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4. JACOB SPON 
  

 
  
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Γάλλοσ γιατρόσ και αρχαιολόγοσ, πρωτοπόροσ ςτθν εξερεφνθςθ των 
μνθμείων ςτθν Ελλάδα. Γεννικθκε ςτθ Λυϊν το 1647. Ο πατζρασ του  Charles 
Spon, γιατρόσ και Ελλθνιςτισ, Καλβινιςτισ ςτο κριςκευμα από πλοφςια και 
καλλιεργθμζνθ τραπεηικι οικογζνεια από το Ulm, είχε κακιερωκεί από το 1651 
ςτθν κοινωνία τθσ Λυϊν. 

Ο νεότεροσ Spon μετά από τισ ιατρικζσ του ςπουδζσ ςτο Στραςβοφργο, 
ςυνάντθςε το γιο ενόσ φίλου του πατζρα του, τον Charles Patin, ο οποίοσ τον 
ειςιγαγε ςτθν αρχαιολογία και τθ μελζτθ τθσ αρχαίασ νομιςματικισ. 

Στο Μονπελιζ ζλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα ςτθν ιατρικι (το ζτοσ 
1668) και ςτθ ςυνζχεια άςκθςε το ιατρικό επάγγελμα ςτθ Λυϊν ζχοντασ 
πλοφςια πελατεία. Εκεί ζκανε τθν πρϊτθ δθμοςίευςθ μιασ αρχαιολογικισ του 
ζρευνασ και ξεκίνθςε αλλθλογραφία με ζναν ευρφτερο κφκλο ςοφϊν. 
Ρραγματοποίθςε δυο ταξίδια το 1674-1675 και το 1676, τα οποία αποτζλεςαν 
ςτακμό ςτθ νζα φάςθ των ταξιδιϊν, που αποτελοφν το λεγόμενο επιςτθμονικό 
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περιθγθτιςμό. 
Μπάρκαρε ςτθ Βενετία τον Οκτϊβρθ του 1674 με τουσ Άγγλουσ George 

Wheler, Gilles Eastcourt και το Γάλλο Francois Vermon. Οι δφο τελευταίοι 
ζμειναν ςτθ Ηάκυνκο και ο Spon με τον Wheler ςυνζχιςαν το ταξίδι τουσ ςτθν 
Θπειρωτικι Ελλάδα. 

Ο γιατρόσ Spon είχε ξεκινιςει με ικανό πνευματικό εξοπλιςμό. Ιταν καλόσ 
φιλόλογοσ και αρχαιολόγοσ, είχε καταρτίςει ςυλλογι αρχαίων επιγραφϊν και 
φιλοδοξοφςε να ολοκλθρϊςει τθν εργαςία του μ’ ζνα ταξίδι ςτθν Λταλία και 
ςτθν Ελλάδα. Θ δθμοςίευςθ του τρίτομου ζργου του, το 1678 ςτθ Λυϊν, κα 
αποτελζςει φιλολογικό γεγονόσ και κα μεταφραςτεί ςτισ περιςςότερεσ 
ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ. 

Στο πρϊτο του ταξίδι ο Spon κα επιςκεφτεί τα Επτάνθςα, τα Γιάννενα, τθν 
Άρτα, το Μεςολόγγι και δια μζςου Κυκιρων και Κυκλάδων κα καταλιξει ςτθν 
Ρόλθ. Στο δεφτερο ταξίδι του ακολοφκθςε το δρομολόγιο Ηάκυνκοσ, Ράτρα, 
Ναφπακτοσ, Σάλωνα, Λιβαδειά, Κιβα και Ακινα. Επιςτρζφοντασ ςτθ Γαλλία 
πιρε μαηί του 2.000 ανζκδοτεσ επιγραφζσ, 150 χειρόγραφα και περιςςότερα 
από 600 αρχαία νομίςματα! 

Τον Λανουάριο του 1680 μάλωςε με τον Pere de La Chaise, όταν ο 
τελευταίοσ τον πίεςε να αςπαςτεί τον κακολικιςμό. Θ ανάκλθςθ του 
Διατάγματοσ τθσ Νάντθσ, τον Οκτϊβριο του 1685, ιταν εμμζςωσ θ αιτία του 
κανάτου του. Αντί να αλλαξοπιςτιςει προτίμθςε να φφγει για τθ Ηυρίχθ, όπου 
του ζκλεψαν τα χριματα και τισ αποςκευζσ του. 

Θ εφκραυςτθ υγεία του, λόγω φυματίωςθσ, τον οδιγθςε ςτο νοςοκομείο 
του καντονιοφ Vevey τθσ Ελβετίασ, όπου πζκανε τθν θμζρα των Χριςτουγζννων 
του ζτουσ 1685, ςε θλικία μόλισ τριάντα οκτϊ ετϊν.  
 
χόλια  

Ο Spon κακϊσ φτάνει ςτουσ Δελφοφσ και τθν ευρφτερθ περιοχι τουσ, ζχει 
ςτραμμζνθ τθν προςοχι του και το βλζμμα του τόςο ςτθν αρχαία τοπογραφία 
όςο και το ςφγχρονο περιβάλλον (φυςικό και ανκρϊπινο) με το οποίο ζρχεται 
ςε επαφι. Ραρατθρεί με προςοχι, ζχοντασ ωσ κφριο οδθγό του  τον Ραυςανία, 
και προςπακεί να κάνει τισ απαραίτθτεσ ταυτοποιιςεισ. 

Αρχικά τον προβλθματίηει θ εκκλθςία του Ρροφιτθ Θλία, για τθν οποία 
εικάηει ότι πρζπει να ιταν χτιςμζνθ πάνω από το ναό του Απόλλωνα. Βλζπει 
τθν επιγραφι ςτο προαφλιο τθσ εκκλθςίασ, που γράφει: «ΚΑΚΑΡΕ ΕΝ 
ΔΕΛΦΟΛΣ ΑΧΟΝΤΟΣ ΚΟΛΝΛΩΝΟΣ», θ οποία αποτελεί κρίςιμο τεκμιριο για τθν 
ταυτοποίθςθ του χωριοφ Καςτρί με τουσ αρχαίουσ Δελφοφσ, κατανοεί αμζςωσ 
τθ ςθμαςία τθσ και αποφαςίηει να τθν αφαιρζςει με ςκοπό να τθν ιδιοποιθκεί. 
Αμζςωσ χρθςιμοποιεί τθ δικαιολογία ότι επειδι είναι κινθτι, μπορεί ανά πάςα 
ςτιγμι να ενςωματωκεί ςε κάποιο ςφγχρονο κτίςμα του χωριοφ. Πταν όμωσ ο 
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Ζλλθνασ οδθγόσ του τον προειδοποιεί ότι θ πράξθ του αυτι είναι αμαρτία, 
κακόςον θ ενεπίγραφθ πζτρα ανικει ςτθν εκκλθςία του χωριοφ, τότε δεν 
διςτάηει ο Spon και θ παρζα του να λοιδωριςουν τον απλό Ζλλθνα, που 
ςυνειδθτοποιεί τθν αρχαιοκαπθλία τουσ, και να τον κατθγοριςουν για 
προκατάλθψθ, χαρακτθριςμό που χρθςιμοποιεί ςυλλιβδθν για όλουσ τουσ 
Ζλλθνεσ. Δθλαδι δεν είναι μόνο άρπαγασ, αλλά και υβριςτισ. 

*** 
Δίνει τθν πλθροφορία ότι, το ζτοσ 1676, ςτουσ Δελφοφσ υπιρχαν εκατό 

(100) νοικοκυριά, πράγμα που ςθμαίνει (εάν δεχτοφμε ότι το κάκε νοικοκυριό 
αποτελείτο κατά μζςο όρο από πζντε άτομα), ότι οι Δελφοί τθν εποχι εκείνθ 
είχαν πεντακόςιουσ περίπου κατοίκουσ.  

Σε όλο το χωριό ζμεναν δϊδεκα (12) μόνο Τοφρκοι, οι οποίοι όμωσ 
διζκεταν τηαμί για τισ λατρευτικζσ τουσ ανάγκεσ. Οι χριςτιανοί διζκεταν πζντε 
(5) ζωσ ζξι (6) εκκλθςίεσ. Διοικθτισ του χωριοφ ιταν κάποιοσ Αγάσ που λεγόταν 
Abd(ulach) και διζμενε ςτθν Άμφιςςα (Σάλωνα). Τα προϊόντα του χωριοφ ιςαν 
το βαμβάκι και ο καπνόσ πζρα από τα αμπζλια και τισ ελιζσ που ςίγουρα 
καλλιεργοφνταν.  

Θ εικόνα που αποκομίηει από τουσ Δελφοφσ τθν εποχι τθσ επίςκεψισ του 
είναι γενικϊσ άςχθμθ, για αυτό τθ χαρακτθρίηει μίηερθ. Δεν παραλείπει 
βεβαίωσ να τονίςει και το φιλόξενο πνεφμα των Δελφιωτϊν και τθν καλι 
περιποίθςθ που ζτυχαν κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ. Του ζμειναν 
αξζχαςτεσ, για τθ νοςτιμιά τουσ, οι κότεσ που καταβρόχκιςαν και το καλό 
κραςί που ιπιαν και μάλιςτα ςε καλι τιμι. Ρροςφζρκθκαν φαίνεται ςε “τιμι 
γνωριμίασ”, γιατί αργότερα, όταν αυξικθκαν τα καραβάνια των ξζνων 
επιςκεπτϊν, άρχιςαν τα… “κόντρα ξυρίςματα”. Ρράγματι, αργότερα, 
μετάνιωςαν πικρά πολλοί επιςκζπτεσ ςτο Καςτρί, που δεν είχαν πάρει μαηί 
τουσ εφόδια από αλλοφ.  

*** 
Κάνοντασ ςωςτοφσ ςυςχετιςμοφσ κατεβαίνοντασ προσ το Μοναςτιρι τθσ 

Ραναγίασ, το οποίο βριςκόταν πάνω από το ςθμερινό αρχαιολογικό χϊρο του 
Γυμναςίου, ταυτίηει ςωςτά τθ κζςθ του Μοναςτθριοφ με τθ κζςθ του αρχαίου 
Γυμναςίου. Σθμειϊνει ότι υπάρχουν αρχαία ενεπίγραφα μάρμαρα ςτο κτίςμα 
του Μοναςτθριοφ και του κάνει εντφπωςθ ότι ο ζνασ από τουσ τρεισ μοναχοφσ 
ζχει επίγνωςθ ότι το Καςτρί είναι οι αρχαίοι Δελφοί. Είναι φαίνεται αυτόσ που 
ωσ γραμματιηοφμενοσ εκτελεί χρζθ διδαςκάλου για τα παιδιά του χωριοφ. Δεν 
μπόρεςε όμωσ να αποφφγει το λάκοσ, ςτθν προςπάκειά του να εντοπίςει το 
Κωρφκιον Άντρον, διότι επιςκεπτόμενοσ τθν Καςταλία Ρθγι και κοιτάηοντασ 
προσ τουσ ανάντθ βράχουσ (Φαιδριάδεσ), πιςτεφει ότι  ζνα φυςικό κοίλωμα 
που παρατθρεί από μακριά είναι το φθμιςμζνο ςπιλαιο του Ράνα και των 
Νυμφϊν. 
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Αυτό το λάκοσ, παρότι του δόκθκε θ δυνατότθτα να το διορκϊςει, όταν 
ζφταςε ςτο Λιβάδι τθσ Αράχοβασ και ςτάκθκε ςτθν πθγι του Τριηινίκου 
(Δροςενίγκο τθν ονομάηει), που είναι πολφ κοντά ςτο Κωρφκιον Άντρον, δεν το 
διόρκωςε, διότι ι αγνοοφςε ο Δελφιϊτθσ οδθγόσ τουσ τθν φπαρξθ του 
φθμιςμζνου ςπθλαίου, κακόςον από τότε, φαίνεται, ανικε το εν λόγω 
ςπιλαιο ςτθν περιοχι των Αραχοβιτϊν ι απζκρυψε ςκοπίμωσ τθν φπαρξθ του 
ςπθλαίου, είτε για να αποφφγει τθν ταλαιπωρία τθσ ανάβαςθσ ςτο ςπιλαιο 
είτε για να ςυντομεφςει το χρόνο προσ τον επόμενο ςτακμό τουσ που ιταν θ 
Αράχοβα, και επομζνωσ να λιξει το ζργου του. Υπάρχει βεβαίωσ και θ 
πικανότθτα ο οδθγόσ να απζφυγε να ανεβάςει τον ξζνο επιςκζπτθ ςτο 
ςπιλαιο αυτό, διότι τα παλιότερα χρόνια υπιρχε μια προκατάλθψθ ςτουσ 
ντόπιουσ κατοίκουσ τθσ γφρω περιοχισ ότι το Κωρφκιον Άντρον ιταν τάχα 
κατοικία δαιμόνων, πράγμα που τουσ προκαλοφςε ιδιαίτερο φόβο. 

*** 
Αντικρίηοντασ τθν Κίρφι, κακϊσ κατεβαίνει από το Λιβάδι προσ τθν 

Αράχοβα, δίνει τθν πλθροφορία ότι το Ξεροβοφνι λεγόταν τότε Στίβα, από το 
όνομα του ομϊνυμου χωριοφ Στίβα που υπιρχε εκεί. Αυτό μασ οδθγεί ςτο 
ςυμπζραςμα ότι τθν εποχι εκείνθ θ Δεςφίνα λεγόταν Στίβα. Για δε τθν 
Αράχοβα δίνει τισ παρακάτω  ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ:   

Το χωριό διζκετε διακόςια (200) ζωσ τριακόςια (300) ςπίτια που ςθμαίνει, 
κατά αναλογία με τα προαναφερόμενα, ότι είχε χίλιουσ (1.000) με χίλιουσ 
πεντακόςιουσ (1.500) κατοίκουσ. Το χωριό κατοικείτο και από Αρβανίτεσ. Δεν 
υπιρχαν όμωσ Τοφρκοι κάτοικοι ςτθν Αράχοβα πλθν ενόσ, δθλαδι του 
Τοφρκου Διοικθτι, Σοφμπαςθ τον αναφζρει.  

Είναι πολφ πικανόν, οι αναφερόμενοι Αρβανίτεσ να ςχετίηονται με τθν 
φρουρά του Τοφρκου αξιωματοφχου, και όταν αποχϊρθςε αργότερα αυτόσ 
από το χωριό να ζφυγαν και οι Αρβανίτεσ. Ρράγματι, μεταγενζςτεροι 
περιθγθτζσ (όπωσ π.χ. ο  Thompson και ο Sturtzenbecker)  δεν αναφζρουν 
Αρβανίτεσ κατοίκουσ ςτθν Αράχοβα.  

Το χωριό διζκετε από τότε τισ εκκλθςίεσ: “τθσ Ραναγίασ”, “του Αϊ Γιϊργθ”, 
“του Αϊ Δθμιτρθ” και “του Αϊ Νικόλα”, κακϊσ και μερικά άλλα παρεκκλιςια, 
όπωσ τα ονομάηει, εννοϊντασ μάλλον τα εξωκκλιςια. 

Οι γυναίκεσ ςτόλιηαν τα μαλλιά τουσ, τισ φοφςτεσ τουσ και τα μανίκια τουσ, 
κακϊσ και τα παιδιά τουσ (εννοεί τα κορίτςια τουσ), με κζρματα, τα οποία 
προξενοφςαν ζνα χαρακτθριςτικό κόρυβο κακϊσ χόρευαν. Αυτό μασ κάνει να 
υποκζςουμε ότι, για χάρθ τουσ, οι Αραχοβίτιςςεσ χόρεψαν μπροςτά τουσ 
τοπικοφσ χοροφσ.  

Στθν εκκλθςία του Αϊ-Γιϊργθ παρατιρθςε ζναν ιωνικό κίονα και μερικά 
άλλα αρχαία μάρμαρα, πράγμα που τον ζβαλε ςε ςκζψεισ ότι θ Αράχοβα 
βριςκόταν πάνω ςε κάποια αρχαία φωκικι πόλθ. Ραρότι ανζτρεξε ςτον 
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Ραυςανία, το Στράβωνα και το Στζφανο Βυηάντιο, δεν απζφυγε το λάκοσ να 
πιςτζψει ότι ευριςκόμενοσ ςτθν Αράχοβα,  βριςκόταν πάνω από τθν αρχαία 
Άμβρυςςο.  

Στθν Αράχοβα διανυκτζρευςε μια βραδιά, όπωσ ζκανε και ςτουσ Δελφοφσ, 
και μετά κατευκφνκθκε προσ Δίςτομο και Πςιο Λουκά. Μποροφμε να ποφμε 
ότι, χωρίσ να μακρθγορεί και χωρίσ βοικεια γραπτϊν αναφορϊν άλλων 
προθγοφμενων Ευρωπαίων περιθγθτϊν, μπόρεςε να καταγράψει καίριεσ 
πλθροφορίεσ για τθν ευρφτερθ περιοχι των Δελφϊν. 
  
Κείμενο 
Από το βιβλίο:  
 

“Voyage d' Italie, de Dalmatie, de Grece, et du Levant”, Jacob Spon, 
1678. 

 

Σαξίδι ςτην Πάτρα, ςτη Ναύπακτο, ςτη Λιβαδειά και ςτη Θήβα. 
 
ΟΙ ΔΕΛΦΟΙ. Είναι θ πόλθ εκείνθ, που ζγινε τόςο διάςθμθ χάρισ ςτον χρθςμό, 
τον οποίο ζρχονταν να ςυμβουλευτοφν από όλο τον κόςμο, και θ ονομαςία 
δικόρυφοσ, με τθν οποία οι ποιθτζσ αποκαλοφςαν τον Ραρναςςό, 
δικαιολογείται απόλυτα ς’ αυτόν τον τόπο. Μποροφμε να ποφμε όμωσ ότι το 
όνομα αυτό δεν του αρμόηει ακριβϊσ, γιατί πρόκειται για ζνα μεγάλο βουνό 
που ζχει και άλλεσ κορυφζσ. Ράντωσ, θ αλικεια είναι ότι, πάνω απ’ τουσ 
Δελφοφσ δεςπόηουν δυο τεράςτιεσ κορυφζσ που κρφβουν τθ κζα των άλλων, 
και ανάμεςα τουσ πθγάηει θ Καςταλία Ρθγι. Το νερό τθσ πθγισ ενζπνεε 
εκςταςιαςμό ςε όςουσ το ζπιναν και γινόντουςαν ποιθτζσ. 

Ο κακαρόσ αζρασ και θ φανταςία που μπορεί να αναπτφςςει κανείσ τόςο 
κοντά ςτθν αρχαία διαμονι του Απόλλωνα και των Μουςϊν, ξφπνθςαν τθν 
ποιθτικι μου φλζβα και ζγραψα δυο ςτροφζσ ενόσ τραγουδιοφ ςτα κοινά 
Ελλθνικά, που δεν ιξερα ακόμα καλά. Για μουςικι, χρθςιμοποίθςα ζναν ςκοπό 
τόςο γνωςτό ςτθ Γαλλία όςο και ςτθν Ελλάδα, είτε το πιραν οι Ζλλθνεσ από 
μασ, είτε το πιραμε εμείσ απ’ αυτοφσ. Είναι ο ςκοπόσ του τραγουδιοφ. 
«Ξυπνιςτε ωραία κοιμωμζνθ», που δεν είναι και καινοφργιοσ. 

“Δοσ μου, να ηεισ, ζνα κοντφλι  
Να γράψω ζνα τραγοφδι  
Γιατί ιρκαμε εισ το βουνό 
όπου οι μοφςεσ εκονζψαν”. 

Θ ρίμα δεν είναι πολφ ςωςτι, αλλά δεν φθμίηομαι για τουσ ςτίχουσ μου. 
“Τϊρα πάμε ςτθν Ακινα  
Τθν ομορφοτάτθν χϊρα  
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Να δοφμε οφλα τα παλαιικά  
Και των Θεϊν ςυντροφιά”. 

Θ ποιθτικι μου φλζβα μ’ εγκατζλειψε ξαφνικά και δεν μποροφςα να γράψω 
αυτι τθ ςτροφι ςτα Γαλλικά. Ικελα να πω ότι μετά τουσ Δελφοφσ, ζπρεπε να 
πάμε ςτθν Ακινα, να δοφμε τθν τόςο όμορφθ πόλθ που τόςεσ αρχαιότθτεσ 
[γλυπτά-επιγραφζσ] και τόςοι ναοί κεϊν τθν είχαν καταςτιςει διάςθμθ.  

Ρριν μποφμε μζςα ςτα αρχαία τείχθ των Δελφϊν, είδαμε ζξω μερικζσ  
ςπθλιζσ λαξευμζνεσ ςτο βράχο, ςτισ οποίεσ είχαν φιλοτεχνθκεί κάποια 
μνθμεία. Μςωσ, λόγω τθσ μεγαλοπρζπειασ του τοπίου, δεν ζκαβαν μζςα ςτθν 
πόλθ, όπωσ δεν το επζτρεπαν και ςτθ Διλο.  

Αφοφ μπικαμε από ζνα δρόμο ςκαλιςμζνο ςτθν πζτρα, κοντά ςτον οποίο 
υπιρχε μια από τισ πφλεσ τθσ πόλθσ, είδαμε περίπου ςτα τριακόςια βιματα το 
χωριό Καςτρί, και πθγαίνοντασ εκεί, ζνα εκκλθςάκι ονομαςμζνο Άγιο Θλία, 
όπου μπικαμε για να δοφμε, εάν υπιρχε κάτι αξιοπαρατιρθτο. Μθ βλζποντασ 
τίποτα, ρίξαμε μια ματιά ζξω ς’ ζνα ςωρό από μάρμαρα, και ευτυχϊσ βρικαμε 
ζνα κομμάτι πάνω ςτο οποίο μια ατελισ επιγραφι ανζφερε το όνομα των 
Δελφϊν και το όνομα ενόσ από τουσ άρχοντζσ τουσ. «ΚΑΚΑΡΕ ΕΝ ΔΕΛΦΟΛΣ 
ΑΧΟΝΤΟΣ ΚΟΛΝΛΩΝΟΣ» κτλ. Αφοφ ιταν μια κινθτι πζτρα που εφκολα κα 
μποροφςε να χρθςιμεφςει ςε κάποιο κτιριο, ςυμφωνιςαμε, για να μθ χακεί, 
να τθν πάρουμε μαηί μασ. Ο Ζλλθνάσ μασ, το ζκρινε αμαρτία, γιατί παρόλο που 
τθ βρικαμε ζξω, ανικε ζλεγε ςτθν εκκλθςία. Τον κοροϊδζψαμε για τθν 
προκατάλθψι του, κοινι ςε όλουσ τουσ Ζλλθνεσ, και τθ φζραμε ςτο ςπίτι μασ, 
φςτερα ςτθν Ακινα από όπου ο ςφντροφόσ μου τθν ζςτειλε ςτθν Αγγλία με 
άλλα μάρμαρα. 

Στο ίδιο μζροσ υπιρχαν μερικζσ γραμμζσ μιασ μαρμάρινθσ επιγραφισ 
μεγάλου πάχουσ  που δεν μποροφςε να μετακινθκεί. Το εκκλθςάκι του Αγίου 
Θλία είναι κτιςμζνο ς’ ζνα αρκετά μεγάλο πλάτωμα που ςτθρίηεται από τθ 
μεριά τθσ πλαγιάσ του βουνοφ από μερικά τεμάχια τειχϊν τθσ αρχαίασ πόλθσ. 
Ιμουν ςίγουροσ ότι εδϊ ιταν θ κζςθ του ναοφ του Απόλλωνα, αφοφ είναι το 
πιο επιφανζσ μζροσ τθσ πόλθσ, παρόλο που υπάρχει κοντά ζνα άλλο πλάτωμα, 
ψθλότερο, αλλά εκεί δεν υπάρχει χϊροσ για να κτιςτεί ναόσ. Εάν δεν ιταν εδϊ 
θ κζςθ του ναοφ, δεν ξζρω ποφ αλλοφ να τον τοποκετιςω. Θ αλικεια είναι ότι 
δεν φαίνονται άλλα κεμζλια τειχϊν, εκτόσ απ’ αυτά που ανζφερα και μπορεί 
να είναι εκείνα τθσ πόλθσ. Θ ίδια θ τοποκεςία του χωριοφ είναι πολφ ψθλά και 
πολφ χαμθλά για να ςκεφτϊ ότι βριςκόταν εκεί. Και για μζνα το πιο παράξενο 
είναι ότι ο πιο φθμιςμζνοσ τόποσ του κόςμου είχε υποςτεί τόςεσ μοιραίεσ 
ατυχίεσ, που ιμαςταν αναγκαςμζνοι να ψάχνουμε τουσ Δελφοφσ μζςα ςτουσ 
ίδιουσ τουσ Δελφοφσ και να αναρωτιόμαςτε, ποφ λοιπόν κα μποροφςε να είναι 
ο ναόσ, ενϊ ιμαςταν πάνω ςτα ερείπια. 

Θ περιγραφι των Δελφϊν, που μασ άφθςε ο Ραυςανίασ, είναι ςκοτεινι ς’ 
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αυτό το ςθμαντικό ςθμείο και, διαβάηοντασ τον Λουςτίνο, φαίνεται ότι θ πόλθ 
και ο ναόσ βρίςκονταν πάνω ςε μια κορυφι του Ραρναςςοφ. Πμωσ, και θ πόλθ 
και ο ναόσ κτιςμζνοι ς’ ζνα πλάτωμα τθσ βουνοπλαγιάσ, τοποκεςία που ζκανε 
τθν πρόςβαςθ ς’ αυτοφσ αρκετά δφςκολθ, ιταν κακαρά ςτθ μζςθ τθσ 
απόςταςθσ μζχρι τισ δυο κορυφζσ. Εάν πάρουμε το βουνό από τθ βάςθ του, 
κζλουμε δυο ϊρεσ για να φτάςουμε ςτο Καςτρί. 

Στουσ πρϊτουσ αιϊνεσ, ο ναόσ ιταν μόνο μια καλφβα από δάφνεσ 
προερχόμενεσ από τα Τζμπθ τθσ Κεςςαλίασ. Φςτερα, τον ζφτιαξαν με κερί και 
πτζρυγεσ μελιςςϊν, τα οποία είχε ςτείλει ο Απόλλωνασ ςε κάποιουσ 
υπερβόρειουσ λαοφσ. Αλλά αυτοί που δεν πίςτευαν εφκολα ςτουσ μφκουσ, 
ζλεγαν ότι τον είχε κτίςει κάποιοσ Ρτεράσ και ότι το όνομα του ζδωςε αφορμι 
ςτο μφκο. Τθν τρίτθ φορά αποφάςιςαν να τον κάνουν πιο ανκεκτικό, όλο από 
χαλκό, ςαν αυτό τθσ Λακεδαίμονοσ, αφιερωμζνο ςτθν Ακθνά, ονομαηόμενθ 
για αυτό «Χαλκείοχοσ». Ο Ραυςανίασ δεν ιξερε, εάν γκρεμίςτθκε από ςειςμό ι 
καταςτράφθκε από πυρκαγιά.  

