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87. DENTON  J. SNIDER 
 

 
 

 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Denton J. Snider (1841-1925), ςυγγραφζασ, παιδαγωγόσ και κριτικόσ  
λογοτεχνίασ, ιταν ζνασ εκ των ιδρυτικϊν μελϊν τθσ Φιλοςοφικισ Λζςχθσ του 
St. Louis. Θ Λζςχθ ιταν ζνασ Σφλλογοσ Χεγκελιανϊν Φιλοςόφων που ιδρφκθκε 
το 1866 από τουσ William Torrey Harris και Henry C. Brockmeyer, τουσ οποίουσ 
ο Snider γνϊριςε, όταν δίδαςκε ςτα ςχολεία του St. Louis. Με τισ γνϊςεισ του 
ςτα Ελλθνικά, Λατινικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Λταλικά, ο Snider ειςιγαγε τθν 
αγάπθ για τθ λογοτεχνία, μια εξαίρετθ κριτικι ευαιςκθςία και μια ευρφτθτα 
ςτισ κζςεισ τθσ ομάδασ του St. Louis. Ρζραςε αρκετό χρόνο διδάςκοντασ 
κλαςικοφσ ςτθ Σχολι Νθπιαγωγϊν τθσ Susan Blow. Οι δρόμοι τουσ χϊριςαν με 
άςχθμο τρόπο, λόγω τθσ απαρζςκειασ τθσ Blow, για τθν ανεξαρτθςία του και 
για τον ενκουςιαςμό του ςε παγανιςτικζσ κουλτοφρεσ-ζκιμα. 

Σφμφωνα με το Αμερικανικό Βιογραφικό Λεξικό, ο Snider ιταν ψθλόσ και 
λεπτοκαμωμζνοσ, με μαφρο μουςτάκι και φλογερό ταμπεραμζντο. «Κινιόταν 
παρορμθτικά ςτο βιμα, διακόπτοντασ τθ ροι τθσ ομιλίασ του μόνο και μόνο για 
να επιπλιξει αυςτθρά τουσ αργοπορθμζνουσ». Από το 1884 ζωσ το 1897 ο 
Snider ζγραψε και ζδωςε διαλζξεισ, περιοδεφοντασ ςυςτθματικά, κυρίωσ ςτθν 
Κεντρικι και Βόρεια Αμερικι. Στθν περίοδο αυτι ζδωςε μια ςειρά από 
διαλζξεισ ςτθ Σχολι Νθπιαγωγϊν Grand Rapids-GRKTS. Για να αποφφγει τθν 
εμπορευματοποίθςθ του ζργου του, εξζδιδε τα γραπτά του με δικά του ζξοδα, 
υπό τθ ςφραγίδα τθσ Sigma Εκδοτικισ Εταιρείασ. Κζρδιςε λίγα ζωσ ελάχιςτα 
χριματα από τουσ περιςςότερουσ από ςαράντα τόμουσ που εξζδωςε, και 
ςυχνά χάριηε αντίτυπα ςτουσ παριςτάμενουσ ςτισ διαλζξεισ του που ικελαν να 
τα διαβάςουν.  

Οι πρϊιμεσ εργαςίεσ του Snider, πολλζσ από τισ οποίεσ ιταν γραμμζνεσ ςε 
ζμμετρο λόγο, αφοροφςαν τθν Ελλάδα και τθ ϊμθ («Ζνασ περίπατοσ ςτθν 
Ελλάδα», «Ο Πμθροσ ςτθ Χίο», «Prorsus Retrorsus», «Η κόρθ του 
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Αγαμζμνονα»). Μεταξφ των ετϊν 1877 και 1897, εξζδωςε εννζα(9) τόμουσ, 
ςχολιάηοντασ τισ «Τζςςερισ λογοτεχνικζσ βίβλουσ τθσ Δφςθσ», ιτοι τα ζργα του 
Σαίξπθρ, το Φάουςτ του Γκαίτε, τα ζργα του Ομιρου και τθ Κεία Κωμωδία του 
Δάντθ. Αργότερα, ξεκίνθςε ζνα φιλόδοξο ςχζδιο για μια ςειρά τόμων που κα 
αποτελοφςαν ζνα ςπουδαίο φιλοςοφικό ι «ψυχολογικό» ςφςτθμα, που κα 
περιλάμβανε εργαςίεσ για τθν ιςτορία, τθν επιςτιμθ, τθν ψυχολογία και τθν 
πολιτικι φιλοςοφία. Ο Snider ζγραψε επίςθσ ποίθςθ και δφο αυτοβιογραφικά 
ζργα: «Ζνασ ςυγγραφζασ εν τθ γενζςει του» (1910) και «Το Κίνθμα του St. Louis 
ςτθ Φιλοςοφία, Λογοτεχνία, Εκπαίδευςθ, Ψυχολογία με αυτοβιογραφικά 
κεφάλαια» (1920). 

 
Σχόλια 

Θ περίπτωςθ του Denton J. Snider είναι εντελϊσ ιδιαίτερθ. Δεν μπορεί να 
κεωρθκεί ζνασ απλόσ επιςκζπτθσ, περιθγθτισ ι ακόμα και προςκυνθτισ του 
Ρφκιου Λεροφ, όπωσ τόςοι άλλοι. Ο άνκρωποσ αυτόσ φλζγεται κυριολεκτικά 
από Ελλάδα και ελλθνικό πολιτιςμό, τον οποίο ιχνθλατεί ερχόμενοσ από τθν 
Αμερικι (St. Louis) πρϊτα ςτθν Ευρϊπθ, με κφριουσ ςτακμοφσ το Λονδίνο, το 
Ραρίςι και τθ ϊμθ, πριν φτάςει ςτθν ελλθνικι γθ, που είναι και ο τελικόσ του 
προοριςμόσ.  

Ιλκε ςτουσ Δελφοφσ από τθν Ακινα, πικανόν ςτα τζλθ Λανουαρίου ι αρχζσ 
Φεβρουαρίου του 1876, και γφρω ςτισ 22 Φεβρουαρίου αναχϊρθςε  πάλι για 
τθν Ακινα. Εκεί παρζμεινε για τρεισ (3) εβδομάδεσ οπότε και αποφάςιςε να 
επιςτρζψει ςτθν πατρίδα του, το St. Louis. Πμωσ,  κατά τθν παραμονι του ςτθ 
Δελφικι γθ, ο Snider κυριολεκτικά μαγεφτθκε από τθν περιοχι, λεσ και 
κάποιοσ αρχαίοσ δαίμονασ τον ζπιαςε εκεί ςτα βρόχια του. Ζτςι, ενϊ 
μπάρκαρε από τον Ρειραιά ςτισ 14 Μαρτίου για τθ χϊρα του, μόλισ το καράβι 
ζπιαςε λιμάνι ςτθ Σκάλα των Σαλϊνων (Λτζα), αποβιβάςτθκε και, νάτοσ πάλι 
ςτο Καςτρί(Δελφοφσ), ςτο ςπίτι του γερο-Ραραςκευά, τον οποίο αποκαλεί 
παλαίμαχο-βετεράνο, όπου είχε φιλοξενθκεί  πριν λίγεσ εβδομάδεσ. 
Ραραμζνει ςτουσ Δελφοφσ μζχρι τισ 27 Μαρτίου 1876 και τθν επομζνθ 
επιςκζπτεται τθν Αράχοβα, τθν οποία  είχε γνωρίςει και κατά το χρόνο του 
πρϊτου ταξιδιοφ  του ςτουσ Δελφοφσ. Στισ 4 Απριλίου γυρίηει πίςω ςτουσ 
Δελφοφσ για να επιςτρζψει ξανά ςτθν Αράχοβα ςτισ 8 Απριλίου, όπου και 
παραμζνει μζχρι τισ 14 του ιδίου μθνόσ, επιςκεπτόμενοσ για  τρίτθ φορά το 
Κωρφκιον Άντρον.  

Το απόγευμα τθσ 14θσ Απριλίου και ενϊ βρίςκεται ςτθν Αράχοβα, ςφμφωνα 
με τα γραπτά του, αιςκάνεται ξαφνικά μζςα του ότι κάλυψε πλιρωσ το ςκοπό 
του ταξιδιοφ του, ζνιωςε δθλαδι ό,τι ιταν να νιϊςει, ζμακε ό,τι ιταν να 
μάκει, ςυνειδθτοποίθςε ό,τι ιταν να ςυνειδθτοποιιςει για τθν Ελλάδα και τον 
πολιτιςμό τθσ, που τροφοδότθςε και φϊτιςε ολόκλθρθ τθ Δφςθ. Αιςκάνεται 
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ότι ο δαίμονασ του ταξιδιοφ του, του ζχει λφςει πια τα δελφικά δεςμά του και 
μπορεί να επιςτρζψει ξανά ςτθν Λκάκθ του. Γράφει ςχετικά: «Μια παράξενθ 
αίςκθςθ με κατζλαβε ςιμερα. αυτι ότι κατζκτθςα τθν κορυφι. Πλο μου το 
ταξίδι μοιάηει να ζχει ευδοκιμιςει ς’ ζνα ςυμπζραςμα αυτό το ςυγκεκριμζνο 
απόγευμα, μάλιςτα αυτιν ακριβϊσ τθν ϊρα, που είναι πράγματι θ πλζον 
όμορφθ ϊρα αυτισ τθσ όμορφθσ άνοιξθσ, ς’ αυτόν τον όμορφο κόςμο.»  

Από τα γραπτά του καταλαβαίνουμε ότι ζφυγε οριςτικά  από τουσ Δελφοφσ 
για τθν πατρίδα του, ςτισ 16 Απριλίου 1876. Τθν παραμονι τθσ οριςτικισ 
αναχϊρθςισ του από τθ Δελφικι γθ με κάποιο τόνο μελαγχολίασ ςυνοψίηει το 
ταξίδι του γράφοντασ: «Σιμερα με καλφπτει το αίςκθμα του επερχόμενου 
αποχωριςμοφ, ζχω τθν εντφπωςθ ότι κοιτάηω οικείεσ τοποκεςίεσ για τελευταία 
φορά, οι ελιζσ μου γνζφουν αντίο και θ Καςταλία κελαρφηει ζνα χαμθλόφωνο 
αποχαιρετιςμό. Ρράγματι, ζχω πλζον αποκομίςει το μζγιςτο αποτζλεςμα τθσ 
ευρωπαϊκισ περιοδείασ μου, αν και είχα τθν ίδια αίςκθςθ και νωρίτερα, 
κυρίωσ μετά τισ δφο μου παραμονζσ ςτθν Ακινα. Αλλά οι δφο παραμονζσ μου, 
ειδικότερα θ τελευταία, εδϊ, ς’ αυτιν τθν παρναςςικι περιοχι, μου 
πρόςφεραν αυτό που ξζρω πλζον ωσ το λόγο τθσ επίςκεψισ μου ςτθν Ευρϊπθ, 
ακόμα κι αν αρχικϊσ αυτόσ ο λόγοσ ιταν εντελϊσ αςυνείδθτοσ. Εξερεφνθςα 
αυτιν τθ ςφγχρονθ νθςίδα του αρχαίου ελλθνιςμοφ πολφ εκτενϊσ, ζχοντασ 
περπατιςει απ’ άκρθ ς’ άκρθ πολλζσ φορζσ. ειδικότερα ζχω μείνει ςτα δφο 
βαςικά του ςθμεία, ςτουσ Δελφοφσ και ςτθν Αράχοβα, ι ςτθν αρχαιότθτα εντόσ 
του ςφγχρονου κόςμου και ςτο ςφγχρονο εντόσ τθσ αρχαιότθτασ».  

Γι’ αυτόν οι μεν Δελφοί(Καςτρί) είναι θ αρχαιότθτα μζςα ςτο ςφγχρονο 
κόςμο και θ Αράχοβα είναι ο ςφγχρονοσ κόςμοσ μζςα ςτθν αρχαιότθτα. Αυτά 
τα δυο μζρθ αποτελοφν κατά τθν άποψι του ζνα ςθμαντικό δίπολο,  για το 
οποίο γράφει: «Οι Δελφοί και θ Αράχοβα αποτελοφν για μζνα δφο κόςμουσ ι 
μάλλον καλφτερα δφο ςκθνζσ του ελλθνικοφ κόςμου. Μπορϊ να περάςω από 
τθ μια ςτθν άλλθ μόλισ ςε μιασ ϊρασ δρόμο. Και οι δφο πόλεισ πρζπει να 
εκτιμθκοφν ςωςτά και να διαδοκοφν. Γνωρίηεισ ότι ο Πμθροσ ζχει δφο 
κόςμουσ, ζναν ανϊτερο, του Ολφμπου, των Θεϊν, και ζναν κατϊτερο, γιινο, 
αυτόν των ανκρϊπων. Ζτςι ςυμβαίνει κι εδϊ.  

Οι κάτοικοι του χωριοφ Καςτρί (το ςφγχρονο όνομα των Δελφϊν) αποτελοφν 
μια ταπεινι κοινότθτα, που ηει με μια απορία ςχετικά με τθν πόλθ και τα 
ερείπιά τθσ. Είναι το αρχαίο κζλυφοσ, εντόσ του οποίου προςπακϊ να 
τοποκετιςω τθ ηωι τθσ Αράχοβασ. Και οι δφο λοιπόν ανικουν θ μία ςτθν άλλθ, 
τουλάχιςτον κατά τθ γνϊμθ μου. Ζτςι, ςυχνά περνϊ και ξαναπερνϊ από τθ μία 
ςτθν άλλθ, κακϊσ κάκε μια μου προςφζρει το δικό τθσ ξεχωριςτό υλικό για το 
οικοδόμθμά μου.  

Ρράγματι, θ Αράχοβα του ςιμερα που είναι οι προ-Δελφοί, δείχνει το 
μπουμποφκι, από όπου άνκιςαν οι Δελφοί ςτουσ αρχαίουσ χρόνουσ και μαηί μ’ 
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αυτοφσ θ πολιτιςμζνθ Ελλάδα.» 
Ενκουςιάηεται από αυτό που βιϊνει ςτθν Αράχοβα και γράφει: «Η πόλθ 

ζχει το δικό τθσ ξεχωριςτό τρόπο ηωισ, ο οποίοσ μου προξζνθςε μια περίεργθ 
ευχαρίςτθςθ. Δεν είναι ςφγχρονοσ αλλά αρχαίοσ, παρόλα αυτά είναι ηωντανόσ 
και ζντονοσ. Να τι ςθμαίνει για μζνα: μια αυκεντικά παλιά ελλθνικι πόλθ, που 
όμωσ βρίκει από ηωντανζσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Τθ φαντάηομαι να ζχει 
με κάποιον τρόπο ανυψωκεί από τθν αρχαιότθτα, και να προςγειϊνεται για 
είκοςι πζντε αιϊνεσ και να εγκακίςταται ςιμερα ςτον Ραρναςςό, ακριβϊσ 
όπωσ ιταν τθν εποχι που ιδρφκθκε, πριν από πολλά χρόνια, ανάμεςα ς’ αυτά 
τα βουνά».  

Πταν ςτισ 8 Απριλίου βρίςκεται πάλι ςτθν Αράχοβα γράφει: «Ζχω 
επιςτρζψει ξανά ςτθν Αράχοβα, αυτό το ελλθνικό βρζφοσ θλικίασ 3.000 ετϊν, 
αλλά ακόμα ηωντανό και ηωθρό. Ξαναηϊ εκ νζου, όχι απλϊσ τθν αρχαία 
πολιτιςμζνθ Ελλάδα, αλλά τθν ακόμα αρχαιότερθ Ελλάδα, που κρφβεται πίςω 
από αυτι, ζχοντασ περιπλανθκεί γφρω από το Δελφικό τάφο, ο οποίοσ, 
ωςτόςο, είναι κατοπινόσ ι νεότεροσ. Τι απροςδόκθτου χρόνου κόςμοσ υπάρχει 
εδϊ, εάν κάποιοσ δεν τον υιοκετιςει απλϊσ, αλλά κυριολεκτικά τον νιϊςει 
μζςα του! Αυτι θ παρναςςικι ηωι αντιςτρζφει τουσ αιϊνεσ. o αρχαιότεροσ 
λαόσ ηει ακόμα ςτθν παιδικι θλικία, ενϊ ο απόγονοσ είναι εδϊ και καιρό 
πεκαμζνοσ και ο τάφοσ του κείται ςε ερείπια.» 

Οι περιθγθτικζσ εντυπϊςεισ του Snider ζχουν γραφεί υπό μορφι επιςτολϊν 
προσ ζνα φίλο του, ο οποίοσ δεν αποκλείεται να είναι κάποιοσ  από το  
Σφλλογο των  Χεγκελιανϊν Φιλοςόφων, ίςωσ ο  William Torrey Harris. Μια 
όμωσ “επιςτολι” του τθν απευκφνει-αφιερϊνει ςε ζνα μικρό κοριτςάκι ςτθν 
Αμερικι, ίςωσ κοροφλα ι ανιψοφλα του. Εκτόσ από τισ εντυπϊςεισ του ςε πεηό 
λόγο, καταγράφει τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά του υπό μορφι 
ποιθμάτων, που οριςμζνα  παρεμβάλλει ςτο “επιςτολικό” θμερολόγιό του. Τισ 
ποιθτικζσ του αυτζσ δθμιουργίεσ τισ αποκαλεί ο ίδιοσ “Δελφικοφσ φμνουσ”. 
Επειδι γνωρίηει τα Ελλθνικά, μπορεί να διειςδφει ευκολότερα και καλφτερα 
ςτα ελλθνικά πράγματα. Ζτςι, παραμζνοντασ τόςο καιρό ςτθ Δελφικι γθ 
αποκτά ςτζρεθ άποψθ για ό,τι βιϊνει ςε κάκε βιμα του.  

Για τθν Αράχοβα μασ δίνει επίςθσ τθ ςθμαντικι πλθροφορία ότι το 1876 το 
χωριό αυτό διζκετε τρία(3) Σχολεία. Το ζνα από αυτά κα ιταν το Δθμοτικό 
Αρρζνων, το άλλο κα ιταν το Σχολαρχείο (αντίςτοιχο με το ςθμερινό 
Γυμνάςιο), όπου μάλλον φοιτοφςαν μόνο αγόρια, και υπιρχε και ζνα 
τρίτο(μικρότερο) Δθμοτικό ςχολείο Κθλζων, ςτο οποίο δίδαςκε Δαςκάλα. Ο 
Διευκυντισ του Δθμοτικοφ πρζπει να ιταν ο ςυντθρθτικόσ, που φοροφςε τθν 
παραδοςιακι φουςτανζλα, και ο Διευκυντισ του Σχολαρχείου ο μοντζρνοσ, 
που είχε ηιςει ςτθν πανεπιςτθμιακι ατμόςφαιρα τθσ Ακινασ και φοροφςε τα 
φράγκικα. 
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Στθν Αράχοβα μαγεφτθκε από τθν ομορφιά μια κοπζλασ, τθν οποία 
ονομάηει Ελπινίκθ. Μάλιςτα γράφει ότι τθν είδε πάλι το βράδυ, πριν τθν 
οριςτικι του αναχϊρθςθ από τουσ Δελφοφσ για τθν πατρίδα του, και κακϊσ 
ξάπλωςε μπροςτά ςτο τηάκι του ςπιτιοφ του γερο-παλαίμαχου Ραραςκευά, με 
τθ ςκζψθ του ς’ αυτι, τον πιρε ςτισ αγκάλεσ του ο Μορφζασ. Γράφει 
ςυγκεκριμζνα:  

Τθν τελευταία βραδιά ιταν που είδα τθν Ελπινίκθ ςτουσ Δελφοφσ. 
Απαλά τα λόγια τθσ θχοφςαν ςτα αυτιά μου τθ μελαγχολικι μελωδία ενόσ 
φμνου. 
Αφότου γφριςα ςπίτι,  πλάγιαςα ςτο χαλάκι μπροςτά ςτο τηάκι, 
κι εκεί βριςκόμουν μοναχόσ, χορταςμζνοσ με το μουςικό τθσ λόγο. 
Διαρκϊσ τριγυρνοφςαν οι ςκζψεισ μου ςτθ φωνι και ςτισ ματιζσ τθσ, 
ϊςπου ςιγά-ςιγά παραςφρκθκα ςτο βαςίλειο του ονείρου. 

*** 
Το περιθγθτικό κείμενο του Snider το ανακαλφψαμε πολφ πρόςφατα, μόλισ 

πριν λίγουσ μινεσ του 2014. Φαίνεται ότι αγωνιηόταν θ ψυχι του,  όλον αυτόν 
τον καιρό, για να μασ εμφανιςτεί το ζργο του, ϊςτε να μθν απουςιάςει αυτόσ 
ο ζνκερμοσ φίλοσ τθσ Δελφικισ γθσ από το “προςκλθτιριο” των ξζνων 
περιθγθτϊν που κάνουμε ςτθν παροφςα εργαςία μασ. Και κεωρϊ ότι θ εφρεςθ 
του εν λόγω κειμζνου ιταν ο καλφτεροσ επίλογοσ που κα μποροφςε να 
υπάρξει ςτθν ανά χείρασ προςπάκειά μασ. Γι’ αυτό ευγνωμόνωσ, ωσ 
πνευματικϊσ παρόντα, τον ευχαριςτοφμε. 
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο:  

“A Tour in Europe”  
by Denton J. Snider, St Louis 1907 

 
Επιςτροφή ςτουσ Δελφοφσ  

    
Δελφοί, 14 Μαρτίου 1879 

Λοιπόν, προσ ζκπλθξι μου και όχι με λιγότερθ αμθχανία, βρίςκομαι εδϊ για 
ακόμα μια φορά. Ρράγματι, είμαι λίγο ςαςτιςμζνοσ με το λαβφρινκο των 
κινιςεϊν μου, ρωτϊντασ το δαίμονά μου, τι ςκοπεφει να κάνει μαηί μου και 
προσ τα ποφ με οδθγεί.   

Δεν είχα κλείςει οφτε μια εβδομάδα ςτθν Ακινα, τθν τελευταία φορά, όταν 
άρχιςα να αιςκάνομαι μια ζντονθ επικυμία να επιςτρζψω ςτουσ Δελφοφσ και 
ςτθν περιοχι του Ραρναςςοφ. Πταν ζφυγα από εδϊ πριν από τρεισ 
εβδομάδεσ, μετά από μια μεγάλθσ διάρκειασ παραμονι, οφτε που ςκεφτόμουν 
να επιςτρζψω, αν και κάποιεσ ςτιγμζσ μπορεί και να το είχα ευχθκεί.  
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Το αρχικό μου ςχζδιο ιταν να επιςτρζψω ςτθν Ακινα, για να αποχαιρετίςω 
τουσ φίλουσ μου και ςτθ ςυνζχεια να πάρω από τον Ρειραιά το ατμόπλοιο για 
τθν επιςτροφι μου ςτθν πατρίδα. Αλλά ςφντομα ζνιωςα μιαν επιρροι, που 
ςυνεχϊσ γινόταν πιο ζντονθ, κακϊσ το ατμόπλοιο ζβγαινε από το λιμάνι, να 
επιςκεφτϊ ξανά τουσ Δελφοφσ από τον πλζον ςφντομο δρόμο. Ζτςι, να ’μαι για 
μιαν ακόμα φορά εδϊ και βρίςκομαι ξαπλωμζνοσ ςτθ φωλιά του καλοφ 
Ζλλθνα παλαίμαχου, θ καλφβα του οποίου βρίςκεται ςτον περίβολο του 
αρχαίου ναοφ του Απόλλωνα.  

