Δελφικό τοπίο ςε όλο του το μεγαλείο. Είδε τισ
ςαρκοφάγουσ του αρχαίου νεκροταφείου, και κατζλθξε ςτο Μοναςτιρι τθσ
Ραναγίασ (τθσ Ηυγωτισ), όπου και φιλοξενικθκε.
Μαγείρεψε μάλιςτα εκεί θ ςυνοδεία του τισ τοπικζσ ςπεςιαλιτζ, αφοφ ο
καλόγεροσ τουσ ζδωςε τα απαραίτθτα κουηινικά ςκεφθ. Και απόλαυςε το
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φεγγαρόφωτο τθσ βραδιάσ εκείνθσ μζςα από το χϊρο του Μοναςτθριοφ,
πράγμα που τον ενκουςίαςε ιδιαιτζρωσ. Είναι ίςωσ ο μόνοσ από τουσ ξζνουσ
περιθγθτζσ που περιγράφει τθν παραμονι του ςτο Μοναςτιρι με
περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ.
Τθν άλλθ μζρα ξεκίνθςε για τθ Σκάλα των Σαλϊνων (ςθμερινι Λτζα),
προκειμζνου να πάρει το ατμόπλοιο τθσ γραμμισ, ϊςτε να βρεκεί μζςω του
Λςκμοφ τθσ Κορίνκου ςτον Ρειραιά, και τζλοσ ςτθν Ακινα.
Εντφπωςθ κάνει το γεγονόσ ότι, ενϊ είναι ειδικόσ νομιςματολόγοσ, δεν
κάνει καμία αναφορά για νομίςματα ι αγορά νομιςμάτων ςτουσ Δελφοφσ,
όπωσ ζκαναν άλλοι προθγοφμενοι απ’ αυτόν ξζνοι περιθγθτζσ. Μςωσ το
νομιςματικό υλικό που είχε βρεκεί λακραία από τουσ κατοίκουσ του Καςτριοφ
είχε πουλθκεί, παλιότερα, ςτουσ ενδιαφερόμενουσ...επενδυτζσ.
Τζλοσ, ςτο ταξιδιωτικό του κείμενο κάνει αρκετζσ αναφορζσ για το Μαντείο
και τθν προζλευςι του, τθν Ρυκία, τουσ Λερείσ και τον τρόπο χρθςμοδοςίασ
τουσ. Δεν αςχολείται όμωσ ιδιαίτερα με το χωριό Καςτρί και τουσ κατοίκουσ
του. Φαίνεται ότι αυτό που τον ενδιαφζρει πραγματικά είναι μόνον θ γνωριμία
του με τον αρχαιολογικό χϊρο και το Δελφικό τοπίο.
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“En reise i Graekenland”,
L. B. Stenersen, Kjobenhavn 1875.
Από το Χριςςό μζχρι πάνω υπάρχει ζνασ δφςβατοσ και απότομοσ δρόμοσ, ο
οποίοσ παραμζνει ζτςι ςε πολλά ςθμεία από το 1870, τότε που ο ςειςμόσ
κατρακφλθςε από το βουνό μεγάλουσ βράχουσ προσ τα κάτω. Το μζροσ (αυτό
εδϊ) ςτθν Αρχαιότθτα, πρόςφερε τθ δυνατότθτα ςε κάποιον να το επιςκεφκεί
εφκολα, όπωσ φαίνεται από το μεγάλο αρικμό πλοίων που ελλιμενίηονταν ςτον
Κόλπο.
Ραντοφ επικρατεί ζνα πζπλο ςιωπισ, χωρίσ να ςυναντιςω κάποιον
περιπλανϊμενο κατά τθ διάρκεια όλθσ τθσ διαδρομισ. Θ ςιωπι αυτι
διακόπτεται ςτο ψθλότερο ςθμείο του βουνοφ, δφο φορζσ, από ζνα κοπάδι
αιγοπροβάτων, το οποίο βόςκει και τρϊει γφρω από τουσ βράχουσ (του
Ραρναςςοφ), όπου υπάρχει βλάςτθςθ ανάμεςα και ςτισ πζτρεσ. Θ πορεία
πάνω από το Χριςςό τελειϊνει κατά μικοσ τθσ κορυφογραμμισ του βουνοφ,
όπου ο νεότεροσ (από το ςειςμό) βράχοσ βρίςκεται εκεί, ςτθ κζςθ του παλιοφ,
ςτθν περιοχι των Δελφϊν.
Ο Ραρναςςόσ διακζτει δφο κατακόρυφεσ πλαγιζσ που ενϊνονται μεταξφ
τουσ ςε γωνία 70 μοιρϊν, όπωσ ςχθματίςτθκαν παλιότερα. Κάτω από αυτζσ τισ
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απότομεσ πλαγιζσ του βουνοφ υπάρχει μία ςτενι κοιλάδα, που διαςχίηεται
από τον Ρλειςτό ποταμό, πιο γνωςτι, παλαιότερα, ωσ Κρίςςα. Από τθν άλλθ
πλευρά του Ρλειςτοφ υπάρχει ζνα μικρότερο, αλλά ςθμαντικό και περιφανο
βουνό, θ Κίρφι με πολλά μικρά δζνδρα και κάμνουσ.
Ακριβϊσ κάτω και δυτικά βρίςκεται ο μεγάλοσ ναόσ του Απόλλωνα, το
Κζατρο και το Στάδιο, και ανατολικά το Γυμνάςιο και ζνασ μικρότεροσ αρικμόσ
ναϊν. Λίγο πιο μακριά, μεταξφ του δάςουσ και του ποταμοφ Ρλειςτοφ,
βρίςκεται θ πόλθ των Δελφϊν, αλλά θ πλαγιά του βουνοφ είναι τόςο απότομθ
που δεν κα μποροφςε να χτιςτεί πόλθ εκεί. Για αυτό, υπάρχουν ιςχυρά
κεμζλια και αναλθμματικοί τοίχοι με υπόγειεσ πλάκεσ που ενϊνονται θ μια με
τθν άλλθ, μζχρι τισ εκβολζσ του Ρλειςτοφ.
Καταμετροφνται περίπου 20 τζτοια εδαφικά διαηϊματα, όπου εκεί
βρίςκονται πολλά όμορφα και καλερά ελαιόδεντρα. Σφμφωνα με το ανάγλυφο
του Ραρναςςοφ, οι εξωτερικζσ επιφάνειεσ αυτϊν των διαηωμάτων είναι
καμπφλεσ προσ τα μζςα, ζτςι ϊςτε το ςφνολο τθσ περιοχισ να μοιάηει με
αρχαίο κζατρο.
Αυτι θ κζςθ των Δελφϊν είναι εντελϊσ κλειςτι και απομονωμζνθ από τον
υπόλοιπο κόςμο, παντοφ, κάτω από το οπτικό φάςμα των κορυφογραμμϊν
του βουνοφ. Οι μεγαλφτερεσ οροςειρζσ βρίςκονται ανατολικά, όπου υπάρχει
ζνασ μφλοσ που οδθγεί ςε μια απότομθ πορεία, ζνα μονοπάτι προσ τον
Ραρναςςό, που μεταξφ αυτϊν, μπορείσ να γυμναςτείσ και να αναρριχθκείσ.
Ριο περιφανθ και πιο επιβλθτικι είναι θ κζςθ των Δελφϊν μπροςτά από
τουσ πρόποδεσ του βουνοφ. Με ζνα αυξανόμενο τείχοσ από καφεκόκκινεσ
πλαγιζσ, ςε φψωμα 800 ποδιϊν πάνω από τουσ Δελφοφσ, ςχθματίηεται θ
κνιμθ του Ραρναςςοφ, περίπου 2.000 πόδια πάνω από τθ κάλαςςα. Απζναντι,
από τθν άλλθ πλευρά του Ρλειςτοφ, βρίςκεται θ Κίρφι με μικρότερεσ,
απότομεσ αλλά καταπράςινεσ πλαγιζσ ςε μια πολφ όμορφθ αντίκεςθ. Θ κζα
από τα δυτικά ςτο χαμθλότερο φψωμα (των Δελφϊν) ςε ελκφει προσ τον
Ραρναςςό.
Θ φφςθ ςτουσ Δελφοφσ ζχει ζνα αρκετά ιδιόμορφο, μεγαλοπρεπι
χαρακτιρα, που βαςίηεται ςτθ γεωμορφία του βουνοφ ςε όλθ τθν περιοχι.
Αυτό το ιδιόμορφο περιβάλλον ζχει περθφάνια και μεγαλείο, που δεν μπορεί
κανείσ να φανταςτεί. Σε άλλεσ ορεινζσ περιοχζσ, τόςο ςτθ Νορβθγία, όςο και
ςτθν περιοχι των Άλπεων και ςτθν Ελλάδα, ςυναντάσ μζρθ όπου θ κζα
εκτείνεται ςτισ υψθλότερεσ βουνοκορφζσ και περιλαμβάνει λίμνεσ, κοιλάδεσ
και πεδιάδεσ. Αλλά όπωσ είδα, θ περιοχι των Δελφϊν είναι απ’ τισ περιοχζσ
που υπερτεροφν, ζναντι των άλλων.
Στθν άλλθ πλευρά των Δελφϊν, υπάρχει ζνα ολόκλθρο υπζροχο μζροσ για
κάποιον, να το ανακαλφψει όλο το χρόνο και να εκπλαγεί από τθν, απείρωσ,
υπζροχθ εικόνα που παρουςιάηεται μπροςτά του.
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Θ Ελλάδα είναι αρκετά πλοφςια ςε φυςικι ομορφιά και καυμάςια τοπία,
αλλά ςτουσ Δελφοφσ θ φφςθ ζνωςε όλεσ τισ δυνάμεισ τθσ, για να δθμιουργιςει
ζνα μζροσ, όπου όλοι οι επιςκζπτεσ βακμολογοφν υψθλά τθν περιοχι αυτι,
για τθν κάκε τθσ χαρακτθριςτικι ιδιαιτερότθτα. Και πράγματι, δεν υπάρχει
τίποτα άςχθμο ι αποκρουςτικό ςε αυτό το περιβάλλον. Ο ουρανόσ είναι τόςο
κακαρόσ πάνω από τθ ςτενι κοιλάδα, ενϊ ο ιλιοσ εκπζμπει ζνα φωσ ςτθ
κάλαςςα. Θ φφςθ είναι μεγάλθ και δφςκολθ, αλλά δεν είναι ςκλθρι ι
αποτρεπτικι. Θ ατμόςφαιρα, που δεςπόηει πάνω από τθν περιοχι, ζχει ζνα
ελαφρά εορταςτικό χαρακτιρα.
Μόλισ τελειϊνει θ ανάβαςθ, υπάρχει μία τραχιά επιφάνεια ςτο βουνό,
όπου βρίςκεται ζνα ίχνοσ του παλιοφ μονοπατιοφ. Εκεί βρίςκεται θ κζςθ ςτισ
παρυφζσ των Δελφϊν, όπου υπάρχουν μικρζσ, κυκλικζσ επιφάνειεσ
ςκαλιςμζνεσ ςε πζτρα.
Για τθν Ελλάδα και τθν Λταλία, δεν υπάρχουν τζτοια ανοιχτά ςθμεία που να
ζχουν ςκλθρό ςυμπιεςμζνο χϊμα. Εδϊ χρθςιμοποιοφν δρεπάνια ζξω και
αλωνίηουν με άλογα ι βόδια που τρζχουν γφρω, όπωσ ςε ζνα τςίρκο, και ζτςι
πατοφν τα ςιτθρά με τα πόδια των ηϊων.
Στα δεξιά, υπάρχει ζνα ςθμείο προσ το βουνό και κάκετα προσ αυτό, όπου
εδϊ πολζμθςαν οι κάτοικοι με ςκλθρι μάχθ εναντίον των Τοφρκων για
απελευκζρωςθ και ζριχναν τουσ κρατοφμενουσ ςτο λάκκο. Λίγο πιο πζρα,
βρίςκεται το νεκροταφείο, κοντά ςτο ερειπωμζνο κάςτρο - Εκκλθςία. Απζναντι
από τθν αριςτερι πλευρά του δρόμου υπάρχουν πολλοί τάφοι και κόγχεσ. Εκεί
κοντά ςυναντά κάποιοσ, το μικρό χωριό Καςτρί, που βρίςκεται ςτθν αριςτερι
πλευρά (του βουνοφ) ςαν μια φοβερι φωλιά αγωνιςτϊν και εμφανίηει
πραγματικι εικόνα εριμωςθσ. Ο ςειςμόσ του 1870 κατάςτρεψε πολλά ςπίτια
και πλζον θ περιοχι δεν είναι κατοικιςιμθ. Ο περιςςότεροσ κόςμοσ ηει ςε
ξφλινα ςπίτια με αυλζσ ςαν τρϊγλεσ, που βρίςκονται κοντά ςτα ερείπια. Μςωσ
να μθν ζχει προθγθκεί μεγάλο χρονικό διάςτθμα, από όταν κατζρρευςαν οι
οικίεσ και θ εικόνα αυτι παραμζνει θ ίδια.
Μικρότερεσ ςειςμικζσ δονιςεισ καταγράφτθκαν τον τελευταίο χρόνο,
κυρίωσ το απόγευμα, και ενϊ ιμαςταν εκεί, ολόκλθρο το βουνό ςείςτθκε και
ακοφςαμε τθν πτϊςθ κάποιων βράχων. Θ δφναμθ του ςειςμικοφ βουθτοφ
αντθχοφςε ςτα ορεινά διαηϊματα και ιταν ςαν κάποιοσ να βριςκόταν ςτο
Βεηοφβιο.
Λίγο μακριά από το Καςτρί, ςτθ γωνία που ςχθματίηει θ οροςειρά,
βρίςκεται μια βακιά, ςκοτεινι χαράδρα που διαςχίηεται από ζναν καταρράκτθ,
ο οποίοσ κατεβαίνει από τα χιονιςμζνα μζρθ, ψθλά ςτο βουνό. Ρερπατϊντασ
κατά μικοσ ςτο ςτενό μονοπάτι, ςυναντοφμε ςτο δεξί μασ χζρι ζνα Μοναςτιρι,
ανάμεςα ςε ελιζσ και βατόμουρα. Ραρόλο που πζραςε και από εδϊ ο ςειςμόσ,
θ Εκκλθςία και τα κτιρια υπζςτθςαν λιγότερεσ καταςτροφζσ.
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Εδϊ υπιρξε θ Δελφικι Αμφικτιονία, ζνασ από παλιά φοβερόσ φφλακασ του
Ρφκιου Λεροφ. Ρολλά (απομεινάρια) που υπάρχουν εδϊ είναι αςυνικιςτα
(άγνωςτα) και αξίηει να τα προςζξεισ. Το ςθμαντικότερο είναι μία μεγάλθ
ανάγλυφθ ςαρκοφάγοσ, θ οποία διατθρείται τόςο καλά, που κάποιοσ δφςκολα
μπορεί να ςυναντιςει. Ζχει καφτεί τόςο καλά κάτω από το χϊμα, που παίρνει
ςε κάποιον πολλζσ ϊρεσ για να τθν παρατθριςει, από το πρϊτο φωσ τθσ
θμζρασ μζχρι και τθ δφςθ του Θλίου. Ωςτόςο, αυτό εξαςφαλίηει ότι εδϊ είναι
το μόνο μζροσ, όπου προςτατεφονταν οι νζοι Καςτρίτεσ αςφαλϊσ, από κάκε
καταςτροφι.
Σθμαντικι λοιπόν θ κζςθ, όπου βρίςκεται ο χϊροσ τθσ Δελφικισ
Αμφικτιονίασ, αν και δεν εξαςφαλίηει οφζλθ ςτουσ κατοίκουσ, απ’ τθν ζλευςθ
των επιςκεπτϊν. Ριο κάτω ςυναντοφμε ζναν εγκάρδιο, λεβζντθ και καλά
ενθμερωμζνο άνδρα, που προςφζρεται να μασ ςυνοδεφςει και να μασ δείξει
όλα, όςα κα κζλαμε. Ρερπατϊντασ μερικζσ εκατοντάδεσ βιματα μαηί του προσ
τα ανατολικά, ςυναντιςαμε τάφουσ ςτο βουνό. Συνεχίςαμε προσ τουσ παλιοφσ
Δελφοφσ κινοφμενοι και εκτόσ των ορίων τθσ πόλθσ. Στο ςθμείο αυτό,
αρχίςαμε να εξερευνοφμε οτιδιποτε μποροφςε να φανεί ενδιαφζρον.
Οι τάφοι εδϊ, που βρίςκονται ςτθ δυτικι πλευρά των Δελφϊν,
λεθλατικθκαν και κάποιοι καταςτράφθκαν κατά τθν περίοδο των πολζμων.
Από κάτω υπάρχει ζνασ μεγάλοσ βράχοσ που ςτθν εςωτερικι πλευρά του είναι
χαραγμζνθ μία επιγραφι, μια εικόνα που ςυναντιζται ςυχνά ςτουσ ελλθνικοφσ
τάφουσ, ενϊ θ πζτρα χωρίηεται ςτθ μζςθ από μια βακιά ρωγμι. Μεταξφ των
πλθκυςμϊν των τάφων είναι προφανζσ ότι αναγράφεται ο κρφλοσ αυτοφ του
λίκου.
(Σφμφωνα με τθν παράδοςθ) κατά το ειδωλολατρικό παρελκόν, βριςκόταν
ςτθν ίδια κζςθ με το Καςτρί, μία πόλθ που ονομαηόταν Αδελφοί, χάρθ ςτουσ
δφο βαςιλικοφσ γιουσ που ζφεραν το όνομά τουσ. Στα πρϊτα χρόνια του
Χριςτιανιςμοφ, ζωσ και τθν τελικι επικράτθςι του, εςτάλθ ζνασ ιερζασ να
εξουδετερϊςει το (Χριςτιανικό) δόγμα. Από εκεί, ςτθν πζτρινθ πφλθ, ο ιερζασ
μάηεψε τουσ κατοίκουσ και τουσ μίλθςε για τθν Ραναγία και τθν φπαρξι τθσ.
Αλλά τότε, άνοιξε ο ουρανόσ ξαφνικά και εμφανίςτθκε θ Ραναγία με το κείο
βρζφοσ ςτα χζρια τθσ και τότε μία αςτραπι ςκότωςε τον ιερζα και διζςπαςε
τθν πζτρινθ πφλθ.
Οι κάτοικοι τθσ πόλθσ των Δελφϊν το βρικαν πιο ςκόπιμο να κινθκοφν
δυτικά, ςτθ χϊρα των Φράγκων, αφοφ δεν μποροφςαν να αποκρφψουν και να
πλθρϊςουν το ςφνολο των φόρων. Σιμερα, όταν οι ξζνοι επιςκζπτεσ ζρχονται
ςτθν περιοχι και ψάχνουν για ςκαλιςτζσ επιγραφζσ ι άλλα πζτρινα ςχιματα,
οι Καςτρίτεσ το απαγορεφουν, αφοφ δεν γνωρίηουν και οι ίδιοι ςτισ
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, ότι οι προκάτοχοί τουσ, από τουσ Αρχαίουσ
Δελφοφσ ζχουν κθςαυροφσ ςτουσ τάφουσ τουσ. Οι κάτοικοι όμωσ ομολογοφν
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ότι δεν ζχουν τθν ίδια κρθςκεία με τουσ Φράγκουσ και δεν ςυμμετζχουν ςτθ
λατρεία τουσ.
Μεταβαίνοντασ πάλι από το ψθλότερο μζροσ προσ το Καςτρί, ςυναντοφμε
ςτθν αριςτερι πλευρά ζνα μεγάλο πλάτυςμα, όπου πζτρεσ και άλλα
κραφςματα βρίςκονται διάςπαρτα, δείχνοντασ ζνα ακόμθ ςθμάδι ότι ςτθν
Αρχαιότθτα υπιρχαν εδϊ τουλάχιςτον 4 ναοί. Τα ερείπια είναι πολφ αςιμαντα
για να τραβιξουν τθν προςοχι μασ. Στον ίδιο χϊρο, πιγαμε ςε ζνα παλιό
κτιριο που ονομάηεται Γυμνάςιο Δελφϊν, όπου όμορφα ανάγλυφα που
αξίηουν να τα δοφμε, ςτζκουν εκεί για να τονίηουν το βακφ χάςμα των γενεϊν
ςτουσ τοίχουσ. Είναι ζνα πραγματικά υπζροχο ςθμείο.
Το τοπίο εδϊ τθσ φφςθσ είναι τόςο άγριο και απότομο με ελάχιςτα
περικϊρια ςτο ςτενό μονοπάτι, με το απότομο φαράγγι ςτα αριςτερά, όπου
κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα, το ρζμα οδθγεί κοντά ςτον ποταμό Ρλειςτό.
Ακριβϊσ ςτθν είςοδο του φαραγγιοφ βρίςκεται ανατολικά ζνα ςπιλαιο, όπου
οι Ζλλθνεσ με τθν επικυμία τουσ να χρθςιμοποιοφν τζτοια ςθμεία για ναοφσ,
ζχτιςαν ζνα μικρό εκκλθςάκι για τον Λωάννθ τον Βαπτιςτι.
Κάτω από τουσ πρόποδεσ του βουνοφ, υπάρχει μια πθγι με κακαρό και
φρζςκο νερό, όπου τα νερά τθσ ςυγκεντρϊνονται ςε μία μικρι λίμνθ, και οι
γυναίκεσ από το Καςτρί κακαρίηουν και πλζνουν. Αυτι θ πθγι είναι θ
Καςταλία, όπου ςτθν Αρχαιότθτα γίνονταν τελετζσ (εξαγνιςμοφ). Λίγα χρόνια
πριν, θ πθγι αυτι ζλαμπε και άςτραφτε όπωσ τότε, όμωσ ο ατυχισ ςειςμόσ
κατάςτρεψε ζνα μζροσ τθσ και τϊρα πια το νερό ρζει επάνω ςτα χαλίκια και τισ
πζτρεσ.
Οι ωμαίοι ποιθτζσ διθγοφνται ότι το νερό τθσ Καςταλίασ ςυντελεί ςτθν
ποιθτικι ζμπνευςθ, το οποίο κάποιοσ κα ζπρεπε να πιει, όπωσ θ Ρυκία, αλλά
όλα αυτά αποτελοφν μυκιςτόρθμα για μεταγενζςτερουσ χρόνουσ. Για τουσ
Ζλλθνεσ, πικανότατα, μεγάλθ ςθμαςία ζχει θ πθγι και το Λερό, ςτθ λατρεία του
Απόλλωνα, και θ τεράςτια φιμθ που είχε, οφειλόταν ςτθν είςοδο του μεγάλου
ναοφ και ιταν χϊροσ για προςκφνθμα για όςουσ ζμπαιναν ςτον ναό. Κοντά
ςτθν είςοδο του μεγάλου ναοφ υπιρχε και χρθςιμοποιείτο αγιαςμόσ ςε όλουσ
όςουσ ειςζρχονταν ςτο εςωτερικό του.
Ππωσ και ςτισ κακολικζσ εκκλθςίεσ ςιμερα, βριςκόταν εκεί και
ςυγκεκριμζνα ζξω από τουσ ελλθνικοφσ ναοφσ, θ κολυμπικρα, για να βαπτίςει,
όςουσ νζουσ ανικαν πλζον ςτθν εκκλθςία. Θ βάπτιςθ αυτι, ςυνζχεια τθσ
Καςταλίασ ωσ πθγισ, ιρκε να ςυνεχίςει τθν ιςτορία του ναοφ Απόλλωνα, το
όνομα του οποίου ιταν γνωςτό ςτθ λογοτεχνία και τθν ποίθςθ. Το νερό τθσ
Καςταλίασ ζχει βοθκιςει ςτισ μιςζσ δενδροφυτεφςεισ ςτο Μοναςτιρι, αφοφ
ςυνδζεται με τισ όχκεσ του Ρλειςτοφ, μζςα από απότομα ρζματα ςε βάκοσ 60
μζτρων, τα οποία ςχθματίηουν τον καταρράκτθ εκεί που ονομάηεται
“Παπαδιά”. Θ ιςτορία λζει, ςυγκεκριμζνα, ότι κάποια ςτιγμι, μια Ραπαδιά
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ζπεςε και χτφπθςε ςτα κοφτερά βράχια.
Από τθν Καςταλία ξεκινά ζνασ χαμθλόσ δρόμοσ προσ το βουνό, ο οποίοσ
είναι δφςβατοσ προσ το Μοναςτιρι. Στθν πορεία αυτι, υπάρχουν ςκαλιςμζνα
πατιματα, τα οποία μπορείσ να τα ανζβεισ μόνο με αναρρίχθςθ, με το νερό
τον χειμϊνα και τον καυτό ιλιο το καλοκαίρι να κάνουν τισ πζτρεσ να
γυαλίηουν περιςςότερο ςτο φαράγγι και αυτό είναι άςχθμο και
ανατριχιαςτικό. Τα πατιματα αυτά ςτο βουνό αυξικθκαν ςε φψοσ,
απειλθτικά, πάνω από 200 πόδια, με ζνα ηευγάρι από κοράκια να φοβοφνται
για τισ φωλιζσ τουσ και να μεταναςτεφουν. Από εκεί βλζπεισ ζνα απειλθτικό,
μελαγχολικό ςκοτάδι προσ τα κάτω, ενϊ όταν κοιτάσ προσ τα πάνω μπορείσ να
δεισ τον κακαρό ουρανό μζςα από ζνα άνοιγμα μιασ λωρίδασ. Ο άγριοσ
χαρακτιρασ, πάνω από αυτά τα μζρθ, ταιριάηει ςτο παρελκόν, όπου εδϊ ιςαν
οι Αρχαίοι Δελφοί.
Από τθν κορυφι αυτϊν των απότομων βράχων ρίχνονταν οι λθςτζσ του
ναοφ και άλλοι εχκροί, και τςακίηονταν. Ο Αίςωποσ, αυτόσ ο γνωςτόσ ποιθτισ,
ςκοτϊκθκε ςε αυτό το μζροσ, κακϊσ είχε ζρκει ωσ πρεςβευτισ από τον Κροίςο
ςτουσ Δελφοφσ, κατθγορικθκε όμωσ για ακεΐα και ρίχτθκε από το βουνό ςτθν
Καςταλία. Αργότερα, ζγινε γνωςτι ςτουσ Δελφοφσ, θ άδικθ καταδίκθ ςε
κάνατο του Αιςϊπου ςε αυτό το μζροσ και υπενκυμιηόταν θ ιδιότροπθ αυτι
και άδικθ τιμωρία.
Από τθν Καςταλία δεν υπάρχει μεγάλθ απόςταςθ μζχρι τισ καλφβεσ ςτο
Καςτρί. Εδϊ, ιταν θ πιο εξαιρετικι τοποκεςία ςτουσ αρχαίουσ Δελφοφσ, με το
χωριό να βρίςκεται κοντά ςτο μεγάλο ναό του Απόλλωνα και το Μαντείο, αλλά
και ςε όλα τα μεγαλοπρεπι κτιρια που κτίςτθκαν γφρω από αυτά. Εδϊ
υπιρχαν ςίγουρα ςυςςωρευμζνοι κθςαυροί, λαμπρά μνθμεία, αγάλματα και
άλλα ζργα τζχνθσ ςε ποςότθτα τζτοια που δφςκολα κάποιοσ μπορεί να
φανταςτεί.
Πλο αυτό το μεγαλείο και τα πλοφτθ των Αρχαίων Δελφϊν, το ζχρθηε ωσ
ζνα από τα ςθμαντικότερα ςθμεία τθσ Ελλάδοσ. Σφμφωνα με τθν Λςτορία, οι
διάφορεσ πόλεισ - κράτθ ζςτελναν ζνα δϊρο προσ τιμιν του “Θεοφ των
Δελφϊν”. Γενικά, μζςα από αυτι τθ διαδικαςία καταςκευαηόταν κάποιο ζργο
τζχνθσ ςτο ιερό ι ςτο Μαντείο. Και όχι μόνο από τθν Ελλάδα, αλλά και από
άλλεσ πόλεισ - κράτθ από μακριά, όταν ικελαν να πάρουν χρθςμό, ζςτελναν
πλοφςια δϊρα ςτουσ Δελφοφσ, όπωσ οι Λφδιοι βαςιλιάδεσ τθσ Μικράσ Αςίασ.
Θ αξία (των αγαλμάτων) υπολογίηεται ςε τζςςερα εκατομμφρια κορϊνεσ.
Επιπλζον, ζφκαςαν εδϊ μεγαλειϊδθ αγάλματα και δϊρα που τα ζδιναν ςτουσ
νικθτζσ των Ρυκίων αγωνιςμάτων ι για να τουσ ευχαριςτιςουν, μετά το
χρθςμό του Μαντείου. Ωσ εκ τοφτου, υπιρχαν τεράςτια πλοφτθ
ςυςςωρευμζνα ςτουσ Δελφοφσ, με το ναό να κατζχει περιςςότερο χρυςό και
αςιμι από όλουσ τουσ άλλουσ ναοφσ μαηί ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Ραρά το
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γεγονόσ ότι ο ναόσ λεθλατικθκε πολλζσ φορζσ, όπωσ π.χ. ο Νζρωνασ που
κατάςχεςε πεντακόςια χάλκινα ζργα τζχνθσ, υπιρχαν ακόμα 3.000 αγάλματα
τουλάχιςτον. Αλλά ςτο 2ο αιϊνα μ.Χ., ο πλοφτοσ και οι κθςαυροί των Δελφϊν
μειϊκθκαν ςθμαντικά, με το μεγαλφτερο μζροσ να το αποκτά ο Μζγασ
Κωνςταντίνοσ, για να διακοςμιςει τθ νζα πρωτεφουςα, τθν Ρόλθ, ενϊ το
υπόλοιπο κομμάτι καταςτράφθκε από τουσ βαρβάρουσ ςτο Μεςαίωνα.
Ρικανϊσ, ζνα τμιμα να είναι ακόμα κρυμμζνο κάτω από το ζδαφοσ ςτο
Καςτρί, αλλά ιδιαίτερα εκτεταμζνεσ αναςκαφζσ ςτθ κζςθ αυτι δεν ζχουν γίνει
ποτζ. Δεν ιταν πλζον τόςο λανκαςμζνθ υπόκεςθ, που αγόραςε μία εταιρεία
(Γαλλικι Αρχαιολογικι Σχολι) ακαλλιζργθτεσ περιοχζσ και οικόπεδα ςτο
Καςτρί. Θ εγκατάςταςθ όμωσ του χωριοφ ςε νζα κζςθ ζχει πράγματι λυπθρζσ
αντιδράςεισ ςτουσ κατοίκουσ, οι οποίοι χρθςιμοποιοφν τα πατρικά τουσ ςπίτια,
παρόλο που ο ςειςμόσ ςυνζτριψε τα περιςςότερα. Πμωσ, οι ςυνκικεσ που
επικρατοφν ςτθν Ελλάδα, δεν αφινουν, δυςτυχϊσ, ςε αυτό το κλαςικό μζροσ
να γίνουν αναςκαφζσ και μελζτεσ λεπτομερϊσ.
