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99. WOLFGANG VON OETTINGEN
Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Wolfgang Von Oettingen γεννικθκε ςτισ 13 Μαρτίου του 1859 ςτο
Dorpat τθσ Γερμανίασ και πζκανε ςτισ 20 Δεκεμβρίου του 1943 ςτθ Βόννθ.
Ιταν κακθγθτισ, Δρ. τθσ Φιλοςοφίασ ςτθν Λςτορία τθσ Τζχνθσ. Ρροερχόταν
από αριςτοκρατικι οικογζνεια τθσ Βεςτφαλίασ και ιταν γιοσ του κακθγθτι τθσ
Λατρικισ και πρφτανθ του πανεπιςτθμίου του Dorpat, Georg Von Oettingen.
Ραντρεφτθκε ςτισ 24 Λουνίου του 1887 ςτο Βερολίνο τθν Caroline Wilmanns και
απόκτθςε μαηί τθσ τρία παιδιά.
Σποφδαςε ςτο Στραςβοφργο το 1878 και ζλαβε το διδακτορικό του ςτθ
Γερμανικι Λογοτεχνία. Ολοκλιρωςε τισ ςπουδζσ του ςτθν Λςτορία τθσ Τζχνθσ
ςτο Στραςβοφργο και τθ Λειψία. Το 1888 κρίκθκε κατάλλθλοσ ωσ κακθγθτισ
του Ρανεπιςτθμίου του Marburg με μια διατριβι, για τον Λταλό γλφπτθ και
αρχιτζκτονα Filarete, ςτθν ιςτορία τθσ Τζχνθσ.
Από το 1892 ζωσ το 1897 δίδαξε ωσ κακθγθτισ τθσ Λςτορίασ τθσ Τζχνθσ και
τθσ Λογοτεχνίασ ςτθν Ακαδθμία Καλϊν Τεχνϊν του Ντφςελντορφ. Από το 1897
υπθρζτθςε ωσ πρϊτοσ μόνιμοσ γραμματζασ τθσ Βαςιλικισ Ακαδθμίασ Τεχνϊν
ςτο Βερολίνο, πριν μετακομίςει ςτθ Βαϊμάρθ το 1908, όπου ζγινε Διευκυντισ
του Εκνικοφ Μουςείου Goethe. Από το 1911 ιταν επίςθσ Διευκυντισ του
Λνςτιτοφτου των αρχείων Goethe και Schiller. Μζχρι το 1932 ιταν μζλοσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Λνςτιτοφτου Goethe.
χόλια
Το κείμενο του Oettingen είναι ζνα πραγματικό δϊρο για το διαχρονικό
αναγνϊςτθ, αφοφ με τόςθ λεπτομζρεια, με τόςο ενκουςιαςμό και με τόςθ
ενάργεια περιγράφει όχι μόνο τον αρχαιολογικό χϊρο των Δελφϊν και το
γφρω τοπίο, αλλά κυρίωσ τθ μια από τισ πιο ςθμαντικζσ ςτιγμζσ τθσ
αναςκαφισ του Δελφικοφ ιεροφ, αυτιν που ςχετιηόταν με τθν ανεφρεςθ του
Θνίοχου.
Θ αναςκαφι του περίφθμου αυτοφ αγάλματοσ ζτυχε να εξελίςςεται ολίγον
κατ' ολίγον μπροςτά ςτα μάτια του, κακόςον ο ίδιοσ είχε φτάςει μόλισ πριν
λίγο και περιεργαηόταν με μεγάλο καυμαςμό τον αρχαιολογικό χϊρο των
Δελφϊν. Θ άφιξι του εκεί ζγινε μετά από πρόςκλθςθ φίλου του Γερμανοφ
αρχαιολόγου, που βριςκόταν ιδθ και εργαηόταν ςτθν Ελλάδα (Ακινα).
Συναντικθκαν ςτθν Λτζα, ανζβθκαν με τθ ηζςθ του προςκυνθτι ςτουσ
Δελφοφσ και από εκεί, αφοφ βίωςαν ςυγκλονιςτικζσ αρχαιολογικζσ εμπειρίεσ,
τράβθξαν ανατολικά τθν ίδια μζρα προσ τθν Αράχοβα, όπου και
διανυκτζρευςαν.
Το κείμενο αυτό από ζνα Γερμανό κακθγθτι τθσ Λςτορίασ τθσ Τζχνθσ, ίςωσ
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και να είναι θ πιο ςυγκλονιςτικι αρχαιολογικι ανταπόκριςθ, που αφοροφςε
ςτισ αναςκαφζσ των Γάλλων ςτουσ Δελφοφσ.
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Unter der sonne Homers”,
Wolfgang von Oettingen, Leipzig 1897.
το βράχο των Δελφών
Μετά από διάφορα ταξίδια ςτα αρχιπελάγθ ζφταςα μια ωραία μζρα του
Μαΐου, νωρίσ το πρωί, ςτον κόλπο των Σαλϊνων, ςτθν Λτζα. Αυτόσ βρίςκεται
ςτθ βόρεια ακτι του Κορινκιακοφ κόλπου, απζχοντασ από τθν Κόρινκο
περίπου το ίδιο όπωσ από τθν Ράτρα, και είναι το λιμάνι τθσ Φωκίδασ και τθσ
Λοκρίδασ.
Στον ερχόμενο με πλοίο, θ ξθρά παρουςιάηεται εξ αρχισ μεγαλοπρεπισ: Σε
θμικφκλιο απλϊνονται εδϊ, όπωσ ςτθν Αλβανία, τα κοκκινωπά και γκρίηα
βουνά, ςκεπαςμζνα με κάμνουσ, οι ράχεσ δε γυμνζσ, και πίςω τουσ, εξζχοντασ
κατά πολφ, κρονιάηονται μεγάλεσ κορυφζσ ςκεπαςμζνεσ με χιόνι.
Μακριά ςτο Νότο, πζρα από τθ κάλαςςα, ςτθν Ρελοπόννθςο δθλαδι,
αντίκειται θ χιονιςμζνθ Κυλλινθ, και ανάμεςα ςτισ δφο αυτζσ οροςειρζσ, ο
κόλποσ δείχνει πολφ περιοριςμζνοσ ςε μζγεκοσ και ειρθνικόσ, ςυγκρίςιμοσ με
μια ιρεμθ γαλάηια λίμνθ.
Θ ελεφκερθ πολιτεία τθσ Γαλατίασ, θ ανοιχτι κάλαςςα που περικλείει
νθςιά και δεν περικλείεται πουκενά, ςτζλνει τα κφματά τθσ εδϊ μζςα ςαν ςε
φυλακι, που κάνει τθν πολυμορφία των μετριαςμζνθ μονομορφία.
Στθν Λτζα με περίμενε καταρχιν μία ςυνάντθςθ. Είχα ςτα νιάτα ζναν φίλο
που μου ζκανε τότε μεγάλθ εντφπωςθ, επειδι ιταν ςε όλα καλφτεροσ από
μζνα. Ζγινε αρχαιολόγοσ, ζκανε ταξίδια, και λόγω διαφόρων ςυμπτϊςεων δεν
βριςκόμαςταν επί δεκαετίεσ. Τϊρα ζτυχε να ζχει διαμονι ςτθν Ακινα και
ταυτόχρονα να ζχει και ελεφκερο χρόνο ςτθ διάκεςι του.
Ζτςι, επικοινϊνθςε μαηί μου και προςφζρκθκε να με ςυνοδζψει ςε ζνα
ταξίδι με πόδια και άλογο. Δεν χάρθκα μόνο γιατί τον εκτιμϊ, αλλά και γιατί
δεν μου φάνθκε ςϊφρον να πεηοπορϊ ςε αυτζσ τισ περιοχζσ μόνοσ μου επί
μεγάλο χρονικό διάςτθμα.
Ακόμα και ςε αυτόν που δεν ζχει τόςθ ανάγκθ για παρζα ανκρϊπων, και
που του αρζςει να μθ ςυμμετζχει ςτισ κακθμερινότθτζσ τουσ, γεμίηει τόςο
πολφ θ καρδιά, και τα μάτια εντυπωςιάηονται τόςο πολφ, που μόνο ο λόγοσ
βοθκάει να τακτοποιοφνται οι εντυπϊςεισ αυτζσ και να αμβλφνεται θ
επίδραςθ από τθ ςυναιςκθματικι υπερχείλιςθ των εντυπϊςεων.
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Ο φίλοσ μου ιταν, αν κυμάμαι καλά, από τθ φφςθ του ςιωπθλόσ, αλλά ιταν
ζνασ από τουσ αγνοφσ, που ντρζπονται για τα ςυναιςκιματά τουσ και που
όμωσ μποροφν να τα κρφβουν μόνο μζχρι που ζνα βλζμμα χαράσ, ζνα
χαμόγελο, ζνα ςυγκρατθμζνο επιφϊνθμα, προδίδει τθν ευχαρίςτθςθ και τον
ενκουςιαςμό τουσ, ζνασ αναςτεναγμόσ δε τον πόνο τουσ. Και αυτό μπορεί να
κεωρείται επικοινωνία, και τζτοιοι ςυνταξιδιϊτεσ μου είναι ςυχνά οι πιο
ευχάριςτοι.
Ζτςι, περάςαμε οι δυο μασ, μετά από ςφντομο αλλά εγκάρδιο χαιρετιςμό,
με τα πόδια το φτωχικό λιμάνι και πιγαμε πρϊτα, ςτο καινοφργιο δρόμο για
άμαξεσ, προσ τουσ ξακουςτοφσ Δελφοφσ. Σε λίγο χρονικό διάςτθμα είχαμε
αφιςει πίςω μασ τον ελαιϊνα πάνω από τθν μικρι πόλθ.
Ανεβαίναμε ςε άνετο φιδωτό δρόμο, εκτόσ όταν ςυντομεφαμε το δρόμο
παίρνοντασ το παλαιό ριψοκίνδυνο μονοπάτι για τα μουλάρια. Μπροςτά μασ
κατακόρυφα βράχια, ανάμεςά τουσ θ κοιλάδα του Ρλειςτοφ, ςτθν οποία ο
ςυνεχϊσ αναφορικόσ δρόμοσ ζμπαινε ςταδιακά.
Ρίςω μασ, όςο είχαμε ελεφκερθ κζα, ο πιο φανταςτικόσ πίνακασ τοπίου.
Συντίκετο από τα ίδια μζρθ, τα οποία είχα δει ςε άλλθ ςφνκεςθ τόςεσ φορζσ,
και όμωσ δεν βαριόμουνα ποτζ να τα ξαναβλζπω: τα μακριά, φαρδιά, μυτερά,
χιονιςμζνα βουνά, μπροςτά τουσ, ςτθ λάμψθ του θλίου, θ κάλαςςα που
λαμπυρίηει και ςτο προςκινιο μια πεδιάδα αςθμί από τισ ελιζσ και βακφ
πράςινο από τουσ φρζςκουσ βλαςτοφσ.
Στεκόμαςταν ψθλά πάνω από τθν πεδιάδα, πιο ψθλά όμωσ, πάνω από τα
κεφάλια μασ, «ςαν μαφρο πρωινό ςφννεφο με απλωμζνα τα φτερά» και
αναηθτϊντασ λεία, αιωρείτο ζνασ αετόσ, που ίςωσ είχε τθ φωλιά του ςτισ
Φαιδριάδεσ.
Οι Φαιδριάδεσ, τα βράχια τθσ λάμψθσ, λόγω των ιςχυρϊν αντανακλάςεων,
που εκπζμπουν μακριά, όταν είναι φωτιςμζνεσ από τον ιλιο, ζτςι ονομάηονται
οι δυο κάκετεσ πλαγιζσ, και φτάνουν από τα κατϊτερα πεηοφλια τθσ κοιλάδασ
του Ρλειςτοφ, ςτθ δεξιά του μεριά, μζχρι ψθλά ςτα ςφννεφα. Ανικουν ςτισ
νότιεσ υπϊρειεσ του Ραρναςςοφ και ςυναντιοφνται ςε αμβλεία γωνία, οφτωσ
ϊςτε να ςχθματίηουν μαηί ζνα ρυάκι από τα νερά των γφρω πθγϊν.
Μία από αυτζσ τισ πθγζσ όμωσ είναι θ Καςταλία, θ πθγι των Μουςϊν που
εξαγνίηει και κακαρίηει. Και όταν, ανεβαίνοντασ από τθ κάλαςςα, κακόμαςτε
ςτθν άκρθ τθσ άτεχνθσ λεκάνθσ για να ξαποςτάςουμε, ζχουμε ιδθ μπει ςτο
ιερό του Απόλλωνα και ζχουμε αφιςει αριςτερά πάνω μασ τα απομεινάρια
των Δελφϊν.
Θ παλαιά ζδρα των κεϊν βεβθλωμζνθ, κατεςτραμμζνθ, ςκεπαςμζνθ κάτω
από τα ερείπια και ιδιαίτερα εκτεκειμζνθ, λόγω τθσ παράξενθσ κζςθσ τθσ ςτθν
απότομθ πλαγιά, ςτθ φκορά από πλθμμφρεσ και βροχοπτϊςεισ, ζχει
επικαλυφκεί εδϊ και πολφ καιρό με το χωριουδάκι Καςτρί.
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Αυτό, οι Γάλλοι, δθλαδι το Γαλλικό Αρχαιολογικό Λνςτιτοφτο τθσ Ακινασ, το
κατεδάφιςαν ςταδιακά και το μετζκεςαν ωσ Νζουσ Δελφοφσ ςε μια κατάλλθλθ
τοποκεςία πιο κάτω. Στουσ ναοφσ δε και ςτο γφρω περιβάλλον ξεκίνθςαν να
κάνουν αναςκαφζσ και πράγματι ανακάλυψαν ιδθ εκπλθκτικά πράγματα,
όπωσ άριςτα καταςκευαςμζνουσ δρόμουσ και κλίμακεσ, κεμζλια από
αίκουςεσ, κθςαυροφσ, αγάλματα, μικρά και μεγάλα ιερά.
Τα ςζβθ μου ςτουσ μθχανικοφσ τθσ αρχαιότθτασ! Κατάφεραν να κερδίηουν
όλο και καινοφργιο χϊρο ςε αυτό το ακατάλλθλο για χτίςιμο τοπίο και
ζφτιαχναν τεράςτια κτίρια, όπωσ το ναό του Απόλλωνα, όχι μόνο με αςφαλείσ
βάςεισ, αλλά και με μία ιδιοφυι διάταξθ των αποχετευτικϊν αγωγϊν που
προςτάτευαν από το νερό, αν και ακριβϊσ αυτοί οι αγωγοί ζχουν αποβεί
μοιραίοι αργότερα, μετά τθν κατάρρευςθ τουσ. Κατάφεραν να αποςπάςουν
χϊρο ακόμα και για ζνα Κζατρο μεγάλων διαςτάςεων, και, ακόμα πιο ψθλά,
για ζνα Στάδιο, πζρα από αυτό και για τισ ευρφχωρεσ κατοικίεσ για τουσ ιερείσ
και καταλφματα για τουσ ξζνουσ. Και αυτό, απ’ ό,τι φαίνεται, από ςκζτο κζφι
γι’ αυτι τθν ελεφκερθ τοποκεςία ςε μεγάλο υψόμετρο, διότι ςτθν πόλθ που
απλωνόταν κάτω από τα ιερά μζχρι κοντά ςτο ποτάμι, κα είχαν βρει πιο
προςιτζσ και κατάλλθλεσ τοποκεςίεσ.
Ψθλά όμωσ, θ κάκε ςπικαμι του εδάφουσ ζχει αξιοποιθκεί και χτιςτεί. Γι’
αυτό και μασ εκπλιττει ζνασ ακατζργαςτοσ βράχοσ που εξζχει ανάμεςα ςτα
αναλιμματα δθμιουργϊντασ μια παράξενθ αντίκεςθ. Ρρόκειται για το
ιερότερο των ιερϊν! Λζγεται ότι, κάποτε ο βράχοσ αυτόσ ςχθμάτιηε το ςπιλαιο
όπου θ Ρυκία λάμβανε τισ οδθγίεσ από το κεό τθσ - θ κυριαρχία πάνω ςτα
πνεφματα τθσ Ελλάδασ και των βαρβάρων είχε τθν αφετθρία τθσ ςε αυτόν τον
τόπο. Και πόςο καυμάςια φανερϊνεται και ςιμερα ακόμθ θ δφναμθ του
Απόλλωνα, διότι, ςε τελικι ανάλυςθ, γι’ αυτόν γίνεται εδϊ το καφμα του
ιδεαλιςμοφ, θ ανάςταςθ τθσ ερειπωμζνθσ πόλθσ! Στθ λεκάνθ τθσ βεβθλωμζνθσ
Καςταλίασ Κρινθσ ζπλεναν άςχθμεσ γυναίκεσ από το Καςτρί τα πουκάμιςα των
παλλθκαριϊν τουσ, και λίγο πιο πάνω, κάποια γαϊδοφρια και μουλάρια
ζςβθναν τθ δίψα τουσ με το διαυγζσ νερό. Εμείσ όμωσ, αφοφ είχαμε
ξεκουραςτεί για λίγο κοντά τουσ, επιςτρζψαμε για να ανεβοφμε ςτα ερείπια
των Δελφϊν.
Ιμουν ανυπόμονοσ να μάκω, τι κα μου ζλεγαν. Και ιταν παράξενο: Κοίταηα
πάνω και κάτω τθν ιερά οδό, μετροφςα με το μάτι τισ διαςτάςεισ των κεμελίων
που ανυψϊνονταν πάνω από το δρόμο, ςυγκρατοφςα ςτο μυαλό μου τισ
ςειρζσ και τα ςυγκροτιματα των διάφορων κτθρίων και προςπακοφςα τελικά
να φανταςτϊ τθν εικόνα του τότε - και όμωσ, ωσ αρχάριοσ και εραςιτζχνθσ που
ιμουν, το μόνο που - παρά τισ επαρκείσ μου γνϊςεισ των αρχιτεκτονικϊν
μορφϊν, διακοςμιςεων και τθσ πολυχρωμίασ - κατάφερα να ηωγραφίςω ςτο
μυαλό μου, ιταν μια παράςταςθ μιασ πολφχρωμθσ, ςκλθρισ και νθφάλιασ
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Οι αναςκαφζσ προχωροφν.

ηωγραφιάσ, του τφπου των ςχολικϊν διδακτικϊν πινάκων μασ.
Μου ζλειπε θ καλλιτεχνικι ενζργεια για να φανταςτϊ παραςτατικά τθν
επίδραςθ του φωτόσ και τθσ ςκιάσ, τθσ υγραςίασ ςτθν ατμόςφαιρα και τθσ
λάμψθσ, των αντανακλάςεων και των τοπικϊν αποχρϊςεων, του φψουσ και
του βάκουσ. Πταν, αντικζτωσ, διάβαηα τισ επιγραφζσ από τισ οποίεσ υπιρχαν
χιλιάδεσ και οι οποίεσ κάλυπταν, πυκνά με μικροφτςικα ομοιόμορφα
γράμματα, τισ μαρμάρινεσ πλάκεσ των ςτθκαίων και λείων τοιχωμάτων και
αποτελοφςαν ζνα ενιαίο ςφνολο, ζνα αρχείο απελευκερωτικϊν εγγράφων και
ομοίων, τότε μου ανοιγόταν μια κακαρι και ικανοποιθτικι διείςδυςθ ςτθν
τότε ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα ςε αυτόν τον τόπο.
Θ μεγάλθ ςθμαςία των Δελφϊν για τθν εκνικι ηωι των Ελλινων
διαφαίνεται βζβαια επαρκϊσ και από τα κτιρια του τόπου. Βακφτερα όμωσ με
ζπειςαν μόνο εκείνεσ οι επιγραφζσ που περνοφν ςχεδόν απαρατιρθτεσ: Του
χάριςαν τθν ελευκερία, θ αυκαιρεςία του αφεντικοφ του ζφυγε από πάνω του
και θ ίδια ευκφνθ ανζβαςε ξαφνικά τον άνκρωπο που ακόμα και ωσ ςκλάβοσ ζχοντασ θκικι ςυνείδθςθ ι όντασ άξεςτοσ - τείνει προσ τα ψθλά, προσ τθν
φυςικι ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια που του αναλογεί. Και τότε κα του ιταν
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ανάγκθ (και από τθν ανάγκθ ζγινε νόμοσ) να ανακοινϊςει τθν είδθςθ τθσ
αυτονομίασ του εκεί όπου κα φαινόταν ςτουσ περιςςότερουσ ςυμπολίτεσ, και
να τθν ανακοινϊςει, ζτςι ϊςτε να διαρκζςει αιϊνεσ, ςαν αιϊνια ευγνωμοςφνθ
προσ τουσ κεοφσ. Δεν μου ιταν δφςκολο να φανταςτϊ όλθ τθν αλλθλουχία
διαδικαςιϊν και ςυνκθκϊν, που πρζπει να ςυνδζονταν με αυτζσ τισ επιγραφζσ.
Ο αρχαιολόγοσ μου πάντωσ κόλλθςε επίτθδεσ ςτθ μορφι και τθν θλικία των
γραμμάτων και τθσ γλϊςςασ και όποτε ςικωνε το βλζμμα του μου ζδινε τισ
ίδιεσ ειρωνικζσ απαντιςεισ που κα μου ζδινε ίςωσ ο κάκε επαγγελματίασ με
περιοριςμζνο ενδιαφζρον. Αυτόσ ιταν μάλιςτα που ρίχτθκε με οξυμζνο νου
ςτα ευριματα που βρίςκονταν ςτισ διάφορεσ αποκικεσ, τα προςωρινά
καταφφγια των ανακαλυφκζντων αγαλμάτων, και εξζταηε λεπτομερϊσ και με
γόνιμθ κριτικι εξ αυτοςχεδίου τον αναμφίβολα μεγάλο εμπλουτιςμό του
γνωςτικοφ μασ κθςαυροφ, ενϊ ταυτόχρονα επαινοφςε και ηιλευε τουσ
Γάλλουσ. Εγϊ από τθν πλευρά μου, κεωροφμενοσ εραςιτζχνθσ προσ τθν
επιςτιμθ τθσ αρχαιολογίασ, απολάμβανα με όλεσ τισ αιςκιςεισ μου τθ
ςιωπθλι ομορφιά των θμικατεςτραμμζνων φανταςτικϊν ηωφόρων, των
λιγότερα ι περιςςότερα τεμαχιςμζνων θρϊων και εφιβων, και ζπλεα,
κακοδθγοφμενοσ από τισ μορφζσ τουσ, από αιϊνα ςε αιϊνα, ξεκινϊντασ από
τθν αυςτθρι αρχαϊκι περίοδο μζχρι τθν απαλι, μελαγχολικι, καλαίςκθτθ
μορφι του ρωμαϊκοφ Αντίνοου. Ριο παράξενα όμωσ αιςκανόμουν, όταν
βγικαμε και πάλι ζξω ςτον αρχαιολογικό χϊρο κάτω από τον καυτό ιλιο.
Μια ςυγκζντρωςθ των εργατϊν που ζκαναν αναςκαφζσ μασ τράβθξε ςε ζνα
μζροσ όπου, ανάμεςα ςε καμμζνουσ τοίχουσ, ελευκζρωναν τα υπολείμματα
ενόσ αγωγοφ νεροφ που είχε καταςτραφεί ι από ςειςμό ι από τθν
κατάρρευςθ ενόσ κτθρίου μετά από πυρκαγιά. Εκεί, είχαν μόλισ ζρκει ςτο φωσ
τθσ θμζρασ τα δάχτυλα ενόσ χάλκινου, φανερά αρςενικοφ ποδιοφ ςε φυςικό
μζγεκοσ, και μάλιςτα μζςα ςτο ςυμπιεςμζνο χϊμα, κάτω από δφο ογκϊδθ
κομμάτια μαρμάρου, που θ τφχθ τα είχε ωκιςει ζτςι που ςχθμάτιηαν ζνα είδοσ
υπόςτεγο. Εκεί βριςκόταν δθλαδι, ςε ανάξιο τάφο, ζνασ κεόσ ι βαςιλιάσ ι
κάποιοσ ιρωασ, και είχε ζρκει θ ϊρα τθσ ανάςταςισ του.
Οι εργάτεσ, γεμάτοι περιζργεια και διπλά ςυγκινθμζνοι από τθν προςδοκία
μίασ ενδεχόμενθσ γιορτισ χαράσ, όπωσ και από τθν ςυγκίνθςθ του δζουσ για
το μυςτθριϊδεσ αντικείμενο, ςτο οποίο οι ξζνοι αποδίδουν τθ δόξα τθσ
αρχαίασ Ελλάδοσ και που ςίγουρα κα είχε μαγικζσ δυνάμεισ για απόκτθςθ
πλοφτου, κοίταηαν με τα μαφρα μάτια τουσ ςτο λάκκο. Μάταια τουσ είπαν να
πάνε ςτθ δικι τουσ δουλειά. Οι κφριοι που διεφκυναν τισ αναςκαφζσ μασ
επζτρεψαν ευγενικά να πλθςιάςουμε όςο γινόταν και φϊναξαν μετά τουσ πιο
ζμπειρουσ εργάτεσ και κυρίωσ τον πρωτεργάτθ τθσ ομάδασ.
Με απαλό τρόπο και ψθλαφίηοντασ παραμζριηαν με ςκαπάνεσ μερικζσ
πζτρεσ και κάποιεσ μπάλεσ χϊματοσ. Ζπειτα δοφλευαν με τα ίδια τουσ τα χζρια
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Ο Θνίοχοσ των Δελφϊν τθ ςτιγμι που ξανάρχεται ςτο φωσ.

