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94. PAUL LEFAIVRE 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Δεν βρζκθκαν διακζςιμα ςτοιχεία. 
 

Σχόλια 
Το “Ρροςκφνθμα ςτουσ Δελφοφσ” του Lefaivre, που ζγινε το Νοζμβριο του 

1887, είναι κάτι παραπάνω από απλό ταξιδιωτικό κείμενο, μοιάηει με ζνα 
ενδιαφζρον διιγθμα, με υπόκεςθ το πζραςμα μιασ επιφανοφσ παρζασ ςε μια 
ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα διαδρομι, με καλό ςκοπό, αλλά με δφςκολεσ 
ςυνκικεσ και saspens. H παρζα των ταξιδιωτϊν αυτϊν αποτελείτο από ζναν 
υπουργό (μάλλον Γάλλο), τρεισ διπλωμάτεσ, εκ των οποίων ο ζνασ πρζπει να 
ιταν ϊςοσ, και από ζνα άλλο Γάλλο, που ιταν μζλοσ τθσ Γαλλικισ 
Αρχαιολογικισ Σχολισ Ακθνϊν. Θ εκδρομι τουσ είχε ωσ βαςικό προοριςμό 
τουσ Δελφοφσ, τερματίςτθκε όμωσ ςτθν Λτζα, γιατί εκεί τουσ περίμενε, για να 
τουσ παραλάβει το ατμόπλοιο, που απαςχολείτο ςτθν καταςκευι τθσ 
διϊρυγασ τθσ Κορίνκου. Αυτό μασ κάνει να υποκζςουμε ότι ο Γάλλοσ 
υπουργόσ πικανόν να ιταν αρμόδιοσ για κζματα υποδομϊν και είχε ζρκει να 
δει από κοντά το ςθμαντικό ζργο τθσ διάνοιξθσ τθσ διϊρυγασ, που είχε 
αναλάβει Γαλλικι εταιρεία. Ριραν λοιπόν το κολατςιό τουσ ςτθ Χαιρϊνεια και 
ξεκίνθςαν για τον πρϊτο ςτακμό τουσ, που ιταν θ Αράχοβα. 

Ο ςυγγραφζασ ιταν πολφ ενκουςιαςμζνοσ από τθ διαδρομι και κυρίωσ 
γεμάτοσ αναμονι για ό,τι κα βίωνε ςε τόπουσ (Σχιςτι Οδόσ, Δελφοί, Κρίςςα), 
για τουσ οποίουσ διάβαηε ςτο ςχολείο του, όταν ιταν μακθτισ ςτθ Γαλλία. Οι 
περιγραφζσ του είναι ποιθτικζσ και όταν αναφζρεται ςε περιςτατικά του 
ταξιδιοφ του αυτοφ είναι πολφ παραςτατικζσ. Ξαφνικά λίγο πριν τθ Σχιςτι Οδό 
(Στενι) άκουςε πυροβολιςμοφσ, θ αιτία ιταν ζνα μεγάλο πουλί που τουσ 
ακολουκοφςε, είδε ξαφνιάςματα μουλαριϊν, και ζναν από τθν παρζα του να 
ςζρνεται ςτο ζδαφοσ. Σε λίγο ο ατυχισ αυτόσ ςθκϊκθκε, αλλά ιταν αδφνατον 
να κουνιςει το ζνα χζρι του. Ακολοφκθςε φυςικά θ απόγνωςθ, αλλά ο... κεόσ 
Αςκλθπιόσ, αυτοςτιγμεί, ζςτειλε τθν εκεί αντιπρόςωπό του επί γθσ (μια 
Αραχοβίτιςςα χειροπρακτικι), που ζκανε το καφμα τθσ, και ζβαλε με 
επιδεξιότθτα το “μαραμζνο” χζρι ςτθ κζςθ του, δείχνοντασ ςτουσ 
υπερφίαλουσ Ευρωπαίουσ, τι εςτί ελλθνικι ράτςα. Θ πρακτικι γιάτριςςα 
ικελε και τθν επικφρωςθ τθσ επίςθμθσ ιατρικισ επιςτιμθσ, για να μθν 
παρεξθγθκεί και ο Λπποκράτθσ, οπότε ςφςτθςε ςτον μόλισ ιακζντα να 
επιςκεφτεί το Διμαρχο Αράχοβασ, που τφχαινε να είναι γιατρόσ, για να τον δει 
και να βεβαιϊςει τθν αποκατάςταςθ.  

Θ ειρωνεία τθσ υπόκεςθσ είναι ότι ο Διμαρχοσ - γιατρόσ είχε ιδθ 
ενθμερωκεί από μζρεσ για τον ερχομό των επιφανϊν ξζνων, και τουσ περίμενε 
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με αγωνία, με αναμμζνο τηάκι και πλοφςια φαγθτά. Ο Lefaivre τον αναγράφει 
ωσ Σταςςόπουλο, το ςωςτό όμωσ πρζπει να είναι Ραπαςτακόπουλοσ. Για το 
Διμαρχο μακαίνουμε ενδιαφζρουςεσ λεπτομζρειεσ ότι δθλαδι είχε πολφ 
ζξυπνο μάτι και είχε ςπουδάςει ςτο Ραρίςι γιατρόσ, ακόμθ πλθροφοροφμαςτε 
τθν προςφορά του ςτθ γαλλικά, που ιταν θ... γαςκωνικι! Ευτυχϊσ μζχρι να 
φτάςουν ςτο ςπίτι του οικοδεςπότθ τουσ γλφτωςαν τθν καταιγίδα, που 
ξζςπαςε ςε λίγο. Τθν άλλθ μζρα ζτοιμοι για Δελφοφσ, με οδθγοφσ αυτοί τθ 
φορά Αραχοβίτεσ. Σταμάτθςαν ςτθν Καςταλία πθγι και απόλαυςαν το 
κολατςιό τουσ εκεί, κάτω από τθν Υάμπεια τον τόπο απϊλειασ του Αίςωπου, 
ωσ ....εκδίκθςθ προσ τον αρχαίο μυκοποιό, που τουσ είχε παιδζψει τόςο πολφ 
με τα ελλθνικά του, ςτα γυμναςιακά τουσ χρόνια. 

Θ εκδίκθςθ όμωσ είχε... κοντά ποδάρια, γιατί τα ςφννεφα άρχιςαν να 
μαηεφονται απειλθτικά πάνω τουσ, ζτςι άφθςαν όπωσ - όπωσ το φαγθτό ςτθ 
μζςθ και τα αποφάγια ςτουσ λιμόττοντεσ Καςτρίτεσ, που είχαν περικυκλϊςει 
τουσ ξζνουσ με γουρλωτά μάτια και...μπόλικθ ζκκριςθ ςιζλου. Βιαςτικά είδαν 
κάτι λίγο από τον υπόλοιπο αρχαιολογικό χϊρο μζςα ςτο Καςτρί, για να μθ 
κεωρθκεί ότι δεν προςκφνθςαν τον ιερό αυτό τόπο, και αμζςωσ άρχιςαν τθν 
κατάβαςθ μζχρι τθν Λτζα. Ο Αίςωποσ, όμωσ, δεν είχε τελειϊςει μαηί τουσ για 
τισ απρεπείσ ςκζψεισ τουσ. ηιτθςε φαίνεται τθ ςυνδρομι του.... Αίολου, γιατί 
όχι μόνο θ διαδρομι τουσ προσ τθ κάλαςςα ζγινε κάτω από ιςχυρότατθ 
καταιγίδα, αλλά και τουσ εγκλϊβιςε ςτθν Λτζα, αφοφ το πλοίο που τουσ 
περίμενε βριςκόταν αρόδο, λόγω των ιςχυρϊν κυμάτων. Ζτςι, είχαν τθν 
ευκαιρία να απολαφςουν για μια βραδιά το υψθλό service του ...Θotel Λτζασ 
αναπαυόμενοι ςτισ αγκάλεσ του Μορφζα εν μζςω ςωρϊν εφοςμων λεμονιϊν, 
που τα αποξιραινε ο Ξενοδόχοσ για τισ δφςκολεσ εποχζσ. Κυριολεκτικά ο 
Αίςωποσ το υπόλοιπο του ταξιδιοφ τουσ, τουσ το ’βγαλε... ξινό. Και πάλι καλά, 
γιατί κα μποροφςε το .... υπερπολυτελζσ αυτό δωμάτιο φπνου και γενικισ 
χριςθσ (πολυμορφικό!), αντί από ςωροφσ λεμόνια, να είχε ςωροφσ από 
κρεμμφδια, όπωσ είχε ςυμβεί ςτα χρόνια που ζφταςαν εκεί, αλλά δεν ζμειναν 
βεβαίωσ ο Hobhouse και ο μεγάλοσ ποιθτισ και φιλζλλθνασ Byron. 
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο : 
 

“Un Pelerinage a Delphes”, 
Paul Lefaivre, 1887. 

 
Νοζμβριοσ 1887 

Στθν άκρθ τθσ πεδιάδασ τθσ Χαιρϊνειασ, ςχεδόν κάτω από το φψωμα όπου 
δεςπόηει θ αρχαία ακρόπολθ του Ρανοπαία, ο δρόμοσ κάνει μια ςτροφι προσ 
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τα αριςτερά και ξαφνικά το μάτι διακρίνει, ςτο βάκοσ μιασ τελευταίασ 
κοιλάδασ, διαγεγραμμζνο με τθν ακρίβεια ενόσ ςκθνικοφ, το μεγαλειϊδεσ 
άνοιγμα των περαςμάτων που οδθγοφν ςτουσ Δελφοφσ.  

Οι Δελφοί! Ναι, κάπωσ ζτςι θ φανταςία, από μακριά, επινοοφςε τθν είςοδο 
του Λεροφ των χρθςμϊν και, πικανόν, χωρίσ να είχε προβλζψει, πόςο 
ςυγκλονιςτικό είναι αυτό το αποκαλυπτικό κζαμα, που δίνει ςτον ταξιδιϊτθ τθ 
διαίςκθςθ των μυςτθρίων τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ, μ’ ζνα απλό βλζμμα πάνω ς’ 
ζνα κομμάτι του ορίηοντα. 

Ανάμεςα ςε δυο πλαγιζσ με ζντονα διαγεγραμμζνεσ κατατομζσ, τελευταία 
αντερείςματα του Ελικϊνα και του Ραρναςςοφ, των οποίων οι ελικοειδείσ 
οροςειρζσ, με τισ νεφελϊδεισ γιρλάντεσ τουσ, γεμίηουν το βάκοσ του πίνακα, 
ανοίγει θ μεγαλοπρεπισ πφλθ που χωρίηει δυο εποχζσ, δυο πνεφματα, δυο 
κόςμουσ.  

Είμαςτε ςτο κατϊφλι τθσ Μυκολογίασ. Ο νουσ το νιϊκει τόςο πολφ, που δεν 
μπορεί να αποφφγει αυτό το ρίγοσ το αχϊριςτο από κάκε μφθςθ, που κα τον 
μεταφζρει, ζςτω και για μια ςτιγμι, ςε μια ςφαίρα ιδεϊν και αιςκιςεων μζχρι 
τϊρα άγνωςτεσ. Και το ίδιο για το αυτί, που πιςτεφει ότι πιάνει αόριςτα, ςτθν 
πνοι που προζρχεται από τα βουνά, το procul este profani (μακράν οι 
βζβθλοι) τθσ Σίβυλλασ. Αντίο λοιπόν ςτον κόςμο τον άπιςτο και βζβθλο, και, ςε 
ςζνα, πατρίδα του μφκου και τθσ αλλθγορίασ, χαίρετε! 

Ρράγματι, γιατί να ταξιδεφει κανείσ, να ταλαιπωρείται μζρεσ ολόκλθρεσ ςε 
κατςικόδρομουσ, πάνω ςτο άκλιο ςαμάρι ενόσ μουλαριοφ, το κατάλυμα και το 
γεφμα του να εξαρτϊνται από τθν φιλοξενία των λθςτϊν, ςε τι ωφελοφν οι 
ταλαιπωρίεσ και τα απρόοπτα, εάν δεν παραδοκεί το πνεφμα του ςτθν ποίθςθ 
του τοπίου και των αναμνιςεων, ςτισ ςυγχφςεισ, ζςτω παρωχθμζνεσ και 
ψεφτικεσ, που του παρζχει κάκε ςτροφι του δρόμου, κάκε εικόνα των βουνϊν 
ι των ςφννεφων, κάκε προχϊρθμα τθσ μζρασ όταν ανατζλλει ο ιλιοσ, ι τθσ 
νφχτασ τθν ϊρα του δειλινοφ;  

Εάν θ ψυχι είναι ανίκανθ να ανακαλεί αυτι τθ γοθτεία, τθν οικειότθτα των 
πραγμάτων, να τθν αναςταίνει, ςτθν ανάγκθ να τθν αφομοιϊνει με 
ευχαρίςτθςθ, τότε καλφτερα να μείνει κανείσ ςτο ςπίτι του, με τισ παντόφλεσ 
του και να περιορίηει τον ορίηοντά του ςτισ καμινάδεσ τθσ γειτονιάσ του. 

Θ μικρι μασ παρζα πορευόταν ιδθ δυο ϊρεσ, ανάμεςα ςτουσ απόκρθμνουσ 
βράχουσ, των οποίων οι κορυφζσ ανυψϊνονταν ςυνζχεια, όταν ζνα ατφχθμα 
που κα μποροφςε να είναι πολφ ςοβαρό ζδωςε, με το ευχάριςτο τζλοσ, ςαν 
μια χειροπιαςτι απόδειξθ, τθν ιδζα ότι ιμαςταν ςτθ χϊρα των καυμάτων. 

Ρροχωροφςαμε ςτθ ςειρά, ςτθν άκρθ ενόσ γκρεμοφ, ςε λίγθ απόςταςθ ο 
ζνασ από τον άλλο, καβάλα ςτα μουλάρια μασ - πάντα χωρίσ θνία για να μθν 
παρενοχλοφμε το ζνςτικτό τουσ, πιο ςίγουρο από το βλζμμα μασ - ο κακζνασ 
ψάχνοντασ να βρει πάνω ςτο ςαμάρι του, τθν κατάλλθλθ ςτάςθ για να μθν 
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κουραςτεί περιςςότερο θ μζςθ του, ιδθ ταλαιπωρθμζνθ μετά από οκτϊ (8) 
ϊρεσ δρόμου. Στο τζλοσ ζρχονταν οι αποςκευζσ με τουσ υπόλοιπουσ 
αγωγιάτεσ. 

Εδϊ και περιςςότερο από είκοςι λεπτά, ζνα αρκετά μεγάλο πουλί, πότε 
μπροςτά πότε πίςω από το καραβάνι μασ, που εξαφανιηόταν ςτουσ κάμνουσ 
του γκρεμοφ ι που πάνω ς’ ζνα βράχο ζριχνε μια απειλθτικι φωνι, ζπαιηε 
γφρω μασ το ρόλο του ςυντονιςτι.  

Ο οδθγόσ μασ εκνευριςμζνοσ μ’ αυτό το παιχνίδι, ζνασ κεόσ ξζρει γιατί, είχε 
πιάςει το ντουφζκι των πατεράδων του και είχε μπει μζςα ςτο κάμνο, 
επικαλοφμενοσ τον Άγιο Νικόλαο τθσ Ελλάδασ, κάτι ςαν τον Άγιο Hubert 
(Ουμβζρτο). Ιδθ, μερικοί πυροβολιςμοί είχαν ξυπνιςει όλουσ τουσ ιχουσ 
τριγφρω. Πςο για το πουλί, μάλλον άτρωτο, αντιμετϊπιηε αυτό το κόρυβο με 
τθν αδιαφορία ενόσ κουφοφ και ςυνζχιηε ηωθρά τισ βόλτεσ του.  

Φαίνεται ότι ο εκνευριςμόσ είναι μεταδοτικόσ, γιατί ζνασ από τουσ 
ςυντρόφουσ μασ, που είχε κι αυτόσ ζνα ντουφζκι, ζνιωκε, μπροςτά ςτουσ 
φανφαρονιςμοφσ αυτοφσ, τθν όρεξθ να ςυμμετζχει ςτο κυνιγι και να δϊςει 
ζνα μάκθμα ς’ εκείνο που αποκαλοφςε - προερχόμενοσ ολόφρεςκοσ από τθ 
Σορβόννθ - το πουλί, «mouche du coche» *μφγα τθσ άμαξασ+. Και ζκανε κακό. 
«Το γαλάηιο πουλί», διότι χωρίσ αμφιβολία γι’ αυτό επρόκειτο, 
ξαναεμφανίςτθκε και ακοφςαμε μια εκπυρςοκρότθςθ, μια πτϊςθ, φωνζσ… 
όλα ςε μια ςτιγμι. 

Ο κρότοσ τθσ τόςο κοντινισ ζκρθξθσ τρομοκράτθςε τα ηϊα μασ που, 
κλωτςϊντασ ςε όλεσ τισ κατευκφνςεισ, άρχιηαν να καλπάηουν. Με το πιδθμα 
του μουλαριοφ, το ςαμάρι του ςκοπευτι, που δεν ιταν καλά δεμζνο, είχε 
γλιςτριςει κάτω από το ηϊο και, γυρίηοντασ το κεφάλι, είδα τον κακομοίρθ να 
ςζρνεται από τα πόδια, με το ςϊμα του να δζρνεται πάνω ςτισ ανωμαλίεσ του 
δρόμου. Κράτθςε λίγα φρικτά δευτερόλεπτα… Ζνα τίναγμα ζςπαςε τα 
τελευταία λουριά, ςαμάρι και καβαλάρθσ ςταμάτθςαν. 

Ρθδάμε κάτω, τρζχουμε γεμάτοι άγχοσ, πιςτεφοντασ ότι δεν κα βροφμε 
παρά ζνα πτϊμα. Ο φίλοσ μασ όμωσ ιταν κιόλασ όρκιοσ, πάρα πολφ χλομόσ και 
ςε αξιολφπθτθ κατάςταςθ, αλλά με το χαμόγελο ςτο ςτόμα. Τίποτα το ςοβαρό, 
τουλάχιςτον ςε πρϊτθ όψθ. Καμία πλθγι ςτο κεφάλι, τα πλευρά άκικτα, τα 
πόδια γερά. Το φαρδφ παλτό του είχε τυλιχτεί γφρω του και τον είχε 
προςτατζψει. Δόξα ςοι ο Κεόσ!  

Το δεξί του χζρι μόνο κρεμόταν ακίνθτο και φαινόταν εξαρκρωμζνο. 
Σικωςε το μανίκι μζχρι τον ϊμο και με το αριςτερό χζρι το παςπάτευε και το 
κινοφςε ςαν να ιταν από βαμβάκι.  

Τι να κάνουμε; Ιμαςταν οκτϊ ϊρεσ από τθ Λιβαδειά και κάμποςεσ λεφγεσ 
από οποιοδιποτε κατοικθμζνο μζροσ. Κανείσ από μασ δεν ιταν χειρουργόσ και 
κακζνασ, βζβαια, εξζφερε και μια διαφορετικι γνϊμθ. Ελλείψει καλφτερθσ 
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λφςθσ φτιάξαμε ζναν πρόχειρο επίδεςμο. Σχίςαμε μαντίλια, φζραμε μια ηϊνθ, 
καρφίτςεσ, ροφμι, κακαρό νερό… 

Εκείνθ τθ ςτιγμι, χωρίσ να μασ ξαφνιάηει, ςαν να είχε βγει ανάμεςά μασ 
από το ζδαφοσ, μια γριά γυναίκα εμφανίςτθκε. ωτά, τι ζγινε, και ο οδθγόσ 
μασ τθν ενθμερϊνει. Ηθτά να δει, πιάνει το χζρι του φίλου μασ, κουνάει το 
κεφάλι τθσ μ’ ζνα χαμόγελο και μασ προτείνει να το ξαναβάλει ςτθ κζςθ του 
επί τόπου.  

Το φφοσ τθσ, γλυκό και αποφαςιςτικό ςυγχρόνωσ, μασ κάνει καλι 
εντφπωςθ. Χωρίσ πολλζσ ςκζψεισ, δεχόμαςτε και να, θ γριοφλα, που παίρνει 
αμζςωσ το άρρωςτο χζρι, το πιζηει, το παςπατεφει, το τρίβει όπωσ πρζπει, 
επιμζνοντασ εδϊ με τον αντίχειρα, εκεί με τα δάχτυλα, βάηοντασ ςτα χζρια 
μιασ εξθντάρασ χωριάτιςςασ, όλθ τθν απαλότθτα μιασ αδελφισ του ελζουσ, 
όλθ τθ δφναμθ ενόσ νοςοκομειακοφ γιατροφ.  

Αυτι θ ςκθνι κλινικισ περιποίθςθσ ς’ αυτό το Δαντικό τοπίο, ζπρεπε να 
παρουςιάηει ζνα παράξενο κζαμα. Μετά από μερικά λεπτά, ο αςκενισ βγάηει 
μια φωνι.  

-«Ζγινε, λζει, θ βοςκοποφλα κριαμβευτικά. Μπικε ςτθ κζςθ του !» 
-«Πντωσ, ςυνεχίηει ο ςφντροφόσ μασ, τα πράγματα είναι ςτθν τάξθ τϊρα.»  
Και μασ δείχνει το χζρι του που, αναποδογυριςμζνο λίγο πριν, είχε 

ξαναβρεί τθν κανονικι του κζςθ. Και νάμαςτε που αλλθλοςυγχαιρόμαςτε. 
Τότε ιταν που κοιτάξαμε, όχι χωρίσ ζκπλθξθ, τθν ευεργετικι γριά, που μασ είχε 
βγάλει απ’ αυτό το ςτραβοπάτθμα. Με τα γκρίηα τθσ μαλλιά, ωραία 
τακτοποιθμζνα γφρω από το κεφάλι τθσ, τα ενεργθτικά αλλά και λεπτά 
χαρακτθριςτικά τθσ, τα ανοιχτά και γλυκά μάτια τθσ, τθν κερζνια χροιά τθσ, 
ςχεδόν χωρίσ ρυτίδεσ, τα κακαρά ροφχα τθσ, αν και θ φοφςτα ιταν πολφ 
παλιά, μασ φαινόταν, λόγω του αιφνιδιαςτικοφ ερχομοφ τθσ ςε αυτι τθν 
ζρθμο και τθσ καυματουργικισ ςχεδόν επζμβαςισ τθσ, περιςςότερο νεράιδα 
παρά χωριάτιςςα. Μςωσ να ιταν το ίδιο «γαλάηιο πουλί», που ερχόταν με τθν 
μορφι εκείνθσ, να κεραπεφςει τον απρόςεκτο κυνθγό, φςτερα από τθν 
τιμωρία που του είχε επιβάλλει με τθν πτϊςθ του.  

Δεν δζχτθκε αμοιβι και περιμζναμε όλοι να τθν δοφμε να εξαφανίηεται ςαν 
καπνόσ ι να πετάει πάνω ς’ ζναν «hippogriffe» [«ιππόγρυπο»]. Αλλά τζρμα τα 
παραμφκια!… Δρόμο!… Μασ πιζηει ο χρόνοσ. Κζλουμε τρεισ ϊρεσ για να 
φτάςουμε ςτθν Αράχοβα, όπου πρόκειται να ςταματιςουμε για να φάμε και 
να κοιμθκοφμε, και ιδθ αρχίηει να ςουρουπϊνει… Γριγορα ζναν επίδεςμο 
γφρω από το μπράτςο, μια εςάρπα για να το κρατιςει, και ξανά τοποκετοφμε 
το ςακάτθ μασ πάνω ςτο ςαμάρι του.  

Οι αγωγιάτεσ τράβθξαν με δυςκολία τα ηϊα από τουσ κάμνουσ, όπου 
ζτρωγαν ευχάριςτα. 

-«Είςτε ζτοιμοι;» 
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-«Είμαςτε!» 
Και το καραβάνι ξεκινάει με κλωτςιζσ και κουδοφνια. Ανακαλφπτουμε τότε, 

ότι θ μάγιςςα ζχει ζναν άντρα, ο οποίοσ καβάλα ςε ζνα γαϊδουράκι δεν ζχει 
κουνθκεί για ζνα τόςο μικρό γεγονόσ, και ςυνεχίηει το δρόμο του δίπλα μασ, 
ενϊ θ γριοφλα βαδίηει ςτο πλάι του. Στο χωριό μασ λζει, κα βρείτε ζνα μεγάλο 
γιατρό, που μάλλον κα εγκρίνει τθ δουλειά τθσ. 

- «Το όνομά του;» 
-«Βαςίλθσ Σταςςόπουλοσ» [Μάλλον εννοεί Ραπαςτακόπουλοσ].  
-«Δεν είναι ο Διμαρχοσ;» 
-«Ναι!»  
-«Σωςτά αυτόσ είναι, είναι ο Διμαρχοσ ςτο ςπίτι του οποίου πρζπει να 

περάςουμε τθ νφχτα.»  
-«Εμπρόσ! Εμπρόσ!»  
Κάτω από υπζρμετρεσ απόκρθμνεσ όχκεσ, περνάμε ζνα χείμαρρο, που 

μεταφζρει τα πρϊτα χιόνια του χειμϊνα. Μασ δείχνουν, πάνω ςε ζνα φψωμα, 
ζνα αρκετό όμορφο μνθμείο, που ονομάηεται, “ο πφργοσ του κλζφτθ” που 
ανεγζρκθκε ςτθ μνιμθ του γενναίου Μζγα, ο οποίοσ κακάριςε τθν περιοχι 
από τουσ λθςτζσ που τθ μάςτιηαν, και ςκότωςε τον αρχθγό τουσ, το φοβερό 
Νταβζλθ.  

Τριάντα χρόνια πζραςαν από τότε. Οι ιςτορίεσ δεν είναι πια παρά μόνο 
μακρινζσ αναμνιςεισ, και αυτι θ απόμακρθ περιοχι, είναι περιςςότερο 
αςφαλισ από κάποιεσ λεωφόρουσ τθσ Ρρωτεφουςασ. Γι’ αυτό το λόγο, 
περνϊντασ, ευχαριςτοφμε τθ ςκιά του καπετάνιου Μζγα, και ανεβαίνουμε 
γριγορα τον κατςικόδρομο, που με τισ ςτροφζσ του, ςχθματίηει κάτι ςαν 
κζντθμα ςτισ ςκλθρζσ και βραχϊδεισ πλαγιζσ του Ραρναςςοφ. 

Τι δρόμοσ! Βακιζσ ρωγμζσ ςκαμμζνεσ από τισ βροχζσ και τα χιόνια, βράχοι 
πεςμζνοι από τισ κορφζσ, ςτθριγμζνοι μζςα ςτο ριγμα τουσ ι διαμελιςμζνοι 
ςαν οβίδεσ. Κάτω από τα πόδια βρίςκονται όλα τα είδθ του πολυζδρου, 
ςκαλιςμζνα ςτο γρανίτθ ι ςτο πιο ςκλθρό πυρίτιο, ορκωμζνα ςαν πυραμίδεσ, 
κοφτερά ςαν γιαταγάνια, λεία και γλιςτερά ςαν βότςαλα! 

