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Στη φωτογραφία του εξωφύλλου: Οι Τρεις Τούμπες στην αρχή της χαράδρας της Βελίτσας, φωτογραφη-

μένες από την υψηλότερη κορυφή του Παρνασσού, τη Λιάκουρα, 2.455 μ. Στο βάθος αριστερά η κορφή 

βορειοδυτικά της Τσαρκορράχης, 2.415 μ. Στην ένθετη φωτογραφία, στήλη κούρου από τη Μικρά Ασία. 

 

Στη φωτογραφία τίτλου, στη σ. 5: Δύο πεταλούδες με το «παρνασσιακό» όνομα Parnassius mnemosyne (L.), 

σε στιγμή έρωτα, στη χαράδρα της Βελίτσας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spyros.karydakis@gmail.com 

Ιστοσελίδα του συγγραφέα: www.analphabet.gr 

 

Οι φωτογραφίες είναι του Σ. Καρυδάκη. Το analphabet δεν είναι όνομα εκδοτικού οίκου ή επιχείρησης, 

αλλά λογότυπο του συγγραφέα. 

 

Ο συγγραφέας ευχαριστεί θερμά τα ιδρύματα και τους ιδιώτες, κατόχους ή δημιουργούς των έργων τέ-

χνης τα οποία χρησιμοποίησε στο έργο αυτό, για τις εικόνες τους που δανείστηκε. 

 

Το σχέδιο του τοξότη στην τελευταία σελίδα είναι του ζωγράφου, χαράκτη και σχεδιαστή αρχαιολογικών 

ευρημάτων Ανδρέα Κοντονή, www.andreaskontonis.com/home.html. Χρώμα, από τον ζωγράφο Κωνσταντίνο 

Μακρόπουλο. 

 

Σχεδιασμός εξωφύλλου και βιβλίου — σελιδοποίηση: analphabet. 
 

© για τις εικόνες των έργων τέχνης: οι κάτοχοί τους ή οι δημιουργοί τους 

© για το σχέδιο του τοξότη: Ανδρέας Κοντονής 

© για το κείμενο και τις φωτογραφίες: Σπύρος Καρυδάκης 

 

 

Η αναπαραγωγή και η πώληση σε εκτυπωμένη μορφή ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε τρόπο μέρους ή ολόκληρου 

του έργου αυτού, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια του συγγραφέα του, σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τις 

κατά καιρούς τροποποιήσεις του. 

http://www.analphabet.gr/


5 
 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 
φύση, μύθοι, ιστορ ίες 

 

 

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ  —  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α: 

Σ π ύ ρ ο ς  Κ α ρ υ δ ά κ η ς 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

a n a l p h a b e t 
  



6 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

ΟΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ: σ. 7 

Ο Όμηρος στην Οδύσσεια για τον Παρνασσό και τον τραυματισμό του Οδυσσέα εκεί: σ. 10 

Πώς ο Παρνασσός διαφθείρει ανηλίκους: σ. 11 

 

1. Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: σ. 16 

«Απόλλων και Διόνυσος», Ανώνυμος Εταιρεία: σ. 16 

Παρνάσσιος Διόνυσος – ορειβάτης και εκστασιαστής: σ. 19 

Θυιάδες, οι Μαινάδες του Παρνασσού: σ. 23 

Φημονόη και «Γνώθι σαυτόν»: σ. 29 

Απόλλων: εκείνος που σκοτώνει το σκοτάδι: σ. 31 

Και το όνομα αυτού Παρνασσός: σ. 35 
Παρνασσός: Το ελληνικό Αραράτ: σ. 38 
Για το χρυσό, το αργυρό και το χάλκινο γένος των ανθρώπων: σ. 41 
Κωρύκιο άντρο: σ. 42 
Ο Οδυσσέας και ο παππούς του ο Αυτόλυκος. Προϊστορική κλεφτοσύνη στον Παρνασσό: σ. 45 
Λύκοι και λυκαυγές: σ. 49 
Ο Οδυσσέας κυνηγά αγριογούρουνα στον Παρνασσό: σ. 50 
Το βουνό σε πόλεμο, 1. Οι Πέρσες: σ. 53 
Το βουνό σε πόλεμο, 2. Οι Γαλάτες: σ. 55 
Το βουνό σε πόλεμο, 3. Καταφύγιο, ορμητήριο, προδοσία και αναγέννηση: σ. 60 
Φύση του Παρνασσού κατά τους αρχαίους: σ. 62 
Ο Παρνασσός ως γνώθι σαυτόν ή ως επικίνδυνη επιμέλεια του εαυτού: σ. 66 

 

2. ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΙ ΑΝ ΟΡΕΙΒΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΕΣ: σ. 68 

Α΄ διαδρομή. Ανεβαίνοντας από τους Δελφούς στο Λιβάδι, στο οροπέδιο: σ. 69 
Α΄ διαδρομή. Οι καλύβες που έγιναν σαλέ στο οροπέδιο του Λιβαδιού: σ. 71 
Β΄ διαδρομή. Δρακοσπηλιά, Βρομοπήγαδο, Χιονότρυπα, Κρυσταλλάκι, Κάστρο, Καρκαβέλι, σ. 75 
Β΄ διαδρομή. Γεροντόβραχος, Τουμπορράχη, Λυάκουρα: σ. 86 
Α΄ διαδρομή: Από Λυάκουρα στη χαράδρα της Βελίτσας: σ. 106 
Β΄ διαδρομή: Από Λυάκουρα επιστροφή μέσω χιονοδρομικού Γεροντόβραχου: σ. 109 

 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ. Φαρμακευτικά φυτά του Παρνασσού που αναφέρουν αρχαίοι συγγραφείς: σ. 112 

ἀλθαία: σ. 112 // ἀριστολοχία: σ. 113 // δαῦκος: σ. 113 // ἐλατήριον ή ἄγριος σικυός: σ. 114 // 

ἑλλέβορος λευκός και μέλας: σ. 114 // Ἡρακλεία, ή μήκων ἡρακλεία, ή μήκων ἀφρώδης: σ. 116 // 

ἱπποσέλινον: σ. 117 // κώνειον: σ. 118 // μαγύδαρις: σ. 119 // μῶλυ: σ. 119 // πανάκεια: σ. 120 

// πευκέδανον: σ. 121 // ῥάφανος ἀγρία ή κεράϊς: σ. 122 // σκαμμωνία: σ. 123 // στρύχνος: σ. 

124 // τιθύμαλλος: σ. 128 // τραγάκανθα: σ. 129 // ἐπίπετρον: σ. 130 // ἄγρωστις: σ. 132 
 
Κατάλογος αναφερόμενων έργων τέχνης: σ. 134 
Εικόνες από χειρόγραφα του Διοσκουρίδη: σ. 134 
 

ΠΙΝΑΚEΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΞΕΩΝ: σ. 135 
Πίνακας ονομάτων και λέξεων: σ. 135 
Λατινικός πίνακας ονομάτων: σ. 139 
Πίνακας επιστημονικών ονομάτων αναφερόμενων φυτών και ζώων (TAXA): σ. 139 



7 
 

ΟΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

 

 

Ο Σπύρος Καρυδάκης δεν έχει καμιά επιστημονική ιδιότητα στον χώρο της βιολογίας ή της βοτανο-

λογίας. Η ενασχόλησή του με τα φυτά της Ελλάδας, οφείλεται στην αγάπη του για τη φύση. Είναι ένας 

ερασιτέχνης. Γι’ αυτό δεν κρύβει το γεγονός ότι δεν γνωρίζει τα επιστημονικά ονόματα κάποιων από τα 

φυτά που φωτογραφίζει, ή ότι ενδεχομένως να κάνει λάθος σε κάποιες από τις ταυτοποιήσεις ειδών. 

Ειδικοί επιστήμονες μπορούν, αν θέλουν, να τον διορθώσουν σε ελλειπείς ή λανθασμένες ταυτοποιήσεις 

φυτών, και να αναφερθεί για τις περιπτώσεις αυτές το όνομά τους και οι διαγνώσεις τους σε μια μελλο-

ντική αναδιάρθρωση του άλμπουμ. 

 

Επίσης, ο συγγραφέας φωτογραφίζει για να εικονογραφεί την υπηρεσία του στην αφήγηση και για τη 

διασκέδασή του. Οι φωτογραφίες σε αυτό το άλμπουμ τραβήχτηκαν με μια SONY DSC-F828 στην Α΄ διαδρο-

μή, και με μια SONY τσέπης MPEGMOVIEVX DSC-N1 στη Β΄ διαδρομή. 

 

Η έρευνα για τη φύση και τον πολιτισμό στην αρχαία Ελλάδα, όπως παρουσιάζεται σε αυτό το άλμπουμ 

είναι πρωτογενής, κατ’ ευθείαν από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, γι’ αυτό δεν παρατίθεται εδώ παρά 

ελάχιστη σύγχρονη βιβλιογραφία. Τα αποσπάσματα από αρχαίες πηγές που χρησιμοποιούνται, μεταφρά-

στηκαν από τον συγγραφέα από τα αρχαία Ελληνικά. Για τα αρχαία ελληνικά κείμενα χρησιμοποιήθηκε η 

ψηφιακή έκδοση του συνόλου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, Thesaurous Linguae Graecae (TLG), 

που έχει εκπονήσει το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας (UCLA). 

 

Το ορειβατικό μέρος του άλμπουμ αυτού αποτελεί μια προσωπική αφήγηση του συγγραφέα του, μην 

έχοντας κύριο σκοπό να υποδείξει διαδρομές στους ορειβάτες. Για ορειβατικές διαδρομές και άλλες συ-

ναφείς αθλητικές δραστηριότητες στον Παρνασσό, μπορεί ο αναγνώστης να πληροφορηθεί υπεύθυνα από 

τις παρακάτω ιστοσελίδες ορειβατικών συλλόγων και οργανώσεων (αλφαβητικά): 

http://discoverviotia.gr, http://www.hellaspath.gr, http://hikingexperience.gr, http://onparnassos.gr, 

http://parnassos.gr, http://www.parnassosnp.gr, https://parnassos-ski.gr, http://www.routes.gr, http:// 

www.topoguide.gr, http://www.trekking.gr, http://www.snowclub.gr. 

Επίσης, για πλήρη ορειβατική περιγραφή μονοπατιών και βουνού, βλ. το βιβλίο: 

Νίκος Χαρατσής, Οδηγός Παρνασσού για περιπατητές. 56 διαδρομές σε μονοπάτια του Παρνασσού, ι.ε., 

Βόλος 1998. 

 

Αυτό το άλμπουμ, διατίθεται διαδικτυακά εντελώς δωρεάν. Γι’ αυτό, σεβαστείτε τον μόχθο 

και τις καλές προθέσεις του συγγραφέα, και αναφέρετε το όνομά του καθώς και την 

ιστοσελίδα του σε τυχόν δανεισμούς από σας αποσπασμάτων από την μελέτη του για τον 

Παρνασσό κατά τους αρχαίους Έλληνες, την αφήγησή του ή τις μεταφράσεις του. 
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ἀψευδεῖ δὲ πρὸς ἄκμονι χάλκευε γλῶσσαν 

σε αμόνι να σφυρηλατείς αψευδή τη γλώσσα 

Πίνδαρος 

Πύθια 
 

 

Στις άλλοτε καθηγήτριες του Α΄Λυκείου Ζακύνθου 

Δασκάλες του των Αρχαίων Ελληνικών 

Διονυσία Βισβάρδη 

Και 

Ρούλα Βυθούλκα 

Το έργο αυτό αφιερώνει ο συνθέτης του, 

Σιωπηλός μαθητής τους, 

Με γεμάτο ευγνωμοσύνη πνεύμα 

Που το θεμελίωσαν 

Μία-μία οι χάλκινες λέξεις τους. 
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Ο Όμηρος στην Οδύσσεια 

για τον Παρνασσό, την άγρια φύση του, 

και για τον τραυματισμό του Οδυσσέα εκεί1 

 

 

Κι άμα εφάνη η Ηώς με τα ρόδινα δάκτυλα, που γεννάει τη μέρα, 

βγήκαν για κυνήγι με τα σκυλιά οι γιοι 

του Αυτόλυκου· και μαζί τους πήγε ο θεϊκός Οδυσσέας· 

το άγριο βουνό ανέβηκαν το ολοσκέπαστο με δάσος, 

τον Παρνασσό, και γρήγορα ανέβηκαν σε ανεμοδαρμένες ράχες. 

Έπειτα ο Ήλιος φρέσκος έπεσε στα χωράφια 

από τον αργορέματο βαθύρροο Ωκεανό, 

κι εκείνοι έφτασαν σε βαθιά ρεματιά ένας μετά απ’ τον άλλο· μπρος τους 

πήγαιναν ιχνηλατώντας τα σκυλιά και πίσω 

οι γιοι του Αυτόλυκου· και ο θεϊκός Οδυσσέας 

βάδιζε δίπλα στους σκύλους, κραδαίνοντας μακρόσκιο κοντάρι. 

Κι εδώ κρυβόταν μέγας κάπρος σε πυκνή λόχμη· 

αυτήν δεν τη διάβαινε η υγρή ορμή των ανέμων άμα φυσούσαν 

ούτε κι ο ήλιος την προσέβαλλε με τις λαμπρές του ακτίνες 

ούτε η βροχή τη διαπερνουσε· γιατί ήταν πυκνή, 

και είχε σε πλήθη χυμένα τα φυλλώματα. 

Εκείνος, λοιπόν, αισθάνθηκε τον κρότο των ποδιών ανδρών και σκύλων, 

που έκαναν καθώς περπατούσαν· και μες από τον λόγκο, 

αναχεντρώνοντας άγρια τη χαίτη, κοιτάζοντας με όλο φωτιά στα μάτια, 

στάθηκε μπρος τους. Πρώτος απ’ όλους ο Οδυσσέας 

θέλησε σηκώνοντας το μακρύ δόρυ με το γεροδεμένο χέρι, 

να το τινάξει ορμητικά· μα πρόφτασε και τον έκρουσε ο κάπρος 

πάνω απ’ το γόνα, και πολλή τού ξέσκισε το δόντι από τη σάρκα, 

ξυστά καθώς τινάχτηκε, αλλά δεν έφτασε στο κόκκαλο του άντρα. 

Τότε τον χτύπησε ο Οδυσσέας πετυχαίνοντάς τον στον δεξή ώμο, 

κι αντίκρυ τον διαπέρασε η αιχμή του λαμπερού δόρατος· 

κι εκείνος έπεσε στη σκόνη μουγκρίζοντας, και πέταξε η ψυχή του. 

Με αυτόν ασχολήθηκαν ύστερα τα παιδιά τα αγαπημένα του Αυτόλυκου, 

και το τραύμα του άσφαλτου Οδυσσέα του όμοιου με θεό 

το επιδέσαν με φροντίδα, και με τραγούδι2 ανάκοψαν το μαύρο αίμα 
ώσπου έφτασαν στα σπίτια του αγαπημένου τους πατέρα. 

Μετάφραση: Σπύρος Καρυδάκης 

 

  

                                                
1 Όμηρος, Ὀδύσσεια 19, 428 κ.ε. Ο Οδυσσέας ήταν τότε στο τέλος της εφηβείας του, και πήγε από τη Ιθάκη στον 

Παρνασσό να επισκεφθεί τον παππού του από τη μητέρα του, τον Αυτόλυκο. Για Αυτόλυκο βλ. εδώ, σ. 45 κ.ε. 
2 Βλ. εδώ, σ. 51-52.  
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Πώς ο Παρνασσός διαφθείρει ανηλίκους 
 

Ήσουν μικρός, στο Δημοτικό. Προσπαθούσες με κόπο και πολλή ακατανοησία να διαβάσεις 

κάποια από τα βιβλία και τα έντυπα της πατρικής βιβλιοθήκης. Ανάμεσα στα άλλα παράξενα, 

έβλεπες αρκετά συχνά το όνομα «Παρνασσός». Έβρισκες τον «Παρνασσό» σε βιβλία, σε ποιή-

ματα, σε άλμπουμ με ζωγραφικά έργα, σε σειρές περιοδικών εικονογραφημένων όπως το πε-

ρίφημο Κόσμος, Επιστήμη και Ζωή του Λουκή Ακρίτα ή ο Ταχυδρόμος του Λαμπράκη, ή η υπέ-

ροχη, ακόμα σήμερα εκδιδόμενη ανελλειπώς Ιστορία, του Παπύρου. Από τις περιγραφές και 

τις αναφορές, και μην έχοντας τρόπο διασταύρωσης των ασαφών για σένα πληροφοριών εφό-

σον τότε δεν υπήρχαν (ευτυχώς) ούτε η τηλεόραση ούτε το διαδίκτυο, σχηματιζόταν στον παι-

δικό νου σου η εικόνα όχι ενός βουνού, αλλά ενός παραδείσιου κήπου, εκτός τόπων και χρόνων 

μα εντελώς όμοιου στη φύση με την τότε παρθένα Ζάκυνθο στην οποία ζούσες. Σ’ αυτόν λοιπόν 

τον Παρνασσό, ανάμεσα σε άνθη και δέντρα, ένας πολύ ωραίος και ολόγυμνος θεός, ο Απόλλων, 

προήδρευε σε ένα τσούρμο επίσης πολύ όμορφων γυναικών, των Μουσών, συχνά με τη συνο-

δεία άλλων νεαρών κοριτσιών και αγοριών όλων γυμνών ή μισόγυμνων, της Αφροδίτης, του 

Έρωτα, Σατύρων, Κενταύρων, μα επίσης και ακαταμάχητων ηρώων. Τι άλλο να ζητήσει ένα παιδί; 

Σου άρεσαν φυσικά πολύ τα εικονογραφημένα, κι όλα αυτά ήταν σαν κόμικ. 

Τούτες οι εικόνες εντέλει σού έδιναν μεγάλη χαρά, ψυχική και σωματική. 

Έβρισκες ότι αυτός ο «Παρνασσός» ήταν πολύ σπουδαίο μέρος. 

Ένας τόπος ό,τι πρέπει για τα παιδιά. 

  

Εικ. 1: Από τον αρχαίο κλιμακωτό δρόμο για τα ψηλά, το στάδιο των Δελφών και πιο κάτω το ιερό. 
Από πάνω, οι γκρεμοί των Φαιδριάδων: στο βάθος η Υάμπεια, πάνω από το στάδιο η Ναυπλία ή κατ’ 
άλλους Αυλεία. 
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Σε σύγκριση με τον «Παρνασσό» και τα ανάλογά του, ο χριστιανικός Παράδεισος, όπως τον 

έβλεπες στα ίδια βιβλία μα και πολύ πιο ζωντανά στις κατά τα άλλα υπέροχες «δυτικές» ελαι-

ογραφίες των εκκλησιών του χωριού σου και του γειτονικού Μπανάτου όπου πήγαινες σχολείο, 

σου φαινόταν εντελώς χλομός, βαρετός. Εντάξει, ωραία χρώματα, πολλές καλές ιστορίες κι 

εδώ, αλλά τι να τα λέμε, ο Απόλλων και οι λοιποί γυμνοί θεοί και ήρωες δεν παίζονταν με 

τίποτα. Ούτε παίζονταν με τίποτα οι απίθανες περιπέτειές τους, που με παιδική άγνοια των 

ισορροπιών τις έβρισκες σε φαντασμαγορία και συναρπαστικότητα εφάμιλλες των ηρώων στα 

κόμικς που διάβαζες τότε επίσης μετά μανίας. Ούτε φυσικά παιζόταν με τίποτα αυτό το κάτι το 

οποίο υπήρχε εκεί παντού διάχυτο, που το συλλαμβάνει ένα παιδί με το ασυνείδητό του χωρίς 

να καταλαβαίνει τι σημαίνει, και μόνο αργότερα, με την είσοδο στην εφηβεία, θα κατανοήσει 

μες σε μια έκρηξη σάρκας και ψυχής ότι είναι ο ερωτισμός. 

Αλλά δεν ήταν μόνο τούτο. Ένα ευφάνταστο και φιλοπερίεργο παιδί που μεγάλωνε στην 

τότε Ζάκυνθο, μ’ όλη τη φτώχια και την προαστική υπανάπτυξη, ήξερε από νωρίς ότι κάτι τύ-

ποι εντελώς φαντασιακοί όπως ο Σολωμός, ο Κάλβος, ο Ξενόπουλος, ο Κουτούζης, πλήθη ποι-

ητών, ζωγράφων κ.λπ., που μάθαινε γι’ αυτούς από το σχολείο και τα βιβλία, εδώ στο νησί 

είναι «του σπιτιού», μέλη σχεδόν της οικογένειας. Τώρα, οι «ήρωες» του νησιού (και της χώρας 

όλης) είναι οι δωσίλογοι πολιτικοί και κάτι διεθνείς εγκληματίες λεγόμενοι «επενδυτές», που λεη-

λατούν τον τόπο διώχνοντας τους ντόπιους από το σπίτι τους ή εγκαθιστούν βλαβερά μεγαθή-

ρια στους άλλοτε χαριτωμένους τόπους, σαν τυραννόσαυρους σε κηπάκι· ως πρότυπα για τη 

νεολαία προβάλλονται οι έμποροι ναρκωτικών, οι μαφιόζοι και οι νταβατζήδες που συνιστούν 

την ντόπια και παγκόσμια καμαρίλα και μασωνία. 

Αλλά τότε άκουγες τους αγράμματους γέρους κι έλεγαν κουτσοπίνοντας κρασί στις βεράντες 

του πατρικού σου: «Α, ο Σολεμός. 'Επινε πολύ, λέγανε οι παλαιοί· σαν εμάς». Ή: «Επέρασα από 

εδεκεί στου Σολωμού και μου ’δωσε ο σέμπρος βέργες από το τάδε σταφύλι να τζι φυτέψω — δεν 

υπάρχει αλλού…» Και μουρμούριζαν ντόπια παμπάλαια τραγούδια όλο χρώμα και συναίσθημα, 

τα οποία εσύ, παρ’ ό,τι μικρούλης και αγνός, τα καταλάβαινες: «Την είδα την ξανθούλα, / την 

είδα χτες αργά, / που εμπήκε στη βαρκούλα / να πάει στην ξενιτιά». 

Άλλωστε πηγαίνατε και τα ίδια τα παιδιά κατά καιρούς σχολικό περίπατο «εκεί στου Σολω-

μού», στην ωραία εξοχική έπαυλη με το παρεκκλήσι, και μια μαυροφόρα κυρία, δισεγγονή ή κάτι 

τέτοιο του αδελφού του ποιητή, κουβέντιαζε με τους δασκάλους κι όλο κοίταζε λοξά μην της 

χαλάσετε τα λουλούδια καθώς κυνηγιόσασταν ουρλιάζοντας στην αυλή. 

Εικ. 2: Άντον Ράφαελ Μενγκς, 1728-1779, Παρνασσός, Απόλλων, Μούσες. Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη. 
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Έτσι, κατέληξες στο συμπέρασμα 

ότι και ξένοι που έβλεπες στα βι-

βλία του πατέρα σου χωρίς να κα-

ταλαβαίνεις τι λένε, ο Γκέτε και ο 

Βερλέν, ο Ουγκό, ο Μποτλέρ, ο Ντο-

στογιέφσκι, ο Ρεμπό, ο Μαρξ κι ο 

Νίτσε, ο Φρόιντ και ο Λένιν, ο Μιχαήλ 

Άγγελος, ο Πικάσσο και ο Γκρέκο, 

είναι κι αυτοί «του σπιτιού», μαζί με 

τον «Σολεμό» των γερόντων.  

Έ, λοιπόν, καθώς μεγάλωνες και 

όλο κάτι νέο μάθαινες με μόχθο και 

απόλαυση, έβλεπες στα βιβλία ότι 

όλοι αυτοί, Έλληνες και ξένοι, πήγαι-

ναν μετά θάνατον στον «Παρνασ-

σό», να κάνουν παρέα με τον Απόλ-

λωνα και την Αφροδίτη, με τα γυμνά 

κορίτσια κι αγόρια, με τους ήρωες, 

να πιουν κρασί όπως μονίμως οι φί-

λοι των γονιών σου στις βεράντες 

του πατρικού σου, να τραγουδήσουν 

και να χαρούν! Ποτέ δεν άκουσες ότι 

πάνε στον νυσταλέο Παράδεισο να 

ψάλουν προσευχές — άλλωστε, έμαθες πολύ νωρίς ότι οι παπάδες όλους αυτούς, μα όλους, 

οποιουσδήποτε είχαν κάποια αξία, τους στέλναν κατευθείαν στην Κόλαση! 

Ήρθαν οι μέρες του Γυμνασίου και του Λυκείου. Τρομερές επειδή κανείς τότε δεν είχε α-

κούσει τίποτα για «μαθησιακές δυσκολίες». Κακός λοιπόν μαθητής και το πλήρωνες. Διδάσκο-

νταν και Αρχαία Ελληνικά, όχι σαν τώρα που οι κοινωνικοί δολοφόνοι τα κατάργησαν για να 

κόψουν τη γλώσσα των σκλάβων τους. Οι καθηγήτριες στις οποίες αφιερώνεις αυτό το έργο, 

γλυκόψυχες και σοφές, σε βλέπαν πάντα σιωπηλό, δεν ήξερες να πεις μάθημα. Πέρασαν χρόνια, 

 

Εικ. 4: Αντρέα Μαντένια, Παρνασσός, 1497, Λούβρο, Παρίσι. 

Εικ. 3: Απόλλων και Μνημοσύνη, αθηναϊκή κύλικα, 440 
π.Χ., Μουσείο Καλών Τεχνών, Βοστόνη, ΗΠΑ. Η Μνημοσύ-

νη ήταν μητέρα των εννέα Μουσών. 
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είχε τελειώσει το επάρατο σχολείο και κάποιο βράδυ, που ασχολιόσουν με ένα αρχαίο κείμενο, 

κατάλαβες πως μπορείς να το ερμηνεύσεις άνετα. Έτσι, μέσω δασκάλων που η σοφία τους δεν 

βασανίζει το παιδί, κατάλαβες την αξία των Αρχαίων Ελληνικών ως πύλη εισόδου σε έναν δια-

νοητικό, κοινωνικό, ιστορικό και φυσικό κόσμο όπου ο ορθός Λόγος, η ελευθερία, η επίμοχθη 

όσο και θετική δράση εντός της κοινωνίας, δημιουργούν ανθρώπους ανοιχτούς στην ομορφιά, 

στον έρωτα, που μισούν κάθε είδους τυραννία, διανοητική ή πολιτική. 

Εσύ, λοιπόν, που μίσησες τόσο το σχολείο, κατάλαβες τότε την αξία της παιδείας ως δια-

μόρφωση του ανθρώπου, ώστε καθένας, στο δικό του μέτρο δυνατοτήτων και επιθυμιών, να 

μπορεί να υπηρετήσει καλώς τον εαυτό του και τους άλλους επινοώντας πράγματα και ιδέες, 

χαιρόμενος και αγαπώντας, μύστης της δημιουργικότητας που δεν πληγώνει, δεν κατάστρέφει 

και δεν τυραννεί. — Όχι την ψευδοπαιδεία ως καταδυνάστευση της νεολαίας, ή ως «σύνδεση 

της εκπαίδευσης με την οικονομία» λες και ανώτατη βαθμίδα του πολιτισμού είναι η τράπεζα. 

Έτσι ο Παρνασσός και όσοι συμποσιάζονταν σ’ αυτόν, κατέληξαν να διαφθείρουν ανεπανόρ-

θωτα ένα αθώο ανήλικο παιδάκι, το οποίο όταν μεγάλωσε, αντί να επιδοθεί στην ψευδεπίγρα-

φη καριέρα και στην καπατσωσύνη όπως θέλαν να το διδάξουν το καθεστώς και το σχολείο, 

κατάντησε να κυλιέται κολασμένα στον βούρκο της ποίησης, της ομορφιάς και του έρωτα. 

Γι’ αυτό έχουν δίκιο οι κάθε είδους φασίστες —θρησκευτικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί, δεξιοί, 

αριστεροί, αντιεξουσιαστές κ.λπ.—, που πουλάνε όλοι τα ίδια φούμαρα ξεγελώντας τους εύ-

πιστους ότι η αρχαία Ελλάδα ήταν κάτι σαν τα Τάγματα Εφόδου του Χίτλερ και την πολεμούν 

λυσσαλέα μαζί με τις παραφυάδες της, δηλαδή την Αναγέννηση, τον Διαφωτισμό, την ελευθε-

ρία, την πραγματική αντιεξουσιαστικότητα του λαού και τον σοσιαλισμό, τη φιλοσοφία, την 

ποίηση, την ομορφιά και τον έρωτα. Έχουν δίκιο διότι τούτα διαφθείρουν ανεπανόρθωτα τα 

ανήλικα κοριτσάκια και αγοράκια, και αντί να τα κάνουν άνοους σκλάβους των παραπάνω 

φασιστών, τα κάνουν ορειβάτες. — Που θέλουνε δηλαδή ντε και καλά να σκαρφαλώσουν στον   

Εικ. 5: Ψηλά από τις Φαιδριάδες, η θέα προς τα Στενά του Ζεμενού, την Κίρφη και τον Ελικώνα. 
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Παρνασσό, ώστε να παραδώσουν τα αθώα πνεύματά τους στους έκφυλους συμποσιαστές του, 

Σολωμό, Αϊνστάιν, Ρεμπό, Λένιν, Φρόιντ, Σταντάλ, Σέξπιρ, Μπακούνιν, Τόμας Μαν, Πλάτωνα, 

Νίτσε, Γκέτε, Ελύτη, Ευριπίδη, Τένεσι Ουίλιαμς και Όμηρο· για να μην αναφέρουμε και τον 

Καβάφη, στον οποίο από μέρους του ο γράφων ευχαρίστως θα παρέδιδε ψυχή τε και σώμα. 

Εδώ, λοιπόν, ανταποδίδω στον Παρνασσό το ελάχιστο που μπορώ, για την παιδική διαφθο-

ρά που απόλαυσα κοντά του.  

 

Εικ. 6: Ανάμεσα Γεροντόβραχο και Τουμπορράχη,  η θέα προς τον κόλπο της Ιτέας. 

Εικ. 7: Παρνασσός, Δελφοί. Από το βιβλίο του William Haygarth, Greece, a Poem, Λονδίνο 1814. 
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1 

Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

 

 

«Απόλλων και Διόνυσος», Ανώνυμος Εταιρεία 

 

Στην αρχαιότητα ο Παρνασσός ήταν το όρος όπου έδρευε ο Απόλλων, θεός του ηλιακού φωτός, 

αλλά και της πλάστιγγας της φύσης, που το διαρκές άνω-κάτω των ζυγών της, κι όχι η ισορροπία 

όπως έχει εσφαλμένα ειπωθεί, συνιστά την κοσμική αρμονία· διότι ισορροπία σημαίνει εντρο-

πία, και η φύση στην κοσμική της διάσταση όσο και στο επίπεδο των ανθρώπινων καταστάσε-

ων μισεί την εντροπία. Άλλωστε ο ήλιος δεν είναι μια λάμπα, μα ένα καμίνι μες στο οποίο πα-

λεύουν τρομακτικές αντιθέσεις. — Συνεπώς ο Απόλλωνας ήταν κυρίαρχος επίσης των αμυδρών 

ανθρώπινων αντανακλάσεων αυτής της αρμονίας, δηλαδή των τεχνών και των επιστημών. Γι’ 

αυτό, λογιζόταν ως κύριος των Μουσών, των εννέα Θεαινών που εκπροσωπούσαν τους διάφο-

ρους κλάδους της Τέχνης και της επιστημονικής γνώσης, της διττής προσπάθειας του ανθρώ-

που να διεισδύσει με λόγο και έργο στο μυστήριο του νοήματος και της ομορφιάς του κόσμου. 

Αλλά, κάτι που είναι λιγότερο γνωστό, το βουνό ήταν αφιερωμένο επίσης στον Διόνυσο. 

Είναι πολύ χαρακτηριστικό πως, όταν οι αρχαίοι αναφέρονται στον Απόλλωνα σε σχέση με τον 

Παρνασσό, μιλούν συνήθως για τους Δελφούς και τους τόπους στους νότιους πρόποδες του βου-

νού, θέατρο των μύθων των σχετιζόμενων με την ίδρυση του πυθιακού μαντείου και πανελλή-

νιου ιερού. Όταν όμως αναφέρονται στον Διόνυσο, παραπέμπουν στο ίδιο το βουνό, στα δάση 

του, τα αλπικά λιβάδια του και τις κορφές του: ένα από τα πολλά επίθετα του Διονύσου ήταν 

ορειβάτης, και είναι ο πρώτος θεός ή άνθρωπος στην παγκόσμια ιστορία που ονομάζεται έτσι 

— ο Διόνυσος είναι ο πρώτος «ορειβάτης» του πλανήτη. Γιατί όμως;  

Εικ. 8: Άγαλμα του Απόλλωνα, πιθανόν κλασικής εποχής, που βρήκε πριν μερικά χρόνια ένας νεαρός 
Παλαιστίνιος ψαράς στη θάλασσα κοντά στη Γάζα. Το πήγε σπίτι του, κι από κει το παρέδωσε στις πα-

λαιστινικές αρχές της Γάζας, όπου συντηρείται ακόμη. Εδώ, με Παλαιστίνιους πολεμιστές… 
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Για έναν λόγο σημαντικό της σύνδεσής του με το βουνό μας, δηλαδή εξαιτίας των Διονυσια-

κών μυστηρίων, που οι γυναίκες τα ασκούσαν στα όρη, στις δασωμένες ράχες τους μα και, όπως 

εδώ στον Παρνασσό, στις αλπικές κορφές τους στα δυόμιση χιλιάδες μέτρα: Οι γυναίκες που 

ασκούσαν τα Διονυσιακά μυστήρια, οι Βάκχες, οι Θυιάδες όπως λέγονταν εδώ στον Παρνασσό, 

ήταν επίσης, μετά τον θεό τους, οι πρώτες συστηματικές ορειβάτισσες… Θα επανέλθουμε, αλ-

λά εδώ ας θυμίσουμε στους φιλομαθείς αναγνώστες μας, ορειβάτες ή απλά διονυσιαστές, το 

απόσπασμα από τις Βάκχες του Ευριπίδη, ο οποίος μες τον ορθολογισμό του και την εύλογη δυσ-

πιστία του επί πάντων και κυρίως επί πασών, φαίνεται ότι γνώριζε καλά τα Βακχικά μυστήρια όσο 

και τον κόσμο των γυναικών. 

Μιλάει λοιπόν ο Ευριπίδης στις Φοίνισσες για το δικόρυφο σέλας του Παρνασσού, τη γήινη 

αναλαμπή της φωτιάς των θυσιών στις κορυφές που, καθώς και το αντίστοιχο Βόρειο σέλας στον 

αρκτικό κύκλο, καθίσταται μέσω της ανθρώπινης ψυχής υπερκόσμιο γεγονός· και συμπληρώ-

νει στις Βάκχες, το μόνο εκτεταμένο αρχαίο κείμενο που σώζεται για τα Διονυσιακά μυστήρια, 

μιλώντας για τον Διόνυσο: 

 

και μετά θα τον δείτε πάνω από τους βράχους των Δελφών 

να πηδάει χορεύοντας με πεύκινους δαυλούς στο δικόρυφο οροπέδιο, 

πάλλοντας και σείοντας βακχικό κλαδί, 

μεγάλον στην Ελλάδα. 
  

Εικ. 9: Διόνυσος, Σάτυροι, περ. 480 π.Χ., Ζωγράφος του Βρύγου, Cabinet des medailles, Παρίσι. 
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Και επεξηγεί ο αρχαίος Σχολιαστής ότι στις δύο κορφές του Παρνασσού υπάρχουν δύο ιερά, 

δηλαδή βωμοί, των Απόλλωνα και Άρτεμης το ένα, του Διονύσου το άλλο, και σε αυτά ανάβεται 

φωτιά στις θυσίες, «οπότε το πυρ λέγεται εδώ δικόρυφο, όχι αυτόματο, μα σαν να αναδύεται 

από την κάθε κορυφή», όταν βλέπεις νύχτα από μακριά την αναλαμπή, το σέλας.3  

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το ποιες κορφές εννοούσαν. Σήμερα γνω-

ρίζουμε το ακριβές ύψος των κορυφών του Παρνασσού, αλλά στα αρχαία χρόνια ο υπο-

λογισμός γινόταν εμπειρικά, με το μάτι, παρατηρώντας από απόσταση. Κοιτάζοντας από τη 

θάλασσα και την ακτή της Πελοποννήσου, ως υψηλότερες κορφές του βουνού μπορούν να 

θεωρηθούν το συγκρότημα Γεροντόβραχου 2.395 μ., Τουμπορράχης και Τσαρκορράχης, 2.415 

μ., και από την άλλη η Λυάκουρα, 2.455 μ., η οποία όμως δεν διακρίνεται καθαρά από μα-

κριά. Αν όμως εξετάσει κανείς τον Παρνασσό ερχόμενος από τη Βοιωτία, ως ψηλότερες ακμές 

βλέπει βόρεια το συγκρότημα Λυάκουρας—Καλόγερου, και νότια το μακρύ κι επιβλητικό αντέ-

ρεισμα Τσαρκορράχη, Μαύρα Λιθάρια 2.326 μ., Κούκος 2.234 μ. Την αίσθηση του «δικόρυ-

φου» από δω επιτείνει η βαθιά παγετωνική χαράδρα της Βελίτσας, που φαίνεται σαν να χω-

ρίζει το βουνό στα δύο. 

Αλλά το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον Παρνασσό βρισκόταν στους Δελφούς, από 

όπου γινόταν η άνοδος στο οροπέδιο και το Κωρύκιο Άντρο, μέσω του πανάρχαιου, σωζόμε-

νου ακόμα σήμερα κλιμακωτού δρόμου, που ευτυχώς δεν κατάστρεψαν ακόμα οι διάφορες 

κρατικές και δημοτικές «αρχές» που φτιάχνουν οδούς πάνω στα παλιά λιθόστρωτα ξεθεμε-

λιώνοντάς τα. Είναι πιθανό, λοιπόν, οι αρχαίοι να διέκριναν ως «δύο κορυφές» 1ο την ακμή 

από τον Γεροντόβραχο ως την Τσαρκορράχη, και 2ο τη Λυάκουρα. Τώρα, ποια κορφή ήταν 

αφιερωμενη στον Απόλλωνα και ποια στον Διόνυσο; Το όνομα Λυάκουρα, πιθανότατα προ-

ερχόμενο από το αρχαίο «Λυκώρεια», μας ωθεί να θεωρήσουμε αυτήν ως αφιερωμένη στον 

Απόλλωνα, λόγω της απώτερης σχέσης της ρίζας λυκο- με το φως και τον ίδιο τον θεό. Μένει 

ο Γεροντόβραχος ή η Τσαρκορράχη για τον Διόνυσο — μάλιστα στην τελευταία υπάρχουν 

αλπικά λιβάδια και χλοερές λάκκες, τόποι κατάλληλοι για χορό και νυχτερινή διαμονή γυ-

ναικών. Πάντως, η Τσαρκορράχη είναι απομακρυσμένη και δύσβατη, σχετικά με τον πιο προ-

σιτό Γεροντόβραχο. 

Οπωσδήποτε, αυτό το δικόρυφο του Παρνασσού διατρέχει την αρχαία γραμματεία για το   

                                                
3 Ευριπίδης, Φοίνισσαι 227· Βάκχαι 306 κ.ε.· Σχόλια στὸν Εὐριπίδη, Scholia in Euripidem, Scholia vetera 227, 2 κ.ε. 

Εικ. 10: Οι Δελφοί και το βουνό Τζουμαλιές από τον αρχαίο δρόμο για το οροπέδιο του Λιβαδιού. 
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βουνό και θα το δούμε παρακάτω. «Απόλλων και Διόνυσος» ΑΕ, λοιπόν, μια Ανώνυμη Εταιρεία 

θεών και ανθρώπων που κυριαρχούσε στον Παρνασσό. Όμως, γιατί αυτή η εταιρική συντρο-

φία των δύο ερωτικών θεών; 

Πρόκειται για κάτι που διατρέχει ολόκληρο τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, ως σύμπνοια  

των διαφορετικών πόλων της φύσης και της ανθρώπινης υπόστασης: λυκόφως και λυκαυγές, 

συν και πλην, Λόγος και Ψυχή, φως και ζόφος, συνείδηση και ασυνείδητο. Έρωτας και ιερό 

όργιο, φύση και ανθρώπινη οντολογία. Όλα αυτά ισότιμα και ισόμοιρα, ούτε καλά ούτε κακά, 

και ναι και όχι. 

 

 

Παρνάσσιος Διόνυσος – ορειβάτης και εκστασιαστής 
 

Ο Διόνυσος ήταν παρεξηγημένος θεός ήδη από τα χρόνια της ρωμαιοκρατίας, η οποία κατέ-

στρεψε για αιώνες τη δυνατότητα της ανθρωπότητας να απελευθερωθεί και γέννησε τον χρι-

στιανισμό, και σε χρονοκαθυστέρηση τον ισλαμισμό. Οι ανυποψίαστοι Λατίνοι, αναλόγως προς 

τη δική τους εμπειρία, τον ταύτισαν τότε αποκλειστικά με τη μέθη, την πολυφαγία και τα χο-

ντροκομμένα σεξουαλικά όργια, παρουσίαζοντάς τον όχι νεαρό, ωραίο, απελευθερωτή και ε-

ρωτικό, μα υπέρβαρο μεσήλικα. 

Κι όμως, ο Διόνυσος στον ελληνικό χώρο παρουσιαζόταν πάντα ως νέος στην πρώτη νιότη 

του, πανέμορφος, με μακριά γένεια ως τα κλασικά χρόνια, μετά αγένειος, όχι τόσο μυώδης 

σαν τον αδελφό του τον Απόλλωνα μα ηδονικά καλοπλασμένος, όχι με το γωνιώδες των πολε-

μικών αρσενικών μα με το καμπύλο ελαστικών μυών του γλυκού νέου άντρα που νοιάζεται για 

την ομορφιά της ζωής όσο και για τα κρυφά της μυστήρια. Ήταν στην πραγματικότητα θεός 

των ενστίκτων που υποκαθορίζουν τη συνείδηση αλλά μετασχηματίζονται σε νου μέσω της 

φροϊδικής μετάπλασης του πάθους σε Λόγο και πολιτισμό. Κύριος της έ κ σ τ α σ η ς, της 

εξόδου τού εγώ προς το υπέρλογο, που όμως, και τούτο ήταν σημαντικό για τους Έλληνες, 

χρωματίζει και διαφωτίζει μέσω συγκεκριμένων τεχνικών τον ορθό Λόγο γεννώντας λέξεις και 

έργα ομορφιάς μες από το χάος των παθών, αυτογνωσίας που διαυγάζει την ίδια την αντιπο-

λιτισμική φύση των ενστίκτων, τη μεταλλάσσει σε ορμή δημιουργίας πολιτισμού και ζωοποιεί 

έτσι στεγνές ζωές. Ήταν θεός του κρασιού που διευρύνει την ανθρώπινη συνείδηση με σαφώς 

κοινωνικό τρόπο, ώστε να την καταστήσει εύκαιρη και δεκτική στον έρωτα και στην αποκά-

λυψη. Δηλαδή, όχι λειτουργώντας διαλυτικά ή αυτοκτονικά, όπως τα ναρκωτικά κι ο αλκοολισμός  

Εικ. 11: Ο αρχαίος κλιμακωτός δρόμος από Δελφούς προς οροπέδιο. Διακρίνεται το λιθόστρωτο. 
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των βαριών πιοτών, αλλά παρωθώντας μέσω του χυμού του σταφυλιού τούς ανθρώπους με 

κοινωνικό τρόπο στην έξοδο από την καθημερινότητα και τα βάσανα, στην ένωση μεταξύ τους, 

στη συντροφικότητα και στην αγάπη. 

Και τέλος ήταν θεός που επιστατούσε μυστηριακές, οργιαστικές τελετουργίες των γυναι-

κών στην άγρια φύση, η ακριβής ταυτότητα των οποίων είναι σήμερα εν πολλοίς άγνωστη 

αλλ’ όχι και μη διαγνώσιμη, παρεξηγημένη ήδη από την ελληνιστική εποχή καθώς συνδέθηκε 

με ομαδικές και αχαλίνωτες σεξουαλικές παρεκτροπές, πράγμα που είναι τελείως προβλη-

ματικό να αποδειχτεί στο ακέραιό του, τουλάχιστον με τον τρόπο που εννοούμε σήμερα τα σε-

ξουαλικά όργια. 

Βάκχος, Λύαιος, Βροντητής, δύσκολος θεός για μας που έχουμε βαφτιστεί ανεπιστρεπτί 

στον «Δυτικό» πολιτισμό δηλαδή στον χριστιανισμό, δεδομένου ότι ή αρχαία Ελλάδα ήταν ένας 

τόπος προσπάθειας για εξανθρωπισμό του ανθρώπου μέσω ιδεών και μεθόδων που ενδεχο-

μένως δεν έχουν ερευνηθεί πλήρως ακόμη με αντικειμενικό τρόπο. Διόνυσος γυναικίας, θηλύ-

στολος, εκείνος που φαίνεται θηλυπρεπής, που είναι αντιαρσενικά νωχελικός, και που συχνά 

φοράει γυναικεία ρούχα σαν τραβεστί· αλλά που, ενώ ο αρρενωπότατος Απόλλων ερωτεύεται 

πλήθος τα αγόρια, ο ίδιος τρελαίνεται για τις γυναίκες, οι γυναίκες είναι η αγάπη του, ο έ-

ρωτάς του, οι γυναίκες είναι το ανθρώπινο υλικό του, και τις ωθεί στα ιερά όργια στον 

Παρνασσό, να ξεσκίσουν σαν λαγούς όσους αρσενικούς τολμήσουν να κρυφοκοιτάξουν τον χο-

ρό τους, καθώς λέει ο Αισχύλος: 

 

Σεβάζομαι τις Νύμφες, εκεί στον Κωρύκιο βράχο 

τον κούφιο, αγαπημένον των πουλιών, κατοικητήριο θεϊκών όντων· 

ο Βροντητής κατέχει τον τόπο, δεν το ξεχνάω, 

εδώ όπου στις Βάκχες στρατήγησε θεός, 

Εικ. 12: Από τα ύψη των Φαιδριάδων και τον αρχαίο δρόμο για το οροπέδιο του Λιβαδιού. 
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σαν λαγού ράφτωντας και ράφτωντας τον σκοτωμό του Πενθέα.
4
 

 

Ο Πενθέας, ο «μάτσο» νεαρός βασιλιάς της Θήβας, ο βασιλιάς του πένθους όπως πιθανότατα 

δηλοί το όνομά του, της άρνησης της απόλαυσης της ζωής για χάρη του πολιτικού και κοι-

νωνικού καθήκοντος, μισεί τον θηλυπρεπή Διόνυσο που φοράει φουστάνια και χορεύει σαν 

κορίτσι. Έτσι, απαγορεύει τα ιερά του όργια. Γι’ αυτό η ίδια η μάνα του και οι γυναίκες του 

τόπου του τον κάνουν κομμάτια, κουβαλούν ματωμένα τα μέλη του σαν τρόπαια. Και ο Αι-

σχύλος, ο ποιητής που πολέμησε απλός στρατιώτης στον Μαραθώνα το ενδεχόμενο της τυραν-

νίας, υμνεί τη μυστηριακή φύση του γυναικοντυμένου θεού, παρουσιάζοντάς τον στον Παρνασσό 

να ετοιμάζει τον σκοτωμό των εχθρών του όχι με το τόξο σαν τον Απόλλωνα, μα ράφτωντας 

σαν γυναίκα επιμελώς μια περίπλοκη και δραματική τιμωρία. 

Γενικά, οι Τραγικοί, καθόλου παραδόξως, θυμούνται πάντα το βουνό του Απόλλωνα όταν 

μιλούν για τον Διόνυσο. Ο Ευριπίδης στον Ίωνα: 

 

Ιώ
5
 οι δασωμένοι του Παρνασσού βράχοι 

που κατέχουν στα ακρόρεια την ουράνια έδρα, 

για να χοροπηδάει ο Βάκχος έχοντας στα δυο χέρια πεύκινους δαυλούς 

αστραποβολώντας με τις Βάκχες τις νυχτοπερπατούσες.
6
 

 

Και στην Υψιπύλη: 

 

Ο Διόνυσος που με θύρσους και μικρών ελαφιών τομάρια, 

όταν επιφαίνεται ψηλαφητός στα πεύκα του Παρνασσού, 

αναπηδάει χορεύοντας μαζί με τις παρθένες από τους Δελφούς […]7 

 

Στην Αντιγόνη, ο Σοφοκλής υμνεί τον Διόνυσο ως λατρευόμενο στον δικόρυφο Παρνασσό: 

 

[…] 

Εσένα που πάνω από τη διπλή κορφή των βράχων ειδώθηκες να αστράφτεις, 

καπνός εκεί όπου οι Κωρύκιες Νύμφες παρατάσσονται Βακχίδες, 

και στης Κασταλίας το νάμα. 

[…] 

Φέρε το βήμα σου το ιαματικό, από την παρνάσσια 

πλαγιά ή τον βογγερό πορθμό. 

 

Ιώ, που οδηγείς τον χορό 

των φλογοβόλων άστρων,  

νυχτερινών λόγων επίσκοπε, 

αγόρι που σε κύησε ο Δίας, πρόβαλε 

άνακτα, μαζί με τους λόχους σου 

τις Θυιάδες, που μαινόμενες για σένα, ολονυχτίς, 

χορεύουν τον δεσποτικό ίακχο.
8
  

                                                
4 Αισχύλος, Εὐμενίδες 22 κ.ε. Βλ. και Σχόλια στὸν Αἰσχύλο, Εὐμ. 26, Scholia in Aeschylum, scholia vetera, όπου 

διευκρινίζεται ότι ο Αισχύλος στις Ξάντριες αναφέρει ως τόπο του σκοτωμού του Πενθέα από τις Βακχίδες τον 
Κιθαιρώνα, ενώ εδώ τον Παρνασσό. Γενικά, όμως, τόπος του δράματος θεωρείται σχεδόν πάντα ο Κιθαιρώνας. 

5 το ἰώ, ἰέ, ἴη, σημαίνει «έλα», «φανερώσου», στις αρχαιοελληνικές τελετουργίες, στους ύμνους και στους παιάνες. 

Λειτουργούσε όχι μόνο μέσω της έννοίας του ως επίκληση του θεού, μα και ως επιφώνημα λόγω των εύηχων φω-

νηέντων του. Ας υπενθυμίσουμε ότι το -η και το -ω, ήταν μακρά στην προσωδιακή αρχαία Ελληνική, άρα προφέρο-

νταν μακρόσυρτα δίνοντας στο επιφώνημα μια κραυγαστική ισχύ. Το αφήνουμε συνήθως έτσι αμετάφραστο. 
6 Ευριπίδης, Ἴων 713 κ.ε. 
7 Ευριπίδης, Ὑψιπύλη, Αποσπάσματα, απ. 752. Το «ψηλαφητός» [καθαπτός], απτός, έχει το νόημα ότι ο θεός φανε-

ρώνεται με υλική υπόσταση. Σε υπόγεια ανάγνωση, σημαίνει ότι οι Βάκχες μπορούν να τον χαρούν σωματικά, να 

κάνουν έρωτα με τον θεό. 
8 Σοφοκλής, Ἀντιγόνη 1126 κ.ε. ο «βογγερός πορθμός» είναι μάλλον της Εύβοιας, τόπου ιερού του Διονύσου. «Αγόρι 

που σε κύησε ο Δίας»: Η Σεμέλη, ενώ ήταν έγκυος στον Διόνυσο, επέμενε να εμφανιστεί μπρος της ο εραστής της ο 
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Από τους αρχαίους Σχολιαστές αυτών των στίχων, καθώς και του στίχου του Ευριπίδη για το 

«δικόρυφο σέλας» που ήδη είδαμε, μαθαίνουμε ότι, σύμφωνα με μια παράδοση, στην κορυφή 

του Παρνασσού την αφιερωμένη στον Διόνυσο φύτρωνε ένα κλήμα, που κάθε μέρα έκανε ένα 

σταφύλι, το οποίο άνθιζε το πρωί, μεγάλωνε ως το μεσημέρι και ωρίμαζε το βράδυ. Τότε το 

έκοβαν και έκαναν με τον χυμό του σπονδή στον θεό, όσοι κατάφερναν να φτάσουν στην κο-

ρυφή για νυχτερινές θυσίες.9  

Από τη γοητεία του διονυσιαζομένου Παρνασσού δεν ξέφυγε και ο Αριστοφάνης: 

 

Αυτός που κατέχει τον παρνάσσιο 

βράχο και σελαγίζει με πεύκινους δαυλούς 

συνταιριαζόμενος με τις Δέλφισσες Βάκχες, 

ο μεθύων χορευτής της νύχτας Διόνυσος. 

 

Λίγο αργότερα, τον 4ο αιώνα π.Χ., ο ποιητής Φιλόδαμος γράφει έναν Παιάνα στον Διόνυσο: 

 

[…] και σύμπασα, αναβλύζοντας ύμνους, χό- 

ρευε η μακάρια χώρα των Δελφών· 

κι εκείνος το άστρινο κορμί 

φανέρωνε ανάμεσα στις Δέλφισσες κοπέλλες, 

καθώς ορθωνόταν στου Παρνασσού τις ράχες. 

 

                                                                                                                                          
Δίας με μορφή όχι ανθρώπινη όπως πάντα ως τότε, μα με θεϊκή, κι ας πάθαινε η ίδια οτιδήποτε. Ο Δίας υποχώρησε 

στις παρακλήσεις και η Σεμέλη κατεκάη και σκοτώθηκε από τη θεϊκή λάμψη. Ο Δίας τότε έβγαλε το έμβρυο από την 

κοιλιά της, το έραψε στον μηρό του και το κύησε ο ίδιος σαν γυναίκα και μητέρα. Έτσι, ο Διόνυσος ήταν γιος της 
μητέρας του και ενός πατέρα που ήταν πατέρας-μητέρα του, έτοιμος δηλαδή για μυστικές φανερώσεις της φύσης 

εκτός του κοινού πλαισίου. Ο ίακχος ήταν ιερός, βακχικός χορός που δυστυχώς δεν σώθηκε πώς χορευόταν. 
9 Σχόλια στὸν Σοφοκλῆ, Scholia  in Sophoclem, scholia vetera, Ἀντιγ. 1133, 1 κ.ε. Βλ και  Ευριπίδης, Φοίνισσαι 227,  και 

Σχόλια στὸν Εὐριπίδη, Scholia in Euripidem, Scholia vetera, Φοίν. 227, 10 κ.ε. Παρόμοιο κλήμα αναφέρεται στα ίδια 

Σχόλια ότι φύτρωνε και σε ιερό τόπο του Διονύσου στην Εύβοια· βλ. και Σοφοκλής, Αποσπάσματα, Θυέστης, απ. 

255. 

 

Εικ. 13: Λυάκουρα, 2.455 μ. 
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Αλλά πριν, τον 6o-5o αι. π. Χ., τότε όπου τα όνειρα του αθρώπινου είδους γίνονταν πραγ-

ματικότητα στον ελληνικό χώρο, γράφει για τις Βάκχες σε έναν παιάνα του ο Πίνδαρος: 

 

Ευωδιαστό δαυλό δώθε και κείθε στους παρνάσσιους  

βράχους τους υψηλούς, σιμά στους Δελφούς, 

λαμπερούς όλο φως, καθώς έστηναν χορό 

οι παρθένες με γρήγορα πόδια χάλκινα, 

κελαηδώντας γλυκό τραγούδι. 

 

Γενικά, φαίνεται ότι τα Διονυσιακά όργια στον Παρνασσό εκτελούνταν από πολύ παλιά κι 

είχαν επίσημο χαρακτήρα, ανάλογον προς τη λατρεία του Απόλλωνα. Σύμφωνα με τον Παυ-

σανία10 μα και άλλες αρχαίες πηγές, «ένας ντόπιος» λεγόμενος Καστάλιος, από το όνομα του 

οποίου κατά μια εκδοχή βαφτίστηκε και η πηγή Κασταλία, γέννησε μια κόρη, τη Θυία, που 

έγινε ιέρεια και θεσμοθέτησε πρώτη στον Παρνασσό τα Διονυσιακά όργια. Η σχέση της προς 

την απολλώνια λατρεία είναι προφανής, εφόσον κατά τον συγκεκριμένο μύθο η Θυία γέννησε 

από τον Απόλλωνα τον Δελφό, ονοματοδότη της ομώνυμης πόλης. 

 

 

Θυιάδες, οι Μαινάδες του Παρνασσού 
 

Πάντως, σύμφωνα με αρκετές αρχαίες πηγές, η Θυία θεωρείται ότι καθιέρωσε τα Διονυσιακά 

μυστήρια στον Παρνασσό, κάνοντας το βουνό κέντρο της βακχικής λατρείας, σε βαθμό τέτοιον 

ώστε το όνομα Θυιάδες να γίνει πανελλήνιο κοντά στα ονόματα Βάκχες και Μαινάδες. Η σπου-

δαιότητα των εκεί Διονυσιακών μυστηρίων ήταν τόσο μεγάλη, ώστε Θυιάδες από την Αθήνα, 

μέλη μαιναδικών θιάσων της Αττικής, κάθε χρόνο να ταξιδεύουν στους Δελφούς, σταματώντας 

σε κάθε πόλη κατά την πορεία τους και στήνοντας χορούς με τις ντόπιες Βάκχες, για να 

λάβουν εντέλει μέρος μαζί με τις γυναίκες των Δελφών στα Διονυσιακά όργια, στις κορφές του 

Παρνασσού.11  

Είναι γεγονός ότι η Αθήνα, τόπος κατά τους αρχαίους με «γηγενείς κατοίκους» σαν την 

Αρκαδία και την Κρήτη, έχει από νωρίς μια ιδιαίτερη σχέση με το πανελλήνιο ιερό των Δελ-

φών. Ας σημειωθεί ότι στους καιρούς εκείνους, όχι μόνο στους προϊστορικούς που δηλώνει το 

έθιμο της αποδημίας των Αθηναίων γυναικών μα 

και σε αυτούς του Παυσανία, και στους νεώτε-

ρους χρόνους μέχρι και τον 19ο αιώνα, το απλό 

σήμερα ταξίδι από το αθηναϊκό άστυ στους Δελ-

φούς ήταν μια πραγματική περιπέτεια — πόσο 

μάλλον για γυναίκες. 

Τι είδους ψυχική προϋπόθεση χρειάζεται να 

κατέχει μια γυναίκα για να ταξιδέψει στα προϊ-

στορικά αλλά και στα μετέπειτα χρόνια από 

την Αττική χορεύοντας και παρασύροντας σε 

κάθε πόλη τις ντόπιες κυράδες στα ιερά όργια; 

Είναι ένα ανθρωπολογικό όσο και ψυχολογικό 

ζήτημα τούτο, λιγότερο παρά ιστορικό. 

Το ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει είναι: 

Σε ποιους τόπους στον Παρνασσό πήγαιναν οι 

Θυιάδες; Η Ελλάδα ήταν πάντα  περίπου αυτή 

που βλέπουμε και σήμερα, εξαιρουμένων φυσι-

κά των σύγχρονων έργων των ανθρώπων: Ίδια 

σχεδόν η αδιατάραχτη στη ουσία της φύση της,  

                                                
10 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 10, 6, 4, 1 κ.ε. 
11 Παυσανίας, ό.π., 10, 4, 3, 4 κ.ε. 

 
 
 

Εικ. 14: Μαινάδα, αττική κύλικα, 490-480 π.Χ., 

Κρατικές Συλλογές Αρχαιοτήτων, Βερολίνο,  
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με περισσότερα ή λιγότερα κατά περιόδους δάση, τα ορεινά μονοπάτια της, οι κορφές της και 

τα αλπικά λιβάδια της. Δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου ούτε στη φύση, ούτε στην ουσία της 

ανθρώπινης εμπειρίας. Επειδή η ανθρώπινη ψυχή δεν γνωρίζει από τις προϊστορικές εποχές 

ως σήμερα καμιά διακοπή της συνέχειάς της. Η Κρήτη υπάρχει ζωντανή ως θεώρημα φύσης 

και ποίησης, κι η Αρκαδία κι η δωρική κοιτίδα, η Πίνδος των Αγράφων. Η μόνη σταθερή 

ανθρώπινη πραγματικότητα είναι ακριβώς και το πιο άπιαστο στοιχείο του ανθρώπου, η ψυχή, 

και η ψυχή μεταδίδεται πέραν των διαλέκτων και των ταυτοτήτων του αίματος, παιδί των λει-

τουργικών μύθων, του ασυνείδητου, των λέξεων, των αρχετύπων, της ομορφιάς, της βίας, της 

ανάγκης και του αδιάσπαστου χρόνου. 

Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τις Θυιάδες, ντόπιες των Δελφών και Αθηναίες από το άστυ, που 

ξεκινούν από το απολλώνειο τέμενος, αφού έχουν ευχηθεί στους θεούς· άβγαλτος ο ήλιος, γιατί 

τότε ξεκινούν οι οδοιπόροι για τις αποφασιστικές πορείες. Ανεβαίνουν στο βουνό από τον αρχαίο 

κλιμακωτό δρόμο· τον ανεβαίνουμε κι εμείς με τον Γιώργο τον εικοστό πρώτο αιώνα μ.Χ., α-

κολουθώντας τα βήματά τους. 

Όταν οι κάτοικοι της Ελλάδας διαχρονικά μέχρι πρόσφατα, φτιάχναν δρόμους στην ορεινή 

τους χώρα, κατασκευάζαν κλίμακες, σκάλες με μεγάλες πέτρες, όχι συνεχείς ράμπες όπως οι 

σύγχρονοι οδοποιοί, γιατί τούτοι οι δρόμοι προορίζονταν για πόδια κι όχι για ρόδες. Και εδώ 

στον Παρνασσό, οι πέτρες αυτές για χιλιόμετρα σχηματίζουν σκαλοπάτια, μερικές φορές με-

γαλύτερα από τον τωρινό ανθρώπινο διασκελισμό — τοποθετήθηκαν με μόχθο και ιδρώτα στις 

θέσεις που τις βλέπουμε σε καιρούς ίσως του Καστάλιου και της Θυίας. Και ξαναφτιάχτηκαν, 

ξαναστερεώθηκαν και ξαναστηλιώθηκαν πολλές φορές με εργασία όλου του λαού της κοινό-  

Εικ. 15: Ο κλιμακωτός, αρχαίος δρόμος από τους Δελφούς για το οροπέδιο του Λιβαδιού, που χρη-
σιμοποιήθηκε και συντηρήθηκε από τους κατοίκους των γύρω περιοχών επί χιλιάδες χρόνια μέχρι σή-
μερα. Από δω ανέβαιναν κατά την αρχαιότητα οι Θυιάδες, μα και οι επισκέπτες του Κωρύκιου Άντρου. 
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τητας, στη ρωμαιοκρατία, στο Βυζάντιο, στην τουρκοκρατία, γιατί δεν γίνεται αλλιώς η αν-

θρώπινη επιβιώση και πάντα ελπίζει ο φτωχός άνθρωπος ότι με τη δουλειά του, με την άνοδο 

και την κάθοδο των κοπαδιών στα αλπικά λιβάδια του Παρνασσού και κάθε βουνού, με το αί-

μα του και τον ιδρώτα του, θα ζήσει κι ο ίδιος και τα παιδιά του και τα ’γγόνια του και θα γεν-

νηθούν έργα καλά. 