και λίγο-λίγο ελευκζρωναν το αξιόλογο καλλιτζχνθμα. Ιρκε ςτο φωσ τθσ
θμζρασ το ζνα πόδι. Γυμνό και παρά το κάλυμμά του από ςκουριά και λάςπθ
ζδειχνε ιδθ ότι πρόκειται για μεγάλθσ αξίασ και θλικίασ ζργο τζχνθσ
ρεαλιςτικοφ τφπου με κακαρζσ γραμμζσ.
Ακριβϊσ δίπλα, ςχεδόν παράλλθλα με το πρϊτο, βρζκθκε το δεφτερο, και
λίγο πιο ψθλά από τουσ αςτράγαλουσ άρχιςαν οι ομοιόμορφεσ πτυχζσ μίασ
ενδυμαςίασ που ζμοιαηε με φόρεμα και τθσ οποίασ ο κάτω ποδόγυροσ
πικανϊσ είχε απαλζσ διακοςμιςεισ.
Σαν να ιταν νεογζννθτο, τόςο προςεκτικά προχωράει τϊρα ο πρωτεργάτθσ
ςτθν μεταχείριςθ του αγάλματοσ. Τα ςιδερζνια εργαλεία δεν
χρθςιμοποιοφνται πλζον, πρζπει να αρκοφν τα δάχτυλα ι, το πολφ, κάποια
μικρά ξυλάκια για να χαλαρϊςουν και να αφαιρζςουν το χϊμα γφρω-γφρω.
Κάκε τόςο δοκιμάηουν απαλά πόςο ςφιχτά το άγαλμα είναι ακόμα χωμζνο,
αλλά προςζχουν ταυτόχρονα να μείνει καλά ςτθν κοίτθ του και να μθν υπάρξει
πουκενά κενό από κάτω, διότι κάκε ιςχυρι πίεςθ από πάνω κα μποροφςε τότε
να το βλάψει. Σιγά-ςιγά και με αυξανόμενθ ζνταςθ όλων των κεατϊν
προχωράει θ απελευκζρωςθ. Ανεβαίνοντασ ςτισ αυςτθρζσ άκαμπτεσ πτυχζσ
τθσ ενδυμαςίασ φτάνουν ςτθ ηϊνθ. Κα είναι άκικτο άραγε και το πάνω μιςό
του κορμοφ, τα χζρια και το κεφάλι; Να, μια κραυγι τθσ λφπθσ!
Ακριβϊσ πάνω από τθ ηϊνθ, όπου βρίςκεται το πιο ςτενό ςθμείο του
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ςϊματοσ, κυρίωσ ςτα ζργα τζχνθσ αρχαϊκοφ ρυκμοφ, είναι ξαφνικά κομμζνοσ ο
χαλκόσ και δυςτυχϊσ μποροφν και βγάηουν από το λάκκο τϊρα χωρίσ δυςκολία
το μιςό μόνο του αγάλματοσ. Ζνα κλιβερό κζαμα! Εκεί ακουμπάει ςτο ιςχυρό
τοίχο, άλλα ακόμα και ζτςι τεμαχιςμζνο είναι αξιόλογο και ςφφηει από ηωι,
ζνα ςυναρπαςτικό αντικείμενο παρατιρθςθσ και αμζτρθτων ερωτθμάτων και
εικαςιϊν.
Και ενϊ οι αρχαιολόγοι προςπακοφςαν να το φωτογραφίςουν,
καταμετριςουν, χαρακτθρίςουν και κατατάξουν, οι εργάτεσ ξεκίνθςαν ξανά τισ
αναςκαφζσ ςτο τόπο εφρεςθσ. Θ εμπειρία και οι ςυλλογιςμοί κακοδθγοφςαν
τισ ςκαπάνεσ τουσ. Και να! Κοντά ςτο μζροσ όπου κείτονταν τα πόδια με τθν
πτυχωτι ενδυμαςία τουσ βρζκθκε ξαφνικά το υπόλοιπο ςϊμα τθσ φιγοφρασ,
και, δόξα τω Κεϊ, εκτόσ από τθ μια παλάμθ ιταν άκικτθ!
Φαρδιοί ϊμοι με νευρϊδθ χζρια που εκτείνονται ομοιόμορφα ζμπροςκεν,
όπωσ αυτά ενόσ Θνίοχου, και πάνω από το λαιμό ζνα κεφάλι με πλοφςια
όμορφα χτενιςμζνα μαλλιά, και αυτό ζμεινε άκικτο, και το γεμάτο βλζμμα από
τα μάτια φτιαγμζνα από όνυχα και ςμάλτο, και το απόμακρο, απερίγραπτο
χαμόγελό του, όλα αυτά χαιρετάνε το χρυςό ιλιο, που τον είχε φζξει
τελευταία φορά πριν από πολλζσ εκατοντάδεσ χρόνια, ίςωσ μάλιςτα εκείνθ τθν
θμζρα όπου ο χάλκινοσ νικθτισ ςτον αγϊνα (διότι μάλλον τζτοιον παριςτάνει
το ζργο) ζπεςε από το τζκριππό του και εξαφανίςτθκε ςτθν καταςτροφι γφρω
του.
Δόξαςα το αςτζρι μου που μ’ ζφερε ςτο μεγάλο κζαμα ςε αυτόν τον τόπο.
Διότι ποτζ ςτθ ηωι μου δεν είχα αιςκανκεί τόςο βακιά τθ δφναμθ που
εκπζμπει ζνα ζργο τζχνθσ, φτιαγμζνο ςε ρεαλιςτικι βάςθ και που μπορεί να
οδθγιςει τισ χρονικά πιο απομακρυςμζνεσ γενιζσ ςτον κοινό τουσ
παρονομαςτι.
Αφοφ ο κάκε καλλιτεχνικόσ ρυκμόσ μοιάηει με μια παράξενθ, αλλά αυτι
κακ’ εαυτι οργανικι γλϊςςα, που διαδίδει το πνεφμα του ομιλθτι και του
είδουσ του και το φζρνει ςε αυτοφσ που ζχουν τα κατάλλθλο όργανο για να τον
καταλάβουν.
Και όταν ο παμπάλαιοσ χαμογελαςτόσ ιρωασ, ςκεπαςμζνοσ με
γαλαηοπράςινθ πάτινα, ςτεκόταν τϊρα όρκιοσ κάτω από τον ανοιξιάτικο
ουρανό και οι άντρεσ γφρω του ςυγκινθμζνοι τον καφμαηαν, τότε μου μίλθςε θ
αρχαιότθτα μζςα από το άγαλμα και μου είπε:
«Ω ξζνε, γιε μιασ νεότερθσ εποχισ, παιδί ανόθτα περιπλανϊμενο και
προερχόμενο από άλλουσ κόςμουσ! Αυτό που αναηθτάσ το φζρεισ μζςα ςου,
και αυτό που βρίςκεισ το είχεσ από καιρό μζςα ςου. Οι άνκρωποι μζνουν αυτοί
που είναι και ιταν, οι νόμοι τουσ μόνο αλλάηουν. Θ αλλαγι αυτι όμωσ μοιάηει
με κφμα, και κάτω από το κφμα παραμζνει ιρεμθ θ ςκοτεινι κάλαςςα.»
Μετά θ μορφι ςιϊπθςε και το πρόςωπό τθσ κράτθςε μια υπόνοια
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καλοπροαίρετθσ ειρωνείασ. Ζτςι λοιπόν ζλαβα κι εγϊ ςτουσ Δελφοφσ το
χρθςμό μου για να τον ςκζφτομαι, ωςότου να μου φανερωνόταν θ πρακτικι
του ςθμαςία. Στο δρόμο προσ το επόμενο χωριό, τθν Αράχοβα, τον τόπο
διανυκτζρευςισ μασ, αναπτφχκθκε μεταξφ του φίλου μου και εμζνα θ
ακόλουκθ ςυηιτθςθ.*...+

Τρίγλυφα - Μετόπεσ κλπ από το Κόλο.

Από τθ ηωφόρο του Κθςαυροφ των Σιφνίων.

11

100. WILLIAM MILLER
Βιογραφικά ςτοιχεία
Ο Άγγλοσ ιςτορικόσ William Miller (1864-1945) υπιρξε ανταποκριτισ τθσ
Αγγλικισ εφθμερίδασ “Ρρωινόσ Ταχυδρόμοσ” αρχικά ςτθ ϊμθ, ςτθ ςυνζχεια
δε ςτθν Ακινα. Εγκαταςτάκθκε μάλιςτα μόνιμα ςτθν Ελλάδα το 1903 και
επιδόκθκε ςε ιςτορικζσ μελζτεσ αναφορικά με τθν Ελλάδα, ιδίωσ τθσ
Μεςαιωνικισ περιόδου και τθσ περιόδου τθσ Φραγκοκρατίασ, κακϊσ και ςε
ςυναφείσ μελζτεσ για τθν Εγγφσ Ανατολι και τισ Βαλκανικζσ χϊρεσ.
Δθμοςίευςε πολλζσ εργαςίεσ μεταξφ των οποίων: “Θ Ελλθνικι ηωι ςτισ
πόλεισ και τθν φπαικρο”, “Ελλάδα και Μακεδονία”, “Θ ιςτορία του ελλθνικοφ
λαοφ 1821-1921” και άλλεσ.
Το ζργο του Miller διακρίνει κερμόσ φιλελλθνιςμόσ, αλλά και επιςτθμονικι
ακρίβεια. Συμπλιρωςε δε πολλά κενά τθσ μεςαιωνικισ και νεότερθσ ιςτορίασ
τθσ Ελλάδασ. Γι’ αυτό το λόγο τιμικθκε από τθν πατρίδα μασ και αναγορεφτθκε
επίτιμοσ διδάκτορασ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και μζλοσ τθσ Λςτορικισ και
Εκνολογικισ Εταιρείασ.
χόλια
Τθν εποχι που ο Miller ταξίδεψε ςτουσ Δελφοφσ, οι ςυνκικεσ του ταξιδιοφ
είχαν πια αλλάξει οριςτικά. Από τθν Ακινα ζφτανε ο ταξιδιϊτθσ με το τρζνο
ςτθν Κόρινκο και από εκεί με καράβι πιγαινε ςτθν Λτζα. Από τθν Λτζα ανζβαινε
ςε μια μζρα ςτουσ Δελφοφσ, και ςτθ ςυνζχεια με το ίδιο καράβι επζςτρεφε
ςτθν αρχικι του αφετθρία.
O Miller πρζπει να επιςκζφτθκε τουσ Δελφοφσ αρχζσ άνοιξθσ, διότι
αναφζρει ότι ο Ραρναςςόσ είχε ακόμα πολλά χιόνια. Στθν Λτζα, μόλισ μίςκωςε
τον αγωγιάτθ με το ηϊο του, αυτό που του ζκανε μεγάλθ εντφπωςθ ιταν το
ελλθνικό ςαμάρι. Τουσ αναβολείσ του αλόγου του, τουσ βρίςκει πολφ
πρωτόγονουσ, τουσ ςυγκρίνει με αυτοφσ τθσ εποχισ του Κρόμγουελ!
Πταν ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ, ο νζοσ φφλακασ, αφοφ τον κζραςε, τον
οδιγθςε ςτο ςπίτι του παλιοφ φφλακα Βαςίλθ Ραραςκευά, όπου, ςφμφωνα με
το βιβλίο επιςκεπτϊν που ετθρείτο εκεί, κακότι καλφβα... πεντάςτερθ, είχαν
καταλφςει πολλοί ςθμαντικοί επιςκζπτεσ, μεταξφ αυτϊν ο Λόρδοσ Curzon,
αντιβαςιλζασ των Λνδιϊν. Βεβαίωσ, για πολυτζλειεσ οφτε λόγοσ, το δυνατό
χαρτί όμωσ κα ιταν θ κζα που πρόςφερε.
Γράφει ςχετικά: “*...+Θ καλφβα είχε ζνα ξφλινο χϊριςμα πίςω από το οποίο
οι φιλοξενοφμενοι μποροφςαν να κοιμθκοφν.
Οι κότεσ τςιμπολογοφςαν γφρω ςτο κακιςτικό, και το νερό για πλφςιμο το
πετοφςαν από το παράκυρο, αλλά το μζροσ ιταν ςχολαςτικά κακαρό, και από
το βιβλίο των επιςκεπτϊν πάνω ςτο τραπζηι ζμακα ότι αυτι θ ταπεινι ςτζγθ
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είχε προςφζρει άςυλο ςε πολλοφσ διαπρεπείσ Άγγλουσ *...+.”
Ο Miller αρχικά ψιλοενοχλείται, όταν διαπιςτϊνει ότι ςτα νερά τθσ
Καςταλίασ πθγισ πλζνουν οι Δελφιϊτιςςεσ τα βρϊμικα ροφχα τουσ, αλλά ςτθ
ςυνζχεια δείχνει τθν κατανόθςι του.
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Travels and Politics in the Near East”,
William Miller, London 1898.
Σπανίωσ ζχω ςυναντιςει πιο πρωτόγονθ ι πιο άγρια ομάδα ανκρϊπων από
τουσ ταξιδιϊτεσ 3θσ κζςθσ πάνω ςτο μικρό καράβι, με το οποίο αρμζνιηα ςτον
Κορινκιακό κόλπο κατευκυνόμενοσ προσ Δελφοφσ. Από τθ γζφυρα του
“Ρρίγκιπα Γεωργίου”, όπου ο καπετάνιοσ με είχε προςκαλζςει,
παρακολουκοφςα ζνα πλικοσ ορεςίβιων Αλβανϊν και Αιτωλϊν που κείτονταν
κοιμιςμζνοι μζςα ςτα χοντρά μάλλινα, με παχφ πζλοσ, πλουμιςτά πανωφόρια
τουσ, πάνω ςτο κατάςτρωμα ςτοιβαγμζνοι ςαν ςωρόσ από ςακιά.
Μετανάςτευαν με τα υπάρχοντά τουσ, τα περιςςότερα από τα οποία
μετζφεραν ςτισ ράχεσ τουσ, από τθ μια πλευρά του κόλπου ςτθν άλλθ και
αποτελοφςαν μια παραφωνία ςε ςχζςθ με τουσ πιο εκλεπτυςμζνουσ Ζλλθνεσ
επιβάτεσ.
Ο Ραρναςςόσ εμφανίςτθκε καλυμμζνοσ με χιόνια κακϊσ πλθςιάηαμε ςτθν
Λτζα, το λιμάνι αποβίβαςθσ για τουσ Δελφοφσ, και οι λευκζσ χιονιςμζνεσ
κορυφζσ των βουνϊν γφρω από τον Κόλπο προεξείχαν, ςε αντίκεςθ με το βακφ
μπλε του ουρανοφ και τθσ κάλαςςασ.
Μια πραγματικά αξιόλογθ παράδοςθ ςτθν Ανατολι αποτελεί θ ντόπια ςζλα
(ςαμάρι). Πταν μου ζφεραν το άλογο, ςτο οποίο κα καβαλίκευα προσ τουσ
Δελφοφσ, ςτθν πόρτα του ξενοδοχείου ςτθν Λτζα, παρατιρθςα με κατάπλθξθ
τθν αςυνικιςτθ ξφλινθ καταςκευι, ςτθν οποία κα ίππευα.
Αντί για τισ κομψζσ ςζλεσ, που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Αγγλία, το άτι μου
ζφερε ςτισ πλάτεσ του ζνα ξφλινο πλαίςιο με δυο μεγάλα κομμάτια από το ίδιο
υλικό να προεξζχουν μπροςτά, ενϊ θ ιδιαίτερθ αυτι καταςκευι καλυπτόταν
από κουρζλια και ροφχα, ςτο κζντρο των οποίων κατάφερα να βολευτϊ, προσ
μεγάλθ ικανοποίθςθ των παριςταμζνων που καφμαηαν το γεγονόσ. Αλλά,
αμζςωσ μόλισ ανζβθκα ςτθ ςζλα, ανακάλυψα ότι δεν υπιρχαν χαλινάρια,
εκτόσ κι εάν κάποιοσ μπορεί να ορίςει με αυτό το όνομα τισ χοντρζσ ςιδερζνιεσ
αλυςίδεσ, τισ οποίεσ μου παρζδωςε ο οδθγόσ.
Οι αναβολείσ, επίςθσ, ιςαν καφματα ντόπιασ μαςτοριάσ. μεγάλα ςιδερζνια
κομμάτια, με κολλθμζνα πάνω τουσ άκομψα ςτθν όψθ ςπιροφνια, ςαν κι αυτά
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Αναςκαφικοί κφλακεσ ακριβϊσ κάτω από τθν Ναυπλία.
Τα βαγονζτα ςτθ ςειρά.

που βλζπει κάποιοσ ςε δείγματα ιππικοφ εξοπλιςμοφ από τα χρόνια του
Κρόμγουελ.
Ππωσ παρατιρθςα, οι Ζλλθνεσ χωρικοί καβαλάνε ςυχνά τα υποηφγιά τουσ
με το γυναικείο τρόπο, κακϊσ είναι όντωσ θ πλζον άνετθ μζκοδοσ
καβαλικεφματοσ υπό αυτζσ τισ πρωτόφαντεσ ςυνκικεσ. Κακϊσ μάλιςτα ςτο
άλογο ποτζ και ςε καμιά περίπτωςθ, όταν πθγαίνει ςε ιπιο βάδιςμα με μικρά
βιματα, δεν υπάρχει το ελάχιςτο ενδεχόμενο πτϊςθσ απ’ αυτό, ακόμθ κι αν
κακίςεισ ςτο πλάι πάνω ςτο ςαμάρι και αφιςεισ τα πόδια ςου να κουνιοφνται.
Με το που αρχίςαμε να ανεβαίνουμε τισ απότομεσ πλαγιζσ του Ραρναςςοφ,
παραδζχτθκα το ελλθνικό άλογο ωσ ζνα πρϊτθσ τάξεωσ βουνίςιο αναρριχθτι
που επιδεικνφει μια καυμαςτι επιδεξιότθτα ςτο δρόμο, ανάμεςα ςε τραχιζσ
πζτρεσ και κροκάλεσ.
Δυςτυχϊσ, είχε τόςο πολφ χιόνι πάνω ςτο φθμιςμζνο ποιθτικό βουνό, που
δεν μασ επζτρεψε τθν ανάβαςι μασ ςτθν κορυφι ι μάλλον ςτισ κορυφζσ, γιατί
υπάρχουν πζντε ξεχωριςτζσ κορυφζσ ςυνολικά.
Θ Γαλλικι Κυβζρνθςθ, που ζχει ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν αρχαιολογία
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ςτθν Ελλάδα, ζχει αγοράςει τα ςπίτια και το χϊρο του μικροφ χωριοφ Καςτρί,
που ξεφφτρωςε πάνω ςτα ερείπια των αρχαίων Δελφϊν.
Ολόκλθρο το χωριό ζχει κατεδαφιςτεί και ζνασ νζοσ οικιςμόσ ζχει
ανεγερκεί ςτθν άλλθ πλευρά του λόφου προσ χριςθ των εκδιωχκζντων
κατοίκων, οι οποίοι βγικαν κερδιςμζνοι από κάκε άποψθ από αυτι τθν
ανταλλαγι.
Ο εγκάρδιοσ φφλακασ των αρχαιοτιτων με υποδζχτθκε ςτο ςπίτι του με τον
ερχομό μου και αφοφ μου πρόςφερε ζνα εξαιρετικό ποτιρι με κονιάκ,
ευγενικά εξαπόςτειλε τουσ βοθκοφσ του ςε ανατολι και δφςθ και νότια και
βόρεια, για να μου εξαςφαλίςει ζνα κατάλυμα για το βράδυ, μιασ και οι
Δελφοί τότε δεν είχαν πανδοχείο.
Το αποτζλεςμα των ερευνϊν του ιταν πάρα πολφ ικανοποιθτικό και ζτςι
βρικα κατάλυμα ςε ζνα φιλόξενο Δελφιϊτθ, ονόματι Βαςίλθ Ραραςκευά, του
οποίου θ καλφβα είχε ζνα ξφλινο χϊριςμα, πίςω από το οποίο οι
φιλοξενοφμενοι μποροφςαν να κοιμθκοφν. Οι κότεσ τςιμπολογοφςαν γφρω ςτο
κακιςτικό, και το νερό για πλφςιμο το πετοφςαν από το παράκυρο, αλλά το
μζροσ ιταν ςχολαςτικά κακαρό, και από το βιβλίο των επιςκεπτϊν πάνω ςτο
τραπζηι ζμακα ότι αυτι θ ταπεινι ςτζγθ είχε προςφζρει άςυλο ςε πολλοφσ
διαπρεπείσ Άγγλουσ. Μεταξφ άλλων καταχωριςεων ξεχϊριςα τθν αυτόγραφθ
υπογραφι του κυρίου Chamberlain, που ςυνοδευόμενοσ από τον κφριο Jesse
Collings είχε φτάςει, κατά πωσ φαίνεται, για να ςυμβουλευτεί το Δελφικό
Μαντείο, το Νοζμβριο του 1866, μετά τθν ιττα του πρϊτου Home Rule Bill. Θ
ςυμβουλι που ενδεχομζνωσ μπορεί να είχε αποκτιςει από τον τόπο δεν
καταγράφθκε, αλλά είναι ευρζωσ γνωςτό ότι κατά τθν αρχαιότθτα θ ιζρεια
Ρυκία ιταν ειδικευμζνθ ωσ προσ τθν επιςτιμθ τθσ πολιτικισ μετεωρολογίασ.
Το όνομα του Λόρδου Curzon επίςθσ φιγουράριηε ςτον τόμο, κακϊσ ο νζοσ
αντιβαςιλιάσ τθσ Λνδίασ είχε κάνει μια πλιρθ περιοδεία ςτθν Ελλάδα πριν λίγα
χρόνια. Το μζγεκοσ τθσ ςυνοδείασ του, όταν διζςχιςε τθ Κεςςαλία, προκάλεςε
τζτοια εντφπωςθ ςτουσ απλοϊκοφσ ντόπιουσ, που κεϊρθςαν ότι ο Άγγλοσ
ταξιδιϊτθσ ιταν ο διάδοχοσ του κρόνου τθσ Ελλάδασ ςτο μινα του μζλιτοσ.
Οι μελετθτζσ του τελευταίου πολζμου κυμοφνται ότι ο διάδοχοσ του
κρόνου ταξιδεφει με τόςο μεγάλθ ποςότθτα αποςκευϊν. Δεν μπορεί παρά να
νιϊςει κάποιοσ μια αμυδρι απογοιτευςθ με τθν Καςταλία Ρθγι, ςτθν οποία
οι επιςκζπτεσ του Λεροφ τόπου ςυνικιηαν να βουτάνε τα χζρια τουσ πριν
ςυμβουλευτοφν το Μαντείο, και που ζχει χιλιοτραγουδθκεί από τουσ βάρδουσ
αναρίκμθτεσ φορζσ. Πταν ο Cobden επιςκζφτθκε τθν Ακινα διαςκζδαςε
βλζποντασ τισ Ακθναίεσ πλφςτρεσ να πλζνουν τα ροφχα τουσ ςτα νερά του
κλαςικοφ Λλιςςοφ. Πταν βρζκθκα ςτουσ Δελφοφσ, παρατιρθςα τισ
Δελφιϊτιςςεσ πλφςτρεσ να χρθςιμοποιοφντα νερά τθσ Καςταλίασ ςε παρόμοια
βάςθ. Αλλά ςτο κάτω - κάτω αυτζσ πρζπει να πλφνουν τα πράγματά τουσ
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κάπου, και είναι βεβαίωσ καλφτερο που το νερό κα χρθςιμοποιθκεί για
πλφςιμο απ’ ό,τι για πιόςιμο από ζναν Άγγλο τηζντλεμαν, που, ενδίδοντασ ςε
αυτό μάλλον πάρα πολφ άνετα, μου είπε ότι είχε μετανιϊςει για τθν αντοχι
του ςτισ μεςονφχτιεσ βάρδιεσ του ςτθν πθγι.
Ο Κορινκιακόσ κόλποσ ιταν πράγματι πολφ φουρτουνιαςμζνοσ, κακϊσ
ςαλπάραμε από το μικρό λιμάνι τθσ Λτζασ. Κάπου εκεί κοντά, ςτο μοναδικό
μζροσ τθσ Ελλάδασ όπου μπορείσ να τισ ςυναντιςεισ ακόμα, φάνθκε ζνα
κοπάδι καμιλεσ. Θ καλαςςοταραχι δεν ζπαψε παρά μόνο αφοφ φτάςαμε ςτθ
διϊρυγα τθσ Κορίνκου, ζνα ζξοχο επίτευγμα τθσ Μθχανικισ.

Αζτωμα του Κθςαυροφ των Σιφνίων.