Ο Τροφϊνιοσ και ο Αγαμιδθσ ζκτιςαν ζναν τζταρτο ναό ςτθ κζςθ του 
προθγοφμενου. Κάθκε τον πρϊτο χρόνο τθσ πεντθκοςτισ όγδοθσ Ολυμπιάδασ, 
τον καιρό που άρχοντασ των Ακθνϊν ιταν ο Ερξικλείδθσ. Τον τελευταίο, που 
παρζμενε ςτθν εποχι του Ραυςανία, τον ανιγειραν οι Αμφικτίονεσ με τον 
Κορίνκιο αρχιτζκτονα Σπίνκαρο. Εκεί ζβλεπεσ άπειρα ανακιματα και πολλά 
αγάλματα των καλφτερων μαςτόρων τθσ Ελλάδασ, και ςου ζδειχναν μια πζτρα 
που τθν ονόμαηαν «Ο ομφαλόσ τθσ Γθσ», διότι νόμιηαν ότι θ Ελλάδα ιταν ςτο 
κζντρο του κόςμου και οι Δελφοί ςτο κζντρο τθσ Ελλάδασ. Για επιβεβαίωςθ, 
πρόςκεταν κι ζνα μφκο, λζγοντασ ότι δυο αετοί που είχαν φφγει τθν ίδια 
ςτιγμι, ο ζνασ από τθν Ανατολι και ο άλλοσ από τθ Δφςθ, ςυναντικθκαν 
ςτουσ Δελφοφσ. Φαίνεται ότι δεν υποψιάηονταν τον κόςμο ςτρογγυλό, όπωσ 
τον γνωρίηουμε εμείσ. 

Πςο για τθν πόλθ, ζλεγαν ότι τθν είχε κτίςει πρϊτοσ ο ιρωασ Ραρναςςόσ, 
γιοσ του Ροςειδϊνα και τθσ Νφμφθσ Κλεοδϊρασ, και ότι απ’ αυτόν πιρε το 
όνομά του ο Ραρναςςόσ, ότι καταςτράφθκε από τον κατακλυςμό που ζγινε τον 
καιρό του Δευκαλίωνα, και ότι οι κάτοικοι ζφυγαν προσ το ψθλότερο ςθμείο 
του βουνοφ και ακολουκϊντασ τα ουρλιαχτά των λφκων, ανζβθκαν ςτθν 
κορυφι του Ραρναςςοφ όπου ζκτιςαν μια πόλθ, τθν οποία ονόμαςαν 
Λυκϊρεια ςτθ μνιμθ των οδθγϊν τουσ. 
Άλλοι κεωροφν ότι ο Λφκωροσ, που ζδωςε το όνομά του ςτθν πόλθ, γεννικθκε 
από τον Απόλλωνα και τθ Νφμφθ Κωρυκία. Ππωσ και να είναι το όνομα 
διατθρικθκε, αν και λίγο αλλοιωμζνο από τουσ ντόπιουσ, και είναι 
αξιοκαφμαςτο. Για το όνομα των Δελφϊν, οι αρχαίοι, για τουσ οποίουσ δεν 
ιταν τίποτα να πλάκουν ιρωεσ, για να ζχουν ζνδοξεσ καταγωγζσ, ζκαναν το 
Δελφό γιο του Απόλλωνα και τθσ ιζρειασ Κφασ κόρθσ του Καςτάλιου, που είχε 



 10 

δϊςει το όνομά του ςτθν Καςταλία Ρθγι. Ρροςκζτουν ότι ο Δελφόσ είχε ζναν 
γιο, τον Ρφκθ που κατά τθ βαςιλεία του ονόμαςε τθν πόλθ των Δελφϊν Ρυκϊ. 

Στο Καςτρί μείναμε ς’ ζνα αρκετά μεγάλο και άνετο ςπίτι που χρθςιμεφει 
ωσ Χάνι για τουσ ταξιδιϊτεσ. Φάγαμε νόςτιμεσ παχιζσ κότεσ, που άξιηαν τα 
«καπόνια» μασ, για ζνα «τίμιν» (δθλαδι πζντε δεκάρεσ) το κομμάτι. Το χωριό 
ζχει περίπου εκατό νοικοκυριά και τα ςπίτια είναι πολφ κακοκτιςμζνα. Μζνουν 
εκεί μόνο μια ντουηίνα Τοφρκων που ζχουν ζνα τηαμί, ενϊ για τουσ Ζλλθνεσ 
υπάρχουν πζντε ι ζξι εκκλθςίεσ. Είναι καλοί άνκρωποι που μασ δζχτθκαν πολφ 
κερμά. Φαίνεται ότι κρατάνε ακόμθ τθ φιλοξενία των προγόνων τουσ. Το 
απόγευμα, πιγαμε να δοφμε το Μοναςτιρι που είναι περίπου ςτα τριακόςια 
με τετρακόςια βιματα από το χωριό. Ρθγαίνοντασ, αφιςαμε τθν Καςταλία 
Ρθγι αριςτερά, πράγμα που μ’ ζκανε να ςκεφτϊ ότι οι αρχαίοι τοίχοι που 
απομζνουν ς’ αυτό το Μοναςτιρι ιταν το Γυμνάςιο ι Σχολζσ των Δελφϊν.  

Ο Ραυςανίασ μου δίνει αυτι τθν ζνδειξθ ότι αυτοί που ανεβαίνουν από το 
Γυμνάςιο μζχρι το ναό, ζχουν τθν Καςταλία Ρθγι δεξιά, και αφοφ εμείσ 
κάναμε το αντίκετο δρόμο, κα ζπρεπε να τθν είχαμε αριςτερά. Αυτό το 
Μοναςτιρι με τθν εκκλθςία του, βρίςκεται ς’ ζνα επίπεδο ζδαφοσ που το 
ςτθρίηουν μεγάλοι τοίχοι από λαξευτζσ πζτρεσ, κατάλοιπα του αρχαίου 
κτθρίου που μόλισ αναφζραμε.  

Αριςτερά, κάτω από το Γυμνάςιο, περίπου τρία ςτάδια - δθλαδι ςχεδόν 
τετρακόςια βιματα - κυλοφςε ο Ρλειςτόσ, μζχρι τον κόλπο τθσ Κρίςςασ, και 
χυνόταν ςτθν Κίρρα, το επίνειο των Δελφϊν. Το ρυάκι αυτό υπάρχει ακόμα, 
και βγαίνει από το βουνό κάτω από τουσ Δελφοφσ ςτθν ίδια απόςταςθ που 
είχε ςθμειϊςει ο Ραυςανίασ. Τϊρα λζγεται Σιηάλιςκα. 

Στο Μοναςτιρι βρικαμε τρεισ ι τζςςερισ επιγραφζσ, και ειδικότερα μια 
πάνω ςε μια πζτρα του δαπζδου τθσ εκκλθςίασ που, παρόλο που ζχει μόνο 
τρεισ λζξεισ, τθν εκτιμιςαμε ιδιαιτζρωσ, γιατί είχε γραμμζνθ τθ λζξθ Δελφοί: 
«ΔΕΛΦΩΝ ΡΟΛΕΩΣ ΑΡΕΛΕΥΚΕΟΥ». Αναφερόταν ς’ ζνα απελευκερωμζνο 
δοφλο τθσ πόλθσ των Δελφϊν. Δεν υπάρχουν εκεί παρά μόνο δυο ι τρεισ 
καλόγεροι που διδάςκουν τθν ανάγνωςθ ςτα παιδιά. Μασ ζκανε εντφπωςθ ότι 
ο ζνασ από τουσ καλοφσ αυτοφσ μοναχοφσ, ιξερε ότι το Καςτρί ιταν θ αρχαία 
πόλθ των Δελφϊν, γιατί ςυνικωσ είναι πολφ αμακείσ και δεν ζχουν ιδζα από 
ιςτορία. Το είχε καταλάβει διαβάηοντασ κάποιο Ελλθνικό βιβλίο, που μασ 
ζδειξε, και χάρθκε πολφ που τον επιβεβαιϊςαμε με βάςθ τισ επιγραφζσ που 
είχαμε δει. Μασ ζδωςε να δοκιμάςουμε το λευκό κραςί τουσ, που είναι πολφ 
καλό, εξίςου καλό μ’ αυτό του ςπιτιοφ μασ.  
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Η κοιλάδα του Ρλειςτοφ. 

 
Θ εκκλθςία τουσ είναι αφιερωμζνθ ςτθν Ραναγία. Ράνω από τθν πόρτα τθσ 

βρίςκεται μια ςφγχρονθ επιγραφι από τθν εποχι που ξανακτίςτθκε, ενϊ 
ανάμεςα ςτα υλικά, βλζπουμε μάρμαρα και τμιματα από αρχαίεσ επιγραφζσ. 
Στθν επιςτροφι, ανεβικαμε ςτθν Καςταλία Ρθγι που όποιοσ γευόταν το νερό 
τθσ γινόταν ποιθτισ. Θ πθγι βγαίνει ς’ ζνα ριγμα, ςαν βακοφλωμα, ανάμεςα 
ςτισ δυο κορυφζσ του Ραρναςςοφ, όπου κυλάει περίπου εκατό βιματα ςτθν 
κλίςθ του βράχου ςχθματίηοντασ όμορφουσ καταρράκτεσ. Στο βάκοσ αυτοφ 
του ριγματοσ παρατθριςαμε, 30 πόδια πάνω από τα κεφάλια μασ, ζνα 
άνοιγμα ςτο οποίο ρίξαμε πζτρεσ. Ιταν μια ςπθλιά, όπου υπιρχε νερό, και 
πιςτζψαμε ότι προφανϊσ επρόκειτο για το Άντρο των Νυμφϊν, το οποίο οι 
ποιθτζσ ονομάηουν «Κωρφκιον Άντρον», διότι δεν βρικαμε καμία άλλθ που κα 
μποροφςε να είναι το μζροσ εκείνο. 

 Το νερό τθσ πθγισ είναι πολφ εφγευςτο και πολφ δροςερό, γιατί ο ιλιοσ 
δεν το βλζπει παρά μόνο ζνα τζταρτο κάκε μζρα, λόγω του φψουσ των βράχων 
πίςω και ςτο πλάι. Τριάντα βιματα χαμθλότερα από τθν πθγι υπάρχει μια 
τετράγωνθ δεξαμενι με τρία ι τζςςερα ςκαλοπάτια λαξευμζνα ςτο βράχο, 
που μάλλον χρθςίμευε για τθ διοχζτευςθ των νερϊν. Δίπλα φαίνεται 
εγκαταλελειμμζνο το εκκλθςάκι του Αγίου Λωάννθ. Τθν επόμενθ μζρα, 
ξαναπιγαμε να επιςκεφκοφμε τα αρχαία για να δοφμε, εάν κα βρίςκαμε άλλα 
από αυτά που μασ περιγράφει ο Ραυςανίασ. Είδαμε ζνα Στάδιο ςαν εκείνο που 
ανζφερα ςτθν περιγραφι μου για τθν Ζφεςο. Οι κερκίδεσ του ιταν 
μαρμάρινεσ, αλλά, λόγω ζλλειψθσ χϊρου, ιταν μικρότερο. Επίςθσ, δεν ιταν 
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εξίςου όμορφο και μεγάλο μ’ εκείνο τθσ Ακινασ, παρόλο που ο Θρϊδθσ ο 
Αττικόσ είχε αναλάβει τα ζξοδα και των δυο. Ρρζπει να περιοριςτοφμε ςτα 
βιβλία, για να μάκουμε για τα πλοφτθ και για τα ςτολίδια του μζρουσ αυτοφ, 
γιατί δυςτυχϊσ δεν υπάρχει τίποτα πια παρά μόνο μιηζρια και όλθ θ λάμψθ 
του πζραςε ςαν όνειρο.  

Το Καςτρί ανικει ς’ ζνα τιμαριϊτθ ονόματι Abd Aga που διαμζνει ςτα 
Σάλωνα, όπου οι Ζλλθνεσ διάδικοι πάνε τισ υποκζςεισ τουσ μπροςτά ςτον 
Κατι. Τα τιμάρια είναι φζουδα που εξαρτϊνται από τον Μεγάλο Άρχοντα και 
αυτοί που τα κρατάνε είναι υποχρεωμζνοι να τον υπθρετοφν ςτον πόλεμο, ςε 
αναλογία με το ειςόδθμά τουσ. Το ειςόδθμα εκείνων του χωριοφ προζρχεται 
από κάποιο βαμβάκι, που υφαίνεται εκεί, και από τον καπνό, που κεωρείται 
καλφτεροσ απ’ αυτόν των Σαλϊνων.  

Είχαμε πάρει για οδθγό ζναν Ζλλθνα από το χωριό, ρακζνδυτο μεν, αλλά 
πολφ ζξυπνο. Σ’ ζναν ενοχλθτικό που ρωτοφςε, ποιοι ιμαςταν, απάντθςε : 
«Άνκρωποι είναι» και ο άλλοσ δεν ζμακε τίποτα για μασ. Τον καλζςαμε να 
ζρκει μαηί μασ επάνω ςτον Ραρναςςό για να μασ δείξει τισ ιδιαιτερότθτεσ, που 
μασ ζλεγε, και δζχτθκε αμζςωσ. Κάναμε μιαν ολόκλθρθ ϊρα ν’ ανεβοφμε ςτισ 
κορυφζσ από ζναν δρόμο λαξευμζνο ςτο βράχο και που τελικά ιταν πιο βατόσ 
απ’ όςο μασ φαινόταν ςτθν αρχι. Άφθςα τθν παρζα μασ ν’ ανεβεί πεηι. Πςο 
για μζνα που δεν ζχω καλι αναπνοι, κα είχα φτάςει επάνω με μεγάλθ 
δυςκολία, εάν ο Haly Cheleby, ζνασ από τουσ γενιτςάρουσ μασ, δεν μου είχε 
δανείςει το άλογό του, που ιταν πολφ γερό, για να ανεβϊ.  

Επιςκεφτικαμε το πάνω μζροσ των κορυφϊν, αλλά βρικαμε βράχουσ 
παλιοφσ όςο ο κόςμοσ, χωρίσ κανζνα κτίςμα. Υπάρχουν μόνο καμιά δεκαριά 
καταλφματα βοςκϊν και το μζροσ ονομάηεται «Άλωνα». Από εκεί, ςυνεχίςαμε 
το δρόμο μασ πάνω ςτον Ραρναςςό προσ το βορρά, και προχωριςαμε πζντε ι 
ζξι μίλια ανάμεςα ςε μικρζσ κοιλάδεσ και μικρά πευκοδάςθ πολφ ευχάριςτα 
και κατάλλθλα για τθ μοναξιά, που αναηθτά θ ποίθςθ. Άλλωςτε, ο τόποσ είναι 
ξερόσ και άγονοσ και αυτό υποδεικνφει ότι οι Αρχαίοι δεν είχαν τοποκετιςει 
τισ Μοφςεσ ς’ ζνα εφφορο και πλοφςιο τόπο, ςτον οποίο θ ευχάριςτθ διαμονι 
κα αλλοίωνε τθν αυςτθρότθτα. Θ Βοιωτία που ιταν μια πλοφςια και άφκονθ 
περιοχι ςε όλα τα απαραίτθτα για τθ βιοτι, είχε τθ δυςτυχία να παράγει 
χοντροκομμζνα πνεφματα. 

Φςτερα από τισ κοιλάδεσ μπικαμε ςε μια πεδιάδα, που ζχει περιφζρεια 
εφτά ι οκτϊ μίλια, όπου είδαμε κάποια οργωμζνα μζρθ. Δεν είχαμε κακόλου 
τθν εντφπωςθ ότι ιμαςτε επάνω ς’ ζνα ψθλό βουνό. Ο οδθγόσ μασ, μασ πιγε 
για φαγθτό κοντά ςε μια από τισ πιο όμορφεσ πθγζσ του κόςμου, που 
αναβλφηει με δυο ι τρεισ κοχλαςμοφσ ςαν το κεφάλι, και βγαίνοντασ 
ςχθματίηει ζνα ρυάκι πλάτουσ επτά ι οκτϊ ποδιϊν, που κυλάει για διακόςια ι 
τριακόςια βιματα ανάμεςα ςτισ πζτρεσ, πριν χυκεί ςε μια λίμνθ που βρίςκεται 
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ςτθ μζςθ τθσ πεδιάδασ. Αυτι τθν πθγι οι Ζλλθνεσ τθ λζνε «Δροςενίγκο». Το 
νερό τθσ είναι δροςερό και καλό, όπωσ εκείνο των Δελφϊν. ζει όλο το χρόνο, 
αλλά τθν άνοιξθ το νερό λιγοςτεφει.  

Θ λίμνθ πλθμμυρίηει ποφ και ποφ, λόγω των βροχοπτϊςεων και τθσ 
αφκονίασ τθσ πθγισ, και χφνεται ς’ ζνα άλλο ρυάκι, που βγαίνει απ’ αυτιν τθν 
ίδια και χάνεται φςτερα ς’ ζνα άνοιγμα κάτω από το βράχο. Λζνε ότι πρόκειται 
για το ίδιο νερό μ’ εκείνο που αναβλφηει κάτω απ’ το Καςτρί και ςχθματίηει το 
ποταμάκι «Σιηάλιςκα». Είδαμε το μζροσ, όμωσ θ κοίτθ του ρυακιοφ ιταν ξθρι 
εκτόσ από το λίγο νερό που ζμενε κάτω από το χαλίκι. Θ πεδιάδα επεκτείνεται 
ζωσ τουσ πρόποδεσ τθσ Λιάκουρασ, όπου δεν είχαμε το κουράγιο ν’ ανεβοφμε, 
ζτςι κι αλλιϊσ δεν κα είχαμε βρει το δρόμο, που ιταν ςκεπαςμζνοσ από το 
άφκονο χιόνι, το οποίο παραμζνει όλο το χρόνο, και γι’ αυτό το λόγο ο ποιθτισ 
Ρανφαςθσ, ςφμφωνα με το Στράβωνα, είχε ονομάςει τον Ραρναςςό 
«νιφόεντα».  

Ραντοφ, όπου περνοφςαμε, υπιρχε λίγο χιόνι λόγω του βαρφ χειμϊνα, που 
είχε περάςει. Εάν ο δρόμοσ ιταν ανοιχτόσ, κα κζλαμε ακόμα δυο ϊρεσ για να 
φτάςουμε ςτθν κορυφι, γιατί ο Ραρναςςόσ είναι ςίγουρα ζνα από τα 
ψθλότερα βουνά του κόςμου και όχι μόνο τθσ Ελλάδασ. Τον διακρίναμε 
εφκολα από το κάςτρο τθσ Κορίνκου, που απζχει περιςςότερο από 80 μίλια, 
και εάν είχε απόςταςθ από τα γειτονικά βουνά - όπωσ ο Άκωσ - δεν 
αμφιβάλλω ότι κα φαινόταν ακόμα από πολφ πιο μακριά. Για να κάνει κάποιοσ 
το γφρο τθσ περιφζρειάσ του κζλει μιασ θμζρασ δρόμου. Είναι κατοικθμζνοσ 
μόνο ςτουσ πρόποδζσ του, διότι είναι ζνα πολφ ξθρό και πολφ κρφο βουνό. 
Νότια από τον Ραρναςςό βρίςκεται θ Κίρφισ, που λζγεται τϊρα Στίβα εξ αιτίασ 
του ονόματοσ ενόσ χωριοφ, που κτίςτθκε εκεί πάνω. Ανατολικά, ο Ελικϊνασ και 
το χωριό Δαφλεια. Βόρεια, θ πεδιάδα όπου βρίςκεται το χωριό “Τουρκοχϊρι”, 
θ αρχαία Ελάτεια, και ο ποταμόσ Κθφιςόσ. Δυτικά, θ πεδιάδα των Σαλϊνων. 
Μετά από λίγθ ξεκοφραςθ δίπλα ςτθν πθγι, ανεβικαμε ςτα άλογά μασ και ςε 
τρεισ ϊρεσ, το μιςό τθσ διαδρομισ ςτθν πεδιάδα και το άλλο μιςό ςτθν 
κατθφόρα του Ραρναςςοφ, φτάςαμε ςτθν Αράχοβα. 

ΑΡΑΧΟΒΑ. Θ Αράχοβα είναι ζνα μεγάλο χωριό διακοςίων ι τριακοςίων 
ςπιτιϊν, ανατολικά του Καςτριοφ από όπου απζχει μόνο τζςςερα μίλια, και 
τοποκετείται ςτθν ίδια πλαγιά του βουνοφ, ςχεδόν ςτουσ πρόποδεσ. Πλοι οι 
κάτοικοι είναι Ζλλθνεσ και Αλβανοί μ’ ζναν Τοφρκο Σοφμπαςθ ι Βοεβόδα. Εκεί 
υπάρχουν αρκετζσ εκκλθςίεσ. Θ κυριότερθ είναι θ «Ραναγία» και οι άλλεσ: «ο 
Άγιοσ Γεϊργιοσ», « ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» και «ο Άγιοσ Νικόλαοσ», κακϊσ και 
μερικά παρεκκλιςια. Μείναμε ςτον Μπάρμπα Διμο, ζναν ευγενικό γζρο που 
μασ υποδζχτθκε εγκαρδίωσ. Αλλά δεν βρικαμε προμικειεσ. Οι Ζλλθνεσ 
χρθςιμοποιοφν τθ λζξθ «μπάρμπα», όπωσ οι Λταλοί για να λζνε κείο, τιμϊντασ 
ζτςι τουσ θλικιωμζνουσ. 



 14 

Σ’ αυτό το χωριό, είδαμε γυναίκεσ ςτολιςμζνεσ με γαλλικά κζρματα των 
πζντε λεπτϊν ι με άλλα του ίδιου μεγζκουσ που ονομάηονται «Timins». Τα 
τρυποφν και τα περνοφν με κλωςτι το ζνα με το άλλο για να διακοςμιςουν 
τθν κϊμθ τουσ, τθ φοφςτα και τα μανίκια τουσ, κακϊσ και τα παιδιά τουσ που 
τα ζχουν ςτθν αγκαλιά τουσ. Πλα αυτά θχοφν ςαν το ντζφι, όταν χορεφουν, και 
είδα μερικζσ που φοροφςαν επάνω τουσ «ecus». Ραρατθριςαμε ς’ ζνα 
εκκλθςάκι του Αγίου Γεωργίου, ζναν κίονα ιωνικοφ ρυκμοφ και κάποια αρχαία 
μάρμαρα, που μασ ζκανε να κεωροφμε τον τόπο αυτό ωσ παλιό, κτιςμζνο 
πάνω ςτα ερείπια μιασ αρχαίασ πόλθσ των Φωκζων που κατοικοφςαν ςτα 
περίχωρα του Ραρναςςοφ. Ρράγματι, όταν αργότερα ςτθν Ακινα 
ςυμβουλευτικαμε το ζργο του Ραυςανία που μασ δάνειςε ο Άγγλοσ Ρρόξενοσ, 
κρίναμε ότι το χωριό αυτό ζπρεπε να είναι θ πόλθ «Άμβρυςςοσ», που ιταν 
τοποκετθμζνθ κάτω από τον Ραρναςςό και χάρισ ςτθν περιγραφι που κάνει, 
ξζρουμε ότι βριςκόταν ανατολικά των Δελφϊν, αφοφ πρϊτα μιλάει για τθν 
πόλθ Στείρισ, που ιταν ανατολικά, μετά αναφζρει τθν Άμβρυςςο και ζπειτα 
τουσ Δελφοφσ. 

Επιπλζον, όςα αναφζρει (ο Ραυςανίασ) για τθν απόςταςθ και για το δρόμο 
τθσ Στείριδοσ, που παραμζνει ακόμα με το ίδιο όνομα, το επιβεβαιϊνουν, διότι 
λζει ότι υπάρχουν μόνο 60 ςτάδια - δθλαδι εφτά μίλια και μιςό - από τθ μια 
πόλθ ωσ τθν άλλθ και ότι ο δρόμοσ περνάει ακριβϊσ ςτο διάςελο των βουνϊν. 
Είναι εκείνθ θ πόλθ θ «Άμβρυςςοσ», που κατά τον Στζφανο ονομαηόταν 
αρχαιότερα Κυπάριςςοσ και που τθν αναφζρει ο Πμθροσ ς’ ζναν ςτίχο: «Οἱ 

Κυπάρισσον ἔχον Πυθώνα τε Πετρήεσσαν». Φαίνεται, πάντωσ, ότι ο 
Ραυςανίασ κζλει να πει ότι ο Πμθροσ ονόμαηε Κυπάριςςο τθν πόλθ Αντίκυρα. 
Εν τοφτοισ, αυτό δεν μπορεί να είναι (ςωςτό), αφοφ θ Αντίκυρα ιταν ζνα 
λιμάνι και θ Κυπάριςςοσ, όπωσ το λζει ο Στζφανοσ Βυηάντιοσ, ιταν κοντά 
ςτουσ Δελφοφσ ςτουσ πρόποδεσ του Ραρναςςοφ - που δεν είναι τόςο κοντά 
ςτθ κάλαςςα. Μιπωσ εννοοφςε ότι θ Άμβρυςςοσ και θ Αντίκυρα ςχθμάτιηαν 
κάπωσ μια ίδια πόλθ, θ Αντίκυρα όντασ το λιμάνι τθσ Αμβρφςςου από τθν 
οποία δεν απείχε πολφ, όπωσ θ Κίρρα που ιταν το λιμάνι των Δελφϊν.  

Και ο Στράβωνασ, αναφερόμενοσ ςτθν πόλθ Κυπάριςςο και ςτο ςτίχο του 
Ομιρου, τθν τοποκετεί κάτω από τθ Λυκϊρεια που είναι όπωσ το είπα, θ 
κορυφι του Ραρναςςοφ. Φφγαμε από τθν Αράχοβα το επόμενο πρωί και 
περάςαμε μιάμιςθ ϊρα ανάμεςα ςτον Ραρναςςό και ςτθν Κίρφι. Ριγαμε ς’ 
ζνα μζροσ που λζγεται «Δίςτομο» και ςυνεχίηοντασ ςτθν πεδιάδα, είδαμε 
δεξιά τρία μίλια από μασ, το χωριό Στείρι, που ανζφερα ιδθ, και φτάςαμε το 
μεςθμζρι ςτο Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά.  
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 5. GEORGE WHELER 
 

 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο George Wheler, Άγγλοσ αρχαιολόγοσ, βοτανολόγοσ και περιθγθτισ, 
γεννικθκε ςτισ 20 Λανουαρίου του 1651 ςτθν Breda τθσ Ολλανδίασ. Θ 
καταγωγι του ιταν από το Tottenham High Cross του Middlesex τθσ Αγγλίασ. 
Το 1677 χειροτονικθκε ιερζασ, δθμοςίευςε μάλιςτα και ζνα  ςφγγραμμα για 
τισ πρωτοχριςτιανικζσ εκκλθςίεσ. Ραντρεφτθκε και απζκτθςε δεκαοκτϊ παιδιά! 
Ρζκανε ςτισ 15 Λανουαρίου του 1724 ςτο Durhan τθσ Αγγλίασ.  