Είμαι αποφαςιςμζνοσ να παραμείνω εδϊ μζχρι να υπερνικιςω τθ Δελφικι 
μου διάκεςθ, αποδιϊχνοντάσ τθν με ζνα είδοσ εντάλματοσ και 
απελευκερϊνοντασ ζτςι τον εαυτό μου από αυτόν τον αρχαίο δαίμονα, που με 
κατζλαβε ωσ τα εςϊψυχά μου. Δεν ξζρω καν για πόςο χρονικό διάςτθμα κα 
παραμείνω εδϊ - πικανόν για πάντα. Τι ζχεισ να πεισ γι’ αυτό, φίλε μου;  Σου 
εξομολογοφμαι ότι μου περνάει από τθ ςκζψθ, μιπωσ δεν καταφζρω ποτζ να 
απαλλαγϊ από αυτόν το Δελφικό κόςμο και, ςυνεπϊσ, μιπωσ δεν μπορζςω να 
ςε ξαναδϊ ςτο St. Louis, εκτόσ ίςωσ από μια πρόςκαιρθ επίςκεψθ ςτο 
Μιςιςιπι. Πμωσ μθν κλάψεισ, τουλάχιςτον όχι ακόμα, γιατί πιςτεφω ότι 
φςτερα από μερικζσ εβδομάδεσ, με επιμελείσ εξερευνιςεισ, περιπάτουσ και 
προχειρογραψίματα, κα καταφζρω όχι απλϊσ να απελευκερωκϊ από τον 
τυραννικό δαίμονα αλλά και να τον τςακϊςω - αυτόν που με τόςθ ζνταςθ με 
κρατά τϊρα δεςμευμζνο.  Μςωσ μάλιςτα να καταφζρω ακόμα και να τον 
δαμάςω με λζξεισ και να τον μεταφζρω ςτθν άλλθ πλευρά του ωκεανοφ, για 
να ςου τον παρουςιάςω αλλά και να τον κάνω να χορζψει λίγο αλυςοδεμζνοσ 
προσ δικι ςου τζρψθ. 

Ζρχομαι ενϊπιον του εαυτοφ μου τϊρα, ζχοντασ ξεφφγει από το ςφγχρονο 
κόςμο, ακόμα και από τθ ςφγχρονθ Ελλάδα, και πθγαίνοντασ πίςω ςτθ 
ηωντανι παρουςία τθσ αρχαιότθτασ. Πςο ιμουν ςτθν Ακινα, αγόραςα τθν 
Λςτορία του Τρικοφπθ, μια πολφ επαινεμζνθ εργαςία με κζμα τθν Επανάςταςθ 
για τθν Ελλθνικι Ανεξαρτθςία (1821-30). Δεν άργθςα να αντιλθφκϊ ότι δεν 
μποροφςα να διαβάςω ζνα τζτοιο βιβλίο τϊρα, παρόλο που ο ςυγγραφζασ του 
κεωρείται κάτι ςαν νζοσ Κουκυδίδθσ.  Θ αλικεια είναι ότι θ Ακινα παραζγινε 
μοντζρνα για μζνα.  

Επίςθσ, εδϊ, είμαι ελεφκεροσ, απαλλαγμζνοσ από ακόμα μια ακθναϊκι 
διαμάχθ, θ οποία παρότι ςυγκεκαλυμμζνθ ιταν πολφ πραγματικι. Οι κφριοι 
ςυνεργάτεσ μου ςτθν Ακινα ιταν οι Αμερικανοί ιεραπόςτολοι, από τουσ 
οποίουσ υπάρχουν τζςςερισ διαφορετικζσ ομάδεσ, οι οποίεσ δεν παρζλειψαν 
να με ςυναντιςουν και να εκφράςουν τα ελαττϊματα τθσ μιασ για τθν άλλθ. 
Αλλά για μζνα προςωπικά είναι όλοι πολφ φιλικοί και φιλόξενοι, παρόλο που 
ζχουμε τόςο διαφορετικζσ επιδιϊξεισ. Και οι δφο πλευρζσ ςφντομα 
ςυναντθκικαμε ςτο ςτζκι τουσ, για να γνωριςτοφμε και διατθρικθκε μια 
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μάλλον δυςοίωνθ ςιωπι. μόνο μια φορά μια από τισ πλζον ζνκερμεσ κυρίεσ 
μοφ ζκανε μια μικρι διάλεξθ για τθν υπζρμετρθ “ειδωλολατρία” μου. Είχαμε 
πολφ ευχάριςτεσ ςυηθτιςεισ, όμωσ όλεσ τουσ διατρζχονταν από αυτό το 
υπονοοφμενο των αςφμφωνων επιδιϊξεων. 

Αυτζσ οι Λεραποςτολζσ είχαν αποκλειςτεί από τον ελλθνικό χριςτιανικό 
πλθκυςμό και ιταν πολφ αντιδθμοφιλείσ. Κυμάμαι ότι όταν πρωτοζφταςα 
ςτθν Αράχοβα, και είπα ότι ιμουν Αμερικανόσ, οι κάτοικοι ηιτθςαν να μάκουν 
εάν είμαι «ζνασ από εκείνουσ τουσ Αμερικανοφσ ιεραποςτόλουσ από τθν 
Ακινα». Κζρδιςα τθν εφνοια των Αραχοβιτϊν αμζςωσ μόλισ τουσ είπα ότι, εάν 
ιμουν Λεραπόςτολοσ, δεν κα ερχόμουν ςτθν Αράχοβα αλλά κα διζςχιηα τα 
ςφνορα και κα προςπακοφςα να κάνω κάτι ςχετικά με τουσ βάρβαρουσ 
Τοφρκουσ. 

Δελφοί, 14 Μαρτίου 1879 
Λοιπόν, μπορείσ να με κοροϊδζψεισ, αγαπθτό μου κοριτςάκι, που ταξίδεψα 

τόςο μακριά για να πάω ςτθν Ελλάδα, τθν οποία νομίηεισ ότι κα μποροφςα 
εφκολα να τθν είχα ανακαλφψει ςτθν πατρίδα. Αλλά οι δφο λζξεισ που θχοφν  
τόςο όμοιεσ ςτα αυτιά ςου, είναι εντελϊσ διαφορετικζσ ςε νόθμα, αν και δεν 
ζχω καμία αμφιβολία ότι το μικρό ςου κεφαλάκι όπωσ και τα μικρά ςου χζρια 
γνωρίηουν πολφ καλφτερα το λίποσ (grease) απ’ ό,τι τθν Ελλάδα (Greece). 
Γράψε τϊρα ςωςτά τισ δφο αυτζσ λζξεισ, και όταν πασ ςτο ςχολείο, ηιτα από το 
δάςκαλό ςου να ςου εξθγιςει τθ διαφορά τουσ. Κάποτε ίςωσ να κελιςεισ κι 
εςφ να επιςκεφτείσ τθν Ελλάδα, εννοϊ τθν Greece, που βρίςκομαι τϊρα, όχι 
αυτι που ξζρεισ ςτο ςπίτι. Ρικανόν, όταν επιςτρζψω πάλι από τθν Ελλάδα, κα 
ςε βρω εκεί. 

Δελφοί, 21 Μαρτίου 1879 
Μπροςτά από τθν καλφβα του παλαιμάχου μου βρίςκεται ζνασ ςπόνδυλοσ 

ενόσ από τουσ κίονεσ τθσ κιονοςτοιχίασ του αρχαίου Δελφικοφ ναοφ. Ζχει γφρει 
ςτο ζδαφοσ, και είναι μιςοκαμμζνοσ δθμιουργϊντασ ζνα καλό κάκιςμα, αν και 
με ςπαςμζνεσ γωνίεσ εδϊ και εκεί, και με αγριόχορτα να τυλίγονται γφρω του.  

Μπορϊ να διαβάςω ς’ αυτόν ζναν ευχάριςτο χαιρετιςμό - ςτα ελλθνικά - 
από τουσ αρχαίουσ Δελφοφσ. Ραρόλα αυτά οφείλω να ρωτιςω: τι ςε χτφπθςε 
τόςο βίαια και γιατί; Ασ ταξιδζψουν αυτζσ οι ερωτιςεισ από το παρόν και ασ 
οικοδομιςουν εκ νζου τον αρχαίο ναό, όπωσ προκφπτει αυτόσ από τθ 
διάμετρο του ςπόνδυλου του κίονα. Από μια και μόνο μζτρθςθ θ όλθ 
καταςκευι «ρζει» προσ όλα τα μζλθ τθσ. Πχι απλϊσ το μεμονωμζνο κτίςμα 
αλλά ολόκλθρο το Δελφικό κόςμο προςπακϊ να ανακαταςκευάςω κακιςμζνοσ 
ςε ζνα πζτρινο κραφςμα, που αποτελεί ζνα ηωτικό τμιμα του, και το οποίο 
μοιάηει να με κρυφοκοιτάηει από τθν κάλυψθ των αιϊνων και να χαμογελά, 
ςαν ζτοιμο να μιλιςει. Αποτελεί για μζνα ζνα ςφμβολο τθσ αρχαίασ πόλθσ, θ 
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οποία μπορεί να ιδωκεί με  ςυμπονετικό βλζμμα παντοφ τριγφρω, ρίχνοντασ 
φευγαλζεσ ματιζσ από αυτό το ζδαφοσ. 

Ο οικοδεςπότθσ μου, ο Ραρακευάσ, ο βετεράνοσ, ζχει χτίςει τθν καλφβα του 
ςτον ιερό περίβολο, περίπου ςτο κζντρο του, ςφμφωνα με τουσ υπολογιςμοφσ 
μου. Διαςκεδάηω κάκε βράδυ απλϊνοντασ τα όνειρά μου ςτο ίδιο ακριβϊσ 
τρίγωνο, όπου ςτθν αρχαιότθτα ςτεκόταν το φθμιςμζνο Δελφικό τρίποδο, απ’ 
όπου θ Ρυκία ξεςτόμιηε τισ απαντιςεισ τθσ υπό τθν επιρεια εκείνων των 
προφθτικϊν ανακυμιάςεων, που τόςο ζχουν προβλθματίςει αρχαιολόγουσ και 
κεολόγουσ. Συνεπϊσ, το πρόβλθμα που προβάλλει τϊρα. δεν κα μποροφςα και 
εγϊ, επίςθσ, ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο, να ειςπνεφςω λίγεσ από αυτζσ τισ 
κεϊκζσ ανακυμιάςεισ και να μεκφςω αρκετά, ϊςτε να μπορζςω να ξεςτομίςω 
μερικζσ δελφικζσ προφθτείεσ ςε αρχαία μετρικι;  

Επίτρεψζ μου να ςου εξομολογθκϊ, εμπιςτευτικά, φίλε μου, ότι αυτό 
ακριβϊσ κάνω και ςφντομα μπορεί να λάβεισ μερικζσ από τισ νεότερεσ 
αποκρίςεισ, που ξεςτομίςτθκαν υπό τθν επιρεια τθσ δελφικισ μζκθσ. Ωςτόςο, 
εδϊ υπάρχει και ζνασ ςφγχρονοσ κόςμοσ, ςτον οποίο βυκίςτθκα ςιμερα από 
τα παρνάςςια φψθ με ζναν τρόπο που μ’ ζκανε να ανατριχιάςω. Θ ιδιοκτιτρια 
τθσ καλφβασ μου, που μπορϊ να τθν αποκαλζςω ςπιτονοικοκυρά, θ ςφηυγοσ 
του παλαίμαχου Ραραςκευά, είχε γεννθκεί Μωαμεκανι αλλά ςε μικρι θλικία 
βαπτίςτθκε Ελλθνορκόδοξθ.  

Δεν πρζπει να ιμουν ςτο χωριό πάνω από 24 ϊρεσ, όταν ζνασ 
κουτςομπόλθσ ςτο Οινοπωλείο φρόντιςε να με ενθμερϊςει για το γεγονόσ 
αυτό, με ζνα κακόβουλο γελάκι, που δε ςυνειδθτοποίθςα εκείνθ τθ ςτιγμι.  
Χκεσ το βράδυ, ςτο δείπνο, άφθςα τυχαίωσ να ξεφφγει αυτι θ πλθροφορία και 
τότε ζγινε μια ζκρθξθ, που ςυντάραξε τθν καλφβα, ςαν να είχε πζςει ςπίκα ςε 
βαρζλι με πυρίτιδα. Θ θλικιωμζνθ γυναίκα ιταν ςε ζξαλλθ κατάςταςθ και 
ακόμα και ο ψαρομάλλθσ παλαίμαχοσ φανζρωςε κυμό ςτθν ερϊτθςι του: 
«Δείξε μου αυτόν που μίλθςε ζτςι για τθ γυναίκα μου και κα ςου τον 
τακτοποιιςω.  είναι χειρότεροσ και από Τοφρκο. Ζχει βαπτιςτεί εδϊ και 
ςαράντα χρόνια».  

Απολογικθκα ταπεινά και, ευτυχϊσ, βρικα ζνα διαμεςολαβθτι ςτο 
πρόςωπο του γιου τοφ θλικιωμζνου αλλά κετοφ γιου τισ δεφτερθσ αυτισ 
ςυηφγου του, που δεν τον πολυςυμπακεί. Αυτι ιταν μουτρωμζνθ ςιμερα 
μζχρι το βράδυ, οπότε και τθσ ζδωςα μερικζσ πζνεσ για να ανάψει κεριά ςτθν 
εκκλθςία, μπροςτά από τισ εικόνεσ κάποιων αγίων, των οποίων γιορταηόταν θ 
μνιμθ τουσ. Αυτό φάνθκε να τθ ςυμφιλιϊνει με μζνα, δίνοντάσ τθσ τθν 
ευκαιρία να δείξει ςτισ άλλεσ γυναίκεσ του χωριοφ, πόςο καλι Χριςτιανι ιταν. 
Αλλά αυτι θ ςφγχρονθ κρθςκευτικι μιςαλλοδοξία με ςυγκλόνιςε, ςχεδόν με 
ξετίναξε, οπότε ςτον υπόλοιπο χρόνο μου κα προςπακιςω να κρατθκϊ ςτο 
γαλινιο αρχαίο κόςμο. 
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Αράχοβα, 28 Μαρτίου 1879 
Μετά από δφο εβδομάδεσ παραμονισ ςτουσ Δελφοφσ, επιςκζφτθκα για 

αλλαγι τθν Αράχοβα, θ οποία απζχει μόλισ μιασ ϊρασ περπάτθμα. Θ πόλθ ζχει 
το δικό τθσ ξεχωριςτό τρόπο ηωισ, ο οποίοσ μου προξζνθςε μια περίεργθ 
ευχαρίςτθςθ. Δεν είναι ςφγχρονοσ αλλά αρχαίοσ, παρόλα αυτά είναι ηωντανόσ 
και ζντονοσ. Να τι ςθμαίνει για μζνα: μια αυκεντικά παλιά ελλθνικι πόλθ, που 
όμωσ βρίκει από ηωντανζσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. Τθ φαντάηομαι να ζχει 
με κάποιον τρόπο ανυψωκεί από τθν αρχαιότθτα, και να προςγειϊνεται για 
είκοςι πζντε αιϊνεσ και να εγκακίςταται ςιμερα ςτον Ραρναςςό, ακριβϊσ 
όπωσ ιταν τθν εποχι που ιδρφκθκε, πριν από πολλά χρόνια, ανάμεςα ς’ αυτά 
τα βουνά.  

Φαίνεται ότι τα βουνά και οι χαράδρεσ με τισ εςοχζσ και τισ ςπθλιζσ τουσ 
αποτζλεςαν αςφαλζσ καταφφγιο, γι’ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ, και τουσ 
προςτάτευςαν από όλεσ τισ ειςβολζσ και τισ επαναςτάςεισ που είχαν ςαρϊςει 
τα πεδινά. Συνολικά αποτελεί το πιο εντυπωςιακό ψιγμα αρχαιότθτασ, που 
ζχω ςυναντιςει μζχρι ςιμερα ςτα ταξίδια μου. Δεν είχα ποτζ φανταςτεί ότι κα 
ζβλεπα το νεκρό ελλθνικό λεξικό μου να απελευκερϊνεται ςε ηωντανό λόγο! 
και ότι από το λεξικό το αρχαιολογικό με τισ τεράςτιεσ ποςότθτεσ των καλά 
αποξθραμζνων, τακτοποιθμζνων και ονοματιςμζνων ειδϊν, κα ξεπθδοφςε 
ξαφνικά ςε ολοηϊντανθ πραγματικότθτα!  

Είναι, πράγματι, ςυγκινθτικό να βλζπεισ το δαιδαλϊδεσ ερμπάριο των 
κλαςικϊν ευρυμακϊν να ανκίηει ςτθν κυριολεξία και να δίνει νζα άνκθ για 
ακόμα μια φορά! Φαντάςου με, φίλε μου, να ζρχομαι πρόςωπο με πρόςωπο 
με ομθρικά ι ίςωσ και με προ-ομθρικά ελλθνικά, ςτθ δικι τουσ διάλεκτο, 
χαιρετϊντασ με ονόματα όπωσ: Οδυςςζασ, Ράρθσ (Αλζξανδροσ), ναι, και με τθν 
Αφροδίτθ τθν ίδια. Δεν πθγαίνω πίςω ςτθν αφετθρία; Κι όμωσ, όλο αυτό που 
ακοφγεται τόςο ονειρικό, είναι εδϊ το πιο φυςικό πράγμα ςτον κόςμο, ςτθν 
πραγματικότθτα είναι ζνα απλό κακθμερινό και κοινότοπο ςυμβάν. 

Αράχοβα, 30 Μαρτίου 1879 
Κατά τθν παραμονι μου ςτθν Ακινα, είχα πολλζσ ςυηθτιςεισ για τθν 

Αράχοβα και τθν παρναςςικι περιοχι, φυςικά με μια μεγάλθ δόςθ 
χειρονομιϊν ενκουςιαςμοφ (που, όπωσ ξζρεισ, είναι ςτθ φφςθ μου). Το 
αποτζλεςμα είναι ότι οριςμζνοι, λιγοςτοί ςε αρικμό, άνκρωποι ξεφεφγουν 
προσ τα εδϊ. Το αγόρι από το Σινςινάτι (Cincinati), που είχε περιπλανθκεί ςε 
τόςο εκτεταμζνθ περιοχι πεηό, εμφανίςτθκε τθν επομζνθ ςτουσ Δελφοφσ. Δεν 
το ςυνάντθςα εκεί αλλά ο Ραραςκευάσ μοφ λζει ότι δεν ζμεινε για αρκετό 
καιρό και ότι δεν είχε παποφτςια. 

Λςχυριηόταν, επίςθσ, ότι το είχαν απαγάγει λθςτζσ ςτθν Λκϊμθ, οι οποίοι 
όμωσ το ελευκζρωςαν, μιασ και δεν είχε κακόλου χριματα (για λφτρα). Ζτςι, 
λοιπόν, θ ζλλειψθ μετρθτϊν τοφ ζςωςε τα αυτιά και τθ μφτθ του, πικανόν και 
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τον ίδιο του το ςβζρκο.  Αλλά θ ςθμαντικι επίςκεψθ ς’ αυτζσ τισ περιοχζσ ιταν 
εκείνθ των πρεςβευτϊν με τθ μεγαλοπρεπι υποδοχι τουσ από τον κόςμο και 
με το καλωςόριςμα από το Διμαρχο Ραπαϊωάννου. Ρζραςαν ερχόμενοι από 
τουσ Δελφοφσ και ειςιλκαν ςτθν πόλθ με μια εντυπωςιακι καβαλαρία. Με 
ζςπρωξαν προσ το Γερμανό Ρρζςβθ, ο οποίοσ μου είπε ότι με είχε ακουςτά - 
κάτι που ιταν μάλλον μια διπλωματικι αλικεια. Γζλαςα και ςκζφτθκα: «Τϊρα, 
ςτον Ραρναςςό, είμαι πιο διάςθμοσ απ’ ό,τι ιμουν ι κα γίνω ποτζ». 

 [Σθμείωςθ του εκδότθ (του υπόψθ βιβλίου του Snider) - Μια αναφορά 
ςχετικά με αυτιν τθν επίςκεψθ των Ρρεςβευτϊν ςτθν Αράχοβα δίδεται ςτο 
βιβλίο: «Ρερίπατοσ ςτθν Ελλάδα»].   

Αλλά για ςκζψου! Ζνασ Αμερικανόσ ιεραπόςτολοσ είχε επίςθσ ζρκει για 
επίςκεψθ ς’ αυτόν τον τόπο και με ςτοίχειωνε εδϊ πάνω ςτθν Αράχοβα. Δεν 
ιταν φυςικά δφςκολο να με βρει, κακϊσ οποιοςδιποτε - άντρασ, γυναίκα ι 
παιδί - ςτθν πόλθ με γνϊριηε. Δεν ιταν ζνασ από τουσ ιεραπόςτολουσ που 
ηοφςαν ςτθν Ακινα και οι οποίοι δεν ιταν αγαπθτοί ςτθν επαρχία, αλλά 
“ανικε” ςε μια περιοχι τθσ Αςιατικισ Τουρκίασ και βαςικά είχε ζρκει ςτθν 
Ακινα κυρίωσ για να μάκει Ελλθνικά, και εκεί ιταν που τον γνϊριςα. 
Ρεριπλανιόταν ςτθν Αράχοβα φορϊντασ ζνα τραχφ ντφςιμο πεηοπόρου, είχε 
ζρκει ςτθν Λτζα με το ατμόπλοιο και από εκεί ακολοφκθςε τθ διαδρομι μου 
προσ τουσ Δελφοφσ, όπου πίςτευε ότι κα με ζβριςκε. Ο Ραραςκευάσ τον 
ζςτειλε ξωπίςω μου και τϊρα του εξαςφάλιςα δωμάτιο και κρεβάτι, δθλαδι  
κάτι που δεν είναι εφκολο ς’ αυτιν τθν πόλθ. 

Φυςικά, κάναμε μια μεγάλθ βόλτα ςτουσ ελαιϊνεσ αλλά δεν τον παρζςυρα 
ςτο Οινοπωλείο, όπου αυτοί οι Ραρνάςςιοι Ζλλθνεσ ξεδιπλϊνουν τον 
καλφτερο εαυτό τουσ, χφνοντασ ςτισ ψυχζσ τουσ ρετςίνα. Τον πιγα να δει τισ 
αγαπθμζνεσ μου τοποκεςίεσ για κζα και του υπζδειξα τα κυριότερα ςθμεία 
του τοπίου. Θ ςυηιτθςι μασ ιταν πολφ ευχάριςτθ. Μποροφςα να αντιλθφκϊ 
ότι θ κατάςταςθ τθσ Λεραποςτολισ ςτθν Ακινα ιταν το ίδιο αςφμβατθ ς’ 
αυτόν, όςο και ςε εμζνα, αν και για διαφορετικοφσ λόγουσ. Συηθτιςαμε 
κυρίωσ για τα ελλθνικά ηθτιματα, παλιά και νζα, ςχετικά με τα ζκιμα, τισ 
ενδυμαςίεσ των Ελλινων και των Ελλθνίδων, αναφερόμενοι ποφ και ποφ ςτθν 
Αμερικι.  

Ρροσ το τζλοσ, ςυναντιςαμε τυχαία μια ομάδα νεαρϊν γυναικϊν, που 
μάηευε ελιζσ. και άρχιςα να του λζω, τι ςιμαινε αυτό για μζνα. «Αυτό, είπα, 
είναι μια κλεφτι ματιά ςτον αρχαίο ελλθνικό κόςμο, πολφ νωρίτερα από τθ 
γζννθςθ του Χριςτοφ, ίςωσ ακόμα και πριν από τον Πμθρο».  

Αυτόσ ζδειξε κάπωσ ζκπλθκτοσ από αυτι τθ διλωςθ, αναρωτιόμενοσ 
πικανόν, τι κα ζκανε αυτόσ, ωσ ιεραπόςτολοσ, με μιαν ιδζα ςαν κι αυτι ςτο 
μυαλό του. Αλλά ςυνζχιςα να μιλϊ και να ξεδιπλϊνω τθν ομορφιά του 
παρναςςικοφ αυτοφ κόςμου, ϊςπου ςτο τζλοσ ζδειξα με ακρίβεια μια κοπζλα 
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από τθν ομιγυρθ, αναφωνϊντασ: «Νάτθ, θ κεντρικι φιγοφρα! Αυτι είναι θ 
Ελπινίκθ». Κοίταξε ξανά και ξανά αλλά δεν τθν εντόπιςε, οπότε γυρίςαμε και οι 
δφο τθν πλάτθ μασ και ανθφορίςαμε τθν πλαγιά προσ τθν πόλθ, όπου μασ 
περίμενε ζνα καλό δείπνο.  