Δελφικό ανάγλυφο κόςμθμα.
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101. CYR VAN OVERBERGH
Βιογραφικό ςτοιχεία
Εκνολόγοσ, ολλανδικισ μάλλον καταγωγισ, ο οποίοσ είχε ςυντάξει
ςθμαντικό αρικμό μονογραφιϊν εκνογραφικοφ περιεχομζνου.
χόλια
Με τα γραπτά του Cyr van Overbergh οι ταξιδιωτικζσ περιγραφζσ, που
αφοροφν τουσ Δελφοφσ, αλλάηουν εποχι, διότι δεν αναφζρονται πια ςτο
κλαςικό ταξίδι του ενόσ περιθγθτι ι μιασ ολιγομελοφσ παρζασ περιθγθτϊν με
τθν ακολουκία τουσ, οι οποίοι ζφταναν για τουσ δικοφσ τουσ κάκε φορά
λόγουσ (άλλοτε κεμιτοφσ και άλλοτε ακζμιτουσ) ςτο Δελφικό Λερό.
Εδϊ ζχουμε μπει για τα καλά ςτθ ςφγχρονθ εποχι, μιλάμε πια για ομαδικό
τουριςμό (και μάλιςτα με κρουαηιερόπλοιο), μιλάμε επίςθσ και για χριςθ
φωτογραφικισ μθχανισ (Kodak) αντί ηωγραφικοφ καβαλζτου, προκειμζνου να
απεικονιςτεί το όποιο ενδιαφζρον τοπίο.
Στθν υπόψθ περίπτωςθ ζχουμε μια κρουαηιζρα με το Γαλλικό ατμόπλοιο
“Orenoque”, οργανωμζνθ φαίνεται από επιφανείσ Ραριηιάνουσ, ςτα πλαίςια
μάλλον παςχαλινϊν διακοπϊν (Απρίλιοσ γαρ), ζχοντασ επικεφαλισ τον κ.
Collin, πρϊθν μζλοσ τθσ Γαλλικισ Αρχαιολογικισ Σχολισ Ακθνϊν, και βοθκό
του τον κ. Homolle, που ιταν ο επικεφαλισ των αναςκαφϊν του
αρχαιολογικοφ χϊρου των Δελφϊν, και το διαπρεπι βυηαντινολόγο και
ακαδθμαϊκό κ. Charles Diehl.
Οι Γάλλοι είχαν ζρκει να καυμάςουν και να νιϊςουν περιφανοι για το
ζργο, που είχε επιτελζςει θ πατρίδα τουσ ς' αυτι τθ ςθμαντικότατθ
αρχαιολογικι περιοχι τθσ Ελλάδασ. Θ επίςκεψθ κράτθςε μια μζρα, το πλοίο
“Orenoque” ζπιαςε ςτθν Λτζα. Μιςκϊκθκαν όλα τα άλογα, μουλάρια και
γαϊδοφρια τθσ περιοχισ, και το κομβόι ξεκίνθςε με ενκουςιαςμό για τθ γθ του
Απόλλωνα. Γριγορα όμωσ οι καλομακθμζνοι Ραριηιάνοι δεινοπάκθςαν από τα
ςαμάρια των υποηυγίων τουσ. Πμωσ προςκυνθτζσ χωρίσ ταλαιπωρίεσ δεν
υπάρχουν.
Σαν ζφταςαν κάποτε ςτον προοριςμό τουσ χωρίςτθκαν ςε δυο ομάδεσ, για
να ξεναγθκοφν καλφτερα, θ μια ομάδα είχε τον Collin και θ άλλθ τον Diehl.
Ρεριθγικθκαν παντοφ, είδαν πολλά, άκουςαν πολλά μζχρι που ζφταςαν
κάποτε ςτο Στάδιο. Θ οργάνωςθ τθσ εκδρομισ ιταν τόςο άψογθ, ϊςτε μόλισ
ζφταςαν εκεί κουραςμζνοι και νθςτικοί, βρικαν να τουσ περιμζνει ζτοιμο το
φαγθτό τουσ ςτθν άλλθ πλευρά του Σταδίου. Είχε φροντίςει γι αυτό το
πλιρωμα του Orenoque.
Μετά τον άρτο ικελαν και κζαμα, και αυτό τουσ κόςτιςε…
πενταροδεκάρεσ. Σε ζνα πρόχειρο ζρανο μάηεψαν λίγα φράγκα και δεν
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άργθςαν να εμφανιςτοφν τζςςερισ γυμνόποδεσ Καςτρίτεσ, που με το τρζξιμό
τουσ αναβίωςαν, ςαν ςε παρωδία, τουσ κάποτε ζνδοξουσ Ρυκικοφσ αγϊνεσ.
Υπιρξαν και οι απαραίτθτεσ εκατζρωκεν προςφωνιςεισ μεταξφ των αρχϊν τθσ
περιοχισ και των επικεφαλισ Γάλλων, εκφράςτθκαν και οι ςυνικεισ
φιλοφρονιςεισ και ηθτωκραυγζσ.
Μετά, θ ομάδα των Γάλλων κατζβθκε για επίςκεψθ ςτο εκεί πρόχειρο
Μουςείο. Οι εικαςτικοί κθςαυροί ιταν όλοι μπροσ τα μάτια τουσ, το
ενδιαφζρον όμωσ δεν ιταν το ίδιο ηωθρό από όλουσ. Κάτι το ςαμάρι ςτθν
πρωινι ανάβαςθ, κάτι θ ανθφόρα ςτον αρχαιολογικό χϊρο, κάτι το φαγθτό και
κάτι ο ιλιοσ που τουσ είχε ψιςει, ζκανε τουσ περιςςότερουσ από αυτοφσ να
ζχουν κουραςτεί και να βιάηονται να γυρίςουν ςτο καράβι τουσ. Ζφυγαν το
πρωί ωχροί μα γφριηαν το απόγευμα τςουρουφλιςμζνοι από τον ιλιο, ςωςτοί
ερυκρόδερμοι.
Ο Cyr van Overbergh όμωσ ιταν ο πιο καλόσ ο μακθτισ τθσ εκδρομισ. Ριγε
παντοφ, παρατιρθςε τα πάντα, άκουςε τα πάντα, κατζγραψε κάκε λόγο και
ςυμβάν, λεσ και ιταν ο γραμματζασ - πρακτικογράφοσ αυτισ τθσ εκδρομισ.
Ζτςι, όχι μόνο μασ ζδωςε πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για πολλά κζματα των
Δελφϊν, αλλά μασ χάριςε με μεγάλθ ηωντάνια όλθ τθν ατμόςφαιρα αυτισ τθσ
ίςωσ πρϊτθσ τουριςτικισ εκδρομισ ςτον αρχαιολογικό χϊρο των Δελφϊν.
Διαβάηοντασ το υπζροχο ταξιδιωτικό του κείμενο μακαίνουμε ςθμαντικά
πράγματα και για τθν αρχαιολογικι αναςκαφι των Δελφϊν, π.χ. πόςα χρόνια
κράτθςαν οι ςχετικζσ διαπραγματεφςεισ μεταξφ των κυβερνιςεων Ελλάδασ και
Γαλλίασ, γιατί αντιδροφςαν οι Δελφιϊτεσ, ποιοσ τουσ ξεςικωνε ςυςτθματικά
ςε αντίδραςθ και τζλοσ πόςο ςτοίχιςε θ αναςκαφι αυτι ςτουσ Γάλλουσ.
Ο αναφερόμενοσ Φράγκοσ, που πρωτοςτατοφςε ςτθν αντίδραςθ των
Δελφιωτϊν, είναι ό ίδιοσ που περιγράφει λεπτομερϊσ ο Gillieron ςτο δικό του
οδοιπορικό, όπωσ είδαμε πιο πάνω.
Μασ δίνει επίςθσ πλθροφορίεσ και ωραίεσ κρίςεισ πάνω ςτα
καλλιτεχνιματα που βρίςκονταν ςτο μουςείο των Δελφϊν. Ιταν ίςωσ ο μόνοσ
που ζδειξε μεγάλο ενδιαφζρον για τα εκεί εκκζματα. Αντίκετα, οι υπόλοιποι
ζδειχναν μάλλον απογοθτευμζνοι, και το μόνο που τουσ ενδιζφερε ιταν το
γφρω τοπίο παρά τα ςπαςμζνα μάρμαρα και ευριματα.
Τον περίμεναν ςτο τζλοσ εκνευριςμζνοι να τελειϊςει τθ ςχολαςτικι
εικαςτικι ματιά του. Μςωσ ζφταιγε θ κοφραςι τουσ, ίςωσ και θ ςκζψθ τθσ
ςζλασ που κα “γεφονταν” ςτον κατιφορο προσ τθν Λτζα. Σίγουρα ςτο τζλοσ
όλοι αυτοί είχαν περάςει καλά, αλλά και εμείσ οι ςφγχρονοι αναγνϊςτεσ του
ενδιαφζροντοσ αυτοφ κειμζνου... καλφτερα.
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Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Dans le Levant, en Grece et en Turquie”,
Cyr Van Overbergh, Bruxelles/Paris 1899.
12 Απριλίου.
Στισ 4 θ ϊρα το πρωί, το «Orenoque» μπαίνει ςτα νερά του κόλπου τθσ
Ράτρασ. Δεξιά και αριςτερά βλζπουμε βουνά, όχι πολφ ψθλά, αλλά βραχϊδθ.
«Ναφπακτοσ!» φωνάηει ο υποπλοίαρχοσ. Στθν αριςτερι πλευρά μασ,
ορκϊνονται τα άςπρα και κοκκινωπά ςπίτια μιασ μικρισ πόλθσ,
περιβαλλόμενθσ από μεςαιωνικά τείχθ, δίπλα ςτο ιρεμο νερό, ακόμα γκρίηο.
Ναφπακτοσ! Τι δόξα περιζχει αυτό το όνομα! Εδϊ δεν είναι που ο Δον
Ηουάν τθσ Αυςτρίασ δόξαςε τα χριςτιανικά χρονικά με το πιο λαμπρό πολεμικό
γεγονόσ του ΛΣΤϋ αιϊνα; Μόλισ οι Τοφρκοι είχαν καταλάβει τθν Κφπρο, μιαν
από τισ τελευταίεσ λεωφόρουσ τθσ Χριςτιανοςφνθσ. Ανιςυχθ θ Ευρϊπθ
ανταποκρίκθκε για τελευταία φορά ςτο κάλεςμα του Ρίου του πζμπτου, ενόσ
Ράπα των θρωικϊν καιρϊν.
Τθν 7θ Οκτωβρίου του 1571, ς’ αυτόν τον ίδιο κόλπο, κάτω απ’ αυτά τα ίδια
τείχθ, ς’ αυτιν τθν ίδια ϊρα, μ’ αυτόν τον ίδιο ιλιο, οι δυο ςτόλοι
ςυναντιοφνται: από τθ μια μεριά διακόςιεσ γαλζρεσ, με τισ παλιζσ ςυμμορίεσ
τθσ Λςπανίασ, τθσ Λταλίασ και τθσ Βραβάντθσ υπό τισ διαταγζσ ενόσ τολμθροφ.
Απ’ τθν άλλθ, πεντακόςια τουρκικά πλοία προςτατευμζνα από τουσ
γενίτςαρουσ, τουσ νικθτζσ τθσ Κφπρου. Τι μάχθ! και τι ςυμπλοκι! Στόλοσ με
ςτόλο, πλοίο με πλοίο, ςτικοσ με ςτικοσ, όπωσ ςτθ ςτεριά.
Κυμάμαι τον πίνακα του Slingeneyer, ο Δον Ηουάν με ςθκωμζνα τα μάτια
προσ τον ουρανό, πάνω ςτθν τοφρκικθ ναυαρχίδα, ςτθ μζςθ των μαχθτϊν που
ουρλιάηουν, των πελεκιϊν που χτυποφν, των μαχαιριϊν που ςκοτϊνουν, των
κεφαλιϊν των μπθγμζνων πάνω ςε κοντάρια, των ςθμαιϊν που ανακινοφνται,
των ςκλάβων που απελευκερϊνονται! Τι νίκθ!
Με 30.000 ςκοτωμζνουσ ι αιχμαλϊτουσ εχκροφσ, με 5.000
απελευκερωμζνουσ χριςτιανοφσ ςκλάβουσ, με τον τοφρκικο ςτόλο
κατεςτραμμζνο, με 150 κερδιςμζνεσ γαλζρεσ, με το Σουλεϊμάν το Βϋ, τρεισ
μζρεσ χωρίσ να τρϊει και να ζχει μζτωπό του ςκεπαςμζνο με ςκόνθ, με τθν
Αςία καταπονθμζνθ, και τθν Ευρϊπθ ςϊα! Κάτω από τθν ανατολι του ιλιου, θ
Ναφπακτοσ εμφανίηεται ς’ όλθ τθσ τθ δόξα. Θ αυγι με τα τριανταφυλλζνια
δάχτυλά τθσ χαϊδεφει τα βουνά τθσ Αχαΐασ και τθσ Φωκίδασ. Ρουκενά αλλοφ και αν είναι, ίςωσ ςτθν Ελβετία - αυτι θ εικόνα δεν αναδφεται πιο φυςικά,
καλφτερα από εδϊ. Θ ροη απόχρωςθ αυτϊν των βουνϊν, ζνα θλιόλουςτο
πρωινό, είναι εντυπωςιακι… Θ ατμόςφαιρα ζχει μια γλφκα και μια ρευςτότθτα
ςαγθνευτικι.
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Αναςκαφζσ με πολλοφσ…επιβλζποντεσ.

Θ Βοςτίτςα, το ακρωτιρι Άγιοσ Ράγκαλοσ, ο κόλποσ των Σαλϊνων, και θ
Λτζα, τόποσ του ξεμπαρκαρίςματοσ. Για πρϊτθ φορά ο καπετάνιοσ και οι
αξιωματικοί του ταξιδεφουν ς’ αυτά τα μζρθ. Είναι ευτυχείσ που ιρκαμε χωρίσ
πρόβλθμα. Κι εμείσ! Επιτζλουσ, κα κατεβοφμε, κα περπατιςουμε ςτθ ςτεριά,
κα απαλλαγοφμε, για μια ολόκλθρθ μζρα, από το φόβο τθσ ναυτίασ.
Ο ουρανόσ είναι υπζροχοσ, θ φφςθ ωραία, τα πόδια μασ γερά. Εμπρόσ!
Ανάμεςα ςτα γζλια κατεβαίνουμε κατά ομάδεσ, οκτϊ με δζκα ατόμων, μζςα
ςε ελλθνικζσ βάρκεσ. Τισ οδθγοφν Ζλλθνεσ ναφτεσ, που μιλοφν ελλθνικά. Στθν
αποβάκρα, πίςω από κάποιουσ ντόπιουσ αςτυνόμουσ, περιφζρεται το πλικοσ
των αγωγιατϊν με τα άλογα, τα μουλάρια και τουσ γαϊδάρουσ. Ο κακζνασ
διαλζγει το δικό του, και δρόμο!
Βγαίνοντασ από τθν Λτζα, ο βατόσ δρόμοσ περνά από μια γόνιμθ και
κατοικθμζνθ πεδιάδα. Τα δθμθτριακά, τα αμπζλια και το πράςινο χορτάρι
ξεχωρίηουν κακαρά, πάνω ςε κόκκινουσ βράχουσ, απομονωμζνουσ ςτθν
φπαικρο, με τα ςπθλαιϊδθ ανοίγματά τουσ. Εδϊ κι εκεί ελιζσ, καυμάςιεσ για
τθν παλαιότθτά τουσ, για το φψοσ τουσ και για τθ γραφικότθτά τουσ, με τουσ
πελϊριουσ ςτραβοφσ κορμοφσ, ςυχνά ανοιγμζνουσ και κενοφσ, που δεν
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κρατιοφνται πια παρά μόνον από τθν προςκόλλθςθ των χοντρϊν φλοιϊν τουσ.
Ρορευόμαςτε οι τζςςερισ μπροςτά: ζνασ παριηιάνοσ γλφπτθσ, μ’ ζνα
μεξικάνικο ςομπρζρο, ζνα μαφρο βελοφδινο κοςτοφμι και κλζφτικεσ μπότεσ,
καβάλα πάνω ς’ ζνα ωραίο μικρό αραβικό άλογο με ηωθρό βάδιςμα. Ζνασ
άλλοσ παριηιάνοσ με ταξιδιωτικι ηακζτα και με το χαμόγελο ςτα χείλθ πάνω ς’
ζνα μικρό alezan που δεν αφθνιάηει. Ζνασ Λςπανόσ, τετράγωνοσ από τθ βάςθ
ωσ τθν κορυφι, κακιςμζνοσ πάνω ς’ ζνα μουλάρι με φφοσ αλά Σάντςο Ράντςο
κι εγϊ πάνω ς’ ζνα μουλάρι πολφ ηωθρό, του οποίου τα ιδιότροπα και
απότομα τινάγματα μου επιτρζπουν να νιϊκω εκεί που οι βάτραχοι δεν ζχουν
ουρά, τισ ανεκδιιγθτεσ γλφκεσ τθσ Δελφικισ ςζλασ. «Φανταςτείτε, λζει ζνασ
ςφντροφοσ ςτθ δυςτυχία, ζνα είδοσ βαςανιςτικοφ εργαλείου φτιαγμζνου από
κομμάτια ξφλου που οι γωνίεσ τουσ είναι επίτθδεσ αιχμθρζσ και υποβάλλουν τθ
μζςθ και τα μθριαία οςτά του ευτυχιςμζνου ταξιδιϊτθ ςε αςυνικιςτα
βαςανιςτιρια! Ζνα αλθκινό προςκφνθμα ςασ λζω!».
Με μεγάλο καλπαςμό ς’ ζνα ςφννεφο από ςκόνθ περνοφν καμιά δεκαριά
άμαξεσ με τισ κυρίεσ και τουσ γζρουσ τθσ αποςτολισ. Να ζνα κοπάδι από
καμιλεσ, να κι ζνα δεφτερο, κι ζνα τρίτο. Γριγορα τα «Kodaks»!
Ράνω ς’ ζνα λόφο αριςτερά, εμφανίηεται ο κλαςικόσ Ζλλθνασ βοςκόσ, που
διαγράφει πάνω ςτον ουρανό μια ςιλουζτα γλυπτοφ, ακουμπιςμζνοσ πάνω ςε
μια γκλίτςα με κυρτι άκρθ, αδφνατοσ, μουςάτοσ και θλιοκαμζνοσ,
ςκεπαςμζνοσ με μια προβιά.
Δεν κατανοοφμε μια αποςτολι ςτουσ Δελφοφσ, χωρίσ αυτόν το βοςκό.
Εικόνα Οιδίποδα Τφραννου, που ενκουςιάηει τα μζλθ τθσ Ακαδθμίασ και που
κάνει τουσ άλλουσ να αναρωτιοφνται, εάν δεν είναι ζνασ κεατρίνοσ βοςκόσ
που κα τον είχε βάλει εδϊ, για τθν περίςταςθ, κάποια εταιρεία που αςχολείται
με εκδρομζσ.
Οι αγωγιάτεσ μασ - ζνασ για κάκε ηϊο - ζχουν φφοσ «Οδυςςζα του
λακρεμπορίου». Βουνίςιοι, με γερζσ γάμπεσ και γριγορο βάδιςμα, φοροφν μια
γραφικι ενδυμαςία. Ραράξενο αυτό το εκνικό ντφςιμο, με τθν άςπρθ
φουςτανζλα που ςφίγγει πάνω από τουσ γοφοφσ με τθ φαρδιά δερμάτινθ
ηϊνθ με πολλζσ τςζπεσ όπου βρίςκονται ανακατεμζνα πιςτόλια, μαχαίρια,
ψωμί, φροφτα.
Επιτζλουσ, οι πρϊτεσ ανθφόρεσ. Ζνασ αλθκινόσ θμιονικόσ δρόμοσ,
απόκρθμνοσ, ςκλθρόσ με ςτρογγυλζσ και μυτερζσ πζτρεσ. Ιδθ βλζπουμε από
ψθλά τθν πεδιάδα, τον ελαιϊνα που μόλισ περάςαμε, τα χωράφια, τθν Λτζα,
τον όρμο όπου αράηει ο «Orenoque» πάνω ςε μια γαλάηια κάλαςςα.
Από κάκε μεριά ψθλά βουνά, που κυμίηουν τα πρϊτα όρθ των Ρυρθναίων
ςτθν Λοφρδθ. Λοφρδθ! Γιατί πρζπει ςτθν καρδιά τθσ Φωκίδασ, το όνομα αυτό
να καλείται ςε βοικεια, να προςβάλλεται, να χρειάηεται προςταςία;
Ο Λςπανόσ βλζποντασ τουσ δυο Γάλλουσ να χαιρετοφν τθν Ραναγία ενόσ
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μικροφ ξωκκλθςιοφ, δίπλα ςτο δρόμο, κφμωςε για «τθ γελοία δειςιδαιμονία,
απόλυτα αντιπολιτιςτικι». Αυτό ιταν θ αρχι. Από κουβζντα ςε κουβζντα θ
ςυηιτθςθ αναφζρκθκε ςτα καφματα τθσ Ραναγίασ τθσ Λοφρδθσ.
Του κφμιςα τθν περίπτωςθ του Pierre de Rudder, ενόσ Βζλγου εργάτθ: είχε
πζςει από ζνα δζνδρο και από τότε, για οκτϊ χρόνια, το πόδι του ζμενε
ςπαςμζνο. Δεν είχε κολλιςει, και θ γάμπα του, ςτθ μζςθ τθσ, ιταν κινθτι προσ
όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Είχε μια μεγάλθ πλθγι με πφον, ςτθν οποία
φαινόντουςαν τα δυο κομμάτια του ςπαςμζνου οςτοφ ςε μια απόςταςθ τριϊν
πόντων. Βοφτθξε ςτα νερά τθσ Λοφρδθσ και ξαφνικά το πόδι γιατρεφτθκε, τα
κόκκαλα κόλλθςαν, οι πλθγζσ εξαφανίςτθκαν. Ασ το εξθγιςει αυτό θ επιςτιμθ!
Για απάντθςθ, ο Λςπανόσ χτυπά δυνατά το μουλάρι του και φεφγει
καλπάηοντασ ςτον ανθφορικό δρόμο.
Πταν τον πλθςίαςα, του μίλθςα για τθν ίαςθ παςχόντων από αταξία(;) ςτον
τρίτο βακμό, από ζλκοσ του ςτομάχου, από φυματίωςθ ςτο τελευταίο ςτάδιο,
από βρογχοκιλθ, από εξοφκαλμία, από αρρϊςτιεσ του μυαλοφ…για τουσ
παράλυτουσ, τουσ κωφάλαλουσ εκ γενετισ, τουσ καρκινοπακείσ, τουσ
παραπλθγικοφσ, τουσ υδρωπικοφσ… ςτο τζλοσ, ηιτθςε ζλεοσ. Και ζπειτα,
ςταμάτθςε να κοροϊδεφει τουσ χαιρετιςμοφσ μασ ςτθν Ραναγία… Πμωσ,
ανεβαίνουμε ακόμθ. Αριςτερά, ζνα νεκροταφείο περιβαλλόμενο από τοίχουσ,
ςπρϊχνει προσ τον ουρανό τισ κορφζσ καμιά τριανταριά κυπαριςςιϊν, των
μοναδικϊν τθσ πεδιάδασ και των βουνϊν.
Μασ ανταμϊνουν οι ςφντροφοί μασ και όλοι μαηί μπαίνουμε ςτο Χριςςό,
τθν Αρχαία Κρίςςα. Ζνα χωριό ςτθ μζςθ μιασ πλαγιάσ του βουνοφ. Μασ είχαν
πει ότι ο πλθκυςμόσ κα μασ υποδεχόταν κερμά. Είχαμε μάκει να φωνάηουμε:
«Ηιτω θ Ελλάδα», ςε απάντθςθ ςτο: «Ηιτω θ Γαλλία» που κα μασ απεφκυναν
οι ντόπιοι, για καλωςόριςμα. Το αντίκετο, θρεμία.
Πλοσ ο κόςμοσ βρίςκεται ςτο κατϊφλι του και μασ κοιτάηει, όπωσ κάνουν οι
χωριάτεσ ςε μασ όταν περνάει ζνασ ξζνοσ. Οι άνκρωποι είναι ςυμπακθτικοί,
αλλά όχι ενκουςιϊδεισ. Οι θλικιωμζνοι είναι ωραίοι, ψθλοί, δυνατοί, γεροί. Οι
νεαροί ζχουν ζνα καλογραμμζνο ςϊμα και τα χαρακτθριςτικά του προςϊπου
τουσ είναι αρκετά ςυμμετρικά. Το ίδιο και ςτισ νεαρζσ γυναίκεσ που είναι
μάλλον όμορφεσ, και ςτα παιδιά που είναι καυμάςια. Κάτι όμωσ είναι
αξιοπαρατιρθτο: Καμία ελλθνικι μφτθ!
Ακόμα δυο ϊρεσ ανάβαςθσ κάτω από ζναν όλο και περιςςότερο καυτό
ιλιο, από δρόμουσ όλο και περιςςότερο απόκρθμνουσ, μζςα ςε μια φφςθ όλο
και περιςςότερο άγρια, με αιχμθρά βράχια, ενϊ θ Δελφικι ςζλα μασ
υποβάλλει ςε αφάνταςτα βάςανα! Επιτζλουσ, όλα περνοφν. Να το Καςτρί, το
καινοφργιο χωριό που ζχτιςε θ Γαλλία μετά από τθν απαλλοτρίωςθ του
παλιοφ, λόγω των αναςκαφϊν που οδιγθςαν ςτθν αποκάλυψθ των Δελφϊν.
Ωχ! Τι ομθρικι Οδφςςεια, αυτι θ απαλλοτρίωςθ του Καςτριοφ!
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Άποψθ του Κριςςαίου Ρεδίου από τουσ Δελφοφσ.

