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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 της ιστοσελίδας του συγγραφέα. 

 

Ο συγγραφέας ευχαριστεί θερμά τους δημιουργούς ή τα ψηφιακά αρχεία, βιβλιοθηκες και μουσεία, για 

τη χρήση στο βιβλίο αυτό έργων που βρίσκονται στην κατοχή τους. 

 

Το σχέδιο του Ερώτα Τοξότη στην τελευταία σελίδα είναι του ζωγράφου, χαράκτη και σχεδιαστή αρχαιο-

λογικών ευρημάτων Ανδρέα Κοντονή, www.andreaskontonis.com/home.html, χρωματισμένο από τον 

ζωγράφο Κωνσταντίνο Μακρόπουλο. 

 

Σχεδιασμός εξωφύλλου και βιβλίου — σελιδοποίηση: analphabet. 
 

© για το σχέδιο του Ερώτα 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/
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ΟΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

 

 

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

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

παρά ελάχιστη σύγχρονη βιβλιογραφία, όμως δηλώνονται σχολαστικά οι αρχαίες πηγές που χρησιμο-

ποιήθηκαν. Τα αποσπάσματα από αρχαία κείμενα που παρατίθενται εδώ, μεταφράστηκαν  από τα αρχαία 

Ελληνικά από τον συγγραφέα. 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). 

 

Ο Σπύρος Καρυδάκης ασχολείται από χρόνια με την έρευνα των αρχαίων ελληνικών απόψεων για τη 

φύση όπως παρουσιάζονται στις αρχαίες ελληνικές πηγές. Επίσης, με την ταυτοποίηση των φυτών που 

αναφέρονται στα αρχαία ελληνικά κείμενα, με τη σημασία τους για την καθημερινή ζωή του αρχαίου 

Έλληνα, με τη μελέτη των ιστορικών ή μυθολογικών προσδιορισμών τους και με τις χρήσεις τους στα 

πλαίσια της αρχαιοελληνικής ιατρικής και φαρμακολογίας.  

 

Ο συγγραφέας πιστεύει ακράδαντα στην κοινωνική χρηστικότητα των προϊόντων του πολιτισμού και 

στη συλλογική χρήση τους όσο και απόλαυσή τους, μάλιστα στις συνθήκες Κατοχής και γενοκτονίας στις 

οποίες ζει σήμερα ο ελληνικός λαός. Γι’ αυτό τα ψηφιακά του βιβλία για την ελληνική φύση σε σχέση με 

την αρχαία Ελλάδα, καθώς και τα περισσότερα από τα λοιπά του έργα, λογοτεχνία, μελέτες και μετα-

φράσεις, διατίθενται δωρεάν. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Για τις υποσημειώσεις και τις παραπομπές: 

Για παραπομπές στις σύγχρονες πηγές, όταν αναφέρεται για πρώτη φορά στο βιβλίο ένα έργο, πα-

ραθέτουμε κατά σειράν όνομα κι επώνυμο του συγγραφέα, τίτλο, εκδότη, τόπο και χρονολογία έκδοσης. 

Κατόπιν, εάν ξαναναφερθεί το ίδιο έργο παραθέτουμε μόνο το επώνυμο του συγγραφέα και τον τίτλο 

του έργου, περικομμένα εάν είναι εκτεταμένος, με την ένδειξη ό.π. (όπου προηγουμένως) για τα λοιπά 

βιβλιογραφικά στοιχεία. 

Για τις αρχαίες πηγές, παραθέτουμε το όνομα του συγγραφέα με τον τίτλο κάθε έργου ή συνόλου 

επιγραφών ή άλλου αρχείου, όπως ακριβώς αναφέρεται στο TLG, ενίοτε με την ένδειξη της ιδιότητας του 

δημιουργού, επίσης όπως παρατίθεται στο TLG, όπου υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης με άλλον συνώνυμο 

(π.χ. Αντιφάνης Κωμικός, Αντισθένης Φιλόσοφος). Επειδή οι τίτλοι των περισσότερων έργων παρατίθε-

νται στο TLG στα Λατινικά, με αποτέλεσμα ο αναγνώστης, συχνά, να μην μπορεί να τα αναζητήσει ή και 

να καταλάβει περί ποίων πρόκειται, παραθέτουμε στις περισσότερο άγνωστες πηγές και τον λατινικό 

τίτλο δίπλα στον ελληνικό, σε τετράγωνες αγκύλες (π.χ.: Αρεταίος, Χρονίων νούσων θεραπευτικὸν βι-

βλία β΄ [De curationae diuturnorum morborum libri duo]. Όπου τα κείμενα είναι στα χειρόγραφα άτιτλα, δηλ. δεν 

υπάρχει ελληνικός τίτλος, αναγκαστικά παραθέτουμε μόνο τον λατινικό. 

Οι αρχαίες πηγές επαναλαμβάνονται κάθε φορά με όλα τα στοιχεία τους, εκτός από τις περιπτώσεις 

που ένα έργο ξανααναφέρεται στην ίδια υποσημείωση, οπότε χρησιμοποιούμε την ένδειξη ό.π. Σκοπός 

είναι ο αναγνώστης να μη διακόπτει την ανάγνωση αναζητώντας κάθε τόσο την ανάλογη παραπομπή. Ποτέ 

δεν καταλάβαμε γιατί στις μελέτες οι παραπομπές παρατίθενται τόσο δύσχρηστες, με περικομμένα ή 

συμβολοποιημένα τα βιβλιογραφικά στοιχεία, με αποτέλεσμα ούτε οι ίδιοι οι συγγραφείς τους να μη 

βρίσκουν άκρη. Η συνήθης δικαιολογία, η εξοικονόμηση χώρου, είναι τελείως ανυπόστατη: Το κέρδος 

από τις κορακίστικα συντετμημένες παραπομπές συνήθως δεν ξεπερνά τη μια σελίδα ανά βιβλίο…  
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Το βιβλίο αφιερώνεται 

στους βοσκούς του Ερύμανθου 
 
 
 

Α΄ 

Ορειβασία στον Ερύμανθο: Προφήτης Ηλίας, Πυργάκο, 

Ψηλή Τούρλα, Μουγγίλα, Ωλενός 
 
 
 

Κατ’ αρχήν 
 
 

Οι μετρήσεις του αναπαυόμενου δράκοντα 

Ο Ερύμανθος έχει μέγιστο ύψος 2.223 μ. και το κεντρικό του τμήμα αποτελεί ένα από τα 

πιο απόκρημνα ορεινά συγκροτήματα της Ελλάδας. Καθώς βρίσκεται στην μέση βορειοδυτική 

ακμή των μεγάλων ορεινών όγκων της κεντρικής Πελοποννήσου, βλέπει δυτικά προς τις εκτε-

ταμένες πολύ χαμηλότερες εκτάσεις με πεδιάδες, κοιλάδες, λόφους και μικρά βουνά της Αχαΐας 

και της Ηλείας, προς τις καταπράσινες λοφοτοπιές της Ολυμπίας και προς τη θάλασσα του Ιονίου. 

Τα ύψη του ορθώνονται σχεδόν κάθετα, κυρίως ο κεντρικός Ερύμανθος, δηλαδή ο Ωλενός ή 

Ωλονός 2.223 μ. και η μακριά επιβλητική κορυφογραμμή που, ξεκινώντας από τις απόκρημνες 

ράχες πάνω από το Καλέντζι στα 1.926 μ., μέσω του Προφήτη Ηλία 2.125 μ., του Πυργάκου 2.050 

μ. και της Ψηλής Τούρλας 1.892 μ. καταλήγει στον Απανώκαμπο, το διάσελο ανάμεσα στη Μουγ-

γίλα 2.169 μ. και στον Ωλενό. 

Όταν ανεβαίνεις σ’ αυτές τις κορφές νομίζεις πραγματικά ότι βρίσκεσαι σε ένα πανύψηλο κά-

στρο, καθώς παντού προς τα δυτικά οι γκρεμοπλαγιές κατεβαίνουν ή κάθετα ή με εξαιρετικά 

απότομη κλίση προς τις χαμηλές εκτάσεις των λόφων, των οροπεδίων και των κοιλάδων, με μόνο 

εμπόδιο της θέας βορειοδυτικά το όρος Σκόλλις 965 μ. 

Άλλες κορυφές του συγκροτήματος με ύψος πάνω από 1.500 μέτρα είναι ο Αστράς 1.795 μ., 

Καλλιφώνι 1.997 μ., Σκουτέλι 1.757 μ., Τρεις Γυναίκες 1.793 μ., Καπρίβενα 1.496 μ., Μαχαιράς 

1.879 μ., Καρβελού 1.617 μ., Νεραϊδοβούνι 1.900 μ. περίπου, κ.λπ. 

Εικ. 1: Από τις κοιλάδες της ΝΔ Αχαΐας με τους πανέμορφους λόφους, ο κεντρικός Ερύμανθος. 

Από αριστερά, Νεραϊδοβούνι, Ωλενός, και μετά η κορυφογραμμή Ψηλή Τούρλα, Πυργάκο, Πρ. 

Ηλίας, με την κάθοδο της ράχης προς το Καλέντζι. 
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Πρώιμες ορειβατικές επιθυμίες αγναντεύοντας τον Ερύμανθο 

Η ανάβαση στον Ερύμανθο ήταν από τις διαδρομές που μου είχαν κολλήσει στο μυαλό από 

τα παιδικά κι εφηβικά μου χρόνια, ξεχωριστά από τη λαχτάρα μου για γνωριμία με τα άλλα 

βουνά τα διάσημα από τη μυθολογία και την ιστορία, ή για την ομορφιά ή την αγριάδα τους. 

Κι ο λόγος: Ο κεντρικός Ερύμανθος είναι το μόνο ψηλό βουνό που μπορεί κανείς να δει ολοκά-

θαρα σε μέρες διαύγειας της ατμόσφαιρας από την πατρίδα μου Ζάκυνθο, από τις ανατολικές 

ακτές της, από το όρος Σκοπός κι από το μέτωπο των χαμηλών βουνών της προς τα ανατο-

λικά, όπου τα λεγόμενα «χωριά της Ρίζας» έχουν άπλετη θέα προς την Πελοπόννησο. Με τα 

πολλά χιόνια του τον χειμώνα, με τα σμαράγδια της πρασινάδας και τις ξασπρισμένες βραχώδεις 

κορφές του τις άλλες εποχές, ο Ερύμανθος, προβάλλει απέναντι από τη Ζάκυνθο σαν τιτάνιος 

δράκοντας, που αναπαύεται ξαπλωμένος πάνω από τις ακτές, τις λοφοτοπιές και τα χαμηλά 

βουνά της Ηλείας και της νοτιοδυτικής Αχαΐας. 

Επίσης, φυσικά, υπήρξα πάντοτε λάτρης της μυθολογίας, της ελληνικής μα και κάθε λαού, 

οπότε όπως και να ’χει, ήταν γεγονός άκρως ερεθιστικό της φαντασίας μου η ιστορία του Ερυ-

μάνθιου κάπρου, με πρωταγωνιστές ένα επιβλητικό θηρίο κι έναν από τους πιο αλλοπρόσαλ-

λους, πολυπλάνητους, παθιασμένους άρα κι αγαπημένους μου «κόμικ»-ήρωες, τον Ηρακλή. 

«Κοίτα τύχη!» έλεγα, όταν με έπαιρνε για κυνήγι ο πατέρας μου στου Φαγιά ή στα Λαγκα-

δάκια, στις ψηλές πλαγιές, κι έβλεπα απέναντι στον Μοριά τον Ερύμανθο. «Εκεί έγιναν όλα αυτά 

τα φοβερά και τρομερά με τον Ηρακλή, κι εγώ τώρα αυτό το βουνό το βλέπω χιονισμένο!» 

Αλλά δεδομένου ότι μυθολογικές αφηγήσεις μαρτυρούνται για κάθε γωνιά τούτης της γης, 

υπήρξε ένα ίσως σοβαρότερο ζήτημα που υποβοήθησε την πρώιμη επιθυμία μου για τον Ερύ-

μανθο. Η περίφημη Ψωφίς, η παμπάλαια πόλη του Ερύμανθου, κατά τη μυθολογία ήταν η πατρίδα 

του Αρκάδα Ζάκυνθου, ο οποίος με συμπολίτες του αποίκισε το απέναντι ιόνιο νησί. Γι’ αυτό 

και η ακρόπολη της αρχαίας Ζακύνθου λεγόταν Ψωφίς, και για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα με την 

ονοματολογία που επιλέχτηκε κατά τον 19ο αιώνα, ο δήμος στον οποίο ανήκε και το χωριό του 

υποφαινόμενου, ονομάστηκε Δήμος Ψωφίδος. Η ερυμάνθια Ψωφίδα, λοιπόν, ήταν πάντα μέρος 

του ποιητικού-ιστορικού κόσμου των ιδιαιτέρως ενασχολούμενων με τον τόπο τους Ζακυνθι-

νών. Έτσι, ως δημότης Ψωφιδίων, έχοντας επιπροσθέτως από πολύ νωρίς ενθουσιώδες ενδια-

φέρον για πράγματα των μύθων, των σπαρταριστών αφηγήσεων, της ποίησης και των παρά-

πλευρων της καθημερινότητας καταστάσεων της ζωής, όλο σκεφτόμουν πότε επιτέλους θα 

έρθει η ώρα να σκαρφαλώσω σε αυτό τον περίφημο Ερύμανθο.  

Εικ. 2: Ο Ερύμανθος χιονισμένος, τέλη Δεκέμβρη, όπως φαίνεται από τη Ζάκυνθο, από το βουνό 

Βραχιώνας. Διακρίνεται ο Ωλενός, η Μουγγίλα και ο Πρ. Ηλίας. 



11 
 

 

 

Τα διαδικαστικά της πορείας 

Άργησε να έρθει αυτή η ώρα, επειδή γενικά τις παιδικές-εφηβικές επιθυμίες όλο κάτι σε 

κρατάει ώστε να μην τις ικανοποιήσεις, κι επίσης επειδή στο μεταξύ σκαρφάλωνα και ξα-

νασκαρφάλωνα σε άλλα βουνά. Μέχρι που έναν πρόσφατο Ιούλη, κι ενώ σχεδιάζαμε με τον 

ηρωικό όσο και πρόθυμο για κάθε ορειβατική κουτουράδα φίλο και συνορειβάτη Αποστόλη 

Καρατσιώλη διαδρομές στα Άγραφα, στον Όλυμπο και στον Ταΰγετο, φαίνεται ότι επήλθε μυ-

στηριωδώς μες στον συγκεχυμένο πολτό του υποσυνειδήτου μου το πλήρωμα του χρόνου και 

είπα όλως αιφνιδίως: 

«Δεν πάμε στον Ερύμανθο;» 

«Και δεν πάμε;» είπε ο Αποστόλης, ο οποίος γενικά στα ορειβατικά ζητήματα δεν γνωρίζει 

χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ της σκέψης και της απόφασης. 

Έβαλα κάτω τον χάρτη με τις έρευνές μου, που τις είχα κάνει όπως και για άλλα βουνά σε 

ανύποπτο χρόνο. 

«Αυτή η μακριά κορυφογραμμή που ξεκινάει πάνω από το Καλέντζι στο ξωκκλήσι της Ανά-

ληψης και περνάει από Προφήτη Ηλία — Πυργάκο — Ψηλή Τούρλα, ώσπου καταλήγει στο συγκρό-

τημα Μουγγίλας — Ωλενού, λέγεται ότι είναι η μεγαλοπρεπέστερη και ωραιότερη του Ερύμανθου, 

για να μη σου πω κι από τις συγκλονιστικότερες της Πελοποννήσου…» 

«Φύγαμε!» με διέκοψε ο Αποστόλης. 

«…Φαίνεται, όμως, ότι είναι πολύωρη, κι επίσης υψηλού βαθμού δυσκολίας και κινδύνου σε 

μερικά σημεία», συμπλήρωσα φρόνιμα. 

«Θα το διαπιστώσουμε επιτόπου», δήλωσε ο Αποστόλης. 

«…Επίσης, από τα 900 περίπου μ. στο Καλέντζι απ’ όπου θα ξεκινήσουμε, η ανηφόρα είναι 

πολύ απότομη κι αδιάκοπη μέχρι τα 2.125 μ. της κορφής Προφήτης Ηλίας. Εκεί οριζοντιώνεται 

κάπως η πορεία και στο εξής σκαμπανεβάζει μέχρι το διάσελο Ωλενού-Μουγγίλας, πριν το οποίο 

όμως υπάρχει κι ένα αρκετά επικίνδυνο πέρασμα. Πάνω από 1.150 μ. υψομετρική διαφορά στο 

πιτς-φιτίλι, δηλαδή, και δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε στο πέρασμα!» είπα επιφυλακτικά. 

«Άσε τα διαδικαστικά και ετοιμάσου», είπε ο Αποστόλης, ο οποίος οτιδήποτε ανακύψει ως 

ερώτημα πορείας στα βουνά, ας πούμε ακόμα κι ένας κάθετος γκρεμός, αναμετράει γοργά και 

λέει: «Εύκολη διαδρομή μου φαίνεται». 
  

Εικ.3: Ο Ερύμανθος από το χωριό Φαγιά της Ζακύνθου. 
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Καλέντζι 

Κι έτσι βρεθήκαμε στα 900 μ. στο ωραιότατο χωριό Καλέντζι, πατρίδα της οικογένειας Πα-

πανδρέου, από την οποία ας θυμόμαστε ως ιστορικά πρόσωπα τον Γεώργιο (1888-1968) και τον 

Ανδρέα (1919-1996), που επηρέασαν αποφασιστικά τη σύγχρονη πορεία της Ελλάδας με τρόπο 

που, ας ελπίσουμε, θα κρίνει κάποτε αντικειμενικά η Ιστορία. Όσο για κάποιους νεότερους του 

σογιού, ο ελληνικός λαός στο σύνολό του, με σπάνια ομοφωνία, έχει ήδη συγκροτήσει μιαν α-

νεπιφύλακτη ιστορική όσο και ηθική καταδίκη. 

Υπάρχει εδώ μουσείο των δύο πολιτικών, συστεγαζόμενο σε παλιό ανακατασκευασμένο σχο-

λείο μαζί με το όμορφο Λαογραφικό Μουσείο του χωριού, το οποίο αξίζει να επισκεφθεί κανείς. 

Επίσης, στο Καλέντζι υπάρχει ένα από τα εμβληματικά Ξενία, έργα μοντερνιστικής αρχιτεκτο-

νικής σπουδαίων αρχιτεκτόνων, που έχτισε ο ΕΟΤ τις δεκαετίες ’50-’60, και τα περισσότερα 

τα κατέστρεψαν οι μετέπειτα κυβερνήσεις. Το Ξενία Καλεντζίου ευτυχώς σώθηκε. Λειτουργεί 

με το νέο όνομα Ξένιος Δίας και τα δωμάτιά του διαθέτουν καθηλωτική θέα. 

Στο χωριό λειτουργούν καλές ταβέρνες, καθώς και το Τουριστικό Περίπτερο της Κοινότητας, 

το οποίο προσφέρει τοπικά προΐόντα κάθε είδους. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα αγροτοκτηνο-

τροφικά προϊόντα όλων των χωριών της περιοχής είναι εξαιρετικά.1  

                                         
1 Ιστορικές πληροφορίες για το Καλέντζι, βλ. επιλεκτικά: http://www.hellenicaworld.com/Greece//Geo/gr/Kalentzi 

Achaias.html.· επίσης  https://www.patrasevents.gr/article/291063-kalentzi-axaas- to-xorio-pou-agkaliazete-apo-

ta- elata-ke-apo-tin-skia-tou-vounou με φωτογραφίες του χωριού. Τηλέφωνα πρώτης ανάγκης: Κοινότητα 

Καλεντζίου (26940) 31495, 31485. Ξενία Καλεντζίου (26940) 31240, 31378. Το κοντινότερο Κέντρο Υγείας βρίσκεται στην 

Ερυμάνθεια Αχαΐας, (26940) 31301, 31302, όπου και φαρμακείο (26940) 31144. Το Δασαρχείο βρίσκεται στη γειτονική 

Χαλανδρίτσα (26940) 2217, όπου και το Αστυνομικό Τμήμα (26940) 22202. 

Εικ. 4, αυγή από το Καλέντζι: Τα χρώματα της χαραυγής… προς τη δύση! 
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Ανάβαση 
 
 

Μια εντέλει θετική υπενθύμιση: Et in Arcadia ego 

 Η νύχτα είναι μαγική στο Καλέντζι, καθώς από τα 900 μέτρα του υψομέτρου του βλέπεις 

κάτω τα φώτα των χωριών, των πόλεων και, φασματικά μες στη θαλασσινή καταχνιά, της Ζα-

κύνθου. Το μονοπάτι ξεκινάει μες από τον οικισμό, αλλά μπορείς να αφήσεις το αυτοκίνητο πιο 

ψηλά στον δασικό δρόμο, με τον οποίο διασταυρώνεται, και να ξεκινήσεις από κει την πορεία 

σου. Ξεκινάμε ως συνήθως πριν βγει ο ήλιος, στις 6 περίπου, μες από δάσος υψηλών ελάτων, 

ενώ το σκοτάδι είναι ακόμα πυκνό. Δυτικά, στο Ιόνιο, ροδίζει ο ουρανός, καθώς με μια εξισορ-

ροπιστική αρμονικότητα κοσμικού ζυγού η ανατολή αντανακλάται στη δύση σαν μια αντίστρο-

φη χαραυγή. Αποχρώσεις από το αχνοπόρφυρο στο ροδακινί και μετά σε λεπτεπίλεπτους δια-

τονισμούς του ιώδους που μεταβάλλεται προς τα ύψη σε βαθύ κυανό και σε μπλε. 

Με το που πατάμε το πόδι από τον χαλικόδρομο στο μονοπάτι μες στο ελατοδάσος, πέφτουμε 

πάνω σε οστά. Εντάξει, κόκκαλα ζώων συναντά κανείς συχνά στα βουνά. Όμως εδώ συνοδεύ-

ονται από ένα εντυπωσιακό κρανίο ενήλικου κριαριού, με μεγάλα περιεστραμμένα κέρατα κομ-

μένα από τον βοσκό στις άκρες τους. Το κόψιμο έχει σκοπό να μην πληγώνονται οι αντίπαλοι 

κατά τη βιαιότητα των ερωτικών συγκρούσεων μεταξύ των αρσενικών, οι οποίες έχουν σκοπό την 

κατάκτηση των γοητευτικών προβατίνων. Προφανώς το καημένο το ζώο, όταν αισθάνθηκε ότι 

δεν τραβά πια η ζωή του επί της γης, αποσύρθηκε εδώ, πάνω από τον δασικό δρόμο και δίπλα 

στο μονοπάτι που τόσες φορές θα το διάβηκε με το κοπάδι του, για να σβήσει ήσυχα, όπως 
  

Εικ. 5: Ανεβαίνοντας, οι κοιλάδες και στο βάθος το όρος Σκόλλις μες στο γλυκοχάραμα. 
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κάνουν πάντα τα ζώα όταν αρρωστήσουν. Αντίθετα από μας τους περισσότερους ανθρώπους, 

που δεν εννοούμε με τίποτε να ξεκολλήσουμε από τη ζωή. 

Δεν μπορούμε να υποθέσουμε τι είδους προμήνυμα δηλώνεται στα πρώτα μας βήματα απ’ αυτό 

το κρανίο. Βεβαίως η φύση δεν γνωρίζει τα ηθικά δίπολα των ανθρώπων, ευοίωνο-δυσοίωνο, 

καλό-κακό, ωραίο-άσχημο, θάνατος-ζωή. Για τη φύση, όταν δεν επεμβαίνει ο άνθρωπος ως 

καταστροφέας, όλα έχουν τη θέση τους στην αιωνιότητα της σπειροειδούς κίνησής της, στο 

πλέγμα των εναλλαγών όπου ο πόνος και ο θάνατος των πλασμάτων, ίδια με τη θρέψη τους, 

τη χαρά τους, τον έρωτά τους και τα γεννητούρια τους, είναι τα εχέγγυα της ύπαρξης. Κι έτσι 

νιώσαμε αρκετά πρόθυμοι ώστε με πυθιακό τρόπο να θεωρήσουμε το μήνυμα ως θετικό, ως 

ένταξή μας στη σπείρα των φυσικών πραγμάτων του Ερύμανθου. Αλλά και ως memento mori, 

«ενθυμού τον θάνατο» όπως λέγαν οι Λατίνοι. Καθώς γράφει κι ο Άγγελος Σικελιανός στο 

ποίημά του όπου συνταυτίζονται ο έρωτας κι ο θάνατος, ως «Μελέτη θανάτου»: 

 

Μελέτη, 

μελέτη αυτό θανάτου είναι για Σένα 

το πάθος, και μελέτα το ως αξίζει 

στη θεία φωτιά βαθιά Σου, που όχι ως πλάσμα 

αλλ’ ως ο Πλάστης κλείνεις μες στα φρένα. 

 

Το memento mori του κρανίου, λοιπόν: Πολύ χρήσιμο υπόμνημα περί θνητότητας στους ορει-

βάτες, σε κάθε βήμα των οποίων μπορεί να παραμονεύει ο κίνδυνος, η αιφνίδια μετάβαση από 

την ανάταση, τη χαρά και την υψηλοφροσύνη στην πτώση, στον πόνο και στην ταπείνωση, εν-

δεχομένως και στους επέκεινα τόπους. Δηλαδή στο «ασφοδελό λιβάδι» όπου βόσκει τώρα το 

κριαράκι μαζί με τους προγόνους τους δικούς του και τους δικούς μας, χωρίς να χρειάζεται 

ούτε σάρκα, ούτε κόκκαλα, ούτε έρωτα ούτε τα στριφτά κέρατά του… 

Επιπλέον, όμως, κάπου εδώ βρίσκονταν τα βορειοδυτικά σύνορα της αρχαίας Αρκαδίας, στην 

οποία φαίνεται να ανήκε κατά την αρχαιότητα ολόκληρος ο Ερύμανθος. Κι έτσι, με αυτό το 

πρώτο μου βήμα στην Αρκαδία να σημαδεύεται από το κρανίο, δεν γίνεται να μη συλλογιστώ 

μες στα μαύρα χαράματα ένα ακόμα λατινικό ρητό, τη διάσημη υπόμνηση του Χάροντα στην 

αναγεννησιακή ζωγραφική, «et in Arcadia ego», «κι εγώ στην Αρκαδία», σε πίνακες όπου Αρκά-

δες βοσκοί, μες στην ευτυχία, την ομορφιά και την ακμαιότητα της πρώτης νιότης, μες στο όργιο 

και στην ελευθερία της φύσης, κοιτούν συλλογισμένα ένα ανθρώπινο κρανίο ή έναν τάφο με 

τούτην τη επιγραφή. — Ζωγραφικό θέμα που βρήκε πάμπολλους μιμητές έως σήμερα. 

Το et in Arcadia ego στο πρώτο μου βήμα στην Αρκαδία! Ε, δεν γίνεται, η τυχαιότητα έχει 

μια νομοτέλεια…   

Εικ. 6: Πρώτο βήμα στην Αρκαδία, Et in Arcadia ego… 
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«Ετούτο το κρανίο, λοιπόν», λέω στον Αποστόλη αφού σχολιάσαμε αμπελοφιλοσοφικώς περί 

αυτών, «στον γυρισμό θα το πάρω μαζί μου. Να το έχω στο δωμάτιό μου ως προσάναμμα της 

Μελέτης θανάτου που μας συνιστά ο Ερύμανθος». 

«Κάτσε να γυρίσουμε πρώτα», μουρμουράει ο φίλος μου κοιτώντας το κερασφόρο κρανίο. 

«Κοίτα», λέω. «Οι Αρκάδες βοσκοί στους σχετικούς αναγεννησιακούς πίνακες είναι πάντα 

νεαροί, όμορφοι, ευτυχείς και ανέμελοι. Άρα, οι νεαρούληδες είναι που πρέπει να συλλογίζο-

νται το et in Arcadia ego. Εμάς, στην ηλικία μας και με τόσα βάσανα, τι να μας τρομάξει;» 

«Αυτό μου το λες τώρα για εμψύχωση, υποθέτω», κάνει ο Αποστόλης. 

 

 

Από το Καλέντζι στον Προφήτη Ηλία 

Το μονοπάτι από το χωριό μέχρι το μικρό οροπέδιο με το ξωκκλησάκι της Ανάληψης, δεν 

είναι καλά σηματοδοτημένο, τουλάχιστον δεν ήταν ως την εξόρμησή μας. Τα σήματα είναι αραιά, 

κακοβαλμένα και σε πολλά σημεία η διαδρομή είναι ασαφής, καθώς διασταυρώνεται με άλλα 

παλιά μονοπάτια. Το ελατοδάσος είναι όμορφο, πυκνό, με απότομες πλαγιές ντυμένες με πελώ-

ρια έλατα, καθώς και λιβαδάκια με παλιότερες και νεότερες μάντρες. Παντού ξερολιθιές σε ανα-

βαθμίδες σκεπασμένες από το δάσος, όπου άλλοτε καλλιεργούσαν σιτηρά. 

Όσο πιάνεις τα ψηλώματα, η κλίση γίνεται κατά τόπους πιο μεγάλη και το δάσος ωραιό-

τερο, με έλατα να κρέμονται σε βράχους και γκρεμοτοπιές. Ψηλότερα συναντάς ξανά τον χαλι-

κόδρομο σε ζώνη με παλιά χωράφια και λιβαδότοπους κρεμαστούς πάνω από γκρεμοπλαγιές. 

Εδώ χρειάζεται προσοχή, καθώς από το σημείο όπου βγαίνει στον δρόμο το μονοπάτι, η συνέ-

χειά του προς τα πάνω βρίσκεται κάμποσο ανατολικότερα. Εμείς πάντως μπερδευόμαστε λίγο, 

μα τούτο δεν μας βλάπτει — σκαρφαλώνουμε ολόγυρα από τον κωνικό λόφο μες σε εντυπωσι-

ακό ελατοδάσος γεμάτο από σημάδια παμπάλαιων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που πάντα 

μας μαγεύουν στα βουνά. 

Εντέλει φτάνουμε στο πλάτωμα με τα λιβαδάκια, τις παλιές και νεότερες εγκαταστάσεις βο-

σκών και το εκκλησάκι της Ανάληψης, όπου συναντάμε και το πρώτο κοπάδι. Δεν υπάρχει βο-

σκός, τα πρόβατα τα οδηγούν με άκρα επιμέλεια ένας-δύο μεγάλοι μα καλοπροαίρετοι απέναντί 

μας τσοπανόσκυλοι: Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που καλύπτονται πίσω από τον παραπλανητικό 

όρο ΜΚΟ, δεν φόρτωσαν ακόμα λύκους στην Πελοπόννησο με τη συνήθη δικαιολογία, τον «εμ-

πλουτισμό» της πανίδας. Μια δικαιολογία που καθίσταται έωλη όσο και άκρως αντιεπιστημονι-

κή όταν χρησιμοποιείται χωρίς μελέτη βιωσιμότητας των απελευθερούμενων ειδών στα συγκεκρι-

μένα οικοσυστήματα, χωρίς έρευνα επί των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον,  

Εικ. 7: …Αλλά ας μην είμαστε πεσιμιστές. Ορίστε και ολοζώντανες γίδες καθ’ οδόν προς Πρ. Ηλία, 

με φόντο τις κοιλάδες της Αχαΐας, τις δυτικές υπόρειες του Παναχαϊκού, τον Πατραϊκό κόλπο, 

και με την Πάτρα να αχνοφαίνεται στην αχλύ της ροδαυγής. 
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και κυρίως χωρίς συνεννόηση με τους κατοίκους των περιοχών «εμπλουτισμού»… 

Λόγω του ότι δεν αποφάσισαν οι οικοεπιχειρηματίες ακόμη τέτοιους «εμπλουτισμούς», επι-

κρατεί ακόμη στον Μοριά μια κάποια γαλήνη στις ορεινές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Αντί-

θετα απ’ ό,τι συμβαίνει στη Στερεά, όπου η πληθώρα των «επιχορηγούμενων» λύκων, οι οποίοι 

στα ελληνικά οικοσυστήματα όπου λείπουν μεγάλα φυτοφάγα δεν έχουν τι να φάνε εκτός από 

γίδια και πρόβατα, αλλά αποτελούν άθελά τους σωλήνα ατέλειωτης ροής χρημάτων από τις 

τσέπες μας προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των οικοεγκληματιών των ΜΚΟ, έχουν φέρει 

σε απελπισία τους κτηνοτρόφους. Κι έτσι εκεί οι βοσκοί αναγκάζονται να διατρέφουν ολό-

κληρα κοπάδια άγριων σκύλων για την προστασία των ζώων και των οικογενειών τους, προς 

βλάβη της φτωχικής οικονομίας τους και προς θανάσιμο κίνδυνο των πάντων. — Γιατί οι ποι-

μενικοί σκύλοι αφενός χρειάζονται μια σπάλα αρνί έκαστος για κολατσιό, και αφετέρου ανα-

γκαστικά, λόγω εκπαίδευσης, μπορούν να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνοι προς οποιονδήποτε δεν 

είναι ο αφεντικός τους. 

Από δω, από το πλάτωμα της Ανάληψης, για πρώτη φορά ξανοίγεται μπρος σου καθαρά η 

κορυφογραμμή και τα βασικά σημεία ανάβασης. Παίρνοντας λίγο νοτιότερα τον δρόμο για να 

βρεις το περισσότερο ομαλό σημείο, αρχίζεις το σκαρφάλωμα. Από τα 1.500  μ. του δρόμου στα 

1.926 της πρώτης τούμπας, που δυστυχώς δεν ξέρω το όνομά της, το πρανές του βουνού είναι 

εξαιρετικά απότομο και το σκαρφάλωμα αρκετά κοπιαστικό. Για να λέμε την αλήθεια, μου πιά-

στηκε η α ν α π ν ο γ ά μου, όπως έλεγε ζακυνθινοδωρικά η μακαρίτισσα η γιαγιά μου — ο Α-

ποστόλης διαφαίνεται πιο ανθεκτικός. Μετά ακολουθεί μια γραμμή από μικρά πλατώματα κι 

άλλο ένα κάμποσο απότομο ανέβασμα μέχρι τον Προφήτη Ηλία. Εκεί καταλήγει ακόμα ένα ενδια-

φέρον μονοπάτι που σκαρφαλώνει από χαμηλά, από το τέλος του χαλικόδρομου όπου περάσαμε, 

διασταυρωνόμενο με άλλο, το οποίο ξεκινά από τον δασικό δρόμο που ανεβαίνει με αδιάκο-

πους ελιγμούς την απότομη πλαγιά, με αφετηρία τα χωριά της ρίζας του βουνού, Αλεποχώρι 

και Σπαρτιά. 

Κατά τη διάρκεια του σκαρφαλώματος, λοιπόν, καθώς κι από τον Προφήτη Ηλία και πέρα, 

ξανοίγεται μπρος σου η λαμπρή θέα του Ερύμανθου. 

 

 

Το ύψος φέρνει έκσταση όπως το κρασί  

Στη κορφή του Προφήτη Ηλία στα 2.125 μ., σε μια σύντομη ανάπαυση και κοιτάζοντας την 

καθηλωτική θέα, συλλογιέσαι για μια ακόμη φορά το γιατί οι άνθρωποι σκαρφαλώνουν στις 

βουνοκορφές, μάλιστα καταβάλλοντας υψηλό φόρο μόχθου και κινδύνου. 

Η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί πολλαπλά, ανάλογα με τις βλέψεις και τις επιθυμίες κάθε-

νός: Για άσκηση, άθληση, αυτοδοκιμασία, για τη θέα, για απόλαυση της φύσης, ίσως κάποιοι 

με σκοπό τη μελέτη φυτών και ζώων, για τον ίλιγγο των γκρεμών και για την αγριότητα των 

πανύψηλων βράχων, για ό,τι ονομάζουμε ομορφιά, ορισμένοι και με τη φιλοδοξία να γνωρίσουν  

Εικ. 8: Ανεβαίνοντας προς Πρ. Ηλία. αριστερά στο βάθος το Σκιαδοβούνι, πέρα δεξιά αχνοφαί-

νεται η τεχνητή Λίμνη Πηνειού, στο βάθος στην καταχνιά κρύβεται η Ζάκυνθος. 
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τόπους που απέχουν πολύ από τη μέση ανθρώπινη εμπειρία, άλλοι για να βιώσουν τη γύμνια 

της πραγματικότητας και τον κίνδυνο εκεί όπου ο πλανήτης ούτε υποκρίνεται, ούτε αστειεύε-

ται, ούτε φτιασιδώνεται με το μαγνάδι της απατηλής δραστηριότητας του ανθρώπου. 

Κάποιοι για μια ή περισσότερες απ’ αυτές τις αιτίες, μερικοί για όλες μαζί σε διάφορους 

βαθμούς. Όμως υπάρχει και κάτι που οι πάντες νιώθουν στις κορυφές όχι μόνο τις πανύψηλες, 

μα και κάθε βουνού ή, υπό κλίμακα, ακόμα και ενός λόφου — κάτι που αναδύεται ως τρόπος του 

αισθάνεσθαι και του βιώνειν, μα είναι δύσκολο να εκφραστεί με τη σαφήνεια του προσδιορι-

σμένου λόγου. Κι αυτό είναι η έκσταση του ύψους. 

Βεβαίως, το πράγμα φαίνεται απλό: Είσαι ψηλά κι αισθάνεσαι ψηλά. Κι όμως, σε βουνοκορ-

φές, αν προσπαθήσεις να ερευνήσεις λίγο βαθύτερα τον εαυτό σου μπρος στην πραγματικό-

τητα της εμπειρίας σου, τότε η καταβύθιση μες στην προϊστορία των συναισθημάτων όσο και 

μες στον πυρήνα φαινομενικά κοινότοπων εννοιών όπως «ύψος», «ομορφιά», «έκσταση», απο-

σύρει από τα μάτια σου το χρωματιστό πέπλο της κατανόησης. Και τότε απομένεις μόνος μπρος 

στην αδυναμία σου, μπρος στην αδυνατότητα διερεύνησης των βασικών κατηγοριών της φύ-

σης, όπως τις συλλαμβάνουν οι αισθήσεις και όπως αγωνίζεται να τις ανατάμει, να τις τεμαχί-

σει, να τις μελετήσει και να εξάγει γι’ αυτές συμπεράσματα ο ανθρώπινος νους. 

Για να ανατάμεις και να μελετήσεις έναν ζωντανό οργανισμό, πρέπει πρώτα να τον σκοτώ-

σεις. Μα η φύση, που μια μακρινή ιδέα της πολλαπλότητας, της ενότητας και της ολότητάς της  

 

Εικ. 9: Ένα κοπάδι πρόβατα στα 

πόδια σου, στον ίλιγγο των 

γκρεμών. Και πιο κάτω το 

Καλέντζι, κουκλόσπιτα με 

κόκκινες στέγες. Οι κοιλάδες: 

Ένα όραμα. 
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συλλαμβάνει το μυαλό σε τόπους όπως οι βουνοκορφές, ή όπως ο βυθός των θαλασσών ή το 

διάστημα, δεν σκοτώνεται κι ούτε ανατέμνεται. Η ουσία της είναι η αγνωσία. Η προσωκρατική 

φιλοσοφία πρώτη φορά εντόπισε, και ο μέγας νους του Σωκράτη κωδικοποίησε μια για πάντα 

με έννοιες, την έσχατη ανθρωπίνως δυνατή προσέγγιση της αλήθειας: 

Όσο μελετάς μαθαίνεις, κι όσο μαθαίνεις τόσο διευρύνεται μες στον φωτιζόμενο νου σου η 

συνείδηση της αγνωσίας. 

Και πρέπει ως γέννημα της φύσης να μην παραιτείσαι από τη θέληση του φωτισμού, μα όλο 

να μαθαίνεις κι όλο να διευρύνεται μέσα σου η άγνοια περί της μητέρας σου. 

Αλλά στη φύση, και εξαιρέτως στις βουνοκορφές μέσω του ύψους, η αγνωσία ντύνεται 

μπρος στα μάτια με την ομορφιά, κι έτσι καθίσταται δεκτική στην απόλαυση όσο και πλήρης 

νοήματος για την ψυχή, η οποία με πρώτη ύλη αυτήν, ίσως και έσχατη, έχει τη δυνατότητα να 

καταστήσει την ανθρώπινη κατάσταση όχι μόνο βιώσιμη, μα και πηγή ευτυχίας. Αυτήν τη δια-

δικασία με βάση το πλάσιμο της ομορφιάς από την άμορφη ύλη της ανθρώπινης ζωής, την 

ανακάλυψαν επίσης οι αρχαίοι Έλληνες ως απότοκο του αδιεξόδου του πνεύματος μπρος στον 

γνόφο της αγνωσίας, όπως και μπρος στην κατεξοχήν αμηχανία, την πλήρη έλλειψη γνωσια-

κής διεξόδου, που επιφέρει η συνειδητοποίηση του τελικού επιτελέσματος κάθε ζωής, ο θάνατος. 

Στη σύγχρονη εποχή, ο Χέλντερλιν, το μεγαλύτερο ίσως ποιητικό πνεύμα στον πλανήτη μετά 

την αρχαιότητα, κωδικοποίησε ποιητικά με αυτά τα λόγια την προσπάθεια του ανθρώπου σε 

εποχές πτώσης για άνοδο προς την ομορφιά και προς το απότοκό της, τη γνώση: 

 

Μα κατά καιρούς 

Όταν μέλλει ν’ αφανιστεί η αρχαία παιδεία 

Από τη Γη, τότε μες από τις ιστορίες 

Πλασμένον, θαρραλέον ξιφομάχο δημιουργεί η Γη,  

Παρόμοια κι απ’ τα ύψη ο Θεός. Αμέτρητα βήματα 

Δρασκελάει βέβαια εκείνος, αλλά καθώς χρυσά άνθη 

Συμπράττουν οι δυνάμεις της ψυχής με της ψυχής τις συγγένειες, 

Γιατί με ευχαρίστηση πάνω στη Γη 

Η ομορφιά κατοικεί, και καθένα πνεύμα 

Συγγενικότερα συντροφεύει τον άνθρωπο. 

 

Κι έτσι γίνεται όχι μόνο υποφερτή μα και ηδονική η ανθρώπινη ζωή, από τη στιγμή που η 

αμηχανία ενώπιον του θανάτου καθίσταται μηχανή γνώσης και παρηγοριάς. Στη χελντερλίνεια 

μυθολογία ο ίδιος ο νεκροφύλακας του Άδη ναρκώνεται πίνοντας το κρασί του Διονύσου-Χρι-

στού, της συμβολικής αγαθοποιού δύναμης της ψυχής που συνέλαβε και επεξεργάστηκε ποιητικά  

Εικ. 10: Από τα 2.125 μ. του Πρ. Ηλία, η ΒΔ. Αχαΐα και στο βάθος ο Πατραϊκός. 
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και φιλοσοφικά ο Γερμανός ποιητής. Μια δύναμη την οποία αργότερα ανέπλασαν κατά τις δικές 

τους φιλοσοφικές θέσεις ο Νίτσε, ο Σικελιανός κι άλλοι ως σήμερα. 

Η ένωση όχι του θρησκευτικού κι εκκλησιαστικού, μα του ευαγγελικού-ανθρώπινου Χριστού, 

που έκανε παρέα με πόρνες, φτωχούς και ταπεινούς, και του Διονύσου, του πότε σκοτεινού 

πότε φωτεινού Θεού της μέθης, των ερωτικών οργίων αλλά και της ανάδυσης της ωριμάζου-

σας ψυχής μες από το υποσυνείδητο, εκείνου που κατά τους αρχαίους οδηγεί τον χορό των ά-

στρων, έχει σαν αποτέλεσμα να προσφερθεί στους ανθρώπους το κρασί της έκστασης μα και της 

αυτογνωσίας, ως αλεξιφάρμακο του θανάτου:  

 

Μακάριοι σοφοί το βλέπουν: Ένα χαμόγελο από τις φυλακισμένες 

ψυχές ανατέλλει, στο φως το μάτι ξεπαγώνει. 

Γλυκά ονειρεύεται και κοιμάται στην αγκαλιά της Γης ο Τιτάνας, 

Ο ίδιος ο φθονερός, ο ίδιος ο Κέρβερος πίνει και κοιμάται.
2
  

                                         
2 Τα 2 αποσπάσματα: http://analphabet.gr/logos/metafraseis/ > Φ. Χέλντερλιν. Ο φτωχός ξένος στην Ελλάδα, 1ο σ. 

30 «Ελλάδα», 2ο σ. 34 «Ψωμί και Κρασί». Κατά τη Θεογονία του Ησιόδου, 308 κ.ε., και την ελληνική θρησκεία, οι 

γόνοι κι απόγονοι των πρωταρχικών στοιχείων που με την επενέργεια του Έρωτα συγκρότησαν το σύμπαν, δηλ. αρχικά 

του Χάους, της Γης, του Αιθέρα, μετά και του Ουρανού, της Νύχτας, του Ωκεανού, αποτέλεσαν τους κυρίαρχους 

Θεούς της δεύτερης φάσης της Δημιουργίας, τους Τιτάνες, κάτω από την ηγεσία του Κρόνου. Μεταξύ τους ήταν η Έχιδνα 

κι ο Τυφωέας, η μία πιθανόν συμβολίζοντας τα πότε ευεργετικά πότε καταστρεπτικά υπόγεια νερά κι ο άλλος τον 

τυφώνα. Τούτοι γέννησαν τη Λερναία Ύδρα, τον φύλακα του Άδη Κέρβερο και τον Όρθο, τερατώδη σκύλο του τρι-

σώματου γίγαντα Γηρυόνη. Τους πρεσβύτερους Τιτάνες, όπως τον Τυφώνα και την Έχιδνα, τους πολέμησαν οι Θεοί 

της τρίτης φάσης της Δημιουργίας, οι Ολύμπιοι, κατά την Τιτανομαχία, η οποία αντανακλά την τελική υποταγή των 

Εικ. 11: Ακόμα μια απόψη από τον Πρ. Ηλία, μες από τις μακριές σκιές του ήλιου που ανατέλλει. 

http://analphabet.gr/
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Κάτι τέτοια σκέφτεσαι μέσα στην έκσταση του ύψους εδώ στον Πρ. Ηλία, αλλά αμέσως μετά σου 

φεύγει τούτη η χαρά της ανάτασης, καθώς η σκέψη σου γυρνά στη σύγχρονη πραγματικότητα 

της ανθρώπινης κατάστασης.  Η φύση είναι αθάνατη, μα η ζωή στον πλανήτη θνητή. Η απόλυτη 

κυριαρχία της κεφαλαιοκρατίας, η δικτατορική δηλαδή βασιλεία της ψύχωσης και της διανοη-

τικής εκμηδένισης που αναγορεύει το χρήμα σε μοναδικό Θεό, όπως εκφράζεται με την παρα-

νοϊκή συσσώρευσή του από ελάχιστους σε βάρος της ευτυχίας και της ζωής όλων, δολοφό-

νησε τη φιλοσοφία ενώ την επιστήμη την κατέστησε υπηρετριούλα του χαζόκομψα λεγόμενου 

«επιχειρείν». 

Αποτέλεσμα είναι, για πρώτη φορά στην Ιστορία, η αφιλόσοφη πια επιστήμη να βυθιστεί στην 

παράκρουση της αλαζονείας ότι μπορεί να χώσει το νυστέρι της στην καρδιά της φύσης, να ξε-

θεμελιώσει τα βουνά, να στραγγίξει τις θάλασσες, να εξαφανίσει τα ζώα και τα φυτά. Εντέλει να 

δολοφονήσει με προδιαγεγραμμένο σχέδιο την ανθρωπότητα για χάρη μερικών χρηματικών 

μονάδων στους υπολογιστές των 100, 1000 μεγαλοκαπιταλιστών αφεντάδων της, των οποίων, 

για τα εγκλήματά τους κατά της ανθρωπότητας, η φυσική θέση θα έπρεπε να είναι για πάντα 

στο τρελοκομείο ή άπαξ στο εκτελεστικό απόσπασμα. 

 

Αλλά είναι η ώρα να αφυπνιστούμε και να προχωρήσουμε στη δρακοντίσια τούτη κορυφογραμμή 

του Ερυμάνθου.  

 

 

Από τον Πρ. Ηλία στο Πυργάκο και στην Ψηλή Τούρλα 

Η θέα όπως είπαμε από δω σε συγκλονίζει. Ευτυχώς η διαύγεια της ατμόσφαιρας σήμερα 

είναι υψηλή — μόνο πάνω από τον Ωλενό σχηματίζονται κάπου-κάπου μερικές τολύπες μικρών 

σύννεφων, που γρήγορα διαλύονται. Κι έτσι μπορείς να δεις βόρεια το Παναχαϊκό, το χαμηλό 

όρος Σκόλλις, σχεδόν όλη τη δυτική Αχαΐα, την Ηλεία, το Ιόνιο. Ανατολικά και νοτιοανατολικά 

τις ψηλές κορυφές Λεπίδα, Καλλιφώνι κ.λπ. και τις κατάφυτες κοιλάδες με τα χωριουδάκια, 

καθώς και, πιο πέρα προς τον νότο, τα άλλα βουνά του Μοριά μέχρι και τον Ταΰγετο, που 

προβάλλει μες από τα σύννεφα. Νοτιοανατολικότερα ο Πάρνωνας, ενώ όσο προχωράς ξεδιπλώ-

νεται μπρος στα μάτια σου η ανατολική Πελοπόννησος, με τον όγκο του Χελμού να κυριαρχεί. 

Βεβαίως, ο βασιλιάς του τόπου είναι ο πελώριος όγκος του Ωλενού, που υψώνεται τόσο 

απόγκρεμος ώστε τα χάνεις με τα μονοπάτια τα οποία διακρίνεις σμιλεμένα ή χτιστά με ξε-

ρολιθιά στα σχεδόν κάθετα πρανή του. Θαυμάζει κανείς την υπομονή και την επιμονή του 

ανθρώπου, που δημιούργησε μες στις χιλιετίες αυτά τα περάσματα από τα χωριά των κοιλά-

δων προς τις κορφές. Η μεγαλοπρέπεια του Ωλενού τονίζεται από το χάος στα βόρεια της κο-

ρυφογραμμής όπου διαβαίνεις, καθώς οι δυο ορεινοί όγκοι χωρίζονται σχεδόν κάθετα από τη 

βαθύτατη χαράδρα του π. Τεθρέα, που έχει εδώ την απαρχή του. 