Το επόμενο πρωί ξεκίνθςε το ταξίδι του προσ τθ Λιβαδειά, απορϊντασ, τι 
ιταν αυτό που με κρατοφςε τόςο καιρό ςτθν Αράχοβα. Κάποια ςτιγμι ζχωςα 
το χζρι μου ςτθν τςζπθ μου και τράβθξα ζξω το ςθμειωματάριό μου, κζλοντασ 
να του διαβάςω ζναν από τουσ Δελφικοφσ μου φμνουσ, που ψάλλονταν 
κακθμερινϊσ ςτισ πλαγιζσ του Ραρναςςοφ, ςαν μουςικι ςτον αζρα. Αλλά το 
χζρι μου ςταμάτθςε με τθ ςκζψθ ότι αυτόσ ο καλόσ άνκρωποσ ιταν 
ςυνθκιςμζνοσ ςε ζνα τελείωσ διαφορετικό είδοσ υμνωδίασ και ότι ο δικόσ μου 
μπορεί να του φαινόταν ωσ παραφωνία κατά τθν αναχϊρθςθ του. 

Αράχοβα, 31 Μαρτίου 1879 
Τι καυμάςια βουτιά μζςα ςτθν αρχαία ελλθνικι πθγι! Μου φαίνεται ότι 

ςιμερα ςυνάντθςα ίχνθ του αρχαίου ελλθνικοφ Μφκου, που ηει ακόμα ςτα 
χείλθ των ανκρϊπων. Και ο βάρδοσ ι ο ραψωδόσ του χωριοφ είναι ςίγουρα 
εδϊ, ςιμερα, ζτοιμοσ να επαναλάβει όχι κάποιο επειςόδιο του Τρωικοφ 
Ρολζμου, αλλά τθσ ςφρραξθσ με τουσ Τοφρκουσ. Κάποιοσ κεωρεί τον εαυτό 
του ωσ τον απευκείασ απόγονο του ομθρικοφ αοιδοφ, όπωσ του Φιμιου και 
του Δθμόδοκου τθσ Οδφςςειασ. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, πάντωσ, ο 
ραψωδόσ ιταν μια γυναίκα, γνωςτι από παλιά ωσ θ κεματοφφλακασ των 
μφκων, των παραμυκιϊν και των αςμάτων τθσ αρχζγονθσ λογοτεχνίασ των 
ανκρϊπων. 

Υπάρχουν δφο Σχολεία ςτθν πόλθ, και τα δφο εξαιρετικισ ςθμαςίασ για τον 
ζνα δάςκαλο. Υπάρχει και ζνα τρίτο, πολφ μικρό, το οποίο και επιςκζφτθκα, 
που είναι για νεαρά κορίτςια και ςτο οποίο διδάςκει μια γυναίκα. Τθ ρϊτθςα, 
εάν γνϊριηε οτιδιποτε ςχετικά με παιδικοφσ ςτακμοφσ αλλά μου είπε ότι 
απλϊσ τουσ είχε ακουςτά. Ρθγαίνω ςυχνά να ακοφςω τθ νεολαία τθσ 
Αράχοβασ να ερμθνεφει Ξενοφϊντα, το ςτυλ του οποίου φαίνεται ότι 
αντιγράφουν οι ςφγχρονοι Ζλλθνεσ ωσ λογοτεχνικι γλϊςςα. 

Σε αυτό το ςθμείο, πάντωσ, ειςβάλει θ ευφυΐα. Ο ςφγχρονοσ πολιτιςμόσ 
ζρπει μζςω τθσ εκπαίδευςθσ, όλοι αυτοί οι νεολαίοι κα μποροφν να 
διαβάςουν τισ εφθμερίδεσ από τθν Ακινα και ζτςι κα ςυμμετάςχουν ςτο 
κίνθμα του ςφγχρονου κόςμου. Θ απομονωμζνθ Αράχοβα κα ςτροβιλιςτεί ςτο 
ρεφμα των αιϊνων και κα αφομοιωκεί ςταδιακά ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ. 

Στθν πραγματικότθτα, αυτιν ακριβϊσ τθ ςτιγμι υπάρχει ςτθν Αράχοβα μια 
μικρι διζνεξθ μεταξφ των δφο αυτϊν τάςεων, των υποςτθρικτϊν του παλαιοφ 
και του μοντζρνου. Μου είπε ο ζνασ από τουσ διευκυντζσ των Σχολείων, ο 
οποίοσ φορά φζςι και φουςτανζλα: «Η φορεςιά που φορϊ εξαφανίηεται. ςε 
είκοςι χρόνια κα ςπανίηει. Η μεγάλθ πλειοψθφία του κόςμου εδϊ, όπωσ και 
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εγϊ, τθ φορά ακόμα, αλλά κα δεισ ότι ο άλλοσ διευκυντισ τθν ζχει πετάξει. Με 
αντίςτοιχο τρόπο είναι βζβαιο ότι και οι υπόλοιπεσ από τισ παλιζσ ιδζεσ και 
ζκιμα κα εξαφανιςτοφν. Ζχω ιδθ δει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτον καιρό μου αλλά 
ζρχονται ακόμα μεγαλφτερεσ. Ζχω αντιςτακεί μζχρι τϊρα, αλλά τι να κάνω»!  

Με αυτά τα λόγια αναςικωςε ζντονα τουσ ϊμουσ του, ςαν να είχε κι αυτόσ 
πιαςτεί ςτθ λαβι τθσ αναπόφευκτθσ Μοίρασ, που κρεμόταν πάνω από τθν 
παλιά Αράχοβα. Μιασ και γνϊριηε τθν ζντονι μου χαρά για τθν πόλθ ωσ 
ςυνεχίςτρια τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ, ςυνζχιςε: «Κατζφταςεσ ακριβϊσ ςτθν 
κατάλλθλθ ςτιγμι. μετά από δζκα χρόνια δεν κα ζβλεπεσ οφτε τα μιςά. Θα 
είχεσ δει πολλά περιςςότερα, αν ερχόςουν δζκα χρόνια νωρίτερα». 

Αυτι ιταν θ ηοφερι πρόβλεψθ του ςυναδζλφου ςτθν Αράχοβα, 
προαιςκανόμενοσ ότι ςφντομα ο κόςμοσ του κα χανόταν, ζχοντασ ιδθ πιαςτεί 
από τθ λαβι του πεπρωμζνου. Ξζρεισ τι μου κφμιηε ζντονα; Τθν αρχαία 
ελλθνικι Μοίρα, που πάντοτε αιωρείται πάνω από τθν Ελλάδα και τουσ 
Ζλλθνεσ, από τθν εποχι του Ομιρου και δϊκε, και θ οποία εκφράηεται τόςο 
καυμάςια ςτθν ακθναϊκι τραγωδία.  

Και πράγματι, τι άλλο κα μποροφςε να είναι εκείνο το ςφμπλεγμα του 
Λαοκόοντοσ, το οποίο μελετϊ τόςο ςυχνά ςτο Μουςείο του Βατικανοφ, όπου 
ςτζκει ωσ θ πιο ακαταμάχθτθ ζκφραςθ τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτασ, που αφορά 
τον εαυτό τθσ - και εκείνθσ επίςθσ τθσ δικισ τθσ ανϊτατθσ τζχνθσ, δθλαδι τθσ 
γλυπτικισ; Δεν περίμενα λοιπόν να βρω εκείνο το άγαλμα κατά κάποιο τρόπο 
μετενςαρκωμζνο και ακόμα ηωντανό. 

Αυτι ιταν, πράγματι, μια νζα εμπειρία τθσ αρχαίασ ιςτορίασ που 
απεικονιηόταν εδϊ. Ζτςι, θ Αράχοβα κεωρεί τον εαυτό τθσ καταδικαςμζνο, 
κακϊσ προχωρά το δρόμο τθσ με θρεμία, με χαρά ναι, και μάλιςτα ςυχνά με 
πολλά χαροφμενα πανθγφρια. Τθ φαντάηομαι ςαν ζνα μικρό, πράςινο νθςί, 
απωκθμζνο ςτισ πλαγιζσ του Ραρναςςοφ, που ζχει επιηιςει από το ναυάγιο 
ενόσ κόςμου. Και ζτςι ζχει κατά ζνα παράξενο τρόπο διαςϊςει τθν αρχαία 
ιδζα του πεπρωμζνου, που είναι τόςο βακιά ριηωμζνθ ςτθν αρχαία ελλθνικι 
ςυνείδθςθ, τθν οποία πράγματι εδϊ είδε και προζβλεψε.  

Θ ιςτορία ζχει αναφζρει το μεγάλο κατακλυςμό του ελλθνικοφ κόςμου, 
αλλά εδϊ υπάρχει ζνα μικρό υπόλειμμα που επιπλζει από το κολοςςιαίο 
ναυάγιο, αυτι θ Αράχοβα, από το οποίο πρζπει να φανταςτείσ ότι ζχει 
ξεπθδιςει και προςπακεί τϊρα να ηιςει τθ ηωι τθσ, τόςο παλαιά και  
ταυτοχρόνωσ τόςο νζα. 

Αράχοβα, 4 Απριλίου 1879 
Ρίςω πάλι ςτουσ Δελφοφσ ςτθν καλφβα του καλοφ γερο-Ραραςκευά, του 

βετεράνου. Ζνιωςα μια νοςταλγία γι’ αυτό το ςθμείο χκεσ, κακϊσ προςφζρει 
κάτι, που θ Αράχοβα δεν μπορεί να παρζχει. Εδϊ είναι το πραγματικό ναυάγιο 
τθσ αρχαιότθτασ, ςπαςμζνο ςε ςυντρίμμια και ταπεινωμζνο ςτθ ςκόνθ τθσ γθσ. 
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παρόλα αυτά το πνεφμα των Δελφϊν μζςα από τα κραφςματα ρίχνει μια 
γριγορθ ματιά προσ το μζλλον.   

Το χτφπθμα τθσ Μοίρασ, που ζπλθξε εκείνθ τθν αρχαία ηωι, δεν είναι 
απλϊσ αντιλθπτό αλλά γίνεται και ζντονα αιςκθτό ςε αυτόν τον τόπο. θ 
τραγωδία τθσ παλαιάσ Ελλάδασ είναι εντυπωςιακά παροφςα και μπορεί να 
αναγνωςτεί μόλισ μάκεισ τθ γραφι. Και αυτό είναι το αζναα 
επαναλαμβανόμενο ενδιαφζρον, το ενδιαφζρον του τραγικοφ. 

Οι Δελφοί και θ Αράχοβα αποτελοφν για μζνα δφο κόςμουσ ι μάλλον 
καλφτερα δφο ςκθνζσ του ελλθνικοφ κόςμου. Μπορϊ να περάςω από τθ μια  
ςτθν άλλθ μόλισ ςε μίασ ϊρασ δρόμο. Και οι δφο πόλεισ πρζπει να εκτιμθκοφν 
ςωςτά και να διαδοκοφν.  Γνωρίηεισ ότι ο Πμθροσ ζχει δφο κόςμουσ, ζναν 
ανϊτερο, του Ολφμπου, των Κεϊν, και ζναν κατϊτερο, γιινο, αυτόν των 
ανκρϊπων. Ζτςι ςυμβαίνει κι εδϊ.  

Οι κάτοικοι του χωριοφ Καςτρί (το ςφγχρονο όνομα των Δελφϊν) 
αποτελοφν μια ταπεινι κοινότθτα, που ηει ζχοντασ μιαν απορία ςχετικά με τθν 
πόλθ και τα ερείπιά τθσ. Είναι το αρχαίο κζλυφοσ, εντόσ του οποίου προςπακϊ 
να τοποκετιςω τθ ηωι τθσ Αράχοβασ. Και οι δφο λοιπόν ανικουν θ μία ςτθν 
άλλθ, τουλάχιςτον κατά τθ γνϊμθ μου. Ζτςι, ςυχνά περνϊ και ξαναπερνϊ από 
τθ μια ςτθν άλλθ, κακϊσ κάκε μια μου προςφζρει το δικό τθσ ξεχωριςτό υλικό 
για το οικοδόμθμά μου.  

Ρράγματι, θ Αράχοβα του ςιμερα που είναι οι προ-Δελφοί, φανερϊνει το 
μπουμποφκι, από όπου άνκιςαν οι Δελφοί ςτουσ αρχαίουσ χρόνουσ και μαηί μ’ 
αυτοφσ θ πολιτιςμζνθ Ελλάδα. Κα μποροφςα άραγε να ξανακάνω αυτά τα 
ερείπια να βλαςτιςουν από τον αρχικό ηωντανό ςπόρο; Αυτό είναι το 
πρόβλθμά μου, το οποίο με κρατά τόςο καιρό ς’ αυτζσ τισ περιοχζσ του 
Ραρναςςοφ. Ζχω αρχίςει να πιςτεφω ότι αυτό πρόκειται να είναι το 
διακφβευμα όλθσ τθσ ευρωπαϊκισ μου περιοδείασ, το οποίο μόλισ τϊρα αγγίηω 
και αντιλαμβάνομαι, αν και αρχικϊσ δεν είχα κακόλου ςυνειδθτοποιιςει 
τζτοιο τζλοσ. 

Δελφοί, 4 Απριλίου 1879 
Πςο ιμουν ςτθ ϊμθ, ο Davidson μου ζκανε μια λεπτομερι αναφορά του 

ταξιδιοφ του ςτθν Ελλάδα, ξεκινϊντασ από τθν Ακινα, ςυνεχίηοντασ με το γφρο 
τθσ Ρελοποννιςου, ςτισ αναςκαφζσ ςτθν Ολυμπία (τθν οποία πρζπει επίςθσ 
να επιςκεφτϊ) και επιςτρζφοντασ μζςω τθσ Βόρειασ Ελλάδασ.  

Θ παρζα του ιταν μεγάλθ - δζκα ι δϊδεκα άτομα, αν κυμάμαι καλά -   
είχαν τουσ προςωπικοφσ τουσ οδθγοφσ, γαϊδοφρια και μαγειρικά ςκεφθ και 
μαγείρευαν κυρίωσ τισ δικζσ τουσ προμικειεσ. Μια τζτοιου είδουσ ςυντροφιά 
κα μποροφςε να δει τουσ τόπουσ και τουσ ανκρϊπουσ επιφανειακά, και να 
ζχει τισ δικζσ τθσ εμπειρίεσ, αν αυτζσ ιταν ο ςκοπόσ του ταξιδιοφ. Με 
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ενδιζφερε πολφ θ περιγραφι του Davidson, κακϊσ ιδθ από τθ ϊμθ 
ςκεφτόμουν ότι πικανόν κα επικυμοφςα να κάνω κάτι παρόμοιο.  

Το περιςτατικό που εντυπωςίαςε τον Davidson ιταν μια Ελλθνίδα μάνα, 
που ζβγαλε το παποφτςι τθσ, ζβαλε μζςα ς’ αυτό λίγο κατςικίςιο γάλα και 
ζδωςε ςτο παιδί τθσ να πιει από εκεί μζςα. Εγϊ, τρϊγοντασ και 
διανυκτερεφοντασ ςτισ καλφβεσ αυτϊν των απλϊν ανκρϊπων, δεν είδα ποτζ 
κάτι παρόμοιο, αν και κάτι τζτοιο δεν ακυρϊνει τθν αναφορά του.  

Πταν ιμουν ςτθ ϊμθ, άκουςα τον Davidson να επαναλαμβάνει το 
περιςτατικό αυτό τουλάχιςτον τρεισ ι τζςςερισ φορζσ. Ρράγματι, ζδειξε μιαν 
αντίδραςθ απζναντι ςτον ελλθνικό κόςμο κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ του 
ςτθν Ελλάδα, θ οποία πρζπει να τον απογοιτευςε.  

Στο St. Louis, ξζρεισ, του άρεςε να αυτοαποκαλείται Ζλλθνασ παγανιςτισ, 
με μια - όπωσ πίςτευα πάντα - δόςθ αςτεϊςμοφ. Να είςαι ςίγουροσ, θ ςτάςθ 
του εναντίον των Γερμανϊν ιταν πολφ πιο εμφατικι και πικρι. Στθ ςυνζχεια, ο 
κακολικιςμόσ του μπορεί να εξουδετζρωςε τελείωσ τθν προθγοφμενθ 
“ειδωλολατρία” του. 

Πλα αυτά ξανάρκαν ςτθν επιφάνεια, γιατί ο Ραραςκευάσ μοφ λζει ότι 
κυμάται πολφ καλά τθν παρζα, θ οποία κεϊρθςε ότι μια ςτάςθ διάρκειασ 
λιγότερθσ από μια μζρα αρκοφςε για τουσ Δελφοφσ.   

Τθν επόμενθ φορά που κα ςυναντιςω τον Davidson, εάν ζρκει το κζμα 
προσ ςυηιτθςθ, κα του πω: «Δεν γνϊριςεσ ποτζ τθν Ελλάδα με αυτι τθ 
γαϊδουρινι καβαλαρία – πϊσ κα μποροφςεσ άλλωςτε;  

Η Ελλάδα είναι οι άνκρωποί τθσ, οι οποίοι ιταν επιφυλακτικοί απζναντί ςου 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ περιοδείασ. Ο μόνοσ τρόποσ είναι μόνοσ ςου και 
πεηόσ. τότε μόνο οι άνκρωποι κα βγουν από το καβοφκι τουσ και κα ςχετιςτοφν 
μαηί ςου, κι ζτςι κα τουσ ανακαλφψεισ.  

Δεν γνϊριςεσ ποτζ τον αρχαίο ελλθνικό κόςμο μζςα ςτο ςφγχρονο, όταν 
ιςουν καβάλα ςτο γάιδαρό ςου από τουσ Δελφοφσ προσ τθν Αράχοβα - δεν 
μπορεί να ιδωκεί με αυτόν τον τρόπο, αν και αυτόσ ο κόςμοσ είναι παρϊν και 
ηωντανόσ επίςθσ. Δεν κα μποροφςεσ να τον ανακαλφψεισ οφτε κατά τθ 
μακροχρόνια παραμονι ςου ςτθν Ακινα, γιατί απλϊσ εκεί δεν είναι παρϊν, 
τουλάχιςτον όχι ςτθν αυκεντικι του ζκφραςθ».  

[Σθμείωςθ του εκδότθ (του υπόψθ βιβλίου του Snider). Ρολλά χρόνια 
αργότερα ςυνάντθςα για τα καλά τον Davidson ςτο Σικάγο, κατά τθ διάρκεια 
Φιλολογικϊν Σπουδϊν, αλλά το κζμα τθσ Ελλάδασ δεν ιρκε ςτθν επιφάνεια, 
κακϊσ υπιρχαν άλλα πιο ςθμαντικά ηθτιματα ςτο μυαλό και των δυο μασ. 
Κάποια ςτιγμι τοφ ζδειξα ςτο δρόμο ζναν Ζλλθνα μανάβθ, που γνϊριηα, τον  
οποίο χαιρζτιςε ςτθ μθτρικι του γλϊςςα. Ράντωσ, τθν ιςτορία του με το γάλα, 
τθν άκουςα ακόμα μία φορά ςε μια παρζα]. 
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Δελφοί, 5 Απριλίου 1879 
Είμαι εδϊ τόςο μεγάλο χρονικό διάςτθμα, που ςυχνά αναλογίηομαι το 

ταξίδι μου και αναρωτιζμαι, τι ςθμαίνουν όλα αυτά για μζνα, τόςο ςτο παρόν 
όςο και ςτο μζλλον. Και κατζλθξα ςτο εξισ  ςυμπζραςμα, το οποίο μπορεί να 
κεωρθκεί υπερβολικό: Αυτόσ ο παρναςςικόσ κόςμοσ, ςτον οποίο τϊρα 
κατοικϊ, είναι ό,τι υπάρχει πίςω από τθν Τζχνθ, που ςυνάντθςα ςτθ ϊμθ. 
Αυτι είναι θ αυκεντικι πραγματικότθτα, από τθν οποία εξελίχκθκε θ Τζχνθ. 
Φυςικά αυτό δεν αποτελεί παρά μόνο ζνα μικρό κραφςμα του ςυνόλου του 
ελλθνικοφ κόςμου, απ’ όπου ανάβλυςε θ ποιθτικι και καλλιτεχνικι ϊμθ, 
όπωσ τθ γνωρίηουμε ςιμερα. Ζτςι, κολακεφω τον εαυτό μου ότι ζχω 
ακολουκιςει το ρεφμα πίςω ςτθν πθγι του, από τθν οποία τϊρα κακθμερινϊσ 
πίνω γουλιά - γουλιά ςε μοναχικι ζκςταςθ. 

Επιπλζον, ζχω προςπακιςει να εκφράςω αυτό που ςυναντϊ εδϊ, ακριβϊσ 
όπωσ ζκανα ςτθ ϊμθ και ςτθ διαδρομι από τθ ϊμθ προσ τα εδϊ. Αλλά το 
υπόβακρο είναι πολφ διαφορετικό. εδϊ δεν υπάρχει τζχνθ, οφτε αναπτυγμζνο 
αίςκθμα προσ αυτι, αλλά, παρόλα αυτά, όλα είναι πικανά.  

Ο χαρακτιρασ τθσ χϊρασ και των ανκρϊπων είναι αυτόσ που κα μποροφςε 
να ονομαςτεί ειδυλλιακόσ. ωςτόςο αυτζσ οι δικζσ μου διαπιςτϊςεισ δεν 
μοιάηουν αυςτθρϊσ  με τισ ειδυλλιακζσ ςκθνζσ του Κεόκριτου και του 
Βιργίλιου, που και οι δυο τουσ δραπζτευςαν προσ μια απλι βουκολικι ηωι, 
ζξω από τουσ αντίςτοιχουσ πολιτιςμοφσ τουσ, τον ελλθνικό και το ρωμαϊκό, 
από τουσ οποίουσ ιταν ωσ ζνα βακμό αποξενωμζνοι.  

Ο Σαίξπθρ ζχει επανειλθμμζνωσ χρθςιμοποιιςει μια τζτοια απόδραςθ προσ 
μια ειδυλλιακι ηωι ωσ κζμα μιασ κωμωδίασ (π.χ. ςτο «Ππωσ ςασ αρζςει»). Θ 
δικι μου διάκεςθ, αντικζτωσ, δεν είναι μια απόδραςθ “από”, αλλά μάλλον μια 
προζλαςθ “προσ”. μοιάηω να επιςτρζφω, όχι να φεφγω. 

Ζτςι όλεσ αυτζσ τισ νζεσ «δθμιουργίεσ» μου αποφάςιςα να τισ ονομάςω 
Φμνουσ, ςκθνικό των οποίων αποτελοφν οι αρχαίοι Δελφοί, ειδικότερα το 
ενδιαίτθμα του Κεοφ, θ αρχαία κεματολογία πολλϊν Φμνων, κακϊσ και θ 
κατοικία των Μουςϊν, εμπνευςτζσ όλων των αςμάτων. Επιπλζον αυτοί οι 
Φμνοι κινοφνται ιπια προσ το ελεγειακό μζτρο, που για μζνα τουλάχιςτον 
τείνουν να γίνουν ζμφυτοι ς’ όλο αυτό τον κλαςικό κόςμο, που αναπαράγει 
τον εαυτό του ςτα Αγγλικά. Να είςαι ςίγουροσ ότι λαμβάνουν μια διαφορετικι 
απόχρωςθ ςε διαφορετικό περιβάλλον και με διαφορετικι κεματολογία, που 
εδϊ είναι θ άμεςθ ποιθτικι ηωι, από τθν οποία προζκυψε θ Ελλάδα πριν από 
χιλιετίεσ. 

