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86. ALFRED GILLIERON 
  

Βιογραφικά ςτοιχεία 
Δεν βρζκθκαν διακζςιμα ςτοιχεία. 
 

Σχόλια 
Ελάχιςτοι είναι οι περιθγθτζσ που επιςκζωτθκαν δυο ωορζσ τουσ Δελωοφσ 

και τθ γφρω περιοχι. Εάν εξαιρζςουμε τουσ: Leake, Dodwell, Wyse και Stanley 
και βεβαίωσ το βαςιλιά Πκωνα με τον ακολουκό του Ross που επανζλαβαν το 
εν λόγω ταξίδι δυο ωορζσ, με διαωορά μερικϊν ετϊν από τθ μια επίςκεψι 
τουσ ςτθν επόμενθ, ο Gillieron είναι ο μόνοσ που επανζλαβε το ταξίδι του 
ςτουσ Δελωοφσ, Αράχοβα και Ραρναςςό με διαωορά ενόσ μόνο χρόνου. 

Συγκεκριμζνα, επιςκζωτθκε για πρϊτθ ωορά τουσ Δελωοφσ το Μάθ του 
1875, δεν ζμεινε όμωσ  πολφ καιρό εκεί. Σφμωωνα με τα λόγια του, ζμεινε 
ςτουσ Δελωοφσ μόνο μια μζρα, προκειμζνου να μπορζςει να επιςκεωτεί από 
εκεί το Κωρφκιον Άντρον. Διανυκτζρευςε ςφμωωνα με τον ίδιο ςτο Μοναςτιρι 
τθσ Ραναγίασ τθσ Ηυγωτισ. Στθ ςυνζχεια, πιγε ςτθν Αράχοβα, όπου ζπεςε 
πάνω ςε ζνα εντυπωςιακό γάμο, ςτα πλαίςια του οποίου χόρευε oλόκλθρο το 
χωριό μαηί με το γαμπρό και τθ νφωθ, όχι μόνο ςτο χοροςτάςι, αλλά και ςτουσ 
δρόμουσ του χωριοφ. Ζμεινε ευχαριςτθμζνοσ από τθ ωιλοξενία που του 
προςωζρκθκε από ζνα δθμοτικό ςφμβουλο, επειδι ο Διμαρχοσ του χωριοφ, 
τον οποίο  αρχικά αναηιτθςε, ζλειπε από το χωριό. Ρεριθγικθκε τον οικιςμό 
τθσ Αράχοβασ και ζμεινε καταγοθτευμζνοσ και από τουσ ανκρϊπουσ τθσ, ιδίωσ 
τισ γυναίκεσ, και από τισ απαςχολιςεισ τουσ και το γφρω περιβάλλον.  

Στο δεφτερο ταξίδι του, που πραγματοποιικθκε τον Αφγουςτο του 1876, 
αωιζρωςε πολφ περιςςότερο χρόνο ςτουσ Δελωοφσ, καταγράωοντασ και τισ 
αρχαιότθτεσ τισ οποίεσ επιςκζωτθκε, κυρίωσ όμωσ καταγράωοντασ τθν 
κακθμερινι ηωι των Καςτριτϊν, για τουσ οποίουσ ζχει μάλλον καλζσ 
κουβζντεσ να πει. Πλεσ τισ βραδιζσ  διανυκτζρευςε ςτο ςπίτι του καωετηι 
Ραναγιϊτθ, για τον οποίο  εκωράηεται  μάλλον κετικά. Επιςκζωτθκε και τθ 
γφρω περιοχι των Δελωϊν προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κοιλάδασ του Ρλειςτοφ, 
όπου βρίςκονταν οι μφλοι του χωριοφ, και ζμεινε καταγοθτευμζνοσ. Με 
ορμθτιριο τουσ Δελωοφσ ανεβαίνει πάλι ςτο Κωρφκιον Άντρον με οδθγό 
Δελωιϊτθ, ο οποίοσ όμωσ δεν τον ακολοφκθςε ςτθν αναρρίχθςθ τθσ 
Λιάκουρασ, επειδι ςφννεωα άρχιςαν να κυκλϊνουν τθν κορυωι του 
Ραρναςςοφ, παρά τθν αυξθμζνθ τιμι που του πρόςωερε. 

Ο Gillieron, όμωσ, ιταν αποωαςιςμζνοσ ζτςι κι αλλιϊσ να ανεβεί ςτθ 
Λιάκουρα. Μςωσ για  αυτι τθν αναρρίχθςθ πραγματοποίθςε το δεφτερο ταξίδι 
του ςτθν περιοχι. Πταν πζραςε από τα Αραχοβίτικα Καλφβια μίςκωςε κάποιον 
Αραχοβίτθ τςοπάνο, για να τον ςυνοδζψει ωσ οδθγόσ μζχρι τθ Λιάκουρα. 
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Ρράγματι, ζωταςε τθν ίδια μζρα ςε κάποια ςτάνθ κοντά ςτο Γεροντόβραχο. 
Φιλοξενικθκε και διανυκτζρευςε εκεί και τθν άλλθ μζρα πριν χαράξει, είχε 
ωτάςει ςτθν  κορυωι, όπου  περίμενε ευτυχιςμζνοσ τθν ανατολι του ιλιου, 
ϊςτε να μπορζςει να διακρίνει με μια ολάκερθ ματιά τθν Ελλάδα των ονείρων 
του. Θ περιγραωι του από τθν κορυωι του Ραρναςςοφ είναι πολφ 
ενδιαωζρουςα.  

Θ κατάβαςι του μζχρι τα Αραχοβίτικα Καλφβια ιταν ςχετικά εφκολθ. Εκεί 
ξεκουράηεται και ξεδιψά ςτθν υπάρχουςα καντίνα και αποωαςίηει να ξεκινιςει 
για τουσ Δελωοφσ μόνοσ του, ίςωσ για να μθν πλθρϊςει και άλλον οδθγό, 
πιςτεφοντασ ότι γνωρίηει πια τθν πορεία από τθν προθγοφμενθ χρονιά. Πμωσ, 
ζχαςε το δρόμο του και κακϊσ περνοφςε το απόγευμα και πιγαινε να 
ςκοτεινιάςει,  παγιδεφτθκε πάνω ςτα βράχια του Φλεμποφκου. Ζβλεπε δίπλα 
του τουσ Δελωοφσ, ζβλεπε τισ Καςτρίτιςςεσ που πιγαιναν για νερό ςτθν 
Καςταλία, αλλά δεν μποροφςε να κατεβεί,  οπότε μετά από επίμονεσ κλιςεισ 
του για βοικεια, ο αγροωφλακασ του χωριοφ τον κατάλαβε, και ςε λίγο τον 
εντόπιςε, αλλά πριν του δϊςει χζρι βοικειασ ηιτθςε  αμοιβι διάςωςθσ. Ο 
Gillieron δεν είχε άλλθ επιλογι και του υποςχζκθκε πλθρωμι. Σε λίγθ ϊρα, 
βριςκόταν ςϊοσ ςτο χωριό, και  θ όλθ του περιπζτεια του ζμεινε αξζχαςτθ. Θ 
διάςωςι του ζγινε τθν άλλθ μζρα το κφριο κζμα ςτο χωριό. Ωσ και οι 
Καςτρίτιςςεσ, που τον ςυναντοφςαν  ςτο δρόμο, τον ρωτοφςαν ειρωνικά για τα   
“νζα” του από το  Φλεμποφκο!  

Μετά τουσ Δελωοφσ ανζβθκε για δεφτερθ ωορά ςτθν Αράχοβα. Τϊρα όμωσ 
δεν βρικε εορταςτικι ατμόςωαιρα ςτο χωριό, γιατί οι περιςςότεροι κάτοικοι 
είχαν ανεβεί ςτα Καλφβια ςτο Λιβάδι τθσ Αράχοβασ, για το κεριςμό, όπωσ και 
ο ίδιοσ διαπίςτωςε περνϊντασ από εκεί τθν προθγοφμενθ μζρα,  
κατευκυνόμενοσ προσ  τθ Λιάκουρα. Τϊρα, δεν ωιλοξενικθκε από τον 
Αμωιτρφωνά του τθσ περαςμζνθσ χρονιάσ, γιατί αυτόσ επιςκεφαηε το ςπίτι του, 
ζτςι αναγκάςτθκε να ωιλοξενθκεί, όχι αδαπάνωσ, από τον υποδθματοποιό 
Ραναγιϊτθ, τον οποίο κεωρεί πολφ ενοχλθτικό και ςυμωεροντολόγο άνκρωπο. 
Από τθν  Αράχοβα κατευκφνκθκε ςτθ ςυνζχεια ςτο Ηεμενό, από εκεί ςτθ 
Δαφλεια και μετά ςτο Μοναςτιρι  τθσ Λερουςαλιμ, για να ςυνεχίςει το ταξίδι 
του ςτθ Βοιωτία με τζρμα τθν Ακινα. Το ταξιδιωτικό κείμενο του Gillieron 
είναι από τα πιο ενδιαωζροντα. Είναι εκτενζσ, είναι καλογραμμζνο που 
ταξιδεφει τον αναγνϊςτθ του. Το βλζμμα του πζωτει όχι μόνο ςτα ουςιϊδθ και 
κφρια, αλλά και ςτισ λεπτομζρειεσ. Θ ματιά του είναι κακαρι και οξφτατθ. Τα 
ςυμπεράςματά του αςωαλι και οι ςτοχαςμοί του καίριοι. Μερικά από τα 
λόγια του είναι πολφ εφςτοχα και επίκαιρα, ακόμα και ςτθ ςθμερινι εποχι τθσ 
μεγάλθσ οικονομικισ κρίςθσ που βιϊνει θ χϊρα μασ. Συγκεκριμζνα, 
αναωερόμενοσ ςτθν ωιλοξενία του από τον Αραχοβίτθ πρόκριτο ςθμειϊνει:              
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«Περιμζνοντασ το πλοφςιο δείπνο, εγϊ και ο φιλοξενϊν μιλάμε για το 
ζνδοξο παρελκόν τθσ Ελλάδοσ και τα περιπετειϊδθ πεπρωμζνα τθσ. Ο 
ςυνομιλθτισ μου ζχει διαβάςει Παπαρρθγόπουλο, τθν ιςτορία του   Ελλθνικοφ 
Ζκνουσ. Ζχει ακοφςει να μιλοφν για τθν αρχαία πόλθ τθσ Ανεμϊρειασ, που 
πικανϊσ υφίςτατο  τουσ ανζμουσ από τουσ λόφουσ του Παρναςςοφ. Θα ικελε 
πολφ το γενζκλιο χωριό του να άλλαηε το φποπτο ςλαβικό όνομά του με το 
αρχαιοελλθνικό όνομα Ανεμϊρεια. «Ναι χωρίσ αμφιβολία», του είπα, «είναι 
ευχάριςτο όταν κάποιοσ είναι Ζλλθνασ να κάνει να αναβιϊνουν τα αρχαία 
ονόματα των κωμοπόλεων και των πόλεων». Αλλά αυτό που πρζπει πριν απ’ 
όλα  για τθν ευτυχία και το μεγάλωμα τθσ Ελλάδασ, είναι θ εργαςία, ο κόρυβοσ 
τθσ ςκαπάνθσ και του αρότρου, ο κόρυβοσ των υδραγωγείων, το βαρφ 
μουγκάνιςμα των κάρων, το μονότονο τραγοφδι των μθχανϊν και των 
κοπάνων. Πρζπει θ Ελλάδα να κάνει εμπόριο ςτο οποίο να πουλάει μάλλον 
παρά να αγοράηει, ακολουκϊντασ τον κανόνα του Κάτωνα. φμφωνα με  το 
γνωμικό πρζπει: “Πάντοτε περιςςότερο κραςί, πάντοτε περιςςότερο λάδι, 
πάντοτε περιςςότερο βαμβάκι και μαλλί”. Μανιϊδθσ εργαςία είναι το μόνο 
μζλλον για τθ χϊρα ςασ, του είπα.»      

Τζλοσ, κεωροφμε το ταξιδιωτικό αυτό κείμενο ζνα από τα καλφτερα που 
γράωτθκαν για τθν περιοχι μασ - ίςωσ το καλφτερο απ’ όλα -  και ευτυχϊσ που 
το εντοπίςαμε, ζςτω και τθν τελευταία ςτιγμι, πριν τθν ζκδοςθ του παρόντοσ, 
διαωορετικά το εν λόγω ζργο κα ιταν κατά τθ γνϊμθ μασ λειψό.     
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο : 
 

“Grece and Turquie”, Alfred Gillieron, Paris 1877 
 

Χ 
 

Από την Πάτρα ςτουσ Δελφοφσ 
 
*…+ Φεφγοντασ από το Χριςςό ο δρόμοσ είναι πολφ κακόσ και υψϊνεται ςε 

ηιγκ-ηαγκ πάνω ς’ αυτό το πρϊτο αντζρειςμα τοίχου του Ραρναςςοφ, που 
ςχθματίηει τισ ‘‘Φαιδριάδεσ Πζτρεσ’’ πάνω από τουσ Δελωοφσ. Ράνω και κάτω 
από ςζνα ακοφσ τα κρόταλα των μφλων, που διεγείρουν  και εντείνουν το 
βιμα. 

Ράνω ςτο μονοπάτι ςυναντιςαμε τον αγωγιάτθ μασ που επζςτρεωε από το 
Καςτρί, όπου είχε αποκζςει τισ αποςκευζσ μασ ςτον Ραναγιϊτθ, τον καωετηι. 
Επιτζλουσ, ζπειτα από ανθωόρα μιασ ϊρασ  ωτάνουμε πάνω ςτθν άκρθ των 
κοκκινωπϊν βράχων που ωζρουν τισ οχυρϊςεισ οι οποίεσ υψϊκθκαν από το  
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Σα πεηοφλια των Δελφϊν. 

 
Φιλόμθλο, ςτρατθγό των Φωκζων. Σε λίγο, ωτάνουμε εκεί όπου ο Ευμζνθσ, 
βαςιλιάσ τθσ Ρεργάμου, ωίλοσ των ωμαίων, δολοωονικθκε από τουσ 
ζμπιςτουσ του Ρερςζα, διακρίνεισ ξαωνικά τουσ Δελωοφσ  κακιςμζνουσ ιςυχα 
ςτο μζςο του κοίλου ενόσ ωυςικοφ κεάτρου, με τα ‘‘τςαμπιά’’ των κίτρινων και 
μιςοκατεςτραμμζνων ςπιτιϊν, που είναι ςκαρωαλωμζνα ςε ταράτςεσ, 
ωτιαγμζνεσ από ανκρϊπινο χζρι. Από πάνω υψϊνονται οι Φαιδριάδεσ, 
χωριςμζνεσ ςτα δυο από μια χαράδρα που ανοίγεται λίγο πζρα από το χωριό. 
Ο ζνασ από τουσ βράχουσ ονομάηεται ‘‘Ροδίνι’’, είναι αυτόσ από τα δυτικά, που 
ςτθν αρχαιότθτα λεγόταν ‘‘Ναυπλία’’. Ο άλλοσ ο ανατολικόσ ονομάηεται 
‘‘Φλεμποφκοσ’’ και ζωερε, ςτθν αρχαιότθτα, το όνομα ‘‘Τάμπεια’’. Αυτά τα 
κάκετα βραχϊδθ διαχωριςτικά, φψουσ τετρακοςίων (400) μζτρων, είναι που 
δίνουν  ςτο τοπίο των Δελωϊν αυτι τθ μυςτθριακι και αυςτθρι ωυςιογνωμία. 
Αυτοί οι βράχοι δεν ζχουν το είδοσ τθσ ςκλθρισ και αναίςκθτθσ πζτρασ, κα 
’λεγε κάποιοσ ότι πάλλονται μζςα τουσ, και από όλεσ τισ πλευρζσ ωαίνονται οι 
χρωματικζσ κθλίδεσ, από τα νερά των μεγάλων λευκϊν πλθγϊν, μζςα από τουσ 
πζτρινουσ όγκουσ, που θ οργι των κεϊν απζςπαςε  από το τείχοσ.  

Από κάτω, τα ςκαλοπάτια  που υποβαςτάηουν το Καςτρί. Το κοίλωμα του 
ωυςικοφ κεάτρου ςυνεχίηει και κατεβαίνει μζχρι τθν κοιλάδα του Ρλειςτοφ, 
όπου το βλζμμα ςταματά λίγο πάνω ςτον ελαιϊνα, του οποίου θ θρεμία 
διακόπτεται από το κόρυβο των μφλων, μζχρι να  προςκροφςει αυτόσ ο 
κόρυβοσ ςτο ανυπζρβλθτο τείχοσ που ςχθματίηει  το ωόντο τθσ ωυςικισ 
ςκθνισ. Αυτζσ οι επάλξεισ των βράχων και των ελάτων είναι θ Κίρωισ όπου 
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διακρίνεται, μζςα ς’ ζνα κοίλωμα, προςτατευμζνο από τουσ ανζμουσ, το χωριό 
τθσ Δεςωίνασ. Κεωρείςτε ότι θ τοποκεςία των Δελωϊν, χαμζνθ και ξεχαςμζνθ, 
είναι εκεί όπου κα τθν ξαναβρεί αλάνκαςτα θ αίςκθςθ του ταξιδιϊτθ. Σε 
κανζνα μζροσ θ ψυχι δεν αιςκάνεται τόςο το ρίγοσ του μεγαλείου, όςο εδϊ. 
Στθ ςτροωι των αλωνιϊν βλζπεισ ακόμα τον Κόλπο και τθν πλοφςια πεδιάδα 
τθσ Κρίςςασ και όλεσ τισ λαμπρζσ βεβθλϊςεισ του ελλθνικοφ τοπίου. Κάνεισ 
τρία (3) βιματα επιπλζον και δεν ζχεισ πλζον γφρω ςου παρά ζνα αυςτθρό 
ςτόμιο υποβλθτικό, όπου όλο ζχει ζνα χρϊμα ξζνο και μυςτθριακό από τα 
υπόξανκα είδθ τθσ γθσ μζχρι τα γκριηωπά ψαροκόκκαλα των βράχων που 
κρζμονται. 

Πποιοι ζχετε δει ςτθν πραγματικότθτα ι μπορείτε να ωανταςτείτε αυτό το 
ωθμιςμζνο άγαλμα του Απόλλωνα του Μπελβεντζρε, όπου ο κεόσ είναι 
όρκιοσ, υπεριωανοσ  ςτθ κζςθ ενόσ ιρωα που τελείωςε τθν πάλθ, θ ωραία 
κεωαλι του τριχωτι κι ελαωρά ςτραμμζνθ ςτθν πλευρά ενόσ αόρατου εχκροφ, 
να μοιάηει ότι αποτελειϊνει με διαπεραςτικό βλζμμα κάποιον νικθμζνο 
γίγαντα, τότε δϊςτε ς’ αυτό το άγαλμα τισ εκατονταπλάςιεσ αναλογίεσ και 
βάλτε το εκεί ςτθν κορυωι των Φαιδριάδων, διότι είναι εδϊ που ηει δια 
παντόσ θ μνιμθ του Απόλλωνα. Είναι εδϊ όπου κάποιοσ μπορεί να ωωνάξει με 
τθ Σίβυλλα  του Cumes. «O κεόσ! Να ο κεόσ!»  

Είμαςτε ακόμα μερικζσ εκατοντάδεσ μζτρα μακριά από το ιερό, 
περιςτοιχιςμζνοι από όλεσ  τισ πλευρζσ από τα ερείπια. Είναι εδϊ που 
υψϊνεται το προάςτειο τθσ Ρυλαίασ, ζργο των ωμαίων που εκεί είχαν 
κατευκφνει με γιγάντιο υδραγωγείο τα νερά του Ραρναςςοφ. Εδϊ πολφ κοντά 
ςτο τρίγωνο του μονοπατιοφ βρίςκεται το πρϊτο Συνζδριο ι το κτιριο του 
Αμωικτιονικοφ Συμβουλίου. Είναι μζςα ςε αυτό το χϊρο που ο Αιςχίνθσ ζριξε 
με δφναμθ τθν ονομαςτι απόςτροωο μπροςτά ςτουσ Αμωικτίονεσ: «Βλζπετε, 
ω Αμφικτίονεσ, βλζπετε αυτιν τθν πεδιάδα που καλλιεργοφν οι Αμφιςςείσ. 
Βλζπετε αυτοφσ τουσ φοφρνουσ των τοφβλων και αυτοφσ τουσ ςτάβλουσ που 
ζχουν κτίςει. Βλζπετε με τα μάτια ςασ αυτό το άςχθμο και αποτρόπαιο λιμάνι 
τριγυριςμζνο από τείχθ;[…]». Ρολφ αργότερα, το Συνζδριο μεταωζρκθκε πολφ 
κοντά ςτουσ Δελωοφσ, μακριά από τθ κζα τθσ κάλαςςασ και είναι πάνω ςτα 
δυνατά τείχθ αυτοφ του ρωμαϊκοφ οικοδομιματοσ, που είναι κτιςμζνθ ςιμερα 
θ εκκλθςία του Αγίου Θλία, όπου οι Καςτρίτεσ ζρχονται να αποκζςουν τουσ 
νεκροφσ τουσ. 

Ο βράχοσ, που είναι πάνω από το μονοπάτι που ωζρει τισ βζβθλεσ επάλξεισ, 
υψωμζνεσ από το λθςτρικό Φιλόμθλο, χρθςίμευε για  νεκρόπολθ των 
Δελωιωτϊν τθσ ελλθνιςτικισ εποχισ. Βλζπει ακόμθ εκεί κανείσ μεγάλα 
κοιλϊματα ςτον τοίχο (για τοποκζτθςθ αγάλματοσ) ανοικτά,  των οποίων θ 
μεγαλφτερθ εριμωςθ ζγινε από τθν ευςζβεια όλων αυτϊν των νεότερων που 
προςιλκαν ςτθν εκκλθςία, αλλά αυτι ςιμερα μοιάηει λίγο εγκαταλειμμζνθ και 
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το ιερό καντιλι δεν καίει μπροςτά ςτθν Ραναγία. Δεξιά μασ, αμζςωσ κάτω από 
το βράχο τθσ Ναυπλίασ, κοντά ςτο Λάκκωμα, είναι το Στάδιο, που 
χρονολογείται περίπου ςτο 2ο αιϊνα π.Χ. Είναι το μόνο ερείπιο των Δελωϊν, 
καλά διατθρθμζνο.  

 Το ρωμαϊκό υδραγωγείο περνά από εκεί ακόμα, αλλά οι μαρμάρινεσ 
επενδφςεισ ζχουν εξαωανιςτεί και το ςιτάρι ωυτρϊνει  μζςα ςτθν ζρθμθ 
περίωραξθ. Από κάτω αρχίηει θ ανάβαςθ τθσ Κακιάσ Σκάλασ. Αυτά τα αρχαία 
ςκαλιςμζνα ςκαλοπάτια μζςα ςτο βράχο ςτον τόπο τον πιο προςιτό, 
επιτρζπουν ςτουσ Καςτρίτεσ να ςκαρωαλϊνουν μζςα από ζνα γυριςτό 
μονοπάτι διαχωριςτικό του οδίνι που χωρίηει τα χωράωια τουσ και τα 
βοςκοτόπια τουσ. 

Ο Απόλλωνασ ρίχνει τουσ τελευταίουσ χαιρετιςμοφσ του ςτισ κορυωζσ των 
Φαιδριάδων, τθ ςτιγμι που ωκάνουμε πάνω ςτο μικρό χϊρο, ςτο Καςτρί, ο 
οποίοσ ζχει μικοσ είκοςι βιματα ςε κάκε πλευρά. Αυτόσ ο χϊροσ, ςτο μζςον 
του οποίου υψϊνεται ζνασ κορμόσ κολόνασ ανεβαςμζνθσ ςε μια μαρμάρινθ 
βάςθ, ςκεπάηει τελείωσ τον προκάλαμο αυτοφ του ναοφ και ακουμπά ακόμα 
και ςιμερα πάνω ςτον πελαςγικό τοίχο που υποβαςτάηει το πλάτωμα του πιο 
αρχαίου ιεροφ.  

Μπαίνουμε ςτο μικρό καωενείο του Ραναγιϊτθ, που κραςπεδϊνει τθν 
πλευρά, είναι ο τόποσ που ηθτιςαμε να δειπνιςουμε, τον οποίο είχαμε 
μεγάλθ ανάγκθ, ζπειτα από εξιντα (60) ςτάδια κοπιαςτικισ ανάβαςθσ. 
Αλίμονο, εμείσ πζςαμε ςε πλιρθ νθςτεία, γιατί θ ελλθνικι εκκλθςία κάνει μια 
μικρι ςαρακοςτι των 15 θμερϊν πριν τθν Κοίμθςθ τθσ Κεοτόκου.  

Και θ ελλθνικι Σαρακοςτι, όπωσ ξζρεισ, δεν είναι μια αςτειότθτα. Δεν 
τρϊει κανείσ κακ’ όλθ τθ διάρκειά τθσ, οφτε κρζασ, οφτε ψάρι, οφτε βοφτυρο, 
οφτε τυρί, οφτε γάλα, οφτε λάδι, οφτε αυγά. Εάν κάποιοσ κζλει να 
ςυμμορωωκεί πρζπει να περιορίηεται ςτο ψωμί, ςτα νερόβραςτα λαχανικά, 
ςτον ταραμά, και ςτισ ελιζσ. Θ ελλθνικι εκκλθςία αωινει ελεφκερα να τρϊνε 
βατράχια και ςτρείδια, αλλά ςτουσ Δελωοφσ δεν βλζπεισ οφτε βατράχια οφτε 
ςτρείδια, εδϊ και δεκαπζντε αιϊνεσ.      

Ο Didot διθγείται  ότι τότε, ςτα 1819, κατά τθ διαμονι του ςτο ελλθνικό 
κολλζγιο τθσ Κυδωνίασ απόκτθςε τθν άδεια να μθν νθςτεφει το λάδι. Ο 
Δελωιϊτθσ Ραναγιϊτθσ, πιο πολφ επιεικισ ςχετικά μ’ εμάσ, ικελε να μασ 
ετοιμάςει μερικά αυγά. Ευτυχϊσ, είμαςτε ευχάριςτα αωθρθμζνοι από τον 
αςκθτιςμό μασ, από το κζαμα που μασ πρόςωερε αυτι θ ταπεινι παράγκα, τθσ 
οποίασ ζνασ πάγκοσ, τρία χαραγμζνα τραπζηια και μερικά ντουλάπια με μια 
χοντρι ςιδεριά ςυνκζτουν όλθ τθν επίπλωςθ. 

Οι μιςοί περίπου αρςενικοί του χωριοφ ςχθματίηουν μια πραγματικι αυλι 
γφρω μασ. Είναι όλοι οι άντρεσ υπεριωανοι, ωυςικά κομψοί ςτουσ τρόπουσ 
ζκωραςθσ και ςτο βάδιςμα, παρά τθ λεκιαςμζνθ ωουςτανζλα τουσ, και 
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προκαλϊ τον πιο ζνκερμο Σλαβομάνο, να αμωιςβθτιςει αυτοφσ τουσ 
κακαροφσ απογόνουσ  των Ελλινων. Αυτι θ κοιλάδα είναι βζβαια ζνα τμιμα 
τθσ Ελλάδασ, όπου το παλιό αίμα των Ελλινων  είναι διατθρθμζνο πιο κακαρό 
από κάκε ανάμειξθ.  

Ζτςι, το καωενείο είναι τόςο μικρό για να χωρζςει όλουσ αυτοφσ που 
ικελαν να μπουν. Κανείσ δεν ςπρϊχνει το διπλανό του, όπωσ κα ζκαναν ςε 
μασ. Ρολλοί μζνουν όρκιοι κοντά ςτθν πόρτα και ψικυρίηουν κοιτάηοντάσ μασ. 
Οι άλλοι παίρνουν  κζςθ μπροςτά ςτο τραπζηι και ςερβίρουν ζνα ποτιρι ρακί, 
αρωματιςμζνο με γλυκάνιςο  που το πίνει κανείσ με νερό. Το ποτιρι άδειο 
επιςτρζωει ςτον καωετηι, γιατί ςτθν Ελλάδα δεν γνωρίηει κανείσ τθν 
ευχαρίςτθςθ να είναι κακιςμζνοσ ςτο τραπζηι πίςω από τθ κεία μπουκάλα. 
Κάποιοι παίηουν χαρτιά και ωιλονικοφν, ζνα χάρτινο χωνί με ωακζσ που  
χρθςιμεφουν για το μζτρθμα ςτο παιχνίδι. 

Οι πιο τολμθροί μάσ πλθςιάηουν, εξετάηουν τα ροφχα μασ, τα βιβλία μασ, τα 
όπλα μασ και αποωαςίηουν επιτζλουσ να μασ ρωτιςουν. Θ ευχαρίςτθςι τουσ 
είναι μεγάλθ, όταν βλζπουν ότι μιλϊ Ελλθνικά. Τι καινοφρια πράγματα κα 
μάκουν! Θ μεγαλφτερθ ικανοποίθςθ από όλουσ είναι του Ραναγιϊτθ, που μασ 
ωιλοξενεί. Ψθλόσ ςτο ανάςτθμα, λυγερόσ και ςβζλτοσ, είναι παντοφ ζμπιςτοσ. 
Θ λεπτι και επιμικθσ ωιγοφρα του εκωράηει απλοϊκά τθν ευχαρίςτθςθ που του 
δίνει θ άωιξθ των δυο ξζνων. Οι ξζνοι ς’ αυτόν  προδίδουν ςθμαντικότθτα ςτο 
πρόςωπό του. Είναι μια γιορτι για τθν περιζργειά του, μια ωωζλεια για το 
πορτοωόλι του, δόξα, νεωτεριςμόσ. Τι άλλο μπορεί να ςυντελζςει  
περιςςότερο ςτθν  ευτυχία ενόσ Ζλλθνα; 

 Οι προετοιμαςίεσ για τθ νφχτα δεν είναι μεγάλεσ. Ενϊνει τα δυο τραπζηια 
του καωενείου, απλϊνει από πάνω μια κουβζρτα και ο ςυνοδόσ μου και εγϊ 
πλαγιάςαμε αδελωικά πάνω ς’ αυτό το ςπαρτιάτικο παλιοκρζβατο, ενϊ ο 
ιδιοκτιτθσ τθσ ταβζρνασ, από τθν πλευρά του, διαμορωϊνει τον πάγκο του 
ξφλινου μαγαηιοφ του ςε κρεβάτι. Θ νφχτα, όπωσ μπορεί κάποιοσ να ςκεωτεί, 
είναι μακριά και ςκλθρι. Κα είμαςτε καλά μζςα ςτο περιωραγμζνο του ναοφ 
του Απόλλωνα. Ο Κεόσ βοθκόσ, που δεν αωινει ποτζ μζςα ςτθ δυςτυχία 
αυτοφσ που τον επικαλοφνται, δεν μασ παρζχει παρά μια μζτρια προςταςία 
εναντίον των νυχτερινϊν ‘‘πυκϊνων’’ [εννοεί τα ηωφωια: κοριοφσ, ψφλλουσ  
κλπ.] που ατιμάηουν αυτά τα προπφλαια του ναοφ. 

 
ΧΙ 

Διαμονή ςτουσ Δελφοφσ. Το μαντείο και οι θηςαυροί. 
 

Νωρίσ τθν άλλθ μζρα οι πόρτεσ του καωζ άνοιξαν και εμείσ ευτυχιςμζνοι 
εγκαταλείπουμε το υψωμζνο ςτρϊμα μασ. Ραράξενθ ςφμπτωςθ! Αυτι θ 
ωτωχι κζα όπου είμαςτε ςτο φπαικρο, οι ςφντομεσ πλφςεισ του πρωινοφ, είναι 
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ςτο Βατικανό τθσ αρχαιότθτασ, βριςκόμαςτε ςτον ίδιο τον προκάλαμο του 
ναοφ των Δελωϊν. Είναι εδϊ που ο ίδιοσ ο άνκρωποσ των αρχαίων χρόνων 
ερχόταν, για να γονατίςει μπροςτά ςτο βωμό του Απόλλωνα και να ικετεφςει 
το κεό να διανοίξει γι’ αυτόν το απειλθτικό ωάςμα που αποκαλείται αφριο. 