Να δεις λοιπόν αυτές τις πέτρες ανεβαίνοντας, να μην τις προσπεράσεις άσκεφτα· πάνω 

τους έχει χυθεί πολύς ιδρώτας, εκείνων που τις πελέκησαν και τις ταιριαξαν στην τωρινή τους 

θέση, εκείνων που τις συντήρησαν μες στις χιλιετίες, κι εκείνων των πάμπολλων που τις ανε-

βήκαν με τα πόδια, με κοπάδια, με μουλάρια ή γαϊδούρια, ένοπλοι ή άοπλοι, δουλεύοντας και 

πολεμώντας, μερικές φορές με τα γόνατα και μεθυσμένοι. Δεν είναι «ορειβατικό μονοπάτι»· 

είναι ένας δρόμος προς την επιβίωση, συχνά προς την απελευθέρωση και ενίοτε προς τ’ άστρα. Τι 

να κάνει κι ο μόχθος μπρος στη λαχτάρα. 

 Καθώς βγαίνει ο ήλιος, η θέα από δω προς τους Δελφούς, το αρχαίο στάδιο, τα ερείπια 

του ιερού, την κοιλάδα, μακριά προς τον κόλπο της Κρίσας και τη θάλασσα, προς τη Πελο-

πόννησο απέναντι, σου αγκριφώνει τον νου. Κοιτάμε κι εμείς όπως οι Θυιάδες τα ανθρώπινα 

πράγματα χαμηλά. Αλλά ο νους και των Θυιάδων και ο δικός μας είναι προς τα ψηλά. Μετά 

από περίπου 1 ώρα αφότου ξεκινήσαμε, φτάνουμε ψηλά στο οροπέδιο. Δεξιά μας η Λυκώρεια, 

όπου οι άνθρωποι σώθηκαν τον καιρό του Κατακλυσμού, όπως θα δούμε παρακάτω. Υποθέ-

τουμε πως όταν οι Θυιάδες θα έφταναν στο οροπέδιο μετά τόση κούραση της ανάβασης, θα 

ξεκουράζονταν λίγο όπως κι εμείς, και κατόπιν θα πήγαιναν τραγουδώντας, καθώς οι Κρητικοί 

που θα τους δούμε παρακάτω να ακολουθούν τον Απόλλωνα. Το Κωρύκιο Άντρο δεν είναι πο-

λύ μακριά. Ο Παυσανίας έχει οδοιπορήσει όπως κι εμείς σε αυτόν ακριβώς τον δρόμο, έχει 

σκαρφαλώσει αυτά τα ίδια σκαλοπάτια λαξευτής πέτρας, από τους Δελφούς ως πάνω στα νυν 

Λιβάδια του οροπεδίου, και γράφει:12 

 

Όταν πάει κανείς από τους Δελφούς στις κορυφές του Παρνασσού, σε στάδια 60 πάνω από το 

δελφικό ιερό υπάρχει άγαλμα χάλκινο, και ανηφορικό μονοπάτι, ευκολοπάτητο σε γυμνασμένον, 

ελαφρύ άνδρα
13

 ή σε μουλάρια και άλογα, για το σπήλαιο το Κωρύκιο. Τούτο το σπήλαιο, κά-

πως παλιότερα, ονομάστηκε από Νύμφη Κωρυκία· και από τα σπήλαια που είδα, μου φαίνεται 

ότι είναι περισσότερο άξιο θέας. […] [Κατόπιν μιλάει για ονομαστά σπήλαια που επισκέφθηκε, όχι για τα 

γεωλογικώς σπουδαία, μα για τα λατρευτικά ιερά, της Αρκαδίας, της ελληνικής Μικρασίας, των Αζάνων κ.λπ.]. 

Το άντρο όμως το Κωρύκιο ξεπερνάει σε μέγεθος όσα αναφέρθηκαν και στο μεγαλύτερο μέρος 

του μπορείς να το περπατάς χωρίς λάμπες· η οροφή είναι αρκετά ψηλά από το έδαφος και νερό 

προερχόμενο από πηγές στάζει από τη σκεπή πολύ, τόσο ώστε στο δάπεδο είναι κατάδηλα τα ίχνη 

των σταλαγμών παντού στο σπήλαιο. Οι περί τον Παρνασσό το θεωρούν ιερό των Κωρυκίων 

Νυμφών και του Πάνα. 

 

Σίγουρα λοιπόν οι Θυιάδες επισκέπτονταν το σπήλαιο και θυσίαζαν· και μετά τι; Ο Παυσανίας, 

αυτός ο μεγάλος οδοιπόρος, ο λογικός διερμηνευτής όσων έβλεπε κι άκουγε, δηλώνει αδυνα-

μία να συνεχίσει την ορειβασία, παρ’ όλη την πείρα του: 

 

Αλλά από το Κωρύκιο είναι δύσκολο ακόμα και σε άνδρα γυμνασμένον, ελαφρύ, να φτάσει στις 

κορυφές του Παρνασσού· γιατί αυτές οι κορυφές είναι πάνω από τα σύννεφα και μαίνονται σε 

τούτες οι Θυιάδες, για τον Διόνυσο και τον Απόλλωνα. 

 

Στις παραπάνω γραμμές διαφαίνεται μια πιθανή εμπλοκή στα Διονυσιακά μυστήρια της απολ-

λώνειας λατρείας, εκτός κι αν εννοείται εδώ ότι οι ίδιες Θυιάδες που ανέβαιναν στο βουνό για 

τον Διόνυσο, επιδίδονταν με την ευκαιρία εξισορροπιστικά και στα πολύ λιγότερο γνωστά Απολ-

λώνεια μυστήρια. Κατά μια αρχαία εκδοχή, ο Απόλλωνας παρέλαβε από τον Δία τον νεογέννητο  

                                                
12 Παυσανίας, ό.π., 10, 32, 2, 1 κ.ε. 
13 Στο πρωτότυπο: εὔζωνον· η αρχική σημασία της λέξης εύζωνος είναι «άνδρας ή γυναίκα με ζώνη που περικλείει 

λεπτή και λυγερή μέση», δηλ. άτομο λεπτό, γυμνασμένο, ελαφρύ και ευκίνητο, όχι βαρύ. Η λέξη αρχαιότατη, ήδη 

στον Όμηρο, στον Ησίοδο, στους Ομηρικούς ύμνους ως επίθετο λυγερών γυναικών. 
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Εικ. 16: Η είσοδος του Κωρύκιου Άντρου από το εσωτερικό. 

Εικ. 17: Κωρύκιον Άντρο. Δυστυχώς, ασυνείδητοι επισκέπτες σπάζουν κομμάτια από τους σταλαγμίτες. 
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Εικ. 18: Από το σπήλαιο, άποψη προς το Λιβάδι. Στο βάθος ο Γεροντόβραχος, ύψους 2.395 μέτρων. 

Εικ. 19: Κέδρος Juniperus phoenicea (L.) στο Κωρύκιο. Οι κέδροι των ελλ. βουνών ζουν χιλιετίες.  



28 
 

αδελφούλη του, για να τον πάει στον Παρ-

νασσό και τον παραδώσει στα χέρια των Νυμ-

φών, που τον μεγάλωσαν. Έτσι ερμηνευ-

όταν η λατρεία του Διονύσου στο βουνό. 

Κατά μιαν άλλη παράδοση, ο Ερμής πήγε το 

θείο βρέφος στις Νύμφες της Νύσας. 

Πάντως, και στη σύγχρονη εποχή οι κορ-

φές του βουνού είναι σκεπασμένες πολύ συ-

χνά με σύννεφα, πράγμα που κάνει τετοιες 

μέρες την ορειβασία σε αυτές πολύ δύσκολη 

κι επικίνδυνη. Ο κ. Χρήστος, ντόπιος βοσκός 

και ευφυέστατος αναγνώστης της Ιστορίας 

που συναντήσαμε αργότερα, μας είπε πως 

όταν πέφτει ομίχλη κινδυνεύει κι ο ίδιος ακό-

μα να χαθεί, παρ’ ότι έχει μεγαλώσει εδώ 

πάνω και ξέρει το βουνό σαν το σπίτι του. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι στις συχνά ακόμα 

και το κατακαλόκαιρο βουτηγμένες στα σύν-

νεφα κορφές του Παρνασσού, που ο Παυσα-

νίας κρίνει ότι είναι επικίνδυνες για οδοιπορία 

γυμνασμένων ανδρών, δεν χάνονταν και δεν δίσταζαν να ξενυχτήσουν χορεύοντας οι γυναί-

κες. Υποθέτουμε ότι θα υπήρχαν μεταξύ τους έμπειρες οδηγοί που ήξεραν καλά τον τόπο. 

Σίγουρα όμως, δεδομένου ότι ο καιρός σε τούτα τα ύψη είναι εξαιρετικά ευμετάβλητος, δεν θα 

ήταν λίγες οι φορές που θα κινδύνεψαν οι «ορειβάτισσες» Θυιάδες. 

Σε ένα παράξενο κείμενο του Πλούταρχου όπου υποδεικνύεται η κυριαρχία των παγετώ-

νων, της ισχυρής ψυχρότητας, πριν από τον εκπολιτισμό του παλαιολιθικού ανθρώπου, αν-

φέρεται ότι: 

 

[…] και στους Δελφούς, εσύ ο ίδιος άκουσες ότι εκείνων που ανέβηκαν στον Παρνασσό να βοη-

θήσουν τις Θυιάδες, οι οποίες είχαν χαθεί από αέρα άγριο και χιόνι, τόσο σκληρές και ξυλώδεις 

γίνονταν από τον πάγο οι χλαμύδες, ώστε σπάζαν άμα τις τέντωνες και θρύβονταν.
14

 

 

Αυτά όχι σε μυθικούς καιρούς, αλλά στους χρόνους του Πλουτάρχου. Έχεις δει κάτι σχετικό 

πριν κάμποσα χρόνια σε κείνη την άλλη Δέλφυ, την κορυφή της Δίρφυς στην Εύβοια, που την 

πιάνει ο καιρός από τα βορειοανατολικά. Πάνω από δεκαπέντε σκελετούς αιγών μέτρησες 

στην κορφή, κοπαδάκι που έβοσκε και το ’πιασε ξάφνου ο χιονιάς, ο Θρηίκιος Βορέης, καθώς 

λέγει ο Απολλώνιος Ρόδιος στα Αργοναυτικά, ο Θρακιάς· πάγωσαν και ψόφησαν το ένα ζώο 

κολλητά πάνω στο άλλο. Κι έμειναν στην κορφή τα κόκκαλά τους σωρό, τα κρανία τους με τα 

κέρατα. Κάπως έτσι και με τις Θυιάδες του Πλουτάρχου, αν δεν βρήκαν και δεν τις έσωσαν 

τελικά οι Δελφιώτες. 

Από νωρίς, ήδη από την εποχή του Ηροδότου, ο Διόνυσος ταυτίστηκε αυθαίρετα με τον 

Όσιρι, με αποτέλεσμα ορισμένοι στην ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, μάλιστα στην ελληνική 

Αίγυπτο, να τον συνδέσουν με τα μυστήρια αυτού του θεού. Έτσι, θεωρήθηκε ότι όπως ο Όσι-

ρις κομματιάστηκε από τον Άποφι και τα κρυμμένα μέλη του αναζήτησαν η γυναίκα του Ίσις 

και ο γιος του Ώρος, έτσι και τον Διόνυσο διαμέλισαν οι Τιτάνες, τα έβρασαν, τα σούβλισαν 

και τα παρέθεσαν ως σαρκαστικό γεύμα στον αδελφό του, τον Απόλλωνα, ο οποίος όμως δεν 

ξεγελάστηκε, τα πήρε και τα έθαψε στον Παρνασσό. 

Αυτή η φρικαλέα ιστορία, όμως, που δεν συμφωνεί καθόλου με τους μύθους περί Διονύ-

σου, δεν έχουμε καμιά μαρτυρία ότι σχετίστηκε ποτέ με τα διονυσιακά Μυστήρια στο βουνό ή 

οπουδήποτε στον ελληνικό χώρο. Παρέμεινε μια άσχετη με τη διονυσιακή λατρεία, αιγυπτι-

ώτικη φήμη των ύστερων χρόνων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και οι Βυζαντινοί Σχο-

λιαστές κατά τη χριστιανική εποχή αναγνωρίζουν ότι πρόκειται «φλυαρίες», όπως τις ονο-  

                                                
14 Πλούταρχος, Περὶ τοῦ πρώτως ψυχροῦ 953, Α 9 κ.ε. 

Εικ. 20: Lysimachia serpyllifolia (Schreb.), οικ. Pri-

mulaceae, Γεροντόβραχος 1.900 μ. 



29 
 

μάζουν, κι ότι είναι επηρεασμένες από τα μυστήρια του Όσιρι.15 Απλά, η παρερμηνεία αυτή 

επιβεβαιώνει τον Παρνασσό ως ένα από τα πιο φημισμένα κέντρα της λατρείας του Διονύσου. 

 

 

Φημονόη και «Γνώθι σαυτόν» 
 

Γενικά, η συμμετοχή των γυναικών της περιοχής του Παρνασσού στον πολιτισμό, είτε θεοτή-

των είτε θνητών, φαίνεται ότι ήταν σημαντική. 

Θριαί ήταν οι μαντικές ψήφοι, αντικείμενα με τα οποία εμάντευαν, εφεύρεση της θεάς 

Αθηνάς. Κατά τον ποιητή Φιλόχορο, όμως, 4ος-3ος αι. π.Χ., οι Θριαί ήταν τρεις Νύμφες (τις 

είδαμε ως Κωρύκιες), που κατείχαν τον Παρνασσό και εξέθρεψαν τον Απόλλωνα όταν ήταν 

παιδί — γιατί ο Απόλλων σύμφωνα με μια παράδοση ανατράφηκε εδώ. Από αυτές, οι μαντικές 

ψήφοι που χρησιμοποιούνταν στο μαντείο των Δελφών, ονομάζονταν θριαί.16 Ενδεχομένως να 

υπονοείται ότι ο τρόπος αυτός της μαντείας ήταν γυναικεία εύρεση, όπως ο πολύ σχετικός 

νεοελληνικός κλύδωνας κ.λπ., ή το ρίξιμο του καυτού και ρέοντος μετάλλου μολυβιού σε νερό 

κατά τη νεοελληνική παράδοση, μέσω των σχημάτων του οποίου, εκείνων που έπαιρνε 

στερεοποιούμενο, μάντευαν οι γυναίκες τα μελλούμενα. 

 

                                                
15 Βλ. πρόχειρα: Καλλίμαχος, Αποσπάσματα, απ. 374· Ευφορίων, Αποσπάσματα, απ. 13, 3ος αι. π.Χ.· Σχόλια στὸν 

Λυκόφρονα, [Scholia in lycophronem, scholia vetera et recentiora partim Isaac et Johannis Tzetzae] 207-212· Κλήμης 

Αλεξανδρέας, Προτρεπτικός 2, 18, 1, 1 κ.ε.· Ευσέβιος, Εὐαγγελική προπαρασκευή 2, 3, 26, 4 κ.ε., 4ος αι. μ.Χ. 
16 Φιλόχορος, Αποσπάσματα, απ. 195· Ζηνόβιος, Ἐπιτομὴ ἐκ τῶν Ταρραίου καὶ Διδύμου παροιμιῶν συντεθεῖσα κατὰ 

στοιχεῖον [Epitome collectionum Lucilli Tarrhaei et Didymi] 5, 75, 2 κ.ε. 

 
Εικ. 21: Aubrieta gracilis (Spr. in Boiss.), οικ. Cruciferae, 1.600 μ. 
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Επίσης, σύμφωνα με μια διήγηση, ο Ύαμος, γιος του Λυκώρου, πρώτος βασιλιάς της περιοχής 

μετά τον Κατακλυσμό, έκτισε την Ύα και γέννησε από την κόρη τού Δευκαλίωνα Μελάνθεια μια 

θυγατέρα, τη Μελαινίδα. Τούτης ο γιος, ο Δελφός, ονοματοδότης των Δελφών, παντρεύτηκε 

την Κασταλία και γέννησε κατ’ αυτή την εκδοχή τον γνωστό μας Καστάλιο, και μια κόρη, τη 

Φημονόη, που λένε ότι έγινε η πρώτη Πυθία, και εφηύρε το ομηρικό, επικό μέτρο, το δακτυ-

λικό εξάμετρο. 

Κατά τον Διογένη Λαέρτιο, ο φιλόσοφος Αντισθένης έγραψε ότι η Φημονόη ήταν εκείνη που 

στοχάστηκε πρώτη το περίφημο Γνῶθι σαυτόν, γραμμένο πάνω από την είσοδο του ναού του 

Απόλλωνα, τη σημερινή σε όλο τον πλανήτη απόλυτη σύνοψη σε δύο λέξεις ολόκληρης της 

φιλοσοφίας όσο και της ψυχολογίας. Ότι δεν το έγραψε ο Χείλων ο Λακεδαιμόνιος ή οι άλλοι 

στους οποίους αποδίδεται. Παρόμοια αναφέρεται στο Αριστοτελικό corpus και αλλού.17 Στην 

                                                
17 Αριστοτέλης, Aristoteles et corpus aristotelicum, Fragmenta varia 1, 1, απ. 3, 4: η Φημονόη μεταξύ εκείνων στους 

οποίους αποδίδεται το Γνῶθι σαυτόν· Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων 1, 40, 1: ίδιο με του Αριστοτέλη για Γνῶθι 

σαυτόν· Παυσανίας, ό.π., 10, 5, 7, 4 κ.ε.: πρώτη Πυθία, εξάμετρο· Στράβων, Γεωγραφικά 9, 3, 5, 7: πρώτη Πυθία· 

Ιωάννης Στοβαίος, Ἀνθολόγιον 3, 21, 26, 1 κ.ε.: Γνῶθι σαυτόν· Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ἰλιάδαν 1, 5, 16-17: 

εξάμετρο· Σχόλια στὸν Εὐριπίδη [Scholia in Euripidem, scholia vetera], Ὀρέστης 1094, 6 κ.ε.: εξάμετρο· Σχόλια στὸν 

Πλάτωνα [Scholia in Platonem, scholia vetera],  Ἀλκιβιάδης 1ος, 129a, 2: Γνῶθι σαυτόν, αποδίδεται εδώ στη Φ. όχι 

στον Χείλωνα· Φώτιος, Βιβλιοθήκη, Codex 239, 319a, 8: εξάμετρο.  

 

Εικ. 22: Τοπίο με φυσική βράχινη αψίδα κάτω από τις Τρεις Τούμπες, στη χαράδρα της Βελίτσας. 



31 
 

αγνοημένη σήμερα Φημονόη, αποδίδονται επίσης διάφοροι σωζόμενοι χρησμοί και επεξηγή-

σεις ονείρων. 

 

 

Απόλλων: εκείνος που σκοτώνει το σκοτάδι 
 

Αυτά όσον αφορά τον Διόνυσο και τις Θυιάδες. Αλλά ο μέγας κύριος του Παρνασσού ήταν ο 

Απόλλων, εκείνος που τοξεύει το σκοτάδι. Μια αφήγηση για το χτίσιμο των Δελφών, πιθανόν 

η αρχαιότερη στις σωζόμενες αρχαίες πηγές, αναφέρεται από τον ομηρικό Ύμνο στον Απόλλω-

να, 8ος-6ος αι. π.Χ., και ενδεχομένως υποδεικνύει την απαρχή όχι μόνο της απολλώνειας λα-

τρείας στην περιοχή, μα και σε δεύτερο χρονικό επίπεδο επίσης της διονυσιακής. Στον ύμνο, 

δραματοποιείται η αναζήτηση από τον Απόλλωνα τόπου για να ιδρύσει το μαντείο του και το 

κέντρο της λατρείας του. Μετά από πολλή περιπλάνηση ο νεαρός θεός καταλήγει στην πανέ-

μορφη περιοχή της πηγής Τέλφουσας στην Αρκαδία. Καθόλου τυχαία, δεδομένου ότι οι «πριν 

τη δημιουργία της Σελήνης» [προσέληνοι] Αρκάδες, στην καρδιά της Πελοποννήσου, θεωρού-

νταν οι αρχαιότεροι των Ελλήνων. Η ομώνυμη Νεράιδα όμως, η Τέλφουσα, που δεν θέλει να 

μοιραστεί με κανέναν το τέμενός της, του λέει υστερόβουλα ότι το μέρος είναι πεδινό, όλο θό-

ρυβο αρμάτων και αλόγων. Τον προτρέπει να πάει στον Παρνασσό να ιδρύσει τον ναό του:18 

 

Στην Κρίσα φτιάξε τον, κάτω από τις ράχες του Παρνασσού. 

Όπου ούτε ομορφοφτιαγμένα άρματα θα τον δονούν, ούτε αλόγων 

γοργόποδων χτύπος θα τριγυρίζει τον καλόχτιστο βωμό. 

 

Ο Απόλλων πείθεται, και ο ομηρικός υμνωδός λέει: 

 

έφτασες στην Κρίσα κάτω από τον χιονιζόμενο Παρνασσό 

σε πετρώδη πλαγιά στραμμένη προς τον Ζέφυρο, που πάνω της 

επικρέμεται βράχινος γκρεμός, και από κάτω άβυσσος 

τραχιά […]. 

 

Εκεί, αφού σκοτώνει τη δράκαινα Δέλφυνα, γέννημα του Τυφώνα, που φώλιαζε στο νερό της 

κοντινής πηγής και κατέστρεφε τους γύρω τόπους, συγκεντρώνει τους ντόπιους και χτίζει τον 

ναό του στην Πυθώ, δηλαδή στο μέρος όπου αποσυντέθηκε το πτώμα του τέρατος, ονομασμέ-

νη έτσι από το ρήμα πύθεσθαι, που σημαίνει αποσυντίθεμαι, σαπίζω. Τι πιο καίριο· το περί-

φημο μαντείο χτίζεται εκεί όπου έξαγνίζεται η σαπίλα του τέρατος. 

Τότε όμως ο νεαρός θεός, ακόμα αμάθητος στους τρόπους της θεότητας, διαπιστώνει την 

ανάγκη ανθρώπων έμπειρων στις ιεροτελεστίες, που θα χρησίμευαν ως ιερείς και προφήτες 

του, επειδή οι ντόπιοι είναι πολύ απλοϊκοί και αγροίκοι για κάτι τέτοιο. Αποφασίζει λοιπόν «να 

φέρει ανθρώπους των ιερών οργίων / για να υπηρετούν στην πετρώδη Πυθώ». Και ποιοι άλλοι 

είναι πιο κατάλληλοι γνώστες των μυστηρίων από τους Κρητικούς, τους κληρονόμους του πιο 

αρχαίου, του πιο κομψού και πιο ανθρώπινου πολιτισμού της Ευρώπης, όπως ήδη από παλιά 

τον αναγνώριζαν οι Έλληνες και σήμερα οι ιστορικοί; Έτσι, μεταμορφώνεται σε δελφίνι και 

πηδάει σε ένα καράβι με το οποίο ταξίδευαν προς την Πύλο «Κρήτες από τη μινωική Κνωσσό», 

καθώς λέει ο Ομηρικός ύμνος, οδηγώντας τους αυτόματα, δίχως το πλοίο να υπακούει σε πα-

νιά, τιμόνι, κουπιά και άνεμο, μέχρι την ακρογιαλιά στον κόλπο της Κρίσας, όπου τους φανε-

ρώνεται εντέλει με τη θεϊκή ταυτότητά του: 

 

Τότε από το καράβι τινάχτηκε ο άνακτας, μακρυτοξεύων Απόλλων 

ιδωμένος σαν άστρο μέρα-μεσημέρι· σπίθες πολλές  

τινάζονταν από πάνω του, και σέλας σκέπασε τον ουρανό· 

και καταδύθηκε σε άδυτο ναού όπου τρίποδες πολύτιμοι. 

                                                
18 Ὁμηρικοὶ ὕμνοι, Εἰς Ἀπόλλωνα 269 κ.ε. 
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Εκεί φανερώθηκε σαν φλόγα διαμερισμένη σε βέλη φωτός 

και σύμπασα την Κρίσα τη σκέπασε ο σελαγισμός· ολόλυξαν 

των Κρισαίων οι παντρεμένες γυναίκες και οι καλλίζωνες θυγατέρες 

από τον ριπισμό του Φοίβου· και στον καθένα φυτεύτηκε μέγας τρόμος. 

Και παρευθύς καθώς τινάχτηκε έτσι από το πλοίο, 

φανερώθηκε ταυτόχρονα σαν άντρας νεαρός γεροδεμένος, 

στην πρώτη νιότη, με χαίτη σγουρή να σκεπάζει φαρδείς ώμους. 

 

Μετά την πρώτη κατάπληξη και τον τρόμο, οι Κρητικοί αναγνώρισαν τον θεό, αποβιβάστηκαν 

στην ακτή, θυσίασαν μαζί του και δείπνησαν — επειδή τότε οι ανθρωποι μπορούσαν να κάνουν 

παρέα με τους ενανθρωπισμένους θεούς σαν ίσος προς ίσον. Να τρώνε, να πίνουν μαζί και 

συχνά να κάνουν έρωτα άνθρωποι και θεοί. 

 

Μετά από τούτα, αφού απόλαυσαν πιοτό και φαγητό, 

ξεκίνησαν να πάνε· προηγούνταν ολονών ο άνακτας Απόλλων, γιος του Δία, 

με όμορφη φόρμιγγα στα χέρια του, κιθαρίζοντας γλυκά, 

βαδίζοντας με αρμονική γοργότητα· κι ακολουθούσαν χορεύοντας 

οι Κρητικοί για την Πυθώ και «Ιή Παιήονα» τραγουδούσαν, 

όπως είναι οι παιάνες των Κρητών, που η Μούσα 

η Θεά, έβαλε μες στα στήθια τους μελίρρητο τραγούδι. 

Ακούραστοι πατήσαν τα ψηλώματα και τέλος έφτασαν 

στον Παρνασσό, στον θαυμαστό τόπο όπου έμελλε 

να κατοικήσουν, τιμημένον από τα πλήθη των ανθρώπων· 

κι ο οδηγητής τούς έδειξε το ιερό άδυτο και τον πλούσιο ναό. 

Εκείνων σκίρτησε η καρδιά μες στα γλυκά τους στήθη· 

τότε ο αρχηγός των Κρητικών ρώτησε βγαίνοντας μπροστά: 

«Άνακτα, εφόσον μακριά από τους αγαπημένους και την πατρίδα 

μας έφερες, έτσι καθώς το θέλησε η ιερή ψυχή σου, 

πώς τώρα πια θα ζήσουμε; Τούτο τα λόγια σου ας μας φανερώσουν. 

Ούτε τρυγοφόρος τόπος είναι όμορφος εδώ, ούτε με ωραία λιβάδια, 

με τούτα να ζούμε καλά και να πορευόμαστε μαζί με τους ανθρώπους». 

Σε κείνους χαμογελώντας απάντησε ο γιος του Δία, ο Απόλλων: 

«Άνθρωποι, ανώριμα παιδιά, δυστυχισμένοι, που όλο βάσανα 

ζητάτε, βαριούς μόχθους και στεναγμούς μες στην ψυχή σας· 

ευκολονόητο λόγο θα σας πω και θα σας βάλω μες στον νου σας· 

Καθένας σας έχοντας μάχαιρα στο δεξί του χέρι 

θα σφάζει ολοένα ζώα· και τούτα πάντοτε άφθονα θα υπάρχουν, 

καθώς θα μου τα φέρνουν οι φημισμένες φυλές των ανθρώπων […].  

 

Γιατί αυτή ήταν ανέκαθεν η δουλειά του προφήτη, του θυσιαστή και του ιερέα. Καλή δουλειά· 

προσοδοφόρο επάγγελμα για εμπόρους Μινωίτες από τη χαριτωμένη καρδιά της Κρήτης την 

Κνωσσό, ξύπνιους μες στη γενική κοιμισιά της ηπειρωτικής χώρας και κληρονόμους ζωντανών 

αισθήσεων. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι η αρχαιότερη ίσως άποψη για το ιερό των Δελφών, είναι 

ότι χτίστηκε από Μινωίτες εποίκους ή ότι παρέλαβαν αυτοί κάποιο πρωτόγονο ιερό, το οποίο 

οργάνωσαν με σύγχρονο τρόπο. Ο αρχηγός των Κρητών στον Ομηρικό ύμνο παραμένει ανώ-

νυμος, όμως σε αρχαία Σχόλια στο κρυπτικό ποίημα Αλεξάνδρα, του Λυκόφρονα του Χαλκιδέα, 

4ος-3ος αι. π.Χ. και στον Ωρίωνα τον Γραμματικό, φέρεται ότι είναι ο Καστάλιος,19 ο πατέρας 

κατά τον Παυσανία της Θυίας. 

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Μπορεί να απηχούν τη μόνιμη λαχτάρα τών μετά τον Όμηρο και τον 

Ησίοδο Ελλήνων να αναγάγουν τα ιερά τους σε βασικές προ του παρόντος τους σταθερές, από  

                                                
19 Σχόλια στὸν Λυκόφρονα, 207, 19 κ.ε.· βλ. και Ορίων Γραμματικός, Ἐτυμολογικόν 46, 21 κ.ε., 5ος αι. μ.Χ., στο 

λήμμα Δελφίνιος: Ο Καστάλιος, Κρήτας, και οι άνδρες του, σταλμένοι να ιδρύσουν κάπου αποικία, οδηγούνται 

καταναγκαστικά στην Κρίσα από τον Απόλλωνα, μεταμορφωμένον σε δελφίνι. 
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τις οποίες οι παλαιότερες ήταν η Κρήτη 

και η Αρκαδία. Ίσως όμως να απηχείται 

και μια πραγματική αναγωγή των α-

παρχών και της απολλώνειας και της 

διονυσιακής λατρείας στον μινωικό πο-

λιτισμό. Δεν μπορούμε να το ερευνή-

σουμε το θέμα εδώ, όμως, είμαστε πε-

πεισμένοι ότι το γνωστό Δωδεκάθεο 

όπως διαμορφώθηκε από την εποχή του 

Ομήρου, του Ησιόδου και μετά, έχει 

πολύ βαθύτερες ρίζες από αυτές που 

υπέθεσαν οι φιλόλογοι του 19ου αιώ-

να, οι οποίοι σφράγισαν τις σύγχρονες 

απόψεις για την αρχαιοελληνική θεολο-

γία με μηχανιστικές ερμηνείες, διαποτι-

σμένες εν πολλοίς με την συνειδητή ή 

ασυνείδητη απέχθεια και την περιφρό-

νηση του χριστιανισμού για όλες τις 

αρχαίες θρησκείες. 

Οπωσδήποτε, η ίδρυση του ιερού των 

Δελφών συναρτάται με τον σκοτωμό α-

πό τον Απόλλωνα του δράκοντα. Υποτί-

θεται ότι το τέρας τοξεύτηκε από τα 

ύψη ενός γκρεμού ο οποίος για τούτο 

ονομαζόταν Κατοπτήριος χώρος, και 

βρισκόταν στα σύνορα της Φωκίδας και 

των Δελφών, πάνω από το χωριό Ανε-

μώλεια, την οποία ο Όμηρος και άλλοι 

ονόμαζαν Ανεμώρεια. Εκεί, σύμφωνα 

με αρχαίες πηγές, φυσούσε πάντοτε 

ένα τρομερό ρεύμα αέρα ψηλά από τις 

κορφές του Παρνασσού, που ενοχλού-

σε ιδιαιτέρως  τους κατοίκους. 

Δεδομένου ότι τα μόνιμα ρεύματα 

του ανέμου δεν αφανίζονται όπως οι πόλεις, μπορεί κανείς σήμερα, με βάση αυτό, να ορίσει 

και τον γκρεμό και την Ανεμώρεια. Επειδή οι τοξότες πάντοτε υπολογίζουν την υποβοήθηση 

της πορείας του βέλους τους από τη φορά του ανέμου, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο «Κα-

τοπτήριος χώρος» σχετίστηκε με τον φόνο του τέρατος εξαιτίας ακριβώς αυτού του ρεύματος 

το οποίο ισχυροποίησε και οδήγησε το βέλος του Απόλλωνα, που η θεότητά του και η ανδρεία 

του δεν ήταν αρκετές για να καταβάλλουν το γέννημα του Τυφώνα, του συμβόλου των πιο 

καταστροφικών δυνάμεων της φύσης.20 

Φαίνεται, πάντως, ότι στη μείζονα περιοχή, εξαιρετικά άγρια κατά την προϊστορική εποχή 

μα και στα νεώτερα χρόνια λόγω των υψηλών απόκρημνων βουνών, θα ήταν δύσκολη η συγ-

κατοίκηση των τότε ανθρώπων με τα θηρία, γιατί και στην απέναντι Κίρφη αναφέρεται μύθος 

για φοβερό τέρας: Σε σπήλαιο ζούσε τερατώδες πλάσμα, η Λάμια ή Σύβαρις, που κατέστρεφε 

τα περίχωρα της πόλης Κρίσας. Η Πυθία προφήτεψε ότι θα απαλλαχτεί η περιοχή αν σταλεί 

στο σπήλαιο ως θυσία ένας έφηβος από τους πολίτες της Κρίσας. Έβαλαν κλήρο και κληρώ-

θηκε ο Αλκυονέας, γιος του Διόμου και της Μεγάνειρας, μοναχογιός, «καλό παιδί και όμορφο» 

κατά τον αφηγητή του μύθου Αντωνίνο Λιμπεράλι, 2ος [;] αι. μ.Χ.  
  

                                                
20 Όμηρος Ἰλιάς, 2, 521· Στράβων Γεωγραφικά 9, 3, 15, 1 κ.ε.· Στέφανος Γεωγράφος, Ἐθνικά 95, 1 κ.ε.· Αίλιος 

Ηρωδιανός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3,1 276, 23 κ.ε.· Ευστάθιος, Σχόλια στὴν  Ἰλιάδα 1, 421, 17 κ.ε. 

Εικ. 23: Γκιστάβ Μορό, Ο Απόλλων σκοτώνει τον δράκο-

ντα, 1885, Εθνική Πινακοθήκη του Καναδά, Οτάβα. 
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Τι να κάνουμε, πάντα η νιότη, η καλοσύνη και η ομορφιά πρέπει να θυσιάζονται για το 

κοινό καλό, ποτέ οι γερόντοι, η κακία και η ασχήμια… 

Έτσι, στεφάνωσαν σε τελετή τον έφηβο, τον στόλισαν και τον οδήγησαν με πομπή προς το 

σπήλαιο. Τυχαία, περνούσε από την περιοχή ο Ευρύβατος, ένα γενναίο παλληκάρι από την 

Κουρήτιδα, τη γειτονική Αιτωλία. Ερωτεύτηκε το αγόρι καθώς είδε να το πηγαίνουν, πήρε το 

στεφάνι με τις ιερές ταινίες από το κεφάλι του, τα φόρεσε ο ίδιος, και διέταξε τους ιερείς να 

πάνε αυτόν στο τέρας. Καθώς έβγαινε η Λάμια από τη σπηλιά της, πάλεψε μαζί της και εντέλει 

την πέταξε στον γκρεμό, όπου εκείνη τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι, εξαφανίστηκε και 

στον τόπο της πρόσκρουσης φάνηκε πηγή.21 

Ο μύθος αυτός, ανάλογος με της Ανδρομέδας, της Ιφιγένειας κ.λπ., φανερώνει ότι σε περι-

στάσεις μεγάλων κινδύνων κατά την προϊστορική εποχή μα και μετέπειτα, διενεργούνταν ανθρω-

ποθυσίες. Έχουμε πολλές μαρτυρίες γι’ αυτό, από την μινωική ως και την κλασική εποχή. 

Για τους ενδιαφέροντες μύθους και τις ιστορικές αφηγήσεις που σχετίζονται με τους Δελ-

φούς, δεν έχουμε χώρο εδώ. Οι ύμνοι επίσης, οι παιάνες και τα ποιήματα τα αφιερωμένα στον 

Απόλλωνα σε σχέση με τον Παρνασσό, είναι πολλά. Για παράδειγμα ας μνημονεύσουμε την 

αναφορά του Ευριπίδη, στην τραγωδία Ίων. Εκεί ο ποιητής, αφού μιλήσει για τη γέννηση του 

Ίωνα, ονοματοδότη της φυλής των Ιώνων, από τον Φοίβο και την Κρέουσα, θυγατέρα του βα-

σιλιά της Αθήνας Ερεχθέα, δίνει τη μεγαλόπρεπη εικόνα της ανατολής πάνω από το βουνό: 

 

Ο Ήλιος ήδη λάμπει πάνω στη γη, 

και μπρος στη φωτιά αυτή του αιθέρα τ’ άστρα καταφεύγουν  

στην ιερή νύχτα· 

και οι άβατες παρνασσιάδες κορφές 

καταλάμπουν, την ημερήσια αψίδα 

καθώς δέχονται πάνω απ’ τους θνητούς.
22 

  

                                                
21 Αντωνίνος Λιμπεράλις, Μεταμορφώσεων συναγωγή 8, 1, 1, κ.ε. 
22 Ευριπίδης, Ἴων, 83 κ.ε. 

Εικ. 24: Ένας «δράκος» στον Παρνασσό! 
Όχι βέβαια η τρομερή δράκαινα Δέλφυς, μα η χαριτωμένη πράσινη σαύρα Lacerta viridis (Laur.). 

Ασκί, Βελίτσα. 
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Και το όνομα αυτού Παρνασσός 
 

Ποιος είν’ αυτός που έχει τη χάρη να βαφτίζει τα υψηλά βουνά; 

Για τους σύγχρονους γλωσσολόγους, το όνομα Παρνασσός είναι προελληνικό. Σχετίζεται 

σίγουρα με τα ονόματα των βουνών Πάρνηθα ή [ο] Πάρνης ή [η] Πάρνη στην Αττική, και [ο] 

Πάρνων στην Πελοπόννησο. Στο Λεξικό Μπαμπινιώτη αναφέρεται ότι η ρίζα Parna- είναι «κοι-

νή στη Λουβιακή και Χεττιτική» και σημαίνει «σπίτι». Φυσικά δεν δηλώνει τούτο, υποθέτω, ότι 

οι Χεττίτες από την Ανατολία ήρθαν και βόσκαν αρνοκάτσικα στη Ρούμελη, αλλά αντανακλάται 

εδώ η γλωσσολογική υπόθεση πως όλα αυτά τα άγνωστης ετυμολογίας τοπωνύμια, όπως τα 

με κατάληξη -σσος, Παρνασσός, Μυκαλησσός, Τελμησσός κ.λπ., κατάγονται από ένα παλαιό-

τερο ινδοευρωπαϊκό γλωσσικό υπόστρωμα από το οποίο εξελίχτηκαν οι γλώσσες οι λεγόμενες 

στη Γλωσσολογία Ανατολικές ινδοευρωπαϊκές, όπως η Χεττιτική, η Φρυγική, Λουβική, Καρική, 

και η άμεσα συγγενική τους, όμως ξεχωριστά εξελιγμένη Ελληνική. 

Ορισμένοι σύγχρονοι, πάντως, τέτοιες λέξεις τις συνδέουν καθαρά και ξάστερα με τους Πε-

λασγούς, παλαιόθεν κατοίκους της Ελλάδας, που μιλούσαν μια γλώσσα ακατάληπτη για τους 

Έλληνες. Οι σύγχρονοί μας επιστήμονες πιστεύουν ότι οι Πελασγοί ήταν «μη ελληνικής κατά-

γωγής». Οι περισσότεροι αρχαίοι συγγραφείς θεωρούσαν τους Πελασγούς παλαιότατο ελληνι-

κό φύλο με δική του διάλεκτο, με κοιτίδα τους την Πελοπόννησο και μάλιστα την «προσέληνη» 

Αρκαδία, απ’ όπου μετανάστευσαν στη Θεσσαλία κι από εκει αλλού, για να απορροφηθούν 

εντέλει από τα λοιπά ελληνικά φύλα ήδη από τα ελληνιστικά χρόνια.23 Άλλωστε, η περιοχή 

γύρω από τον Παρνασσό κατοικιόταν από ελληνικά φύλα με αρχαϊκές διαλέκτους, όπως τα 

διάφορα των Αιτωλών και οι Κουρήτες δυτικά, οι Δωριείς προς την Οίτη που κατά τους αρχαί-

ους συγγραφείς είχαν κατεβεί από την κοιτίδα τους την Πίνδο, οι Δρύοπες κ.λπ. 

Καλά όλ’ αυτά. Τώρα, γιατί ψηλά βουνά όπως ο Παρνασσός, ο Πάρνων και η Πάρνηθα να 

θεωρούνται κατά τις σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρίες ως «σπίτια» με οποιαδήποτε σημασία, 

από προϊστορικούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν τα σπίτια τους από κάτω, στις κοιλάδες, κι 

ανέβαιναν στα όρη μόνο για να βοσκήσουν τα ζώα τους και να κυνηγήσουν, είναι ένα ζήτημα 

που δεν το λύνει αυτή η θεωρία. Πιθανότερες φαίνονται ετυμολογικές λύσεις που συνδέουν τη 

ρίζα παρν- με ένα προϊστορικό ινδευρωπαϊκό εννοιολογικό υπόστρωμα το οποίο της δίνει τη 

σημασία «προς τα άνω», «κάτι που βρίσκεται ψηλά». 

Δεν έχουμε δει ικανοποιητικές αναλύσεις αυτής της θεωρίας, πέρα κάποιων σανσκριτικών 

παραπομπών. Όμως, εκτός από τα απολύτως σεβαστά Σανσκριτικά, υπάρχουν και οι ομόγλωσ-

σοί μας που ζήσαν σε αυτόν τον τόπο. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι η λύση βεβαίως βρίσκεται στη 

μελέτη μιας… ακρίδας, μάλιστα της μεγάλης που ενίοτε σχηματίζει τεράστια σμήνη και κατά-

στρέφει τα πάντα: «Έπεσε ακρίδα!» που λέμε και σήμερα για τους κεφαλαιοκράτες και τους 

ντόπιους δωσίλογους… Οι ακρίδες Locusta migratoria (L.) με μήκος ως 5,5 cm και Schisto-

cerca gregaria (Forss.) ως 6 cm, της οικογένειας Acridideae, είναι γνωστές από την απώτερη 

αρχαιότητα γιατί, πολλαπλασιαζόμενες σε τεράστιους αριθμούς στους ερημότοπους Ασίας κι 

Αφρικής, μεταναστεύουν κάποτε μαζικά στην Ευρώπη και καταβροχθίζουν τα πάντα. 

Η παραπομπή δίνεται από διάφορους, και από τον Γ.Β. Χόφμαν στο Ετυμολογικό λεξικό 

του,24 χωρίς περαιτέρω ανάλυση και δίχως πολλές αναφορές σε πηγές. Σε αρχαία κείμενα η 

ακρίδα αυτή ονομάζεται πάρνωψ -οπος, για παράδειγμα στη Βοιωτία, ενώ οι άνθρωποι των 

περιοχών γύρω από την Οίτη τη λέγαν κόρνωψ -οπος, κατά τον Ευστάθιο μάλιστα οι κάτοικοι 

της Τραχίνας, και τιμούσαν τον Ηρακλή ως Κορνοπίωνα, επειδή τους απάλλαξε από τα σμήνη 

της. Μερικές φορές συγχεόταν με είδη κοινών σφιγγών και με το κώνωψ, κουνούπι, όμως οι 

αναφορές αυτές είναι αραιές και φαίνονται απλά παρερμηνείες της επικρατούσας γνώμης. Οι  

                                                
23 Απόψεις αρχαίων για Πελασγούς βλ. πρόχειρα: Στράβων, Γεωγραφικά, 5, 2, 4, 1 κ.ε.· Παυσανίας, ό.π., 8,1, 4, 1 

κ.ε.· Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 2,2, 5 κ.ε.· Σχόλια στην Ιλιάδα [Scholia in Iliadem, scholia vetera] 681a· Διονύσιος 

Αλικαρνασσέας, Ρωμαϊκὴ ἀρχαιολογία 1, 17, 2, 1 κ.ε. Όλοι συνδέουν καταγωγικά τους Πελασγούς με την Αρκαδία 

και το πελοποννησιακό Άργος, απ’ όπου πήρε το όνομά του και το Πελασγικό ή θεσσαλικό Άργος. 
24 J.B. Hoffman, Etymologisches Wörterbuch des Griechischen, Μόναχο 1950· βλ. ελληνική έκδοση: J.B. Hoffman, 

Ετυμολογικόν λεξικόν της αρχαίας Ελληνικής, μετάφραση και εξελληνισμός Α.Δ. Παπανικολάου, χ.ε., Αθήνα 1974. 
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Αιολείς στην Μ. Ασία την ονόμαζαν παρεξηγή-

σιμα [ο] πόρνοψ -οπος ή [το] πορνόπιον -οπίου, 

και τιμούσαν τον Απόλλωνα Πορνοπίονα ως ελευ-

θερωτή των καλλιεργειών τους από την ακριδο-

αδηφαγία.25 

Κατά τον Παυσανία, κοντά στον Παρθενώνα 

στην Ακρόπολη της Αθήνας υπήρχε, αποδιδόμε-

νο στον Φειδία, χάλκινο άγαλμα του Παρνοπίου 

Απόλλωνα, γιατί απάλλαξε κάποτε το λεκανο-

πέδιο από τις ακρίδες. Ο ίδιος ο συγγραφέας 

ομολογεί ότι είδε με τα μάτια του από το ύψος 

του Σίπυλου μια τέτοια σωτηρία, που δίνει τα 

φυσικά αίτια μέσω των οποίων πιστευόταν ότι 

υπεράνθρωπες δυνάμεις σώζαν έναν τόπο από 

τις ακρίδες: παρατήρησε λοιπόν ότι τα σμήνη 

των ακρίδων που είχαν επιπέσει στην ύπαιθρο 

απωθήθηκαν κι εντέλει εξολοθρέφτηκαν με τρία 

επάλληλα κύματα φυσικών φαινομένων — με 

ισχυρό άνεμο, με τρομερό καύσωνα και τέλος με αρρώστια που επέφερε ρίγος και θάνατο.26 

Πράγματι, ο Απόλλων μεταξύ άλλων ιδιοτήτων του, λατρευόταν και ως Σμινθεύς, προστάτης 

από ποντίκια, σαμιαμύθια και άλλα ζώα στα οποία απέδιδαν λοιμούς, γιατί όχι λοιπόν κι από 

ακρίδες: το φως καθαίρει κάθε τι επικίνδυνο και ζοφερό. 

Ο Αισχύλος, τους πάρνοπες, δηλ. τις ακρίδες, ονόμασε στον Φιλοκτήτη ὀκορνούς, πράγμα 

που επιβεβαιώνει ο Φώτιος.27 Το πιθανότερο είναι λόγω των μεγαλοπρεπών κεραιών τους, που 

μοιάζουν με κέρατα. Ίσως όμως και λόγω της θωρακισμένης όψης τους, καθώς φαίνονται σαν 

να φορούν πανοπλία και κράνος — οι σύγχρονοι εντομολόγοι αναφέρουν συχνά τον χίτινο 

«εξωσκελετό» που φορούν, εν είδει πανοπλίας. Ας δούμε ένα διπλό λογοπαίγνιο του Νίκαν-

δρου στα Θηριακά, που συγκρίνει τα μάτια της κερασφόρας οχιάς Vipera ammodytes (L.) και 

της ακρίδας, παραδόξως όμοια· αλλά και, σε υπόγεια ανάγνωση, αντιπαραβάλλοντας την επι-

θετικότητα των μεταναστευτικών σμηνών των ακρίδων προς την πολεμική εμπειρία και τον 

οπλισμό των λογάδων, των πάνοπλων επίλεκτων μονάδων της φάλαγγας στην αρχαιότητα, 

ανάλογων των σημερινών ΛΟΚατζήδων· λέει λοιπόν για το κερασφόρο, ψυχρόαιμο φίδι: 

 

αυτουνού κάτω από τα δυο κατάψυχρα κέρατα στο μέτωπο 

βρίσκονται μάτια όμοια με των παρνόπων των καταδρομέων.
28

 

 

Είτε έτσι είτε αλλιώς, οι εκδοχές κόρνοψ και ὀκορνός της λέξης πάρνοψ, μας συνδέουν με το 

ινδοευρωπαϊκό υπόβαθρο της λέξης cornu -us, που σημαίνει κέρατο, το κέρας, του οποίου η 

ελληνική ρίζα κερ- ή καρ- παραπέμπει σύμφωνα με τους γλωσσολόγους στο κεφάλι (κάρα), 

στο κράνος κ.λπ. σε «κάτι που βρίσκεται ψηλά», και πιθανότατα είναι «σκληρό», στερεότερο 

από τη σάρκα, αν κρίνουμε από το όνομα του δέντρου κρανιά, κράνεια ή κρανεία ή κρανεῖα, 

Λατ. cornum -i ή cornus -i, με σκληρότατο ξύλο. Στον Διοσκουρίδη29 βρίσκουμε ότι κάποιοι του 

τότε ελληνικού κόσμου ονόμαζαν παρνοπόγονον την δρακοντίαν μικράν [Biarum tenuifolium 

(Schott.)] ή ὀνοκέφαλον, λέξη άπαξ ευρισκόμενη στα σωζόμενα αρχαία κείμενα. Αυτό το φυτό 

της οικ. Araceae λέγεται ακόμα σε ελληνικά μέρη όπως ακριβώς την αναφέρει ο Διοσκουρίδης,  

                                                
25 Βλ. επιλεκτικά Στράβων, Γεωγραφικά 13, 1, 64, 4 κ.ε.· Ευστάθιος, Σχόλια στην Ιλιάδα, ό.π., 1,56, 19 κ.ε. 
26 Παυσανίας, ό.π., 1,24, 8, 1 κ.ε. 
27 Αισχύλος, Αποσπάσματα, 36, Β, απ. 402· Φώτιος, Λεξικόν, στο λ. ὀκόρνους· Ησύχιος, Λεξικόν, στο λ. ὀκορνούς: 

ακριδώδη. 
28 Νίκανδρος, Θηριακά 291-2: τοῦ μὲν ὑπὸ νιφόεντα κεράατα δοιὰ μετώπῳ / ἔγκειται πάρνοψι φάη λογάδας τι 

προσεικῆ· Σχόλια στό: Νίκανδρος, Θηριακά, Scholia in Nicandrum theriaca, scholia vetera et recentiora. 
29 Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ’Ιατρικῆς, 2,167, 1 κ.ε. 

Εικ. 25: Η μεταναστευτική και αδηφάγα ακρίδα, 

Locusta migratoria (L.). 
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μικρή δρακοντιά. Πιθανότατα ονομάστηκε παρνοπόγονον επειδή από το άνθος του μικρού αυ-

τού κρίνου, «στο πάνω μέρος», προβάλλει σαν ανθρώπινο γεννητικό όργανο [παιδογόνον μόριον] 

η σπάθη, πολύ μεγάλη σε σχέση με το φυτό. 

Τέλος ο Ωρίων ο Γραμματικός, αναφορέας σπανιότατων λημμάτων, σώζει μια ακόμα λέξη 

άπαξ ευρισκόμενη στις αρχαίες πηγές. Σε μια εντελώς απίθανη ετυμολογία του ονόματος του 

Νείλου, αναφέρει ότι ο ποταμός λέγεται έτσι, με βάση βεβαίως την ελληνική κι όχι την 

αιγυπτιακή γλώσσα, «από το νέος παρνῆται, όντας νέϊλος, αυτός που κατά την ανάβασή του 

φέρνει πάντα νέα ἰλύν», δηλ. λάσπη [νέιλος = νέος + ιλύς].30 Δηλαδή αναλυτικά: «το όνομα 

προέρχεται από το “νέος ανεβαίνει” από τον αφρικανικό Νότο προς τον Βορρά, όντας νέος + 

ίλυς, λάσπη, νέιλος, αυτός που κατά την ανάβασή του φέρνει πάντα νέα ίλυ, τη γόνιμη λά-

σπη, το δώρο του ποταμού Νείλου στη γη της Αιγύπτου». Εδώ λοιπόν ξεκαθαρίζεται ότι υπήρχε 

ρήμα παρνῆσθαι, που σήμαινε «ανεβαίνω», ότι πάρνωψ δήλωνε το κεφάλι της ακρίδας που 

είναι με ανθρώπινο τρόπο στραμμένο ώστε να κοιτά προς τα ψηλά, και ότι Παρνασσός, Πάρ-

νηθα ή Πάρνης, και Πάρνων, σήμαιναν «εκείνο στο οποίο ανεβαίνεις», «ψηλώματα» καθώς 

λέμε σήμερα, ψηλά βουνά σε σχέση με τις γύρω κατοικημένες πεδιάδες. 

Μυθολογικά, εθεωρείτο ότι το βουνό πήρε το όνομά του από κάποιον Παρνησό ή Παρνησσό 

ή Παρνασό, τοπικό ήρωα·31 ή κατά τον Παυσανία32 από τον Παρνασσό, γιο της Νύμφης Κλεο-

δώρας και του Ποσειδώνα ή θνητού ονόματι Κλεόπομπου που ήταν ηγεμόνας πόλης «αρχαιο-

τάτης», η οποία βρισκόταν στη θέση των μετέπειτα Δελφών — το όνομά της δεν σώζεται. Ο 

ιστορικός Έφορος αναφέρει ότι την εποχή που ήρθε ο Απόλλων στον τόπο, υπήρχε παλαιότατο 

ελληνικό φύλο αυτοχθόνων, οι Παρνάσιοι, που κατοικούσαν στον Παρνασσό. Αλλά δεν διευ-

κρινίζει αν το βουνό πήρε απ’ αυτούς το όνομα ή συνέβη το αντίθετο.33 Κάποιοι θεωρούσαν 

ότι το όρος πήρε το όνομά του από κάποιον Παρνασσό που υπήρξε ο πρώτος προφήτης [μά-

ντης και ιερέας] των Δελφών.34 

Παρνησό, με -νη και ένα –σ ονομάζει το όρος ο Όμηρος,35 οι Ομηρικοί ύμνοι στον Απόλλωνα 

και στον Ερμή, ο Αισχύλος, ο Καλλίμαχος και άλλοι· Πολλοί γράφουν Παρνασός, κι άλλοι όπως 

σήμερα Παρνασσός με δύο -σσ. Σύμφωνα με τον παντογνώστη Ευστάθιο τον Θεσσαλονικέα,36 

το σωστό όνομα του όρους είναι με -νη και ένα –σ, τονίζει όμως ότι παλαιότερα γραφόταν με 

δύο -σσ, Παρνησσός, ενώ στον καιρό του (12ος αι. μ.Χ.) οι Βοιωτοί τον ονόμαζαν με το «υπο-

βάρβαρον» Τερνεσός. 

Άλλος μύθος: Κάποιοι λέγαν ότι παλιά το βουνό λεγόταν Λαρνησσός ή Λαρνασσός, επειδή 

προσορμίστηκε εκεί μετά τον Κατακλυσμό η «λάρναξ» [κιβωτός] του Δευκαλίωνα.37 Εδώ, αν 

το ψάχναμε, θα μπλέκαμε με νέες περιπέτειες στις πονοκεφαλιάζουσες αβύσσους των ετυμο-

λογιών: λάρυξ δεν είναι μόνο ο λάρυγγας, ή η υπόκρουση της λέξης λάρναξ = κιβώτιο, κασέ-

λα, μα πρωταρχικά δέντρο από το οποίο φτιάχνονταν κασέλες και φέρετρα επειδή είναι άσηπτο, ο 

κέδρος Juniperus phoenicea (L.) με το σκληρό και ευωδιαστό ξύλο, που ζει χιλιετίες ως ψηλά 

στην αλπική ζώνη, ή ο Juniperus oxycedrus (L.). Έτσι, αν το πρωταρχικό όνομα του Παρνασ-

σού ήταν πράγματι Λαρνασσός, και δεν αποτελεί τούτο μια μεθύστερη ποιητική ονοματοδοσία 

κάτω από την μεγάλη γοητεία του μύθου του Κατακλυσμού και του Δευκαλίωνα, μπορεί αυτό 

να σήμαινε απλά «Κεδροφύτευτος». Με την ίδια λόγική, το αρχικό όνομα του λακωνικού Πάρ-

νωνα και του αττικού βουνού Πάρνης-Πάρνηθα, θα ήταν Λάρνων και Λάρνηξ-Λάρνηθα, «Βουνό 

των κέδρων». 

                                                
30 Ωρίων Γραμματικός, Ἐτυμολογικόν 108, 22: «παρὰ τὸ νέος παρνῆται, νέϊλός τις ὢν, ὁ ἀεὶ νέαν ἄγων ἰλὺν ἐν τῇ 

ἀναβάσει. ὅτι κατ’ ἔτος νέος φαίνεται». 
31 Πρόχειρα: Ελλάνικος Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 196· Σχόλια στο: Ἀπολλώνιος Ρόδιος, Ἀργοναυτικά, Scholia in 

Apollonii Rodii Argonautica (scholia vetera) 182, 12· Μέγα Ἐτυμολογικόν, στο λ. Παρνασός, 655, 5 κ.ε. 
32 Παυσανίας, ό.π., 10, 6, 1, 1 κ.ε. 
33 Έφορος, Αποσπάσματα, απ. 31b. 
34 Αναξανδρίδας Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 1· Στέφανος Γραμματικός, Ἐθνικά 506, 11· Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ κα-

θολικῆς προσῳδίας 3,1, 209, 22. 
35 Όμηρος, Ὁδύσσεια 19, 394 κ.ε. 
36 Ευστάθιος, Σχόλια στην Οδύσσεια 2, 212, 23 κ.ε. 
37 Βλ πρόχειρα: Άνδρων Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 2a· Μέγα ἐτυμολογικόν, στο λ. Παρνασός, 655, 5 κ.ε.  
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Παρνασσός: 

Το ελληνικό Αραράτ 
 

Αυτό ακριβώς το όνομα, Λαρνασσός ή Λαρ-

νησσός, μας εισάγει σε έναν άλλο κύκλο μύ-

θων και αφηγήσεων, σύμφωνα με τον οποίο 

ο Παρνασσός ήταν το βουνό όπου άραξε το 

πλεούμενο του Δευκαλίωνα και της Πύρρας, 

του ζευγαριού που σώθηκε από τον Κατακλυ-

σμό όταν ο Δίας βαρέθηκε, πολύ δικαίως, το 

«χάλκινο» γένος των ανθρώπων, το φιλοπό-

λεμο και τυραννικό, και αποφάσισε να το ε-

ξολοθρεύσει. Ο Κατακλυσμός αυτός, αντίθε-

τα από τον βιβλικό, δεν εξολόθρευσε όλους 

τους ανθρώπους: σύμφωνα με τις αρχαίες 

πηγές, κάποιοι διασώθηκαν στις κορυφές των 

βουνών. Λογικό, εφόσον στην Παλαιστίνη δεν 

υπάρχουν ψηλά βουνά, ενώ στην Ελλάδα δυ-

σκολεύεται να φανταστεί κανείς ότι είναι δυ-

νατόν να σκεπαστούν εντελώς με νερό τα τόσα 

2.000 μέτρων και άνω, όρη της· κι επιπλέον 

ο βιβλικός θεός είναι απόλυτος στις αποφά-

σεις και τις ενέργειές του, ενώ οι Έλληνες 

συνάδελφοί του όχι και τόσο… 

Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι οι περισ-

σότερες αρχαίες πηγές εντοπίζουν τον ελλη-

νικό Κατακλυσμό στην Αττική, τη Στερεά Ελ-

λάδα και τη Θεσσαλία, στους τόπους «πάνω 

από τον Ισθμό», θεωρώντας ότι έμεινε η Πε-

λοπόννησος απείραχτη. Για το θέμα του κα-

τακλυσμού στον ελληνικό χώρο, υπάρχουν 

πολλές επιστημονικές υποθέσεις. Γεωλογικά 

στοιχεία αποδεικνύουν ότι περιοχές της Στε-

ρεάς και της Θεσσαλίας πλημμύρισαν κατά 

καιρούς επανειλημμένα για διάφορους λόγους, σε τέτοιο βαθμό ώστε τα φαινόμενα να θεω-

ρηθούν  από τους τότε κατοίκους ως «κατακλυσμοί». 

Μπορεί να υποτεθεί, για παράδειγμα, ότι στο τέλος της τελευταίας —μικρής— παγετώδους 

περιόδου, κατά το 12.000 π.Χ. περίπου, με το λειώσιμο των χιονιών και των παγετώνων στα 

ψηλά ελληνικά βουνά, ενδεχομενως θα δημιουργήθηκαν πλημμύρες, που ίσως θα ξεσπούσαν 

απότομα στην περίπτωση κάποιου ιδιαίτερα θερμού καλοκαιριού. Επίσης, σε μεγάλους σει-

σμούς, καθώς και σε εκρήξεις ηφαιστίων όπως η κολοσσιαία του ηφαιστίου της Θηράς που θε-

ωρείται ότι υπήρξε η αρχή του τέλους για τον μινωικό πολιτισμό, παλιρροιακά κύματα μπορεί 

να έπληγαν με αξιοσημείωτη ένταση τις χαμηλές παραλιακές πεδιάδες, προκαλώντας αληθι-

νούς κατακλυσμούς, Σε τέτοιο «τσουνάμι» μάλλον οφειλόταν ο κατακλυσμός στην Αττική επί 

βασιλέα Ωγύγη, που αναφέρουν οι ιστορικοι Ακουσίλαος, 5ος αι. π.Χ. και Ελλάνικος.38  Ο 

Αριστοτέλης ανιχνεύοντας επιστημονικά τα αίτια των κατακλυσμών στον ελληνικό χώρο, ανα-

φέρει τεράστιες πλημμύρες που επέφερε στα ηπειρωτικά ο Αχελώος σε περιπτώσεις πολύχρο-

νων περιόδων ισχυρών και συνεχών βροχοπτώσεων.39 Ο Στράβων γράφει ότι κάποτε σε 

μεγάλο σεισμό, πελώριο παλιρροιακό κύμα από τον Ευβοϊκό κόλπο έφτασε μέχρι τον ποταμό 

Δαφνούντα στην Αιτωλία, δηλαδή τον Μόρνο, που διέρχεται ανάμεσα στην Γκιώνα και στα   

                                                
38 Ακουσίλαος, Αποσπάσματα, απ. 23a-c. 
39 Αριστοτέλης, Μετεωρολογικά 352a, 27 κ.ε. 

