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90. AGNES SMITH

Βιογραφικά ςτοιχεία
Οι δίδυμεσ αδελφζσ Agnes Smith(1843-1926) και Margaret Smith(18431920), που μερικζσ φορζσ αναφζρονται ωσ οι Westminster Sisters, ιταν
μελετιτριεσ του ςθμιτικοφ πολιτιςμοφ. Κόρεσ του Σκωτςζηου δικθγόρου και
εραςιτζχνθ γλωςςολόγου John Smith, ζμακαν περιςςότερεσ από 12 γλϊςςεσ,
και ζγιναν πρωτοπόρεσ ςτθν ακαδθμαϊκι εργαςία και ςτισ ευεργεςίεσ προσ τθν
Ρρεςβυτεριανι Εκκλθςία τθσ Αγγλίασ, ειδικά προσ το Westminster College, ςτο
Cambridge.
Θ μθτζρα τουσ είχε πεκάνει 3 εβδομάδεσ από τθ γζννθςι τουσ. Θ
εκπαίδευςι τουσ είχε γίνει ςε ιδιωτικά ςχολεία ςτο Birkenhead και ςτο
Λονδίνο, και είχε διανκιςτεί με ταξίδια ςτθν Ευρϊπθ, κακοδθγοφμενεσ από τον
πατζρα τουσ, μετά το κάνατο του οποίου, εγκαταςτάκθκαν ςτο Λονδίνο και
εντάχκθκαν ςτθν Ρρεςβυτεριανι εκκλθςία ςτο Kingston. Συνζχιςαν να
μακαίνουν ξζνεσ γλϊςςεσ και να ταξιδεφουν πάλι ςτθν Ευρϊπθ και τθ Μζςθ
Ανατολι.
Και οι δυο αδελφζσ παντρεφτθκαν κλθρικοφσ, αλλά και οι δυο ζμειναν
ςφντομα χιρεσ. Το 1890 εγκαταςτάκθκαν ςτο Cambridge και άρχιςαν να
μελετοφν ςυριακά και αραβικά. Το 1882 ταξίδεψαν ςτο Μοναςτιρι τθσ Αγίασ
Αικατερίνθσ ςτο όροσ Σινά, όπου ανακάλυψαν τθν παλαιότερθ ςυριακι
ζκδοςθ των Ευαγγελίων που είναι γνωςτι μζχρι ςιμερα.
Συνζχιςαν να ταξιδεφουν και να γράφουν μζχρι τον Αϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο.
Αν και το Ρανεπιςτιμιο του Cambridge δεν τισ τίμθςε ποτζ με τίτλουσ, ζχουν
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λάβει τιμθτικοφσ τίτλουσ από τα Ρανεπιςτιμια τθσ Χαϊδελβζργθσ, του
Δουβλίνου και του St. Andrews.
Υπάρχει και ςιμερα τιμθτικι πινακίδα ςτθν εκκλθςία St. Columba, ςτο
Καίμπριτη, για τισ αδελφζσ Smith. Ιςαν γενναιόδωρεσ οικοδζςποινεσ ςτο ςπίτι
τουσ ςτο Castlebrae, που ζγινε το κζντρο ενόσ ηωντανοφ πνευματικοφ και
κρθςκευτικοφ κφκλου.
χόλια
H Agnes Smith μαηί με τθν αδελφι τθσ Margaret και τισ φίλεσ τθσ Violet και
Edith, ζφταςαν ςτθν Αράχοβα, ςτα μζςα Μαΐου του 1883 ερχόμενεσ από
δυτικά.
Αρχικά, το ατμόπλοιο με το οποίο ζφταςαν ςτθ Φωκίδα ζπιαςε λιμάνι ςτο
Γαλαξείδι και μετά ςτθν Λτζα. Με τθ ςυνοδεία τουσ ανζβθκαν ςτουσ Δελφοφσ.
Θ επίςκεψι τουσ εκεί ιταν πολφ ςφντομθ. Είδαν το Στάδιο, πιγαν ςτο ναό του
Απόλλωνα, που εκείνο τον καιρό είχε ζλκει ςτο φωσ, επιςκζφτθκαν τθν
Καςταλία πθγι, γευμάτιςαν και ζφυγαν για τθν Αράχοβα, που ζγινε ο βαςικόσ
προοριςμόσ τουσ, αφοφ διανυκτζρευςαν εκεί δυο βραδιζσ, με ςκοπό να
επιςκεφτοφν το Κωρφκιον Άντρον και τθν κορυφι του Ραρναςςοφ. Ζτςι τουσ
δόκθκε θ ευκαιρία να πάρουν μια ιδζα τθσ αραχοβίτικθσ ηωισ. Ζφταςαν,
αρχικά, ςτο χωριό μουςκεμζνεσ “μζχρι το κόκκαλο”, ζτυχαν όμωσ καλισ
περιποίθςθσ ςτο ςπίτι που κατζλυςαν. Γριγορα ζνιωςαν άνεςθ και ιςαν
ζτοιμεσ για τθν απόδραςι τουσ τθν επόμενθ μζρα ςτο Κωρφκιον Άντρον. Ο
ιδιοκτιτθσ ονομαηόταν Κωνςταντίνοσ Χριςτόπουλοσ. Στο ςπίτι του ζγινε
επίδειξθ τοπικϊν χορϊν από ςυγγζνιςςζσ του (τθν Αςιμω και τθν Καλλιόπθ)
και από άλλεσ κοπζλεσ του χωριοφ. Εκεί ζγινε θ πρϊτθ αναφορά και παρ’
ολίγον θ πρϊτθ επίδειξθ χριςθσ οδοντόβουρτςασ ςτθν Αράχοβα και δόκθκε το
πρϊτο μάκθμα για τθν υγιεινι του ςτόματοσ από τθν Violet ςτθν Αςιμω, μια
από τισ πιο όμορφεσ Αραχοβιτοποφλεσ, που ιταν εξαδζλφθ του Χριςτόπουλου.
Και ενϊ θ Violet ζδωςε ςτθν Αράχοβα μακιματα για τθ ςτοματικι υγιεινι,
θ Agnes Smith ζδωςε, και μάλιςτα ζντονα, μακιματα ςτουσ ςυνοδοφσ
αγωγιάτεσ, για καλι ςυμπεριφορά απζναντι ςτα υποηφγιά τουσ.
Ο ςπιτονοικοκφρθσ, πάνω ςτον ενκουςιαςμό του, είπε ςτισ ευγενζςτατεσ
Σκωτςζηεσ και κάποιεσ υπερβολζσ, αναφορικά με τθ μακροηωΐα των κατοίκων
του χωριοφ. Οφτε λίγο οφτε πολφ ιςχυρίςτθκε ότι: “τθν Αράχοβα υπιρχαν
γζροντεσ εκατόν είκοςι ετϊν και γριζσ εκατόν τριάντα χρονϊν που ςυνεχίηουν
να εργάηονται!”
Είχαν απομακρυνκεί από το χωριό, όταν βίωςαν ζνα δυςάρεςτο ςυμβάν,
που παραλίγο να κοςτίςει τθ ηωι τθσ Violet. Μια ξαφνικι ςυνάντθςθ, με
αντίκετα ερχόμενο, ςε ζνα ςτενό μζροσ του δρόμου, ιταν θ αιτία να βρεκεί θ
Violet ςτο ζδαφοσ. Θ περιπζτεια τθσ παρζασ δεν είχε τελειωμό. Μια νζα
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ιςχυρι μαγιάτικθ νεροποντι τισ ταλαιπϊρθςε αφάνταςτα και όταν κάποτε
ζφταςαν ςτο Χάνι του Ηεμενοφ και άρχιςαν να ςτεγνϊνουν τα βρεγμζνα ροφχα
τουσ, ζνασ κεραυνόσ ζπλθξε το Χάνι και προκάλεςε πυρκαγιά ςτθ ςτζγθ του
οικοδομιματοσ. Θ άμεςθ επζμβαςθ από όλουσ, αλλά και το υγρόν τθσ ςτζγθσ,
απζτρεψαν τα χειρότερα. Στθ ςυνζχεια, ξεκίνθςαν για τθ Δαφλεια, χωριό που
τουσ ζκανε επίςθσ καλι εντφπωςθ.
Ραρόλεσ τισ ταλαιπωρίεσ τουσ, οι ευγενείσ Σκωτςζηεσ δεν πτοικθκαν και
ανζβθκαν ςτο Κωρφκιον Άντρον. Με λφπθ τουσ, όμωσ, δεν πραγματοποίθςαν
τον άλλο ςτόχο τουσ, να ανεβοφν ςτθν κορυφι του Ραρναςςοφ, λόγω φπαρξθσ
χιονιοφ ςτθν κορυφι του βουνοφ. Ρρζπει να ιςαν πολφ ςκλθραγωγθμζνεσ. Το
παραδζχεται εξάλλου και θ ίδια θ Agnes Smith. Γράφει κάπου: “Μόνο εξαιτίασ
του ςκλθραγωγθμζνου χαρακτιρα τθσ ηωισ που είχαμε ηιςει, μπορζςαμε να
γλιτϊςουμε από ςοβαρζσ αρρϊςτιεσ”.
Θ Αράχοβα τουσ άφθςε ωραίεσ αναμνιςεισ. Αναφζρει ςχετικά: “Κακϊσ
κατθφορίηαμε ζφιπποι το δρόμο, τα κορίτςια ςτζκονταν ςε κάκε γωνιά με
λουλοφδια ευχόμενεσ «καλό κατευόδιο». Αφιςαμε τθν Αράχοβα με ζντονθ
κλίψθ. ”
Για τθν ομορφιά των Αραχοβιτιςςϊν ςθμειϊνει: “Οι γυναίκεσ είναι οι πιο
όμορφεσ ςτθν Ελλάδα και φαίνονται περιςςότερο γραφικζσ μζςα ςτισ άλικεσ
φανελζνιεσ ποδιζσ τουσ.” Μάλιςτα, επειδι οι εκεί τοπικζσ ενδυμαςίεσ τουσ
άρεςαν πολφ, θ Agnes Smith αποφάςιςε να αγοράςει μερικζσ γυναικείεσ
φορεςιζσ.
Εντφπωςθ κάνει το γεγονόσ ότι ςε όλο αυτό το ταξίδι: Λτζα - Δελφοί Αράχοβα - Κωρφκιον Άντρον - Χάνι Ηεμενοφ - Δαφλεια, δεν κάνει καμία
αναφορά ςτθ δίδυμθ αδελφι τθσ Μargaret. Αναφζρει ςτα διάφορα επειςόδια
τθν Edith και τθν Violet, τισ φίλεσ τθσ, αλλά θ Μargaret λείπει εντελϊσ από το
όλο αυτό περιπετειϊδεσ ςκθνικό.
Επίςθσ, είναι εντυπωςιακι θ ςφμπτωςθ, όταν οι Αγγλίδεσ βρίςκονταν ςτθν
Αράχοβα, να εμφανιςτεί από το πουκενά - και μάλιςτα ςτθν πιο δφςκολθ
ςυγκυρία, αυτι τθσ αποχϊρθςθσ του ςυνοδοφ τουσ Αλζξανδρου μετά από
καυγά - κάποιοσ Ζλλθνασ, Αραχοβίτθσ ι μθ δεν διευκρινίηεται, που γνϊριηε
καλά Αγγλικά και τισ βοικθςε, και ο οποίοσ είχε παντρευτεί Αγγλίδα και είχε
ηιςει εννιά (9) χρόνια ςτο Birkenhead, ςτο μζροσ όπου οι αδελφζσ Smith
μικρζσ είχαν πάει ςτα ιδιωτικά τουσ ςχολεία!
Τζλοσ, πρζπει να ποφμε ότι το χρονικό τθσ Smith, αναφορικά με τθν
Αράχοβα και τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ, είναι καλογραμμζνο, ενδιαφζρον και
δίνει εναργείσ εικόνεσ. Είναι, επίςθσ, εκτενζσ και εςτιάηει όμορφα ςτθν τότε
ελλθνικι ηωι δίνοντασ πολφ ενδιαφζρουςεσ ςκθνζσ και πλθροφορίεσ για τθν
Αράχοβα.
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Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Glimpses of Greece like and scenery”,
Agnes Smith, London 1884.
ΔΤΚΟΛΙΕ
Το ατμόπλοιο προςζγγιςε το Γαλαξείδι ςτισ 2 θ ϊρα. Ρρόκειται για ζνα
χωριό που βρίςκεται ςτθ βόρεια ακτι του Κορινκιακοφ Κόλπου, και οι κάτοικοι
του οποίου επιβιϊνουν αποκλειςτικϊσ από τθ κάλαςςα. Ρρομθκεφει
ναυτικοφσ ςε αρκετά λιμάνια τθσ Ανατολισ και ζχει ζνα μικρό μόλο για τισ
ψαρόβαρκεσ. Μια ϊρα αργότερα, αποβιβαςτικαμε ςτθν Λτζα, και μζχρι να
ετοιμάςουν το δωμάτιό μασ, κακίςαμε μπροςτά από ζνα καφενείο τθσ κακιάσ
ϊρασ με μια ςυντροφιά από ςυνεπιβάτεσ μασ, ζνα βουλευτι με τθν οικογζνειά
του. Γοθτευτικαμε με τθ καυμάςια κζα των βουνϊν και τθσ ιρεμθσ ςαν λάδι
κάλαςςασ, πάνω ςτθν αγκαλιά τθσ οποίασ αρμζνιηαν πολλά γραφικά
ιςτιοφόρα.
Το επόμενο πρωί ςθκωκικαμε ςτισ πζντε (5) τα χαράματα και γνωρίςαμε
τα νζα μασ άλογα. Ιςαν όλα ανεξοικείωτα ςε αγγλικά χαλινάρια. Ειδικότερα το
δικό μου, ιταν αποφαςιςμζνο να δείξει τθ δυςαρζςκειά του. Πμωσ, ιςαν ηϊα
δυνατά, ςτακερισ περπατθςιάσ. Λππεφςαμε για μια ϊρα κατά μικοσ μιασ
γόνιμθσ πεδιάδασ πυκνοφυτευμζνθσ με ελιζσ και κάπου - κάπου κίτρινθσ από
ϊριμα δθμθτριακά, μζχρισ ότου φτάςαμε ςτα ριηά του λόφου, πάνω ςτον
οποίο ςτζκεται το Χριςςό. Εδϊ, ζνασ αρικμόσ από καμιλεσ βοςκοφςαν. Μασ
ενθμζρωςαν ότι αυτό το μζροσ είναι θ μόνθ τοποκεςία ςτθν Ελλάδα όπου
μποροφν να παρατθρθκοφν καμιλεσ.
Στθ ςυνζχεια, ξεκινιςαμε μια πολφ τραχιά, πετρϊδθ ανάβαςθ. Πταν
κοντοςτακικαμε, ιταν για να ατενίςουμε πίςω ζνα κομμάτι κάλαςςασ με τα
βουνά τθσ Ρελοποννιςου ςε μια εξαιρετικά λεπτομερι προοπτικι. Εγγφτερα,
οι γιγάντιοι ςχθματιςμοί τθσ Οίτθσ και του Ραρναςςοφ καλφπτονταν από
βαριά ςφννεφα. Κακϊσ προχωροφςαμε, κοιτάηαμε κάτω μακριά ςτθν κοιλάδα
όπου ο Ρλειςτόσ ςχθματίηει μαιάνδρουσ κατά τθ διαδρομι του, ϊςπου ςτθν
κορυφογραμμι του λόφου ςταματιςαμε, για να δοφμε τουσ Δελφοφσ.
Ρρόκειται για ζνα φτωχό χωριό που μοιάηει με το Χριςςό, το επάνω μζροσ των
ςπιτιϊν είναι χτιςμζνο από λάςπθ (πλίκεσ), που ενδεχομζνωσ μποροφν να
αντζξουν καλφτερα ςτισ δονιςεισ των ςειςμϊν. Και τα δυο χωριά ζχουν
καταςτραφεί μζςα ςτα τελευταία τρία χρόνια (από ςειςμοφσ).
Ράνω από το χωριό, πελϊρια βράχια είχαν ςχιςτεί και αποςπαςτεί. Ρροσ τα
ανάντθ του χωριοφ βρίςκονται οι κζςεισ των αρχαίων επάλλθλων
6