Θ αναφορά ςτο παρελκόν, για όλα αυτά τα περαςμζνα μεγαλεία, είναι
αςιμαντθ ςτουσ χωρικοφσ εκεί. Βρζκθκαν τμιματα του Λεροφ, μερικά ερείπια
του αρχαίου Κεάτρου και του επιβλθτικοφ ναοφ του Απόλλωνα ανάμεςα ςτισ
καλφβεσ ςτο Καςτρί. Ο ναόσ αυτόσ δεν ιταν μόνο υπζροχοσ εξωτερικά, αλλά
διζκετε επίςθσ μία ςθμαντικά μεγάλθ ποςότθτα κειμθλίων και μνθμείων,
μεταξφ άλλων, και μία κωνικι πζτρα που ονομαηόταν “κοίλθ Γθ’’(ομφαλόσ).
Οι Δελφοί κεωροφνται από όλουσ το κζντρο του κόςμου. Ο μφκοσ αναφζρει
ότι, όταν ο Δίασ άφθςε δφο αετοφσ, ζνα ςτθν Ανατολι και ζνα ςτθ Δφςθ,
ςυναντικθκαν πάνω από τουσ Δελφοφσ, και ζτςι αποδείχτθκε το κζντρο τθσ
Γθσ. Μεγαλφτερθσ ςθμαςίασ ιταν ο ναόσ του κεοφ Απόλλωνα, όπου το μαντείο
ζδινε χρθςμοφσ για τθ μοίρα του κάκε ζνα. Στο ναό υπιρχε ζνα απομονωμζνο
δωμάτιο, “το Άδυτον’’, ςτο οποίο βριςκόταν το μαντείο. Χτιςμζνο το μαντείο
πάνω ςε ζναν λόφο, ςε μια ςπθλιά, όπου εκεί θ Ρυκία - για τον κακζνα που
ικελε να πάρει τον χρθςμό - ερχόταν ςε κατάςταςθ μζκθσ, ςε ζκςταςθ και
ζδινε το χρθςμό.
Ο Μφκοσ πλθροφορεί ότι οριςμζνοι άνκρωποι είδαν, ςε από κάποια
αγριοκάτςικα εδϊ ςτο βουνό, ότι ζνα από αυτά τα ηϊα, με το που ιρκε ςτον
τόπο αυτό, ζπεςε ςε ςπαςμοφσ. Ο βοςκόσ, που ζςπευςε για να δει το ηωντανό,
μίλθςε με λζξεισ ςαν προφθτεία. Αυτό το φαινόμενο επαναλαμβανόταν και οι
άνκρωποι ςχθμάτιςαν τθν πεποίκθςθ ότι ςτο ςπιλαιο (χάςμα) υπάρχει μία
κεότθτα και ότι ο χϊροσ είναι το κζντρο τθσ γθσ. Ζτςι, δθμιουργικθκε με τθν
πάροδο του χρόνου θ πόλθ των Δελφϊν, χτίςτθκε ο ναόσ και οι εργαηόμενοι
ιερείσ και θ Ρυκία ζδιναν χρθςμοφσ μζςα από το ςτόμα του Απόλλωνα ςε
όςουσ το είχαν ανάγκθ.
Οι χρθςμοί δίνονταν μόνο ςε οριςμζνεσ θμζρεσ. Οι ενδιαφερόμενοι για το
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χρθςμό από τουσ ιερείσ, επζλεγαν ποια υπόκεςθ επικυμοφςαν. Συνόδευαν τον
ιερζα και τθν Ρυκία ςτισ κρθςκευτικζσ ςυμβολικζσ τελετζσ κάκαρςθσ που
πραγματοποιοφνταν ςτθ ςπθλιά. Σφντομα ερχόταν θ ζκςταςθ και μζςα από το
βουθτό ζβγαιναν περιςςότερο ι λιγότερο κατανοθτζσ λζξεισ από τον ιερζα και
ςτθ ςυνζχεια μετατρζπονταν ςε ζνα ςφνολο ωσ απάντθςθ. Αυτό
ανακοινωνόταν ωσ χρθςμόσ, δθλαδι ωσ θ αποκάλυψθ του Κεοφ.
Ραλαιότερα, ζδιναν πάντα τθν ίδια απάντθςθ ςε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ,
αλλά όταν οι άνκρωποι άρχιςαν να παραπονιοφνται ότι ο κεόσ Απόλλωνασ
μιλοφςε μόνο με διφοροφμενο ςτίχο, τότε προχϊρθςαν ςε πεηό λόγο. Οι
αναηθτιςεισ για τθ ςθμαςία των χρθςμϊν αυξικθκαν ζτςι, ϊςτε κάποιοσ
ζπρεπε να βρει δφο ιερείσ και ζναν τρίτο ωσ αναπλθρωτι. Οι επιςκζπτεσ ςτο
Μαντείο κα μποροφςαν να προςζρχονται, μόνο αν οι ίδιοι και θ οικογζνειά
τουσ ιςαν άνκρωποι με καλι φιμθ.
Στθν αρχι, ιταν και θ Ρυκία ζνα νεαρό κορίτςι, αλλά ακόμθ και όταν ζγινε
γνωςτι, ιρκε κάποιοσ να ηθτιςει χρθςμό και ερωτεφτθκε μια ιζρεια και τθν
απιγαγε. Τότε διαπίςτωςαν ότι ιταν αςφαλζςτερο να προςλάβουν γυναίκεσ
άνω των 50 χρόνων.
Κατά τθν ανακοίνωςθ του χρθςμοφ, μποροφςε να λάβει χϊρα απάτθ και
διαςτρζβλωςθ, και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ αποδείχκθκε ότι οι υπάλλθλοι του
ναοφ και οι ιερείσ ςτο μαντείο, ςυχνά δωροδοκοφνταν. Αυτό αφοροφςε
λιγότερο τθν Ρυκία, διότι μζςα από το βουθτό και τθν κατάςταςθ τθσ
ζκςταςθσ, άλλαηαν το τι άκουγαν και τι δεν κα μποροφςε από εκείνα να είναι θ
απάντθςθ του Κεοφ.
Μερικζσ φορζσ μπορεί να βριςκόταν ςε επικίνδυνθ κατάςταςθ ζκςταςθσ
και μια ιζρεια μια φορά πζκανε λίγεσ θμζρεσ αργότερα. Μία άλλθ περίπτωςθ
ιταν οι αντικζςεισ μεταξφ των ιερζων για τθν πλιρθ ελευκερία ςτο νόθμα που
απζδιδαν, με τισ ςκοτεινζσ λζξεισ που ζβγαιναν από το ςτόμα τθσ. Στισ
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ιταν αδφνατο να ελεγχκοφν, αν πραγματικά
ενιργθςαν με βάςθ τθν πίςτθ. Οι απάτεσ, ωςτόςο, ςτο μαντείο ιςαν
ανφπαρκτεσ, εφόςον θ πίςτθ του ιερζα ςτουσ κεοφσ ιταν ςτακερι και
ανεπθρζαςτθ από τισ δωροδοκίεσ.
Γενικά, οι ιερείσ ιταν ζντιμοι άνκρωποι, που κεωροφςαν τθν ζκςταςθ τθσ
Ρυκίασ ωσ κεϊκι ζμπνευςθ, που τα αςαφι λόγια ιταν μία ζννοια και για τθ
δικιά τουσ πίςτθ ςτθν εκδιλωςθ του κελιματοσ των Κεϊν. Σε αυτι τθν
παραίςκθςθ τθσ ζκςταςθσ, οι ιερείσ αιχμαλωτίηονταν περιςςότερο από τουσ
επιςκζπτεσ, και με τθν ειλικρίνεια και τθν ευςυνειδθςία τουσ ζδιναν
αποφάςεισ με κφροσ και για τα πιο απομακρυςμζνα μζρθ.
Το Μαντείο των Δελφϊν δεν ζδινε κακοριςτικζσ προφθτείεσ για το μζλλον.
Είναι γνωςτό ότι πικανϊσ το Μαντείο κλικθκε και γνωμοδότθςε γι’ αυτό, με το
εξισ νόθμα, οι χρθςμοί να μθν διειςδφουν ςτα μυςτιρια τθσ μοίρασ, αλλά να
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απαντοφν αόριςτα και αςαφϊσ ωσ κεϊκι απάντθςθ. Γι’ αυτό τον λόγο,
υπιρχαν οι υπθρζτεσ του μαντείου που διαμόρφωναν δίκαια τισ αποφάςεισ
προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ, λαμβάνοντασ γνϊςθ τθσ κατάςταςισ τουσ πριν
από κάκε απόφαςθ.
Μία άλλθ υπόκεςθ ιταν θ αμφιςβιτθςθ των χρθςμϊν ςτθ δθμόςια ι
ιδιωτικι ηωι των ενδιαφερομζνων, όταν ερχόταν ςε αντίκεςθ με το νόμο
μεταξφ αποικιϊν ι κρατϊν, κάτι περίπου ίδιο με τθν Αγία Ζδρα ςτο Mεςαίωνα,
όταν εμπλεκόταν και θ Δικαιοςφνθ ςτισ αποφάςεισ. Αργότερα, ωςτόςο, όταν
άρχιςε να αυξάνεται θ κρθςκευτικι πίςτθ και θ ελεφκερθ ςκζψθ, οι ιερείσ
πλοφτιηαν από τα δϊρα και τισ δωροδοκίεσ.
Ωςτόςο, ποτζ δεν ζςβθςε το γόθτρο του Μαντείου και δεν ζχαςε τθν αξία
του. Ακόμα και τισ τελευταίεσ θμζρεσ τθσ Κλαςικισ Εποχισ, ςυνζχιςε ο κόςμοσ
να πθγαίνει ςτο Μαντείο, μζχρι το Μζγα Κωνςταντίνο, ϊςπου να διαδοκεί θ
νζα πνευματικι ηωι και να ολοκλθρωκεί θ μετάβαςθ ςτο Χριςτιανιςμό. Τϊρα
πια το περίφθμο αυτό Μαντείο ζχει εξαφανιςτεί από προςϊπου γθσ και ίςωσ
αφινει κάποια ςτιγμι το ςτίγμα του ςτα ςπίτια ςτο Καςτρί, αλλά αυτι θ
τεράςτια δφναμθ ζχει χακεί. Οι αγρότεσ δεν ζχουν ιδζα ςε ποιον ιςτορικό τόπο
μζνουν και οι ιςτορίεσ για τουσ Δελφοφσ ζχουν μία διαφορετικι θχϊ γι’
αυτοφσ.
Υπάρχουν πλζον ελάχιςτα απομεινάρια του ζνδοξου παρελκόντοσ και
εξακολουκοφν να καταφεφγουν ςε παλιζσ περιγραφζσ, για να ςυλλάβουν τθ
ςθμαςία των αρχαίων οικοδομθμάτων και τθ κζςθ τουσ ςτθν Λςτορία. Ζνα
πρόβατο, ωςτόςο, μια ςαφισ εικόνα ςτο τι κυκλοφορεί γφρω από τον Λερό
χϊρο των Δελφϊν, ςτον υπζροχο, λαμπρό ναό με όλα τα εντυπωςιακά κτιρια
και τα αμζτρθτα αγάλματα, προκαλεί μια ζκπλθξθ μεταξφ αυτοφ του αρχαίου
φυςικοφ κάλλουσ!
Συνεχίηοντασ το δρόμο πίςω προσ τα Αλϊνια, που αποτελοφν προάςτιο των
Δελφϊν, δεν ζχουμε τίποτα καινοφργιο να δοφμε, ενϊ αυξάνονται τα απότομα
μονοπάτια ανάμεςα ςτα ςπίτια ςτο Καςτρί μζχρι να φκάςουμε πάνω από τθν
πόλθ. Εδϊ, βρίςκονται τα ερείπια του Σταδίου, όπου ο χρόνοσ ζχει αφιςει το
ςθμάδι του ςτον τόπο αυτό. Τϊρα θ πορεία μασ είναι γεμάτθ ςκοτάδι και
λιγότερο εντυπωςιακι, αλλά ωςτόςο πρζπει να καυμάςουμε το πϊσ οι
αρχαίοι Δελφοί βρικαν χϊρο γι’ αυτά τα κτιρια ςε αυτά τα απότομα, δφςβατα
μζρθ. Πςο για τα υπόλοιπα, υπιρχε ζνα (άλλο) Στάδιο, ο Λππόδρομοσ, όπου
κάποιοσ μποροφςε να παρακολουκεί και να ςτοιχθματίηει, και εκεί ζπαιρναν
μζροσ ςτον αγϊνα, που απαιτοφςε μεγάλουσ χϊρουσ, ςτθν πεδιάδα τθσ
Κρίςςασ. Αυτό ιταν το τελευταίο ςθμαντικό μζροσ που επιςκεφκικαμε,
κακίςαμε δίπλα ςε ζνα από τα παλιά πζτρινα ςκαλοπάτια, γεγονόσ που
επιβαλλόταν μετά από μία ζντονθ θμζρα, ανεβικαμε και ιππεφςαμε τα άλογα,
για να περάςουμε τα λαγκάδια των πλαγιϊν του Ραρναςςοφ. Με περπάτθμα
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ζπειτα ανεβικαμε ςτα βράχια των Δελφϊν. Αφοφ αναπαυκικαμε εκεί,
διαλζξαμε ζνα κλαδί από ζνα κοντινό δζνδρο με φρζςκα αμφγδαλα. Είχαν
πικρι γεφςθ, αλλά ιςαν μαλακά και ηουμερά που κα μποροφςαμε να τα φάμε
με ηαμπόν, όπωσ εμείσ. ίξαμε μία τελευταία ματιά από τθν υπζροχθ κζα του
βουνοφ, εκτόσ των Δελφϊν.
Ακόμθ κι αν δεν ζχετε κανζνα ενδιαφζρον για τα παλιά ερείπια, πρζπει να
ακολουκιςετε μία πεηοπορία μζχρι εδϊ, που κα περιλαμβάνει τθν ιςτορία των
Δελφϊν, ενόσ μζρουσ τόςο περίεργου, επιβλθτικοφ αλλά και πανίςχυρου, με
υπζροχθ φφςθ από τθν πρϊτθ μζχρι τθν τελευταία ματιά. Ενϊ κακόμαςταν
εδϊ, ο ιλιοσ άρχιςε να εξαφανίηεται πίςω από τα βουνά και άφθςε τθ ςκιά
του ςτθν κοιλάδα του Ρλειςτοφ και του Καςτριοφ, με τισ μοβ ακτίνεσ να
κάνουν κοκκινωποφσ τουσ “τοίχουσ” (των Φαιδριάδων) και ςτο τζλοσ να
εμφανίηονται ςε χρϊμα επίχρυςου οι θλιαχτίδεσ.
Αφοφ απολαφςαμε αυτό το ηωντανό κζαμα, κατευκυνκικαμε ςτθν κατοικία
όπου κα περνοφςαμε τθν νφχτα. Συναντιςαμε ζνα μοναχικό ιερζα που είχε
εγκαταςτακεί ςτο εγκαταλελειμμζνο κτιριο ςτο Μοναςτιρι και
προςαρμοςτικαμε εκεί άνετα. Το υπνοδωμάτιό μασ, το οποίο μασ πρόςφερε ο
οικοδεςπότθσ, ιταν επιπλωμζνο και άνετο για τθν ελλθνικι πραγματικότθτα.
Είχε κακρζφτεσ και παράκυρα, καρζκλεσ και ζνα τραπζηι. Πλθ θ φιλοξενία
ιταν προςεχτικι, όπωσ άρμοηε. Με αριςτοκρατικό τρόπο μασ ζδωςε ο
οικοδεςπότθσ τθν κατςαρόλα και το τθγάνι και κάναμε ζνα γευςτικό δείπνο,
όπωσ αυτά που γίνονταν εκεί. Πταν φάγαμε, πιρα ζνα κάκιςμα ζξω ςτον κιπο
του Μοναςτθριοφ και ζκατςα. Θ βραδιά ιταν ιρεμθ και ιςυχθ, με το ιςχυρό
φωσ του φεγγαριοφ να καλφπτει τισ ςυςτάδεσ των δζνδρων και το ςκοτάδι
τριγφρω να φαίνεται ςτα λευκά κομμάτια μαρμάρου, που ο ςειςμόσ είχε
διαςπείρει και που τϊρα είχαν όμορφο φωτιςμό.
Αναπαυκικαμε εκεί και είχαμε μία εντελϊσ διαφορετικι αίςκθςθ ςτο τοπίο
από το πρωί. Τότε, ιταν καυμάςια με ςυνολικι εντφπωςθ τθσ θρεμίασ τθσ
περιοχισ. Πταν επζςτρεψα από αυτι τθν όμορφθ εξόρμθςθ, άκουςα μια
ηωθρι μιςοτραγουδιςτι φωνι από το ερειπωμζνο ιερό τθσ Μονισ. Ο ιερζασ
κακόταν εδϊ ςτθν άλλθ άκρθ και με προςοχι διάβαηε βραδινζσ προςευχζσ με
ευλάβεια για όλουσ.
Στο μαλακό καναπζ του οικοδεςπότθ μασ, είχαμε ζνα ευχάριςτο φπνο και
το επόμενο πρωί πιραμε το δρόμο τθσ επιςτροφισ για τθ Σκάλα (Λτζα). Μετά
από τθν περιπλάνθςθ γφρω από τθν όμορφθ κοιλάδα τθσ Κρίςςασ, φκάςαμε
το μεςθμζρι και περιμζναμε μερικζσ ϊρεσ το ατμόπλοιο, που κα μασ πιγαινε
τθν άλλθ μζρα ςτθν Κόρινκο. Το επόμενο πρωί φκάςαμε ςτθν Κόρινκο. Επίςθσ,
πιγαμε ωσ το Καλαμάκι, ςτθν ανατολικι πλευρά του Λςκμοφ, και εκεί
χρθςιμοποιιςαμε πάλι το ατμόπλοιο για τον Ρειραιά, ενϊ το απόγευμα
ιμαςταν ςτθν Ακινα.
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82. LUDWIG SALVATOR

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Ludwig Salvator γεννικθκε ςτισ 4 Αυγοφςτου του 1847 ςτθ Φλωρεντία
και πζκανε ςτισ 12 Οκτωβρίου του 1915 ςτο Brandeis τθσ Βοθμίασ. Ιταν
αρχιδοφκασ τθσ Αυςτρίασ και πρίγκιπασ τθσ Τοςκάνθσ. Σιμερα είναι γνωςτόσ
κυρίωσ για τισ επιςτθμονικζσ ςπουδζσ και μελζτεσ του ςτθν περιοχι τθσ
Μεςογείου. Ιταν ο δεφτεροσ γιοσ του βαςιλεφοντα Μεγάλου Δοφκα τθσ
Τοςκάνθσ, Leopold II και τθσ Maria Antoine τθσ Νάπολθσ και τθσ Σικελίασ.
Ωσ γόνοσ του Τοςκανικοφ κλάδου του Οίκου των Αψβοφργων - Λωραίνθσ,
απόλαυςε μια φιλελεφκερθ παιδεία. Αντί τθσ ευγενοφσ εκιμοτυπίασ, ο νεαρόσ
αρχιδοφκασ αςχολικθκε με τθ μελζτθ τθσ φφςθσ και των διαφόρων γλωςςϊν.
Σφντομα ςυνειδθτοποίθςε ότι δεν είχε κλιςθ για μια δθμόςια υπθρεςία ι για
ςτρατιωτικι καριζρα, αλλά για εξερευνιςεισ. Στα τζλθ του Φκινοπϊρου του
1876 απζκτθςε ςτο Zindis ςτθ Muggia(Trieste) ζνα εξοχικό ςπίτι. Ο αρχιδοφκασ
ζπαςχε από τθν αςκζνεια τθσ ελεφαντίαςθσ.
Ζκανε πολυάρικμα ταξίδια ςτα νιάτα του, είχε ξυπνιςει μζςα του θ
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επιςτροφι ςτθ κάλαςςα και τισ νότιεσ χϊρεσ. Ζτςι με άδεια του αυτοκράτορα,
το 1867, πιγε για πρϊτθ φορά, ζχοντασ το ψευδϊνυμο “Ludwig Von Neudorf”,
για επιςτθμονικζσ μελζτεσ ςτισ Βαλεαρίδεσ Νιςουσ.
Το κφριο νθςί θ Μαγιόρκα και ο λαόσ τθσ τον εντυπωςίαςε τόςο πολφ, ϊςτε
τρία χρόνια αργότερα μετακόμιςε ςτο νθςί. Απζκτθςε ζνα πλοίο, τθ “Γοργόνα”,
το οποίο χρθςιμοποίθςε ωσ πραγματικό ςπίτι του.
Με “τθ Γοργόνα” ο Ludwig Salvator περιόδευςε ςτθ Μεςόγειο για
δεκαετίεσ, και ςυνικωσ ςυνοδευόταν από περίπου 20 άτομα, κακϊσ και
ςκφλουσ, γάτεσ, πουλιά, μαϊμοφδεσ και κάκε λογισ ηϊα, ζτςι ϊςτε το πλοίο
από τουσ ςυγχρόνουσ του λεγόταν, χλευαςτικά, “Η Κιβωτόσ του Νϊε”. Είχε
ςχεδιάςει ζνα ερωτθματολόγιο 100 ςελίδων με τίτλο: “Tabulae Ludovicinae”,
το οποίο κατά τθ άφιξι του ςε κάκε περιοχι που επιςκεπτόταν, αφοφ
ςυγκζντρωνε τισ αρχζσ του τόπου το Διμαρχο, το γιατρό, το δάςκαλο, το
δικαςτι, τον ιερζα, το παρουςίαηε για ςυμπλιρωςι του, ϊςτε να
ςυγκεντρωκοφν ακριβι ςτοιχεία, τα οποία ςτθ ςυνζχεια αξιολογοφςε από
κοινοφ με τουσ υπαλλιλουσ του.
Ζκανε επίςθσ τοπικοφσ περιπάτουσ και περιζγραφε το τοπίο, τθ χλωρίδα,
τθν πανίδα, τουσ ανκρϊπουσ και τον πολιτιςμό τουσ, με όλεσ τισ λεπτομζρειεσ.
Γι’ αυτό το ςκοπό είχε πάντα μαηί του ζνα βαρζλι με μελάνι ςε ςχιμα ςφαίρασ,
ςτυλό και χαρτί. Ζτςι κατόρκωςε να δθμιουργιςει μια πλθκϊρα ςχεδίων που
ςυμπλιρωναν τισ περιγραφζσ του. Το επιςτθμονικό ζργο του είχε ςφντομα
διεκνι αναγνϊριςθ. Ζλαβε τιμθτικοφσ τίτλουσ από διάφορεσ Ακαδθμίεσ και
λοιποφσ φορείσ. Ο ςτενόσ φίλοσ του, ο Λοφλιοσ Βερν, τον είχε πρότυπο για τον
ιρωά του “Mathias Sandorf”. Ο αρχιδοφκασ ενδιαφζρκθκε επίςθσ για τθν
πρόοδο τθσ τεχνολογίασ. Ιταν εκ πεποικιςεωσ ειρθνόφιλοσ. Είχε φιλία με τθν
αυτοκράτειρα Ελιςάβετ (“ίςυ”).
Στθ Μαγιόρκα απζκτθςε ςταδιακά με αγορά μεγάλθ περιοχι, όπου
εξζτρεφε ηϊα, όχι για διατροφι αλλά για προςταςία τουσ, για να ζχουν το
φυςικό τουσ κάνατο. Για τουσ τουρίςτεσ εκείνθσ τθσ εποχισ που ικελαν να
βιϊςουν αυτό μζροσ, είχε φτιάξει ζνα παραδοςιακό ξενϊνα, όπου οι
επιςκζπτεσ απολάμβαναν τρεισ μζρεσ δωρεάν κατάλυμα. Ονομαηόταν “ο
βαςιλιάσ δίχωσ ςτζμμα” των Βαλεαρίδων νιςων. Φοροφςε ξεφτιςμζνα
κοςτοφμια ι απλά ροφχα. Κατά το δικαςτιριο τθσ Βιζννθσ κεωρικθκε
εκκεντρικόσ.
χόλια
Οι ζγγραφεσ ταξιδιωτικζσ αναμνιςεισ του πρίγκιπα Salvador παρότι δεν
είναι εκτενείσ, οφτε ςυςτθματικζσ, οφτε επιςτθμονικά εμβρικείσ, οφτε
διακρίνεται ςε αυτζσ λογοτεχνικι χροιά και υψθλόσ ςτοχαςμόσ, εν τοφτοισ
είναι πολφτιμεσ για μασ ςιμερα, διότι μασ άφθςε ενδιαφζρουςεσ
15

πλθροφορίεσ.
Ο πρίγκιπασ ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ από τθν πλευρά του Χριςςoφ
προερχόμενοσ από τθ Σκάλα των Σαλϊνων (Λτζα). Ιταν λίγα χρόνια μετά τον
καταςτρεπτικό ςειςμό του 1870, που, ωσ γνωςτόν, είχε το επίκεντρό του ςτθν
περιοχι τθσ Αράχοβασ. Ζτςι, βλζπει το χωριό Καςτρί να προςπακεί να
επουλϊςει τισ μεγάλεσ πλθγζσ του. Μασ λζει επίςθσ ότι από το φονικό αυτό
ςειςμό ςκοτϊκθκαν περιςςότεροι από εκατό (100) Δελφιϊτεσ. Δθλαδι ο
πλθκυςμόσ του ουςιαςτικά είχε αποδεκατιςτεί.
Μασ δίνει τθν πλθροφορία, για το πότε χτίςτθκε θ τότε εκκλθςία του Αγίου
Νικολάου. Ιταν το ζτοσ 1802. Για το Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ μάσ πλθροφορεί
ότι είχε χτιςτεί τριακόςια περίπου χρόνια πριν τθν χρονολογία επίςκεψισ του
ςτουσ Δελφοφσ. Αυτό ςθμαίνει ότι το μοναςτιρι των Δελφϊν πρζπει να είχε
ιδρυκεί ςτα μζςα του 16ου αιϊνα. Επίςθσ, μασ δίνει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ
για τθ μορφι του Μοναςτθριοφ, πράγμα που βοθκάει το ςθμερινό
αναγνϊςτθ, ειδικότερα αυτόν που ζχει διαβάςει και ςυναφείσ αναφορζσ
άλλων περιθγθτϊν, να ςυνκζςει νοερά τθ μορφι τθσ Μονισ με αρκετά καλι
προςζγγιςθ.
Δεν πρζπει να διαφφγει τθσ προςοχισ μασ το γεγονόσ ότι αυτόσ, παρότι
πρίγκιπασ, δεν ζδειξε αδιαφορία για το Καςτρί και τουσ κατοίκουσ του,
αντίκετα παρατιρθςε και το ντφςιμό τουσ και περιζγραψε όχι μόνο τα ςπίτια
τουσ, αλλά ακόμα και τα υποςτατικά τουσ, τουσ χϊρουσ δθλαδι που οι
Καςτρίτεσ είχαν τισ κάδεσ για τισ ελιζσ και το κραςί τουσ.
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Eine spazierfahrt im Golfe von Korinth”,
Ludwig Salvator, Prag 1876.
Φεφγοντασ από το χωριό βλζπει κανείσ ςτισ αριςτερζσ πλαγιζσ διάςπαρτουσ
όγκουσ βράχων που λφκθκαν ςτο ςειςμό, ο οποίοσ ςυνζβθ πριν τζςςερα
χρόνια. Και θ εκκλθςία του Άγιου Χαράλαμπου με τθν ωραιότατι τθσ
τοποκεςία, που περνάμε, μετατράπθκε ςε ερείπια με εκείνο το ςυμβάν. Λίγο
πιο χαμθλά βρίςκεται το περιτοιχιςμζνο νεκροταφείο του χωριοφ, ονόματι
«Αγ. Κωνςταντίνοσ».
Συνεχίηοντασ το δρόμο ςτισ αριςτερζσ πλαγιζσ που καλφπτονται με μερικά
χωράφια, αφινουμε δεξιά ςτο βάκοσ μια μικρι κοιλάδα, όπου οι ελαιϊνεσ
φτάνουν μζχρι τα βάκθ τθσ. Φτάνοντασ ςε ζνα πλακόςτρωτο αλϊνι και ςτθν
εκκλθςία του Αγίου Θλία, που περιβάλλεται από νεκροταφείο με λυχνίεσ,
φαίνεται ςτο παραςκινιο μια γραφικι κοιλάδα με το δαςϊδεσ όροσ του
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Ηεμενοφ και ελαιϊνεσ ςτα χαμθλά, μετά κοκκινωπζσ, απότομεσ, χωματζνιεσ
πλαγιζσ, ενϊ ςτο αριςτερό μασ χζρι προςφζρεται θ κζα του μικροφ χωριοφ των
Δελφϊν ςτουσ πρόποδεσ των Φαιδριάδων και των άγριων φαραγγιϊν.
Δεν κα μποροφςεσ να βρεισ καταλλθλότερο μζροσ για να παραςφρεισ τα
ευκολόπιςτα πνεφματα να πιςτζψουν ςτουσ αινιγματικοφσ χρθςμοφσ τθσ
Απολλϊνιασ Ρυκίασ. Σαν αντίκα τθσ ςφγχρονθσ Ελλάδασ βρίςκεται εδϊ ζνασ
γζροσ 82 χρονϊν, που είχε πολεμιςει προ πολλοφ υπό τον Μάρκο Μπότςαρθ
ςτο Μεςολόγγι και ςιμερα δείχνει και εξθγεί ςτουσ ξζνουσ τισ αρχαιότθτεσ.
Ρριν φτάςουμε το χωριό βλζπουμε δεξιά, κάτω από το νεκροταφείο και
κάτω από ζνα παλαιό καμνοκυπαρίςςι (Juniperus phoenicea), ζναν τοίχο με
τετραγωνιςμζνουσ ογκόλικουσ του παλαιοφ ωμαϊκοφ κάςτρου. Και ζνα
παράξενο φαινόμενο: Ιδθ ςτθν αρχαιότθτα βριςκόταν εδϊ ο τόποσ των
νεκρϊν, διότι εδϊ ιταν το προάςτιο ονόματι Ρυλαία, θ τζωσ νεκρόπολθ των
Δελφϊν.
Αριςτερά βρίςκεται ζνασ τάφοσ με τοξωτι είςοδο, που είναι λαξευμζνοσ
ςτο βράχο. Το εςωτερικό του τάφου, που ςιμερα κλείνεται με μια ξφλινθ
πόρτα, διότι το χρθςιμοποιοφν ωσ αποκικθ για καλάμια, ζχει κολωτι οροφι
και τρία τόξα με κάπωσ μεγαλφτερεσ ταφικζσ κόγχεσ.
Λίγο ψθλότερα από το δάπεδο υπάρχουν και δυο μικρότερεσ κόγχεσ. Το
εςωτερικό των κογχϊν ιταν καλυμμζνο με τοιχογραφίεσ. Φαίνεται ακόμθ το
κόκκινο περίγραμμα και ζνα πουλί ςτθν αριςτερι πλευρά του τοξωτοφ
καλάμου τθσ μπροςτινισ κόγχθσ.
Μερικά βιματα πιο πζρα βρίςκεται και πάλι μια λαξευμζνθ ςτο βράχο
κόγχθ με κακίςματα γφρω-γφρω. Στθν θμικυκλικι πλαγιά του τόπου, που είναι
διαμορφωμζνθ με άνδθρα, βρίςκουμε ςε τζςςερα ςθμεία ερείπια κτθρίων με
τετραγωνιςμζνουσ ογκόλικουσ και μικρότερα κομμάτια κυκλϊπειων τειχϊν
κάποιων οικοδομθμάτων. Κάτω από το δρόμο φαίνεται ζνα μεγαλφτερο κοίλο
κτίςμα, που ςτθν κάτω μεριά του ςτθρίηεται από μια ντουηίνα
μιςοκατεςτραμμζνουσ τετράγωνουσ ςτφλουσ, και εικάηεται ότι πρόκειται για
το Συνζδριο, που αναςτθλϊκθκε από τον Αδριανό. Σε αυτό το κάποτε φτωχό
ςε νερό μζροσ τθσ πόλθσ, οι ωμαίοι διοχζτευαν νερό από τον Ραρναςςό. Από
τουσ αγωγοφσ αυτοφσ φαίνονται ερείπια ςτο βουνό, εδϊ όμωσ δεν υπάρχει
ίχνοσ αυτϊν.