Εικ. 26: Paul Merwart (1855-1902), Η σωτηρία 

του Δευκαλίωνα και της Πύρρας από τον Κατακλυ-

σμό, Λβοβ, Εθνική Πινακοθήκη Τέχνης, Ουκρανία. 
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Βαρδούσια.40 Μπορεί να φανταστεί κανείς το ύψος ενός τόσο μεγάλου κύματος… 

Έτσι, είναι δυνατόν ενδεχομένως να θεωρηθεί ότι η βαθιά χαράδρα ανάμεσα στον Παρνασ-

σό και τα απέναντι βουνά Κίρφη και Τζουμαλιές, πλημμύρισε από τη ροή των υδάτων που θα 

δημιουργήσαν είτε πολυετή και ακραία φαινόμενα βροχοπτώσεων όπως αυτά που αναφέρει ο 

Αριστοτέλης, είτε η τύξη των παγετώνων στα ψηλά όρη και τις περίπλοκες κοιλάδες της Στε-

ρεάς, που άμα παρατηρήσει κανείς την εικόνα τους από ψηλά, εύκολα θα συμπεράνει ότι σε 

περίοδο παρατεταμένου ψύχους θα πρέπει να συγκεντρώνουν χιόνι και πάγο ύψους εκατοντά-

δων μέτρων — δεδομένου μάλιστα ότι οι παγετώδεις περίοδοι διαρκούν εκατοντάδες ή και χι-

λιάδες χρόνια. Οι παγετώνες που σκεπάζουν κατά περιόδους τα βουνά της Ελλάδας έχουν αφήσει 

παντού τα σημάδια τους στις υψηλές αλπικές κοιλάδες. 

Όπως και να ’ναι, αν σταθεί κανείς στην κόψη του γκρεμού στα 1.220 μ. στη Λυκώρεια και 

κοιτάξει τη βαθιά κοιλάδα μπρος στους Δελφούς και την Αράχωβα, βλέπει ένα πολύ παράδοξο 

τοπίο, με κυματιστή προσχωσιγενή δομή στον πυθμένα, που δεν θα ήταν ανασφαλές να υπο-

τεθεί ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί από ροή κολοσσιαίων ποσοτήτων νερού. 

Τέλος πάντων, ο Δευκαλίων, γιος του Προμηθέα και της Κλυμένης, κόρης του Ωκεανού, ή 

της Ησιόνης ή της Προνόης, και η Πύρρα, κόρη του Επιμηθέα και της προγονου όλων των 

σαγηνευτικών και επικίνδυνων γυναικών, της Πανδώρας, πληροφορήθηκαν από τον ίδιο τον 

Προμηθέα για τον κίνδυνο και κατασκεύασαν μια «λάρνακα», ένα κλειστό από παντού πρωτό-

γονο πλοίο, όπου επιβιβάστηκαν με όλα τα απαραίτητα. Αφού παρέμειναν σύμφωνα με τον 

Απολλόδωρο στη «λάρνακα» 9 μέρες και 9 νύχτες, όσες μαινόταν ο Κατακλυσμός, άραξαν σε 

κάποια από τις κορφές του Παρνασσού. Τότε, βγήκαν και εθυσίασαν στον Δία Φύξιο, δηλ. τον 

«σωτήρα». Στην απορία τους για το τι θα κάνουν στο εξής με τόσο λίγους ανθρώπους, ο Δίας 

τους είπε να «πετάξουν πάνω από τα κεφάλια τους τα κόκκαλα της μάνας τους», χρησμό που 

εκείνοι το ερμήνευσαν σωστά: παίρνοντας από κάτω τις πέτρες, τις πετούσαν πάνω από το  

                                                
40 Στράβων, ό.π., 1, 3, 20, 17 κ.ε. 

Εικ. 27: Τζιοβάνι Μαρία Μποτάλια, Ο Δευκαλίων και η Πύρρα ρίχνουν πίσω τους πέτρες που γίνονται 

άνθρωποι,1635. 
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κεφάλι τους, πίσω τους· και όσες πέτρες πετούσε ο Δευκαλίων γίνονταν άνδρες, κι όσες η 

Πύρρα γυναίκες.41 

Από το λᾶς, λᾶας, δηλ. λίθος, προήλθε σύμφωνα με τη μυθική αυτήν ετυμολογία το όνομα 

λαός για τις φυλές των ανθρώπων: «οι λίθινοι». Αυτό εννοεί ο Πίνδαρος στον 9ο Ολυμπιόνικο, 

όταν γράφει ότι: 

 

Η Πύρρα και ο Δευκαλίωνας, κατεβαίνοντας από τον Παρνασσό, 

έθεσαν τα πρώτα θεμέλια, 

χωρίς κρεβάτι αποκτώντας ομογενείς λίθινους γόνους· 

που ονομάστηκαν λαοί.42 

 

Για κάποιους, ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα κατοίκησαν στην αρχή γύρω από το πρώτο αραξο-

βόλι τους, τον Παρνασσό, άλλοι λένε στο Κύνον της Λοκρίδας,43 άλλοι στη Βούκαια της Φωκί-

δας, όπου σε ανάμνηση αυτής της σωτηρίας οι κάτοικοι, σε ετήσια γιορτή, άναβαν μια μεγάλη 

φωτιά και έριχναν μέσα μια αγελάδα, φωνάζοντας: «Έρπε αγελάδα, κατά τα πάτρια [έθιμα]!»44 

Μια τελετουργία δύσκολο να διερμηνευτεί πλήρως, μα που ίσως έχει την έννοια της εξισορρο-

πιστικής αντιστροφής: η φωτιά είναι το άκρως αντίθετο του νερού, άρα μπορεί να αποτρέψει 

έναν νέο Κατακλυσμό. Το νερό έρπει, η φωτιά επίσης. Η αγελάδα είναι ένα σύμβολο της Γης 

μητρικό και θρεπτικό, που το υγρό της στοιχείο αφανίζεται μέσω του πυρός του μαγειρέματος. 

Ο Διονύσιος Αλικαρνασσέας γράφει ότι τους Πελασγούς έδιωξαν από τη Θεσσαλία Αιτωλοί 

και Λοκροί Κουρήτες και Λέλεγες, που «ζούσαν περί τον Παρνασσό», κι είχαν αρχηγό τον Δευ-

καλίωνα του Προμηθέως και της Κλυμένης, κόρης του Ωκεανού.45 Οι Πελασγοί τότε πήγαν στην 

Κρήτη, Κυκλάδες, Όλυμπο και Όσσα, Βοιωτία, Φωκίδα, Εύβοια, Ασία, Ιταλία. 

Εκτός από τον Παρνασσό ως πρώτο αραξοβόλι της λάρνακας των Δευκαλίωνα και Πύρρας 

αναφέρονται άλλοι δύο τόποι, ο καθένας όμως από μια μόνο πηγή, πράγμα που δείχνει ότι οι 

αρχαίοι δεν εμπιστεύονταν αυτές τις πληροφορίες: Ο Φλάβιος Αρριανός λέει ότι άραξε στην 

«κορυφή» πάνω από το Άργος, διευκρινίζοντας ότι η «κορυφή» αυτή ήταν η αργότερα ονομα-

σθείσα Νεμέα κι ότι ο Δευκαλίωνας, ευγνώμων για τη σωτηρία του, ίδρυσε στο Άργος βωμό 

του Αφέσιου Δία46 — που μας θυμίζει τον Φύξιο Δία στον Παρνασσό. Η πληροφορία αυτή μάλ-

λον πρέπει να απορριφθεί, δεδομένου ότι πιστευόταν πως δεν έθιξε ποτέ κατακλυσμός την 

Πελοπόννησο. Ο Ελλάνικος γράφει ότι ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα προσορμίστηκαν στο βουνό 

Όρθυς της Θεσσαλίας,47 πράγμα που ίσως απηχεί μια τοπική παράδοση, δεδομένου ότι ως κέ-

ντρο του Κατακλυσμού θεωρείται πάντα η Θεσσαλία — τότε, κατά τις αρχαίες πηγές, πιστευόταν 

ότι άνοιξε και η δίοδος των Τεμπών, ως διέξοδος των υδάτων του θεσσαλικού κάμπου προς τη 

θάλασσα: τούτο είναι φυσικό να το τοποθετήσουμε στο τέλος παγετωδών περιόδων. 

Φαίνεται ότι ο Κατακλυσμός συνδέεται πολλαπλά με τον Παρνασσό, όχι μόνο με τον ίδιο 

τον Δευκαλίωνα. Όπως λέει ο Παυσανίας, στη θέση των Δελφών υπήρχε πριν τον Κατακλυσμό 

πόλη που δεν σώζεται το τοτινό όνομά της, και την είχε κτίσει ο τοπικός ήρωας Παρνασσός, 

τον οποίο ήδη έχουμε δει. Οι κάτοικοι από την πόλη τούτη και άλλες χαμηλές περιοχές, καθώς 

υψώνονταν τα νερά, σώθηκαν στις κορυφές του όρους οδηγημένοι από ουρλιαχτά λύκων [λύ-

κων ὠρυγαῖς], οι οποίοι έτρεχαν κι αυτοί προς τα ψηλά για να σωθούν. Μάλιστα ο μύθος ανα-

                                                
41 Για Παρνασσό ως αραξοβόλι της λάρνακας του Δευκαλίωνα, βλ. πρόχειρα: Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη 1, 48, 2 κ.ε.· 

Άνδρων, 4ος αι. π.χ. [;], Αποσπάσματα, απ. 2a [από Μέγα Ἐτυμολογικόν], απ 2b [από Σχόλια στὰ Άργοναυτικά 

του Απολλώνιου Ρόδιου]· Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ἰλιάδαν, 1, 39, 2 κ.ε.· Στέφανος Γεωγράφος,  Ἐθνικά 506, 8 κ.ε.· 

Αλεξανδρίδης Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 1. 
42 Πίνδαρος, Ολυμπιόνικοι, ᾠδή 9, 43 κ.ε.· βλ. και: Σχόλια στὸν Πίνδαρο, Scholia in Pindarum, scholia vetera, 68a, 1 κ.ε.· 

Σχόλια στὸν Πίνδαρο, Scholia in Pindarum, Scholia vetera et recentiora partim Thomae Magistri et Alexandri Phortii, ᾠδή 9, 

σχόλιον 70, 1, κ.ε. 
43 Σχόλια στὸν Θεόκριτο, Συρακόσιοι ἢ Ἀδωνιάζουσαι 141, 1 κ.ε. 
44 Μέγα ἐτυμολογικόν και Etymologicum Genuinum στο λ. Βούκαια. 
45 Διονύσιος Αλικαρνασσέας, Ρωμαϊκὴ ἀρχαιολογία 1, 17, 2, 1 κ.ε. 
46 Φλάβιος Αρριανός, Bithynicorum fragmenta, απ. 3. 
47 Ελλάνικος Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 117· από: Σχόλια  στὸν Πίνδαρο, Scholia in Pindarum, scholia vetera 62b, 10 κ.ε. 
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φέρει ότι λύκοι και άνθρωποι σκαρφάλωναν προς τις κορφές αδελφωμένοι μπρος στον κοινό 

κίνδυνο με προπορευόμενα τα ζώα [ὑπὸ ἡγεμόσι τῆς πορείας τοῖς θηρίοις]. 

Τότε χτίσαν οι φυγάδες πόλη με το όνομα Λυκώρεια στη λοφώδη άκρη του μεγάλου οροπε-

δίου του νυν Λιβαδιού, ουσιαστικά στην κορυφή των Φαιδριάδων, ακριβώς πάνω από τη βου-

λιαγμένη πατρίδα τους, τους μετέπειτα Δελφούς, περίπου στα 1.200 μ. όπου το σημερινό Αλα-

φόκαστρο με ερείπια του προϊστορικού οικισμού. Πήρε το όνομά της σύμφωνα με τους σχετικούς 

μύθους είτε από αυτές τις σωτήριες λύκων ωρυγές (λυκ- + ὠρύεσθαι = Λυκώρεια), είτε από 

ήρωα Λυκωρέα ή Λύκωρο της εποχής μετά τη φυγή, γιου της Νύμφης Κωρυκείας/ίας και του 

Απόλλωνα.48 Εκεί ναός του Λυκωρείου Δία, ενώ κι ο Απόλλων ονομάζεται συχνά Λυκώρειος. 

Ίσως υπήρχε παράδοση σύμφωνα με την οποία η λάρνακα του Δευκαλίωνα άραξε στην πε-

ριοχή της Λυκώρειας, αν κρίνουμε από έργο του πολυμαθούς Λουκιανού, όπου ο περίφημος Τίμων 

ο Μισάνθρωπος διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι σώθηκε το μοχθηρό ανθρώπινο γένος από 

τον Κατακλυσμό: 

 

 […] ενώ τα πάντα καταδύθηκαν υποβρυχίως, μόλις ένα κιβώτιο περισώθηκε, εξοκείλοντας ἐν 

Λυκωρεῖ και διαφυλάσσοντας λίγο ζωντανό γόνο του ανθρώπινου σπέρματος, για επιγόνους 

μεγαλύτερης κακίας.
49

 

 

 

Για το χρυσό, το αργυρό και το χάλκινο γένος των ανθρώπων 
 

Για τους πολλούς και γοητευτικότατους μύθους περί του πανελληνίου ιερού των Δελφών, εί-

παμε ότι δεν έχουμε χώρο να μιλήσουμε εδώ. Μόνο τούτο ας ειπωθεί, που συνδυάζει τον 

πραγματισμό, την αλήθεια της φύσης και την άκρα ποιητικότητα που έχουν όλοι οι ελληνικοί 

μύθοι: Ο πρώτος ναός των Δελφών, εννοείται του Απόλλωνος όπου και το μαντείο, αναφέρε-

ται ότι είχε μορφή καλύβας βοσκών φτιαγμένης από ξύλα και κλαδιά, όπως οι σύγχρονες ποι-

μενικές· ο δεύτερος ήταν από μελισσοκέρι και φτερά μελισσών, και τον έστειλε αφιέρωμα ο 

Απόλλων στους Υπερβόρειους· ο τρίτος ήταν από φτέρες όπως επίσης διαχρονικά πολλές κα-

λύβες στον ελληνικό χώρο (και σήμερα, όπως παρατήρησε ευστόχως ο συνορειβάτης Αποστό-

λης, μια από τις αλπικές κοιλάδες του Παρνασσού λέγεται Φτερόλακκα)· ο τέταρτος ήταν ολό-

κληρος από χαλκό και βούλιαξε σε χάσμα της γης, και έλειωσε από φωτιά· ο πέμπτος στα 

αρχαϊκά χρόνια ήταν πέτρινος· και ο έκτος, ο σωζόμενος στην εποχή του Παυσανία, είναι έργο 

του αρχιτέκτονα Σπίνθαρου, Κορίνθιου, και χτίστηκε με χρήματα που συγκέντρωσαν οι Αμφι-

κτίονες·50 — μα στ’ αλήθεια ο Κλεισθένης για να πολεμήσει τους τυράννους στην Αθήνα.51 

Ιστορική αλήθεια, κοινωνική ανθρωπολογία, ποίηση, μα και καλό μάθημα απέναντι σε όλες 

τις μεγάλες θρησκείες, που θεωρούν το δίποδο θηλαστικό ζώο άνθρωπος ως εκλεκτό του Θεού: 

Ο πρώτος και ο τρίτος ναός των ένδοξων Δελφών ήταν απλές καλύβες βοσκών από ξύλα, 

φτέρη και κλαδιά, όπως όντως οι προϊστορικοί ναοί, στην εποχή του Χρυσού Γένους κατά τον 

Ησίοδο,52 τότε που ο άνθρωπος ζούσε με απλότητα, χωρίς να κοπιάζει για να χτίσει με μόχθο 

και με αίμα τη ματαιότητα τεράστιων οικοδομών. Και ενδιαμέσως η εποχή των γυναικειων 

θεοτήτων, της λατρείας της Μεγάλης Μητέρας που υπονοεί ο ησιόδειος μύθος, μιλώντας για 

τους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν εκατό χρόνια μες στο σπίτι σαν ανώριμα παιδιά στο πλάι 

της σοφής και εξουσιάζουσας τα πάντα μητέρας τους, και μόλις περνούσαν την εφηβεία πέθαι-

ναν: Ο ονειρικός χρόνος του Αργυρού Γένους, του κόσμου των γυναικών, στον οποίο πράγματι  

                                                
48 Βλ. Πρόχειρα για Λυκώρεια σε σχέση με Κατακλυσμό, ίδρυση Δελφών κ.λπ.: Παυσανίας, ό.π., 10, 5, 5, 3 κ.ε. και 

10, 6, 2, 1 κ.ε.· Αναξανδρίδας Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 7·  Στράβων, ό.π., 9, 3, 3, 6 κ.ε. και 9, 3, 3, 6· 

Στέφανος Βυζάντιος, ό.π., 422, 15 κ.ε.· Σχόλια στὸν Εὐριπίδη [Scholia in Euripidem], Ὀρέστης, 1094, 1 κ.ε. 
49 Λουκιανός, Τίμων ἢ Μισάνθρωπος 3, 10· βλ. και Σχόλια στὸν Πίνδαρο [Scholia in Pindarum, Scholia vetera et recentiora 

partim Thomae Magistri et Alexandri Phortii], ᾠδή 9, σχόλιον 70, 4, όπου ο Παρνασσός αναφέρεται ως «Λυκορί». 
50 Παυσανίας, ό.π., 10, 5, 9, 1 κ.ε. 
51 Οι εχθροί της τυραννίδας «μίσθωσαν» τις προσόδους του μαντείου, συγκέντρωσαν χρήμα με εράνους, χρηματοδό-

τησαν έτσι τον πόλεμο κατά των τυράννων Πεισιστρατιδών και μετά έχτισαν τον ναό του Απόλλωνα λαμπρό. 
52 Ησίοδος, Ἔργα καὶ ἡμέραι 106 κ.ε. 
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ταιριάζει το πλάσιμο του αιθέριου ναού από κερί και φτερά μελισσών, που εντέλει στάλθηκε 

στον μακάριο κόσμο των Υπερβορείων. 

Με την ιστορία για το «αργυρό γενος» έχει υποτεθεί πως μάλλον εννοείται η τελευταία 

παγετώδης περίοδος, όταν οι άνθρωποι περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους μες 

σε σπήλαια ή καλά κλεισμένες καλύβες, κοντά στις ηλικιωμένες γυναίκες που θα είχαν λάβει 

υψηλότερη θέση στην ιεραρχία των κοινοτήτων, ενώ γύρω κυριαρχούσε η απόλυτη λευκότητα 

του χιονιού. Τότε που το χτίσιμο ναών με πέτρα δεν είχε νόημα μες στο χιόνι, ούτε το παγωμέ-

νο έδαφος ήταν δυνατό να σκαφτεί για εξόρυξη λίθων ή μετάλλων, αλλά οι θεοί λατρεύονταν 

σε βωμούς φτιαγμένους με ό,τι υπήρχε και μπορούσε να θεωρηθεί πολύτιμο, όπως το κερί. 

Και μετά ο ολόχαλκος ναός του Χαλκού Γένους, του γένους των πολέμων, του θανάτου και 

της φωτιάς, του γένους των υπερηρώων κατά τα χρόνια των μεγάλων αναστατώσεων της 

εποχής του μυκηναϊκού πολιτισμού και στη διάρκεια των Σκοτεινών Αιώνων, ή όπως λέει ο 

Παλαμάς μεταπλάθοντας τον ησιόδειο μύθο σε ένα από τα ωραιότερα νεοελληνικά ποιήματα, 

στη συναρπαστική Νέα ωδή του παλιού Ασκραίου: 

 

Κ’ ύστερα φύτρωσα στη χαλκόβλαστη τραχιά πλάση· 

να, των πολέμων και των ολέθρων οι λειτουργοί! 

Ρουφάν αιμάτων κρασί σε χάλκινο μέγα τάσι 

η Βία κ’ η Έχτρα με την Οργή. 

Χάλκινη γνώμη, χάλκινα σπίτια, χάλκινα κάστρα, 

χάλκινα όπλα, χάλκινα στήθια, και μιαν ορμή, 

που πάντα ορμάει, και πάντα φόνισσα και χαλάστρα, 

σπρώχνει το χέρι προς το κορμί. 

[…] 

Κι όταν η μάνητα των Τυφώνων και των Κυκλώπων, 

θυμοί και φόνοι, και πριν ακόμη το στοχαστείς, 

το γένος δάμασαν των αδάμαστων των ανθρώπων, 

κ’ ήρθε κι ο Χάρος αφανιστής, 

εκεί που ζήσανε, το σιτάρι δεν παραστέκει, 

δεν πάει το ρόδο, κισσός δε έρχεται να πλεχτεί. 

Χάλκινη γύμνια και λάμψη γύρω, κι αστροπελέκι 

που φοβερίζει να τιναχτεί. 

Και χαλκοπράσινη μια σκληράδα μονάχα νιώθω 

τα φυλλοκάρδια μου να τα σφίγγει καμιά φορά, 

κι ακούγω κάθε που λαχταρίζω προς κάποιο πόθο, 

κάτι σαν φλόγα που καίει φτερά. 

 
 

Κωρύκιο άντρο 
 

Ο Λύκωρος, προς τιμή της μητέρας του, ονόμασε Κωρύκειον/-κιον το παραδίπλα βουνό, τη 

σημερινή Παλιοβούνα, που βρίσκεται πάνω από το Λιβάδι με το πλούσιο χώμα και τα νερά. Ο 

τόπος, ασφαλισμένος από επιδρομές, με το πολύτιμο οροπέδιο για καλλιέργειες, τα αλπικά λι-

βάδια στη διάθεσή του για βοσκή και τα δάση για κυνήγι, σίγουρα κατοικιόταν τις δίχως χιό-

νια εποχές από τα απώτερα προϊστορικά χρόνια. Στην Παλιοβούνα ή Κωρύκιον υπάρχει το 

ομώνυμο σπήλαιο το αφιερωμένο στις Νύμφες, που φέρει το τωρινό όνομα Σαρανταύλι. Κωρύκιον 

σημαίνει θηλακοειδής μάρσιπος, δερμάτινο τσαντάκι, πουγκί, που κρεμούσαν στη ζώνη, και 

βέβαια αναφέρεται όχι στο βουνό όπως λέει ο μύθος, μα στο σχήμα της μεγάλης αίθουσας του 

σπηλαίου. Οι ανασκαφές στο σπήλαιο αποκάλυψαν εγκατάσταση ήδη από την παλαιολιθική 

εποχή. Στα αρχαϊκά χρόνια ήταν καθιερωμένη σε αυτό λατρεία της Γης και των Νυμφών, ενώ 

από τα κλασικά κι ύστερα λατρεία του Πάνα.  
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Ο Στράβων53 γράφει ότι «Όλος ο Παρνασσός είναι ιεροπρεπής, έχοντας σπήλαια και άλλους 

τόπους τιμώμενους και αγιαζόμενους· από αυτά είναι πιο γνωστό και ωραιότερο το Κωρύκιο 

σπήλαιο». Σημειωτέον ότι οι Έλληνες άποικοι στην Κιλικία ονόμασαν, εξ αντανακλάσεως του 

παρνάσσιου, τοπικό σπήλαιο ως «Κωρύκειο». Το παρνάσσιο Κωρύκιο αναφέρεται από πολλούς, 

γιατί ήταν από τα αξιοθέατα του «τουριστικού κύκλου» των Δελφών μαζί με τη γειτονική Λυ-

κώρεια, για όσους είχαν τις δυνάμεις να ανεβούν τον απότομο κλιμακωτό δρόμο που ανεβήκαμε 

κι εμείς με τις Θυιάδες. Το επισκεύθηκε όπως είδαμε ο Παυσανίας, μάλλον και ο Πλούταρχος 

όπως ίσως υποδεικνύεται από αναφορά σε διάλογό του για τους Δελφούς, όπου πιθανόν πρω-

ταγωνιστεί κι ο ίδιος ως σοφός νεαρός «ξένος»: Ένας από τους συζητητές λέει ότι είδε αυτό 

τον ξένο, με άλλους, «να ανεβαίνουν μαζί στο Κωρύκιο και στη Λυκώρεια». 

Κάποιος Αντίγονος, συλλογέας αλλόκοτων ιστοριών, 3ος αι. π.Χ., αναφέρει μια τοπική 

παράδοση για το σπήλαιο, χρησιμοποιώντας ως αποδεικτικό ένα ποίημα του Φιλόξενου του 

Κυθήριου, 5ος-4ος αι. π.Χ.: 

 

Οι Δέλφιοι λένε ότι στον Παρνασσό κάποιες στιγμές το Κωρύκιο φαίνεται σαν χρυσό. Γι’ αυτό 

και δεν μπορεί να πει κανείς ότι μιλάει μεταφορικά ο Φιλόξενος, όταν λέγει έτσι: γιατί αυτοί 

στον Παρνασσό / μέσα στους χρυσόστεγους των Νυμφών / θαλάμους…
54

  

                                                
53 Στράβων, ό.π., 9, 3, 1, 42 κ.ε. 
54 Αντίγονος Παραδοξογράφος, Ἱστοριῶν παραδόξων συναγωγή 127, 1, 1 κ.ε.· Φιλόξενος Κυθήριος, Αποσπάσματα, 

απ. 16. 

Εικ. 28: Από την είσοδο του Κωρύκιου, οι λόφοι πάνω από τις Φαιδριάδες, όπου βρίσκονται τα 

ερείπια της Λυκώρειας, της πόλης που κατά τον μύθο ιδρύθηκε όταν ξέσπασε ο Κατακλυσμός. 
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Αυτό το φαινόμενο πιθανόν να σχετίζεται με τον χειμώνα που ο ήλιος βρίσκεται πολύ χαμηλά 

στον ορίζοντα, ίσως με το χειμερινό ηλιοστάσιο, όταν κάποιες ώρες της μέρας οι ακτίνες μπο-

ρούν να εισδύσουν μέχρι βαθιά στο σπήλαιο από την είσοδο, ενισχυμένες από την αντανάκλα-

ση του χιονιού. 

Γενικά, το Κωρύκιο ως κατοικητήριο των Νυμφών, αναφέρεται συχνά σε σχέση με τους 

Δελφούς και τον Απόλλωνα. Σε παιάνα στον δελφικό θεό, ο Αριστόνους, 3ος αι. π.Χ., γράφει: 

 

Σου χαρίζουν οι Αθάνατοι, 

ο Ποσειδωνας το ιερό έδαφος, 

οι Νύμφες τα Κωρύκεια σπή- 

λαια, ιή, ιέ Παιάν, 

ο Διόνυσος τις τριετήσιες λαμπαδηφορίες, 

και η σεμνή Άρτεμις με φιλόπονα 

σκυλιά φυλάει 

τους τόπους· όπου έλα, έλα Παιάν.
55

 

 

Σε μυθολογική αφήγηση του Σώστρατου του Γραμματικού, 1ος αι. π.Χ., βρίσκουμε μια προ-

βληματική ιστορία για το Κωρύκιο. Σύμφωνα με τούτη, στις πηγές του ποταμού Ισμηνού φώ-

λιαζε ένας δράκοντας. Ο Κάδμος στη νεανική ηλικία του, προσπαθώντας να κάνει τη Βοιωτία 

κατοικήσιμη, τόξευσε τον «βρυσοφύλακα δράκοντα», αλλά βρήκε το νερό φαρμακωμένο. Ζη-

τώντας την πηγή του νερού, έφτασε στο Κωρύκιο άντρο και εκεί, με πρόνοια της Αθηνάς, χώ-

θηκε το πόδι του στον πηλό, απ’ όπου αναδύθηκε ποταμός. Τότε ο Κάδμος θυσίασε ένα βόδι 

και ονόμασε τον ποταμό «Κάδμου Πόδα». Κατόπιν ο νεαρός Ισμηνός, γιος της Νιόβης και του 

Αμφίονα, που εξαιτίας των κομπασμών της μητέρας του τοξεύτηκε από τον Απόλλωνα, μην α-

ντέχοντας τους πόνους του θεϊκού βέλους αυτοκτόνησε με πνιγμό στον ποταμό· κι έτσι ο 

Κάδμου Πους ονομάστηκε Ισμηνός.56 

Πώς μπορεί να πιστευτεί ότι ο Ισμηνός πηγάζει από το αδιέξοδο οροπέδιο του Παρνασσού, 

και μάλιστα από το Κωρύκιο όπου υπάρχουν αρκετά νερά αλλά όχι αείρροη πηγή, δεν είναι εκ 

πρώτης όψεως κατανοητό. Δύο λύσεις μπορούν να προταθούν ως πιθανές: 1ο, ότι υπήρχε στη 

Στερεά κατά την απώτερη αρχαιότητα κι άλλο σπήλαιο με το όνομα Κωρύκιο εκτός από το 

γνωστό, απ’ όπου θεωρείτο ότι πηγάζει ο Ισμηνός· και 2ο ότι η εντυπωσιακή λεκάνη στο ορο-

πέδιο του Λιβαδιού Παρνασσού, απ’ όπου τα άφθονα νερά με το λειώσιμο των χιονιών διαφεύ-

γουν αόρατα μέσ’ από καταβόθρες χωρίς επιφανειακή φυσική διέξοδο, ίσως πιστευόταν πως 

αποτελεί απώτερη μάνα των υδάτων πηγών και ποταμών στη Βοιωτία· μια άποψη λογική αν 

όχι και αποδεικτέα, η οποία μπορεί να προκύψει μετά από προσεχτική παρατήρηση, αρετή 

που ποτέ δεν έλειπε από τους αρχαίους Έλληνες. Σε αυτή την περίπτωση, το πόδι του Κάδμου 

βούλιαξε στο Λιβάδι των Καλυβιών, όπου σχηματίζεται την άνοιξη μικρό έλος, και το γειτονικό 

Κωρύκιο μπήκε στον μύθο λόγω της φήμης του και των Νυμφών, που θεωρούνταν ότι ελέγχουν 

πηγές και νερά. 
  

                                                
55 Αριστόνους, Παιὰν εἰς Ἀπόλλωνα 33 κ.ε. Εδώ φαίνεται ότι τα Διονυσιακά μυστήρια τελούνταν στον Παρνασσό κάθε 

τρία χρόνια, ενώ αλλού τα είδαμε ως ετήσια. 
56 Πλούταρχος [Ψευδο-], Περὶ ποταμῶν 2, 1, 2 κ.ε.· Σώστρατος Γραμματικός, Αποσπάσματα, απ. 5. 

Εικ. 29: Το Λιβάδι, οι κορφές του Παρνασσού και δεξιά οι λόφοι της Λυκώρειας, από το Κωρύκιο. 
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Ο Οδυσσέας και ο παππούς του ο Αυτόλυκος: 

Προϊστορική κλεφτοσύνη στον Παρνασσό 
 

Αλλά και ο Οδυσσέας επισκεύθηκε τον Παρνασσό, για να συναντήσει τον παππού του, τον 

περίφημο Αυτόλυκο, πατέρα της μάνας του, Αντίκλειας.57 Και η επίσκεψη και ο Αυτόλυκος ο 

ίδιος έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, όσον αφορά διαχρονικές όψεις του Παρνασσού και των 

κατοίκων του. Στον Παρνασσό ζούσε η Φιλωνίδα, κόρη του Δηΐονος. Η Φιλωνίδα ήταν πα-

νέμορφη και κατά τον Ησίοδο την αγάπησαν ο Απόλλων και ο Ερμής και έκαναν έρωτα μαζί 

της. — Ας μην απορήσει κανείς για τις ερωτικά ελευθεριακές όψεις της αρχαιότητας, μάλιστα 

της προϊστορικής: η θέση των γυναικών ήταν πολύ διαφορετική απ’ ό,τι υποτέθηκε από τους 

Ευρωπαίους ιστορικούς και φιλολόγους, μάλιστα στα προϊστορικά χρόνια, όπου τα δείγματα 

στον ελληνικό χώρο για θεσμοθετημένη σεξουαλική μύηση κοριτσιών και αγοριών με ενδεχο-

μένως οργιαστικό χαρακτήρα, είναι πολλά. Ανέραστοι θεωρούν πάντα τους πάντες ανέραστους… 

Τέλος πάντων, η Φιλωνίδα από τον Απόλλωνα γέννησε τον σοφό και… φεμινιστή Φιλάμμωνα, 

ο οποίος, εδώ σε αυτά τα ορεινά λιβάδια, ήταν ο ευρέτης του χορού των γυναικών, ο πρώτος  

                                                
57 Για Αυτόλυκο ειδικά, και για επίσκεψη του Οδυσσέα στον Αυτόλυκο, βλ.: Όμηρος, Ὀδύσσεια 19, 394 κ.ε.· Ησίοδος, 

Αποσπάσματα, απ. 64, 14 κ.ε. (παπυρικό)· Ευστάθιος, Σχόλια στὴν Ἰλιάδα 2, 207, 49 κ.ε., και πολλά περί κλέφτη 

Αυτόλυκου και γενικώς περί κλεφτοσύνης στα 2, 208, 46 κ.ε., 3, 65, 8 κ.ε.· Σχόλια στό: Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, Scholia 

in Odysseam, scholia vetera 19, 40, 1 κ.ε.· Στράβων, ό.π., 9, 5, 18, 30 κ.ε.· Παυσανίας, ό.π., 8, 4, 6, 6· Σχόλια στό: 

Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα, Scholia in Lycophronem, scholia vetera et recentiora partim Isaac et Joannis Tzetzae 344, 8 κ.ε., 

όπου αναφέρεται ότι ο Αυτόλυκος μετέβαλλε τις σφραγίδες πάνω στα κλεμμένα. 

Εικ. 30: Η άγρια φύση του Παρνασσού ήταν πάντα κατάλληλη για κρυσφύγετο. 
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που δίδαξε τις νεαρές κοπέλλες, τις παρθένες, να χορεύουν. Από τον Ερμή, θεό του εμπορίου 

και της αιωνίως συναρτώμενης με αυτό κλεψιάς, ή από τον θνητό Δαιδαλίωνα, η ωραία Φιλω-

νίδα γέννησε τον Αυτόλυκο, ο οποίος είχε λάβει από τον πατέρα του Ερμή δύο δώρα: να κλέ-

βει χωρίς να συλλαμβάνεται, και να επιορκεί δίχως να τιμωρείται! Με αυτά τα δώρα δεν μπορείς 

παρά να γίνεις μέγας κλέφτης, πράγμα για το οποίο ήταν φημισμένος ο Αυτόλυκος σε όλη την 

αρχαιότητα. Ουσιαστικά, ο παππούλης του Οδυσσέα ήταν ο πρώτος διάσημος κλέφτης, μετά 

τον κοσμοξακουσμένο Σίσυφο. 

Ο προκάτοχός του στην έδρα της επιστημονικής κλεψιάς, ο Σίσυφος, ο οποίος επίσης εθε-

ωρείτο από κάποιους πατέρας εκ μοιχείας του χαμαιλεοντικού Οδυσσέα αν και παλαιότερης 

μυθολογικής γενεάς, πιστευόταν ότι είναι ο εφευρέτης της «σφραγίδας κατοχής και γνησιό-

τητας» στον ελληνικό χώρο, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ του copyright! όταν έκλεψε καπότε 

κοπάδια ζώων, χάραξε στην οπλή του καθενός, πρώτος απ’ όλους τους ανθρώπους, το αρχικό 

του ονόματός του. Ξέρουμε πώς είναι οι τσελιγγάδες, γνωρίζουν τα εκατοντάδες ζωάκια τους 

ένα προς ένα. — Λοιπόν, υποθέτουμε εμείς αυθαίρετα, ήρθε ο κλεμμένος ιδιοκτήτης, φώναξε 

Πελασγιστί (Αρβανίτικα), «Έι, μωρή Σιούτα! Έι ωρέ Λάγιε!» και όταν έτρεξαν τα ομώνυμα κα-

τσίκια μες από το κοπάδι χαρούμενα στο άκουσμα των ονομάτων τους, διαμαρτυρήθηκε εντό-

νως στον αρχικλέφταρο Σίσυφο. Εκείνος απλά χαμογέλασε, σήκωσε την οπλή της απορημένης 

Σιούτας, και έδειξε εκεί χαραγμένο το σύμβολό του, απαρχή των μετέπειτα χιλιάδων εμπορευ-

ματικών σφραγίδων και δακτυλιόλιθων που ανακαλύπτονται στους αρχαιολογικούς χώρους. 

Αγνές εποχές, ε;… 

Ο Σίσυφος τελικά την πάτησε, όταν άρχισε να κλέβει όχι πια ζώα, μα και γυναίκες· έκλεψε 

την ωραία κόρη του ποταμού Ασωπού, Αίγινα, και εξαπάτησε όλους εκτός από τον Δία, ο οποίος 

τον καταδίκασε να κυλάει την περίφημη πέτρα του αέναα στον Άδη. Ο Αυτόλυκος υπερέβη τον 

Σίσυφο: δεν πιάστηκε ποτέ. Λένε, είχε βρει τον τρόπο να α λ λ ά ζ ε ι τις από τον Σίσυφο ε-

φευρημένες σφραγίδες στα κλεμμένα. 

Πιθανότατα τούτος ο πολύ ενδιαφέρων ιστορικά μύθος σημαίνει απλά ότι ο Αυτόλυκος, στην 

κομβική γεωγραφική θέση του Παρνασσού, ήταν μυθική αντανάκλαση κάποιου πρωτοπόρου 

του εμπορίου, στο τέλος της ανταλλαγματικής μορφής της οικονομίας, που αγόραζε τα προϊό-

ντα των κατοίκων των γύρω περιοχών και τα μεταπωλούσε «μεταμορφώνοντάς» τα, δηλαδή 

παρέχοντάς τους μια στοιχειώδη επεξεργασία και συσκευασία με τα μέσα της εποχής: «άλλαζε» 

τις από τη μινωική και μυκηναϊκή εποχή ήδη υπάρχουσες σφραγίδες των ιδιοκτητών, και τα 

εμπορευόταν. Για τα προϊστορικά εκείνα χρόνια, όπου το μόνο ιδεολογικό πλαίσιο για τη δια-

κίνηση των αγαθών ήταν η αρχή της απλής ανταλλαγματικότητας, «σου δίνω κάτι — μου δίνεις 

κάτι περίπου ίσης αξίας», η πολύ περιπλοκότερη διαδικασία του πρωταρχικού εμπορίου δεν 

θα φαινόταν στα μάτια των ανθρώπων αλλιώς παρά κλεψιά: 

 

Είχε αυτή την τέχνη από τον πατέρα του, ώστε να εξαφανίζει ό,τι κλέβει από τους ανθρώπους, 

και να αλλάζει τα θρέμματα της λείας σε ό,τι μορφή θέλει.
58

 

 

Κι άλλωστε, είτε έχει καταλάβει κανείς λέξη από το Κεφάλαιο του Καρλ Μαρξ είτε όχι (ο 

υπογράφων όχι), τούτο ακριβώς είναι στην ουσία του το εμπόριο, εφόσον παίρνεις ένα προϊόν 

σε μια δεδομένη τιμή και το διαθέτεις πάντα ακριβότερα απ’ όσο το παρέλαβες. Κι ακόμα σή-

μερα στη συνείδηση των απλών ανθρώπων ανά τον πλανήτη, το εμπόριο συναρτάται πάντα με 

το ξεγέλασμα των αθώων με σκοπό το οικονομικά δικαιολογημένο μα ηθικά αθέμιτο κέρδος. 

Γι’ αυτό οι άκρως πρακτικοί έμποροι αρχαιο-Έλληνες, διαχρονικά κλέφτες και πειρατές μα και 

ανηλεώς αντιμεταφυσικοί, συνδύασαν στον θεό Ερμή τούτες τις δύο ιδιότητες, την προστασια 

του εμπορίου και τον καθαγιασμό της κλεψιάς. Πρόγονος αυτών ο Αυτόλυκος, Παρνασσιώτης, 

σύνοικος του Απόλλωνα, του Διονύσου και του Οδυσσέα Ανδρούτσου. 

Σε αυτήν τη λογική, δεν είναι τυχαίο ότι ο Αυτόλυκος ήταν παππούς του πολυμήχανου Ο-

δυσσέα, του θεϊκού τυχοδιώκτη, του πολυστόχαστου που ο νους του γεννά αέναα κάθε φορά 

μια νέα πραγματικότητα μπρος στα μάτια των ανθρώπων, του μεγάλου Περιπλανώμενου· του  

                                                
58 Φερεκύδης, Αποσπάσματα, απ. 63b, 5ος αι. π.Χ.· Σχόλια στό: Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, Scholia in Odysseam, scholia 

vetera, 19, 432, 1 κ.ε. 
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πολυαγαπημένου μας βασιλιά — εδώ ομιλώ ως Ζακύνθιος, εφόσον η Ζάκυνθος ήταν σημαίνον 

τμήμα του οδυσσαιικού βασιλείου, οπότε ήταν και δικός μας άνθρωπος, των Ζακυνθινών, όχι 

μόνο των αδελφών Ιθακησίων. Άλλωστε πέντε ομορφόπαιδα Ζακυθινόπουλα, μνηστήρες, πή-

γανε στην Ιθάκη να του φάνε τη γυναίκα, την Πηνελόπη, και εκείνος μας τα επέστρεψε οριζο-

ντιωμένα με ένα βέλος δώρο στην καρδιά του καθενός… Επικίνδυνος άνθρωπος ο βασιλιάς μας! 

Στ’ αλήθεια, και στα αρχαία χρόνια και επί τουρκοκρατίας, ο δύσβατος και υψηλός Παρνασ-

σός, σταυροδρόμι των φυσικών διόδων προς τη Βοιωτία, την Αιτωλοακαρνανία, τη Θεσσαλία 

και την Πελοπόννησο, ήταν πάντα κρυσφύγετο κλεφτών, οι οποίοι βεβαίως πολέμησαν κατά 

την Επαναστάση του ’21 γενναιότατα τους Τούρκους — μνημείο τους στα γκρέμια πάνω από 

την Τιθορέα το μέγα σπήλαιο του Οδυσσέα Ανδρούτσου, συνώνυμου και σε πολλά ομοαίματου 

με τον αρχαίο Ιθακήσιο. Ως πρώτη μεγάλη προσφορά του Απόλλωνα στην πορεία του από τη 

Βοιωτία προς τον Παρνασσό, όπου σκόπευε να εγκαθιδρύσει το ιερό του, εθεωρείτο από τους 

αρχαίους η εκδίωξη των Φλεγύων από την περιοχή, ληστρικού φύλου. Επίσης, μέχρι και τα 

ελληνιστικά χρόνια, μαρτυρούνται πλήθος φυλές ή φωλιές κλεφτών στην περιοχή, που κατα-

λήστευαν τους προσκυνητές των Δελφών. 

Μετά το τέλος της Επανάστασης του ’21, μέχρι τη δεκαετία του 1930, ανθούσε στον Παρ-

νασσό όπως και παντού στα ελληνικά βουνά ο ληστοσυμμοριτισμός, συνδεδεμένος πολλαπλά 

με τη ζωή των κατοίκων των γύρω περιοχών, οι οποίοι κατηγορούνταν από τις κρατικές Αρχές 

ως «ληστοτρόφοι», ληστεύονταν για τούτο από τους στρατοχωροφύλακες και εξορίζονταν στα 

νησιά μαζί με τους τότε κομμουνιστές. Στον ελληνικό χώρο με τις ποικίλες ιστορικές τραγω-

δίες και τους αλλεπάλληλους κατακτητές, η κλεφτοσύνη κατά των εκάστοτε ξένων κυριάρχων 

και των ντόπιων υπερβολικά πλούσιων (κι όχι μόνο), συνδυασμένη με την καταφυγή των ελλη-

νικών λαών στα άγρια, απρόσιτα και ψηλά όρη, ήταν πάντα δεμένη με την ελευθερία και την 

ένοπλη αντίσταση εναντίον κάθε είδους καταπιεστών ντόπιων και ξένων, καθώς επίσης και με 

μια μορφή οικονομίας διαρθρωμένη στις καταναγκαστικές συνθήκες της διηνεκούς κατοχής 

ξένων, πολύ ληστρικότερης από κάθε κλεφτοσύνη, των Ευρωπαίων φεουδαρχών μετά τις Σταυ-

ροφορίες, των Τούρκων, για να μην αναφέρουμε τους ντόπιους άρχοντες και τον ουσιαστικά 

κ α τ ο χ ι κ ό, για τις επαρχίες, μηχανισμό του αθηνοκεντρικού νεοελληνικού Κράτους. 

Το ίδιο ίσχυε παντού στον πλανήτη όπου υπήρχε αβασταχτη καταπίεση, και συγκεφαλαιώ-

νεται στον αγγλικό μεν αλλά στην αρχετυπική του έννοια παγκόσμιο μύθο του Ρομπέν των 

Δασών, ο οποίος έκλεβε από τους ελάχιστους πλούσιους και τα έδινε στους πολλούς φτωχούς.  

Εικ. 31: Το απρόσιτο σπήλαιο του Οδυσσέα Ανδρούτσου, πάνω από την Τιθορέα, μια μέρα βροχερή. 
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Μια απήχηση της ιδιόλογης ηθικής της κλεψιάς διακρίνεται στον Παυσανία, που λέει κάπου 

ότι ο Αυτόλυκος «τοιχωρυχούσε τα των γειτόνων, πράγμα που είναι κοινό όλων των τοιχω-

ρύχων».59 Δηλαδή τρυπούσε τους τοίχους κι έκλεβε με την προωθημένη μέθοδο του ριφιφί, 

τρόπο και σήμερα ληστείας καταστημάτων και τραπεζών. Εδώ, το ηθικά μεμπτό για αρκετούς 

από τους αρχαίους ήταν ότι λήστευε όχι μόνο τα αγαθά εκείνων που ζούσαν μακριά από την 

έδρα του —πράγμα που για να λέμε την αλήθεια στον ελληνικό χώρο ήταν συχνά αυτοδικαίως 

λογικό να τα «τοιχωρυχεί» κανείς—, μα και τους γείτονές του! Όπως λέει η παροιμία, «Η καλή 

αλεπού δεν κλέβει ποτέ τις κότες των γειτόνων της»… Ο Αυτόλυκος όμως, φαίνεται, ένιωθε 

πολύ έξυπνος και πολύ σίγουρος για τον εαυτό του. Παιδί του Ερμή, τι να του κάνεις… 

Γι’ αυτό ο Αυτόλυκος ήταν στην αρχαιότητα αντικείμενο θαυμασμού, όπως και οι διάδοχοί 

του κλέφτες και αρματολοί. Και δεν είναι καθόλου τυχαία η διττή αντιμετώπιση της κλεφτοσύ-

νης από τους αρχαίους Έλληνες, όπως αποτυπώνεται στις αρχαίες πηγές που υποσημειώνουμε 

και που ασχολούνται με τον μέγα κλέφτη, παππούλη του Οδυσσέα: άκρως θαυμαστικές και 

απρόθυμα ηθικολογίζουσες. 

Πολύ λιγότερο δικαιώνονται φυσικά οι μετά την Επανάσταση του ’21 ληστοσυμμορίτες, που 

δεν είχαν καμιά ηθική δικαιολογία για τη δράση τους, η οποία άλλωστε ήταν πάντα σκέτα εγ-

κληματική και όχι εξεγερτική. Έκαναν δύσκολη τη ζωή των ορεινών και στον Παρνασσό και 

παντού με μια διαστρεβλωμένη έννοια και της παραδοσιακής παλληκαριάς και της κλεφτοσύ-

νης, σε αγαστή σύμπνοια με τον αντίστοιχο, καλοκρατούμενο και σήμερα ληστοσυμμοριτισμό 

του «επίσημου» ελληνικού Κράτους, το οποίο λεηλατούσε και δολοφονούσε τις φτωχές επαρ-

χίες για χάρη της ανάπτυξης όχι της Αθήνας όπως λέγεται συνήθως, μα μιας ληστρικής και 

ουσιαστικά αναρχικής άρχουσας συμμορίας κεφαλαιοκρατών και υπαλλήλων τους. Αυτά, για 

όσους εξαγιάζουν τον μετεπαναστικό ληστοσυμμοριτισμό.  

Στην Κατοχή όμως, ο περήφανος Παρνασσός ξαναβρήκε την πανάρχαια αγάπη του για την 

ελευθερία και έγινε έδρα ανταρτών, μάλιστα του επισημότερου στρατιωτικού αρχηγού του ΕΛΑΣ 

μαζί με τον Άρη Βελουχιώτη, του καπετάν-Διαμαντή.  

                                                
59 Παυσανίας, ό.π., 9, 5, 18, 30. 

Εικ. 33: Η αγριότητα του Παρνασσού 2. 

Christopher Wordsworth, Greece pictorial, de-

scriptive, & historical, Λονδίνο 1882: Από τα 

νοτιοανατολικά, το Στενό Ζεμενού. 

 

Εικ. 32: Η αγριότητα του Παρνασσού 1. 

Otto Magnus von Stalckelberg, La Grèce. Vues 

pittoresques et topographiques, Παρίσι 1854: Θέα 

από τα ύψη προς τον κόλπο του Γαλαξιδιού. 
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Λύκοι και λυκαυγές 
 

Γενικά, όπως συμπεραίνουμε από τούτα και από τα ονόματα Λυκώρεια και Αυτόλυκος, από τις 

λύκων ωρυγές κ.λπ., ο λύκος σχετίζεται άμεσα με την προϊστορία του Παρνασσού, ίσως ως 

προϊστορικό τοτεμικό ζώο. Από τον Αιλιανό και τον Παυσανία μαθαίνουμε ότι υπήρχε άγαλμα 

λύκου, αφιέρωμα κοντά στον μεγάλο βωμό του Απόλλωνα στους Δελφούς. Το άγαλμα αφιε-

ρώθηκε από τους ίδιους τους ιερείς, επειδή κάποιος έκλεψε το χρυσάφι των αναθημάτων και 

το έκρυψε στο βουνό μες σε πυκνό δάσος, αλλά του επιτέθηκε και τον σκότωσε λύκος, ο οποίος 

μετά κατέβηκε στην πόλη και ωρύετο, ούρλιαζε, όπως και οι πρόγονοί του τότε στον Κατακλυ-

σμό, όταν είχαν οδηγήσει τους ανθρώπους στα ψηλώματα προς τη μετέπειτα Λυκώρεια. Η κά-

θοδος του ωρυόμενου λύκου στην πόλη θεωρήθηκε θεϊκό σημάδι, τον ακολούθησαν και βρήκαν 

το χρυσάφι.60  

Είναι λοιπόν σχεδόν σίγουρο ότι η Λυκώρεια, στο υψηλό και δύσβατο Αλαφόκαστρο, με το 

εξάρτημά της τους Δελφούς, χρησίμευε στις δύσκολες εποχές των Σκοτεινών Αιώνων και της 

πρώιμης εποχής του Σιδήρου, εποχές συνεχών μετακινήσεων φυλών και ομάδων, ίσως κι από 

πολύ παλιότερα, όχι μόνο ως καταφύγιο που προστάτευε τους κατοίκους των κάτω περιοχών 

από τις επελάσεις επιδρομέων, μα και ως ορμητήριο ληστών ή πιο κομψά «εισπρακτόρων διο-

δίων», για όσους ανεβοκατέβαιναν στην κοιλάδα των Δελφών, διαχρονική δίοδο από τη Στερεά 

και την Αττικοβοιωτία προς τη θάλασσα του Κορινθιακού και του Πατραϊκού, τη Δυτική Ελλά-

δα και την Πελοπόννησο. Αλλιώς δεν δικαιολογείται η επιβίωση μιας πόλης σε τέτοιο ύψος μό-

νο με την κτηνοτροφία, μάλιστα μες στο βαρύ χιόνι του χειμώνα. Εάν ο λύκος ήταν πράγματι 

τοτεμικό ζώο της πόλης —ένα ζώο που φωλιάζει στα απόκρημνα ύψη και επιτελεί αρπακτικές 

καταδρομές στα πιο χαμηλά—, η λειτουργία της Λυκώρειας ως πόλης ληστών-εισπρακτόρων 

ερμηνεύεται κι από αυτή την πλευρά. 

Σε αρχαία κείμενα ετυμολογείται το όνομα Αυτόλυκος: ο πένητας («άπορος, φτωχός»), ο 

«αυτοεξυπηρετούμενος», ο «αυτόφωτος», αυτό- [εαυτός] + λυκ- [φως], εκείνος που δεν έχει 

δικά του μέσα διαβίωσης, γη και κοπάδια: ο κλέφτης ή ο έμπορος.61 

Αλλά όχι μόνο αυτό. Ο λύκος είναι το συμβολικό ζώο του Απόλλωνα, και ως μαχητικός πο-

λεμιστής και διότι το όνομά του, από τη ρίζα λυκ-, μέσω του γκριζοκαφετί χρώματός του δη-

λώνει το ξέσπασμα του αυγινού φωτός: λύκη, η ημέρα με την έννοια της απαρχής της, λυκαυ-

γές το χάραμα και λυκόφως το απόβραδο· Λατ. luceo = φωτίζω και lux = φως, κυρίως αυγινό. 

Ο Απόλλων, σαν θεός που φωτίζει, που καθώς είδαμε στον Ομηρικό ύμνο τοξοβολεί με «βέλη 

φωτός» τα τρομερά για τον προϊστορικό —και ψυχικώς για κάθε— άνθρωπο σκοτάδια της νύ-

χτας και τα τέρατα που κρύβονται μέσα τους, συναρτάται πάντα με τη ρίζα λυκ-: 

Λυκώρεια· Λύκειον· Λύκαιο όρος στην Αρκαδία, όπου κατά έναν αρκαδικό μύθο ανατράφηκε ο 

μέγιστος ηλιακός Θεός και πατέρας του Απόλλωνα, ο Δίας· Λυκοσώρα ή Λυκόσουρα στο ίδιο 

Λύκαιο όρος — «από τις πόλεις όσες στην [ευρωπαϊκή] ήπειρο ανέδειξε η γη και τα νησιά, η Λυ-

κόσουρα είναι η πρεσβύτατη και αυτήν είδε ο ήλιος πρώτη· και από τούτη έμαθαν να φτιάχνουν 

πόλεις οι υπόλοιποι άνθρωποι», καθώς γράφει ο Παυσανίας·62 και λύκος βεβαίως, που σημαίνει 

ο «μεταξύ φωτός και σκοταδιού», ο «γκρίζος», το ζώο του λυκόφωτος και του λυκαυγούς. Και 

άλλες σημασίες θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε, σχετιζόμενες με την πολύ βαθιά στον 

χρόνο λειτουργία του Απόλλωνα ως θεού όχι μόνο του φωτός μα και μυητικού των εφήβων, 

θεού της «αυγής της ανθρώπινης ζωής», ως Λυκείου, ως εκείνου που μέσω του θεού Έρωτα 

οδηγεί τους εφήβους στην ενηλικίωση: Μόνο ο Ηρακλής, ημίθεος ιστάμενος μεταξύ του καλού 

και του κακού, αναφέρεται από τις αρχαίες πηγές ότι υπήρξε «εραστής» και καθοδηγητής το-

σων νέων, γι’ αυτό στη γειτονική Οίτη μαρτυρούνται παλαιότατες μυητικές τελετουργίες των 

εφήβων της Φθιώτιδας προς τιμήν του, συνδυαζόμενες με μοναχική, σκληρή ζωή στο οροπέδιο 

της Οίτης, με κακουχίες και κυνήγι, πιθανόν επίσης με σεξουαλική μύηση.  

                                                
60 Κλαύδιος Αιλιανός, Περὶ φύσεως ζώων 12, 40, 4 κ.ε.· Παυσανίας, ό.π., 10, 14, 7, 1 κ.ε.  
61 Πρόχειρα: Ιούλιος Πολυδεύκης, Λέξεων συναγωγὴ κατὰ στοιχεῖον 3230, 1· Φώτιος, Λεξικόν, στο λ. αὐτόλυκος. 
62 Παυσανίας, ό.π., 8, 4, 5, 4· ό.π. 8, 10, 10, 3· ό.π. 8, 38, 1, 1 κ.ε.: Λυκόσουρα στην Αρκαδία στο Λύκαιο όρος, 

κοντά στον ποταμό Πλατανιστώνα· ό.π. 8, 2, 1, 1 κ.ε.: «Λυκάων ο Πελασγού οίκησε στο Λυκαίο πόλη Λυκόσουρα, 

και τον Δία ονόμασε Λύκαιο, και θεσμοθέτησε αγώνα Λύκαια», παλιότερον από τα Παναθήναια. 
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Αυτόλυκος, λοιπόν: ο αυτόφωτος του λυκόφωτος, ο κλέφτης. 

Υπάρχει μια τελεολογία των συμπτώσεων καθόλου μεταφυσική. Είχαμε όλα αυτά στον νου 

μας ανεβαίνοντας στον Παρνασσό με τον Αποστόλη. Στον λαβύρινθο των δολινών μες στα πυ-

κνά έλατα στο Βρομοπήγαδο είδαμε ένα κρανίο μάλλον λύκου, και μετά ο κ. Χρήστος μας έλεγε 

οργισμένος για τους λύκους τους προστατευόμενους των αντικοινωνικών «Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων» του οικο-εμπορίου και της ευρωαπατεωνιάς, λύκους που του έχουν φάει προσ-

φατα «ένα αρνί και ένα ζυγουράκι», και την άλλη μέρα το χάραμα βαδίζοντας προς τη Λυά-

κουρα είδαμε και έναν ανιχνευτή της αγέλης, αυτοπροσώπως τον «Γκρίζο», να ρίχνεται μόλις 

αντίκρισε τον εχθρό του, εμάς τους ακίνδυνους ορειβάτες, με απίστευτη ταχύτητα στη φωτι-

σμένη από το αυγινό λυκαυγές ανατολική γκρεμοπλαγιά της Τουμπορράχης, να χάνεται σαν 

βέλος γκρίζου φωτός στα 2.395 μέτρα της. Τι να κάνουμε. Αυτός είναι ο κόσμος. Η σάρκα 

είναι η μόνη πραγματικότητα, και γίνεται αφηγήσεις και ιστορίες των ανθρώπων. 

 

 

Ο Οδυσσέας κυνηγά αγριογούρουνα στον Παρνασσό 

ή: Πώς να ανακόψετε τον πόνο και την αιμορραγία με ένα τραγούδι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην αρχή του βιβλίου παραθέσαμε απόσπασμα από την Οδύσσεια του Ομήρου σε δική μας με-

τάφραση, όπου περιγράφεται ο τραυματισμός του νεαρού Οδυσσέα από αγριογούρουνο σε 

κυνήγι στον Παρνασσό, κατά την επίσκεψή του στον παππού του, Αυτόλυκο. Τα υψηλά βουνά 

της περιοχής ήταν από την αρχαιότητα πάντα τόποι κυνηγιού. Όπως έχουμε πει στο άλμπουμ 

μας για τη γειτονική Γκιώνα, ο Ενδυμίων, ερωμένος της Σελήνης, ήταν κυνηγός και μάλιστα 

κυνηγούσε νύχτα.63 

Στο απόσπασμα αυτό της Οδύσσειας περιγράφονται με ενάργεια τα συμβάντα — το κυνήγι 

του Οδυσσέα στις χαράδρες και τα δάση με τους θείους του, γιους του Αυτόλυκου, το αγριο-

γούρουνο κι ο τραυματισμός του νεαρού κυνηγού. Εδώ ας πούμε ότι, σύμφωνα με τον Παυσα-

νία,64 η «πυκνή λόχμη» όπου συνέβη το επεισόδιο με τον αγριόχοιρο, εθεωρείτο πως βρισκόταν 

στον τόπο όπου ιδρύθηκαν μετά οι Δελφοί, μάλιστα στον χώρο του Γυμνασίου. Άρα, ο Αυτό-

λυκος θα ζούσε κάπου πιο χαμηλά, ίσως στην Κρίσα ή κοντά στην παραλία. Αλλά το σημείο 

όπου θα θέλαμε να σταθούμε, είναι η παράδοξη μέθοδος με την οποία οι γιοι του Αυτόλυκου 

σταμάτησαν το αίμα και τον πόνο από το βαθύ τραύμα του Οδυσσέα. Επίδεσαν το τραύμα του, 

και τον πήραν, ίσως στους ώμους τους, ίσως σε πρόχειρο φορείο, πίσω στο σπίτι του πατέρα  

                                                
63 Βλ. Σπύρος Καρυδάκης, Γκιώνα. Ασέληνον όρος, το βουνό του Ενδυμίωνα και της Σελήνης, www.analphabet.gr 
64 Παυσανίας, ό.π., 10, 8, 8, 1 κ.ε. 

Εικ. 34: Jan Styka 

(Πολωνός ζωγράφος και 

εικονογράφος, 1858-1925), 

Ο Οδυσσέας κυνηγάει 

αγριογούρουνο στο δάσος, 

στον Παρνασσό. 

http://www.analphabet.gr/
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τους. Αλλά καθώς τον πηγαίνουν, του τραγουδούν για να να σταματήσουν την αιμορραγία: 

 

Με αυτόν μετά ασχολήθηκαν τα παιδιά τα αγαπημένα του Αυτόλυκου, 

και το τραύμα του άμεμπτου Οδυσσέα τού όμοιου με θεό 

το επιδέσαν με φροντίδα, και με τραγούδι ανάκοψαν το μαύρο αίμα 

ώσπου έφτασαν στα σπίτια του αγαπημένου τους πατέρα.
65 

 

Η φράση «με τραγούδι ανάκοψαν το μαύρο αίμα», στο πρωτότυπο αρχαίο κείμενο είναι: ἐπα-

οιδῇ δ’ αἷμα κελαινὸν ἔσχεθον. Σε αρχαία Σχόλια στην Οδύσσεια βρίσκουμε ότι, σύμφωνα με 

τον ομηριστή Διοκλή, επαοιδή είναι τραγούδι για παρηγορία, που αποσπάει τον νου του πλη-

γωμένου από τον πόνο και, λόγω της επίδρασης των γλυκών λόγων στην ψυχή, σταματάει την 

αιμορραγία.66 Εδώ αναφέρεται επίσης ότι και ο Πίνδαρος λέγει πως ο Ασκληπιός γιατρεύει 

ενίοτε με «απαλές επαοιδές». Ο Ευστάθιος67 γράφει ότι ο ποιητής, στους στίχους για τη φρο-

ντίδα του τραύματος του Οδυσσέα, εννοεί κάτι «όπως τα περίαπτα». Σύγχρονοι μελετητές πί-

στεψαν ότι τα «περίαπτα» σχετίζονται με τα φυλαχτά, καταλήγωντας στο συμπέρασμα ότι οι 

γιοι του Αυτόλυκου χρησιμοποίησαν κάποιο ξόρκι, που έδωσε ο Ερμής στον γιο του Αυτόλυκο, 

δεδομένου μάλιστα ότι ο τελευταίος περιγράφεται λίγους στίχους παραπάνω ως «πολυάρη-

τος», «πολύευκτος», αυτός που ξέρει πολλές ευχές. Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ ο Ευστά-

θιος δεν εννοεί ξόρκι ή φυλαχτό, μα την επίδεση του τραύματος, τον επίδεσμο, χρησιμοποι-

ώντας μια μάλλον προβληματική σύνταξη καθώς και το «περιάπτω», που σε πλήθος αρχαία 

κείμενα σημαίνει «περιτυλίγω σφιχτά με κορδέλα ή μακρύ πανί». 