Διεςπαρμζνο, κακζτωσ ς’ όλα τα επίπεδα του μονοπατιοφ, το μικρό μασ 
καραβάνι, που αποτελείται από μια ντουηίνα ανκρϊπων και περίπου 
δεκαπζντε ηϊα, γαϊδοφρια και μουλάρια, μοιάηει μ’ ζνα ςτρατό ςε πορεία.  

Μασ διαςκεδάηει που ζχουμε, ζτςι που είμαςτε ο ζνασ πάνω ςτον άλλο, 
από κάτω προσ τα πάνω ι από πάνω προσ τα κάτω, μια κζα ςχεδόν κάκετθ 
που κυμίηει μια μικρογραφία καρικατοφρασ. Θ παραμικρι πτϊςθ κα ιταν το 
ίδιο κάκετθ. Ευτυχϊσ, όλα πάνε καλά, τα πόδια των ηϊων μασ είναι 
ακοφραςτα. Τα βλζπoυμε πότε - πότε ςαν το κατςίκι του «Leconte de Lisle». 

«Τα τζςςερα πόδια πάνω ςε μια κεόρατθ πζτρα.» 
που παίρνουν φόρα για να περάςουν, χωρίσ δυςκολία, μια ρωγμι του 
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εδάφουσ ι που κυκλοφοροφν με άνιςα βιματα ανάμεςα ςτισ παραξενιζσ μιασ 
εχκρικισ Ορυκτολογίασ, με τθν άνεςθ των γαϊδουριϊν του τςίρκου, που 
περπατοφν πάνω ςε μπουκάλια, όπωσ το κζλει θ δουλειά τουσ.  

Ροφ και ποφ ςυναντάμε, ς’ ζνα διάςτθμα μερικϊν εκατοντάδων μζτρων, 
υπολείμματα τουρκικϊν δρόμων (γκαλντερίμια): χοντρζσ πζτρεσ λίγο πολφ 
ςτρογγυλζσ, τοποκετθμζνεσ δίπλα - δίπλα ςε οποιαδιποτε πλευρά, ςυχνά με 
τθν κόψθ προσ τα πάνω, ςχθματίηοντασ ζτςι ζνα δρόμο ακόμα πιο δφςβατο 
από τον υπόλοιπο, μάλλον καλό κάποτε για να αντζχει ςτο πζραςμα των 
κανονιϊν. Τουσ αποφεφγουμε με προςοχι. 

Οι υλικζσ ανθςυχίεσ του δρόμου, όμωσ, ςβινονται μπροςτά ςτο μεγαλείο 
και ςτθν αυξανόμενθ μαγεία του τοπίου. Δεξιά, ο απζραντοσ Ραρναςςόσ 
πνιγμζνοσ μζςα ςε μια απειλθτικι ομίχλθ, φαίνεται να προεδρεφει μιασ 
ςυνζλευςθσ από κφελλεσ… Μπροςτά μασ, ο ιλιοσ που ζχει δφςει εδϊ και ϊρα, 
χρυςίηει ακόμα κάποια κακυςτερθμζνα νεφελϊματα γφρω από τισ κορυφζσ. 

Ο αζρασ πιο ζντονοσ λόγω ςοφρουπου, απομακρφνει ςιγά-ςιγά αυτζσ τισ 
ροδοκόκκινεσ εςάρπεσ, που πιάνονται ςε κάκε βράχο που ςυναντάνε, ςαν να 
ιταν μια καρφίτςα, και ςε αυτό το ξετφλιγμα των ατμϊν, το μάτι πιςτεφει ότι 
αναγνωρίηει ςχεδόν τον Ριγαςο, πετϊντασ με τα φτερά του ι τθν ακάνατθ 
μορφι κάποιου πότθ αμβρωςίασ. Ιμαςταν άραγε ςτον προκάλαμο του 
Ολφμπου;  

Ο ουρανόσ, ζνασ ουρανόσ ςε χρϊμα αμζκυςτου, που τον ςτολίηουν 
τζςςερα ι πζντε μεγάλα αςτζρια, ςτζκεται καυμάςια επάνω μασ. Ξαφνικά, 
από το ςεβαςτό μζτωπο του Ελικϊνα [εννοεί τθν Κίρφι], θ Σελινθ, το γνιςιο 
μιςοφζγγαρο τθσ Αρτζμιδασ, εμφανίηεται.  

Ρομπϊδθσ ςτιγμι! Λερι ςυγκίνθςθ, ποια είςαι ςυ για να ταράηεισ ς’ αυτό το 
ςθμείο, το ειδωλολατρικό αίςκθμα, που ζμεινε ςτο βάκοσ των καρδιϊν μασ; 
Και ζψαχνα ςτον εαυτό μου, τθν πθγι, το λόγο φπαρξθσ τθσ παράξενθσ 
γοθτείασ που, μπροςτά ςε αυτά τα πράγματα τα ςυνθκιςμζνα πια, ςελινθ, 
βουνά και ςφννεφα, που τα ζχουμε δει κι αλλοφ, με μάγευε ςαν να ιμουνα 
ζνασ ςφγχρονοσ του Ρινδάρου που ερχόταν να ηθτιςει τα μυςτικά τθσ Μοίρασ. 

Μςωσ να ιταν θ αόρατθ ανάμνθςθ των ενκουςιαςμϊν μασ ςτο κολζγιο, του 
λυριςμοφ που τόςο δφςκολα απόκτθςαν τα μακθτικά μασ μυαλά; Ι μιπωσ 
ιταν ζνασ απόθχοσ τθσ παλιάσ ρθτορικισ που ερχόταν ωσ εμζνα, δεκαπζντε 
χρόνια μετά μαηί με μια γιρλάντα από θμίςτιχουσ όλων των ειδϊν, 
επιπλζοντασ ςε ζνα άρωμα λεξικϊν και κρανίων;  Πχι, δεν επρόκειτο για εκείνθ 
τθν ευχαρίςτθςθ του γελοίου ςχολαςτικοφ, προνόμιο των δαςκάλων που 
ταξιδεφουν. Να, ίςωσ, τι ιταν. Κάτω από τθ ςυςςϊρευςθ των τιμωριϊν και των 
μακθμάτων που ξζραμε, των μεταφορϊν και των υπερβολϊν κατά 
παραγγελία, κρατικθκε, αόριςτο μάλλον, αλλά ςίγουρο, το ζνςτικτο ότι, εκτόσ 
από τουσ τφπουσ τουσ κακιερωμζνουσ, πζρα από κανόνεσ τθσ διδαςκαλίασ, 
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υπάρχει μια ζννοια τθσ ψυχισ που οι Ακαδθμίεσ μασ παραμζνουν ανίκανεσ να 
μασ ανακαλφψουν. Τθ χαρά του ηθν τθσ, τθν εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό τθσ και 
ςτουσ κεοφσ τθσ, που ιταν πάντα δίπλα τθσ, τθν οξυδζρκεια των αιςκιςεϊν 
τθσ, που τθν υπθρετοφςαν, τθ γαλινθ τθσ τόςο διαφορετικισ από τα άγχθ μασ, 
τθν ενότθτά τθσ, τόςο μακρινι από τθν ακαταςταςία μασ, ποιοσ 
πανεπιςτθμιακόσ κακθγθτισ κα μασ τισ πει;  

Εάν θ ταραχι των αιςκιςεϊν μασ δεν προςτίκεται ςτουσ ενκουςιαςμοφσ 
τθσ ςκζψθσ μασ, για να δϊςει ςτο όραμα όλθ του τθν πλθρότθτα, καμία 
πανεπιςτθμιακι γθτειά δεν κα πάρει από μασ τθν φλόγα, χωρίσ τθν οποία 
παραμζνουμε αςεβείσ. Και το αίνιγμα αυτό, μόνο εδϊ, κάτω από το διαυγζσ 
γαλάηιο, μζςα ςτθν ελαφρότθτα τθσ ατμόςφαιρασ, μπροςτά ςτισ διδαςκαλίεσ 
τθσ εφγλωττθσ φφςθσ που, πότε - όπωσ ςτθν Αττικι - φτάνει ςτο εξαίςιο, ςε 
ό,τι αφορά το ρυκμό και τθν αρμονία των περιγραμμάτων, και πότε - όπωσ ςτα 
Δελφικά φαράγγια - ξεπερνά ςε υπερφυςικό και μεγαλείο, όςα μποροφν να 
προςφζρουν τα άλλα πανοράματα, όλα αυτά ςυνδυαςμζνα με τισ οπταςίεσ 
του πιο γοθτευτικοφ μφκου και τουσ απόθχουσ τθσ πιο ζνδοξθσ ιςτορίασ, είναι 
εδϊ που το αίνιγμα κα λυκεί, και όχι αλλοφ. Γιατί εδϊ, ςε αυτιν τθν πατρίδα 
του ανκρϊπου και των ζξοχων πραγμάτων, κυκλοφοροφν διεςπαρμζνεσ, 
κάποιεσ ςπίκεσ μιασ ακάνατθσ μεγαλοφυΐασ. Ρρζπει τότε, απλά μια από αυτζσ 
να μασ διαπερνά τθν καρδιά, και θ κεία χάρισ να μασ αγγίξει. Επιβάλλεται ζνασ 
κλονιςμόσ όλου του όντοσ, για να εκπλθρωκεί θ αποκάλυψθ. 

Για μερικά λεπτά, ανζτρεξα ςτο χρόνο, ςκεπτόμουν και αιςκανόμουν ςαν 
Ζλλθνασ των αρχαίων καιρϊν. Κι αυτι θ παρεκτροπι μιασ ςτιγμισ, μ’ 
αποηθμίωνε πλιρωσ, για όλθ τθν κοφραςθ που είχα νιϊςει, που ζνιωκα και 
που κα νιϊςω ακόμα. Εμπρόσ! Θ ςκιά πυκνϊνει. Ρόςεσ ϊρεσ ακόμα μζχρι το 
χωριό; Τρεισ ϊρεσ! Δεν κινθκικαμε κακόλου ι θ Αράχοβα απομακρφνεται. Ο 
δρόμοσ που πια δεν είναι καν δρόμοσ, δφςκολα φαίνεται.  

Δυο αγωγιάτεσ περπατάνε μπροςτά, κι εμείσ, ι μάλλον τα ηϊα μασ, τουσ 
ακολουκοφν. Ρερπατϊντασ τραγουδάνε πιαςμζνοι χζρι - χζρι. Τραγουδάνε 
εκείνα τα γεμάτα μελαγχολία τραγοφδια που τα ακοφμε από τουσ 
περιςςότερουσ λαοφσ, που λόγω μιασ ςυγγζνειασ είτε εκνικισ είτε ιςτορικισ, 
ζχουν ςχζςθ με τθ ςλαβικι φυλι, μονότονα, ζνρινα, χωρίσ ςαφι ρυκμό, με 
ξαφνικζσ παφςεισ, ζπειτα επανερχόμενα ςαν λόξυγκασ και που φαίνονται να 
μθ τελειϊνουν ποτζ. 

Καμία ευκυμία ς’ αυτά τα λαϊκά άςματα, κακϊσ και οι ςκοποί των χορϊν 
των αντρικϊν και των γυναικείων, που βλζπουμε ςτα χωριά, ζχουν κι αυτοί 
ζνα ςπαραχτικό ιχο, τόςο για τθν ψυχι όςο και για το αυτί, μουςικι των 
μακροχρόνια καταπιεςμζνων φυλϊν, που αντανακλά κάτι από τθν 
αβεβαιότθτα μιασ εκτοπιςμζνθσ ηωισ, και τθ μονοτονία του αιϊνιου ηυγοφ. 

Νυχτϊνει όλο και περιςςότερο. Τα ωραία ροδοκόκκινα ςφννεφα ζγιναν 
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κόκκινα και μενεξεδζνια κι φςτερα ςχεδόν μαφρα. Το βάκοσ του φαραγγιοφ 
ςκοτεινιάηει. Το τόξο τθσ Σελινθσ, ςυχνά κρυμμζνο από τισ γιγάντιεσ κορφζσ, 
δεν μασ δίνει πια παρά μόνο ζνα μακάβριο φωσ. Χωρίσ τα κουδοφνια μασ οι 
ςιλουζτεσ μασ κα ζμοιαηαν με φαντάςματα. Πςο για τον Ραρναςςό, θ κορφι 
του οποίου παραμζνει βυκιςμζνθ μζςα ςτθν ομίχλθ, φαίνεται ςαν 
ειδωλολάτρθσ αδερφόσ του Brocken,όπου ο Goethe κα μποροφςε άνετα να 
μεταφζρει το μεφιςτοφελικό γκαλά των βαλπουργίων. 

Γφρω μασ, ςπρωγμζνα από τον άνεμο, κάτι γκρίηα νεφελϊματα πλανιοφνται 
ςε διάφορα φψθ, και ςίγουρα τα χρθςιμοποιοφν για ντόμινο κάποιοι κεοί που 
κζλουν, περνϊντασ, να κρατιςουν το incognito τουσ. Από μια παράξενθ οπτικι 
ψευδαίςκθςθ, τα κομμάτια των βουνϊν που τεμαχίηουν οι ομίχλεσ αυτζσ, 
φαίνονται ν’ ανεβαίνουν ι να κατεβαίνουν, κακϊσ το προφίλ των ςφννεφων 
πλαταίνει ι λεπταίνει.  

Δεν υπάρχουν πια αποςτάςεισ, θ άβυςςοσ καλφπτεται, το απόκρθμνο 
μπερδεφεται με τα ςφννεφα, και μπροςτά ςτο πιγαινε - ζλα των χαωδϊν 
μαηϊν, ο άνκρωποσ κατάπλθκτοσ αναρωτιζται, εάν ςε λίγο κα βρεκεί ςτα 
ανάντθ του Ραρναςςοφ ι ςτα κατάντθ του Ελικϊνα [εννοεί Κίρφεωσ]. 

Σταματάμε μπροςτά ς’ ζνα χάνι με κλιβερι όψθ. Ζνα χάνι! Δθλαδι μια 
κακι ςκεπι πάνω ςε τζςςερισ τοίχουσ, χωρίσ παράκυρα, μια αυλι, ζνα 
υπόςτεγο, μια βρφςθ. Το υπόλοιπο, ο ταξιδιϊτθσ το φζρνει μαηί του.  

Πμωσ, ο δρόμοσ είναι μακρφσ και ο ςτόχοσ του ακόμα μακριά. 
Σκεφτόμαςτε: τα ράντηα μασ κα μασ εξυπθρετοφςαν για μια νφχτα, αλλά οι 
προμικειζσ μασ δεν κα μασ ζφταναν πια, παρά μονάχα για ζνα μζτριο δείπνο, 
αλλά όχι και για ζνα πρωινό ζςτω και λιτό τθν επομζνθ. Και όταν πρζπει να 
κοιμάςαι τόςο άςχθμα, θ παροιμία «όποιοσ κοιμάται δειπνά», χάνει τθν 
παρθγορθτικι ςθμαςία τθσ. Ασ μθν διςτάηουμε και ασ ςυνεχίςουμε το δρόμο 
μασ.  

Ραλεφουμε με το «ιππικό» μασ, που είναι τθσ γνϊμθσ ότι ζνα χάνι είναι 
φτιαγμζνο για να ςταματάμε. Συμβιβαηόμαςτε για μερικζσ ρουφθξιζσ κακαροφ 
νεροφ ςτθν ποτίςτρα και φςτερα, με τισ φωνζσ των αγωγιατϊν, θ βζργα 
δουλεφοντασ πάνω ςτ’ ανυπάκουα καποφλια, βγαίνουμε από αυτό το 
καταφφγιο και ςχθματίηουμε ξανά κάτω από το φεγγάρι τθν πομπι 
νεκρομαντϊν. Ραρόλθ τθ δεξιότθτά του ςτο φανταςτικό και ςτο τρομερό, ο 
Gustave Doré, υπό τθν ζμπνευςθ του Βιργιλίου, δεν κα είχε φανταςτεί τίποτα 
πιο δραματικό απ’ αυτοφσ τουσ ςωροφσ από κολοςςιαίουσ βράχουσ που 
ορκϊνει θ φφςθ γφρω μασ. Πχι μακριά απ’ το δρόμο που ακολουκοφμε, ίςωσ 
ςτο βάκοσ του γκρεμοφ, ςτθν άκρθ του οποίου τα ηϊα μασ κάνουν καφματα 
ιςορροπίασ, να ρζει θ Λικθ που οδθγεί ςτον Άδθ. Ναι, πράγματι, είναι 
καταχκόνιεσ οι ςιλουζτεσ που ξεπροβάλλουν ξαφνικά ςε μια κορυφι ι που 
διαγράφονται μαφρεσ ς’ ζνα κομμάτι πιο φωτεινό του ορίηοντα. Μια Σφίγγα 
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ζτοιμθ να ορμιξει, ζνασ πετρωμζνοσ Κζνταυροσ, μια Ευμενίδα ρίχνοντασ 
κατάρεσ, ζνασ Τιτάνασ μζςα ςτουσ ςπαραγμοφσ του βαςανιςτθρίου. Και δεν 
είναι χωρίσ γοθτεία - μια γοθτεία μάλλον λίγο τεχνθτι - που αφινεται ο νουσ 
ςτισ εκκλιςεισ τθσ υποχκόνιασ αυτοκρατορίασ, γευόμενοσ ζτςι, αςφαλιςμζνοσ, 
με τον εραςιτεχνιςμό ενόσ ςκεπτικιςτι, όλθ τθ φρίκθ μιασ άκακθσ 
φανταςμαγορίασ. Μια ϊρα, δυο ϊρεσ ακόμα περπατάμε. Θ νφχτα ζγινε πυκνι. 
Κανζνα χωριό, κανζνα ςπίτι. Οφτε ζνα φωσ τίποτα. Μιπωσ πιραμε λάκοσ 
δρόμο; Μασ πιάνει ανθςυχία, δυο από τουσ ςυντρόφουσ μασ, που 
προπορεφονταν με τουσ αγωγιάτεσ τουσ, δεν εμφανίςτθκαν ξανά. Κανζνα ίχνοσ 
από το πζραςμά τουσ. Χάκθκαν; Μιπωσ κατόρκωςαν να φτάςουν ςτο 
κατάλυμα; Κι εμείσ κα φτάςουμε ποτζ εκεί; ωτάμε τουσ οδθγοφσ μασ με 
αρκετά κακι διάκεςθ, ςαν να ζφταιγαν οι κακομοίρθδεσ για το μακρφ δρόμο. 
Ράντωσ λίγθ επιφφλαξθ είναι φυςικι.  

Οι αναμνιςεισ «του λθςτι» μασ ζρχονται ςτθ μνιμθ και τελικά, κα ιμαςταν 
ωραίεσ λείεσ, ζνασ υπουργόσ, τρεισ διπλωμάτεσ, ζνα μζλοσ τθσ Γαλλικισ 
Αρχαιολογικισ Σχολισ, αρκετά για να πλθρϊςει θ κυβζρνθςθ του Βαςιλιά 
Γεωργίου αξιοςζβαςτα λφτρα ι για να ξαναρχίςει θ κλιβερι ζκπλθξθ του 
Μαρακϊνα. Αλλά όλα πάνε καλά, το επιβεβαιϊνουν οι αγωγιάτεσ μασ, με το 
χζρι ςτθν καρδιά. Ο αρχθγόσ τουσ, ο Σωτιρθσ, που για δεφτερθ φορά κάνει τθ 
διαδρομι, μασ λζει με τα ςπαςτά γαλλικά του. 

 «Σίγουρα κφριε, καλό δρόμο. Αράχοβα εκεί πζρα». 
 «Επιτζλουσ, πόςο μζχρι εκεί;» 
 «Τρία τζταρτα». 
Τρία τζταρτα ακόμα! Άντε μια τελευταία προςπάκεια. Μα, Κεζ μου, τι 

μακρινι μζρα! Ιδθ δζκα τρεισ ϊρεσ δρόμου, και, από τθ ςτάςθ που κάναμε 
ςτθ Χαιρϊνεια, όπου πιραμε ςτα γριγορα ζνα ελαφρφ κολατςιό, 
εμπλουτιςμζνο - μζτρια - από τισ αναμνιςεισ του Ρλοφταρχου, δεν ζχουμε 
φάει οφτε ζνα κομμάτι ψωμιοφ. Άλλωςτε, ο λόγοσ είναι απλόσ, δεν ζχουμε πια 
ψωμί. Ασ προςζξουμε! Ζτςι αρχίηουν οι επαναςτάςεισ. Ράντωσ, ο δρόμοσ 
καλυτερεφει λίγο. Είναι ζνα ςθμάδι; Ρλθςιάηουμε κάποιεσ μορφζσ, που 
προχωροφν κουτςά - ςτραβά, μζςα ςτο ςκοτάδι. Είναι γυναίκεσ ςκυμμζνεσ 
κάτω από τεράςτια δεμάτια από ξφλα. Δίπλα τουσ, βαδίηουν με μικρά βιματα 
άλλα δεμάτια ι μάλλον αόρατα γαϊδοφρια, χωμζνα μζςα ςτο φόρτωμά τουσ 
πάνω ςτο οποίο κάκονται άντρεσ.  

 -«Καλθςπζρα! Καλθςπζρα! Μακριά είναι θ Αράχοβα;» 
 -«Τρία τζταρτα» 
Ρϊσ! Ράλι τρία τζταρτα! Σαςτιςμζνοι, ςτρεφόμαςτε προσ το Σωτιρθ, ςαν 

να ιταν ζνοχοσ. 
 -«Ναι, ναι κφριε χωριό πολφ κοντά, Αυτοί βαρείσ βαδίηουν αργά, εμείσ 

ελαφριοί περπατάμε γριγορα!» 
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Τα αλαμπουρνζηικά του μασ θρεμοφν. Πμωσ θ πείνα μάσ ταλαιπωρεί. Κα 
δίναμε τον Ρλοφτωνα και το βαςίλειό του για μια αλογίςια μπριηόλα και 
βεβαίωσ θ Μυκολογία ξινίηει. Αλλά ξαφνικά ο δρόμοσ κάνει μια ςτροφι. Γθ! 
Γθ! Επιτζλουσ! Εκεί είναι το λιμάνι; Ζνα φωσ, δυο φϊτα, δζκα φϊτα φαίνονται.  

Ναι, πράγματι, είναι θ Αράχοβα, τθσ οποίασ τα ςαλζ εμφανίηονται ς’ όλα τα 
υψϊματα ςαν χτιςμζνα με κινζηικθ φανταςία επάνω ςτα άνιςα ράφια μιασ 
εταηζρασ. Να τα πρϊτα ςπίτια, και μπαίνουμε με ευχαρίςτθςθ ς’ ζνα 
λαβφρινκο από δφςοςμα ςοκάκια, που χρθςιμεφουν για οχετοί των γειτονικϊν 
ςτάβλων. Δεξιά και αριςτερά ξεςποφν θχθτικά γκαρίςματα. Τα ηϊα μασ 
απαντοφν όςο καλφτερα μποροφν και ο πάταγοσ αναγγζλλει ςτο χωριό τθν 
κριαμβευτικι άφιξι μασ εντόσ των τειχϊν τουσ.  

Θ λάςπθ ςτθν οποία τςαλαβουτάμε μασ αφινει να πιςτεφουμε ότι, ςτουσ 
κόλπουσ των ςφννεφων, «οι Ολφμπιοι» ζπρεπε να καταριοφνται το 
πρωτόκολλο, που τουσ απαγόρευε τθν ομπρζλα. Διότι ζβρεξε - αυτό είναι 
ςίγουρο - και ιδθ κάποιεσ ςταγόνεσ μασ αναγγζλλουν τθν επόμενθ μπόρα. Ασ 
βιαςτοφμε! Το ςπίτι του δθμάρχου; Από δω. Νάτο! Ζνασ αναςτεναγμόσ βγαίνει 
από τα ςτικθ μασ μπροςτά ς’ αυτιν τθν τόςο επικυμθτι πόρτα.  

Κατεβαίνουμε από τα υποηφγιά μασ, ενϊ οι κάτοικοι του ςπιτιοφ βγαίνουν 
να μασ υποδεχτοφν. Να, και ο Διμαρχοσ χαμογελαςτόσ και πρόκυμοσ. 
Σφίγγουμε όλα τα χζρια που μασ δίνουν… Και οι φίλοι μασ; Είναι δυο ϊρεσ 
επάνω και μασ περιμζνουν, δίπλα ςτθ φωτιά. Ανεβαίνουμε πίςω από το 
νοικοκφρθ και αρχίηουν ερωτιςεισ και απαντιςεισ. Διθγοφμαςτε το ατφχθμα, 
το «γαλάηιο πουλί», τθ ςτάςθ ςτο χάνι, τουσ διςταγμοφσ μασ μζςα ςτα 
ςκοτάδια. Αλλά ο Διμαρχοσ φοράει τα γυαλιά του και εξετάηει μεκοδικά το 
χζρι του τραυματιςμζνου μασ. Είναι ζνασ ψθλόσ άνδρασ, νζοσ ακόμα, παρόλο 
που καμπουριάηει λίγο, με ζνα κεφάλι ιδιαίτερα μικρό κι ζνα μάτι πολφ 
ζξυπνο. Σποφδαςε ςτο Ραρίςι και εκφράηεται ςτα Γαλλικά με μια προφορά 
κάπωσ Γαςκωνικι.  

Το ατφχθμα δεν είναι ςχεδόν τίποτα, χάρισ ςτθ γριά τςοπάνιςςα, που δεν 
είναι οφτε νεράιδα, οφτε πουλί, αλλά μάλλον μια εμπειρικι γυναίκα, που 
γιατρεφει τα ςτραμπουλιγματα, γνωςτι ςτθν περιοχι. Απζφυγε τθν 
εξάρκρωςθ του αγκϊνα του φίλου μασ, που κα μείνει μ’ ζνα ςτραμποφλθγμα 
του τζνοντα, δζκα πζντε μζρεσ με κομπρζςεσ. Και όπωσ λζνε, όταν γνωρίηεισ 
τον πόνο ςου, είναι ιδθ μιςονικθμζνοσ, τίποτα δεν μασ εμποδίηει να χαροφμε 
το δείπνο, του οποίου θ μυρωδιά ζρχεται από το διπλανό δωμάτιο. 

«Ώρα για φαγθτό», λζει ο Διμαρχοσ. «Ναι, ασ φάμε! Δόξα τω Θεϊ!». Γφρω 
από το τραπζηι βρίςκονται ιδθ οι τοπικζσ διαςθμότθτεσ: Ο ζφοροσ, ο 
υπάλλθλοσ του τθλεγραφείου, ζνασ πρϊθν αξιωματικόσ, εγκάρδια πρόςωπα 
που καταλαβαίνουν τα Γαλλικά μασ, όςο εμείσ καταλαβαίνουμε τα Ελλθνικά 
τουσ, αλλά θ ευκυμία τουσ ζχει ανταπόκριςθ ςτθ δικι μασ. 
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Κάποιοι ςυμπακθτικοί άνκρωποι με φουςτανζλα μασ ςερβίρουν. Ωραία θ 
χορτόςουπα! Ωραίο το αρνί αλά παλλθκάρι! Ωραία όλα όςα μασ προςφζρουν 
και ωραία θ ρετςίνα! Ζπειτα ιρκε θ ςειρά των προπόςεων: «Στθ Γαλλία! ςτθν 
Ελλάδα! ςτον οικοδεςπότθ μασ! ςτθν υγειά μασ!» Ροτιρι με ποτιρι, τόςο πιο 
δυνατι είναι θ ςφγκρουςθ, όςο πιο γερι είναι θ φιλία.  