Οι ςθμερινοί Δελφοί, που λίγα χρόνια πριν λεγόταν ακόμθ Καςτρί, είναι ζνα
φτωχό χωριό. Οι κάτοικοί του φοράνε τθ φουςτανζλα και μεγάλουσ, μαφρουσ
ι κόκκινουσ ςκοφφουσ, οι γυναίκεσ φοράνε ενδυμαςία που μοιάηει
νοτιοςλαβικι. Τα ςπίτια τουσ είναι κτιςμζνα ακανόνιςτα ςτθν πλαγιά του
βουνοφ, μερικϊσ πάνω ςε αρχαία κεμζλια, εν μζρει μάλιςτα
χρθςιμοποιικθκαν ςτο χτίςιμο αρχαίοι τετραγωνιςμζνοι ογκόλικοι για ςτισ
κάτω πζτρινεσ γωνίεσ. Κατά τα άλλα αποτελοφνται από άργιλο, πολλά δε μόνο
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από μερικζσ ςανίδεσ ενωμζνεσ πρόχειρα με καρφιά, άλλα πάλι από άργιλο
αναμειγμζνο με άχυρο, και όλα αυτά επειδι με το τελευταίο ςειςμό, ςτον
οποίο κάφτθκαν πάνω από 100 άτομα, τα ςπίτια ζχουν καταςτραφεί ςχεδόν
ολοςχερϊσ.
Κάποιεσ κεραμιδζνιεσ ςτζγεσ είναι καλυμμζνεσ και με πζτρεσ, τα
κουφϊματα των κυρϊν και παρακφρων φτιαγμζνα ωσ επί το πλείςτον από
ξφλο. Υπάρχουν και λιγοςτζσ πζτρινεσ τοξωτζσ πόρτεσ και πζτρινεσ ςκάλεσ.
Κάποια ςπίτια ζχουν ειςόδουσ ςαν περίπτερα, πάνω ςε ξφλινα ςτθρίγματα,
άλλα πάλι, ξφλινα παράκυρα με μικρό τρίτοξο κάγκελο μπροςτά. Δίπλα από τα
ςπίτια ςυχνά υπάρχουν μεγάλα κωνικά βαρζλια για ελιζσ και κραςί. Κάποια
από αυτά προςτατεφονται και με ειδικό υπόςτεγο από κεραμίδια.
Ζνασ ωραίοσ τοίχοσ από τετραγωνιςμζνουσ λίκουσ διαςχίηει το χωριό, ςε
μερικά ςθμεία είναι όμωσ καλυμμζνοσ με ςπίτια. Σε πολφ καλι κατάςταςθ
βρίςκεται και ζνα πελαςγικό τείχοσ, που χρθςιμεφει ωσ ανάλθμμα για το ναό.
Αποτελείται από αριςτουργθματικά προςαρμοςμζνουσ ακανόνιςτουσ λίκουσ,
πάνω από τουσ οποίουσ είναι τοποκετθμζνεσ δυο ςειρζσ χαμθλϊν
τετραγωνιςμζνων λίκων ςαν κριγκόσ.
Σχεδόν όλοι οι χαμθλότεροι λίκοι του κυκλϊπειου τείχουσ, μικουσ 80
μζτρων περίπου - όςο φαίνονται τουλάχιςτον πάνω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ
- είναι καλυμμζνοι με πολφ μικρζσ, αλλά καλοδιατθρθμζνεσ επιγραφζσ.
Μπροςτά από αυτό το τείχοσ βρίςκονται πολλά μεγάλα μαρμάρινα
κομμάτια, τζςςερα κομμάτια από μαρμάρινουσ κίονεσ, κομμάτια από κριγκοφσ
και τζλοσ ζνα κομμάτι ενόσ τεράςτιου κίονα με 44 πολφ φαρδιζσ ραβδϊςεισ
και διάμετρο 140 εκατοςτά. Σφμφωνα με τθ ςχετικι επιγραφι ςτθ βάςθ,
πρόκειται για τον κίονα των Ναξιωτϊν, που ςτικθκε ςε ανάμνθςθ του
προνόμιου, που τουσ απονεμικθκε να επιςκζπτονται πρϊτοι το Μαντείο.
Κρίνοντασ από τθ γραφι, ο κίονασ πρζπει να προζρχεται από τον 6ο προ
Χριςτοφ αιϊνα. Δεν μποροφςε να επιλεχκεί καλφτερθ κζςθ για τθν
τοποκζτθςι του, διότι θ κζα ςτθν κοιλάδα με τθν βακιά κοίτθ του Ρλειςτοφ
είναι εκπλθκτικι. Λίγο πιο πάνω βρίςκεται θ εκκλθςία του Αγίου Νικολάου.
Δίπλα από αυτιν υπάρχει μια πθγι και ζνασ απομονωμζνοσ πφργοσ, που
μιςοκαταςτράφθκε από τουσ ςειςμοφσ και είναι ςκεπαςμζνοσ από ζνα κλιμα,
και ο οποίοσ ζχει ζνα τόξο κάτω και δυο κολωτά τόξα πάνω.
Θ εκκλθςία που χτίςτθκε το 1802 αποτελείται από ζνα άκοςμο χϊρο με δυο
κίονεσ, από τουσ οποίουσ ο ζνασ περιζχει ζνα αναποδογυριςμζνο, αρχαίο,
ιωνικό κιονόκρανο. Το ςκοτεινό εςωτερικό, με ψθλό κόλο με δυο ανοίγματα,
ζχει ςκζτο ςοβά ςτουσ τοίχουσ. Μπροςτά από τθν εκκλθςία φυτρϊνει μια
λεπτι δάφνθ, ςαν για ενκφμιο ςτο απολλϊνιο ιερό.
Ριο ψθλά από τθν εκκλθςία βρίςκεται θ ομϊνυμθ πθγι, για τθν οποία οι
αρχαιολόγοι υποςτθρίηουν ότι πρόκειται για τθν αρχαία πθγι Καςςοτίδα,
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όπου βριςκόταν και το Κζατρο, από το οποίο φαίνονται ακόμθ κάποια
υπολείμματα τοίχων, κοντά ςε κάποια ςπίτια εκεί γφρω.
Στο λίγο ψθλότερο ςθμείο, ονόματι Λάκκωμα, κάποια λαξευμζνα ςτο βράχο
ςκαλοπάτια μασ οδθγοφν ςτθν ςκζψθ ότι εδϊ βριςκόταν κάποτε το Στάδιο.
Κοντά από εκεί, ςτο ςθμείο που λζγεται Ναόσ, εικάηεται ότι βριςκόταν ο
παλαιόσ ναόσ, άλλα τϊρα φαίνεται μόνο ζνα κεμζλιο όπου ζχουν επιςωρευτεί
επιχωματϊςεισ.
Φαίνονται επίςθσ πολφ κατεςτραμμζνα υπολείμματα τοίχων.
Κατεβαίνοντασ από εκεί φτάνει κανείσ ςτθν εξζδρα με ζνα μικρό κίονα, που
βρίςκεται ςτο ζδαφοσ και ο οποίοσ κείτεται πάνω ςε ζνα τοίχο με ςχιμα
αμβλείασ γωνίασ, φτιαγμζνο μερικϊσ από τετραγωνιςμζνουσ λίκουσ, μερικϊσ
από κυκλϊπειουσ λίκουσ με καλι προςαρμογι ςτουσ αρμοφσ.
Λίγο πιο χαμθλά βρίςκεται το Ελλθνικό, ζνα τείχοσ μικουσ 110 μζτρων, που
πάει παράλλθλα με το πελαςγικό τείχοσ, και αποτελεί μζροσ του νότιου
τείχουσ του περιβόλου. Από το Ελλθνικό προχωράει ζνα μονοπάτι προσ το
φαράγγι κάτω από τισ Φαιδριάδεσ, και ςτο μονοπάτι αυτό βρίςκονται
τεράςτιοι ογκόλικοι που ζπεςαν εκεί με τον τελευταίο ςειςμό.
Στο άγριο φαράγγι με μια ζντονθ εξοχι βράχου πθγάηει το νερό τθσ
Καςταλίασ, όπου ςυνθκίηουν να πλζνουν τα ροφχα οι γυναίκεσ. Ζνα λαξευμζνο
τοίχωμα ςτο βράχο, που αποτελείται από κοκκινωπό φλεβϊδθ αςβεςτόλικο,
περιζχει μια μεγαλφτερθ και τρεισ μικρότερεσ κόγχεσ. Στθ μεγάλθ κόγχθ πάνω
από τθν οποία βρίςκεται ζνα τριγωνικό κοίλωμα, προοριςμζνο πικανϊσ για
μια λυχνία, τοποκζτθςαν το βωμό μιασ εκκλθςίασ που καταςτράφθκε ςτο
ςειςμό.
Και ςτισ δυο πλευρζσ, ο βράχοσ είναι πιο βακφσ. Ραλαιότερα υπιρχαν εδϊ
οχτϊ πθγζσ που τϊρα όμωσ, λόγω του ςειςμοφ, είναι όλεσ επιςωρευμζνεσ με
ερείπια. Θ κυρίωσ φλζβα του νεροφ, που ρζει κάτω από τα ερείπια, μαηεφεται
ςε μια καινοφργια, ανοιχτι δεξαμενι, που ςτθρίηεται από τρεισ ςτφλουσ. Λίγο
πιο κάτω βγαίνει το νερό με ζνα ανοιχτό αγωγό από τθν καλυμμζνθ με πζτρεσ
κοίτθ, θ οποία μετά κατεβαίνει, ενϊ οργιάηει ο κιςςόσ ςτισ όχκεσ τθσ. Ζπειτα
περνάει δυο πλατάνια κάτω από πλαγιζσ βράχων, ενϊ αριςτερά ξεπθδάει και
μια άλλθ πθγι. Το χαροφμενο ρυάκι προχωράει μζχρι τθν Κοίμθςθ Κεοτόκου,
ομορφαίνει το γραφικό τοπίο και ενϊνεται τελικά με τον Ρλειςτό.
Δίπλα από τθν εκκλθςία τθσ Ραναγιάσ βρίςκουμε ίχνθ του αρχαίου
Γυμναςίου. Θ γωνία διατθρείται άψογα και θ αίκουςα λουτρϊν από τθν άλλθ
πλευρά του Μοναςτθριοφ αναγνωρίηεται με ευκολία. Στο μακρφ τείχοσ
φαίνονται τα ίχνθ 12 βρυςϊν, από τισ οποίεσ όμωσ είναι ορατά μόνο τα
ανοίγματα, ςαν ςιωπθλοί μάρτυρεσ του νεροφ, που ςτζρεψε προ πολλοφ και
που διοχετευόταν με υπόγειουσ αγωγοφσ από τθν Καςταλία. Ριο κάτω
κατεβαίνει ζνασ άλλοσ τοίχοσ προσ τθν κοίτθ του ρζματοσ.
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Αρκετό ενδιαφζρον παρουςιάηει αυτι θ εκκλθςία τθσ Ραναγιάσ, θλικίασ
300 ετϊν περίπου, θ οποία βρίςκεται ςτθν μζςθ ενόσ πλοφςιου ελαιϊνα και
δίπλα από ζνα ςπίτι με ξφλινα μπαλκόνια, όπου μζνουν δφο καλόγεροι.
Μπροςτά ςτθν εκκλθςία ζχουν τοποκετθκεί πολλά αρχαία ευριματα:
κομμάτια από κίονεσ, μια όμορφθ ανάγλυφθ παράςταςθ μιασ προτομισ
ανδρόσ ςε δυο κομμάτια, και τζλοσ, ζνα εξαίςιο τζκριππο άρμα ςε χαμθλό
ανάγλυφο.
Από τον Θνίοχο φαίνονται μόνο το μπράτςο και το χζρι, όλα τα υπόλοιπα
καταςτράφθκαν. Σε άριςτθ κατάςταςθ όμωσ είναι τα άλογα. Επίςθσ υπάρχει
ςτο μζροσ αυτό ζνασ παλαιόσ ανάγλυφοσ μαρμάρινοσ ςταυρόσ. Ο νάρκθκασ
τθσ εκκλθςίασ καταςτράφθκε με το ςειςμό. Δίπλα τθσ ανφψωςαν τϊρα ζνα
ξφλινο καμπαναριό.
Το εςωτερικό είναι διακοςμθμζνο με βυηαντινζσ τοιχογραφίεσ και ζχει
ξυλόγλυπτο εικονοςτάςιο με εικόνεσ ςε φόντο χρυςό. Θ εκκλθςία ςτθρίηεται
από ζξι βαμμζνεσ κολόνεσ με βυηαντινά κιονόκρανα, τζςςερισ ςτισ γωνίεσ και
άλλεσ δφο ςτισ εξζχουςεσ προσ τα ζξω κόγχεσ τθσ αψίδασ.
Ο κφριοσ κόλοσ και οι δευτερεφοντεσ κόλοι κατζρρευςαν με τον τελευταίο
ςειςμό και τϊρα θ όλθ εκκλθςία καλφπτεται προςωρινά με μια απλι ςκεπι.
Στθν αψίδα βρίςκεται ζνα τεράςτιο άγαλμα τθσ Ραναγιάσ με το κείο βρζφοσ
μζςα ςε κφκλο ςτο ςτικοσ. Ρθγαίνοντασ από τθ Σκάλα των Σαλϊνων προσ
Άμφιςςα, ο καλόσ δρόμοσ περνάει μετά το γεμάτο πικροδάφνθ Ξεροπόταμο [
...]

Ο τάφοσ του Müller ςτον Κολωνό Αττικισ.
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83. JOHN P. MAHAFFY

Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Λρλανδόσ John Pentland Mahaffy ιταν κλαςικιςτισ και πολυμακισ
μελετθτισ. Γεννικθκε κοντά ςτο Vevey τθσ Ελβετίασ, ςτισ 26 Φεβρουαρίου
1839, και ζλαβε τθν πρϊιμθ εκπαίδευςι του ιδιωτικά ςτθν Ελβετία, Γερμανία
και αργότερα και με τον πιο επίςθμο τρόπο ςτο Trinity College του Δουβλίνου.
Ωσ φοιτθτισ, ζγινε πρόεδροσ τθσ Φιλοςοφικισ εταιρείασ του Ρανεπιςτθμίου.
Ωσ πανεπιςτθμιακόσ του ανατζκθκε μια κακθγεςία ςτο Trinity College,
αναφορικά με τθν αρχαία ιςτορία και, τελικϊσ, ζγινε Κοςμιτορασ ςτο ίδιο
Μδρυμα.
Υπιρξε διακεκριμζνοσ κλαςικιςτισ και αιγυπτιολόγοσ, κακϊσ και διδάκτωρ
τθσ Μουςικισ, άνκρωποσ με μεγάλθ ευελιξία, δθμοςίευςε πολυάρικμεσ
εργαςίεσ ςε μια ςειρά κεμάτων, μερικά εκ των οποίων αςχολοφνται με τον
“χρυςοφν αιϊνα” ςτθν Ελλάδα.
Ζπαιηε καλό κρίκετ, ιταν ειδικόσ ςε κάποιο είδοσ ψαρζματοσ. Είχε
κεωρθκεί ωσ ζνα από τα μεγάλα ςτραβόξυλα του Δουβλίνου, αλλά επίςθσ είχε
κεωρθκεί ωσ ζνα από τα μεγαλφτερα μυαλά του Δουβλίνου.
Ο Oscar Wilde τον είχε χαρακτθρίςει ωσ τον “πρϊτο και μεγαλφτερο
21

δάςκαλό του”. Ρζκανε ςτισ 30 Απριλίου του 1919.
χόλια
Ο πολυμακισ Mahaffy ζφταςε ςτθν περιοχι των Δελφϊν τθν άνοιξθ του
1876, προερχόμενοσ από τθ Δαφλεια. Διανυκτζρευςε ςτθν Αράχοβα και τθν
άλλθ μζρα επιςκζφτθκε τουσ Δελφοφσ. Aφοφ τζλειωςε τθν περιιγθςι του ςτον
αρχαιολογικό χϊρο, αναχϊρθςε τθν ίδια μζρα για τθν Λτζα, προκειμζνου να
προφτάςει το ατμόπλοιο, που προςζγγιηε εκεί και κατευκυνόταν προσ
Ρειραιά.
Κατά τθ γνϊμθ του, κάπωσ ζτςι χρθςιμοποιοφςαν το ιερό αυτό βουνό και
οι αρχαίοι προςκυνθτζσ, που ξεκινοφςαν με αγωνία από τθν Ακινα, για να
κζςουν τα ερωτιματά τουσ, δθμόςιασ ι ιδιωτικισ φφςθσ, ςτο κεό Απόλλωνα,
μόλισ ξεμφτιηαν ςτισ κορυφζσ του Κικαιρϊνα.
Πταν άρχιςε να ανεβαίνει τουσ πρόποδεσ του Ραρναςςοφ γοθτεφτθκε από
τθν ομορφιά του τοπίου, πρζπει ιδιαιτζρωσ να τον καταγοιτευςε θ Ραρναςςία
Νάπθ. Γράφει ςχετικά: “ Είναι μια περιοχι, ςτθν οποία ευδοκιμεί το αίςκθμα
όχι τθσ μοναξιάσ, αλλά τθσ ταπεινότθτασ, μια γθ με τεράςτιο ενδιαφζρον από
πλευράσ μορφισ και χαρακτθριςτικϊν, όπου ςυναντάσ τθν κατοικία μυςτιριου
κεοφ και ςκοτεινοφ γίγαντα, που είναι παρά πολφ τεράςτιοσ ςε ςχζςθ με το
κνθτό άνκρωπο.*...+ Διαςχίςαμε ζφιπποι από τισ 8 το πρωί ζωσ το ςοφρουπο
για να φτάςουμε ς’ αυτό το μζροσ, και όλθ τθν θμζρα διαμζςου τοπίων που
μασ ζδιναν κάκε ςτιγμι κάποια νζα ευχαρίςτθςθ και κάποιο νζο ξάφνιαςμα,
αλλά που κα μποροφςαν να περιγραφοφν μόνο από ζνα ηωγράφο, και όχι μζςα
από κάποιεσ ςελίδεσ γραπτοφ, όςο και αν ιταν θ περιγραφι ποιθτικι ι
γραφικι. Ατυχϊσ, από τζτοιεσ περιγραφζσ πάνω ςε χαρτί, που μόνο ο
ςυγγραφζασ ζχει τθν ενκυμοφμενθ εικόνα ξεκάκαρθ μπροςτά του, κανζνασ
αναγνϊςτθσ δεν μπορεί να πιάςει τθ λεπτομζρεια και να “καδράρει” για τον
εαυτό του μια αντίςτοιχθ εικόνα.”
Επίςθσ, ενκουςιάςτθκε από τθν Αράχοβα και ςθμειϊνει: “Η Αράχοβα είναι
αξιόλογθ κακϊσ είναι μια από τισ πολφ λίγεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ κάποιασ
ςθμαςίασ (φιμθσ), που δεν είναι χτιςμζνθ πάνω ςε μια ονομαςτι αρχαία
τοποκεςία. Κάκε πόλθ ςτθ ςφγχρονθ Ελλάδα είναι απλϊσ ζνα υπόλειμμα τθσ
αρχαίασ. Δεν γνωρίηω παρά τρεισ εξαιρζςεισ: τθν Αράχοβα, τθν Ύδρα και τθν
Σριπολιτςά και απ’ αυτζσ οι δυο τελευταίεσ δθμιουργικθκαν από ειδικζσ και
γνωςτζσ περιςτάςεισ.”
Πταν ζφταςε ςτθν Αράχοβα ζπεςε πάνω ςε προετοιμαςία γάμου, ζτςι είχε
τθν ευκαιρία να δει τα προικιά τθσ νφφθσ και να ζρκει ςε επαφι με πολφ
κόςμο. Ρρζπει να τον ςυμπάκθςαν οι κάτοικοι, γιατί του πρότειναν να τον
φιλοξενιςουν μζχρι τθν τζλεςθ του μυςτθρίου του γάμου, που κα λάμβανε
χϊρα εκεί, ςε λίγεσ μζρεσ. Μάλιςτα, για να μθν πλιττει του πρότειναν να
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ανεβεί ςτον Ραρναςςό. Το καράβι όμωσ δεν περίμενε ςτθν Λτζα και γι’ αυτό
απζρριψε με ευγζνεια τθν πρόταςθ φιλοξενίασ.
Ρρόφταςε όμωσ να γνωρίςει ςτθν Αράχοβα τθ δθμοτικι μοφςα και τουσ
παραδοςιακοφσ χοροφσ. Ειδικά κάποιον πυρρίχιο χορό, ο οποίοσ ζχει
δυςτυχϊσ εκλείψει ςτθ ςθμερινι εποχι. Μασ τον περιγράφει, όμωσ, και αυτό
ζχει ςθμαςία.
Πταν γφριςε ςτθν Ακινα, ςυηιτθςε με γνωςτοφσ του Ακθναίουσ τισ
λαογραφικζσ του εμπειρίεσ από τθν Αράχοβα, αλλά αυτοί του μίλθςαν μάλλον
απαξιωτικά για τθν γνθςιότθτα των χωριάτικων εκίμων. Ο ίδιοσ όμωσ, ωσ
ςοφότεροσ που ιταν, είχε τισ αμφιβολίεσ του για τισ απόψεισ των ςυνομιλθτϊν
του.
Για τθν περίφθμθ ομορφιά των Αραχοβιτιςςϊν ζχει ςαφι και
ενδιαφζρουςα άποψθ. Γράφει: “ Η ομορφιά των γυναικϊν τθσ Αράχοβασ
εξιςορροπείται μόνον από τθ ρϊμθ και τθ μακροηωία των αντρϊν, κακϊσ δεν
ζχω γνωρίςει άλλουσ ορεςίβιουσ αντάξιουσ με αυτοφσ, εκτόσ από εκείνουσ ςε
οριςμζνεσ από τισ κοιλάδεσ του Συρόλου. Αλλά εκεί, όπωσ είναι ευρζωσ
γνωςτό, θ ομορφιά περιορίηεται κυρίωσ ςτουσ άνδρεσ, ενϊ ςτθν Αράχοβα
φαίνεται δίκαια κατανεμθμζνθ.
Δεν είδαμε κανζνα κορίτςι μοναδικισ ομορφιάσ. Ο μζςοσ όροσ ιταν
αςυνικιςτα υψθλόσ και όπωσ κα ιταν αναμενόμενο, δεν ιςαν μόνο πολφ
όμορφεσ, αλλά είχαν αυτό το ιδιαίτερα διάφανο δζρμα και τθ ςφριγθλι
κορμοςταςιά που φαίνεται ςχεδόν πάντα να εμφανίηεται, όταν ζνα καλό κλίμα
και κακαρόσ αζρασ ςυνδυάηονται με ζνα πολφ μεγάλο υψόμετρο πάνω από τθ
κάλαςςα. ”
Στουσ Δελφοφσ, αυτό που του κίνθςε το ενδιαφζρον ιταν το τοπίο ωσ
ςφνολο. Απ’ αυτό ξεχϊριςε μόνο τισ πθγζσ Καςταλία, Καςςοτίδα και Δζλφουςα
και το Στάδιο. Ζνιωςε ικανοποίθςθ όταν μπόρεςε να ταυτοποιιςει τθ κζςθ τθσ
Ρυλαίασ, απ’ όπου ο Αιςχίνθσ είχε εκφωνιςει τον περίφθμο λόγου του κατά
των Αμφιςςζων, που υπιρξε θ αιτία τθσ ανάμειξθσ του Φιλίππου ςτα πολιτικά
πράγματα των πόλεων τθσ Νότιασ Ελλάδασ.
Ο Μahaffy δεν ενδιαφζρεται οφτε για τάφουσ οφτε για ςαρκοφάγουσ οφτε
για τοίχουσ και πλατϊματα, οφτε ακόμα νοιάηεται και για το χωριό Καςτρί, που
είναι χτιςμζνο πάνω ςτον αρχαιολογικό χϊρο. Ριο πολφ τον ενδιαφζρει θ
ιςτορία των Δελφϊν, θ προςφορά του Μαντείου και θ επίδραςθ του Λεροφ του
Απόλλωνα ςτον αρχαίο ελλθνικό κόςμο.
Κατεβαίνοντασ προσ τθν Λτζα του ζκαναν μεγάλθ εντφπωςθ οι καμιλεσ εν
πορεία, που βάδιςαν εκεί εκτελϊντασ μεταφορζσ (τοφρκικο κατάλοιπο), οι
οποίεσ μάλιςτα είχαν ωσ “αρχθγό” τουσ ζνα γαϊδουράκι! Ρλθςιάηοντασ προσ το
ατμόπλοιο τθσ γραμμισ είχε το χρόνο και τθν ευκαιρία να ςκεφτεί κζματα και
να δϊςει προτάςεισ, αναφορικά με τον καλφτερο ςχεδιαςμό των επιςκζψεων
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των ξζνων περιθγθτϊν ςε αρχαιολογικοφσ προοριςμοφσ, όπωσ π.χ. οι Δελφοί
και θ Ακροκόρινκοσ, με τρόπο ϊςτε, όχι μόνο να εξοικονομοφνται χριματα,
αλλά και ο απαραίτθτοσ χρόνοσ, για να μποροφν οι ξζνοι επιςκζπτεσ να
αφιερϊνουν περιςςότερο χρόνο ςτο Κλεινόν Άςτυ.
Γενικϊσ, το ταξιδιωτικό κείμενο του Mahaffy είναι καλογραμμζνο και
ιδιαίτερα ενδιαφζρον, δείχνει άνκρωπο με διειςδυτικι ματιά και γνϊςθ, ορκι
και ψφχραιμθ κρίςθ, με ιςόρροπεσ αναφορζσ ανάμεςα ςτο αρχαίο λαμπρό
χκεσ και ςτο ςιμερα, που ο ίδιοσ βιϊνει επιςκεπτόμενοσ τθν ευρφτερθ περιοχι
των Δελφϊν. Τζλοσ, ο Ραρναςςόσ δεν του κίνθςε το ενδιαφζρον για να
επιχειριςει ανάβαςθ, διότι γι’ αυτόν και τθν παρζα του ιταν πρόςφατθ θ
ταλαιπωρία του από τθν ανάβαςι του ςτθν Αίτνα τθσ Λταλίασ, όπωσ ο ίδιοσ
αναφζρει.
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Rambles and Studies in Greece”,
J. P. Mahaffy, London 1876.
ΑΡΑΧΟΒΑ - ΔΕΛΦΟΙ - Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΗ ΚΙΡΡΑ
Ο προςκυνθτισ που πιγαινε από τθν αρχαία Ακινα προσ τον ιερό τόπο των
Δελφϊν, για να ςυμβουλευτεί το ςπουδαίο Μαντείο για μια ςθμαντικι
δυςχζρεια ςτθ ηωι του ι για κάποιο μεγάλο κίνδυνο τθσ Χϊρασ του, κακϊσ
ζφκανε ςτα περάςματα του Κικαιρϊνα, ατζνιηε μπροςτά του το γιγάντιο
Ραρναςςό ωσ προοριςμό του.
Για δυο ι τρεισ μζρεσ διζςχιηε τθ Βοιωτία ζχοντασ αυτό το μεγάλο ορόςθμο
μπροςτά του, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά παρά μόνο όταν ζφτανε ςτθ
Λιβαδειά, κατόρκωνε να αφινει επίπεδουσ δρόμουσ και να ειςζρχεται ςε
φαράγγια, όπου απότομοι γκρεμοί και ςτενά λαγκάδια προςζδιδαν ςτο μυαλό
του ζνα τόνο δειςιδαιμονίασ και δζουσ, που κάποτε ενδθμοφςαν ς’ αυτιν τθν
δφςβατθ και επικίνδυνθ περιοχι.
Ξεκινϊντασ από τθ Λιβαδειά ι από ζνα άλλο δρόμο από τθ Χαιρϊνεια, ο
προςκυνθτισ πρζπει να κάνει το μιςό περίπου γφρο του Ραρναςςοφ από τθν
ανατολικι ςτθ νοτιοδυτικι πλευρά του, και αυτό μπορεί να γίνει μόνον
τραβϊντασ το δρόμο του κατά μικοσ χειμάρρων και γκρεμϊν, ανεβαίνοντασ
απότομεσ ανθφοριζσ και κατεβαίνοντασ ςε άγρια λαγκάδια. Αυτό το ταξίδι
ανάμεςα ςτισ Άλπεισ τθσ Φωκίδασ είναι ίςωσ το πιο όμορφο μζροσ ςτθν
Ελλάδα.
Οι αρχαίοι ιερείσ των Δελφϊν, που ιςαν οι πρϊτοι ςυςτθματικοί οδοποιοί
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ανάμεςα ςτουσ Ζλλθνεσ, είχαν καταςκευάςει ζνα προςεγμζνο δρόμο από τθ
Κιβα προσ τθ Φωκίδα, για τθ χριςθ του από τουσ προςκυνθτζσ που
ςυνζρρεαν ςτο ιερό τουσ. Φαίνεται ότι για να εξοικονομιςουν τθ δαπάνθ τθσ
πλακόςτρωςθσ ςε όλο το πλάτοσ του δρόμου, ιςοπζδωςαν ι ςκυρόςτρωςαν
μόνο ζνα πζραςμα (διατομισ) διπλισ τροχιάσ - ςτακερό πζραςμα - πάνω ςτο
οποίο τα άρματα μποροφςαν να τρζχουν με αςφάλεια.
Αλλά ακοφμε από τα αρχαία χρόνια τθν ενόχλθςθ (δυςκολία) που
προκαλοφςε θ ςυνάντθςθ δυο οχθμάτων ς’ αυτό το δρόμο και τισ φιλονικίεσ
που λάμβαναν χϊρα, για το ποιο από αυτά κα ζπρεπε να βγει απ’ το μονοπάτι
προσ τθ βακιά λάςπθ (και να περιμζνει). Μποροφμε να ςυμπεράνουμε απ’
αυτό, τθ δυςαρζςκεια των περιςςότερων πεηϊν.
Τϊρα, όλεσ αυτζσ οι δυςκολίεσ μαηί με τον ίδιο το δρόμο ζχουν
εξαφανιςτεί. Δεν υπάρχουν παρά αμυδρά χαραγμζνα διαςωκζντα μονοπάτια,
τα οποία ςυχνά υποδθλϊνονται μόνο από μοναχικοφσ τθλεγραφικοφσ ςτφλουσ
που φτάνουν πάνω ςτα βουνά, προφανϊσ για κάποιο ςκοπό, και όλοι οι
ταξιδιϊτεσ πρζπει να ιππεφουν ι να περπατοφν ςε μονι φάλαγγα, εάν δεν
κζλουν να διαβοφν μζςα από φυτοκάλυψθ και δάςοσ.
Αυτά τα άγρια βουνά δεν προκαλοφν ςτο μυαλό τθν εντφπωςθ του
οδυνθροφ αιςκιματοσ που προξενείται από τισ εγκαταλελειμμζνεσ πεδιάδεσ.