Έτσι κι αλλίως, η ιστορία που αναφέρει ο Όμηρος για το «πολυάρητο»του Αυτόλυκου δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ότι σχετίζεται με ξόρκια, μα με την ακόμα σήμερα συνηθιζόμενη ευχή, 

ευλογία, του νονού στο βρέφος, του ονοματοδότη, και είναι η εξής: Ο Αυτόλυκος πηγαίνει στην 

Ιθάκη για να δει την κόρη του, Αντίκλεια, που μόλις είχε γεννήσει τον Οδυσσέα. Μετά το δεί-

πνο που έκαναν προς τιμή του, η βάγια του παιδιού, η γνωστή Ευρύκλεια, βάζει στα γόνατά 

του το μωρό και τον παρακαλάει: «Αυτόλυκε, βρες εσύ ο ίδιος τώρα κάποιο όνομα / για το 

αγαπημένο παιδί της θεϊκής θυγατέρας σου· γιατί είσαι πολυάρητος». Και ο πανέξυπνος Αυτό-

λυκος, αποφεύγοντας να δώσει ευθέως όνομα στο μωρό, πράγμα που θα μπορούσε να θεωρη-

θεί από τον πατέρα ως προσβολή, λέει:  

                                                
65 Ὀδύσσεια, 19, 456-458.  
66 Σχόλια εἰς Ὀδύσσειαν, Scholia in Odysseam (scholia vetera) 19, 457 1 κ.ε. 
67 Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὀδύσσειαν 2, 212, 11 κ.ε. 

Εικ. 35: N.C.Wyeth, 

Το κυνήγι του αγριογούρουνου, 

από τον νεαρό Οδυσσέα, 

από την εικονογράφηση της Οδύσσειας 

που εκπόνησε ο σπουδαίος 

Αμερικανός εικονογράφος βιβλίων 

το 1929. 
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Ο γαμπρός μου και η θυγατέρα μου θα δώσουν τ’ όνομα, ό,τι κι αν πω· 

επειδή όμως έρχομαι εδώ αφού πολλούς εξόργισα [ὀδυσσάμενος] 

άνδρες και γυναίκες στη Γη την ανθρωποθρέφτρα, 

σε τούτον ας είναι το παρωνύμι «Οδυσσέας». Κι όταν 

θα ενηλικιωθεί και θα έρθει στο μέγα μητρικό του σπίτι 

στον Παρνασσό, εκεί όπου έχω περιουσία, 

θα του δώσω από το έχει μου και χαρούμενο θα τον στείλω πίσω. 

 

Έτσι, ο Οδυσσέας πήρε το όνομά του, από το ὀδυσσάμενος [ὀδύσσω = οργίζω, εξοργίζω, βλάπτω] του 

παππού του: «αυτός που εξοργίζει τους άλλους» με την ευφυΐα του και τα τερτίπιά του. Ο Αυ-

τόλυκος όμως παρουσιάζεται «πολυάρητος», ικανός να δώσει την ευχή του σε ένα παιδί με το 

να το ονομάσει, λόγω της εμπειρίας του ως πολυπλάνητος άνθρωπος που γνωρίζει πολλά, ως 

μέγας κλέφτης σε μια εποχή που η κλεψιά ήταν λίγο-πολύ ηρωική πράξη. Όχι ως εξορκιστής, 

όπως νομίζουν σύγχρονοι μελετητές. 

Όπως είπαμε, στην ίδια την Οδύσσεια και παντού στις αρχαίες πηγές ο Αυτόλυκος εμφα-

νίζεται να έχει λάβει από τον Ερμή δύο δώρα, 1ο) να κλέβει χωρίς να συλλαμβάνεται και 2ο) 

να επιορκεί χωρίς να τιμωρείται από τους θεούς: «μες τους ανθρώπους φημιζόταν / για κλε-

φτοσύνη και όρκο· τούτα του έδωσε ο θεός ο ίδιος, / ο Ερμής».68  Δεν αναφέρεται ως τρίτο δώ-

ρο κάτι το τόσο ξεχωριστό και ήδη από τα απώτερα προϊστορικά χρόνια γνωστό, καθώς το 

μαγικό ξόρκι. Άλλο ευχή, άλλο ξόρκι στα Ελληνικά, ακόμα και στα απώτατα. Αν ο Όμηρος εν-

νοούσε εδώ ξόρκι, θα έγραφε ξόρκι. 

Στα αρχαία Σχόλια στον Πίνδαρο,69 αναφέρεται ότι ο Ασκληπιός: 

 

[…] άλλους με κατάλληλες ωδές θεραπεύει, άλλους κατάλληλα φάρμακα [δίνοντας] να πιουν ή 

περιάπτων [επιδένοντας] τα μέλη τους με τρόπο ώστε να θεραπευτούν, άλλους με τομές και χει-

ρουργική μέσω σιδήρου [μαχαιριού, νυστεριού] ύψωσε όρθιους και τους ανέδειξε υγιείς. Ότι η ια-

τρική μέσω επωδής είναι αρχαία, και όχι μόνο εκείνη μέσω φαρμάκων και σωστής διατροφής, το 

λέει κι ο Όμηρος: ἐπαοιδῇ δ’ αἷμα κελαινὸν ἔσχεθον. 

 

Κάτι παρόμοιο βρίσκουμε και στα Νέμεα του Πινδάρου,70 όπου ο ποιητής αναφέρει καθαρά ότι 

όπως με επωδή ανακουφίζει κανείς τον πόνο, έτσι κι η ωδή του ανακουφίζει τον μόχθο του 

αθλητή. Η μελέτη των πηγών των σχετικών με τον Ασκληπιό, κειμένων και επιγραφών, απο-

δεικνύει επίσης ότι στα Ασκληπιεία χρησιμοποιούνταν μεταξύ άλλων μουσική και τραγούδι, 

για τη θεραπευτική αξία τους. 

Επωδή, λοιπόν, είναι ανακουφιστικό τραγούδι που γαληνεύει την ψυχή άρα και το πονεμέ-

νο σώμα, όπως χρησιμοποιούν πολλοί σύγχρονοι γιατροί και ψυχίατροι τη μουσική ως βοηθη-

τική θεραπευτική μέθοδο για ποικίλες ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Και σήμερα, σε όλο 

τον κόσμο, οι μητέρες πολλές φορές τραγουδούν στα μικρά παιδιά τους όταν εκείνα κλαίνε, 

για να τους αποσπάσουν τον νου από οποιοδήποτε πρόβλημα τα ενοχλεί και να τα κάνουν να 

ηρεμήσουν. Η αρχαία ελληνική ιατρική περιλάμβανε «εναλλακτικές» μεθοδολογίες που, ακόμα 

και στη σημερινή εποχή, θεωρούνται πολύ προχωρημένες ή κι ανεξερεύνητες ακόμα. 

Ο Αυτόλυκος θα εθεωρείτο πρωτοπόρος αυτής της θεραπευτικής μεθόδου, εδώ, στις υπό-

ρειες του Παρνασσού, και η ιστορία αυτή μας ενδιαφέρει επίσης επειδή, καθώς θα δούμε 

παρακάτω, το βουνό φημιζόταν ως «πολυφάρμακο», δεδομένου ότι φύτρωναν στα ύψη του 

πλήθος θεραπευτικά βότανα, ενώ στην περιοχή είχε αναπτυχθεί ένα είδος φαρμακευτικής βιο-

τεχνίας, που επεξεργαζόταν κατάλληλα και συσκεύαζε αυτά τα βότανα, κι επίσης παρήγαγε 

φάρμακα τα οποία πουλιόνταν στα πέρατα του ελληνικού κόσμου. 

Όλα αυτά βεβαίως λόγω της παρουσίας του Δελφικού ιερού, δεδομένου ότι ο Παιήων Α-

πόλλων ήταν και θεός της ιατρικής.  

                                                
68 Όμηρος, Ὀδύσσεια, 19, 395-6: ὃς ἀνθρώπους ἐκέκαστο / κλεπτοσύνῃ θ’ ὅρκῳ τε· θεὸς δε οἱ αὐτὸς ἔδωκεν / 

Ἑρμείας. 
69 Σχόλια στον Πίνδαρο, στα Πύθια, Schοlia in Pindarum, scholia vetera, ᾠδή 3, 91, 1 κ.ε. 
70 Πίνδαρος, Νέμεα, ᾠδή 8, 82b, 2 κ.ε. 
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Το βουνό σε πόλεμο: 

1. Οι Πέρσες 

 

Σε δύσκολες εποχές καταστροφών και πολέμων, οι Έλληνες καταφεύγουν πάντα στα ψηλά και 

άγρια βουνά τους. Εισβολή του Ξερξη στην Ελλάδα — ο Ηρόδοτος διηγείται: 

Οι Πέρσες επιτίθενται στη Φωκίδα, θέλοντας να φτάσουν στους Δελφούς για να λεηλατή-

σουν τον κοσμοξακουσμένο πλούτο των αφιερωμάτων. Στην πορεία τους καταστρέφουν τις 

φωκικές πόλεις και σκοτώνουν όποιον πιάσουν. Οι Φωκείς καταφεύγουν στις κορφές του 

Παρνασσού. Ο Ηρόδοτος σημειώνει ότι όσες γυναίκες έμεναν πίσω και συλλαμβάνονταν αιχμά-

λωτες, οι Πέρσες στρατιώτες τις βίαζαν ομαδικά ένας μετά τον άλλον μέχρι θανάτου.71  

                                                
71 Ηρόδοτος, Ἱστορίαι, 8, 32, 1 κ.ε. 

Εικ. 36: Frank Miller, 300. Το cult αριστούργημα του μεγάλου Αμερικανού σχεδιαστή κόμικ για τη 
μάχη των Θερμοπυλών, μια graphic novel για τον Λεωνίδα, τους Τριακόσιους και την εθελούσια θυσία 
τους, που έγινε και ταινία, προκάλεσε χιονοστιβάδα από εικονογραφήσεις, φίλμ, ιστορικές αναλύσεις 
και διαδικτυακές αναφορές όχι μόνο για το θέμα, μα και για ό,τι θετικό μπορεί να προσφέρει στον 
σύγχρονο άνθρωπο η αρχαιοελληνική αντίληψη για τον πολιτισμό και τον ανθρωπισμό. Επηρέασε 
πλήθος ανθρώπους παγκόσμια, δημιουργούς και κοινό, κυρίως νέους, ως προς την εξεικόνιση και 
την ίδια την ουσία του πολέμου μέχρις εσχάτων για την ελευθερία και τις ανθρώπινες αξίες. 

Υποδειγματική επίδραση ενός έργου τέχνης, στην εποχή μας που η καλλιτεχνική δημιουργία, κλει-

σμένη στις γκαλερί και δέσμια των ελίτ, δεν δημιουργεί στο πλατύ κοινό ιδέες και συναισθήματα. 
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Εντέλει, όμως, τους Δελφούς δεν κατάφεραν να τους λεηλατήσουν. Οι Δελφιείς θέλησαν να 

θάψουν τα πολύτιμα αναθήματα ή να τα μεταφέρουν αλλού, αλλά ο Απόλλων έδωσε χρησμό 

ότι «τα δικά του ο θεός δεν αφήνει να μετακινηθούν, λέγοντας ότι ο ίδιος είναι ικανός να προ-

στατέψει όσα του ανήκουν». Έτσι, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν την πόλη, καθώς πλησίαζε ο περ-

σικός στρατός. Κάποιοι πέρασαν απέναντι στην Πελοπόννησο, μα οι περισσότεροι ανέβηκαν 

στις κορφές του Παρνασσού και εγκαταστάθηκαν στο Κωρύκιο Άντρο. Έμειναν στους Δελφούς 

60 άνδρες και ο προφήτης του ναού του Απόλλωνα, Ακήρατος. 

Όταν οι Πέρσες έφτασαν στα πρόθυρα του ιερού, στον τέμενος της Προναίας Αθηνάς, σύμ-

φωνα με την αφήγηση του Ηροδότου όπλα φάνηκαν αιωρούμενα μπροστά στον ναό, ενώ: 

 

[…] τότε από τον ουρανό κεραυνοί έπεφταν πάνω τους, κι από τον Παρνασσό δύο βράχοι κατέ-

πεσαν με πολύ πάταγο σε αυτούς και σκότωσαν κάμποσους· και μες από τον ναό της Προναίας 

ακουγόταν βουή και αλαλαγμός. Ενώ όλα αυτά συνέβαιναν ταυτόχρονα, έπεσε τρόμος στους 

βάρβαρους· κι όταν οι Δελφιείς το έμαθαν ότι φεύγουν, κατεβαίνοντας σκότωσαν πλήθος από 

κείνους· κι όσοι περισώθηκαν κατέφυγαν στη Βοιωτία. Όμως, καθώς έμαθα, εκτός από τούτα 

αντίκρισαν και άλλα θεϊκά· δηλαδή δύο οπλίτες με ύψος πολύ μεγαλύτερο από των ανθρώπων 

όρμησαν πάνω τους σκοτώνοντας και καταδιώκοντάς τους. Τούτοι λένε πως ήταν οι δύο ντόπιοι 

ήρωες, ο Φύλακος και ο Αυτόνοος, που τα τεμένη τους βρίσκονταν στο περίχωρο του ιερού, του 

Φύλακος κοντά στον ίδιο εκείνο δρόμο κάτωθε από τον ναό της Προναίας, του Αυτόνοου πέρα 

από την Κασταλία, κάτω από τον γκρεμό της Υάμπειας. Και οι βράχοι που έπεσαν από τον Παρ-

Εικ. 37: Το εξαιρετικά ευμετάβολο και η αγριότητα των καιρικών συνθηκών στον Παρνασσό, δικαι-
ολογεί τις συμπτωματικές καταιγίδες κατά την επίθεση των Περσών και των Γαλατών. Εδώ, ξαφνική 
και βαριά συννεφιά σκεπάζει τη Λυάκουρα, ενώ στον Γεροντόβραχο έχει λιακάδα. 
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νασσό σώζονται μέχρι και τις μέρες μας, διατηρούμενοι στο τέμενος της Προναίας Αθηνάς, γιατί 

κατέπεσαν κατρακυλώντας πάνω στους βαρβάρους.
72 

 

Ή τυχαία ήταν η καταιγίδα, ή ο Απόλλων «προστάτεψε ό,τι του ανήκε», πάντως το μαντείο 

δεν λεηλατήθηκε. Εδώ, δεν μπορούμε να μη αναφέρουμε μια σύγχρονη ερμηνεία για τη «βοή 

και τον αλαλαγμό» που ακούστηκε μες από τον Ναό της Προναίας Αθηνάς, και μαζί με την κα-

ταιγίδα πανικόβαλε τους Πέρσες. Έχει γραφτεί, ότι ενδεχομένως να οφειλόταν σε κάποια μη-

χανήματα του αττικού θεάτρου καθώς περιγράφονται από τις αρχαίες πηγές, όπως το ηχείον ή 

βροντείον, μαζί με τα μεγάλα ελικοειδή αντηχεία από χαλκό, μέσα στα οποία φυσούσαν σαλ-

πιγκτές δημιουργώντας τρομερή βοή, σαν βροντή… 

Με ανάλογα μηχανήματα της σκηνής μπορεί να εμφανίστηκαν τα αιωρούμενα όπλα, δεδο-

μένου μαλιστα ότι ο ναός της Προναίας Αθηνάς ήταν καθίδρυμα των Αθηναίων, με την προη-

γμένη σκηνική τεχνολογία τους. Όσο για την κατολίσθηση των βράχων, μπορεί κάλλιστα να 

ήταν τεχνητή, από τους Δελφιείς που είχαν καταφύγει στα ύψη της Υάμπειας και της Αυλείας 

— των δύο Φαιδριάδων Πετρών. Ίσως έτσι ερμηνεύεται και η σιγουριά των Δελφιαίων, να αφή-

σουν τα πολύτιμα αφιερώματα στο ιερό και να φύγουν. 

Ο Ιμέριος, πάντως, αναφερόμενος στην ήττα των Περσών, περιγράφει στις ρητορικές του 

επιδείξεις το ίδιο το βουνό ως πολεμιστή: 

 

Ο Παρνασσός εκσφενδόνιζε στη θάλασσα τις κορυφές, και με τα ίδια του τα μέλη αντί με βέλη 

οπλιζόταν για χάρη του γένους.
73 

 

Και αλλού: 

 

[...] αλλ’ όμως εκινούνταν ο Παρνασσός και συγκλονιζόταν κατά των Περσών, κορυφές βουνών 

τοξεύονταν αντί για βέλη, και οι Πέρσες έπεφταν κάνοντας τους βράχους τάφους.
74 

 

 

Το βουνό σε πόλεμο: 

2. Οι Γαλάτες 

 

Αυτό για τη θεϊκή πτώση των βράχων με την υποβοηθητική συνεργία ανθρώπινων χεριών, το 

υποθέτουμε από κάτι ανάλογο που θεωρείται ότι συνέβη κατά την καταστροφική επιδρομή 

των Γαλατών στον ελληνικό χώρο — καταστροφική και για τους Έλληνες, και για τους Γαλάτες. 

Τι γύρευαν οι Γαλάτες στην Ελλάδα, πριν τον Αστερίξ; Έχει ειπωθεί ότι ο βασιλιάς τους, 

Βρέννος, για να τους πείσει τον 3ο αιώνα π.Χ. να μεταναστεύσουν στη χώρα του ήλιου από 

την Παννονία των Β.Δ. Βαλκανίων όπου βρίσκονταν, συγκέντρωσε μερικούς εξαθλιωμένους, 

μικρόσωμους Έλληνες αιχμάλωτους και τους συνέκρινε με τους μεγαλόσωμους Γαλάτες πολε-

μιστές: «Αυτούς θα πολεμήσετε», τους είπε.75 Στην πραγματικότητα το συγκεκριμένο κελτικό 

φύλο πιεζόταν από την εξάπλωση των γερμανικών ή γενικά «νορδικών» λαών. 

Η κάθοδος των Γαλατών ήταν τρομερό γεγονός για την Ελλάδα, ένας ολόκληρος κελτικός 

λαός εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, πολεμικότατος, με ήθη που θεωρούνταν από τους Έλ-

ληνες τρισβάρβαρα και θηριώδη —και για λέμε την αλήθεια ήταν σε σχέση με τα τότε ελληνι-

κά—, ο οποίος μετανάστευε συν γυναιξί και τέκνοις και δεν άφηνε λίθο επί λίθου απ’ όπου 

περνούσε, και λόγω ιδιοσυγκρασίας, και διότι έπρεπε να φάει, μα εντέλει και λόγω απελπισί-

ας όταν οι ελληνικές πόλεις συνήλθαν από την έκπληξη κι άρχισαν να αντιστέκονται. Στο γει-

τονικό Κάλλιο της Αιτωλίας, οι Γαλάτες είχαν σκοτώσει όλο τον πληθυσμό από παιδάκι έως  

                                                
72 Ηρόδοτος, ό.π., 8, 37, 14 κ.ε.· για το το ίδιο θέμα της καταιγίδας και των βράχων, βλ. πρόχειρα και Διόδωρος 

Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη 11, 14, 3, 3 κ.ε. 
73 Ιμέριος, Declamationes et orationes [Ὑπὲρ Αἰσχίνου, Δημοσθένους] 2, 104 κ.ε. 
74 Ιμέριος, ό.π. [Κατὰ Ἐπικούρου] 3, 97 κ.ε. 
75 Πολύαινος, Στρατηγήματα, 7, 35, 1, 1 κ.ε. 
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γέροντα, βίαζαν όπως οι Πέρσες μέχρι θανάτου τις γυναίκες, όσες δεν κατάφερναν να αυτό-

κτονησουν για να γλυτώσουν το μαρτύριο. Από τον Παυσανία αναφέρεται ότι έτρωγαν μέχρι και 

ανθρώπινο κρέας, ενδεχομένως ως τελετουργική ανθρωποφαγία, ή ίσως λόγω πείνας, δεδο-

μένου ότι ένα τέτοιο στράτευμα θα ήταν δύσκολο να βρει τροφή στην ορεινή Αιτωλία σε συν-

θήκες πολέμου, όπως συνέβη άλλωστε λίγο αργότερα στη Φωκίδα καθώς θα δούμε. 

Ο κλάδος αυτός του γαλατικού στρατού προκάλεσε τόσες καταστροφές, ώστε ξεσηκώθη-

καν όλοι οι Αιτωλείς, με αποτέλεσμα μια τρομακτική σύγκρουση στην οποία εξοντώθηκαν πε-

ρίπου 39.000 Κέλτες στο Κάλλιο, όπου η σημερινή τεχνητή λίμνη του Μόρνου. Στην Ευρυτανία 

η ήττα τους υπήρξε τέτοια, ώστε ακόμα σήμερα το βουνό όπου έγινε η μάχη λέγεται Κοκκάλια, 

από τα οστά των σκοτωμένων Κελτών, που έμειναν για πάντα εκεί να θυμίζουν τη γαλατική 

κάθοδο… Το 1996 οι σύγχρονοι Αιτωλείς έστησαν στα Κοκκάλια ένα μνημείο της μάχης.  

Εικ. 38. Εικόνα του Άνγκους ΜακΜπράιντ, εικονογράφου, 1996: Ο βασιλιάς Βρέννος και οι 

Κέλτες λεηλατούν τους Δελφούς, όταν ξεσπάει πάνω τους η θεομηνία και τους κυριεύει ο 

ιερός τρόμος του θεού Πάνα, ο Πανικός. 
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Ο κύριος όγκος του γαλατικού στρατού και τα γυναικόπαιδα βρίσκονταν στις Θερμοπύλες. 

Ο βασιλιάς τους, Βρέννος, λεηλατώντας τη Φωκίδα, επιτέθηκε το 279 π.Χ. στους Δελφούς, 

που είχε ακούσει ότι ήταν γεμάτοι χρυσάφι: κοντά στην ανάγκη της πείνας και η παντοτινή 

δίψα του χρυσαφιού… Κατά τον Διόδωρο Σικελιώτη, οι Δελφιείς ρώτησαν πάλι την Πυθία αν 

πρέπει να μεταφέρουν τα αφιερώματα σε γειτονικές, οχυρές πόλεις, επειδή οι Δελφοί δεν 

ήταν τειχισμένοι. Η Πυθία απάντησε ότι «προστάζει ο θεός να αφήσουν τα αναθήματα και τα 

άλλα όσα ανήκουν στον στολισμό των θεών σε έναν τόπο μες στο μαντείο· θα τα φυλάξει όλα 

ο θεός, και μαζί του οι λευκές κόρες», δηλαδή ο Προναία Αθηνά και η Άρτεμις.76 

  

                                                
76 Διόδωρος Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη (βιβλ. 21-40) 22, 9, 5, 1 κ.ε. Λέγονταν «λευκές κόρες» λόγω της αρ-

χαιότητας των λατρευτικών αγαλμάτων, που ήταν αποχρωματισμένα από τον χρόνο. 

Εικ. 39: Η αρχή της χαράδρας της Βελίτσας, ανάμεσα στη Λυάκουρα και τις Τρεις Τούμπες, περίπου 

στα 2.200 μ. υψόμετρο. 
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Αυτήν τη φορά, πάντως, οι βάρβαροι κυρίευσαν έστω πρόσκαιρα τους Δελφούς. Ο Βρέννος, 

βλέποντας κάποια επίχρυσα αγάλματα, ρώτησε αιχμάλωτους Δελφιείς αν είναι ολόχρυσα. 

Όταν του απάντησαν ότι μόνο ένα λεπτό φύλλο εξωτερικά είναι χρυσός, κι από μέσα χαλκός, 

εκείνος τους διέταξε να πουν ψέματα στους άλλους αρχηγούς των Γαλατών, ότι τα αγάλματα 

είναι φτιαγμένα από συμπαγές χρυσάφι, ώστε να πολεμούν με μεγαλύτερη προθυμία για να τα 

αποκτήσουν.77 

Ξάφνου, όμως, ξέσπασε τρομερή καταιγίδα και χιόνι, όπως γράφει ο Παυσανίας: 

 

Και όλη η περιοχή, όση κατελάμβανε η στρατιά των Γαλατών, σειόταν βίαια το μεγαλύτερο με-

ρος της ημέρας, και έπεφταν συνεχώς βροντές και κεραυνοί· αυτοί τρόμαζαν τους Κέλτες και 

                                                
77 Πολύαινος, Στρατηγήματα 7, 35, 2, 1 κ.ε. 

Εικ. 40: Κατεβαίνοντας τη χαράδρα προς τη Βελίτσα, την αρχαία Τιθορέα, οδοιπορείς σε μια από τις 

παλαιότατες διόδους προς τον Παρνασσο . Εδώ, περίπου στα 1.900 μ. 
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τους εμπόδιζαν να ακούσουν τα [στρατιωτικά] παραγγέλματα, και οι κεραυνοί από τον ουρανό 

αναφλόγιζαν όχι μόνο όποιον έπεφταν πάνω του, μα και τους κοντινούς του και τα όπλα.
78

 

 

Διαδόθηκε ότι εμφανίστηκαν πάλι τα φαντάσματα των παλιών ηρώων, αυτήν τη φορά ο Υπέ-

ροχος, ο Λαόδοκος, μα και ο Πύρρος γιος του Αχιλλέα, που τέμενός του υπήρχε στη Φωκίδα. 

Επίσης, ο Φύλακος, όπως και επί περσικής εισβολής. Οπωσδήποτε, η μάχη ήταν τρομερή, κα-

θώς είχαν συγκεντρωθεί οι κάτοικοι από όλη την περιοχή και οι Φωκείς για να προστατέψουν 

τις φαμίλιες τους και το ιερό. Κατά τη νύχτα: 

 

Έπεσε ισχυρό ψύχος και μαζί με τον παγετό χιόνι, ενώ κατολίσθαιναν από τον Παρνασσό μεγά-

λοι βράχοι, και οι γκρεμοί καταρρέοντας σκόπευαν τους βαρβάρους, τούτους μάλιστα όχι ανά 

έναν ή ανά δύο, αλλά ανά τριάντα και περισσότερους, εκεί όπου φρουρούσαν καθώς ετάχθηκαν 

ή όπου έτυχε να αναπαύονταν, και τους έγινε αθρόα η απώλεια από την κατάρρευση των γκρε-

μών. Μετά, καθώς ανέτειλε ο ήλιος οι Έλληνες επιτέθηκαν στους Δελφούς, άλλοι κατά μέτωπο 

στο [γαλατικό] στράτευμα, ενώ οι Φωκείς, έχοντας περισσότερη εμπειρία των τόπων, κατέβηκαν 

μες στο χιόνι από τα απόγκρεμα του Παρνασσού και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί έπεσαν από τα 

νώτα πάνω στους Κέλτες, ακοντίζοντας και τοξεύοντας δίχως να έχουν κανένα φόβο από τους 

βάρβαρους.
79

 

 

Το αποτέλεσμα της μάχης ήταν τρομερό για τους Γαλάτες, σκοτώθηκαν πολλοί και πληγώθηκε 

σοβαρά ο βασιλιάς Βρέννος. Οι Κέλτες σκότωσαν όλους τους τραυματισμένους και άρρωστους 

πολεμιστές τους για να διαφύγουν πιο γρήγορα, αλλά την επόμενη νύχτα επήλθε η οριστική 

καταστροφή: 

 

Κατά τη νύχτα πέφτει πάνω τους φόβος Πανικός·
80

 γιατί ο τρόμος αυτός, λένε, δεν δημιουργή-

θηκε από καμιά αιτία. Έπεσε στο στράτευμα η ταραχή περί τη βαθιά νύχτα, και στην αρχή ήταν 

λίγοι που πειράχτηκαν στον νου, κι αυτοί νόμιζαν ότι αισθάνονται κρότο αλόγων που επελαύ-

νουν και έφοδο εχθρών· και μετά από όχι πολύ, εξαπλώθηκε σε όλους η παράνοια. Οπότε, αρ-

πάζοντας τα όπλα και αφού χωρίστηκαν, σκότωναν ο ένας τον άλλον και σκοτώνονταν, ούτε 

καταλαβαίνοντας την ίδια τη δικιά τους γλώσσα ούτε τις μορφές ο ένας του άλλου, ούτε διακρί-

νοντας τα σχήματα των ασπίδων· αλλά παρόμοια και στις δύο παρατάξεις, μέσω της συγκεκρι-

μένης παράνοιας, τους άνδρες που τους αντιστέκονταν τους νόμιζαν για Έλληνες, τους ίδιους 

και τα όπλα τους, και ότι μιλούσαν με ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε η τρέλα από τον θεό απερ-

γάστηκε τον αλληλοσκοτωμό στους Γαλάτες σε μεγάλο πλήθος.
81

 

 

Μετά από την καταστροφή στους Δελφούς, οι Φωκείς και οι άλλοι του ελληνικού στρατεύ-

ματος συνέχισαν τις επιθέσεις, αλλά και αφαίρεσαν από την ύπαιθρο οτιδήποτε θα μπορούσε 

να χρησιμεύσει ως τροφή, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει στους Γαλάτες τρομερή πείνα. Ο Παυ-

σανίας αναφέρει ότι ως τότε στις μάχες στη Φωκίδα είχαν σκοτωθεί περιπου έξι χιλιάδες Κέλτες, 

όμως στους Δελφούς σκοτώθηκαν γύρω στους δέκα χιλιάδες, κι ακόμα τόσοι κατόπιν πέθαναν 

από τον λιμό. 
  

                                                
78 Παυσανίας, ό.π., 10,23, 1, 4 κ.ε. 
79 Παυσανίας, ό.π., 10,23, 4, 4 κ.ε. 
80 Όταν οι αρχαίοι γράφουν Πανικός, δεν εννοούν όπως εμείς απλά φόβος, αλλά ιερή παράνοια που διασπείρει ο θεός 

Παν με τη μουσική του σε υβριστές, καταπατητές των θεμελιωδέστερων αρχών συγκρότησης των ανθρώπινων κοι-

νοτήτων. Κατά τον Κρητικό φιλόσοφο και μυστικό θεολόγο Επιμενίδη, τον Πανικό επινόησε για πρώτη φορά ο Παν 

για να βοηθήσει τον Δία κατά την Τιτανομαχία, και τον έσπειρε στους Τιτάνες όχι με το συνηθισμένο μουσικό όργα-
νό του τη σύριγγα, πρόγονο του σημερινού ζουρνά, αλλά με τον κόχυλα, αλλιώς κόρνο ή μπουρού, το κοχύλι Cha-

ronia tritonis variegata (Lam.), που ακόμα σήμερα χρησιμοποιείται (Επιμενίδης, Αποσπάσματα, απ. 18· Ερατοσθέ-

νης, Ἀστροθεσίαι ζῳδίων [Catasterismi] 1, 27, 2 κ.ε.). Οι αρχαίοι ιστορικοί, καθώς και οι στρατιωτικοί συγγραφείς 

έργων πολεμολογίας και στρατηγικής Πολύαινος και Ονάσανδρος, αναφέρονται συχνά σε Πανικούς σε στρατεύματα, 
και πώς καταπολεμώνται. Ο Ευστάθιος και άλλοι μιλούν για αιφνίδιες ριπές ισχυρών ανέμων και για αλλόκοτες βοές 

στα βουνά προερχόμενες από διάφορες φυσικές αιτίες, που μπορούν να διασπείρουν μεταφυσικό Πανικό σε ένα 

στράτευμα, και αποδίδονταν στον Πάνα. 
81 Παυσανίας, ό.π., 10, 23, 7, 3 κ.ε. 
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Ο Βρέννος, βαριά τραυματισμένος, αυτοκτόνησε αφού μέθυσε βαριά για να πάρει θάρρος 

μπρος στον θάνατο. Σύμφωνα με τον Διόδωρο Σικελιώτη, ο  διάδοχός του Κιχώριος, μετά από 

διαταγή του ετοιμοθάνατου Βρέννου αλλά και σύμφωνα με την πάγια τακτική των Κελτών σε 

δύσκολες ώρες, εκτέλεσε τους τραυματίες, τους αρρώστους και τους αδυνατισμένους από την 

πείνα ολόκληρου του γαλατικού φύλου, περίπου 20.000 άτομα, προφανώς και όσα αδύναμα 

από τα γυναικόπαιδα, έκαψε τις άμαξες και ό,τι βαρύ, εγκατέλειψε τα βαριά λάφυρα και 

προσπάθησε να διαφύγει όσο γίνεται ταχύτερα από την Ελλάδα. 

Ο κελτικός στρατός υπέστη ακόμα βαριές ήττες από τους συνασπισμένους Έλληνες στις 

Θερμοπύλες και στη Θεσσαλία.82 Κατόπιν η φυλή των Γαλατών πέρασε στη Μ. Ασία, όπου μετά 

από άγριες μάχες με τους εκεί ντόπιους εντέλει νικήθηκε τελειωτικά και στους εναπομείνατες, 

που μάλλον θα ήταν οι περισσότεροι άμαχοι, επετράπη να εγκατασταθούν στην έκτοτε ονο-

μαζόμενη ασιατική Γαλατία, στο κέντρο της Μικράς Ασίας. 

Κι εδώ λοιπόν κατολισθήσεις βράχων. Επιμένουμε: από τους ντόπιους που καθώς είδαμε, 

ξέροντας καλά τον τον τόπο, σκαρφάλωσαν στον χιονισμένο Παρνασσό μες στην καταιγίδα.  

 

 

Το βουνό σε πόλεμο: 

3. καταφύγιο, ορμητήριο, προδοσία και αναγέννηση 

 

Ένα βουνό απόκρημνο και λαβυρινθώδες όπως ο Παρ-

νασσός, χωρίς δρόμους όπως ήταν για χιλιάδες χρόνια 

και κατασκέπαστο με αδιάβατα δάση, μπορεί πάντα να 

χρησιμεύσει ως κάστρο, καταφύγιο και ορμητήριο των 

οποιωνδήποτε ντόπιων ενάντια στους εκάστοτε εχθρούς. 

Ο ειδικός στην στρατηγική και στην πολεμολογία Πο-

λύαινος, αναφέρει ένα τέχνασμα των Φωκέων, στον 

πόλεμό τους με τους Θεσσαλούς: 

 

Οι Φωκείς, αποκλεισμένοι στον Παρνασσό από τους Θεσ-

σαλούς, αφού αλείφτηκαν με [σκόνη από] γύψο κι οι ίδιοι 

και τα όπλα, και έδωσαν ο ένας με τον άλλον το σύνθημα 

«Προσέχετε τους γυψωμένους», νύχτα με πανσέληνο κατέ-

βηκαν επιτιθέμενοι εναντίον των εχθρών. Αυτοί, τρομοκρα-

τημένοι όπως μπρος σε φαντασία απόξενη και αλλόκοτη, 

[…] νικήθηκαν και έπεσαν νεκροί Θεσσαλοί 4.000.
83

 

 

Ξέρουμε την Ασίνη από το ομώνυμο ποίημα του Γ. Σε-

φέρη, ένα από τα σημαντικότερα νεοελληνικά ποιήμα-

τα. Ο ίδιος ο Σεφέρης γνώριζε γι’ αυτήν «μόνο μια 

λέξη» του Ομήρου, «Ασίνην τε», αλλ’ όμως σώζονται 

αρκετά για τούτη την πόλη στα αρχαία κείμενα. Έτσι, 

στις πηγές βρίσκουμε ότι στα προϊστορικά χρόνια η Ασίνη ήταν μια πόλη στον Παρνασσό, συ-

νορεύοντας με τη γνωστή μας Λυκώρεια. Οι κάτοικοι ανήκαν στη φυλή των Δρυόπων. 

Σύμφωνα με τις παραδόσεις των ίδιων των Ασιναίων, την πόλη πόρθησε ο Ηρακλής όταν 

μονομάχησε με τον Απόλλωνα προσπαθώντας να του κλέψει τον δελφικό τρίποδα. Οι Ασιναίοι, 

«καθώς κυριευόταν από τον Ηρακλή το τείχος, εγκατέλειψαν την πόλη και κατέφυγαν στις 

κορυφές του Παρνασσού»,84 και μετά στην Πελοπόννησο. Ο βασιλιάς του Άργους Ευρυσθέας, 

τους έδωσε την περιοχή στην Αργολίδα όπου έχτισαν τη νέα Ασίνη τους. Μείναν οι τάφοι των 

βασιλέων τους με τις χρυσές προσωπίδες: 
  

                                                
82 Βλ. πρόχειρα: Παυσανίας, ό.π., 10, 23, 9, 5 κ.ε.· Διοδωρος Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη (βιβλ. 21-40), 22, 9, 1, 6 κ.ε. 
83 Πολύαινος, Στρατηγήματα, 6, 18, 1, 1 κ.ε. 
84 Παυσανίας, ό.π., 4, 34, 9, 1 κ.ε. 

Εικ. 41: Μάχη Ηρακλή και Απόλλωνα 

για τον Δελφικό τρίποδα. Κρατήρας, 

Βρετανικό Μουσείο. 
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Κάτω από τη χρυσή προσωπίδα, ένα κενό.
85 

 

Ακόμα και ο Ορέστης κατέφυγε στον Παρνασσό. Ο Πίνδαρος γράφει ότι πολύ νέος ακόμα, 

προσπαθώντας να ξεφύγει από τη μάνα του την Κλυταιμνήστρα η οποία ήθελε να ξεκάνει όλη 

τη φάρα του δολοφονημένου άντρα της, του Αγαμέμνονα, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου 

του γιου της, πήγε στον πατέρα του αγαπημένου του φίλου Πυλάδη, τον Στρόφιο, «που ζούσε 

προς την εσχατιά του Παρνασσού», καθώς υποσημειώνει ο αρχαίος Σχολιαστής. 

 

Αυτός, ξένος, στον γέροντα 

τον Στρόφιο αφίχθηκε, πολύ νεαρός ακόμη, 

φέρνοντας το πόδι στον Παρνασσό.
86 

 

Όμως όλα τα πράγματα έχουν ένα τέλος, θεοί στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν, και το 

βουνό είναι κουφό και αδιάφορο στις ικεσίες των κατοίκων του. Μιλήσαμε για την επίθεση του 

Ξέρξη στην Ελλάδα. Μέχρι τότε, η μετέπειτα Τιθορέα λεγόταν Νεών· όταν πλησίαζαν οι Πέρ-

σες, οι κάτοικοι ανέβηκαν ψηλά στο βουνό, σε μια κορφή που λεγόταν Τιθορέα, από ομώνυμη 

Νύμφη, κι όταν πέρασε ο κίνδυνος και κατέβηκαν, μετονόμασαν την πόλη τους σε Τιθορέα.87 

Το αντίστροφο όμως συνέβη όταν οι ρωμαϊκές ορδές λεηλατούσαν την Ελλάδα και κατέ-

σφαζαν τους κατοίκους της όπως κανείς δεν το έπραξε ποτέ ούτε πριν επί Ξέρξη και Γαλατών, 

ούτε μετά, μέχρι την τουρκική κατάκτηση: ένας ντόπιος προδότης, κάτι σαν τους σύγχρονους 

προέδρους, τους πρωθυπουργούς, τους υπουργούς και τους λοιπούς πολιτικούς, τους τραπε-

ζίτες και τους μεγαλοκεφαλαιούχους, έφερε από τα μονοπάτια του Παρνασσού τους Ρωμαίους 

στην Τιθορέα και την άλωσαν.88 

Είναι πιθανόν ότι τους έφερε από τη χαράδρα της Βελίτσας, όπως τη βλέουμε στις σχετικές 

φωτογραφίες, αφού ίσως τους ανέβασε από τα διόδους της σημερινής Αμφίκλειας ή του Πολύ-

δροσου προς το βουνό, που θα μπορούσε εύκολα να τις ανεβεί ένα στράτευμα.  

Επί της ρωμαϊκής κατάκτησης επιτέλους λεηλατήθηκαν οι Δελφοί και σφάχτηκαν οι περισ-

σότεροι κάτοικοί τους. Στην Αθήνα η σφαγή των ανδρών, γυναικών και παιδιών ήταν τέτοια 

ώστε, περίπου δύο αιώνες μετά, το αίμα στους πλακόστρωτους δρόμους φαινόταν ακόμα, λέει 

ο αυτόπτης Πλούταρχος παρ’ ότι φιλορωμαίος. 

Η ρωμαϊκή κατάκτηση, συνοδευόμενη από συστηματική λεηλασία, εκτεταμένες σφαγές και 

πώληση στα δουλοπάζαρα των πληθυσμών περιοχών ολόκληρων, επέφερε τέτοια υλική και 

ανθρώπινη καταστροφή ώστε καμιά πόλη στην Πελοπόννησο και τη Στερεά δεν συνήλθε πραγ-

ματικά για 1.900 χρόνια, δηλαδή ως τον 19ο αιώνα που έγινε η Επανάσταση του ’21. Και ούτε 

καταιγίδες, ούτε βράχοι, ούτε ο ίδιος ο δελφικός Απόλλων εμφανίστηκαν για να σταματήσουν 

τον θάνατο που σκόρπισαν οι Ρωμαίοι. Τώρα η φασιστική Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζοντας 

μια νεοαποικιακή πολιτική καταστροφής, διαπράττει στην Ελλάδα με την οικονομία ό,τι άλλο-

τε οι Ρωμαίοι με το σπαθί. 

Αλλά η ιστορία του Παρνασσού ως τόπου ελευθερίας, δεν τελειώνει εδώ. Όπως και άλλα 

ψηλά βουνά, επί τουρκοκρατίας έγινε καταφύγιο όσων δεν άντεχαν τη σκλαβιά και την κατά-

πίεση. Τότε αναπτύχθηκε εδώ περισσότερο η κτηνοτροφία και η γεωργία, καθώς οι άνθρωποι 

προτιμούσαν να ζουν φτωχά και επίμοχθα πάνω στα κατσάβραχα παρά κάτω από το γιαταγάνι 

του αγά. Μέχρι τα ψηλότερα αλπικά λιβάδια σπέρνονταν σιτηρά και όσπρια, όπως θα δούμε 

και παρακάτω. Και, ακόμα, έγινε έδρα των κλεφτών και των αρματολών, εκείνων που κατά 

την Επανασταση του ’21 πολέμησαν τους κατακτητές. 

Αλλά και στη γερμανο-ιταλο-βουλγαρική Κατοχή ’41-’44, ο Παρνασσός έγινε μια από τις 

σπουδαιότερες, τις απόρθητες έδρες των ανταρτών του ΕΛΑΣ, με αρχηγό έναν εξαίρετο στρα-

τιωτικό αρχηγό, τον καπετάν Διαμαντή. Όμως, η σύγχρονη ιστορία του βουνού είναι πολλα-

πλά αναλυμένη από αρμόδιους ιστορικούς, γι’ αυτό και εμείς απλά εδώ τη θίγουμε.  

                                                
85 Γιώργος Σεφέρης, «Ο βασιλιάς της Ασίνης», Ποιήματα, Ίκαρος, Αθήνα 1977, σ. 185 κ.ε. 
86 Πίνδαρος, Πύθια, ᾠδὴ 11, 34 κ.ε.· Σχόλια στὸν Πίνδαρο, Πύθια, ᾠδὴ 11, Scholia in Pindarum, Scholia vetera, σχ. 53. 
87 Παυσανίας, ό.π., 10, 32, 9, 2 κ.ε.  
88 Πλούταρχος, Σύλλας, 15, 3, 8 κ.ε. 
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Φύση του Παρνασσού κατά τους αρχαίους Έλληνες 
 

Όταν οι αρχαίοι περιγράφουν τον Παρνασσό, τον ονομάζουν «μεγάλο και σύσκιο όρος»,89 με 

δάση πυκνά, με γκρεμούς, βραχώδες, με άγριες κορφές που χάνονται μες στα σύννεφα. Πολλοί 

είδαμε ήδη να τον αναφέρουν ως χιονοβόλο,90 όπου οι χιονοπτώσεις είναι ιδιαίτερα βαριές. Οι 

γκρεμοί και οι τέραστιες βράχινες κορυφές, ιδιαίτερα στα νότια πάνω από τους Δελφούς, την 

Αράχωβα και το Στενό Ζεμενού, και στα ανατολικά πάνω από την Τιθορέα, έκαναν πάντα  

                                                
89 Διονύσιος Γεωγράφος, Ἀναγραφή τῆς Ἑλλάδος 75 κ.ε., 2ος αι. μ.Χ. [;]· βλ. και Σχόλια στον Διονύσιο Περιηγητή 

437: νιφόεντος, «του πολύχιονου Παρνασσού»· Παράφρασις εἰς Διονύσιον Περιηγητήν 437-446, 5-6: «του χιονώ-

δους όρους Παρνασσού». 
90 Βλ. και Ομηρικοί ύμνοι, Εἰς Ἀπόλλωνα 282: νιφόεντα, «κάτω από τον πολύχιονο Παρνασσό»· Παυσανίας, ό.π., 9, 

2, 25, 30: χιονοβόλα, «χιονοβόλο και βραχώδες»· Σοφοκλής, Οἰδίπους 473-76, νιφόεντος, «χιονιζόμενου Παρνασ-

σού»· Ευριπίδης, Φοίνισσαι 206-7: νιφοβόλοις, «κάτω από τους γκρεμούς τους χιονοβόλους / του Παρνασσού»·  

Εικ. 42, εδώ και στην επόμενη σελίδα: Η χαραδρα της Βελίτσας και οι αποκρημνες κορφές ολόγυρα. 

Στην ένθετη εικόνα 43 το ίδιο τοπίο, ζωγραφισμένο από μακριά, από τον James Skene (1775-1864). 
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εντύπωση και προσφέρονται στις πηγές ως μέρος της ταυτότητας του βουνού. Όσον αφορά τα 

ορυκτά, μια πληροφορία αναφέρει ότι το αρχικό θέατρο της Ελευσίνας ήταν φτιαγμένο «από 

πέτρα, από κείνες που υπάρχουν γύρω από τον Παρνασσό οι πιο πολλές», μέχρι που ο Ηρώ-

δης Αττικός το έφτιαξε με μάρμαρο Πεντέλης.91 Δεν ξέρουμε γιατί οι Ελευσινείς έφεραν πέτρα 

από τον Παρνασσό, ενώ κοντά στην πόλη τους υπάρχουν τόσα μάρμαρα και ασβεστόλιθοι — 

εκτός αν εννοείται εδώ ότι η πέτρα αυτή είναι χαρακτηριστική του Παρνασσού, απ’ όπου κι αν 

μεταφέρθηκε για την κατασκευή του θεάτρου. 

Στα αρχαία χρόνια, δεδομένου ότι οι δρυμοί ήταν ιεροί και δεν καταστρέφονταν από ανεξέ-

λεγκτη υλοτομία και εμπρησμούς για την εξάπλωση των λιβαδιών βόσκησης, ξέρουμε ότι υ-

πήρχαν παμπάλαια δάση δέντρων αργής ανάπτυξης όπως είναι γενικά τα βαλανηφόρα: οι 

αριές, τα πουρνάρια και διάφορα είδη δρυός. — Τούτα βλέπουμε τις τελευταίες δεκαετίες να 

αναγεννιώνται παντού στην Ελλάδα, πιθανόν για πρώτη φορά μετά τη ρωμαιοκρατία, τότε 

που οι σφαγές, η δούλωση και η βαριά φορολογία ανέβασε τους Έλληνες στα βουνά και άρχι-

σαν να καταστρέφονται οι δρυμοί· πρώτοι φυσικά των βαλανηφόρων, με τα πολύτιμα ξύλα 

τους και την αδυναμία τους να αναπτύσσονται γρήγορα όπως τα πεύκα. Στον Ευριπίδη, λοιπόν, 

βρίσκουμε την προτροπή σε κάποιους να πάνε «άλλοι στου Ελικώνα κι άλλοι στου Παρνασσού  

                                                
91 Παυσανίας, ό.π., 10, 32, 1, 6. 
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τις ράχες», να φέρουν κορμούς δρυός για μια ομαδική νεκρική πυρά,92 πράγμα που μας επι-

τρέπει να υποθέσουμε ότι σε αυτά τα βουνά, σε πολλές περιοχές υπήρχαν δάση βαλανιδιών. 

Επίσης αναφέρονται συχνά τα πεύκα, που σκεπάζουν και σήμερα τους πρόποδές του. Ε-

πειδή οι Θυιάδες συναρτώνται σε κείμενα με τα πεύκα του Παρνασσού, και δεδομένου ότι τα 

Διονυσιακά μυστήρια επιτελούνταν εδώ σε μεγάλα ύψη, ίσως μπορούμε να υποθέσουμε ότι το 

είδος αυτό του πεύκου ήταν το κοκκινόπευκο ή το ρόμπολο. Το δεύτερο, είναι το σκληρόξυλο, 

συχνά κολοσσιαίο είδος πεύκου που ζει χιλιετίες πάνω από τα 1.000 μέτρα υψόμετρο ως τα 

όρια της αλπικής ζώνης και που συχνά το συναντάμε και σήμερα στα ελληνικά βουνά να 

συγκροτεί εκτεταμένα δάση σε βάρος του ελάτου, όπως για παράδειγμα στον Όλυμπο. 

                                                
92 Ευριπίδης, Ἡρακλῆς 240. 

Εικ. 44: Δάσος στον Παρνασσό, στο Αρκουδόρεμα, περίπου στα 1.500 μ. υψόμετρο. 
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Ο Θεόφραστος, μας πληροφορεί ότι από την ξυλεία ελάτης και πεύκου είναι «χειρότερη η 

παρνασσιακή και ευβοϊκή· γιατί είναι οζώδης και τραχιά και σήπεται γρήγορα».93 Διευκρινίζει 

αλλού ότι η καλύτερη ξυλεία πεύκου παράγεται από είδη, που από την περιγραφή μπορούμε 

να τα ταυτίσουμε με το κοκκινόπευκο με τους ευθείς, υψηλούς κορμούς, και με το σκληρόξυλο 

και άσηπτο ρόμπολο, όχι με το μαυρόπευκο που ποτέ δεν πιστευόταν ότι παράγει καλή ξυλεία. 

Έτσι, το «εύσηπτο» πεύκο του Παρνασσού ήταν ίσως το κοκκινόπευκο. Τα πεύκα και τα έλατα 

που αναφέρει, είναι οζώδη και τραχιά μάλλον επειδή ο Παρνασσός και τα ευβοϊκά βουνά είναι 

βραχώδη, πράγμα που δίνει όντως τη συγκεκριμένη ποιότητα στο ξύλο τους. 

Ο Θεόφραστος αναπτύσσει κάπου την παρατήρηση, ότι οι θερμοί, ξηροί τόποι της Αφρικής 

και της Ανατολής, μάλιστα της Αραβίας, δίνουν αρωματικά φυτά και δέντρα, από τα οποία 

παράγονται μύρα και μπαχαρικά, ενώ οι ψυχροί και υγροί της Ελλάδας φυτά φαρμακευτικά. 

Ειδικά στον Παρνασσό, με τα πολλά του χιόνια, φυτρώνουν «φιλόψυχρα» δέντρα, όπως το 

έλατο, το πεύκο, η δρυς, η καστανιά, η φιλύρα, αλλά και φαρμακευτικές πόες και φρύγανα.94  

Αλλού στο ίδιο έργο ο Θεόφραστος μας πληροφορεί ότι τα όρη στην Ελλάδα που διακρίνο-

νται για τα φαρμακευτικά τους βότανα είναι κυρίως το Πήλιο, το Τελέθριο στην Εύβοια κι ο 

Παρνασσός. Επίσης, γενικά ως τόποι, η Αρκαδία και η Λακωνική. Σημειώνει ότι φυτά ιδιόρρυθμα, 

δηλαδή ενδημικά, έχει η Κρήτη. Στην Αρκαδία, προσθέτει, τα φαρμακευτικά βότανα είναι τόσο 

πολλά, ώστε οι Αρκάδες συνηθίζουν να πίνουν την άνοιξη περισσότερο γάλα αγελαδινό, γιατί  

  

                                                
93 Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν ἱστορίας 5, 2, 1, 7. 
94 Θεόφραστος, ό.π., 4, 5, 2, 2. 

Εικ. 45: Το άγριο τοπίο και τα δάση του νοτιοανατολικού Παρνασσού. 
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θεωρείται ιδιαίτερα θεραπευτικό λόγω της βόσκησης τέτοιων φυτών από τα ζώα. Αλλά δηλώ-

νει ότι όλων των ελληνικών τόπων υπερέχει σε φαρμακευτικά βότανα ο Παρνασσός. 

Φυτά φαρμακευτικά στον Παρνασσό, «τα πιο πολλά», ο Θεόφραστος αναφέρει ονομαστικά 

τα: ἀλθαία, ἀριστολοχία, δαῦκος, «με πορτοκαλλί και με σκούρα ρίζα», ἐλατήριον ή ἄγριος 

σικυός, ἑλλέβορος λευκός και μέλας, Ἡρακλεία ή μήκων ἡρακλεία ή μήκων ἀφρώδης, ἱππο-

σέλινο, κώνειο, μῶλυ, πανάκεια, πευκέδανον, ῥάφανος ἀγρία ή κεράϊς, σέσελι, σκαμμωνία, 

στρύχνος, τιθύμαλλος, τραγάκανθα. Ο Αριστοτέλης διακρίνει ένα ακόμη θεραπευτικό βότανο 

χαρακτηριστικό του Παρνασσού, το ἐπίπετρον, ενώ ο Διοσκουρίδης, ο Γαληνός και άλλοι 

γιατροί ακόμα ένα, την ἄγρωστι. 
Όλα αυτά τα φυτά, θα τα μελετήσουμε στο τελος αυτού του άλμπουμ, στο «Επίμετρο». 

 

 

Ο Παρνασσός ως γνώθι σαυτόν 

ή ως επικίνδυνη επιμέλεια του εαυτού 

 

Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα σημαντικότερα που βρίσκουμε στα αρχαία ελληνικά κείμενα 

ρητά κι ονομαστικά για τον Παρνασσό. Όμως, όπως διδαχτήκαμε από την εκστατική οδοιπορία 

των βακχικών Θυιάδων, το βουνό τότε όπως και τώρα δεν είναι μόνο τόπος βοσκής, καλλιερ-

γειών, κυνηγιού, υλοτομείας, λατομείας ορυκτών ή συλλογής βοτάνων. Είναι κυρίως η φύση 

στα ακρότατά της, ακρόρεια της ομορφιάς, διδαχή μέσω του άγριου παλατζαρίσματος του 

απολλώνιου ζυγού της αρμονίας και μέσω του κινδύνου, μόχθος και κυτταρική ικανοποίηση 

του κορμιού, τέντωμα της ψυχής ως το σπάσιμό της, ενδεχομένως επίσης θάνατος. 

Ο Ορειβάτης Διόνυσος είναι αθάνατος. Όμως οι Θυιάδες είναι θνητές, εύκαιρες στην από-

λαυση και τη διδαχή, επίσης στον βαθύ μόχθο, στον πόνο και στον σκοτωμό. Οι Βάκχες, οι 

ορειβάτισσες Μαινάδες, τα αποδέχονταν όλα αυτά ως ενδεχόμενα, εκείνες που σκαρφάλωναν 

στο βουνό όχι για τη δουλειά τους μα για τον θεό τους ο οποίος φανερωνόταν με την έκσταση 

που δίνει η ανάβαση στις κορφές, με τον χορό εκεί όπου ακονίζουν τα νύχια τους οι αετοί και 

στέκονται οι μεγάλοι τράγοι, ακίνητοι την ώρα της ανατολής κοιτάζοντας τον ηλιακό δίσκο να 

ανάβει. Ο Πλούταρχος μας είπε για τη μέρα ή τη νύχτα που τις βρήκε σε τούτες τις κορφές ο 

καιρός, όταν πάγωναν τόσο τα ρούχα ώστε έσπαζαν σαν γυαλί. Και σήμερα κάθε χρόνο 

χάνουν τη ζωή τους στην Ελλάδα και παντού κάμποσοι ορειβάτες. Μα τότε γιατί η ορειβασία; 

Για όλα αυτά. Για το αρχαιοελληνικό γνώθι σαυτόν, χαραγμένο πάνω στην είσοδο του ναού 

του Απόλλωνα στους Δελφούς. Που ο Μισέλ Φουκό ονόμασε επιμέλεια του εαυτού. 

 

Ας το πούμε με όρους των αρχαίων Ελλήνων. Δηλαδή με την αφήγηση. 

Ο Λουκιανός ήταν Σύριος από τα Σαμόσατα που μιλούσε Ελληνικά, όπως Ελληνικά μιλούσαν 

μετά τον Αλέξανδρο για αιώνες οι Σύριοι μαζί με τη γλώσσα τους τα Αραμαϊκά, αυτός ο από την 

απώτατη αρχαιότητα υπερπολιτισμένος λαός, ώσπου έμαθαν τα Αραβικά και ακόμα τα μιλούν. 

Ο Λουκιανός, λοιπόν, έγραφε Ελληνικά πολύ καλύτερα από τους περισσότερους αυθεντι-

κούς Έλληνες της εποχής του, και σκεφτόταν ελληνικά, και ήξερε άριστα τα πράγματα του 

ελληνικού πολιτισμού, όσα πολλοί Έλληνες είχαν ήδη αρχίσει να τα ξεχνούν τον 2ο αιώνα μ.Χ. 

που έζησε, όταν ο τυφώνας του χριστιανισμού μετά απ’ αυτόν της ρωμαιοκρατίας σάρωνε τα 

πάντα. Έγραψε πολλά έργα που σώζονται, έγραψε και μια παραγραφούλα για κάποιον 

σύγχρονό του στον οποίο μαθήτευσε νέος, τον Βοιωτό φιλόσοφο Σώστρατο, που είχε διαλέξει 

για τόπο της άσκησης και του στοχασμού του τον Παρνασσό, όπως ο Νίτσε είχε επιλέξει την 

Εγκαντίν στις Άλπεις. Ο Λουκιανός αναφέρεται στον Βοιωτό Σώστρατο σε έργο του για τον 

άλλο δάσκαλό του, τον ευφυέστατο και πλακατζή φιλόσοφο Δημώνακτα, αρχίζοντάς το έτσι: 

 

Έμελλε λοιπόν ούτε κι ο δικός μας βίος να είναι παντελώς άμοιρος ανθρώπων άξιων λόγου και 

μνήμης, που να εκφαίνουν και σώματος αρετή υπέρμετρη και σκέψη άκρως φιλοσοφική· μιλάω 

αναφερόμενος σε έναν, τον Βοιωτό Σώστρατο, τον οποίο οι Έλληνες αποκαλούσαν Ηρακλή και 

τέτοιος θεωρούσαν ότι είναι […]. Για τον Σώστρατο σε άλλο βιβλίο μου περιγράφεται και διαδηλώ-

νεται το μεγαλείο του και η υπερβολή της δύναμής του, και η υπαίθρια ζωή του στον Παρνασσό,  
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και ο επίπονος τρόπος που κοιμόταν εκεί, και διατροφές ορεινές και έργα όχι ανάρμοστα στο 

όνομά του, όσα έπραξε ή νικώντας ληστές, ή ανοίγοντας μονοπάτια στα άβατα ή γεφυρώνοντας 

τα δυσπρόσιτα.
95 

 

Τι έγραψε ο Λουκιανός ή όποιος άλλος για τούτον τον παράξενο φιλόσοφο, τον Σώστρατο, δεν 

σώθηκε ή τουλάχιστον δεν το βρίσκει ο γράφων. Εκείνο που έμεινε, είναι μόνο η πληροφορία 

για τη φιλοσοφική άσκηση του Σώστρατου στον Παρνασσό, η οποία συνδύαζε τα δύο στοιχεία 

που τη σύζευξή τους οι Έλληνες δίδαξαν μια για πάντα ως απαραίτητη, ώστε να επιτευχθεί η 

πληρότητα του ανθρώπου: την αρμονική, ισόρροπη καλλιέργεια σώματος και νου, συν την 

αγάπη και τον σεβασμό για τη Μεγάλη Μητέρα, τη φύση. 

Έχει λοιπόν και η ορειβασία τους φιλοσόφους της, όπως ο Σώστρατος που ασκούνταν στον 

Παρνασσό, με κορμί ανθεκτικό, ισόρροπο με την ψυχή και τον νου του, και που κοιμόταν στα 

λιθάρια, έτρωγε ό,τι του πρόσφερε το βουνό παλεύοντας με τον κίνδυνο, νικώντας ληστές, 

και περπατούσε στα άβατα και γεφύρωνε τα απρόσιτα. Δεν σώθηκε τι στοχαζόταν. 

Ποιος λέει, όμως, ότι ο κόσμος του Σώστρατου και οι αισθήσεις του δεν υπάρχουν πια; Ο 

Παρνασσός είναι πάντα εδώ και σε περιμένει. Να πας όμως προετοιμασμένος ψυχικά, σωμα-

τικά και πνευματικά στο βουνό του Απόλλωνα, του Διονύσου και των βακχικών Θυιάδων. 
  

                                                
95 Λουκιανός, Δημώνακτος βίος, 1, 1 κ.ε. Ένας Σώστρατος έγραψε ιστορικά έργα με τάση προς τη μυθολογική αφή-

γηση, μα αυτός ήταν Νυσσαίος, όχι Βοιωτός, κι έζησε τον 1ο αι. π.Χ., όχι τον 2ο μ.Χ., οπότε δεν είναι ο του Λουκιανού. 

Εικ. 46: Κάθοδος από τη βυθισμένη στα σύννεφα Λυάκουρα στη χαράδρα της Βελίτσας. 
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ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΙ ΑΝ ΟΡΕΙΒΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ 

ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΕΣ 
 
 
Ο Παρνασσός, 2.455 μέτρα, μας εισάγει στην καρδιά της Στερεάς Ελλάδας. Όπως είδαμε, για 

χιλιετίες ο Παρνασσός ήταν τόπος θεών, βοσκών, κλεφτών, πολεμιστών και θρύλων. Σήμερα, 

σημαντικά κομμάτια του έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ από καταστροφικές δραστηριότητες. Αλλά 

οι μπουλντόζες δεν μπορούν να γκρεμίσουν τους Τιτάνες. 

