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Αφιερώνεται 
τθ μνιμθ όλων των ξζνων περιθγθτϊν των προθγοφμενων 
αιϊνων, οι οποίοι ζφταςαν “προςκυνθτζσ’’ ςτθν ιερι γθ 
του Απόλλωνα και ιδιαιτζρωσ εκείνων που άφθςαν 
καταγραμμζνεσ τισ αναμνιςεισ τουσ, πολφτιμεσ αναφορζσ 
για μασ ςιμερα.  
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Αγναντεφοντασ τουσ  Δελφοφσ από τθν Κίρφι. 
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ΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Ρρζπει να ιταν άνοιξθ του 1963. Κάποια μζρα, τότε, επιςκζφτθκα το 
ςυμμακθτι μου Γιώργο Σιδθρά, για να διαβάςουμε - ιμαςταν ςτθν Α' τάξθ 
Γυμναςίου - και ζπεςε τυχαία το βλζμμα μου ς’ ζνα πολφ ενδιαφζρον βιβλίο 
με τίτλο: “Η Αράχωβα του Παρναςςοφ”, του ςθμαντικοφ Βοιωτοφ ςυγγραφζα 
Τάκθ Λάππα. Είχε γραφτεί κατά παραγγελία του ςυλλόγου: ‚Τῶν ἐν Ἀθήναις 

καί Πειραεῖ Ἀραχωβιτῶν‛, και είχε εκδοκεί το ζτοσ 1961. Το ξεφφλλιςα, με 
εντυπωςίαςε και το δανείςτθκα.  

Πταν ζφταςα ςτο ςπίτι μου, πζταξα ςτθν άκρθ τα ςχολικά μου βιβλία και 
ρίχτθκα ςτο διάβαςμα τθσ “Αράχωβασ” του Λάππα. Ενκουςιάςτθκα από το 
βιβλίο και ωσ ζντυπο (μικρό - κομψό - όμορφα εικονογραφθμζνο) και κυρίωσ 
ωσ περιεχόμενο. Αυτό που με εντυπωςίαςε ιδιαιτζρωσ ιταν οριςμζνεσ 
ταξιδιωτικζσ αναφορζσ ξζνων περιθγθτϊν, οι οποίοι είχαν επιςκεφτεί τθν 
Αράχοβα τουσ προθγοφμενουσ αιϊνεσ και είχαν γράψει ωραία λόγια γι’ αυτιν. 
Ρράγματι, ζνιωςα πολφ περιφανοσ, που είχα γεννθκεί Αραχοβίτθσ1. 

Τισ επόμενεσ μζρεσ το διάβαςα και το ξαναδιάβαςα και φςτερα το 
επζςτρεψα, εκεί όπου ανικε, ωσ τυπωμζνο χαρτί, γιατί ωσ περιεχόμενο είχε 
γίνει πλζον και δικό μου κτιμα. Μάλιςτα, το κουβαλοφςα νοερά μζςα μου, 
κακϊσ μεγάλωνα και ςποφδαηα τα γράμματα. Κα πρζπει να ςθμειϊςω ότι 
τοφτο το βιβλίο μοφ προξζνθςε εκτόσ από ςυναιςκιματα περθφάνιασ και 
“πλθγζσ”, γιατί δεν ζλειπαν οι αναφορζσ ςε υποτικζμενα ςλαβικά τοπωνφμια, 
που υπονοοφςαν ςλαβικζσ εποικίςεισ.  

Στα μζςα τθσ δεκαετίασ του '80, δθλαδι μετά από είκοςι (20) περίπου 
χρόνια, το ζφερε θ τφχθ να εμπλακϊ με τα γλωςςικά και τοπωνυμικά κζματα 
του χωριοφ μου, πράγμα που με οδιγθςε ςτθ ςκζψθ να γράψω ζνα βιβλίο ςτο 
πρότυπο τθσ  “Αράχωβασ” του Λάππα. Πταν όμωσ το τοπωνυμικό, γλωςςικό 
και περιθγθτικό υλικό που ςυγκεντρωνόταν, αφξανε μζρα τθ μζρα, τότε 
αποφάςιςα να αφιςω τουσ ξζνουσ περιθγθτζσ ςτθν άκρθ, για αργότερα, και 
να αςχολθκϊ αποκλειςτικά με τα τοπωνυμιογλωςςικά ηθτιματα.  

Τθν άνοιξθ του 2000 ζγινε κατορκωτι θ πρϊτθ ζκδοςθ του βιβλίου: 
“Αράχοβα Τοπωνυμιογλωςςικά” (και ςε δεφτερθ ζκδοςθ, το 2006, πιρε τον 
τίτλο: “Αράχοβα Τοπωνυμιογλωςςικά και άλλα”). Ζτςι, κατά κάποιο τρόπο 
ζκλειςα προςωρινά ζναν από τουσ πνευματικοφσ λογαριαςμοφσ μου. Ιμουν 
πια ελεφκεροσ να ξαναςυναντιςω τουσ αγαπθμζνουσ μου “φίλουσ”, τουσ 
οποίουσ είχα βάλει ςε γραμμι αναμονισ από το ζτοσ 1984 ζωσ το ζτοσ 2000.  

                                                        
1
 Θ λζξθ Αράχοβα και τα ςυναφι (Αραχοβίτθσ, Αραχοβίτιςςα κλπ.) γράφεται ςε όλο το 

βιβλίο με το γράμμα (ο), εκτόσ κι αν πρόκειται για αναφορά επίςθμου οργανιςμοφ, 
όπωσ π.χ. : “Λαογραφικό Μουςείο Αράχωβασ”.   
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 Ξανά λοιπόν ςτισ βιβλιοκικεσ των Ακθνϊν, ξανά ψάξιμο και καταγραφι 
περιθγθτικϊν αναφορϊν, τϊρα όμωσ το πεδίο είχε διευρυνκεί. Αποφάςιςα, 
δθλαδι, να ςυγκεντρϊςω ταξιδιωτικζσ αναφορζσ όχι μόνο αυτζσ που 
αφοροφςαν ςτθν Αράχοβα, αλλά και αυτζσ που αφοροφςαν ςτουσ Δελφοφσ 
και ςτον Ραρναςςό, με ςκοπό να υπάρξει μια πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα ςτον 
αναγνϊςτθ από τα ταξίδια των ξζνων περιθγθτϊν ςτθν περιοχι μασ. Εξάλλου, 
οι εκλεκτοί αυτοί επιςκζπτεσ δεν είχαν ωσ βαςικό ςκοπό του ταξιδιοφ τουσ τθν 
Αράχοβα, αλλά τουσ Δελφοφσ και τον Ραρναςςό (Κωρφκιον Άντρον και 
Λιάκουρα).  

Θ ζρευνα κράτθςε κατά κφριο λόγο μζχρι το ζτοσ 2005. Ρεριςταςιακά 
ςυνεχίςτθκε μζχρι και το ζτοσ 2014. Εντοπίςτθκαν εκατόν δυο (102) 
περιθγθτικζσ αναφορζσ. Τα κείμενα ιςαν ςε πολλζσ γλϊςςεσ: Γαλλικά, 
Αγγλικά, Γερμανικά, Σουθδικά, Δανικά, ωςικά και Λταλικά. Επειδι οι ξζνεσ 
γλϊςςεσ δεν ιςαν ποτζ από τα δυνατά μου ςθμεία, για να μθ μείνουν τα 
ςπουδαία αυτά κείμενα “μουγκά” για μζνα, και, κατά ςυνζπεια, άγνωςτα και 
ςτο αναγνωςτικό κοινό του χωριοφ μου, αποφάςιςα να εξαςφαλίςω τθ 
μετάφραςι τουσ. Ζτςι δόκθκαν για μετάφραςθ: 

Τα γαλλικά κείμενα ςτθ ςεβαςτι Γκιλγιώ, Γαλλίδα ςτθν καταγωγι, μόνιμθ 
κάτοικο τθσ Ακινασ εδϊ και πολλζσ δεκαετίεσ. Θ κυρία Γκιλγιϊ ζφταςε κάποτε 
ςτθν χϊρα μασ με ςκοπό να ςυνεχίςει το ταξίδι τθσ για τθ Μζςθ Ανατολι, 
κακϊσ το γνωςτικό τθσ αντικείμενο ιταν θ αρχαιολογία τθσ Μεςοποταμίασ, 
αλλά θ τφχθ το ικελε να μείνει, τελικϊσ, ςτθν Ακινα για πάντα. Φαίνεται θ 
Ακρόπολθ νίκθςε τον Τίγρθ και τον Ευφράτθ, όπωσ παλιά θ Ακθνά είχε νικιςει 
τον Ροςειδϊνα. Θ μετάφραςι τθσ ζγινε με μεγάλθ προςοχι και περιςςι 
λεπτομζρεια και γι’ αυτό τθν ευχαριςτϊ ιδιαίτερα.  

Τα γερμανικά κείμενα ςτθν αξιότιμθ Ειρινθ Ηόλτερμαν, γερμανόφωνθ 
Ελβετίδα, που είχε μάκει αρχαιοελλθνικά ςτα ςχολεία τθσ πατρίδασ τθσ, ςτθ 
ςυνζχεια ιλκε, παντρεφτθκε, ζκανε οικογζνεια ςτθν Ελλάδα και ςποφδαςε 
μάλιςτα Νομικά ςτθν Ακινα! Θ μετάφραςι τθσ ζγινε με τθ γνωςτι γερμανικι 
τελειότθτα και γι’ αυτό τθν ευχαριςτϊ επίςθσ ιδιαίτερα.  

Τα αγγλικά κείμενα, όμωσ, ιςαν τα πιο πολλά ςε αρικμό και ςυνολικό όγκο, 
και για πολφ καιρό αναηθτοφςα μιαν αντίςτοιχθ Γκιλγιϊ ι μια αντίςτοιχθ  
Ηόλτερμαν, αλλά δε βριςκόταν. Είχα ςχεδόν απογοθτευκεί, ϊςπου θ εκλεκτι 
ςυνάδελφόσ μου ςτο Υπουργείο όπου εργαηόμουν, θ Δρ. Βάλλυ Λιάκουρα, 
δζχτθκε να δϊςει χείρα βοικειασ και μάλιςτα αφιλοκερδϊσ, και ζτςι 
μετζφραςε με πολφ επιτυχία όλα τα αγγλικά κείμενα. Τθν ευχαριςτϊ κερμά 
και νιϊκω πάντα υποχρεωμζνοσ. 

Για κάποια άλλα γαλλικά κείμενα που εμφανίςτθκαν τελευταία,  
απευκφνκθκα ςτθν ανιψιά μου Δζςποινα Τομαρά - Γεωργίου, Κεολόγο 
κακθγιτρια Μζςθσ Εκπαίδευςθσ, θ οποία με βοικθςε με πολλι προκυμία και 



 7 

μετζφραςε με πολλι επιτυχία τα εν λόγω κείμενα, και γι’ αυτό τθν ευχαριςτϊ 
κερμά. 

Το ιταλικό κείμενο δόκθκε για μετάφραςθ ςτον αγαπθτό φίλο, παλιό 
ςυμμακθτι μου και πρϊθν Διμαρχο Αράχοβασ Γεώργιο Ανδρζου - Λεόντιο, 
λόγω των ιταλικϊν ςπουδϊν του. Τον ευχαριςτϊ πολφ, γιατί ανταποκρίκθκε 
κετικά παρά τισ πολυπλθκείσ επαγγελματικζσ υποχρεϊςεισ του εντόσ και εκτόσ 
Ελλάδασ. 

Το ρωςικό κείμενο δεν χρειάςτθκε να το μεταφράςω, γιατί το δανείςτθκα 
από τθν πολυτελι ζκδοςθ: “Σαξιδιωτικζσ θμειϊςεισ από τα Ιόνια Νθςιά, τθν 
Ελλάδα, τθ Μικρά Αςία και τθν Σουρκία ςτα 1835”, Vladimir Davidoff,  
Μεταφραςμζνθ ςτα Ελλθνικά, Ακινα 2004, τθσ πρϊθν Εμπορικισ Τράπεηασ, 
τθν οποία και ευχαριςτϊ.  

Το δανζηικο κείμενο κακϊσ και το ςουθδικό είχαν τθ μεγαλφτερθ 
περιπζτεια, επειδι ιςαν γραμμζνα το μεν πρϊτο ςε παλιά ςκανδιναβικι 
διάλεκτο, το δε δεφτερο ςτθν αρχαία ςουθδικι γλϊςςα. Συγκεκριμζνα, πζραςε 
πολφσ καιρόσ, ϊςπου ο αγαπθτόσ πατριϊτθσ και γείτονάσ μου Γιώργοσ Λεων. 
Οικονόμου προςφζρκθκε να βοθκιςει και κατόρκωςε μζςα από τισ δικζσ του 
γνωριμίεσ : 

α)Να εντοπίςει τον εκλεκτό νζο Κωνςταντίνο εντίφθ, που ςποφδαςε ςτθ 
Δανία και εργάηεται εκεί, ο οποίοσ κατόρκωςε να αποδϊςει το δανζηικο 
κείμενο με μεγάλθ επιτυχία.  

β)Να προωκιςει το ςουθδικό κείμενο ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Στοκχόλμθσ, 
για μετάφραςθ. Το εν λόγω Ρανεπιςτιμιο ανταποκρίκθκε κετικά και 
μετζφραςε, ςτθ γαλλικι όμωσ γλϊςςα, εκτεταμζνα αποςπάςματα του 
περιθγθτικοφ κειμζνου του Centerwall, και ο εκλεκτόσ νζοσ Δθμιτρθσ 
Αναγνωςτόπουλοσ, πτυχιοφχοσ τθσ Γαλλικισ Φιλολογίασ, ςτον οποίο 
απευκφνκθκε επίςθσ ο Γιϊργοσ Οικονόμου, ανζλαβε να κάνει τθ μετάφραςθ 
από τα Γαλλικά ςτα Ελλθνικά. Σε όλουσ αυτοφσ εκφράηω ζνα πολφ μεγάλο 
ευχαριςτϊ.  

*** 
Εδϊ, πρζπει ιδιαιτζρωσ να ςθμειϊςω τθ μεγάλθ βοικεια που μου 

πρόςφερε ο ερευνθτισ - ςυγγραφζασ Χαράλαμποσ Ν. Ραπαλουκάσ, από το 
Κυριάκι Βοιωτίασ, ο οποίοσ με κακοδιγθςε ςτθν ψθφιακι δθμιουργία του 
παρόντοσ ζργου. Ωσ εκ τοφτου, τον ευχαριςτϊ κερμά.  

Πςον αφορά ςτθ δθμιουργία των εξωφφλλων των δφο τόμων, 
ςθμαντικότατθ βοικεια μου πρόςφερε θ εξαιρετικι υπάλλθλοσ του Ρολεμικοφ 
Μουςείου Ακθνϊν Διμθτρα Καρλι, και γι’ αυτό τθσ εκφράηω τισ κερμζσ μου 
ευχαριςτίεσ.   

Ειδικι μνεία, πρζπει να κάνω για τον αγαπθτό φίλο Λουκά Ραπαλεξανδρι 
και να τον ευχαριςτιςω κερμϊσ, ο οποίοσ με βοικθςε ποικιλοτρόπωσ ιτοι:  
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α)Με τθν ανεφρεςθ οριςμζνων ςθμαντικϊν περιθγθτικϊν κειμζνων, όπωσ: 
του Reinach, Amper, Gillieron, Snider. 

β)Με τθν προςφορά οριςμζνων γκραβουρϊν και πλικουσ φωτογραφιϊν, 
που ςτολίηουν και τουσ δυο τόμουσ του παρόντοσ ζργου.  

Με τθν ευκαιρία αυτι ευχαριςτϊ και τον  αγαπθτό φίλο Στάκθ Σιδθρά, ο 
οποίοσ διευκρίνιςε ςε ποια αρχαία ιερά οικοδομιματα των Δελφϊν ανικουν 
οι ανάγλυφεσ παραςτάςεισ που παρουςιάηονται φωτογραφικά, ςτο δεφτερο 
τόμο του υπόψθ  ζργου.  

Πςον αφορά ςτισ λοιπζσ γκραβοφρεσ που κοςμοφν το παρόν βιβλίο, αυτζσ 
ανικουν ςτον αδελφό μου Ραναγιώτθ Αςθμάκθ, ο οποίοσ τισ ςυγκζντρωνε με 
υπομονι τόςα χρόνια και μου τισ πρότεινε εξ αρχισ για τθ διακόςμθςθ του 
παρόντοσ βιβλίου και γι’ αυτό αδελφικά τον ευχαριςτϊ. 

Να τονίςω, επίςθσ, ότι το παρόν πόνθμα κα υςτεροφςε ςθμαντικά, εάν δεν 
περνοφςε από τθ γλωςςικι βάςανο του εκλεκτοφ φιλολόγου - ςυγγραφζα, 
αγαπθτοφ φίλου και ςεβαςτοφ πατριϊτθ Λουκά Μπακάλθ, ο οποίοσ δζχτθκε, 
αςμζνωσ, να διεξζλκει όλο το κείμενο με περιςςι φροντίδα και επιμζλεια, και 
γι’ αυτό κερμότατα τον ευχαριςτϊ.  

Από τα παραπάνω γίνεται εφκολα φανερό ότι χωρίσ τθν πολφτιμθ βοικεια 
όλων των προαναφερκζντων ςυνεργατϊν,  δεν κα ιταν δυνατόν να δει το φωσ 
το παρόν ζργο, το οποίο, εν τζλει, κεωρϊ ζργο ςυλλογικό. Κα πρζπει όμωσ να 
διευκρινίςω ευκφσ εξαρχισ ότι οι ευκφνεσ,  για όποια τυχόν λάκθ εντοπιςτοφν,  
με βαρφνουν αποκλειςτικά. 

Τζλοσ, νιϊκω ικανοποίθςθ και τιμι που το “Λαογραφικό Μουςείο 
Αράχωβασ” αποδζχτθκε τθν πρόταςι μου, για ανάρτθςθ του εν λόγω ζργου 
από τον επίςθμο ιςτότοπό του τμθματικά, ςε μθνιαία βάςθ, ςε είκοςι τζςςερισ 
(24)  ςυνζχειεσ (24 e-τεφχθ των πενιντα (50) περίπου ςελίδων κατά μζςο όρο 
το κακζνα). Κζλω να ελπίηω ότι ςτο προςεχζσ μζλλον κα γίνει κατορκωτι και θ 
ζντυπθ ζκδοςθ του βιβλίου από το εν λόγω Μουςείο, δεδομζνου  ότι το παρόν 
ζργο, κατόπιν δωρεάσ, ανικει πλζον εκδοτικά ςτο “Λαογραφικό Μουςείο 
Αράχωβασ”. 

*** 
Τα ταξιδιωτικά κείμενα που περιλαμβάνονται ςτο παρόν ζργο είναι εκατόν 

δυο (102) τον αρικμό, δθλαδι αρκετά για να ικανοποιιςουν και τον πιο 
απαιτθτικό αναγνϊςτθ. Ραρόλα αυτά και παρά τισ επίπονεσ μζχρι τϊρα 
προςπάκειζσ μασ δεν κατορκϊςαμε να βροφμε δυο ςθμαντικά περιθγθτικά 
κείμενα των οποίων γνωρίηαμε τθν φπαρξθ. Το ζνα είναι του Κυριακοφ 
Αγκωνίτθ και το άλλο είναι του George Clemanceau, τα οποία ίςωσ 
αποτελζςουν κίνθτρο ςε νεότερουσ ερευνθτζσ, για να τα εντοπίςουν ςτο 
μζλλον. 

Αρχικϊσ υπιρξε ςκζψθ μαηί με τισ μεταφράςεισ να παρουςιαςτοφν και τα 
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ξενόγλωςςα ταξιδιωτικά κείμενα. Αυτό, όμωσ, κα διπλαςίαηε τον όγκο του  
βιβλίου, κα το κακιςτοφςε πιο δφςχρθςτο και επιπλζον κα εκτίναςςε ψθλά το 
κόςτοσ μιασ μελλοντικισ ζκδοςισ του. Ζτςι, αποφαςίςτθκε να περιλθφκοφν 
μόνο οι μεταφράςεισ.  

Ρριν από κάκε ταξιδιωτικό κείμενο, για όςεσ περιπτϊςεισ κατζςτθ δυνατό 
και εφικτό, υπάρχει ζνα ςφντομο βιογραφικό του αντίςτοιχου περιθγθτι και θ 
προςωπογραφία του ι θ φωτογραφία του. Ο αναγνϊςτθσ με αυτόν τον τρόπο 
κα μπορζςει να νιϊςει καλφτερα τθ νοοτροπία και το χαρακτιρα του κάκε 
ςυγγραφζα - περιθγθτι, με ςκοπό να εμβακφνει περιςςότερο ςτο αντίςτοιχο 
ταξιδιωτικό κείμενο. Εξάλλου, δεν λζμε πάντα ότι το πρόςωπο είναι “ςπακί...” 
και θ καταγωγι παίηει ρόλο;  

Επίςθσ, πριν από κάκε κείμενο υπάρχει ζνα ςφντομο ςχόλιο με ςτόχο να 
υποβοθκθκεί ο αναγνϊςτθσ ςτθν κατανόθςθ αναφορικά με κάποιεσ 
περιγραφζσ και λεπτομζρειεσ, που δεν είναι ίςωσ με τθν πρϊτθ ματιά εφκολα 
αναγνωρίςιμεσ και κατανοθτζσ. Εάν, όμωσ, ο ίδιοσ κεωριςει ότι τα εν λόγω 
ςχόλια περιττεφουν μπορεί να τα προςπεράςει χωρίσ κανζνα απολφτωσ 
πρόβλθμα. 
   Στάκθσ Αςθμάκθσ 
 19/6/2015, Βφρωνασ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΘ 
 

Οι πρϊτεσ κοινωνικζσ μεταβολζσ ξεκίνθςαν ι επιταχφνκθκαν, όταν κάποτε 
ανιςυχοι άνκρωποι, “οι ταξιδευτζσ”, απομακρφνκθκαν από τισ εςτίεσ τουσ, για 
να γνωρίςουν με κίνδυνο τθσ ίδιασ τουσ τθσ ηωισ, άλλουσ τόπουσ και άλλεσ 
φυλζσ, άλλεσ ςυνικειεσ και άλλα παραδείγματα κοινωνικοφ βίου. Στθ 
ςυνζχεια, όςοι από αυτοφσ κατάφερναν να επιςτρζψουν αςφαλείσ οίκαδε, 
μετζφεραν τισ πλθροφορίεσ τουσ και τισ πολφτιμεσ εμπειρίεσ τουσ. Τζτοιου 
είδουσ γεγονότα αποτελοφςαν πυροδοτιςεισ του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ, οι 
οποίεσ ςυνεχϊσ πολλαπλαςιάηονταν και οδθγοφςαν χρόνο με το χρόνο, 
δεκαετία με δεκαετία, αιϊνα με αιϊνα, χιλιετία με χιλιετία ςτθ ςθμερινι  
παγκοςμιοποίθςθ.  