Στθ Βενετία, γνωρίςτθκε και ςυνδζκθκε με φιλία με το Γάλλο γιατρό Jacob 
Spon. Οι δυο φίλοι ςυναποφάςιςαν να περιθγθκοφν ςτθν Ελλάδα και τθν Αςία, 
με ςκοπό να ςυλλζξουν επιγραφικό υλικό, νομίςματα, χειρόγραφα και να 
απεικονίςουν αρχαιότθτεσ κλπ.  

Στθν Ελλάδα παρζμεινε (το 1676) επί ζξι (6) μινεσ και πράγματι κατά το 
διάςτθμα αυτό ςυγκζντρωςε αρκετζσ επιγραφζσ, νομίςματα, χειρόγραφα και 
πολλζσ αρχαιότθτεσ. Επιςτρζφοντασ ςτθν Αγγλία πολλά απ' αυτά τα δϊριςε 
ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Οξφόρδθσ. Στο ίδιο Ρανεπιςτιμιο δϊριςε επίςθσ μια 
ςπουδαία βοτανικι ςυλλογι, τθν οποία κατάρτιςε ςτθν Ελλάδα και θ οποία 
περιείχε περί τα χίλια (1.000) περίπου είδθ αγνϊςτων μζχρι τότε φυτϊν. 

 Το ενδιαφζρον του περιοριηόταν ςτο να ςυγκεντρϊνει ςπάνια φυτά. Δεν 
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είχε φιλοδοξίεσ να καταγράψει τισ εντυπϊςεισ του από το ταξίδι ςτθν Ελλάδα, 
ακόμα και μετά τθ δθμοςίευςθ του βιβλίου του Spon. Πταν όμωσ ζμακε, το 
1681, ότι το βιβλίο του Γάλλου ςυνοδοιπόρου του επρόκειτο να μεταφραςτεί 
ςτα αγγλικά ζςπευςε να το μεταγλωττίςει ο ίδιοσ και να το δθμοςιεφςει με το 
όνομά του (1682). Το ομολογεί μάλιςτα με αφζλεια και ο ίδιοσ ςτον πρόλογο. 

Θ προςκικθ που ζκανε, ιταν κάμποςα ςχζδια ελλθνικϊν ενδυμαςιϊν, ζνασ 
χάρτθσ τθσ Αχαΐασ, μερικζσ λεπτομζρειεσ ςτθν αφιγθςθ και κάμποςεσ 
βοτανολογικζσ αναφορζσ. Αυτι όμωσ θ ιδιοποίθςθ τθσ ξζνθσ πνευματικισ 
εργαςίασ προκάλεςε τθν οικονομικι καταςτροφι ςτο Spon. Οι πανοφργοι 
εκδότεσ, ςε όλεσ τισ πρωτεφουςεσ, μόλισ πλθροφορικθκαν λογοκλοπι, 
ζςπευςαν να μεταφράςουν τθν ζκδοςθ του Wheler (που ιταν πανομοιότυπθ 
με του Spon) και να πλθμμυρίςουν τα βιβλιοπωλεία τθσ Ευρϊπθσ. Ζτςι, 
αποκόμιηαν κζρδθ χωρίσ να πλθρϊςουν δικαιϊματα ςτον πραγματικό 
ςυγγραφζα Spon. 
 
χόλια 

Διαβάηοντασ ο αναγνϊςτθσ τισ εντυπϊςεισ του Wheler, ςε ςυνάρτθςθ με 
τισ αντίςτοιχεσ του ςυνοδοιπόρου του Spon για τθν ευρφτερθ περιοχι των 
Δελφϊν, παρατθρεί ότι o πρϊτοσ ζχει μεν ωσ βάςθ των περιγραφϊν του τθ 
διιγθςθ του δεφτερου, αλλά δεν τισ ζχει αντιγράψει επακριβϊσ, όπωσ ίςωσ κα 
ςυνζβθ για άλλα μζρθ τθσ Ελλάδασ που επιςκζφτθκαν. 

Ο Wheler εςτιάηει περιςςότερο, όταν του δοκεί θ ευκαιρία, ςτθ 
βοτανολογικι ζρευνα των τοποκεςιϊν από όπου περνά. Μαηεφει λουλοφδια 
για το ερμπάριό του και τα αναφζρει με το όνομά τουσ. Επίςθσ, καταγράφει με 
κάκε λεπτομζρεια όςεσ αρχαίεσ επιγραφζσ βρίςκει ενδιαφζρουςεσ. Και όταν 
κεωριςει ότι αξίηει μια κζα, κάκεται να τθν ηωγραφίςει.  

Ζχει καλφτερθ κριτικι ματιά από το φίλο του Spon, όταν ερμθνεφει τισ 
αρχαίεσ πθγζσ, ειδικά όςον αφορά ςτθ κζςθ τθσ αρχαίασ Αμβρφςςου. Ζτςι δεν 
πζφτει ςτο λάκοσ του Γάλλου φίλου του, ο οποίοσ κακϊσ ταφτιςε τθν Αράχοβα 
με τθν αρχαία Άμβρυςςο.  

Μεταξφ του Spon και του Wheler υπάρχουν βεβαίωσ και κάποιεσ διαφορζσ 
ςτισ περιγραφζσ τουσ, που αξίηει να επιςθμανκοφν. Συγκεκριμζνα: 

Στο κζμα των αρχαίων μαρμάρων, που βλζπουν και οι δυο ςτθν εκκλθςία 
του Αϊ-Γιϊργθ τθσ Αράχοβασ, ο μεν Spon μιλάει για κίονα ιωνικοφ ρυκμοφ, ο δε 
Wheler μιλάει για κιονόκρανο κορινκιακοφ ρυκμοφ. 

Στο κζμα τθσ προζλευςθσ τθσ ονομαςίασ Στίβα για τθν Κίρφι (Ξεροβοφνι), ο 
μεν Γάλλοσ κεωρεί ότι οφείλεται ςτο ομϊνυμο χωριό που βρίςκεται εκεί (εν 
προκειμζνω πρόκειται για τθ ςθμερινι Δεςφίνα), ο Άγγλοσ όμωσ φίλοσ του 
κεωρεί ότι οφείλεται ςτο ομϊνυμο Μοναςτιρι που ιταν χτιςμζνο εκεί πάνω. 

Ο Wheler περιγράφει επακριβϊσ τθν πθγι Δροςενίγκο (ςθμερινι Τριηινίκο) 
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ςτο Λιβάδι τθσ Αράχοβασ, ςθμειϊνοντασ ότι αναβλφηει, ςαν να κοχλάηει, ςε 
μορφι πίδακα φψουσ ενόσ ποδιοφ και διατομισ πάλι ενόσ ποδιοφ, κάτι που 
παραλείπει ο Spon. Τζλοσ, ο Wheler αναφζρει ρθτά ότι ςτθν Αράχοβα δεν 
υπιρχε κανζνα τηαμί, παρά μόνον εκκλθςίεσ και μάλιςτα ότι θ καλφτερθ από 
αυτζσ ιταν “τθσ Ραναγίασ”. Αυτό ςθμαίνει ότι ςτθν Αράχοβα δεν υπιρχε 
κανζνα μουςουλμανικό ςτοιχείο και επομζνωσ όςοι Αρβανίτεσ υπιρχαν ςτα 
χρόνια αυτά, εάν δεν ιςαν ςτθν υπθρεςία του Τοφρκου Σοφμπαςθ, αλλά απλοί 
κάτοικοι, κα πρζπει να ιςαν χριςτιανοί, που είχαν ενταχκεί ομαλά ςτθ ηωι του 
χωριοφ.  
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

“Voyage d' Italie, de Dalmatie, de Grece, et du Levant”, 
George Wheler, A La Haye, 1723. 

 
ΒΙΒΛΙΟ Ι 

 
*…+ Απ’ αυτό προκφπτει ότι τα Σάλωνα ονομάηονταν άλλοτε Άμφιςςα και 

όχι Δελφοί. Επί πλζον θ τοποκεςία του μζρουσ εκείνου, ςυμφωνεί απόλυτα μ’ 
αυτά που είπαν ο Ραυςανίασ και ο Στράβωνασ για τθν Άμφιςςα, και που δεν 
αρμόηει ςτουσ Δελφοφσ. Ευχαριςτιςαμε τον παπά, προςφζροντασ του μερικά 
Timins [νομίςματα] και αυτόσ μασ ανάγκαςε να δοκιμάςουμε το λευκό κραςί 
του, που ιταν εξαιρετικό, οπότε φφγαμε πολφ ικανοποιθμζνοι. 

Ριγαμε μζχρι μια κοντινι βρφςθ όπου, κατά τον οδθγό, ςτθν άκρθ τθσ - 
γιατί ρζει για ζνα αρκετά μεγάλο διάςτθμα κάτω από τθ γθ ςαν  υδραγωγείο - 
υπιρχε μια πζτρα με επιγραφι. Και τότε εμείσ ελπίηαμε να βροφμε εκείνθ τθν 
επιγραφι, που είχε διατάξει να γράψουν και να τοποκετιςουν εκεί ο 
ανκφπατοσ, όπωσ ζχω ιδθ πει, αλλά ο κφριοσ Spon δεν τθν βρικε, παρόλο που 
τθν ζψαχνε μ’ ζνα κερί ζχοντασ τα δυο πόδια του ςτο νερό. 

Θ Άμφιςςα είναι θ πρωτεφουςα των Οηολϊν Λοκρϊν. Ο Στράβωνασ λζει ότι 
ςτθν εποχι του είχε καταςτραφεί και ερθμϊςει. Ο Ραυςανίασ όμωσ που ζηθςε 
μετά, περιγράφει τουσ ναοφσ τθσ, κακϊσ και άλλα κτίςματα και μνθμεία. Επί 
πλζον, θ επιγραφι μασ, που είναι των πρόςφατων χρόνων, δείχνει ότι είχε 
ξανακτιςτεί. Είχε δανειςτεί το όνομά τθσ από τθν Άμφιςςα, τθ νφμφθ που 
φλζρταρε ο Απόλλωνασ.  

Το μνθμείο τθσ Άμφιςςασ ιταν ζνα από τα κυριότερα ςτολίδια τθσ πόλθσ 
και ζπειτα ακολουκοφςε αυτό του Ανδρείου και τθσ Γοργοφσ. Εκεί θ Ακθνά είχε 
ζνα ναό μζςα ςτο Κάςτρο, που τϊρα ανικει ςτουσ Τοφρκουσ, και οι κάτοικοι 
πίςτευαν ότι θ εικόνα τθσ προερχόταν από τθν Τροία. Αλλά ο Ραυςανίασ, που 
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είναι μεγάλοσ κριτισ περί αρχαιοτιτων, πιςτεφει, προφανϊσ λόγω τθσ 
προχειρότθτασ του ζργου, ότι τθν είχαν φιλοτεχνιςει ο οίκοσ και ο Κεόδωροσ 
τθσ Σάμου, που δεν κεωροφνταν καλοί τεχνίτεσ, παρότι ο πρϊτοσ είχε εφεφρει 
τθν τζχνθ τθσ τιξθσ των μετάλλων. Υπιρχε, επίςθσ, και ζνασ ναόσ των Ανάκων 
των προςτατϊν των παιδιϊν, που μερικοί τουσ εκλαμβάνουν για Κάβειρουσ, 
άλλοι για τουσ Κάςτορα και τον Ρολυδεφκθ, τουσ Διόςκουρουσ, άλλοι πάλι για 
τουσ Κουριτεσ, που είχαν τθ φροντίδα του Δία, κατά τα παιδικά του χρόνια.  

Είναι παράξενο ότι μποροφςαν να εφαρμόηουν τόςα διαφορετικά ονόματα, 
τόςεσ ιςτορίεσ, τόςουσ τόπουσ γεννιςεωσ, τόςουσ τάφουσ και τόςεσ 
περιςτάςεισ ςτουσ κεοφσ τουσ, παρόλο που τα διάφορα εκείνα ονόματα κα 
ζπρεπε να τουσ κάνουν να πιςτεφουν ότι επρόκειτο για διαφορετικά άτομα, 
γιατί ς’ όλεσ τισ γλϊςςεσ, τα κφρια ονόματα είναι, ωσ ςυνικωσ, ίδια με μια 
μικρι απλϊσ διαφορά.  

Δεν ακοφςαμε για κανζνα μζροσ με ονομαςία Λάμπινα, που ο Niger 
πιςτεφει ότι είναι θ Άμφιςςα, και μάλλον πρόκειται για λάκοσ. Ρεράςαμε τθ 
νφχτα ςτο ςπίτι ενόσ Ζλλθνα που λεγόταν Γιωργάκθσ Αντρζνοσ *Ανδρζου(;)+. 
Είχαμε μια επιςτολι του κυρίου Σαμουιλ από τθ Ναφπακτο, για ζναν Τοφρκο 
με το όνομα Μωχαμζτ Μπαςά και με το παρατςοφκλι Τυνθςίνοσ, του τόπου 
απ’ όπου προερχόταν, αλλά ζλειπε και ο ςυνζταιρόσ του μασ ζςτειλε ς’ ζναν 
πολφ τίμιο Ζλλθνα, που μασ υποδζχτθκε όςο καλφτερα μποροφςε και μασ 
πρόςφερε ζνα καλό δείπνο, που το χρειαηόμαςταν. Πμωσ μασ πείραξε λίγο το 
κραςί, γιατί ο καλόσ μασ οικοδεςπότθσ δεν άφθνε τα ποτιρια μασ άδεια - είναι 
το ζκιμο ςτθν Ελλάδα - και δεν μποροφςαμε να αρνθκοφμε. 

Μετά, που βεβαιωκικαμε ότι τα Σάλωνα δεν ιταν οι Δελφοί, αλλά θ άλλοτε 
Άμφιςςα, ρωτιςαμε τον οικοδεςπότθ μασ, εάν υπιρχαν κάποια ερείπια μιασ 
πόλθσ ςτο δρόμο μασ από τα Σάλωνα μζχρι τθ Λιβαδειά. Μασ είπε ότι κα 
βρίςκαμε μερικά ςτο Καςτρί, ζνα χωριό ςτα μιςά περίπου τθσ διαδρομισ, και 
τότε ηθτιςαμε από κάποιουσ γενίτςαρουσ να μασ οδθγιςουν εκεί και ζπειτα 
ςτθ Λιβαδειά και ςτθ Κιβα, αλλά μθ μπορϊντασ να ςυνεννοθκοφμε, πιραμε 
μαηί μασ τον αδερφό του Μωχαμζτ Μπαςά και φφγαμε τθν επόμενθ τα 
χαράματα, γιατί ο κφριοσ Spon, που είχε μπει ςτα νερά τθσ βρφςθσ, κοντά ςτθν 
πόλθ, είχε προκαλζςει υποψίεσ ςτουσ Τοφρκουσ για καταςκοπία. 

Μόλισ βγικαμε από τθν πόλθ, περάςαμε πεηοί ζνα χείμαρρο που ενϊνεται 
μ’ ζνα ρυάκι ςτθν πεδιάδα, αλλά χωρίηονται πριν φτάςουν ςτθ κάλαςςα. Μετά 
από περίπου μια λεφγα, είδαμε ότι μασ ακολουκοφςε ζνασ γενίτςαροσ, από 
αυτοφσ με τουσ οποίουσ είχαμε μιλιςει το προθγοφμενο βράδυ και τον 
πιραμε κι αυτόν μαηί μασ, πιςτεφοντασ ότι δεν είμαςτε ποτζ αρκετά αςφαλείσ 
ς’ αυτι τθ χϊρα. Επομζνωσ, με τουσ τρεισ αγωγιάτεσ που ακολουκοφςαν πεηοί, 
λόγω των αλόγων που μασ ενοικίαηαν, ςχθματίςαμε ζνα καραβάνι οκτϊ  
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Κακ’ οδόν προσ Δελφοφσ από τα δυτικά. 

 
ατόμων, δθλαδι, οι δυο γενίτςαροι, ο Ζλλθνάσ μασ, οι τρεισ αγωγιάτεσ, ο 
κφριοσ Spon και εγϊ.  

Ανεβικαμε τον Ραρναςςό νοτιοδυτικά από ζνα πολφ δφςβατο δρόμο, 
ϊςπου φτάςαμε ςτο Καςτρί μετά από τζςςερισ ι πζντε ϊρεσ. Δεν είχαμε 
ακόμα καλά - καλά πλθςιάςει το χωριό και κρίναμε αμζςωσ και χωρίσ 
αμφιβολία ότι επρόκειτο για τα λείψανα τθσ περίφθμθσ πόλθσ των Δελφϊν. 

Το Καςτρί ι Δελφοί τοποκετείται ςτα νότια του Ραρναςςοφ, λίγο προσ τθ 
δφςθ, οφτε ψθλά οφτε χαμθλά, γιατί υπάρχει πολφσ δρόμοσ μζχρι τθν πεδιάδα 
τθσ Κρίςςασ κάτω, και ακόμα περιςςότερο βουνό προσ τα πάνω. Οι υψθλοί 
βράχοι, που ανακαλφπτει κανείσ από τθν πόλθ, φαίνονται να καταλιγουν ςε 
δυο κορυφζσ, απ’ όπου νομίηω, βγαίνει ι ονομαςία «δικόρυφοσ Ραρναςςόσ», 
που είχε άλλοτε, γιατί το βουνό, όντασ πολφ μεγάλο, ζχει πολλζσ και πιο ψθλζσ 
κορυφζσ, αλλά αυτζσ οι δυο φαίνονται, από τουσ Δελφοφσ ωσ ψθλότερεσ. 
Πταν βρζχει ι χιονίηει το νερό πζφτει με τόςθ αφκονία ανάμεςα ςτισ 
βουνοκορφζσ, που τισ ζχει ςχεδόν φκείρει. Υπάρχει και μια βρφςθ, με μια 
πθγι πλοφςια ςε νερό που πθγάηει απ’ αυτοφσ τουσ βράχουσ, ακριβϊσ κάτω 
από το ςθμείο που χωρίηουν. Μαρμάρινα ςκαλοπάτια κατεβαίνουν ςτθ βρφςθ, 
που τθν περιτριγυρίηουν κοιλϊματα για αγάλματα, ςκαλιςμζνα ςτο βράχο. 
Ρρόκειται για τθν Καςταλία Ρθγι. Πποιοι ζπιναν το νερό τθσ γινόντουςαν 
ποιθτζσ. Το ρυάκι αυτό πζφτει νότια ςε ζναν γκρεμό πολφ ςτενό, όπου ρζει ο 
Ρλειςτόσ με τον οποίο ενϊνεται, χωρίηοντασ ζτςι τθν Κίρφι από τον Ραρναςςό, 
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ςτθ ςυνζχεια περνάει από τθν Κρίςςα, νοτιότερα, και χάνεται ςτον κόλπο των 
Σαλϊνων.  

Οι Δελφοί ζχουν μια παρόμοια κατωφζρεια, δυτικά και βορειοδυτικά, αλλά 
δεν είναι τόςο απόκρθμνθ, και βορείωσ προςτατεφεται από δυο κορυφζσ 
(βράχουσ) του Ραρναςςοφ. Αυτό που μασ πείκει, χωρίσ αμφιβολία, ότι εκεί 
βρίςκονται οι αρχαίοι Δελφοί, είναι ότι βρικαμε διάφορεσ επιγραφζσ με το 
όνομά τουσ ςε αρχαία Ελλθνικά γράμματα. Να ζνα κομμάτι μάρμαρο, που 
μάηεψα από εκεί και που βρίςκεται τϊρα ςτθν Οξφόρδθ: 

. ΤΥΧΑ ΔΕΛΦΟ… 

..ΑΝΓΛΑΤΩΝΑ…. 

..ΩΝΛΟ ΕΥΔΩΟΝ.. 

..ΑΚΟΥ ΒΟΛΩΤΟΛΣ.. 
ΤΑΝΑΓΑΣ ΑΥΤΟΛΣ 
Λ ΕΘ ΓΟΝΟΛΣ ΡΟΞΕ 
Ν ΡΟΜΑΝΤΕΛΑΝ 
.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΛΛΑΝ 
ΡΟΕΔΛΑΝ ΡΟΔΛΚΛ 
ΑΝ ΕΘΛ ΤΛΜΑΝ ΚΑΚΑΡΕ 
.ΔΕΛΦΟΛΣ ΑΧΟΝΤΟΣ 
ΚΟΛΝΛΩΝΟΣ ΒΟΛΕΥ 
.ΝΤΩΝ. ΣΩΡΟΔΩΟΥ 

Αυτι θ επιγραφι είναι ατελισ, αλλά διαβάηουμε το όνομα των Δελφϊν και 
ενόσ από τουσ άρχοντζσ τουσ. Δεν κα μιλιςω για τθ κζςθ που κατείχαν άλλοτε. 
Πλοσ ο κόςμοσ ξζρει πόςο ξακουςτι είχε κάνει τθν πόλθ των Δελφϊν το επι 
αιϊνεσ Μαντείο του Απόλλωνα, που ζδινε ςυμβουλζσ, αλλά αυτι θ αίγλθ 
εξαφανίςτθκε και δεν παραμζνει παρά μόνο ςτα αρχαία κείμενα. Ρριν μποφμε 
ςτο παλαιό περιτείχιςμα των Δελφϊν, είδαμε ζξω μερικζσ ςπθλιζσ ςκαμμζνεσ 
ςτο βράχο, με βακουλϊματα, που μασ φάνθκαν τάφοι. Μιπωσ θ ιερότθτα και 
το μεγαλείο του τόπου δεν επζτρεπε τον ενταφιαςμό ςτθν πόλθ, όπωσ και ςτθ 
Διλο όπου βριςκόταν ζνα άλλο Λερό του Απόλλωνα;  

Ανεβικαμε λίγο πιο πάνω, ζνασ δρόμοσ λαξευμζνοσ ανάμεςα ςτουσ 
βράχουσ μασ ζφερε ς’ ζνα πζραςμα, που κα μποροφςε να είναι μια από τισ 
πφλεσ τθσ πόλεωσ εκεί. Αρκετά κοντά, φαινόταν το χωριό Καςτρί και ζπειτα 
κατεβαίνοντασ λίγο πιο κάτω,  φτάςαμε ςε μια εκκλθςία που ονομάηεται 
«Ρροφιτθσ Ηλίασ», όπου βρικαμε ερείπια και μερικά μαρμάρινα κραφςματα 
με επιγραφζσ. Στθν πόρτα τθσ εκκλθςίασ υπάρχει μια άλλθ μεγάλθ πζτρα με 
κάποιεσ γραμμζσ μιασ επιγραφισ, που αντιγράψαμε όςο καλφτερα 
μποροφςαμε, και όπου διαβάςαμε, μάλλον, το όνομα των Δελφϊν. 

 Φαίνεται, πωσ ς’ αυτιν τθν τοποκεςία βριςκόταν ο Ναόσ του Απόλλωνα, 
παρόλο που δεν απομζνουν υπολείμματα των ερειπίων για να μασ το 
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βεβαιϊςουν. Αλλά ο Ραυςανίασ παρατθρεί ότι ιταν χτιςμζνοσ ςτο ψθλότερο 
ςθμείο τθσ πόλθσ. Θ αλικεια είναι πωσ, ακόμα ψθλότερα, βορειοδυτικά, κοντά 
ςτο Στάδιο, υπάρχει ζνασ βράχοσ, αλλά χωρίσ χϊρο για να χτιςτεί ζνασ Ναόσ 
και χωρίσ να διακρίνονται ερείπια. Πμωσ, εκεί που είναι θ εκκλθςία το ζδαφοσ 
είναι πιο ψθλό και τετράγωνο ζχοντασ για κεμζλια ζνα τείχοσ από λαξευμζνο 
λίκο. Στθρίηεται ςτθν πλαγιά του βουνοφ με μερικά αρχαία τμιματα τοίχων, 
ενϊ ςτο ίςιο μζροσ του δρόμου, είναι επίπεδο. Σε μικρι απόςταςθ βλζπουμε 
πάλι αρχαία κομμάτια τοίχων μαηί με μερικζσ αψίδεσ και ςε κάποιεσ άλλεσ 
κζςεισ κόλουσ. 

Θ τοποκεςία του Σταδίου ιταν λίγο πιο πζρα, αριςτερά του δρόμου και 
διακρίνονται ακόμα μερικά ςκαλοπάτια από λευκό μάρμαρο, περιςςότερα και 
από το Στάδιο τθσ Ακινασ, παρόλο που είχαν τον ίδιο ιδρυτι, δθλαδι τον 
Θρϊδθ τον Αττικό. Σε μια γωνία, δυτικά, βρίςκεται ο ψθλόσ βράχοσ που 
προανζφερα και γφρω του βλζπουμε αρκετζσ κοιλότθτεσ ι ςπθλιζσ, 
λαξευμζνεσ μάλλον για τάφουσ, ςαν εκείνεσ που είδα πριν μποφμε ςτο χωριό. 

Ο δρόμοσ μασ οδθγεί από μια εφκολθ κατθφόρα, λίγο πιο πζρα ςτο 
κατοικθμζνο μζροσ του Καςτριοφ, όπου μείναμε ς’ ζνα μεγάλο ςπίτι, που 
φιλοξενεί ταξιδιϊτεσ. Το χωριό αποτελείται περίπου από διακόςια - πολφ 
άςκθμα χτιςμζνα - ςπίτια. Εκεί, δεν ηουν περιςςότεροι από μια δωδεκάδα 
Τοφρκων που ζχουν ζνα τηαμί. Οι Ζλλθνεσ, οι οποίοι ζχουν πζντε - ζξι 
εκκλθςίεσ, φαίνονται καλοί άνκρωποι και, παρότι είναι φτωχοί, μασ δζχτθκαν 
πολφ ευγενικά. Καλλιεργοφν βαμβάκι και καπνό, και το κραςί τουσ είναι 
εξαίρετο.  

Το Καςτρί ανικει ς’ ζναν Τιμαριϊτθ με το όνομα Αμπτ Αγά, που μζνει ςτα 
Σάλωνα. Τα τιμάρια είναι φζουδα που εξαρτϊνται από το μεγάλο Τιμαριοφχο, 
τον οποίο αυτοί που τα κατζχουν πρζπει να εξυπθρετοφν ςτον πόλεμο, 
ανάλογα με το ειςόδθμά τουσ. 

Το απόγευμα πιγαμε ζξω από το χωριό ςε μια βρφςθ, ςτθν οποία 
αναγνωρίςαμε τθν Καςταλία πθγι, χάρισ ςτθν περιγραφι του Ραυςανία. Θ 
ροι τθσ, ερχόμενθ προσ το μζροσ μασ από το Γυμναςτιριο και το μζροσ που 
οδθγεί ςτθ Βοιωτία, απομακρφνεται από το δρόμο δεξιά, ακολουκεί το 
άνοιγμα ανάμεςα ςτουσ βράχουσ, όπωσ το ζχω ιδθ αναφζρει και πζφτει από 
ζνα ψθλό γκρεμό. Κοντά ςτθ βρφςθ βρίςκεται ζνα εκκλθςάκι αφιερωμζνο ςτον 
Άγιο Λωάννθ και γφρω τρεισ εςοχζσ για αγάλματα, το ζνα ςτθ μζςθ πιο μεγάλο 
και τα δυο πλαϊνά πιο μικρά.  