πλατυςμάτων πάνω ςτθν πλαγιά του βουνοφ. Με ολόκλθρθ τθν τοποκεςία να
μοιάηει ςαν ζνα γιγάντιο κζατρο, ςτθν κορυφι του οποίου βριςκόταν το
Στάδιο. Στα αρχαία χρόνια αυτό το Στάδιο ιταν πελεκθμζνο ςτο βράχο, αλλά
αργότερα επιςτρϊκθκε με πεντελικό μάρμαρο. Ριο κάτω από το χωριό
υπάρχει ζνα βακφ φαράγγι, μζςω του οποίου εκβάλλουν τα νερά από τθν
Καςταλία Ρθγι.
Γευματίςαμε μπροςτά από ζνα φτωχό ςπίτι εν μζςω μιασ ελαφριάσ
μπόρασ. Τα άλογά μασ καυγάδιηαν και ο ωραίοσ δυνατόσ καράσ μου κλϊτςθςε
ζνα δφςτυχο άςπρο ηϊο, τόςο που το δζρμα ςτο ςτικοσ του κρεμάςτθκε ςε
δυο λωρίδεσ.
Ο Αλζξανδροσ επζμενε να μασ οδθγιςει κάτω, ςτο ναό του Απόλλωνα, που
είχε αναςκαφεί και προσ τον οποίο δεν υπιρχε δρόμοσ πρόςβαςθσ παρά μόνο
με ςάλτο. «Γιατί δεν φτιάχνουν μια πρόςβαςθ;» ρϊτθςα, «επειδι ο κόςμοσ κα
κλζψει» απάντθςε.
Ο ναόσ είναι ςε μια αταξία από ςπαςμζνεσ και ςκορπιςμζνεσ κολϊνεσ και
πζτρινεσ επιγραφζσ. Υπάρχει ζνασ ψθλόσ τοίχοσ ςτθν επάνω πλευρά του ναοφ,
του οποίου το επάνω μιςό είναι ςφγχρονο και το κάτω μιςό απαρτίηεται από
επίπεδεσ πλάκεσ καλυμμζνεσ με πολφ πυκνζσ λεπτομερειακζσ επιγραφζσ. Εδϊ,
υποκζτω ιταν ο κρόνοσ του Ρινδάρου, όπου ςτεκόταν και εξυμνοφςε τον
Απόλλωνα.
Μετά κατεβικαμε προσ τθν Καςταλία πθγι, θ οποία εκβάλλει κοντά ςτο
ςτόμιο μιασ μεγάλθσ ςχιςμισ ςε ζνα βραχϊδεσ βάρακρο, φψουσ δυο χιλιάδων
ποδϊν, υπενκυμίηοντάσ μασ ζντονα τθν είςοδο ςτο ςτενό τμιμα του
φαραγγιοφ του Pfeffers.
Οι γυναίκεσ ζπλεναν ςτο χαμθλότερο μζροσ τθσ πθγισ και εμείσ τισ
προςπεράςαμε μζχρι να φτάςουμε ςε μια ιρεμθ λιμνοφλα κατάφυτθ με
νερόχορτα και περιτριγυριςμζνθ από αρχαία λικοδομι. Σκαλοπάτια οδθγοφν
κάτω ς’ αυτι, και εδϊ θ Ρυκία υποτίκεται ότι λουηόταν πριν κρονιαςτεί ςτον
τρίποδα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ςυχνοί ςειςμοί ερμθνεφονταν παλιά ωσ
αποκάλυψθ τθσ παρουςίασ μιασ κεότθτασ. Διαβάηουμε ότι, όταν οι Γαλάτεσ
ζκαναν εκςτρατεία εναντίον των Δελφϊν, υπό τθν αρχθγία του Βρζννου, μια
τρομακτικι δόνθςθ ςυνζβθ με αςτραπζσ και βροντζσ, ζτςι που μεγάλα τεμάχια
βράχου εκςφενδονίςτθκαν πάνω τουσ. Θ επίδραςθ που αςκοφςαν παρόμοια
ςυμβάντα ςτθν αρχαία ςκζψθ μπορεί να κρικεί από τθν περιγραφι του Δία να
ρίχνει κεραυνοφσ κατά τθν πολιορκία τθσ Τροίασ, όταν φοβερόσ τρόμοσ
κυρίευςε όλουσ τουσ Ζλλθνεσ αρχθγοφσ και μόνο ο Διομιδθσ επζμενε να
προελάςουν.
Πταν οι Σπαρτιάτεσ πολεμοφςαν εναντίον των Αργείων, μια φορά παρά λίγο
να χάςουν τα μυαλά τουσ από παρόμοια αιτία, και εξανάγκαςαν το βαςιλιά
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τουσ Αγθςίπολθ ςε παραίτθςθ.
Οι ντόπιοι χωρικοί, ωσ ςυνικωσ, ιςαν υπερβολικοί ςτουσ χαιρετιςμοφσ
τουσ. Μια θλικιωμζνθ γυναίκα ρϊτθςε, εάν οι ςυντοπίτεσ μασ ζχαιραν καλισ
υγείασ.
Με τον ουρανό ςυννεφιαςμζνο, αφιςαμε τουσ Δελφοφσ ςτισ μιάμιςθ θ
ϊρα. Μποροφςαμε να δοφμε λίγο απ’ τθν Αράχοβα ςκαρφαλωμζνθ ςε μεγάλο
φψοσ, με πολλά υψϊματα ςτο ενδιάμεςο.
Μιςι ϊρα απόςταςθ πριν από τθν πόλθ, ξζςπαςε μια μανιαςμζνθ
καταιγίδα. Τα άλογά μασ, επίςθσ, ιταν μάλλον μεγαλόςωμα και ηόρικα για
κυρίεσ. Ανζβαιναν με ζνα τίναγμα πάνω από βράχουσ, που ο μικρόςωμόσ μου
πελοποννιςιοσ καράσ κα είχε αποφφγει με απλό διαςκελιςμό. Ραρόλο που
φοροφςαμε αδιάβροχα, θ βροχι μασ μοφςκεψε, περνϊντασ μζςα από κάκε
κουμπότρυπα, και τα πζτρινα μονοπάτια μετατράπθκαν ςε λαςπωμζνα
ρυάκια.
Φτάνοντασ ςτο χωριό (Αράχοβα) περπατοφςαμε βαριά και με κόπο ςτουσ
ςτενοφσ δρόμουσ του, και ςτισ ερωτιςεισ του Άγγελου για πλθροφορίεσ ς' ζνα
ςπίτι, τον κατεφκυναν ς' ζνα άλλο. Εκεί, μπικαμε ςε δυο άδεια δωμάτια. Ροφ
ιταν ο Αλζξανδροσ και οι αποςκευζσ μασ; Τα πόδια μασ ιταν μοφςκεμα, και
χρειαηόμαςταν επειγόντωσ να αλλάξουμε τα ροφχα μασ. Χτυπϊντασ ο Άγγελοσ
είπε: «Δεν ξζρω που ζχει πάει ο Αλζξανδροσ, αλλά θ οικοδζςποινα κα ςασ
φζρει φωτιά». Αυτι θ γυναίκα ιρκε κρατϊντασ ζνα ςιδερζνιο τρίποδο και ζνα
φαράςι γεμάτο αναμμζνα κάρβουνα. Κάναμε ό,τι καλφτερο μποροφςαμε για
να ςτεγνϊςουμε, μζχρισ ότου ο Άγγελοσ επιςτρζφοντασ μασ εξιγθςε ότι ο
Διμαρχοσ κατά τθν άφιξθ του Αλζξανδρου είχε προςφζρει το ςπίτι του, και ότι
οι αποςκευζσ μασ ιταν εκεί. «Αλλά δε μ’ αρζςει το ςπίτι του Διμαρχου τόςο,
όςο αυτό», πρόςκεςε «και πρζπει να τακτοποιιςουμε τα πράγματα εδϊ».
Ρεριμζναμε υπομονετικά, ακοφγοντασ ςποραδικά κυμωμζνεσ φωνζσ. Μετά
από δυόμιςθ ϊρεσ, κάποιοσ χτφπθςε τθν πόρτα και ο Αλζξανδροσ μπαίνοντασ,
είπε ςτα Γαλλικά: «Ζχουμε ζνα πολφ όμορφο ςπίτι και εάν δεν ζρκετε αμζςωσ
ς’ αυτό, κα φφγω αμζςωσ για τθν Ακινα».
Θ Βιολζτα απάντθςε με αξιοπρζπεια: «Φφγετε λοιπόν. Μιπωσ είςτε το
αφεντικό;» Αυτόσ ζφυγε και ο Άγγελοσ ξαναεμφανίςτθκε, «κοπεφει να φφγει
για τθν Ακινα. πολφ καλά, αφιςτε τον κα τα καταφζρουμε και μόνοι μασ».
Τϊρα, αυτι δεν ιταν ευχάριςτθ προοπτικι. Οι φοφςτεσ μασ δεν είχαν
ςτεγνϊςει. Είχαμε περιμζνει ςχεδόν τρεισ ϊρεσ, χωρίσ το φλιτηάνι τςάι, που
τόςο πολφ χρειαηόμαςταν, και ο Άγγελοσ ο ίδιοσ παραπονιόταν για αδιακεςία.
Ξεςθκϊκθκε, ωςτόςο, και πιγε ςτο ςπίτι του Διμαρχου. «Κφριε Διμαρχε»
είπε: «Αυτζσ οι κυρίεσ δεν είναι Αραχοβίτιςςεσ να βγουν ςτθ λάςπθ, είναι
ευγενείσ Αγγλίδεσ και κάκονται γφρω από τθ φωτιά περιμζνοντασ τα πράγματά
τουσ».
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Ο μάγειρασ, που είχε πιάςει ιδθ δουλειά, άρχιςε να πακετάρει, αλλά οι
αγωγιάτεσ αρνικθκαν να κουνθκοφν. Δεν είχαν καμιά διάκεςθ να βραχοφν για
δεφτερθ φορά. Ο Άγγελοσ αρνικθκε να του χαλάςουν τα ςχζδια. Μίςκωςε
καινοφργια μουλάρια και γφρω ςτισ επτάμιςι είχε τακτοποιιςει τα πάντα. Οι
τζςςερισ ϊρεσ εξαντλθτικισ αναμονισ ανταμείφκθκαν από ζνα εξαιρετικό
δείπνο, που ςερβιρίςτθκε ςτισ οχτϊμιςι. Βοικεια εμφανίςτθκε επίςθσ με τθν
παρουςία ενόσ Ζλλθνα που μιλάει Αγγλικά, ο οποίοσ είχε ηιςει εννιά χρόνια
ςτο Birkenhead και είχε παντρευτεί Αγγλίδα.
Ο Αλζξανδροσ επζςτρεψε το επόμενο πρωί ηθτϊντασ να τον δεχτοφμε. Αλλά
ο Άγγελοσ ιταν ανζνδοτοσ και ςωςτά κακϊσ θ ςτιγμι για τθν απεικαρχία του
ιταν παρά πολφ άκαιρθ. Μόνο εξαιτίασ του ςκλθραγωγθμζνου χαρακτιρα τθσ
ηωισ που είχαμε ηιςει, μπορζςαμε να γλιτϊςουμε από ςοβαρζσ αρρϊςτιεσ. Ο
Αλζξανδροσ είναι αςυνικιςτα ζξυπνοσ, αλλά κεωριςαμε ότι το πρωταρχικό
κακικον ενόσ υπθρζτθ είναι θ υπακοι.
Ξεκινιςαμε ςτισ 9 θ ϊρα ςκαρφαλϊνοντασ ζνα από τα παρακλάδια του
Ραρναςςοφ από ζνα απόκρθμνο βραχϊδεσ μονοπάτι. Μετά βρεκικαμε ςε ζνα
κατάφυτο υψίπεδο, ςτθ μια πλευρά του οποίου υψωνόταν θ γκριηωπι με
λωρίδεσ χιονιοφ κορυφι αφιερωμζνθ προσ τιμι του Απόλλωνα και των
Μουςϊν, και μια μικρότερθ χιονιςμζνθ κορυφι που είναι αυτι προσ τιμι του
Βάκχου.
Ζπρεπε να κινθκοφμε μζςα από απαίςιεσ λάςπεσ ςτισ παρυφζσ μιασ μικρισ
λίμνθσ και ρίχνοντασ μια ματιά ςτα “Καλφβια” ι τα καλοκαιρινά καταλφματα
των Αραχοβιτϊν, αρχίςαμε να ανθφορίηουμε ζνα λόφο ςτθν πλευρά απζναντι
από τον κφριο όγκο του Ραρναςςοφ.
Είχαμε παραλάβει καινοφργια άλογα. Ιςαν πιο μικρόςωμα από εκείνα τθσ
προθγοφμενθσ θμζρασ και ευχάριςτα προσ ίππευςθ, αν και δεν τουσ άρεςαν τα
αγγλικά τουσ χαλινάρια. Και τα τρία, όντασ μαφρα, ονομάηονταν “καράσ”. Το
δικό μου ανικει ςτον ιδιοκτιτθ του καταλφματόσ μασ και ιταν το πιο
καυμάςιο μικρόςωμο ορειβατικό που είδα ποτζ.
Συχνά γυρνοφςαμε να κοιτάξουμε προσ τθν υπζροχθ κζα πίςω μασ. Θ
κορυφογραμμι του Ελικϊνα ιταν ορατι, κακϊσ και όλεσ οι χιονιςμζνεσ
κορυφζσ τθσ Ρελοποννιςου, με τθ μακρόςτενθ λωρίδα του Κορινκιακοφ
κόλπου. Οι πζτρεσ ςτο τζλοσ ζγιναν τόςο δφςκολεσ για τα άλογά μασ, που
αναγκαςκικαμε να πραγματοποιιςουμε το υπόλοιπο τθσ ανάβαςθσ προσ το
Κωρφκιον Άντρον με τα πόδια. Θ Εντίκ και εγϊ δεν ςυναντιςαμε μεγάλθ
δυςκολία, αλλά κακϊσ δεν υπιρχε μονοπάτι θ Βιολζτα, αναςτενάηοντασ,
χρειαηόταν βοικεια ςε κάκε πζτρα.
Το Κωρφκιον Άντρον είναι μια τεράςτια αςβεςτολικικι ςπθλιά, από τθν
οροφι τθσ οποίασ κρζμονται ευμεγζκεισ ςταλακτίτεσ, ενϊ ςταλαγμίτεσ δυο
φορζσ το φψοσ μασ, ακανόνιςτοι ςε μορφι, χιονϊδεισ ςτο χρϊμα, υψϊνονται
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από τθ βάςθ του. Μοιάηαμε πολφ με φαντάςματα, κακϊσ με το κερί ςτο χζρι,
προςπακοφςαμε να ακολουκιςουμε τουσ δυο οδθγοφσ ωσ τουσ τεράςτιουσ
βράχουσ ςτο ψθλότερο άκρο τθσ ςπθλιάσ. Αλλά επιτζλουσ, τα καταφζραμε, και
ζπρεπε να είμαςτε ικανοποιθμζνεσ κοιτάηοντασ το αποτζλεςμα των φαναριϊν
Βengal που φϊτιηαν ψθλά, για να δοφμε από μακριά τθ κολωτι οροφι.
Θ Θρωφίλθ, θ αρχικι Σίβυλλα που προφιτευε ςτουσ Δελφοφσ, γεννικθκε
ςτο Κωρφκιον Άντρον. Ιταν κόρθ κάποιου Κεόδωρου και μιασ νφμφθσ.
Το ςπιλαιο παρείχε καταφφγιο ςτουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ κατά τουσ
περςικοφσ και τουσ τουρκικοφσ πολζμουσ, και επίςθσ αναγκαςκικαμε να
αναηθτιςουμε καταφφγιο ς’ αυτό λόγω βροχισ. Αφοφ περιμζναμε για μια
ϊρα, ο ουρανόσ κακάριςε και αρχίςαμε τθν κατάβαςθ.
Το ζδαφοσ ιταν βρεγμζνο και τα ροφχα μασ λάςπωςαν φοβερά. Άλλθ μια
δυνατι μπόρα ιλκε πριν φτάςουμε ςτο κατάφυτο οροπζδιο. Κοιτάηοντασ
πίςω, είδα ζνα αγόρι να οδθγεί το άλογό μου προσ τα κάτω, ενϊ αυτό πρόβαλε
ςκεναρι αντίςταςθ. Ρλθςιάηοντασ είδα ότι το αγόρι, βάηοντασ χαλινάρι ςτο
ηϊο, είχε μπιξει τθν αλυςίδα και τα ςχετικά μζςα ςτο ςτόμα του, ζπειτα
τράβθξε απότομα τον ιμάντα του χαλινοφ, ζωσ ότου τα ζςυρε όλα ςτθ μια
πλευρά και μάτωςε τα οφλα του ηϊου. Κφμωςα πολφ και τον κατςάδιαςα και
ςτα Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά. Αφοφ είχαμε προχωριςει με δυςκολία μζςα ςτο
λαςπϊδεσ οροπζδιο, θ αγανάκτθςι μου φοφντωςε πάλι, επειδι το αγόρι και ο
Αντρζασ ςυνζχιηαν να μαςτιγϊνουν το άλογο τθσ Βιολζτασ.
Τουσ είπα ότι αυτοί μποροφςαν να κάνουν ό,τι κζλουν, όταν τα ηϊα
μεταφζρουν φορτία, αλλά όχι όταν μεταφζρουν κυρίεσ. Φαινόταν αδφνατο να
τουσ καταςτιςω κατανοθτό το γεγονόσ ότι ιμαςταν απόλυτα ικανζσ να
ελζγχουμε οι ίδιεσ τισ κινιςεισ μασ. Αποφάςιςα, επίςθσ, ότι δεν πρόκειται ποτζ
να ξαναςχεδιάςω πάλι μια επίςκεψθ ς’ αυτζσ τισ περιοχζσ. Κα πρζπει να
κατζβω ςτο ςτάβλο και να μάκω πϊσ πρζπει να φοριζται ζνα χαλινάρι.
Ρεράςαμε τα Αραχοβίτικα Καλφβια και ζνα κτίςμα, ςαν αχυρϊνα, το οποίο ο
Κεόδωροσ ευαρεςτικθκε να ονομάςει: «Θ εκκλθςία του Αϊ-Γιάννθ».
Από το λόφο που δεςπόηει, θ κζα τθσ Αράχοβασ ιταν άκρωσ μεγαλοπρεπισ.
Ο ουρανόσ ιταν πλζον τελείωσ γαλάηιοσ και ο Ραρναςςόσ - πάνω ςτον οποίο
είχε μόλισ πζςει φρζςκο χιόνι - όρκωνε ακριβϊσ πίςω μασ τθν ψθλι ςαν
τροφλο και ξακουςτι κορυφι του. Νωρίτερα, ατενίηαμε απζναντι τθν πεδιάδα
του Ρλειςτοφ και τισ οροςειρζσ του Ξεροβουνιοφ και του Ελικϊνα, κακϊσ
επίςθσ και τθ μακριά λωρίδα του Κορινκιακοφ Κόλπου. Κατεβικαμε με τα
πόδια, και ανεβικαμε ςτο άλογο πάλι, όταν ιμαςταν ςχεδόν ζξω από τθν
Αράχοβα.
Οι ςτζγεσ των ςπιτιϊν αυτοφ του χωριοφ καλφπτονται με κόκκινα
κεραμίδια, που ςυγκρατοφνται ςτισ κζςεισ τουσ από γκρίηεσ πζτρεσ ςτθ ςειρά.
Οι γυναίκεσ είναι οι πιο όμορφεσ ςτθν Ελλάδα και φαίνονται περιςςότερο
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γραφικζσ μζςα ςτισ άλικεσ φανελζνιεσ ποδιζσ τουσ. Ρολλζσ απ’ αυτζσ
ςτάκθκαν ςτο δρόμο κρατϊντασ τισ ρόκεσ τουσ με μια τουλοφπα χιονάτου
μαλλιοφ και μ’ ζνα «καλϊσ ορίςατε» και ζνα «γεια ςασ», που ςθμαίνει «να
ζχετε υγεία». Είχαμε ςυναντιςει μερικζσ ευχάριςτεσ οικογζνειεσ, αλλά αυτι
του οικοδεςπότθ μασ ςτθν Αράχοβα ιταν ανϊτερθ όλων. Θ ςφηυγόσ του ζκανε
τθ μπουγάδα μασ λαμπρι και μασ πρόςφερε ωσ ςυνοδευτικό για το τςάι μια
καρδάρα γιαοφρτι, το ξινό γάλα τθσ υπαίκρου.
Αγοράςαμε μερικζσ γυναικείεσ φορεςιζσ και διαςκεδάςαμε πολφ, όταν θ
κυρία μάσ ζντυςε, εξθγϊντασ ότι θ κόκκινθ ηϊνθ φοριζται από τισ ανφπαντρεσ
γυναίκεσ και θ μαφρθ από τισ παντρεμζνεσ, παρόλο που και οι δυο κατθγορίεσ
γυναικϊν φοροφν κόκκινθ ποδιά.
Με το που φτάςαμε ςτθν Ακινα, αγόραςα επιπλζον μια αντρικι ςτολι. Θ
φουςτανζλα ιταν φτιαγμζνθ ςε δυο κομμάτια, που μποροφν να κουμπϊςουν
με κόπιτςεσ και να ξεκουμπωκοφν ςε περίπτωςθ φφλαξθσ. Αλλά αλίμονο!
όντασ ογκωδζςτερθ από ζνα κρινολίνο, ανακάλυψα ότι κα απαιτοφςε
περιςςότερο από το μιςό ενόσ μεγάλου μπαοφλου, κι ζτςι αναγκάςτθκα
απρόκυμα να αναχωριςω χωρίσ αυτι.
Το επόμενο πρωινό, οι αποςκευζσ μασ φορτϊκθκαν ςτα μουλάρια υπό τθν
εποπτεία του Κόδωρου. Ιμαςταν ζτοιμεσ να ακολουκιςουμε, όταν άρχιςε να
βρζχει δυνατά. Μαφρα ςφννεφα μαηεφτθκαν πάνω από τθν κορυφι του
Ραρναςςοφ. Πλοι ωςτόςο ςυμφωνοφςαν ςτο ότι επρόκειτο απλϊσ για
περαςτικι μπόρα.
Ρολλοί επιςκζπτεσ μπικαν, οι οποίοι ςυνομιλοφςαν με τον οικοδεςπότθ
μασ Κωνςταντίνο Χριςτόπουλο. Αυτόσ είναι πολφ μορφωμζνοσ και μάλιςτα και
αυτόσ και θ γυναίκα του, μιλοφν εξαιρετικά Ελλθνικά. Μασ ζδειξε ζναν πίνακα
υψομζτρων των γειτονικϊν περιοχϊν που του είχε δοκεί από ζναν Άγγλο
κλθρικό, με τον οποίο είχε μια φορά ανεβεί ςτον Ραρναςςό.
Χωριό
Χριςςό
Δελφοί
Αράχοβα (Σπίτι Κωνςταντίνου Χριςτόπουλου)
Χαιρϊνεια
Δαφλεια
Άγιοσ Βλάςιοσ
Κωρφκιον Άντρον
Κορυφι του βουνοφ Ραρναςςόσ