Τα ταξίδια δεν ιςαν τότε εφκολα, γιατί θ γνωριμία του “γείτονα” 
εγκυμονοφςε πάντα κινδφνουσ, κακϊσ ζφερνε ωσ φυςικό επακόλουκο: 
μεταναςτεφςεισ, πολζμουσ, υποδουλϊςεισ. Στθν καλφτερθ περίπτωςθ 
βεβαίωσ, ανάπτυξθ εμπορίου και γνϊςεισ, διεφρυνςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ 
και βελτίωςθ των εν χριςει παραγωγικϊν μεκόδων και κακθμερινϊν 
πρακτικϊν.  

*** 
Ο ανκρϊπινοσ πολιτιςμόσ ςε όλθ τθν πορεία του χρωςτάει ςε όλεσ τισ 

κατθγορίεσ των ανκρϊπων: ςτουσ βαςιλιάδεσ και ςτουσ ςτρατθγοφσ, ςτουσ 
πολιτικοφσ και ςτο ιερατείο, ςτουσ φιλοςόφουσ και ςτουσ ποιθτζσ, ςτουσ 
επιςτιμονεσ και ςτουσ καλλιτζχνεσ, ςτουσ εμπόρουσ και ςτουσ ναυτικοφσ, 
ςτουσ πάςθσ φφςεωσ καταςκευαςτζσ, ςτουσ γεωργοφσ και ςτουσ 
κτθνοτρόφουσ. Πλοι όμωσ αυτοί μπικαν ςε δράςθ, επειδι υπιρχαν πάντα οι 
ταξιδευτζσ, που ωσ καταλφτεσ τροφοδοτοφςαν επί μακρόν τθ “χθμικι 
αντίδραςθ” του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ. Υπάρχουν δυο ειδϊν κατθγορίεσ 
ανκρϊπων. αυτοί που φλζγονται για ταξίδια και οι αναπαυμζνοι ςτισ εςτίεσ 
τουσ. Οι πρϊτοι παίηουν, κατά κάποιο τρόπο, το ρόλο του επικονιαςτι, 
προκειμζνου οι δεφτεροι να καρποφοριςουν. 

Σιμερα, ςτον πλανιτθ μασ επικοινωνοφμε μζςω δορυφόρων με τα 
θλεκτρομαγνθτικά κφματα και τισ δορυφορικζσ κάμερεσ, και πριν λίγεσ 
δεκαετίεσ επικοινωνοφςαμε με τα ςφρματα. Στθν αυγι τθσ ιςτορίασ τθσ 
ανκρωπότθτασ και για πολλοφσ αιϊνεσ ςτθ ςυνζχεια θ επικοινωνία υπιρχε, 
γιατί κάποιοι ιςαν ζτοιμοι να ταξιδζψουν, κουβαλϊντασ μαηί τουσ και τθν 
ιδιότθτα του ερευνθτι ι του εμπόρου, του ναυτικοφ ι του καταςκόπου, ωσ 
απεςταλμζνοι του εαυτοφ τουσ ι των θγεμόνων τουσ, ζτοιμοι να γίνουν το 
μάτι και το αυτί των κοινωνιϊν από τισ οποίεσ προζρχονταν. 

*** 
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Σαξιδιωτικόσ χάρτθσ του 18

ου
 αιϊνα που αναφζρεται ςτον ελλθνικό χϊρο. 

  
Ειδικότερα, λζγεται ότι τα πρϊτα πανδοχεία - χάνια - εμφανίςτθκαν για 

πρϊτθ φορά  ςτθ Λυδία κατά τον 3ο ι 4ο π.Χ. αιϊνα. Αυτό όμωσ πρζπει να 
είναι μεταγενζςτερθ χρονολογία, διότι υπάρχουν αρκετζσ μαρτυρίεσ γι’ αυτά 
από τον 6ο π.Χ. αιϊνα. Μάλιςτα, ο Αιςχφλοσ αναφζρει ςτα ζργα του δυο φορζσ 
για πανδοχεία.  

Οι πρϊτοι ταξιδιϊτεσ ιςαν ζμποροι, οι οποίοι ταξίδευαν με καραβάνια ι με 
πλοία και ζφερναν μαηί τουσ τα εμπορεφματά τουσ και τα χριματα από 
μζταλλο, πολφτιμουσ λίκουσ ι δζματα από εκλεκτά υφάςματα. Αν δεν ιςαν 
ζμποροι τότε ιςαν δθμόςιοι υπάλλθλοι, οι οποίοι ταξίδευαν με ςυςτατικζσ 
επιςτολζσ και τθ ςχετικι ακολουκία. Σε αυτοφσ πρζπει να προςτεκοφν ποφ και 
ποφ μερικοί ηθτιάνοι και επίςθσ κάποιοι προςκυνθτζσ, οι οποίοι επιςκζπτονταν  
ςθμαντικά Λερά ςυγκεκριμζνων περιοχϊν του γνωςτοφ τότε κόςμου. 

Στθν Αίγυπτο υπιρχε ςθμαντικι ταξιδιωτικι κίνθςθ με αρκετά αςφαλείσ 
ςυνκικεσ ςτο Νείλο. Επί των θμερϊν του Φαραϊ Αμζνωφι Γϋ (14οσ π.Χ. αιϊνασ) 
γίνονταν ποτάμιεσ εκδρομζσ ζωσ τισ πυραμίδεσ. Αυτι πρζπει να ιταν θ πρϊτθ 
εμφάνιςθ   περιθγθτϊν - τουριςτϊν. Βεβαίωσ, ςτθν εποχι τθν πριν του 600 
π.Χ. ζνασ ξζνοσ, που ταξίδευε μόνοσ του, κεωρείτο φποπτοσ και διζτρεχε 
ςοβαροφσ κινδφνουσ. Ιταν εκτεκειμζνοσ ςε φρικϊδθ βαςανιςτιρια, γιατί δεν 
υπιρχε νόμοσ για να τον προςτατεφει. Ωσ εκ τοφτου, πολφ λίγοι άνκρωποι 
απομακρφνονταν από τον τόπο τουσ. Στον ελλθνικό κόςμο, όμωσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των αποικιϊν, οι ιδιϊτεσ που ταξίδευαν ςτθν 
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αρχαϊκι εποχι κα πρζπει να ιςαν αρκετοί. Τουσ προςτάτευε φαίνεται ο Ξζνιοσ 
Δίασ. Εν τοφτοισ, οι ιδιωτικζσ μεγάλεσ περιθγιςεισ που γίνονταν χάριν τθσ 
ζρευνασ ιςαν ςχετικά νζο πράγμα. Οι πρϊτοι ιςτορικοί Εκαταίοσ και Θρόδοτοσ 
πραγματοποίθςαν μεγάλεσ περιθγιςεισ, προτοφ ςυνκζςουν τα ζργα τουσ. Ο 
κακθγθτισ Gilbert Murray γράφει: «Ζχω τθν ιδζα ότι το είδοσ αυτϊν των 
περιθγιςεων, χάριν τθσ ιςτορικισ ζρευνασ ι ανακαλφψεων υπιρξε μάλλον 
ελλθνικι εφεφρεςθ. Πιςτεφεται ότι οι ιδρυτζσ του ιςαν ο όλων και ο 
Λυκοφργοσ».  

Στθ ςυνζχεια, ο Ρυκαγόρασ, ο Καλισ, ο Ρλάτων και τόςοι άλλοι φιλόςοφοι 
ταξίδεψαν και ζμακαν, ζκριναν και ςτοχάςτθκαν πάνω ςε όςα είδαν ςε άλλουσ 
τόπουσ. Επίςθσ το ίδιο ζκαναν, πολφ αργότερα, ο Στράβωνασ και ο Ραυςανίασ, 
οι οποίοι μάλιςτα μασ κλθροδότθςαν αντίςτοιχα τα πολφτιμα γεωγραφικά και 
περιθγθτικά τουσ κείμενα.   

Κατά το Μεςαίωνα καλόγεροι του Βυηαντίου ζφταςαν, ωσ ταξιδευτζσ, ςτθν 
Κίνα και ζφεραν το μετάξι ςτθν Ευρϊπθ. Αργότερα, ο Μάρκο Ρόλο “εξιγαγε” 
ευρωπαϊκό πολιτιςμό ςτθν Κίνα και “ειςιγαγε” κινζηικο πολιτιςμό ςτθν Λταλία. 
Από ταξιδιωτικό οίςτρο φλεγόταν ο Κολόμβοσ, όταν ςάλπαρε για να 
ανακαλφψει τθν Αμερικι, κακϊσ και ο Βάςκο ντε Γκάμα και ο Μαγγελάνοσ, 
ςτθν προςπάκειά τουσ να ανακαλφψουν τουσ μεγάλουσ καλάςςιουσ δρόμουσ 
του πλανιτθ μασ. 

Επίςθσ, ταξιδευτζσ Ευρωπαίοι χριςτιανοί, που φλζγονταν για τουσ Αγίουσ 
τόπουσ, πυροδότθςαν ςτθ ςυνζχεια τισ Σταυροφορίεσ. Είναι οι πρϊτοι, που 
ζφταςαν ςε ελλθνικζσ νθςιωτικζσ περιοχζσ και άφθςαν τισ πολφτιμεσ 
πλθροφορίεσ τουσ για τον ελλθνικό χϊρο ςτουσ ςκοτεινοφσ εκείνουσ αιϊνεσ. 
Αργότερα θ Αναγζννθςθ ζδειξε το ενδιαφζρον τθσ για τθν αρχαία Ελλάδα και 
άρχιςε ςιγά - ςιγά το βλζμμα τισ Δφςθσ να ςτρζφεται και αυτό ανατολικά ςτθν 
κοιτίδα του πολιτιςμοφ τθσ. Πταν ζφταςε θ εποχι του Διαφωτιςμοφ το 
ενδιαφζρον για τουσ ελλθνικοφσ τόπουσ κζριεψε πλζον και τα Ρανεπιςτιμια 
τθσ Ευρϊπθσ ικελαν από πρϊτο χζρι υλικό γνϊςθσ, είτε ςπάνια βιβλία είτε 
χειρόγραφα και αρχαίεσ περγαμθνζσ, ακόμθ αρχαία καλλιτεχνιματα και 
νομίςματα.  

Στα τζλθ του δζκατου όγδοου και τισ αρχζσ του δζκατου ζνατου αιϊνα, θ 
Οκωμανικι αυτοκρατορία άρχιςε να παρακμάηει και νζοι γεωπολιτικοί πόλοι 
άρχιςαν να αναπτφςςονται. Οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ χρειάηονταν ζγκυρεσ 
πλθροφορίεσ, για να αναπτφξουν τισ ςτρατθγικζσ τουσ αναφορικά με τισ νζεσ 
αντιπαλότθτεσ και ςυμμαχίεσ που ζμελλε να αναπτυχκοφν. Και όταν το 
ελλθνικό ζκνοσ ςχθμάτιςε δικό του κράτοσ το δζκατο ζνατο αιϊνα, οι 
ευρωπαϊκζσ δυνάμεισ, για να εξαςφαλίςουν τα ηωτικά τουσ ςυμφζροντα, 
ικελαν να γνωρίηουν πρόςωπα και πράγματα, καταςτάςεισ και πολιτικοφσ, για 
να μποροφν να επιδοκοφν ςτισ γεωπολιτικζσ - γεωςτρατθγικζσ μανοφβρεσ 



 13 

τουσ. 
*** 

Πλο αυτό το πολφμορφο δυναμικό που βριςκόταν ςε ηφμωςθ ςτθ Δφςθ 
ηθτοφςε να καταναλϊςει “ταξιδιωτικό” προϊόν και ωσ εκ τοφτου ξεκίνθςε ζνα 
άνευ προθγουμζνου ταξιδιωτικό ρεφμα προσ τθν ξεχαςμζνθ χϊρα των 
Ελλινων. 

Στουσ “προγραμματικοφσ” ταξιδευτζσ (δθλαδι ςτουσ κατά παραγγελία και 
με κρυφι ατηζντα), προςτζκθκαν ςιγά - ςιγά και άλλοι αυκόρμθτοι ταξιδευτζσ, 
που είχαν αλθκινι δίψα για ταξίδια. Είχαν ελεφκερο χρόνο και περίςςιο χριμα 
και ικελαν να δουν, να γνωρίςουν ακόμα και να αγοράςουν πολφτιμο υλικό 
για τισ προςωπικζσ τουσ ςυλλογζσ. Στθ ςυνζχεια, ςκόπευαν να καταγράψουν 
τισ ταξιδιωτικζσ τουσ αναμνιςεισ, προκειμζνου οριςμζνοι εξ αυτϊν είτε να 
αναρριχθκοφν κοινωνικά είτε μζςω των εκδόςεϊν τουσ να αποκομίςουν 
κζρδθ, για να ιςοφαρίςουν τα ζξοδα του ταξιδιοφ τουσ. 

Θ εκνικότθτα των περιθγθτϊν άλλαηε, όταν άλλαηαν οι ςχζςεισ των δυτικϊν 
κρατϊν με τθν Οκωμανικι αυτοκρατορία, κακϊσ επίςθσ και όταν άλλαηε θ 
πρωτοπορία του πολιτιςμοφ ςτθν Ευρϊπθ και περνοφςε διαδοχικά από χϊρα 
ςε χϊρα. Ραράδειγμα, οι Γερμανοί περιθγθτζσ, οι οποίοι εμφανίηονται ςτισ 
αρχζσ του δζκατου ζνατου αιϊνα και ζκτοτε αυξάνονται ςταδιακά, κακϊσ θ 
Γερμανία μπαίνει δυναμικά ςτο προςκινιο του ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ, και 
κακϊσ ο γερμανικόσ ρομαντιςμόσ δεν αρκείται ςτθ λατινικι ςυνιςτϊςα που 
τον αρδεφει και ηθτάει να λουςτεί ςτα νάματα του αρχαιοελλθνικοφ 
πολιτιςμοφ. 

Εν πάςθ περιπτϊςει, οι χϊρεσ που υπιρξαν βαςικζσ πθγζσ περιθγθτϊν 
ιςαν αρχικϊσ θ Γαλλία, ςτθ ςυνζχεια θ Αγγλία και ςτο τζλοσ θ Γερμανία. 
Ρεριθγθτζσ, βεβαίωσ, προζρχονταν και από άλλεσ χϊρεσ (π.χ. Σκανδιναβικζσ, 
Αμερικι, ωςία, Ελβετία, Λταλία κλπ.), αλλά αυτζσ βρίςκονταν ςτθν περιφζρεια 
και όχι ςτο πυρινα, που τροφοδοτοφςε το αυξανόμενο περιθγθτικό ρεφμα 
προσ τθ χϊρα μασ.  

Θ ραγδαία αφξθςθ των περιθγθτϊν από τθ Δφςθ, που ταξιδεφουν ςτθν 
Ελλάδα ςτα προεπαναςτατικά χρόνια (τζλθ 18ου - αρχζσ 19ου αιϊνα), υπιρξε 
κρίςιμοσ παράγοντασ για τθν επιτυχία τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ, γιατί ο 
ιερόσ αγϊνασ των Ελλινων γίνεται πλζον κάτω από τα βλζμματα ολόκλθρθσ 
τθσ κοινισ γνϊμθσ τθσ Ευρϊπθσ και Αμερικισ, που κάκε τόςο αυτι 
ενθμερϊνεται από τουσ περιθγθτζσ, οι οποίοι επιςτρζφουν ςτισ πατρίδεσ τουσ 
και γράφουν για τισ προςπάκειεσ και τισ κυςίεσ των Ελλινων. Ζτςι, αρχίηει 
ςιγά - ςιγά να εκφράηεται από τουσ περιςςότερουσ Ευρωπαίουσ ςυμπάκεια 
προσ τουσ αγωνιηόμενουσ Ζλλθνεσ και δίνεται οςθμζραι θ αναγκαία ζμπρακτθ 
υλικι υποςτιριξθ, με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ των δικαίων του Ελλθνικοφ 
Ζκνουσ. 
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*** 
Οι ξζνοι περιθγθτζσ που ζφταναν ςτθν πατρίδα μασ ζρχονταν με ςυνοδεία 

και άλλων πατριωτϊν τουσ. Ρολλζσ φορζσ θ περιθγθτικι ομάδα διζκετε 
ηωγράφο ι αρχιτζκτονα, μάγειρα, δραγουμάνο και βοθκό. Βεβαίωσ, 
απαραίτθτοι ιςαν οι ντόπιοι αγωγιάτεσ, που μιςκϊνονταν μαηί με τα υποηφγιά 
τουσ και άλλαηαν από περιοχι ςε περιοχι. Οριςμζνεσ φορζσ ταξίδευαν με τθν 
άδεια των τουρκικϊν αρχϊν και με ςυνοδεία φρουράσ. Άλλεσ φορζσ μίςκωναν 
προςωπικοφσ φρουροφσ για τθν αςφάλειά τουσ απζναντι ςτο κίνδυνο των 
λθςτϊν, που ενδθμοφςαν ςτον ελλθνικό χϊρο και προεπαναςτατικά και 
μετζπειτα ςτα πρϊτα χρόνια τθσ ελλθνικισ ανεξαρτθςίασ.  

Πλουσ τουσ προθγοφμενουσ αιϊνεσ πζραςαν από τθν Ελλάδα χιλιάδεσ 
περιθγθτζσ και εκατοντάδεσ από αυτοφσ ζγραψαν ταξιδιωτικά κείμενα, είτε  
υπό μορφι θμερολογίων είτε  υπό μορφι επιςτολϊν, που ςε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ ιςαν τόςο εκτεταμζνα, ϊςτε πιραν τθ μορφι βιβλίου. Ζνα μζροσ 
μόνο από αυτά τα πολφτιμα ντοκουμζντα για τον ελλθνιςμό ζχει ζλκει μζχρι 
τϊρα ςε φωσ. Οριςμζνα από αυτά χάκθκαν, κάποια καταςτράφθκαν και 
πικανόν πολλά άλλα είναι καταχωνιαςμζνα ακόμθ ςε πολλζσ γωνιζσ τθσ 
Ευρϊπθσ και τθσ Αμερικισ. Κα ιταν πολφ χριςιμο να βρεκοφν και να 
δθμοςιευτοφν κάποτε, διότι με τισ πολφτιμεσ πλθροφορίεσ τουσ φωτίηουν 
κενά, που οι χρονογράφοι δεν μπόρεςαν για διάφορουσ λόγουσ να καλφψουν 
και οι ιςτορικοί εξ αιτίασ αυτϊν των κενϊν δεν μπόρεςαν να προχωριςουν ςε 
αςφαλείσ αξιολογιςεισ και ςυμπεράςματα, και αναφζρκθκαν με γενικότθτεσ 
και εικοτολογίεσ αναφορικά με μεγάλεσ περιόδουσ των ςκοτεινϊν χρόνων του 
Μεςαίωνα. 

Ενϊ οι ιςτορικοί ςυνκζτουν και ιχνθλατοφν τισ ιςτορικζσ τροχιζσ των  
κρατϊν και των κοινωνιϊν, τα ςθμεία των εν λόγω τροχιϊν τα παρζχουν 
ςίγουρα όςοι αποτυπϊνουν γεγονότα και καταςτάςεισ τθ ςτιγμι που αυτά 
διαδραματίηονται. Τζτοιοι καταγραφείσ ιςτορικϊν ςτιγμϊν είναι ςίγουρα και 
οι περιθγθτζσ, οι οποίοι βρίςκονται ςε δεδομζνο χρόνο ςε κάποιο 
ςυγκεκριμζνο τόπο και βλζπουν με τα ίδια τουσ τα μάτια όςα ςυμβαίνουν 
γφρω τουσ ι ακοφν από αυτόπτεσ μάρτυρεσ ςθμαντικά γεγονότα και πολφτιμεσ 
λεπτομζρειεσ που ςυνζβθςαν λίγο πριν, και αποφαςίηουν να τα αποτυπϊςουν 
με τθ γραφίδα τουσ.  

Οι περιθγθτζσ των τελευταίων αιϊνων (17ο, 18ο και 19ο), προτοφ ζλκουν 
ςτθ χϊρα μασ, είχαν μελετιςει τουσ ζγκυρουσ αρχαίουσ οδθγοφσ, ιτοι τον 
Ραυςανία και το Στράβωνα ακόμα και άλλουσ Λατίνουσ ςυγγραφείσ που 
αναφζρονται ςε ελλθνικοφσ τόπουσ. Επίςθσ, είχαν διαβάςει και ταξιδιωτικζσ 
περιγραφζσ άλλων προθγοφμενων περιθγθτϊν, όςεσ μζχρι τότε είχαν εκδοκεί 
και κυκλοφοριςει. Αυτά τα ταξιδιωτικά κείμενα τουσ πρόςφεραν ςίγουρα 
αυτοπεποίκθςθ ςτο ταξίδι που οι ίδιοι επιχειροφςαν, γιατί τουσ μείωναν 



 15 

άγνωςτεσ παραμζτρουσ ςχετικά με τουσ τόπουσ, τισ διαδρομζσ, τουσ 
ανκρϊπουσ και τισ καταςτάςεισ που κα ςυναντοφςαν. 

