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14. ROBERT RAIKES 
 

 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο ςυγγραφζασ του οδοιπορικοφ κειμζνου που ακολουκεί, πικανόν να είναι 
ο Άγγλοσ Robert Raikes (“The Younger”), o οποίοσ γεννικθκε ςτο 
Ladybellegate House του Gloucester ςτισ 14 Σεπτεμβρίου του 1736 και πζκανε 
ςτο Gloucester, ςτισ 5 Απριλίου του 1811. Ρρόκειται για  τον φιλάνκρωπο και 
Αγγλικανό λαϊκό, που ειςιγαγε ςτθν Αγγλία τα Κατθχθτικά Σχολεία (Sunday 
Schools). Στισ 23 Δεκεμβρίου του 1767 παντρεφτθκε τθν Anne Trigge και 
απζκτθςε με αυτιν τρεισ γιουσ και επτά κόρεσ.  

Θ παραπάνω άποψι μασ για τον Raikes ςτθρίηεται ςτο γεγονόσ ότι ςτο εν 
λόγω οδοιπορικό υπάρχουν αναφορζσ ςε εκκλθςιαςτικά κείμενα, πράγμα που 
δείχνει ότι ο ςυντάκτθσ είχε κάποια ευαιςκθςία ωσ προσ τα κρθςκευτικά 
κζματα. 

  
χόλια 

Θ περιγραφι του Raikes παρότι ςφντομθ είναι πολφ ενδιαφζρουςα και μασ 
δίνει χριςιμεσ πλθροφορίεσ. Στο εν λόγω οδοιπορικό του αναφζρεται ςτθν 
Αράχοβα, ςτο Κωρφκιον Άντρον και ςτθν ενδιάμεςθ διαδρομι. 
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Στθ Αράχοβα ο οικοδεςπότθσ που τον φιλοξζνθςε, του πρόςφερε ςταφφλια 
το Μάρτθ μινα, και αυτόσ βρικε πολφ ενδιαφζρον να περιγράψει τον τρόπο 
με τον οποίο ςυντθροφςαν τα ςταφφλια όλο το χειμϊνα, βουτθγμζνα δθλαδι 
μζςα ςε κραςί, ςτα ςταμνιά. Του ζκανε δε μεγάλθ εντφπωςθ ο τρόποσ με τον 
οποίο καλλιεργοφςαν οι Αραχοβίτεσ τα ορεινά κτιματά τουσ. Γράφει ςχετικά: “ 
Η πλαγιά καλλιεργείτο με μια επιμζλεια αντάξια τθσ ελβετικισ. Κάκε ςπικαμι 
κθπευτικοφ εδάφουσ καλυπτόταν με χαμθλά αμπζλια και παρατιρθςα μια 
προςοχι και επιμζλεια ςτθν αξία του γόνιμου εδάφουσ, που δεν υπιρχε 
πουκενά αλλοφ ςτθν Ελλάδα”.  

Επίςθσ, ξαφνιάςτθκε, όταν αντίκριςε το Λιβάδι τθσ Αράχοβασ, και 
ςυνειδθτοποίθςε ότι ιταν πολφ καλόσ χϊροσ, για να ηουν αςφαλείσ οι ντόπιοι 
κάτοικοι ςε κάκε είδουσ βαρβαρικι επιδρομι, κατά τθ διάρκεια των 
παλιότερων αιϊνων. Ανζβαινε προσ το Κωρφκιον Άντρον με ςυγκρατθμζνθ 
αιςιοδοξία, για το τι ςπθλιά κα ςυναντοφςε εκεί πζρα, αλλά όταν ειςιλκε, 
εξεπλάγθ ευχάριςτα, γι’ αυτό και τθν περιγράφει με αρκετζσ λεπτομζρειεσ ςτο 
κείμενό του. Θ ςπθλιά για να τον ανταμείψει για το καυμαςμό, που ζδειξε, 
του... πρόςφερε μια μικρι αρχαιότθτα. Ρράγματι, ο εν λόγω περιθγθτισ βρικε 
ςτο δάπεδο του ςπθλαίου μιςοκαμμζνθ κάποια μικρι αρχαία πιλινθ φιάλθ, 
τθν οποία ξζκαψε εντελϊσ και βεβαίωσ ενκυλάκωςε ωσ γνιςιοσ και καλόσ 
ςυμπατριϊτθσ του Ελγίνου, που ιταν.  
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

“Memoirs relating to European and Asiatic Turkey and other countries 
of the East edited from manuscript journals”, Robert Walpole,London 

1818. (“Remarks on parts of Boeotia and Phocis from Raikes”). 
 

ΣΟ ΚΩΡΤΚΙΟΝ ΑΝΣΡΟΝ 
 

19 Μαρτίου 
Ζφυγα από τθν Αράχοβα ςτισ επτά και μιςι. Ο οικοδεςπότθσ του ςπιτιοφ, 

που είχα διανυκτερεφςει ανζλαβε να με οδθγιςει ςτο Κωρφκιον Άντρον, που 
όπωσ φάνθκε ιταν εξοικειωμζνοσ με τθν ακριβι κζςθ του.  

Αφιςαμε το δρόμο προσ Καςτρί, που ςυνζχιηε να προχωρεί κατά μικοσ τθσ 
ςτενισ κοιλάδασ ανάμεςα ςε δυο βουνά και, ςτρίβοντασ προσ τα δεξιά, 
αρχίςαμε να ανθφορίηουμε τθν πλαγιά του Ραρναςςοφ μζςω ενόσ 
απόκρθμνου δρόμου, που ξεκινοφςε ακριβϊσ ζξω από το χωριό.  

Θ πλαγιά καλλιεργείτο με μια επιμζλεια αντάξια τθσ ελβετικισ. Κάκε 
ςπικαμι κθπευτικοφ εδάφουσ καλυπτόταν με χαμθλά αμπζλια και 
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παρατιρθςα μια προςοχι και επιμζλεια ςτθν αξία του γόνιμου εδάφουσ, που 
δεν υπιρχε πουκενά αλλοφ ςτθν Ελλάδα.  

Το ρθχό ζδαφοσ διακοπτόταν κατά τόπουσ από μεγάλεσ μάηεσ από πζτρεσ, 
που ξεφφτρωναν από τθν επιφάνεια, και ο προςεκτικόσ καλλιεργθτισ που δεν 
ικελε να χάςει οφτε τθν παραμικρι γωνίτςα (χωραφιοφ), ςϊριαηε τισ χαλαρζσ 
πζτρεσ, που μάηευε από το υπόλοιπο χωράφι, πάνω ς’ αυτζσ τισ μάηεσ 
φτιάχνοντασ πυραμίδεσ.  

Στθν Λουδαία, πικανόν οι ίδιοι λόγοι ζχουν οδθγιςει ςε αντίςτοιχθ 
εξοικονόμθςθ εδάφουσ και ίςωσ ο προφιτθσ Μιχαίασ αναφζρεται ςε κάπωσ 
παρόμοια ι ςε κάποια ίδια εμφάνιςθ των αμπελιϊν τθσ χϊρασ του, όταν λζει 
ςτο Α.6: «Θα καταςτιςω τθ αμάρεια, ςαν ζνα ςωρό του χωραφιοφ και ςαν 
φφτεμα ενόσ αμπελιοφ» ι για να πάρω τθν ζκφραςθ τθσ Βουλγκάτα: «Θα 
καταςτιςω τθ αμάρεια ςαν ζνα ςωρό από πζτρεσ, όπωσ όταν φυτεφεται ζνα 
αμπζλι». 

Θ Αράχοβα είναι φθμιςμζνθ για τθν ποιότθτα του κραςιοφ τθσ. Τθν 
προθγοφμενθ νφχτα δοκίμαςα μερικά από τα ςταφφλια, που είχαν διατθρθκεί 
κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα, γεμίηοντασ τα κιοφπια, ςτα οποία είχαν 
τοποκετθκεί τα τςαμπιά, με κραςί. Υπιρχαν μαφρα (ςτίγματα) 
διαςκορπιςμζνα αραιά ςτα κοτςάνια και δεν είχαν ιδιαίτερθ γεφςθ.  

Γριγορα προςπεράςαμε τουσ αμπελϊνεσ και θ κλίςθ γινόταν όλο και πιο 
απότομθ, εωςότου, ςε απόςταςθ μιασ ϊρασ από τθν Αράχοβα, εξεπλάγθν 
ειςερχόμενοσ ςε ζνα ευρφ οροπζδιο ςθμαντικισ ζκταςθσ, το οποίο 
καλλιεργείται, εκεί όπου δεν ανζμενα να δω τίποτα παρά βράχια και χιόνια.  

Ψθλά πάνω απ’ αυτό το ευρφ οροπζδιο υψϊνονταν προσ τα βόρεια-
ανατολικά οι κορυφογραμμζσ του Ραρναςςοφ, καλυμμζνεσ με χιόνια και 
κρυμμζνεσ ςτα ςφννεφα. Θ πεδιάδα μπροςτά μου δεν πρζπει να ιταν 
μικρότερθ από τζςςερα ι πζντε μίλια από τθ μια πλευρά ζωσ τθν άλλθ. Ζνα 
μεγάλο ανιαρό ςτθν όψθ χωριό βριςκόταν ςτο κζντρο τθσ και ςτα αριςτερά 
μου, μια λίμνθ με όχκεσ πολφ όμορφα πτυχωμζνεσ.  

Μθ ζχοντασ δει τθν υπόλοιπθ πλευρά του Ραρναςςοφ δεν ζχω πρόκεςθ να 
κρίνω τα πλεονεκτιματα τθσ κορυφογραμμισ πάνω από τθν Τικορζα, που 
αναφζρει ο Θρόδοτοσ ωσ καταφφγιο των Φωκζων κατά τθ διάρκεια τθσ 
περςικισ ειςβολισ.  

Αυτό το οροπζδιο φαίνεται ιδιαίτερα φτιαγμζνο για τον ίδιο ςκοπό. Το 
ζδαφοσ κα μποροφςε να προςφζρει νομι για τα ηωντανά τουσ και κάποια 
ποςότθτα τροφισ για τουσ ίδιουσ και θ ανάβαςθ προσ ς’ αυτό ιταν τόςο 
απόκρθμνθ και ςτενι, που κα μποροφςε να προςτατευκεί από πολφ λίγουσ 
άντρεσ.  

Θ ευτυχισ κζςθ τθσ Ελλάδασ τθν προςτάτεψε από τισ διαδοχικζσ ειςβολζσ 
των βαρβαρικϊν εκνϊν, που ςτθν Αςία τόςο επανειλθμμζνα ςάρωςαν τα 
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πάντα ςτο διάβα τουσ και επιβράδυναν τθν πρόοδο του πολιτιςμοφ.  
Απζναντι ςτισ ςκυκικζσ φυλζσ, το Αιγαίο πζλαγοσ ακόμα και τα Στενά του 

Ελλθςπόντου αποτελοφςαν μια ικανι ζπαλξθ και από ευτυχι ςφμπτωςθ οι 
μεταναςτεφςεισ από το βορειοανατολικό τμιμα τθσ Ευρϊπθσ ακολοφκθςαν 
μια πιο ανατολικι κατεφκυνςθ και ακολοφκθςαν τισ ακτζσ του Ευξείνου ι τθ 
γραμμι του Καυκάςου προσ τθν Ρερςία και τθ Μικρά Αςία.  

Ο ςτρατόσ του Ξζρξθ ιταν θ μόνθ ξζνθ δφναμθ, θ οποία ζφταςε κάποτε 
(ςτθν Ελλάδα) με τθν ακαταμάχθτθ ςπουδαιότθτα μιασ μετανάςτευςθσ, που 
τουσ οδιγθςε (τουσ Ρζρςεσ) ςτο να αμφιςβθτθκεί θ ικανότθτά τουσ να 
αντιμετωπίηουν τουσ εχκροφσ τουσ ςτο πεδίο τθσ μάχθσ. Εάν αυτζσ οι 
επιδρομζσ ςυνζβαιναν ςυχνότερα, οι Φωκείσ κα είχαν ςυνειδθτοποιιςει πολφ 
περιςςότερο τθν αξία του φυςικοφ τουσ φρουρίου.  

Στθ Συρία και τθν Λουδαία, οι δυςτυχείσ κάτοικοι εξοικειϊκθκαν με τζτοια 
καταφφγια, κατά τθ διάρκεια των επαναλαμβανόμενων ειςβολϊν από τουσ 
Αςςφριουσ βαςιλείσ. Ο Λερεμίασ, ςτθ μετάφραςθ των Εβδομικοντα, εκφράηει 
αυτι τθ φοβερι ανάγκθ με μεγάλθ ζνταςθ ςτο i.v : «από φωνισ ιππζωσ, και 
εντεταμζνου τόξου ανεχϊρθςε πάςα θ χϊρα, ειςζδυςαν εισ τα ςπιλαια, 
ανζβθςαν εισ τασ πζτρασ, πάςα πόλισ κατελείφκθ».  

Aπ’ αυτι τθν τοποκεςία θ κζα προσ τα νότια ιταν εκτεταμζνθ και πολφ 
ελκυςτικι. Θ Κίρφι ςτθν απζναντι πλευρά τθσ κοιλάδασ τθσ Αράχοβασ 
τερμάτιηε ςε ζνα ομαλό επίπεδο ςαν το οροπζδιο ςτον Ραρναςςό, καλά 
καλλιεργθμζνο, διάςτικτο με χωριά, με το μεγαλφτερο φψοσ και των δυο 
αυτϊν επιπζδων να είναι όμωσ πιο πάνω από τισ περιοχζσ των πθγϊν, τισ 
οποίεσ είχαμε αφιςει. Θ από κάτω βλάςτθςθ δεν είχε ακόμα αρχίςει να 
εμφανίηεται και το χιόνι προμικευε οριςμζνα κομμάτια και των δυο αυτϊν 
επιπζδων. Ρζρα μακριά, τα βουνά του Μοριά γζμιηαν εντελϊσ τον ορίηοντα.  

Διαςχίςαμε ζφιπποι το οροπζδιο προσ τα βόρεια και αφινοντασ τα άλογά 
μασ ςτα ριηά τθσ πλαγιάσ που το περιόριηε, ςκαρφαλϊςαμε ςτθν απότομθ και 
καμνϊδθ αυτι πλαγιά προσ το ςτόμιο του Κωρφκιου Άντρου. Ζχοντασ 
επανειλθμμζνωσ απογοθτευτεί από ςκθνζσ αυτοφ του είδουσ, που γενικϊσ 
αποδεικνφονταν, τελικϊσ, κατϊτερεσ από τισ περιγραφζσ που αποδίδονταν ςε 
αυτζσ, ανζμενα και εδϊ να ςκοντάψω ςτθν ίδια αναποδιά και να μθ βρω 
τίποτα άλλο παρά ζνα ςκοτεινό ςτενό κόλο.  

Εξεπλάγθν, ωςτόςο, για μια φορά ευχάριςτα. Θ ςτενι και χαμθλι είςοδοσ 
τθσ ςπθλιάσ διευρφνκθκε αμζςωσ ςε μια αίκουςα με διαςτάςεισ μικουσ 330 
ποδϊν και  πλάτουσ περίπου 200 ποδϊν. Οι ςταλακτίτεσ κρζμονταν από τθν 
οροφι ςτισ πιο χαριτωμζνεσ μορφζσ ςε όλθ τθν ζκταςι τθσ και ζπεφταν ςαν 
βαριζσ κουρτίνεσ κατά μικοσ των πλευρικϊν τοιχωμάτων. Το βάκοσ των 
πτυχϊςεων ιταν τόςο τεράςτιο και οι μάηεσ που αιωροφνταν κατ’ αυτόν τον 
τρόπο ιςαν τόςο μεγάλεσ, που το ανάγλυφο και θ πλθρότθτα αυτϊν των 
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φυςικϊν κουρτινϊν ιςαν τόςο πλιρθ και φανταχτερά όςο κα μποροφςα να 
ζχω ευχθκεί. 

 Δεν ζμοιαηαν με τςιμεντϊματα ι επιςτρϊςεισ που κάλυπταν απλϊσ το 
βράχο. Ιταν θ βακμιαία ανάπτυξθ των αιϊνων, που ρυκμίηει τισ πιο απλζσ και 
μαγικζσ φόρμεσ, τόςο πλοφςιεσ και μεγάλεσ, ϊςτε να εναρμονίηονται με το 
μζγεκοσ και τθ μεγαλοπρζπεια του ςπθλαίου.  

Οι ςταλαγμίτεσ ςτο δάπεδο και ςτισ πλευρζσ τθσ αίκουςασ ιςαν ακόμα πιο 
εντυπωςιακοί ςτισ μορφζσ τουσ, από ότι οι ςταλακτίτεσ ςτθν οροφι και 
χτυποφςαν ςτο μάτι με τθ φανταςτικι ομοιότθτά τουσ με τεράςτιεσ 
ανκρϊπινεσ φιγοφρεσ. 

Στο τζλοσ αυτοφ του μεγάλου κόλου, ζνα ςτενό πζραςμα οδθγεί κάτω, ς’ 
ζνα βράχο υγρισ κατωφζρειασ, ςτο οποίο περπάτθςα με κάποια δυςκολία, 
λόγω τθσ γλιςτερισ φφςθσ του εδάφουσ. Συνζχιςα αρκετά μζςα, μζχρισ ότου 
ζφταςα ςε ζνα ςθμείο όπου θ κάκοδοσ γινόταν πολφ απότομθ και κακϊσ το 
φωσ μου είχε ςχεδόν εξαντλθκεί, μου φάνθκε ςοφότερο να επιςτρζψω.  

Στθν επιςτροφι μου βρικα ςτθ μια πλευρά του περάςματοσ, μιςοκαμμζνθ 
ςτον πθλό, μια μικρι αρχαία φιάλθ του ςυνθκιςμζνου μαφρου και κόκκινου 
είδουσ. Θ επίςτρωςι τθσ είχε αρχίςει να φαίνεται, αλλά ιταν ατόφια και 
χάρθκα που ανακάλυψα αυτό το απλό υπόλειμμα του φόρου τιμισ, που 
κάποτε πλθρϊκθκε ςτισ Κωρφκιεσ Νφμφεσ από τουσ αρχαίουσ κατοίκουσ τθσ 
περιοχισ. Οι ςταλαγμιτικοί ςχθματιςμοί ςτθν είςοδο αυτοφ του δεφτερου 
περάςματοσ είναι τόςο άγριοι όςο μπορεί να ςυλλάβει θ φανταςία και ζχουν 
τθν πιο λαμπρι λευκότθτα. 

Δεν κα χρειαηόταν μια φανταςία τόςο ηωθρι, όπωσ αυτι των αρχαίων 
Ελλινων, για να κεωριςεισ αυτό το όμορφο ςπιλαιο ωσ κατοικία των νυμφϊν. 
Θ θςυχία που βαςιλεφει, διακόπτεται μόνο από τον απαλό ιχο του νεροφ, που 
ςτάηει από τθν αιχμι των ςταλακτιτϊν, τα «ὕδατ’ ἀενάοντα» του ςπθλαίου των 
νυμφϊν, ςτθν Οδφςςεια.  

Το αμυδρό φωσ, που επιτρζπεται να διειςδφςει από τθ ςτενι είςοδό του 
και αντανακλάται από τισ λευκζσ ρυτιδϊςεισ τθσ οροφισ, με όλεσ τισ 
καυμαςτζσ διακοςμιςεισ του εςωτερικοφ, κα εντυπωςίαηαν και τον πλζον 
αδιάφορο με αίςκθμα δζουσ, και κα τον οδθγοφςαν ςτο να αποδϊςει τθν 
επιρροι του ςκθνικοφ ςτθν παρουςία κάποιου υπερφυςικοφ όντοσ. Μια 
επιγραφι, που παραμζνει ακόμα πάνω ςε μια βραχϊδθ μάηα κοντά ςτθν 
είςοδο, ςθμειϊνει ότι το ςπιλαιο είναι αφιερωμζνο ςτον Ράνα και τισ 
Νφμφεσ.  

EΤΣΡΑΣΟ 
ΔΑΚΙΔΟΜΟΤ 
ΑΜΒΡΤΙΟ 
ΤΜΠΕΡΙΠΟΛΟΙ 
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ΠΑΝΙ ΝΤΜΦΑΙ 
Το επίκετο, το οποίο αποδίδεται ςτον Ράνα, μπορεί ενδεχομζνωσ να 

αναφζρεται ςτθ διάςωςθ των Δελφϊν, ςτθν οποία λζγεται ότι ςυντζλεςε 
(αυτόσ ο κεόσ), βοθκϊντασ ςτθν άμυνα απζναντι ςτουσ Γαλάτεσ του Βρζννου. 

 
 

 
Δελφοί -Σριόβολοσ (Αϋ όψθ). 

 
Δελφοί -Σριόβολοσ (Βϋ όψθ). 
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15. colonel SQUIRE 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Από το βιβλίο: “The Gentleman's Magazine” του Sylvanus Urban (Τόμοσ 9οσ, 
Λονδίνο 1838), προκφπτει ότι ο colonel (ςυνταγματάρχησ) Squire μαηί με 
κάποιον κφριο Hamilton και τον ςυνταγματάρχθ Leake (το γνωςτό μασ 
περιθγθτι) ςυμμετείχαν ςτθν ανακάλυψθ ενόσ ςθμαντικοφ αρχαίου μνθμείου 
ςτθ Δαμαςκό τθσ Συρίασ, ςε κάποιο ταξίδι τουσ από τθν Τρίπολθ τθσ Λιβφθσ 
προσ το Scanderoon, το ζτοσ 1802. Ο Squire πρζπει να πζκανε πριν το ζτοσ 
1818, διότι ςτο βιβλίο του Walpole αναφζρεται ωσ μακαρίτθσ.  

 
χόλια 
Ο Squire, ωσ γνιςιοσ ςτρατιωτικόσ, αρχίηει το ςφντομο οδοιπορικό του ςτθ 

Φωκίδα από τθ γενικι περιγραφι τθσ τοπογραφίασ τθσ αρχαίασ Φωκίδασ, για 
να καταλιξει ςτον άξονα: Σχιςτι Οδόσ - Αράχοβα - Δελφοί, για τον οποίο δίνει 
ελάχιςτεσ λεπτομζρειεσ, τισ περιςςότερεσ βεβαίωσ απ’ αυτζσ τισ αφιερϊνει, 
όπωσ είναι φυςικό ςτουσ Δελφοφσ. Θ πιο ενδιαφζρουςα πλθροφορία του είναι 
αυτι που μιλάει για τθν φπαρξθ χιονιοφ ςε μια κοιλότθτα ςτα βράχια του 
Ραρναςςοφ ακριβϊσ πάνω από τθ Σχιςτι οδό το κατακαλόκαιρο, δθλαδι τθν 
εποχι που πραγματοποιοφςε αυτό του το ταξίδι. Εάν λοιπόν κεωριςουμε 
αξιόπιςτθ τθν πλθροφορία του αυτι, φαίνεται ότι εκείνθ τθ χρονιά θ περιοχι 
του Ραρναςςοφ κα είχε πολφ όψιμο χειμϊνα! 
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

“Memoirs relating to European and Asiatic Turkey and other countries 
of the East edited from manuscript journals”, Robert Walpole, London 

1818. (“Remarks on parts of the Continent of Greece from colonel 
Squire”). 

 
*…+ Θ Φωκίδα περιλαμβάνει τθν πεδιάδα του Κθφιςοφ, θ οποία ςυνδζεται 

με αυτι τθσ Λιβαδειάσ. Στα βόρεια ορίηεται από τθν Οίτθ, ςτα νότια ςυνορεφει 
με τθ Βοιωτία, και ςτθν ανατολικι πλευρά, θ ορεινι περιοχι των Δωριζων τθ 
διαχωρίηει από τθ κάλαςςα τθσ Εφβοιασ. Το δυτικό όριο βρζχεται από τον 
Κορινκιακό ι Κριςςαίο κόλπο.  

Το ζδαφοσ που αρδεφεται από τον Κθφιςό, με τον οποίο ενϊνονται αρκετοί 
μικρότεροι χείμαρροι από τον Ραρναςςό, είναι γόνιμο και καλά καλλιεργθμζνο 
με ρφηι, doura (;) και ςιτάρι.  
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Θ πεδιάδα τθσ Κρίςςασ παράγει μια μικρι ποςότθτα ςιτάρι και κρικάρι, αν 
και ςτο μεγαλφτερο τμιμα τθσ φυτεφεται με ελαιόδεντρα. Μια υπερυψωμζνθ 
πεδιάδα, ςτθν οποία βρίςκεται το Δίςτομο, θ αρχαία Άμβρυςςοσ, φαίνεται να 
ςυνδζει τον Ραρναςςό ςτα νότια με τον Ελικϊνα. Ρροσ τα βόρεια, τα βουνά 
ενϊνονται με τθν Οίτθ, απζναντι ςτθ δυτικι τθσ πλευρά θ Κίρφι, ενϊ θ 
ανατολικι τθσ πλαγιά εμφανίηεται προσ τθν πεδιάδα του Κθφιςοφ.  

Θ εξωτερικι όψθ του Ραρναςςοφ είναι τραχεία και γυμνι από βλάςτθςθ, 
εμπερικλείει, ωςτόςο, αρκετζσ γόνιμεσ κοιλάδεσ, αξιοςθμείωτεσ τόςο για τισ 
φυςικζσ τουσ ομορφιζσ όςο και για τθν καλλιζργειά τουσ. Αυτό το βουνό 
τζμνεται από αρκετοφσ δρόμουσ διαφορετικϊν κατευκφνςεων, που ςυνδζουν 
τθν πεδιάδα του Κθφιςοφ με αυτι τθσ Κρίςςασ - Δελφϊν και τθ κάλαςςα.  