Αλλά ο ίδιος ο τόπος είναι επίσης μαγικός. Όταν βλέπεις από χαμηλά μια απόγκρεμη κορυφή, 

νομίζεις ότι στην ακμή της μόλις που θα μπορείς να σταθείς. Αν την ανέβεις, όμως, διαπιστώνεις 

σχεδόν πάντα ότι η ράχη της περιλαμβάνει μικρά λιβάδια, υψώματα και ρεματάκια, λάκκες-

δολίνες με πλούσιο χώμα και βλάστηση, ακόμα και χώρους που κάποτε καλλιεργούνταν. Το 

ίδιο συμβαίνει κι εδώ, σε αυτή την ανάερη μεταξύ ουρανού και γης κορυφογραμμή. 

Οι αλληλοδιαδεχόμενες η μια την άλλη κωνικές τούμπες ή οι λεπιδωτές κόψεις, μερικές κά-

πως απότομες και αρκετά υψηλές, εναλλάσσονται με τα μικρά διάσελα, οι βραχοτοπιές και τα 

πιο χλοερά μέρη διαδέχονται το ένα το άλλο, σε αλυσίδα που δεν διακρίνεται από χαμηλά ή 

από τον Ωλενό.  

                                                                                                                        
στοιχειακών δυνάμεων του χάους στους νόμους της κοσμικής αρμονίας. Μα τους υστερογέννητους Τιτάνες, σαν πιο 

αδύναμους και υπό περιστάσεις υποκείμενους στη θνητότητα, έπρεπε να τους αντιμετωπίσουν οι ίδιοι οι άνθρωποι. 

Και τα τρία γεννήματα του Τυφώνα και της Έχιδνας τα πολέμησε ο Ηρακλής, σύμφωνα με τον εκπολιτιστικό ρόλο 

στην προϊστορική Μεσόγειο που του απέδιδαν οι αρχαίοι: Σκότωσε τον δικέφαλο Όρθο και τη Λερναία Ύδρα, ενώ 

τον Κέρβερο τον νίκησε, τον έδεσε και τον έφερε από τον Άδη στις Μυκήνες. Η δέσμευση του Κέρβερου εδώ δηλώ-

νει ό,τι και το απόσπασμα του Χέλντερλιν: Ο θάνατος δεν γίνεται να «σκοτωθεί», όμως μπορεί να «δεσμευτεί» ή να 

«αποκοιμηθεί» για λίγο  μέσω του εκπολιτισμού, της ανάπτυξης του ορθού Λόγου και των επιστημών όπως η ιατρική και η 

φαρμακευτική, πράγματα που συμβολίζουν οι Μυκήνες, η καινοφανής πόλις σε έναν πρωτόγονο κόσμο. 
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Εικ. 12: Μετά τον Πρ. Ηλία, από το Πυργάκο και όσο προχωράς προς την Ψηλή Τούρλα, ο κόσμος 

ξανοίγεται πια εκθαμβωτικός. Δυτικά η κορυφογραμμή απ’ όπου ήρθες… 

 

Εικ. 13: Νότια οι κορφές Μαχαιράς, Σκουτέλι κ.λπ. με το χωριό Πλατανίτσα στα γόνατά τους, 
πιο ανατολικά η κοιλάδα που οδηγεί στην Α. και Κ. Βλασία. Εικ. 14: Βόρεια, στα πόδια σου, 

το Αλεποχώρι, Δ. του Ωλενού, απ’ όπου θα επιστρέψουμε αύριο. Μια ανάστατη γεωλογία. 
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Εικ. 15 άνω: Αλλά βορειοανατολικά υψώνεται τώρα μπρος σου ο Τιτάνας, ο Ωλενός, με το διάσελο και τη Μουγγίλα δεξιά. 
 
Εικ. 16 κάτω: …Κι όταν βλέπεις αυτούς τους γκρεμούς, δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι στο κορμί τους είναι χαραγμένο το 

μονοπάτι από το οποίο θα επιστρέψεις αύριο. 
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Σε μερικά σημεία μετά το Πυργάκο πρέπει να παρακάμψεις ορισμένες βραχώδεις εξάρσεις και να 

περάσεις από τα ομαλότερα νότιά τους, όχι τόσο γιατί είναι δυσπροσπέλαστες, αλλά επειδή α-

νακόπτουν την ταχύτητα της πορείας σου σε περίπτωση που βιάζεσαι.  

— Και καλό είναι να έχεις υπολογίσει τον χρόνο της διαδρομής σου σε σχέση με την ορειβα-

τική δυνατότητά σου, δεδομένου ότι οι αποστάσεις είναι αρκετά μεγάλες και δεν είναι καθόλου 

καλό να νυχτωθείς εδώ πάνω χωρίς ανάλογο εφοδιασμό. Γιατί τη νύχτα κάνει κρυο ακόμα και 

στο κατακαλόκαιρο, ενώ ο καιρός, όπως γενικά στα ελληνικά βουνά, είναι ευμετάβλητος, με 

αποτέλεσμα την πιθανότητα να αντιμετωπίσεις καμιά βροχή ή και καταιγίδα, πράγμα άκρως 

επικίνδυνο εδώ στην αλπική ζώνη, λόγω των κεραυνών. 

Μετά τον Προφήτη Ηλία και μέχρι την Ψηλή Τούρλα, την ακραία ανατολική ακμή της κορυ-

φογραμμής πάνω από τις απότομες απογκρεμιές προς το συγκρότημα Ωλενού-Μουγγίλας, τα διά-

σελα γίνονται βαθύτερα και ο τόπος στενεύει αγριότερος, καθώς οι γκρεμοί βόρεια και νότια 

κατατρώνε τη ραχοκοκκαλιά του βουνού. Συγκροτήματα όρθιων βράχων προβάλλουν σαν προϊ-

στορικά μνημεία, ενώ η αγριότητα των στοιχείων και οι ισχυρές γεωλογικές δυνάμεις που εξα-

σκούνται εδώ από εκατομμύρια χρόνια, μεταβάλλουν τις ως τώρα χλοερές λάκκες σε ξερές δο-

λίνες, όπου η αποσάθρωση σωριάζει ολοένα πέτρες και βράχους. 

Εδώ χρειάζεται προσοχή, επειδή στην Ψηλή Τούρλα και λίγο μετά πρέπει να διαβείς ένα πέ-

ρασμα, για τον βαθμό επικινδυνότητας του οποίου ας μου επιτραπεί να μην εκφέρω γνώμη, μα να 

παραπέμπψω στους ειδικούς των ορειβατικών συλλόγων και στις δημοσιοποιημένες περιγρα-

φές τους. Προσωπικά, ποτέ δεν καλοκατάλαβα το πώς βαθμολογούνται τα περάσματα κι οι δια-

βάσεις. Ίσως τούτο συμβαίνει δεδομένου ότι είχα ο ίδιος παιδιόθεν κι έως σήμερα μια σημαίνουσα 

τάση σκαρφαλώματος σε οτιδήποτε μπορεί να σκαρφαλωθεί, δέντρα, βράχους, γκρεμούς, συ-

νήθεια που ενίοτε μεταβάλλεται σε μάλλον ασύνετο πάθος άμα είμαι μόνος και δεν κινδυνεύει 

κανείς εξαιτίας μου. 

Γι’ αυτό δεν έχω όρεξη να πάρω κανέναν στον λαιμό μου ως άσχετος, κρίνοντας με ύφος 

σχετιζόμενου το τάδε πέρασμα ή το δείνα με τούτο ή τον άλλο βαθμό. Εκείνο που μπορούμε να 

πούμε με τον Αποστόλη, είναι ότι το πέρασμα θέλει πολλή προσοχή κι ότι άμα κάποιος ζαλί-

ζεται από το ύψος και την πορεία σε επικίνδυνα σημεία πάνω από γκρεμούς, καλύτερα να με-

λετήσει κρίσεις επαϊόντων πριν κάνει τη διαδρομή αυτής της εξαίσιας κορυφογραμμής. 
  

Εικ. 17: Μετά τον Προφήτη Ηλία υπάρχουν λάκκες, λιβαδάκια και απλωσιές, όμως όσο προ-
χωράς προς το Πυργάκο και μέχρι να φτάσεις στην Ψηλή Τούρλα, κατά το μεγαλύτερο μέρος 
της διαδρομής περπατάς κυριολεκτικά στην κόψη. Ακριβώς πριν την Ψηλή Τούρλα, θα βρεις πά-

λι μικρό καταπράσινο πλάτωμα. 
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Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει κανείς ότι αν χρειαστεί να γυρίσει πίσω, πιθανότατα δεν θα 

προλάβει πριν πέσει η νύχτα να ξανακατεβεί στα πλατώματα της Ανάληψης ή από το μονοπάτι 

του Πρ. Ηλία για Αλεποχώρι, αλλά πρέπει να διανυκτερεύσει στα ψηλά. 

Το μονοπάτι περνά από τα βόρεια της Ψηλής Τούρλας, σε στενές ζώνες με ταρατσάκια πάνω 

από το πρανές, που πέφτει προς τη χαράδρα του Τεθρέα από τα 1.892 μ. στα 1.200 περίπου. 

Η διάβαση στα δύσκολα αυτά σημεία δεν είναι ιδιαίτερα διακριτή και (όταν πήγαμε εμείς!) τα 

ορειβατικά σημάδια ήταν σκόρπια και ασαφέστατα. 

Όσο για τον χρόνο, εμείς πάντως, με γοργό βήμα και σχετικά λίγες, σύντομες στάσεις, αλ-

λά και με κάποια ώρα ερευνητικής περιδιάβασης στα μικρά πλατώματα άρα και χρονοτρί-

βησης, πήραμε την ανηφόρα από τον δασικό δρόμο της Ανάληψης στις 7.30 π.μ., βγήκαμε από το 

πέρασμα της Ψηλής Τούρλας στις 1 μ.μ. ακριβώς, και φτάσαμε στις ποιμενικές καλύβες κάτω από 

το διάσελο Ωλενού-Μουγγίλας στις 4 μ.μ. Οπότε: δασικός Ανάληψης — Ψηλή Τούρλα, 5.30 ώρες. 

Σύνολο: δασικός Ανάληψης — ποιμενικές καλύβες διάσελου, 8.30 ώρες. Από τις καλύβες στο 

διάσελο απομένει ακόμα κάνα μισάωρο απότομη πλην ομαλή ανηφόρα.  

 

Εικ. 18: Φυγάδες αίγες στα ακρόγκρεμα 

πριν την Ψηλή Τούρλα, με φόντο τον τι-

τάνιο κώνο του Ωλενού. 
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Εικ. 19 άνω: Εξοδος του φαραγγιού του Τεθρέα από Ψ. Τούρλα, με το Αλεποχώρι στο βάθος. 
 

Εικ. 20 κάτω: Αποστόλης εν πορεία και εν απορία ενώπιον της διάβασης της Ψηλής Τούρλας. 
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Η ανθρώπινη ζωή στη ραχοκοκκαλιά του Ερύμανθου 
 

 

Κι εδώ τα χωραφάκια 

 

Με κάποια έκπληξη συναντάμε ένα κοπάδι με τον βοσκό του, έναν μεσήλικα που μας χαιρε-

τάει φιλικά και μας ρωτάει τα βασικά και τα αιώνια: Από πού είμαστε, πού πάμε κ.λπ. Λέει, ανέ-

βαινε σε αυτά τα ύψη μικρός με τα ζώα, και τώρα ανεβαίνει μ’ αυτά κάπου-κάπου, παρ’ ότι 

είναι πια πολύ κουραστικό γι’ αυτόν. Κρίμα που δεν μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο μαζί 

του, να μας αφηγηθεί για το πώς ήταν η ζωή εδώ. Μετά από ώρα, κοντά στην ψηλή Τούρλα, 

πέφτουμε πάνω σε μια μικρή αγέλη γίδες, που έχει ξεκόψει από κάποιο κοπάδι στις στάνες κι 

έχει ανέβει εδώ πάνω. Αμέσως μόλις μας βλέπουν, καταφεύγουν στους γκρεμούς, όπως τους 

λέει το ένστικτό τους σε στιγμή δυνητικού κινδύνου. 

Από τον Πρ. Ηλία και μέχρι λίγο πριν την Ψηλή Τούρλα, βλέπεις χωμάτινα πλατώματα, 

χλοερές δολίνες και ένα-δύο χωραφάκια με πλούσιο χώμα κοντά στο Πυργάκο (ως ουδέτερο 

βρίσκω το όνομα), με τις άκρες του προς τους γκρεμούς φραγμένες με μεγάλες πέτρες, ώστε 

να μη διαβρώνεται η καλλιεργήσιμη γη με τις βροχές. Εδώ, στα 2.100 μ. περίπου, όπως και σε 

άλλες βουνοκορφές καθώς πάντα τονίζουμε στα άλμπουμ μας, οι εποχιακοί βοσκοί έσπερναν 

σιτηρά από πολύ παλιές εποχές, δημιουργώντας μικρά χωράφια όπου υπήρχε λίγο χώμα στα  

Εικ. 21: Ένα κοπάδι πρόβατα στις λάκκες κοντά στον Προφήτη Ηλία, στα 2.100 μ. περίπου. 
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πλατώματα ή στον πυθμένα δολινών. Η σπορά γινόταν το φθινόπωρο πριν κατεβούν οι βοσκοί 

στα χωριά τους, ώστε οι βοσκοί να βρουν τα σιτηρά φυτρωμένα όταν θα ξαναανέβαιναν, να τα 

θερίσουν το καλοκαίρι κατά τη μόνιμη παραμονή τους σε αυτά τα ύψη, να τα αλωνίσουν επιτόπου 

και να κάνουν με πρόχειρους χειρόμυλους μπλιγούρι, τη βασική τροφή του απλού ανθρώπου μαζί 

με το ψωμί, τα όσπρια, τα αγριολάχανα και τα γαλακτοκομικά για χιλιετίες στον ελληνικό χώρο. 

Για όσους αγνοούν το κοινωνικό καθεστώς της οθωμανικής εποχής, θα πρέπει να τονιστεί πως 

όλα αυτά οφείλονταν στο γεγονός ότι η γη στις πεδιάδες κι όπου αλλού μπορούσε να αποδώσει 

σημαντική παραγωγή, ανήκε σε πλούσιους Οθωμανούς κυρίαρχους — γιατί υπήρχαν βεβαίως πα-

ντού και φτωχοί μουσουλμάνοι, που τους εκμεταλλεύονταν κι αυτούς άγρια οι ομόθρησκοί τους. 

Σε πιο απόμερους ή αχαμνούς τόπους, δηλαδή όπου οι Τούρκοι δεν ενδιαφέρονταν ούτε καν να 

πατήσουν, η διαθέσιμη γη ανήκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της στους πλούσιους κοτζαμπάση-

δες. Οι υπόλοιποι, δηλαδή πάνω από το 90% του λαού, έπρεπε να βρουν, να ξεχερσώσουν και 

να καλλιεργήσουν λίγη γη οπουδήποτε δεν την ήθελαν οι παραπάνω, δηλαδή στην αγριότητα 

των βουνοπλαγιών, και στις αλπικές κορυφές ακόμα. 
  

Εικ. 22: Χωραφάκι με πελώριες πέτρες προς τον γκρεμό να εμποδίζουν τη διάβρωση, περίπου 

στα 1.800 μ., λίγο πριν την Ψηλή Τούρλα, με τον Ωλενό στο βάθος. 

Εικ. 23: Χωράφι κοντά στο Πυργάκο, στα 2.100 περίπου μ., με ξερολιθιά προς το ρεματάκι, για 

να μην φεύγει το χώμα. Αυτό το χώμα εκπλήσσει με την καθαρότητά του: Για αιώνες, κατά το 

όργωμα, το «ξεπέτριζαν», αφαιρώντας τις πέτρες και τα χαλίκια. Δίπλα, υπάρχει παλιά καλύβα. 
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Για τούτο, στους πιο απίθανους τόπους, στα πιο απόγκρεμα ύψη, συναντάει κανείς μέχρι 

σήμερα τοπωνύμια όπως «Αλώνι». Όχι γιατί ανέβαιναν εκεί οι άνθρωποι να αλωνίσουν τα 

γεννήματα των πεδιάδων, μα εξαιτίας του αυτοσχέδιου αλωνίσματος όσων σιτηρών φύτευαν 

επιτόπου για να τα βρουν το καλοκαίρι. Βεβαίως τα φυτεμένα δεν ποτίζονταν, όμως τον Μάη 

και τον Ιούνη στις βουνοκορφές βρέχει ακόμα συχνά κι η υγρασία είναι στο φόρτε της. Το κο-

ντό ολιγόκοκκο στάρι των ορεινών ελληνικών ποικιλιών που χρησιμοποιούνταν, δεν χρειάζε-

ται πολύ νερό και ωριμάζει γρήγορα, γιατί είναι εγκλιματισμένο από χιλιετίες σε αυτά τα ύψη. 

Και, φυσικά, ό,τι έμενε από την παραγωγή, και μάλλον πάντα κάτι έμενε γιατί τέτοια χω-

ραφάκια υπήρχαν πλήθος παντού, το έπαιρναν μαζί τους στα χωριά τους, φεύγοντας από το 

βουνό αρχές φθινοπώρου. Όσο για αλεύρι που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για παρασκευή του 

ψωμιού, ή μάλλον των άζυμων πιττών, του σχεδόν αποκλειστικού αρτοσκευάσματος των διαμενό-

ντων επί μακρόν στο ύπαιθρο, αυτό το έφερναν από κάτω, από τα χωριά. 

 

 

Καλοχτισμένες καλύβες στα 2.000 μ. 

Συναντάς, επίσης, μάντρες και καλοκαιρινά οικήματα βοσκών, ερειπωμένα τώρα μετά από 

δεκαετίες εγκατάλειψης. Σε μερικά σώζονται στα ερείπια οι πάσαλοι από την ξυλοδεσιά της 

στέγης. Η αρχιτεκτονική τους, βασικά ίδια με των ποιμενικών πετρόχτιστων οικημάτων όλου 

του ελληνικού χώρου, εδώ εντυπωσιάζει με την εξαιρετική επιδεξιότητα στη συναρμογή των 

πλακών της ξερολιθιάς μεταξύ τους. 
  

Εικ. 24: Λάκκες με καλύβες ποιμένων και μάντρες κοντά στον Πρ. Ηλία, στα 2.100 μ. 
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Εικ. 25 άνω: Μερικές από τις καλύβες δείχνουν επιμελημένη κατασκευή.  
 
 

Εικ. 26 κάτω: Κάποιες είναι πολύ μικρές και χαμηλές. Όλες είχαν δίρριχτη στέγη από πλάκες. 
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Όπως εκπλήσσουν και οι καλοκατασκευασμένες  τραπεζοειδείς είσοδοι, σε «μυκηναϊκό» σχήμα 

που ανακουφίζει την κατασκευή από το βάρος της στέγης, συναρμοσμένης από πέτρινες πλά-

κες πάνω σε προχειροεπεξεργασμένους ή ακατέργαστους κορμούς λεπτών δέντρων. Τα ανώφλια, 

όπου σώζονται, είναι μονοκόμματες πλάκες, μερικές μεγάλου βάρους που χρειάζονται ή πολλά 

χέρια ή αυτοσχέδιες τροχαλιές για να μετακινηθούν. Τα δοκάρια για την οροφή, φτιαγμένη 

από ντόπιες πλάκες του λεγόμενου «πλακώδους ασβεστόλιθου Ωλονού» (βλ. σ. 109, εικ. 132), 

κόβονταν από δέντρα με σκληρό ξύλο, που δεν φθείρεται εύκολα: Κυπαρίσσι, πουρνάρι, αριά, 

βαλανιδιά, κέδρος, ρόμπολο. Επειδή εδώ στην αλπική ζώνη δεν φυτρώνουν δέντρα, τα δοκάρια 

για την ξυλοδεσιά της στέγης μεταφέρονταν με μουλάρια από κάτω, από τα δάση.  

Παράθυρα δεν υπάρχουν, το μόνο άνοιγμα είναι η πόρτα. Στο εσωτερικό, απέναντι από την 

είσοδο, όπως παντού στις καλύβες του ελληνικού χώρου, υπάρχει η εσοχή στον τοίχο ώστε να  

 

Εικ. 27: Είσοδος καλοκατασκευασμένης καλύβας 

σε σχήμα τραπεζίου.  
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τοποθετείται ο λύχνος ή κάποτε και για να αποθηκεύονται ευαίσθητα μικροπράγματα. Η εσοχή 
εδώ είναι καλοσυναρμοσμένη από δύο μεγάλες πλάκες πάνω και κάτω. Δίπλα στην εσοχή η 
γωνιά, η εστία, όπου αναβόταν η φωτιά το βράδυ σε περίπτωση κρύου ή για παρασκευή φα-
γητού, μ’ όλο που το κύριο μαγείρεμα γινόταν συνήθως έξω, σε ειδικό χώρο, δεδομένου ότι αυ-
τές οι «κατοικιές» χρησιμοποιούνταν μόνο άνοιξη μετά τα χιόνια και καλοκαίρι: Τις άλλες επο-
χές εδώ, σε υψόμετρο 1.900-2.125 μ. έκθετο στους βορεινούς ανέμους, το χιόνι μπορεί να φτάσει 
μέτρα ολόκληρα και η θερμοκρασία να πέσει πολύ κάτω από το μηδέν.  

Εικ. 28: Φαίνεται η δομή της δίρριχτης στέγης από μεγάλες ντόπιες πλάκες, η 

κόγχη απέναντι από την πόρτα και τα δοκάρια στήριξης της οροφής. Τα πλάγια 

δοκάρια είναι ακατεργαστα, τα κεντρικά είναι αυτοσχεδίως τετραγωνισμένα, μάλ-

λον με τσεκούρι. 
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Πάνω από τη εστία, ή στη μέση της στέγης αν ήταν θολωτή κι όχι δίκλιτη, υπήρχε μια τρύ-

πα, για να φεύγει ο καπνός. Κι απέναντι από τη «γωνιά», σε έναν από τους πλαϊνούς τοίχους, 

πάντα υπήρχε το λίγων εκατοστών παταράκι κατασκευασμένο από πλάκες ή πατικωμένο χώμα, 

που σκεπαζόταν από ξερόχορτα και τάπητες του αργαλειού και αποτελούσε το κρεβάτι, όπου 

κοιμούνταν ο ένας δίπλα στον άλλον οι όποιοι ένοικοι. Ας ληφθεί υπόψη ότι σε τούτα τα ύψη 

ζούσαν άνοιξη-καλοκαίρι ολόκληρες οικογένειες, άντρες, γυναίκες και παιδιά, ενώ κάτω στα 

χωριά παρέμεναν οι γέροντες και όσοι απασχολούνταν στις εκεί εργασίες. 

Αυτή ήταν για χιλιετίες η ζωή των αγροτοποιμενικών πληθυσμών στον ελληνικό χώρο, δη-

λαδή των προγόνων των περισσότερων από μας, στα ορεινά λιβάδια και στις κορφές… Κι όχι 

μόνο στη στεριά, μα και στα νησιά, που είναι κι αυτά κατά το μέγιστο μέρος τους ορεινά. 

Οι καλύβες, με τις μάντρες από ξερολιθιά κοντά τους για τα ζώα, είναι χτισμένες σε λάκ-

κες, όπως, εκτός από τους νερόλακκους λέγονται επίσης οι ορεινές δολίνες με χωμάτινο επίπεδο 

πυθμένα, ή τα κατοικίσιμα κοιλώματα του εδάφους όπου υπάρχουν πηγές ή συγκεντρωμένα 

νερά, ή οι πολύ μικρές, πλουσιοχώματες και υγρές κοιλάδες. Η οικοδόμηση των ορεινών κα-

λυβιών σε λάκκες είχε ως σκοπό να προστατεύονται άνθρωποι και ζώα από τον άνεμο, που σε 

τούτα τα ύψη μπορεί να σηκώσει τις πέτρες. Γι’ αυτό οι εποχιακές ποιμενικές εγκαταστάσεις στα 

βουνά λέγονταν επίσης συνεκδοχικά «λάκκες» προστιθέμενου του ονόματος του σογιού των 

ιδιοκτητών, με αποτέλεσμα να μείνουν ως σήμερα σε όλο τον ελληνικό χώρο εκατοντάδες σχε-

τικά τοπωνύμια: «Λάκκα [του] τάδε», «Λάκκα [του] δείνα». Είναι χαρακτηριστικό ότι κι οι Αρ-

βανίτες χρησιμοποιούσαν την ελληνική λέξη «λάκκα» για τον ίδιο σκοπό. 

Άλλη ονομασία των ποιμενικών εγκαταστάσεων στα βουνά σε πολλά μέρη της Ελλάδας ήταν 

«Κάθισμα», σκέτο είτε συνοδευόμενο από το όνομα της φαμίλιας της οποίας αποτελούσε εποχιακή 

κατοικία. — Βόρεια της κορυφογραμμής, και ακριβώς κάτω από τον Πρ. Ηλία, σώζεται ένα τέτοιο 

τοπωνύμιο.  

Μερικές από τις καλύβες στην κορυφογραμμή φαίνονται στη βασική τους κατασκευή πολύ 

παλιές, καθώς από χρόνο σε χρόνο κι από γενιά σε γενιά επιδιορθώνονταν και συντηρούνταν. 

Σε ορισμένες το ύψος των τοίχων από την εξωτερική πλευρά είναι αρκετά χαμηλό, μα κανο-

νικό στο εσωτερικό, για δύο λόγους που πρέπει να ληφθούν υπόψη είτε μαζί είτε ξεχωριστά: 

Σε έκθετες στον αέρα ή στη ζέστη λάκκες, οι ποιμένες έσκαβαν το έδαφος και έχτιζαν μέχρι 

και ένα μέτρο βυθισμένες στο χώμα τις καλύβες, ώστε να προστατεύονται από τον άνεμο και 

Εικ. 29: Ακόμα μια τραπεζοειδής είσοδος με μονόπετρο ανώφλι μεγάλου βάρους. 
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να διατηρείται σε μια σταθερή θερμοκρασία το εσωτερικό, ζεστό στο κρύο και δροσερό στη 

ζέστη. Επίσης, όμως, πολύ παλιές καλύβες που συντηρούνταν για αιώνες, καταχώνονταν στις 

λάκκες ή σε πιο επίπεδους τόπους από τη διάβρωση των υψωμάτων ολόγυρα και τις προσχώ-

σεις. Το αποτέλεσμα είναι να βλέπει κανείς σήμερα καλύβες από ξερολιθιά καταχωμένες από 

την εξωτερική πλευρά μέχρι και τη μέση των σωζόμενων τοίχων. 

 

 

Άνθη 

Στην κορυφογραμμή Πρ. Ηλίας — Ψηλή Τούρλα, όπως κι άλλωστε και στον Ωλενό και σε 

όλο τον κεντρικό Ερύμανθο, υπάρχουν πλήθος σπάνια φυτά της ελληνικής αλπικής ζώνης, αλλά 

και αρκετά ενδημικά, των βουνών της Πελοποννήσου. Με θέμα τη χλωρίδα του Ερυμάνθου ο-

λοκληρωμένη μελέτη ως τώρα είναι αυτή του Γεωργίου Μαρούλη, ο οποίος διαπιστώνει στο ορεινό 

συγκρότημα την ύπαρξη 976 ειδών (taxa), από τα οποία τα 90 είναι ενδημικά της Ελλάδας, 9,4% 

του συνόλου όσων έχουν καταμετρηθεί στον Ερύμανθο.3 

Η δική μας διαδρομή έγινε Ιούλιο, οπότε η 

άνθηση των περισσότερων φυτών είχε τελειώσει 

προ πολλού. 

 

 
  

                                         
3  Γεώργιος Μαρούλης, Χλωρίδα και βλάστηση των οικοσυστημάτων του όρους Ερυμάνθου (ΒΔ Πελοπόννησος), 

διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 2003, διαθέσιμο ψηφιακά από: http://thesis.ekt.gr/14258. 

Εικ. 30, 31: Crepis incana (Sm.), οικ. Com-

positae (Asteraceae).ένα είδος ενδημικό της 

Ελλάδας, συγγενές με τα φαγώσιμα ραδίκια. 
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Εικ. 32: Morina persica (L.) [Morina graeca 

(Jaub. & Spach)], οικ. Morinaceae. 

Εικ. 33: Stachys germanica ssp. heldreichii 

(Boiss.), οικ. Compositae (Asteraceae). 

Εικ. 34: Achillea holosericea (Sibth. & Sm.), οικ. Compositae (Asteraceae). 
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Εικ. 35 επάνω: Ένα φυτό της οικογένειας Rubiaceae 
 
 
 
 

Εικ. 36 κάτω: Asperula oetaea (Boiss.), οικ. Rubiaceae. 
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Εικ. 37, 38 άνω και αριστερά: Campanula radicosa 

(Bory & Chaub.), οικ. Campanulaceae. 

Εικ. 39, 40 κάτω και δεξιά: Geranium subcaulescens 

(L’Hér. ex DC.), οικ. Geraniaceae. 
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Εικ. 41 άνω: Ένα μεγάλο φυτό της οικ. Scrophulariaceae φαγωμένο από τα γίδια. 
 

Εικ. 42 κάτω αριστερά: Notobasis syriaca (L.), οικ. Compositae (Asteraceae). 
 

Εικ. 43 κάτω δεξιά: Σε σκιά βράχου όπου πηγή, ένα λεπτό φυτό που δεν το γνωρίζω. 
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Εικ. 44, 45 άνω: Cerastium candidissimum (Correns.) μάλλον, οικ. Caryophyllaceae 
 
 

Εικ. 46 κάτω: Drypis spinosa (L.), οικ. Caryophyllaceae. 
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Εικ. 47 άνω αριστερά: Μια silene, Εικ. 48 άνω δεξιά: Dianthus integer ssp. minutiflorus (Halácsy), 
 
 

 και, Εικ. 49 κάτω:  Dianthus tymphresteus (Boiss. & Spruner), όλα οικ. Caryophyllaceae. 
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Εικ. 50, 51: Minuartia stellata (Mair.) ssp. stellata, οικ. Caryophyllaceae. Το ωραίο φυτό  

των αλπικών κορυφών συναντήσαμε στο Πυργάκο και στον Ωλενό. 
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Εικ. 52-54: Rumex alpinus (L.), οικ. Polygonaceae. Συγγενικό με τα λάπαθα και τα σπανάκια, 

το φυτό με τα πολύ μεγάλα φύλλα γλυτώνει από τις γίδες κρυμμένο μες σε ψηλά βράχια. 
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Εικ. 55, 56: Sempervivum marmoreum (Gris.), οικ. Crassulaceae. Ο αμάραντος του Δημοτικού 

τραγουδιού, ένα εντυπωσιακό αγριολούλουδο των αλπικών κορφών. 



43 
 

  

 

Εικ. 57 άνω, 58 κάτω αριστ.: Από την Ψηλή Τούρλα, οι γκρεμοί της Μουγγίλας από στρώματα 
λευκού πλακώδους ασβεστόλιθου, και κόκκινου ορυκτού πλούσιου σε διοξείδιο του πυριτίου. 
 

Εικ. 59, 60 κάτω δεξιά: Η φύση παίζει με τα πετρώματά της… 
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Με τους βοσκούς του Ωλενού 
 

 

Αγώνας για τη ζωή 

Άμα παρακάμψεις την Ψηλή Τούρλα, έχεις πια καταμέτωπο όλο το πανόραμα του Ωλενού. 

Η απόσταση μέχρι το διάσελο φαίνεται μια δρασκελιά σήμερα με την εξαιρετική διαύγεια της 

ατμόσφαιρας, όμως χρειάζεσαι ακόμα ώρες για να τη διασχίσεις. Η κατάβαση από τις γκρεμο-

πλαγιές μέχρι κάτω, στο πιο ομαλό μονοπάτι για το διάσελο, χρειάζεται προσοχή καθώς το 

εδαφος είναι εξαιρετικά ανώμαλο, με χαλικοσάρες και επικίνδυνα σημεία. Οι βοσκοί δεν πολύ-

έρχονται πια από δω, όμως ανεβαίνουν τα ζώα και κυρίως οι ανυπότακτες γίδες όπως εκείνες 

που είδαμε πριν την Ψηλή Τούρλα, που αρέσκονται να ξεφεύγουν από τα κοπάδια και να τρα-

βούν ακάθεκτες προς τις κορφές και τους γκρεμούς — αυτή είναι η φύση τους. 

Από την άκρη του χλοερού πλατώματος με την πρώτη ποιμενική καλύβα, διαμορφωμένου 

εδώ από αιώνες κατοίκησης, ένα ωραίο άλογο με γυαλιστερό τρίχωμα μας ατενίζει φιλύποπτο 

με φόντο τους κολοσσιαίους γκρεμούς του Ωλενού. Λίγο πιο κάτω μια εικόνα αιωνιότητας του 

ανθρώπου στα ελληνικά βουνά, ζωντανεμένη στην υπό γενοκτονία Ελλάδα των αρχών του 

21ου αιώνα: Ένα μεγάλο κοπάδι πρόβατα και αίγες ανεβαίνει από τη χαράδρα του π. Τεθρέα 

προς το διάσελο, βαδίζοντας στο σκαλιστό στους γκρεμούς μονοπάτι. 

Προέρχεται από κάτω, από τα χωριά, κι έχει σκαρφαλώσει ως εδώ από το μονοπάτι στους 

γκρεμούς του Ωλενού. Ανεβαίνει, ανεβαίνει και τελειωμό δεν έχει. Το οδηγεί μια οικογένεια, 

δύο-τρία παλληκάρια καθώς και μια δωρική κοπέλλα με μορφή κυριολεκτικά σαν αρχαίου αγάλ-

ματος, που το σαλαγάν τρέχοντας πότε με τα πόδια, πότε πάνω σε υπέροχα άλογα σαν γνήσιοι  

Εικ. 61: Κατεβαίνοντας από την Ψηλή Τούρλα, ξανοίγεται μπρος σου το πανόραμα του Απανώ-
καμπου, του διάσελου ανάμεσα στον Ωλενό και τη Μουγγίλα. Στα χλοερά λιβάδια με την πηγή 
ψηλά, υπάρχουν ποιμενικές καλύβες. 
 

Εικ. 62 δεξιά: Σε σχέδιο του γεωλόγου Φίλιπσον, 1892, με οπτική από τα ανατολικά, φαίνονται τα 
στρώματα «ασβεστόλιθου Ωλονού» (Olonoskalk) και κόκκινου ορυκτού διοξειδίου πυριτίου (Horn-

stein), που εμείς τα βλέπουμε πανοραμικά, μα από τα δυτικά. Βλ. εδώ και σ. 109, εικ. 132. 
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κάου-μπόις. Συγκεντρώνουν τα ζώα στο κατηφορικό χλοερό λιβάδι με το ρυάκι, για να ξεκου-

ραστούν εκείνα από την πολύωρη πορεία ώστε να συνεχίσουν προς τα ψηλά. 

Φτάνουμε στην καλύβα ψηλά στο πλάτωμα, όπου γνωρίζουμε την καθ’ όλα εξαιρετική οι-

κογένεια Κ. από το Βελιμάχι. Τριγύρω βόσκουν μερικά άλογα και μουλάρια. Ξεκουραζόμαστε για 

λίγη ώρα συζητώντας  με τον κύριο και την κυρία Κ. για τη ζωή τους εδώ. 

«Τι να κάνουμε», μας λέει ο κ. Παναγιώτης Κ. «Τα μνημόνια μας γονάτισαν. Περνάμε εδώ 

όλο το καλοκαίρι με τα ζώα μας, προσπαθώντας να πληρώσουμε τους φόρους και να ζήσουμε. 

Ζούμε απλά, δύσκολα, μέρα-νύχτα για μήνες εδώ πάνω, αλλά έχουμε συνηθίσει. Δεν υπάρχει 

δρόμος και το βουνό είναι απότομο, γι’ αυτό δεν μπορούμε να ανεβοκατεβαίνουμε συνεχώς με 

τα πόδια στα χωριά κάτω, είναι πολλές οι ώρες. Μόνο για τα απαραίτητα πάμε με τ’ άλογα». 

Μας εξηγούν ότι, βεβαίως, η κατάσταση είναι καλύτερη απ’ ό,τι τα παλιά χρόνια, των γο-

νιών τους, που δεν υπήρχε κανένα τεχνικό μέσο για την εξυπηρέτηση ακόμα και των στοιχειω-

δέστερων αναγκών. 

«Έχουμε μια μικρή γεννήτρια, φιάλη γκαζιού για μαγείρεμα… Τουλάχιστον εξυπηρετούμα-

στε στα βασικά», λέει η κυρία Κ. μια ευγενική και έξυπνη γυναίκα. «Τα φέρνουμε με τα άλογα. 

Στον καιρό των μανάδων μας σκοτωνόσουν για να μαζέψεις ξύλα και να ανάψεις φωτιά για 

μαγείρεμα, αλλά και για το βράσιμο του γάλατος ώστε να πήξεις το τυρί. Κι εδώ δεν υπάρ-

χουν δέντρα, έπρεπε να μαζέψεις ό,τι μπορούσες από αυτούς του θάμνους που βλέπεις» 

Μας κερνούν από το τυρί τους. Έχουμε δοκιμάσει υπέροχα τυριά στα ελληνικά βουνά, μα συμ-

φωνούμε ότι τούτο εδώ είναι ίσως το καλύτερο, μάλιστα αυτήν τη γνώμη δηλώνει κι ο Αποστόλης,  

Εικ. 63: Καθώς φτάνουμε στο Μαυρολιθάρι, ένα ατέλειωτο κοπάδι γιδοπρόβατα ανεβαίνει  

προς το διάσελο και την καλύβα της οικογένειας Κ. 
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που κατάγεται από οικογένεια κτηνοτρόφων, από τον νομό Άρτας, κι όσο να ’ναι ξέρει περισ-

σότερα για τέτοια πράγματα. Όταν ρωτάμε αν είναι ικανοποιημένοι από τις τιμές πώλησης αυτού 

του μοναδικού τυριού, η κυρία Κ.  δηλώνει σεμνά: 

«Ε, μη ρωτάς. Κάνουμε αγώνα για να το πουλήσουμε. Όσοι παράγουμε σχετικά λίγο, το 

διαθέτουμε αν μπορούμε εδώ τριγύρω, στις πόλεις και στα χωριά». 

«Όσοι παράγουν περισσότερο, όπως αυτό το κοπάδι που βλέπεις να ανεβαίνει, αυτωνών 

τους το παίρνουν οι μεγάλες εταιρείες τζάμπα, αλλιώς δεν μπορούν να το πουλήσουν. Εντάξει, 

πώς να πληρωθεί τόσος κόπος! Αλλά και να βλέπεις να σου παίρνουν τον μόχθο σου για ένα 

κομμάτι ψωμί, ε, στεναχωριέσαι», συμπληρώνει ο κ. Παναγιώτης. 

Και, ας τονίσουμε εμείς, τούτο το τυρί-χρυσάφι, που θα σάρωνε τα βραβεία οπουδήποτε 

στην Ευρώπη, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ κι οι εταιρείες διανομής το ανακατεύουν βαρέλι με 

βαρέλι, «καλαθάκι» με «καλαθάκι» με το βιομηχανικό τυρί πελώριων μονάδων που είναι ασύ-

γκριτα κατώτερο. Επίσης, με «ελληνοποιημένα» τυριά από Ολλανδία και Γερμανία, τα οποία είναι 

σκέτη χημεία και χώμα, για να μην πούμε σκέτο δηλητήριο· ή από τη Βουλγαρία, όπου δυστυ-

χώς οι μεγάλες αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες είναι ξεπουλημένες στους Δυτικοευρωπαίους 

νεοαποικιστές, οι οποίοι έχουν επιβάλει παραγωγή προϊόντων τόσο βιομηχανοποιημένων κι ά-

γευστων όσο και τα δικά τους. 

Γι’ αυτό, συχνά, τη μια μέρα αγοράζεις στα σούπερ μάρκετ ένα υπέροχο ντόπιο τυρί μι-

κρών παραγωγών, βαρελίσιο ή «καλαθάκι», και την άλλη ένα ακαθόριστο αμάλγαμα χημικού 

πολτού, που πλασάρεται σαν “Από την ίδια παρτίδα με το χθεσινό”. Όσο για το κρέας αυτών 

των ζώων, κατσικιών και αρνιών θρεμμένων σε τούτα τα βουνά, με αυτό τον πλούτο των ορει-

νών και μάλιστα αλπικών φυτών, ποιος (πλην των φυτοφάγων) δεν θα ήθελε να το δοκιμάσει! 

Τώρα θριαμβεύουν τα αποτελέσματα της καταστροφής των συνεταιρισμών, που προώθη-

σαν με νόμους, εγκάθετους αγροτοπατέρες και κρατική συμπεριφορά όλες οι κυβερνήσεις ήδη 

από τα μέσα της δεκαετίας του ’70, για να μείνουν αδύναμοι οι παραγωγοί, να μην μπορούν να 

προωθούν τα προϊόντα τους και να θησαυρίζουν οι μεγαλοεισαγωγείς σκουπιδιών. Και, βεβαίως, 

λαός που δεν παράγει μα μόνο καταναλώνει, είναι ευκολομεταχείριστος. Στο μεταξύ, ας μην 

πεταχτεί από ασυλλόγιστα χείλη η συνήθης κατηγορία της εξουσίας, για τους «χωριάτες που 

κλέβαν τους συνεταιρισμούς». Το κλέψιμο το υπέθαλψαν και το προώθησαν με σκόπιμη ανο-

χή, εγκάθετους ανθρώπους τους και ατιμωρησία οι κυβερνήσεις. 

 

 

Κίνδυνοι του βουνού 

Λέμε στους Κ. για το κοπάδι με το βοσκό, που είδαμε ψηλά στο Πυργάκο, καθώς και για τη 

μοναχική αγέλη αιγών. 

«Θα είναι ο τάδε», λένε μεταξύ τους. «μόνο αυτός ανεβαίνει ακόμα εκεί. Και συμπληρώνει 

ο κ. Παναγιώτης απευθυνόμενος σ’ εμάς: 

«Έχω να πατήσω εκεί πάνω από παιδί. Τι να κάνεις σε τέτοια κατσάβραχα, και μόνο για να 

ανεβοκατεβάσεις το κοπάδι θες ώρες». Ανησυχούν για την ελεύθερη αγέλη αιγών, διερωτού-

μενοι από το κοπάδι ποιου έχει ξεφύγει ώστε να τον ειδοποιήσουν, γιατί ξεκομμένες γίδες συχνά 

συμβαίνει να μην επιστρέψουν ποτέ στη στάνη — περιπλανιούνται στα βουνά. 

Απορούν λιγάκι για το γεγονός ότι διαβήκαμε την κορυφογραμμή. Μας διηγούνται ότι πριν 

χρόνια πέρασαν από δω δύο αλλοδαποί, οι οποίοι συστήθηκαν ως επιστήμονες που ασχολού-

νται με τη μελέτη της φύσης (νομίζω μεταλλειολόγοι είπαν, αλλά δεν είμαι σίγουρος), και δή-

λωσαν ότι σκοπός τους είναι να κατεβούν εκτός μονοπατιού από τη Μουγγίλα ή την Ψηλή 

Τούρλα προς τα κάτω, στην κοιλάδα. Προς το ρέμα Λαγκαδιά ή το χωριό Πλατανίτσα, μάλλον. 

Οι ποιμένες προσπάθησαν να τους αποτρέψουν, μα εκείνοι δεν άκουσαν, είναι πολύ έμπειροι 

ορειβάτες, είπαν. Ο ένας σκοτώθηκε εκεί πίσω, και ήρθε ελικόπτερο για να τον πάρει. 

Από μέρους μου, δεν κατόρθωσα να βρω το μάλλον παλιό περιστατικό στην ειδησεογραφία, 

αλλά είναι χαρακτηριστικό της προχειρότητας με την οποία παίρνουν πολλοί αποφάσεις δια-

δρομών, Έλληνες ανάσκητοι στην ορειβασία ή και έμπειροι που υπερεκτιμούν τις δυνατότητές 

τους, μα κυρίως αλλοδαποί οι οποίοι θεωρούν ότι τα ελληνικά βουνά είναι όπως τα ευρωπαϊκά, με 

τις ασφαλείς σημάνσεις και τα εκπολιτισμένα μονοπάτια.  
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Η σύμπτωση κι η τύχη δρα με ίσους όρους για όλους, ο καθένας θα μπορούσε να πάθει ένα 

ατύχημα. Όμως, αλίμονο, πλήθος θάνατοι ορειβατών δεν οφείλονται απλά στη μοίρα. Πολλοί 

απ’ όσους έχουν σκοτωθεί στα ελληνικά βουνά τα τελευταία χρόνια είναι σχετικώς ή περισ-

σότερο έμπειροι ορειβάτες από την Ευρώπη, που όμως δεν έχουν γνώση αλλά δυστυχώς ούτε 

και δέχονται να πληροφορηθούν από τους ντόπιους για την αγριότητα των ελληνικών βουνών, 

τα οποία είναι πολύ χαμηλότερα από τις Άλπεις αλλά επίσης κατά πολύ περιπλοκότερα λόγω 

του υψηλότατου βαθμού διάβρωσης της νοτιοβαλκανικής χερσονήσου, αληθινοί λαβύρινθοι ακόμα 

και σε κλίμακα ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου, ενώ κι οι καιρικές συνθήκες εδώ αλλάζουν από 

λεπτό σε λεπτό. Τα πάμπολλα μικροκλίματα, όπως διαμορφώνονται σε πολύ μικρές αποστάσεις 

μεταξύ τους, από βουνό σε βουνό κι από κοιλάδα σε κοιλάδα, καθιστούν συχνά άχρηστες τις προ-

βλέψεις του καιρού, που διενεργούνται με βάση μοντέλα εφαρμοζόμενα σε εκτεταμένες περιοχές. 

Κινητά τηλέφωνα, αν και σε πολλούς ορεινούς τόπους δεν πιάνουν σήμα, μπορούν να αποβούν 

βεβαίως σωτήρια μέσω κλήσης στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. Όμως, θα πρέπει 

να τονιστεί ότι η στοιχειώδης εμπειρική γνώση του καιρού όπως διαμορφώνεται στα ελληνικά 

βουνά, αλλά και βασικών όρων προσανατολισμού που θεμελιώνονται όχι μόνο στη γενική εμπει-

ρία αλλά και στην ενδελεχή παρατήρηση κάθε περιοχής ώστε να εγγράφονται στον νου τα κύρια 

σημεία αναφοράς κάθε τόπου, είναι απαραίτητα στον ορεινό ελληνικό χώρο, όπου από ξαστεριά 

μπορεί να το γυρίσει σε πυκνή ομίχλη μες σε ένα μισάωρο.  

Εικ. 64: Ενώ το μεγάλο κοπάδι με τους βοσκούς του συνεχίζει να έρχεται και να συγκεντρώνεται 

στο Μαυρολιθάρι, η Ψηλή Τούρλα και το μονοπάτι της απ’ όπου κατεβήκαμε μας φαίνονται ήδη 

σαν πράγματα απρόσιτα και μακρινά. 
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500 γιδοπρόβατα με τα κουδούνια τους 

Στο μεταξύ, κάτω χαμηλά στο μονοπάτι τα παλληκάρια και η πανώρια κοπέλλα συνεχίζουν 

τη συγκέντρωση των ζώων, που ολοένα ανεβαίνουν. Εκείνα, κουρασμένα από το πολύωρο 

σκαρφάλωμα και βγαίνοντας τώρα για πρώτη φορά από το μονοπάτι των γκρεμών σε χλοερό 

λιβάδι, προσπαθούν να σκορπίσουν για να βοσκήσουν. Τα τσοπανόσκυλα τρέχουν ολόγυρα 

και μαζεύουν με επιτηδειότητα τα ζώα, σαν αληθινοί βοσκοί. Παραπάνω στο διάσελο υπάρχει 

μια πλούσια πηγή και τα ζωντανά τρέχουν να πιουν νερό στο ρυάκι, το οποίο κατεβαίνει μες 

από το λιβάδι προς τη χαράδρα. Φτάνει κι η μητέρα της οικογένειας, μια επιβλητική ξανθή 

κυρία, η οποία καθισμένη πλάγια πάνω σε ένα άλογο, ανεβαίνει με θαυμαστή ισορροπία την 

απόγκρεμη χαράδρα, σαν αληθινή καουμπόισσα ή σαν καπετάνισσα του ’21. Οι Κ. τους καλω-

σορίζουν από μακριά και τους φωνάζουν να έλθουν στην καλύβα, αλλά εκείνοι έχουν ακόμα 

δρόμο να κάνουν πριν τους πιάσει η νύχτα, θα περάσουν όλο το βουνό για να πάνε κάτω στις 

κοιλάδες στα νοτιοανατολικά του Ωλενού, γι’ αυτό αρνούνται ευγενικά. 

Ρωτάμε τους Κ. για το μεγάλο κοπάδι, για τους ιδιοκτήτες του και πόσα είναι τα ζώα. 

«Α, είναι η κουμπάρα μας με τα παιδιά της», λέει η κυρία Κ.  «Πόσα είναι τα ζώα; Ε, δεν θα 

’ναι 500;» 

Κατά τις εξορμήσεις μου, έχω δει με συγκίνηση αρκετές φορές να ανεβαίνουν κοπάδια στις 

ορεινές βοσκές, αλλά ποτέ τόσο μεγάλο. Ευτύχησα να το δω κι αυτό, ένα κοπάδι με «πεντακό-

σια πρόβατα», όπως λέει το Δημοτικό τραγούδι.  

Εικ. 65: Μετά από ώρες ανέβασμα, τα ζώα τρέχουν να πιουν νερό στο ρυάκι και προσπαθούν  

να σκορπίσουν για βοσκή. 
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Ο Αποστόλης, ως γνώστης, συζητά με τους Κ. για τα κουδούνια. Γιατί κάθε ζώο έχει το 

κουδούνι του, και μάλιστα κάθε κατηγορία ζώων το δικό του είδος, μικρά, μεγάλα, θηλυκά, 

αρσενικά κ.λπ., από τα μικρούλια κουδουνάκια των αρνοκάτσικων μέχρι τα κυριολεκτικά 

τεράστια των αρχηγών, των κριαριών και των πρωτοτράγων. Κι όλα φέρουν τα κουδούνια 

τους με τα παραδοσιακά περιλαίμια από λεπτό και φαρδύ ξύλο, πολύ ελαφρύ, που κουμπώνει 

με ειδικό δέσιμο ώστε να μην χρησιμοποιείται μέταλλο ή δέρμα, γιατί τα δερμάτινα λουριά ή οι 

αλυσσίδες πληγώνουν τον λαιμό του ζώου. Όλη η πελώρια χαράδρα αντηχεί από τη συμφωνία 

των κουδουνιών. 