*** 
Ο κακζνασ περιθγθτισ ερχόταν, όπωσ ιταν φυςικό, με το δικό του 

χαρακτιρα, τθ δικι του διάκεςθ και νοοτροπία. Άλλοι κατζφκαναν για να δουν 
τουσ τόπουσ όπου είχαν διαδραματιςκεί ςθμαντικά γεγονότα τθσ αρχαίασ 
ελλθνικισ ιςτορίασ και άλλοι για να δουν και να καυμάςουν από κοντά αρχαία 
ζργα τζχνθσ. Ζτςι, μποροφμε να ιςχυριςτοφμε ότι οριςμζνοι κατζφταςαν ςτθν 
Ελλάδα ωσ απλοί επιςκζπτεσ, κάποιοι  ωσ πραγματικοί προςκυνθτζσ, μερικοί 
ωσ αδιάφοροι τουρίςτεσ και, τζλοσ, οριςμζνοι ωσ... επενδυτζσ αρχαίων ζργων 
τζχνθσ, παλαιϊν χειρογράφων και αρχαίων νομιςμάτων. Για πολλοφσ από  
αυτοφσ  οι ντόπιοι κάτοικοι ιςαν ανφπαρκτοι, γι’ αυτό δεν αναφζρονταν καν 
ςτα κείμενά τουσ. 

Οριςμζνοι περιθγθτζσ, αργότερα, ςτρζφουν το βλζμμα τουσ και ςτουσ 
κατοίκουσ των περιοχϊν που επιςκζπτονται, ςτθν αρχι με υπεροπτικό βλζμμα 
και, επειδι δεν ςυναντοφν ςτο διάβα τουσ Ρλάτωνεσ, Λπποκράτεσ, Λυςίεσ και 
Κουκυδίδεσ, πιςτεφουν ότι οι Ζλλθνεσ ζχουν πλιρωσ εκφυλιςτεί και δεν 
αξίηουν ςτον ιλιο μοίρα. Μερικοί είναι πιο ψφχραιμοι ςτισ κρίςεισ τουσ, 
αξιολογοφν ςωςτότερα τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ, που επικρατοφν λόγω του 
ανατολίτθ δυνάςτθ, δικαιολογοφν τισ δφςκολεσ καταςτάςεισ που βιϊνουν οι 
ντόπιοι κάτοικοι, δείχνουν ειλικρινι ςυμπάκεια και διαβλζπουν με τθν πρϊτθ 
ευκαιρία τα χαρίςματα των Νεοελλινων. Αυτοί οι τελευταίοι περιθγθτζσ είναι 
που βοικθςαν ουςιαςτικά ςτθν ανάπτυξθ του φιλελλθνικοφ κινιματοσ ςτθν 
Ευρϊπθ και γενικότερα ςτον απελευκερωτικό αγϊνα των Ελλινων. Ριο 
εχκρικι ςτάςθ κρατοφςαν, ςυνικωσ, όςοι ζφταναν ςτθν υπόδουλθ Ελλάδα με 
πονθροφσ ςκοποφσ, όςοι δθλαδι ςκόπευαν να ςυλιςουν τον τόπο, να 
αρπάξουν ό,τι πολφτιμο βριςκόταν εδϊ και να εκμεταλλευτοφν τουσ 
ταλαίπωρουσ κατοίκουσ με ανζντιμο τρόπο. Αντιπροςωπευτικό παράδειγμα ο 
αχρείοσ Γάλλοσ περιθγθτισ Fauvel και, βεβαίωσ, ακόμα χειρότερο παράδειγμα 
ο βδελυρότατοσ Γάλλοσ αββάσ Michel Fourmont (1690-1746), που με τθν 
απλθςτία και τισ καταςτροφζσ του υπερζβαλε κάκε άλλθ ςχετικι περίπτωςθ, 
όπου μπροςτά του ωχριά και αυτόσ ακόμα ο Ζλγιν.  

Αξίηει εδϊ να αναφζρουμε λίγα λόγια του ίδιου του Fourmont, για να 
δοφμε τι ζκανε αυτόσ ο απίςτευτοσ άνκρωποσ, μάλλον τζρασ. Συγκεκριμζνα, 
ιταν απεςταλμζνοσ του βαςιλιά τθσ Γαλλίασ Λουδοβίκου IEϋ και ςτθν 
προςπάκειά του να φανεί αρεςτόσ ςτο αφεντικό του και να εξαςφαλίςει 
αποκλειςτικά για εκείνον το δικαίωμα τθσ μελζτθσ και τθσ ζρευνασ επιγραφϊν 
και μνθμείων, μετά τθν καταγραφι τουσ επιδιδόταν με παρανοϊκι ςτθν 
κυριολεξία μανία ςτθν καταςτροφι τουσ, επιχαίροντασ μάλιςτα γι’ αυτιν.  

Ο Fourmont αναηιτθςε επιγραφζσ ςτθν Ακινα, ςτθ Σαλαμίνα, ςτα Μζγαρα 
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και ςτθν Ρελοπόννθςο, όπου διείςδυςε ακόμθ και ςτα πιο άγρια μζρθ τθσ 
Μάνθσ. Ππωσ ο ίδιοσ ομολογεί, ςε χειρόγραφό του που ςϊηεται μαηί με το 
θμερολόγιό του, ςυγκζντρωςε πάνω από 1.500 επιγραφζσ ςτθν περιιγθςι του 
το 1729 ςτθν Ελλάδα. Σε επιςτολι του προσ τον κόμθ Maurepas καυχιόταν ότι 
κατζςτρεψε τισ επιγραφζσ, για να μθν αντιγραφοφν από μελλοντικό 
περιθγθτι! Πςα γράφει ο ίδιοσ για τθν καταςτροφι που ζκανε ςτθ Σπάρτθ, 
εξθγοφν και τθ ςπανιότθτα των αρχαιοτιτων ςιμερα ςτθ φθμιςμζνθ πόλθ. 
Σθμειϊνει λοιπόν αυτό το βδελυρό ςτοιχείο, χωρίσ αιδϊ, τα εξισ απίςτευτα:  

«Επί 30 μζρεσ και πλζον 30, 40 και 60 εργάτεσ εκκεμελιϊνουν, 
καταςτρζφουν, εξαφανίηουν τθν πόλθ τθσ πάρτθσ. Μου υπολείπονται 
τζςςερισ (4) μόνο πφργοι να καταςτρζψω... Προσ το παρόν αςχολοφμαι με τθν 
καταςτροφι των τελευταίων αρχαιοτιτων τθσ πάρτθσ. Καταλαβαίνετε 
(αποτείνεται ςτο Maurepas) τι χαρά δοκιμάηω(!). Αλλά να θ Μαντινεία, θ 
τυμφαλία, θ Σεγζα και ιδιαίτερα θ Νεμζα και θ Ολυμπία αξίηουν τθν εκ 
βάκουσ εκκεμελίωςθ(!) Ζκανα πολλζσ πορείεσ αναηθτϊντασ αρχαίεσ πόλεισ 
αυτισ τθσ χϊρασ και ζχω καταςτρζψει μερικζσ. Ανάμεςα τουσ τθν Σροιηινα, 
τθν Ερμιόνθ, τθν Σίρυνκα, τθ μιςι ακρόπολθ του Άργουσ, το Φενεό... Ειςζδυςα 
ςτθ Μάνθ. Εδϊ και ζξι εβδομάδεσ αςχολοφμαι με τθν ολοκλθρωτικι 
καταςτροφι τθσ πάρτθσ! *...+ Δεν κζλω να αφιςω λίκον επί λίκου. Δεν ξζρω, 
κφριε και αγαπθτζ φίλε, αν υπάρχει ςτον κόςμο πράγμα ικανό να δοξάςει μια 
αποςτολι περιςςότερο, από το να ςκορπίςει ςτουσ ανζμουσ τθ ςτάχτθ του 
Αγθςίλαου*...+. Γκρεμίηοντασ τα τείχθ, τουσ ναοφσ τθσ, μθν αφινοντασ πζτρα 
ςτθν πζτρα κα κάνω και τθν τοποκεςία τθσ άγνωςτθ ςτο μζλλον, για να τθν 
ξανακάνω εγϊ γνωςτι. Ζτςι κα δοξάςω το ταξίδι μου. Δεν είναι αυτό κάτι;». 

Και πιο κάτω: «Θ πάρτθ είναι θ πζμπτθ πόλθ που κατζςκαψα. Αςχολοφμαι 
τϊρα με τθν καταςτροφι των βακφτερων κεμελίων του ναοφ του Αμυκλαίου 
Απόλλωνα. Θα κατζςτρεφα και άλλουσ αρχαίουσ τόπουσ το ίδιο εφκολα, αν με 
άφθναν. Σον πφργο τον γκρζμιςα ολοκλθρωτικά.» Για τθν Τροιηινα αναφζρει: 
«Γκρζμιςα ότι απζμεινε από τα οχυρά και τουσ ναοφσ τθσ». Και με απίςτευτθ 
αφζλεια ομολογεί: «Από τουσ περιθγθτζσ που προθγικθκαν δεν κυμάμαι να 
τόλμθςε κανείσ να κατεδαφίςει πφργουσ και άλλα μεγάλα κτιρια!» 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία, που ο ίδιοσ δίνει, μόνο ςτθ Σπάρτθ πλιρωςε 
1.200 θμερομίςκια για το γκρζμιςμα των μνθμείων και των κτθρίων που 
ςϊηονταν ακόμθ. Ανατριχιάηει κανείσ με τθ ςκζψθ ότι κα μποροφςε να 
μεταφζρει το βαρβαρικό μζνοσ του ςτθν Ολυμπία και τουσ Δελφοφσ. 
Ανακλικθκε, ευτυχϊσ, ςτθ Γαλλία λίγο αργότερα. 

Αν, γενικϊσ, οι ξζνοι επιςκζπτεσ βοικθςαν να αλλάξει κετικά θ εικόνα τθσ 
ξεχαςμζνθσ Ελλάδασ ςτθ Δφςθ, θ Ελλάδα τοφσ το ανταπζδωςε με τον τρόπο 
τθσ ακόμα και όταν δεν ιταν απτό το όφελοσ (δθλαδι φιμθ και ζςοδα από 
ζκδοςθ βιβλίου τουσ, κοινωνικι καταξίωςθ και επιρροι ςτθ χϊρα τουσ, 
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πανεπιςτθμιακι ζδρα κλπ.). Ραράδειγμα, θ χαρακτθριςτικι  απάντθςθ του 
ςθμαντικοφ Γάλλου διανοοφμενου Raymond Queneau (1903-1976), ο οποίοσ, 
όταν ρωτικθκε τι περίμενε από τθν Ελλάδα που περιθγικθκε και μάλιςτα δυο 
φορζσ, απάντθςε: «Δεν περίμενα τίποτε, επζςτρεψα διαφορετικόσ».  

*** 
Κα ιταν ςθμαντικι παράλειψθ να μθν αναφζρουμε εδϊ λίγα λόγια για τθν 

Εταιρεία Dilettanti, θ οποία ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθ δθμιουργία και 
ενίςχυςθ του αγγλικοφ περιθγθτικοφ ρεφματοσ προσ τθν Ελλάδα κατά το 
δζκατο όγδοο και δζκατο ζνατο αιϊνα.  

Θ Εταιρία Dilettanti, των “Εραςιτεχνϊν” δθλαδι, ιταν μια από τισ πολλζσ 
λζςχεσ τθσ Βρετανικισ αριςτοκρατίασ. Λδρφκθκε το ζτοσ 1732 με ςκοπό τθν 
επαφι των μελϊν τθσ, που είχαν ιδιαίτερθ κλίςθ και αγάπθ προσ τισ Καλζσ 
Tζχνεσ. Βακμιαία, αφενόσ προϊκθςε, ενζπνευςε και πραγματοποίθςε 
ςθμαντικζσ αρχαιολογικζσ αναςκαφζσ ςτον ελλθνικό χϊρο, δθμοςιεφοντασ ςτθ 
ςυνζχεια ςε μνθμειϊδεισ εκδόςεισ τα πορίςματα αυτϊν των αναςκαφϊν, και 
αφετζρου ςυντζλεςε ςτθν εδραίωςθ του ευρωπαϊκοφ κλαςικιςμοφ του 18ου 
αιϊνα και ςτο να αποκτιςει το ευρωπαϊκό κοινό μια πλιρθ εικόνα, κυρίωσ, 
τθσ αρχαίασ ελλθνικισ αρχιτεκτονικισ. Το φιλόδοξο ζργο τθσ υπόψθ εταιρείασ 
για τθν πρόοδο τθσ αρχαιολογικισ επιςτιμθσ, δεν απζβθ πάντοτε ςωτιριο για 
τισ ίδιεσ τισ αρχαιότθτεσ, διότι οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ εν λόγω αναςκαφζσ 
επιδόκθκαν πολλζσ φορζσ ςτθ ςφλθςθ αρχαιοτιτων, που ιταν καταςτροφικι 
για τα ίδια τα μνθμεία.  

*** 
Αρχικϊσ οι περιθγθτζσ επιςκζπτονταν τα νθςιά του Αιγαίου και τα παράλια 

τθσ Μικράσ Αςίασ κατά το ταξίδι τουσ ςτουσ Αγίουσ Τόπουσ. Αργότερα, 
κατευκφνονταν ςε ςθμαντικοφσ προοριςμοφσ, όπωσ π.χ. ιταν θ 
Κωνςταντινοφπολθ και θ Σμφρνθ ςτθ Μικρά Αςία, θ Ακινα και κάποιεσ άλλεσ 
ςθμαντικζσ πόλεισ τθσ ςτεριανισ Ελλάδασ και τα Λόνια Νθςιά. Με το πζραςμα 
του χρόνου ειςζρχονταν και ςτθν ενδοχϊρα τθσ Ρελοποννιςου και τθσ 
Στερεάσ Ελλάδασ, ζχοντασ ωσ βάςθ εξόρμθςισ τουσ τθν Ακινα. Διζςχιηαν 
επίςθσ τθν Ιπειρο, τθ Κεςςαλία και τθ Μακεδονία ςτθν προςπάκειά τουσ να 
φτάςουν δια ξθράσ είτε από βορειοδυτικά (Γιάννενα) είτε από βόρεια 
(Κωνςταντινοφπολθ) ςτθ Νότια Ελλάδα.  

Θ Δελφικι γθ και θ ευρφτερθ περιοχι τθσ υπιρξε ςθμαντικόσ ταξιδιωτικόσ 
προοριςμόσ για πολλοφσ ξζνουσ περιθγθτζσ και ζτςι, ευτυχϊσ, υπάρχουν 
πολλά ταξιδιωτικά ντοκουμζντα που αναφζρονται ςτθν περιοχι αυτι. Οι 
αναφορζσ τουσ ζχουν ωσ κζντρο, βεβαίωσ, τουσ Δελφοφσ, το Κωρφκιον Άντρον 
και τον Ραρναςςό (Λιάκουρα), αλλά επίςθσ εκτείνονται και περιφερειακά, ιτοι 
ςτθ Σκάλα των Σαλϊνων (Λτζα), ςτα Σάλωνα και τθ Σχιςτι Οδό.  

Ρολλζσ αναφορζσ γίνονται για τθν Αράχοβα και το Χριςςό, αναλόγωσ τθσ 
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κατεφκυνςθσ από όπου καταφτάνουν ςτουσ Δελφοφσ ι αποχωροφν από εκεί, 
κακόςον αυτά τα δυο χωριά ιςαν υποχρεωτικζσ πφλεσ για το Καςτρί (Δελφοί). 
Λιγότερεσ και πιο ςφντομεσ αναφορζσ υπάρχουν για τθ Δαφλεια και το Χάνι 
τθσ Χαιρϊνειασ, για τον Πςιο Λουκά, το Δίςτομο, τα Άςπρα Σπίτια και τθν 
Αγόριανθ. 

*** 
Οι ξζνοι, που επιςκζπτονταν τουσ Δελφοφσ, ακολουκοφςαν ςυνικωσ τισ 

εξισ βαςικζσ διαδρομζσ: 
1) Από δυτικά :  
α)Κατά τθν προςζγγιςθ: Σκάλα Σαλϊνων *Λτζα+ (όπου ζφταναν με καράβι 

είτε από τθν απζναντι πελοποννθςιακι ακτι είτε κατ’ ευκείαν από τα Λόνια 
νθςιά) - Χριςςό - Δελφοί.  

β)Κατά τθν αποχϊρθςθ: Δελφοί - Αράχοβα - Σχιςτι Οδόσ - Δαφλεια -
Χαιρϊνεια - Κιβα (κάποιεσ φορζσ και Λιβαδειά) - Ακινα. 

2) Από ανατολικά:  
α)Κατά τθν προςζγγιςθ: Ακινα - Κιβα (κάποιεσ φορζσ και Λιβαδειά) - 

Χαιρϊνεια - Δαφλεια - Σχιςτι οδόσ - Αράχοβα - Δελφοί. Υπάρχουν μάλιςτα και 
κάποιεσ περιπτϊςεισ, όπωσ αυτι του περιθγθτι Belle, που παρζκαμψαν τθ 
Χαιρϊνεια και τθ Δαφλεια και ζφταςε ςτθ Σχιςτι οδό μζςω του Καρακόλικου. 

β)Κατά τθν αποχϊρθςθ: Δελφοί - Χριςςό - Σκάλα Σαλϊνων *Λτζα+ - απζναντι 
πελοποννθςιακι ακτι.  

Οριςμζνεσ φορζσ οι ξζνοι ςτο δρόμο τουσ για τουσ Δελφοφσ, μετά τθ Σκάλα 
των Σαλϊνων *Λτζα+, επιςκζπτονταν και τα Σάλωνα, προτοφ ανθφορίςουν για 
τθ γθ του Απόλλωνα, και άλλεσ φορζσ ζφταναν ςτουσ Δελφοφσ από το 
Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά - Δίςτομο - Σχιςτι οδό - Αράχοβα. Επίςθσ, κατά 
τθν αποχϊρθςι τουσ από τουσ Δελφοφσ χρθςιμοποιοφςαν ςπανίωσ τθ 
διαδρομι (με δυτικι κατεφκυνςθ): Δελφοί - Χριςςό - Σάλωνα - Γραβιά ι τθ 
διαδρομι (με βόρεια κατεφκυνςθ): Δελφοί - Αγόριανθ - Λιλαία - Γραβιά. 
Ακόμα, κάποιεσ φορζσ, οι εξ ανατολϊν ερχόμενοι παρζκαμπταν τθν Αράχοβα 
από νότια. Υπάρχει και μια περίπτωςθ, αυτι του περιθγθτι Leake, που ζφταςε 
ςτουσ Δελφοφσ (ςτο δεφτερο ταξίδι του) χρθςιμοποιϊντασ τθ διαδρομι: Πςιοσ 
Λουκάσ - Δίςτομο - Δεςφίνα - Δεςφινιϊτικθ(“Σςιςνιϊτικθ”)ςτράτα ςτο 
Ξεροβοφνι - Δελφοί. Στα τζλθ του 19ου αιϊνα, όταν είχε καταςκευαςτεί ο 
ςιδθρόδρομοσ προσ τθν Ρελοπόννθςο, οι ξζνοι, προκειμζνου να επιςκεφτοφν 
τουσ Δελφοφσ, ακολουκοφςαν ςυνικωσ τθν εξισ διαδρομι: Ακινα - Κόρινκοσ 
με το τρζνο, ςτθ ςυνζχεια από Κόρινκο μζχρι τθν Λτζα με ατμόπλοιο, και 
βεβαίωσ τθν αντίςτροφθ διαδρομι για τθν επιςτροφι τουσ ςτθν Ακινα.  

Ο τελικόσ προοριςμόσ, όπωσ αναφζραμε παραπάνω, δεν ιταν μόνο το 
Καςτρί και ο περιβάλλων αρχαιολογικόσ χϊροσ, αλλά και το Κωρφκιον Άντρον 
κακϊσ και θ κορυφι του Ραρναςςοφ (Λιάκουρα). Οριςμζνεσ φορζσ ο ςτόχοσ 
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αυτόσ επιτυγχανόταν πλιρωσ, δθλαδι με επίςκεψθ ςτο Κωρφκιον Άντρον και 
ανάβαςθ ςτθ Λιάκουρα. Άλλεσ φορζσ επιτυγχανόταν εν μζρει  και άλλεσ φορζσ 
περιοριηόταν μόνο ςτο βαςικό προοριςμό, που ιταν ο αρχαιολογικόσ χϊροσ 
των Δελφϊν. Θ επίςκεψθ ςτο Κωρφκιον Άντρον, κυρίωσ δε θ ανάβαςθ ςτθ 
Λιάκουρα, γινόταν, ςυνικωσ, με εφαλτιριο τθν Αράχοβα και όχι το Καςτρί, 
διότι από τθν Αράχοβα ζβριςκαν πιο ζμπειρουσ οδθγοφσ γι’ αυτζσ τισ 
ταξιδιωτικζσ τουσ εξορμιςεισ. 

*** 
Και ενϊ το Δελφικό τοπίο γοιτευε όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ περιθγθτζσ που 

ζφταναν εκεί, εν τοφτοισ το χωριό Καςτρί τουσ απογοιτευε, τόςο ωσ 
δομθμζνοσ χϊροσ όςο και ωσ ανκρωπογενζσ περιβάλλον. Ελάχιςτεσ φορζσ  
γράφτθκαν καλά ζωσ ανεκτά λόγια τόςο για το χωριό Καςτρί, όςο και για τουσ 
κατοίκουσ του. Επίςθσ, και για άλλα χωριά τθσ περιοχισ, όπωσ το Δίςτομο και 
θ Λτζα, δεν γράφτθκαν καλά λόγια.   

Αντίκετα, θ γειτονικι Αράχοβα ςυνικωσ πάντα κζρδιηε τισ εντυπϊςεισ και 
ωσ χωριό και ωσ κοινωνία. Ρολλοί ζγραψαν όχι απλϊσ καλά λόγια, αλλά 
φμνουσ για το χωριό και ειδικότερα για τισ Αραχοβίτιςςεσ. Για τθν ομορφιά 
τουσ, τθν εργατικότθτά τουσ και το καλαίςκθτο ντφςιμό τουσ. Ιταν μάλιςτα  
φθμιςμζνεσ ςε όλο τον ελλθνικό χϊρο και αυτι θ φιμθ τουσ αποτυπωνόταν ςε 
κάκε ςχετικό ταξιδιωτικό κείμενο, που κυκλοφοροφςε. Θ Αράχοβα μοιάηει 
ςτθν περίπτωςθ αυτι με τθ Σταχτοποφτα του παραμυκιοφ, που είχε φροντίςει 
να τθσ ζρχεται, ακριβϊσ, το “περιθγθτικό” γοβάκι. 