Ο κφριοσ George Radet διθγικθκε τισ κωμικζσ περιπζτειζσ τθσ. Οι
διαπραγματεφςεισ άρχιςαν το 1861 και τελείωςαν μόνο το 1891. Αυτό το
τριαντάχρονο δράμα, πρζπει να διαιρεκεί ςε τρεισ πράξεισ λζει ο κφριοσ Radet.
Ρρϊτθ πράξθ: «Ο κλεμμζνοσ τοίχοσ». Δεφτερθ πράξθ: «Οι ςταφίδεσ». Τρίτθ
πράξθ: «Το παςτό χοιρινό τθσ Αμερικισ». «Ο Wallenstein τθσ πρϊτθσ περιόδου
ιταν κάποιοσ ονόματι Φράγκοσ, καπετάνιοσ, κάκαρμα με μαφρθ τθν ψυχι,
ιδανικόσ για να θγθκεί των Δελφιωτϊν των πιο κακϊν ανκρϊπων του κόςμου».
Λίγο ζλειψε να εκπαρακυρϊςουν τουσ αρχαιολόγουσ που διακινδφνεψαν να
πάνε τον Λοφλιο του 1862, για να εμποδίςουν τισ ζρευνεσ τθσ Γαλλικισ
Αρχαιολογικισ Σχολισ. Ο καπετάνιοσ κατάςχεςε τριάντα μζτρα του πελϊριου
τοίχου, που ονομάηεται «Ρελαςγικόσ τοίχοσ», που υποςτθρίηει τθν ταράτςα
του ναοφ του Απόλλωνα και πάνω ςτον οποίο βρίςκονται αμζτρθτεσ
επιγραφζσ ςχετικζσ με τθν απελευκζρωςθ των ςκλάβων. Θ κατάςχεςθ αυτι
προκάλεςε ζνα διπλωματικό επειςόδιο. Ο πρζςβθσ μασ ςτθν Ελλάδα, ο κ.
Bourée ανζφερε το γεγονόσ ςτο Γαλλικό Υπουργείο των Εξωτερικϊν και αφοφ
εκείνθ τθν εποχι θ Γαλλικι Κυβζρνθςθ ιταν ιςχυρι και μιλοφςε δυνατά, ο
Φράγκοσ καπετάνιοσ υποχϊρθςε. Φαινόταν μετά ότι οι αναςκαφζσ κα
μποροφςαν να ςυνεχιςτοφν ομαλά. Ο Ναπολζων ο Γϋ ενδιαφερόταν, και γι’
αυτό το λόγο είχε αποςπάςει 4.000 φράγκα από τα δικά του χριματα, μετά
από αίτθςθ του Léon Renier. Αλλά δυςτυχϊσ, οι Ζλλθνεσ ανζτρεψαν τον
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βαςιλιά τουσ Πκωνα και μζςα ςτθν αναταραχι που ακολοφκθςε, θ υπόκεςθ
των Δελφϊν ξεχάςτθκε. Ξαναβγικε ςτθν επιφάνεια μόνο το 1880, όταν ο
κφριοσ Foucart που τθν είχε αρχίςει, ζγινε Διευκυντισ τθσ Γαλλικισ
Αρχαιολογικισ Σχολισ τθσ Ακινασ. Ρίςτεψε τότε, ότι είχε φτάςει θ ςτιγμι να
τελειϊςει το ζργο, ςτο οποίο ο Ottfried Müller πρϊτα κι ζπειτα αυτόσ ο ίδιοσ
με τον ςυνάδελφό του τον Wischer, είχαν αςχολθκεί. Ηιτθςε δυο πράγματα:
το ζνα, να απαλλοτριϊςει θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ είκοςι πζντε με τριάντα
ςπίτια που βρίςκονταν πάνω ςτα ερείπια, και το άλλο, να ψθφίςει το Γαλλικό
Κοινοβοφλιο ικανοποιθτικά κονδφλια για να γίνουν πλιρεισ και μεκοδικζσ
ζρευνεσ. «Στθν Ρζργαμο, όπωσ ςτθν Ολυμπία, ζγραψε τθν 27 Απριλίου του
1881, θ επιτυχία των Γερμανϊν ςτθρίηεται ςτουσ μεγάλουσ πόρουσ που
διακζτουν οι ερευνθτζσ και ςτθ δραςτικι υποςτιριξθ, που παρζχει ο υπουργόσ
Εξωτερικϊν ςτισ αρχαιολογικζσ επιχειριςεισ. Ρράγματι, το αποτζλεςμα είναι
ότι, όχι μόνο πλουτίηουν τθν επιςτιμθ, αλλά και απλϊνουν ςτθν Ανατολι, τθ
φιμθ και τθν επίδραςθ του ζκνουσ που τισ αναλαμβάνει».
Ο Κουμουνδοφροσ, ο Ζλλθνασ Ρρωκυπουργόσ, ενκάρρυνε το ςχζδιο. Ζνα
πρωτόκολλο ςυντάχκθκε. Αλλά δεν είχαν λογαριάςει το ςυνταγματάρχθ
Φράγκο, ο οποίοσ, παρόλο που είχε ανεβεί ςτθ ςτρατιωτικι ιεραρχία, είχε
κρατιςει τα ίδια αιςκιματα. Ξεςικωςε τουσ Δελφιϊτεσ που ηιτθςαν τριάντα
δραχμζσ για κάκε πιχθ γθσ τουσ. Ιταν περίπου ςαν να κζλαμε να κάνουμε
αναςκαφζσ ςτθν περιοχι τθσ Madelline και τθσ Opera(του Ραριςιοφ). Για να
βρεκεί ζνα τζλοσ ςτισ απαιτιςεισ του Φράγκου και τθσ παρζασ του ο
Κουμουνδοφροσ κατάκεςε ζνα γενικό νομοςχζδιο για τθν απαλλοτρίωςθ, λόγω
δθμόςιασ χριςθσ, αλλά ζπεςε θ κυβζρνθςι του. Ο Τρικοφπθσ που τον
διαδζχτθκε, πρόβαλλε, καταρχάσ, τθν αντίρρθςθ τθσ Αρχαιολογικισ Εταιρείασ
τθσ Ακινασ, και φςτερα φανερϊνοντασ τισ ςκζψεισ του, διλωςε ότι είχε
αποφαςίςει να ςυνδζςει τθν τφχθ τθσ ςυμφωνίασ των Δελφϊν με αυτιν τθσ
εμπορικισ ςυμφωνίασ με τθ Γαλλία. Να, που εμφανίηονταν οι ςταφίδεσ (29
Μαρτίου 1882)! Μετά από ζνα χρόνο δφςκολων διαπραγματεφςεων, ο
Γαλλικόσ προςτατευτιςμόσ ζδειξε ανζνδοτοσ για το «κουκοφτςι» τθσ Κορίνκου,
και ο ελλθνικόσ πατριωτιςμόσ ζδειξε αμετάβλθτοσ για το ναό τοφ Απόλλωνα.
Αναγκαςμζνοσ να εγκαταλείψει τθ μάχθ ο Jules Ferry ζγραψε τθν 21θ Απριλίου
του 1883 ςτον κφριο Freysinet : «Θ ςχετικι ιττα ςτθν οποία υποπζςαμε, παρ’
όλθ τθν προφφλαξθ και τθν ςφνεςι μασ, είναι ζνα απ’ αυτά τα γεγονότα, που
καλά κα ιταν να ξεχαςτοφν».
Στθν ευζλικτθ και λεπτι διπλωματία του κυρίου Homolle, οφείλουμε τθν τιμι
τθσ ρεβάνσ. Και όμωσ, εν τω μεταξφ, ζνασ τρίτοσ παράγοντασ είχε
μεςολαβιςει: το παςτό χοιρινό από τθν Αμερικι! Τθν 17θ Μαΐου του 1890, ο
κφριοσ Ribot, Ρρωκυπουργόσ και Υπουργόσ Εξωτερικϊν που είχε λάβει ζνα
τθλεγράφθμα από τθν Ουάςιγκτον, ενθμζρωςε το ςυνάδελφό του κφριο
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Δυτικό αναςκαφικό μζτωπο.

Bourgeois, τον Υπουργό Ραιδείασ, ότι μια ομάδα Αμερικανϊν καπιταλιςτϊν,
που επικυμοφςαν να ςυνδζςουν το όνομά τουσ μ’ ζνα μεγάλο αρχαιολογικό
ζργο, προςφζρκθκαν να αναλάβουν όχι μόνο τισ αναςκαφζσ των Δελφϊν που
τισ είχε αναλάβει θ Γαλλία, αλλά και τα ζξοδα τθσ απαλλοτρίωςθσ του χωριοφ
Καςτρί.
Το Σικάγο ςκζπαηε τθν Ρυκία με δολάρια. Θ Ακινα είναι ακόμα θ πατρίδα
του Αριςτείδθ. Οι «Ξζρξεσ» του Λλινόϊσ και οι «Αρταξζρξεσ» του Οχάϊο άδικα
επζδειξαν το χρυςό τουσ. Θ Ελλάδα δεν ξζχαςε ότι θ Γαλλικι Σχολι ιταν θ
πρϊτθ που ιδρφκθκε ςτθν Ακινα, για να μελετιςει επιτόπου τθν ιςτορία και
τα μνθμεία τθσ. Ο νόμοσ που παραχϊρθςε για δζκα χρόνια τουσ Δελφοφσ ςτισ
επιςτθμονικζσ επιχειριςεισ τθσ Γαλλίασ, δθμοςιεφτθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ ςτισ 6/18 Μαΐου του 1891. Ραρόλα αυτά, τα ζργα
εγκαινιάςτθκαν μόνο τθν 11θ Οκτωβρίου του 1892. Μπροςτά ςτον κφριο
Homolle, τον υποκόμθ De Bourgoing, το Γενικό Ζφορο των Αρχαίων, το
Διμαρχο του Χριςςοφ και άλλουσ Ζλλθνεσ προφχοντεσ, τα βαγόνια ςτα οποία
ανζμιηαν ελλθνικζσ και γαλλικζσ ςθμαίεσ, μετζφεραν τα χϊματα μζχρι τον
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γκρεμό.
Φαίνεται ότι οι ςθμερινοί κάτοικοι του νζου Καςτριοφ, δεν ζχουν καμιά
μνθςικακία κατά των Γάλλων. Τα ςπίτια τουσ είναι ςθμαιοςτολιςμζνα προσ
τιμιν μασ και ςτο δρόμο, υψϊνεται μια αψίδα κριάμβου από φφλλα και
κλαδιά, όπου τα ελλθνικά και τα γαλλικά χρϊματα ςμίγουν. Από το μαηεμζνο
πλικοσ ςτθ ςκιά, βγαίνουν μερικζσ ςπάνιεσ κραυγζσ: «Ηιτω θ Γαλλία». Δεν
υπάρχει ενκουςιαςμόσ, αλλά ςυμπάκεια. Ρροχωράμε πάντα πάνω ςτο
ςκονιςμζνο δρόμο. «Μπα, λζει ο Λςπανόσ, τι είναι αυτό το λατομείο αριςτερά;»
- «Μα, πρζπει να είναι οι αναςκαφζσ». Σαν να είχε καταλάβει τθν επικυμία
μου να φτάςω, το μουλάρι μου άρχιςε ν’ ανεβαίνει τθ ςχεδόν κάκετθ πλαγιά
παρόλεσ τισ φωνζσ, τισ απειλζσ και τα χτυπιματά μου και δεν ςταμάτθςε παρά
μόνο μπροςτά ςτον Ελλθνικό τοίχο. Το άφθςα ςτθν τφχθ του και
κατευκφνκθκα γριγορα προσ τθν Καςταλία Ρθγι, τθν παςίγνωςτθ ςτθν
ποιθτικι μνιμθ που βρίςκεται ςτο μζροσ, όπου ο δρόμοσ από τθν Λτζα ωσ τθν
Αράχοβα κάνει απότομθ ςτροφι προσ τα δεξιά. Τι απόλαυςθ να πίνεισ λίγο απ’
αυτό το ευχάριςτο νερό και να κάκεςαι ςτθ ςκιά των δυο καυμαςτϊν
πλατανιϊν με τα πλατιά φφλλα τουσ γυριςμζνα προσ τθ χαράδρα: αυτό το
πράςινο το βακφ και θμιδιαφανζσ που προβάλλεται πάνω ςτο βιολετί φόντο
του ςκιεροφ και μακρινοφ φαραγγιοφ, απζναντι από τα ερείπια, αποτελεί το
πιο καταπλθκτικό ντεκόρ που μπορεί να φανταςτεί κανείσ.
Αυτό το τοπίο είναι μαγικό με τον ωραίο ιλιο του Απριλίου, με το ωραίο
φωσ που απλϊνεται ςτισ πλαγιζσ των βουνϊν και ςτθ χαράδρα του Ρλειςτοφ,
όπου φυτρϊνουν ροη δάφνεσ και ροδιζσ με κόκκινα λουλοφδια. Τι γλυκιά
ονειροπόλθςθ κυριαρχεί ςτο νου! Ο τόποσ δεν ζχει αλλάξει από τθν
αρχαιότθτα. Είναι πάντα το ίδιο ντεκόρ που ςαγινευε τουσ αρχαίουσ
προςκυνθτζσ. Εδϊ είναι που ζςτελναν, από παντοφ, οι λαοί τισ αποςτολζσ
τουσ, για το χρθςμό τθσ Ρυκίασ, πριν πραγματοποιιςουν κάποια επιχείρθςθ.
Ρίςτευαν ότι οι Δελφοί ιταν το κζντρο του κόςμου, ο ομφαλόσ τθσ γθσ. Ιταν
ςίγουρα θ πνευματικι μθτρόπολθ του παγανιςμοφ.
Ο παγανιςμόσ! Ρόςεσ ςκζψεισ αναπολεί αυτι θ λζξθ! Ραγανιςμόσ, ατίμωςθ
κοινι ς’ όλεσ τισ κρθςκείεσ, εκτόσ από τθν Λουδαϊκι, ς’ όλεσ τισ κεογονίεσ και
κοςμολογίεσ, ς’ όλεσ τισ μυκολογίεσ και λατρείεσ, που επί τριάντα ι ςαράντα
αιϊνεσ βαςίλευαν πάνω ςτισ ανκρϊπινεσ ράτςεσ. Ραγανιςμόσ, ατίμωςθ κοινι
ς’ όλεσ τισ κρθςκείεσ που κεοποιοφν τθ φφςθ, υλοποιοφν τον Κεό,
προςωποποιοφν τα κεϊκά ςφμβολα μζςα ςτισ δυνάμεισ του κόςμου,
προςβάλλουν το ρόλο του Κεοφ, κολϊνοντασ και φκείροντασ τθν ζννοιά του,
αντί να τον αποκαλφπτουν, να τον αναγνωρίηουν και να κρθςκεφονται.
Ραγανιςμόσ! τρομερι οπιςκοδρομικι απόκλιςθ τθσ ανκρϊπινθσ εξζλιξθσ,
εκτροπι του ορκοφ δρόμου, κανάςιμθ κρίςθ, αλλά όχι μοιραία, τθσ
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Οι τελευταίεσ μζρεσ τθσ… ςυγκατοίκθςθσ.

ελευκερίασ που μαςτίηει όλο το ανκρϊπινο γζνοσ, εκτόσ από τθ μικρι ςθμιτικι
φυλι του Αβραάμ… Μου ζρχονται ςτο νου τα λόγια ενόσ ςφγχρονου ομιλθτι:
«Πλοι οι λαοί που προςβλικθκαν (από τον παγανιςμό), πζκαναν. Πλεσ οι
μορφζσ του εξαντλικθκαν. Το ανκρϊπινο παρελκόν δεν είναι πια παρά μόνο
μια τεράςτια νεκρόπολθ, ςτθν οποία ο παγανιςμόσ κοίμιςε τα ζκνθ και αυτόν
τον ίδιο με τον όχλο των ψεφτικων κεϊν του».
Οι Δελφοί ιταν για τουσ παγανιςτζσ ό,τι θ ϊμθ για τουσ χριςτιανοφσ και θ
Μζκκα για τουσ Μουςουλμάνουσ. Ρλικοσ κόςμου ερχόταν ςτο λατρεμζνο ναό,
και εδϊ, ςτθν Καςταλία πθγι, κάτω από τθ ςκιά παρόμοιων πλατανιϊν,
μπροςτά ςτο ίδιο ςαγθνευτικό τοπίο, οι προςκυνθτζσ και οι απεςταλμζνοι των
αποςτολϊν, δροςίηονταν και εξαγνίηονταν πριν μπουν ςτον ιερό χϊρο.
«Ελάτε! κυρίεσ και κφριοι, δεν ζχουμε χρόνο για χάςιμο. Ρρζπει να δοφμε
τα ερείπια. Ασ χωριςτοφμε ςε δυο ομάδεσ: Τθν πρϊτθ κα τθν οδθγιςει ο
κφριοσ Collin, πρϊθν μζλοσ τθσ Σχολισ τθσ Ακινασ και ςυνεργάτθσ του κυρίου
Homolle ςτισ αξιοκαφμαςτζσ του αναςκαφζσ των Δελφϊν. Τθ δεφτερθ κα τθν
οδθγιςω εγϊ, ςε κάποια απόςταςθ». Ζτςι μίλθςε ο κφριοσ Diehl, ανεβαςμζνοσ
πάνω ς’ ζνα πεςμζνο ςτφλο. Ρολφ ςωςτά μασ ζκανε να παρατθριςουμε ότι θ
γενικι όψθ τθσ πόλθσ των Δελφϊν κφμιηε ωμαϊκό κζατρο: οι κάκετοι βράχοι,
πίςω, ςχθμάτιηαν τα θμικφκλια τείχθ και τθν άνω γαλαρία. Οι κλιμακωτζσ
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ταράτςεσ, θ μια πάνω από τθν άλλθ, μοιάηουν ςαν πελϊριεσ κερκίδεσ που κα
τισ είχε τοποκετιςει εδϊ θ φφςθ. Οι βράχοι ανοίγονται ςε ςχιμα κεάτρου,
ζλεγε ο Λουςτίνοσ.
Ράμε λοιπόν, ςτθν Λερά οδό, πίςω από τον κφριο Collin. Με τθν πεποίκθςθ
που του εξαςφαλίηει θ άψογθ μνιμθ του, ο επιςτιμονασ με άφκονεσ
λεπτομζρειεσ, κάνει όλεσ αυτζσ τι διαςκορπιςμζνεσ ςτισ δυο πλευρζσ άςπρεσ
πζτρεσ, να ξαναηωντανζψουν. Ραρά τον εκτυφλωτικό ιλιο, τον ακολουκοφμε
χωρίσ παράπονο, κρεμαςμζνοι από τα χείλθ του, καταμαγεμζνοι από τθν
επίκλθςθ του μεγαλόπρεπου κλαςικοφ παρελκόντοσ. Στισ δυο πλευρζσ τθσ, θ
ακόμα όλο πλακοςτρωμζνθ ιερά οδόσ ιταν πλαιςιωμζνθ από μνθμεία νίκθσ.
Ασ φανταςτοφμε ζνα υπαίκριο Westminster. Πλθ θ ελλθνικι ιςτορία
ανακαλείται απ’ αυτά τα άμορφα πζτρινα υπολείμματα. Συνοψίηεται εδϊ με
τισ δόξεσ τθσ, τα ζνδοξα ονόματά τθσ, τα ανδραγακιματά τθσ, τα ρατςιςτικά
μίςθ τθσ. Δεξιά, το αφιζρωμα του «Αιγόσ Ροταμοί», αριςτερά το μνθμείο του
Μαρακϊνα. Ρλάι, εκείνα των βαςιλιάδων του Άργουσ, των νικθτϊν τθσ
Λακεδαίμονοσ. Μπροςτά ς’ αυτζσ τισ πζτρεσ, πρζπει να κυμθκοφμε τθν
περιγραφι των μνθμείων του «Baedeker τθσ Αρχαιότθτασ», του Ραυςανία. Το
ςυγκρότθμα των αγαλμάτων που αφιερϊκθκαν μετά τθν ιττα των Ακθναίων
ςτουσ «Αιγόσ Ροταμοφσ» ιταν το πιο ςπουδαίο λόγω του αρικμοφ των
αγαλμάτων που περιλάμβανε. Ανάμεςα ςτισ κεότθτεσ, το Δία, τον Απόλλωνα,
τθν Άρτεμθ, εμφανίηονταν ο Λφςανδροσ, ο Σπαρτιάτθσ ςτρατθγόσ,
ςτεφανωμζνοσ από τον Ροςειδϊνα ςυνοδευόμενοσ από το μάντθ του και τον
οδθγό του. Και πίςω, κάνοντασ ζνα είδοσ ηωντανοφ ςτεφάνου δόξασ προσ τον
ιρωα τθσ Λακεδαίμονοσ, ιταν τακτοποιθμζνα ςαν ςε επιτελείο, τα αγάλματα
των είκοςι εννζα Σπαρτιατϊν ι ςφμμαχων αρχθγϊν που είχαν βοθκιςει ςτθ
νίκθ. Αυτά τα αγάλματα από μπροφντηο με γαλαηωπό χρϊμα, λόγω χρόνου,
ιταν ζργα εννζα καλλιτεχνϊν απογόνων του Κλείτωρα τθσ Αρκαδίασ, από τα
Μζγαρα, το Άργοσ, τθν Καλαφρεια, τθ Σικυϊνα. Συναγωνίηονταν λζνε από
καλλιτεχνικι άποψθ, με το μνθμείο του Μαρακϊνα, ζργο του Φειδία, που
ζδειχνε τον Απόλλωνα και τθν Ακθνά, τουσ κεοφσ προςτάτεσ τθσ πατρίδασ, με
το Μιλτιάδθ το μεγάλο νικθτι. Ζτςι ιταν και τα άλλα μνθμεία. Σε λίγα βιματα,
μποροφςε ο προςκυνθτισ να ξαναηιςει τθν ιςτορία τθσ Ελλάδασ…Φςτερα,
πάντα ςτθν ιερά οδό, ακολουκοφςαν «οι Κθςαυροί». Ιταν διεςπαρμζνοι.
Γενικϊσ, θ εξωτερικι επιγραφι περιλάμβανε μια αφιζρωςθ ςτον Απόλλωνα, το
όνομα του λαοφ που είχε αφιερϊςει το μνθμείο και τθ νίκθ που μνθμόνευε.
«Χρθςίμευε, λζει ο Foucart, για να φυλάςςονται και να προςτατεφονται οι
προςφορζσ αυτοφ του λαοφ, που είχαν τοποκετιςει εκεί το κράτοσ ι οι
ιδιϊτεσ. Ρικανϊσ, να υπιρχε ζνα υπόγειο δωμάτιο όπου τοποκετοφςαν για
αςφάλεια τα πλοφτθ που δεν είχαν καλλιτεχνικι αξία και
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Αναςκαφικά προϊόντα ςτθ ςειρά.