Σ’ αυτό το άνοιγμα των βράχων, υπάρχει ζνα ςπιλαιο ςε φψοσ εννζα ι 
δζκα οργιζσ, όπου αφοφ ρίξαμε πζτρεσ καταλάβαμε ότι περιζχει νερό και 
παρατθριςαμε, δεξιά, μερικά ςκαλοπάτια λαξευμζνα ςτο βράχο, για να 
κατεβαίνει κανείσ κάτω, αλλά είναι τόςο φκαρμζνα και ςπαςμζνα, που δεν κα 
μποροφςε να ανεβεί ξανά. Το άνοιγμα αυτό το κεωριςαμε για το Κωρφκιον 
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Άντρον ι το ςπιλαιο των Νυμφϊν, όπωσ το αποκαλοφν οι ποιθτζσ. 
Φαντάηονται πωσ, όταν πζφτει το νερό αυτό από το βουνό, πρζπει να 
ςχθματίηει ζναν όμορφο καταρράκτθ. 

Το νερό τθσ Καςταλίασ πθγισ είναι ωραίο και δροςερό, κατάλλθλο για να 
ςβιςει το τρίτο μζροσ τθσ ζξαψθσ των ποιθτϊν, που ςτα Διονυςιακά τουσ 
όργια δεν ςζβονταν οφτε τουσ κεοφσ οφτε τουσ ανκρϊπουσ και βεβιλωναν 
όςα ιταν ιερά. 

Συνεχίηοντασ τθν κάκοδό μασ, φτάςαμε ς’ ζνα Μοναςτιρι που λζγεται 
«Ραναγία», κακϊσ θ Εκκλθςία του είναι αφιερωμζνθ ςτθν Ραρκζνο Μαρία. 
Είναι χτιςμζνο ςε ανϊμαλο ζδαφοσ και ςτθριγμζνο πάνω ςτθν πλαγιά του 
βουνοφ από χοντροφσ πζτρινουσ τοίχουσ. Εκεί, είδαμε κιονόκρανα και βάκρα 
ςτφλων κορινκιακοφ τφπου, επίςθσ και άλλα αρχαία ςυντρίμματα μαηί με τρεισ 
ι τζςςερισ επιγραφζσ και ιδιαίτερα μια πάνω ςε μια πζτρα ςτο  δάπεδο τθσ 
Εκκλθςίασ, που παρότι είχε μόνο τρεισ λζξεισ,  τθν εκτιμιςαμε δεόντωσ, γιατί 
βρικαμε γραμμζνο το όνομα των Δελφϊν «ΔΕΛΦΩΝ ΡΟΛΕΩΣ ΑΡΕΛΕΥΚΕΟΥ» 
και μιλοφςε για ζναν απελευκερωμζνο ςκλάβο τθσ πόλεωσ των Δελφϊν. 
Αντιγράψαμε και άλλεσ, που τισ κρατϊ για άλλθ ευκαιρία.  

Μζςα ςτο Μοναςτιρι ηουν τρεισ ι τζςςερισ καλόγεροι, που μασ πρόςφεραν 
το ψωμί και το εξαιρετικό λευκό κραςί τουσ. Μασ ξάφνιαςε ο ζνασ από αυτοφσ 
που ιξερε ότι το μζροσ αυτό ονομαηόταν κάποτε «Δελφοί». Το είχε μάκει ς’ 
ζνα ελλθνικό βιβλίο, που είχε διαβάςει, παρόλο που οι άνκρωποι εκείνοι, 
γενικϊσ, είναι αγράμματοι και άςχετοι με τθν ιςτορία του τόπου τουσ, αλλά 
ευχαριςτικθκε πολφ, όταν του το επιβεβαιϊςαμε, χάρισ ςτισ επιγραφζσ, που 
είχαμε διαβάςει ςτθν εκκλθςία του.  

Ριςτζψαμε ότι εκεί βριςκόταν το Γυμναςτιριο ι Σχολι εξάςκθςθσ, 
ςφμφωνα με τα λεγόμενα του Ραυςανία. (Ο Ραυςανίασ) ιςχυρίηεται ότι, 
ανεβαίνοντασ από το Γυμναςτιριο ςτο Ναό φαίνεται θ Καςταλία Ρθγι δεξιά κι 
αφοφ πιραμε τον αντίκετο δρόμο, ζπρεπε, να τθν ζχουμε αριςτερά. 
Κατεβαίνοντασ από το Γυμναςτιριο, αριςτερά, τρία ςτάδια πιο κάτω, δθλαδι 
ςχεδόν τετρακόςια βιματα, βριςκόταν ο ποταμόσ Ρλειςτόσ, που κυλοφςε προσ 
ζνα μεγάλο γκρεμό από όπου ριχνόταν ςε μια χαράδρα. 
Οι αποςτάςεισ ςυμφωνοφν μ’ εκείνεσ που είχε ςθμειϊςει ο Ραυςανίασ και εκεί 
που το χωριό και οι κιποι χωρίηουν με τθν Καςταλία Ρθγι.  

Γυρίηοντασ από τθ βρφςθ, παρατθριςαμε ζνα μεγάλο κομμάτι βράχου 
αναποδογυριςμζνο και ςχεδόν καμμζνο, που παρουςίαηε ςε μια πλευρά του 
ζνα βακοφλωμα, όπου ιταν ςκαλιςμζνα μεγάλα αλλά άγνωςτα γράμματα, με 
αποτζλεςμα να μθ μποροφμε να μάκουμε τι ςθμαίνουν. Φτάςαμε ςτο ςπίτι 
πολφ ευχαριςτθμζνοι από τθν εργαςία τθσ θμζρασ, παρόλο που ιμαςταν πολφ 
κουραςμζνοι από το ανεβοκατζβαςμα ςτουσ βράχουσ.  

Ρεριμζνοντασ το δείπνο, τοποκζτθςα ςτο ερμπάριό μου τα φυτά που είχα 
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μαηζψει. Ανάμεςά τουσ βρικα ζνα που θ όψθ του και ο τρόποσ που φυτρϊνει, 
μοιάηουν ςχεδόν με τα ςτενά φφλλα του φυτοφ «Buglose»: ζχει μακριά 
κατςαρά φφλλα ορκωμζνα, που φυτρϊνουν το ζνα πάνω ςτο άλλο, πάνω ς’ 
ζνα μίςχο φψουσ περίπου ενόσ ποδιοφ. 

Ανάμεςα ςε κάκε φφλλο βγαίνει ζνα κίτρινο λουλοφδι του τφπου των 
λουλουδιϊν του «Buglose» με το ςπόρο πίςω, δθλαδι πζντε κόκκουσ ςτο 
βάκοσ του κάλυκα. Πλο το φυτό είναι τόςο γλοιϊδεσ, που κολλά ςτα δάχτυλα 
και βγάηει μια μυρωδιά τόςο ζντονθ όςο ο Νάρκιςςοσ ο κίτρινοσ με φφλλο 
βοφρλου, που το ονομάηουν οι Γάλλοι «jonquilles». Ο κφριοσ Marchant από το 
Ραρίςι το ονομάηει: “Στάχυσ γλοιϊδθσ με κίτρινο άνκοσ”. Βρικα ςτα 
μονοπάτια των βράχων ζνα άλλο φυτό, που το φφλλο του μοιάηει με το φυτό 
«Pyrola», και το ονομάηει Κρθτικό Ρετρομάρουλο (Petromarula Cretica) ι 
Γαλακτόχορτο (Lactuaca petrea). 

Ο καλφτεροσ και πιο ευκφσ δρόμοσ από εδϊ ζωσ τθ Λιβαδειά είναι να 
περάςουμε από το Μοναςτιρι κοντά ςτθν Καςταλία πθγι και να 
ακολουκιςουμε τουσ πρόποδεσ του βουνοφ ανάμεςα ςε Κίρφι και Ραρναςςό, 
γιατί από κει κζλει μόνο μιςι μζρα. Αλλά, δεν μποροφςαμε να περάςουμε το 
βουνό, που τόςο ζχει εξυμνθκεί από τουσ ποιθτζσ, χωρίσ να το διαςχίςουμε 
για να δοφμε τισ ομορφιζσ του, που το ζκαναν τόςο διάςθμο. Γι’ αυτό πιραμε 
τον ίδιο οδθγό, εκείνο που είχαμε τθν προθγοφμενθ μζρα, που μασ είχε 
προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του και που γνϊριηε τζλεια το δρόμο και που δεν του 
ζλειπε θ εξυπνάδα, όπωσ και ςτουσ περιςςότερουσ Ζλλθνεσ.  

Ρεράςαμε ανάμεςα ςτο Στάδιο και τισ πλαγιζσ, που βρίςκονται πζρα από το 
χωριό, και αρχίςαμε τθν ανάβαςθ κάνοντασ πολλζσ παρακάμψεισ μζχρι τισ 
κορυφζσ. Ξεκοφραςτοσ κακϊσ ιμουνα, αποφάςιςα να ςυνεχίςω πεηόσ, και ν’ 
αφιςω το άλογό μου ςτον οδθγό φοβοφμενοσ μιπωσ πζςω. Διαςταυρϊνοντασ 
όλουσ αυτοφσ τουσ δρόμουσ, είχα όλο το χρόνο να αναπαυτϊ και να 
αγναντζψω τισ πεδιάδεσ των Σαλϊνων και τον Κόλπο τθσ Ναυπάκτου, ενϊ 
περίμενα τθν παρζα μου. Ο δρόμοσ είναι κατά τόπουσ  λαξευμζνοσ με 
ςκαλοπάτια, που φαίνονται πολφ παλιά. Ραρατιρθςα επίςθσ ζνα είδοσ 
καναλιοφ λαξευμζνο και αυτό ςτο βράχο, που κατεβαίνει ευκεία και που ιταν 
άλλοτε υδραγωγείο, όμωσ ςιμερα είναι ξθρό.  

Κάναμε μια ϊρα να φτάςουμε επάνω, εκεί όπου βρίςκεται ζνα ωραίο και 
μεγάλο οροπζδιο. Στρίψαμε δεξιά για να δοφμε τισ δυο κορυφζσ του βουνοφ, 
που υψϊνονται πάνω από τουσ Δελφοφσ, από κει ζχουμε μια καυμάςια κζα 
πάνω από τον κόλπο τθσ Ναυπάκτου δυτικά, ανακαλφπτουμε τα βουνά του 
Μοριά, βλζπουμε όλο τον κόλπο, νότια, νοτιοδυτικά και δυτικά μζχρι το όροσ 
Κόρακα και επίςθσ βλζπουμε τθν Κίρφι - τϊρα λζγεται «Στίβα», από το όνομα 
ενόσ Μοναςτθριοφ, που βρίςκεται εκεί πάνω - που φαίνεται, από τισ κορυφζσ 
όπου ιμαςτε, ςαν οροπζδιο ςτο πάνω μζροσ του και, τελικά, είναι ζνα είδοσ 
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χερςονιςου ανάμεςα ςτον κόλπο Σαλϊνων και τον κόλπο των «Άςπρων 
Σπιτιϊν», ςτον οποίο κα αναφερκϊ παρακάτω. Εκεί ιταν, που ςχεδίαςα τον 
κόλπο των Σαλϊνων και όλα τα νθςάκια του που απλϊνονταν μπροςτά μου 
ςαν χάρτθσ.  

Στθ μζςθ των δυο κορυφϊν υπάρχει μια βακιά χαράδρα, που φαίνεται από 
το Καςτρί και από όπου πζφτει το νερό ςτθν Καςταλία Ρθγι. Δεν μπόρεςα να 
τθν μετριςω, αλλά δεν αμφιβάλλω ότι είναι μάλλον αρκετά μεγάλθ για να 
ιταν κάποτε το Κωρφκιον Άντρον. Επί πλζον νομίηω ότι, ο ναόσ του Δία είναι 
εκεί κοντά, αλλά δεν διακρίνονται τα ερείπιά του. Τϊρα, βλζπουμε μόνο 
κάποια άντρα, καταφφγια βοςκϊν, που ονομάηουν το μζροσ «Άλωνα». Από 
εκεί ςυνεχίςαμε τθν πορεία μασ ςτον Ραρναςςό προσ βορρά όπου είδαμε τθν 
ψθλότερι κορυφι του, γφρω από τθν οποία διαςχίςαμε ζνα ψθλό βουνό 
ςκεπαςμζνο μ’ εκείνο το είδοσ ζλατου, που ζχω ιδθ περιγράψει μιλϊντασ για 
τον Πλυμπο.  

Αρκετζσ φορζσ βρεκικαμε μζςα ςτα χιόνια και αριςτερά προςπεράςαμε 
μια λίμνθ, που γεμίηει από τα νερά των χιονιϊν και των βροχϊν και που  ςε μια 
άκρθ τθσ ζχει μια ψθλι βουνοκορφι, ςυνεχϊσ χιονιςμζνθ, για τθν οποία ο 
Ραυςανίασ ζλεγε, και είχε δίκιο, ότι ξεπερνοφςε τα ςφννεφα. Κατά τα 
λεγόμενά του, εκεί ιταν που ο Δευκαλίωνασ διαςϊκθκε από τον κατακλυςμό, 
μαηί με τθ γυναίκα του Ρφρα. Τον είχε παραςφρει ς’ αυτό το καταφφγιο το 
ουρλιαχτό των λφκων και γι’ αυτό το λόγο, το χωριό που χτίςτθκε εκεί 
ονομάςτθκε Λυκϊρεια. Ο κφριοσ Spon λζει πωσ τϊρα λζγεται «Λιάκουρα». Εγϊ 
το ζλεγα «Ηλιόχωρο», αλλά ο κφριοσ Spon μ’ ζκανε να καταλάβω ότι ζκανα 
λάκοσ εξ αιτίασ του ελλθνικοφ άρκρου «θ» και μου ζμακε ότι λεγόταν ζτςι, 
γιατί από εκεί βγαίνει ζνα αςτραφτερό φωσ, λαμπερό ςαν τον ιλιο. ςτθν 
ονομαςία πρόςκεςαν τθν κατάλθξθ «χϊρο», δθλαδι «το χωριό του ιλιου». 
Ππωσ και να είναι το όνομα, ι το ζνα ι το άλλο, και τα δυο κρατοφν ακόμα 
ζναν απόθχο του αρχαίου ονόματοσ. Ράνω ςτθν κορυφι αυτοφ του βουνοφ, 
πάντα κατά τον Ραυςανία, οι Κυιάδεσ κυςίαηαν ςτο Διόνυςο και ςτον 
Απόλλωνα, όταν μαινόντουςαν.  

Διαςχίηοντασ μια μεγάλθ κοιλάδα με περίμετρο περίπου δυο λεφγεσ, 
φτάςαμε ςτθν υπϊρεια αυτισ τθσ ψθλισ βουνοκορφισ και ςταματιςαμε 
κοντά ςτθ βρφςθ Δροςινίγκο. Είναι μια από τισ πιο όμορφεσ πθγζσ που ζχω δει 
ποτζ και το πιο περίεργο είναι το υψόμετρο ςτο οποίο βρίςκεται, πάνω από 
ζνα τόπο ομαλό, διότι παρόλο που πρόκειται για μια κοιλάδα, ςχετικά με τισ 
βουνοκορφζσ που τθν περιτριγυρίηουν, είναι όμωσ βουνό ςε ςχζςθ με τουσ 
Δελφοφσ και οι Δελφοί είναι βουνό ςε ςχζςθ με τθν πεδιάδα τθσ Κρίςςασ. 

Θ πθγι αναβλφηει αςταμάτθτα  με φψοσ και διάμετρο περίπου ενόσ ποδιοφ  
πάνω από τθν επιφάνεια του υπόλοιπου νεροφ και βγαίνοντασ ςχθματίηει ζνα 
ρυάκι, που χφνεται ςε μια λίμνθ, μιςό τζταρτο λεφγασ πιο πζρα, 
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νοτιοανατολικά ςτθν πεδιάδα. Το νερό τθσ βρφςθσ Δροςινίγκο είναι εξίςου 
ωραίο και δροςερό μ’ εκείνο των Δελφϊν. 

Ακολουκιςαμε το ρζμα από τθ βρφςθ ϊςπου να φτάςουμε ςτθ λίμνθ, που 
τθν είχαμε δεξιά ενϊ βαδίηαμε δίπλα τθσ για να τθν ξεπεράςουμε. 
Ανακαλφψαμε ότι το νερό τθσ ζχει μόνο μια διζξοδο: μια τρφπα που διαπερνά 
ςτθν ανατολικι άκρθ ζνα μεγάλο βράχο, ο οποίοσ ςτθρίηεται πάνω ς’ ζνα 
ψθλό βουνό. Δεν είδαμε όμωσ να κυλά νερό ς’ αυτό το πζραςμα όπου κυλά 
ςυνικωσ, γιατί ιταν βουλωμζνο, γεμάτο λάςπεσ και αγκάκια. Αλλά φαινόταν 
καλά ότι ςυνθκίηει να περνά εκεί, όταν οι βροχζσ και τα λιωμζνα χιόνια κάνουν 
τθ λίμνθ να ξεχειλίηει. Ριςτεφω όμωσ ότι, το κανονικό πζραςμα βρίςκεται πιο 
βακιά, κάτω από τα χαλίκια, διότι λζγεται ότι το νερό αυτό εμφανίηεται ξανά 
κάτω από τουσ Δελφοφσ όπου ςχθματίηει το ποταμάκι Σκιλάλιηα [«Σιηάλιςκα»]. 
Χωρίσ αυτό όλθ θ πεδιάδα κα πλθμμφριηε με τα νερά που ρζουν από τα βουνά 
ζωσ τουσ Δελφοφσ, και ίςωσ ιταν ζνασ από τουσ φυςικοφσ λόγουσ του 
κατακλυςμοφ, που ςυνζβθ ςτθν εποχι του Δευκαλίωνα και που τον ανάγκαςε 
να διαφφγει ςτθν ψθλότερθ κορυφι του Ραρναςςοφ, άλλοτε ονομαηόμενθ 
Λυκϊρεια.  

Είμαι ςίγουροσ ότι αυτό το βουνό είναι το πιο ψθλό του κόςμου και πωσ 
δεν είναι χαμθλότερο  από το όροσ Cenis ςτισ Άλπεισ. Φαίνεται από τθν 
Κόρινκο, αλλά δεν μπορϊ να πιςτζψω τον κφριο Spon, πωσ θ απόςταςθ 
μεταξφ τουσ είναι ςαράντα λεφγεσ, γιατί κα ζπρεπε τότε να τθν μετροφςαμε 
περνϊντασ από τισ κοιλάδεσ και τα βουνά, διότι ο κφριοσ Vermon, που 
μζτρθςε το γεωγραφικό πλάτοσ τθσ Κορίνκου και των Δελφϊν, τοποκετεί τουσ 
τελευταίουσ ςτισ τριάντα οκτϊ μοίρεσ (38ο) και πενιντα λεπτά (50ϋ), ϊςτε ι 
διαφορά τουσ δεν είναι παρά μόνο τριάντα ζξι λεπτά (36ϋ) γεωγραφικοφ 
πλάτουσ. Πςο για το γεωγραφικό μικοσ, είναι το ίδιο αφοφ οι Δελφοί 
βρίςκονται ακριβϊσ ςτο βορρά τθσ Κορίνκου, όπωσ το παρατιρθςα, εγϊ ο 
ίδιοσ με τθν πυξίδα πάνω από το Κάςτρο [τθσ Κορίνκου], οπότε κατά τθ 
μζτρθςθ των μοιρϊν και των λεπτϊν, δεν ζχει περιςςότερα από δεκαεφτά ι 
δεκαοκτϊ λεφγεσ απόςταςθ ςε μια ευκεία γραμμι, αλλά ανάμεςα ςτισ δυο 
τοποκεςίεσ, υπάρχουν πολλά ψθλά βουνά και πολφ βακιζσ κοιλάδεσ, που τισ 
κάνουν να μοιάηουν πιο κοντινζσ θ μια από τθν άλλθ και, εάν ο Ραρναςςόσ 
βριςκόταν χϊρια από τα άλλα βουνά, ςαν το όροσ Άκωσ, δεν αμφιβάλλω ότι 
κα φαίνονταν πολφ πιο μακρινζσ.  

Γυροφζρνοντασ τουσ βράχουσ για να τουσ μελετιςω και ψάχνοντασ για 
κάποια όμορφθ κζα, βρζκθκα τελικά ς’ ζνα φψωμα από το οποίο ανακάλυψα 
τθν πιο πελϊρια χαράδρα, που ζχω δει ποτζ, μεταξφ του ςθμείου που 
ςτεκόμουν και του βουνοφ τθσ Κίρφεωσ. 
Ι. Εκεί βρικα το φυτό « Savinier commun» να φφεται ψθλό ςαν δζνδρο. Ο 
κφριοσ Marchant το κεωρεί ωσ το “κζδρο τθσ Λυκίασ”, αλλά δεν βλζπω καμία 
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διαφορά με το δικό μασ κοινό «Savinier», οφτε ςτθν όψθ, οφτε ςτα φφλλα, 
οφτε ςτθ μυρωδιά, παρά μόνο ςτο πλάτοσ και ςτο φψοσ. 
ΙΙ. Ο κρόκοσ ο λευκόσ και ο κίτρινοσ φυτρϊνει εκεί ς’ όλα τα πλατϊματα.  
ΙΙΙ. Βρικα επίςθσ το «Poterion» των πεδιάδων, που δεν διαφζρει πολφ από το 
« Tragacantha», είναι μόνο λίγο πιο μικρό.  
IV.Είδα ζνα άλλο φυτό που ο κφριοσ Marchant ονομάηει «Polium gnapholides», 
αλλά κα το κεωροφςα μάλλον ωσ ζνα είδοσ «Holostius montanus», διότι ο 
μίςχοσ του ζχει πολλοφσ αρμοφσ και γφρω του φυτρϊνουν χαμθλά ςτρογγυλά 
φφλλα. 
V. «Ilex chalmisera». 

Μετά από αυτό γφριςα και ζφταςα ςτθν άκρθ του βουνοφ, νοτιοανατολικά, 
και κατεβικαμε από ζναν επικίνδυνο και απόκρθμνο δρόμο. Ρερίπου ςτθ μζςθ 
τθσ κακόδου, ςταματιςαμε ς’ ζνα χωριό με το όνομα Αράχοβι ι άχοβι. Το 
χωριό αυτό κατοικείται από Ζλλθνεσ και Αρβανίτεσ, με ζναν Τοφρκο Σοφμπαςθ 
ι Βοεβόδα που τουσ κυβερνά. Δεν ζχει τηαμί αλλά εκκλθςίεσ, που θ κυριότερθ 
και καλφτερθ είναι θ «Ραναγία» - ι αλλιϊσ θ εκκλθςία τθσ Αγίασ Ραρκζνου - 
ενϊ οι άλλεσ είναι αφιερωμζνεσ ςτον Άγιο Γεϊργιο, ςτον Άγιο Δθμιτριο και 
ςτον Άγιο Νικόλαο. Υπάρχουν επίςθσ αρκετά μικρά ξωκκλιςια.  

Οι γυναίκεσ ςτολίηουν το κεφάλι τουσ με μικρά νομίςματα, που κρζμονται 
ςτο λαιμό και ςτουσ ϊμουσ τουσ, τα βάηουν επίςθσ ςτισ φοφςτεσ και τα 
μανίκια τουσ. Χτενίηουν τα μαλλιά τουσ προσ τα πίςω ςε πλεξοφδεσ, που 
πζφτουν ωραία ςτθν πλάτθ τουσ, με κάτι ςαν αςθμζνιο κουμπί να κρζμεται 
ςτθν άκρθ. Το υπόλοιπο τθσ ενδυμαςίασ τουσ αποτελείται από ζνα μακρφ 
ςακάκι από λευκό φφαςμα. Είναι όλοι βοςκοί και βοςκοποφλεσ, που 
πθγαίνουν τα κοπάδια τουσ ςτο βουνό.  

Μείναμε ςτο ςπίτι ενόσ Ζλλθνα με το όνομα Μπαρμπα Διμοσ, που μασ 
περιποιικθκε πολφ ευγενικά, αν και δυςκολεφτθκε να βρει τρόφιμα για τόςα 
άτομα. Οι Ζλλθνεσ χρθςιμοποιοφν τθ λζξθ «Μπάρμπα» - ιταλικι λζξθ, που 
ςθμαίνει κείοσ - ςε ζνδειξθ ςεβαςμοφ προσ τουσ θλικιωμζνουσ.  

Βρικαμε μερικά αρχαία υπολείμματα ςε μια Εκκλθςία, δθλαδι κομμάτια 
από μαρμάρινουσ ςτφλουσ και από κιονόκρανα κορινκιακοφ ρυκμοφ, που μασ 
ζκαναν να πιςτεφςουμε ότι το μζροσ αυτό ιταν αρχαίο. Ο κφριοσ Spon νομίηει 
ότι ονομαηόταν κάποτε Άμφρυςςοσ ι Άμβρυςςοσ, αλλά δεν ςυμφωνϊ μαηί 
του, γιατί το επιχείρθμα αυτό δεν ταιριάηει οφτε με τον Στράβωνα, οφτε με τον 
Ραυςανία, που τοποκετοφν τθν Άμβρυςςο πολφ μακριά από το άχοβι. Διότι ο 
Στράβωνασ περιγράφοντασ τισ καλάςςιεσ τοποκεςίεσ τθσ Φωκίδασ - και όχι 
του Κορινκιακοφ κόλπου, όπωσ ο Lawrenberg και άλλοι το εννοοφν - και 
ζχοντασ μιλιςει για τισ τοποκεςίεσ, όπου πίςτευε πωσ βρίςκονταν θ Αντίκυρα 
και το Άκρον Φαρφγιον, μιλάει για το «Port Mycus» και λζει ότι ιταν το 
τελευταίο λιμάνι των Φωκζων κάτω από τον Ελικϊνα και τθν Άςκρα, και 



 27 

ςυμπλθρϊνει λζγοντασ ότι θ «Άβα» και θ «Άμβρυςςοσ» δεν ιταν μακριά από 
εκεί. Μετά αναφζρει τα μεςόγεια και πρϊτα τθ Δαφλεια, που τθν τοποκετεί 
ανατολικά των Δελφϊν και, μνθμονεφοντασ εν μζρει ζνα ςτίχο του Ομιρου: 
«οἵ Κυπάρισσον ἔχον κτλ.», λζει ότι για μερικοφσ πρόκειται για δζνδρα 
«Κυπαρίςςια» και για άλλουσ για ζνα χωριό κάτω από τθ Λυκϊρεια. Άρα, θ 
Λυκϊρεια όντασ θ ψθλότερθ βουνοκορφι του Ραρναςςοφ και το άχοβι  
ακριβϊσ από κάτω, κα πίςτευα ότι μάλλον, το άχοβι κα ιταν θ αρχαία 
Κυπάριςςοσ. Επί πλζον, δεν βλζπω για ποιο λόγο θ Κυπάριςςοσ ι το άχοβι κα 
μποροφςαν να παρκοφν για Άμβρυςςοσ.  