Θ Αράχοβα για τθν ελλθνικι ενδοχϊρα του 17ου, 18ου και 19ου αιϊνα ιταν 
ότι θ Χίοσ για το ελλθνικό αρχιπζλαγοσ τθσ προεπαναςτατικισ περιόδου. 
Ζφευγαν οι ξζνοι περιθγθτζσ και από τουσ δυο αυτοφσ ταξιδιωτικοφσ τόπουσ 
με τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ. Επίςθσ καλά λόγια αποςποφςαν  το Χριςςό και θ 
Δαφλεια.  

*** 
Μετά τον Ραυςανία ο πρϊτοσ περιθγθτισ ςτθν περιοχι των Δελφϊν, ςτα 

βυηαντινά χρόνια, μπορεί να κεωρθκεί ο Mοναχόσ Κοςμάσ, Ραφλαγόνασ τθν 
καταγωγι, ο οποίοσ ζφταςε ςτθν περιοχι των Δελφϊν το ζτοσ 961 
κατευκυνόμενοσ προσ τθ ϊμθ. Άλλεσ οι βουλζσ του ταξιδιϊτθ, άλλα όμωσ 
Κφριοσ κελεφει. Ζτςι διανυκτζρευςε ςτο Χριςςό και ‘‘θείᾳ βουλήσει’’ είδε 
ςθμαδιακό όνειρο, που τον καλοφςε ο Πςιοσ Λουκάσ να παραμείνει εκεί για να 
τον υπθρετιςει. Ζτςι, ο πρϊτοσ περιθγθτισ ςτθ Δελφικι γθ ςτα χριςτιανικά 
χρόνια ζγινε και μόνιμοσ κάτοικοσ τθσ περιοχισ, αφοφ αναηιτθςε τον τάφο του 
Οςίου Λουκά και εκεί παρζμεινε. 

Ο δεφτεροσ περιθγθτισ δεν ιλκε τοφτθ τθ φορά από τθν Ανατολι αλλά από 
τθ Δφςθ και ςυγκεκριμζνα από τθν Λςπανία. Ρρζπει να ζφταςε ςτθν Ελλάδα το 
ζτοσ 1160. Ιταν Εβραίοσ ςτθν καταγωγι και λεγόταν Βenjamin Tudele. 
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Ερχόταν με ςυγκεκριμζνθ αποςτολι ςτον ελλθνικό χϊρο, για να καταγράψει 
δθλαδι τουσ Εβραίουσ τθσ διαςποράσ. Και αυτόσ - τι ςφμπτωςθ - ζφταςε ςτο 
Χριςςό, γιατί ςτο χωριό αυτό τθν εποχι εκείνθ ηοφςαν πολυάρικμοι Εβραίοι, 
200 τον αρικμό! Δεν μπικε ςτθν ενδοχϊρα του Ραρναςςοφ. Από τθ Σκάλα των 
Σαλϊνων μζςω Ράτρασ ζφταςε ςτο Χριςςό και από τθ Σκάλα των Σαλϊνων 
ζφυγε πάλι, με επόμενο προοριςμό τθν Κόρινκο και μετά τθ Κιβα. 

Τρίτοσ ςθμαντικόσ περιθγθτισ και αρχαιοδίφθσ, που ζφταςε το ζτοσ 1436 
αυτι τθ φορά όχι ςτο Χριςςό αλλά ςτουσ Δελφοφσ, ιταν ο Κυριακόσ ο 
Αγκωνίτθσ. Είναι ο πρϊτοσ, που ςυνειδθτοποιεί ότι το άςθμο χωριό Καςτρί 
βρίςκεται χτιςμζνο πάνω ςτουσ αρχαίουσ Δελφοφσ και ταυτοποιεί μάλιςτα 
ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ του αρχαιολογικοφ χϊρου των Δελφϊν. Βρικε εκεί 
ενδιαφζρουςεσ επιγραφζσ, τισ οποίεσ και αντζγραψε και ςτθ ςυνζχεια βάδιςε, 
μζςω Αράχοβασ, για το Μοναςτιρι του Οςίου Λουκά, με προοριςμό τθ 
Χαλκίδα και ςτθ ςυνζχεια τθν Ακινα. 

Τζταρτοσ ςτθ ςειρά περιθγθτισ (λόγω ςυγκεκριμζνθσ αποςτολισ) ιταν ο 
Άγγλοσ Thomas Dallam, ο οποίοσ το 1599 διζςχιςε τον Ραρναςςό από βόρεια, 
και ζφταςε με κακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ και κίνδυνο τθσ ηωισ του ςτουσ 
Δελφοφσ, με ςκοπό να πάρει το πλοίο ςτον Κορινκιακό κόλπο για τθν 
επιςτροφι ςτθν πατρίδα του. Ιταν ταξίδι γυριςμοφ, αφοφ είχε επιτελζςει τθν 
αποςτολι του, που ιταν θ μεταφορά μουςικοφ οργάνου ςτο Σουλτάνο ωσ 
δϊρο τθσ βαςίλιςςασ Ελιςάβετ τθσ Αγγλίασ. 

Εβδομιντα επτά (77) χρόνια αργότερα, δθλαδι το 1676, κατζφταςε ζνασ 
από τουσ πιο ςθμαντικοφσ περιθγθτζσ του ελλθνικοφ χϊρου, ο Γάλλοσ γιατρόσ 
και αρχαιοδίφθσ Jacob Spon μαηί με το φίλο του βοτανολόγο George Wheler. 
Θ περιιγθςθ αυτι κεωρείται ςτακμόσ για τον ελλθνικό χϊρο και για τα 
περιθγθτικά πράγματα τθσ Ευρϊπθσ, γιατί το ταξιδιωτικό βιβλίο που εξζδωςε 
ο Spon ενζπνευςε  πολλοφσ άλλουσ να επιςκεφτοφν τθν Ελλάδα τα δφςκολα 
εκείνα χρόνια, που ο Ζλλθνασ ςτζναηε βαριά κάτω από το πζλμα του Τοφρκου 
δυνάςτθ.  

Ζκτοτε ζφταςαν πολλοί περιθγθτζσ ςτθν Ελλάδα και ειδικότερα ςτθ 
Δελφικι γθ με αμείωτο ρυκμό μζχρι και τα τζλθ του δζκατου ζνατου (19ου) 
αιϊνα και είχαν πολλζσ ιδιότθτεσ. Άλλοι ιςαν πανεπιςτθμιακοί και γενικϊσ 
εκπαιδευτικοί, άλλοι ιςτορικοί, ζμποροι, νομομακείσ και διπλωμάτεσ,  
πολιτικοί, μάλιςτα μεταξφ αυτϊν ιταν και ο George Clemenceau, o κατόπιν 
διάςθμοσ Ρρωκυπουργόσ τθσ Γαλλίασ, ιερείσ και επίςκοποι, ποιθτζσ και 
ςυγγραφείσ, όπωσ ο μεγάλοσ φιλζλλθνασ Λόρδοσ Byron και ο επίςθσ διάςθμοσ 
Γάλλοσ ςυγγραφζασ Gustave Flaubert, βοτανολόγοι, όπωσ ο διάςθμοσ 
Sibthorp, πρίγκιπεσ, ςτρατιωτικοί, αρχιτζκτονεσ και άνκρωποι των Καλϊν 
Τεχνϊν, κριτικοί τζχνθσ και ερευνθτζσ, και βεβαίωσ ο πρϊτοσ βαςιλιάσ του 
νεοςφςτατου ελλθνικοφ κράτουσ ο Πκων ςτθν πρϊτθ επίςκεψθ μόνοσ του, και 
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ςτθ δεφτερθ μαηί με τθ βαςίλιςςα Αμαλία. Δθλαδι, μια ευρεία γκάμα 
εκλεκτϊν ανκρϊπων, που άφθςαν ςθμαντικά κείμενα και ενδιαφζρουςεσ 
πλθροφορίεσ για τθν περιοχι του Ραρναςςοφ και μάλιςτα ςε δφςκολα και 
ςκοτεινά χρόνια. Πμωσ, ειλικρινά λυποφμαςτε που οι μεγάλοι Γάλλοι 
ςυγγραφείσ - ποιθτζσ Chateaubriand και Lamartine, παρότι ιλκαν ςτθν 
Ελλάδα, δεν επιςκζφτθκαν τθ Δελφικι γθ και δεν προςκφνθςαν το ιερό βουνό 
των ποιθτϊν, τον Ραρναςςό. Σίγουρα, εάν είχαν φτάςει και εδϊ, τα κείμενά 
τουσ κα είχαν για μασ ςιμερα  ξεχωριςτι αξία.  

Συνοψίηοντασ, πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι είχαν ζλκει ςτθν περιοχι μασ 
περιθγθτζσ από παντοφ. από τθ Γαλλία, από τθν Αγγλία, από τθ Σκωτία, από 
τθν Λρλανδία, από τθ Γερμανία, από τθν Αυςτρία, από τθ ουμανία, από τθ 
Σουθδία, από τθ Δανία, από τθ ωςία, από τθν Εςκονία, από τθν Αμερικι, από 
τθν Λςπανία, από τθν Ελβετία, από τθν Λταλία και από τθ Σικελία. 

Το ευχάριςτο είναι ότι ανάμεςα ςτο ςφνολο των ξζνων περιθγθτϊν που 
επιςκζφτθκαν τθ Δελφικι γθ, βρίςκονται και γυναίκεσ, και τι γυναίκεσ, όλεσ 
τουσ εκλεκτζσ, μορφωμζνεσ, διάςθμεσ ςτθν εποχι τουσ ςυγγραφείσ, με πολλζσ 
ανθςυχίεσ και προβλθματιςμοφσ, άφοβεσ και πλιρωσ χειραφετθμζνεσ για 
εκείνθ τθν εποχι, όπωσ: θ Dora d' Istria, θ Frederika Bremer, οι αδελφζσ 
Agnes και Margaret Smith, θ Emily Beaufort και θ Valery Gasparin. 

Αυτζσ ζριξαν τθ γυναικεία ματιά τουσ ςτα μζρθ που επιςκζφτθκαν και με 
αυτό τον τρόπο ό,τι ζχει γραφεί για τουσ Δελφοφσ και τθν ευρφτερθ περιοχι 
τουσ μπορεί να κεωρθκεί ότι ζχει ακόμθ μεγαλφτερθ πλθρότθτα και πρόςκετθ 
εγκυρότθτα, διότι αυτζσ ωσ γυναίκεσ εςτίαςαν ςε κζματα, που τουσ άνδρεσ 
“ςυναδζλφουσ” τουσ δεν τουσ ενδιζφεραν οφτε τουσ απαςχολοφςαν ιδιαίτερα. 
Ραράδειγμα, οι περιγραφζσ τθσ Dora d' Istria από τθν Αράχοβα είναι 
καταπλθκτικζσ, εξαίςιεσ και ςε ταξιδεφουν ςτθν εποχι εκείνθ. Νομίηεισ ότι 
βρίςκεςαι και εςφ κάπου εκεί και κρυφοκοιτάηεισ ςε ό,τι αυτι βλζπει και 
κρυφακοφσ ςε ό,τι ςυηθτά με τουσ κατοίκουσ του χωριοφ. Χαίρεςαι ςαν να 
φτάνεισ και εςφ νοερά ςτθν Αράχοβα εκείνο το καλοκαιρινό απόγευμα - κοντά 
απόβραδο - και μελαγχολείσ κακϊσ νοερά αποχωρίηεςαι το χωριό, για να 
κατευκυνκείσ και εςφ, ακολουκϊντασ τθν με τθ ςκζψθ ςου, προσ Δελφοφσ. 

*** 
Θ παροφςα ςυγκζντρωςθ ταξιδιωτικϊν κειμζνων ςυνιςτά, ςιμερα, ζνα 

είδοσ προςκλθτθρίου ςτθ ηωι των ξζνων περιθγθτϊν - ςυγγραφζων των 
προθγοφμενων αιϊνων που ζφταςαν ςτθν πατρίδα μασ, διότι γενικϊσ, όπωσ 
όλοι παραδεχόμαςτε, οι νεκροί, όςο μιλάμε για αυτοφσ, δεν πεκαίνουν. Εδϊ 
μάλιςτα όχι μόνο απλϊσ μιλάμε για τουσ ςυγκεκριμζνουσ, αλλά αφινουμε 
κυρίωσ τουσ ίδιουσ να ξαναμιλιςουν μζςα από τα κείμενά τουσ. Ριςτεφω, 
λοιπόν, ότι οι ψυχζσ τουσ εκ του λόγου τοφτου κα αγάλλονται και κα νιϊκουν 
ότι οι ταλαιπωρίεσ και οι κόποι του ταξιδιοφ τουσ δεν πιγαν χαμζνοι. 
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Επίςθσ, ςιμερα, νιϊκουμε ευγνωμοςφνθ για όλουσ αυτοφσ τουσ εκλεκτοφσ 
και ςθμαντικοφσ ξζνουσ επιςκζπτεσ μασ, που αποφάςιςαν κάποτε  να ζλκουν 
ςτα μζρθ μασ για να αναπνεφςουν τον κακαρό αζρα του Ραρναςςοφ, να 
κοιμθκοφν για λίγεσ μζρεσ κάτω από τον ουρανό μασ, να ηιςουν το όνειρό 
τουσ ςτθν Ραρναςςία Νάπθ, να διαβοφν τθ Σχιςτι οδό, το Κριςςαίο Ρεδίο, να 
μπουν ςτο Κωρφκιον Άντρον, να πιουν νερό από τισ πθγζσ μασ, να μπουν ςτα 
ςπίτια των προγόνων μασ και να φιλοξενθκοφν ς’ αυτά, να ανεβοφν ςτθ 
Λιάκουρα και να αγναντζψουν ολάκερθ τθν Ελλάδα από ανατολι ςε δφςθ και 
από βορρά ςε νότο. Με δυο λόγια, αυτοί επιςκεπτόμενοι τα μζρθ μασ βίωςαν 
ζντονα ςυναιςκιματα, τα οποία κουβαλοφςαν βακιά μζςα τουσ, πιςτεφω, 
μζχρι τθν τελευτι του βίου τουσ.  

Είμαςτε μάλιςτα ιδιαιτζρωσ ευτυχείσ, επειδι ζγραψαν: για τα χωριά μασ, 
για τουσ προγόνουσ μασ, για τισ τοποκεςίεσ μασ, για τουσ αρχαιολογικοφσ 
χϊρουσ μασ, για τισ καλλιζργειζσ μασ, για τισ ςυνικειεσ, τα ικθ και τα ζκιμά 
μασ. Ο κακζνασ, βεβαίωσ, με το δικό του ξεχωριςτό τρόπο, με τθ δικι του 
ζμπνευςθ και το δικό του ενκουςιαςμό, ακόμα και με τισ δικζσ του 
προκαταλιψεισ με κετικι ι ακόμα και με αρνθτικι διάκεςθ. 

Τα κείμενά τουσ για μασ ςιμερα παίηουν το ρόλο ντοκιμαντζρ, που μαηί με 
τισ γκραβοφρεσ που ηωγράφιςαν, αναςυνκζτουν ςε ικανοποιθτικό βακμό τθ 
ηωι του τόπου μασ για αρκετοφσ και μάλιςτα κρίςιμουσ και ςκοτεινοφσ αιϊνεσ. 
Το ςθμαντικό είναι ότι οι μαρτυρίεσ τουσ είναι πολυάρικμεσ, και ζτςι ςιμερα ο 
προςεκτικόσ αναγνϊςτθσ μπορεί να εντοπίςει, ευκολότερα, τθν 
αντικειμενικότθτα και τθν ακρίβεια ι μθ των περιγραφϊν τουσ. 
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα, για το πϊσ μποροφμε να αναςυνκζςουμε εμείσ 
οι ςθμερινοί αναγνϊςτεσ εικόνεσ, οι οποίεσ ζχουν πια χακεί λόγω των 
μεγάλων μεταβολϊν που ζχουν επζλκει, είναι οι περιγραφζσ τισ οποίεσ ζχουν 
δϊςει οριςμζνοι από τουσ περιθγθτζσ αυτοφσ π.χ. για το Μοναςτιρι τθσ 
Ραναγιάσ τθσ Ηυγωτισ ςτουσ Δελφοφσ. Το Μοναςτιρι αυτό ιταν χτιςμζνο 
πάνω ςτο χϊρο του αρχαίου Γυμναςίου, κάτω δθλαδι από τθν Καςταλία πθγι 
και πάνω από τθ Μαρμαριά(Κόλο), το οποίο, βεβαίωσ, λόγω των 
αρχαιολογικϊν αναςκαφϊν που ζλαβαν χϊρα, δεν υφίςταται ςιμερα. Για του 
λόγου το αλθκζσ κα παρακζςουμε πιο κάτω τισ εν λόγω περιγραφζσ. 

*** 
Κα ιταν μεγάλθ παράλειψθ, εάν δεν αναφερόμαςταν, ζςτω και 

περιλθπτικά, ςε ζναν ακόμα επιφανι ξζνο επιςκζπτθ μασ, ο οποίοσ, βεβαίωσ, 
δεν ζφταςε ςτθν Ελλάδα μζχρι τα τζλθ του 19ου αιϊνα, που ζχουμε κζςει ωσ 
όριο για τθν παροφςα ανκολογία μασ, όμωσ ο ίδιοσ είχε ονειρευτεί μζςα ςτο 
δζκατο ζνατο αιϊνα, όταν ιταν ακόμα πολφ νζοσ, να ζλκει ςτθν πατρίδα μασ. 
Επίςθσ, αυτόσ παρότι δεν άφθςε, απ’ όςο γνωρίηουμε, κάποιο ταξιδιωτικό του 
κείμενο για τθν περιοχι μασ, αρνικθκε να επιςτρζψει ςτθ μακρινι χϊρα του 
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και ζμεινε εδϊ μζχρι το τζλοσ του βίου του, για να αφιςει τθν ίδια τθν ψυχι 
του να πετάξει ςτον ουρανό, επιλζγοντασ ςυνειδθτά τον παρναςςικό δίαυλο 
και όχι αυτόν τθσ μακρινισ Αϊόβα. 

Ρρόκειται για τον Αμερικανό George Cram Cook, o οποίοσ γεννικθκε ςτο 
Ντάβενπορτ τθσ Αμερικανικισ Ρολιτείασ Αϊόβα το 1873. Από μικρόσ είχε δείξει 
μεγάλθ αγάπθ ςτα Γράμματα και ζτςι, αφοφ πιρε το δίπλωμα τθσ Φιλολογίασ 
του Ρανεπιςτθμίου του Χάρβαρντ, μετεκπαιδεφτθκε ςε γερμανικά 
Ρανεπιςτιμια. Θ μόρφωςι του ολοκλθρϊκθκε πλιρωσ, όταν γφριςε ςτθν 
πατρίδα του και ζγινε κακθγθτισ ςε Ρανεπιςτιμια τθσ Αμερικισ. 

Ο άνκρωποσ αυτόσ ιταν πλαςμζνοσ για δθμιουργόσ. Εγκατζλειψε ωσ εκ 
τοφτου τισ πανεπιςτθμιακζσ ζδρεσ και ανζλαβε τθ φιλολογικι Διεφκυνςθ του 
“Chicago Evening Post”. Δθμοςίευςε, αργότερα, μυκιςτοριματα και άρκρα του 
ςτα περιςςότερα περιοδικά τθσ πατρίδασ του. ιηοςπαςτικόσ και ελεφκεροσ 
διανοθτισ, αγωνίςτθκε για τθν ελευκερία του πνεφματοσ και τθν πνευματικι 
άνοδο του ανκρϊπου. Ρρωτοπόροσ ςε κάκε ωραίο και καλό, δθμιοφργθςε το 
ονομαςτό κζατρο “Provincetown Players”, μια πρωτοποριακι ςκθνι, όπου οι 
νζοι τθσ εποχισ του μποροφςαν ελεφκερα, χωρίσ εμπορικζσ απαιτιςεισ, να 
παρουςιάηουν τα ζργα τουσ. Το κζατρο αυτό ζγινε ονομαςτό όχι μόνο ςτθν 
Αμερικι αλλά και ςτθν Ευρϊπθ. Στο κζατρο αυτό παρουςίαςε και ο ίδιοσ δικά 
του ζργα, όπωσ αυτό με τον τίτλο: “Ακθναίεσ”. 

Ο Κουκ δεν ιταν μόνο ζνασ πνευματικόσ δθμιουργόσ που επαναπαφτθκε  
ςτθν αςφάλεια του γραφείου του. Ιταν και ζνασ ανιςυχοσ ταξιδευτισ που 
από μικρόσ ονειρευόταν να ζλκει ςτθν Ελλάδα, ςτθ χϊρα των Ολυμπίων Κεϊν 
και των “Διαλόγων του Πλάτωνα”. Ζτςι, μια μζρα ξεκίνθςε μαηί με τθν 
αγαπθμζνθ του γυναίκα Susan Glaspell, γνωςτι και αυτι Αμερικανίδα 
διανοοφμενθ (Βραβείο Ροφλιτηερ 1931), και ζφταςε ςτθν Ελλάδα. Νιϊκει εδϊ 
ότι ξαναγεννιζται, και κάποτε φτάνει ςτουσ Δελφοφσ. Ραρουςίεσ αζρινεσ τον 
οδθγοφν πάνω ςτισ Φαιδριάδεσ και εκεί μαγεφεται από το περιβάλλον των 
Δελφϊν. Οι άλλεσ ελλθνικζσ πολιτείεσ δεν είναι γι’ αυτόν. Σταματάει μόνο για 
λίγο ςτθν Ακινα για να καυμάςει τον Ραρκενϊνα  και φςτερα γυρίηει και 
ςτινει τθν καλφβα του ςαν ζνασ παράξενοσ ερθμίτθσ πάνω ςτον Ραρναςςό. 
Εκεί αντάμα με τουσ τςοπάνθδεσ και τουσ υλοτόμουσ και τθν ειδυλλιακι 
βουκολικι ατμόςφαιρα ηει ςτον κόςμο του. Ζτςι κοντά ς’ αυτοφσ, που τον 
ζβλεπαν με πολφ ςυμπάκεια, χωρίσ όμωσ ςτ’ αλικεια να κατανοοφν τθ κζλθςι 
του, ο Κουκ αγάπθςε τθ ςφγχρονθ γενιά των κατοίκων του Ραρναςςοφ. Να τι 
γράφει ςτον πρόλογο του κεατρικοφ του ζργου: “Οι Ακθναίεσ” που μετάφραςε 
ο ίδιοσ ςτθ νεοελλθνικι γλϊςςα :  

“ Θ γλϊςςα αυτι ςιμερα, όπωσ τθν εβάςταξαν πάντοτε ηωντανι ςτα βουνά 
πενιντα γενιζσ βοςκϊν και λθςτϊν, παρόλο το κακό που μπόρεςαν να τθσ 
κάνουν οι Ρωμαίοι, οι Γαλάτεσ, οι Νορμανδοί, οι λάβοι, οι Βενετοί και οι 
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παντοδφναμοι Σοφρκοι, είναι ακόμα πιο όμορφθ από τθν Ελλθνικι τθσ 
κλαςςικισ εποχισ. Οι λζξεισ τθσ και οι ρυκμοί τθσ, ςαν πολφτιμα πετράδια, 
ζχουν γίνει πιο ςτρογγυλά και πιο γυαλιςτερά μζςα ςτο αδιάκοπο ρεφμα τθσ 
ηωισ τουσ κατά τισ δυο χιλιάδεσ χρόνια που ακολοφκθςαν.  