Στο τζλοσ, ο Διμαρχοσ μασ δίνει μερικζσ πλθροφορίεσ για τθ μικρι του 
πολιτεία. Αράχοβα είναι μια ςλαβικι λζξθ, που ςθμαίνει πόλθ των καρυδιϊν. 
Οι καρυδιζσ εξαφανίςτθκαν, το όνομα όμωσ ζμεινε. Μιπωσ είναι θ αρχαία 
«Άμβρυςςοσ» του Ραυςανία ι θ «Ανεμϊρεια» του Στράβωνα;  

Μερικά αρχαία υπολείμματα βρίςκονται ςκορπιςμζνα ςτο χωριό, ειδικά 
ζνα ιωνικό κιονόκρανο είναι εντοιχιςμζνο ςε μια εκκλθςία. Αλλά εδϊ, 
πρόκειται για δουλειά αρχαιολόγων. Ασ τθν αφιςουμε. Πςο και να είναι, 
παρόλθ τθ ςχεδόν απρόςιτθ τοποκεςία τθσ, θ κωμόπολθ δεν γλφτωςε από τισ 
ορδζσ των επιδρομζων που κατζκλυςαν τθν Ελλάδα.  

Το να είςαι ςτο κατϊφλι ενόσ κθςαυροφ είναι μια επικίνδυνθ κζςθ. 
ωμαίοι, Βυηαντινοί, Γαλάτεσ, Γότκοι, Βάνδαλοι, Σλάβοι, Βοφλγαροι, όλεσ οι 
ενςαρκϊςεισ τθσ λεθλαςίασ, όλεσ οι μορφζσ τθσ αρπαγισ πζραςαν από εδϊ. 
Ρζραςαν και οι βαρείσ λόχοι των Φράγκων και φςτερα οι ιππείσ των 
Σουλτάνων. Πμωσ, όλοι απλϊσ πζραςαν. Αυτόσ ο τόποσ με τισ χαράδρεσ του, 
με τα βουνά του, δεν δελζαςε κανζναν. Θ πλθμμυρίδα ζφερνε το ανκρϊπινο 
κφμα, και θ άμπωτθ το ζπαιρνε με τισ απογοθτεφςεισ του. Δεν άφθςε ςχεδόν 
τίποτα από το πζραςμά του. Ζτςι ο Αραχοβίτικοσ τφποσ παρζμεινε ζνασ από 
τουσ πιο γνιςιουσ τθσ ελλθνικισ ράτςασ, με κάποια ανάμειξθ αρβανίτικου 
αίματοσ.  

Θ καλλιζργεια είναι δφςκολθ, τι να φυτεφεισ ςε πλαγιζσ που οι κλίςεισ τουσ, 
οι πιο απαλζσ, δεν ζχουν λιγότερο από 45ο μοίρεσ. Το αμπζλι και θ ελιά, 
πάντωσ, φυτρϊνουν αρκετά καλά. Αλλά οι βαςικοί πόροι του τόπου 
βρίςκονται ςτα μεγάλα κοπάδια, που βόςκουν το καλοκαίρι ςτα ψθλά 
οροπζδια και κατεβαίνουν το χειμϊνα ςε πιο ιπιεσ ηϊνεσ. Για να μθ ξεχάςουμε 
τίποτα, πρζπει να αναφζρουμε μερικοφσ αργαλειοφσ που καταςκευάηουν 
αρκετά όμορφα χαλιά. 

-«Και οι γυναίκεσ είναι ωραίεσ», προςκζτει ο Διμαρχοσ,  
-«Αλλά αυτό δεν ζχει πια ςχζςθ με βιομθχανία ι τουλάχιςτον όχι ακόμα …», 

απαντά ο ςυνάδελφόσ μασ από τθ ωςία, χαριτωμζνοσ ςαρκαςτικόσ, του 
οποίου ο ςκεπτικιςμόσ δεν φαίνεται να εμπιςτεφεται τα ικθ των 
τρωγλοδυτϊν. Αλλά, ασ ςταματιςουμε πριν αρχίςουν οι ιςτορίεσ με λθςτζσ, 
που ςίγουρα δεν κα λείψουν από το τραπζηι. Θ βραδιά δεν πρόκειται να είναι 
μεγάλθ. Μια δφςκολθ μζρα μασ περιμζνει και χρειαηόμαςτε δυνάμεισ. 
Καλθνφχτα, λοιπόν, ςε όλουσ. Ράμε να ξαπλϊςουμε. Ο φπνοσ μασ όμωσ δεν 
ιταν τόςο ιςυχοσ όςο τον ελπίηαμε μετά τθν πορεία τθσ προθγοφμενθσ. Συχνά 
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ξφπνιοι εξαιτίασ τθσ βροχισ, που χτφπαγε τα παντηοφρια, και των ριπϊν μιασ 
φκινοπωρινισ ανεμοκφελλασ, δεν νιϊκουμε πολφ ευδιάκετοι, όταν γφρω ςτισ 
επτά το πρωί, πρζπει να ετοιμαςτοφμε για τθν καινοφργια διαδρομι.  

Θ κακοκαιρία πζραςε, αλλά ψιχαλίηει και, ςτ’ αλικεια, ζτςι που τα 
βλζπουμε πζρα από αυτιν τθν υγρι μουςελίνα, τα βουνά δεν μασ 
προςελκφουν κακόλου. Κα περιμζνουμε άραγε να διϊξει ο ιλιοσ τθν ομίχλθ; 
Μπορεί όμωσ να περάςουν οκτϊ μζρεσ πριν να βγει το χωριό από αυτιν τθν 
καταχνιά και εξίςου, μποροφμε να βροφμε ζναν κακαρό ουρανό μερικά 
χιλιόμετρα από εδϊ. Ζνα λόγοσ μασ κάνει ν’ αποφαςίςουμε να φφγουμε. Το 
ατμόπλοιο των ζργων του Λςκμοφ μασ περιμζνει ςτθν Λτζα, μικρι κωμόπολθ 
ςτον Κορινκιακό κόλπο, όπου πρζπει να φτάςουμε το βράδυ. Μπορεί να 
φφγει, εάν δεν εμφανιςτοφμε, και τότε κα είμαςτε αναγκαςμζνοι να 
καταςκθνϊςουμε ςαν ναυαγοί ς’ ζνα χωριουδάκι, χωρίσ βοικεια, 
επικαλοφμενοι τθ Κεία Ρρόνοια να μασ ςτείλει ζνα απελευκερωτικό πλοίο, 
είτε να διακινδυνεφςουμε ςαν τον Οδυςςζα πάνω ςε μια βάρκα. Οπότε, ασ 
φφγουμε! Τα μουλάρια βρίςκονται κάτω από τα παράκυρά μασ, ςτθν πόρτα 
ςυναντάμε τθν τςοπάνιςςα που τθν είχαμε αφιςει πίςω μασ τθ νφχτα. 
Γελαςτι, με πάντα το μυςτθριϊδεσ χαμόγελο, ερχόταν να χαιρετιςει τον 
πελάτθ τθσ και να του ευχθκεί καλό ταξίδι. Αντίο ωραίο γαλάηιο πουλί! Αντίο 
καλζ Διμαρχε! Κι εμπρόσ! Καυμάςιοι αγωγιάτεσ, αλθκινά μοντζλα για ατελιζ, 
βαδίηουν μπροςτά.  

Οι χτεςινοί, από τθ Λιβαδειά, ξαναπιραν το δρόμο τθσ Χαιρϊνειασ με τα 
ηϊα τουσ. Αυτοί που τουσ διαδζχτθκαν είναι άνκρωποι από τθν Αράχοβα, 
περιςςότερο ακλθτζσ παρά χωριάτεσ, φτιαγμζνοι για τθν πάλθ και για το 
δρόμο. Ζχουν κάτω από τισ βουνίςιεσ ενδυμαςίεσ τουσ, μια αρχοντικι και 
κομψι κορμοςταςιά. Ζνασ απ’ αυτοφσ, ζνα παλλθκάρι είκοςι πζντε ετϊν, 
μοιάηει ακριβϊσ με τον κλζφτθ των «Orientales». Το κεφάλι του, μικρό, 
κινείται με υπερθφάνεια πάνω ςε φαρδιοφσ ϊμουσ. Θ μφτθ του που αναςαίνει 
τον αζρα των βουνοκορφϊν του Ραρναςςοφ, χωρίηει ζνα μακρφ και λεπτό 
μουςτάκι. Το μάτι του, το αετιςιο, λάμπει κάτω από φρφδια πειρατϊν. Οι 
μεγάλεσ του δραςκελιζσ του επιτρζπουν να προςπερνά με άνεςθ τουσ 
βράχουσ, που φράηουν το δρόμο κι ζτςι τον βλζπουμε πάνω ςτισ κορυφζσ ςε 
μια κυρίαρχθ ςτάςθ, να ςτρίβει ζνα τςιγάρο. Ο ςτίχοσ του ποιθτι φαίνεται να 
τραγουδά γφρω του : 

  
«Είναι ζνασ κλζφτθσ με μαφρο μάτι, 
που θ φτϊχεια τον ςυνοδεφει 
τθν πιρε και δεν ζδωςε τίποτα για να τθν αποκτιςει. 
Ζνασ κλζφτθσ ζχει για όλα τον αζρα του ουρανοφ, νερό των πθγαδιϊν, 
το ωραίο θλιοκαμζνο μπροφντηινο όπλο από τον καπνό και ζπειτα  
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τθν ελευκερία ςτα βουνά.» 
 
Εκείνοσ είναι ςίγουρα, όπωσ τον είχε επικαλεςτεί ο Βίκτωρ Ουγκϊ με τουσ 

εξορκιςμοφσ τθσ παντοδφναμθσ μεγαλοφυΐασ του. Βιαηόμαςτε για να βγοφμε 
από τθν ομίχλθ και πράγματι, εκεί πιο πζρα ο ουρανόσ φαίνεται κακαρόσ. Οι 
πρόποδεσ του Ραρναςςοφ υψϊνονται μζςα ςτα γκρίηα ςφννεφα, και ο 
Ελικϊνασ *εννοεί τθν Κίρφι] ανακαλφπτεται κομμάτι -  κομμάτι, μζςα από τθ 
ςχιςμι των πζπλων που ςχθματίηει θ ομίχλθ. Σπάνια ςε ταξίδι μ’ αγγίηει θ 
περιζργεια να μάκω.  

Ζχω δει τόςο ςυχνά, τισ εντυπϊςεισ μου να παγϊνουν και τθ χαρά μου να 
πετά, μόλισ ξεφφλλιηα οδθγό, που προτιμϊ να φαντάηομαι τα πράγματα, παρά 
να γνωρίηω τθν ακριβι αλικεια τουσ. Ραρόλα αυτά, πρζπει ποφ και ποφ να 
δίνουμε ςτο νου, μερικά ςθμεία αναγνϊριςθσ. Είναι το εφαλτιριο του 
ονείρου. Ανοίγω λοιπόν, όπωσ τφχει, το «Isabert», προςπακϊντασ να κρατιςω 
κουτςά ςτραβά μζςα ςτα τινάγματα του βαδίςματοσ, το πιγαινε ζλα του 
τόμου.  

Ρρϊτα, ανακάλυψα ότι ο ποταμόσ τθσ Λικθσ ςτισ όχκεσ του οποίου 
πίςτευα ότι βριςκόμουνα χτεσ, ρζει πιο βόρεια, ςτθ μεριά τθσ Κεςςαλίασ. Αλλά 
δεν λυπάμαι για το λάκοσ μου, ςυγχωρϊ τον εαυτό μου που αγνοοφςα μια 
λεπτομζρεια που κα μ’ εμπόδιηε προφανϊσ να γευτϊ, όπωσ το ζκανα, όλα όςα 
ι φφςθ ςυγκζντρωνε γφρω μασ ςε κλαςικι καταχκόνια μορφι.  

Τι; αυτοί οι βράχοι ι μάλλον όλα αυτά τα Βιργιλιανά τζρατα προερχόμενα 
από τα Τάρταρα, οι Γοργόνεσ, οι μυκικοί βαςανιςμζνοι, οι Κζνταυροι τόςο 
υπζροχοι μζςα ςτο λυκόφωσ, με τθν τραγικι τουσ φρίκθ, κα ιταν μόνο 
πετρϊματα! Ροτζ! Καλφτερα να κάψουμε τθ βιβλιοκικθ των τουριςτϊν για 
χάρθ του μφκου.  

Αριςτερά, πρζπει να ςυναντιςουμε τα ερείπια ενόσ ελλθνικοφ πφργου, που 
αναγγζλλει τα περίχωρα του Λεροφ. Και πράγματι, νάτο! μακριά, χρυςαφζνιο 
από τθν πρϊτθ αχτίδα του ιλιου, που διαπερνά τθν ψιχάλα, διαγράφοντασ το 
ροη ορκογϊνιό του, πάνω ςτισ ςκοφρεσ πλαγιζσ του Ελικϊνα *εννοεί Κίρφεωσ].  

Από κοντά δεν είναι παρά μόνο ζνα απλό οχφρωμα, όμωσ τα υπολείμματά 
του κρατάνε τθ καυμάςια κακαρότθτα των γραμμϊν, που χαρακτθρίηουν όλα 
τα κτιρια τθσ αρχαίασ Ελλάδασ. Υπερζχει τθσ κοιλάδασ και προ πάντων φφλαγε 
κάποτε το δρόμο, όπου μια απότομθ εξοχι των βράχων προσ το γκρεμό, κάνει 
ειδικά εκεί, το πζραςμα πολφ δφςκολο.  

Οι πλαγιζσ που κατεβαίνουν προσ το βάκοσ τθσ κοιλάδασ, είναι φυτεμζνεσ 
με ελαιόδεντρα και αμπζλια. Ραλιά, όπωσ τϊρα, τα κλαριά του αμπελιοφ 
ςκζπαηαν τισ πλευρζσ τθσ τεράςτιασ χαράδρασ. Εδϊ ςτισ ιερζσ γιορτζσ, 
μεκυςμζνοι, οι Βάκχεσ και οι Κορφβαντεσ, ντυμζνοι πάνκθρεσ, μ’ ζνα  
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Θ Αράχοβα το 1890 (Δυτικι άποψθ). 

 
κουκουνάρι ςτο χζρι, ξετφλιγαν μζςα ςτα βουνά τουσ οργιαςτικοφσ χοροφσ και 
παραλθροφςαν κάτω από τ’ αςτζρια. Αλλά πρωί είναι, ο καιρόσ είναι ωραίοσ, 
μερικζσ κορυφζσ λάμπουν. Ο νουσ πιρε άλλθ ςτροφι και επθρεάηεται πια 
τόςο πολφ από τθν πνοι των μυκολογικϊν αναμνιςεων. Δεξιά, βλζπουμε ποφ 
και ποφ μερικζσ ςπθλιζσ - τάφουσ - ςκαμμζνεσ μζςα ςτουσ βράχουσ, κενζσ εδϊ 
και αιϊνεσ. Κι ζτςι χωρίσ τισ ςαρκοφάγουσ τουσ, μοιάηουν με αιωνίωσ ανοιχτά 
ςτόματα, που διαμαρτφρονται κατά των ιερόςυλων χεριϊν που τουσ 
παραβίαςαν. Λίγο πιο μακριά, κοντά ςε μια διπλι πόρτα, λαξευμζνθ ςτθ 
γρανιτζνια πλαγιά που ακολουκοφμε κατά μικοσ. Τα πζτρινα φφλλα τθσ είναι 
ςπαςμζνα. Μερικά δενδρφλλια, ζνα άγριο αμπζλι, μια ςυκιά, ςχθματίηουν το 
πλαίςιο τθσ μιςοκλειςτισ αυτισ πόρτασ και προςκζτουν ςτο μυςτιριο που 
φυλάει το κατϊφλι, μια ανζκφραςτθ μελαγχολία. Ακόμα κάποιοι κενοί τάφοι, 
και ξαφνικά, μια τελευταία ςτροφι του δρόμου εξαφανίηει τθν πλευρά του 
βουνοφ που μασ ζκρυβε τθν ιερι πόλθ. Οι Δελφοί! Ιμουν ζτοιμοσ να πω τα 
Λεροςόλυμα… Νάτοι, ςε αμφικζατρο ςτθν πλαγιά των Φαιδριάδων Ρετρϊν. 
Αριςτερά μασ και μπροςτά, ο Ελικϊνασ [Κίρφι] υποχωρεί, θ πεδιάδα του 
Ρλειςτοφ φαρδαίνει και ς’ αυτι τθν απότομθ διαπλάτυνςθ του ντεκόρ, 
μακριά, ςτο βάκοσ τθ πεδιάδασ που αρχίηει ςτουσ πρόποδεσ των βουνϊν, που 
κα κατθφορίςουμε, ο Κορινκιακόσ κόλποσ ςπρϊχνει προσ τθν ςτεριά, ζνα 
ηαφειρζνιο τρίγωνο: είναι ο κόλποσ τθσ Άμφιςςασ. 

Κάποιεσ ψθλζσ κορυφζσ τθσ Ρελοποννιςου κεντάνε τον ορίηοντα, ενϊ μια 
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αχτίδα ιλιου που πζφτει λοξά και ςαν βεντάλια από τα νεφελϊματα του 
Ραρναςςοφ, χαϊδεφει τθν αρχαία περιοχι του Απόλλωνα με τθ λαμπερι δζςμθ 
τθσ… Καταγοθτευμζνοι προχωροφμε κάτω από αιωνόβια πλατάνια, που 
απλϊνουν ς’ όλεσ τισ κατευκφνςεισ το μεγάλο πζπλο των κλάδων τουσ. Κάτι 
όμωσ μασ τραβάει ζξω από τθ ςκιά. Μπροςτά μασ, ς’ ζνα κοίλωμα του 
γρανιτζνιου τοίχου, ανοίγεται μια τεράςτια ςχιςμι που φαίνεται να οδθγεί 
ςτθν καρδιά του Ραρναςςοφ. Λίγο αριςτερά, γφρω από μια βρφςθ, δυο ι τρεισ 
ωραίεσ βουνίςιεσ και ρωμαλζεσ κοπζλεσ με το κεφάλι ςκεπαςμζνο με τθν 
κουκοφλα από κατςικότριχεσ, τισ γάμπεσ γυμνζσ κάτω από κοντζσ φοφςτεσ, τα 
πόδια μζςα ςτο νερό που βγαίνει από το άνοιγμα, πλζνουν τα ροφχα τουσ, τα 
τυλίγουν ςφιχτά, τα ξετυλίγουν ι τα χτυπάνε πάνω ςτα πλακάκια με τθ 
ςοβαρότθτα ενόσ γερουςιαςτι. Το ρυάκι διογκωμζνο από τα πρϊτα χιόνια, 
χωρίηει ςτα δυο το κελάρυςμά του για να γεμίςει, από τθ μια μεριά του 
άντρου, τθ βρφςθ ςφγχρονου ρυκμοφ, παρόλο που ιταν παλιά, και απ’ τθν 
άλλθ, μια ευρεία τετραγωνικι δεξαμενι αρχαίασ καταςκευισ, όπου 
εξαγνίηονταν οι πιςτοί που ζρχονταν να ςυμβουλευτοφν για χρθςμό. Είναι θ 
Καςταλία Ρθγι, αντίηθλθ των νερϊν τθσ πθγισ Λπποκρινθσ… Θ ωραία 
αποςτροφι που, μάλιςτα από εδϊ, ο Μπάιρον απεφκυνε ςτον Ραρναςςό - 
ογδόντα χρόνια πριν - επανζρχεται ςτθ μνιμθ μου: Τίποτε δεν μπορεί να 
αποδϊςει τθ διάχυτθ, κατά κάποιο τρόπο, μεγαλοπρζπεια που γεμίηει τον 
τόπο και αιωρείται, πάνω από τα πάντα, γφρω μασ.  

Μπροςτά ς’ αυτι τθ λαμπρότθτα, κα ξεχνοφςαμε για πολφ ϊρα μάλλον, τθ 
μικρότθτα του τουρίςτα, που ερχόταν για λίγο μόνο, εάν οι οδθγοί και οι 
αγωγιάτεσ μασ δεν γφριηαν κορυβωδϊσ απ’ το χωριό με κάποια τρόφιμα, 
ψωμί, αυγά, ό,τι πρζπει για να ςυμπλθρϊςουμε τισ προμικειζσ μασ κι εκείνεσ 
που μασ είχε προςφζρει ο οικοδεςπότθσ μασ. Εν τοφτοισ, κανείσ δεν ςκζπτεται 
να αρνθκεί το γεφμα, γιατί, όςο «κλαςικόσ» και να είναι ο αζρασ του 
Ραρναςςοφ, ανοίγει τθν όρεξθ και τότε, καταπιεηόμαςτε ευχάριςτα. 
Κακόμαςτε κάτω από τα πλατάνια, ςτθ βάςθ ακριβϊσ του βράχου από όπου 
ρίχτθκε ο καθμζνοσ ο Αίςωποσ. Ροτζ θ μνθςικακία των Δελφιωτϊν δεν του 
ςυγχϊρθςε εκείνο το επίγραμμα, για το οποίο ζνα γερό ξυλοκόπθμα κα ιταν 
ιδθ μια αρκετά αυςτθρι τιμωρία.  

Για του λόγου το αλθκζσ, κανείσ από μασ δεν παίρνει το μζροσ του 
μυκοποιοφ. Τα βάςανα που μασ προκάλεςαν οι μφκοι του ςτα νιάτα μασ, μασ 
προξενοφν, μάλλον, τθ χαρά μιασ εκδίκθςθσ, ενϊ τρϊμε ςτον τόπο του 
μαρτυρίου του. Ανοίγουμε τα μπουκάλια, ςπάμε τισ ςφραγίδεσ των κουτιϊν με 
το κοτόπουλο και το ηαμπόν και βουτάμε τα ταξιδιωτικά μπιςκότα μασ ςτο 
ιερό νερό όπου ξεδιψοφςαν οι Μοφςεσ!… Κα γίνουμε άραγε ποιθτζσ, όπωσ το 
κζλουν ο μφκοσ και αρκετοί λατινικοί ςτίχοι; Πχι, δυςτυχϊσ! Είτε θ πθγι ζχαςε 
τθν δφναμι τθσ, είτε το γεφμα μασ φανερϊνει ιδθ τθ δικι του. Εν πάςθ  
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Οι Δελφοί, κατά φανταςία. 

 
περιπτϊςει, ο νουσ μασ ζχει βαρφνει και ςυμφωνοφμε ς’ αυτό το ςθμείο, που 
αμφιςβθτοφςαμε ακόμα τθν παραμονι, ότι τθν ουςία και το άρωμα τθσ 
μυκολογίασ τα γεφεται καλφτερα, όταν είναι κανείσ νθςτικόσ.  

Ευχαρίςτωσ κα μζναμε κάτω από το φφλλωμα των πλατανιϊν, γαλινιοι και 
ςτοχαςτικοί μπροςτά ςτο καυμάςιο πανόραμα που απλϊνεται κάτω από τα 
μάτια μασ, χωρίσ καμία βιαςφνθ να ξεφυλλίςουμε τον Οδθγό (Isabert) 
ανάμεςα ςτα Δελφικά ερείπια. Αλλά, ο αζρασ ψυχραίνει και ςυννεφιάηει. 
Αναγκαςτικά, ςθκωνόμαςτε και, αφινοντασ ό,τι ζμεινε από το γεφμα ςτουσ 
ντόπιουσ που, με πειναςμζνα μάτια, ςχθμάτιηαν γφρω μασ ζνα θμικφκλιο, 
κατευκυνόμαςτε προσ το Καςτρί. 

Το Καςτρί είναι το χωριό, που κτίςτθκε πάνω ςτουσ Δελφοφσ και εν μζρει, 
με τισ πζτρεσ τουσ. Ρολλά ςπίτια περιζχουν μζςα ςτουσ πλινκόκτιςτουσ 
τοίχουσ τουσ, είτε ζνα κιονόκρανο, είτε το μζροσ ενόσ κίονα που, με τθ χρυςι 
πάτινά τουσ τραβάνε το βλζμμα και κάνουν αντίκεςθ με τθν πλινκοδομι που 
τα πλαιςιϊνει. Μασ πθγαίνουν μπροςτά ς’ ζνα μεγάλο μζροσ του αρχαίου 
ναοφ που φανζρωςαν οι αναςκαφζσ των τελευταίων δζκα ι δϊδεκα χρόνων. 
Ρρόκειται για ζνα τοίχο πελαςγικισ δομισ, περίπου 80 μζτρα μικοσ, και που 
απλϊνεται ακόμα πιο μακριά κάτω από το ζδαφοσ και τα γειτονικά ςπίτια. Εκεί 
βρίςκονται ωραία ςκαλιςμζνεσ, αμζτρθτεσ επιγραφζσ, που όμωσ εμφανίηονται 
ςε μια απελπιςτικι ςφγχυςθ-ειδικά για τουσ επιςτιμονεσ-χωρίσ ςχζςθ θ μια με 
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τθν άλλθ, χωρίσ αναλογία, οφτε ςτο κζμα οφτε ςτθ χρονολογία: βουλεφματα, 
ςυνκικεσ, ςυμβόλαια πϊλθςθσ, χειραφζτθςθσ ςκλάβων… παρουςιάηοντασ 
ζτςι, κάτι ςαν τεράςτιο πζτρινο ευρετιριο, όπου θ Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ, το τυπικό τθσ λειτουργίασ και το Μεγάλο Βιβλίο, κα 
ςυνδυάηονταν κατά τφχθ. Ζτςι κι αλλιϊσ, αυτά είναι: «Θιραμα για 
αρχαιολόγουσ», όπωσ κα ζλεγε ο φίλοσ μασ ο Διμαρχοσ, και δεν κα κζλαμε να 
διακινδυνεφςουμε, ς’ αυτό το κυνιγι, τα λίγα Ελλθνικά που κατζχουμε ακόμα. 
Δυο βιματα πιο πζρα και βριςκόμαςτε πάνω ςτα πλακάκια του Λεροφ του 
Ναοφ, εν μζρει μόνο κακαριςμζνο. Το Λερό, δθλαδι το άδυτο όπου θ Ρυκία 
πάνω ςτο χρυςό τρίποδά τθσ, πάλευε μζςα ςτθν ιερι επιλθψία τθσ. Και ο 
Ομφαλόσ, θ κεία πζτρα πεςμζνθ από τον Πλυμπο και που, τοποκετθμζνθ ςτθ 
μζςθ του Λεροφ, όριηε τον ομφαλό του αρχαίου κόςμου, ποφ να τον ψάξουμε; 
Αλλά το κζντρο του ςφμπαντοσ, δεν βρίςκεται πια εδϊ, βρίςκεται παντοφ - ο 
Ραςκάλ το είπε - και για να υποτάςςεται ςτο νόμο, ο Ομφαλόσ μάλλον, πάνω 
ςτο φτερό των ανζμων διαςκορπίςτθκε ςτθν αςτρικι απεραντοςφνθ. 