Σιμερα, όπωσ και άλλοτε, θ ηωι είναι γεμάτθ από ϊρεσ όπου θ ςκιά είναι 
πολφ πθχτι, όπου θ ςκζψθ ζχει κανάςιμεσ  λιποψυχίεσ, όπου το δίκαιο του 
ανκρϊπου, και ιδίωσ αυτό των λαϊν, ςταματά αναποωάςιςτα ςτο ςθμείο 
όπου διαςταυρϊνονται οι δρόμοι τθσ ηωισ και του κανάτου. Μζςα ςε αυτζσ 
τισ ϊρεσ, εκεί, ο Ζλλθνασ ζτρεχε ςτα μαντεία του, διότι γι’ αυτόν ο κόςμοσ 
κυβερνιόταν από τα κεία κελιματα, που κάποιοσ κα μποροφςε να κάμψει, και 
να παραδϊςει ςτον άνκρωπο τα μυςτικά τουσ. Σιμερα, αλίμονο, οι κεοί 
ςιωποφν. Εάν εμείσ ξζρουμε ότι οι νόμοι που μασ κυβερνοφν είναι καλοί, 
ξζρουμε ακόμθ καλφτερα ότι αυτοί είναι αμείλικτοι και μζςα ςτθν απελπιςία 
μασ προςκροφομε, χωρίσ διακοπι, ενάντια ςτθν αναγκαιότθτα, ςτο μζτωπο 
του μπροφντηου. 

Στουσ χρόνουσ, όπου οι ελλθνικζσ ωυλζσ ιταν αγρότεσ και θ φπαρξι τουσ 
εξαρτιόταν από τα ςφννεωα, τον κεραυνό και το χαλάηι, θ Δωδϊνθ είχε το 
μαντείο τθσ. Θ μαντικι ιταν τότε ζνα είδοσ ενςτικτϊδουσ Μετεωρολογίασ, που 
ζψαχνε ςτον ουρανό ν’ αποςπάςει τα μυςτικά, τα οποία δεν είχε ακόμα 
ευαρεςτθκεί να παραδϊςει κανζνα ςθμείο ςτθ γνϊςθ. Αργότερα, όταν θ 
κοινωνία αναπτφχκθκε και οι ελλθνικζσ ωυλζσ κατζβθκαν προσ τθ νότια 
Ελλάδα δεν ηθτοφν πλζον τα μυςτικά του ουρανοφ, αλλά τα μυςτικά τθσ 
φπαρξθσ του κεοφ, τθ λάμψθ τθσ νεότθτασ και τθσ ομορωιάσ που ταυτίηεται με 
το ωωσ, το οποίο κριαμβεφει  ς’ όλεσ τισ ςκιζσ, και μαηί  τθ κεία πρόγνωςθ του 
μζλλοντοσ που βλζπει όλα τα πράγματα.  

Τα καφματα ωαίνονται να βεβαιϊνουν ςτουσ Δελωοφσ, περιςςότερο από 
αλλοφ, τθν παρουςία των κεϊν. Ζνα άνοιγμα που ζχαςκε, απ’ όπου ζωευγαν 
ανκρακικοί ατμοί, οι οποίοι  ζδιναν το παραλιρθμα και ενζπνεαν προωθτικζσ 
αςυναρτθςίεσ, ιταν πλζον  αυτό που ζπρεπε να υπθρετιςει τθν απαρχι του 
μαντείου.  Μια παρκζνοσ, κακιςμζνθ πάνω ςτον τρίποδα του κεοφ και ιδθ 
μεκυςμζνθ από τισ δάωνεσ που είχε μαςιςει, υπθρετοφςε ωσ πακθτικό 
όργανο τισ κεϊκζσ αποκαλφψεισ. Κατά τθ διάρκεια δεκαπζντε αιϊνων, 
ακολουκϊντασ τθν ζκωραςθ του Σοωοκλι, θ ωωνι του Απόλλωνα πάλλει πάνω 
ςτον Ραρναςςό, όπωσ μια ωλόγα που λάμπει.  

Κατά τθ διάρκεια δεκαπζντε αιϊνων ο ναόσ ζγινε ςαν θ κατοικία (διαμονι) 
ενόσ κείου νομομακοφσ, πολιορκοφμενου από τουσ πρίγκιπεσ και τουσ λαοφσ, 
από το ωτωχό και τον πλοφςιο, από τουσ βαρβάρουσ κακϊσ και από τουσ 
Ζλλθνεσ.  Κατά τθ διάρκεια δζκα αιϊνων, το λιγότερο, αυτι θ κεία ωωνι 
ακοφγεται επίςθσ από τθ ωωνι  του ωμαίου ποντίωικα. Αλλά ποτζ αυτι δεν 
δθμοςίευςε διατάξεισ και δεν άκουςε ποτζ, για να απαντιςει ς’ αυτό το οποίο 
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του ηθτοφςαν. Δζκα αιϊνεσ ιταν ςαν μια ςτακερι αποκάλυψθ, μια κεϊκι 
λαλιά, που πάντα ακοφγεται με ςεβαςμό και ςπάνια παρακοφεται, μια μεγάλθ 
ωλόγα που ωωτίηει το απλό και το ςοωό.  

Θ Ελλάδα δεν είχε ιερά βιβλία οφτε ιερατικι κάςτα οφτε ιεραρχικι 
παράδοςθ, δεν γνϊριςε ποτζ κρθςκευτικι ςταςιμότθτα. Το Μαντείο των 
Δελωϊν ιταν ςαν ηωντανόσ λόγοσ και αυτόν το λόγο τον ακοφμε να πάλλεται 
πότε δυνατόσ πότε αδφνατοσ, αιϊνιοσ και πάντοτε νζοσ διαμζςου των χρόνων, 
από το μυκικό Οιδίποδα μζχρι τουσ χρόνουσ του Λουλιανοφ. 

Το μαντείο δεν επενζβθ ποτζ ςαν διαιτθτισ, δεν ζκανε ελλθνικι ιςτορία, 
αλλά τθν κατθφκυνε και τθν επθρζαςε. Ρρζπει να το ποφμε προσ τιμιν του, ότι 
κιρυξε ςχεδόν πάντα τθν ανοχι (επιείκεια), τθ ςυγγνϊμθ και τθν ομόνοια. Το 
μαντείο ςυγχϊρεςε τον Ορζςτθ και τον Αλκμζωνα που ακολουκοφνταν από τισ 
Ερινφεσ. Ράντοτε ζβλεπε κανείσ να προςτατεφει τουσ ικζτεσ. Στθν αποςτολι 
των Συβαριτϊν, που είχαν ςκοτϊςει ζνα μελωδό κοντά ςτο βωμό τθσ Ιρασ, 
τουσ ζριξε με δφναμθ αυτι τθν κεραυνοβόλα απόςτροωο: «Απομακρφνςου 
από τον τρίποδά μου, το αίμα που τρζχει από τα χζρια ςου, ςου απαγορεφει το 
πζτρινο κατϊφλι. Δεν κα ςου απαντιςω. Ζχεισ ςκοτϊςει τον υπθρζτθ των 
Μουςϊν μπροςτά ςτο βωμό τθσ Ήρασ, χωρίσ να φοβάςαι τθν εκδίκθςθ των 
κεϊν. Αλλά θ τιμωρία δεν κα περιμζνει και οι ζνοχοι δεν κα γλυτϊςουν από το 
Δία.» 

Πταν ρωτικθκε θ Ρυκία για το, ποιοσ είναι ο πιο ευτυχιςμζνοσ άνκρωποσ, 
αυτι ανζωερε το Φιμιο, που ερχόταν να πεκάνει ςτθν πατρίδα του. Σε μια 
παρόμοια ερϊτθςθ που απευκφνκθκε από το Γφγθ βαςιλιά τθσ Λυδίασ, ο κεόσ 
απάντθςε αναωζροντασ τον Αγλαό από τθν Ψωωίδα, θλικιωμζνο κάτοικο, που 
καλλιεργοφςε ζνα μικρό χωράωι  ςτθν Αρκαδία.  

Από πολιτικι άποψθ ο ρόλοσ του μαντείου ιταν ιδιαίτερα δφςκολοσ. Οι 
Ζλλθνεσ ιταν διαιρεμζνοι, τα κομματικά μίςθ τόςο βίαια, θ δικαιοςφνθ τόςο 
ςυχνά περιωρονθμζνθ από όλεσ τισ ωατρίεσ. Οι Δωριείσ τθσ Σπάρτθσ ιταν από 
άλλθ αιτία ξεχωριςτοί προςτάτεσ  του ναοφ, και ο Απόλλων βριςκόταν ‘‘εκϊν - 
άκων’’ πολφ λιγότερο αλλθλζγγυοσ  τθσ πολιτικισ τουσ.  

Το μαντείο ιταν αυτό που πρωτοςτάτθςε ςτθν ίδρυςθ του μεγαλφτερου 
μζρουσ των ελλθνικϊν αποικιϊν και ςτερζωςε μεταξφ άλλων τθν ςθμειωμζνθ 
από τθ μοίρα κζςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ. Ζδωςε ςτουσ νόμουσ του 
Λυκοφργου το κφροσ του, και επικφρωςε το καυμαςμό των απογόνων για τθ 
ςοωία του Σωκράτθ. Καταδίκαςε τθν κατάκτθςθ τθσ Μεςςθνίασ από τουσ 
Σπαρτιάτεσ και νίκθςε τθν αντιπάκειά τουσ για τθν ανατροπι των 
Ρειςιςτρατιδϊν τθσ Ακινασ.  

Κατά τουσ Μθδικοφσ πολζμουσ το μαντείο είχε τισ ελλείψεισ του. Φοβόταν 
μαηί με τθ μιςι Ελλάδα και ωόβιςε τουσ Ακθναίουσ απεςταλμζνουσ, 
αναωζροντασ ερείπια και λεθλαςίεσ που προετοιμάηονταν. Τότε, ζπειτα από τθ 
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γνϊμθ ενόσ Δελωιϊτθ, οι κεωροί ι πρεςβευτζσ των Ακθνϊν πιραν τα κλαδιά 
τθσ ελιάσ και πιγαν για δεφτερθ ωορά να ςυμβουλευτοφν το κεό ωσ ικζτεσ. 
‘‘Ω, πρίγκιπα, δϊςε ζναν καλφτερο χρθςμό για τθν πατρίδα μασ, ωσ ικζτεσ που 
ερχόμαςτε ι, καλφτερα, δεν κα αφιςουμε το ιερό ςου, αλλά κα μείνουμε εδϊ, 
περιμζνοντασ μζχρι κανάτου.’’  Είναι τότε που θ Ρυκία τουσ μίλθςε για ζνα 
ξφλινο τείχοσ, το οποίο ο Δίασ παραχϊρθςε ςτουσ Ακθναίουσ, για τελευταίο 
καταωφγιο, και το οποίο ζκανε τον Κεμιςτοκλι να επωωελθκεί. 

Αυτό το ίδιο το μαντείο διζτρεχε ζνα μεγάλο κίνδυνο κατά τθ διάρκεια 
αυτοφ του πολζμου. Τα ιερόςυλα τάγματα  πεηικοφ των Ρερςϊν, κάτω από το 
δζλεαρ των κθςαυρϊν των Δελωϊν, ιταν ιδθ εκεί κοντά ςτο Λερό τθσ 
Ρροναίασ Ακθνάσ, όταν ο κεόσ που είχε απαγορεφςει κάκε ςυμπλοκι ςτουσ 
Δελωιϊτεσ, βγάηει τθ δικι του κραυγι πολζμου από το βάκοσ του ναοφ του. 
Τότε βράχια αποςπϊνται από τον Ραρναςςό και ςυντρίβουν τουσ 
επιτικζμενουσ. Οι ιρωεσ του τόπου, Αυτόνοοσ και Φφλακασ, τιμθμζνοι μζςα 
ςε ξεχωριςτοφσ ναοφσ, ρίχνονται ςτθν καταδίωξθ των Ρερςϊν που τρζπονται 
ςε ωυγι και οι Δελωοί ςϊκθκαν. 

Από τουσ Μθδικοφσ πολζμουσ θ πολιτικι τθσ Ελλάδασ ιταν αλίμονο! πολφ 
ταραγμζνθ και το Μαντείο οδθγείτο ςυχνά από αντίκετεσ ωιλοδοξίεσ. Εκείνο 
τον καιρό, θ ειλικρίνεια, που υποςτιριηε, χάκθκε. Κάποιοσ διζωκειρε τθν 
Ρυκία. Το κφροσ των Αμωικτιόνων, ωυλάκων των Δελωϊν, που άξιηε, ςτον 
καιρό του Δθμοςκζνθ παρουςίαηε ςκιά. Αλλά αυτι θ ςκιά ιταν μοιραία για 
τθν Ελλάδα, διότι υπθρετοφςε τθν κάλυψθ των ςχεδίων για κατάργθςθ των 
ελευκεριϊν από το Φίλιππο.  

Εμείσ δεν γνωρίηουμε πολφ τα πράγματα, το επαναλαμβάνω. Είναι όμωσ θ 
απόδειξθ τθσ ελαωρότθτασ του πνεφματοσ, να μθν βλζπω ςτθν ιςτορία του 
Δελωικοφ Μαντείου τθν ιςτορία του τζλειου δόλου. Πςα θ Ρυκία εκςτόμιηε  
και οι προωιτεσ τα ςυγκζντρωναν και τα ανακοίνωναν ςτουσ Δελωιϊτεσ και 
τουσ άλλουσ Ζλλθνεσ, πιςτευόταν, για πολφ καιρό, ότι ςτθρίηονταν ςτθν 
αποκάλυψθ του Απόλλωνα και αυτι θ πίςτθ δεν πζκανε εξ ολοκλιρου παρά 
μαηί με τον παγανιςμό. Το πνεφμα του κεοφ πνζει όπου κζλει. Αυτό βζβαια 
ζπνευςε ςτθν ϊρα του πάνω  ςτουσ Δελωοφσ.  

Σιμερα, όλα είναι κλιμμζνα και ςιωπθλά μζςα ςτθν κοιλάδα, όπωσ τθ μζρα 
που ο Απόλλωνασ κατζβθκε εκεί για πρϊτθ ωορά. Το άντρο των χρθςμϊν είναι 
γεμάτο με βωμοφσ που ζχουν χάςει τθ λάμψθ τουσ και είναι παραχωμζνοι 
κάτω από τα ερείπια. Αλλά γι’ αυτόν που ξζρει να ακοφει, αυτι απζραντθ 
ςιωπι ζχει μια ωωνι. Οι βράχοι και οι πθγζσ μάσ διθγοφνται τθν απόρροια των 
αιϊνων και είναι για μασ θ αποκάλυψθ τθσ κρθςκευτικισ ηωισ τθσ αρχαίασ 
Ελλάδασ. 

Ππωσ ςτθ ϊμθ υπάρχουν δυο (2) πράγματα, το Βατικανό και ο ναόσ του 
Αγίου Ρζτρου, ζτςι και ςτουσ Δελωοφσ υπιρχε το μαντείο και ο ναόσ του 
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Απόλλωνα. Εάν θ ωωνι του κεοφ είναι βυκιςμζνθ κάτω ςτθ γθ, ο ναόσ 
εντοφτοισ ίςωσ είναι ακόμα όρκιοσ; Το δελωικό ιερό ιταν ζνα από τα πιο 
ωραία τθσ Ελλάδασ. Στον αιϊνα του Ρερικλι ςυγκρινόταν με το ναό τθσ 
Ολυμπίασ και τον Ραρκενϊνα.  

Σφμωωνα με το κρφλο, θ πρϊτθ κατοικία του κεοφ είχε καταςκευαςτεί ςε 
ςχιμα μιασ μικρισ καλφβασ με κλαδιά δάωνθσ ωερμζνα από τα Τζμπθ. Θ 
δεφτερθ με κερί και ωτερά μελιςςϊν. Θ τρίτθ ιταν μπροφντηινθ και 
εξαωανίςτθκε μζςα ςτα ςπλάχνα τθσ γθσ, πολφ καιρό πριν τθν αρχι τθσ 
Λςτορίασ, διότι ςτον αιϊνα του Ομιρου το Ρφκιο ιερό είχε ιδθ ζνα ναό πζτρινο 
που είχε κτιςτεί, κάτω από τθν οδθγία του ίδιου του Φοίβου, από τουσ δυο 
αρχιτζκτονεσ, τον  Τροωϊνιο και τον Αγαμιδθ. Εκεί ιταν  αυτό το ωθμιςμζνο 
κατϊωλι κάτω από το οποίο ιταν εγκλειςμζνοσ, όπωσ λζγει ο Αχιλλζασ, τόςοσ 
πλοφτοσ. Αυτόσ ο ναόσ κάθκε γφρω ςτα 546 π.Χ. και αποωαςίςτθκε να κτιςτεί 
ζνασ καινοφριοσ. Το Αμωικτιονικό Συμβοφλιο ψιωιςε δαπάνθ τριακοςίων (300) 
ταλάντων. Ολόκλθρθ θ Ελλάδα ςυνειςζωερε. Οι Δελωιϊτεσ πιγαν και ζκαναν 
ζρανο ςε όλο το γνωςτό κόςμο και απζκτθςαν από το βαςιλιά τθσ Αιγφπτου 
Άμαςι ζνα ςθμαντικό ποςό. Θ καταςκευι του ναοφ ανατζκθκε ςε αςφγκριτουσ 
εργολάβουσ. Αποτζλεςμα, οι Αλκμεωνίδεσ των Ακθνϊν που επιωορτίςτθκαν με 
αυτιν τθν καταςκευι, επειδι δεν τουσ ευχαριςτοφςε να κάμουν τθν πρόςοψθ 
του ναοφ πζτρινθ, όπωσ απαιτοφςε θ ςυγγραωι υποχρεϊςεων, αυτοί τθν 
ζκαναν από μάρμαρο τθσ Ράρου. Αρχιτζκτονασ ιταν ο Σπίνκαροσ από τθν 
Κόρινκο, και οι δυο γλφπτεσ ιςαν Ακθναίοι.     

Οι Ζλλθνεσ  τότε ολοκλιρωναν  το δωρικό ρυκμό και ο Σπίνκαροσ ο 
Κορίνκιοσ είχε πικανόν εμπνευςτεί από το ναό τθσ Κορίνκου, που είχε μόλισ 
ανεγερκεί, και του οποίου επτά (7) κολόνεσ, ακόμθ όρκιεσ, μασ προςωζρουν 
ςιμερα το πιο αρχαίο δείγμα τθσ δωρικισ αρχιτεκτονικισ. Οι  βάςεισ (κεμζλια) 
του οικοδομιματοσ του Σπίνκαρου ωαίνονται ακόμθ και ςιμερα προσ τθν 
πλευρά του καωενείου όπου μζνουμε. Εξάλλου ο Μ. Foucart μζςα ςτισ 
ςθμαντικζσ αναςκαωζσ του 1861, ξζκαψε τουσ ςπονδφλουσ των ςτφλων και τα 
κιονόκρανα, που επιτρζπουν ςτθ ωανταςία μασ να ανακαταςκευάςει αυτόν 
τον πρωτότοκο αδελωό του Ραρκενϊνα πάνω ςε μια κζςθ, που καλφπτεται 
από κλιβερά χαλάςματα ςτο ζδαωοσ.   

Υπάρχει ελπίδα να ξαναβροφν κάποια επιπλζον ςπαςμζνα κομμάτια των 
κολονϊν. Τα ερειπωμζνα ςπίτια του χωριοφ Καςτρί, τα οποία κα 
κατεδαωιςτοφν, μια μζρα κα ωανερϊςουν ςίγουρα πολφτιμα μυςτικά. Ο  Μ. 
Foucart ζχει μάλλον κατεβεί μζςα ςτουσ ςκοτεινοφσ διαδρόμουσ που 
αποτελοφςαν μζροσ του άδυτου, κα ζλεγε κανείσ το υπόγειο του ναοφ. Οι 
κάτοικοι βεβαίωναν ότι υπιρχε (το άδυτο) από παλιά, αλλά εμπόδιςαν 
βιαςτικά τισ αναηθτιςεισ, κλείνοντασ τθν τρφπα απ’ όπου κάποιοσ κατζβαινε. 

Κάποιοσ μζνει με απορία μπροςτά ς’ αυτζσ τισ καλφβεσ που υπάρχουν  εκεί, 
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ςτα λείψανα του ναοφ που λάτρεψε θ Ελλάδα. Κάποιοσ αναρωτιζται, εάν τα 
ζργα του ανκρϊπου δεν οδεφουν παρά ςτθν απόλυτθ ανυπαρξία, και εάν όλα 
δεν είναι προοριςμζνα να πζςουν αργά ι γριγορα  μζςα ς’ ατζλειωτο 
βάρακρο μιασ αιϊνιασ λικθσ. Μπορεί, πραγματικά, να ζρκει θ μζρα τθσ 
καταςτροωισ για όλα τα πράγματα, και οι πομπϊδεισ βαςιλικζσ των νεότερθσ 
δικισ μασ χριςτιανοςφνθσ που ζχουν οικοδομθκεί με το χριμα πολλϊν 
διάωορων λαϊν, να είναι προοριςμζνο να γίνουν κομμάτια και να κοιμθκοφν 
για πολλοφσ αιϊνεσ, όπωσ ο ναόσ των Δελωϊν κάτω από άκλια χαλάςματα. Αν 
και δεν ζμεινε ςχεδόν τίποτε από το ναό, πρζπει κάποιοσ να αιςκάνεται 
ευτυχισ που ξαναβρίςκει όρκιο και τελείωσ άκικτο ζναν τοίχο, που είναι ο 
παλαιότεροσ του ναοφ, ο οποίοσ ωζρει πάνω του όλθ αυτι τθ ςθμερινι 
ακλιότθτα.    

Σφμωωνα με τθν ομθρικι παράδοςθ, ζνα αναρίκμθτο πλικοσ μυκικϊν 
εργατϊν είχε εργαςτεί ςτα τείχθ των Δελωϊν κάτω από τα μάτια του 
Απόλλωνα. Ροιοσ κα το πίςτευε; Το  ζργο αυτϊν των υπερανκρϊπων είναι εκεί 
όρκιο μπροςτά μασ αμζςωσ ςτα νότια του χωριοφ Καςτρί. Είναι ζνασ τοίχοσ 90 
μζτρων μικουσ, δομθμζνοσ από πελϊριεσ πζτρεσ ενωμζνεσ χωρίσ τςιμζντο, 
χωρίσ ςφνδεςθ, και ςχεδιαςμζνοσ με παράξενο ανακάτεμα αρμϊν ςε 
χαριτωμζνεσ καμπφλεσ, που δίνουν ςτθν όλθ καταςκευι μια ςωραγίδα όλωσ 
ιδιαίτερθ. Αλλά αυτό που ωαίνεται δεν είναι το όλον. Αυτό το τείχοσ που 
χρθςίμευε να ςυγκρατεί το πιο ψθλό πλάτωμα του πρϊτου ναοφ, ζχει επιηιςει 
ςε όλουσ τουσ ςειςμοφσ, ςε όλεσ τισ λεθλαςίεσ και ςε όλεσ τισ καταςτροωζσ. 
Αυτό το τείχοσ είναι ζνασ μεγάλοσ οδθγόσ για τθν ανίχνευςθ του όλου αρχαίου 
χϊρου και ο πιο ωραίοσ τίτλοσ τιμισ του κεοφ των Δελωϊν. Είναι ςαν ζνα 
μεγάλο βιβλίο ακόμα ανοιχτό για μασ, πάνω ςτο οποίο εγγράωονται όλα τα 
ςυμβόλαια πϊλθςθσ, που ο ίδιοσ ο κεόσ ζκανε με τουσ κατόχουσ των δοφλων. 
Ο Απόλλωνασ, που είχε υπθρετιςει ςτον Άδμθτο, γνϊριηε  γι’ αυτά που 
υποωζρουν, όλουσ τουσ πόνουσ τθσ δουλείασ, και πιρε νωρίσ κάτω από τθν 
προςταςία του αυτοφσ που είχαν υποωζρει ςαν αυτόν.  

Ο κφριοσ που ικελε να πωλιςει το ςκλάβο του ςτο κεό, παρουςιαηόταν 
μπροςτά ςτο ναό των Δελωϊν, περνοφςε κοντά ςτον εξωτερικό βωμό, 
προχωροφςε προσ τθ μεγάλθ πφλθ και ζμενε  πάνω ςτο κατϊωλι. Οι ιερείσ 
ζρχονταν να ςυναντιςουν το δοφλο, ο οποίοσ οδθγείτο ςτο κεό, και παρουςία 
των γερουςιαςτϊν και οριςμζνου αρικμοφ μαρτφρων, ςυνομολογείτο το 
χρθματικό ποςό απελευκζρωςθσ  και αποδζχονταν   τον όρκο των δυο 
πλευρϊν.   

Φυςικά, ιταν ο δοφλοσ που πλιρωνε ςτον ιερζα το ποςό τθσ 
απελευκζρωςθσ και ο πωλθτισ υπιρχε εκεί ςυμβατικά. Ο Απόλλωνασ 
αγοράηοντασ το δοφλο δεν ιταν για να τον βάλει ςτθν υπθρεςία του ιεροφ του, 
αλλά για να τον απελευκερϊςει. Ο κεόσ ιταν ςαν εγγυθτισ τθσ 
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απελευκζρωςθσ και θ εγγραωι αυτισ, που ιταν χαραγμζνθ πάνω ςτο ναό, 
ιταν θ μοναδικι απόδειξθ τθσ ελευκερίασ του  δοφλου. 

Αυτόσ ο τοίχοσ που εκωράηει ωραία τθ δφναμθ τθσ ςτακερότθτασ, είναι 
τραγικά ςυνδεδεμζνοσ  με το πεπρωμζνο του Οttfried Müller. Είναι εδϊ που 
ζπεςε ςτο πεδίο τθσ τιμισ, μπροςτά ςε αυτζσ τισ εγγραωζσ, από τθν προςβολι 
των βελϊν του κεοφ του ωωτόσ, αυτόσ ο ςοωόσ που ιταν ευωραδισ υμνθτισ 
των Δωριζων και ωλογερόσ αρνθτισ του θλιακοφ χαρακτιρα του Απόλλωνα.              

Ο Μ. Foucart ιταν επίςθσ πολφ καρτερικόσ, κυρίωσ όμωσ πιο ευτυχισ. 
Βοθκοφμενοσ από το Μ. Vescher κακάριςε 40m από τον τοίχο και αντζγραψε 
περιςςότερεσ από  500 εγγραωζσ, από τισ οποίεσ, μερικζσ, μασ γνωρίηουν τισ 
διπλωματικζσ αντιπροςωπείεσ ι τουσ πρόξενουσ των Δελωϊν - ζνα είδοσ όπωσ 
οι πρεςβευτζσ (νοφντςιοι) τθσ Αγίασ Ζδρασ του Ράπα - από όλεσ τισ πόλεισ του 
ελλθνικοφ κόςμου. Αλλά ο ναόσ δεν ιταν το μόνο μεγάλο μνθμείο  ςτουσ 
Δελωοφσ, δζκα ι δϊδεκα ωορζσ μικρότεροσ ςυγκρινόμενοσ με τθ Βαςιλικι του 
Αγίου Ρζτρου. Μποροφςε να εξυπθρετιςει και το Μουςείο ςτθν αποκικευςθ 
του πλοφτου που θ ευςζβεια, θ ευγνωμοςφνθ ι θ ματαιοδοξία των πιςτϊν, 
των νικθτϊν ακλθτϊν, των Κρατϊν και των Βαςιλιάδων,  ςυςςϊρευε ςτουσ 
Δελωοφσ. 

Στθν εποχι όπου ο Ρλίνιοσ ο πρεςβφτεροσ μιλά για 3.000 αγάλματα των 
Δελωϊν, ο Νζρων είχε ιδθ πάρει 500, οι Γαλάτεσ είχαν ιδθ λεθλατιςει  το 
ιερό και πριν από αυτοφσ ο Φωκεφσ ςτρατθγόσ Φιλόμθλοσ είχε αρπάξει το 
χριμα του κθςαυροωυλακίου, γφρω ςτα  60 εκατομμφρια νομίςματα.   

Για να ζχεισ κάποια ιδζα του, τι γινόταν με τισ δελωικζσ προςωορζσ, κα 
πρζπει να ωανταςτείσ όλουσ αυτοφσ τουσ κθςαυροφσ από μάρμαρο και 
μπροφντηο που οι πόλεισ επιςϊρευαν. Ο Κθςαυρόσ τθσ Κορίνκου, ανάμεςα 
ςτουσ άλλουσ, όμοιοσ με αυτόν του Μινφα ςτον Ορχομενό  ι του Αγαμζμνονα  
ςτισ Μυκινεσ. Εκεί, οι Λυδείσ βαςιλείσ απζκεταν τουσ χρυςοφσ κρατιρεσ τουσ 
και τα αςθμζνια  λιοντάρια τουσ. Ρρζπει, επίςθσ, να ωανταςτείσ τθ Στοά, όπου 
το χζρι του Ρολφγνωτου είχε καλφψει με ηωγραωιζσ, και όλο αυτό το πλικοσ 
με τα αγάλματα, όπου οι κεοί αναμιγνφονταν με τουσ ανκρϊπουσ και οι 
αυςτθροί ωιλόςοωοι με τθν Αωροδίτθ και τθ Φρφνθ.  

Μερικοί από αυτοφσ τουσ κθςαυροφσ ίςωσ κα ξαναδοφν το ωωσ τθσ μζρασ. 
Οι γιοι αυτϊν των Γαλατϊν, που είχαν άλλοτε λεθλατιςει τουσ Δελωοφσ, είχαν 
ςτον αιϊνα μασ τθ ςκζψθ να ςχίςουν το ςάβανο που ςκεπάηει τελείωσ τθν 
αγία πόλθ, αλλά προςκροφουν ςυγχρόνωσ ςτθν αδιαωορία του μεγάλου 
κοινοφ, ςτθ χλιαρι κζλθςθ του ελλθνικοφ κράτουσ, και ςτθν ακλόνθτθ 
προςκόλλθςθ των Δελωιωτϊν για τα ςπίτια τουσ. 

Χωρίσ αμωιβολία, ο Απόλλων δεν κα ξαναγεννθκεί ςτο ωωσ, όταν  θ Ελλάδα 
απωκιςει ξανά τουσ βαρβάρουσ από το ςτικοσ τθσ, και τουσ  διϊξει από τουσ 
Δελωοφσ, αλλά όταν όλοι οι λαοί τθσ αρχαίασ Αμωικτιονίασ ξαναεπιςτρζψουν 
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ελεφκεροι και ίςοι. Μια μόνο από αυτζσ τισ προςωορζσ υωίςταται, και είναι 
ζνα τρόπαιο υψωμζνο μετά τθν ιττα των Ρερςϊν. Αυτό το τρόπαιο βρίςκεται 
ςτα χζρια αυτϊν που αντικατζςτθςαν τουσ Ρζρςεσ. Είναι ςτθ κζςθ  Atmeidan ι  
Λππόδρομο ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ςτα χζρια των Τοφρκων, αλλά θ Ελλάδα 
παρθγορείται ότι το τρόπαιο αυτό κα τθσ επιςτραωεί μετά τθ νίκθ και τθν 
ελευκερία. 

Σιμερα, βλζπεισ ότι το μιςό αυτό τρόπαιο είναι καμμζνο μζςα ςτο ζδαωοσ. 
Κα πίςτευεσ ότι βλζπεισ μια ςτριμμζνθ κολόνα μπροφντηινθ φψουσ 6 μζτρων,  
που αποωυλακίηεται από το μζςον τθσ και πάνω, και από εκεί μζχρι τθν 
κορυωι γίνεται πιο ςτενι.  Ραρατθρϊντασ από πολφ κοντά, κα αναγνϊριηεσ τισ 
τριπλζσ δίπλεσ τριϊν κουλουριαςμζνων ωιδιϊν. Τα κεωάλια τουσ ζχουν 
εξαωανιςτεί. Το ζνα ακρωτθριάςτθκε από τον ίδιο τον Μωάμεκ το ΛΛ, τα άλλα 
χάκθκαν, κανείσ δεν ξζρει πότε.  