Αυτά ποτζ δεν μπόρεςαν να ςτθρίξουν μεγάλο πλθκυςμό και μποροφμε να
υποκζςουμε ότι δεν περιείχαν κάτι περιςςότερο από διαςκορπιςμζνα
χωριουδάκια τςοπάνθδων, που ηοφςαν, όπωσ τϊρα, ςε ςκοφρεσ καφετί
μαλλιαρζσ τζντεσ από δζρματα ηϊων και περιπλανιοφνται ςε λαγκάδια,
φυλάγοντασ μεγάλα κοπάδια από παράξενεσ ςτθν όψθ κατςίκεσ με μακριά
γζνια και ελικοειδι κζρατα. Ο υπόκωφοσ ιχοσ των κουδουνιϊν τουσ και θ
κραυγι του αετοφ είναι οι μόνοι ιχοι που δίνουν ποικιλία ςτουσ ιχουσ του
ορμθτικοφ αζρα, ανάμεςα ςτα ςκοτεινά ζλατα, και τθσ πτϊςθσ των χειμάρρων
από τα βράχια.
Είναι μια περιοχι, ςτθν οποία ευδοκιμεί το αίςκθμα όχι τθσ μοναξιάσ, αλλά
τθσ ταπεινότθτασ, μια γθ με τεράςτιο ενδιαφζρον από πλευράσ μορφισ και
χαρακτθριςτικϊν, όπου ςυναντάσ τθν κατοικία μυςτιριου κεοφ και ςκοτεινοφ
γίγαντα, που είναι παρά πολφ τεράςτιοσ ςε ςχζςθ με το κνθτό άνκρωπο.
Ριςτεφω ότι, ίςωσ δεν γίνομαι κουραςτικόσ που μιλάω τόςο πολφ για το
τοπίο ςτθν Ελλάδα, αλλά εάν αυτζσ οι ςελίδεσ είναι ζνασ πιςτόσ κακρζπτθσ του
τι μπορεί να βλζπει και να απολαμβάνει κανείσ εδϊ, κα ιταν άςκοπο να
αρνθκοφμε ι να αποφφγουμε τθ καυμάςια ομοιότθτα και τθ καυμάςια
μοναξιά του ελλθνικοφ τοπίου.
Ο δρόμοσ μασ ξανοίγεται όχι κατ’ ευκεία για Δελφοφσ, αλλά για τθν
ξεχωριςτι πόλθ τθσ Αράχοβασ, που βρίςκεται φωλιαςμζνθ ςτθν κορυφι των
γκρεμϊν, γφρω ςτα 4.000 πόδια ι και περιςςότερο πάνω από το επίπεδο τθσ
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κάλαςςασ.
Ρροχωριςαμε ζφιπποι από τισ 8 το πρωί ζωσ το ςοφρουπο για να
φτάςουμε ς’ αυτό το μζροσ, και όλθ τθν θμζρα διαμζςου τοπίων που μασ
ζδιναν κάκε ςτιγμι κάποια νζα ευχαρίςτθςθ και κάποιο νζο ξάφνιαςμα, αλλά
που κα μποροφςαν να περιγραφοφν μόνο από ζνα ηωγράφο, και όχι μζςα από
κάποιεσ ςελίδεσ γραπτοφ, όςο και αν ιταν θ περιγραφι ποιθτικι ι γραφικι.
Ατυχϊσ, από τζτοιεσ περιγραφζσ πάνω ςε χαρτί, που μόνο ο ςυγγραφζασ ζχει
τθν ενκυμοφμενθ εικόνα ξεκάκαρθ μπροςτά του, κανζνασ αναγνϊςτθσ δεν
μπορεί να πιάςει τθ λεπτομζρεια και να “καδράρει” για τον εαυτό του μια
αντίςτοιχθ εικόνα.
Νιϊςαμε ότι πλθςιάηαμε τθν Αράχοβα, όταν είδαμε τισ απότομεσ πλαγιζσ
πάνω και κάτω από το δρόμο μασ φυτεμζνεσ με αμπζλια εδϊ και εκεί, μια
γυναίκα με τθ γκρίηα ςτολι τθσ να μοχκεί πάνω ςε μια απότομθ πλαγιά, όπου
ζνα παραπάτθμά τθσ κα μποροφςε να προκαλζςει το κατρακφλιςμά τθσ
πολλζσ εκατοντάδεσ πόδια πιο κάτω μζςα ςε κάποια κοίτθ χειμάρρου.
Σε μια ξεχωριςτι τοποκεςία, όπου ο δρόμοσ γφριηε ςε μια κεαματικι
πλαγιά, γοθτευτικαμε ατενίηοντασ ταυτοχρόνωσ, προσ βορρά τθ γαλάηια
κάλαςςα κάτω από τθν Εφβοια και προσ νότο τον Κορινκιακό κόλπο, όπου
είναι κοντά οι Δελφοί, και τα δυο, ςκζτα μπαλϊματα, ανάμεςα ςτα βουνά, ςαν
τισ μικρζσ λίμνεσ που βλζπει κάποιοσ ςτουσ Λρλανδζηικουσ χερςότοπουσ, αλλά
που και τα δυο αυτά μζρθ ιςαν ςπουδαίεσ αρχαίεσ, ιςτορικζσ, υδάτινεσ
αρτθρίεσ του εμπορίου και του πολιτιςμοφ.
Από κάκε μια ψθλι κορυφι μια τζτοια κζα, από κάλαςςα ςε κάλαςςα, δεν
είναι κακόλου αςυνικιςτθ, αλλά εδϊ ιταν ενδιαφζρον και αςυνικιςτο να
ζχεισ αυτι τθ κζα, όντασ ςτθ ράχθ ενόσ μουλαριοφ διαςχίηοντασ μια δθμοςιά
τθσ Χϊρασ. Μια ςτιγμι αργότερα, τα ςπίτια τθσ Αράχοβασ κυρίευςαν τθν
προςοχι μασ, βρίςκονταν απζναντί μασ και πολφ κοντά μασ, αλλά με ζνα
μεγάλο χάςμα να μασ χωρίηει απ’ αυτά, το οποίο ευτυχϊσ μπορζςαμε να το
διαβοφμε ζφιπποι.
Θ πόλθ ζχει μια αξιοπερίεργθ διαςκορπιςμζνθ εμφάνιςθ, με δρόμουσ που
διακόπτονται και ακακόριςτο ρυμοτομικό ςχζδιο, που δεν οφείλεται μόνο
ςτθν αςυνικιςτθ φφςθ τθσ τοποκεςίασ, αλλά και ςτο γεγονόσ ότι τεράςτιοι
ογκόλικοι, κα μποροφςα να πω βράχια, ζχουν κινθκεί αδζςποτα από ςειςμοφσ
από πιο ψθλά και ζχουν κατρακυλιςει καταμεςισ τθσ πόλθσ. Αυτοί οι βράχοι
ςυνζτριψαν ζνα - δυο ςπίτια και ςτάκθκαν εκεί ςτο μζςο ενόσ δρόμου.
Σφντομα κάποιοσ ζρχεται και χτίηει ζνα ςπίτι ςτθν ανάντθ πλευρά αυτοφ του
βράχου. Άλλοι αποτολμοφν ςτισ λοιπζσ γφρω πλευρζσ του και ζτςι θ πόλθ
“ςυνζρχεται”, ζωσ ότου ζνασ άλλοσ ςειςμόσ προκαλζςει ζνα άλλο
τςαλαπάτθμα ς’ αυτι.
Από το 1870 και μετά αυτοί οι ςειςμοί είναι πολφ ςυχνοί. Στθν αρχι ιςαν
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πολφ δυνατοί και κατζςτρεψαν ςχεδόν όλθ τθν πόλθ. Αλλά τϊρα είναι πολφ
αςκενείσ ςε ζνταςθ και τόςο ςυχνοί, που μασ διαβεβαίωςαν ότι ςυνζβαιναν
κάποια ςτιγμι ςε κακθμερινι βάςθ.
Ριςτεφω ότι πρακτικϊσ αυτό είναι αλικεια, αν και εμείσ, που φτάςαμε
βράδυ και φφγαμε νωρίσ τθν επόμενθ μζρα, δεν είχαμε τθν τφχθ να βιϊςουμε
οι ίδιοι τθ δόνθςθ του ςειςμοφ. Αλλά όλθ θ περιοχι του Ραρναςςοφ φζρνει
ζντονα τα ςθμάδια και τισ πλθγζσ από αυτι τθ φοβερι φυςικι μάςτιγα.
Θ Αράχοβα είναι αξιόλογθ κακϊσ είναι μια από τισ πολφ λίγεσ πόλεισ τθσ
Ελλάδασ κάποιασ ςθμαςίασ (φιμθσ), που δεν είναι χτιςμζνθ πάνω ςε μια
ονομαςτι αρχαία τοποκεςία. Κάκε πόλθ ςτθ ςφγχρονθ Ελλάδα είναι απλϊσ
ζνα υπόλειμμα τθσ αρχαίασ. Δεν γνωρίηω παρά τρεισ εξαιρζςεισ: τθν Αράχοβα,
τθν Φδρα και τθν Τριπολιτςά και απ’ αυτζσ οι δυο τελευταίεσ δθμιουργικθκαν
από ειδικζσ και γνωςτζσ περιςτάςεισ.
Θ ευθμερία τθσ Αράχοβασ δεν είναι και τόςο εφκολα εξθγιςιμθ. Ραρά τθ
καυμάςια και δφςβατθ τοποκεςία, το εμπόριο του τόπου είναι, για ελλθνικι
πόλθ, πολφ ςθμαντικό. Τα κραςιά που φτιάχνουν είναι από τα πιο φθμιςμζνα,
αν και για μασ θ ελεφκερθ χριςθ του ρετςινιοφ τα κακιςτά όλα εξίςου άνευ
αξίασ. Εκτόσ από τα κραςιά φτιάχνουν χρωματιςτά μάλλινα κιλίμια με όμορφα
ποικίλα μοτίβα, που πωλοφνται ςε υψθλζσ τιμζσ παντοφ ςτθν ελλθνικι
επικράτεια. Χρθςιμοποιοφνται ςε βάρκεσ, ςε ςαμάρια, ςε κρεβάτια, πράγματι
για κάκε δυνατι πρόχειρθ χριςθ. Τα κιλίμια με τα πολλά ςχζδια υφαίνονται
με μαλλί ςε κομμάτια (φφλλα) και αυτά ενϊνονται (ράβονται) μεταξφ τουσ με
τον ίδιο πρωτόγονο, αλλά αποτελεςματικό τρόπο.
Είχαμε μια εξαιρετικι ευκαιρία να παρακολουκιςουμε όλον αυτόν τον
τρόπο δουλειάσ, κακϊσ βρικαμε τθν πόλθ ςε κάποια ζξαψθ, λόγω ενόσ
επικείμενου γάμου και πιγαμε να δοφμε τθ νφφθ, τθν οποία βρικαμε ςε ζνα
μεγάλο δωμάτιο με χαμθλι από ξφλινα καδρόνια ςκεπι, παρζα με μια μεγάλθ
ομάδα φιλενάδων τθσ και περιτριγυριςμζνθ από όλεσ τισ πλευρζσ από τα
προικιά τθσ που ςυνίςταντο, ςφμφωνα με τθν ανατολίτικθ πρακτικι, ςχεδόν
αποκλειςτικά από αλλαξιζσ ενδυμάτων.
Ραντοφ γφρω ςτο δωμάτιο αυτά τα ηωθρά μάλλινα κιλίμια είναι
τοποκετθμζνα ςε τζλειεσ ςτοίβεσ και από τθ χαμθλι οροφι κρζμονται
πολυάρικμα αςπρόρουχα (μακριά ςϊβρακα) του μελλοντικοφ ςυηφγου, γιατί
ς’ αυτιν τθν περιοχι, όπωσ και παντοφ ςτθν Ελλάδα, οι άντρεσ φοροφν
(μακριά) ςϊβρακα. Θ ςυντροφιά ιταν ντυμζνθ “ςτθν εντζλεια” με φαρδιά
άςπρα μανίκια, κεντθμζνεσ μάλλινεσ ποδιζσ, χρυςά και αςθμζνια φλουριά
γφρω ςτο λαιμό και μια φαρδιά ταινία ηωθροφ κόκκινου χρϊματοσ που
φοριόταν χαμθλά γφρω από τθ ςιλουζτα.
Για να ςυμπλθρϊςω τθν εικόνα, αναφζρω ότι θ κακεμιά κρατοφςε ςτο
αριςτερό τθσ χζρι μια ρόκα, τυλιγμζνθ με πλοφςιο αφράτο λευκό μαλλί και
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από το οποίο με το δεξί τθσ χζρι, με το αδράχτι, ζγνεκε επιδζξια νιμα, κακϊσ
τριγυρνοφςε ςτο δωμάτιο καυμάηοντασ τα προικιά και χαριτολογϊντασ με μασ
και τθν παρζα τθσ.
Θ ομορφιά των γυναικϊν τθσ Αράχοβασ εξιςορροπείται μόνον από τθ ρϊμθ
και τθ μακροηωία των αντρϊν, κακϊσ δεν ζχω γνωρίςει άλλουσ ορεςίβιουσ
αντάξιουσ με αυτοφσ, εκτόσ από εκείνουσ ςε οριςμζνεσ από τισ κοιλάδεσ του
Τυρόλου. Αλλά εκεί, όπωσ είναι ευρζωσ γνωςτό, θ ομορφιά περιορίηεται
κυρίωσ ςτουσ άνδρεσ, ενϊ ςτθν Αράχοβα φαίνεται δίκαια κατανεμθμζνθ. Δεν
είδαμε κανζνα κορίτςι μοναδικισ ομορφιάσ. Ο μζςοσ όροσ ιταν αςυνικιςτα
υψθλόσ και όπωσ κα ιταν αναμενόμενο, δεν ιςαν μόνο πολφ όμορφεσ, αλλά
είχαν αυτό το ιδιαίτερα διάφανο δζρμα και τθ ςφριγθλι κορμοςταςιά, που
φαίνεται ςχεδόν πάντα να εμφανίηεται, όταν ζνα καλό κλίμα και κακαρόσ
αζρασ ςυνδυάηονται με ζνα πολφ μεγάλο υψόμετρο πάνω από τθ κάλαςςα.
Είδαμε, επί πλζον, αυτό που ονόμαηαν Ρυρρίχιο χορό και ο οποίοσ ςυνίςτατο
από μια αλυςίδα ανκρϊπων, πιαςμζνων χζρι με χζρι, ςε μορφι ςπείρασ, και
κινοφμενων ρυκμικά, ενϊ το εξωτερικό μζλοσ του κφκλου (ςπείρασ) εκτελοφςε
παράξενα και ζντονα ακροβατικά.
Θ μουςικι ςυνίςτατο από το διαπεραςτικό ιχο ενόσ φριχτοφ κλαρινζτου
(πίπιηασ), που ςυνοδευόταν από το κτφπθμα ενόσ μεγάλου τφμπανου. Αυτόσ
που ζπαιηε τθν πίπιηα είχε γφρω από το ςτόμα του ζνα δερμάτινο επίδεςμο,
ςαν αυτό που βλζπουμε ςτα αρχαία γλυπτά και ηωγραφιζσ των παικτϊν του
δίαυλου. Μόλισ κάκε κορυφαίοσ χορευτισ κουραηόταν, περνοφςε ςτο τζλοσ
τθσ ςπείρασ και ζχωνε ζνα αςθμζνιο νόμιςμα ανάμεςα ςτο ςκοφφο και ςτο
μζτωπο του οργανοπαίχτθ. Θ όλθ κίνθςθ ιταν εξαιρετικά αργι, κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ γιορτισ - το κζντρο τθσ ςπείρασ, που ςυχνά καταλαμβανόταν από
μικρά παιδιά, με το ηόρι κινείτο και δεν ζδινε προςοχι ςτα του χοροφ. Γενικϊσ,
θ ελλθνικι μουςικι που άκουςα - χορευτικι μουςικι και περιςταςιακϊσ
ποιμενικά τραγοφδια - δεν ιταν τίποτα άλλο παρά μια άγρια και μονότονθ
μελωδία με δυο ι τρεισ κινιςεισ και ποικίλματα πάνω ςε ψιλι νότα, που ςτο
τζλοσ κατζβαινε ςε μια μακρόςυρτθ μονότονθ νότα. Οι μουςικοί
επαναλαμβάνουν αυτζσ τισ μουςικζσ περιόδουσ, που δεν διαρκοφν πάνω από
τρία μουςικά μζτρα, ξανά και ξανά, με κάποιεσ μικρζσ μεταβολζσ τθσ
αποτηιατοφρασ1.
Ρλθροφορικθκα από αρμόδιουσ ςτθν Ακινα ότι όλθ αυτι θ μουςικι δεν
ιταν αμιγϊσ ελλθνικι αλλά τοφρκικθ, και ότι θ μακρόχρονθ ςκλαβιά των
Ελλινων ζχει καταςτρζψει εντελϊσ τισ παραδόςεισ τθσ αρχαίασ τουσ μουςικισ.
Αν και αυτό φαινόταν αναμφίβολα αλθκινό από τθ μουςικι που άκουςα, ζχω
βάςιμεσ αμφιβολίεσ ςτο εάν ζνα αρχαίο χαρακτθριςτικό, τόςο γενικό όςο θ
1

[Μικρόσ φκόγγοσ δίπλα ςτον κφριο που παίρνει τθ μιςι αξία.]
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μουςικι, μπορεί να ζχει εξαφανιςτεί εντελϊσ. Πταν υπάρχουν δθμοτικά
τραγοφδια με ςαφι ελλθνικό χαρακτιρα, που ζχουν διαςωκεί δια μζςου
ςλαβικϊν και τουρκικϊν περιόδων, φαντάηει παράξενο αυτά να εκτελοφνται
με εντελϊσ ξζνθ μουςικι. Χωρίσ πιο ενδελεχι ζρευνα, δεν κα βιαηόμουν να
αποφαςίςω πάνω ςε ζνα τζτοιο ηιτθμα. Δυςτυχϊσ, τα αντιπροςωπευτικά
δείγματα για τθν αρχαία ελλθνικι μουςικι είναι ελάχιςτα και πικανόν πολφ
αςιμαντα. Πλα τα διαςωκζντα ζργα που αφοροφν ςτθ μουςικι των αρχαίων,
αφιερϊνονται ςε κεωρθτικά ηθτιματα, που είναι πολφ δφςκολα και όχι
ιδιαίτερα επωφελι. Σ’ αυτό το αντικείμενο πρζπει να αφιερϊςω μια ειδικι
ςυηιτθςθ, με όποια εικονογράφθςθ είναι δυνατόν να αποκτθκεί τϊρα.
Οι κάτοικοι ικελαν να μείνουμε μαηί τουσ για μερικζσ μζρεσ, που κα μασ
ζδιναν μια ευκαιρία για να παρακολουκιςουμε τθ γαμιλια τελετι και επίςθσ
να εκδράμουμε προσ τισ χιονιςμζνεσ κορυφζσ του Ραρναςςοφ. Αλλά είχαμε
μπουχτίςει από αυτό το είδοσ τθσ διαςκζδαςθσ με τθν ανάβαςθ ςτθν Αίτνα
μόλισ πριν λίγο καιρό, και θ ταλαιπωρία των πζντε ωρϊν πάνω ςτο χιόνι μζςα
ςε παχιά καταχνιά ιταν πολφ φρζςκια ςτθ μνιμθ μασ. Άλλωςτε, ιμαςταν
αναγκαςμζνοι να προφτάςουμε το εβδομαδιαίο ατμόπλοιο ςτθν Λτζα, όπωσ
ονομάηεται τϊρα το λιμάνι των Δελφϊν, και οκτϊ επιπλζον μζρεσ ι μάλλον
νφχτεσ ς’ αυτι τθν περιοχι ίςωσ είναι πάρα πολλζσ, ακόμα και για τον πιο
εξωφρενικό λάτρθ τθσ περιοχισ. Γιατί τα ξφλινα ςπίτια τθσ Αράχοβασ είναι
κατακλυςμζνα από κάκε είδουσ «ηωι», πζρα από κάκε άλλο κτιριο, οφτε
ακόμθ και τα μπαλκόνια ςτον παγωμζνο νυκτερινό αζρα δεν ιςαν αςφαλι
από επιδρομζσ ηωυφίων. Ωσ εκ τοφτου, ξεκινιςαμε νωρίσ το πρωί και
ακολουκιςαμε, κατά μικοσ των πλευρϊν των γκρεμϊν, το δρόμο προσ το
Μαντείο των Δελφϊν.
Δεν είναι απορίασ άξιο ότι οι Αραχοβίτεσ είναι φθμιςμζνοι για προλιψεισ
και κρφλουσ, και ότι οι ερευνθτζσ των υπολειμμάτων τθσ πίςτθσ τθσ Αρχαίασ
Ελλάδασ ςιμερα, ζχουν βρει τθν πιο πλοφςιά ςοδειά ς’ αυτό το βουνίςιο
κάςτρο, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει κανζνασ λόγοσ να χακεί καμία δοξαςία.
Ειδικότερα, θ πίςτθ ςτον τρομερό κεό του κανάτου, το Χάρο, που
αντιπροςωπεφει όχι μόνο τον αρχαίο Χάροντα, αλλά και τον Ρλοφτωνα επίςθσ,
είναι εδϊ πολφ βακιά ριηωμζνθ και πολλά αραχοβίτικα τραγοφδια και
μπαλάντεσ μιλάνε για τισ φοβερζσ και αμείλικτεσ επιςκζψεισ του. Θ
μακροβιότθτα είναι τόςο ςυνικθσ και τα γθρατειά είναι τόςο καλερά και
κοτςονάτα ς’ αυτζσ τισ Άλπεισ, που ο κάνατοσ ενόσ νζου ζρχεται εδϊ με πολφ
μεγαλφτερθ ζνταςθ και πάκοσ απ’ ό,τι ςε ανκυγιεινζσ ι ταλαιπωρθμζνεσ
κοινωνίεσ, και ζτςι οι επιδρομζσ του Χάρου δεν υποφζρονται με βαριά
(μελαγχολικι) ςιωπι, αλλά μοιρολογοφνται με παράπονα που δεν
υπομζνονται.
Στισ ζντεκα θ ϊρα φκάςαμε, κάτω από ανυπόφορο καλοκαιριάτικο ιλιο,
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ςτθν ανθφοριά για τθν «πετρϊδθ Πυκϊ» (Δελφοφσ), όπου θ αρχαία πόλθ
χτιςμζνθ ςε πλατφςματα είχε κάποτε παράςχει καταφφγιο ςε προςκυνθτζσ
από κάκε γωνιά του (τότε) πολιτιςμζνου κόςμου. Οι ςυνικεισ ιςτορίεσ που
διαβάηουμε δε μασ δίνουν, παρά μόνο μια μικρι ιδζα τθσ ιςχυρισ επιρροισ
αυτοφ του τόπου τθν εποχι τθσ αίγλθσ του. Ακοφμε ότι το (Μαντείο)
ςυμβουλεφονταν ο Κροίςοσ ι οι ωμαίοι και αντιλαμβανόμαςτε τθ φιμθ του
ωσ ιερό, αλλά ζωσ τα μετζπειτα χρόνια μικρι ςθμαςία αποδιδόταν ςτθν
πολιτικι και εμπορικι του παντοδυναμία.
Θ χρονολογία τθσ πρϊτθσ του εμφάνιςθσ κρφβεται ςτθ μακρινι
αρχαιότθτα. Σφμφωνα με τθν ιςτορία, ζνασ τςοπάνθσ που ζβοςκε τα κοπάδια
του εδϊ, παρατιρθςε ότι, όταν οι κατςίκεσ πλθςίαηαν ςτο ατμϊδεσ ςπιλαιο,
χοροπθδοφςαν γφρω τρελά ςαν να ιταν κάτω από κάποια παράξενθ επιρεια.
Ρλθςίαςε να εξετάςει το μζροσ ο ίδιοσ και αμζςωσ κυριεφτθκε από τθν
προφθτικι φρενίτιδα (τρζλα). Ζτςι, θ φιμθ τθσ τοποκεςίασ εξαπλϊκθκε
αρχικϊσ ςτισ γφρω ποιμενικζσ φυλζσ και ζπειτα ςε μια ευρφτερθ ςφαίρα. Αυτι
θ πολφ πικανι αρχι, ωςτόςο, δεν βεβαιϊνει με ςαφινεια, τι μπορεί βεβαίωσ
να ςυναχκεί ωσ ςυμπζραςμα. Εννοϊ τθν φπαρξθ κάποιασ παλιότερθσ και
πρωτόγονθσ λατρείασ, πριν τθ λατρεία του Απόλλωνα που ιδρφκθκε εδϊ. Δυο
επιχειριματα το ξεκακαρίηουν αυτό. Στθν πρϊτθ άποψθ, αρχαίοι μφκοι μιλάνε
ςτακερά για τθν άφιξθ του Απόλλωνα εδϊ, για τθ ςφγκρουςι του με τισ
δυνάμεισ τθσ Γθσ υπό τθ μορφι του δράκοντα Ρφκωνα, για τον εξαγνιςμό του
για το φόνο που διζπραξε, και για τθν παραχϊρθςθ τθσ κυριότθτασ από τουσ
παλιότερουσ ιδιοκτιτεσ.
Αυτόσ ο ξεκάκαροσ υπαινιγμόσ ςε μια προθγοφμενθ λατρεία, που ιταν ζωσ
και εχκρικι προσ τον Απόλλωνα, αλλά που τελικϊσ ςυμβιβάςτθκε με αυτόν,
υποςτθρίηεται από το γεγονόσ ότι ο Ραυςανίασ περιγράφει ςτο Λερό του
Απόλλωνα δυο αρχαίεσ πζτρεσ - θ μια εκ των οποίων είναι προφανϊσ ζνασ
αερόλικοσ - που απολάμβαναν μεγάλου ςεβαςμοφ, αλειβόμενεσ κακθμερινϊσ
με ζλαιο και ςτολιηόμενεσ με ςτεφάνια από λουλοφδια. Θ μια από αυτζσ
αποτελοφςε για τουσ Ζλλθνεσ το κζντρο τθσ γθσ («ομφαλόσ») και δίπλα τθσ
ιςαν δυο αετοί από χρυςό, για να υπενκυμίηουν το μφκο, ςφμφωνα με τον
οποίο ο Δίασ είχε αφιςει δυο αετοφσ να πετάξουν από τα άκρα τθσ γθσ και ότι
αυτοί ςυναντικθκαν ςτθ μζςθ τθσ διαδρομισ ς’ αυτι ακριβϊσ τθ κζςθ. Αυτζσ
οι αρχαίεσ και ακανόνιςτου ςχιματοσ πζτρεσ, που βρίςκονται και κάπου αλλοφ
ςε ελλθνικοφσ ναοφσ, δείχνουν τθν παλιότερθ φάςθ τθσ φετιχιςτικισ λατρείασ,
προτοφ οι Ζλλθνεσ ανζλκουν ςτθν τζχνθ τθσ λάξευςθσ ενόσ αγάλματοσ ι ςτθ
λατρεία τθσ αόρατθσ κεότθτασ, χωρίσ κάποιου είδουσ χονδροειδζσ υλικό
ςφμβολο. Ο Πμθροσ αναφζρει ςτθν Λλιάδα για το μεγάλο πλοφτο του Λεροφ, και
ο Φμνοσ προσ τον Ρφκιο Απόλλωνα υποκζτει όλα τα πρότερα τελειωμζνα. Αλλά
βλζποντασ ότι ο κεόσ Απόλλωνασ, αν και αρχικϊσ ιταν κεόσ τθσ Λωνίασ, όπωσ
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ςτθ Διλο, εδϊ λατρεφτθκε ζντονα από τουσ Δωριείσ, δεν κα ςφάλλουμε, εάν
κεωριςουμε ότι θ άνοδοσ του Μαντείου ςτο μεγαλείο του ςυνζπεςε με τθν
άνοδο και τθν εξάπλωςθ των Δωριζων ςτθν Ελλάδα, ζνα γεγονόσ το οποίο δεν
μποροφμε να κακορίςουμε χρονολογικά, αλλά το οποίο, ςφμφωνα με το μφκο,
τοποκετείται αμζςωσ μετά τον Τρωικό πόλεμο και εμφανίηεται ςτο κατϊφλι
τθσ πραγματικισ ιςτορίασ.
Ο απόλυτοσ ςεβαςμόσ των Σπαρτιατϊν, όταν απζκτθςαν μεγάλθ δφναμθ,
επιβεβαίωςε το κφροσ του Λεροφ και ζτςι βακμιαία ζφταςε να κατζχει τθ
Μθτροπολιτικι Ζδρα, όπωσ λεγόταν, για τον Ελλθνικό κρθςκευτικό κόςμο.
Φαίνεται ότι θ επιρροι αυτοφ του Μαντείου, τθν παλιά εποχι, χρθςιμοποιείτο
ςτακερά ςτθν κατεφκυνςθ των καλϊν θκϊν και του διαφωτιςμοφ. Πταν
γειτονικά κράτθ ιταν πικανόν να φιλονικιςουν, το Μαντείο ζπαιηε ςυχνά το
ρόλο του ειρθνοποιοφ και ενεργοφςε ακόμα και ωσ διαιτθτισ, μια πορεία
ςυχνά υιοκετθμζνθ ςτθν πρϊιμθ ελλθνικι ιςτορία και κατά τθν οποία πάλι
προςδοκοφςαν τα καλφτερα αποτελζςματα, ςε ςχζςθ με αυτά τθσ δικισ μασ
κουλτοφρασ του δζκατου ζνατου αιϊνα. Ζτςι πάλι, όταν πλθκυςμόσ που
περίςςευε, αξίωνε ζξοδο (για αποικία) ςυμβουλευόταν το Μαντείο ωσ προσ
τθν κατάλλθλθ τοποκεςία (περιοχι) και για τθν επιλογι του κατάλλθλου
αρχθγοφ, και ζτςι όλθ αυτι θ καυμάςια εμπορικι ανάπτυξθ του ζκτου αιϊνα
π.Χ., εάν δεν παριχκθ, τουλάχιςτον κακοδθγικθκε και προάχκθκε από το
Δελφικό Μαντείο. Επιπλζον, προςδιορίηοντασ τθ λατρεία των άλλων κεϊν και
τθν εφρεςθ των νζων υπθρεςιϊν των μεγάλων δθμόςιων ευεργετϊν, το
Μαντείο φαίνεται να ιταν θ αναγνωριςμζνθ Αρχι, λαμβάνοντασ ζτςι κζςθ
ανάλογθ με το Βατικανό ςτθν Κακολικι Ευρϊπθ, ωσ θ πθγι και θ αρχι νζων
δογμάτων και νζων πίςτεων και τελετουργικϊν τυπικϊν.
Τθν ίδια εποχι το κθςαυροφυλάκιο του Λεροφ ιταν το μεγαλφτερο και το
αςφαλζςτερο των τραπεηϊν, όπου και ιδιϊτεσ και κράτθ μποροφςαν να
κατακζςουν κθςαυροφσ ι μάλλον ακόμα και τα κράτθ φαίνεται να είχαν
ξεχωριςτζσ αίκουςεσ και από τισ οποίεσ, κράτθ ι ιερό μποροφςαν να
δανειςτοφν χριματα με ζννομο τόκο ςε καιροφσ πολζμου και δθμόςιασ
οικονομικισ κρίςθσ.