Ο δρόμοσ, που ονομάηεται Σχιςτι και αποτελοφςε τθν Λερά οδό από τθν 
Αττικι και τθ Βοιωτία προσ τουσ Δελφοφσ, εμφανίηεται ςφντομα μετά τθν 
είςοδο ςτον Ραρναςςό και τθ Δαφλεια. Αρχίηει ςε ζνα ςθμείο όπου 
ςυναντιοφνται τρεισ δρόμοι, θ Τρίοδοσ, φθμιςμζνθ για τον τάφο του Οιδίποδα. 
Από εδϊ ο δρόμοσ προσ Δελφοφσ διακλαδίηεται προσ τα δεξιά και ςυνεχίηει 
διαμζςου μιασ υψωμζνθσ ςτενισ κοιλάδασ, κάκε πλαγιά τθσ οποίασ ορίηεται 
από τισ απότομεσ κορυφογραμμζσ του Ραρναςςοφ.  

Σ’ αυτό το μζροσ, ςτο κατακαλόκαιρο, παρατθριςαμε χιόνι ςε μια 
κοιλότθτα κοντά ςτθν κορυφι του βουνοφ. Μιάμιςθ ϊρα μετά τθν Τρίοδο 
διακρίνονται τα υπολείμματα ενόσ αρχαίου φρουρίου, κοντά ςτο οποίο 
υπάρχει μια πθγι. Αυτό το τμιμα του Ραρναςςοφ είναι ανϊμαλο, με λίγεσ 
καλλιζργειεσ, αν και ςτισ πλαγιζσ του βουνοφ υπάρχουν διάςπαρτα ζλατα. Μια 
ϊρα από το Ραλαιόκαςτρο, όπωσ ονομάηεται αυτό το είδοσ του ερειπίου από 
τουσ ςφγχρονουσ Ζλλθνεσ, βρίςκεται θ Αράχοβα, ζνα μικρό χωριό ςε ζνα 
υπερυψωμζνο τμιμα του βουνοφ, που διακζτει μια μεγαλοπρεπι κζα. 

 Μπροςτά μασ, ιταν θ κοιλάδα των Δελφϊν, που φαινόταν ς’ αυτό το 
μικοσ να περιορίηεται ςτθ μια πλευρά από τον Ραρναςςό, ςτθν άλλθ από τθν 
Κίρφι. Κάκετα ς’ αυτι τθν κοιλάδα ιταν θ πεδιάδα τθσ Κρίςςασ, καλυμμζνθ 
από τουσ ελαιϊνεσ τθσ, οριηόμενθ από τθν τραχιά βραχϊδθ περιοχι των 
Οηολϊν. Οι φανταςτικζσ απότομεσ κορφζσ του Ραρναςςοφ ζρχονταν ςε 
όμορφθ αντίκεςθ με τθν αφκονία τθσ κοιλάδασ, που ιταν ζνασ εκτεταμζνοσ 
αμπελϊνασ. 

Οι Δελφοί, που απζχουν περίπου πζντε ϊρεσ από τθ Δαφλεια, είναι ζνα 
μικρό χωριό με τθν ονομαςία Καςτρί, που κατζχει πλζον τθ κζςθ αυτισ τθσ 
αξιομνθμόνευτθσ τοποκεςίασ, μια απότομθ και ανϊμαλθ πλαγιά, πάνω από 
τθν οποία υψϊνεται απότομα και κάκετα θ κορυφι του Ραρναςςοφ. Εδϊ 
υπάρχουν δυο κρινεσ, πικανόν εκείνεσ τθσ Καςταλίασ και τθσ Καςςοτίδασ, οι 
λεγόμενεσ “vocal streams”, εκ των οποίων ζπινε θ ιζρεια πριν εκςτομίςει τισ 
μυςτθριϊδεισ τθσ προφθτείεσ. Ο γειτονικόσ βράχοσ ζχει ςμιλευτεί πολφ και 
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εκςκαφτεί. Κοντά ςτθ μια πθγι υπάρχει ζνα τετράγωνο τεχνθτό ςπιλαιο, ζνα 
από τα βακχικά ςπιλαια, που μνθμονεφονται από τον Μακρόβιο.  

Το κεφάλι ενόσ βοδιοφ είναι ςκαλιςμζνο ςε ζνα ςπιλαιο, θ μια αίκουςα 
ςτο βράχο ζχει μια αναφορά ςτον Απόλλωνα. Οριςμζνεσ αξιόλογεσ επιγραφζσ 
ζχουν αντιγραφεί ςτουσ Δελφοφσ. Τα υπολείμματα του Σταδίου είναι πολφ 
φανερά, αλλά εκείνα του Κεάτρου και του Ναοφ, το τελευταίο εκ των οποίων 
αποκαταςτάκθκε τόςο ςε φςτερθ περίοδο όςο και τθν εποχι του αυτοκράτορα 
Λουλιανοφ, δεν είναι ανιχνεφςιμα.  

Ακριβϊσ πάνω από τουσ Δελφοφσ υπάρχει ακόμα ζνασ δρόμοσ προσ τθν 
πεδιάδα του Κθφιςοφ, πάνω από τα ψθλότερα μζρθ του βουνοφ, κοντά ςτα 
οποία πρζπει να βρίςκεται θ Τικορζα και προσ τθν κάκοδο ςτθν πεδιάδα, θ 
Λζδων και θ Χαράδρα. Από τισ καψαλιςμζνεσ, τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, 
πεδιάδεσ οι βοςκοί μετακινοφνται με τα κοπάδια τουσ προσ τισ δροςερότερεσ 
περιοχζσ του Ραρναςςοφ, όπου αφκονοφν πλοφςια βοςκοτόπια, με πθγζσ 
νερϊν.  

Ο δρόμοσ από Δελφοφσ διαςχίηει ςποραδικά μικρζσ καλλιεργθμζνεσ 
εκτάςεισ, που περικλείονται από βραχϊδθ φψθ, μερικζσ φορζσ  απότομα και 
ςυνεχϊσ διάςπαρτα με ζλατα, που προςφζρουν μιαν άγρια και φοβερι, αν και 
επιβλθτικι όψθ*...+  

 
  

  
Δελφοί - Σριόβολοσ (Αϋ- Βϋ όψθ). 
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Πφθιο Ιερό-Παρναςςόσ και Πζριξ 
Περιηγητικά Κείμενα:  19οσ αιώνασ 
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Φωκίσ - Λοκρίσ - Δωρίσ και Βοιωτία. 
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16. EDWARD DANIEL CLARKE 
 

 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Άγγλοσ ορυκτολόγοσ - μεταλλειολόγοσ Edward Daniel Clarke γεννικθκε 
ςτισ 5 Λουνίου του 1769, ςτο Willingdon του Sussex. Εκπαιδεφτθκε αρχικά ςτο 
Tonbridge. To 1786 ζλαβε εκκλθςιαςτικό αξίωμα ςτο παρεκκλιςι του Jesus 
College, ςτο Cambridge, αλλά θ απϊλεια του πατζρα του τον ζμπλεξε ςε 
δυςκολίεσ. 

Το 1790 πιρε το πτυχίο του, και αμζςωσ μετά ζγινε ιδιωτικόσ δάςκαλοσ. Το 
1792 αποφάςιςε να ταξιδζψει με το λόρδο Berwick ςτθ Γερμανία, τθν Ελβετία 
και τθν Λταλία. Μετά τθ διζλευςθ των Άλπεων και τθν επίςκεψι του ςε μερικζσ 
από τισ κφριεσ πόλεισ τθσ Λταλίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ϊμθσ, πιγε 
ςτθ Νάπολθ όπου ζμεινε ςχεδόν δυο χρόνια. Αφοφ επζςτρεψε ςτθν Αγγλία το 
καλοκαίρι του 1794, ζγινε δάςκαλοσ ςε πολλζσ διακεκριμζνεσ οικογζνειεσ. 

Το 1799 ςυμμετείχε ςυνοδεφοντασ τον αριςτοκράτθ J. M. Cripps ςτο γφρο, 
μζςω τθσ ευρωπαϊκισ θπείρου, που άρχιηε από τθ Νορβθγία και τθ Σουθδία, 
όπου προχωροφςε μζςα από τθ ωςία και τθν Κριμαία, ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ, ςτθ όδο και μετά ςτθν Αίγυπτο και Ραλαιςτίνθ. 

Μετά τθ ςυνκθκολόγθςθ τθσ Αλεξάνδρειασ, ο Clarke μπόρεςε να 
εξαςφαλίςει για τθν Αγγλία αγάλματα, ςαρκοφάγουσ, χάρτεσ, χειρόγραφα 
κλπ., τα οποία είχαν ςυλλεχκεί από Γάλλουσ ςοφοφσ. Θ Ελλάδα ιταν θ χϊρα 
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τθσ επόμενθσ επίςκεψθσ (1802-1803). Από τθν Ακινα ο ταξιδιϊτθσ προχϊρθςε 
δια ξθράσ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και, μετά από μια ςφντομθ παραμονι ςτθν 
Ρόλθ, κατευκφνκθκε προσ τθ ωμυλία, Αυςτρία, Γερμανία και Γαλλία. Γφριςε 
ςτθ χϊρα του φορτωμζνοσ με ζργα τζχνθσ, νομίςματα και παλιά χειρόγραφα. 
Το κυριότερο όμωσ απόκτθμά του ιταν το άγαλμα τθσ “Κιςτοφόρου 
Διμθτρασ”, που το άρπαξε ςτθν Ελευςίνα, παρά τθν ζντονθ αντίδραςθ των 
κατοίκων τθσ περιοχισ.  

Ο Clarke παρόλο που διζκειτο εχκρικά προσ τον Ζλγιν, ίςωσ εξ αντιηθλίασ 
περί τθ ςφλθςθ των αρχαίων μνθμείων, εν τοφτοισ - το ζφερε θ μοίρα - ο 
αδελφόσ του, ο Captain Clarke, ιταν αυτόσ που, μζςα από ςατανικι 
ςφμπτωςθ, μετά τα Χριςτοφγεννα του 1802, μετζφερε με το πολεμικό πλοίο 
του  (το ‘‘ΗΜS Braakel’’) το ςθμαντικότερο μζροσ τθ ςυλλογισ του άρπαγα 
Ζλγιν (όχι λιγότερεσ από ςαράντα κάςεσ, που περιείχαν τα γλυπτά των 
αετωμάτων του Ραρκενϊνα, δεκαεπτά κομμάτια από τθ ηωφόρο και δυο 
μετόπεσ του ίδιου ναοφ) ςτθν Αγγλία, το οποίο αυτό μζροσ τθσ ςυλλογισ 
κινδφνευε να πζςει ςτα χζρια των Γάλλων, λόγω τθσ εν τω μεταξφ προςωρινισ 
μεταβολισ των εξωτερικϊν ςχζςεων Οκωμανικισ πφλθσ και Αγγλίασ.  

Ιταν ζνασ ακοφραςτοσ, ανιςυχοσ και ερευνθτικόσ περιθγθτισ. Κατεχόταν 
από τθ δίψα τθσ ματιάσ, που αποτελεί τθ ςπουδαιότερθ αρετι του περιθγθτι. 
Το χρονικό του, επτά ογκϊδεισ τόμοι μεγάλου ςχιματοσ, κυκλοφόρθςε μεταξφ 
του 1810 και του 1822. 

Ο Clarke, ο οποίοσ είχε γίνει πλζον πολφ γνωςτόσ, μετζφερε τθν κατοικία 
του ςτο Cambridge. Ρροσ το τζλοσ του 1808 διορίςτθκε ςτθν κακθγεςία τθσ 
Ορυκτολογίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο του Cambridge, που ςυςτικθκε για πρϊτθ 
φορά. Εκτόσ από τθ διδαςκαλία τθσ ορυκτολογίασ ο Κακθγθτισ Clarke 
αςχολικθκε και με τθ μελζτθ τθσ Χθμείασ και ζκανε διάφορεσ ανακαλφψεισ, 
κυρίωσ μζςω τθσ δόνθςθσ των αγωγϊν, μζκοδο που είχε φζρει ςε υψθλό 
βακμό τελειότθτασ. Διορίςτθκε επίςθσ Διευκυντισ τθσ Ρανεπιςτθμιακισ 
Βιβλιοκικθσ το 1817 και ιταν ζνασ από τουσ ιδρυτζσ τθσ Φιλοςοφικισ 
Εταιρείασ του Cambridge το 1819. Ρζκανε ςτο Λονδίνο ςτισ 9 Μαρτίου του 
1822.  

 
χόλια 

Ο Clarke ανικει ςίγουρα ςτθν εκλεκτι ολιγομελι ομάδα εκείνων των 
περιθγθτϊν, που άφθςαν τα καλφτερα ταξιδιωτικά κείμενα ςχετικά με τουσ 
Δελφοφσ και τθ γφρω περιοχι. Οι αναφορζσ του ζχουν πλθρότθτα και ποικιλία. 
Είναι εκτενείσ, χωρίσ να χάνουν το ενδιαφζρον τουσ ακόμθ και όταν προχωρεί 
ςε κάποιεσ επιςτθμονικζσ παρεκβάςεισ.  

Αςχολείται με κάκε κζμα που πζφτει ςτθν αντίλθψι του, είτε είναι τοπίο, 
είτε αρχαιολογικόσ χϊροσ είτε αρχαίο ερείπιο είτε αρχαία επιγραφι είτε 
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οικιςμόσ είτε αγροτικζσ καλλιζργειεσ είτε άνκρωποι λαϊκοί ι κλιροσ είτε φυτά 
είτε μζταλλα ακόμθ και όςτρακα. Θ ματιά του είναι διειςδυτικι, δεν αφινει να 
του ξεφφγει τίποτα. Μόνο οι ιςτορικζσ του αναφορζσ είναι περιοριςμζνεσ. Από 
το κείμενό του φαίνεται ότι είναι ο άνκρωποσ που ψάχνει, που κζλει να μάκει, 
που αναηθτεί αρχαιολογικό υλικό: επιγραφζσ και αρχαία νομίςματα. Επίςθσ, 
όταν βρεκεί ςε κατάλλθλο χϊρο (Μοναςτιρι) ψάχνει για παλιά εκκλθςιαςτικά 
βιβλία και χειρόγραφα. 

Θ επίςκεψι του ιταν πλιρθσ, παρότι ζγινε ςε ακατάλλθλο χρόνο (μζςα 
Δεκεμβρίου του 1802). Κατόρκωςε ακόμα να ανεβεί και ςτθν κορυφι του 
Ραρναςςοφ, τθ Λιάκουρα, κάτω από χαμθλζσ κερμοκραςίεσ και πάγουσ! Και 
ανταμείφκθκε γι’ αυτό, διότι οι ςυνκικεσ ορατότθτασ που επικράτθςαν εκείνθ 
τθν θμζρα, εν πολλοίσ, δεν τον εμπόδιςαν να απολαφςει τθ μεγαλειϊδθ κζα 
από εκεί ψθλά, επιβεβαιϊνοντασ το ρθτό: “Η τφχθ είναι με τουσ τολμθροφσ”.  

Και αν ακόμα ςκεφτεί κάποιοσ τθ μεγάλθ δυςκολία του να ανεβεί τζτοια 
εποχι ςτθν κορυφι, είναι αδφνατο να φανταςτεί τθν ταλαιπωρία τθσ 
κατάβαςισ του, μζςα ςε πάγουσ από τθ Λιάκουρα προσ το Μοναςτιρι τθσ 
Λερουςαλιμ («Αγιαρςαλισ»), που οφτωσ ι άλλωσ αυτι διαδρομι είναι θ πιο 
κακοτράχαλθ και επικίνδυνθ ακόμα και υπό καλζσ καιρικζσ ςυνκικεσ.  

Ο Clarke ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ από τθ Λιβαδειά παρακάμπτοντασ από 
νότια τθν Αράχοβα. Ακολοφκθςε τθν κλαςικι διαδρομι τθσ αρχαίασ Λεράσ 
οδοφ και ζφταςε αρχικά ςτο Χριςςό και μετά ανζβθκε ςτο Καςτρί. 

Λίγο πριν τθ Σχιςτι οδό παρατιρθςε τριάντα (30) με ςαράντα (40) αετοφσ! 
Οποία αλλαγι με τθν ςιμερον θμζραν... Στο ζμπα τθσ Σχιςτισ εντόπιςε αρχαίο 
ερείπιο κυκλικισ μορφισ, κυκλϊπειου τφπου ςε ςτιλ Τφρινκασ. Ανζβθκε και 
καφμαςε τθ μαςτοριά τθσ καταςκευισ του. Αυτό το κτίςμα βριςκόταν, 
ςφμφωνα με τισ πλθροφορίεσ του, κοντά ςε μια πθγι. Επίςθσ, ςτθ Σχιςτι οδό 
είδε υπολείμματα τθσ αρχαίασ Λεράσ οδοφ. 

Μετά το Ηεμενό, παρατθρϊντασ τθν ποιότθτα των αμπελοκαλλιεργειϊν, 
ζβγαλε το ςυμπζραςμα ότι τθν περιοχι αυτι πρζπει να τθν κατοικοφςε μια 
εργατικι ράτςα ανκρϊπων. Μάλιςτα, ςε άλλθ κζςθ υποςτθρίηει ότι τα 
αμπζλια των Αραχοβιτϊν είναι εφάμιλλα των καλφτερων αμπελιϊν που 
βρίςκονται ςτισ όχκεσ του ινου. Οποίοσ ζπαινοσ! Τθ κζςθ του Χριςςοφ τθ 
βρικε πολφ ρομαντικι. Ανζβθκε, ςτθ ςυνζχεια, ςτουσ Δελφοφσ και αφοφ 
εξαςφάλιςε κατάλυμα ςε ζνα φτωχικό, όπωσ το λζει, ςπίτι, ιταν ζτοιμοσ τθν 
άλλθ μζρα να προχωριςει ςε εξονυχιςτικι ζρευνα του αρχαιολογικοφ χϊρου.  

Ριγε παντοφ, είδε κάκε επί μζρουσ κζςθ, παρατιρθςε κάκε αρχαίο 
κραφςμα είτε αρχιτεκτονικό είτε διακοςμθτικό είτε επιγραφικό. Με πολφ 
υπομονι αντζγραψε πλθκϊρα επιγραφϊν και τισ παρουςίαςε και ςτο 
οδοιπορικό του. Το τοπίο τθσ Καςταλίασ πθγισ το κεωρεί από τα  καλφτερα 
ςτον ελλθνικό χϊρο. Μια από τισ πρϊτεσ φροντίδεσ του, μόλισ ζφταςε ςτο 
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Καςτρί, κα ιταν να αγοράςει αρχαία νομίςματα, εάν υπιρχαν διακζςιμα. 
Ρράγματι, υπιρξε θ ςχετικι κινθτοποίθςθ ςυγκζντρωςθσ αρχαίου 
νομιςματικοφ υλικοφ από τουσ χωριάτεσ και πριν τθν αναχϊρθςι του από τουσ 
Δελφοφσ είχε ιδθ επιλζξει και αγοράςει τα καλφτερα από τα αρχαία 
νομίςματα που του επιδείχκθκαν.  

Το Καςτρί το βρικε άκλιο χωριό, δίνει όμωσ τισ πλθροφορίεσ ότι οι κάτοικοι 
είχαν κάνει ςυλλογικά τθν αντίςταςι τουσ ςτθν καταπιεςτικι εξουςία. Είχαν 
ςκοτϊςει επτά (7) τυραννικοφσ μουςουλμάνουσ (πικανόν φοροειςπράκτορεσ) 
και τουσ είχαν εξαφανίςει πετϊντασ τουσ μζςα ςε μια κοιλότθτα, θ οποία ιταν 
ςε χριςθ τα αρχαία χρόνια. Πταν μια άλλθ φορά τα ζβαλαν με τουσ 
αντιπροςϊπουσ του Αλι Ραςά, ο τελευταίοσ τουσ επζβαλε βαρφτατο 
πρόςτιμο.  

Τθν εποχι τθσ επίςκεψισ του ςτουσ Δελφοφσ ταυτοποιικθκε θ κζςθ του 
Κωρυκίου Άντρου με το Σαρανταφλι, και ζτςι, αργότερα, ζγινε αξιοκζατο 
επίςκεψθσ από τουσ επόμενουσ περιθγθτζσ. Επειδι όμωσ τον Clarke τον 
ενδιζφερε πρωτίςτωσ να ανεβεί τθν κορυφι του Ραρναςςοφ, δεν ςπατάλθςε 
χρόνο για να γνωρίςει το Κωρφκιον Άντρον.  

Φεφγοντασ από το Καςτρί, κατευκφνκθκε ςτθν Αράχοβα όπου βρικε 
κατάλυμα και οδθγοφσ, για να ανεβεί τθν άλλθ μζρα ςτον Ραρναςςό. Για τουσ 
κατοίκουσ λζει ότι ιςαν Ζλλθνεσ και Αρβανίτεσ, χωρίσ όμωσ κανζνα Τοφρκο 
ανάμεςά τουσ. Και επειδι βρικε το χωριό πολφ πλοφςιο και ανεπτυγμζνο με 
προκομμζνουσ κατοίκουσ, ζγραψε ςαν γενικότερο ςυμπζραςμα για τθν 
Ελλάδα: “H γθ αυτι χωρίσ τουσ Μωαμεκανοφσ κυβερνιτεσ τθσ κα ιταν μια γθ 
που οι κάτοικοί τθσ ίςωσ: «ζτρωγαν ψωμί χωρίσ ελλείψεισ και ςτεριςεισ κάκε 
πράγματοσ» εκτόσ κι αν πράγματι, κι αυτό δεν είναι απίκανο, ζπεφτε κάτω από 
τθν εξουςία τθσ Ρωςίασ, οπότε τότε κα γινόταν «μια ζρθμοσ, μια ξερι γθ και 
ζνασ αγριότοποσ»”. Βλζπουμε ζτςι ότι ιταν διάχυτθ θ βρετανικι καχυποψία 
και ο φόβοσ για τθν επιρροι των ϊςων ςτθ Βαλκανικι, και αυτι θ 
προκατάλθψθ υπιρχε και ςτο δικό του μυαλό. 

Στθν Αράχοβα ζκανε και τεςτ αρχαίασ μνιμθσ ςτουσ κατοίκουσ. Τουσ 
ρϊτθςε για των αρικμό των Μουςϊν, αυτοί του απάντθςαν τρεισ (3). Φαίνεται 
είχαν μπερδζψει τισ Μοφςεσ με τισ Χάριτεσ! Ραρόλα αυτά οι Αραχοβίτεσ το 
πζραςαν το τεςτ, διότι ο Clarke εξεπλάγθ που οι αρχαίεσ μνιμεσ δεν είχαν 
ςβιςει ακόμθ από τθν περιοχι αυτι. Βεβαίωσ, ςτο εν λόγω τεςτ οι Καςτρίτεσ 
τα πιγαν καλφτερα, αφοφ ανζβαςαν τισ Μοφςεσ ςτον αρικμό πζντε (5)!  

Πταν ανζβθκε ςτον Ραρναςςό, βρικε τθν ευκαιρία να αςχολθκεί με τα τθσ 
επιςτιμθσ του. Ζκανε γεωλογικζσ και ορυκτολογικζσ παρατθριςεισ, είδε 
όςτρακα και βότανα που φφονταν ςτισ ψθλζσ κορυφζσ του βουνοφ. 

Ρολφ ςθμαντικι είναι και θ πλθροφορία του θ ςχετικι με το όνομα τθσ 
Λιάκουρασ. Γράφει ςυγκεκριμζνα: “Οι αγρότεσ ςτισ πεδιάδεσ τθσ Βοιωτίασ 
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ονομάηουν όλο το βουνό Lakura (Λιάκουρα), αλλά αυτοί που κατοικοφν πάνω 
ςτον Παρναςςό ακόμα διατθροφν μεταξφ τουσ τθν αρχαία ονομαςία του, 
καλϊντασ τισ κορφζσ του με μια γενικι ονομαςία Παρναςςόσ και μια μόνο από 
τισ κορυφογραμμζσ του τθν ονομάηουν Lugari *εννοεί το Λυκζρι+.”  

Τζλοσ, από το Μοναςτιρι τθσ Αγιαρςαλισ ζφυγε με πολφ κακζσ εντυπϊςεισ 
για τουσ εκεί πενιντα (50) καλογζρουσ. Ζγραψε :“εξεπλάγθςαν από τον ερχομό 
μασ και φαίνονταν πιο περίεργοι και αδιάκριτοι από οποιονδιποτε άλλο είχαμε 
ςυναντιςει ςτθν Ελλάδα, και αμακείσ και θ άγνοιά τουσ ιταν τζτοια που κα 
μποροφςε να ςυγκρικεί με εκείνθ των άγριων ενοίκων των υψθλϊν ερθμικϊν 
τοποκεςιϊν και θ αφζλειά τουσ ιταν τζτοια που προδιζκετε ακόμθ και τουσ 
οδθγοφσ μασ να γελοφν υπζρμετρα ςε κάκε ςχόλιό τουσ.”  

Του κάνει πολφ άςχθμθ εντφπωςθ και το τελετουργικό τθσ Ορκόδοξθσ 
Εκκλθςίασ με τισ αγρυπνίεσ και τισ γονυκλιςίεσ, με τουσ ψαλμοφσ και τισ 
τελετζσ. Το λζει κακαρά, ότι οι διάφορεσ τελετζσ των Ορκοδόξων ακόμθ και 
αυτι τθσ Κείασ Ευχαριςτίασ είναι ειδωλολατρικά κατάλοιπα... Γράφει 
ςυγκεκριμζνα: “Αυτζσ οι λατρείεσ είναι προφανϊσ ειδωλολατρικζσ τελετζσ και 
οι Θείεσ λειτουργίεσ είναι επίςθσ ςχεδόν ειδωλολατρικζσ.” Από τισ ςκζψεισ του 
αυτζσ καταλαβαίνει κανείσ το χάςμα, που υπάρχει ανάμεςα ςτουσ 
Ορκοδόξουσ και τουσ κάκε μορφισ Διαμαρτυρόμενουσ, Ευαγγελικοφσ, 
Ευςεβιςτζσ, Μορμόνουσ κλπ., αναφορικά με τθ χριςτιανικι πίςτθ και λατρεία. 
Μετά τθν παραμονι ςτο εν λόγω Μοναςτιρι τράβθξε προσ τθ Βελίτςα, για να 
ςυνεχίςει βόρεια το ταξίδι του.  
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

“Travels in various countries of Europe, Asia and Africa”, Edward 
Clarke, London 1816. 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 
Το πρωινό τθσ 14θσ Δεκεμβρίου αφιςαμε τθ Λιβαδειά και προχωριςαμε με 

βορειοδυτικι κατεφκυνςθ, δια μζςου μιασ λοφϊδουσ περιοχισ, προσ τον 
Ραρναςςό, ακολουκϊντασ το δρόμο προσ Δελφοφσ, που τϊρα ονομάηονται 
Καςτρί.  