Τα χοντρά ςφννεφα που μασ ανάγκαςαν να αφιςουμε τα πλατάνια, δεν μασ 
απειλοφν μάταια. Θ βροχι, μια αλθκινι βροχι, αρχίηει να πζφτει. Σε λίγο, οι 
κουκοφλεσ και τα αδιάβροχα παλτά, μασ μεταμορφϊνουν ςε μαφρουσ 
μετανοθτζσ. Και ζτςι πράγματι, είναι θ τιμωρία, θ εξιλζωςθ τθσ χαράσ μασ που 
ετοιμάηεται, ίςωσ είναι και θ εκδίκθςθ τθσ αρχαιολογίασ που δεν τθν 
ικανοποιεί ο ηιλοσ μασ. Τότε, αρνοφμαςτε να ανακαλφψουμε το μζροσ όπου οι 
Νοςτράδαμοι τθσ εποχισ ςυνζκεταν τα αλμανάκ τουσ. Κυςιάηουμε επίςθσ το 
Στάδιο, το Κζατρο, το περιβόλι… Τα ηϊα μασ; που είναι τα ηϊα μασ; Εκεί πζρα, 
ςκόρπια ςτο χωριό με τουσ αγωγιάτεσ, που αναηθτάμε ζναν ςτα ςπίτια των 
χωρικϊν που ςυναδελφϊνονται μαηί τουσ. Ανεβαίνουμε ςτα ςαμάρια μασ, ιδθ 
βρεγμζνα, και κάτω από τθν μπόρα που δυναμϊνει, κατθφορίηουμε τισ 
πλαγιζσ, διαςκορπίηοντασ το καραβάνι μασ ςε φρικτά μονοπάτια, ςαν 
κατατροπωμζνοι ερθμίτεσ.  

Με τθ βροχι, τα βουνά εξαφανίςτθκαν και προχωράμε ανάμεςα ςτουσ 
καταρράκτεσ. Ο ιχοσ του νεροφ ςτισ πλάτεσ μασ μοιάηει με τυμπανοκρουςίεσ. 
Πςο για τουσ αγωγιάτεσ, ζχουν ςκεπάςει το κεφάλι τουσ με τα παλτά τουσ που 
ςτάηουν και φαίνονται ςαν αποκεφαλιςμζνοι, που περιφζρονται μζςα ςτθν 
καταιγίδα, με το τεράςτιο ςτικοσ τουσ να βγάηει άφκονα νερά από τθν 
«πλθγι» τουσ. Ζτςι, ς’ αυτό το χάλι, διαςχίηουμε το Χριςςό, γνωςτό για τθν 
ανακάλυψθ μιασ επιγραφισ ςτθ μυςτθριϊδθ γραφι που λζγεται 
“βουςτροφθδόν” γραφι. Αυτι θ ανάμνθςθ, όςο πολφτιμθ και να είναι, δεν κα 
μποροφςε ωςτόςο να ςταματιςει τθν πορεία μασ.  

Το απόγευμα κυλάει, το βράδυ πλθςιάηει χωρίσ καλυτζρευςθ του καιροφ. 
Φτάνουμε επιτζλουσ ςτθν πεδιάδα κι ζπειτα ς’ ζναν ελαιϊνα. Δεν υπάρχει πια 
τοπίο. Μορφζσ, χρϊματα όλα διαλφκθκαν, πνίγθκαν, εξαφανίςτθκαν… Το νερό 
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μασ περικυκλϊνει, και ποφ και ποφ, πζρα απ’ τθ βροχι που πζφτει ςαν 
παραπζταςμα, διακρίνουμε το φάνταςμα ενόσ δζνδρου, το φάνταςμα ενόσ 
κάμνου, κάτι ςαν τθν ςκοτεινι βλάςτθςθ των υποβρφχιων περιοχϊν. Χωρίσ τα 
ςυχνά καλζςματα των οδθγϊν, αρκετοί από εμάσ κα είχαν χακεί ς’ αυτό το 
λαβφρινκο πεςμζνο μζςα ς’ ζνα ενυδρείο. Με λίγα λόγια, είναι τουλάχιςτον 
εφτά θ ϊρα, όταν φτάνουμε ςτα πρϊτα ςπίτια τθσ Λτζασ.  

Τρζχουμε ςτο καλφτερο πανδοχείο του χωριοφ, δίπλα ςτθ κάλαςςα. Κάτι 
φανάρια κάτω από ζνα ξφλινο μπαλκόνι του χρθςιμεφουν για επιγραφι. 
ωτάμε για το ατμόπλοιο που πρζπει να μασ περιμζνει. Είναι ςτα ανοιχτά. Θ 
κακοκαιρία δεν του επζτρεψε να πλθςιάςει τθν ακτι. Εξάλλου, κανζνασ 
βαρκάρθσ δεν κα δεχόταν να μασ οδθγιςει, με τζτοια μανιαςμζνθ κάλαςςα 
ςαν αυτι που ρίχνει τον αφρό τθσ ςτο κατϊφλι του καπθλειοφ. Ωσ τθν 
επόμενθ λοιπόν, επιβάλλεται ο καταυλιςμόσ μζςα ς’ αυτό το κλιβερό μζροσ, 
όπου θ τςίκνα και ο καπνόσ των τςιμπουκιϊν, φτιάχνουν μια ατμόςφαιρα πιο 
πυκνι ακόμα κι από τισ ομίχλεσ του Ρόλου.  

Κάπου, κάποια φαγθτά, χωρίσ όνομα ψινονται. Στο ταβάνι, μαντεφουμε 
κρεμαςμζνα, κάτι παράξενα ψάρια που μόνο οι ουρζσ τουσ φαίνονται, το 
υπόλοιπο χάνεται ςτθν καταχνιά. Κάποιεσ ςκιζσ με φουςτανζλεσ κακιςμζνεσ 
πάνω ςε βαρζλια παίηουν χαρτιά, χωρίσ να αφινουν από τα χείλθ τουσ το 
ναργιλζ, οι ςπείρεσ του οποίου τυλίγονται γφρω από τα πόδια τουσ ςαν τα 
φίδια του μφκου γφρω από το Λαοκόοντα. Μερικά αδφνατα ςκυλιά γυρνοφν 
από πζρα, με το μουςοφδι κάτω ςτθν πζτρα, κερδίηοντασ περιςςότερεσ 
κλωτςιζσ παρά κόκκαλα με μεδοφλι. Σ’ αυτιν τθν ταβζρνα, όπου τα πινζλα 
ενόσ Téniers που κα είχε χακεί ανάμεςα ςτα παλλθκάρια κα ζβριςκαν 
ζμπνευςθ.  

Τελειϊνουμε βιαςτικά τισ προμικειζσ μασ κι φςτερα, το μόνο που 
ονειρευόμαςτε είναι να κοιμθκοφμε. Τα καλφτερα δωμάτια είναι για μασ, κάτι 
ςαν καλφβεσ για κότεσ όπου ξθραίνονται χιλιάδεσ λεμόνια ςυςςωρευμζνα ςτισ 
γωνίεσ. Στινουμε τα ράντηα μασ ανάμεςα ςτισ ξινζσ πυραμίδεσ, αυτζσ που δεν 
μασ προκαλοφν καμία ξινίλα… Ροφ τϊρα ο αζρασ και θ καταιγίδα; Το 
Ραρνάςςιο όνειρο τελείωςε, μασ μζνουν όμωσ και άλλα… Δεν κα τα 
περιμζνουμε για πολφ ακόμα. 

 

 
Δελφικι επιγραφι. 
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95. GASTON DESCHAMPS 
 

 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Γάλλοσ Gaston Deschamps υπιρξε αρχαιολόγοσ, ςυγγραφζασ και 
δθμοςιογράφοσ. Γεννικθκε ςτισ 5 Λανουαρίου του 1861 ςτο Melle, και πζκανε 
ςτισ 15 Μαΐου του 1931 ςτο Ραρίςι. Ειςιλκε ςτθν περίφθμθ Ecole Normal το 
1882. Ορίςτθκε μζλοσ τθσ Γαλλικισ Αρχαιολογικισ Σχολισ Ακθνϊν το 1885. 
Ρραγματοποίθςε αρχαιολογικζσ ζρευνεσ ςτθν Αμοργό, ςτθ Χίο και τθ Μικρά 
Αςία. Πταν επζςτρεψε ςτθ Γαλλία ζγινε κακθγθτισ ςτο Sens για τρεισ μινεσ, 
πριν αναλάβει εκπαιδευτικά κακικοντα ςτθν Ecole Normal. Κατά τθν 
αποςτολι του ςτθν Ελλάδα ζγινε ανταποκριτισ ςτθ Journal des Debats, και 
αργότερα χρθμάτιςε Γραμματζασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ίδιασ 
εφθμερίδασ. Ζχει ςυνεργαςτεί με δθμοςιεφςεισ με πολλά περιοδικά 
ςυμπεριλαμβανομζνων του Dandrau, τθσ Επικεϊρθςθσ Bleue, τθσ Revue des 
Deux Mondes, τθσ Revue de Paris και του Le Figaro. 

Εξζδωςε τα ακόλουκα βιβλία: “Ο δρόμοσ των λουλουδιϊν”, “Σφγχρονθ 
Ελλάσ”, “Στουσ δρόμουσ τθσ Αςίασ ”, “Θ ηωι και τα βιβλία”, “Θ αρρϊςτια τθσ 
δθμοκρατίασ”, “Ο ρυκμόσ τθσ ηωισ”. Δθμοςίευςε επίςθσ και ποιιματα. Ζχει 
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βραβευκεί από τθ Γαλλικι Ακαδθμία.  
 

Σχόλια 
Ο Gaston Deschamps, παρότι αρχαιολόγοσ, δεν κάνει καμία μνεία για το τι 

ςυγκεκριμζνο είδε ςτον αρχαιολογικό χϊρο των Δελφϊν, που επιςκζφτθκε. 
Δεν περιγράφει οφτε ταυτοποιεί επί μζρουσ τοποκεςίεσ, δεν κάνει ιςτορικζσ 
αναφορζσ για το Δελφικό Λερό.  

Οφτε αςχολικθκε με τθ ςφγχρονθ ηωι των εκεί κατοίκων. Άφθςε μόνο 
ελεφκερο τον εαυτό του για να μπορζςει να ςυλλάβει ςυνολικά το αίςκθμα, 
που του προςζφερε αυτόσ ο τόποσ (“αυςτθρό αλλά και χαριτωμζνο” όπωσ λζει 
το τοπίο), για να νιϊςει και να αιςκανκεί το αρχαίο παρελκόν, αλλά και τθν 
υποβλθτικι ομορφιά τθσ γφρω φφςθσ. Ζτςι, ζχοντασ γεμίςει πλιρωσ τισ 
φυςιολατρικζσ του μπαταρίεσ, αποφάςιςε να περιγράψει μόνο τθν 
αναχϊρθςι του από τουσ Δελφοφσ προσ τθν Άμφιςςα, εκείνο το πρωινό του 
Λουνίου.  

Θ αναφορά του είναι ςφντομθ αλλά ενδιαφζρουςα. Τον εντυπωςιάηει 
ακόμθ και το γυμνό τοπίο με τα περιγράμματα και χρϊματά του. Ο 
αναγνϊςτθσ καταλαβαίνει εφκολα ότι ο περιθγθτισ αυτόσ ζφυγε από τουσ 
Δελφοφσ πλιρωσ ικανοποιθμζνοσ. 
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο : 
 

“La Grece d' aujourd'hui”, 
GastonDeschamps, Paris 1887. 

 
Στθν επαρχία. Από τουσ Δελφοφσ ςτθν Άμφιςςα. Η χώρα των Οηολών 

Λοκρών. Φκιώτιδα και Φωκίδα. Η Λαμία. 
 

 Άμφιςςα 27 Ιουνίου 
Στισ πζντε το πρωί, αφοφ πλυκικαμε κάτω από τισ Φαιδριάδεσ και 

βουτιξαμε ςαποφνι (ωχ! ιεροςυλία!) μζςα ςτθν Καςταλία Ρθγι, με τον καλό 
ςφντροφό μου τον Paul Jamot, αφινουμε το Καςτρί, φτωχό χωριό του οποίου 
οι καλφβεσ αντικατάςτθςαν τουσ ναοφσ των Δελφϊν.  

Ανζτειλε ο ιλιοσ, μζνει όμωσ κρυμμζνοσ πίςω από τθ ςκοτεινι μάηα του 
Ραρναςςοφ. Μόνο από τθ μεριά τθσ Αιτωλίασ, ςτεφανϊνει τι άκρεσ των 
κορυφϊν, με μια ροη λάμψθ. Οι αγωγιάτεσ, ευκίνθτοι και χαροφμενοι, μασ 
περιμζνουν ςτθν αυλι του μικροφ ςπιτιοφ μασ, και το καμπανάκι των 
μουλαριϊν μασ καλεί.  

Μια τελευταία ματιά ςτα ψθλά βραχϊδθ τείχθ από όπου πζφτει ςαν 
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καταρράκτθσ από ακτίνεσ θ Καςταλία Ρθγι. Ζνα αντίο ςτο αυςτθρό, αλλά και 
χαριτωμζνο τοπίο, ςτα ιερά δάςθ όπου φαίνεται να κροΐηει ακόμα, ςτα φφλλα 
τουσ, ο ιχοσ ενόσ κεϊκοφ άςματοσ… Δρόμο! Τα μουλάρια περπατοφν μζςα ςτθ 
ςκόνθ με ρυκμικό βιμα. Μασ νανουρίηει αυτι θ μονοτονία.  

Δεν ςκεφτόμαςτε πια τίποτα. Αφθνόμαςτε ςτθν ειςροι των φυςικϊν 
αιςκιςεων, οι οποίεσ είναι τόςο επιβλθτικζσ και τόςο ακτινοβόλεσ, όςο να 
ςκοτϊνουν το προςωπικό όνειρο. Ρροχωράμε με μια δροςερι ευκυμία, με μια 
φωτεινι χαρά. Αυτά τα ανατολικά πρωινά ζχουν μια ωραία μυρωδιά, μια 
γλυκιά μζκθ που διεγείρει τισ αιςκιςεισ και δεν τισ ταράηει.  

Ράντα μπροςτά μασ τα βουνά τθσ Αιτωλίασ που, ςαν ζνα πλατφ οχφρωμα, 
φράηουν τον ορίηοντα, κι αυτό είναι ςυγχρόνωσ μεγαλειϊδεσ και γοθτευτικό, 
εντυπωςιακό και ευχάριςτο.  

Κάτι όμωσ μασ εκπλιςςει, και είναι το ότι δεν λυπόμαςτε για τθ βάρβαρθ 
αποψίλωςθ, για τισ πυρκαγιζσ που ξεγφμνωςαν αυτζσ τισ πλαγιζσ και άφθςαν 
τθν πζτρα να ξεπροβάλλει ςτισ χαραγμζνεσ επιφάνειεσ των βουνϊν, αλλά 
ςχεδόν τισ ευγνωμονοφμε διότι, εάν τα δάςθ ςκζπαηαν ακόμα τι καμζνεσ 
πλαγιζσ, κα βλζπαμε μια κοινι πραςινάδα και μια άφκονθ βλάςτθςθ, 
καυμάςια μεν, αλλά χωρίσ χάρθ.  

Και τότε, αυτά τα χρϊματα του παραδείςου, αυτζσ οι ονειρεμζνεσ 
αποχρϊςεισ, αυτό το ροη που δίνει ςτισ μακρινζσ κορυφζσ και ςτθν άμμο του 
δρόμου τθν εικόνα ενόσ υπερφυςικοφ κόςμου, δεν κα χάιδευαν, οφτε κα 
ςαγινευαν τα μάτια μασ… 

Ρολφ μακριά ςτο Νότο, πζρα από τισ πεδιάδεσ, όπου ο ανάγλυφοσ κάβοσ 
του Χριςςοφ προεξζχει των ελιϊν, ο κόλποσ τθσ Κορίνκου λαμπυρίηει. Το νερό 
είναι τόςο ιρεμο που, από εκεί που ιμαςτε, διακρίνουμε μζςα ςτθ διαφγειά 
του κάποιουσ γλαυκοφσ βράχουσ. Είναι μια ομαλι ζκταςθ, χωρίσ ηάρεσ, χωρίσ 
ταραχι, χαμογελαςτι και γυαλιςτερι.  

Δυο λιμάνια, θ Λτζα και το Γαλαξίδι, ςτο βάκοσ των όρμων τουσ, ςκορπίηουν 
μζςα ςτο φωσ τθ λευκότθτα των ςπιτιϊν τουσ. Ρζρα από τον κόλπο, μια ψθλι 
γαλαηωπι μορφι: θ Ρελοπόννθςοσ. 

Οι αγωγιάτεσ, με τθ φουςτανζλα να ανεμίηει πάνω ςτα πόδια τουσ, 
ακολουκοφν τα μουλάρια με γοργό βιμα, και τα παροτρφνουν με τα ξαφνικά 
και κορυβϊδθ «ςτ !» ι τα «άντε !» τουσ.  

Φςτερα, με ιςυχθ τθ ςυνείδθςι τουσ, ςυνεχίηουν τθν κουβζντα τουσ. 
Μιλοφν με ακοφραςτο τρόπο. Ρερνάνε απ’ ευκείασ απ’ το ζνα κζμα ςτο άλλο. 
Φαίνονται να ακοφει ο ζνασ τον άλλο, αλλά ο κακζνασ μζςα του, ςκζφτεται 
ποια ιςτορία κα μποροφςε να διθγθκεί, για να ξεπεράςει και να κεντρίςει τθ 
φανταςία του ςυνομιλθτι του. 

Μόλισ αφινουμε τισ κοιλάδεσ όπου κατεβαίνουν τα τελευταία  
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Το Καςτρί πριν τθν επζμβαςθ τθσ Γαλλικισ Αρχαιολογικισ Σχολισ. 

(Δεξιά, το Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ τθσ “Ηυγωτισ”.) 
  

ερείςματα τθσ ακρόπολθσ των Δελφϊν, μπαίνουμε ςε ςτενά μονοπάτια, 
ςτρωμζνα με πζτρεσ. Τα διαςκορπιςμζνα ρείκια ρίχνουν ροη ςθμάδια, ςτο 
ηωθρό γκρίηο των λόφων.  

Σιγά-ςιγά ο ιλιοσ ανεβαίνει, οι ςκιζσ μικραίνουν. Το φωσ κάνει τισ μεγάλεσ 
πζτρεσ να ςπινκθροβολοφν και τισ γραμμζσ των βουνϊν να τρζμουν ς’ ζνα 
ρίγοσ από διάχυτεσ λάμψεισ.  

Σ’ αυτό το «φλογερό» τρεμοφλιαςμα, οι πελϊριοι βράχοι φαίνονται να 
ηουν, όπωσ οι άνκρωποι, μια χαροφμενθ και γοθτευτικι ηωι. Αυτι θ κάψα 
όμωσ, δεν είναι αφόρθτθ οφτε νωκρι ςαν τισ βαριζσ και νεφελϊδεισ ηζςτεσ 
του Βορρά. Είναι μια αμείλικτθ ακτινοβολία που προςβάλλει τισ αιςκιςεισ με 
καυτό τρόπο, αλλά δεν ναρκϊνει τθ ςκζψθ. Το αντίκετο, οι αιςκιςεισ 
εξευγενίηονται, ενκουςιάηονται ς’ αυτιν τθ λάμψθ που αναδεικνφει το 
περίγραμμα των αντικειμζνων, ηωντανεφει τα χρϊματα και δίνει ςτο πνεφμα 
ζνα είδοσ υπζρμετρθσ ικανοποίθςθσ λόγω τθσ αφκονίασ και τθσ μάλλον 
υπερβολισ διαφγειασ.  

Μετά από μια μακριά κάκοδο, ανάμεςα ςτουσ χαμθλοφσ και γυμνοφσ 
λόφουσ, όπου φαρδιά βακουλϊματα δείχνουν τθ κζςθ των λατομείων από τα 
οποία προερχόντουςαν τα μάρμαρα των Δελφϊν, μια πεδιάδα, πράςινθ από 
αμπζλια και ελιζσ, ανοίγεται μπροςτά μασ: θ κοιλάδα τθσ Άμφιςςασ. 
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96. FRITZ BAUMGARTEN 
   
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Γερμανόσ Fritz Baumgarten (1856-1913) υπιρξε Λςτορικόσ και Ελλθνιςτισ.  
 

Σχόλια 
Να και ζνασ ξζνοσ περιθγθτισ και μάλιςτα Γερμανόσ, ο Baumgarten, που 

όταν ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ αςχολικθκε πιο πολφ με τθ ςφγχρονθ ηωι του 
χωριοφ, παρά με τα αρχαία που βρίςκονταν καμμζνα από κάτω, και ασ ιταν 
ιςτορικόσ και μάλιςτα Ελλθνιςτισ. Το ταξιδιωτικό του κείμενο ζχει ενδιαφζρον 
και μασ δίνει χριςιμεσ πλθροφορίεσ. Ξεκίνθςε από τθν Χαιρϊνεια προσ τθν 
Αράχοβα. Αναφορικά με τθ διαδρομι αυτι, δεν βρίςκει να πει οφτε μια λζξθ 
για τθ Σχιςτι οδό και το Λάιο, για τα Χάνια του Ηεμενοφ, για τουσ λθςτζσ και το 
Μζγα.  

Θ αναφορά του ουςιαςτικά αρχίηει με το που φτάνει ςτθν Αράχοβα. Τον 
εντυπωςίαςε εκεί το γεγονόσ ότι, μόλισ ςτάκθκε ςτο καφενείο του χωριοφ να 
ξεκουραςτεί, τον περιτριγφριςαν τα μακθτοφδια του ςχολείου, που του 
ζδειξαν ότι εκτόσ από τα Ελλθνικά μάκαιναν και Γαλλικά! Αυτό τον ϊκθςε να 
τουσ προςφζρει λουκοφμια, αλλά για κακι τουσ τφχθ και ίςωσ για καλι τφχθ 
δικι του, λουκοφμια δεν υπιρχαν πια ςτο μαγαηί, διότι ο καφετηισ τα είχε όλα 
διακζςει. Ριςτοποιεί και αυτόσ τθν ομορφιά των Αραχοβιτϊν, τα κακαρά τουσ 
Ελλθνικά και εκφράηει τθν άποψθ ότι ςτο χωριό τθσ Αράχοβασ “φαίνεται να 
ζχει διατθρθκεί θ ελλθνικι φυλι πιο κακαρι από οπουδιποτε αλλοφ”. 
Βεβαίωσ, ςθμειϊνει τθ φιλαρζςκειά τουσ και τθ μανία τουσ να ςτολίηονται. 
Ρερνάει όμωσ ςε υπερβολζσ, όταν αναφζρει ότι οι Αραχοβίτιςςεσ φοράνε, 
πζρα από τισ πολφχρωμεσ κεντθτζσ ενδυμαςίεσ τουσ, και τα πλοφςια χρυςά 
κοςμιματα, κολιζ και ςκουλαρίκια τουσ, είτε πάνε ςτα αμπζλια(!) είτε ςτθν 
αγορά. 

Στουσ Δελφοφσ κοιμάται ςτο προςωρινό μουςείο, που βρίςκεται πάνω από 
το ναό του Απόλλωνα, και βρίςκει τθν ευκαιρία να μασ εκκζςει το βαςικό 
πρόβλθμα, που ταλάνιηε πενιντα (50) ολόκλθρα χρόνια όχι μόνο τθν Ελλθνικι 
πολιτεία αλλά και το χωριό Καςτρί, αναφορικά με τθν μετακίνθςθ όλου του εν 
λόγω οικιςμοφ και τθν πλιρθ αναςκαφι του αρχαιολογικοφ χϊρου. Θ βαςικι 
αιτία ιταν οι υπερβολικζσ απαιτιςεισ, που είχαν οι Καςτρίτεσ για τθν 
απαλλοτρίωςθ των ςπιτιϊν και υποςτατικϊν τουσ, και θ άρνθςθ των Γάλλων 
να ενδϊςουν ςε όρουσ, που κα ιςαν δυςμενζςτεροι, από αυτοφσ που είχαν 
πετφχει οι ανταγωνιςτζσ τουσ Γερμανοί ςτθν Ολυμπία. Ο Baumgarten ιλκε ςε 
επαφι με τουσ εκεί χωρικοφσ και θ ςυηιτθςθ δεν άργθςε να ςτραφεί ςε 
κζματα πολιτικισ και δθ εξωτερικισ. Σθμείωςε μάλιςτα εφςτοχα για τισ 
απόψεισ τουσ, που δεν ζχουν αλλάξει και ιςχφουν απαράλλακτα μζχρι τισ 
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μζρεσ μασ για όλουσ τουσ Ζλλθνεσ, γράφει ςχετικά τα εξισ: “Εντφπωςθ ζκανε 
ςε κάκε τζτοια ςυηιτθςθ το γεγονόσ ότι ςτο ςτόμα των Ελλινων «οι Μεγάλεσ 
Δυνάμεισ» ιταν πάντα θ τελευταία λζξθ. Δεν ςκζφτονται να προοδεφςουν με 
τισ ίδιεσ τουσ τισ δυνάμεισ, αλλά ςτθρίηονται ςτουσ ξζνουσ. Το ότι ο Πμθροσ και 
ο Σοφοκλισ, ο Σωκράτθσ και ο Ρλάτωνασ είναι οι άμεςοί τουσ πρόγονοι, αυτό 
το ξζρουν όλοι από τον υπουργό μζχρι τον ξυπόλυτο χοιροβοςκό ςτα βουνά. Σε 
εκείνουσ τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ, θ Ευρϊπθ χρωςτάει όμωσ τόςο άπειρα 
πολλά, που θ Ευρϊπθ πρζπει να τα ανταποδϊςει τϊρα ςτουσ νζουσ Ζλλθνεσ, 
όπωσ ςυμπεραίνουν”. Επίςθσ, γίνεται μάρτυρασ των προειδοποιιςεων του 
φοροειςπράκτορα, που ζχει καταφτάςει με τρεισ ζνοπλουσ ςτρατιϊτεσ ςτο 
Καςτρί, για κατάςχεςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων όςων δεν ζχουν εκπλθρϊςει ι 
και αρνοφνται να εκπλθρϊςουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ προσ τθν Εφορία. 
Ακάνατθ Ελλάδα,  μια ηωι τα ίδια μζςα ςτουσ αιϊνεσ!  

Τζλοσ, το ςκθνικό αλλάηει και μασ μεταφζρει ςτο εςωτερικό ενόσ 
δελφιϊτικου ςπιτιοφ όπου τον είχαν προςκαλζςει. Αφοφ πρϊτα τον 
“ανζκριναν” καλοπροαίρετα: Ροιοσ είναι και πϊσ λζγεται, ποιοι οι δικοί του 
και θ πατρίδα του, ςτθ ςυνζχεια του πρόςφεραν ηεςτι χορτόπιτα, καλό κραςί, 
ωσ και ρόδι τοφ ξεκρζμαςαν από τθν οροφι, προτοφ να τον μυιςουν ςτα 
γεμάτα καθμό κλζφτικα τραγοφδια. Από τισ λίγεσ αρχαιολογικζσ αναφορζσ του 
ςτθν περιοχι των Δελφϊν, μακαίνουμε ότι ςτθν εποχι του είχε ξεκαφτεί ο 
αναλθμματικόσ τοίχοσ, που ςτιριηε το πλάτωμα όπου βριςκόταν ο ναόσ του 
Απόλλωνα, ςε μικοσ ογδόντα (80) μζτρων, και ότι είχε επίςθσ αποκαλυφτεί και 
ο Κθςαυρόσ των Ακθναίων.  
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο : 
 

 “Altes und neues aus Griechenland”, 
Fritz Baumgarten, Offenburg 1892. 