Θ πζτρα των Δελφϊν ζπρεπε να είναι ο ομφαλόσ ι το κζντρο τθσ Γθσ και
βεβαίωσ, κατά μια κοινωνικι και κρθςκευτικι ζννοια, αυτι ιταν όντωσ θ
περίπτωςθ για όλο τον ελλθνικό κόςμο. Συνεπϊσ, οι ιερείσ ενθμερϊνονταν
από αδιάκοπουσ επιςκζπτεσ από όλα τα μζρθ, για όλεσ τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ
από γενικοφ προςανατολιςμοφ τθσ πολιτικισ, των νζων αναπτφξεων του
εμπορίου, των πιο ςφγχρονων ανακαλφψεων ςτισ απόμερεσ και βαρβαρικζσ
χϊρεσ, και ιςαν επομζνωσ ικανοί, χωρίσ κακόλου υπερφυςικι ζμπνευςθ, να
διαμορφϊςουν τθν κρίςθ τουσ με ευρφτερθ εμπειρία και καλφτερθ γνϊςθ από
οποιονδιποτε άλλο. Αυτι θ ςυμβουλι, που ιταν πραγματικά ςοφι,
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προςφερόταν ςτον κόςμο που τθ κεωροφςε ωσ κεϊκι και ενεργοφςε ςφμφωνα
με αυτιν με ανεπιφφλαχτθ πίςτθ και ηιλο. Φυςικά, το αποτζλεςμα ιταν κατά
κανόνα ικανοποιθτικό, και ζτςι ακόμα και ιδιϊτεσ ζφταςαν να το
χρθςιμοποιοφν ωσ ζνα είδοσ υψθλοφ εξομολογθτθρίου, ςτο οποίο ζφταναν ωσ
προςκυνθτζσ ςε οριςμζνεσ ςθμαντικζσ κρίςεισ τθσ ηωισ τουσ, και κεωρϊντασ
από τθν απάντθςθ που ζπαιρναν ότι ο κεόσ φαινόταν να γνωρίηει τα πάντα
γφρω από όλεσ τισ υποκζςεισ κάκε πόλθσ, ζφευγαν μακριά πλιρωσ
ικανοποιθμζνοι από τθ μαντικι αυκεντία του Μαντείου.
Αυτι θ μεγάλθ και δικαιολογθμζνθ γενικι φιμθ δεν επθρεαηόταν από
ςποραδικζσ διαδόςεισ για απαντιςεισ κατόπιν δωροδοκίασ ι για ανζντιμεσ
ιζρειεσ. Τζτοια πράγματα πρζπει να ςυμβαίνουν παντοφ, αλλά, όπωσ
παρατιρθςε ο λόρδοσ Bacon, από πολφ παλιά θ ανκρϊπινθ φφςθ επθρεάηεται
περιςςότερο από καταφάςεισ παρά από αρνιςεισ, που ςτθν προκειμζνθ
περίπτωςθ λίγεσ περιπτϊςεισ εξαιρετικά ακριβοφσ προφθτείασ κα υπερτεροφν
ενόσ μεγάλου αρικμοφ αμφίβολων ςυμβουλϊν ι ακόμα και περιπτϊςεων
αναγνωριςμζνθσ διαφκοράσ. Ζτςι, θ δφναμθ των Ραπϊν ζχει διατθρθκεί από
μερικζσ απόψεισ αμείωτθ μζχρι τισ μζρεσ μασ, και κεωροφνται ακόμα από
πολλοφσ ωσ αλάκθτοι, παρόλο που ιςτορικοί ζχουν παρουςιάςει πολλοφσ
φοβεροφσ βίουσ μερικϊν απ’ αυτοφσ, και τουσ ζχουν ςτιγματίςει ωσ άντρεσ
πολφ χειρότερουσ από το μζςο θκικό άνκρωπο.
Το μεγαλείο ι μάλλον θ ςχεδόν παντοδυναμία του Δελφικοφ Μαντείου
διιρκεςε από τθν ειςβολι (κάκοδο) των Δωριζων μζχρι τον Ρερςικό πόλεμο.
Βεβαίωσ, περιςςότερο από τρεισ αιϊνεσ, μζχρισ ότου θ κζςθ που πιρε
αναφορικά με τον τελευταίο αγϊνα (Ελλθνοπερςικό) του ζδωςε ζνα τζτοιο
χτφπθμα, από το οποίο φαίνεται ότι δεν κατάφερε να ςυνζλκει. Πταν πλθςίαηε
θ ειςβολι του Ξζρξθ, οι ιερείσ των Δελφϊν πλθροφοροφμενοι επακριβϊσ για
τθ πελϊρια δφναμθ των Ρερςϊν, κεϊρθςαν ότι θ όποια αντίςταςθ ιταν
άχρθςτθ και ςυμβοφλευςαν απόλυτθ υποταγι ι φυγι. Σφμφωνα με όλεσ τισ
ανκρϊπινεσ πικανότθτεσ αυτοί δικαιολογοφνταν για οτιδιποτε άλλο, εκτόσ
από μια ςειρά από γκάφεσ που αν δεν είχαν γίνει, δεν κα μποροφςαν (οι
Ζλλθνεσ) ενδεχομζνωσ να είχαν αναχαιτίςει τουσ Ρζρςεσ. Αλλά ςίγουρα, ο κεόσ
όφειλε να τουσ είχε εμπνεφςει για πλιρθ πατριωτικι αντίδραςθ (των Ελλινων)
και ζτςι να ςϊςουν τουσ εαυτοφσ τουσ ςτθν περίπτωςθ ενόσ τζτοιου
καφματοσ, όπωσ πραγματικά ςυνζβθ. Δεν μπορϊ παρά να υποψιαςτϊ ότι
ιλπιηαν να κερδίςουν τθν εφνοια του Ξζρξθ και να παραμείνουν κάτω απ’
αυτόν, όπωσ ιταν μζχρι τότε ζνα πλοφςιο και προςτατευμζνο Λερατείο. Μςωσ
μάλιςτα αυτοί είδαν ακόμα πιο μακριά και κατάλαβαν ότι θ επιτυχία των
Ελλινων κα φζρει τισ Λωνικζσ πολιτείεσ ςε εξζχουςα κζςθ, αλλά δεν πρζπει να
δϊςουμε πολφ βάςθ ς’ αυτό. Το αποτζλεςμα ωςτόςο κατάδειξε τα αντίκετα.
Οι Ζλλθνεσ νίκθςαν και οι Ακθναίοι ζγιναν οι θγζτεσ, οι Ακθναίοι που πολφ
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ςφντομα ανάπτυξαν ζνα κοςμικό και κοςμοπολίτικο πνεφμα και οι οποίοι ςε
καμιά περίπτωςθ δεν ζνιωςαν δζοσ από αντιδράςεισ που τουσ είχαν φοβερίςει
και αποδυναμϊςει, όταν το ίδιο το κουράγιο τουσ και θ επιδεξιότθτά τουσ είχε
φζρει ςωτθρία, ακριβϊσ όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ ςφγχρονθσ Ευρϊπθσ το
κεολογικό πνεφμα παραμζριςε για μεγαλφτερο διαφωτιςμό. Και μποροφμε να
φανταςτοφμε ακόμα και το Κεμιςτοκλι, για να μθ μιλιςουμε για τον Ρερικλι
και τον Αντιφϊντα, να βλζπουν τα Μαντεία ςαν κάτι παραπάνω από ό,τι ζνα
λίγο πιο βολικό τρόπο, να πείςουν τον όχλο να ακολουκιςει μια πολιτικι που
ιταν δφςκολθ να τθν κατανοιςει. Αλλά δεν πρζπει να γυρίηω τζτοιου είδουσ
ςκθνζσ ςε μια ιςτορικι πραγματεία. Είναι ακόμθ καλφτερο, ωςτόςο, να πω
κάτι ςαφζσ και εφκολα κατανοθτό, από το να μαηζψω ςε μια υποςθμείωςθ μια
ςειρά παραπομπϊν και να πω: «Για τθν επιρροι του Δελφικοφ Μαντείου και
τθν ιςτορία του, βλ. Bekker’s Anecdota ι Creuzer’s Symbolic» ι ζνα πλικοσ από
άλλα βιβλία που κανζνασ δεν τα ζχει δίπλα του και τα οποία ςε καμιά
περίπτωςθ κανζνασ δεν νοιάηεται να τα ςυμβουλευτεί.
Σκζφτομαι τουσ μακθτζσ που κατθγοροφν τθν άςκθςθ για τθν εκμάκθςθ ςε
τζτοια μορφι, που γίνεται αποκρουςτικι και αθδιαςτικι για το μζςο
αναγνϊςτθ. Κα ζρκει καιρόσ που θ ελλθνικι ιςτορία και φιλολογία κα χάςουν
τθ κζςθ τουσ ςτθν εκπαίδευςι μασ, εάν ςυνεχίςουμε να τα κρατάμε όλα για
τουσ εαυτοφσ μασ. Ρρζπει να διδάξουμε κακζναν, ποιο είναι το μεγαλείο τουσ
και ποιεσ είναι οι ιδιαίτερεσ αξίεσ τουσ, που δεν μποροφν να αντικαταςτακοφν
από καμία άλλθ μελζτθ. Γι’ αυτό λοιπόν δεν διςτάηω να τοποκετιςω μζςα ς’
αυτό το λαϊκό βιβλίο (ανάγνωςμα) πολλά πράγματα, που δεν μποροφν να
μακευτοφν χωρίσ ειδικι και ςυχνά κουραςτικι ζρευνα.
Με κάποια κλίψθ γυρίηουμε από το καυμάςιο παρελκόν των Δελφϊν ςτο
μίηερο παρόν. Θ ιερι ςχιςμι ςτθ γθ, από τθν οποία ξεπθδοφςε ο κρφοσ ατμόσ
που μεκοφςε τισ ιζρειεσ, κλείςτθκε και χάκθκε. Κακϊσ βριςκόταν μζςα ςτο
βωμό του ναοφ, μπορεί να ζχει γεμίςει από τα πεςμζνα ερείπια ι μπορεί
ακόμα περιςςότερο να ζχει καταςτραφεί τελείωσ από ζνα ςειςμό. Αλλά εκτόσ
από αυτά τα φυςικά ενδεχόμενα, μασ είπαν ότι οι Χριςτιανοί, μετά το κλείςιμο
του Μαντείου από το Κεοδόςιο, γζμιςαν και ζςβθςαν τα ίχνθ αυτοφ που
κεωροφςαν μια ειδικι είςοδο προσ τθν Κόλαςθ, όπου υπάρχει επικοινωνία με
το ςατανά.
Οι τρεισ μεγάλεσ βρφςεσ ι πθγζσ τθσ πόλθσ υπάρχουν ακόμα. Θ πρϊτθ και θ
πιο ελκυςτικι ξεχειλίηει μεταξφ των Φαιδριάδων πετρϊν ι δυο λαμπερϊν
κορυφϊν, που ςτζκονται ςε φψοσ 1.000 πόδια πάνω από τουσ Δελφοφσ, τόςο
κοντά μεταξφ τουσ, όςο να αφινουν ζνα ςκοτεινό και μυςτθριϊδεσ φαράγγι ι
ςχιςμι, οφτε είκοςι πόδια ευρφ. Θ κζα αυτϊν των δίδυμων κορυφϊν, που
τόςο ζχει εξυμνθκεί από τουσ Ζλλθνεσ ποιθτζσ με το καυμάςιό τουσ ρυάκι, τθν
Καςταλία πθγι να ξεπθδά ανάμεςά τουσ, είναι πράγματι ςπουδαία και
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πρωταρχικι. Ζνα μεγάλο τετράγωνο λουτρό είναι λαξευμζνο ςτο βράχο,
ακριβϊσ ςτθ βάςθ του φαραγγιοφ, αλλά επίςθσ ο ςειςμόσ του 1870 που
προκάλεςε τζτοια καταςτροφι ςτθν Αράχοβα, ζδραςε και εδϊ, και ζνασ
τεράςτιοσ βράχοσ ςωριάςτθκε μζςα ςτο λουτρό, καλφπτοντασ τθν παλιά
καταςκευι, κακϊσ επίςθσ και αρκετά ανακθματικά κοιλϊματα λαξευμζνα
μζςα ςτον πζτρινο τοίχο. Αυτό ιταν το μζροσ όπου προςκυνθτζσ γεμάτοι δζοσ
εξαγνίηονταν με κακαγιαςμζνο νερό.
Στισ παλιζσ καλζσ εποχζσ, το Μαντείο ζδινε απαντιςεισ μόνο ςτισ 17 κάκε
μινα και απ’ αυτζσ μόνο όταν οι κυςίεσ ιςαν ευνοϊκζσ. Εάν τα προσ κυςία ηϊα
δεν ιςαν τελείωσ χωρίσ ψεγάδι (κθλίδα), αυτά δεν μποροφςαν να δοκοφν προσ
προςφορά. Εάν δεν ζτρεμαν παντοφ, όταν μεταφζρονταν προσ το βωμό του
ναοφ, θ μζρα κεωρείτο δυςμενισ. Οι ερωτϊντεσ ειςζρχονταν ςτο μεγάλο ναό
με εορταςτικό ζνδυμα, με ςτεφάνια ελιάσ και ςτζμματα ι μάλλινεσ κορδζλεσ,
οδθγοφμενοι από τουσ «οςίουσ» ι τουσ ιεροφσ φρουροφσ του ναοφ, που ιςαν
πζντε από τουσ πιο ευγενείσ πολίτεσ των Δελφϊν. Οι ιζρειεσ, αντικζτωσ, που
ιςαν τρεισ ταυτοχρόνωσ και ιερουργοφςαν εκ περιτροπισ, παρόλο που ιςαν κι
αυτζσ Δελφιϊτιςςεσ, δεν κεωροφνταν ευγενικισ γενιάσ.
Πταν θ ιζρεια οδθγοφνταν πάνω ςτον ιερό τρίποδα από τον αρχθγό
μεταφραςτι ι προφιτθ, πάνω από τισ ανακυμιάςεισ, καταλαμβανόταν από
παραλιρθμα, ςυχνά τόςο βίαιο, που είναι γνωςτό ότι οι όςιοι τρζπονταν ςε
φυγι από το φόβο και θ ιζρεια ζχανε τισ αιςκιςεισ τθσ και πζκαινε. Οι
αςυναρτθςίεσ τθσ, όςο βριςκόταν ς’ αυτιν τθν κατάςταςθ, καταγράφονταν
προςεκτικά και μετά μειϊνονταν, ϊςτε να βγάηουν νόθμα, από παλιά πάντα,
ςε ζμμετρο λόγο από τουσ παρευριςκόμενουσ ιερείσ, οι οποίοι μετζφραηαν τισ
αςυνάρτθτεσ λζξεισ με μια ειδικι αναφορά ςτα πολιτικά δρϊμενα ι ςε άλλα
περιςτατικά των ερωτϊντων. Αυτό γινόταν ςτουσ πρϊιμουσ χρόνουσ με
εντελϊσ καλι πίςτθ. Με τθν παρακμι τθσ πίςτθσ υπιρξαν φυςικά πολλζσ
περιπτϊςεισ δωροδοκίασ και μερολθψίασ, και πράγματι το όλο ςτυλ και θ
αξιοπρζπεια του Μαντείου βακμιαία παράκμαςε ακολουκϊντασ τθν παρακμι
τθσ ίδιασ τθσ Ελλάδασ.
Πταν, τϊρα, τα πλικθ ςυνζρρεαν και οι πόλεισ απαιτοφςαν με υπερβολικό
ηιλο το δικαίωμα τθσ προτεραιότθτασ, ςτο να ρωτιςουν το κεό, φάνθκε
πρόςφορο να δίνουν απαντιςεισ κακθμερινϊσ και αυτό γινόταν για ιδιαίτερα
ξεχωριςτοφσ αλλά ακόμα και για αςιμαντουσ λόγουσ. Ζτςι, πλζον, οι ιερείσ δεν
ζμπαιναν ςτθ φαςαρία να απαντιςουν με ζμμετρο ςτίχο και όταν οι Φωκείσ
ςτον Λερό πόλεμο (355-346 π.Χ.) κατζλαβαν τουσ κθςαυροφσ, και διζκεςαν
από αυτοφσ 10.000 τάλαντα για πολεμικοφσ ςκοποφσ, το Λερό υπζςτθ ζνα
κτφπθμα από το οποίο δεν ςυνιλκε ποτζ. Επίςθσ, θ ποςότθτα των καυμάςιων
αφιερωματικϊν προςφορϊν, που δεν ιταν μετατρζψιμα ςε ρευςτό χριμα,
ζκανε το Λερό το πλζον ενδιαφζρον μζροσ ςτθν Ελλάδα, μετά τθν Ακινα, για
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τουσ λάτρεισ των τεχνϊν. και τα αγάλματα, οι τρίποδεσ και άλλα ςπάνια που
περιγράφονται από τον Ραυςανία, αποδίδουν μια καυμάςια εικόνα του
μεγάλου Μαντείου, ακόμα και ςτθν παρακμι του.
Οι πιο φθμιςμζνοι γλφπτεσ, ηωγράφοι και αρχιτζκτονεσ είχαν ξοδζψει πολφ
μόχκο και μελζτθ αναφορικά με τα κτιρια. Ραρόλο που ο Νζρωνασ είχε
μεταφζρει 500 μπροφντηινα αγάλματα, ο ταξιδιϊτθσ (Ραυςανίασ) εκτιμά ότι τα
υπόλοιπα καλλιτεχνιματα ανζρχονταν ςε 3.000 και μάλιςτα αυτά φαίνεται να
ιταν ςχεδόν μόνο τα αγάλματα και να μθν είχε ςυμπεριλάβει τρίποδεσ,
πίνακεσ και άλλεσ δωρεζσ.
Ο αυτοκράτορασ Κωνςταντίνοσ (330 μ.Χ.) μετζφερε, εκτόσ από ζνα
ςθμαντικό αρικμό απ’ αυτά για να ςτολίςει τθν πρωτεφουςά του, και
ειδικότερα τον μπροφντηινο τρίποδα, που ςχθματιηόταν από τρία πλεγμζνα
φίδια με τα κεφάλια τουσ να ςτθρίηουν ζνα χρυςό αγγείο, και τον οποίο ο
Ραυςανίασ, ο βαςιλιάσ τθσ Σπάρτθσ, είχε αφιερϊςει ωσ θγζτθσ τθσ Ελλάδασ,
για να τιμιςει τθ μεγάλθ νίκθ επί του Ξζρξθ. Αυτόσ ο τρίποδασ βρζκθκε
ςτθμζνοσ ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ από τα ςυμμαχικά
μασ ςτρατεφματα, ςτα 1852, και περιζχει τον κατάλογο των πόλεων, ςφμφωνα
με αφιγθςθ του Θρόδοτου, ο οποίοσ περιγράφει τθν αφιζρωςι τουσ και ότι
τον τρίποδα τον είδε ςτουσ Δελφοφσ.
Πταν ο αυτοκράτορασ Λουλιανόσ, ο τελευταίοσ μεγάλοσ υποςτθρικτισ του
παγανιςμοφ, κζλθςε να ςυμβουλευτεί το Μαντείο ςτθν πορεία του προσ τθν
Ρερςία το 362 μ.Χ., πιρε τθν εξισ απάντθςθ: «Εἴπατε τῷ Βασιλεῖ μηκέτι
Φοῖβος ἔχει καλύβην, οὐ παγάν λαλέουσα, ἀπέσβετο καί λάλον ὕδωρ». Μ’
αυτόν τον τρόπο το Λερό ομολόγθςε, ακόμθ και ςτο φλογερό και αιςιόδοξο
Λουλιανό, ότι θ επιρροι του είχε παρζλκει, και κακϊσ αυτό ιταν κοντά ςτθν
τελευταία του φάςθ, διλωςε τθ μεγάλθ αλικεια που αρνείτο να δει ο ίδιοσ ότι δθλαδι ο παγανιςμόσ είχε παρζλκει για πάντα και μια νζα πίςτθ είχε
ανατείλει για τα ζκνθ τθσ ωμαϊκισ αυτοκρατορίασ.
Γφρω ςτο ζτοσ 390 μ.Χ. ο Κεοδόςιοσ πιρε το Κεό για ςφνκθμά του και
ζκλειςε το Μαντείο οριςτικά. Ο ναόσ - με το υπόγειό του των 100 ποδϊν - με
τισ δωρικζσ και ιωνικζσ κολόνεσ - με τα καυμαςτά του γλυπτά επάνω ςτα
αετϊματα - ζπεςε ςε παρακμι και αφανιςμό.
Το Γυμνάςιο και ο Ρρόναοσ ςαραβάλιαςαν ςτουσ απότομουσ γκρεμοφσ. Το
προφθτικό χάςμα γεμίςτθκε από τουσ χριςτιανοφσ με φόβο και τρόμο και για
να αποτραπεί κάκε προςπάκεια επανακαταςκευισ από τα ερείπια τθσ κζςθσ
και τθσ μορφισ του. Οι ςφγχρονοι Ζλλθνεσ ζχτιςαν το μίηερό τουσ χωριουδάκι Καςτρί - πάνω ςτθν ίδια τοποκεςία, ζτςι ϊςτε μόνο μεταξφ των τοίχων και
πθγϊν, που κείτονται απογυμνωμζνοι από τουσ ςειςμοφσ, μποροφμε πλζον να
ψάξουμε για μαρμάρινα κιονόκρανα και ανακθματικζσ επιγραφζσ. Ζνα ι δυο
χαρακτθριςτικά ζχουν παραμείνει αναλλοίωτα. Οι τρεισ ωραίεσ πθγζσ, ςτισ
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οποίεσ αναμφίβολα οφείλουν οι Δελφοί τθν πρϊτθ επιλογι για ανκρϊπινθ
κατοίκθςθ, είναι ακόμα εκεί. Θ Καςταλία για τθν οποία ζχουμε μιλιςει. Θ
Καςςοτίδα, θ οποία οδθγικθκε τεχνθτϊσ μζςα ςτο ναό του κεοφ, και θ
Δζλφουςα που ιταν υποκζτω, το νερό που χρθςιμοποιοφνταν ςε κακθμερινι
βάςθ από τουσ κατοίκουσ.
Το Στάδιο, επίςθσ, μια μικροςκοπικι διαδρομι ψθλά πάνω από τθν πόλθ,
ςτο μόνο μζροσ όπου μπόρεςαν να βρουν ζνα επίπεδο 150 γιαρδϊν (μικοσ),
είναι ακόμα εκεί, και κατανοοφμε αμζςωσ πόςο ςθμαντικι ιταν θ ςθμαςία
των αγϊνων ςε μια ιερι ελλθνικι πόλθ, όταν ςε μια τζτοια καταςκευι, όπωσ
το Στάδιο, κα διεξάγονταν εκεί. Ο πρϊτοι αγϊνεσ ιςαν μουςικοί, δθλαδι ςτο
παίξιμο τθσ λφρασ, ςε απαγγελία και πικανόν ςτθ ςφνκεςθ αυκεντικϊν
ποιθμάτων, αλλά προσ το παρόν οι ςυναγωνιςμοί του ςϊματοσ τθσ Ολυμπίασ
άρχιςαν να υπερτεροφν αυτϊν τθσ μεγαλοπρζπειασ των Δελφϊν. Επί πλζον, οι
Σπαρτιάτεσ δεν διαγωνίηονταν ςε ραψωδίεσ, που αυτοί αγαποφςαν και
ζκριναν, αλλά τισ άφθναν ςε επαγγελματίεσ καλλιτζχνεσ. Συμπεραςματικά, οι
ιερείσ των Δελφϊν ιςαν πάρα πολφ κετικοί για μια ςυνζνωςθ και όχι
διεφρυνςθ του προγράμματοσ των αγϊνων, και ο Ρίνδαροσ ζχει πανθγυρίςει
τουσ Ρυκιονίκεσ μετά βίασ, ςε ςχζςθ με εκείνουσ τουσ νικθτζσ των μεγάλων
αγϊνων τθσ Ιλιδασ. Υπάρχει επίςθσ ζνα ακόμα ςτοιχείο ςτο ποικίλο μεγαλείο
των Δελφϊν. Ιταν εδϊ που θ κρθςκευτικι ομοςπονδία τθσ Ελλάδασ - θ
Αμφικτιονία για τθν οποία ακοφμε τόςο ςυχνά - πραγματοποιοφςε τισ
ςυναντιςεισ τθσ εκ περιτροπισ, με αυτζσ ςτισ πθγζσ των Κερμοπυλϊν.
Πταν ςτάκθκα ψθλά ςτο Στάδιο των Δελφϊν, μου ιρκε ζντονα θ ςπουδαία
ςκθνι που περιγράφεται από τον ριτορα Αιςχίνθ, όταν αυτόσ κοίταξε επάνω
ςτθν ιερι πεδιάδα τθσ Κρίςςασ και κάλεςε όλουσ τουσ πιςτοφσ του κεοφ να τθν
εκκακαρίςουν από τουσ ιερόςυλουσ Αμφιςςείσ, που τθν είχαν καταπατιςει με
βοειδι και τθν είχαν φυτζψει με ςπαρτά. Θ πεδιάδα, ςφμφωνα με αυτόν, είναι
εφκολα καταςκοπεφςιμθ από τθ κζςθ τθσ ςυνάντθςθσ - μια διλωςθ που
δείχνει ότι δεν μπορεί να βριςκόταν ςτθν πόλθ των Δελφϊν, διότι μια μεγάλθ
πλαγιά του βουνοφ κρφβει αποτελεςματικά ολόκλθρθ τθν πεδιάδα από κάκε
τμιμα τθσ πόλθσ.
Θ Ρυλαία, ι το μζροσ τθσ ςυνάντθςθσ των Αμφικτιόνων, ιταν ωςτόςο ζξω
και ακριβϊσ ςτθν άλλθ πλευρά αυτισ τθσ τεράςτιασ πλαγιάσ, ζτςι αυτό που
λζει ο Αιςχφνθσ, είναι αλικεια, αλλά δεν είναι και αλικεια, όπωσ το
φαντάηεται κάκε ςυνθκιςμζνοσ φοιτθτισ, ότι ςτεκόταν ςτουσ ίδιουσ τουσ
Δελφοφσ. Στθν πραγματικότθτα ιταν τελείωσ εκτόσ τθσ κζασ τθσ πόλθσ, αν και
λιγότερο από ζνα μίλι μπροςτά τθσ.
Δεν υπάρχει μεγαλφτερο κοινό λάκοσ απ’ ό,τι αυτό μεταξφ των Άγγλων
ςοφϊν - και τολμϊ να πω ότι δεν υπάρχουν πολλοί που αντιλαμβάνονται τθν
φπαρξθ αυτοφ του προαςτίου τθσ Ρυλαίασ, που θ τοποκεςία τθσ είναι κοντά
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μεν, αλλά όχι ορατι από τουσ Δελφοφσ. Αυτό βεβαίωσ δεν το
ςυνειδθτοποίθςα, ζωσ ότου άρχιςα να ψάχνω τθ κζςθ, από τθν οποία ο
Αιςχφνθσ είχε ενδεχομζνωσ εκφωνιςει το φθμιςμζνο αυτοςχζδιο λόγο του.
Πταν διαβικαμε τθν πραγματικι κζςθ, βρικαμε τα λόγια του ςαφϊσ
επιβεβαιωμζνα. Ρζρα χαμθλά εκτεινόταν θ πεδιάδα από τθν Άμφιςςα μζχρι
τθν Κίρρα ςε ορκζσ γωνίεσ με το φαράγγι, πάνω από το οποίο βρίςκονται οι
Δελφοί.
Οι ποταμίςιεσ διαδρομζσ από τισ Δελφικζσ πθγζσ ςχθματίηουν ζνα κανονικό
ηιγκ-ηαγκ. Πταν αυτζσ πζςουν από το υψόμετρο πάνω από τα βράχια ςτθν
κοιλάδα, ςχθματίηουν τον Ρλειςτό που τρζχει ςε ορκζσ γωνίεσ προσ τα δυτικά,
όταν αυτόσ ο χείμαρροσ φτάςει ςτθν πεδιάδα, ςτρζφεται πάλι προσ τα νότια
και χφνεται ςτθ κάλαςςα ςτον κόλπο τθσ Κίρρασ. Ζτςι, κοιτάηοντασ από τθν
Ρυλαία βλζπεισ το επάνω μζροσ τθσ πεδιάδασ και το φαράγγι προσ τα
βορειοδυτικά του, όπου θ Άμφιςςα καταλαμβάνει τθ κζςθ τθσ ςε μια
τοποκεςία όμοια προσ το ςτόμιο του φαραγγιοφ των Δελφϊν.
Οι νοτιότεροι βράχοι από το φαράγγι απζναντι από τουσ Δελφοφσ
αποκόπτουν τθ κάλαςςα και τθν πραγματικι παραλία, αλλά μια πολφ πλοφςια
ζκταςθ καλυμμζνθ με ελαιϊνεσ και medlar(;)και πικροδάφνεσ, εκτείνεται κάτω
από τα μάτια, αλικεια μια πεδιάδα άξια για να αγωνίηεςαι γι’ αυτιν και μια
κατοχι (κυριότθτα) ακόμα περιςςότερο πολφτιμθ, κακϊσ ιλεγχε τθν
πρόςβαςθ των προςκυνθτϊν από τθ κάλαςςα, ζτςι ϊςτε οι λιμενικοί δαςμοί
και τα διόδια τθσ Κίρρασ ιταν παλιότερα ζνασ μεγάλοσ πλοφτοσ και απειλοφςε
το Μαντείο με φτϊχεια. Αυτι θ επιβολι διοδίων ςτουσ προςκυνθτζσ των
Δελφϊν, εξ αιτίασ ενόσ εκνικοφ ερωτιματοσ ςτισ μζρεσ του Σόλωνα, κατζλθξε
ςε ζνα μεγάλο πόλεμο, υποκινοφμενο από το Αμφικτιονικό Συνζδριο. Θ Κίρρα
καταςτράφθκε και θ γθ τθσ αφιερϊκθκε ςτο κεό, για να προςτατεφει τθν
άφιξθ των προςκυνθτϊν από μελλοντικζσ δυςκολίεσ. Ζτςι αυτι θ μεγάλθ
πεδιάδα ιταν, υποκζτω, αφιερωμζνθ ςτθ βοςκι και οι ιερείσ πικανόν
επζβαλαν ενοίκιο ςτουσ ανκρϊπουσ που διάλεγαν να βοςκιςουν τα βοειδι
ςτθν ιερι πεδιάδα.
Οι άνκρωποι τθσ Άμφιςςασ που δε ηοφςαν ςτθν πλευρά τθσ παραλίασ, αλλά
ςτθν πλευρά τθσ πεδιάδασ προσ το βουνό, δεν κατθγορικθκαν ποτζ για
λθςτεία ι φορολογία των προςκυνθτϊν, αλλά ζχοντασ αποκτιςει για πολλζσ
γενιζσ το δικαίωμα τθσ βοςκισ, προχϊρθςαν ςτθν ιδζα του οργϊματοσ των
βοςκοτόπων τουσ και αςκοφςαν ανενόχλθτοι αυτό το προνόμιο, μζχρισ ότου ο
κακόβουλοσ ριτορασ Αιςχίνθσ, για τουσ δικοφσ του ςκοποφσ, παραφοφςκωςε
τουσ Δελφιϊτεσ με κυμό διεγείροντασ ζναν πόλεμο, και ζτςι ζφερε το Φίλιππο
μζςα ςτθν Ελλάδα. Αυτά είναι τα ιςτορικά περιςτατικά που καλείται να
κυμθκεί ο ταξιδιϊτθσ, που διαβαίνει προσ τα κάτω ςτθν απότομθ κατθφοριά
από τουσ Δελφοφσ προσ τθν πεδιάδα και μετά ςτρίβει, διαμζςου των
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ελαιϊνων, ςτον κεντρικό δρόμο προσ τθν Λτζα, όπωσ ονομάηεται πλζον το
λιμάνι των Δελφϊν.