Μετά από ταξίδι τριϊν ωρϊν, ζχοντασ περάςει πάνω από τθν 
κορυφογραμμι ενόσ λόφου, το αρχαίο ςφνορο μεταξφ Φωκίδασ και Βοιωτίασ, 
πριν τθν κάκοδό μασ ςε μια κοιλάδα που φκάνει ακριβϊσ τα ριηά του 
Ραρναςςοφ, απολαφςαμε μια υπζροχθ κζα αυτοφ του βουνοφ, το οποίο ο 
ςυγγραφζασ ζχει μάταια παςχίςει να αναπαραςτιςει ςτθν προςαρτθμζνθ 
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γκραβοφρα.  
Αυτοί που ζχουν παρατθριςει το Snowdon από τθν Anglesa (Αγγλία) κα 

ζχουν κατανοιςει αυτι τθ ςκθνι από μια αναπαράςταςθ, ςε ςμίκρυνςθ, και 
κακϊσ ζφερνε ςτθ μνιμθ μασ τον υπζροχο χορό των Δρυΐδων του Mason’s 
Caractacus, ιμαςταν ζτοιμοι ςε κάκε ςτιγμι να αναφωνιςουμε: «Εφγε, ςυ ο 
βαςιλιάσ των βουνϊν, Εφγε!». Ιταν εκείνθ τθ ςτιγμι ςχεδόν χωρίσ κανζνα 
ςφννεφο, με τισ δεςπόηουςεσ κορυφογραμμζσ του λευκζσ λόγω χιονιοφ, και 
κάτω απ’ αυτζσ εμφανίςτθκε μια μεγάλθ ζκταςθ από γυμνά κι απότομα βράχια 
με διάφορεσ αποχρϊςεισ του αςθμόγκριηου, χαρακτθριςτικό του Ραρναςςοφ.  

Ακόμθ χαμθλότερα, προσ τα ριηά και ςτα προφυλαγμζνα κοιλϊματα τθσ 
πεδιάδασ, υπιρχαν δζνδρα διαςκορπιςμζνα ι ςυγκεντρωμζνα ςε λόχμεσ και 
φουντωτά άλςθ, παρουςιάηοντασ όλα μαηί μια περιοχι τόςο ζντονου και 
επιβλθτικοφ τοπίου - από ποικίλα και κραυςμζνα υψϊματα, από αγριότοπουσ 
και δάςθ και λιβάδια - που ςπανίωσ ζχουμε δει.  

Ανάμεςα ςτισ λόχμεσ είδαμε να ευδοκιμοφν οργιαςτικά θ κουμαριά, το 
μφρτο και θ βαλλόνια βελανιδιά. Και αναγνωρίςαμε ζνα είδοσ δζνδρου που 
είχαμε παρατθριςει αρχικά ανεβαίνοντασ το βουνό Γάργαρο ςτθν Τροία, και 
το οποίο είχαμε ονομάςει: “το φιλντιςζνιο δάςοσ” τθσ Μδθσ, γιατί κάκε φορά 
που προςπακοφςαμε να το κόψουμε, ιταν τόςο ςκλθρό κι εφκραυςτο, που 
ιταν ςαν να κάναμε μια τομι (χάραγμα) ςε κομμάτι από φίλντιςι. Στθν αρχι 
είναι πολφ βαρφ, αλλά μετά από λίγο χρονικό διάςτθμα, χάνει και το βάροσ 
του και τθν αντοχι του και ςπάηει όπωσ μια ξερι ιτιά. Δεν γνωρίηουμε τθ 
βοτανικι του ονομαςία, γιατί χάςαμε τα δείγματα που είχαμε ςυλλζξει κατά 
τθ διάρκεια τθσ καρποφορίασ τουσ. 

Μετά τθν κάκοδό μασ ςτθν κοιλάδα, είδαμε περίπου τριάντα με ςαράντα 
αετοφσ μαηεμζνουσ πάνω από ζνα ςθμείο και παρατθριςαμε ςτα δεξιά μασ 
δυο πελϊριουσ βράχουσ που υψϊνονταν πάνω από το δρόμο.  

Οι τεράςτιεσ βραχϊδεισ μάηεσ που εκτείνονται, προκαλοφν ιδιαίτερθ 
εντφπωςθ  από το ωχρϊδεσ χρϊμα τουσ, και προςδίδουν μια αίςκθςθ 
μεγαλείου ςτθν όψθ τθσ ζξοχθσ εικόνασ που ανοιγόταν μπροςτά μασ.  

Ράνω ςτθν κορυφι του ψθλότερου βράχου ςτζκει ζνα ςθμαντικό ερείπιο, 
που αντιςτοιχεί με τθν περιγραφι και τθ κζςθ των μνθμείων («τα μνιματα») 
του Λάιου και των ακολοφκων του, ςφμφωνα με τον Ραυςανία, αλλά ίςωσ 
αρχικά να ιταν ζνα παρατθρθτιριο και πφργοσ άμυνασ ςτα ςφνορα με τθ 
Φωκίδα. Είναι κυκλικισ μορφισ, καταςκευαςμζνο, όπωσ και το τείχοσ τθσ 
Τίρυνκασ με εκείνεσ τισ τεράςτιεσ πζτρεσ (που δθλϊνουν το κυκλϊπειο φφοσ 
καταςκευισ), για τισ οποίεσ οι Αρχαίοι κατείχαν τθν τζχνθ τθσ ανφψωςθσ και 
ταυτόχρονα  τθσ τοποκζτθςθσ πάνω ςε βραχϊδεισ ανθφοριζσ, χωρίσ κανζνα 
ίχνοσ τςιμζντου *κονιάματοσ+ με τον πιο κανονικό τρόπο. Ανεβικαμε να 
εξετάςουμε τθ μαςτοριά και εντυπωςιαςτικαμε από τθν τόλμθ και τθν 
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επιδεξιότθτα που εμφάνιηε θ καταςκευι.  
Συμφωνεί απόλυτα με ό,τι ζχει πει ο Ραυςανίασ για τθ κζςθ όπου ο 

Οιδίποδασ φόνευςε τον πατζρα του, γιατί αυτό ςυνζβθ ςτα ςφνορα τθσ 
Φωκίδασ κοντά ςε μια τοποκεςία όπου ςυναντιοφνται τρεισ δρόμοι - οι δρόμοι 
που οδθγοφν από Δαφλεια, Λιβαδειά και Δελφοφσ, ακριβϊσ πριν το ςτρατθγικό 
πζραςμα ι ςτενωπό του Ραρναςςοφ, που ονομάηεται Σχιςτι ι Κομμζνοσ 
δρόμοσ. 

Στθν αριςτερι πλευρά, κατεβαίνοντασ, υπάρχει μια αρχαία πθγι. Θ 
καταςκευι πάνω ςτο βράχο, αν και πολφ κοντά ς’ αυτιν τθν πθγι, δεν είναι 
ορατι από αυτι, επειδι ο βράχοσ είναι ορατόσ μόνο από αυτι τθν πλευρά, το 
ερείπιο φαίνεται από τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ, αλλά ο ταξιδιϊτθσ που 
επικυμεί να τθ βρει, μπορεί να οδθγθκεί από τθν άποψι του, από τθν πθγι, 
που είναι ανατολικά - βορειοανατολικά. Ο δρόμοσ από Λιβαδειά προσ 
Δελφοφσ ςυνεχίηει, όπωσ πριν, βορειοδυτικά. 

Αφοφ διαςχίςαμε αυτι τθν κοιλάδα, αρχίςαμε να ανεβαίνουμε τον 
Ραρναςςό, μζςω του περάςματοσ τθσ Σχιςτισ, ζχοντασ ψθλοφσ γκρεμοφσ και 
από τισ δυο πλευρζσ μασ. Και, κακϊσ ιππεφαμε κατά μικοσ τθσ ςτενωποφ, 
παρατθριςαμε αρκετζσ ςπθλιζσ ςτα δεξιά μασ, πολφ ψθλά ανάμεςα ςτα 
βράχια. Τα υπολείμματα του παλιοφ κράςπεδου τθσ Λεράσ οδοφ διακρίνονται 
ςε διάφορα ςθμεία αυτοφ του δρόμου και αςφαλϊσ κατά μικοσ όλθσ τθσ 
διαδρομισ από Λιβαδειά προσ Δελφοφσ.  

Ο δρόμοσ τϊρα γίνεται πετρϊδθσ και πολφ δφςκολοσ αποδίδοντασ τθ 
μεγαλφτερθ δυςκολία, προςφζροντασ μια ςυνεχι ανάβαςθ μζχρισ ότου 
φτάςαμε ςε ζνα ςθμείο του, ακριβϊσ κάτω από τθν κορυφι του Ραρναςςοφ, 
που διατθρεί τθν πρωταρχικι ονομαςία τθσ Λυκϊρειασ, που τϊρα προφζρεται 
Λιάκουρα. Αυτό το βουνό είναι πυκνοκατοικθμζνο από μια εργατικι ράτςα 
που καλλιεργεί τισ κοιλάδεσ ακόμα και τισ πλαγιζσ του ςε πολφ μεγάλο 
υψόμετρο πάνω από τουσ πρόποδζσ του. Ππου οι πλαγιζσ του είναι πολφ 
απότομεσ, αυτοί οι άνκρωποι φυτεφουν αμπζλια, αντιτάςςοντασ τοίχουσ 
ςτουσ χείμαρρουσ από τισ βροχζσ ι από το λειϊςιμο των χιονιϊν, με τισ 
ελπίδεσ του καλλιεργθτι ότι ζτςι ίςωσ να μθν παραςυρκοφν (τα χϊματα).  

Ιμαςταν τϊρα ςε απόςταςθ ζξι ωρϊν από τθ Λιβαδειά και πλζον ο δρόμοσ 
άρχιςε να κατθφορίηει και τα ρυάκια από τον Ραρναςςό να παίρνουν τθν 
πορεία τουσ ςε μια απζναντι κατεφκυνςθ ςτθν άλλθ πλευρά του βουνοφ. Οι 
Δελφοί ςυνεπϊσ δεν βρίςκονται ςτθν πλαγιά προσ τθ Βοιωτία.  

Αυτι θ κατθφοριά ςυνεχίηει αδιάκοπα για τζςςερισ ϊρεσ, ανάμεςα ςτα πιο 
ζντονα τοπία του κόςμου. Οι βράχοι είναι τρομεροί ςε μζγεκοσ και φψοσ. 
Συνίςτανται από πρωταρχικό αςβεςτόλικο, χαρακτθριηόμενο ωσ προσ το 
χρϊμα του από εκείνεσ τισ προαναφερόμενεσ αποχρϊςεισ του γκρι και αςθμί, 
που ζχουν αναφερκεί προθγουμζνωσ και περιλαμβάνουν φλζβεσ μαρμάρου.  
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Σ’ αυτό το τμιμα του Ραρναςςοφ δεν υπάρχουν παρά λιγοςτά μόνον 
δζνδρα, που διαςϊηονται μόνο πάνω ςτα υψϊματα (κορυφζσ) και αυτά 
καλφπτονται από ζλατα. Γκρεμοί περιτριγυρίηουν τον ταξιδιϊτθ, εκτόσ από 
εκεί όπου θ κζα εκτείνεται ανάμεςα ςε κοιλάδεσ και διακεκομμζνουσ 
γκρεμοφσ προσ τουσ Δελφοφσ, δίνοντασ αυτι τθ ζντονθ επιςθμότθτα ςε εκείνα 
τα τοπία τθσ Φφςθσ, που άλλοτε εντυπωςίαηαν με κρθςκευτικό δζοσ το νου 
των προςκυνθτϊν, οι οποίοι ταξίδευαν από τα πιο μακρινά ςθμεία τθσ 
Ελλάδασ και εδϊ πλζον πλθςίαηαν τα τρομερά μζρθ του Ρφκιου κεοφ. Είδαμε 
το ςτόμιο ενόσ φυςικοφ ςπθλαίου ςε μια απρόςιτθ κζςθ πάνω από το δρόμο. 
Σε απόςταςθ τεςςάρων ωρϊν από Δελφοφσ διαςχίςαμε ζνα ποτάμι που ρζει 
από τον Ραρναςςό προσ τθν ακτι τθσ Κρίςςασ.  

Μετά από διαδρομι ακόμα μιασ ϊρασ αφιςαμε ςτα δεξιά μασ ζνα χωριό 
Αράχοβα, που προφζρεται άχοβα. Το τοπίο εκπζμπει παντοφ τον ίδιο βακμό 
μεγαλείου. Στθ ςυνζχεια, φτάςαμε ςε ζνα χωριό που ακόμα διατθρεί, ςτο 
ςθμερινό του όνομα Χριςςό, τθν αρχαία ονομαςία τθσ Κρίςςασ. Δεν υπιρχε 
ποτζ κάτι πιο ρομαντικό από αυτι τθν τοποκεςία. Βρίςκεται ςε ζνα ελαιϊνα 
ςε απόςταςθ μόνο μιασ ϊρασ από τουσ Δελφοφσ, περιτριγυρίηεται από 
απότομα υψϊματα και ςυνεπϊσ προμθκεφεται με άφκονα ρυάκια ηωογόνου 
νεροφ, που φαίνεται να ρζουν από όλεσ τισ κατευκφνςεισ για τθν τροφοδοςία 
των διάφορων μφλων τθσ και των πθγϊν τθσ.  

Το όνομα και θ εμφάνιςθ αυτισ τθσ τοποκεςίασ, ςε ςυνδυαςμό με τα 
ποικίλα κραφςματα μαρμάρου και άλλων υπολειμμάτων τθσ αρχαιότθτασ 
γφρω απ’ αυτι, κα μποροφςε ίςωσ να μασ επιτρζψει να φιξάρουμε τθν 
αμφιςβθτοφμενθ τοποκεςία τθσ Κρίςςασ, κακόςον υπάρχουν λάκθ ςχετικά με 
τθν τοποκεςία τθσ ακόμα και ςτα γραπτά των αρχαίων ςυγγραφζων. Ζνασ 
αρχαίοσ ςχολιαςτισ του Ρινδάρου ιςχυρίηεται ότι υπό το όνομα τθσ Κρίςςασ 
ορίςτθκε θ πόλθ των Δελφϊν.   

Οι δυο τοποκεςίεσ μπερδεφονται ζνεκα τθσ γειτνίαςισ τουσ. Άλλοι 
ςυγγραφείσ, όπωσ ο Ραυςανίασ και ο ςυγγραφζασ του Μεγάλου 
Ετυμολογικοφ, ζχουν υποκζςει ότι θ Κρίςςα ιταν θ ίδια τοποκεςία με τθν 
Κίρρα, αλλά θ ανακρίβεια αυτισ τθσ γνϊμθσ φαίνεται να ζχει αποδειχτεί από 
τον Ρτολεμαίο και τον Ρλίνιο.  

Μετά από αναςκόπθςθ όλων αυτϊν που ζχουν γραφτεί ςχετικά με το κζμα 
είτε από τουσ αρχαίουσ είτε από αρκετοφσ πρόςφατουσ γεωγράφουσ, όπωσ οι: 
Casaubon, Freret, Gedoyn κ.α., ο Mentelle κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα, που 
επίςθσ υιοκετικθκε από τον D’ Arville, ότι θ Κίρρα ιταν το λιμάνι και θ Κρίςςα 
θ πόλθ. Είχε δοκεί το όνομά τθσ, ςε μια επζκταςθ τθσ περιοχισ κοντά ςτο 
κόλπο αυτοφ του ονόματοσ, καλοφμενο, από το Στράβωνα, «Ευδαίμον», μια 
διάκριςθ, θ οποία δόκθκε λόγω τθσ ευφορίασ τθσ και τθσ ιδιαίτερθσ ομορφιάσ 
τθσ κζςθσ τθσ. 
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Θ κατοχι μεγάλου πλοφτου ζκανε τουσ Κριςςαίουσ αλαηόνεσ και άδικουσ. 
Αυτοί όχι μόνον επζβαλαν ζνα φόρο πάνω ςε όλα τα πλοία που ζμπαιναν ςτο 
λιμάνι τουσ, αλλά ςτο τζλοσ απαιτοφςαν ειςφορζσ, (πράγμα που) κεωρικθκε 
ωσ ανίερο από όλουσ εκείνουσ που περνοφςαν μζςα από τθν περιοχι τουσ ωσ 
προςκυνθτζσ για τουσ Δελφοφσ. Ωσ ςυνζπεια αυτϊν των εκβιαςμϊν το 
Αμφικτιονικό Συμβοφλιο ζςτειλε να ςυμβουλευτεί το Μαντείο και ψθφίςτθκε 
ότι θ Κρίςςα κα ζπρεπε να καταςτραφεί και οι κάτοικοί τθσ να γίνουν δοφλοι 
και ότι το ζδαφόσ τουσ πρζπει να αφεκεί ακαλλιζργθτο ωσ μια περιοχι 
αφιερωμζνθ ςτον Απόλλωνα, ςτθν Άρτεμθ και τθν Ακθνά. Ωσ αποτζλεςμα 
επακολοφκθςε ζνασ πόλεμοσ, που διιρκεςε δζκα χρόνια, και όταν μετά από 
μια μακρά και αιματθρι πολιορκία θ πόλθ καταλιφκθκε και ιςοπεδϊκθκε 
ολοκλθρωτικά, όλοι οι επιηϊντεσ που βρζκθκαν εντόσ των τειχϊν, πωλικθκαν 
ωσ ςκλάβοι.  

Θ Κρίςςα μνθμονεφεται από τον Ρλίνιο, αλλά όχι από τον Στράβωνα κι αυτό 
το γεγονόσ ζπειςε τον Larcher ότι θ πόλθ ξαναχτίςτθκε εντόσ μικροφ 
διαςτιματοσ αφότου εμφανίςτθκαν τα γραπτά του Στράβωνα. 

Ακριβϊσ πριν τθν άφιξι μασ ςτουσ Δελφοφσ, είχαμε μια κζα τθσ κάλαςςασ, 
του κόλπου τθσ Κρίςςασ, που εμφανίηεται ςαν μια μικρι λίμνθ ανάμεςα ςτο 
άνοιγμα των πλαγιϊν του βουνοφ. Άρχιηε να ςκοτεινιάηει κακϊσ τραβοφςαμε 
προσ το Καςτρί, το όνομα ενόσ άκλιου (χωριοφ), που τϊρα κατζχει τθ κζςθ τθσ 
ιερισ πόλθσ, κι ο δρόμοσ ιταν ςχεδόν αδιάβατοσ. Στο βάκοσ είδαμε αυτι τθν 
πραγματικά καυμάςια τοποκεςία που κάλυπτε ζνα ψθλό φψωμα ςτθ νότια 
πλαγιά του βουνοφ, δθλαδι, ςτα δεξιά μασ ακριβϊσ κάτω από μερικοφσ 
ψθλοφσ βράχουσ, απ’ όπου ζνα χάςμα του ςχιςμζνου βράχου επιτρζπει ςτα 
νερά τθσ Καςταλίασ Ρθγισ να πζςουν από τον Ραρναςςό προσ τθ κάλαςςα. 
Αυτι είναι θ γενικι όψθ τθσ τοποκεςίασ.  

Το χωριό ςυνίςτατο από περίπου εβδομιντα ςπίτια, των οποίων οι κάτοικοι 
είναι Ζλλθνεσ και όπου υπάρχουν Ζλλθνεσ χωρικοί ςτα χωριά αντί  
των Αλβανϊν θ ζλλειψθ και θ δυςτυχία είναι γενικϊσ εμφανισ. Μασ οδιγθςαν 
να διανυκτερεφςουμε ςε ζνα φτωχικό καλφβι του πιο φτωχοφ χωρικοφ, αυτοφ 
του εξακλιωμζνου χωριοφ, ο οποίοσ ηοφςε με μια ςφηυγο και με πολλά παιδιά 
ςε αρρϊςτια και ςε ςτενοχϊρια. Χαιρζτιςε τον ερχομό μασ μ’ αυτι τθ χαρά 
που νιϊκουν οι κλιμμζνοι, όταν ζχουν κάποιουσ ςτουσ οποίουσ κα μποροφςαν 
να διθγθκοφν τθν ιςτορία των κλίψεϊν τουσ, ακόμα κι αν αυτι είναι θ μόνθ 
παρθγοριά που είναι πικανόν να βιϊςουν.  

Ο Τηοχαντάρθσ ηιτθςε ζνα γεφμα με το ςυνθκιςμζνο του τρόπο, με ζνα 
ράβδιςμα, αλλά αυτι τθν ϊρα χρειάςτθκε λιγότερθ πεικϊ για να τον πείςει ότι  
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Οι Δελφοί ςτα 1803. 

 
κα ζπρεπε να υιοκετθκεί μια μζκοδοσ τροφοδοςίασ περιςςότερο ςυμβατι με 
τα βρετανικά αιςκιματα, εάν ςκόπευε να ςυνεχίςει το ταξίδι του με μασ 
ακόμα πάρα πζρα. Οφτε οι άνκρωποι ςτο Καςτρί ιςαν διατεκειμζνοι να 
μαηευτοφν από φόβο, όπωσ παλιότερα, μπροςτά ςε κάκε ποταπό Τοφρκο με 
τον οποίο μποροφςαν να ςυναντθκοφν τυχαία. Αυτοί είχαν ςκοτϊςει επτά 
τυραννικοφσ Μουςουλμάνουσ πριν λίγο χρόνο και τουσ είχαν πετάξει όλουσ 
μαηί μζςα ςε μια τρφπα, τθν οποία ςτθ ςυνζχεια ζκλειςαν.  

Είχαμε φζρει μαηί μασ ψωμί και μζλι και ρφηι και καφζ από τθ Λιβαδειά. Ο 
Αντϊνθσ γζμιςε μια ςτάμνα με το εξαιρετικό κραςί του Ραρναςςοφ, και 
καλϊντασ τον οικοδεςπότθ μασ και τθν οικογζνειά του να κακίςουν μαηί μασ, 
αμζςωσ όλοι ευχαριςτθκικαμε με τόςθ ευκυμία, ςαν να είχαν ςυγκατατεκεί 
ςτον κάκε ζνα από τθν παρζα, ευνοϊκοί χρθςμοί από τθν Ρυκία.  

Το πρωί, αρχίςαμε μια πολφ προςεκτικι εξζταςθ των αρχαιοτιτων και τθσ 
ενδιαφζρουςασ φφςθσ των Δελφϊν, τθν πιο αςυνικιςτθ τοποκεςία ςε όλθ τθν 
Ελλάδα, είτε ςτο ζνα είτε ςτο άλλο τομζα, και κα τισ περιγράψουμε ενδελεχϊσ 
με όςεσ περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ μποροφμε.  

Είχαμε λόγουσ να πιςτεφουμε ότι οι ςθμαντικζσ περιςτάςεισ που 
ςχετίηονται με τθ κζςθ και τον τρόπο με τον οποίο παραδίδονταν οι Ρυκικοί 
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χρθςμοί, κα οδθγοφςαν ςτθν ανακάλυψθ μερικϊν μεφιςτοφελικϊν 
ανακυμιάςεων πάνω ακριβϊσ ςτο ςθμείο, παρόμοια με αυτζσ του Grotta del 
Cane, κοντά ςτθ Νεάπολθ. Ο Τρίποδασ ιταν ςτθμζνοσ πάνω από μια ςχιςμι ι 
ςτενό ςτόμιο ενόσ ςπθλαίου και θ Ρυκία κακιςμζνθ εκεί πάνω προςβαλλόταν 
ςτθ ςυνζχεια από ςπαςμοφσ. Επί πλζον, περιγράφεται ωσ χλωμι και κάτιςχνθ 
και αντιςτεκόμενθ ςτουσ εκτελοφντεσ χρζθ ιερζα, οι οποίοι τθν ανάγκαηαν, 
κακότι διςτακτικι, να ανζβει πάνω ςτον Τρίποδα όπου και τθν κρατοφςαν 
βιαίωσ. Αλλά θ ζρευνά μασ γι’ αυτοφσ τουσ ατμοφσ δεν απζδωςε. Σε απάντθςθ 
όλων των ερωτιςεϊν μασ ςχετικά με το Άδυτο, θ μόνθ πλθροφορία που 
αποκτιςαμε από τουσ κατοίκουσ ιταν, ότι καμία κζςθ δεν ανταποκρινόταν με 
τθν περιγραφι μασ, παρά μόνο θ τρφπα όπου είχαν κάψει επτά Τοφρκουσ και 
θ οποία κλείςτθκε.  

Ζνα πολφ ςθμαντικό απόςπαςμα απαντάται ςτο Στζφανο Βυηάντιο που 
ενδεχομζνωσ μπορεί ακόμθ να οδθγιςει ςτθν ανακάλυψθ αυτοφ του ςθμείου. 
Αυτόσ λζει ότι υπιρχε ςτουσ Δελφοφσ ζνα Άδυτο, καταςκευαςμζνο από πζντε 
πζτρεσ, το ζργο του Αγαμιδθ και Τροφωνίου («Ἔνθα τὸ ἄδυτον ἐκ πέντε 

κατεσκεύασται λίθων, ἔργον Ἀγαμήδους καί Τροφωνίου»). Είναι ωσ εκ τοφτου 
δυνατόν, τα υπολείμματα αυτισ τθσ γιγάντιασ καταςκευισ μζςα ςτθν 
κυκλϊπεια τοιχοποιία τθσ πόλθσ, να μποροφν ακόμα να βρεκοφν. Αυτά, 
φυςικά, κα πρζπει να αναηθτθκοφν ςτο κζντρον τθσ πόλθσ. Λόγω τθσ ίδιασ 
δειςιδαιμονίασ που υπιρχε αναφορικά με τουσ Δελφοφσ, και που τϊρα ανικει 
ςτθν Λερουςαλιμ, ότι, δθλαδι, ςτεκόταν ςτο κζντρο ολόκλθρθσ τθσ γθσ και ο 
ομφαλόσ τθσ γθσ φαινόταν ςτο κζντρον του ναοφ του Απόλλωνα, όπωσ είναι 
ςιμερα ςτθν εκκλθςία του Ρανάγιου Τάφου.  