Προς γνώσιν αδαών όπως κι εγώ, μεταφέρω εδώ από τη συζήτηση της οικογένειας Κ. με 

τον Αποστόλη, ότι η τέχνη των κουδουνιών είναι λεπτή, γιατί οι κατηγορίες κουδουνιών κάθε 

είδους ζώου έχουν η κάθε μια τη δική της τεχνική, ώστε από το κουδούνισμα, που ακούγεται 

από χιλίομετρα με την ακουστική των βουνών, να μπορεί ο βοσκός να καταλαβαίνει ποιο ζώο 

λείπει, όταν τούτα ξεκόβουν στις πλαγιές και στις κορφές. Και κάθε είδος κουδουνιού έχει και 

το όνομά του.  

Βλέποντας έναν από τους τράγους με ένα κουδούνι σαν καμπάνα στον λαιμό του, ρωτώ ως 

πλήρως άσχετος καμπίσιος, πώς το κουβαλάει το ζώο. 

«Ε, τι να κάνει κι αυτό το καημένο! Η ψυχή του το ξέρει», λέει τρυφερά η κυρία Κ. 

Βέβαια, τέτοιες κουδούνες έχουν μόνο οι αρχηγοί του κοπαδιού, που είναι πολύ δυνατά ζώα. 

Πρέπει να τα φέρουν, γιατί άμα ξεκόψουν τα μεγάλα αρσενικά, οι πρωτοτράγοι και τα κριάρια, το  

Εικ. 66: Ένα ωραίο άλογο στην άκρη του γκρεμού προς το φαράγγι του Τεθρέα. Στο μεταξύ, με 

ανακούφιση που προλάβαμε να κατεβούμε, βλέπουμε την κορυφογραμμή και την Ψηλή Τούρλα 

να σκεπάζονται με σύννεφα — ό,τι πιο επικίνδυνο σε τέτοια μέρη. 
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κοπάδι τα ακολουθεί και σκορπίζεται. Οι βοσκοί, λοιπόν, πρέπει να ξεχωρίζουν ανά πάσα στιγμή 

από μακριά πού βρίσκονται οι καπεταναίοι των ζώων τους. 

«Μα καλά, πόσο μπορεί να κόστισαν όλα αυτά τα κουδούνια;!» ρωτάει θαυμαστικά ο Από-

στόλης, έχοντας από το χωριό του σχετική εμπειρία περί τιμών. 

«Πολλά λεφτά», λέει ο κ. Παναγιώτης και υπολογίζει μια κατά προσέγγιση αξία του συνό-

λου, που είναι πράγματι ένα σεβαστό ποσόν. «Και να σκεφτείς ότι λίγες βιοτεχνίες τα φτιάχνουν 

πια, γι’ αυτό είναι πανάκριβα. Αλλά η κουμπάρα μας, έχει μεγάλο μεράκι σε αυτά. Όλα τα 

θέλει στην εντέλεια. Και τα ζώα, και τις λαιμαριές, και τα κουδούνια κι όλα. Κι ας ξοδεύει έτσι 

τόσα λεφτά, που βλέπετε πώς τα βγάζουμε εμείς εδώ». 

 

 

Αγόρια και κορίτσια στον Ερύμανθο 

Όλοι εδώ, κι όσοι συναντήσαμε το άλλο πρωί κατεβαίνοντας τον Ωλενό, είναι ευγενικοί, 

καλοσυνάτοι και φιλόξενοι, πράγμα που δεν συμβαίνει πάντα στα βουνά. Σε καλούν να σε κε-

ράσουν ένα λουκούμι, ένα δροσερό νερό, να δοκιμάσεις από το τυρί τους. Μια όμορφη φυλή, 

οι περισσότεροι ψηλοί, ξανθοί ή καστανοί, γαλανομάτηδες και γερόκορμοι. Πολλοί άνθρωποι εδώ 

στη κεντροδυτική Πελοπόννησο, ιδιαίτερα στα ορεινά, μοιάζουν στη μορφή με τους Μανιάτες, 

που έχουν αυτά τα ίδια εξωτερικά χαρακτηριστικά. Οι νέοι, αγόρια και κορίτσια, είναι μορφωμένα 

παιδιά όλο υγεία κι ομορφιά, με ευγενικά πρόσωπα που φωτίζονται από ευφυΐα και απλότητα. 

Εκφράζουμε την απορία μας όσο και τον θαυμασμό μας στον κύριο και την κυρία Κ., για 

την παρουσία τόσων νέων ανθρώπων εδώ πάνω με τα κοπάδια, μάλιστα κοριτσιών. 

«Τι να κάνουμε», λέει ο κ. Κ. «Πρέπει να δουλέψουμε όλοι, αλλιώς δεν βγαίνουμε με τίποτα». 

«Σε μας, κορίτσια κι αγόρια έχουν συνηθίσει τη σκληρή δουλειά», συμπληρώνει η κυρία Κ. 

«Τον χειμώνα τα παιδιά μας σπουδάζουν στα σχολεία τους, στα πανεπιστήμιά τους, ή τα με-

γαλύτερα εργάζονται στα χωριά και στις πόλεις. Το καλοκαίρι ή στις διακοπές τους, βοηθούν 

στις δουλειές μας. Και πολλά έρχονται μαζί μας στο βουνό να μας βοηθήσουν». 

Συνεχίζουμε την ανάβασή μας προς το διάσελο, χαιρετώντας τους καινούργιους φίλους μας 

και δίνοντάς τους τις θερμότερες ευχές μας. Συμφωνούμε με τον Αποστόλη ότι όσο υπάρχουν 

τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσα στον ελληνικό λαό, όχι παραδομένοι στη μοιρολατρία και υποταγμένοι 

στους δωσίλογους των κομμάτων, ε, ναι, υπάρχει ελπίδα για αυτή την πολύπαθη χώρα. 
  

Εικ. 67: Ένα είδος τρικοκκιάς (Crataegus) της οικ. Rosaceae με αγκαθωτό καρπό, μάλιστα 

με αγκαθάκια κανονικά διατεταγμένα. Δεν το βρίσκω στις σχετικές μελέτες. 
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Στις κορφές 
 

 

Απανώκαμπος και Μουγγίλα 

Φτάνουμε στη ράχη με το στενό οροπέδιο, ξεκουραζόμαστε λίγο κι αποφασίζουμε να ανε-

βούμε στη Μουγγίλα — προλαβαίνουμε όσο είναι ακόμα ψηλά ο ήλιος. Καθώς ανεβαίνουμε φτάνει 

και το κοπάδι, με την κοπελλιά και τα παλληκάρια καβάλα στ’ άλογα να το σαλαγάνε, ενώ 

ακολουθεί η μητέρα της οικογένειας στο δικό της άλογο. Η συμφωνία των κουδουνιών αντη-

χάει πλημμυρίζοντας με την άχρονη μουσική της το οροπέδιο ανάμεσα στον Ωλενό και στη 

Μουγγίλα, τον Απανώκαμπο όπως λέγεται (το τοπωνύμιο μαρτυρείται κι από τον γεωλόγο A. Philippson, Der 

Peloponnes κ.λπ., Βερολίνο 1892, σ. 282-283· βλ κι εδώ, σ. 109).  

Κάθομαι στα ψηλά της πλαγιάς απολαμβάνοντας αυτό το θέαμα, αυτήν τη μουσική παρά-

σταση, που ο Ερύμανθος την έχει θρέψει και την παρουσιάζει απαράλλαχτη εδώ και χιλιετίες. 

Μετά συνεχίζουμε προς την κορφή, ενώ ακόμα το κοπάδι περνάει κατεβαίνοντας στη Λάκκα 

Ωλενού και κατευθυνόμενο προς τις κοιλάδες του ανατολικού Ερύμανθου, όπου θα εγκατα-

σταθεί. Μετά από σχετική ερώτησή μου προς τους Κ., είχαμε πληροφορηθεί ότι στις κοιλάδες κά-

τω υπάρχει δρόμος, μα είναι ασύμφορο να φορτωθούν τόσα ζώα σε φορτηγά για να μεταφερθούν  

 

Εικ. 68: Προς τη 

Μουγγίλα, με τον Ωλενό 

να νυχτώνεται. Το 

μικρό καταφύγιο στο 

οροπέδιο, δείχνει τις 

διαστάσεις του χώρου. 
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ως εκεί κάνοντας τον γύρο της οροσειράς, οπότε η οικογένεια προτιμάει τον παμπάλαιο τρόπο: 

Περνάει με το κοπάδι όλο τον Ωλενό μες σε μια μέρα με τα πόδια, ανεβοκατεβαίνοντας στα 

πανάρχαια όσο κι επικίνδυνα μονοπάτια των γκρεμών. Όταν εγκατασταθούν στον σκοπό τους, 

ο ανεφοδιασμός θα γίνεται με αμάξια από τους εκεί δασικούς δρόμους. 

Από την κορυφογραμμή της Μουγγίλας η θέα προς τις κοιλάδες και τα βουνά του Ερύ-

μανθου, τη Λεπίδα, τον πελώριο όγκο που υψώνει το Καλλιφώνι με τις ράχες και κορφές του, 

τα άλλα βουνά ως κάτω στον Αστρά και στο Αφροδίσιο όρος, είναι κυριολεκτικά μεγαλειώδης. 

Τα χωριουδάκια φωλιάζουν στα πόδια των γιγάντων, δίνοντάς σου στην ψυχή αυτήν τη ζεστα-

σιά της ανθρώπινης παρουσίας, όταν εντάσσεται με μέτρο, σεμνότητα κι ομορφιά στην αγκαλιά 

της φύσης. Φαίνονται τα χωριά Άνω και Κάτω Βλασία, κι ακόμη στο βάθος το Μανέσι κι ο 

Μπούμπουκας, αν δεν σφάλλω, στην μακριά κοιλάδα που ξεκινάει από τα ρέματα της Μουγ-

γίλας και ξανοίγεται ως πέρα καταπράσινη, με τα δάση της και τα παλιά χωράφια τετραγω-

νισμένα να τη στολίζουν. — Ένας τόπος παραδείσιος, που θα τον συνιστούσαμε στους ορειβάτες 

ως σκοπό ή αφετηρία πολλαπλών διαδρομών. 

Γενικά, θα θέλαμε εδώ να σημειώσουμε ότι οι ορειβάτες σφάλλουμε με τη μανία μας των 

κορυφών, όταν αυτή καταντάει μοναδικός στόχος μέσω μιας λαχανιαστής πορείας κατά την 

οποία δεν βλέπει κανείς γύρω του μέχρι να ξεκορφίσει. Τα συμπλέγματα των κοιλάδων και τα 

χαμηλότερα δάση, όπως τούτα εδώ ανάμεσα στο Καλλιφώνι, τον Αστρά, τη Μουγγίλα, τη Λε-

πίδα, Μαχαιρά, Σκουτέλι, Καπρίβενα, με τα ρέματα, τα παλιά μονοπάτια, τις ράχες και βεβαίως τα 

πανέμορφα χωριά για στάση και καφέ ή φαγητό στα καφενεία και στα ταβερνάκια αν υπάρ-

χουν, μπορούν να προσφέρουν ομορφιά διαφορετική από εκείνη των κορυφών, μα εφάμιλλη σε 

απόλαυση και γνώση. 

Κι επίσης, η γνωριμία με τα χωριά, τα μικρά τους μουσεία και τους κατοίκους τους, μπορεί 

να δώσει την ενοποιητική αίσθηση του λαϊκού πολιτισμού, της κοινής Ιστορίας όλων μας και 

εντέλει του κουράγιου, πράγματα που τόσο λείπουν σημερα από τον λαό μας, καθώς προ-

σπαθούν να τα υποβαθμίσουν και να τα σπιλώσουν οι κάθε ψευδοϊδεολογίας κήρυκες του δι-

χασμού, του μίσους, του ατομικισμού, όλα αυτά που προωθούνται με τη σκόπιμη δολοφονία 

κάθε πολιτισμικού παρόντος που βασίζεται στο παρελθόν. 

Με τους φίλους, όπου πηγαίνουμε, απαράβατος όρος είναι να ξεκινούμε πάντα από χαμηλά 

ώστε να διατρέχουμε όλη την γκάμα της ποικιλίας στην ορεινή φύση, από τις κοιλάδες και τα 

ποτάμια στους χαμηλότερους λόγκους πεύκων, πουρναριών, βαλανιδιάς ή θαμνότοπων, στα 

υψηλά δάση του έλατου, του ορεινού πεύκου και της οξιάς, ως την αλπική ζώνη με τον δικό 

της ιδιαίτερο κόσμο. 

Και κυρίως, αδέλφια ορειβάτες, φυσιολάτρες, περιπατητές, επισκέπτες: Ευγένεια, φιλικό-

τητα και κατανόηση απέναντι στους κατοίκους των βουνών, που έχουν ως διαχρονικό τους εχθρό 

το αναρχοτσελιγκάδικο αθηναϊκό κράτος με τα κατά τόπους παρακλάδια. Που έχουν εχθρούς 

τους τώρα επίσης τους κοινωνικούς εγκληματίες των ΜΚΟ με τις ιδιωτικές ψευδοοικολογικές 

τους επιχειρήσεις, που τις στήνουν παντού με την άδεια των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αλλά κυρίως με τα λεφτά από τις τσέπες όλων μας, καταστρέφοντας τα πάντα μόνο 

και μόνο για το οικονομικό τους συμφέρον, όχι για να προστατέψουν τη φύση όπως ψευδέ-

στατα διατείνονται. 

Γιατί, ας μην ξεχνάμε ότι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σημαίνουν ιδιωτικοποίηση σε 

ευαίσθητους τομείς όπως η φύση, ο πολιτισμός, ο ανθρωπισμός, ώστε και να κερδοσκοπούν 

οι άνθρωποι της εξουσίας που τις διοικούν, και οι κυβερνήσεις να νίπτουν τας χείρας τους. 

Αυτό σημαίνει ΜΚΟ: Ιδιωτικοποίηση και καταστρόφη, ίδια κι απαράλλαχτη με κείνη που 

επιφέρουν στα βουνά οι εταιρείες άναρχης εξόρυξης ορυκτών, και επίσης οι δολοφόνοι της 

φύσης με τις ανεμογεννήτριες, που μοναδικό τους σκοπό έχουν να παράσχουν τζάμπα ρεύμα 

στη ντόπια και κυρίως στη γερμανική βιομηχανία, πληρωμένο με το αίμα του ελληνικού λαού. 

Οι ανεμογεννήτριες, που κλείνουν τον ορίζοντα σε όλα πια τα ελληνικά βουνά, όσες έχουν εγκα-

τασταθεί χωρίς μελέτη φυσικής, ιστορικής και αισθητικής βλάβης του περιβάλλοντος χώρου, μα 

και χωρίς συναίνεση των γύρω κατοίκων, δεν προσφέρουν φτηνή και καθαρή ενέργεια για τον 

ελληνικό λαό, μα φτιάχτηκαν κυρίως για τη γερμανική βιομηχανία, που αποικιοποιεί την Ελλάδα 

καθώς οι δωσιλογικές κυβερνήσεις χαρίζουν ή ξεπουλούν τα πάντα. Όσο για τις «επενδύσεις», 

αυτές τις πληρώνει ο ελληνικός λαός, με έξοδα των οποίων στήνονται οι ανεμογεννήτριες. 
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Εικ. 69: Από τη Μουγγίλα προς ανατολικά-νοτιοανατολικά, η γυμνή κόψη δεξιά είναι η Λεπίδα. Στο βάθος το Καλλιφώνι με 

τα χωριά Άνω και Κάτω Βλασία αριστερά του και δεξιά στο βάθος οι κορφές της Λάμπειας (Αστράς). Εμπρός η κοιλάδα του 

ρέματος Λαγκαδιά. Στον ορίζοντα μες στα σύννεφα ο Πάρνωνας κι ο Ταΰγετος. 

 

Εικ. 70 άνω: Από την κορφή του 

Ωλενού, η ράχη από την Ψηλή 

Τούρλα ως το Πυργάκο. 

 

Εικ.71 κάτω: Από τον Ωλενό, 

ΒΑ το Νεραϊδοβούνι, και στο βά-

θος στην αχλύ το Παναχαΐκό. 
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Εικ. 72 άνω: Από την κορφή του Ωλενού, θέα προς Νεραϊδοβούνι και Πατραϊκό. 
 

Εικ. 73 κάτω: Μετά το γιγάντιο τείχος της Μουγγίλας, θέα προς Καλλιφώνι και Αστρά. 
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Ωλενός, στην κορφή 

Διανυκτερεύουμε στο μικρό κτήριο που υπάρχει εδώ, αφού κάνουμε μια επιμελή καθαριότητα 

στο εσωτερικό — για μας, αλλά και για να το βρουν οι μετά από εμάς ορειβάτες καθαρότερο απ’ 

ό,τι το βρήκαμε εμείς από τους προηγούμενους. Το οικοδόμημα, είναι βολικό και ευτυχώς 

συντηρείται, αντίθετα με ό,τι συνέβη με το μεγαλύτερο κτήριο κάποιας φιλόδοξης κτηνοτροφικής 

μονάδας απέναντι, που αφέθηκε στην τύχη του και κατέρρευσαν οι στέγες, ενώ θα μπορούσε 

να συντηρηθεί και να χρησιμεύσει ως ορειβατικό καταφύγιο. 

Το χάραμα το κρύο είναι αρκετό κι η χλόη σκεπασμένη από δροσοσταλίδες. Ξεκινάμε για 

την κορφή του Ωλενού. Ευτυχώς η ατμόσφαιρα είναι και σήμερα εξαιρετικά διαυγής, οπότε η 

υπέρλαμπρη θέα ξανοίγεται απρόσκοπτη στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Προς τα ανατολι-

κά ο Χελμός χάνεται μες στην αχλύ του φωτός, καθώς ξεπροβάλλει ο ήλιος. Στα δυτικά ξε-

τυλίγεται αργά το μεγαλόπρεπο φαινόμενο του σκιερού τριγώνου που σχηματίζει κατά τη χα-

ραυγή ο γιγαντιαίος κώνος του Ωλενού, σκεπάζοντας τις κοιλάδες και τα χαμηλότερα βουνά, 

φτάνοντας ως πέρα στο Ιόνιο. Ενώ ο ήλιος υψώνεται αργά, μειώνεται ανάλογα και το ύψος της 

σκοτεινής παρουσίας.4 Πιο διάσημο είναι το ανάλογο φαινόμενο στον Προφήτη Ηλία του Ταΰγετου. 

 Απέναντι, μες στη λάμψη της διαύγειας προβάλλει με επική επιβλητικότητα η κορυφο-

γραμμή όπου διαβήκαμε χτες, μέχρι το Πυργάκο, καθώς μετά στρέφεται λιγάκι νοτιοδυτικά 

χαμηλώνοντας προς το Καλέντζι και δεν διακρίνεται από δω. Κάτω, η χαμηλή έκταση με το 

καταπράσινο όσο και ήμερο ανάγλυφό της, με τα χωριά της, τα ρέματα και τις λιμνούλες της. 

Νότια, διακρίνεται σήμερα καθαρότερα ο Ταΰγετος με τις πολλές κορφές του. Βορειοανατολικά 

από δω, η μακριά κορυφογραμμή σαν λεπίδα που σχηματίζει το Νεραϊδοβούνι, ως πέρα στον 

Κεντριά πάνω από τη Λάκκα Ωλενού, σε προκαλεί για μια ριψοκίνδυνη πορεία εκτός μονοπα-

τιών. Αλλά, δυστυχώς, σήμερα δεν μπορούμε να αποτολμήσουμε μια τέτοια περιπέτεια. Κι ίσως 

ποτέ στο μέλλον, στο μικρό πλαίσιο της ζωής μας… 

 

Από δω, από την κορφή του Ωλενού, βλέπεις ως πέρα σχεδόν όλη την Αρκαδία. 

«Την Αρκαδία την πολύβρυση, μητέρα κοπαδιών», όπως τη λέει ο Ομηρικός Ύμνος, την 

«Αρκαδία την πολυκόπαδη» ή «με τα όμορφα κοπάδια» καθώς την τραγουδάνε ο Ησίοδος, οι 

Ορφικοί Ύμνοι κι ο Θεόκριτος, την «Αρκαδία των ακμαίων και γενναίων ανθρώπων», του Πίν-

δαρου. Την «προσέληνη Αρκαδία», όπως την ονομάζουν οι μύθοι, γιατί θεωρούνταν ότι κατοι-

κήθηκε πριν γεννηθεί στον ουρανό η Σελήνη και φωτίσει πρώτη φορά τη νύχτα.5 

Την Αρκαδία την «πελασγική», εδώ όπου οι αρχαίοι πίστευαν ότι από τον Πελασγό και τη 

φυλή του εκπολιτίστηκε για πρώτη φορά ο άνθρωπος στον ελληνικό χώρο, ντύθηκε με ενδύ-

ματα, έμαθε να τρώει μαγειρεμένες τροφές στη θέση των ωμών βλαστών και των ριζών, κι έ-

φτιαξε την πρώτη πόλη, τη Λυκόσουρα στο Λύκαιο όρος. 
  

                                         
4 Το φαινόμενο πρώτος αναφέρει ο ορειβάτης και συγγραφέας Χρ. Κόρυλλος: «Εκ της κορυφής εκείνης, […] είδον, 

άμα τη ανατολή του ηλίου και την κολοσσιαίαν σκιάν του όρους εν είδει τεραστίου τριγώνου καλύπτουσαν ου μόνον 

την υποκειμένην Κοίλην Ήλιδα, αλλά και αυτήν την Ζάκυνθον μέχρι της οποίας έφθανεν η σκιά του γίγαντος τούτου 

και ήτις, εφ’ όσον ο ήλιος ανυψούτο εις τον ορίζοντα, υπεχώρει εις το ζείδωρον ηλιακόν φως». Χρήστος Π. Κόρυλλος, 

Χωρογραφία της Ελλάδος. Α΄,  Νομός Αχαΐας, Όμιλος Εκδρομών [εκδότης], Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων 

«Ανέστη Κωνσταντινίδου», Εν Αθήναις 1903, σ. 7. 
5 Ὁμηρικοὶ ὕμνοι, Εἰς Πάνα 30, Ἀρκαδίην πολυπίδακα, μητέρα μήλων· ό.π., Εἰς Ἑρμῆν 2, Ἀρκαδίης πολυμήλου· Ησί-

οδος, Αποσπάσματα, απ. 23a, 32, Ἀρκαδίης πολυμήλου· Θεόκριτος, Εἰδύλλια, Διόσκουροι 156, Ἀρκαδίη τ’ εὔμη-

λος· Ορφικά, Ἀργοναυτικά 198, Ἀρκαδίης πολυμήλου· Πίνδαρος, Ὀλυμπιόνικοι, 6, 80, Ἀρκαδίαν τ’ εὐάνορα. 

Κατά τον Στέφανο Βυζάντιο, Ἐθνικά 120, 9 κ.ε., πρώτος ανέφερε τους Αρκάδες ως προσέληνους ο Ίππυς ο 

Ρηγίνος, 5ος (;) αι. π.Χ., Αποσπάσματα, απ. 2. Κι οι αρκαδικές Νύμφες ονομάζονταν Προσεληνίδες: Ησύχιος, 

Λεξικόν (Π—Ω), βλ. λ. Ο μύθος για την προσέληνη Αρκαδία επεξηγήθηκε ορθολογικά από τους αρχαίους φιλο-

σόφους ως εξής: Για να νικήσουν οι Αρκάδες επί των παλαιότερων κατοίκων της χώρας, επιτέθηκαν προ της 

επιτολής της Σελήνης ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί: Αριστοτέλης, Fragmenta varia 8, 44, απ. 591, 1 κ.ε. Για 

Λυκόσουρα βλ. πρόχειρα Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 8, 38, 1, 2 κ.ε.: «κι από τις πόλεις, όσες στη στεριά και 

στα νησιά ανέδειξε η γη, η Λυκόσουρα είναι η πρεσβύτατη, και τούτη είδε ο ήλιος πρώτη· κι από αυτήν έμαθαν οι 

άλλοι άνθρωποι να φτιάχνουν πόλεις». Βλ. για τέτοια θέματα και μέρος Β΄ του παρόντος βιβλίου. 
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Εικ. 74: Η Λάκκα του Ωλενού, βορειοανατολικά της κορφής. Αριστερά το Νεραϊδοβούνι, εμπρός  

το στρογγυλοκόρυφο Τηγάνι και στο βάθος τα βουνά του Χελμού. 

Εικ. 75: Linaria peloponnesiaca (Boiss. & 

Heldr.), οικ. Veronicaceae. Μουγγίλα. 

Εικ. 76: Polygala nicaeensis ssp. mediter-

ranea (Chodat) είναι, ή Polygala crista-galli 

(Chobat), ενδημικό της Πελοποννήσου; Οικ. 

Polygalaceae, Μουγγίλα. 
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Εικ. 77 άνω: Potentilla poetarum (Boiss. & Spr.) [P. speciosa (Willd)], οικ. Rosaceae. Μουγγίλα. 
 

 

Εικ. 78 κάτω: Sideritis clandestina (Bory & Chaub.), ένα από τα ελληνικά «τσάγια του βου-

νού», ενδημικό της Πελοποννήσου. Ωλενός. 
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Εικ. 79 άνω: Satureja alpina (L.) ssp. majoranifolius, μάλλον, οικ. Lamiaceae, ένα από τα 

πολλά ορεινά και αλπικά θυμάρια της Ελλάδας. 

 

Εικ. 80 κάτω:  Astragalus thracicus (Griesb). ssp. cylleneus (Fisch.). Τα διάφορα είδη των αγκα-

θωτών αυτών φυτών ονομάζονταν συνοπτικά από τους αρχαίους Έλληνες τραγάκανθα, όνομα 

που σώθηκε στη σημερινή λαϊκή γλώσσα ως «τραγαγκάθι», «τραγαγκαθιά» ή «τετραγκάθι». 
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Φαράγγι του Τεθρέα και επιστροφή 
 

 

 

Το χαραγμένο στους γκρεμούς μονοπάτι  

Όταν κατεβαίνουμε από την κορυφή του Ωλενού, θα ήθελα να επισκευθώ το ωραίο, χαμηλό 

οροπέδιο βορειοανατολικά της κορυφής του Ερύμανθου, τη Λάκκα Ωλενού, όπου ποιμενικές 

καλύβες, ρυάκια, κοπαδάκια και πλούσια αλπική βλάστηση, αλλά δεν προλαβαίνουμε για άλλες 

διαδρομές στο διήμερο που έχουμε σχεδιάσει. Έτσι, παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. 

Σταματούμε στους Κ. για να τους χαιρετήσουμε. Μόλις έχει ανεβεί η κόρη της οικογένειας, 

μια λεπτά όμορφη κοπέλλα, με την παρέα ενός εξαδέλφου της, για να βοηθήσει τους γονείς της. 

Το παλληκάρι θα μείνει λίγο να δει τους θείους του και θα ξανακατέβει στο χωριό. 

Θα ήταν καλό να κάνεις μια φορά το μονοπάτι της κατάβασης από τα δυτικά, από το διά-

σελο του Ωλενού μέχρι το Αλεποχώρι, για να δεις την αιωνιότητα της ζωής στα ορεινά της Ελ-

λάδας, το πείσμα και την υπομονή όσων ανθρώπων έζησαν εδώ από πάντοτε έως σήμερα. Το 

μονοπάτι αυτό, χαραγμένο στα απόγκρεμα δυτικά πρανή του Ωλενού, μεριές-μεριές σου κόβει 
  

Εικ. 81: Το Μαυρολιθάρι, τοπωνύμιο που δεν υπάρχει στους χάρτες μα το μάθαμε από την 

οικογένεια Κ., οφείλει το όνομά του σε σχιστολιθικούς βράχους από στρώματα πλούσια σε διο-

ξείδιο του πυριτίου (Hornstein), που πρώτος ερεύνησε ο Philippson το 1892. Βλ. εδώ, σ. 109. 
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την ανάσα, σκαμμένο στον βράχο ή επιστρωμένο με πέτρες, με σκαλιά σε ορισμένα μέρη και 

αλλού υποστηριγμένο με καλοδομημένους τοίχους ξερολιθιάς. 

Πρόκειται για ένα από τα μονοπάτια στα βουνά στεριάς και νησιών, που αν η Πολιτεία ήταν 

αντάξια του ονόματός της, θα έπρεπε να ανακηρυχθούν μνημεία του πολιτισμού και της Ιστο-

ρίας. Να συντηρηθούν κατάλληλα, όχι μόνο για τους ντόπιους κατοίκους που είναι άλλωστε 

μες στις χιλιετίες οι κατασκευαστές, οι συντηρητές κι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τους, αλλά και για 

τους οποιοσδήποτε επισκέπτες, Έλληνες και ξένους, ως κληρονομιά του ελληνικού λαού. Αλλά 

δεν είναι μόνο τούτο, είναι και ότι κάθε γωνιά αυτού του μονοπατιού, κάθε καμπύλη του, κρύβουν 

και μια διαφορετική άποψη της ομορφιάς. Από την αγριότητα του γυμνού βράχου, ως το χάος του 

φαραγγιού στ’ αριστερά σου κι ως την ποικιλία τής σκαρφαλωμένης στα γκρέμια χλωρίδας, όλα 

παρουσιάζουν μπρος στα μάτια σου ένα υψηλής πνοής πρόγραμμα θεάτρου της φύσης.  

 

Εικ. 82: Στη ρίζα της Ψηλής Τούρλας, στην 

αρχή του μονοπατιού των γκρεμών, τα ανά-

στατα γεωλογικά στρώματα, σε κολοσσιαία 

διάσταση, προσφέρουν στον διαβάτη ένα ε-

ντυπωσιακό θέαμα. 
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Εικ. 83 άνω: Ακόμα μια όψη της Ψηλής Τούρλας από την αρχή του μονοπατιού. 

 

Εικ. 84 κάτω: Το μέτωπο των γκρεμών από μακριά φαίνεται ενιαίο. Κι όμως υπάρχουν σε 

κάποια σημεια ταράτσες με μάντρες, κοπάδια και βοσκούς. Όπως εδώ. 
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Εικ. 85, 86, 87: Τα πρανή της οροσειράς από την ψηλή Τούρλα μέχρι τον Πρ. Ηλία είναι ένας 

ολόκληρος κόσμος. Άλλωστε, σε αυτούς τους γκρεμούς κρύβονται πηγές, ποταμάκια, λιβάδια, 

δρόμοι, μονοπάτια, μοναστήρι, εκκλησάκια, στάνες και κοπάδια. 
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Εικ. 88, 89 άνω: Ο γκρεμός με το παλιό μονα-

στήρι των Ταξιαρχών αριστερά, και δεξιά το 

ίδιο τοπίο σε μεγέθυνση. 

Εικ. 90, 91 κάτω: Σε κάποια σημεία το μονοπάτι είναι σκαφτό στον βράχο, στρωμένο με πλάκες 

ή σκαλιά, στηριγμένο με ξερολιθιά προς τον γκρεμό. Ένα σπουδαίο έργο πολλών γενεών. 
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Εικ. 92 άνω: Pterocephalus perennis (Coulter), οικ. Dipsacaceae, με τα πλούσια άνθη του. 
 
 
 

Εικ. 93, 94 κάτω: Σημείο του μονοπατιού σκαφτό στον γκρεμό . Δεξιά, σκαλιά και ξερολιθιά. 
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Εικ. 95 άνω: Νοικοκυρεμένη στάνη, κι ένα τεράστιο πουρνάρι πολλών αιώνων. 
 
 

Εικ.96 κάτω: Βαλανιδόλογκος στο κατέβασμα προς την κοίτη του φαραγγιού του Τεθρέα. 
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Μέρος ενός ζωντανού όλου 

Μπορείς να καθυστερήσεις λιγάκι σε κάποια σημεία, να ξεκουραστείς και να αποθαυμάσεις 

το υπερθέαμα που παίζουν αριστερά, πέρα από την κοίτη του φαραγγιού, τα απότομα πρανή 

της κορυφογραμμής Πρ. Ηλίας — Ψηλή Τούρλα. Σε κάνει να ανατριχιάζεις από δέος όσο επίσης 

σου προκαλεί αίσθημα ανάτασης η βία στη διάπλαση του αναγλύφου, από τη γύμνια των κο-

ρυφών έως κάτω όπου οι θάμνοι και διαδοχικά το δάσος ντύνουν τις γκρεμοπλαγιές με ένα 

ένδυμα πράσινου θριάμβου, με τα ρέματα να χαρακώνουν το κορμί αυτού του ξαπλωμένου Τιτάνα 

και, σε κάποιες μεριές, τα νερά από αθέατες πηγές να σχηματίζουν ρυάκια και καταρράκτες. 

Η όραση στη φύση, όπου τα μεγέθη είναι κολοσσιαία σε σχέση με την ανθρώπινη διάσταση 

και όπου η άκρα πολλαπλότητα κρύβεται στο φαινομενικά ενιαίο του θεώμενου χώρου, από-

τελεί μια λεπτή τέχνη, δια μέσου της οποίας, περνώντας σταδιακά από την ευρύτερη οπτική σε 

όλο μικρότερα τμήματα της εικόνας, εντάσσεσαι ως μέρος του όλου όσο και ως πρωτογενές στοι-

χείο του ελάχιστου. Κι έτσι, μπορείς να διακρίνεις πράγματα που η βιαστική ματιά του «τουρί-

στα» ποτέ δεν θα τα παρατηρήσει.  

Βεβαίως, και εδώ κατά μήκος του μονοπατιού κι απέναντι στις πλαγιές, σε ταρατσάκια κρυμ-

μένα κάτω και πάνω από τους τρομερούς γκρεμούς, υπάρχουν ποιμενικές εγκαταστάσεις. Και, 

για χαρούμενη έκπληξή μας, αρκετές είναι όπως και ψηλά στο διάσελο ζωντανές, με νεαρούς κτη-

νοτρόφους να βόσκουν τα ζώα τους. Τους χαιρετάμε και μας αντιχαιρετούν φιλικά. 

Στα Ξαρχίτικα, στο σημείο όπου ένα σκέλος του μονοπατιού κατεβαίνει προς την κοίτη του 

φαραγγιού, υπάρχει μια νοικοκυρεμένη στάνη κάτω από έναν γίγαντα πουρνάρι αιώνων. Εκεί ένα 

ζευγάρι μέσης ηλικίας, μας καλούν ευγενικά και μας προσφέρουν το παραδοσιακό κέρασμα, το 

λουκούμι. Η Αχαΐα και μάλιστα η Πάτρα παράγουν σε εξαιρετική ποιότητα αυτό το ωραιότατο 

γλύκισμα με τις λογής λεπτές γεύσεις και τα αρώματα, που δεν χρειάζεται ψυγείο και είναι 

πολύτιμο εδώ στην απομόνωση του βουνού. — Όχι μόνο ως κέρασμα, αλλά και για τους ίδιους 

τους κτηνοτρόφους, αφού παρέχει γλυκόζη και έτοιμα σάκχαρα για τον οργανισμό τον εξαντλη-

μένο από την πορεία με το κοπάδι και τις άλλες ποιμενικές εργασίες. 

Στην περιοχή Ξαρχίτικα στα 1.200 μ. περίπου, όπου από το πρανές του φαραγγιού βγαίνεις 

στον ανοιχτό ορίζοντα, χρειάζεται προσοχή, επειδή το μονοπάτι διχάζεται. Δεξιά προχωράει προς 

ποιμενικές καλύβες στην τοποθεσία Μένητες και κατεβαίνει σύντομα προς τον δασικό δρόμο, 

που έρχεται από το Αλεποχώρι (με μεγάλη όμως παράκαμψη) και τελειώνει εδώ. Αριστερά, σε 

μια θαμνωμένη κατωφέρεια όπου μικρά λιβάδια, έρημα ταρατσωτά χωραφάκια και παλιές στάνες, 

το άλλο σκέλος κατεβαίνει προς την κοίτη του φαραγγιού του Τεθρέα, περνάει στο απέναντι 

πρανές και συνεχίζει στη ρίζα της κορυφογραμμής πάνω από το ρέμα, προς τα χωριά Αλεποχώρι 

και Σπαρτιά. 

Εμείς παίρνουμε το αριστερό σκέλος του μονοπατιού, ώστε να βγούμε στον δασικό δρόμο 

στο ύψος του Αλεποχωριού, μέσω του οποίου θα επιστρέψουμε στο Καλέντζι. Κατεβαίνοντας 

προς την κοίτη του φαραγγιού, συναντάμε έναν ωραίο λόγκο από βαλανιδιές, αρκετές μεγάλης 

ηλικίας κι ανάλογου μεγέθους, πολλές επίσης νεότερες, ένα δάσος ζωντανό, σε ανάπτυξη. 

Είναι μια απόλαυση να κατεβαίνεις το φιδωτό μονοπάτι με τη σκιά και τη μοναδική αίσθηση 

που προσφέρουν αυτά τα τραχιά, μεγαλόπρεπα δέντρα, οι δρυς. Μεγάλες δρυς, διασωσμένες από 

πυρκαγιές και τσεκούρι, υπάρχουν παντού στον Ωλενό, σκαρφαλωμένες στους γκρεμούς. 
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Εικ. 97 άνω: Πάνω από το κεφάλι σου ο Ωλενός υψώνεται κυριαρχικός… 
 

 

Εικ. 98: …Ενώ κάτω από τα πόδια σου ξεδιπλώνεται το μονοπάτι που οδηγεί στα Ξαρχίτικα. 
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Εικ. 99, 100 πάνω: Αγριότητα, μαγική φύση, κι ένας από τους καταρράχτες, ο μικρός. 
 

 

Εικ. 101: Χιλιετίες σκληρή δουλειά των χεριών για να φτιαχτεί και να συντηρηθεί το μονοπάτι. 
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Εικ. 102, 103: Ο μεγαλύτερος από τους καταρ-

ράχτες και, στην κάτω φωτογραφία, από πιο 

κοντά. Ουσιαστικά πρόκειται για πολύνερο ρυ-

άκι  που τροφοδοτείται από μεγάλες πηγές ψηλά 

κάτω από τον Πρ. Ηλία και κατεβαίνει ως το 

φαράγγι του Τεθρέα με αλλεπάλληλους μικρούς 

καταρράχτες, δύο από τους οποίους φαίνονται 

κι εδώ, ψηλότερα στη χαράδρα. 
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Από τη κοίτη του φαραγγιού του Τεθρέα στο Αλεποχώρι κι από κει στο Καλέντζι 

Το κομμάτι του μονοπατιού στην αριστερή —νότια— πλευρά της χαράδρας του Τεθρέα είναι 

επίσης όμορφο όσο και πολλαπλά ενδιαφέρον. Ήδη, κατεβαίνοντας μες από το δάσος των βα-

λανιδιών, θαυμάζεις απέναντι τον καταρράκτη του μεγάλου ρυακιού που έρχεται ψηλά από τους 

γκρεμούς, κάτω από την κορυφή Προφήτης Ηλίας, όπου υπάρχουν πλούσιες πηγές. Την άνοιξη, 

με το λειώσιμο των χιονιών, αυτός ο καταρράκτης όπως και ο δεύτερος που θα συναντήσουμε 

παρακάτω, βρυχώνται εκτινάσσοντας στη χαράδρα μεγάλους όγκους νερού. Αλλά και τώρα, 

κατακαλόκαιρο, το θέαμα σου παρέχει μια αίσθηση αναψυχής και αναζωογόνησης, όπως πάντα 

στον άνθρωπο το τρεχούμενο νερό στη φύση. 

Το μονοπάτι, και μετά ο δασικός δρόμος, όσο παίρνεις τον κύκλο στα ριζά του Ερύμανθου από 

βόρεια προς τα δυτικά και τα νότια, φιδώνεται στα ύψη ή στη ρίζα γκρεμών, σε ράχες και δια-

σκελώντας ρέματα, σε πολλά σημεία με μοναδική θέα που απ’ το κλειστό της χαράδρας ξανοίγεται 

στις καταπράσινες κοιλάδες και στα κύματα των χαμηλών εδαφών της Αχαΐας και της Ηλείας.   

Η χλωρίδα κατά μήκος του μονοπατιού είναι πλούσια, με δάση πεύκων που εναλλάσσονται 

με οργιώδεις θαμνότοπους, σε πολλές μεριές στο μεταίχμιο πριν υψωθούν το πουρνάρι, η αριά και 

τα άλλα δέντρα αργής ανάπτυξης και σχηματίσουν πια ώριμο δάσος. Εδώ το καλοκαίρι έχει προ-

χωρήσει, γι’ αυτό τα άνθη δεν είναι πολλά. Συναντάς τα συνήθη καλοκαιρινά αγριολούλουδα 

αυτού του σχετικά χαμηλού υψόμετρου, όπως τα μεγάλα γαϊδουράγκαθα, τα Carduus και άλλα 

φυτά της οικογένειας Compositae ή Asteraceae, τα υπερικά και τα υψηλά ωραία άνθη της φαρ-

μακευτικής όσο και φαρμακερής «δαχτυλήθρας», δηλ. τα είδη Digitalis, της οικογένειας Veroni-

caceae. Βλέπουμε κι ένα-δύο από τα ρόδινα άνθη του κενταύριου, Centaurium erythraea (Raf.). 

Της Ηλείας το «κενταύριον λεπτόν» ή «μικρόν» όπως λέγοταν κατά την αρχαιότητα (εδώ ήταν 

ηλειακό έδαφος), φαρμακευτικό φυτό της αρχαίας και της νεώτερης παραδοσιακής ελληνικής 

ιατρικής, το αναφέρει ο Θεόφραστος, μάλιστα εκείνο της ορεινής ζώνης. 
  

Εικ. 104 αριστερά: Digitalis ferruginea (L.), οικ. Veronicaceae. 
 

Εικ. 105 δεξιά: Centaurium erythraea (Raf.)  οικ. Gentianaceae. 
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«Και αφού πήρα ύψος από την Πάρνηθα και τον Υμηττό, πέταξα 

ως τα Γεράνεια, από κει μετά πάνω από τον Ακροκόρινθο, ύστε-
ρα πάνω από τη Φολόη και τον Ερύμανθο, μέχρι τον Ταΰγετο». 

Λουκιανός, 

Ικαρομένιππος 11, 3 κ.ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Εικ. 106: Χαραυγή από την κορφή στον Ωλενό. 
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Β΄ 

Ο Ερύμανθος στην αρχαιότητα 
 

Γενικά 
 

 

Ο Ερύμανθος και η γύρω περιοχή έχουν πλούσια παρουσία στη μυθολογία και την Ιστορία κατά 

την αρχαιότητα, με όλες όμως τις αρχαίες αφηγήσεις να επισκιάζονται από τον τέταρτο άθλο 

του Ηρακλή κατά τον Απολλόδωρο, τρίτο κατά τον Διόδωρο Σικελιώτη, δεύτερο κατά τον Λιβάνιο, 

τη σύλληψη του Ερυμάνθιου κάπρου. Στην περιοχή του όρους υπήρχαν αρκετοί αρχαίοι οικισμοί 

και μερικές πόλεις.  

Στους νότιους πρόποδες της Λάμπειας 1.795 μ., ορεινού εξαρτήματος του Ερύμανθου, βρι-

σκόταν η Ψωφίδα, πόλη αρκαδική, όχι από τις σπουδαιότερες κατά τα κλασικά χρόνια και μετά, 

μα που αναγνωριζόταν ως εξαιρετικά αρχαία, από τις παλαιότερες της Αρκαδίας. Με την Ψωφίδα 

φαίνεται να συναρτάται η ιστορία του όρους Ερύμανθος, καθώς βρίσκεται σε μια από τις κύριες 

διαχρονικές διαβάσεις της κεντρικής Πελοπόννησο προς τη δυτική, τη θάλασσα και τα νησιά.  

Εικ. 107: Ο Ηρακλής με τον Ερυμάνθιο κάπρο, 250-260 μ.Χ., 

από σαρκοφάγο που βρίσκεται στο Μουσείο του Ικονίου και 

προέρχεται από την αρχαία Πέργη της Λυκίας. 
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Ο βασιλιάς Ερύμανθος 
 

 

Η παυσάνεια γενεαλογία 

Σύμφωνα με αρχαίες πηγές, η Ψωφίδα άλλοτε λεγόταν Φήγεια ή Φηγία από βασιλιά ονό-

ματι Φηγέα, και ακόμα παλαιότερα ονομαζόταν [η] Ερυμάνθω ή [η] Ερύμανθος, από βασιλιά ή 

ηγεμόνα που το όνομά του ήταν Ερύμανθος. 

Γι’ αυτό τον Ερύμανθο, δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα στοιχεία στις σωζώμενες αρχαίες πηγές. 

Σύμφωνα με τον Παυσανία: 

 

Της Ψωφίδας άλλοι λένε ότι έγινε οικιστής ο Ψώφιδας του Άρρωνος, του Ερύμανθου, του Αρίστα, 

του Παρθάονος, του Περιφήτου, του Νυκτίμου· από άλλους έχει ειπωθεί ότι είναι από Ψωφίδα 

[κόρη] του Ξάνθου, [γιου] του Ερύμανθου του Αρκάδα. Αυτά, έτσι έχουν, λοιπόν, σύμφωνα με τη 

μνήμη των Αρκάδων για τους βασιλείς.
6
 

 

Αυτό το απόσπασμα του Παυσανία, είναι ό,τι έχουμε για κείνον που κατά τη μυθολογία έδωσε 

το όνομά του στον Ερύμανθο. Δεδομένου, λοιπόν, ότι δεν ξέρουμε τίποτα άλλο γι’ αυτόν, θα 

επεκταθούμε στη γενιά του. Για να τα πάρουμε με τη σειρά, αν κοιτάξουμε στις περίπλοκες 

                                         
6 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 8, 24, 1, 1 κ.ε. 

Εικ. 108: «Όρος Ωλενός» από τη θάλασσα, Hugh William Williams, Select views in Greece, 

Longman, Rees, Orme, Browwn and Green, and Adam Black, Εδιμβούργο 1829. 
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μυθικές γενεαλογίες των ηρώων, οικιστών, βασιλέων, δημιουργών πόλεων κ.λπ. της Πελοπον-

νήσου, μπορούμε να πούμε τα παρακάτω. 

 

 

Ο Πελασγός, απώτατος πρόγονος του Ερύμανθου  

Ο Νύκτιμος, στον οποίο σταματάει η παυσάνεια γενεαλογία του Ερύμανθου, ήταν γιος του 

Λυκάονα, γιου του Πελασγού. Ως γονείς του Πελασγού προτείνονται από αρχαίες πηγές πολλοί και 

διάφοροι7 ή πιστευόταν ότι είναι αὐτόχθων, δηλαδή κατ’ άλλους ήταν ντόπιος, κατ’ άλλους 

αναδύθηκε από τα σπλάχνα της ίδιας της Γης όπως γράφει ο Σάμιος ποιητής Άσιος τον 7ο-6ο 

αι. π.Χ. σε έπος του: 

 

τον ισόθεο Πελασγό στα υψίκομα όρη 

η μελανή Γη τον ανέδυσε, για να υπάρξουν οι φυλές των θνητών.
8
 

 

Κάποιοι αρχαίοι συγγραφείς γράφουν ότι ήταν «αυτόχθων» της Αρκαδίας απ’ όπου οι απόγο-

νοί του μετανάστευσαν στη μετέπειτα κύρια πελασγική κοιτίδα, τη Θεσσαλία, κατ’ άλλους ήταν 

«αυτόχθων» της Θεσσαλίας από την οποία μετοίκησε στο πελοποννησιακό Άργος, που επονο-

μαζόταν κάποτε γι’ αυτό και «πελασγικό». Σύμφωνα με μύθο των Αρκάδων Φλιάσιων, ο Πε-

λασγός έζησε πριν τον Κατακλυσμό των Δευκαλίωνα-Πύρρας, τρεις γενιές μετά τον Προμηθέα, 

στην εποχή των θεωρούμενων επίσης ως «αυτοχθόνων» Αθηναίων.9 Για την προκατακλυσμιαία 

εποχή στην οποία υποτίθεται έζησε, συμφωνούν πολλοί αρχαίοι συγγραφείς. Κατ’ άλλους 

όμως έζησε κατά τις πρώτες γενιές μετά τον Κατακλυσμό. 

Πάμπολλοι μύθοι και ιστορίες αναφέρονται στον ίδιο, στα παιδιά του και στον περίφημο 

λαό του, τους Πελασγούς, μα θα ήταν υπερβολικό να τα δούμε τούτα εδώ.  

 

 

Λυκάων και Νύκτιμος 

Σύμφωνα με τις περισσότερες μυθολογικές αφηγήσεις, από τον Πελασγό και τη θυγατέρα 

του Ωκεανού Μελίβοια, ή τη Νύμφη Κυλλήνη ή άλλες γυναίκες μαρτυρούμενες από διάφορους, 

γεννηθηκε ο Λ υ κ ά ω ν, με κεντρικό ρόλο σε πλήθος εξαιρετικά ενδιαφέροντες μύθους της 

προϊστορικής Πελοποννήσου.  