Αγγλικά πόδια
570
1.800
3.100
410
1.050
480
4.360
8.066

Μασ είπε ότι ςτθν Αράχοβα υπιρχαν γζροντεσ εκατόν είκοςι ετϊν και γριζσ
εκατόν τριάντα χρονϊν που ςυνεχίηουν να εργάηονται. Θ κυρία Χριςτοποφλου
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μασ ςφςτθςε ςε ξαδζλφεσ τθσ που δεν ιταν αδελφζσ μεταξφ τουσ. Θ
μεγαλφτερθ ςε θλικία θ Αςιμω κεωρείτο θ όμορφθ τθσ Αράχοβασ. Ιταν ψθλι,
καλοφτιαγμζνθ με κλαςικά χαρακτθριςτικά, ροδαλά μάγουλα και μαφρα
μάτια. Θ νεότερθ, θ Καλλιόπθ, ιταν λίγο κοντφτερθ και με πιο λεπτεπίλεπτθ
κοψιά.
Θ Αςιμω που ιταν πολφ ομιλθτικι, μασ είπε ότι αυτι θ μζρα ιταν θ γιορτι
τθσ Αγίασ Ειρινθσ και ότι, εάν ο καιρόσ το επζτρεπε, τα κορίτςια κα ζβγαιναν
και κα χόρευαν ςτθ χλόθ. Κα φοροφςαν τισ κεντθμζνεσ τουσ φορεςιζσ με
μεταξωτά πουκάμιςα ςτικουσ και περιδζραια.
Θ Βιολζτα είπε ςτον Άγγελο ςτα αγγλικά ότι είναι κρίμα που ζνα τόςο
χαριτωμζνο κορίτςι παραμελοφςε τα δόντια του και ότι ίςωσ ςφντομα κα τα
ζχανε όλα. Κακϊσ θ Αςιμω περίμενε εναγωνίωσ για τθ μετάφραςθ αυτοφ του
ςχόλιου, διαφωνιςαμε ςτο κατά πόςο κα ιταν φρόνιμο ι όχι να τθσ δοκεί.
Αποφαςίςαμε αρνθτικά. Αλλά, λίγα λεπτά αργότερα, με το δωμάτιο γεμάτο
από κόςμο, ο Άγγελοσ άρχιςε: «Αςιμω», είπε αυτόσ, «Θ λαίδθ λζει ότι είςαι
πολφ όμορφθ, αλλά υπάρχει ζνα πράγμα που ςε χαλάει. Πρζπει να πάρεισ ζνα
βουρτςάκι και να κακαρίςεισ τα δόντια ςου».
Υπιρξε ζνα γενικό πνιχτό γζλιο, και επιφωνιματα: «Μάλιςτα, μάλιςτα»
από τουσ παρευριςκόμενουσ άντρεσ. «Πϊσ κα πάρω μια;» είπε θ Αςιμω. «Θα
ςου δϊςω εγϊ μια» αποκρίκθκε θ Βιολζτα ψάχνοντασ ςτθ τςάντα. Το
βουρτςάκι φυςικά δεν ζμελλε να βρεκεί. «Κάντο μόνθ ςου» είπε ο Άγγελοσ
«και βάλε λίγο ςαποφνι ς’ αυτό», «Για πόςο χρόνο;», «Δεν απαιτείται πολφσ
χρόνοσ» είπε ο Άγγελοσ.
Θ Αςιμω παρζμεινε ςκεφτικι για λίγα λεπτά. Κατά τθ διάρκεια του βοθτοφ
τθσ οχλοβοισ που ακολοφκθςε, ξεγλίςτρθςε ςτα γριγορα προσ τθ μεριά τθσ
Βιολζτασ για να τθ ςυμβουλευτεί για το ςαποφνι δοντιϊν ςε ςκόνθ. Τελικά,
ζςτρεψε τισ ςκζψεισ μασ ςε άλλθ κατεφκυνςθ: «Αφιςτε μασ να ςασ δείξουμε
πϊσ μποροφμε να χορεφουμε» είπε. Ζδωςε το χζρι τθσ ςτθν Καλλιόπθ και με
άλλα τζςςερα κορίτςια ςχθμάτιςαν ζναν κφκλο, που πιγαινε αργά κυκλικϊσ με
μονότονθ μελωδία, και που ςποραδικϊσ παράλλαςςε τθν κίνθςθ με ζνα μικρό
ςκζρτςο.
Κάκε τόςο ο κφριοσ Χριςτόπουλοσ τουσ ζλεγε να μασ δϊςουν κάτι πιο
χαριτωμζνο, και τότε άλλαηαν τον τόνο κάνοντασ ζνα ςποραδικό άλμα που
απειλοφςε να ρίξει το πάτωμα κάτω. Αμζςωσ προςελκφςτθκαν κεατζσ από το
δρόμο και αρκετά νζα κορίτςια μπικαν ςτον κφκλο του χοροφ. Αρνικθκα τθν
πρόςκλθςι τουσ να κάνω το ίδιο.
Μόλισ ο ουρανόσ ξαςτζρωςε λίγο, προετοιμαςτικαμε να αναχωριςουμε. Θ
Αςιμω, μεταξφ άλλων, μίλθςε για τθν αγροτικι τθσ δουλειά και είπε ότι
ζβριςκε πολφ παράξενο το ότι ς’ άλλεσ χϊρεσ εργάηονταν οι ςφηυγοι για τισ
γυναίκεσ τουσ, «ενϊ εμείσ», κοιτϊντασ τα δυνατά χζρια τθσ, «εργαηόμαςτε για
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τουσ άντρεσ». Ο κφριοσ και θ κυρία Χριςτοποφλου μου είπαν ότι μου ανζκεταν
τθ φροντίδα του μικροφ αλόγου τουσ υπό τθν ευκφνθ μου, και κακϊσ δεν
ζςτελναν κανζναν μαηί του, ιλπιηαν ότι κα φρόντιηα για τθ βολι του.
Θ Βιολζτα ηιτθςε τον ιδιοκτιτθ του δικοφ τθσ αλόγου και τον υποχρζωςε να
πει ςτο μικρό του υπθρζτθ, Αναςτάςιο, να μθν μαςτιγϊνει οφτε να ακουμπά το
άλογο, ενόςω αυτι κα ίππευε. Θ πεηι ςυνοδεία μασ ιταν ζνασ θλικιωμζνοσ
άντρασ που ονομαηόταν Αντρζασ, ο αδελφόσ τθσ Αςιμωσ, ο Στζργιοσ, και το
αγόρι ο Αναςτάςιοσ.
Κατά τθν ίππευςι μου ζδωςα και ςτουσ τρεισ μια διάλεξθ ςχετικά με τθν
αφροςφνθ, του να τραβοφν απότομα προσ τα πίςω τον ιμάντα του χαλιναριοφ,
και ο κφριοσ Χριςτόπουλοσ τουσ ηιτθςε, ςε καμία περίπτωςθ, να μθν
χρθςιμοποιοφν ζτςι το χαλινάρι.
Κακϊσ κατθφορίηαμε ζφιπποι το δρόμο, τα κορίτςια ςτζκονταν ςε κάκε
γωνιά με λουλοφδια ευχόμενεσ «καλό κατευόδιο». Αφιςαμε τθν Αράχοβα με
ζντονθ κλίψθ. Ο αζρασ τθσ είναι ο πιο κακαρόσ και ο πιο αναηωογονθτικόσ που
μπορεί κάποιοσ να αναπνεφςει. Και επί πλζον είχαμε αναγκαςτεί να
εγκαταλείψουμε ζνα αγαπθμζνο μασ ςχζδιο, αυτό τθσ ανάβαςθσ ςτον
Ραρναςςό. Είχαμε ατενίςει τθ χιονιςμζνθ κορυφι του πιςτεφοντασ ότι κάτι
τζτοιο ιταν δυνατό να γίνει. Ωςτόςο, μασ διαβεβαίωςαν ότι αυτό κα είχε ωσ
ςυνζπεια ανάβαςθ μιάμιςθσ ϊρασ ςε ολιςκθρι πλαγιά, όπου θ εναλλαγι του
λειωςίματοσ και του παγϊματοσ του χιονιοφ τθν ζχει μετατρζψει ςε υγρό
πάγο. Υπάρχουν άντρεσ ςτθν Αράχοβα που ζχουν πραγματοποιιςει αυτι τθν
ανάβαςθ είκοςι φορζσ, αλλά αυτό ζχει γίνει μόνο μετά από μια παρατεταμζνθ
αδιατάρακτθ αυγουςτιάτικθ λιακάδα.
Στισ 18 Μαΐου, κατεβικαμε ζφιπποι ζνα πολφ απότομο λόφο ςε μια
κατάφυτθ κοιλάδα. Ραρατθριςαμε τότε ότι μαφρεσ μάηεσ ςφννεφων
μαηεφονταν πάνω από τον Ραρναςςό. Άρχιςε να βρζχει και ςυνζβθ ζνα
περιςτατικό που παρά λίγο να είχε κοςτίςει τθ ηωι τθσ Βιολζτασ. Ζνασ
θλικιωμζνοσ άντρασ κατευκυνόταν προσ τα εμάσ ςτο ςτενό μονοπάτι,
οδθγϊντασ ζνα δυνατό μουλάρι, φορτωμζνο και από τισ δυο πλευρζσ με
βαριζσ ντάνεσ ξφλων. Ο Αντρζασ του ηιτθςε να ςταματιςει το μουλάρι ςε μια
κατάλλθλθ κζςθ του βραχϊδουσ επιχϊματοσ ζωσ ότου περάςουμε.
Ο Άγγελοσ και εγϊ όντωσ περάςαμε και όλα κα πιγαιναν καλά, εάν είτε ο
Αντρζασ είτε ο Αναςτάςιοσ δεν είχε αγγίξει το κακόμοιρο ηϊο με το μαςτίγιό
του. Αυτό όρμθςε αμζςωσ πάνω ςτο προεξζχον χείλοσ του γκρεμοφ και μθ
βρίςκοντασ αςφαλζσ πάτθμα όρμθςε ξανά προσ τα κάτω, αναςθκωμζνο κατά
τθσ Βιολζτασ, που περνοφςε τελευταία.
Το μονοπάτι ιταν ςτενό. το άλογο τθσ Βιολζτασ ςτριφογφριςε και ζτρεξε
προσ το χείλοσ του γκρεμοφ προσ τθν άλλθ πλευρά. Από κάτω ζχαςκε ο
γκρεμόσ. Το μουλάρι όρμθςε κατά πίςω του και δεν μπορϊ να περιγράψω το τι
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ςυνζβθ, κακϊσ το μόνο που μποροφςα να δω ιταν τα καποφλια του αλόγου
τθσ Βιολζτασ και το ςωρό από τα κοφτςουρα από πάνω τουσ.
Θ Εντίκ λζει ότι το μουλάρι ζπεςε, ςκζφτθκα ότι θ Βιολζτα ςκοτϊκθκε και
αιςκάνκθκα ευγνωμοςφνθ, όταν τθν είδα να βγαίνει από τθν επικίνδυνθ
κατάςταςθ, να ξεπεηεφει αμζςωσ και να κάκεται ςτο υγρό γραςίδι ωχρι από
τθν τρομάρα τθσ. Θ Εντίκ ζτρεμε και αυτι, κζλθςε επίςθσ να ξεπεηζψει, αλλά θ
βροχι δυνάμωνε. Ο Άγγελοσ μαινόταν κατά των αγωγιατϊν, τότε ακοφςτθκε
ζνα δυνατό μπουμπουνθτό. Θ Βιολζτα διλωςε ότι προτιμοφςε να περπατιςει
προσ το πλθςιζςτερο χάνι και κακϊσ ζπεφτε χοντρό χαλάηι, μασ παρότρυνε να
ακολουκιςουμε το παράδειγμά τθσ. Τα άλογά μασ ιςαν τόςο αξιόπιςτα, που
κεωριςαμε ότι ιταν καλφτερο να παραμείνουμε ςτισ κζςεισ μασ
Δζκα λεπτά αργότερα άςτραφτε ηωθρά. Ξεπεηζψαμε και όλθ θ ομάδα
προχωροφςε με τα πόδια. Επιλζξαμε να βαδίηουμε από πζτρα ςε πζτρα, κακϊσ
είδαμε ότι και ο δρόμοσ και το γραςίδι ιταν πλθμμυριςμζνα ςτο νερό. Το
χαλάηι μασ χτυποφςε ανελζθτα. Ακολοφκθςα τον Αντρζα, ενϊ ο Άγγελοσ ζμενε
πίςω με τθ Βιολζτα και τθν Εντίκ. Τα αγόρια οδθγοφςαν τα άλογά μασ.
Τελικϊσ, φτάςαμε ςε ζνα ορμθτικό ποτάμι με πολφ κολά νερά, πολφ πλατφ για
να το πθδιξουμε. Ακολουκιςαμε μια μεγάλθ παράκαμψθ ελπίηοντασ να
βροφμε ζνα ςτενότερο πζραςμα. Αλλά αυτό ςφντομα ενϊκθκε με ζνα
παραπόταμο και τα δυο αυξάνονταν, όπωσ είναι προφανζσ, ςε πλάτοσ. Τότε,
ζνασ περαςτικόσ γιδάρθσ ςταμάτθςε. Αυτόσ αναςικωςε προςεκτικά μια
μεγάλθ πζτρα και τθν τοποκζτθςε κοντά ςτθν όχκθ. Αδράχνοντασ γερά το
μαςτίγιο του Στζργιου πιδθξα πάνω από το χείμαρρο.
Θ Εντίκ ακολοφκθςε, και το ίδιο ζκανε και ο Άγγελοσ, αλλά θ δυςτυχισ
Βιολζτα, τα νεφρα τθσ οποίασ ιταν πολφ κλονιςμζνα, ζβαλε μεν το ζνα πόδι
τθσ πάνω ςτθν πζτρα, αλλά δεν είχε το κουράγιο να πθδιξει με το άλλο. Θ
πζτρα κουνικθκε και ταλαντεφτθκε κάτω από το πόδι τθσ. Σκεφτόμουν ότι
κάκε ςτιγμι κα βουλιάξει μζςα ςτο ποτάμι. Ο ξζνοσ ωςτόςο γονατίηοντασ
κράτθςε τθν πζτρα ςτακερά με τα δυο του χζρια, ενόςω ο Άγγελοσ και ο
Στζργιοσ τθν ςικωςαν και τθν πζραςαν από τθ μια πλευρά του ποταμοφ ςτθν
άλλθ. Ζπειτα, ςυνεχίςαμε τθν πορεία ανάμεςα ςε χείμαρρουσ μζχρι το Χάνι
του Ηεμενοφ, το οποίο ιταν ζνα μεγάλο ςκοτεινό δωμάτιο με μια τεράςτια
ςτοίβα κοφτςουρων. Ο Άγγελοσ και ο χανιτηισ πζραςαν κάκε μια μασ ς’ ζνα
άλλο δωμάτιο, κοντά ςτα άλογα, αφινοντάσ μασ ςε απόλυτθ ελευκερία, για να
ςτεγνϊςουμε τα βρεγμζνα ροφχα μασ.
Πταν ο Αντρζασ μπικε για να αποκζςει φρζςκα ξφλα, θ Βιολζτα μοφ ηιτθςε
να του εξθγιςω ότι κα τον ςυγχωροφςε, υπό τον όρο ότι κα άφθνε ζνα από τα
αγόρια να περπατάει πλάι τθσ, και ότι για κανζνα λόγο, κανζνα από αυτά δεν
κα ζπρεπε να αγγίηει το άλογό τθσ. Αυτι θ εντολι ιταν θ πιο απαραίτθτθ,
κακϊσ ζνα απ’ αυτά τα παιδιά είχε τραβιξει απότομα πίςω το χαλινάρι και
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ζκανε τον καλό μου ιρεμο καρά να ςθκωκεί ςτα πιςινά του πόδια, ακριβϊσ τθ
ςτιγμι που ξεπζηευα. Ο Αντρζασ είπε ότι ιςαν όλοι πολφ λυπθμζνοι. Φαινόταν
ότι επιτζλουσ αντιλαμβανόταν ότι οι ςυνζπειεσ τζτοιων ςυμπεριφορϊν μπορεί
να ιταν ςοβαρζσ. Ιταν ζνασ ςυμπακθτικόσ άντρασ, αλλά πολφ αδαισ.
Το ςτζγνωμά μασ διιρκεςε πάνω από μια ϊρα και δυςκολευτικαμε αρκετά
από τον καπνό των ξφλων που μασ τφφλωνε. Ανοίξαμε τθν εξωτερικι πόρτα
και ακοφγαμε το ζνα μπουμπουνθτό μετά το άλλο. Τότε ακοφςτθκε μια φωνι
«φωτιά!». Οι άντρεσ όρμθςαν από το διπλανό δωμάτιο αναηθτϊντασ κουβάδεσ
νεροφ. Τα μπουμπουνθτά είχαν προκαλζςει πυρκαγιά ςτθ ςτζγθ, αλλά
ευτυχϊσ είχε ιδθ διαβραχεί τόςο καλά που θ ηθμιά ςταμάτθςε ςφντομα.
Ο Άγγελοσ άπλωςε το γεφμα μασ ςε ζνα χαμθλό τραπζηι, μόλισ ζνα πόδι
φψοσ πάνω από το χωμάτινο δάπεδο, και φτιάξαμε πρόχειρα μερικά ξφλινα
ςκαμνιά ι μάλλον ςυρκικαμε μπροςτά από το τραπζηι. Θ μπόρα κόπαςε γφρω
ςτισ δυο θ ϊρα. Μιςι ϊρα αργότερα, παρόλο που ζβρεχε ακόμα, ο Άγγελοσ
μασ ςυμβοφλεψε να ςυνεχίςουμε το δρόμο μασ. Κατθφορίςαμε άλλο ζνα
απότομο λόφο ατενίηοντασ τα τεράςτια βράχια ςκιςμζνα από τουσ πολλοφσ
ςειςμοφσ.
Τριγφρω ιςαν άγρια πετρϊδθ βουνά. Κακϊσ διαςχίηαμε ζνα ορμθτικό κολό
ρυάκι, ο Αντρζασ εξιγθςε ότι εδϊ ς’ αυτό το ςθμείο ςτα 1865 οι Αραχοβίτεσ
περικφκλωςαν και ςκότωςαν το λιςταρχο Νταβζλθ και τθ ςυμμορία του. Λίγο
πιο πζρα ζνασ μικρόσ κατάφυτοσ λόφοσ, ςτεφανωμζνοσ με κατςάβραχα,
υψϊνεται ςτο βάκοσ τθσ ςτενισ κοιλάδασ. Στθν κορυφι του κείται το μνιμα
(του Μζγα που ςκότωςε το λιςταρχο Νταβζλθ) και ςτθ βάςθ του τρεισ δρόμοι
ςυναντιοφνται, ο ζνασ οδθγεί ςτθ Δαφλεια, ζνασ ςτθ Λιβαδειά και ζνασ ςτθν
Αράχοβα. Αυτι είναι θ “χιςτι οδόσ”, το μζροσ όπου ο Οιδίποδασ ςκότωςε τον
πατζρα του. Λίγεσ τοποκεςίεσ, οφτε και θ Glencoe, είναι περιςςότερο ςε
μεγαλφτερθ αρμονία με τραγικζσ μνιμεσ. Ο δρόμοσ που διαςχίςαμε είχε
πολλά τμιματα ακανόνιςτου αρχαίου πλακόςτρωτου. Ρρόκειται για
υπολείμματα τθσ Λεράσ Οδοφ προσ τουσ Δελφοφσ.
Μια ανθφορικι διαδρομι μασ ζφερε ςε κζα τθσ ακρόπολθσ τθσ Δαφλειασ,
κακϊσ επίςθσ και του Μοναςτθριοφ τθσ Αγίασ Λερουςαλιμ, που βρίςκεται
φωλιαςμζνο ψθλά ανάμεςα ςε δάςθ από ζλατα, ςε ζνα παρακλάδι του
Ραρναςςοφ. Το ζδαφοσ εδϊ δεν ιταν βρεγμζνο και οι άντρεσ που
ανταμϊςαμε μασ πλθροφόρθςαν ότι δεν είχε βρζξει κακόλου όλθ τθν θμζρα.
Θ μικρι πεδιάδα τθσ Δαφλειασ απλωνόταν μπροςτά μασ.
Οι κορυφογραμμζσ του Ελικϊνα υψϊνονταν γφρω, αλλά όλα τα πζριξ
υψϊματα που μασ περιζβαλαν ιταν πολφ άγονα και πετρϊδθ. Θ Δαφλεια είναι
ζνα κακαρό ςτθν όψθ χωριό και τα ςπίτια τθσ είναι χτιςμζνα ςε απόςταςθ
μεταξφ τουσ. Κακϊσ περνοφςαμε, τόςο οι άντρεσ όςο και οι γυναίκεσ μασ
χαιρετοφςαν εγκαρδίωσ. Τα ςχολιαρόπαιδα ζρχονταν ζνα τςοφρμο ςε μακριά
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παρζλαςθ και μασ χαιρετοφςαν τοποκετϊντασ δυο δάχτυλα κάτω από το δεξί
μάτι.
Ξεπεηζψαμε ςτο ςπίτι του παπά που ιταν επίςθσ και ο Διευκυντισ του
ςχολείου. Συντροφιζσ γυναικϊν μαηεφτθκαν ζξω από τθν πόρτα μασ, ενϊ
άλλεσ παραφφλαγαν, για να κρυφοκοιτάξουν μζςα από τα παράκυρα. Ζνα
μικρό χαμίνι ςκαρφάλωςε ςε ζνα δζντρο απζναντί μασ. Τα αθδόνια, για τα
οποία θ Δαφλεια φθμίηεται, ζκαναν με τα τραγοφδια τουσ το πρωινό
χαροφμενο. Οι ζξι αγωγιάτεσ μασ ιςαν αςυνικιςτα αργοί ςτο φόρτωμα των
ηϊων τουσ. Συνζβθ, επειδι κάκε ζνασ κατείχε ζνα μουλάρι και πάντα
φιλονικοφςαν για το ποιο ηϊο πρζπει να μεταφζρει ζνα ςυγκεκριμζνο κιβϊτιο.
Ευχαριςτθκικαμε ιδιαιτζρωσ ακοφγοντασ να φωνάηουν κάποιον Ρλοφταρχο.
Στουσ δρόμουσ ιταν παραταγμζνεσ ομάδεσ γυναικϊν, που κάκε μια μασ
πρόςφερε τριαντάφυλλα ι δεντρολίβανο. Το τελευταίο κεωρείται ςφμβολο
τφχθσ. Κατεβικαμε ζναν πετρϊδθ χορταριαςμζνο λόφο, και μετά αρχίςαμε να
διαςχίηουμε μια κατάφυτθ πεδιάδα. Μαφρα ςφννεφα μαηεφονταν ςτον
ουρανό*…+

Μετόπθ από το Θθςαυρό των Ακθναίων.

Μετόπθ από το Θθςαυρό των Ακθναίων (Θρακλισ).
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91. C. G. SAUNDERS - FORSTER
Βιογραφικά ςτοιχεία
Δεν βρζκθκαν διακζςιμα ςτοιχεία.
χόλια
Ο C. G. Saunders - Forster ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ, προερχόμενοσ από
ανατολικά, ςτισ 7 Απριλίου του 1885, δθλαδι τθν θμζρα τθσ εκλογικισ
αναμζτρθςθσ Χαρ. Τρικοφπθ και Κεόδ. Δελθγιάννθ.
Στθν Αράχοβα ζφταςε το βράδυ τθσ παραμονισ των εκλογϊν και εκεί
διανυκτζρευςε. Το επόμενο βράδυ διανυκτζρευςε ςτουσ Δελφοφσ και τθν
αμζςωσ επόμενθ μζρα διζςχιςε τον Ραρναςςό με κατεφκυνςθ τθν Αγόριανθ
και τθν κοιλάδα του Κθφιςοφ.
Το οδοιπορικό αυτό ζχει μεγάλο ενδιαφζρον, διότι είναι καλογραμμζνο,
εκτενζσ και πλοφςιο ςε περιγραφζσ και εικόνεσ. Ραρατθρεί και καταγράφει
ςαν ηωγράφοσ. Άλλωςτε μόλισ του δίνεται ευκαιρία, είτε ςτουσ Δελφοφσ (ςτον
αρχαιολογικό χϊρο) είτε ςτον Ραρναςςό, ςτινει το καβαλζτο του για να
ηωγραφίςει κάτι που κα του κινιςει το ενδιαφζρον.
Το κείμενό του εκπζμπει, μάλιςτα, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ποιθτικότθτα,
όπωσ εξάλλου και ο τίτλοσ του (“Κάτω από τα ςφννεφα του Παρναςςοφ και τθ
λιακάδα του Ολφμπου.”), που τζρπει τον αναγνϊςτθ.
Πταν ζφταςε απόβραδο ςτθν Αράχοβα βρικε το χωριό κατάφωτο, ςε
προεκλογικό πυρετό. Οι κομματάρχεσ από τθν Ακινα, αγωνίηονταν για τθν
πολυπόκθτθ ςυςπείρωςθ των εκλογζων. Κατευκφνκθκαν ςτο ςπίτι μιασ χιρασ,
όπου πζραςαν τθ νφχτα τουσ. Εκεί βρίςκει τθν ευκαιρία και παρατθρεί τθ
ςβελτάδα και αξιοςφνθ των γυναικϊν, που τρζχουν “από καμπά” για να
εξυπθρετιςουν τουσ άντρεσ τουσ, οι οποίοι ςτζκονται ατάραχοι ςαν άρχοντεσ,
ςαν αγάδεσ.
Τθν άλλθ μζρα είχε τθ ςυνάντθςθ με τθ Μαριγοφλα τθν Αραχοβίτιςςα, που
όχι μόνο αντικατζςτθςε επάξια τον άντρα τθσ ςτα κακικοντα του αγωγιάτθ,
αλλά ζπαιξε και το ρόλο του ξεναγοφ μόλισ πλθςίαςε ςτουσ Δελφοφσ.
Θ Αραχοβίτιςςα αυτι περιγράφεται ωσ πολφ αποφαςιςτικι και δυναμικι
γυναίκα, επίςθσ πολφ ζξυπνθ με χιοφμορ και κατατοπιςμζνθ ακόμθ και για τισ
αρχαιότθτεσ των Δελφϊν. Θ Μαριγοφλα μποροφμε να ποφμε ότι κλζβει τθν
παράςταςθ ςτο εν λόγω ταξιδιωτικό κείμενο.
Πταν οδιγθςε τθν ομάδα των περιθγθτϊν ςτο ςπίτι του φφλακα των
αρχαιοτιτων όπου και κα ζμεναν, ζχει πολφ ενδιαφζρον ο τρόποσ με τον
οποίο ζγινε θ πρϊτθ επαφι και γνωριμία. Ζγινε και θ απαραίτθτθ ξενάγθςθ
ςτον αρχαιολογικό χϊρο, πόςο μάλλον που ο οικοδεςπότθσ τουσ (ο Βαςίλθσ)
ιταν και ο φφλακασ των αρχαιοτιτων. Το Καςτρί όμωσ του ζκανε αλγεινι
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εντφπωςθ. Ζχει όμωσ τα καλφτερα λόγια να πει για τουσ νεαροφσ Δελφιϊτεσ,
που τουσ βρίςκει να μοιάηουν ςαν τα μοντζλα του Μφρωνα, ενόσ από τουσ
μεγάλουσ γλφπτεσ τθσ αρχαιότθτασ.
Τθν επόμενθ μζρα μζςα από τον ανοιξιάτικο Ραρναςςό, προχϊρθςαν
βορειοδυτικά για τθν Αγόριανθ. Στο χωριό αυτό του ζκαναν μεγάλθ εντφπωςθ
οι πολλζσ βρφςεσ με τα πλοφςια νερά τουσ.
Οι Αγοριανίτιςςεσ μόλισ είδαν τον ξζνο επιςκζπτθ τουσ να ζχει μαηί του ζνα
ωραίο αραχοβίτικο πανωφόρι, το λεγόμενο ταλαγάνι, τον μακάριςαν, κάτι
ιξεραν αυτζσ από αραχοβίτικθ ποιότθτα και καλαιςκθςία.
Θ Αγόριανθ ωσ χωριό πρζπει να τον γοιτευςε ιδιαίτερα, διότι ςθμειϊνει: “
Με βοθκάνε να ιππεφςω, μου εφχονται καλό ταξίδι και λυπάμαι που δεν είμαι
ςε κζςθ να μείνω μια εβδομάδα ς’ αυτόν τον τόπο. *…+ ”
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Beneath Parnassian Clouds”,
Saunders - Forster, London 1887.
ΑΠΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΠΡΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑΧΟΒΑ
*…+ Λππεφοντασ προσ τα δυτικά, υψϊνεται πίςω μασ θ ακρόπολθ του
Ρανοπζα και απόλαυςα τθ κζα του τείχουσ τθσ, το οποίο περιβάλλει γραφικά
κάκε ςθμείο του βράχου που προεξζχει, ενϊ οι τρεισ επιβλθτικζσ πφλεσ τθσ
δζνουν αρμονικά με τουσ ενδιάμεςουσ πφργουσ που παρεμβαίνουν. Κάκε
πφλθ είναι τοποκετθμζνθ πλάγια προσ το τείχοσ.
Σφμφωνα με τον Πμθρο, ο Ρανοπζασ ιταν θ ιδιαίτερθ πατρίδα του Επειοφ,
του καταςκευαςτι του Δοφρειου Μππου που δωρίςτθκε ςτουσ Τρϊεσ. Και
εκείνοι οι κεόρατοι βράχοι, που με τισ κατακόκκινεσ κθλίδεσ και “φλζβεσ”
προεξζχουν από το πλάι τθσ ακρόπολθσ, εκλαμβάνονταν από τουσ
παλιότερουσ ότι είναι από εκείνεσ από τισ οποίεσ ζπλαςε ο Ρρομθκζασ το
ανκρϊπινο γζνοσ.
Γιατί, αν υποκζςουμε ότι ο Ρρομθκζασ ιταν όντωσ ζνασ υπαρκτόσ Φοίνικασ
ςιδθρουργόσ, δεν είναι απίκανο αυτόσ και οι εργάτεσ του να είχαν εξορφξει
ςιδθρομετάλλευμα από τουσ βράχουσ ς’ αυτι τθν τοποκεςία και να είχε
επίςθσ διδάξει ςτουσ αυτόχκονεσ αυτι τθν ωφζλιμθ τζχνθ, δθμιουργϊντασ
κατ' αυτόν τον τρόπο ζνα νζο μζλλον γι’ αυτοφσ, ς’
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Τπολείμματα των τειχϊν του Πανοπζα με φόντο τον Παρναςςό.