Ο Δίδυμοσ παρατθρεί για το ςτίχο του Ομιρου ότι θ Κυπάριςςοσ είναι μια 
πόλθ τθσ Φωκίδασ τθσ οποίασ το όνομα βγαίνει είτε από τον Κυπάριςςο, τον 
αδελφό του Ορχομενοφ, είτε από τα πολλά Κυπαρίςςια που φυτρϊνουν γφρω, 
αλλά δε λζει τίποτα παρόμοιο, όταν περιγράφει τθν Άμβρυςςο. 

Ο Ραυςανίασ βλζπει ςτο ςτίχο του Ομιρου (για τθν Κυπάριςςο) τθν 
Αντίκυρα, που τθν ξεχωρίηει, όμωσ από τθν Άμβρυςςο, τθν οποία τοποκετεί με 
ςιγουριά μεταξφ Στείριδοσ και Αντίκυρασ και που τθν τοποκετεί κάτω από τον 
Ραρναςςό, δεν τθν βάηει όμωσ ς’ αυτό το ςτενό πζραςμα του βουνοφ όπου 
βρίςκεται το άχοβι, αλλά μάλλον ςτθν περιοχι ι ςτθν πεδιάδα τθσ 
Αμβρφςςου. Και θ απόςταςθ ανάμεςα ςτο άχοβι και ςτθ Στείριδα δεν 
ταιριάηει μ’ εκείνθ που αναφζρει ο Ραυςανίασ μεταξφ Στείριδοσ και 
Αμβρφςςου, γιατί φτάςαμε εκεί τθν επόμενθ μζρα μόνο το απόγευμα, ζχοντασ 
διανφςει περιςςότερο από εξιντα ςτάδια διαδρομισ, που λζει ο Ραυςανίασ, 
και που ιςοφνται με τρεισ λεφγεσ και μιςι, γι’ αυτό το λόγο νομίηω ότι θ 
απόςταςθ ανάμεςα ςτο άχοβι και ςτθ Στείριδα δεν είναι μικρότερθ από ζξι ι 
οκτϊ λεφγεσ.  

Επιπλζον, ο Ραυςανίασ δεν μιλάει για τθν Άμβρυςςο ςτο δρόμο μεταξφ 
Χαιρϊνειασ και Δελφϊν. Τθν τοποκετεί κοντά ςτον Ρανοπζα και τθ Δαφλεια 
και ς’ ζνα δρόμο με το όνομα Σχιςτι, που δεν κα μποροφςα να τθν φανταςτϊ 
αλλοφ παρά ςτο Δίςτομο, είτε εξετάςουμε τον ίδιο τον τόπο, είτε τθν 
ετυμολογία τθσ λζξθσ, που ςθμαίνει διαχωριςμό ι χωριςμζνα πράγματα το 
ζνα από το άλλο.  

Το άχοβι βρίςκεται ς’ αυτό το δρόμο, δυο λεφγεσ από το Καςτρί και πάνω 
από τθ Δαυλίδα, που ονομάηεται ςιμερα Δάλια [Δαφλεια], ςτ’ ανατολικά. 
Ρροςκζτει ότι, πθγαίνοντασ από τθν Άμφρυςςο ζωσ τθν Αντίκυρα, κατεβαίνει 
κανείσ δυο ςτάδια ενϊ από το άχοβι, που είναι κάτω από τον Ραρναςςό, όλοι 
οι δρόμοι προσ τθν κάλαςςα, κατεβαίνουν ςθμαντικά. Φφγαμε τθν άλλθ μζρα 
το πρωί, τα χαράματα, και κατεβικαμε ακόμα περιςςότερο από μια ϊρα, κάτω 
από τον Ραρναςςό. Ο δρόμοσ ιταν ςχεδόν τόςο κακόσ όςο και εκείνοσ που 
είχαμε πάρει τθν προθγοφμενθ, μόνο που προχωροφςαμε πιο εφκολα, χωρίσ 
ςτροφζσ και κφκλουσ. 
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Τζλοσ, φτάςαμε ςτο βάκοσ, ανάμεςα ςτα βουνά, και εκεί, υπάρχει ακόμα 
μια κατθφόρα, με δυο κατευκφνςεισ, νοτιοανατολικά και βορειοδυτικά. 
Ρερνϊντασ, παρατιρθςα πολλζσ πθγζσ που ανάβλυηαν από το βουνό και 
ενϊνονταν ςτο βάκοσ μεταξφ Κίρφεωσ και Ραρναςςοφ, μερικζσ χφνονται ςτον 
κόλπο των Σαλϊνων ι τθσ Κρίςςασ κοντά ςτα χωριά Καςτρί και Χριςςό και 
αποτελοφν το ποτάμι Ρλειςτό. Σε μικρι απόςταςθ απ’ αυτζσ τισ πθγζσ πθγάηει 
μια άλλθ πθγι με αντίκετθ ροι, δθλαδι προσ Λιβαδειά και λίμνθ Κωπαΐδα. 
Από εκεί κατεβικαμε πάλι νοτιοανατολικά ακολουκϊντασ το Σχιςτι οδό 
ανάμεςα ςτα δυο βουνά, αλλά πολφ πιο εφκολα παρά πριν, κατά μικοσ του 
ποταμοφ, που πότε - πότε φουςκϊνει ι χάνεται κάτω από τισ πζτρεσ και τθν 
άμμο. Νομίηω ότι, ιταν εκείνο το ποτάμι που ονομαηόταν άλλοτε «Τρίτων» και 
πιγαηε μαηί με το ποτάμι «Μελίασ» από τα βουνά τθσ Φωκίδασ. 

Σε περίπου δυο ϊρεσ από το άχοβι φτάςαμε ςε μια κοιλάδα που, κατά τον 
Ραυςανία, ιταν φυτεμζνθ από αμπζλια και από ζνα είδοσ κάμνου ςαν το 
«Grequier», που το ονόμαηαν οι Μωνεσ «Κόκκο» και που είναι μάλλον το «Ilex 
cocciglandisera», του οποίου οι ςπόροι χρθςιμοποιοφνται ςτθν βακυκόκκινθ 
βαφι και ςτθν καταςκευι του « Alkermes», αν είναι το ίδιο μ’ εκείνο που ο 
Διοςκουρίδθσ αποκαλεί «Κόκκοσ βαφικόσ». Δεν μου φάνθκε να φυτρϊνει 
ιδιαίτερα ς’ αυτό το μζροσ, ενϊ τον είχα βρει πριν ςτον Ραρναςςό και ςε άλλα 
μζρθ τθσ Ελλάδασ. Ο Ραυςανίασ, όμωσ, λζει ότι τον καλλιεργοφςαν ειδικά εκεί 
και τον φφτευαν μζςα ςτουσ αμπελϊνεσ με τον ίδιο τρόπο που φφτευαν τα 
αμπζλια και ότι τον καλλιεργοφςαν οι κάτοικοι τθσ Αμφρφςςου.  

Τα βουνά που περιτριγυρίηουν τθν πεδιάδα αυτι είναι ο Ραρναςςόσ βόρεια 
και βορειοανατολικά, θ Κίρφισ δυτικά και ο Ελικϊνασ ανατολικά και νότια, μαηί 
με αρκετοφσ πολφ ψθλοφσ και απόκρθμνουσ βράχουσ ςτθν ίδια μεριά και 
νοτιοδυτικά, που αποτελοφν τθν ανατολικι πλευρά του κόλπου των Άςπρων 
Σπιτιϊν. Ππου κατ’ εμζνα ιταν άλλοτε θ Αντίκυρα και πολφ κοντά το 
ακρωτιριο Φαρφγιον, για το οποίο κα ζχω πάλι τθν ευκαιρία να μιλιςω.  

 
 

 
Δελφοί  - Τριόβολοσ  (Αϋ όψθ). 

*** 
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Χάρτθσ Δελφϊν κατά τθν περιιγθςθ Ν. Ανάχαρςι. 
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Πύθιο Ιερό - Παρναςςόσ και πζριξ 
Περιηγητικά Κείμενα: 18οσ αιώνασ 
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6. F.S.L. FAUVEL 
  
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Γάλλοσ περιθγθτισ Choiseul-Gouffier, προκειμζνου να ςυμπλθρϊςει το 
εκδοτικό του ζργο: “Εικονογραφθμζνο ταξίδι ςτθν Ελλάδα” ανζκεςε αποςτολι 
ςτθν Ελλάδα ςτουσ: Jacques Foucherot (μθχανικό - αρχιτζκτονα) που ιταν 
παλιόσ του βοθκόσ, και ςτο ηωγράφο Louis Francois Sebastian Loui Fauvel 
(1753 -1838), τότε 27 χρονϊν.  

Ο πρϊτοσ ςτακμόσ των δυο απεςταλμζνων ςτθν Ελλάδα ιταν θ Κζρκυρα 
όπου ζφταςαν το Μάθ του 1770. Στθ ςυνζχεια, επιςκζφτθκαν: τθν Κεφαλονιά, 
τθ Ηάκυνκο, τθν Λκάκθ, τθ Λευκάδα, τθν Ρρζβεηα, τθν Άρτα, το Αιτωλικό, το 
Μεςολόγγι, τθν Ράτρα, τθ Ναφπακτο, τθ Βοςτίτςα, τον Κριςςαίο Κόλπο, τουσ 
Δελφοφσ και τα Σάλωνα. Ρζραςαν ξανά ςτθν Ρελοπόννθςο, τθν οποία και 
διζςχιςαν ολόκλθρθ με τον Ραυςανία ςτο χζρι. Μετά, ςυνζχιςαν ζωσ τα Τζμπθ 
και αφοφ επζςτρεψαν ςτθ Στερεά Ελλάδα, κατευκφνκθκαν τζλοσ προσ το 
Ναφπλιο όπου και ζφταςαν ςτισ 26 Λουλίου του 1782, με ςκοπό να 
μπαρκάρουν από εκεί για να επιςτρζψουν ςτθ Γαλλία φορτωμζνοι με χάρτεσ 
και ςχζδια για τον εργοδότθ τουσ, τον Choiseul-Gouffier.  

Ο Fauvel ξαναγφριςε ςτθν Ελλάδα και, όταν ο Choiseul-Gouffier 
τοποκετικθκε πρεςβευτισ τθσ Γαλλίασ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, αποτζλεςε 
μζλοσ τθσ πολυάρικμθσ ςυνοδείασ του. Ραρζμεινε ςτθν Ελλάδα ζωσ το 1821. 
Στθν αρχι ωσ εξαρτθμζνοσ από το Γάλλο πρεςβευτι, ςτθ ςυνζχεια ωσ 
ανεξάρτθτοσ αρχαιοδίφθσ και αρχαιοκάπθλοσ και από τισ αρχζσ του ΛΚϋ  αιϊνα 
ωσ πρόξενοσ τθσ Γαλλίασ ςτθν Ακινα.  

 Μόλισ ο Choiseul-Gouffier εγκαταςτάκθκε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ (το 
1785) ωσ πρεςβευτισ, φρόντιςε να εκμεταλλευτεί το αξίωμά του 
εξαπολφοντασ ςτθν θπειρωτικι και νθςιωτικι Ελλάδα πράκτορεσ για τθν 
αρπαγι κάκε γλυπτοφ. Βαςικόσ ςυνεργάτθσ ςτο κυνιγι των ελλθνικϊν 
αρχαιοτιτων ιταν ο ηωγράφοσ Fauvel. Μάλιςτα, όταν ο Choiseul-Gouffier 
ςκζφτθκε να κατεδαφίςει το Κθςείο(!) και κομμάτι - κομμάτι να το μεταφζρει 
ςτο εξωτερικό, ο Fauvel κα ιταν αυτόσ που κα πρωτοςτατοφςε ςτο ζκνομο και 
ειδεχκζσ αυτό εγχείρθμα. Ο τελευταίοσ δεν ιταν άνκρωποσ του γραφείου. 
Συνζχιςε ακαταπόνθτοσ τισ περιοδείεσ και ζρευνζσ του ςτον ελλθνικό χϊρο. 
Επιχείρθςε λοιπόν αρχαιολογικι περιοδεία ςτθ Μακεδονία και τισ Σποράδεσ 
και κατζλθξε ςτθν Ακινα. Οικονομικά προβλιματα δεν αντιμετωπίηει πια. 
Φαίνεται ότι κατά τθν περίοδο των αρχαιολογικϊν του ςυναλλαγϊν απόκτθςε 
περιουςία. Ζτςι, μεταβάλλεται ςε φοβερό τοκογλφφο. Δανείηει τουσ 
Ακθναίουσ και κυρίωσ τα Μοναςτιρια, που είχαν φτάςει ςε απόγνωςθ λόγω 
των απαιτιςεων του Τοφρκου δυνάςτθ. Χωρίσ αφεντικό πια επιδίδεται ςτθν 
κερδοφόρο αρχαιοκαπθλία. Εμπορεφεται κάκε λογισ αρχαιότθτα. Αγοράηει 
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παλιά μετάλλια και νομίςματα. Δεν διςτάηει μπροςτά ςε καμία τυχοδιωκτικι 
επιχείρθςθ. Για τουσ Ζλλθνεσ αδιαφορεί εντελϊσ, ηει ςαν Τοφρκοσ και 
ςκζπτεται αποκλειςτικά τα ςυμφζροντά του. 

Μόλισ θ Γαλλικι ςτρατιά με επικεφαλισ το Ναπολζοντα αποβιβάςτθκε 
ςτθν Αίγυπτο ςυνελιφκθςαν όλοι οι Γάλλοι τθσ Ακινασ. Μεταξφ αυτϊν και ο 
Fauvel, ο οποίοσ μεταφζρκθκε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και φυλακίςτθκε. 
Ρζντε μινεσ αργότερα αποφυλακίςτθκε και επζςτρεψε ςτθ Γαλλία. Στθν 
πατρίδα του καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχουν πια περικϊρια για δράςθ. Ο δικόσ 
του κόςμοσ είναι θ Ελλάδα.  

Χάρισ ςτθ μεςολάβθςθ του Lechevalier, άλλοτε γραμματζα του Choiseul-
Gouffier, ςτον Ταλλεχράνδο, διορίςτθκε ςτθ κζςθ του υποπρόξενου τθσ 
Γαλλίασ ςτθν Ακινα. Ο δυςτυχισ Γάςπαρθσ, που επί ςαράντα ολόκλθρα χρόνια 
υπθρετοφςε τθ Γαλλία ωσ άμιςκοσ πρόξενοσ ςτθν Ακινα, εγκαταλείφκθκε με 
βάναυςο τρόπο. 

Ο Fauvel μπάρκαρε ςτθ Μαςςαλία, για τθν επιςτροφι του ςτθν Ελλάδα. 
Ναυάγθςε όμωσ ςτο Ταίναρο και αιχμαλωτίςτθκε από τουσ Άγγλουσ. Τελικά, 
ζφκαςε το 1803 όπου κα αςκοφςε τα προξενικά του κακικοντα ζωσ το 1821.  

Θ διπλωματικι του δραςτθριότθτα περιοριηόταν ςτθ δθμοςίευςθ των 
γαλλικϊν πολεμικϊν ανακοινωκζντων κατά τθ διάρκεια των ναπολεόντειων 
πολζμων. Βαςικι του απαςχόλθςθ παρζμενε, ςτθν ουςία, θ αρχαιοκαπθλία.  

Ο Fauvel ιταν φανατικόσ φιλότουρκοσ και προςαρμόςτθκε ςτα 
μουςουλμανικά ικθ από ιδιοτζλεια. Ρεριφρονοφςε τουσ Ζλλθνεσ, τουσ ζβλεπε 
μονάχα ωσ χρεοφειλζτεσ και όργανα των ςυμφερόντων του. Ζλεγε ςτον Byron 
ότι οι Ζλλθνεσ δεν αξίηουν τθν ελευκερία τουσ και ότι είναι εξαχρειωμζνοι και 
εκνικά και ατομικά. Ιταν ο μόνοσ ξζνοσ που απουςίαηε από τον κατάλογο των 
μελϊν τθσ Εταιρείασ των Φιλομοφςων. Αρνικθκε να γίνει ςυνδρομθτισ από 
εκνικιςτικι εμπάκεια, επειδι πρωτοςτάτθςαν οι Άγγλοι περιθγθτζσ ςτθν 
ίδρυςθ και ενίςχυςθ τθσ εν λόγω Εταιρείασ. 

Στισ παραμονζσ του εκνικοφ ξεςθκωμοφ απαντοφςε με χλευαςτικό τρόπο 
ςε όςουσ τον πλθροφοροφςαν ότι οι Ζλλθνεσ προετοιμάηονται για ζνοπλθ 
δράςθ. Και όταν ξζςπαςε θ Επανάςταςθ δεν ικελε να το πιςτζψει. Μερικοί 
κακοποιοί κα είναι, ζλεγε, κάποιοι κοκορόμυαλοι. Ρρζπει να τουσ τςακίςουν 
αμζςωσ οι Τοφρκοι. Πταν κατάλαβε τι ςυμβαίνει τον ζπιαςε πανικόσ. Θ 
ειρωνεία τθσ υπόκεςθσ είναι ότι το πολυτελζσ ςπίτι, που είχε φτιάξει ςτθν 
Ακινα και το είχε μεταβάλλει ςε μικρό μουςείο αρχαιοτιτων, καταςτράφθκε 
από κατά λάκοσ βομβαρδιςμό των Τοφρκων, που αμφνονταν ςτθν Ακρόπολθ. 
Εξ αιτίασ του ελλθνικοφ ξεςθκωμοφ διαταράχκθκε ο πανευδαίμονασ βίοσ του 
αρχαιοκάπθλου και τοκογλφφου, ζφταςε δε ςτο ςθμείο να οργανϊςει και 
καταςκοπία από το προξενείο για λογαριαςμό των Τοφρκων κατά τθ διάρκεια 
τθσ πολιορκίασ τθσ  Ακρόπολθσ.  
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Το 1822 κατζφυγε ςτθ Σφρα και από εκεί ςτθ Σμφρνθ. Ρζκανε το ζτοσ 1838. 
  

χόλια 
Το δίδυμο Fauvel - Foucherot πρζπει να ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ ςτισ 30 

Σεπτεμβρίου του 1780, με πονθροφσ ςκοποφσ. Ιταν μάλλον ζνα ταξίδι 
ανίχνευςθσ, προκειμζνου να ςχεδιάςουν αρχαιοκαπθλία, ςε περίπτωςθ που 
εντόπιηαν αξιόλογα αρχαιολογικά ευριματα.  

Στον Fauvel υπάρχει μία ςφγχυςθ ςχετικά με το Γαλαξίδι, τθν αρχαία Κρίςςα 
και τθν Κίρρα. Για το μόνο που δεν λακεφει είναι τα Σάλωνα, για τα οποία 
πιςτεφει ότι είναι θ αρχαία Άμφιςςα, και βεβαίωσ και για τουσ Δελφοφσ, όπου 
είναι ο τελικόσ προοριςμόσ του ταξιδιοφ τουσ. Ρίςτευε όμωσ λακεμζνα 
(ακολουκϊντασ κατά γράμμα τα γραπτά των Spon και Wheler) ότι πάνω από 
τθν Καςταλία πθγι βριςκόταν το Κωρφκιον Άντρον. 

Οι επιςκζπτεσ αυτοί γριγορα κα απογοθτεφονταν από τθν εχκρικι 
υποδοχι των Δελφιωτϊν. Υπιρχαν διάφοροι λόγοι γι’ αυτοφ του είδουσ τθν 
υποδοχι. Ζνασ πικανόσ λόγοσ κα ιταν ότι είχαν φτάςει ίςωσ πλθροφορίεσ 
ςτουσ κατοίκουσ για τουσ τυχοδιωκτικοφσ ςκοποφσ αυτϊν των κυρίων, που 
ιταν θ αρχαιοκαπθλία. Ζνασ άλλοσ ςοβαρόσ λόγοσ κα ιταν ότι οι Δελφιϊτεσ 
είχαν κακι εμπειρία από προθγοφμενουσ ξζνουσ επιςκζπτεσ τουσ, οι οποίοι 
φεφγοντασ από το χωριό τουσ όλο και τουσ ξαλάφρωναν από μάρμαρα, 
νομίςματα και αρχαίεσ επιγραφζσ. Τθν αρχι τθν είχαν κάνει, όπωσ είδαμε 
παραπάνω, οι Spon-Wheler, οι οποίοι είχαν δϊςει το παράδειγμα και ςε 
άλλουσ μεταγενζςτερουσ.  

Αμζςωσ λοιπόν οι Δελφιϊτεσ τουσ περιόριςαν και τουσ ανζκριναν, μάλιςτα 
ενιργθςαν ζξυπνα, ϊςτε να ακυρϊςουν κάκε προςπάκεια των ξζνων να 
ηθτιςουν τθν προςταςία και τθν κάλυψθ των Τοφρκων. Ζςτειλαν δθλαδι 
κρυφά και ζγκαιρα ςτον Τοφρκο βοεβόδα τθσ Άμφιςςασ εκπρόςωπό τουσ να 
τον πλθροφοριςουν ότι οι ξζνοι, που είχαν φτάςει ςτο Καςτρί, είναι 
κατάςκοποι και άρα επικίνδυνοι και ανεπικφμθτοι. Ζτςι, κάκε παρζμβαςθ των 
ξζνων επιςκεπτϊν προσ τουσ Τοφρκουσ, ιταν πλζον χωρίσ νόθμα. 

Οι Fauvel-Foucherot, προκειμζνου να ξεφφγουν από χειρότερεσ περιπζτειεσ 
προζβθςαν ςε καλοπιάςματα των κατοίκων με κεράςματα και με φαγοπότι, 
που οι ίδιοι πλιρωςαν. Με αυτό τον τρόπο βρικαν τθν ευκαιρία να φφγουν 
άρον - άρον από τουσ Δελφοφσ, χωρίσ να τουσ ενοχλιςουν οι κάτοικοι. Μερικά 
χρόνια αργότερα, ο Fauvel κα επιςκεφτεί ξανά τουσ Δελφοφσ, αυτι τθ φορά με 
παρζα τον Felix Beaujour, μζλοσ του Γαλλικοφ Επαναςτατικοφ Δικαςτθρίου. 

Τοφτθ τθ φορά μπόρεςε να δει με άνεςθ τισ διάφορεσ κζςεισ του 
αρχαιολογικοφ χϊρου των Δελφϊν, ανζβθκε ςτον Ραρναςςό, ςυγκεκριμζνα 
ςτο Λιβάδι τθσ Αράχοβασ, είδε τθν πθγι του Τριηινίκου, αλλά και πάλι δεν 
εντόπιςε το Κωρφκιον Άντρον, παρότι πζραςε τόςο κοντά του. Δεν ξζρουμε 
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βζβαια, εάν ςτο δεφτερο ταξίδι του κατάφερε να αςκιςει το προςφιλζσ του 
άκλθμα, που ιταν θ αφαίμαξθ αρχαιολογικοφ υλικοφ. Δεν κάνει, βεβαίωσ, 
καμία νφξθ ςτα γραπτά του περί τοφτου. 
  
Κείμενο  
Από το βιβλίο: 
 

“Extrait de mon premier voyage en Grece avec le citoyen Foucherot, 
ingenieur des Ponts et Chaussees”, Fauvel, 1780. 

 
*…+ Μπαρκάραμε ς’ ζνα ωραίο πλοίο ςτο Γαλαξείδι, που πρζπει να είναι, 
πιςτεφω, θ Κίρρα το επίνειο των Δελφϊν, γιατί θ απόςταςθ του λιμανιοφ 
αυτοφ από τουσ Δελφοφσ είναι θ ίδια μ’ εκείνθ που αναφζρει ο Ραυςανίασ, και 
θ οποία χϊριηε τουσ Δελφοφσ από το επίνειό τουσ, δθλαδι εξιντα ςτάδια 
(περίπου τρεισ και μιςό λεφγεσ).  

Το λιμάνι όπου ξεμπαρκάραμε πιο δυτικά, είναι το επίνειο των Σαλϊνων. 
Νομίηω, ότι τα Σάλωνα είναι θ Άμφιςςα, το επίνειο τθσ οποίασ ιταν μάλλον θ 
Κρίςςα που βρίςκεται πιο μακριά απ’ τουσ Δελφοφσ παρά θ Κίρρα. Να τι λζει ο 
Ραυςανίασ για τισ δυο πόλεισ αυτζσ: « Η Κίρρα λζγεται ζτςι λόγω μιασ τοπικισ 
νφμφθσ. Αυτό που είναι ςίγουρο είναι ότι ο Πμθροσ ςτθν Ιλιάδα και ς’ ζναν 
από τουσ φμνουσ του ςτον Απόλλωνα, τθν αποκαλεί με το αρχαίο όνομα τθσ, 
Κρίςςα». 

Το κείμενο, λζει ο μεταφραςτισ, είναι ελλιπζσ. Και μάλλον το πιςτεφω, 
διότι, κοντά ςτουσ Δελφοφσ, ζνα χωριό, ςιμερα, ονομάηεται Χριςςό. Αλλά 
τίκεται ζνα άλλο πρόβλθμα. αυτό το Χριςςό δεν είναι λιμάνι και ο Ραυςανίασ 
το λζει ξεκάκαρα ότι από τουσ Δελφοφσ ωσ τθν Κίρρα το επίνειό τουσ, 
υπάρχουν εξιντα ςτάδια. 

Νομίηω ότι οι κάτοικοι τθσ Κρίςςασ ι Κίρρασ, που είναι θ ίδια πόλθ με τισ 
δυο ονομαςίεσ, τθν αρχαία και τθ ςφγχρονθ, αποςφρκθκαν ςτα μεςόγεια, ςτο 
Χριςςό μια λεφγα νότια από τουσ Δελφοφσ. 

Τα Σάλωνα φαίνεται να είναι θ Άμφιςςα. Τοποκετοφνται ςτθ βόρεια άκρθ 
μιασ κοιλάδασ που άπτεται, κατά κάποιον του Ραρναςςοφ, του οποίου οι 
τεράςτιοι βράχοι ςτο βάκοσ κάνουν αντίκεςθ με το πράςινό τθσ. Σε 
απόκρθμνουσ βράχουσ απομζνουν μερικοί πφργοι του Κάςτρου των Σαλϊνων. 
Ζνα ρυάκι ρζει ςτθν πεδιάδα και ποτίηει τα πιο χοντρά ελαιόδεντρα τθσ 
Ελλάδασ. Το εμπόριο των Σαλϊνων αποτελείται από το λάδι και το κίτρινο 
δζρμα (μαροκινό). Θ Άμφιςςα ιταν θ πιο μεγάλθ και θ πιο φθμιςμζνθ πόλθ 
τθσ Λοκρίδασ, ςε απόςταςθ εκατόν είκοςι ςτάδια από τουσ Δελφοφσ.  
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Σκθνι από το Καςτρί με τθ ματιά του Fauvel. 