Όςεσ φορζσ και να επανζρχεται το όνομα, 
  Ποτζ δεν το χορταίνεισ. 

 
Δελφοί 

Είχα ξεκινιςει με τον καλό μου τον αγωγιάτθ τα χαράματα από τθ Χαιρϊνεια 
και ίππευα κατά το μεςθμζρι ςτουσ νότιουσ πρόποδεσ του Ραρναςςοφ, 
ανεβαίνοντασ ςε μια ςτενι κοιλάδα, όπου ο Οιδίποδασ λζγεται ότι ςκότωςε 
τον πατζρα του το Λάιο.  

Λίγεσ ϊρεσ ακόμα και κα φτάναμε ςτουσ ιεροφσ Δελφοφσ. Ρεράςαμε μια 
ςτροφι - και θ Αράχοβα βριςκόταν μπροςτά μασ, ζνα μεγάλο χωριό ςε 
γραφικι τοποκεςία ςτο φψιςτο ςθμείο τθσ κοιλάδασ. Ράνω από τισ ςτζγεσ 
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εξζχει το άςπρα βαμμζνο καμπαναριό. Το χτίςανε ςτθν κορυφι ενόσ 
μεμονωμζνου βράχου, οφτωσ ϊςτε να φαίνεται μζχρι μακριά ςτθν κοιλάδα 
του Ρλειςτοφ. Πλθ θ γφρω περιοχι είναι ζνασ και μοναδικόσ αμπελϊνασ, 
παντοφ αςχολοφνταν με το να τςαπίηουν το χϊμα των αμπελιϊν.  

Οι πολφχρωμεσ ενδυμαςίεσ των εργαηομζνων ζδειχναν όμορφα ςαν 
λουλοφδια μζςα το τοπίο. Στο κατάςτθμα του χωριοφ όπου ςτζγαςα το άλογό 
μου, γριγορα ςτριμϊχκθκαν γφρω μου μερικά παιδιά ςε ςχολικι θλικία. Αυτά, 
για μεγάλθ μου ζκπλθξθ, είχαν μαηί τουσ, πζρα από τα ελλθνικά βιβλία και 
τετράδια, και γαλλικά: Ροιοσ κα το περίμενε αυτό ςε ζνα τόςο απομονωμζνο 
ορεινό χωριό;  

Τα παιδιά αμζςωσ προςπακοφςαν με ηιλο να μου επιδείξουν όλεσ τισ 
γνϊςεισ τουσ και κυρίωσ τα γαλλικά τουσ. Με ακολοφκθςαν μάλιςτα και ςτο 
κοντινό καφενείο και ηωγράφιςαν με κιμωλία πάνω ςτο μαφρο μαρμαρζνιο 
τραπζηι ωραιότατα λατινικά γράμματα. Επειδι φζρονταν τόςο χαριτωμζνα, 
παράγγειλα ςε όλθ τθ μικρι παρζα λουκοφμια, μια δθμοφιλι λιχουδιά. 
Ρερίμεναν υπομονετικά για πολφ ϊρα, τελικά διαπιςτϊκθκε ότι τα γλυκά είχαν 
ξεπουλθκεί ςε όλο το χωριό, και τϊρα ιταν χαριτωμζνο το, πϊσ αυτοί οι 
νεαροί Ζλλθνεσ κατάπιναν καρτερικά τθν απογοιτευςι τουσ. 

Στθν Αράχοβα πλιρωςα τον αγωγιάτθ μου για να πάω με τα πόδια μζχρι 
τουσ Δελφοφσ. Ο εξαιρετικόσ οδθγόσ ευχαρίςτωσ κα ςυνζχιηε το δρόμο μαηί 
μου και μου ζκανε κανονικζσ εξομολογιςεισ αγάπθσ. Πταν ζβαηε το δεξί χζρι 
ςτο μζτωπο, το αριςτερό ςτθν καρδιά, υποκλινόταν αργά και ζλεγε με μια 
παράξενθ ηεςταςιά «αφζντθ μου», τότε ιταν ςχεδόν ακαταμάχθτοσ. Το ότι δεν 
φιλθκικαμε ςτον αποχαιρετιςμό ιταν μάλλον δικό μου παρά δικό του 
φταίξιμο. 

Στθν κατθφόρα προσ το Καςτρί, τουσ ςθμερινοφσ Δελφοφσ, ςυνάντθςα 
πολλοφσ όμορφουσ ανκρϊπουσ, άντρεσ και γυναίκεσ. Οι Αραχοβίτεσ είναι 
εξίςου γνωςτοί για τθν ομορφιά τουσ, όπωσ και για το ότι τα ελλθνικά τουσ 
είναι ςχετικά κακαρά. Εδϊ ςτα ψθλά βουνά φαίνεται να ζχει διατθρθκεί θ 
ελλθνικι φυλι πιο κακαρι από οπουδιποτε αλλοφ. Ριο μεγάλθ εντφπωςθ από 
τθν ομορφιά αυτϊν των ανκρϊπων κάνει όμωσ θ φιλαρζςκειά τουσ και θ 
μανία τουσ να ςτολίηονται. Να φανταςτείτε ότι οι γυναίκεσ φοράνε, πζρα από 
τισ πολφχρωμεσ κεντθτζσ ενδυμαςίεσ τουσ, και πλοφςια χρυςά κοςμιματα, 
κολιζ και ςκουλαρίκια, όταν πάνε ςτα αμπζλια ι ςτθν αγορά. 

Πταν βριςκόμουν ςε απόςταςθ μιςισ ϊρασ από τουσ Δελφοφσ, ιρκε ζνασ 
άςχθμοσ αλλικωροσ άνκρωποσ προσ τα μζνα και μου ςυςτικθκε ωσ φφλακασ 
των αρχαιοτιτων και ωσ άντρασ από τον οποίο όλοι οι ξζνοι παίρνουν  
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 Αραχοβίτεσ ςε κουςοφλτο ςτθν παλιά αγορά του χωριοφ. 

 
κατάλυμα. Τον ακολοφκθςα διςτακτικά, δεν το μετάνιωςα όμωσ, διότι με 
ςτζγαςε ςτο ζτςι λεγόμενο “Μουςείο”, όπου ςτθ μζςθ των επιγραφϊν και των 
κομματιϊν από αγάλματα είχε ετοιμάςει πάνω ςε μια παλιά ξφλινθ κοφτα ζνα 
κακαρό κρεβάτι. Το Μουςείο βρίςκεται ακριβϊσ ςτθ κζςθ του αρχαίου ναοφ 
του Απόλλωνα και ωσ εκ τοφτου πάνω από εκείνο τον υπόγειο κάλαμο, που 
περιείχε τον τρίποδα του μαντείου.  

Εδϊ ιταν ο ομφαλόσ των αρχαίων Ελλινων, δθλαδι το επίκεντρο του 
κόςμου, και από εδϊ προζρχονταν εκείνα τα ρθτά του μαντείου, που τόςεσ 
φορζσ επθρζαςαν τθν πορεία τθσ ιςτορίασ. Υπιρχε μια παράξενθ αντίκεςθ του 
απλοφ αυτοφ χϊρου, όπου ζμεινα, με τισ ςκζψεισ ςχετικά με το υπεριφανο 
αυτό παρελκόν. Δεν υπιρχαν τηάμια άλλα μόνο παντηοφρια, δεν υπιρχε 
ταβάνι άλλα κατευκείαν τα κεραμίδια τθσ ςτζγθσ. Το μικρό ξφλινο μπαλκόνι 
ςτθν πρόςοψθ ιταν ζτοιμο να καταρρεφςει. Μπροςτά από το ςπίτι βριςκόταν 
ζνασ ακατάςτατοσ ανοιχτόσ χϊροσ, όπου περνοφςαν τθν θμζρα τουσ μερικζσ 
αναμαλλιαςμζνεσ κατςίκεσ και λίγα βρϊμικα παιδιά με κουρελιαςμζνα ροφχα.  

Και παρόλα αυτά, δεν υπάρχει οφτε για μια ςτιγμι αμφιβολία ότι βρίςκεςαι 
ςε περιοχι φψιςτθσ ςθμαςίασ, διότι πάνω από τθ φτωχικι όψθ του εγγφτερου 
προςκινιου, εξζχουν οι λαμπροί βράχοι των Φαιδριάδων από αυτι τθ μεριά, θ 
Κίρφι από τθν άλλθ, και ο επιςκζπτθσ κοιτάει τισ τραχείεσ πλαγιζσ και 
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χαράδρεσ και των δφο με καυμαςμό ξανά και ξανά. Και τότε λζει ότι θ ίδια θ 
φφςθ πρζπει να προζβλεψε και να διαμόρφωςε τόςο τελετουργικά αυτό το 
μζροσ για ιερι ζδρα τθσ λατρείασ των κεϊν. 

Τθν καλφτερθ ςυνολικι άποψθ για τθν περιοχι των Δελφϊν ζχει κανείσ εκεί 
όπου φανερϊνεται ο τόποσ ςτον ερχόμενο από τθν Αράχοβα. Από εκεί 
φαίνεται πολφ καλά το κεατροειδζσ του όλου τόπου, πράγμα που ιδθ οι 
αρχαίοι ςυνειδθτοποιοφςαν.  

Από τουσ πρόποδεσ των Φαιδριάδων, που ςχθματίηουν θμικυκλικά ζνα 
άψογο αμυντικό τοίχωμα για όλθ τθν περιοχι, κατεβαίνει θ πλαγιά ςαν 
κοίλωμα, ςτενεφοντασ προσ τα κάτω. Και ςαν τοίχοσ ςκθνισ ανεβαίνει από τθν 
άλλθ πλευρά θ Κίρφι. Ράνω-πάνω, ςτουσ πρόποδεσ των Φαιδριάδων - κα 
μποροφςε να πει κανείσ ςτισ πάνω κζςεισ του κοίλου του κεάτρου - βρίςκονται 
ςε γραφικι αταξία τα ςπίτια του χωριοφ. Ριο κάτω - κατά κάποιο τρόπο ςτθν 
ορχιςτρα - απλϊνεται ο γκριηοπράςινοσ ελαιϊνασ που φτάνει μζχρι τον 
Ρλειςτό.  

Αυτόσ ο ποταμόσ για τουσ ίδιουσ τουσ Δελφοφσ δεν παίηει ρόλο, από ψθλά 
δεν είναι πουκενά ορατι θ κοίτθ του. Πμωσ υπάρχει νοτιοδυτικά ωραία κζα 
ςτον όρμο τθσ Λτζασ που δείχνει ςαν χαριτωμζνθ γαλάηια λίμνθ. Ρράςινα 
βουνά οριοκετοφν το Μοριά. Ζτςι αιςκάνεται κανείσ ςτουσ Δελφοφσ 
ταυτόχρονα ψθλά και χαμθλά, ψθλά κοιτϊντασ κάτω ςτον όρμο, χαμθλά 
κοιτϊντασ πάνω ςτουσ κάκετουσ βράχουσ που περιβάλουν τθν κοιλάδα. 

Το χωριό Καςτρί είναι ςαν το φοφρνο ςτο παραμφκι τθσ κυρίασ Χόλε (ς. μ. 
γερμανικό παραμφκι των αδελφϊν Γκριμ): «Ξζκαψζ με, ξζκαψζ με», είναι το 
κάλεςμα με το οποίο ο κάκε επιςκζπτθσ καλωςορίηεται. Ράνω από 50 χρόνια 
ακοφγεται αυτό το κάλεςμα και μζχρι ςιμερα ζμεινε ανικουςτο. Αφοφ είναι 
αναγκαίο να κατεδαφίςουν πρϊτα όλο το χωριό και να πλθρϊςουν τισ ελεεινζσ 
καλφβεσ των Καςτριτϊν χρυςάφι.  

Θ ίδια θ Ελλάδα είναι πολφ φτωχι για να το κάνει. Οι Γάλλοι δε κα είχαν 
μεν όρεξθ να το κάνουν, ζχουν και λεφτά, ηθτάνε όμωσ τουλάχιςτον εξίςου 
καλοφσ όρουσ, όπωσ παραχωρικθκαν ςε μασ τουσ Γερμανοφσ για τθν Ολυμπία. 
Ζτςι, αιωροφνται οι διαπραγματεφςεισ μζχρι και ςτισ μζρεσ μασ. Πχι για πολφ 
πλζον: Ρλουςιότατα ευριματα αναμζνονται εδϊ με βεβαιότθτα, και οι δάφνεσ 
που αποκόμιςαν οι Γερμανοί ςτθν Ολυμπία και ςτθν Ρζργαμο δεν κα αφιςουν 
τουσ γείτονζσ μασ να θςυχάςουν για καιρό. Ιδθ προτάκθκε με κάκε 
ςοβαρότθτα1 να μειϊςουν τα γαλλικά τελωνειακά τζλθ ειςαγωγισ για τθ 
ςταφίδα, ςε περίπτωςθ που Ελλάδα υπαναχωροφςε ςχετικά με τουσ Δελφοφσ. 

Τα ςθμαντικότερα λείψανα βρίςκονταν τθν εποχι μου ςτο μικρό χϊρο 

                                                        
1
 Ζτςι αναφζρεται από τον Χ. Ντιλ ςτισ χαριτωμζνεσ του «Αρχαιολογικζσ περιθγιςεισ 

ςτθν Ελλάδα», Ραρίςι 1890. 
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νότια του μουςείου. Στθ νότια άκρθ του είδε ο Γερμανόσ ερευνθτισ Ulrichs ιδθ 
το 1837 ζναν πολυγωνικό τοίχο καλυμμζνο με επιγραφζσ. Τρία χρόνια 
αργότερα τον ξζκαψε ο Karl Ottfried Müller ςε μικοσ δζκα μζτρων και βρικε 
τουσ ακανόνιςτουσ, αλλά τζλεια πελεκθμζνουσ λίκουσ του γραμμζνουσ από 
πάνω μζχρι κάτω. Κατά τθν αποκρυπτογράφθςθ αυτϊν των επιγραφϊν ο 
λόγιοσ αυτόσ ζπακε θλίαςθ από τθν οποία λίγο αργότερα πζκανε. Σιμερα ζχει 
ελευκερωκεί ο τοίχοσ ςε μικοσ 80 μζτρων. Ρεριζχει τα πζτρινα χρονικά του 
ιεροφ των Δελφϊν, εξαιρετικά εμπεριςτατωμζνα: Οι επιγραφζσ αυτζσ κακ’ 
εαυτζσ γεμίηουν ζνα χοντρό τόμο. 

Νότια από αυτό τον τόςο ευφραδι τοίχο, ιρκε ςτο φωσ μια αίκουςα δόξασ 
των Ακθναίων [ς. Μ. ο Κθςαυρόσ των Ακθναίων], όπου ςυνικιηαν να βάηουν 
τα πολεμικά τρόπαιά τουσ για ανακιματα προσ το κεό των Δελφϊν. Μπροςτά 
από αυτό το χϊρο υπάρχει πλθκϊρα βάκρων που χρθςίμευαν ωσ βάςεισ για 
τα ανακιματα που δεν υπάρχουν πλζον.  

Απ’ ό,τι φαίνεται ςυνωςτίηονταν τα ανακιματα ςτο δελφικό ιερό με όμοιο 
τρόπο όπωσ προζκυψε ςτθν Ολυμπία. Ράντωσ, είναι ςίγουρο ότι κα υπάρξουν 
πλοφςια ευριματα τζτοιων μνθμείων ςε μελλοντικζσ αναςκαφζσ. Μια που 
ςυγκεντρωκικαμε εισ τιμιν του πολεμικοφ μνθμείου, κα ικελα να ςασ 
ςυςτιςω τθν προςοχι εν ςυντομία ςε ζνα δελφικό μνθμείο αυτοφ του τφπου, 
που μερικϊσ το γνωρίηουμε ςιμερα ιδθ και που ίςωσ είναι το πιο παράξενο 
απ’ όλα. Αφιερϊκθκε από τουσ νικθφόρουσ Ζλλθνεσ μετά τθ μάχθ των 
Ρλαταιϊν το ζτοσ 479 ςτο δελφικό κεό και ζχει τθ μορφι ενόσ τεράςτιου 
τρίποδου, φψουσ οχτϊ μζτρων, και του οποίου ο λζβθτασ, οι κρίκοι και άλλοσ 
διάκοςμοσ αποτελοφνταν από χρυςό, ενϊ το πόδια και το μεςαίο ςτιριγμα ςε 
μορφι τριϊν περιπλεγμζνων φιδιϊν, ιταν χάλκινα.  

Στθ βάςθ αυτοφ του μνθμείου νίκθσ αυτοαπακανατιηόταν αρχικά μόνο ο 
Σπαρτιάτθσ ςτρατθγόσ Ραυςανίασ με τα καλφτερα λόγια για τον εαυτό του, ωσ 
νικθτι πάνω ςτουσ Ρζρςεσ. Οι υπεροπτικοί του ςτίχοι αφαιρζκθκαν όμωσ 
μεταγενζςτερα και αντί αυτϊν απαρικμικθκαν πάνω ςτα φίδια τθσ 
αναφερόμενθσ μεςαίασ ςτιλθσ όλεσ οι ελλθνικζσ φυλζσ που «μάχονταν τθν 
μάχθν». Αυτι θ χάλκινθ ςτιλθ είναι το μοναδικό που άντεξε τθ φκορά του 
χρόνου. Ο χρυςόσ ζπεςε το 4ο αιϊνα ιδθ ςτα χζρια των λθςτρικϊν Φωκζων. 
Πταν ο Μζγασ Κωνςταντίνοσ ςτόλιηε τθν καινοφργια του πρωτεφουςα με 
λθςτεμζνα ζργα τζχνθσ από όλθ τθ ρωμαϊκι αυτοκρατορία, άρπαξε από τουσ 
Δελφοφσ μεταξφ άλλων και τθν λεγόμενθ ςτιλθ φιδιϊν και τθν πιγε ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ, όπου τθν τοποκζτθςε ςαν παράξενο ςτολίδι ςε μια αρζνα. 
Εκεί πάκαινε πολλζσ κακοποιιςεισ, ςχετικά πρόςφατα π.χ. από τα ςπακιά των 
Γενιτςάρων ςτουσ οποίουσ χρθςίμευε ωσ ςτόχοσ προπόνθςθσ.  

Εκεί τθν εξζταςε εισ βάκοσ πριν λίγα χρόνια ο ιδθ αναφερόμενοσ 
κακθγθτισ Fabricius και ςε μια ωραία πραγματεία ζκεςε εκτόσ κάκε 
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αμφιβολίασ τθν αυκεντικότθτά τθσ. Κατά το βράδυ, μια καταιγίδα μ’ ζδιωξε 
από το χϊρο τθσ ςτοάσ των Ακθναίων και είχα και ανάγκθ να αναμειχκϊ λιγάκι 
με τουσ ηωντανοφσ. 

 Ζνασ ευγενικόσ γζροσ με κάλεςε να περιμζνω τθ βελτίωςθ του καιροφ ςτο 
παγκάκι μπροςτά ςτο ςπίτι του. Ευχαρίςτωσ δζχτθκα τθν πρόςκλθςθ και 
κάκιςα μαηί του. Δεν μείναμε μόνοι για πολφ.  

Λίγο αργότερα, ιρκε ζνασ ευπρεπισ άντρασ με εκνικι ςτολι με τρεισ 
ςτρατιϊτεσ. Ιταν ο επίφοβοσ φοροειςπράκτορασ από τθν Κόρινκο που κάκιςε 
δίπλα μου, και επειδι θ δουλειά δεχόταν αναβολι, ξεκίνθςε μια εκτεταμζνθ 
ςυηιτθςθ μαηί μασ.  

Σταδιακά μαηευόταν όλθ θ αριςτοκρατία του Καςτριοφ γφρω μασ. Κζμα 
ςυηιτθςθσ ιταν οι αναςκαφζσ που απειλοφςαν τον τόπο και τισ οποίεσ 
ταυτόχρονα ποκοφςαν πολφ. Μετά όμωσ θ πολιτικι.  

Ο Γλαδςτϊνασ ιταν ευνοοφμενόσ τουσ εκείνο τον καιρό, διότι: «μασ 
αγαπάει». Το Γαμβζττα τον κρθνοφςαν με ειλικρίνεια για τον ίδιο λόγο. Τουσ 
ϊςουσ και τουσ Αυςτριακοφσ δεν τουσ ςυμπακοφςαν κακόλου τότε. 
Διαφορετικά είχαν τα πράγματα με το Μπίςμαρκ. Τον καφμαηαν μεν, αλλά δεν 
τουσ ζδειχνε αρκετό ηιλο για τθν ελλθνικι προπαγάνδα.  

Ζνασ από τθν παρζα μάλιςτα εκςτόμιςε και τθν αγενι ευχι: «Να τον πάρει 
ο διάβολοσ αν δεν κζλει να μασ βοθκιςει!» Μόλισ οι άλλοι αντιλιφκθκαν το 
πρόςωπό μου γεμάτο ζκπλθξθ, προςπακοφςαν με κάκε τρόπο να 
επανορκϊςουν αυτι τθν αγζνεια. «Ζχει το μεγαλφτερο μυαλό», είπε ζνασ. 
«Τόςο μεγάλοσ και όμωσ τόςο νζοσ», ζνασ άλλοσ.  

Το ατοφ όμωσ ζπαιξε ο καλόσ ο γζροσ, μπροςτά ςτο ςπίτι του οποίου 
κακόμαςταν, φωνάηοντασ: «Θεόσ είναι». Εντφπωςθ ζκανε ςε κάκε τζτοια 
ςυηιτθςθ το γεγονόσ ότι ςτο ςτόμα των Ελλινων «οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ» ιταν 
πάντα θ τελευταία λζξθ.  
Δεν ςκζφτονται να προοδεφουν από τισ ίδιεσ τουσ τισ δυνάμεισ, αλλά 
ςτθρίηονται ςτουσ ξζνουσ. Το ότι ο Πμθροσ και ο Σοφοκλισ, ο Σωκράτθσ και ο 
Ρλάτωνασ είναι οι άμεςοί τουσ πρόγονοι, αυτό το ξζρουν όλοι από τον 
υπουργό μζχρι τον ξυπόλυτο χοιροβοςκό ςτα βουνά. 

Σε εκείνουσ τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ θ Ευρϊπθ χρωςτάει όμωσ τόςο άπειρα 
καλά που θ Ευρϊπθ πρζπει να τα ανταποδϊςει τϊρα ςτουσ νζουσ Ζλλθνεσ, 
όπωσ ςυμπεραίνουν. 

Πταν μετά τθ δφςθ του θλίου κακόμουν μόνοσ μου, ςτο βραδινό 
αντιλαλοφςε θ κοιλάδα από μια δυνατι φωνι. Ανικε ςτο φίλο μου το 
φοροειςπράκτορα. Στο καμπαναριό του Αγ. Νικολάου ςτεκόταν και ανιγγειλε 
μζςα ςτθ νφχτα ότι κα ζκανε κατάςχεςθ το άλλο πρωί ςε όλουσ αυτοφσ που 
κακυςτεροφςαν τισ πλθρωμζσ. 
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Θ εκκλθςία του Αγίου Νικολάου ςτο Καςτρί. 

  
Μια και μοναδικι φορά φϊναξε τθν απειλι του μόνο αργά πάνω από το 

χωριό και μποροφςε να είναι βζβαιοσ ότι ο κακζνασ τον ζχει ακοφςει, διότι θ 
ακουςτικι ςτθ κοιλάδα των Δελφϊν είναι αξιοκαφμαςτθ: Καταλαβαίνει κανείσ 
ότι οι απλοί άνκρωποι και ςε αυτό πίςτευαν να αιςκάνονται τθν εγγφτθτα του 
κεοφ.  

Μετά το βραδινό μπικε ζνασ γείτονασ, ο Χαράλαμποσ, και μου ζφερε και το 
καμάρι των γθρατειϊν του, τον ζξοχό του γιο Επαμεινϊνδα. Αυτόσ ιταν 
μαυρομάλλθσ, μαυρομάτθσ, με μαφρα μοφςια και μαυριςμζνοσ ςτο πρόςωπο. 
Πμωσ ιταν τόςο καλόκαρδοσ, όςο θ εμφάνιςι του τρομακτικι. Με καλοφςαν 
ςτθν εςτία τουσ και ευχαρίςτωσ τουσ ακολοφκθςα.  

Σε μαφρθ από τθν καπνιά καμαροφλα ςτο ανοιχτό τηάκι που προσ τιμιν μου 
είχαν ςτολίςει με δυο αναμμζνα λυχνάρια, ιταν ζτοιμθ μια πίτα, δθλαδι ζνα 
ζδεςμα που περιζχει ανάμεςα ςε δυο ςτρϊςεισ ηφμθσ διάφορα γευςτικά 
χορτάρια.  

Θ καλι νοικοκυρά Ραγϊνα, μια ςυμπακθτικι γριά, μοίραςε επιδζξια τθν 
πίτα. Ριο νόςτιμο από τθν πίτα όμωσ ιταν το κραςί που μου κζραςε ο 
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Χαράλαμποσ από μια κανάτα με ςτόμιο με αρχαία μορφι. Θ Ραγϊνα ζπιαςε 
ρόκα και αδράχτι και θ ςυηιτθςθ άρχιςε όπωσ ςυνικωσ.  

Με ρϊτθςαν χωρίσ να ντρζπονται κακόλου για όνομα και κοινωνικι κζςθ, 
πατρίδα και γονείσ, ειςόδθμα και περιουςία. Μετά περιεργάηονταν όλα που 
ιταν κινθτά πάνω που, από το πανωφόρι μου μζχρι το ςουγιά ςτθ τςζπθ μου. 
Και για όλα αυτά τα πράγματα ζπρεπε εγϊ να τουσ πω και τθν τιμι, και όταν 
καμιά φορά δεν τθν ιξερα με κοίταηαν ςαν να ιμουνα χαηόσ2. 

Και όμωσ ιταν παρά πολφ καλοί άνκρωποι που τόςο αδιάκριτα με 
διερευνοφςαν. Πταν θ Ραγϊνα είδε το κζντθμα πάνω ςτο ςπιρτόκουτό μου, 
μου είπε από καρδιάσ και με ευαιςκθςία: «Ρρζπει να ς’ αγαπάνε πολφ ςτο 
ςπίτι ςου για να ςου χαρίηουν τόςο όμορφα πράγματα!» Και ζνιωςα μια 
ηεςταςιά για τουσ δικοφσ μου, όταν ικελαν να μάκουν κάκε λεπτομζρεια για 
τον πατζρα, τθ μάνα και τα αδζλφια μου.  

Πταν πλζον είχε προχωριςει θ ϊρα, παρακάλεςαν οι γζροι τον 
Επαμεινϊνδα να τραγουδιςει ςτον καλεςμζνο ζνα από τα όμορφα τραγοφδια 
του. Είχα κακό προαίςκθμα, διότι οι Νεοζλλθνεσ και το τραγοφδι είναι ζνα 
πράγμα παράξενο.  