Στουσ Δελφοφσ δεν γίνεται να μθ ςκεφτϊ ότι θ Φφςθ ζπαιξε ζνα 
πρωταρχικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ του ελλθνικοφ εςωτερικοφ κόςμου τθσ 
αρχαιότθτασ. Είναι ςιμερα θ φφςθ ό,τι ιταν και τότε, που οι αρχαίοι Ρελαςγοί 
πρωτοξεχφκθκαν ςτθν κοιλάδα κατά τθ διάρκεια τθσ μακρόχρονθσ άριασ 
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μετανάςτευςθσ. Μετά από επανειλθμμζνουσ ςτοχαςμοφσ κα μποροφςε 
κάποιοσ εδϊ να προςωποποιιςει ι να κεοποιιςει τθ Φφςθ προικιςμζνθ με 
ηωι και με μια ιδιάηουςα προςωπικότθτα.  

Τϊρα είναι Άνοιξθ πάνω ςτισ Δελφικζσ πλαγιζσ και θ Φφςθ μοφ 
παρουςιάηεται ςαν μια όμορφθ Ελλθνίδα παρκζνα, που ςτολίηεται για το γάμο 
τθσ. Φυςικά, ςε μια τζτοια περίςταςθ, κανζνασ κνθτόσ δεν μπορεί να κρατιςει 
το βλζμμα του μακριά αλλά ςυνεςταλμζνα κα κρυφοκοιτά τουσ τρόπουσ με 
τουσ οποίουσ διαςκεδάηει ςτθν παρναςςικι τθσ γκαρνταρόμπα: 

Ράνω ςτο κορμί τθσ βάηει κριαμβευτικά ζνα ριχτό πράςινο ζνδυμα.  
Σμαράγδια ανκίηουν ςτο άγγιγμά τθσ από κάκε μπουμποφκι ςτα 
κλωνάρια.  
Ανκιςμζνεσ γιρλάντεσ τυλίγει γφρω από το κόρφο τθσ, βελοφδινεσ, 
πορφυρζσ. 
Εδϊ είναι λευκζσ ςαν τα χζρια τθσ κι εκεί γαλάηιεσ ςαν τα μάτια τθσ. 
Α! Το λαμπρό πρόςωπο του γαμπροφ ξεπροβάλλει ακριβϊσ πάνω από το 
βουνό! 
Είναι ο νζοσ Ήλιοσ από τουσ ουρανοφσ, που ρίχνει το χρυςάφι του ςτο 
δρόμο τθσ. 
Τϊρα, αρχινά το τραγοφδι τθσ, το γλυκό πάκοσ τθσ τερετίηει πάνω από 
τουσ ελαιϊνεσ, μαηί και κάκε πουλί ςτο κλαδί τραγουδά το δικό του 
νυφικό ρεφρζν.  
Και ο προςκυνθτισ του Ραρναςςοφ, ςυντονιςμζνοσ ςτισ ακτίνεσ του 
κεοφ Ήλιου, τραγουδά ςε απόκριςθ ζναν φμνο που ςυνταράςςει τα 
κυματιςτά βουνά. 

Δελφοί, 6 Απριλίου 1879 
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το όνομα του Λόρδου Βφρωνα είναι το 

πιο γνϊριμο ςτουσ Ζλλθνεσ ςε ςφγκριςθ με οποιουδιποτε άλλου Ευρωπαίου. 
Πχι ότι γνωρίηουν τα ποιιματά του ι το γεγονόσ ότι ιταν ποιθτισ. γι’ αυτοφσ 
είναι ζνασ είδοσ ιρωα, που κατζβθκε ςτον κόςμο τουσ από ψθλά για να 
πολεμιςει για τθν ελευκερία τουσ. 

Αυτι θ πράξθ του τον κατζςτθςε πολφ πιο διάςθμο από ό,τι τα ποιιματά 
του, τα οποία, παρόλα αυτά, εξακολουκοφν να είναι πολφ ενδιαφζροντα για 
κάποιον που επιςκζπτεται τθν Ελλάδα ςιμερα. Ρζραςε από αυτι τθν περιοχι 
του Ραρναςςοφ και ςτισ πρϊτεσ ςτροφζσ του Childe Harold («Το προςκφνθμα 
του Τςάιλντ Χάρολντ») δθλϊνει, μιλϊντασ για τθ Μοφςα: 

«Κι ακόμα ζχω περιπλανθκεί γφρω από το περίφθμο ρυάκι ςου, 
Ναι! Αναςτενάηοντασ για το εδϊ και χρόνια ερθμωμζνο Δελφικό ιερό, 
εκεί όπου ζςωςε εκείνθ τθν αςκενι πθγι, όλα είναι ιςυχα». 

Μπορϊ να πω ότι για μζνα δεν είναι κακόλου ιςυχα, αλλά προικιςμζνα με 
φωνι και μάλιςτα χαροφμενθ. Θ ςφρραξθ μεταξφ Τοφρκων και Ελλινων 
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επθρζαςε βακιά το Βφρωνα, ο οποίοσ τθν αναπαριγαγε ποιθτικά με ποικίλουσ 
τρόπουσ, και τελικϊσ ζχαςε τθ ηωι του ς’ αυτόν τον  αγϊνα φυλϊν και 
κρθςκειϊν.  

Ο γερο-παλαίμαχόσ μου (αν τον καταλαβαίνω ςωςτά) πιςτεφει ότι, όταν 
ιταν παιδί, είδε το Βφρωνα, ο οποίοσ πζκανε πριν από πενιντα πζντε (55) 
χρόνια, ςτο Μεςολόγγι.  

Στθν Ακινα κυκλοφοροφν πολλζσ ιςτορίεσ  γι’ αυτόν, και ειδικότερα για 
τουσ ζρωτζσ του. Με τον τρόπο του είχε δείξει ενκουςιαςμό για τουσ αρχαίουσ 
Ζλλθνεσ. αλλά δεν φαίνεται να αςχολικθκε ποτζ με τθν κλαςικι φόρμα. είναι 
ςίγουρο ότι δεν προςπάκθςε να τθν αναπαράγει, αλλά ενςωμάτωςε όλα τα 
ελλθνικά ςτοιχεία ςτθν προκακοριςμζνθ αγγλο-ςαξωνικι ποιθτικι του φόρμα.  

Ζτςι νιϊκω εδϊ, ςτουσ Δελφοφσ, ανακαλϊντασ αμυδρϊσ τα ζργα του και 
τθν επιρροι που μου άςκθςαν πριν από αρκετό καιρό. Εντοφτοισ, ςφμφωνα με 
τουσ ίδιουσ τουσ Ζλλθνεσ, είναι θ ςθμαντικότερθ προςωπικότθτα από όλουσ 
τουσ Φιλζλλθνεσ,.  

Ο φιλελλθνιςμόσ, οι αξίεσ και τα όρια του Βφρωνα κα μποροφςαν να 
αποτελζςουν ζνα ενδιαφζρον κζμα μελλοντικισ μελζτθσ. γιατί δεν μπορϊ να 
μθν τον ςυγκρίνω με αυτόν του Γκαίτε, παρόλο που ο τελευταίοσ δεν ζφταςε 
ποτζ ωσ τθν Ελλάδα αλλά μόνο ωσ τθν ελλθνικι Σικελία.  

Ζχω ςυχνά αναρωτθκεί, τι κα ζκανε, αν ιταν εδϊ, ο φίλοσ μασ Brockmeyer 
με αυτόν το Δελφικό κόςμο. Κα τον άλλαηε με τθ μοναδικι δθμιουργικι του 
δφναμθ και κα τον ζβαηε ςε φόρμα;  Ι και ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ κα 
παρζμενε ζνα τεράςτιο απόςπαςμα θμιτελζσ και μθ ικανό να περατωκεί;  

Ζωσ τϊρα δεν ζχω ςυναντιςει κανζνα άτομο με τόςο πακιαςμζνθ εκτίμθςθ 
για τθν Ελλθνικι Τζχνθ. «είναι θ μοναδικι Τζχνθ ωσ τϊρα» τον άκουςα να λζει 
μια φορά, μετά από μια ζξοχθ παρουςίαςθ τθσ Αντιγόνθσ. «Τι υπζροχθ 
αίςκθςθ τθσ ελλθνικισ φόρμασ» ςκζφτθκα.  

Ξζρω τουλάχιςτον μια ντουηίνα ζργων, που ζχει ξεκινιςει: ποιιματα, 
διθγιματα, κεατρικά ζργα, απολογίεσ, περιπζτειεσ με μια ραμπελαιςικι 
αίςκθςθ του χιοφμορ, αλλά όλα καταρρζουν κάπου πριν τθ μζςθ, 
παραμζνοντασ τιτάνια αποςπάςματα. Φυςικά, με το τωρινό πολιτικό του 
αξίωμα, προφανϊσ, δεν κα μπορεί να αςχολθκεί πολφ με τα λογοτεχνικά. αλλά 
τον ζχω παρακολουκιςει επί δζκα χρόνια πριν τθν εκλογι του και ςυχνά τον 
παρότρυνα να τελειϊςει κάτι, όπωσ το «Reynald in America» ι το «Hans 
Grotsmoot» ι τθ φιλοςοφικι του διατριβι για το Αμερικανικό Σφνταγμα, το 
πνεφμα του οποίου ιξερε καλφτερα από το Story ι οποιονδιποτε άλλο 
ςυγγραφζα που γνωρίηω.  

Ζχω κάποιο δικαίωμα να το λζω αυτό, κακϊσ ωσ κακθγθτισ του 
Συντάγματοσ ςτο Γυμνάςιο ζχω διαβάςει αρκετι από τθ ςχετικι βιβλιογραφία. 
Τϊρα, κακόςον φίλοσ και των δφο μασ, κα ςου γνωςτοποιιςω τθ Δελφικι μου 
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εντφπωςθ: Ο Brockmayer, ο οποίοσ ζχει αςκιςει τόςο ιςχυρι επιρροι ςτα 
ενδότερα τθσ φπαρξισ μου, είναι μια ιδιοφυΐα, θ οποία όμωσ όντασ 
απραγματοποίθτθ και πικανόν ακατόρκωτθ,  δεν μπορεί να δϊςει ςτον εαυτό 
τθσ μια φόρμα- ακόμα κι αν πρόκειται για μια φόρμα που εκτιμά τόςο πολφ.  

Ζχω επίςθσ  ονειροπολιςει αυτό που κα είχε εμπνευςτεί να γράψει ο 
Γκαίτε, εάν ιταν ςτθ κζςθ μου. Κατά τθν κρίςθ μου ο Γκαίτε είναι ο 
ςπουδαιότεροσ αναπαραγωγόσ τθσ αρχαιότθτασ που ζχει ποτζ υπάρξει, 
ςπουδαιότεροσ και από τουσ παλιοφσ ωμαίουσ ποιθτζσ.  Αςφαλϊσ, οι 
ελεγείεσ του ζχουν εντονότερθ ποιθτικι ηωι από οποιεςδιποτε λατινικζσ, που 
ζχω ςυναντιςει ςτον Οβίδιο, ςτον Ρροπζρτιο και ςτον Τίβουλλο.  

Με απαςχολεί διαρκϊσ το γεγονόσ ότι κα μποροφςε να ζχει δθμιουργιςει 
το κορυφαίο κλαςικό του αριςτοφργθμα ςε μια τραγωδία, όπωσ π.χ. 
«Ιφιγζνεια ςτουσ Δελφοφσ». Μςωσ, μάλιςτα, αυτόσ ο αραχοβίτικοσ τρόποσ ηωισ 
να τον είχε ωκιςει να γράψει ζνα ηωθρό ειδυλλιακό ζποσ, ςτα χνάρια του  
«Χζρμαν και Δωροκζα», αλλά μ’ ζνα ελλθνικό κι όχι με ζνα γερμανικό ςκθνικό 
και περιεχόμενο.  

Μου προκαλεί ζκπλθξθ το γεγονόσ ότι μπόρεςε να αρκεςκεί ςτθ ϊμθ και 
τθ Σικελία, που αποτελοφςαν απλϊσ τον απόθχο του αυκεντικοφ ελλθνικοφ 
κόςμου. Γιατί δεν ςυνζχιςε ωσ τθν Ελλάδα; Φυςικά ζνα τζτοιο ταξίδι ιταν 
εφικτό ςτθν εποχι του. Κάποια εςωτερικά όριά του πρζπει να τον εμπόδιςαν, 
τθ φφςθ των οποίων δεν ζχω μπορζςει ακόμα να διαλευκάνω. 

Ραρόλα αυτά, ο Γκαίτε είναι θ ιδιοφυΐα που μορφοποιεί και δεν μπορεί να 
ςταματιςει, όποιο και αν είναι το υλικό του - γερμανικό (τευτονικό), κλαςικό, 
περςικό ι ακόμα και κινεηικό. Και ςχετικά με το μεγάλο καυμαςτι και Άγγλο 
μεταφραςτι του Γκαίτε, τον Τόμασ Καρλάιλ, ζχω ρωτιςει το Μαντείο εδϊ 
ςχετικά με το, τι κα παριγαγε θ μεγαλοφυΐα του από το Δελφικό κόςμο, ωσ 
Γότκοσ που είναι.  

Μπορϊ να αφουγκραςτϊ μόνο αυτι τθν απόκριςθ: κα το ζςπαγε ςε 
κομμάτια κατ’ εντολι, ξανακάνοντασ αυτό που οι αρχαίοι Γότκοι και οι 
Βάνδαλοι είχαν κάνει ςτον κλαςικό κόςμο. Είναι αλικεια ότι κάποτε ζγραψε 
μια εγκωμιαςτικι κριτικι για το ζργο «Ελζνθ»* του Γκαίτε, αλλά από τότε δεν 
ξαναζμεινε ς’ αυτό το μονοπάτι, ποτζ. Δεν φλζρταρε τθν Ελζνθ, τθν άπιαςτθ 
ελλθνικι ομορφιά όπωσ ο Φάουςτ και όπωσ και ο ίδιοσ ο Γκαίτε. Ραρζμεινε 
ζνασ Βόρειοσ βάρβαροσ ζωσ το τζλοσ, και μάλιςτα ανζπτυξε τθ βαρβαρότθτά 
του. Αςφαλϊσ και δεν κα μποροφςε να είναι ο εκλεκτόσ αρχιτζκτονασ για τθν 
ανοικοδόμθςθ του κατεςτραμμζνου Δελφικοφ ναοφ. 

* Φάουςτ, Βϋ Μζροσ: (Ρράξθ Γϋ: Ελζνθ) 
Αράχοβα, 8 Απριλίου 1879 

Ζχω επιςτρζψει ξανά ςτθν Αράχοβα, αυτό το ελλθνικό βρζφοσ θλικίασ 
3.000 ετϊν, αλλά ακόμα ηωντανό και ηωθρό. Ξαναηϊ εκ νζου, όχι απλϊσ τθν 
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αρχαία πολιτιςμζνθ Ελλάδα, αλλά τθν ακόμα αρχαιότερθ Ελλάδα, που 
κρφβεται πίςω από αυτιν, ζχοντασ περιπλανθκεί γφρω από το Δελφικό τάφο, 
ο οποίοσ, ωςτόςο, είναι κατοπινόσ ι νεότεροσ. Τι απροςδόκθτου χρόνου 
κόςμοσ υπάρχει εδϊ, εάν κάποιοσ δεν τον υιοκετιςει απλϊσ, αλλά 
κυριολεκτικά τον νιϊςει μζςα του! Αυτι θ παρναςςικι ηωι αντιςτρζφει τουσ 
αιϊνεσ. o αρχαιότεροσ λαόσ ηει ακόμα ςτθν παιδικι θλικία, ενϊ ο απόγονοσ 
είναι εδϊ και καιρό πεκαμζνοσ και ο τάφοσ του κείται ςε ερείπια.  

O Χρόνοσ, ταξιδεφοντασ  αντίςτροφα  κατ’ εξακολοφκθςθ, με παίρνει 
ακριβϊσ εδϊ και με ςτροβιλίηει προσ τα πίςω, ς’ ζνα είδοσ υποχϊρθςθσ, 
οδθγϊντασ με ξαφνικά ςτθν ελλθνικι του αφετθρία. Σ’ αυτό το ςθμείο θ 
πραγματικότθτα είναι τόςο ςτοιχειωμζνθ και τα φαντάςματα είναι τόςο 
αλθκινά, που πρζπει να ςυνθκίςεισ ς’ ζνα νζο τφπο ςφμπαντοσ, και μάλιςτα να 
το βάλεισ ςε μουςικι, γιατί ζχει ςίγουρα το δικό του τραγοφδι. 

Για τρίτθ και, πικανϊσ, τελευταία φορά πιγα και ζμεινα για ςχεδόν μια 
ολόκλθρθ θμζρα ςτο Κωρφκιον Άντρον, το οποίο είναι ξακουςτό ςτθν περιοχι 
από τθν αρχαιότθτα ζωσ και ςιμερα. Σφμφωνα με τον αρχαίο μφκο ιταν Λερό 
αφιερωμζνο ςτον Ράνα και είχε τισ δικζσ του ξεχωριςτζσ Νφμφεσ, που 
ονομάηονταν Κωρφκιεσ. Είναι γεμάτο από ςταλακτίτεσ των πλζον αςυνικιςτων 
ςχθματιςμϊν, που κατά ζνα αξιοςθμείωτο τρόπο κυμίηουν γλυπτά.  

Υπιρχε μια πλθκϊρα μαςκϊν που ξεπρόβαλαν παντοφ, από τουσ τοίχουσ 
και τα ταβάνια. Ρολλά επιβλθτικά ςχιματα μόλισ που περιγράφονταν και ςτθ 
ςυνζχεια ζμοιαηαν να χάνονται πίςω μζςα ςτον αςβεςτόλικο. Το ζνα κάλυπτε 
το άλλο και ςχθμάτιηαν ομάδεσ με ζνα ανάγλυφο τρόπο. Μια μθτζρα και ζνα 
παιδί (κα μποροφςε να πει κάποιοσ) είχαν μία εντυπωςιακι ςτάςθ. φυςικά το 
μυαλό μου πιγε ςτθ Νιόβθ και τθν Ραναγία.  

Εδϊ κα μποροφςα πρόκυμα να κεωριςω τθ Φφςθ ωσ το αυκεντικό γλυπτό, 
και θ ευχαρίςτθςι μου ιταν ότι  ς’ αυτό το Άντρο ανακάλυψα τθν πρωτότυπθ 
πινακοκικθ, που είχα ςυναντιςει ςτθ ϊμθ, ςτο Ραρίςι, ςτο Λονδίνο, ςτθν 
πραγματικότθτα κατά τθ διάρκεια όλθσ τθσ ταξιδιωτικισ μου πορείασ.  

Θ φανταςία χοροπθδά από χαρά βλζποντασ αυτό το αξιολάτρευτο 
παρναςςικό βουνό να κυοφορεί μια τόςο χαροφμενθ γενιά από όμορφουσ 
απογόνουσ, να κινείται μζςω τθσ Ευρϊπθσ ωσ τθν Αμερικι. Και όχι μόνο θ 
Γλυπτικι αλλά και θ Αρχιτεκτονικι υποδθλϊνεται ζντονα, ειδικότερα θ κολϊνα 
που κρζμεται από το ταβάνι προσ το ζδαφοσ. Νομίηω ότι εδϊ ξαναβρίςκω τθ 
φφτρα του ελλθνικοφ κόςμου ςε μία από τισ πιο διακεκριμζνεσ εκφάνςεισ του. 
θ Φφςθ αποκαλφπτει ςτον Ζλλθνα καλλιτζχνθ, με ποιο τρόπο και με ποιο υλικό 
κα πρζπει να διαμορφϊςει τισ γλυπτικζσ φόρμεσ του, οι οποίεσ κα 
ςυναγωνίηονται ακόμα και τουσ κεοφσ, που κατεβαίνουν από τον Πλυμπο. 

Το Κωρφκιον Άντρον ζχει επίςθσ αποτελζςει τθν πθγι ζντονθσ μυκολογίασ. 
Ακόμα και ςιμερα ζχει τα ξωτικά και τα πνεφματα, που παραδόξωσ ςτθν 
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Αράχοβα τα αποκαλοφν Νεράιδεσ. Κακϊσ κάκομαι ςτο Σπιλαιο, προςπακϊ να 
αναπαράγω το κεϊκό του πλθκυςμό αποτελοφμενο από μικρζσ κεότθτεσ και να 
νιϊςω τθν επιρροι  τουσ. Σζρνομαι από άκρθ ςε άκρθ ςτισ μυςτικζσ του 
αίκουςεσ, μικρζσ και μεγάλεσ, και ανάβω το ςπαρματςζτο μου για να δω τισ 
αζναα μεταβαλλόμενεσ μορφζσ. Κάποια ςτιγμι αναγκάςτθκα να ξαπλϊςω 
(εντελϊσ) και να ςτριμωχτϊ μζςω ενόσ ανοίγματοσ, που θ οροφι του ςχεδόν 
ακουμποφςε τθν πλάτθ μου.  

Στθ ςυνζχεια, ανζβθκα ς’ ζνα κάλαμο ςτο δεφτερο όροφο και άναψα ζνα 
φωσ. Μζςα ς’ αυτό το χϊρο είδα αλλά και ζνιωςα το κεό Ράνα. Γι’ αυτό με 
κατζλαβε εκεί ζνα είδοσ πανικοφ και ςκζφτθκα προσ ςτιγμιν ότι κα ζπρεπε να 
γυρίςω πίςω. Ρλιρωσ εξουκενωμζνοσ, ςωριάςτθκα ς’ ζνα βράχο και ςτα 
πόδια μου ανακάλυψα μια λιμνοφλα νερό: ο βράχοσ είχε κοιλανκεί 
ςχθματίηοντασ μια μικρι κοφπα, που είχε μαηζψει και κρατιςει τισ ςταγόνεσ, 
που ζςταηαν από ψθλά. 

Τθν πρϊτθ φορά που επιςκζφτθκα το Κωρφκιον Άντρον είχα ωσ οδθγό το 
Δθμιτρθ, με τθ βοικεια του οποίου, γνϊριςα καλά τουσ Δελφοφσ και τον 
οποίο ςυναντοφςα ςυχνά, μιασ και περιπλανιόταν ςτουσ λόφουσ. Ρεριςςότερο 
από οποιοδιποτε άλλο ανκρϊπινο πλάςμα, αυτόσ ο Δθμιτρθσ αποτελοφςε για 
μζνα τθν ενςάρκωςθ του κεοφ Ράνα (Φαφνου), ακόμα μια ελλθνικι επινόθςθ, 
που βρίςκεται πίςω από τθν πολιτιςμζνθ Ελλάδα. Ο Ράνασ ζχει αποκτιςει 
μεγάλθ φιμθ λόγω ενόσ αγάλματοσ του Ρραξιτζλθ, που υπάρχει ςε πολλά 
αντίγραφα. Ρράγματι, ςτο Άντρο υπιρχε ζνασ ςταλακτίτθσ, με μορφι που 
ζμοιαηε να ζχει κάποια ομοιότθτα με τον ίδιο το Δθμιτρθ.  

[Σθμείωςθ του εκδότθ(του υπόψθ βιβλίου του Snider). Για περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ βλζπε ςτο κεφάλαιο: «Δελφικόσ Ράνασ» ςτο ζργο: «Ρερίπατοσ 
ςτθν Ελλάδα»].  

Αράχοβα, 14 Απριλίου 1879 
Μια παράξενθ αίςκθςθ με κατζλαβε ςιμερα:  αυτι ότι κατζκτθςα τθν 

κορυφι. Πλο μου το ταξίδι μοιάηει να ζχει ευδοκιμιςει ς’ ζνα ςυμπζραςμα 
αυτό το απόγευμα, μάλιςτα αυτιν ακριβϊσ τθν ϊρα,  που είναι πράγματι θ 
πλζον όμορφθ ϊρα αυτισ τθσ όμορφθσ άνοιξθσ, ς’ αυτόν τον όμορφο κόςμο.  