                                         
7 Εκδοχές για γονείς του Πελασγού, πρόχειρα: Του Ωκεανού και της Τιθύος, της αρχέγονης Γης δηλαδή, ήταν γιος ο 

Ασωπός ποταμός, κι εκείνου γιος ήταν ο Πελασγός: Διόδωρος Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη 4, 72, 1, 10. Ή ήταν 

γιος του Διός και της πρώτης γυναίκας που εμίχθη ο Ζευς μαζί της ερωτικά, της Νιόβης: Απολλόδωρος, Μυθολογικὴ 

βιβλιοθήκη  2, 2, 5 κ.ε.· ό.π., 3, 96, 1 κ.ε.· Εκαταίος Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 6bis, a· Ακουσίλαος Ιστορικός, 

Αποσπάσματα, απ. 25a· Διονύσιος Αλικαρνασσέας, Ρωμαϊκή αρχαιολογία 1, 11, 2, 5· ό.π., 1, 17, 2, 8. Ή της Λαρί-

σης και του Ποσειδώνα: Διονύσιος Αλικαρνασσέας, Ρωμαϊκή αρχαιολογία 1, 17, 3, 6· Σχόλια στο: Ἀπολλώνιος Ῥόδιος, 

Ἀργοναυτικά, Scholia in Apollonii Rodii Argonautica (scholia vetera) 50, 9 κ.ε.· Σχόλια στό: Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα, 

Scholia in Lycophronem (scholia vetera et recentiora partim Isaac et Joannis Tzetzae) 481, 12. Ή της Λαρίσ[σ]ης και αγνώστου 

πατρός: Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ἰλιάδαν 1, 500, 15. Ή της Σωσίδας και του Τρίοπα, απογόνου του πρώτου 

μετά τον Κατακλυσμό οικιστή του Άργους, Ινάχου: Ελλάνικος Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 36α· Σχόλια στο: Εὐρι-

πίδης, Scholia in Euripidem (Scholia vetera) σχ. Ὀρ. 932, 11 κ.ε.· Σχόλια στό: Ὅμηρος, Ἰλιάς, Scholia in Iliadem (scholia 

vetera) [= D scholia] 3, 75, 2. Ή του γιου του Ινάχου: Σχόλια στο: Ἀπολλώνιος Ῥόδιος, Ἀργοναυτικά, Scholia in 

Apollonii Rodii Argonautica (scholia vetera) 50, 9 κ.ε. Ή του Αρέστορος, γιου Εκβάσου, γιου Άργου: Στέφανος Γραμ-

ματικός, Ἐθνικά 508, 20 κ.ε.· Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας [De prosodia catholica] 3,1, 293, 20· από: 

Χάραξ Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 25. Ή [Διός και] Νιόβης κόρης του Άργου: Πρόκλος, Εἰς τὸν Τίμαιον Πλάτωνος 

[In Platonis Timaeum commentaria] 1, 101, 9 κ.ε. Ή του Αίμονος από τη Θεσσαλία, γιου του Θεσσαλού: Ριανός Επικός, 

Αποσπάσματα, απ. 25· Σχόλια στο: Ἀπολλώνιος Ῥόδιος, Ἀργοναυτικά, Scholia in Apollonii Rodii Argonautica (scholia 

vetera) 249, 3 κ.ε.· Σχόλια στό: Ὅμηρος, Ἰλιάς, Scholia in Iliadem (scholia vetera) 2, 681b, 4. Ή του Αρέστορος γιου του 

Ιάσου: Σχόλια στο: Εὐριπίδης, Scholia in Euripidem (Scholia vetera) σχ. Ὀρ. 1646, 1 κ.ε. 
8 Άσιος Επικός και Ελεγειακός, Αποσπάσματα, απ. 8· Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 8, 1, 4, 9 κ.ε. 
9 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 2, 14, 4, 7 κ.ε. 
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Ο Λυκάων βασίλεψε στο Άργος και σε όλη την Αρκαδία, δηλαδή για τα τότε δεδομένα σχε-

δόν σε όλη την Πελοπόννησο. Όπως ήδη είπαμε, αναφέρεται επίσης ότι έχτισε τη θεωρούμενη 

από αρχαίες πηγές ως πρώτη πόλη επί της γης, τη Λυκόσουρα κάτω από το Λύκαιο όρος, ότι 

οργάνωσε για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο αγώνες, τα Λύκαια, προς τιμήν του Δία Λυκαίου, 

και ότι γέννησε από διάφορες μητέρες πενήντα αγόρια μεταξύ των οποίων και τον Νύκτιμο, 

πρόγονο του Ερύμανθου, και μια κόρη, την Καλλιστώ. Στους γιους αποδίδονται κτήσεις πό-

λεων, οικήσεις σε διάφορ μέρη, άθλοι και πάθη. 

Για κάποιες αρχαίες πηγές όμως ο Λυκάων βαρύνεται με την κατηγορία της ανθρωπο-

θυσίας στο αρκαδικό όρος Λύκαιο, όπου έθυσε βρέφος ή κατ’ άλλους έφηβο και έκανε σπονδή 

με το αίμα του στον βωμό, ή γεύτηκε ψητές τις σάρκες του όπως συνηθιζόταν και με τα ζώα-

θύματα. Για άλλες πηγές, μάλιστα σύμφωνα με τον Ησίοδο, 8ος-7ος αι. π.Χ., όταν ο Δίας 

ερωτεύτηκε την κόρη του Λυκάονα, την Καλλιστώ που συνήθιζε να τριγυρίζει και να κυνηγά 

στα όρη και στα δάση μαζί με την Άρτεμη, και την άφησε έγγυο στον Αρκάδα, μετέπειτα ονο-

ματοδότη της Αρκαδίας, ο Λυκάων, για να εκδικηθεί, παρέθεσε δείπνο στον Δία και κατά τις 

σχετικές θυσίες τού έδωσε να γευτεί κρέας ενός τοπικού εφήβου, ή κατ’ άλλους του γιου του, 

Νύκτιμου, ή του βρέφους-Αρκάδα. Ο Δίας όμως δεν ξεγελάστηκε. Παρευθύς ανέτρεψε την τρά-

πεζα του δείπνου, κεραύνωσε το μέγαρο, μεταμόρφωσε τον Λυκάονα σε λύκο και ξαναέπλασε τον 

γιο του τον Αρκάδα δίνοντάς του ξανά τη ζωή. Ο Λυκάων, αν απείχε ως λύκος ανθρώπινου κρέ-

ατος για δέκα χρόνια γινόταν άνθρωπος, κι αν ξαναγευόταν σάρκα ανθρώπου ξαναγινόταν λύκος.  

 

Εικ. 109: P.P. Rubens (1577-

1640), Métamorphoses d’Ovides, 

1636 και 1638, Musée d’Art et 

d’Histoire de Rochefor. Ο Δίας 

μεταμορφώνει τον Λυκάονα σε 

λύκο και καίει τα ανάκτορά του. 

Οι δημοφιλέστατες στη Δ. Ευ-

ρώπη εικονογραφημένες εκδόσεις 

των Μεταμορφώσεων του Οβίδι-

ου, που αναφέρουν τις ιστορίες 

του Λυκάονα και της Καλλιστώς, 

υπήρξαν η αιτία για τις αρκετές 

απεικονίσεις των δύο αυτών μύ-

θων από την Αναγέννηση ως σή-

μερα.  

Πιθανότατα, ο μύθος του Λυ-

κάονα κατά τον Οβίδιο, υπήρξε η 

απαρχή της  ευρωπαϊκής παράδο-

σης περί λυκανθρώπων. 
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Στην Καλλιστώ αναφέρεται ιδιαίτερος μυθολογικός κύκλος, με κεντρικό στοιχείο τη μετα-

μόρφωσή της από την ζηλότυπη Ήρα ή την προδομένη φίλη της Άρτεμη σε αρκούδα και τον κα-

ταστερισμό της από τον Δία, δηλ. τη μεταμόρφωσή της στον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. 

Κατά τον Οβίδιο, ο Δίας μεταμορφώθηκε σε Άρτεμη για να διαφθείρει την Καλλιστώ, πράγμα 

που λανθασμένα θεωρήθηκε στην παλαιότερη Ευρώπη ως λεσβιακό υπονοούμενο δημιουργώντας 

μέγιστη ερωτολογική περιέργεια, με αποτέλεσμα πλήθος αισθησιακές αναπαραστάσεις του θηλυ-

κού ζεύγους από μεγάλους ζωγράφους. Σύμφωνα με τον αστρονόμο Ερατοσθένη, ο Δίας, δίπλα 

στην καταστερισμένη από τον ίδιο Καλλιστώ έπλασε ως παιδί της, για να έχει εκείνη συντρο-

φιά, τον αστερισμό του Βοώτη ή Αρκτοφύλακα, που αντιστοιχεί στον Αρκάδα-βρέφος. Κατ’ 

άλλους όμως το ουράνιο είδωλο του μικρού Αρκάδα είναι η Μικρή Άρκτος — εφόσον ο ίδιος 

έμεινε στη Γη ως βασιλιάς της Αρκαδίας.10  

Όλα αυτά απηχούν παλαιότατες τελετουργίες που περιλάμβαναν ανθρωποθυσία και τελε-

τουργική ανθρωποφαγία. Δεδομένου ότι στην κορυφή του όρους Λυκαίου, προϊστορικού τόπου 

γέννησης και λατρείας στην Πελοπόννησο του ηλιακού Θεού, του Δία, σύγχρονες ανασκαφές 

έχουν αποκαλύψει πράγματι πρόχειρο τάφο δίπλα στον εκεί υπάρχοντα βωμό στάχτης, με θύμα  

                                         
10 Publius Ovidius Naso, Metamorphoses, Λυκάων 1, 216 κ.ε.· ό.π. Καλλιστώ 2, 405 κ.ε.· Ερατοσθένης και Ερατοσθε-

νικά, Ἀστρoθεσίαι ζῳδίων [Catasterismi] 1, 8R[16], 1 κ.ε.· Σχόλια στο: Άρατος, Scholia in Aratum (scholia vetera) 92, 3 κ.ε. 

Εικ. 110:  Δίας και Λυκάων. Ο Φλαμανδός Jan Cossiers (1600-1671), χρησι-

μοποιεί συναρπαστικά το σχέδιο του φίλου του, Ρούμπενς. Μουσείο Πράδο. 
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έφηβο,11 πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτός ο μύθος, όπως και πολλοί άλλοι της απίστευτα βα-

θιά εισδύουσας στο παρελθόν ελληνικής μυθολογίας, απηχεί πραγματικές καταστάσεις της μυκη-

ναϊκής, προμυκηναϊκής και νεολιθικής εποχής. Ίσως και μνήμες της παλαιολιθικής εποχής, πριν 

την τελευταία παγετώδη περίοδο, που έληξε στον ελληνικό χώρο γύρω στο 12.000 π.Χ. Κατά 

την εποχή των παγετώνων, σύμφωνα με τους σύγχρονους γεωλόγους, κατέβηκε πολύ η στάθμη 

της θάλασσας, ενώ την πλημμύρα από το λειώσιμο των πάγων, τις καταρρακτώδεις βροχές που 

ακολούθησαν και την απότομη άνοδο της στάθμης των θαλασσών φαίνεται να απηχεί ο περίφημος 
  

                                         
11 Για ανθρωποθυσίες στην αρχαία Ελλάδα και τις σχετικές αρχαίες πηγές, βλ. στην ιστοσελίδα του συγγραφέα, 

www.analphabet.gr > Βουνά της Ελλάδας > Πάρνηθα, το άλμπουμ: Σπύρος Καρυδάκης,  Πάρνηθα στην αρχαιότητα 

Β΄. Το σπήλαιο των Νυμφών και του Πάνα. Ανθρωποθυσία στο σπήλαιο;, σ. 125 κ.ε. Για το Λύκαιο και την ανακά-

λυψη του τάφου του θυσιασμένου νέου στο όρος Λύκαιο, βλ. πρόχειρα: Gilman Romano, David and Mary E. Voyatzis 

«Mt. Lykaion Excavation and Survey Project, Part 1: The Upper Sanctuary», περιοδικό Hesperia. The Journal of the 

American School of Classical Studies at Athens, τόμ. 83, αρ. 4 (2014), σ. 569–652· διαδικτυακά: Επίσημη ιστοσελίδα 

της ανασκαφής, όπου λεπτομερής εξιστόρηση της ανακάλυψης: http://lykaionexcavation.org· επίσης, Θέματα 

Αρχαιολογίας, https://www.themata-archaiologias.gr/... /2017/.../lykeon_oros_2017_1_102-105_mc....· ανακοίνωση 

στα ΜΜΕ των διευθυνόντων των ανασκαφών στο Λύκαιο, Άννας-Βασιλικής Καραπαναγιώτου, προϊσταμένης της Εφο-

ρείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, David Gilman Romano και Mary Voyatzis, καθηγητών του Πανεπιστημίου της Αριζόνας, 

«Mt. Lykaion Excavation and Survey Pro-ject Arcadia, Greece. For Immediate Release. August 10, 2016»· βλ. και, 

των ίδιων, «Mt. Lykaion Excavation and Survey Project Report of Activities, Summer 2016», με φωτογραφίες.   

Εικ. 111: Δίας και Λυκάων, Hendrick Goltzius (1558-1616), Les Métamorphoses d’Ovide, λυτές 

γκραβούρες 1583-1590. Εδώ, συλλογή από τις γκραβούρες επιχρωματισμένες στο χέρι, ένα εξαί-

ρετο δείγμα των πάμπολλων εικονογραφήσεων του Οβίδιου. https://gallica.bnf.fr/ 

http://www.analphabet.gr/
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«Κατακλυσμός» επί Δευκαλίωνα και Πύρρας. Αρχαιοελληνικοί μύθοι χρονολογούν τον Κατακλυσμό 

επί Νυκτίμου, γιου του Λυκάονα και προγόνου του Ερύμανθου. 

Άλλος μύθος αποδίδει στους γιους του Λυκάονα ή την ίδια ή ανάλογη ανθρωποθυσία: Οι πε-

νήντα ηγεμόνες της Αρκαδίας, περήφανοι για την εξουσία τους και καταδυναστεύοντας τον το-

πο, υπερέβησαν τα όρια της ύβρεως, γι’ αυτό ο Δίας, μεταμφιεσμένος σε φτωχό περιπλανώμενο, 

τους ζήτησε φιλοξενία για να διαπιστώσει ο ίδιος τη συμπεριφορά τους. Εκείνοι έσφαξαν έναν 

έφηβο της περιοχής και παρέθεσαν τα σπλάχνα του στον ξένο για γεύμα, ανακατεμένα με τα 

σπλάχνα θυσιασμένων ζώων. Ο Δίας τότε οργίστηκε και τους κεραύνωσε, με εξαίρεση τον μικρό-

τερο, τον Νύκτιμο, που σώθηκε γιατί η Γη εμφανίστηκε και άγγιξε τον βασιλιά των Θεών στο χέρι, 

κάνοντάς τον να σταματήσει τις κεραυνώσεις. Ή, κατ’ άλλους, ο έξαλλος Ζευς, μαζί με τους γιους 

του Λυκάονα κεραύνωνε παντού και την γη της Αρκαδίας κατακαίγοντάς τη, για τούτο η Θεά Γαία 

τον παρακάλεσε να πάψει την οργή του, κι έτσι γλύτωσε ο μικρότερος γιος, ο Νύκτιμος.12 

                                         
12 Για Λυκάονα και απόψεις για ανθρωποθυσία του, πρόχειρα: Ησίοδος, Αποσπάσματα αστρονομικά [Fragmenta astrono-

mica], απ. 6· Εκαταίος Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 6bis, a, 12· Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 8, 2, 1, 1 κ.ε.· Για 

Νύκτιμο, βλ.: Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 8, 3, 1, 3 κ.ε.· ό.π. 8, 3, 5, 1 κ.ε.· ό.π., 8, 4, 1, 1 κ.ε.· Απολλόδω-

ρος, Μυθολογική βιβλιοθήκη 3, 96, 7· Σχόλια στο: Εὐριπίδης, Scholia in Euripidem (Scholia vetera) σχ. Ορ. 1646, 6 κ.ε. 

Βλ. πρόχειρα και την άποψη ότι ο Νύκτιμος ήταν το παιδί που παρετέθησαν τα σπλάχνα του ως γεύμα στον Δία, κι 

ότι το εθυσίασε ο ίδιος ο Λυκάων: Σχόλια στό: Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα, Scholia in Lycophronem (scholia vetera et recentiora 

partim Isaac et Joannis Tzetzae) 73, 17 κ.ε., ό.π. 481, 2 κ.ε., ό.π. 481, 44 κ.ε.· Νόννος Επικός, Διονυσιακά 18, 20 κ.ε.· 

Κλήμης Αλεξανδρεύς, Προτρεπτικός 2, 36, 5, 4 κ.ε. 

Εικ. 112: Ο Αρκάς τοξεύει τη μητέρα του Καλλιστώ, που έχει μεταμορφωθεί σε αρκούδα. Hendrick 

Goltzius, Les Métamorphoses d’Ovide, ό.π.  Στα σύννεφα στο πάνω μέρος, με εντολή του Δία γί-

νονται αστερισμοί κι οι δύο. https://gallica.bnf.fr/ 
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Άλλοι όμως αρχαίοι συγγραφείς και Σχολιαστές αγνοούν τον μύθο της κεραύνωσης, και 

γράφουν ότι ο Νύκτιμος ήταν ο πρεσβύτερος από τους γιους άρα και διάδοχος του Λυκάονα 

στη βασιλεία της Αρκαδίας, κι ότι οι αδελφοί του ουσιαστικά εκπολίτισαν και οίκισαν όλη την 

Πελοπόννησο. 

 

 

Παρθάων ή Πορθάων 

Για τον γιο του Νύκτιμου, τον Περίφητο, δεν βρίσκουμε τίποτε. Για τον βασιλιά της τρίτης 

γενιάς, τον Παρθάονα: Όπως θα δούμε παρακάτω μιλώντας για τον θρυλούμενο γιο του Ερύ-

μανθου, τον Ξάνθο, πιθανόν ο Πορθάων αυτός να είναι παππούς του Ερύμανθου κατά την 

παυσάνεια, μυθική γενεαλογία. 

Πορθάονα, Πελοποννήσιο, βρίσκουμε σε μισοκατεστραμμένο παπυρικό κείμενο με το έπος του 

Διονυσίου του Κυκλογράφου, Βασσαρικά, να πολεμάει κοντά στις Φηρές, πόλη της Μεσσηνίας 

δίπλα στην Καρδαμύλη. Δεδομένης της γεινίασης με την Ψωφίδα, ίσως πρόκειται για τον μυθικό 

παππού τού ονοματοδότη του όρους μας. Ο ποιητής γράφει εκεί για την «Πορθάωνος ἀτασθα-

λίῃ», την κακή συμπεριφορά του ήρωα.13 

Κάποιος σημαντικός Πορθάων, κατά τον τύπο του ιδίου ονόματος που εθεωρείτο ότι προέρ-

χεται από το ρ. πορθῶ, «εκπορθώ, καταλαμβάνω πόλη», αναφέρεται να ζει στην Αιτωλία. Για 

τούτο τον Πορθάονα βρίσκουμε αρκετά στοιχεία, και εμφανίζεται ως πατέρας κάποιου Αλκάθου, 

ενός από τους νεαρούς ήρωες που προσέτρεξαν στην πρόσκληση για τον αγώνα αρματοδρο-

μίας του Οινόμαου, βασιλιά της Πίσας, με έπαθλο την κόρη του Ιπποδάμεια και τη βασιλεία, 

και που ο βασιλιάς τούς σκότωσε με δόλο — για να κερδίσει τελικά την πριγκίπισσα, τον θρόνο και 

την Πελοπόννησο ο Πέλοπας, κι αυτός με δόλο. Μάλιστα, κατά τον Παυσανία, στον Αλκάθου 

είχε υποσχεθεί ο Οινόμαος, πριν τον σκοτώσει, γαίες κοντά στο στάδιο της Ολυμπίας, άρα σε 

περιοχή σχετικά κοντά στην Ψωφίδα. 

Αυτός ο Πορθάονας, παρ’ ό,τι Αιτωλός, έχει ενδιαφέρον για τη μελέτη μας περί Ερύμανθου, 

εξαιτίας μιας από τις τρεις κόρες του, της Ευρυθεμίστης, που κατά τον Ησίοδο τη βρίσκουμε 

με τις αδελφές της να φεύγουν από τους γονείς τους και να ζουν σε «όρη με υγρούς φά-

ραγγες» [οὔρεα βησσήεντα] και «στις ακραίες κορφές του Παρνασσού»[Παρνησσοῦ τ’ ἄκρα κάρηνα], 

χοροπηδώντας και συγχορεύοντας [συνοπηδοί] με τις Νύμφες και τις Μούσες.14 Παρακάτω θα 

δούμε πιθανόν την ίδια Ευρυθεμίστη να παντρεύεται τον Βοιωτό μετά από διοσημεία, πάλι σε 

κορυφή βουνού γειτονικού προς την Αιτωλία, του Κιθαιρώνα, και μια άλλη με το ίδιο όνομα 

ως κόρη του Ξάνθου γιου του Ινάχου και μητέρα του Πέλοπα. 

Αν πιστέψουμε τον Απολλόδωρο και άλλους, ο Αιτωλός Πορθάων ήταν γιος του Αγήνορα, 

γιου του Πλευρώνα και πατέρας επίσης του περίφημου Αιτωλού βασιλιά Οινέα.15 

Βεβαίως οι πελοποννησιακές μυθικές γενεαλογίες σχετίζονταν πολύ στενά με τις στερεοελ-

λαδίτικες και μάλιστα τις αιτωλικές, ενώ πολλές φορές οι ίδιοι μύθοι και οι ίδιοι ήρωες εμφα-

νίζονται και στις δυο πλευρές του Κορινθιακού κόλπου μαζί με άλλα περιρρέοντα στοιχεία — 

αλλά το θέμα ξεπερνά τα όρια της έρευνάς μας. 

 

 

Ο Ξάνθος, γιος του Ερύμανθου 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μα και άλυτα προβλήματα γεννά η πληροφορία του Παυσανία ότι η 

Ψωφίδα, ονοματοδότρια της ομώνυμης πόλης, ήταν κόρη του Ξάνθου, γιου του Ερύμανθου. 

Για την ώρα, εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε ανακαλύψει σε άλλη αρχαία πηγή κάποιον Ξάνθο 

που να σχετίζεται ρητά με τον βασιλιά Ερύμανθο. Ένας Αργείος Ξάνθος, γιος του Τριόπου και  

                                         
13 Διονύσιος Περιηγητής [ή Κυκλογράφος], Αποσπάσματα, απ. 11r, 2, 3ος αι. μ.Χ. 
14 Ησίοδος, Αποσπάσματα, Απ. 26, 5-17. 
15 Για τον Πορθάωνα του Πλευρώνος και τον Αλκάθου, Ησίοδος, Αποσπάσματα, απ. 10(a), 49· ό.π., απ. 112 κ.ε.· 

ό.π., απ. 259b, 3 κ.ε. Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 6, 20, 17, 7 κ.ε.· ό.π., 6, 21, 10, 1 κ.ε.· Απολλόδωρος, Μυ-

θολογικὴ βιβλιοθήκη 1, 59, 4 κ.ε.· Σχόλια στο: Πίνδαρος, Scholia in Pindarum [Scholia et glossae in Olympia et Pythia 

(scholia recentiora Triclinii, Thomae Magistri, Moschopuli, Germani)] ᾠδὴ Ὀλυμπίων 1, 114, 17. 
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απόγονος του Πελασγού, έζησε γενιές εφτά πριν τον Κατακλυσμό των Δευκαλίωνα-Πύρρας, 

υποτίθεται ότι κυρίευσε μέρος της Λυκίας, κι από κει πήγε στη Λέσβο που τότε ήταν έρημη και 

λεγόταν Ίσσα, την ονόμασε Πελασγία κι εγκαταστάθηκε σε αυτή. Μετά τον Κατακλυσμό, το ξανά 

μισοερημωμένο νησί αποίκισε ένας Μακαρεύς, γιος του Κρινάκου, γιου του Δία, από την Ωλένη 

είτε της Αχαΐας είτε της Ηλείας, δηλαδή από τη γειτονιά του βουνού μας, από την πόλη που το 

ίδιο όνομα έχει ακόμα σήμερα η κορυφή του.16 

Σε αρχαία Σχόλια στον Ευριπίδη, αντίθετα, βρίσκουμε ότι της Σωσίδας και του Τριόπα (κι 

όχι εδώ Τριόπου), απογόνου ενός από τους θεωρούμενους ως πρωταρχικούς μετά τον Κατά-

κλυσμό οικιστές του Άργους, του Ινάχου, γεννήθηκαν δυο φορές δίδυμοι γιοι, πρώτα οι Πε-

λασγός και Ίασος, και κατόπιν οι Αγήνωρ και Ξάνθος.17 Απόσπασμα του Φερεκύδη σωζώμενο 

πάλι στα αρχαία Σχόλια στον Ευριπίδη, αναφέρει ότι από την Ευρυθεμίστη (ή Ερυάνασσα ή 

Ευρυσθάνασσα, ανάλογα με τις γραφές και τις αναγνώσεις των βυζαντινών χειρογράφων), κόρη 

του Ξάνθου, ο Τάνταλος γέννησε τον Πέλοπα, ενοποιό και ονοματοδότη της Πελοποννήσου.18  

                                         
16 Διόδωρος Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη  5, 81, 2, 1 κ.ε. 
17 Σχόλια στο: Εὐριπίδης, Scholia in Euripidem (Scholia vetera), σχ. Ὀρ. 932, 11 κ.ε.· βλ. εδώ και σημ. 2. 
18 Φερεκύδης Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 93a, 1 κ.ε.· Σχόλια στο: Εὐριπίδης, Scholia in Euripidem (Scholia vetera), σχ. 

Ὀρ. 11, 1 κ.ε. 

Εικ. 113: «Κοιλάδα του Αλφειού από τον Ερύμανθο», Christopher Wordsworth, Greece pictorial 

and historical, 2η έκδοση, W.S. Orr and Co., Paternoster Row, Λονδίνο 1840, σ. 306. Επειδή ο 

Αλφειός δεν βρίσκεται τόσο κοντά στον Ερύμανθο, κι οι περιηγητές, όπως θα δούμε, συνέχεαν 

τους ποταμούς της περιοχής, είναι πιθανόν η σκηνή να παρουσιάζει τον ποταμό Ερύμανθο. Πη-

γή: Universitätsbibliothek Heidelberg, http://digi.ub.uni.-heidelberg.de/diglit/. 
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Γυναίκα με το σπάνιο στη σωζώμενη αρχαία γραμματεία όνομα «Ευρυθεμίστη» (δύο αναφέρο-

νται), την είδαμε ως κόρη του γνωστού μας Πορθάονος στο απόσπασμα του Ησιόδου για το 

οποίο ήδη μιλήσαμε, και μάλιστα με διάφορα ονόματα των γύρω μελών της οικογένειας παρό-

μοια με εκείνα στο απόσπασμα του Φερεκύδη. Θα τη δούμε και παρακάτω 

Βρισκόμαστε, πάντως, ολοένα γύρω στην ίδια γενιά, του Ερύμανθου.  

 

 

 

Το πρόβλημα με τους Ασιάτες Ερύμανθο και Ερυμάνθη 
 

 

Ο γιος του Απόλλωνα κι η μητέρα της Χαλδαίας Σίβυλλας  

Μερικοί σύγχρονοί μας θεωρούν ότι ο Ερύμανθος της Ψωφίδας σχετίζεται με έναν Ασιάτη 

Ερύμανθο, που τον γνωρίζουμε μόνο από μια πληροφορία την οποία παρέχει ο πατριάρχης 

Φώτιος, αντλώντας τη από βιβλίο του Πτολεμαίου του Ηφαιστίωνα: 

 

[…] ο Ερύμανθος, ο γιος του Απόλλωνα, τυφλώθηκε γιατί είδε να λούζεται η Αφροδίτη μετά την 

[ερωτική] μίξη με τον Άδωνι, οπότε ο Απόλλων, επειδή θύμωσε, μεταμορφώθηκε σε αγριόχοιρο 

και, χτυπώντας με τα δόντια του, σκότωσε τον Άδωνι.
19

 

 

Ο Άδωνις όμως υποτίθεται έζησε στην Κύπρο ή στην Φοινίκη ή στην Ασσυρία, όπου και ξε-

τυλίχτηκε η ερωτική ιστορία του με την Αφροδίτη. Θα πρέπει λοιπόν να υποθέσουμε ότι η 

ιστορία είναι πλασμένη κατά τα ελληνιστικά-ρωμαϊκά χρόνια στις ελληνικές αποικίες της Ασίας, κι 

ότι αυτός ο Ερύμανθος είναι διαφορετικός από τον Ερύμανθο της Αρκαδίας. Τούτο μπορεί να 

υποστηριχτεί πλαγίως από το γεγονός ότι μαρτυρείται στην ελληνιστική Μέση Ανατολή γυναίκα 

Ερυμάνθη, μητέρα της Σάββης ή Σαμβήθης, μιας από τις δέκα Σίβυλλες και μάλιστα κατά τη 

Σούδα πρώτη χρονολογικά, η οποία εθεωρείτο από διάφορους Χαλδαία, Βαβυλώνια, Αιγύπτια, 

Περσίδα ή Εβραία.20 Οι Σίβυλλες συνδέονταν με τον Απόλλωνα λόγω της μαντικής, μα επίσης 

κάποιες ως κόρες του ή, κυρίως, ερωμένες του. Ίσως λοιπόν ο ανατολίτης  Ερύμανθος, γιος 

του Απόλλωνα, να είναι ήρωας κάποιου μύθου των Ελλήνων αποίκων της Ασίας, ενδεχομένως 

σχετιζόμενος με την κόρη της Ερυμάνθης, τη Χαλδαία Σίβυλλα (γιος της από τον Απόλλωνα). 

Άλλωστε, όπως είπαμε, κατά τον Παυσανία ο Πελοποννήσιος Ερύμανθος μαρτυρείται ως 

γιος του Αρίστα. Σχεδόν σίγουρα, λοιπόν, είναι διαφορετικός από τον Πελοποννήσιο Ερύμανθο. 

Γι’ αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι σύγχρονα έργα και διαδικτυακοί τόποι που ταυτίζουν δίχως 

έρευνα τον Αρκάδα Ερύμανθο και τον Μεσανατολίτη γιο του Απόλλωνα, κάνουν λάθος.  

 

 

 

Ετυμολογία του ονόματος Ερύμανθος 
 

 

Ερύω, έρυμαι, έρυμα, ερυμνός: Η σχέση τους με τη φυσική οχυρότητα ορέων 

Πιθανότατα το όνομα Ερύμανθος προέρχεται από το ἐρύω - ἔρυμαι, που σημαίνει φυλάττω 

-ομαι. Από κει παράγεται το ουσιαστικό ἔρυμα, που σημαίνει «φρούριο, ασφάλισμα, ή κώλυμα,  

                                         
19 Φώτιος, Βιβλιοθήκη, Codex 190, 146b, 41 κ.ε. Του Πτολεμαίου Ηφαιστίωνος, ο Φώτιος διέσωσε στη Βιβλιοθήκη του 

εκτεταμένη περίληψη του έργου του Περί της εις πολυμαθίαν καινής ιστορίας λόγοι στ΄. Οι πληροφορίες του για 

μύθους και παραδόσεις από όλο τον τότε ελληνικό χώρο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, πολλές μάλιστα μονα-

δικές, όμως πρέπει να εξετάζονται με προσοχή ώστε να διαπιστωθεί ποιες είναι παλαιότερες και ποιες πλασμένες μετά τον 

Αλέξανδρο, κυρίως οι ασιατικές — μ’ όλο που κι αυτές είναι σχεδόν πάντα βασισμένες σε προϊστορικά μυθοποιητικά 

αρχέτυπα της ελληνικής θρησκείας και μυθολογίας, γι’ αυτό χρησιμότατες αφεαυτές μα κι ως συγκριτικό υλικό. 
20 Σούδα, Λεξικόν, στο λ. Σίβυλλα Δελφίς· Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 10, 12, 9, 1 κ.ε. 
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ή τείχος» κατά τους αρχαίους Γραμματικούς, τον Ησύχιο, τη Σούδα, τα ετυμολογικά λεξικά της 

αρχαιότητας και της βυζαντινής εποχής. Από τούτο προέρχεται το επίθετο ἐρυμνός, που ανα-

φέρεται συχνότατα σε αποκρημνα μέρη, λόφους, βουνά, κορφές κ.λπ., τα οποία χρησίμευαν 

ως φυσικό οχύρωμα. Σχεδόν πάντα, όταν αναφέρονται σε αρχαία κείμενα το ἔρυμα και το επί-

θετο ἐρυμνός, σχετίζονται με πόλεμο, οχυρώσεις και άμυνα. Μαρτυρείται το ρ. ἐρυμνῶ - ἐρυμνᾶ-

σθαι, που σημαίνει φυλάγω - φυλάγομαι. 

Για παραδειγμα, ο Ξενοφών αναφέρει ότι Μυσοί και Πισίδες, κατέχοντας στα βουνά παντελώς 

«ἐρυμνά» μέρη, κατεβαίνουν και ληστεύουν τις χώρες του Πέρση βασιλιά. Ο Θουκυδίδης γρά-

φει ότι οι Αργείοι στον πόλεμο με τους Λακεδαιμόνιους κατέλαβαν τόπο «ἐρυμνὸν καὶ δυσ-

πρόσοδον», δηλαδή δύσβατο για τους εχθρούς. Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει επίσης «λόφο 

ἐρυμνόν όντα για πολιορκία», δηλαδή απόκρημνο, από τη φύση του οχυρωμένον, εύκολο να 

αντέξει σε πολιορκία. Ο Αινείας ο Τακτικός σε έργο του περί της τέχνης της πολιορκίας, συμ-

βουλεύει να προσέχουν τα στρατεύματα όταν βαδίζουν συντεταγμένα σε επικίνδυνα μέρη, ἐρυ-

μνά, στενόπορα, ενεδρευτικά κ.λπ., ώστε να αποφύγουν τυχόν επίθεση, ενώ κι ο Πολύαινος 

σε πολεμολογική πραγματεία του αναφέρει ότι μια γαλατική πόλις ήταν «λόφος ἐρυμνός, που 

είχε τις κορυφές ομαλές», άρα και κατάλληλος για κατοίκηση, και ασφαλισμένος. Τέλος, ο 

Σχολιαστής των Θηριακών του Νίκανδρου του Κολοφώνιου, ερμηνεύει το ἐρυμνός ως «άκρος, 

υψηλός, ισχυρός».21 

Ας σημειωθεί ότι ο Όμηρος αναφέρει δύο Ερύμαντες, επιφανείς πολεμιστές των Τρώων, που 

τον ένα σκότωσε ο Ιδομενέας και τον άλλο ο Πάτροκλος. Σε αρχαία Σχόλια στην Ιλιάδα ανα-

φέρεται η ετυμολογία του ονόματος: «από το ἔρυμα», ενώ το αρχαίο και βυζαντινό Μέγα Ετυ-

μολογικόν αναφέρει επίσης την ετυμολογία του Ἐρύμας, Ἐρύμαντος «από το ἐρύω, ἔρυμα».22  

Έτσι, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το βουνό πήρε το όνομα Ἐρύμανθος επειδή είναι εξαιρετικά 

απόκρημνο και δυσπρόσιτο, ένα φυσικό φρούριο για τους κατοίκους των γύρω περιοχών σε 

περιπτώσεις πολέμων και ανάγκης. Γι’ αυτό, μάλλον, ο Περιηγητής Διονύσιος αναφέρεται στους 

Αρκάδες που κατοικούν στις κοιλάδες «κάτω από τη σκοπιά [σκοπιήν]του Ερυμάνθου». Σύμφωνα 

με τους αρχαίους λεξικογράφους και Σχολιαστές, σκοπιά σημαίνει υψηλός και δύσβατος το-

πος, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατόπτευση και φρούρηση, από το ρ. σκοπεύειν, σκο-

πεύεσθαι, εξού και η σημερινή έννοια των λέξεων σκοπιά, σκοπός = φρουρός.23 

 

 

«Βουνός ερυμνός» και τα «εις -νθος υπερδισύλλαβα» 

Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι ο Πολύβιος, περιγράφοντας δια μακρόν την προσπάθεια το 217 

π.Χ. του Φιλίππου Ε΄, βασιλιά της Μακεδονίας, να καταλάβει την Ψωφίδα, η οποία βρισκόταν 

σε από τη φύση οχυρώτατο τόπο,  αναφέρει ότι «βουνὸς ἐρυμνός κρέμεται από πάνω τειχισμέ-

νος, παίρνοντας τάξη ακρόπολης ευφυούς και πραγματικής», ενώ από τις άλλες τρεις μεριές 

της περιβαλλόταν από τον βαθύ χείμαρρο Αροάνιο και τον ποταμό Ερύμανθο.24 Είναι πιθανό 

ότι η παλαιότερη ονομασία της πόλης Ψωφίδας, Ερυμάνθω ή [η] Ερύμανθος, οφείλεται στην ερυ-

μνόν θέση της, στη φυσική οχύρωσή της από τους δύο ποταμούς και το βουνό αποπάνω της. 

Δεν γνωρίζουμε όμως αν το όρος και η πόλη ονομάστηκαν έτσι ξεχωριστά, ή η ονομασία του ενός 

πέρασε και στο άλλο. Ο Ερύμανθος ή δεν υπήρξε ποτέ, λοιπόν, ή ο μύθος του απηχεί την ύπαρξη 

κάποιου προϊστορικού ηγεμόνα ή βασιλιά της ἐρυμνῆς Ψωφίδας και του όρους Ερύμανθος.  

                                         
21 Ξενοφών, Ἀπομνημονεύματα 3, 5, 26, 2· Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 5, 65, 1, 2· Διόδωρος Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιο-

θήκη 14, 105, 1, 3· Αινείας Τακτικός Πολιορκητικά 1, 2, 3· Πολύαινος, Στρατηγήματα 8, 23, 10, 3· Σχόλια στό: 

Νίκανδρος, Θηριακά, Scholia et glossae in Nicandrum theriaca (scholia vetera et recentiora) 217a, 1· 
22 Όμηρος, Ἰλιάς 16, 345 και ό.π. 16, 415· Σχόλια στό: Ὅμηρος, Ἰλιάς Scholia in Iliadem (scholia vetera) 16, 345· Μέγα 

Ἐτυμολογικόν στο λ. Ἐρύμας, Ἐρύμαντος. 
23 Διονύσιος Περιηγητής, Οἰκουμένης περιήγησις 414 κ.ε., Αλεξανδρινός, 2ος αι. μ.Χ. 
24 Πολύβιος, Ἱστορίαι 4, 70, 10, 2 κ.ε.· για το απ. του Πολύβιου και τους ποταμούς, βλ. παρακάτω, και τη μετάφραση 

του αποσπάσματος βλ. στο «Παράρτημα». 
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Τη συγγένεια του ονόματος Ερύμανθος με τα ἐρύω, ἔρυμα, υποδεικνύει μεταξύ άλλων και 

ο Κούρτιος.25 Η κατάληξη του ονόματος, -νθος, που θεωρείται προελληνική, συμφωνεί με την 

παράδοση των αρχαίων πηγών ότι η Αρκαδία κατοικήθηκε σε παλαιότατη εποχή από Πελασγούς. 

Οι Γραμματικοί Αίλιος Ηρωδιανός και Αρκάδιος παραθέτουν το όνομα Ερύμανθος μαζί με τα 

λαβύρινθος, Μέλανθος, όλυνθος ως παράδειγμα για να δείξουν ότι «Τα εις [Ν]ΘΟΣ υπερδισύλ-

λαβα, που έχουν στην παραλήγουσα δύο σύμφωνα τα οποία δεν είναι επιθετικά, προπαροξύνο-

νται».26 Δεν είναι τυχαίο ότι ένας ακόμη γόνος της πόλης Ψωφίδας με όνομα σε -νθος, ήταν ο 

Ζάκυνθος, που εθεωρείτο ότι αποίκησε το απέναντι νησί και του έδωσε το όνομά του. 

 

 

 

Η πόλη Ερυμάνθω — Φήγεια ή Φηγία — Ψωφίδα: 

Οι άνθρωποι στην γειτονιά του βουνού κατά την προϊστορία 
 

 

Ο Φηγέας 

Φαίνεται απ’ όλα αυτά ότι η Ψωφίς, για την οποία ο Κλαύδιος Πτολεμαίος δίνει το γεωγρα-

φικό στίγμα μθ' γο" λστ' ιβ',27  ήταν η αρχαιότερη και σημαντικότερη πόλη στη γειτονιά του όρους  

                                         
25 Ernst Curtius, Peloponnesos. Eine Historisch-Geographische Beschreipung der Halbinsel, τόμ. I, Verlang von Justus 

Pertes, Γκότα 1851, σ. 399. 
26 Ηρωδιανός Γραμματικός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας [De prosodia catholica] 3,1, 146, 14 κ.ε.· Αρκάδιος Γραμματικός, 

De accentibus [sp.] 55, 16 κ.ε. 
27 Κλαύδιος Πτολεμαίος, Γεωγραφία 3, 14, 40, 5.   

Εικ. 114: William Haygarth, «Τοπίο στην Αρκαδία» (ζωγραφισμένο μεταξύ 1810-1811). Πηγή: 

http: //el.travelogues.gr/collection.  
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Ερύμανθος. Η σημασία της οφειλόταν όχι μόνο στην οχυρή της θέση, στις πλούσιες σε νερά 

και καλλιεργήσιμα εδάφη κοιλάδες της επικράτειάς της, στις ιδανικές για βοσκή πλαγιές των 

βουνών της, αλλά και στο γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα κύριο όσο και διαχρονικό πέρασμα 

ανάμεσα σε δυσπρόσιτα βουνά, που φέρνει από την κεντρική Αρκαδία προς τις εύφορες λοφο-

τοπιές και τις πεδιάδες της δυτικής Πελοποννήσου, της Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, προς το 

Ιόνιο και τα νησιά, κι επίσης προς την Ολυμπία.  

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι κατά την τουρκοκρατία και τον 19ο αιώνα, οι ντόπιοι ταξιδιώτες 

και οι ξένοι περιηγητές που διάβαιναν από την κεντρική Πελοπόννησο προς τη δυτική, προς τα 

λιμάνια απ’ όπου θα πήγαιναν στα ελεύθερα από τους Οθωμανούς Ιόνια νησιά, καθώς κι ε-

κείνοι που έκαναν την αντίθετη πορεία, περνούσαν από την κοιλάδα του π. Ερύμανθου και την 

Ψωφίδα. Γι’ αυτό άλλωστε έχουμε πολλές περιγραφές ή αναφορές στην Ψωφίδα ξένων περιη-

γητών κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. 

Έτσι, ένα κοίταγμα στους μύθους και στους κατοίκους της μπορεί να μας δώσει κατά προ-

σέγγιση μια ιδέα για την ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή του βουνού στις παλαιότατες εποχές 

στις οποίες αναφέρεται η ελληνική μυθολογία, καθώς και κάποιες ζωντανές εικόνες της ζωής 

τους. Υπήρχαν τριγύρω στο ορεινό συγκρότημα κι άλλες μικρές πόλεις ή οικισμοί, που μαρτυρού-

νται στις πηγές και έχει εντοπίσει η αρχαιολογική έρευνα, όμως η αρχαιότητα της Ψωφίδας και 

το μέγεθός της φαίνεται να τη σχετίζει στενότερα με τούτο. 

Μετά τις γενεαλογίες περί οικιστή Ερύμανθου και μετά την Ψωφίδα, κόρη του Ξάνθου, γιου 

του Ερύμανθου του Αρκάδα, ο Παυσανίας μας μεταφέρει μια τρίτη παράδοση των κατοίκων της 

περιοχής για την ονοματοδοσία της πόλης, κατά τη γνώμη του πιο σωστή: 

 

Αλλά η αληθέστερη από τις ιστορίες είναι ότι του Έρυκου, που βασίλευε στη Σικανία, είναι κόρη 

η Ψωφίδα, με την οποία αφού ήρθε σε ερωτική συνάφεια ο Ηρακλής δεν αξίωσε να τη φέρει 

στο σπίτι του, μα την εγκατέλειψε έγγυο κοντά στον Λυκόρτα, που τον φιλοξενούσε, και κα-

τοικούσε στην πόλη Φηγία, η οποία λεγόταν πριν από τη βασιλεία του Φηγέα Ερυμάνθω. Αφού 

ανατράφηκαν λοιπόν εκεί ο Εχέφρων και ο Πρόμαχος, που ήταν του Ηρακλή και της γυναίκας 

της Σικανής, απέδωσαν στη Φηγία το όνομα Ψωφίδα από τη μητέρα τους.
28

 

 

«Σικανία» λεγόταν αρχικά η Σικελία, πριν τον ελληνικό αποικισμό της. Παρακάτω ο συγγρα-

φέας, περιγράφοντας την Ψωφίδα, σημειώνει ότι τα μνημεία των δύο αυτών ηρώων δεν είναι 

κατ’ αυτόν περιφανή. 

Ο Λυκόρτας δεν αναφέρεται αλλού. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι το όνομα στις σωζώμενες αρ-

χαίες πηγές επιχωριάζει μόνο στην Αρκαδία. Ένας Λυκόρτας ήταν ο πατέρας του Μεγαλοπολί-

τη ιστορικού Πολύβιου, στρατηγός του μεγάλου στον πολιτικό νου και στη στρατηγική Φιλο-

ποίμενα, του «έσχατου των Ελλήνων», όπως τον χαρακτήρισε ένας επίσημος Ρωμαίος σύμφω-

να με τον Πλούταρχο. 

Ο Φηγέας μυθολογούνταν ως ένας από τους αρχαιότερους ηγεμόνες των βορειοδυτικών πε-

ριοχών της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με έναν μύθο, μετά τον Κατακλυσμό επί Δευκαλίωνα και 

Πύρρας, οι Αργείοι ζούσαν στα βουνά. Πρώτος τους συνοίκισε σε πόλη ο Ίναχος, επονομά-

ζοντας ως «Ινάχιον» το Άργος. Με τη Μελία, κόρη του Ωκεανού, γέννησαν τον Φορωνέα και 

τον Φηγέα. Ο Φηγέας έχτισε την πόλη Φηγία, μετέπειτα Ψωφίδα, και κατά μια εκδοχή γέννησε 

παιδιά τον Σπάρτωνα και τον Μέσσωνα, ενώ του Σπάρτωνος παιδί ήταν ο Μυκηνεύς, ένας από 

εκείνους που θεωρούνταν ότι έχτισαν τις Μυκήνες.29 
  

                                         
28 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 8, 24, 2, 1 κ.ε. 
29 Σχόλια στο: Εὐριπίδης, Scholia in Euripidem (Scholia vetera)  Or, 932, 1 κ.ε.· ό.π., Or, 1246, 1 κ.ε. Για τη Μελία: 

Δεδομένης της αλληλομεταφοράς και αλληλοδιαπλοκής μύθων μεταξύ της Πελοποννήσου και της Στερεάς, πιθανόν 

είναι η ίδια που αναφέρεται ότι γεννήθηκε στη Βοιωτία, ήταν αδελφή του Ισμηνού ποταμού και από τον Απόλλωνα 

γέννησε τον Τήνερο, βασιλιά της Θήβας και μάντη επίσης· βλ. Σχόλια στό: Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα, Scholia in Lyco-

phronem (scholia vetera et recentiora partim Isaac et Joannis Tzetzae) 1211, 1 κ.ε.· Πίνδαρος, Πύθια, ᾠδὴ 11, 4 κ.ε.· ο ίδιος 

Αποσπάσματα, απ. 29· ο ίδιος, ό.π., Θηβαίοις εἰς Ἰσμήνιον, απ. 52k, 35 κ.ε.· Σχόλια στο: Πίνδαρος, Scholia in 

Pindarum (scholia vetera) Πύθια, ᾠδὴ 11, 5, 4 κ.ε. 
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Αλλά για τις περισσότερες και επικρατέστερες αρχαίες πηγές ο Σπάρτωνας, μυθικός ονομα-

τοδότης της Σπάρτης και πατέρας του Μυκηνέα, ήταν γιος του Φορωνέα και διάδοχός του στη 

βασιλεία του Άργους, και τούτου παιδί ήταν ο Μέσσωνας, που έδωσε το όνομά του στη Μεσση-

νία. Σωστό: Το προκατακλυσμιαίο και «πελασγικό» Άργος, «η αρχαιότερη αδιάκοπα κατοικούμενη 

πόλη της Ευρώπης» (με δεύτερη την Αθήνα) σύμφωνα με πορίσματα ερευνητικών προγραμμά-

των της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι λογικό να επικράτησε στις μετέπειτα Σπάρτη και Μεσσηνία 

κατά τις ομιχλώδεις εκείνες εποχές που παραπέμπουν στη νεολιθική περίοδο, κι όχι ο περιφε-

ριακός ηγεμόνας Φηγέας. 

 

 

Γιατί η πόλη λείπει από τον Όμηρο; 

Ο πολυπλάνητος Αλκμαίων 

Αρχαίες πηγές σημειώνουν ότι την Ψω-

φίδα δεν την αναφέρει ο Όμηρος, παρά την 

παλαιότητά της και τη σπουδαιότητά της 

κατά τις προομηρικές εποχές. Δικαιολογούν 

τούτη την παράλειψη με την παρατήρηση 

ότι οι βασιλείς των Αργείων μισούσαν τους 

Ψωφίδιους, εξαιτίας των υποτιθέμενων γε-

γονότων των σχετικών με τον μάντη Αμφι-

άραο, τον γιο του τον Αλκμαίωνα και τη σύ-

ζυγό του την Εριφύλη. 

Ο μπερδεμένος αυτός μυθολογικός κύ-

κλος σχετίζεται με τους «επτά» πολέμαρ-

χους και τον πόλεμο των Αργείων κατά της 

Θήβας («Επτά επί Θήβας» κατά τον Αισχύ-

λο). Ένας από τους ηγέτες των Αργείων ή-

ταν ο μάντης Αμφιάραος. Ο μάντης, από 

τους σπουδαιότερους πριν τον Τειρεσία, ως 

προφήτης ήξερε ότι ο ίδιος θα σκοτωθεί αν 

δεν συμμετάσχει στην εκστρατεία ο Άδρα-

στος, βασιλιάς του Άργους και αδελφός της 

συζύγου του, Εριφύλης. Για τούτο δεν ή-

θελε να λάβει μέρος στον πόλεμο, μα υπο-

τάχτηκε τελικά στην μοίρα όταν η Εριφύλη, για χάρη ενός περιδέραιου30 και ενός πέπλου της 

Θεάς Αφροδίτης που της χαρίστηκαν εξεπιτούτου από τον Πολυνείκη, τον έπεισε να συγκατα-

λεχθεί στους Επτά. Ο Άδραστος όμως δολοφονήθηκε τυχαία καθ’ οδόν προς τη Θήβα, οπότε οι 

Επτά ηττήθηκαν από τους Καδμείους και σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών και ο Αμφιάραος. Η επό-

μενη γενιά, με αρχηγό τον Αλκμαίωνα, γιο του Αμφιάραου, κατέκτησε τελικά την κεντρικής ση-

μασίας για τη Στερεά, βοιωτική πόλη, κι έδιωξε τους αρχικούς ηγεμόνες της, τους Καδμείους, 

εισαγωγείς των γραμμάτων της ελληνικής (και λατινικής) αλφαβήτου από τη Φοινίκη. 