 
Ρερίπου εξιντα ςπίτια, τρεισ μικρζσ εκκλθςίεσ ςτολιςμζνεσ με πολφ 

κακόγουςτεσ τοιχογραφίεσ, αντικατζςτθςαν τουσ Δελφοφσ, τουσ ναοφσ τουσ, 
τισ ηωγραφιζσ και τα αγάλματά τουσ. Αλλά οι τεράςτιοι βράχοι που 
ςχθματίηουν το Κωρφκιον Άντρον, θ διπλι κορυφι, θ Καςταλία Ρθγι, το 
Στάδιο, που το είχε επενδφςει ο Θρϊδθσ ο Αττικόσ με πεντελικό μάρμαρο και 
κυρίωσ μια βακιά και κρθςκευτικι αίςκθςθ, που δεν μπορεί να απορρίψει 
κανείσ όςο πλθςιάηει τουσ τόπουσ αυτοφσ, κα μαρτυροφςαν  ότι, εκεί 
βριςκόταν το Μαντείο του Απόλλωνα, χωρίσ τθ βοικεια των επιγραφϊν, που 
ςυναντιοφνται κάτω από τα ερείπια και που καλφπτουν  ολόκλθρουσ τοίχουσ. 

Οι κάτοικοι των Δελφϊν δεν ιταν κακόλου φιλόξενοι μαηί μασ. Μασ 
κράτθςαν φυλακιςμζνουσ, αρνοφμενοι να μασ αφιςουν να δοφμε τα ερείπια. 
Ολόκλθρο το χωριό είχε μαηευτεί ς’ ζνα διπλανό δωμάτιο και γφρω από το 
ςπίτι, και μασ ζςτειλε μια επιτροπι τριϊν γερόντων για να μασ ανακρίνουν. Οι 
ερωτιςεισ τουσ ιταν οι ακόλουκεσ: «Ροια είναι θ χϊρα ςασ; Ροιοσ είναι ο 
βαςιλιάσ ςασ; Από που ζρχεςτε ; Και τι κζλετε εδϊ;» Απαντιςαμε κατά ςειρά 
ςτισ ερωτιςεισ και μασ είπαν ότι δεν κα βλζπαμε τίποτα ςτο χωριό τουσ, διότι 
από τότε που είχαν ζρκει Φράγκοι ςαν εμάσ, να δουν, να διαβάςουν και να 
αντιγράψουν τισ πζτρεσ τουσ, δεν γνϊριςαν παρά μόνο δυςτυχία. Είχαμε μαηί 
μασ ζναν Τοφρκο, αλλά θ εξουςία του δεν ίςχυε ς’ αυτό το ελλθνικό χωριό. 
Τουσ δείξαμε μεγάλθ ευγζνεια, τουσ κεράςαμε, πιάςαμε κουβζντα μαηί τουσ 
και ζφυγαν λιγότερο αγριεμζνοι απ’ όςο είχαν ζρκει.  

Τθν επομζνθ, κυςιάςαμε ςτθν όρεξι τουσ κάποια κατςικάκια και ζγιναν 
φιλικοί. Στοιχθματίςαμε ότι κα ζςτελναν κάποιον ςτον Ραρναςςό, για να 
ςυμβουλευτοφν ζναν γζρο ερθμίτθ παπά, που είχε αντικαταςτιςει τθν Ρυκία. 
Δεν ανακαλφψαμε, εάν χρθςιμοποιοφςε τον ιερό τρίποδα, αλλά ο χρθςμόσ 
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ιταν ευνοϊκόσ. Τθν τρίτθ μζρα απελευκερωκικαμε. Πλο το χωριό μάσ 
ακολοφκθςε ςτθν Καςταλία Ρθγι, ςτο Κωρφκιον Άντρον, αλλά, μασ ιταν 
αδφνατον να ςχεδιάςουμε και να αντιγράψουμε τισ επιγραφζσ, οφτε καν να τισ 
διαβάςουμε. Δεν νιϊκαμε ςιγουριά ανάμεςα ς’ αυτοφσ τουσ άξεςτουσ 
ανκρϊπουσ. Κεωριςαμε φρόνιμο να εκμεταλλευτοφμε τθ ςτιγμι που ζτρωγαν 
οι οδθγοί μασ για να γυρίςουμε ςτα Σάλωνα. Μερικά χρόνια αργότερα 
ξαναπιγα, μόνοσ, ςτουσ Δελφοφσ και ανακάλυψα μνθμεία που δεν τα είχε δει 
μζχρι ςιμερα κανζνασ ταξιδιϊτθσ. Ξαναβρικα το Στάδιο, τθν τοποκεςία του 
ναοφ ςτθ βάςθ των βράχων και κοντά, ζνα άντρο με βάκοσ δεκαπζντε πόδια μ’ 
ζνα τριγωνικό άνοιγμα που είναι, δίχωσ αμφιβολία, το ςθμείο όπου ιταν 
τοποκετθμζνο το περίφθμο τρίποδο.  Υποκζτω ότι ο πρϊτοσ ναόσ ακουμποφςε 
το βράχο αυτό γιατί, πάνω από το άνοιγμα, μερικζσ τρφπεσ δείχνουν ότι εκεί 
τοποκετοφνταν δοκάρια που υποςτιριηαν μια ςκεπι. Μζτρθςα το Στάδιο εκεί 
και είχε μικοσ πεντακοςίων εβδομιντα ζξι ποδιϊν μικοσ. Μζτρθςα επίςθσ τα 
κακίςματα και ζκανα ζνα ακριβζσ ςχζδιο των Δελφϊν, που το ζδωςα ςτον 
πολίτθ Felix Beaujour, ςιμερα μζλοσ του Επαναςτατικοφ Δικαςτθρίου, με τον 
οποίο βριςκόμουν ςτουσ Δελφοφσ. Επιςκεφτικαμε μαηί τθ διπλι κορυφι του 
Ραρναςςοφ και ανακαλφψαμε μια εφπορθ πεδιάδα επιφάνειασ μιςισ 
τετραγωνικισ λεφγασ με υψόμετρο μεγαλφτερο από τριακόςιουσ πιχεισ πάνω 
από τουσ Δελφοφσ. Από τθ βάςθ των βράχων που ορίηουν αυτό το ευρφ 
οροπζδιο βγαίνει, με χοντροφσ κοχλαςμοφσ, μια τεράςτια πθγι. Το νερό τθσ 
είναι πεντακάκαρο και πάρα πολφ κρφο, και κα πλθμμφριηε τθν πεδιάδα, θ 
οποία κα γινόταν λίμνθ, εάν δεν ζβριςκε ζνα άνοιγμα - το ονομάηουν οι 
Ζλλθνεσ «Καταβόκρα» - για να βγει κι ζπειτα να εμφανιςτεί πάλι ςτο Κωρφκιον 
Άντρον, και τζλοσ, να ςχθματίςει τον Ρλειςτό, που ρζει ςε μια βακιά κοιλάδα 
που χωρίηει τον Ραρναςςό από το γειτονικό βουνό, τθν Κίρφι. 

Κατεβικαμε με δυςκολία ςτουσ Δελφοφσ δυτικά από τθν τοποκεςία του 
ναοφ του Απόλλωνα, από μια ςκάλα λαξευμζνθ ςτο βράχο. Από εκεί ανζβαιναν 
οι Κυιάδεσ για να τελζςουν τα όργιά τουσ. Στισ ψθλζσ κορυφζσ του Ραρναςςοφ 
φυτρϊνουν ζλατα, ςτουσ Δελφοφσ πεφκα. Στθν επάνω πεδιάδα υπάρχει ζνα 
χωριουδάκι - ίςωσ εκεί ιταν θ Λυκϊρεια - που κατοικείται μόνο ςτθν εποχι 
του κεριςμοφ. Βλζπει κανείσ εκεί, ζνα ιδιαιτζρου είδουσ λευκάκανκο. 
Διαςχίςαμε ξανά τον κόλπο του Αλκφωνα ι τθ κάλαςςα τθσ Κρίςςασ, για να 
πάμε ςτθν Κόρινκο και να ταξιδζψουμε ςτθν Ρελοπόννθςο. Για οδθγό είχαμε 
τουσ Spon και Wheler. Αυτοί οι ταξιδιϊτεσ επιςτιμονεσ, που άνοιξαν το δρόμο 
ςε όλουσ αυτοφσ, που επιχείρθςαν να δουν τθν Ελλάδα, είχαν χρθςιμοποιιςει 
τον καλφτερο από όλουσ τουσ οδθγοφσ, τον Ραυςανία. Από τότε, κανείσ δεν 
είχε προςκζςει τθν παραμικρι ανακάλυψθ ςτισ δικζσ τουσ. Τουσ 
ακολουκοφςαμε πάντα πιςτά, βιμα-βιμα, χωρίσ να τουσ χάςουμε ποτζ από τα 
μάτια μασ.  
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 Η Καςταλία Ρθγι  ςε ςχζδιο του Fauvel. 

 
Θ μθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ, θ ελλιπισ μετάφραςθ, θ άγνοια και προπάντων θ 

τεμπελιά των διερμθνζων, προςκζτουν ακόμα περιςςότερεσ δυςκολίεσ ς’ 
αυτά τα ταξίδια και κζτουν μεγάλα εμπόδια ςτισ ανακαλφψεισ. Οπότε κι εμείσ 
κάναμε το γφρω τθσ Ρελοποννιςου, όπωσ τον είχαν κάνει οι προκάτοχοί μασ. 
Είδαμε τθν Κόρινκο, τθν Επίδαυρο, τθν Τροιηινα *…+ 
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7. JACQUES FOUCHEROT 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Jacques Foucherot (5 Φεβρουαρίου 1746 - 16 Σεπτεμβρίου 1813), 
ςποφδαςε ςτθν Ακαδθμία Αρχιτεκτονικισ ςτο Ραρίςι (1772-1775). Στισ 25-3-
1775 ειςιλκε ςτθν «Σχολι Γεφυρϊν και Δρόμων» και το Μάιο του 1776 ζκανε 
το πρϊτο του ταξίδι ςτθν Ελλάδα ωσ μθχανικόσ «Δρόμων και Γεφυρϊν» με τον 
Δοφκα de Choiseul-Gouffier, μελλοντικό πρεςβευτι τθσ Γαλλίασ ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ, με χορθγία του Perronet. Από το 1780 ζωσ το 1782 με 
χορθγία πάλι του ιδίου και για λογαριαςμό του Choiseul-Gouffier ζκανε το 
δεφτερο ταξίδι του ςτθν Ελλάδα. Ο Foucherot αναφζρεται ςτον πρϊτο τόμο 
του βιβλίου: "Voyage pittoresque de la Grèce" του Choiseul-Gouffier. 
 
χόλια 

Εάν κάποιοσ προςζξει, ςυςχετίηοντασ τισ περιγραφζσ των Fauvel - 
Foucherot, κα διαπιςτϊςει ότι θ όλθ επίςκεψι τουσ ςτουσ Δελφοφσ, είχε 
κωμικοτραγικι κατάλθξθ. Ρράγματι, όταν ςκεφτείσ ότι, τθ ςτιγμι που 
ξεκοκκάλιηαν με περιςςι ευχαρίςτθςθ οι προφχοντεσ των Δελφϊν τα ψθτά 
κατςικάκια, που τουσ κζραςαν οι ανεπικφμθτοι επιςκζπτεσ τουσ, για να τουσ 
καλοπιάςουν, οι τελευταίοι ςτα κρυφά και ζντρομοι ανζβαιναν άρον - άρον 
ςτα άλογά τουσ και το ζςκαγαν από τουσ Δελφοφσ για τθν Άμφιςςα, ςου 
ζρχεται γζλιο. 

Μάλιςτα, θ τρομάρα τουσ ιταν τόςο μεγάλθ που, όταν λίγεσ μζρεσ 
αργότερα εντόπιςαν κάποιο προφχοντα (κοτηαμπάςθ) των Δελφϊν να 
γυροφζρνει ςτθν Άμφιςςα, φοβικθκαν πάλι τόςο πολφ μθν μπλζξουν, που 
αμζςωσ κατευκφνκθκαν προσ τθ Σκάλα των Σαλϊνων (τθ ςθμερινι Λτζα), 
προκειμζνου να μπαρκάρουν με το καράβι, το οποίο ιταν ζτοιμο να 
αποπλεφςει για τθν απζναντι πελοποννθςιακι ακτι.  

Βεβαίωσ, το δίδυμο Fauvel - Foucherot ςτουσ Δελφοφσ κατάφερε και κάτι. 
Ρράγματι, ςε ζνα διάλειμμα τθσ κράτθςισ τουσ, κατόρκωςαν να αποτυπϊςουν 
ηωγραφικά κάποια άποψθ του αρχαιολογικοφ χϊρου. Συγκεκριμζνα, ο 
Foucherot απζςπαςε τθν προςοχι του φφλακα, που τουσ επιτθροφςε, και ζτςι 
ο ηωγράφοσ Fauvel μπόρεςε να ςκιτςάρει γριγορα - γριγορα ό,τι τον 
ενδιζφερε. Σίγουρα, αυτόσ ο πίνακασ τουσ κόςτιςε κάτι παραπάνω από 
μολφβια και χαρτί, είχε ενςωματωμζνθ μπόλικθ... “κατςικίςια απόχρωςθ” και 
καρδιοχτφπι. Αςφαλϊσ, θ εικαςτικι αυτι δθμιουργία κα τουσ είχε μείνει 
αξζχαςτθ για πολλά - πολλά χρόνια!  
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Αρχιτεκτονικζσ αποτυπϊςεισ ςτουσ Δελφοφσ. 

 
Κείμενο  
Από το βιβλίο: 
 

“Journal du Voyage fait en Grece en 1780”, Foucherot. 
  

*…+ Στισ 30 του μθνόσ, πιραμε άλογα για να πάμε ςτο Καςτρί. Από τα 
Σάλωνα, προχωροφςαμε ςτθν πεδιάδα για μια ϊρα και ζπειτα αρχίςαμε να 
ανεβαίνουμε, μζςα από μζτρια καλοφσ δρόμουσ, το βουνό που αντικρίηει τθ 
κάλαςςα και ςε μιάμιςθ ϊρα φτάςαμε ςτθν είςοδο του Καςτριοφ, εκεί που 
βρίςκονταν μερικοί τάφοι λαξευμζνοι ςτο βράχο. 
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Θ κζςθ αυτοφ του χωριοφ που αποτελείται από καμιά ςαρανταριά ςπίτια, 
είναι φρικτι. Τοποκετείται ςτθν πλαγιά ενόσ βουνοφ, που θ κορυφι του δεν 
είναι παρά ζνασ κάκετοσ βράχοσ και για κζα ζχει ςτ’ ανατολικά, άγονα βουνά 
ςτθ βάςθ των οποίων ρζει ζνα ρυάκι που πθγαίνει ςτθ κάλαςςα. 

Σ’ εκείνο το μζροσ, δεν βλζπει κανείσ παρά μόνο κάποια απομεινάρια 
αρχαίων τοίχων, χωρίσ ςχιμα και μερικά μάρμαρα, λίγα όμωσ με επιγραφζσ. 
Χαιρόμαςταν με τθν ιδζα ότι κα τισ αντιγράφαμε. Αλλά οι αρχθγοί του χωριοφ 
ζχοντασ ρωτιςει ποιοι ιμαςταν, ποιοσ ιταν ο βαςιλιάσ μασ και γιατί είχαμε 
ζρκει ςτθν χϊρα τουσ, μασ είπαν ότι δεν κα μποροφςαμε να αντιγράψουμε τισ 
επιγραφζσ, μιτε να βγοφμε από το ςπίτι και ότι από τότε που οι Φράγκοι είχαν 
ζρκει ςτο χωριό τουσ, ιταν δυςτυχιςμζνοι. 

Πταν τουσ είδαμε να μιλάνε ςιγά μεταξφ τουσ, θ ανθςυχία και ο φόβοσ που 
μασ ενζπνευςαν οι «δυςτυχιςμζνοι» αυτοί, ιταν τότε μεγάλθ και 
αποφαςίςαμε να ςτείλουμε ζνα γράμμα εξπρζσ ςτα Σάλωνα, για να 
αναφζρουμε τθν κατάςταςι μασ. Οι πονθροί όμωσ είχαν ιδθ ςτείλει κάποιον 
ςτο Βοεβόδα, για να του πει ότι μάλλον ιμαςταν κατάςκοποι και ότι δεν 
ζπρεπε να μασ επιτρζψει να μείνουμε πολφ καιρό ςτο χωριό τουσ.  

Θ προκατάλθψθ που επικρατεί ακόμα ς’ αυτοφσ, τουσ ζκανε να ςτείλουν 
ζναν άνκρωπο ς’ ζνα μάντθ, για να μάκουν ποιοι ιμαςταν. Πλα αυτά τα 
διαβιματα μασ ανάγκαςαν να ηθτιςουμε τουλάχιςτον, τθν άδεια να βγοφμε 
από το ςπίτι για να πάρουμε αζρα. Μασ τθν ζδωςαν μαηί με ζναν άνκρωπο, 
του οποίου απζςπαςα τθν προςοχι, ενϊ ο ςυνταξιδιϊτθσ μου ηωγράφιηε τθ 
κζα.  

Θ Καςταλία Ρθγι βγαίνει ανατολικά του χωριοφ, από το βράχο που ς’ 
εκείνο το ςθμείο, είναι χωριςμζνοσ ςτα δυο. Τρζχει μζχρι το ρυάκι που χφνεται 
ςτθ κάλαςςα. Γυρίςαμε ςτο ςπίτι μασ και αφοφ οι κοτηαμπάςθδεσ 
δειπνοφςαν, ανεβικαμε πάνω ςτα άλογα και φφγαμε για τα Σάλωνα από τον 
ίδιο δρόμο.  

Τθν 3θ Οκτωβρίου, ςτα Σάλωνα, βλζποντασ ζναν από τουσ κοτηαμπάςθδεσ 
του Καςτριοφ, βιαςτικαμε να βγοφμε γριγορα από τθν πόλθ, για να 
προλάβουμε το κακό. Ανεβικαμε ςτα άλογά μασ ςτισ τρεισ το μεςθμζρι και 
πιγαμε ςτο λιμάνι όπου το πλοίο μασ, μασ περίμενε.  

Ο τελωνειακόσ που, κατά τθν άφιξι μασ, είχε απαιτιςει τζςςερα γρόςια, 
ικελε πάλι να μασ ηθτιςει ζξι γρόςια. Αλλά μπροςτά ςτθν αποφαςιςτικότθτα, 
που δείξαμε και ςτθν απειλι να ςτείλουμε αμζςωσ κάποιον ςτο Βοεβόδα, μασ 
άφθςε να μπαρκάρουμε με τισ αποςκευζσ μασ. 

 
 
 



 41 

8. RICHARD CHANDLER 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Richard Chandler, Άγγλοσ αρχαιολόγοσ, γεννικθκε το 1738 ςτο Elson του 
Hampshire και πζκανε ςτισ 9 Φεβρουαρίου του 1810. Εκπαιδεφτθκε ςτο 
Winchester ςτο Queen's College και ςτο Magdalen College τθσ Οξφόρδθσ. 

Το 1764 είχε ειςαχκεί, με τθν υποςτιριξθ του Robert Wood που είχε 
ανακαλφψει τα ερείπια τθσ Ραλμφρασ, ςτθν κοινωνία των Dilettanti. Το ίδιο 
ζτοσ θ Αγγλικι Εταιρία των Dilettanti ζςτειλε ομάδα ερευνθτϊν ςτθν Ανατολι 
για περιθγιςεισ ςτθ Μικρά Αςία και τθ Μθτροπολιτικι Ελλάδα. Επικεφαλισ 
τθσ αποςτολισ αυτισ ιταν ο νεαρόσ αρχαιολόγοσ Richard Chandler, που είχε 
κιόλασ δϊςει ςθμαντικό φιλολογικό ζργο. 

Ο Chandler ςυνοδευόταν ςτισ περιθγιςεισ του από τον αρχιτζκτονα Nicolas 
Revett και το νεαρό ηωγράφο William Pars. Το ταξίδι κράτθςε δυο χρόνια, από 
τον Λοφνιο του 1764 ζωσ τον Λοφλιο του 1766. Το Χρονικό του κυκλοφόρθςε ςε 
δυο μζρθ: Το πρϊτο καλφπτει θμερολογιακά τθν περιιγθςθ ςτθ Μικρά Αςία 
και το δεφτερο ςτθν κυρίωσ Ελλάδα. Ρρόκειται για ζνα μείγμα γεωγραφικϊν 
περιγραφϊν, αρχαιολογικϊν ςυμπεραςμάτων, ιςτορικϊν αναδρομϊν, 
ταξιδιωτικϊν εντυπϊςεων και προςωπικϊν παρατθριςεων πάνω ςτθν 
κακθμερινι ηωι. Κεωρείται ότι το ζργο του αποτελεί μια από τισ πιο 
ςθμαντικζσ περιγραφζσ του 18ου αιϊνα για τον ελλθνικό κόςμο.  

Θ περιοδεία του ςτον ελλθνικό χϊρο άρχιςε από τθν Τζνεδο, ςτθ ςυνζχεια 
κατευκφνκθκε ςτθ Χίο, Σμφρνθ και τον Αφγουςτο του 1765 μπάρκαρε για τθν 
Ακινα, όπου αγόραςε κραφςματα γλυπτϊν από τον Ραρκενϊνα. Το καλοκαίρι 
του 1765 ταξίδεψε ςτα Μζγαρα με καράβι. Φςτερα ςυνζχιςε τθν περιοδεία του 
ςτα νθςιά του Αργοςαρωνικοφ και από εκεί πζραςε ςτθν Τροιηινα.  

Στθ ςυνζχεια, κατευκφνκθκε ςτθν Κόρινκο. Από τθν Κόρινκο πζραςε ςτθ 
Στερεά Ελλάδα. Το δρομολόγιό του ιταν Αντίκυρα, Δίςτομο, Στείρι, Πςιοσ 
Λουκάσ, Δελφοί, Άμφιςςα, Γαλαξείδι και πάλι επιςτροφι ςτθν Ρελοπόννθςο, 
αυτι τθ φορά ςτθν Ράτρα. Αρχζσ του 1766 επιςκζφτθκε τθ βυηαντινι μονι τθσ 
Σκαφιδάσ ςτθν Θλεία και ςτισ 20 Λουλίου του 1766 μπάρκαρε ςτθ Γλαρζντηα 
για το ταξίδι του γυριςμοφ ςτθν πατρίδα του  
 
χόλια  

Ο Richard Chandler ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ ερχόμενοσ από Πςιο Λουκά - 
Δίςτομο μζςω βεβαίωσ τθσ Σχιςτισ Οδοφ, χωρίσ όμωσ να περάςει από τθν 
Αράχοβα, κακόςον ακολοφκθςε τθν αρχαία Λερά Οδό (Δθμοςιά).  

Εντφπωςθ κάνει το γεγονόσ ότι ερχόμενοσ είδε ςτθν κορυφι του 
Ραρναςςοφ χιόνια. Φαίνεται ότι εκείνθ τθ χρονιά, 1765, ο χειμϊνασ ιταν 
βαρφσ και παρατεταμζνοσ. Επίςθσ, κατά τθ διαδρομι του παρατιρθςε 
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ανκρϊπουσ να κερίηουν και ωσ προςταςία τουσ από τον ιλιο να φοροφν 
ςτεφάνια από χλωρά χόρτα που ζκοβαν από εκεί γφρω. 

Κατζλυςε ςτο Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ, όπωσ αναφζρει, και πζραςε τθ 
βραδιά του ςτον Ρρόναο. Δεν υπιρχε πρόβλθμα, γιατί είχε μπει ο Λοφλιοσ. Για 
το Μοναςτιρι, μασ δίνει πλθροφορίεσ αναφορικά με το δυναμικό του (ζνασ 
καλόγεροσ και μια θλικιωμζνθ γυναίκα) και τισ αρχαίεσ μαρμάρινεσ επιγραφζσ, 
που βρίςκονταν εντοιχιςμζνεσ ςτουσ τοίχουσ και ςτο δάπεδο τθσ εκκλθςίασ. 

Επιςκζφτθκε όλο τον αρχαιολογικό χϊρο όπου αντίκριςε ςαρκοφάγουσ από 
πωρόλικο (θ ωραία μαρμάρινθ, που αναφζρουν μεταγενζςτεροι περιθγθτζσ, 
δεν είχε ακόμθ βρεκεί), και αρκετζσ επιγραφζσ, που όμωσ δεν τισ αποτφπωςε.  

Επίςθσ εξιςτορεί τα των Δελφϊν, χωρίσ να περιγράφει λεπτομερϊσ τον 
αρχαιολογικό χϊρο που επιςκζφτθκε και τα επ' αυτοφ υπάρχοντα μνθμεία. Στο 
κείμενό του ζδωςε, μποροφμε να ποφμε, πλιρθ ιςτορικι αναφορά του 
Δελφικοφ ιεροφ, με τόςθ λεπτομζρεια και για όλα ςχεδόν τα κζματα, ζτςι που 
ο αναγνϊςτθσ μακαίνει όλα ςχεδόν τα βαςικά κζματα που αφοροφςαν ςτο 
Μαντείο του Απόλλωνα, ςτουσ κθςαυροφσ του, ςτθ λειτουργία και ςτουσ 
κατατρεγμοφσ του. Είχε μελετιςει τον Ραυςανία κακϊσ και τον Wheler. Τουσ 
επικαλείται όπου το κρίνει αναγκαίο. Τουσ κατοίκουσ των Δελφϊν τουσ 
ονομάηει ςυλλιβδθν Αρβανίτεσ. 

Σκόπευε τθν άλλθ μζρα να ανεβεί ςτον Κωρφκιον Άντρον, αλλά ςυνζβθ ζνα 
απρόοπτο γεγονόσ και άλλαξαν τα ςχζδιά του. Συγκεκριμζνα, μια ομάδα 
ζνοπλων Αλβανϊν φρουρϊν (δεκαεπτά τον αρικμό) που επιτθροφςε τουσ 
δρόμουσ τθν εποχι εκείνθ, ζφταςε ξαφνικά ςτο Μοναςτιρι για φαγθτό - 
μεκφςι - τραγοφδι - χορό και τζλοσ ανάπαυςθ, και θ ςυμπεριφορά τουσ τον 
φόβιςε τόςο πολφ, που αποφάςιςε τρομοκρατθμζνοσ (αφινει μάλιςτα να 
υπονοθκεί ότι φοβικθκε ακόμθ και για ςεξουαλικι του παρενόχλθςθ εκ 
μζρουσ τουσ), να φφγει εςπευςμζνα για Λτζα, όπου είχε φτάςει το πλοίο με το 
οποίο κα αναχωροφςε για τθν Ρελοπόννθςο απζναντι.  