αυτι τθν καινοφργια βιομθχανία, και ζτςι να είχε κερδίςει τα εφςθμα τθσ
δθμιουργίασ του ανκρϊπινου γζνουσ. Άλλωςτε, ο Ρανοπζασ δεν βρίςκεται
μακριά από τον Κορινκιακό κόλπο, ςτισ όχκεσ του οποίου υπιρχαν
περιςςότερεσ από μια φοινικικζσ παροικίεσ.
Μια ξαφνικι νεροποντι ςκιάηει τθ κζα του επιβλθτικοφ φρουρίου από τα
μάτια μου και υποχρεωνόμαςτε να κάνουμε μια εκτεταμζνθ ευρεία
παράκαμψθ, κακϊσ ο Ρλατανιάσ ιταν τόςο φουςκωμζνοσ, που δεν
μποροφςαμε να τον διαςχίςουμε ςτο ςυνθκιςμζνο πζραςμα. Αλλά, κακϊσ θ
αχλι αραιϊνει, ζξοχθ αποκαλφπτεται θ κζα του Ραρναςςοφ μπροςτά μασ, με
το διάδθμα από τισ χιονιςμζνεσ κορυφζσ του. Τθν επόμενθ ςτιγμι τυλίγοντασ
(θ αχλι) τουσ φαρδιοφσ ϊμουσ του, εντείνει το φαινόμενο τθσ πλοφςιασ
βλάςτθςθσ και των κατάφυτων πλαγιϊν ςτισ πλευρζσ του.
Κοκκινοβυςςινιζσ είναι οι πανφψθλεσ κορυφζσ τθσ Κίρφεωσ ςτα αριςτερά
μασ, τα χρϊματά τουσ αναδεικνφονται από τθ βροχι. Ευτυχϊσ, δε φυςάει
άνεμοσ. ο αζρασ μοςχοβολά από αρωματικά βότανα και τα αγριολοφλουδα
τονϊνουν τθ χλόθ που μοιάηει ςαν να είναι θ πραγματικι αγγλικι χλόθ.
Μζςω μιασ ςχετικά δφςκολθσ ολιςκθρισ ρεματιάσ, το άλογό μου με πζραςε
με αςφάλεια από τον ορμθτικό Ρλατανιά. Ο αγωγιάτθσ ι αλλιϊσ ιδιοκτιτθσ
του αλόγου, εμψφχωςε το ζξυπνο μικρό άτι και εξαναγκάηοντάσ το ςε άλμα
από τον ζνα βράχο ςτον άλλο, τελικά αυτό ςκαρφάλωςε ςαν γάτα πάνω ςτο
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πρανζσ, και προςγείωςε τον εαυτό του και μζνα ςε ςτακερό ζδαφοσ.
Με τροχαςμό με ανεβοκατζβαςε ςτισ όχκεσ του αφριςμζνου ποταμοφ, που
ιταν καλυμμζνεσ από τθν ανκιςμζνθ αγγλικι μασ periwinkle [βίγκα ι
αγριλίτςα]. Από κάμνουσ κράταιγου[τρικουκκιά] με ζνα ςτρϊμα από κάταςπρα
λουλοφδια του χιονιοφ, θράνκεμα [αγριομαργαρίτεσ με ανοιχτό κίτρινο
χρϊμα] που ξεμυτίηουν από προφυλαγμζνεσ ακροφλεσ και καυμάςιοι κίτυςοι
[μικροί κάμνοι που φζρουν άνκθ] ροη, άςπροι και κίτρινοι μεγαλϊνουν πλάι ςε
ςκουρόχρωμουσ κζδρουσ [αεικαλείσ κάμνοι με ςκουρόχρωμα μοφρα από τα
οποία προζρχεται φαρμακευτικό ζλαιο] και φουντωτοφσ κάμνουσ με ηωθρό
ςτιλπνό πράςινο χρϊμα.
Ραραπζρα πιο ψθλά ςτισ χλοερζσ πλαγιζσ του Ραρναςςοφ βλζπω
ςυγκροτιματα από τςοπάνικεσ καλφβεσ. Πμορφα πρόβατα κορφολογοφν ςτισ
λάκκεσ. Χαροφμενα βοςκόπουλα παίηουν με καλάμινεσ φλογζρεσ, όπωσ τθν
εποχι που ο Κεόκριτοσ ζγραψε τα χαριτωμζνα ειδφλλιά του.
Τςίχλεσ και καρδερίνεσ κελαθδάνε και απολαμβάνουν τθν ελαφριά
ανοιξιάτικθ βροχι, ενϊ ρωμαλζοι τςοπάνθδεσ τυλιγμζνοι ςτισ κάπεσ τουσ από
κατάλευκθ προβιά υποδζχονται με ενκουςιαςμό το διερμθνζα μασ και μασ
παροτρφνουν να επιςπεφςουμε τθν ανάβαςι μασ, κακϊσ οι χείμαρροι του
βουνοφ φουςκϊνουν επικίνδυνα.
Με μερικά επιπλζον ζξυπνα άλματα το άλογό μου πζραςε από αυτόν τον
παραπόταμο του Ρλατανιά για τελευταία φορά και ειςιλκαμε ςτο τρίςτρατο τθ Σχιςτι - όπου ο Οιδίποδασ ερχόμενοσ από Δελφοφσ ςυναπάντθςε τον,
άγνωςτο ς’ αυτόν, πατζρα του Λάιο, που κατευκυνόταν προσ τον ιερό τόπο,
και τον ςκότωςε πάνω ςτθ ςυμπλοκι, για το ποιοσ κα περάςει πρϊτοσ μζςα
από το ςτενό αυτό πζραςμα.
Ζνασ τεράςτιοσ γκρίηοσ βράχοσ που βρίκει αιχμϊν ορκϊνεται άγρια και
διαιρεί το τρίςτρατο προσ Δελφοφσ, προσ Κιβα και προσ Δίςτομο. Αυτόσ ο
βράχοσ ςτεφανϊνεται από ζνα χοντροκομμζνο μνθμείο ςε ανάμνθςθ του
κανάτου του γενναίου Γιάννθ Μζγα, ςε αυτό το ςθμείο, από λαβωματιζσ που
δζχτθκε ςτθν προςπάκειά του να ςυλλάβει και να ςκοτϊςει τον αρχιλιςταρχο
Νταβζλθ ςε μια μάχθ ςϊμα με ςϊμα, ςτα 1857.
Από αυτό το ςθμείο ανεβαίνουμε καλπάηοντασ ζνα ολιςκθρό κακοτράχαλο
μονοπάτι πάνω ςτισ υπϊρειεσ του Ραρναςςοφ, και το άγριο μεγαλείο τθσ
ςκθνισ είναι απερίγραπτο. Ο Ραυςανίασ δεν φαίνεται να ζχει απολαφςει
αρκετά τισ ομορφιζσ του, εντυπωςιαςμζνοσ κυρίωσ από το γεγονόσ ότι: «ο
δρόμοσ από τθ χιςτι, γίνεται πιο απότομοσ και κακοτράχαλοσ, που ξεκινά για
τουσ Δελφοφσ, και δφςβατοσ ακόμα και για ζνα πεηοπόρο» . αλλά τα άλογά μασ
διαλζγουν τθ ςτράτα τουσ θρωικά ς’ αυτόν τον κατςικόδρομο, και ςταματοφν
να πιοφν από ζνα καυμάςιο κρουςταλλζνιο με νερά ρυάκι, που γυρίηει ζναν
πρωτόγονο μφλο κοντά ς’ ζνα χάνι, ςτθ ςκιά μιασ επιβλθτικισ φουντωτισ
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βαλανιδιάσ.
Κακϊσ ςυνεχϊσ ανεβαίνουμε, με τουσ γκρίηουσ γκρεμοφσ του Ραρναςςοφ
να κρζμονται από πάνω, ςτα δεξιά μασ, παρατθρϊ τθ βακμιαία μείωςθ του
φψουσ τθσ οροςειράσ τθσ Κίρφεωσ, προσ τα νότια.
Τϊρα ζχουμε φτάςει το ςτενό υψίπεδο, πάνω ςτο οποίο ςτζκει θ Αράχοβα,
και διαςχίηουμε ζφιπποι ανάμεςα ςε πεηοφλια αμπελιϊν που ςκεπάηουν τισ
πλαγιζσ εκατζρωκεν. Κάπου μακριά τα φϊτα του χωριοφ λάμπουν μζςα ςτο
ςοφρουπο, το οποίο μασ ζχει τυλίξει ξαφνικά.
Ζνα κοπιαςτικό μιςάωρο μζςα ςε δυνατό άνεμο και πυκνι βροχι μασ
φζρνει ςτθν είςοδο τθσ Αράχοβασ. Κατεβαίνοντασ ζνα δαίδαλο απότομων
γκαλντεριμιϊν, τα θρωικά άλογά μασ αφθνιάηουν. Κάκε ςπίτι μοιάηει να είναι
κραςοπουλιό. Οι λάμπεσ πετρελαίου ρίχνουν ζνα απόκοςμο φωσ πάνω ςε
παρζεσ ψθλϊν αντρϊν, ντυμζνων γραφικά μζςα ςε ηακζτεσ (“ςωκάρδια”) του
πορφυροφ, του μπλε και του χρυςαφί, που κρζμονται τα μανίκια τουσ, με τθν
κάταςπρθ φουςτανζλα και τισ άςπρεσ κάλτςεσ (γκζτεσ) που επιδεικνφουν τα
μακριά και γεροδεμζνα τουσ πόδια.
Ραντοφ γφρω κραυγάηουν τα ονόματα του Τρικοφπθ και του Δελθγιάννθ.
Αλλά γιατί εκείνεσ οι αλλόκοτεσ, ςαν μαφρα ςκακάρια, μορφζσ περνοφν
φευγαλζα ανάμεςα ςε αυτοφσ τουσ τφπουσ τθσ ελλθνικισ λεβεντιάσ; Είναι
απλϊσ οι μαυροντυμζνοι εκλογικοί αντιπρόςωποι από τθν Ακινα,
απαςχολθμζνοι με τθν ψθφοκθρία τουσ. Στρίβοντασ αιφνιδίωσ από αυτι τθ
ηωθρι ςκθνι, το άλογό μου γλιςτράει προσ τα κάτω ς’ ζνα ςοκάκι τόςο
απότομο που, μζςα ςτο απόλυτο ςκοτάδι, φαντάηει ςχεδόν κατακόρυφο.
Ζνα μοναχικό φωσ, αμυδρό ςαν τθσ πυγολαμπίδασ, διακρίνεται και ο
διερμθνζασ μασ χαιρετάει κάποιον χαροφμενα. Ψαχουλεφοντασ διςτακτικά το
άλογό μου ςταματά και αντιλαμβάνομαι μια ςκάλα, ςτθν κορυφι τθσ οποίασ
ςτζκεται μια ψθλι γυναίκα κρατϊντασ μια λάμπα κλαςικοφ ςχιματοσ ςτο ζνα
τθσ χζρι, ενϊ με το άλλο με βοθκάει να ξεπεηζψω και να ανεβϊ τα
ετοιμόρροπα παλιά ςκαλοπάτια. Μασ οδθγεί κατά μικοσ μυςτθριωδϊν
πλατωμάτων μζςω μιασ ςκοτεινισ ειςόδου, ανεβαίνοντασ μια πζτρινθ ςκάλα
απότομθ με ςκαλοπάτια ςαν εκείνα που κουρνιάηει θ κότα, ζωσ ότου
φτάνουμε ςτθν κουηίνα.
Μια τζτοια λάμψθ φωτόσ καμπϊνει τα μάτια μασ, ϊςτε μόλισ αναγνωρίηω
το μάγειρό μασ Giuseppe, που κακιςμζνοσ ςτο πάτωμα μπροςτά από μια
ηωθρι φωτιά, γυρίηει για να μασ καλωςορίςει και εφιςτά τθν προςοχι μασ ςε
διάφορα δοχεία που αναδφουν πικάντικεσ οςμζσ. Μασ λζει για όλα τα καλά
πράγματα που κα ανακουφίςουν τθν ψυχι του κακενόσ, ενϊ με ζνα χαμόγελο
ςυμπόνιασ μασ προτείνει να αλλάξουμε τα λαςπωμζνα ροφχα μασ.
Θ καλι ςπιτονοικοκυρά, μια χιρα, μασ δείχνει τα δωμάτιά μασ . και τα δυο
είναι ςκοτεινά με πολλά παράκυρα, ενϊ πολλά ςπαςμζνα τηάμια επιτρζπουν
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τθν είςοδο τθσ κορυβϊδουσ βροχισ ςτο δωμάτιο περιςςότερο από ό,τι είναι
ανεκτό. Αλλά μποροφμε να είμαςτε πολφ ικανοποιθμζνοι που οι Νεράιδεσ, οι
οποίεσ (ςφμφωνα με τουσ ςφγχρονουσ Ζλλθνεσ χωρικοφσ) προξενοφν τον
άνεμο και χορεφουν ςτισ ριπζσ του, δεν μασ ςάρωςαν μακριά, κακϊσ τουσ
αρζςει πολφ να το κάνουν ςτο ατυχζσ ανκρϊπινο πλάςμα που παραλείπει να
γονατίςει μπροςτά τουσ και να φωνάξει: «Μακάρι με μζλι και γάλα να είναι
ςτρωμζνοσ ο δρόμο ςασ». Αυτζσ οι Νεράιδεσ ζχουν αντικαταςτιςει τισ Νφμφεσ
και τισ Δρυάδεσ ςτθ δειςιδαιμονία των χωρικϊν.
Αυτά τα πανζμορφα ξωτικά ζχουν μουςκζψει με πάρα πολφ μοχκθρία τον
καλό μασ διερμθνζα ωσ το κόκκαλο. Ντυμζνοσ με ζνα όμορφο κουςτοφμι που
του δάνειςα, τόςο ςκιςμζνο και χαλαςμζνο πλζον, ςαν να βλζπεισ ζνα μείγμα
φορεςιάσ Swiss Guard [Ελβετοφ φρουροφ] και Beef - eater [δεςμοφφλακα του
πφργου του Λονδίνου ντυμζνο ςτισ μζρεσ των βαςιλζων του οίκου των Τυδϊρ],
μασ ςερβίρει ζνα καυμάςιο ηεςτό δείπνο, τοποκετϊντασ το πάνω ςε ζνα
τραπζηι που πιάνει τθ μια γωνιά, με τθν άλλθ γωνιά να καταλαμβάνεται από
ζνα τεράςτιο δρφινο πάγκο, ενϊ υπάρχουν ακατζργαςτα παλιά δοκάρια ςτθ
ςτζγθ με πλικοσ ιςτϊν αράχνθσ που κρζμονται και ρίχνουν δυνατζσ ςκιζσ
πάνω ςε ςτοίβεσ από καρπίτια, κφριο χειροτεχνικό προϊόν τθσ Αράχοβασ, τα
οποία καλφπτουν όλο τον κενό χϊρο ςτο πάτωμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΑΠΟ ΑΡΑΧΟΒΑ ΠΡΟ ΔΕΛΦΟΤ
Τθν άλλθ μζρα ξυπνάω, για να διαπιςτϊςω ότι θ βαςίλιςςα Νεράιδα
ςυνεχίηει τθν ζχκρα τθσ εναντίον μασ με τθ ςυνεχιηόμενθ μανιαςμζνθ
καταιγίδα, παρότι τα μαφρα κοκόρια που λαλοφν ζξω από το παράκυρό μου,
ςφμφωνα με τθν κοινι αντίλθψθ, οφείλουν να ζχουν εκδιϊξει αυτι τθν
αδελφι του Μεγαλζξανδρου πριν το ξθμζρωμα, ϊςτε μζχρι το ςοφρουπο να
ξαναενιςχφςει τισ μυςτθριϊδεισ δυνάμεισ τθσ.
Ανάμεςα ςτθ βροχι που πζφτει ορμθτικά, βλζπω μορφζσ ςαν φαντάςματα
να κατεβαίνουν φευγαλζα τα ςκαλοπάτια τθσ ςκάλασ που οδθγεί από το
χαγιάτι κάκε ςπιτιοφ ςτα λαςπωμζνα μονοπάτια. Ρθδϊντασ από τθ μια πζτρα
ςτθν άλλθ αυτά μοιάηουν με πυροςβεςτιρεσ πάνω ςε πόδια αράχνθσ και, με
πιο προςεκτικι ματιά, κάποια ςτιγμι, από μια κοντινότερθ άποψθ,
ανακαλφπτω να είναι όμορφεσ καλζσ ςφηυγοι τθσ Αράχοβασ, τόςο νωρίσ ςτο
πόδι, για να φζρουν φρεςκοψθμζνα καρβζλια για το πρωινό των ψθλϊν και
γεροδεμζνων ςυηφγων τουσ που ραχατεφουν ςτα χαγιάτια πλιρωσ ντυμζνοι
ςτισ φορεςιζσ τουσ, καπνίηοντασ τςιγάρα υπό το καταφφγιο των ευρφχωρων
ςτεγϊν τουσ.
Μια παρά πολφ πρακτικι φορεςιά για άςχθμο καιρό είναι αυτι που
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φοριζται από αυτζσ τισ γυναίκεσ - ηακζτα από μπλε φφαςμα πάνω από κοντζσ
φοφςτεσ με ίδιεσ κάλτςεσ και μια μυτερι κάπα που απομακρφνει τθ βροχι από
το κεφάλι και τουσ ϊμουσ (το λεγόμενο ταλαγάνι).
Σπεφδοντασ ςτο διερμθνζα μασ, του ηθτάω να με προμθκεφςει με ζνα από
αυτά τα χριςιμα ροφχα. Αυτόσ, γριγορα, φζρνει ζνα πάρα πολφ χοντρό μπλε
ροφχο ζξυπνα κεντθμζνο με λευκι κλωςτι ςτθν άκρθ (ςαν ρζλι). Δεν αγόραςα
ποτζ πιο πρακτικι προςταςία εναντίον τθσ βροχισ και του ανζμου. Ηεςτά και
άνετα κλειςμζνοσ ς’ αυτό είμαι ζτοιμοσ, με το που κα μασ το επιτρζψει μια
αλλαγι του καιροφ, να ξεκινιςω.
Με λφπθ αποχαιρετϊ τον εκλεκτό και περιποιθτικό αγωγιάτθ μασ από τθ
Λιβαδειά. Ο διάδοχόσ του, ζνασ χαροφμενοσ άνκρωποσ, με ανεβάηει πάνω ςε
ζνα γζρικο λευκό μικρόςωμο άλογο, ενϊ ζνα πλικοσ κοριτςιϊν με λαμπερά
μάτια ζχουν κακίςει πάνω ςε ζνα μιςογκρεμιςμζνο τοίχο, για να
επικεωριςουν το καραβάνι μασ.
Οι μανάδεσ τουσ, ψθλζσ καλοντυμζνεσ κυρίεσ, τακτοποιοφν με καλό τρόπο
τα ςυνθκιςμζνα ροφχα ιππαςίασ μου και μετά από πάρα πολλζσ χειραψίεσ με
άντρεσ και γυναίκεσ ξεκινάμε εν μζςω κατευοδίων για το ταξίδι μασ.
Στο τζλοσ του χωριοφ μασ πλθςιάηει μια ευχάριςτθ ςτθν όψθ γυναίκα με
μπλε κάλτςεσ και ακουμπϊντασ το χζρι τθσ ςτα καποφλια του μικρόςωμου
αλόγου μου, λζει: «Είμαι θ ςφηυγοσ του αγωγιάτθ και είμαι αυτι που κα ςασ
οδθγιςω ςτουσ Δελφοφσ». Μιασ και ο πραγματικόσ ιδιοκτιτθσ του κάκε
αλόγου ζρχεται μαηί μασ, ςχθματίηουμε μια ωραία παρζα. Αλλά, όπωσ όλοι οι
μουλαράδεσ Σφριοι ι Ζλλθνεσ, αυτοί οι άνκρωποι οδθγοφν όλα τα ηϊα τουσ
μπροςτά με βίαια κτυπιματα με μαςτίγιο. αςχζτωσ εάν τα φορτϊματά τουσ
είναι εμπορεφματα ι εμείσ οι καθμζνοι άνκρωποι. Αυτοί οι ίδιοι εν τω μεταξφ
ραχατεφουν πίςω, καπνίηοντασ και ςυηθτϊντασ άγρια τθν πολιτικι κατάςταςθ.
Το μικρόςωμο άλογό μου επωφελείται από αυτό το μπζρδεμα, μεταξφ των
μουλαριϊν που μεταφζρουν τισ αποςκευζσ, για να χϊνει τθ μφτθ του πάνω ςε
γκρεμοφσ και ςπαρτά δοκιμάηοντασ κάκε τοφφα νεοφυτρωμζνου γραςιδιοφ.
Χωρίσ να προςπακιςω να τραβιξω το κεφάλι του ι να χτυπιςω με το
τακοφνι, προκειμζνου να βγει από το ςαματά, φωνάηω δυνατά. Θ Μαριγοφλα,
θ αφεντικίνα του, βλζπει το μπλζξιμό μου, και, πθδϊντασ προσ τα κάτω ςαν
ςάτυροσ, κεντρίηει με τθν άκρθ τθσ πολφτιμθσ αγγλικισ μου ομπρζλασ το
αλογάκι μου ςτο πιςινό μζρουσ του. Ζτςι νουκετθμζνο αυτό, με μεταφζρει
ηωθρά μπροςτά απ’ όλθ τθν ομάδα, βάηοντασ τα πόδια του μαηί και
γλιςτρϊντασ προσ τα κάτω ςε κάκε βραχϊδθ πλαγιά, ςαν ιρλανδζηικο hunter
[άλογο που χρθςιμοποιείται ςτο κυνιγι τθσ αλεποφσ].
Ξαφνικά, ζνα ξζςπαςμα λιακάδασ απομακρφνει γριγορα τα ςφννεφα. Σε
κάδρο απαλισ μπλε αχλισ βλζπω άςπρο που μοιάηει να ξεκουράηεται πάνω ςε
όγκουσ απαλοφ πράςινου. «Οι Δελφοί!» αναφωνεί θ Μαριγοφλα. «Αλλά
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υπάρχει μια καλφτερθ όψθ από τθ Νεκρόπολθ».
Γλιςτρϊντασ γριγορα προσ τα κάτω ςτθν τελευταία γλιςτερι κατθφοριά, το
ηαβολιάρικο μικρόςωμο άλογό μου γνωρίηει ότι είναι κοντά ςτο τζλοσ τθσ
διαδρομισ και, παρά τα τραβιγματά μου ςτο καπίςτρι του, απειλεί να με
μεταφζρει πίςω ςτθν Νεκρόπολθ, ωσ τθ ςτιγμι που θ αφεντικίνα του τρζχει με
ταχφτθτα ιςάξια τθσ Αταλάντθσ, αρπάηει τθν αλυςίδα του και ςτρζφει το
κεφάλι του προσ το γκρεμό. Και τϊρα, βλζπω κεςοφλεσ (λειψανοκικεσ) κάκε
μορφισ και μεγζκουσ ςκαμμζνεσ ςτα βράχια που κρζμονται από πάνω. Μια
οργιϊδθσ βλάςτθςθ ζχει κρυμματίςει ςε μεγάλο βακμό τον γκρεμό,
προςκζτοντασ ςτθ γραφικότθτά του, τϊρα επαυξθμζνθ από τα ηωθρά
χρϊματα που αναδεικνφονται λόγω των τελευταίων βροχϊν πάνω ςτθν
επιφάνεια του βράχου.
Λίγο πιο πζρα θ Μαριγοφλα δείχνει περιφανα προσ τισ «Πόρτεσ του Άδθ!»
αναφωνϊντασ: «Ζχετε δει ποτζ τόςο τεράςτια πφλθ;» Είναι πραγματικά «μια
μεγάλθ πφλθ» φψουσ από οκτϊ ζωσ δζκα πόδια, ζξυπνα εξορυγμζνθ από το
ςκλθρό βράχο παριςτάνει μια δίφυλλθ πόρτα, με το ζνα φφλλο τθσ να ανοίγει
προσ τα μζςα. Φατνϊματα, μεντεςζδεσ-πόρπεσ και ςτολιςμζνθ με ςχζδια
νυχιοφ1 ςε καυμάςια απομίμθςθ. Το πιο πικανό είναι ότι ςτόλιηε τθν πρόςοψθ
ενόσ τάφου, όπωσ ακριβϊσ τόςοι άλλοι ςτθ Μικρά Αςία και τθν Ετρουρία,
όπου θ πραγματικι είςοδοσ προσ τον τάφο ιταν ςυνικωσ πιο ψθλά ςτο
βράχο. Τυλιγμζνθ με κλαδιά κιςςοφ, αυτι θ πόρτα ςχθματίηει το πλζον
γραφικό ςθμείο ςτο πόδι του γκρεμοφ που δεςπόηει. Και ίςωσ μια από τισ
μάηεσ του βράχου αποςπάςτθκε απ’ αυτόν, κατά τθ διάρκεια κάποιου από
τουσ πολλοφσ ςειςμοφσ που ζχουν ςυμβεί ςτουσ Δελφοφσ. Βακιά πιο κάτω ςτα
καταφαγωμζνα φαράγγια και τθν ορμθτικότθτα του αςθμζνιου Ρλειςτοφ,
λειτουργεί μια ομάδα μικρϊν μφλων με μεγάλθ δραςτθριότθτα. Ριο πζρα
υψϊνονται ςτισ πλαγιζσ, οι αμπελϊνεσ τθσ επιβλθτικισ οροςειράσ τθσ
Κίρφεωσ, με απότομεσ κορυφζσ ςε απόχρωςθ κοκκινωπι, καφζ ϊχρασ. «Θ
Μαρμαριά!» φωνάηει θ Μαριγοφλα, δείχνοντασ ςε ζνα αρικμό πλατωμάτων
που ςυγκρατοφνται από τοίχουσ τθσ αρχαιοελλθνικισ εποχισ, ακριβϊσ κάτω
από τα πόδια μου. Σφμφωνα με το ςυνταγματάρχθ Leake, αυτζσ είναι οι κζςεισ
των τριϊν Λερϊν που αναφζρονται από τον Ραυςανία, κακϊσ ςτζκεται κοντά
ςτθν είςοδο των Δελφϊν. Τα φαντάηεται να ςτεφανϊνουν αυτό το βάρακρο.
Τα λευκά περιγράμματά τουσ βυκίςτθκαν με ανακοφφιςθ ςτο βακφ μωβ,
εκείνου του ίδιου πολφ απότομου γκρεμοφ που τϊρα υψϊνεται ςτα δεξιά μου
- θ κορυφι «Φλεμποφκοσ» - που ςτισ παλιζσ μζρεσ λεγόταν «Τάμπεια».
1

Αυτι θ πόρτα μοιάηει με τθν πζτρινθ πόρτα ςτο Λοφβρο που είναι κάκε μιςό τθσ
διαφορετικό. Δζκα νφχια ςε μεντεςζ - πόρπθ, κεφάλι, λιονταριοφ που φζρνει
ςκουλαρίκι.
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“Σο χάςμα που άνοιξε ο ςειςμόσ και ευκφσ εγιόμις’ άνκθ”,
ςτθν … ‘‘Πορτάρα’’των Δελφϊν.