Θ κομμζνθ κεωαλι είναι ωυλαγμζνθ ςτο τουρκικό μουςείο τθσ Αγίασ 
Ειρινθσ. Οι τρεισ κεωαλζσ  των ερπετϊν ςυγκρατοφςαν ζνα χρυςό τρίποδα, 
αωιερωμζνο από τουσ Ζλλθνεσ μετά τθ μάχθ των Ρλαταιϊν. Ναι, αυτό το 
μνθμείο διαμορωϊνει το πιο ζνδοξο τρόπαιο τθσ Ελλάδασ. Διαβάηει κανείσ ςτο 
μζςον του ςϊματοσ των διπλωμζνων ερπετϊν τα ονόματα 31 πόλεων που 
είχαν διϊξει τουσ βαρβάρουσ ςτισ Ρλαταιζσ, και θ τφχθ, τόςο ςυχνά ειρωνικι ι 
άδικθ, ιταν δίκαιθ αυτι τθ ωορά διατθρϊντασ τα 31 ονόματα ςτουσ πιο 
μακρινοφσ απογόνουσ: Λακεδαιμονία, Ακινα, Κόρινκοσ, Τεγζα, Σικυϊνα, 
Μζγαρα, Επίδαυροσ, Ορχομενόσ, Φλιοφντα, Τροιηινα, Ερμιόνθ, Τφρινκα, 
Ρλαταιζσ, Κεςπιζσ, Κζα, Μιλοσ, Τινοσ, Νάξοσ, Ερζτρια, Χαλκίσ, Στφρα, Ελίσ, 
Ροτείδαια, Λευκάδα, Ανακτόριο, Κφκνοσ, Σίωνοσ, Αμβρακία, Λζπρεο. Αυτζσ οι 
31 πόλεισ, αλίμονο! Δεν ιταν παρά το μιςό τθσ Ελλάδασ, και για  τόςο 
επιωανείσ πόλεισ που ζλειπαν από τον αγϊνα, όπωσ το Άργοσ και θ Κιβα, το 
μνθμείο αυτό ιταν αωιερωμζνο ςτθν καταιςχφνθ τουσ. Τιμι λοιπόν ςτισ 31 
πόλεισ που εκπόρκθςαν τουσ βαρβάρουσ, αλλά, ςτο εξισ, πζωτουν οι  
κλιβερζσ ςκιζσ των πολιτικϊν διχονοιϊν τουσ ςτισ πιο μεγάλεσ ςελίδεσ τθσ 
ελλθνικισ Λςτορίασ.  

Δφςκολα κάποιοσ κα μποροφςε να αναπαραςτιςει με τθ  ωανταςία του για 
το  πϊσ κα ζπρεπε να ιταν οι Δελωοί. Οι ςφντομεσ τελετζσ τθσ ϊμθσ, οι 
γιορτζσ τθσ Αγίασ Εβδομάδασ και του Καρναβαλιοφ, μόλισ που κα μποροφςαν 
να δϊςουν μια ιδζα των διαρκϊν γιορτϊν τθσ ελλθνικισ πόλθσ. Τθν θμζρα οι 
κεωροί ι ιερζσ πρεςβείεσ ιταν ανακατεμζνοι με θλικιωμζνουσ, γυναίκεσ και 
παιδιά, που ζκλειναν τουσ δρόμουσ ςτα απροςδόκθτα μονοπάτια, τα οποία 
ζρχονταν από τθν Κρίςςα και τθ Χαιρϊνεια, ζωσ τθν μζρα που κα κάπνιηε 
πάνω ςτο βωμό προσ κυςία το κφμα, το προςωερόμενο από αυτοφσ που 
ζρχονταν για να ςυμβουλευτοφν τθν Ρυκία. 

Ράντα τα ιερά δράματα παρουςίαηαν ξανά τισ θρωικζσ περιπζτειεσ  του 
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κεοφ, πάντα οι γυμνικοί αγϊνεσ, οι αγϊνεσ τθσ ποίθςθσ ι τθσ μουςικισ, πάντα 
οι ταξιδιϊτεσ, οι προςκυνθτζσ και οι περίεργοι. Οι Δελωιϊτεσ ιςαν οι 
οικοδεςπότεσ ανκρϊπων από ολόκλθρθ τθν Ελλάδα και εξ αιτίασ αυτοφ  του 
επαγγζλματοσ είχαν γίνει κάπωσ παράςιτα, ωλφαροι και επαίτεσ.    

 
ΧΙΙ 

Οι πηγζσ και τα ιερά δάςη 
 
Από όλεσ τισ δόξεσ τουσ οι Δελωοί ζχουν διατθριςει άκικτεσ μόνο αυτζσ τισ 

τρεισ πθγζσ που χφνουν ςιμερα, όπωσ άλλοτε, τθν ευεργετικι δροςιά  τουσ. Θ 
ιερι πθγι, αυτι που χρθςίμευε ςτισ πλφςεισ τθσ Ρυκίασ, ονομαηόταν 
Καςςοτίσ. Είναι θ ςθμερινι κρινθ του Αγίου Νικολάου. Ρθγαίνοντασ προσ 
αναηιτθςι τθσ κα ςυναντιςουμε πάνω ςτο δρόμο μασ πολλά ερείπια και 
ενκφμια - που αρπάξαμε μερικά ςτο πζραςμά μασ - όπωσ το ζκανε εδϊ και 17 
αιϊνεσ ο λεπτολόγοσ Ραυςανίασ. 

Αυτι βριςκόταν μζςα ςτον περίβολο, κα ζλεγα μζςα ςτο περίωραγμα του 
ναοφ, και πότιηε με τα ιερά νερά τθσ τισ χρθςμολόγεσ δάωνεσ του ακάνατου 
μικροφ δάςουσ του Απόλλωνα. Θ δάωνθ δεν είναι ικαγενισ ςτουσ Δελωοφσ. Κα 
βρεκεί ανϊωελα ςε κατάςταςθ άγρια μζςα ς’ αυτι τθν τραχιά κοιλάδα, όπου 
ευδοκιμεί εν τοφτοισ θ ελιά. Επίςθσ, ο μφκοσ ζλεγε ότι οι δελωικζσ δάωνεσ που 
χρθςίμευαν ςτισ κυμιάςεισ τθσ Ρυκίασ και ςτο κακάριςμα του ναοφ, ιταν 
απόγονοι του δζντρου που μεταωζρκθκε από τα Τζμπθ από το χζρι του ίδιου 
του κεοφ. Είναι από αυτό το δελωικό δζντρο που οι ποιθτζσ τθσ αρχαιότθτασ, 
ιδίωσ οι Λατίνοι, είχαν ςυλλζξει τισ ποιθτικζσ τουσ δάωνεσ, και είχαν ακόμα 
γεμίςει το κφπελλό τουσ από τθ γειτονικι πθγι τθσ Καςταλίασ. Επίςθσ 
εκπλιςςομαι, κατά κάποιο τρόπο, που δεν τισ βρίςκω πλζον ςτουσ Δελωοφσ. 
Εμείσ εν τζλει ανακαλφψαμε μια κοντά ςτθν Καςςοτίδα πθγι, πάνω ςτθ μικρι 
πλατεία που προθγείται τθσ εκκλθςίασ του Αγίου Νικολάου.  

Είναι μζςα ςτον τόπο αυτό που οι ωκορζσ από τα ςειςμό είναι ακόμα 
ορατζσ. Το μικρό κυριδωτό κωδωνοςτάςιο, που οι Καςτρίτεσ καταςκεφαςαν 
μετά τον πόλεμο τθσ Ανεξαρτθςίασ, για να ςτεγάςουν τισ καμπάνεσ, που δεν 
τολμοφςε κάποιοσ να  χτυπιςει ςτον καιρό των Τοφρκων, δεν υποςτθρίηεται 
παρά από ζνα καφμα τθσ ιςορροπίασ. Οι χωριςτζσ καμάρεσ τοποκετοφνται 
τοξωτά, οι μεν πάνω ςτισ δε, και οι καμπάνεσ μετατοπιςμζνεσ περίμεναν πάνω 
ςε μια χοντρι ξφλινθ ςκαλωςιά ζνα καινοφριο κωδωνοςτάςιο. Θ εκκλθςία 
αυτι είναι θ πιο ενδιαωζρουςα τθσ ενορίασ και χωρίσ αμωιβολία κτιςμζνθ 
κοντά ςτθ κζςθ του τφμβου του Νεοπτόλεμου, γιου του Αχιλλζα, 
δολοωονθμζνου ςε αυτι τθ κζςθ από τον μανιακό Ορζςτθ. 

Δυο κολόνεσ κολοβωμζνεσ, όπου βρίςκεται ακόμθ μια αρχαία επιγραωι, 
υποςτιριηαν μια μικρι ςτοά που τθσ δίνουν μια, αναμωίβολα, αρχιτεκτονικι 
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αξία. Οι μαυριςμζνεσ αγιογραωίεσ από τισ λαμπάδεσ, δεν αξίηουν, βεβαίωσ,  
όπωσ αυτζσ που ο Ρολφγνωτοσ είχε διακοςμιςει τθ μεγάλθ λζςχθ, κα λζγαμε 
τθ μεγάλθ ςτοά των Κνιδίων. Αλλά αυτζσ δεν είναι λιγότερο περίεργεσ και κα 
άξιηαν να μελετθκοφν από ζνα γνϊςτθ του κζματοσ. Αριςτερά τθσ Ρφλθσ είναι 
θ αναπαράςταςθ τθσ τελευταίασ κρίςθσ. Να μια πφρινθ ςτιλθ ςτο μζςον τθσ 
οποίασ κάποιοσ διακρίνει τισ γάμπεσ, τα κεωάλια, τα μπράτςα των ανκρϊπων 
που βαςανίηει θ Κόλαςθ. Ζνα χζρι  ςτθν τφχθ, το χζρι του Κεοφ ίςωσ, κρατάει 
μια ηυγαριά μζςα ςτο ίδιο πλάνο με το χζρι πάνω μπροςτά. Σχεδιάςτθκαν 
πολυάρικμα οβάλ ομοκεντρικά πάνω ςε μπλε ωόντο και κόκκινο το εξωτερικό 
άκρο, χωρίσ αμωιβολία ο ουρανόσ, όπου το μάτι του Κεοφ. Από τθ μια πλευρά 
μικροί δαίμονεσ αγκιςτρϊνονται ςτισ αλυςίδεσ τθσ ηυγαριάσ και ςτον ζναν από 
τουσ δίςκουσ. Από τθν άλλθ πλευρά ηυγϊνει μια ομάδα ωτερωτϊν αγγζλων,  
οπλιςμζνων με μακριζσ λόγχεσ που ψάχνουν να τουσ χτυπιςουν. Θ ηυγαριά 
κλίνει αποωαςιςτικά ςτθν πλευρά των αγγζλων όπου βρίςκεται πικανϊσ μια 
καλι ψυχι. Δυςτυχϊσ, δεν μπορεί να ακολουκιςει μζχρι τθν άκρθ θ εξζλιξθ 
τθσ ςκθνισ, λόγω τθσ  άςχθμθσ κατάςταςθσ του τοίχου. 

Βγαίνοντασ από τον Άγιο Νικόλαο δεν κακυςτεροφμε να ψάξουμε τθν 
πζτρα ωετίχ, που ςθμειϊνει το κζντρο τθσ γθσ  και πζραςε ςτα μάτια των 
κριςκων, ωσ θ πζτρα που θ ζα είχε προςωζρει ςτο ςφηυγό τθσ Κρόνο. Δεν κα 
χάςουμε πλζον το χρόνο μασ υπολογίηοντασ τισ βακμίδεσ του κεάτρου, 
χαμζνοι μζςα ςτα χαλάςματα που περιτριγυρίηουν το δρόμο. Κα ανεβοφμε 
όλο ίςια προσ τθν πθγι τθσ Κζρνασ. Είμαςτε εδϊ πάνω ςτα ςφνορα τθσ ηωισ 
και του κανάτου, ςτα ριηά των Φαιδριάδων βράχων. Μερικζσ χαμζνεσ μουριζσ 
ςτθ μζςθ των ερειπίων των 100 χαλαςμάτων ωαίνονται να είναι θ τελευταία 
προςπάκεια τθσ βλάςτθςθσ. Ζπειτα, ξαωνικά, ιςιϊνει μπροςτά μασ ο μεγάλοσ 
διαχωριςτικόσ τοίχοσ, γυμνόσ ςαν ζνασ αρχαίοσ ακλθτισ και χαραγμζνοσ εδϊ 
και εκεί με διακοςμθτικά, και οι ςτενοί διάδρομοι ςτοιχειωμζνοι από τα 
αρπακτικά όρνια.  

Από τισ μεγάλεσ πλφςτρεσ, γφρω από τισ οποίεσ παίηουν τα παιδιά του 
Καςτρί, υποδεικνφεται  ιδθ από μακριά θ κζςθ τθσ πθγισ που αναβλφηει κάτω 
από ζνα μαφρο βράχο, που ζνασ ςειςμόσ άρκεςε για να εκβάλλει πάνω ςτο 
χωριό. Εν τοφτοισ, ο βράχοσ είναι εκεί από πολφ καιρό, διότι ζδωςε τόπο ςε 
ζνα μφκο, ιδθ τραγουδιςμζνο από τον Πμθρο. 

Θ νφμωθ τθσ πθγισ πλανά τον Απόλλωνα και ψάχνει να τον ελκφςει μζςα 
ςτο ςτενό, όπου ξεκουραηόταν ο απαίςιοσ Ρφκων. Ο κεόσ ερεκιςμζνοσ τθσ 
λζει: «Δζλφουςα, αυτό δεν ιταν μζςα ςτον προοριςμό  ςου, πλανάσ το πνεφμα 
μου να περνϊ πολφ καιρό ς’ αυτό τον επικυμθτό τόπο του ωραίου και 
διαυγοφσ νεροφ ςου». Ζτςι μίλθςε, και ο βαςιλιάσ τοξευτισ Απόλλων ζςπρωξε 
το βράχο απ’ όπου ανάβλυηε το νερό και ζςπαςε το ρεφμα.   

Θ πιο ποιθτικι από τισ πθγζσ των Δελωϊν είναι χωρίσ αντιλογία αυτι τθσ 
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Καςταλίασ. Θ ωανταςία, ζμπειρθ ςτισ κλαςικζσ μεταωορζσ, δεν ξεχωρίηει τθν 
Καςταλία του Ραρναςςοφ και ξαναπαρουςιάηει τουσ ποιθτζσ τθσ φςτερθσ 
αρχαιότθτασ να κζλουν να πιοφν με βακιζσ ρουωθξιζσ από αυτι τθ κεία πθγι 
τθσ ζμπνευςθσ. 

Αρχικά, θ Καςταλία ιταν μια πθγι που χρθςίμευε ςτισ κρθςκευτικζσ 
πλφςεισ (κακαρμοφσ) των προςκυνθτϊν, των ςυμβοφλων και των ακλθτϊν. Ο 
εξαγνιςμόσ με το νερό ιταν ζνα από τα ζκιμα τα πιο ςτενά ςυνδεδεμζνα με τθ 
λατρεία του Απόλλωνα. Ο ίδιοσ ο Απόλλωνασ πλφκθκε ςτον Ρθνειό, μετά το 
ωόνο του Ρφκωνα, και ξαναπαρουςιάηεται ςυχνά υγραίνοντασ τθ κεία κόμθ 
του μζςα ςτο νερό  τθσ Καςταλίασ, που είχαν τοποκετθκεί πλάι τθσ δυο 
μεγάλοι κρατιρεσ ςταλμζνοι από τον Κροίςο. Ρολλοί, χωρίσ αμωιβολία,  
αποδίδουν ς’ αυτι τθ διαδικαςία μια μαγικι δφναμθ.  

Ζνα αρχαίο επίγραμμα βάηει ςτο ςτόμα τθσ Ρυκίασ αυτά τα λόγια: «Μθν 
εμφανίηεςαι μζςα ςτο ναό του κεοφ παρά με κακαρι καρδιά, αφοφ ζχεισ 
διαβρζξει τα μζλθ ςου ςτο παρκζνο νερό. Για τουσ καλοφσ μια ςταγόνα αρκεί, 
αλλά για τουσ κακοφσ δεν φτάνει  ολόκλθροσ ο Ωκεανόσ.»  

Επίςθσ, επιωυλαςςόμαςτε να δϊςουμε ςτθ λεκάνθ τθσ Καςταλίασ το όνομα 
‘‘μπάνιο τθσ Πυκίασ’’, όπωσ το ζχουν κάνει αρκετοί Άγγλοι ταξιδιϊτεσ. Θ Ρυκία 
δεν πλενόταν ς’ αυτό το ςθμείο, διότι από ζνα χρονικό ςθμείο και μετά, λόγω 
των αςχολιϊν τθσ, δεν εγκατζλειπε πλζον το περιωραγμζνο  μζροσ του ναοφ 
και ωσ εκ τοφτου δεν είχε τθν ανάγκθ εξαγνιςμοφ. Θ πθγι τθσ Καςταλίασ 
μποροφςε εφκολα να διζλκει από το ωωτοςτζωανο τθσ λογοτεχνίασ, όπωσ το 
ζκανε ο Martial, ο Stace και ο Οβίδιοσ. Ομοίωσ αυτι θ πθγι είναι το πιο 
ςυναρπαςτικό από τα ωυςικά αξιοκζατα  των Δελωϊν. Αναβλφηει ςτο άνοιγμα 
μιασ άγριασ ςτενωποφ ςκαλιςμζνθσ από τα νερά που τρζχουν μεταξφ του 
οδίνι και Φλεμποφκου. Σιμερα δεν είναι εφκολο να ζχεισ μια ιδζα του πϊσ 
ακριβϊσ ιταν αυτι θ πθγι. Κάκε χρόνοσ που περνά αποδιϊχνει κάποιο 
πράγμα από τουσ αρχαίουσ Δελωοφσ. 

Ο Κυριακόσ Αγκωνίτθσ είχε δει ακόμα ολόκλθρο το Κζατρο  και το Στάδιο. 
Μετά το πζραςμα του Ulrichs το 1838, πολλά ςπαςμζνα ενδιαωζροντα 
κομμάτια εξαωανίςτθκαν. Από το 1870 θ γοφρνα νεροφ τθσ Καςταλίασ πθγισ   
δεν υπάρχει πια. Ο M. Fοucart μζςα ςτθ ςοωι αναωορά του για τουσ Δελωοφσ 
μασ περιγράωει τθν πθγι, όπωσ ιταν πριν δεκαπζντε χρόνια πριν: «….Είναι μια 
γοφρνα λαςπϊδθσ, μια λεπτι κλωςτι νεροφ που δραπετεφει  ς’ ζνα παχφ 
βοφρκο… Ο βράχοσ είχε ςκαλιςτεί και λειανκεί με φροντίδα, είχε δθμιουργθκεί 
μια γοφρνα προοριςμζνθ να δζχεται το νερό το οποίο κατζβαινε από 4 
ςκαλοπάτια  - ςκαλιςμζνα ςτθν πζτρα. το βάκοσ αυτισ τθσ γοφρνασ είχε 
κάποιοσ εξίςου ςκαλίςει μζςα ςτο βράχο ζνα μικρό τοίχο διάτρθτο, που αφινει 
να δραπετεφει το νερό μζςα ςτθ δεξαμενι. Μζςα ςτο διαχωριςτικό τοίχο, ςτο 
βάκοσ, από πάνω από τθ γοφρνα, είναι ζνα μεγάλο κοίλωμα προοριςμζνο 
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χωρίσ αμφιβολία για το άγαλμα τθσ νφμφθσ. ε κάκε  πλευρά υπάρχει ζνα 
πολφ μικρό κοίλωμα για τοποκζτθςθ αγάλματοσ… Μζςα ςτθ κόγχθ, αριςτερά, 
υπάρχει τϊρα μια μικροςκοπικι εκκλθςία ι μάλλον υπολείμματα κεμελίων, 
αφιερωμζνθ ςτον Άγιο Ιωάννθ. Αυτά είναι ςκαρφαλωμζνα πάνω ςτο μικρό 
τοίχο, για τον οποίο ζχω μιλιςει, και ακουμποφν ςτο βράχο.»              

Ο M. Fοucart  μιλϊντασ για τθν αρχαία κρινθ προςκζτει μερικζσ λζξεισ που 
περικλείουν μια πρόδθλθ αντιλογία. Αυτι θ διευκζτθςθ τόςο απλι, είπε, δεν 
ζπρεπε  να υςτερεί ςε ομορωιά. Κα υπονοοφςε κάποιοσ τθν ταπεινι 
προζλευςθ τθσ πθγισ που δεν πζωτει παρά ςταλαγματιά-ςταλαγματιά.  Το 
νερό κυλοφςε από ζξι (6) τρφπεσ μζςα ςτθ γοφρνα και ο βράχοσ που το 
πλαιςιϊνει του δίνει ζνα αναμωίβολο μζγεκοσ. Κα αναρωτιζται κανείσ, πϊσ 
είναι δυνατόν το νερό πζωτοντασ ςταγόνα-ςταγόνα από το βράχο, να κυλάει 
από ζξι τρφπεσ ςυγχρόνωσ μζςα ςτθ γοφρνα. Πτι αυτό γίνεται ςτθν πθγι δεν 
είναι πλζον ςχεδόν αναγνωρίςιμο μετά το ςειςμό του 1870. Το κανάλι που 
δθμιουργικθκε ςτο βράχο για να οδθγιςει το νερό είναι παντελϊσ ωραγμζνο. 
Οι όγκοι που υπιρχαν πάνω από τθ ςχιςμι του βράχου και ςχθμάτιηαν ζνα 
ςκζπαςμα είναι πεςμζνοι μζςα ςτθ γοφρνα και δφςκολα ς’ αωινουν να δεισ τα 
ςκαλοπάτια που κατζβαιναν μζχρι το επίπεδο των ςωλινων. 

 Πςον αωορά τθ μικρι εκκλθςία του Αγίου Λωάννου, δεν βλζπει κανείσ 
τίποτα, παρά το μζροσ που ιταν ςκαμμζνο μζςα ςτο βράχο. Ζνα πζτρινο 
διάωραγμα και ζνα απόκομμα κολόνασ ςκεπαςμζνο από μια μαρμάρινθ 
πλάκα, χρθςίμευε ωσ Αγία Τράπεηα. Από ζνα λεπτό ςκουριαςμζνο ςίδερο 
κρζμεται ζνα γυαλί, μζςα ςτο οποίο κάποια κριςκα, πιςτι ςε παλιζσ μνιμεσ, 
ζρχεται από καιροφ εισ καιρόν και χφνει λίγο λάδι (ανάβοντασ προωανϊσ 
καντιλι, ςθμ. τ. Μ.). 

Το ςτζνωμα ιδίωσ ζχει μείνει αδιαπζραςτο, γι’ αυτό ο αρχαιοωφλακασ 
επιμζνει να μασ δείξει, ποφ βριςκόταν άλλοτε το άδυτο μακριά από εκεί  μζςα 
ςτθν περίωραξθ του ναοφ. Ριο μακριά, κάποια ςκαλοπάτια κακοςκαμμζνα και 
γυαλιςμζνα από τουσ τράγουσ που ζρχονται να ξαπλϊςουν εκεί τθν ϊρα του 
μεςθμεριοφ, μασ οδιγθςαν μζχρισ ζνα άνοιγμα του βράχου, πίςω από το 
οποίο πιςτεφεται ότι ακουγόταν ο υπόκωωοσ κόρυβοσ του βόμβου των 
Σιβυλλϊν. 

Ο ςεβαςμόσ των ςφγχρονων  Δελωιωτϊν   ςταματά ςτθ μικρι τοφρκικθ 
βρφςθ που υψϊνεται ςτθν άκρθ του δρόμου προσ Αράχοβα. Δεν μπορεί κανείσ 
να περάςει μια ϊρα ςτθν Καςταλία, ιδίωσ μια γιορτινι μζρα, χωρίσ να δει 
κάποια ωτωχι γυναίκα να ζρχεται κοντά ςτθν πθγι με ςταυρωμζνα χζρια, 
μεταωζροντασ ευλαβικά μερικζσ ςταγόνεσ ευεργετικοφ νεροφ ι λίγο - πολφ  να 
ςταυροκοπιζται περνϊντασ. Δυο πλατάνια  ςκιάηουν ςιμερα τα γφρω από τθν 
πθγι. Ζχουν χωρίσ αμωιβολία αντικαταςτιςει ζνα από τα πιο παλιά δζντρα 
ωετίχ τθσ Ελλάδασ, αυτό κάτω από το οποίο κοιμικθκε θ Λθτϊ ςφμωωνα με 
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ζνα κρφλο. Θ ελιά που απαξιοί τισ βραχϊδεισ πλαγιζσ του Χριςςοφ  και τθσ 
Ρυλαίασ, ανεβαίνει από τον Ρλειςτό μζχρι τθν Καςταλία και αποκρφπτει ςτο 
μιςό, κάτω από αυτζσ τισ κινθτζσ αψίδεσ, μια μεγάλθ και περίεργθ καταςκευι, 
το Μοναςτιρι τθσ Κοίμθςθσ τθσ Ραρκζνου. Αυτό το Μοναςτιρι είναι ςτθν 
πραγματικότθτα ζνα Μετόχι, κάτι ςαν να ποφμε αγρόκτθμα που εξαρτάται από 
το μεγάλο Μοναςτιρι τθσ Λερουςαλιμ, που βρίςκεται ςε ζξι λεφγεσ από εκεί 
πάνω ςτα υψϊματα του Ραρναςςοφ. Ο Ραυςανίασ δεν ςταματά παρά μια 
ςτιγμι πάνω ς’ αυτι τθν πλαγιά και μόνο για να ψάξει εκεί κάποιο κατάλοιπο 
μζςα ςτισ λόχμεσ όπου πλθγϊκθκε ο Οδυςςζασ,  κυνθγϊντασ τον κάπρο μαηί 
με τουσ γιουσ του Αυτόλυκου.  

Ο νεότεροσ ταξιδιϊτθσ, λιγότερο εφπιςτοσ, ζρχεται να καυμάςει εδϊ ζνα 
μεγάλο ελλθνιςτικό τοίχο διπλό, που κα τελείωνε  μζςα ςτο κελί του 
Μετοχιοφ, τα απομεινάρια του Κόλου, αναγγζλοντασ χωρίσ αμωιβολία ζνα 
μπάνιο, και μερικά ςπαςμζνα ανάγλυωα κομμάτια, που το ζνα αναπαριςτά 
δρομείσ ίςωσ τόςο εξυμνθμζνουσ. Το Μετόχι είναι το πζραςμα όλων των ξζνων 
που επιςκζπτονται τουσ Δελωοφσ. Θ ενδιαωζρουςα ωιλοξενία τοφ καλόγερου 
δεν μασ άωθςε τθν προθγοφμενθ χρονιά παρά μια ανάμνθςθ όχι και πολφ 
καλι. Επίςθσ, εμείσ ευχαριςτθκικαμε αυτι τθ ωορά εδϊ να δεχτοφμε ζνα 
ωλιτηάνι καωζ, που μασ πρόςωερε ο ωιλόωρων εκμιςκωτισ του αγροκτιματοσ 
του Μοναςτθριοφ. Για τθν εγκατάςταςι μασ ςτου Ραναγιϊτθ, κάναμε  πωσ δεν 
ακοφγαμε όλουσ τουσ υπαινιγμοφσ αυτϊν που μασ υποδζχτθκαν. Ο καλόγεροσ, 
που προςωποποιεί τον αρχαίο Δελωιϊτθ με όλεσ τισ άςχθμεσ πλευρζσ που του 
αποδίδει θ παράδοςθ, κάνει επίςθσ εμπόριο λίγο - πολφ αρχαιοτιτων με 
τρελζσ τιμζσ. Αυτό που υπάρχει ωσ πιο ενδιαωζρον και αυκεντικό, για να 
δοφμε εκεί, είναι ο κατάλογοσ των ξζνων, όπου γράωονταν τα ονόματά τουσ 
και οι ιδιότθτζσ τουσ μαηί με ςκζψεισ περιςςότερο ι λιγότερο πνευματικζσ, 
αναωορικά με τουσ Δελωοφσ ι τουσ κατοίκουσ τουσ.  

Αυτό το κατάςτιχο επζτρεψε να βεβαιωκοφμε ότι ο Ραρναςςόσ δεν είναι 
πλζον κατακλυςμζνοσ από τουσ Άγγλουσ. Μερικά άγνωςτα ονόματα Ελβετϊν 
εμωανίηονται εκεί δίπλα ςτουσ μακθτζσ τθσ Γαλλικισ Αρχαιολογικισ Σχολισ τθσ 
Ακινασ, που προθγικθκαν ι ακολοφκθςαν ςτουσ Δελωοφσ τον ευτυχι 
ςυμπατριϊτθ τουσ M. Foucart! Πχι μακριά από τθ κζςθ αυτι, θ κυρία Σοωία 
Σλιμαν κάνει μνεία με μερικζσ λζξεισ και  με μια ελαωρά μελαγχολικι γραωι, 
ότι επιςκζωτθκε αυτά τα ερείπια μαηί με τον πολυαγαπθμζνο τθσ Ερρίκο. Θ 
γραωι αυτι είναι, χωρίσ αμωιβολία, μετά τισ αναςκαωζσ ςτθν Τροία και τισ 
Μυκινεσ. 

Ζνασ μιλόρδοσ, πολφ γενναιόδωροσ, δθλϊνει ότι πρζπει ο ταξιδιϊτθσ που 
ςζβεται να δίνει ζνα ωιλοδϊρθμα, να προςωζρει μια λίρα ςτερλίνα  ςτον 
ανάπθρο που ωυλάει τα ερείπια. Ζνασ άλλοσ γράωει ότι οι αωιλόξενοι ςιμερα 
Δελωιϊτεσ ζχουν πολφ διαωκαρεί από τουσ προγόνουσ τουσ. Στο τζλοσ ζνασ 
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τρίτοσ Γάλλοσ, χωρίσ αμωιβολία, παραπονιόταν να βλζπει ςτο κατάςτιχο, τθ 
ςτιγμι που ζγραωε,  να διζρχεται ζνα ζντομο, το οποίο όμωσ δεν ονομάηει.   

Το χειμϊνα του 1876 είχαν πάει ςτουσ Δελωοφσ πολλοί διακεκριμζνοι 
επιςκζπτεσ. Ο ταπεινόσ κατάλογοσ του Μοναςτθριοφ εμπλουτίςτθκε ςιμερα 
από το όνομα του Don Pedro τθσ Βραηιλίασ, που ανανεϊνει ζνα μεγάλο από τα 
πολυμακι ταξίδια του αυτοκράτορα Αδριανοφ. Ζλεγε εκεί πάνω ςτθν 
τελευταία ςελίδα τθν απλι ενκφμθςθ:  Don Pedro d’ Alcantara   κόμθ του  
Gobineau, Visconde de Bon Rediro κόμθ του Messale,  Κ. Ηenning, 28 
Νοεμβρίου 1876. 

Ζπειτα από μια αλλόκοτθ ςφμπτωςθ πάνω ςτθν ίδια ςελίδα ωαινόταν το 
όνομα του Don Carlos τθσ Λςπανίασ. Από τότε που ο αυτοκράτορασ Αδριανόσ 
πζραςε ςτουσ Δελωοφσ, οι κάτοικοι τον τίμθςαν καλφτερα από μια εγγραωι 
πάνω ς’ ζνα κατάλογο. Μια αναμνθςτικι ςτιλθ, που βρίςκεται ακόμθ ςιμερα 
μζςα ςτθ ςτενωπό τθσ Καςταλίασ, μαρτυρά τισ ευχαριςτίεσ που απονεμικθκαν 
ςτον ανακαινιςτι τθσ Ελλάδασ από τουσ ενωμζνουσ Ζλλθνεσ ςτισ Ρλαταιζσ.  