Κοντά ςε μια πθγι και μια εκκλθςία που ονομάηεται του Αγίου Νικολάου, 
βρικαμε μια επιγραφι πάνω ςε μάρμαρο προσ τιμιν του αυτοκράτορα 
Αδριανοφ που δθλϊνει ότι : 

ΑΥΤΟΚΑΤΟΑ ΚΑΛΣΑΑ 
ΚΕΟΥ ΤΑΛΑΝΟΥ ΡΑΚΛ 
ΚΟΥ ΥΛΟΝ ΚΕΟΥ ΝΕΒΑ 
ΥΛΩΝ ΟΝ ΤΑΛΑΝΟΝ ΑΔΛ 
ΑΝΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΝ ΤΟ ΚΟΛ 
ΝΟΝ ΤΩΝ ΑΜΦΛΚΤΥ 
ΟΝΩΝ ΕΡΛΜΕΛΘΤΕΥΟΝ 
ΤΟΣ ΑΡΟ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕΣ 
ΤΛΟΥ ΡΛΟΥΤΑΧΟΥ  
ΤΟΥ ΛΕΕΩΣ 

Στουσ τοίχουσ αυτισ τθσ καταςκευισ ιςαν μερικά αρχιτεκτονικά ςτολίδια, 
μζροσ μιασ κορνίηασ και μιασ τριγλφφου και ςτο κράςπεδο μια πολφ μακριά 
επιγραφι ςχεδόν ςβθςμζνθ που αρχίηει:  



 25 

ΑΧΟΝΤΟΣ ΣΩΣΥΛΟΥ ΜΘΝΟΣ ΛΛΑΛΟΥ  
ΒΟΥΛΕΥΟΝΤΩΝ ΤΩΝ … 

 «Δεν είναι εφκολο», λζει ο Corsini, «να πεισ ποια είναι θ κζςθ του μινα 
ΙΛΑΙΟΤ ςτο Δελφικό ζτοσ». Ράνω ςε μια ςτιλθ ςτθν ίδια εκκλθςία βρικαμε 
ακόμα μια επιγραφι. Εδϊ ζχουμε μνεία που γίνεται για τθν αρχιζρεια του 
Αχαϊκοφ Συμβουλίου, που τιμάται από το Αμφικτιονικό Συμβοφλιο και τουσ 
Αχαιοφσ: 

ΑΓΑΚΘ ΤΥΧΘ  
ΤΛΒΚΛ ΡΟΛΥΚΑΤΕΛΑΝ ΝΑΥΣΛΚΑ ΛΚΛ  
ΤΘΝ ΚΑΤΛCΤΘΝ ΚΑΛ ΑΧΛΕΕΛΑΝ ΤΟΥ ΚΟΛΝΟΥ  
ΤΩΝ ΑΧΑΛΩΝ ΡΒΚΛ ΡΟΛΥΚΑΤΟΥC ΑΧΛΕΕΩC 
ΚΑΛ Ω ΑΛΑΧΟΥΔΛΒΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΝΟΥ ΤΩΝ ΑΧΑΛΩΝ 
ΚΑΛ ΤΛ ΒΚΛ ΔΛΟΓΕΝΕΛΑC ΑΧΛΕΕΛΑC TOY KOINOY TΩN 
ΑΧΑΛΩΝ ΚΥΓΑΤΕΑ ΤΟ ΚΟΛΝΟΝ ΤΩΝ ΑΜΦΛ 
ΚΤΥΟΝΩΝ ΚΑΛ ΤΟ ΚΟΛΝΟΝ ΤΩΝ ΑΧΑΛΩΝ  
ΑC ΤΘC ΕΝΕΚΕΝ  

Στθ ςυνζχεια, κατευκυνκικαμε προσ τθν Καςταλία Ρθγι που βρίςκεται 
ςτθν ανατολικι πλευρά του χωριοφ. Κείται κάτω από ζνα γκρεμό βάκουσ 
εκατό ποδϊν, ςτθν κορυφι του οποίου ζνα χάςμα ςτο βράχο τον ξεχωρίηει ςε 
δυο αιχμθροφσ γκρεμοφσ και αυτοί, υψοφμενοι πάνω από τουσ Δελφοφσ και 
όντασ τμιμα του Ραρναςςοφ, ζχουν μερικζσ φορζσ κεωρθκεί και λανκαςμζνα 
περιγραφεί ωσ κορυφζσ αυτοφ του βουνοφ, το οποίο ζχει ωσ εκ τοφτου 
ειπωκεί ότι ζχει μια διπλι κορυφι.  

Δεν υπάρχει τίποτε ςτθν περιιγθςθ αυτισ τθσ χϊρασ που πικανόν να 
ςυγκινεί ζνα λόγιο ταξιδιϊτθ περιςςότερο απ’ ό,τι θ κζα τθσ Καςταλίασ Ρθγισ. 
Ταυτοποιείται τόςο εφκολα και με ςιγουριά με τθν εμπνευςμζνθ πθγι τθσ 
ελλθνικισ ποίθςθσ και ταυτοχρόνωσ, ςυνδυάηοντασ μεγάλθ γραφικότθτα με 
όλεσ τισ περιπτϊςεισ του τοπικοφ ενδιαφζροντοσ, προςκζτει ςτθν εικόνα, που 
προςφζρει με τθν τωρινι τθσ εμφάνιςθ, τον τρόπο με τον οποίον ιταν αρχικά 
διακοςμθμζνθ και τιμικθκε, κακιςτϊντασ τθ ωσ ζνα από τα πιο εντυπωςιακά 
αξιοκζατα που μπορεί να παρατθρθκοφν.  

Ο Ραυςανίασ ειςερχόμενοσ ςτθν πόλθ από τθ Βοιωτία, τθ βρικε ςτο δεξί 
του χζρι ακριβϊσ, όπωσ ςυνζβθ ςε μασ ςτθν άφιξι μασ, ζχοντασ ακολουκιςει 
τον ίδιο δρόμο το περαςμζνο βράδυ. Ιταν ωσ εκ τοφτου τϊρα ςτα αριςτερά 
μασ και ςτα ανατολικά τθσ πόλθσ. Το Γυμνάςιο που αναφζρεται από τον ίδιο 
ςυγγραφζα ζςτεκε λίγο πιο πζρα ςτθν ίδια κατεφκυνςθ.  

Θ κζςθ του κατζχεται πλζον από ζνα Μοναςτιρι, που ονομάηεται τθσ 
Ραναγίασ, όντασ αφιερωμζνο ςτθν Ραρκζνο. Κακϊσ τραβιξαμε κοντά ςτθν 
Καςταλία πθγι, βρικαμε να κείται ανάμεςα ςε ςκόρπια βράχια ςτο δρόμο, 
ζνα από τα αρχικά μαρμάρινα τάματα που κάποτε ιςαν τοποκετθμζνα ςτο 
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πλάι τθσ Λεράσ Οδοφ, που οδθγοφςε από τθν πθγι προσ το ναό και τϊρα 
ποδοπατιόταν από κάκε τυχαίο περαςτικό. 

Ιταν μια αναπαράςταςθ Γοργόνειασ μορφισ, όπωσ απεικονίηεται πάνω ςτα 
πιο αρχαία κοςμιματα τερακότασ και ςε νομίςματα τθσ Ελλάδασ, γενικϊσ, με 
τα χαρακτθριςτικά τρομερά παραμορφωμζνα, και πάντα με τθ γλϊςςα ζξω, 
προερχόμενθ ίςωσ αρχικά από τθν εμφάνιςθ που παρουςιάηεται από τισ ςκιζσ 
που διακρίνονται ςτο δίςκο του φεγγαριοφ, γιατί όταν ο πλανιτθσ είναι ςε 
γζμιςθ, μπορεί να φανταςιωκεί κανείσ ότι φαίνεται παρόμοια με μια 
χοντροκομμζνθ φιγοφρα ανκρϊπινθσ ζκφραςθσ, και οι δειςιδαιμονίεσ ςχετικά 
με «τῇ Γοργείῃ κεφαλῇ» είναι επίςθσ εκείνεσ τθσ τρίμορφθσ κεάσ, που 
αποτελοφςαν ζνα μζροσ τθσ λατρείασ, θ οποία αποδιδόταν ςτο φεγγάρι.  

Το παρόν παράδειγμα εκκζτει ζναν τζλειο κφκλο: και όταν αυτι θ εικόνα 
εμφανίηεται ςτα αρχαία νομίςματα, όςο ακανόνιςτθ κι αν είναι θ φόρμα του 
μεταλλίου, όπωσ και ςτθ μορφι τθσ πζτρασ, ζνα εμφανζσ ςχζδιο περιγράφει 
το όλο ςφμβολο, ςυμπεριλαμβάνοντασ φίδια ςτα μαλλιά κλπ. μζςω μιασ 
κυκλικισ γραμμισ που μπορεί να παρατθρθκεί.  

Αυτό είναι ιδιαιτζρωσ εμφανζσ επάνω ςε κάποια μετάλλια τθσ Ράρου και 
Αβφδου ςε πολλά από pateras (φιάλεσ) τθσ ελλθνικισ τερακότασ, όπου μπορεί 
να παρατθρθκεί ότι αυτι θ φιγοφρα ζχει τυπωκεί με ζνα καλοφπι ι μιτρα 
ςτον πυκμζνα του αγγείου και ςε εκείνεσ τισ Γοργόνειεσ κεφαλζσ των 
επιχρυςωμζνων κεραμικϊν κυματίων που ανακαλφφτθκαν από τον Earl του 
Aberdeen, ςυνδεδεμζνων με μπροφντηινα ςφρματα που ςχθματίηουν ζνα 
ςτεφάνι *γιρλάντα+ γφρω από το μικρό κουτί ενόσ νεκροφ ςε ζνα τάφο κοντά 
ςτθν Ακινα.  

Για το ότι θ ζννοια αυτοφ του ςυμβόλου δεν ζχει ποτζ κατανοθκεί ςωςτά 
από τουσ αρχαιοδίφεσ μασ, ο ςυγγραφζασ προςπάκθςε να φζρει αποδείξεισ 
από προθγοφμενεσ παρατθριςεισ πάνω ςτθν ανακάλυψθ του Earl του 
Aberdeen. Θ Γοργόνεια κεφαλι κεωροφνταν ότι δείχνει τθ λαγνεία, αλλά θ 
πραγματικι τθσ ςθμαςία είναι ο κάνατοσ και μια από τισ πιο ςθμαντικζσ 
περιπτϊςεισ ςχετικά με αυτι τθν εικόνα, είναι ότι πολφ αργότερα από τότε θ 
αρχικι τθσ ςθμαςία (ωσ ζνα «ςιμα κανάτου») χάκθκε. Αυτό βρικε (ξανά) το 
δρόμο του από τουσ πιο αρχαίουσ ναοφσ του παγανιςτικοφ κόςμου, ςτισ 
χριςτιανικζσ εκκλθςίεσ όπου εμφανίηεται ακόμα είτε ςτα ηωγραφιςμζνα τουσ 
παράκυρα είτε ςτισ καμπυλωτζσ οροφζσ, κακϊσ επίςθσ και μεταξφ των 
εραλδικϊν διακοςμιςεων. 

Τα υπολείμματα τθσ Καςταλίασ πθγισ δείχνουν μια μεγάλθ τετράγωνθ ρθχι 
λεκάνθ με ςκαλοπάτια ς’ αυτι, λαξευμζνα ςε ζνα μαρμάρινο βράχο. Χωρίσ 
αμφιβολία, μζςα ςτο Καςτάλιο μπάνιο, θ Ρυκία ςυνικιηε να πλζνει όλο τθσ το 
κορμί και κυρίωσ τα μαλλιά τθσ, προτοφ ανεβεί επάνω ςτο τρίποδο, ςτο ναό 
του Απόλλωνα. Στθν αντίκετθ πλευρά υπάρχει ζνα πζτρινο κάκιςμα, επίςθσ 
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λαξευμζνο ςτον ίδιο βράχο. Αυτι θ λεκάνθ γεμίηει με το νερό τθσ πθγισ. Ράνω 
από τθ λεκάνθ υψϊνεται ο κατακόρυφοσ γκρεμόσ ωσ τθ ςχιςμζνθ κορυφι του 
που προαναφζρκθκε, που είναι φψουσ περίπου εκατό ποδϊν. Στθ φάτςα 
αυτοφ του γκρεμοφ υπάρχουν κοιλϊματα ςκαλιςμζνα ςτο βράχο για 
ανακθματικζσ προςφορζσ. Ζνα πολφ μεγάλο δοχείο αυτοφ του είδουσ υπάρχει 
ςτο δεξί χζρι και τρία μικρότερα ακριβϊσ μπροςτά, όπωσ κοιτάηεισ ςτον 
γκρεμό.  

Στα αριςτερά μασ, μια μεγάλθ άγρια ςυκιά ξεπθδά πάνω από το νερό τθσ 
πθγισ, από αυτιν τθν πλευρά τθσ λεκάνθσ. Απλϊνει τα κλαδιά τθσ πάνω από 
τθν επιφάνεια του βράχου, ο οποίοσ ςτολιηόταν περαιτζρω από μια μεγάλθ 
άφκονθ γαρνιτοφρα από κάμνουσ, κιςςό και βρφα (μοφςκλια), βάτα, και pensil 
plants, μερικά από αυτά ανκιςμζνα, αναμιγνφοντασ τισ ποικίλεσ αποχρϊςεισ 
τουσ πάνω ςτισ κόκκινεσ και γκρίηεσ μάηεσ του μαρμάρου.  

Το μεγάλο ανακθματικό δοχείο ςτα δεξιά αποτελεί και ςιμερα ζνα 
αντικείμενο ςεβαςμοφ μεταξφ των κατοίκων. Ζνασ χριςτιανικόσ ναόσ ζχει 
διαδεχκεί το ιερό του παγανιςτικοφ ειδϊλου. Είναι τϊρα ζνα παρεκκλιςι 
αφιερωμζνο ςτον Άγιο Λωάννθ, ζνα αρχαίο basso-relievo ίςωσ ζνα τμιμα του 
αρχαίου τάματοσ, το οποίο ςκάφτθκε υποκακιςτϊντασ τθ κζςθ ενόσ βωμοφ.  

Τα άλλα τρία κοιλϊματα είναι άδεια. Υπάρχει ζνα άνοιγμα ςτο βράχο προσ 
τα αριςτερά τθσ πθγισ, όπου ςε κάποιεσ εποχζσ τα λειωμζνα χιόνια και οι 
χείμαρροι από τον Ραρναςςό ξεχφνονται κάτω δια μζςω ενόσ χάςματοσ, ςε 
ζνα βίαιο καταρράκτθ και πιο πάνω μζςα ςτθ ςχιςμι είναι ορατό ζνα ςπιλαιο 
, που ο Wheler, πολφ αδικαιολόγθτα, το κεϊρθςε ότι είναι το Κωρφκιον Άντρον 
ι το ςπιλαιο των Νυμφϊν, προσ το οποίο δεν κα μποροφςε να ζχει καμιά 
ομοιότθτα ζνεκα του μικροςκοπικοφ μεγζκουσ του και τθσ τοποκεςίασ του.  

Το πραγματικό Κωρφκιον Άντρον δεν είχε εξακριβωκεί από κάποιο 
ταξιδιϊτθ μζχρισ ότου φτάςαμε ςτουσ Δελφοφσ και παρότι είχαμε τθν 
ικανοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ γι’ αυτό το καυμάςιο ςπιλαιο, δεν μπορζςαμε 
να το επιςκεφτοφμε λόγω του φψουσ του χιονιοφ που είχε ςτο μζροσ του 
Ραρναςςοφ ςτο οποίο βρίςκεται. Θ περιγραφι που δίνεται ς’ αυτό από τουσ 
κατοίκουσ του χωριοφ Καςτρί, που το ονομάηουν «αρανταφλι», 
ανταποκρίνεται με εκείνθ του Ραυςανία, και του οποίου θ απόςταςθ από τουσ 
Δελφοφσ είναι ίςθ προσ εξιντα ςτάδια. Οι κάτοικοι επί πλζον πρόςκεταν ότι 
είναι αρκετά ευρφχωρο για να χωρζςει τρεισ χιλιάδεσ άτομα. Ζνασ απ’ αυτοφσ, 
που προθγουμζνωσ ανικε ςε μια λθςτρικι ςυμμορία και δεν το ζκρυβε, μάσ 
είπε ότι ιταν μια κζςθ ςυνάντθςθσ για τουσ λθςτζσ του Ραρναςςοφ, και ότι 
αυτόσ ςφχναηε τακτικά εκεί με τουσ ςυντρόφουσ του.  

Κείται προσ τα βόρεια των Δελφϊν, προσ τα υψϊματα του βουνοφ. Άλλοι 
περιθγθτζσ βοθκοφμενοι από τθν ανακάλυψι μασ, ςχετικά με αυτό το 
ςπιλαιο, το επιςκζφτθκαν. Και ζνασ απ’ αυτοφσ μζςω τθσ επιγραφισ που 
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βρικε εκεί ζχει επιβεβαιϊςει κάκε παρατιρθςθ ςχετικά μ’ αυτό, προτοφ 
τυπωκεί από το ςυγγραφζα το κείμενο αυτϊν των ταξιδιϊν. Το ςπιλαιο που 
υπαινιςςόταν ο Wheler ςτθ ςχιςμι πάνω από τθν Καςταλία πθγι, ιταν 
παλιότερα προςιτό μζςω ςκαλοπατιϊν επίςθσ λαξευμζνων ςτο μαρμάρινο 
βράχο, αλλά πλζον μόνον ζνα τμιμα των ςκαλοπατιϊν παραμζνει και ιταν 
δφςκολο τϊρα να προςεγγιςκεί. Το νερό τθσ Καςταλίασ πθγισ είναι κρφο και 
ευχάριςτο ςτθ γεφςθ. Ο Wheler το περιγράφει αλλόκοτα ωσ: «κατάλλθλο για 
να ςβιςει τθ δίψα εκείνων των κερμοκζφαλων ποιθτϊν που, ςτα διονυςιακά 
τουσ (ζργα) δεν φείδονται οφτε κεοφ οφτε ανκρϊπων και για τουσ οποίουσ 
τίποτε δεν είναι τόςο αγιαςμζνο, αλλά κα τολμιςουν να το βεβθλϊςουν».  

Το νερό, αφοφ περάςει από το μπάνιο ι λεκάνθ, κάτω από τα ανακθματικά 
δοχεία *αγγεία+, πζφτει κάτω, προσ τα νότια, ςε ζνα βακφ και ςτενό κανάλι, 
προσ τον Ρλειςτό, που είναι το όριο ανάμεςα ςτο βουνό τθσ Κίρφεωσ και του 
Ραρναςςοφ, και ζχοντασ ςυνδεκεί μ’ αυτό το ποτάμι τρζχει μζςω των ερειπίων 
τθσ Κρίςςασ ςτον Κριςςαίο Κόλπο. Στο πρϊτο κομμάτι τθσ διαδρομισ του από 
τθν πθγι, ξεχωρίηει τα υπολείμματα του Γυμναςίου, όπου κείται τϊρα το 
Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ, από το χωριό Καςτρί, όπωσ πικανόν ζκανε από τθν 
αρχαία πόλθ των Δελφϊν. Γιατί πθγαίνοντασ από τθν πθγι παρατθριςαμε τθν 
κατάςταςθ τθσ αρχαίασ οδοφ που οδθγοφςε ςτθ Βοιωτία. 

Ο Wheler αναφζρει ότι επιςτρζφοντασ από το Μοναςτιρι μζςω τθσ πθγισ 
προσ το χωριό: «παρατιρθςε ζνα μεγάλο κομμάτι βράχου που κουτρουβάλθςε 
κάτω, και ςχεδόν μιςοκαμμζνο ςτθ μια πλευρά του, απ’ αυτι όπου υπάρχει 
ζνα μικρό κοίλωμα, αυτόσ είδε γράμματα γραμμζνα με μεγάλουσ αλλά 
παράξενουσ χαρακτιρεσ, που οφτε αυτόσ οφτε ο ςφντροφόσ του Spon δεν 
μποροφςαν να καταλάβουν κάτι απ’ αυτά». Με βάςθ αυτι τθν περιγραφι, 
αναμζναμε, τουλάχιςτο, όχι τίποτε λιγότερο απ’ τα υπολείμματα τθσ 
αυκεντικισ πελαςγικισ επιγραφισ, αλλά απογοθτευτικαμε οδυνθρά, όταν 
βρικαμε τθν ίδια ακριβϊσ μάηα που αναφερόταν από τον Wheler, με λίγα 
ςυγκεχυμζνα ίχνθ «των μεγάλων και περίεργων χαρακτιρων». Θ πζτρα θ ίδια 
ιταν τμιμα του ζργου πριν τθν Ανατολικι πφλθ τθσ πόλθσ. Υπιρξε ζνα τοίχοσ 
ςτα δεξιά, ςχθματιςμζνοσ από χοντροκομμζνεσ μάηεσ βράχου που 
καταςτράφθκε από μια κατολίςκθςθ πάνω από το βουνό, και ωσ εκ τοφτου το 
τμιμα του βράχου που αναφζρκθκε απ’ αυτόν, ωκικθκε από τθ κζςθ του, 
αλλά οι χαρακτιρεσ πάνω ς’ αυτό είναι προφανϊσ κοινά ελλθνικά γράμματα: 
Ραρατθριςαμε κακαρά Α, Υ, Ν, και μερικά άλλα που ιςαν ορατά αρκετά, για 
να αποδείξουν ότι δεν μποροφςε να ζχει υπάρξει τίποτε “παράξενο” ςτθν 
επιγραφι, όταν τθν είδε αυτόσ.  

Τα υπολείμματα του Γυμναςίου είναι ωσ επί το πλείςτον πίςω από το 
Μοναςτιρι. Τα κεμζλια ςυγκρατοφνταν από ζνα τεράςτιο πρόχωμα από 
τεράςτια πζτρα που πρόβαλε από τθν επικλινι κζςθ.  
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Η Καςταλία Πθγι με τθ ματιά του Clarke. 

 
Θ αρχαία πόλθ ιταν χτιςμζνθ ςε κεατροειδι μορφι, πάνω από μια ςειρά 

τζτοιων ταρατςϊν που υψϊνονται θ μια πάνω από τθν άλλθ, και μια ίδια 
πρόςοψθ από τεράςτια πζτρα φαίνεται ακόμα ςε διαφορετικά μζρθ του 
τεράςτιου κοίλου ι θμικυκλικισ ςειράσ, που τα κτίςματά τθσ εκτίκενται πάνω 
ς’ αυτιν τθν απότομθ πλαγιά του Ραρναςςοφ.  

Μζςα ςτο Μοναςτιρι βρικαμε κιονόκρανα από ςτφλουσ, ςπαςμζνα 
διαηϊματα και τρίγλυφα. Ράνω ςε μια μαρμάρινθ ταφικι ςτιλθ, όμορφα 
διακοςμθμζνθ με ανάγλυφο φφλλωμα και ςτεφανωμζνθ με λωτό, διαβάηουμε 
τισ λζξεισ: 

ΑΛΑΚΛΔΑ 
ΧΑΛΕ 

Και εντόσ του ιεροφ, πίςω από το βωμό *κυςιαςτιριο+, είδαμε τα 
κραφςματα ενόσ μαρμάρινου κρόνου, πάνω ςτθν πλάτθ του οποίου βρικαμε 
τθν ακόλουκθ επιγραφι, ακριβϊσ όπωσ είναι γραμμζνθ εδϊ. Ζχουμε μζροσ τθσ 
απ’ αυτι που δεν είχε κιχτεί ι ςβιςει, παρζχοντασ ίςωσ το μόνο περιςτατικό 
γνϊςθσ μιασ ταφικισ επιγραφισ πάνω ςε ζνα μνθμείο αυτισ τθσ εξαιρετικισ 
μορφισ:  

ΧΘΣΤΟΣ 
ΡΩΤΟΥ ΚΕΣΣΑ 
ΛΟΣ ΛΑΕΛΣΑΛΟΣ 



 30 

ΡΕΛΑΣΓΛΩΤΘΣ 
ΕΤΩΝ ΛΘ 

ΘΩΣ 
Είναι προσ τιμι ενόσ νζου από τθ Λάριςα, ςτθ Κεςςαλία, που πζκανε ςτα 

δεκαοχτϊ χρόνια του. Πςο για τισ λζξεισ ΧΘΣΤΟΣ και ΘΩΣ αξίηει να 
ςθμειωκεί ότι όλεσ οι επιτάφιεσ επιγραφζσ που αναφζρονται ςε Λαριςαίουσ 
που ζχει διατθριςει ο Spon περιζχουν αυτζσ τισ λζξεισ.  

Υπιρξαν πολλζσ πόλεισ με το όνομα τθσ Λάριςασ, επομζνωσ θ πόλθ του 
νζου όπου εδϊ μνθμονεφεται *τιμάται θ μνιμθ του+ δίνει μια ικαγζνεια 
*εντοπιότθτα+ και ζχει τθ διάκριςθ του «Πελαςγιϊτθσ». Αναφζρεται από το 
Στράβωνα, ςτθν περιγραφι του για τθ Κεςςαλία: Αν και κείται εκτόσ τθσ 
Ρελαςγιϊτιδασ είχε το όνομα Λάριςα Ρελαςγία. 

Μετά τθν επίςκεψι μασ ςτα υπολείμματα του Γυμναςίου, πιγαμε να δοφμε 
εκείνα του Σταδίου. Αυτά κείτονται πάνω ςτο πιο ψθλό μζροσ τθσ πλαγιάσ, 
όπου είναι χτιςμζνο το χωριό Καςτρί, και λίγο προσ τα δυτικά αυτοφ, κάτω από 
ζνα γκρεμό ςχθματιςμζνο από βράχουσ που ζχουν επίςθσ μια κατακόρυφθ 
μορφι. Στο δρόμο μασ προσ τα πάνω, παρατθριςαμε πολφ ςθμαντικά κεμζλια 
αρχαίων κτιςμάτων. 