Περιγράφονται εδώ δύο διαδρομές. Η Α΄ έγινε με τον Γιώργο στις 31 Μάη / 01 Ιούλη εξού 

και τα χιονοσούρια: εκκίνηση από τους Δελφούς, ανάβαση απ’ τον αρχαίο κλιμακωτό δρόμο στα 

Λιβάδια, σπήλαιο Κωρύκιο Άντρο, κατόπιν καταφύγιο «Αθηναϊκό», και την άλλη μέρα Γερο-

ντόβραχος, Τουμπορράχη, Λυάκουρα, χαράδρα Βελίτσας, Τιθορέα. Η Β΄ με τον Αποστόλη στις 

30 Ιούνη / 01 Ιούλη, από Καλύβια στο Κωρύκιο, και μετά: Δρακοσπηλιά, Βρωμοπήγαδο, Χιονό-

τρυπα, Κρυσταλλάκι, Κάστρο, Καρκαβέλι, καταφύγιο Αθηναϊκό, και την άλλη μέρα σε Γεροντό-

βραχο, Τουμπορράχη, Λυάκουρα, αλπικά λιβάδια κεντρικού Παρνασσού, χιονοδρομικό κέντρο 

Γεροντόβραχου, καταφύγιο. Οπωσδήποτε, όσο κι αν ορειβατησεις στον Παρνασσό είναι λίγο. 

Υπάρχουν πάμπολλες διαδρομές, και η καθεμιά προσφέρει κάτι διαφορετικό και πανέμορφο. 

 
  

Εικ. 47, σε δύο μέρη εδώ και στην απέναντι σελίδα: Από τη Λυάκουρα, 2.455 μ., η χαράδρα της Βελί-
τσας κι οι Τρεις Τούμπες· στο βάθος από αριστερά ο Κούκκος 2.326 μ., και τα Μαύρα Λιθάρια, 2.234 μ. 
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Α΄ διαδρομή: 

Ανεβαίνοντας από τους Δελφούς στο Λιβάδι, στο οροπέδιο. 

 

Χιλιάδες σκαλιά και βαριά ανηφόρα. 

Είμαστε λοιπόν η αυτή και ο αυτός, γυναίκες και άντρες, που όλοι μαζί συνιστούμε το εμείς, 

καθένας κι από μια άβυσσος του ενός προσώπου, του μοναδικού ατόμου, με τη συμπτωματι-

κότητα της καταγωγής μας, τις μικρές ή μεγαλύτερες περιδινύσεις μας μεταξύ των άλλων 

ανθρώπων, δέσμιοι εντός των πολυδιάστατων συνόρων του καιρού μας και του χρόνου, αλλά 

υποκείμενοι στη δυνητικότητα της ελευθερίας όταν το κορμί και ο νους συνεργάζονται για να 

διδαχτούν μέσα από τον μόχθο και την ολίγη έστω έκσταση το πώς η εχθρική πραγματικότητα 

μπορεί να να γίνει ηδονή και να παράχθούν έργα καλά. Τι σημαίνει έργα καλά; — να βαδίζεις, 

να φτιάχνεις πράγματα —έπιπλα, σπίτια, υδραυλικά, χαρτιά, φαγητά, εργαλεία ή ποιήματα—, 

να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Να μην εγκαταλείπεις τον εαυτό σου στη μέση της δημοσιάς. Να 

βαδίζεις μέχρι το τέλος και, αν τούτο σού είναι δυνατόν, διαρκώς να ανεβαίνεις. 

Βεβαίως, εκτός από τη γέννηση, μόνο ένα είναι σίγουρο στον βίο του καθενός αυτού και 

και της καθεμιάς αυτής, ο θάνατος. Και ο θάνατος είναι μια οριστικότητα πέραν της οποίας 

σταματά κάθε βάδισμα, κάθε φτιάξιμο έργων, και επιστροφή δεν υπάρχει. Γι’ αυτό, μην ακούς 

τις χαλασμένες ψυχές, εκείνους με τα κάθε λογής ράσα ιδεολογικά ή θρησκευτικά που σου 

λένε για την αιώνια ζωή και την υποταγή στην παρούσα. Κάθε αυτή και αυτός είναι μοναδικοί, 

και τα πράγματα της ψυχής πεθαίνουν μαζί σου και δεν επιστρέφεις ποτέ, οπότε δεν χρειά-

ζεσαι να υποταχθείς σε καμιά βία. Εκείνος που συγκέρασε μυριάδες ιδέες περί του κόσμου, τις 

περισσότερες από τούτες στην απαρχή τους ελληνικές, και έφτιαξε την εικόνα μας για ό,τι εί-

ναι και ό,τι δεν είναι το σύμπαν, ο Γερμανοεβραίος Αλβέρτος Αϊνστάιν, έγραψε κάποτε ζοχα-

διασμένος από τις ψυχές που εμποδίζουν τους άλλους να ζουν όμορφα και γαλήνια: 

 

Θα πρέπει να είναι κανείς πολύ μικρόψυχος για να πιστεύει ότι θα ζήσει αιώνια.  
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Εικ. 48: Sedum sartorianum (Boiss.) [S. Urvillei (DC.)], οικ. Crassulaceae, αρχαίος κλιμακωτός δρόμος. 

Εικ. 49: Centranthus ruber (L.), οικ. Valerianaceae, αρχαίος κλιμακωτός δρόμος. 
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Κι έτσι όλοι εμείς, ο/η εγώ, ο αυτός και η αυτή, 

αποδεχόμαστε ότι ο θάνατος είναι καλός, το έσχα-

το αναπόφευκτο αγαθό που εξασφαλίζει την ελευ-

θερία μας μακράν κάθε τιμωρίας και μακράν κάθε 

χυδαίας ανταπόδοσης που καλαναρχούν οι θρη-

σκείες. Για τούτο εαυτέ, αυτή κι αυτέ, ας μη φοβό-

μαστε τον πόνο. Ούτε την ηδονή — γιατί οι χαλα-

σμένες ψυχές μάς διδάσκουν πάντα εδώ και χιλιε-

τίες να τρέμουμε μπρος στη χαρά περισσότερο 

παρ’ ότι μπρος στον πόνο και στην αγωνία. Η με-

γαλύτερη, η πανανθρώπινη κατάκτηση σε αυτά τα 

χώματα, σε αυτό το βουνό που ανεβαίνεις σήμερα 

χαράματα και στα πέριξ του, δεν είναι η απόλυτη 

κυριαρχία του λαού και η φιλοσοφία, ο ορθός 

Λόγος — και τούτα βεβαίως μα το πιο πολύ εκείνο, 

να μη φοβάσαι την ηδονή, να αφήνεσαι στον εαυτό 

και στους άλλους, στα πράγματα και στη φύση με 

σκοπό τη χαρά, να απολαμβάνεις, να ευχαριστιέ-

σαι, να ερωτεύεσαι και να οργάζεις, να μη δέχεσαι 

τον πόνο ως θεόσταλτο. Εδώ οι θεοί κάναν έ-

ρωτα, έσφαλαν, πονούσαν, αγαπούσαν, ερωτεύ-

ονταν πολύ βαθιά τους ανθρώπους. Να μην υπο-

χωρείς μπρος στη χαρά. Να μην ντρέπεσαι επειδή 

μπορείς να είσαι ευτυχής. 

Αυτά, εαυτέ. Ο τόπος είναι καλός να τα συλλο-

γιστείς ανεβαίνοντας χάραμα μαζί με τις ερωτικές 

Θυιάδες από τους Δελφούς προς το οροπέδιο, όλο μόχθο και λαχάνιασμα βαδίζοντας στον 

απότομο αρχαίο δρόμο με τα χιλιάδες σκαλιά. Η ομορφιά φύσης και ανθρώπων είναι μια 

σχεδόν καταδίκη που γεννά τις λέξεις σου. Ετούτα είναι στον νου μας κι εμάς, ανεβαίνοντας 

με τον Γιώργο και κοιτάζοντας το ιερό, το στάδιο, τα σπίτια των Δελφών, πέρα τη θάλασσα 

και μες στο μούχρωμα τα βουνά της Πελοποννήσου. Ο τόπος σε κάνει να σκεφτείς: Η συνέχεια 

της ανθρώπινης υπόστασης, τα χιλιάδες χρόνια ήδη πριν τον Κατακλυσμό, πριν τους Παγετώ-

νες. Οι μυριάδες ζωές που ανέβηκαν από δω λαχανιάζοντας, για να σωθούν πίσω από λύκους 

που ούρλιαζαν, βόσκοντας ζώα, πολεμώντας. 

Από κάτω σου ο Απόλλωνας αν και η θέση του είναι ψηλά εκεί όπου γεννιέται και θριαμ-

βεύει το φως· από πάνω σου στα 2.500 μέτρα ο Διόνυσος παρ’ ότι ο τόπος του είναι χαμηλά, 

εκεί όπου γεννιέται το κρασί, σιμά στο χώμα, σιμά στα ένστικτα. Παντού η Άρτεμις, η πανέ-

μορφη παρθένα, κυνηγός ζώων και ανθρώπων. Η τοξότρια. Δεν μπορείς παρά να ηδονίζεσαι 

με τη βία των αντιθέσεων στο κορμί σου. Το κορμί είναι ένα προηγούμενο, η ψυχή πάντα ένα 

επόμενο. 

 

 

Α΄ διαδρομή: 

Οι καλύβες που έγιναν σαλέ στο οροπέδιο του Λιβαδιού 

 

Πουλιά, άνθη και πεταλούδες. Σποριασμένο ήδη, εδώ μπρος σου, πιθανότατα εκείνο το κιτρι-

νόανθο σκιαδοφόρο που οι αρχαίοι και οι Βυζαντινοί εννούσαν ως ελληνικό σέσελι του Παρ-

νασσού. Επιπλέον, οι πεταλούδες είναι αυτή την εποχή πολλές και φτερουγάν στα υψηλά 

γαϊδουράγκαθα, κύπελλα γεμάτα νέκταρ και αμβροσία, ή κάθονται στα ωραία λουλούδια του 

φυτού Scabiosa pterocephala (L.) της οικ. Dipsacaceae, που κολλούν στο βράχο σαν κορίτσια 

στο κορμί πατέρα για να επιβιώσουν. Αφού περνούμε από τους τραχείς λόφους όπου και η 

αρχαία Λυκώρεια, ανάμεσα από κοπάδια προβάτων και αιγών, φτάνουμε στον βυθό του 

ετήσιου, ανοιξιάτικου έλους, που τώρα είναι απλά λιβάδι όπου θρασομανούν άγρωστις και ψηλά  

Εικ. 50: Centaurea diffusa (Lam.), οικ. 

Compositae, Λυκώρεια. 
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Εικ. 51: Πεταλούδα, κάποιο είδος του γένους Erebia, σε Scabiosa pterocephala (L.), Λυκώρεια. 

Εικ. 52: Οι ωραίοι φτερωτοί σπόροι της Scabiosa pterocephala (L.), που ζει κολλημένη σε βράχους 

σε υψόμετρο περίπου άνω των 300 μέτρων. Εδώ, στην περίοχή της Λυκώρειας, 1.100 μ. 
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Εικ. 54: Argynnis paphia (L.) σε ένα αγκάθι 

Onopordum, Λιβάδι. 

Εικ. 55: Argynnis aglaja (L.) [???] σε σε ένα 

άνθος της οικ. Dipsacaceae, Λιβάδι 

Εικ. 53: Argynnis paphia (L.) σε ένα αγκάθι 

Carduus, Λιβάδι. 

Εικ. 56: Πεταλούδα, μάλλον μια Hipparchia, σε 

ένα αγκάθι Carduus, Λιβάδι. 
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γαϊδουράγκαθα. Βλέπουμε καταμεσίς του δρό-

μου μια μεγάλη πατημένη οχιά. 

«Θύμα αυτοκινητιστικού δυστυχήματος», 

λέει φλεγματικά ο Γιώργος. 

Ο τόπος λέγεται Λιβάδι, και ο οικισμός 

Καλύβια, επειδή τις ελεύθερες από χιόνι ε-

ποχές του χρόνου ζούσαν εδώ σε καλύβες οι 

βοσκοί κι οι καλλιεργητές του πλούσιου χώ-

ματος των λιβαδιών. Τώρα οι καλύβες έγιναν 

σαλέ. Όμως ο τόπος έχει κι άλλα, συνείδηση 

των απροσποίητων εντυπώσεων. Τα ελατο-

δάση εδώ είναι ευχαριστημένα. Κάτω από τα 

υψηλά δέντρα λάμπουν έντομα και άνθη. 

Πολλή βλάστηση. Και, έτσι, ολοένα ανεβαί-

νοντας μες στο δάσος φτάνουμε στα όρια 

της αλπικής ζώνης, όπου ο ουρανός δεν α-

νέχεται φυτά ψηλότερα από λίγα εκατοστά, 

τίποτα που να ρίχνει σκιά, «τίποτε το πολύ», 

μηδέν άγαν. Προσγείωση και ξελαχάνιασμα: 

Τα χιονοδρομικά κέντρα, κλειστά αυτή την 

εποχή. Εδώ θα διανυκτερεύσουμε, λέει ο 

Γιώργος, οδηγός. 

Νύχτα στον υπνόσακο. Έχει νέα σελήνη, 

που ανατέλλει από τον Γεροντόβραχο. Δέος 

του ζόφου — λαχταράς λύκους και θηρία, 

παγανά ή Νεράιδες, Θυιάδες, Μαινάδες, που 

θα σε αποπλανήσουν και θα σε τραγανίσουν 

ηδονικά μες στο μεσονύχτι, εδώ όπου η νύ-

χτα είναι φως ενός είδους ψυχής ξένου στην πόλη. Αλλά δεν έρχεται τίποτα κακό ούτε καλό. 

Μόνο μια σκιά, ίσως αλεπού, κινείται στην πλαγιά για λίγα δευτερόλεπτα πριν ενωθεί με το 

φωτεινό σκοτάδι. Ξυπνάς πριν ασπρογαλιάσει η Ανατολή. Άντρες και γυναίκες από χιλιετίες 

ξύπναγαν τέτοια ώρα εδώ για να δουλέψουν και να ζήσουν, ή για να πολεμήσουν και να 

σκοτωθούν. Εδώ, εκτιμάς καταλλήλως αυτήν την καταγωγή. Δεν υπάρχει άλλη καταγωγή για 

τους Έλληνες. Όλα τα άλλα είναι ψευδείς γενεαλογήσεις νεόπλουτων μικροαστών ή διανοου-

μένων συνδεδεμένων στενά με τη νεοφεουδαρχική οικονομία και τον ολοκληρωτισμό. 
  

Εικ. 57: Φαγοπότι πεταλούδων στο Λιβάδι. 

Εικ. 58, 58α: Aricia agestis (Schiff.). Σε άνθος του Sanguisorba minor (Scop.). Άνω Ψηλό. 
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Β΄ διαδρομή: 

Από τη Δρακοσπηλιά, σε Βρομοπήγαδο, Χιονότρυπα, Κρυσταλλάκι, Κά-

στρο, Καρκαβέλι 
 

Με τον Αποστόλη. Άπνοια, λίγα σύννεφα, μα δυστυχώς όχι καθαρότητα ατμόσφαιρας, ελα-

φριά καταχνιά χαμηλά, καταστροφικό για τη θέα από ένα ψηλό βουνό όπως ο Παρνασσός, 

από τις κορφές του οποίου βλέπεις σε δύο πελάγη, στον Κορινθιακό και στον Μαλιακό. Η θα-

λασσα όμως σήμερα μόλις που διακρίνεται. 

Καταυλισμός έξω από το καταφύγιο, το λεγόμενο Αθηναϊκό. Φτάνουμε νωρίς, οπότε πάμε 

κατ’ ευθείαν στο Κωρύκειον Άντρο, που φέρει το νεοελληνικό όνομα Σαρανταύλι. Το σπήλαιο 

κάποιοι φιλότιμοι το έχουν τώρα καθαρίσει από τα σκουπίδια — την προηγούμενη φορά που 

ήρθα με τον Γιώργο, μαζεύαμε και κουβαλούσαμε έξω τα πλαστικά μπουκάλια. Φυσικά, οι 

«αρχαιόπιστοι» κάνουν κι εδώ τελετές: — είναι απίστευτη η άγνοια των περισσότερων σχετικά όχι 

μόνο με την αρχαιοελληνική θρησκεία, μα και με οτιδήποτε σχετίζεται με την αρχαία Ελλάδα, 

πράγμα που μπορεί κανείς να δει στις ιστοσελίδες τους, οι οποίες επιδεικνύουν ασύστολα μια 

παραμόρφωση των αρχαίων Ελλήνων σε στυλ Τόλκιν και γενικά ψευδο-Βόρειας μυθολογίας, 

εκχυδαϊσμένης ως κι εκείνης από τον σινεμά κι από τα σχετικά βιβλία ηρωικής φαντασίας· 

επίσης γαρνιρισμένης με συμπλεγματικό μυστικισμό, μαγείες, εξωγηινους κι άλλες τέτοιες ανο-

ησίες. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν, κανείς μας δεν γεννιέται μαθημένος· είναι ότι αρνούνται να 

μάθουν, να μελετήσουν τους ίδιους τους αρχαίους, και τους σύγχρονους έγκυρους συγγραφείς. 

Αυτήν τη φορά δεν ερευνούμε μέχρι επάνω την ανηφόρα της αίθουσας του σπηλαίου, όπου 

τώρα έχουν τοποθετήσει σκοινιά, μα βγαίνουμε σχετικά γρήγορα. Δεδομένου ότι είναι νωρίς, 

σκεφτόμαστε πού θα πάμε. Ο Αποστόλης έχει την πολύ καλή ιδέα ότι εφόσον αύριο θα κάναμε 

πορεία εξολοκλήρου στη γυμνή αλπική ζώνη, καλό θα ήταν σήμερα να περπατήσουμε στο 

ελατοδάσος. Μια πρόχειρη ματιά στον χάρτη, δείχνει ότι θα ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε την 

πορεία στην κορυφογραμμή των συνεχόμενων ραχών Δρακοσπηλιά — Βρομοπήγαδο —  Καρκαβέλι 

— Χιονότρυπα — Κρυσταλλάκι — Κάστρο, που έχουν υψόμετρο ανάμεσα στα 1.500 και 1825 μ. 

Πράγματι, έτσι κάνουμε ξεκινώντας σε λίγο με καλές ελπίδες. 

Η Δρακοσπηλιά είναι εντυπωσιακό σπηλαιοβάραθρο, και φαίνεται πολύ βαθιά. Δυστυχώς, 

δεν βρίσκω σπηλαιολογικές περιγραφές ειδημόνων. Στο τοίχωμα απέναντι σε ένα κοίλωμα μια 

φωλιά με τρία πουλάκια, κορακοειδή, ήδη αρκετά μεγάλα, μα δυστυχώς η εμβέλεια της μικρής 

κάμερας που διαθέτεις και του φλας της δεν φτάνουν ως εκεί για μια ικανοποιητική φωτογρα-

φία: Πάντα η φτώχια, που σε εμποδίζει να έχεις μια καλή σύγχρονη κάμερα. 
  

Εικ. 59: Limenitis reducta (Staud.), λιάζεται σε οικοδομή στο Λιβάδι. Με το μαύρο της, ιριδίζον 

χρώμα, είναι μια από τις πιο όμορφες ελληνικές πεταλούδες μεσαίου μεγέθους. 
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Κατεβαίνουμε εκτός μονοπατιού από την κορυφή (1825 μ.) 

μέσω της απόκρημνης πλαγιάς και σκαρφαλώνουμε απέναντι, 

στο Βρομοπήγαδο. Όλη αυτή η πλευρά του βουνού πολύ πα-

ράξενη, με αλλεπάλληλες σειρές δολίνες, μερικές πολύ βαθιές, 

με κρημνώδη ψηλά πρανή και κάποιες με ανοιχτά βάραθρα 

στον πυθμένα τους. Απίστευτος τόπος, έχεις δει πολλά βουνά 

με δολίνες μα εδώ είναι κυριολεκτικά σαν λαβύρινθος. Ο Λαβύ-

ρινθος είναι μια φιλοσοφική έννοια της προσπέλασης από τη 

μια προς το Τέρας κι απ’ την άλλη προς την ελευθερία: ο 

άνθρωπος χρειάζεται τις υπερβατικές έννοιες για να υπάρξει. 

Ο Λαβύρινθος αποτελεί κρητική ανακάλυψη, αλλά είναι επίσης 

μια ταυτολογία της Ελλάδας και ως φύση και ως διαχρονικό 

πολιτισμικό πρόσωπο.  

Προσπαθούμε να ακολουθούμε πάντα την κορυφογραμμή, 

γιατί η παραμικρή παρέκκλιση μπορεί να μας μπλέξει στο ανά-

στατο από τρομερές γεωλογικές δυνάμεις τοπίο. Πρέπει να υ-

ποθέσουμε ότι σε όλη τούτη την πλευρά του βουνού, κάτω από 

τις ράχες με τις επάλληλες, τοξοειδείς γραμμές των δολινών, 

θα υπάρχει ολόκληρο σύστημα από πολύ μεγάλα κενά, σπή-

λαια και βάραθρα. Φυσικά, εσένα σου αρέσει πολύ εδώ, όπως 

σε όλους τους αναταραγμένους γεωλογικά τόπους, και ιδιαίτε-

ρα στις δολίνες, οι οποίες σου κάνουν πάντα μεγάλη εντύπωση 

ως δίοδοι προς τα καταχθόνια. 

Κρίμα που δεν έχουμε χρόνο να τριγυρίσουμε περισσότερο 

και να εξερευνήσουμε έστω κάποιες απ’ αυτές. 

Οι δολίνες είναι τόσο πυκνές και βαθιές, ώστε συνεχώς πρέ-

πει να ισορροπούμε ή να σκαρφαλώνουμε σε βραχώδεις κόψεις 

ανάμεσά τους, πάντα προσπαθώντας να μη χάσουμε την ασαφή 

κορυφογραμμή μες στα ψηλά έλατα, κάτι βασανιστικό αλλά όχι 

δυσάρεστο για τα ορειβατικά γούστα μας. Μετά το Βρομοπή-

γαδο συναντάμε γκρεμό, οπότε λοξοδρομούμε και κατεβαίνου-

με σε κάποιον δασικό δρόμο βόρεια-ανατολικά της Χιονότρυπας, 

αλλά εντέλει περνάμε σχετικά εύκολα μέσω του απόκρημνου 

δασωμένου τόπου απέναντι στο Κρυσταλλάκι, βαδίζοντας ξανά 

στο άγριο, εκτός μονοπατιού, στα 1.674 μ. ύψος. 

Πέφτεις πάνω σε ένα φίδι, που μένει αρκετή ώρα ακίνητο 

ώστε να το φωτογραφίσεις. Είναι, μάλλον, ένα γατόφιδο, Tele-

scopus fallax (Fleisch.). Μετά, συναντά κι ο Αποστόλης ένα 

ακόμα, παρόμοιο. Τα γατόφιδα έχουν δηλητήριο, μα όχι θανα-

τηφόρο για τον άνθρωπο. 

Το φίδι. Η άρνηση φαινομενικά του ζεστού αίματος, όπου 

τα συμφέροντα των ανθρώπων συνδυάζονται με των λοιπών 

θηλαστικών εναντίον οποιουδήποτε πλάσματος δεν διαθέτει 

μαστούς και γάλα. Τα φίδια δεν ένδιαφέρονται για τίποτε του 

κόσμου των ανθρώπων, όντας βασιλιάδες πριν την θερμότητα 

των θηλαστικών. Όμως άμα τα πιασεις μωρά και τα φροντί-

σεις, ίσως και να καταδεχτούν να ζουν στο κορμί σου σαν σε 

φωλιά. Το είχε κάνει αυτό ένας νεαρός στην περιοχή σου όταν 

ήσουν μικρός, κουβαλούσε το φίδι του μες στα ρούχα του, κι ε-

κείνο έβγαζε το κεφάλι από το μπουφάν του να δει τον κόσμο. 

Έχεις πιάσει ζωντανά φίδια στα χέρια. Είναι θερμά και προσαρ-

μόζονται στις καμπύλες του κορμιού σου. Δεν αναγνωρίζουν τις 

γωνίες, μόνο τον κύκλο και τη σπείρα, όπως το σύμπαν.  

Εικ. 60: Ο μέγας γρύλλος Gryl-

lus campestris (L.), Λιβάδι. 

Εικ. 62: Cecropis sanguinolenta 
(Sc.). Λιβάδι. Κι όμως, το ωραίο 
αυτό μαυροκόκκινο εντομάκι, 
ανήκει στην οικογένεια των τζι-

τζικιών! 

Εικ. 61: Trichodes apiarius 

(L.), Λιβάδι. 



77 
 

Το φαρμάκι της οχιάς μπορεί να σε σκοτώσει σε μία ώρα. Αλλά τα φίδια, αν αρθείς υπερά-

νω της φρίκης του θηλαστικού μπρος στο ερπετό, μπορείς να δεις ότι είναι όμορφα και ήρεμα 

ζώα. Η ομορφιά καλύπτει με πλουμιστό μαγνάδι εξόχως τον πόνο και τον θάνατο. 

Επίσης, βρίσκουμε ένα κρανίο, ίσως τσοπανόσκυλου πρόσφατα ψοφήσαντος και λίαν συ-

ντόμως των σαρκών του κεφαλιού εντελώς αποκαθαρθέντων υπό των ενδιαφερομένων περί 

τη νεκροφαγία ζώων· όμως θα μπορούσε να είναι και λύκου — δεν έχω δει εκ του φυσικού 

βεβαιωμένο κρανίο λύκου, κι έτσι δυστυχώς δεν μπορώ να το αναγνωρίσω. Πάντως τούτο δω 

είναι αρκετά στενό και τα δόντια μεγάλα, στοιχεία που ενδεχομένως παραπέμπουν σε λύκο. 

Λύκος ωρυώμενος, το τοτέμ του Παρνασσού. 

Σε δολίνη, συναντούμε βάραθρο στενό, με στρογγυλή τρύπα ακριβώς σαν τέλεια τεχνουρ-

γημένο πηγάδι. Ρίχνουμε πέτρες και ο αχός υποδεικνύει πολύ μεγάλο το κάθετο βάθος του. 

Ουσιαστικά δεν ακούμε ήχο που να σημαίνει ότι προσέκρουσαν οι πέτρες σε πυθμένα, μα ίσως 

ότι έκαναν γκελ σε λοξό τοίχωμα και συνέχισαν κατόπιν την πορεία τους προς τα κάτω, και 

μόνο μετά, πολύ αμυδρά λόγω βάθους, ακούγεται κάτι σαν ήχος τελικής πρόσκρουσης.  

Είναι όμορφα και διδακτικά εδώ. Ομορφιά και μάθηση, το ανθρώπινο στοίχημα. Κάποτε 

φτάνουμε στην τελευταία κορφή, στο Κά-

στρο, λίγο χαμηλότερη από το Κρυσταλ-

λάκι. Καταλαβαίνει κανείς γιατί ονομάστηκε 

«Κάστρο». Η θέα από δω είναι εκπληκτική 

βόρεια προς τις κοιλάδες της Δωρίδας, 

δυτικά ως τη Γκιώνα, στο βάθος προς την 

Οίτη, παρά τη χαμηλή κατσιφάρα που 

κάνει αχνές τις μορφές βουνών και πεδιά-

δων. Καθόμαστε αρκετά, νιώθοντας πρά-

γματι κάπως σαν να στεκόμαστε πάνω σε 

έναν κολοσσιαίο πύργο, απ’ όπου οι πό-

λεις και τα έργα των ανθρώπων φαίνο-

νται σαν μυρμηγκοφωλιές. Είναι τόπος 

κατάλληλος για να σκεφτείς τη ματαιό-

τητα του κακού και την ομορφιά της απλό-

τητας και της καλοσύνης.  

Εικ. 63: Μάλλον ένα Telescopus fallax (Fleisch.). Κρυσταλλάκι. 

 
Εικ. 64: Σκύλος ή λύκος; 
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Στις κορφές παντού ταμπούρια από την Κατοχή. Εδώ, ο βόρειος Παρνασσός, ήταν μια από 

τις έδρες του καπετάν Διαμαντή, που σύμφωνα με τον μελετητή της Αντίστασης και αδερφικό 

φίλο Μιχάλη ήταν, μεταξύ των καπετανέων του ΕΛΑΣ, μαζί με τον Άρη, εκείνος με τις μεγα-

λύτερες στρατιωτικές και οργανωτικές ικανότητες. Είχε φυσικά τραγικό τέλος, αφού διεξήχθη 

ολόκληρη επιχείρηση για να νικηθεί και να δολοφονηθεί μετά την Κατοχή, στον Εμφύλιο. 

Το σύστημα των ταμπουριών είναι πυκνό και εντυπωσιακό. Σε πολλές περιπτώσεις έχει 

σκαφτεί σε αρκετό βάθος η μονοκόμματη βραχώδης κορφή στις ράχες για να γίνει ένα τα-

μπούρι βαθύτερο. Είναι λογικό να στρατωνιζόταν σε αυτό τον εξαιρετικά δύσβατο λαβύρινθο 

δολινών, σκεπασμένον από ελατοδάση, ένα αντάρτικο σώμα τόσο μεγάλο όσο υποδεικνύεται 

από τα πολλά χαρακώματα. Θα ήθελες να μπορούσες να ερευνήσεις περισσότερο την περιοχή, 

τις δολίνες, ώστε να δεις σημάδια από πιο μόνιμες εγκαταστάσεις των ανταρτών, εδώ όπου 

δεν μπορούν ούτε καν να πλησιάσουν μηχανοκίνητα και όπου ακόμα κι η απλή διείσδυση πε-

ζών εισβολέων είναι άκρως προβληματική, εύκολο να αποκρουστεί από κάποιους που γνωρί-

ζουν τον τόπο. 

Κρίμα που δεν έχουμε τόσον χρόνο, ώστε να περιηγθούμε προσεχτικότερα αυτή την, λόγω 

της έντονης πτύχωσης, αντικειμενικά τεράστια αν και οπτικά όχι ιδιαίτερα εκτεταμένη περιοχή 

που συγκροτούν οι τρεις κορυφογραμμές, 1. Στέρνα — Πυργάκια — Προφήτης Ηλίας· 2. Βρο-

μοπήγαδο — Καρκαβέλι — Χιονότρυπα — Κρυσταλλάκι — Κάστρο· 3. Μεγάλη και Μικρή Τούφα. 

Περισσότερο τις κορυφογραμμές που ορίζουν οι τούμπες Πυργάκια και Κρυσταλλάκι, γιατί οι 

Τούφες δεν φαίνονται να έχουν τόσες δολίνες. 
Φτάνουμε μέχρι το Κάστρο, απ’ όπου σε καθηλώνει η θέα προς τις κοιλάδες και τα βουνά.  

Εικ. 65: Χαρακώματα και σκοπιές του ΕΛΑΣ στο Κρυσταλλάκι, 1.674 μ., από την αντίσταση κατά των 

Γερμανών και Ιταλών στην Κατοχή, 1941-’44. Στο βάθος το οροπέδιο, δεξιά η δασωμένη Παλιοβούνα. 
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Δυτικά προβάλλει μες από την καταχνιά η Γκιώνα, βόρεια ο βαρύς όγκος της Οίτης, τα χωριά 

αχνοφαίνονται σαν σωροί θαμπά πετράδια στα πλατώματα και στις δασωμένες πλαγιές. Στον 

γυρισμό κατεβαίνουμε πλάγια μες στο δάσος από το απότομο και κρημνώδες ανατολικό πρα-

νές του Κρυσταλλάκι. Σε μικρά σκιερά ξέφωτα βρίσκουμε μερικούς βωλίτες φαγώσιμους, μάλι-

στα έναν τεράστιο Boletus aereus (Bull. ex Fr.), από τα νοστιμότερα μανιτάρια, που εγείρουν 

το μανιταροκυνηγετικό ένστικτο στον Αποστόλη — αλλά δεν έχουμε χρόνο για ψάξιμο. 

Στα χλοερά λιβάδια κάτω από το Καρκαβέλι συναντάμε έναν βοσκό — ο ήχος από τα 

κουδουνάκια του κοπαδιού του μας συνόδευε από ώρες στις κορφές. Ο κ. Χρήστος. Εξήντα 

εφτά χρονών. Πανέξυπνος και ευχάριστος άνθρωπος. Πιάνουμε την κουβέντα, και μας συνο-

δεύει στον γυρισμό μας προς το καταφύγιο, ή καλύτερα τον συνοδεύουμε στην επιστροφή του 

στην στάνη. Πιο πέρα, τα πρόβατα επιστρέφουν κι αυτά στη στρούγκα τους μαζί με το απα-

ραίτητο τσοπανόσκυλο. 

«Δεν θα πας τα πρόβατα στη στάνη τους;» τον ρωτάει ο Αποστόλης. 

«Θα πάνε μόνα τους. Ξέρουν αυτά», απαντάει. 

Πάνω στα πρώτα της γνωριμίας, μας ρωτάει τι δουλειά κάνουμε. 

Αναφέρω τι κάνω· λέει κι ο Αποστόλης: 

«Χωροφύλακας ήμουν». Άκου χωροφύλακας! Ούτε καν το σωστό «αστυνομικός» δεν του 

’πε του ανθρώπου. Η Χωροφυλακή έχει καταργηθεί από το ’80. 

«Μα μπάτσος βρέθηκες να ’σαι;» ξεσπάει ο κ. Χρήστος γελώντας, αλλά μετά μαθαίνει τα 

καθέκαστα, πως ο Αποστόλης είχε τον Τσε τοιχοκολλημένο στο γραφείο του στο Αστυνομικό 

Τμήμα, και όλα τούτα του κάνουν φυσικά πολύ θετική εντύπωση.  

Εικ. 66: Οδοιπορώντας προς το Κάστρο από την κόψη των γκρεμών, ανάμεσα στις δασωμένες δολί-

νες. Στο βάθος, μέση-αριστερά, ο Γεροντόβραχος.  
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Αποδεικνύεται ότι ο κ. Χρήστος είναι κομμουνιστής —φοράει άλλωστε ένα κασκέτο διακο-

σμημένο με κόκκινο αστέρι—, ότι έχει διαβάσει ένα σωρό βιβλία ιστορικά και ιστοριογραφικά, 

κι ότι έχει λεπτομερείς και ακριβείς γνώσεις για ένα πλήθος πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. 

Σημείο ότι παντού, και στα γραφεία και στα όρη, ο πολιτισμός μπορεί να είναι ανθρώπινος και 

ανθρωπιστικός, κι ότι είναι απλά υπηρέτες του συστήματος οι μηχανιστικοί διανοούμενοι που 

θέτουν παντού χωριστικές κατηγορίες — τάχα από δω η σοφή διανόηση από κει οι ανίδεοι βο-

σκοί, αγρότες και εργάτες. Η κουβέντα μαζί του είναι ευχάριστη και διδακτική. Επιβεβαιώνει 

ότι ο Παρνασσός και ιδιαίτερα η περιοχή όπου βρισκόμαστε, ήταν μια από τις έδρες δράσης 

του καπετάν Διαμαντή, οι αντάρτες του οποίου κατασκεύασαν τα ταμπούρια που είδαμε. 

Ο κ. Χρήστος έχει εδώ 160 πρόβατα και κάμποσες γίδες. Μένει με τη γυναίκα του, μια 

ήρεμη, ευφυή και όμορφη κυρία που τη βρίσκουμε να καθαρίζει τσάι του βουνού, από το μι-

κρό, Sideritis raeseri (Boiss. & Held.), μπρος σε μια καλύβα μικρή μα πολύ άνετη, με τζάκι, φτια-

γμένη από πέτρες, σανίδες και τσίγκους, έναν συνδυασμό της παμπάλαιης μεθόδου κατασκευ-

ής των ποιμενικών καλυβιών και της γραμμής που επιβάλλουν τα σύγχρονα υλικά. 

Ο σοσιαλισμός είναι ακόμη μια εφεύρεση του τόπου αυτού από πολύ παλιά, από την εποχή 

του Σόλωνα και του Κλεισθένη, κάτω από το όνομα «αρχαία δημοκρατία». Μην το ξεχνάμε: η 

αρχαία ελληνική δημοκρατία ήταν ένας βαθιά λεπτουργημένος αντιεξουσιαστικός σοσιαλισμός· 

δεν έμοιαζε σε τίποτα με τη δυτικοευρωπαϊκή «κοινοβουλευτική δημοκρατία», την απαρχή του 

ολοκληρωτισμού. Να μην το ξεχνάμε αυτό στα βουνά και στους κάμπους αυτής της χώρας.  

Ο κ. Χρήστος μας κερνάει τσίπουρο και αφηγείται στα πρόθυμα αυτιά μας διάφορες ιστο-

ρίες του τόπου, για παράδειγμα ότι η ονομασία Βρομοπήγαδο δεν αναφέρεται στο παρα-

κείμενο της στάνης πηγάδι, το οποίο βρίσκεται εδώ από πολύ παλιές εποχές κι ακόμα παρ’ ότι

Εικ. 67: Ο κ. Χρήστος μας οδηγεί μες από τα πράσινα λιβάδια μαζί με τα πρόβατα προς τη στάνη. 
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μισοχωμένο βγάζει αρκετά καλό νερό. Βρομοπήγαδο λέγεται μια τρύπα, βάραθρο, στην περιο-

χή των δολινών όπου περάσαμε, μάλλον όμως όχι το πηγαδοειδές βάραθρο που ανακαλύψαμε 

τυχαία κι εμείς και βρίσκεται νομίζω παρακάτω, στη Χιονότρυπα. Μας λέει ότι στην Επανάστα-

ση του ’21 ένα τουρκικό στρατιωτικό σώμα ανέβηκε εδώ για να καταδιώξει τον Καραϊσκάκη, 

αλλά το χτύπησε ο χιονιάς στον ίδιο τούτο τόπο όπου βρισκόμαστε, και οι στρατιώτες χάσαν 

τον δρόμο, απόμειναν στο λιβάδι και πάγωσαν μες στο χιόνι. Σαν τις Θυιάδες οι δύστυχοι, 

σκέφτομαι, και σαν τις αίγες στην κορφή της Δίρφυς. 

Προσθέτει πως κι ο ίδιος που ξέρει το βουνό πέτρα-πέτρα έχει τύχει να χάσει τον προσανα-

τολισμό του μες σε πυκνή ομίχλη, φαντάσου οι Τούρκοι. Βρήκαν οι βοσκοί την επόμενη άνοιξη 

τα παγωμένα τους πτώματα, τα οποία μετέφεραν στο παραπάνω βάραθρο και τα έριξαν, ώστε 

να μην τα βρουν οι Τούρκοι και αποδώσουν ευθύνες στους ντόπιους. Στο πετρώδες έδαφος, 

είναι δύσκολο ή και αδύνατο να θαφτούν τόσοι άνθρωποι. Από τη δυσωδία της σήψης που 

αναδυόταν για καιρό μετά, ονομάστηκε το βάραθρο «Βρομοπήγαδο». 

Μας αφηγείται ότι πριν χρόνια κατέβηκαν ή προσπάθησαν να κατεβούν Γερμανοί σπηλαιο-

λόγοι και είπαν πως «βρήκαν πάγο», πράγμα που σημαίνει ή ότι καταρριχήθηκαν σε εποχή 

όπου το βάραθρο είχε ακόμα στο βάθος χιόνι συσσωρευμένο το οποίο εμπόδιζε την περαιτέρω 

κάθοδο, ή ότι δεν ήθελαν να μιλήσουν για τις ανακαλύψεις τους στους ντόπιους, πράγμα πι-

θανό δεδομένου ότι συχνά τέτοιοι εξερευνούντες επιστήμονες, μάλιστα Βόρειοι, είναι επιφυλα-

κτικοί ή ακόμα και υπερφίαλοι απέναντι σε μας τους πάσης φύσεως Νοτίους «ιθαγενείς». Πά-

ντως σε εξαίρετη σπηλαιολογική ιστοσελίδα του σπηλαιολόγου κ.Θάνου Ξανθόπουλου είδα ότι 

μεγάλο βάραθρο πιο ψηλά, στη Φτερόλακκα, ήταν στο βάθος του αποκλεισμένο από πάγο 

ακόμα και τον Αύγουστο.96 

Επίσης επιβεβαιώνει ο κ. Χρήστος κάτι που φυσικά το ξέρουμε και που με απασχολεί πάντα 

στα βουνά, ότι δηλαδή τα λιβάδια αυτά, οι μικροκοιλάδες και πολλές ευρυπύθμενες δολίνες, 

ακόμα και τα λιβαδάκια ψηλά στις αλπικές κορφές, καλλιεργούνταν φιλόπονα τα παλιά χρόνια, 

όταν ο πληθυσμός σε όλα τα ορεινά ήταν πυκνός. Μάλιστα τονίζει ότι βιάζονταν οι καλλιεργη-

τές και αγωνιούσαν να προλάβουν τα σπαρτά και τα όσπρια να καρπίσουν και να ωριμάσουν 

πριν χιονίσει, δεδομένου ότι πολλές χρονιές σε τούτα τα ύψη τον Ιούλη ακόμα υπάρχει χιόνι, 

και η άνοιξη έρχεται αργά, μες στο κατακαλόκαιρο, ενώ τα πρώτα χιόνια πέφτουν αρχές Σε-

πτεμβρίου ή ακόμα και τέλη Αυγούστου κάποιες χρονιές. Μας εξήγησε ότι μόλις που προλά-

βαιναν να θερίσουν τον Αύγουστο. Και τα όσπρια, τότε μάλλον ωρίμαζαν κι εκείνα.  

                                                
96 Θάνος Ξανθόπουλος, http://spilaiologia.blogspot. com 

 
Εικ. 68, 68α: Ένας εποχιακά καθυστερημένος Boletus aereus (Bull. ex Fr.), στο Κρυσταλλάκι. 
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Φυσικά, επρόκειτο για τις εξειδικευμένες παλιές ποικιλίες σταριού και κριθαριού, που μόνο 

στα βουνά χρησιμοποιούνταν, και τώρα οι εγκληματικές πολυεθνικές και ντόπιες εταιρείες με 

την επίνευση των δωσίλογων κυβερνητών έχουν φροντίσει σχεδόν να εξαφανιστούν, εφόσον 

προσπαθούν με νόμους να απαγορεύσουν τη χρησιμοποίησή τους, ώστε οι γεωργοί να αγορά-

ζουν υποχρεωτικά τον μεταλλαγμένο σπόρο των εργαστηρίων τους. Στα ορεινά της Ζακύνθου, 

με ιερή ευλάβεια διατηρούν ακόμη κάποιοι μικροκαλλιεργητές μια ποικιλία ορεινού, ανθεκτικού 

και νοστιμότατου σταριού που λέγεται «κουρεμπάτσικο», γιατί έχει κοντά άγανα, «γένεια», 

σαν κουρεμένα. Πάντα ψάχνω μετά μανίας και συγκινήσεως για ίχνη ανθρώπινων εγκαταστά-

σεων και καλλιεργειών στα ψηλά βουνά όπου πάω, μάλιστα στην αλπική ζώνη πάνω από τα 

1.800 μ. έως τα 2.500 — Η ανθρώπινη ζωή, ο μόχθος της, η φτώχια της, η ομορφιά της, στον 

ελληνικό χώρο εδώ και χιλιετίες... 

Ο κ. Χρήστος μας διηγείται και μερικές ιστορίες από τον Εμφύλιο. Για μια κοπέλλα από τα 

χωριά κάτω την οποία κατονομάζει με το ονοματεπώνυμό της, 15-16 χρονών, που τη βίασαν 

ομαδικά οι γερμανοχίτες δωσίλογοι και, όταν την είχαν στήσει να την εκτελέσουν, έβγαλε τη 

μπλούζα της και την πέταξε στους εκτελεστές φωνάζοντας: 

«Πάρτε τη να τη δώσετε στις αδερφές σας, κι ό,τι μου κάνατε να τους κάνουν». 

Δεν την συνέλαβαν και την εκτέλεσαν γιατί ήταν αντάρτισσα, τι αντάρτης να είναι ένα 

παιδί 16 χρόνων… Τη συνέλαβαν για να τη βιάσουν, επειδή ήταν όμορφη, και τη δολοφόνησαν 

για να κρύψουν το έγκλημά τους. Ο κ. Χρήστος αναφέρει γνωστό βιβλίο για την ιστορία του 

Εμφυλίου όπου έχει καταγραφεί το γεγονόε. Επίσης λέει ότι τις περισσότερες νέες γυναίκες 

που συλλάμβαναν οι γερμανοδωσίλογοι στην περιοχή, τις βίαζαν πολλαπλά πριν τις βασα-

νίσουν, τις φυλακίσουν ή τις σκοτώσουν, ακριβώς όπως έκαναν παλιότερα οι Πέρσες και οι 

Γαλάτες εισβολείς. Ο τόπος: μια ενιαία φύση. Η Ιστορία: μια επαναληπτική κοινοτυπία και στο 

καλό και στο κακό, και στη γενναιότητα και στην προδοσία. 
  

Εικ. 69: Geranium macrorrhizum (L.), Geraniaceae,  

Κρυσταλλάκι — Καρκαβέλι, περ. 1.500 μ. 

Εικ. 70:Geranium macrorrhizum (L.), Geraniaceae,   

Βελίτσα, πηγή Τσάρες, περ. 1.300 μ. 
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Αρχίζει να λέει και μια τοπική ιστορία που διαδραματίστηκε στο λιβάδι όπου καθόμαστε. 

Ότι τα παλιά χρόνια, τότε που έσπερναν και θέριζαν ακόμα εδώ, σώριαζαν τις καλαμιές σε 

θημωνιές, μάλλον εννοεί αυτές τις κωνικές τις μεγάλες που έφτιαχναν και στους κάμπους. 

Πέσαν τα χιόνια, οι βοσκοί έφυγαν αφήνοντας τις θυμωνιές, και την άνοιξη που γύρισαν βρή-

καν σε κάποια απ’ αυτές να έχει κάνει φωλιά μια αρκούδα, και να έχει γεννήσει αρκουδάκια. 

Σκότωσαν τα αρκουδάκια, μα η αρκούδα έτρεξε κατά το ρέμα και ξέφυγε. Και τα αρκουδάκια 

είναι παιδιά, και λυπάσαι για τον σκοτωμό τους μα τι να κάνεις όταν πρέπει να ζήσεις τα δικά 

σου παιδάκια. Ήταν μια ιστορία που έδειχνε πρώτον ότι το λιβάδι σπερνόταν, και παραπλεύ-

ρως την αγριάδα και την πρωτογένεια της τότε φύσης στον Παρνασσό, όπου ζούσαν αρκού-

δες. Παρακάτω, το ρέμα με το μονοπάτι που οδηγεί εδώ από το Λιβάδι, λέγεται Αρκουδόρεμα. 

Ενδιαφέρεται διακαώς και για τη ληστεία, τους ληστοσυμμορίτες, Γιαγκούλα κ.λπ. και με 

ρωτάει για ένα βιβλίο που ψάχνει να βρει, τον Βασιλέα των ορέων, του Γάλλου Εντμόντ Αμπού, 

διηγούμενο μια κωμικοτραγική ιστορία η οποία διαδραματίζεται στην Πάρνηθα. Υπόσχομαι ότι 

θα του γράψω για να του στείλω τα βιβλιογραφικά στοιχεία αυτού του ιδιόρρυθμου μυθι-

στορήματος, μα του εξαίρετου ιστορικού έργου του Κολιόπουλου, επίσης του πιο λαϊκού του 

Τζανακάρη, για τη ληστεία στην μετεπαναστατική Ελλάδα,97 ώστε να τα βρει η κόρη του που έχει 

κάνει πολύ καλές σπουδές και ζει στην Αθήνα· «αυτοαπασχολούμενη» όπως κι εγώ, καθώς λέει 

γελώντας. Πράγματι, από την Αθήνα μετά μια εβδομάδα του στέλνω τα βιβλιογραφικά στοι-

χεία των έργων του Κολιόπουλου και του Αμπού, και ως δώρο το βιβλίο του Τζανακάρη το 

οποίο καθόταν άνεργο στη βιβλιοθήκη μου. 

Στα χέρια του θα ζει καλύτερα. Με συγκινεί η σκέψη ότι θα το διαβάζει εκεί, στα ψηλά του 

Παρνασσού βόσκωντας τα προβατάκια του, ή τον χειμώνα κάτω στο ριζοβούνι, στο χωριό του 

τον ωραίο Πολύδροσο, πρώην Σουβάλα. Τι να τα κάνεις τα βιβλία άμα δεν φτιάχνουν ψυχές.  

                                                
97 Γιάννης Σ. Κολιόπουλος, Η ληστεία στην Ελλάδα (19ος αι.), Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2005· Βασίλης Ι. Τζανακάρης, Οι 

λήσταρχοι. Τα παλληκάρια τα καλά σύντροφοι τα σκοτώνουν, Μεταίχμιο, Αθήνα 2016. 

Εικ. 71: Linaria peloponnesiaca (Boiss. & Heldr.), 

Scrophulariaceae, Χιονότρυπα, περ. 1.500 μ. 

Εικ. 72: Linaria peloponnesiaca (Boiss. & Heldr.), 

Scrophulariaceae, Βελίτσα, περ. 1.700 μ. 
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Εικ. 73: Sideritis raeseri (B.& H.), Lamiaceae, το ηδύοσμο ελληνικό «τσάι του βουνού». Ανάμεσα στα 

κλώνια του, μινουάρτιες (minuartia) με τα κομψά λευκά ανθάκια τους. Γεροντόβραχος, 2.000 μ. 

Εικ. 74: Alcanna graeca (Boiss. & Spr.), Boragi-

naceae, Άνω Ψηλό, περ. 1.500 μ. 

Εικ. 75: Anchusa undulata (Lam.) [A. hybrida], 

Boraginaceae, Άνω Ψηλό, περ. 1.500 μ. 
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Η γυναίκα του κ. Χρήστου είναι πολύ ευγενική, όμορφη, μιλάει αργά, σιγανά και γλυκά. 

Λέει ότι όσο ζούσε η μητέρα της ή η πεθερά της δεν ερχόταν εδώ στα ψηλά με τον άντρα της 

και το κοπάδι, ανέβαιναν οι γερόντισσες. Έρχεται τώρα που έσβησαν εκείνες, αλλά με τη συμ-

φωνία να υπάρχουν στην καλύβα κάποιες στοιχειώδεις ανέσεις, γκάζι για μαγείρεμα κ.λπ. 

Μάλλον υπάρχει και κάποια μικρή γεννήτρια, γιατί με κερνάει μια παγωμένη πορτοκαλάδα, 

από ψυγείο. Πολύ συμπαθητική κυρία. Μπαίνει στην καλύβα και μας φέρνει ένα υπέροχο δώ-

ρο, μια ολόκληρη φρέσκια μυζήθρα, όχι αλατισμένη μα γλυκιά, μια λειχουδιά που λατρεύω από 

τα παιδικά μου χρόνια, και που οι Ζακυθινοί την τρώμε παραδοσιακά σαν γλυκό, με μέλι, ζά-

χαρη ή μαρμελάδα. Συγκινούμαστε και της λέμε χίλια ευχαριστώ. Λέει ότι τις αλατίζει τις μυ-

ζήθρες, αλλά τούτη είναι ακόμα φρέσκια, μόλις την έβγαλε από το τουλουπάνι της. Μοσχοβο-

λάει ζαλιστικά αγνό πρόβειο γάλα, βουνήσιο. 

Ο κ. Χρήστος εντυπωσιάζεται που περάσαμε από το χάος των δολινών. Λέει ότι ακόμα και 

ο ίδιος που έχει μεγαλώσει εδώ πάνω, δεν πλησιάζει σε αυτές τις ράχες γιατί χάνεται κανείς 

εύκολα, και ούτε καν τα πρόβατα με το δυνατό ένστικτό τους καταφέρνουν να βγάλουν άκρη. 

Πολλές φορές χάνονταν πρόβατα εκεί. Τουλάχιστον η εντύπωσή μας για τον «λαβύρινθο» δεν 

ήταν υποκειμενική, αφού το επιβεβαιώνει και ένας ντόπιος βοσκός. Επίσης, με την ευκαιρία 

καταφέρεται βίαια κατά των οικοεπιχειρηματιών των ΜΚΟ, που «προστατεύουν» —για το χρήμα 

των επιχορηγήσεων φυσικά— τους λύκους, οι οποίοι του τρώνε τα πρόβατα. Και τώρα, όπως 

λέει, του λείπει ένα αρνί και ένα ζυγουράκι, και μάλλον θα του τα άρπαξαν οι λύκοι. Άμα 

ακούει το βράδυ τα σκυλιά να ουρλιάζουν, ξυπνάει, καταλαβαίνει ότι πλησιάζουν λύκοι, και 

βγαίνει από το καλύβι να τους διώξει. 

Συμφωνούμε απόλυτα μαζί του. Στην Πάρνηθα, εξαιτίας των λύκων και των αντικοινωνικών 

εργολάβων «προστατών» τους, τα δύστυχα τα ελάφια σε λίγο θα εξαφανιστούν εντελώς 

Αποχαιρετούμε τους εξαιρετικούς ανθρώπους και γυρίζουμε στο καταφύγιο ανανεωμένοι 

από την ευχάριστη κουβέντα. Τρώμε. Η μυζήθρα: γλύκισμα· από τις καλύτερες που έχεις φάει  

Εικ. 76: Centaurea salonitana (Visiani) στο Λιβάδι, οικ. Compositae, περ. 1.100 μ. 
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Εικ. 77 άνω: Onosma heterophylla (Griseb.), 
οικ. Boraginaceae, Λυκώρεια, περ. 1.200 μ.. 

Εικ. 78 αριστ.: Senecio hercynicus ssp. dalma-

ticus (Gries.), Δρακοσπηλιά, περ. 1.800 μ.. 

Εικ. 79 κάτω αριστ.: μια πεταλούδα Gonepteryx 

rhamni (L.) σε ονόπορδο, Λιβάδι, 1.100 μ. 

Εικ. 80 κάτω δεξιά: Geranium macrostylum 

(Boiss.), Αρκουδόρεμα, 1.400 μ. 
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Εικ. 82: Dianthus biflorus (S. & S.), οικ. Caryophyllaceae, Κωρύκιο, 1.400 μ. 

Εικ. 81: Μια Silene vulgaris ssp. prostrata (Gaud.), Γεροντόβραχος, 1.700 μ. 
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ποτέ. Εντέλει πέφτει το βράδυ, στρώνουμε τα γιατάκια μας. Ο Αποστόλης στη σκηνή του στη 

βεράντα του καταφυγίου, εσύ στο σλίπιγκ-μπανγκ πάνω στον πάγκο του ξύλινου ανοικτού 

περιπτέρου στη διπλανή ράχη — αγναντεύεις από κει τα δάση και πέρα τον Κορινθιακό, όπου 

τα παραλιακά χωριά στην πελοποννησιακή ακτή ανάβουν πια τα φώτα τους. Γλυκιά βραδιά, 

άπνοη, κρύα, αλλά όχι παγωμένη όπως συχνά στα βουνά. Ελαφριά συννεφιά, κομματιαστή, και 

ανάμεσα τα άστρα, υπέρλαμπρα. Ο Αποστόλης απορεί που καταφέρνεις να κοιμηθείς πάνω 

στον στενό πάγκο, λίγα εκατοστά πλάτους. Δεν θα πέσεις κάτω; Του λες πως δεν κάνεις 

ανήσυχο ύπνο και πως έχεις μάθει να αρμόζεσαι πάντοτε στα υπάρχοντα. 

Ο υπνοσάκος σου είναι ως συνήθως στα βουνά σκέτος, χωρίς υπόστρωμα· και στο σπίτι 

σου κοιμάσαι σε σανίδι χωρίς «στρωματέξ», συνήθεια-κατάλοιπο της εφηβικής εποχής, που 

ήθελες να γίνεις «ασκητικός», επηρεασμένος καθώς ήσουν από τον Καζατζάκη και άλλα δια-

βάσματά σου, από τους αρχαίους, τους παλιούς συγχωριανούς σου που κοιμόνταν σε «στρίπο-

δα» και τους βοσκούς κάθε εποχής. — Τώρα, με αυτές τις «ασκητικότητες», δεν μπορείς πια 

να κοιμηθείς σε μαλακό στρώμα, σε πιάνει πονοκέφαλος. Όπως να ’ναι, τούτο απεδείχθη πολύ  

Εικ. 83: Onopordum tauricum (Willd.), οικ. Compositae, Λιβάδι, περ. 1.000 μ. 
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χρήσιμο στα βουνά, εφόσον το σκληρό χώμα σού φαίνεται σχεδόν μαλακότερο από το κρεβάτι 

σου! Κάτω από τον υπνοσάκο όμως, κατά συνήθειά σου που έχεις αντιγράψει από τους παλιούς 

αγρότες, από τους βοσκούς, κι από τον μεγάλο Θεόκριτο φ υ σ ι κ ά,98 έχεις στρώσει ένα μά-

τσο αγρωστώδη, φυτά στεγνά και άνυδρα, κατάλληλα να ξαπλώσει κανείς πάνω τους — τα 

μαλακά φυλλώματα βγάζουν υγρασία και μπορεί να ξυπνήσεις το πρωί σκεβρωμένος. 

Αυτά τα αγρωστώδη, οι φτέρες, η κύπερη, το ψαθί και άλλα στεγνόφυλλα, χρησιμεύουν α-

πό τα ομηρικά ήδη χρόνια όχι τόσο για να πέσει κανείς στα απαλά, εφόσον δεν εξασφαλίζουν 

ιδιαίτερα μαλακό υπόστρωμα· χρησιμεύουν κυρίως για να αερίζεται στοιχειωδώς το γυμνό έ-

δαφος κάτω από το σλίπιγκ μπανγκ ή παλιότερα κάτω από το καπότο, τη χλαίνη ή απλά το 

ρούχο που φοράς, ώστε να μη σχηματιστεί υγρασία από τη ζέστη του κορμιού και σε καταλύ-

σει. Μελετημένα αυτά εδώ και χιλιετίες σε αυτό τον τόπο, τεχνικές επιβίωσης ανεπτυγμένες σε 

θαυμαστή αποτελεσματικότητα και λεπτομέρεια από χωρικούς, βοσκούς, κυνηγούς, οδοιπόρους 

και πολεμιστές, όσους κοιμούνταν στο ύπαιθρο, που τα μελετάς εσύ ο ελάχιστος με άπειρο σε-

βασμό και τα αντιγράφεις για τη βολή σου. 

Σκέφτεσαι τα δικά σου κοιτώντας τ’ άστρα και τις γύρω σκιές των κορυφών. Κατά τις μία η 

ώρα όμως ακούγονται σκυλιά από κάποια μακρινη στρούγκα να πλησιάζουν γαβγίζοντας, να 

σιμώνουν σε απόσταση 100-150 μέτρων. — Επικίνδυνα τα τσοπανόσκυλα, μπορούν να σε ξε-

σκίσουν, μάλιστα μες στο σκοτάδι. Ανάβεις τον φακό σου που είναι πολύ ισχυρός, βαράει με 

συμπαγές φως στις αντίπερα ράχες. Τότε σιωπούν. Δεν αρέσει το φως στα ζώα της νύχτας. 

Μαζεύεις σαν βρεγμένη γάτα το στρώμα σου, μαζί και τα αγριόσταρα, και τα μεταφέρεις 

κάτω στο καταφύγιο, κοντά στην σκηνή τού μακαρίως κοιμώμενου Αποστόλη. Αν έρθουν κι 

εδώ τα σκυλιά τουλάχιστον θα είσαστε δύο. Όπως και να το κάνουμε άλλωστε ήταν μπάτσος, 

είχε κάνει και στα ΜΑΤ νεαρός, όσο να ’ναι κάτι θα ξέρει παραπάνω από σένα σε καταστάσεις 

μάχης! Αλλά τα σκυλιά δεν έρχονται, ούτε ξαναγαβγίζουν. Κάποτε σε παίρνει ο ύπνος κι έτσι 

περνάει η νύχτα. 

 

 

Β΄ διαδρομή: Γεροντόβραχος, Τουμπορράχη, Λυάκουρα 
 

Το πρωί ξεκινάμε στις 5.30. Ελαφριά καταχνιά χαμηλά. Μες στο μισοσκόταδο, μια μεγάλη 

αλεπού χάνεται σε έναν γκρεμό. Κοντά στην κορφή του Γεροντόβραχου μερικές συστάδες από 

ένα γαρυφαλλάκι (Caryophyllaceae), που δεν έχει ακόμα ανθίσει. Πρόκειται για αρκέτα μεγά-

λο φυτό, ημισφαιρικό, με πυκνά μεγάλα μπουμπούκια. Ίσως είναι Dianthus haematocalyx (Boiss. 

& Heldr.), ίσως και κάποιο άλλο είδος παρόμοιο, που δεν έχω υπόψη μου. Βρίσκω δύο-τρία 

ακόμα τέτοια γαρυφαλλάκια στην πορεία, μα κανένα δεν είναι ανθισμένο. 

Τα περισσότερα αλπικά φυτά, παρά την ζέστη και την περασμένη εποχή, δεν έχουν ανθίσει 

ακόμα. Μόνο λίγα είναι πλήρως ή μερικώς ανθισμένα. Η αλπική ζώνη στον Παρνασσό και γενι-

κά στα ψηλά βουνά της Ρούμελης διαθέτει πολλά ενδημικά είδη. Ολάνθιστες παντού και εντυ-

πωσιακές είναι οι ασπέρουλες Asperula buassieri (Heldr. ex Boiss.), οικ. Rubiaceae, με τα 

λιλιπούτια ρόδινα ανθάκια τους, ένα χρώμα άμοιαστο. Επίσης, ένα τυπικό αλπικό γαρυφαλ-

λάκι, η εξαίσια Minuartia stellata (Mair.) ssp. stellata, οικ. Caryophyllaceae, με πυκνά λευκά 

άνθη πάνω σε ημισφαιρικό φύλλωμα. Ακόμα, μια μικροσκοπική καμπανούλα, η οποία κυανίζει 

κυριολεκτικά κάποια λιβάδια και δεν ξέρω το όνομά της. 

Οι θάμνοι Daphne oleoides (Schreb.) [Thymeleaceae], με τα λευκά λουλούδια τους που σε 

μεθούν με το άρωμά τους, δεν είναι πολύ μεγάλοι στον Παρνασσό. Βλέπει κανείς αρκετούς Rhi-

nanthus) [Scrophulariaceae] με τα παράξενα λουλούδια τους, σαν ράμφη εξωτικού πουλιού, 

και μερικά Saxifragaceae, νομίζω Saxifraga sarttorii (Heldr.) [S. scardica (Cris).] μα κι άλλα 

είδη, αυτά τα όμορφα παχύφυλλα φυτά με τις δέσμες τα ψηλόμισχα άνθη. Επίσης μεγάλα 

αλπικά γιούλια ιώδη, ενώ κάτω στη χαράδρα της Βελίτσας έχω δει άλλοτε ιώδη-λευκά.  