Λίγεσ ϊρεσ διαδρομισ μασ ζφεραν κοντά ςτθ κάλαςςα. Το πιο παράξενο
χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ κοιλάδασ, κακϊσ είδα, ιταν ζνα μακρφ καραβάνι
από καμιλεσ δεμζνεσ μεταξφ τουσ, που οδθγοφνταν από ζνα μικρό και άκλιο
γαϊδοφρι. Τα μουλάρια μασ και τα άλογα γφριςαν με κατάπλθξθ για να
εξετάςουν αυτά τα ηϊα, που μόνο εδϊ ζχουν διαςωκεί, από όλα τα μζρθ τθσ
Ελλάδασ, όπου ειςιχκθςαν πριν από πολφ καιρό από τουσ Τοφρκουσ.
Το λιμάνι τθσ Λτζασ είναι ζνασ από τουσ ςτακμοφσ, τον οποίο τϊρα
επιςκζπτονται τα ατμόπλοια τθσ Ελλθνικισ ναυτιλίασ και ςυνεπϊσ θ περιοχι
αυτι αναπτφςςεται. Εάν επιτρεπόταν θ κακυςτζρθςθ μιασ μζρασ, για να
επιτρζψει ςτουσ τουρίςτεσ να ανζβουν ςτθν αρχαία κζςθ του Μαντείου και
εάν θ υπθρεςία ιταν ρυκμιςμζνθ καλφτερα, υποκζτω ότι κανζνασ ταξιδιϊτθσ
δεν κα διάλεγε οποιονδιποτε άλλο δρόμο κακ’ οδόν προσ Ακινα. Γιατί κα
μποροφςε να δει όλεσ τισ όμορφεσ παραλίεσ τθσ Ακαρνανίασ και Αιτωλίασ από
τθ μια πλευρά και τθσ Αχαΐασ από τθν άλλθ, κα μποροφςε να εντάξει τουσ
Δελφοφσ ςτθ διαδρομι του και μετά κα ζφκανε ςτθν Κόρινκο.
Εδϊ, πάλι μια μζρα ι ζνα μζροσ τθσ μζρασ κα αφθνόταν για να επιςκεφτεί
τθ καυμάςια Ακροκόρινκο, για τθν οποία κα αναφερκϊ εκτενϊσ ςτο επόμενο
κεφάλαιο. Ο ταξιδιϊτθσ μ’ αυτόν τον τρόπο κα φτάςει ςτθν Ακινα, ζχοντασ
ιδθ επιςκεφτεί ζνα ςπουδαίο τμιμα τθσ Ελλάδασ και κα ζχει μεγαλφτερθ
άνεςθ για να ςτρζψει τθν προςοχι του ςτα μνθμεία και τα ςπάνια μζρθ των
Ακθνϊν και τθσ Αττικισ. Αξίηει να προτείνω αυτά τα πράγματα, επειδι οι πιο
πολλοί άνκρωποι που πθγαίνουν προσ τθν Ελλάδα κεωροφν, όπωσ και εγϊ, ότι
με μια καλφτερθ προθγοφμενθ πλθροφόρθςθ κα μποροφςαν να
εξοικονομιςουν και χρόνο και χριματα. Σχεδόν κα ςυμβοφλευα να
εγκαταλειφκεί το ατμόπλοιο, που πλζει από το Μπρίντεηι, ςτθν Λτζα, από τθν
οποία ο ταξιδιϊτθσ μπορεί εφκολα να βρει άλογα προσ Δελφοφσ και Αράχοβα
και από εκεί προσ Χαιρϊνεια, Λιβαδειά και δια μζςου των Κθβϊν ςτθν Ακινα.
Ζτςι, κα μπορζςει να φτάςει ςτθν Ακινα κάνοντασ ζνα τουρ τθσ ξθράσ που κα
τον εξοικειϊςει με όλθ τθ Βοιωτία. Στθ ςυνζχεια, κα μποροφςε να πλεφςει από
Ακινα προσ τθν Κόρινκο, να πάρει άλογα και να διαςχίςει ζφιπποσ τθν
Ρελοπόννθςο, πθγαίνοντασ πρϊτα προσ Μυκινεσ και Άργοσ, και παίρνοντασ
ζνα άλλο ατμόπλοιο να κατευκυνκεί προσ τθ Σπάρτθ και διαςχίηοντασ τθ
Λακωνία και Αρκαδία ζφιπποσ, να βγει ςτθν Ράτρα όπου κα τον παραλάβει το
ατμόπλοιο προσ τθν πατρίδα.
Φυςικά, ειδικζσ εκδρομζσ ςτθν Αττικι και προσ τα νθςιά δεν
περιλαμβάνονται ς’ αυτό το ςχζδιο, κακϊσ αυτά μποροφν εφκολα να
πραγματοποιθκοφν από τθν Ακινα. Αλλά ςίγουρα κανζνα ταξίδι ςτθν Ελλάδα
δεν μπορεί να κεωρθκεί πλιρεσ, εάν δεν περιλαμβάνει μια επίςκεψθ προσ το
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φθμιςμζνο Λερό των Δελφϊν, όπου θ αγριάδα και θ τραχφτθτα τθσ φφςθσ
προτείνει τθ δφναμθ τθσ γθσ και του αζρα, που επθρεάηει τισ ηωζσ μασ
απρόβλεπτα - όπου θ τρεμάμενθ γθ και οι ςκιςμζνοι βράχοι μιλοφν για μια
δφναμθ πάνω από τθ δφναμθ των κνθτϊν ανκρϊπων - και όπου ζνα μεγάλο
κρθςκευτικό ςφςτθμα βαςιςμζνο ς’ αυτζσ τισ φυςικζσ ελπίδεσ και φόβουσ,
απζκτθςε θκικι αυτοκρατορία ςε όλα τα ζκνθ και τθν εξάςκθςε για αιϊνεσ
προσ τον εξαγνιςμό και εξευγενιςμό τθσ ελλθνικισ φυλισ.
Το Μαντείο είναι επί μακρόν ςιωπθλό, οι ιζρειεσ ξεχαςμζνεσ, ο ναόσ όχι
μόνο ςαραβαλιαςμζνοσ αλλά κατεςτραμμζνοσ και όμωσ οι ςπουδαίεσ ριςεισ
εκείνου του ανϊτερου ναοφ δεν ξεχάςτθκαν οφτε πζκαναν. Και αυτό, επειδι
ζχουν ςυνειςφζρει το μεράδι τουσ και ζχουν προςκζςει τα ςτοιχεία τουσ προσ
τθ γενικι πρόοδο του κόςμου και τθ χειραφζτθςθ του ανκρϊπου από τθν
ανθκικότθτα και από τθ δειςιδαιμονία ςτθν αλθκινι ελευκερία τθσ καλισ και
τθσ φωτιςμζνθσ ςυνείδθςθσ.

Από τθ ηωφόρο του Θθςαυροφ των ιφνίων
(Σρωϊκόσ Πόλεμοσ).

Από τθ ηωφόρο του Θθςαυροφ των ιφνίων.
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84 . HABBO G. LOLLING

Βιογραφικά ςτοιχεία
Σφμφωνα με τον Rufus B. Richardson, θ κλαςικι αρχαιολογία υπζςτθ μια
ανεπανόρκωτθ απϊλεια με το κάνατο του dr. Habbo Gerhard Lolling που
προζκυψε, μετά από μια ςφντομθ αςκζνεια, ςτισ 22 Φεβρουαρίου του 1894. Θ
γεμάτθ δράςθ ηωι του από τθν θλικία των είκοςι τεςςάρων ετϊν ζωσ τθ
ςτιγμι του κανάτου του, όταν αυτόσ ιταν ςαράντα ζξι (46) χρονϊν (άρα
γεννικθκε το ζτοσ 1848) ξοδεφτθκε ςτθν Ελλάδα, και ζγινε θ πρϊτθ αυκεντία
πάνω ςτθν αρχαία τοπογραφία τθσ Ελλάδοσ ςε ςυνδυαςμό με ςθμαντικό
βακμό γνϊςθσ για το παρελκόν και για τθν εποχι του.
Στθν εποχι του ο ζνασ ςτουσ πζντε ταξιδιϊτεσ χρθςιμοποιοφςε ωσ οδθγό το
βιβλίο “Ελλάδα του Baedeker”, το οποίο ωσ επί το πλείςτον ιταν ζργο του H.G.
Lolling. Συγκεκριμζνα, ιταν ςτθν οικογζνεια του Carl Wilberg, Γερμανοφ
πρόξενου ςτθν Ακινα, που ο Baedeker ςυνάντθςε, το ζτοσ 1876, το Lolling και
αναγνϊριςε ς’ αυτόν, τον άνκρωπο που κα τον βοθκοφςε για να ετοιμαςτεί το
εγχειρίδιο (οδθγό) που ςχεδίαηε.
Ο Lolling από τθν άφιξι του ςτθν Ακινα είχε προςφζρει υπθρεςίεσ
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οικοδιδάςκαλου ςτθν οικογζνεια του πρόξενου Wilberg και αφιζρωνε τον
ελεφκερό του χρόνο ςε μια ςυνεχι μελζτθ κάκε άκρθσ και κάκε γωνιάσ τθσ
Αττικισ. Στα πλαίςια τθσ υπεφκυνθσ εργαςίασ που ανζλαβε από τον Baedeker
ταξίδεψε ςε όλθ τθν υπόλοιπθ Ελλάδα και με επιμζλεια ςφνταξε ζνα βιβλίο
οδθγό για τθν αρχαία τοπογραφία, τα μνθμεία και τθν ιςτορία τθσ.
χόλια
Οι ςθμειϊςεισ του Lolling δεν επζχουν κζςθ ταξιδιωτικϊν αναμνιςεων,
μάλλον ιςαν υλικό χριςιμο για τθ ςφνκεςθ κάποιου ταξιδιωτικοφ οδθγοφ τθσ
περιοχισ. Ρράγματι, ο αναγνϊςτθσ βλζπει τθν ζγνοια του ςυγγραφζα να
αποτυπϊςει αποςτάςεισ μεταξφ τοποκεςιϊν, που ο ίδιοσ κρίνει
ενδιαφζρουςεσ και ςθμαντικζσ, χρθςιμοποιϊντασ ωσ μονάδα χρόνου τα λεπτά
τθσ ϊρασ.
Στο ταξίδι του αυτό ο Lolling κακϊσ και ςτα γραπτά του ζχει ςθμαντικό
οδθγό - βοθκό τα γραπτά του Ulrichs. Χρθςιμοποιεί μάλιςτα αυτοφςια
αποςπάςματά του, ειδικά όταν αναφζρεται ςτθν Αράχοβα. Οι περιγραφζσ του
για τθν περιοχι δεν ιταν ςφμμετρεσ. Αναφζρεται ςχετικά ςφντομα ςτουσ
Δελφοφσ, ενϊ είναι λεπτομερισ, όταν περιγράφει τθ διαδρομι προσ τθν
Αράχοβα και τθν ίδια τθν Αράχοβα.
Στόχοσ του φαίνεται δεν ιταν το αρχαίο ιερό του Απόλλωνα, αλλά όλθ θ
ταξιδιωτικι διαδρομι που περνάει από τθ Δελφικι περιοχι. Αναφερόμενοσ
ςτουσ Δελφοφσ περιγράφει μόνο όςα είδε (λαξευτοφσ τάφουσ) ςτθν είςοδο
(ςτο Λογάρι) του αρχαιολογικοφ χϊρου.
Εντφπωςθ κάνει το γεγονόσ ότι αυτόσ, παρότι ιταν ζνασ εκλεκτόσ κλαςικόσ
φιλόλογοσ, δεν αναφζρκθκε καν ςτθν Καςταλία Ρθγι. Αντ’ αυτισ προτίμθςε
να ςθμειϊςει το θμεριςιο κόςτοσ παραμονισ ςτουσ Δελφοφσ (διανυκτζρευςθ
+ διατροφι), που ιταν τότε 5 φράγκα περίπου.
Για τθν περιοχι τθσ Αράχοβασ αφινει ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ.
Μεταξφ άλλων αναφζρει ότι θ εκκλθςία ςτο Ηεμενό, που βρίςκεται απζναντι
από το “Απάνω Χάνι”, ιταν από τότε αφιερωμζνθ ςτθ μνιμθ του Αγίου
Ακαναςίου. Επίςθσ, αναφζρει ότι ςτα χρόνια αυτά υπιρχε εκεί κοντά
εργαςτιριο αγγειοπλαςτικισ, προφανϊσ εννοοφςε το Κεραμιδαριό (ςε…
άπταιςτα Αραχοβίτικα “Σςαραμ’δαριό”).
Θ βιοτεχνία αυτι κα ζγινε, προκειμζνου να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ
περιοχισ κυρίωσ ςε κεραμίδια, μετά τισ μεγάλεσ καταςτροφζσ του ςειςμοφ του
1870, που είχε το επίκεντρό του ςτθν Αράχοβα. Πςον αφορά τθν εξυπθρζτθςθ
ςτο Κάτω Χάνι του Ηεμενοφ, προειδοποιεί το μελλοντικά διερχόμενο
περιθγθτι, να ςυμφωνεί από πριν τθν τιμι του φαγθτοφ και τθσ εξυπθρζτθςισ
του, για να μθν βρεκεί προ εκπλιξεων. Φαίνεται ότι θ φιλοςοφία τθσ
«αρπαχτισ» είναι διαχρονικό φαινόμενο ςτθν πατρίδα μασ, ενυπάρχει ςτο...
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DNA των Ελλινων.
Μακαίνουμε ακόμθ από το Lolling ότι θ Αράχοβα από εκείνα τα χρόνια,
λόγω του καλοφ τθσ κλίματοσ, είχε παρακεριςτζσ το καλοκαίρι. Του
δθμιοφργθςε τθν εντφπωςθ μιασ όμορφθσ μικρισ ορεινισ πόλθσ παρά ενόσ
μεγάλου χωριοφ. Εκεί μάλιςτα, όπωσ αναφζρει, υπιρχαν άνκρωποι που
γνϊριηαν Γαλλικά, Αγγλικά ακόμθ και Γερμανικά!
Επίςθσ, αναφζρει ότι υπιρχαν και μερικζσ ταβζρνεσ, που όμωσ όλεσ τουσ
ιςαν βρϊμικεσ και δεν είχαν καλό φαΐ, γι’ αυτό ο κάκε διερχόμενοσ
επιςκζπτθσ κα ζπρεπε να υπολογίηει ςτισ δικζσ του προμικειεσ ι ςε φιλοξενία
ςε Αραχοβίτικο ςπίτι.
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Reisenotizen aus Griechenland 1876 und 1877”,
H. G. Lolling, Berlin.
Από τη Λιβαδειά μζςω Χαιρώνειασ (Κάπραινασ), Πανοπζα (Αγ. Βλαςίου),
Δαυλίδασ (Δαφλειασ) προσ τουσ Δελφοφσ.
Από το Ραλαιόκαςτρο τθσ Δαυλίδασ, ο δρόμοσ προχωράει προσ τθ Σχιςτι
οδό και ςυνεχίηει για τθν Αράχοβα και τουσ Δελφοφσ, αρχικά με κατεφκυνςθ
κατευκείαν προσ τον Ραρναςςό. Ρερνάει διάφορεσ πλαγιζσ χαμθλϊν λόφων,
όπου υπάρχει άφκονο νερό πθγισ για τθ λειτουργία των νερόμυλων, ζπειτα
κάνει ζναν κουραςτικό κφκλο γφρω από τουσ ανατολικοφσ και νότιουσ
πρόποδεσ ενόσ πετρϊδουσ λόφου, για να φτάςει ςτουσ αμπελϊνεσ τθσ Μονισ
Λερουςαλιμ (και του Μετοχιοφ). Από εκεί και πζρα ζχουμε ςτα δεξιά μασ τον
τεράςτιου φψουσ Ραρναςςό, ςτα αριςτερά δε ψθλοφσ απόκρθμνουσ λόφουσ,
που για κάμποςθ ϊρα τθσ διαδρομισ απζχουν αρκετά από τον Ραρναςςό,
μετά όμωσ πλθςιάηουν όλο και περιςςότερα το δρόμο και τον κάνουν ςκζτθ
λάςπθ.
Λίγο μετά το ςτζνεμα του δρόμου ανοίγεται ζνασ μικρόσ κάμποσ, ςτθ
δυτικι άκρθ του οποίου ενϊνονται οι δρόμοι από τθ Δαυλίδα (και τθ
Χαιρϊνεια), το Δίςτομο (Άμβρυςςοσ) και τθν Αράχοβα (και τουσ Δελφοφσ). Το
ςθμείο ςυνάντθςθσ αυτϊν των δρόμων είναι θ παλαιά Τρίοδοσ ι Σχιςτι Οδόσ,
όπου ςκότωςε ο Οιδίποδασ το Λάιο και ζδωςε ζτςι ο ίδιοσ αφορμι για τθν
ανείπωτα τραγικι μοίρα του.
Καταλαβαίνει κανείσ, βλζποντασ τθ ςτενότθτα του δρόμου, που ςιμερα
καμία άμαξα δεν μπορεί να περάςει, γιατί ο παλαιόσ μφκοσ τοποκζτθςε τθν
αιματθρι ζριδα μεταξφ πατζρα και γιου ςε αυτι τθ γωνία του βουνοφ, που
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ιταν κακόφθμθ ιδθ ςτθν αρχαιότθτα και ακόμα και ςε αυτό τον αιϊνα
εξυπθρετεί τουσ λθςτζσ ωσ κρθςφφγετο και όπου οι δρόμοι από τθν ανατολικι
Ελλάδα ςυναντιόνταν ςαν ακτίνεσ ςε ζνα κζντρο.
Από εδϊ και πζρα, ο δρόμοσ για τουσ Δελφοφσ είναι ανθφορικόσ και πιο
δφςκολοσ, ςτθν αρχαιότθτα όμωσ πρζπει να υπιρχε δρόμοσ για άμαξεσ, ίςωσ
με τεχνθτζσ ράγεσ πάνω από τα βράχια, που τζτοιεσ ςυνικιηαν οι αρχαίοι
Ζλλθνεσ να τοποκετοφν ςε δφςκολο ζδαφοσ με πολλι κίνθςθ.
Μζςα από μια ζρθμθ κοιλάδα, που περικλείεται δεξιά και αριςτερά από
γυμνοφσ βράχουσ, φτάνει κανείσ ςε 18 λεπτά από τθν Τρίοδο ςε ζνα ρζμα που
διαςχίηει τθν κοιλάδα, και από εκεί ςε 14 λεπτά ςτο χάνι του Ηεμενοφ με τον
τεράςτιο πλάτανο, 3 λιβάδια και μια πθγι με κρφο νερό. Βρίςκεισ εδϊ, εκτόσ
από τα ςυνθκιςμζνα ποτά (καφζ όχι), ψωμί και κρζασ, όχι πάντα όμωσ.
Καλό κα είναι να ςυνεννοθκείτε κατά τθν άφιξθ ιδθ για τθν τιμι. Το χάνι
είναι, όπωσ τα περιςςότερα, για τθν διαμονι και όχι για τθ διατροφι. […;+ τθσ
Κυπαρίςςου, που ςφμφωνα με τον Ραυςανία ιταν το όνομα τθσ Αντίκυρασ
(Άςπρα Σπίτια). Αλλιϊσ κα ςκεφτόταν κανείσ μάλλον τθν Αιολίδα, που
καταςτράφθκε, μαηί με τον Ρανοπζα και τθ Δαυλίδα, από τουσ Ρζρςεσ.
Ο Οφλριχσ υποκζτει ότι θ Αιολίδα και θ Κυπάριςςοσ ταυτίηονται. Ζνασ
άλλοσ, αςιμαντοσ όμωσ τόποσ ςτθν κοιλάδα του Ρλειςτοφ, ανάμεςα ςτον
Ραρναςςό και ςτθν Κίρφι, ιταν ο Ζρανοσ. Το Ραλαιόκαςτρο τθσ Κυπαρίςςου
(Αιολίδασ;) απζχει μια ϊρα από τθν Αράχοβα.
Στθν άκρθ του λόφου παρατθρεί κανείσ ερείπια από πολυγωνικά τείχθ, οι
πάνω ςτρϊςεισ των οποίων αποτελοφνταν από αρκετά ιδιόμορφουσ
οριηοντίουσ λίκουσ. Ζνα ψθλό ςτρϊμα επιχωματϊςεων ςτο εςωτερικό
εκτείνεται μζχρι τα ερείπια των τειχϊν και είναι γεμάτο βάτα που δεν ςε
αφινουν να εξετάςεισ τα τείχθ. Από τθν ανοικοδόμθςθ τθσ κατεςτραμμζνθσ
από τουσ Ρζρςεσ πόλθσ *…;+ οδοιπόρουσ.
Κα ιταν καλό να φζρει κανείσ τόςο τθ διατροφι του, όπωσ και κουβζρτεσ
και λοιπά για τθ διανυκτζρευςθ. Ο δρόμοσ ακόμα ανεβαίνει μζχρι το δεφτερο
χάνι, κοντά ςτο οποίο βρίςκεται κάτω από μερικά ψθλά πουρνάρια το
ξωκκλιςι του Αγίου Ακαναςίου (μετά από 22 λεπτά).
Ρερνάσ με το άλογο τθν αυλι του χανιοφ, που μοιάηει με το προθγοφμενο
και μετά περνάσ μια πθγι με ζνα εικονοςτάςιο. Εδϊ, το ζδαφοσ γίνεται
πεδινό, μζχρι που μετά από 10 λεπτά μερικοί βραχϊδεισ βράχοι προβάλουν
ςτθν κοιλάδα από το Βορρά, από τθν πλευρά του Ραρναςςοφ δθλαδι. Από
εκεί και πζρα κατεβαίνει θ πεδιάδα και αρχίηει να γίνεται κυματιςτι. Μετά
από 6 λεπτά ςτα δεξιά ζνα εργαςτιριο αγγειοπλαςτικισ. Εδϊ κατεβαίνει πολφ
ο δρόμοσ ςε ζνα βακφ ρζμα, ςτο οποίο βρίςκονται ζνασ νερόμυλοσ κινοφμενοσ
από νερό πθγισ και ζνασ κιποσ με καλλιζργειεσ βαμβακιοφ (μετά από 10
λεπτά).
43

Κοντά ςτο ςθμείο όπου ο Ρλειςτόσ (Ξεροπόταμοσ) περνάει το δρόμο
βρίςκεται ζνα ςθμαντικό Ραλαιόκαςτρο το οποίο ςυνικωσ *…;+ εμείσ τίποτα,
το μζροσ παραιταν μάλλον αςιμαντο κι ζμεινε μζςα ςτα ερείπιά του.
Από τθν πεδιάδα του Ρλειςτοφ, νότια του Καςτριοφ και του Χριςςοφ
(Κρίςςα), οδθγεί ζνασ άνετοσ δρόμοσ κατά μικοσ τθσ όχκθσ του ποταμοφ,
βακιά κάτω από τουσ λόφουσ του Καςτριοφ και τθσ Αράχοβασ. Ο δρόμοσ προσ
Αράχοβα παραμζνει ςτισ νότιεσ υπϊρειεσ του Ραρναςςοφ από τον οποίο
κατεβαίνουν λόφοι και πλαγιζσ με μεγάλθ χρωματικι ποικιλία.
Από το μφλο φτάνει κανείσ ςε 8 λεπτά ςτο γειτονικό λόφο και ανεβαίνει
λίγο αργότερα ζνα ψθλό λόφο. Μόνο ςε λίγα ςθμεία, κυρίωσ ςε ζνα ρζμα που
κατεβαίνει προσ τον ποταμό, εμφανίηεται ο γυμνόσ βράχοσ, θ επιφάνεια των
μεγάλων ςειρϊν από κυματιςτοφσ λόφουσ αντικζτωσ είναι καλυμμζνθ με
πλοφςιο χϊμα και καλλιεργθμζνθ επιμελζςτατα (ακόμα και τα πιο ξερά ςθμεία
τα ζχουν εκμεταλλευτεί) από πάνω μζχρι κάτω με αμπελϊνεσ με εξαιρετικά
ιςόμορφεσ εκτάςεισ. Μόνο μετά από 24 λεπτά ςταματάνε οι αμπελϊνεσ πάνω
από το δρόμο, ςυνεχίηουν όμωσ από τθν κάτω μεριά του.
Το γνωςτό για τθ καυμάςια τοποκεςία και τθν υγιι ατμόςφαιρα χωριό
Αράχοβα, γίνεται ορατό (μετά από 7 λεπτά) μόνο όταν το ζχει κανείσ
πλθςιάςει ςτα 14 λεπτά. Ο δρόμοσ πριν φτάςεισ ςτο χωριό περνάει τθ βόρεια
άκρθ δυο βακιϊν φαραγγιϊν, που κάνουν μια βακιά τομι ςτο λόφο. Κατά
γενικι άποψθ, θ Αράχοβα βρίςκεται ςτο ςθμείο τθσ αρχαίασ Ανεμϊρειασ,
όπου είχε τα όρια του ο Διμοσ των Δελφϊν.
Θ Ανεμϊρεια, λεκτικά το ανεμϊδεσ φψωμα, βριςκόταν ςε μια προεξοχι
ενόσ βράχου κάτω από το μζροσ του Ραρναςςοφ που λζγεται Κατοπτιριο,
επειδι εκεί ο Απόλλωνασ ανακάλυψε το δράκο Ρφκωνα, που απειλοφςε το
νεοϊδρυκζν ιερό με καταςτροφι.
Το Κατοπτιριο ζχει ςιμερα το όνομα Ρετρίτθσ. Τθν πάλθ μεταξφ του
Απόλλωνα και του δράκου υπενκυμίηει ζνα δθμοτικό τραγοφδι, που
κατζγραψε ο Οφλριχσ ςτθν Αράχοβα, που ζχει κζμα τθν πάλθ του Χάροντα,
που ωσ γνωςτό κεωρείται κεόσ του κανάτου, με τθ λεία του. Τθν ανακάλυψθ
του δράκου κυμίηει κυρίωσ θ ειςαγωγι του τραγουδιοφ:
«Σο βλζπεισ κείνο το βουνό, που ’ναι ψθλό και μζγα,
πόχει ανταροφλα ςτθν κορφι και καταχνιά ςτθ ρίηα;
Σςοπάνθσ εροβόλαγε από τα καρφοβοφνια,
Φζρνει το φζςι του ςτραβά και το γιαμπά ςτριμμζνο.
Κι ο Χάροσ τον εβίγλιςε από ψθλι ραχοφλα.
Εισ το ςτενό κατζβθκε κι εκεί τον καρτεροφςε.»
Ριο κάτω λζει:
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«Πιάςτθκαν και πάλεψαν δυο νφκτεσ, τρεισ θμζρεσ.
Κι αυτοφ τθν τρίτθν τθν αυγι, κοντά ςτο γιόμα, γιόμα
Φζρν’ ο λεβζντθσ μια βολά, του Χάρου κακοφάνει.
Απ’ τα μαλλιά τον άδραξε, ςτθ γθ τον αβροντάει».
Θ Αράχοβα, που φθμίηεται, τόςο για τουσ γεροφσ αδφνατουσ άντρεσ και τισ
εξίςου όμορφεσ γυναίκεσ, όςο και για τθν κακαρότθτα των ελλθνικϊν τουσ,
είναι και ο ςυχνά αναφερόμενοσ ςτουσ απελευκερωτικοφσ πολζμουσ τόποσ,
όπου ο Καραϊςκάκθσ το 1826 ϊκθςε τουσ 5.000 Τοφρκουσ του Μουςταφάμπεθ
ςτθ πιο πάνω αφθγοφμενθ πράξθ απόγνωςθσ που τουσ κόςτιςε τθ ηωι. Από
τουσ λόφουσ του χωριοφ μπορεί να επιβλζπει κανείσ ζνα μεγάλο μζροσ τθσ
κοιλάδασ του Ρλειςτοφ και τθσ Κίρφεωσ, οι Δελφοί όμωσ και θ γωνία του
βουνοφ με το Καςτρί κρφβονται από ζνα βουνό που εξζχει και ςτο οποίο
βριςκόταν θ περιβόθτθ πφλθ του Λογαριοφ.
Ρεριβόθτο είναι και το κραςί του χωριοφ. «Η Αράχοβα», λζει ο Οφλριχσ,
«είναι ζνα μζροσ όπου φανερϊνεται θ ηωι του επαρχιακοφ πλθκυςμοφ με τισ
ιδιαιτερότθτζσ του. Ανεξάρτθτοι και εφποροι, εξοπλιςμζνοι με γερι υγεία,
ηοφνε οι Αραχοβίτεσ το καλοκαίρι ςτα ψθλά οροπζδια με τον καλό αζρα όπου
ζχουν τισ καλφβεσ τουσ, καλλιεργοφν τουσ αγροφσ τουσ και βόςκουν τα
κοπάδια τουσ ι φροντίηοντασ τουσ αμπελϊνεσ τουσ ςτουσ πρόποδεσ του
Παρναςςοφ. Σο χειμϊνα δε, περικυκλωμζνοι από χιόνι και τςουχτερό κρφο,
αποτραβιοφνται όλοι ςτισ ηεςτζσ τουσ εςτίεσ. υχνζσ γιορτζσ και θ ηωντανότατθ
και δθμόςια διεξαγωγι τισ τελετισ του γάμου και άλλων, κατά τα άλλα
ςπιτικϊν γιορτϊν, κυρίωσ όμωσ το πανάρχαιο ζκιμο να χορεφουν ςε μεγάλεσ
χορωδίεσ και να ςυνοδεφουν το ρυκμό με τραγοφδια, όλα αυτά κάνουν γι’
αυτοφσ τθν ποίθςθ ηωτικι ανάγκθ. Αμζτρθτα ποιθτικά προϊόντα ξεφυτρϊνουν
ςαν ανοιξιάτικα βλαςτάρια και μαραίνονται πάλι, ενϊ μερικά εξαιρετικά
τραγοφδια κρατάνε περιςςότερο και διαδίδονται πιο πζρα, χωρίσ να ζχει
νοιαςτεί ποτζ κανείσ για το όνομα αυτοφ που το πρωτοτραγοφδθςε. Σα
δθμοφιλζςτερα κζματα είναι τα τραγικά, και τα περιςςότερα δθμοτικά
τραγοφδια είναι αλθκινζσ τραγωδίεσ, «τραγοφδια» όπωσ ςυνθκίηουν να τα
λζνε οι ςφγχρονοι Ζλλθνεσ.»
Το μζροσ δθμιουργεί περιςςότερα τθν εντφπωςθ μιασ όμορφθσ μικρισ
ορεινισ πόλθσ παρά ενόσ μεγάλου χωριοφ. Κατά κανόνα βρίςκεισ εκεί άτομα
που ξζρουν γαλλικά, αγγλικά ι ακόμα και γερμανικά.