Αυτό το Στάδιο είναι ακόμα πιο ακζραιο από ό,τι εκείνο των Ακθνϊν, ζνεκα 
του ότι οι μαρμάρινεσ κζςεισ του διατθροφνται. Αποτελείται από το ίδιο υλικό, 
όπωσ τα βράχια γφρω από τουσ Δελφοφσ, και το καμπυλωμζνο ι ανϊτερο 
άκρο του Σταδίου*πζταλο+, είναι λαξευμζνο ςτο φυςικό βράχο.  

Κακϊσ θ περιοχι ιταν κακαρι από απορρίμματα και ςε πολφ τζλεια 
κατάςταςθ, καταφζραμε να εξακριβϊςουμε το μικοσ του με ακρίβεια και 
βρικαμε να ιςοφται με διακόςια είκοςι βιματα. Το βαδίςαμε δυο φορζσ, για 
να εξακριβϊςουμε αυτό το ηιτθμα, και δεχόμενοι ότι τα βιματά μασ ιςαν 
περίπου ίςα με ίδιο αρικμό γιαρδϊν, αυτό μασ κάνει το μικοσ του εξακόςια 
εξιντα πόδια, υπερβαίνοντασ ωσ εκ τοφτου το μικοσ του αρχαίου μζτρου που 
ζφερε το όνομα του Ολυμπιακοφ Σταδίου. Γι’ αυτό, λαμβάνοντασ το όγδοο του 
ωμαϊκοφ μιλίου, ιταν λίγο περιςςότερο από διακόςιεσ μια γιάρδεσ. 

Από ζνα ςθμείο του βουνοφ, ςτο οποίο ςυνδζεται το χαμθλότερο άκρο του 
Σταδίου, απολαφςαμε μια καυμάςια κζα των Σαλϊνων, τθσ αρχαίασ 
Άμφιςςασ, που κείται πάνω ςτθν πλαγιά ενόσ λόφου, επίςθσ (τθ κζα) του 
Κριςςαίου κόλπου και προσ τα δυτικά μια πόλθ που ονομάηεται Γαλαξείδι, τον 
Κορινκιακό κόλπο και τα βουνά τθσ Αχαΐασ.  

Από εδϊ κατεβικαμε προσ το Μοναςτιρι του Αγίου Θλία και βρικαμε να 
ανικουν ς’ αυτι τθν εκκλθςία δυο κιονόκρανα από παριανό μάρμαρο πολφ 
μεγάλου μεγζκουσ. Κρίνοντασ από το γεγονόσ τθσ αδυναμίασ μεταφοράσ 
τζτοιων μαηϊν ςτο ςθμείο αυτό μζςω οποιουδιποτε μζςου που κατζχουν οι 
παρόντεσ κάτοικοι, κακϊσ επίςθσ και από τα τεράςτια κεμζλια ενόσ κτθρίου 
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εδϊ, είναι ολοφάνερο ότι αυτό το Μοναςτιρι ανεγζρκθκε πάνω ςτθ κζςθ ενόσ 
από τουσ κυριότερουσ ναοφσ των Δελφϊν. Μια τετράγωνθ πζτρα ςτο δρόμο 
είχε μια επιγραφι πάνω ς’ όλεσ τισ πλευρζσ τθσ, αλλά ςε τόςο 
ακρωτθριαςμζνθ κατάςταςθ, που τίποτε δεν μποροφςε να προκφψει απ’ αυτι. 
Ράνω ςτθ μια πλευρά μερικά γράμματα, λαξευμζνα ωραία και μικροφ 
μεγζκουσ, εμφανίηονται με τον ακόλουκο τρόπο:  

_ _ _ _ ΑΚ _ _ _  
ΑΧΟΝΤΟΣΑΝΤΛΓΕ _ _ _ _ 
ΤΩΝΚΘΤΩΑΛΟΥΤΟΥ _ _ _ _  
ΣΩΣΩΝΝΛΚΑΝΔΟ _ _ _ ΛΡΕ 
ΟΝΟΜΑΣΩΣΩΣΕΡΕΛΕΥΚ _ _ _ 
ΤΑΝΤ_ΜΑΝΑΡΕΧΟ _ _ ΑΣΑΝ 
ΤΑΤΟΝΤΑΣΗΩΑΣΧΟΝΟΝ 
ΕΛΔΕΜΘΡΟΛΘΕΞΟΥΣΛΑΜΕΧΕΤ 
ΚΑΚΕΛΘΕΛΔΕΤΛΣΕΦΑΡΤΟΛΤΟΣ 
ΒΑΛΟΝΡΑΕΧΕΤΩΤΩ ΚΕΩΤΑΝΥ 
ΛΕΩΝΣΩΣΩΝΘΡΕ_ _ _ ΚΕΛΑΑ 
ΤΑΣΑΣΑΛ_ _ _ _ Χ_ _ _ ΑΣ 

Ο αναγνϊςτθσ αφινεται να χρθςιμοποιιςει τισ δικζσ του εικαςίεσ, όςον 
αφορά αυτι τθν ελαττωματικι επιγραφι.  

Είμαςτε απρόκυμοι να παραλείψουμε οποιοδιποτε ςτοιχείο, τόςο ικανό να 
ερεκίςει τθν περιζργεια όςο μια επιγραφι, όςο κι αν είναι ακρωτθριαςμζνθ 
*κουτςουρεμζνθ+ που ςχετίηεται με αυτι τθ ςθμαντικι τοποκεςία. Υπιρχαν 
ίχνθ και μιασ άλλθσ, πάνω ςε μια μάηα παριανοφ μαρμάρου, αλλά τα 
γράμματα ιςαν τόςο πολφ ςβθςμζνα που ιταν αδφνατο να αντιγράψουμε 
κάποιο απ’ αυτά. 

Αφινοντασ το Μοναςτιρι του Αγίου Θλία βρικαμε μια εςοχι *κόγχθ+ 
ςκαλιςμζνθ ςτθν πζτρα που είτε πρόκειται για ζνα τάφο ι για ζνα μαντικό 
ςπιλαιο. Οι τοίχοι του ναοφ που παρατθρικθκαν ςτο Μοναςτιρι εκτείνονται 
κοντά ς’ αυτό. Μζςα ς’ αυτό το κοίλωμα υπάρχουν αψιδωτζσ *τοξωτζσ+ κόγχεσ 
δεξιά και αριςτερά, και μπροςτά υπάρχει μια επενδυμζνθ με χρωματιςμζνο 
ςτόκο με δυο μικρότερεσ κοιλότθτεσ πάνω απ’ αυτι, και πάνω από αυτό το 
ςφνολο υπάρχει ζνα κεφάλι ταφρου ςκαλιςμζνο πολφ ωραία ςτθν πζτρα. Εδϊ 
κοντά υπάρχει μια εςοχι ι ςπθλιά με θμικυκλικι μορφι, επίςθσ λαξευμζνθ 
ςτο βράχο, με μια κζςθ ολόγυρα ςτο εςωτερικό ωραία λαξευμζνθ από το 
ςτερεό βράχο.  

Πταν κάκεςαι ς’ αυτι τθ ςπθλιά, θ κζα εκτείνεται ςε όλο το κοίλο τθσ 
αρχαίασ πόλθσ των Δελφϊν (που πριν περιγράφτθκε ότι ζχει μια κεατροειδι 
μορφι, εξαιτίασ τθσ φυςικισ μορφισ τθσ πλαγιάσ του Ραρναςςοφ), προσ τθν 
Καςταλία πθγι και το Γυμνάςιο ςτθν είςοδο από Βοιωτία, κοιτάηοντασ προσ τα 
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κάτω ταυτόχρονα ςτα πολυάρικμα πλατϊματα που υψϊνονταν το ζνα πάνω 
ςτο άλλο εκεί όπου ιταν κτιςμζνθ θ πόλθ.  

Ρράγματι, για να ζχεισ μια πιςτι ιδζα *αντίλθψθ+ ςτο πωσ ιςαν οι Δελφοί, 
αρκεί μόνον να φανταςτείσ ζνα αρχαίο κζατρο με πζτρινα πλατϊματα αντί για 
τα κακίςματα που υψϊνονταν το ζνα δίπλα ςτο άλλο και ικανοποιθτικοφ 
εφρουσ, ϊςτε να χωροφν ναοί και άλλα δθμόςια κτιρια πάνω ς’ εκείνεσ τισ 
θμικυκλικζσ ταράτςεσ, με το Στάδιο να είναι θ δεςπόηουςα καταςκευι όλων 
των ςειρϊν των καταςκευϊν, και με τθν Καςταλία πθγι και το Γυμνάςιο ςτο 
δεξί άκρο του Κοίλου. Θ μπροςτινι καταςκευι αυτϊν των ταρατςϊν, όντασ 
τελείωσ ομοιόμορφθ και κάκετθ, είναι παντοφ τεχνθτι. Δείχνει μια κυκλϊπεια 
τοιχοποιία, που είναι προςαρμοςμζνθ ςτθ φυςικι κατωφζρεια του βράχου. 
Αυτι θ τοιχοποιία διατθρείται ακζραιθ ςε πολλζσ κζςεισ, αλλά κακϊσ δεν 
ςυνεχίηει πλζον κατά μικοσ ςε όλθ τθν ζκταςθ του θμικυκλίου, ζνασ βιαςτικόσ 
παρατθρθτισ κα μποροφςε να ςυμπεράνει ότι τα ξεκομμζνα τμιματα ιςαν 
τόςα πολλά ξεχωριςτά κεμζλια των διάφορων ναϊν τθσ πόλθσ.  

Υπάρχουν αρκετά υπολείμματα για να μπορζςει ζνασ επιδζξιοσ 
αρχιτζκτονασ να ςχθματίςει ζνα ακριβζσ ςχζδιο των Δελφϊν, αλλά κα πρζπει 
να το προςαρμόςει ςε ζνα μοντζλο του Ραρναςςοφ, γιατί ςτθν αρμονικι 
ςυνζνωςθ, που είναι εδϊ εμφανισ, των ζργων Κεοφ με τα ζργα του 
ανκρϊπου, από κάκε επιβλθτικό οικοδόμθμα και μεγαλοπρεπι ςτιλθ που 
καταςκευάςτθκαν μζςω ανκρϊπινθσ εργαςίασ, κακϊσ ιςαν φτιαγμζνα για να 
ςχθματίςουν ζνα κομμάτι των τρομερϊν χαρακτθριςτικϊν του βουνοφ, και 
από οποιαδιποτε κατεφκυνςθ κι αν γινόταν θ προςπζλαςθ ςτουσ Δελφοφσ, κα 
ζπρεπε να υποκινείται μια βζβαιθ επίςθμθ εντφπωςθ υπερφυςικισ ενζργειασ 
που να διαχζει τθν επιρροι τθσ πάνω ςε κάκε αντικείμενο. Ζτςι θ ιερότθτα τθσ 
όλθσ περιοχισ ζγινε ζνα ρθτό παντοφ ςτθν Ελλάδα και: «ολόκλθροσ ο 
Παρναςςόσ εκεωρείτο ιερόσ». 

Ρροχωρϊντασ από τθν εςοχι προσ το χωριό, είδαμε ςτα αριςτερά περίπου 
ςτθ μιςι απόςταςθ πάνω ςτθν πλαγιά προσ το Στάδιο, τθν πρόςοψθ ενόσ 
πλατϊματοσ απ’ αυτά που προαναφζρκθκαν και κατόπιν, πολφ μεγάλα 
υπολείμματα του ίδιου είδουσ βρίςκονταν κοντά ςτο μονοπάτι. Κακϊσ λοιπόν 
παίρναμε προςεκτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ επιγραφζσ από τουσ 
κατοίκουσ, οδθγθκικαμε ςτθν αυλι ενόσ ςπιτιοφ που βριςκόταν ςτο κζντρο 
τθσ αρχαίασ πόλθσ, και εκεί βρικαμε αρκετά αρχιτεκτονικά υπολείμματα με 
επιγραφζσ ςε μια ακρωτθριαςμζνθ κατάςταςθ, θ τελευταία από τισ οποίεσ μασ 
αποηθμίωςε για όλθ τθν ταλαιπωρία μασ, κακϊσ θ επιγραφι φαινόταν να 
υπονοεί ότι ιμαςταν ακριβϊσ ςτθ κζςθ του ναοφ του Απόλλωνα. Θ πρϊτθ, 
ωςτόςο, αποτελείτο μόνον από τισ λζξεισ: «ΚΑΛΛΛΣΤΑΤΘΣ, ΓΛΟΣ ΤΟΥ 
ΚΑΛΛΛΣΤΑΤΟΥ» και ζνα μζροσ από τθ λζξθ ΔΕΛΦΟΛ. 

_ ΩΝ_ _ _ 
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ΩΣΕΝ ΕΡΛΜΕ _ _ _ 
ΑΥΤΩΝ ΚΑΛΛΛΣΤΑΤΟΣ 
ΚΑΛΛΛΣΤΑΤΟΥ ΔΕΛ 

Μζςα ς’ ζνα ςτάβλο που ανικει ςτο ίδιο ςπίτι υπιρχε μια μιςοκαμμζνθ 
μαρμάρινθ πλάκα. Το τμιμα πάνω από το ζδαφοσ ιταν ζξι πόδια και δυο 
ίντςεσ επί δυο πόδια και ζξι ίντςεσ. Ιταν χαραγμζνθ με τον πιο όμορφο τρόπο 
με μια ςειρά από ψθφίςματα, ςε ςτιλεσ, που προςτζκθκαν ςε διαφορετικζσ 
εποχζσ και ςε διαφορετικζσ γλϊςςεσ, οι χαρακτιρεσ τθσ μιασ επιγραφισ 
διαφζρουν ςε μζγεκοσ από εκείνεσ μιασ άλλθσ. 

Αλλά επειδι θ πζτρα ιταν αναποδογυριςμζνθ, οι χαρακτιρεσ εμφανίηονταν 
όλοι αναποδογυριςμζνοι και ιςαν τόςο κατεςτραμμζνοι, που όταν 
ςυνειδθτοποιικθκε τι κοφραςθ κα απαιτοφνταν για ζνα ακριβζσ αντίγραφο 
του όλου, δεν βρικαμε το κουράγιο να το προςπακιςουμε.  

Μερικζσ από αυτζσ τισ επιγραφζσ ιςαν ςτα ελλθνικά, άλλεσ ςτα λατινικά, 
με τισ τελευταίεσ να ζχουν μεγαλφτερο μζγεκοσ. Θ ελλθνικι άρχιηε ζτςι:  

ΕΡΛΚΑΛΑΣΕΛΝΑΛΔΕΛΦΩΝ 
Δεν μποροφμε να ςυμπεράνουμε κάτι απ’ αυτό κραφςμα, εκτόσ από το ότι 

αναφζρει *ιςτορεί+ για κάποια ιδιοκτθςία του λαοφ των Δελφϊν («είναι 
Δελφϊν»). Μια λατινικι επιγραφι, που κατζχει όλθ τθ μεςαία ςτιλθ του 
μαρμάρου, εμφανιηόταν όπωσ παρακάτω: 

C - AVIDIONIGRINOLEGAVGPROTR INVS 
DECRETAEXTABELLISRECITATAVIIDVSOCTOBRA--
VSANSCVMOPTIMVSPRINCEPSSEI 
EROMNEMONVMQUACONSECR- - - RECIONESA - - LLO-
TINOEXAVCTORITATE 
DETERMINASVERVNTSEQVENDA- - - SSERRAES- - - PSISSET- -
TIAMNDELPHISINI - - ERE 
ESTNEQVEVENIRETINDVBIAS- - - 
NTERANTICYRENSESQVOQVEETDELPHOSOVIB- - DEL- - 
ABOPTIMOPRINCIPEEASENTENTIASSTARIOPO- - - - 

Ρροσ το μζςον τθσ ζκτθσ γραμμισ ιταν πάρα πολφ κατεςτραμμζνθ, για να 
διακρίνουμε τα γράμματα. Ρεριζχει τμιμα ενόσ ψθφίςματοσ που εκδόκθκε 
από ζνα ωμαίο αυτοκράτορα και φαίνεται να αφορά ςε μια διζνεξθ μεταξφ 
των λαϊν τθσ Αντίκυρασ και των Δελφϊν. Ο υπαινιγμόσ του λαοφ τθσ 
Αντίκυρασ δεν κα πρζπει να διαβαςτεί χωρίσ ενδιαφζρον, δεδομζνου ότι θ 
πόλθ καταςτράφθκε ςτον πόλεμο με τον Φίλιππο το γιο του Δθμθτρίου, αλλά 
μπορεί να είχε ξανακτιςτεί, όπωσ πικανότατα ζγινε ςτα χρόνια του Αδριανοφ. 
Οι αρχαιότθτεσ τθσ Αντίκυρασ περιγράφονται από τον Ραυςανία, και ιταν 
φθμιςμζνθ για τον ελλζβορό τθσ. Βρικαμε το ίδιο φυτό πάνω ςτον Ελικϊνα. 
Ζνα αρχαιότερο όνομα τθσ Αντίκυρασ ιταν Κυπάριςςοσ, ζτςι είχε ονομαςτεί 
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από τον Πμθρο.  
Κάτω απ’ αυτό το ςπίτι βρικαμε αυτό και πιςτεφουμε ότι είναι τα 

υπολείμματα του ναοφ του Απόλλωνα, από τον αρικμό και τθ φφςθ των 
επιγραφϊν. Μερικζσ απ’ αυτζσ ιςαν ςε ζνα ξφλινο ςπίτι, αλλά τόςο 
καλυμμζνεσ, που δεν μποροφςαμε να τισ αντιγράψουμε.  

Επάνω ςε τρεισ ι τζςςερισ διαβάηουμε τα ονόματα των αρχόντων και 
επάνω ςε μια τθ λζξθ ΘΑΚΛΕΛΟΥ. Αλλά θ τελευταία και αςυηθτθτί θ πιο 
ςθμαντικι, λόγω ζκδθλου υπαινιγμοφ τθσ για το ναό, αναφζρει μια οικογζνεια 
που είχε παραδϊςει το γιο τθσ ςτο ςπιλαιο των ιερζων.  

Αυτό ζχοντασ ανακαλυφτεί ς’ αυτό το ςθμείο, κα κεωρθκεί ωσ το πιο 
ενδιαφζρον από οτιδιποτε άλλο που βρικαμε ςτουσ Δελφοφσ. Δθλϊνει ότι: 
«Ο πατζρασ, και θ μθτζρα, του Αμάριου Νζπωτα που είχε τιμθκεί από τθ Βουλι 
των Κορινκίων με ανταμοιβζσ οφειλόμενεσ ς’ αυτόν ωσ βουλευτι και επιςτάτθ 
τθσ αγοράσ, κζτουν το γιό τουσ κάτω από τθν προςταςία του Πφκιου 
Απόλλωνα». 

AΜΑΛΟΝΝΕΡΩΤΑΑΛΓΛΑΛΕΛΝΟΝΤΕ 
ΤEΛΜΘΜΕΝΟΝΑΡΟΤΘΣ ΚΟΛΝΚΛΩΝ 
ΒΟΥΛΘΣΤΕΛΜΑΛΣΒΟΥΛΕΥΤΛΚΑΛΣΚΑΛ 
ΑΓΟΑΝΟΜΛΚΑΛΣΑΜΑΛΟΣΝΕΡΩΣ 
ΡΑΤΘΚΟΛΝΚΛΟΣΚΑΛΛΟΥΛΛΑΑΛΓΛΑΛΘ 
ΔΕΛΦΘΤΟΝΕΑΥΤΩΝΥΛΟΝΑΡΟΛΛΩΝΛ  
ΡΥΚΛΩΛ 

Ωσ αποτζλεςμα κάποιασ διαμάχθσ ανάμεςα ςτουσ αντιπροςϊπουσ του Αλι 
Ραςά και των κατοίκων του Καςτριοφ, ο Ραςάσ ζκεςε το χωριό κάτω από 
αναγκαςτικι ειςφορά, το ςφνολο 30 πουγκιά, ίςο με δεκαπζντε χιλιάδεσ 
πιάςτρα. Αυτό ιταν αδφνατο να εφαρμοςτεί και φυςικά όλθ τουσ θ περιουςία 
είχε καταςχεκεί απ’ αυτοφσ, γεγονόσ που μπορεί να χρθςιμεφςει ωσ εξιγθςθ 
τθσ παροφςασ κατάςταςθσ τθσ περιοχισ. Σ’ αυτι τθν παροφςα κατάςταςθ δεν 
υπάρχει ςε όλθ τθ Lapland ζνα πιο δυςτυχιςμζνο χωριό απ’ ότι το Καςτρί.  

Τα άλλα χωριά πάνω ςτον Ραρναςςό, ειδικά θ Αράχοβα, είναι ςυγκριτικά 
πλοφςια, με το ζδαφοσ να είναι με εξαιρζςεισ γόνιμο και τθ φυςικι 
εργατικότθτα των κατοίκων, πολλοί από τουσ οποίουσ είναι Αλβανοί, να είναι 
πολφ μεγάλθ. Το κραςί που παράγεται απ’ ολόκλθρθ τθ νότια πλευρά του 
βουνοφ είναι εξαιρετικό, και δεν υπάρχει οφτε ζνασ Τοφρκοσ κάτοικοσ. 

Κατά τθν επιςτροφι μασ ςτο ςπίτι όπου είχαμε φιλοξενθκεί, εξετάςαμε 
λίγα νομίςματα που ο οικοδεςπότθσ μασ είχε ςυγκεντρϊςει από τουσ 
κατοίκουσ κατά τθ διάρκεια τθσ απουςίασ μασ και αποκτιςαμε ζνα, αςθμζνιο, 
πολφ μεγάλθσ ςπανιότθτασ. Ιταν ζνα μικρό νόμιςμα τθσ Οίτθσ ςτθ Κεςςαλία, 
εξαιρετικά διατθρθμζνο, με το κάνατο του λιονταριοφ τθσ Νεμζασ, χτυπθμζνο 
από το βζλοσ του Θρακλι, ανάμεςα ςτα ςαγόνια του και επάνω ςτθν 
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μπροςτινι όψθ θ γυμνι μορφι του ιρωα, τθ ςτιγμι τθσ αποκζωςισ του ςτο 
βουνό Οίτθ, με το πρόςωπό του να ακτινοβολεί και να κρατά το με 
εξογκϊματα ρόπαλό του ανάμεςα ςτα χζρια του, με τθν επιγραφι ΟΛΤΑΛΩΝ, 
αλλά γραμμζνθ από τα δεξιά προσ τα αριςτερά ΝΩΛΑΤΛΟ.  

Αυτό το υπερβολικά ςπάνιο νόμιςμα δεν είναι γνωςτό να υπάρχει ςε 
κάποια άλλθ ςυλλογι εκτόσ από εκείνθ του Abbe Neumann, που ςιμερα 
αποτελεί ζνα τμιμα του αυτοκρατορικοφ Cabinet ςτθ Βιζννθ, όπου ωςτόςο, 
δεν υπάρχει δείγμα απ’ αυτό ςε μια τόςο τζλεια ςυντιρθςθ. Κα μποροφςε να 
κεωρθκεί ωσ ζνα από τα ωραιότερα δείγματα τθσ ελλθνικισ τζχνθσ. Και κακϊσ 
μπορεί να αποδειχτεί ότι ο Βιργίλιοσ που δεν ιταν λιγότερο αρχαιοδίφθσ από 
ότι ποιθτισ, όντωσ δανείςτθκε πολλζσ από τισ ωραιότερεσ εικόνεσ του από τα 
ςτολίδια και νομίςματα τθσ Ελλάδασ, ζτςι, ςτθν ζξοχθ περιγραφι που δίδεται 
από τον Οβίδιο τθσ αποκζωςθσ του Θρακλι, αυτόσ φαίνεται να είχε ςε 
αναπόλθςθ αυτό το νόμιςμα τθσ Οίτθσ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟ ΣΗΝ ΚΟΡΤΦΗ ΣΟΤ ΠΑΡΝΑΟΤ ΚΑΙ ΣΙΘΟΡΕΑ 
 
Μετά από μερικι ξεκοφραςθ, ξεκινιςαμε για τθν Αράχοβα, (χωριό) ςε 

απόςταςθ τριϊν ωρϊν από τουσ Δελφοφσ, ςκοπεφοντασ να διανυκτερεφςουμε 
εκεί, κακϊσ είναι ςε πολφ μεγαλφτερο υψόμετρο πάνω ςτον Ραρναςςό και 
είναι καλφτεροσ τόποσ για να προμθκευτοφμε οδθγοφσ προσ τθν κορυφι του 
βουνοφ ςε ςχζςθ με το άκλιο χωριό που είχαμε αφιςει.  

Σε απόςταςθ περίπου μιςισ ϊρασ από τουσ Δελφοφσ, ςυναντιςαμε τα 
υπολείμματα ενόσ αρχαίου τετράγωνου κτθρίου υπζροχα καταςκευαςμζνου 
από πζτρεσ μεγάλθσ μάηασ, ςυναρμολογθμζνεσ χωρίσ κακόλου τςιμζντο 
*κονίαμα+. Κακϊσ ςυνεχίηαμε κατά μικοσ αυτοφ του δρόμου, ςτο αριςτερό 
μασ χζρι, παρατθριςαμε κοιλότθτεσ λαξευμζνεσ ςτα βράχια πάνω από το 
δρόμο. Μια τοποκεςία, πολφ κοντά ςτουσ Δελφοφσ, ζδειχνε αρκετά ζργα 
αυτοφ του είδουσ, μεταξφ άλλων, θ εμφάνιςθ μιασ μεγάλθσ πόρτασ ςκαμμζνθσ 
ςε ςτερεό βράχο που είχε διαρραγεί από τθ δράςθ ενόσ ςειςμοφ. Βρίςκεται 
κοντά ςτο δρόμο και αξίηει καλισ προςοχισ, επειδι εδϊ γφρω μπορεί να ιταν 
ζνα από τα εξωτερικά ζργα τθσ πόλθσ ι μια αψίδα που κάλυπτε τθν Λερά Οδό.  