Είχα ακοφςει κάποτε τον Brockmeyer να δθλϊνει ότι μια νεαρι παρκζνα 
ζχει τθν πλζον τζλεια θμζρα, και μάλιςτα το πλζον τζλειο λεπτό τθσ και ότι 
αυτόσ είχε τθν ικανότθτα να το αντιλθφκεί. Αμφιβάλλω, αν εγϊ κα μποροφςα,  
να το αντιλθφκϊ αλλά ζνιωςα ζνα παρόμοιο προαίςκθμα ςτθ δικι μου 
εμπειρία ςιμερα, ςεργιανίηοντασ και ατενίηοντασ τισ ςυνεχόμενεσ ςειρζσ των 
παρναςςικϊν κορυφϊν, κακϊσ  χάνονταν ςτθ μακρινι καταχνιά. Αλλά μετά 
τθν κορφφωςθ ακολουκεί θ πτϊςθ, και αυτό το ςυναίςκθμα επίςθσ υφζρπει 
κάτω από τθ  ςπουδαία  άνκθςθ τθσ Δελφικισ μου διάκεςθσ. 
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Και τϊρα κα ςου ςτείλω ζνα μικρό ελεγειακό ξζςπαςμα, που επιχειρεί να 
περιγράψει αυτιν τθν θμζρα των θμερϊν ι ακριβζςτερα, αυτι τθ ςτιγμι των 
ςτιγμϊν, τθν οποία αποκαλϊ τθ Δελφικι μου ςτιγμι. 

Πλθ θ χρονιά άνκιςε ξαφνικά ς’ αυτι τθ μζρα, ς’ αυτό το λεπτό. 
Το ςφνολο του κόςμου είναι ζνα λουλοφδι που ευωδιάηει αυτιν τθ 
ςτιγμι. 
Κάκε θλιόλουςτθ ανατολι μοιάηει να προςδοκάται με (κάποια) χαρά. 
Αυτι είναι θ ςτιγμι που είδε μακριά ςτθ λάμψθ τθσ ματιάσ του. 
Πλεσ οι θμζρεσ του χρόνου κλιμακϊνονταν γι’ αυτιν τθν κορυφι. 
Τϊρα κάκε χτφποσ του ρολογιοφ λυπθρά πρζπει να  θχεί πζνκιμα ςτθ 
«δφςθ» τουσ. 
Αλλά το ταξίδι τθσ ηωισ ζχει φτάςει τϊρα ςτθν πιο όμορφθ ςτιγμι του. 
Γριγορα φφλαξζ τθν ςτθν καρδιά ςου - αυτι είναι θ δικι ςου νίκθ επί 
του Χρόνου. 

Δελφοί, 15 Απριλίου 1879 
Για ακόμα μία φορά, είμαι με το Δελφιϊτθ παλαίμαχό μου ςτθν καλφβα 

του. Ζχω αρχίςει να ςυμπακϊ το γερο-Ραραςκευά, ίςωσ από κατανόθςθ, γιατί 
κακϊσ ξζρεισ, είμαι κι εγϊ απόμαχοσ και ζτςι ζχω κι εγϊ μια ςειρά από 
ςτρατιωτικζσ εμπειρίεσ. Ο γιοσ του παλιόφιλου επιςτρατεφτθκε πρόςφατα και 
ο πατζρασ είναι πολφ ενκουςιαςμζνοσ γι’ αυτό, παρόλο που προσ το παρόν 
δεν υπάρχει πόλεμοσ και οφτε φαίνεται κάτι τζτοιο ςτο άμεςο μζλλον. Αρχίηω 
να νιϊκω τθ κλίψθ του αποχωριςμοφ από αυτόν και από τουσ Δελφοφσ: κα 
μου λείψει θ πιεςτικι του παρότρυνςθ ςτα γεφματα «φάε», αλλά κα το 
ξεπεράςω.  

Σιμερα με καλφπτει το αίςκθμα του επερχόμενου αποχωριςμοφ, ζχω τθν 
εντφπωςθ ότι κοιτάηω οικείεσ τοποκεςίεσ για τελευταία φορά, οι ελιζσ μου 
γνζφουν αντίο και θ Καςταλία κελαρφηει ζνα χαμθλόφωνο αποχαιρετιςμό. 
Ρράγματι, ζχω πλζον αποκομίςει το μζγιςτο αποτζλεςμα τθσ ευρωπαϊκισ 
περιοδείασ μου, αν και είχα τθν ίδια αίςκθςθ και νωρίτερα, κυρίωσ μετά τισ 
δφο μου παραμονζσ ςτθν Ακινα. Αλλά οι δφο παραμονζσ μου, ειδικότερα θ 
τελευταία, εδϊ, ς’ αυτιν τθν παρναςςικι περιοχι, μου πρόςφεραν αυτό που 
ξζρω πλζον ωσ το λόγο τθσ επίςκεψισ μου ςτθν Ευρϊπθ, ακόμα κι αν αρχικϊσ 
αυτόσ ο λόγοσ ιταν εντελϊσ αςυνείδθτοσ.  

Εξερεφνθςα αυτιν τθ ςφγχρονθ νθςίδα του αρχαίου ελλθνιςμοφ πολφ 
εκτενϊσ, ζχοντασ περπατιςει απ’ άκρθ ς’ άκρθ πολλζσ φορζσ. ειδικότερα ζχω 
μείνει ςτα δφο βαςικά του ςθμεία, ςτουσ Δελφοφσ και ςτθν Αράχοβα, ι ςτθν 
αρχαιότθτα εντόσ του ςφγχρονου κόςμου και ςτο ςφγχρονο εντόσ τθσ 
αρχαιότθτασ. Αρχικϊσ, πίςτεψα ότι μια εβδομάδα κα αρκοφςε αλλά ςτο τζλοσ 
αυτισ, ακόμα μια εβδομάδα ιταν απαραίτθτθ, και ακόμθ και κατά τα τζλθ τθσ 
τρίτθσ εβδομάδασ μια εςωτερικι πιεςτικι φωνι μου ψικφριηε, όχι ακόμα, όχι 
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ακόμα. Ζτςι, προζκυψε να με αιχμαλωτίςει ο δαίμονασ εδϊ για τζταρτθ και 
πζμπτθ εβδομάδα, προςφζροντάσ μου, πάντωσ, γενναιόδωρθ ψυχαγωγία 
κακόλθ τθ διάρκεια τθσ παραμονισ μου. Αλλά μια - δφο μζρεσ τϊρα ζνιωςα να 
χαλαρϊνει τθ λαβι του, και αυτό το δειλινό μοφ είπε, φφγε τθν επαφριο. Ζτςι, 
αυτι τθ νφχτα κεωρϊ ότι ολοκλιρωςα τθ Δελφικι μου μακθτεία, μετά από μια 
κθτεία, που φαντάηομαι ότι κα μου πάρει καιρό να τθν ξεχάςω. 

Τθν τελευταία βραδιά ιταν που είδα τθν Ελπινίκθ ςτουσ Δελφοφσ. 
Απαλά τα λόγια τθσ θχοφςαν ςτα αυτιά μου τθ μελαγχολικι μελωδία ενόσ 
φμνου. 
Αφότου γφριςα ςπίτι,  πλάγιαςα ςτο χαλάκι μπροςτά ςτο τηάκι, 
κι εκεί βριςκόμουν μοναχόσ, χορταςμζνοσ με το μουςικό τθσ λόγο. 
Διαρκϊσ τριγυρνοφςαν οι ςκζψεισ μου ςτθ φωνι και ςτισ ματιζσ τθσ, 
ϊςπου ςιγά-ςιγά βυκίςτθκα ςτο βαςίλειο του ονείρου. 

[Σθμείωςθ του Εκδότθ(του υπόψθ βιβλίου του Snider). Ροιο ιταν το 
τελευταίο αυτό Δελφικό όνειρο, είναι πολφ μακροςκελζσ για να αναφερκεί 
εδϊ, μπορεί όμωσ να βρεκεί ςτισ «Δελφικζσ Ημζρεσ», όπου είναι τυπωμζνο ωσ 
το τελευταίο ποίθμα του βιβλίου, υπό τον τίτλο «Η κζα». Μιασ και θ διαμονι 
ςτθν παρναςςικι περιοχι είχε κάποια λογοτεχνικι επιρροι ςτθ ηωι του 
ςυγγραφζα, ασ μασ επιτραπεί ς’ αυτό το ςθμείο θ αναφορά ς’ αυτιν τθν 
επιρροι, γι’ αυτοφσ που τυχόν ενδιαφζρονται.*…++  

 

 
Από τθ ηωφόρο των Σιφνίων. 

 
Από τθ ηωφόρο των Σιφνίων.  
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88. JOSEPH REINACH 
 

 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Γάλλοσ Joseph Reinach (30 Σεπτεμβρίου 1856 - 18 Απριλίου 1921) ιταν 
ςυγγραφζασ και πολιτικόσ. Γεννικθκε ςτο Ραρίςι. Οι δυο αδελφοί του 
Salomon και Theodore ζγιναν γνωςτοί ςτο πεδίο τθσ αρχαιολογίασ. Μετά τισ 
ςπουδζσ του ςτο Λφκειο Condorcet, διορίςτθκε δικθγόροσ το 1887. Γράφοντασ 
άρκρα πάνω κζματα βαλκανικισ πολιτικισ, ςτθν εφθμερίδα Republique 
Francaise, προςζλκυςε τθν προςοχι του Leon Gambetta. 

Επί πρωκυπουργίασ Γαμβζττα, ο Reinach ιταν ο γραμματζασ του και 
προςπάκθςε να επιτφχει μια μερικι ανακεϊρθςθ του ςυντάγματοσ. Από τισ 
ςτιλεσ τθσ Republique Francaise άνοιξε πόλεμο εναντίον του Βoulanger, το 
ζτοσ 1898. 

Ο Reinach ιταν πολφ γνωςτόσ ωσ υπεραςπιςτισ του Alfred Dreyfus ςτθ 
γνωςτι ομϊνυμθ πολφκροτθ υπόκεςθ, που είχε ςυνταράξει τθ Γαλλία. Ιταν 
ζνασ παραγωγικόσ ςυγγραφζασ πάνω ςε πολιτικά κζματα. Τφπωςε ςε τρεισ 
τόμουσ τθ ηωι και πολιτικι δράςθ του Γαμβζττα. Επίςθσ εξζδωςε και τουσ 
πολιτικοφσ λόγουσ του Γαμβζτα.  
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Σχόλια 
Ο Joseph Reinach ζφταςε ςτα μζςα του Οκτωβρίου του 1878 ςτουσ 

Δελφοφσ προερχόμενοσ από τθν Λτζα, αφοφ διζςχιςε προθγουμζνωσ τον 
Κορινκιακό κόλπο ξεκινϊντασ από τθν Κόρινκο. Διανυκτζρευςε ζνα βράδυ 
ςτουσ Δελφοφσ και τθν άλλθ μζρα αφοφ ανζβθκε ςτο Κωρφκιον Άντρον 
κατζβθκε και διανυκτζρευςε ςτθν Αράχοβα. Τθν επόμενθ μζρα άρχιςε το 
ταξίδι επιςτροφισ του ςτθν Ακινα. 

Από τισ ταξιδιωτικζσ του εντυπϊςεισ προκφπτει ότι Reinach ζμεινε πολφ 
ευχαριςτθμζνοσ, δεν προλαβαίνει να παρατθρεί και να ενκουςιάηεται. Το 
γράψιμό του ζχει μια ποιθτικότθτα, εκφράηει πότε - πότε ζνα ρομαντιςμό που 
διακόπτεται από ρεαλιςτικζσ περιγραφζσ. Μασ άφθςε γενικϊσ ζνα ωραίο 
ταξιδιωτικό οδοιπορικό. Στουσ Δελφοφσ βρικε τουσ Καςτρίτεσ και τισ 
Καςτρίτιςςεσ να είναι κθριϊδεισ ςε μζγεκοσ και ωσ ςκανταλιάρθσ Γαλάτθσ 
παρομοίαςε (φαντάςτθκε) ο ακεόφοβοσ τισ ερωτοτροπίεσ τουσ ςαν αυτζσ των 
λιονταριϊν και αρκοφδων ! 

Για τισ Αραχοβίτιςςεσ, αν και τισ βρικε πιο ψθλζσ από τισ Καςτρίτιςςεσ, δεν 
προχϊρθςε ςε απρεπείσ εκφράςεισ. Στουσ Δελφοφσ δεν ψάχνει με το πνεφμα 
του αρχαιολάτρθ κάκε γωνιά του αρχαιολογικοφ χϊρου, αυτόσ ενδιαφζρεται 
να βιϊςει ςτο ςφνολό του αυτόν τον τόπο, χωρίσ αρχαιολογικζσ λεπτομζρειεσ 
και αρχαίεσ ιςτορίεσ. 

Αξίηει να παρατεκοφν λίγεσ ςκζψεισ του για το ταξίδι του ςτθ Δελφικι γθ 
και τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ. Συγκεκριμζνα γράφει: “Αλλά αυτι θ άγρια 
ομορφιά του αμφικζατρου των βουνϊν είναι επιβλθτικι ακόμα και αυτό το 
μζγεκοσ δεν ςε ςυντρίβει, είναι αυτό που δεν αιςκάνεςαι πάνω ςτο ςτικοσ το 
φοβερό βάροσ, που επιβάλλουν ςτθν Ελβετία όλοι οι κολοςςοί του πάγου και 
του αιϊνιου χιονιοφ ςτο Μοντ Μπλαν (Λευκό όροσ) και ςτο Γκοτάρ. Στο Σαμονί 
δεν μποροφςα ν’ αναπνεφςω, πνιγόμουν, είχα πάνω μου όλθ τθν πίεςθ του 
βουνοφ. Εδϊ θ ψυχι μζνει ελεφκερθ, πετά υπεριφανα ςτθ ςειρά των μεγάλων 
αετϊν. Αυτι είναι πλζον ελαφριά, νζα, κα ζλεγα αζρινθ. Τι δίνει αυτι τθ 
διαφορετικι αίςκθςθ; Αν δεν κάνω λάκοσ αυτι προζρχεται εξολοκλιρου από 
το ςχιμα των βουνϊν. Αυτά τθσ Ελβετίασ είναι τζρατα, ο Ραρναςςόσ και οι γιοί 
του όμορφοι γίγαντεσ. ” 

Επίςθσ: “Πλεσ τισ μζρεσ θ μνιμθ μασ εμπλουτίςτθκε με καινοφργιουσ 
τόπουσ καινοφργιεσ φιγοφρεσ, και αφοςιϊνομαι τόςο πολφ ςε όλα όςα βλζπω 
ς' αυτό το ταξίδι ςτθν Ελλάδα, ϊςτε ςε 10 χρόνια από τϊρα οι αναμνιςεισ μου 
δεν κα ξεκωριάςουν.” 
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Κείμενο 
Από το βιβλίο : 
 

“Voyage en Orient”, 
Joseph Reinach, Paris 1879. 

 
 Από Κόρινθο ςτουσ Δελφοφσ, 17 Οκτωβρίου 

Φφγαμε αυτό το πρωί από τθ Νζα Κόρινκο, διαςχίςαμε τον (Κορινκιακό) 
κόλπο και προσ τισ δυο θ ϊρα το απόγευμα είχαμε αποβιβαςτεί ςτθ Σκάλα των 
Σαλϊνων, τθν αρχαία Άμφιςςα. Αυτόσ ο κόλποσ χαριτωμζνα ςτρογγυλευμζνοσ 
μου κυμίηει τα φιόρδ τθσ Σκωτίασ. Ο πλουσ δεν ζμοιαηε με αυτόν του 
Σαρωνικοφ κόλπου, αλλά ιταν ακόμα πιο γοθτευτικόσ. Ιμουν μαλακά 
ξαπλωμζνοσ πάνω ςτθ γζφυρα, καπνίηοντασ και πίνοντασ ζνα εκλεκτό καφζ, 
δεν ζνιωκα τθν κίνθςθ του πλοίου παρά ςαν ζνα λίκνιςμα. 

Αριςτερά θ Αχαΐα ξεδιπλϊνει τισ όμορφεσ πεδιάδεσ τθσ ςτο πόδι τθσ πολφ 
βαριάσ πυραμίδασ του Ακροκορίνκου, τουσ μεγάλουσ οπωρϊνεσ που 
ξεχειλίηουν από φροφτα, τισ εκτάςεισ με τισ ςυκιζσ με τα φαρδιά φφλλα, 
πλοφςια χϊρα και χαροφμενθ που (φυςικά θ υπζρτατθ Αφροδίτθ κυριαρχεί) 
επιδρά ςαν υπζρτατο φυςικό αφροδιςιακό. Απζναντί μασ θ γθ του Απόλλωνα, 
θ Φωκίδα, τθσ οποίασ το κφμα χτυπάει υπόκωφα τισ απόκρθμνεσ όχκεσ. 

Μερικζσ δαςικζσ ςκιζσ κθλιδϊνουν τισ πλαγιζσ του Ραρναςςοφ και του 
Ελικϊνα [εννοεί Κίρφεωσ] και βλζπει κανείσ να λάμπουν μζςα ςτα φαράγγια 
των βουνϊν, λευκά χαλίκια, που είναι θ Αράχοβα και οι Δελφοί. Ραράτεινα 
περιςςότερο το ταξίδι μου ςτθν Ελλάδα και λιγότερο καταλαβαίνω τθ 
χριςτιανικι πάλθ τθσ ψυχισ με το ςϊμα. Εδϊ θ αρμονία τθσ φπαρξθσ είναι 
εκπλθκτικι, αιςκάνεται κανείσ μοναδικόσ. Το ςϊμα δεν είναι παρά ζνα μεγάλο 
λουλοφδι, του οποίου θ ψυχι είναι το άρωμα. 

Τα Σάλωνα βγαίνουν ξαφνικά ςτθν αγκαλιά των κυμάτων. Οι κόκκινοι 
βράχοι του βακιοφ όρμου ςχθματίηουν ζνα οχφρωμα, που προφυλάςςει το 
λιμάνι ενάντια ςτθ φουςκοκαλαςςιά τθσ Αδριατικισ. Αυτοί λάμπουν από 
μακριά, όπωσ ζνα περιδζραιο από ρουμπίνια, και οι ςκοτεινοί κυματιςμοί 
κυλοφν γφρω τουσ με τθ μαγευτικι ςτιλπνότθτα, που ζχουν οι πανοπλίεσ, που 
τισ χτυπά ο ιλιοσ. 

Με τθν άφιξι μασ, το πλοίο βρζκθκε αμζςωσ περικυκλωμζνο από μια 
εικοςαριά βάρκεσ, που ιρκαν να πάρουν τουσ ταξιδιϊτεσ. Οι βαρκάρθδεσ 
ρωτοφςαν χαροφμενα και χτυποφςαν μεταξφ τουσ με μεγάλα κουπιά. 
Φορτϊνοντασ τισ αποςκευζσ όπωσ - όπωσ, πετϊντασ τεσ φωνάηοντασ με 
δυνατζσ φωνζσ τα άλογα για τθ δφςκολθ ανάβαςθ των Δελφϊν. 

Μετά από μια ϊρα ζχουμε βαλκεί να βαδίηουμε διαςχίηοντασ τθν 
εξαιρετικι χϊρα. Δεν γνωρίηω πιο δυνατι εμπειρία, πιο βίαιθ μζςα ς’ αυτζσ τισ 
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εκριξεισ τθσ οργισ, αλλά ςυγχρόνωσ πιο λεπτι (μζςα) ςτισ αποχρϊςεισ τθσ και 
πιο ρυκμικι (μζςα) ςτα ςχιματά τθσ. 

Εικονίηεται καταρχάσ ζνασ μεγάλοσ πλάγιοσ υπόλευκοσ δρόμοσ γεμάτοσ 
ςκόνθ, διαςχίηοντασ τουσ εκτενείσ αγροφσ με τα καλάμια, απ’ όπου βλζπει 
κανείσ γυρίηοντασ τον μπλε κόλπο, που αγκαλιάηει ςαν ζνα βελοφδο ςπαρμζνο 
με πολφτιμεσ πζτρεσ, ζπειτα ζνα απζραντο δάςοσ από ελιζσ, που τρζχει όλθ τθ 
βάςθ του βουνοφ και του οποίου θ γκρίηα φωτεινι απόχρωςθ εναρμονίηεται 
καυμάςια με τθ ςχεδόν υπόξανκθ γυμνότθτα του Ραρναςςοφ. 

Συναντά κανείσ αρκετοφσ Αλβανοφσ ταξιδιϊτεσ, νομάδεσ Βλάχουσ και 
Τοφρκουσ. Μερικζσ φορζσ καραβάνια από καμιλεσ ταταρικζσ που μθκϊνται, 
όταν τουσ βάηουν το φορτίο ςτθν πλάτθ, και πατοφν με ζνα βάδιςμα με 
κουνιματα πιο προφανζσ από αυτό των καμθλϊν τθσ Αφρικισ. Οι ελιζσ είναι 
υπεριφανεσ, οι πιο όμορφεσ τθσ Ελλάδασ, πιο ρωμαλζεσ από αυτζσ του ιεροφ 
δάςουσ των Σαλϊνων. 

Χριςςό, θ αρχαία Κρίςςα, είναι ςτο κζντρο του δάςουσ, χωριό άγριο, όπου 
οι άνδρεσ ζχουν το τραχφ είδοσ τθσ φάρασ των βουνίςιων και των οποίων τα 
ςκυλιά ςτοιχιςμζνα ςε κζςθ μάχθσ κατά μζτωπο ςτισ δυο πλευρζσ του δρόμου, 
ςπρϊχνουν με μανιϊδθ γαβγίςματα πάνω ςτο πζραςμά μασ. 

Ρζφτει το βράδυ, και ςτο μζτρο που προχωράμε, το μονοπάτι γίνεται πιο 
απότομο ςτριφογυρνϊντασ, όπωσ ζνα φίδι γφρω από ζνα δζντρο. Το βουνό 
μοιάηει κατακομμζνο με χτυπιματα από μπαλτά από μια ομάδα Τιτάνων, οι 
οποίοι ιςαν υποχρεωμζνοι να πολεμιςουν ςε μια μεγάλθ μάχθ, 
χρθςιμοποιϊντασ τισ πζτρεσ, και ζςτρωςαν ζτςι με βράχουσ τθν ανάβαςθ του 
Ραρναςςοφ. Ρενιντα μζτρα πάνω από το δάςοσ των ελιϊν κάκε είδοσ δζντρου 
εξαφανίηεται. Μόλισ μερικά μικρά λουλοφδια δοκιμάηουν γενναία να 
παλζψουν κόντρα ςτθν τραχφτθτα τθσ φφςθσ, ψάχνουν και βρίςκουν μια 
δαχτυλιά γθσ ανάμεςα ςτισ πτυχζσ του βράχου, κζλουν ηωι, το πετυχαίνουν 
ακόμα να λάμπουν και να μοςχοβολοφν. 

Ανεβαίνουμε ακόμα, και ξαφνικά βριςκόμαςτε πάνω ςε μια ευρφχωρθ 
κυκλικι ταράτςα, που από κάτω παρουςιάηεται το είδοσ ενόσ γιγάντιου 
βωμοφ. Εξάλλου το χωριό των Δελφϊν δεν είναι μακριά, παρά 200 βιματα κα 
ζλεγα μζςα ςε μια απζραντθ μοναξιά. Γφρω μασ, αν αυτό δεν είναι ο άνεμοσ 
που μουγκρίηει με ζνα κόρυβο καταρράκτθ, τίποτε άλλο δεν ζχει ηωι. Αυτό το 
άγριο μζροσ μοιάηει μ’ αυτό του κανάτου. Απ’ όλεσ τισ πλευρζσ εκτόσ προσ τθν 
ανατολι, ςυμπαγείσ πελϊριοι βράχοι προχωροφν ο ζνασ προσ τον άλλον με τισ 
ςκιερζσ τουσ άκρεσ ςαν ςτρατόσ απολικωμζνοσ. 

Μζςα ςτουσ βαρείσ εφιάλτεσ, που διατθρείται θ ανάμνθςθ τουσ, ψάχνεισ 
μάταια μια ςυγκζντρωςθ μορφϊν μάλλον φανταςτικϊν. Αλλά αυτι θ άγρια 
ομορφιά του αμφικζατρου των βουνϊν είναι επιβλθτικι, ακόμα και αυτό το 
μζγεκοσ δεν ςε ςυντρίβει, είναι αυτό που δεν αιςκάνεςαι πάνω ςτο ςτικοσ το 
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φοβερό βάροσ, που επιβάλλουν ςτθν Ελβετία όλοι οι κολοςςοί του πάγου και 
του αιϊνιου χιονιοφ ςτο Μοντ Μπλαν (Λευκό όροσ) και ςτο Γκοτάρ.  