Υπάρχουν εκεί μερικζσ ταβζρνεσ, που όμωσ είναι όλεσ τουσ βρϊμικεσ και
δεν ζχουν καλό φαΐ, οφτωσ ϊςτε να εξαρτάται κανείσ από τθ φιλοξενία ι από
δικζσ του προμικειεσ. Το καλοκαίρι ςυναντά κανείσ εδϊ ςυχνά μθ ντόπιουσ
Ζλλθνεσ, που παρακερίηουν λόγω του εξαιρετικοφ κλίματοσ. θ θλικία των
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ντόπιων εδϊ πολφ ςυχνά ξεπερνά τα εκατό. Το χωριό βρίςκεται 3.000 (πόδια)
πάνω από τθ κάλαςςα.
Ο δρόμοσ για τουσ Δελφοφσ (Καςτρί) κατεβαίνει ςταδιακά τουσ πρόποδεσ
του Ρετρίτθ ζτςι ϊςτε, εκεί που ςτρίβει κανείσ δεξιά για τθν πφλθ του
Λογαριοφ και το Μοναςτιρι, να μζνει ορατι πλζον μόνο θ εκκλθςία του
χωριοφ ψθλά ςτθν άκρθ του λόφου. Και ςτισ δφο πλευρζσ του δρόμου
εκτείνονται οι αμπελϊνεσ τθσ Αράχοβασ. Μετά από 4 λεπτά, κοντά ςε μια πθγι
*είναι θ βρφςθ «Χτιριαροφ»], βρίςκεται πολφ κοντά το παρεκκλιςι τθσ
Ραναγιάσ. Θ περιοχι λζγεται «Σςυριά». Εδϊ, ο δρόμοσ αρχίηει να κατεβαίνει
πιο πολφ, δεξιά εκτείνονται οι αμπελϊνεσ ςτισ πλαγιζσ του βουνοφ, κάτω
αριςτερά, ςτον κάμπο του Ρλειςτοφ, φαίνονται οι πρϊτεσ ελιζσ που δείχνουν
πιο κάτω, όπου ςτζκονται πιο κοντά θ μια ςτθν άλλθ, ςαν δάςοσ.
Ράνω από τθν κοιλάδα βρίςκεται νότια θ Κίρφι με τισ γυμνζσ, απόκρθμνεσ,
βραχϊδεισ πλαγιζσ τθσ (Ξεροβοφνι). Μετά από 1 ϊρα και 12 λεπτά, ο δρόμοσ
πλθςιάηει ακόμα περιςςότερα τουσ πρόποδεσ του Ραρναςςοφ. Εδϊ υπάρχουν,
δίπλα από ζνα απόκρθμνο βράχο, παλιοί τάφοι. 4 λεπτά πιο πζρα κατεβαίνουν
γφρω ςτουσ δζκα μφλουσ ςε ςυνεχόμενθ ςειρά προσ τον ποταμό. Πλοι τουσ
κινοφνται με το πλοφςιο ορεινό νερό μιασ πθγισ. Μετά από 3 λεπτά τα ερείπια
ενόσ μεγάλου αρχαίου κτθρίου που μοιάηει πφργοσ (ταφικό μνθμείο), με
πλάγιουσ ακανόνιςτουσ αρμοφσ ςτα οριηόντια ςτρϊματα, από τα οποία
διατθροφνται τζςςερα ςτθ βόρεια πλευρά, τθν πλευρά του δρόμου δθλαδι.
Τρία (3) λεπτά πιο δεξιά, ςτο βράχο δυο θμικυκλικζσ κόγχεσ που μοιάηουν με
φοφρνο. Ραρόμοιεσ βρίςκονται και πιο πζρα, πολφ διαφορετικζσ ςε μζγεκοσ
(και αριςτερά τάφοι). Σφντομα, ο δρόμοσ ςτρίβει γφρω από ζνα βράχο και μετά
από 7 λεπτά φτάνει κανείσ ςτθ διάςθμθ πφλθ του Λογαριοφ ι πφλθ του Άδθ.
Ρρόκειται για μια λαξευμζνθ ςτο φυςικό βράχο ανάγλυφθ παράςταςθ μιασ
πφλθσ με δυο πτζρυγεσ, που ζχει ςκιςτεί ςτθ μζςθ από μια ςχιςμι του βράχου.
Το τελευταίο μζροσ του δρόμου και θ γφρω λοφϊδθσ περιοχι όπου
βρίςκονται και εκεί τάφοι, λζγεται Χαροφτθσ (;). Το πιο αξιοκζατο είναι θ πφλθ
του Άδθ που δείχνει να αναφζρεται ςε μια επιγραφι:
«τον πεκαμζνο του το γιο, το μακαρίτθ, για ενκφμθςθ
Ζχτιςε αυτό ζνασ Πφκιοσ δίπλα από τισ πφλεσ
Γι’ αυτόν που όλοι τον αγαποφςαν, τον καλό, το ςϊφρονα, τον αγακό
Σο Ριτρο, που λίγα χρόνια φωτόσ κατάφερε να απολαφςει.»
Το ταφικό μνθμείο του ιτρου ιταν μάλλον ζνασ κάλαμοσ ςτο βράχο ι μια
από τισ κόγχεσ που φαίνονται κοντά ςτθ πφλθ του Λογαριοφ. Κατά τον Οφλριχσ,
λζνε αναφορικά με τθν ονομαςία τθσ πφλθσ που κυμίηει «λόγοσ», ομιλία
δθλαδι, τθν ακόλουκθ ιςτορία: Όταν ο χριςτιανιςμόσ απλωνόταν ςε αυτζσ τισ
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περιοχζσ, ο ιερζασ του διαβόλου (ωσ εκπρόςωποσ του παλιοφ παγανιςμοφ)
ςυγκζντρωςε τουσ κατοίκουσ και τουσ είπε ζνα λόγο ςε αυτι τθν πφλθ, όπου
ςτο λόγο αυτό βλαςτθμοφςε τθ Θεοτόκο. Σότε ξαφνικά άνοιξε ο ουρανόσ και
εμφανίςτθκε θ Παναγιά με το μωρό ςτα χζρια και φωτιςμζνθ από εκτυφλωτικι
λάμψθ δόξασ. Σθν ίδια ςτιγμι κατζβθκε ζνασ κεραυνόσ από τον ουρανό, που
χτφπθςε τον ιερζα και ταυτόχρονα ζςκιςε ςτθ μζςθ τθν πφλθ ςτθν οποία
ςτεκόταν.
Επτά (7) λεπτά πιο πζρα φτάνει κανείσ αριςτερά ςτο «Μοναςτιρι» που
ςτθν ουςία είναι ζνα μετόχι. Οι επιςκζπτεσ των Δελφϊν, που επικυμοφν να
μείνουν για περιςςότερο καιρό ςτθν περιοχι, βρίςκουν εκεί φιλοξενία, ζνα
καλό δωμάτιο και επαρκι τροφι με 5 φράγκα θμερθςίωσ περίπου.
Από το Καςτρί προσ άλωνα (Άμφιςςα)
Από το Καςτρί φτάνεισ ςε μια ϊρα περίπου, από ζνα τραχφ και δφςκολο
κατθφορικό δρόμο, ςτο όμορφο χωριό Χριςςό, που χαρακτθρίηεται από τθν
ομορφιά των ςπιτιϊν του και τον πλοφτο των κατοίκων του.*...+

Μετόπθ από το Θθςαυρό των Ακθναίων
(Θθςζασ και Αμαηόνα Αντιόπθ).
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85. JAMES FORSTER YOUNG
Βιογραφικά ςτοιχεία
O James Foster Young, όπωσ προκφπτει από τον υπότιτλο - κάτω από το
όνομά του - ςτο εξϊφυλλο του βιβλίου του : “Five weeks in Greece”, απ’ όπου
και το παρακάτω ταξιδιωτικό του απόςπαςμα, πρζπει να ανικε ςτο διδακτικό
προςωπικό του Κολλεγίου Brasenose τθσ Οξφόρδθσ.
χόλια
Ο James Forster Young ζφταςε με τθν παρζα του ςτουσ Δελφοφσ,
ερχόμενοσ από τθ Σκάλα των Σαλϊνων (Λτζα), αφοφ προθγουμζνωσ ζκανε μια
ςφντομθ ςτάςθ ςτο Χριςςό, προκειμζνου ζνασ αγωγιάτθσ του, Χριςςαΐτθσ, να
ετοιμαςτεί καλφτερα για το ταξίδι τουσ.
Στουσ Δελφοφσ διανυκτζρευςε μια νφχτα και τθν επόμενθ μζρα τράβθξε
βόρεια για τθν Αγόριανθ, προκειμζνου να περάςει ςτθ Γραβιά και ςτθ
ςυνζχεια να επιςκεφτεί τισ βορειότερεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, όπωσ π.χ. τισ
Κερμοπφλεσ. Ο χρόνοσ επίςκεψισ του ςτθν περιοχι των Δελφϊν ίςωσ να
πραγματοποιικθκε τθν άνοιξθ του 1871 (Μάρτιο ζωσ Μάιο). Αυτό προκφπτει
από τα εξισ ςτοιχεία:
1)Υπιρχαν ακόμθ αιςκθτοί μεταςειςμοί, τουσ οποίουσ βίωςε και ο ίδιοσ
ςτουσ Δελφοφσ, του μεγάλου ςειςμοφ του 1870(ζνταςθσ 6,8 τθσ κλίμακασ
ίχτερ ςφμφωνα με τα ςθμερινά επιςτθμονικά δεδομζνα), που είχε πλιξει ςτισ
20 Λουλίου (με το παλιό θμερολόγιο) του ζτουσ εκείνου τθν ευρφτερθ περιοχι
τθσ Φωκίδασ και είχε επίκεντρο τθν Αράχοβα.
2)Υπιρχαν ακόμα χιόνια ςτθν κορυφι του Ραρναςςοφ, τα οποία είδε ο
ξζνοσ αυτόσ επιςκζπτθσ κατεβαίνοντασ προσ τθν Αγόριανθ.
3)Είχαν αρχίςει να ξαναχτίηονται κάποια κατεςτραμμζνα ςπίτια ςτο Χριςςό,
που οικονομικά ιταν ζνα από τα πιο εφρωςτα χωριά ςτθ γφρω περιοχι.
Μάλιςτα, ο Young δίνει τθν πλθροφορία ότι ο Εγκζλαδοσ είχε καταςτρζψει
ολόκλθρο το Χριςςό και είχε ςκοτϊςει 200 ανκρϊπουσ! Τθν ίδια εικόνα
καταςτροφισ ατζνιςε μόλισ ζφταςε και ςτουσ Δελφοφσ. Επθρεαςμζνοσ από
αυτι τθν εριμωςθ γράφει: “ Η ζντονθ κατιφεια και κατάκλιψθ είναι κατά
κφριο λόγο το κυρίαρχο χαρακτθριςτικό των Δελφϊν ςτθ ςθμερινι εποχι,
οποιαδιποτε και αν ιταν, κάποτε, θ ζμφανιςι των, που ηωντάνευε από το
ςυνεχζσ ποτάμι του πλικουσ των επιςκεπτϊν που ςυνζρρεαν από όλα τα μζρθ
τθσ Ελλάδασ, και ςυνωςτίηονταν προσ το ναό, ο οποίοσ περιείχε το Μαντείο του
Απόλλωνα.”
Δεν ζδωςε και πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτον Αρχαιολογικό χϊρο, πιο πολφ
εςτίαςε ςτουσ ανκρϊπουσ του χωριοφ και ειδικά ςτισ Δελφιϊτιςςεσ, τισ οποίεσ
βρικε πολφ ωραίεσ και ςεμνζσ, και με ενδιαφζρουςα ενδυμαςία που τθν
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περιζγραψε λεπτομερϊσ λεσ και ιταν ενδυματολόγοσ. Ρεριζγραψε με ωραίο
τρόπο και τισ εικόνεσ που βίωςε ςτον Ραρναςςό κατά τθν πορεία του από
Δελφοφσ προσ Αγόριανθ. Πταν ζφταςε ςτθν Αγόριανθ βρζκθκε ςε ζνα γάμο
που ετελείτο, κακότι θ μζρα εκείνθ ιταν Κυριακι, κατάλλθλθ για γιορτζσ και
γλζντια.
Οι εκεί περιγραφζσ του είναι ιδιαιτζρωσ ενδιαφζρουςεσ και ηωντανζσ,
ςχεδόν κινθματογραφικζσ, νομίηεισ ότι ζχει μαηί του κάμερα και απακανατίηει
κάκε ενδιαφζρουςα ςτιγμι είτε αφορά τθν τελετι του γάμου, το γλζντι - χορό,
το φαγθτό, τθν ενδυμαςία τθσ νφφθσ, τουσ οργανοπαίχτεσ και τουσ
μερακλωμζνουσ χορευτζσ που πλιρωναν τουσ μουςικοφσ, είτε τισ
ςυμπεριφορζσ τουσ, τόςο μεταξφ τουσ όςο και προσ τουσ ίδιουσ του ξζνουσ.
Κατά τθ γνϊμθ μου, εάν δεν υπιρχε καμία άλλθ περιγραφι για τθ ηωι τθσ
Αγόριανθσ ςτο δεφτερο μιςό του 19ου αιϊνα, κα ζφτανε αυτό το κείμενο του
Young για να μασ πλθροφοριςει πϊσ ηοφςαν τότε οι Αγοριανίτεσ.
Εμμζςωσ, από τθν περιγραφι του, μπορεί να υποκζςει ο αναγνϊςτθσ ότι
όχι μόνο το χωριό Μαριολάτεσ αλλά και θ Κάτω Αγόριανθ (Λιλαία) ιταν τα
χρόνια εκείνα, δθλαδι γφρω ςτα 1870, ςε τόςο κακι κατάςταςθ που δεν
ζδιναν καν τθν εικόνα χωριϊν ι οικιςμϊν. Δεν είναι τυχαίο ότι κατεβαίνοντασ
ο εν λόγω περιθγθτισ από τθν Επάνω Αγόριανθ (Επτάλοφο) και οδοιπορϊντασ
προσ Γραβιά, δεν κάνει καμία αναφορά οφτε για κάποιο άλλο χωριό οφτε για
κάποιο άλλο μικρό οικιςμό ςτο ενδιάμεςο, παρά μόνο για κάποια μεγάλα
πλατάνια με χοντροφσ κορμοφσ δίπλα ςτο ποτάμι που κυλάει(μάλλον
αναφζρεται ςτο “Μαριολακιϊτικο Κεφαλόβρυςο”).
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Five weeks in Greece”,
James Foster Young, London 1876.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΑΝΑΧΩΡΗΗ ΑΠΟ ΖΑΚΤΝΘΟ - Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ - ΜΕΟΛΟΓΓΙ -ΠΑΣΡΑ
- Ο ΚΟΛΠΟ (ΤΝΕΧΙΖΕΣΑΙ) - ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΑΗ ΣΗΝ ΙΣΕΑ -ΣΗ ΒΟΡΕΙΟ
ΕΛΛΑΔΑ - ΧΡΙΟ - ΔΕΛΦΟΙ.
*…+ Μόλισ φορτϊκθκαν οι αποςκευζσ ςτα μουλάρια, καβαλικζψαμε και
ξεκινιςαμε ωσ αρχαίοι προςκυνθτζσ για τουσ Δελφοφσ. Για μια ϊρα ι
περιςςότερο, μετά τθν αναχϊρθςι μασ από τθν Λτζα, διαςχίηαμε ζφιπποι τθν
επίπεδθ πεδιάδα τθσ Κρίςςασ ι Κίρρασ, διάςπαρτθ με ελιζσ και αμπζλια
κορινκιακισ ςταφίδασ και όχι πια: «χωρίσ όργωμα και ακαλλιζργθτθ
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εξυπθρετϊντασ μόνο τθ βοςκι των βοειδϊν», όπωσ είχε καταδικαςτεί να είναι
μετά τθν κατάςχεςι τθσ από το Αμφικτιονικό Συνζδριο, και τθν κακαγίαςι τθσ
από το Δελφικό κεό Απόλλωνα, γφρω ςτα 595 π.Χ. Στθ ςυνζχεια, αρχίςαμε να
ανεβαίνουμε το ανθφορικό ζδαφοσ που ςχθματίηει τουσ πρόποδεσ, ασ ποφμε,
του Ραρναςςοφ - ζχοντασ πίςω μασ μια ζξοχθ κζα τθσ παραλίασ τθσ Κρίςςασ,
του Κόλπου (Κορινκιακοφ) και των ορεινϊν όγκων τθσ Αχαΐασ - και φτάςαμε
ςτο χωριό του Χριςςοφ.
Σταματιςαμε για λίγο εδϊ, για όςθ ϊρα ζνασ από τουσ αγωγιάτεσ που
καταγόταν από εδϊ, ολοκλιρωνε τισ ταξιδιωτικζσ του προετοιμαςίεσ. Λίγο
αργότερα, εμφανίςτθκε μοιάηοντασ άλλοσ άνκρωποσ: φρζςκοσ, περιποιθμζνοσ
και κακαρόσ με μια κατάλευκθ φουςτανζλα.
Μζχρι το τζλοσ του ταξιδιοφ μασ, αυτι θ φουςτανζλα είχε λαςπωκεί
αναλόγωσ και είχε βρωμίςει. κάτι που δεν τουσ προκαλεί ζκπλθξθ, κακϊσ
αυτοί οι τφποι δεν αλλάηουν οφτε καν βγάηουν τισ φορεςιζσ τουσ για τρεισ
εβδομάδεσ ι και περιςςότερο κάκε φορά, αλλά ηουν και κοιμοφνται μ’ αυτζσ.
Ππωσ πλθροφορθκικαμε, ζνασ ιςχυρόσ ςειςμόσ ςθμειϊκθκε εδϊ ςτο Χριςςό,
ςτα 1870, αφάνιςε 200 ηωζσ και κατάςτρεψε ολόκλθρο το χωριό.
Αντί να λάβουν το περιςτατικό αυτό ωσ μια προειδοποίθςθ για το μζλλον,
οι κάτοικοι αμζςωσ ςτρϊκθκαν ςτθ δουλειά για να ξαναχτίςουν . και ζνα
εξολοκλιρου νζο χωριό εμφανίςτθκε, με αρκετά ςπίτια, από ευπρεπι πζτρα,
να υψϊνονται πάνω από τισ ςτάχτεσ των παλιϊν, όπου ςυνεχίηουν να ηουν,
όπωσ οι Ναπολιτάνοι του Ερκολάνο ςτο μζροσ τουσ, που ίςωσ κάποια μζρα
γίνει ο τάφοσ τουσ.
Σθμάδια εριμωςθσ και καταςτροφισ, που μαρτυροφςαν τθ δικι τουσ
κλιβερι ιςτορία, ιςαν υπζρ του δζοντοσ εμφανι απ’ όλεσ τισ απόψεισ και ςτο
ίδιο το Χριςςό και παντοφ κατά μικοσ του δρόμου προσ τουσ Δελφοφσ .
μιςοκαμμζνα κεμζλια παλιϊν κτθρίων χωμζνα ςχεδόν μζςα ςτθ ςκόνθ και
ςκόρπιοι διάςπαρτοι ογκόλικοι, που ςτρϊνουν τθ βουνοπλαγιά τόςο πυκνά
ςαν το χαλάηι. Κα μποροφςε να κεωρθκεί ότι ιταν μια ακόμθ πιο ερειπωμζνθ
και κλιμμζνθ εικόνα από αυτι τθσ Ρομπθίασ, διότι εκεί κάτι διακρίνεται, εδϊ
τίποτε, παρά θ βία τθσ Φφςθσ, τθν οποία μαρτυροφν τα ςκιςίματα και οι
ρωγμζσ ςτα βράχια.
Ρράγματι, κα μποροφςε να μοιάηει (ζτςι παρατιρθςε ο Β) ςαν να υπιρχε
ακόμθ ζνασ Απόλλωνασ να κατρακυλάει μεγάλα βράχια εναντίον των εχκρϊν
του κάτω ςτθν πλευρά του βουνοφ του, όπωσ υποτίκεται ότι είχε κάνει
εναντίον των Ρερςϊν, αποτρζποντασ με αυτόν τον τρόπο τθν κατάλθψθ των
Δελφϊν και των κθςαυρϊν του από τον Ξζρξθ.
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Άποψθ του Παρναςςοφ από τον Κορινκιακό κόλπο.

Συνεχίςαμε τθν ανάβαςθ για άλλεσ δυο ϊρεσ - το μονοπάτι, κατά κάποιο
τρόπο, γινόταν όλο και τραχφτερο και οι πζτρεσ πάνω του χοντρότερεσ και
πολυπλθκείσ - μζχρι που τελικά ςτρίψαμε ςε μια ςτροφι, και οι Δελφοί,
κείτονταν ςτθ ςκιά δυο απόκρθμνων βράχων, που ςχθματίηουν από κάτω τουσ
ζνα κοίλωμα.
Το μονοπάτι ζπειτα ακολουκεί τθν πλευρά τθσ πλαγιάσ που ιταν
κυψελωτι, με ςκοτεινά ςπιλαια εδϊ και εκεί - καταφφγια ίςωσ των
ςφγχρονων νομάδων βοςκϊν, όπωσ παλιότερα των αρχαίων κεϊν και
ανκρϊπων! Φκάςαμε ςτουσ πρόποδεσ και βρεκικαμε ςτο Καςτρί (μοντζρνοι
Δελφοί), ζνασ ςωρόσ από άκλια χαμόςπιτα αφοφ προφανϊσ οι κάτοικοί τουσ
δεν είχαν ποτζ το κουράγιο να ξαναχτίςουν το κατεςτραμμζνο χωριό τουσ.
Διαςχίηοντασ ζφιπποι τον απόλυτο αφανιςμό και ςυναντϊντασ πάνω ςτο
δρόμο μασ αρκετοφσ διαλυμζνουσ κίονεσ - που φθμολογείται ότι ανικαν ςτο
Λερό του Απόλλωνα - βρεκικαμε απζναντι από ζνα χάςμα μεταξφ δυο
απότομων γκρεμϊν, που ςχθματίηουν το νοτιότερο άκρο του Ραρναςςοφ και
υψϊνονται δυο χιλιάδεσ πόδια πάνω από το επίπεδο τθσ κάλαςςασ.
Οι ντόπιοι και οι αγωγιάτεσ μασ (ο Άγγελοσ δεν είχε βρεκεί ποτζ πριν εδϊ),
με δικαιολογθμζνθ άγνοια υπζδειξαν ζνα υπόγειο ςπιλαιο κοντά ςτο ςτόμιο
αυτοφ του χάςματοσ ωσ τθν αρχαία κάμαρα του Μαντείου. Μζςα ςτθν άγνοιά
μου, περίμενα να το βρω ςτο πιο απομακρυςμζνο κοίλωμα τθσ αβακοφσ
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ςχιςμισ, ζτςι ϊςτε αυτό το νόκο ςπιλαιο πλθμμυριςμζνο, όπωσ ιταν με νερό,
μοφςκεψε τθ φλόγα μου όπωσ και τα πόδια μου. Ο φίλοσ μου Β, ωςτόςο,
όντασ πολυμακισ γνϊριηε καλφτερα. Ππωσ όλοι οι εμβρικείσ μελετθτζσ των
κλαςικϊν ςπουδϊν, γνωρίηουν ότι το Μαντείο βριςκόταν ςε ζνα από τα
διαμερίςματα του ναοφ του Απόλλωνα που ςτεκόταν μζςα ςε μια περιοχι
περιτοιχιςμζνθ, ςε μικρι απόςταςθ νοτιοδυτικά από αυτι τθ ςχιςμι. Και
όντωσ ιταν θ εςτία τθσ αρχαίασ δειςιδαιμονίασ - το Μαντείο των Δελφϊν!
Θ ζντονθ κατιφεια και κατάκλιψθ είναι κατά κφριο λόγο το κυρίαρχο
χαρακτθριςτικό των Δελφϊν ςτθ ςθμερινι εποχι, οποιαδιποτε και αν ιταν,
κάποτε, θ ζμφανιςι των, που ηωντάνευε από το ςυνεχζσ ποτάμι του πλικουσ
των επιςκεπτϊν που ςυνζρρεαν από όλα τα μζρθ τθσ Ελλάδασ, και
ςυνωςτίηονταν προσ το ναό, ο οποίοσ περιείχε το Μαντείο του Απόλλωνα.
Εδϊ, όπωσ παλιότερα ςτθ Δωδϊνθ, ο Ραγανιςμόσ είχε τθν εδραιωμζνθ του
κατοικία και οι Δελφοί, ίςωσ για περιςςότερο από δυο χιλιάδεσ χρόνια, ιταν το
Βατικανό του αρχαίου κόςμου. Γιατί όπωσ ακριβϊσ ο διάδοχοσ του Αγίου
Ρζτρου, που ςτο Μεςαίωνα και ςτθ ςφγχρονθ εποχι είχε κεραυνοβολιςει και
ακόμα κεραυνοβολεί με τισ βοφλεσ του και τα αλάκθτα διατάγματα τουσ
αφοςιωμζνουσ πιςτοφσ του ςε όλεσ τισ χϊρεσ, ζτςι άλλοτε ςε απάντθςθ των
Ελλινων, ωμαίων, Αςιατϊν ερωτϊντων, θ Δελφικι ιζρεια, υπό τθν επιρροι
του Απόλλωνα (ι των Νυμφϊν!), παρζδιδε τισ μαντικζσ απαντιςεισ τθσ και
εντολζσ ωσ πειςτικζσ και «αλάκθτεσ»!
Για να μεταφζρω τθν παρομοίωςθ ακόμα πιο πζρα, όπωσ κάποιοσ μπορεί
να μπει ςτον πειραςμό να πει ότι το αίμα του αγίου Λανουαρίου ςτθ Νάπολθ
είναι οριςμζνεσ περιόδουσ “καυματουργικϊσ” φτιαγμζνο να ρευςτοποιείται
από τουσ ρωμαιοκακολικοφσ ιερείσ προσ απάντθςθ ςτισ προςευχζσ των
πιςτϊν, ζτςι και άλλοτε οι Δελφικοί ιερείσ και ιζρειεσ ςυντθροφςαν για αιϊνεσ
μια μθ ανιχνευόμενθ ι (εάν ιταν ανιχνευόμενθ) μθ καταδικάςιμθ απάτθ.
Και όμωσ αυτό το Μαντείο, όςο και αν, κατά πάςα πικανότθτα, ιταν μια
απάτθ, αποφάςιςε περιςςότερο από μια φορά τθ μοίρα ενόσ ζκνουσ, όπωσ για
παράδειγμα, όταν όριςε ότι οι Ακθναίοι ςτθν ειςβολι του Ξζρξθ, μετά τθ μάχθ
των Κερμοπυλϊν, κα ζπρεπε «να προςτατεφςουν τουσ εαυτοφσ των με ξφλινα
τείχθ», ζνασ τρόποσ ενζργειασ που (ερμθνευόμενοσ απ’ αυτοφσ ότι εννοοφςε
πλοία) τελικϊσ ζδειξε τθ ςωτθρία.
Ενκυμοφμενοι, επίςθσ, τθν επιρροι που άςκθςε αυτό το Μαντείο πάνω ςε
ολόκλθρθ τθν ιςτορία και το χαρακτιρα ενόσ λαοφ - ςχετικά με τουσ πολζμουσ
του, τα ςχζδιά του, τισ επιχειριςεισ του, εξωτερικζσ και εςωτερικζσ υποκζςεισ
και με τθν εικόνα που παρείχε ςτθ μωρία και τθν ευπιςτία ενόσ ςοφοφ λαοφ αυτι θ τοποκεςία πρζπει ακόμα να είναι μια από τισ πιο ενδιαφζρουςεσ και
υποβλθτικζσ ςτθν Ελλάδα.
Και είτε υιοκετιςουμε τθ κεωρία του Ολλανδοφ γιατροφ Van Dale και του
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M. Fontenelle, δθλαδι ότι οι προφθτικζσ αποκρίςεισ του Μαντείου, δεν ιςαν
τίποτα περιςςότερο από απάτεσ των ιερζων, είτε αυτιν του Jesuit Baltus,
πάνω ςτθν ομόφωνθ αυκεντία των Ρατζρων τθσ Εκκλθςίασ, ότι δθλαδι ιςαν
όντωσ και ειλικρινϊσ ζργο των δαιμόνων, το θκικό δίδαγμα που απορρζει είναι
ακριβϊσ το ίδιο. Γιατί, ατενίηοντασ τουσ Δελφοφσ, ςε κάκε νου πρζπει να
ζρχεται θ αναπόφευκτθ ςκζψθ, ότι εδϊ ςε ζνα εξακλιωμζνο τϊρα χωριό, που
από καιροφ εισ καιρό ςυγκλονίηεται από τισ δυνάμεισ τθσ Φφςθσ, κάποτε
ςυνζβθ μια μεγάλθ θκικοπλαςτικι αναςτάτωςθ. όταν όλο το παγανιςτικό
ςφςτθμα των πανθγφρεων, των χρθςμϊν, οιωνϊν και προφθτειϊν, βακμιαία
κατζρρευςε και χάκθκε μπροςτά ςε μια νζα και κακαρότερθ πίςτθ, τθν πίςτθ
του Χριςτιανιςμοφ.
Σκαρφαλϊςαμε, ςε μια μικρι απόςταςθ, μζςα ςτθ ςχιςμι που τρζχει προσ
τα πίςω, αλλά για πολφ λίγο, χρθςιμοποιϊντασ τα κατάλοιπα από μερικά
ςκαλοπάτια λαξευμζνα ςτο ςυμπαγι βράχο. Επίςθσ, ιπιαμε από τθν Καςταλία
πθγι που εκβάλλει από τθ ςχιςμι. και εδϊ είδαμε τισ καλλονζσ των Δελφϊν να
αναλϊνονται ςτθν ανιαρι εργαςία του πλυςίματοσ των ροφχων. Ιςαν, χωρίσ
αμφιβολία, οι πιο ωραίεσ που είχαμε δει μζχρι τϊρα, με εκλεπτυςμζνα
ςυμμετρικά χαρακτθριςτικά. Μερικζσ απ’ αυτζσ είχαν μόλισ επιςτρζψει από τθ
δουλειά ςτα χωράφια - ς’ αυτά τα μζρθ δουλεφουν το ίδιο, εάν όχι
περιςςότερο από τουσ άντρεσ - και φοροφςαν τισ ςυνθκιςμζνεσ αντρικζσ
γκζτεσ.
Θ ενδυμαςία τουσ ιταν πολφ εντυπωςιακι και ιταν εντελϊσ νζα για μασ. Οι
γυναίκεσ ςτθν Ρελοπόννθςο μζνουν, κατά κανόνα, ςτο ςπίτι και ςτο περικϊριο
και όταν είναι ζξω δεν φαίνεται να κάνουν ιδιαίτερο κόπο για να
καλλωπιςτοφν. Αντικζτωσ, αυτζσ οι γυναίκεσ του Ραρναςςοφ είναι κοινωνικζσ
και θ φορεςιά τουσ ζχει ςχεδόν από μόνθ τθσ ζνα χαρακτιρα. Αποτελείται από
ζνα λευκό φόρεμα με ριχτά μανίκια που φτάνουν μζχρι τουσ αγκϊνεσ, πάνω
από τθν οποία φοριζται μια μακριά λευκι αμάνικθ μάλλινθ μπλοφηα *τουνίκ+,
κεντθμζνθ με καλαίςκθτα μοτίβα, με μαφρα ςιρίτια, που φτάνει μζχρι το
γόνατο, θ οποία είναι ανοιχτι μζχρι κάτω ςτο μπροςτινό μζροσ και ςφίγγει
γφρω από τθ μζςθ με μια φαρδιά χρωματιςτι μάλλινθ ηϊνθ ςαν μια ίγκλα
ςζλασ.