                                                
98 Θεόκριτος, Εἰδύλλια,  Ὕλας 13, 33 κ.ε.: Οι Αργοναύτες άραξαν την Αργώ στην Προποντίδα, «Βγήκαν, λοιπόν, και 

δύο-δύο ετοίμαζαν το βραδινό φαΐ τους / ενώ άλλοι φτιάχναν ένα χαμώστρωμα για να ξαπλώσουν όλοι αντάμα, / κι 

από ένα λιβάδι εκεί κοντά παίρναν χόρτο για το στρώμα τους / κόβοντας γριπάρι λεπτό και πλούσια κύπερη». Το 

γριπάρι, το αρχαίο βούτομον, είναι ένα πολύβλαστο, στεγνόφυλλο αγρωστώδες. 
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   Εικ. 84, 84α: 

   Asperula buassieri (Heldr. ex Boiss.) 

   η ασπέρουλα της αλπικής ζώνης 

   της Πελοποννήσου και της Στερεάς, 

   με το ασύγκριτο ρόδινο-καραμελένιο 

   χρώμα της. Τουμπορράχη, 2.300 μ. 
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  Εικ. 85, 85α: Τα παράξενα μέλη 

  της οικ. Saxifragaceae, 

  φυτρώνουν σε μεγάλο υψόμετρο. 

  Λυάκουρα, περ. 2.400 μ. 
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Για τον Γεροντόβραχο υπάρχει η περίφημη λαϊκή παράδοση, παράξενη και σκληρή, μα επίσης 

που πηγαίνει τόσο βαθιά στο παρελθόν και στην αιωνιότητα της ανθρώπινης ζωής, ώστε μπο-
ρεί να συγκριθεί με τους αρχαιοελληνικούς μύθους. Τα παλιά χρόνια, όταν γερνούσαν πολύ οι 
άνθρωποι, τους ανέβαζαν σε αυτή την κορφή και τους έριχναν στον κολοσσιαίο γκρεμό, εφό-
σον πια «δεν άχρηζαν και δεν μπορούσαν να βγάνουν το ψωμί τους».99 Τοπωνύμια Γεροντό-
βραχος υπάρχουν επίσης στη γειτονική Γκιώνα (σε δύο γκρεμούς) και σε άλλα βουνά, ενώ στη 
Σύρα αναφέρεται ο γκρεμός Γερούσι και στην Ύδρα ο Ζαστάς, με παρόμοιες παραδόσεις. Στον 
Ζαστά μάλιστα η υδραίικη παράδοση αναφέρει ότι τους γέροντες τους βάζαν σε ένα καλάθι, 
για να τους ανεβάσουν στον γκρεμό και από κει να τους πετάξουν μαζί με το καλάθι στη θα-
λασσα. — Ένας παππούς κάποτε, όμως, είπε στον γιο του: 

«Φύλαξέ το τό καλάθι, γιε μου, γιατί θα χρειαστεί σ’ τα παιδιά σου, όταν γεράσεις». 

Κι έτσι το σκέφτηκε καλύτερα το ζήτημα ο γιος, φόρτωσε τον πατέρα του στο καλάθι στον 

γάιδαρο και τον ξαναπήρε σπίτι, κι έτσι σταμάτησε η παράδοση της γεροντοκτονίας. Όλα αυτά 

στο μεγάλο έργο του Νικολάου Πολίτη, που κάποιοι βασιβουζούκοι της διανόησης, συνειδητοί 

ή αθέλητοι συνένοχοι της μεταφασιστικής παγκοσμιοποίησης, τον λένε «εθνικιστή», επειδή μά-

ζεψε τα φτωχά λόγια του λαού, τα ανέλυσε και τα διάσωσε, τη μέγιστη εμπειρία των ανώνυ-

μων ανθρώπων… Σήμερα: καιρός των εργαλειακών διανοούμενων του συστήματος όπως τους 

έλεγε και ο Γκράμσι, που τίποτα γι’ αυτούς δεν υπάρχει πέραν του ατομικισμού τους, της καριέ-

ρας τους και του χρήματος, ούτε οι ανθρωποι ούτε ο τόπος.  

Είναι διαπιστωμένο ότι τέτοια έθιμα είχαν πολλοί «λαοί της φύσης» έως και τη σύγχρονη 

εποχή, για παράδειγμα διάφορες φυλές Εσκιμώων ακόμα και στις αρχές του 20ού αιώνα. Παρά 

τη σκληρότητά τους βασίζονται σε μια αρχή της φύσης δυσπαράγραφη, ζωτική για την επιβί-

ωση των μικρών φυλών, ιδιαίτερα των τροφοσυλλεκτικών και των νομαδικών που βρίσκονται 

σε αδιάκοπη μετακίνηση: Η τροφή είναι λίγη, δυσεύρετη, και πρέπει να την τρώνε τα παιδιά, 

το μέλλον της φυλής, και οι νέοι άνδρες και γυναίκες που αποτελούν το δημιουργικό και ανα-

παραγωγικό παρόν της. 

Σε εποχές και ανθρωπολογικά περιβάλλοντα όπου η μέση διάρκεια ζωής ήταν περίπου 35-

40 χρόνια, ένας άνδρας ή μια γυναίκα 50-60 χρόνων ήταν ήδη στα βαθιά γεράματα. Στο πλαί-

σιο των αναγκαστικών ιδεών που επενδύουν μα και υποκαθορίζουν τη ζωή ενός «λαού της 

φύσης», οι γέροντες όχι μόνο «δεν αχρήζουν [χρησιμεύουν] και δεν μπορούν να βγάνουν το 

ψωμί τους», μα και κάτι σοβαρότερο που δεν το λέει η παράδοση: Δ ε ν  μ π ο ρ ο ύ ν  π ι α  

ν α  α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν την κοινότητά τους, τη φάρα τους, τη φυλή τους, στην αέναη πε-

ριπλάνησή της για αναζήτηση τροφής, για βοσκή των ζώων, για αυτοπροστασία έναντι των 

εχθρών, μάλιστα στο ελληνικό περιβάλλον με τα πελώρια και απόκρημνα βουνά, την απότομη 

εναλλαγή πολύ χαμηλών και πολύ μεγάλων υψομέτρων όπου θες μια μέρα για να διασχίσεις 

απόσταση μερικών χιλιομέτρων. Έτσι, η θεσμοθετημένη θυσία των γερόντων είναι το μόνο 

που απομένει για τους προϊστορικούς λαούς της φύσης, πριν από την παγίωση των σταθερών 

                                                
99 Νικόλαος Πολίτης, Παραδόσεις, τ. Α, Εκδοτικός Οργανισμός «Εργάνη» ΕΠΕ, Αθήνα 1965, σ. 33-34. 

Εικ.86: Ο Γεροντόβραχος με τις δύο κορφές του, 2.389 και 2.395 μ. Στο βάθος αριστερά η 

Λυάκουρα κρύβεται μες στο φως του ήλιου που μόλις ανατέλλει πίσω από την κορυφή της. 
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αστικών κέντρων, του χωριού ή της μικρής πόλης, όπου θα εγκατασταθούν μόνιμα οι ηλικιω-
μένοι περιμένοντας τους νεότερους να γυρίσουν από την εποχιακή νομαδική ή τροφοσυλλε-
κτική τους περιπλάνηση. 

Ο εθελούσιος θάνατος: Η τελευταία προσφορά του συνειδητού ανθρώπου στους αγαπημέ-

νους του σε καιρούς και χρόνους ανάγκης. Στους Εσκιμώους, οι γερόντοι απλά αποχαιρετιό-

ντουσαν με τους δικούς τους και μακραίναν μες στον πάγο και τη χιονοθύελλα οδοιπορώντας 

ώσπου να πέσουν χάμω και να θαφτούν στο χιόνι, κι αυτό ήταν μια επικήδεια τελετή. Αλλά κι 

εδώ, στον ελληνικό χώρο, η σκληρότατη και ζωογόνα φύση, βουνό ή θάλασσα, η βαριά ανά-

γκη, η φτώχια, ο μόχθος,  μετρούν χιλιετίες. Τι άλλο να κάνεις. 

Είναι παράξενος αυτός ο κόσμος των ο ν ο μ ά τ ω ν, των λέξεων που υπερβαίνουν τον 

χρόνο κάθε Ιστορίας, έτσι σκέφτεται κανείς σε τόπους σαν τον Γεροντόβραχο ή παραπέρα στη 

Λυάκουρα, που μάλλον διασώζει το αρχαίο όνομα της πιο κοντινής πρωτόγονης εγκατάστα-

σης, της Λυκώρειας. Τίποτα πιο εύθραυστο από μια λέξη, ένα όνομα, κι όμως επίσης τίποτα 

πιο ανθεκτικό. Η ισχυρή ύλη αφανίζεται μες στον κύκλο της φύσης, οι αδύναμες λέξεις όμως 

είναι άυλες, δεν είναι φύση, και ζουν όσο τις κληροδοτούν και τις κληρονομούν ακόμα και 

ασυνείδητα τα χείλη που τις προφέρουν. «Ο χρόνος φεύγει, αλλάζ’ η γη, περνούν λαοί και 

κόσμοι / και πέφτουν και μαραίνονται σαν φθινοπώρου φύλλα», όπως λέει κάπου ο Παλαμάς· 

αλλά η λέξη ζει. Για παραδειγμα τοπωνύμια, παραδόσεις, τραγούδια και έθιμα στον ελληνικό 

χώρο, που αντανακλούν ένα προϊστορικό παρελθόν συχνά απώτατο, και επιβιώνουν άσχετα 

από τις λογής περιπέτειες των λαών που πέρασαν από αυτούς τους τόπους, αναμείχθηκαν, 

συγχωνεύτηκαν, επέζησαν σαν μερικότητες και σαν σύνολο, Ελλήνων, Αρβανιτών, Βλάχων. 

Λαών εντέλει αδελφών και ομογενών, σε πείσμα όσων θέλουν να τους χωρίζουν για τα δικά 

τους συμφέροντα. 

Η παράδοση του Γεροντόβραχου επέζησε παρά τις ιστορικές περιπέτειες και τις ασταμά-

τητες μετακινήσεις των ανθρώπων, επειδή όλες οι φυλές που συγχωνεύτηκαν και δημιούργη-

σαν τον σύγχρονο ελληνικό λαό είχαν κοινή καταγωγή, κοινή γλωσσική βάση, κοινό παρελθόν, 

κοινό τόπο ιστορικής δράσης, κοινό υπόστρωμα ζωής και ιδεών — και σ’ αυτές κυριαρχούσε η 

ανάμνηση όσο και το αέναα ανακυκλιζόμενο παρόν του μόχθου, της πείνας, του πολέμου, του 

αγώνα για την επιβίωση. Κι έτσι ο προϊστορικός θεσμός της γεροντοκτονίας διασώθηκε ως 

μνήμη επειδή φαινόταν σε όλους αέναα παροντικός και εύλογος, παρ’ ότι τραγικός. Γιατί έτσι 

οι λαοί: δεν είναι μονοκόμματοι, ανάλλαχτοι, ασυγκοινώνητες μεταξύ τους μεταφυσικές οντό-

τητες που προβάλλουν από τον σχεδιασμό μιας Ιστορίας γραφείου, δίχως ανθρώπους, μιας 

Ιστορίας άδειο κουτί, αλλά σφυρηλατούνται στο αμόνι με τη φωτιά και το λειωμένο σίδερο της 

ανθρωπολογικής και ιστορικής εξέλιξης. Όλα τα λοιπά, το ιδεολόγημα της «μη-συνέχειας» και 

τα διαχωριστικά των τεχνοκρατών, είναι ιδεαλισμός· — αυτοσχέδιος ιδεαλισμός, βεβαίως, δεν 

είναι δα τίποτε βαθύς καντιανισμός, αλλά μια ανεπεξέργαστη φιλοσοφικά ιδεολογία της επι-

καιρικότητας που χάνει λάδια από παντού, μια αμερικανιά της πλάκας. 
  

Εικόνα 87: Η θέα από τον Γεροντόβραχο προς τα δυτικά.  
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Η πορεία μετά τον Γεροντόβραχο προς Λυάκουρα είναι ένα μαγικό μάθημα, όπως πάντα οι 

διαδρομές στα αλπικά ύψη. Ο μετέωρος τόπος όπου η περίοδος ανάμεσα στις εποχές του χιο-

νιού είναι σύντομη, και όπου όλα τα πλάσματα βιάζονται να ζήσουν και να αναπαραχθούν. 

Πολλά σπάνια φυτά, αλλά μην έχοντας έστω και υποφερτά καλή κάμερα δεν επιχειρείς καν να 

φωτογραφίσεις τα μικρότερα, που χρειάζονται καλό φακό και υψηλή ανάλυση. Τι να κάνεις. 

Πάντα η υπόκλιση μπρος στην ανάγκη. 

Πάνω στην κουβέντα με τον Αποστόλη κάποια στιγμή χάνεις τη στροφή του μονοπατιού στο 

διάσελο που οδηγεί από την Τουμπορράχη προς τη Λυάκουρα, μα ευτυχώς αντιλαμβάνεσαι το 

λάθος εγκαίρως. Δεν έχουμε GBS, μόνο κάνα χάρτη, το θεωρούμε κάπως απρέπεια όλο αυτό 

το ψηφιακό μπρος σε τόσες καρδιές τόσων αιώνων που προσανατολίζονταν με τον ήλιο, με τα  

Εικ. 88: Ένας από τους γκρεμούς του Γεροντόβραχου. 
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άστρα, εμπειρικά, με το ένστικτο· άσε που το GBS κοστίζει κιόλας πανάκριβα! Παλιά μάθαινε 

κανείς να οσφραίνεται τα σημάδια στα οχτώ σημεία του ορίζοντα: όστρια, γαρμπής, πουνέ-

ντες, μαΐστρος, τραμουντάνα, γραίγος, λεβάντες, σιρόκος, άσε πια τους ενδιάμεσους καιρούς 

στους οποίους τόση σημασία έδιναν άλλοτε οι αγρότες και οι ψαράδες στο νησί σου, επικρά-

τεια του Οδυσσέα, τότε που κάθε μοίρα στο Ρόδο των Καιρών ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου 

της ζωής και του θανάτου των παιδιών, των γυναικών και των γερόντων σου: οστριογάρμπης, 

πουνεντογάρμπης, πουνεντομαΐστρος, μαΐστρος-τραμουντάνα, γραιγοτραμουντάνα, γραιγο-

λέβαντο, σιρόκο-λεβάντες όστρια-σιρόκος. Το ένστικτο διαμορφώνεται μέσω της συνεργασίας 

πελμάτων και ματιών· αλλά πρέπει επίσης να είσαι επιδεκτικός της πιθανότητας του χαμού. 

«Ο ανιχνευτής έκανε λάθος», λέει κάπως θριαμβευτικά ο Αποστόλης, που πάντα έχει μια 

τάση προβοκάτσιας. Στις ορεινές διαδρομές με φίλους, μάλιστα όταν βαδίζετε εκτός μονοπα-

τιών, διαλαλείς τη χιουμοριστική σύμβαση ότι ο όποιος συνορειβάτης είναι ο καπετάνιος, ο 

αξιωματικός, κι εσύ ο απλός ανιχνευτής που πάει μπροστά και βρίσκει την πορεία, δηλαδή 

ένας «ιθαγενής», ένας Ινδιάνος κατώτερος κι από φαντάρο. Ένας αναλώσιμος. Τέτοιος άλ-

λωστε ήσουν πάντα συνειδητά· — αυτοσύσταση της ματαιότητας: ένας αναλώσιμος. 

Εκεί ακριβώς, μες στο φως του ήλιου που ανατέλλει πίσω από τη Λυάκουρα, εμφανίζεται 

απόμακρα ένας λύκος, μοναχικός, μάλλον ανιχνευτής κι αυτός της αγέλης του. Μόλις μας αντι-

λαμβάνεται, ρίχνεται με απίστευτη ταχύτητα στην κρημνώδη και σχεδόν όρθια πλαγιά προς 

την κορφή Τουμπόρραχη. Τι ισχυρό ζώο, πόση αρμονία και εξισορροπημένη ανάγκη κλείνει 

κάθε κίνησή του! έχεις δει μερικές φορές λύκους στη φύση, κ α μ ι ά σχέση με τους σκύλους· 

ζώα δίχως διαρραγές· μονοκόκκαλοι, όπως τους λέγαν παλιά, δεν στρέφονται δεξιά, δεν στρέ-

φονται αριστερά, βαδίζουν ή τρέχουν πάντα μπρος· αιχμή του βέλους μιας εξέλιξης εκατο-

ντάδων χιλιάδων χρόνων πολέμου κι αγώνα, χωρίς ελπίδα εξελικτικών απογόνων — η εξέλι-

ξη των κυνιδών τελειώνει μαζί τους. Δυστυχώς, στην φωτογραφιά που προλαβαίνω να τραβή-

ξω δεν φαίνεται σχεδόν τίποτε. Τώρα ο λύκος δεν έχει θέση σε ένα οικοσύστημα απ’ όπου 

λείπουν τα μεγάλα φυτοφάγα, δεν μπορεί να τραφεί παρά από τα κοπάδια σε βάρος των βο-

σκών, και «προστατεύεται» για να τα κονομάνε οι οικοεργολάβοι των ΜΚΟ. 

  

Εικ. 89: Από τον Γεροντόβραχο, η θέα προς τα νοτιοδυτικά μες στο αυγινό φως. Διακρίνονται στον 
κόλπο το Γαλαξίδι και η Ιτέα, καθώς και το Δίστομο δεξιά στο οροπέδιο. Λοξά στη μέση, η χαράδρα 

των Δελφών, χωρίζει σαν κολοσσιαίος σπαθισμός τον Παρνασσό από την Κίρφη και τις Τζουμαλιές.  
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Εικ. 90: Ένα αλπικό θυμάρι, 2.200-2.300 μ. Εικ. 93: Senecio vernalis (Wald.&Kit.), 2.300 μ. 

 

Εικ. 92: Μια αλπική μαργαρίτα, 2.300 μ. Εικ. 91: Myosotis alpestris 
ssp. suaveolens (Willd.), 2.200-2.300 μ. 

Εικ. 94: Ένα cerastium, 2.300 μ. Εικ. 95: Astragalus angustifolius, 2.300 μ. 
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Εικ. 96: Προς την Τουμπορράχη, 2.395 μ. Όπως είχε διαπιστώσει και ο Θεόφραστος, ο Παρνασσός 
είναι πετρώδης. Τα αλπικά λιβάδια του, δείχνουν άγονα και φτωχά κι όμως κρύβουν θησαυρούς χλω-
ρίδας. Εξαιτίας του πετρώδους εδάφους τα περισσότερα αλπικά φυτά, ακόμη και στις λάκκες, γίνο-

νται μικρότερα εδώ απ’ ότι σε άλλα βουνά της Στερεάς. 

Εικ. 97: Το αλπικό τοπίο του κεντρικού Παρνασσού ενώ τα συννεφα που γεννιούνται κάτω από τα 
πόδια μας απειλούν να το σκεπάσουν, όλο σε υψόμετρο από τα 2.100 στις λάκκες έως τα 2.455 της 
Λυάκουρας όπου στεκόμαστε. Μόλις έλειωσαν τα χιόνια και το βουνό φαίνεται σκέτη πέτρα, μα σε 
λίγο θα σκεπαστεί από ένα πράσινο χαλί γεμάτο άνθη. 
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Εικ. 98, 98α: Ένα από τα γοητευτικότερα άνθη του βουνού, η Corydalis blanda ssp. olympica (Lid.) 

[?], οικ. Papaveraceae, στολισμένη με μπριλάντια πρωινής δροσιάς. Αλπικά λιβάδια, 2.200-2.300 μ. 
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Εικ. 99: Από τη Λυάκουρα, οι μεγάλοι γκρεμοί στην αρχή της χαράδρας της Βελίτσας, όπου συνα-
ντιώνται η Τουμπορράχη και οι Τρεις Τούμπες.  

Εικ. 100: Rhinanthus minor var. parnassicus 
(Boiss. & Held.) οικ. Orobanchaceae, Λυάκουρα, 
περ. 2.400. 

Εικ. 101: Potentilla deorum (Bois. & Heldr.), οικ. 

Rosaceae, Λυάκουρα, περ. 2.400 μ. 
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Στη Λυάκουρα βρίσκουμε τα άλλωστε πανταχού παρόντα στις κορυφές των βουνών της 

Ελλάδας αλπικά γεράνια, καθώς και ένα ωραίο υψηλόμισχο ξαδέλφι τους. Επίσης μεγάλα αλ-

πικά γιούλια ιώδη, ενώ κάτω στη χαράδρα της Βελίτσας θα δούμε αργότερα ιώδη-λευκά. Είναι 

τα ία, πανσέδες, Viola graeca (Becker), οικ. Violaceae, με τα πολλά χρώματά τους, κίτρινα, 

λευκοϊώδη, ιώδη, μοβ, λευκωπά, κιτρινωπά, που ο W. Becker θεώρησε ότι συνιστούν ένα μο-

ναδικό είδος, το οποίο ο ίδιος ονόμασε Viola graeca, Ίο ελληνικό, ενώ πολλοί βοτανολόγοι 

πιστεύουν ότι το καθένα ανήκει σε διαφορετικά υποείδη ή είδη. Υπενθυμίζουμε ότι κακώς με-

ταφράζεται το λατινικό viola, σε «βιολέτα» και όχι σε ίο ή γιούλι — βιολέτες λέγονται στα Ελ-

ληνικά εντελώς διαφορετικά φυτά, σταυρανθή. Το φυτό, από το αρχαιοελληνικό ἴον έγινε, υπο-

κοριστίκα, ιούλι = γιούλι. Λέγεται επίσης πανσές, από το γαλλικό penseé. 

Στη Λυάκουρα η θέα προς τις γύρω κορυφές και την χαράδρα της Βελίτσας μπορεί να σβύ-

σει μέσα σου, μονοκοντυλιά, μηνών και χρόνων συσωρρευμένη πίσσα. Σήμερα δεν έχει χαμη-

λή νέφωση, όπως την προηγούμενη φορά που ανέβηκες εδώ. Τότε που τα σύννεφα γεννιόνταν 

κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια σου, κυλινδρώνονταν αστραπιαία και ταξίδευαν σαν να δη-

μιουργούνταν ένας κόσμος πονώντας και οργάζοντας, και σου μετέδιδαν κι εσένα τον πόνο 

και τον οργασμό τους. Κορφές πάνω από τα σύννεφα: λύνουν την ψυχή σου. 

Και τώρα, όμως, προς την πεδιάδα της Τιθορέας, υπάρχει το μούχρωμα που εμποδίζει την 

άπλετη θέα. Οι Τρεις Τούμπες πάνω από τη χαράδρα, οι γυμνές απόκρημνες κορφές προς την 

Τσαρκορράχη: Γίγαντες που συνιστούν έναν κόσμο λες εξώτερο, από κάποιον μακρινό πλανή-

τη. Ένα κομμάτι αυτής της εικόνας βάζω στο εξώφυλλο του ανα χείρας άλμπουμ, ελάχιστο 

ευχαριστώ για ό,τι δίνει στον ορειβάτη. 
  

Εικ. 102: Από τα 2.455 μ. της κορυφής της Λυάκουρας και του Παρνασσού, η πεδιάδα δυτικά. 
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Εικ. 103: Doronicum columnae (Ten.), οικ. Compositae, Τουμπορράχη, περ. 2.300. 

Εικ. 104: Ένα αλπικό βατράχιο, ίσως ο Ranunculus brevivolius (Ten.), Τουμπορράχη, περ. 2.300 μ. 
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Εικ. 105: Οι κρόκοι ξεπροβάλλουν κυριολεκτικά μες από το χιόνι. Περιοχή Λυάκουρας, περ. 2.300 μ. 

Εικ. 106: Το αγρωστώδες αυτό των μεγάλων υ-
ψομέτρων, έχει σκληρά σαν σύρμα φύλλα και εί-
ναι τόσο ανθεκτικό ώστε να μπορεί να ζει στις 

σκληρές συνθήκες της αλπικής ζώνης. 2.400 μ. 

Εικ. 107: Muscari neglectum (Guss. ex Ten.) [M. 
racemosum (Guss. ex Ten.)], οικ. Hyacinthace-
ae. Ένα από τα κρινάκια του γένους Muscari που 

οι αρχαίοι ονόμαζαν «υάκινθους». Περ. 2.300 μ. 
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Εικ. 110: Campanula radicosa (Bory & (haub.), κυανίζει τις λάκκες, στα 2.200 — 2.300 μ.  

Εικ. 109 άνω.: Καμπανούλα [?], 2.200 μ. 

Εικ. 108 κάτω δεξιά: Campanula graminifolius 
(L.), αν δεν κάνω λάθος. Γεροντόβραχος, περ. 

2.200 μ. 
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Εικ. 113 κάτω δεξιά: 
Ζει σε σκιερές κόγχες βράχων. 

Το συναντήσαμε και στη Γκιώνα. 2.200 μ. 

 

Εικ. 114 κάτω αριστ.: 

Dianthus haematocalyx (B.&H.), 2.380 μ. 

 

Εικ.12 κάτω μέση: 

Το περίφημο αλπικό σπανάκι. 2.300 μ. 

   
Εικ. 111, 111α άνω: Γεράνι. 

Λυάκουρα, 2.400 μ. 
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Εικ. 115, 115α, 115β, γιούλια, 

Viola graeca (Becker) στον Παρνασσό. 
Λυάκουρα — Βελίτσα, 

περ. 2.200 μ. 
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Α΄ διαδρομή: Από Λυάκουρα στη χαράδρα της Βελίτσας 
 

Ένας ορειβάτης που αγαπάει τα ελληνικά βουνά, πρέπει να κάνει έστω μια φορά τη διαδρομή 

από τη Λυάκουρα μέσω της χαράδρας της Βελίτσας προς την Τιθορέα, ή το αντίθετο. Κατε-

βαίνοντας στη χαράδρα από το απόκρημνο πέρασμα στους πρόποδες της Λυάκουρας, βρίσκε-

σαι σε ένα σχεδόν μεταφυσικό χώρο όπου κυριαρχούν τόσο το αέρινο τοπίο, χωρίς βλάστηση 

για μεγάλο μέρος της πορείας, όσο και οι κορυφογραμμές που σχηματίζουν βόρεια η Λυάκου-

ρα, ο Καλόγερος 2.327 μ., νότια οι Τρεις Τούμπες, κι από κάποιο σημείο κι ύστερα τα Μαύρα 

Λιθάρια 2.326 μ., κι ο Κούκκος, 2.234 μ. Ουσιαστικά, από τα 2.455 μ. της Λυάκουρας κατεβαί-

νεις μονοκοπανιάς στα 400 μ. υψόμετρο της Τιθορέας: 2.000 μ. κατρακύλα μες στην ομορφιά.  

 Το σχήμα της χαράδρας φαίνεται σαν η καρήνα ενός τιτάνιου πλοίου να κατέβηκε από τα 

ύψη στην πεδιάδα, ανοίγοντας στα δύο το βουνό. Η κοίτη στο μεγαλύτερο μέρος της είναι μια 

έρημος από λιθοσωρούς, καθώς η αποσάθρωση κυλάει πέτρα-πέτρα τους γκρεμούς και τις 

κορφές προς τα κάτω σε μια αδυσώπητη εντροπία, η οποία ορίζει τον κοσμικό θεσμό: ό,τι 

υψηλό θα πέσει, κι ό,τι χαμηλό θα υψωθεί. Εκείνο που ο λόγος του προφήτη Ησαΐα όρισε έτσι: 

 

Κάθε φαράγγι θα γιομίσει, και κάθε όρος και βουνό θα ισοπεδωθεί, και όλα τα λαβυρινθώδη θα 

γίνουν ευθεία, και τα απόγκρεμα πεδιάδες.
100

 
  

                                                
100

 Παλαιὰ διαθήκη, Ἠσαΐας, 40, 4, 1, κ.ε.: πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται, 

καὶ ἔσται πάντα τα σκολιὰ εἰς εὐθείαν καὶ ἡ τραχεῖα εἰς πεδία. 

Εικ. 116: Κατεβαίνοντας από τη χαράδρα της Βελίτσας. Εδώ, περ. στα 2.000 μ. υψόμετρο. 
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Ετούτον τον ίδιο κοσμικό θεσμό που ο ευαγγελικός Χριστός (και όχι ο εκκλησιαστικός του 

ιερατείου) άρμοσε στο ανθρώπινο μέτρο, και τη φυσική την ενανθρώπισε ως φιλοσοφική ηθική, 

ως προειδοποίηση για τους τυράννους, πολιτικούς, θρησκευτικούς ή της καθημερινότητας: 

 

Όποιος υψώσει  τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, και όποιος χαμηλώσει τον εαυτό του θα υψωθεί.101 
 

Ο τόπος εδώ είναι ανοιχτός, όχι κλειστός όπως στη μεγαλοπρέπεια των στενών και βαθιών 

φαραγγιών στα ελληνικά βουνά, αλλ’ αέρινος κυριολεκτικά καθώς μπρος σου τυλίγονται και 

ξετυλίγονται τα σύννεφα, ενώ μες στη χαράδρα το φως δείχνει τα ελάχιστα και τα μέγιστα σε 

ίδιο ανάγλυφο μέτρο. Όλα ανάερα, όλα επιφαίνονται φωτεινά και σαφή. Το φως που δείχνει 

τα όντα όχι όπως είναι, μα όπως πρέπει να είναι ώστε να συμφιλιωθούν με τον άνθρωπο, δε-

δομένου ότι το ανθρώπινο μάτι κι ο νους δημιουργούν την ομορφιά με βάση αδιόρατες μελω-

δίες και φανερούς τρόμους, ένστικτα διαβαθμισμένα ως λογικές εντολές, επιθυμίες που πρα-

γματοποιούνται συγχρόνως με το αντίθετό τους, όλο εκείνο που δηλώνει η Ανώνυμη Εταιρεία 

Απόλλων & Διόνυσος, σε αυτό το βουνό όπου εναρμονίζονται οι αντιθέσεις. 

Τα σκέφτεσαι όλα τούτα, και σε βασανίζουν και σου δίνουν κουράγιο καθώς κατεβαίνεις κι 

έχεις τον νου σου στα ψηλά, όμως κοιτάς επίσης ολοένα και στα χαμηλά. Πολλά ζωντανά 

πλάσματα εγκαταβιούν εδώ, πολλά φυτά ανάμεσα στα λιθάρια που κυλούν αέναα προς τα 

κάτω. Ανθίζουν όλες τις εποχές κατά την τάξη τους — πόσο μάλλον τώρα που είναι τέλη Μάη. 

Φτάνοντας στο σημείο όπου αρχίζουν να φυτρώνουν δέντρα, περίπου στα 1.800 μ., το χώμα 

γίνεται πιο πλούσιο, το ίδιο και η βλάστηση, άλλωστε το μονοπάτι αφήνει την κοίτη της χαρά-

δρας και ακολουθεί την πλαγιά. Εδώ υπάρχει μια τεράστια ποικιλία φυτών, πλήθος σπάνια ή 

ενδημικά. Τα δάση είναι πυκνά και απρόσιτα στις απόκρημνες ορθοπλαγιές. 

Είναι απόγευμα και τα χρώματα σκουραίνουν στο φως που περνά μες από την κομματιαστή 

συννεφιά όταν φτάνετε στην Τιθορέα, αυτή την τόσο καλοφροντισμένη από τους κατοίκους 

της πόλη, έναν τόπο γεμάτο φυσική ομορφιά, πολιτιστικό ενδιαφέρον και ιστορία. 
  

                                                
101 Καινή διαθήκη, Κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον 23, 12, 1 κ.ε.: ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὅστις 

ταπεινώσει ἑαυτόν υψωθήσεται· ό.π., Κατὰ Λουκάν εὐαγγέλιον, 14, 11, 1 κ.ε.: πὰς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινω-

θήσεται καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται· το ίδιο και ό.π., 18, 12, 1 κ.ε. 

Εικ. 117: Iberis sempervirens (L.), οικ. Cruciferae 

Βελίτσα, περ. 1.900 μ. 

Εικ. 118: Aethionema saxatile (L.) ssp. graecum 

(Boiss. & Spr.), Λυάκουρα, περ. 2.300 μ. 
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Εικ. 119: Prunus prostrata (Lebill.), οικ. Rosaceae. Λυάκουρα — Βελίτσα, περ. 2.300. Το μικρό αυτό 
πολυετές φυτό, συγγενικό με τις μηλιές και τις κερασιές, είναι μια μικρογραφία δέντρου, ζει κολ-
λημένο στους βράχους σε μεγάλο υψόμετρο και παράγει λιλιπούτια φαγώσιμα φρουτάκια. 

Εικ. 120: Monotropa hypopytis (L.), οικ. Pyrola-
ceae, δικοτυλήδονο. 
Σκαμνός, κεντρικός Παρνασσός, 1.200 μ. 

Φαίνεται για κρίνο ή ορχιδέα, κι όμως δεν είναι! 

Εικ. 121: Neottia nidus avis (Rich.), οικ. Orchi-
daceae, μονοκοτυλήδονο. 
Βελίτσα, πηγή Τσάρες, 1.200 μ. 

Δεν φαίνεται για ορχιδέα, κι όμως είναι! 
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Β΄ διαδρομή: Από Λυάκουρα επιστροφή μέσω χιονοδρομικού 
 

Η γύμνια πάλι του αλπικού τοπίου. Καθ’ οδόν κολλημένες, στους βράχους πυκνανθείς καμπα-

νούλες. Το μονοπάτι διαβαίνει εδώ ανάμεσα στις κορφές, καταλήγοντας κάτω από τους κο-

λοσσούς γκρεμούς του Γεροντόβραχου — τους είδαμε από πάνω, από την κόψη τους, τώρα 

τους θαυμάζουμε σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια κι από κάτω. 

Όμως, ο τόπος κάτω από τον Γεροντοβραχο, στο χιονοδρομικό κέντρο, είναι καθημαγμένος. 

Εντάξει, το σκι είναι ένα πολύ όμορφο άθλημα, αλλά τόσα σκουπίδια;… Η μεγάλη δολίνη στη 

βάση του γκρεμού, στον ιερό τόπο που έπεφταν άλλοτε σύμφωνα με την παράδοση οι γέρο-

ντες, είναι γεμάτη με κάθε είδους και μεγέθους πλαστικά και μεταλλικά αντικείμενα, σανίδες, 

άχρηστα μηχανήματα και λάστιχα από μπουλντόζες. Τον χειμώνα όλα τούτα καλύπτονται από 

το χιόνι, αλλά τώρα νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε έναν πραγματικό σκουπιδότοπο. Κι όλα αυτά 

στην καμπούρα του καημένου του σκι. 

Δίπλα στη βάση της πίστας του χιονοδρομικού κέντρου μια μεγάλη στάνη, με σύμπλεγμα 

από σπιτάκια οικοδομημένα κατά την παραδοσιακή ποιμενική αρχιτεκτονική πολύ επιδέξια με 

αργολιθιά μα σκεπασμένα με τσίγκους. Παραδίπλα μια πηγάδα μεγάλη, αλλά από τα τέσσερα 

μέτρα και κάτω καταχωσμένη. Στην κατάβαση προς το καταφύγιο πανέμορφες Minuartia stel-

lata και ένας δίανθος ανθισμένος, απ’ αυτούς που είδαμε ανάνθιστους στον Γεροντόβραχο. 

Είναι πράγματι Dianthus haematocalyx (Boiss. & Heldr.) ή ένα τοπικό υποείδος. Επίσης κάμπο-

σες ρίζες τσάι του βουνού και δυο-τρεις μικρές «ερπόφυλλες» λυσιμάχιες, Lysimachia serpyl-

lifolia (Schreb.) οικ. Primulaceae, με τα κίτρινα γυαλιστερά ανθάκια τους. 

Στο καταφύγιο φτάνουμε πεινασμένοι, κι αφού γευματίζουμε (και τώρα μεταξύ άλλων με 

μπόλικη από τη μυζήθρα του κ. Χρήστου και της γυναίκας του) παίρνουμε τον δρόμο της επι-

στροφής. Στη διαδρομή μες στα ελατοδάση προς το Λιβάδι, στον Σκαμνό, κάνουμε μια στάση 

για να απολαύσουμε το πυκνό ελατοδάσος. Βλέπουμε μανιτάρια, μερικούς φαγώσιμους βωλί-

τες, υπερώριμους όμως, καθώς και κάμποσους θανατερούς «σατανάδες», Boletus satanas (Lenz.) 

και ερυθρόποδες, Boletus erythropus (Fr.ex Fr.). Επίσης, υπάρχει εδώ και εκείνο το ιδιόρρυ-

θμο φυτό, η Monotropa hypopytis (L.) οικ. Pyrolaceae, που μοιάζει κάπως με ορχιδέα χωρίς 

να έχει καμιά σχέση με αυτή την οικογένεια, κι ούτε καν να είναι μονοκοτυλήδονο όπως αυτές, 

αλλά δικοτυλήδονο.  

Εικ. 122: Μια πηγάδα στους πρόποδες του Γεροντόβραχου.  
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Σε μια τυχαία στάση στον δρόμο ψηλά πάνω από την Αράχωβα, ακόμα μια έκπληξη, η τε-

λευταία που μας προσφέρει ο Παρνασσός: Μια ωραία λεπτή κενταυρία, η Centaurea diffusa 

(Lam.) οικ. Compositae, με πολλά κίτρινα άνθη. Κατόπιν, μας περιμένει η προσγειωτική πο-

ρεία από τα ορεινά ύψη προς την κοινωνική δυστυχία και την τωρινή ασχήμια της Αθήνας, 

μιας πόλης που κάποτε υπήρξε η ωραιότερη και η πιο πνευματική του πλανήτη, εκείνη που 

έκανε ανθρώπινο χώρο και πόλιν την ομορφιά και τη φιλοσοφία, δηλαδή κοινωνία της ελευ-

θερίας και της ισοπολιτείας. Και που τώρα τη σκοτώνουν μαζί με τον λαό της. 

Αλλά. Αλλά ας μην τελειώσουμε έτσι την αφήγησή μας. Ας μη λήξουμε έτσι αυτό το αλμπου-

μάκι μας που είναι αφιερωμένο στις δασκάλες μας, εκείνες που μας έμαθαν υπομονετικά να 

σκεφτόμαστε με έννοιες και όρους μιας γλώσσας αρμονίας και έκστασης, κι ας ήμασταν 

δύσκολοι στη μάθηση και κακοί μαθητάδες. Ας τελειώσουμε όπως αρχίσαμε, με το παιδί που 

ήμασταν όλοι μας, πριν γίνουμε απελπισμένοι και ρυτιδωμένοι μπρος σε έναν καθρέφτη που 

τη δικαιοσύνη του δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Όπως αιώνια νέοι είναι ο Απόλλωνας, ο Διό-

νυσος και το βουνό τους. 

Αιώνια νιότη, ομορφιά, έκσταση, γνώση: η τετρακτύς του Παρνασσού. Αυτό μάθαμε και είναι 

πολύ. Λοιπόν, καλή αντάμωση αλλού. 
  

 
Εικ. 123 κάτω: Τα ύψη του Κούκκου 2.234 μ. 

και των Μαύρων Λιθαριών 2.326. 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ 
 

Φαρμακευτικά φυτά του Παρνασσού 

που αναφέρουν αρχαίοι συγγραφείς 
 

 
Μιλήσαμε για φυτά φαρμακευτικά του Παρνασσού, που αναφέρουν ο Θεόφραστος, ο Αριστο-

τέλης, ο Διοσκουρίδης, ο Γαληνός και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς. Ο γράφων έχει εκπονήσει 

ιδιαίτερη έρευνα σχετικά με την ταύτιση αυτών των φυτών, τις αναφορές για το καθένα στις 

αρχαίες πηγές και τις φαρμακευτικές ή άλλες χρήσεις του, πληροφορίες που δεν χωρούν σε 

αυτό το άλμπουμ. Παραθέτονται όμως εδώ τα βασικά στοιχεία. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η έρευνά μου σε αυτό το Επίμετρο δεν έχει σκοπό να υπο-

δείξει στους αναγνώστες θεραπευτικές χρήσεις των μελετώμενων φυτών. Η χρήση γενικά των 

φαρμακευτικών φυτών μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη όταν δεν γίνεται με την καθο-

δήγηση γιατρού εξειδικευμένου στη βοτανολογία. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για βότανα και 

φαρμακευτικά σκευάσματα της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής ιατρικής, για την οποία η 

λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού βασιζόταν σε μια διαφορετική κοσμοαντίληψη απ’ 

ό,τι εκείνη που αναγνωρίζει η σύγχρονη επιστήμη. 

Ας τονιστεί λοιπόν ότι η παρακάτω έρευνά μου, όπως και παρόμοιες στα έργα μου για την 

ελληνική φύση σε σχέση με την αρχαία ελληνική γραμματεία, έχει σαν στόχο την πληροφό-

ρηση του αναγνώστη, καθώς και τη διευκόλυνση των ειδικών επιστημόνων που μελετούν την 

ελληνική χλωρίδα, κι όχι την παρότρυνση προς χρήση των συγκεκριμένων φυτών. 

Όλα τα παρακάτω αναφερόμενα από τους αρχαίους φυτά, συναντώνται και σήμερα στον 

Παρνασσό. Όταν όμως εκπόνησα την παρακάτω έρευνα, δεν είχα τη δυνατότητα να πάω στο 

βουνό και να φωτογραφίσω αυτά τα βότανα. Έτσι, εδώ χρησιμοποιώ φωτογραφίες μου από 

διάφορα μέρη της Ελλάδας, που αναφέρονται στις λεζάντες. 

 

 

ἀλθαία ή ἐβίσκος, ή εἶδος ἀγρίας μολόχης, ή [ο] δενδρο-

μέλοχας ἄγριος· σύγχρονο λαϊκό όνομα, δεντρομολόχα, αλ-

τεία (Κέρκυρα):102 Alcea pallida (Willd.)· ως ἀλκαία, όμως, 

αναφερόταν η Lavatera bryoniifolia (Mill.), με πολύ λιγό-

τερες χρήσεις, πιθανόν και άλλα είδη λαβατέρας, όπως η  La-

vatera trimestris (L.). 

Σε διάφορες μορφές και σκευασίες μερών του φυτού και 

της ρίζας, η αλθαία εχρησιμοποιήτο για βήχα, απολύμανση 

και επούλωση τραυμάτων, θλάσεις μυών και τενόντων, συν-

τάσεις νεύρων, παρωτίτιδες, χοιράδες (όγκοι στο δέρμα, πρη-

ξίματα κ.λπ.), αποστήματα, φλεγμονές μαστών και πρωκτι-

κού δακτυλίου, ισχιαλγία, δυσεντερία, πόνους δοντιών, δυσουρία, εγκαύματα, για δαγκώματα 

από ιοβόλα ζώα, τσιμπήματα μελισσών και μικρών ζώων, καθώς και για την αποβολή των 

λοχείων μετά την γέννα. Ο Γαληνός αναφέρει ότι, σε έναν «αρκετά παχύσαρκο νέο» που ήθελε 

                                                
102 Θεόδωρος Χελντράιχ, Τὰ δημώδη ὀνόματα τῶν φυτῶν προσδιοριζόμενα επιστημονικῶς, ἐκδιδόμενα δὲ ὑπὸ Σπ. Μη-

λιαράκη, Β΄ ἔκδοσις ἐπηυξημένη καὶ βελτιωμένη, Ἱωάννης Δ. Κολλάρος, Ἀθῆναι 1925 [στο εξώφυλλο: 1926], σ. 

15: «αλτεία» στην Κέρκυρα για την Alcea rosea (L.), που εισάχθηκε τα νεώτερα χρόνια στην Ευρώπη από την Κίνα. 

Εικ. 124: Alcea pallida, Ταΰγετος. 
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να αδυνατίσει, όρισε ως αγωγή εκγύμναση με τρέξιμο και μετά τρίψεις (μασάζ) με σκεύασμα 

αλθαίας.103 

 

 

ἀριστολοχία ή -εία ή ἀριστολόχια· λαϊκ., πικρόρριζα, 

φλεμονόχορτο, αμπελοκλαδόρριζα, αμπελοκλάδι, λεμονόχορ-

το, παρούνα: Διακρίνονταν δύο είδη, η στρογγύλη ή θήλεια 

(στρογγυλή ή θηλυκή): Aristolochia rotunda (L.), και η κλη-

ματῖτις (κληματοειδής) ή ἄρρην, αρσενική: Aristolochia cle-

matitis (L.).  

Εχρησιμοποιήτο μόνη της σε διάφορες σκευασίες ή μαζί 

με άλλες φαρμακευτικές ουσίες στη λοχεία, για τον καθα-

ρισμό της μήτρας από αίμα και υπολείμματα του πλακούντα 

μετά τη γέννα, ως εμμηναγωγό, για την έκτρωση εμβρύων, 

για άσθμα, ρίγη, ασθένειες της σπλήνας, δαγκώματα ερπε-

τών, θλάσεις και σπασίματα οστών και μυών, πόνους στα 

πλευρά, ενώ σε ειδικές μορφές φαρμάκων χρησιμοποιούνταν σε περίπτωση τραυμάτων για την 

εξαγωγή ακίδων και λεπίδων οστών από τη σάρκα, καθώς και για τη γιατρεία μολυσμένων 

πληγών και ελκών. Επίσης, για παθήσεις των οφθαλμών όπως γλαύκωμα, για περιποίηση του 

προσώπου και εξάλειψη πανάδων και στιγμάτων από το δέρμα, αλλά και ως υπνωτικό. 

Η κληματίτις, εθεωρείτο ασθενέστερη από τη στρογγυλή, όμως την μεταχειρίζονταν στη 

αρωματουργία. Η αριστολοχία εθεωρείτο από τους Έλληνες αστρολόγους ως βότανο του αστε-

ρισμού των Ιχθύων. Επίσης, τη χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες αλχημιστές ως συστατικό 

για την υποτιθέμενη μετουσίωση κοινών μετάλλων σε χρυσό.104 

 

 

δαῦκος, «με πορτοκαλιά και με σκούρα ρίζα»: εδώ τι-

θεται σε γένος ουδέτερο, [το] «δαῦκον δαφνοειδὲς κροκόεν», 

«δαύκο, δαφνοειδές, κροκόχρωμο»,105 συνήθως όμως ανα-

φέρεται ως αρσενικό: ο δαύκος. Γενικά, οι αρχαίοι διέκριναν 

τρία βασικά φυτά, με υποδιαιρέσεις που μάλλον αναφέ-

ρονται σε διαφορετικά είδη και πολλές φορές τις συνέχεαν 

μεταξύ τους ακόμα και οι γιατροί, δεδομένου μάλιστα ότι 

εμφάνιζαν ίδιες ιδιότητες και δράσεις: δαῦκος, σταφυλῖνος 

και καρώ. Το ίδιο και οι σύγχρονονοί μας: στη λαϊκή βο-

τανική και μαγειρική τα τρία αυτά είδη συγχέονται και ο-

νοματίζονται με ίδια ονόματα. Η καρώ ταυτίζεται από σύγ-

χρονους ερευνητές με το άγριο καρώτο, Daucus carotta (L.) 

(μπαστανάκλα, παστανάκλα, καρώτο, χαβουτσιά, δαυκί, σταφυλιόνι, σταφυλόνα, σταφυλί-

νακα, άγρια δαυκιά, γρεμπελίνα). Στον ελληνικό χώρο κοινός είναι κι ο Daucus gutatus (S. et 

S.), λαϊκ., άγριο καρώτο, δαυκιά, σταφυλονάκος, ατσίγκανος, που πρέπει να είναι ο «δαύκος 

με το κροκόεν άνθος», επειδή όντως το λουλούδι του έχει ενίοτε πινελιές ενός χρώματος όμοιου 

με του κρίνου κρόκος, ιώδεις, μοβ. Όμως, και άλλα παρόμοια είδη εμφανίζουν κάποτε ίδιες 

                                                
103 Πρόχειρα για αλθαία: Θεόφραστος, ό.π., 9, 18, 1, 7 κ.ε.· Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3, 146, 1 κ.ε.· Γαλη-

νός, Θεραπευτικῆς μεθόδου βιβλία xiv [De methodo medendi libri xiv] 10, 996, 2 κ.ε.· Γαληνός [Ψευδό-] Λέξεις βοτά-

νων 386, 4 και 388, 23 και 389, 1. 
104 Πρόχειρα: Ιπποκράτης, Γυναικείων [De mulierum affectibus i-iii] 74, 41 και 201, 21· Θεόφραστος, ό.π., 9, 13, 3, 1 

κ.ε. και 9, 20, 4, 6 κ.ε.· Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3, 4, 1· Πλήθος αναφορές με περίπου ίδιες χρήσεις στον 

Γαληνό, Ορειβάσιο, Αέτιο, Παύλο <Αιγινήτη> κ.λπ.· Θεσσαλός, Αστρολόγος και Ιατρός, De virtutibus herbarum (e cod. 

Paris. grec. 2502 + Vindob. med. gr.) 1, 1, 12 κ.ε., και 1, 12, 2, 1 κ.ε.· Fragmenta alchemica, De quattor elementis  2, 339, 

19· Συνέσιος Αλχημιστής, Συνεσίου φιλοσόφου πρὸς Διοσκορον εἰς τὴν βίβλον Δημοκρίτου, ὡς ἐν σχολίοις 2, 66, 8. 
105 Θεόφραστος, ό.π., 9, 15, 5, 1 κ.ε. 

Εικ. 125: Aristolochia rotunda, 

Δίρφυς, Εύβοια. 

Εικ. 126: Σταφιλιώνας, πιθανότα-

τα ο σταφυλῖνος. Ζάκυνθος. 
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αποχρώσεις. Το φυτό, το οποίο στη λαϊκή γλώσσα έχει σωθεί σε διάφορα μέρη ως σταφυλιόνι 

κ.λπ., και στη Ζάκυνθο ως σταφυλιώνας, είναι σχεδόν σίγουρα ο αρχαίος σταφυλῖνος. 

Γενικά, όλοι οι φαρμακευτικοί δαύκοι αναφέρεται ότι έχουν ρίζα καυστική στη γεύση και 

θεωρούνταν «θερμαντικοί», ότι αδυνατίζουν, είναι διουρητικοί, βοηθούν στα έμμηνα και είναι 

αφροδισιακοί. Ειδικά ο σταφυλίνος, κατά τον Διοσκουρίδη ξεπρήζει τα οιδήματα.106 

 

 

ἐλατήριον ή ἄγριος σικυός· λαϊκ., πικραγγουριά, αγρι-

αγγουριά, γαϊδουραγγουριά, πετραγγουριά, πετόσπορος: Ec-

ballium elaterium (Rich.), οικ. Cucurbitaceae. Ο Ιπποκρά-

της προτείνει τον χυλό από τον καρπό για βήχα και στομα-

χικές διαταραχές, καθώς και για πνευμονία. Ο Διοσκουρίδης 

και σχεδόν όλοι οι αρχαίοι και Βυζαντινοί γιατροί θεωρούν 

ότι βοηθεί στα έμμηνα, στο συνάχι, στον ίκτερο, συνεργεί 

στην έκτρωση εμβρύων· γενικά, το προτείνουν ως μέσον 

που καθαρίζει τον οργανισμό «εξάγοντας φλέγμα και χολή». 

Ειδικά σε περιπτώσεις της ασθένειας που σήμερα περιγρά-

φουμε ως ιγμορίτιδα και της συνακόλουθης κεφαλαγίας, 

προτείνεται ο χυλός να εγχρίεται μες στα ρουθούνια· επί-

σης, να εμφυσάται στο εσωτερικό της μύτης, ενώ ο ασθενής παραμένει βυθισμένος σε θερμό 

νερό όλος μέχρι το πρόσωπο.107 

 

 

ἑλλέβορος λευκός και μέλας· ο ελλέβορος γραφόταν 

και με ψιλή, ἐλλέβορος, αλλά και με δασεία, και σημαίνει 

«αυτό που τρώνε οι ἐλλοί», τα νεαρά ελάφια, «ελαφοβό-

σκι». Ο μέλας, μαύρος ελλέβορος είναι ο Helleborus cy-

clophyllus (Boiss.) της οικ. Ranunculaceae, λαϊκ. σκάρφι. Ο 

«λευκός ελλέβορος» είναι σίγουρα το φυτό Veratrum album 

(L.) της οικ. Melanthiaceae. Σύγχρονοι ερευνητές έχουν δια-

τυπώσει αντιρρήσεις, όμως η περιγραφή του από τις πηγές 

και οι απεικονίσεις του στα χειρόγραφα του έργου Περί ύλης 

ιατρικής του Διοσκουρίδη δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία. 

Πιθανότατα, το όνομα ελλέβορος αρχικά αναφερόταν μόνο 

στα Veratrum, διότι τα ψηλά αυτά κρινοειδή, που σχηματίζουν συστάδες στα ορεινά λιβάδια, 

τα τρώνε συχνά τα φυτοφάγα ζώα παρ’ ότι είναι ελαφρά δηλητηριώδη, ενώ τον περισσότερο 

φαρμακερό Helleborus cyclophyllus δεν τον αγγίζουν ποτέ. Έτσι εξηγούνται λογικότερα οι 

ονομασίες μέλας ελλέβορος και λευκός, δεδομένου ότι στον ελληνικό χώρο υπάρχει επίσης το 

Veratrum nigrum (L.), το οποίο στη Λακωνία κατά τον Sibthorp λεγόταν «σκάρφι», όπως και ο 

ελλέβορος. Το άνθος του Veratrum nigrum είναι ιώδες-πορφυρό, ένα χρώμα που οι αρχαίοι 

συχνά περιέγραφαν ως μέλαν. Επίσης, ερμηνεύεται με αυτό τον τρόπο ο μύθος ότι ο ελλέ-

βορος, προφανώς ο μέλας, ξεπήδησε από το αίμα του Ηρακλή: οι αρχαίοι χαρακτήριζαν το 

χρώμα του αίματος όχι ως «κόκκινο», δηλ. όχι ως ερυθρόν ή φοινικούν, αλλά ως μέλαν, 

«μαύρο αίμα» όπως λέμε ακόμα σήμερα. Έτσι, το Veratrum album θα ήτανε αρχικά ο λευκός, και  

                                                
106 Πρόχειρα και γενικά: Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς  3, 72, 1, 1· Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν 

ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus libri xi] 11, 862, 1 κ.ε.· ιδίου, 

Ἐπιλήπτῳ παιδὶ ὑποθήκη [Pro puero epileptico consilium] 11, 369, 5. 
107 Πρόχειρα: Ιπποκράτης, Περὶ ἐπιδημιῶν [De morbis popularibus], 2, 6, 22, 3 κ.ε.· ιδίου, Περὶ νούσων [De morbis] 3, 

15, 55 κ.ε.· Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4, 150, 3, 1 κ.ε.· Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν 

φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus libri xi], 12, 122, 7 κ.ε.· ιδίου, Περὶ 

συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους [De compositione medicamentorum secundum locos] 12, 588, 11. 

Εικ. 127: Ecballium elaterium, 

Πάρνηθα. 

Εικ. 128: Helleborus cyclophyllus, 

Παρνασσός. 
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το nigrum ο μέλας ελλέβορος, πιθανότητα που υποδεικνύει και το γεγονός ότι στη σύγχρονη 

λαϊκή γλώσσα και ο Helleborus cyclophyllus και το εντελώς διαφορετικό στην όψη Veratrum 

nigrum ονομάζονται «σκάρφι». Το πότε και το γιατί το όνομα μέλας ελλέβορος πέρασε στον 

Helleborus cyclophyllus, ο γράφων δεν το έχει ανιχνεύσει στην αρχαία γραμματεία. 

Τέλος πάντων, ο Θεόφραστος αλλού γράφει ότι ο παρνάσσιος ελλέβορος είναι κακής ποιό-

τητας, γιατί είναι σκληρός και «περισκελής», δηλαδή με στραβούς, κακοφτιαγμένους βλαστούς 

ή ρίζες.108 Τούτο, σε σχέση με τον διάσημο ελλέβορο στην Οίτη, όπου αναφέρεται ότι πρωτο-

φύτρωσε στη θέση της πυράς στην οποία αυτοπυρπολήθηκε ο Ηρακλής μην αντέχοντας τον 

πόνο από τον φαρμακισμένο χιτώνα του Κένταυρου Νέσσου. Ο Στράβων μιλά για ένα είδος φαρ-

μακοβιοτεχνίας η οποία ανθούσε στην Αντίκυρα κοντά στον Παρνασσό, στα παράλια μπρος 

από την Κίρφη όπου και η σημερινή ομώνυμη πόλη: 

 

[Στην Οίτη] λένε ότι φυτρώνει ο ελλέβορος που πωλείται στις πόλεις [ἀστεῖος], εδώ όμως παρα-

σκευάζεται καλύτερα, και για τούτο ταξιδεύουν πολλοί σε αυτό το μέρος, ερχόμενοι με σκοπό 

την κάθαρση και τη θεραπεία· γιατί φτιάχνεται ένα είδος σησαμοειδούς φαρμάκου στη Φωκίδα, 

στο οποίο σκευάζεται ο οιταίος ελλέβορος.
109

 

 

Σησαμοειδες, όμως, λεγόταν επίσης ένα φυτό που οι αρχαίοι το συνδύαζαν σε διάφορα φαρ-

μακα μαζί με τον ελλέβορο· το καλύτερο θεωρούνταν ότι φύτρωνε επίσης γύρω από την Αντί-

κυρα, δηλ. στην Κίρφη, τον Ελικώνα και τον Παρνασσό. 

Πάντως, ο Ορειβάσιος και ο Αέτιος Αμιδηνός αναφέρουν ως καλύτερο ελλέβορο για φαρ-

μακευτική χρήση εκείνον του Παρνασσού.110 Ο Διοσκουρίδης ξεχωρίζει τον μαύρο ελλέβορο 

της Αντίκυρας ως καλύτερο, διευκρινίζοντας ότι σε άριστη ποιότητα φυτρώνει στον Παρνασ-

σό, στην Αιτωλία και στον Ελικώνα. Τούτο στηρίζει την άποψή μας ότι η φαρμακευτική βιο-

τεχνία της Αντίκυρας, που θα τη δούμε και σε σχέση με άλλα «εμπορικά» θεραπευτικά φυτά, 

χρησιμοποιούσε τον πολύ κοντινότερο παρνάσσιο και ελικώνειο ελλέβορο, εκτός από τον πιο 

μακρινό οιταίο. 

Σε διαφορες σκευασίες, και ο λευκός και ο μαύρος ελλέβορος μόνοι του ή ως συνθετικά 

πλήθους φαρμάκων, συχνά κι οι δύο μαζί, εχρησιμοποιούνταν ως καθαρτικό και ως εμετικό, 

για διάφορες ασθένειες, πολύ συχνά για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της μέθης, επίσης για 

την κώφωση, ως εμμηναγωγό, ως εκτρωτικό, για δερματοπάθειες όπως λειχήνες και ψώρα, για 

                                                
108 Θεόφραστος, ό.π. 
109 Στράβων, Γεωγραφικά 9, 3, 3, 18 κ.ε. 
110 Ορειβάσιος, Συναγωγαὶ ἰατρικαί [Collectiones medicae] 7, 26, 3, 10· ο ίδιος, Σύνοψις πρὸς τὸν υἱὸν Εὐστάθιον  2, 

56, 11, 3· Αέτιος Αμιδηνός, Ἰατρικῶν i-xvi 196, 22. 

Εικ. 130: Veratrum album, Άγρα-

φα, Νιάλα, Καταρραχιάς, 1.950 μ. 

Εικ. 129: Ελλέβορος λευκός, 

Codex Neapolitanus φ. 72r. 
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παθήσεις των δοντιών και των οφθαλμών. Από τον Ιπποκράτη και τον ερμηνευτή του Γαληνό, 

όμως, τονίζεται ότι ο ελλέβορος βλάπτει σοβαρά όταν λαμβάνεται από υγιείς. 

Ο μαύρος ελλέβορος, ειδικά, θεωρούνταν ακόμα ότι οφελεί στην αρθρίτιδα, στην παράλυ-

ση, στην επιληψία, στη μελαγχολία και σε διάφορες μορφές συσκότισης του λογικού που γενι-

κά περιγράφονταν ως μανία [τρέλα]. Άμα φυτευόταν μαζί με κλήματα, εθεωρείτο ότι καθιστά 

το κρασί καθαρτικό. Τον χρησιμοποιούσαν στην τελετουργική κάθαρση των σπιτιών από κακες 

επιδράσεις. Όπως συνέβαινε με την παιωνία και το μώλυ, αυτός που τον ξερίζωνε έπρεπε να 

πάρει προφυλάξεις: να στέκεται με μέτωπο προς την ανατολή, να εύχεται στον Απόλλωνα και 

στον Ασκληπιό· επίσης να προσέχει μήπως πετάξει εκείνη τη στιγμή από πάνω αετός, γεγονός 

που σήμαινε θάνατο για τον ξεριζωτή, ο οποίος επιπροσθέτως έπρεπε να τρώει σκόρδα και να 

πίνει κρασί πριν την εξόρυξη του φυτού, για να προστατευθεί από την απόπνοιά του, που 

πιστευόταν ότι φέρνει καρηβαρία. 

Ο λευκός ελλέβορος εχρησιμοποιείτο ως πταρμικό (για να προκαλεί φτέρνισμα, μέθοδος 

θεραπείας διαφόρων ασθενειών) και για τη θεραπεία της λέπρας, ενώ με μέλι και αλεύρι από-

τελούσε ένα αποτελεσματικό μυγοκτόνο. Εθεωρείτο ότι άμα βραστεί με κρέας, το διαλύει. Α-

κόμη και σε μορφή υποθέτων πιστευόταν ότι προκαλεί εμετό.111 

 

 

Ἡρακλεία, ή μήκων ἡρακλεία, ή μήκων ἀφρώδης. Από σύγχρονους ταυτίζεται 

με διάφορα είδη της οικογένειας των Σκιαδιοφόρων, Umbelliferae, επειδή υπήρχε κι άλλο φυ-

τό που λεγόταν [το] Ηράκλειον ή [η] Ηρακλεία, το περίφημο πάνακες ή πανάκεια. Η ταύτιση 

αυτή είναι παντελώς απίθανη, διότι από τις πηγές αποσαφηνίζεται ότι πρόκειται για διαφορε-

τικά φυτά, με εμφάνιση και δράσεις σαφέστατα άσχετες μεταξύ τους. Επίσης, στα χειρόγραφα 

του Διοσκουρίδη οι απεικονίσεις της μήκωνος αφρώδους δείχνουν φυτό ούτε καν κατά προ-

σέγγιση όμοιο με το Ηράκλειον ή τις διάφορες Πανάκειες. Επιπλέον η μήκων Ηρακλεία περι-

γράφεται πάντα ως «αφρώδης», δηλαδή με γαλακτώδη χυμό, ενώ η πανάκεια όχι. Από τον 

Γαληνό κυρίως, μα και τον Παύλο Αιγινήτη και τον Ορειβάσιο, διευκρινίζεται ρητά ότι τα διά-

φορα φυτά που περιελάμβαναν οι αρχαίοι κάτω από το όνομα μήκων αφρώδης, δεν ήταν 

μήκωνες, δηλ. παπαρούνες, αλλά μικροί τιθύμαλλοι, δηλ. ευφορβίες. 