Τϊρα ειςιλκαμε ςτθν πλοφςια γθ τθσ Αράχοβασ, γεμάτθ από 
νοικοκυρεμζνα αμπζλια, καλλιεργθμζνα ςτο πιο ψθλό επίπεδο (καλλιζργειασ) 
και φαίνονται να εκτείνονται πάνω ςτο βουνό χωρίσ κάποιο περιοριςμό, ζτςι 
ϊςτε να καλφπτουν όλεσ τισ πλευρζσ και πλαγιζσ και πραγματικά ανερχόμενα 
ςε κζςεισ τόςο απότομεσ και υψωμζνεσ που αυτά δεν κα μποροφςαν να 
κρατθκοφν, αν δεν ιταν θ εργατικότθτα των κατοίκων που είχαν κτίςει 
αναβακμοφσ *πεηοφλια+, για να τα προςτατζψουν από χείμαρρουσ και να 
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ςυγκρατοφν το χϊμα μζςω αναβακμϊν, για να το εμποδίςουν να ξεπλυκεί 
μακριά.  

Ακόμα και τα ωραία αμπζλια πάνω ςτισ όχκεσ του ινου δεν 
καλλιεργοφνται με μεγαλφτερθ επιδεξιότθτα και εργατικότθτα από εκείνθ των 
Αραχοβιτϊν πάνω ςτθ νότια πλευρά του Ραρναςςοφ. Θ γθ είναι πολφ 
προςεκτικά βοτανιςμζνθ και κρατιζται τόςο κακαρι και ελεφκερθ από 
απορρίμματα, ϊςτε οι πζτρεσ ςυγκεντρϊνονται και τοποκετοφνται ςε ςωροφσ 
μικρισ κυρτότθτασ που αφινονται γφρω από κάκε αμπζλι για να μαηεφουν τθν 
υγραςία. Τα κλιματα είναι από αυτά τθσ παλιάσ γενιάσ, από τα οποία 
αφινεται μόνον ζνασ βλαςτόσ να βλαςτιςει το χρόνο και ο οποίοσ ςτθ 
ςυνζχεια κλαδεφεται πάλι. Το κραςί απ’ αυτά τα αμπζλια είναι καυμάςιο.  

Θ κζα, ςτθ διάρκεια αυτοφ του ταξιδιοφ, όλθσ τθσ πεδιάδασ των Σαλϊνων 
και του Κόλπου που κυκλϊνεται από τθν ορεινι περιοχι τθσ Αχαΐασ ςτθν 
Ρελοπόννθςο, δεν μπορεί να περιγραφεί, γιατί κα ιταν άςκοπο να 
επαναλαμβάνουμε ςυνεχϊσ τισ λζξεισ μεγαλοπρεπισ και ζξοχοσ, όπωσ 
εφαρμόηονται ςτισ πιο κείεσ εμφανίςεισ τθσ φφςθσ, χωρίσ παρόλα αυτά να 
μποροφν ωσ εκ τοφτου να καταδείξουν τθν παραμικρι ιδζα τθσ πραγματικισ 
κζασ. 

Το χωριό τθσ Αράχοβασ είναι πλοφςιο ςε ςφγκριςθ με το Καςτρί(Δελφοί). 
Ρεριλαμβάνει διακόςια πενιντα (250) ςπίτια κατοικθμζνο από Αρβανίτεσ και 
από Ζλλθνεσ «χωρίσ οφτε ζνα Σοφρκο» ανάμεςά τουσ. Θ ζκφραςθ «χωρίσ οφτε 
ζνα Σοφρκο» παντοφ ςτθν Ελλάδα αποτελεί μια ζκφραςθ αγαλλίαςθσ 
*κριαμβολογίασ+ και παρόλο που ποτζ δεν εκςτομίηεται, είναι μια ζκφραςθ 
κριάμβου και ευχαρίςτθςθσ.  

Μερικοί ιςχυρίηονται ακόμα ότι υπάρχει μια θπιότθτα ςτθ διοίκθςθ τθσ 
τουρκικισ Κυβζρνθςθσ, που κα γινόταν χειρότερθ, εάν αντικακίςτατο από 
οποιαδιποτε ευρωπαϊκι δυναςτεία ςτθ κζςθ τθσ, ότι οι άνκρωποι δεν 
φορολογοφνται πζραν απ’ αυτό που μποροφν να αντζξουν και ότι αυτοί ζχουν 
τα μζςα για να βρίςκουν το δίκιο τουσ ζναντι τθσ τυραννίασ και τθσ 
καταπίεςθσ.  

Αφινοντασ ς’ όλουσ αυτοφσ τουσ ςυγγραφείσ το πολφ δφςκολο κακικον 
του να αποδείξουν αυτά που ιςχυρίηονται και κρίνοντασ μόνον από τθ δικι 
μασ εμπειρία, μποροφμε να ποφμε μόνο ότι θ γθ αυτι χωρίσ τουσ 
Μωαμεκανοφσ κυβερνιτεσ τθσ κα ιταν μια γθ που οι κάτοικοί τθσ ίςωσ: 
«ζτρωγαν ψωμί χωρίσ ελλείψεισ και ςτεριςεισ κάκε πράγματοσ» εκτόσ κι αν 
πράγματι, κι αυτό δεν είναι απίκανο, ζπεφτε κάτω από τθν εξουςία τθσ 
ωςίασ, οπότε τότε κα γινόταν «μια ζρθμοσ, μια ξερι γθ και ζνασ αγριότοποσ». 

Θ Αράχοβα βρίςκεται ςε τζτοιο υψόμετρο πάνω ςτο βουνό, που μια αλλαγι 
τθσ κερμοκραςίασ ζγινε αιςκθτι απ’ όλουσ μασ, και μετά τθ δφςθ του ιλιου 
ζπιαςε πολφ ψφχρα. Διανυκτερεφςαμε ςε μια μικρι καλφβα γράφοντασ 
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επιςτολζσ ςτουσ φίλουσ μασ ςτθν Αγγλία. Με τον Ραρναςςό να προςφζρει ςτα 
ακροδάχτυλά μασ αιςκιςεισ που είχαμε καιρό να νιϊςουμε. Το κεωριςαμε 
ςκόπιμο να διατθριςουμε μια αξιόλογθ φωτιά ςτο κζντρο τθσ μικρισ μασ 
κατοικίασ, θ οποία γεμίηοντασ με καπνό το δωμάτιο μασ ζφερε τα δάκρυα τθσ 
αναγνϊριςθσ κάτω ςτα μάγουλά μασ, για τον επίκαιρο ενκουςιαςμό που μασ 
παρείχε, ευριςκόμενοι τόςο κοντά τθσ, θ κζςθ του Απόλλωνα.  

Πταν τελειϊςαμε τισ επιςτολζσ μασ, κακϊσ ιταν ςφμφωνο με τθν πρακτικι 
μασ, αρχίςαμε διάλογο με τουσ ςυγκεκριμζνουσ κατοίκουσ που μασ κοίταηαν 
επίμονα ςτα μάτια κι ιμαςταν οι καλεςμζνοι τουσ και πολφ διαςκεδάηαμε με 
τισ ςυνικειεσ με τισ οποίεσ αυτοί μασ φιλοξενοφςαν.  

Οι άνκρωποι των Δελφϊν μασ είχαν πει ότι υπιρχαν μόνο πζντε (5) Μοφςεσ 
και θ άποψι μασ ότι είναι εννζα (9) κεωρικθκε από αυτοφσ εςφαλμζνθ. 
Τζτοιεσ διαφωνίεσ ςχετικά με τον αρικμό των Μουςϊν υπιρχαν και ςτα 
αρχαία χρόνια και οι Ζλλθνεσ Αραχοβίτεσ ελάττωςαν τον αρικμό τουσ ςε τρεισ 
(3). Το μόνο πράγμα που μασ εξζπλθξε ιταν ότι κάποια γνϊςθ αυτϊν των 
πραγμάτων παρζμενε ακόμθ ςτον τόπο αυτό, αν και κα πρζπει να 
ςθμειϊςουμε ότι όλεσ οι πθγζσ του Ραρναςςοφ, του Ελικϊνα και τθσ Ρίνδου 
ιςαν ιερά αφιερωμζνεσ ς’ αυτζσ τισ Μοφςεσ.  

Είχαμε και πριν αποδείξεισ, αναφορικά με τισ Ρλαταιζσ, ότι θ μνιμθ τθσ 
αρχαίασ Ελλάδασ δεν είχε ςβθςτεί ανάμεςα ςτουσ ςφγχρονουσ κατοίκουσ και 
εδϊ ςυλλζξαμε μερικά επιπρόςκετα ςτοιχεία, που ωςτόςο δεν ιταν άξια 
περαιτζρω ςθμαςίασ, για να επιβεβαιϊςουμε και ιςχυροποιιςουμε ακόμθ τθν 
προθγοφμενθ παρατιρθςι μασ.  

Τθν Τετάρτθ το πρωί τθσ 16θσ Δεκεμβρίου, ςτισ εννιά (9) θ ϊρα, ξεκινιςαμε 
με τζςςερισ (4) οδθγοφσ για τθν κορυφι του Ραρναςςοφ, επιςτρζφοντασ για 
μικρι απόςταςθ ςτο δρόμο προσ τουσ Δελφοφσ κι ζχοντασ το βουνό προσ τα 
δεξιά μασ και με τισ όψεισ μασ προσ τουσ Δελφοφσ, μζχρισ ότου ανεβικαμε τα 
πρϊτα βάρακρα.  

Μετά από ανάβαςθ μιασ (1) ϊρασ, είχαμε μια εξαίςια άποψθ ενόσ από τα 
κυριότερα βουνά του Μοριά που ονομάηονται Τρίκαλα, και του Κριςςαίου 
κόλπου που μοιάηει ςαν λίμνθ, θ οποία οριοκετείται από τα απζναντι βουνά 
τθσ Ρελοποννιςου. Ρράγματι, κακϊσ αναφζραμε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο, 
από το κζατρο τθσ Σικυϊνασ φαίνονται τα μεγάλα υψϊματα που τϊρα 
ανεβαίναμε, και από εδϊ τϊρα βλζπαμε προσ όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Αχαΐασ και 
προσ τισ απομακρυςμζνεσ κορυφζσ τθσ.  

Ζχοντασ πλζον ανεβεί τισ πρϊτεσ κορυφζσ, βρικαμε ζνα μεγάλο οροπζδιο 
με ζνα χωριό ς’ αυτό, το οποίο ονομάηεται Καλφδια ι Καλλικζα *εννοεί τα 
Καλφβια+ που είναι θ κερινι διαμονι των Αραχοβιτϊν, οι οποίοι καλλιεργοφν 
το οροπζδιο και κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ ζρχονται εδϊ, για να 
μαηζψουν τισ ςοδειζσ τουσ. Από εκεί ςτρίβοντασ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ 



 38 

πορεία ανάβαςισ μασ προχωριςαμε ςε αντίκετθ κατεφκυνςθ και μετά από 
πορεία δυο ωρϊν είδαμε προσ τα κάτω από ζνα μεγάλο φψωμα τθν Αράχοβα. 
Στισ 12 το μεςθμζρι, βλζποντασ το κερμόμετρο, διαπιςτϊςαμε ότι ο 
υδράργυροσ είχε πζςει ςτουσ 44 βακμοφσ τθσ κλίμακασ Φαρενάιτ. Σε λίγο 
φτάςαμε ς’ ζνα άλλο πλάτωμα με ζνα πθγάδι γεμάτο κακαρό νερό, ωσ τα 
χείλια. Εδϊ ςταματιςαμε και ευφρανκικαμε με ψωμί και κραςί. Άρχιςε πλζον 
να κάνει κρφο, και ο δρόμοσ, αν και ςυνζχιηε να είναι απότομοσ, παρ’ όλα αυτά 
επζτρεπε ςτα άλογά μασ να μασ ακολουκοφν κακ' όλθ τθ διαδρομι.  

Σ’ αυτό το ςθμείο θ βλάςτθςθ άρχιηε να εξαφανίηεται. Εκφράηοντασ μια 
επικυμία μασ να δοφμε ζνα βολβϊδεσ φυτό που είχε εξυμνθκεί από τουσ 
ντόπιουσ για τθ δυναμωτικι του ιδιότθτα (και τρϊγεται απ’ αυτοφσ με ξφδι), 
ζνασ από τουσ οδθγοφσ μασ επιφορτίςτθκε να κατζβει ψάχνοντασ γι’ αυτό. Ζνα 
άλλο φυτό, που περιζχει ζνα ρευςτό γαλακτϊδουσ χρϊματοσ, το δίνουν ςτισ 
γυναίκεσ που τα ςτικθ τουσ δεν κατεβάηουν γάλα (το ίδιο ζκιμο αναφζρεται 
από τον περιθγθτι Wheler. Ο ίδιοσ αναφζρει ότι το ελλθνικό όνομα γι’ αυτό το 
φυτό είναι Γαλατόχορτο και το ονόμαηε “Scorzonera cretica”).  

Από εκεί ςκαρφαλϊνοντασ το βουνό από τθ βορειοανατολικι του πλευρά 
το βρικαμε γυμνό και φτωχό από βότανα και πιο ψθλά περάςαμε μζςα από 
χιόνι που απλωνόταν κζςεισ - κζςεισ ςαν μπαλϊματα. Τελικϊσ, φτάςαμε ς’ 
ζνα μικρό οροπζδιο που βρίςκεται πάνω ςτισ κορυφζσ του βουνοφ και ςτον 
πυκμζνα του υπιρχε ζνασ κρατιρασ που περιείχε μια μεγάλθ ωραία λίμνθ που 
ιταν παγωμζνθ. Απ’ αυτι τθν άποψθ θ κορυφι του βουνοφ μοιάηει με το 
Kader - Idris ςτθν Ουαλία.  

Γφρω από αυτό το οροπζδιο υψϊνονται οι βουνοκορφζσ που είναι και οι 
πιο ψθλζσ του Ραρναςςοφ. Σκαρφαλϊςαμε πάνω ςτθν ψθλότερθ απ’ αυτζσ με 
μεγάλθ δυςκολία, γιατί οι πλαγιζσ ιταν παγωμζνεσ και ςκεπαςμζνεσ με 
ςκλθρό και γλιςτερό πάγο και παρ’ όλεσ τισ αςκιςεισ τα δάχτυλά μασ ιςαν 
ξυλιαςμζνα. Ωςτόςο, τελικά, φτάςαμε ςτθν ψθλότερθ κορφι και ζχοντασ 
εξαςφαλίςει πάτθμα ςτθν πιο ψθλι κζςθ, ςτακικαμε ςτον κακαρό αικζρα, 
γιατί παρόλο που κάτω από μασ υπιρχαν ςφννεφα, πάνωκζ μασ δεν υπιρχε 
οφτε ζνα.  

Ιταν θ ϊρα 2 μ.μ. Αν φυςοφςε Βοριάσ, δεν κα είχαμε ςτακεί οφτε μια 
ςτιγμι ς’ αυτι τθν παγωμζνθ περιοχι, γιατί δεν είμαςτε καλά 
προετοιμαςμζνοι, για να αντιμετωπίςουμε μια τζτοια ξαφνικι αλλαγι τθσ 
κερμοκραςίασ. Με το που βγάλαμε τα κερμόμετρά μασ, ακόμα και με ζνα 
απαλό αεράκι από τα Δυτικά ο υδράργυροσ ζπεςε 2 βακμοφσ κάτω του 
μθδενόσ. Τόςο χαμθλι κερμοκραςία είχαμε να δοφμε από τότε που φφγαμε 
από τθ Βόρεια ωςία.  

Ζχοντασ χρόνια πείρα ςτθν αναρρίχθςθ βουνϊν, κα πρζπει ακόμθ να 
παραδεχτϊ ότι ποτζ δεν είχα αντικρίςει τζτοια κζα ςαν κι αυτι που είδα από 
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τθν κορυφι του Ραρναςςοφ. Επειδι δεν είχα ςτθ διάκεςι μου άλλα 
απαραίτθτα μζςα, ιταν αδφνατο να υπολογίςω το υψόμετρο του Ραρναςςοφ, 
παρά μόνο παρατθρϊντασ τα αντικείμενα που ιταν ορατά ςτον ορίηοντα και 
κακορίηοντασ τθ ςχετικι τουσ κζςθ με τθ βοικεια τθσ πυξίδασ, αλλά πιςτεφω 
ότι αυτό το βουνό μπορεί να είναι ζνα από τα ψθλότερα ςτθν Ευρϊπθ.  

Ο Κόλποσ τθσ Κορίνκου φαινόταν μακριά εδϊ και πάρα πολφ ϊρα ςαν μια 
ςυνθκιςμζνθ λίμνθ και τϊρα είχε ςυρρικνωκεί και φαινόταν ςαν μια γοφρνα. 
Ρροσ το Βορρά, πζρα από όλεσ τισ πεδιάδεσ τθσ Κεςςαλίασ, φαινόταν ο 
Πλυμποσ με τισ πολλζσ κορυφζσ του καλυμμζνεσ με αςτραφτερό χιόνι να 
απλϊνεται ςτα απζραντα πλάτθ του. 

Ευδιάκριτα ςτθν όψθ τα υπόλοιπα βουνά τθσ Ελλάδασ μοιάηουν, κακϊσ το 
μάτι ςου περιφζρεται πάνω ςε κακζνα απ’ αυτά, από τουσ υψωμζνουσ 
απζραντουσ ςωροφσ τουσ ςφμφωνα με τα διαφορετικά τουσ υψόμετρα, με τθν 
επιφάνεια του ωκεανοφ ςε ανθςυχαςτικι θρεμία.  

Ο Ελικϊνασ ιταν ζνα απ’ αυτά και είναι βεβαίωσ μικρότερου υψομζτρου 
από τον Ραρναςςό. Ζνα άλλο βουνό, που το αναφζραμε παραπάνω, με το 
όνομα Τρίκαλα, ςτθν Ρελοπόννθςο ζφτιαχνε ιςχυρι φιγοφρα ς’ αυτι τθν 
ορεινι χϊρα, μάλιςτα καλυμμζνο με χιόνι ακόμθ και ςτισ χαμθλότερεσ 
κορυφογραμμζσ του.  

Οι οδθγοί μασ, μασ είπαν ότι αυτό το βουνό ιταν κοντά ςτθν Ράτρα. 
Βλζπαμε κάτω μζχρι Αχαΐα, Αργολίδα, Θλεία και Αρκαδία ςαν ςε μακζτα. 
Σχεδόν όλα τα ςθμεία του ορίηοντα ιςαν κακαρά από ςφννεφα εκτόσ από το 
ανατολικό, βορειοανατολικό και βορειοδυτικό, ζτςι θ κζα μασ εμποδιηόταν 
προσ το Αιγαίο, τον Άκω και τθν Ιπειρο από τα ςφννεφα που ζκρυβαν κάκε 
αντικείμενο προσ αυτά τα ςθμεία τθσ πυξίδασ, αν και κατά τα άλλα, θ μζρα 
ιταν αξιόλογα ωραία για το ςκοπό μασ. Θ παγωνιά ιταν ωςτόςο τόςο 
διαπεραςτικι που βιαηόμαςταν να τερματίςουμε τισ παρατθριςεισ μασ. 
Ράντωσ, βρικαμε τον προςανατολιςμό των κυριότερων μακρινϊν 
αντικειμζνων χρθςιμοποιϊντασ τθν πυξίδα μασ που ζχει ωσ εξισ: 

Ακροκόρινκοσ ………………………… Ρροσ Νότο 
Ελικϊνασ ………………………………...Νοτιοανατολικά και προσ Νότια  
Υμθττόσ …………………………………..Νοτιοανατολικά  
Χαλκίδα …………………………………..Νοτιοανατολικά και μζχρι Ανατολικά  
Πλυμποσ……………………………….….Βόρεια και μζχρι ανατολικά. 
Τρίκαλα ςτο Μοριά……………….…Νοτιοδυτικά μζχρι Νότια 
Γαλαξείδι………………………………….Δυτικά νοτιοδυτικά  
Λιμάνι Κρίςςασ ι  
Ακτι Σαλϊνων ..……………………….Μεταξφ Δυτικά και Δυτικά μζχρι Νότια.  
Ρροσ μεγάλθ μασ κατάπλθξθ, κακϊσ ετοιμαηόμαςτε να κατθφορίςουμε απ’ 

αυτό το ςθμείο, είδαμε τουσ χωρικοφσ που είχαν τθ φροντίδα των αλόγων μασ 
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να φτάνουν με τα ταλαιπωρθμζνα ηϊα ακριβϊσ μζχρι τθν παγωμζνθ λιμνοφλα 
πάνω ςτθν κορυφι. Δεν μπορϊ να κυμθκϊ ανάλογο περιςτατικό που κα ιταν 
εφικτό ςε κανζνα άλλο βουνό τζτοιου φψουσ. Άλογα είχαν οδθγθκεί ςχεδόν 
ζωσ τθν κορυφι μερικϊν βουνϊν, όπωσ το St. Gothard και το St. Bernard ςτισ 
Άλπεισ, αλλά όχι τόςο εντελϊσ κοντά ςτθν κορυφι, ειδικά όπου υπάρχει και 
παγετϊνασ. Βεβαίωσ, ςε μικρότερου υψομζτρου βουνά, όπωσ το Skiddaw ςτο 
Cumberland άνκρωποι ζχουν προςεγγίςει ζφιπποι με ευκολία ςτο ανϊτατο 
ςθμείο.  

Είχαμε πολφ δφςκολθ αποςτολι (ςτθ ςυνζχεια) οδθγϊντασ τα ςτθν 
παγωμζνθ κατθφοριά, αναγκαηόμενοι να τα αφινουμε ζρμαια ςε οριςμζνα 
ςθμεία τθσ κατθφοριάσ να γλιςτροφν είτε πάνω ςτα πλευρά τουσ είτε πάνω 
ςτισ πλάτεσ τουσ μζχρισ να ςταματιςουν από τα βράχια ι από τισ τεράςτιεσ 
μάηεσ πετρϊν που βρίςκονταν ςκόρπιεσ ςτον πυκμζνα του κάκε παγετϊνα. 

Θ κορυφι κι όλα τα ψθλότερα μζρθ του Ραρναςςοφ είναι από 
αςβεςτολικικά πετρϊματα που περιζχουν φλζβεσ μαρμάρου και μεγάλεσ 
ποςότθτεσ μιασ γαλάηιασ lumachella *ιηθματογενζσ πζτρωμα με ιδιαίτερα 
ορατι παρουςία ορυκτϊν κοχυλιϊν+, μζςα ςτθν οποία είναι βυκιςμζνα 
μεγάλα entrochi *άφκονα ςκελετικά υπολείμματα των crinoids (“κρινάκια τθσ 
κάλαςςασ”) που ανικουν ςτα εχινόδερμα+. Θ εκπλθκτικι εμφάνιςθ τζτοιων 
οςτράκων ς’ αυτό το τεράςτιο υψόμετρο είναι ιδιαιτζρωσ αξιόλογθ. Τα 
βρικαμε πάνω ςτθν ψθλότερθ κορυφι, αλλά και ς’ ολόκλθρο το υπόλοιπο 
βουνό. Ραρόμοια φαινόμενα ζχουν μζχρι τϊρα παρατθρθκεί ςτθν κορυφι του 
βουνοφ Λίβανοσ. Αλλά δεν χαρακτθρίηονται απ’ αυτό όλοι οι αςβεςτόλικοι του 
Ραρναςςοφ. Ραρατθριςαμε, επίςθσ, κοντά ςτθν κορυφι του βουνοφ ζνα 
ςκλθρό γκρίηο ομογενι ανκρακικό αςβεςτίτθ που είχε τθν εμφάνιςθ 
πρωταρχικοφ ςχθματιςμοφ.  

Σε κζςεισ, όπου το λειωμζνο χιόνι είχε φανερϊςει τθ γυμνι επιφάνεια του 
βράχου παρατθριςαμε τθν πολφ αξιοπρόςεκτθ επίδραςθ των κλιματικϊν 
ςυνκθκϊν πάνω του, που απ’ ό,τι είχαμε υπόψθ μασ, πρόκειται για τθ 
μεγαλφτερθ από οποιοδιποτε μζροσ του κόςμου. Μια αυκόρμθτθ 
αποςάκρωςθ των βράχων είχε ςυμβεί ωσ ςυνζπεια των ριπϊν του αζρα και 
τθσ υγραςίασ κατά τθ διάρκεια αιϊνων κι αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα ριγματα 
και ςχιςμζσ ςε αξιόλογο βάκοσ.  

Ανάμεςα ς’ αυτά βρικαμε ζνα είδοσ ομογενοφσ ανκρακικοφ αςβεςτίτθ που 
μόλισ πριν αναφζρκθκε, ο οποίοσ είχε αποχωριςτεί από τθ μθτρικι του μάηα, 
μζςω αποςάκρωςθσ, και ζτςι εκτεκειμζνοσ ςε τυχαία κραφςθ εξζκετε τθν 
αρχικι μορφι τοφ κανονικά κρυςταλλοποιθμζνου ανκρακικοφ αςβεςτίτθ που 
είναι ρομβοεδρικόσ, του οποίου θ αμβλεία γωνία ιςοφται ακριβϊσ με αυτι τθσ 
ιςλανδικισ κρυςτάλλου. Μια αρχόμενθ μεταβολι μπορεί επίςθσ να ςθμειωκεί 
ςτο ίδιο δείγμα προσ μια δεφτερθ μορφι ςτθν απλι περικοπι μιασ από τισ 
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ςτερεζσ γωνίεσ του ρόμβου. Το πρϊτο υπζδειξε αρχικά ςτο ςυγγραφζα μια 
ιδζα, μιασ και επιβεβαιϊκθκε από επαναλαμβανόμενεσ παρατθριςεισ, ότι ςε 
όλα τα ομογενι ορυκτά είναι τζτοια θ ροπι προσ κρυςτάλλωςθ, που θ κλίςθ 
τθσ επιφάνειασ που αποκαλφπτεται μζςω κλάςθσ, ςυχνά δείχνει το βακμό τθσ 
κλίςθσ των πλάγιων επιπζδων που ανικουν ςτο μθτρικό κρφςταλλο, και ωσ εκ 
τοφτου κακορίηουν τθ φφςθ τθσ πζτρασ και των χθμικϊν τθσ ςυςτατικϊν.  