Ανάμεςα ςτισ λαμπερζσ κιονοςτοιχίεσ ζλαμπαν με τθν ίδια λάμψθ, όπωσ τθ
ςτιγμι που γζμιηε το φαράγγι του Ρλειςτοφ. Ζνα βιμα πιο πζρα, προσ τα
δυτικά, και ο αρχαίοσ προςκυνθτισ μποροφςε να αγκαλιάςει ςε μια κζα όλα
τα κτιρια τθσ ιερισ πόλθσ. Ακόμθ και τϊρα οι κεμελιακοί τοίχοι του Λεροφ του
Απόλλωνα φαίνονται επιβλθτικοί, υψοφμενοι ανάμεςα ςε πλατϊματα
καλυμμζνα με αμπζλια.
Θ Μαριγοφλα δείχνει προσ ζνα κοίλωμα, όπου βριςκόταν το Κζατρο προσ
τα δυτικά του ναοφ, και όπου από πάνω, προσ τθν πλευρά του απότομου
βράχου «Ροδινι», είναι ο ςυμπαγισ τοίχοσ που ςτθρίηει το Στάδιο. «Θα το
περάςετε, όταν κα φεφγετε από τουσ Δελφοφσ» λζει θ καλι γυναίκα.
Σ’ ζνα απότομο γφριςμα προεξζχει ο γκρεμόσ «Φλεμποφκοσ» και βλζπω τθν
Καςταλία Ρθγι να ξεχφνει προσ τα εμπρόσ τα κρουςταλλζνια κακαρά νερά τθσ
διαςχίηοντασ κατά πλάτοσ το μονοπάτι.
Τθν επόμενθ ςτιγμι, κοιτάηω επίμονα μζςα ςε εκείνθ τθ γιγάντια ςχιςμι το
φαράγγι τθσ Καςταλίασ. Τόςο κοντά πλθςιάηουν οι “τοίχοι” του φαραγγιοφ και
τόςο ατζλειωτοι φαίνονται, που είναι ανακοφφιςθ να γυρίςεισ, το δίχωσ άλλο,
από τθν παγερι τουσ ςκοτεινιά ςτθν θλιόλουςτθ ςκθνι των κατάφυτων με
αμπζλια πλαγιϊν μζςα ςε ηεςτι αχλι, που ανζρχεται από τθν Κριςςαία
κοιλάδα κάτω χαμθλά.
Ρροειδοποιϊντασ: «Φροντίςτε να μθν κρυολογιςετε ςτουσ Δελφοφσ», θ
Μαριγοφλα οδθγεί με βιαςφνθ το μικρό μου άλογο ςε ζνα ςτενό δρομάκι και
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ςταματϊντασ μπροςτά από μια κλειςτι πόρτα φωνάηει δυνατά: «Βαςίλθ, ποφ
είςαι;» Καμιά απόκριςθ. ζτςι, ςκαρφαλϊνοντασ ςτον τοίχο του αυλόγυρου,
πετάει πετραδάκια ςτθν πόρτα του ςπιτιοφ.
Ζρχονται προσ τα πάνω ο μάγειρασ και ο διερμθνζασ μασ με ανυπόμονεσ
φάτςεσ. «Α!» φωνάηει θ Μαριγοφλα, «Εδϊ είναι θ βαςίλιςςα» (το
ευφυολόγθμα με το όνομα τθσ βαςίλιςςασ και το όνομα του Βαςίλθ). Και ςτο
παράκυρο, «Παρακαλοφμε τθ Μεγαλειότθτά ςασ να μασ επιτρζψετε τθν
είςοδο».
«Νάτοσ ο Βαςιλιάσ μασ!» φωνάηει ο μάγειράσ μασ και να, ανεβαίνει με
μεγάλεσ δραςκελιζσ ζνασ ωραίοσ κεφάτοσ άντρασ οπλιςμζνοσ με ζνα
ςκουριαςμζνο κλειδί, που όπωσ λζει είναι πολφ δφςκολο να το κουμαντάρει
λόγω τθσ υγραςίασ.
Σπρϊχνοντάσ τον ςτθν άκρθ, θ Μαριγοφλα ανοίγει τθν πειςματάρικθ
κλειδαριά, και αφινοντασ το μικρόςωμο άλογο, με αρπάηει ςτα δυνατά τθσ
χζρια και με αποκζτει γριγορα - γριγορα, κακαρό, από τισ λάςπεσ τθσ αυλισ
ςτο ςτεγνό κατϊφλι του παλιοφ γκρίηου ςπιτιοφ.
Ρερνάμε μζςα από τθν κουηίνα και ο Βαςίλθσ, που είναι ο φφλακασ ι
επιμελθτισ των αρχαιοτιτων ςτουσ Δελφοφσ, μασ οδθγεί μζςα ςτον κφριο
ξενϊνα του, ζνα μακρφ καφετί δωμάτιο με παλιά μαφρα καδρόνια ςκεπισ, με
πολφ φωσ που περνοφςε μζςα από τισ χαραμάδεσ τθσ οροφισ.
Ανοίγοντασ τθν μπαλκονόπορτα, ο οικοδεςπότθσ μάσ δείχνει περιφανα
προσ τθ κζα, λζγοντάσ μασ ότι βλζπουμε πάνω ςτον περίβολο του ναοφ του
Απόλλωνα. και μποροφμε, πράγματι, να δοφμε το λευκό μαρμάρινο δάπεδο και
τα ςκόρπια υπολείμματα από κάποιεσ κολϊνεσ του ναοφ.
Ακοφγοντασ ότι οι αγωγιάτεσ μασ επιςτρζφουν ςτθν Αράχοβα, τρζχω ζξω
για να ευχθκϊ ζνα εγκάρδιο αντίο ςτθν καλι μου φίλθ Μαριγοφλα, που με
ςφςτθςε ςτθ γυναίκα του Βαςίλθ με τον πρζποντα τρόπο.
Θ νεαρι ςφηυγοσ είναι πολφ αρχοντικι, μζςα ςτθν ωραία κεντθμζνθ ηακζτα
τθσ και τθ μακριά άςπρθ φοφςτα δουλεμζνθ ςε μαφρο, τθν οποία περίμενε να
φορζςει, για να κάνει τθν εμφάνιςι τθσ ςε μασ τουσ ξζνουσ.
O Giuseppe ζχει ετοιμάςει ζνα εξαιρετικό γεφμα και ζτςι τονωμζνοι
ξεκινάμε, υπό τθν κακοδιγθςθ του Βαςίλθ, να εξερευνιςουμε τουσ Δελφοφσ.
Αρχικά, εξερευνοφμε τθ ςπθλιά τθσ Καςταλίασ. πίνουμε από το κακαρό νερό
τθσ και παρατθροφμε τισ αρχαίεσ εςοχζσ ςτο βράχο για τισ ανακθματικζσ
προςφορζσ, θ μεγαλφτερθ από τισ οποίεσ ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ ζνα
εικονοςτάςι προσ τιμιν του Αγίου Λωάννθ του Ρροδρόμου.
Ριο κάτω, ψθλά πλατάνια και αςθμόχροεσ ελιζσ. φτάνουμε ςτισ κζςεισ
εκείνων των τριϊν ιερϊν, που είναι τόςο γραφικά τοποκετθμζνα ςτθν είςοδο
των Δελφϊν ςτο δρόμο προσ Αράχοβα. Ραραμζνουν μόνο οι βάςεισ τουσ.
Σε ζνα ςκιερό δρομάκι κοντά ςτθ μικρι εκκλθςία και το Μοναςτιρι τθσ
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Ραναγίασ, φτάνουμε ςτο ςυμπαγι τοίχο που ςυγκρατεί το πλάτωμα, εκεί όπου
ςτεκόταν το αρχαίο «Γυμνάςιον». Μετρϊ και ςκιτςάρω τισ πζντε ςειρζσ από
αυτι τθν ωραία ελλθνικι τοιχοποιία, που υψϊνεται ςτθ δυτικι γωνιά πάνω
από βυςςινί γθ και ςυγκρατεί ζνα λιοςτάςι. Ψθλόσ πφργοσ οι Φαιδριάδεσ
κορυφζσ.
Ριο κάτω προχωράει ελικοειδϊσ το αρχαίο μονοπάτι που οδθγεί ςτο
Κριςςαίο πεδίον, αλλά τϊρα είναι κλειςμζνο από κρυμματιςμζνα βράχια.
Ρροσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ είχαμε πάρα πολφ ευχάριςτεσ απόψεισ των
καυμάςιων βουνϊν.
Μια απριλιάτικθ μπόρα κάνει τα πετρϊδθ ςθμεία να λαμποκοποφν ςαν
διαμάντια, ενϊ ροηιαςμζνοι κορμοί των αργυρόφυλλων ελιϊν πλαιςιϊνουν
τθν εικόνα. Μια κατακλιπτικι υγρι ηζςτθ μασ κάνει να νιϊκουμε ςε κάκε βιμα
μασ μια κοφραςθ, κακϊσ αγωνιηόμαςτε πάνω-κάτω ςε γλιςτερά
χορταριαςμζνα μονοπάτια, που οδθγοφν προσ το «Ελλθνικό» ι αλλιϊσ τα
απομεινάρια του μεγάλου κεμελιακοφ τοίχου που περιζκλειε τα πζριξ του
ναοφ του Απόλλωνα.
Ρεπονιζσ και αγγουριζσ, αμπζλια και λιγοςτζσ ροδιζσ καλφπτουν τισ
απότομεσ πλαγιζσ από κάτω μασ. Άλλο ζνα απότομο ςκαρφάλωμα και
βριςκόμαςτε να καυμάηουμε τθν ωραία πολυγωνικι τοιχοποιία που
ςχθματίηει τθ βάςθ του πλατϊματοσ του ναοφ, ενϊ θ ανϊτερθ ςειρά τθσ
αποτελείται από ορκογϊνια κομμάτια. Είναι παράξενο να βλζπεισ τα νότια
ςκαλοπάτια του ναοφ με τραχιά μορφι και καλυμμζνα από λεπτζσ πζτρινεσ
πλάκεσ.
Ο Βαςίλθσ φαίνεται να ενδιαφζρεται πραγματικά για τα ερείπια, δείχνοντασ
μια ζκφραςθ μεταμζλειασ για τισ κατεςτραμμζνεσ βάςεισ των κιόνων του
ναοφ, δωρικϊν ςτθ εξωτερικι πλευρά και ιωνικϊν εντόσ του κτθρίου. Τα μάτια
του λάμπουν, κακϊσ δείχνει τθν απότομα κομμζνθ επιγραφι, πάνω ςτον
τοίχο, που ςυνδζεται με τα όρια τθσ δικαιοδοςίασ του Λεροφ. Και θ Ναξία
κολϊνα είναι το καμάρι του, με τισ επιγραφζσ τθσ που αναφζρουν ότι ο λαόσ
αυτοφ του νθςιοφ είχε το δικαίωμα να ρωτάει το Μαντείο πριν από όλουσ τουσ
άλλουσ.
Ενϊ ο Βαςίλθσ μου δείχνει ζνα ανάγλυφο που απεικονίηει τζςςερα
φλογερά άλογα ςυνδεδεμζνα με ζνα άρμα, παρατθρϊ ότι οριςμζνεσ ομάδεσ
αντρϊν που ςτζκονται ςτθν πλατεία πάνω από τθν περιοχι του ναοφ, ρίχνουν
περιφρονθτικζσ ματιζσ και χλευαςτικζσ λζξεισ ςτον καθμζνο φφλακα.
Φαίνεται ότι αυτοί οι χωρικοί του Καςτριοφ είναι που προβάλλουν ςκεναρι
αντίςταςθ ςτθν πραγματοποίθςθ των αναςκαφϊν, παρόλο που ζχουν
αποηθμιωκεί γερά για τισ κζςεισ των ξεχαρβαλωμζνων καλυβιϊν τουσ, που
ζςτεκαν πριν ςτθν περιοχι που τϊρα απογυμνϊνεται από τουσ εργάτεσ τθσ
Γαλλικισ Αρχαιολογικισ Σχολισ των Ακθνϊν.
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Το Καςτρί είναι το πιο βρϊμικο χωριό που ζχω δει ςτθν Ελλάδα, και με το
που βλζπομε τα ερείπια του Κεάτρου και τθν Καςςοτίδα πθγι, χαιρόμαςτε να
επιςτρζψουμε ςτο δροςερό μασ μπαλκόνι ςτο ςπίτι του Βαςίλθ και να
απολαμβάνουμε τθ καυμάςια κζα προσ τα βουνά και τθν κοιλάδα. Ατενίηοντασ
κάτω προσ το ναό και τα πλατϊματά του, όπου ζςτεκαν ςτριμωγμζνα τόςεσ
πολλζσ χιλιάδεσ αγάλματα, δεν μπορϊ παρά να ςκεφτϊ για το πϊσ χανόταν
εδϊ τελείωσ θ ομορφιά τουσ, ελλείψει χϊρου και κατάλλθλου φωτόσ και
ςκιάσ.
Αλλά το «Γυμνάςιον» ςτθν απζναντι πλαγιά και εκείνθ θ ομάδα των τριϊν
Λερϊν πρζπει να ορίηουν τθν τελειότθτα, περικυκλωμζνα από άλςθ αριάσ,
δάφνθσ και κυπαριςςιοφ, οι κρεμϊδουσ απόχρωςθσ κολόνεσ των οποίων,
χρυςίηουν κάτω από τον απογευματινό ιλιο, και τα περιγράμματά τουσ
αναδεικνφονται από τθ μωβ ομίχλθ, που ντφνει τισ βάςεισ τισ, ςε ρουμπινζνια
απόχρωςθ, οροςειράσ τθσ Κίρφεωσ.
Το βρίςκουμε δφςκολο να αφιςουμε αυτό το υπζροχο θλιοβαςίλεμα και
ςθκωνόμαςτε από το δείπνο μασ για να το δοφμε άλλθ μια φορά. Ζνα
καυμάςιο ουράνιο τόξο καλφπτει τθν κοιλάδα από τθν πλευρά, τθν οποία
διαςχίςαμε ερχόμενοι από Αράχοβα.
Ρολφ ςφντομα το ςοφρουπο εμφανίηεται. Μια δυνατι μπόρα πζφτει και
όταν ζχει ςταματιςει, θ μικροςκοπικι πλατεία μπροςτά από το κατάλυμά μασ
φωτίηεται με φανάρια, ςαν εκείνα που βλζπεισ ςτα χζρια μερικϊν από τισ
φιγοφρεσ ςτισ αρχαίεσ ελλθνικζσ terracotta από τθν Τανάγρα, δθλαδι αιχμθρά
ςτθν κορυφι, κυκλικά ςτθ βάςθ, όπωσ τα τοφρκικα φανάρια.
Ζνα βουθτό από φωνζσ αντθχεί από τα καφενεία. Μπορϊ να δω τισ
ςκονιςμζνεσ ςιλουζτεσ των μαυροντυμζνων εκλογικϊν αντιπροςϊπων που
μοιράηουν γενναιόδωρα κραςί ρουμπινζνιο. Ζχοντασ μπροςτά μασ πρωινό
ξφπνθμα τθν άλλθ μζρα, λζμε “καλθνφχτα” ο ζνασ ςτον άλλο.
Διακρίνω λαμπερά αςτζρια ανάμεςα από τισ τρφπεσ τθσ οροφισ μου, που
ςτάηει ακόμθ από τθν τελευταία δυνατι μπόρα, θ οποία ζκανε το κρεβάτι μου
δυςάρεςτα υγρό. ίχνοντασ ζνα αδιάβροχο κατά μικοσ του, ξαπλϊνω πάνω
από το κάλυμμα του κρεβατιοφ ντυμζνοσ ακόμα τθν ιππικι μου ςτολι.
Στο διπλανό δωμάτιο οι γριγορεσ και λυςςαςμζνεσ ομιλίεσ για τισ εκλογζσ
με εμποδίηουν να κοιμθκϊ. Ευτυχϊσ, κατζχω ζνα μικρό χαγιάτι και
πθγαίνοντασ ζξω ς’ αυτό βρίςκω ότι το φεγγάρι ζχει ανατείλει, ρίχνοντασ μια
μαργαριταρζνια λάμψθ πάνω ςτισ κοντινζσ και μακρινζσ οροςειρζσ.
Σε λίγο, ζξω από τα μικρά καφενεία βαδίηουν με μεγάλα βιματα ψθλοί
λευκοντυμζνοι χωρικοί ψθφοφόροι, εμπνευςμζνοι, προφανϊσ, από τθν
λατρεία του Βάκχου, κακϊσ κραδαίνοντασ τισ τςοπάνικεσ γκλίτςεσ τουσ πθδοφν
από τθν πλατεία ςε παρζλαςθ. Απόκοςμεσ ςκιζσ ρίχνονται από τισ αδφνατεσ
ςιλουζτεσ τουσ και τισ άγαρμπεσ φουςτανζλεσ τουσ.
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Σο παλιό Καςτρί.

Τόςο ευρφχωρα φτιάχνουν τα ανυψωμζνα κόκκινα παποφτςια τουσ (τα
τςαροφχια), που το βλζπεισ, όταν χτυπάνε τα τακοφνια τουσ, ςαν να
δικαιολογοφν ςχεδόν το λεγόμενο από τουσ Ζλλθνεσ: «Ότι το δάχτυλο του
ποδιοφ ενόσ Αλβανοφ τςοπάνθ είναι ςτθν Μακεδονία, όταν θ φτζρνα του
ξεκουράηεται ςτθ Βοιωτία». Μονάχα κομψζσ Μαινάδεσ λείπουν για να κάνουν
τθ ςκθνι να μοιάηει με αυτζσ επάνω ςε ζνα αρχαίο ελλθνικό αγγείο. Ζνα λεπτό
αργότερα, και όλθ θ ομάδα κατεβαίνει τα ςτενά ςκαλοπάτια με θςυχία,
επαναφζροντασ τθ ςυνθκιςμζνθ ιςυχθ ςυμπεριφορά με τον κρφο αζρα, και
περνϊντασ φευγαλζα ςαν φαντάςματα από το λευκό μαρμάρινο πλάτωμα του
ιεροφ του Απόλλωνα, εξαφανίηονται ο ζνασ μετά τον άλλο ςτα ομιχλϊδθ βάκθ
πιο κάτω. Ακόμα και οι ομιλθτικοί γείτονεσ κοιμοφνται. Ξαπλϊνοντασ,
ακολουκϊ το παράδειγμά τουσ, για να ξεκουραςτϊ ςτθ ςυνζχεια
νανουριςμζνοσ από τισ απαλζσ νότεσ τθσ μικρισ κουκουβάγιασ και το
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λαρυγγιςμό του βάτραχου των δζντρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΕΛΦΟΤ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΣΗ ΔΤΣΙΚΗ ΠΛΕΤΡΑ ΣΟΤ ΠΑΡΝΑΟΤ ΠΡΟ
ΣΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΟΤ ΑΝΩ ΚΗΦΙΟΤ
Το επόμενο πρωί, κακϊσ ιππεφουμε κι αρχίηουμε τθν ανάβαςθ του
απόκρθμνου γκρεμοφ πίςω από τουσ Δελφοφσ θ πρωινι ομίχλθ,
ακολουκοφμενθ από βροχι, κρφβει ςε όλθ τθ διαδρομι τθ κζα. Το Στάδιο
ςκαρφαλωμζνο ςτο ακριανό και πιο ψθλό από τα βραχϊδθ πλατϊματα που
βρίςκονται πάνω από τθν αρχαία πόλθ, τραβάει το ενδιαφζρον μασ κακϊσ
ανθφορίηουμε.
Φτάνοντασ ςτθν κορυφι των ηιγκ-ηαγκ, το μονοπάτι μασ κατευκφνεται προσ
τα βόρεια. Σταματάμε για να ατενίςουμε το ςκθνικό πίςω μασ. Μοιάηει ςαν
κάποιοσ να μποροφςε να ρίξει ζνα πορτοκάλι από τουσ απότομουσ προσ τα
κάτω γκρεμοφσ, από τουσ οποίουσ μασ μετζφεραν τα μουλάρια μασ, ςτα βάκθ
του φαραγγιοφ του Ρλειςτοφ, κάτω χαμθλά. ίχνω μια φευγαλζα ματιά πζρα
προσ τον Κορινκιακό, με τα νερά του να ζχουν μια βακιά ηαφειρζνια
απόχρωςθ. Ρροσ τα νότια υψϊνεται ο επιβλθτικόσ Χελμόσ και θ χαριτωμζνθ
Κυλλινθ ςτθν Ρελοπόννθςο, με το φρζςκο χιόνι να λαμπυρίηει πάνω τουσ.
Ρροσ τα ανατολικά ορκϊνεται θ οροςειρά τθσ Κίρφεωσ αγκαλιάηοντασ τθν
κοιλάδα, τθν οποία διαςχίςαμε ερχόμενοι από Αράχοβα. ενϊ ςτα αριςτερά
μασ οι Φαιδριάδεσ υψϊνονται απότομα προσ τα πάνω. Εδϊ αρχίηει θ
διαδρομι μασ προσ τον Ραρναςςό, ςε ζνα γοθτευτικό χλοερό χωμάτινο τόπο
που διακόπτεται από γραφικοφσ βράχουσ.
Διαςχίηοντασ ζφιπποι ζνα μικρό πυκνό λόγγο, μπαίνουμε ξαφνικά ςε ζνα
καυμάςιο λιβάδι, οριηόμενο από τον όγκο του ίδιου του Ραρναςςοφ, τϊρα με
ζναν όγκο κακαροφ χιονιοφ να φτάνει χαμθλά μζχρι κάτω ςτθ ηϊνθ του, όπου
φυτρϊνουν ψθλά πεφκα. Απαλά κουδουνίςματα από κουδοφνια προβάτων
θχοφν ςε όλεσ τισ πλευρζσ. Τα κοπάδια είναι μεγάλα, τα ηϊα μιασ πολφ ωραίασ
ράτςασ με μακρφ χιονάτο μαλλί καλισ ποιότθτασ. Και αυτά που εκτρζφονται
εδϊ πάνω ς’ αυτό το μζροσ του Ραρναςςοφ ανικουν ςτουσ Δελφιϊτεσ - όχι ςε
ςυνθκιςμζνουσ Βλάχουσ τςοπάνθδεσ - και οι βοςκοί τουσ είναι οι γιοι εκείνων
των ενκουςιωδϊν πολιτικάντθδων, που μόλισ είχαμε αφιςει ςτθν αρχαία
πόλθ του Απόλλωνα, και που θ κυριότθτα ενόσ μικροςκοπικοφ κομματιοφ γθσ
τουσ δίνει το δικαίωμα τθσ αυριανισ τουσ ψιφου.
Οι νζοι άντρεσ που μασ ςυνοδεφουν, ωσ ιδιοκτιτεσ των μουλαριϊν,
προζρχονται από αυτι τθν τάξθ των τςελιγκάδων. Ρρόκειται για λυγεροφσ και
με κακαρά άκρα τφπουσ, καλοντυμζνουσ μζςα ςτθν άςπρθ φουςτανζλα, το
λινό χιονάτο πουκάμιςο ςπιτίςιασ φφανςθσ, το ςκοφρο μπλε γιλζκο,
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αριςτοτεχνικά κεντθμζνο με κορδόνι, με χοντρζσ ςειρζσ μικροςκοπικϊν
κουμπιϊν ςτο κάτω μπροςτινό μζροσ. Κακϊσ ο καιρόσ είναι βροχερόσ, όλοι
τουσ φοροφν από ζνα ςκοφρο μπλε πανωφόρι εξωτερικά, χοντρζσ μάλλινεσ
άςπρεσ κάλτςεσ και κόκκινα παποφτςια, με γυριςμζνο προσ τα πάνω το μζροσ
που βρίςκεται ςτα δάχτυλα (τςαροφχια), όντασ ζνα ζξοχο προςτατευτικό
κάλυμμα του ποδιοφ πάνω ς’ αυτά τα μυτερά βράχια.
Μου κάνει εντφπωςθ θ μορφι του κεφαλιοφ αυτϊν των νζων ανκρϊπων ακριβϊσ όπωσ αυτό του Διςκοβόλου του Μφρωνα. Και το μαλλί τουσ πάνω ςτα
κεφάλια τουσ φυτρϊνει το ίδιο ακριβϊσ κοντό, πυκνό, με ςγουρζσ μποφκλεσ,
όπωσ ζχει αναπαραςτακεί2 ςτα αγάλματα. Οριςμζνοι κριτικοί τζχνθσ
ςχολιάηουν το δφςκολο τρόπο με τον οποίο ο Μφρωνασ μεταχειρίςτθκε το
ανκρϊπινο μαλλί. Συνεπϊσ, παρατθρϊ προςεκτικά το χτζνιςμα ς’ αυτοφσ τουσ
νζουσ, των οποίων οι μποφκλεσ δεν ζχουν αγγιχκεί από κουρζα 3. Και ςτο χωριό
Άγιοσ Βλάςιοσ παρατιρθςα τα μαλλιά των αγοριϊν να φυτρϊνουν με τισ ίδιεσ
πυκνζσ μποφκλεσ, που μαηεφονται ςε μια οξεία κζςθ και ςτθ ςυνζχεια
γυρίηουν ςχθματίηοντασ κφκλο γφρω από το κεφάλι (το λεγόμενο ςτθν
Αράχοβα χτζνιςμα: “κατςαρόλα”). Πλοι αυτοί οι νζοι Δελφιϊτεσ ζχουν φαρδφ
φρφδι, μφτθ του τφπου του Αλζξανδρου με ευρφ ρουκοφνι, κοντό πθγοφνι και
ζνα κομψό πλαςμζνο αυτί και αναδεικνφονται με το μαφρο μαλλί γφρω. Οι
μεγαλφτεροι νζοι φοράνε ζνα μικροςκοπικό μαφρο ςκουφί που ςουφρϊνει
προσ το κζντρο του, και επίπεδο ςαν πιατάκι, τοποκετθμζνο λοξά πάνω ςτισ
λαμπερζσ μποφκλεσ, και όλα είναι περιποιθμζνα ςτο πρόςωπό τουσ.
Ανάμεςα ςτισ ςυςτάδεσ των μεγάλων ελάτων υπάρχουν μπαλϊματα με
μικρά βουνίςια ςταροχϊραφα, το είδοσ του ςιταριοφ αυτοφ το ονομάηουν
“διμθνιό”, επειδι ωριμάηει μζςα ςε δυο μινεσ. Τϊρα μπαίνουμε ςε ζνα
κομμάτι πυκνοφ δάςουσ. Το βραχϊδεσ ζδαφοσ είναι εξαιρετικά
αποςαρκρωμζνο. το μουλάρι μου περνάει με το ηόρι ανάμεςα ςτα δζντρα και
εγϊ πρζπει ςτακερά να χτυπιζμαι ςτο ςαμάρι μου από τα κλαδιά. Αν και δεν
ιταν γι’ αυτι τθν προςταςία, διζκεςα το ςφιχτοφτιαγμζνο αραχοβίτικο
πανωφόρι, που μου επζτρεπε να ςκφβω γριγορα το κεφάλι μου και να
γλιςτρϊ ανάμεςα ςτα φυλλϊματα που μ’ άγγιηαν ανάλαφρα και γριγορα.
Ρλοφςια χλόθ φυτρϊνει τριγφρω. Τα άνκθ του αγγλικοφ μασ Μάθ
αρωματίηουν εδϊ τον αζρα. Βιολζτεσ, παςχαλιζσ, ανεμϊνεσ ςε χρϊμα
κειαφιοφ, άγριεσ τριανταφυλλιζσ και βίγκεσ (αγριλίτςεσ) ευχαριςτοφν το μάτι.
Άγριοι υάκινκοι ς’ όλεσ τισ πλαγιζσ κάνουν βαρφ από το άρωμά τουσ τον αζρα
κάτω από τα πεφκα, των οποίων όμωσ και θ δικι τουσ μυρωδιά είναι υπζροχθ.
Χαίρομαι, όταν βγαίνουμε ς’ ζνα ξζφωτο, όπου υπεριςχφει μόνο το άρωμα
2
3