Στην υπόθεση εμπλέκεται κι η πόλη Ψωφίδα. Ο Αλκμαίων μετά την κατάκτηση της Θήβας, 

εκδικούμενος για τον πατέρα του, σκότωσε την μητέρα του την Εριφύλη. Αλλά η μητροκτονία 

εθεωρείτο από τα βδελυρότερα εγκλήματα ενώπιον των Θεών και των ανθρώπων, χειρότερη 

από την πατροκτονία — ανάμνηση από μητριαρχικές περιόδους ή από εποχές που ο μόνος επί-

σημος ανθρώπινος δεσμός ήταν μητέρας και παιδιών, εφόσον όπως ξέρουμε από πρωτόγονες 

κοινωνίες, πριν τη δημιουργία της πυρηνικής οικογένειας κατά το γνωστό σχήμα της Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας, ο πατέρας ήταν συνήθως τυχαίος ή κι άγνωστος. Έτσι ο Αλκμαίων, μετά από  

                                         
30 Ο ὅρμος όπως αναφέρεται το κόσμημα, δεν ήταν απλά περιδέραιο, μα περίπλοκο περιτραχήλιο με πολλούς συνενω-

μένους γύρους, όπως εκείνα που έχουν ανακαλυφθεί σε αρχαιολογικές έρευνες ή που παρουσιάζονται σε μυκηναϊ-

κές ή μινωικές παραστάσεις. 

Εικ. 115: Ο Αλκμαίων σκοτώνει τη μητέρα του Ερι-

φύλη. Τοιχογραφία από την Πομπηία, Μουσείο Πο-

μπηίας. Πηγή: Wikipedia. 
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περιπέτειες στην προσπάθειά του να καθαρθεί από τη μητροκτονία, πήγε στον βασιλιά της Ψω-

φίδας, τότε ακόμα λεγόμενης Φηγίας, τον Φηγέα. Κοντά του διέμεινε κάποιον καιρό και πα-

ντρεύτηκε την κόρη του Αλφεσίβοια ή κατ’ άλλους Αρσινόη, στην οποία πρόσφερε ως γαμήλιο 

δώρο το περιδέραιο και τον πέπλο της Αφροδίτης και της προδοσίας.  

Γιατί πήγε ειδικά στον Φηγέα; Από ανάλογες μυθολογικές περιπτώσεις καθάρσεως ηρώων 

για βαρείς ὕβρεις, καθώς και από τη σύγχρονη αρχαιολογική έρευνα, γνωρίζουμε ότι οι ἄνα-

κτες κατείχαν και κάποιου είδους αρχιερατική ιδιότητα. Επιπλέον, παρ’ ό,τι η μυθολογική εποχή 

των Αλκμαίωνα, Αμφιάραου και Άδραστου είναι μεταγενέστερη της εποχής του Φηγέα, μπορεί να 

θεωρηθεί ότι ο τότε ηγεμόνας της Φηγείας-Ψωφίδας, καταγόμενος από τον Φηγέα, αδελφό 

του Φορωνέα και γιο του πρώτου μετακατακλυσμιαίου βασιλιά του Άργους, του Ίναχου, μπο-

ρούσε εδεχομένως να καθάρει από το ἄγος και την ὕβρι τον Αλκμαίωνα, εφόσον η δολοφονη-

μένη μητέρα του καταγόταν από την ίδια γενιά. 

Φαίνεται, όμως, ότι η καθαρτική επιχείρηση απέτυχε. Εξαιτίας της παρουσίας του μητρο-

κτόνου στην περιοχή Φηγείας-Ψωφίδας, η γη έγινε άφορη, οπότε του δόθηκε μαντεία να καθαρθεί 

από τον Αχελώο στις πηγές του. Ο Αχελώος, η τιτάνια κεντρική φλέβα της ηπειρωτικής Ελλά-

δας, είναι η δύναμη που καθαίρει και ζωογονεί τα πάντα. Είναι γνωστή σε ποικίλες πτυχές της 

ελληνικής μυθολογίας η κεντρική θέση του Αχελώου, του μεγαλύτερου και πλέον πολύνερου, 

αμιγώς ελληνικού ποταμού. Που τώρα κάποιοι υπέρπλουτοι μεγαλοεταιρειών, σύγχρονοι μητρο-

κτόνοι, δολοφόνοι της φύσης, του λαού και της κοινωνίας, θέλουν να τον εκτρέψουν στη Θεσ-

σαλία μόνο και μόνο για να κερδίσουν το αργύριο της προδοσίας από τα τεράστια κι άχρηστα 

έργα τα οποία απαιτούνται. 

Τέλος πάντων, μετά από περιπλανήσεις, άλλες νυμφεύσεις του και παιδογονίες, και τελικά 

μετά από γάμο του στη μετέπειτα Ακαρνανία με κόρη του Αχελώου ονόματι Καλλιρόη από την 

οποία γέννησε τον ονοματοδότη της χώρας Ακαρνάνα, ο αδίστακτος Αλκμαίων ξαναήρθε στη 

Φηγεία-Ψωφίδα για να πάρει το κόσμημα και τον πέπλο ώστε να τα χαρίσει στην τελευταία 

γυναίκα του. Μα οι γιοι του Φηγέα, Τήμενος και Αξίων, τον σκότωσαν, οπότε θάφτηκε στην ερυ-

μάνθια πόλη κι ο Παυσανίας είδε το μνημείο του.31 Το περιδέραιο και το πέπλο της πανίσχυρης 

Θεάς του έρωτα, της Αφροδίτης, πέτρες τόσων σκανδάλων και φόνων, τα αφιέρωσαν τα δύο 

αδέλφια στους Δελφούς, και τα αναφέρουν εκεί αρχαίες πηγές.  

Ο Κλύτιος, γιος του Αλκμαίωνα και της κόρης του Φηγέα, διέφυγε από την Φηγία-Ψωφίδα 

μετά τον φόνο του πατέρα του από τους θείους του και μετοίκησε στην Ήλιδα, όπου έγινε ο 

γενάρχης ιδιαίτερου γένους με το όνομά του, γένους μαντικού που συγγένευε με τους απογό-

νους τού επίσης φημισμένου μάντη και ιατρού Μελάμποδος. Ο Παυσανίας είδε στην Ολυμπία 

ανδριάντα ενός νικητή στον εν όπλοις αγώνα δρόμου, του μάντη Επέραστου, της οικογένειας 

των Κλυτιδών. Γιατί τότε, και οι ιερείς και οι μάντες μπορούσαν να είναι επίσης αθλητές και 

ολυμπιονίκες σε βαρέα αθλήματα… Ακόμα, ας σημειωθεί η χαρακτηριστική, κληρονομική κατοχή 

του χαρίσματος της μαντείας από τους απογόνους του Αμφιάραου. 

Έτσι, λοιπόν, υποτίθεται ότι οι βασιλείς του Άργους μισούσαν την πόλη Ψωφίδα και, για να 

τους ευχαριστήσει ο Όμηρος, δεν ανέφερε τους Ψωφίδιους στα έπη του. Η πραγματικότητα πί-

σω από τον μύθο τούτο πιθανόν είναι ότι στις προϊστορικές αυτές εποχές η Ψωφίδα, με την 

κομβική όσο και απόρθητη θέση της, μάλλον παρεμπόδιζε την επέκταση των Αργείων προς τις 

πλούσια σε γαίες και πόρους βορειοδυτική Πελοπόννησο. Ό,τι δεν καταφέρνει ο πόλεμος το 

πετυχαίνουν συμφέροντες γάμοι μεταξύ θυγατέρων και γιων αντιμαχόμενων ηγεμόνων, γαμήλια 

δώρα και προίκες που μπορεί να είναι ολόκληρες περιοχές, όμως φαίνεται από την ελληνική 

μυθολογία ότι και τότε οι γάμοι κι οι ανάλογες συμμαχίες δεν φτούραγαν πάντα, όπως και σή-

μερα άλλωστε. 

Τούτος ο πολυπλάνητος και πολυνύμφευτος Αλκμαίων υπήρξε ήρωας πολλών απομακρυσμέ-

νων μεταξύ τους τόπων του ελληνικού χώρου και γενάρχης ή καταστροφέας διαφόρων βασιλικών  

                                         
31 Για Φηγέα, Φηγεία-Ψωφίδα: Χάραξ Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 7, 2ος [?] αι. μ.Χ.· Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ καθο-

λικῆς προσῳδίας [De prosodia catholica] 3,1, 280, 10·  ό.π., 3,1, 241, 32· Στέφανος Γραμματικός, Ἐθνικά 663, 5 κ.ε.·  

Για Αλκμαίωνα στη Φηγεία και στον Φηγέα, πρόχειρα: Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 8, 24, 7, 1 κ.ε· Απολλόδω-

ρος, Μυθολογικὴ βιβλιοθήκη 3, 80, 4 κ.ε. 



88 
 

οίκων, πράγμα που τον καθιστά ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα. Κατά τη γνώμη μας, πρόκειται για έναν 

πρώιμο ήρωα στην προϊστορική μυθολογία-θρησκεία Πελοποννήσου και Στερεάς, που μετεξε-

λίχτηκε στον Ηρακλή, με τον οποίο έχει τα ίδια βασικά μυθογενετικά χαρακτηριστικά: Άθλοι, 

ατέλειωτες περιπλανήσεις, καταστροφές και ιδρύσεις βασιλικών οίκων ανά τον ελληνικό χώρο, 

γάμοι, παιδιά με διάφορες γυναίκες, βιαιότητα, ύβρεις, τιμωρίες του από τους Θεούς. 

Για τον κύκλο αυτό των δραματικών μύθων, τον Άδραστο, τον Αμφιάραο, τον Φηγέα, την 

Εριφύλη, τον Αλκμαίωνα κ.λπ., γράφτηκαν τραγωδίες από πολλούς, χαμένες σήμερα, όπως από 

τον Σοφοκλή, και κατά το υγιέστατο διττό σχήμα των Ελλήνων επίσης κωμωδίες, ενώ υπάρχουν 

πλείστες αναφορές σε αρχαίες πηγές. Σώζονται για παράδειγμα μερικοί στίχοι από τις τρα-

γωδίες του Ευριπίδη Αλκμαίων Α΄ και Β΄, η μία τουλάχιστον από τις οποίες διαδραματίζεται 

στην Ψωφίδα μας.32 

 

 

Ο Ψώφις του Λυκάονα 

Πάντως, ο Στέφανος ο Βυζάντιος παρουσιάζει ακόμα μια γενεαλογία, απ’ αυτές που μας 

συνδέουν με την ως τώρα έρευνά μας για τον βασιλιά Ερύμανθο και τους προγόνους του: 

 

Ψωφίς, πόλη της Αρκαδίας. Ονομάστηκε από τον Ψώφιδα του Λυκάονα, από τον οποίο λένε ότι 

κτίστηκε παλιά, ή από Ψωφίδα, θυγατέρα του Έρυκος. Υπάρχει και άλλη Ψωφίς, της Ακαρνανίας, η 

λεγόμενη «παλαιά» … υπάρχει και τρίτη, της Αχαΐας. Και η Ζακυνθίων ακρόπολις. […] Είναι και 

άλλη Ψωφίς, πόλη της Λιβύης. Λέγεται και η ακρόπολη των Ζακυνθίων Ψωφίς […].
33

 

 

Βλέπουμε εδώ την ύπαρξη μύθου, άγνωστου από άλλη πηγή, για τον Ψώφιδα ως κατευθείαν 

γιο του Λυκάονα, ίσως έναν από τους μυθολογούμενους πενήντα γιους, καθώς και μια αναφορά 

στον προϊστορικό αποικισμό της Ζακύνθου από Αρκάδες Ψωφίδιους με αρχηγό τον Ζάκυνθο, η 

οποία ανοίγει άλλον μυθολογικό κύκλο με κέντρο τον οικιστή της πατρίδας του συγγραφέα 

του αναχείρας πονήματος, του πανέμορφου όσο και πολύπαθου ιόνιου νησιού… Η αποίκιση 

του νησιού δείχνει την πληθυσμιακή ακμή της αρκαδικής πόλης μέχρι τα μυκηναϊκά χρόνια 

τουλάχιστον, αν όχι και σε μεταγενέστερες εποχές. Επίσης, ας σημειωθεί ότι υπήρχε και όρος 

Ψωφίδιον κάπου στον Μαλέα, που αναφέρεται σε ένα επίγραμμα του Γλαύκου από τη Νικόπο-

λη, ποιητή των ρωμαϊκών χρόνων.34 

Ο Παυσανίας είδε αγάλματα και αναθήματα Ψωφιδίων στην Ολυμπία, πράγμα το οποίο 

αποδεικνύει τον πλούτο της πόλης, μέχρι την κατάκτησή της από τον Φίλιππο Ε΄ της Μακεδο-

νίας κατά τα ελληνιστικά χρόνια, που τη διεκτραγωδεί ο γείτονας από τη Μεγαλόπολη, ο ιστο-

ρικός Πολύβιος. Όσο για τις πλάγιες ιστορίες των Τήμενου και Αξίωνα, παιδιών του Φηγέα, 

καθώς και των αδελφών Πρόμαχου και Εχέφρονα, γιων του Ηρακλή από την Ψωφίδα την 

κόρη του Σικελού βασιλιά Έρυκου, δεν μπορούμε να επεκταθούμε εδώ σ’ αυτές. 

Ανθρώπινες ιστορίες, λοιπόν, από τη νεολιθική εποχή μέχρι τα μυκηναϊκά χρόνια και μέχρι 

τα ομηρικά, στην Ψωφίδα, σημαντικότερη και αρχαιότερη πόλη του περιχώρου του Ερύμανθου. 

Ιστορίες γεμάτες σπαρταριστή ζωή, μα και αίμα όπως σήμερα, όπως και πάντα παντού: Αγώ-

νας για την εξασφάλιση των μέσων για τη ζωή, πάλη για την επιβίωση και την εξουσία, γάμοι, 

παιδιά, απατεωνιές, γενναιότητα, πόλεμοι, όπλα, σκοτωμοί, προσφυγιές, χτίσιμο οικογενειών 

και γκρέμισμα, αγώνας για τη φήμη, γαλήνια αγροτική ζωή που θα τη δούμε παρακάτω, αρε-

τή, ελπίδες κερδισμένες και χαμένες… 
  

                                         
32 Ευριπίδης, Αποσπάσματα, απ. 65-87. 
33 Στέφανος Γραμματικός, Ἐθνικά 704, 18 κ.ε. 
34 Ἑλληνικὴ ἀνθολογία 9, 341, 5· το επίγραμμα μεταφρασμένο και σχετικά σχόλια βλ. Σπύρος Καρυδάκης, Καυτό 

μέλι· Αρχαία ελληνικά ερωτικά επιγράμματα από άνδρες για άνδρες και ερωτολογικός σχολιασμός τους, ι.ε., Αθήνα 

2013, σ. 83 
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Ο ευδαίμων Αγλαός 

και η ιδανική αγροτοκτηνοτροφική ζωή στην Ψωφίδα 
 

 

Η άποψη του στωικού Γάιου Μουσώνιου Ρούφου 

Ένας σημαντικός Ρωμαίος φιλόσοφος, ο Γάιος Μουσώνιος Ρούφος, 1ος αι. μ.Χ., αναφέρει 

πρώτος κάποιον άλλο διάσημο πολίτη της Ψωφίδας, τον Αγλαό, που το όνομά του σημαίνει 

«λαμπρός». Ο Μουσώνιος, αριστοκράτης της ρωμαϊκής τάξης των Ιππέων καταγόμενος από 

την ετρουσκική πόλη Βολσίνιοι (Volsinii), που εξορίστηκε από τους αυτοκράτορες Νέρωνα και 

Βεσπασιανό διαδοχικά στη Μικρά Ασία και το 65 μ.Χ. στη νήσο Γυάρο (διαχρονικό τόπο εξορίας, ως 

σήμερα…), ήταν ένας από τους επιφανέστερους στωικούς φιλόσοφους στη Ρώμη, πιθανότατα 

δάσκαλος του Επίκτητου. 

Σε φιλοσοφικό του έργο σωζώμενο στα αρχαία Ελληνικά, υμνεί με θερμά λόγια τα αγαθά 

της γωργοκτηνοτροφικής ζωής στο ύπαιθρο: 
  

Εικ. 116: Βοσκοί της Αρκαδίας. Otto Magnus von Stalckelberg, Trachten und Gebräuche der Neu-

griechen, G. Reimer, Βερολίνο1831. Πηγή: http: //el.travelogues.gr/collection. Αν εξαιρέσουμε 

τα όπλα και τύπους της άλλωστε άχρονης ενδυμασίας, η εμφάνιση κι ο τρόπος ζωής δεν είχαν 

αλλάξει στην ορεινή Ελλάδα από την εποχή του Αγλαού μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα 
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Σε μένα λοιπόν είναι αρεστότερο απ’ όλα τούτο το έργο των πραγμάτων της γεωργίας, ότι 

παρέχει περισσότερη σχόλη στην ψυχή, ώστε να στοχάζεται αυτή οτιδήποτε και να αναζητεί την 

παιδεία. Γιατί όσες εργασίες καταπιέζουν το σώμα και το λυγίζουν, αυτές αναγκάζουν και την 

ψυχή να στρέφεται σε τούτες μόνο, προκαλώντας υπερβολική ένταση στην ίδια όπως και στο κορμί· 

αλλά όσες από τις εργασίες επιτρέπουν να μην καταπιέζεται υπερβολικά το σώμα, αυτές δεν 

εμποδίζουν την ψυχή να επιλέγει με ποιους από τους σημαντικότερους συλλογισμούς της η ίδια 

γίνεται σοφότερη, πράγμα που και κάθε φιλόσοφος επιδιώκει. Για τούτο εγώ προτιμώ περισ-

σότερο την ποιμενική [εργασία και ζωή]. Εάν δηλαδή ταυτόχρονα φιλοσοφεί κανείς και γεωργεί, 

κανέναν βίο δεν θα παρέβαλλα σε τούτον, ούτε θα προτιμούσα άλλον προσπορισμό. Γιατί πώς 

να μην διατρεφόμαστε κατά φύση από τη γη, που είναι τροφός μας και μητέρα μας, αλλ’ από 

κάτι διαφορετικό; Πώς δεν είναι ανδρικότερο να ζει κανείς στην εξοχή, από το να κάθεται στην 

πόλη όπως οι σοφιστές; Πώς δεν είναι υγιεινότερο από τη σκιατροφία,
35

 το να διαβιεί κανείς στην 

ύπαιθρο; Τι, δηλαδή; Δεν είναι μεγαλύτερο εχέγγυο ελευθερίας [ἐλευθεριώτερον] να μηχανεύεται 

κανείς τα αναγκαία ο ίδιος για τον εαυτό του, από το να τα παίρνει από άλλον; Αποδεικνύεται 

λοιπόν ότι το να μην έχει κάποιος ανάγκη κανέναν άλλον για τις δικές του χρείες, είναι πολύ 

σπουδαιότερο παρά το να έχει ανάγκη. Οπότε, είναι τόσο καλό και ευτυχέστερο και θεάρεστο 

το να ζεις από τη γεωργία, ενώ συγχρόνως δεν θα ολιγωρείς κι από καλοκαγαθία, ώστε τον 

Μύσωνα τον Χηναίο
36

 ο Θεός τον προσφώνησε σοφό, και τον Αγλαό τον Ψωφίδιο τον αποκάλεσε 

ευδαίμονα, εφόσον καθένας απ’ αυτούς ζούσε στην εξοχή σε αυτάρκεια, παράγοντας ο ίδιος τα 

απαραίτητα [αὐτουργίᾳ χρώμενον], και απείχε από την παραμονή στην πόλη.
37

 

 

Φυσικά, ο Μουσώνιος, σαν επαρχιώτης αριστοκράτης της τάξης των Ιππέων, καταγόμενος από 

μια μικρή πολή-χωριό της παλαιόθεν ελληνοτραφούς Ετρουρίας και πιθανότατα κάτοχος μεγά-

λου αγροκτήματος ο ίδιος, με αυτό τον ύμνο στη γεωργοποιμενική ζωή εννοεί τους ελεύθερους 

κτηματίες με κάποια περιουσία, που μπορούσαν να έχουν μερικούς δούλους ή να πληρώνουν 

πιστικούς, βοσκούς και εργάτες, εφόσον ένας πάμφτωχος ακτήμων δεν θα μπορούσε ποτέ να μορ-

φωθεί και να φιλοσοφεί κατά τη διάρκεια της σκληρής εργασίας του σε κτήματα άλλων για την  

                                         
35 Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν «σκιατροφία» το να παραμένει ένας άνδρας συνεχώς στη σκιά του σπιτιού, να μην 

εργάζεται με ελαφρά ένδυση στον ήλιο και στο κρύο ή να μην αθλείται γυμνός χειμώνα-καλοκαίρι στα ξεσκέπαστα 

γυμνάσια. Το μαύρισμα του ήλιου και της σκληραγωγίας από ζέστη και κρύο, ήταν σημάδι ανδρισμού και ομορφιάς 

για τους άνδρες, αντίθετα προς το λευκό χρώμα που παρέχει η σκιατροφία, το οποίο για τους αρσενικούς εθεωρείτο 

δείγμα θηλυπρέπειας και ανανδρίας, ενώ για τις γυναίκες εκλαμβανόταν ως στοιχείο κάλλους.  
36 Ο Μύσων, ένας από τους Εφτά Σοφούς, ζούσε στο μικρό χωριό της Λακωνικής Χην ή Χηναί, το οποίο ο Διόδωρος Σι-

κελιώτης εντοπίζει στον Μαλέα, ή στο επίσης λακωνικό χωριουδάκι Ἧτις, και καταγινόταν με τις αγροτοκτηνοτρο-

φικές εργασίες. Ορισμένοι όμως τον λέγαν Κρητικό ή Αρκάδα. Επειδή παρέμεινε στο χωριό του δίχως να ανακατεύεται 

στην τότε πολιτιστική ζωή, μερικοί δεν τον συγκατέλεγαν στους Εφτά Σοφούς, αλλά ο Πλάτων στον Πρωταγόρα βγάζει 

απ’ αυτούς τον Περίανδρο τον τύραννο της Κορίνθου, λόγω της άσοφης τυραννικής του πολιτικής, και βάζει τον Μύ-

σωνα. Κατά τον Διογένη Λαέρτιο, η φιλοσοφία του στηριζόταν στη βασική αρχή: «Όχι να αναζητείς μέσω των λόγων 

τα πράγματα, αλλά μέσω των πραγμάτων τους λόγους· γιατί δεν συντελούνται τα πράγματα ένεκα των λόγων, αλλά ένεκα 

των πραγμάτων οι λόγοι». Ήταν δηλ. ένας πρώιμος όσο και ήδη ολοκληρωμένος εμπειριστής και ορθολογιστής. Ο 

ιαμβογράφος Ιππώναξ αναφέρει ότι ο Απόλλων, δηλ. η Πυθία στους Δελφούς, τον προσφώνησε ως τον σοφότερο της 

εποχής του. Έζησε 97 χρόνια και θεωρείται σύγχρονος του Σόλωνα, που κάποιες πηγές λένε ότι τον επισκέφθηκε 

στις Χηνές για να ανταλλάξει μαζί του γνώση και ιδέες. Βλ. πρόχειρα: Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων 1, 106, 1 

κ.ε.· Διόδωρος Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη 9, 7, 1,1 κ.ε.· Πλάτων, Πρωταγόρας 343, a, 4 κ.ε.· Στέφανος 

Γραμματικός, Ἐθνικά 305, 1 κ.ε.· ό.π., 692, 13· Ιππώναξ, Αποσπάσματα, απ. 63. 
37 Γάιος Μουσώνιος Ρούφος, Dissertationum a Lucio digestarum reliquiae, Τίς ὁ φιλοσόφῳ προσήκων πόρος, Discourse 11, 

18 κ.ε. Στην αρχαία φιλοσοφία, και κυρίως στη ρωμαϊκή στην οποία έλειπαν κάποιες λεπτές ελληνικές εννοιολογήσεις —

όπως εδώ όπου οι απόψεις του Μουσώνιου πιθανόν είναι μεταφερμένες στα αρχαία Ελληνικά από τα Λατινικά—, ο 

όρος ψυχή δεν ταυτίζεται επακριβώς με ό,τι σήμερα ονομάζουμε πνεύμα ούτε με τον νου, μα με τη συνείδηση, το 

συνειδητό, δηλ. με το μέρος της ψυχικής και διανοητικής συγκρότησης το οποίο έχει τη δυνατότητα της λογικής επε-

ξεργασίας των αισθητηριακών και νοητικών δεδομένων, πάντα όμως με συμμετοχή των συναισθημάτων τα οποία ριζώνουν 

στο ασυνείδητο: Η γεωργοκτηνοτροφική ζωή δεν είναι μόνο σύμφωνη με τον ορθό Λόγο, μα και «ευχάριστη», «ωραία», 

προσφέρει «γαλήνη» κ.λπ. 
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επιβίωση του ίδιου και της οικογένειάς του. Η συμβουλή του σπουδαίου Ρωμαίου φιλοσόφου είναι 

να δουλεύει κι ο ίδιος ο καλλιεργητής μαζί με τους εργάτες του, όπως άλλωστε γινόταν τότε και 

γίνεται σήμερα στα χωριά σε όλο τον κόσμο με τους μικρούς ή μεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους. 

Το κείμενο διασώζει ο Ιωάννης Στοβαίος από τη Μακεδονία, που έζησε τον 5ο αι. μ.Χ.38 

 

 

Η άποψη του Παυσανία 

Ο Παυσανίας, τον 2ο αι. μ.Χ., γράφει ότι ο ίδιος άκουσε στην Ψωφίδα την ιστορία του Αγλαού, 

που τον τοποθετεί στην εποχή του Κροίσου, δηλ. τον 7ο-6ο αι. π.Χ.: 

 

Κι όσο για εκείνο τον λόγο που άκουσα στην Ψωφίδα για τον Αγλαό, άνδρα Ψωφίδιο που ήταν 

περίπου της εποχής του Κροίσου του Λυδού, ότι ο Αγλαός σε όλο τον χρόνο της ζωής του παρέ-

μεινε ευδαίμονας, αυτός ο λόγος δεν με έπεισε.
39

 

 

Ο δύσπιστος Παυσανίας επεξηγεί ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην υποστεί έστω και μικρά 

δυσάρεστα στη ζωή του, για τούτο και ο Όμηρος επινόησε ένα πιθάρι με κακά κοντά στο πιθάρι  

                                         
38 Στοβαίος Ιωάννης, Ἀνθολόγιον 4, 15a 18, 23 κ.ε. 
39 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 8, 24, 13, 1 κ.ε. 

Εικ. 117: Γιδοβοσκοί της Αρκαδίας. Stalckelberg, ό.π. Επίσης, η εικόνα διαχρονική από την 

εποχή του Αγλαού, του Μουσώνιου και του Παυσανία.  Εδώ και στην εικόνα 116 γυναίκες και 

παιδιά είναι ξυπόλυτοι — γύρω από το σπίτι ή τη στάνη όλοι έτσι κυκλοφορούσαν. 
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το γεμάτο αγαθά που υποτίθεται ότι βρίσκεται δίπλα στον Δία, και που ο πατέρας των ανθρώ-

πων τα μοιράζει εξίσου. Φυσικά, όμως, το νόημα της παράδοσης περί του Ψωφίδιου Αγλαού δεν 

είναι αυτό, αλλά εκείνο που καθόρισε ο Γάιος Μουσώνιος. 

 

 

Γιατί η Ψωφίδα προτείνεται ως ιδανικός τόπος απλότητας και γαλήνης 

Οπωσδήποτε, η κοπιώδης μεν αλλά ανέμελη ζωή στην ύπαιθρο σε σχέση με τη γεμάτη ψυ-

χικές φροντίδες της πόλης, υμνείται ήδη από τον Όμηρο, αλλά και εξαιρέτως από τον Ησίοδο, 

που με πολύ ζωηρά χρώματα τη ζωγραφίζει στο έπος του Έργα και ημέραι. Από τον 5ο αι. 

π.Χ. κι ύστερα, με τα ολοένα περισσότερο ογκούμενα κύματα της αστυφιλίας, τον γιγαντισμό 

πολλών ελληνικών πόλεων, την αστικοποίηση και τα συνακόλουθα οικονομικά-κοινωνικά προ-

βλήματα, η καθύμνηση της ποιμενικής και αγροτικής ζωή ως τάχα ανέμελης, αυτάρκους και 

ευδαιμονικής σε σχέση με εκείνη της πόλεως έγινε κοινός τόπος από φιλοσόφους και ποιητές, 

με κορυφαία εκδήλωση τη βουκολική ποίηση, βοηθούσης όπως και σήμερα, σε ανάλογα φαι-

νόμενα, της νοσταλγίας για την απλή ζωή των παππούδων και των προγόνων. Επίσης στη 

σύγχρονη εποχή, σε όλο τον πλανήτη, η διεκτραγώδηση των προβλημάτων της αστικής ζωής και  

Εικ. 118 άνω: Τοπίο της Αρκαδίας. 

 Εικ. 119 δεξιά: Αρκαδία κάπου κο-

ντά στον Φενεό. 

Από: Wordsworth, Greece pi-

ctorial and historical, ό.π. 
 

Ούτε το τοπίο έχει αλλάξει πολύ 

από την εποχή του Αγλαού, με 

την εξαίρεση της τότε μεγαλύ-

τερης δασοκάλυψης, που υποχώ-

ρησε ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια 

κι επανέκαμψε κατά πολύ μετά 

τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, πλη-

σιάζοντας ίσως την πιθανολογού-

μενη της αρχαιότητας. Η Ελλάδα 

είχε αποψιλωθεί ήδη από τον Με-

σαίωνα — κυρίως επί Οθωμανών. 
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η εξιδανίκευση του απλού γεωργικού ή νυν λεγόμενου «οικολογικού» βίου στην ύπαιθρο, υπα-

κούουν στα ίδια κανονιστικά σχήματα όπως και επί Ησιόδου ή Γάιου Μουσώνιου. 

Όπως γράφουμε παραπάνω στην προσωπική μας εξιστόριση περί Ερυμάνθου, όταν ανεβήκαμε 

στο εξαιρετικά απόκρημνο, ἐρυμνὸν βουνό, με ιδιαίτερη συγκίνηση κι εμείς το είδαμε γεμάτο 

με κοπάδια αιγών και προβάτων, καθώς και με οικογένειες ποιμένων από τα γύρω χωριά, που 

θα ζούσαν εκεί σε καλύβες από ξερολιθιά όλο το καλοκαίρι βόσκοντας τα ζώα και παράγοντας 

τα υπέροχα προϊόντα τους. Όπως στην εποχή του Ησίοδου, όπως στα χρόνια του Αγλαού στη 

γειτονική Ψωφίδα. Κι όπως ακριβώς ζούσαν, στις κατά τόπους συνθήκες βουνών και πεδιά-

δων, διαχρονικά οι προπαππούδες όλων μας· — δηλ. και των Ελλήνων διανοουμένων που 

αρνούνται ακόμα και την ιστορικότητα του ελληνικού λαού, απολογητές καθώς είναι οι ίδιοι 

της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης, της εξαφάνισης των μικρών λαών, των ιστορικών τους 

παραδόσεων, των γλωσσών τους, του πλούτου τών κατά τόπους πολιτισμών μες σε μια αγ-

γλοαμερικάνικη μαρμίτα ανιστορισμού και μη συνειδητότητας. 
Η Ψωφίδα, λοιπόν, ίσως δεν υπήρξε κατά τυχαίο λόγο πατρίδα ενός προτύπου γεωργοποι-

μενικής ευδαιμονίας. Ευρισκόμενη σε ειδυλλιακό περιβάλλον, με μικρές μεν αλλά εύφορες 
κοιλάδες και ορεινά λιβάδια παντού γύρω, με τους μικρούς ποταμούς της και τις πηγές να την 
υδροδοτούν, ασφαλισμένη από εχθρούς λόγω της οχυρότατης θέσης της και του ερυμνού Ερύ-
μανθου, αλλά επίσης όχι μακριά από τον πολιτισμένο κόσμο αφού σε κοντινή απόσταση βρισκόταν 
ο ανέκαθεν πολυάνθρωπος και «κοσμοπολίτικος» χώρος της Ολυμπίας, μπορούσε να εξασφα-
λίσει σε έναν αγροτοποιμένα μια απλή, ευτυχισμένη και ασφαλή ζωή, πρότυπο για τους α-
πανταχού κατοίκους του ελληνικού χώρου όσο και για τους Ρωμαίους. 

Τούτα ενδεχομένως μπορούν, επίσης, να υποστηρίξουν μια πιθανή ετυμολογία του ονόμα-
τος Ψωφίς. 

 

 

 

Το όνομα Ψωφίς 
 

 

Το ρήμα ψῶ και η σχέση του με την επεξεργασία των σιτηρών και το ψωμί 

Για το περίεργο όνομα Ψωφίς δεν αναφέρουν οι αρχαίες πηγές καμιά ετυμολογία, όμως με-

τά από τους μύθους που εξετάσαμε, ίσως μπορούμε να ερευνήσουμε την πιθανότητα και τα δύο 

ονόματα, [ο] Ψώφις και [η] Ψωφίς, να παράγονται από το ρ. ψῆν, ψᾶν, ψῶ· —ψάω κατά τον 

Ευστάθιο και τη Σούδα—, που σημαίνει κατ’ αρχήν «τρίβω». Απ’ το ψῶ γεννιούνται μια σειρά 

από άλλες αρχαίες λέξεις σε πάμπολλες μεταμορφώσεις, που οι περισσότερες σχετίζονται με 

τα διάφορα σιτηρά και το ψωμί, λέξη η οποία επίσης κατάγεται από το ψῶ και αναδύεται από 

εκφράσεις αρχαίων κειμένων μαζί με το συνηθέστερο ἄρτος. Στους αρχαίους συγγραφείς, 

λεξικογράφους και Σχολιαστές βρίσκουμε για παράδειγμα τις λέξεις ψαινύντες = ψωμίζοντες 

= κόβοντας μικρά κομμάτια τροφή και ταΐζοντας, ψαῖσμα = ποσότητα σίτου, ψαιστά = αλεύρι 

με λάδι κ.λπ. 

Ο Αίλιος Ηρωδιανός και άλλοι αναφέρουν τις λέξεις ψωμός, ψωμίον, καθώς και το ρ. ψώχω = 

τρίβω.40 Ψωμία στην αττική διάλεκτο ήταν τα κομμάτια ἄρτου ή μάζας (πρόχειρης, άζυμης 

σταχτοκουλούρας ή πίττας, ψημμένης στη χόβολη) ή τα ψίχουλα, κι απ’ αυτό παράγεται η ση-

μερινή λέξη «ψωμί», που αντικατέστησε το «άρτος». Το ψῶ, λοιπόν, σύμφωνα με τις αρχαίες 

πηγές, που τις συγκεφαλαιώνει το Μέγα ετυμολογικόν, σημαίνει τρίβω, λεπτύνω και σμικρύ-

νω, κόβω σε μικρά κομμάτια, και σχετίζεται πριν απ’ όλα με τα σιτηρά, στάρι, κριθάρι, ζεία 

κ.λπ., καθώς αντί του μετέπειτα αλωνίσματος, έτριβαν αρχικά με απλά μέσα τα στάχυα ώστε 

να φύγουν τα άγανα και να μείνει ο σπόρος. 

Επίσης, σχετίζεται με τις πρωτόγονες διαδικασίες χοντροκοψίματος του σπόρου μέσω τρι-

ψίματος που επιτελούνταν με πέτρες, χειροκίνητα επίπεδα λιθάρια ανάμεσα στα οποία έσπαζε  

                                         
40 Ηρωδιανός Γραμματικός, Partitiones (= Ἐπιμερισμοί) [Sp.?] (e cod. Paris. 2543 + 2570) 155, 12 κ.ε. 
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ο σπόρος, διαδικασία που επιβίωσε σε παραδοσιακές αγροτοποιμενικές κοινωνίες έως και τον 

20ό αι. στην παρασκευή κομμένου σταριού, μπλιγουριού, που ας μην ξεχνάμε ότι αποτελούσε 

στις διάφορες μορφές μαγειρέματός του βασική τροφή μαζί με τα όσπρια, το ψωμί και τα λα-

χανικά για χιλιετίες στον ελληνικό χώρο. Σε άλλα άλμπουμ και εργασίες μας, αναφέρουμε το 

ψῶ, ψᾶν και τη σχέση του με τη σημερινή, σπάνια λέξη ψάνη, που σημαίνει σε αρκετά μέρη 

της Ελλάδας, και στην Ζάκυνθο πατρίδα του συγγραφέα, το καψάλισμα του χλωρού σταχυού 

στη φωτιά και το τρίψιμο με τις παλάμες, ώστε να φύγουν τα άγανα και να μείνει ο μισοψη-

μένος ανώριμος σπόρος, ο οποίος εθεωρείτο παλαιόθεν και είναι λειχουδιά. 

 

 

Οι βαλανιδοφάγοι Αρκάδες και η επινόηση της γεωργίας 

Τη γεωργία εμυθολογείτο ότι εισήγαγε στην Ελλάδα ο Τριπτόλεμος, βασιλιάς της Ελευσίνας. 

Κατά τον γνωστό μύθο, όταν τριγύριζε τη Γη η Δήμητρα αναζητώντας απελπισμένα τη θυγατέ-

ρα της την Περσεφόνη, που την είχε κλέψει στην Κρήτη ή κατ’ άλλους στη Σικελία ο Θεός του 

Κάτω Κόσμου ο Άδης, τη φιλοξένησαν οι βασιλιάδες της Ελευσίνας Κελεός και Μετάνειρα και 

σε ανταμοιβή η Θεά δώρισε τη γνώση της καλλιέργειας των σιτηρών στον γιο τους τον Τρι-

πτόλεμο. Ο Τριπτόλεμος, πάνω σε άρμα που το έσερναν φτερωτοί δράκοντες το οποίο επίσης 

του χάρισε η Δήμητρα, άρχισε να πετά πάνω από τις διάφορες χώρες διδάσκοντας τη νέα τέχνη, 

της γεωργίας. Σε πολλές αρχαίες πηγές βρίσκουμε τον μύθο ότι ο Τριπτόλεμος εδώρησε τον 

σπόρο των σιτηρών σε πρώτη την Πελοπόννησο, και μάλιστα στην περιοχή της μετέπειτα Πά-

τρας, όπου έχτισε πόλη με το όνομα Αρόη, από την νέα τέχνη, την άροση της γης. 

Σύμφωνα με τούτο τον μύθο, λοιπόν, η τέχνη της γεωργίας εισήχθη στην Πελοπόννησο όχι 

μακριά από την τότε ακόμα ονομαζόμενη Φηγία. Είδαμε παραπάνω στον Στέφανο Βυζάντιο ότι 

μικρή πόλη Ψωφίς υπήρχε και στην Αχαΐα. Ενδέχεται, επομένως, το όνομα Ψωφίς να σχετί-

ζεται με την ανάπτυξη για πρώτη φορά τόσο στην Αχαΐα όσο και στην κοντινή Αρκαδία της 

καλλιέργειας σιτηρών και της παραγωγής ψωμιού, όπως το παλιότερο όνομά της παρερυ-

μάνθιας πόλης, Φήγεια ή Φηγία, σχετίζεται με τις φηγούς, τις γλυκοβελανιδιές με τα φαγώσιμα 

βελανίδια τους, κι όπως το όνομα Αρόη σχετίζεται με την άροση. 

Ο εκπολιτιστικός ρόλος που αποδίδει συμβολικά η ελληνική μυθολογία στο Πελασγό, στον 

Λυκάονα, τον Ίναχο και τους απογόνους τους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι ηγε-

μόνες της Ψωφίδας, Ερύμανθος, Φηγέας και Ψώφις, είναι πρωταρχικός: Ο Πελασγός, δηλαδή 

ο λαός του, κατά μύθους των Αρκάδων που αναφέρουν διάφοροι αρχαίοι συγγραφείς κι εξαι-

ρέτως ο Παυσανίας, εθεωρείτο ότι επινόησε πρώτος στον ελληνικό χώρο τις καλύβες, τους 

χιτώνες από επεξεργασμένα δέρματα ζώων, μάλιστα των προβάτων που ήταν τα καλύτερα και 

μαλακότερα και τα χρησιμοποιούσαν ακόμα στην εποχή του Περιηγητή σε επιμένουσες στην 

παράδοση απομονωμένες περιοχές, στη Φωκίδα και στην Εύβοια. Πρώτος έκανε να πάψουν οι 

άνθρωποι να τρώνε ωμά φυτά και ρίζες και όρισε να χρησιμοποιούν ως βασική τροφή τα 

βαλανίδια της φηγού, της λεγόμενης ακόμα σήμερα στην χιλιετιών εξέλιξης ελληνική γλώσσα 

«γλυκοβελανιδιάς», πιθανότατα ψητά ή βραστά ώστε να φεύγει μέρος της πικράδας. 

Πώς καταλήγει να μάθει να τρώει ένας πρωτόγονος άνθρωπος βελανίδια ψημμένα; Τα βρίσκει 

αρχικώς έτοιμα μετά από πυρκαγιές, οι οποίες ξεσπούν από φυσικά αίτια, για παράδειγμα 

από κεραυνούς. Είδαμε ήδη συμβολικά να μαρτυρούνται τέτοιες πυρκαγιές στον μύθο του Λυ-

κάονα, καθώς ο Δίας κατακεραύνωνε κι έκαιγε την Αρκαδία· ή στον μύθο της μάχης των Θεών 

με τους Τιτάνες που παρουσιάζει μεγαλόπρεπα ο Ησίοδος και τον είδαμε στο άλμπουμ μας 

Όλυμπος. Μετά από μια πυρκαγιά σε βελανιδοδάσος, ο πρωτόγονος καρποσυλλέκτης ίσως μπει 

στον πειρασμό να γευτεί ψημένα βελανίδια που βρίσκει πεσμένα στο χώμα… 

Επίσης, ο Πελασγός εθεωρείτο ότι πρώτος ξεχώρισε τις φαγώσιμες φυτικές τροφές από τις 

θανατηφόρες ή επικίνδυνες για τον οργανισμό, δηλαδή εξέτασε για πρώτη φορά το θετικό και 

το ζημιογόνο στις φυσικές τροφές του ανθρώπου. — Καταστάσεις της ανθρώπινης εξέλιξης, 

δηλαδή, που ανάγονται στις απώτερες περιόδους του ανθρώπινου είδους, για τις οποίες κατείχε 

σαφή αντίληψη ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός, αντίθετα με τον νεώτερο ευρωπαϊκό που έπρεπε να 

φτάσει στον 17ο αι. και στον Διαφωτισμό ώστε, επηρεασμένος από το αρχαιοελληνικό και ρω-

μαϊκό πνεύμα, να αποτινάξει (μέχρι ενός σημείου!) τις ανορθολογικές θρησκευτικές κατασκευές 

περί της καταγωγής του ανθρώπου. 
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Έτσι, μια από τις πολλές φορές που οι Σπαρτιάτες αποφάσισαν να εισβάλουν στη σκληρο-

τράχηλη Αρκαδία και ρώτησαν το μαντείο των Δελφών για την επιτυχία του εγχειρήματος, η 

Πυθία απάντησε: 

 

Την Αρκαδία μού ζητάς; Μέγα ζητάς· δεν θα στη δώσω. 

Πολλοί στην Αρκαδία βαλανιδοφάγοι άνδρες υπάρχουν 

που θα σε εμποδίσουν· εγώ πάντως δεν θα σε ζήλευα για τούτο. […]
41

 

 

Ίσως δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η πόλη, μετά το πρώτο όνομα, Ερυμάνθω, «οχυρή κι απρό-

σιτη», φέρει διαδοχικά δύο ονομασίες που ενδέχεται να σχετίζονται με βασικές ανακαλύψεις του 

προϊστορικού ανθρώπου στον ουσιώδη τομέα της τροφής: Φήγεια ή Φηγία που παραπέμπει στη 

φηγό, με τα φαγώσιμα βαλανίδια της, πρωταρχική τροφή των Αρκάδων, και σε πιο εκπολιτι-

σμένη εποχή το όνομα Ψωφίς, που προέρχεται πιθανότατα από το ψῶ, ψάω, ψώχω και ανα-

φέρεται στην εκμάθυνση της καλλιέργειας των σιτηρών, της γεωργίας, προερχόμενη από τις 

γειτονικές περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας με τις εύφορες πεδιάδες. 

Έτσι, επίσης, εξηγείται ο τοπικός μύθος του Αγλαού, προτύπου ευτυχισμένης αγροτικής ζωής. 
  

                                         
41 Ηρόδοτος, Ἱστορίαι 1, 66, 9 κ.ε. Για βαλανηφαγία των Αρκάδων βλ. πρόχειρα και Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα 479 κ.ε.· 

Σχόλια στό: Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα, Scholia in Lycophronem (scholia vetera et recentiora partim Isaac et Joannis Tzetzae) 

478, 1 κ.ε. όπου ενδιαφέροντα για τη βαλανηφαγία των Αρκάδων, επίσης άγνωστος μύθος ότι ο Νύκτιμος γεννήθηκε από 

δρυ, καθώς και συνουσία του Αρκάδα με Αμαδρυάδα, Νύμφη (Νεράιδα) βαλανιδιάς, από την οποία γεννήθηκαν οι 

Αρκάδες· Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 8, 1, 6, 7· ό.π., 8, 42, 5, 8· Θεμίστιος, <Ὑπὲρ τοῦ λέγειν ἢ πῶς τῷ 

φιλοσόφῳ λεκτέον> 316, c, 1· Στέφανος Γραμματικός, Ἐθνικά 610, 5· Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ἰλιάδαν  1, 204, 

9 κ.ε.· ό.π., 1, 464, 29 κ.ε.· ό.π., 2, 397, 3 κ.ε. Είναι σίγουρο, λοιπόν, ότι στις εποχές στις οποίες αναφέρονται 

αυτοί οι μύθοι, η Αρκαδία θα ήταν σκεπασμένη με δάση διαφόρων βαλανιδοφόρων ειδών.  

Εικ. 120: «Έλληνες βουνήσιοι». J. P. Mahaffy, Greek pictures drawn with pen and pencil, The 

Religius Tract Society, London 1890, σ. 138. Το σχέδιο τοποθετείται στο κεφ. περί Αρκαδίας και 

Ηλείας. Περιηγητές διαπίστωσαν τη διαχρονική εικόνα των ποιμενικών πληθυσμών της Ελλάδας 

από τη «βουκολική» αρχαιότητα ως και τον 19ο αι.: Ήταν ημινομαδικοί, ζώντας μεγάλο μέρος 

του έτους στις ορεινές βοσκές και μόνο τον πιο κρύο καιρό στα χωριά. Κι η παρακάτω εικόνα 

λοιπόν ακριβής, με την εξαίρεση των όπλων και μερικών ενδυματολογικών στοιχείων. 
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Ο Ερύμανθος 

και η σύλληψη του Ερυμάνθιου κάπρου από τον Ηρακλή 
 

 

Οι αρχαίες πηγές για το όρος και τον Ερυμάνθιο κάπρο 

Το όρος αναφέρεται πρώτη φορά από τον Όμηρο στην Οδύσσεια, όταν η Ναυσικά με τις 

συνοδούς της τραγουδάει ένα άσμα στην Άρτεμη, μιλώντας για το: 

 

Πώς η Άρτεμη που σκορπάει βέλη βρίσκεται στα όρη, 

ή στον πανύψηλο Ταΰγετο ή στον Ερύμανθο, 

διασκεδάζοντας με τους κάπρους και τα γοργά ελάφια· 

και οι Νύμφες, οι κόρες του Δία που οδηγεί την καταιγίδα, 

οι αγροδίαιτες, παίζουν μαζί της.
42

 

 

Δεν βρίσκουμε να αναφέρει το όρος Ερύμανθος ο Ησίοδος. Μαζί με τον ομώνυμο ποταμό και 

το εξάρτημά του, το όρος Λάμπεια,43 σημειώνεται από αρχαίες πηγές συνήθως σε σχέση με τη 

σύλληψη εκεί του Ερυμάνθιου κάπρου από τον Ηρακλή, ενώ τονίζεται ποικιλοτρόπως η άγρια 

φύση του. Ο Παυσανίας, γράφει:  

                                         
42 Όμηρος, Ὀδύσσεια 6, 102 κ.ε. 
43 Για Λάμπεια, γενικά: Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας [De prosodia catholica]  3,1, 279, 2· ο ίδιος, Περὶ 

ὀρθογραφίας 3, 2, 542, 13· Στέφανος Γραμματικός, Ἐθνικά 409, 15 κ.ε.·  Στράβων, Γεωγραφικά 8, 3, 10, 11-12· 

Σχόλια στο: Ἀπολλώνιος Ῥόδιος, Ἀργοναυτικά, Scholia in Apollonii Rodii Argonautica (scholia vetera) 18, 5-6. 

