
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΤΕΜΠΩΝ
Αιλιανός (Βιβλ. Γ', κεφ. I)

Φέρε οδν καί τά καλούμενα Τέμπη τά Θετταλικά διαγράψωμεν τώ λόγφ καί διαπλά- 
σωμεν. Ώμολόγηται γάρ καί ό λόγος, εάν έχη δύναμιν φραστικήν, μηδέν άσθενέστερον, 
όσα βούλεται, δεικνύναι των άνδρών των κατά χειρουργίαν δεινών.

Έστι δή χώρος μεταξύ κείμενος τού τε Όλύμπου καί τής ”Οσσης. "Ορη δέ ταΰτα έστιν 
ύπερύψηλα καί οΐον υπό τίνος θείας φροντίδος διεσχισμένα, καί μέσον δέχεται χωρίον, 
ού τό μήκος επί τεσσαράκοντα διήκει σταδίους, τό γε μήν πλάτος τή μέν έστι πλέθρου, 
τή δέ καί μεϊζον όλίγφ.

Διαρρεΐ δέ μέσου αύτοΰ ό καλούμενος Πηνειός· εις τούτον δέ καί οί λοιποί ποταμοί 
συρρέουσι, καί άνακοινοϋνται τό ύδωρ αύτω, καί εργάζονται τον Πηνειόν εκείνοι μέ- 
γαν. Διατριβάς δ’ έχει ποικίλας καί παντοδαπάς ό τόπος οδτος, ουκ άνθρωπίνης χειρός 
έργα, άλλά φύσεως αυτόματα εις κάλλος τότε φιλοτιμησαμένης, ότε έλάμβανε γένεσιν 
ό χώρος. Κιττός μέν γάρ πολύς καί εδ μάλα λάσιος ένακμάζει καί τέθηλε καί δίκην των 
εύγενών αμπέλων κατά των υψηλών δένδρων άνέρπει καί συμπέφυκεν αύτοΐς· πολλή δέ 
σμίλαξ πρός αυτόν τον πάγον άνατρέχει καί επισκιάζει τήν πέτραν, καί εκείνη μέν υπο
λανθάνει, όραται δέ τό χλοάζον παν, καί έστιν οφθαλμών πανήγυρις. Έν αύτοΐς δέ τοϊς 
λείοις καί καθημένοις άλση τέ έστι ποικίλα καί ύποδρομαί συνεχείς, έν ώρα θέρους 
καταφυγών ήδιστα καταγώγια, ά καί δίδωσιν άσμένως ψυχάσαι.

Διαρρέουσι δέ καί κρήναι συχναί, καί έπιρρεΐ νάματα ύδάτων ψυχρών καί πιεΐν ήδί- 
στων. Λέγεται δέ τά ϋδατα ταΰτα καί τοϊς λουσαμένοις άγαθόν είναι, καί εις υγείαν αύ
τοΐς συμβάλλεσθαι. Κατάδουσι δέ καί όρνιθες άλλος άλλη διεσπαρμένοι, καί μάλιστα 
οί μουσικοί, καί έστιώσιν εδ μάλα τάς άκοάς καί παραπέμπουσιν άπόνως καί σύν ήδονή 
διά τού μέλους τον κάματον τών παριόντων άφανίσαντες. Παρ’ έκάτερα δέ τού ποταμού 
αί διατριβαί είσιν αί προειρημένοι καί αί άνάπαυλαι.

Διά μέσου δέ τών Τεμπών ό Πηνειός ποταμός έρχεται, σχολή καί πράως προϊών έλαίου 
δίκην. Πολλή δέ κατ’ αύτοΰ ή σκιά έκ τών παραπεφυκότων δένδρων καί τών έξηρτημέ- 
νων κλάδων τίκτεται, ως έπί πλεΐστον τής ήμέρας αυτήν προήκουσαν άποστέγειν τήν 
άκτΐνα, καί παρέχειν τοϊς πλέουσι πλεΐν κατά ψύχος.

Πας δέ ό περίοικος λεώς συνίασιν άλλοι σύν άλλοις, καί θύουσι, καί συνουσίας 
ποιούνται καί συμπίνουσιν. "Ατε οδν πολλών όντων τών θυόντων καί τών καθαγιζόντων 
συνεχώς, εικότως καί τοϊς βαδίζουσι καί τοϊς πλέουσιν όσμαί συμπαρομαρτοΰσιν ήδι- 
σται. Ούτως άρα ή τιμή ή διαρκής ή περί τό κρεϊττον έκθεοϊ τον τόπον. Ένταΰθά τοί 
φασι παϊδες Θετταλών καί τον ’Απόλλωνα τον Πύθιον καθήρασθαι κατά πρόσταγμα 
τού Διός, ότε τον Πύθωνα τον δράκοντα κατετόξευσεν φυλάττοντα τούς Δελφούς, τής 
Γής έτι έχούσης τό μαντεϊον. Στεφανωσάμενον ονν έκ ταύτης τής δάφνης τής Τεμπικής, 
καί λαβόντα κλάδον εις τήν δεξιάν χεϊρα έκ τής αυτής δάφνης, έλθεϊν εις Δελφούς, καί 
παραλαβών τό μαντεϊον τού Διός καί Λητούς παϊδα. ’Έστι δέ καί βωμός έν αύτω τώ τόπω 
έν ω καί έστεφανώσατο καί τόν κλάδον άφεϊλε.

Καί έτι καί νϋν οί Δελφοί παϊδας εύγενεϊς πέμπουσι καί άρχιθέωρον ένα σφών αύτών. 
Οί δέ παραγενόμενοι καί μεγαλοπρεπώς θύσαντες έν τοϊς Τέμπεσιν, άπίασι πάλιν στε
φάνους άπό τής αυτής δάφνης διαπλέξαντες, άφ’ ήσπερ οδν καί τότε ό θεός έστεφανώ
σατο. Καί τήν οδόν έκείνην έρχονται ή καλείται μέν Πύθιάς, φέρει δέ διά Θετταλίας 
καί Πελασγίας καί τής Οίτης καί τής Αίνιάνων χώρας καί τής Μηλιέων καί Δωριέων καί 
Λοκρών τών Έσπερίων. Οδτοι δέ καί παραπέμπουσιν αύτούς σύν αίδοϊ καί τιμή ούδέν 
ήττον, ήπερ οδν έκεϊνοι, οϊ τούς έξ Ύπερβορέων τά ιερά κομίζοντας τώ αύτω θεώ τούτω 
τιμώσι. Καί μήν καί τοϊς Πυθίοις έκ ταύτης τής δάφνης τούς στεφάνους τοϊς νικώσι δι- 
δόασιν. Υπέρ μέν οδν τών έν Θετταλίςι Τεμπών καί έμοί νΰν τοσαΰτα είρήσθω.
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