Είναι ςχεδόν μάταιο, ςτθν ζξοδο του Μοναςτθριοφ να μπαίνεισ ςε 
αναηιτθςθ των τριϊν (3) ναϊν, που αναςκάωτθκαν ςτα 1838 από ζναν  
αρχιτζκτονα του ελλθνικοφ κράτουσ, ονόματι Laurent. Τα κομμάτια που ιρκαν 
ςτο ωωσ εκείνθ τθν εποχι ξανακάωτθκαν και δεν αναγνωρίηεται πλζον το 
επίπεδο αυτοφ του ωθμιςμζνου ναοφ τθσ Ρροναίασ Ακθνάσ, όπου ςταμάτθςε, 
μπροςτά  ςτον κεραυνό και τισ ωωνζσ τθσ εκδίκθςθσ του κεοφ, θ 
εμπροςκοωυλακι των ιερόςυλων που  ζκαναν επίκεςθ ςτουσ Δελωοφσ.  Το 
πελαςγικό πλάτωμα που ο λαόσ ονομάηει Μαρμαριά, υωίςταται  ςιμερα τισ 
φβρεισ του καιροφ, και ωζρει τϊρα ςτον τόπο του ναοφ δάςθ  ελιϊν, που οι 
ρωμαλζοι κορμοί τουσ μοιάηουν να προςβάλλουν τθν υπζργθρθ τελειότθτα 
των ερειπίων.   

Δεν κα κάναμε καλά να μθν ςυςτιςουμε ςτον τουρίςτα που είναι εραςτισ 
του γραωικοφ τοπίου, τθν εκδρομι προσ τουσ Μφλουσ, που μπορεί να κάνει 
κάποιοσ χωρίσ κόπο, αρχίηοντασ από τουσ τάωουσ που περιτριγυρίηουν ςτο 
δρόμο. Το μονοπάτι κατεβαίνει αριςτερά ανάμεςα ςε μεγάλο πλικοσ από 
ςπαςμζνεσ και αναποδογυριςμζνεσ ςαρκοωάγουσ. Πλεσ είναι απλζσ, χωρίσ 
γλυπτικι διακόςμθςθ. Ζνα μόνο ςκζπαςμα ξαπλωμζνο ςτο μζςον ενόσ 
χωραωιοφ γειτονικοφ ςτο μονοπάτι, αναπαριςτά μια γυναίκα ξαπλωμζνθ και 
ακουμπιςμζνθ πάνω ςε μαξιλάρια. Ζχει μόνο διαςωκεί  το κομματιαςμζνο 
άγαλμα. Ζνα από τα χζρια μοιάηει να ζχει αωαιρεκεί με ςμίλθ. Ριο μακριά 
διαβάηεισ ςε μια αρχαία πζτρα ζνα αντίο που απευκφνεται ςτθν ψυχι του 
Αγαμζμνονα.  Φτάνεισ πάνω ςτθν τελευταία πλαγιά και ακοφσ, κάτω από τα 
πόδια ςου,  τουσ ειρθνικοφσ βόμβουσ τθσ πθγισ του Κεωαλόβρυςου, που 
αναβλφηει ςτο μζςον μεγάλων γκρεμιςμζνων όγκων.       

Εκατό (100) βιματα πιο μακριά είςαι ιδθ ςτον πρϊτο από τουσ  8 ι 10 
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μφλουσ που είναι παραταγμζνοι κλιμακωτά κατά μικοσ του ρυακιοφ. Αωοφ 
ζχει γυρίςει το νερό όλουσ αυτοφσ τουσ μφλουσ, οδθγείται κάτω ςτισ πλαγιζσ 
των κοιλάδασ όπου χρθςιμοποιείται για να ποτίηει τισ ελιζσ. Δεν ωαντάηεςαι 
τθν αντίκεςθ τόςο καταπλθκτικι, ςυγχρόνωσ δε και τόςο ευχάριςτθ, από αυτό 
που προςωζρει το βάκοσ τθσ κοιλάδασ του Ρλειςτοφ ςτο αντίκριςμα του 
πετρϊδουσ  των Δελωϊν. Εκεί ψθλά όλο είναι κίτρινο, απογυμνωμζνο και 
τυλιγμζνο από μια μυςτθριϊδθ ςιωπι που βοθκά ςτθ κρθςκευτικι εντφπωςθ, 
αλλά και ολοκλθρϊνεται από τθν ανάταςθ τθσ ψυχισ. 

Ράνω ςτισ όχκεσ του Ρλειςτοφ, αντίκετα, το όλο λάμπει, ςπινκιρίηει και 
τραγουδά. Ακοφσ εκεί όλεσ τισ ωωνζσ από τθ μουρμοφρα, από μικροφσ 
καταρράχτεσ  αςθμωμζνουσ με το νερό, που τρζχει από επίπεδο ςε επίπεδο 
ανάμεςα ςε γιρλάντεσ από αναρριχϊμενα ωυτά, μζχρι τθ ωωνι του τηίτηικα και 
το μοφγκριςμα των βαριϊν ξφλινων ςωυριϊν των νεροτριβϊν [μανταμιϊν].  

Βριςκόμαςτε μπροςτά ςτον πρϊτο μφλο, μερικοί άντρεσ απαςχολθμζνοι να 
πλζκουν πανζρια από τα κλαδιά τθσ ελιάσ. Ο ζνασ απ’ αυτοφσ ζχει μεταωζρει 
από τα ταξίδια του από μακρινι χϊρα τθ γνϊςθ  τθσ Λταλικισ γλϊςςασ.   Στο 
εςωτερικό του μφλου ζνασ άλλοσ Καςτρίτθσ ηυμϊνει ζνα γλυκό με λάδι ελιάσ. 
Μασ καλεί να ωάμε απ’ αυτό ςε μια ϊρα. Δεχόμαςτε. Για να δοφμε, ποφ κα το 
ψιςει, δεν ζχουμε παρά να τον ακολουκιςουμε μζχρι τον παρακάτω μφλο. 
Αυτόσ ο (δεφτεροσ) μφλοσ είναι μια εγκατάςταςθ όπου λευκαίνεται θ μάλλινθ 
ωανζλα που χρθςιμεφει για να καταςκευάηουν τα γυναικεία ενδφματα. Ζξι (6) 
ι επτά (7) ξφλινα μεγάλα ςωυριά, μπαίνουν ςε κίνθςθ από το νερό, και 
χτυποφν κυκλικά το φωαςμα, και ζνασ εργάτθσ εωοδιαςμζνοσ με μια 
ςκαλιςμζνθ κολοκφκα δεν παφει να ραντίηει με νερό κορεςμζνο με ςαποφνι 
(ςαπουνάδα). Ο ιλιοσ επιωορτίηεται με το υπόλοιπο τθσ εργαςίασ. Είναι εδϊ 
που ο άνκρωπόσ μασ, τοποκζτθςε κάτω από τισ ςτάχτεσ,  ακόμα ηεςτζσ, το 
γλυκό που μασ πρότεινε να μοιραςτοφμε μαηί του. 

Το ψιςιμο πάει λίγο μακριά και εμείσ ζχουμε τον ελεφκερο χρόνο να 
κάνουμε το γφρο από όλουσ τουσ μφλουσ. Ω! τι ζκκπλθξθ! Να, αν δεν μασ 
απατοφν οι αιςκιςεισ μασ, μια πραγματικι μθχανι για ζκκλιψθ ελιϊν 
καταςκευαςμζνθ από μαςίω ςίδερο, κακϊσ ο ιδιοκτιτθσ αρζςκεται να μασ το 
βεβαιϊςει, με τθ βοικεια του ραβδιοφ μασ. Μιλάμε για το μφλο του και 
προςπακοφμε να τον κάνουμε να καταλάβει ότι μποροφςε να χρθςιμοποιεί 
ακόμα καλφτερα τθ δφναμθ τθσ μθχανισ που ζλκει τα βαγόνια του νεροφ, 
αλλά ο Καςτρίτθσ αμωιβάλλει για τουσ καλφτερα κεμελιωμζνουσ ωυςικοφσ 
νόμουσ και δεν κζλει παρά να υπερθωανεφεται για τθ δικι του εμπειρία.  
Βρίςκουμε ςε λίγο τον ιδιοκτιτθ του μφλου να ζχει απομακρυνκεί, ςοβαρά 
απαςχολθμζνο για να ράψει ζνα ευϊδεσ δζρμα από τράγο για να κάνει ζνα 
αςκί. Κοντά του κρφβεται μια επιγραωι, δυςανάγνωςτθ, βζβαια, χωρίσ 
αμωιβολία κάποιο επιτάωιο αντίο. Αυτόσ ο παράδειςοσ απ’ όπου ακοφγεται ο 



 24 

κόρυβοσ των τρεχοφμενων νερϊν, ν’ αναμειγνφεται με το τικ-τακ τθσ 
μοντζρνασ βιοτεχνίασ, διατθρεί κατά κάποιο τρόπο κάτι από τθν αυςτθρι 
ποίθςθ των ελλθνικϊν τοπίων. 

Κάκε μφλοσ ςυνοδεφεται από ζνα εικονοςτάςι μιςοερειπωμζνο, χτιςμζνο 
από ςπαςμζνα λίκινα υλικά, ςε οριηόντιεσ λίκινεσ ςτρϊςεισ τφπου 
ελλθνιςτικισ οικοδομισ. Κα πείτε, γιατί τόςα εικονοςτάςια μαηεμζνα ς’ αυτι 
τθν απομονωμζνθ μικρι κοιλάδα; Ο Μ. Foucart υποκζτει, όχι χωρίσ δυνατά 
επιχειριματα για το ηιτθμα αυτό, ότι κακζνα από αυτά τα μικρά ιερά 
αντικατζςτθςαν κάποιον αρχαίο οικίςκο. Μόνο  αωεντικό του τόπου θ 
Αωροδίτθ κάποτε, ζχει εκδιωχτεί από  τθν αγνι  Ραναγία. 

Για τισ άλλεσ κεότθτεσ δεν ζχει γίνει, παρά  μια ελαωρά αντικατάςταςθ του 
ονόματοσ που αωινει να υωίςταται κάτω από το διάωανο πζπλο τθσ 
χριςτιανικισ ονομαςίασ θ αρχαία προςωπικότθτα, κεία ι θρωικι. Ζτςι, ο Άγιοσ 
Θλίασ ερχόταν χωρίσ μεγάλθ προςπάκεια ωσ ο διάδοχοσ  του ομωνφμου κεοφ 
Ιλιου. Ο Άγιοσ Λωάννθσ ο κυνθγόσ ζπαιρνε τθ κζςθ κάποιασ κυνθγετικισ 
κεότθτασ, όπωσ ο Άρθσ ι ο Άδωνισ. 

Ράνω ςτα ακρωτιρια ο Ροςειδϊνασ αντικαταςτάκθκε από τον Άγιο 
Νικόλαο. Το ίδιο και ςτισ όχκεσ των πθγϊν, ο Αςκλθπιόσ, ο κεόσ τθσ ωροντίδασ 
των αςκενϊν, παραχϊρθςε τθ κζςθ του ςτουσ Αγίουσ Αναργφρουσ, Άγιο 
Κοςμά και Άγιο Δαμιανό, ιρωεσ δωρεάν κεραπειϊν. Λδιαίτερα ςτθν Ελλάδα, ο 
χριςτιανιςμόσ ζκανε μάλλον διείςδυςθ, παρά επανάςταςθ και οι αρχαίοι κεοί 
δεν πζκαναν παρά για να ξαναηιςουν κάτω από μια καινοφργια μορωι.     

 
ΧΙΙΙ 

Το χωριό Καςτρί (Δελφοί) ςτα 1876 
 
Θ κοιλάδα των Δελωϊν είναι ζνασ ευνοϊκόσ χϊροσ ιδίωσ για μια μελζτθ τθσ 

νεότερθσ Ελλάδασ και τισ προχποκζςεισ τθσ φπαρξισ τθσ. Στουσ πιο 
ωανατικοφσ οπαδοφσ του Fallmerayer, ς’ αυτοφσ λζμε ότι δεν υπάρχει καμιά 
ανάγκθ να ανάψουν εδϊ ζνα ωανάρι για να βρουν ζναν Ζλλθνα. Ο πλθκυςμόσ 
προςτατευμζνοσ από τισ επάλξεισ των βράχων ζμεινε ςτο ςφνολό του αυτό 
που ιταν εδϊ και 20 αιϊνεσ. Πταν ο Μοριάσ είχε δεχτεί ζνα δυνατό 
κατακλυςμό ςλαβικοφ λαοφ, και οι όχκεσ του Κθωιςοφ, αυτζσ τθσ Κωπαΐδασ, 
αυτζσ του Λάδωνα είναι ςιμερα ςτα χζρια των απογόνων του Σκεντζρμπεθ. 
Αυτό εκεί είναι βζβαιο, αλλά εδϊ θ αλβανικι ειςβολι ςταμάτθςε ςτον 
Ραρναςςό.  Το ίδιο κα μποροφςε να πει κανείσ και για τισ δυτικζσ ακόμα 
επαρχίεσ τθσ Αιτωλίασ και Ακαρνανίασ, είναι δθλαδι, όπωσ οι τόποι των 
Δελωϊν, παρκζνοι από τοφτθ τθν ειςβολι.   

Θ κοιλάδα των Δελωϊν ζχει άλλα προνόμια. Αν και περιτριγυριςμζνθ από 
αυςτθροφσ βράχουσ ςτο Νότο και ςτο Βορρά, αυτι δεν είναι απομονωμζνθ 
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οφτε περιοριςμζνθ, όπωσ τόςεσ άλλεσ ελλθνικζσ τοποκεςίεσ, ς’ ζνα μόνο είδοσ 
καλλιζργειασ. Πλθ θ ωυτικι κλίμακα τθσ Ευρϊπθσ βρίςκει κζςθ μεταξφ τθσ 
κοίτθσ του Ρλειςτοφ και τθσ διπλισ κορωισ του ιεροφ βουνοφ. Είναι κατ’ αρχάσ 
θ ελιά προςωιλισ τθσ Ρροναίασ Ακθνάσ, που ανεβαίνει μζχρι και τα επτακόςια 
(700) μζτρα και ςκαρωαλϊνει ιδίωσ τθν πλαγιά τθσ Αράχοβασ, απ’ όπου 
πθγάηει ο Ρλειςτόσ. Ζπειτα, ζρχονται πάνω ςτ’ απόκρθμνα που τα διαδζχονται 
οι Φαιδριάδεσ, οι μεγάλοι αμπελϊνεσ που δεν μεκοφν πια τουσ Βακχευτζσ 
αλλά προμθκεφουν, αλίμονο! πιο πολφ μόχκο από μζκθ τισ ωτωχζσ γυναίκεσ 
που τουσ καλλιεργοφν. Ριο ψθλά είναι οι τραχιζσ γυμνότθτεσ των βράχων που 
επανακτοφν ςτισ κζςεισ τουσ μια δενδροωυι βλάςτθςθ, γεμάτθ  από αρϊματα 
και από ζλατα. Από πάνω από τουσ βράχουσ απλϊνεται το πλάτωμα των 
λιμνϊν, που παρατείνεται ανάμεςα ςε χίλιεσ ανωμαλίεσ του εδάωουσ ς’ ζνα 
μικοσ πλζον από δυο (2) λεφγεσ από τουσ Δελωοφσ μζχρι τθν Αράχοβα. Εδϊ 
είμαςτε ςτθ μζςθ ςτο βουνό και ςε 1.200 μζτρα πάνω από τον (Κορινκιακό) 
Κόλπο. Είναι εδϊ που οι Καςτρίτεσ ζρχονται, τον Αφγουςτο μινα για να 
μαηζψουν τα ςιτάρια και τισ ωακζσ και να κόψουν ξυλεία για καταςκευζσ. 
Επιτζλουσ, είναι από εκεί που ανεβαίνεισ ςτα μεγάλα βοςκοτόπια του 
Ραρναςςοφ. 

Στο ςφνολό τθσ θ κοιλάδα των Δελωϊν είναι ςαν μια επιτομι ολόκλθρθσ 
τθσ Ελλάδασ. Ζχει τα πρϊτα επίπεδα και τουσ μακρινοφσ ορίηοντεσ, τισ 
αναβλφηουςεσ πθγζσ και τισ γυμνζσ πλαγιζσ, τθ ςυρροι των μικρϊν δαςϊν και 
των μεταλλικϊν αντανακλάςεων των μεγάλων διαχωριςτικϊν τοίχων 
(γκρεμϊν). Ζχει τθν ελιά και το αμπζλι, το ζλατο και το ςιτάρι. Παςθ τθσ 
ποίθςθσ, αυτι αντθχοφςε τουσ παιάνεσ του Απόλλωνα και τουσ δικυράμβουσ 
του Βάκχου, όπωσ και ςιμερα αυτι επαναλαμβάνει εωάμιλλα τα τραγοφδια 
του τρφγου και τα βουκολικά. Και ζπειτα τα ερείπια  που κάνουν τον ταξιδιϊτθ 
να ονειρεφεται, από τα ωαντάςματα των κρφλων μζχρι και τα μπροφντηινα 
αγάλματα τθσ ιςτορικισ εποχισ. Ραντοφ τα ακρωτιρια των βράχων, όπου το 
προςεκτικό μάτι κα ξεχϊριηε ακόμα ςιμερα τθν αποτφπωςθ του Τρίποδα που 
ςθμείωνε τα όρια του ιεροφ εδάωουσ. Ραντοφ οι βράχοι μάρτυρεσ για τθν 
πόλθ τθσ Ελλάδασ εναντίον των βαρβάρων, από τον Απόλλωνα  μζχρι το γιο 
τθσ καλογριάσ, Καραϊςκάκθ. Ραντοφ τα ςπιλαια που μιλάνε για τον Ράνα, τισ 
Νφμωεσ τον Οδυςςζα, που είχε κυνθγιςει μζςα ςε αυτζσ τισ λόχμεσ, τουσ 
Ζλλθνεσ που ζωευγαν μπροςτά ςτον Ξζρξθ και τουσ κλζωτεσ  μπροςτά ςτουσ 
Τοφρκουσ. Ναι, αν ζπρεπε να επιλεγεί μια καταωυγι ςτθν Ελλάδα, είναι μζςα 
ς’ αυτι τθν κοιλάδα που κα ικελα να ηει, είναι εδϊ που κα ικελα να βλζπω 
να ξετυλίγεται κάτω από όλεσ τισ εκωάνςεισ του το δράμα, αλλάηοντασ  από τθ 
ωφςθ και τα χίλια επειςόδια τθσ λαϊκισ ηωισ. 

Εάν κζλετε να δείτε τον Καςτρίτθ του παρελκόντοσ, τον Ζλλθνα τθσ γενιάσ 
των τουρκομάχων, ο αρχθγόσ ωοβίηει τα παλλθκάρια του δθμοτικοφ 
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τραγουδιοφ να πάνε  ςτο ςτρατθγό Φράγκο. Αυτόσ ο Φράγκοσ είναι ζνασ 
Δελωιϊτθσ και όχι όπωσ μποροφςε να κάνει το όνομά του να πιςτζψουμε ζνασ 
Γάλλοσ χαμζνοσ ςτουσ Δελωοφσ που ζγινε αωζντθσ τθσ κοιλάδασ. Ο Φράγκοσ 
αυτόσ όωειλε το όνομά του ςτον πατζρα του, όπωσ όλοι εμείσ, και ο πατζρασ 
του το όωειλε ςτα παντελόνια του γαλλικοφ τρόπου καταςκευισ που είχε 
ωζρει από ξζνεσ χϊρεσ.  Το ςπίτι του είναι αμζςωσ από κάτω από το καωενείο 
του Ραναγιϊτθ μζςα ςτθν ευκυγραμμία του πελαςγικοφ τείχουσ. Και αν και  
δεν είχε κανζνα επίςθμο τίτλο κα του κάνω τθν επίςκεψθ, για να του ςυςτιςω 
το ςυνοδό  του ταξιδιοφ μου που κα άωθνα ςτουσ Δελωοφσ για μερικζσ 
εβδομάδεσ. Ο Φράγκοσ μάσ δζχτθκε πολφ καλά. Πταν τον ζβλεπεσ δεν τον 
ζκανεσ για ογδόντα (80) χρονϊν. Ζχει ευκεία κοψιά, λίγο κοντόσ, το μάτι 
διαπεραςτικό ςαν του αϊτοφ, το παραδοςιακό μουςτάκι του παλλθκαριοφ και 
οι βλεωαρίδεσ πυκνζσ και μεγάλεσ. Αωοφ ιπια τον απαραίτθτο καωζ, άνοιξα το 
κεωάλαιο των εκςτρατειϊν του. Μου διθγικθκε ςφντομα, πϊσ ζωυγε από το 
Καςτρί με μια εκατοςτι άνδρεσ, για να πάει να πολεμιςει με το Γρίβα, με το 
λθςτι Οδυςςζα και τον θρωικό Καραϊςκάκθ. Το δωμάτιό του είναι γεμάτο με 
πανοπλίεσ και παλιά όπλα, μερικά εκ των οποίων ανικαν ςε Τοφρκουσ.  
Σιμερα ο γζροσ περνάει το καλοκαίρι μόνοσ του με μια υπθρζτρια. Πταν 
ζρχεται ο χειμϊνασ κατεβαίνει ςτο γιό του, ςτθν ιπια κλιματολογικά   κοιλάδα 
τθσ Άμωιςςασ. Από το πόλεμο, πζραςα ςτισ αρχαιότθτεσ, διότι ο Φράγκοσ εάν 
πρζπει κανείσ να πιςτζψει όλα αυτά που λζγονται γι’ αυτόν, ωαίνεται να ιταν 
περιςςότερο ο Αττίλασ των Τοφρκων. Αωαίρεςε τα χϊματα μετά το 1840 από 
το πελαςγικό τείχοσ πάνω ς’ ζνα μικοσ 20 μζτρων. Ζπειτα, αωοφ είχε 
ςωετεριςκεί, ζκλειςε  πάλι μζςα ςτα κτιριά του ζνα κομμάτι του τείχουσ που 
ανικε ςτθ δθμόςια περιουςία. Ο Φράγκοσ βάλκθκε να κάνει ςτθν κατοικία 
του, ακολουκϊντασ το παράδειγμα του Foucart, να αποςπάςει τισ πζτρεσ, και 
να τισ ςπάςει για να χρθςιμοποιιςει  αυτζσ ςαν υλικό και ν’ αναποδογυρίςει 
τισ ελλθνικζσ οριηόντιεσ ςτρϊςεισ λίκων,  για να αποκολλιςει τισ ςυνδζςεισ 
από μόλυβδο. Το πρόςτιμο που του επιβλικθκε εναντίον του, του ερζκιςε τθ 
μανία τθσ καταςτροωισ. Φυςικά, ο Φράγκοσ κατά τθ δικι του εκδοχι δεν 
ζκανε τίποτε, λζει, παρά να χρθςιμοποιιςει το δίκαιο τθσ ιδιοκτθςίασ του. Ο 
τοίχοσ είναι δικόσ του όςο θ Ελλάδα ανικει ςτο βαςιλιά. Αν τον απαλλοτριϊςει 
κα τουσ παραχωριςει τισ επιγραωζσ. Μζχρι τότε κανείσ οφτε υπουργόσ δεν 
μπορεί να τισ αντιγράψει.  

Αυτό το οποίο ωαίνεται ακατανόθτο είναι ότι οι δυο Γάλλοι (Vescher  και 
Foucart), τουσ οποίουσ είχε ωιλοξενιςει δωρεάν επί τρεισ (3) μινεσ, τόλμθςαν 
να ηθτιςουν ςτον υπουργό να εκδϊςει διαταγι εναντίον του. Μάταια 
προςπακϊ να τον κάνω να καταλάβει ότι οι επιγραωζσ ςαν αυτζσ ςτον τοίχο 
του δεν ζχουν εμπορικι αξία και ότι κα μποροφςε κάλλιςτα να αωιςει να τισ 
αντιγράψει κάποιοσ πολυμακισ Ζλλθνασ. Ο βαςιλιάσ των βουνϊν κουνάει το 
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κεωάλι και με οδθγεί, πάνω ςτθν ερϊτθςι μου, μζςα ς’ ζνα υπόςτεγο, του 
οποίου το κλειδί ζχει πάντοτε πάνω του. Εδϊ μου επιτρζπει να βλζπω και όχι 
να αγγίηω. Δυςτυχϊσ, ο τοίχοσ δεν είναι όπωσ τον ωαντάηεται ο Φράγκοσ 
εξολοκλιρου ςκεπαςμζνοσ με επιγραωζσ και δεν υπόςχεται μια επιγραωικι 
ςοδειά, επίςθσ το ίδιο άωκονθ με αυτι που ζκανε ο Müller και ο Foucart. 
Ραρότι ο Φράγκοσ ηθμιϊνει λίγο τισ αρχαιότθτεσ και τουσ αρχαιολόγουσ, 
εντοφτοισ είναι πολφ ωιλόξενοσ και προςωζρεται να δϊςει  κατοικία ςε μζνα 
τον ίδιο, και για  το ςυνοδό μου προςπακεί με πολφ δραςτθριότθτα  να του 
βρει μια κατάλλθλθ κατοικία. 

 Κάνουμε ακόμα καλι γνωριμία με ζναν άλλο αξιωματοφχο, τον κφριο 
Γιϊργο Μποτίλια, ςυγγενι του Φράγκου. Ζπρεπε να ωζρει το ίδιο όνομα 
(Φράγκοσ), αλλά εδϊ και εξιντα (60) χρόνια ο πατζρασ του Μποτίλια, αδελωόσ 
του Φράγκου, δζχτθκε από τουσ ωίλουσ του, χάρθ ςτθν υπερβολικι του 
απλότθτα, το ειρωνικό παραςτςοφκλι Μποτίλιασ (Μπουκάλασ). Αυτό το 
παρατςοφκλι ζγινε όνομα τθσ οικογζνειάσ του. Ο Μ. Μποτίλιασ γιοσ, πίνει 
νερό, είναι ζνασ γοθτευτικόσ άντρασ αρκετά μορωωμζνοσ για ζναν υπολοχαγό 
και πολφ ζνκερμοσ για τθν καλι ωιμθ τθσ χϊρασ του. Είναι ςτθ ωρουρά τθσ 
Άμωιςςασ και ζρχεται όλεσ τισ Κυριακζσ ςτουσ Δελωοφσ, για να επιςκεωτεί τθν 
οικογζνειά του, όπου ζχτιςε ζνα ςπίτι με ωραία όψθ. Αν και μιλϊντασ  αρκετά 
εφκολα τα Γαλλικά, ηει ςαν ανατολίτθσ και τρϊει ακόμα ςαν Τοφρκοσ. 

Κάκε ξζνοσ που περνά από τουσ Δελωοφσ, ςυνεννοείται απαραιτιτωσ με 
τον αρχαιοωφλακα ι ωφλακα των αρχαιοτιτων. Ο ωτωχόσ γζροσ  που ζχει δει 
ςτθ νεότθτά του τουσ Τοφρκουσ είναι  πολφ λιγότερο ιςχυρόσ από το Φράγκο. 
Βαδίηει δφςκολα, με  το μπαςτοφνι του ςτο χζρι, ανάμεςα ςτισ αρχαίεσ 
τοιχοποιίεσ και τισ νεότερεσ ακλιότθτεσ (τα ερειπωμζνα ςπίτια), 
απαςχολθμζνοσ να εξετάηει όλεσ τισ πζτρεσ και να ερευνά όλεσ τισ κρυωζσ 
γωνιζσ τθσ κοιλάδασ. Αλίμονο! Εδϊ πολλζσ εβδομάδεσ περνοφν χωρίσ να ωανεί 
κανείσ ςτον ορίηοντα, αλλά όταν ζνα καπζλο και ζνα ωράγκικο ζνδυμα 
ωαίνεται ςτθ ςτροωι τθσ κοιλάδασ, ο αρχαιοωφλακασ είναι όρκιοσ και ωτάνει 
ςυγχρόνωσ με ςασ εκεί που είςτε. 

Ο ξεναγόσ μάσ προςκαλεί  ν’ ανεβοφμε ςτθν καλφβα του,  που είναι μια από 
τισ λιγότερο άςχθμεσ του χωριοφ. Ζχει μζςα ςτθν αυλι του ζνα εξαςωαλιςμζνο 
αρικμό κομματιϊν από επιγραωζσ που γνϊριηε από τον  κατάλογο και τα 
επόπτευε με μια ματιά ηθλωτι. Με τθν ευκαιρία αυτι γνωριςτικαμε με τθν 
κόρθ του, θ οποία μζςα ςτθ ωορεςιά τθσ ωζρνει κάποια ομοιότθτα με ζνα 
ινδικό είδωλο. Τα χζρια τθσ επιμελϊσ  ςκεπαςμζνα με δαχτυλίδια, το μζτωπό 
τθσ καλυμμζνο από ζνα διάδθμα βάρουσ μερικϊν λιβρϊν από μετάλλια ι 
ωλουριά κρεμαςμζνα ςτο λαιμό τθσ, ενϊ μεγάλεσ πλάκεσ ψεφτικου  χρυςοφ 
απλϊνονται πάνω ςτο ςτικοσ τθσ και τεράςτιεσ πλεξοφδεσ προςτατεφουν τθν 
πλάτθ τθσ, κακϊσ το ςϊμα είναι ωυλακιςμζνο μζςα ςε 2 ι 3 χιτϊνεσ 
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κεντθμζνουσ και από μζςα το αόρατο μεςοωοφςτανο. Πμοια (τζτοια) είναι θ 
πομπϊδθσ ωορεςιά όλων των Αρτζμιδων των Δελωϊν, τισ ςυγκεκριμζνεσ 
μζρεσ  ςχόλθσ.  

Οι Δελωιϊτεσ είναι όπωσ όλοι οι Ζλλθνεσ περιςςότερο ενεργοί ςτο πνεφμα 
παρά ςτο ςϊμα. Τουσ βλζπεισ ςαν αδζρωια ενωμζνουσ ςτθ δθμόςια πλατεία, 
για να μιλιςουν για τα νζα τθσ μζρασ, ενϊ οι   γυναίκεσ εργάηονται ςτα 
χωράωια ι κυνθγοφν  τα μουλάρια μζςα ςτα μονοπάτια του βουνοφ. Είναι 
μζςα ς’ αυτι τθν αγορά πάντοτε ειρθνικοί, ενϊ παλεφουν τα τοπικά 
προβλιματα και τα μεγάλα ςυμωζροντα τθσ πολιτικισ του βαςιλείου. Το 
αντικείμενο  τθσ θμεριςιασ  διάταξθσ, κατά τθν εποχι που περάςαμε από τουσ 
Δελωοφσ, ιταν τα οικονομικά προβλιματα που είχαν ιδθ αναωανεί ςτουσ 
Ζλλθνεσ και που ζπρεπε προοδευτικά να απορροωιςουν τθν προςοχι τουσ, 
εάν ικελαν να κατακτιςουν αποωαςιςτικά τθ κζςθ ενόσ πολιτιςμζνου ζκνουσ.  
Θ ενεργοποίθςθ για τθν αγορά ενόσ ελαιοτριβείου που να λειτουργεί με ατμό, 
ςαν αυτόν που ιδθ κατζχει θ Αράχοβα. Μάλιςτα, κακζνασ ζδινε τθ γνϊμθ του 
πάνω ςτο ςφςτθμα, ςτο κόςτοσ και τθ κζςθ τθ μθχανισ ςαν να ιςαν ενιμεροι 
για όλα. Τζλοσ, οι Δελωιϊτεσ επείγονταν να πραγματοποιιςουν τθν καλι τουσ 
πρόκεςθ, και βάλκθκαν κατόπιν καρραλζα να καταςκευάςουν τον αμαξιτό 
δρόμο που κα επζτρεπεν ςυνδεκεί θ Αράχοβα με τθ κάλαςςα. 