Στο Σαμονί δεν μποροφςα ν’ αναπνεφςω, πνιγόμουν, είχα πάνω μου όλθ 
τθν πίεςθ του βουνοφ. Εδϊ θ ψυχι μζνει ελεφκερθ, πετά υπεριφανα ςτθ 
ςειρά των μεγάλων αετϊν. Αυτι είναι πλζον ελαφριά, νζα, κα ζλεγα αζρινθ. Τι 
δίνει αυτι τθ διαφορετικι αίςκθςθ; Αν δεν κάνω λάκοσ, αυτι προζρχεται 
εξολοκλιρου από το ςχιμα των βουνϊν. Αυτά τθσ Ελβετίασ είναι τζρατα, ο 
Ραρναςςόσ και οι γιοί του όμορφοι γίγαντεσ. Θ κζα από μακριά είναι 
απεριόριςτθ. Μπροςτά μασ από τθν Κρίςςα μζχρι τθ κάλαςςα ξεδιπλϊνεται 
ςαν βεντάλια 25 ι 30 λεφγεσ θ Φωκίδα και πίςω ο Κόλποσ, τμιμα τθσ 
Ρελοποννιςου βγαίνει απαλά από τα ςκοτεινά κφματα ςαν ζνασ κφκλοσ, από 
αναρίκμθτα ςκαλοπάτια των όμορφων λόφων. Πλο αυτό το τοπίο μ’ ζνα 
ςκοτεινό μπλε, ςχεδόν μαφρο, ιταν όπωσ ο ουρανόσ φωτιςμζνοσ εδϊ και εκεί 
από ζνα αρπακτικό όρνιο, που πλανιζται ακόρυβα πάνω από το κοπάδι που κ' 
αφανίςει.  

Εμείσ πλθςιάηουμε ςτθν άκρθ τθσ ταράτςασ και κάτω μασ, δεν ξζρω ςε ποιο 
επίφοβο βάκοσ φαίνεται θ Δελφικι κλειςοφρα, που ζγινε ο τάφοσ των είκοςι 
βαρβαρικϊν επιδρομϊν. Εγκιβωτιςμζνοι ανάμεςα ςτισ πελϊριεσ βάςεισ του 
Ραρναςςοφ και του Ελικϊνα [εννοεί τθσ Κίρφεωσ] ζχει τθ ςτενότθτα χειμάρρου 
και το μονοπάτι που το διαςχίηει λάμπει ςαν ζνα νερό αφριςμζνο. Ζπειτα 
ςθκϊνεισ το κεφάλι και οι ςυςκοτιςμζνεσ κορυφζσ ςυγχζονται με τα πζπλα τθσ 
νφχτασ, ζτςι ϊςτε το ςφνορο μεταξφ ουρανοφ και γθσ μοιάηει να ζχει 
εξαφανιςτεί. 

Φιλοξενθκικαμε ς’ ζνα γζρο ςτρατιϊτθ, του οποίου το ςπίτι κατζχει μζροσ 
κοντά ςτθ κζςθ που βριςκόταν άλλοτε ο πρόναοσ του ναοφ του Απόλλωνα. 
Κάτω από το ταβάνι του υπνοδωματίου μια εικοςαριά ςκοινιά είναι 
τεντωμζνα, ςαν μια αιολικι άρπα και ιςορροποφν πάνω ςτα κεφάλια μασ 
τςαμπιά ςταφυλιϊν, ιςάξια τθσ γθσ Χαναάν. Επάνω ςτον τοίχο ςτο μζςον ενόσ 
αλθκινοφ οπλοςταςίου τουφεκιϊν και ςπακιϊν, 2 ςτεφάνια από αποξθραμζνα 
λουλοφδια περιβάλλουν το πορτρζτο ενόσ νζου κοριτςιοφ και ενόσ χάρτθ τθσ 
Ελλάδασ.  

 
 Δελφοί, ίδια ημερομηνία, τη νφχτα  

Τα φϊτα είναι αναμμζνα παντοφ. Θ νφχτα είναι δροςερι πολφ κακαρόσ 
ουρανόσ, μια ςτιγμι φορτωμζνοσ ςφννεφα τθν άλλθ ςτιγμι είναι καινοφργια θ 
ςπορά των αςτεριϊν. Ο άνεμοσ δυνατόσ, αλλά πλζει από τον Κορινκιακό, καλό 
ςθμάδι για τζτοια εποχι. Εκτόσ από τα μακρινά γαβγίςματα των ςκφλων τθσ 
Αράχοβασ και του Χριςςοφ δεν ακοφσ άλλο κόρυβο.  

Πλοσ ο κόςμοσ κοιμάται ιςυχοσ, εμπιςτευμζνοσ, όςο ο κεόσ με το αςθμζνιο 
του τόξο προφυλάςςει ακόμα τθν ιερι πόλθ των Δελφϊν. Οι κάτοικοι που 



 30 

είχαμε δει αυτό το βράδυ τθσ άφιξισ μασ ζχουν αναςτιματα γιγάντων, κατά το 
ιμιςυ κυνθγοί και το ιμιςυ λθςτζσ. Οι γυναίκεσ τουσ είναι επίςθσ ψθλζσ, όπωσ 
οι άνδρεσ. Οι ζρωτζσ τουσ πρζπει να μοιάηουν μ’ αυτοφσ των λιονταριϊν και 
των αρκοφδων. 

 18 Οκτωβρίου, το πρωί 
Σθκϊκθκα με το φωσ. Ζςπρωξα τθ ξφλινθ πόρτα, που είχε κάποιοσ κλείςει 

ςτο μζςον τθσ νφχτασ με μια χοντρι πζτρα, κομμάτι του παρελκόντοσ όπου 
φαίνονται δυο (2) Ζλλθνεσ καβαλάρθδεσ να πολεμοφν με ζνα Λυδό ςκοπευτι. 
Καταρχάσ είδα τθ δελφικι κοιλάδα και τθ κάλαςςα που λαμποκοποφςε μακριά 
ανάμεςα ςτθν υπεριφανθ ακτι τθσ Φωκίδασ και τουσ φωτεινοφσ ορίηοντεσ 
του Μοριά. Ζπειτα ξαναγφριςα προσ τον Ραρναςςό. 

Τόςο μεγάλθ που είναι θ μαγεία των ονομάτων δεν αρκεί για τθν 
ευχαρίςτθςι μου, παρά για ζνα ελάχιςτο μζροσ. Κανζνα κζαμα των βουνϊν 
δεν μου προξζνθςε μια τζτοια εντφπωςθ. Το ςυμπαγζσ του Ραρναςςοφ ζχει 
ζνα χαρακτιρα, που δεν ζχω βρει οφτε ςτο Μοντ Μπλαν οφτε ςτα Χάιλαντσ.  

Είναι ζνα βουνό ευγενζσ και εμφαντικό, όπωσ το όνομα που ζχει, είναι 
καλφτερα ο ομφαλόσ του κόςμου. Είναι θ ανάμιξθ τθσ μεγαλοπρζπειασ των 
όγκων και τθσ ομορφιάσ των γραμμϊν και των περιγραμμάτων. Είναι μια 
κορυφι που είναι ςτισ κορυφζσ των Άλπεων ι των Απεννίνων, εκεί που είναι οι 
κεοί του Ολφμπου, ςτουσ κεοφσ των άλλων κρθςκειϊν κάτι μεγάλο που δεν 
είναι πελϊριο, κάτι τρομερό που παραμζνει αρμονικό. 

Οι Ζλλθνεσ είχαν κάνει αυτό το βουνό τθν αγαπθτι κατοικία του Απόλλωνα. 
Αυτόσ είναι ο κεόσ του φωτόσ εκεί κατοικεί ακόμθ, τόςο ιλιοσ πλθμμυρίηει 
από γαλινια φωτεινότθτα τισ καυμάςιεσ πλευρζσ του Ραρναςςοφ. Κα ζλεγα 
ζνασ απζραντοσ βωμόσ ζχοντασ για βάκρο όλο το ςυμπαγζσ των άλλων 
βουνϊν. Σε περιμζνει να τον δεισ, όπωσ μζςα ςτισ Ευμενίδεσ που προχωροφν 
προσ τθν υπζρτατθ Ρυκία, για να προφζρουν τθ μεγάλθ επίκλθςθ: “Στθ γθ των 
πρϊτων ςεβαςμϊν πριν όλουσ τουσ άλλουσ κεοφσ αυτι επιςτρζφει εδϊ, 
χρθςμοδοτεί”. 

Αυτό το πρωί το χρϊμα του είναι αυτό του καμζνου τοπαηιοφ. Δεν ικελα να 
μεταχειριςτϊ τθ λζξθ φαιά, που είναι άγρια και εκφράηει κάτι ςκοτεινό, όςο ο 
τόνοσ του Ραρναςςοφ ζχει μια γλυκφτθτα υπερβολικι.  

Τα ςτενά μονοπάτια ςζρνονται πάνω ςτισ πλαγιζσ και ακτινοβολοφν μζςα 
ςτθ διαφάνεια του αζρα. Εδϊ και εκεί ςωροί βράχων, που μοιάηουν ναοί 
γκρεμιςμζνοι, μερικά ξφλα ελάτθσ που ζχουν αποςπαςτεί ριγμζνα πάνω ςτον 
όγκο του βουνοφ, ςαν τισ μαφρεσ φιγοφρεσ των ελλθνικϊν αγγείων πάνω ςε 
φόντο του πθλοφ. 

Πλο αυτό είναι γεμάτο φωσ, εκκειάηει το ςκοτεινό χρωματιςμό και ςαν 
απαλό βελοφδο τθσ δελφικισ κοιλάδασ, που τρζχει ανάμεςα ςτον Ελικϊνα 
[εννοεί Κίρφι] και τον Ραρναςςό από τθν Αράχοβα μζχρι το δάςοσ των ελιϊν 
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τθσ Κρίςςασ, δεν ξζρω, εάν ζνασ ηωγράφοσ κα μποροφςε να ςυνκζςει αυτό τον 
πίνακα.  

Ππωσ ςτθν Αργολίδα τα πρϊτα πλάνα λείπουν και το βάκοσ των οριηόντιων 
προκαλεί όλθ τθν εντφπωςθ. Θ διαβεβαίωςθ μπορεί να μοιάηει ξζνθ. Αυτό 
είναι παντοφ ανάγλυφο. Δεν πιςτεφω τθ δυνατι ερμθνεία ςτο μάρμαρο μιασ 
παρόμοιασ ςκθνισ, διότι θ τζχνθ τθσ γλυπτικισ δεν πρζπει να παραβλθκεί με 
τισ ηωντανζσ φόρμεσ, αλλά γιατί θ αρμονία των μορφϊν και των 
περιγραμμάτων είναι τόςο τζλεια που το πνεφμα χαίρεται μπροςτά ςτο ζργο 
καλά ρυκμιςμζνο από ζνα Φειδία ι από ζνα Ρραξιτζλθ. Αλλά οι λζξεισ δεν 
επαρκοφν, όπωσ τα χρϊματα δεν επαρκοφν ςτο ηωγράφο. 

Είναι πάνω ςτθ κζςθ αυτι του ναοφ του Απόλλωνα, που υψϊνεται το 
Καςτρί, το νζο χωριό των Δελφϊν. Ζτςι κάποιο ςπίτι κατζχει τθ κζςθ των 
Ρροπυλαίων, κάποιο άλλο αυτό του Ρρόναου ι του Οπιςκόδομου. Σπάνια 
κομμάτια ςπαςμζνα, που ο χρόνοσ ζχει ςεβαςτεί δεν ζχουν ενδιαφζρον, παρά 
για τον αρχαιολόγο. Μια μικρι κρινθ αφιερωμζνθ ςτον Άγιο Νικόλαο, 
φιγοφρα τθσ Καςςοτίδασ πθγισ. Θ πθγι τθσ Καςταλίασ είναι μζςα ς' ζνα ςτενό 
και βακφ λαιμό, που χωρίηει τισ Φαιδριάδεσ πζτρεσ.  

Στθ ςκιά ενόσ τεράςτιου πλατάνου μια δωδεκαριά γυναίκεσ είναι εκεί και 
κάνουν τθ μπουγάδα γελαςτζσ με τισ κόκκινεσ φοφςτεσ τουσ αναςθκωμζνεσ 
πάνω από το γόνατο. Αυτζσ φοροφν όλεσ μεγάλα περιδζραια από λεπτά 
νομίςματα και αντί για ψεφτικα μαλλιά, μακριζσ μαφρεσ πλεξοφδεσ τα μαλλιά 
τουσ πζφτουν μζχρι το φψοσ τθσ μζςθσ.  

Αράχοβα, ίδια ημερομηνία, το βράδυ  
Θ μζρα πζραςε με τρζξιμο μζςα ςτα βουνά, που τζλειωςε πριν λίγο, 

ανάμεςα ςτουσ βράχουσ των οποίων θ τρομακτικι τραχφτθτα δεν ςταμάτθςε 
τα μικρά κεςςαλικά άλογά μασ, ζπειτα κάτω από τισ ελατοφυτευμζνεσ 
αρωματιςμζνεσ με τθ μυρωδιά του ζλατου περιοχζσ, μασ ζκανε να 
ξαναβροφμε τισ όμορφεσ δαςικζσ μυρωδιζσ των Βοςγίων ορζων. 

Μερικζσ φορζσ το μονοπάτι ιταν ςχεδόν κάκετο, πατάμε πάνω ςτθ γθ και θ 
κακι αρχι τθσ ποιθτικισ τζχνθσ μάσ ξανάρχεται ςτθ μνιμθ. Το Κωρφκιο 
ςπιλαιο τόςο υπερεγκωμιαςμζνο από τον Foucart είναι μζτριο. Αυτό του 
πάρκου Monceaux είναι επίςθσ ποιθτικό και λιγότερο οχυρό.  

Ρροσ τισ 5 θ ϊρα εμείσ φκάςαμε ςτο χωριό Αράχοβα, τθν αρχαία 
Ανεμϊρεια “Λόφοσ όπου φυςά ο άνεμοσ βίαια”. Οι αμπελϊνεσ δίνουν ζνα 
ςταφφλι γλυκό και οι γυναίκεσ είναι πιο ψθλζσ ακόμα από τισ Δελφιϊτιςςεσ. 

Λιβαδειά, 19 Οκτωβρίου  
Εμείσ φφγαμε νωρίσ το πρωί. Δυςτυχϊσ το πρωινό οι όμορφεσ 

Αραχοβίτιςςεσ βαδίηουν ιδθ μζςα ςτουσ δρόμουσ του χωριοφ ςτρίβοντασ 
βαμβάκι και τραγουδϊντασ χαμθλόφωνα τισ άγριεσ μελωδίεσ του βουνοφ. Δεν 
ιξερα να πω όλθ τθ γοθτεία που βρίςκω ςτθ ηωι των νομάδων. Πλεσ τισ μζρεσ 
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θ μνιμθ μασ εμπλουτίςτθκε με καινοφργιουσ τόπουσ, καινοφργιεσ φιγοφρεσ, 
και αφοςιϊνομαι τόςο πολφ ςε όλα όςα βλζπω ς’ αυτό το ταξίδι ςτθν Ελλάδα, 
ϊςτε ςε 10 χρόνια από τϊρα οι αναμνιςεισ μου δεν κα ξεκωριάςουν. 

Το ςπίτι που περάςαμε τθν τελευταία νφχτα ιταν πολφ φτωχό, ζτρεμε ςαν 
τθ βρεφικι κοφνια ςτο παραμικρό φφςθμα του ανζμου. Από το ξφλινο 
μπαλκόνι διακρίνει κανείσ όλο το χωριό, και τουσ λόφουσ ςτο χρϊμα του 
κειαφιοφ που περικυκλϊνουν τον Ελικϊνα.  

Είμαςτε 5 και δεν είχαμε παρά μόνο 2 μικρά δωμάτια, χωρίσ τηάμια ςτα 
παράκυρα με κάτι άςχθμα παρακυρόφυλλα από ξφλο ζλατου. Ιταν 
γοθτευτικά. Ροτζ δεν παρακάκιςα ςε γεφμα τόςο χαροφμενο από τ’ άλλα. 
Εμείσ μιλοφςαμε από το πρωί ωσ το βράδυ ςαν να κελαθδοφςαν πουλιά. 

Στθ Φωκίδα ι τθ Βοιωτία είναι ιδιαίτερθ θ ευχαρίςτθςθ να μιλάσ για 
παριηιάνικεσ υποκζςεισ, για το τελευταίο ποίθμα του Sully-Prudhomme, για 
τον τελευταίο πίνακα του Bastien Lepage ι του Henner. Βλζπεισ τα νζα από τθν 
τελευταία εφθμερίδα, που διαβάςαμε πριν αφιςουμε τθν Ακινα. Κυμάμαι με 
ευχαρίςτθςθ αυτό το μονοπάτι που είχαμε μιλιςει για τθν Ντομινίκ, αυτι τθ 
ςτάςθ κάτω από ζνα πεφκο-ομπρζλα, όπου απαγγείλαμε τουσ ςτίχουσ του 
Musset και του Chenie. 

Βγαίνοντασ από τθν Αράχοβα πιραμε τθν κατεφκυνςθ προσ Δαφλεια, θ 
αρχαία Δαυλίσ, και όλο το πρωί πζραςε γυρίηοντασ τθ βάςθ του Ελικϊνα 
(εννοεί Κίρφεωσ). Είναι το παράλογο πνεφμα των ωμαίων που ζκανε τον 
Ελικϊνα και τον Ραρναςςό κατοικία των Μουςϊν.  

Ροτζ οι Ζλλθνεσ ποιθτζσ δεν είχαν μωλωπίςει πάνω ςτουσ τραχείσ βράχουσ 
τα ελαφρά πόδια των 9 αδελφϊν. Αυτοί (οι Ζλλθνεσ) δεν τραγοφδθςαν αυτά τα 
βουνά παρά ςαν ιερζσ κατοικίεσ των Μαινάδων, των Κυιάδων και των Βάκχων. 
Είναι οι δυο Μπρόγκεν τθσ Ελλάδασ. Αλλά οποία θ διαφορά ανάμεςα ςτα 
βρϊμικα Βαλποφργια και των οργιαςτικϊν χορϊν του Διονφςου! 

Ράνω ςτον αποψιλωμζνο λόφο τθσ Γερμανίασ αυτι που οδθγεί το χορό 
είναι θ γριά Baubo, ολόγυμνθ καβαλικεφοντασ μια γουροφνα. Εδϊ είναι ο κεόσ 
Διόνυςοσ ο νικθτισ του Χάρου. Στο πρόςωπο τθσ παρκζνου, ςτο μζτωπο που 
περιβάλλει τον τρυγθτό, που κυριαρχεί και ςκφβει πάνω ςτο άρμα με γόουσ 
του Λφγκα με τα εκατό χρϊματα, το μζτωπο υπακοφει. 

Ονειρεφομαι μερικζσ φορζσ ζνα καινοφργιο Φάουςτ, που κάποιοσ κεόσ τθσ 
Ελλάδασ πάντοτε ζφθβοσ κα τον ζπαιρνε από το χζρι. Ππωσ ο Μεφιςτοφελισ 
του Γερμανοφ γιατροφ και που κα τον οδθγοφςε διαςχίηοντασ τουσ αιϊνεσ 
προσ τον παγανιςμό, αιϊνια πθγι όλθσ τθσ αλικειασ και όλου του φωτόσ. 

Από τθ Φωκίδα ςτθ Βοιωτία θ πορεία ιταν αργι και βακμιαία. Λίγο-λίγο ο 
δρόμοσ γινόταν λιγότερο πετρϊδθσ. ςτισ χαράδρεσ πλθκφνονται τα δζνδρα που 
ευδοκιμοφν ςτουσ δρόμουσ. μικρά ρυάκια αρχίηουν να κελαρφηουν μεταξφ δυο 
εμποδίων των λευκϊν αγκακιϊν και των ςυκιϊν. ο αζρασ χτυπιόταν, μια 
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μεγάλθ ανακοφφιςθ γινόταν μζςα ς’ όλθ τθ φφςθ. Ρεράςαμε από το 
ςταυροδρόμι όπου ο Λάιοσ ςκοτϊκθκε από τον Οιδίποδα. Οι χωρικοί είναι 
χαροφμενοι, ζχουν χάςει όλθ τθν αγριότθτα των Δελφιωτϊν κυνθγϊν. Κα 
ζλεγα περίπου οι πλοφςιοι τςιφλικάδεσ τθσ Βοιωτίασ ι τθσ Τουραίν. Τα 
κορίτςια είναι όμορφα, χαριτωμζνα και αςτειεφονται λιγότερο από τουσ 
αγωγιάτεσ, δείχνοντασ χαροφμενα με δυο ςειρζσ λευκά μαργαριτάρια (δόντια). 

Το μεςθμζρι κάναμε ςτάςθ ςτο αγαπθτό χωριό Δαφλεια.*...+ 

 

 
Μετόπθ από το Θθςαυρό των Σιφνίων. 

 
Μετόπθ από το Θθςαυρό των Σιφνίων.  



 34 

89. RICHARD RIDLEY FARRER 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Δεν  βρζκθκαν διακζςιμα ςτοιχεία. 
 

Σχόλια 
Ο Richard Farrer ιλκε ςτθν περιοχι των Δελφϊν τθν άνοιξθ (πικανόν το 

Μάρτθ) του 1880, προερχόμενοσ από τθν πλευρά τθσ Δαφλειασ. 
Διανυκτζρευςε ςτθν Αράχοβα, και ανζβθκε τθν άλλθ μζρα ςτο Κωρφκιον 
Άντρον. Στθ ςυνζχεια, κατζβθκε ςτουσ Δελφοφσ, και αφοφ περιεργάςτθκε 
ςφντομα τον αρχαιολογικό χϊρο ςυνζχιςε τθ διαδρομι του προσ ςτθν Λτζα, 
προφανϊσ για να ςυναντιςει το πλοίο τθσ γραμμισ. 

Το ταξίδι του Farrer ιταν γεμάτο επειςόδια από τθ ςτιγμι που άφθςε το 
Χάνι τθσ Χαιρϊνειασ μζχρι να φτάςει ςτο λιμάνι τθσ Λτζασ. Συγκεκριμζνα, λίγθ 
ϊρα αφότου είχε αναχωριςει από τθ Χαιρϊνεια, ο μάγειρασ τθσ ςυνοδείασ 
του διαπίςτωςε ότι του ζλειπε το πανωφόρι. Εςτάλθςαν πίςω δυο άνδρεσ για 
να το αναηθτιςουν, αλλά το πανωφόρι δεν βρζκθκε. Ο χανιτηισ οφτε που το 
είχε δει, όπωσ ιςχυρίςτθκε. Δεν είναι απίκανο όμωσ, αυτόσ ο ίδιοσ να το είχε 
τεχνθζντωσ “παραμερίςει”, για να μπορζςει να το υφαρπάςει. Αν κρίνουμε 
από το ταξιδιωτικό κείμενο του περιθγθτι Βayard Taylor το Χάνι τθσ 
Χαιρϊνειασ δεν φθμιηόταν για ευπρζπεια και αξιοπιςτία (βλζπε ςελίδα 180). 

Το δεφτερο ατυχζσ γεγονόσ ιταν ο αναξιοπρεπισ οικοδεςπότθσ τουσ ςτθν 
Αράχοβα, ο οποίοσ φαίνεται να είχε φοιτιςει ςτθν τουριςτικι ςχολι του 
Δελφιϊτθ...Χαγιάτα! Εφάρμοηε και αυτόσ κατά γράμμα τισ ίδιεσ πρακτικζσ.  

Το τρίτο επειςόδιο είναι θ φαςαρία που δθμιοφργθςαν οι Κθβαίοι 
αγωγιάτεσ, μόλισ ζμακαν ότι ζγινε εκμίςκωςθ άλλων υποηφγιων από τθν 
Αράχοβα, ηθτϊντασ επί πλζον μπαξίςι. 