Επίςθσ το κεφάλι του πολεμιςτι Αγαςία ςτο Λοφβρο.
Στο χωριό Καςτρί είδα μια θλικιωμζνθ γυναίκα να κουρεφει το μαλλί του γιου τθσ.
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των πεφκων.
Το ηουμερό γραςίδι είναι μεγάλοσ πειραςμόσ για το μουλάρι μου και όλεσ
οι προςπάκειζσ μου να το οδθγιςω καλά, απζτυχαν. Ο ωραίοσ του ιδιοκτιτθσ
δεν κζλει τθ φαςαρία να το οδθγεί για μζνα, προτιμϊντασ να ςεργιανίηει πίςω
ςυηθτϊντασ πολιτικά με τουσ άλλουσ μασ άντρεσ. Ζτςι φωνάηει: «Δθμιτρθ, ζλα
εδϊ». Αυτό, που από μακριά μου φάνθκε κθμωνιά από ξθρά άχυρα,
ξεπετάχκθκε, και πίςω από μια πολφ παλιά μαλλιαρι κάπα ξεπρόβαλε ζνα
ωραίο αγόρι. Άλλοσ ζνασ από τουσ τφπουσ του Μφρωνα. Ο μεγάλοσ του
αδερφόσ με παραδίδει ςτθ φροντίδα του και πράγματι πιο ευγενικό και πιςτό
παλλθκάρι ποτζ άλλοτε δεν ςυνάντθςα. Χάρισ ς’ αυτόν μπορϊ τϊρα να
ςταματϊ και να ςχεδιάηω τον Ραρναςςό με άνεςθ. Κρατάει το μουλάρι
ςτακερά ςαν βράχοσ, ταΐηοντάσ το και χαϊδεφοντασ τθ μφτθ του μζχρι το
ςχζδιό μου να τελειϊςει.
Μια μανιαςμζνθ μπόρα μασ πλθςιάηει. Ο μεγάλοσ αδερφόσ βουτάει τθν
κάπα του Δθμιτρθ και τυλίγεται μζςα ς’ αυτι. Διαμαρτφρομαι «Α! είναι
μικρόσ», απαντάει ο Ρζτροσ, και προχωράει αγζρωχα. Βρίςκω ότι τα
δικαιϊματα του αγοριοφ, του νζου άντρα και του θλικιωμζνου άντρα είναι
πολφ ςαφϊσ κακοριςμζνα. και κακϊσ ο μάγειράσ μασ είναι ο γεροντότεροσ τθσ
ομάδασ, τον μεταχειρίηονται με μεγάλο ςεβαςμό και του απευκφνονται με το
«Κφριε». Ο Δθμιτρθσ μου λζει ότι, κακϊσ είναι ο πιο νζοσ ςτθν οικογζνεια,
πρζπει να μζνει πάντα εδϊ πάνω προςζχοντασ το κοπάδι τθσ οικογζνειασ και
δείχνει ςε μια κοιλάδα ςτα ανατολικά, απ’ όπου, λζει, ότι μποροφςα να
ςκιτςάρω πάλι τον Ραρναςςό με ζνα τζτοιο κοπάδι γφρω μου. Το αγόρι
γοθτεφεται από τθν ιδζα του να ζρκει μαηί μασ ςτθ Λαμία. κα ζχει να λζει για
τισ τροχαίεσ μεταφορζσ, κάτι που ζχει ακοφςει από το μεγάλο του αδερφό, και
ίςωσ μπορζςει να δει ατμόπλοιο ςτθ Στυλίδα. Αλλά αυτό μπορεί να το δει και
κάτω ςτθν Λτζα, ενϊ θ μεταφορά φαίνεται να αςκεί γοθτεία και με ρωτάει, με
τι μοιάηει ζνα εμπορικό ατμόπλοιο.
Ζχουμε πλζον φτάςει ςτθ βόρεια πλευρά και βλζπουμε το υψθλότερο
ςθμείο του Ραρναςςοφ τζλεια. Τα πεφκα είναι μεγαλοπρεπι, τόςο υγιι δζντρα
και δεν ζχουν ακόμα χαραχκεί για το ρετςίνι τουσ. Από αυτό το ςθμείο, θ
βραχϊδθσ κατθφόρα είναι εξαιρετικά απότομθ ζωσ και κατά τόπουσ
απόκρθμνθ. Κάτω ςε μια ρεματιά πολφ άγρια και μεγάλθ τα μουλάρια μασ
γλιςτράνε και πθδάνε. Στθ μια πλευρά υψϊνονται μυτερά βράχια
ανακατεμζνα με ζλατα.
Οι χιονιςμζνοι όγκοι του Ραρναςςοφ γεμίηουν το φόντο. Ζνασ αφριςμζνοσ
χείμαρροσ ρζει ορμθτικά κάτω ςτα αριςτερά μασ και, χαμθλά πια,
χρθςιμοποιείται για τθν άρδευςθ κάκε διακζςιμου μικροφ κομματιοφ
καλλιεργιςιμθσ γθσ, όπου αυτοί οι εργατικοί ορεςίβιοι ςπζρνουν ςιτάρια και
ακόμα χωράφια με βαμβάκι, όπου ο ιλιοσ λάμπει πάνω ςε προφυλαγμζνεσ
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κζςεισ. Βελανιδιζσ και ιτιζσ ηωντανεφουν το τοπίο και επιτζλουσ φτάνουμε ςτο
όμορφο χωριό τθσ Επάνω Αγόριανθσ. Εδϊ γευματίηουμε ςτο ανϊι ενόσ
ςπιτιοφ, που είναι γεμάτο με βαμβάκι ςε μπάλεσ, ςε κοφίνια ςφθνωμζνο
ακόμα ςε ντουλάπεσ και ςιφονιζρεσ ςε όλα τα δωμάτια.
Αυτό το χωριό δικαιοφται να λζγεται: «Βρφςεσ», είναι τόςεσ πολλζσ αυτζσ
που δθμιουργοφνται με τα παρναςςιϊτικα νερά που καταλιγουν εδϊ. Βλζπω
λίγεσ ρωμαϊκζσ ςτιλεσ και κολόνεσ προςεκτικά τοποκετθμζνεσ κοντά ςτθν
καινοφργια εκκλθςία και ωραίεσ όμορφεσ κλαίουςεσ ιτιζσ να ρίχνουν τα κλαδιά
τουσ, λείψανα των παλαιϊν εποχϊν. Κακϊσ επιςτρζφω ςτο κατάλυμα, ζνα
χαροφμενο τςοφρμο μικροςκοπικϊν αγοριϊν και κοριτςιϊν, που χαίρουν
καλισ υγείασ, επιςτρζφει από το ςχολείο και μου γνζφουν “καλθμζρα” με ζνα
ωραίο και ευγενικό τρόπο. Οι μανάδεσ τουσ μου λζνε ότι φζρκθκα ςοφά που
αγόραςα το πανωφόρι μου ςτθν Αράχοβα, κακϊσ θ χοντρι του φφανςθ κα με
προςτατεφςει από τθν επερχόμενθ βροχι καλφτερα από άλλα που φτιάχνονται
κάπου αλλοφ. Αυτζσ οι ίδιεσ φοράνε άςπρα τςεμπζρια όμορφα κεντθμζνα και
δεμζνα, με ςτρίψιμο ςτισ άκρεσ τουσ, γφρω από το κεφάλι, και είναι όλεσ
απαςχολθμζνεσ ςτο ςτρίψιμο των αδραχτιϊν τουσ. Με βοθκάνε να ιππεφςω,
μου εφχονται καλό ταξίδι και λυπάμαι που δεν είμαι ςε κζςθ να μείνω μια
εβδομάδα ς’ αυτόν τον τόπο. *…+

Ακροκζραμα & Τδρορροι από το ναό του Απόλλωνα.

Μετόπθ από το Θθςαυρό των Ακθναίων.
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92. JOHN EDWIN SANDYS
Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Sir John Edwin Sandys ιταν ζνασ κλαςικόσ μελετθτισ. Γεννικθκε ςτο
Leicester τθσ Αγγλίασ, ςτισ 19 Μαΐου του 1844. Ιταν γιοσ του αιδεςιμότατου
Timothy Sandys και τθσ Rebecca (του γζνοσ Swain). Ηϊντασ αρχικά ςτθν Λνδία,
επζςτρεψε ςτθν Αγγλία ςε θλικία ζντεκα ετϊν, και εκπαιδεφτθκε ςτθν Λερατικι
ςχολι ςτο Islington, και ςτθ ςυνζχεια ςτθ ςχολι Repton.
Το 1863 κζρδιςε μια υποτροφία ςτο Κολζγιο του Αγίου Λωάννθ ςτο
Καίμπριτη. Ζλαβε μια υποτροφία και κζρδιςε πολλά βραβεία για τθν ελλθνικι
και τθ λατινικι λογοτεχνία.
Το 1867 εκλζχτθκε ςυνεργάτθσ ςτο Κολζγιο του Αγίου Λωάννθ και ςτθ
ςυνζχεια διορίςτθκε λζκτορασ και μετά επιμελθτισ. Το ίδιο ζτοσ εκλζχτθκε
δθμόςιοσ ομιλθτισ, και απόκτθςε τον τίτλο του ομότιμου ριτορα, όταν
αποςφρκθκε το ζτοσ 1919.
Του απονεμικθκε ο τίτλοσ του επίτιμου διδάκτορα από τα Ρανεπιςτιμια
του Δουβλίνου (το 1892), του Εδιμβοφργου (το 1909), τθσ Ακινασ (το 1912) και
τθσ Οξφόρδθσ (το 1920). Ζγινε μζλοσ τθσ Βρετανικισ Ακαδθμίασ το 1909.
Το 1880 παντρεφτθκε τθ Mary Grainger, κόρθ του εφθμζριου τθσ εκκλθςίασ
του Αγίου Ραφλου ςτο Καίμπριτη. Ρζκανε ςτισ 6 Λουλίου 1922 ςτο Καίμπριτη.
χόλια
Ο John Sandys ςτισ παςχαλινζσ του διακοπζσ ςτθν Ελλάδα, το ζτοσ 1886,
ενζταξε μια θμεριςια εκδρομι ςτουσ Δελφοφσ, όταν το πλοίο του ζπιαςε
λιμάνι ςτθν Λτζα.
Ρρωί - πρωί ςτισ 8 Απριλίου του 1886 αυτόσ και θ παρζα του, ζχοντασ
μιςκϊςει αγωγιάτεσ με τα υποηφγιά τουσ, ξεκίνθςαν για τθ γθ του Απόλλωνα.
Θ διαδρομι μζχρι το Χριςςό ιταν ςχετικά άνετθ και δείχνει να τθν
απολαμβάνει.
Μετά το Χριςςό όμωσ, ο δρόμοσ ιταν πιο τραχφσ και θ κοφραςι τουσ
εξαιτίασ και του δυνατοφ ιλιου γινόταν πιο εμφανισ. Αυτό όμωσ που τουσ
αποηθμίωνε κάκε τόςο ιςαν οι κζεσ του Κορινκιακοφ και τθσ κοιλάδασ του
Ρλειςτοφ που είχαν ςτισ ενδιάμεςεσ ςτάςεισ τουσ.
Πταν ζφταςαν ςτον αρχαιολογικό χϊρο, ςυνάντθςαν το φφλακα που, όπωσ
ζχουμε αναφζρει πιο πάνω, ονομαηόταν Βαςίλθσ Ραραςκευάσ, ο οποίοσ
ανζλαβε τθν ξενάγθςι τουσ. Μάλιςτα, τουσ ζφερε ςτο ςπίτι του και τουσ
“φίλεψε” νερό και λουκοφμι μάλλον με το αηθμίωτο. Ζτςι αυτόσ κα ζβγαηε ζνα
πρόςκετο ειςόδθμα ακόμα και με αυτοφ του είδουσ τθ φιλοξενία.
Εάν όμωσ θ φιλοξενία περιλάμβανε φπνο και φαγθτό θ τιμι ιταν βεβαίωσ
διαφορετικι. Κρατοφςε και αυτόσ βιβλίο εντυπϊςεων επιςκεπτϊν, όπωσ ο
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προκάτοχόσ του Χαγιάτασ, ζτςι ο Sandys βρικε ςτα κιτάπια του Βαςίλθ
γνωςτοφσ από τθν πατρίδα του.
Θ ξενάγθςθ ιταν ασ ποφμε πλιρθσ, αφοφ βρζκθκε από το Στάδιο ςτθν
Καςταλία και μετά ςτο Μοναςτιρι τθσ “Παναγίασ τθσ Ηυγωτισ”. Στθ ςυνζχεια,
άρχιςε θ επιςτροφι ςτθν Λτζα για να πάρουν το καράβι τουσ, προκειμζνου να
ςυνεχίςουν τισ παςχαλινζσ διακοπζσ τουσ.
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“An Easter vacation in Greece.” ,
John Edwin Sandys, London 1887.
ΙV
ΔΕΛΦΟΙ
8η Απριλίου
Στισ 8 το πρωί ξεκινιςαμε τθν πορεία μασ προσ τουσ Δελφοφσ. Θ κζα του
Ραρναςςοφ από τθν Λτζα ιταν αξιόλογθ, με τισ χιονοςκζπαςτεσ κορυφζσ του
να λάμπουν ςτο φωσ του ιλιου, πζρα πιο ψθλά από τουσ δυο μεγάλουσ
γκρεμοφσ που υψϊνονται ακριβϊσ πάνω από τουσ Δελφοφσ, οι οποίοι
βρίςκονται κρυμμζνοι πίςω από το βραχϊδεσ αντζρειςμα, το οποίο τουσ
ξεχωρίηει από το Χριςςό.
Ιταν μια κζα που μου ζφερνε ςτο νου τθ λαμπρι περιγραφι τθσ ανατολισ
του ιλιου ςτουσ Δελφοφσ, ςτο απόςπαςμα από τον Μωνα του Ευριπίδθ (82-88):
[...]
Ἅρματα μέν τάδε λαμπρά τεθρίππων
Ἥλιος ἤδη κάμπτει κατά γῆν,
ἄστρα δέ φεύγει πῦρ τόδ’ ἀπ΄αἰθέρος
εἰς νύχθ’ ἱεράν,
Παρνησιάδες δ’ ἄβατοι κορυφαί
καταλαμπόμεναι τὴν ἡμερίαν
ἀψῖδα βροτοῖσι δέχονται.
[...]

Ρερπατιςαμε μια μικρι απόςταςθ κατά μικοσ τθσ διαδρομισ προσ τα
Σάλωνα και λίγο αργότερα, προσ ζκπλθξι μασ, ςυναντιςαμε μια πομπι από
καμιλεσ. Αυτά τα ηϊα ειςιχκθκαν πριν από πολφ καιρό από τουσ
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Ο Κριςςαίοσ Κόλποσ με φόντο τον Παρναςςό.

Τοφρκουσ και λζγεται ότι είναι το μόνο μζροσ τθσ Ελλάδασ, όπου επιηοφν
ακόμα. Είναι βεβαίωσ ακόμα πιο quant(;) και γραφικζσ απ’ ό,τι τα ςυνθκιςμζνα
μουλάρια, και εκτιμοφν ότι κάποιοσ τισ ςυναντά εδϊ και εκεί.
Με το που φτάςαμε ς’ ζνα χαρακτθριςτικό βράχο ςτα αριςτερά του
δρόμου, εγκαταλείψαμε τον κφριο δρόμο και κόψαμε προσ τα δεξιά κατά
μικοσ ενόσ μονοπατιοφ που ςφντομα ειςιλκε ςε ζνα ωραίο ελαιϊνα, που
εκτείνεται πάνω από το παλιό Κριςςαίο πεδίο. Τα νερά του Ρλειςτοφ
κατευκφνονται παντοφ μζςα από ςτενά αρδευτικά κανάλια. Μετά από
περπάτθμα μιασ ϊρασ περίπου, δια μζςω αυτισ τθσ μαγευτικισ πεδιάδασ με
τισ ηωθρζσ ανεμϊνεσ ςε κάκε πλευρά, αρχίςαμε να ανεβαίνουμε τον απότομο
λόφο και μετά από λίγο είχαμε μια όμορφθ αναδρομικι κζα των πζριξ τθσ
Λτζασ. του μικροφ κόλπου του Γαλαξειδιοφ, ςτθν κεφαλι του οποίου ςτζκεται
το ομϊνυμο χωριό, τα γαλάηια νερά του Κορινκιακοφ Κόλπου, και πζρα από
αυτά, τα χιονοςκζπαςτα βουνά τθσ Αρκαδίασ. Μζχρι αυτι τθν ϊρα θ μζρα είχε
γίνει πάρα πολφ ηεςτι και μετά από περίπου μιςι ϊρα ανάβαςθ χαρικαμε
που φτάςαμε ςτο χωριό Χριςςό με τισ βρφςεσ δροςεροφ νεροφ και τα
καλοδεχοφμενα εφόδια πορτοκαλιϊν, με τα οποία δροςιςτικαμε, κακιμενοι
ςε ζνα εξϊςτθ πάνω από ζνα κιπο με μια μαγευτικι κζα προσ τον κόλπο.
Το Χριςςό βρίςκεται ςτα μιςά τθσ διαδρομισ ωσ τουσ Δελφοφσ. Ξεκινϊντασ
πάλι, ςυνεχίςαμε μζςα από ελικοειδι μονοπάτια απερίγραπτθσ τραχφτθτασ,
ανεβαίνοντασ με κόπο τθν απότομθ ανθφοριά, αλλά παίρνοντασ ευχαρίςτθςθ
από καιροφ εισ καιρό από τθν υπζροχθ κζα τθσ κοιλάδασ των Σαλϊνων και από
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τα δροςερά αεράκια που φφςαγαν προσ τα εμάσ από βορειοδυτικά πάνω από
τα χιονοςκζπαςτα βουνά. Το ψθλότερο απ’ αυτά ςιμερα λζγεται Γκιϊνα,
πικανότατα μια παραφκορά τθσ λζξθσ Χιόνα, αλλά το αρχαίο του όνομα είναι
εντελϊσ άγνωςτο παρόλο που, εξαιρουμζνου του Ολφμπου, πρζπει να είναι το
ψθλότερο βουνό τθσ Ελλάδασ, όντασ όχι λιγότερο από 8.242 πόδια πάνω από
τθ κάλαςςα ι 174 πόδια ψθλότερο από τον ίδιο τον Ραρναςςό. Θ κζα προσ τα
ανατολικά ξεδιπλωνόταν κι αυτι βακμιαία με τισ άγριζσ τθσ λοφοςειρζσ,
ντυμζνεσ με ποικίλα χρϊματα, τόςο λαμπερά, όπωσ αυτά των ρεικιϊν.
Τελικϊσ, μετά από ζνα υπερβολικά ηεςτό και κάπωσ βαρετό ανιφορο,
κατακτιςαμε τθν κορυφι του λόφου, απ’ όπου το μεγάλο φαράγγι των
Δελφϊν ςε όλο το φψοσ του και το βάκοσ του εμφανίηεται ξαφνικά.
Nοτίωσ υψϊνονταν, ςε τριανταφυλλί απόχρωςθ, οι γυμνζσ πλαγιζσ τθσ
Κίρφεωσ και κατά μικοσ τθσ βάςθσ τουσ, μακριά πιο κάτω ζρρεε το ποτάμι του
Ρλειςτοφ. Το βάκοσ αυτισ τθσ κοιλάδασ υπερζβθ κατά πολφ από οτιδιποτε
ανζμενα, με βάςθ τισ ποικίλεσ περιγραφζσ που είχα διαβάςει. Ρροσ τα βόρεια
ζςτεκαν οι λαμπερζσ Φαιδριάδεσ Ρζτρεσ χωριςμζνεσ ςτα δυο από μια ςτενι
ςχιςμι. Αλλά θ κζα τισ πραγματικισ κορυφισ του Ραρναςςοφ, που είναι τόςο
ωραία από απόςταςθ με τα χιονοςτεφανωμζνα φψθ, εμποδίηεται εδϊ από το
διπλό γκρεμό. Το γφρω τοπίο ζχει αποτελζςει, φυςικά, κζμα ςε πολλζσ
αναφορζσ από Ζλλθνεσ και Λατίνουσ ποιθτζσ, αλλά θ αρχαιότερθ περιγραφι
τθσ, ςτον Ομθρικό φμνο προσ τον Απόλλωνα, ίςωσ παραμζνει ακόμα θ
καλφτερθ.
[...]
ἵκεο δ' ἐς Κρίσην ὑπό Παρνησόν νιφόεντα,
κνημόν πρός Ζέφυρον τετραμμένον, αὐτάρ ὕπερθεν
πέτρῃ ἐπικρέμαται, κοίλη δ' ὑποδέδρομε βῆσσα,
τρηχεῖ: ἔνθα ἄναξ τεκμήρατο Φοῖβος Ἀπόλλων
νηόν ποιήσασθαι ἐπήρατον εἰπέ τε μῦθον.
[...]