Θ Ελλάδα με το ζνα εκατομμφριο των ελιϊν τθσ και τουσ απζραντουσ 
αμπελϊνεσ τθσ κα βρεκεί πάνω ςτο δρόμο τθσ ανάπτυξθσ με παντοφ καλοφσ 
δρόμουσ, με ελαιοτριβεία και τζλεια πιεςτιρια για ςφνκλιψθ του 
ελαιόκαρπου.  Λδιαίτερα, ςτθν άωιξθ ενόσ ξζνου είναι που προδίδεται θ 
περιζργεια του πνεφματοσ του Δελωιϊτθ. Πταν ο Τοφρκοσ κοίταηε να περνά 
κάποιοσ ταξιδιϊτθσ,  δεν τον ζβλεπε με καλό μάτι ο ίδιοσ και του ζριχνε κάποια 
ακαταλαβίςτικθ κατάρα. Ο Ζλλθνασ, το αντίκετο, τρζχει ς’ αυτόν. Ο ξζνοσ γι’ 
αυτόν είναι ζνασ ωίλοσ και ιδίωσ ζνα πρόβλθμα: Από ποφ ζρχεςτε; Ροιοσ είςτε; 
Ρόςο κερδίηετε ερχόμενοσ εδϊ; Είςτε παντρεμζνοσ; Τι λζνε για τθν Ελλάδα ςτθ 
χϊρα ςασ; Τόςεσ είναι οι ερωτιςεισ που ςυνωκοφνται εξ αρχισ πάνω ςτα 
χείλθ τουσ, περιμζνοντασ τθ ροι τθσ ςυνομιλίασ που οδθγεί ςε άλλεσ χίλιεσ.  
Το καλφτερο τότε είναι να κλείςετε το τετράδιο των ςθμειϊςεων, να 
διπλϊςετε το χάρτθ και να απαντάται μετρίωσ ς’ αυτζσ τισ εωόδουσ τθσ 
αξιοςθμείωτθσ περιζργειασ. Τι να κάναμε ςτουσ Δελωοφσ; Με αυτό εκεί το 
τίμθμα μποροφςαμε ςτον κφκλο μασ να ρωτιςουμε και να ακοφςουμε, και για 
το τζλοσ κάποιοσ να μασ χαρίςει κάποιο τραγοφδι, όπου με κάποιο φωοσ 
μιςοελλθνικό-μιςοϊταλικό, να τραγουδιςει με τθ ςυνοδεία ενόσ είδουσ 
επιμικουσ μαντολίνου που ονομάηουν μπουηοφκι.      

Αωοφ αναχϊρθςα, ο ςυνοδόσ μου ςτο ταξίδι, ηωγράωοσ ςτο επάγγελμα, 
είχε κάκε βράδυ τθν ευκαιρία να κάκεται ςε ατζλειωτεσ ςυηθτιςεισ, 
ωιλονικείεσ, των οποίων αορίςτωσ καταλάβαινε το αντικείμενο, και των 
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οποίων ο ίδιοσ ζκανε το ωόντο. Ρόςα χριματα ζχει και πόςο κερδίηει κάποιοσ 
κάνοντασ αυτζσ τισ εικόνεσ;  Αυτι ιταν θ ερϊτθςθ ςτθν θμερθςία διάταξθ, 
ζπειτα από πολλζσ μζρεσ, όταν ζνα βράδυ ζνασ ναφτθσ που είχε ταξιδζψει με 
τουσ Άγγλουσ και επομζνωσ είχε μάκει πολλά, ανζλαβε να δϊςει εξθγιςεισ ςτθ 
ςυνάκροιςθ που νιϊκει καυμαςμό, όταν ζμακε ότι ο ξζνοσ ζκανε τισ 
ηωγραωιζσ, οι οποίεσ ζδειχναν τοπία από ψθλά, για να τα επιδείξει ςτισ 
εμποροπανθγφρεισ των μεγάλων πόλεων. Είχε από αυτά δει  πολλά, ζλεγε, 
όπου κάποιοσ πλιρωνε 10 ςαντίμσ (διαίρεςθ γαλλικοφ ωράγκου) για είςοδο. 
Εικονιςτείτε, ζλεγε, να, αυτόσ μζςα ςτο κουτί του ζχει όλα τα ωανταςτικά 
χρϊματα.  Ζνασ ακροατισ ηιτθςε, εάν ο ηωγράωοσ είχε επίςθσ μαηί του χρϊμα 
από ντομάτεσ! Ο ηωγράωοσ ζχει αποτυπϊςει με το χρωςτιρα του τόςο  τουσ  
ανκρϊπουσ όςο και τα ςπίτια τουσ ςτουσ Δελωοφσ και ςτο Χριςςό.  

Οι Δελωιϊτεσ αρζςκονται ςε μια αωζλεια που ξεπερνά πάςα ιδζα. Το 
μεγαλφτερο μζροσ των ςπιτιϊν τουσ δεν ζχουν ξανακτιςτεί μετά το ςειςμό, 
δθλαδι εδϊ και 6 χρόνια. Είναι επίςθσ ερείπια που κάποιοσ ζχει ρίξει πάνω 
τουσ μια ςτζγθ για να τα κάνει κατοικιςιμα. Πταν κάποιου του ζρχεται θ ιδζα 
αναςθκϊνει το γκρεμιςμζνο ςπίτι του αυτό γίνεται ςαν από μαγεία μζςα ςε 
μερικζσ μζρεσ. Ζτςι, τθν Κυριακι μετά το δείπνο ο ιδιοκτιτθσ ενόσ διπλανοφ 
ςπιτιοφ από το δικό μασ, αποωάςιςε να ςθκϊςει τα κεραμίδια τθσ ςτζγθσ του 
με τθ βοικεια των παιδιϊν του και αυτϊν του γείτονα. Τθν επόμενθ, Δευτζρα, 
ο τεχνίτθσ και ο ξυλουργόσ του χωριοφ ιρκαν και άρχιςαν από τθν αυγι να 
ξανακτίηουν το ςπίτι. 

Οι γυναίκεσ ανακατεφουν το κονίαμα απλά καμωμζνο από νερό και χϊμα 
και το μεταωζρουν ςτον τόπο που πρζπει. Ο τεχνίτθσ βοθκάει τον ξυλουργό 
ςτθν εργαςία του, ο ξυλουργόσ τον τεχνίτθ, ο διπλανόσ ζρχεται να δϊςει ζνα 
χζρι, και ςε οκτϊ (8) θμζρεσ ο όροωοσ του ςπιτιοφ είναι όρκιοσ και 
ξαναςκεπαςμζνοσ με τθν παλιά ςτζγθ. Το υγρό καταωφγιο όπου προ ολίγου 
ηοφςε θ οικογζνεια κα χρθςιμεφςει εισ το εξισ ωσ ςτάβλοσ και αποκικθ. Γιατί 
αυτοί οι Ζλλθνεσ χωρικοί που ζχουν τόςθ ωυςικι εξυπνάδα, ζχουν τόςο λίγθ 
πρωτοβουλία ςτα πρακτικά πράγματα; Θ ωτϊχεια εξθγεί λίγο, αλλά δεν 
δικαιολογεί εξ ολοκλιρου αυτι τθν αγάπθ για τθ ρουτίνα και αυτι τθν 
απόλυτθ αδιαωορία για ευμάρεια, που χαρακτθρίηει τουσ Δελωιϊτεσ και το 
μεγαλφτερο μζροσ των Ελλινων χωρικϊν.      

Ο πλοφςιοσ και πολιτιςμζνοσ Ζλλθνασ κατοικεί ςτισ πόλεισ και εκεί κάνει 
εμπόριο, και οι χωρικοί αωθμζνοι ςτουσ εαυτοφσ τουσ είναι χωρίσ αμωιβολία 
πολφ αποςτερθμζνοι από καλζσ ςυμβουλζσ, και καλά παραδείγματα. Μπορεί 
κάποιοσ, δεν διαωωνϊ με αυτό, να ηει ευτυχιςμζνοσ γφρω από ζνα τοφρκικο 
τραπζηι με πολφ μικρό φψοσ (ςοωράσ), αλλά τι καλό πλάγιαςμα μπορεί να 
γίνει πάνω ςτο ςκλθρό ζδαωοσ, και αρκείται ςε λίγθ εργαςία, με αποτζλεςμα 
να μθν μπορεί να προμθκευτεί ζνα καλό και κακαρό πάτωμα και κάποιο 
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πράγμα που να μοιάηει με κρεβάτι; Γιατί, επίςθσ, να ςτερείται τθ χαρά ςτθν 
καρδιά του, από τθν φπαρξθ τηαμιϊν  ςτα παράκυρα και να μζνει 
εκτεκειμζνοσ, χωρίσ προςταςία, ςε όλεσ τισ κακοκαιρίεσ των εποχϊν;  Εκτόσ 
από δυο (2) καωενεία, ςτενοχωριζμαι να βλζπω ςτουσ Δελωοφσ μόνο ζξι (6) 
κατοικίεσ εωοδιαςμζνεσ με τηάμια, και μια μζρα διαςκζδαηα πολφ να 
παρατθρϊ ζνα χαμίνι που είχε μπει ςτον Ραναγιϊτθ και ωανζρωνε τθν 
κατάπλθξι του ςτθ κζα των τηαμιϊν χαϊδεφοντάσ τα με τα χζρια του. Από 
καιροφ εισ καιρό  ζχανε, εν τοφτοισ, λίγο από τθ κζα και ζωερνε τα χζρια του 
ςτο κεωάλι του.  

Δεν ζχω δει πϊσ γίνεται το μάηεμα των ελιϊν, που τισ γκρεμίηει κάποιοσ 
άςπλαχνα με μακριζσ βζργεσ, ακρωτθριάηοντασ το δζντρο. Αυτό που ξζρω 
είναι ότι οι κεριςτζσ και οι τρυγθτζσ χρθςιμοποιοφν τρόπουσ πολφ 
πρωτόγονουσ και δαπανθροφσ. Τα ςταωφλια μπαίνουν ςτα πανζρια, ρίχνονται 
ςε μια γοφρνα χτιςμζνθ ςτο ίδιο το αμπζλι, και εκεί ζνασ άνδρασ τα πατάει με 
τα πόδια τόςο πολφ, που ο μοφςτοσ διαωεφγει από μια τρφπα και πθγαίνει να 
χυκεί μζςα ςε μια άλλθ γοφρνα πιο μικρι ανοιχτι ςε ζνα κατϊτερο επίπεδο. 
Από εκεί το υγρό μεταγγίηεται μζςα ςε αςκιά, και οι ωλοφδεσ των ςταωυλιϊν 
γεμάτεσ με χυμό ςυςςωρεφονται μζςα ςε δερμάτινουσ ςάκουσ που 
μεταωζρονται ςτο χωριό, πάνω ςτισ πλάτεσ των μουλαριϊν, χωρίσ κάποιοσ να 
ανθςυχεί κακόλου, εάν αυτό το ωορτίο κα ζχει απϊλεια μοφςτου ςτο δρόμο.  
Εκεί το όλο περιεχόμενο αδειάηει μζςα ςε ζνα μεγάλο βαρζλι όπου πρζπει να 
γίνει θ ηφμωςθ, διότι ςτουσ Δελωοφσ δεν γίνεται παρά μόνο κόκκινο κραςί. 

Εν κατακλείδι, θ μόνθ προετοιμαςία που υωίςταται το κραςί είναι θ 
ανάμειξθ ςε αναλογία  1/70 ι 1/80 με ρετςίνι. Οι Δελωιϊτεσ κατζχουν ςιμερα 
μερικά καλά γαλλικά βαρζλια, αλλά αυτά που αυτοί καταςκευάηουν είναι 
πραγματικά άςχθμα να τα βλζπεισ. Αυτοί δεν γνωρίηουν καλά  να ςυνδζουν 
ζνα κφκλο από ξφλο και χρθςιμοποιοφν, για να ςτερεϊνουν τισ δόγεσ, 
ςπάγκουσ και καρωιά.  

Θ κοιλάδα του Ρλειςτοφ μοιάηει εξόχωσ κατάλλθλθ ςτθν καλλιζργεια  των 
λαχανικϊν. Αλλά παρόλα αυτά  κάποιοσ βλζπει εκεί 2 ι 3 μικροφσ κιπουσ. Πλα 
τα λαχανικά που τρϊγονται ςτουσ Δελωοφσ ζρχονται από τθν Άμωιςςα ι τθν 
Λτζα. Τρϊνε πατάτεσ, που είναι μια πολυτζλεια, κακϊσ κοςτίηουν 30 ι 40 
ςαντίμ το κιλό. ωτιςτε τουσ χωρικοφσ, γιατί δεν καλλιεργοφν από αυτζσ. 
Ραρόμοια κα ςασ απαντιςουν ότι  είχαν ωυτζψει πατάτεσ τθν περαςμζνθ 
χρονιά  και αυτζσ είχαν ευδοκιμιςει. Ζνασ άλλοσ διατείνεται ότι δεν ωφτεψε, 
γιατί κα του τισ ζκλεβαν. Ακόμα ζνασ τρίτοσ ομολογεί ότι δεν ιξερε ότι αυτζσ 
μποροφςαν να ευδοκιμιςουν ςτουσ Δελωοφσ, αλλά κα κάνει είπε πολφ 
ςφντομα μια δοκιμι. Είναι το ίδιο με το βαμβάκι. Ρολλοί παραδζχονται ότι οι 
Δελωοί κα παριγαγαν επίςθσ ό,τι και όλοι οι άλλοι τόποι. Αλλά βιάςτθκαν να 
προςκζςουν ότι δεν καλλιεργοφν από αυτά, γιατί κάποιοσ κα τα ζκλεβε. 
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Για να ζχεισ μια ιδζα για τθ ωτϊχεια του Ζλλθνα χωρικοφ και τθ ςπανιότθτα 
του χριματοσ, αρκεί να παρίςταςαι ςτθν πλθρωμι των ωόρων. Με αυτι τθν 
ευκαιρία οι Δελωοί δζχονται τθν επίςκεψθ από ζνα ςοβαρό κφριο 
περιβεβλθμζνο από ζνα καπζλο από ψάκα και ζνα μαφρο ζνδυμα και 
ςυνοδευμζνο από 5 ι 6 ςτρατιϊτεσ και χωροωφλακεσ. Ο τελάλθσ ερχόταν να 
ωωνάξει κάκε βράδυ δθμόςια και να κυμίςει ςτουσ κατοίκουσ τισ υποχρεϊςεισ 
τουσ.  

Ο ειςπράκτορασ εμωανίηεται όλα τα βράδια ςτο καωενείο του Ραναγιϊτθ, 
ζτςι τθν Κυριακι το πρωί τίκεται ςτθν διάκεςθ των ωορολογουμζνων,  που 
ζρχονταν ζνασ - ζνασ και βάηουν μζςα ςτο μαντίλι του το ποςόν του ωόρου 
τουσ. Μερικοί, αλίμονο! Ζρχονται με όλο αυτό που κατζχουν και ξαναγυρνοφν 
με αυτό που ο   ειςπράκτορασ τουσ το επιςτρζωει.  

Ρολλοί δεν ζχουν νομίςματα παρά ζνα ι δυο ςεντίμ  και το κράτοσ είναι 
ικανό να τουσ τα πάρει, όταν δεν ζχουν άλλο πράγμα να δϊςουν. Είδα ζναν 
από αυτοφσ τουσ ωτωχοδιάβολουσ που ιρκε να πλθρϊςει ζνα ποςόν 25 δρχ. 
ςε νομίςματα του ενόσ, δυο και τριϊν λεπτϊν. Ζτςι, θ είςπραξθ διάρκεςε λίγο - 
πολφ 15 μζρεσ.  

Θ ωτϊχεια είναι ωίλθ τθσ νθςτείασ, και οι Δελωιϊτεσ νθςτεφουν λίγο κοντά 
ςτουσ 4 μινεσ από τουσ 12.  Ευτυχϊσ, υπάρχουν από καιροφ εισ καιρόν  οι 
γιορτζσ που τουσ κάνουν υπομονετικοφσ ςτισ ςκλθραγωγίεσ τουσ. Αλίμονο! 
Νθςτείεσ και γιορτζσ ςυνεργοφν, για να ωτωχφνουν το χωρικό και να του 
αωαιρζςουν το χρόνο και  τισ δυνάμεισ των οποίων τόςο ζχει  ανάγκθ. Υπάρχει 
εκεί ζνασ ελαττωματικόσ κφκλοσ από τον οποίο δεν κα βγει κανείσ, παρά μζςα 
από ζναν καλό και ρωμαλζο μεταρρυκμιςτι.  

Κατά τθ νθςτεία ο χωρικόσ χαηεφει και είναι χωρίσ δφναμθ και χωρίσ 
ευκυμία. Ζπειτα, ζρχονται οι μζρεσ των γιορτϊν όπου το ςτομάχι του 
αναλαμβάνει, χωρίσ τθν ωωζλεια για τθν εργαςία τθσ επομζνθσ. Θ πιο ωραία 
από τισ γιορτζσ ςτο Καςτρί είναι το μεγάλο πανθγφρι ςτο τζλοσ του 
Αυγοφςτου, που είναι θ θμζρα τθσ ελλθνικισ Κοίμθςθσ τθσ Κεοτόκου.  

Τθν παραμονι τθσ γιορτισ το Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ  κατακλφηεται από 
μια μεγάλθ ςυνοδεία από χιρεσ που ζρχονται εκεί να κλάψουν τουσ μακαρίτεσ 
ςυηφγουσ τουσ. Από όλεσ τισ πλευρζσ προςτρζχουν τα παιδιά κρατϊντασ ζνα 
πιάτο γεμάτο με βραςμζνο ςιτάρι, με παραχωμζνεσ ςε αυτό κορινκιακζσ 
ςταωίδεσ. Αυτά είναι τα κόλλυβα, το ανάλογο με αυτζσ τισ προςωορζσ ςίτου 
και μελιοφ που οι αρχαίοι πρόςωεραν ςτουσ νεκροφσ ςε οριςμζνεσ μζρεσ του 
χρόνου.  

Θ ελλθνικι εκκλθςία δεν ζχει καταργιςει αυτό το ζκιμο πιο παλιό από τθν 
Ελλάδα, αυτι το ζχει διαμορωϊςει και τα κόλλυβα διανζμονται τϊρα ςε 
ωτωχοφσ και ωίλουσ. Συγχρόνωσ, το χωριό ηωντανεφει. Δίπλα από ζνα μικρό 
καωενείο, που είναι αμζςωσ κάτω  από το δικό μασ, υψϊνεται μια ςυκιά πάνω  
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Δελφιϊτεσ ςε γιορτι. 

 
ςτθν οποία ςτθρίηουν μερικά εγκάρςια δοκάρια, είναι εκεί το αυτοςχζδιο 
κρεοπωλείο. Για μια τθ ςτιγμι αωινουν τρία (3) αρνιά ςτο μζροσ αυτό για 
γδάρςιμο και τα ςκυλιά ζρχονται  από γφρω, απ’ όλεσ τισ πλευρζσ, για να 
δοκιμάςουν τα πρϊτα (απαρχζσ) τθσ γιορτισ.  

Τθν επομζνθ, Κυριακι, τελείται θ λειτουργία με μια μεγάλθ πομπι ςτο 
Μοναςτιρι, και αμζςωσ μετά αρχίηει να ξεδιπλϊνει ο χορόσ τθν πολφχρωμθ 
αλυςίδα του κάτω από τισ ελιζσ. Ζπειτα από 1 ½ ϊρα ο χορόσ διακόπτεται, 
αλλά κα ξαναρχίςει το απόγευμα πάνω ςτθ μικρι πλατεία ςτο Καςτρί. Εκεί 
διαρκεί χωρίσ διακοπι μζχρι τθ δφςθ του θλίου.  

Ο χορόσ ςτθ ςειρά είναι ζνα από τα πιο χαρακτθριςτικά ζκιμα που οι 
Ζλλθνεσ ζχουν κλθρονομιςει από τουσ προγόνουσ τουσ. Αυτό το 
καταλαβαίνεισ εφκολα. Σε μασ είναι ο ςτροβιλιςτικόσ χορόσ, όπου ο άντρασ και 
θ γυναίκα καταναλίςκουν το χρόνο αγκαλιαςμζνοι από αγάπθ και μεκυςμζνοι 
από  ευχαρίςτθςθ και  τθν κίνθςθ. Εδϊ, όμωσ, όπωσ λζει ο Μ. Αμποφ, ο Ριερ 
δεν χορεφει με τθ Μαργαρίτα, αλλά όλο το χωριό χορεφει με όλο το χωριό.   

Το μονότονο τραγοφδι του ταμπουρά και του διαπεραςτικοφ κλαρίνου 
ρυκμίηουν με μια ςοωι βραδφτθτα το ηφγιςμα των δυο αλυςίδων χοροφ των 
αντρϊν και των γυναικϊν,  που κυματίηουν χωρίσ να κομματιάηονται 
(διαλφονται). Οφτε μια  ωωνι οφτε ζνα από αυτά τα ποδοκρατιματα που 
δίνουν ςτουσ χωρικοφσ μασ πρόοδο ςτθ μζκθ τουσ.  

Το αιςκάνεςαι ότι είςαι απζναντι ς’  ζνα δικαιοπράτθ λαό  και του οποίου 
οι μακρζσ δυςτυχίεσ τον ζκαναν ςοβαρό και ςκεπτικό ωσ και ςτισ θδονζσ του. 
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Ραρά τθ κζλθςθ, το ςπάςιμο τθσ νθςτείασ καταποντίηει όλο τον κόςμο, και εάν 
ο καωετηισ πουλά μερικά μικρά ποτιρια ρακί πζρα από το ςφνθκεσ, θ βρφςθ 
του χωριοφ ζχει ακόμα περιςςότερουσ πελάτεσ  από το ταπεινό μαγαηί.  

Οι χοροί του απογεφματοσ μασ κυμίηουν τουσ αρχαίουσ χοροφσ τθσ 
Ελλάδασ. Αυτόσ ο λαόσ ντυμζνοσ με τα γιορτινά του, οι γυναίκεσ με τα βακιά 
ςτικθ με τισ ελκυςτικζσ ςτολζσ και τισ  ωωτεινζσ ηϊνεσ τουσ και οι άνδρεσ με 
το χιτϊνα με τισ κυματιςτζσ πτυχζσ  (ωουςτανζλα). Τα ερείπια του ναοφ, οι 
μεγάλοι βράχοι επενδυμζνοι από ωωσ και χρϊματα, αμυδρά πορωυροί, όλα 
μζχρι αυτι τθ χοντρι κολόνα, προςομοιάηουν με το βωμό γφρω από τον οποίο 
γυρίηει ο χορόσ και όλοι εμείσ μεταωερκικαμε ς’ αυτι τθν αρχαιότθτα, όπου 
οι Ναυςικζσ ζρχονται να χορζψουν ςτισ γιορτζσ των κεϊν, όπου οι τραγικοί 
χοροί ξετυλίγονται γφρω από το βωμό τον αωιερωμζνο ςτο Βάκχο. 

Το βράδυ θ εικόνα ζχει αλλάξει, αλλά είναι όλα επίςθσ ςτα αρχαία 
χρϊματα. Κάκε ςπίτι ζχει μια γιορτινι ςάλα. Και το πιο ωτωχό ςπιτικό ζχει 
ςωάξει το παραδοςιακό αρνί και ζχει γεμίςει το ωλαςκί ι κολοκαςιά  και 
κακζνασ κάνει τθν πιο ανοιχτι ωιλοξενία. Θ νθςτεία ιταν τόςο μεγάλθ και 
τόςο ςκλθρι που λίγο μποροφςε να χορτάςεισ ςπίτι ςου. Ζτςι, πθγαίνει 
κάποιοσ από ςπίτι ςε ςπίτι, δοκιμάηει το κραςί και το αρνάκι του γείτονα. κα 
ζλεγε κάποιοσ ότι πρόκειται για τθν αρχαία γιορτι των Κεοωανίων.  

Ο ςπιτονοικοκφρθσ μασ μασ οδιγθςε από πόρτα ςε πόρτα από τραπζηι ςε 
τραπζηι. Ραντοφ ξανάρχιηε το δοκίμαςμα του κραςιοφ και τθσ ςάρκασ του 
αρνιοφ. Δυςτυχϊσ, οι δυνάμεισ μασ δεν είναι ςτο φψοσ τθσ καλισ μασ κζλθςθσ 
και αωιςαμε ςε λίγο το ελβετικό όνομα εκτεκειμζνο ςτον εμπαιγμό του 
ςπιτονοικοκφρθ μασ, που δεν καταλαβαίνει να κάνει καλφτερθ τιμι ςε ζνα 
πανθγφρι.  
Οι Ζλλθνεσ δεν καταλαβαίνουν, το δίχωσ άλλο, τίποτε  από τα πολιτιςμζνα 
ςτομάχια μασ υποδουλωμζνα ςτθν ϊρα και τθ ςυνικεια. Αυτοί είναι ακόμα 
ςτθ δίαιτα των ςυντρόωων του Οδυςςζα, που δεν μαγείρευαν,  παρά όταν ο 
άνεμοσ τουσ πετοφςε  πάνω ςε μια ακρογιαλιά, και ζπαιρναν το ωαγοπότι τουσ  
για 3 ι 4 μζρεσ. Στισ 10 θ ϊρα το βράδυ όλα ςχεδόν τελείωςαν. Δεν ξζρει 
κανείσ εν τοφτοισ αλθκινά να πει ότι θ μάχθ τελείωςε ελλείψει των μαχθτϊν, 
διότι παρά τθ κζλθςθ των χορευτικϊν κφκλων όλα είναι ιρεμα ςτο Καςτρί. 
Κακζνασ ιπιε ακολουκϊντασ τισ δυνάμεισ του και υπακοφοντασ ςτον κανόνα 
του Οράτιου: «Ne quis modici transiliat munera Bacchi» .     

 
XIV 

H Αράχοβα και το Μοναςτήρι τησ Ιερουςαλήμ  
 

Πποιοσ τουρίςτασ αγαπά τισ αντικζςεισ δεν ςταματά κακόλου ςτουσ 
Δελωοφσ. Μετά τουσ Δελωοφσ πρζπει να δει τθν Αράχοβα. Μετά τθν αρχαία 
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Ελλάδα θ νεότερθ Ελλάδα. Αωινετε ακουςίωσ τθν Καςταλία και τον πλάτανο 
του Αγαμζμνονα αλλά, το να ταξιδεφεισ δεν ςε υποχρεϊνει να αποχωριςτείσ 
αιϊνια αυτό που άρχιςε και ςου γίνεται αγαπθτό; 

Κοντά ςτο ναό τθσ Ακθνάσ το μάτι ςασ προςπακεί να αναγνωρίςει  πάνω 
από το δρόμο τουσ όγκουσ που τιμϊρθςαν  τουσ ιερόςυλουσ Ρζρςεσ. Χωρίσ 
αμωιβολία οι ςειςμοί τουσ ζχουν βακμθδόν ωκιςει μζχρι το βάκοσ τθσ 
κοιλάδασ. Στθ κζςθ τουσ κοίτονται μεγάλα κομμάτια αποςπαςμζνων βράχων 
από τον πρόςωατο ςειςμό. Ανοιχτοί τάωοι μζςα ςτο βράχο προςκζτουν ςτθν 
υποβλθτικι εντφπωςθ του τοπίου. Να, ςτο πλάι του δρόμου μια μεγάλθ 
επικιδεια πόρτα με διαςταυροφμενουσ ταμπλάδεσ. Είναι, χωρίσ αμωιβολία, θ 
εικόνα τθσ πόρτασ των Υάδων ανοιχτι μζρα και νφχτα ςτισ ςκοτεινζσ λεγεϊνεσ 
των νεκρϊν. Μια ςυκιά που ζχει ςπάςει τθν πζτρα κάτω από τθν πίεςθ του 
νζου τθσ χυμοφ, μοιάηει ν’ αποτελειϊνει το ζργο του ςειςμοφ και ρίχνει με 
δφναμθ ςτο κάνατο μια περιωανθ πρόςκλθςθ.  

Σε δεκαπζντε λεπτά από τουσ Δελωοφσ ο δρόμοσ περνά δίπλα ς’ ζνα πφργο 
που υψϊνεται ωσ τα 3 μζτρα. Είναι ζνασ τάωοσ ι ζνασ τόποσ αποκικευςθσ;  
Δεν υπάρχει μζςα ςτα ςπαςμζνα κομμάτια τίποτα που κα μασ τραβιξει από 
τθν αβεβαιότθτά μασ. Το μονοπάτι ςχεδόν όμοιο πετρϊδεσ, αλλά λιγότερο 
απόκρθμνο από εκείνο  που οδθγεί από το Χριςςό ςτο Καςτρί, ακολουκεί 
πιςτά όλεσ τισ άκρεσ και όλεσ τισ ελικοειδείσ πτυχζσ του βουνοφ. Θ 
κατωωζρεια, επίςθσ απότομθ, όπωσ αυτι των αμπελϊνων τθσ Leman, είναι εξ 
ολοκλιρου ςκεπαςμζνθ με χαμθλά κλιματα που δίνουν το εξαιρετικό κραςί 
τθσ Αράχοβασ. Κάνοντασ τθν παρατιρθςθ ςτον οδθγό μασ, ότι θ καλλιζργεια ς’ 
αυτοφσ τουσ ανϊμαλουσ αμπελϊνεσ πρζπει να είναι πολφ κοπιϊδθσ, κα μασ 
απαντιςει μ’ ζνα τόνο άνετο. «Ναι, αλλά είναι οι γυναίκεσ που εργάηονται 
εκεί.»   

Οι άντρεσ όωειλαν τουλάχιςτον να ωορτϊνουν και να διαςχίηουν τουσ 
δρόμουσ, αωοφ οι γυναίκεσ κζλουν να αςχολοφνται ςτισ ςκλθρζσ εργαςίεσ του 
αμπελουργοφ. Το μονοπάτι παντοφ άςχθμο, καταντά εδϊ τόςο ςτενό που 
κάποιοσ κινδυνεφει να κυλιςει ςτισ κατωωζρειεσ ι να μείνει κρεμαςμζνοσ ςτα 
αγκάκια των βάτων. Επιτζλουσ, ωαίνεται πίςω από τισ άκρεσ των βράχων θ 
επιβλθτικι κωμόπολθ τθσ Αράχοβασ, τθσ οποίασ τα ςπίτια με τισ κόκκινεσ 
ςτζγεσ ςκαλϊνουν ςε πυκνζσ ςειρζσ ςτισ κατωωζρειεσ του Ραρναςςοφ.  
Αμζςωσ από πάνω από το χωριό υψϊνονται μεγάλοι βράχοι εωάμιλλοι των 
Φαιδριάδων, ενϊ ςτο νότο οι οροςειρζσ με τισ απομονωμζνεσ κορωζσ. 

Τα ταξίδια μου ςτθν Ελλάδα με είχαν οδθγιςει δυο ωορζσ ςτθν Αράχοβα. Θ 
πρϊτθ ωορά ιταν μια Κυριακι του Μάθ, το 1875. Επιςκεωτικαμε γριγορα 
τουσ Δελωοφσ κατά τθν θμζρα και γφρω ςτισ πζντε θ ϊρα το απόγευμα 
μπικαμε ςτθν Αράχοβα, ακολουκοφμενοι από τουσ δυο αγωγιάτεσ που μασ 
είχαν πάρει από το Χριςςό. Ιδθ από μακριά ζνασ ξζνοσ κόρυβοσ είχε τραβιξει 
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τθν προςοχι μασ. Εμείσ ςταματιςαμε μζςα ς’ ζναν ανθωορικό δρόμο μπροςτά 
ςτο ςπίτι του δθμάρχου, ςτον οποίο αποτακικαμε. Ο διμαρχοσ ζλειπε, 
κάποιοσ μασ οδιγθςε ςτθν κατοικία ενόσ Ρρόκριτου του χωριοφ. Ιταν ζνασ 
νζοσ άνκρωποσ υπεριωανοσ με κάτι, από αυτι τθν ιταλικι απαλότθτα ςάρκασ 
που είναι ςπάνιο ςτθν Ελλάδα. Μασ δζχτθκε και προςωζρκθκε να μασ 
οδθγιςει ςτο χορό.  