                                                
111 Επιλεκτικά: Ιπποκράτης, Ἀφορισμοί, 4, 16, 1· ο ίδιος, Γυναικείων [De mulierum affectibus i-iii] 74, 40·  Διοσκου-

ρίδης, ελλέβορος μέλας: Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, 4, 162, 1, 1 κ.ε.· ελλέβορος λευκός: ό.π., 4, 148., 1, 1 κ.ε.· ό.π., 5, 

67, 1, 1· συχνά αναφέρετaι ο Διοσκουρίδης και στo Περὶ ἁπλῶν φαρμάκων [Euporista]· Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ 

δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus libri xi], 11, 874, 

1 κ.ε.· ο ίδιος, Ἱπποκράτους ἀφορισμοὶ καὶ Γαληνοῦ εἰς αὐτοὺς ὑπομνήματα [In Hippocratis aphorismos comμentarii 

vii] 17b, 676, 2 κ.ε.·  

Εικ. 133: κατά τη γνώμη μου, η μη-

κων αφρώδης. Πάρνηθα, 1.100 μ. 

Εικ. 132: μήκων αφρώδης, Codex 

Morgan, φ. 102r. 

Εικ. 131: στη μέση, μήκων αφρώ-

δης. Codex Neapolitanus, φ. 96r. 
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Η απεικόνιση του κύριου φυτού στο διοσκουρίδειο 

χειρόγραφο της Νάπολης, δείχνει πολύ μικρά άνθη σχε-

δόν αφανή, που ενδεχομένως μπορεί να θεωρήσει κανείς 

ότι μοιάζουν με λιλιπούτιες κωδίες παπαρούνας. Άλλω-

στε, κανενός είδους παπαρούνας οι σπόροι δεν είναι εμε-

τικοί. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για ένα από τα 

μικρά φυτά της οικ. των Ευφορβιοειδών, Euphorbiaceae, 

και συνδέθηκε με τις παπαρούνες λόγω του γαλακτερού 

χυμού της, της οσμής της. 

Ο Γαληνός, ερμηνεύοντας τις λέξεις που συναντώνται 

στα έργα του Ιπποκράτη, διευκρινίζει ότι ο μέγας γιατρός 

όταν λέει πέπλιον, εννοεί τη χαμαισυκή, τη μήκωνα α-

φρώδη και το μηκώνιον. Η λέξη μηκώνιον, όμως, στα 

αρχαία φαρμακολογικά και βοτανολογικά έργα δηλώνει 

φάρμακο που παρασκεύαζαν από την έκθλιψη των φύλλων και των κωδιών της παπαρούνας. 

Αλλού ο Γαληνός, που υπήρξε μέγας γνώστης της αρχαιότερης απ’ αυτόν γραμματείας, ανα-

φέρει ότι με τη λέξη πέπλος «μερικοί εννοούν τη μήκωνα αφρώδη. Και αυτό το θαμνάκι έχει 

οπό παραπλήσιο με των άλλων των τιθύμαλλων [ευφορβιών] και καθαίρει [ως εμετικό] όπως εκεί-

νοι». Παρακάτω στο ίδιο έργο αναφέρει για το πέπλιον ότι «τούτο το θαμνάκι έχει οπόν όπως 

και οι τιθύμαλλοι, και φύεται το πιο πολύ κοντά στη θάλασσα», με ρίζα σαν του πέπλου και 

σπέρμα επίσης καθαρτικό [εμετικό]. 

Με βάση μάλλον αυτά, ο Λινναίος, που γνώριζε καλά αρχαία Ελληνικά και είχε μελετήσει 

τον Διοσκουρίδη, τον Θεόφραστο και τον Γαληνό, ονόμασε δύο από τις μικρές ευφορβίες ως 

Euphorbia peplus (L.) και Euphorbia peplis (L.), και τούτες είναι σχεδόν σίγουρα τα πέπλος 

και πέπλιον του Γαληνού, που τα συνέχεαν οι αρχαίοι με τη μήκωνα αφρώδη. Φυτρώνουν και 

σε παράλιες περιοχές. Κάποια παρόμοια ελληνικά είδη ή υποείδη, ενδεχομένως να συγχέονταν 

επίσης με τα πέπλον και πέπλιον. Όπως όλες οι ευφορβίες, και τα μικρά τούτα φυτά λέγονται 

στη δημώδη γλώσσα γαλατσίδες, ιδιαίτερα η E. peplus λέγεται και χαμωγαλατσιδάκι, μάλλον 

και οι παρόμοιες αδελφές της. 

Η αρχική μήκων αφρώδης όμως, όπως απεικονίζεται στα χειρόγραφα του Διοσκουρίδη της 

Βιβλιοθήκης Νάπολης και της Βιβλιοθήκης Μόργκαν, είναι κατά τη γνώμη μου ένα όχι συνη-

θισμένο είδος, εικ. 132 και 133, του οποίου το όνομα δεν έχω για την ώρα ταυτοποιήσει. Η ο-

μοιότητα κι οι ιδιότητες δεν νομίζω να αφήνει αμφιβολίες για την ταύτιση του φυτού. 

Η αρχαία χαμαισυκή δεν μπορεί να ταυτιστεί με τη σύγχρονη Euphorbia chamaesyce (L.), 

ούτε με τη Chamaesyce prostrata ή Euphorbia prostrata (Aiton), ούτε με τη Chamaesyce ma-

culata (L.), γιατί τα φυτά αυτά έχουν έρθει από την Αμερική. Η χαμαισυκή απεικονίζεται με 

αρκετή ακρίβεια στα διοσκουρίδεια χειρόγραφα Νάπολης και Βιβλιοθήκης Μόργκαν, και ται-

ριάζει με τις μικρές ευφορβίες.  

Γενικά, η μήκων αφρώδης ή Ηρακλεία χρησιμοποιούνταν ως «καθαρτικό του φλέγματος», 

ως εμετικό, και ως φάρμακο για επιληπτικούς.112 

 

 

ἱπποσέλινο: Ο Διοσκουρίδης το αναφέρει επίσης ως ἀγρίολος ή ἀγριοσέλινον, ενώ ο 

Γαληνός και άλλοι αρχαίοι γιατροί σημειώνουν ότι το σμύρνιον, που ήταν διαφορετικό φυτό 

της ίδιας οικ. Umbelliferae, μερικοί το λένε και ιπποσέλινο. Ο Ψευδο-Γαληνός λέει επίσης ότι 

το ιπποσέλινον είναι το πετροσέλινον. Σχεδόν σίγουρα πρόκειται για το Smyrnium olusatrum 

(L.), λαϊκ. σμύρνα, αγριοσέλινο, πικροσταφίδα, μαυροσέλινο, σκυλοσέλινο, αγριόσμερνο, καρ-  

                                                
112 Βλ. πρόχειρα για μήκωνα αφρώδη: Θεόφραστος ό.π.,9, 12, 5, 1 κ.ε.· Διοσκουρίδης Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4, 66, 1, 1 

κ.ε.· Γαληνός, Περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους [De compositione medicamentorum secundum locos] 12, 47, 

17 κ.ε.· ιδίου, Τῶν Ἱπποκράτους γλωσσῶν ἐξήγησις [Linguarum seu dictionum Hippocratis explicatio] 19, 129, 13 κ.ε.· 

του ιδίου, για πέπλον και πέπλιον: Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium 

medicamentorum temperamentis ac facultatibus libri xi] 12, 96, 16 κ.ε.·Παύλος <Αιγινήτης>, Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 7, 3, 12, 

71 κ.ε.· Ορειβάσιος, Συναγωγαὶ ἰατρικαί (βιβλ. 1-16, 24-25, 43-50) [Collectiones medicae] 11, 14, 1 κ.ε. 

Εικ. 134: Το φυτό που προτείνουμε ως 

μήκωνα αφρώδη. Πάρνηθα, 1.000 μ. 
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τσόνι, νεροσέλινο, και τα συγγενικά του είδη και υποείδη τα οποία οι αρχαίοι συνέχεαν, όπως 

το ορεινό Smyrnium perfoliatum ssp. rotundifolium (Mill.), λαϊκ. χοντρολίβανο. 

Ο καρπός και μέρη του φυτού, μόνα τους ή ως συστατικό πολλών συνταγών, χρησιμοποι-

ούνταν ως φάρμακο εμμηναγωγό, διουρητικό, θεραπευτικό στραγγουριών, λιθιάσεων στα νε-

φρά, παθήσεων της κύστης και του ήπατος, ως συστικό εφιδρωτικών παρασκευασμάτων για 

«χρόνιους και άτακτους πυρετούς», για θεραπεία λειχηνών των αλόγων, για δαγκώματα από 

μολυσμένα ζώα, επίσης για να επανέρχεται σε θηλάζουσα γυναίκα το γάλα άμα αναστελλόταν 

η παραγωγή του. 

Ο [ψευδο-] Αριστοτέλης γράφει ότι ενώ είναι πολυετές, τον τελευταίο χρόνο μόνο καρπο-

φορεί και μετά ξεραίνεται, ιδιότητα που ταιριάζει στο Smyrnium olusatrum. Ο Γαληνός αναφέ-

ρει ότι τρώγεται, αλλά μόνο μαγειρεμένο, επειδή ωμό έχει γεύση αηδιαστική, γι’ αυτό πρέπει 

να αριθμείται όχι στις τροφές, αλλά στα ὄψα [συνοδευτικά των τροφών], όπως το σέλινο· αυ-

τό σημαίνει ότι οι αρχαίοι το χρησιμοποιούσαν σε φαγητά σε μικρή ποσότητα, ως καρύκευμα. 

Ο Αθήναιος το συμπεριλαμβάνει στα άνθη που χρησιμοποιούσαν στην κατασκευή στεφανιών, 

βιοτεχνία στην οποία απασχολούνταν επαγγελματικά πλήθος ανθρώπων και ήταν πολύ σημα-

ντική για τους αρχαίους, δεδομένου ότι φορούσαν ή πρόσφεραν σε πλείστες καθημερινές 

περιπτώσεις στεφάνια, στη διασκέδαση, στη θρησκευτική λατρεία, στον αθλητισμό, φτιαγμένα 

κατά περιστάσεις από πάμπολλα είδη λουλουδιών και φυτών και πλεγμένα με διάφορους 

τρόπους. Στα συμπόσια, όχι μόνο φορούσαν στεφάνια στο κεφάλι ή στον λαιμό, αλλά και τα 

κρατούσαν στο χέρι για να απολαμβάνουν την ευωδία των ανθών και των αρωματικών φυτών 

από τα οποία ήταν πλεγμένα.113 

 

 

κώνειο· λαϊκ. βρομόχορτο, ασκοτιζάνα, ασκοτισάρα· αρβανίτικα: καρμπούσα και κιρκούτα· 

βλάχικα: μαγκούτα. Το πολύ διάσημο δηλητηριώδες φυτό με το οποίο εκτελέστηκε ο Σωκράτης,  

                                                
113 Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείης φύσιος [De natura muliebri] 32, 115· ό.π., 93, 4· ό.π. ο ίδιος, Γυναικείων [De mulierum 

affectibus i-iii] 44, 7· ό.π., 34, 34· Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν ἱστορίας 7, 6, 3, 1 κ.ε.· Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης 

ἰατρικῆς, 3, 67, 1, 1· ο ίδιος, Περὶ ἁπλῶν φαρμάκων [Euporista] 2, 21, 1, 6· ό.π., 2, 23, 1, 5· ό.π., 2, 80, 3, 4· 

ό.π., 2, 13, 3, 8· Αριστοτέλης [ψευδο-], Προβλήματα 923a, 32 κ.ε.· Αθήναιος, ό.π., 15, 32, 21 κ.ε.· Γαληνός, Περὶ 

τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων [De alimentorum facultatibus libri iii] 6, 622, 14· ό.π., 6, 637, 7· ό.π., 6, 638, 3· ο 

ίδιος, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium medicamentorum tem-peramentis ac 

facultatibus libri xi] 12, 118, 17 κ.ε.· ό.π., 12, 128, 1· ό.π., 7, 2, 8, 5· ό.π., 9, 1, 3, 11· Ρούφος Ιατρός, Περὶ τῶν ἐν 

νεφροῖς καὶ κύστει παθῶν 14, 4, 8· Αέτιος Αμιδηνός, Ἰατρικῶν i-xvi 22, 12· ό.π., 147, 9· Παύλος Αιγινήτης, Ἐπιτο-

μαὶ ἰατρικαί 1, 74, 1, 20· Ορειβάσιος Συναγωγαὶ ἰατρικαί (βιβλία 1-16, 24-25, 43-50) [Collectiones medicae] 2, 12, 3, 2· 

ό.π., 11, 6, 1 κ.ε.· ό.π., 14, 14, 9, 7· ό.π., 15, 1:16, 7, 2· Ευτέκνιος, Παράφρασις ἐκ τῶν Νικάνδρου Θηριακῶν  52, 

26· Ιππιατρικά, Hippiatrica Berolinensia 33, 2, 12· ό.π., 33, 13, 10· Σχόλια στό: Νίκανδρος, Θηριακά, Scholia et glos-

sae in Nicandrum theriaca (scholia vetera et recentiora) 945a, 8. 

Εικ. 135: σμύρνιον, Codex Neapo-

litanus, φ. 76r. 
Εικ. 136: Smyrnium olusatrum, Ζάκυνθος. 
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είναι το Conium maculatum (L.) της οικ. Umbelliferae. Το 

κώνειο χρησιμοποιούνταν ως φάρμακο για διάφορες παθή-

σεις, κυρίως ως παυσίπονο, αναισθητικό, αντιφλεγμονώδες 

και αντιαφροδισιακό. Όμως, όσον αφορά αυτό καθώς και 

άλλα ιδιαιτέρως δηλητηριώδη φυτά που, ανάλογα με την 

ποσότητα λήψης, η απόσταση ανάμεσα στη θεραπευτική 

τους δράση και στον θάνατο είναι πολύ μικρή, οι αρχαίοι 

γιατροί συνιστούσαν να αποφεύγεται η χρήση του, μάλιστα 

ο πολύ προσεκτικός με τα δηλητήρια Γαληνός.  

Επειδή το φυτό αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, και το 

ενδιαφέρον του κοινού λόγω του Σωκράτη πολύ μεγάλο, από-

φεύγουμε κι εμείς να παραθέσουμε εδώ τις χρήσεις του από 

τους αρχαίους γιατρούς και φαρμακολόγους, δεδομένου ότι θα έπρεπε να επεκταθούμε πολύ 

ώστε να καταστήσουμε αρκούντως προσεκτικούς τους αναγνώστες. Επιπλέον, μοιάζει με άλλα 

σκιαδιοφόρα, και μάλιστα με φαγώσιμα. Επιφυλασσόμαστε να μιλήσουμε αλλού εκτεταμένα. 

 

 

μαγύδαρις: Ακόμα ένα φυτό της οικ. των σκιαδιοφόρων. 

Ο Θεόφραστος θεωρεί ότι η μαγύδαρις μοιάζει με το σίλφιο, 

κι έχει ίδιες εφαρμογές, αλλά είναι πιο ισχυρή στη δράση, 

αναφέροντας μάλιστα ότι στον Παρνασσό μερικοί τη λένε 

σίλφιο. Και σε άλλες αρχαίες πηγές, όπως στον Διοσκου-

ρίδη, βρίσκουμε να ταυτίζεται με το σίλφιο, καθώς και ότι 

το σπέρμα του σίλφιου το λέγαν μαγύδαρι. Ο Διοσκουρίδης 

και ο Ορειβάσιος γράφουν ότι το σπέρμα της είναι «φυλλώ-

δες». Πιθανότατα πρόκειται για τη Thapsia villosa (L.) της 

οικ. Umbelliferae. Η ταύτισή της από σύγχρονους ερευνητές 

με τη Ferula tingitana (L.) είναι μάλλον απίθανη, επειδή το 

σκιαδιοφόρο αυτό δεν έχει «φυλλώδες» σπέρμα.114 

 

 

 μῶλυ: Το μώλυ είναι το περίφημο φυτό που ο Ερμής έδωσε στον Οδυσσέα ως φυλαχτό ώ-

στε να μην τον πιάσουν τα μάγια με τα οποία η Κίρκη είχε μεταμορφώσει τους άνδρες του σε 

γουρούνια, αλλά και για να ξανακάνει ανθρώπους τους μεταμορφωμένους: 

 

έχει μαύρη ρίζα, σαν γάλα μοιάζει το άνθος· 

μώλυ το αποκαλούν οι θεοί, κακό είναι να το ξεριζώσουν 

άνθρωποι θνητοί· οι θεοί όλα τα μπορούν.115 

 

Για την ταύτιση του μώλυ υπήρχε πρόβλημα ήδη από την αρχαιότητα. Από τις αρχαίες πηγές 

προκύπτει ότι στην κλασική εποχή δεν γνώριζαν ποιο ήταν το μώλυ του Ομήρου, αλλά απλά 

κάναν υποθέσεις. Εντέλει, κάθε υπόθεση για το ποιο φυτό είναι το ομηρικό μώλυ, είναι παρα-

κινδυνευμένη. Μετά τα κλασικά χρόνια οι αρχαίοι φιλόλογοι, οι φαρμακολόγοι και οι γιατροί 

πρότειναν ως μώλυ πότε τον απήγανο και πότε κάποιο άγριο σκόρδο, Allium, δεδομένου ότι 

και τότε, όπως και σήμερα, τα δύο αυτά φυτά χρησιμοποιούνταν για εξορκισμούς. 

Όμως το φυτό που απεικονίζεται στα διοσκουρίδια χειρόγραφα πιθανόν να επρόκειτο για 

κάποιο πελοποννησιακό είδος παπαρούνας. Η απεικόνιση ενδεχομένως να οφείλεται σε σύγχυ-

ση με το άλλο διάσημο «μαγικό» φυτό του Ομήρου, το «νηπενθές και άχολο, και λησμονητικό  

                                                
114 Θεόφραστος, ό.π., 6, 3, 7, 1 κ.ε.· Γαληνός, Τῶν Ἱπποκράτους γλωσσῶν ἐξήγησις [Linguarum seu dictionum Hippo-

cratis explicatio] 19, 126, 13· Ιούλιος Πολυδεύκης, Ὀνομαστικόν 6, 67, 7· Φώτιος, Λεξικόν, στο λ. μαγύδαρις· Ησύχιος, 

Λεξικόν, στο λ. μαγύδρις· Ορειβάσιος, Συναγωγαὶ ἰατρικαί (βιβλία 1-16, 24-25, 43-50) [Collectiones medicae] 12, 21, 3-4. 
115 Όμηρος, Ὀδύσσεια 10, 304 κ.ε. 

Εικ. 137: Conium maculatum, 

Όλυμπος. 

Εικ. 138: Thapsia villosa, Κυνο-

σούρα, Αττική. 
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όλων των κακών». Το νηπενθές, όνομα που σημαίνει «δίχως ποτέ θλίψη, δίχως πένθος», έδω-

σε ως ποτό η Ελένη στους νεαρούς Τηλέμαχο και Πεισίστρατο, γιους αντίστοιχα των Οδυσσέα 

και Νέστορα, κατά την επίσκεψή τους στα ανάκτορα της Σπάρτης, για να ηρεμήσουν μετά τη 

διήγηση των δεινών του Τρωικού πολέμου από τον Μενέλαο και την ίδια, που είχε φέρει σε 

όλους θλίψη και κλάματα. Κι αυτό επειδή για τους αρχαίους ο ναρκωτικός οπός της παπα-

ρούνας δινόταν για τη θεραπεία αϋπνίας και ψυχικών διαταραχών, αλλά και για αυξημένη 

νευρικότητα, υπερένταση, μελαγχολία κ.λπ.116 

 

 

πανάκεια: Στα αρχαία κείμενα περιγράφονται οι δράσεις 

διαφόρων φυτών που έφεραν το όνομα, πάναξ, πανάκεια, πά-

νακες κ.λπ., της οικ. των Σκιαδιοφόρων (Umbelliferae) μα 

και άλλων οικογενειών — η Πανάκεια ήταν μια από τις θυγα-

τέρες του Ασκληπιού, θεού της ιατρικής. Πρώτον έχουμε Σκι-

αδιοφόρα με λευκά άνθη ή κίτρινα και συνήθως λεπτά φύλλα, 

σαν του μάραθου ή του άνηθου, όπως η πανάκεια ή πλοκαμίς ή 

καλλίτριχον ή ηράκλειον, το πάνακες ή ορίγανος ηρακλεωτική 

αγρία ή κονίλη, το π. χειρώνιον, το π. ασκληπιείον, π. λιγη-

στικόν, π. φλεγύιον, για τα οποία οι σύγχρονοι μελετητές έ-

χουν προτείνει διάφορες ταυτίσεις, χωρίς όμως να προτεί-

νουν σίγουρη κειμενική βάση. 

Δεύτερος είναι ο πάναξ ηράκλειος που περιγράφεται από 

τον Διοσκουρίδη και αναφέρεται σε πλείστες συνταγές από 

τους αρχαίους γιατρούς. Περιγράφεται ως μεγάλο Σκιαδιο-

φόρο φυτό σαν τον νάρθηκα, αλλά με πολύ πράσινα φύλλα 

«όπως της συκιάς», μεγάλα. Από τα κομμένα κλώνια και τις 

ρίζες του συνέλλεγαν τον χυμό που λεγόταν οποπάναξ. Είναι 

το Heracleum sphondylium (L.) ssp. pyrenaicum (Lam.) ή Η. 

Polliniacum (Bart.) ssp. oetoeum (Boiss.), οικ. Umbelliferae, 

το οποίο φυτρώνει σε μεγάλο υψόμετρο· λαϊκ.: άγρια κολο-

κύθα, λόγω του σχήματος των τεράστιων φύλλων του. Επί-

σης, συγγενικά του φυτά.  

Τρίτον, με τη λέξη πάναξ ως δευτερεύον όνομα ή επιθετικό 

προσδιορισμό, χαρακτήριζαν γνωστά φυτά διαφόρων οικογενειών, με ιδιότητες εντελώς διαφο-

ρετικές μεταξύ τους: άρκιον ή πανάκεια, κόνυζα ή πάναξ, σκολόπενδρον, χειρώνιον ή κενταύριον  

                                                
116 Πρόχειρα: Όμηρος, Ὁδύσσεια 4, 220 κ.ε.· Θεόφραστος, ό.π., 9, 15, 7, 2 κ.ε.· Ανώνυμος, Carminis de viribus herba-

rum fragmentum 179, κ.ε.· Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium me-

dicamentorum temperamentis ac facultatibus libri xi], 12, 82, 13 κ.ε.· ό.π., 12, 101, 6· Γαληνός [Ψευδο-] Λέξεις βοτάνων, 

στο λήμμα μώλυ· Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3, 46, 1, 1 κ.ε.· ό.π., 3, 47, 1, 1 κ.ε.· ο ίδιος, Περὶ ἁπλῶν 

φαρμάκων [Euporista] 2, 36, 4, 6· ο ίδιος, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς (recensiones e cod. Vindob. gr. 1 + supll. gr. 28· Laur. 73, 41 

+ 73, 16 + Vind. 93) 3, 47, 1· Αέτιος Αμηδινός Ἰατρικῶν i 288, 1 κ.ε.· ο ίδιος Ἰατρικῶν ii 201, 7· Ορειβάσιος, Συναγω-

γαὶ ἰατρικαί (βιβλία 1-16, 24-25, 43-50) [Collectiones medicae] 11, mu, 24, 1 κ.ε.. 

Εικ. 139, 139α: αριστερά το 
μώλυ κατά τον C. Neapo-
litanus φ. 94r, και δεξιά κα-
τά τον C. Morgan φ. 110v. 
Και τα δύο χειρόγραφα του 
Διοσκουρίδη, όπως φαίνεται 
από την ομοιότητα των απει-
κονίσεων, έχουν αντιγραφεί 

από κάποιο παλαιότερο.  

Εικ. 140: Heracleum sphondylium 

ssp. pyrenaicum, Οίτη. 

Εικ. 141: Heracleum sphondylium, 

σπόρος, Γκιώνα. 
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ή πανάκειον ή πάνακες ή πάναξ, κ.λπ. Κάποια απ’ αυτά τα φυτά τα μπέρδευαν και οι ίδιοι οι 

αρχαίοι, ενώ οι σύγχρονοι ερευνητές προτείνουν διάφορες ταυτίσεις. Όμως, οι κύριοι πάνακες 

ή πανάκειες ήταν πάντα είδη Σκιαδοφόρων. 

Όλοι αυτοί οι πάνακες χρησιμοποιούνταν σε πλήθος ασθενειών: δαγκώματα ζώων, έμμηνα 

και παθήσεις μήτρας, αδυνάτισμα, τραύματα με γυμνά οστά, κακοήθη έλκη, φύματα και φαγέ-

δαινες δηλαδή έλκη προερχόμενα από βακτηρίδια και μύκητες. Επάλειψη του σώματος ή ρά-

ντισμα οικιακών χώρων με παρασκευάσματα από χυμό πάνακος πιστευόταν ότι αποδιώχνει 

κουνούπια και άλλα μικρά ζώα, φίδια κ.λπ., αλλά επίσης ότι θεραπεύει τσιμπήματα και δα-

γκώματα. Περίπλοκα φάρμακα με βάση τον πάνακα, ονομαζόμενα Πανάκειες, χρησιμοποιού-

νταν για όλες σχεδόν τις αρρώστιες ανθρώπων και αλόγων. 

Ο αστρολόγος και ιατρός Θεσσαλός, 1ος αι. μ.Χ., γράφει ότι η πανάκεια είναι βοτάνη του 

πλανήτη της Αφροδίτης, και χρησιμοποιείται με νάρδο για να διατηρεί μαύρα και γερά τα μαλ-

λιά, για επανατρίχωση της κεφαλής σε περιοχές τραυμάτων όταν έχει επέλθει απώλεια μερών 

του τριχωτού, καθώς και για θεραπεία του λευκώματος των οφθαλμών.117 

 

 

 

πευκέδανον: Σκιαδιοφόρο επίσης, οι σύγχρονοι το ταυτίζουν, με μεγάλη πιθανότητα, με το 

Peucedanum officinale (L.), λαϊκ. πευκέδανο και μεγαβότανο κατά τον Πουκενβίλ. Πιθανότα-

τα οι αρχαίοι το συνέχεαν κι αυτό με τα συγγενικά του είδη, όπως πολλά από τα φαρμακευτικά 

Σκιαδιοφόρα, ή με άλλα λεπτόφυλλα και λεπτόμισχα της οικ. Umbelliferae, γιατί αναφέρεται 

σε κάποιες πηγές ότι φυτρώνει σε σκιερούς δασικούς τόπους, ενώ το Peucedanum officinale 

το βρίσκει κανείς μάλλον σε γυμνές, ορεινές περιοχές.  Η μαρτυρία του Πουκενβίλ ότι στην ε-

ποχή του ονόμαζαν το φυτό οι νεώτεροι Έλληνες ακόμα «πευκέδανο», είναι πολύ ενδιαφέ-

ρουσα, όμως πρέπει να διασταυρωθεί πριν ληφθεί υπόψη, επειδή οι τότε περιηγητές για τα 

λαϊκά ονόματα των φυτών δεν απευθύνονταν πάντα σε απλούς ανθρώπους, αλλά συχνά και σε 

μορφωμένους «ιατροφιλόσοφους» και γιατρούς, που έχοντας ευρωπαϊκή παιδεία κατονομαζαν 
  

                                                
117 Θεόφραστος, ό.π., 9, 15, 7, 1· Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3, 29, 1, 1 κ.ε.· ό.π., 3, 49, 1, 1 κ.ε.· ό.π., 3, 

50, 1, 1 κ.ε.· ό.π., 3, 51, 1, 1 κ.ε.· Νίκανδρος, Θηριακά 626 κ.ε. και 685 κ.ε.·  Σχόλια στό: Νίκανδρος, Ἀλεξιφάρ-

μακα [Scholia et glossae in Nicandri alexipharmaca (scholia vetera et recentiora)] 626b, 685a, 685b· Ευτέκνιος, Παράφρασις 

εἰς Νικάνδρου Θηριακά, 46, 15 κ.ε. και 57, 21 κ.ε.· Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων 

βιβλία ια΄ [De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus libri xi], 12, 91, 9 κ.ε.· ό.π., 12, 94, 15 κ.ε.· 

Θεσσαλός, Αστρολόγος και Ιατρός, De virtutibus herbarum (e cod. Paris gr. 2502 + Vidob. med. gr. 23) 2, 6, t, 1, κ.ε. 

Εικ. 142: Πευκέδανον, C. Neapo-

litanus φ. 125r 
Εικ. 143: Peucedanum officinale, Μικρή Ζήρεια, 1.700 μ. 
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τα βότανα όπως τα έβλεπαν στα ευρωπαϊκά συγγράματα, με τα ονόματα που τους είχε δώσει 

η νεότερη επιστήμη.  

Κι απ’ αυτό το φυτό παρήγαγαν οποπάνακα. Σε διάφορες συνταγές, το χρησιμοποιούσαν 

σε χρόνια κεφαλαγία, λιποθυμικές κρίσεις και σκοτοδίνη, επιληψία, ψυχικές διαταραχές, πα-

ράλυση, ισχυαλγία, σπασμούς, σε υστερικές κρίσεις δυσπνοιας και ζάλης κατά τα έμμηνα, γε-

νικά σε δύσπνοια, βήχα, δυσπεψία, ωταλγίες και οδονταλγίες, παθήσεις της σπλήνας, δυστοκία, 

σε πόνους νεφρών και κύστης, για επαναφορά της μήτρας στην κανονική κατάσταση μετά τη 

γέννα, σε καθαρισμό και επούλωση τραυμάτων και σε εξαγωγή κομματιών σπασμένων οστών 

από βαριά τραύματα. Ως θυμίαμα, πιστευόταν ότι διώχνει έντομα και άλλα βλαπτικά ζώα από 

το σπίτι. 

Ο Ιπποκράτης λέγει ότι φάρμακο με πευκέδανο, με πάνακες (μάλλον εννοεί το Ηράκλειον) 

και γλυκυσίδη (παιωνία) επιφέρει έκτρωση σε νεκρά έμβρυα και συνεργεί στην αποβολή των 

«ύστερων» μετά τη γέννα. Επίσης, ότι συνεργεί στη θεραπεία διαφόρων παθήσεων της μήτρας. 

Ο γιατρός Φιλούμενος, 2ος αι. μ.Χ., αναφέρει συνταγή αλείμματος με ποικίλα υλικά και πευ-

κέδανο, που με επάλειψη στο σώμα διώχνει τα ερπετά από την περιοχή όπου κάθεται ο χρή-

στης. Το φυτό εχρησιμοποιούνταν και σε περίπλοκα φάρμακα για ασθένειες αλόγων. Από τους 

αστρολόγους εθεωρείτο βότανο του πλανήτη Άρη.118 

 

 

ῥάφανος ἀγρία ή κεράϊς: λεγόταν αρχικά η άγρια 

κράμβη, δηλ. ο πρόγονος του σύγχρονου κραμπιού, αλλά αρ-

γότερα και το ράπανο, που δεν συναντιέται σε άγρια μορφή 

στην Ελλάδα, και εισήχθη από αλλού. Είναι πιθανόν να εννοεί 

εδώ ο Θεόφραστος το και σήμερα λεγόμενο στη λαϊκή γλώσ-

σα αγριόκραμπο, που συχνά το συναντάμε σε βραχώδη βουνά, 

μάλιστα σε απόκρημνα μέρη. Θεωρούνταν θερμαντική και 

διουρητική. Υπήρχαν διάφορα βότανα που λέγονταν επίσης 

ῥάφανος, ῥαφανίς, ῥάφανον κ.λπ., όπως το σημερινό ράπα-

νο, το κραμπί, κι άλλα που σχηματίζουν γογγύλι στη βάση. 

 

 

σέσελι: Η λέξη αναφέρεται από τους Αττικούς ως μη ελληνική. Σκιαδιοφόρο επίσης. Υπήρ-

χαν διάφορα σέσελι, όλα με κίτρινο άνθος, που είχαν φύλλα όμοια με του μάραθου (το μασ-

σαλιωτικόν), ή με του κισσού (το αιθιοπικόν), ενώ του πελοποννησιακού έμοιαζαν με του κώ-

νειου — επικίνδυνη ομοιότητα! Το Σκιαδιοφόρο που έχει ονομαστεί Seseli parnassicum (Boiss. 

& Heldr.), δεν μπορεί να ταυτιστεί με τα παραπάνω σέσελι του Θεόφραστου, επειδή έχει λευκό 

άνθος. Τα φύλλα, ο σπόρος και η ρίζα του χρησίμευαν κατά περιστάσεις ως άρτυμα σε φαγη-

τά και γλυκά, και ως συστατικά ιατρικών συνταγών. Εθεωρείτο φυτό ισχυρά θερμαντικό, δι-

ουρητικό, κατάλληλο για προβλήματα των εμμήνων, επιληψία, χρόνιους εμετούς και ζαλάδες, 

εκτρωτικό, αντιβηχικό, ενώ με κρασί ο σπόρος θεωρούνταν πεπτικός και κατάλληλος για ήπια 

κακοστομαχιά, δινόταν στις αίγες για ευγονία και, σπουδαίο για όσους ταξιδιώτες και ορειβάτες, 

τον έπιναν με κρασί και πιπέρι οι οδοιπόροι σε κρύους τόπους ως ποτό θερμαντικό, προφανώς  

                                                
118 Επιλεκτικά: Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείης φύσιος [De natura muliebri] 32, 34 κ.ε.· ό.π., 32, 114· ο ίδιος, Γυναικείων 

[De mulierum affectibus i-iii] 201, 21· ό.π., 203, 5· ό.π., 206, 35·  Θεόφραστος, ό.π., 9, 14, 1, 6· ό.π., 9, 25, 5, 7· 

Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3, 78, 1, 1 κ.ε.· ο ίδιος, Περὶ ἁπλῶν φαρμάκων [Euporista] σε πλείστες συνταγές· 

ο ίδιος, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς (recensiones e cod. Vindob. gr. 1 + supll. gr. 28· Laur. 73, 41 + 73, 16 + Vind. 93) 3, 78, 1 κ.ε.· 

στο ό.π., 4, 150, 3, όμως, λέει έτσι το ελατήριον· Γαληνός, Περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους [De compo-

sitione medicamentorum secundum locos] 12, 554, 1· ό.π., 12, 561, 13· ό.π., 12, 570, 11· Αέτιος Αμηδινός, Ἰατρικῶν i 

320, 1 κ.ε. ο ίδιος, Ἰατρικῶν vi 3, 41· ό.π., 28, 70· ό.π., 46, 7· ο ίδιος, Ίατρικῶν xxi 49, 85· Ευτέκνιος, Παράφρασις 

ἐκ τῶν Νικάνδρου Θηριακῶν 25, 21· ό.π., 26, 3· Φιλούμενος Ιατρός, Περὶ ἰοβόλων ζῴων καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς βοηθημά-

των [De venenatis animalibus eorumque remediis] 7, 1, 2 κ.ε.· Ιππιατρικά, Hippiatrica Berolinensia 129, 2, 8· Ιππιατρικά, 

Excerpta Lugdunensia 7, 15· ό.π., 65, 5· Θεσσαλός, Αστρολόγος και Ιατρός, De virtutibus herbarum (e cod. Paris gr. 2502 

+ Vidob. med. gr. 23). 

Εικ. 144: αγριόκραμπο, Πάρνηθα. 
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κοπανισμένον, σε χιόνια και κακούς καιρούς, για να τους προφυλάσσει από το κρύο.119 

 

 

σκαμμωνία·. Φυτό αναρριχητικό, που έκοβαν τα φύλλα 

και τους βλαστούς του και συνέλλεγαν σε δοχεία τον χυμό 

που έτρεχε από τα κομμένα μέρη. Επειδή ο Διοσκουρίδης και 

ο Ορειβάσιος προκρίνουν ως καλή τη σκαμμωνία ο πρώτος 

της Μυσίας κι ο δεύτερος του Κολοφώνος και του μυσιακού 

Ολύμπου, οι σύγχρονοι μελετητές την ταυτίζουν με το 

ασιατικό είδος της οικ. Convolvulaceae, Convolvulus scam-

monia. Το φυτό όμως συλλεγόταν παλαιόθεν στον κυρίως 

ελληνικό χώρο, όπως φαίνεται και από την αναφορά του 

Θεόφραστου στη σκαμμωνία του Παρνασσού, καθώς κι από 

άλλα κείμενα, γι’ αυτό είναι παράλογο να ταυτίζεται μόνο με 

την Convolvulus scammonia. Η ελληνική σκαμμωνία, που 

υπάρχει σε όλα σχεδόν τα ψηλά ελληνικά βουνά, είναι η Calystegia sepium (L.) ή Convolvulus 

sepium (L.), οικ. Convolvulaceae· λαϊκ.:  περιπλοκάδα, περικλοκάδα, περιπλοκάδι, περικλο-

κάδι, καμπανέλες, αγριολάδα, κασκούσα. Επίσης, το παρόμοιο είδος Convolvulus silvaticus (Kit.) 

ή Calystegia sepium ssp. silvatica (Kit.)· λαϊκ. περιπλοκάδα, περδουκλάρι, ομπρέλα, φανάρι. 

Ο χυμός της σκαμμωνίας χρησιμοποιούνταν ως ισχυρό καθαρτικό, όμως εθεωρείτο ιδιαίτε-

ρα βλαπτική για το στομάχι. Παρ’ όλ’ αυτά, τη μεταχειρίζονταν σε περιπτώσεις κακοστομα-

χιάς, διότι πιστευόταν ότι καθαίρει την «χολήν», τις νοσογόνες εκκρίσεις του στομαχιού που 

μπορεί να προέρχονται από τη χοληδόχο κύστη, μπορεί κι απ’ αλλού. Κατά τον Ιπποκράτη και 

όσους ακολουθούσαν την ιατρική του, καθαίρει «φλέγμα και χολή» (κακοήθεις εκκρίσεις) του 

πεπτικού συστήματος αλλά και των γυναικείων γενητικών οργάνων, γι’ αυτό τη συνιστά γενι-

κά για διάφορες γυναικείες ασθένειες. Ο Αέτιος συμβουλεύει να χρησιμοποιείται η σκαμμωνία 

μαζί με αλόη ως πόσιμο καθαρτικό, γιατί βλάπτει το στομάχι περισσότερο απ’ όλα τα καθαρ-

τικά. Ακόμα, χρησιμοποιούνταν μόνη ή με άλλα υλικά ως εκτρωτικό, ως φάρμακο για σπυρά-

κια διάφορα και εξανθήματα με επάλειψη, και για χρόνιες κεφαλαλγίες ως επίθεμα. Ο Ψευδο-

Γαληνός την προτείνει με μέλι για τριταίους πυρετούς. 

Κάποιος Νεπουάλιος, 2ος αι. μ.Χ. [;], ισχυρίζεται ότι οι γίδες όταν νοσούν τρώνε σκαμ-

μωνία ή τιθύμαλλον (ευφορβίες) για να θεραπευτούν. Ο Νίκανδρος και ο παραφραστής του 

Ευτέκνιος, μελετώντας τη δηλητηρίαση από το ισχυρό φαρμάκι το οποίο παράγεται από το 

χαριτωμένο ερπετάκι σαλαμάνδρα, συνταγογραφούν μεταξύ άλλων ένα παράξενο φάρμακο: 

γέρικοι βάτραχοι, ρίζες ηρυγγίου [Eryngium amethystinum (L.)] και σκαμμωνία, τα βράζουμε 

μαζί και δίνουμε άφθονο ζωμό στον δηλητηριασμένο — που αν θα πεθάνει από τη σαλαμάνδρα 

ή από το φάρμακό μας, είναι άλλο θέμα. Άσε που ο Διοσκουρίδης ονομάζει σκαμμώνιον και τη 

θαψία [Thapsia garganica (L.)], ένα φυτό επίσης δηλητηριώδες, με το οποίο δεν πρέπει να γί-

νεται σύγχυση.120 
  

                                                
119 Επιλεκτικά: Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ἰλιάδαν 3, 202, 5· Άλεξις, Αποσπάσματα, απ. 127· Αθήναιος, ό.π., 4, 

69, 10· Ιπποκράτης, Περὶ διαίτης ὀξέων [De diaeta in morbis acutis] 7, 30· ο ίδιος, Περὶ ἐπιδημιῶν [De morbis popularibus] 7, 

1, 101, 4· ο ίδιος, Περὶ διαίτης [De diaeta i-iv] 54, 49· ο ίδιος, Περὶ γυναικείης φύσιος [De natura muliebri] 32, 108· 

ό.π., 32, 141· ό.π., 33, 14· Διοσκουρίδης Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3, 53, 1, 1· Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως 

τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus libri xi] 12, 120, 5 κ.ε. 
120 Επιλεκτικά: Ιπποκράτης, Γυναικείων [De mulierum affectibus i-iii] 16, 3· ο ίδιος, Περὶ γυναικείης φύσιος [De natura 

muliebri] 32, 36· Αριστοτέλης (Ψευδο-), Προβλήματα, 864a, 3 και 864b, 12 κ.ε.· Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 

4, 170, 1, 1 κ.ε.· ο ίδιος, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς (recensiones e cod. Vindob. gr. 1 + supll. gr. 28· Laur. 73, 41 + 73, 16 + Vind. 

93), 4, 170, 1 κ.ε.· Παύλος <Αιγινήτης>, Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί  7, 3, 18, 89· ό.π., 7, 4, 5, 1 κ.ε.· ό.π., 7, 4, 6, 5· Αέτιος 

Αμηδινός, Ἰατρικῶν iii 25, 1 κ.ε.· Ορειβάσιος, Συναγωγαὶ ἰατρικαί (βιβλία 1-16, 24-25, 43-50) [Collectiones medicae] 4, 

153, 2 κ.ε.· ό.π., 7, 26, 3, 3· ό.π., 12, 27, 1, κ.ε.· ο ίδιος, Σύνοψις πρὸς τὸν υἱὸν Εὐστάθιον 3, 211, 1, 1 κ.ε.· Νεπου-

άλιος, Περὶ τῶν κατὰ ἀντιπάθειαν και συμπάθειαν 24, 1· Νίκανδρος, Ἀλεξιφάρμακα 563· Ευτέκνιος, Παράφρασις 

ἐκ τῶν Νικάνδρου Θηριακῶν 20, 29· Γαληνός (Ψευδό-) Περὶ εὐπορίστων [De remediis parapilibus libri iii] 14, 524, 11. 

Εικ. 145: Calystegia sepium, από 

τον Όλυμπο. 
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στρύχνος: Οι Αρχαίοι Έλληνες διέκριναν πέντε στρύχνους, που όλοι ανήκουν στην οικ. So-

lanaceae. Είναι οι: 

στρύχνος κηπαῖος μέλας, Solanum nigrum (L.)· 

στρ. κηπαῖος κιρρός ή με φοινικοῦν καρπό, Solanum luteum ssp. alatum (Moench)· 

στρ. ὑπνώδης, Atropa belladona (L.)· 

στρ. μανικός, Datura stramonium (L.)· 

στρ. «ὃ ἰδίως ἀλικάκκαβον καλούσι», που περιγράφουν ο Διοσκουρίδης, ο Γαληνός και άλ-

λοι επίσης ως φυσαλλίδα: είναι η Wi-

thania somnifera (L.), που όμως δεν 

υπήρχε στον ελληνικό χώρο στα αρχαι-

ότερα χρόνια και εισάχθηκε μάλλον 

κατά την ελληνιστική εποχή από την 

Αφρική· ή από την Ινδία όπου μέχρι 

σήμερα χρησιμοποιείται ως αγιουβερ-

δικό φάρμακο. Φαίνεται ότι ήταν γνω-

στό και άλλο είδος φυσαλλίδας, το ίδιο 

που χρησιμοποιούμε και σήμερα ως 

καλλωπιστικό, γιατί ο Διοσκουρίδης και 

άλλοι το διακρίνουν, τονίζοντας πάντως 

ότι είναι κι αυτό στρύχνος. 

Οι «στρύχνοι των κήπων», Solanum 

nigrum, Solanum luteum ssp. alatum, 

στα αρχαία χρόνια τρώγονταν ως λα-

χανικά, όπως και σήμερα — οι βλαστοί τους, παρ’ ότι είναι ελαφρά δηλητηριώδεις, κι όχι τα 

φρουτάκια τους που περιέχουν ουσίες τόσο τοξικές ώστε μπορούν σε μεγάλη ποσότητα να ε-

πιφέρουν θάνατο. Νεοελληνικά λαϊκά ονόματα: στύφνος, στύγνος, μαυρόχορτο, κορφή, άγρια 

ντομάτα, αγριοντοματιά, [τα] ντοματάκια (Ζάκυνθος), αμπελουρίδα. 

Οι στρύχνοι χρησίμευαν ως φάρμακα ή συστατικά φαρμάκων σε πολλές ασθένειες, ο καθέ-

νας σε διαφορετικές και όλοι μαζί σε ίδιες ή άλλες. Επειδή πρόκειται για γνωστά και διαδε-

δομένα σήμερα φάρμακευτικά βότανα μερικά από τα οποία επίσης τρώγονται, αλλ’ επίσης εί-

ναι πολύ επικίνδυνα, γι’ αυτό θα επεκταθούμε περισσότερο. 

Στρύχνος κηπαίος: Ο Θεόφραστος, ξεκινώντας μια περιγραφή των στρύχνων, γράφει: 

 

Εικ. 148: στρύχνος μανι-

κός, Datura stramonium, 

Πάρνηθα. 

Εικ. 146: στρύχνος κη-

παῖος μέλας, Solanum ni-

grum, Ζάκυνθος. 

Εικ. 147: στρύχνος ὑπνώδης, 

Atropa belladona, Πάρνηθα. 

Εικ. 149: 

στρύχνος ἀλικάκκαβον, 
C. Morgan 146r.  

 

Εικ. 150: 

στρύχνος φυσαλλίς, 
C. Neapolitanus 148r. 
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[…] ο στρύχνος, δεν έχει ομωνυμία με κανένα άλλο [φυτό]· ο εδώδιμος και, ας τον πούμε ήμε-

ρος, έχει ραγώδη καρπό, και υπάρχουν κι άλλοι δύο, που μπορούν να επιφέρουν ο ένας ύπνο 

και ο άλλος τρέλα, που άμα δοθεί περισσότερο, σκοτώνει.
121

 

 

Ο Γαληνός τονίζει ότι ο κηπαίος στρύχνος είναι μεν φαγώσιμος, είναι όμως όσο τίποτα στυ-

πτικός122 και «ως τροφή λοιπόν λαμβάνεται σπάνια, ως φάρμακο τον χρησιμοποιούμε συνεχώς. 

Γιατί είναι πολύ δραστικός σε όσα [νοσήματα] έχουν χρεία ψύξης στύφουσας, αλλά διαθέτει 

ελάχιστη δύναμη διατροφική». Δεν έχουμε ακριβείς αναφορές στις πηγές, όμως πιθανότατα οι 

αρχαίοι, όπως και οι σύγχρονοι Έλληνες, τρώγαν τον κηπαίο στρύχνο όχι μόνο του ή σε μεγά-

λη ποσότητα, αλλά μαζί με άλλα χόρτα, κι επίσης μαγειρευμένο, παρά τη μαρτυρία του Θεό-

φραστου ότι τον τρώγαν και ωμό. Έτσι, μειωνόταν η όποια βλαπτική του επίδραση. Επίσης, 

δεν αναφέρεται πουθενά ότι τρώγαν τα φρουτάκια του, πράγμα που υποδεικνύει σχεδόν σί-

γουρα ότι τα απόφευγαν, δεδομένου ότι ήξεραν πόσο τοξικά είναι. 

Οι αρχαίοι γιατροί γενικά μεταχειρίζονταν τα κοπανισμένα φύλλα και τον χυλό των καρπών 

του κηπαίου στρύχνου σε καταπλάσματα, επαλείψεις και πόσιμα φάρμακα ως αντιβιωτικό για 

τη θεραπεία ασθενειών όπως ερυσίπελας, έρπης, μολύνσεις των ματιών (αιγίλωπες), κάψιμο 

στομαχιού, κεφαλαλγίες, ωταλγίες, καθώς και για την ανάσχεση του αίματος σε περιπτώσεις 

επίμονης έμμηνης ρήσης. 

στρύχνος κηπαίος κιρρός: Μαζί με τον μαύρο στρύχνο, αναφέρεται συχνά από αρχαία κεί-

μενα και ο στρύχνος κιρρός, δηλ. κίτρινος, αυτός που παράγει κίτρινα φρουτάκια. Οι ιδιότη-

τες και οι χρήσεις του ήταν όμοιες με εκείνες του μαύρου στρύχνου. 

στρύχνος αλικάκκαβον και φυσαλλίς: Τη χρησιμότητα του αλικάκκαβου και τη φαρμακευτική 

του δράση αναφέρει ο Διοσκουρίδης ως όμοιες με του στρύχνου των κήπων με την εξαίρεση 

ότι δεν τρώγεται, ενώ μπορεί να θεραπεύσει τον ίκτερο επειδή είναι διουρητικός. Τον χρησι-

μοποιούσαν στην πλοκή στεφανιών. Ο Γαληνός γράφει ότι «από τους άλλους στρύχνους τους 

μη-φαγώσιμους, ο ένας ονομάζεται αλικάκκαβο, έχοντας τον καρπό κόκκινο [πυῤῥόν], όμοιον 

με ρώγα σταφυλιού κατά το σχήμα και το μέγεθος, τον οποίο χρησιμοποιούν και στα στεφάνια». 

Τα φύλλα θεωρεί κι αυτός πως έχουν δράση θεραπευτική όμοια με του φαγώσιμου στρύχνου, 

ενώ ο καρπός είναι διουρητικός, γι’ αυτό και αναμειγνύεται σε συνταγές κατάλληλες για το 

ήπαρ, την κύστη και τους νεφρούς.123 

Ο Αέτιος γράφει τη φυσαλλίδα με ένα -λ και τη αναφέρει ως ισχυρό διουρητικό, κατάλληλο 

για παθήσεις νεφρών και κύστης, «δυσεπούλωτες ελκώσεις» σε αυτά τα όργανα, για δυσουρίες 

και στραγγουρίες. Σημειώνει ότι της φυσαλλίδος οι καρποί «μοιάζουν με του αλικάκκαβου», 

είναι όμως μεγαλύτεροι, παρατήρηση που παραπέμπει στη σύγχρονη καλλωπιστική φυσαλλίδα, 

η οποία άλλωστε απεικονίζεται σαφώς στους κώδικες Βιέννης και Νάπολης. Ίδιες χρήσεις 

συνιστούν οι Ορειβάσιος, Παύλος Αιγινήτης, Aλέξανδρος <Τραλλιανός> και Αρεταίος. Ο Ψευδο-

Γαληνός συνιστά τον ζωμό όλου του φυτού βρασμένου με τις ρίζες ως πόσιμο φάρμακο για 

τον βήχα. Ένας Αινείας από τη Γάζα, 6ος αι. μ.Χ., σε επιστολή του σε φίλο του «ιατροσο-

φιστή», τη συνιστά ως τελευταία ελπίδα για τη θεραπεία αρρώστου με βαριά ασθένεια της 

κύστης.124  

                                                
121

 Θεόφραστος, ό.π., 7, 15, 4, 1 κ.ε. 
122 στύφω, στυπτικός, όροι σημαντικοί της αρχαίας ιατρικής που αναφέρονται σε ουσίες οι οποίες συγκεντρώνουν 

ιδιότητες πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους. Η κύριες είναι από τη μια η αντιβιοτική δράση, κι από την άλλη η 

πρόκληση «ξηρότητας», είτε μέσω της διούρησης, είτε με το σταμάτημα της αιμορραγίας, της έκκρισης υγρών και 

την εξάλειψη του πύου μέσω της θεραπείας της οποιασδήποτε μόλυνσης. Οι περισσότερες ουσίες που θεωρούνταν 
στυπτικές, ήταν επίσης και «ψύχουσες» κατά τη θεωρία των «τεσσάρων κράσεων», δηλαδή όχι μόνο θεράπευαν 

μολύνσεις και κατασίγαζαν φλεγμονές, αλλά επίσης περιείχαν ως τροφές διατροφικά στοιχεία που δεν προσέφεραν 

πολλές θερμίδες, αρά όχι «θερμαντικές». 
123 Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4, 71, 1, 1 κ.ε.· ο ίδιος, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς (recensiones e cod. Vindob. gr. 1 + 

supll. gr. 28· Laur. 73, 41 + 73, 16 + Vind. 93) 4, 71, 1· Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων 

βιβλία ια΄ [De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus libri xi] 12, 45, 9 κ.ε. 
124Αέτιος Αμηδινός,  Ἰατρικῶν xi 29, 71, 1, 1 κ.ε.· ό.π., 29, 138· ό.π., 19, 23· ό.π., 29, 64· ό.π., 29, 152· ό.π., 35, 34· 

βλ. περίπου ίδιο και Ορειβάσιος, Ἐκλογαὶ φαρμάκων [Eclogae medicamentorum] 62, 3, 7 κ.ε.· ό.π., 62, 7, 2· Γαληνός 

<Ψευδο-> Περὶ εὐπορίστων [De remediis parapilibus libri iii] 14, 506, 11· βλ. και Παύλος Αιγινήτης, Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 
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στρύχνος υπνώδης, η γνωστή μπελλαντόνα: Ο Θεόφραστος περιγράφει τον «υπνωτικό 

στρύχνο» ως εξής: 

 

[…] ο υπνώδης έχει τη ρίζα, όταν [εκείνη] ξεραθεί, ερυθρή όπως αίμα, κατά την εξόρυξη όμως 

λευκή, και καρπό ερυθρότερο από τον κρόκο, το φύλλο όμοιο σαν του τιθύμαλλου [ευφορβίας] 

και της γλυκομηλιάς, και τούτο δασύ και μεγάλο σαν παλάμη. Αυτού, αφού κοπανίσουν καλά 

τον φλοιό της ρίζας και τον βράσουν σε ανέρωτο κρασί, τον δίνουν [σε κάποιον] ως ποτό, και αυ-

τός που θα τον πιει θα κοιμηθεί. Φυτρώνει σε χαράδρες και μνήματα.
125 

 

Παρατηρούμε ότι από τον Θεόφραστο προτείνεται ως υπνωτικό όχι ο επικίνδυνος καρπός της 

μπαλλαντόνας, μα ο φλοιός της ρίζας. Ο Διοσκουρίδης περιγράφει επίσης τον υπνωτικό στρύ-

χνο ως θάμνο με πολλούς και πυκνούς κλώνους «δύσθραυστους», με φύλλα παρόμοια με της 

κυδωνιάς, άνθος «ερυθρόν», και «καρπόν σε λοβούς κροκίζοντα»,126 προσθέτοντας ότι λεγό-

ταν επίσης ἁλικάκκαβος ή κακκαλία (κακκαλίς). Αναφέρει ότι: 

 

Τούτης, ο φλοιός της ρίζας άμα πίνεται σε κρασί σε ποσότητα ολκής [πιασίματος, δράγματος με τα 

τρία δάχτυλα] μιας δραχμής [3.411 γραμμ.
127

] έχει την υπνωτική επενέργεια του οπού της παπα-

ρούνας, ενώ ο καρπός είναι πολύ διουρητικός· γι’ αυτό δίνεται σε υδρωπικούς σε ποσότητα έως 

δώδεκα ρωγών, ενώ άμα ποθούν περισσότερες απεργάζονται έκσταση· αντίδοτο είναι να πίνε-

ται μελίκρατο
128

 πολύ. 

 

Με την «έκσταση», εννοούνται οι παραισθήσεις που προκαλούν οι πολύ επικίνδυνες τοξικές 

ουσίες του καρπού της μπελλαντόνας. Εντυπωσιάζει η συμφωνία της περιγραφόμενης από τον 

Διοσκουρίδη δράσης του φυτού με τις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις, δεδομένου ότι η 

παραισθησιογόνα επίδραση των καρπών της μπελλαντόνας επέρχεται, ανάλογα με τον οργα-

νισμό του καταναλωτη, σε δόση μέχρι 10 καρπών, αλλά και δημιουργεί απορία το γεγονός ότι 

ούτε από τον συγγραφέα, ούτε από άλλους αρχαίους βοτανικούς και γιατρούς αναφέρεται ότι 

πέραν των 10 καρπών, κάποτε και σε πολύ μικρότερη ποσότητα, προκαλείται θάνατος. 

Ο Διοσκουρίδης συνεχίζει λέγοντας πως ο φλοιός του φυτού χρησιμοποιείται με άλλα υλικά 

στην παρασκευή παυσίπονων αναλγητικών χαπιών και πως βρασμένος με κρασί, όταν κρατεί-

ται για κάποιο χρονικό διάστημα στο στόμα, ανακουφίζει από οδονταλγίες. Επίσης, πως ο  χυ-

λός της κοπανισμένης ρίζας ανακατεμένος με μέλι θεραπεύει αμβλυωπίες — γνωρίζουμε σήμερα 

ότι αυτό μπορεί να συμβεί λόγω της ατροπίνης, την οποία περιέχει το φυτό και προκαλεί 

μυδρίαση, διαστολή στις κόρες των ματιών, παροδικά όσο διαρκεί η δράση της ουσίας. 

Ο Γαληνός, αφού επαναλαμβάνει τα παραπάνω λίγο-πολύ όμοια, προσθέτει ότι ο σπόρος 

του «υπνωτικού στρύχνου» είναι διουρητικός και διευκρινίζει πως όταν πίνεται σε ποσότητα  
  

                                                                                                                                          
3, 45, 7, 1· Αρεταίος, Χρονίων νούσων θεραπευτικὸν βιβλία β΄ [De curationae diuturnorum morborum libri duo]1, 13, 6, 

1· Aλέξανδρος <Τραλλιανός>, Θεραπευτικά 2, 483, 5· Αινείας Φιλόσοφος και Ρήτορας,  Ἐπιστολαί, Ἐπιστολή 20, 21. 
125 Θεόφραστος, ό.π., 9, 11, 5, 1 κ.ε. 
126 Πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ εκείνο που και αλλού τονίζουμε, τη διαφορά των προσηγορικών χρώματος μεταξύ 

της αρχαίας και της νέας Ελληνικής: μέλας, ιώδης, ερυθρός, ήταν ονόματα χρωμάτων που κυμαίνονταν από το κόκ-

κινο ως το μαύρο, όπως και λευκός σήμαινε ενίοτε άσπρος ενίοτε όμως και κιτρινωπός, γκρίζος, υπογάλαζος κ.λπ. 

Εδώ όμως διευκρινίζεται ότι ο υπνώδης στρύχνος είναι «ερυθρότερος κρόκου», δηλαδή με χρώμα βαθύ μοβ, βαθύ-

τερο από του άνθους του κρόκου, μελιτζανί όπως η ρώγα της μπελαντόνας. Το καθαρά κόκκινο χρώμα από τους 
αρχαίους χαρακτηριζόταν ως πυρρόν, ή συνδεόταν με το χρώμα του κόκκου, των κηκίδων της βαλανιδιάς, εξού και 

η βυζαντινή λέξη «κόκκινο» = «το χρώμα του κόκκου». Παρακάτω, ο Διοσκουρίδης ονομάζει τον καρπό του υπνωτικού 

στρύχνου «πυρρόν σαν ρώγα σταφυλιου», προφανώς των σταφυλιών που σήμερα ονομάζουμε «κόκκινα».  
Επίσης, η έκφραση ότι κι η ρίζα όταν ξεραθεί είναι «ερυθρή σαν αίμα», σημαίνει ότι το χρώμα της είναι σκούρο κα-

στανέρυθρο, δεδομένου ότι οι αρχαίοι περιέγραφαν πάντα το χρώμα του αίματος όχι ως κόκκινο, αλλά ως βαθύ 

ερυθρό-ιώδες, ή καστανοκόκκινο, μέχρι ενίοτε το μελιτζανί, και τούτο γιατί σχεδόν πάντα δεν αναφέρονταν στο 
αρτηριακό αίμα τη στιγμή της ρεύσης του από ένα τραύμα, μα το πηγμενο πάνω στα μέλη ή στο έδαφος, που όντως 

έχει κατά περιστάσεις αυτήν τη χρωματική διαβάθμιση. Τούτα, για να υποδειχτεί η δυσκολία κατανόησης των αρ-

χαίων κειμένων σε λεπτομέρειες που κακώς θεωρούνται αυτονόητες, και οδηγούν σε παρεξηγήσεις. 
127 Βλ.: http://www.iama.gr, Ε. Σκαλτσά, επίκουρη καθηγήτρια, Τομέας Φαρμακογνωσίας, Τμήμα Φαρμακευτικής. 
128 μελίκρατον: Κυρίως κράμα μελιού και γάλατος ως ποτό και φάρμακο, αλλά κάποτε και μέλι αραιωμένο με νερό. 

http://www.iama.gr/
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μεγαλύτερη των 12 καρπών, προκαλεί μανίαν, δηλ. απώλεια του λογικού και ανάλογη συμπε-

ριφορά. Κι εδώ δεν αναφέρεται πιθανοτητα θανάτου. 

στρύχνος μανικός, η ντάτουρα: Ο Θεόφραστος γράφει παραστατικά: 

 

Δίνεται απ’ αυτό [σε κάποιον], εάν τρόπον τινά για να παίξει και να νομίζει τον εαυτό του τον 

καλύτερο, ποσότητα μιας δραχμής· εάν για να τρελαθεί και να του παρουσιαστούν σαν να λέμε 

φαντάσματα, δύο δραχμές· εάν για να μην παύει η τρέλα του, τρεις, και ισχυρίζονται ότι [τότε] 

πρέπει να συναναμιγνύεται με οπό κενταυρίου· εάν για να σκοτωθεί, τέσσερις.
129

  

 

Αλλού ο Θεόφραστος αναφέρει ξανά τον στρύχνο μανικό, συμπεριλαμβάνοντάς τον σε όσα 

«παρακινούν την ψυχή», δηλαδή στα ναρκωτικά.130 Και ο Γαληνός θεωρεί την ντάτουρα πολύ 

επικίνδυνη. Αναφέρει ότι σε ποσότητα περισσότερη των δώδεκα κορύμβων [μέτρο πολύ μικρού 

όγκου] προκαλεί απώλεια του λογικού, και σε ποσότητα 4 δραχμών θάνατο, γι’ αυτό συνιστά 

να μη χρησιμοποιείται ως φάρμακο. Επειδή όμως ως κατάπλασμα θεραπεύει έλκη «κακοήθη 

και επεκτεινόμενα», προτείνει να χρησιμοποιείται ο φλοιός. Και αλλού επίσης τονίζει ότι είναι 

ακατάλληλα προς θεραπεία τα πολύ δηλητηριώδη, όπως ο στρύχνος μανικός.131 Σχεδόν τα 

ίδια επαναλαμβάνουν άλλοι αρχαίοι και βυζαντινοί γιατροί. 