μποροφςαν να τα δανειςτοφν εν ανάγκθ. Για παράδειγμα, ςτθν αρχι του
Ρελοποννθςιακοφ πολζμου, οι εχκροί τθσ Ακινασ που δεν είχαν αρκετά
χριματα, αποφάςιςαν να δανειςτοφν από τουσ Κθςαυροφσ των Δελφϊν
(Κουκυδίδθσ). Χρθςίμευαν, ακόμα, για τθ φφλαξθ κρθςκευτικϊν
αντικειμζνων».
Οι αναςκαφζσ οδιγθςαν ςτθν ανακάλυψθ των κθςαυρϊν τθσ Σικυϊνασ, τθσ
Κνίδου, τθσ Ακινασ, τθσ Κυρινθσ και τθσ Κιβασ. Ο πιο ενδιαφζρων είναι,
χωρίσ αμφιβολία, εκείνοσ τθσ Σίφνου, του οποίου το διάηωμα και το αζτωμα
βρίςκονται εκεί πζρα ςτο Μουςείο, αριςτερά, κάτω από τισ αναςκαφζσ. Γιατί
δεν ςταματά ο Ραυςανίασ μπροςτά ςτα μνθμεία αυτά; Μιπωσ, διότι δεν τουσ
είχε ςκαλίςει κανζνασ φθμιςμζνοσ γλφπτθσ; Μιπωσ, διότι ςτθν εποχι του,
ιταν, ιδθ άδεια από τα πλοφτθ τουσ και είχαν χάςει τθ ςθμαςία τουσ; Μιπωσ
δεν ιταν, εκ μζρουσ του, παρά μόνο μια απλι βιαςφνθ που τον ζκανε να τρζξει
προσ τα λαμπρά μνθμεία που γειτόνευαν το ναό; Sub judice… Θ μιπωσ ιταν,
γιατί, πολφ απλά, τον απαςχολοφςαν οι μεγάλεσ κρθςκευτικζσ ιδζεσ, που
ζπρεπε να καταλαμβάνουν τθν ψυχι κάκε κριςκου ειδωλολάτρθ ς’ αυτό το
περίφθμο ιερό;
Ππωσ ο χριςτιανόσ προςκυνθτισ ςτθν Λερουςαλιμ που, τόςο μαγεμζνοσ
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από τισ αναμνιςεισ, δεν ζχει πια μάτια για τα καλλιτεχνικά πλοφτθ που
γεμίηουν το ναό. Αυτό που με ςιγουρεφει ς’ αυτιν τθ γνϊμθ είναι, ότι
αφιερϊνει ζνα ολόκλθρο κεφάλαιο ςτισ παραδόςεισ τθσ Σίβυλλασ, τθσ οποίασ
θ τεράςτια μαφρθ πζτρα βρίςκεται αριςτερά τθσ Λεράσ οδοφ, και ότι ξεχνά,
λόγου χάρθ, να αναφζρει τθν αίκουςα τθ Συγκλιτου, το Βουλευτιριο που
προθγείται απ’ αυτιν, και που αποτελεί το κατ’ εξοχιν δθμόςιο κτιριο του
ιεροφ.
Ο Ραυςανίασ και ο Θρόδοτοσ ευχαρίςτωσ ςταματοφν μπροςτά ςτα
αγάλματα και τα μνθμεία, τα τοποκετθμζνα ςτθν είςοδο του ναοφ του
Απόλλωνα. Ραρατθροφμε τα υπολείμματα του ανακιματοσ των Φωκζων, των
νικθτϊν των Κεςςαλϊν, και εκείνα του ανακιματοσ των Ταραντίνων, των
νικθτϊν των βαρβάρων Μεςςαπίων. Ζπειτα, βριςκόταν ο μεγάλοσ βωμόσ που
«χϊριηε ςε δυο μζρθ τα δϊρα που βρίςκονταν μπροςτά ςτο ναό». Σφμφωνα με
τον Ρλοφταρχο, εδϊ ιταν που ερχόντουςαν οι νεαρζσ κοπζλεσ να χορζψουν
προσ τιμιν του Κεοφ. Εδϊ ιταν που «ςυγκεντρϊνονταν οι ιερείσ και οι πολίτεσ
για τισ ιερζσ πομπζσ».
Ωσ τϊρα, τα μνθμεία δεν μασ μιλοφν παρά μόνο για τισ δόξεσ των Ελλινων
και για τουσ πολζμουσ που δίχαηαν τισ πόλεισ τουσ. Μεγάλεσ κι αγνζσ ζπρεπε
να ιταν οι εντυπϊςεισ του πολίτθ που, ερχόμενοσ να κυςιάςει προσ τον
Απόλλωνα, διζςχιηε αυτά τα Ρροπφλαια τθσ δόξασ. Το αίςκθμα τθσ πατρίδασ
τον διζγειρε, τον ενκουςίαηε και τον ζκανε καλφτερο. Γιατί όμωσ πρζπει, μετά
απ’ αυτό το προςκφνθμα ςτο ίδιο το κατϊφλι του ναοφ, ο Θρόδοτοσ και ο
Ραυςανίασ να μασ δείχνουν και τα αγάλματα εταίρων, που τισ εξυμνοφςαν
εξίςου με τισ αγνζσ δόξεσ τθσ Ελλάδασ;
Γιατί αυτό το άγαλμα τθσ οδόπθσ, που αφαίρεςε από τα πλοφτθ που είχε
αποκτιςει με άτιμο τρόπο, τθ δωρεά, που άφθςε ςτουσ Δελφοφσ, να τθ βάηει
ςτο ίδιο επίπεδο με το Λφςανδρο και τον Μιλτιάδθ; Γιατί αυτό το άγαλμα τθσ
Φρφνθσ, αριςτοφργθμα του Ρραξιτζλθ, τοποκετθμζνο - είναι ςκάνδαλο ανάμεςα ςτα αγάλματα του ςοβαροφ Αρχίδαμου και του Φιλίππου, του υιοφ
του Αμφντα; Ιδθ ο φιλόςοφοσ Κράτθσ ζλεγε με αγανάκτθςθ: «Είναι ζνα
τρόπαιο τθσ αμετροζπειασ των Ελλινων!» Τι να ποφμε για το Κεό που δεχόταν
τζτοιεσ δωρεζσ και τισ άφθνε να εκτίκενται με αλαηονεία ςτο ίδιο το κατϊφλι
του ναοφ του; Τι να ςκεφτοφμε γι’ αυτιν τθ κρθςκεία που ζδειχνε τζτοιεσ
εφνοιεσ για τθ διαφκορά και τθν αιςχρότθτα; Ροιοσ ουρανόσ είναι, τότε, αυτόσ
που βαραίνει τθ φτωχι τθν ανκρωπότθτα!
Ασ ανεβοφμε ςτο ναό. O κφριοσ Collin, πάνω ς’ ζνα πεςμζνο ςτφλο, μασ
διθγείται τθ δθμιουργία του και τουσ μφκουσ του. Ο Ραυςανίασ μετρά πζντε
ςυνεχείσ ναοφσ: Ο πιο αρχαίοσ, ςε μορφι καλφβασ, είχε χτιςτεί από κλαδιά
δαφνϊν που προζρχονταν από τα Τζμπθ. Ο δεφτεροσ από κερί και φτερά
μελιςςϊν. Ο τρίτοσ ιταν από χαλκό. Ο τζταρτοσ και ο πζμπτοσ από πζτρα.
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Βεβαίωσ, τα τρία πρϊτα κτίςματα ανικουν ςτο μφκο. Ο τζταρτοσ είναι τθσ
ιςτορικισ περιόδου. Απ’ αυτιν χρονολογείται ο πελαςγικόσ τοίχοσ που
ανακάλυψε ο Müller και που υποςτιριηε τον αρχικό ναό, κακϊσ και τον ίδιο
τον πζμπτο.
Αυτόσ ο Ρελαςγικόσ τοίχοσ, ζνασ από τουσ καλφτερα διατθρθμζνουσ από
όςουσ ανακαλφφτθκαν, ανικει ςτθ δεφτερθ πελαςγικι εποχι. Οι πζτρεσ,
κομμάτια από βράχουσ, είναι λείεσ και ςυναρμολογθμζνεσ επακριβϊσ. Χωρίσ
τςιμζντο ςτθρίηονται μόνο από τον όγκο τουσ και τθν ακρίβεια των αρμϊν.
Σθμειϊνουμε μια ιδιομορφία ςτουσ Δελφοφσ: τθν καμπφλθ των γραμμϊν
ενϊςεωσ. Αλλοφ θ ευκεία κυριαρχεί, εδϊ οι γραμμζσ ενϊςεωσ ςχθματίηουν
παράξενουσ ελιγμοφσ. Αυτόσ ο τοίχοσ προκαλεί το χρόνο. Φςτερα από τριάντα
αιϊνεσ μζνει άκικτοσ ςαν τθν πρϊτθ μζρα. Επομζνωσ, που βρίςκεται το
μυςτικό αυτισ τθσ αντοχισ;
Ράνω ςτθν ταράτςα που ςχθματίηει αυτόσ ο τοίχοσ ανυψωνόταν ο
Ομθρικόσ ναόσ, του οποίου δεν μζνει παρά μόνο θ ανάμνθςθ. Ο Αγαμζμνων
ςυμβουλεφτθκε το χρθςμό πριν από τον Τρωικό πόλεμο και ο Αχιλλζασ
φωνάηοντασ ότι προτιμοφςε τθ ηωι απ’ όλα τα πλοφτθ, ζςτω κι αν ιταν αυτά
των Δελφϊν, μαρτυροφςε ότι ιδθ ς’ εκείνουσ τουσ αρχαίουσ χρόνουσ ο ναόσ
του Απόλλωνα ιταν φθμιςμζνοσ για τον τεράςτιο πλοφτο του. Το 548 π.Χ. μια
πυρκαγιά κατάςτρεψε τον ομθρικό ναό και είναι ανάμεςα ς’ αυτιν τθν
θμερομθνία και το 480 π.Χ. που κτίςτθκε ο καινοφργιοσ ναόσ του οποίου τα
υπολείμματα κείτονται ςτα πόδια μασ. Το ςχιμα του ναοφ ιταν αυτό το ίδιο
που είχαν όλοι οι Ελλθνικοί ναοί. «Μια ςειρά από κολόνεσ πάνω ς’ ζνα
υπόβακρο αποτελοφςε μια ςτοά γφρω από το ιερό, με δυο αετϊματα,
ανατολικά και δυτικά. Στθ μζςθ το ιερό χωριςμζνο ςε τρία μζρθ: πρόναοσ, ναόσ
και άδυτον». Τα κομμάτια ςτφλων, ςκορπιςμζνα ςτο ζδαφοσ, μασ επιτρζπουν
να ζχουμε μια ακριβι ιδζα τθσ εικόνασ του ναοφ. Οι ςτφλοι είναι δωρικοφ
ρυκμοφ, με είκοςι αυλακϊματα, ςτζνευαν προσ τθν κορυφι (26 πόντοι
διαφοράσ από τθ διάμετρο τθσ βάςθσ 1,72). Δεν είναι ακόμα ο αρμονικόσ και
δυνατόσ ςτφλοσ του Ραρκενϊνα τθσ Ακινασ, αλλά δεν είναι πια ο βαρφσ
ςτφλοσ των αρχαιότερων ναϊν τθσ Μεγάλθσ Ελλάδασ και τθσ Σικελίασ. Αυτοί οι
ςτφλοι δεν είναι πια μονοκόμματοι, όπωσ ςτθν Κόρινκο, αλλά ςε τμιματα,
όπωσ εκείνοι του Ραρκενϊνα και τθσ Ολυμπίασ.
Με τθ βοικεια μερικϊν ερειςμάτων μποροφμε λοιπόν, με πολφ επιςτιμθ και
πολφ φανταςία, να αναςτιςουμε το οικοδόμθμα που ζπρεπε να ιταν ο ναόσ
του Απόλλωνα. Χάρθ ςτισ πολλζσ και ακριβείσ περιγραφζσ των ςυγγραφζων
ςθμειϊνουμε τθν τοποκεςία των εςωτερικϊν μνθμείων. Αλλά πρόκειται για
μια δουλειά γραφείου, μια δουλειά αρχαιολόγου, για τθν οποία δεν είναι
απαραίτθτο να ζρκεισ επί τόπου. Γι’ αυτό το λόγο, ενϊ ο κφριοσ Collin
προςπακεί να πείςει τουσ ακροατζσ του για τισ χάρεσ μιασ επιςτθμονικισ και
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φανταςτικισ αναπαράςταςθσ, τρζχω, αποφεφγοντασ τα καυτά βζλθ του
Απόλλωνα, να κακίςω εκεί όπου θ Ρυκία προφιτευε. Γνωρίηουμε τθ διιγθςθ
του Στράβωνα, που επιβεβαιϊνουν εκείνεσ του Λογγίνου, του Λουςτίνου και
του Σχολιαςτι του Αριςτοφάνθ: «Το Χριςτιριο είναι ζνα βακφ άντρο του
οποίου το άνοιγμα δεν είναι πολφ φαρδφ. Απ’ αυτό το άντρο βγαίνει μια
εμπνευςτικι πνοι. Ράνω από άνοιγμα είναι τοποκετθμζνο ζνα ψθλό τρίποδο.
Θ Ρυκία ανεβαίνει ς’ αυτό το κάκιςμα, και, λαμβάνοντασ αυτιν τθν εμπνοι,
χρθςμοδοτεί ςε ςτίχουσ ι ςε πρόηα» . Αυτι είναι θ επίςθμθ αφιγθςθ ενόσ
πιςτοφ. Στθν πραγματικότθτα, να τι γινόταν: Θ Ρυκία ιταν μια παρκζνα
γυναίκα. Στθν αρχι ιταν μια κοπζλα. Αργότερα προτιμοφςαν γυναίκεσ των
πενιντα χρόνων και πάνω, αλλά, που είχαν πάντα ηιςει με εγκράτεια. Αυτι θ
γυναίκα οδθγείτο με ι παρά τθ κζλθςι τθσ από του ιερείσ και, μαςϊντασ
δάφνεσ, κακόταν ςτο τρίποδο που βριςκόταν πάνω από τθν ρωγμι του
βράχου, από όπου ζβγαιναν μεκυςτικζσ ανακυμιάςεισ. Αυτζσ οι ανακυμιάςεισ
προκαλοφςαν ςτθν Ρυκία ζνα είδοσ παραίςκθςθσ ι παρανόθςθσ και
ορμθτικοφσ ςπαςμοφσ. Τότε, εκςτόμιηε λόγια λίγο πολφ αςυνάρτθτα ι
προφθτικά, που τα ςυγκζντρωναν οι ιερείσ για να τα ερμθνεφςουν και να τα
γράψουν ςε ςτίχουσ. Ζτςι διατυπϊνονταν οι πολυάρικμοι χρθςμοί που για
αιϊνεσ ζκαναν τουσ Δελφοφσ φθμιςμζνουσ ς’ όλον τον κόςμο.
Οι ςυγγραφείσ του ΛΚϋ αιϊνα δζχονται μόνο μια τζλεια φυςικι εξιγθςθ του
φανταςτικοφ γεγονότοσ αυτοφ, που επικρατεί τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ. Κατά
τθ γνϊμθ τουσ, οι ιερείσ κα είχαν επινοιςει τουσ χρθςμοφσ, και τα αςυνάρτθτα
λόγια τθσ Ρυκίασ δεν κα ιταν παρά μόνο μια αφορμι για τθν καταςκευι τουσ,
δθμιουργϊντασ ζτςι τθ φιμθ του ιεροφ τόπου. Πλα, τότε, κα ιταν
τςαρλατανιςμόσ και θ αρχαιότθτα κα είχε εξαπατθκεί μεγαλοπρεπϊσ. Αυτι θ
εξιγθςθ δεν είναι επιτρεπτι. Χωρίσ αμφιβολία υπιρχαν κάποιεσ φανερζσ
απάτεσ. Χωρίσ αμφιβολία υπιρχαν διφοροφμενεσ απαντιςεισ - εκ των οποίων
το: «Λω, εςφ Αιακίδθ, μπορείσ να νικιςεισ τουσ ωμαίουσ», είναι ο πιο
κλαςικόσ και κοινόσ τφποσ. Αλλά, και πολφ ςυχνά, οι χρθςμοί ςυνοδεφονταν
από πραγματοποιιςεισ τόςο εντυπωςιακζσ, που φαίνεται παράλογο να
δεχτοφμε ότι ο νουσ των ιερζων και μόνο, τουσ είχε καταςκευάςει. Για μασ
τουσ χριςτιανοφσ που πιςτεφουμε ςτθν φπαρξθ του υπερφυςικοφ, θ εξιγθςθ
του φαινόμενου είναι εφκολθ. Μάλλον ζπρεπε το πνεφμα του κακοφ να
λάμβανε χϊρα ςτουσ Δελφοφσ. Κι αυτό ιταν που μιλοφςε διαμζςου τθσ
Ρυκίασ που άφριηε. Εδϊ δεν ζχουμε παρά μόνο ζνα από τα πολλά
παραδείγματα τθσ επζμβαςθσ του δαίμονα ςτθν ιςτορία των ειδωλολατρικϊν
εκνϊν…
Θ κακαρι και ςυγκλονιςτικι φωνι του κυρίου Charles Diehl μ’ ζβγαλε από
τισ ςκζψεισ μου. Θ ομάδα Collin είχε φφγει, ακολοφκθςα το δεφτερο ξεναγό.
«Ρροχωριςτε, ζλεγε, ωσ τθν αρχι του πελαςγικοφ τοίχου που υποςτθρίηει τα
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Θ αποκομιδι των μπάηων από τον αρχαιολογικό χϊρο.

ερείπια του ναοφ του Απόλλωνα. Και ζτςι πάνω απ’ τισ λεπτομζρειεσ όλων των
ερειπίων που μόλισ τα είδατε να ξαναηωντανεφουν, φανταςτείτε τθν άφιξθ των
κεωριϊν ςτισ γιορτζσ των Δελφϊν που γίνονταν κάκε εννζα χρόνια. Θ πομπι
ερχόταν από τθν ιερά οδό, αυτζσ οι κεωρίεσ ιταν οι ιερζσ αποςτολζσ που
ζςτελναν οι Ελλθνικζσ πόλεισ για «να προςφζρουν τισ πατρογονικζσ κυςίεσ, να
παραβρεκοφν ςτισ επιςθμότθτεσ τθσ γιορτισ και να φζρουν ςτουσ κεοφσ τουσ
πρϊτουσ καρποφσ». Οι δθμοκράτεσ ςυναγωνίηονταν ςε μεγαλοπρζπεια για να
ζχουν οι αποςτολζσ τουσ μια αςφγκριτθ και πολυτελι λάμψθ. Ιταν αλθκινζσ
εκςτρατείεσ, αν κρίνουμε από τισ διθγιςεισ, που μασ ζχουν ςωκεί. Ο Lebas μασ
γνωςτοποιεί ζνα γράμμα των Δελφιωτϊν, που αφοροφςε ςτθ λαμπρότθτα τθσ
ακθναϊκισ αποςτολισ.
«Ο άρχοντάσ τθσ ιταν ζνασ από τουσ πρϊτουσ άρχοντεσ τθσ πόλεωσ και τον
ςυνόδευαν γερουςιαςτζσ. Θ πομπι προχωροφςε με επικεφαλισ τθν ιζρεια τθσ
Ακινασ, πίςω τθσ ζρχονταν οι ιερείσ και οι ιζρειεσ των άλλων κεϊν, οι
χορωδίεσ των νεαρϊν αρρζνων και κθλζων, οι αυλθτζσ οι κρθςκευτικζσ
αδελφότθτεσ, οι Διονυςιακοί καλλιτζχνεσ, οι Κυιάδεσ και ο ςυρφετόσ των
εμπόρων».
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Φανταςτείτε αυτιν τθν πομπι με τα πολλά χρϊματά τθσ που
λαμποκοποφςαν, να προχωρά ςτθν ιερά οδό, ςχθματίηοντασ ζνα φίδι του
οποίου θ ουρά κα ιταν ςτθν Καςταλία Ρθγι και το κεφάλι ςτθν περιοχι του
ναοφ. Εμφανίηεται ανάμεςα ςτα μνθμεία δόξασ και ςτουσ Κθςαυροφσ,
ανάμεςα ς’ ζνα πλικοσ από αγάλματα, όπου το παριανό μάρμαρο
ςυναγωνίηονταν το πεντελικό και ο γαλαηωπόσ μπροφντηοσ με το λαμπρό
χρυςό. Ακοφςτε τισ επευφθμίεσ των προςκυνθτϊν, των κατοίκων τθσ πεδιάδασ,
και των Δελφιωτϊν. Ζχοντασ ζνα ςτεφάνι πάνω ςτο κεφάλι και ζνα μαχαίρι ςτο
χζρι. Ανάμεςα ςτουσ φμνουσ τελοφνταν οι κυςίεσ προσ τον Απόλλωνα, το κεό
του ιλιου και του φωτόσ, τθσ μαγείασ και τθσ ποίθςθσ. Φςτερα θ πομπι
κατευκφνεται προσ το Κζατρο, για τουσ αγϊνεσ. Ασ κάνουμε το ίδιο, ασ
κακίςουμε ςτισ φλεγόμενεσ κερκίδεσ.
Τα ερείπια είναι καυμάςια διατθρθμζνα. Είναι ςτ’ αλικεια θ πρϊτθ φορά
που θ φανταςία μπορεί να ξεκουραςτεί. Μζχρισ εδϊ, τα ςκορπιςμζνα
μάρμαρα και οι άςπρεσ πζτρεσ, δεν είχαν μιλιςει παρά μόνο ςτισ αναμνιςεισ
και ςτθ φανταςία μασ. Χάρθ ςτουσ ξεναγοφσ μασ, τουσ οποίουσ βοικθςαν τα
κείμενα του Ραυςανία, του Θρόδοτου και του Ρλοφταρχου, πιραμε μια ιδζα
για το πϊσ ζπρεπε να είναι ο ναόσ του Απόλλωνα.
Το ίδιο Κζατρο, όμωσ, φανερϊνεται ξαφνικά μζςα ςτθν τελειότθτα του
ςχεδίου του και ςτθ μζςθ μιασ φφςθσ που ιδθ πριν τριάντα αιϊνεσ το
περικφκλωνε. Τι καυμάςιο τοπίο! Στα πόδια μασ, το λευκό νεκροταφείο των
ερειπίων εξαφανίηεται ςτθν κλίςθ τθσ πλαγιάσ. Το φαράγγι του Ρλειςτοφ
εμφανίηεται μζςα ςτθν άγρια ομορφιά του. Κάτω από τον καυτό ιλιο, όλα
παίρνουν ζνα μπλε-μωβ χρϊμα, ςαν να απλωνόταν ζνα λεπτό πζπλο επάνω
ςτισ προεξοχζσ των βουνϊν, ςτα περιγράμματα των δζνδρων και ςτα
κρθμνϊδθ μζρθ των βράχων. Στο πρϊτο πλάνο διαγράφεται θ άςπρθ γραμμι
του ςκονιςμζνου δρόμου που πάει από τθν Λτζα ςτθν Αράχοβα. Από τθ μεριά
τθσ Καςταλίασ Ρθγισ ξεχωρίηουν κακαρά ςαν χαλκομανία, τα δυο υπζροχα
πλατάνια με το ανοιχτό και δυνατό ανοιξιάτικό τουσ φφλλωμα.
Επάνω τουσ, αριςτερά, θ κόκκινθ Υάμπεια, ο γνωςτόσ βράχοσ από τον οποίο
ζριχναν τουσ αςεβείσ, τον Αίςωπο μεταξφ άλλων. Γφρω μασ οι Φαιδριάδεσ,
καμζνεσ από τον ιλιο, με τισ γκρίηεσ και ωχρϊδεισ αποχρϊςεισ τουσ. Τι
καυμαςτό κζαμα, τι πλαίςιο για τα Ρφκια! Το περιβάλλον ζπρεπε να εμπνζει
τουσ κικαρωδοφσ που διαγωνίηονταν για το βραβείο.
Ενϊ ςτθν Ολυμπία οι αρχικοί αγϊνεσ ιταν ακλθτικοί, ςτουσ Δελφοφσ, για
μεγάλο χρονικό διάςτθμα, δεν ιταν παρά μόνο αγϊνεσ μεταξφ κικαρωδϊν. «Θ
κικάρα με άςμα, ο αυλόσ και θ κικάρα, μόνο τζτοιοι ιταν για πολφ καιρό οι
μοναδικοί αγϊνεσ».
Ο Απόλλων ιταν ο Κεόσ τθσ μουςικισ. Ανάμεςα ςτουσ Κεοφσ, κατά τθν
μυκολογία, «τραγουδάει χτυπϊντασ με το χρυςό του πλικτρο τθν κικάρα που
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δίνει ευχάριςτουσ ιχουσ, και οι ακάνατοι μαγεφονται από τα άςματά του και
τουσ ιχουσ τθσ κικάρασ. Θ χορωδία των Μουςϊν υμνεί τθν ευτυχία και τθ
δφναμθ των Κεϊν ςε ςφγκριςθ με τθ μιηζρια των ανκρϊπων. Με τουσ ιχουσ
τθσ κικάρασ και με τθ ςυνοδεία τθσ οι Χάρεσ, οι Ώρεσ, θ Ιβθ και θ Αφροδίτθ
ςχθματίηουν χαριτωμζνουσ χοροφσ που δίνουν χαρά ςτο βαςιλιά του
Ολφμπου».
Θ ομάδα μασ διαςκορπίηεται κατά βοφλθςθ. Κουραςτικαμε ν’ αναπνζουμε
φωτιά και ςκόνθ. Κατευκυνκικαμε προσ τθν Καςςοτίδα πθγι, ζνα μζροσ
γεμάτο ςκιά και δροςιά. Ράνω ς’ ζνα βράχο που προεξζχει αριςτερά, να, που
εμφανίηεται και πάλι ο τφποσ του κλαςικοφ Ζλλθνα: Ζνασ γζροσ με μακριά
άςπρα μαλλιά και μακριά γζνια κάκεται με ςκεπτικό φφοσ, θ γκλίτςα του
ανάμεςα ςτα πόδια του. Ριο κάτω, τζςςερα κοριτςάκια με υπζροχα και
τρυφερά μάτια. Βγάηω τθν Κodak και αυτό αρκεί, ςαν μια τουφεκιά ς’ ζνα
τςοφρμο ςπουργιτιϊν, για να ταράξει τθ γοθτευτικι εικόνα. Γζροσ και παιδιά
εξαφανίηονται ξαφνικά πίςω απ’ τουσ βράχουσ.
Στοχαηόμενοι, ανθφορίηουμε και πάλι προσ το Στάδιο από ζνα δρόμο, όχι
πολυςφχναςτο, ανάμεςα ςε κίτρινα και μωβ λουλοφδια: δείγμα αιϊνιασ νιότθσ
τθσ φφςθσ πάνω ςτα ερείπια μνθμείων που χάκθκαν για πάντα. Το Στάδιο,
όπωσ το Κζατρο, είναι καυμάςια διατθρθμζνο, ςχεδόν ανακαινιςμζνο. Ραρά
τον ιλιο και τθ ηζςτθ, ζχουμε όρεξθ για τρζξιμο.
Ράμε όςο το δυνατόν γριγορα ςτθν άλλθ άκρθ, όπου μασ περιμζνουν οι
μάγειροι και οι ςερβιτόροι του «Orenoque» για το μεςθμεριανό φαγθτό.
Ανάμεςα ςτα χειροκροτιματα και ςτον ενκουςιαςμό, οι δρομείσ
πραγματοποιοφν τον «αρχαίο» ςκοπό τουσ. Αμείβονται:
Ρρϊτοι κάκονται ςτισ κερκίδεσ, ςτθ ςκιά των Φαιδριάδων πετρϊν και
νάτουσ που τρϊνε από τισ ίδιεσ τισ προμικειεσ του Καπετάνιου του
«Orenoque». Για μιςι ϊρα ηιςαμε μια τρζλα: θ πείνα ιταν άγρια και θ δίψα
μεγάλθ. «Τα ερείπια για ζνα μπουκάλι», φωνάηει κάποιοσ. Καταβροχκίηουμε
το κρζασ, αδειάηουμε τα μπουκάλια κραςιοφ και τισ κανάτεσ με το νερό από
τθν Καςςοτίδα πθγι. «Ζνα αλθκινό βουλευτιριον»!1
Θ κουβζντα αυτι είχε μεγάλο ςουξζ. Ραρατθριςτε, πϊσ μασ αρζςει να
γελάμε όταν ζχουμε γεμάτο το ςτομάχι μασ; Τότε, άρχιςε μια πλθκωρικι
ευκυμία, θ γαλλικι ευκυμία, ςυγκρατθμζνθ για αρκετό καιρό μπροςτά ςτθ
ςοβαρι εντφπωςθ των ερειπίων, καταρράχτθσ από λογοπαίγνια, όργιο από
γζλια, εκκωφαντικόσ κόρυβοσ… Μετά από τθν πρϊτθ ζκρθξθ, κάναμε τον κόπο
να κοιτάξουμε γφρω μασ. Ράνω από μασ, είχαν μαηευτεί οι κάτοικοι του
1