Θ ςθμερινι ελλθνικι γλϊςςα και ο ςθμερινόσ ελλθνικόσ λαόσ - ζνασ λαόσ 
ηωντανοφ δθμοτικοφ τραγουδιοφ, όπωσ ιταν οι πρόγονοί του πριν από τον 
Όμθρο - είναι ζτοιμοι για το Δάντθ τουσ. Όμωσ ζναν μεγάλο νεοζλλθνα ποιθτι 
δεν κα τον χωρίηει από τον Όμθρο, όπωσ το Δάντθ από τον Βιργίλιο ι τον 
Chaucer από τον Beowulf, κανζνα καταςτρεπτικό άλλαγμα τθσ γλϊςςασ. ε 
αντίκεςθ με τθ Λατινικι και τθν Αγγλοςαξονικι, θ Ελλθνικι γλϊςςα δεν 
κατακτικθκε ποτζ τθσ ”.  

Μα θ ηθλόφκονθ μοίρα τοφ ςτζρθςε τθ χαρά τθσ ωραιότθτασ εκεί πάνω ςτθ 
φωλιά των αετϊν του. Το δεφτερο χρόνο από τθν άφιξι του ιλκε και τον 
βρικε ο κάνατοσ εκεί πάνω ςτο αγαπθμζνο του βουνό, τον Ραρναςςό, ενϊ 
μετζφραηε ςτα νζα Ελλθνικά το κεατρικό του ζργο: “Οι Ακθναίεσ”. Τον ζκαψαν 
βοςκοί, ξωμάχοι και οι χωρικοί των Δελφϊν, φζρνοντασ για τθν ταφι του 
μεγάλα κλαδιά ελάτων ς’ ζνα χιονιςμζνο δειλινό, ενϊ ζλαμπαν οι γφρω 
κορφζσ του Ραρναςςοφ και των γειτονικϊν βουνϊν. 

Ο Κουκ τάφθκε ςτο βουνίςιο και ειρθνικό κοιμθτιριο των Δελφϊν, που είχε 
ονειροπολιςει από ηωντανόσ, λζγοντασ πωσ εκεί είναι ο τόποσ που κα ικελε 
να κοιμθκεί. Σε μια αρχαία μαρμάρινθ πλάκα γράφτθκαν τα ακόλουκα λόγια: 

  George Cram Cook 
Born, Davenport Iova, 1873 

Dead, Δελφοί, 1924 
  ‚Αἱ δέ τέαι ζωοῦσιν ἀηδῶνες 

ἧσιν, ὁ πάντων ἁρπακτήρ ἀΐδης 

οὐκ ἐπί χεῖρα βάλει.‛ 
 
Τζλοσ, κα ιταν ατόπθμα, εάν ςτθν παροφςα ςφναξθ των περιθγθτϊν τθσ 

Δελφικισ γθσ δεν αναφερόταν και ο ςθμαντικόσ Γερμανόσ επιςτιμονασ Karl 
Otfried Müller, κακθγθτισ του Ρανεπιςτθμίου Göttingen, που ςτα μζςα του 
19ου αιϊνα, ςυγκεκριμζνα το ζτοσ 1840, ζφταςε ςτουσ Δελφοφσ με το πάκοσ 
του αρχαιολόγου, αλλά και του περιθγθτι. Στθν αχόρταγθ περιζργειά του να 
ανακαλφψει, να αντιγράψει και να διαβάςει τισ αρχαίεσ επιγραφζσ, οι οποίεσ 
βρίςκονταν ςτο ναό του Απόλλωνα ίςωσ ενόχλθςε... τον Ολφμπιο κεό. Ζτςι, ο 
εκθβόλοσ Απόλλωνασ τον τόξευςε μοιραία με τα θλιοβζλθ του και τον 
κατζςτθςε για πάντα μάρτυρα τθσ ιερισ γθσ του. 

Ασ δοφμε, τι υποςθμειϊνει γι’ αυτόν ο περιθγθτισ Henry Baird ςτο 
οδοιπορικό του, το οποίο ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτο παρόν ζργο: «Παρά τισ 
ςυμβουλζσ των φίλων και γνωςτϊν του ςτθν Ακινα, αυτόσ επιχείρθςε μια 
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περιοδεία ςτθ Βοιωτία και τθ Φωκίδα το κατακαλόκαιρο. τουσ Δελφοφσ 
απαςχολικθκε πολφ ςτθν επιςταςία μερικϊν αναςκαφϊν πάνω ςε ζνα τμιμα 
τθσ κζςθσ του ναοφ του Απόλλωνα, όπου ανταμείφκθκε με τθν ανακάλυψθ 
ιδιαιτζρωσ πολφτιμων επιγραφϊν.  

Σζτοια ιταν θ ανυπομονθςία του να μάκει το περιεχόμενό τουσ που, χωρίσ 
να περιμζνει ϊςπου να δροςίςει θ μζρα ι μζχρι να μεταφερκοφν οι επιγραφζσ 
ςε κάποια ςκιερι κζςθ, κάκιςε κάτω από τον ιλιο για να τισ αντιγράψει. Ζνασ 
βίαιοσ πυρετόσ ιταν το αποτζλεςμα αυτισ τθσ απερίςκεπτθσ ζκκεςθσ και 
επζςτρεψε ςτθν Ακινα μόνον για να αργοςβιςει, και κάφτθκε ςτο γειτονικό 
λόφο του Κολωνοφ». 

O πάτερ Lüth, που ηοφςε ςτθν Ακινα τθν εποχι εκείνθ ωσ ιερωμζνοσ ςτα 
Ανάκτορα του Πκωνα, ζγραψε για το κάνατο του Müller τα εξισ: 

«τισ 2 Αυγοφςτου, πζκανε ςτθν Ακινα ο λόγιοσ αρχαιολόγοσ Karl Otfried 
Müller. Γφριςε άρρωςτοσ από ζνα ταξίδι, που είχε κάνει μαηί με τουσ 
επιςτιμονεσ Ernst Curtius και Scholler. Ο Lüth τον ζκαψε ςτο λόφο του 
Κολωνοφ, όπου άλλοτε υπιρχε ο ναόσ των Ευμενίδων, κοντά ςτθν Ακαδθμία 
του Πλάτωνα...» 

Δεν γνωρίηω, εάν ο Διμοσ Δελφϊν ζχει τιμιςει μζχρι τϊρα, δεόντωσ, τον 
αγνό αυτό μάρτυρα, που ζπεςε ςτθν πρωτοπόρα προςπάκειά του να 
αναςτιςει αρχαιολογικά το Δελφικό μεγαλείο. Εάν όχι, κα μποροφςε, κατά τθ 
γνϊμθ μου, να ςτιςει τθν προτομι του ι να δϊςει το όνομά του ςε ζνα δρόμο 
προσ τον αρχαιολογικό χϊρο των Δελφϊν. Κεωρϊ ότι του το χρωςτάει από 
τότε. 

*** 
Και τϊρα, ασ ζλκουμε ςτισ περιγραφζσ των Ρεριθγθτϊν για το Μοναςτιρι 

“τησ Παναγίασ τησ Ζυγωτήσ”  των Δελφϊν, όπωσ προαναγγείλαμε: 
 
SPON 
 *…+ Το απόγευμα πιγαμε να δοφμε το Μοναςτιρι που είναι περίπου ςτα 

τριακόςια και τετρακόςια βιματα από το χωριό. Αυτό το Μοναςτιρι με τθν 
εκκλθςία του, βρίςκεται ς’ ζνα επίπεδο ζδαφοσ που το ςτθρίηουν ςτθν πλαγιά 
μεγάλοι τοίχοι από λαξευτζσ πζτρεσ, κατάλοιπα αρχαίου κτιρίου. Στο 
Μοναςτιρι βρικαμε τρεισ ι τζςςερισ επιγραφζσ, και ειδικά μια πάνω ςε μια 
πζτρα του δαπζδου τθσ εκκλθςίασ που, παρόλο που ζχει μόνο τρεισ λζξεισ, τθν 
εκτιμιςαμε ιδιαίτερα, γιατί ιταν γραμμζνθ θ λζξθ Δελφοί: «ΔΕΛΦΩΝ ΡΟΛΕΩΣ 
ΑΡΕΛΕΥΚΕΟΥ». Αναφερόταν ς’ ζνα απελευκερωμζνο δοφλο τθσ πόλθσ των 
Δελφϊν. 

Δεν υπάρχουν εκεί παρά μόνο δυο ι τρεισ καλόγεροι, που διδάςκουν τθν 
ανάγνωςθ ςτα παιδιά. Μασ ζκανε εντφπωςθ ότι ο ζνασ από τουσ καλοφσ 
αυτοφσ μοναχοφσ, ιξερε ότι το Καςτρί ιταν θ αρχαία πόλθ των Δελφϊν, γιατί 



 26 

ςυνικωσ, είναι πολφ αμακείσ και δεν ζχουν ιδζα από ιςτορία. Το είχε 
καταλάβει διαβάηοντασ κάποιο ελλθνικό βιβλίο, που μασ ζδειξε, και χάρθκε 
πολφ που τον επιβεβαιϊςαμε με βάςθ τισ επιγραφζσ που είχαμε δει. Μασ 
ζδωςε να δοκιμάςουμε το λευκό κραςί τουσ, που είναι πολφ καλό, εξίςου καλό 
μ’ αυτό του ςπιτιοφ μασ. Θ εκκλθςία τουσ είναι αφιερωμζνθ ςτθν Ραναγία. 
Ράνω από τθν πόρτα τθσ βρίςκεται μια ςφγχρονθ επιγραφι από τθν εποχι που 
ξανακτίςτθκε, ενϊ ανάμεςα ςτα υλικά, βλζπουμε μάρμαρα και τμιματα από 
αρχαίεσ επιγραφζσ. *…+  
 
WHELER 

*…+ Συνεχίηοντασ τθν κάκοδό μασ, φτάςαμε ς’ ζνα Μοναςτιρι που λζγεται 
«Παναγία», κακϊσ θ Εκκλθςία του είναι αφιερωμζνθ ςτθν Ραρκζνο Μαρία. 
Είναι χτιςμζνο ςε ανϊμαλο ζδαφοσ και ςτθριγμζνο πάνω ςτθν πλαγιά του 
βουνοφ από χοντροφσ πζτρινουσ τοίχουσ. Εκεί, είδαμε κιονόκρανα και βάκρα 
ςτφλων Κορινκιακοφ τφπου, επίςθσ και άλλα αρχαία ςυντρίμματα μαηί με τρεισ 
ι τζςςερισ επιγραφζσ και ιδιαίτερα μια πάνω ςε μια πζτρα του δαπζδου τθσ 
Εκκλθςίασ, που παρόλο που είχε μόνο τρεισ λζξεισ, δεν τθν εκτιμιςαμε 
λιγότερο, γιατί βρικαμε γραμμζνο το όνομα των Δελφϊν: «ΔΕΛΦΩΝ ΡΟΛΕΩΣ 
ΑΡΕΛΕΥΚΕΟΥ» και μιλοφςε για ζναν απελευκερωμζνο ςκλάβο τθσ πόλεωσ 
των Δελφϊν. Αντιγράψαμε και άλλεσ, που τισ κρατϊ για μια άλλθ ευκαιρία. 
Μζςα ςτο Μοναςτιρι, ηουν τρεισ ι τζςςερισ καλόγεροι, που μασ πρόςφεραν 
ψωμί και το εξαιρετικό λευκό κραςί τουσ. *…+ 

 
CHANDLER 

*…+ Το Μοναςτιρι καταλαμβάνει τθ κζςθ του Γυμναςίου. Ραραμζνουν 
ιςχυροί τοίχοι αντιςτιριξθσ και άλλα ίχνθ ενόσ μεγάλου οικοδομιματοσ. Στον 
τοίχο τθσ εκκλθςίασ υπιρχε ζνα μάρμαρο με τθν επιγραφι, ΑΛΑΚΛΔΑ ΧΑΛΕ, και 
(πάνω) ςε ζνα άλλο, μζςα ςε ζνα ςτεφάνι ελιάσ: 

Ο ΔΘΜΟΣ Ο ΑΚΘΝΑΛΟΣ 
ΡΥΚΛΟΛΣ 

Μζςα ςτο λικόςτρωτο βριςκόταν μια μεγάλθ επιγραφι, με ςβθςμζνα 
γράμματα. Βρικαμε επίςθσ αρκετά αρχιτεκτονικά ςπαράγματα *…+ 
  
STURTZENBUCKER 

*…+ Εκεί, ο δρόμοσ χωρίηεται ςτα δυο, απ’ τθ μια μεριά πθγαίνει κατά μικοσ 
του βουνοφ προσ το χωριό και απ’ τθν άλλθ ακολουκεί τθν πλαγιά, για ζνα 
διάςτθμα, μζχρι ζναν ελαιϊνα, που περιτριγυρίηει το Μοναςτιρι τθσ 
Ραναγίασ. Ακολοφκθςα τον τελευταίο, με ςκοπό να τα δω όλα ςτθ ςωςτι 
ςειρά. Στο Μοναςτιρι είδα αρκετοφσ μακριοφσ τοίχουσ, μεγάλεσ πζτρεσ και 
πολλά ίχνθ που δθλϊνουν ότι εκεί υψωνόταν άλλοτε ζνα μεγάλο κτιριο. Το 
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Μοναςτιρι είναι μικρό, κατοικθμζνο από κάποιουσ καλόγερουσ τελείωσ 
αγράμματουσ. Μια γυναίκα που ςυνάντθςα εκεί, ιξερε να μου πει 
περιςςότερα από τουσ καλόγερουσ απαςχολθμζνουσ μόνο με το να τρϊνε, να 
πίνουν, να κοιμοφνται και να κάνουν το ςταυρό τουσ μουρμουρίηοντασ 
προςευχζσ.  

Θ εκκλθςία του Μοναςτθριοφ είναι χτιςμζνθ με πζτρεσ προερχόμενεσ από 
τα ερείπια. Το εςωτερικό τθσ είναι ελλθνικοφ τφπου με εικόνεσ αγίων 
ηωγραφιςμζνεσ. Ζνασ τροφλοσ τθ ςκεπάηει και το ζδαφοσ είναι πλακόςτρωτο. 
Σε μια γωνιά τθσ, βορειοδυτικά, βρίςκεται μια εντοιχιςμζνθ πζτρα με τθν 
ακόλουκθ επιγραφι, τριγυριςμζνθ από ζνα δαφνοςτζφανο: 

Ο ΔΘΜΟΣ Ο ΑΚΘΝΑΛΟΣ 
ΡΥΚΛΟΛΣ 

Μπροςτά απ’ τθν πόρτα τθσ Εκκλθςίασ βρίςκεται μια ςειρά από ςτφλουσ, 
που ο ζνασ μόνο είναι ολόκλθροσ, ενϊ οι άλλοι είναι ςπαςμζνοι ςε δυο 
κομμάτια ι περιςςότερα. Μπροςτά φυτρϊνει ζνασ μεγάλοσ πλάτανοσ, του 
οποίου ο κορμόσ περιβάλλεται και ςκεπάηεται από ζναν κυκλικό τοίχο, με μια 
μαρμαρζνια πλάκα, ωραία ςκαλιςμζνθ ςε ςχιμα κοχυλιοφ και ςτθν οποία 
διαβάηουμε:  

ΑΛΑΚΛΔΑ 
ΧΑΛΕ 

Ο Chandler ιςχυρίςτθκε άδικα ότι θ επιγραφι αυτι βριςκόταν ςτον ίδιο τον 
τοίχο τθσ Εκκλθςίασ. Μου ιταν αδφνατο να βρω τθ μακριά επιγραφι, που είχε 
δει ο Chandler, πάνω ςτο ζδαφοσ του εςωτερικοφ τθσ Εκκλθςίασ, αλλά 
ςβθςμζνθ και δυςανάγνωςτθ. Επίςθσ, δυςεφρετθ εκείνθ που είδε ο Wheeler, 
και που αντζγραψε : 

ΔΕΛΦΩΝ ΡΟΛΕΩΣ ΑΡΕΛΕΥΚΕΟΥ 
Στο παράκυρο του ιεροφ, βρικα καλά ςκαλιςμζνθ: 

ΧΘΣΤΟΣ ΡΩΤΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΣ ΛΑΛΣΣΑΛΟΣ ΡΕΛΑΣΓΛΩΤΘΣ ΕΤΩΝ ΛΘ 
και κάτω ΘΩΣ, ςτθν ίδια πζτρα. Υπιρχε επίςθσ κάτω από τθν είςοδο τθσ 
Εκκλθςίασ, ζνασ ςκαλιςμζνοσ ςταυρόσ πάνω ςε μια μεγάλθ πζτρα αλλά, 
χρονολογείται από τθν εποχι του Μοναςτθριοφ και όχι από εκείνθ των 
Δελφϊν*…+ 
 
CLARKE 

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

ΑΛΑΚΛΔΑ 
ΧΑΛΕ 
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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 

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 *…+ 
 
HOBHOUSE 

*…+ Σε ζνα μικρό ελαιϊνα, πάνω ςε ζνα καταπράςινο κομματάκι γθσ λίγεσ 
γιάρδεσ χαμθλότερα από τθ λεκάνθ, βρίςκεται ζνα Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ ι 
τθσ Αγίασ Ραρκζνου, ςτο οποίο και ειςιλκαμε. Εδϊ υπάρχουν δυο μαρμάρινεσ 
κολϊνεσ, περίπου ζντεκα πόδια ςε φψοσ, που ςτθρίηουν τθν παράγκα ενόσ 
υπόςτεγου που απλϊνεται ζξω από το παρεκκλιςι.  

Ράνω ςε μια απ’ αυτζσ είχε ςκαλιςτεί ABERDEEN 1803, και ςε μια άλλθ 
κζςθ πιο προςεκτικά χαραγμζνο H. P. HOPE 1799. Είναι ευχάριςτο να 
ςυναντάσ ζςτω και το όνομα ενόσ ςυμπατριϊτθ και δεν γνωρίηω, εάν δεν 
ατενίςαμε αυτζσ τισ επιγραφζσ με μεγαλφτερθ ευχαρίςτθςθ, από εκείνεσ που 
είδαμε ς’ ζνα μαρμάρινο κραφςμα ςφθνωμζνο ς’ ζνα χαμθλό τοίχο κοντά ςτισ 
κολόνεσ και που είναι ακόμθ πολφ ευδιάκριτεσ, αν και τα γράμματα 
ξεκωριάηουν γριγορα.  

Αυτό είναι ζνα πιςτό αντίγραφο εκείνθσ τθσ επιγραφισ, τα γράμματα είναι 
άτεχνα κομμζνα : 

ΑΛΑΚΛΔΑ ΧΑΛΕ 
Αυτι θ απλι ταφικι επιγραφι είναι πολφ κοινι ςτουσ Ζλλθνεσ. Κάτω από 

το παράκυρο του ςκευοφυλάκιου, πίςω από το κυςιαςτιριο, υπάρχει επίςθσ θ 
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παρακάτω επιγραφι, ςε καλι κατάςταςθ και ωραία ςκαλιςμζνθ :  
ΧΘΣΤΟΣ 

ΡΩΤΟΥ ΚΕΣΣΑ 
ΛΟΣ ΛΑΕΛΣΑΛΟΣ 

ΡΕΛΑΣΓΛΩΤΘΣ 
ΕΤΩΝ ΛΘ 

ΘΩΣ 
Ελπίηω να ςυγχωρθκϊ για τθν καταγραφι αυτισ τθσ τελευταίασ αςιμαντθσ 

επιγραφισ, που πρζπει να ζχει ςυχνά παρατθρθκεί από ενωρίτερα, αν και ο 
Chandler, ο οποίοσ είχε αντιγράψει τθν παραπάνω, δεν αναφζρει τίποτε γι’ 
αυτι τθ δεφτερθ ςτα ταξίδια του. 