Ο Διοσκουρίδης λέγει: «η ρίζα σε ποσότητα μιας δραχμής με κρασί έχει δυνατότητα να 

προκαλεί πλήθος φαντασίες όχι αηδιαστικές, δύο δραχμές ποθείσες προκαλούν απώλεια του 

λογικού μέχρι δύο μέρες, τέσσερις σκοτώνουν· και αντίδοτο είναι μελίκρατο πολύ πινόμενο 

και εξεμούμενο».132 

Γενικά, αναφέρονται πλήθος συνταγές για πολλές αρρώστιες, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 

στρύχνοι, και εννοούνται οι κηπαίοι, όχι η μπελλαντόνα και η ντάτουρα. Ο Ιπποκράτης γράφει 

ότι «ο στρύχνος ψύχει, και δεν επιτρέπει τις ονειρώξεις», δηλ. τις αυτόματες στύσεις του άνδρα 

κατά τον ύπνο και τις ακούσιες εκσπερματώσεις, που οι αρχαίοι θεωρούσαν βλαπτικότατες. 

Τον προτείνει επίσης για ασθένειες των γυναικείων γεννητικών οργάνων βραστόν με φύλλα 

ελιάς, με τη μέθοδο του υποθυμιασμού δηλ. της άτμισης. Ο Αέτιος τον προτείνει για τον «άνθρα-

κα των οφθαλμών», και ο Αλέξανδρος <Τραλλιανός> τον θεωρεί κατάλληλο για ρευματισμούς 

που επανέρχονται μετά από θεραπεία, λόγω απροφυλαξίας. Χρησιμοποιούνταν στην ιππιατρική 

για έρπητα αλόγων, ενώ ο Νίκανδρος και άλλοι τον προτείνουν για τσιμπήματα εντόμων και 

δαγκώματα δηλητηριωδών ζώων· αλλού γράφει ότι τον στρώνουν μαζί με διάφορα φυτά όσοι 

διανυκτερεύουν στο ύπαιθρο, για προφύλαξη από ερπετά και έντομα. 

Ο Γαληνός, αναφέροντας θεραπείες παλιότερων γιατρών, τον προτείνει για κεφαλαγίες, 

πόνο κροτάφων, «προβλήματα έξω από τον πόρο των αυτιών», ειδικά για «σπασμένα αυτιά», 

δηλ. που έχει θραυστεί ο ημίσκληρος ιστός προφανώς σε αθλήματα πάλης ή σε μάχες: επάλειψη 

με «γη κεραμική» [άργιλο ή λείο κοκκινόχωμα], κι όταν ξεραθεί, προστίθεται στρύχνος με 

ψιμμύθιο. Επίσης, μαζί με άλλες φαρμακευτικές ουσίες τον συνιστά για ρεύση υγρών από τα 

μάτια λόγω μόλυνσης, και για άφθες. Συγγραφείς που ασχολούνταν με ζητήματα ζωολογίας, 

θεωρούσαν ότι τον στρύχνο φοβάται η ύαινα και δεν πλησιάζει ανθρώπους που τον φέρουν. 

Τέλος, ο στρύχνος συμπεριλαμβάνεται μαζί με πληθος άλλα αντικείμενα, επωδούς κ.λπ. σε 

μαγική τελετή για να εμφανιστεί ο Απόλλων και να σου αποκαλύψει ό,τι θες ή να σου εκπλη-

ρώσει τις επιθυμίες σου.133  

                                                
129 Θεόφραστος, ό.π., 9, 11, 6, 1 κ.ε. 
130 Θεόφραστος, ό.π., 9, 19, 1, 1 κ.ε. 
131

 Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium medicamentorum temperamentis 

ac facultatibus libri xi] 11, 767, 6· ό.π., 12, 145, 5, κ.ε. 
132

 Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4, 73, 1, 1 κ.ε. 
133

 Ιπποκράτης, Περὶ διαίτης [De diaeta i-iv] 54, 25· ο ίδιος Περὶ γυναικείης φύσιος [De natura muliebri] 34, 94· Αέτιος 

Αμηδινός, Ἰατρικῶν vii 32, 33 και 32, 40· Αλέξανδρος <Τραλλιανός> Ιατρός, Θεραπευτικά 2, 513, 27· Ιππιατρικά, 

Cantabrigiensia 46, 5, 4· Νίκανδρος, Θηριακά 74 και 878· Εὐτέκνιος, Παράφρασις ἐκ τῶν Νικάνδρου Θηριακῶν  25, 15 

και 66, 20· Γαληνός, Περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους [De compositione medicamentorum secundum locos]  

12, 502, 14· ό.π., 12, 529, 1· ό.π. 12, 661, 14· ό.π., 12, 993 1 κ.ε.· Αριστοφάνης Γραμματικός, Ἀριστοφάνους τῶν 

Ἀριστοτέλους περὶ ζῴων ἐπιτομή, ὑποτεθέντων ἑκάστῳ ζῴῳ καὶ τῶν Αἰλιανῷ καὶ Τιμοθέῳ καὶ ἑτέροις τισὶ περὶ αὐτῶν 

εἰρημένων  [Aristophanis historiae animalium epitome subjunctis Aeliani Timothei aliorumque eclogis] 2, 323, 3·  Βόλος, Περὶ 
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τιθύμαλλος· σύγχρ. λαϊκό, γαλατσίδα. Τιθύμαλλους ονομάζαν οι αρχαίοι τις τώρα λεγό-

μενες ευφορβίες, οικ. Euphorbiaceae. Διέκριναν τα βασικά είδη του ελληνικού χώρου που βρί-

σκουμε και σήμερα. Αναφέρονται οι: 

τιθύμαλλος δενδρίτης, Euphorbia dendroides (L.), λαϊκ. φλόμος ή φλώμος, σπλώνος, 

καρναρέζα· 

τ. ἡλιοσκόπος ή ἡλιοσκόπιος, E. helioskopia (L.), λαϊκ. γαλόχορτο, γαλατόχορτο, φλόμος· 

τ. κυπαρισσίας, που ενδεχομένως δεν είναι, ή δεν είναι μόνο, η E. cyparissias (L.) με την 

οποία έχει ταυτιστεί από τους σύγχρονους, μα άλλες, ή κι άλλες λεπτόφυλλες ευφορβίες· 

τ. μυρσινίτης ή μυρτίτης, E. myrsinites (L.), λαϊκ. γαλατσίδα· 

τ. παράλιος, E. paralias (L.), σίγουρα και άλλες παρόμοιες ευφορβίες των ακτών· λαϊκ. 

γαλατσίδα, γαλαγά, ήμερος φλόμος· 

τ. πλατύφυλλος, πολύ πιθανόν δεν είναι η E. platyphyllos ssp. platyphyllos, όπως ανα-

φέρεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία, μα η E. heterophylla (L.). 

τ. χαρακίας, E. characias (L.), γαλόχορτο, φλόμος. 

Είδαμε παραπάνω ότι η Ἡρακλεία, ή μήκων ἡρακλεία, ή μήκων ἀφρώδης είναι τιθύμαλ-

λος, όπως και η E. peplus (L.) και η E. peplis (L.). Όλα τα παραπάνω και τα λοιπά είδη ευ-

φορβιών, φέρουν στη λαϊκή γλώσσα βασικά το όνομα γαλατσίδα. 

Ο Θεόφραστος, στην αναφορά του στους τιθύμαλλους του Παρνασσού ξεχωρίζει το ἱπποφαές, 

που σε άλλες αρχαίες πηγές λέγεται επίσης στοίβη, στύβος, κνάφος, ενώ ο Ιπποκράτης το 

ονομάζει ἱππόφεως, και είναι ένα από τα δύο φυτά που σήμερα ονομάζουμε «αφάνες», η Eu-

phorbia acanthothamnos (Helpr. & Sart. ex Boiss.), λαϊκ. αφάνα, κουκουλαφάνα, γαλατόφονος,  

                                                                                                                                          
συμπαθειῶν καὶ ἀντιπαθειῶν (sub nomine Democriti) 24, 1· Νεπουάλιος, Περὶ τῶν κατὰ ἀντιπάθειαν καὶ συμπάθειαν 

78, 1· Papyri magicae 2, 35 και 2, 76. 

Εικ. 155: ἱπποφαές ή στοίβη, 
Euphorbia acanthothamnos, 
Αττική. 

 

Εικ. 154: τιθύμαλλος χαρακίας, 
Euphorbia characias, 

Κιθαιρώνας. 

Εικ. 153: τιθύμαλλος μυρσινήτις, 
Euphorbia myrsinites, 

Πάρνηθα. 

Εικ. 152: τιθύμαλλος 

ἡλιοσκόπος 
Euphorbia helioskopia, Αθήνα. 

Εικ. 151: τιθύμαλλος δενδρίτης, 
Euphorbia dendroides, 

Κυνοσούρα, Αττική. 
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γαλαστοιβίδα, γαλαστοιβή. Το φυτό χρησιμοποιούσαν όχι μόνο στη φαρμακευτική, μα και για 

να κατεργάζονται τα καινούργια υφάσματα, όπως έβγαιναν από τους αργαλειούς, ώστε να 

γίνουν χρηστικά· το κνάφος, συνδέεται με το κναφεύς ή γναφεύς, ο επαγγελματίας που 

κατεργάζεται υφάσματα. 

Οι τιθύμαλλοι γενικά, σε διάφορες συνταγές και σκευασίες, εθεωρούνταν καθαρτικοί, εμε-

τικοί, και χρησιμοποιούνταν ως αποψιλωτικά των τριχών ή μέσο λέπτυνσης, απάλυνσης και 

ξάνθυνσης των μαλλιών, για οδονταλγίες (αλλά να μην αγγιχτεί η γλώσσα και ο φάρυγγας από 

τον οπό), για μυρμυγκιές, αποστήματα, σπυράκια, συρίγγια, γενικά για έλκη από βακτηρίδια. 

Τους χρησιμοποιούσαν στην ιππιατρική, για θεραπεία συριγγίων αλόγων. Στα Γεωπονικά, βρί-

σκουμε συνταγή… ποντικοφάρμακου με τιθύμαλλο: ψιλοκομμένος με αλεύρι και οινομέλι, προ-

καλεί τύφλωση στους ποντικούς! 

Τους τιθύμαλλους χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες αλχημιστές δηλ. χημικοί. Σε συγγράμματά 

τους, βρίσκουμε ότι ο τιθύμαλλος ξερός και βρασμένος βάφει σε ιώδες ή γαλαζομόβ χρώμα, 

και με λίγη σκουριά χαλκού βάφει σε πράσινο. Βρίσκουμε ευφυείς συνταγές με τον οπό του τι-

θύμαλλου για βαφή μαργαριταριών και πολύτιμων λίθων, καθώς και για το ξεσκούριασμα των 

χάλκινων αντικειμένων, που θα ζήλευαν οι σύγχρονοι χημικοί. Αλλού τον συναντάμε σε αλχη-

μιστική παρασκευή χρυσού. Τέλος, ο Σέξτος Ιούλιος Αφρικανός, σε έργο του με —όχι πάντοτε 

τόσο ηθικές ή γενναίες— πολεμικές τακτικές και στρατηγήματα, προτείνει δηλητηρίαση των 

πόσιμων νερών του εχθρού με τιθύμαλλο μυρσινίτη, όπως κάνουν στα ψάρια κατά παράδοση 

στον ελληνικό χώρο ως σήμερα κάποιοι ψαράδες.134 

 

 

τραγάκανθα: Οι αρχαίοι συνέλλεγαν το δάκρυ του φυτού, που έτρεχε από τη ρίζα αφού 

την έκοβαν. Από κάποιους σύγχρονους ερευνητές ταυτίζεται με τον Astragalus gummifer (Labill.), 

που όμως είναι φυτό της Δ. Ασίας, ενώ οι αρχαίες πηγές, μάλιστα ο Θεόφραστος, το βρίσκουν 

παντού στην Ελλάδα, στην Κρήτη κ.λπ. O Λινναίος έδωσε το όνομα Astragalus tragacantha σε 

άλλο μεσογειακό είδος της ίδιας οικογένειας, το οποίο ο Λαμάρκ ξαναβάφτισε ως A. tragacan-

thus. Το φυτό αυτό της δυτικής Μεσογείου είναι παρόμοιο με τον ελληνικό Astragalus angusti-

folius (Lam.), που ταιριάζει μερικώς αλλ’ όχι πλήρως με τις αρχαίες περιγραφές.  

                                                
134 Πολύ πρόχειρα: Ιπποκράτης, Περὶ διαίτης ὀξέων [De diaeta acutorum (Sp.)] 38, 1 κ.ε.· ο ίδιος, Περὶ συριγγίων [De 

fistulis] 3, 9· Θεόφραστος, ό.π., 9, 15, 6, 2. Γαληνός, Τῶν Ἱπποκράτους γλωσσῶν ἐξήγησις [Linguarum seu dictionum 

Hippocratis explicatio] 19, 106, 13· ό.π., 19, 141, 1· Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας [De prosodia catho-

lica] 3,1, 446, 10· Διοσκουρίδης Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4, 164, 1, 1 κ.ε.· ό.π., 4, 159, 1, 1· Ορειβάσιος, Συναγωγαὶ 

ἰατρικαί (βιβλία 1-16, 24-25, 43-50) [Collectiones medicae] 7, 26, 37, 4· Ιππιατρικά, Hippiatrica Berolinensia 128, 2, 3· 

Γεωπονικά, 13, 4, 4, 2· Fragmenta Alchemica, Tractatus alchemicus (fragmenta) (P. Holm.), απ. 145, 5· Fragmenta Alche-

mica, De quattuor elementis (tractatus qui incipit a vocibus ἀρχὴ τῆς κατὰ πλάτος τοῦ ἔργου ἐξηγήσεως) 2, 341, 13· 

Fragmenta Alchemica, Καταβαφὴ λίθων καὶ σμαράγδων καὶ λιχνιτῶν καὶ ὑακίνθων (e cod. Paris. B.N. gr. 2327, fol. 147r) 

2, 363, 14· Ζώσιμος Αλχημιστής, Περὶ τῆς κατὰ πλάτος ἐκδόσεως τὸ ἔργον (fort. pars operis Χειρόμηκτα) (e cod. Venet. 

Marc. 299) 2, 161, 12· Κυρανίδης 4, 14, 4· Σέξτος Ιούλιος Αφρικανός, Cesti (fragmenta) 1, 2, 103. 

Εικ. 158: Astragalus sempervirens 
ssp. cephalonicus, τραγαγκάθι, 

Πάρνηθα. 

Εικ. 157: Astragalus thracicus 
ssp. parnassi, τραγαγκάθι, 

Παρνασσός. 

Εικ. 156: Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης 

ἰατρικῆς: τραγάκανθος, 

C. Paris. Grec. 2179, σ. 15r 
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Κατά τη γνώμη μας η αρχαία τραγάκανθα θα πρέπει να ταυτιστεί με τον Astragalus sem-

pervirens (Lam.) ssp. cephalonicus (Presl.) της οικ. Leguminosae και τα παρόμοια είδη όπως ο 

Α. thracicus ssp. parnassi (Boiss.), A. rumelicus (Bunge), A. taygeteus (Perss. & Strid) κ.λπ. 

Το φυτό αυτό είναι παρόμοιο στα γενικά χαρακτηριστικά του με τον Astragalus gummifer, τον 

οποίο ενδεχομένως χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες της Ασίας με το όνομα «τραγάκανθα», αφού 

τούτον έβρισκαν στους τόπους τους. Η τραγάκανθα στο διοσκουρίδιο χειρόγραφο της Νάπο-

λης δεν απεικονίζεται, στης Βιβλιοθήκης Μόργκαν σκιτσάρεται πολύ σχηματικά, αλλά στο πα-

ρισινό χειρόγραφο με σημαντική ακρίβεια, μην αφήνοντας αμφιβολία ότι πρόκειται για ακαν-

θώδη, πολυετή αστράγαλο όπως ο A. sempervirens (Lam.) ssp. cephalonicus.135 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το λαϊκό όνομα του φυτού σώθηκε στη λαϊκή γλώσσα ως 

«τραγάκανθα» κατά τον Fraas, «τραγάγκαθα» κατά τον Sibthorp, ονομασίες που μάλλον τις 

κατέγραψαν όπως τις άκουσαν, στον πληθυντικό, και θα πρέπει να διορθωθούν ως «το τρα-

γάγκαθο», «τα τραγάγκαθα».136 Επίσης το φυτό σώθηκε στη λαϊκή γλώσσα ως τετράγκαθο και 

τετραγκαθιά, ονόματα που σίγουρα προέκυψαν λόγω παραφθοράς του αρχαίου τραγάκανθα. 

Ενδεχομένως οι αρχαίοι να χρησιμοποιούσαν εναλλακτικά επίσης τον A. angustifolius και τα 

διάφορα υποείδη του, των οποίων το δημώδες όνομα είναι επίσης σε πολλά μέρη τετράγκαθο. 

Το δάκρυ της ρίζας της τραγάκανθας χρησιμοποιούνταν σε διάφορες συνταγές για οφθαλ-

μικές ασθένειες, βήχα, για «τραχύτητα βρόγχων», «τραχύτητα περί των αρτηριών», αφωνία, 

για πόνους στα νεφρά και την κύστη, για τη θεραπεία του κνησμού του γυναικείου κόλπου, 

για «ρευματισμό κύστης», σε γαργαρισμούς για τη φλεγμονή της σταφυλής, κοιλιακά και δυσε-

ντερία, ως συστατικό σε οφθαλμικά κολλύρια και σε περίπλοκη συνταγή για την έμμηνο ρήση. 

Ο ιατροσοφιστής Σεβήρος το προτείνει για έλκη εντέρων σε σύγγραμμά του περί κλυσμάτων — 

μακριά από μας! Στην ιππιατρική το χρησιμοποιούσαν ως συστατικό πολλών φαρμάκων για τα 

άλογα. Ο [Ψευδο]-Γαληνός υποστηρίζει πως όταν το πίνει κανείς διαλυμένο σε κρασί, «λα-

μπρύνει τη φωνή», γι’ αυτό το χρησιμοποιούσαν οι τραγουδιστές για καλλιφωνία. 

Προτείνεται επίσης σε μια πολύ ενδιαφέρουσα χημική συνταγή για την παρασκευή ψεύτι-

κων μαργαριταριών! Άμα με δείτε ξάφνου ζάμπλουτο έμπορο μαργαριταριών, θα ξέρετε πού 

τα βρίσκω…137 

 

Αυτά τα φαρμακευτικά φυτά αναφέρει ο Θεόφραστος ως χαρακτηριστικά του Παρνασσού. Πε-

ριοδεύοντας στις αρχαίες πηγές, βρίσκουμε ακόμα δύο: 

 

ἐπίπετρον: Ο Αριστοτέλης κατονομάζει αυτό το φυτό του Παρνασσού, μελετώντας βότανα 

που ζουν πάνω σε άλλα φυτά ή δεν έχουν ρίζες, ή που οι ρίζες τους είναι τόσο ασήμαντες ώστε 

γεννιέται η απορία για το πώς τρέφονται:  

 

τέτοιο είναι και εκείνο από τον Παρνασσό, καλούμενο από μερικούς ἐπίπετρον· τούτο, κρεμα-

σμένο ψηλά στα δοκάρια, ζει επί πολύ χρόνο.  

                                                
135 Βλ. Διοσκουρίδης, χειρόγραφα: Morgan, σ. 168v-b, και Paris Grec 2179, σ. 15r-b. 
136 Τα ονόματα που σώζουν οι Φράας και Σίπθορπ μάλλον τα κατέγραψαν στον πληθυντικό μην γνωρίζοντας παρά 

ελάχιστα Νέα Ελληνικά, κι ακούγοντας τις απαντήσεις των ντόπιων: Ερώτηση: «Τι είναι αυτό;» Απάντηση: «Είναι 

τραγάγκαθα» [τα, πληθυντικός]. Και τούτο, γιατί αποκλείεται στη Δημοτική ένα φυτό να λέγεται η τραγάκανθα ή η 
τραγάγκαθα, αλλά ή το τραγαγκάθι ή το τραγάγκαθο ή η τραγαγκαθιά. Στις καταγραφές ονομάτων φυτών όπως 

και τοπωνυμίων από Ευρωπαίους κατά τους περασμένους αιώνες, επίσης στον Φράας και στον Σίμπθορπ, βλέπει 

συχνά κανείς τέτοια λάθη απόδοσης. 
137 Πρόχειρα: Θεόφραστος, ό.π., 9, 1, 3, 5· Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3, 20, 1, 1· ο ίδιος, Περὶ ἁπλῶν 

φαρμάκων [Euporista] 2, 34, 2, 4· ό.π., 2, 78, 1, 3· 2, 112, 1, 7· Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν 

φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus libri xi] 12, 143, 6 κ.ε.· Γαληνός, 

Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium medicamentorum temperamentis ac faculta-

tibus libri xi] 12, 143, 6 κ.ε.· Γαληνός <Ψευδό-> Περὶ εὐπορίστων [De remediis parapilibus libri iii] 14, 436, 1· ό.π., 14, 

514, 6 και 14, 580, 10· Ορειβάσιος, Συναγωγαὶ ἰατρικαί (βιβλία 1-16, 24-25, 43-50) [Collectiones medicae] 14, 65, 2, 9· 

ο ίδιος, Ἐκλογαὶ φαρμάκων [Eclogae medicamentorum] 27, 1, 3· ό.π., 54, 15, 5· Σεβήρος Ιατροσοφιστής, Περὶ ἐντή-

ρων ἤτοι κληστήρων [De instrumentis infusoriis seu clysteribus ad Timotheum] 37, 15 κ.ε.· Στέφανος Ιατρός και Φιλόσο-

φος, Κολλύριον ὀφθαλμικὸν παρὰ Στεφάνου ἰατροῦ τοῦ μαγίστρου [Collyrium ophthalmicum (olim sub auctore Stepha-

no Archiatro)] 13, 20· Fragmenta Alchemica, Tractatus alchemicus (fragmenta) (P. Holm.), απ. 18. 
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Ο Μιχαήλ Φιλόσοφος, σχολιάζοντας αυτό το απόσπασμα του Αριστοτέλη, διευκρινίζει ότι: «Αλλά 

το κρεμμύδι και το επίπετρον και άλλα τέτοια, αποσπασμένα από τη γη και κρεμασμένα στο 

δοκάρι, ζουν και βλασταίνουν». Η αναφορά στα δοκάρια σημαίνει απλά ότι, όπως γίνεται και 

σήμερα στα αγροτικά νοικοκυριά, οι αρχαίοι κρεμούσαν στα δοκάρια της οροφής στα σπίτια 

τους και στις αποθήκες κρεμμύδια, σκόρδα, φρούτα, αλλά και μάτσα αποξηραμένα φυτά φαρ-

μακευτικά ή για ροφήματα, ώστε να τα έχουν τον χειμώνα. Ξέρουμε ότι τα κρεμμύδια μπορούν 

να κρατηθούν ζωντανά επί μήνες έτσι κρεμασμένα και να βλαστήσουν, πράγμα που προφανώς 

συνέβαινε και με το επίπετρον. 

Ο Θεόφραστος αναφέρει ένα επίπετρον «εντελώς ανανθές», αλλά μάλλον εδώ εννοεί κάποιο 

είδος λειχήνας, όχι το φυτό του Αριστοτέλη. Ο Διοσκουρίδης γράφει ότι το επίπετρον είναι 

αλμυρό στη γεύση, πικρότερο αυτό που φυτρώνει στο χώμα κι όχι στην πέτρα, ενώ λεγόταν 

και ἔμπετρον και φακοειδές, επίσης σαξιφράγον, σαξιφράγγον, σκολοπένδριον, βρούχιον, και 

ότι φυτρώνει σε ορεινούς και παράλιους βραχώδεις τόπους. Ο Αέτιος το λέει επίσης ἔμπετρον 

αλλά και πρασοειδές, ενώ ο Ορειβάσιος ἔμπετρον και φακοειδές. Συνήθως ταυτίζεται με 

κάποια από τα φυτά τής απ’ αυτό ονομασμένης οικ. Saxifragaceae, για παράδειγμα το ορεινό 

επίπετρον θα μπορούσε να είναι το Saxifraga sarttorii (Heldr.) [S. scardica (Criseb.)] ή το 

Saxifraga marginata (Stern.), φυτά παχύφυλλα και ανθεκτικά, που μπορούν να ζήσουν πολύ 

μετά το ξερίζωμά τους. 

Ο Χελντράιχ σημειώνει το λαϊκό όνομα του πολύ πιο ευαίσθητου από τα παραπάνω Saxifra-

ga tridactylites (L.) ως «πετρόχορτο», ενώ ο ίδιος μόνο ένα ακόμα μέλος της οικογένειας 

Saxifragaceae καταγράφει. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα ορεινά Saxifraga που δεν 

έχει καταγράψει, θα ήταν δυνατόν να έχουν την ίδια ή παρόμοια ονομασία, η οποία παραπέ-

μπει στο αρχαίο επίπετρον ή έμπετρον, κι αυτή είναι μια ακόμα συνηγορία για την ταύτιση των 

φυτών με μέλη της οικ. Saxifragaceae. Επειδή όμως το έμπετρον αναφέρεται να φυτρώνει 

επίσης στις παραλίες κι είναι αλμυρό και πικρό, και τα Saxifraga δεν φυτρώνουν σε παραλια-

κούς τόπους, θεωρούμε πιθανότερο να πρόκειται για κάποιο λιμώνιο [Limonium] της οικ. 

Plumbaginaceae. Και σε αυτή την οικ. υπάρχουν φυτά σκληρόφυλλα, ανθεκτικά στην ανυδρία, 

αλμυρά και πικρά, που φυτρώνουν πάνω στους βράχους σε αδιόρατες σχισμές και μπορούν να 

ζήσουν πολύν καιρό αφότου ξεριζωθούν. Είναι γνωστό ότι τα άνθη τους χρησιμεύουν για στο-

λισμό ως «αποξηραμένα», επειδή δεν χάνουν το χρώμα και την όψη τους για πολύν καιρό 

μετά το κόψιμο και την ξήρανση. 

Η εικόνα του χειρογράφου του Διοσκουρίδη της Βιβλιοθήκης Μόργκαν, πάντως, όπου 

αναφέρεται ως ἔμπετρον, είναι τελείως σχηματική και δεν παραπέμπει σαφώς σε καμιά από 

τις δύο οικογένειες. Ο Διοσκουρίδης αναφέρει ονομαστικά αλλού το λιμώνιον, ως διαφορετικό 

φυτό, που απολύτως σίγουρα μπορεί να ταυτιστεί με τα λόγω τούτης ακριβώς της διοσκουρί-

διας αναφοράς ονομασμένα Limonium, πολλά είδη των οποίων φυτρώνουν στην Ελλάδα. Πάντως, 

είτε το αριστοτελικό φυτό είναι σαξιφράγγο είτε λιμώνιο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο 

εντοπισμός του στον Παρνασσό θα σχετίζεται με τη «φαρμακευτική βιοτεχνία» της Αντίκυρας,  

Εικ. 160: σαξιφράγγο, 

Παρνασσός, 2.200 μ. 

Εικ. 161: λιμώνιο, 

Πόρτο Γερμενό. 
Εικ. 159: ἔμπετρον, 

C. Morgan, φ. 52r. 
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για την οποία βλέπε παρακάτω στα περί αγρώστεως. Αν πρόκειται για λιμώνια όπως κλίνουμε 

να πιστέψουμε λόγω των αρχαίων αναφορών και σε παραλιάκα είδη, είναι προφανές ότι θα 

συλλέγονταν όχι μόνο τα ορεινά λιμώνια, μα και τα παράλια, που βρίσκονται και σήμερα ά-

φθονα σε εξαιρετική ποιότητα στις γύρω βραχώδεις ακτές. 

Το επίπετρο χρησίμευε ως καθαρτικό, που εξάγει από τον οργανισμό παθογόνα φλέγματα 

και χολές, επίσης σε διάφορες συνταγές για τη θεραπεία οιδημάτων και φλεγμονών, για στο-

μαχικές ασθένειες με εμετούς και «χυμούς φλεγματώδεις». Ο Διοσκουρίδης ισχυρίζεται πως 

όταν το έμπετρον πίνεται από απύρετους με κρασί, από πυρέσσοντες με ζεστό νερό, «θρύβει 

τις πέτρες στην κύστη και τις εξάγει με τα ούρα».138 

 

 

ἄγρωστις: λαϊκ., αγριάδα· Cynodon dactylon (L.), οικ.Poaceae ή Gramineae, και τα πολλά 

συγγενικά του είδη και υποείδη. Η ἄγρωστις είναι η λεγόμενη σήμερα αγριάδα — ένα όνομα 

που προέρχεται κατ’ ευθείαν από το αρχαίο. Ο Διοσκουρίδης προτείνει την άγρωστι του Παρ-

νασσού ως την καλύτερη για φαρμακευτική χρήση. Συνιστά και αυτός και όλοι σχεδόν οι 

αρχαίοι γιατροί και φαρμακολόγοι το σπέρμα της ως ισχυρό διουρητικό, που επιπλέον σταμα-

τά τους εμετούς και τη διάρροια. Οι γιατροί τη συμπεριλάμβαναν ως συστατικό σε πολλές 

συνταγές φαρμάκων για τις παραπάνω και για άλλες ασθένειες. Επίσης ο Γαληνός θεωρεί την 

παρνασσιακή άγρωστι ως την καλύτερη, συνιστώντας το αφέψημα του σπέρματός της για 

λίθους στα νεφρά, γενικά ως διουρητικό, αντιεμετικό και αντιδιαρροιακό. Τούτα επαναλαμβά-

νουν εν πολλοίς ο Παύλος Αιγινήτης και ο Ορειβάσιος.139 

Γιατί η αγριάδα του Παρνασσού εθεωρείτο η καλύτερη Ελλάδας και Ανατολής, δεν δηλώνε-

ται από τις αρχαίες πηγές, εκτός του ότι καθώς λέγει ο Διοσκουρίδης είναι «πολυκλαδότερη», 

με μεγάλα φύλλα που τα παρομοιάζει σαν του κισσού ενώ στην πραγματικότητα είναι λογχο-

ειδή — μάλλον τα λέει έτσι επειδή είναι φαρδιά και σχετικώς κοντά. Πιθανότατα να πρωτεύει η 

παρνασσική αγριάδα γιατί όντως, στην πλουσιοχώματη και υγρή λεκάνη του Λιβαδιού και των 

γύρω κοιλάδων φυτρώνει σε αφθονία και σε εντυπωσιακό μέγεθος· θα πρέπει να τονιστεί ότι 

φυτά που φύτρωναν στα βουνά, εθεωρούνταν πολύ δραστικότερα ως πρώτη ύλη φαρμάκων 

απ’ ό,τι ίδια των πεδιάδων. Οι ειδικοί επιστήμονες πιθανόν να εντοπίσουν κάποιο είδος του 

γένους Agrostis στον Παρνασσό, που ταιριάζει με τις αρχαίες περιγραφές. 

Αλλά ένας σπουδαίος λόγος θα πρέπει να είναι το γεγονός ότι, όπως είδαμε και στην περί-

πτωση του ελλέβορου κι άλλων φυτών, στη γειτονική Αντίκυρα είχε αναπτυχθεί μια φαρμα-

κευτική βιοτεχνία, που σίγουρα θα απασχολούσε αρκετούς ντόπιους ερασιτέχνες  συλλογείς, 

οι οποίοι με αυτό τον τρόπο θα συμπλήρωναν το μεροκάματό τους σε αυτές τις όχι και πολύ 

εύπορες ορεινές περιοχές, ή επαγγελματίες «ριζοτόμους» και φαρμακοποιούς, που θα συνέλ-

λεγαν, θα επεξεργάζονταν και θα συσκεύαζαν καταλλήλως φαρμακευτικά φυτά των πλούσιων 

σε χλωρίδα βουνών του περιγύρου. Η αναφορά του Στράβωνα στην παρασκευή στη Φωκίδα 

κάποιου διάσημου σησαμοειδούς φαρμάκου στο οποίο σκευαζόταν ο οιταίος ελλέβορος, υπο-

δεικνύει την ύπαρξη ειδικών εργαστηρίων καθώς και τεχνιτών. Αυτό υποστηρίζεται και από 

άλλα χρήσιμα βότανα της Κεντρικής Στερεάς που μαρτυρούνται ως διάσημα από τους αρχαίους 

συγγραφείς, για παράδειγμα ο κρόκος της Αιτωλίας. 

                                                
138 Πρόχειρα: Αριστοτέλης, Περὶ ζῴων μορίων [De partibus animalium] 681a, 23 κ.ε.· Μιχαήλ Φιλόσοφος, Σχόλια εἰς τὸ 

πρῶτον τῶν Περὶ ζῴων μορίων Μιχαὴλ τοῦ Ἐφεσίου 75, 33 κ.ε.· Θεόφραστος, ό.π., 7, 7, 4, 3 κ.ε.· Διοσκουρίδης, 

Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4, 179, 1, 1 κ.ε.· Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς (recensiones e cod. Vindob. gr. 1 + supll. 

gr. 28· Laur. 73, 41 + 73, 16 + Vind. 93) 4, 16a, 1 κ.ε.· Γαληνός, Θεραπευτικῆς μεθόδου βιβλ. xiv, 10, 282, 10· ο 

ίδιος, Περὶ ἁπλῶν φαρμάκων 11, 875, 10 κ.ε.· Παύλος <Αιγινήτης>, Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 7, 3, 5, 76 κ.ε.· Αέτιος Αμη-

δινός, Ἰατρικῶν i 143, 1 κ.ε.· Ἰατρικῶν iii 77, 5 κ.ε.· Ορειβάσιος, Συναγωγαὶ ἰατρικαί (βιβλία 1-16, 24-25, 43-50) 

[Collectiones medicae] 7, 26, 37, 4· Ανώνυμοι ιατροί, Fragmenta varia 8, 11· Διοσκουρίδης, χειρόγραφο Morgan, m652, 

σ. 52r-a. 
139 Πρόχειρα: Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4, 31, 1, 1 κ.ε.· ιδίου: Περὶ ἁπλῶν φαρμάκων [Euporista] 1, 35, 2, 5· 

ό.π., 1, 66, 3, 2· ό.π., 2, 9, 1, 4· ό.π., 2, 42, 1, 3· ό.π., 2, 49, 1, 3· ό.π., 2, 111, 1, 3· Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ 

δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus libri xi] 11, 810, 

13 κ.ε.· Παύλος <Αιγινήτης> Ιατρός, Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 7, 3, 1, 22· Ορειβάσιος, Ἐκλογαὶ φαρμάκων [Eclogae medica-

mentorum] 63, 12, 12.  
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Έτσι, η άγρωστις του Παρνασσού θα ήταν απλούστατα εκείνη που έβρισκαν οι γιατροί και 

οι πελάτες έτοιμη και κατάλληλα συσκευασμένη στα βοτανοπωλεία του ελληνικού κόσμου.  

Η ανάπτυξη τούτης της βιοτεχνίας δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα σχετιζόταν με την παρου-

σία του δελφικού ιερού. Ο Απόλλων, όπως είπαμε ήδη, ήταν μεταξύ άλλων και θεός της 

ιατρικής πριν τον Ασκληπιό, το φως που καθαίρει κάθε τι άρρωστο. Στην περιοχή των Δελφών, 

όπου συνέρρεαν χιλιάδες προσκυνητές κατ’ έτος όχι μόνο για μαντείες και για τουρισμό αλλά 

—το γνωρίζουμε αυτό— και για θεραπεία, ήταν ό,τι πρέπει για ανάπτυξη ενός τοπικού κυκλώ-

ματος συλλογής ντόπιων φαρμακευτικών βοτάνων, επεξεργασίας τους, συσκευασίας τους και 

πώλησης. 

Οι κάτοικοι και οι αρχές της σημερινής Αντίκυρας θα μπορούσαν να ερευνήσουν και να 

προβάλλουν αυτή την αρχαία «φαρμακευτική βιοτεχνία» των προγόνων τους, δεδομένου του 

τεράστιου, παγκόσμιου ενδιαφέροντος σήμερα για τα φαρμακευτικά φυτά, πρωτίστως για όσα 

αναφέρει η αρχαία ελληνική γραμματεία, μα και της σπανιότητας μελετών για την αρχαία ελ-

ληνική βιομηχανία και βιοτεχνία, μάλιστα στον ευαίσθητο και ιδιόμορφο τομέα της βοτανολο-

γίας και του φαρμάκου. 
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Αρεταίος 125 
Άρης 13 
Άρης πλανήτης 122 
αριά 63 
αριστολοχία 66, 113 
Αριστόνους 44 
Αριστοτέλης 38, 39, 66, 112, 130, 131 
Αριστοτέλης [Ψευδο-] 118 
Αριστοφάνης 22 
Αρκαδία, Αρκάδες 23, 24, 25, 31, 33, 35, 49, 65 
αρκούδα 83 
Αρκουδόρεμα 64, 83, 86 
Άρτεμις 18, 44, 57 
Ασία 3, 40, 129, 130 
Ασίνη, Ασιναίοι 60, 61 
Ασκί 34 
Ασκληπιός 51, 52, 120, 133 
αστρολογία, αστρολόγοι 120, 122 
Ασωπός 46 
Αττική 23, 35, 38, 119, 128 
Αυλεία (βλ. Ναυπλία)  
Αυτόλυκος 10, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 
Αυτόνοος 54 
Αχελώος 38 
Αχιλλέας 59 
αφάνα (βλ. ιπποφαές) 
Αφρική 65, 124 
Αφροδίτη 11, 13 
 
Βάκχες (βλ. Θυιάδες)  
βαλανηφόρα 63 
βάραθρα 76, 77, 81 
Βελίτσα (χαράδρα) 18, 30, 34, 57, 62, 67, 68, 82, 

83, 89, 99, 105-108 
Βελουχιώτης Άρης 48, 78 
Βοιωτία, Βοιωτοί 18, 37, 40, 44, 47, 54, 66 
Βούκαια 40 
βούτομον 89 
Βρέννος 55, 56, 57, 58, 59, 60 
Βρομοπήγαδο 68, 75, 76, 81 
Βυζάντιο, βυζαντινός 25, 28, 71, 112, 114 
 
γαϊδουράγκαθο 71 
Γαλαξίδι 18, 48, 95 
Γαλάτες (και Κέλτες) 55-61 
Γαλατία Ασιατική 60 
γαλατσίδα (βλ. τιθύμαλλος) 
Γαληνός 66, 112, 116-119, 124, 125, 127, 132 
Γαληνός [Ψευδο-] 117, 125, 130 
γεράνι 100, 104 
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Γεροντόβραχος 15, 18, 27, 28, 54, 68, 74, 79, 
84, 87, 89, 92-94, 103, 109 

Γερούσι 92 
Γη (θεά) 42 
γιούλι 89, 100 
Γκιώνα 50, 79, 92, 104, 120 
γλυκυσίδη (βλ. παιωνία) 
 
Δαιδαλίων 46 
δαύκος 66, 113, 114 
Δαφνούς 38 
Δελφοί, Δελφιείς 11, 15, 17-19, 21, 23-25, 28-34, 

37, 39, 41, 43, 44, 47, 49, 50, 53-62, 66, 68, 69, 
133 

Δελφός 23, 30 
Δέλφυς (κορφή Δίρφης) 28 
Δέλφυς, δράκαινα, δράκος Δελφών 31, 34, 33 
Δελφών χαράδρα 95 
Δευκαλίων 30, 37, 38, 39, 40, 41 
Δηΐων 45 
Διαμαντής, Καπετάν 48, 61, 78, 80 
Δίας 21, 22, 25, 32, 38-41, 46, 49, 59 
Διογένης Λαέρτιος 30 
Διόδωρος Σικελιώτης 57, 60 
Διονυσιακά μυστήρια (και Διονυσιακά όργια, 

ιερά Όργια) 17, 19, 23, 25, 28, 44 
Διονύσιος Αλικαρνασσέας 40 
Διόνυσος (και Βάκχος, Βροντητής, Λύαιος κ.λπ.) 

16-22, 25, 28, 29, 31, 44, 66, 67 
Διοκλής 51 
Διοσκουρίδης 36, 66, 112, 114-117, 119, 120, 123-

127, 131, 132 
Δίρφυς 28 
Δίστομο 95 
δολίνες 76-78, 81, 85 
Δρακοσπηλιά 68, 75, 86 
Δρύοπες 45, 60 
δρυς, βαλανιδιά 63, 64, 65 
Δωριείς 35 
 
ΕΛΑΣ 48, 61, 78 
ελατήριον 66, 114 
έλατο 65, 109 
Ελένη 120 
Ελλάνικος 38, 40 
ελλέβορος λευκός και μέλας 66, 114-116, 132 
Ελευσίνα 63 
Ελικώνας 63, 115 
Εμφύλιος 78, 82 
Ενδυμίων 50 
Επανασταση 1821 47, 48, 61 
Επιμενίδης 59 
Επιμηθέας 39 
επίπετρον, και έμπετρον 66, 130-132 
Ερεχθέας 34 
Ερμής 13, 28, 37, 45, 46, 48, 51, 52, 119 
Έρωτας (θεός) 11, 13 
Εύβοια 28, 40, 65 
Ευβοϊκός κόλπος 38 
Ευριπίδης 17, 20, 21, 34, 63 
Ευρύβατος 34 
Ευρύκλεια 51 

Ευρυσθέας 60 
Ευρυτανία 56 
Ευστάθιος 35, 37, 51, 59 
Ευτέκνις 123 
ευφορβία (βλ. τιθύμαλλος) 
Έφορος 37 
 
Ζάκυνθος, Ζακύνθιοι 11, 12, 47, 82, 118, 124 
Ζαστάς 92 
Ζεμενού Στενό 48, 62 
Ζήρεια Μικρή 121 
 
Ηρακλεία, βλ. μήκων αφρώδης 
Ηρακλής 35, 49, 60, 114, 115 
Ηρόδοτος 28, 53, 54 
Ηρώδης Αττικός 63 
Ησαΐας προφήτης 106 
Ησίοδος 25, 32, 33, 41, 45 
Ησιόνη 39 
Ήφαιστος 13 
 
θαψία 123 
Θεόκριτος 89 
Θεόφραστος 65, 66, 97, 112, 115, 117, 119, 122, 

124, 126-131 
Θερμοπύλες 60 
Θεσσαλία, Θεσσαλείς 35, 38, 40, 47, 60 
Θεσσαλός Ιατρός Αστρολόγος 121 
Θήβα 21 
Θήρα 38 
Θρίαι Νύμφες (και Κωρύκιες Νύμφες) 25, 29 
Θυία 23, 24, 32 
Θυιάδες (και Βακχίδες, Βάκχες, Μαινάδες) 17, 21-

23, 25, 28, 31, 43, 64, 66, 67 
 
ίακχος (χορός) 21, 22 
Ιθάκη, Ιθακήσιοι 10, 47 
Ιμέριος 55 
Ινδία 124 
Ιπποκράτης 116, 117, 122, 123, 127, 128 
ιπποσέλινον 66, 117 
ιπποφαές 128 
Ιταλία 40 
Ιτέα 15, 95 
Ισθμός 38 
Ίσις 28 
Ισμηνός (γιος Νιόβης) 44 
Ισμηνός ποταμός 44 
Ιχθεις αστερισμός 113 
Ίωνες 34 
 
Κάδμος 44 
Κάδμου Πους 44 
Κατοπτήριος χώρος 33 
Καλλίμαχος 37 
Κάλλιο 55, 56 
Καλύβια 25 
Καλόγερος 18, 106 
καμπανούλα 103 
Καραϊσκάκης 81 
Καρκαβέλι 68, 75, 78, 82 
καρώ 113 
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Κασταλία (γυναίκα) 30 
Κασταλία (πηγή) 23, 54 
Καστάλιος 23, 24, 30, 32 
καστανιά 65 
Κάστρο 68, 75, 78, 79 
Κατακλυσμός 25, 30, 37-41, 43, 49 
Κατοχή 1941-1944 48, 61, 78 
κέδρος 27, 37 
Κέλτες (βλ. Γαλάτες) 
κενταύριον 127 
Κένταυροι 11 
Κιθαιρώνας 21, 128 
Κιλικία 43 
Κίνα 112 
Κίρκη 119 
Κίρφη 33, 39, 95, 115 
Κιχώριος 60 
Κλεοδώρα 37 
Κλεόπομπος 37 
κλέφτες και αρματωλοί 45, 47, 48 
κλεφτοσύνη αρχαία 45-50, 52 
κλεφτοσύνη νέα, ληστοσυμμοριτισμός 47, 48, 83 
Κλυμένη 39, 40 
Κλυταιμνήστρα 61 
Κνωσσός 31 
Κοκκάλια 56 
κοκκινόπευκο 64, 65 
Κολιόπουλος Γιάννης Σ. 83 
Κολοφών 123 
Κορινθιακός κόλπος 49 
Κόρινθος, Κορίνθιοι 41 
Κούκκος 18, 68, 106, 110 
κουρεμπάτσικο 82 
Κουρήτις, Κουρήτες 34, 35, 40 
Κρέουσα 34 
Κρήτη, Κρητικοί 23-25, 31-33, 40, 59, 129 
Κρίσα, Κρισαίοι 25, 31-33, 50 
κρόκος 102, 132 
Κρυσταλλάκι 68, 75, 76, 78, 79, 82 
Κυκλάδες 40 
Κύνον 40 
κύπερη 89 
κώνειον 66, 118, 122 
Κωρυκία, Κωρυκεία 25, 41 
Κωρύκιο Άντρο 18, 20, 25-27, 42-44, 54, 75, 87 
Κωρύκιο Άντρο Κιλικίας 43 
 
Λακωνία 65 
Λαμάρκ 129 
Λάμια 33, 34 
Λαόδοκος 59 
λάρυξ (βλ. κέδρος) 
Λέλεγες 40 
Λιβάδι (οροπέδιο Παρνασσού) 18, 20, 24, 27, 41, 

42, 44, 68, 69, 73-75, 83, 86, 87, 109, 132 
λιμώνιον 131, 132 
Λινναίος Κάρολος 117, 129 
Λοκρίδα, Λοκροί 40 
Λουκιανός 41, 66, 67 
Λυάκουρα 18, 22, 50, 67, 68, 91-94, 97, 99, 100, 

102, 104-109 
Λύκαια αγώνας 49 

Λύκαιον 49 
Λύκειον 49 
λύκος 40, 41, 49, 50, 77, 85, 95 
Λυκόσουρα 49 
Λυκόφρων Χαλκιδέας 32 
Λύκωρος, Λυκωρεύς 30, 41, 42 
Λυκώρεια 18, 25, 39, 41, 43, 44, 49, 72, 86, 93 
 
μαγεία, μαγ. τελετές 127 
μαγύδαρις 119 
Μαινάδες (βλ. Θυιάδες) 
Μαντένια Αντρέα 13 
Μαραθώνας 21 
Μαύρα Λιθάρια 18, 68, 106, 110 
μαυρόπευκο 65 
Μεγάλη Τούφα 78 
Μελαινίς 30 
Μελάνθεια 30 
Μενέλαος 120 
μήκων (και παπαρούνα) 116, 117, 119, 120 
μήκων αφρώδης, Ηρακλεία 66, 116, 117, 128 
μηκώνιον 117 
Μινωίτες, μινωικός 32, 33, 38, 46 
Μικρά Ασια 25, 36, 60 
Μικρή Τούφα 78 
Μνημοσύνη 13 
Μόρνος 38 
Μόρνου λίμνη 56 
Μορό Γκιστάβ 33 
Μούσες 13, 16, 32 
μπελλαντόνα 126, 127 
Μποτάλια Τζιοβάνι Μαρία 39 
Μυκήνες, μυκηναϊκός 46 
Μυσία 123 
μώλυ 66, 116, 119, 120 
 
Ναυπλία ή Αυλεία 11, 55 
Νείλος 37 
Νεμέα 40 
Νέσσος 115 
Νέστωρ 120 
Νεών 61 
νηπενθές 119, 120 
Νίκανδρος 123, 127 
Νίτσε Φρειδερίκος 66 
ντάτουρα 127 
Νύμφες 20-22, 25, 28, 41-44, 61 
Νύσα 28 
 
Ξανθόπουλος Θάνος 81 
Ξέρξης 53, 61 
Οδυσσέας 10, 45, 46, 48, 50-52, 119, 120 
Οδύσσεια 10, 50-52 
Οίτη 35, 49, 79, 120 
Όλυμπος 40, 64, 119, 123 
Όλυμπος μυσιακός 123 
Όμηρος 10, 25, 32, 33, 37, 50-52, 60, 119 
Ονάσανδρος 59 
οποπάναξ 120 
Ορειβάσιος 115, 116, 119, 123, 125, 131, 132 
Ορέστης 61 
Όρθυς 40 
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Όσιρις 28, 29 
Όσσα 40 
 
παιωνία 116, 122 
Παλαμάς 42, 93 
Παλαιστίνη 38 
Παλιοβούνα 42, 78 
Παν 25, 42, 59 
Πανάκεια (κόρη Ασκληπιού) 120 
πανάκεια, πάναξ 66, 120, 121 
Πανικός 59 
Παρνάσιοι (φυλή) 37 
Παρνασός, Παρνησσός, Παρνησός (ήρωας) 37, 40 
Παρνασσός (γιος Νύμφης Κλεοδώρας) 37 
Παρνασσός (μάντις) 37 
Πάρνηθα 35, 37, 116, 117, 122, 124, 128, 129 
Πάρνων 35, 37 
Πατραϊκός κόλπος 49 
Παύλος Αιγινήτης 116, 125, 132 
Παυσανίας 23, 25, 28, 32, 36, 40, 41, 43, 49, 

58, 59 
Πεισίστρατος 120 
Πελασγοί 435, 0 
Πελοπόννησος, πελοποννησιακός 18, 25, 31, 35, 

38, 40, 47, 54, 60, 119 
Πενθέας 21 
Πεντέλη 63 
πέπλιον 117 
πέπλος 117 
περιπλοκάδα 123 
Πέρσες 53-56, 61 
πετροσέλινον 117 
πετρόχορτο 131 
πευκέδανον 66, 121, 122 
πεύκο 64, 65 
Πήλιο 65 
Πίνδαρος 23, 40, 51, 52, 61 
Πίνδος 35 
Πλατανιστώνας 49 
Πλούταρχος 28, 43, 66 
Πολύαινος 59, 60 
Πολύδροσος (Σουβάλα) 83 
Πόρτο Γερμενό 131 
Ποσειδών 37, 44 
Πουκενβίλ 121 
Προμηθέας 39, 40 
Προνόη 39 
Προφήτης Ηλίας 78 
Πυθία 30, 33, 57 
Πυθώς 31, 32 
Πυλάδης 61 
Πύλος 31 
Πυργάκια 78 
Πύρρα 38, 39, 40 
Πύρρος 59 
 
ράφανος αγρία 66, 122 
ρόμπολο 64, 65 
Ρωμαίοι (και Λατίνοι), ρωμαιοκρατία, ρωμαϊκή ε-

ποχή 19, 25, 28, 61, 63, 66 
 
Σαμόσατα 66 

Σαρανταύλι (βλ. Κωρύκιο Άντρο) 
Σάτυροι 11, 17 
Σεβήρος 130 
Σελήνη θεά 50 
Σεμέλη 21, 22 
Σέξτος Ιούλιος Αφρικανός 129 
σέσελι 66, 71, 122 
Σεφέρης Γιώργος 60 
σίλφιο 119 
Σίμπθορπ Τζον (και Sibthorp) 114, 130 
Σίπυλο 36 
Σίσυφος 46 
Σκαμνός 108, 109 
σκαμμωνία 66, 123 
σκαμμώνιον 123 
σμύρνιον 117 
Σοφοκλής 21 
Σπάρτη 120 
Σπίνθαρος 41 
σταφυλίνος 113, 114 
Στερεά Ελλάδα, Ρούμελη 35, 38, 39, 89, 132 
Στέρνα 78 
στοίβη (βλ. ιπποφαές) 
Στράβων 38, 43, 115, 132 
Στρόφιος 61 
στύφω, στυπτικός 125 
στρύχνος 66, 124-127 
Σύβαρις (βλ. Λάμια) 
Σωκράτης 118 
Σώστρατος Γραμματικός 44 
Σώστρατος Φιλόσοφος 66, 67 
 
Τελέθριο 65 
Τέλφουσα (πηγή και Νύμφη) 31 
Τέμπη 40 
Τζανακάρης Βασίλης Ι. 83 
Τζουμαλιές 18, 39, 95 
Τηλέμαχος 120 
Τιθορέα 58, 61, 100, 106, 107 
τιθύμαλλος 66, 116, 117, 126, 128, 129 
Τίμων Μισάνθρωος 41 
Τιτάνες 28 
Τιτανομαχία 59 
Τουμπορράχη 15, 18, 50, 68, 90, 94, 97, 99 
Τούρκοι, τουρκοκρατία 25, 47, 81 
τραγαγκάθι, τραγαγκαθιά (βλ. τραγάκανθα) 
τραγάκανθα 66, 129, 130 
Τραχίνα 35 
Τρεις Τούμπες 30, 57, 68, 99, 100, 106 
Τσάρες πηγή 82, 108 
Τσαρκορράχη 18, 100 
Τυφών 31, 33 
 
Ύα 30 
υάκινθος 102 
Ύαμος 30 
Υάμπεια 11, 54 
Υπερβόρειοι 41, 42, 
Υπέροχος 59 
 
Φαιδριάδες 11, 14, 41, 43, 55 
Φημονόη 29, 30, 31 



139 

 

Φθιώτιδα 49 
φίδια 36, 76, 77 
Φιλάμμων 45 
Φιλόδαμος 22 
Φιλόξενος Κυθήριος 43 
φιλύρα 65 
Φιλωνίς 45 
φυσαλλίς 124, 125 
Φλάβιος Αρριανός 40 
Φλεγύες 47 
Φουκό Μισέλ 66 
Φράας 130 
Φτερόλακκα 41, 81 
Φύλακος 54, 59 
Φωκίδα, Φωκείς 33, 40, 53, 59, 60, 132 
 
χαμαισυκή 117 
Χείλων Λακεδαιμόνιος 30 
Χελντράιχ 31 
Χιονότρυπα 68, 75, 76, 78, 81 
Χόφμαν Γ.Β. 35 
Χριστός 107 
 
Ωγύγης 38 
Ωκεανός 39, 40 
Ωρίων Γραμματικός 32, 37 
 
 

ΛΑΤΙΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

 
Becker W. 100 
Fraas (βλ. Φράας) 
Haygarth William 15 
McBride Angus 56 
Merwart Paul 38 
Miller Frank 53 
Sipthorp (βλ. Σίπθορπ) 
Skene James 62 
Stalckelberg, Otto Magnus von 48 
Wordsworth Christopher 48 
Wyeth N.C. 51 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ (TAXA) 
 
Aethionema saxatile ssp. graecum (Boiss. & 

Sprun.) 107 
Alcanna graeca (Boiss. & Sprun.) 84 
Alcea pallida (Willd.) 112 
Alcea rosea (L.) 112 
Anchusa undulata (Lam.) [A. hybrida] 84 
Argynnis paphia (L.) 73 

 
Argynnis aglaja (L.) 
Aricia agestis (Schiff.) 74 
Asperula buassieri (Heldr. ex Boiss.) 89, 90 

Astragalus angustifolius (Lam.) 96, 129, 130 
Astragalus gummifer (Labill.) 129 
Astragalus rumelicus (Bunge) 130 
Astragalus sempervirens (Lam.) ssp. cephalonicus 

(Presl.), 129, 130 
Astragalus taygeteus (Perss. & Strid) 130 
Astragalus thracicus ssp. parnassi 129, 130 
Atropa belladona (L.) 124 
Aubrieta gracilis (Spr. in Boiss.), 
Biarum tenuifolium (Schott.) 36 
Boletus aereus (Bull. ex Fr.) 79, 81 
Boletus erythropus (Fr.ex Fr.) 
Boletus satanas (Lenz.) 109 
Campanula graminifolius (L.) 103 
Campanula radicosa (Bory & (Chaub.) 103 
Carduus 73 
Cerastium 96 
Chamaesyce maculata (L.) 117 
Charonia tritonis variegata (Lam.) 59 
Cecropis sanguinolenta (Sc.) 76 
Centaurea diffusa (Lam.) 71, 110 
Centaurea spruneri (Boiss. & Held.) 85 
Centranthus ruber (L.) 70 
Conium maculatum (L.) 119 
Convolvulus scammonia 123 
Convolvulus sepium (L.) [Calystegia sepium (L.)] 

123 
Convolvulus silvaticus (Kit.) ή Calystegia sepi-

um ssp. silvatica (Kit.) 123 
Corydalis blanda ssp. olympica (Lid.) 98 
Daphne oleoides (Schreb.) 89 
Datura stramonium (L.) 124 
Dianthus biflorus (S. & S.) 87 
Dianthus haematocalyx (Boiss.&Held.) 89, 104, 109 
Doronicum columnae (Ten.)  101 
Ecballium elaterium (Rich.) 114 
Euphorbia acanthothamnos (Helpr.& Sart. ex Boiss.) 

128 
Erebia 72 
Eryngium amethystinum (L.) 123 
Euphorbia chamaesyce (L.) 117 
Euphorbia characias (L.) 128 
Euphorbia dendroides (L.) 128 
Euphorbia helioskopia (L.) 128 
Euphorbia heterophylla (L.) 128 
Euphorbia myrsinites (L.) 128 
Euphorbia paralias (L.) 128 
Euphorbia peplis (L.) 117, 128 
Euphorbia peplus (L.) 117, 128 
Euphorbia platyphyllos ssp. platyphyllos 128 
Euphorbia prostrata (Aiton) [Chamaesyce prostra-

ta] 117 
Ferula tingitana (L.) 119 
Geranium macrorrhizum (L.) 82 
Geranium macrostylum (Boiss.) 86 
Gonepteryx rhamni (L.) 86 
Gryllus campestris (L.) 76 
Helleborus cyclophyllus (Boiss.) 114, 115 
Heracleum Polliniacum (Bart.) ssp. oetoeum 

(Boiss.) ή Heracleum sphondylium (L.) ssp. py-
renaicum (Lam.) 120 

Hipparchia 73 
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Iberis sempervirens (L.) 107 
Juniperus oxycedrus (L.), 37 
Juniperus phoenicea (L.), 37 
Lacerta viridis (Laur.) 34 
Lavatera bryoniifolia (Mill.) 112 
Lavatera trimestris (L.) 112 
Limenitis camilla (L.) 75 
Limonium 131 
Linaria peloponnesiaca (Boiss. & Heldr.) 83 
Locusta migratoria (L.) 35, 36 
Lysimachia serpyllifolia (Schreb.) 28, 109 
Minuartia stellata (Mair.) ssp. stellata 89, 109 
Monotropa hypopytis (L.) 108, 109 
Muscari neglectum (Guss. ex Ten.) [M. racemosum 

(Guss. ex Ten.)] 102 
Myosotis alpestris ssp. suaveolens (Willd.) 96 
Neottia nidus avis (Rich.) 108 
Onopordum 73 
Onopordum tauricum (Willd.) 88 
Onosma heterophylla (Griseb.)  86 
Potentilla deorum (Bois. & Heldr.) 99 
Peucedanum officinale (L.) 121 
Prunus prostrata (Lebill.) 108 
Pyronia tithonus (L.) 73 
Ranunculus brevivolius (Ten.) 101 
Rhinanthus minor var. parnassicus (Boiss. & Held.) 

99 

Sanguisorba minor (Scop.) 74 
Saxifraga marginata (Stern.) 131 
Saxifraga sarttorii (Held.) [S. scardica (Cris).] 89, 

131 
Saxifraga tridactylites (L.) 131 
Scabiosa pterocephala (L.) 71, 72 
Sedum sartorianum (Boiss.) [S. Urvillei (DC.)] 70 
Senecio hercynicus sp. dalmaticus (Gries.)  86 
Senecio vernalis (Wald. & Kit.) 96 
Seseli parnassicum (Boiss. & Heldr.) 122 
Schistocerca gregaria (Forss.) 35 
Sideritis raeseri (Boiss. & Held.)  80, 84 
Silene vulgaris ssp. prostrata (Gaud.) 87 
Smyrnium olusatrum (L.) 117, 118 
Smyrnium perfoliatum ssp. rotundifolium (Mill.) 118 
Solanum luteum ssp. alatum (Moench) 124 
Solanum nigrum (L.) 124 
Telescopus fallax (Fleisch.) 76, 77 
Thapsia garganica (L.) 123 
Thapsia villosa (L.) 119 
Trichodes apiarius (L.) 76 
Veratrum album (L.) 114, 115 
Viola graeca (Becker) 100, 105 
Vipera ammodytes (L.) 36 
Withania somnifera (L.) 124 
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Βιβλία που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά στην ιστοσελίδα του Σπύρου Καρυδάκη: 

www.analphabet.gr: 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

— Προσωπογραφίες, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ερωτοκυνηγός, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Αυτό που σπάει, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

— Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για άντρες· αρχαίο κείμενο, μετάφραση και 

ερωτολογικά σχόλια, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2013. 

— Γνωμολόγιο, συλλογή σκέψεων, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2014. 

ΠΕΖΑ 

— Ο ένας με μαχαίρι, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 1997, analphabet 2018. 

— Η Νύχτα των Ονομάτων, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2000, analphabet 2018. 

— Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2005, analphabet 2018. 

— Thérion, μυθιστόρημα, Εμπειρία Εκδοτική 2010, analphabet 2018. 

— Η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων, 10 αφηγήματα, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ελληνική Ιστορία, μυθιστορία, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

 

Βιβλία του Σ. Καρυδάκη από τις εκδόσεις Πάπυρος: 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 

— Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, νουβέλα, Καστανιώτης 2003, Πάπυρος 2017. 

 

 

 

  

http://www.analphabet.gr/
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Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Κ Α Ρ Υ Δ Α Κ Η Σ 

a n a l p h a b e t 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΟΦΩ Τ ΟΣ Κ ΑΙ  Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΑΥ Γ ΟΥ Σ 
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