Ορυκτολόγοι, απείρωσ ανϊτεροι από το ςυγγραφζα ςτθν επιςτιμθ, είχαν 
νωρίτερα αποδείξει ότι αυτό ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ των κραυςμάτων των 
ουςιϊν που ζχουν προκφψει από κανονικι διαδικαςία κρυςταλλοποίθςθσ, 
αλλά θ ίδια παρατιρθςθ δεν είχε επεκτακεί ςε ςϊματα που κεωροφνται 
άμορφα. Τίποτα δεν είναι πιο ςυνθκιςμζνο, απ’ ό,τι ωςτόςο θ αρχικι γωνία 
του κρυςταλλοποιθμζνου πυριτίου μεταξφ των κραυςμάτων του κοινοφ 
χαλαηία, όταν βρίςκεται ςτθ μορφι τθσ άμμου ι χαλικιοφ ι τθσ πρωταρχικισ 
γωνίασ του ανκρακικοφ αςβεςτίτθ ςτθ κλάςθ ενόσ οςτράκου ι ςε πολφ 
μεγαλφτερθ κλίμακα ςε ρωγμι ςτρωμάτων από κιμωλία, όπωσ ςτουσ βράχουσ 
ςτθ νότια ακτι τθσ Βρετανίασ ι επίςθσ τθσ κφριασ γωνίασ του Κορουνδίου ςτο 
κλάςμα τθσ ςμφριδασ, μαηί με πολλά άλλα παραδείγματα που κα μποροφςαν 
να παρατεκοφν, τα οποία όμωσ κα ιταν εκτόσ αντικειμζνου εδϊ.  

Ο ςυγγραφζασ, ωςτόςο, απολογείται για το λίγο που μπικε ςτον πειραςμό  
να παρουςιάςει αυτό το κζμα, ζνεκα τθσ προτίμθςισ του για ζνα αγαπθμζνο 
κλάδο τθσ Φυςικισ Λςτορίασ και πιςτεφοντασ, κακϊσ πράττει, ότι εάν δινόταν 
περιςςότερθ προςοχι ςτο γεγονόσ, αυτό δεν κα ιταν μόνο χριςιμο για τθν 
επιςτιμθ γενικϊσ, αλλά και για εμπορικοφσ ςκοποφσ, κακϊσ ςυνδζεται με τθν 
πϊλθςθ πολφτιμων ορυκτϊν και με επικερδείσ μεταλλευτικζσ εξορφξεισ. Ζχω 
περιγράψει προθγουμζνωσ τθν ψθλότερθ περιοχι του Ραρναςςοφ «ωσ γυμνι 
και πτωχι από βότανα», αλλά είναι απαραίτθτο να ποφμε ότι αυτι θ ζκφραςθ 
πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ με κάποιουσ περιοριςμοφσ, κακϊσ μερικά 
ςπάνια φυτά μπορεί να παρατθρθκοφν εδϊ κι εκεί ακόμα και ςτισ πιο ψθλζσ 
κορυφζσ του, και όπωσ ςυμβαίνει ςυνικωσ, αυτά τα αλπικά βότανα ζχουν 
ςυχνά χνουδωτά φφλλα, ςαν να κζλθςε θ φφςθ να εφοδιάςει το φφλλωμά 
τουσ με επζνδυςθ κατάλλθλθ ςτθ δριμφτθτα του περιβάλλοντόσ τουσ.  

Βρικαμε τθν αλπικι Δάφνθ που βλάςτανε μζςα από το χιόνι και τον πάγο 
μζχρι και πάνω ςτθν κορυφι. Επίςθσ βρικαμε ζνα ωραίο είδοσ Cineraria και 
ζνα νζο είδοσ τθσ Cherleria, τθσ οποίασ οι μιςοκαμνϊδεισ κορμοί διαιροφνταν 
προσ τα ζξω ςε απεριόριςτα κλαδιά που τζλειωναν ςε μικρά αςτεροειδι 
φφλλα, που αυτά ιςαν τόςο πολφ μπερδεμζνα, ςαν να ζμοιαηαν με μικρά 
μαξιλαράκια απλωμζνα πάνω ςτο ζδαφοσ. Επίςθσ, ςυλλζξαμε απ' το βουνό 
είδθ από γζνθ ελάτθσ με το βάλςαμο του Gilead και το αςθμζνιο ζλατο, αλλά 
τα περιςςότερα μοιάηουν με το τελευταίο είδοσ και διαφζρουν μόνο ςτο ότι 
ζχουν φφλλα που δείχνουν χωρίσ κάποια χαρακιά ςτο τζλοσ και ςτενότερα από 
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ό,τι είχαμε δει ποτζ. Στα είδθ ωςτόςο ιμαςταν άτυχοι, κακϊσ δεν βρικαμε 
οφτε κουκουνάρια οφτε άνκθ και πρζπει ςυνεπϊσ απρόκυμα να αφιςουμε 
τουσ ελατϊνεσ του Ραρναςςοφ να μζνουν ςτθν αφάνεια, ςτο ςκοτάδι. Τα άλλα 
φυτά που βρικαμε εδϊ αναφζρονται ςε ζνα υπόμνθμα. Είχαμε πλζον αρχίςει 
να κατθφορίηουμε τθ βορειοδυτικι πλευρά του βουνοφ, ενϊ είχαμε ανεβεί 
από τθν πλευρά με νοτιοανατολικό προςανατολιςμό. Αμζςωσ μόλισ φφγαμε 
από τθν κορυφι, οι οδθγοί μάσ ζδειξαν μια από τισ χαμθλότερεσ 
κορυφογραμμζσ του Ραρναςςοφ που κυριαρχοφςε ςτο κατθφορικό μασ 
πζραςμα και τθν οποία ονόμαηαν Lugari ι Lucari *Λυκζρι+, που ίςωσ είναι θ 
Λυκϊρεια του Ραυςανία.  

Οι αγρότεσ ςτισ πεδιάδεσ τθσ Βοιωτίασ ονομάηουν όλο το βουνό Lakura 
(Λιάκουρα), αλλά αυτοί που κατοικοφν πάνω ςτον Ραρναςςό ακόμα 
διατθροφν μεταξφ τουσ τθν αρχαία ονομαςία του, καλϊντασ τισ κορφζσ του με 
μια γενικι ονομαςία Ραρναςςόσ και μια μόνο από τισ κορυφογραμμζσ του τθν 
ονομάηουν Lugari *εννοεί το Λυκζρι+. Ππωσ κατθφορίηαμε, θ πορεία πιρε 
ανατολικι κατεφκυνςθ. Απότομθ πετρϊδθσ και απόκρθμνοσ κακϊσ ιταν θ 
κάκοδοσ, προκάλεςε δυςκολία μόνο ςτα άλογά μασ, που φοβιςμζνα για τθν 
αςφάλειά τουσ, κάκε φορά που οι οδθγοί τουσ τα άφθναν λυτά - που το 
ζκαναν ςυχνά - διευκφνοντάσ τα και αφινοντάσ τα να κυλιοφνται ι να 
γλιςτροφν με τισ ράχεσ τουσ προσ τα κάτω ςε φοβερζσ κατθφοριζσ.  

Στισ επτά (7) θ ϊρα μετά το μεςθμζρι, ςε μια δαςωμζνθ περιοχι του 
βουνοφ, φτάςαμε ς’ ζνα Μοναςτιρι που ονομάηεται Ραναγία τθσ Λερουςαλιμ, 
ωραιότατα τοποκετθμζνο ςτο μζςο άλςουσ ελάτων, με κζα τα βουνά τθσ 
Λοκρίδασ και τθσ Δρυόπθσ και τισ πεδιάδεσ που αρδεφει ο Κθφιςόσ. Βρίςκεται 
ςε απόςταςθ περίπου τρία τζταρτα τθσ διαδρομισ κακόδου, αλλά ςχεδόν όςο 
χρόνο ξοδζψαμε ςτθν κάκοδό μασ από τθν κορυφι του βουνοφ μζχρι αυτό το 
ςθμείο, ξοδζψαμε κακϊσ ανεβαίναμε από τθν Αράχοβα. 

Αφιςαμε αυτό το χωριό ςτισ 9 και 30ϋ το πρωί και φτάςαμε ςτθν κορφι του 
Ραρναςςοφ ςτισ δυο (2) το μεςθμζρι. Στισ τρεισ (3) το μεςθμζρι αρχίςαμε να 
κατθφορίηουμε και δεν φτάςαμε ςτο Μοναςτιρι πριν από τισ επτά (7) το 
απόγευμα. Ζτςι είχαμε ξοδζψει ςυνολικά μζχρι τϊρα δζκα (10) ϊρεσ για όλο 
μασ το εγχείρθμα. Κάποιοι καλόγεροι μασ ζδειξαν ζνα μεγάλο άδειο δωμάτιο 
χωρίσ καμία ςτοιχειϊδθ επίπλωςθ, αλλά που ευτυχϊσ είχε ζνα μεγάλο τηάκι 
και καμινάδα, όπου ανάψαμε μια φωτιά και ςωρεφοντασ μια μεγάλθ 
ποςότθτα ξφλων διανυκτερεφςαμε πολφ άνετα, αν και κοιμθκικαμε 
ξαπλωμζνοι πάνω ςτο γυμνό πάτωμα.  

Αυτό το Μοναςτιρι φιλοξενεί πενιντα (50) Μοναχοφσ, οι οποίοι 
εξεπλάγθςαν από τον ερχομό μασ και φαίνονταν πιο περίεργοι και αδιάκριτοι 
από οποιονδιποτε άλλο είχαμε ςυναντιςει ςτθν Ελλάδα, και αμακείσ, και θ 
άγνοιά τουσ ιταν τζτοια που κα μποροφςε να ςυγκρικεί με εκείνθ των άγριων 
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ενοίκων των υψθλϊν ερθμικϊν τοποκεςιϊν και θ αφζλειά τουσ ιταν τζτοια 
που προδιζκετε ακόμθ και τουσ οδθγοφσ μασ να γελοφν υπζρμετρα ςε κάκε 
ςχόλιό τουσ. Αυτοί ονομάηονται καλόγεροι, ζνα όνομα που ιταν γνωςτό ςτθν 
Ελλάδα πολφ πριν τθν ειςαγωγι του Χριςτιανιςμοφ, που απλϊσ παράγεται είτε 
από το «Καλόσ ιερεφσ» ι από το «Καλόσ γζροσ πατζρασ». Το τάγμα τουσ είναι 
αυτό του Μζγα Βαςιλείου λόγω του ότι δεν υπάρχει άλλο τάγμα ςτουσ 
Ζλλθνεσ, και ομολογοφν αγνότθτα και υπακοι. Ο τρόποσ τθσ ηωισ τουσ είναι 
πολφ αυςτθρόσ, κακϊσ αυτοί απζχουν κακ’ ολοκλθρίαν από τθν κρεοφαγία. Ο 
περιςςότεροσ από το χρόνο τουσ καταναλϊνεται ςε βάρβαρεσ λατρευτικζσ 
τελετζσ είτε ςε μια απαγγελία που τραβάει ςε χρόνο του Ψαλτθρίου ι ςε 
γονυκλιςίεσ και φίλθμα του εδάφουσ.  

Δεν είναι δυνατό να διανοθκείσ ότι ζνασ πιςτόσ Λνδιάνοσ τθσ φυλισ Cree, 
που χοροπθδά μπροςτά από το είδωλό του ςτθν άγρια περιοχι τθσ Βόρειασ 
Αμερικισ, επιδεικνφει πιο αξιοκρινθτο εξευτελιςμό τθσ ανκρϊπινθσ διάνοιασ, 
απ’ ό,τι ζνασ καλόγεροσ που αςκεί τθ «μετάνοια» ι τισ υποκλίςεισ, όπου 
υποχρεοφται να εκτελεί εκατοντάδεσ απ’ αυτζσ, κακθμερινϊσ. Οι μιςζσ απ’ 
αυτζσ τισ γονυκλιςίεσ εκτελοφνται τισ πρϊτεσ δυο ϊρεσ τθσ νφχτασ και οι άλλεσ 
μιςζσ τα μεςάνυχτα, πριν ξυπνιςουν για τον όρκρο που αρχίηει τζςςερισ ϊρεσ 
πριν τθ μζρα και τελειϊνει με το χάραγμα τθσ μζρασ. Το καλοκαίρι θ μζρα 
χαράηει από πάνω τουσ και ο ιλιοσ υψϊνεται προτοφ τελειϊςουν οι λατρείεσ 
τουσ, ζτςι ϊςτε ίςα που προλαβαίνουν να ζχουν ελεφκερο χρόνο και 
ανάπαυςθ. Αυτζσ οι λατρείεσ είναι προφανϊσ ειδωλολατρικζσ τελετζσ και οι 
Κείεσ λειτουργίεσ είναι επίςθσ ςχεδόν ειδωλολατρικζσ. Ζνασ περιθγθτισ κα 
μποροφςε να είχε ςυναντιςει τθν ίδια ανόθτθ τελετι να λαμβάνει χϊρα και 
πριν δυο χιλιάδεσ χρόνια. Κρίνοντασ πράγματι απ’ αυτζσ τισ αγρυπνίεσ, που 
όλεσ οι τελετζσ τουσ εμφανίηονται να ςυνιςτοφν, θ κρθςκεία του Χριςτοφ 
δείχνει να είναι τόςο ξζνθ ςε αυτοφσ που αυτοαποκαλοφνται ιερείσ τθσ, ςαν να 
μθν είχε ποτζ υπάρξει, γιατί εάν εξαιρζςουμε κάποιουσ φμνουσ, που 
ψάλλονται προσ τιμι τθσ Ραναγίασ ι ςτθ γιορτι κάποιου Αγίου, τίποτα που να 
ςυνδζεται με τθν ιςτορία του χριςτιανιςμοφ ι με τθ λατρεία του δεν φαίνεται 
να ζχει ειςαχκεί.  

Ζχοντασ τθν περιζργεια να δοφμε εάν υπιρχαν κάτι, όπωσ θ Βίβλοσ ι ζςτω 
ζνα αντίγραφο κάποιου από τα Ευαγγζλια ςτθ γλϊςςα τουσ, ηθτιςαμε να 
εξετάςουμε τα βιβλία τθσ εκκλθςίασ τουσ, αλλά δεν είχαν κανζνα, οφτε ιταν 
κανζνασ τουσ ικανόσ να διαβάςει, οφτε είχαν κάποια βιβλιοκικθ ι χειρόγραφα 
που να ανικαν ςτο Μοναςτιρι. Αλλά, όταν τουσ είπαμε για «χειρόγραφα» που 
βρικαμε ςτο Μοναςτιρι τθσ Ράτμου φάνθκαν να μασ καταλαβαίνουν εντελϊσ 
και είπαν ότι υπιρχαν πολλά απ’ αυτά ςτο Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά. Αυτό 
πράγματι επιβεβαιϊνεται απ’ ό,τι ζχει πει ο Wheler, γι’ αυτό το Μοναςτιρι, ο 
οποίοσ αναφζρει τα χειρόγραφά του, και μάλιςτα ο ίδιοσ αγόραςε ζνα 
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Ευαγγελιςτάριο κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ του εκεί. Ππωσ ανζφερε, ιταν 
γραμμζνο με κεφαλαία γράμματα. Είδε επίςθσ ζνα αποδεκτό αντίγραφο από 
τα ζργα του Αγίου Χρυςοςτόμου, ζνα χειρόγραφο του δωδζκατου αιϊνα και 
άλλα γραμμζνα πάνω ςε περγαμθνι.  

Θ επόμενθ μζρα, 17 Δεκεμβρίου, πρόβαλε βροχερι. Αφιςαμε το 
Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ και ξεκινιςαμε με βορειοδυτικι κατεφκυνςθ για τθ 
Βελίτςα, ζχοντασ προσ τα αριςτερά μασ, κακ’ όλθ τθ διαδρομι, τισ πλαγιζσ του 
βουνοφ και κατθφορίηοντασ τθν περιοχι για μιςι ϊρα *…+  

 
 

 
Δελφοί - Οβολόσ (Αϋ όψθ) 

 
Δελφοί - Οβολόσ (Βϋ όψθ). 
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17. J. L. S. BARTHOLDY 
 

 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Ρρϊςοσ διπλωμάτθσ Salomon Bartholdy (1779-1825) ιταν ζνασ 
αδιάλλακτοσ μιςζλλθνασ. Αντίκετα από το Γερμανό μιςζλλθνα Paw, ο 
Bartholdy επιςκζφτθκε τθν Ελλάδα, και μάλιςτα επί επτά μινεσ ςτο χρονικό 
διάςτθμα 1803-1804. 

Ο Bartholdy δεν ιταν τυχαίοσ περιθγθτισ. Ρεπαιδευμζνοσ, ελλθνομακισ, 
ανιςυχοσ, αρχαιολάτρθσ, παρατθρθτικόσ εγκαινίαςε ζνα νζο τφπο 
ταξιδιωτικοφ αφθγιματοσ ολότελα άγνωςτο ζωσ εκείνθ τθν εποχι. Δεν 
κατζγραφε τισ εντυπϊςεισ του θμερολογιακά. Το ζργο του δεν είναι χρονικό, 
αλλά μια ςυνκετικι εργαςία που αναφζρεται περιςςότερο ςτθν Ελλάδα και 
ςτουσ Ζλλθνεσ ωσ ςφνολο, ωσ ενότθτα, ωσ πρόβλθμα, παρά ςτθν κάκε μια 
ξεχωριςτι περιοχι. 

Οι ςτόχοι του ιςαν υψθλοί: εμβάκυνςθ ςτο ελλθνικό πρόβλθμα, μια 
αντικειμενικι εικόνα του ςφγχρονου ελλθνιςμοφ. Δεν υπιρχαν όμωσ οι 
προχποκζςεισ για ζνα τζτοιο επίτευγμα. Ρρϊτα - πρϊτα, γιατί ο Bartholdy 
ξεκίνθςε για τθν Ελλάδα με προκαταλιψεισ. Είχε ενςτερνιςκεί τισ 
ανκελλθνικζσ κεωρίεσ του Paw πριν ακόμα από τθν επιτόπια ζρευνά του. 
Ζχαςε όμωσ ζτςι το ςωςτό μζτρο ςφγκριςθσ. Ράςχιηε με ολοφάνερθ εχκρότθτα 
να καταδείξει ότι οι Νεοζλλθνεσ είχαν κατρακυλιςει ςε τζτοια εξαχρείωςθ, 
που αποκλειόταν κάκε ςκζψθ για μελλοντικι πολιτικι αποκατάςταςθ. Ο 
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ςυχνά υβριςτικόσ τόνοσ και θ κακολογία του ξεςικωςε κφελλα ανάμεςα ςτουσ 
Ζλλθνεσ του εξωτερικοφ. 

Ο Bartholdy δεν ιταν αμακισ. Σποφδαςε Δίκαιο, Φιλοςοφία. Είχε 
ςυγκρότθςθ και οξυδζρκεια, αλλά ιταν φανατικόσ εχκρόσ των δθμοκρατικϊν 
και φιλελεφκερων ιδεϊν και εξαιτίασ του άγριου ςυντθρθτιςμοφ του δεν 
υπιρχαν περικϊρια να αντιμετωπίςει με ςυμπάκεια ι κατανόθςθ το 
πρόβλθμα τθσ ελευκερίασ των Ελλινων. 

 
χόλια 

Ο Bartholdy κακϊσ πλθςιάηει τουσ Δελφοφσ ςυμβουλεφεται τα γραπτά του 
Spon και του Chandler, για τουσ οποίουσ μάλλον αφινει ειρωνικό 
υπονοοφμενο ότι φοβοφνταν τουσ Τοφρκουσ ενόπλουσ. Ο ίδιοσ ιςχυρίηεται ότι 
ςτουσ Δελφοφσ ςυνάντθςε ζνα ολόκλθρο τουρκικό λόχο με το διοικθτι του, 
και μάλλον ικελε να δείξει ότι δεν τουσ φοβικθκε. 

Εντφπωςθ κάνει το γεγονόσ ότι παρότι βρίςκεται πάνω ςτον αρχαιολογικό 
χϊρο των Δελφϊν δεν βρίςκει οφτε μια λζξθ να πει. Αυτό που τον ενδιαφζρει 
μόνο είναι να αποτυπϊςει, ίςωσ επειδι περιποιεί τιμι ςτο γερμανικό 
ςωβινιςμό του, το γεγονόσ ότι οι κάτοικοι, που τον επιςκζφτθκαν ςτουσ 
Δελφοφσ, ιξεραν Γερμανικά και μάλιςτα ο γιατρόσ τθσ περιοχισ είχε 
ςπουδάςει ςτθ Βιζννθ. 

Πταν περνϊντασ από τθν Αράχοβα είδε να καπνίηουν ακόμα τα 
κατεςτραμμζνα ςπίτια του χωριοφ από τθ μεγάλθ πυρκαγιά, που προξζνθςαν 
οι Τοφρκοι κατακτθτζσ, μόνο που δεν χαίρεται. Κυμάται κάποιο ποίθμα του 
αρχαίου Ρινδάρου, που μιλοφςε τότε για τθν ειρινθ τθσ φωκικισ Κυπαρίςςου, 
ςε αντιδιαςτολι με τισ πολεμικζσ διαμάχεσ ςτθ μεγαλόνθςο Κριτθ, λεσ και 
κζλει να τονίςει χαιρζκακα ότι εκείνθ θ αρχαία ειρθνικι εποχι ζχει παρζλκει 
ανεπιςτρεπτί για τθν περιοχι τθσ Φωκίδασ, και γενικότερα τθσ Ελλάδασ.  
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

“Voyage en Grece fait dans les anees 1803 et 1804”, 
J. L. S. Bartholdy, Paris 1807. 

 
*…+ Τουσ άρεςαν πάντα οι περιοχζσ του Ολφμπου και τθσ Πςςασ, ακόμθ και 

τθσ Δωρίδασ και τθσ Φωκίδασ.  
Ασ ςυμβουλευτοφμε πάνω ς’ αυτό, «Σα ταξίδια» του SPON και του 

CHANDLER, ςτουσ οποίουσ προκάλεςαν ανθςυχίεσ ζωσ και ςτουσ Δελφοφσ.  
Εγϊ ο ίδιοσ, εκεί, ςτθν ίδια πόλθ, ςυνάντθςα ζνα Λόχο με τον 

μπουλοφκμπαςι του.  
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Στθν Αράχοβα (τθν αρχαία Κυπάριςςο), ςε απόςταςθ δυόμιςθ λεφγεσ από 
τουσ Δελφοφσ, είδαμε τα καπνίηοντα ακόμα ερείπια μιασ πυρκαγιάσ τουσ, που 
είχε κάνει ςτάχτθ ςχεδόν όλο αυτό το πολφ ςθμαντικό χωριό.  

Ο Ρίνδαροσ δεν κα ζλεγε ςιμερα γι’ αυτά τα μζρθ:  
«Μακριά από μζνα οι εξοχζσ τθσ Κριτθσ, τόποσ τόςων αιματθρϊν πολζμων! 

Χαριτωμζνθ Κυπάριςςοσ δζξου τον ςεβαςμό μου! ε ςζνα, δεν ζχω παρά μόνο 
λίγθ γθ, αλλά ηω εν ειρινθ, απαλλαγμζνοσ από δάκρυα και από ζγνοιεσ που να 
με τρϊνε». 

Δεχτικαμε και τθν επίςκεψθ άλλων Ελλινων, που όλοι μιλοφςαν 
Γερμανικά, και με τουσ οποίουσ κουβεντιάςαμε για πολλι ϊρα. Τθν επομζνθ, 
γνϊριςα το γιατρό τθσ περιοχισ Γιϊργο Σακελάρθ, άνκρωπο μορφωμζνο που 
είχε ςπουδάςει ςτθ Βιζννθ, και είχε μεταφράςει ςτα Νζα Ελλθνικά, αρκετοφσ 
τόμουσ από τα «Σαξίδια του Νζου Ανάχαρςι».*…+  

 

 
Δελφοί -Σρίδραχμο (Αϋ όψθ) 

                                                                               
Δελφοί -Σρίδραχμο (Βϋ όψθ) 
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18. NICHOLAS BIDDLE 
 

 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Ο Nicolas Biddle γεννικθκε ςτισ 8 Λανουαρίου του 1786 ςτθ Φιλαδζλφεια 
τθσ Pennsylvania. Το επάγγελμά του ιταν δικθγόροσ και τραπεηίτθσ. Ρρόγονοι 
τθσ οικογζνειασ Biddle μετανάςτευςαν ςτθν Ρενςυλβάνια. Ο πατζρασ του, ο 
Charles Biddle, κατείχε εξζχουςα κζςθ ςτθν υπόκεςθ τθσ αμερικανικισ 
ανεξαρτθςίασ και υπθρζτθςε ωσ αντιπρόεδροσ τθσ Ρενςυλβάνια, με πρόεδρο 
τον Benjamin Franklin. 

O νεαρόσ Biddle ιταν πολφ φωτιςμζνο πνεφμα. Λόγω τθσ ταχείασ προόδου 
του ςτθν εκπαίδευςθ, μπικε ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ρενςυλβάνια ςτθν θλικία 
των δζκα (10) ετϊν. Πταν το Ρανεπιςτιμιο αρνικθκε να απονείμει τίτλο ςτον 
ζφθβο, μετακινικθκε ςτο Ρρίνςτον και αποφοίτθςε το 1801, ςε θλικία 
δεκαπζντε (15) ετϊν. Είχε ςπουδάςει κλαςικι αρχαιολογία και νομικά ςτο 
Ρανεπιςτιμιο του Ρρίνςτον και τθσ Ρενςυλβάνια και ενωρίσ άνκιςε ςτο 
πνεφμα του θ ελλθνολατρία. 