Εικ. 121: Ο Ηρακλής φέρνει τον Ερυμάνθιο κάπρο στον Ευρυσθέα. Μετώπη ναού του 6ου 

αι. π.Χ. από την ελληνική Ποσειδωνία της Ιταλίας. Paestum, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 
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Κοντά σ’ αυτή [την Ψωφίδα] ρέουν ο Αροάνιος ποταμός και λίγο μακρύτερα της πόλης ο Ερύ-

μανθος. Έχει τις πηγές ο Ερύμανθος στα όρη Λάμπεια, και τούτο το όρος λέγεται ότι είναι ιερό 

του Πάνα· και θεωρείται τμήμα [μοῖρα] του Ερύμανθου η Λάμπεια.
44

 

 

Στις πυκνοδασωμένες όχθες του π. Ερύμανθου, λοιπόν, ζούσε ο θηριώδης κάπρος που ο βασι-

λιάς Ευρυσθέας διέταξε τον Ηρακλή να του τον φέρει ζωντανό. Ο ιστορικός Εκαταίος ο Μιλήσιος, 

τον 6ο-5ο π.Χ. αι., αναφέρει ότι «κάπρος υπήρχε στο βουνό και επέφερε πολλά κακά στους 

Ψωφιδείς»,45 δηλαδή επέδραμε στην πεδιάδα και κατέστρεφε τις καλλιέργειες, δίχως να μπορεί 

κανείς να τον σκοτώσει. Ο Σοφοκλής, στις Τραχινίες, βάζει τον ίδιο τον Ηρακλή, κοντά στον θα-

νατο πλέον, να ανιστορεί τις περιπέτειές του, αναφέροντας και τον άθλο στον Ερύμανθο.46 

Ο Απολλώνιος Ρόδιος, τον 3ο αι. π.Χ. γράφει ότι τον άθλο έκανε ο Ηρακλής στη Λάμπεια 

λίγο πριν αναχωρήσει με τον έφηβο σύντροφό του κι ερωμένο του, τον Ύλα ή Ύλλα, για την Αργο-

ναυτική Εκστρατεία: 

 

[…] αλλά όταν άκουσε τη φήμη για τη σύναξη των ηρώων, 

κι ενώ μόλις είχε φτάσει από την Αρκαδία στο Λύρκειο Άργος βαδίζοντας 

τον δρόμο απ’ όπου έφερε τον κάπρο, που μες σε λόγκο 

έβοσκε της Λάμπειας σε μέγα τέλμα, τον Ερυμάνθιο, 

εκείνον που μπρος στους πρώτους από τους Μυκηναίους αγορητές 

δεμένον με βαρείς δεσμούς τον έριξε από τους ώμους, 

τότε χωρίς τη θέληση του Ευρυσθέα, ξεφεύγοντας από την προσοχή του, 

αναχώρησε· […].
47

 

 

 Ο ποιητής χρησιμοποιεί τις λέξεις βήσση = κοίλο κι υγρό πυκνοδασωμένο μέρος, κάθυγρος λόγκος 

σε στενή κοιλάδα ή πλατιά χαράδρα με νερά, και τῖφος = ελώδης, κατάφυτος τόπος με λιμνά-

ζοντα ύδατα, έννοιες και εικόνες που παραπέμπουν στον ρου του ποταμού σε λάκκες, σε πλατιές 

δασωμένες χαράδρες στα χαμηλά της Λάμπειας. Οι αρχαίοι, σχολιάζοντας τον Όμηρο και τον 

Ησίοδο που αναφέρουν τις βήσσες, σημειώνουν ότι τούτες απαντώνται στους πρόποδες των 

βουνών, όχι στα υψηλότερα μέρη, κι ότι είναι κάθυγροι δασώδεις τόποι. Έτσι, η περιγραφή 

ταιριάζει στην ποτάμια χαράδρα του Ερύμανθου στα χαμηλά της Λάμπειας. 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης γράφει: 

 

Τρίτο πρόσταγμα έλαβε [ο Ηρακλής] να φέρει τον Ερυμάνθιο κάπρο ζωντανό, που ζούσε στη Λά-

μπεια της Αρκαδίας. Εθεωρείτο όμως ότι ο άθλος αυτός παρουσίαζε πολλή δυσχέρεια· γιατί 

έπρεπε, εκείνος που θα αγωνιζόταν ενάντια σε ένα τέτοιο θηρίο, τόση αυτοκυριαρχία να διαθέτει 

ώστε κατά την ώρα της μάχης να στοχαστεί επακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Επειδή, λιγάκι αν 

τον άφηνε να υπερισχύσει θα κινδύνευε από τα δόντια του, ενώ αν το πολεμούσε περισσότερο 

από το πρέπον θα το σκότωνε, κι έτσι ο άθλος θα παρέμενε ασυντέλεστος. Κι όμως, κατά τη 

μάχη υπολόγισε ακριβώς τη συμμετρία, μεταφέροντας εντέλει τον κάπρο ζωντανό στον Ευρυσθέα· 

που άμα τον είδε ο βασιλιάς να τον κουβαλεί πάνω στους ώμους του, επειδή φοβήθηκε, κρύ-

φτηκε σε ένα χάλκινο πιθάρι.
48

  

 

Τον άθλο, ως τέταρτο όμως, αναφέρει με συντομία ο Απολλόδωρος: 
  

                                         
44 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 8, 24, 3, 5 κ.ε.  
45 Εκαταίος Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 6.  
46 Σοφοκλής, Τραχινίαι 1097. 
47 Απολλώνιος Ρόδιος, Ἀργοναυτικά 1, 125 κ.ε.· Σχόλια στο: Ἀπολλώνιος Ῥόδιος, Ἀργοναυτικά, Scholia in Apollonii 

Rodii Argonautica (scholia vetera) 17, 23 κ.ε. «Λύρκειο» λέγει το Άργος από ομώνυμο μικρό βουνό και πηγή με ποταμάκι 

κοντά στην πόλη. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με μια πηγή, επίνειο κοντά στο Άργος λεγόταν Λάμπεια: βλ. Σχόλια 

στο: Πίνδαρος, Scholia in Pindarum (scholia vetera) Ὀλύμπια 7, 60a, 4. 
48 Διόδωρος Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη 4, 12, 1, 1 κ.ε. 
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Τέταρτο άθλο τον διέταξε [ο Ευρυσθέας] να φέρει ζωντανό τον Ερυμάνθιο κάπρο· αυτό το θηρίο 

έβλαπτε την Ψωφίδα, ορμώμενο από όρος που το ονομάζουν Ερύμανθο.
49

 

 

Στον Παυσανία, βρίσκουμε ότι στην Ηράκλεια του Εύξεινου Πόντου υπήρχαν μια σειρά χάλκινα 

αγάλματα παρασταίνοντας τον Ηρακλή να επιτελεί τους άθλους του, και επίσης ένα άγαλμά 

του με τον κάπρο, αφιέρωμα στην Ολυμπία των κατοίκων της μετά μια νίκη τους πάνω σε γει-

τονικό μη ελληνικό λαό.50 Ίσως προκειται για το ίδιο σύνολο που αναφέρει ο Λιβάνιος, 4ος αι. 

μ.Χ., από το οποίο περιγράφει το χάλκινο άγαλμα του Ηρακλή με τον κάπρο, σε ένα από τα 

ρητορικά του γυμνάσματα: 

 

Του Ηρακλή, βαστάζοντας τον Ερυμάνθιο κάπρο 

Μόλις γεννήθηκε του Δία ο Ηρακλής, ο ουρανός μαρτύρησε τη γέννησή του, και τη διακή-

ρυξε κι η γη καθαριζόμενη μέσω των άθλων του. Η Νεμέα ήταν η αρχή των αγώνων του και μετά 

από τούτη ο Ερύμανθος πρόσφερε αγώνισμα δεύτερο. Και αφενός τον κάπρο να συλλαμβάνεται 

είδε ο Ερύμανθος, εγώ όμως, καθώς τον εξέτασα μεταφερμένον σε χάλκινο άγαλμα, θα διη-

γηθώ πώς ήταν. 

Χώρος υπάρχει στην πόλη περιφανής, και κοντά σε αυτόν Ηρακλής αναπαριστώμενος σε πα-

ντοδαπά αγωνίσματα. Και στα άλλα απεικονίζεται κατά τη διάρκεια του μόχθου, ενώ σε κείνο, έχο-

ντας ήδη συλλάβει τον κάπρο, σαν να αγανάκτησε η τέχνη επειδή θα έπρεπε να κατέβαλλε μόχθο ο 

Ηρακλής για αγριόχοιρο. Στέκεται, λοιπόν, γυμνός όπως συνήθιζε. Το πρόσωπό του όλο στραμμένο 

προς τη γη. Τους ώμους σκεπάζει η λεοντή, καθώς αναδείχτηκε αυτή το εφαλτήριο των άθλων  

                                         
49 Απολλόδωρος, Μυθολογικὴ βιβλιοθήκη 2, 83, 1 κ.ε. 
50 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 5, 26, 7, 5. 

Εικ. 122: Αττικός αμφορέας, 525-500 π.Χ., από τη θεωρούμενη 

ως «Ομάδα έργων του Λεάγρου», Μουσείο Γκεττύ, ΗΠΑ. 
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του στον πρώτο από τους αγώνες του.
51

 Από τα χέρια του το δεξί έχει βασταγμένον τον κάπρο, 

ενώ το αριστερό σαν να ετοιμάζεται για κάποια αγωνιστική κίνηση. Το στήθος του είναι ανυψω-

μένο εντελώς, σαν να μην αισθάνεται τον φόρτο. Από τα πόδια του το δεξί λυγίζει στο γόνατο, ενώ 

το αριστερό στέκει όρθιο και ακουμπάει στο βάθρο, το οποίο δηλώνει με επίγραμμα τον γλύπτη. 

Φορτωμένος πάνω στους ώμους του τεντώνεται ο κάπρος, βαλμένος όμως όχι όπως ρίχτηκε, αλλά 

φαντάζει σαν σε δεσμά μες στα χέρια του Ηρακλή. Και τον φέρουν τούτα σαν να τον σκότωσαν 

μαχόμενο. 

Αυτά, εφόσον τα είδα, αν δε τα έλεγα θα αδικούσα το έργο.
52

 

 

Αρκετά αρχαία κείμενα αναφέρονται στους στίχους της Οδύσσειας που ήδη είδαμε, όπου πα-

ρουσιάζεται η Άρτεμη να κυνηγά «στον πανύψηλο Ταΰγετο ή στον Ερύμανθο». Σημειώνουν πα-

νομοιότυπα ότι ο Ερύμανθος είναι όρος της Αρκαδίας και ποταμός, όπου συνελήφθη ο Ερυ-

μάνθιος κάπρος, κι ότι κι εκεί και στον Ταΰγετο «δεν γεννιούνται λέοντες, αλλά πολλά αγριο-

γούρουνα και ελάφια».53 Η ρήση αυτή, δείξαμε στο άλμπουμ μας Όλυμπος ότι ανάγεται στον 

Θεόφραστο, ο οποίος μαρτυρεί ότι οι λέοντες είχαν εξαφανιστεί ήδη νωρίς από την Πελοπόννησο, 

ενώ στην εποχή του ζούσαν ακόμα στη Μακεδονία, στον Όλυμπο και στον Πίνδο. 

Μια παράδοση άγνωστη από αλλού διηγείται ο Πολύαινος στα Στρατηγήματά του, όπου συ-

γκεντρώνει στρατηγικές και τεχνάσματα μυθολογικών ηρώων καθώς και υπαρκτών στρατηγών ή 

πολεμιστών: 

 

Ο Ηρακλής, επειδή φοβήθηκε την αλκή του Ερυμάνθιου αγριόκαπρου, έπιασε με δόλο το θεριό. 

Φώλιαζε εκείνο κάτω στο φαράγγι· ο φάραγγας ήταν γεμάτος από χιόνι πολύ· αυτός από πάνω 

έριχνε λίθους πλήθος, αγριεμένος ξεφρενιάζεται ο κάπρος, οπότε παρασυρμένος από τον θυμό, 

πέφτοντας στο χιόνι βούλιαξε και, παραδέρνοντας, συλλαμβάνεται.
54

  

 

Πράγματι, τα κοντά πόδια του αγριόχοιρου δεν είναι κατάλληλα για τρέξιμο σε πολύ χιόνι, το 

οποίο βουλιάζει κάτω από το μεγάλο βάρος του καθιστώντας τον εξαιρετικά δυσκίνητο, όπως 

ο γράφων έχει ο ίδιος δει σε χιονισμένα βουνά. Κι εδώ βλέπουμε παραστατικά την εικόνα της 

ποτάμιας χαράδρας του Ερύμανθου στον ρου του πάνω από την Ψωφίδα. 

Το θηριώδες μέγεθος και η αλκή του κάπρου προσφερόταν για παρομοιώσεις και υπερβολές. 

Κατά τον Παυσανία, στην ελληνική Κύμη της Ιταλίας, στον ναό του Απόλλωνα, οι ντόπιοι έδει-

χναν δόντια αγριόχοιρου ισχυριζόμενοι ότι είναι του Ερυμάνθιου, μα ο Περιηγητής λέει ειρωνικά 

ότι «ο λόγος τους ούτε λιγάκι δεν πλησιάζει την πραγματικότητα». Ένας από τους δειπνοσο-

φιστές του Αθήναιου περιγράφει κάποιο υπερπολυτελές συμπόσιο του Μακεδόνα Κάρανου: 

Μεταξύ άλλων, κάποια στιγμή ανάμεσα στους συνδαιτημόνες «περιφέρονταν Ερυμάνθιοι, στ’ 

αλήθεια, αγριόχοιροι πάνω σε πινάκια τετράγωνα με μίτρες χρυσές, διαπερονημένοι ο καθένας με 

αργυρές σούβλες».55 

Κι η Άννα η Κομνηνή, η «αγέρωχη Γραικιά» όπως τη λέει ο Καβάφης, επαινώντας τον αγα-

πήμενο της πατέρα και αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό, γράφει μετά την περιγραφή της νίκης 

του επί του αποστάτη Βασιλάκιου: 

 

Τούτο έγινε από τον μέγα Αλέξιο προ της βασιλείας ως τρίτος άθλος, καθώς από έναν Ηρακλή. 

Γιατί αν κανείς θ’ αποκαλούσε Ερυμάνθιο κάπρο τούτο τον Βασιλάκιο, και Ηρακλέα στην καθ’ 

ημάς εποχή γενναιότατο τον πατέρα μου Αλέξιο, δεν θα παρέκλινε από την αλήθεια.
56

  

                                         
51 Πρώτος άθλος του Ηρακλή ήταν το κυνήγι του λέοντος της Νεμέας. 
52 Λιβάνιος, Progymnasmata, Προγύμνασμα 12, 26, 1, 1 κ.ε. 
53 Βλ. πρόχειρα: Σχόλια στό: Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, Scholia in Odysseam (scholia vetera) 6, 103, 1 κ.ε.· Ευστάθιος, Σχόλια 

εἰς Ὁμήρου Ὀδύσσειαν 1, 241, 38 κ.ε.· Στέφανος Γραμματικός, Ἐθνικά 280, 16 κ.ε.· Additamenta in Etymologicum 

Gudianum (ἀάλιον — ζειαί) (e codd. Vat. Barber. gr. 70 [olim Barber. I 70] + Paris. κ.λπ.) epsilon 531, 20 κ.ε. 
54 Πολύαινος, Στρατηγήματα 1, 3, 2, 1 κ.ε. 
55 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 8, 24, 5, 4 κ.ε.· Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 4, 5, 8 κ.ε, επαναλαμβάνουν διάφοροι, 

κι ο Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ὀδύσσειαν 1, 241, 40 κ.ε. 
56 Άννα Κομνηνή, Ἀλεξιάς 1, 9, 6, 3 κ.ε. 
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Σύμφωνα με κάποιον μύθο, σε ορεινή και υγρή περιοχή κοντά στην Κόρινθο ονομαζόμενη Κρεμ-

μυών [ή Κρομμυών], ζούσε ένα τρομερό θηλυκό αγριογούρουνο, που το κυνήγι του αποτέλεσε έναν 

από τους νεανικούς άθλους άλλου μέγιστου ήρωα, του Θησέα — υποθέτουμε ότι στον Κρεμμυώνα 

το ζώο δεν θα άφηνε κρεμμύδι! Ο Στέφανος Βυζάντιος αναφέρει ότι, κατά τον Φαβωρίνο, τούτη η 

Κρεμμυωνία ή Κρομμυωνία αγριογουρούνα ήταν η μητέρα του Ερυμάνθιου κάπρου καθώς και 

του Καλυδώνιου: Ο μύθος αυτός απλούστατα αποδίδει και στους διάσημους κάπρους «ένδοξη» 

γενεαλογία, όπως αυτές των ηρώων!57 

Επίσης, κατά μια μυθολογική φήμη ο Ευρυσθέας δεν θέλησε να σκοτώσει τον Ερυμάνθιο 

κάπρο, αλλά ο Ηρακλής τον μετέφερε στην Αιτωλία, όπου τον άφησε ελεύθερο. Σύμφωνα με 

σημείωση σε αρχαία Σχόλια στον Αριστοτέλη με αναφορά στην τραγωδία του Αντιφώντα Μελέ-

αγρος, και με μια άλλη από τη Σούδα, ο Καλυδώνιος κάπρος ήταν ο ίδιος ο απελευθερωμένος 

Ερυμάνθιος.58 Κατά τις περισσότερες αρχαίες πηγές, όμως, ο Καλυδώνιος κάπρος, που κάποιοι 

τον μνημόνευαν ως λευκόν στο χρώμα, αναδύθηκε από τη γη με θέληση της Άρτεμης επειδή την 

ξέχασε σε θυσίες του ο βασιλιάς της Καλυδώνας, Οινέας, και έγινε η αιτία για το περίφημο κυνήγι 

στο οποίο συγκεντρώθηκαν όλοι οι νεαροί ήρωες του τότε ελληνικού χώρου, από τον Μελέαγρο 

και την Αταλάντη που τον σκότωσαν τελικά, μέχρι τον Πηλέα, τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη.  

                                         
57 Στέφανος Γραμματικός, Ἐθνικά 382, 22 κ.ε.· Φαβωρίνος, Αποσπάσματα, απ. 88. Για Κρομμυωνία αγριόχοιρο βλ. 

και το ωραίο ποίημα του Βακχυλίδη για τον Θησέα, Διθύραμβοι, Θησεὺς Ἀθηναῖοις, διθ. 4, 23 κ.ε.: «και την ανθρω-

ποφόνισσα αγριογουρούνα, την καταστροφέα, στις υγροτοπιές / του Κρεμμυώνα  / σκότωσε, και τον Σκίρωνα· […]». 

Ο Πλούταρχος γράφει ότι η αγριόχοιρος επονομαζόταν Φαιά, «Γκρίζα», ήταν θηρίο «μάχιμο και πολύ δύσκολο να νικηθεί», 

και ότι μερικοί μυθολογούσαν ότι δεν ήταν ζώο μα πραγματική γυναίκα, φονική λησταρχίνα και επιπλέον «ακόλα-

στη» — δηλ. μάλλον βίαζε τα αρσενικά θύματά της! Πλούταρχος, Θησεύς, 9, 1, 1 κ.ε. 
58 Anonymi in Aristotelis Artem Rhetoricam - In Aristotelis artem rhetoricam commentarium 141, 24 κ.ε.· Σούδα, βλ. λήμματα 

Δρύοπες, Ἐρύμανθος, Κάπρος Ἐρυμάνθιος. 

Εικ. 123: Ο Ηρακλής κι ο Ερυμάνθιος κάπρος, 1639. Φρανθίσκο ντε Θουρμπαράν (1598-1664), 

Μουσείο Πράδο. 
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Η μυθολογούμενη απελευθέρωση του Ερυμάνθιου κάπρου ίσως οφειλόταν στο ότι, σύμφωνα 

με ρητές αναφορές αρχαίων πηγών, τα διάφορα καταστρεπτικά θηρία πιστευόταν ότι τα είχαν 

δημιουργήσει Θεοί ή η ίδια η Γαία ως τιμωρία ανθρώπων για ύβρεις τους και σφάλματά τους, 

οπότε η αντιμετώπισή τους έπρεπε να είναι διττή: Ήταν ανάγκη να πολεμηθούν, αλλά με τρό-

πο ώστε να μην προκύψει από τον φόνο τους νέα ύβρις προς τους Θεούς ή προς τη Γη. Έτσι ο 

Ευρυσθέας δεν σκοτώνει τον κάπρο, μα επιβάλλει στον Ηρακλή να τον μεταφέρει στη Στερεά, 

όπου όμως ο όποιος ιερός λόγος της γέννησής του στην Πελοπόννησο εκλείπει πλέον, κι οι ήρωες 

μπορούν να τον σκοτώσουν. 

Κι εδώ διακρίνεται ένα θέμα που συχνά συναντούμε στα άλμπουμ μας. Στον αρχαίο ελληνικό 

πολιτισμό όσο και στην αρχαία ελληνική θρησκεία σε όλες τις εποχές της και τις μεταμορφώ-

σεις της, η διαπάλη του ανθρώπου προς τον Θεό για τον καθορισμό της μοίρας του και για την 

ελευθερία του έναντι των ουράνιων και χθόνιων δυνάμεων, αποτελεί ένα διαρκές γεγονός, που 

δραματοποιείται ποιητικά όσο και θρησκειολογικά ακόμα και στους πιο θεμελιώδεις μύθους. 

Ορισμένοι σύγχρονοι μελετητές θεωρούν ότι πολλοί από τους άθλους των αρχαίων ηρώων 

μπορούν να ερμηνευθούν με όρους [εκ]πολιτιστικούς. Για παράδειγμα, η σύλληψη του Ερυ-

μάνθιου κάπρου, κατά την άποψή τους, ενδέχεται να εκφράζει τη ζεύξη, το γεφύρωμα του Ερύ-

μανθου από τους προϊστορικούς κατοίκους της περιοχής, σε πρωτόγονους χρόνους που το πέ-

ρασμα ενός ορμητικού χειμάρρου, μάλιστα τις βροχερές εποχές, ήταν δύσκολο ή και αδύνατο. 

Όμως, είναι πιθανότερη η απλή εκδοχή του κυνηγιού ζώων επιφανών για το μέγεθος και την 

αγριότητά τους, την ταχύτητα κ.λπ., με δεδομένο το γεγονός ότι το κυνήγι αποτελούσε πάντοτε 

ζωτικής σημασίας θέμα για «λαούς της φύσης», όπως ήταν οι προϊστορικοί κάτοικοι της Αρκα-

δίας. Από την άλλη πλευρά, κάθε τιθάσευση επικίνδυνων θηρίων ή, σε μυθολογικό επίπεδο, 

τεράτων, μεταφέρεται στο συλλογικό ασυνείδητο ως απαλλαγή από τον απόλυτο καταναγκασμό 

της φύσης και ως εκπολιτιστική πρόοδος. 

 

 

Υποθέσεις για το ζωολογικό είδος του Ερυμάνθιου κάπρου 

Καθώς κρίνουμε κι από κάποια από τα αποσπάσματα αρχαίων πηγών που παρουσιάσαμε, 

ήδη από την αρχαιότητα εκφραζόταν ενίοτε απορία για το γεγονός ότι ανάμεσα σε άθλους των 

επιφανέστερων ηρώων, όπως εδώ του Ηρακλή, συμπεριλαμβανόταν και ο φόνος ή η σύλληψη 

όχι μόνο λεόντων, ή τεράτων όπως η Λερναία Ύδρα, μα κι αγριόχοιρων. Βεβαίως, οι αγριόχοι-

ροι ξέρουμε και σήμερα ότι μπορούν να φτάσουν σε μεγάλο μέγεθος και να γίνουν εξαιρετικά 

επικίνδυνοι, μάλιστα έναντι των τότε όπλων, ακόντιο, δόρυ, τόξο, σπαθί. Ο γράφων προσωπικά 

έχει δει στα βουνά κάπρους τεράστιου μεγέθους, με μακριές χαίτες στην καμπουρωτή ράχη, εντυ-

πωσιακότατης όψης, που συνήθως φεύγουν μακριά από τον άνθρωπο, αλλ’ ενδεχομένως θα μπο-

ρούσαν να γίνουν άκρως επικίνδυνοι αν ενοχληθούν, για παράδειγμα εάν αποκλειστούν κάπου — 

πράγμα που γνωρίζουν καλά οι σύγχρονοι κυνηγοί τους. 

Ο σπουδαίος ζωολόγος Ισιντόρ Ζοφρουά Σεν-Ιλέρ της «Επιστημονικής Αποστολής στον Μορέα», 

που απέστειλε το γαλλικό κράτος κατά τα χρόνια της Επανάστασης του ’21 στην Πελοπόννησο 

και τις Κυκλάδες, και που οι πολυτελέστατοι τόμοι των εξαγομένων της αποτέλεσαν μια πρώτη 

αυστηρά επιστημονική μελέτη της φύσης στην υπό απελευθέρωση Ελλάδα, υποστηρίζει με ση-

μαντικά στοιχεία ότι στην εποχή στην οποία αναφέρονται οι αρχαίοι μύθοι, αλλά και μετέπειτα, 

ζούσε στην ελληνική χερσόνησο ένα είδος αγριόχοιρου που σήμερα έχει εξαφανιστεί και που 

διέθετε τα χαρακτηριστικά όχι του ευρωπαϊκού άγριου χοίρου, μα του γένους των φακόχοιρων 

[Phacochoerus (F. Cuvier 1826)], το οποίο εκπροσωπείται από δύο σύγχρονα είδη της Υποσα-

χάριας Αφρικής. 

Ο ευρωπαϊκός αγριόχοιρος, ο γνήσιος κλάδος του είδους αλλά και ο, συχνά, μιγάς με οικό-

σιτους χοίρους που πλημμυρίζει σήμερα τα ελληνικά βουνά, στην ενήλικη φάση του είναι όπως 

είπαμε ένα επιβλητικό ζώο, δύσκολο να το πολεμήσεις με τόξα και δόρατα. Ο φακόχοιρος, όμως, 

με δύο ζευγάρια χαυλιόδοντες μακρύτερους και ισχυρότερους απ’ ό,τι του ευρωπαϊκού αγριόχοι-

ρου, επίσης με υψηλότερα πόδια που του επιτρέπουν να τρέχει γρηγορότερα, μοιάζει πράγματι με 

αρχαίες απεικονίσεις του Ερυμάνθιου και άλλων διάσημων κάπρων, γλυπτές και ζωγραφικές, 
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Εικ. 124 άνω: Σχέδιο του Σεν Ιλέρ για τη στήριξη της υπόθεσής του 

περί φακόχοιρου, Expédition scientifique. 

 

Εικ. 125, 126 άνω δεξιά, κρανίο και φωτογραφία φακόχοιρου. 

 

Εικ. 127 κάτω μεγάλα αγριογούρουνα, το αρσενικό είναι αυτό που 

κοιτά.τον θεατή. Φωτγρ.Σπ. Καρυδάκης, Πάρνηθα. 

 

Εικ.128, 129 κάτω δεξιά: Κρανίο μεγάλου σύγχρονου κάπρου. Φωτογρ. 

Σπ. Καρυδάκης, Πάρνηθα. 

Εικ. 124 άνω: Σχέδιο του Σεν-Ιλέρ για τη στήριξη της υπόθεσής του 

περί φακόχοιρου, Expédition scientifique, ό.π., σ. 44. 

 

Εικ. 125, 126 άνω δεξιά: Κρανίο και φωτογραφία φακόχοιρου. Στη 

φωτ. αρ. 126, το δεύτερο ζεύγος δοντιών του ζώου δεν έχει αναπτυ-

χθεί ακόμα. Πηγή: Wikipedia. 

 

Εικ. 127 μέση δεξιά: Ηρακλής, κάπρος, Αθηνά. Αττική οινοχόη, 520-500 

π.Χ., Βρετανικό Μουσείο. Τα διπλά δόντια κι η μορφή παραπέμπουν στον 

φακόχοιρο. 

 

Εικ. 128 κάτω: Μεγάλα σύγχρονα αγριογούρουνα. Το επιβλητικό αρσε-

νικό κοιτά τον θεατή. Φωτογραφία: Σπ. Καρυδάκης, Πάρνηθα. 

 

Εικ.129, 130 κάτω δεξιά: Κάτω σιαγόνα και χαυλιόδοντες από κρανίο 

μεγάλου σύγχρονου κάπρου. Φωτογραφίες: Σπ. Καρυδάκης, Πάρνηθα. 
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δείγματα των οποίων παραθέτει ο Σεν-Ιλέρ.59 Ο αφρικανικός φακόχοιρος μπορεί να γίνει πολύ 

επικίνδυνος για τους κυνηγούς του, καταφέρνοντας να ξεσχίσει με τους μακρείς χαυλιόδοντές 

του ακόμα και μεγάλα σαρκοφάγα, όπως λεοπαρδάλεις και τσιτάχ. 

Όπως εξηγήσαμε δια μακρόν στο άλμπουμ μας Όλυμπος, στην ελληνική χερσόνησο ζούσαν 

λέοντες τουλάχιστον μέχρι την ελληνιστική ή και τη ρωμαϊκή εποχή, παλαιότερα και πάνθηρες. 

Γιατί, λοιπόν, να μην ζούσαν και φακόχοιροι. Την αλήθεια της πρότασης του Σεν-Ιλέρ για την 

ύπαρξη στην προϊστορική, ίσως και στην κλασική Ελλάδα ειδών συγγενικών με τον αφρικανι-

κό φακόχοιρο, μπορεί να αποδείξει έρευνα των κρανίων και των οστών αγριόχοιρων της νέο-

λιθικής, μυκηναϊκής και κλασικής εποχής, που έχουν βρεθεί σε διάφορες περιοχές του ελληνι-

κού χώρου. 

 

 

Η Λάμπεια και το πρόβλημα ταύτισής της  

Η σύγρονη ταύτιση της Λάμπειας με τον Αστρά δεν ήταν εξαρχής εύκολη, ούτε και σήμερα 

απολύτως σίγουρη. Η απάντηση, καθώς είδαμε στα αρχαία κείμενα που εξετάσαμε, εξαρτάται 

από το ποιο ποτάμι ονόμαζαν οι αρχαίοι Ερύμανθο πάνω από την Ψωφίδα, από τα τρία που 

κατεβαίνουν, 1ον το δυτικό από τον Αστρά, 2ον το μεσαίο από το Καλλιφώνι και τις ραχοκοι-

λάδες προς το Ταρτάρι, 3ο το μικρό και ανατολικότερο, μάλλον απλό χείμαρρο, το Σκουπέικο 

ή Βερσιτσιώτικο ποτάμι, που πηγάζει από το Αφροδίσιο όρος. 

Ουδείς αμφιβάλλει για την ταύτιση του π. Ερύμανθου στην κάθοδό του μετά την Ψωφίδα — 

οι αρχαίες πηγές είναι σαφείς. Για το κομμάτι όμως του π. Ερύμανθου στον ρου του πριν την 

Ψωφίδα στα σημερινά Τριπόταμα, και τη σύγχρονη ταύτισή του με το παραπόταμο που φέρει 

στα νεώτερα χρόνια το όνομα Νουσάς ή Νουσαΐτικο ποτάμι πηγάζοντας κοντά στο ομώνυμο 

χωρίο Νουσάς και στο πρώην Πορετσό, νυν Αγράμπελα, δεν μπορεί κανείς να είναι απολύτως 

σίγουρος. Κι αυτό επειδή είναι δύσκολο να αποφανθεί κάποιος σαφώς για μια άτυπη διαφωνία 

ανάμεσα στον Παυσανία και στον Πολύβιο περί του ποιον ποταμό ονόμαζαν πάνω από την Ψω-

φίδα Ερύμανθο και ποιον Αροάνειο. 

Αλλά επειδή όλο αυτό το ψιλολόγημα για την καταγωγή και την πορεία του ζητήματος ανά 

τις χιλιετίες θα είναι μάλλον κουραστική για τον… μη-ψυχαναγκαστικό αναγνώστη, για τούτο 

παραθέτω το σχετικό κείμενο σε «Παράρτημα», στο τέλος του αναχείρας βιβλίου. 

 

 

 

 Ωλένη, Ωλενίη πέτρη, Ερύμανθος-Ωλενός 
 

 

Πού βρισκόταν η ομηρική Ωλενίη πέτρη ; 

Το νεώτερο όνομα του Ερύμανθου, Ωλενός ή Ωλονός, είναι μαρτυρημένο από περιηγητές 

ήδη από την εποχή του Ουίλιαμ Λικ, ο οποίος επισκεύθηκε τα γύρω χωριά. Ο Λικ θεωρεί ότι το 

«βορειοδυτικό» μέρος της οροσειράς με τα ψηλότερα βουνά, ο νεοελληνικός Ωλενός, ήταν η αρ-

χαία Ώλενος (Olenus)· — όχι η πόλις της Αχαΐας Ωλένη, μα η ομηρική Ωλενίη πέτρη. Τέλος ότι, 

κατά την αρχαιότητα, όλο το συγκρότημα Λάμπειας και «Ωλενίας Πέτρας» λέγονταν γενικά Ερύ-

μανθος.60 Για την πιθανολογούμενη σχέση της ομηρικής πόλης Ωλένης με τον Ερύμανθο-Ωλενό, θα 

διεξέλθουμε εδώ τις αρχαίες πηγές τις σχετικές με το θέμα.  

                                         
59 Expédition scientifique de Morée, τόμ. III1, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Zoologie. Mammiféres et Oiseaux, F.G. 

Levrault imprimeur-libraire, Παρίσι 1833, σ. 44 κ.ε.· παρέχεται ψηφιακά από Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque 

Nationale de France. Ο Ισιντόρ ήταν γιος του σπουδαίου εξελικτικού και συνεργάτη του Λαμάρκ, Ετιέν Ζοφρουά ντε 

Σεν-Ιλέρ. 
60 William Martin Leake, Travels in the Morea, John Murray, τόμ. ΙΙ, Λονδίνο 1830, σ. 230-234, 254: Olono· για Ώλενο 

(Ωλενία πέτρα), σ. 254. Ο Κορύλλος το 1889 γράφει «Ολονός»· βλ. 60 Χρήστος Π. Κορύλλος, Πεζοπορία από Πατρών 

εις Σπάρτην. Από Πατρών δια θαλάσσης εις Γυθειον και εκείθεν δια Σπάρτης εις Ταΰγετον. Επάνοδος εις Πάτρας δια 

Ναυπλίου και Κορίνθου, Τυπογραφείον «ο Κάδμος», Εν Πάτραις 1889, Ερύμανθος γενικά σ. 11 κ.ε., όπου και «Ολονός». 
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Η ανάλυση του Λικ και οι σχετικές προσπάθειες του Κούρτιου και μεταγενέστερων προέρχο-

νται από την αδυναμία του Στράβωνα να ταυτοποιήσει την Ωλενίη πέτρη, τόπο και πόλη που 

αναφέρει ο Όμηρος. Ο Όμηρος σημειώνει δύο φορές την Ωλενίη πέτρη. Πρώτο όταν γράφει ότι 

στην Τροία από τις πόλεις της Ηλείας, Ήλιδα, Βουπράσιο, Υρμίνη, Μύρσινο, «πέτρη τ’ Ὠλενίη» 

[«και την Πέτρα την Ωλένια»] και Αλήσιον, πήγαν τέσσερις αρχηγοί με δέκα καράβια ο καθένας. Και 

δεύτερο, σε αφήγηση του Νέστορα για πολεμικά κατορθώματα της νιότης του σε πόλεμο Πυ-

λίων και Ηλείων, όπου πάλι αναφέρεται η Ωλενίη πέτρη: «Τότε για το Βουπράσιο το πολύσταρο 

βαδίσαμε με τ’ άλογα, / για την Πέτρα την Ωλένια, και για τ’ Αλήσιο που και Κολώνα / λέγεται· 

[…]». Μια «Ωλένια Πέτρα» αναφέρει κι ο Ησίοδος σε απόσπασμα που διασώζει ο Στράβων. Εκεί, 

δηλώνεται η τοποθεσία της: «Κατοικούσε στην Ωλενία Πέτρα, κοντά στις όχθες του ποταμού / 

του πλατιού, του Πείρου».61 

Από τον Στράβωνα, τον Παυσανία και πολλές άλλες αρχαίες πηγές, μαθαίνουμε ότι η ησιό-

δεια «Ωλένια Πέτρα» κοντά στον Πείρο ήταν η πόλη Ώλενος [η] ή Ωλενός [ο], της Αχαΐας, ερεί-

πια της οποίας σώζονται κοντά στη σημερινή πόλη Αχαΐα, βορειοδυτικά του κεντρικού Ερύ-

μανθου. Αλλά η Ωλενίη πέτρη του Ομήρου δεν ήταν σίγουρο ότι είναι η ίδια πόλη με αυτή του 

Ησιόδου, εφόσον κι ο ίδιος ο Στράβων, ο Παυσανίας κι άλλοι διακρίνουν την πόλη της Αχαΐας, 

από κάποια Ωλενία Πέτρα της Ηλείας. Το τοπωνύμιο «Πέτρη», «Πέτρα», δηλώνει διαχρονικά από 

την αρχαιότητα ως τα νεοελληνικά χρόνια την ύπαρξη πελώριου βράχου, ή απόκρημνου και πε-

τρώδους υψώματος, ή εξαιρετικά απόκρημνου και μονοκόμματου βραχώδους όρους.62  

Ο πραγματιστής Στράβων, για παράδειγμα, δυσκολεύεται να αποφανθεί για το πού ήταν τελικά 

η Ωλενίη πέτρη, γι’ αυτό σημειώνει: 

 

Ως «Πέτρην Ωλενίην» εικάζουν τη νυν Σκόλλι· είναι ανάγκη κατά το πρέπον να πω, ότι και οι 

τόποι και τα ονόματα μεταβάλλονται, κι εκείνος [ο Όμηρος] πολλά δεν τα διασαφηνίζει πάρα πολύ· 

γιατί υπάρχει όρος βραχώδες [πετρῶδες], κοινό των Δυμαίων και των Τριταίων και των Ηλείων, 

συνεχόμενο κάποιου άλλου αρκαδικού όρους, της Λάμπειας, το οποίο απέχει από την Ήλιδα 

εκατόν τριάντα στάδια, από την Τριταία εκατό, κι από τη Δύμη τα ίσα, αχαϊκές πόλεις.
63

 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκφραση «το οποίο απέχει…» αναφέρεται στην Ωλένια Πέτρα, όχι 

στη Λάμπεια. Δεδομένου ότι το στάδιο έχει υπολογιστεί ότι ήταν 247,08 μ., εξάγεται ότι η από-

σταση της πόλης της Ήλιδας από τη Σκόλλι, όπου τοποθετείται η Ωλένια Πέτρα, ήταν 32 χιλιό-

μετρα περίπου, κι από τη Δύμη και την Τριταία από 24,7 χιλιόμετρα. 

Από την πλευρά του, ο Παυσανίας διακρίνει επίσης την αχαΐκή πόλη Ωλένη από την ομηρική 

«πέτρη», μιλώντας για κάποιο μνημείο μες στο στάδιο της Ολυμπίας, στο σημείο όπου εμφανι-

ζόταν φάντασμα το οποίο, υποτίθεται, τάραζε τα άλογα των αρματοδρομιών, με αποτέλεσμα να 

ανατρέπονται τα άρματα και να σκοτώνονται οι αναβάτες. Κατά μια φήμη: 

 

[…] άλλοι όμως το θεωρούν τάφο άνδρα αυτόχθονα και καλού στην ιππική — και Ωλένιος ανα-

φέρουν το όνομά του, κι από αυτόν Ωλενία Πέτρα στην Ηλεία […].
64

 

 

Φαίνεται, πάντως, ότι και πολλοί αρχαίοι ομηριστές θεωρούσαν πως η ομηρική Ωλενίη πέτρη 

ήταν η της Ηλείας:  

                                         
61 Όμηρος, Ἰλιάς 2, 615 κ.ε.· ό.π., 11, 757· Ησίοδος, Αποσπάσματα, απ. 13. 
62 Παραδείγματα από την αρχαιότητα: Πέτρα = τοπωνύμιο και παραδίπλα οικισμός επίσης στην Ηλεία· Δελφίς πέτρα = 

οι Φαιδριάδες· Στυγός πέτρα ο πελώριος γκρεμός πάνω από τη Στύγα στα Αροάνεια (Χελμός)· Ναβαταίων πέτρα = η 

Πέτρα στην σημερινή Ιορδανία· Άορνος πέτρα και Χοριήνου πέτρα στην Ασία γνωστές από την εκστρατεία του Αλέ-

ξανδρου· Κόρακος πέτρα στην Ιθάκη (Ὀδύσσεια 13, 408) = αρχαία εκδοχή των πάμπολλων νεοελληνικών τοπωνυ-

μιών Κορακόπετρα και Κορακόβραχος. «Πέτρες» ή στ’ Αρβανίτικα «Γκούρες» αναφέρονται ως σύγχρονα ορεινά το-

πωνύμια απανταχού της Ελλάδας και τα μελετήσαμε επίσης στα άλμπουμ μας για την Πάρνηθα, π.χ.: Πέτρα Σταύρου, 

Πέτρα Γκαμήλας, Γκούρα, Μεγάλη Γκούρα κ.λπ. 
63 Στράβων, Γεωγραφικά 8, 3, 10, 6 κ.ε. 
64 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις, για αχαΐκή Ώλενο 7, 18, 1, 1· για Ωλενία Πέτρα Ηλείας, ό.π. 6, 20, 16, 2 κ.ε. 
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[Γιατί είναι] το Βουπράσιο και το Αλήσιο, πόλεις της Ήλιδας, ενώ η Ωλένια, πέτρα της ίδιας χώρα 

μέγιστη.
65

 

 

Είναι, λοιπόν, η ομηρική Ωλένια Πέτρα η σημερινή Ωλένη της Ηλείας, όπου σημάδια αρχαίου 

οικισμού και έδρα επισκοπής από τη βυζαντινή περίοδο μέχρι και την Επανάσταση του ’21; 

 

 

Η βυζαντινή Ωλένη κι ο Ωλενός 

Ο ιστοριοδίφης της ευρύτερης περιοχής Αχαΐας, Αιγιαλείας και Ηλείας Γεώργιος Παπανδρέου, 

αντιγραφόμενος από μεταγενέστερους ως σήμερα, θεωρεί ότι, όπως το όνομα «Αστερίων», έτσι 

κι ο Ερύμανθος ως Ωλενός ανάγεται στους «μέσους χρόνους», ενώ τον συνδέει με τη λατινική 

Επισκοπή και εκκλησιαστική Βαρονία Ωλένης, καθώς και με τον ορθόδοξο επίσκοπο Ωλένης Φι-

λάρετο, που δολοφονήθηκε από τους Τούρκους στην Τρίπολη κατά την έναρξη της Επανάστα-

σης του ’21. Αλλά δεν εξηγεί ούτε γιατί συνδέει τον Ερύμανθο με την Επισκοπή Ωλένης, ούτε πού 

βρήκε αυτά τα στοιχεία.66 

Όμως, η Επισκοπή Ωλένης, τουλάχιστον κατά την περίοδο της φραγκοκρατίας, είχε έδρα 

οικισμό κοντά στη σημερινή Ωλένη της Ηλείας, όπου και ερείπια του επισκοπικού, φράγκικου 

κάστρου, μην έχοντας σχέση με τον Ερύμανθο ως Ωλενό. Φαίνεται ότι οι Λατίνοι αντικατέστη-

σαν με καθολικό ιεράρχη και φεουδάρχη τον Βυζαντινό, ορθόδοξο επίσκοπο Ωλένης, που ο τίτλος 

του έφερε το όνομα της αρχαίας ηλειακής πόλης. Σε κείμενα του τουρκοβενετικού πολέμου, 

αναφέρεται το χωριό το 1465 και το 1473: Olena.67 

Για τους ασχολούμενους με την ιστορία της ορθόδοξης Εκκλησίας, πάντως, υπάρχει ζήτημα 

ως προς την ακριβή θέση της έδρας της βυζαντινής Επισκοπής Ωλένης, η οποία εμφανίζεται 

τον 9ο αι. και φαίνεται να υποκαθιστά εκκλησιαστικά και διοικητικά την Επισκοπή Ήλιδας. Η 

τελευταία δεν αναφέρεται στους τότε καταλόγους επισκόπων και σε λοιπές βυζαντινές πηγές 

της εποχής, καθώς μάλλον βρίσκονταν σε πλήρη έκπτωση οι αρχαίες μεγαλύτερες πόλεις των 

πεδιάδων λόγω των βαρβαρικών και πειρατικών επιδρομών και οι αστικοί πυρήνες είχαν με-

ταφερθεί στα ασφαλέστερα ορεινά, όπως συνηθέστατα γινόταν πάντοτε σε δύσκολες εποχές στον 

ελληνικό χώρο. 

Κατά τους σύγχρονους μελετητές, σε βυζαντινά κείμενα αναφέρεται η Επισκοπή Ωλένης κι 

ως Επισκοπή Βολαίνης, Βολίνης, Βιλένης, Βολεαίνης κ.λπ. Εμείς όμως ας σημειώσουμε, ότι μικρή 

πόλη Βολίνα κατά αρχαίες πηγές υπήρχε κοντά στην Πάτρα, οπότε εδώ ίσως να γίνεται ενίοτε 

σύγχυση της Επισκοπής Ωλένης με άλλη επισκοπική έδρα, που ενδεχομένως να βρισκόταν στην 

περιοχή της Βολίνας. 

Τέλος πάντων, η εικόνα η οποία προβάλλει από τις δυνατόν να ανιχνευτούν πηγές, είναι 

ότι η έδρα της βυζαντινής Επισκοπής Ωλένης βρισκόταν όπου και η έδρα της μετέπειτα ομώνυ-

μης λατινικής επισκοπής και βαρονίας, στο νυν χωριό Ωλένη της Ηλείας, που αποδεικνύεται έτσι 
  

                                         
65 Σχόλια στό: Ὅμηρος, Ἰλιάς, Scholia in Iliadem (scholia vetera) 11, 756-7, 1 κ.ε.: […] Βουπράσιον γὰρ καὶ Ἀλήσιον 

πόλεις τῆς Ἤλιδος, ἡ δὲ Ὠλενία πέτρα τῆς αὐτῆς χώρας μεγίστη. […]· Σχόλια στό: Ὅμηρος, Ἰλιάς, Scholia in Ilia-

dem (scholia vetera) [= D scholia] 2, 591, 4 για πόλεις με το όνομα [η και ο] Πύλος, εκτός από τη γνωστή του Νέστορος: 

«ὁ δὲ τῆς Ἠλείας, παρὰ τὴν Ὠλενίαν πέτραν»· ό.π., 2, 616, 3 κ.ε.: «[…] καὶ ὁ Μύρσινος, καὶ τὸ Ἀλείσιον, καὶ ἡ 

Ὡλενία πέτρα, ἐντὸς συνεῖχον, τοῦ παντὸς οἱ Ἠλεῖοι ἐβασίλευον»· ό.π., 11, 755, 2 κ.ε.: Βουπράσιον καὶ Ἀλήσιον 

πόλεις τῆς Ἤλιδος, ἡ δὲ Ὠλενία πέτρα τῆς αὐτῆς χώρας μεγίστη. Βλ. και Δημήτριος Γραμματικός, Αποσπάσματα, 

απ. 58, 3ος-2ος αι. π.Χ. 
66 Γεώργιος Παπανδρέου, Αζανιάς, ήτοι αρχαιολογική πραγματεία πασών των αρχαίων πόλεων της αρκαδικής Αζανίδος 

μετά των περιχώρων αυτών και ιστορικαί περιπαίτειαι [sic] μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων, Εκ του τυπογραφείου της 

εφ. «Ηλείας» Γεωργ. Ε. Δημητριάδου, Εν Πύργω 1886, σ. 9· για επίσκοπο Ωλένης Φιλάρετο, ό.π., σ. 93. 
67 Για βυζαντινή Ωλένη ή Ώλενο της Ηλείας, βλ. πρόχειρα, Γεώργιος Σφραντζής, Χρονικόν [Chronicon sive Minus (Sp.)] 

46, 7, 4 κ.ε.· Σφραντζής [Ψευδο-], Χρονικόν [Chronicon sive Maius (partim sub auctore Macario Melisseno)], 584, 35 

κ.ε.· C.N. Sathas, Documents inédits relatifs à l’histoire de la Grèce au Moyen Âge publiés sous les auspices de la 

Chambre des députés de Grèce par C.N. Sathas, Maisonneuve Frères et Ch. Leclerc, τόμ. Ι, Παρίσι 1880, σ. 269 

κ.ε.· ό.π., τόμ. VI, Παρίσι 1884, σ. 10 κ.ε. 
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ότι, μέσω της επισκοπής, διέσωσε το προϊστορικό όνομά του. Τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια, 

η ορθόδοξη Επισκοπή Ωλένης συγχωνεύτηκε με τη Μητρόπολη Παλαιών Πατρών.68 

Σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε την έδρα της βυζαντινής επισκοπής 

στον Ερύμανθο-Ωλενό, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πηγές. Δεδομένης όμως της οχυρής θέσης 

όπου το φράγκικο κάστρο, που δικαιολογεί την ονομασία «πέτρα» όπως τη χρησιμοποιούσαν οι 

αρχαίοι, καθώς και της γεινείασής της με το όρος Σκόλλις, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η 

ομηρική Ωλενίη πέτρη της Ηλείας βρισκόταν όπου η μετέπειτα ομώνυμη επισκοπή, ενώ η Ωλένη 

του Ησίοδου είναι η της Αχαΐας. 

 

 

Ωλενίη πέτρη και Ωλενός 

Ο Κούρτιος (ό.π., σ. 386), τοποθετεί όπως κι ο Στράβων την Ωλένια πέτρα στο όρος Σκόλλις, 

ενώ διατυπώνει την υπόθεση ότι η Λάμπεια, όρος «συνεχόμενο» στη Σκόλλι όπου κατά τον Στρά-

βωνα βρισκόταν η Πέτρα, ίσως τελικά να μην είναι ο Αστράς ή το Καλλιφώνι, μα ενδέχεται να ήταν 

παραβούνι του Ερύμανθου βορειοδυτικότερα της Ψωφίδας, ανάμεσα στα όρη Φολόη και Σκόλλις. 
  

                                         
68 Για τη βυζαντινή Επισκοπή Ωλένης, βλ. πρόχειρα Δαμασκηνός-Νικόλαος Πετράκος, Ιερά Μητρόπολις Ηλείας. Ιστο-

ρική εξέλιξη — σημερινή κατάσταση, Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ, Θεσ-

σαλονίκη 2014, σ. 57 κ.ε., όπου και εκτεταμένη σχετική βιβλιογραφία, αν κι ο συγγραφέας δηλώνει ότι δεν γνωρίζει 

αρχαίες πηγές περί της πόλης Ωλένης. 

Εικ. 131: Ο Ωλενός από το Πυργάκο, με την Αχαΐα στο βάθος. 
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Στη θέση αυτή, βρίσκονται το Σκιαδοβούνι και οι ψηλότερες κορυφές του Ερυμάνθου, το συγκρό-

τημα Προφήτης Ηλίας, Ψηλή Τούρλα, Πυργάκο, Μουγγίλα και Ωλενός.  

Τούτα, μαζί με τη σημείωση του Στράβωνα για τη μεταβολή των τοπωνυμίων και τη σχετική 

ασάφεια, καθιστά δυνατόν να συνδέσουμε όχι χωρικά μα τοπωνυμικά την ονομασία Ωλενίη πέ-

τρη με τον Ωλενό ή Ωλονό του Ερύμανθου. Μια υπόθεση εργασίας μπορεί να θεμελιωθεί στο 

ότι, όπως και σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε ήδη εξετάσει, οι αρχαίοι καθώς κι οι νεώτε-

ροι Έλληνες συνήθιζαν να δίνουν το ίδιο όνομα σε διάφορους τόπους, πόλεις, βουνά, ποτάμια, 

σε μεγαλύτερη ή μικρότερη απόσταση μεταξύ τους. Έτσι, μπορεί ενδεχομένως να υποτεθεί ότι, 

όπως Ψωφίδες υπήρχαν στην Αρκαδία, στην Αχαΐα και στην Ακαρνανία, όπως πόλεις Ώλενος ή 

Ωλένη κ.λπ. υπήρχαν στην Αιτωλία και στην Αχαΐα, όπως Ωλένια Πέτρα και ομώνυμος οικισμός 

υπήρχε στην Ηλεία, έτσι και ο κεντρικός Ερύμανθος, που προβάλλει σαν κολοσσιαίος μονοκόμ-

ματος βράχος μπρος στους χαμηλούς λοφότοπους της Ηλείας, ίσως να λεγόταν επίσης από την 

απώτερη αρχαιότητα Ώλενος, Ωλενός ή Ωλένια Πέτρα. 