Το χοροςτάςι είναι μια βραχϊδθσ ταράτςα που βριςκόταν ςτο τζρμα του 
χωριοφ ςε γειτνίαςθ με μερικζσ βραχϊδεισ κορωζσ με ζντονο ανάγλυωο. 
Κακϊσ πλθςιάςαμε,  το αυτί πάντοτε αντιλαμβάνεται   πολφ ευδιάκριτα τουσ 
ιχουσ τθσ μουςικισ, ενϊ το μάτι ανακαλφπτει ξαωνικά ολόκλθρθ ςτιλπνι 
κάλαςςα   από ωορεςιζσ λευκζσ, μπλε, και κόκκινεσ. 

 Τθ ςτιγμι  που ωκάςαμε  όλο το χωριό είχε τα μάτια καρωωμζνα πάνω ςε 
4 ι 5 χορευτζσ που κρατιοφνταν από το χζρι, ζγερναν προσ τα πίςω ζπειτα 
προχωροφςαν, ενϊ εκτελοφςαν χαριτωμζνεσ περιςτροωζσ ςτο ζνα πόδι, όπου 
το ςϊμα τουσ ζμοιαηε ηυγιςμζνο ςτθ ωορά από το μονότονο ρυκμό και το 
παιχνίδι του χοροφ. Μερικά νζα αγόρια κακιςμζνα πάνω ςτθν άκρθ τθσ 
ταράτςασ του  αλωνιοφ ςθκϊκθκαν για να μασ δϊςουν τθ κζςθ τουσ. Θ 
ορχιςτρα αντιπροςωπευόταν από ζνα τφμπανο και ζνα οργανοπαίχτθ 
πλαγίαυλου, που παρακολουκοφςε με το παίξιμό του όλεσ τισ ςτροωζσ του 
χοροφ και προκαλοφςε, με μια μιμθτικι πολφ διαςκεδαςτικι, τθ μεγαλοψυχία 
και τθ λίγθ βαρεμάρα τθσ γαλαρίασ.  

Ιμαςταν ςε μια γιορτι γάμων, όπου οι χοροί των ανδρϊν και των γυναικϊν 
εναλλάςςονταν, ζπειτα αναμειγνφονταν ο ζνασ με τον άλλο. Κάποιοσ μασ 
ζδειξε το ςφηυγο τθ ςτιγμι που ζμπαινε ςτθν κεωαλι του χοροφ. Θ ευτυχία του 
τοφ ζδινε ωτερά και του ενζπνεε αγαπθμζνα ελαωρά πθδιματα και 
γυροβολιζσ  εκτελεςμζνεσ με τζχνθ. Μετά το χορό του ςυηφγου, ιρκε αυτόσ 
τθσ ςυηφγου, χλωμι ςαν μια Καρυάτιδα, αυτι ωοροφςε ςτο κεωάλι ζνα είδοσ 
τιάρασ και πάνω ςτο ςτικοσ το μεγάλο επιςτικιο των γιορτινϊν θμερϊν. Αυτά 
τα βιματα είναι ντροπαλά, αβζβαια, αλλά το ωζρςιμό τουσ είναι ςεμνό. Ο 
ωιλοξενϊν κακιςμζνοσ δίπλα μασ, μασ εωιςτοφςε τθν προςοχι ςτισ διαωορζσ 
των ωορεςιϊν και ςε χίλιεσ λεπτομζρειεσ του κεάματοσ. Ενϊ τον περίμενα να 
μιλιςει για τθ νφωθ (παντρεμζνθ τθσ θμζρασ) ι για παρκζνουσ, ςικωςα τα 
μάτια πάνω ςτουσ βράχουσ κατοικθμζνουσ από τισ Μοφςεσ ι χαμθλά  προσ τον 
Κορινκιακό κόλπο, τότε με ρϊτθςε εάν είμαι ςτον αιϊνα μου ι ζχω 
μεταωερκεί ςαν από μαγεία ςτουσ πρϊτουσ αιϊνεσ τθσ Ελλάδασ.  

Πταν τελείωςε ο χορόσ, ο ωιλοξενϊν μασ οδιγθςε ενςυνείδθτα πάνω ςε 
τρεισ λόωουσ τθσ κωμόπολθσ και πρϊτα απ’ όλα πάνω ςτθν ακρόπολθ που 
ωζρει τθν εκκλθςία του Αγίου Γεωργίου. Θ εκκλθςία απόλυτα ερειπωμζνθ από 
το ςειςμό που κόςτιςε τθ ηωι ςε 26 Αραχοβίτεσ, υψϊνεται ςτο μζςον των 
ερειπίων πιο ωραία από πρϊτα. Οι μεγάλοι πρίνοι τθν προωυλάςςουν 
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απζναντι ςτισ παγωμζνεσ πνοζσ του Ραρναςςοφ, ενϊ από τθ νότια πλευρά θ 
κζα, ανεμπόδιςτθ μετά τθν καταςτροωι του τοίχου του περιωράγματοσ, 
ςταματά ςτο μζςον των βραδινϊν ομιχλϊν πάνω ςτουσ βιολετί όγκουσ του 
Χελμοφ ι Αροανίων. Για τουσ οδθγοφσ μασ ο κόςμοσ τζλειωνε ςτθν κοιλάδα 
των Δελωϊν και κανζνασ απ’ αυτοφσ δεν γνωρίηει τα ονόματα των Μοραΐτικων 
βουνϊν, όπωσ κα ωαινόταν επίςθσ ευδιάκριτα οι Άλπεισ ςτουσ κατοίκουσ τθσ 
Jura.  

Μζςα ςτουσ δρόμουσ τθσ Αράχοβασ τα τραγοφδια ακοφγονται 
ακατάπαυςτα. Εδϊ και εκεί  ςυναντοφςαμε ομάδεσ νζων κοριτςιϊν, που 
κρατιοφνταν από το χζρι και χόρευαν ςτον ιχο των τραγουδιϊν. Μερικζσ 
ανάμεςα ςτισ άλλεσ είναι ξανκζσ ςαν τθν Αωροδίτθ, και μεγαλόςωμεσ ςαν τθν 
Ραλλάδα, μασ χτφπθςαν με τθν ιδεϊδθ ομορωιά τουσ, τισ παρομοιάςαμε με 
ζνα χορό των Νυμωϊν που κατζβθκαν από τον Ραρναςςό, για να γιορτάςουν 
κάποια ποιθτικι γιορτι. Ξαναγυρίηουμε ςτον Αμωιτρφωνά μασ, βρίςκουμε το 
μεγάλο δωμάτιο του ςπιτιοφ κατακλυςμζνο από τισ ωραίεσ χορεφτριεσ τθσ 
Αράχοβασ. 

Στθν πρϊτθ ςειρά λάμπει θ κόρθ του ςπιτιοφ που θ παρουςία των ξζνων 
τθν κάνει διπλά ντροπαλι. Κατά τθ διάρκεια τθσ βραδιάσ είχα τθν ευκαιρία να 
εξετάςω τθ ωορεςιά τθσ που αποτελοφνταν από ζνα χοντρό πανωωόρι πολφ 
κομψό και ζνα μακρφ πουκάμιςο ωουςκωτό πολφ λεπτό, ανοιχτό ςτο λαιμό με 
μακριά κρεμαςτά μανίκια, που μιμείται τισ πτυχζσ μιασ αρχαίασ ςτολισ. Επάνω 
ςτο μπροςτινό μζροσ του ςϊματοσ πζωτει μια χοντρι κόκκινθ ποδιά από 
πυκνό μαλλί ςυνδεδεμζνθ πιο χαμθλά από τθ μζςθ από μια ωαρδιά ωάςα 
υωάςματοσ. Αυτι θ ταινία παίηει ζνα ςθμαντικό ρόλο μζςα ςτθ ωορεςιά τθσ 
γυναίκασ. Είναι αυτι που ςθμειϊνει τθν τάξθ τθσ. Είναι δεςποινίδα, θ ταινία 
είναι κόκκινθ. Τθ μζρα του γάμου γίνεται μπλε. Αυτι δεν χάνεται πια, ϊςτε τα 
αγόρια να είναι πλθροωορθμζνα. Μια ταινία λοιπόν υωάςματοσ ςτθν πλάτθ 
των κοριτςιϊν, πράγμα που κα αλλάξει ίςωσ μια μζρα λόγω τθσ προόδου. 

Εν τω μεταξφ, οι υποψιωιοι μνθςτιρεσ για γάμο μποροφν να βρουν μερικζσ 
χριςιμεσ πλθροωορίεσ μζςα ςτα ‘‘χρυςάφια’’ ι τισ πλάκεσ πολφτιμου 
μετάλλου, με τα οποία οι γυναίκεσ ςκεπάηουν το ςτικοσ τουσ τισ γιορτινζσ 
μζρεσ ι μζςα ςτα ωλουριά ι τα μετάλλια που μερικζσ ωορζσ τα κάνουν 
διαδιματα. 

Δεν ξζρω, αν λακεφω, αλλά μου ωαίνεται ότι ςτθν Αράχοβα οι 
μεγαλοκοπζλλεσ είναι πιο ςπάνιεσ παρά ςε μασ ι τουλάχιςτον αυτζσ 
ωαίνονται λιγότερο δθμόςια. Ο αρικμόσ των νζων προςϊπων, ακόμθ νζων και 
δροςερϊν  ιδθ ςτολιςμζνων με τθ ηϊνθ του Υμζναιου, ςασ λζνε κακαρά ότι οι 
γάμοι είναι πρόωροι μζςα ς’ αυτά τα ευτυχιςμζνα βουνά. 

Τθ ςτιγμι που θ νφχτα πζωτει οι επιςκζπτεσ ωεφγουν και ο ωιλοξενϊν με 
ρωτά, αν πείναςα. Βεβαίωσ, θ ελλθνικι ωιλοξενία δεν ςυμβαδίηει ςε όλα με 
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τθν ελβετικι ωιλοξενία. Στθν Ελβετία, δεν ζχεισ πει περιςςότερεσ από είκοςι 
(20) λζξεισ ςε αυτόν που ςε ωιλοξενεί και ιδθ δοκίμαςεσ τθ δφναμθ του 
κραςιοφ του και το ψωμί του. Στθν Ελλάδα, εάν ξεχωρίςεισ  τον καωζ, κανείσ 
δεν ςου προςωζρει τίποτε μζχρι τθ νφχτα και κανείσ δεν πλθροωορείται για 
τθν όρεξι ςου, παρά μόνο όταν ο φπνοσ είναι ζτοιμοσ να ςε αρπάξει.  

Ρεριμζνοντασ το πλοφςιο δείπνο, εγϊ και ο ωιλοξενϊν μιλάμε για το 
ζνδοξο παρελκόν τθσ Ελλάδοσ και τα περιπετειϊδθ πεπρωμζνα τθσ. Ο 
ςυνομιλθτισ μου ζχει διαβάςει Ραπαρρθγόπουλο, τθν ιςτορία του   ελλθνικοφ 
ζκνουσ. Ζχει ακοφςει να μιλοφν για τθν αρχαία πόλθ τθσ Ανεμϊρειασ, που 
πικανϊσ υωίςτατο  τουσ ανζμουσ από τουσ λόωουσ του Ραρναςςοφ. Κα ικελε 
πολφ το γενζκλιο χωριό του να άλλαηε το φποπτο ςλαβικό όνομά του με το 
αρχαιοελλθνικό όνομα Ανεμϊρεια. «Ναι χωρίσ αμφιβολία», του είπα, «είναι 
ευχάριςτο όταν κάποιοσ είναι Ζλλθνασ να κάνει να αναβιϊνουν τα αρχαία 
ονόματα των κωμοπόλεων και των πόλεων.» Αλλά αυτό που πρζπει πριν απ’ 
όλα  για τθν ευτυχία και το μεγάλωμα τθσ Ελλάδασ, είναι θ εργαςία, ο κόρυβοσ 
τθσ ςκαπάνθσ και του αρότρου, ο κόρυβοσ των υδραγωγείων, το βαρφ 
μουγκάνιςμα των κάρων, το μονότονο τραγοφδι των μθχανϊν και των 
κοπάνων. 

Ρρζπει θ Ελλάδα να κάνει εμπόριο ςτο οποίο να πουλάει μάλλον παρά να 
αγοράηει, ακολουκϊντασ τον κανόνα του Κάτωνα. Σφμωωνα με το  γνωμικό 
του πρζπει: «Πάντοτε περιςςότερο κραςί, πάντοτε περιςςότερο λάδι, πάντοτε 
περιςςότερο βαμβάκι και μαλλί». Μανιϊδθσ εργαςία είναι το μόνο μζλλον για 
τθ χϊρα ςασ, του είπα. 

 Ο ωιλοξενϊν με επιδοκίμαςε και πίεςε για τισ προετοιμαςίεσ του δείπνου. 
Αυτόσ κάκεται ςτο τραπζηι δίπλα μασ και πρόωερε ιεροτελεςτικά  : «Καλϊσ 
ορίςατε», πριν από το οποίο κα ιταν απρζπεια να βάλεισ το χζρι πάνω ςτα 
ωαγθτά. Ζπειτα κατζχοντασ όχι μια κοφπα, αλλά μια χοντρι ωλάςκα ςυνζβαλε 
ςτθν ευτυχία μασ. Ιταν οι πρϊτεσ ςπονδζσ. Ανάγγειλε ακόμα μια ωορά το 
«γειά, καλϊσ ορίςατε» και ζτεινε το ωλαςκί. Ιπιαμε γφρα και του ευχθκικαμε 
εξ ίςου μια καλι υγεία. Θ ωιλοξενία του οικοδεςπότθ μασ γινόταν όλο και πιο 
γενναιόδωρθ  και ςυςςϊρευε πάνω ςτο πιάτο μασ κομμάτια αρνιοφ και 
τυριοφ, που δεν μασ άωθνε να αποκαρρυνκοφμε.  

Πςθ ϊρα τρϊγαμε, δεν γινόταν να μθν δϊςουμε κάποια προςοχι ςτο νζο 
οικονόμο (επιςτάτθ) που μπαινοβγαίνει χωρίσ να πει οφτε λζξθ, και περιμζνει 
ςιωπθλά οδθγίεσ του αδελωοφ του. Μετά το δείπνο το νζο κορίτςι απλϊνει 
κάτω μερικά ςεντόνια. Θ πράξθ τελείωςε, ακοφμε αυτόν που μασ ωιλοξενοφςε  
να μασ εφχεται “καλι νφχτα” και αποςφρεται. Αλλά όχι, θ ελλθνικι ςυνικεια 
κζλει ο Αμωιτρφων να παρίςταται ξεντυμζνοσ με αυτοφσ που τουσ δζχεται 
ςπίτι του. Εμείσ καταλαβαίνουμε και υποκφπτουμε. 
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Το νζο κορίτςι απλό ςαν μια αρχαία παρκζνα βγαίνει ζξω από το δωμάτιο 
και ςτθ ςυνζχεια μασ ωζρνει δροςερό νερό για τθ νφχτα. Ζπειτα πιςτόσ ςτουσ 
κανόνεσ τθσ ελλθνικισ ωιλοξενίασ ο αμωιτρφωνάσ μασ δεν μασ αωινει, μζχρι 
που είμαςτε πολφ καλά εγκαταςτθμζνοι για ζναν φπνο μερικϊν ωρϊν. 

Πταν ζμπαινα ςτθν Αράχοβα για δεφτερθ ωορά μια ωραία Κυριακι, μινα 
Αφγουςτο του 1876, εντελϊσ γεμάτοσ αναμνιςεισ του περαςμζνου χρόνου, 
ικελα άπλθςτα να ακοφςω όλουσ τουσ κορφβουσ τθσ κοιλάδασ, αλλά μάταια. 
Τα τφμπανα και το κλαρίνο είναι άωωνα. Τα δρομάκια δεν είναι ζμψυχα, όπωσ 
ζνα χρόνο πριν, με  το χαριτωμζνο καφμα των ντόπιων ωορεςιϊν, και θ εποχι 
των παιχνιδιϊν των γζλιων και των χορϊν μοιάηει περαςμζνθ. Ο ωραίοσ μινασ 
του Μαΐου δεν υπάρχει πλζον και ο Αφγουςτοσ ζχει ζρκει  οδθγϊντασ 
χορευτζσ και χορεφτριεσ προσ το βουνό. Αλλά και πϊσ να υπάρχει καρδιά για 
χορό, όταν κανείσ ζχει μπροςτά του 15 μζρεσ για κεριςμό και επιπλζον   ζχει 
15 μζρεσ νθςτεία; 

Ρατάμε το πόδι μασ ςτθν είςοδο του χωριοφ και ακολουκοφμε τουσ 
δαιδαλϊδεισ δρόμουσ που τουσ διαςχίηουν τα αυλάκια των τρεχοφμενων 
νερϊν. Μερικζσ νζεσ γυναίκεσ ςθκϊνονται, για να μασ τιμιςουν, όταν περνάμε 
από μπροςτά τουσ. Φτάςαμε ςτο μαγαηί, που βρίςκουμε εκεί τον αμωιτρφωνά 
μασ του περαςμζνου χρόνου. Δυςτυχϊσ, το ςπίτι του επιςκευάηεται και από 
αλλοφ προτιμάμε, για να είμαςτε πιο ελεφκεροι ςτισ μετακινιςεισ μασ, να 
ηθτιςουμε από τον υποδθματοποιό Ραναγιϊτθ, λιγότερο αωιλοκερδι, μερικζσ 
μζρεσ ωιλοξενίασ. Σε μερικά λεπτά εγκαταςτακικαμε ςε ζνα ψθλό δωμάτιο. 
Ζνα χοντρό μπαλκόνι από ξφλο μασ επιτρζπει να ειςπνεφςουμε με γεμάτα 
πνευμόνια τθ βραδινι δροςιά. Πλεσ αυτζσ οι κόκκινεσ ςτζγεσ ςκεπαςμζνεσ μ’ 
ζνα λοωίο καπνοδόχου και ςκαλωμζνεσ  πάνω ςε πλαγιζσ ςφννεωων, οι 
μεγάλοι προμαχϊνεσ των βράχων που κλείνουν από τρεισ πλευρζσ τθ 
ρομαντικι αυτι κωμόπολθ, θ ευεργετικι δροςιά του αζρα, όλα αυτά μασ 
κυμίηουν τθν πατρίδα μασ και τα μεγάλα αλπικά χωριά που κάκονται πάνω 
ςτθν κατωωζρεια των βουνϊν. 

Μόλισ ωτάςαμε και ο Ραναγιϊτθσ μασ ζχει ιδθ αρπάξει. Τον ακολουκοφμε 
ςτο καωενείο όπου μασ ςερβίρουν δροςιςτικά. Ξαναβλζπουμε τουσ γνωςτοφσ 
τόπουσ, τθν ακρόπολθ του Αγίου Γεωργίου, με τθν εκκλθςία που είχε πριν λίγο 
τελειϊςει, τισ κορωζσ των ψθλϊν βράχων, το χοροςτάςι.   

Ο Ραναγιϊτθσ που ζνιωκε αω’ υψθλοφ ςε ςχζςθ με τουσ Αραχοβίτεσ, λόγω 
τθσ παρουςίασ μασ ςτο ςπίτι του, γινόταν όλο και πιο ενοχλθτικόσ. Είπα με τθν 
ευκαιρία τθσ παρουςίασ μου ςτθν Κζρκυρα ότι οι ξεναγοί είναι ςπάνιοι ςτθν 
Ελλάδα, και ότι αυτό είναι μια από τισ μαγείεσ ενόσ ταξιδιοφ ςτθν Ανατολι, ότι 
μπορείσ να περπατιςεισ από τα Λωάννινα ςτθν Ράτρα, από τθν Ακινα ςτθ 
Σπάρτθ, από τθ Κιβα ςτο Μεςολόγγι, χωρίσ ποτζ να προςκροφςεισ πάνω ςτθ 
δυςάρεςτθ ωιγοφρα αυτϊν των παραςίτων. Αλίμονο!  Ο Ραναγιϊτθσ χωρίσ να 
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είναι ξεναγόσ ςτο επάγγελμα και χωρίσ να είναι ποτζ ςε καμιά ςχολι των 
Λταλϊν αχκοωόρων, που να είναι κατειλθμμζνοσ από όλεσ τισ κατεργαριζσ του 
επαγγζλματοσ, εν τοφτοισ δεν μασ απάλλαξε από τθν ενόχλθςι του, παρότι του 
επαναλάβαμε πολλζσ ωορζσ, ςτθ ςυνζχεια, να μείνουμε μόνοι μασ ςτισ 
διαδρομζσ μασ, απόλυτα μόνοι .Το ότι ο Ραναγιϊτθσ μασ κοίταηε με τα μεγάλα 
μάτια του, ζνασ Κεόσ ξζρει  ποια υποψία του περνοφςε από το μυαλό του!  

Επιςτρζψαμε ςτθ γοθτευτικι κατοικία του, μζςα από τα δρομάκια τθσ  
Αράχοβασ, χωρίσ τον οδθγό μασ. Ναι, εδϊ είναι θ καλι πλευρά τθσ νεότερθσ 
Ελλάδασ, αυτι που ονειρεφτθκα, πλοφςια από κραςί και λάδι, από επιδζξιεσ 
νοικοκυρζσ που γνζκουν οι ίδιεσ τα ροφχα τουσ και τα ωραία χαλιά των 
κατοικιϊν τθσ, παντοφ λευκά ςπίτια από πζτρα, με ζνα περιβόλι ωσ 
διακόςμθςθ, από ποιθτικά βράχια ςαν καταωφγιο, από μακρινζσ αποδράςεισ,  
από κόλπουσ και κάλαςςεσ, και  μζςα ςτισ γιορτινζσ ϊρεσ των χορϊν και 
τραγουδιϊν, τραγουδιϊν αρχαίων και νζων. Διότι οι  κακολόγοι τθσ νεότερθσ 
Ελλάδασ δεν λζνε ότι ο Ραρναςςόσ είναι χωρίσ ωωνι, και θ Αράχοβα δίχωσ 
Μοφςεσ. Είςτε βαςιλιάσ ςαν τον Πκωνα και ςτθν επιςτροωι από μια ανάβαςθ 
πάνω ςτον Ραρναςςό κα είςτε δεκτόσ, όπωσ τον υποδζχτθκαν, από χορωδίεσ 
των νζων κοριτςιϊν και των γοθτευτικϊν τραγουδιϊν τουσ που 
αυτοςχεδιάηονται από τισ Μοφςεσ του χωριοφ.                  

Αυτό εκεί το βράδυ ο Ραναγιϊτθσ μάσ πρόςωερε από ζνα πιάτο ωακζσ και 
μερικά αβγά τθγανθτά μζςα ςτο λάδι. Ζπειτα, τςιμπϊντασ το μπράτςο με ζνα 
τρόπο εκωραςτικό, μασ ςυμβουλεφει να ξαπλϊςουμε μάλλον ςτο μπαλκόνι, 
ςτο φπαικρο παρά μζςα ςτο δωμάτιο ιδθ κατειλθμμζνο  και το οποίο ικελε 
να ενοικιάςει. 

Το πρωί κα εξαωανιςτοφμε νωρίσ από τον ενοχλθτικό οικοδεςπότθ μασ. 
Φεφγοντασ από τθν Αράχοβα θ κοιλάδα του Ρλειςτοφ ωαίνεται κλιμμζνθ και 
ζρθμθ, γεμάτθ αμπζλια, γεμάτθ δζντρα. Το κουράγιο μασ είναι πολφ δυνατό 
μζςα ς’ αυτόν τον αυχζνα, που μοιάηει να βυκίηεται ςε αιϊνια υπνθλία. Εν 
τοφτοισ, να ζνασ μφλοσ ςυνομιλεί κορυβωδϊσ με τον Ρλειςτό, τραγουδά 
ακόμα κρυμμζνοσ κάτω από μια ςυςτάδα από λεφκεσ, αλλά το χαροφμενο 
τραγοφδι κα εκπνεφςει εντόσ ολίγου ανάμεςα ςτα ξερά βράχια. Αριςτερά, θ 
αρχαία πόλθ των Αιολιδϊν ζχει αωιςει μερικά ερείπια πάνω ςε μια ρϊγα 
βυηιοφ από κάμνουσ. Από απόςταςθ 24 αιϊνων αυτά τα ερείπια  μασ μιλοφν 
ακόμθ για τουσ Ρζρςεσ και τισ ιερόςυλεσ μανίεσ τουσ, διότι οι Αιολίδεσ είχαν 
καταςτραωεί από τθ ςτρατιωτικι ωάλαγγα των βαρβάρων, που είχαν ςταλεί 
εναντίον των Δελωϊν, και αυτι δεν ξανακτίςτθκε ζκτοτε. Αιςκάνεται κανείσ 
ςχεδόν άςχθμα λίγο πιο κάτω μζςα ςτο ζρθμο δερβζνι ι κλειςοφρα του 
Ηεμενοφ. Οι βράχοι τοφ Ραρναςςοφ και του Ξεροβουνιοφ ζχουν όψεισ άγριεσ  
και περιωανεσ. Το ςτζνωμα είναι τόςο γεμάτο μυςτιριο και ςιωπι, που 
κάποιοσ ονειρεφεται, χωρίσ να το κζλει, αυτοφσ τουσ κλζωτεσ που ςυνζχιςαν 
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για τόςο πολφ καιρό μζςα ς’ αυτζσ τισ ςτενωποφσ τισ παραδόςεισ του 
βάρβαρου Οδυςςζα (Ανδροφτςου).    

Δεν είναι κοντά εδϊ που ο Οδυςςζασ δολοωόνθςε με τα παλλθκάρια του, 
τουσ παλιοφσ ςυντρόωουσ του, Ραλάςκα και Νοφτηο, και δεν είμαςτε τόςο 
κοντά ςτον τάωο του αρχθγοφ τθσ Χωροωυλακισ Μζγα που υπζκυψε ςτθ 
κανάςιμθ πάλθ εναντίον του κλζωτθ βλάχου Νταβζλθ; Αν και ο ταξιδιϊτθσ 
ςιμερα κακθςυχάηει, εν τοφτοισ θ Ελλάδα υπζωερε πολφ από ακλίουσ και ζχει 
αποκροφςει με το ςτικοσ τθσ τθ λθςτεία, και θ ςιωπι  αυτϊν των ςτενωπϊν 
τθσ και των βουνϊν τθσ δεν ζχει πια τίποτε το απειλθτικό για τον ταξιδιϊτθ. 

Στον τόπο όπου θ κλειςοφρα είναι πλατιά και βραχϊδθσ, υψϊνεται το χάνι 
του Ηεμενοφ, μεγάλο ορκογϊνιο με τοιχοδομίεσ, μπροςτά από το οποίο ζνα 
ρυάκι μουρμουρίηει κάτω από τθ ςκιά των ιτιϊν. Εδϊ ο Απόλλωνασ ζπρεπε να 
αναγνωριςτεί, διότι είμαςτε ςτο μινα Αφγουςτο και το ρυάκι τρζχει γριγορα 
χαροφμενα ςτο μζςον μιασ ωαρδιάσ μπορντοφρασ από γραςίδι. 

Ριο μακριά το ςτζνωμα κατθωορίηει και διατθρεί τθν αποκρουςτικι του 
κζα. Εδϊ κι εκεί μερικζσ ακανκϊδεισ βελανιδιζσ, μερικά πουρνάρια, αλλά 
παντοφ πζτρεσ ςτεωανωμζνεσ από ζνα λεπτό ωλοιό πραςινάδασ. Δεξιά το 
Ξεροβοφνι ι Κίρωισ όλο καλυμμζνο από μαφρο. Αριςτερά, αςβεςτολικικά  
διαχωριςτικά του ςκλθροφ Ραρναςςοφ, όμοια με τισ ψθλζσ κορωζσ των 
χαμθλϊν Άλπεων. Ο δρόμοσ είναι λικόςτρωτοσ, που ακολουκοφμε με πολφ  
προωφλαξθ  από το ωόβο να πζςουμε. Είναι μια κλθρονομιά των Τοφρκων που 
ικελαν να ςυνδζουν με ζνα δρόμο, από τθν πλευρά τουσ, τισ αγαπθμζνεσ 
ζδρεσ τουσ, αυτι τθσ Λιβαδειάσ και αυτι των Σαλϊνων. 

Από πολφ καιρό οι βροχζσ ζπλυναν το αίμα που απλϊκθκε τόςεσ ωορζσ ς’ 
αυτόν τον τραγικό δρόμο, διότι είναι εδϊ που ο Οδυςςζασ ςταμάτθςε τουσ 
Τοφρκουσ. Τα χαρακϊματα (άμυνασ) που είχαν ςθκωκεί είναι ακόμθ ορατά και 
μοιάηουν με αυτοφσ τουσ πζτρινουσ ωράχτεσ,  που χωρίηουν τισ νομζσ των 
ηϊων ςτα βουνά μασ.  

Αυτόσ ο Οδυςςζασ, γιοσ του κλζωτθ Ανδροφτςου και μιασ Αλβανίδασ, ιταν 
τφποσ από αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ τθσ αταξίασ, από ζνα λαό που 
επαναςτατεί, και δικαιολογείται ςε ςτιγμζσ κινδφνου, αλλά που ζπρεπε να 
αωιςει, όταν θ πάλθ είχε τελειϊςει. Μζγασ ςτθν αυλι του Αλι των Λωαννίνων 
ο Οδυςςζασ δεν είχε επωωελθκεί των μακθμάτων τθσ δολιότθτασ και τθσ 
απανκρωπιάσ που του ζδιναν κάκε μζρα αυτά τα αλβανικά γιουροφςια. Πταν 
θ Ελλθνικι Επανάςταςθ εκριγνυται ο Οδυςςζασ και τα παλλθκάρια του 
ζπιαςαν τα ςτενά τθσ Οίτθσ και του Ραρναςςοφ. Σιμερα ιρωασ, αφριο τζλειοσ 
κακοποιόσ. Είχε πει ζνασ ςατιρικόσ ποιθτισ εκείνου του καιροφ: θ άγρια όψθ, 
το βλζμμα των ματιϊν ενόσ κλζωτθ, το νεκροτομείο ενόσ Οςμανλι, οι 
ξυριςμζνοι κρόταωοι, τα κόκκινα τςαροφχια. Σταςιαςτισ εναντίον τθσ 
κυβζρνθςθσ των Ακθνϊν, νικικθκε,  αυτόσ και θ ομάδα του οδθγικθκε ςτθν 
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Ακινα και κλείςτθκε πάνω ςτθν Ακρόπολθ. Ζνα πρωί κα τον βρουν νεκρό πάνω 
ςτουσ βράχουσ, όπου λεγόταν ότι ςκοτϊκθκε κζλοντασ να δραπετεφςει.   

Βλζπει κανείσ πάνω από τθ Βελίτςα το ολάνοικτο ςπιλαιο όπου είχε 
παραχϊςει τουσ κθςαυροφσ του και πάνω από τθν Αράχοβα τουσ βράχουσ που 
αγαποφςε  να καταςκθνϊνει. Αυτοί οι ωόνοι και οι λελθλαςίεσ δεν αδικοφν τθ 
μνιμθ του Οδυςςζα, γιατί τα δθμοτικά τραγοφδια τον εξυμνοφν ωσ τζλειο 
τφπο ιρωα. Ο όχλοσ δεν βλζπει παρά μια όψθ των ανκρϊπων. Εξιδανίκευςε 
τον Οδυςςζα, επειδι αναγνϊριςε ς’ αυτόν τθν εξαιρετικι εμωάνιςθ των 
προςωπικϊν ενςτίκτων που χαρακτθρίηουν τον Ζλλθνα αρχθγό. 