Ριο πζρα από το Μοναςτιρι και από το μονοπάτι που προςεγγίηει το 
Καςτρί από τα ανατολικά διακρίνονται αρκετζσ ςαρκοφάγοι και κοιλϊματα ςτο 
βουνό, παρόμοια με εκείνα ςτθν άλλθ πλευρά του χωριοφ*…+ 
 
DODWELL 

*…+ Μερικά αρχαία ελαιόδεντρα, που ευδοκιμοφν κοντά ςτο Μοναςτιρι και 
υπό τθ ςκιά των αξιομνθμόνευτων Φαιδριάδων, ςχθματίηουν μια πανζμορφθ 
και μοναδικι εικόνα. Εντόσ του Μοναςτθριοφ βρίςκονται τρεισ επίπεδεσ 
μετόπεσ από λευκό μάρμαρο, μερικοί βωμοί και κάποιεσ ταφικζσ επιγραφζσ. 
Οι καλόγεροι που ανικουν ςτο τάγμα του Μζγα Βαςιλείου, επιβιϊνουν από 
ελεθμοςφνεσ και τθν καλλιζργεια των κτθμάτων τθσ γθσ τουσ. Θ φιλοξενία που 
παρζχουν προσ τουσ ταξιδιϊτεσ απαρτίηεται από ψωμί και τυρί, ελιζσ και 
κραςί, και από τθ χριςθ ενόσ μθ επιπλωμζνου δωματίου*…+ 
  
POMARDI 

*…+ Στθ ςτοά του ναοφ και γφρω από το Μοναςτιρι είδα πολλά κραφςματα 
από μαρμάρινουσ κίονεσ δωρικοφ ρυκμοφ, και πάνω από τθν πόρτα του 
μοναςτθριοφ κάποιεσ αρχαίεσ μετόπεσ ιδιαίτερα καλαίςκθτεσ, πικανόν 
προερχόμενεσ από το ναό τθσ Ακθνάσ Ρροναίασ *…+ 
 
HUGHES 

*…+ Ρροχωρϊντασ λίγο πιο πζρα και αποκλίνοντασ προσ τα αριςτερά, 
ειςιλκαμε ςτον αυλόγυρο ενόσ μοναςτθριοφ, αφιερωμζνου ςτθν Ραναγία, 
που ςυμπίπτει με τθν τοποκεςία του Δελφικοφ Γυμναςίου, το οποίο είχε 
χτιςτεί πάνω ςτο ςθμείο όπου ο Οδυςςζασ κατά τθ διάρκεια κυνθγιοφ 
αγριόχοιρου με τουσ γιοφσ του Αυτόλυκου δζχτθκε μια λαβωματιά, θ οποία 
αποτζλεςε το ςθμάδι αναγνϊριςισ του από τθν θλικιωμζνθ παραμάνα του, 
όταν τον ζπλυνε ςτο παλάτι.  

Αυτό το αρχαίο Γυμνάςιο είναι τϊρα εγκαταλειμμζνο ςε μια ομάδα 
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ταλαίπωρων καλογζρων, ςτο μυαλό των οποίων, υποτιμθμζνεσ από τθν άγνοια 
και τισ δειςιδαιμονίεσ, οι εμπνζουςεσ δομζσ του περιβάλλοντοσ, δεν 
αποτυπϊνονται οφτε κατ’ ελάχιςτο ςτο χαρακτιρα τουσ.  

Τα ράςα αυτϊν των μοναχϊν ιταν τςαλακωμζνα και βρϊμικα ςαν εκείνα 
ενόσ Εςκιμϊου, όςο δε το μικοσ τθσ γενειάδασ τουσ, αυτό ςυναγωνίηονταν μ’ 
ενόσ τεράςτιου τράγου που τριγυρνοφςε αγζρωχοσ ςτθν αυλι με τον “αζρα” 
ενόσ Θγοφμενου, αλλά ςτθ βρωμιά του δζρματόσ των τον ξεπερνοφςαν, και θ 
διάλεκτό τουσ ιταν τόςο άξεςτθ που ακόμθ και ο ταχυδρόμοσ ο ίδιοσ ιταν 
υποχρεωμζνοσ να χρθςιμοποιεί ζνα διερμθνζα, όταν μίλαγε μαηί τουσ.  

Είναι παράξενο το γεγονόσ, ότι θ λογοτεχνία και θ επιςτιμθ οφείλουν τόςα 
λίγα ι τίποτε ςτουσ Ζλλθνεσ μοναχοφσ, ενϊ αντίκετα υπάρχει τόςο βακιά 
υποχρζωςθ ςχετικά μ’ αυτό προσ τθ μοναςτικι αδελφότθτα τθσ Λατινικισ 
εκκλθςίασ, αλλά από τθν άλλθ, ενϊ οι τελευταίοι ζχουν πλθμμυρίςει τον 
κόςμο με τα πιο φριχτά εγκλιματα και ζχουν μετατρζψει μια κρθςκεία τθσ 
ευςπλαχνίασ και τθσ ειρινθσ ςε ζνα ςατανικό πνεφμα οργισ και εκδίκθςθσ, οι 
πρϊτοι, ςπανίωσ, ζχουν βγει από τισ κατοικίεσ του πνευματικοφ τουσ ςκότουσ, 
για να ςκορπίςουν φωτιά ςτθν Υφιλιο και για να ςυγκαλφψουν τουσ διωγμοφσ 
τουσ υπό το πζπλο τθσ ευςζβειασ. 

Ζχοντασ κάνει, εν μζρει με ςινιάλα και εν μζρει λζξεισ, κατανοθτό ς’ αυτοφσ 
τουσ μοναχοφσ ότι κζλαμε να αντιγράψουμε επιγραφζσ, μασ ξεκλείδωςαν το 
παρεκκλιςι και μασ ζδειξαν μια μαρμάρινθ ςτιλθ πάνω ςτθν οποία οριςμζνοι 
ταξιδιϊτεσ είχαν γράψει τα ονόματά τουσ με μολφβι, και αυτό κα ιταν ςχεδόν 
το αποτζλεςμα των ερευνϊν μασ, αν κάποιοσ από τθν παρζα δεν ζριχνε τυχαία 
τθ ματιά του ςε μια όμορφθ ταφικι ςτιλθ, πάνω ςτθν οποία εμφανίηονταν οι 
ενδιαφζροντεσ χαρακτιρεσ : 

ΑΛΑΚΛΔΑ ΧΑΛΕ 
Αρκετοί ταξιδιϊτεσ ζχουν αντιγράψει αυτι τθν επιγραφι, αλλά μάλλον 

κανζνασ δεν είχε ςκεφτεί ότι αυτό το μνθμείο μπορεί να μαρτυροφςε το 
ςθμείο όπου ενταφιάςτθκε το νεκρό ςϊμα του Ρφρου, γιου του Αχιλλζα. 

Αυτόσ κατ’ εξοχιν δικαιοφταν τθν επωνυμία του Αιακίδθ, και παρόλο που 
ποικίλα πρόςωπα και αιτίεσ αποδίδονται για το κάνατό του, εν τοφτοισ όλεσ οι 
περιγραφζσ ςυμφωνοφν ότι αυτόσ κάφτθκε ςτουσ Δελφοφσ, όπου οι κάτοικοι 
ςυνικιηαν να εξευμενίηουν τα ευμενι πνεφματα των νεκρϊν προγόνων μζςω 
εξιλεωτικϊν ιεροτελεςτιϊν. Θ μοναδικι ακόμα επιγραφι που μπορζςαμε να 
ανακαλφψουμε ιταν θ παρακάτω, που μνθμονεφει : 

ΧΘΣΤΟΣ 
ΡΩΤΟΥ ΚΕΣΣΑ 
ΛΟΣ ΛΑΕΛΣΑΛΟΣ 

ΡΕΛΑΣΓΛΩΤΘΣ 
ΕΤΩΝ ΛΘ 
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ΘΩΣ 
Είναι αδφνατο να προςδιοριςτεί ποιοσ ιταν ο νζοσ που χαρακτθρίςτθκε μ’ 

αυτόν τον τρόπο ωσ ιρωασ ςτθ νεαρι θλικία των δεκαοχτϊ χρονϊν, πριν καν 
μπορζςει να αξιϊςει τον τίτλο μζςω των δικϊν του ενεργειϊν *…+ 

 
TURNER 

*…+ Ακόμα χαμθλότερα υπάρχει ζνασ γκρεμιςμζνοσ τοίχοσ, που τϊρα 
αποτελεί τμιμα ενόσ ελαιοτριβείου, κοντά ςτο οποίο βρίςκεται θ μεγαλφτερθ 
εκκλθςία του Καςτρί, ςκιαηόμενθ και ςχεδόν κρυμμζνθ από ελαιόδεντρα.  

Μπροςτά απ’ αυτι υπάρχει μια κιονοςτοιχία από πζντε αρχαίεσ κολϊνεσ, 
ενϊ ςτο προαφλιό τθσ μια πολφ μικρι κολόνα, με τθν κορυφι τθσ ςκαλιςμζνθ 
ςαν κζλυφοσ, και με τθν επιγραφι ΑΛΑΚΛΔΑ ΧΑΛΕ από κάτω.  
Μζςα ςτθν εκκλθςία υπάρχει ακόμα μια μικρι κολϊνα και μια μικρι πζτρα, με 
τθν ακόλουκθ επιγραφι: 

XHΣTOΣ 
ΡΩΤΟΥ ΚΕΣΣΑ 
ΛΟΣ ΛΑΕΛΣΑΛΟΣ 

ΕΤΩΝ ΛΘ  
ΘΩΣ 

 
WILLIAMS 

*…+ Το Mοναςτιρι τθσ Ραναγίασ βρίςκεται ςχεδόν πάνω ςτο πλζον 
ανατολικό άκρο τθσ καμπφλθσ και το παρεκκλιςι του Ρροφιτθ Θλία πάνω ςτο 

δυτικό άκρο. και οι δυο τοποκεςίεσ διακζτουν επιβλθτικι κζα, και κατά τα 
φαινόμενα είναι ςθμεία, που κα διάλεγε ζνασ επιδζξιοσ αρχιτζκτονασ για να 
τοποκετιςει τα εντυπωςιακά του ζργα. 

Θ εκκλθςία του προφιτθ Θλία, που βρίςκεται ςε μεγαλφτερο υψόμετρο απ’ 
ότι το Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ, ςυνδυάηει το καυμαςμό για τα μουντά βράχια 
τθσ Καςταλίασ και τθν ερειπωμζνθ εμφάνιςθ των κεμζλιων τοίχων. Οι 

ελαιϊνεσ ανζμιηαν ζνα βογκθτό. και, όπωσ θ άρπα του Αίολου, «νανοφριηαν το 
ςυλλογιςμζνο μελαγχολικό νου». Ροιοσ μποροφςε να καταπνίξει ζνα 
αναςτεναγμό, που εξφμνθςε ο (ίδιοσ ο) Πμθροσ; 

Στον περίβολο του Μοναςτθριοφ υπιρχαν αρκετά κραφςματα αρχαίων 
μαρμάρων και μερικά καλαίςκθτα ςτολίδια ςτον τοίχο. Τζςςερισ αρχαίεσ 

κολϊνεσ (υπο)ςτθρίηουν το υπόςτεγο μπροςτά από τθν εκκλθςία. μια απ’ 
αυτζσ με το κιονόκρανο τθσ αντεςτραμμζνο πρόδιδε τθ κλιβερι διαςτρζβλωςθ 
του γοφςτου και τθσ άποψθσ και τον πλιρθ κρίαμβο τθσ βαρβαρότθτασ πάνω 
ςε ζνα αιϊνα διαφωτιςμοφ! Το παρεκκλιςι που μζςα είναι ςκοτεινό και 
μελαγχολικό, είναι γεμάτο από άκλιουσ μουτηουρωμζνεσ εικόνεσ με μοναχοφσ 
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και δράκουσ: φφγαμε από εκεί αθδιαςμζνοι*…+ 
 
Ζνασ Γερμανόσ ςε Αγγλικι Υπθρεςία 

*…+ Ο Ρλειςτόσ που ενϊνεται με τα νερά αυτισ τθσ πθγισ χωρίηει ςτο 
πρϊτο μζροσ τθσ πορείασ του τα λείψανα του Γυμναςίου, όπου βρίςκεται 
τϊρα θ Μονι τθσ Ραναγιάσ, από το χωριό Καςτρί. Στο δρόμο από τισ πθγζσ του 
μζχρι το Μοναςτιρι είναι θ παλαιά πφλθ τθσ πόλθσ που οδθγοφςε προσ τθ 
Βοιωτία. Τα λείψανα του Γυμναςίου βρίςκονται πίςω από το Μοναςτιρι.  

Τα κεμζλια βρίςκονται πάνω ςε μία μεγάλθ βάςθ από λαξευμζνεσ πζτρεσ, 
που εξζχει από τθ πλαγιά και ςχθματίηει ζνα πλάτωμα πάνω ςτο οποίο 
βριςκόταν το κτιριο. Στο Μοναςτιρι βρίςκονται κίονεσ, κιονόκρανα, τρίγλυφα 
κλπ. Αυτό το Μοναςτιρι, ιδωμζνο από κάκε πλευρά, κάνει μια κάποια 
τελετουργικι εντφπωςθ και είναι αξιοςθμείωτο ότι βρίςκεται ςτθ κζςθ ενόσ εκ 
των πιο αξιόλογων ναϊν των Δελφϊν *…+ 
 
BURGESS 

*…+ Ρροςπεράςαμε το λουτρό τθσ Ρυκίασ πολφ νωρίσ το πρωί και 
κατεβικαμε προσ το Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ. Αυτό το οικοδόμθμα, με τθν 
εκκλθςία του, ςτζκει πάνω ςε ζνα πλάτυςμα, που ςχθματίηεται από μια 
μονοκόμματθ πζτρινθ βάςθ, από τθν οποία υπάρχουν εξαιρετικά ερείπια. Εδϊ 
ακριβϊσ είναι ο χϊροσ (και διατθρεί κάτι από τθν αρχικι μορφι) για το 
Γυμναςτιριο*…+ 
  
MUSKAU 

*…+ Θ εκκλθςία τθσ Ραναγίασ, λίγο πιο κάτω από τθ βρφςθ, βρίςκεται ς’ ζνα 
γραφικό μζροσ και είναι περιτριγυριςμζνθ από μεγάλεσ ελιζσ εκ των οποίων 
μερικζσ υφίςτανται, μάλλον, από τθν εποχι των χρθςμϊν. Μζςα ςτουσ τοίχουσ 
τθσ και ς’ εκείνουσ του εφαπτόμενου μοναςτθριοφ, που ςτθρίηονται πάνω ς’ 
ζνα ψθλό και αρχαίο κτίςμα, βλζπουμε αρκετά άλλα αρχαία αρχιτεκτονικά 
ςτολίδια. Εκεί, ο Wheler βρικε μια πζτρα που ζφερε μια επιγραφι με το 
όνομα των Δελφϊν, αλλά δεν υπάρχει πια. *…+ 
 
ULRICHS 

 *…+Συνεχίηοντασ το δρόμο από τθ Μαρμαριά προσ τθν Καςταλία φτάνει 
κανείσ αριςτερά ςτθ Μονι τθσ Ραναγιάσ, θ οποία περιβάλλεται από ςκιερό 
κιπο που από τθν πλευρά τθσ πλαγιάσ ςτθρίηεται από ζνα μεγάλο αρχαίο 
ανάλθμμα και βρίςκεται μζςα ςτισ ελιζσ και μουριζσ.  

Εδϊ εικάηεται δικαίωσ, ότι βριςκόταν το Γυμνάςιο. Στθν εκκλθςία τθσ 
Μονισ υπάρχουν εντοιχιςμζνα τρίγλυφα και άλλα αρχιτεκτονικά κομμάτια, 
όπωσ και μια αςιμαντθ επιγραφι.  
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Σο πάλαι ποτζ Μοναςτιρι τθσ ‘‘Παναγίασ τθσ Ηυγωτισ’’. 

 
Μια άλλθ βρίςκεται ςτο εςωτερικό τθσ εκκλθςίασ. Κομμάτια από ςτιλεσ 

βρίςκονται διάςπαρτα ςτθν αυλι, και ςε ζνα διπλανό κτιριο μου ζδειξαν 
απομεινάρια ενόσ αρχαίου ψθφιδωτοφ πατϊματοσ. Στθ Μονι αυτι - πρόκειται 
για Μετόχι τθσ μεγάλθσ Μονισ Λερουςαλιμ πάνω από τθ Δαυλίδα - γιορτάηουν 
οι Καςτρίτεσ ςτισ 15 Αυγοφςτου μεγάλο πανθγφρι προσ τιμιν τθσ Ραναγιάσ.*…+ 
 
MURE 

*…+ Θ ζξοδοσ του Καςτάλιου ρυακιοφ προσ τον Ρλειςτό βρίςκεται ςτο 
ανατολικό άκρο του χωριοφ. Σχθματίηει ζνα βακφ λαγκάδι ςτολιςμζνο με 
μερικοφσ γραφικοφσ ελαιϊνεσ, μζςα ςτουσ οποίουσ, ςτθν αριςτερι ι 
ανατολικι όχκθ φωλιάηει το Μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ, μια μικρι αλλά αρκετά 
καλαίςκθτθ καταςκευι, μια από τισ ελάχιςτεσ που ζχουν διαςωκεί από τισ 
καταςτροφζσ του πολζμου. Θ εκκλθςία, που είναι το πιο εμφανζσ 
χαρακτθριςτικό, ζχει τθ ςυνικθ μορφι του ελλθνικοφ ςταυροφ με τροφλο ςτο 
κζντρο.*…+ 
 
BRANDIS 

*…+ Μετά από αυτά, το μικρό Μοναςτιρι τθσ Ραναγιάσ που περιβαλλόταν 
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από ελιζσ και άλλα δζντρα, παράρτθμα τθσ μεγάλθσ Μονισ Λερουςαλιμ πάνω 
από τθ Δαφλεια, και αυτό πάνω ςτα παλαιά κεμζλια του Γυμναςίου, που όχι 
μόνο περιβάλλουν και φζρουν το κιπο και τθν εκκλθςία τθσ μονισ, αλλά είναι 
μάλιςτα πολφ μεγαλφτερα. Κομμάτια από κίονεσ, τρίγλυφα και άλλα λείψανα 
ζχουν μερικϊσ εντοιχιςτεί ςτο καινοφργιο κτιριο, εν μζρει όμωσ βρίςκονται 
διάςπαρτα εδϊ όπωσ και πάνω ςε εκείνα τα άλλα κεμζλια. *…+  
 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΘΓΟΣ  ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ “JOHN MURRAY” 

*…+ Τα ερείπια του Γυμναςίου κείνται κατά κφριο λόγο πίςω από το 
Μοναςτιρι. Τα κεμζλια ςυντθροφνται πάνω ςε ζνα τεράςτιο ανάχωμα από 
λαξευμζνθ πζτρα που προεξζχει από το επικλινζσ ζδαφοσ, ζτςι ϊςτε να 
ςχθματίηει μια οριηόντια ζκταςθ, ολόκλθρθ θ πφλθ είναι χτιςμζνθ πάνω ςτο 
ίδιο ςχζδιο. Εντόσ του Μοναςτθριοφ βρίςκονται κιονόκρανα από κολόνεσ, 
ςπαςμζνεσ ηωφόροι και τρίγλυφα. Ρίςω από το Λερό *Αγία Τράπεηα+ υπάρχουν 
κραφςματα από μαρμάρινο κϊκο.*…+ 
 
 OLIN 

*…+ Νοτιοανατολικά τθσ πθγισ και ςε απόςταςθ τριακοςίων ι τετρακοςίων 
γιαρδϊν βρίςκονται τα ερείπια του αρχαίου Γυμναςίου. Ζνα τμιμα του 
κατζχεται από μια εκκλθςία αφιερωμζνθ ςτθν Ραναγία. Θ τοποκεςία είναι 
γνωςτι από τθν περιγραφι των αρχαίων ςυγγραφζων και ταυτοποιείται 
ςαφϊσ από οριςμζνουσ ςυμπαγείσ τοίχουσ, που είναι καυμάςια διατθρθμζνοι 
και πικανόν αποτελεί το πλάτυςμα που ςτιριηε τθν καταςκευι. Θ εκκλθςία 
ζχει ανακαταςκευαςτεί μια ι περιςςότερεσ φορζσ και φζρει ακόμα μερικοφσ 
αρχαίουσ ςτφλουσ (τζςςερισ) ςτον πρόναό τθσ, και άλλα κραφςματα μαρμάρου 
ςτουσ τοίχουσ τθσ*…+ 
  
SCHAUB 

*…+Επιςτρζφοντασ προσ το χωριό, μπικαμε ςτθν αυλι ενόσ μικροφ 
Μοναςτθριοφ. Σε μια μεριά υψωνόταν μια πάρα πολφ απλι εκκλθςία. Από τθν 
άλλθ βριςκόταν ζνα χοντροφτιαγμζνο κτιριο μ’ ζνα, επίςθσ χοντροφτιαγμζνο 
μπαλκόνι ςτον πρϊτο όροφο και πάνω ςτον οποίο βλζπαμε διαφορετικά 
γεωργικά εργαλεία. Ιταν θ κατοικία δυο καλόγερων. Ζλεγαν ότι είναι φτωχοί 
και οι επιςκζπτεσ δεν μποροφςαν να κάνουν άλλο παρά να τουσ δίνουν 
ελεθμοςφνθ.  

Το Μοναςτιρι είναι περιτριγυριςμζνο από ελιζσ, μερικζσ απ’ αυτζσ είναι 
πάρα πολφ παλιζσ. Συνάντθςα εκεί μια γυναίκα περίπου ςαράντα με πενιντα 
χρονϊν, που μου ζκανε εντφπωςθ. Το μαντίλι που ςκζπαηε το κεφάλι τθσ 
πλαιςίωνε φανερά ζνα πρόςωπο αρχαίου τφπου, με τα χαρακτθριςτικά που 
αποδίδονται γενικϊσ ςτθ κεά Ακθνά. Εξζφραηαν ταυτόχρονα ενζργεια και 
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ςοφία.*…+ 
 
REY 

*…+ Φςτερα, οι οδθγοί μασ μασ πιγαν ςτο Μοναςτιρι τθσ «Κοίμθςθσ τθσ 
Παναγίασ». Βρίςκεται ς’ ζνα μικρό οροπζδιο με πολλά παλιά ελαιόδεντρα. 
Μζςα ςτον κιπο είδαμε ωραία μαρμαρζνια υπολείμματα από ςτφλουσ, από 
γείςα, από κίονεσ κι ζνα καυμάςιο ανάγλυφο που παρουςιάηει ζναν άντρα. 
Αυτό το τελευταίο είναι τθσ καλφτερθσ εποχισ, λζνε ότι πρόκειται για τον 
Πμθρο, αλλά θ νεότθτα του ςϊματοσ δεν μασ επιτρζπει να ςυμφωνιςουμε μ’ 
αυτιν τθ γνϊμθ. 

Ζκανα κάποια ςχζδια απ’ αυτά τα διάφορα κομμάτια, μερικά απ’ τα οποία 
είναι καταπλθκτικά όμορφα. Ραρατθριςαμε επίςθσ τα υπολείμματα ενόσ 
κεμελιακοφ τοίχου από ωραία υλικά και του οποίου θ ςυναρμολόγθςθ είναι εν 
μζρει κυκλϊπειου τρόπου. Αυτά τα τεράςτια υποςτθρίγματα ιταν μάλλον 
ταράτςεσ τοποκετθμζνεσ θ μια πάνω ςτθν άλλθ, λόγω τθσ κλίςθσ του εδάφουσ, 
για να κεμελιϊνουν το περιτείχιςμα του Λεροφ Χϊρου.  