Με την ίδια ακριβώς ονοματοποιητική διαδικασία κατά την οποία και σήμερα, σε πλησιόχω-

ρους τόπους, υπάρχουν πετρώδεις κορφές ή τεράστιοι βράχοι ονομαζόμενοι Πέτρα τάδε ή Γκούρα. 

 

 

Καταγωγή του ονόματος Ωλενός 

Ως προς την καταγωγή του ονόματος, ο Ηρωδιανός παραθέτει ένα απόσπασμα του ιστορικού 

Ίστρου του Κυρηναίου, 3ος αι. π.Χ., σύμφωνα με το οποίο ο Ώλενος ήταν γιος του Δία και μιας 

από τις Δαναΐδες, της Αναξιθέας: «Και από μια απ’ τις Δαναΐδες, την Αναξιθέα, και τον Δία 

γεννήθηκε ο Ώλενος, που ηγεμόνευσε στους Ωλένιους». Επαναλαμβάνουν αργότερα ο Στέφανος 

Βυζάντιος, ο Ευστάθιος κ.ά.69 Η πατρίδα αυτή του Ωλένου κατά τις αρχαίες πηγές θεωρούνταν 

η Ωλένη της Αχαΐας, όμως εντέλει για μας, μετά τα προαναφερθέντα, δεν είναι απολύτως σα-

φές για ποια Ωλένη πρόκειται, της Αχαΐας ή της Ηλείας, εφόσον οι ίδιοι οι αρχαίοι συγγραφείς 

τις μπερδεύουν. Ας σημειωθεί ότι κάποιοι αρχαίοι θεωρούσαν τον Πέλοπα ως Αχαιό, από την 

αχαΐκή Ωλένη. 

Μια ακόμα «ωλένια» σύγχυση προκλήθηκε επίσης με την περίφημη αίγα Αμάλθεια, που κατά 

τον γνωστό μύθο από το γάλα της θρέφτηκε ο μικρός Δίας στην Αρκαδία, και που οι αρχαίοι 

θεωρούσαν ότι κατάγεται από τα βουνά πάνω από το Αίγιο μεν, αλλά ο Άρατος την ονομάζει 

Ωλενία. Οι αρχαίοι συγγραφείς και Σχολιαστές υποθέτουν ότι είτε την ονομάζει έτσι λόγω της 

γειτνίασης με την πόλη Ωλένη, που όμως βρίσκεται πολύ μακριά από το Αίγιο, είτε γιατί ο α-

στερισμός Αίγα βρίσκεται στην «ωλένη» του αστερισμού του Ηνιόχου, είτε γιατί ήταν κόρη του 

Ώλενου.70 

Ο Απολλόδωρος στο μεταξύ αναφέρει ένα απόσπασμα του Φερεκύδη, σύμφωνα με το οποίο 

ο Τυδέας, γιος του Οινέα και της Περίβοιας η οποία καταγόταν ή από την Ωλένη της Αιτωλίας 

ή κατ’ άλλους από την Ωλένη της Αχαΐας, εξορίστηκε από την πατρίδα του επειδή σκότωσε 

κατά λάθος τον αδελφό του, που ονομαζόταν Ωλενίας.71 Όλα τούτα δείχνουν τον επιχωριασμό 

του ονόματος στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και στην απέναντι αιτωλική ακτή σε διάφορους 

τύπους, ως ανθρωπωνύμιο, ορωνύμιο και όνομα πόλεων, ισχυροποιώντας την υπόθεση ότι το 

όνομα του κεντρικού Ερύμανθου ανάγεται στην αρχαιότητα, χωρίς όμως να υπάρχουν αποδεί-

ξεις στις πηγές. 

Ο σπανιότατος τύπος του ονόματος, όμως, αποκλείει σχεδόν σίγουρα καταγωγή άλλη παρά 

αρχαιοελληνική.  

                                         
69 Ηρωδιανός Γραμματικός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3,1, 180, 17 κ.ε.· Ίστρος Ιστορικός, Αποσπάσματα. απ. 41· Στέ-

φανος Γραμματικός, Ἐθνικά 707, 17 κ.ε.· Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ἰλιάδαν 1, 471, 16 κ.ε.· ό.π., 3, 322, 19 κ.ε. 
70 Βλ. πρόχειρα: Άρατος, Φαινόμενα [Phaenomena] 1, 164· ό.π. 1, 679· Σχόλια στο: Ἄρατος, Scholia in Aratum (scholia 

vetera) 161, 35 κ.ε.· Εύδοξος Αστρονόμος, Αποσπάσματα, απ. 102· Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ἰλιάδαν 3, 430, 30 

κ.ε. Δεν αναφέρεται το πώς γίνεται να είναι κόρη ανθρώπου μια αίγα, αλλά μέσω της σύγκρισης με ανάλογους μύ-

θους μπορεί να υποτεθεί ότι η αφήγηση ίσως θεωρούσε πως η Αμάλθεια, κόρη του Ωλένου, ήταν γυναίκα, τροφός του Δία, 

κι ότι καταστερίστηκε ως Αίγα μετά τον θάνατό της. Ούτε σημειώνεται πώς είναι δυνατόν η γίδα που βύζαξε τον Δία, να 

είναι κόρη του γιου του Δία, εκτός αν πρόκειται για άλλον Ώλενο, ίσως πρόγονο του εδώ αναφερόμενου. 
71 Φερεκύδης, Αποσπάσματα, απ. 83a· Απολλόδωρος, Μυθολογικὴ βιβλιοθήκη 1, 74, 1 κ.ε. 
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Όσον αφορά την ετυμολογία της λέξης Ωλενός, από τους αρχαίους προτείνεται μόνο μια, 

εκείνη που παραθέτουν οι Σχολιαστές του Άρατου, από την ωλένη (ο ὠλήν — ὠλένος ή και ὠ-

λῆνος) = ο βραχίονας του χεριού. Σύγχρονοι μελετητές σημειώνουν την από απόσταση εμφανή 

ομοιότητα του συγκροτήματος Ωλενός — Μουγγίλα — Πυργάκο — Ψηλή Τούρλα — Προφήτης Ηλίας 

με χέρι από τον ώμο ως τον καρπό, αλλά τούτο δεν δικαιολογεί την επιλογή μόνο της ωλένης, 

του πήχη, για να ονομαστεί το βουνό. Στον Ησύχιο, πάντως, βρίσκουμε μια άπαξ ευρισκόμενη 

λέξη: ὠλλόν = η καμπή του βραχίονα, δηλ. το σύνολο της γωνίας του χεριού, όχι μόνο η προ-

εξοχή, ο αγκώνας. Επίσης, στο Μέγα Ετυμολογικόν θεωρείται ότι ὠλέναι ήταν και «αἱ χεῖρες, 

αἱ παλάμαι». Και σε άλλες αρχαίες πηγές βρίσκουμε ότι ωλέναι ήταν όχι μόνο οι πήχεις, οι βρα-

χίονες, αλλά και τα χέρια γενικώς. 

Αλλά μια τέτοια ετυμολογία θα έπρεπε να δικαιολογηθεί και στις Ωλένες ή Ωλενούς της Η-

λείας, της Αχαΐας και της Αιτωλίας, πράγμα προβληματικό. 

Καμιά άλλη πιθανή ετυμολογία ούτε έχει προταθεί, ούτε εμείς μπορούμε βασίμως να προτεί-

νουμε. Η νεοελληνική παραδοσιακή ετυμολογία του Ωλενού ή Ωλονού από τη λέξη «αλώνι», που 

κάποιοι μελετητές τη δέχονται ως πιθανή επειδή στην κορφή του βουνού υπάρχει ένα είδος 

πλατώματος, δεν βρίσκει καμιά στήριξη στην αρχαία Ελληνική γλώσσα, δεδομένης της πλήρους 

αδυναμίας να συμπορευτούν ετυμολογικά το ρ. ἀλεῖν με το Ὠλένη ή Ὠλενός ή Ὤλενος, μά-

λιστα τόσο πρώιμα, στην ομηρική και την ησιόδεια εποχή όπου πρωτομαρτυρείται το όνομα. 

Αντιθέτως, είδαμε το όνομα της πόλης Αρόη να συνδέεται λογικά από τους αρχαίους με την 

άροση, ενώ και η Αλέα, πόλη της Αρκαδίας και της Θεσσαλίας, θα μπορούσε να παραπέμπει στο 

ἀλεῖν και στο άλεσμα. 

Μια ομάδα λέξεων της αρχαίας Ελληνικής από την οποία μπορεί να προέρχεται το όνομα, 

συνδέεται με το ρ. ὀλέω, ὀλέσω, ὤλεκα, ὤλεσμαι. Πολλές αρχαίες λέξεις αυτής της ομάδας, 

απ’ όπου οι νεοελληνικές απολλύω, όλεθρος, απώλεια κ.λπ., δηλώνουν με διάφορους τρόπους 

δυσκολία, αποκλεισμό, κίνδυνο, καταστροφή κ.λπ., πράγμα που ταιριάζει τουλάχιστον στην 

Ωλενίη πέτρη και στον Ωλενό-Ερύμανθο. Όμως, δεν έχουμε καμιά απόδειξη ότι το όνομα συν-

δέεται με την ομάδα αυτή. 

 

 

Ερύμανθος και κατακλυσμός, μια παράδοση των κατοίκων του βουνού 

Η σύγχρονη ετυμολογία, όμως, του Ωλενού ή Ωλονού από το αλώνι, συνδέεται με μια ωραία 

όσο και ενδιαφέρουσα παράδοση των κατοίκων της περιοχής, των βοσκών που ανέβαιναν ανέ-

καθεν στην κορφή του βόσκοντας τα κοπάδια τους κι είχαν άμεση εποπτεία του βουνού. 

Αν δεν κάνω λάθος, οι παλαιότερες αναφορές της παράδοσης αυτής έγιναν από τον Χρ. Κο-

ρύλλο (1843-1930), λόγιο και πεπειραμένο ορειβάτη, ο οποίος επισκέφθηκε αρκετές φορές τον 

Ερύμανθο και ανέβηκε στην κορυφή του Ωλενού ή Ωλονού· ή Ωλωνού, όπως τον ορθογραφεί 

αλλού ο ίδιος: 

 

Κατά την λαϊκήν παράδοσιν Ωλονός καλείται η υψηλή κορυφή του όρους τούτου, διότι κατά τον 

κατακλυσμόν του Νώε τα ύδατα εκάλυψαν άπαν το όρος και μόνον επί της κορυφής αυτού έμεινεν 

ασκεπής μικρός χώρος όσον μικρόν Αλώνιον, διόπερ και Αλωνός (Ωλενός) το όρος εκλήθη. Και 

όντως ότε ανήλθον επί της κορυφής του Ωλωνού (Άγιος Ηλίας) παρετήρησα ότι η επιφάνεια τής 

πόρρωθεν ώσπερ οξείας πυραμίδος φαινομένης εκείνης κορυφής, είναι κυκλοτερής πως και 

σχεδόν επίπεδος, αληθώς ως μικρόν αλώνιον.
72

 

 

Η παράδοση αυτή, αν και ετυμολογεί όπως είπαμε εσφαλμένα τον Ωλενό από τη λ. αλώνι, έχει 

μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή μοιάζει εκληκτικά με πλήθος αρχαίες μυθολογικές παραδόσεις της 

Πελοποννήσου, της Στερεάς και της Θεσσαλίας για τον κατακλυσμό επί Δευκαλίωνα και Πύρρας. 

Αντίθετα παρ’ ότι μυθολογείται στην Παλαιά Διαθήκη για εξαφάνιση ακόμα και των υψηλό-

τερων βουνών κάτω από τα νερά κατά τον Κατακλυσμό και διάσωση μόνο όσων ανθρώπων 

και ζώων επέβαιναν στην Κιβωτό του Νώε, σε πολλούς ελληνικούς μύθους αναφέρονται τόποι,  

                                         
72 Κορύλλος, Χωρογραφία της Ελλάδος, 1903, ό.π., σ. 7. 
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κορυφές βουνών, σύνολα ανθρώπων και μεμονωμένα άτομα που σώθηκαν από την επέλαση των 

νερών. Η ομοιότητα της περί Ωλενού λαϊκής παράδοσης προς τους αρχαιοελληνικούς μύθους, 

αλλά και η αντίθεσή της στην απολυτότητα των χριστιανικών αντιλήψεων, υποδεικνύει πιθανόν 

μια αρχαιοελληνική καταγωγή της. 

Φαίνεται καθαρά η αντίθεση προς τον θρησκευτικό μύθο περί Νώε επίσης και με άλλο τρό-

πο, εφόσον αν έμεινε αβύθιστο ένα μέρος της κορφής του Ωλενού κατά τον βιβλικό Κατακλυ-

σμό, θα μπορούσαν να σωθούν εκεί κι άλλοι άνθρωποι εκτός από τους επιβαίνοντες στην Κιβωτό. 

— Πλάγιος άλλωστε υπαινιγμός περί αυτού είναι ότι χωρίς τη διάσωση προκατακλυσμιαίων 

ανθρώπων στον Ερύμανθο, δεν θα ήταν γνωστό στην παράδοση των ντόπιων ότι η κορφή του 

Ωλενού δεν βυθίστηκε. 

Στο άλμπουμ μας Παρνασσός αναφέρουμε αρχαίο μύθο σύμφωνα με τον οποίο οι κάτοικοι 

των Δελφών κατά τον Κατακλυσμό επί Δευκαλίωνα και Πύρρας σώθηκαν ψηλά στον Παρνασσό 

ακολουθώντας λύκους που ωρύονταν, ούρλιαζαν, και εκεί έχτισαν τη Λυκώρεια. Επίσης, μετα-

φέρουμε άποψη του Αριστοτέλη σύμφωνα με την οποία στον ελληνικό χώρο συνέβησαν όχι 

μόνο ο Κατακλυσμός επί Δευκαλίωνα, μα και άλλοι μετά από μακροχρόνιες εποχές καταιγιστι-

κών βροχών, ενώ και στο ψηφιακό μας βιβλίο Γκιώνα θυμίζουμε πληροφορία του Στράβωνα ότι 
  

Εικ. 132: «Αχαΐα. Εξοχές από μαλακό κόκκινο σχιστόλιθο με διοξείδιο του πυριτίου, στα Καλά-

βρυτα, πίσω από βουνά ανοιχτόχρωμου πλακώδους ασβεστόλιθου. Στο μέσο, ο Ωλονός»· Jo-

sef Ponten, Griechische Landschaften, ζωγραφική, σχέδια, φωτογραφίες Julia Ponten von 

Broich, Deutsche Verlags-Anstalt, Στουτγάρδη / Βερολίνο 1914.  

Ο γεωλόγος Φίλιπσον, στη βασική ως σήμερα έρευνά του (Alfred Philippson, Der Pelop-

onnes. Versuch einer Landeskunde auf geologischer Grundlage. Nach Ergebnissen eigener Rei-

sen, Verlag von R. Friedländer & Sohn, Βερολίνο 1892), είχε ήδη ονομάσει «ασβεστόλιθο Ω-

λονού» τον εξαιρετικά καθαρό πλακώδη ασβεστόλιθο των βουνών της ΒΔ Πελοποννήσου, 

διαπιστώνοντας επίσης την ύπαρξη ορυκτού πλούσιου σε διοξείδιο του πυριτίου, SiO2. Όλα 

αυτά οφείλονται στην έντονη δράση των υδάτων στην ευρύτερη περιοχή από παλαιότερες 

γεωλογικές εποχές. 

Οι «κατακλυσμοί», λοιπόν, στον ελληνικό χώρο δεν ήταν  μόνο τόπος της μυθολογίας… 
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μετά από μεγάλο σεισμό, γιγάντιο παλιρροιακό κύμα έφτασε από τον Ευβοϊκό έως τον ποταμό 

Δαφνούντα, τον σημερινό Μόρνο, ανάμεσα στα όρη Βαρδούσια και Γκιώνα.73 

Πάλι ο Κορύλλος, αναφέρει το 1884 από την περιοχή της Πάτρας μια παρόμοια παράδοση σε 

έργο του, απ’ όπου την αντλεί το 1904 ο Νικόλαος Πολίτης εντάσσοντάς την στις Παραδόσεις του: 

 

Ο Βοϊδιάς και ο Ωλονός 

Στον καιρό του κατακλυσμού τα νερά εσηκωθήκανε τόσο ψηλά, ώστε σκεπάσανε όλον το 

Βοϊδιά [Παναχαϊκό] και μόνο σ’ την κορφή έμεινε ένας τόπος όσο μπορούσε να σταθή ένα βόιδι· 

και εις τον Ωλονό μόνον ένα μικρό αλώνι έμεινε ασκέπαστο, από το νερό στην κορφή. Για τούτο 

τα δύο βουνά τα λένε Βοϊδιά και Ωλονό.
74

  

 

Ο Πολίτης υπενθυμίζει αρχαίο μεγαρικό μύθο παρόμοιο με τους προηγούμενους, που καταγρά-

φει ο Παυσανίας με τον όπως συχνά κάπως ασύνταχτο τρόπο του: 

 

Τις Σιθνίδες Νύμφες τις λένε οι Μεγαρείς επιχώριες, και ότι με μία απ’ αυτές έκανε έρωτα ο 

Δίας, κι ότι ο Μέγαρος, όντας παιδί του Δία και τούτης της Νύμφης, για να ξεφύγει από τον 

κατακλυσμό τότε επί Δευκαλίωνα, διέφυγε προς την κορυφή της Γερανίας, καθώς δεν βρίσκεται 

μακριά αυτό το όρος —ενώ πετούσαν γερανοί, κολυμπώντας προς τη βοή αυτών των πουλιών— 

και ότι για τούτο ονομάστηκε Γερανία το βουνό.
75

 

  

Οι Δελφιείς και ο Μέγαρος οδηγούνται από τα ουρλιαχτά των λύκων στη μια περίπτωση και στην 

άλλη από τη βοή των γερανών, επειδή μες στον ζόφο της καταιγίδας δεν μπορούν να διακρί-

νουν τα ίδια τα ζώα-οδηγούς τους. 

Η παράδοση περί Κατακλυσμού και Ωλενού, λοιπόν, μπορεί να θεωρηθεί αρχαιοελληνική που 

εκχριστιανίστηκε. Τις άλλες πανέμορφες λαϊκές παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής του Ερύ-

μανθου, δυστυχώς δεν μπορούμε να τις δούμε εδώ.76 

 

 

  

Ποταμός Ερύμανθος, προστάτης και ζωοδότης 
 

 

Αρχαίες αναφορές στον ποταμό Ερύμανθο 

Αναφέροντας ναούς και μνημεία ο Παυσανίας περιγράφει αρκετά εκτεταμένα τα αξιοθέατα 

της Ψωφίδας, λόγω της αρχαιότητάς της, παρ’ ότι στην εποχή του ήταν μια άσημη πολίχνη. 

Κοντά στην Ψωφίδα, στις όχθες του ομώνυμου ποταμού, υπήρχε ναός και άγαλμα του θεοποι-

ημένου ποταμού Ερύμανθου: 

 

                                         
73 Βλ. Βλ. www.analphabet.gr > Περί Φύσεως > Βουνά της Ελλάδας > Σπύρος Καρυδάκης, Παρνασσός, σ. 38 κ.ε. και 

Γκιώνα, σ. 61. 
74 Νικόλαος Πολίτης, Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού. Παραδόσεις, φωτοτυπογραφική 

ανατύπωση της πρώτης έκδοσης (1904) Εκδοτικός Οργανισμός «Εργάνη» Ε.Π.Ε., Αθήνα 1965, τόμ. Α΄, σ. 139, 

παράδοση αρ. 257· ό.π., τόμ Β΄, σ. 832-833 ο σχολιασμός του Ν.Π., όπου όμως υποδεικνύεται λανθασμένα ως Ωλο-

νός του Κατακλυσμού η «Ωλένια πέτρα», ενώ ο Κορύλλος δηλώνει ο ίδιος ότι εννοεί την κορφή του Ερύμανθου.  
75 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις, 1, 40, 1, 7 κ.ε. 
76 Για παραδόσεις, τραγούδια, ανθρώπινους τύπους και τοπικές ιστορίες Ερυμάνθου, βλ. γενικά (όπου και αναλυτική 

βιβλιογραφία), Γιώργης Ανδρ. Πορετσάνος, Ερύμανθος, Χελμός. Ηθογραφία και τοπία, θρύλοι και ιστορία, ι.ε., Αθήνα 

1973· Νίκος Κ. Σακελλαρόπουλος, Λεχούρι και Κερέσοβα, Ριζοχώρια του μυθικού Ερύμανθου, Πάτρα 2012· Κορύλλος, 

Πεζοπορία από Πατρών εις Σπάρτην, ό.π.· Χρήστος Π. Κορύλλος, Πεζοπορία από Πατρών εις Τρίπολιν. Επάνοδος εις 

Πάτρας δια Ναυπλίου και Κορίνθου, Τυπογραφείον «Ο Κάδμος», Εν Πάτραις 1880, σ. 11-34· Χρήστος Π. Κορύλλος — 

Στ. Θεοχάρης, Πεζοπορία από Πατρών εις Καλάμας, Τυπογραφείον «Ο Κάδμος», Εν Πάτραις 1891, σ. 11 κ.ε.  

http://www.analphabet.gr/


111 
 

Στους Ψωφίδιους, μάλιστα, και κοντά στον Ερύμανθο, υπάρχει ναός του Ερύμανθου και άγαλμα. Τα 

αγάλματα των άλλων ποταμών κατασκευάζονται από λίθο λευκό, εκτός παρ’ ότι του αιγυπτια-

κού Νείλου· του Νείλου όμως, επειδή κατεβαίνει στη θάλασσα μέσω [της γης] των Αιθιόπων, 

θεωρείται ότι τα αγάλματα πρέπει να τα κατεργάζονται σε μαύρο λίθο.
77

 

 

Και από άλλες αρχαίες πηγές μαθαίνουμε τον τρόπο και το υλικό μέσω των οποίων πρέπει να 

δημιουργούνται τα αγάλματα των Θεών-ποταμών. Ο Κλαύδιος Αιλιανός αναλύει ότι, για να τι-

μήσουν τους θεοποιημένους ποταμούς, κατασκευάζουν αγάλματά τους είτε με ανθρώπινο σώμα 

είτε με τη μορφή ταύρων. Σημειώνει: «Και με μορφή ανδρών, [κατασκευάζουν] οι Ψωφίδιοι τον 

Ερύμανθο, οι Ηραιείς τον Αλφειό, κι οι Χερρονήσιοι, παρόμοια, κοντά στον Κνίδο τον ομώνυμο 

ποταμό».78 Πρόκειται εδώ λοιπόν για ναό και άγαλμα του ποταμού Ερύμανθου, κάπου στις όχθες 

του, όχι του ηγεμόνα Ερύμανθου. 

Ο ποταμός Ερύμανθος, ο οποίος τροφοδοτείται από τις πηγές και τα πολλά διακλαδιζόμενα 

ρέματα του όρους Ερύμανθου και κυρίως της Λάμπειας και του όρους Καλλιφώνι, όχι μόνο 

προστάτευε με τα απότομα πρανή του την πόλη, αλλά και προσέφερε το νερό του για το πότισμα 

κοπαδιών και ζώων. Ήταν λοιπόν σπουδαίος για τη ζωή των κατοίκων και γι’ αυτό θεοποιήθηκε. 
Ο Παυσανίας, αφού επισκευθεί και περιγράψει το πανελλήνιο ιερό της Ολυμπίας, προχωράει 

νότια, φτάνει στον ποταμό Ερύμανθο και μας αφηγείται μια μικρή ληστρική ιστορία: 
 
Αφού διαβούμε τον Ερύμανθο κοντά στον λεγόμενο Αυχένα του Σαύρου [Σαύρου δειράδα], υπάρχει 
μνήμα του Σαύρου και ιερό του Ηρακλή, ερείπια στην εποχή μας. Λέγεται ότι ο Σαύρος κακουρ-
γούσε πάνω στους οδοιπόρους και στους παροικούντες, πριν του αποδοθεί δίκη από τον Ηρακλή.

79
 

 

Ο τόπος λοιπόν σε κείνες τις προϊστορικές εποχές, παρά τους οικισμούς γύρω και τις πόλεις, 

ήταν δύσβατος και επικίνδυνος σε πολλά σημεία του, κατάλληλος για λημέριασμα ληστών. 

Τον ποταμό αναφέρουν αρκετές πηγές.80 Σε κάποιες τονίζεται ότι πηγάζει από τη Λάμπεια, 

τμήμα του Ερύμανθου·81 Ο Στράβων σημειώνει ότι ο Ερύμανθος όριζε στην εποχή του το σύνορο 

της Αρκαδίας και ότι μαζί με τον Λάδωνα εκβάλλουν στον Αλφειό.82 Ο χριστιανός του 3ου αι. 

μ.Χ. Ιππόλυτος συγκαταλέγει τον Ερύμανθο στους «40 ποταμούς της γης» αναφέροντάς τον 

ως ένατο, πράγμα που επαναλαμβάνει το Πασχάλιον χρονικόν τον 7ο αι. μ.Χ.83 

Ο πολυμαθής ποιητής και φιλόλογος Καλλίμαχος, αφού αναφέρει τον μύθο περί της γέννη-

σης του Δία από τη Ρέα όχι στην Κρήτη μα στην Αρκαδία, συνεχίζει: 

 

Εδώ, αφότου η μητέρα από τους μεγάλους τον απόθεσε κόλπους, 

αμέσως αναπήδησε ροή νερού, του τοκετού 

για να ξεπλύνει τα λύματα κι εκείνου να λούσει το σώμα. 

Επειδή δεν έρρε ακόμα ο μέγας Λάδων, ούτε ο Ερύμανθος, 

ο λευκότερος από τους ποταμούς, κι ήταν ακόμα άνυδρη άπασα 

η Αζηνίδα· αλλ’ έμελλε πολύνερη να ονομαστεί 

παρευθύς· […].
84

  

                                         
77 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 8, 24, 12, 1 κ.ε. 
78 Αιλιανός Κλαύδιος, Ποικίλη ἱστορία 2, 33, 8 κ.ε. 
79 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 6, 21, 3, 7 κ.ε. 
80 Απλές αναφορές στον ποταμό: Ησύχιος, Λεξικόν, λ. Ερύμανθος· Πολύαινος, Στρατηγήματα, 5, 44, 2· Παυσανίας, 

Ἑλλάδος περιήγησις 5, 7, 1, 10· ό.π. 8, 24, 3, 6· Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας [De prosodia catholica]  

3,1, 146, 15· Στέφανος Γραμματικός, Ἐθνικά 280, 16· Σχόλια στο: Καλλίμαχος, Scholia in Callimachum, Scholia in Hymnos 

(scholia vetera) (scholia ψ ex archetypo) ὕμνος 1, 17-18, 2.  
81 Σχόλια στο: Ἀπολλώνιος Ῥόδιος, Ἀργοναυτικά, Scholia in Apollonii Rodii Argonautica (scholia vetera) 18, 5-6·  
82 Στράβων, Γεωγραφικά 8, 3, 12, 22 κ.ε.· ό.π., 8, 12, 32, 22 κ.ε. 
83 Ιππόλυτος, Χρονικόν [Συναγωγὴ χρόνων καὶ ἐτῶν ἀπὸ κτίσεως κόσμου ἕως τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας] 237, 6· Πασ-

χάλιον χρονικόν [Chronicon paschale] 61, 19. 
84 Καλλίμαχος, Εἰς Δία [hymn 1] 15 κ.ε. Αζηνίς λεγόταν η βορειοδυτική Αρκαδία και για κάποιους, σε μια προαρκα-

δική εποχή ή συνεκδοχικά, όλη η χώρα. 
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«Λευκότατος ποταμών» ονομάζεται από τον ποιητή ο Ερύμανθος πιθανότατα λόγω της διαύγειας 

και της καθαρότητας των υδάτων του. Και σήμερα μαρτυρείται ότι ζουν πέστροφες στον Ερύ-

μανθο, ψάρι που χρειάζεται πολύ καθαρά νερά για να ζήσει, μα κι άλλα είδη ψαριών του γλυκού 

νερού.85 Επίσης, πράγματι, η δυτική Πελοπόννησος είναι εξαιρετικά πολύνερη σε σχέση με άλλα 

τμήματα του ελληνικού χώρου. 

 

 

Η Φυλονόμη στον ποταμό Ερύμανθο 

Με τον ποταμό Ερύμανθο σχετίζεται ένας ακόμα ενδιαφέρων μύθος για την καταγωγή των 

Αρκάδων. Ο Πλούταρχος διηγείται σύντομα την ιστορία της Φυλονόμης, που δεν τη βρίσκουμε 

σε άλλες πηγές, προφανώς παραλληλίζοντάς τη με τον ιδρυτικό μύθο της Ρώμης από τον Ρω-

μύλο και τον Ρέμο, που τους υιοθέτησε μια λύκαινα: 

 

Η ΦΥΛΟΝΟΜΗ, η θυγατέρα του Νύκτιμου και της Αρκαδίας, κυνηγούσε μαζί με την Άρτεμη· Ο 

Άρης, με μορφή βοσκού, την κατέστησε έγκυο. Εκείνη, αφού γέννησε αγόρια δίδυμα, φοβού-

μενη τον πατέρα της τα έριξε στον Ερύμανθο. Τούτα, με θεία πρόνοια, δίχως κίνδυνο πλέοντας, 

άραξαν σε κούφια δρυ· λύκαινα που φώλιαζε εκεί, αφού έριξε τα λυκόπουλά της στο ρέμα του 

νερού, έδωσε τη θηλή της στα βρέφη. Ένας Τύλιφος, βοσκός, αυτόπτης του γεγονότος, αφού 

πήρε τα αγόρια, τα ανάθρεψε σαν παιδιά δικά του, ονομάζοντας το ένα Λύκαστο το άλλο Παρ-

ράσιο, κι αυτοί παρέλαβαν τη βασιλεία των Αρκάδων. Όπως [γράφει] ο Ζώπυρος ο Βυζάντιος 

στο τρίτο βιβλίο των Ιστορικών.
86

 

 

Ο Αρκάδας Λύκαστος δεν είναι γνωστός από άλλη πηγή. Ίσως, λόγω της παλαιότατης σχέσης 

Πελοποννήσου και Κρήτης, να έχει σημασία ότι κοντά στην Κνωσσό υπήρχε πόλις Λύκαστος, από  

                                         
85 http://www.520greeks.com/sights/erymanthos-river/ 
86 Πλούταρχος, Συναγωγὴ ἱστοριῶν παραλλήλων ἑλληνικῶν καὶ ρωμαϊκῶν [Parallela minora] [Sp.] (305a-316b) 314, Ε, 3 κ.ε. 

Εικ. 133: Η Φυλονόη, η μεσαία γυναικεία μορφή, σε αττική κύλικα του ζωγράφου του Ξενοτί-

μου, 430-420 π.Χ., Μουσείο Καλών Τεχνών Βοστόνης. Το σχέδιο από: Antike Denkmäler, Kai-

serlich Deutschen Archaeologischen Institut, τόμ.1,  Verlag von Georg Reimer, Βερολίνο 1891, 

πίνακας 59. Πηγή: Universitätsbibliothek Heidelberg, http://digi.ub.uni.-heidelberg.de/diglit/. 



113 
 

ομώνυμο γιο του Μίνωα, στον οποίο αναφέρονται ενδιαφέροντες μύθοι. Για τον Παρράσιο, ή Πάρ-

ρασο βρίσκουμε αρκετά στοιχεία σε αρχαία κείμενα. Κάποια απ’ αυτά τον θεωρούν γιο του Λυ-

κάονα, στους σχετικούς μύθους εμπλέκεται ο Νύκτιμος με διάφορους βαθμούς συγγένειας μαζί 

του, ενώ το όνομά του πήρε πόλη και περιοχή κοντά στο Λύκαιο όρος, η Παρρασία. Σύμφωνα 

με αρχαίες πηγές, ολόκληρη η Αρκαδία λεγόταν κάποτε κατ’ επέκταση και Παρρασία. 

Είναι πιθανό ότι ο μύθος της Φυλονόμης είναι η συνέχεια του μύθου της Καλλιστώς, κόρης 

του Λυκάονα, κι ότι ο λόγος που η λύκαινα θήλασε τα παιδιά της στον Ερύμανθο, πέρα από τη 

θεία πρόνοια ως παιδιά του Άρη που ήταν, συδέεται με τη μεταμόρφωση του παππού τους σε 

λύκο. Κι εδώ λοιπόν όπως παντού στην έρευνά μας για τον Ερύμανθο, τα ίδια: Ο Λυκάων, ο 

Νύκτιμος, κρυφές γεννήσεις στα δάση από Θεούς οι οποίες απηχούν προϊστορικές τελετές ερω-

τικής μύησης των θηλυκών κι αρσενικών εφήβων, και μέσα σ’ όλα το εραλδικό όσο και πολύ-

σημο θηρίο, ο λύκος. 

Δεν θα ήταν αχρείαστο να σημειώσουμε ότι υπήρχε και μια Αρκάδισσα Φιλονόη, που επίσης 

συνδέται με την Άρτεμη. Σύμφωνα με τον Ησίοδο και τις Ηοίες του, από τον Τυνδάρεω και τη 

Λήδα γεννήθηκαν η Τιμάνδρα, η γνωστή Κλυταιμνήστρα και η Φυλονόη: 

 

Και στου Τυμνδάρεω το θαλλερό κρεβάτι ανεβαίνοντας, 

η Λήδα η ομορφοπλέξουδη, ίδια στη λάμψη με τη Σελήνη, 

γέννησε την Τιμάνδρα και την Κλυταιμνήστρα τη μεγαλομάτα, 

και τη Φυλονόη που για την ομορφιά της μάλωσαν οι Αθάνατοι. 

Αυτήν [……………… η Άρτεμις] που σκορπάει βέλη […………] 

την έκανε αθάνατη και αγέραστη γι’ άπασες τις ημέρες.
87

 

 

Ο Απολλόδωρος, σε σύντομη αναφορά, τονίζει κι αυτός τη αθανασία που της δόθηκε από την 

Άρτεμη, αλλά πουθενά στις σωζώμενες πηγές δεν μαθαίνουμε για ποιον λόγο, ούτε γιατί μάλωσαν 

οι Θεοί για χάρη της.88 Ο αέναος ανακυκλισμός των μύθων, συνοδευόμενος από διαρκή μετάλ-

λαξή τους ήδη από το απώτατο παρελθόν μέχρι τα θεωρούμενα από τους Έλληνες ως «ιστορικά 

χρόνια», και τέτοια ήταν γι’ αυτούς λόγω Ομήρου τα χρόνια της Κληταιμνήστρας και της Φυ-

λονόης, είναι ένα κύριο όσο και δυσπροσπέλαστο για μας χαρακτηριστικό του αρχαιοελληνικού 

πολιτισμού. 

 

 

Ποταμός Ερύμανθος: Η «Ντοάνα» του Τάκη Σιμόπουλου 

Στα νεώτερα χρόνια ο ποταμός Ερύμανθος λεγόταν Ντοάνα, από την ιταλική λέξη dogana, 

που σημαίνει τελωνείο. Σύμφωνα με υπόθεση ερευνητών που έχουν μελετήσει τη λαογραφία 

της περιοχής, σε κάποια εποχή θα πρέπει να υπήρχε τελωνειακός σταθμός κοντά στον ποτάμο, 

επειδή παλαιόθεν όριζε τα σύνορα Ηλείας και Αρκαδίας και επί φραγκοκρατίας τα όρια τοπικών 

βαρονιών.89 

Στον ποταμό Ερύμανθο και την επικινδυνότητά του αναφέρεται παροιμία από τη συλλογή του 

Κέντρου Λαογραφίας, καταγραμμένη από τον Ν. Λάσκαρη στο χωριό Λάστα: 

 

Η Ντοκάνα είναι πουτάνα, ο Ροφιάς είναι κερατάς. 
  

                                         
87 Ησίοδος, Αποσπάσματα, απ. 23a, 7 κ.ε. 
88 Απόλλόδωρος, Μυθολογικὴ βιβλιοθήκη 3, 126, 5-6. 
89 Το όνομα Ντοάνα του π. Ερύμανθου αναφέρεται ήδη από νωρίς σε κείμενα περιηγητών και σε ελληνικές πηγές του 

18ου και 19ου αι. Επίσης, πρόχειρα: Τάκης Χ. Κανδηλώρος, Αρκαδική Επετηρίς, τχ. 1ο, 1903, σ. 186 κ.ε. Για π. Ερύμανθο 

στα νεώτερα χρόνια και τη γύρω περιοχή, παραδόσεις, περιγραφές κ.λπ., βλ. πρόχειρα: Curtius, Peloponnesos, ό.π., 

τόμ. Ι, σ. 384 κ.ε.· Παπανδρέου, Αζανιάς, ό.π., σ. 8 κ.ε., για Ψωφίδα σ. 14 κ.ε.· Κορύλλος, Πεζοπορία από Πατρών 

εις Σπάρτην, σ. 13 κ.ε.· ο ίδιος, Χωρογραφία της Ελλάδος, ό.π., σ. 5-8, 120-121· Κορύλλος — Θεοχάρης, Πεζοπορία 

από Πατρών εις Καλάμας, ό.π., σ. 7· σ. 24 κ.ε. Όλα τα βιβλία παρέχονται ψηφιακά από https://anemi.lib.uoc.gr, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Για σύγχρονες, διαδικτυακές περιγραφές και φωτογραφίες του όρους και ποταμού Ερύμανθου, βλ. 

http://www.erymanthos.eu· και http://www.520greeks.com/sights/erymanthos-river/· 
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Κατά τον συλλογέα, σημαίνει ότι: «Ενώ ο Ερύμανθος φέρει ολίγον νερό, πνίγει τους διαβαίνο-

νταις, ο δε Λάδων [Ροφιάς], ει και έχει πολύ νερό, είναι αβλαβής».90 Διαβλέπουμε εδώ τη ση-

μασία που διαχρονικά θα πρέπει να είχαν τα λίγα περάσματα του ποταμού Ερύμανθου, όπως 

εκείνο κοντά στη Σαύρου δειράδα που ήδη είδαμε, και που πιθανότατα υπονοείται στο υπο-

βλητικό ποίημα «Ντοάνα» του σπουδαίου ποιητή Τάκη Σινόπουλου (1917-1981). 

Ο Σινόπουλος καταγόταν από την Αγουλινίτσα, έζησε στον Πύργο κι ήξερε καλά την ορεινή 

Αρκαδία ως ντόπιος, μα και έχοντας οργώσει τα γύρω βουνά ως γιατρός του Δημοκρατικού 

Στρατού στον Εμφύλιο: 

 

Ντοάνα 

 

Τσακίζεις τούτο το κλαδί τσακίζεις τ’ άλλο 

μα το νερό που γύρευες δεν είναι εδώ. 

Περνάς τα χώματα περνάς τις πέτρες 

μα δε θα βρεις τ’ άσπρο ποτάμι. 

Ξέρες μονάχα κι άμμους κι ερημιά 

θάμνα στον ήλιο κόκκινα 

πιο πέρα σίδερα και ξύλα. Φώναξε. 

Θ’ ακούσουν τη φωνή σου και θ’ αποκριθούν 

μ’ όμοια φωνή. Μα δε θυμούνται πια 

πότε ήρθαν τι γυρεύουνε 

σ’ αυτό το πέρασμα 

το σκοτεινό. 

Μην προχωρήσεις. 

Θα σε ρημάξει η σκόνη θα σε καταπιεί 

και μη φωνάξεις. 

Έτσι μέσα στο φως τ’ απέραντο τ’ άσπρο ποτάμι 

δε θάρθει πρόσμενε ποτέ δε θάρθει 

τ’ άσπρο ποτάμι 

τ’ άσπρο ποτάμι.
91

 

 

Η αποστροφή «τ’ άσπρο ποτάμι», καθώς κι η ξηρότητα, η στέγνια, παραπέμπουν στον «Ύμνο 

στον Δία», του Καλλίμαχου, που είδαμε παραπάνω: Πριν τη γέννηση του Δία, ο Λάδων ἀλλ’ 

οὔπω μέγας ἔρρεεν οὐδ’ Ἐρύμανθος, / λευκότατος ποταμῶν, ἔτι δ’ ἄβροχος ἧεν ἅπασα / Ἀζη-

νίς· […], «Επειδή δεν έρρε ακόμα ο μέγας Λάδων, ούτε ο Ερύμανθος, / ο λευκότερος από τους 

ποταμούς, κι ήταν ακόμα άνυδρη άπασα / η Αζηνίδα». 

Η αναφορά του Σινόπουλου στους στίχους αυτούς του Καλλίμαχου είναι σαφής. Από το 

αίμα της Ρέας, της Γαίας, που χύθηκε κατά τη γέννηση του Δία όπως λέει ο Καλλίμαχος, ξεκί-

νησαν να υπάρχουν τα ποτάμια της Αρκαδίας και έγινε πλούσια σε νερά η Πελοπόννησος, του-

λάχιστον η κεντρική και δυτική. Με το αίμα που χύθηκε στον Εμφύλιο, τα ποτάμια της ζωής 

στέρεψαν κι επανήλθε η ξηρότητα, ο θάνατος που επικρατούσε προ της γέννησης του Δία. Και 

οι αμέτρητοι νεκροί της Κατοχής και του Εμφυλίου από την άλλη μεριά του αποξηραμένου 

Ερύμανθου «Θ’ ακούσουν τη φωνή σου και θ’ αποκριθούν / μ’ όμοια φωνή. Μα δε θυμούνται 

πια / πότε ήρθαν τι γυρεύουνε / σ’ αυτό το πέρασμα / το σκοτεινό». 

Το «πέρασμα», αποτελεί πιθανότατα αναφορά, στη Σαύρου δειράδα, στον «Αυχένα (Ράχη) 

του Σαύρου» πάνω από το πέρασμα του Ερύμανθου όπου ο Ηρακλής σκότωσε τον ομώνυμο 

ληστή, ο οποίος παραφύλαγε εκεί ληστεύοντας και δολοφονώντας τους διαβάτες. Έτσι, το 

«πέρασμα», με αναφορά στον ληστή, στον βίαιο θάνατο των διαβατών και στο επέκεινα με τη 
  

                                         
90 http://repository.kentrolaografias.gr/xmlui/handle/20.500.11853/286461 
91 Τάκης Σινόπουλος, Μεταίχμιο Β΄ (1949-1955), Δίφρος, Αθήνα 1957· το βιβλίο κυκλοφορεί από Εκδόσεις Σ.Ι. Ζαχα-

ρόπουλος, Αθήνα 1998, ενώ το ποίημα υπάρχει αναρτημένο σε πολλούς διαδικτυακούς τόπους. 
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διττή σημασία της πέρα όχθης και του άδικου σκοτωμού, λειτουργεί ως συμβολικός διαβατή-

ριος τόπος προς τον Κάτω Κόσμο, των σύγχρονων σκοτωμένων στην Κατοχή και στον Εμφύλιο. 

Είναι αρκετά φανερό ότι στο ποίημα «Ντοάνα», ο Τ. Σινόπουλος, με τις αρχαίες αυτές ανα-

φορές που παραπέμπουν σε σύγχρονες ιστορικές περιστάσεις μα και σε διηνεκή ψυχικά τοπία, 

επανεπεξεργάζεται ελλειπτικότατα και αφαιρετικότατα κάποια από τα βασικά στοιχεία της 

«νέκυιας» για τους συντρόφους του, του Εμφυλίου, που ήδη είχαν εμφανιστεί το 1952 στο 

μείζον, αλλά ίσως υπερβολικά επιβαρημένο από συναισθηματισμό, ποίημά του «Νεκρόδειπνος 

για τον Ελπήνορα», από τη συλλογή του Μεταίχμιο. 

Παίρνουν κι αυτά λοιπόν τη θέση τους στην τοπική μυθολογία, επάξια συνέχεια των μύθων, 

των λαϊκών παραδόσεων και των έργων του λόγου ήδη από την εποχή του Λυκάονα και του 

Φηγέα, καθώς η ιστορία συνεχίζεται για το βουνό Ερύμανθος, για τον ομώνυμο ποταμό, καθώς 

και για τους γύρω κατοίκους. 
  

Εικ. 134: «Ληστές στην Αρκαδία». Haygarth, πηγή http: //el.travelogues.gr/collection. Ο καλ-

λιτέχνης έχει χρησιμοποιήσει τα ίδια ακριβώς βουνά του φόντου σε έργο του για την Πίνδο, 

στο βιβλίο του Greece a poem κ.λπ.,, W. Bulmer and Co., Λονδίνο 1814… 

Σίγουρα, πάντως, τα άγρια βουνά της Αρκαδίας με τα σπάνια περάσματα, ήταν από την εποχή 

του Σαύρου ως και τις αρχές του 20ού αιώνα τόπος ιδανικός για ληστείες, αλλά και αέναο θέατρο 

συγκρούσεων και πολέμων, πράγμα που δηλώνει η «Ντοάνα» του Σινόπουλου. 
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Η φύση του Ερυμάνθου κατά τις αρχαίες πηγές 

 

 

Οι πλούσιες σε άγρια ζωή ποταμοκοιλάδες: Δάση, αρκούδες, αγριογούρουνα και 

πελώριες χελώνες  

Απ’ όλα τούτα αναδεικνύεται η άγρια και πολυδιάστατη φύση της ευρύτερης περιοχής του 

Ερύμανθου, τουλάχιστον μέχρι τις εποχές στις οποίες αναφέρονται τα παραπάνω πρόσωπα και οι 

μύθοι. 

Ο Παυσανίας για παράδειγμα, ερχόμενος από την Κλειτορία, τη Στύμφαλο και την Αλέα, 

μπαίνει στην επικράτεια της Ψωφίδας όπου, πριν αρχίσει να περιγράφει την πόλη, συναντάει 

τον ποταμό Σόρωνα. Διαπιστώνει ότι στον δρυμό που σκεπάζει τις όχθες του και στα πέριξ, 

ζουν πολλά άγρια ζώα: 

 

Θηρία αυτός, και όσοι άλλοι δρυμοί είναι στους Αρκάδες, παρέχει πολλά, και τα ακόλουθα, α-

γριογούρουνα και αρκούδες και χελώνες μέγιστες σε μέγεθος· τόσο ώστε κατασκευάζουν από 

αυτές λύρες, ισομεγέθεις με την ινδική χελώνα. 

 

 

Ο Θεός Παν στη Λάμπεια, πελώρια κυπαρίσσια και ελάφια 

Για το όρος Λάμπεια ο Περιηγητής, αφού τονίσει ότι αποτελεί μέρος του Ερύμανθου, σημει-

ώνει ότι είναι αφιερωμένο στον Πάνα. Τούτο υποδεικνύει την άγρια φύση του βουνού, μα και 

το γεγονός ότι, σε μεταγενέστερες τουλάχιστον εποχές, ήδη χρησίμευε για τη βοσκή κοπαδιών, 

γιατί ο Παν είναι ποιμενικός Θεός και η παρουσία του με ιερά και αφιερώσεις τόπων υποδεικνύει 

πάντοτε την παρουσία συστηματικής κτηνοτροφίας. 

Ο Παυσανίας, επίσης, βλέπει στην Ολυμπία αφιέρωμα ενός προξένου από την Ψωφίδα που 

φέρει το όνομα Λάμπος, μάλλον λόγω του γειτονικού βουνού και ίσως κάποιου σχετικού ορω-

νυμικού μύθου· σημειωτέον ότι το σπάνιο όνομα Λάμπος έφεραν το αθάνατο άλογο της Θεάς 

Ηούς, της Αυγής, κι ένας σύντροφος του Αγαμέμνονα από την Τάρρα της Κρήτης, από τον 

οποίο ονομάστηκε πόλη που ίδρυσε στη Μεγαλόνησο ο βασιλιάς των Μυκηνών: η Λάμπη.  

Παρακάτω, ο Παυσανίας δίνει μια ακόμα απόδειξη του σεβασμού των Ψωφιδίων για τη φύση, 

μάλιστα όχι μόνο την αμιγώς άγρια, αναφέροντας κυπαρίσσια κοντά στο μνημείο του Αλκμαί-

ωνα, «που ανεβαίνουν σε τόσο ύψος, ώστε να κατασκιάζεται απ’ αυτά ακόμα και το βουνό προς 

την Ψωφίδα. Τούτα, δεν θέλουν να τα κόψουν, θεωρώντας ότι είναι ιερά του Αλκμαίωνα».92  

Ο ποιητής Αντίπατρος, μάλλον ο Σιδώνιος, 1ος αι. μ.Χ., γράφει ένα επίγραμμα για κυνήγι 

ελαφιού στην ευρύτερη περιοχή: 

 

Το ελάφι, στον Λάδωνα, στα Ερυμάνθια νερά 

και στις πλαγιές της πολυκύνηγης Φολόης, 

το σκότωσε ο γιος του Θεαρίδα ο Λυκόρμας, Λασώνιος, 

χτυπώντας το με τη ρομβοειδή αιχμή του δόρατος· 

και το δέρμα με τα διπλά κέρατα, από την κορφή του μετώπου του 

κόβοντάς τα, στην κόρη τα αφιέρωσε των λιβαδιών [την Άρτεμη].
93

 

 

Παρ’ ότι το επίγραμμα, γραμμένο κατά τη ρωμαϊκή εποχή, μπορεί απλά να είναι μια κλασικο-

γενής σύμβαση, ενδεχομένως να απηχεί πράγματι την παρουσία ελαφιών ακόμα και σ’ αυτούς 

τους εκπολιτισμένους χρόνους στα άγρια και περίπλοκα βουνά της περιοχής. 
  

                                         
92 Για ποταμό Αροάνιο: Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 8, 24, 3, 6· για Σόρωνα και για το απόσπασμα που παραθέ-

τουμε: ό.π., 8, 23, 9, 1 κ.ε.· για Λάμπεια ως ιερό βουνό του Πανός και κυπαρίσσια Αλκμαίωνα: ό.π., 8, 24, 4, 2 κ.ε. 
93 Ἑλληνικὴ ἀνθολογία 6, 111. 
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Αγριολούλουδα, νούφαρα, ιαματικό πάνακες και υοσκύαμος 

Ο Στράβων μιλάει για τα αγριολούλουδα όλης τούτης της πολύπτυχης περιοχής μέχρι τη 

θάλασσα: «Γιατί είναι γεμάτη η γη [αυτή] από αρτεμίσια, αφροδίσια και νυμφαία, σε άλση γε-

μάτα άνθη λόγω των πολλών νερών […]». Τα αρτεμίσια, αφροδίσια και νυμφαία ήταν μικρά 

ιερά αφιερωμένα αντίστοιχα στην Άρτεμη, την Αφροδίτη και τις Νύμφες, και καθιερώνονταν 

σε τόπους πλούσιους σε βλάστηση, άγρια ζώα κι αγριολούλουδα. Αν και αναφέρεται στη ση-

μερινή νότια Ηλεία, η ίδια διάπλαση του εδάφους συναντιέται και στους παραδείσιους τόπους 

δυτικά και νοτιοδυτικά από τον Ερύμανθο και τη Λάμπεια, που είναι γεμάτοι γήλοφους, πηγές, 

ποταμάκια, λιμνούλες, λιβάδια, μικρούς βάλτους και κοιλάδες. 