Μερικζσ φορζσ, μάλιςτα, ςε πλιρεσ ντφςιμο, αλλά όχι ςε ςυνικεισ
περιςτάςεισ, φοριζται και ζνα κεντθμζνο μποφςτο. Φοροφν επίςθσ, μια
μάλλινθ ποδιά, κατά κανόνα κόκκινθ, που φτάνει ςχεδόν μζχρι τισ πατοφςεσ,
και ζνα απλό αλλά λευκό ι χρωματιςτό μαντιλι διπλωμζνο ςτο κεφάλι. Τα
μαλλιά τουσ, αξιοπερίεργα πλεγμζνα με χοντρι μαφρθ μεταξωτι κλωςτι,
καταλιγουν προσ τα κάτω, ςε μια ι μερικζσ φορζσ ςε δυο μακριζσ πλεξοφδεσ,
από τθν πλάτθ μζχρι τθ μζςθ τουσ, όπου και ςυγκρατοφνται ςτθ ηϊνθ. Ρολλζσ
απ’ αυτζσ, ςτισ γιορτινζσ μζρεσ, μποροφν να καμαρϊνουν για τα χρυςά
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ςκουλαρίκια τουσ, για τισ ςειρζσ από χρυςά ι αςθμζνια νομίςματα είτε ωσ
περιδζραια είτε ωσ διαδιματα ςτα μζτωπά τουσ και ςαν μακριζσ κρεμαςμζνεσ
καδζνεσ ςτον μποφςτο τουσ. Αυτά τα ςτολίδια ςυνιςτοφν τθν προίκα τουσ, και
ωσ Λταλίδεσ κοντζςεσ ςυςςωρεφουν τα χριματά τουσ και δεν φροντίηουν να
παντρευτοφν μζχρισ ότου τα αποκτιςουν.
Αυτό το ζκιμο ζχει τα πλεονεκτιματά του, όχι μόνο για το νζο άντρα πριν το
γάμο, που ζτςι μπορεί να υπολογίςει με μια ματιά τθ χρθματικι αξία τθσ
αγαπθμζνθσ του, αλλά επίςθσ για το ςφηυγο μετά το γάμο, που ςτθν
περίπτωςθ χρθματικισ ζνδειασ μπορεί τότε να δανειςτεί χριματα με βάςθ τα
κοςμιματα, όπωσ οι ςφηυγοι ςτθν Αγγλία που είναι γνωςτό ότι βάηουν
ενζχυρο τα διαμάντια των ςυηφγων τουσ! Εν τοφτοισ, δεν κεωρϊ ότι αυτό το
ςφγχρονο ζκιμο τθσ νυφικισ προίκασ κα τφγχανε τθσ ζγκριςθσ του Σόλωνα, ο
οποίοσ ςτουσ νόμουσ του περιόριςε τθν περιουςία τθσ Ακθναίασ νφφθσ ςε
τρεισ εςκιτεσ και μερικά ςπιτικά αγακά μικρισ αξίασ.
Ακόμα περιςςότερο από τισ Ρελοποννιςιεσ, αυτζσ οι βόρειεσ γυναίκεσ
ζχουν ζνα επιφυλακτικό, περιφανο τρόπο να κρατοφν ςε απόςταςθ τουσ
ξζνουσ και να μθν επιηθτοφν ςυηιτθςθ, και βεβαίωσ - ακόμα περιςςότερο κομπλιμζντα, τα οποία κα μποροφςαν να τουσ δοκοφν, πολφ πιο ειλικρινά απ’
ό,τι ςτισ περιςςότερεσ ωμαίεσ κοντζςεσ.
Βάλαμε τον Άγγελο να μιλιςει ςε μια απ’ αυτζσ. Ιταν ςυγκρατθμζνα
ευγενικι, αλλά με κανζνα τρόπο εκδθλωτικι. Ιταν κάτω από τα είκοςι - όπωσ
είπε θ ίδια - αλλά είχε τθν εμφάνιςθ και το ςυγκροτθμζνο τρόπο μιασ
τριαντάρασ γυναίκασ. Αυτζσ κα μποροφςαν να είχαν γίνει όλεσ ζνα ωραίο
ςφνταγμα Αμαηόνων, γερό, ιςχυρό, ςτθτό και ατρόμθτο. Στθ ςυνζχεια,
περπατιςαμε κάμποςα βιματα προσ το κατάλυμά μασ - μια ξεκομμζνθ και
μιςογκρεμιςμζνθ ςιταποκικθ. Ρλθςίον υπιρχε ζνα μικρό Μοναςτιρι, τα μζλθ
του οποίου ζχουν ελαττωκεί ςε ζνα και μόνο μοναχό, ζναν ωραίο νζο, ο
οποίοσ με τθν ιδιότθτα του πνευματικοφ ποιμζνα του χωριοφ μάσ υποδζχτθκε
ςτο κατάλυμά μασ κατά τθν άφιξι μασ. Σφντομα βολευτικαμε με το χωρικό και
τθ γυναίκα του που μασ περιποιικθκαν, και μολονότι το κατάλυμά μασ δεν
ιταν μεγαλοπρεπζσ, ιταν καλοφτςικο, για ελλθνικό ςπίτι.
Κατά τθ διάρκεια του δείπνου, ο Άγγελοσ και ο Β. άκουςαν μια
απομακρυςμζνθ βοι, που, όπωσ μασ είπε ο καλόγεροσ, δεν ιταν τίποτε
περιςςότερο από ζναν από τουσ αςκενείσ ςειςμοφσ, που ςυμβαίνουν ςυχνά ς’
αυτιν τθν περιοχι. Πντασ πιο προςθλωμζνοσ ςτο δείπνο μου δεν μπορϊ να
πω ότι τον άκουςα. Ωσ ςυνικωσ, κοιμθκικαμε ςτο πάτωμα, χωρίσ κρεβάτια,
με τον Άγγελο, τον οικοδεςπότθ μασ και τθν οικοδζςποινα να καταλαμβάνουν
το παρακείμενο δωμάτιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΠΑΡΝΑΟ - ΑΓΟΡΙΑΝΗ - ΓΡΑΒΙΑ - ΣΗ ΔΩΡΙΔΑ - ΒΟΤΝΟ ΟΙΣΗ - ΠΕΔΙΑΔΑ ΣΗ
ΦΘΙΩΣΙΔΑ - ΘΕΡΜΟΠΤΛΕ - ΜΩΛΟ
Το επόμενο πρωί, ανεβαίνοντασ το διάδρομο που διατρζχει κατά μικοσ τθσ
πλευράσ του ςπιτιοφ, ςυναντιςαμε τον καλόγερο και τθν αδελφι του, που είχε
ζλκει από τθν Αράχοβα - μια διαδρομι τουλάχιςτον τριϊν ωρϊν - για να τον
δει. Ιταν και αυτι όμορφθ (όπωσ και ο αδελφόσ τθσ) και ςφμφωνα με τισ
αγγλικζσ μασ αντιλιψεισ ξεχωριςτι. Ιταν επίςθσ πιο ομιλθτικι και κοινωνικϊσ
προςθνισ ςε ςχζςθ με το μζςο όρο των ςυμπατριωτιςςϊν τθσ, και, μεταξφ
άλλων, μασ είπε ότι θ μθτζρα τθσ και θ αδελφι τθσ είχαν ςκοτωκεί ςτο ςειςμό
του 1870. Οι λζξεισ τθσ οφτε που είχαν βγει από το ςτόμα τθσ, όταν όλοι
ακοφςαμε ευκρινϊσ ζνα απειλθτικό υπόκωφο βουθτό, και τότε άρχιςε να
τριγυρίηει νευρικά, κακϊσ μόνο αυτό το φτωχό κορίτςι γνϊριηε πολφ καλά από
κλιβερι εμπειρία, τι ςυνζβαινε.
Τι ηωι γι’ αυτοφσ τουσ χωρικοφσ - να πρζπει να ηουν κακθμερινά τον τρόμο
μιασ τζτοιασ μοίρασ! Και όμωσ φαίνονται αρκετά ψφχραιμοι και ςίγουρα δεν
δείχνουν καμία πρόκεςθ, προσ το παρόν, να μετατοπίςουν τα καταλφματά
τουσ κάπου αλλοφ.
Αφοφ αποχαιρετίςαμε τον καλόγερο και τθν αδελφι του, που μασ
ξεπροβόδιςαν ωσ τθν εξϊπορτα, αφιςαμε τουσ Δελφοφσ ςτισ 7 το πρωί και
ιππεφςαμε ςτισ πλαγιζσ του βουνοφ από ζνα τραχφ μονοπάτι, ςυναντϊντασ
ακόμα παντοφ γφρω μασ τα αδιάςειςτα ίχνθ των ςειςμϊν, ςτθν πλθκϊρα των
βράχων μικρϊν και μεγάλων που ζχουν εκςφενδονιςτεί από τθν κορυφι και
βρίςκονται ςκορπιςμζνοι ανάκατα, πάνω ς' όλθ τθν πλευρά του βουνοφ.
Τελικϊσ, φτάςαμε το πζραςμα ςτθν κορυφι τθσ πιο χαμθλισ οροςειράσ και
μπικαμε ςτθν άγρια ορεινι περιοχι του ίδιου του Ραρναςςοφ - μια ςειρά από
ζλατα - καλυμμζνεσ κορυφογραμμζσ που υψϊνονται θ μια πάνω ςτθν άλλθ και
όλεσ υποδεζςτερεσ από τθν ομιχλϊδθ κορυφι που ςτζκεται ςε 8.000 πόδια
πάνω από το επίπεδο τθσ κάλαςςασ. Κα ιταν πραγματικά δφςκολο να βρω
μζςα ςε άλλθ αντίςτοιχθ ζκταςθ παρόμοια αφκονία δζντρων ελάτθσ, που,
ανακατεμζνα με ςποραδικά κομμάτια γκρίηου βράχου, αποτελοφςαν ζνα
αςυνικιςτα όμορφο αποτζλεςμα ειδικότερα, όταν ο ιλιοσ παλεφοντασ
ανάμεςα ςτα βροχερά ςφννεφα τα φϊτιηε με άςτατεσ ανταφγειεσ και τουσ
ζδινε μια λαμπερι ηεςτι όψθ όχι δικι τουσ.
Αλλά, ζτςι κι αλλιϊσ, ςε καμιά περίπτωςθ δεν είναι φυςικό να περιμζνουμε
να βροφμε δζντρα ελάτθσ εδϊ απ’ όλα τα μζρθ, κακϊσ ςτθν αρχαία
απεικόνιςθ των ζξαλλων εκδθλϊςεων των βακχευόντων ι των ιερζων του
Βάκχου που γίνονταν, ετθςίωσ, ς’ αυτό το βουνό, κακζνασ μετζφερε το κφρςο
ι το ραβδί ςτεφανωμζνο με ζνα κουκουνάρι από πεφκο. Ρλάι - πλάι
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ρομαντικζσ κοιλάδεσ και ρεματιζσ άγριεσ, ςκλθρζσ και απάτθτεσ αποκάλυπταν
τον εαυτό τουσ δεξιά και αριςτερά - παντοφ - όλεσ, υποδθλϊνοντασ τθ
Μυκολογία και μφκουσ - τα ευφάνταςτα μζρθ φανταςτικϊν κεϊν και θρϊων.
Ο ίδιοσ αζρασ φαινόταν να φυςά το πνεφμα των κλαςικϊν, εξάλλου δεν
ιμαςταν ςτον Ραρναςςό - το μυκικό ςπίτι και ιερό του Απόλλωνα, το
καταφφγιο των πιςτϊν του Βάκχου; Αλλά πόςο άλλαξε! Στθ κζςθ των
βραχνιαςμζνων και μανικϊν κραυγϊν των ζξαλλων λυςςαςμζνων οπαδϊν του
Βάκχου, που διαδιδόταν ο αντίλαλόσ τουσ με μεκυςμζνα και παράφρονα
ουρλιαχτά προσ τιμιν του κεοφ τουσ, ερθμιά και θςυχία ςυνεχίηεται ςιμερα
με αδιάςπαςτθ κυριαρχία. και τθν ϊρα που φφγαμε από Δελφοφσ μζχρι τθν
ϊρα που φτάςαμε ςτο πρϊτο χωριό, από τθν άλλθ πλευρά του ορεινοφ
περάςματοσ, μόλισ και μετά βίασ ςυναντιςαμε ανκρϊπινο ον. Θ ηωι ενόσ
απόκοςμου και αρκετά μελαγχολικοφ ηωικοφ βαςιλείου ςε μορφι μερικϊν
όρνεων, που ηυγιάηονταν πάνω από το κουφάρι ενόσ αλόγου ι ενόσ
μουλαριοφ, που κείτονταν ςε μια ρεματιά πιο κάτω από μασ.
Και όμωσ, λιγότερο από πενιντα χρόνια πριν, κάκε αχρείοσ Τοφρκοσ, χωρίσ
ζνδοξεσ αναμνιςεισ απ’ το δικό του ζκνοσ, εκτόσ από τζτοιεσ, όπωσ ο πόλεμοσ
και θ κατάκτθςθ, που φζρνει μαηί του μια ψυχι ςπουργιτιοφ και ζνα μυαλό
τόςο ςαρκικό όςο το κορμί του, μποροφςε να κεωρεί αυτό το Λερό τθσ
Ελλθνικισ Μυκολογίασ ωσ τμιμα τθσ αυτοκρατορίασ του, ενϊ οι πραγματικοί
κλθρονόμοι2 ιςαν ςτο ζδαφοσ, κάτω από τθ φτζρνα τοφ τφραννου τθσ χϊρασ
τουσ. Και ς' αυτιν τθν περιοχι του Ραρναςςοφ - τον αζρα του οποίου
αναπνζεισ ελεφκερα που δίνει ηωι και υγεία - διαδοχικοί ξζνοι κατακτθτζσ
πρζπει πράγματι να ζχουν κάνει τθ δουλειά τουσ αποτελεςματικά πριν ακόμα
θ (τουρκικι) δουλεία μποροφςε να είχε υπάρξει ςτθν ψυχι του άντρα, τθσ
γυναίκασ ι του παιδιοφ. Αρκετά ςφντομα αρχίςαμε να κατεβαίνουμε τθν άλλθ
πλευρά του βουνοφ και γευματίςαμε μζςα ςτθ κζα τθσ κορυφισ του
Ραρναςςοφ, τθν πλευρά του οποίου - τϊρα που τα ςφννεφα και θ βροχι είχαν
απομακρυνκεί και μποροφςαμε να τθ δοφμε για πρϊτθ φορά - ιταν αρκετά
άςχθμθ, με το χιόνι να είναι ςε μπαλϊματα και μάλιςτα όχι πολφ απ’ αυτό. Τθν
αφιςαμε πίςω μασ ςτα δεξιά μασ και κρατϊντασ πορεία ακριβϊσ προσ τα
βόρεια, διαςχίςαμε ζφιπποι προσ τα κάτω μια βακιά ρεματιά - ςκεπαςμζνθ με
ζλατα - τίποτα άλλο παρά ζλατα ςε κάκε πλευρά μασ.
Κάποια ςτιγμι, λίγο πριν φτάςουμε ςτο ορεινό χωριό τθσ Αγόριανθσ,
ακοφςαμε τον ιχο μουςικισ και χοροφ και ρωτϊντασ μασ είπαν ότι αυτό
2

Σφμφωνα με τθ γνϊμθ του Κιρςιου και άλλων, θ αρχαία ελλθνικι γενιά είχε
διατθρθκεί κυρίωσ ςτον Ραρναςςό από ό,τι ςε άλλθ περιοχι τθσ Ελλάδασ, αν και ο
κακθγθτισ Φαλλμεράιερ του Μονάχου υποςτθρίηει τθ κεωρία ότι οι ςφγχρονοι
Ζλλθνεσ είναι ςαφοφσ ςλαβικισ προζλευςθσ και κακόλου ελλθνικισ καταγωγισ. Δεν
γνωρίηω, εάν ο τελευταίοσ κάνει κάποια εξαίρεςθ υπζρ των ντόπιων του Ραρναςςοφ.
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γινόταν προσ τιμιν ενόσ γάμου που ετελείτο τθ ςυγκεκριμζνθ μζρα, Κυριακι
ανιμερα, ςθμαντικι μζρα εδϊ, όπωσ και αλλοφ ςτθν Ευρϊπθ, για κάκε λογισ
γιορτζσ. Μόλισ γίναμε αντιλθπτοί, ζνα μεγάλο πλικοσ από μάλλον άξεςτουσ
ςτθν όψθ άντρεσ (όπωσ όλοι οι βοςκοί του Ραρναςςοφ), μαηεφτθκαν γφρω μασ
και ςίγουρα τραβιξαμε τθν προςοχι τουσ πολφ περιςςότερο απ’ ό,τι το
νεόνυμφο ηευγάρι. Του Άγγελου προφανϊσ δεν του άρεςε και πολφ θ τροπι
τθσ υπόκεςθσ, κακϊσ μασ ψικφριςε ότι κα ιταν καλφτερα να προχωριςουμε.
Ωςτόςο, αυτοί δεν ζκαναν τίποτα περιςςότερο από το να πιζηουν γφρω μασ
ενοχλθτικά και να κοιτάηουν επίμονα ςαν να ιμαςταν όλοι *...+. Ακριβϊσ τότε,
δυο άντρεσ ι μάλλον αγόρια άρχιςαν να φιλονικοφν για κάτι αςιμαντο, και
αμζςωσ, χωρίσ να διςτάςει οφτε ςτιγμι, ο ζνασ απ’ αυτοφσ τράβθξε το μαχαίρι
του και χφμθξε ςτον άλλο. Ευτυχϊσ τουσ χϊριςαν αμζςωσ, διαφορετικά κα
χυνόταν αίμα ςε ακτίνα μόλισ μιασ γιάρδασ από μασ. Ιταν μια ακριβϊσ
παρόμοια περίπωςθ με αυτιν που είδαμε ςτθν Κφπρο και περιγράφει
εξαιρετικά, καλφτερα απ’ ό,τι κα μποροφςε να προβλζψει οποιαδιποτε
ςτατιςτικι, το κακό αποτζλεςμα εκείνων των ακυβζρνθτων εκριξεων οργισ
που είναι θ πλθγι και το εμπόδιο κάκε λαοφ, του οποίου οφτε οι νόμοι οφτε θ
πίςτθ, και τα δυο, καταφζρνουν να επικρατιςουν.
Στθν απορία μασ μετά απ’ αυτά το, ποιο ιταν το μιλο τθσ ζριδασ, ο Άγγελοσ
μασ είπε ότι θ ελάχιςτθ υποτικζμενθ βριςιά είναι εντελϊσ επαρκισ από μόνθ
τθσ να αποτελζςει γι’ αυτοφσ πρόφαςθ για καυγά και ότι μεταξφ κάποιασ τάξθσ
ηωθρϊν χωρικϊν, κεωρείται ατιμωτικό να επιτρζψει κάποιοσ, ακόμα και ςτον
καλφτερο φίλο του, να πατιςει τα δάχτυλα του ποδιοφ του τυχαία, χωρίσ να
του ηθτιςει εξιγθςθ ι και να τον μαχαιρϊςει γι’ αυτό το λόγο. Λίγο αργότερα,
μόλισ αυτι θ αςιμαντθ υπόκεςθ διευκετικθκε (όλοι οι παρόντεσ εκτόσ από
μασ τθ κεϊρθςαν ωσ αυτονόθτθ), ζνασ πολφ ευγενισ άντρασ που ιξερε λίγα
Γαλλικά, για τα οποία ιταν πολφ περιφανοσ, μασ ςυςτικθκε ωσ αντιδιμαρχοσ
ςτθ διοίκθςθ και μασ πιρε κάτω από τθν προςταςία του. Στθ ςυνζχεια, μασ
οδιγθςε ςτο κατάλυμά του, ςτο οποίο ςυνεχίηονταν οι γαμιλιεσ εκδθλϊςεισ ι
ακριβζςτερα ςε ζνα μικρό αχυρϊνα γεμάτο από τόςο πολφ κόςμο, όςο
μποροφςε να χωρζςει, και χωρίσ κανζνα άνοιγμα παρά μια πόρτα που άφθνε
να μπαίνει το φωσ και να βγαίνει θ μπόχα. Ρρζπει να υπιρχαν τουλάχιςτον
πενιντα (50) άτομα ςτριμωγμζνα μζςα ς’ αυτό το μικρό χϊρο και όταν
φτάςαμε ο χορόσ ιταν ςτα φψθ του. Αμζςωσ αποτελζςαμε αντικείμενο
μεγάλθσ προςοχισ ςτθν ευρφτερθ παρζα, που άφθςε το χορό, για αρκετι ϊρα,
και ςυναγωνίηονταν μεταξφ τουσ ςτο καλωςόριςμα και ςτισ εκδθλϊςεισ
φιλοξενίασ. Θ νφφθ, ζνα πολφ ωραίο μελαχρινό κορίτςι εμφανίςτθκε αμζςωσ,
και προσ μεγάλθ μασ αμθχανία φίλθςε τα χζρια μασ διαδοχικά με τον όςο πιο
χαριτωμζνο, ςεμνό και φυςικό τρόπο. Το φόρεμά τθσ ιταν ςχεδόν όμοιο με
εκείνο που φοροφςαν οι γυναίκεσ των Δελφϊν . μόνο που κακϊσ ιταν νφφθ,
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ιταν αρκετά πιο διακοςμθμζνο. Το λευκό εξωτερικό ιταν από μια
καλοδουλεμζνθ φφανςθ και, αντί ενόσ απλοφ κεφαλόδεςμου, φοροφςε ζνα
μικρό κολακευτικό τουρμπάνι, όχι πολφ διαφορετικό από ζνα καπζλο τφπου
“Charlotte Corday”, αλλά με τελειϊματα που ζπεφταν μζχρι τθ μζςθ τθσ. Είχε
μια ωραία προίκα από χρυςά νομίςματα και κοςμιματα (πάνω από το μζτωπό
τθσ ςαν μικρό διάδθμα) και βραχιόλια. Ο γαμπρόσ, μζςα ςτθν πεντακάκαρθ
λευκι φουςτανζλα του, εμφανίςτθκε ςτθ ςυνζχεια και μασ χαιρζτιςε με
εγκάρδια χειραψία. και αφοφ οδθγθκικαμε προσ τισ καλφτερεσ κζςεισ του
δωματίου (ξφλινα ςκαμνιά), κακίςαμε και παρατθριςαμε το χορό, που άρχιςε
εκ νζου με πολφ κζφι. Ιταν ο εκνικόσ χορόσ, ο ονομαηόμενοσ “Ρωμαίικοσ”.
Αγόρια και κορίτςια ζπαιρναν μζροσ ς' αυτόν, κρατϊντασ δυο κφκλουσ κακ'
όλθ τθ διάρκειά του - οι τελευταίοι ςτον εςωτερικό, οι πρϊτοι ςτον εξωτερικό που περιςτρζφονταν αργά γφρω ςτο δωμάτιο. Θ κίνθςθ ιταν αργι και
ρυκμικι, αλλά αρκετά χαριτωμζνθ. Ρεριςταςιακά, ζτςι για να ςπάςουν τθ
μονοτονία, οριςμζνοι από τουσ άντρεσ παραδίδονταν ςε μια πολφ καλι
απομίμθςθ του “Highland fling” (ηωθρόσ ςκωτςζηικοσ χορόσ), κροταλίηοντασ τα
δάχτυλά τουσ και κάνοντασ ςτροφζσ ςτο ζνα πόδι.
Θ νφφθ πιρε μζροσ ςτο χορό και ιταν θ πιο χαριτωμζνθ από όλουσ.
Γενικϊσ, ωςτόςο, κεωρϊ ότι οι περιςςότεροι άνκρωποι κα προτιμοφςαν τθ
ναπολιτάνικθ ταραντζλα. Θ ορχιςτρα ςυνίςτατο από ζνα νταοφλι και μια
διαπεραςτικι πίπιηα με τόνο αφφςικα υψθλό, τθν οποία ζνασ πολφ
μεγαλόςωμοσ φυςοφςε, ςαν να είχαν μπει όλοι οι άνεμοι του ουρανοφ μζςα
ςτο ςτόμα του και προςπακοφςαν να ξαναβροφν ζξοδο όλοι ταυτοχρόνωσ.
Κακϊσ κακόμαςταν κοντά του επωφελοφμαςταν των κόπων του, το
αποτζλεςμα των οποίων (ςε μασ τουλάχιςτον) ιταν ζνασ εκκωφαντικόσ τραχφσ
κόρυβοσ, ςυγκρινόμενοσ μόνο με αυτόν ενόσ πριονιοφ κατά τθ διεργαςία του
ακονίςματοσ ι ενόσ μελαγχολικοφ ηευγαριοφ από γκάιντεσ κακόκεφεσ με
απογοιτευςθ. Ζπαιηε για χριματα και όχι από αγάπθ και προφανϊσ
πλθρωνόταν αδρά, γενικϊσ, από τθ ςυντροφιά. Ροφ και ποφ ζνασ χορευτισ
πακιαςμζνοσ και λαχανιαςμζνοσ ζβγαινε από τον κφκλο για μια ςτιγμι, για να
χϊςει κάτι ςτο χζρι του μουςικοφ, ο οποίοσ το τςζπωνε χωρίσ να διακόπτει τθ
μουςικι, τόςο ανεπιτιδευτα, όπωσ ζνασ ταμίασ τράπεηασ φτυαρίηει ςωροφσ
χρυςϊν λιρϊν μζςα ςτο ςυρτάρι του ταμείου του. Εν τω μεταξφ, αρκετοί από
τουσ παριςταμζνουσ μάσ ζφεραν ζνασ - ζνασ τισ λιχουδιζσ τθσ εποχισ, που
αποτελοφνταν αρχικϊσ από το κρεμϊδεσ τυρί του Ραρναςςοφ ςυνοδευμζνο με
άφκονθ ποςότθτα καλισ ρετςίνασ. Στθ ςυνζχεια, μια ςφνκεςθ καλοφμενθ
“διαγοφρτι”, τίποτα περιςςότερο ι λιγότερο από ξινό γάλα με υφι ςαν αυτι
τθσ κρζμασ πουτίγκασ και για τθν οποία όςο λιγότερα λζμε τόςο το καλφτερο.
Το τυρί υποχρεωκικαμε να το φάμε με τα δάχτυλά μασ και χωρίσ ψωμί, το
“διαγοφρτι” το φάγαμε με κουτάλια από μια ξφλινθ γαβάκα. Ραρόλο που τα
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φαγθτά ιςαν δυςάρεςτα, θ φιλοξενία τουσ ιταν αυκεντικι, ζτςι ευχαρίςτωσ
προτιμιςαμε να αρρωςτιςουμε παρά να τουσ προςβάλουμε με τθν άρνθςι
μασ. Ιςαν πολφ ορεξάτοι να μασ φορτϊςουν με δϊρα από εςάρπεσ κλπ.
κεντθμζνα ςτο ςπίτι (όλοι τουσ φυςικά ανζμεναν δϊρα ςε ανταπόδοςθ,
ςφμφωνα με το ζκιμο), αλλά κακϊσ δεν είχαμε τίποτα μαηί μασ για να τουσ
δϊςουμε, ςκαρφιςτικαμε μια δικαιολογία και ζτςι αποφφγαμε κάτι που
διαφορετικά κα είχε αποδειχτεί μια μεγάλθ επιβάρυνςθ. Μασ πίεςαν, επίςθσ,
πολφ εγκάρδια να διανυκτερεφςουμε εκεί και μασ υποςχζκθκαν να ψιςουν
για εμάσ ζνα ολόκλθρο αρνί και να μασ φιλοξενιςουν με αρχοντιά, αλλά εμείσ
κζλαμε να προχωριςουμε προσ τθ Γραβιά, ζτςι αρνθκικαμε και αυτι τθν
προςφορά τουσ. Ζξω ςτον κακαρό αζρα, περιςςότερεσ παρζεσ είχαν
καταπιαςτεί ςτο χορό και ςτακικαμε κάμποςθ ϊρα παρατθρϊντασ τον ιςυχο,
ςεμνό τρόπο ςυμπεριφοράσ των κοριτςιϊν και τθν ακλθτικι ενζργεια των
αντρϊν. Και μείναμε πολφ εντυπωςιαςμζνοι από τθν παντελι απουςία,
παντοφ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ τελετισ, από οποιαδιποτε απρζπεια.
Οι άντρεσ του χωριοφ ιςαν ιδιαιτζρωσ ωραίοι και ανεξάρτθτοι ςτθν όψθ
και παρατθριςαμε μερικά, αςυνικιςτα γοθτευτικά, πρόςωπα μεταξφ αυτϊν.
Πλοι είχαν πιςτόλια και μαχαίρια ςτα δερμάτινα ςελάχια τουσ με τα πρϊτα
πάντα οπλιςμζνα, τα οποία χρθςιμοποιοφν μεταξφ τουσ για αςιμαντθ
αφορμι. Απλϊσ, κακϊσ πολλά από τα πιςτόλια είναι παλιά και ςκουριαςμζνα,
δεν εκπυρςοκροτοφν πάντα, όταν απαιτείται! Ρρόκειται για ζνα είδοσ βοςκϊν
από τουσ οποίουσ οι Αλβανοί και οι Βλάχοι λθςτζσ πρζπει να ζχουν
ςτρατολογιςει ςποραδικά. Ριςτεφω ότι κανζνασ απ' αυτοφσ δεν ιταν ο ίδιοσ
Αλβανόσ, αλλά από άλλεσ απόψεισ, αυτοί ανταποκρίνονται ςτθν περιγραφι
του παλιότερου λθςτο-νομαδικοφ τφπου, όςον αφορά τα ζκιμά τουσ,
βόςκοντασ τα κοπάδια τουσ πάνω ςτα βουνά το καλοκαίρι και κατεβαίνοντασ
ςτισ πεδιάδεσ το χειμϊνα. Επιτζλουσ, ζχοντασ αποδϊςει τον αποχαιρετιςμό
προσ τθ ςυντροφιά, γενικϊσ, και ιδιαιτζρωσ προσ τθ νφφθ και τον γαμπρό,
αφιςαμε το χωριό, πολφ ευχαριςτθμζνοι με ό,τι είχαμε δει και από τον τρόπο
με τον οποίο είχαμε φιλοξενθκεί.
Στθ ςυνζχεια, ξαναρχίςαμε το δρόμο μασ κάτω προσ τθν ευρεία ρεματιά
που μασ ζφερε ςτθν πεδιάδα τθσ Δωρίδασ. Για κάμποςθ ϊρα διαςχίςαμε τθν
πεδιάδα, περνϊντασ ανάμεςα ςε πολφ παρόμοια με τα δάςθ τθσ Αγγλίασ και
κατά μικοσ ενόσ ποταμοφ, ςτισ όχκεσ του οποίου, παραπλεφρωσ, φφτρωναν
μερικά πλατάνια με τεράςτιουσ κορμοφσ. Εάν δεν υπιρχε αυτι θ βάρβαρθ
ςυνικεια του καψίματοσ εκτάςεων δαςϊν για να δθμιουργθκοφν ςτθ κζςθ
τουσ βοςκότοποι, θ Ελλάδα κα μποροφςε να είναι κατά κάποιο τρόπο ζξοχα
ξυλευόμενθ χϊρα.
Γφρω ςτισ 7:30 μετά το απόγευμα φτάςαμε ςτο μικρό χωριό Γραβιά.*...+
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