Θ εραςμιακι προφορά κζλει το «β» να προφζρεται ωσ «μπ» και τότε, βουλευτιριον
γίνεται μπουλευτιριον (Bouleuterion). Εδϊ πρόκειται για ζνα λογοπαίγνιο ανάμεςα
ςτισ λζξεισ: Bouleuterion και Boulotter (μπουλοτε) που ςτθν αργκό ςθμαίνει τρϊω.
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Χριςςοφ και του Καςτριοφ, οι άνδρεσ από τθ μια μεριά και οι γυναίκεσ απ’ τθν
άλλθ. Ξαφνικά, ο κφριοσ Diehl ςθκϊνεται και προτείνει να κάνουμε ζναν ζρανο
για τα βραβεία ενόσ αγϊνα δρόμου ανάμεςα ςτουσ ντόπιουσ μζςα ςτο Στάδιο.
Κζλουμε πενιντα φράγκα, το υπόλοιπο κα είναι για τουσ φτωχοφσ του
Καςτριοφ. Δυο χαριτωμζνεσ κυρίεσ περνοφν ςτισ κερκίδεσ μαηεφοντασ, ςε
πζντε λεπτά, αρκετά για να ικανοποιθκεί όλοσ ο κόςμοσ.
Γριγορα παιδιά, ςτθ ςειρά. Μια πιςτολιά. Ζνασ τρελόσ και ακατάςτατοσ
αγϊνασ αρχίηει μεταξφ τεςςάρων ξυπόλθτων αγωνιςτϊν. Μετά από ζναν
αγϊνα ταχφτθτασ, ζνασ αγϊνασ αυτάρκθσ. Ρραγματικά, είναι αξιολφπθτο.
Ραρά τον ιλιο, θ φανταςία μασ δεν κατόρκωςε να αναςτιςει τθν αρχαιότθτα…
Αξιολφπθτοι και οι χοροί των κατοίκων τθσ χϊρασ. Άρεςαν, άραγε, ςτον
Απόλλωνα; Είναι γελοίο! Αλλά, να, που ζρχονται επίςθμα προσ το αυτοςχζδιο
μπουφζ μασ, τζςςερα ςοβαρά άτομα, ντυμζνα ευρωπαϊκά. Οι κφριοι Diehl και
Collin πθγαίνουν να τουσ ανταμϊςουν. Είναι οι δθμοτικζσ αρχζσ του Χριςςοφ.
Λίγθ ομιλία, μετά από το φαγθτό, είναι ό,τι πρζπει. Ο κφριοσ Diehl τα
καταφζρνει μια χαρά, με μια γλυκιά και λεπτι ειρωνεία, επιςθμαίνει το
προςκφνθμά μασ ςτουσ Δελφοφσ, ςτο τζλοσ του ΛΚϋ αιϊνα.
Δεν φοράμε πια τισ αρχαίεσ ενδυμαςίεσ των κεωριϊν του παλιοφ καιροφ.
Δεν βλζπουμε παρά μόνο φορζματα αμαηόνων και κουςτοφμια ποδθλατιςτϊν.
Ερχόμαςτε να καυμάςουμε, όχι το αποτζλεςμα τθσ λεθλαςίασ των αγρίων
Γαλατϊν με τα μεγάλα μουςτάκια, που οδθγικθκαν από το Βρζννο ςτθν
ζφοδο των τότε γεμάτων από χρυςό Δελφϊν, αλλά το ζργο ταπεινϊν
επιςτθμόνων, που υπό τθν κακοδιγθςθ του κυρίου Homolle, ανακάλυψαν το
αρχαίο ιερό του Απόλλωνα, πλουτίηοντασ τθν ιςτορία τθσ τζχνθσ με τα
καυμάςια ζργα που κα δοφμε αργότερα ςτο Μουςείο…
Το ζργο τθσ Σχολισ τθσ Ακινασ είναι φανερό. Πταν ςκεφτόμαςτε ότι με
τόςο λίγουσ πόρουσ, 500.000 φράγκα, οι δικοί μασ κατόρκωςαν να
κακαρίςουν αυτόν τον τεράςτιο αρχαιολογικό χϊρο, δεν ξζρουμε τι πρζπει να
καυμάςουμε περιςςότερο: τθ μεγαλοφυΐα του Διευκυντι των αναςκαφϊν ι
τθν αυταπάρνθςθ τθσ Σχολισ τθσ Ακινασ, που κοπίαςαν κάτω από τθ φωτιά
του ιλιου μζςα ςτουσ «πζτρινουσ Δελφοφσ».
Κακικον είναι για μασ να ευχαριςτιςουμε τθν Ελλάδα για τθν ζξυπνθ
βοικεια που μασ ζχει παραχωριςει. Χωρίσ τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ, αυτό το
ζργο δεν κα ιταν δυνατόν και θ δόξα των ανακαλφψεων δεν κα αναδυόταν
ςτθ χϊρα μασ. Θ ανκρωπότθτα κα ιταν λιγότερο πλοφςια ςε καλλιτεχνικοφσ
κθςαυροφσ και θ Γαλλία λιγότερο πλοφςια ςε δόξα. Ευχαριςτίεσ λοιπόν ςτο
Διμαρχο του Χριςςοφ που εδϊ αντιπροςωπεφει τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ,
ηιτω θ Ελλάσ!... Συγκινθμζνοσ ο διμαρχοσ του Χριςςοφ απαντά: «Οι Ζλλθνεσ
κυμοφνται ότι θ Γαλλία τουσ ςυμπαραςτάκθκε κατά τισ τελευταίεσ ςυμφορζσ
τουσ. Οι Ζλλθνεσ κυμοφνται ότι θ Γαλλία πάντα τουσ αγαποφςε: οι ςελίδεσ τθσ
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Το Στάδιο από τισ Φαιδριάδεσ.