Ο κφριοσ CHENAVARD ςθμείωςε μια επιγραφι αφιερωμζνθ ςτον Απόλλωνα 
τον Ρφκιο*…+ 
  
CHENAVARD 

*…+Κάτω από τθν Καςταλία πθγι βρίςκεται ζνα Μοναςτιρι όπου, ανάμεςα 
ςε αρχαία υπολείμματα, διακρίνεται ζνα ανάγλυφο που απεικονίηει το γυμνό 
κορμό μια ανδρικισ μορφισ φυςικοφ αναςτιματοσ, ςε ςτάςθ τοξότθ. Το 
κομμάτι αυτό είναι τθσ καλφτερθσ εποχισ τθσ τζχνθσ. Οι καλόγεροι λζνε ότι 
πρόκειται για τον Πμθρο, είναι προτιμότερο μάλλον να βλζπουμε εκεί ζναν 
Απόλλωνα. Θ ςτάςθ του, θ νεότθτά του και το ιδεϊδεσ που κυριαρχεί ς’ όλο το 
ςϊμα του, επιτρζπουν τθν εικαςία αυτι. Εκεί, βλζπουμε επίςθσ τοίχουσ 
κτιςμζνουσ από ογκόλικουσ οριηόντια τοποκετθμζνουσ: είναι ό,τι απόμεινε 
από το Γυμναςτιριο. Σ’ αυτό το μζροσ, ο Οδυςςζασ που βριςκόταν ςτον 
παπποφ του τον Αυτόλυκο, τραυματίςτθκε πάνω από το γόνατο από ζνα 
κθλυκό αγριόχοιρο που κυνθγοφςε, και χάρθ ςτθν ουλι που του είχε αφιςει, 
τον αναγνϊριςε θ Ευρφκλεια. Εκείνθ τθ ςτιγμι, μασ ζπιαςε μια φοβερι 
καταιγίδα, ζτρεχε το νερό πάνω ςτουσ βράχουσ και ζπεφτε ςαν χείμαρροσ ςτθν 
κοιλάδα.*…+ 
 
ANTOINE DE LATOUR 

*…+ Αριςτερά από το ρυάκι που βγαίνει από τθν πθγι και ςτο οποίο κάποιεσ 
γυναίκεσ ζπλεναν τα ροφχα τουσ, υψϊνεται ζνα Μοναςτιρι αξιοπαρατιρθτο 
μόνο από το γεγονόσ ότι ζχει αντικαταςτιςει το ναό του Απόλλωνα. Κάτι 
γιγάντια κομμάτια τοίχων ορίηουν ακόμα τα ζξω τείχθ του ναοφ. Στθν ταράτςα 
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που ςχθματίηουν, βρίςκεται μια ντουηίνα ελιζσ, από τισ πιο χοντρζσ και μάλλον 
τισ πιο παλιζσ που ζχουμε δει ςτθν Ελλάδα. Το γεφμα ςερβιρίςτθκε καταγισ, 
κάτω από μια απ’ αυτζσ τισ ελιζσ.*…+ 
 
 FLAUBERT 

*…+Ανάμεςα ςτισ ελιζσ, θ εκκλθςία τθσ Ραναγίασ. Είναι θ τοποκεςία του 
Γυμνάςιου. μια γυναίκα και δυο παιδιά μασ κοιτάηουν από το ξφλινο μπαλκόνι 
του ςπιτιοφ τουσ που βρίςκεται ςτθν αυλι. Μπροςτά ςτθν εκκλθςία υπάρχουν 
μαρμαρζνιοι ςτφλοι. Είναι ςκεπαςμζνοι με ονόματα και πάνω ςτον ζναν απ’ 
αυτοφσ διαβάηεται: “BYRON” γραμμζνο λοξά από αριςτερά προσ τα δεξιά, 
χαραγμζνο λιγότερο βακιά απ’ όςο είναι ςτο ςτφλο του φυλακιςμζνου του 
Chillon. Τίποτα ςτθν εκκλθςία. Στθν αυλι, κακό ανάγλυφο ανκρϊπινθσ μορφισ 
ςε φυςικό μζγεκοσ (ςτάςθ ςθματοδότθ ςιδθρόδρομου), με γεννθτικά όργανα 
αμφιβόλου φφλου (ερμαφρόδιτοσ;). Πμωσ είναι άνδρασ, τα μπράτςα και οι 
καρποί τεράςτια, τα πλευρά και οι μφεσ τθσ κοιλιάσ ζντονα τονιςμζνα, 
δυςάρεςτο ςφνολο. Ρίςω από τθν εκκλθςία, ζνασ αρχαίοσ τοίχοσ υποςτθρίηει 
ζνα πλάτωμα ι ταράτςα, εγκαταλειμμζνθ βρφςθ*…+ 
 
CHASE 

*…+ Ακόμα πιο χαμθλά ςτο ευχάριςτα τοποκετθμζνο Μοναςτιρι τθσ 
Ραναγίασ, διατθροφνται λίγα όμορφα υπολείμματα τθσ αρχαίασ τζχνθσ - ζνα 
πνευματϊδεσ και καλοδουλεμζνο ανάγλυφο, που παρουςιάηει ζνα άρμα 
οδθγοφμενο από τζςςερα επιβλθτικά άλογα προσ ζνα βωμό, ζνα κεφάλι 
λιονταριοφ, κραφςματα ανάγλυφων, αρχιτεκτονικά ςτολίδια, τρίγλυφα και 
κολόνεσ.*…+ 
  
TAYLOR 

*…+ Στθ ςυνζχεια, κατεβικαμε ςε ζνα μικρό Μοναςτιρι πάνω ςτθν απζναντι 
πλαγιά τθσ χαράδρασ. Στο εςωτερικό προαφλιο, ςτθν πόρτα τθσ μικρισ 
υπζροχθσ εκκλθςίασ ακουμποφςαν τρία ι τζςςερα αρχαία γλυπτά. Ζνα ιταν ο 
κορμόσ ενόσ άντρα ςε φυςικό μζγεκοσ και πολφ καλά καταςκευαςμζνοσ. Ζνα 
άλλο, μικρότερο, όλο ενεργθτικότθτα αναπαριςτοφςε τζςςερα άλογα ηεμζνα 
ςε ζνα άρμα. Το Μοναςτιρι βρίςκεται πάνω ςε ζνα αρχαίο πλάτυςμα (που 
υποςτθριηόταν) από καλοδουλεμζνα τετράγωνα μπλόκια, που ο παλαίμαχοσ 
ςτρατιϊτθσ είπε ότι κάποτε ςτιριηε ζνα ςχολείο ι Γυμνάςιο - ποιοσ ξζρει; *…+ 
  
BEAUFORT 

*…+ Κατεβικαμε ςτο Μοναςτιρι χτιςμζνο πάνω ςε κζςθ μεγάλου ναοφ, και 
βρικαμε οριςμζνα λεπτοδουλεμζνα κραφςματα γλυπτϊν τριγφρω με μερικζσ 
δωρικζσ κολϊνεσ και άλλα ερείπια. και θ κζα τουσ κάτω από επιβλθτικά γζρικα 
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ελαιόδεντρα - οριςμζνα από αυτά ίςωσ θλικίασ και χιλίων ετϊν - ιταν 
ωραιότατθ*…+ 

 
DORA D’ ISTRIA 

*…+ Το Μοναςτιρι είναι ανάμεςα ςε αιωνόβιεσ ελιζσ. Μπαίνουμε από μια 
αρκετά χαμθλι πόρτα ςε μια αυλι όπου ςτθ δεξιά πλευρά και μπροςτά ςτθν 
εκκλθςία αραδιάηονται δυο ςειρζσ πρόχειρα κτιςμζνων κελιϊν με μια ςκεπι 
που προεξζχει προςτατεφοντασ το εξωτερικό διάδρομο που περνά κατά μικοσ 
του. Στθν είςοδο τθσ εκκλθςίασ, ακουμπιςμζνα ςτουσ ςτφλουσ που 
υποςτθρίηουν το προπφλαιο, κάποια ανάγλυφα με κζματα που παραξενεφουν 
για ζνα χριςτιανικό μνθμείο. Τοιχογραφίεσ πολλζσ, αλλά όχι καλλιτεχνικζσ, 
ςκεπάηουν ςχεδόν όλθ τθν εκκλθςία. Κοιτάηοντασ ξανά το Μοναςτιρι, μου 
ζκανε εντφπωςθ θ εγκατάλειψι του. Δεν μζνουν πια τϊρα παρά μόνο ζνασ 
καλόγεροσ και ζνα καλογεροπαίδι δζκα ετϊν, ντυμζνο ςαν χωριάτθσ που μόνο 
θ βρϊμα του και ο ςκοφφοσ του δθλϊνουν το επάγγελμά του. Δεν υπάρχει πιο 
μορφωτικό κζαμα από το να βλζπεισ, μζςα ςτα άκλια ροφχα τουσ, τουσ 
τελευταίουσ αντιπροςϊπουσ του μυςτικιςμοφ, που όπωσ όλεσ οι 
αντιδραςτικότθτεσ, χάκθκε από τισ υπερβολζσ των αρχϊν του*…+ 
  
BREMER 

*…+ Ρολφ κοντά ςτθ κζςθ του Γυμναςίου κείται ο Άγιοσ Λωάννθσ*το ςωςτό 
είναι Μοναςτιρι τθσ “Παναγίασ Ηυγωτισ”+, ζνα μικρό Μετόχι ι παράρτθμα 
«τθσ Αγιαρςαλισ», Μοναςτθριοφ τθσ Δαφλειασ. Ζνασ μοναχόσ κατοικοφςε εδϊ, 
αλλά τϊρα απουςίαηε και απλϊσ είδαμε το φτωχό, βρϊμικο κελί του. 

Στθν εκκλθςία υπιρχαν πολλά κραφςματα αρχαίου αγάλματοσ, μεταξφ των 
οποίων οριςμζνα ωραία ανάγλυφα, το ζνα να παρουςιάηει μια μάχθ, το άλλο 
ζνα άρμα νίκθσ. Υπάρχουν, παραδίπλα, πολλζσ μαρμάρινεσ πλάκεσ με μακριζσ 
ελλθνικζσ επιγραφζσ και αρκετζσ αρχαίεσ κολόνεσ, μια απ’ αυτζσ 
αναποδογυριςμζνθ, που υποςτυλϊνουν τθν οροφι και το περίςτυλο*…+ 
  
WELCKER 

*…+Από το γυμνάςιο ζνασ τοίχοσ, μικοσ 37 βιματα, που πάει μζχρι κάτω 
από τθν Ραναγιά, φψοσ τζςςερισ ςτρϊςεισ, πολφ ωραία χτιςμζνοσ και 
πελεκθμζνοσ. Ο υπαίκριοσ χϊροσ μπροςτά ςτθρίηεται προσ το φαράγγι τθσ 
πόλθσ με ζνα ανάλθμμα μικουσ 30 βθμάτων και μζχρι δεκατριϊν ςτρϊςεων 
με τετραγωνιςμζνουσ λίκουσ ίδιου φψουσ, όμωσ εξωτερικά μθ λειαςμζνουσ 
(maniera grezza, ς.Μ. ελλθνικόσ τρόποσ) και δεν ζχουν τοποκετθκεί όλοι 
κάκετα ςε ευκεία γραμμι.  

Στθν εκκλθςία τθσ Ραναγιάσ ςε αυτό το ςθμείο ζχουν τοποκετθκεί παλαιοί 
κίονεσ και μερικά κομμάτια βρίςκονται εκεί ςτο ζδαφοσ. Μετά ζρχονται δυο 
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άλλεσ αξιοςθμείωτεσ γωνίεσ μια πάνω ςτθν άλλθ από το Γυμνάςιο, δϊδεκα 
ςτρϊςεισ ζχει θ ψθλότερθ από τθν οποία ςυνεχίηει ζνα κτίςμα, που ςτθρίηεται 
ςτθν κάτω γωνία*…+ 
 
LUDWIG SALVATOR 

*…+ Αρκετό ενδιαφζρον παρουςιάηει αυτι θ εκκλθςία τθσ Ραναγιάσ θλικίασ 
300 ετϊν περίπου, θ οποία βρίςκεται ςτθν μζςθ ενόσ πλοφςιου ελαιϊνα και 
δίπλα από ζνα ςπίτι με ξφλινα μπαλκόνια όπου μζνουν δφο καλόγεροι.  

Μπροςτά ςτθν εκκλθςία ζχουν τοποκετθκεί πολλά αρχαία ευριματα: 
κομμάτια από κίονεσ, μια όμορφθ ανάγλυφθ παράςταςθ μιασ προτομισ 
ανδρόσ ςε δυο κομμάτια, και τζλοσ, ζνα εξαίςιο τζκριππο άρμα ςε χαμθλό 
ανάγλυφο. Από τον θνίοχο φαίνονται μόνο το μπράτςο και το χζρι, όλα τα 
υπόλοιπα καταςτράφθκαν. Σε άριςτθ κατάςταςθ όμωσ είναι τα άλογα. Επίςθσ 
υπάρχει ςτο μζροσ αυτό ζνασ παλαιόσ ανάγλυφοσ μαρμάρινοσ ςταυρόσ. Ο 
νάρκθκασ τθσ εκκλθςίασ καταςτράφθκε με το ςειςμό. Δίπλα τθσ ανφψωςαν 
τϊρα ζνα ξφλινο καμπαναριό. 

 Το εςωτερικό είναι διακοςμθμζνο με βυηαντινζσ τοιχογραφίεσ και ζχει 
ξυλόγλυπτο εικονοςτάςιο με εικόνεσ ςε φόντο χρυςό. Θ εκκλθςία ςτθρίηεται 
από ζξι βαμμζνεσ κολϊνεσ με βυηαντινά κιονόκρανα, τζςςερισ ςτισ γωνίεσ και 
άλλεσ δφο ςτισ εξζχουςεσ προσ τα ζξω κόγχεσ τθσ αψίδασ. Ο κφριοσ κόλοσ και 
οι δευτερεφοντεσ κόλοι κατζρρευςαν με τον τελευταίο ςειςμό και τϊρα θ όλθ 
εκκλθςία καλφπτεται προςωρινά με μια απλι ςκεπι. Στθν αψίδα βρίςκεται 
ζνα τεράςτιο άγαλμα τθσ Ραναγιάσ με το κείο βρζφοσ μζςα ςε κφκλο ςτο 
ςτικοσ*…+ 
 
LOLLING 

*…+Επτά (7) λεπτά πιο πζρα φτάνει κανείσ αριςτερά ςτο Μοναςτιρι που 
ςτθν ουςία είναι ζνα Μετόχι. Οι επιςκζπτεσ των Δελφϊν, που επικυμοφν να 
μείνουν για περιςςότερο καιρό ςτθν περιοχι, βρίςκουν εκεί φιλοξενία, ζνα 
καλό δωμάτιο και επαρκι τροφι με 5 φράγκα θμερθςίωσ περίπου*…+ 
 
SANDYS 

*…+ Μετά από αυτό κατεβικαμε προσ ςτον ελαιϊνα κοντά ςτθ κζςθ του 
αρχαίου Γυμναςίου, που τϊρα κατζχεται από το Μοναςτιρι, όπου μερικζσ 
φορζσ οι ταξιδιϊτεσ φιλοξενοφνται τθ νφχτα. Επίςθσ, επιςκεφτικαμε τθ 
γειτονικι εκκλθςία με τισ παλιζσ βυηαντινζσ τθσ αγιογραφίεσ. Θ κζα από το 
Μοναςτιρι ιταν εκπλθκτικι και ευχαρίςτωσ κα είχαμε μείνει περιςςότερο για 
να τθν ευχαριςτθκοφμε*…+ 
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Χάρτθσ των Δελφϊν του Spon. 
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Ρφκιο Ιερό - Ραρναςςόσ και Ρζριξ 
Ρεριθγθτικά Κείμενα: 10οσ - 17οσ αιώνασ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

 
Σο ‘‘Πλατάνι’’ του Αγαμζμνονα ςτθν Καςταλία Πθγι. 
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1. ΚΟΣΜΑΣ, ΡΑΦΛΑΓΟΝΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Δεν βρζκθκαν  διακζςιμα ςτοιχεία. 
 
Σχόλια  

Ο ιςτορικόσ Γεώργιοσ Ρ. Κρζμοσ ςτο ςφγγραμμά του: «ΦΩΚΛΚΑ» (Τόμοσ 
Ρρϊτοσ με τίτλο: «ΠΡΟΚΤΝΘΣΑΡΙΟ ΣΘ ΕΝ ΦΩΚΙΔΙ ΜΟΝΘ ΣΟΤ ΟΙΟΤ ΛΟΤΚΑ 

ΣΟΤΠΙΚΛΘΝ ΣΕΙΡΙΩΣΟΤ»), αναφζρει ότι ςυναξαριςτισ του βίου του Οςίου 
Λουκά ιταν κάποιοσ μακθτισ του, ο οποίοσ, όπωσ ο ίδιοσ μνθμονεφει  ςτο 
ςυναξάρι του, ζλαβε πολλζσ πλθροφορίεσ για τθ ηωι του Οςίου Λουκά από τθν 
αδελφι του Οςίου, ονόματι Καλι. Στο βίο του Οςίου αναφζρεται ότι ζξι (6) 
μινεσ μετά το κάνατο του Λουκά - ο οποίοσ ςυνζβθ ςτισ 7 Φεβρουαρίου του 
ζτουσ 961 μ.Χ., κάποιοσ Ραφλαγόνασ μοναχόσ, ονόματι Κοςμάσ, πορευόμενοσ 
προσ Λταλία διανυκτζρευςε ςτο χωριό Χριςςό. Στον φπνο του είδε όνειρο 
ςχετικό με τον Πςιο, το οποίο διθγικθκε ςτουσ κατοίκουσ και παρακινικθκε 
από αυτοφσ να μείνει και να υπθρετιςει τον Πςιο Λουκά. Ρράγματι, αυτόσ, 
αφοφ βρικε  τον τάφο του Οςίου, τον ςτόλιςε με πλάκεσ και κιγκλίδωμα και 
τον ζκανε βατό, μόνο ςε όςουσ προςζρχονταν με ςεβαςμό για να τον 
προςκυνιςουν. 

 
Κείμενο 
Από το βιβλίο:  
 

“ ΦΩΚΙΚΑ, Βίοσ και Πολιτεία και μερική θαυμάτων διήγηςισ του Οςίου 
Πατρόσ Ημών και Θαυματουργοφ Λουκά”, (Τόμοσ Ρρώτοσ), Γεωργίου 

Ρ. Κρζμου. 
 

Ἐπεί δέ μῆνες παρῆλθον ἓξ μετά τὴν τοῦ πατρὸς κοίμησιν, μοναχός  τις 

εὐνοῦχος, τῆς μέν τῶν Παφλαγόνων2 ὁρμώμενος χώρας, Κοσμᾶς δέ 

καλούμενος καί πρός Ἰταλίαν τὴν πορείαν ποιούμενος, ὡς ἢδη τὰ τοῦ 

Χρισσοῦ κατείληφε μέρη, ἕγνω μικρόν ἐκεῖ που τὸ σῶμα διαναπαῦσαι. 

Τούτῳ κοιμωμένῳ θεῖος τις ἐφίσταται ὄνειρος, ὅν καί ἀπαγγείλας τοῖς 

ἐγχωρίοις ἤκουσε παρ᾿ αὐτών: ‚Ἐνταῦθα χρῆναι σε τὴν πορείαν στῆσαι 

λεγόντων. καί γάρ  

                                                        
2
 [Ραφλαγονία. Αρχαία περιοχι τθσ Μικράσ Αςίασ που βριςκόταν μεταξφ του Εφξεινου 

Ρόντου προσ Βορρά, τθσ Βικυνίασ προσ Δυςμάσ, τθσ Γαλατίασ προσ Νότο και του 
Ρόντου προσ Ανατολάσ.] 
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Μοναχοί ςε ςχόλθ, μπροςτά από το Κακολικό  τθσ  Μονισ Οςίου Λουκά. 