Αωοφ είχαμε περάςει το χάνι τθσ Μπαρδάνασ (Κάτω Χάνι) που ςκιάηεται 
από μεγάλα δζντρα, ωκάνουμε ςτθ Σχιςτι Οδό, τθν ξακουςτι Τρίοδο ι 
ςταυροδρόμι τριϊν δρόμων. Εδϊ εμωανίηεται θ τραγικι μορωι του Οιδίποδα, 
ο οποίοσ ςτθν επιςτροωι από τουσ Δελωοφσ, ςκότωςε ς’ αυτό τον τόπο τον 
πατζρα του Λάιο, που δεν είχε γνωρίςει. «Είναι μζςα ςτθ γθ τθσ Φωκίδασ, λζει 
ο Σοωοκλισ, ζνασ διπλόσ δρόμοσ διαςταυρϊνεται εκεί, ο ζνασ ζρχεται από 
Δελφοφσ ο άλλοσ από τθ Δαφλεια. Είναι εκεί, μπροςτά μου ζνασ κιρυκασ,  
φαίνεται, και ανεβαίνει πάνω ςτθν άμαξα που ςζρνουν τα άλογα. Ζνασ γζροσ 
μόλισ που τον διακρίνεισ. Αυτοί προχωροφν και ζξω από το δρόμο ο οδθγόσ τθσ 
άμαξασ και ο ίδιοσ ο γζροσ βίαια κζλουν να με διϊξουν. Εγϊ χτυπϊ μζςα ςτο 
κυμό μου αυτόν που με απϊκθςε. Ο γζροσ που με βλζπει δριμφσ, τθ ςτιγμι 
που προςεγγίηω τθν άμαξα, δυο χτυπιματα από τθ βουκζντρα με παίρνουν ςτο 
κεφάλι. Αυτόσ δζχτθκε χτυπιματα παραπάνω από εκείνα που μου είχε δϊςει, 
διότι τθν ίδια ςτιγμι χτυπθμζνοσ από το μπαςτοφνι που όπλιςε αυτό το χζρι 
αναποδογυριςμζνο πάνω ςτθν άμαξά του, κυλά ςτα πόδια μου και εγϊ 
ςκοτϊνω όλο αυτό που τον περιβάλλει». 

Λίγο με ενδιαωζρει ότι θ καινοφρια μυκολογικι γνϊςθ αποδεικνφει ότι ο 
Οιδίποδασ  είναι ο Ιλιοσ και αυτόσ δεν ζχει ποτζ ςκοτϊςει άλλο πράγμα παρά 
το ςκοτάδι τθσ νφχτασ, όπωσ επίςθσ αυτι που αποδεικνφει ότι ο Ρρομθκζασ 
δεν είχε υποωζρει τα βάςανα που περιγράωονται από τον Αιςχφλο. Θ 
ανκρωπότθτα δεν επιμζνει λιγότερο να ξαναβρεκεί ς’ αυτά τα εκωραςτικά 
ςφμβολα, αυτι προςανατολίηεται ςιμερα περιςςότερο από ποτζ, μζςα ς’ 
αυτιν τθν ατυχία να τα γνωρίηει όλα, εκτόσ από τον κακαρό τθσ προοριςμό, 
και ότι βαδίηει με κλειςτά μάτια μπροςτά ςτισ αναπόωευκτεσ καταςτροωζσ. 

Ανάμεςα ςτουσ δρόμουσ που ςυναντιοφνται εδϊ, παίρνουμε αυτόν 
αριςτερά που οδθγεί ςτθ Δαφλεια πλθςιάηοντασ από κοντά τα απόκρθμνα του 
Ραρναςςοφ, είμαςτε πάνω ς’ ζνα πλάτωμα που του δίνουν ηωι  οι μφλοι από 
τα νερά του Κθωιςοφ. Το υδραγωγείο ςτενάηει κάτω από το βάροσ των ςυκιϊν 
και από τουσ ςωροφσ τθσ πραςινάδασ  που το καλφπτει. Ρόςο κα μασ άρεςε να 
βρζξουμε μζςα ςτο τρεχοφμενο νερό τα πονεμζνα πόδια μασ και να 
δροςίςουμε το καμζνο κεωάλι μασ κάτω από τισ πράςινεσ αψίδεσ που 
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τραγουδοφςαν άλλοτε τα αθδόνια τθσ Δαφλειασ! Αλλά όχι, πρζπει να 
αωιςουμε τον ιλιο, τθ νθςτεία και τθν κοφραςθ, πρζπει να βαδίηουμε, 
βαδίηουμε  ςυνεχϊσ και πραγματοποιοφμε τον προοριςμό μασ. Να! θ πεδιάδα 
τθσ Βοιωτίασ που αποκαλφπτεται προσ τθν ανατολι, χαραγμζνθ εδϊ και εκεί 
από ωαρδιζσ ςκιζσ από το ιδιότροπο παιχνίδι των νεωϊν που επιπλζουν ςτον 
ουρανό. Ρολφ κοντά υψϊνεται ζνασ βράχοσ ζρθμοσ που ωζρει τα ερείπια τθσ 
αρχαίασ (κρακικισ) Δαυλίδασ. Το λίκνο του μφκου τθσ Φιλομιλασ, τθσ Ρρόκνθσ 
και του Τυρζα. Θ Φιλομιλα ζμενε  ςτα μικρά τριγφρω δάςθ και ζριξε ςτουσ 
βράχουσ του Ραρναςςοφ ςτθν αιϊνα κατοικία του κανάτου τον Μτυ, τον οποίο 
είχε ςκοτϊςει με τα ίδια τθσ τα χζρια. Εάν πρζπει να πιςτζψουμε ς’ αυτά, τον 
Ραυςανία, το χελιδόνι Ρρόκνθ δραπζτευςε από τουσ τόπουσ, μάρτυρασ τθσ 
ντροπισ. Σιμερα, τουλάχιςτον, αυτό μοιάηει να επζςτρεψε εκεί, γιατί το πουλί 
τθσ άνοιξθσ δεν είναι ςπάνιο πια πάνω ςτουσ βράχουσ τθσ Δαυλίδασ.  

Το νεότερο χωριό τθσ Δαφλειασ είναι ςε κάποια απόςταςθ από τθν αρχαία 
ακρόπολθ και πολφ κοντά ςτθν πεδιάδα. Τα 200 ςπίτια τθσ με τθν κόκκινθ 
ςτζγθ, ξανακτιςμζνα μετά τον πόλεμο τθσ Ανεξαρτθςίασ, κοιμοφνται ειρθνικά 
ςτθ ςκιά των ελιϊν, των ροδιϊν και των κλθματαριϊν. Σ’ αυτι τθ μεςθμεριανι 
ϊρα όπου όλα ςυγκρατοφν τθν αναπνοι τουσ, δεν ακοφει κανείσ, παρά τθ 
ωωνι του πετεινοφ που μοιάηει να είναι το μόνο ηωντανό του χωριοφ. 
Κατεβαίνουμε ςτο μαγαηί, για να μείνουμε. Αλλά, αλίμονο! Ρρζπει να 
αρκεςτοφμε ςτο ρακί και ςτα αναπόωευκτα καρποφηια, των οποίων κάνουμε 
καταχρθςτικι κατανάλωςθ εδϊ και μερικζσ εβδομάδεσ. 

Επιςτρζωουμε πάνω ςτο πλάτωμα των μφλων, εμείσ διακρίνουμε μπροςτά 
μασ πάνω ςτθν πρϊτθ ταράτςα του Ραρναςςοφ το μεγάλο Μοναςτιρι τθσ 
Λερουςαλιμ, του οποίου θ τερπνι πρόςοψθ των πράςινων παρακυρόωυλλων 
μοιάηει  να μασ οδθγεί  ψθλά ςτουσ βράχουσ και εγϊ δεν ξζρω ποια ωιλοξενία 
μασ περιμζνει. Μετά από μια ϊρα ζχουμε περάςει τα μετόχια του 
μοναςτθριοφ, καμζνα από τον πόλεμο τθσ Ανεξαρτθςίασ, και εμείσ 
ςκαρωαλϊνουμε ςτουσ βράχουσ όπου περνοφν μερικοί κατςικόδρομοι.  

Επιτζλουσ, να το ίδιο το Μοναςτιρι, ο μεγάλοσ δρόμοσ που είχαμε χάςει 
και οι ωαρδιζσ ποτίςτρεσ. Μπικαμε μζςα ςτθν αυλι και όπωσ ο Κεμιςτοκλισ 
ςτον Άδμθτο, πιραμε κζςθ ςτθν απουςία του κυρίου, όχι πια όπωσ άλλοτε 
ςτθν εςτία, αλλά πάνω ςτα πθγάδια. Οι ςκφλοι μάσ ζριχναν ματιζσ λίγο 
κακθςυχαςτικζσ, αλλά βλζποντάσ μασ ιδθ μζςα ςτθν  περίωραξθ αυτοί 
επιωυλάςςονταν να γαβγίςουν. Επιτζλουσ, θ πφλθ που είναι μιςάνοιχτθ μασ 
αωινει να διακρίνουμε τθν υποδεχόμενθ τουσ ξζνουσ κυρία, ζπειτα ζνα 
μοναχό ι καλόγερο που μασ κάνει νόθμα να μποφμε.  

Τα μάτια μασ δεν μασ ξεγζλαςαν, θ κυρία που εμείσ πιςτζψαμε ότι είδαμε 
είναι μια πραγματικι κυρία, μια Ακθναία, γυναίκα του αξιωματοφχου τθσ 
ωρουράσ ςτθ Λιβαδειά. Κυμάμαι ότι είχα διαβάςει μζςα ςτισ «Εκδρομζσ ςτθν 
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Ελλάδα»  του οσ, ότι όταν θ βαςίλιςςα Αμαλία ταξίδευε με το βαςιλιά Πκωνα 
ζγινε κάτι το ςυνταρακτικό. Κάποιο βράδυ που χτφπθςε τθν πόρτα μαηί με το 
ςεβαςτό ςφηυγό τθσ ςτο μοναςτιρι του Οςίου Λουκά ςτθ Φωκίδα, ο βαςιλιάσ 
ζγινε δεκτόσ με ανοιχτζσ αγκάλεσ, αλλά θ βαςίλιςςα ιταν γυναίκα, δεν 
μποροφςε κατά το μοναςτικό κανόνα να μπει μζςα ςτο μοναςτιρι. Θ ελλθνικι 
λεπτότθσ ιρκε εν τοφτοισ να βοθκιςει και άνοιξε τισ πόρτεσ του κείου 
οικοδομιματοσ. Ο Θγοφμενοσ ενκυμείται ότι ο βαςιλιάσ κατά τθ βυηαντινι 
παράδοςθ είναι ιερζασ και θ ίδια θ βαςίλιςςα εκτιμϊμενθ ςαν ιζρεια μπόρεςε 
μ’ αυτόν τον τίτλο να υπεριςχφςει του κανόνα.  

Το Μοναςτιρι τθσ Λερουςαλιμ το ζβλεπε κανείσ να ακολουκεί ζναν κανόνα 
λιγότερο αυςτθρό, αναωορικά με τθν είςοδο του γυναικείου ωφλου. Ο 
μοναχιςμόσ από άλλθ αιτία χάνει ζδαωοσ κάκε μζρα ςτθν Ελλάδα. Ζνασ 
μεγάλοσ αρικμόσ Μοναςτθριϊν εκκοςμικεφτθκαν, άλλα είναι απαςχολθμζνα 
κατά κφριο λόγο να αξιοποιιςουν τισ γαίεσ που τουσ απζμειναν και κάποια 
όπωσ το δικό μασ, χωρίσ αμωιβολία, είναι ιδθ ςτα χζρια αυτϊν των κοςμικϊν 
ιερζων που τουσ ονομάηουν παπάδεσ και όχι καλόγερουσ. Εάν ειπωκεί ότι 
κακαρά μζςα ςτθν Ελλάδα, αυτοί δεν είχαν ποτζ ωωτιςτεί από το ωωσ που 
οδθγεί ςτθ γνϊςθ, αυτοί είχαν, το λιγότερο, πάντοτε κρατιςει καλά ψθλά τθ 
ςθμαία του ςταυροφ και του ραγιά. Οι γκρίηεσ τοιχοποιίεσ τουσ ιταν ςχεδόν 
πάντοτε τα ωροφρια, μζνοντασ ςτα χζρια των κλεωτϊν, και τα ςίγουρα 
καταωφγια ενάντια των Τοφρκων*…+  

Τα Μοναςτιρια είναι ευχάριςτεσ εκπλιξεισ για τον ταξιδιϊτθ που διατρζχει 
τθν Ελλάδα χωρίσ αμάξι, χωρίσ ςτρϊμα. Ζνα πανόραμα πάντοτε λαμπρό, ζνα 
γεφμα ςίγουρο, μια ςυνθκιςμζνθ κουβζντα και ζνα καλό ςτρϊμα. Πλα αυτά 
είναι οι κθςαυροί που τα ελλθνικά μοναςτιρια επιωυλάςςουν ςτο 
κουραςμζνο ταξιδιϊτθ *…+  

 
ΧV 

Ανάβαςη ςτον Παρναςςό 
 

Εςφ κυμάςαι, αναγνϊςτθ, τον Ραρναςςό που ο αωαιλ ηωγράωιςε ςτο 
Βατικανό μζςα ςτο δωμάτιο τθσ Σχολισ των Ακθνϊν; Ζνα λόωο πραςινιςμζνο, 
μερικά πυκνά δζντρα, δροςερά ρεφματα νεροφ, ναοφσ, αγάλματα, τον 
Απόλλωνα κακιςμζνο να ςυνομιλεί, με τθ λφρα του ςτο χζρι, τισ Μοφςεσ τισ 
ςυνοδοφσ του, γλυκιζσ ωιγοφρεσ που κυμίηουν τισ ψυχζσ. Στα πόδια τουσ οι 
ποιθτζσ: Πμθροσ, Βιργίλιοσ, Οβίδιοσ, Δάντθσ, ςοωι και άγια ςυνάκροιςθ των 
πιο ωραίων πνευμάτων που ο κόςμοσ χαιρζτιςε κάποτε πάνω ς’ αυτι τθν 
ιδεατι ςκθνι, ζνα ωωσ πιο πορωυρό από το ελλθνικό ωωσ, χωρίσ αμωιβολία 
αυτό που ο Βιργίλιοσ ονειρευόταν για τα Θλφςια Ρεδία. 
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Είναι καλά εκεί. Με ρωτάτε τϊρα πϊσ είναι εδϊ ο Ραρναςςόσ τθσ 
πραγματικότθτασ;  Πχι, ο Ραρναςςόσ του αωαιλ είναι πολφ ωραίοσ, πολφ 
ιδεατόσ πιο ανκιςμζνοσ από τον πραγματικό, είναι παντοφ λιγότερο χαλικϊδθσ 
από μια άποψθ πιο ευχερισ. Αλλά, εάν είναι γλυκό να αωινεςαι να λικνίηεςαι 
από τα πιο ευχάριςτα επινοιματα, ακόμθ και από τθν πιο ωραία από τισ 
πραγματικότθτεσ και τισ πνευματικζσ περιπλανιςεισ κάτω από τα άλςθ των 
δαωνϊν μαηί με τουσ ςοωοφσ όλων των εποχϊν, είναι κάποτε απαραίτθτο να 
αναρριχάςαι ςε τραχείσ κορυωζσ του αλθκινοφ Ραρναςςοφ, να κάκεςαι πάνω 
ς’ ζνα  ςπαςμζνο κρόνο και να μεκάσ από τθ ςιωπθλι ποίθςθ αυτϊν των 
βράχων και χϊρων που δεν είναι ςτεωανωμζνοι  από δάωνεσ. 

Ζξι (6) ϊρεσ κοπιϊδουσ βαδίςματοσ αρκοφν μόλισ για να ωκάςουμε ςτο 
ςκοπό μασ, ςτθν κορυωι του Ραρναςςοφ, από τουσ Δελωοφσ. Οι Δελωιϊτεσ 
διατείνονται ότι μπορεί κάποιοσ να βαδίςει πάνω ςτο μουλάρι μζχρι κοντά 
ςτθν ακρϊρεια. Αλλά, ζπρεπε κάποιοσ να ςεβαςτεί τον Ραρναςςό, και παρότι 
ιταν προτιμότερο να επικαλεςτϊ τθ βοικεια δυςπεικοφσ Ριγαςου, εν τοφτοισ 
αποωάςιςα να ανεβϊ με τα πόδια το ποιθτικό βουνό. Θ ανάβαςθ για να είναι 
άνετθ χρειάηεται δυο μζρεσ. Τθν πρϊτθ εμείσ παραδινόμαςτε ςτο καλό πρωινό 
ςτα Καλφβια τθσ Αράχοβασ. Είναι δυνατόν να αρνθκείσ  τισ προόδουσ τθσ 
δθμόςιασ αςωάλειασ ςτθν Ελλάδα, όταν κανείσ ςκζπτεται ότι είναι 30 χρόνια 
που ο Ραρναςςόσ ιταν ακόμθ ζνα κρθςωφγετο κλεωτϊν, ενϊ ςιμερα 
περπατάμε για τθν αναρρίχθςθ με μια κάνθ μζςα ςτο ζνα χζρι και μια μάλλινθ 
κουβζρτα μζςα ςτο άλλο; 

Ακολουκιςαμε για τρία τζταρτα τθσ ϊρασ ζνα χαλικϊδεσ μονοπάτι και 
ςυγχρόνωσ γλιςτερό, και ωκάςαμε πάνω ςτθν άκρθ του πλατϊματοσ των 
Καλυβιϊν, που βρίςκονται ςε υψόμετρο 1.200 μ. Τα Καλφβια δεν είναι όπωσ 
τα ελβετικά ςαλζ γεμάτα από τθν ορεκτικι μυρωδιά του γαλακτεροφ. Αυτά 
είναι  από χοντρά ερείπια από πζτρα, και χρθςίμευαν για καταωφγιο ςτουσ 
εργάτεσ που όργωναν, ζςπερναν και ςφναηαν τουσ αγροφσ του βουνοφ. Τθν 
άνοιξθ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ βρικαμε  το πλάτωμα (Λιβάδι) υγρό ακόμθ 
από τα χιόνια του χειμϊνα. Σιμερα, όλα είναι κίτρινα και ςκαςμζνα από τθ 
λάμψθ του ιλιου. Στο μζςον του πλατϊματοσ υψϊνεται μια καταςκινωςθ 
κεριςτϊν, διότι ςτθν Αράχοβα ο κεριςμόσ, όπωσ γίνεται ςε κάποιεσ χϊρεσ ο 
τρφγοσ, είναι μια γιορτι ςτθν οποία ο κακζνασ παίρνει μζροσ. Άνδρεσ, 
γυναίκεσ, παιδιά κυκλϊνουν ωφρδθν - μίγδθν ςτο μζςον τα χρυςά δεμάτια και 
κα ζλεγε κάποιοσ ότι το μιςό τθσ κωμόπολθσ  ζχει μεταωερκεί εδϊ. 

Καλφβεσ με ςτζγεσ από ςανίδεσ ςκεπαςμζνεσ με κλαδιά ζλατου και 
γραωικά τακτοποιθμζνεσ ςε ομάδεσ, ςχθματίηουν όλεσ ζνα χωριό από 
πράςινεσ τζντεσ. Από όλεσ τισ πλευρζσ  ακοφσ  κραυγζσ και βλζπεισ ςκθνζσ ςαν 
να βρίςκεςαι ςε τςίρκο. Ρελϊρια κομμάτια ςκορπιςμζνων δεματιϊν πάνω ςτο 
ζδαωοσ ςχθματίηουν κυκλικζσ αρζνεσ όπου καλπάηουν ουλαμοί αλόγων. Στθν 
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Εφβοια γίνεται το αλϊνιςμα με ζλκθκρα που τα καβαλοφν αγόρια, επίςθσ 
κορυβϊδικα, όπωσ ο αμαξάσ ςτο τςίρκο. Εδϊ οι οπλζσ των αλόγων που 
γυρίηουν γφρω από ζνα κεντρικό παλοφκι. 

Ο Πμθροσ ερχόμενοσ ςτον Ραρναςςό κα ξανάβριςκε το αλωνιςτικό 
εργαλείο που ζβαλε ςτα χζρια των αλωνιςτϊν. Θ Ελευςίνια  Διμθτρα κα 
μποροφςε να αγανακτιςει βλζποντασ τα δϊρα τθσ περιωρονθμζνα από τουσ 
απογόνουσ του Τριπτόλεμου. Ππωσ ςτθν Απολλωνία, ο Ηζωυροσ επιωορτίηεται 
μόνοσ να ξεχωρίςει το άχυρο από το ςπόρο  και διαςκορπίηει μακριά το 
κρεπτικό ςιτάρι. Είμαι πεπειςμζνοσ ότι θ Ελλάδα κα μποροφςε να ςπζρνει 
όλεσ τισ καλλιεργιςιμεσ γαίεσ που αωζκθκαν ακαλλιζργθτεσ.  

Στο μζςον των Καλυβιϊν υψϊνεται μια καλφβα από ςανίδεσ. Είναι θ 
καντίνα του κάμπου. Ρουλάει εκεί ρακί, ψωμί, πρόβειο τυρί  και αυτά τα 
αιϊνια καρποφηια, χωρίσ αυτά κα πεκαίναμε από δίψα και πείνα! Πςον αωορά 
τισ ωακζσ και τισ ωμζσ ντομάτεσ που δθμιουργοφν τισ θδονζσ των 
καλοωαγάδων τθσ Αράχοβασ, αυτζσ δεν μασ ενζπνεαν παρά μια βακιά 
αποςτροωι. Θ κοινωνία είναι πιο ποικίλθ από τα ωαγθτά. Εδϊ ζνα παλλθκάρι 
με τα μακριά μουςτάκια είναι κακιςμζνο δίπλα ςτο ςπουδαςτι των Ακθνϊν, 
που επζςτρεψε ςτο γενζκλιο χωριό του όπου ζχει ωροντίςει να αλλάξει, με τθν 
τςόχινθ ηακζτα του,  τθ ωορεςιά  των πατζρων του.  

Το πλάτωμα (το Λιβάδι) είναι περιτοιχιςμζνο απ’ όλεσ τισ πλευρζσ από ζνα 
περίωραγμα ψθλϊν βράχων πλοφςια  δαςωμζνων από μαφρα ζλατα. Είναι 
πάνω ςε μια από αυτζσ τισ κατωωζρειεσ που βρίςκεται το Κωρφκιον Άντρον, 
όπου ζρχεται κάπου-κάπου να το επιςκεωτεί το πλικοσ των προςκυνθτϊν των 
Δελωϊν. 

Κατευκυνόμενοσ προσ Βορρά, διαςχίηει   κανείσ το πλάτωμα κακ’ όλο το 
μικοσ μζχρι μια μικρι λίμνθ που ξθραίνεται κατά τον Λοφνιο. Είναι εδϊ που 
αρχίηει μια επίπονθ ανάβαςθ ανάμεςα ςε κάμνουσ και κυλιόμενεσ πζτρεσ. 
Αναρωτιζται κανείσ εάν ο οδθγόσ κα βρει το ςπιλαιο. Επιτζλουσ, αωοφ ζχουμε 
εξετάςει καλά τον τόπο, ωαίνεται ζνασ βράχοσ  κοντά ςε ζνα τριγωνικό 
άνοιγμα. Είμαςτε μπροςτά ςτο Σαρανταφλι, όπωσ λζγεται από τουσ νεότερουσ 
Ζλλθνεσ το Κωρφκιον Άντρον. «Από τα ςπιλαια που ζχω δει, λζει ο Ραυςανίασ, 
αυτό εδϊ μου ζχει φανεί το πιο ςπουδαίο που επιςκζφτθκα και βρίςκεται ςτα 
πιο ζνδοξα που ζχουν εξερευνθκεί ςτθν Ελλάδα και τθν Αςία. Αλλά το 
Κωρφκιον Άντρον, προςκζτει, ξεπερνά ςε μζγεκοσ όλα αυτά για τα οποία 
μίλθςα, και μπορεί κάποιοσ να διατρζξει το πιο μεγάλο μζροσ του χωρίσ φωσ. 
Σο ανϊτερο μζροσ του υψϊνεται αρκετά πάνω από το αρχικό δάπεδο. Σο νερό 
που ζρχεται από πθγζσ ςτάηει παντοφ από ψθλά, ζτςι μζςα ς’ όλο το ςπιλαιο 
βλζπει κανείσ πάνω ςτο ζδαφοσ το αποτφπωμα από αυτι τθ διίδρωςθ. Οι 
κάτοικοι του Παρναςςοφ κεωροφν αυτό το Άντρον αφιερωμζνο ςτισ Κωρφκιεσ 
νφμφεσ και τον Πάνα. »  
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Μια αρχαία επιγραωι, ςιμερα εξαωανιςμζνθ, αωιζρωνε όντωσ το ςπιλαιο 
ςτον Ράνα και ςτισ Νφμωεσ, ωσ εκ τοφτου δεν υπάρχει καμία αμωιβολία για 
τθν ταυτότθτα αυτοφ του ςπθλαίου.  Θ είςοδοσ του πρϊτου καλάμου του 
ςπθλαίου ιταν ωραγμζνθ κατά τθ διάρκεια του πολζμου με τουσ Τοφρκουσ, 
από καταωυγόντεσ ςε αυτό Αραχοβίτεσ. Ρρζπει να ςκφψουμε για να μποφμε 
μζςα ςτο ςπιλαιο. Από τθν είςοδο, θ οροωι υψϊνεται και θ αίκουςα  
ςτρογγυλεφει ςαν ςε μια μεγάλθ γοτκικι εκκλθςία, μικουσ 24 μ. Βρίςκει εκεί 
κανείσ αυτοφσ τουσ ςταλαγμίτεσ, για τουσ οποίουσ μιλάει ο Ραυςανίασ, 
ωωτιςμζνουσ από το μιςόωωτο που  τουσ δίνει τόνουσ πράςινουσ και ροη, με 
κζα γραωικι λόγω των ςκοτεινϊν εςοχϊν και των μεγάλων ανοιχτόχρωμων 
επιωανειϊν τουσ που ζχουν το βελοφδινο του μανιταριοφ και τθ ςκλθρότθτα 
τθσ πζτρασ.  

«Μζςα ςε μια μυςτθριϊδθ ατμόςφαιρα, λζει ο Μ. Foucart, ο όγκοσ  του 
βάκουσ μοιάηει με ζνα βωμό που υποβαςτάηει τισ λατρευτζσ κεότθτεσ μζςα ςε 
αυτό το καταφφγιο. Από κάκε πλευρά του βωμοφ υψϊνονται άλλεσ ομάδεσ 
φανταςτικϊν αγαλμάτων, τόςο ηωντανά τόςο τολμθρά ςτισ ςτάςεισ τουσ, κα τα 
ζπαιρνε κάποιοσ γι ανκρϊπουσ που πιάςτθκαν επ’ αυτοφόρω ςτθ διάρκεια 
πράξεων και απολικωμζνουσ ςαν από καφμα. ε κανζνα μζροσ θ αυταπάτθ δεν 
είναι τόςο δυνατι και δεν κυριεφεςαι τόςο ηωντανά από τθ φανταςία. Ο 
βωμόσ των κεοτιτων είναι ακόμθ ςτθ κζςθ του, μοιάηει το κορυβϊδεσ πλικοσ 
των λατρευτϊν του Βάκχου να επανεμφανίηεται και να ξαναδίνει  τισ κυςίεσ, 
κακϊσ τα τραγοφδια για μια ςτιγμι  ζχουν διακοπεί.» 

Για να περάςουμε από τθν πρϊτθ αίκουςα μζςα ςτθ δεφτερθ, πρζπει να 
βγάλουμε τα παποφτςια μασ και να υπερπθδιςουμε ζνα κατϊωλι από 
γλιςτεροφσ και υγροφσ βράχουσ. Βρίςκεςαι τότε μπροςτά ςε μια μεγάλθ μαφρθ 
πρόςοψθ που χρθςίμευε για κατάςτιχο ςτουσ επιςκζπτεσ του ςπθλαίου. Αυτά 
τα γραπτά, από τα οποία μερικά είναι πριγκιπικά, μασ ξαναωζρνουν πίςω ςτο 
1836 και δεν ζχαςαν το ενδιαωζρον τουσ. Ξαναβρικα το όνομά μου άκικτο, 
χαραγμζνο ςτο βράχο πριν από ζνα χρόνο. Από τότε οι προςκυνθτζσ δεν ιταν 
πολυάρικμοι και το κατάςτιχο  είναι λίγο εμπλουτιςμζνο. 

Ο οδθγόσ μασ ςτθν επιςτροωι μασ μζςα ςτθ μεγάλθ αίκουςα δεν μασ 
ζκανε τθ χάρθ να ρίξει τισ υποχρεωτικζσ πιςτολιζσ, των οποίων θ θχϊ παράγει 
μια εντυπωςιακι αντανάκλαςθ. Αωινουμε ςτον άνκρωπό μασ τισ λαμπάδεσ 
μασ που κα τισ πρόςωερε ςε κάποια γειτονικι εκκλθςία και αωινουμε γφρω 
ςτο μεςθμζρι αυτό το ςπιλαιο που δεν αξίηει, ζλεγε κάποιοσ, ςαν αυτό του 
Adelsberger. Αλλά αυτό του Adelsberger, δεν ιταν    ποτζ  αωιερωμζνο ςτον 
Ράνα οφτε ςτισ Νφμωεσ, δεν  προωφλαξε πριν  25 αιϊνεσ ςυμπολίτεσ του 
Μιλτιάδθ και του Λεωνίδα, δεν ξεπροβάλλει απζναντι ςτο δικόρυωο 
Ραρναςςό. 
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Ο αζρασ ζχει μια ανυπόωορθ βαρφτθτα και θ ςιζςτα επιβάλλεται λόγω τθσ  
κοφραςισ μασ. Βαριά ςφννεωα τριγυρίηουν τον Ραρναςςό ι Λιάκουρα και 
απειλοφν να τον τυλίξουν με ζνα διάδθμα από βροχι και ψφχοσ. Είναι μινασ 
Αφγουςτοσ προπάντων μπορεί κάποιοσ να επαναλάβει το λόγο του Byron: 
«Ποιοσ ζχει δει ποτζ τθ Λιάκουρα χωρίσ ςφννεφα;» Ο ςυνοδόσ μου 
αποποιείται επί πλζον αμοιβι και αποκοιμίηεται κάτω από μια γκορτςιά. Για 
τθν αφξθςθ τθσ δυςτυχίασ μασ οι οδθγοί είναι τόςο ςπάνιοι, διότι όλοσ ο 
κόςμοσ  είναι απαςχολθμζνοσ και ο Ζλλθνασ δεν ζχει τθν περιπετειϊδθ 
διάκεςθ που ζχουν οι δικοί μασ κλαμπίςτεσ. Ρρζπει εξάλλου να ομολογιςω 
ότι θ νθςτεία δεν κάνει για τθ ςωματικι κοφραςθ. Σε τρεισ ϊρεσ θ απόωαςι 
μου πάρκθκε. Δεν κζλω με τίποτε να εγκαταλείψω το ελλθνικό Σινά, χωρίσ να 
ανεβϊ ςτθν κορωι του και κα αψθωιςω τα ςφννεωα και τισ ωωτιζσ που 
αγκαλιάηουν το κεωάλι μου και κάνουν να λυγίηουν οι γάμπεσ μου. Επιτζλουσ, 
ζνασ βοςκόσ, προικιςμζνοσ με χαρακτιρα λίγο - πολφ ζντιμο, προςωζρκθκε να 
με οδθγιςει.  Θ τιμι ςυηθτικθκε επί μακρόν, και  ωφγαμε.  

Διαςχίςαμε καταρχάσ ςτθ δεξιά γραμμι το Λιβάδι τθσ Αράχοβασ, που οι 
κακζσ νεράιδεσ του βουνοφ μοιάηουν να ευχαριςτοφνται να ςκορποφν χιλιάδεσ 
μικρά μυτερά πετραδάκια.  Το πόδι μου τςαλακϊκθκε ςε κάποια ςτιγμι πάνω 
ς’ αυτζσ τισ πζτρεσ, που οι ωαρδιζσ παντόωλεσ (ποδθτά) του οδθγοφ μου  
πατοφςαν χωρίσ κανζνα πρόβλθμα. Για τθν αφξθςθ τθσ δυςτυχίασ μασ ο 
άνκρωπόσ μου κζλει πολφ να με οδθγιςει, αλλά αρνείται να κάνει τον 
μεταωορζα, διότι δεν ςυμωωνιςαμε  γι’ αυτό από τθν αρχι. Οι τελευταίεσ 
ακλιότθτεσ του καλοκαιρινοφ ςυνοικιςμοφ είναι πίςω μασ και ξαναρχίηουμε να 
ανεβαίνουμε μια ωαρδιά δαςωμζνθ αυλακιά όπου ελίςςεται ζνα μονοπάτι 
ξυλοκόπου. Ιδθ εξαντλθμζνοσ από τθν κοφραςθ των προθγοφμενων θμερϊν, 
ςταματϊ κάκε τόςο και ο άνκρωπόσ μου ανυπομονεί και ςυγκατατίκεται να με 
ξαλαωρϊςει από το ωορτίο μου. 