Ο Επαμεινϊνδασ κατζβαςε πρϊτα από το ταβάνι, όπου ζχουν κρεμαςμζνα 
τα φροφτα ςε ςπάγκουσ, ζνα ρόδι για τον κακζνα και άρχιςε ςιγανά αλλά μετά 
όλο και πιο δυνατά. Σαν τον τρελαμζνο Αίαντα μου φαινόταν τϊρα που μζςα 
ςτθ τρζλα κατακρεοφργθςε τα πρόβατα και κζλει μετά να κάνει κακό ςτον 
εαυτό του. Ο γζροι όμωσ παρακολουκοφςαν λάμποντασ από χαρά και 
υπερθφάνεια το ςπαραξικάρδιο κλαψοφριςμα του γιου τουσ. 

 
 

                                                        
2
 Δεν μπορϊ παρά να περιλάβω εδϊ μια εφςτοχθ παρατιρθςθ του ιδθ αναφερόμενου 

εμπόρου E. Georgii: «Ο αγρότθσ», μου ζγραψε πρόςφατα, «παντοφ ςτθ γθ είναι 
ξεροκζφαλοσ, πονθρόσ και αναηθτά το πλεονζκτθμά του: Είμαςτε χαηοί, είμαςτε και 
αλεποφδεσ.» Ζτςι ακριβϊσ φζρεται και ο Ζλλθνασ αγρότθσ. Ραρά τισ ευκαιριακζσ 
μικρζσ απάτεσ όμωσ δεν πακαίνει τίποτα θ τιμιότθτά του, και μάλιςτα θ κλοπι και θ 
υπεξαίρεςθ ςτθν επαρχία ςπανίηουν εξαιρετικά. Πταν ζνασ αγωγιάτθσ μου παίρνει για 
το άλογο 20 αντί για 6 δραχμζσ, τότε δεν πρόκειται κατά τθν άποψι του για ανζντιμθ 
ςυμπεριφορά. Το ίδιο ιςχφει και για τον ζμπορο που διαπραγματεφεται το εμπόρευμα 
για το τετραπλάςιο τθσ αξίασ του. Ο Ζλλθνασ κεωρεί δεδομζνο ότι ο κακζνασ που 
αγοράηει ι πουλάει κάτι ξζρει για τθν αξία του πράγματοσ. Αν πλθρϊνει δίχωσ άλλο το 
ηθτοφμενο τίμθμα, τότε αυτό ςθμαίνει ότι το εμπόρευμα αξίηει γι’ αυτόν τόςο, άρα δεν 
υπάρχει απατεωνιά. Ρόςο βακιά είναι ριηωμζνθ αυτι θ άποψθ ςτο λαό προκφπτει 
πολφ καλά από το γεγονόσ ότι ο Νεοζλλθνασ, αυτό που εμείσ αποκαλοφμε απάτθ ςτο 
εμπόριο, δεν το αποκαλεί με τθν αντίςτοιχθ λζξθ «απατάν», αλλά κατ’ ευφθμιςμό 
«γελάν», δθλαδι κοροϊδεφω. 
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  97. PAUL BRANDT 
  
Βιογραφικό 

O Γερμανόσ Paul Brandt γεννικθκε ςτο Saarbrucken ςτισ 30 Μαρτίου του 
1861και πζκανε ςτθ Βόννθ ςτισ 4 Λουνίου του 1932. Υπιρξε μελετθτισ τθσ 
κλαςικισ ιςτορίασ, και κακθγθτισ Καλϊν Τεχνϊν. 

Ιταν γιοσ του Martin Gottlieb Wilhelm Brandt, διευκυντι Σχολείου Κθλζων 
ςτο Saarbrucken. Μετά τθν περάτωςθ των εγκφκλιων ςπουδϊν του, ςποφδαςε 
κλαςικόσ φιλόλογοσ ςτα Ρανεπιςτιμια τθσ Χαϊδελβζργθσ και Βόννθσ. Στθ 
ςυνζχεια ακολοφκθςε το επάγγελμα του δαςκάλου.  

Το 1892 ζλαβε μζροσ ςε ζνα εκπαιδευτικό ταξίδι ςτθν Ελλάδα με μερικοφσ 
κακθγθτζσ από τθ Βάδθ. Το 1894 τφπωςε τισ ταξιδιωτικζσ του αναμνιςεισ ωσ 
ζνα ανάγνωςμα για τουσ μακθτζσ γυμναςίου. Το 1896 μετακινικθκε ςε 
Γυμνάςιο τθσ Βόννθσ. Στον Αϋ Ραγκόςμιο πόλεμο ζλαβε μζροσ ωσ αξιωματικόσ. 
Μετά τθν αποςτράτευςι του διορίςτθκε διευκυντισ ςε Γυμνάςιο του Ζςςεν. 

Ο Brandt ενςωμάτωςε ςτθ διδαςκαλία του κζματα τζχνθσ. Το 1910 
δθμοςίευςε το ςθμαντικό ζργο του: “Βλζποντασ και γνωρίηοντασ: Ζνασ οδθγόσ 
για τθ ςυγκριτικι εξζταςθ τθσ τζχνθσ ”.  

 
Σχόλια 

Διαβάηοντασ ο αναγνϊςτθσ το ταξιδιωτικό κείμενο του Brandt, με τισ 
μυκολογικζσ και ιςτορικζσ του αναφορζσ, καταλαβαίνει εφκολα το δαςκαλίκι 
που υπάρχει μζςα του. Ριο πολφ εξιςτορεί το παρελκόν των τόπων από όπου 
περνά, παρά περιγράφει τθ διαδρομι ι τισ αρχαιολογικζσ κζςεισ, που 
επιςκζπτεται. Δεν είναι όμωσ αδιάφοροσ για τθ ςφγχρονθ ηωι, που αντικρίηει 
γφρω του. Δείχνει ζτοιμοσ να καταγράψει ό,τι ςθμαντικό πζφτει ςτθν αντίλθψι 
του. 

Ρερνϊντασ από τθ Σχιςτι Οδό μασ αναφζρει τα του Λάιου και Οιδίποδα, 
όταν φτάνει ςτθν Αράχοβα, θμζρα Κυριακι, βλζπει τουσ κατοίκουσ μικροφσ - 
μεγάλουσ ςαν ςε πανθγφρι. Εδϊ δεν ξεχνάει να αναφζρει τθ νίκθ του 
Καραϊςκάκθ. Και όταν φτάνει ςτουσ Δελφοφσ βλζπει ςε λίγο τουσ χοροφσ των 
ντόπιων, που γίνονται ςτο πλάτωμα του Λεροφ ναοφ του Απόλλωνα. Φαίνεται 
εκείνθ τθν Κυριακι κα ιταν κάποια μεγάλθ γιορτι.  

Ωσ καλόσ Γερμανόσ που ιταν, κυμικθκε και το χορθγό τθσ εκδρομισ του, 
τον πρίγκιπα Φρειδερίκο τθ Βάδθσ, που εκείνθ τθ μζρα γιόρταηε τα 
ςαραντάχρονα τθσ διακυβζρνθςθσ του κρατιδίου του. Ζτςι αποφάςιςε μαηί με 
τουσ ςυντρόφουσ του να του ςτείλουν ευχετιριο τθλεγράφθμα.  

Να ςθμειϊςουμε ότι, τθν εποχι που ιλκε ο Brandt ςτο Λερό του Απόλλωνα, 
το Καςτρί είχε ιδθ απομακρυνκεί από τθν αρχικι του κζςθ και κτιηόταν ςτθ 
νζα του κζςθ, νοτιοδυτικά. Τθν άλλθ μζρα ξεκίνθςε για τθν Άμφιςςα μζςω 
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Χριςςοφ, με τελικό προοριςμό τθ Λαμία. 
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο : 
 

 “Von Athen zum Tempethal reiseerinnerungen”, 
Paul Brandt, Gutersloh 1894. 

 
Από τθ Δαυλίδα μζςω Αράχοβασ προσ τουσ Δελφοφσ 

Στα χαράματα ιδθ τθσ τζταρτθσ μζρασ ταξιδιοφ ιππεφαμε κατά μικοσ των 
πλαγιϊν του Ραρναςςοφ προσ το προοριςμό μασ, τουσ Δελφοφσ, ενϊ οι 
πλάγιεσ ακτίνεσ του θλίου ζχυναν το φωσ τουσ πάνω ςτον κάμπο που 
βριςκόταν βακιά κάτω μασ και τον οποίο βλζπαμε μζχρι κάτω ςτον Ορχομενό.  

Το νερό που κατζβαινε πλοφςια από τα βουνά ζκανε το δρόμο δφςβατο για 
τουσ πεηοφσ, και ςε μεγάλεσ παρακάμψεισ μασ κακοδθγοφςαν οι 
«φουςτανελάδεσ» αγωγιάτεσ μασ, υπερπθδϊντασ με ευκινθςία κάκε εμπόδιο. 
Πςο ανεβαίναμε τόςο πιο ζρθμοσ γινόταν ο τόποσ και τόςο περιςςότερο 
φαινόταν ο αλπικόσ χαρακτιρασ τθσ περιοχισ. Μια τελευταία ματιά πίςω ςτθν 
κοιλάδα του Κθφιςοφ και μετά κατθφορίςαμε προσ τθ Σχιςτι, τθ διάςθμθ, που 
περιβαλλόταν από βράχια, Τρίοδο όπου ο Οιδίποδασ ςκότωςε τον πατζρα του, 
χωρίσ να τον γνωρίηει. Εδϊ χωρίηονται οι δρόμοι, αριςτερά προσ το Κορινκιακό 
Κόλπο, δεξιά προσ τουσ Δελφοφσ.  

Ο Λάιοσ πιρε τότε, ερχόμενοσ με μικρι ακολουκία ςε άμαξα με μουλάρια 
από τθ Δαυλίδα, το δικό μασ δρόμο προσ τουσ Δελφοφσ. Από εκεί πλθςίαηε ο 
Οιδίποδασ με τθ γκλίτςα του, ςίγουρα καταβεβλθμζνοσ από το φρικτό ρθτό 
του μαντείου ότι κα γινόταν δολοφόνοσ του πατζρα του και ςφηυγοσ τθσ μάνασ 
του, και ακριβϊσ γι’ αυτό το λόγο απζφυγε τθ δικεν πατρικι του πόλθ, τθν 
Κόρινκο.  

Ο οξφκυμοσ χαρακτιρασ, τόςο του πατζρα όςο και του γιου, οδθγοφν ςτο 
μοιραίο τςακωμό, που φζρνει αβάςταχτο πόνο ςτο γζνοσ των Λαβδακιδϊν και 
ζδωςε τθν φλθ για μία από τισ πιο βακυςτόχαςτεσ τραγωδίεσ όλων των 
εποχϊν, το «Βαςιλιά Οιδίποδα» του Σοφοκλι. Ακόμα και ςιμερα, ο 
ανατριχιαςτικόσ χαρακτιρασ τθσ ζρθμθσ περιοχισ αυτισ ανταποκρίνεται ςτισ 
παραςτάςεισ, που αποκομίηουμε από τθν τραγωδία του Σοφοκλι. Πμωσ 
ςιμερα, ο ςτενόσ αμαξόδρομοσ που ςτθν αρχαιότθτα ςίγουρα ιταν καλά 
διατθρθμζνοσ, ζχει πολλά νεροφαγϊματα και είναι άβατοσ για οχιματα.  

Από τθ Σχιςτι ανεβικαμε ςε μια βακιά χαράδρα, που χωρίηει από Ανατολι 
προσ Δφςθ τον Ραρναςςό από τθ τραχιά και δαςωμζνθ ράχθ τθσ νότιασ 
Κίρφεωσ. Ο Ραρναςςόσ υψϊνεται εδϊ, ςτθ νότια του πλευρά, με κάκετα  
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Ζναρξθ των αναςκαφϊν ςτον αρχαιολογικό χϊρο των Δελφϊν. 

 
βράχια μζχρι ψθλά ςτα ςφννεφα, τα οποία περιβάλουν το ιλιγγιϊδεσ φψοσ του 
ςαν πζπλο. Ψθλά ςτον αικζρα, οι μεγαλοπρεπείσ αετοί τραβάνε κφκλουσ. Δυο 
άλλα αρπακτικά πουλιά διεξάγουν ζνα τουρνουά πάνω από τα κεφάλια μασ, 
μζχρι που το μεγαλφτερό τουσ να αρπάξει τθ λεία από το μικρότερο. Κατά τα 
άλλα κυριαρχεί κυριακάτικθ θςυχία πάνω από τθν ζρθμθ κοιλάδα. 

Μετά από ζνα μικρό διάλειμμα ςε ζνα χάνι φεφγουμε από το φαράγγι και 
ςκαρφαλϊνουμε τθ νότια πλαγιά του Ραρναςςοφ. Σφντομα, ζνασ καλόσ 
δρόμοσ και προςεκτικά καλλιεργθμζνοι αμπελϊνεσ ςταφίδασ, που θ 
καλλιζργειά τθσ είναι εδϊ εφικτι λόγω τθσ διάβρωςθσ των ςχεδόν κάκετων 
ςτρωμάτων του αργιλϊδουσ ςχιςτόλικου, μασ προειδοποιοφν ότι πλθςιάηουμε 
τθν Αράχοβα, ζνα ηωντανότατο χωριό ςε υψόμετρο 700 μζτρων: Μια ςτροφι 
ακόμθ του δρόμου και μπροςτά μασ βρίςκεται ωσ εκ καφματοσ το γραφικό ςε 
άνδθρα χτιςμζνο χωριό. Από ψθλά χαιρετά ο κόλοσ μιασ καινοφργιασ 
εκκλθςίασ, ςτο μιςό φψοσ ςτζκεται πάνω ςε ζνα βράχο, ςαν φυλάκιο 
απομονωμζνο, ζνα καμπαναριό, και παντοφ ςτο δρόμο πολφχρωμεσ ομάδεσ 
αντρϊν, γυναικϊν και παιδιϊν ςτα κυριακάτικά τουσ ροφχα, που μασ 
ετοίμαςαν άκελά τουσ μια πράγματι βαςιλικι είςοδο ςτο χωριό. Εδϊ 
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εξολόκρευςε ο Καραϊςκάκθσ, το ζτοσ 1826, πζντε χιλιάδεσ (5.000) Τοφρκουσ 
υπό τον Μουςταφάμπεθ και ζκανε, από τα κεφάλια των ςκοτωμζνων, μια 
πυραμίδα. Σιμερα πάντωσ όλα ιταν θλιόλουςτα και ειρθνικά, και μετά το 
διάλειμμα του μεςθμεριοφ κατεβικαμε τα 100 μζτρα υψομετρικισ διαφοράσ 
μεταξφ Αράχοβασ και Δελφϊν, ςε ζναν φτιαχτό δρόμο με μεγάλεσ ςτροφζσ, και 
μετά ςυνεχίςαμε ςτο ίδιο υψόμετρο, με μεγάλθ ζνταςθ ςτθν καρδιά, προσ το 
τόςο ποκθτό προοριςμό. Σφντομα, μια ωραία κζα προσ τα βουνά τθσ βόρειασ 
Ρελοποννιςου ανοίχτθκε μπροςτά ςτα μάτια μασ, από το βάκοσ φζγγιηε ο 
όρμοσ τθσ Λτζασ και πριν καλά-καλά το καταλάβουμε φτάςαμε ςτουσ Δελφοφσ. 

10) Δελφοί 
Τι δζοσ πρζπει να καταλάμβανε κάποτε τουσ πιςτοφσ Ζλλθνεσ μπαίνοντασ 

ςτο ιερό τόπο, πλθςιάηοντασ το ναό του Απόλλωνα, ςτο άδυτο του οποίου 
ανζδυαν από το ζδαφοσ ανακυμιάςεισ που δθμιουργοφςαν ευφορία και όπου 
θ κζλθςθ του κεοφ φανερωνόταν ςτισ κραυγζσ ζκςταςθσ τθσ Ρυκίασ! Εδϊ, ςε 
αυτό το μεγαλοπρεπζσ ορεινό τοπίο, κυριαρχοφςε ςε αρχαιότατεσ εποχζσ θ 
λατρεία τθσ ανατριχιαςτικισ Γαίασ μζχρισ ότου, με τθν κατάβαςθ άλλων 
φυλϊν από το Βορρά, ο κεόσ του φωτόσ Απόλλωνασ, ο προφιτθσ του Δία, 
τζκθκε δίπλα και ςφντομα πάνω από τθ κεά Γαία, αφοφ εκείνοσ είχε ςκοτϊςει 
το δθλθτθριϊδθ δράκο Ρφκωνα. Ζτςι ςφραγίςτθκε θ νίκθ τθσ καινοφργιασ 
κρθςκείασ του πνεφματοσ πάνω ςτθν άγρια πρωτόγονθ κρθςκεία τθσ φφςθσ. 
Και τι ευλογθμζνα ζργα είχαν τθν πθγι τουσ, εδϊ ςτον ομφαλό, το επίκεντρο 
τθσ γθσ, και ζρρεαν ςε όλθ τθν Ελλάδα, ναι, μάλιςτα, ςε κάκε γωνία τθσ 
γνωςτισ ωσ τότε γθσ!  

Πχι, οι διφοροφμενεσ προφθτείεσ, όπωσ τισ ζλαβε ο Κροίςοσ, δεν ιταν το 
κυρίωσ ζργο του μαντείου. ο ανϊτατοσ και ευλογθμζνοσ του ρόλοσ βριςκόταν 
ςε τελείωσ άλλο πεδίο. Ριο μεγάλοσ ιταν ο ρόλοσ του ςχετικά με τθν 
αποικιοκρατικι ςτρατθγικι. Σε αυτό το κζμα, το μαντείο ιταν κυριολεκτικά 
μια κεντρικι διευκφνουςα αρχι, και επί ςχεδόν τρεισ αιϊνεσ το δελφικό 
ιερατείο διθφκυνε με περίςκεψθ και εκπλθκτικι γνϊςθ χωρϊν και λαϊν, και 
ςφμφωνα με ζνα ενιαίο μεγαλόπνοο ςφςτθμα, τθν αποςτολι τεράςτιου 
αρικμοφ αποικιϊν ςτθν ανατολικι και δυτικι Μεςόγειο και βόρεια, μζχρι τον 
απομακρυςμζνο και επίφοβο Ρόντο. Ρζρα από αυτό, ςεβαςμό προκαλεί και ο 
φανταςτικόσ ςυντονιςμόσ ςτο τομζα του κρθςκευτικοφ δικαίου, που 
επιτεφχκθκε υπό τθν αιγίδα του μαντείου των Δελφϊν. Ραραμζριςε όλα τα 
άγρια, φρικαλζα και αιμοδιψι ςτοιχεία των πρωτόγονων κρθςκειϊν τθσ 
φφςθσ, κατάργθςε τθ βαςιςμζνθ ςε απαρχαιωμζνεσ αντιλιψεισ βεντζτα και 
δίδαξε ςτον κακζνα μζτρο, περίςκεψθ και γνϊςθ του εαυτοφ! «Μθδζν άγαν»! 
«Γνϊκι ςαυτόν»! φωνάηει ο ναόσ ςτον κάκε επιςκζπτθ. 

Τζλοσ, φψιςτθσ ςθμαςίασ ιταν και θ επζμβαςθ του μαντείου ςτθ 
ςυνταγματικι ηωι των επιμζρουσ κρατϊν. Κφρωνε με απόφαςθ δικι του  
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Στο μεταίχμιο,  παλιό Καςτρί  και   αρχαιολογικόσ  χϊρο των Δελφϊν. 

 
ςυνταγματικζσ ρυκμίςεισ, όπωσ τθ νομοκεςία του Λυκοφργου, του Σόλωνα, τθ 
μεταρρφκμιςθ των φυλϊν του Κλειςκζνθ. Στθ Σπάρτθ μάλιςτα υπιρχε ειδικι 
αρχι, θ οποία είχε ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ επικοινωνίασ με το κεό των 
Δελφϊν. Ζτςι, το μαντείο των Δελφϊν είναι, από τα αρχαιότατα χρόνια μζχρι 
τθν εποχι των περςικϊν πολζμων, θ ςθμαντικότερθ εκδιλωςθ του ελλθνικοφ 
ενιαίου ζκνουσ και ταυτόχρονα ο φφλακασ και υποςτθριχτισ του. Θ δόξα του 
φτάνει πζρα από τον ελλθνικό κόςμο ανατολικά και δυτικά, μζχρι τθν λυδικι 
δυναςτεία των Μερμνάδων, μζχρι τουσ Ετροφςκουσ, μζχρι τθν τότε αςιμαντθ 
ϊμθ, που αργότερα κυριάρχθςε ςτον κόςμο όλο. 

Ζτςι φτάςαμε και εμείσ ςε αυτό το ιερό τόπο. Το πρϊτο που είδαμε ιταν θ 
πφλθ του Άδθ, μια πόρτα φτιαγμζνθ από πζτρα, που παριςτάνει τθν είςοδο 
ςτο κάτω κόςμο. Τι παράξενο και παρθγορθτικό ταυτόχρονα όμωσ: θ λίκινθ 
πλάκα είχε ςπάςει ςτα δφο και από τθ ςχιςμι φφτρωςε υγιζςτατα μια νεαρι 
ςυκιά - καινοφργια, φρζςκια ηωι από τθν πφλθ του κανάτου! Λίγεσ 
εκατοντάδεσ βιματα πιο πζρα αντιλαμβανόμαςτε πλιρωσ όλο το μεγαλείο τθσ 
δελφικισ φφςθσ.  

Ο Ραρναςςόσ πζφτει εδϊ ςχεδόν 400 μζτρα κάκετα με δφο τεράςτιουσ 
βράχουσ, που ςυναντιοφνται ςε αμβλεία γωνία, χωριςμζνοι από ζνα ςτενό, 
ςκοτεινό χάςμα, μζςα από το οποίο κατεβαίνει τισ μζρεσ βροχισ ζνασ 
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ορμθτικόσ χείμαρροσ ςχθματίηοντασ μικροφσ καταρράκτεσ.  
Οι Φαιδριάδεσ, δθλαδι οι «λαμπροί βράχοι», λζγονταν ζτςι ςτθν 

αρχαιότθτα, διότι ςτουσ προςκυνθτζσ τουσ ερχόμενουσ από τον Κορινκιακό 
Κόλπο προσ το μαντείο, ζλαμπαν από μακριά ςτο βραδινό ιλιο. Και αν δεν 
απατϊμαςτε, τότε τισ ζχουμε δει να φζγγουν πριν λίγεσ εβδομάδεσ από ζνα 
από τα πιο όμορφα ςθμεία με κζα τθσ Ελλάδασ, τθν Ακροκόρινκο. Ο χείμαρροσ 
δεν είχε νερό ςιμερα. Δεξιά βλζπει κανείσ ζνα τετράγωνο, λαξευμζνο ςτο 
βράχο λάκκο: πρόκειται για τθν παλαιά, ςιμερα ςτεγνι λεκάνθ ςτθν οποία 
κατζβαινε ο κάκε προςκυνθτισ με ακόμα και ςιμερα ορατά ςκαλοπάτια, για 
να πλυκεί ςτθν Καςταλία Κρινθ πριν μπει ςτο ιερό. Ράνω απ’ αυτό, μια κάπωσ 
μεγαλφτερθ κόγχθ όπου κάποτε βριςκόταν θ εικόνα τθσ Καςταλίασ. Στο κοντινό 
κάλαμο που δθμιουργείται από τα βράχια φϊλιαςε ζνασ ελλθνικόσ άγιοσ.  

Θ κάποτε τόςο ιερι πθγι όμωσ, που ςτουσ ωμαίουσ ζγινε ςφμβολο τθσ 
μφθςθσ των ποιθτϊν, είναι μπαηωμζνθ και βγαίνει ςε δυο άλλα ςθμεία με 
λιγοςτό νερό, για να πάει μετά, μζςα από το μεγάλο φαράγγι τθσ Ραπαδιάσ 
προσ τον Ρλειςτό, που ρζει βακιά κάτω προσ τον Κορινκιακό Κόλπο. Ζπειτα 
ανεβαίνουμε από τθ χαράδρα προσ το χωριό Καςτρί, που χτίςτθκε πάνω ςτα 
ερείπια του ιεροφ και μετατοπίςτθκε ςχεδόν ολοςχερϊσ, λόγω των 
αναςκαφϊν τθσ Γαλλικισ Σχολισ.  
Μετά από μακροχρόνιεσ διαπραγματεφςεισ των δφο κυβερνιςεων για τθν 
απαλλοτρίωςθ των ςπιτιϊν των ευγενϊν Καςτριτϊν, μποροφςαν επιτζλουσ να 
ξεκινιςουν οι αναςκαφζσ τον Οκτϊβρθ του 1892. Το καινοφργιο Καςτρί 
χτίηεται πιο όμορφο και ανκεκτικό λίγεσ εκατοντάδεσ βιματα νοτιοδυτικά.  

Το πρϊτο ςθμαντικό εφρθμα τθσ καινοφργιασ καμπάνιασ αναςκαφισ είναι 
ο Κθςαυρόσ των Ακθναίων, που είναι ςτολιςμζνοσ με μετόπεσ και ελπίηουμε 
ότι ςφντομα κα ακολουκιςουν πολλζσ καινοφργιεσ ανακαλφψεισ. Τότε κα 
είναι άξιοι και ςυγκρίςιμοι οι Δελφοί με τα ιδθ αναςκαμμζνα Λερά τθσ 
Ολυμπίασ, τθσ Ελευςίνασ, τθσ Επιδαφρου, τθσ Διλου κ.α. και κα 
ςυμπλθρϊςουν τισ γνϊςεισ, που ζχουμε ζωσ ςιμερα γι’ αυτά τα Λερά φψιςτθσ 
ςθμαςίασ. 

Μζςα από τθν αρχαία πφλθ μπικαμε ςτα τείχθ του Λεροφ, που μερικϊσ 
διατθροφνται άψογα. Ραντοφ κομμάτια από μάρμαρο, ςπόνδυλοι κιόνων και 
κιονόκρανα μζχρι πάνω ςτουσ πρόποδεσ του ανδιρου του μεγάλου ναοφ του 
Απόλλωνα, όπου κατζγραψαν οι Γάλλοι τθν πρϊτθ τουσ νίκθ με τθν 
ανακάλυψθ τθσ Στοάσ των Ακθναίων. Στο ψθλότερο ςκαλοπάτι αυτισ φαίνεται 
και ςιμερα ακόμθ θ αφιερωτικι επιγραφι με μεγάλα προπερςικά γράμματα: 
«Οι Ακθναίοι αφιζρωςαν τθ ςτοά και τα όπλα και τα ακρωτιρια ωσ λεία από 
τουσ εχκροφσ.» Ρρόκειται πικανϊσ για τθν αποφαςιςτικι νίκθ ςτθ ναυμαχία 
με τουσ Αιγινιτεσ, που κακιςτοφςε δυνατι τθ μεταγενζςτερθ κζςθ ιςχφοσ τθσ 
Ακινασ, και ανταποκρίνεται ςτο ςεβαςμό από διπλι άποψθ, κακϊσ εδϊ ςτο 
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εκνικό ιερό δεν αναφζρονται τα ονόματα των θττθκζντων.  
Λεπτοί ιωνικοί κίονεσ ορκϊνονταν ςτα ςκαλοπάτια και ςτιριηαν τθ ςκεπι 

που ακουμπάει άμεςα ςτο ψθλό ανάλθμμα του ναοφ και που, αντί με τα 
ςυνθκιςμζνα ακρωτιρια, ιταν ςτολιςμζνθ με τα χάλκινα ζμβολα των πλοίων 
που λαφυραγωγοφςαν. Το ανάλθμμα αυτό, χτιςμζνο ςε ζνα παράξενο 
πολυγωνικό ςτυλ με ςτρογγυλοποιθμζνεσ άκρεσ, ζχει ιςιωμζνθ επιφάνεια και 
παριςτάνει ζνα αρχείο αφιερωματικϊν επιγραφϊν και διπλωμάτων 
απελευκζρωςθσ ςκλάβων. Οι επιγραφζσ αυτζσ καλφπτουν τον τοίχο από πάνω 
μζχρι κάτω με μικροφτςικα γράμματα. 