Ωσ γραμματζασ του Αμερικανοφ επιτετραμμζνου ςτθ Γαλλία John 
Armstrong, πιγε ςτο εξωτερικό το 1804, και ιταν ςτο Ραρίςι, κατά τθ ςτιγμι 
τθσ ςτζψθσ του Ναπολζοντα. Ιταν ο πρϊτοσ Αμερικανόσ περιθγθτισ, που 
ταξίδεψε ςτθν Ελλάδα και ζγραψε ςχετικό οδοιπορικό. Ειδικότερα, το 1806 
κατά τθ διάρκεια ενόσ ταξιδιοφ του ςτθν Λταλία, αποφάςιςε να επιςκεφτεί και 
τθν Ελλάδα. Στισ 28 Μαρτίου του 1806 μπάρκαρε ςτο ελλθνικό μπρίκι 
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“Θεμιςτοκλισ” με προοριςμό τα Επτάνθςα. 
Από τθ Ηάκυνκο πζραςε ςτθν Κυλλινθ και από τα Λεχαινά ζφταςε ςτθν 

Ράτρα. Στθ ςυνζχεια ακολοφκθςε το δρομολόγιο Βοςτίτςα (Αίγιο), Δελφοί, 
Λιβαδειά, Κιβα προκειμζνου να επιςκεφτεί τθν Ακινα. 

Συμμετείχε ςε ζλεγχο που ςχετιηόταν με τθν αγορά τθσ πολιτείασ Λουϊηιάνα, 
αποκτϊντασ τθν πρϊτθ του εμπειρία ςε οικονομικά κζματα. Ο Biddle ταξίδεψε 
ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Στο Καίμπριτη, ζλαβε μζροσ ςε μια ςυηιτθςθ με τουσ 
κακθγθτζσ του Ρανεπιςτθμίου που αφοροφςε ςτθ ςφγκριςθ μεταξφ τθσ 
ςφγχρονθσ ελλθνικισ διαλζκτου και τθσ γλϊςςασ του Ομιρου. 

Το 1807 επζςτρεψε ςπίτι του ςτθ Φιλαδζλφεια. Άςκθςε τθ δικθγορία και 
ζγραψε για διάφορα κζματα, αλλά κυρίωσ για τισ καλζσ τζχνεσ. Ζγινε 
ςυνεργάτθσ του εκδότθ ενόσ περιοδικοφ που ονομαηόταν Port-Folio. 

Ραντρεφτθκε τθν Jane Margaret Craig το 1811 και μαηί τθσ απζκτθςε ζξι(6) 
παιδιά. Αργότερα, κα διακρικεί ωσ τραπεηίτθσ και κα παίξει ςθμαντικό ρόλο 
ςτθν ιςτορία των Θνωμζνων Ρολιτειϊν. Ειδικότερα, μετά τθν παραίτθςθ του 
προζδρου τθσ Τράπεηασ Langdon Cheves το 1822, ο Biddle ζγινε πρόεδροσ τθσ 
Τράπεηασ. Το 1839, παραιτικθκε από τθ κζςθ του Ρροζδρου, και το 1841 ο 
Biddle ςυνελιφκθ και κατθγορικθκε για απάτθ. Αργότερα όμωσ ακωϊκθκε.  

Ρζκανε λίγο μετά τθν ακϊωςι του, ςτισ 27 Φεβρουαρίου του 1844 ςε 
θλικία 58 ετϊν ςτθ Φιλαδζλφεια τθσ Ρενςυλβάνια. 

 
χόλια  

Ο Biddle αποτφπωςε τισ ταξιδιωτικζσ του εντυπϊςεισ από τουσ Δελφοφσ, 
υπό μορφι επιςτολισ προσ τον αγαπθμζνο του αδελφό, που βριςκόταν ςτθν 
Αμερικι, τον οποίο ικελε να κάνει κοινωνό όςων ςυναιςκθμάτων βίωνε από 
τθν επίςκεψι του ςτο διάςθμο αυτό αρχαιολογικό χϊρο. 

Ζφταςε ςτα μζςα Μαΐου του 1806 ςτο Χριςςό, και φαίνεται μετά από 
παρζμβαςθ-εντολι του εκεί Τοφρκου διοικθτι φιλοξενικθκε, κατά τθν άφιξι 
του ςτο Καςτρί, αναγκαςτικά ςτο ςπίτι του παπά του χωριοφ. Θ απροκυμία του 
ιερζα κα ιταν ζκδθλθ αλλά θ εντολι, ιταν εντολι, που δεν μποροφςε να τθν 
παραβλζψει. 

Ο Biddle ςτουσ Δελφοφσ παρατθρεί παντοφ γφρω του και κάνει ςυνεχϊσ 
ςυγκρίςεισ αυτοφ που βιϊνει ωσ τόπο, ωσ μνθμεία, ωσ ανκρϊπινθ ηωι, και 
αυτοφ που φανταηόταν ότι υπιρχε και ςυνζβαινε εκεί ςτο ζνδοξο αρχαίο 
παρελκόν. 

Αποτζλεςμα τοφτου ιταν να ξεπθδιςει από μζςα του μια διάχυτθ 
μελαγχολία και απογοιτευςθ, γι’ αυτό που ιταν κάποτε οι Δελφοί και για αυτό 
που είχαν καταντιςει τϊρα. Οικτίρει τον πόνο που είναι απλωμζνοσ παντοφ 
και τθν κατάντια του τόπου εξαιτίασ του τοφρκικου ηυγοφ. Αυτόσ δεν είχε τθν 
απαραίτθτθ ιςτορικι και φιλολογικι υποδομι, γι’ αυτό και δεν αναγνϊριςε το 



 50 

αρχαίο Στάδιο, παρότι ανζβθκε μζχρισ εκεί, και οφτε ζδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφζρον για τισ επιγραφζσ που αντίκριςε. 

Τζλοσ, από το υςτερόγραφο τθσ επιςτολισ του καταλαβαίνουμε ότι ςτθν 
εποχι τθσ επίςκεψισ του είχε ξεκινιςει για τα καλά θ λακραία αγοραπωλθςία 
αρχαίων νομιςμάτων, διότι του προςφζρκθκαν από τουσ Καςτρίτεσ νομίςματα 
για αγορά. Είχαν, βεβαίωσ, φροντίςει άλλοι προθγοφμενοι ξζνοι περιθγθτζσ να 
πονθρζψουν και ξεςθκϊςουν τουσ εκεί χωρικοφσ ςε αυτοφ του είδουσ 
αλιςβερίςι.  
 
Κείμενο 
Από το βιβλίο: 
 

“Nicholas Biddle in Greece”, 
The Pennsylvania State University Press, 1993. 

 
Δελφοί, 16 Μαΐου 1806 

Παραςκευή 
 
Αγαπητζ μου αδερφζ, 
 

Γιατί να μθν ζχω τθ γραφίδα ενόσ καλλιτζχνθ, για να ςου μεταφζρω το 
τοπίο εμπρόσ μου; Κάκομαι ςτα χαλάςματα μιασ από τισ πιο ζνδοξεσ πόλεισ 
τθσ Ελλάδασ. Ρόςο λυπθρι και μοναχικι εικόνα.  

Αυτι θ τοποκεςία, που κάποτε αποτελοφςε το κζντρο των ελλθνικϊν 
τεχνϊν και τθσ κρθςκείασ, όπου το ιδιοφυζσ πνεφμα και θ δειςιδαιμονία των 
αρχόντων των κρατϊν αρζςκονταν ςτο να εκκζτουν τθ δφναμθ και τθν 
υπερβολι τουσ, και που είναι ςιμερα υπό τθν κατοχι ενόσ ξζνου λαοφ, με τα 
κυςιαςτιριά τθσ μεταςχθματιςμζνα για μια νζα πίςτθ, και τα μνθμεία τθσ 
διαλυμζνα και κατεςτραμμζνα από βαρβάρουσ, ζχει μόλισ και μετά βίασ 
λιγοςτά ερείπια, για να μαρτυροφν τθ κζςθ τθσ και να διακθρφςςουν τισ 
ςυμφορζσ τθσ. Κι όμωσ, θ αίςκθςθ των χαλαςμάτων αναμιγνφεται με τθ 
μεγαλοπρεπι και ςεβάςμια μνιμθ τθσ φιμθσ και του μεγαλείου τθσ 
τοποκεςίασ. Αυτά τα ερείπια είναι πράγματι αποτελειωμζνα και ερθμωμζνα 
ςτο μυαλό.  

Αυτι θ μεγαλόπρεπθ κατοικία των κεϊν, που προκαλοφςε δζοσ, αυτόσ ο 
ναόσ που εμπεριείχε τθν εικόνα τουσ και παρουςίαηε ςτον ζκκαμβο ξζνο 
επιςκζπτθ τοφσ ανακθματικοφσ κθςαυροφσ των προλιψεων και τα 
εκκαμβωτικά ζργα τθσ ελλθνικισ τζχνθσ, κείται τϊρα κατεςτραμμζνθ και 
ακρωτθριαςμζνθ. 

Θ βοι των επιςκεπτϊν ζχει ςταματιςει. Το Μαντείο ςτζκει ςιωπθλό. Ράνω 
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ςτα χαλάςματα του ναοφ ζχει ςτθκεί ζνασ ςταυρόσ, για να κριαμβολογιςει επί 
των κακοτυχιϊν του και για να διακθρφξει τθ νίκθ τθσ νζασ κρθςκείασ.  

Θ τόςο τιμθμζνθ και περιφανθ φυλι, που το μαντείο τθσ υπαγόρευε 
κάποτε ςτα ζκνθ, ςτενάηει τϊρα κάτω από τθ ράβδο του Τοφρκου δυνάςτθ. 
Κοιτάηω ματαίωσ για το πλικοσ, που κάποτε ανζβαινε το βουνό, για να 
προςφζρει τα αφιερϊματα και τισ ελπίδεσ του κάκε λαοφ. Πλα αυτά ζχουν 
καταρρεφςει και το μικρό χωριό, που τϊρα προςβάλλει τθ μνιμθ των Δελφϊν, 
δεν ζχει οφτε ζνα υπόλειμμα από τθν ευθμερία, τθ δόξα ι το πνεφμα τουσ. 

Αλλά κα ζπρεπε να κρθνοφμε ι να καυμάηουμε τισ μεγαλοπρεπείσ μάηεσ 
των ερειπίων, που ζχουν αψθφιςει τθ μανία των κατακτθτϊν και το φπουλο 
υφζρπον χζρι του χρόνου;  

Διαςϊηονται ακόμα για να μεταδϊςουν μια εικόνα του μεγαλείου, θ ουςία 
του οποίου δεν υφίςταται πλζον. Θ Φφςθ ακόμα χαμογελάει ςτα ερείπια. 
Ραρά τισ βαρβαρότθτεσ, ςυνεχίηει να επιβάλλει τθ δφναμι τθσ.  

Θ εφφορθ και όμορφθ πεδιάδα, που οδθγεί ςτουσ Δελφοφσ είναι ακόμα 
γόνιμθ. Ο Ρλειςτόσ ακόμα ελίςςεται κατά μικοσ τθσ ςφντομθσ διαδρομισ του 
και αυτι θ περιοχι, που κάποτε αποτζλεςε τθν αιτία ενόσ φανατικοφ και 
οδυνθροφ πολζμου, ανκίηει τϊρα για να εκδικθκεί θ ίδια πάνω ςτα ερείπια 
των διωκτϊν τθσ. Πςο δυνατι είναι θ Φφςθ, τόςο αδφναμοσ είναι ο άνκρωποσ. 
Αλλά ασ αφιςω τα ςυναιςκιματά μου ζξω από τισ αφθγιςεισ μου και άςε με 
να ςου πω, πϊσ και τι είδα και τι ζνιωςα.  

Ρερίπου ςτισ 7 το πρωί φφγαμε από το Χριςςό και μετά από περίπου μιασ 
ϊρασ ανάβαςθ φτάςαμε ς’ αυτι τθν τοποκεςία. Μετά από αρκετζσ 
διαπραγματεφςεισ με τον Τοφρκο διοικθτι φτάςαμε ςτο ςπίτι του παπά. Δεν 
μποροφςα παρά να χαμογελάςω ςτθ κλιβερι ανατροπι, που είχε υποςτεί το 
“επάγγελμα” του παπά.  

Ο Μζγασ αρχιερζασ των Δελφϊν αντικαταςτάκθκε από τθν εξευτελιςτικι 
φτϊχεια ενόσ Ζλλθνα βοθκοφ ιερζα, του οποίου τα γζνια είναι ίςωσ το 
κοντινότερο ςθμείο αναλογίασ προσ τον προκάτοχό του και θ ζνδεια και θ 
εντιμότθτά του οι ςθμαντικότερεσ διαφορζσ τουσ. Μασ ςυνόδεψε ςτθν 
επίςκεψι μασ ζξω για να δοφμε τα ερείπια. Πλα βρίςκονται πάνω ςτθν πλαγιά 
ενόσ λόφου, που ξεκινϊντασ από τθν κορυφι του Ραρναςςοφ κατεβαίνει προσ 
τθν πεδιάδα.  

Αρχικά, περπατιςαμε ςτα ριηά του λόφου, όπου βριςκόταν μια πθγι που 
ζμοιαηε αρχαία και που μασ είπε ότι ιταν θ Καςταλία. Ωςτόςο, ςφντομα 
είδαμε μια άλλθ, που πρζπει να ιταν θ πραγματικι, διότι θ πρϊτθ ιταν πολφ 
μικρι και θ πθγι μθ ορατι. Αυτι θ πθγι εκρζει από δυο ςθμεία ςτα ριηά τθσ 
μεγάλθσ χαράδρασ, που ξεχωρίηει τα δυο μζρθ του Ραρναςςοφ. Το πρϊτο 
ςθμείο εκροισ είναι μεγάλο, πλάτουσ περίπου 8 ι 10 πόδια και μικουσ είκοςι 
(20). 
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Υπάρχουν ςκαλοπάτια προσ τα κάτω, για να κάκονται οι άνκρωποι, που 
επικυμοφςαν να κεραπευτοφν (ςφμφωνα με τον Parson) και ζνα μικρόσ 
πζτρινοσ χϊροσ, που περιβάλλει τθν κρινθ. Τα ςκαλοπάτια και ο βράχοσ είναι 
αρχαία. Το δεφτερο ςθμείο βρίςκεται λίγο ψθλότερα και είναι μικρότερο, αλλά 
ςφντομα τα δφο ρεφματα ενϊνονται. Τα νερά είναι πολφ κακαρά και άφκονα. 
Πλθ θ κρινθ (ι μάλλον το ρυάκι) είχε καταλθφκεί από Δελφιϊτιςςεσ, που 
ζπλεναν βρϊμικα αςπρόρουχα και οι οποίεσ δε φάνθκαν να αντιλαμβάνονται 
το αντικείμενο τθσ περιζργειάσ μου.  

Ο Ραρναςςόσ, τόςο φθμιςμζνοσ ςτθν ελλθνικι Μυκολογία, είναι ζνασ 
λόφοσ, που ςε μια μθ ποιθτικι ματιά δεν ζχει πολλά κζλγθτρα. Είναι άγονοσ 
με μια γαλαηωπι και γκρίηα εμφάνιςθ και υψϊνεται ςχεδόν κατακόρυφα 
πάνω από τουσ Δελφοφσ, που ςυνεχίηουν τθν κατάβαςθ προσ τθν πεδιάδα.  

Από τουσ Δελφοφσ, θ κορυφι του Ραρναςςοφ, που είναι οφτωσ ι άλλωσ 
δυςδιάκριτθ από τα χιόνια και τα ςφννεφα, δεν είναι ορατι. Είναι το πιο νότιο 
τμιμα τθσ κορυφογραμμισ, που χωρίηεται από τθν κορυφογραμμι ζωσ τθν 
ακτι, από μια μικρι κοιλάδα.  

Στο ςθμείο απ' όπου εκρζει θ Καςταλία πθγι, το βουνό χωρίηεται ςτα δυο 
μζςω μιασ μεγάλθσ ςχιςμισ 20 ι 30 ποδϊν, που πικανόν προξενικθκε από 
ζνα ςειςμό και που εκτείνεται από τθν κορυφι ζωσ τον πυκμζνα, 
ςχθματίηοντασ δυο κορυφζσ ςτον Ραρναςςό. Μου φάνθκε ότι μια από αυτζσ 
κα πρζπει να προοριηόταν για ανκρϊπουσ πραγματικισ μεγαλοφυΐασ και θ 
άλλθ για τθ φυλι των υποκριτϊν “καταδικαςμζνων ςε αιϊνιο πυρ” λόγω 
ςάτιρασ των πρϊτων. Μποροφςα να διακρίνω το Βιργίλιο και τον Ράπα πάνω 
ςτον ζνα λόφο, και τουσ ιρωεσ των Bavius, Maevious1 και του Duciad2 
κακιςμζνουσ ςταυροπόδι ςε κάποια αιχμθρι πζτρα πάνω ςτον απζναντι λόφο 
να χαμογελοφν (δείχνοντασ τα δόντια τουσ), μορφάηοντασ ειρωνικά ςτον κοινό 
εχκρό τουσ, αλλά και μεταξφ τουσ. Θ αρχαιότθτα δεν ζχει κάνει αυτι τθ 
διάκριςθ. 

Ο Ραρναςςόσ δεν είναι το ψθλότερο βουνό τθσ γφρω περιοχισ, ιταν όμωσ 
αρκετά καλυμμζνοσ με χιόνι. Ο λόφοσ είναι πολφ απότομοσ για να τον ανεβείσ 
κατ’ ευκείαν από τουσ Δελφοφσ. Μθ ζχοντασ αξιϊςεισ γνϊριηα ότι κα με 
μεταχειρίηονταν ωσ παρείςακτο και ζτςι δεν αποτόλμθςα καμία απόπειρα 
ανάβαςθσ.  

Κοντά ςτθν Καςταλία πθγι και γφρω από τθν αίκουςα και τα ςκαλοπάτια 
βρίςκονται και άλλα ογκϊδθ ερείπια, τα οποία ίςωσ ςυγκροτοφςαν το ναό του 
Απόλλωνα. Επί του βράχου υπάρχει μια εςοχι ι κόγχθ, που κα πρζπει να 
                                                        
1
 Ο Βιργίλιοσ (“Εκλογζσ” 3.90) και Οράτιοσ (“Επωδζσ” 10) ςτθλιτεφουν τουσ ωμαίουσ 

ποιθτζσ Bavius και Maevius, που κεωροφςαν ότι ιςαν εχκρικοί προσ αυτοφσ. 
2
 Θ αναφορά είναι για το ςατιρικό ποίθμα γραμμζνο από τον Ράπα Αλζξανδρο ςτα 

1728.  
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χρθςίμευε για ζνα άγαλμα ι για το ίδιο το μαντείο. Από αυτό το κοίλωμα ζωσ 
τθν αίκουςα πάνω από τθν κρινθ (μια απόςταςθ περίπου 30 ι 40 ποδϊν) 
υπάρχει ζνα υπόγειο πζραςμα, που διακρινόταν ανάμεςα από τισ πζτρεσ κάτω 
από τθν αίκουςα. Το πικανότερο είναι ότι κα χρθςίμευε ωσ πζραςμα των 
ιερζων, που βοθκοφςαν ςτο μαντείο. Ρράγματι, όλο το βουνό είναι γεμάτο με 
αυτοφσ τουσ αόρατουσ δρόμουσ, όπωσ γίνεται αντιλθπτό από τθν θχϊ των 
κοιλοτιτων, αλλά και μζςω πραγματικισ παρατιρθςθσ, και ζχοντασ 
ανακαλφψει ζναν, δεν φοβοφνταν να τον ακολουκιςουν. Ακριβϊσ κάτω από 
τον Ραρναςςό υπάρχει ζνα είδοσ κυκλικοφ γθπζδου με ζναν (πζτρινο) πάγκο 
περιμετρικά που (ςφμφωνα με τον Parson) χρθςίμευε για μουςικι και 
αναψυχι. Τα ογκϊδθ ερείπια κοντά ς’ αυτό δείχνουν ότι ενταςςόταν ςε 
κάποιο τεράςτιο κτιριο. Χαμθλότερα, κάτω ςτο βουνό υπάρχουν κι άλλεσ 
μεγάλεσ μάηεσ ερειπίων, μερικζσ εκ των οποίων διατθροφν ακόμα τθ μορφι 
ςπιτιϊν και φανερϊνουν το αρχαίο τουσ μεγαλείο.  

Στα βράχια βρίςκονται πολλζσ ευμεγζκεισ κοιλότθτεσ δουλεμζνεσ και 
προοριςμζνεσ είτε για λουτρά είτε για κλίνεσ. Υπάρχει επίςθσ ζνα μεγάλο 
πλάτωμα, περίπου ςτα μιςά του βουνοφ, το οποίο πρζπει να ιταν το 
Γυμνάςιο. Κανζνα από τα ερείπια δεν κάνει τίποτα περιςςότερο από το να 
παρακινεί τθν περιζργεια, χωρίσ όμωσ να τθν ικανοποιεί. Ναοί, ςτουσ οποίουσ 
δεν μπορεί να αποδοκεί κανζνα όνομα, και ανοίγματα ςτα βράχια είναι ό,τι 
ζχει απομείνει ακόμα, εν τοφτοισ ςπάνια ζχω ςυναντιςει τόςο ευγενι ερείπια. 

Θ πόλθ κατθφορίηει από τα ριηά του Ραρναςςοφ κάτω προσ το μικρό 
χείμαρρο και τθν κοιλάδα που τθν περικλείει νοτίωσ. Στο τζλοσ ανατολικά και 
δυτικά υπάρχουν τα ανοίγματα, το ζνα προσ τθ Λιβαδειά και το άλλο προσ τθν 
πεδιάδα. Κρίνοντασ από τουσ ναοφσ κοντά ςτο Χριςςό κα μποροφςα να 
υποκζςω ότι θ πόλθ των Δελφϊν πρζπει να ιταν ςε εκείνο το ςθμείο (όπωσ 
μασ είπαν υπιρχαν εκκλθςίεσ ςτθν είςοδο), και να είχε μετακινθκεί πάνω από 
τουσ μικροφσ λόφουσ, που ξεχωρίηουν το Χριςςό από το μικρό Καςτρί. Το πιο 
κατοικθμζνο τμιμα βριςκόταν κάτω από τθν Καςταλία πθγι. Θ κατωφζρεια 
διαιρείται ςτο μζςον από το ρεφμα τθσ Καςταλίασ, που χάνεται το ίδιο ςτα 
ριηά του λόφου. Οι επιγραφζσ δεν είναι ικανοποιθτικζσ. Μόλισ κατάφερα να 
δω μια (επιγραφι) ςε ζνα κατϊι, και αφοφ ενοχλιςαμε μερικζσ κότεσ που 
κοφρνιαηαν, διακρίναμε με τθ βοικεια ενόσ κεριοφ μεγάλο αρικμό επιγραφϊν 
ςτισ πζτρεσ του τοίχου. Αντιλιφκθκα ότι κα απαιτοφνταν ζνασ χρόνοσ και πολφ 
περιςςότερο φωσ - φυςικό και θκικό - από ό,τι είχα για να τισ εξετάςω, και ωσ 
εκ τοφτου αρκζςτθκα ςε αυτά χωρίσ να ψάξω για περιςςότερα ςε κάποιο άλλο 
ςπίτι. Υπιρξε ωςτόςο, μια επιγραφι ς’ ζνα χωράφι, που ο παπάσ διλωςε ότι 
κανζνασ δεν είχε ακόμα μπορζςει να ερμθνεφςει. Αυτό κζντριςε το 
ενδιαφζρον μου και ωσ εκ τοφτου τθν αντζγραψα, χωρίσ όμωσ να ξζρω, εάν κα 
μπορζςω να τθν εννοιςω.  
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ΑΜΑΛΟΝ ΝΕΡΩΤΑ ΑΛΓΛΑΛΕΛΝΟΝ ΤΕ  
ΤΕΛΜΘΜΕΝΟΝ ΑΡΟ ΤΘΣ ΚΟΛΝΚΛΩΝ 
ΒΟΥΛΘΣ ΤΕΛΜΑΛΣ ΒΟΥΛΕΥΤΛΚΑΛΣ ΚΑΛ  
ΑΓΟΑΝΟΜΛΚΑΛΣ ΑΜΑΛΟΣ ΝΕΡΩΣ  
ΡΑΤΘ ΚΟΛΝΚΛΟΣ ΚΑΛ ΛΟΥΛΛΑ ΑΛΓΛΑΛΘ 
ΔΕΛΦΘ ΤΩΝ ΕΑΥΤΩΝ ΥΛΟΝ  
ΑΡΟΛΛΩΝΛ ΡΥΚΛΟΛ 

Δελφοί, Παραςκευή 16η Μαΐου 1806 
Σφντομα πολιορκικθκα από άντρεσ, που είχαν βρει νομίςματα. Δεν 

επικυμοφςα να αγοράςω μετάλλια, αλλά κι εκείνα, που προςζφεραν, ιςαν 
ακατανόθτα ι αδιάφορα, και αυτό που μου φάνθκε πιο ενδιαφζρον ιταν ζνα 
ρωςικό νόμιςμα, το οποίο ίςωσ και να το είχα αγοράςει λόγω τθσ κατάςταςισ 
του, εάν ο βοθκόσ μου δεν είχε αναγνωρίςει ότι ιταν μια ρωςικι πζννα. Στο 
μζλλον, κα δίνω λίγο παραπάνω ςθμαςία ςε αυτοφ του είδουσ τισ γνϊςεισ. 
Ρλζον ζχω δει όλα τα αξιοπερίεργα ςτουσ Δελφοφσ. Θ επικυμία μου πάντα 
είναι να ςου μεταφζρω χαρά και μακάρι ό,τι ζχω γράψει να ςου προςφζρει 
ευχαρίςτθςθ, ξζρεισ τθ χαρά αυτι, που κα ςε εμπνεφςει ςτα χρόνια που 
ζπονται αδελφζ. 

Ν. Β.  
 
 

  
Δελφοί Οβολόσ  (Αϋ - Βϋ όψθ). 
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