Κάτω από μεγάλα δζντρα που γεμίηουν τον αυχζνα ςυναντοφμε πυκνζσ 
ςκιζσ, ενϊ εδϊ και εκεί υψϊνεται κάποιοσ μεγάλοσ μοναχικόσ κζδροσ. Ενίοτε ο 
οδθγόσ μου αωινει το μονοπάτι, για να πάει να πάρει δείγμα πάνω ςε κάποιο 
χωράωι με ωακζσ, γιατί οι ωακζσ του Ραρναςςοφ είναι επίςθσ ονομαςτζσ μζςα 
ςτθν κοιλάδα των Δελωϊν, όπωσ οι δάωνεσ μζςα ςτθν κλαςικι ποίθςθ. Μετά 
τον αυχζνα αναρρίχθςθσ διζρχεςαι μερικζσ δαςωμζνεσ ρεματιζσ για να 
βρεκείσ ςτουσ πρόποδεσ του μεγάλου λόωου που ςχθματίηει τον κφριο όγκο 
του Ραρναςςοφ. Εδϊ ο τόποσ είναι γυμνόσ από δζντρα και τα περιςςότερα 
μονοπάτια ωαίνονται  εφκολα. Ρρζπει να βαδίηετε πάνω ςτο ςκλθρό βράχο και 
ςτθν κόψθ του, και να επωωελείςτε από τισ άνιςεσ προεξοχζσ που ςασ 
προςωζρει θ κατθωοριά. Ο οδθγόσ μου είναι τρομερά γριγοροσ ςτο βιμα. Εάν 
θ εποχι των κλεωτϊν δεν είχε κλείςει οριςτικά, κα τον υποψιαηόμουν και δεν 
κα ζνιωκα ςιγουριά κοντά ςτο Διαβολόρεμα, ανάμεςα ςτισ δυο κορωζσ  του 
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Ραρναςςοφ. Ζχω δείξει καλά ςτον άνκρωπό μου ότι ο ιλιοσ είναι ακόμθ ψθλά 
και ζχουμε χρόνο πριν τθ νφχτα. Αυτόσ ςυνεχίηει να ανεβαίνει και δεν ζχω 
άλλθ βοικεια παρά το ακόλουκο: «longo sed proximus intervallo» ηθλεφοντασ 
από μζρουσ μου τισ γάμπεσ του και ονειρευόμενοσ τισ απίκανεσ διαςκεδάςεισ 
των Κυιάδων. Επιτζλουσ, ζπειτα από 3½ ϊρεσ αδιάκοπθσ ανάβαςθσ, εμείσ 
περιδιαβαίνουμε τθ ροη κορυωι του Γεροντόβραχου και μπαίνουμε μζςα ς’ 
ζνα  μεγάλο πζτρινο αλϊνι.  Μανιϊδθ γαβγίςματα αντθχοφν αμζςωσ απ’ όλεσ 
τισ πλευρζσ. Αυτά τα γαβγίςματα είναι το “γειά ςου”, είναι θ απελευκζρωςθ. Θ 
πζτρινθ καλφβα του βοςκοφ δεν είναι μακριά. Από εδϊ τθ βλζπω 
ακουμπιςμζνοσ ςτο βράχο. Ο βοςκόσ διπλϊκθκε μζςα ςτθ μεγάλθ μάλλινθ 
κάπα του, προετοίμαςε πάνω ςτθν εςτία, που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτο 
φπαικρο, το βραδινό ωαγθτό. Αυτό το ωαγθτό είναι  ‘‘ντρόμςισ’’, μαφρο ψωμί 
διαλυμζνο ςτο νερό. Λίγο ρακί μεταωερμζνο από τθν Αράχοβα, ψωμί, τυρί 
ωρζςκο, παγωμζνο νερό και λίγεσ ντρόμςισ ςυνκζτουν τοφτο το μενοφ του 
δείπνου μου. Αλλά τι ενδιαωζρον! Θ ανάβαςθ είναι ςχεδόν τελειωμζνθ και 
αφριο εγϊ κα αγγίξω αβίαςτα τθν κορυωι. Ζνα κρφο που τρυπά βακιά πάνω 
ςτο βουνό μαηί με το ςκοτάδι και θ ωωτιά γίνεται μια ευχάριςτθ ςυνοδεία ςτο 
νυχτζρι. Επιτζλουσ, ξάπλωςα ςε κάποια απόςταςθ από τθν κράκα μζςα ςε μια 
κατοικία δίχωσ ςτζγθ. Αλλά το κρφο και, Κεζ μου, ςυγχϊρθςζ με! τα ζντομα, 
ςτα πολφ κλζωτικα ζνςτικτά τουσ, με εμπόδιςαν  να κλείςω μάτι και μου 
ζδωςαν τον ελεφκερο χρόνο να μελετιςω πάνω ςτισ χαμζνεσ μου αυταπάτεσ 
και τισ μεταβολζσ ενόσ ταξιδιοφ ςτθν Ανατολι.    

Κακϊσ βλζπω τα αςτζρια να εγγίηουν ςχεδόν τθν κορυωι του 
Γεροντόβραχου, το μαςτζλο που μου χρθςίμευε για μαξιλάρι μου ωαίνεται 
πάντα πιο ςκλθρό, οι πζτρεσ πάνω ςτισ οποίεσ ξάπλωςα πιο ενοχλθτικζσ. Από 
καιροφ εισ καιρόν ζνα από τα ςκυλιά του βοςκοφ ζρχεται να με μυρίςει με μια 
ςκυλίςια οικειότθτα. Ευτυχϊσ, το ςκυλί ςτθν Ανατολι, είναι μζςα ςτισ αρχζσ 
τθσ ωιλοξενίασ του αωεντικοφ του. Μια ωορά κάτω από τθ ςτζγθ του κυρίου 
είμαι ζνασ ωιλοξενοφμενοσ, τον οποίο οωείλει να ςεβαςτεί και ζνα απλό 
“οφξου”! ειπωμζνο από μια επιτακτικι ωωνι, αρκεί για να ςε απαλλάξει από 
αυτζσ τισ ενοχλιςεισ. Σε 2½ ϊρεσ είμαςτε όρκιοι. Ο βοςκόσ είναι μακριά και 
κοιμάται χωρίσ αμωιβολία κάτω από κάποιο βράχο. Δεν μπορϊ να του 
καταμαρτυριςω  κάποια δυςαρζςκεια για τθ ωιλοξενία του. Κα μου άρεςε 
επίςθσ να ξαναπεράςω αργότερα από τθν καλφβα του, ίςωσ τότε να μου 
τραγουδοφςε κάποιο αρχαίο τραγοφδι, διότι οι βοςκοί του Ραρναςςοφ δεν 
είναι μόνο ωιλόξενοι, είναι γνωςτοί μακράν για τα τραγοφδια τουσ. Θ γλϊςςα 
τουσ διατθρικθκε, όπωσ και οι δειςιδαιμονίεσ τουσ, μια αρχαία ςωραγίδα, και 
κάποιοσ τθν ακοφει να ξαναθχεί τισ λζξεισ μζςα ςτο ςτόμα του, που ιταν ιδθ 
παλιζσ από τον καιρό του Σοωοκλι και του Ρλάτωνα. 
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Το ςκοτάδι είναι πυκνό. Το βάδιςμα ςτθν αρχι εφκολο, γίνεται 
προοδευτικά πιο επίπονο. Αωοφ ζχουμε υπερπθδιςει τον αυχζνα του 
Γεροντόβραχου, κατεβικαμε μζςα ςτο Διαβολόρεμα. Ο ουρανόσ που άςπριηε 
ζριχνε με δυςκολία λίγο ωωσ πάνω ς’ αυτό το απαίςιο  πεδίο, όπου οι 
νεράιδεσ και οι λφκοι μάγοι καλοφμενοι βρικόλακεσ ζρχονται να χορζψουν 
τουσ κυκλικοφσ καταχκόνιουσ χοροφσ τουσ.   

Σ’ αυτι τθν αβζβαιθ ϊρα οι επιςωρευμζνοι βράχοι ωφρδθν - μίγδθν μζςα 
ςτο βάκοσ τθσ εκςκαωισ παίρνουν απαίςιεσ ςτάςεισ και τα χρϊματα  του 
ςάβανου. Το βουνό μοιάηει να είναι ςκιςμζνο και οργωμζνο παντοφ από 
ωοβεροφσ ςειςμοφσ. Οφτε ζνασ  όγκοσ άκικτοσ, όλα είναι χαραγμζνα από 
ςχιςμζσ, όπου το πόδι λυγίηει και χάνεται. Λδίωσ αυτι τθν ϊρα, το 
Διαβολόρεμα ονειρεφεται μάλλον το ωοβερό Χάροντα των ελλθνικϊν 
τραγουδιϊν παρά τον ακτινοβόλο Απόλλωνα. Εντόσ ολίγου μια απότομθ 
πλαγιά υψϊνεται μπροςτά μασ, είναι θ κορυωι τθσ Λιάκουρασ. Μερικά λεπτά 
προςπάκειασ ακόμα και είμαςτε ςτθ κορωι!  

Ζνασ βλάχοσ βοςκόσ θλιοκαμζνοσ ςτθν όψθ, μασ βλζπει παράξενα, τόςο 
κοντά, μζςα ςτθν πρωινι ομίχλθ. Του προςωζρω μια ςταγόνα ρακί και για 
αντάλλαγμα θςυχάηει τα ςκυλιά του. Μετά από πζντε λεπτά ζβαλα ζνα μακρφ 
αναςτεναγμό ανακοφωιςθσ.  

Ιμουν πάνω ςτθ Λιάκουρα, πάνω ςτθν κορωι όπου ο Δευκαλίων άραξε 
μαηί  με τθν κιβωτό του και δεν είχα πλζον παρά να περιμζνω τθν ανατολι του 
ιλιου. Κρατάω τα βλζμματά μου καρωωμζνα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 
Εφβοιασ, διότι είναι από εκεί που κα ωανεί ο ιλιοσ.  

Ο ουρανόσ ακόμα ωχρόσ και κρφοσ είναι χαραγμζνοσ από βιολετιζσ ηϊνεσ, 
ροη και μπλε. Πλθ θ Ελλάδα ωαίνεται ςαν να είναι πνιγμζνθ μζςα ς’ ζνα 
απζραντο θμίωωσ. Θ Κεςςαλία, θ γθ των μφκων είναι τυλιγμζνθ ςτα ςκότθ. Ο 
Κορινκιακόσ κόλποσ αναρριγεί μζςα ςτθν ομίχλθ ςαν μια πλάκα παγωμζνου 
μετάλλου. Τα βουνά  τθσ Λοκρίδασ και τθσ Αιτωλίασ υψϊνουν ςτο ίδιο φψοσ με 
τον Ραρναςςό  τισ γυμνζσ κεωαλζσ τουσ.  

Είναι θ εικόνα τθσ κείασ νφχτασ, τθσ μυκικισ νφχτασ που τυλίγει τθν Ελλάδα 
κατά τθ διάρκεια τόςων αιϊνων. Από τθν ακτι τθσ κάλαςςασ, εν τοφτοισ, το 
ςκοτάδι είναι λιγότερο αλγεινό και θ κάλαςςα του Αιγαίου αςθμίηει με  
απαλζσ λευκότθτεσ. Είναι από εδϊ  που κα ζρκει το ωωσ που κα ωωτίςει τθν 
Ελλάδα. Επιτζλουσ, ζνα κόκκινο ςθμείο εμωανίηεται ξαωνικά και ζνασ 
ωωτεινόσ κεραυνόσ χαράηει τα βάκθ του ουρανοφ. Το μάτι παρατθρεί 
προςεκτικά με καυμαςμό χωρίσ τρόμο το βαςιλιά τθσ μζρασ, διότι βγαίνει 
μόλισ από το λίκνο του. Ο οδθγόσ μου αρχίηει να τραγουδά κάποιον άμορωο 
παιάνα και τα αρπακτικά πουλιά που τριγυρνοφν τθ Λιάκουρα χαιρετίηουν με 
τισ διαπεραςτικζσ ωωνζσ τουσ το καινοφργιο. 
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Γεννθμζνθ μοναδικά θ αρχαία Ρελοπόννθςοσ πλιρθσ ςκιϊν, οι γυμνζσ 
ακρϊρειζσ τθσ μοιάηουν να αποωεφγουν να χαιρετίςουν το άςτρο τθσ μζρασ. 
Αλλά αυτό κα τελειϊςει, διότι ο ουρανόσ ιδθ ςχεδιάηει από τθν πλευρά του 
Νότου και τθσ Δφςθσ ζνα μεγάλο ροη τριανταωυλλί θμικφκλιο. Επιτζλουσ, ο 
ιλιοσ δυναμϊνει τθν ακτινοβολία του, βγαίνει από το λίκνο του, ςτραγγαλίηει 
τα ερπετά του ςκότουσ και χφνει πάνω ςτθ κάλαςςα  χρυςζσ αυλακιζσ. Ο 
Απόλλωνασ είναι νικθτισ. Με ζνα ςκίρτθμα ορμάει πάνω ςτον Πλυμπο και 
πάνω ςτα άλλα βουνά τα κατοικθμζνα από  τουσ κεοφσ. Ζπειτα λίγο - λίγο 
κατεβαίνει προσ τισ κατοικθμζνεσ από τουσ ανκρϊπουσ και αποκαλφπτει ςτο 
μάτι τισ ζνδοξεσ πόλεισ, όπου το ςκοτάδι των πρϊτων αιϊνων ζδωςε κζςθ ςτο 
ευεργετικό ωωσ των τεχνϊν και των γραμμάτων. 

Θ Ελλάδα ωαίνεται από εδϊ ςαν ζνασ απζραντοσ ανάγλυωοσ χάρτθσ. Από 
τθν πλευρά του Βορρά είναι μια χαριτωμζνθ περιπλοκι των νθςιϊν που 
λαμπυρίηουν και των ακρωτθρίων που εκςωενδονίηουν μακριά τισ γλϊςςεσ τθσ 
ωωτιάσ τουσ.  Είναι θ καλάςςια Ελλάδα του Βορρά όπου άρχιςε θ λάμψθ του 
ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Είναι ο Βορράσ τθσ Εφβοιασ, είναι θ Σκφροσ, είναι θ 
Σκιάκοσ, είναι θ οροςειρά του Ρθλίου τυλιγμζνθ από τα νερά που αυλακϊνει ο 
Λάςωνασ.  

Ρζρα οι αςθμζνιοι τόποι του Αιγαίου, είναι το βουνό Άκωσ που ωαίνεται 
ςαν ζνα όριο ωυτεμζνο ςτο τζρμα του ορίηοντα. Ρροσ το Βορρά είναι θ διπλι 
ευκυγραμμία των κεςςαλικϊν οροςειρϊν τθσ Ρίνδου μζχρι το μεγαλόπρεπο 
Πλυμπο, μπροςτά ςτον οποίο εξαωανίηεται ο ςκλάβοσ το Ριλιο. Ρολφ κοντά θ 
Πκρυσ, όπου πολζμθςαν οι Γίγαντεσ, ςθμειϊνει το εφκραυςτο ςφνορο του 
ελλθνικοφ βαςιλείου και ςυνεχίηεται ςτα δυτικά μζχρι το πυραμιδοειδζσ 
Βελοφχι, όπου δζνει το δίκτυο των ελλθνικϊν οροςειρϊν.  

Στα δυτικά υψϊνονται οι αςβεςτϊδεισ κορωζσ του Ξεροβουνιοφ και τθσ 
Γκιϊνασ, θ οποία ξεπερνά  για μερικά μζτρα τον Ραρναςςό. Ριο μακριά οι 
παράξενεσ οδοντϊςεισ του Αιτωλικοφ. Μάταια ψάχνω ςτα πόδια μου τθν 
Αράχοβα και τουσ Δελωοφσ. Το βλζμμα πθδά ςτο Νότο μζχρι τουσ ελαιϊνεσ 
του Χριςςοφ, μζχρι το Γαλαξείδι και τα ακόμα υπόλευκα κφματα του 
Κορινκιακοφ κόλπου, του οποίου ακολοφκθςα τα χαριτωμζνα περιγράμματα 
από τθ Ναφπακτο ζωσ το βράχο τθσ Ακροκορίνκου. 

 Εάν κανείσ γυρίςει προσ τθν Ανατολι νιϊκει ςαν να πετά, ςαν πουλί, πάνω 
από τθν πεδιάδα του Κθωιςοφ. Ζξι οδοντωτζσ βουνοκορωζσ  κα μασ 
μεταωζρουν με ζνα πιδθμα μζχρι τθ Βελίτςα. Από εδϊ ο κόλποσ τθσ Κορίνκου 
δεν είναι παρά ζνα δάςοσ από ψθλζσ κορωζσ βουνϊν και γυμνζσ ακρϊρειεσ. 
Ρροσ τα δυτικά ο Ερφμανκοσ, πολφ πιο κοντά μασ τα Αροάνια που βλζπουν να 
γεννιζται θ Στφγα, ζπειτα θ διπλι κορωι τθσ Ηιρειασ, πίςω από τθν οποία 
ζρχονται οι κοιλάδεσ τθσ βουκολικισ Αρκαδίασ. Και ςτο άλλο βάκοσ του πίνακα 
θ απότομθ μυτερι κορωι του Ταψγετου.  
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Τι χαρά για τον ταξιδιϊτθ που αναγνωρίηει από ψθλά από αυτι τθν 
ολφμπια κορωι, τα βουνά που ζχει κοπιαςτικά ςκαρωαλϊςει, τισ κοιλάδεσ που 
ακολοφκθςε κατά τθ διάρκεια των μακρϊν θμερϊν, τα ερείπια που είχε 
ονειρευτεί! Ροια αγαλλίαςθ για τον άνκρωπο που αιςκάνεται το ιδανικό που 
αγκαλιάηει μ’ ζνα μόνο βλζμμα, μζςα ςτισ αντικζςεισ τουσ, τα ςχιματα και τα 
χρϊματα, τα βουνά που είδαν τουσ κεοφσ να περπατοφν, και τισ πόλεισ που 
είδαν να γεννιοφνται οι ιρωεσ τθσ ποίθςθσ και των τεχνϊν. Θ Ακινα μόνθ 
ζλλειψθ ςτον πίνακα.  

Οι Ζλλθνεσ αποηθμιϊνονται ανακαλφπτοντασ μζςα ςτουσ ατμοφσ τθσ 
ανατολισ, τθν Κωνςταντινοφπολθ και τουσ επτά λόωουσ τθσ. Είναι που τθ 
βλζπουν λζει ο Μ. About, με τα μάτια τθσ επικυμίασ. Ο Μ. ντε Σατωμπριάν 
ζλεγε ότι του άρεςε να ωζρει ςαν ςουβενίρ λίγο από το νερό από όλουσ τουσ 
ποταμοφσ που περνοφςε.  

Πςον αωορά εμζνα με ευχαριςτεί να ςυλλζγω μερικά τυχαία λουλοφδια. 
Αυτι τθν εποχι οι πετρϊδεισ βοςκζσ του Ραρναςςοφ δεν είναι χωρίσ 
πραςινάδα. Τα αμμοδίαιτα, τα κυμάρια, οι θριγζροντεσ, οι ςαξίωρεηεσ, 
ςμαλτϊνουν τουσ βράχουσ με ανκιςμζνεσ κθλίδεσ.  

Πλοσ ο κόςμοσ γνωρίηει ότι δεν είναι εφκολο πράγμα να ωκάςεισ ςτθν 
κορωι του Ραρναςςοφ. Μερικοί υποςτθρίηουν ότι είναι πολφ δφςκολο να 
κρατθκείσ εκεί μια ωορά, παρά το να ανεβείσ εκεί. Είχα τθν εμπειρία το πόςο  
πιο δφςβατο είναι το κατζβαςμα.  

Μζχρι τα Καλφβια όλα πιγαν καλά, εγκαταςτάκθκα εκεί ςτθν καντίνα πάνω 
ς’ ζνα κορμό δζντρου πρόςωατα τετραγωνιςμζνο (κάρλα) και κα μείνω εκεί. 
Το καλφτερό μου, διότι δεν ζωκαςα ακόμθ ςτα άκρα από τθν κοφραςι μου και 
ο ςυνοδόσ του ταξιδιοφ με περίμενε το βράδυ ςτουσ Δελωοφσ.  

Κοντά ςτισ 4 θ ϊρα αποωάςιςα να ωφγω. Μου προςωζρκθκε ζνασ οδθγόσ 
που τον απζρριψα, γιατί γνϊριηα το δρόμο που είχα κάνει τθν προθγοφμενθ 
χρονιά. Διζςχιςα χαροφμενα το πλικοσ των κεριςτϊν και ςε λίγο πζραςα κάτω 
από το Κωρφκιον Άντρον, ζπειτα μπροςτά από μια πθγι που ζχει διατθριςει 
το αρχαίο όνομά τθσ ‘‘Φριάσ’’, άγνωςτο ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα και μπροςτά 
από τισ καλφβεσ των Καςτριτϊν.  

Το ζδαωοσ είναι δαςωμζνο και κομμζνο από χαράδρεσ τισ οποίεσ 
διαςχίηουν ζλατα που εκτιμϊνται από τθν αρχαία εποχι. Ζνασ βακφσ αυχζνασ 
ξανοίγεται προσ τθν κατεφκυνςθ των Δελωϊν, εκεί υποχρεϊκθκα να βαδίςω 
ακολουκϊντασ ζνα μονοπάτι που χάκθκε ςε λίγο.  

Θ ςφνεςθ με αναγκάηει να γυρίςω πίςω, αλλά θ κλίςθ του εδάωουσ είναι 
πολφ απότομθ και από αλλοφ το ςτζνωμα δεν ζχει ςε πρϊτθ προςζγγιςθ 
τίποτα το τόςο ςκλθρό. Σίγουρα κα βγάηει ςτουσ Δελωοφσ και ποιοσ ξζρει εάν 
αυτό δεν είναι ο δρόμοσ ο πιο ςφντομοσ και ο πιο εφκολοσ;    
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Μετά από λίγο ιμουν ςτθν ξερι κοίτθ του χειμάρρου που τθ διάβαςθ 
εμπόδιηαν μεγάλοι κυβικοί όγκοι και λίγο μετά ριψοκινδυνεφω να 
ακολουκιςω κάποια ίχνθ ξυλοκόπου που ςβινονται ςε λίγο κάτω από τα 
ωυλλϊματα. Ο ιλιοσ δεν κα αργιςει να δφςει και κα ικελα με όποιο τίμθμα 
να βγω από τθ ρεματιά πριν το λυκόωωσ.  

Επιτζλουσ, διακρίνω μια δίοδο που οδθγεί ςτθν κοιλάδα των Δελωϊν. 
Δυςτυχϊσ, θ κοίτθ του χειμάρρου χάνεται ςτα πόδια μου. Δεν μου μζνει παρά 
να ςκαρωαλϊςω τουσ βράχουσ που είναι αριςτερά μου. Θ δουλειά δεν είναι 
εφκολθ. Πλα τα μζλθ μου είναι λουςμζνα ςτον ιδρϊτα. Θ κοφραςθ και ο 
ερεκιςμόσ κάνουν τισ γάμπεσ μου να λυγίηουν. Πταν αγκιςτρϊνομαι από ζνα 
βράχο το πακζτο που είχα ςτο χζρι μ’ εγκατζλειψε και τότε δοκίμαςα να το 
ξαναπιάςω. Οι πζτρεσ που αποςπόνταν κάτω από τα βιματά μου κυλοφςαν με 
ορμι μζςα ςτο βάρακρο του χειμάρρου. Οι χοντρζσ άγριεσ αχλαδιζσ 
κρεμαςμζνεσ ςτο χαλικότοπο δείχνουν τθν τραχφτθτα τθσ κατθωοριάσ. 
Επιτζλουσ, μετά από πολλζσ προςπάκειεσ είδα τθν κορυωι οδίνι. Ρίςτεψα ότι 
ςϊκθκα. 

 Οι Δελωοί είναι ςτα πόδια μου ς’ ζνα πζταγμα τθσ πζτρασ και ο βράχοσ 
μου ωαίνεται ςε πρϊτθ εκτίμθςθ αρκετά βατόσ. Κατεβαίνω ςτον κατιωορο 
χωρίσ πολφ δυςκολία από ζνα διάδρομο ςπαρμζνο με απότομεσ κοψιζσ. 
Αλίμονο! Θ αυταπάτθ δεν είναι μακριά. Είμαι μζςα ςτο βαρακρϊδεσ ςτζνωμα 
τθσ Καςταλίασ.  

Ο διάδρομοσ που κατζβθκα, καταλιγει ςε μια κατθωοριά που οδθγεί ςε 
ζνα ωοβερό γκρεμό. Οι πζτρεσ που κυλοφςαν δεν ζδειχναν το δρόμο που κα 
ζπρεπε να ακολουκιςω. Θ ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςισ μου ωαινόταν ςε όλθ 
τθσ τθ δφναμθ. Στο βάκοσ του διαδρόμου κάτω από τα πόδια μου ωαινόταν θ 
πθγι τθσ Καςταλίασ. 

Από ψθλά από το βράχο μου άκουγα να μιλάνε και ζπειτα ςκζωτθκα τισ 
γυναίκεσ που ζρχονταν από μακριά, από το χωριό, για να πάρουν νερό, ζνα 
νερό προτιμότερο από αυτό τθσ Κζρνασ. Αλλά, αλίμονο! Θ Καςταλία δε μου 
ζςτειλε καμία ζμπνευςθ, οφτε μου ζδωςε δφναμθ για να τα καταωζρω. Δεν 
μου ζμενε πλζον παρά να καλζςω ςε βοικεια. Φϊναξα για πολφ ϊρα, χωρίσ 
να με ακοφςει κανείσ.  

Επιτζλουσ, παρατιρθςα μια κάποια κίνθςθ γφρω από τθν πθγι, και ςε λίγο 
ζνασ άνκρωποσ με κάλεςε και με ρϊτθςε εάν πραγματικά δεν μποροφςα να 
κατεβϊ. Τον ικζτευςα να ζρκει μζχρισ εμζνα, αλλά ςε λίγο δεν άκουςα πλζον 
τίποτα και πίςτεψα ότι ιμουν καταδικαςμζνοσ να περάςω τθ νφχτα πάνω ςτθν 
κορυωι των βράχων που κφλθςαν ςτο παρελκόν  ςτα ςϊματα των ιερόςυλων, 
όγκοι ριγμζνοι από τον Απόλλωνα. Επιτζλουσ, κακϊσ θ νφχτα ιταν 
πραγματικότθτα, διζκρινα ςε κάποια απόςταςθ τα βιματα ενόσ ανκρϊπου, 
ζπειτα από τισ ωωνζσ του καλζςματόσ του.  
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Σε λίγο είμαςτε δυο πάνω ςτθν κορνίηα του βράχου. Κα ωανταηόταν το 
δίχωσ άλλο ότι θ πρϊτθ μου ωροντίδα κα ιταν να ςωίξω τον ελευκερωτι μου 
μζςα ςτα μπράτςα μου. Αλίμονο! Ριγαινα ίςωσ να το κάνω, όταν μου είπε: 
«Πόςα κα μου δϊςεισ για να ςε τραβιξω από αυτι τθν κακοτοπιά;»  

Αωοφ είχα παηαρζψει λίγο, ςυμωωνιςαμε τθν τιμι τθσ διάςωςθσ και 
άρχιςε θ κατάβαςι μασ, θ πιο επικίνδυνθ που είχα κάνει ποτζ, διότι πρόκειται 
να τρζξω ςτθν πλαγιά ςε πλιρεσ ςκοτάδι κατά μικοσ του Φλεμποφκου, 
αποωεφγοντασ διαδρόμουσ που τόςεσ επιβουλζσ κρφβουν και τισ κυλιόμενεσ 
πζτρεσ. Ευτυχϊσ, τα ςφννεωα μασ κάλυπταν λίγο από το ωόβο του γκρεμοφ. Ο 
ελευκερωτισ μου δεν ξεχνά ότι βρίςκεται ςτθν Ελλάδα. Στθν κατάςταςθ που 
βριςκόμαςτε ζνασ άνκρωποσ του Βορρά κα ςιωποφςε. Ο αγροωφλακασ όμωσ 
των Δελωϊν (διότι ς’ αυτόν αναωζρομαι) παραδόκθκε ςε αςκιςεισ 
ευωράδειασ. Αυτόσ μου ειςθγικθκε ότι κα ιμουν καλφτερα ςτο ςπίτι του 
παρά ςτου καωετηι, και ότι ιταν ο καλφτεροσ ξεναγόσ τθσ χϊρασ  και ότι το 
μουλάρι του ανζβαινε ωσ τθν κορωι του Ραρναςςοφ. Με λίγα λόγια, τθ ςτιγμι 
που πάταγα το πόδι μου ςτουσ Δελωοφσ θ γοθτεία του ελευκερωτι μου ζχει 
γίνει αποδεκτι, και πλθρϊνοντασ τθ ςυμωωνθμζνθ τιμι για τον κόπο του, τοφ 
απθφκυνα μπροςτά ςε όλουσ τουσ άλλουσ Ζλλθνεσ ζνα μικρό λόγο, που 
άκουςε ςωίγγοντασ  ςτο χζρι του το νόμιςμα που του είχα δϊςει. Το όνομά 
του Χριςτόδουλοσ (υπθρζτθσ του Χριςτοφ) είναι όλωσ τυχαίο. 

Ο ιδιοκτιτθσ τθσ ταβζρνασ χειροκρότθςε για τισ ςκζψεισ μου, για τα πρϊτα 
κακικοντα ενόσ αλθκινοφ χριςτιανοφ αντιμζτωπου με αποπλανθμζνουσ 
ταξιδιϊτεσ και ο κακζνασ κα αποχωρίςει, για να πάει για φπνο κάτω από το 
χοντρό ςκζπαςμά του, ςτο κρεβάτι του από ςανίδεσ, δίπλα ςτο τραπζηι του 
από ζλατο. Εκατό ωορζσ κατά τθ διάρκεια που ξάπλωςα για φπνο 
ςκεωτόμουνα όλεσ τισ παραλλαγζσ τθσ απόδραςισ μου περιςςότερο ι 
λιγότερο τρομερζσ τθσ προθγοφμενθσ μζρασ, και τθν επομζνθ δεν μποροφςα 
να κάνω δζκα (10) βιματα  ςτουσ Δελωοφσ, χωρίσ να ςυναντιςω μια γυναίκα 
που με ρωτοφςε με ζνα φωοσ λίγο-πολφ πονθρό  για τα νζα από το 
Φλεμποφκο. Αργότερα, ο υπολοχαγόσ Μποτίλιασ κα μου πει, όταν ζμακε ότι 
ιμουν χαμζνοσ ςτουσ βράχουσ, μετά το Χριςτόδουλο, να μθν καταδικάςω 
όλουσ τουσ Ζλλθνεσ. 

Ραρθγορικθκα χωρίσ πολφ δυςκολία για τα δυςτυχιματά μου με τθν  ιδζα 
ότι γνϊριςα τϊρα καλφτερα από όςο κανείσ άλλοσ  το ωαράγγι τθσ Καςταλίασ 
και τουσ βράχουσ του Απόλλωνα, και ότι άωθνα ςτουσ Δελωιϊτεσ μια 
ανάμνθςθ πιο ςκλθρι από το μεγαλφτερο μζροσ των τουριςτϊν που είχαν 
περάςει. Εάν κάποιοσ ωτιάχνει ακόμα μφκουσ ςτουσ Δελωοφσ κα είχα τθν τιμι 
να του εμωανιςτϊ  και να με παρουςιάςει για αρκετό μεγάλο διάςτθμα ωσ ζνα 
παράδειγμα για όλουσ τουσ ταξιδιϊτεσ που κα τολμοφςαν να βαδίςουν χωρίσ 
ξεναγό ςτα περίχωρα των Δελωϊν 
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