Ράνω από μασ, ςτα ριηά του δυτικοφ γκρεμοφ, μακριά πάνω από τθν
κοιλάδα, και ςε υψόμετρο όχι ςε λιγότερο από 2.300 πόδια από τθ κάλαςςα,
βρίςκονται οι λαςπωμζνεσ καλφβεσ του άκλιου χωριοφ Καςτρί, που καλφπτει
τθ κζςθ των περιςςότερων από τα αρχαία κτίςματα των Δελφϊν.
Ξεκινϊντασ απ’ αυτζσ τισ καλφβεσ οι κατάντθ λοφοπλαγιζσ, με
αλλεπάλλθλα πλατφςματα ανϊμαλου και κρυμματιςμζνου εδάφουσ, μοιάηουν
χονδρικϊσ με διαδοχικζσ κερκίδεσ αρχαίου κεάτρου και ζτςι δικαιολογείται
πλιρωσ το επίκετο «κεατροειδζσ», το οποίο χρθςιμοποιεί ο Στράβωνασ για τθ
κζςθ αυτι. Θ ίδια ιδζα εκφράηεται ςε ςτροφι ποιιματοσ του Λόρδου
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Houghton:
«Ακόμα μποροφςα να κακορίςω αμυδρά τα πλατφςματα,
απομακρυνόμενοσ από τουσ γκρεμοφσ ςτθν άλλθ πλευρά.
Ζνα κζατρο, του οποίου οι κερκίδεσ είχαν γεμίςει ναοφσ
και πλοφςια εμβλιματα Ελλθνικοφ μεγαλείου.»
Στθ κζα του μεγάλου αμφικεάτρου των λόφων ξαποςτάςαμε για λίγο,
προςπακϊντασ ματαίωσ να βροφμε καταφφγιο, ςτισ εςοχζσ των βράχων, από
το κάψιμο του ιλιου.
Δεν είναι απορίασ άξιο που μια τζτοια καυτι κζςθ είχε επιλεγεί ωσ ο
κεντρικόσ ιερόσ τόποσ για τθ λατρεία του κεοφ του φωτόσ, και θ ςχεδόν
πλιρθσ απουςία ςκιάσ κάνει κάποιον να ςυνειδθτοποιιςει ηωθρά, πόςο
περιηιτθτο πράγμα ιταν «θ ςκιά ςτουσ Δελφοφσ», με τθν οποία ο Δθμοςκζνθσ,
ςτο κλείςιμο του λόγου του για τθν ειρινθ, ςυγκρίνει το άςτοχο, να οδθγθκεί
εκείνθ τθν περίοδο θ Ακινα ςε πόλεμο με το Φίλιππο και όλουσ τουσ οπαδοφσ
του ςτο Αμφικτιονικό ςυνζδριο.
Θ τοποκεςία ςτθν οποία ςυνικωσ ςυνεδρίαηε το Αμφικτιονικό Συνζδριο,
βρίςκεται ςε ζνα προάςτιο ςτα δεξιά του ςθμείου όπου αναπαυόμαςτε και ςε
αντίκεςθ με τουσ Δελφοφσ είχε κζα τθσ πεδιάδασ από τθν οποία είχαμε ζλκει.
Ιταν εκεί και όχι ςτουσ Δελφοφσ, όπου ο Αιςχφνθσ εξζκεςε ο ίδιοσ τθν
εμπνευςμζνθ αλλά κακόβουλθ δθμθγορία ςτο λόγο του «Κατά Κτθςιφϊντα»:
«υνζβθ ςε μζνα να μνθμονεφςω τθν αςζβεια του λαοφ τθσ Άμφιςςασ *…+ με
ζνα ψιφιςμα, προετοιμάηοντασ επιβολι ποινϊν πάνω ςτουσ άντρεσ τθσ
Άμφιςςασ για τα ςφάλματα που είχαν διαπράξει κατά του κεοφ και τθσ ιερισ
γθσ, κακϊσ και απζναντι ςτο Αμφικτιονικό υνζδριο.»(Αιςχφνθσ “Κατά
Κτθςιφϊντα” 118 - 124, Μάρτιοσ του 339 π.Χ.).
Ρροχωροφςαμε ανθφορικά προσ τθν πλευρά του αρχαίου Σταδίου, όταν
από μια προεξοχι του βράχου ςτα αριςτερά, ακοφςαμε μια φωνι που
αποδείχκθκε ότι ιταν από τον επιμελθτι των αρχαιοτιτων των Δελφϊν - ζνα
γεροδεμζνο νεαρό άνδρα - ο οποίοσ μασ ανζβαςε ςτο Στάδιο, το οποίο
προεξζχει πιο πάνω από τισ ςφγχρονεσ καταςκευζσ, και είναι το πιο ψθλά
τοποκετθμζνο από όλα τα αρχαία υπολείμματα.
Ρρζπει να είχε αποτελζςει τθ ςκθνι για πολλοφσ από τουσ διαγωνιςμοφσ
που περιλαμβάνονταν ςτα Ρφκια και κυρίωσ αγϊνων δρόμου, κακϊσ οι
ιπποδρομίεσ διεξάγονταν ςτθν πεδιάδα που βριςκόταν παρακάτω. Το ςχιμα
του διακρίνεται κακαρά και λίγεσ από τισ πζτρινεσ κζςεισ διακρίνονταν ακόμα.
Το ςυνολικό μικοσ του είναι 630 πόδια ι ςχεδόν το ίδιο με αυτό των άλλων
ελλθνικϊν ςταδίων.
Από το Στάδιο κατεβικαμε προσ το προεξζχον παρακλάδι του δυτικοφ
γκρεμοφ, προσ τθν Ρθγι τθσ Δζλφουςασ, κοντά ςτθν οποία
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Νερό από τθν Κζρνα ι τθν Καςςοτίδα;

αναηωογονθκικαμε με δροςερζσ ρουφθξιζσ από ζνα μικροςκοπικό ρυάκι που
ζςταηε από το ςκιςμζνο βράχο. Οι πλφςτρεσ του Καςτριοφ ιςαν ςε πλιρθ
κατοχι τθσ ίδιασ βρφςθσ, που φαίνεται, πράγματι, ότι ςτα αρχαία χρόνια ιταν
θ δθμόςια βρφςθ των κατοίκων των Δελφϊν. Αυτοί είχαν επίςθσ τθ γειτονικι
Καςςοτίδα πθγι, τα νερά τθσ οποίασ κατθφόριηαν προσ το Λερό του Απόλλωνα
και χρθςιμοποιοφνταν μόνο για ιερό ςκοπό. Ο οδθγόσ μασ, ςτθ ςυνζχεια, μασ
πιρε ςτο ςπίτι του, όπου μασ ζδειξε μερικά κραφςματα αγάλματοσ και μασ
ζφερε ποτιρια με κρφο νερό και λουκοφμια, τθν ϊρα που κακίςαμε μπροςτά
από ζνα παράκυρο απολαμβάνοντασ μια ωραία κζα των νότιων κορυφϊν, και,
ξεφυλλίηοντασ τισ ςελίδεσ του βιβλίου επιςκεπτϊν, βρικαμε τα ονόματα
αρκετϊν φίλων μασ. Για μερικά χρόνια πίςω, κακϊσ φαίνεται, μόνο μια Λαίδθ
είχε επιςκεφτεί το μζροσ αυτό. Ανακαλφψαμε ότι, για τθν παροφςα χρονιά,
ιμαςταν οι πρϊτοι επιςκζπτεσ από τθν Αγγλία. Οι μόνοι άλλοι που είχαν
γράψει τα ονόματά τουσ ιταν ζνασ Ζλλθνασ από τθν Ράτρα και μερικοί
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ταξιδιϊτεσ από τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ.
Ξαναρχίςαμε τισ περιπλανιςεισ μασ κατά μικοσ των απότομων και
λερωμζνων μικρϊν μονοπατιϊν του χωριοφ Καςτρί, ανάμεςα ςε άκλια ςπίτια
που χρειάηονται ςοβαρι επζμβαςθ ελεγκτι υγείασ, ωσ το ςφγχρονο
αντιπρόςωπο του «Εξαγνιςτι Απόλλωνα» του: «Ιατρόμαντι, δωμάτων
κακάρςιο».
Σφντομα, φτάςαμε ςτθν τοποκεςία του αρχαίου Κεάτρου, αλλά απ’ αυτό
είδαμε μόνο τμιμα ενόσ τοίχου, αν και αμζςωσ μετά μασ ζδειξαν κραφςματα
που ανικουν ς’ αυτό, κακϊσ και μερικζσ επιγραφζσ ςτθ γειτονικι εκκλθςία.
Λίγο αργότερα, ςυναντιςαμε το βόρειο τοίχο του ιεροφ περίβολου του ναοφ
του Απόλλωνα.
Κοντά ς’ αυτό είδαμε τθ “ςτιλθ των Ναξίων”, θ οποία φζρει μια επιγραφι
που όριηε το προνόμιο τθσ προτεραιότθτασ αυτοφ του λαοφ ςτο να
ςυμβουλεφεται το Μαντείο, αντί να πρζπει να αναμζνει το αποτζλεςμα τθσ
κλιρωςθσ, όπωσ υπονοείται ςτισ Ευμενίδεσ του Αιςχφλου. Κατεβαίνοντασ
ακόμα περιςςότερο, φτάςαμε ςτθ νότια πλευρά του πελαςγικοφ τείχουσ που
καλφπτεται από μεγάλο αρικμό επιγραφϊν, γραμμζνων λεπτεπίλεπτα, που
καταγράφουν τα ψθφίςματα των Αμφικτιόνων ι τθσ κοινωνίασ των Δελφϊν, μ’
ζνα μεγάλο αρικμό αυτϊν να ςχετίηονται ειδικά με τθν απελευκζρωςθ των
δοφλων που ανικουν ςτο ναό.
Ιταν ςτθν εξζταςθ αυτϊν των επιγραφϊν, κάτω από καυτό ιλιο, που ο
Ottfried Müller, ξόδεψε τισ τελευταίεσ λίγεσ μζρεσ τθσ ηωισ του, και θ εργαςία
αυτι, που τότε ζμεινε ατζλειωτθ, ςυμπλθρϊκθκε μετά, από τισ εργαςίεσ των
Γάλλων αρχαιολόγων Wescher και Foucart.
Από τθ κζςθ του ναοφ του Απόλλωνα περπατιςαμε προσ το άνοιγμα,
μεταξφ των δυο μεγάλων γκρεμϊν, διαςχίςαμε το ρζμα που πζφτει ςτο
άνοιγμα, ς’ ζνα ςθμείο όπου οι πλφςτρεσ ιταν ςε πλιρθ απαςχόλθςθ, και ζτςι
φτάςαμε ςε μια κζςθ, όπου κάτω από ζνα πζτρινο τοίχο, είδαμε ςτα δεξιά μασ
ζνα πίδακα νεροφ που ξεχυνόταν μζςα από ζνα κρουνό ςε μια μικρι
δεξαμενι, περιοριςμζνθ μζςα ςε χαμθλοφσ πζτρινουσ τοίχουσ και πυκνά
καλυμμζνθ με νερόχορτα.
Ο περιβάλλων χϊροσ είχε κάπωσ μεταβλθκεί από το ςειςμό του 1870, αλλά
θ δεξαμενι δεν είναι άλλθ από το λουτρό των προςκυνθτϊν των Δελφϊν,
όπου όλοι αυτοί που ζφταναν για να ςυμβουλευτοφν το Μαντείο,
εξαγνίηονταν πριν τθν είςοδό τουσ ςτον Λερό χϊρο, και το νερό δεν είναι άλλο
από αυτό τθσ κλαςικισ πθγισ τθσ Καςταλίασ. Για τουσ Ζλλθνεσ των παλιϊν
καιρϊν ιταν απλϊσ το νερό του εξαγνιςμοφ.
Μετζπειτα οι ςυγγραφείσ, και ειδικά οι ωμαίοι ποιθτζσ, φαντάηονταν ότι
το ποτάμι αποτελοφςε μια πθγι ζμπνευςθσ για τον ποιθτι, εάν όχι και για τθν
ίδια τθν ιζρεια Ρυκία. Αυτό το λουτρό είναι το κζμα των ακόλουκων ςτίχων
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ςτθν Ελλθνικι Ανκολογία (xix 71) που εμφανίηουν να είναι μια απάντθςθ τθσ
ίδιασ τθσ ιζρειασ :
«ἁγνός πρός τέμενος καθαρὸν, ξένε, δαίμονος ἔρχου
ψυχήν, νυμφαίου νάματος ἁψάμενος
ὡς αγαθοῖς κεῖται βαιή λιβάς, ἄνδρα δε φαῦλον
οὐδ’ ἄν ὁ πᾶς νῖψαι νάμασιν Ὠκεανός.»

Ιπιαμε από το νερό ςε ζνα ςθμείο όπου ιταν πιο ευκολοπλθςίαςτο, απ’
ό,τι ςτον πίδακα ςτθν απζναντι πλευρά τθσ δεξαμενισ, και το βρικαμε
ευχάριςτο ςτθ γεφςθ, όπωσ το βρικε ο Ραυςανίασ (Χ 8 & 9).
Στθ ςυνζχεια, περιπλανθκικαμε για λίγεσ γιάρδεσ μζχρι τθν ξθρι ρεματιά,
πάνω ςε μεγάλεσ πζτρεσ, ςκορπιςμζνεσ ςε όλεσ τισ κατευκφνςεισ κατά μικοσ
τθσ διαδρομισ του χείμαρρου, που ςιμερα ζχει ελαττωκεί, κάτω από βράχια
που κρζμονταν ψθλά πάνω από τα κεφάλια μασ. Θ ρεματιά μου κφμιηε αυτι
του Gordale Scar κοντά ςτο Milhan Cove, ςτθν περιοχι Craven του Yourkshire.
Μετά από αυτό κατεβικαμε προσ ςτον ελαιϊνα, κοντά ςτθ κζςθ του
αρχαίου Γυμναςίου, που τϊρα κατζχεται από το Μοναςτιρι, όπου μερικζσ
φορζσ οι ταξιδιϊτεσ φιλοξενοφνται τθ νφχτα. Επίςθσ, επιςκεφτικαμε τθ
γειτονικι εκκλθςία με τισ παλιζσ βυηαντινζσ τθσ αγιογραφίεσ.
Θ κζα από το Μοναςτιρι ιταν εκπλθκτικι και ευχαρίςτωσ κα είχαμε μείνει
περιςςότερο για να τθν ευχαριςτθκοφμε. Ωςτόςο, ςτισ δυόμιςι αρχίςαμε να
ξαναγυρίηουμε από τον ίδιο δρόμο και ςε λίγο φτάςαμε ςτθν αρχι ενόσ νζου
δρόμου προσ τα Σάλωνα, που μασ δίνει τθ δυνατότθτα να περπατιςουμε για
λίγο ςε ζνα επίπεδο δρόμο, ςε κάποια απόςταςθ κάτω από το ςθμείο από το
οποίο είχαμε αρχικά δει τουσ Δελφοφσ.
Τότε, επιταχφναμε προσ τα κάτω ςτα τραχιά μονοπάτια τθσ πρωινισ μασ
ανάβαςθσ, φτάνοντασ πάλι ςτο Χριςςό με ςχετικι ευκολία και αφοφ χάςαμε το
δρόμο μασ μζςα ςτα πολφπλοκα ςτενά του χωριοφ, βρεκικαμε άλλθ μια φορά
ςε ανοιχτι περιοχι. Διαςχίηοντασ τον κφριο δρόμο κυμθκικαμε ζνα
ςυντομότερο μονοπάτι που είχαμε παραλείψει το πρωί, και ζτςι από ζνα
απότομο και ανϊμαλο ηιγκ-ηαγκ φτάςαμε ςτο επίπεδο του αρχαίου Κριςςαίου
Ρεδίου.
Μιασ ϊρασ περπάτθμα, μζςα από ζνα ςχεδόν ίςιο μονοπάτι, μασ ζφερε
μζςα από τον καλοδεχοφμενο ίςκιο του μεγάλου ελαιϊνα προσ τον κφριο
δρόμο μεταξφ των Σαλϊνων και του Κόλπου, και λίγο αργότερα μετά από μια
αποςτολι δεκάμιςι ωρϊν, φτάςαμε ςτθν Λτζα ςτισ εξιμιςι. Το ατμόπλοιο, που
κα μασ μετζφερε, ιταν ιδθ ςτο λιμάνι.*…+
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93. JULIUS CENTERWALL
Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Julius Centerwall γεννικθκε ςτισ 22 Αυγοφςτου του 1844 ςτο Raus τθσ
Σουθδίασ και πζκανε ςτισ 27 Γενάρθ του 1922 ςτθ Στοκχόλμθ. Ιταν φιλόλογοσ,
πολιτικόσ (φιλελεφκεροσ) και ςυγγραφζασ. Ζγραψε βιβλία, μεταξφ άλλων, με
κζμα τθν ελλθνικι αρχαιότθτα.
Ιταν γιοσ δικαςτι τθσ περιοχισ. Το διδακτορικό του δίπλωμα ςτο
Ρανεπιςτιμιο τθσ Ουψάλα το ζλαβε το 1869 με μια διατριβι πάνω ςτισ
ρωμαϊκζσ ςάτιρεσ.
Διετζλεςε μζλοσ του Κοινοβουλίου από το 1897 ζωσ το 1908 ςτθν Κάτω
Βουλι τθσ εκλογικισ περιφζρειασ Soderhamns. To 1900 εντάχκθκε ςτο
νεοςφςτατο κόμμα των Φιλελευκζρων. Ιταν μζλοσ τθσ Συνταγματικισ
Επιτροπισ από το 1906 ζωσ το 1908.
χόλια
Ραρότι το περιθγθτικό κείμενο του Centerwall, που μασ δόκθκε
μεταφραςμζνο από το Ρανεπιςτιμιο τθσ Στοκχόλμθσ, αφορά τα κφρια μζρθ
του, εν τοφτοισ παρουςιάηει πολφ καλι ενότθτα και ο αναγνϊςτθσ, χωρίσ να
αντιλθφκεί ότι κάτι λείπει, απολαμβάνει τθσ εντυπϊςεισ του Σουθδοφ
περιθγθτι από τθν επίςκεψι του ςτουσ Δελφοφσ και τθ γφρω περιοχι.
Θ επίςκεψι του αυτι ςυνζπεςε με τρφγο ςτθν Άμφιςςα. Από τθν εν λόγω
πόλθ ζμεινε ευχαριςτθμζνοσ από πολλζσ απόψεισ. Σθμειϊνει ότι ςυνάντθςε
εκεί μορφωμζνουσ ανκρϊπουσ, του ζκανε δε εντφπωςθ που οι τρυγθτζσ του
δϊςανε ςταφφλια, χωρίσ να ηθτιςουν χριματα.
Επίςθσ, ζμεινε ευχαριςτθμζνοσ από τουσ Δελφοφσ και ωσ τοπίο και ωσ
χωριό (Καςτρί). Βρίςκει καλά λόγια να πει για τουσ ανκρϊπουσ του χωριοφ,
νζουσ και γζρουσ. Τουσ βρίςκει μάλλον να ευθμεροφν. Μάλιςτα, για να
τονίςει τθν καταδεκτικότθτα των Καςτριτϊν αναφζρει ζνα χαρακτθριςτικό
περιςτατικό πρόςκλθςθσ για επίςκεψθ.
Συγκεκριμζνα, ςθμειϊνει ότι του πζταξαν, φιλικά, καρφδια, μάλλον από το
μπαλκόνι ενόσ ςπιτιοφ, κακϊσ κατζβαινε από τθν επίςκεψι του ςτον
αρχαιολογικό χϊρο, και ζτςι είχε τθν ευκαιρία να δει το νοικοκυρόςπιτο, να
κεραςτεί από τουσ ιδιοκτιτεσ του και ευγενικά, οι τελευταίοι, να τον
ξεπροβοδίςουν.
Από όλο το Δελφικό τοπίο τον εντυπωςίαςε περιςςότερο θ Καςταλία πθγι
και οι ανάντθ Φαιδριάδεσ Ρζτρεσ. Επίςθσ, τον εντυπωςίαςε θ άνοδόσ του ςτο
Λιβάδι τθσ Αράχοβασ κατά τθν επίςκεψι του ςτο Κωρφκιον Άντρον. Για το
ςπιλαιο αυτό δεν ζχουμε περιγραφζσ του, εκτόσ και εάν αυτζσ ανικουν ςτα
τμιματα που αποκόπθκαν μεταφραςτικά.
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Ράντωσ, ςθμειϊνει τθν πλιρθ ευχαρίςτθςι του από το ταξίδι του ςτουσ
Δελφοφσ, τον Ραρναςςό και γενικά ςε όλθ τθν Ελλάδα και εκφράηει τθν
επικυμία - ευχι να ξαναεπιςκεφτεί τθ χϊρα μασ. Γράφει ςχετικά: «Γνωρίηω ότι
θ απόςταςθ ουθδίασ - Ελλάδασ είναι τεράςτια, αλλά ελπίηω ότι και ςτο
μζλλον κα μου δοκεί θ δυνατότθτα να ξαναζρκω ςτθν όμορφθ Ελλάδα.»
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Fran Hellas och Levanten Stroftag till Lands och Vatten i Grekland och
Mindre Asien”, Julius Centerwall, Stockholm 1888.
Στισ 8 Οκτωβρίου 1886 επιςκεφτικαμε ο κακθγθτισ Von Duhn και εγϊ το
λιμάνι ςτο Νykorinth(;) τθσ Μακεδονίασ, με ζνα παλιό ελλθνικό ατμόπλοιο και
ςτθ ςυνζχεια καταπλεφςαμε ςε λιμάνια ςτον Κορινκιακό Κόλπο και γφρω από
τθν Ρελοπόννθςο. Θ ϊρα ιταν ακριβϊσ δϊδεκα, όταν ερχόμαςταν
αντιμζτωποι με τα αφρϊδθ κφματα του κόλπου, τα οποία είχαν κάποια
ομοιότθτα με αυτά τθσ λίμνθσ Mälaren. Ωςτόςο, ζλειπε θ αίςκθςθ που
προςδίδουν τα βράχια των ςουθδικϊν ακτογραμμϊν.
Ραρατθροφςαμε τα μεγάλα βουνά ςτο εςωτερικό τθσ Ρελοποννιςου, με τισ
χιονιςμζνεσ κορφζσ. Κινοφμαςταν επί μζρεσ με το παλιό ελλθνικό ατμόπλοιο,
ςτο οποίο θ εςωτερικι του διάταξθ διαφοροποιείτο από τα αντίςτοιχα
ςουθδικά πλοία.
Θ κατάςταςθ ςτο εςωτερικό του ςκάφουσ κφμιηε εικόνα υποβάκμιςθσ: Τα
πράγματα των επιβατϊν ιςαν πεταμζνα εδϊ κι εκεί. Υπιρχαν ηϊα, τα οποία
μετζφεραν οι επιβάτεσ και δθ τςιγγάνοι, που ιςαν απεριποίθτοι και βρϊμικοι.
Υπιρχαν ςτρϊματα, κουβζρτεσ, παπλϊματα, οπουδιποτε εντόσ του πλοίου,
και γενικότερα ςυνωςτιςμόσ, ο οποίοσ μασ προξενοφςε απορία, κακϊσ δεν
ιταν ςυμβατόσ με τα ςκανδιναβικά μασ ικθ.
Στο πρυμναίο τμιμα του ςκάφουσ παρατθριςαμε φουςτανελοφόρουσ
Ζλλθνεσ και γυναίκεσ να τραγουδοφν παραδοςιακά τραγοφδια. Ο καπετάνιοσ
του πλοίου ανζκφραςτοσ, με λιπαρό πρόςωπο και ανάποδθ μφτθ, δεν
ςυμμετείχε ςτα τεκταινόμενα και ιταν αδιάφοροσ ωσ προσ τθν κατάςταςθ που
επικρατοφςε ςτο εςωτερικό του πλοίου.
Ρροςεγγίηοντασ τον κόλπο τθσ Ροςειδωνίασ, κοντά ςτο ακρωτιριο Άγιοσ
Λωάννθσ, αντικρίςαμε τισ πλαγιζσ του Ραρναςςοφ, που μαηί με τουσ βράχουσ
των Δελφϊν δθμιουργοφν μιαν ανεπανάλθπτθ ιςχυρι βραχοκζςθ πολιτιςμοφ
εκατοντάδων αιϊνων. Ο Ραρναςςόσ ςυννεφιαςμζνοσ, με τισ ςταγόνεσ τθσ
βροχισ που εξαπολφει ο Απόλλων μζςα από τα βαριά ςφννεφα που ςκεπάηουν
τον ιερό χϊρο των Δελφϊν[…]
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Τα επίνεια λιμάνια του Κορινκιακοφ είναι το Γαλαξείδι και θ Αντίκυρα,
γνωςτά για τισ αρχαίεσ τουσ καταβολζσ, ςαφϊσ και θ Λτζα, θ μικρι αυτι πόλθ
τθσ Φωκίδασ, ςτθν οποία και αποβιβαηόμαςτε[…]
Θ ϊρα είναι 5 το πρωί, όταν αγκυροβολεί το ατμόπλοιο ςτον κόλπο τθσ
Λτζασ, όπου θ εικόνα είναι φτωχικι, όπωσ διαφαίνεται με μια πρϊτθ ματιά.
Στουσ δρόμουσ τθσ ξεχωρίηει ζνα τετρακζςιο αμάξι με Ζλλθνεσ, το οποίο
επιςτρζφει από το παηάρι τθσ Λτζασ, ενϊ εμείσ κακϊσ ξθμερϊνει κα κινθκοφμε
προσ τθν Άμφιςςα.
Στθν Άμφιςςα, υπάρχουν αξιοπρεπείσ Ζλλθνεσ που αξίηει να τουσ
γνωρίςεισ, μορφωμζνοι και καταρτιςμζνοι. Θ διαμονι μασ κα είναι ςτο
κατάλυμα του Καραβίνθ. Θ νφχτα μασ είναι πολφ όμορφθ, κακϊσ το φεγγάρι
φωτίηει τον τεράςτιο ελαιϊνα τθσ Άμφιςςασ δθμιουργϊντασ μια
φανταςμαγορικι εικόνα.
Θ εφφορθ πεδιάδα τθσ Άμφιςςασ αποτελείται, ωσ επί το πλείςτον, από
πλοφςια και μεγάλα ελαιόδεντρα, ςτο δυτικό τθσ όμωσ μζροσ ζχει και
αμπελϊνεσ χωρίσ περιφράξεισ, ενϊ κατά μικοσ των δρόμων παρατιρθςα
μεγάλεσ δεξαμενζσ που χρθςιμοποιοφνταν ωσ πατθτιρια, γεμάτεσ με
ςταφφλια. Επίςθσ, είδα και χωράφια με ςιτθρά, από κόκκινο χϊμα, ςτα οποία,
απ’ ό,τι ζμακα, ζςπερναν κυρίωσ ρφηι.
Επίςθσ, παρατθροφςα κακ’ οδόν ςτθν περιιγθςι μου γφρω από τθν
Άμφιςςα, φωλιζσ ηϊων και πελαργϊν. Ραρατιρθςα και πρόςφατθ πυρκαγιά
ςτο δρόμο προσ τα βοριοδυτικά. Επιςτρζφοντασ ςτο εςωτερικό τθσ πόλθσ,
είδα καμιλεσ φορτωμζνεσ με αςκιά από μοφςτο, κακϊσ και αρκετά άλογα.
Στθ διάρκεια τθσ περιιγθςισ μου ςτθν Άμφιςςα, μετά από μιςι ϊρα, είδα
τον ξενϊνα ‘‘Καραβίνθσ’’, που κεωρείτο ο καλφτεροσ από τα χρόνια τθσ
Τουρκοκρατίασ και είχα ακοφςει ςχετικά γι’ αυτόν ότι είχε ιςόγειο και πρϊτο
όροφο με τραπεηαρία, ςαλόνι και πολφ ωραία κζα[…]
Στθν Άμφιςςα γνϊριςα ζνα δικαςτι, ιδιαίτερα μορφωμζνο και ςυμπακι
άνκρωπο, ζνα ηευγάρι κακθγθτϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, το γιατρό τθσ
πόλθσ και άλλουσ.
Δειπνιςαμε όμορφα με πολλοφσ εξ αυτϊν. Το κρζασ είναι αρκετά γευςτικό,
ενϊ το κραςί αρκετά ιπιο ςτθ γεφςθ του εξαιτίασ τθσ ρθτίνθσ, θ οποία είναι
διαφορετικι ςτθν Αττικι.
Τα δωμάτια, ςτα οποία μείναμε, ιςαν φαινομενικά αρκετά αξιοπρεπι και
είχαν παράκυρα με τηάμια. Βζβαια, υπιρχε λίγθ ςκόνθ ςτο εςωτερικό του
δωματίου, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Θ κζα προσ το λόφο τθσ Άμφιςςασ μασ
ςυνεπιρε ευχάριςτα. Το παλιό όνομα τθσ πόλθσ, ςτθ
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Κριςςαίον πεδίον.