ιςτορίασ μασ του ΛΚϋ αιϊνα είναι γεμάτεσ από τθν εφνοιά τθσ ωσ προσ εμάσ. Οι
Ζλλθνεσ είναι ευτυχείσ που υποδζχονται τουσ Γάλλουσ. Επικυμοφν κερμά να
επαναλαμβάνονται ςυχνά αυτζσ οι πομπζσ (προςκυνιματα), για να
ενδυναμωκοφν ακόμα περιςςότερο οι δεςμοί που ενϊνουν τουσ δυο λαοφσ.
Ηιτω θ Γαλλία, Ηιτω οι Γάλλοι φιλοξενοφμενοί μασ!»
Για αρκετό καιρό θ θχϊ επαναλαμβάνει τα «Ηιτω θ Γαλλία!» των Ελλινων
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και τα «Ηιτω θ Ελλάσ!» των Γάλλων. Ενϊ ξαναρχίηει θ κλαψιάρικθ μουςικι για
το χορό ενόσ καυμάςιου ευηϊνου, τον οποίο φωτογραφίηουν και
ξαναφωτογραφίηουν τα Kodak με μια εκνευριςτικι επανάλθψθ, αναμιγνφομαι
με τουσ Ζλλθνεσ, που διαςκορπίςτθκαν ςτισ πάνω κερκίδεσ, μζςα ςτον ιλιο.
Το κεφάλι των γζρων ζχει ζνα ςχιμα και μια ζκφραςθ που κα άρεςαν ςτο
Μιχαιλ Άγγελο. Οι ενιλικοι είναι κοινοί, τα παιδιά καυμάςια. Τα μεγάλα και
γλυκά μάτια των κοριτςιϊν ςε χαϊδεφουν μ’ ζνα ανεκδιιγθτο τρόπο. Πςο για
τισ γυναίκεσ με ςκεπαςμζνο το κεφάλι μ’ ζνα ςάλι, μερικζσ είναι όμορφεσ.
Καμιά ελλθνικι μφτθ! Οι ενδυμαςίεσ με λευκζσ φουςτανζλεσ είναι ςπάνιεσ, το
μπλε χρϊμα κυριαρχεί. Είναι βρϊμικοι, αλλά όχι ρακζνδυτοι, οφτε
αποκρουςτικοί. Δυο παπάδεσ κυκλοφοροφν ανάμεςά τουσ, μιλοφν άνετα με
τουσ ενορίτεσ τουσ άνδρεσ και γυναίκεσ, που τουσ δείχνουν μεγάλο ςεβαςμό.
Στο γλυκό πρόςωπό τουσ διακρίνεται μια μεγάλθ γαλινθ. Για μζνα,
παρουςιάηονται ςαν τουσ μεγάλουσ κριαμβευτζσ επί του αρχαίου παγανιςμοφ,
που φανερϊνονται πάνω ςτα ερείπια. Αντιπροςωπεφουν το κρίαμβο του
χριςτιανιςμοφ επί του ειδωλολατρικοφ αιςκθςιαςμοφ.
«Τι ςασ ζκανε περιςςότερο εντφπωςθ ςτο λόγο του κυρίου Diehl;» ρϊτθςα
τον Γραμματζα (;) του Χριςςοφ, που μόλισ παρουςιάςτθκε ςε μζνα και που
μιλά γαλλικά όςο οι Φλαμανδζηεσ υπθρζτριζσ μασ. «Πτι θ Γαλλία και θ Ελλάδα
είναι αδελφζσ, ότι ζχουν μια κοινι μοίρα. Βρίςκω ότι είναι θ αλικεια, όταν
ςκεφτόμαςτε τα τελευταία γεγονότα. Πταν αυτά τα τζρατα, οι Τοφρκοι, μασ
απειλοφςαν και μασ νικοφςαν, οι φιλελλθνικζσ διαδθλϊςεισ ςτθ Γαλλία μασ
εγκαρδίωναν. Δεν το ξεχάςαμε και κζλουμε να ςασ το δείξουμε με όλα μασ τα
μζςα».
Και ενϊ οι τουφεκιζσ θχοφςαν από χαρά για πολφ ϊρα μζςα ςτα βουνά, ο
Γραμματζασ (;) του Χριςςοφ μου κφμιηε τισ περιπζτειεσ εκείνου του πολζμου
που πζρςι πότιηε με αίμα τθ γθ τθσ Ελλάδασ. Μιλοφςε για τθν αφετθρία τθσ
ςυμπλοκισ, το μακελλειό των χριςτιανϊν ςτθν Κριτθ, τθν εξζγερςθ των
Ελλινων μπροςτά ςτθ δολιότθτα και τθ μουςουλμανικι βαρβαρότθτα, τον
αυκορμθτιςμό και τθ γενναιότθτα του αγϊνα, τθν αδράνεια των μεγάλων και
τθ ςυντριβι του Ελλθνικοφ Στρατοφ ςτισ πεδιάδεσ τθσ Κεςςαλίασ, λόγω του
αρικμοφ, του εξοπλιςμοφ και προπαντόσ των Γερμανϊν αξιωματικϊν του
τουρκικοφ ςτρατοφ.
«Αλλά κα ξαναρχίςουμε, κφριε, και κα πετφχουμε. Ζχουμε ιδθ περάςει
χειρότερεσ φάςεισ. Ζχουμε εμπιςτοςφνθ ςτθ Γαλλία που πάντα μασ υποςτιριηε
όποτε μποροφςε. Ξζρουμε ότι δεν είναι πια ο μαζςτροσ τθσ Ευρωπαϊκισ
ορχιςτρασ, αλλά δεν αγνοοφμε ότι το όργανό τθσ προςπακεί πάντα να
ςυμφωνεί με τα ςυμφζροντά μασ και δεν μπορείτε να φανταςτείτε πόςο τθσ
είμαςτε ευγνϊμονεσ».
Αλλά θ κάκοδοσ είχε αρχίςει. Χωρίσ τάξθ, ανάλογα με τθν φανταςία του
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κακενόσ, οι εκδρομείσ μαηί με τουσ ντόπιουσ, κατζβαιναν από το Στάδιο προσ
το Μουςείο. Το νεκροταφείο των ερειπίων εμφανιηόταν πάλι. Μπροςτά μασ, ο
ιερζασ αριςτερά, θ τοποκεςία τθσ αρχαίασ πόλθσ των Δελφϊν. Για πρϊτθ
φορά μ’ εντυπωςίαηε το, πϊσ αυτά τα πράγματα ιταν μικρά. Πλο το ςφνολο
δεν περιλάμβανε περιςςότερα από δυο τετραγωνικά χιλιόμετρα ζκταςθσ. Ζτςι,
με τθν πρϊτθ ματιά, ο ιερόσ χϊροσ καταλαμβάνει ακόμα περιςςότερο τόπο
από τθν πόλθ. Είναι θ αρχαία κωμόπολθ που προςπακεί να μασ παρουςιάςει ο
Taine ςτθ «Φιλοςοφία τθσ Τζχνθσ» του! Για τθν αλικεια, οι Δελφιϊτεσ
υπθρζτεσ του ναοφ του Απόλλωνα ηοφςαν από τθν περιουςία του ναοφ. Λαόσ παράςιτο, πλοφτιςε με τισ δωρεζσ όλου του κόςμου. Δεν δθμιοφργθςε οφτε
ζνα άγαλμα, αλλά είχε υπό τθν εξουςία του μερικά από τα πιο ωραία μνθμεία
τθσ Ελλάδασ.
Ανζκακεν τα πλοφτθ του τραβοφςαν τα βλζμματα και προκαλοφςαν τθ
ηιλια των Ελλινων, όπωσ και των ξζνων. Κυμάμαι τθ Γαλατικι επιδρομι που,
ςτο τρίτο αιϊνα π.Χ., απείλθςε τθν Ελλάδα και επιχείρθςε τθ λεθλαςία του
Λεροφ των Δελφϊν. Ο τρόμοσ που ενζπνεαν οι προγονοί μασ με τα μεγάλα
μουςτάκια, ιταν τζτοιοσ που οι ιςτορικοί, όπωσ ο Ραυςανίασ, ο Λουςτίνοσ και ο
Διόδωροσ λζνε ςτισ αφθγιςεισ τουσ, ότι μόνο ζνασ Κεόσ μπόρεςε να τουσ
αποκροφςει. Μάταια οι Ζλλθνεσ του Βορρά προςπάκθςαν να τουσ
ςταματιςουν. Ρζραςαν τισ Κερμοπφλεσ. Ο Βρζννοσ κατευκφνκθκε προσ τουσ
Δελφοφσ. Είχε μαηί του πενιντα χιλιάδεσ άγριουσ, αδάμαςτουσ και δυνατοφσ
άνδρεσ. Τθν πόλθ τθν υπεραςπίηονταν τζςςερισ χιλιάδεσ πεντακόςιοι
πολεμιςτζσ. Θ μάχθ άρχιςε ορμθτικι. Ο Βρζννοσ προκαλοφςε τουσ ςτρατιϊτεσ
του, δείχνοντάσ τουσ τα αμζτρθτα αγάλματα του Λεροφ που λαμποκοποφςαν
από χρυςό. Τίποτα δεν τουσ αντιςτεκόταν.
Ξαφνικά, ζνασ ςειςμόσ τραντάηει τθ γθ, τεράςτια κομμάτια από βράχουσ
πζφτουν πάνω ςτουσ Γαλατικοφσ λόχουσ, μια φοβερι καταιγίδα ξεςπά και
μπροςτά ς’ αυτιν τθν φρικτι εξζγερςθ των ςτοιχείων, οι Γαλάτεσ
διαςκορπίηονται, λφνουν τουσ ηυγοφσ δραπετεφουν ςτο εξισ, ςτο ζλεοσ των
μικρϊν ελλθνικϊν ςτρατϊν που ςτζλνουν πάνω τουσ οι γφρω πόλεισ.
Διαδόκθκε θ φιμθ ότι ο Κεόσ είχε υπεραςπιςτεί το Λερό του.
« Κφριοι,
διζκοψε ο κφριοσ Diehl, ανεβαςμζνοσ ς’ ζνα φψωμα, κα μποφμε ςτο Μουςείο
όπου ςυγκεντρϊνονται τα μεγάλα ευριματα που ανακαλφφτθκαν ςτουσ
Δελφοφσ από τθ (Γαλλικι Αρχαιολογικι) Σχολι τθσ Ακινασ. Είδαμε το χϊρο και
τθν τοποκεςία, ασ δοφμε τϊρα και τα αριςτουργιματα. Δυο μζλθ τθσ Σχολισ,
με τθν άδεια του κυρίου Homolle, κα ςασ δϊςουν όλεσ τισ εξθγιςεισ περί
αυτϊν των καυμάςιων ζργων».
Ενϊ αυτοί οι κφριοι μοιράηονται τουσ τουρίςτεσ και τουσ διδάςκουν τθν
ιςτορία τθσ αρχαίασ τζχνθσ, όπωσ τθ φανερϊνουν οι ανακαλφψεισ των
Δελφϊν, ενϊνομαι με τθν παρζα των καλλιτεχνϊν, φιλοςόφων που τελευταία,
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ςτθν πρφμνθ του «Orenoque», ςυηθτοφςαν τθν προζλευςθ τθσ ελλθνικισ
τζχνθσ. Ο ζνασ εκςταςιάηεται μπροςτά ςτθ Σφίγγα του ςτφλου τθσ Νάξου.
Κακιςμζνο ςτον πιςινό του, ςε μια υπεριφανθ και αξιοπρεπι ςτάςθ, το
φανταςτικό ηϊο δίνει μια εντφπωςθ μεγαλείου, αινίγματοσ και τρόμου. Ζχει 2
μζτρα φψοσ και 1,50 μάκροσ. Το πρόςωπό του, με τθ γυναικεία γλυκιά του
όψθ, δείχνει ζνα ςοβαρό και αινιγματικό χαμόγελο. Κα αναρωτιόταν κανείσ
για μζρεσ και για χρόνια, τι ςθμαίνει ακριβϊσ αυτό το αιϊνιο και φευγαλζο
χαμόγελο, το οποίο ς’ ακολουκεί τόςο πολφ που δυςκολεφεςαι να το
αποφφγεισ, για να καυμάςεισ το ςυγχρόνωσ απλό, κομψό και κλαςικό ςχιμα
του ςϊματοσ του ηϊου.
Πταν κάνω τθν παρατιρθςθ ς’ ζνα φίλο, ότι το κεφάλι είναι πάρα πολφ
χοντρό ςε ςχζςθ με το ςϊμα, μου απαντά αφ’ υψθλοφ, «Ωχ! Μθ βεβθλϊνετε
τθ μεγαλοφυΐα των Ελλινων ςτισ αναλογίεσ. Κατθγορείτε μόνο τθν αμάκειά
ςασ! Σκεφτείτε ότι αυτι θ ςφίγγα ιταν τοποκετθμζνθ πάνω ς’ ζνα ςτφλο
φψουσ 7 ι 8 μζτρων μζςα ςτο ιερό. Ζτςι, αναγκαςτικά βλεπόταν από κάτω,
δείτε πωσ θ κριτικι ςασ γίνεται ζπαινοσ, ςκφψτε μζχρι το ζδαφοσ και κοιτάξτε».
Ρράγματι, θ φαινομενικι ανωμαλία εξαφανίηεται και ζχω τφψεισ που
διατάραξα το καυμαςμό του ζμπειρου ςυντρόφου μου. Ζνασ άλλοσ, ζνασ
αρχαιολόγοσ μου δίνει τθ γνϊμθ του για το ςφνολο. Μόλισ είδε ςτθ ςειρά τα
κφρια ζργα του Μουςείου είπε: «Αυτό που μου κάνει εντφπωςθ ςτουσ
Δελφοφσ είναι θ κυριαρχία των αρχαϊκϊν ζργων. Βρίςκουμε λίγα ι ςχεδόν
κακόλου αγάλματα των μεγάλων κλαςικϊν ιωνικϊν εποχϊν. Αντίκετα, θ
Ρελοποννθςιακι ςχολι επιβεβαιϊνει τθν αςφγκριτθ δφναμι τθσ: απόδειξθ ότι
ςτθν τζχνθ, όπωσ ςτθν πολιτικι, θ Ρελοπόννθςοσ προθγοφνταν τθσ υπόλοιπθσ
Ελλάδασ. Χωρίσ αμφιβολία, οι Απόλλωνεσ του ΣΤϋ αιϊνα και οι φιγοφρεσ τθσ
γιγαντομαχίασ του διαηϊματοσ τθσ Σίφνου ζχουν κοντόχοντρεσ αναλογίεσ,
βαριζσ μορφζσ, ςτρογγυλά πρόςωπα με εξόφκαλμα μάτια, με λίγα λόγια, όλα
τα φανερά ςτοιχεία μιασ ατελοφσ τζχνθσ, ακόμα αδζξια, αλλά μαντεφουμε ότι θ
αυριανι τζχνθ κα ανκίςει, όπωσ γεννιζται από το μπουμποφκι το γεμάτο χυμό,
το μυρωδάτο λουλοφδι και το αρωματιςμζνο φροφτο».
Σίγουρα, απάντθςα, οι Δελφοί φανζρωςαν τθν ανκθρι τζχνθ τθσ
Ρελοποννιςου. Σίγουρα, αυτι θ τζχνθ είναι τόςο μυςτθριϊδθσ και υπζροχθ
όςο οι υποςχζςεισ τθσ ερχόμενθσ τελειότθτασ, αλλά μου φαίνεται ότι δεν
μποροφμε να ςυμπεραίνουμε λόγω του γεγονότοσ ότι, οι αναςκαφζσ δεν
ζφεραν ςτο φωσ παρά μόνο ςχεδόν αρχαϊκά ζργα, ότι επικρατοφςαν κάποτε
ςτον ιερό των Δελφϊν, ςε ςθμείο που τα κλαςικά ζργα χανόντουςαν μζςα ςτο
πλικοσ τουσ.
Εάν βρίςκουμε τόςα λίγα κλαςικά ζργα ςτουσ Δελφοφσ, μιπωσ είναι γιατί
οι ωμαίοι αυτοκράτορεσ ζκλεψαν τα αγάλματα μιασ ολοκλθρωμζνθσ τζχνθσ
και άφθςαν τα αρχαϊκά ζργα, λιγότερο τθσ μόδασ και λιγότερο όμορφα; Ασ
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αγαπάτε τα αρχαϊκά αριςτουργιματα τθσ Ρελοποννθςιακισ τζχνθσ ςαν
προδρόμουσ μιασ πιο τζλειασ τζχνθσ, ζςτω! Αλλά, επιτρζψτε μου να προτιμϊ
τα αριςτουργιματα που πραγματοποιοφν αυτζσ τισ υποςχζςεισ, που είναι
ζργα μεγάλθσ τζχνθσ και ολοκλθρωμζνα. Καυμάςτε αυτό το ςυγκρότθμα του
Δϋ αιϊνα που παρουςιάηει τρεισ χορεφτριεσ ενωμζνεσ με τθν πλάτθ: τι χάρθ
ςτθν κίνθςθ! Ακοφμε, ςχεδόν, τον ελαφρφ ρυκμό που τισ κινεί. Τα πόδια ςε
κάμψθ, μόλισ αγγίηουν το ζδαφοσ, οι γάμπεσ κινοφνται απαλά ςτον αζρα, οι
δίπλεσ των ροφχων ζχουν μια απίςτευτθ ελαφρότθτα ηωισ, και θ γοθτεία του
ιρεμου, ςοβαροφ και γλυκοφ προςϊπου εμπνζει μια εντφπωςθ τζχνθσ τελείωσ
εξαίρετθ και μαγευτικι. Τι διαφορά ανάμεςα ςτο διάηωμα τθσ Σίφνου και ςτο
ςυγκρότθμα των χορευτριϊν Καρυάτιδων! Εκεί το μπουμποφκι, εδϊ το άνκοσ.
Να τϊρα ο Αντίνοοσ, για τον οποίο ο κφριοσ Τρικοφπθσ ζλεγε ςτον κφριο
Homolle: «Βρικατε τον Ερμι ςασ» .
Δεν ζχω δει ακόμα τον Ερμι του Ρραξιτζλθ. Κα τον δω αφριο ςτθν
Ολυμπία. Αλλά ο Αντίνοοσ είναι ζνα αριςτοφργθμα τθσ ελλθνορωμαϊκισ
ςχολισ. Ακοφω ζναν καλλιτζχνθ που μου διαβάηει τθν περιγραφι του κυρίου
Homolle: «Το ςϊμα είναι νεανικό και όμορφο, θ κομψότθτά του ιςορροπεί με
τθ δφναμι του. Θ ςάρκα του είναι τόςο μαλακι που φαίνεται να ηει και να
πάλλεται, το ρωμαλζο ςτικοσ να ξεχειλίηει από μια υγιι και δυνατι πνοι. Οι
ϊμοι είναι φαρδιοί ςαν εκείνοι ενόσ ακλθτι, αλλά ςτρογγυλεφουν χωρίσ
πλαδαρότθτα. Οι γάμπεσ λεπτζσ με ωραίεσ γραμμζσ. Το κεφάλι ςτεφανωμζνο
μ’ ζνα κλαδί κάτω απ’ το οποίο φουςκϊνουν οι μποφκλεσ των μαλλιϊν που
πλαιςιϊνουν αρμονικά το πρόςωπο, το οποίο γζρνει ςτο πλάι με μια χάρθ που
δεν είναι χωρίσ κλίψθ, και το μάτι, κάτω απ’ τθν ςκιά του φρυδιοφ, ζχει κάτι το
μελαγχολικό».Ωςτόςο, ζνασ μεγάλοσ κφκλοσ είχε ςχθματιςτεί απζναντι απ’ τθν
εξϊπορτα. Τον Θνίοχο καφμαηαν. Ξζρουμε τθν ιςτορία τθσ πιο διάςθμθσ
ανακάλυψθσ των Δελφϊν. Τθν 9θ Μαΐου του 1896, ο κφριοσ Homolle ςτζλνει
ζνα τθλεγράφθμα ςτον Υπουργό Ραιδείασ και Καλϊν Τεχνϊν (τθσ
Γαλλίασ):«Βρζκθκε μπροφντηινοσ, φυςικοφ αναςτιματοσ, νεαρόσ πυκιονίκθσ
αγϊνων αρμάτων, ζνα από τα αριςτουργιματα τθσ τζχνθσ του μπροφντηου,
άκικτθ πάτινα». Τθν 11θ Μαΐου, καινοφργιο τθλεγράφθμα :« Επιγραφι
βεβαιϊνει ότι είναι ο Λζρων Αϋ των Συρακουςϊν, πυκιονίκθσ. Λςτορικι αξία
ιςοδφναμθ με τθν καλλιτεχνικι αξία».
Στθν αναφορά τθσ 12θσ Μαΐου ο κφριοσ Homolle γράφει: «Ανάμεςα ςτα
τόςα αρχαία ζργα, ωραία και ςπάνια, βαςικά για τθ μελζτθ τθσ ελλθνικισ
τζχνθσ που μασ ζδωςε θ γθ των Δελφϊν, αυτό το εφρθμα είναι ίςωσ το πιο
πολφτιμο και το πιο εξαιρετικό… Είναι ζνα αξιόλογο γεγονόσ αυτι θ
ανακάλυψθ ενόσ πρωτότυπου και ανζπαφου ζργου τθσ αρχισ του Εϋ αιϊνα,
τθσ εποχισ των πρϊτων μεγάλων καλλιτεχνϊν που μποροφμε, χωρίσ υπερβολι,
να το χαρακτθρίςουμε αριςτοφργθμα!»
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Ρράγματι, θ πρϊτθ αίςκθςθ είναι φανταςτικι. Σε γοθτεφει αυτό το
καυμάςιο μπλε χρϊμα του μπροφντηου, ςυχνά είχα αναρωτθκεί, τι ιταν αυτό
το μπλε χρϊμα του μπροφντηου, για το οποίο μιλοφν οι κλαςικοί ςυγγραφείσ.
Και νάτο! Είναι καυμάςιο, και τι εντφπωςθ αυτό το γλυκό γυάλιςμα του
μετάλλου πρόςκετε ςτο ζργο τζχνθσ! Θ πάτινα είναι ανοιχτοπράςινθ με
άςπρεσ και μπλε ανταφγειεσ, κάπου πιο ςκοφρεσ, κάπου πιο γυαλιςτερζσ. Ροφ
βρίςκεται όμωσ το μυςτικό αυτισ τθσ πάτινασ; Μάταια κα ιςχυριηόμαςταν ότι
είναι μια ςυνζπεια του χρόνου.
Ο χρόνοσ δε γεννά αριςτουργιματα με τόςθ ομορφιά, με τόςθ ομαλότθτα,
με τόςθ τελειότθτα. Το άγαλμα ζχει 1,80 μζτρα φψοσ. Απεικονίηει ζναν άνδρα,
όρκιο, ντυμζνο μ’ ζνα μακρφ μάλλινο ροφχο με θμιμακριά μανίκια ςφιγμζνο
ςτθ μζςθ με μια ηϊνθ, που πζφτει μζχρι τουσ αςτραγάλουσ με μακριζσ
ςυμμετρικζσ πτυχζσ. Δεν είναι ο Απόλλωνασ του ΣΤϋ π.Χ. αιϊνα με κοντόχοντρα
μζλθ, παχιά και ακίνθτα.
Δεν είναι ακόμα το αριςτοφργθμα του Δϋ π.Χ. αιϊνα με τισ αρμονικζσ
αναλογίεσ, γεμάτεσ χάρθ και δφναμθ. Είναι ιδθ θ ηωθρι, αλλά ακόμα λίγο
ακίνθτθ, μαρτυρία ενόσ αρχαϊςμοφ που πεκαίνει. Το κεφάλι είναι νεανικό,
καλογραμμζνο, ρωμαλζο, αλλά τα πόδια είναι κοκκαλιάρικα, μακριά και
πλατιά. Εάν θ μφτθ και ο λαιμόσ είναι ωραίοι δυνατοί και χαριτωμζνοι, θ
ανάπτυξθ του πθγουνιοφ είναι υπερβολικι και θ ζκφραςθ του ςτόματοσ
αδζξια. Εάν τα μάτια είναι ηωθρά και ελκυςτικά, χάρθ ςτα χρωματιςτά υλικά
που χρθςιμοποιικθκαν, αυτόσ ο κερατοειδισ χιτϊνασ από λευκό ςμάλτο, αυτι
θ ίριδα και αυτι θ κόρθ από όνυχα καφζ και μαφρο αντίςτοιχα, μου κυμίηουν
τισ παιδικζσ κοφκλεσ μασ και τισ πιο ψεφτικεσ τεχνοτροπίεσ μιασ φκθνισ
τζχνθσ. Εάν το ςφνολο αναπνζει τθ νεότθτα και τθ δφναμθ, θ ςτάςθ φαίνεται
άκαμπτθ και άτολμθ.
Εν ςυντομία, πρόκειται για ζνα ωραίο κομμάτι τθσ αρχαίασ τζχνθσ, ίςωσ το
πιο αξιοκαφμαςτο τθσ τζχνθσ που γνωρίηουμε από τθν αρχι του Εϋ αιϊνα.
Καταλαβαίνουμε τον ενκουςιαςμό που προκάλεςε μζςα ςτο περιβάλλον τθσ
Σχολισ τθσ Ακινασ, αλλά δεν μπορεί, κατά τθ γνϊμθ μου, να ςυγκρικεί με τθν
ολοκλθρωμζνθ τζχνθ του επόμενου αιϊνα, που απαλλάχτθκε από τον
αρχαϊςμό και υψϊνεται ςτισ κορυφζσ, ςτισ οποίεσ θ ανκρϊπινθ τζχνθ δεν ζχει
ακόμα ξεπεραςτεί.
Με λίγα λόγια, το Μουςείο των Δελφϊν προςφζρει πολλά επιγραφικά και
αρχαιολογικά αξιοκζατα, μασ επιτρζπει να βάλουμε κάποια χρονολογικι τάξθ
ςτθν ιςτορία των τεχνϊν από τισ αρχαϊκζσ εποχζσ, μασ προςφζρει πολλά
δείγματα γλυπτικισ, εξαιρετικά διατθρθμζνα, αλλά δεν μασ δείχνει ςχεδόν
τίποτα από τθ μεγάλθ εποχι τθσ γλυπτικισ, τθσ τζλειασ τζχνθσ που ζκανε τθν
Ελλάδα μθτζρα τθσ ανκρωπότθτασ. Κα ικελα να ξαναδϊ κάποιεσ μετόπεσ
κρεμαςμζνεσ κατά μικοσ του τοίχου, να ςχεδιάςω μερικά αγάλματα με
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απλοϊκά παράξενεσ εκφράςεισ, να ανταλλάξω εντυπϊςεισ μπροςτά ςτα
κεραμικά, τα όπλα και τα κοςμιματα. Πμωσ οι ενοχλθτικζσ εκλιπαριςεισ του
αγωγιάτθ μου με ςικωςαν χωρίσ ζλεοσ.
Εδϊ και μιςι ϊρα, οι ςυνταξιδιϊτεσ μου με περίμεναν. Γι’ αυτοφσ, το
Μουςείο ιταν μια απογοιτευςθ μεγάλθ. Δεν ζδιναν ςθμαςία παρά μόνο ςτο
ορεινό περιβάλλον, ςτθν τοποκεςία του ιεροφ, ςτο Κζατρο, ςτο Στάδιο. Θ
φφςθ τουσ ενδιζφερε περιςςότερο από τα υπολείμματα τθσ αρχαίασ τζχνθσ.
Και, αν κρίνω από τον αρικμό των αναβατϊν που είχαν ιδθ φφγει, δεν ιταν
λίγοι που ςκεφτόντουςαν ζτςι. Θ αλικεια είναι ότι θ κοφραςθ και θ ηζςτθ
είχαν εκνευρίςει τουσ περιςςότερουσ. Ρολλοί, που το πρωί είχαν φφγει χλομοί
από το πλοίο, γφριηαν κόκκινοι ςαν αςτακοί, ςθμαδεμζνοι από τον Απόλλωνα
και θλιοκαμζνοι.
Θ κάκοδοσ ιταν ταυτόχρονα επικίνδυνθ, μελαγχολικι και κακόλου
ευχάριςτθ. Στθν αρχι ξαναηιςαμε όλα τα πρωινά βάςανα, ςτο τετραπλάςιο.
Εάν θ πλάτθ δεν πονοφςε τόςο, τα αντίκετα μζρθ υποβάλλονταν ςε ανελζθτα
βαςανιςτιρια από μια ςζλα ακόμα πιο απαίςια από εκείνθ τθν πρωινι. Σ’
αυτά τα απόκρθμνα μονοπάτια, θ κάκοδοσ των μουλαριϊν ιταν δφςκολθ.
Ραραπατοφςαν ςυχνά, μερικζσ φορζσ ζπεφταν. Αφοφ ςυνθκίηουμε τα πάντα
και τον κίνδυνο, ο φόβοσ εξαφανίςτθκε μπροςτά ςτο καυμάςιο κζαμα του
δειλινοφ ςτα βουνά των Δελφϊν και ςτθν πεδιάδα όπου ρζει ο Ρλειςτόσ
ποταμόσ.
Τα βουνά ςκεπάηονταν ςαν από «τοφλι» με αμζκυςτεσ και χρυςζσ
ανταφγειεσ. Σε μερικά ςθμεία οι βράχοι διαγράφονταν ςαν δαντζλεσ πάνω ς’
ζνα φόντο πιο ςκοφρο και φαινόντουςαν ροη ι ελαφρϊσ πράςινοι, ζςχατθ
λάμψθ μιασ ακτίνασ του ιλιου που ζδυε ςτθν άλλθ μεριά ς’ ζναν ουρανό
αποκζωςθσ.
Δεν ακοφγαμε παρά μόνο τα βιματα των μουλαριϊν μασ και μια μακρινι
καμπάνα. Ρότε, πότε, ςε μια ςτροφι του μονοπατιοφ εμφανίηονταν ζνα
φρζςκο πρόςωπο μ’ ζνα παρκενικό χαμόγελο, ανάμεςα ςε λευκά ι μαφρα
πρόβατα, που βοςκοφςαν το ςπάνιο χορτάρι των πζτρινων πλαγιϊν του
βουνοφ. Καμιά φορά, ζνα χαλί από λευκά και κίτρινα λουλουδάκια ανάμεςα
ςτα οποία φυτρϊνει ςαν μοναχικό λίλιο ζνασ μελαγχολικόσ αςφόδελοσ,
τραβάει το μάτι. Στθ μζςθ τθσ πλαγιάσ, οι μυτερζσ και μαφρεσ ςιλουζτεσ των
κυπαριςςιϊν ενόσ νεκροταφείου.
Ριο πάνω, το ςκοφρο γκρι φφλλωμα του ελαιϊνα ανάμεςα ςε κόκκινο χϊμα
και τρυφερι πραςινάδα. Μακριά, πζρα από τθν πεδιάδα, θ μπλε του
κοβάλτιου γραμμι τθσ κάλαςςασ τθσ Λτζασ, πάνω ςτθν οποία φαινόταν θ μικρι
μαφρθ ςιλουζτα του «Orenoque»… Και ο νουσ ςκεφτόταν ξανά και ξανά το
κομμάτι τθσ αρχαιότθτασ που είχε δει.
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102. EDMUND FREIHERR V. SPETH-SCHULZBURG
Βιογραφικά ςτοιχεία
Δεν βρζκθκαν διακζςιμα ςτοιχεία.
χόλια
Το παρόν ζργο μασ δεν κα μποροφςε να τελειϊςει καλφτερα παρά όπωσ
τϊρα, με το ταξιδιωτικό δθλαδι κείμενο του Εdmund Freiherr V. Speth Schulzburg, το οποίο φζρει τθν επικεφαλίδα Δελφοί, τον άλλοτε ομφαλό τθσ
γθσ, και περιζχει ζνα καταπλθκτικό πανόραμα τθσ ελλθνικισ ηωισ ςτα χρόνια
που ζδυε ο δζκατοσ ζνατοσ (19οσ) αιϊνασ και ανζτελλε ο εικοςτόσ (20οσ).
Το ταξίδι του ξεκίνθςε από τθν Ακινα με βαςικό προοριςμό τουσ Δελφοφσ,
με ατμόπλοιο μζςω τθσ διϊρυγασ τθσ Κορίνκου και άφιξθ ςτθν Λτζα. Μετά τθν
περιιγθςθ ςτουσ Δελφοφσ επιςτροφι πάλι προσ Λτζα, για μπαρκάριςμα προσ
τθν Ράτρα.
Το κείμενο ξεκινάει με αγορά εμφιαλωμζνου κραςιοφ προζλευςθσ Ρατρϊν
(προφανϊσ «Αχάια Κλάουσ») και κλείνει με φαγθτό ςτθν Ράτρα. Από το
οδοιπορικό αυτό προκφπτει ότι ο Speth - Schulzburg ςυνταξίδευε με ζναν άλλο
φίλο του. Στθν Ακινα μίςκωςαν κάποιον ονόματι Χριςτο ωσ ξεναγό - βοθκό,
ϊςτε να μθν αντιμετωπίςουν μεγάλεσ δυςκολίεσ κατά τθ διάρκεια του
ταξιδιοφ τουσ ςτθν ελλθνικι ενδοχϊρα.
Στουσ Δελφοφσ δεν αφιερϊνει πολλζσ περιγραφζσ. Αναφζρει μόνο τα
βαςικά για τθν Καςταλία όπου ιπιε νερό, για το τότε Μουςείο και το
αντιπροςωπευτικό ζκκεμα, τον Θνίοχο που είδε εκεί, για το Κζατρο και το
Στάδιο. Ριο πολφ αςχολείται με τθν ελλθνικι ηωι, τα ευτράπελα και λυπθρά
τθσ (για να μθν τα ποφμε ςοβαρά) που είδε και βίωςε κακ' όλθ τθ διαδρομι
του Ακινα - Ρειραιάσ - Λτζα - Δελφοί - Λτζα - Ακράτα - Ράτρα. Και ποφ δεν
αναφζρεται και τι δεν κριτικάρει, χωρίσ να μποροφμε να ποφμε ότι είναι
άδικοσ.
Στθν κακι φδρευςθ των Ακθνϊν, ςτο κλζψιμο νεροφ του δικτφου φδρευςθσ
από τουσ χωριάτεσ τθσ Αττικισ, ςτουσ πολυάρικμουσ παπάδεσ τθσ Ακινασ, ςτο
κακό αποχετευτικό ςφςτθμα του Ρειραιά, ςτα λάκθ ςχεδιαςμοφ τθσ διϊρυγασ
τθσ Κορίνκου, ςτθ βιαςφνθ αποβίβαςθσ των επιβατϊν ςτο Λουτράκι, όπου
ζπεςε και το ςχετικό ξφλο, και λίγο ζλειψε να γίνει επικίνδυνθ θ αποβίβαςθ,
για το ανυπότακτο των Ακαρνάνων, για τθν κατάςταςθ του τότε ελλθνικοφ
ςιδθροδρόμου, για τον τυχοδιωκτιςμό των καλογζρων τθσ Μονισ του
Μεγάλου Σπθλαίου, που εκείνεσ τισ μζρεσ είχαν φτάςει ςτο ςθμείο να
δολοφονιςουν τον θγοφμενό τουσ, για τισ ςυμμορίεσ των λωποδυτϊν ςτθν
Ράτρα, που με το πρόςχθμα του αχκοφόρου ξάφριηαν τουσ ταξιδιϊτεσ.
Ρράγματα και καταςτάςεισ που μασ πλθγϊνουν, όχι τόςο γιατί ςυνζβθςαν
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κάποτε, αλλά διότι εξακολουκοφν να ςυμβαίνουν ακόμθ και τϊρα μετά από
εκατόν είκοςι χρόνια από τότε, ςε διαφορετικό βακμό ι κάπωσ
διαφοροποιθμζνα.
Για να μθν κλείςουμε όμωσ το τελευταίο αυτό ςχόλιό μασ με ακυμία, ασ
δανειςτοφμε από το εν λόγω οδοιπορικό τθ ςπιρτόηικθ απάντθςθ, που ζδωςε
γυρίηοντασ ο διερμθνζασ Χριςτοσ (είχε ςταλεί να μάκει, γιατί κακυςτεροφςε
τόςο πολφ να ξεκινιςει το τραίνο από τον αςιμαντο ςτακμό Ρλάτανο για τθν
Ράτρα) προσ τον Speth - Schulzburg. «Ο ειςπράκτορασ πιγε να τα πιει και όταν
κα ζχει ςουρϊςει αρκετά κα ςυνεχίςουμε»! ... Ακάνατθ Ελλάδα, αναλλοίωτθ
μεσ ςτουσ αιϊνεσ των αιϊνων...
Κείμενο
Από το βιβλίο :