Εδϊ και πολφ ϊρα όμωσ οι αρχαιολογικζσ μασ παρατθριςεισ ενοχλικθκαν 
από ζνα μονότονο ςκοπό, που ακουγόταν από ψθλά από τον τοίχο, και από 
εκεί κοίταηαν πολλά μάτια παρακολουκϊντασ εμάσ τουσ ξζνουσ με περιζργεια. 
Τϊρα μασ ζπιαςε και μασ θ περιζργεια και ανεβικαμε. Τι γραφικό κζαμα! Ζνασ 
κυκλικόσ χορόσ των κατοίκων του χωριοφ πάνω ςτο άνδθρο του ναοφ! Ζνασ, 
ςφροντασ το χορό, πιαςμζνοσ με ζνα μαντίλι με τθν πρϊτθ χορεφτρια, με τθ 
πιο ςοβαρι φάτςα του κόςμου και οφτε τολμϊντασ να ςθκϊςει το βλζμμα του, 
χόρευε με αργά βιματα, με πολλζσ ςτροφζσ και χειρονομίεσ και φιγοφρεσ, που 
επαναλαμβάνονταν από μια ςειρά από κοπζλεσ πιαςμζνεσ χζρι-χζρι, όλοι τουσ 
ςε πολφχρωμθ αλβανικι ςτολι με ζνα χρυςό κόςμθμα παρόμοιο με 
χρυςόβουλο ςτο ςτικοσ, ενϊ πίςω από τισ μεγαλφτερεσ κοπζλεσ 
ακολουκοφςαν τα μικρότερα κορίτςια για εκμάκθςθ του χοροφ.  

Ο χορόσ γυρνοφςε γφρω από ζναν εορταςτικά ντυμζνο ανάπθρο, που 
ςτεκόταν ςτθ μζςθ του κφκλου και φυςοφςε ςτον ποιμενικό του αυλό ζνα 
μονότονο ςκοπό. Ο καφετηισ κάκε τόςο του ζχωνε μια χάρτινθ δραχμι ςτο 
ςκοφφο, ενϊ δεξιά ςτον τοίχο παρακολουκοφςαν ςιωπθλά οι άντρεσ, αριςτερά 
ςτα ςκαλοπάτια του ναοφ οι πολφχρωμα ντυμζνεσ γυναίκεσ, το χορό, ςαν να 
ιταν τελετουργία. Ναι μεν, είχαμε δει ςτα Μζγαρα και ςτθν Ελευςίνα τζτοιουσ 
χοροφσ, που είναι διάςθμοι λόγω τθσ ομορφιάσ των ενδυμαςιϊν και του 
παράξενου ςτυλ του χοροφ, τόςο γραφικι όμωσ δεν ιταν εκεί θ ςυνολικι 
εικόνα, επειδι οι ερχόμενοι με ειδικά τρζνα Ακθναίοι εκδρομείσ, ενοχλοφςαν 
τον οικείο χωριάτικο χαρακτιρα του κεάματοσ, τον οποίο ζχει διατθριςει το 
απομονωμζνο ςτα βουνά Καςτρί. 

Διςτάηαμε να εγκαταλείψουμε το ευχάριςτο χϊρο του χοροφ, για να 
ςυνεχίςουμε τθν ανάβαςθ μζςα από τα απότομα, ςτενά ςοκάκια του χωριοφ 
και να επιςκεφτοφμε τα λιγοςτά ερειπωμζνα λείψανα του Κεάτρου, τθν πθγι 
Καςςοτίδα, που κάποτε άρδευε το ιερό άλςοσ με τισ δάφνεσ, και πάνω από το 
χωριό το Στάδιο τα κακίςματα του οποίου είναι λαξευμζνα ςτο βράχο.  

Ριο ψθλά, εκεί που ο δρόμοσ οδθγεί ςτο Κωρφκιον Άντρον και πάνω ςτον 
Ραρναςςό, είχαμε μια φανταςτικι κζα ςτο υπζροχο τοπίο από τα λείψανα τθσ 
παλαιάσ οχφρωςθσ που ζχτιςε ο Φιλόμθλοσ ςτο Βϋ Φωκικό πόλεμο: ςτα πόδια 
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μασ ο εφφοροσ Κριςςαίοσ κάμποσ για τον οποίο ξζςπαςε ο Βϋ και ο Γϋ Λερόσ 
πόλεμοσ, πίςω από αυτόν ο βακφσ όρμοσ τθσ Λτζασ με τισ πόλεισ Λτζα και 
Γαλαξείδι, που το λευκό τουσ χρϊμα ζφεγγε μζχρισ εμάσ, πάνω από αυτζσ, οι 
χιονιςμζνεσ κορφζσ τθσ Ρελοποννιςου ςτο βραδινό φωσ, ενϊ ταυτόχρονα θ 
ςοβαρότθτα των μεγαλοπρεπϊν Φαιδριάδων αμβλυνόταν ευχάριςτα από τον 
προςεκτικά καλλιεργθμζνο ελαιϊνα, που καταλαμβάνει τθ βακιά χαράδρα του 
φαραγγιοφ τθσ Ραπαδιάσ μζχρι κάτω χαμθλά ςτον Ρλειςτό. 

Μετά, κατεβικαμε, περνϊντασ το χϊρο του χοροφ, όπου διαςκζδαηαν 
κάποια μεμονωμζνα ηευγάρια νεαρϊν με ζνα χορό ανά δφο με παράξενεσ 
ςτροφζσ, προσ το κατάλυμά μασ για τθ νφχτα, κοντά ςτθν είςοδο προσ το 
αρχαίο Λερό. Στο πλοφςιο τραπζηι κυμθκικαμε ςιμερα τον ευγενζςτατο 
πρίγκιπα, θ μεγαλόκαρδθ φροντίδα του οποίου μασ κακιςτοφςε δυνατι τθ 
ςυμμετοχι ςε αυτό το εκπαιδευτικό ταξίδι, τον Ρρίγκιπα Φρειδερίκο τθσ 
Βάδθσ, και αποφαςίςτθκε θ αποςτολι ενόσ τθλεγραφιματοσ ευγνωμοςφνθσ 
και ζκφραςθσ ςεβαςμοφ για τθν τεςςαρακοςτι επζτειο τθσ διακυβζρνθςισ 
του, που εορταηόταν αυτι τθν θμζρα με μεγάλο ενκουςιαςμό ςτθ μακρινι 
πατρίδα. Το βράδυ θχοφςαν γερμανικοί ςκοποί ψθλά ςτο λαμπρό ξάςτερο 
ουρανό, μια εκδιλωςθ ιερισ διάκεςθσ, που μασ γζμιηε μετά τα ςυμβάντα τθσ 
θμζρασ ςε αυτό το τόπο. 

 
11) Από τουσ Δελφοφσ μζςω Σαλώνων - Άμφιςςασ προσ Θερμοπφλεσ και 

Λαμία. 
 
Νωρίσ το πρωί ιταν ςελωμζνα τα άλογα μασ. «Κακό χωριό», είπε με 

αφζλεια ο αγωγιάτθσ, διότι του πιραν για μια οκά (= 1 και 1/3 λίμπρα) βρϊμθ, 
40 λεπτά. Εμείσ όμωσ ιπιαμε για αποχαιρετιςμό νερό από τθν Καςταλία Κρινθ 
και ποτιςμζνοι από το κεό που κάποτε εδϊ κυριαρχοφςε με τόςθ ιςχφ, 
ιππεφςαμε μζςα ςτο υπζροχο φρζςκο πρωινό.  

Για να παρακάμψουμε τισ πολλζσ ςτροφζσ του κανονικοφ δρόμου, 
ςυνεχίςαμε μετά από λίγο ςτο παλιό πετρϊδεσ μονοπάτι προσ το ευχάριςτο 
και αξιόλογο Χριςςό, κοντά ςτο οποίο βριςκόταν θ αρχαία Κρίςςα, που 
καταςτράφθκε ςτο Αϋ Λερό πόλεμο μετά από διαταγι των Αμφικτιόνων.  

Ζνα φψωμα ονόματι Στεφάνι πρζπει λογικά να είναι θ τοποκεςία τθσ 
παλαιάσ πόλθσ Κρίςςα. Ερείπια όμωσ δεν είδαμε. Κάτω από το Χριςςό 
φτάνουμε ςτο δρόμο που ανεβαίνει από το όρμο τθσ Λτζασ με το υπζροχο 
λαμπερό γαλάηιο του προσ Σάλωνα-Άμφιςςα. 

Τθν προθγοφμενθ μζρα είχαμε κάνει το γφρο των νότιων πλαγιϊν του 
Ραρναςςοφ από τθ Σχιςτι μζχρι τουσ Δελφοφσ, ςιμερα όμωσ ςτραφικαμε πιο 
βόρεια για να ανεβοφμε το διάςελο τθσ Άμπλιανθσ, ζχοντασ ςτα δεξιά μασ τισ 
ανατολικζσ πλαγιζσ του Ραρναςςοφ, ςτα αριςτερά μασ τισ υπϊρειεσ τθσ ακόμα 
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ψθλότερθσ και χιονιςμζνθσ Γκιϊνασ, για να μποφμε ζτςι ςτθ μικρι Δωρίδα. 
Σιμερα δεν είχαμε να δοφμε αρχαία.  

Θ ιππαςία μζςα από το υπζροχο παλαιό ελαιϊνα και τα εφφορα χωράφια 
με ςιτάρι αυτοφ του ευλογθμζνου κάμπου μασ αποηθμίωςε όμωσ πλιρωσ. Εδϊ 
ςυναντιςαμε για πρϊτθ φορά καμιλεσ, οι οποίεσ κυκλοφοροφςαν μεταξφ του 
λιμανιοφ τθσ Λτζασ και των Σαλϊνων και τθσ Λαμίασ.  

Είχαμε μεγάλθ δυςκολία να περάςουμε τα φοβιςμζνα μασ άλογα από τθσ 
καμιλεσ. Το ότι αυτζσ ανατρζφονται ακόμθ και ςιμερα εδϊ ςτθν Ελλάδα 
αποδείχτθκε τθν άλλθ μζρα, όπου δυο χαριτωμζνα νεανικά ηϊα ςυνόδευαν 
ζνα καραβάνι. 

Εδϊ και πολφ ϊρα φαίνονταν ςτο τζλοσ του ςχεδόν ευκφ δρόμου τα 
Σάλωνα με τθ φανταςτικι τοποκεςία τουσ. Σιμερα, θ πόλθ ζχει ξαναπάρει 
ςτθν επίςθμθ γλϊςςα το παλαιό τθσ όνομα, Άμφιςςα. Στο βάκοσ εξζχει το 
φράγκικο κάςτρο, που καταλαμβάνει τθ κζςθ τθσ παλαιάσ ακρόπολθσ, ςτο 
προςκινιο δε ανεβαίνουν τισ μαλακζσ βουνοπλαγιζσ με γραφικό τρόπο τα 
όμορφα ςπίτια με τουσ πράςινουσ κιπουσ. 

Είναι οφκαλμοφανισ θ ςθμαςία τθσ τοποκεςίασ τθσ πρωτεφουςασ των 
Οηολϊν Λοκρϊν ςτθ πιο απομακρυςμζνθ γωνία του εφφορου κάμπου, που 
φτάνει από τον όρμο τθσ Λτζασ ζωσ τον Ραρναςςό και τα βουνά τθσ Λοκρίδασ 
και ταυτόχρονα ςτισ υπϊρειεσ των περαςμάτων που οδθγοφν από το Μαλιακό 
Κόλπο και τθ Δωρίδα προσ τον Κορινκιακό Κόλπο και ωσ εκ τοφτου προσ τθν 
Ρελοπόννθςο.  

Επίςθσ, είναι λογικό ότι οι κάτοικοι τθσ Άμφιςςασ αποφάςιςαν να 
ιδιοποιθκοφν τθν περιοχι τθσ Κίρρασ, που από τον Αϋ Λερό πόλεμο ιταν 
απαγορευμζνθ και δεν είχε φυςικά ςφνορα με τθν περιοχι τθσ Άμφιςςασ. Τθν 
παραβίαςθ αυτι τθν εκμεταλλεφτθκε ο Αιςχίνθσ, για να ξεκινιςει το μοιραίο Γϋ 
Λερό πόλεμο. 

 
 

 
 Δελφικό ανάγλυφο κόςμθμα. 
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98. SAMUEL J. BARROWS 
 

 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

O Αμερικανόσ Samuel June Barrows υπιρξε πολιτικόσ εκπρόςωποσ τθσ 
Μαςαχουςζτθσ. Γεννικθκε ςτθ Νζα Υόρκθ ςτισ 26 Μαΐου του 1845. Επειδι ο 
πατζρασ του πζκανε νωρίσ, αναγκάςτθκε ςε νεαρι θλικία να υποςτθρίξει τθν 
οικογζνειά του, δουλεφοντασ ςε ζνα τυπογραφικό πιεςτιριο. 

Εργάςτθκε ωσ γραμματζασ του William Seward και ιταν παντρεμζνοσ με 
τθν Isabel, θ οποία προςλιφκθκε για λογαριαςμό του, όςο ιταν εκείνοσ 
άρρωςτοσ, ωσ ςτενογράφοσ το 1868, ζτςι ζγινε θ πρϊτθ γυναίκα που 
απαςχολικθκε ςτο Στζιτ Ντιπάρτμεντ.  

Αποφοίτθςε από τθ κεολογικι Σχολι του Harvard το φκινόπωρο του 1871. 
Κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του ςτο Harvard ιταν ανταποκριτισ τθσ 
Βοςτϊνθσ ςτθ New York Tribune. Ριρε μζροσ ςτθν εκςτρατεία του Yellowstone 
τo 1873, υπό τισ διαταγζσ του ςτρατθγοφ Stanley, κακϊσ και ςτθν εκςτρατεία 
των Black Hills το 1874, υπό τθν αρχθγία του ςτρατθγοφ Κάςτερ. Το 1873 πιρε 
μζροσ και ςτθ μάχθ του Tongue River. 

Ιταν πάςτορασ τθσ πρϊτθσ ενορίασ ςτο Dorchester τθσ Βοςτϊνθσ από το 
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1876 ζωσ το 1881, χρονιά που παραιτικθκε τθσ υπθρεςίασ του για να γίνει 
ςυντάκτθσ του Cristian Register, κζςθ που κατείχε για 16 ολόκλθρα χρόνια. 
Κατά τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςισ του ςτο Cristian Register, ο Barrows ιταν 
ζνασ αδιάκοποσ ςυνιγοροσ για το δικαίωμα ψιφου των γυναικϊν και τθν 
εκπαίδευςθ των Αμερικανϊν ικαγενϊν. 

Ιταν ο Αμερικανόσ εκπρόςωποσ ςτα Διεκνι Συνζδρια για τισ φυλακζσ, τα 
ζτθ 1895, 1900 και 1905. Στο ςυνζδριο του 1905 εκλζχτθκε, για να 
προεδρεφςει ςτο ςυνζδριο του 1910. 

Εκλζχτθκε ωσ εμπουπλικάνοσ γερουςιαςτισ ςτο πεντθκοςτό πζμπτο 
Κογκρζςο (1897-1899). Κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του ςτο Κογκρζςο 
προϊκθςε νομοκεςία που αφαιροφςε ςτισ επιφυλάξεισ για τουσ ικαγενείσ τθσ 
Αμερικισ, κεωρϊντασ ότι θ πολιτιςτικι αφομοίωςθ κα οδθγοφςε ςε ιςότθτα. 
Επίςθσ, ιταν ειρθνιςτισ και αντίκετοσ ςτον Αμερικανο-Λςπανικό πόλεμο. 

Ρζκανε ςτισ 21 Απριλίου του 1909, από πνευμονία ςτο Νοςοκομείο 
Presbyterian τθσ Νζασ Υόρκθσ.  

 
Σχόλια 

To ταξιδιωτικό κείμενο του Barrows ζχει ενδιαφζρον. Ρράγματι, μπορεί να 
κεωρθκεί ζνασ ξεχωριςτόσ επιςκζπτθσ. Κα μποροφςαμε, μάλλον, να τον 
χαρακτθρίςουμε προςκυνθτι, γιατί ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ από τθν Ακινα 
κάνοντασ αυτι τθ διαδρομι μόνοσ του, λεσ και πραγματοποιοφςε προςωπικό 
τάμα. 

Θ μόνθ ςυντροφιά του από Λτζα προσ Δελφοφσ ιταν ζνασ αγωγιάτθσ. 
Αρχικά, ξεκίνθςε από τθν Ακινα και με το τρζνο ζφταςε ςτθν Κόρινκο. Από τθν 
Κόρινκο με καράβι ζφταςε ςτθν Λτζα. Από τθν Λτζα ανζβθκε ςτθ Δελφικι γθ. 
Ιταν Μάιοσ του 1893. 

Ζμεινε ςτο ςπίτι του φφλακα Βαςίλθ Ραραςκευά δυο-τρεισ μζρεσ. Ζτςι 
μπόρεςε να ανεβεί και ςτο Κωρφκιον Άντρον και να δει με άνεςθ κάκε 
ενδιαφζρον ςτοιχείο και κζςθ του αρχαιολογικοφ χϊρου. Μασ δίνει, μάλιςτα, 
και το κόςτοσ για τθ ςτζγαςθ και ςίτιςι του. Ρρζπει να του φάνθκε αρκετά 
τςουχτερόσ ο λογαριαςμόσ, γι’ αυτό κάνει λόγο για το κόςτοσ. 

Αναφζρει ςυγκεκριμζνα : “*...+ Ηιτθςα από τον οικοδεςπότθ μου το 
λογαριαςμό. Για δυο νφχτεσ ςτζγαςθ και τζςςερα γεφματα ο κφριοσ 
Ραραςκευάσ μου χρζωςε δζκα (10) δραχμζσ, που τότε ιςοδυναμοφςαν με 1,40 
δολάρια, ςτισ οποίεσ πρόςκεςα δυο δραχμζσ για τθν περιποιθτικι του ςφηυγο”. 

Φαίνεται ο Ραραςκευάσ είχε βγάλει με άριςτα τθν...“τουριςτικι ςχολι 
Χαγιάτα”, ακολουκϊντασ μάλιςτα τθν ίδια πρακτικι, αναφορικά με τθ 
διεκδίκθςθ πρόςκετθσ αμοιβισ, για λογαριαςμό τθσ γυναίκασ - βοθκοφ του 
ξενοδόχου.  

Μπορεί να βρικε το Δελφικό Μαντείο βουβό, οι δελφιϊτικοι όμωσ κοφκοι 
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όχι μόνο ιςαν “φωνακλάδεσ”, όπωσ γράφει ο ίδιοσ, αλλά ιξεραν και κάτι. 
Μάλιςτα, αναφζρει ότι μζτρθςε 32 φορζσ να το λζει ζνασ από αυτοφσ, χωρίσ 
ςταματθμό. Αυτό ςφμφωνα με τθ γοτκικι παράδοςθ ςιμαινε ότι είχε ακόμα 
32 χρόνια να ηιςει! 

Το περίεργο είναι ότι ο ςυγκεκριμζνοσ δελφιϊτικοσ κοφκοσ το είπε λίγο 
“ιξεισ - αφίξεισ”, όπωσ θ αρχαία κυρά του, θ Ρυκία, γιατί μπορεί ο Barrows να 
μθν ζηθςε άλλα τριάντα δυο (32) χρόνια, αλλά για τθν ακρίβεια ζηθςε άλλα 32 
* (1/2) = 16 χρόνια!  Φαίνεται ότι δεν άκουςε ςτο τζλοσ κακαρά από το 
πουλί.... τον κρίςιμο ςυντελεςτι ½. Ρράγματι, ο Βarrows βρζκθκε ςτουσ 
Δελφοφσ το Μάθ του 1893 και πζκανε ςτθ Νζα Υόρκθ ςτισ 21 Απριλίου του 
1909, δθλαδι μετά από ακριβϊσ 1909-1893=16 χρόνια... 

Αυτό που είχε μεγάλθ ςθμαςία γι’ αυτόν, ιταν ότι ιλκε ςε επαφι με το 
μουςικό αρχαιολογικό εφρθμα που είχε φζρει ςτο φωσ θ Γαλλικι αρχαιολογικι 
ςκαπάνθ, και αφοροφςε τον φμνο του Απόλλωνα. Μάλιςτα πρωτοςτάςτθςε, 
ϊςτε ο εν λόγω φμνοσ με τθν αρχαία μουςικι να ακουςτεί ςτθν Αμερικι. 
Γράφει ςχετικά:  

“Είχα μζχρι τϊρα το προνόμιο να παρουςιάςω με μια χορωδία αυτόν τον 
φμνο ςτθν “Ακινα τθσ Αμερικισ”. Είχε ενορχθςτρωκεί ςτο Ραρίςι και ςτθν 
Ακινα, αλλά προτίμθςα να τον τυπϊςω χωρίσ μοντζρνα νόκευςθ, ζτςι ϊςτε ο 
αναγνϊςτθσ να μπορεί να προςεγγίςει το πρωτότυπο όςο το δυνατόν 
περιςςότερο”. 

Επειδι ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ ςαν να ιταν αρχαίοσ προςκυνθτισ, για να 
εξιςορροπιςει τα μζςα του κρθςκευτικά ςυναιςκιματα και τισ τυχόν ενοχζσ 
του, αποφάςιςε να επιςκεφτεί και το ςθμαντικό βυηαντινό μοναςτιρι τθσ 
Νότιασ Ελλάδασ, αυτό του Οςίου Λουκά. Ξεκίνθςε λοιπόν από τουσ Δελφοφσ 
με ζνα αγωγιάτθ - οδθγό και παρακάμπτοντασ τθν Αράχοβα, αφοφ διζςχιςε 
τον αραχοβίτικο ελαιϊνα, ζφταςε ςτο Δίςτομο και ςτθ ςυνζχεια ςτο εν λόγω 
μοναςτιρι. 

Αναφορικά με το Δελφιϊτθ μουλαρά, Ραναγιϊτθ Λουκά Καπζλλο, για τον 
οποίο ζχει τα καλφτερα λόγια να πει, ςτθν προςπάκειά του να ςυςχετίςει το 
όνομά του με αυτό του Οςίου Λουκά, ζκανε το λάκοσ, παραςυρμζνοσ από τον 
τρόπο ονοματοκεςίασ των ανκρϊπων τθσ Δφςθσ, να κεωριςει ότι το πατρικό 
όνομα του εν λόγω αγωγιάτθ ιταν επίςθσ και δικό του όνομα.  

Εν πάςθ περιπτϊςει, ο Barrows αξίηει το ςεβαςμό μασ, διότι δεν ιλκε ςτα 
μζρθ αυτά από απλι περιζργεια, αλλά από ειλικρινι αγάπθ και καυμαςμό για 
τον αρχαίο ελλθνικό κόςμο. 
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Κείμενο 
Από το βιβλίο : 
 

 “The Isles and Shrines of Grece”, 
Samuel J. Barrows, London 1898. 

 
ΔΕΛΦΟΙ 

Θ Ολυμπία κείται ςε πεδινό μζροσ. οι Δελφοί πάνω ςτθν πλαγιά του 
Ραρναςςοφ και κάτω από τθ ςκιά λαμπερϊν γκρεμϊν. Θ Ολυμπία ζλκυε όλθ 
τθν Ελλάδα προσ αυτιν, αλλά οι Δελφοί διεκδικοφςαν να είναι ο ομφαλόσ, το 
ςπουδαίο κζντρο του κόςμου. Κακϊσ θ Ολυμπία ιταν θ τοποκεςία για τουσ 
ςπουδαίουσ ακλθτικοφσ αγϊνεσ όλθσ τθσ Ελλάδασ, ζτςι και οι Δελφοί 
εξελίχκθκαν ςε ζνα ιερό εκνικοφ ενδιαφζροντοσ και ςθμαςίασ. Σε καμία από 
τισ δυο τοποκεςίεσ δεν υπιρχε πόλθ, και οι δυο ιςαν μακριά από ςθμαντικά 
πλθκυςμιακά κζντρα και ςε μεγάλθ απόςταςθ μεταξφ τουσ. Θ Ολυμπία 
βριςκόταν ςτθν Θλεία κοντά ςτο Λόνιο πζλαγοσ και οι Δελφοί ςτθ Φωκίδα, 
βορείωσ του Κορινκιακοφ κόλπου.  

Θ φιμθ των Δελφϊν ζγκειται ςτο Μαντείο τουσ, αλλά θ ελλθνικι αγάπθ για 
τα ακλθτικά και τθ δραματικι τζχνθ αποκαλφφκθκε εδϊ ςτθν πορεία του 
χρόνου, και δεν υπιρχε εκεί μόνο ζνασ μεγαλοπρεπισ ναόσ του Απόλλωνα, 
αλλά και ζνα ςτάδιο όπου κάκε τζςςερα χρόνια τελοφνταν οι αγϊνεσ, τα 
Ρφκια. Ο τόποσ αςκοφςε, επίςθσ, μεγάλθ πολιτικι επιρροι ωσ ζδρα αυτισ τθσ 
ενδιαφζρουςασ αρχαίασ ομοςπονδίασ των πόλεων, τθσ Δελφικισ 
Αμφικτιονίασ. Σε χτυπθτι αντίκεςθ με το ταξίδι μου προσ τθν Ολυμπία, τθ 
διαδρομι μου ςτο Δελφικό Μαντείο τθν πραγματοποίθςα εντελϊσ μόνοσ μου. 
Γιατί ποια είναι θ καταλλθλότερθ μζρα για να ςυμβουλευτεί κανείσ τθ φωνι 
τθσ μοίρασ αν όχι θ θμζρα των γενεκλίων του;  

Αφοφ πιρα το τρζνο από τθν Ακινα προσ ςτθν Κόρινκο, ςτθ ςυνζχεια 
διζςχιςα τον Κορινκιακό κόλπο με ατμόπλοιο με κατεφκυνςθ τθν Λτζα. Το 
καράβι ιταν τόςο ηαλιςμζνο, ςαν να είχε «πιει» το φορτίο κραςιοφ που είχε 
επάνω του, αλλά δεν ιταν ο Διόνυςοσ που κα μποροφςε να κατθγορθκεί. Ο 
Κορινκιακόσ κόλποσ ιταν κακόκεφοσ. Από τον κόλπο, ο Ραρναςςόσ, μια 
οροςειρά, δεν φάνταηε τόςο ψθλόσ όςο πραγματικά είναι. Το χιόνι πάνω του 
προειδοποιοφςε ότι μια ανάβαςθ δεν κα ενδεικνυόταν. Στθν Λτζα μίςκωςα ζνα 
ςκλθραγωγθμζνο μικρόςωμο άλογο και για αγόρι-οδθγό, άλλον ζνα Ζλλθνα 
που λεγόταν Νίκοσ. Το φεγγάρι υψωνόταν όμορφα, κακϊσ διαςχίηαμε τον 
κάμπο προχωρϊντασ ελικοειδϊσ μζςα από ελαιϊνεσ. Μετά από μια ϊρα ςτθν 
κοιλάδα ο δρόμοσ γινόταν ςτακερά  
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ανθφορικόσ, κακϊσ οι Δελφοί βρίςκονται περίπου δυο χιλιάδεσ πόδια πάνω 
από τθ κάλαςςα.  