διάρκεια τθσ Τουρκοκρατίασ, ιταν Σάλωνα. Τα ςπίτια τθσ Άμφιςςασ είναι
γραφικά, ενϊ οι κάτοικοι τθσ κινοφνται με γαϊδοφρια ι καμιλεσ, ενϊ πίςω
από τα ηϊα ακολουκοφν άντρεσ με πολφχρωμα πουκάμιςα ςε ζντονεσ
αποχρϊςεισ.
Ραρατθριςαμε και πολλά μουλάρια να μεταφζρουν ελιζσ από τον
ξακουςτό ελαιϊνα τθσ Άμφιςςασ πάνω ςτον κεντρικό τθσ δρόμο, κακϊσ και
ςταφφλια από τουσ αμπελϊνεσ τθσ. Κελιςαμε να δοκιμάςουμε μερικά
ςταφφλια και μασ το επζτρεψαν οι κάτοικοι τθσ, δίχωσ να πλθρϊςουμε
χριματα, αυτό άλλωςτε απαιτεί και το εκιμικό δίκαιο των Ελλινων, να
φιλεφουν τουσ επιςκζπτεσ, χωρίσ λεφτά δθλαδι, με προϊόντα τοπικά.
Ο δικαςτισ, τον οποίο είχαμε γνωρίςει, μασ παρζπεμψε ςτουσ άρχοντεσ του
Χριςςοφ και του Καςτριοφ(Δελφϊν)4 για τθ ςυνζχιςθ του ταξιδιοφ μασ ςτισ
ομϊνυμεσ πόλεισ. Ζςτειλε, μάλιςτα, και επιςτολι προσ τουσ δφο
αξιωματοφχουσ των παραπάνω πόλεων, ςτθν οποία ζγραφε, μεταξφ άλλων, τα
εξισ:
4

Τα χωριά Καςτρί και Χριςςό, τον Απρίλιο του 1888 καταςκεφαςαν τα ςχολεία τουσ, με
κόςτοσ μιςό εκατομμφριο δραχμζσ, προερχόμενο από τθ Γαλλικι Κυβζρνθςθ.
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“Θα πρζπει να βοθκιςετε και να διαςκεδάςετε τουσ άντρεσ από τθ
κανδιναβία, οι οποίοι ταξίδεψαν, απεςταλμζνοι τθσ ουθδίασ, ϊςτε να
γνωρίςουν τουσ όμορφουσ τόπουσ μασ’’.
Κινθκικαμε λοιπόν με τα άλογά μασ προσ το Χριςςό, ζνα χωριό πριν τουσ
Δελφοφσ, ςε μια καταπράςινθ κοιλάδα που διαςχίηεται από τον ποταμό
Ρλειςτό, όπου δεν είδαμε να ρζει νερό, και ςτο κατάντθ μζροσ του οποίου
απλϊνεται ο τεράςτιοσ ελαιϊνασ τθσ Άμφιςςασ.
Ριο πάνω είδαμε το χωριό Καςτρί (Δελφοί), όπωσ αναφζρεται αργότερα, με
τισ ρωμαϊκζσ κι αρχαίεσ παραςτάςεισ, τισ Φαιδριάδεσ, τθν Καςταλία και τον
Απόλλωνα, το κζντρο τθσ γθσ, όλου του κόςμου […]
Το κουδοφνιςμα των προβάτων ακουγόταν ευχάριςτα, ενϊ είδαμε μπροςτά
μασ το βοςκό να παίηει φλάουτο. Οι μυτεροί βράχοι του Ραρναςςοφ με το ιερό
τθσ Καςταλίασ μασ δθμιουργοφςαν μιαν άλλθ αίςκθςθ, ςτο νότιο μζροσ των
Δελφϊν, ενϊ οι απόκρθμνεσ πλαγιζσ και το απζναντι βουνό τθσ Κίρφεωσ ιταν
τοπίο μοναδικό.
Ζνασ κάτοικοσ των Δελφϊν, με λιπαρό και ςκλθρό πρόςωπο μασ ζφερε ςε
ζνα ξενοδοχείο παλιό, με κουηίνα, παράκυρα κι ωραία κζα. Εκείνθ τθν περίοδο
γίνονταν οι αναςκαφζσ ςτα ερείπια του ναοφ του Απόλλωνα, από τουσ
Γάλλουσ αρχαιολόγουσ που είχαν οριςτεί ςχετικά.
Τα ςπίτια των Δελφϊν, λίγα ςτον αρικμό, λιτά, ευάερα με δυο ζωσ τρία
δωμάτια, όχι όμωσ ευρφχωρα Ρολλά από αυτά είχαν εξϊςτθ και ξφλινα
παράκυρα, άλλα και μπαλκόνι.
Ραρατθροφςα το γαλάηιο ουρανό με φόντο τουσ βράχουσ των Δελφϊν και
τθ κάλαςςα του Κορινκιακοφ, νότια, που ιταν ζνα μαγικό τοπίο. Οι χρθςμοί
τθσ Ρυκίασ, που κακόταν ςε ζνα τρίποδα, ιταν ξακουςτοί και ερμθνεφονταν
δφςκολα και κατά το δοκοφν[…]
Θ ελλθνικι ιςτορία βαςίηεται κατά ζνα μεγάλο μζροσ ςτουσ Δελφοφσ, που
αποτελοφςε το κζντρο τθσ γθσ. Οι Ρερςικοί πόλεμοι, θ μάχθ των Ρλαταιϊν, οι
Ρυκικοί αγϊνεσ, αποτελοφςαν μζροσ τθσ αρχζγονθσ ιςτορίασ τθσ Κεντρικισ
Ελλάδασ *…+
Οι αναςκαφζσ απλϊνονταν ςε μεγάλο μζροσ, ανατολικά των Δελφϊν, από
πολλοφσ ανκρϊπουσ που ζςκαβαν διαρκϊσ τθν ιερι γθ των Δελφϊν.
Μετά το μεςθμεριανό γεφμα, απλό κατά τα άλλα, ανεβικαμε ςτα μουλάρια
για να πάμε προσ τον Ραρναςςό. Στο βάκοσ, ξεπρόβαλλε θ όμορφθ Αράχοβα,
χτιςμζνθ αμφικεατρικά, ςτα ριηά του νότιου Ραρναςςοφ.
Θ κάλαςςα ςτα αριςτερά μου εξαφανίηεται, ενϊ κινοφμαι ζξω από τθν
Αράχοβα προσ το μονοπάτι του Ραρναςςοφ. Το οροπζδιο ςτα Καλφβια
Ραρναςςοφ προβάλλει μπροςτά μασ. Στο βάκοσ, βλζπουμε τθν κορφι του
Ραρναςςοφ. Το τοπίο φανταςτικό, ενϊ το ςκοφρο και πράςινο ζλατο
διακρίνεται εκατζρωκεν του Λιβαδιοφ. Θ φφςθ ηωγραφίηει με τον καλφτερο
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τρόπο όλεσ τισ φυςικζσ ομορφιζσ τθσ. Φραγκοςυκιζσ και πουρνάρια
εναλλάςςονται ςτθ διαδρομι μασ, ενϊ τα κυκλάμινα και ο λευκόσ κρόκοσ
δθμιουργοφν μιαν άλλθ αίςκθςθ.
Ρροχωροφμε με τα μουλάρια ωσ το βάκοσ του Λιβαδιοφ. Οι ψθλζσ κορφζσ
προσ τα ανατολικά του Ραρναςςοφ ςυμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ διάκεςισ
μασ και των ςυναιςκθμάτων μασ! Αναρωτιζμαι, αν το τοπίο αυτό είναι
παρόμοιο με τθν ομορφιά των ςουθδικϊν βουνϊν.
Τεράςτια κοπάδια ηϊων, διακρίνονται ςτο ευρφτερο οροπζδιο, αλλά και
ςτο δάςοσ του Ραρναςςοφ: Καφζ κατςίκεσ και γίδια με μεγάλα και ςτριφτά
κζρατα, πρόβατα, χωρίσ όλα τα παραπάνω ηϊα να ζχουν τθν παραμικρι
ομοιότθτα με τα αντίςτοιχα δικά μασ ηϊα τθσ ςκανδιναβικισ χερςονιςου. Πλα
δε, φζρνουν ςτο λαιμό τουσ χάλκινα κουδοφνια, τα οποία ακοφγονται από
μακριά ευχάριςτα και ςυνδυάηεται ο ιχοσ τουσ με τθ μελωδία τθσ φλογζρασ
που παίηουν πολλοί τςοπάνθδεσ.
Στθ δυτικι πλαγιά του Ραρναςςοφ, δεν παραλείψαμε να ανεβοφμε μζχρι το
ονομαςτό ςπιλαιο: ‘‘Κωρφκιον Άντρον’’, όπου εδϊ κατοικοφςαν πολλά αρχαία
πνεφματα των Δελφϊν. Ξεκουραςτικαμε λίγο εδϊ, χωρίσ όμωσ να πάρουμε
τροφι.
Λίγο αργότερα, ςυναντιςαμε ζναν πεηοπόρο ορειβάτθ, που ερχόταν προσ
το ςπιλαιο, με τον οποίο ςυνομιλιςαμε για λίγο. Ιταν Ζλλθνασ, του
ςυςτθκικαμε και μασ ρωτοφςε ςχετικά με το χειμϊνα ςτθ Σκανδιναβία, που
είναι μακρφσ και διαρκεί ζξι (6) μινεσ, για το κριςκευμά μασ, δθλαδι αν
είμαςτε Χριςτιανοί, για το ειςόδθμά μασ κλπ. Τον ρϊτθςα κι εγϊ κάποια
ιςτορικά ςτοιχεία, αν γωρίηει, μου ανζφερε για τον Θρόδοτο, που κεωρείται
από τουσ μεγαλφτερουσ ιςτορικοφσ ςυγγραφείσ τθσ αρχαιότθτασ και επιπλζον
μιλιςαμε για τθν ιςτορία τθσ πόλθσ των Δελφϊν.
Θ ϊρα περνοφςε και το ταξίδι τθσ επιςτροφισ άρχιςε να γίνεται κάτω από
το φωσ του φεγγαριοφ. Από ό,τι πλθροφορικθκα, αρκετοί Σκανδιναβοί
κακθγθτζσ είχαν επιςκεφτεί τθν περιοχι εδϊ, ειδικά Νορβθγοί, όπωσ οι: Α.
Boe , C.G. Bugge, L.B. Stenersen, Rich. Christensen, H. Hansen, Κ.F. Kinch και
μόνο ζνασ Σουθδόσ, πριν τθ δικι μασ ζλευςθ, ο κακθγθτισ Einar Löfstedt.
Θ νφχτα ιταν ιρεμθ και ιςυχθ, με φεγγαρόφωτο. Το ταξίδι τθσ επιςτροφισ
είχε αρχίςει από άλλο δρόμο, δυτικά από τισ Φαιδριάδεσ πζτρεσ, ςχεδόν πάνω
από το ιερό του Απόλλωνα.
Θ κζα προσ τουσ Δελφοφσ, αν και βραδινζσ ϊρεσ, ιταν φανταςτικι και
κακϊσ το φεγγάρι φϊτιηε τουσ βράχουσ των Δελφϊν, δθμιουργοφςε μια ιερι
μυςταγωγία! Νεράιδεσ, Νθρθίδεσ και άλλα υπερφυςικά όντα περιπλανιόνταν
ςτισ Φαιδριάδεσ πζτρεσ κάτω από τισ εντολζσ του Απόλλωνα. Ταυτόχρονα, οι
χρθςμοί του μαντείου τθσ Ρυκίασ, ιςαν οι πιο ξακουςτοί ςε όλθ τθν αρχαία
Ελλάδα:
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«Σο λυτρωτικό μαντείο των Δελφϊν
Θ πθγι του νεροφ που λειτουργεί ωσ κακαρτιριο κφμα.
Μια ςταγόνα του νεροφ αρκεί για να λυτρωκείτε.
Εμπρόσ ελάτε ςτο μαντείο των Δελφϊν!»
Θ ανατολικι πλευρά των Φαιδριάδων ονομάηεται και ‘‘ρζμα τθσ
Παπαδιάσ’’, όπου ρζει το νερό τθσ Καςταλίασ πθγισ και είναι γεμάτο
αναρριχθτικά φυτά ςτουσ βράχουσ και πολλζσ ςυκιζσ, ενϊ θ δυτικι πλευρά
των Φαιδριάδων είναι απόκρθμνθ και επικίνδυνθ. Στο ενδιάμεςο ρζει το ρθχό
νερό τθσ Καςταλίασ πθγισ και είναι γεμάτθ αναρριχθτικά φυτά ςτουσ βράχουσ,
με πολλζσ ςυκιζσ και άλλα υδρόφιλα φυτά. Λίγα μζτρα πιο πζρα από τθν
Καςταλία πθγι είναι ζνα ςπίτι, από τθν εποχι τθσ Τουρκοκρατίασ, όπου τα
γαϊδοφρια ζβριςκαν εκεί καταφφγιο, ενϊ πολλζσ γυναίκεσ των Δελφϊν
άπλωναν τα ροφχα τουσ, αφοφ τα είχαν πλφνει ςτθν Καςταλία πθγι. Δφο
πανζμορφα πλατάνια, μπροςτά από τθν Καςταλία, ίςωσ από αυτά που είχαν
φυτζψει οι απόγονοι του Αγαμζμνονα, αλλά και κάποια μικρά δζντρα δάφνθσ
μπροςτά ςτθν πθγι, ξεχωρίηουν χαρακτθριςτικά. Λυτρωτικό το νερό τθσ
Καςταλίασ, μασ εμπνζει ευχάριςτα:
«To πνεφμα τθσ Καςταλίασ
κεϊκό και φωτεινό.
πρϊξτε τα ροηιαςμζνα χζρια ςασ ςτθν πθγι,
Κακρεφτίηει τισ ψυχζσ μασ,
Προβάλτε το πρόςωπο ςασ
Λυτρωτικό και κακάριο!»
Θ πεηοπορία ςτουσ Δελφοφσ ςυνεχίηεται ςτο εςωτερικό του ναοφ του
Απόλλωνα. Θ Απολλϊνια λατρεία ζχει και χριςτιανικοφσ ςυνειρμοφσ, κακϊσ
αποτελεί τον προάγγελό τθσ. Είναι γνωςτό, ότι ο Απόλλωνασ εκτόξευςε το
δόρυ του εναντίον του Ρφκωνα και τον ςκότωςε, ενϊ τα Ρφκια, οι ονομαςτοί
αγϊνεσ, αποτελοφν προάγγελο των Ολυμπιακϊν αγϊνων, κατά κάποιο τρόπο.
Ανατολικά των Δελφϊν ςυναντάμε ερείπια από ςειςμοφσ, κακϊσ και ζνα
γραφικό νερόμυλο με όμορφα πορτοκαλί χρϊματα, ενϊ ξεχωρίηει θ ξερι κοίτθ
του ποταμοφ Ρλειςτοφ, όπου εδϊ κατοικοφςε ο δράκοντασ Ρφκων, τον οποίο
ςκότωςε ο Απόλλωνασ. Γενικότερα, ο ιερόσ τόποσ των Δελφϊν αξίηει κάκε
προςπάκειασ και κόπου, ϊςτε να τον γνωρίςουμε καλφτερα και να μυθκοφμε
ζτςι ςτα μυςτικά τθσ ιερισ αυτισ φφςθσ.
Οι κάτοικοι του είναι ανοιχτοί και ςυηθτιςιμοι. Μασ ζκανε εντφπωςθ, ότι
γνωρίςαμε δφο πολφ αξιόλογουσ Δελφιϊτεσ: Τον Αχιλλζα και τον Οδυςςζα,
κακϊσ και δυο γλυκά όμορφα παιδιά που μασ μιλοφςαν για τθν ιςτορία του
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τόπου τουσ! Δυο κορίτςια με πολφ γλυκά μάτια, μου ζκαναν εντφπωςθ, από
όςα είχα δει. Φοροφςαν ςκουλαρίκια από αςιμι ςτ’ αυτιά τουσ και αλυςίδεσ
χρυςζσ ςτα χζρια τουσ, δίνοντασ τθν εντφπωςθ ότι θ περιοχι των Δελφϊν
ευθμεροφςε. Επίςθσ, τα φορζματα των κοριτςιϊν που βλζπεισ ςτουσ Δελφοφσ
είναι ωραία, με λάμψθ, και προβάλλουν το κόκκινο χρϊμα, ενϊ βάφουν και τα
μάτια τουσ, ϊςτε να είναι όμορφα.
Θ δεφτερθ θμζρα τθσ παραμονισ μασ ςτουσ Δελφοφσ ιταν Κυριακι, και οι
κάτοικοι που ςυνθκίηουν να πθγαίνουν εκκλθςία το πρωινό τθσ,
παρακολουκοφν τουσ ξζνουσ τουρίςτεσ να διαςκεδάηουν και να κάνουν βόλτεσ
ςτουσ Δελφοφσ. Ζξω από το δωμάτιο ςτο οποίο μζναμε, εμφανίςτθκαν ζξι
άνδρεσ με παραδοςιακζσ ενδυμαςίεσ, με ςυνοδεία δφο μουςικϊν και με ζνα
μεγάλο τφμπανο και μια ‘‘καραμοφηα’’.
Τα τραγοφδια που ζπαιηαν και τραγουδοφςαν ιςαν παραδοςιακά τθσ
ευρφτερθσ περιοχισ και μασ άρεςαν πολφ. Δυςτυχϊσ, όμωσ, δεν ζμεινα ςτουσ
Δελφοφσ ςτθ διάρκεια του Ράςχα ι «Λαμπρισ», όπωσ το αποκαλοφν οι
Ζλλθνεσ, ϊςτε να παρακολουκιςω από κοντά τουσ ζνδοξουσ παραδοςιακοφσ
ελλθνικοφσ χοροφσ!
Θ ςφγχρονθ ελλθνικι λαϊκι ποίθςθ είναι πολφ ςθμαντικι, αποτελεί μζροσ
τθσ λαογραφίασ τθσ κάκε περιοχισ και ςυνιςτά αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ.
Επίςθσ, ςτθ διάρκεια τθσ Επανάςταςθσ του 1821, είχε ειςαχκεί ζνα νζο είδοσ
Δθμοτικισ μουςικισ παράδοςθσ: ‘‘τα κλζφτικα τραγοφδια’’ που εκκειάηουν τον
αγϊνα των κλεφτϊν για τθν ελευκερία τουσ, ςτισ πλαγιζσ των βουνοκορφϊν
τθσ Ελλάδασ.
Τα ελλθνικά κλζφτικα τραγοφδια αντιςτοιχοφν ςτθ δικι μασ μεςαιωνικι
παράδοςθ (για εμάσ τουσ Σουθδοφσ) και είναι άξια αναφοράσ. Επίςθσ, τα
Δθμοτικά τραγοφδια ζχουν πολλζσ κατθγορίεσ, ανάλογα με το κζμα που
αναφζρονται και ςυνιςτοφν τθν πλοφςια ελλθνικι παράδοςθ.
Τθν Κυριακι το απόγευμα, επιςκεφκικαμε κάτι ερείπια (πικανόν και από
το ςειςμό που είχε ςυμβεί πριν χρόνια) ςτο πάνω μζροσ των Δελφϊν και
καταλιξαμε ςτο αρχαίο Κζατρο.
Στθ ςυνζχεια, και ενϊ περπατοφςαμε προσ τουσ Δελφοφσ, ακοφςαμε
κόρυβο από καρφδια που μασ ζριχνε κάποιοσ άνκρωποσ ντόπιοσ, δίπλα μασ,
ϊςτε να μασ κεντρίςει το ενδιαφζρον και να επιςκεφτοφμε το ςπίτι του.
Ανεβικαμε τθ ςκάλα, φτάνοντασ ςτο πατάρι του ςπιτιοφ, όπου κατοικοφςε.
Διακρινόταν ζνασ ξφλινοσ πάγκοσ με κάτι όμορφα πολφχρωμα παπλϊματα,
δίπλα ζνασ αργαλειόσ, ενϊ πολφχρωμα κόκκινα μαξιλάρια ςτόλιηαν τισ γωνιζσ
του ςπιτιοφ.
Το τηάκι του ςπιτιοφ ςτο βάκοσ του παταριοφ μασ ζκανε εντφπωςθ, ενϊ τα
φροφτα, όπωσ μιλα, ςταφφλια και ςφκα, ιταν κρεμαςμζνα γφρω από το τηάκι,
πικανόν για να ςτεγνϊςουν από τθν υγραςία, ϊςτε να αποξθρανκοφν και να
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είναι νόςτιμα. Συηθτιςαμε για τουσ Δελφοφσ και τον πρόςφατο ςειςμό που
είχε γίνει ςτθν ευρφτερθ περιοχι, μασ κζραςαν φροφτα και γλυκά, και μετά
από διάςτθμα μιςισ ϊρασ αποχωριςαμε, αφοφ μασ ευχικθκαν με τθ
ςτερεότυπθ ελλθνικι ζκφραςθ: «ςτο καλό» «αντίο, καλό ταξίδι».
Το ταξίδι μου ςτουσ Δελφοφσ ιταν καταπλθκτικό και κα ικελα να μείνω
εδϊ, περιςςότερο χρόνο. Βζβαια και θ Ακινα, όπωσ και θ Αράχοβα με το
πανζμορφο Λιβάδι τθσ, με ενζπνεε πολφ! Γνωρίηω ότι θ απόςταςθ Σουθδίασ Ελλάδασ είναι τεράςτια, αλλά ελπίηω ότι και ςτο μζλλον κα μου δοκεί θ
δυνατότθτα να ξαναζρκω ςτθν όμορφθ Ελλάδα.
Το ταξίδι μου ςτουσ όμορφουσ Δελφοφσ και ςτθ γφρω περιοχι, ζφκανε ςτο
τζλοσ του. Κατεβικαμε ςτθν Λτζα, μζςα από τισ ομορφιζσ του ελαιϊνα του
Χριςςοφ. Ρλζον επιβιβαςτικαμε ςτο ατμόπλοιο[…] Συγκίνθςθ, αναμνιςεισ[…]
Κα ζχω ωσ ενκφμιο τθ ρόκα και το παραδοςιακό χαλί που αγόραςα από τουσ
Δελφοφσ[…]

Μετόπθ από το Θθςαυρό των ικυωνίων.
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