“Auf klassischem Boden, wanderungen durch den Peloponnes und in
Kleinasien”, Edmund Freiherr v. Speth-Schulzbug, Munchen und Wien
1903.
Δελφοί
Εξοπλιςμζνοι με αρκετά τρόφιμα ξεκινιςαμε το ταξίδι τθσ Ρελοποννιςου.
Είκοςι τζςςερα (24) μπουκάλια κραςί τθσ Ράτρασ κα φρόντιηαν να μθν είμαςτε
εξαρτθμζνοι από τθ ρετςίνα. Ο οδθγόσ μασ Χριςτοσ είναι ομιλθτικόσ και, όπωσ
φαίνεται, ξζρει για τισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ τθσ πατρίδασ του.
Πχι, ότι όλα που λζει μπορεί να κεωρθκοφν ίςωσ ςκζτθ αλικεια, οφτε όμωσ
ςκζτο παραμφκι.
Κατά τθ διάρκεια τθσ μετάβαςθσ με τθν άμαξα μιλοφςαμε για τισ ςυνκικεσ
ςτθν Ακινα. Από άποψθ παροχισ νεροφ υπάρχει το αξιοκρινθτο γεγονόσ ότι θ
Ακινα ζχει κάκιςτο πόςιμο νερό. Μία ςυνζπεια αυτοφ το γεγονότοσ είναι ο
τυφοειδισ πυρετόσ, που κερίηει ςυχνά τθν πόλθ και του οποίου πζφτουν κφμα
κάκε χρόνο πολλοί ντόπιοι και ξζνοι. Ο λόγοσ, για τον οποίο δεν διορκϊνεται
το κακό και δεν φζρνουν καλό νερό πθγισ ςτθν πόλθ, είναι παράξενοσ. Θ πθγι,
που ανακάλυψαν επιτυχϊσ, πρζπει να πιάνεται ςε αρκετι απόςταςθ από τθν
πρωτεφουςα. Θ μεγάλθ διαδρομι του αγωγοφ όμωσ δεν μπορεί να φυλάγεται
ςυνζχεια, λόγω του υψθλοφ κόςτουσ, που κα επζφερε αυτό. Και όμωσ αυτό κα
ιταν αναγκαίο, διότι θ εμπειρία ζδειξε ότι οι κάτοικοι τθσ επαρχίασ, αν δεν
κλζβουν τουσ ςωλινεσ, τότε τουσ τρυπάνε για να αρδεφςουν ζτςι τα χωράφια
τουσ.
Ρϊσ γίνεται όμωσ ζνασ λαόσ να είναι τόςο κλεπτικόσ, ενϊ ο ξζνοσ ςε κάκε
του βιμα ςυναντά ιερείσ; Λοιπόν, ςτο μικρό αρικμό των παπάδων πάντωσ δεν
οφείλεται, διότι ςτθν Ακινα π.χ., με 130.000 κατοίκουσ και απ’ αυτοφσ 4.000
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κακολικοί και 400 προτεςτάντεσ, υπάρχουν 600 παπάδεσ για να φροντίηουν
τθν ψυχι και θκικι του λαοφ. Πμωσ, και εκεί ζχει θ φάβα λάκκο, οι καθμζνοι
οι παπάδεσ παραζχουν δουλειά με τουσ ίδιουσ και τθν οικογζνειά τουσ: Για να
ςυντθριςουν το ςπιτικό τουσ με μθνιάτικο μιςκό 20 δραχμζσ, ιτοι 12 μάρκα,
ςυχνότατα είναι αναγκαςμζνοι να αςχολοφνται και με μια δεφτερθ δουλειά.
Δεν είναι κακόλου αξιοπερίεργο ότι με τζτοιεσ ςυνκικεσ ο Ζλλθνασ ιερζασ δεν
ζχει οφτε κοινωνικι υπόλθψθ οφτε ιςχφ. Στθ εκκλθςία βλζπεισ ςτθ λειτουργία
ωσ επί το πλείςτον γυναίκεσ, που μάλιςτα τθροφν ευςυνείδθτα και τισ
αυςτθρότατεσ επιταγζσ τθσ νθςτείασ. Και το εκκλθςιαςτικό θμερολόγιο ζχει
κάμποςεσ νθςτείεσ μεγάλθσ διάρκειασ κατά τισ οποίεσ απαγορεφεται θ
κατανάλωςθ κρζατοσ, ψαριοφ, οινοπνευματωδϊν ποτϊν και ακόμα και το
γάλα. Μόνο τα φροφτα και τα λαχανικά επιτρζπονται. Ρολλι ευτυχία δεν
φζρνει όμωσ θ νθςτεία, λζει ο Χριςτοσ: Θ μθτζρα του ιδιοκτιτθ του
ξενοδοχείου Hotel d’ Athènes π.χ. τθρεί ςυνεπζςτατα τουσ κανόνεσ τθσ
νθςτείασ και ευλογικθκε τόςο πολφ γι’ αυτό που ςιμερα είναι τυφλι, κουφι
και κουτςι.
Θ πόλθ του Ρειραιά τθν οποία περνάμε τϊρα ζχει κατά το Χριςτο ςε
περίπτωςθ βροχισ τα μαφρα τθσ τα χάλια. Στθν τελευταία ιςχυρι καταιγίδα
πνίγθκαν κάμποςα παιδιά ςτουσ δρόμουσ. Στισ 11 είχαμε επιβιβαςτεί ςε ζνα
μικρό βαπόρι που πιγαινε ςτθν Λτζα. Ιδθ κατά τθν είςοδο ςτον Ρειραιά δυο
μζρεσ πριν, μου είχε κάνει εντφπωςθ ζνα μεγάλο κτιριο ςτθν ακτι. Τϊρα πιρα
τθν ευκαιρία να ρωτιςω το Χριςτο για τθ χριςθ αυτοφ. Ζμακα τθν ακόλουκθ
χαρακτθριςτικι ιςτορία: Το μεγάλο κτιριο αυτό είναι βρεφοκομείοορφανοτροφείο για ζκκετα παιδιά και ζχει τόςθ ηιτθςθ, ϊςτε να είναι
ςυνεχϊσ υπερπλιρεσ. Το «περίςςευμα» το ςτζλνουν ςτθν Ακινα όπου
υπάρχει όμοιο ίδρυμα. Πμωσ και αυτό πάςχει από υπερπλθκυςμό. Και λοιπόν,
τι κάνουν γι’ αυτό; Κανζνα πρόβλθμα, πολφ απλό, παραπάνω από απλό.
Εκκζτουν τα παιδιά, και επειδι ςε ζνα πολιτιςμζνο κράτοσ - πάντωσ αυτό
ιςχυρίηεται το βαςίλειο τθσ Ελλάδασ ότι είναι - δεν κα ιταν κακωςπρζπει να
πράττουν ςφμφωνα με τα ικθ και ζκιμα τθσ αρχαίασ Σπάρτθσ, γι’ αυτό
εκκζτουν τα καθμζνα τα μωρά ςτο πολυςφχναςτο δρόμο από Ακινα προσ
Ρειραιά. Κάποια ςυμπονετικι ψυχι κα νιϊκει κάποια ςυγκίνθςθ και κα πάρει
το ζνα ι το άλλο αυτϊν των μικρϊν πολιτϊν τθσ γθσ ςτο ςπίτι του για να το
ανακρζψει. Συνικωσ βρίςκεται κάποιοσ ςυλλζκτθσ. Ο Χριςτοσ είπε ότι και ο
ίδιοσ πριν χρόνια ιταν κάποτε καλόσ Σαμαρείτθσ. Το δικό του αγόρι ιταν πολφ
εντάξει, λζει. Αλλά πριν λίγεσ μζρεσ το «χάριςε» το παλλθκάρι, διότι άρχιςε να
τον κουράηει και δεν είχε αρκετό χρόνο να τον προςζχει.
Θ διαδρομι από το Σαρωνικό Κόλπο είναι όμορφθ. Το βαπόρι μασ
δυςτυχϊσ είναι φίςκα. Το κοινό δεξιά και αριςτερά, μπροςτά και πίςω δείχνει
ανθςυχθτικά μικτό. Μιπωσ κα άξιηε το κόπο να πάρει κανείσ ειςιτιριο πρϊτθσ
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κατθγορίασ; Στο γεφμα - αν μπορείσ να αποκαλείσ το φαΐ αυτό ωσ τζτοιο - δεν
μποροφμε να ςυμμετάςχουμε. Γίνονται διάφορα και μασ χαλάνε τθν όρεξθ,
πριν καν αρχίςουμε.
Θ αποπνικτικι ηζςτθ ςτον κλειςτό χϊρο, θ ρετςίνα με το άρωμά τθσ και οι
τρόποι των διπλανϊν μασ να τρϊνε, καταφζρνουν και μασ διϊχνουν ταχφτατα
ξανά ςτο κατάςτρωμα, όπου ανοίγουμε, για να ςυνζλκουμε από το γεφμα, ζνα
μπουκάλι κραςί από τθν Ράτρα, αλλθλοευχόμαςτε “καλό ταξίδι ςτθν
Ρελοπόννθςο”, πίνουμε εισ υγείαν μασ, μετά εισ υγείαν των παρευριςκόμενων,
που μασ κοιτάνε με μεγάλθ περιζργεια και που το κεωροφν ανείπωτθ
καλοφαγία και ανικουςτθ πολυτζλεια να περιφρονείσ το ντελικάτο επαρχιακό
τουσ κραςί και να κουβαλάσ μαηί ςου δικό ςου κραςί ςτο ταξίδι.
Κατά τισ τρεισ το μεςθμζρι φάνθκε το ψθλό όροσ Γεράνεια και θ
απόκρθμνθ, ςτεφανωμζνθ με λείψανα, Ακροκόρινκοσ. Ανάμεςα ςτα δυο
βουνά αυτά βρίςκεται ο Λςκμόσ τθσ Κορίνκου με το ιερό πευκόδαςοσ του
Ροςειδϊνα. Από το ζτοσ 1883 είναι ανοιχτι θ διϊρυγα. Στο χωριό Καλαμάκι,
ςτθν είςοδο τθσ διϊρυγασ, ςταματάμε για λίγο και μετά το πλοίο μπαίνει ςιγάςιγά ςτθ ςτενι ςχιςμι τθσ γθσ.
Θ διϊρυγα ζχει μικοσ ζξι χιλιομζτρων και είναι εντελϊσ ευκεία. Οι τοίχοι
ςτισ δυο πλευρζσ ζχουν φψοσ εβδομιντα μζτρα περίπου. Το βάκοσ του νεροφ
λζγεται ότι είναι οχτϊ μζτρα. Το ςχζδιο να ςυνδεκεί ο Σαρωνικόσ με τον
Κορινκιακό Κόλπο είναι παλιό. Ο Νζρων ιδθ το είχε κατά νου και μάλιςτα είχε
αρχίςει τθν υλοποίθςι του. Λζγεται μάλιςτα ότι βρικαν και τρφπεσ από τθν
εποχι του Νζρωνα. Θ ελλθνικι κυβζρνθςθ λοιπόν πραγματοποίθςε το
μακρόπνοο ςχζδιο, ταυτόχρονα όμωσ ζκανε και μεγάλθ κοτςάνα. Διότι μόλισ
ςτα εγκαίνια τθσ διϊρυγασ πιραν χαμπάρι ότι το πλάτοσ τθσ διϊρυγασ και το
βάκοσ του νεροφ δεν επαρκοφν για μεγαλφτερα πλοία. Ζτςι, τα μεγάλα
καράβια ςυνεχίηουν να κάνουν τθν πορεία γφρω από το ακρωτιρι Ματαπά και
θ διϊρυγα εξυπθρετεί μόνο τθν εςωτερικι ναυςιπλοΐα. Επειδι όμωσ αυτι δεν
είναι και ιδιαίτερα ηωθρι, δυςκολεφονται να πλθρϊςουν ακόμα και τα ζξοδα
ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων με τισ ειςπράξεισ από τα διόδια.
Στο Λουτράκι, τα πρϊτα λουτρά του Βαςιλείου τθσ Ελλάδασ, ςταματιςαμε
για κάμποςθ ϊρα. Ευτυχϊσ και άδειαςε το πλοίο. Είχε μεγάλθ πλάκα, πϊσ
ταλαντεφονταν και ζκλιναν ανθςυχθτικά μια δεξιά, μια αριςτερά οι βάρκεσ,
που ιταν φίςκα, και ταυτόχρονα οι φωνζσ και θ ανθςυχία των επιβατϊν. Στισ
ςκάλεσ τθσ εξόδου ζπεςε μάλιςτα και ξφλο, που όμωσ με τθν επζμβαςθ του
καπετάνιου και του πλθρϊματοσ πιρε γριγορα τζλοσ. Αφοφ είχε αναχωριςει
θ τελευταία βάρκα αποβίβαςθσ, παρατθριςαμε ότι εκτόσ από μασ δεν
υπιρχαν πλζον επιβάτεσ ςτο καράβι.
Στρίβοντασ γφρω από ζνα βράχο τθσ ακτισ ανοίχτθκε μπροςτά μασ ο
Κορινκιακόσ Κόλποσ ςε όλο το μικοσ του. Αριςτερά ανεβαίνουν οι ράχεσ των
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πελοποννθςιακϊν βουνϊν μζχρι ψθλά τθν Κυλλινθ. Δεξιά ορκϊνεται μια
βραχϊδθσ οροςειρά με απόκρθμνεσ πλαγιζσ που πζφτουν ςτθ κάλαςςα, τα
βουνά τθσ Φωκίδασ και τθσ Λοκρίδασ. Από αυτά εξζχει υπεριφανα, με φψοσ
7.000 πόδια, ο Ραρναςςόσ. Στθν αιϊνια του λάμψθ ξεχωρίηει κακαρά το
περίγραμμα τθσ κρυλικισ κορυφισ του βουνοφ των κεϊν από το φωτεινό
γαλάηιο του αικζρα.
Τι όμορφο και ονειρεμζνο κόςμο φζρνει ςτθν ψυχι μασ ο μοναχικόσ
γίγαντασ! Ρόςο εφκολα ανατρζχουμε ςε εκείνεσ τισ εποχζσ, όταν ο οφκαλμόσ
του Ζλλθνα, εκεί ψθλά ςτα θλιόλουςτα φψθ, παρακολουκοφςε το χορό του
βαςιλιά των Μουςϊν! Και ςιμερα, ποφ είναι όλεσ αυτζσ οι λαμπρζσ μορφζσ;
«Πμορφε κόςμε, που είςαι; Επίςτρεψε
Πμορφθ εποχι των ανκζων τθσ φφςθσ.
Αχ, μόνο ςτθν παραμυκζνια χϊρα των ωδϊν
Ηοφνε ακόμα τα μυκικά ςου τα ίχνθ.
Ζρθμα πενκεί το τοπίο.
Κανζνασ κεόσ δεν εμφανίηεται ςτα μάτια μου.
Αχ, από εκείνθ τθ ηεςτι και ηωντανι εικόνα
Δεν ζμεινε παρά θ ςκιά τθσ.»
Πταν ο ιλιοσ ζτεινε προσ τθ δφςθ του, φζγγιηε ςε υπζροχο γαλάηιο ο
γκρίηοσ αςβεςτόλικοσ του βουνοφ των κεϊν και θ πάντοτε χαροφμενθ κορυφι
ακτινοβολοφςε ςαν ςτισ Άλπεισ. Στο μικρό λιμάνι τθσ Λτζασ, από περιζργεια
είχε μαηευτεί κατά τθν άφιξι μασ πλικοσ ανκρϊπων, που άφθςαν να
περάςουν τουσ τρεισ (3) ξζνουσ αφιχκζντεσ μπροςτά τουσ.
Το ξενοδοχείο που ζπρεπε να μασ παρζχει ςτζγθ γι’ αυτι τθ νφχτα
βριςκόταν ςτθν παραλία. Στον πολφ λιτό ξενϊνα αυτό ανακοινωνόταν ςε όλο
το κόςμο με τεράςτια γράμματα, που κάλυπταν όλον τον τοίχο τθσ πρόςοψθσ,
ότι αυτόσ ο οίκοσ είναι grand hotel. Άρα βριςκόμαςτε ακόμθ και τϊρα ςε
πολιτιςμζνθ χϊρα! Το δωμάτιο που μασ δόκθκε δεν ιταν άςχθμο και τα
κρεβάτια ζδειχναν κακαρά. Πμωσ τα φαινόμενα απατοφν. Μετά από λίγθ ϊρα
ιμαςταν αναγκαςμζνοι να διοργανϊςουμε αλθκινό κυνιγι (εννοεί θ κοριοφσ ι
κουνοφπια), που δεν ζφερε όμωσ το ποκθτό αποτζλεςμα. Σε μιςοξφπνια
κατάςταςθ, ςτο χζρι τθν ζνεςθ με τθν ηαχαρίνθ, περιμζναμε το ξθμζρωμα.
Νωρίσ το πρωί ιρκε μια άμαξα με τρία άλογα, που κα μασ ζφερνε ςτουσ
Δελφοφσ. Ο δρόμοσ περνοφςε ζναν κάμπο με ζνα μεγάλο ελαιϊνα, αργότερα
ανζβαινε ςτριφτά μια ψθλι πλαγιά. Θ κζα προσ τθν Λτζα και τουσ πράςινουσ
ελαιϊνεσ, όπωσ και προσ το Κορινκιακό Κόλπο και τα βουνά που ςτθν πρωινι
ομίχλθ κοίταηαν κατάματα και πονθρά το υπζροχο καλοκαιρινό πρωινό, ιταν
όμορφθ.
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Αναςκαφζσ ςτο αρχαίο Γυμνάςιο και ςτο ναό τθσ Ακθνάσ Ρροναίασ.

Ζχοντασ ανζβει 600 μζτρα, κατά ελεφκερθ εκτίμθςθ, φτάςαμε ςτο χωριό
Καςτρί. Οι άνκρωποι εκεί ηοφνε, για τα δικά μασ δεδομζνα, κάπωσ πρωτόγονα.
Ρολλά ςπίτια είναι φτιαγμζνα από πθλό και όλοι ζχουν φτιάξει τα ςπίτια τουσ
μόνοι τουσ.
Ρροχωράμε ςτο δρόμο, που ξαφνικά κάνει μια ςτροφι: Μπροςτά από τα
ζκπλθκτα μάτια μασ ανοίγεται θ κοιλάδα των Δελφϊν. Ρροσ κάκε πλευρά
ορκϊνονται βουνά με πακιαςμζνα περιγράμματα, δείχνοντασ να κζλουν να
κατακτιςουν τον ουρανό, πρϊτο απ’ όλα ο Ραρναςςόσ.
Σε ζνα ανατριχιαςτικά βακιά φαγωμζνο φαράγγι περνάει ςτροβιλίηοντασ,
αφρίηοντασ και βουίηοντασ ο ορμθτικόσ Ρλειςτόσ. Ρεριβεβλθμζνο από μια
τζτοια μεγαλειϊδθ, τελετουργικά ςοβαρι φφςθ, βριςκόταν, μερικϊσ ςε
φυςικά, μερικϊσ ςε τεχνθτά άνδθρα, ψθλά πάνω από το γκρεμό, το ιερό του
Απόλλωνα των Δελφϊν. Ο χϊροσ του ιεροφ ζχει αρκετά μεγάλθ ζκταςθ. Στθν
«Λερά οδό» βρίςκονται οι κθςαυροί των διάφορων ελλθνικϊν κρατϊν.
Από το ξακουςτό ναό του Απόλλωνα διατθροφνται μόνο τα κεμζλια. Στθ
κζςθ αυτι, κάποτε, ςτεκόταν το χρυςό άγαλμα του κεοφ του φωτόσ και πιο
πίςω το μυςτθριϊδεσ χάςμα τθσ γθσ, πάνω από το οποίο κακόταν θ Ρυκία ςτο
χρυςό τρίποδο και, ςυγκεχυμζνθ από τισ ανακυμιάςεισ, ζβγαηε κραυγζσ τισ
49

οποίεσ ζξυπνοι ιερείσ ερμινευαν με επιδεξιότθτα.
Στο μζτωπο του ναοφ ιταν γραμμζνα με χρυςά γράμματα τα βακυςτόχαςτα
λόγια: «γνϊκι ςαυτόν». Ράνω από το ναό αναγνωρίηει κανείσ τθ βάςθ του
ανακιματοσ για τθ νίκθ ςτισ Ρλαταιζσ, μία χάλκινθ ςτιλθ φιδιοφ [ς.Μ.
Τρίποδασ των Ρλαταιϊν]. Θ ςτιλθ αυτι μεταφζρκθκε από το Μεγάλο
Κωνςταντίνο ςτθν Κωνςταντινοφπολθ.
Το Στάδιο, όπου λάμβαναν χϊρα οι πυκικοί αγϊνεσ, διατθρείται ςε αρκετά
καλι κατάςταςθ, όπωσ και το Κζατρο. Στο Μουςείο, ζνα μικρό κτιριο τθν
επζκταςθ του οποίου ζχουν ιδθ ξεκινιςει, βρίςκονται πολλοί ηωφόροι και
μετόπεσ των κθςαυρϊν.
Το πιο αριςτουργθματικό ζκκεμα τθσ ςυλλογισ είναι το χάλκινο άγαλμα
ενόσ θνίοχου. Θ μορφι του είναι εξαιρετικά λεπτι και ευλφγιςτθ. Τα μάτια
δείχνουν το άςπρο και τισ τοποκετθμζνεσ κόρεσ. Τα δόντια είναι από αςιμι.
Στθ βόρεια άκρθ των αναςκαφϊν, ςτισ απόκρθμνεσ πλαγιζσ των
Φαιδριάδων, ξεπθδάει θ πθγι τθσ Καςταλίασ. Σε αυτι ρίχτθκε θ νφμφθ
Καςταλία, τθν οποία είχε ερωτευτεί ο Απόλλωνασ, για να γλιτϊςει από τουσ
πόκουσ του. Στθ ςυνζχεια, ο κεόσ ζδωςε δυνάμεισ ευφορίασ ςτο νερό τθσ,
οφτωσ ϊςτε όποιοσ ζπινε απ’ αυτό γινόταν ποιθτισ.
Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, εμείσ, ναι, μεν δεν καταλάβαμε καμία
ενζργεια, το κρφο κακαρό νερό όμωσ μασ πρόςφερε υπζροχθ αναηωογόνθςθ,
όπωσ άλλοτε και ςτουσ πολλοφσ προςκυνθτζσ, που όλοι τουσ ανεξαιρζτωσ πριν
μπουν ςτο Λερό πιγαιναν ςτθν Καςταλία Κρινθ, πιςτοί ςτο πυκικό ρθτό:
«Κακαρόσ ςτθν καρδιά μπεσ ςτο ναό του κεοφ του φωτόσ,
Αφοφ ςτθν ιερά πθγι ζχεισ βρζξει του ςϊματοσ τα μζλθ.»
Στθν επιςτροφι προσ τθν Λτζα κάναμε ςτο Καςτρί τθ γνωριμία του
ελλθνικοφ εκνικοφ ποτοφ, τθσ μαςτίχασ. Αυτι, φτιαγμζνθ από το ηουμί του
μαςτιχόδενδρου, ζχει γεφςθ παρόμοια με το κφμινο. Ο αμαξάσ μάσ κατζβαςε
καμιά μιςι ντουηίνα απ’ αυτό και μετά ςυνεχίςαμε προσ τθν κοιλάδα.
Ρίςω από τουσ Δελφοφσ, προ πάντων όμωσ ςτθν Ακαρνανία που ςυνορεφει
με τθ Φωκίδα, ζχει τελειϊςει, κατά το Χριςτο, θ ηϊνθ εξουςίασ του βαςιλιά
Γεωργίου. Οι κάτοικοι τθσ Ακαρνανίασ, ναι μεν τυπικά είναι υποταγμζνοι ςτθν
ελλθνικι κυβζρνθςθ, ουςιαςτικά όμωσ ηουν εντελϊσ αυτόνομα με τουσ δικοφσ
τουσ αρχθγοφσ φυλϊν.
Πταν το μεςθμζρι φτάςαμε ςτθν Λτζα, το βαπόρι είχε ιδθ φφγει. Επειδι
όμωσ δεν είχαμε καμία όρεξθ να μείνουμε ολόκλθρθ μζρα ςε αυτό το φτωχικό
χωριό, για να περιμζνουμε τθν άφιξθ του επόμενου πλοίου, νοικιάςαμε ζνα
ιςτιοφόρο, για να περάςουμε τον Κορινκιακό Κόλπο και να πάμε ςτθν Ακράτα.
Υπό το βλζμμα όλου του χωριοφ ανεβικαμε με όλα τα υπάρχοντά μασ ςτο
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καράβι, όπου μασ περίμεναν κιόλασ οι δφο ναυτικοί και ζνασ ςτρατιϊτθσ, ςτον
οποίο είχαμε επιτρζψει να ζρκει μαηί μασ.
Πςο ιμαςταν ςτον όρμο τθσ Λτζασ χρειάςτθκε να χρθςιμοποιοφμε τα
κουπιά. Ταυτόχρονα, οι ναυτικοί πιραν το γεφμα τουσ που αποτελείτο από
ψθμζνεσ μζδουςεσ. Οι καλοί άνκρωποι μασ κάλεςαν να ςυμμετάςχουμε ςτο
γεφμα τουσ, εμείσ όμωσ αποποιθκικαμε τθν πρόςκλθςθ ευχαριςτϊντασ.
Στον ανοιχτό Κορινκιακό Κόλπο άρχιςε ο αναμενόμενοσ άνεμοσ. Μάηεψαν
τα κουπιά, φψωςαν τα πανιά και άρχιςε το χαροφμενο ταξίδι. Ο όλο και
αυξανόμενοσ άνεμοσ φοφςκωςε τα κφματα και ςφντομα θ βάρκα χόρευα μία
πάνω ςε ζνα κφμα, μια από κάτω του. Θ άγρια πορεία πάνω-κάτω ςυγκρινόταν
με roller-coaster ςε λουναπάρκ. Ο υπζροχοσ αλμυρόσ καλάςςιοσ αζρασ όμωσ
ζδιωξε τθ ναυτία.
Σταδιακά όμωσ άρχιςαν τα κφματα όλο και πιο ςυχνά να περνάνε από πάνω
από το τοίχωμα του καραβιοφ. Οι κουβζρτεσ μασ ζπρεπε να μασ παρζχουν
προςταςία από το υγρό ςτοιχείο και τισ βγάλαμε. Να, όμωσ, ζνα τεράςτιο
ταρακοφνθμα, ο κακζνασ από μασ πιάνει ενςτικτωδϊσ κάτι ςτακερό. Βλζπουμε
μόνο νερό και άςπρο αφρό και μετά το κφμα τελείωςε.
Οι ναυτικοί και ο Χριςτοσ φϊναξαν αμζςωσ: βγάλτε το νερό, και αμζςωσ
άρχιςε ο κακζνασ από τουσ ζξι επιβάτεσ πυρετωδϊσ να αντλεί νερό με καπζλα
και ό,τι άλλο βριςκόταν ςτα χζρια του. Και αυτό ςτο παρά πζντε, διότι το πλοίο
είχε γεμίςει ςτο μιςό και βριςκόταν ιδθ επικίνδυνα βακιά ςτο νερό.
Στο φίλο ξζςπαςε, λόγω του τρόμου, για λίγθ ϊρα θ ναυτία. Τα ροφχα μασ
ιταν τόςο βρεγμζνα, που μποροφςεσ να τα ςτείψεισ, εμείσ οι ίδιοι όμωσ τθ
γλυτϊςαμε.
Τα μεγάλα κφματα ζκαναν δφςκολθ ακόμα και τθν προςόρμιςθ, και πζρα
απ’ αυτό δεν φαινόταν πουκενά ςτθν ανοιχτι ακτι ζνα κατάλλθλο μζροσ προσ
αποβίβαςθ. Από αυτι τθν κρίςιμθ κατάςταςθ μασ λφτρωςε τελικά ζνα
τεράςτιο κφμα, που ζριξε το πλοίο με τεράςτια δφναμθ ςτθν παραλία.
Μοιάηοντασ με ναυαγοφσ, πιγαμε, ςτάηοντασ από το νερό, με βρεγμζνεσ
κουβζρτεσ και αποςκευζσ, ςτο ςτακμό τθσ Ακράτασ, όπου προςπακοφςαμε να
ςτεγνϊςουμε όςο γινόταν μζχρι τθν άφιξθ του ςιδθρόδρομου.
Ο ελλθνικόσ βαςιλικόσ ςιδθρόδρομοσ ιταν γεμάτοσ, ακόμα και οι κζςεισ
πρϊτθσ κατθγορίασ, και μάλιςτα όχι μόνο με ανκρϊπουσ, αλλά
παρευρίςκονταν και πολλοί κόκορεσ που είχαν πάρει μαηί τουσ κάποιοι
επιβάτεσ. Στον αςιμαντο ςτακμό Ρλάτανοσ ςταμάτθςε το τρζνο πάνω από 20
λεπτά. Στείλαμε το Χριςτο να μάκει τθν αίτια του παρατεταμζνου
διαλείμματοσ.
Ο διερμθνζασ μασ ανακοίνωςε ςτθν αςτεία του γερμανικι προφορά: «Ο
ειςπράκτορασ πιγε να τα πιει και όταν κα ζχει ςουρϊςει αρκετά κα
ςυνεχίςουμε». Αυκόρμθτα κυμθκικαμε το ςιδθρόδρομο τθσ Σουαβίασ μασ και
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νοςταλγιςαμε τθν πατρίδα μασ.
Στο χωριό Διακοφτό ανεβαίνει μια δαςϊδθσ κοιλάδα ςτο εςωτερικό τθσ
περιοχισ προσ τα Καλάβρυτα. Σε αυτι τθ μικρι πόλθ βρίςκεται το μεγαλφτερο
μοναςτιρι τθσ Ελλάδασ, το Μζγα Σπιλαιον. Οι 300 μοναχοί που μζνουν εκεί
δεν δείχνουν να κυμοφνται πάντα το κακικον του ευλαβοφσ τουσ
επαγγζλματοσ, διότι πριν τρεισ εβδομάδεσ, ζτςι μασ είπε ο ςυνοδόσ μασ,
ςυμμετείχαν ςτθ δολοφονία του θγουμζνου τουσ, επειδι τουσ φαινόταν πολφ
αυςτθρόσ.
Στισ 7 το βράδυ φτάςαμε ςτον προοριςμό μασ. Ολόκλθρθ ςυμμορία από
λωποδφτεσ, που ικελαν να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ωσ αχκοφόροι,
όρμθςαν ςτο κουπζ για να γδφςουν τουσ ξζνουσ. Είχε πολφ πλάκα θ ζκπλθξι
των τφπων, όταν ο Χριςτοσ τουσ κατςάδιαςε ςτθ μθτρικι τουσ γλϊςςα με
κάκε λογισ βριςιζσ. Στο “Grand Hotel Patras” ςτεγαςτικαμε.
Το βραδινό ςερβιρίςτθκε ςτον κιπο του ξενοδοχείου. Το φαΐ ιταν καλό,
«το γεφμα του δθμίου» [ς. Μ. τελευταίο γεφμα ενόσ καταδικαςμζνου ςε
κανατικι ποινι], ζλεγε ο ξεναγόσ μασ. Για τελευταία φορά φςτερα από
κάμποςο καιρό, είχαμε τθν πλιρθ απόλαυςθ του πολιτιςμοφ.
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