Το τζταρτο επειςόδιο δεν ζχει ςχζςθ με ανκρϊπουσ αλλά με τα 
τςοπανόςκυλα του Ραρναςςοφ, με τα οποία ζδωςε μάχθ - ςωςτό 
πετροπόλεμο - μζχρι να κατορκϊςει να απομακρυνκεί από αυτά. Μάχθ που, 
από τα λόγια του καταλαβαίνει ο αναγνϊςτθσ ότι, μάλλον καταευχαριςτικθκε. 

Το πζμπτο επειςόδιο ζχει ςχζςθ με κλοπι του βαριοφ και ακριβοφ 
πανωφοριοφ τουσ, μετά από μεκόδευςθ αγωγιάτθ  τθσ ςυνοδείασ του. 

Το ζκτο και τελικό επειςόδιο ιταν θ προςπάκεια άλλου αγωγιάτθ  να 
κλζψει κάποιο ωραίο περίςτροφό τουσ, κατά τθν κατάβαςι τουσ από τουσ 
Δελφοφσ προσ το Χριςςό. Αυτι τθ φορά θ βία που εξαςκικθκε εκ μζρουσ των 
ξζνων πάνω ςτον επίδοξο κλζφτθ ζφερε αποτελζςματα. Φαίνεται ότι από τισ 
πολλζσ επιςκζψεισ ξζνων θ περιοχι είχε...“ξυπνιςει” τουριςτικά πζρα από το 
αναμενόμενο. 

Μετά από τόςα επειςόδια, ποφ να είχε μυαλό ο Farrer για να δει αρχαία και 
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να ςκεφτεί για Ρυκία και Απόλλωνα. Σίγουρα αυτι θ διαδρομι κα του είχε 
μείνει αξζχαςτθ για πολλά-πολλά χρόνια ςτθ μνιμθ του. Αν και ζγραψε 
κάποια ςτοιχεία για τουσ Δελφοφσ, πάλι καλά... 

Επίςθσ, ςτθν Αράχοβα είχε τθν τφχθ ι ατυχία να εμπλακεί και ςε ζνα άλλου 
είδουσ επειςόδιο, δθλαδι ςε πολιτικι ςυηιτθςθ με το διμαρχο του χωριοφ και 
τουσ παρευριςκόμενουσ θλικιωμζνουσ Αραχοβίτεσ. Θ ςχετικι ςυηιτθςθ 
περιςτράφθκε τόςο ςε κζματα ελλθνικισ όςο και ευρωπαϊκισ πολιτικισ και 
οριςμζνεσ φορζσ οξφνκθκε αρκετά. Του ζκανε μάλιςτα ιδιαίτερθ εντφπωςθ θ 
κτυπθτι αντίκεςθ μεταξφ τθσ ενδυμαςίασ του Διμαρχου (με ρεντιγκότα και 
ψθλό καπζλο!) και των Αραχοβιτϊν (με φουςτανζλεσ...) και το ςθμειϊνει 
χαρακτθριςτικά υποδθλϊνοντασ τθν ζκπλθξι του.  
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο : 
 

 “A tour in Greece 1880”, 
Richard Ridley Farrer, London 1882. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΟΙ ΦΩΚΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ 
 

*…+ Στθ ςυνζχεια, ανεβικαμε το υψίπεδο ςτα δεξιά μασ, που βρίςκεται 
κάτω από τον Ραρναςςό. Ο δρόμοσ αποτελείται από γυμνζσ πζτρεσ που 
μπορεί να φανεί προφανισ θ παρομοίωςθ τθσ ροισ τουσ ςαν μπιηελόςουπασ. 
Το προχϊρθμα είναι αργό, ακόμθ και το πιο καλά εξαςκθμζνο ηϊο κα ιταν 
ανίκανο να ανεβεί και να κατεβεί ςκαλοπάτια με μεγάλο βθματιςμό. Θ 
απόςταςθ από τθ Δαφλεια ωσ το ςθμείο ςυνάντθςισ μασ είχε εκτιμθκεί ςε 
διάρκεια περίπου μιάμιςθσ ϊρασ. όμωσ ςτθν εκπνοι αυτισ τθσ χρονικισ 
περιόδου είχαμε διανφςει λιγότερο από το μιςό δρόμο, οπότε φάνθκε ότι ιταν 
καλφτερο να προχωριςουμε πεηι.  

Θ ομίχλθ είναι πυκνι και ηοφερι, αλλά όταν τα ςφννεφα απομακρφνονται 
ςτιγμιαία, εμφανίηονται φευγαλζα ωραίεσ ψθλζσ βουνοπλαγιζσ και μερικζσ 
φορζσ και οι δυο κάλαςςεσ ταυτόχρονα - του Κορινκιακοφ κόλπου και των 
Ευβοϊκϊν ςτενϊν - μια αρκετά καλι ζνδειξθ του μεγάλου υψομζτρου του 
μονοπατιοφ που κατακτιςαμε. Σε ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο, το μονοπάτι 
διακλαδίηεται ςε δυο κατευκφνςεισ. Ρρόκειται για τθν περίφθμθ «Τρίοδο» που 
ςυνδζει τουσ δρόμουσ από Δαφλεια, Άμβρυςςο και Δελφοφσ, και το ςθμείο 
που ο Λάιοσ ςκοτϊκθκε από το χζρι του Οιδίποδα, του ανεπίγνωςτου γιου του.  

Ο θλικιωμζνοσ ευγενισ οδθγοφςε εκείνθ τθ ςτιγμι και θ ιππιλατθ άμαξά 
του κατζλαβε όλθ τθν επιφάνεια του δρόμου. οι υπθρζτεσ του απϊκθςαν τον 
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Οιδίποδα από το μονοπάτι και ωσ εκ τοφτου ςυνζβθ ο ατυχισ καυγάσ. Κα 
πρζπει να είναι ζνα αςυνικιςτο όχθμα εκείνο που μπορεί να διαβεί εκείνθ τθ 
διαδρομι ςιμερα ι που όντωσ κα καταφζρει να φτάςει εκεί τελικά. 

Μια μεγάλθ φάλαγγα από μουλάρια εμφανίηεται ς’ αυτό το ςθμείο και θ 
όψθ των οδθγϊν ςυνιςτά ςφνεςθ, για να μθ μιμθκοφμε τον Οιδίποδα και 
ζρκουμε ςε ριξθ μαηί τουσ αβοικθτοι. Αλλά θ ςτάςθ μασ είναι τόςο 
εξαιρετικά φιλειρθνικι που δεν ςυνζβθ τίποτα το δυςάρεςτο, και θ διαδρομι 
βγάηει ςε μια ζξοχθ κοιλάδα που περιβάλλεται από τισ δεςπόηουςεσ πλευρζσ 
του Ραρναςςοφ και του Ξεροβουνιοφ (το ξθρό βουνό) - μια ονομαςία που οι 
υπάρχουςεσ ςθμερινζσ περιςτάςεισ δεν το επιβεβαιϊνουν. 

Δυο άντρεσ μασ προφταίνουν εδϊ γφρω, που αποδεικνφεται ότι ανικουν 
ςτθν ακολουκία μασ. Είχαν ςταλεί πίςω ςτθ Χαιρϊνεια για το βαρφ πανωφόρι 
του άτυχου μάγειρα, κακϊσ θ βροχι του υπενκφμιςε λίγο νωρίτερα, ότι το είχε 
ξεχάςει. Αλλά όλοσ ο κόποσ πιγε χαμζνοσ. ο οικοδεςπότθσ μασ τθσ 
προθγοφμενθσ νφχτασ αρνιόταν παντελϊσ ότι γνϊριηε κάτι γι’ αυτό.  

Τελικϊσ, φτάνοντασ ςτο μικρό Χάνι του Ηεμενοφ, ζνα απόμερο 
αγροτόςπιτο, οι εναπομείναντεσ τθσ ομάδασ κρονιάςτθκαν για γεφμα πολφ 
ευχαριςτθμζνοι γι' αυτό, μετά από μια γριγορθ οκτάωρθ νθςτεία. Εδϊ γφρω 
περιφζρεται αςκόπωσ ζνασ αρικμόσ κακοποιϊν ςτθν όψθ, επικίνδυνων να 
τουσ ςυναντιςεισ μόνοσ μια ςκοτεινι νφχτα, ωσ επί το πλείςτον ρωμαλζων και 
μεγάλου αναςτιματοσ και οπλιςμζνων μζχρι τα δόντια με μαχαίρια και 
απαρχαιωμζνα πυροβόλα. Αυτοί παριςτάνουν ότι είναι τςοπάνθδεσ, αλλά 
δίνουν ελάχιςτθ προςοχι ςτα κοπάδια τουσ, τα κουδοφνια των οποίων 
ακοφγονται πζρα μακριά ςτισ βουνίςιεσ κοιλάδεσ όπου τριγυρίηουν ελεφκερα. 

Άλλθσ μιάμιςθσ ϊρασ πορεία μάσ φζρνει ςτθν Αράχοβα, μια μικρι πόλθ, 
κυριολεκτικά, ςτθ δεδομζνθ περίπτωςθ, μζςα ςτα ςφννεφα. Στζκει ςτθ ςχεδόν 
κατακόρυφθ πλευρά του Ραρναςςοφ, ςε υψόμετρο περίπου 4.000 πόδια και 
ςωςτά δικαιοφται το αρχαίο τθσ όνομα «Ανεμϊρεια» που ςθμαίνει: “ορεινι 
πόλθ των ανζμων”. Είναι φθμιςμζνθ για τθν υπεροχι των κραςιϊν τθσ και τθν 
ομορφιά των κοριτςιϊν τθσ, αλλά δεν είχαμε τθν ευκαιρία να αποφανκοφμε 
για κανζνα από τα δυο. το ζνα (το κραςί), επειδι είναι αλλοιωμζνο απ’ το 
ρετςίνι, και το άλλο (οι κοπζλεσ) επειδι δεν ζτυχε να τισ ςυναντιςουμε τθ 
ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι. 

Μια επίςκεψθ ςτο Διμαρχο με τισ ςυςτατικζσ επιςτολζσ μασ, μασ οδθγεί 
προσ αυτόν τον κρατικό λειτουργό, που ςτζλνει να μεριμνιςουν για κατάλυμα, 
και ςτθ ςυνζχεια μασ οδθγεί ςτο γραφείο του. Εκεί ςυνωςτίηονται όλοι οι 
θλικιωμζνοι του χωριοφ που κάκονται τριγφρω και παρατθροφν και ακοφνε. 
Πλοι τουσ είναι ντυμζνοι με τθ γραφικι εκνικι περιβολι εκτόσ από το 
Διμαρχο, που τραβάει τθν προςοχι ζνεκα τθσ μεγαλοπρζπειασ του 
λειτουργιματόσ του, μζςω μιασ ρεντιγκότασ και ενόσ ψθλοφ καπζλου. 
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Θ ςυηιτθςθ διεξάγεται ςτα Γαλλικά, και ςτθ ςυνζχεια μεταφράηεται για να 
γίνει κατανοθτι από το πλικοσ και, κακϊσ δεν είχαμε κατανόθςθ τθσ 
Ελλθνικισ, το αποτζλεςμα ιταν αρκετά διαςκεδαςτικό. Ραραδείγματοσ χάριν, 
μετά από κάποια ςυνομιλία γφρω από τθν ευρωπαϊκι πολιτικι και αφοφ 
κακολόγθςαν πολφ το τζρασ λόρδο Beaconsfield, φτάςαμε ςτο ςυναρπαςτικό 
κζμα των βουλευτικϊν εκλογϊν. 
Δήμαρχοσ  

Φυςικά, θ Κυβζρνθςθ ζχει κάκε ευκαιρία να αποκτιςει τθν πλειοψθφία, 
ζχοντασ τθν εξουςία να υποχρεϊςει τοπικοφσ αξιωματοφχουσ και κακζνα 
χωριςτά ψθφοφόρο.  
Άγγλοσ  

Απεναντίασ, υπάρχει πάντα μια ιςχυρι τάςθ να καταψθφίςουν ζναν 
Υπουργό, ζτςι ϊςτε με άλλα πράγματα θ Αντιπολίτευςθ ζχει καλφτερθ 
ευκαιρία. Εν πάςθ περιπτϊςει οφτε πρζπει οφτε μπορεί να αςκείται βία.  
Οι γεροντότεροι από το πλήθοσ  

(Πλοι μαηί, μετά τθ μετάφραςθ τθσ απάντθςθσ). 
Εξωφρενικό! Αδφνατο! Οι λόρδοι καταχρϊνται τθσ ευπιςτίασ μασ.  
Και θ απάντθςθ πρζπει να επαναλθφκεί δυο φορζσ, πριν μπορζςουν να 

αναγνωρίςουν ςτθν κάκε Κυβζρνθςθ τθν τόςθ γελοία παραμζλθςθ των 
ευκαιριϊν τθσ. 
Δήμαρχοσ (παρακινοφμενοσ από ζναν θλικιωμζνο).  

Γιατί θ Κυβζρνθςι ςασ δεν πιζηει τθν Υψθλι Ρφλθ, για να εκπλθρϊςει τισ 
υποςχζςεισ τθσ και να παραχωριςει τθ Θεςςαλία και τθν Ήπειρο ςτθν Ελλάδα, 
ζτςι ϊςτε να απελευκερωκοφν εκείνεσ οι περιοχζσ από το ςκοτάδι τθσ 
τουρκικισ καταπίεςθσ και να αποκαλυφκεί ς’ αυτοφσ το λαμπρό φωσ τθσ 
ελλθνικισ ελευκερίασ. 
Άγγλοσ (με πραότθτα). 

Θυμθκείτε ότι θ Υψθλι Ρφλθ ποτζ δεν υποςχζκθκε θ ίδια να κάνει αυτζσ τισ 
παραχωριςεισ. Επιπλζον, θ Αγγλία δεν είναι παρά μόνο μια από τισ ζξι 
Μεγάλεσ Δυνάμεισ και δεν μπορεί από μόνθ τθσ να ρυκμίςει τισ ενζργειεσ τθσ 
Ευρϊπθσ. 

Χορόσ από ξεφωνθτά που εκφράηουν τθ χωρίσ λόγια αγανάκτθςθ. 
Δήμαρχοσ (αλλάηοντασ κζμα). 

Τι κζλετε να δείτε ς’ αυτι τθν περιοχι; 
Άγγλοσ 

Τουσ Δελφοφσ, Το Κωρφκιον Άντρον και εάν είναι δυνατόν να κάνουμε τθν 
ανάβαςθ του Ραρναςςοφ. 
Δήμαρχοσ 

Αυτό είναι αδφνατο, το χιόνι είναι ζξι πόδια πάχοσ. 
Ζνασ ηλικιωμζνοσ (Θ φωνι του υψϊνεται ανάμεςα ςτθ γενικι μουρμοφρα). 
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Επί πλζον κάνει φοβερό κρφο εκεί πάνω. 
Δήμαρχοσ (περιφρονθτικά προσ αυτόν που διζκοψε). 

Α, ρε ανόθτε! Λεσ και κα πειράξει αυτό ζναν Άγγλο. Δεν είναι ςυνθκιςμζνοι 
και ςε τίποτε διαφορετικό. 

Μετά τθ ςυνομιλία παςχίηουμε πάνω-κάτω ςτουσ απόκρθμνουσ δρόμουσ, 
και ζπειτα μεταφερόμαςτε ςε κατάλυμα που ανακάλυψαν οι Αρχζσ 
(Διμαρχοσ). Για χάρθ μασ, ο οικοδεςπότθσ μασ γυρίηει από εδϊ και από εκεί 
κακαρά ςαν ζνασ κωμικόσ και απολογείται για τθν απουςία τθσ γυναίκασ του, 
εκ του λόγου ότι αυτι εργάηεται ζξω ςτα χωράφια, κάτι που ςχολιάηει με 
πολλά ςυγκρατθμζνα χαιρζκακα γζλια, που πάντα τθν καταφζρνει να το κάνει. 

Μετά το δείπνο, ανακαλφπτουμε ότι όλα τα ςτρωςίδια ζχουν μουςκζψει 
από τθ βροχι που ζπεςε κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ, και δεν καταφζραμε να 
τα ςτεγνϊςουμε παρά τισ προςπάκειεσ μασ. Αμφιςβθτϊντασ τθ διαβεβαίωςθ 
ότι δεν υπάρχει φωτιά κατάλλθλθ γι’ αυτό το ςκοπό, πθγαίνουμε προσ τθν 
κουηίνα και δεν μασ αρκοφν τα βάςανά μασ από τθν ταλαιπωρία μασ, αλλά 
εμπνζουμε ςτον ιδιοκτιτθ του ςπιτιοφ τθν ιδζα να μασ ςυνοδεφςει πίςω ςτο 
δωμάτιό μασ, όπου και ςτρογγυλοκάκεται και νιϊκει ςαν ςτο δωμάτιό του και 
ξεκινά μια μακρά και γνωςτι ςε μασ ςυηιτθςθ. 

Δεν υπάρχει ίςωσ πιο εκπλθκτικι πλευρά του εκνικοφ χαρακτιρα (των 
Ελλινων), από τον τρόπο με τον οποίο ζνασ οικοδεςπότθσ ζχοντασ αποςπάςει 
εκβιαςτικά μια υψθλι τιμι για τθ νυχτερινι χριςθ ενόσ απλοφ δωματίου, 
χωρίσ χαλιά ι ζπιπλα, κα παίξει το ρόλο του πρόςχαρου οικοδεςπότθ, 
ειςβάλλοντασ ςτθν ιδιωτικι ηωι των φιλοξενουμζνων του κάκε ςτιγμι, 
εμμζνοντασ ςτθ ςυναναςτροφι με αυτοφσ. Τελικϊσ, με τθν αποχϊρθςι τουσ, 
αξιϊνει, φωνάηοντασ “μπαξίςι”, και περιμζνει να τον ευχαριςτιςουν κερμϊσ 
για τθ φιλοξενία του. 

Ο τωρινόσ οικοδεςπότθσ μάσ ζκανε να ορκιςτοφμε με ευλαβι όρκο, ότι 
ποτζ ξανά ςε ανάλογθ περίπτωςθ κα αποκαλφψουμε ότι καταλαβαίνουμε τθ 
γλϊςςα τθσ χϊρασ. Μασ ζδειξε δυο εγκωμιαςτικζσ επιςτολζσ γραμμζνεσ προσ 
αυτόν από ζναν Αγγλικανό κλθρικό που είχε φιλοξενθκεί κάποτε ςτο ςπίτι του, 
και ςυνζχιηε να τισ διαβάηει ωσ το τζλοσ με πολλι ζμφαςθ και ανάλογο τρόπο. 
Ρροσ το τζλοσ, αντιλαμβανόμενοσ το ακροατιριό του να ρυκμίηει τα του 
φπνου, το οποίο, λόγω του ότι πλθςίαηαν μεςάνυχτα και υπό τισ ςυγκεκριμζνεσ 
περιςτάςεισ, δεν ιταν αφφςικο - ςχολίαςε: «Φοβάμαι ότι ςασ προκάλεςα 
πλιξθ» και κακϊσ δεν διαψεφςκθκε, άφθςε το προαναφερκζν ακροατιριο ςτα 
νοτιςμζνα κρεβάτια του. 

Ζνα αίςκθμα αδιακεςίασ το επόμενο πρωινό αποδεικνφει τθ μθ ορκότθτα 
τθσ ολοιμερθσ πορείασ με ανεπαρκείσ μερίδεσ τροφισ και ανεπαρκι φπνο, 
κακϊσ επίςθσ το επικυμθτό των ςτεγνϊν κρεβατιϊν, όταν κάτι τζτοιο είναι 
εφικτό. Ο διερμθνζασ μασ είχε διαφορετικι αντίλθψθ για το φαινόμενο: «Α! 
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κφριοι!», ςχολιάηει με κατανόθςθ: «Τι μπορείτε να περιμζνετε διαφορετικό, 
εάν χρθςιμοποιείτε εκείνα τα απαίςια κρφα μπάνια το πρωί;». 

Κατά τθ διάρκεια του πρωινοφ εκεί, ζλαβε χϊρα μια ειςβολι από τουσ 
Κθβαίουσ οδθγοφσ, που με τα ηϊα τουσ ςτάλκθκαν πίςω, μόλισ 
παρουςιάςτθκε ευκαιρία για προμικεια ξεκοφραςτων ηϊων. Αυτοί επιμζνουν 
κουνϊντασ τα χζρια τουσ ζντονα παντοφ γφρω δυο τρεισ φορζσ. Εκ των 
υςτζρων, φαίνεται ότι αυτό είναι ζνασ δυνατόσ υπαινιγμόσ ότι κα δζχονταν 
ευχαρίςτωσ ζνα μπαξίςι, αλλά λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςυμπεριφορά τουσ και 
τισ περιςτάςεισ τθσ απόλυςισ ςτουσ, ο υπαινιγμόσ δεν κατανοείται. 

Ανεβαςμζνοι ςτα μουλάρια - μια τεράςτια βελτίωςθ ςχετικά με τα άλογα - 
ςκαρφαλϊνουμε ςε μυτερά βράχια. Ρυκνά ςφννεφα γεμάτα βροχι κρφβουν τθ 
κζα. Ραίρνοντασ ςτροφι ςτθν κορυφι των Φαιδριάδων πετρϊν, των 
απόκρθμνων βράχων που δεςπόηουν πάνω από τουσ Δελφοφσ, ςυναντάμε μια 
φυςικι λεκάνθ, μια μικρι πεδιάδα κάποτε υπό τθν κυριότθτα του Λεροφ των 
Δελφϊν, που φαντάηει παραδόξωσ εφφορθ ανάμεςα ςε εκείνα τα πετρϊδθ 
ερθμικά μζρθ. Στο κζντρο υπάρχει μια μικροςκοπικι λίμνθ, από τθν οποία 
εκβάλλει προσ τα βράχια και χάνεται για να ξαναεμφανιςτεί ςφμφωνα με τθν 
κοινι πίςτθ ωσ θ Καςταλία πθγι.  

Στθν άκρθ τθσ πεδιάδασ υψϊνεται ζνασ μεγάλοσ κωνικόσ λόφοσ, που 
περιζχει το Κωρφκιον Άντρον. Αυτό το ςπιλαιο που είναι το μεγαλφτερο ςτον 
κόςμο, ςφμφωνα με τον Ραυςανία, αξίηει πολφ τθν ταλαιπωρία μιασ 
επίςκεψθσ. Ραρά τισ διαβεβαιϊςεισ των αρχαίων ταξιδιωτϊν ότι το ςπιλαιο 
μπορεί να προςεγγιςκεί από «άλογο ι μουλάρι ι ακμαίο άντρα», κάτι τζτοιο 
μπορεί πλζον να πραγματοποιθκεί αναμφίβολα μόνο μζςω “δίποδου” ηϊου.  

Μια ανάβαςθ περίπου είκοςι λεπτϊν ςκαρφαλϊματοσ με το χζρι κα φζρει 
κάποιον ςτο ςτόμιο, ςε μια κατάςταςθ μεγάλθσ εξουκζνωςθσ. Θ διλωςθ του 
Ραυςανία ότι το ςπιλαιο μπορεί να επικεωρθκεί χωρίσ δαυλό, είναι ςχεδόν 
ςωςτι για τθν πρϊτθ αίκουςα, γιατί ςε μικοσ 100 γιάρδεσ, είναι τόςο ψθλό 
και ευρφχωρο, που το φωσ από τθν είςοδο ειςχωρεί ςχεδόν μζχρι το πίςω 
μζροσ του. Ο επιςκζπτθσ, ωςτόςο, πικανόν να παραιτθκεί από κάκε 
προςπάκεια να ελζγξει τθν αλικεια τθσ υπόδειξθσ του Ραυςανία, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τραχιά επιφάνεια του δαπζδου που είναι ολιςκθρι 
από το αδιάκοπο ςτάλαγμα, προςφζροντασ αποτελεςματικά εμπόδια με τθ 
μορφι τεράςτιων μαηϊν από ςταλαγμίτεσ.  