Από τα γραπτά του προκφπτει πικανόν ότι οι αποςκευζσ του ιταν 
βαρφτερεσ, όταν ζφυγε από τουσ Δελφοφσ, απ’ όταν ζφταςε εκεί, διότι κάποια 
κομμάτια επιγραφϊν είχαν κάνει φτερά προσ τθν Οξφόρδθ.  
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Κείμενο 
Από το βιβλίο: 

“Travels in Greece”  
by Richard Chandler, Oxford 1776. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65 

ΑΦΗΝΟΤΜΕ ΣΟ ΔΙΣΟΜΟ - Ο ΔΡΟΜΟ ΠΟΤ ΟΝΟΜΑΖΕΣΑΙ ΧΙΣΗ - Ο 
ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΗ ΦΩΚΙΔΑ ΑΠΟ ΒΟΙΩΣΙΑ ΜΕΩ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ ΚΑΙ 

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ - ΦΘΑΝΟΤΜΕ ΣΟΤ ΔΕΛΦΟΤ 
 

Νωρίσ το πρωί αναχωριςαμε από το Δίςτομο για το Καςτρί ι  Δελφοφσ. 
Αυτι θ πόλθ βριςκόταν ςτθ νότια πλαγιά του Ραρναςςοφ, ζχoντασ μπροςτά 
τθσ ζνα απόκρθμνο βουνό, με το όνομα Κίρφι, και ζνα ποτάμι, που ονομάηεται 
Ρλειςτόσ, να διαςχίηει ζνα άλςοσ κάτωκζν τθσ. Ταξιδζψαμε κάμποςθ ϊρα 
ζχοντασ τθ κάλαςςα πίςω μασ, και ςτθ ςυνζχεια, ςτρίβοντασ προσ τα 
αριςτερά, φτάςαμε ςτο δρόμο που ςτθν αρχαιότθτα ονομαηόταν Σχιςτι, ο 
οποίοσ κείται ανάμεςα ςτα επιβλθτικά βουνά Κίρφι και Ραρναςςό, και που 
κάποτε εκεωρείτο μιαςμζνοσ από το αίμα του Λάιου, ο οποίοσ δολοφονικθκε 
από τον Οιδίποδα, ζνα κυρίαρχο γεγονόσ τθσ διάςθμθσ και τραγικισ ιςτορίασ 
του. Ζνασ δρόμοσ οδθγοφςε από τθ Βοιωτία προσ τθ Φωκίδα και προσ τουσ 
Δελφοφσ. Σ’ αυτόν το δρόμο βριςκόταν θ Χαιρϊνεια, και δίπλα ςε αυτιν οι 
πόλεισ του Ορχομενοφ και τθσ Λιβαδειάσ. Ο Ρανοπζασ απείχε είκοςι ςτάδια ι 
δυόμιςι μίλια από τθ Χαιρϊνεια και θ Δαφλεια πάνω από επτά ςτάδια ι 
ςχεδόν ζνα μίλι (από τον Ρανοπζα), μετά δε τθ Δαφλεια ξεκινοφςε θ Σχιςτι 
οδόσ.  

Τα άψυχα ςϊματα του Λάιου και του υπθρζτθ του ενταφιάςτθκαν εκεί που 
ςυναντιοφνταν οι τρεισ δρόμοι ι εκεί όπου ο δρόμοσ από το Δίςτομο 
διακλαδίηεται προσ Δαφλεια και προσ Δελφοφσ. Οι τάφοι τουσ 
ςθματοδοτικθκαν με ςωροφσ από πζτρεσ, που ίςωσ είναι ακόμα ορατοί. 

 Το κθςαυροφυλάκιο του Μινφα, ζνα οικοδόμθμα τθσ πρϊιμθσ 
αρχαιότθτασ, παρζμενε άκικτο ςτον Ορχομενό κατά το δεφτερο αιϊνα μ.Χ. 
Ρεριγράφεται ωσ ζνα κυκλικό πζτρινο οικοδόμθμα με περίτεχνθ οροφι και ωσ 
ζνα καφμα, όχι κατϊτερο από άλλα καφματα ςτθν Ελλάδα ι ςτον υπόλοιπο 
κόςμο. 

 Κοντά ςτθ Χαιρϊνεια υπιρχε ζνασ τφμβοσ με ζνα λιοντάρι, κάτω από το 
οποίο ενταφιάςτθκαν οι Κθβαίοι, που χάκθκαν ςτθ μάχθ εναντίον του 
Φιλίππου. Ο επιςκζπτθσ αυτϊν των περιοχϊν κα ανακαλφψει, υπό τθν 
κακοδιγθςθ του Ραυςανία, κλαςικά μνθμεία, φυςικά και τεχνθτά 
αξιοπερίεργα, ερείπια ςθμαντικϊν κτθρίων κακϊσ και ανεξερεφνθτεσ ζωσ 
τϊρα τοποκεςίεσ. 
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Βριςκόμαςταν ιδθ ςτισ αρχζσ Λουλίου, αλλά οι κορυφζσ των βουνϊν ιςαν 
ακόμα καλυμμζνεσ με χιόνι. Ρολλά ρυάκια κατεβαίνουν και τροφοδοτοφν 
αρκετά χωράφια, ςτα οποία καλλιεργοφνται ςιτθρά, αμπζλια και βαμβάκι.  

Είδαμε φίδια κοντά ςτα ρυάκια ςτα ρείκρα του δρόμου και αγρότεσ να 
κερίηουν, φορϊντασ χλωρά ςτεφάνια ςτα κεφάλια τουσ, για προςταςία από 
τον ιλιο. Τελικά, αφινοντασ τθ Σχιςτι οδό, ςτρίψαμε προσ τα δεξιά και 
αρχίςαμε να ακολουκοφμε μια ανθφοριά του Ραρναςςοφ, ζνα πζραςμα 
πετρϊδεσ και ανϊμαλο, δφςκολο ακόμα και για πεηό. 

 Ρροςπεράςαμε το ποτάμι του Ρλειςτοφ, που γυρίηει ζνα νερόμυλο, και 
μετά από μια κουραςτικι διαδρομι πζντε περίπου ωρϊν, αφιππεφςαμε ςε 
ζνα Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ ι Ραρκζνου Μαρίασ. Εκεί βρικαμε ζναν 
καλόγερο και μια θλικιωμζνθ γυναίκα, που μασ πρόςφεραν κόκκινο κραςί. Το 
κατάλυμά μασ ιταν ςτον Ρρόναο τθσ εκκλθςίασ, ο οποίοσ (υπο)ςτθριηόταν από 
ςπαςμζνεσ και κακοταιριαςμζνεσ κολϊνεσ.  
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66 
Η ΙΕΡΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΕΛΦΩΝ - ΣΟ ΑΜΦΙΚΣΙΟΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ - ΣΟ ΜΑΝΣΕΙΟ - Ο 

ΝΑΟ - ΣΑ ΠΛΟΤΣΗ ΣΟΤ - Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΣΟΤ 
 

Οι Δελφοί ιςαν θ προεξάρχουςα και διαςθμότερθ πόλθ τθσ Φωκίδασ. Θ 
ιερότθτά των ςυμπεραίνεται μζςω μιασ μακράσ διαδοχισ αιϊνων, 
(ξεκινϊντασ) από μια περίοδο εμπλεκόμενθ ςε μφκουσ και μυςτιριο.  

Θ επιρροι των κεϊν του Λεροφ τουσ είχε χειραγωγιςει τα Συμβοφλια 
πόλεων, είχε κατευκφνει ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ και είχε αποφανκεί για  τθ 
μοίρα βαςιλείων. Θ αρχαία ιςτορία τθσ Ελλάδασ είναι πλιρθσ από τισ 
ενζργειζσ των και ζνασ πρϊιμοσ ρυκμιςτισ τθσ εξουςίασ. 

 Οι δορυφορικζσ πόλεισ ιςαν οι επιμελθτζσ και φφλακεσ του κεοφ. Οι 
αντιπρόςωποί τουσ ςυνζκεταν το φθμιςμζνο Αμφικτιονικό Συνζδριο, που 
κάποτε κακοδθγοφςε τθν Ελλάδα, και το οποίο κάκε Άνοιξθ και Φκινόπωρο 
ςυγκαλείτο  αντίςτοιχα ςτουσ Δελφοφσ και ςτισ Κερμοπφλεσ.  
Οι ωμαίοι κατάργθςαν και αυτό και το Αχαϊκό Συμβοφλιο, αλλά και τα δυο 
κατάφεραν να αναβιϊςουν. Ο Ραυςανίασ που ζγραψε κατά τθ χριςτιανικι 
περίοδο, το 175 μ. Χ., αναφζρει ότι τθν εποχι εκείνθ το Αμφικτιονικό Συνζδριο 
ςυνίςτατο από τριάντα μζλθ. Αυτοί προζδρευαν ςτουσ Ρυκικοφσ αγϊνεσ, που 
τελοφνταν κάκε πζντε χρόνια ςτουσ Δελφοφσ και απζνειμαν το βραβείο: ζνα 
δάφνινο ςτεφάνι. Υποτίκεται ότι θ μαντικι ενζργεια εδρεφει ςε ζνα βακφ 
ςπιλαιο, που ζχει ζνα μικρό και ςτενό ςτόμιο, που ςφμφωνα με τα λεγόμενα 
είχε ανακαλυφκεί από γιδοβοςκοφσ, οι οποίοι περιιλκαν ςε ζκςταςθ λόγω 
των ανακυμιάςεων, που αναδφονταν απ’ αυτό και προφιτευαν ςαν (να 
κακοδθγοφνταν) από τον Απόλλωνα.  
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Στθ Σχιςτι οδό, κακ’  οδόν προσ Δελφοφσ. 

 
Ράνω ςτο χάςμα ιταν τοποκετθμζνοσ ζνασ ψθλόσ τρίποδασ, ςτολιςμζνοσ 

με δάφνθ. Θ Ρυκία, θ ιζρεια, αφοφ ζλουηε όλο τθσ το ςϊμα, και ειδικότερα τα 
μαλλιά τθσ, ςτο παγωμζνο νερό τθσ Καςταλίασ, ανζβαινε πάνω ςτον τρίποδα 
για να δεχτεί τισ κεϊκζσ ανακυμιάςεισ. Φοροφςε ζνα δάφνινο ςτεφάνι και 
ζςειε ζνα ιερό δζντρο, που φφτρωνε παραδίπλα. Οριςμζνεσ φορζσ μαςοφςε τα 
φφλλα (τθσ δάφνθσ) και θ επακολουκοφμενθ φρενίτιδα μπορεί να αποδοκεί 
ςτο γεγονόσ αυτό, θ δε ζνταςθ των ςυμπτωμάτων - πιο ιπια ι πιο ζντονθ - 
από τθ λθφκείςα ποςότθτα. Κάποια ςτιγμι, ο παροξυςμόσ γινόταν τόςο 
ζντονοσ, που οι ιερείσ και οι ικζτεσ απομακρφνονταν και τθν άφθναν μόνθ να 
εκπνεφςει αυτά που, όπωσ πιςτευόταν, προζρχονταν από το κεό. Ο ρόλοσ τθσ 
ιταν δυςάρεςτοσ, αλλά εάν αρνιόταν να ςυμμετάςχει, τθν ζςερναν με τθ βία 
ςτον τρίποδα.  

Θ ενδυμαςία τθσ κοινωνικισ τθσ τάξθσ ιταν αυτι των παρκζνων. Οι 
κανόνεσ διζταηαν τθ μετριοπάκεια και τθ λιτότθτα και απαγόρευαν τθν 
πολυτζλεια ςτθν αμφίεςθ. Θ εποχι των χρθςμϊν ιταν θ Άνοιξθ, κατά τθ 
διάρκεια του μινα που ονομαηόταν Βοφςιοσ, μετά τον οποίο κεωρείτο ότι ο 
Απόλλωνασ επιςκεπτόταν τουσ βωμοφσ των Υπερβορείων.  

Οι Δελφοί, κείμενοι (όχι μόνο) ςτο κζντρο τθσ Ελλάδασ, αλλά και, ςφμφωνα 
με τισ κεωρίεσ τθσ εποχισ, ςτο κζντρο του κόςμου, ιταν ςε κατάλλθλθ 
τοποκεςία για τθ ςυρροι των πιςτϊν (κι ζτςι) ο κεόσ ευθμεροφςε ςτισ 
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επιχειριςεισ του. Οι οικονόμοι και ιερείσ του ευωχοφνταν από τα πολυάρικμα 
κφματα, που κυςίαηαν ς’ αυτόν, κι ζτςι ακόμα και πριν από τον Τρωικό πόλεμο 
τα πλοφτθ του ναοφ του ιςαν παροιμιϊδθ. 

Ππωσ αναφζρεται, αρχικϊσ ο ναόσ του Απόλλωνα ιταν ζνα είδοσ καλφβασ 
καλυμμζνθσ με κλαδιά δάφνθσ, αλλά ςφντομα ο κεόσ εξαςφαλίςτθκε με 
καλφτερο ενδιαίτθμα. Ζνα πζτρινο οικοδόμθμα ανεγζρκθκε από τον Τροφϊνιο 
και τον Αγαμιδθ, το οποίο διατθρικθκε για περίπου εβδομιντα χρόνια και 
κάθκε εξακόςια τριάντα ζξι χρόνια μετά τθν άλωςθ τθσ Τροίασ και πεντακόςια 
ςαράντα οκτϊ πριν τθ γζννθςθ του Χριςτοφ (548 π.Χ.). Μνθμονεφεται ςτον 
φμνο του Απόλλωνα, ο οποίοσ αποδίδεται ςτον Πμθρο.  

Οι Αλκμεωνίδεσ, μια πλοφςια και επιφανισ οικογζνεια, που είχε 
εγκαταλείψει τθν Ακινα και τον τφραννο Λππία, υπζγραψε ςφμβαςθ με τουσ 
εκπροςϊπουσ (του Λεροφ) για τθν καταςκευι ενόσ νζου ναοφ, αλλά (τελικϊσ) 
ξεπζραςε τα ςυμφωνθμζνα. Θ πρόςοψθ (του ναοφ) επενδφκθκε με παριανό 
μάρμαρο αντί με πωρόλικο, που τοφ ζμοιαηε ςε λευκότθτα, αλλά δεν ιταν 
τόςο βαρφ. Ο αρχιτζκτονασ καταγόταν από τθν Κόρινκο. Αυτόσ είναι ο ναόσ 
που περιγράφεται από τον Ραυςανία. Το ανατολικό αζτωμα διακοςμικθκε με 
τθν Άρτεμθ, τθ Λθτϊ, τον Απόλλωνα και τισ Μοφςεσ. Το δυτικό, με τθ δφςθ του 
Φοίβου ι του Ιλιου, με το Βάκχο και τισ γυναίκεσ, που ονομάηονταν Κυιάδεσ. 
Τα κιονόκρανα ιςαν διακοςμθμζνα με χρυςό οπλιςμό - μικρά ςκουτάρια 
αναρτθμζνα από τουσ Ακθναίουσ, μετά τθ μάχθ του Μαρακϊνα και αςπίδεσ - 
λάφυρα από τουσ Γαλάτεσ του Βρζννου. Στον πρόναο ιςαν χαραγμζνα τα 
φθμιςμζνα ρθτά των επτά ςοφϊν τθσ Ελλάδασ.  

Υπιρχε ζνα ομοίωμα του Ομιρου και ςτο άδυτο του ναοφ βριςκόταν ζνασ 
βωμόσ του Ροςειδϊνα με αγάλματα των Μοιρϊν, του Δία και του Απόλλωνα, 
που επονομάηονταν θγζτεσ των Μοιρϊν. Κοντά ςτθν εςτία μπροςτά από το 
βωμό, όπου δολοφονικθκε ο Νεοπτόλεμοσ, ο γιοσ του Αχιλλζα, από ζνα ιερζα, 
ςτεκόταν θ ςιδερζνια καρζκλα του Ρινδάρου.  

Στο άδυτο υπιρχε μια επιχρυςωμζνθ εικόνα του Απόλλωνα. Ο περίβολοσ 
ιταν μεγάλθσ ζκταςθσ και γεμάτοσ με κθςαυροφυλάκια, ςτα οποία πολλζσ 
πόλεισ είχαν αφιερϊςει δεκάδεσ πολεμικά λάφυρα, κακϊσ και με δθμόςιεσ 
δωρεζσ που είχαν προςφζρει ζνδοξεσ πόλεισ ςε διαφορετικζσ περιόδουσ. 
Αποτελοφςε το μεγάλο ταμείο τθσ αρχαίασ Ελλάδασ, ςτο οποίο είχαν 
ςυγκεντρωκεί και τακτοποιθκεί τα επιτεφγματα τθσ γλυπτικισ και 
αγαλματοποιίασ, οι κεοί, οι ιρωεσ και τα επιφανι πρόςωπα.  

Το ανάγλυφο τθσ περιοχισ ςυνειςζφερε ςτθν πλιρθ ζκκεςθ αυτισ τθσ 
επιβλθτικισ ςυνάκροιςθσ. Σφμφωνα με τον Στράβωνα, τα μεγάλα αυτά 
πλοφτθ, αν και ιδιοκτθςία ενόσ κεοφ, δεν ιταν διαςφαλιςμζνα. Ζχουν 
καταγραφεί πολλζσ προςπάκειεσ λεθλαςίασ του Απόλλωνα. Ζνεκα μίασ τζτοιασ 
υποψίασ δολοφονικθκε ο Νεοπτόλεμοσ, τθ ςτιγμι που προςζφερε κυςία.  
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Ο Ξζρξθσ χϊριςε το ςτράτευμά του ςτον Ρανοπζα και με το κφριο ςϊμα του 
προζλαςε - διαμζςου τθσ Βοιωτίασ - προσ τθν Αττικι. Ζνα (άλλο) τμιμα (του), 
προωκικθκε κατά μικοσ τθσ Σχιςτισ προσ Δελφοφσ, ζχοντασ τον Ραρναςςό 
ςτα δεξιά, αλλά κοντά ςτο Λερό (του Απόλλωνα) καταλιφκθκε από πανικό και 
υποχϊρθςε. Αναφζρεται ότι ο μονάρχθσ αυτόσ ιταν τόςο καλά 
πλθροφορθμζνοσ, για τα περιεχόμενα του ναοφ και τισ πολυτελείσ προςφορζσ 
του Αλυάτθ και του Κροίςου, όςο ιταν και για τα υπάρχοντα που είχε αφιςει 
πίςω ςτο παλάτι του.  

Ο κείοσ κθςαυρόσ καταςχζκθκε από τουσ Φωκείσ υπό τον Φιλόμθλο και 
(κατα)ςπαταλικθκε ςτον πολυετι πόλεμο με τουσ Αμφικτίονεσ. Οι Γαλάτεσ 
βίωςαν τθν εμπειρία μιασ υποδοχισ παρόμοιασ με (αυτι) των Ρερςϊν και 
πάλι εκδθλϊκθκε (ανάμεςά τουσ) αντίςτοιχοσ τρόμοσ και δειςιδαιμονία.  

Ο Σφλλασ, κζλοντασ χριματα για να πλθρϊςει το ςτρατό του, ζςτειλε να 
δανειςτεί από τον ιερό κθςαυρό και όταν ο αγγελιαφόροσ του προςπάκθςε να 
τον φοβίςει αναφζροντάσ του ωσ καφμα, ότι είχε ακουςτεί ο ιχοσ μιασ άρπασ 
μζςα από το ιερό, ο πρϊτοσ του απάντθςε, ότι ιταν ςθμείο ότι ο κεόσ 
χαιρόταν που κα τον εξυπθρετοφςε.  

Μετά από μία μακρά περίοδο ακμισ, θ τζχνθ του Απόλλωνα, επθρεάςτθκε 
από καταχριςεισ οριςμζνων ατόμων, που ςχετίηονταν με το Λερατείο, οι οποίοι 
καταδικάςτθκαν για δωροδοκία και διαφκορά και αμαφρωςαν τθ φιμθ του 
εντολζα τουσ.  

Στα χρόνια του Στράβωνα, ο ναόσ ζφταςε ςε ακραία φτϊχεια, αλλά οι 
προςφορζσ που παρζμειναν, ιςαν πολυάρικμεσ. Ο Απόλλωνασ παρζμεινε 
ςιωπθλόσ, εκτόσ από οριςμζνεσ - κατά διαςτιματα - προςπάκειεσ να 
ανακτιςει τθ χαμζνθ του τιμι.  

Ο Νζρωνασ προςπάκθςε να τον αναςφρει από το ςπιλαιό του («τρόποσ του 
λζγειν») με τθ βία, ςκοτϊνοντασ άντρεσ ςτο ςτόμιο και μολφνοντάσ τον με 
αίμα, αλλά (ο κεόσ) παρζμεινε μζςα και δεν ςκόπευε να το εγκαταλείψει. 
Αναφζρεται ότι, μετά από αυτό το γεγονόσ, ξαναδόκθκαν απαντιςεισ από τον 
Απόλλωνα, αλλά όχι δίχωσ τθν υποψία πλαςτογραφίασ. Ζνα μαντείο του 
Απόλλωνα ςε κάποια άλλθ περιοχι πλθροφόρθςε τουσ ςυμβοφλουσ, ότι ο 
κεόσ δεν κα ανακτοφςε πλζον τθ φωνι του ςτουσ Δελφοφσ, αλλά κα ςυνζχιηε 
να απολαμβάνει τισ ςυνικεισ προςφορζσ. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67 
Η ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΣΩΝ ΔΕΛΦΩΝ - ΣΟ ΠΡΟΑΤΛΙΟ ΣΟΤ ΝΑΟΤ - Η ΕΞΑΦΑΝΙΗ ΣΟΤ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ - ΣΑ ΕΡΕΙΠΙΑ - ΜΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΗ - ΑΛΛΕ ΕΠΙΓΡΑΦΕ - Η ΚΑΣΑΛΙΑ. 

  
Θ πόλθ των Δελφϊν ζςτεκε πάνω ςε ζνα ψθλό βράχο, με το Μαντείο να 

δεςπόηει πάνω απ’ αυτιν - και ιταν περιμετρικά δεκάξι ςτάδια ι δφο μίλια. Θ 
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μεγαλοπρζπεια τθσ τοποκεςίασ προκαλοφςε τόςο καυμαςμό, όςο και το ίδιο 
το μεγαλείο του κεοφ. Δεν υποδουλϊκθκε ςτουσ ωμαίουσ.  

Ο Ραυςανίασ τθν ζχει περιγράψει: Κοντά ςτθν είςοδο από τθν πλευρά τθσ 
Σχιςτισ (οδοφ) υπιρχε ζνασ ερειπωμζνοσ ναόσ,*...+ Ζνα τρίτο (κτίςμα) περιείχε 
μερικά ομοιϊματα ωμαίων αυτοκρατόρων. Ρζρα απ’ αυτά, υπιρχε ο ναόσ 
τθσ Ακθνάσ, επονομαηόμενθσ Ρροναίασ, κακϊσ μετά από το ναό τθσ υπιρχε ο 
κφριοσ ναόσ, αυτόσ του Απόλλωνα. Εκεί πρόβαλε ο Κεόσ για να αποκροφςει 
τουσ Ρζρςεσ. Κοντά ςτο ναό τθσ Ακθνάσ βριςκόταν το τμιμα του Φφλακοσ, και 
το θρϊο ι μνθμείο (του). Σφμφωνα με τθν παράδοςθ, ιταν το φάνταςμά του 
που είχε εμφανιςτεί ςτουσ Ρζρςεσ και ςτουσ Γαλάτεσ πάνοπλο, τεράςτιο και 
επιβλθτικό. Στο προαφλιο του Γυμναςίου λεγόταν ότι φϊλιαηε το 
αγριογοφρουνο, που τραυμάτιςε τον Οδυςςζα.  

Στρίβοντασ από εκεί προσ τα αριςτερά, και προχωρϊντασ προσ τα κάτω ςε 
απόςταςθ όχι μεγαλφτερθ από τρία ςτάδια, κάτι λιγότερο από μιςό μίλι, 
φτάνεισ ςε ζνα παραπόταμο του Ρλειςτοφ. Ρροχωρϊντασ προσ τα πάνω προσ 
το ναό του Απόλλωνα, ςτα δεξιά ιταν τα εφγευςτα νερά τθσ Καςταλίασ. Τα 
οικιματα, εντόσ του ιεροφ περίβολου του ναοφ, ο οποίοσ δζςποηε ςτθν πόλθ, 
ζςτεκαν ςε μια ανθφοριά. Το προαφλιο εντόσ τοφ τείχουσ είχε μεγάλθ ζκταςθ 
και πολλοί δρόμοι είχαν χαραχκεί, με κατεφκυνςθ προσ τα ζξω. Λζγεται ότι μία 
Σίβυλλα είχε ψάλει τισ μαντείεσ τθσ από ζνα προεξζχοντα βράχο πάνω από τον 
Ακθναϊκό πρόναο (Κθςαυρόσ των Ακθναίων).  

Βγαίνοντασ ζξω από το ναό, το τείχοσ  ιταν ςτα αριςτερά, κακϊσ επίςθσ και 
ο τφμβοσ του Νεοπτόλεμου, ςτον οποίο οι Δελφιϊτεσ πρόςφεραν ςπονδζσ ςε 
ετιςια βάςθ. Λίγο πιο ψθλά υπιρχε μια πζτρα, όχι μεγάλθ, τθν οποία 
περιζχυναν με λάδι κακθμερινϊσ, και πάνω ςτθν οποία κατά τθ διάρκεια των 
γιορτϊν τοποκετοφςαν λευκό μαλλί1.  

Στο δρόμο τθσ επιςτροφισ προσ το ναό βριςκόταν θ Καςςοτίδα πθγι και 
ζνασ τοίχοσ με ζνα πζραςμα ζωσ αυτιν. Λζγεται ότι το νερό ζτρεχε υπογείωσ, 
και μζςα ςτο άδυτο του ναοφ, για να καταςτιςει τισ γυναίκεσ προφιτιςςεσ. 
Ράνω από τθν Καςςοτίδα βριςκόταν ζνα κτιριο που ονομαηόταν Λζςχθ, ςτο 
οποίο ο Ρολφγνωτοσ, χρθςιμοποιϊντασ ιςόποςα κόπο και ταλζντο απεικόνιςε 
τθν ιςτορία τθσ Τροίασ.  

Στον ιερό περίβολο υπιρχε ζνα κζατρο άξιο μνείασ. Ράνω από όλα αυτά 
βριςκόταν ζνα Στάδιο καταςκευαςμζνο αρχικά από πζτρα Ραρναςςοφ, θ 
οποία ςτθ ςυνζχεια αντικαταςτάκθκε από πεντελικό μάρμαρο, με δαπάνεσ του 

                                                        
1
 Στουσ Δελφοφσ, ςτο ςθμείο, που ςυναντικθκαν οι δφο αετοί, οι ςταλμζνοι από το Δία 

για να προςδιοριςτεί το κζντρο του κόςμου, ο ομφαλόσ τθσ γθσ: «λίθος ἐστίν οὐ 

μέγας καί ἔλαιον ὁσημέραι καταχέουσι». Ραυςανία, Χ 24,6, υπάρχει λίκοσ, όχι 
μεγάλοσ, τον οποίο περιχφνουν κακθμερινά με λάδι. 
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Θρϊδθ του Αττικοφ. 
Ο Απόλλωνασ, αν και λεθλατικθκε ςυχνά, και δεν είχε οφτε χριματα οφτε 

αργυρά ςκεφθ, ςυνζχιηε να κατζχει ζνα ανεκτίμθτο κθςαυρό προςφορϊν, που 
παρζμεναν εντόσ τθσ αυλισ του ιεροφ του. Ο αρικμόσ, θ ποικιλία και θ 
ομορφιά αυτϊν των μνθμείων ιταν καταπλθκτικά. Μερικά ιςαν ςεβαςτά 
λόγω τθσ αρχαιότθτάσ τουσ και λόγω τθσ περίπτωςθσ, για τθν οποία είχαν 
αφιερωκεί. Οι επιγραφζσ ιςαν αυκεντικοί κατάλογοι, πλοφςιεσ ςε 
πλθροφορίεσ. Εδϊ ο Ζλλθνασ ζδειχνε βακφ ενδιαφζρον, μελετϊντασ 
προςεκτικά τθν εκνικι ιςτορία και αντικρίηοντασ τουσ φθμιςμζνουσ 
ςυμπατριϊτεσ ι ζνδοξουσ προγόνουσ του.  