Ρεράςαμε μζςα από το γραφικό χωριό του Χριςςοφ με τα λευκά του ςπίτια 
να λάμπουν από το ολόγιομο φεγγάρι. Ζνα κακαρό ρζμα κατζβαινε ςε ζναν 
από τουσ ςτενοφσ δρόμουσ. Άνδρεσ και γυναίκεσ ςτα κατϊφλια ανταπζδιδαν 
το χαιρετιςμό μου. 

Το χωριό Δελφοί κείται ςε μια απόκρθμνθ πλευρά του βουνοφ. Θ νυκτερινι 
προςζγγιςθ του χϊρου προςζκετε πολφ ςτθ μυςτικιςτικι γοθτεία του παλιοφ 
μαντείου. Τα λαμπερό φεγγάρι που πλθμμφριηε ςτο φωσ τθν κοιλάδα και 
αςιμιηε τον κόλπο, οι βακιζσ ςκιζσ των υποβλθτικϊν γκρεμϊν, το νερό που 
ςυνζρρεε μζςου του ςτενοφ φαραγγιοφ, οι ςκοτεινζσ μάηεσ των ελιϊν 
παρακάτω, θ δυςοίωνθ ςιωπι που διακοπτόταν μόνο από τον ιχο τθσ κρινθσ, 
θ μεγάλθ απομόνωςθ από κάκε νφξθ ςφγχρονθσ ηωισ, όλα αυτά ζδειχναν να 
περικάλπουν βακιά και κρυμμζνα “αινίγματα”, τα οποία ίςωσ ζβριςκαν 
ζκφραςθ ςε κάποιο αναπαλαιωμζνο μαντείο. 

Δεν υπάρχει πανδοχείο ςτουσ Δελφοφσ, αλλά βρικα κατάλυμα ςτο ςπίτι 
του φφλακα των αρχαιοτιτων, Ραραςκευά. Με περιςςότερθ πίςτθ ςτθ 
χριςτιανικι από ό,τι ςτθν παγανιςτικι παράδοςθ με ρϊτθςε, εάν επζτρεπα το 
καντιλι να καίει ςτθν εικόνα τθσ Ραναγίασ ςε μια εςοχι ςτο δωμάτιό μου. 
Σεβάςτθκα τθν ευλάβειά του και ευλογικθκα από φπνο χωρίσ όνειρα. 

Σθκϊκθκα ςτισ τζςςερισ και μιςι και μετά από ζνα πρωινό με βραςμζνα 
αυγά, λευκό ψωμί και γάλα ζφυγα με ζνα μουλάρι και ζναν οδθγό για το 
Κωρφκιον Άντρον. Ο δρόμοσ ανζβαινε με μικρά ηιγκ-ηαγκ ςε απόκρθμνα 
πεηοφλια, ϊςπου μετά από ανζβαςμα αρκετϊν εκατοντάδων ποδιϊν, 
παρακάμψαμε το βουνό και κατεβικαμε ςε μια όμορφθ δαςϊδθ κοιλάδα, 
όπου χωρικοί ζκοβαν ξυλεία για τα νζα τουσ ςπίτια ςτουσ Δελφοφσ. 

 Θ Γαλλικι Κυβζρνθςθ είχε αγοράςει ολόκλθρο το χωριό και τα ςπίτια 
απομακρφνονταν, όςο το δυνατόν ςυντομότερα, για να ανοιχκεί ο δρόμοσ για 
τισ αναςκαφζσ. Σχεδόν “χαμζνα” κάτω από φορτία βαριάσ ξυλείασ, μπροσ-πίςω 
με λατςοφδια [λεπτά κλαδιά ζλατου] που προεξείχαν και με επιμικθ απλάδια 
[χοντρότεροι κορμοί ζλατου πρόχειρα πελεκθμζνοι], τα υποηφγια ζμοιαηαν 
περιςςότερο ςαν ςτολίςκοσ από ςχεδίεσ ι ζνασ αποςπαςμζνοσ πολιορκθτικόσ 
κριόσ, παρά ςαν ορεινά μουλάρια. 

Σταματιςαμε ςτο κοίλωμα δίπλα ςε ζνα μεγάλο νερόλακκο, ξεχαλινϊςαμε 
και δζςαμε το μουλάρι. Αν και το Δελφικό Μαντείο είναι βουβό, οι 
δελφιϊτικοι κοφκοι παραμζνουν ςτεντόρειοι και ζνασ από αυτοφσ καλοφςε (το 
’λεγε) τριάντα δυο φορζσ, χωρίσ ςταματθμό.  

Δεν μποροφςα παρά να ςκεφτϊ ζνα γερμανικό κοφκο ρολογιοφ που 
ςθμαίνει τισ ϊρεσ, ο οποίοσ δεν ςταματά μζχρι να ξεκουρδιςτεί. Εάν δεν ιταν 
προδοςία να τθρϊ μια διαδεδομζνθ γοτκικι δειςιδαιμονία ςτουσ Δελφοφσ, ο  
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Αναςκαφζσ κάτω από τον Άγιο Νικόλαο. 

 
κοφκοσ του Μαντείου ςιμαινε ότι είχα ακόμθ 32 χρόνια να ηιςω.  

Σκαρφαλϊςαμε τθν απότομθ ανθφοριά προσ το ςπιλαιο. Θ είςοδοσ είναι 
μικρι και χαμθλι, αλλά αμζςωσ πζρα από το κατϊφλι διευρφνεται ςε ζνα 
μεγάλο ςπιλαιο μικουσ διακοςίων πενιντα ι τριακοςίων ποδιϊν, πλάτουσ 
διακοςίων ποδιϊν και φψουσ τριάντα ι ςαράντα ποδιϊν.  

Το νερό ακόμα ςτάλαηε από τθν οροφι, όπωσ ςτισ μζρεσ του Ραυςανία. 
Ανάψαμε τισ δάδεσ μασ και προχωριςαμε ςτα ενδότερα μζςα ςτο 
μιςοςκόταδο.  

Αφοφ βγάλαμε παποφτςια και εξαρτιματα, ςκαρφαλϊςαμε ςε υγροφσ και 
λαςπωμζνουσ βράχουσ, τόςο απότομουσ και λείουσ που με δυςκολία 
μποροφςαμε να βροφμε πάτθμα, περάςαμε ςε μια αίκουςα γφρω ςτα εκατό 
πόδια μικοσ και ακολουκιςαμε το ςπιλαιο μζχρι το τζλοσ.  

Γραφικοί ςταλακτίτεσ κρζμονταν από τθν οροφι και τα πλάγια. Μπορεί ο 
Ράνασ και οι Νφμφεσ, ςτουσ οποίουσ ιταν αφιερωμζνο αυτό ςπιλαιο, να είχαν 
φφγει, αλλά θ Θχϊ είχε ξεμείνει εκεί και δεν είχε κρυολογιςει ς’ αυτι τθν 
υγρι ατμόςφαιρα. Θ αντιχθςθ ιταν ζξοχθ. Βριςκόμαςταν ςε ζνα ιερό όχι 
φτιαγμζνο με τα χζρια, και αρχαιότερο από κάκε ερείπιο (των Δελφϊν) που 
βριςκόταν πιο κάτω. Ο Ραυςανίασ ιςχυρίηεται ότι αποτελεί άκλο για ζναν 
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γεροδεμζνο άντρα θ ανάβαςθ ςτον Ραρναςςό από αυτό το ςθμείο. 
Ρροςπάκθςα να πείςω τον οδθγό μου να ςκαρφαλϊςει μαηί μου, αλλά ιταν 
ανζνδοτοσ και αναμφίβολα ζπραξε φρόνιμα, με τθ δικαιολογία ότι δεν 
ιμαςταν προετοιμαςμζνοι για μια αναρρίχθςθ μζςα ςτο χιόνι και τον πάγο. 

Το απόγευμα κατεβαίνοντασ πιρα το δρόμο μου μζςα από το φαράγγι των 
Φαιδριάδων ι λαμπερϊν γκρεμϊν, προσ το ςθμείο που πθγάηει θ Καςταλία 
Ρθγι, για τθν οποία ο Ραυςανίασ είχε πει ότι ιταν καλό να πιεισ και τθν οποία 
βρικα τόςο αναηωογονθτικι όςο και αυτόσ. Στα αρχαία χρόνια, κάκε 
προςκυνθτισ όφειλε να εξαγνιςτεί ςε αυτι τθν πθγι. Ραρακάτω, ζπλεναν 
γυναίκεσ με ςκζνοσ ροφχα ςτα ποιθτικά νερά ςαν να ζπεται θ κακαριότθτα τθσ 
ευςζβειασ. Ζνα κοπάδι πρόβατα ξεκουραηόταν ιρεμα ςτθ ςκιά μεγάλων 
πλατάνων - δζντρα τα οποία είναι ευχάριςτο να κεωροφμε ότι μπορεί να είναι 
οι απόγονοι αυτϊν που φφτεψε ο Αγαμζμνονασ. Είναι θ φφςθ που ζκτιςε 
αυτόν τον ιερό τόπο ςτουσ Δελφοφσ, και όςο και αν κλιβόμαςτε που τα 
καμμζνα ιερά λεθλατικθκαν από το Νζρωνα και άλλουσ, το φυςικό τοπίο 
πρζπει να ιταν πάντα το ςτοιχείο που προκαλοφςε δζοσ ς’ αυτό το ςπουδαίο 
ιερό.  

Ο αγζρωχοσ Ραρναςςόσ, οι επιβλθτικοί γκρεμοί, τα βακιά φαράγγια, οι 
ρζουςεσ πθγζσ, πιο χαμθλά θ πλατιά δαςϊδθσ (φυτεμζνθ με ελιζσ) κοιλάδα, 
μζςω τθσ οποίασ το ποτάμι βρίςκει το δρόμο του προσ τθ κάλαςςα, 
αποκαλφπτουν ςτον ταξιδιϊτθ, γιατί το Δελφικό Μαντείο ιταν εδϊ. 

Ο Ραυςανίασ αφιερϊνει ςθμαντικό χϊρο ςτθν περιγραφι τθσ ειςβολισ των 
Γαλατϊν, το 279 π.Χ. και τθσ απόκρουςισ τουσ από τουσ Ζλλθνεσ. Είναι 
περίεργθ ςφμπτωςθ που μετά από εικοςιζνα αιϊνεσ οι Γάλλοι ειςβάλλουν 
ςτουσ Δελφοφσ ξανά, με ςκοπό τθν απομάκρυνςθ όλου του χωριοφ και με 
φψιςτο ςεβαςμό ςτθν ευλαβικι αποκάλυψθ των ναϊν, που οι μακρινοί και 
βαρβαρικοί πρόγονοί τουσ αναηθτοφςαν για να τουσ καταςτρζψουν. Με ικανό 
αρικμό αντρϊν, με ςκαπάνεσ και φτυάρια και μικρά τροχιλατα που ζτρεχαν 
πάνω ςε ράγεσ, για να μεταφζρουν τα μπάηα ςε μεγάλθ απόςταςθ, αυτοί οι 
δραςτιριοι Γάλλοι ζφεραν ςτο φωσ επιμελϊσ τουσ Δελφοφσ του παρελκόντοσ 
και είχαν ιδθ αναςκάψει το πλάτωμα του ναοφ του Απόλλωνα. Μια από τισ 
πιο αξιοςθμείωτεσ και ςθμαντικζσ ανακαλφψεισ ζμελλε να γίνει. Ο Ραυςανίασ 
αναφζρει τουσ φμνουσ που ψάλλονταν προσ τιμιν του Απόλλωνα και για τουσ 
αγϊνεσ (για βράβευςθ) αυτϊν. Τζτοια άςματα, ςαν τθ φωνι τθσ ιζρειασ, ζχουν 
ιδθ από μακροφ εξαςκενίςει ςτον αζρα και, ποιοσ μποροφςε να υποκζςει ότι 
ο αντίλαλοσ αυτισ τθσ μουςικισ κα ερχόταν πίςω ςτα αυτιά μασ; Μετά 
δυςκολίασ κα φανταηόμουν ότι κάτω από τθ γθ που βάδιηα, υπιρχαν πζτρεσ 
από τισ οποίεσ, μετά από είκοςι αιϊνεσ ςιωπισ, κα ξζςπαγε ςε τραγοφδι θ 
βουβι μουςικι τουσ.  

Λίγουσ μινεσ μετά τθν επίςκεψι μου, θ Γαλλικι Σχολι ανακάλυψε δυο 
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Αναμνθςτικι πόηα ξζνου επιςκζπτθ μπροςτά ςτθν είςοδο του Κωρυκίου Άντρου. 
 

λίκουσ που περιείχαν ζναν φμνο προσ τον Απόλλωνα, που είχε αποδοκεί με 
ελλθνικι μουςικι ςθμειογραφία. Είναι ζνασ φμνοσ δοξολογίασ, με αφορμι τθ 
νίκθ κατά των Γαλατϊν, προσ το Κεό, το δολοφόνο του εχκρικοφ δράκοντα. Το 
γεγονόσ ότι το όνομα των Γαλατϊν πρζπει να ζχει χαραχκεί πάνω ςε αυτό το 
λίκο, που οι ςφγχρονοι διάδοχοί τουσ ζφεραν ςτο φωσ, ολοκλθρϊνει τθν 
αξιοςθμείωτθ ςφμπτωςθ. Στο κρίαμβο τθσ ανακάλυψθσ των λίκων προςτζκθκε 
και ο κρίαμβοσ των Διευκυντϊν και ςυνεργατϊν τθσ Γαλλικισ ςχολισ να 
αποκρυπτογραφιςουν τα ευριματα. Φαίνεται να ιταν πρζπον για εκείνα τα 
παιδιά των Γαλατϊν που πρϊτα κα απζδιδαν ςτθν Ακινα, ζναν φμνο που 
ψάλκθκε από τουσ προςκυνθτζσ τθσ μθτρόπολθσ τθσ Αττικισ, κακϊσ πζραςαν 
τον πυκνά δαςωμζνο Ελικϊνα και ζφταςαν ςτα άφκονα νερά τθσ Καςταλίασ 
πθγισ που βρίςκεται κάτω από τισ δίδυμεσ κορυφζσ. Είχα μζχρι τϊρα το 
προνόμιο να παρουςιάςω με μια χορωδία αυτόν τον φμνο ςτθν “Ακινα τθσ 
Αμερικισ”. Είχε ενορχθςτρωκεί ςτο Ραρίςι και ςτθν Ακινα, αλλά προτίμθςα να 
τον τυπϊςω χωρίσ μοντζρνα νόκευςθ, ζτςι ϊςτε ο αναγνϊςτθσ να μπορεί να 
προςεγγίςει το πρωτότυπο όςο το δυνατόν περιςςότερο. Κακϊσ θ ειςβολι των 
Γαλατϊν ζλαβε χϊρα ςτα 279 π.Χ., κεωρείται ότι ο ςυγκεκριμζνοσ φμνοσ 
ςυντζκθκε αμζςωσ μετά. Με τθν απόδοςι του με μια χορωδία αντρικϊν και 
γυναικείων φωνϊν, με φλογζρεσ και άρπα και τθν επιμελι τιρθςθ του ρυκμοφ 
5/8, μπορεί κάποιοσ να πάρει, παρά τα κραφςματα ςτο λίκο, από ςτοιχεία που 
υποδεικνφονται ςτο κείμενο με παφςεισ, μια κάποια ιδζα τθσ δομισ και του 
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χαρακτιρα του αρχαιότερου γνωςτοφ κομματιοφ μουςικισ ςτον κόςμο.  
Σίγουρα, μια μουςικι, τόςο ακραία μοντζρνα όςο εξαιρετικά αρχαία, είναι 

αυτι, δεν πρζπει απλϊσ να ακοφγεται, αλλά να αφομοιϊνεται. Σε δυο 
δθμόςιεσ παρουςιάςεισ παρατιρθςα ότι οι τραγουδιςτζσ ςτθν αρχι 
μετροφςαν επίμονα ζξι όγδοα αντί πζντε όγδοα και ότι θ τονικότθτα, ειδικά 
ςτθν τελευταία ςελίδα, φαινόταν δφςκολθ και αυκαίρετθ, αλλά μετά από 
αρκετζσ πρόβεσ οι καλφτεροι μουςικοί μπόρεςαν να το ψάλλουν με 
ικανοποίθςθ και καυμαςμό. Θ προςκικθ απλϊν αρμονικϊν πάνω ςτθν άρπα ι 
ςτο πιάνο βοθκάει τθ γενικι ζννοια (του κομματιοφ). Το κλειδί του Φι 
ελάςςων τθσ μουςικισ που ακολουκεί, δεν προζρχεται από το πρωτότυπο ςτο 
λίκο, αλλά από μια μοντζρνα διαςκευι. Στο πρωτότυπο κάποιεσ 
αποςπαςματικζσ λζξεισ ζχουν παραλειφκεί. 
 

Ο δελφικόσ φμνοσ προσ τον Απόλλωνα 
  
«Τόν κιθαρίσει κλυτόν παῖδα μεγάλου 

Διός ἐρῶ σ’ ἃ τε παρ’ ἄκρονιφῆ 

τόν δέ πάγον ἄμβροτα πόπασι θνατοῖς 

 προφαίνεις λόγια τρίποδα μαντεῖον  

ὡς εἷλες ἐχθρόν ὃν ἐφρούρει δράκων 

ὃτε τεοῖσι βέλεσι ἔτρησας αἰόλον 

ἑλικτάν φυάν συρίγμαθ’ ἱείς ἀθώπευτος δέ Γαλατᾶν 

Ἄρης ὃν ἐπέρας ἄσεπτος  

 

[...] 
 

Ἑλικῶνα βαθύδενδρον αἳ  

λάχετε Διός ἐριβρόμου θύγατρες  

εὐώλενοι μόλετε συνόμαιμον ἳνα  

Φοῖβον ὠδαῖσι μέλψητε χρυσεοκόμαν 

 ὃς ἀνά δικόρυνβα Παρνασσίδος  

τᾶσδε πετέρας ἓδραν’ ἃμ’ ἀγακλυταῖς  

Δελφοῖσιν Κασταλίδος εὐύδρου 

 νάματ’ ἐπινίσεται Δελφόν ἀνά  

πρῶνα μαντεῖον ἐφέπων πάγον 

 

ἤν κλυτά μεγαλόπολις Ἀθθίς εὐχαῖσι  

φερόπλοιο ναίουσα Τριτωνίδος 

 δάπεδον ἄθραυστον ἁγίοις δέ βωμοῖσιν 

Ἄφαιστος αἴθει νέων μήρατα ταύρων  
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ὁμοῦ δέ νιν Ἄραψ ἀτμός ἐς Ὄλυμπον 

ἀνακίδναται, λιγύ δέ λωτός  

βρέμων αἰόλοις μέλεσιν ὠδάν 

κρέκει χρυσέα δ’ ἁδύθρους κίθαρις 

ὓμνοισιν ἀναμέλπεται ὁ δέ θεωρῶν  

πρόπας ἐσμός Ἀθθίδα λαχών.» 

 
Ο δελφικόσ φμνοσ προσ τον Απόλλωνα, ψαλμζνοσ από νζουσ και κόρεσ τθσ 

Αττικισ, ωσ επινίκιο εναντίων των Γαλατϊν το 279 π.Χ. Οι ελλθνικζσ λζξεισ και 
οι μουςικζσ νότεσ ανακαλφφτθκαν ςτουσ Δελφοφσ τον Οκτϊβριο του 
1893(Μεταφραςμζνο *ςτα Αγγλικά + από τον Francis Grenleaf Allinson Ph. D.).  
 

Το Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά 
 

Ρραγματοποίθςα το προςκφνθμά μου ςτο Δελφικό ιερό και το ςπιλαιο του 
Ράνα. Δεν ιςαν κακόλου παλιότοποι για μζνα. Αποφάςιςα να αντιςτακμίςω 
τουσ κρθςκευτικοφσ μου λογαριαςμοφσ με το να επιςκεφτϊ ζνα χριςτιανικό 
ιερό τόπο, φθμιςμζνο για τθν ομορφιά τθσ τοποκεςίασ του και τθσ καταςκευισ 
του, το Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά, ςε απόςταςθ περίπου εννιά (9) ϊρεσ με 
μουλάρι από τουσ Δελφοφσ. Αφοφ ςθκϊκθκα ςτισ πζντε θ ϊρα (το πρωί) τθσ 
Κυριακισ, 28 Μαΐου, ηιτθςα από τον οικοδεςπότθ μου το λογαριαςμό. Για δυο 
νφχτεσ ςτζγαςθ και τζςςερα γεφματα ο κφριοσ Ραραςκευάσ μου χρζωςε δζκα 
(10) δραχμζσ, που τότε ιςοδυναμοφςαν με 1,40 δολάρια, ςτισ οποίεσ 
πρόςκεςα δυο δραχμζσ για τθν περιποιθτικι του ςφηυγο. 

Σ’ αυτό το ταξίδι από Δελφοφσ προσ τον Πςιο Λουκά ανακάλυψα τον 
καλφτερο αγωγιάτθ που ςυνάντθςα ςτθν Ελλάδα. Ο αγωγιάτθσ είναι ο άντρασ 
ι το αγόρι που ενεργεί ωσ οδθγόσ, ιπποκόμοσ και γενικόσ αντιπρόςωποσ. Το 
ελλθνικό μουλάρι φορϊντασ καπίςτρι αντί χαλινάρι και μια χαλαρι ίγκλα, 
γλυτϊνει μερικά από τα βάςανα του Αμερικανοφ ςφγχρονοφ του. Ο αναβάτθσ 
ζχει μικρι επιρροι πάνω του, όταν αποφαςίςει να διαλζξει το δρόμο του, 
αλλά ςυνικωσ ςυμβαίνει να είναι τόςο ζξυπνο, ςε τζτοιου είδουσ κζματα, που 
είναι καλφτερο να υποκφψει κάποιοσ ς’ αυτό. Πταν υπάρχει οποιαδιποτε 
ζνςταςι του, ο αγωγιάτθσ αςκεί χρζθ διαιτθτι. Ρερπατά δίπλα ςτο μουλάρι, 
το παροτρφνει ζντονα με μαςτίγιο ι φωνι και κακϊσ το ηϊο ςπάνια 
ξεςτρατίηει, ο αγωγιάτθσ δεν ζχει δυςκολία να ςυμβαδίηει μαηί του. Το ςαμάρι 
είναι μια ιδιαίτερθ *αςυνικιςτθ+ ξφλινθ καταςκευι, ςαν μια ανεςτραμμζνθ 
γοφρνα ταΐςματοσ γουρουνιϊν, με γοτκικζσ προεξοχζσ[“κολιτςάκια”], χριςιμεσ 
για αγκίςτρωςθ από τθ μια πλευρά ςφιχτοδεμζνων φορτίων. Δεν υπάρχει 
τίποτα, είτε είναι φορτίο ξυλείασ, βαρζλια νεροφ, φρφγανα είτε πιλινα ςκεφθ, 
που ζνασ καλόσ αγωγιάτθσ δεν μπορεί να φορτϊςει ςτθ ράχθ του ηϊου, 
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προςδζνοντάσ το με ζνα παρόμοιο τρόπο με το “δζςιμο διαμαντιοφ” που 
χρθςιμοποιοφν οι δικοί μασ δυτικοί μουλαράδεσ. Ο αγωγιάτθσ μου ς’ αυτό το 
ταξίδι ζφερε το διαπρεπζσ όνομα του πανίερου Λουκά (Ραναγιϊτθσ Λουκά 
Καπζλλοσ) και μου φάνθκε ότι άξιηε αυτόν τον τίτλο. Ιταν ζνασ δυνατόσ, 
ευτραφισ άντρασ, λίγο πάνω από πενιντα χρονϊν και με περιποιθμζνο 
ντφςιμο. Αν και δεν φοροφςε τθ φουςτανζλα, βάδιηε με τςαροφχια και 
παραδοςιακζσ κάλτςεσ (γκζτεσ). Θ μακριά μπλε κι άςπρθ χωριάτικθ μπλοφηα 
(καμιηόλα) ζφτανε μζχρι τα γόνατα. Ιταν κουμπωμζνθ μζχρι κάτω τθ μζςθ και 
δεμζνθ με κορδόνι γφρω από τθ μζςθ του. Το μεγάλο του κεφάλι με μια 
ειλικρινι, ανοιχτόκαρδθ και με πυκνά γζνια όψθ, ιταν ςτεφανωμζνο με ζνα 
ψάκινο καπζλο. Είχε χωρίσ ζνςταςθ το πιο όμορφο μουλάρι που είδα ςτθν 
Ελλάδα, ζνα δυνατό, ευτραφζσ, ςτιλπνό, καλοηωιςμζνο και καλισ ράτςασ ηϊο. 
Το ςαμάρι ιταν πραγματικά εφοδιαςμζνο με αναβολείσ και αντί του 
ςυνθκιςμζνου ςτενοφ ιμάντα που κόβει και πλθγϊνει το ηϊο, θ δερμάτινθ 
λωρίδα [το αραχοβίτικο “μπαλτίμι”] ιταν τόςο φαρδιά όςο θ παλάμθ μου. 

Αφινοντασ τουσ Δελφοφσ διαςχίςαμε ζνα μεγάλο λιοςτάςι που ανικε ςτον 
Ραναγιϊτθ. Τα δζντρα φαίνονταν τόςο καλά φροντιςμζνα όςο και το μουλάρι. 
Τα αθδόνια κελαθδοφςαν χαροφμενα. Διαυγι ορμθτικά ρζματα διαςταφρωναν 
τα μονοπάτια μασ, μερικά από αυτά εκτρζπονταν φειδωλά μζςα ςτα λιοςτάςια 
για άρδευςθ. Αφινοντασ τον ελαιϊνα, το μονοπάτι ανθφόριηε ςε πολφ 
μακριοφσ και απότομουσ λόφουσ, που από τθν πιο ψθλι κορφι, μετά από μια 
διαδρομι δυο ωρϊν, είχαμε τθν απολαυςτικι κζα τθσ Αράχοβασ ςτα αριςτερά 
μασ. Ιμουν ευτυχισ, κατά τισ εννιά θ ϊρα, από τθ φζτα του μαφρου ψωμιοφ 
που ο Ραναγιϊτθσ μετζφερε ςτο διςάκι του. Γφρω ςτο μεςθμζρι φτάςαμε ςτο 
Δίςτομο, ζνα μικρό χωριό κοντά ςτθ κζςθ τθσ αρχαίασ Αμβρφςςου, και 
ςταματιςαμε ςτο Χάνι για ανάπαυςθ μιασ ϊρασ. *… +  

 
Ριλινοσ πίνακασ ςτο Κωρφκιον Άντρον. 
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