 

τῷ θεῷ βούλημα, φασὶ τῷ θείῳ σε καί νέῳ διαλειτουργῆσαι Λουκᾶ καί πρός 

τοῦτο σε τὴν ὀδόν ταύτην, στείλασθαι παρεσκεύασεν.‛  

Ὁ δέ μηδέν ὅλως ἐπιδοιάσας, ὣσπερ ὑπό τινος θείας χειρὸς ἑλκόμενος 

πρός τὸ τοῦ Ἁγίου ποδηγεῖται κελλίον, ἔνθα παραστὰς καί τὸ ἐπιτερπές οἷον 

τοῦ τόπου καί πρός ἡσυχίαν ἡρμοσμένον καταμαθὼν καί λίαν ἡσθεὶς τὸ 

λοιπὸν οἰκεῖν ἐκεῖσε τῷ θεῷ καθυπέσχετο. Αὐτίκα γοῦν ἀκαλλῆ καί 

ἀνεπιμέλητα τὰ περί τὴν ἱεράν αὐτοῦ θήκην ἰδὼν, μετρίας τέως ἀξιοῖ τῆς 

φροντίδος. ὑψοῖ τε γάρ αὐτήν καί τῆς γῆς ὑπερανέχειν παρασκευάζει, πλαξὶ 

τε ταῖς ἐγχωρίοις κοσμεῖ καί κικγλίδας κύκλῳ περιστήσας καί στεφανώσας 

ἄβατον οὕτως αὐτήν καί ἄψαυστον εἶναι ποιεῖ, ὅτι μὴ μόνοις τοῖς πιστῶς 

ἐγγίζειν αὐτή βουλομένοις μετά πολλοῦ τοῦ σεβάσματος. 
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 2. RABBI BENJAMIN DE TUDELE 
 

 
Ο Βενιαμίν Σουδζλασ ςτθ αχάρα 

( Γκραβοφρα του Dumouza του XIX αιϊνα) 

 
Βιογραφικά ςτοιχεία  

Μετά το άνοιγμα του δρόμου προσ τθν Ραλαιςτίνθ, φςτερα από τθν πρϊτθ 
και τθ δεφτερθ Σταυροφορία, είχε προκλθκεί ςυγκίνθςθ μεταξφ του εβραϊκοφ 
ςτοιχείου τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ. Οι μορφωμζνοι Λουδαίοι τθσ διαςποράσ 
φλογίηονταν από τθν επικυμία να επιςκεφτοφν τθ γθ των πατζρων τουσ και τισ 
εβραϊκζσ ςυναγωγζσ τθσ Ανατολισ. Ζτςι, το 1159 ξεκίνθςε από τθ Σαραγόςα 
τθσ Λςπανίασ ζνασ ραββίνοσ, ο Βενιαμίν εκ Τουδζλασ (πόλθ ςτα ςφνορα των 
Βαςιλείων τθσ Καςτίλθσ και τθσ Αραγωνίασ), για μια περιοδεία ςτθν Ευρϊπθ, 
ςτθν Αφρικι και ςτθν Αςία, που κράτθςε δεκατρία (13) ολόκλθρα χρόνια. 
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Το οδοιπορικό του ραββίνου Βενιαμίν κεωρείται ζνα από τα ςθμαντικότερα 
περιθγθτικά χρονικά όλων των εποχϊν. Ταξίδεψε από τθ Λςπανία ςτθν Λταλία, 
πζραςε ςτθν Ελλάδα κι από εκεί ςτθν Κιλικία, Συρία, Ραλαιςτίνθ ζωσ το 
χαλιφάτο τθσ Βαγδάτθσ και τθσ Ρερςίασ κι αφοφ περιθγικθκε ςτθν Αραβία, 
ςτθν Υεμζνθ και τθν Αίγυπτο ξαναγφριςε δια μζςου Σικελίασ ςτθν πατρίδα του 
και εκεί πλζον άρχιςε να καταγράφει ό,τι είδε και άκουςε ςτισ μακρινζσ χϊρεσ. 
Φςτερα από αιϊνεσ, κάποιοσ ανιςυχοσ φιλόλογοσ ερευνϊντασ ςτα ςκονιςμζνα 
ράφια μιασ παλιάσ βιβλιοκικθσ βρικε τα χειρόγραφα του ραββίνου και 
διαβάηοντάσ τα ανακάλυψε ότι ιταν ανεκτίμθτο χρονικό μιασ εποχισ, πθγι 
άγνωςτων πλθροφοριϊν για χϊρεσ, για δυναςτείεσ, για κεςμοφσ, για τθν 
κακθμερινι ηωι με κθςαυροφσ ιςτορικϊν ςτοιχείων, που φϊτιηαν τον αιϊνα 
των Σταυροφοριϊν.  

Το βιβλίο δόκθκε ςφντομα ςτθ δθμοςιότθτα. (Θ πρϊτθ ζκδοςθ ςτα εβραϊκά 
ζγινε το 1545). Αλλά ο Εβραίοσ περιθγθτισ και το πολφτιμο χρονικό του είχαν 
κακι τφχθ. Ουδζποτε ςυγγραφζασ ζχει υποςτεί τόςθ κακοποίθςθ από εκδότεσ 
και ιςτορικοφσ όςθ ο Βενιαμίν ο εκ Τουδζλασ. Ανίδεοι και επιπόλαιοι 
μεταφραςτζσ παραμόρφωςαν το ζργο ζτςι, ϊςτε αυτό ζγινε αγνϊριςτο. 
Ραραφκορζσ ονομαςιϊν, εκβαρβαριςμοί τοπωνυμίων, αλλοιϊςεισ κειμζνου. 
Και το χειρότερο, αυκαίρετεσ διορκϊςεισ των κειμζνων. Οριςμζνοι 
κατθγόρθςαν τον περιθγθτι, επειδι αςχολείται ειδικά με τθ μειοψθφία των 
Εβραίων και παραμελεί τθν καταγραφι ςτοιχείων για τον υπόλοιπο πλθκυςμό 
των τόπων που επιςκζπτεται. Αλλά είναι παράλογο να κατθγορείται κάποιοσ 
περιθγθτισ του ΛΒϋ αιϊνα, επειδι δεν περιλαμβάνει ςτο χρονικό του 
πλθροφορίεσ που χρειάηονται ςτον ερευνθτι τθσ ςθμερινισ εποχισ.  

Αλλά ποιοσ ιταν αυτόσ ο Βενιαμίν ο εκ Τουδζλασ; Τυχοδιϊκτθσ, 
αρχιτζκτονασ, γιατρόσ, ζμποροσ; Ταξίδεψε αναηθτϊντασ πλοφτο ι 
επιςτθμονικζσ γνϊςεισ; Δεν υπάρχει καμία ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία. Θ 
προςεκτικι όμωσ μελζτθ του χρονικοφ δθμιουργεί τθ εντφπωςθ ότι ο Βενιαμίν 
είχε αναλάβει ειδικι αποςτολι: πραγματοποιοφςε περιοδεία ςτισ εβραϊκζσ 
κοινότθτεσ που ιταν κατεςπαρμζνεσ ς’ όλο τον κόςμο, για τθν απογραφι και 
τθ μελζτθ των προβλθμάτων τουσ. Ρρζπει επίςθσ να ιταν ζμποροσ. Ππωσ 
φαίνεται ςτθν αφιγθςι του, αφοφ ςτθν αρχι μνθμονεφει τον αρικμό των 
Εβραίων που κατοικοφν ςτθν άλφα ι βιτα πολιτεία και τα ονόματα των 
προεςτϊν, προχωράει αμζςωσ ςτθν παράκεςθ ςτοιχείων για το εμπόριο και 
τισ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ του τόπου. Αυτζσ ακριβϊσ οι πλθροφορίεσ για το 
εμπόριο, τθ βιοτεχνία και τισ βιοτικζσ ςυνκικεσ των λαϊν τθσ Ευρϊπθσ και τθσ 
Ανατολισ αποτελοφν αυκεντικζσ και μοναδικζσ πθγζσ, γιατί δεν αναφζρονται 
από κάποιον άλλο ιςτοριογράφο τθσ εποχισ. Ζτςι, ο Βενιαμίν είναι ο πρϊτοσ 
Ευρωπαίοσ περιθγθτισ, που παρουςιάηει ζνα ςυςτθματικό ταξιδιωτικό 
χρονικό ςε παγκόςμια πλαίςια. Ραρακζτει χριςιμεσ πλθροφορίεσ αλλά και 
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παράδοξα πράγματα. Είναι εφπιςτοσ και ζχει τθν τάςθ να υιοκετεί κάκε τι 
καυμαςτό και υπερφυςικό. Ζχει όμωσ κι ζνα ςπουδαίο προςόν: περιγράφει με 
προςοχι και με ακρίβεια ό,τι βλζπει. 

Ο Βενιαμίν ξεκινά τθν περιοδεία του το 1159 από τθν Λςπανία, διαςχίηει τθν 
Λταλία και μπαρκάρει ςτον Τάραντα για τθν Ελλάδα, δζκα χρόνια μετά τον 
τερματιςμό τθσ δεφτερθσ Σταυροφορίασ και δϊδεκα μετά τθ διωςθ τθσ 
Ρελοποννιςου από τουσ Νορμανδοφσ. Από τον Τάραντα φκάνει ςτο νθςί τθσ 
Κζρκυρασ, ςτθ ςυνζχεια περνάει από το Αιτωλικό ςτθν Ράτρα και μετά από 
μιςισ μζρασ καλαςςινό ταξίδι φκάνει ςτο Λεπάντο (Ναφπακτο). Ακολοφκωσ, 
μετά από μιάμιςθσ θμζρασ οδοιπορία καταφκάνει ςτθν Κρίςςα (Χριςςό). 
Επόμενοσ ςτακμόσ θ Κόρινκοσ και μετά θ Κιβα και ςυνεχίηει το ταξίδι του με 
κατεφκυνςθ προσ τθ Βόρεια Ελλάδα. 

Στο παρόν ζργο, γίνεται χριςθ τθσ ολλανδικισ ζκδοςθσ του ζργου του 
Βενιαμίν, θ οποία ζγινε το 1734 με επιμζλεια (Γαλλικι μετάφραςθ) του S.P. 
BARATIER φοιτθτι τθσ κεολογίασ.  

 
Σχόλια 

Από τθν περιγραφι του Βενιαμίν που αφορά ςτθν περιοχι του Χριςςοφ 
προκφπτει ότι, ςτο χωριό αυτό, τθν εποχι εκείνθ (1160), ηοφςε ςθμαντικι 
εβραϊκι κοινότθτα (200 άτομα) που αςχολοφνταν με γεωργικζσ δουλειζσ. 
Αναφζρει, μάλιςτα, και τουσ επικεφαλισ ραβίνουσ του χωριοφ: τον Σόλομον, 
τον Χαΐμ και τον Λεδάςαχ. Θ διλωςι του όμωσ ότι αυτοί οι Εβραίοι είναι οι 
μοναδικοί κάτοικοι του Ραρναςςοφ δεν πρζπει να ευςτακεί, διότι ο 
περιθγθτισ δεν επιςκζφτθκε τθν ενδοχϊρα (τθν κυρίωσ περιοχι) του 
Ραρναςςοφ, για να βεβαιωκεί για τθν φπαρξθ ι μθ άλλων κατοίκων ςτο ιερό 
βουνό του Απόλλωνα. Ρράγματι, αυτόσ ζφταςε ςτθ Κιβα όχι μζςω τθσ 
διαδρομισ: Χριςςό - Δελφοί - Αράχοβα - Λιβαδειά, αλλά ακολοφκθςε 
διαφορετικι διαδρομι, δθλαδι από το Χριςςό μζςω του Κορινκιακοφ κόλπου 
πιγε ςτθν Κόρινκο και από τθν εκεί κατζλθξε ςτθ Κιβα, για τθν οποία είχε 
καλά λόγια να πει. 
  
Κείμενο  
Από το βιβλίο:  
 

“Voyages Rabbi Benjiam in Fils De Jona Tudele”, Amsterdam, 1784. 
 
- Διαδρομι από Κζρκυρα ζωσ τθν Κωνςταντινοφπολθ περνώντασ από τθν 
Ελλάδα και τθ Βλαχία. 
- Αναφορά ςτουσ Βλάχουσ. 
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*...+ Από τθν Ράτρα ζωσ τθ Ναφπακτο, το ταξίδι κζλει μιςι μζρα από τθ 
κάλαςςα. Εκεί, κοντά ςτισ ακτζσ ηουν περίπου εκατό Εβραίοι, από τουσ 
οποίουσ ο .[ραββίνοσ] Γκάηρι, ο .[ραββίνοσ] Σαλόμ και ο Άμπραχαμ ο 
περίφθμοσ, είναι οι ςπουδαιότεροι.  

Από εκεί, ςε μια και μιςι μζρα ταξιδιοφ, βρίςκεται θ Cours3 όπου διακόςιοι 
Εβραίοι είναι οι μοναδικοί κάτοικοι του Ραρναςςοφ4. Αυτοί ςπζρνουν και 
κερίηουν τθ γθ τουσ και τα κτιματά τουσ. Επικεφαλείσ τουσ είναι: ο 
[ραββίνοσ] Σόλομον, ο [ραββίνοσ] Χαΐμ και ο [ραββίνοσ] Λεδάςαχ. Από εκεί, 
ςε τρεισ μζρεσ φτάνουμε ςτθν Κόρινκο όπου μετράμε περίπου τριακόςιουσ 
Εβραίουσ εκ των οποίων οι πιο ςπουδαίοι είναι: ο [ραββίνοσ] Λεόν, ο 
[ραββίνοσ] Λακϊβ και ο [ραββίνοσ] Εηεχίασ.  

Από τθν Κόρινκο, ςε τρεισ μζρεσ ταξιδιοφ βρίςκουμε τθ Κιβα, τθ μεγάλθ 
πόλθ. Υπάρχουν ςτθ Κιβα περίπου δυο χιλιάδεσ Εβραίοι, οι οποίοι είναι οι 
καλφτεροι εργάτεσ τθσ Ελλάδασ ςε ό,τι αφορά το μετάξι και τθν πορφφρα.[…] 

 

 
Σο, κατά φανταςία του καλλιτζχνθ, Δελφικό  Ιερό του Απόλλωνα. 

 

                                                        
3 Cours είναι θ Κρίςςα, που βρίςκεται ςτον κόλπο τθσ Φωκίδασ, ςε περίπου τζςςερισ 
ϊρεσ από τον Ραρναςςό, όπωσ το παρατιρθςε ο Κωνςταντίνοσ ο Αυτοκράτορασ. 
4
 Ο κφριοσ Basnage μετά, που κορόιδεψε λίγο τουσ Εβραίουσ κατοίκουσ του Λεροφ 

Προυσ των Μουςϊν, λζει - ςαν να το είχε αποςπάςει από τον Μπενιαμίν - ότι οι 
Εβραίοι τϊρα δεν τολμοφν πια να εγκαταςτακοφν παρά μόνο ςε μερικζσ λεφγεσ από 
εκεί. Ο ταξιδιϊτθσ μασ δεν λζει τίποτα γι’ αυτό. 
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3. THOMAS DALLAM 
 
Βιογραφικά ςτοιχεία 

Γεννικθκε το 1570 ςτο Dallam, κοντά ςτο Warington ςτο Cheshire τθσ 
Αγγλίασ και πζκανε μετά το 1614. Φθμιηόταν ωσ ζξοχοσ καταςκευαςτισ 
μουςικϊν οργάνων. Απζκτθςε τρεισ γιουσ τον Robert, τον George και τον 
Ralph, οι οποίοι ακολοφκθςαν το επάγγελμά του. 

Ιταν απεςταλμζνοσ τθσ βαςίλιςςασ Ελιςάβετ τθσ Αγγλίασ ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ. Συνόδευε ζνα πολφτιμο και πρωτότυπθσ καταςκευισ 
μθχανικό «μουςικό» ρολόι, δικισ του καταςκευισ, δϊρο τθσ βαςίλιςςασ προσ 
τον Οκωμανό Σουλτάνο Μωάμεκ το Γϋ.  Με αυτό θ Βαςίλιςςα ιλπιηε ςτθν 
ενεργοποίθςθ τθσ ςτρατιωτικισ δφναμθσ του Σουλτάνου εναντίων των 
Λςπανϊν και ςε παραχωριςεισ προσ τουσ Άγγλουσ εμπόρουσ. 
 
Σχόλια 

Κατά τθν επιςτροφι του Thomas Dallam από τθν Ρόλθ προσ τθν Αγγλία, το 
καράβι ςτο οποίο ταξίδευε πζραςε από το Βόλο. Τότε αυτόσ αποφάςιςε να 
αποβιβαςτεί και να διαςχίςει τθν Κεντρικι Ελλάδα και τθν Ρελοπόννθςο, με 
ςκοπό να διεκπεραιωκεί ςτθ Ηάκυνκο, για να ςυνεχίςει από εκεί το ταξίδι του 
ακτοπλοϊκϊσ προσ τθν πατρίδα του.  

Ιταν χειμϊνασ του 1599, όταν πζραςε με τθν ακολουκία του τθ Κεςςαλία 
και Φκιϊτιδα, ανζβθκε ςτον Ραρναςςό και οδοιπόρθςε ωσ τθ Ναφπακτο και 
τζλθ Δεκεμβρίου ζφκαςε ςτθν Ράτρα. Αλλά οφτε είδε οφτε άκουςε τίποτα ς’ 
αυτι τθ ςκλθρι ορεινι περιπλάνθςθ. Γράφει μονάχα για τουσ αγωγιάτεσ και 
τουσ δραγουμάνουσ.  

Από τθν περιγραφι του Dallam προκφπτει ότι ςτα τζλθ του 16ου αιϊνα οι 
ξζνοι περιθγθτζσ ςτον ελλθνικό χϊρο δεν ιςαν και τόςο αςφαλείσ από τα 
κακοποιά ςτοιχεία, ακόμα και αν είχαν επίςθμθ άδεια και διαπίςτευςθ.  

Τθν ίδια εποχι οι Δελφοί ιταν ζνα μικρό και άςθμο χωριό, που δεν είχε 
ακόμα ευρζωσ ταυτοποιθκεί, ωσ Δελφοί, γι’ αυτό και ο Dallam τουσ αναφζρει 
ωσ ζνα μικρό χωριό κάτω από ζνα καυμάςιο βράχο. 

Βλζπουμε από τθν περιγραφι του ότι οι Δελφιϊτιςςεσ ιςαν 
ςκλθραγωγθμζνεσ, αφοφ δεν κάλυπταν τα άκρα τουσ μζςα ςτο καταχείμωνο. 
Ράντωσ, θ αναφορά του Dallam ότι τα πόδια των γυναικϊν των Δελφϊν εκτόσ 
από μαφρα ιςαν και πλατιά, δείχνει μάλλον ότι οι Δελφιϊτιςςεσ δεν τον 
εντυπωςίαςαν ιδιαίτερα ωσ γυναίκεσ.  
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Κείμενο 
Από το βιβλίο:  
 

“Early Voyages and Travels in the Levant, I. The Diary of Master 
Thomas Dallam 1599-1679 II.[…]”, Edited by Theodor Bent, London 

1893. 
  

Μια ςυνοπτικι αφιγθςθ του ταξιδιοφ μου από τθ Βαςιλικι πόλθ του 
Λονδίνου προσ τα ςτενά τθσ Μεςογείου Θάλαςςασ, και τι ςυνζβθ εν τω 
μεταξφ.  
 

ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ (1599) 
  
*…+Τθ 14θ (του μθνόσ) αναχωριςαμε από το Ηθτοφνι [Λαμία] και ζχοντασ 

διαςχίςει ζφιπποι ζξι (6)  ι επτά (7) μίλια αρχίςαμε να ανεβαίνουμε τουσ 
λόφουσ του Ραρναςςοφ, όπου ςυναντιςαμε όλα τα είδθ άςχθμου καιροφ, 
όπωσ βροντζσ, αςτραπζσ, βροχι και χιόνι και ο δρόμοσ ιταν τόςο κακόσ, που 
κεωρϊ ότι ποτζ χριςτιανοί δεν πραγματοποίθςαν  ζνα τόςο άςχθμο ταξίδι.  

Τα βουνά ιςαν τεράςτια και απότομα, βραχϊδθ και οι ςτράτεσ τόςο 
ςτενζσ, που ςτθν περίπτωςθ που ζνα άλογο ςκόνταφτε ι γλιςτροφςε, κα ζκετε 
ςε μεγάλο κίνδυνο τθ ηωι και του ίδιου και του αναβάτθ του. Επίςθσ, μασ 
ακολουκοφςαν ι μασ «ςυνόδευαν» τζςςερα (4) ρωμαλζα κακάρματα, που 
ιςαν Τοφρκοι. Μπορεί να είχαν προςπακιςει να πείςουν το διερμθνζα μασ, 
που ιταν και οδθγόσ μασ, να δϊςει τθ ςυγκατάκεςι του ςτο να κόψουν τουσ 
λαιμοφσ μασ τθ νφχτα, και αυτόσ πολφ φρόνιμα μασ το απζκρυψε και 
χρονοτριβοφςε μαηί τουσ, μιασ και δεν τολμοφςε να αρνθκεί τθ ςυνοδεία τουσ. 
Ζτςι, μασ ακολουκοφςαν τζςςερισ (4) μζρεσ πάνω ςτον Ραρναςςό, αλλά ο 
διερμθνζασ μασ κάκε νφχτα μάσ επιφόρτιηε να φυλάςςουμε ςκοπιά, ειδικά τθν 
τελευταία νφχτα, επειδι αυτοί δεν ςκόπευαν να μασ ακολουκιςουν 
παραπζρα. Και ο Τοφρκοσ μασ, αυτόσ που ονομάηω διερμθνζα μασ, τουσ είχε 
επιτρζψει τθ ςυγκεκριμζνθ νφχτα να κάνουν ό,τι ςκόπευαν.  

Στθ ςυνζχεια, αφοφ μασ προειδοποίθςε να κρατάμε τςίλιεσ, πιγε ς’ αυτοφσ 
και τουσ ζκανε να πιοφν τόςο πολφ κραςί ι ζβαλε κάτι ςτο κραςί *τουσ+, που 
όχι μόνο τουσ μζκυςε αλλά και τουσ αρρϊςτθςε, κι ζτςι δεν ιταν ςε κζςθ να 
αποπειρακοφν [κάτι] εναντίον μασ. Γι’ αυτό είχαμε κάκε λόγο να ευχαριςτοφμε 
εκ βακζων τον Ραντοδφναμο Κεό, που ιταν αρχθγόσ και ςωτιρασ μασ.  

Αυτι τθ νφχτα μείναμε ςε ζνα μικρό χωριό κάτω από ζνα καυμάςιο ψθλό 
βράχο5. Αν και ς’ αυτι τθν περιοχι κάνει ςυνεχϊσ κρφο, οι γυναίκεσ 

                                                        
5
 [Εννοεί τουσ Δελφοφσ.] 



 50 

είχαν γυμνά τα πόδια τουσ. Είναι πολφ ςυμπακθτικζσ, αλλά τα πόδια τουσ 
είναι βρϊμικα και πλατιά. Ο άντρασ, που ςτάλκθκε μαηί μασ ωσ δραγουμάνοσ 
ι διερμθνζασ μασ, ιταν ζνασ Άγγλοσ, γεννθμζνοσ ςτο Chorley του Lancashire 
και το όνομά του ιταν Fincle. Ωσ προσ τθ κρθςκεία ιταν ζνασ τζλειοσ 
Μουςουλμάνοσ, αλλά ιταν επίςθσ ο ζμπιςτοσ φίλοσ μασ.  

Τθν επόμενθ μζρα, όντασ θ 17θ Δεκεμβρίου, φτάςαμε ςτο Λεπάντο 
*Ναφπακτο+, όπου ο Τοφρκοσ μασ, μασ αποκάλυψε όλα τα παραπάνω, και 
αυτοφσ τουσ άντρεσ ποτζ  δεν τουσ είχαμε δει μαηί, παρά ζναν κάκε φορά, που 
ποτζ δεν ζμεινε επί μακρόν ςτθν παρζα μασ, αλλά ερχόταν μόνο για να 
προειδοποιιςει τον Τοφρκο μασ ςχετικά με τα καταχκόνια ςχζδιά τουσ.  

 

 
Απόλλων εναντίον Πφκωνα. 
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