Το απόκεμα φαινόταν τόςο ανεξάντλθτο, που ακόμα και θ διαρπαγι του 
Νζρωνα, που αφαίρεςε πεντακόςια μπροφντηινα αγάλματα, πιο πολφ 
προξζνθςε λφπθ (ωσ γεγονόσ) παρά ζγινε ουςιαςτικά αντιλθπτι. Τα ιερά 
κθςαυροφυλάκια, αν και άδεια, δροφςαν ωσ αναμνθςτικά ευςζβειασ και 
δόξασ των πόλεων, που τα είχαν αναγείρει. Ο Ακθναϊκόσ Ρρόναοσ *«Κθςαυρόσ 
των Ακθναίων»+ διατιρθςε τα ζμβολα των πλοίων και τισ μπροφντηινεσ 
αςπίδεσ, τρόπαια νίκθσ από τον Ρελοποννθςιακό πόλεμο. Ζνα πλικοσ 
αξιοπερίεργων παρζμεναν ανζγγιχτα. Θ περιγραφι που κάνει ο Ραυςανίασ γι’ 
αυτά μπορεί να δϊςει μια ιδζα για τον πλοφτο τθσ περιοχισ, που, παρά τισ 
αλλεπάλλθλεσ μειϊςεισ, παρζμενε πράγματι καταπλθκτικόσ.  

Ο Μζγασ Κωνςταντίνοσ αποδείχτθκε πιο μοιραίοσ εχκρόσ του Απόλλωνα και 
των Δελφϊν, από ότι ο Σφλλασ ι ο Νζρωνασ. Αφαίρεςε τουσ ιεροφσ τρίποδεσ 
για να διακοςμιςει τον Λππόδρομο τθσ νζασ του πόλθσ. Τουσ τρίποδεσ που 
μαηί με τον Απόλλωνα, με τα αγάλματα των Ελικωνιάδων Μουςϊν και του 
φθμιςμζνου Ράνα, αφιερϊματα που πρόςφεραν οι ελλθνικζσ πόλεισ μετά τον 
πόλεμο με τουσ Μιδουσ, ςϊηονταν τθν εποχι που ζγραψε ο Σωηομενόσ τθν 
ιςτορία του. Αργότερα, ο Λουλιανόσ ζςτειλε τον Ορειβάςιο για να αναςτθλϊςει 
το ναό, αλλά ο τελευταίοσ νουκετικθκε από ζνα χρθςμό να παρουςιάςει ςτον 
αυτοκράτορα τθν αξιοκρινθτθ κατάςταςθ τθσ περιοχισ. «Ρείτε ςτο βαςιλζα 
πωσ ζπεςε κατάχαμα το περίτεχνο οίκθμα. Ο Φοίβοσ δεν ζχει πια κατοικία, 
οφτε δάφνθ μαντικι, οφτε πθγι ομιλοφςα (Καςςοτίδα) και το  νερό που 
μιλοφςε ςτζρεψε». (“Εἲπατε τῷ βασιλεῖ, χαμαί πέσε δαίδαλος αὐλᾶν. Οὐκέτι 

Φοῖβος ἒχει καλύβην, οὐ μάντιδα δάφνην, οὐ παγάν λαλέουσαν. Ἀπέσβετο καί 

λάλον ὕδωρ”.)  
Κακϊσ πλθςιάηαμε ςτο Μοναςτιρι, προςπεράςαμε πολλζσ ςπαςμζνεσ 

ςαρκοφάγουσ ι πζτρινα φζρετρα. Ψθλότερα, ςτα δεξιά, υπιρχε ζνα 
τετράγωνο ερείπιο με ζνα μικρό άνοιγμα πόρτασ, που ιταν ίςωσ το υπόγειο 
του μνθμείου του Φφλακου. Θ τοιχοποιία είναι του είδουσ που ονομάηεται “μθ 
ιςόδομθ”. Κάποια ερείπια ναϊν είναι ορατά - και πάνω απ’ αυτά, ςτθν πλαγιά 
του βουνοφ, υπάρχουν τάφοι, κόγχεσ με οριηόντιεσ κοιλότθτεσ για το ςϊμα, εκ 
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των οποίων οριςμζνεσ (είναι) καλυμμζνεσ με πλάκεσ. Ριο πζρα υπάρχει ζνα 
κοίλωμα λαξευμζνο ςτο βράχο, με μια κζςθ, προτικζμενθ, κακϊσ φαίνεται, ωσ 
κατάλυμα των ταξιδιωτϊν, κουραςμζνων από το ανϊμαλο μονοπάτι και τθ 
μακριά ανθφοριά. Ράνω ς’ ζνα εξομαλυςμζνο κομμάτι είναι χαραγμζνοσ ζνασ 
μεγάλοσ ςταυρόσ. Το Μοναςτιρι καταλαμβάνει τθ κζςθ του Γυμναςίου. 
Ραραμζνουν ιςχυροί τοίχοι αντιςτιριξθσ και άλλα ίχνθ ενόσ ςπουδαίου 
οικοδομιματοσ. Στον τοίχο τθσ εκκλθςίασ υπιρχε ζνα μάρμαρο με τθν 
επιγραφι, ΑΛΑΚΛΔΑ ΧΑΛΕ, και (πάνω) ςε ζνα άλλο, μζςα ςε ζνα ςτεφάνι ελιάσ: 

Ο ΔΘΜΟΣ Ο ΑΚΘΝΑΛΟΣ 
ΡΥΚΛΟΛΣ 

Μζςα ςτο λικόςτρωτο βριςκόταν μια μεγάλθ επιγραφι, με μιςοςβθςμζνα 
γράμματα. Βρικαμε επίςθσ αρκετά αρχιτεκτονικά ςπαράγματα.  

Το χωριό είναι ςε απόςταςθ. Θ Καςταλία είναι ςτα δεξιά, όπωσ ανεβαίνεισ 
από το Μοναςτιρι, με το νερό να κατεβαίνει από ψθλά και να διαςχίηει το 
δρόμο. Στθν ίδια κατεφκυνςθ ςυνεχίηει ζνασ απότομοσ γκρεμόσ, πάνω από τον 
οποίο εξακολουκεί να υψϊνεται το βουνό. Το χωριό αποτελείται από λίγεσ 
φτωχικζσ καλφβεσ Αρβανιτϊν, που καταλαμβάνουν τθ κζςθ του ναοφ και του 
μαντείου. Κάτω απ’ αυτό, προσ τα νότια, βρίςκεται θ εκκλθςία του προφιτθ 
Θλία, με χϊρουσ, τοίχουσ αντιςτιριξθσ, καμάρεσ και ερείπια των 
οικοδομθμάτων που κάποτε βρίςκονταν μζςα ςτον περίβολο. Σ’ αυτό το 
τμιμα, το κοίλωμα του βράχου προςδίδει ςτθν περιοχι  ομοιότθτα με κζατρο. 
Στρίβοντασ προσ τ’ αριςτερά, προσ το άκρο μιασ από τισ πτζρυγεσ, ςυναντάσ 
πάλι τάφουσ πελεκθμζνουσ ςτο βράχο και μια θμικυκλικι εςοχι ι κοιλότθτα, 
με ζνα κάκιςμα όπωσ και ςτθν απζναντι πλευρά. Ψθλότερα από το χωριό 
υπάρχει το κοίλωμα του ςταδίου, ςτο οποίο υπιρχαν μερικά κακίςματα και 
διαςκορπιςμζνα κραφςματα (αυτϊν). 

Στο χωριό ψάξαμε για ζνα κομμάτι τοίχου, από τθν τοιχοποιία τφπου 
αργολικοδομισ, από τον οποίο ο κ. Wood είχε αντιγράψει αρκετζσ επιγραφζσ. 
Ανακαλφψαμε μια πζτρα απ’ αυτόν, που περιείχε, εκτόσ των άλλων ςτίχων, 
ζνα ψιφιςμα προσ τιμιν ενόσ Ακθναίου που ηοφςε ςτθν Αιτωλία, τον ιερό 
κιρυκα των Αμφικτιόνων, ςτον οποίο προςφερόταν ζνα δάφνινο ςτεφάνι από 
το κεό και ποικίλα προνόμια, ζνα εκ των οποίων (ιταν) θ προτεραιότθτα κζςθσ 
ςτουσ αγϊνεσ. Τα γράμματα ιςαν ξεκάκαρα αλλά με κενά ανάμεςά τουσ, με 
επιφάνεια λευκοφ χρϊματοσ φαγωμζνθ από το χρόνο που ζμοιαηε με 
κθρικρα. Ρρόκειται, πικανόν, για το είδοσ τθσ πζτρασ που ονομάηεται 
πωρόλικοσ. Ζνα δείγμα αυτισ υπάρχει ςτθ ςυλλογι των μαρμάρων ςτθν 
Οξφόρδθ. Το απομεινάρι του τοίχου αποτελοφςε πικανόν τμιμα του κεντρικοφ 
ναοφ, που είχε πρόςοψθ ςτο δρόμο από Καςταλία. Ριο ψθλά, μζςα ςτο χωριό, 
υπάρχει ζνα κομμάτι αρχαίου τοίχου, κρυμμζνου κάτω από ζνα υπόςτεγο, το 
οποίο και ςτθρίηει. Θ πζτρα είναι καφετιά, τραχιά και ςυνθκιςμζνθ, πικανϊσ  
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Ο Ραρναςςόσ ‘‘εννιά μίλια από τθ Λιβαδειά’’. 

 
μία από αυτζσ που υπάρχουν ςτον Ραρναςςό. Στθ νότια πλευρά υπάρχουν 
πολλζσ επιγραφζσ, με μεγάλα κενά ανάμεςα ςτα γράμματα, τα οποία είναι 
αμελϊσ και αμυδρά χαραγμζνα, όλα ςχεδόν με τθν ίδια κατεφκυνςθ και πολφ 
δφςκολα για να αντιγραφοφν.  

Στισ επιγραφζσ αυτζσ καταγράφεται το εμπόριο των ςκλάβων, που είχαν 
εμπιςτευτεί τθν πράξθ τθσ ελευκερίασ τουσ ςτο κεό, και ςτισ οποίεσ περιζχεται 
το ςυμβόλαιο μεταξφ του Απόλλωνα και των ιδιοκτθτϊν τουσ, υπό τθ μαρτυρία 
των ιερζων του κεοφ και οριςμζνων αρχόντων. Αυτό το υπόλειμμα ερειπίου 
φαίνεται να αποτελεί τμιμα του τείχουσ μπροςτά από τθν Καςςοτίδα, κακϊσ 
πάνω από αυτό υπάρχει ακόμα και ςιμερα μια βρφςθ, που προμθκεφει το 
χωριό με εξαιρετικό νερό, το οποίο πικανόν προζρχεται από τθν αρχαία πθγι. 

Το νερό τθσ Καςταλίασ, από το οποίο κεωρείτο ότι θ Ρυκία και οι ποιθτζσ, 
που ςτιχουργοφςαν τισ απαντιςεισ τθσ, αντλοφςαν ςθμαντικό κομμάτι τθσ 
ζμπνευςισ τουσ, κατζρχεται από μια ςχιςμι του Ραρναςςοφ. Ο βράχοσ, ψθλόσ 
και απόκρθμνοσ και από τισ δφο πλευρζσ, καταλιγει ςε δυο κορυφζσ, από τισ 
οποίεσ θ μια ονομαηόταν Υάμπεια και είχε ςτα ριηά τθσ το ιερό τζμενοσ του 
Αυτόνομου, ενόσ τοπικοφ ιρωα, τόςο φθμιςμζνου όςο και ο Φφλακασ. Από 
αυτόν τον γκρεμό πζταξαν οι Δελφιϊτεσ τον ξακουςτό Αίςωπο. Δίπλα ςτο 
ποταμάκι, μζςα ςτθ ςχιςμι, υπάρχουν μικρά ςπαςμζνα ςκαλοπάτια που 
οδθγοφν ςε ζνα ςπιλαιο, το οποίο ζχει νερό που ίςωσ κάποτε να ζφτανε μζχρι 
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τθν οροφι του. Είχαν χαραχκεί αυλακιζσ και τα ίχνθ των εργαλείων είναι 
ορατά ςτο βράχο, αλλά το ρεφμα αντί να προμθκεφει μια πθγι, περνάει πλζον 
πάνω από τθ φυςικι του κοίτθ και τρζχει κάτω ςε μια πορεία βακιοφ ρζματοσ, 
για να ςυναντιςει τον Ρλειςτό. Εκεί κοντά, ςτα ριηά του ανατολικοφ γκρεμοφ, 
υπάρχει μια λεκάνθ, με ςκαλοπάτια ςτισ παρυφζσ τθσ, που πικανόν κάποτε να 
χρθςίμευε ωσ το λουτρό τθσ Ρυκίασ. Από πάνω, ςτθν πλαγιά του βουνοφ, 
βρίςκεται ζνα μικροςκοπικό εκκλθςάκι αφιερωμζνο ςτον Άγιο Λωάννθ, εν 
μζρει κρυμμζνο, λόγω  τθσ παρουςίασ ενόσ δζντρου. Ράνω ςτθν πλαγιά 
υπάρχουν εκςκαφζσ που μοιάηουν με κοιλϊματα. Το νερό είναι διαυγζσ και 
υπερβολικά παγωμζνο. Επιςτρζφοντασ από το χωριό το απόγευμα, άρχιςα να 
πλζνω τα χζρια μου ς’ αυτό, αλλά πάραυτα πάγωςα και με κατζλαβε τζτοιο 
τρζμουλο, που ιταν αδφνατο να ςτακϊ ι να περπατιςω χωρίσ βοικεια.  

Φτάνοντασ ςτο Μοναςτιρι, τυλίχτθκα με ζνα ροφχο φοδραριςμζνο με 
ηεςτι γοφνα, και, πίνοντασ άφκονο κραςί ίδρωςα ςε απίςτευτο βακμό. Τθν 
εποχι λατρείασ και κείου δζουσ του Απόλλωνα ζνα τζτοιο ςυμβάν 
ενδεχομζνωσ κα είχε επενδυκεί με μια δειςιδαιμονικι ερμθνεία. Μςωσ θ 
Ρυκία, που ζκανε μπάνιο ς’ αυτό το παγωμζνο νερό, εκλάμβανε το ρίγοσ αυτό 
ωσ παρουςία του κεοφ. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68 

ΠΑΡΝΑΟ - ΣΟ ΚΩΡΤΚΙΟΝ ΑΝΣΡΟΝ - Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΟΤ WHELER ΣΟΝ 
ΠΑΡΝΑΟ - ΧΟΛΙΑ - ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΦΣΑΝΟΤΝ ΣΟ ΜΟΝΑΣΗΡΙ 

 
Ο Ραρναςςόσ ιταν το δυτικό ςφνορο τθσ Φωκίδασ και εκτεινόμενοσ προσ τα 

βόρεια περίπου από το φψοσ των Δελφϊν προσ τα βουνά τθσ Οίτθσ (ξε)χϊριηε 
τουσ Δυτικοφσ Λοκροφσ, από εκείνουσ που κατείχαν τθν ακτι πριν τθν Εφβοια. 
Σε εποχζσ κινδφνου αποτελοφςε μια τοποκεςία - καταφφγιο για τουσ 
Δελφιϊτεσ. Στον κατακλυςμό, που ςυνζβθ επί Δευκαλίωνοσ, οι ντόπιοι 
ςϊκθκαν πάνω ςτον Ραρναςςό, ακολουκϊντασ τθν κραυγι των λφκων. Κατά 
τθν ειςβολι του Ξζρξθ οριςμζνοι ζςτειλαν τισ οικογζνειζσ τουσ ςτθν Αχαΐα, 
αλλά πολλοί (άλλοι) τισ ζκρυψαν ςτο βουνό και ςτο Κωρφκιον, ζνα ςπιλαιο για 
τισ Νφμφεσ.  

Ολόκλθροσ ο Ραρναςςόσ ιταν διάςθμοσ για τθν ιερότθτά του, αλλά το 
Κωρφκιον [Άντρον] ιταν το πιο ονομαςτό από τα κακαγιαςμζνα ςπιλαια και 
ςθμεία (του). «Στο δρόμο προσ τισ κορυφζσ του Ραρναςςοφ», λζει ο 
Ραυςανίασ, «ςε απόςταςθ ςχεδόν εξιντα ςταδίων από τουσ Δελφοφσ υπάρχει 
ζνα ορειχάλκινο άγαλμα, και από εκεί θ ανάβαςθ προσ το Κωρφκιον είναι 
ευκολότερθ και για ζνα πεηό αλλά και για τα μουλάρια και τ’ άλογα. Απ’ όλα τα 
ςπιλαια, που ζχω βρεκεί, κεωρϊ ότι αυτό είναι το πιο άξιο για επίςκεψθ. Στισ 
ακτζσ, και κοντά ςτθν παραλία, τα ςπιλαια είναι αμζτρθτα, αλλά μόνο 
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οριςμζνα εξ’ αυτϊν είναι φθμιςμζνα και ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Το 
Κωρφκιον Άντρον υπερβαίνει ςε μζγεκοσ εκείνα που ζχω μνθμονεφςει και το 
μεγαλφτερο τμιμα του είναι επιςκζψιμο χωρίσ τθ χριςθ (τεχνθτοφ) φωτόσ. 
Είναι επαρκϊσ ψθλοτάβανο και ζχει νερό, που κάποιο αναβλφηει από το 
ζδαφοσ, ενϊ θ μεγαλφτερθ ποςότθτα προζρχεται από τθν οροφι, θ οποία και 
απολικϊνεται, ζτςι που (τελικά) ο πυκμζνασ ολόκλθρου του ςπθλαίου 
καλφπτεται από αςβεςτολικικοφσ ςταλαγμίτεσ. Οι κάτοικοι του Ραρναςςοφ το 
κεωροφςαν αφιερωμζνο προσ τισ Κωρφκιεσ Νφμφεσ και ιδιαιτζρωσ προσ τον 
Ράνα. Η ανάβαςθ από το ςπιλαιο προσ τθν κορυφι του βουνοφ είναι δφςκολθ, 
ακόμθ και για πεηό (άντρα). Οι κορυφζσ φτάνουν πιο ψθλά από τα ςφννεφα και 
εκεί, κατά τθ διάρκεια των ιεροτελεςτιϊν του Βάκχου και του Απόλλωνα οι 
Θυιάδεσ ζπεφταν ςε ζκςταςθ». Αυτά τα μανιϊδθ όργιά τουσ 
επαναλαμβάνονταν ςε ετιςια βάςθ.  

Ο Wheler και θ ςυντροφιά του ανζβθκαν ςτον Ραρναςςό από τουσ 
Δελφοφσ, οριςμζνοι από αυτοφσ ζφιπποι, από ζνα μονοπάτι μεταξφ του 
Σταδίου και των ρωγμϊν του βουνοφ. Στο βράχο υπιρχαν λαξευμζνα 
ςκαλοπάτια, με ζνα ευκφγραμμο κανάλι, ίςωσ αγωγό νεροφ. Μετά από μεγάλο 
χρονικό διάςτθμα, και μετά από πολλζσ ςτροφζσ κατζκτθςαν τθν κορυφι, και 
ειςερχόμενοι ςε μια πεδιάδα ζςτριψαν προσ τα δεξιά, προσ τισ κορυφζσ τθσ 
Καςταλίασ, οι οποίεσ χωρίηονται από βακιοφσ γκρεμοφσ. Απ’ αυτό το φψωμα 
απόλαυςαν μια ζξοχθ κζα του Κορινκιακοφ κόλπου και τθσ ακτισ, θ Κίρφι 
απλωνόταν ςτα πόδια τουσ ςαν πεδιάδα, οριοκετθμζνθ ςτα ανατολικά από τον 
κόλπο των Άςπρων Σπιτιϊν και ςτα δυτικά από αυτόν των Σαλϊνων. Μερικοί 
τςοπάνθδεσ είχαν τισ καλφβεσ τουσ εκεί. Θ ςυντροφιά επζςτρεψε ςτο δρόμο, 
που είχε εγκαταλείψει, και διζςχιςε ζνα λόφο καλυμμζνο με ζλατα και χιόνι.  

Στα αριςτερά τουσ υπιρχε μία λίμνθ και πζρα από αυτι μια κορυφι, 
εξαιρετικά ψθλι και λευκι λόγω του χιονιοφ. Ταξίδεψαν προσ τουσ πρόποδζσ 
τθσ διαμζςου μιασ κοιλάδασ ζκταςθσ τεςςάρων ι πζντε μιλίων και 
ξεκουράςτθκαν κοντά ςε μια πθγι με άφκονα νερά, που ονομάηεται 
Δροςονίγκοσ *Τριηινίκοσ+. Ο χείμαρροσ, που ανάβλυηε εκεί, είχε διάμετρο ενόσ 
ποδιοφ και ζφτανε ςχεδόν ςτο ίδιο φψοσ πάνω από τθν επιφάνεια του 
εδάφουσ. Ζρρεε μζςα ςτθ λίμνθ, που βρίςκεται ςε απόςταςθ περίπου ενόσ 
τετάρτου του μιλίου προσ τα νοτιοανατολικά. Δεν βρικαν το Κωρφκιον 
[Άντρον] οφτε προχϊρθςαν πιο πζρα, αλλά, ζχοντασ τθ λίμνθ ςτα δεξιά τουσ, 
ζφταςαν πάλι ςτθν άκρθ του βουνοφ και κατζβθκαν μζςω ενόσ απότομου και 
επικίνδυνου μονοπατιοφ ςτθ άχοβα, ζνα χωριό τζςςερα ι πζντε μίλια 
ανατολικά των Δελφϊν. 

Σφμφωνα με το Wheler, κανζνα βουνό ςτθν Ελλάδα δεν ιταν ψθλότερο από 
τον Ραρναςςό, ο οποίοσ δεν υπολείπεται ςε φψοσ από το βουνό Cenis ςτισ 
Άλπεισ και πίςτευε ότι, εάν αποςυνδεόταν από τθν οροςειρά, κα διακρινόταν 
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από απόςταςθ μεγαλφτερθ ακόμα και από τον Άκω. Το φψοσ των κορυφϊν 
βαίνει ςυνεχϊσ αυξανόμενο, κακϊσ κάκε νζα χιονόπτωςθ ζρχεται να 
προςτεκεί ςτο αιϊνιο ςωρό, ενϊ ο ιλιοσ μόλισ που καταφζρνει να λιϊςει τισ 
επιφανειακζσ ςτρϊςεισ του χιονιοφ. Θ Καςταλία, ο Ρλειςτόσ και αμζτρθτεσ 
πθγζσ τροφοδοτοφνται - κάποιεσ από αυτζσ αόρατα - από τισ λίμνεσ και τισ 
δεξαμενζσ, οι οποίεσ - εάν δεν υπιρχαν αυτοί οι οχετοί και οι υπόγειεσ 
διζξοδοι - κα υπερχείλιηαν, ειδικότερα μετά από ζντονεσ βροχοπτϊςεισ και 
μετά από το λιϊςιμο του χιονιοφ, τόςο που κα πλθμμφριηαν τισ κοιλάδεσ και 
κα ζρρεαν από τισ κορυφζσ των βράχων προσ τουσ Δελφοφσ, προκαλϊντασ 
εκτεταμζνθ πλθμμφρα, παρόμοια με τον εικαηόμενο κατακλυςμό του 
Δευκαλίωνα.  

Σκοπεφαμε να ανεβοφμε τον Ραρναςςό, ελπίηοντασ να ανακαλφψουμε το 
Κωρφκιον Άντρον, αλλά προτοφ φτάςουμε ςτουσ Δελφοφσ, ζφταςαν ςτο 
Μοναςτιρι δεκαεπτά Αλβανοί, οι οποίοι ανικαν ςε μια φρουρά που 
περιπολοφςε τουσ δρόμουσ. Ιςαν ρωμαλζοι, βρϊμικοι, αγροίκοι, με τα μαλλιά 
τουσ ςε μικρζσ πλεξίδεσ ωσ τουσ ϊμουσ. Το βραδάκι ζψθςαν ζνα αρνί και ο 
καπετάνιοσ (τουσ), μασ προςκάλεςε να λάβουμε μζροσ, και τθν ϊρα που 
προςπακοφςαμε να βροφμε μια δικαιολογία, μασ πρόςφερε ζνα κομμάτι 
κρζασ. Αφοφ ζφαγαν κατά ομάδεσ, ςυνζχιςαν το άγριο τραγοφδι τουσ και το 
χορό μζχρι αργά. (Στθ ςυνζχεια) κοιμικθκαν καταγισ, κακζνασ αγκαλιά με τα 
όπλα του και μερικοί πολφ πιο κοντά μασ από ότι κα κζλαμε. Ο Σουλτάνοσ 
Μουράτ, ςτα 1447, ανάγκαςε πολλοφσ από το ζκνοσ τουσ να αλλαξοπιςτιςουν 
και να μετατρζψουν τισ εκκλθςίεσ τθσ Αλβανίασ ςε τηαμιά. Θ ςυγκεκριμζνθ 
ομάδα ιςαν Μωαμεκανοί, απόγονοι προςθλυτιςμζνων Χριςτιανϊν. Μασ 
φάνθκαν τόςο μεκυςμζνοι και καβγατηιδεσ, παραδομζνοι ςε απεχκείσ 
φαυλότθτεσ και τόςο επικίνδυνοι, όςο κι οι λθςτζσ, εναντίον των οποίων είχαν 
εκμιςκωκεί. Δεν μασ άρεςε κακόλου θ ςυναναςτροφι μαηί τουσ και 
εγκαταλείψαμε τθν εκδρομι μασ που ςκοπεφαμε προσ αναηιτθςθ του 
ςπθλαίου, κακϊσ μασ φάνθκε πιο ςυνετό να αναχωριςουμε ξαφνικά για το 
λιμάνι των Σαλϊνων, ςτο οποίο - όπωσ μασ ενθμζρωςε ζνασ ναφτθσ - το 
μπάρκο μασ ιταν ιδθ αγκυροβολθμζνο. 

 

  

Δελφοί - Οβολόσ  (Αϋ- Βϋ όψθ). 
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