Ππωσ ςυμβαίνει ςε όλα τα αςβεςτολικικά ςπιλαια που δεν ζχουν τεκεί 
υπό αυςτθρι προςταςία, οι μικρότεροι και οι πιο ωραίοι ςχθματιςμοί 
ςταλακτιτϊν ζχουν πριν από πολφ καιρό αποκοπεί και δεν παραμζνει τίποτα, 
εκτόσ από τα τεράςτια εξογκϊματα που μάλλον ιςαν ιδθ αρκετά χοντρά, για 
να αντιςτακοφν ςτισ καταςτρεπτικζσ προςπάκειεσ των ντόπιων κατοίκων τθσ 
περιοχισ. 
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Στο τζλοσ αυτισ τθσ μεγάλθσ αίκουςασ, το δάπεδο και θ ςτζγθ φαίνεται να 
ςυγκλίνουν, αλλά υπάρχει ίςα - ίςα χϊροσ για να περάςεισ ανάμεςά τουσ, 
ανεβαίνοντασ από ζνα οδοντωτό και ολιςκθρό πρανζσ, μζςα ςτθ δεφτερθ 
αίκουςα, μικουσ περίπου 30 γιαρδϊν.  

Συνοδευόμαςτε από τουσ αγωγιάτεσ μασ και ζνα δυο τυχαίουσ βοςκοφσ, 
άτομα εξαιρετικά κατεργάρθδεσ ςτθν όψθ, που προτείνουν ωσ ενδεδειγμζνο 
να αφυπνίςουμε τον αντίλαλο του ςπθλαίου με λίγουσ πυροβολιςμοφσ από τα 
περίςτροφά μασ. 

Το αποτζλεςμα είναι βεβαίωσ καλό, ο ιχοσ αντθχεί ςτισ κοιλότθτεσ τθσ 
ψθλισ οροφισ και επιςτρζφει με αυξθμζνθ ζνταςθ. Είναι τόςο ανυπόμονοι για 
μια επανάλθψθ τθσ “παράςταςθσ” που δεν μασ φαίνεται κακόλου ςυνετό, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ κζςθ και τθν ομιγυρθ, να αδειάςουμε όλουσ τουσ 
γεμιςτιρεσ των όπλων μασ και ζτςι ουςιαςτικά να αφοπλιςτοφμε. 

Μετά το γεφμα δίπλα ςε μια ορεινι λιμνοφλα, ακριβϊσ κάτω από το 
ςπιλαιο, το ςφνκθμα δόκθκε για να βαδίςουμε προσ Δελφοφσ και όλο το 
καραβάνι κινείται για μερικά μίλια ανάμεςα ςε πευκοδάςοσ. Αυτι θ γριγορθ 
ματιά του ελλθνικοφ δαςϊδουσ τοπίου είναι πολφ γοθτευτικι, με τθν 
παρατιρθςθ τθσ ανεπανόρκωτθσ ηθμίασ που υφίςταται το μεγαλφτερο μζροσ 
του δαςϊδουσ τθσ χϊρασ, από τθν καταςτροφι του λόγω υλοτόμθςθσ. Το νερό 
γίνεται αμζςωσ πιο άφκονο, ζνασ ςτακερόσ κανόνασ, όπου ζχουν διατθρθκεί 
τα δζντρα, και προςδίδει μια επί πλζον γοθτεία ςτο τοπίο, ςχεδόν 
απαράμιλλθ, με τθ κάλαςςα να προςτίκεται ςτα ςυνθκιςμζνα ςυςτατικά ενόσ 
αλπικοφ τοπίου.  

Θ αγριότθτα τθσ φφςθσ ς’ αυτά τα υψίπεδα φαίνεται να εντυπϊνεται πάνω 
ς’ όλα τα πράγματα άψυχα ι ζμψυχα. ακόμα και τα ςκυλιά ζχουν αυξθμζνθ 
αγριάδα όπωσ και οι κάτοικοι. Οι ράτςεσ των ςκυλιϊν ςτθν Ελλάδα ζχουν 
πάντα επιδείξει πολφ ζντονα αυτό το χαρακτθριςτικό. Θ κλθρονομικι εμπειρία 
ζχει αποτυπϊςει πάνω ςτθ διανοθτικι δομι τουσ μια ςκλθράδα και τθν 
πεποίκθςθ, γενικϊσ, ότι οι προκζςεισ των ξζνων είναι κακόβουλεσ. 
Εκπαιδευμζνο, ωσ εκ τοφτου, ςε ςτακερι επαγρφπνθςθ απζναντι ςε άγρια ηϊα 
και άγριουσ ανκρϊπουσ, το ελλθνικό τςοπανόςκυλο αποτελεί ζνα ςτοιχείο 
κινδφνου που δεν είναι, επ’ ουδενί, ανάξιο προφφλαξθσ. Αλλά ζνα πράγμα, 
πάντοτε, από τισ μζρεσ του Ομιρου μζχρι ςιμερα, ζχει καταφζρει να 
αναχαιτίςει τθν ορμθτικότθτά του - δεν μπορεί να ανεχκεί μια πζτρα και 
ευτυχϊσ τζτοια βλιματα βρίςκονται ςε αφκονία ςτα περιςςότερα μζρθ τθσ 
Ελλάδασ. 

Μθν τφχει και βρεκείσ ςε καμιά πλευρά. ο προςκυνθτισ (οδοιπόροσ) πρζπει 
να επιλζξει ανάμεςα ςτο να χτυπιςει αυτό που του επιτίκεται βιαίωσ ι να 
καταςπαραχκεί ςε κομμάτια, και θ διαφορά μεταξφ αυτϊν των εναλλακτικϊν 
είναι μικρότερθ απ’ ό,τι ίςωσ είναι αναμενόμενθ, βλζποντασ ότι ο πρϊτοσ 
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τρόποσ ενζργειασ κα τον εκκζςει ςε βία και ίςωσ ςε κάνατο, από τα χζρια των 
αφεντικϊν που απολαμβάνουν πλιρωσ το να είναι μάρτυρεσ τθσ γενναιότθτασ 
των προςτατευομζνων τουσ (ςκυλιϊν), χωρίσ να κάνουν καμία προςπάκεια να 
τα ανακαλζςουν, και αγανακτοφν για κάκε αναπόφευκτο τραφμα που 
επιβάλλεται ς’ αυτά λόγω αυτοάμυνασ, τόςο ζντονα ςαν να αφοροφςε 
προςωπικό τουσ τραφμα. 

Αλλά επάνω ςτον Ραρναςςό οι επικζςεισ από ςκυλιά γίνονται ζνα 
ςυναρπαςτικό ςπορ, κακϊσ αποτελοφν ςχεδόν τθ μοναδικι περίςταςθ υπό 
τθν οποία ζνα ανκρϊπινο ον δικαιολογείται να επιτρζψει ςτον εαυτό του τθν 
ανομολόγθτθ απόλαυςθ του να πετά πζτρεσ με όλθ του τθ δφναμθ ςε ζνα 
ηωντανό ςτόχο. Ζτςι, ςε κάκε επίκεςθ πθδοφςαμε από τα μουλάρια μασ, για 
να εμπλακοφμε με τον εχκρό. Ρολεμοφόδια υπιρχαν άφκονα, και μια πολφ 
γριγορθ βολι ιταν ςυχνά αναγκαία. Ενίοτε ο εχκρόσ πλθςίαηε ςτισ δζκα (10) 
γιάρδεσ, αλλά δεν πετφχαινε τθν περικφκλωςθ. Κα μποροφςε επίςθσ να 
επιδείξει ςθμαντικι ςτρατθγικι ικανότθτα. ζχοντασ ξεκυμάνει τθν οργι του 
πάνω ςε μερικά βλιματα, κα μποροφςε να προςποιθκεί άμυνα και να 
αποτραβθχτεί, να μαηζψει τθν ουρά του ανάμεςα ςτα ςκζλια του, μόνο και 
μόνο για να πθδιξει ςτθ ςυνζχεια πιο μακριά ςτο πλθςίαςμα κάποιων 
ογκόλικων. 

Επιτζλουσ, αρχίηει το ςχεδόν ατζλειωτο ηιγκ-ηαγκ που οδθγεί κάτω ςτουσ 
Δελφοφσ, πάνω ςε ολιςκθρό βράχο κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδρομισ. Ο 
οδθγόσ και ο μάγειρασ αρνοφνται ακόμθ να εγκαταλείψουν τα μουλάρια τουσ, 
ζωσ ότου ο ζνασ απ’ αυτοφσ περνάει δυςάρεςτα κοντά από ζνα γκρεμό, οπότε 
και ακολουκοφν το παράδειγμά μασ και καταδζχονται να περπατιςουν. 

Τθν ϊρα του δειλινοφ διαςχίηουμε το βρϊμικο μικρό χωριό Καςτρί, 
χτιςμζνο ακριβϊσ πάνω ςτα ίδια τα κεμζλια του μεγάλου ναοφ του Ρυκικοφ 
Απόλλωνα. λίγο πιο πζρα από το ςπίτι του παπά, ζνα μοναςτιρι ςτζκεται μζςα 
ς’ ζνα ελαιϊνα ςτα αριςτερά τθσ Καςταλίασ πθγισ. 

Το ανκρϊπινο γζνοσ ζχει κάνει ό,τι ιταν δυνατόν, για να εξαλείψει αυτό το 
παγκοςμίου φιμθσ κρθςκευτικό κζντρο, το οποίο για χίλια χρόνια διατθροφςε 
τθν επιρροι του πάνω ςτθν πίςτθ ι τθ δειςιδαιμονία τθσ ανκρωπότθτασ. Αλλά 
θ φφςθ ανκίςταται ςτισ προςπάκειζσ του και οι ενζργειζσ τθσ είναι ακόμα 
ακζραιεσ ςτο να γεμίηουν οι κεατζσ τθσ με δζοσ και ευλάβεια.  

Θ πόλθ ςτεκόταν, ςαν ςε κοίλο αρχαίου κεάτρου, με τθ μορφι θμικυκλίου 
πάνω ςτθ βουνοπλαγιά. Ρολλά πλατφςματα ςε απόκρθμνεσ ςειρζσ δίνουν το 
ανάλογο των κερκίδων κακιςμάτων. Στθ βάςθ που ανταποκρίνεται ςτθν 
ορχιςτρα, ςχθματίηει μαιάνδρουσ θ κοίτθ του Ρλειςτοφ, που τϊρα ονομάηεται 
Ξεροπόταμοσ, και απζναντι, ανταποκρινόμενο ςτθ ςκθνι, υψϊνεται το μακρφ 
μζτωπο τθσ Κίρφεωσ. 

Ακριβϊσ πάνω από τθν πόλθ ι μάλλον δεςπόηουςεσ ς’ αυτι, υψϊνονται οι 
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πελϊριεσ Φαιδριάδεσ πζτρεσ, χωριςμζνεσ ςτα δυο από μια ςτενι ςχιςμι. 
Αμακείσ ςυγγραφείσ και ποιθτζσ τισ ζχουν ςυχνά μπερδζψει με τισ δίδυμεσ 
κορυφζσ του Ραρναςςοφ. Πντασ οι Δελφοί ςτθν οροςειρά του Ραρναςςοφ, 
ιταν φυςικά αναμενόμενο να μεταβιβάςουν μερικζσ από τισ ιδιότθτζσ τουσ και 
τθν ιερότθτα ςε ολόκλθρο το βουνό. Αλλά οι δυο υπερβολικά κορυφαίεσ 
τοποκεςίεσ (του Ραρναςςοφ) είναι μίλια μακριά και είναι τελείωσ κρυμμζνεσ 
εξαιτίασ των Φαιδριάδων που ζχουν υψωκεί πάνω από τθν πόλθ. 

Μια ματιά ς’ αυτοφσ τουσ γκρεμοφσ εξθγεί τθν υποτικζμενθ καυμαςτι 
διάςωςθ του Λεροφ από τθν Ρερςικι και τθν Κελτικι (Γαλατικι) βεβιλωςθ. Και 
ςτισ δυο περιπτϊςεισ λζγεται ότι τεράςτιεσ μάηεσ βράχου είχαν αποςπαςτεί 
και πζςει επάνω ςε αςεβείσ βάρβαρεσ ςτρατιζσ εν μζςω ςειςμοφ και βροντισ, 
και για τθν εμφάνιςθ των ντόπιων θρϊων που θγζρκθςαν από το κάνατο για 
να υπεραςπιςτοφν τθν πολυαγαπθμζνθ και ιερι γενζτειρά τουσ. 

Μια λεπτομερισ επικεϊρθςθ τθν επόμενθ μζρα δεν ζχει να προςκζςει 
πολφ περιςςότερα, ςτο δζοσ και το ςυναρπαςτικό ενδιαφζρον που 
προκαλείται από τθν αρχικι γενικι κζα. Υπάρχει θ Καςταλία πθγι που εκρζει 
μζςα από τθ ςχιςμι ανάμεςα ςτισ δυο πζτρεσ (Φαιδριάδεσ). Μια μικρι 
κατολίςκθςθ πριν από πζντε χρόνια ζφραξε τθν πθγι, θ οποία ακόμα και τϊρα 
δεν είναι κακαρι από τα φερτά υλικά. Ωςτόςο, θ ορκογϊνια πζτρινθ 
δεξαμενι, όπου μζςα ς’ αυτιν ςυγκεντρωνόταν το νερό, ζχει κακαριςτεί. Ο 
φυςικόσ βράχοσ πίςω απ’ αυτι ζχει κοπεί κάκετα και διάφορα μικρά 
κοιλϊματα ζχουν λαξευτεί, για να περιζχουν ανακθματικζσ προςφορζσ. 

Αυτό το ιερό ρυάκι που χρθςιμοποιείτο ςε κάκε τελετουργικό του ιεροφ, 
είναι πλζον εξαιρετικά λιγοςτό. Ενδεχομζνωσ, να μθν ιταν ποτζ ςε αφκονία 
και δείχνει απλϊσ ζνα καυμάςιο παράδειγμα τθσ ελλθνικισ ευφυΐασ, να 
περιβάλλει τετριμμζνα πράγματα με ζνα φωτοςτζφανο ομορφιάσ και 
καλαιςκθςίασ ίςωσ, όπωσ ο Ρλειςτόσ που ελαττϊκθκε, μπροςτά ςτθ φοβερι 
φωνι που ζβγαλε ο Απόλλωνασ «με υπόκωφθ κραυγι» από«τα βάρακρα των 
Δελφϊν» και το παλιό προφθτικό του ιερό. Αφινοντασ αυτό το πλζον, 
δυςτυχϊσ, όχι πολφ διαυγζσ ρυάκι, επικεωροφμε τα άλλα λείψανα που 
αποτελοφνται από κάτι παραπάνω από κεμζλια παλιϊν κτθρίων, τα οποία ς’ 
αυτι τθν απότομθ κατωφζρεια υποχρεϊκθκαν να είναι αςυνικιςτα κοντά το 
ζνα ςτο άλλο. 

Σε αντίκεςθ με τουσ περιςςότερουσ τοίχουσ που, κακθμερινά, ο ταξιδιϊτθσ 
καλείται να επιςκεφτεί, υπάρχει ζνασ ςτουσ Δελφοφσ που ζχει πραγματικά 
ενδιαφζρον. Φαίνεται να ζχει ςχθματίςει μζροσ των κεμελίων του ναοφ και 
χρονολογείται ςτθ μακρινι αρχαιότθτα.  

Μπορεί μεν να ονομάηεται «Ρελαςγικόσ», επειδι αποτελείται από 
πολυγωνικζσ πζτρεσ, αλλά ςε αντίκεςθ με άλλεσ πελαςγικζσ καταςκευζσ τθσ 
πιο πολιτιςμζνθσ περιόδου, οι ςυναρμογζσ τουσ δεν είναι ευκείεσ, αλλά 
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καμπφλεσ προχωρθμζνθσ αντίλθψθσ. Επί πλζον, παρά τθν υπερβολικι τουσ 
αςυμμετρία, κάκε πζτρα ςυναρμόηεται μζςα ςτισ γειτονικζσ τθσ με εξαιρετικι 
ακρίβεια και ςυγκρατείται θ κζςθ τθσ χωρίσ τςιμζντο ι άλλου είδουσ 
ςτερεωτικό. Στθ ςυνζχεια, θ εξωτερικι επιφάνεια λειάνκθκε και αποτελείται 
τϊρα από ζνα πλικοσ επιγραφϊν ςχετικϊν με κάκε είδουσ εργαςίεσ που 
εκπορεφονταν από το ναό, όπωσ θ απελευκζρωςθ των ςκλάβων, διοριςμοί 
προξζνων ςε ξζνεσ πόλεισ, επιχορθγιςεισ προσ χριςθ από το ιερό και 
πολυάρικμα άλλα κζματα. 

Ρερίπου τθν ίδια ϊρα οι τρεισ φίλοι μασ, των οποίων προπορευόμαςτε ςε 
όλο το δρόμο, ιππεφουν προσ το Καςτρί και ενϊνουν τισ δυνάμεισ τουσ με μασ. 
Θ φιμθ, ωσ ςυνικωσ, φαίνεται να ζχει διαψευςτεί, οφτε ζνασ από τουσ είκοςι 
πζντε (25) προσ παρουςίαςθ ςτρατιϊτεσ δεν τουσ ζχει ςυνοδεφςει ςτο δρόμο, 
αλλά ζχουμε δει αρκετοφσ άντρεσ κατά διαςτιματα κατά μικοσ του δρόμου, 
που αποδεικνφει ότι θ Κυβζρνθςθ κεϊρθςε φρόνιμο να φυλάξει ζξυπνα τθν 
αςφάλειά μασ ς’ αυτιν τθν άγρια περιοχι.  

Αργότερα, ζχοντασ ξεκινιςει τθ διαδρομι προσ τθ κάλαςςα, ξεπεηζψαμε 
ςτθν άλλθ πλευρά του χωριοφ, για να επικεωριςουμε μερικοφσ τάφουσ 
λαξευμζνουσ μζςα ςτο βράχο, κακϊσ και το Στάδιο, το χϊρο όπου 
εκτυλίςςονταν οι φθμιςμζνοι Ρυκικοί αγϊνεσ. Αυτό βρίςκεται πάνω από το 
δρόμο και διακζτει μια πιο εκτεταμζνθ κζα απ’ ό,τι το χωριό. 

Στο κατζβαςμά μασ για να ξαναςυναντιςουμε τα ηϊα μασ, διαπιςτϊνουμε 
ότι οι υπθρζτεσ ζχουν μετακινθκεί ςε κάποια απόςταςθ και εκμεταλλευόμενοι 
τθ ςφντομθ απουςία μασ βρίςκουν τθν ευκαιρία να κλζψουν ζνα από τα βαριά 
πανωφόρια μασ, ςοβαρό πράγμα ς’ αυτι τθν ευμετάβλθτθ εποχι. Ζνασ από 
αυτοφσ ςτζλνεται πίςω για να το αναηθτιςει και φυςικά δεν επανιλκε ποτζ 
ςτθν ομάδα. Ζχαςε απλϊσ ωσ πρόςτιμο κάπου δϊδεκα δραχμζσ για μίςκωμα 
του υποηυγίου του δυο θμερϊν και κζρδιςε ςε αντάλλαγμα μ’ αυτό, ζνα 
μεγαλφτερθσ αξίασ ζνδυμα γι’ αυτόν. Αν και γλυτϊςαμε από ζναν κακοποιό, οι 
μπελάδεσ μασ με αυτοφσ τουσ κυρίουσ δεν τζλειωςαν με κανζνα τρόπο. 

Δίνουν ςθμεία ανοιχτισ απεικαρχίασ. Για παράδειγμα, θ προζλαςι τουσ 
κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψισ μασ ςτο Στάδιο, ιταν ςε ευκεία παράβαςθ 
των εντολϊν μασ. και αυτι θ ανυπακοι είχε τθν ζννοια να χρθςιμεφςει ωσ μια 
διαμαρτυρία για τθν κακυςτζρθςθ, κακϊσ ο ςτόχοσ τουσ ιταν να μασ 
οδθγιςουν όπωσ - όπωσ ςτθ κάλαςςα και να επιςτρζψουν πριν το 
θλιοβαςίλεμα.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςχεδόν κατακόρυφθσ κατάβαςθσ προσ το Χριςςό 
υπάρχει μια αφορμι για ανταρςία. Στο μπροςτινό μζροσ ενόσ ςαμαριοφ 
κρζμεται ζνα μεγάλο περίςτροφο. το μζγεκόσ του ζχει αποτελζςει ςε κάκε 
περίπτωςθ αντικείμενο ηιλειασ για τουσ ντόπιουσ. Ζνασ από τουσ οδθγοφσ το 
αρπάηει ξαφνικά και το τςεπϊνει. Ο αναβάτθσ δεν μπορεί να μιλιςει Ελλθνικά, 
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αλλά ακοφγεται από πίςω να διαμαρτφρεται ςε κατάλλθλα Αγγλικά.  
Καβαλικεφουμε και βρίςκουμε τον οδθγό να προφαςίηεται ότι δεν 

καταλαβαίνει το νόθμα των λόγων του αναβάτθ, ακόμα και όταν αυτό του 
μεταφράςτθκε. Απαιτικθκε θ επίδειξθ του μπαςτουνιοφ, για να τον κάνει να 
παραιτθκεί τθσ λείασ του. Απολογείται με τον ιςχυριςμό ότι θ ζντονθ 
κατθφοριά του δρόμου ζκετε το όπλο ςε κίνδυνο πτϊςθσ - μια αναμφίβολα - 
αλθκινι διαπίςτωςθ, αλλά από τθν άλλθ το όπλο διζτρεχε μεγαλφτερο κίνδυνο 
να χακεί ςτθν περίπτωςθ που μεταφερόταν ςτθν επιτιρθςι του 

Ρερίπου ςε δζκα λεπτά αργότερα οι προβλζψεισ επαλθκεφονται και το 
πιςτόλι πράγματι πζφτει ζξω, οπότε αυτόσ πάλι το βουτάει και πάλι δζχεται να 
το αφιςει μόνο μετά τθν εφαρμογι πολφ προςωπικϊν διαπλθκτιςμϊν. Μετά 
τον εντοπιςμό και τθν παρεμπόδιςθ μιασ τρίτθσ προςπάκειασ, ο ιδιοκτιτθσ 
ςτερεϊνει το όπλο πάνω του και ζτςι αποφεφγεται περαιτζρω φαςαρία. 

Αναηωογονθμζνοι από αυτά τα μικρά ςυμβάντα, ςυνεχίηουμε ςτακερά τθν 
κατάβαςθ (εκτόσ από όταν ζνα πειςματάρικο μουλάρι που ςταματά για να 
δϊςει μια μικρι κλωτςιά και ωσ εκ τοφτου αποδιοργανϊνει τθν πομπι), 
περνϊντασ ακριβϊσ μζςα από το χωριό του Χριςςοφ, τθν αρχαία Κρίςςα (που 
δεν πρζπει να ςυγχζεται με τθν Κίρρα, το επίνειο *των αρχαίων+ Δελφϊν) κάτω 
προσ τθν εφφορθ πεδιάδα τθσ Κίρρασ.  

Αυτι διεκδικείτο, παλιότερα, ςτο ςφνολό τθσ ωσ ιερόσ τόποσ από το 
Δελφικό ιερατείο, και προφανϊσ ζμενε ακαλλιζργθτθ ακόμα και απ’ αυτοφσ. Θ 
ιερόςυλθ ςυμπεριφορά των Λοκρϊν τθσ Άμφιςςασ, ςτο να τολμιςουν να 
αξιοποιιςουν ζνα μζροσ αυτοφ του χερςότοπου, προκάλεςε τθν καταδίκθ τουσ 
από το Αμφικτιονικό Συνζδριο και το ξζςπαςμα του Λεροφ πολζμου. 

Μζςα από ελαιϊνεσ ιππεφςαμε μζχρι τθ Σκάλα των Σαλϊνων, ευγνϊμονεσ 
που αλλάξαμε τον απόκρθμνο τόπο με ιςόπεδθ επιφάνεια. 

 

  
Δελφοί - Φαυςτίνα (Αϋ- Β ϋόψθ) 
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