Ο Διοσκουρίδης αναφέρεται στα πλήθη της νυμφαίας, δηλ. του νούφαρου, στην ευρύτερη 

περιοχή, κυρίως στον τότε μικρό ποταμό Άνιγρο που σήμερα είναι απλό ρεματάκι και που οι 

πηγές του πιθανότατα έχουν συγκροτήσει τη λίμνη του Καϊάφα.94 Η νυμφαία, το νούφαρο, ήταν 

σπουδαίο φαρμακευτικό φυτό. 

Έχουμε δει και σε άλλα άλμπουμ μας ότι η περιοχή της Ψωφίδας θεωρούνταν πλούσια σε 

κάποια πολύτιμα φαρμακευτικά βότανα — διάσημη επίσης επειδή φτωχοί κάτοικοι των γύρω 

βουνών επιδίδονταν στη συλλογή και την πώλησή τους, ώστε να συμπληρώνουν το εισόδημά 

τους. Ο Θεόφραστος σημειώνει ότι «Η πανάκεια φυτρώνει στα πετρώδη γύρω από την Ψω-

φίδα, και πάρα πολλή και αρίστη».95 Σ’ αυτό συμφωνεί κι ο Διοσκουρίδης, από τον οποίο μα-

θαίνουμε ότι το πάνακες όχι μόνο συλλεγόταν εκεί, μα καλλιεργούνταν κιόλας: 

 

Πάνακες Ηράκλειο, από το οποίο συλλέγεται ο οποπάναξ, πάρα πολύ φυτρώνει στη Βοιωτία και 

στην Ψωφίδα της Αρκαδίας, ώστε και εξεπιτούτου καλλιεργείται για την πρόσοδο από τον οπό.
96

 
  

                                         
94 Στράβων, Γεωγραφικά  8, 3, 12, 32· Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3, 132, 3, 2 κ.ε. 
95 Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν ἱστορίας 9, 15, 7, 1 κ.ε. 
96 Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3, 48, 1, 1 κ.ε.· ίδιο: Ορειβάσιος, Ἐκλογαὶ φαρμάκων [Collectiones medicae (lib. 1-

16, 24-25, 43-50)] 12, pi, 1, 1 κ.ε. 

Εικ. 135: Δύο είδη νυμφαίας, με λευκά και κίτρινα άνθη, σύμφωνα με βυζαντινό χειρόγραφο 

του Διοσκουρίδη. Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, Codex Neapolitanus, Biblioteca nazionale 

di Napoli, Ms. ex Vindobonensis Graecus 1, 13ος-14ος αι. μ.Χ., Νάπολη, Ιταλία, σ. 104r. 
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Για το πάνακες Ηράκλειον και τον οποπάνακα, τον χυμό που παράγουν τα κλώνια του αν κο-

πούν, μιλήσαμε στο ψηφιακό άλμπουμ μας Παρνασσός: Είναι το μεγάλο σκιαδιοφόρο των ελ-

ληνικών βουνών και τα συγγενικά του, Heracleum sphondylium (L.) ssp. pyrenaicum (Lam.) ή Η. 

Polliniacum (Bart.) ssp. oetoeum (Boiss.), οικ. Umbelliferae. Τόσο το ίδιο όσο και ο οπός (χυμός) 

του, αποτελούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ελληνικής αρχαιότητας σπουδαίο φάρμακο για πολ-

λές ασθένειες.97 

 

 

Ο αρκαδικός υοσκύαμος του Φίλωνα του Ταρσέα και του Γαληνού 

Ο Γαληνός αναλύει λεπτομερώς μια συνταγή φαρμάκου του ιατρού Φίλωνα του Ταρσέα για 

πολλές αρρώστιες, όπως του ήπατος, του παχέος εντέρου, της κύστης, των νεφρών, της σπλήνας, 

των πνευμόνων κ.λπ. Καθώς η αρχική συνταγή του Φίλωνα είναι γραμμένη σε στίχους και σε 

δυσκατάληπτη ποιητική γλώσσα, χρειάζεται Δήλιο κολυμβητή στις παρομοιώσεις, στις μεταφορές 

και στα υπονοούμενα ονόματα ώστε να καταλάβει κανείς ποια είναι τα συστατικά. Για τούτο ο 

Γαληνός, εξαιρετικά πολυγνώστης στην λογοτεχνία, την ιστορία, τη φιλοσοφία κ.λπ. της αρ-

χαιότητας, επεξηγεί τι θέλει να πει ο ποιητής-γιατρός. 

Περιγράφονται συστατικά όπως οι στημόνες του κρόκου, το πύρεθρο (ένα σκιαδιοφόρο), 

το ευφόρβιο (θαμνοειδές φυτό της Αφρικής), η νάρδος (διάφορα είδη βαλεριάνας), το λευκό 

πιπέρι, το όπιο δηλαδή ο οπός της παπαρούνας των κήπων, καθώς κι ο σπόρος του υοσκυάμου 

από την Αρκαδία, χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για τον μέλανα ή τον λευκό υοσκύαμο, 

τα δραστικά είδη που διεκριναν οι αρχαίοι, αντίστοιχα Hyoscyamus niger (L.) και Hyoscyamus 

albus (L.), ενώ ο μήλινος, πιθανόν ο Hyoscyamus aureus (L.), εθεωρείτο ασθενικός.  

                                         
97 Βλ. www.analphabet.gr > Περί Φύσεως > Βουνά της Ελλάδας > Σπύρος Καρυδάκης, Παρνασσός, σ. 120 

Εικ. 136 αριστερά: πάνακες Ηράκλειον κατά το βυζαντινό χειρόγραφο του Διοσκουρίδη της Εθν. 

Βιβλιοθήκης του Παρισιού, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, Codex Parisinus Graecus 2179, σ. 29r. 

 

Εικ. 137 δεξιά: Heracleum sphondylium (L.) ssp. pyrenaicum (Lam.) ή Η. Polliniacum (Bart.) ssp. 

oetoeum (Boiss.), Οίτη, φωτ. Σ. Καρυδάκης. 

http://www.analphabet.gr/
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Γράφει ο Γαληνός για τον Φίλωνα τον Ταρσέα: 

 

Αξιώνει να εμβάλλονται είκοσι δραχμές σπόροι υοσκυάμου, γράφοντάς το και τούτο αινιγματω-

δώς, «είκοσι και κυάμου θηρευμένου στην Αρκαδία», επειδή λέγεται ότι ο Ηρακλής σκότωσε τον 

Ερυμάνθιο κάπρο, που μεγάλωσε στη γη των Αρκάδων. 

 

Κατόπιν, ο Γαληνός, που γενικά ήταν κατά της ιατρικής χρήσης επικίνδυνων βοτάνων, επεξηγεί 

γιατί χρησιμοποιούνται από τον Φίλωνα ναρκωτικά συστατικά, όπως ο σπόρος του υοσκυάμου 

— αλλά και ο οπός της παπαρούνας για τον οποίο δηλώνει ότι «είναι το ισχυρότερο απ’ όσα 

ναρκώνουν τις αισθήσεις», γι’ αυτό πρέπει να λαμβάνεται προσεχτικά, μόνο με έγχριση λιγο-

στής ποσότητας ψημμένου οπού στους ρώθωνες και στο μέτωπο. 

Ο σκοπός της λήψης αυτών των συστατικών είναι η ανακούφιση από τις οδύνες μιας βαριάς 

αρρώστιας μέσω ύπνου «καρώδους», δηλ. υπνωτικής νάρκωσης, χωρίς όμως να «μείνει ύστερα 

καθόλου βλάβη στο [πάσχον] μέλος», αλλά και «ακόμα, έτσι ώστε να καλυτερέψει η διάθεση» 

του ασθενούς, δηλαδή να αναπτερωθεί το ηθικό του, πράγμα που οι αρχαίοι γιατροί θεωρού-

σαν απαραίτητη προϋπόθεση της ίασης: 

 

Σε αυτά λοιπόν αποβλέποντας κι ο Φίλων, νομίζω, συνέθεσε το προκείμενο στον λόγο φάρμακο, 

θέλοντας με τη μίξη του οπίου και του υοσκυάμου να πετύχει καρώδη ύπνο και τη νάρκη των 

αισθήσεων· […].
98

 
  

                                         
98 Γαληνός, Περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους [De compositione medicamentorum secundum locos libri x] 13, 

271, 7 κ.ε., και ό.π., 13, 174, 9 κ.ε.· βλ. και Φίλων Ιατρός Αποσπάσματα, απ. 690. Ο στίχος του Φίλωνα που ανα-

λύει ο Γαληνός, είναι: […βάλλε δραχμὰς] / εἴκοσι καὶ κυάμου θηρὸς ἀπ’ Ἀρκαδίης / […]. 

Εικ. 137 αριστερά: Υοσκύαμος, Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, Codex Neapolitanus, ό.π., 

σ. 146r, πιθανόν εδώ ο υοσκυάμος ο μέλας, γιατί ο λευκός απλώνει κλαδιά πλάγια στο χώμα. 

 

Εικ. 138 δεξιά: Hyoscyamus niger (L.), ο μέλας. Άγραφα, φωτ. Σ. Καρυδάκης. 
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Με όλα τούτα, μαθαίνουμε για τον πλούτο της πανίδας και της χλωρίδας του Ερύμανθου, το 

πώς αντιμετώπιζαν αυτά τα ζητήματα οι αρχαίοι γενικά όσο κι οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς και 

τις αντιλήψεις περί της χρηστικότητας των ντόπιων βοτάνων. Τα οποία βότανα όμως, όπως 

είπαμε στο άλμπουμ μας Παρνασσός και για την πόλη Κίρρα, μπορούσαν να γίνουν εξαγώγιμα 

προϊόντα, στηρίζοντας επίσης μια τοπική καλλιέργεια φαρμακευτικών φυτών, καθώς και ανά-

λογη βιοτεχνία παραγωγής φαρμάκων, ώστε να προσφέρουν οικονομικές προσόδους στους 

τότε Ερυμανθιώτες. 

 

 

 

Ο Ερύμανθος στη λατινική γραμματεία 
 

 

Οι Ρωμαίοι συγγραφείς αναφέρουν τον Ερύμανθο, βουνό, περιοχή και ποταμό, αντιγράφοντας 

τους Έλληνες χωρίς να προσθέσουν τίποτε ουσιώδες. Επειδή όμως στην ελληνική βιβλιογραφία 

περί Ερύμανθου δεν προσφέρονται παρά ελάχιστα σχετικά, κι αυτά αποσπασματικά και με ελ-

λειπείς παραπομπές, παραθέτω εδώ μερικά στοιχεία που συγκέντρωσα. Οι ενδιαφερόμενοι 

Ερυμανθιώτες ας επιληφθούν της μετάφρασης… Σημειωτέον ότι έψαξα μόνο για τον Ερύμανθο, 

όχι για την Ψωφίδα και τα πρόσωπα της περιοχής που ήδη μελετήσαμε, εκτός κι αν αναφέρο-

νται σε συνάρτηση με το βουνό μας. Τα πιο πολλά αποσπάσματα, βεβαίως, υποδεικνύουν τον 

Ερυμάνθιο κάπρο, μερικά όμως και τον Αρκάδα, την αρκούδα-Καλλιστώ (ursus, άρκτος), κ.λπ. 

Οι παραπομπές, όπως και στα αρχαία ελληνικά κείμενα, αναφέρονται στο TLG (Thesaurus 

Linguae Graecae), του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, TLG PHI 5 για το λατινικό τμήμα. Στο 

PHI 5 οφείλεται και η συγκεκριμένη ορθογραφία των αποσπασμάτων, δεδομένου ότι, ως γνωστόν, 

τα αρχαία κείμενα διαφέρουν από έκδοση σε έκδοση. 

 

Βαλέριος Φλάκος [Gaius Valerius Flaccus] 

Argonautica 1, 374: et tortum non a Iove fulmen Oileus / qui gemet Euboicas nato stri-

dente per undas / quique Erymanthei sudantem pontere monstri […] 

ό.π., 2, 495: quale laborantis Nemees iter aut Erymanthi / vidit et infectae miseratis flu-
mina Lernae. 

Βιργίλιος [Publius Vergilius Maro] 

Aeneis 5, 448: Entellus uiris in uentum effudit et ultro / ipse grauis grauitterwue ad terra 

pondere uasto / ut quondam caua concidit aut Erymantho / aut Ida in magna radicibus 

eruta pinus. 

ό.π., 6, 802: nec uero Alcides tantum telluris obiuit, / fixerit aeripedem ceruam licet, aut 
Erymanthi / pacarit nemora et Lernam tremefecerit arcu; […]. 

Κικέρων [Marcus Tullius Cicero] 

In Verrem 2, 4, 95: Ο Κικέρων συγκρίνει τον αγώνα για το ξεκαθάρισμα των ατασθαλιών 

του Βέρρες στη Σικελία με τον Ερυμάνθιο άθλο του Ηρακλή: Numquam tam male est Si-

culis quin aliquid facete et commode dicant, velut in hac re aiebant in labores Herculis non 

minus hunc imminissimum Verrem quam illum aprum Erymanthium referri oportere. 

Tusculanae Disputationes: 2, 22, 6 Erymanthiam haec vastificam abiecit beluam? 
ό.π., 4, 50-1: [Ηρακλής] iratumne censes conflixisse cum Erymanthio apro aut leone Nemeaeo? 

Κοϊντιλιανός [Marcus Fabius Quintilianus] 

Institutio Oratoria 6, 3, 55, 7: Επεξηγεί την αναφορά του Κικέρωνα στoν «aprum Ery-
manthium» [Ερυμάνθιο κάπρο] σε σχέση με τη δίκη του Βέρρες. 

Μαρτιάλης [Marcus Valerius Martialis], 

Epigrammata 11, 69, 10: Fulmineo spumantis apri sum dente perempta, / Qantus erat, Ca-
lydon, aut, Erymanthe tuus. 
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Οβίδιος [Publius Ovidius Naso] 

Epistulae (ή Heroides) 9, 87: Factaque narrabas dissimulanda tibi— / scilicet inmanes elisis 

faucibus hydros / infantem caudis involuisse manum, / ut Tegeaeus aper cupressifero 

Erymantho / incubet et vasto pondere laedat humum. […]. 

Tristia 1, 4, 1: Tingitur Oceano custos Erymanthidos Ursae, / aequoreasque suo sidere turbat 

aquas. 

ό.π., 3, 4b, 47: Proxima sideribus tellus Erymanthidos Ursae / me tenet, adstricto terra pe-

rusta gelu. […] 

Metamorphoses 2, 244: Peneosque senex Teuthranteuskque Caicus / et celer Ismenos cum 

Phegiaco Erymantho / arsurusque iterum Xanthos flavusque Lycornas, […]. 

ό.π., 2, 499: Ecce Lycaoniae proles ignara parentis, / Arcas adest ter quinque fere nata-

libus actis / dumque feras sequitur, dum saltus eligit aptos / nexilidusque plagis silvas 

Erymanthidas ambit, / incidit in matrem, quae restitit Arcade viso / et cognoscenti 

similis fuit· […]. 

ό.π., 5, 608: Maenaliosque sinus gelidumque Erymanthon et Elin / currere sustinui, nec me 
velocior ille […]. 

Οράτιος [Quintus Horatius Flaccus] 

Carmina 1, 21, 7: [Η Άρτεμη] vos laetam fluviis et nemorum coma, / quecumque aut gelido 
prominet Algido / nigris aut Erymanthi / silvis aut viridis Gragi, […]. 

Πλίνιος [Gaius Plinius Secundus] 

Naturalis Historia 4, 21, 5-6: Erymanthus e monte eiusdem nominis in Alpheum defluens. 

ό.π., 12, 127, 1 κ.ε.: [Για την αναφορά του Θεόφραστου στο πάνακες της Ψωφίδας] Per-

mutatur in libras V medicinae hoc tantum, panacem et unguentis eadem gignit, nascentem 
et in Psophide Arcadiae circaque Erymanthi fontem et in Africa et in Macedonia, […]. 

Σενέκας [Lucius Annaeus Seneca junior] 

Haercule Furens 228-229:  Quid stabula memerem dira Bistonii gregis / suisque regem pa-

bulum armentis datum, / solitumque densis hispidum Erymanthi jugis / Arcadia quatere 
nemorosa Maenalium suem, / taurumque centum non leuem populis metum? […]. 

Στάτιος [Publius Papinius Statius] 

Thebais 4, 298: et Herculeo uulgatos robore montes, / monstriferumque Erymanthon et 

aerisonum Stymphalon. […]. 

ό.π., 4, 329: magnis conatibus instas, / uix Dryadum thalamis Erymanthiadumque furori / 

Nympharum mature puer. 

ό.π., 5, 665: et pariter Capaneus acerque reducto / adfuit Hippomedon rectoque Erymanthius 

ense, / ac iuuenem multo praestringunt lumine; […]. 

ό.π., 9, 594: hanc, ut forte iugis longo defessa redibat / uenatu, modo rapta ferox Ery-

manthidos ursae / ora ferens, […]. 

ό.π., 12, 805: Arcada quo planctu genetrix Erymanthia clamet, / Arcada, consupto seru-
antem sanguine uultus, [...]. 

  

Εικ. 139: Ηρακλής και κά-

προς, ρωμαϊκό ανάγλυφο, 3ος 

αι. μ.Χ., Μουσείο Saint Ray-

mond, Τουλούζη, Γαλλία. 
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Σύγχρονη εικονογραφία για τον Ερυμάνθιο κάπρο 
 
Μπορεί εμείς να μισούμε οτιδήποτε σχετίζεται με την ελληνική γλώσσα, τον λαϊκό πολιτισμό, 
την Ιστορία, τις παραδόσεις και το Δημοτικό τραγούδι, το ’21, το Βυζάντιο και κυρίως την αρχαία 
Ελλάδα, δηλαδή μπορεί να μισούμε και να περιφρονούμε τον εαυτό μας, όμως ο υπόλοιπος 
πλανήτης δεν έχει την ίδια γνώμη. Ένας «ημίθεος» που εμείς θεωρούμε μπανάλ, όπως ο Ηρακλής 
με τους άθλους του, εμπνέει σήμερα χιλιάδες δημιουργούς σε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως χρώ-
ματος, γλώσσας και εθνικής κουλτούρας, κυρίως νέους, με αποτέλεσμα την παραγωγή πλήθους 
έργων λόγου, ζωγραφικής, κόμικς, εικονογραφίας, γλυπτικής, κινηματογράφου, βίντεο. 

Για συμπλήρωση της εικόνας μας, λοιπόν, παρουσιάζουμε μια μικρή επιλογή από τις εκα-
τοντάδες απεικονίσεις του Ηρακλή και του Ερυμάνθιου κάπρου στη σύγχρονη εποχή.  

Εικ. 140 άνω αριστ.: Ταινία, Hercules, The legend begins, Lions Gate, 2014, πρωτ. Kellan Lutz. 
Εικ. 141 άνω δεξιά: Daniela Faber. 
Εικ. 142 κάτω αριστ.: Agathe de Thoury, έικονογράφηση για έργο σύγχρονης μουσικής περί 
Ερυμάνθιου κάπρου. Εικ. 143 κάτω μέση: Alexandru Radvan, έργο γλυπτικής. Εικ. 144 κάτω 

δεξιά: Dorothea Blankenhagen, ο κάπρος ως διακόσμηση σε χρηστικά αντικείμενα. 
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Εικ. 145-145α: , Μetro Goldwyn Mayer — Paramount, 2014, 

πρωτ. ο γνωστός ηθοποιός ταινιών δράσης, Dwayn Jonson. 
Εικ. 146: Wattpad. 

Εικ. 147: Cachorro Lozano. Εικ. 148: J.M. Felix Magdalena Εικ. 149: David Barrow. 

Εικ. 150: Jun-Pierre Shiozawa. Εικ. 151: Yoshu Coryne. Εικ. 152: 

Juliana Motzko. 
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Εικ. 153 άνω αριστ.: Boris Vallejo (ο πάπας της ηρωικής φαντασίας). 
 

Εικ. 154 άνω μέση: Dan Mumford. 
 

Εικ. 155 άνω δεξιά: Kostya Che. 

Εικ. 156 άνω αριστ: Otto Neumann. Εικ. 157 άνω δεξιά: Erik Nardai, μικρογλυπτική. 
Εικ. 158 κάτω αριστ: juliefan21. Εικ. 159 κάτω δεξιά.: Eksagon Exhibitions, «Άθλοι του Ηρα-

κλή», περιοδεύουσα στον κόσμο παιδική έκθεση Ελλήνων δημιουργών: Άννα, Σταύρος, Αντρέας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

Ποιο βουνό ήταν η Λάμπεια; 
 

 

Η άποψη του Πολύβιου και του Παυσανία 

Ο Πολύβιος, περιγράφοντας την πολιορκία της Ψωφίδας από τον Φίλιππο Ε΄ βασιλιά της Μα-

κεδονίας, μας δίνει μια παραστατική εικόνα των ποταμών και των άγριων φαραγγιών τους, που 

συναντιούνται γύρω στην αρχαία πόλη, κοντά στα σημερινά Τριπόταμα: 

 

Έτσι, διανύοντας ο Φίλιππος σε τρεις μέρες την απόσταση από τις Καφυές, στρατοπέδευσε απέναντι 

από τα τείχη γύρω στα υπερκείμενα βουνά, από τα οποία κατόπτευε την όλη πόλη με ασφάλεια, 

καθώς και τους πέριξ τόπους. Διαπιστώνοντας, λοιπόν, την οχυρότητα της Ψωφίδας, ο βασιλιάς 

απορούσε για το τι να κάνει. Γιατί στην πλευρά της από τη δύση κατεβαίνει λάβρος χείμαρρος, 

που κατά το μεγαλύτερο μέρος του χειμώνα είναι αδιάβατος, καθιστώντας μάλιστα περισσότερο 

οχυρή και δυσπρόσιτη την πόλη εξαιτίας του βάθους της χαράδρας, την οποία έσκαψε σιγά-σιγά 

καθώς κατεβαίνει πέρα από τους δεξιούς τόπους. Κι από την ανατολική πλευρά έχει τον Ερύμανθο, 

μέγα και λάβρο ποταμό, για τον οποίο έχει θρυληθεί λόγος πολύς κι από πολλούς. Καθώς λοιπόν ο 

χείμαρρος εκβάλλει στον Ερύμανθο από το μεσημβρινό μέρος της πόλης, συμβαίνει οι τρεις πλευρές 

της, περιβαλλόμενες από τους ποταμούς, να ασφαλίζονται με τον προειρημένο τρόπο· κι από το 

άλλο [μέρος], το βορεινό, κρέμεται βουνό απόκρημνο, τειχισμένο, παίρνοντας τάξη ακρόπολης 

ευφυούς και αληθινής.
99

  

 

Παρακάτω αναφέρει και τον τρίτο, μικρότερο ποταμό, τον ανατολικότερο, που κατεβαίνει από 

το Αφροδίσιο όρος. Μερικοί σύγχρονοι φιλόλογοι και ιστορικοί θεωρούν ότι ο «λάβρος χείμαρ-

ρος» που κατεβαίνει από δυτικά ήταν ο αναφερόμενος μια φορά μόνο στις σωζώμενες αρχαίες 

πηγές, από τον Παυσανία καθώς είδαμε, ο Αροάνιος. Αλλά με αυτή την κατάταξη ο Ερύμανθος 

είναι ανατολικότερος, δηλαδή ο μεσαίος ποταμός, εκείνος που κατεβαίνει με τα πολλά του πα-

ραρρέματα από τα χωριά Λιβάρτζι και Λεχούρι, από το νυν βουνό Καλλιφώνι, από το Ταρτάρι 

και τις γύρω πολυώνυμες κοιλάδες και κορφές. 

Όμως, ο Παυσανίας γράφει: «Κοντά σ’ αυτή [την Ψωφίδα] ρέουν ο Αροάνιος ποταμός και λίγο 

μακρύτερα της πόλης ο Ερύμανθος»,100 πράγμα που σημαίνει πρακτικά ότι ο Αροάνιος είναι ο 

μεσαίος ποταμός στα Τριπόταμα, και ο δυτικότερος είναι ο Ερύμανθος. Τούτη η διαφορά στις 

εκτιμήσεις των δύο σπουδαίων αρχαίων συγγραφέων περιπλέκεται από το ζήτημα της ταυτότητας 

της Λάμπειας, για την οποία οι αρχαίες πηγές είναι απολύτως σαφείς: Βρισκόταν πάνω από την 

Ψωφίδα και από αυτήν πήγαζε ο Ερύμανθος. 

Για να παρακολουθήσουμε το πρόβλημα, χρησιμοποιώντας τα ονόματα βουνών και ποταμών 

όπως παραδίνονται από τους κατοίκους της περιοχής στα νεώτερα χρόνια, θα πρέπει να ανα-

φέρουμε ότι ο δυτικός ποταμός πάνω από την Ψωφίδα λέγεται ποτάμι της Νουσάς ή Νουσαΐτικο 

ποτάμι κι έρχεται από τον Αστρά, επίσης από το Πορετσό/Αγράμπελα ψηλά στις υπώρειες του 

κεντρικού Ερύμανθου, ο μεσαίος λέγεται Λιβαρτζινός και τροφοδοτείται με ρέματα που έρχονται 

από το Καλλιφώνι, από τις δυτικές πλαγιές του βουνού Ταρτάρι και τις γύρω κορφές, και ο μι-

κρότερος, ο ανατολικός, λέγεται Σειραίος ποταμός (κατά τον Γ. Παπανδρέου), ή «Σκουπέικο 

ποτάμι» ή «Βερσιτσιώτικο ποτάμι» και πηγάζει από το Αφροδίσιο όρος. 

Είναι φανερό ότι ο καθαρευουσιάνικος τύπος «Σειραίος ποταμός» αποτελεί εφεύρημα του 

Παπανδρέου, εφόσον ως σήμερα το ποτάμι λέγεται Σειραΐτικο, Σκουπέικο, Βερσιτσιώτικο, ανά- 

                                         
99 Πολύβιος, Ἱστορίαι 4, 70, 5, 1 κ.ε. 
100 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 8, 24, 3, 5 κ.ε. 
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λογα με τα χωριά από τα οποία πηγάζουν οι διάφοροι μικροί του παραπόταμοι, δηλαδή τα 
απλά ρέματα που τον συγκροτούν. Το τονίζουμε επειδή, καθώς θα δούμε, οι καθαρευουσιά-
νικοι και αρχαιοπρεπείς τύποι που χρησιμοποίησε ο Παπανδρέου δημιούργησαν σύγχυση στο 
θέμα της καταγωγής αυτών των τοπωνυμίων. 

 

 

Ουίλιαμ Λικ και Εμίλ λε Πουιγιόν 

Όταν οι Ευρωπαίοι περιηγητές, επιστήμονες και φιλόλογοι άρχισαν να επισκέπτονται τα Τρι-

πόταμα, επιδόθηκαν σε υποθέσεις περί του ποιον ποταμό ονόμαζαν οι αρχαίοι Ερύμανθο και ποιον 

Αροάνιο στον ρου τους έως την Ψωφίδα, καθώς και για το ποιο είναι το “επισυναπτόμενο” 

στον π. Ερύμανθο όρος Λάμπεια. Μέχρι τότε οι σχετικές ταυτοποιήσεις αρχαίων ελληνικών πό-

λεων, τόπων, ποταμών, βουνών βασίζονταν στη φιλολογική έρευνα γραφείου, κι όχι στην αυτό-

ψία, γι’ αυτό συχνά καταλήγουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα. 

Με το θέμα ασχολήθηκε πρώιμα ο αυτόπτης Άγγλος περιηγητής Λικ, κατά τα ταξίδια του 

στα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα στην Πελοπόννησο, πριν την Επανάσταση του ’21 — το έργο 

του όμως εκδόθηκε το 1830. Αναφέρει ότι ο Ερύμανθος λέγεται από τους κατοίκους της περιο-

χής Ωλονός (Olonos), σημειώνει το Ταρτάρι (Tartari),  δηλώνει ότι το βουνό πάνω από τη Δίβρη 

τότε λεγόταν Αστράς (Astras), κι ασχολείται με τη σύγχυση των ποταμών στα έργα Πολύβιου και 

Παυσανία, ενώ θεωρεί ότι ο «νοτιοδυτικός» ποταμός είναι ο Αροάνιος κι ο «νοτιοανατολικός» 

ο Ερύμανθος. Πιστεύει ότι Λάμπεια ονομάζονταν στην αρχαιότητα όλα τα βουνά από τον Αστρά 

ως το Λιβάρτζι, το Λεχούρι και το Γερμοτζάνι. Δηλαδή (χωρίς να τα ονομάζει), οι κορφές Α-

στράς, Καλλιφώνι 1997 μ., Τρεις Γυναίκες 1.793 μ., Καπρίβενα 1.496 μ., Μαχαιράς 1.879 μ., 

Καρβελού 1.617 μ., Κάκαβος κ.λπ.101 

Από τις επιστημονικές, κι όχι μόνο περιηγητικές ή αρχαιοκαπηλικές αποστολές, των χρόνων 

της Επανάστασης του ’21 για τη διαπίστωση και οριοθέτηση των αρχαίων θέσεων της Πελο-

ποννήσου, εκείνη του Γάλλου Puillon de Boblaye στα πλαίσια της «Γαλλικής Αποστολής στον 

Μορέα» διακρίνεται για τη συστηματικότητα των επιτόπιων ερευνών και την ακρίβεια στη δια-

χείρηση των αρχαίων πηγών. Ο Πουιγιόν, λοιπόν, μετά από λεπτομερή εξέταση της περιοχής, 

αφού ταυτίζει κι αυτός τη Λάμπεια με τον Αστρά (Astras) κι αφού μαρτυρεί παρεμπιπτόντως τα 

νεοελληνικά ορωνύμια Ωλονός (Olonos) και Καλλιφώνι (Kalliphoni), θεωρεί ότι ο ποταμός που 

πηγάζει από τον Αστρά είναι ο αρχαίος Ερύμανθος, προσθέτοντας ότι:  «Οι μεγαλοπρεπείς πηγές 

στο Πορετσό, θεωρούμενες ακόμα σήμερα ως πηγές της Ντοάνας, έρχονται να στηρίξουν αυτή 

την άποψη».102 

Η άποψη των ντόπιων κατοίκων του Ερυμάνθου, εκείνη τη μακρινή εποχή της Επανάστασης 

του ’21, για το ποιες είναι οι κύριες πηγές της δικής τους Ντοάνας, υποδεικνύοντας μια δια-

χρονικότητα στην κληρονομούμενη γνώση τους για τον τόπο τους, για πρώτη φορά —και τε-

λευταία απ’ ότι ξέρουμε— λαβαίνεται υπόψη από Ευρωπαίο περιηγητή ή μελετητή. Η αποδοχή 

της ως επιχείρημα για το ζήτημα των τριών ποταμών, δείχνει τον σεβασμό του σπουδαίου 

Γάλλου επιστήμονα για τον σύγχρονο ανθρώπινο περίγυρο των αντικειμένων της έρευνάς του, 

αλλά και την πρακτικότητά του, αποτελώντας μια αποφασιστική συνηγορία υπέρ του ότι εντέλει 

το Νουσαΐτικο ποτάμι είναι ο αρχαίος Ερύμανθος στον άνω ρου του, πηγάζοντας από τον Αστρά 

(Λάμπεια) και τα γύρω παραβούνια του. 

 

 

Ερνέστος Κούρτιος και Γ. Παπανδρέου 

Επί οθωνικής εποχής ο Γερμανός φιλόλογος, ιστορικός και αρχαιολόγος, ο πολύς Ερνέστος 

Κούρτιος, στο σπουδαίο έργο του Πελοπόννησος που εκδόθηκε το 1851, περιηγήθηκε την περιοχή 

και μαρτυρεί κι αυτός για τα τότε χρησιμοποιούμενα ονόματα: Ωλονός, Αστράς, Καλλιφώνι  

                                         
101 Leake, Travels in the Morea, ό.π., σ. 230, 234, 235 Ωλονός και Ερύμανθος βουνό· σ. 235 Αστράς· σ. 237 Αστράς = 

Λάμπεια· σ. 240-255 Ψωφίς, Ωλονός, Λάμπεια και σύγχυση ποταμών· σ. 255 Ταρτάρι. 
102 Expédition scientifique de Morée, Emile Le Puillon de Boblaye, Recherches geographiques sur les ruines de la Morée, 

F.G. Levrault imprimeur-libraire, Παρίσι 1836 [1935 στον εσώτιτλο], σ. 158. 
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(Kaliphoni), Ταρτάρι, και θεωρεί ότι ο αρχαίος Ερύμανθος είναι ο ποταμός που κατεβαίνει 

από «τις ωραίες πλαγιές στο Λιβάρτζι και Λεχούρι», ταυτίζοντας εντέλει τη Λάμπεια όχι με τον 

Αστρά μα με το νεοελληνικώς ονομαζόμενο Καλλιφώνι.103 

Την κατάσταση μελέτησε με έρευνα στις αρχαίες πηγές και με λογικές παρατηρήσεις το 

1886 ο φιλόλογος και ιστορικός ερευνητής Γεώργιος Παπανδρέου (1859-1940), που καταγόταν 

από ένα χωριό κοντά στα Καλάβρυτα. Μετά από επιτόπια μελέτη της τοπογραφίας, καταλήγει 

ότι ο Παυσανίας ονομάζει Ερύμανθο τον δυτικότερο ποταμό, ενώ Αροάνιο λέγει τον μέσο, αλλά 

θεωρεί λανθασμένη τη γνώμη του Κούρτιου και ταυτίζει τη Λάμπεια με τον Αστρά. 

Παρακάτω όμως, προσπαθώντας να τα συνδυασει όλα αυτά με την άποψη του Πολύβιου, 

υπονομεύει την ίδια την άποψή του προτείνοντας την ατυχή υπόθεση ότι «οι τρεις κεχωρισμέ-

νοι χείμαρροι κοινώ ονόματι Ερύμανθος εκαλούντο και δια της κοινής ταύτης ονομασίας καλεί 

τον μέσον ο Πολύβιος», αλλά ότι ο Παυσανίας ονόμασε Ερύμανθο μόνο τον δυτικό επειδή είναι 

μεγαλύτερος, με περισσότερο νερό κι ορμητικότερος. Ο ίδιος, πάντως, σημειώνει ότι κι οι τρεις 

ποταμοί θα είχαν ίσως κατά την αρχαίοτητα δικά τους ονόματα ο καθένας κι ότι είναι λογικό 

να λεγόταν Αροάνειος ο μέσος, που πηγάζει «από του Ταρτάρου» (Ταρτάρι), το οποίο αποτελεί 

σύνορο του Ερύμανθου με τα Αροάνεια όρη — τον Χελμό. 

Παρ’ όλ’ αυτά ούτε ο ίδιος πιστεύει για τη σιγουριά των συμπερασμάτων του. Όλο τούτο το 

μπέρδεμα το πλέκει, όπως ομολογεί ειλικρινώς, επειδή η παραδοχή της γνώμης του Κούρτιου θα 

σήμαινε αλλαγή των ονομάτων των τότε δήμων Αροανείας και Λαμπείας, άρα απίστευτη διοι-

κητική και οικονομική ταραχή…104 

 

 

Συμπέρασμα για Λάμπεια και Αροάνειο 

Τελικά, το πιο πιθανό είναι ότι ο Παυσανίας έχει δίκιο, κι όχι ο Πολύβιος, οπότε ο Νουσάς 

είναι ο Ερύμανθος κι ο Λιβαρτζινός με τα παραρρέματά του ο Αροάνειος. Άρα, εντέλει έχει δίκιο κι 

ο Πουιγιόν. Επίσης, μπορούμε να θεωρήσουμε πιθανό να είναι ορθή η άποψη του Λικ, ότι οι 

αρχαίοι ονόμαζαν Λάμπεια γενικώς τα βουνά νοτιότερα του κεντρικού Ερύμανθου, δηλαδή όχι 

μόνο τον Αστρά μα και το Καλλιφώνι και τις γύρω βουνοκορφές. Μια τέτοια πρόταση, θα 

δικαιολογούσε να διαθέτει ο κεντρικός Ερύμανθος το δικό του ξεχωριστό όνομα, αν πράγματι 

το ορωνύμιo Ωλενός ή Ωλονός είναι αρχαιοελληνικό. Αλλά έστω και τούτο να ανταποκρίνεται 

στην πραγματικότητα, ο μύθος της σύλληψης του κάπρου δεν μπορεί παρά να τοποθετηθεί στο 

μέρος της Λάμπειας που αντιστοιχεί στον νυν Αστρά, κοντά στην αρχαία Ψωφίδα, για τους 

λόγους που θα εξηγήσουμε παρακάτω.  

Στο μεταξύ, ας προσθέσουμε κι εμείς το λιθαράκι μας: Ίσως η αιτία της αντίθεσης των δύο 

αρχαίων συγγραφέων να είναι κάποια «βιβλιογραφική» σύγχυση των κειμένων της εποχής τους 

ανάμεσα στον Αροάνιο, παραπόταμο του Ερυμάνθου, και στον άλλο αρκαδικό Αροάνιο ποταμό, ο 

οποίος πηγάζει από τα Αροάνια όρη (Χελμός), υδροδοτείται από το οροπέδιο του Φενεού όπως 

ήδη σημειώνουν οι αρχαίοι αποδίδοντας στον Ηρακλή προϊστορικό αποστραγγιστικόν νεραύ-

λακα εκεί, και εκβάλλει στον Λάδωνα. Τον αναφέρουν ο Παυσανίας, καθώς κι ο ιστορικός του 

3ου αι. π.Χ. Φιλοστέφανος ο Κυρηναίος, σε απόσπασμα που το διασώζει ο Αθήναιος, ονομάζοντας 

τον ποταμό «Άορνο» (λάθος κάποιων χειρογράφων, που διορθώνουν σύγχρονοι φιλόλογοι).105 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γερμανός Λουδοβίκος Ρος, Γενικός Έφορος Αρχαιοτήτων επί 

οθωνικής εποχής, που τριγύρισε Πελοπόννησο και Στερεά είτε μόνος, είτε συνοδεύοντας τον 

Όθωνα και την Αμαλία στο επίπονο έφιππο ταξίδι τους στη δίχως δρόμους μικρή χώρα με τα 

πανύψηλα βουνά, την άγρια φύση και τους απλοϊκούς κατοίκους, μολονότι δεν ασχολήθηκε με 

το ζήτημα των ποταμών, θεώρησε ότι το ποτάμι μπρος στην Ψωφίδα ήταν ο Λάδων: 

 

 

                                         
103 Curtius, Peloponnesos, ό.π., τόμ. Ι, σ. 384 κ.ε.  
104 Παπανδρέου, Αζανιάς, ό.π., σ. 8 κ.ε. 
105 Για Αροάνιο παραπόταμο Ερυμάνθου, βλ. Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 8, 24, 3, 6. Για Αροάνιο παραπόταμο 

Λάδωνα, βλ. Φιλοστέφανος Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 20· Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 8, 3, 5 κ.ε.· Παυσανίας, 

Ἑλλάδος περιήγησις 8, 15, 6, 2 κ.ε.· ό.π., 8, 19, 4, 4· ό.π., 8, 21, 1 κ.ε. 
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[…] για το πρόγευμα αναπαυθήκαμε κάτω από βαλανιδιές κοντά στον Τριπόταμο, κάτω από τα 

ερείπια της αρχαίας Ψωφίδας, στην κοιλάδα του Λάδωνα, και μετά πορευτήκαμε προς τα δεξιά 

κάτω από τραχιά ύψη προς το όμορφο χωριουδάκι Δίβρη.
106

 

 

Ο ίδιος, στον επισύναπτόμενο χάρτη του, παρουσιάζει τον π. Ερύμανθο και τον Λάδωνα στην 

κανονική τους θέση. Ενδεχομένως, το παράξενο λάθος του πολυμαθούς Ρος ότι η βασιλική συ-

νοδεία διάβηκε την κοιλάδα του Λάδωνα μπρος στην Ψωφίδα, οφείλεται επίσης στην αρχαία 

σύγχυση των δύο Αροάνιων ποταμών. Έτσι, πίστεψε ότι ο Αροάνιος της Ψωφίδας που εκβάλλει 

στον Ερύμανθο, ήταν συνέχεια του Αροάνιου του Φενεού που εκβάλλει στον Λάδωνα. 

Η υπόθεσή μας αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι βρίσκουμε το λάθος αυτό σε κείμενα και χάρ-

τες ήδη πολύ πριν την Επανάσταση του ’21. Για παράδειγμα στον πολύ σημαντικό χαρτογρά-

φο του 17ου αι. Jean Baptiste Bourguignon d’Anville (1697-1782) και στον χάρτη του της αρ-

χαίας Ελλάδας,107 καθώς και σε παλαιότερους χαρτογράφους — θα ήταν άνευ σημασίας να ακο-

λουθήσουμε προς τα πίσω το νήμα της παρανόησης. Αλλά κύριο όχημα της εκλαΐκευσης τούτης 

της γεωγραφικής και τοπογραφικής σύγχυσης καθώς και άλλων παρεμφερών κατά τα τέλη του 

18ου και στις αρχές του 19ου αι. φαίνεται να ήταν οι πάμπολλες εκδόσεις του δημοφιλέστατου 

μυθιστορήματος του Ζαν Ζακ Μπαρτελεμί, Ταξίδι του νεαρού Ανάχαρση στην Ελλάδα κ.λπ. (Α΄ 

έκδοση 1788), και οι είτε ανά έκδοση επισυναπτόμενοι είτε ξεχωριστοί χάρτες, όπως οι ειδικά 

για το έργο σχεδιασμένοι του επίσης σημαντικού χαρτογράφου του 18ου αιώνα Μπαρμπί ντι Μπο-

κάζ (Jean-Denis Barbié du Bocage, σχεδιασμός: 1786). Μάλιστα, μεγάλη εντύπωση έκανε στην 

Ευρώπη η πολυτελής 10τόμη έκδοση του 1790 του Ανάχαρσι, με τις πολλές γκραβούρες.  

                                         
106 Ludwig Ross, Wanderungen in Griechenland im Gefolge des Königs Otto und der Königinn Amalie. Mit besoderer 

Rücksicht auf Topographie und Geschichte, C.U. Schwetschke & Sohn, τόμ. 1, Χάλλη 1851, σ. 176-177. Παρέχεται 

από: anemi.lib.uoc.gr 
107 Jean Baptiste Bourguignon d’Anville, Graeciae antiquae specimen geographicum, MDCCLXII (1763), Gallica-BnF· 

Βλ. και στη συνοπτική αγγλική έκδοση όλων των χαρτών του αρχαίου κόσμου από τον Γάλλο χαρτογράφο, Monf. 

D’Anville, A complete body of Ancient Geography, Robert Laurie and James Whittle, Λονδίνο 1795, Graeciae anti-

quae specimen geographicum, MDCCLXII (1763), https:Archiv.org. 

Εικ. 160: Ο χάρτης του Μπαρμπί ντι Μποκάζ, από τις εκδόσεις του Νεαρού Ανάχαρση, του 

Μπαρτελεμί. Δείχνει λανθασμένα τον Αροάνειο της Ψωφίδας να πηγάζει από τον Φενεό. 
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Το έργο του Μπαρτελεμί, ο οποίος όπως κι ο d’Anville κι ο ντι Μποκάζ, δεν επισκέφθηκε 

ποτέ την Ελλάδα, ήταν δουλειά γραφείου πλην ευσυνείδητη, με βάση τα αρχαία κείμενα και 

τις ως τότε ταξιδιωτικές διηγήσεις. Που όμως, με τις τρομερές δυσκολίες των επισκέψεων στην 

Οθωμανική αυτοκρατορία κατά τους προηγούμενους αιώνες αλλά και την τεχνική αδυναμία, 

είχαν πάρα πολλά λάθη στην τοπογραφική έρευνα και χαρτογράφηση του ελληνικού χώρου, 

καθώς και στον εντοπισμό των αρχαίων πόλεων, ποταμών, ορέων κ.λπ. Παρ’ όλ’ αυτά, πάμ-

πολλοι περιηγητές και ερευνητές μέχρι και τη δεκαετία 1830-1840, παρ’ ό,τι αυτόπτες της 

Αρκαδίας, αναπαράγουν τα λάθη του Νεαρού Ανάχαρση.108 

— Αυτά μέχρι και την Επανάσταση του ’21 οπότε, το ενδιαφέρον των μεγάλων ευρωπαϊκών 

χωρών για την Ελλάδα, όχι μόνο ως τόπο ανάπτυξης του αρχαιοελληνικού πολιτισμού μα και 

ως χώρο αρχαιολογικού πλιάτσικου, και κυρίως ως σφαίρα δυνητικής επιρροής ή και αποικιο-

ποίησης, απέστειλε επιστήμονες για επιτόπια γεωγραφική και τοπογραφική έρευνα με πολύ 

πιο σύγχρονα, τότε, μέσα χαρτογράφησης. 

Στους χάρτες των d’Anville και ντι Βοκάζ, λοιπόν, που αναπαρήχθησαν πολλαπλά σε πλήθος 

άλλες εκδόσεις αρχαιογνωστικές και περιηγητικές κειμένων και χαρτών μέχρι και μετά το 1830, ο 

π. Αροάνιος της Ψωφίδας παρουσιάζεται ως συνέχεια του Αροάνιου του Φενεού — ακόμα και 

στον χάρτη του αυτόπτη Ντόντγουελ.109 Πιθανόν κάποιους τέτοιους χάρτες είχε υπόψη του αρχικά 

ο Ρος, πριν φτιάξει τον νεότερο και σωστό δικό του, και κατά την προετοιμασία της έκδοσης ξέ-

χασε να διορθώσει το λάθος με την «κοιλαδα του Λάδωνα». Στον χάρτη του Ρος, πάντως, δεν 

ονομάζεται κανένας από τους δύο Αροάνειους, απλά σημειώνονται στη σωστή τους θέση. 

Είναι πιθανό το λάθος να σχετίζεται, παραπλεύρως, με μια σύγχυση των τότε περιηγητών 

και αρχαιολογούντων περί της θέσης του αρχαίου χωριού Τρόπαια της Θελπουσίας, που ο 

Παυσανίας το τοποθετεί στην αριστερή πλευρά του Λάδωνα, πράγμα που έκανε κάποιους κατά 

τον 19ο αι. να υποθέσουν ότι υπήρχε κι άλλος ποταμός Λάδων, μικρός, που εκβάλλει στον Πηνειό. 

Όλα αυτά συνδέονται με τη λεπτομερή επεξηγηματικότητα του Παυσανία, η οποία δημιουργεί 

την ψευδαίσθηση ότι μπορεί κανείς να παρακολουθήσει βήμα-βήμα τις διαδρομές του, πράγμα 

που έχει δημιουργήσει μύρια προβλήματα ως και σήμερα στους ερμηνευτές του. 

Αν εντέλει θα έπρεπε να υποδείξουμε ένα συγκεκριμένο βουνό ως πατρίδα του καλού μας 

αγριογούρουνου, τούτο μπορεί να είναι κυρίως ο Αστράς, και συγκεκριμένα το και σήμερα μα-

γευτικό κομμάτι της χαράδρας του π. Νουσιά-Ερύμανθου κοντά στην Ψωφίδα, για έναν απλού-

στατο λόγο που παρέβλεψαν οι μελετητές. Κι αυτός είναι ότι οι αρχαίες πηγές συσχετίζουν πάντα 

τη Λάμπεια και τον Ερυμάνθιο κάπρο με την Ψωφίδα κι όχι γενικά με την επικράτεια στην οποία 

κυριαρχούσε η πόλη και που ήταν αρκετά μεγάλη. — Τούτο το γεγονός, άλλωστε, αποτελεί λογική 

άρνηση και της Καπρίβενας ως τόπου σύλληψης του θηρίου. 

Ένας κάπρος, όσο «μυθικά» δυνατός και ταχύς, είναι μάλλον απίθανο να ξεκινάει από τα 

νυν Λιβάρτζι και Λεχούρι, ή την κορφή Καπρίβενα και τα άλλα βουνά του μέσου Ερύμανθου, 

για να καταστρέφει τις καλλιέργειες των Ψωφιδίων σε ώρες απόσταση, με τις τοτινές συνθήκες 

των πυκνότατων δασών, μάλιστα μες στον χειμώνα με τα πολλά χιόνια, στο τότε προϊστορικό 

και άγριο Καλλιφώνι. Είναι λογικό να φωλιάζει κάπου σε κοντινή απόσταση στις κοιλάδες της 

Ψωφίδας, ώστε με ευκολία να κατεβαίνει για το πλιάτσικό του και σε περίπτωση κινδύνου να 

ξανακρύβεται στη χαράδρα και στα πυκνά παραποτάμια δάση της.110  

                                         
108 Βλ. Jean-Jacques Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du quatrième siècle avant 

l’ère vulgaire, Α΄ έκδοση: Chez de Bure l’aîné, Libraire de Monsieur Frère du Roi, de la Bibliothèque du Roi, et de 

l’Académie Royale des Inscriptions, τόμοι 3, Παρίσι 1788· η 10τομη έκδοση: Jean-Jacques Barthélemy, Voyage du 

jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire, Troisième édition, Chez de Bure, 

Παρίσι 1790· βλ. και Jean-Denis Barbié du Bocage, Recueil de Cartes Géographiques, Plans, Vues et Médailles de 

l’ancienne Grècè, relatifs au voyage du jeune Anacharsis précédé d’une analyse critique des cartes, Chez de Bure 

l’aîné, Libraire de Monsieur Frère du Roi, de la Bibliothèque du Roi, et de l’Académie Royale des Inscriptions, 

Παρίσι 1788, αρ. 22, ταξίδι και κεφ. LII, χάρτης Αρκαδίας. 
109 Edward Dodwell, Classical and topographical tour through Greece during the years 1801, 1805, 1809, Rodwell and 

Martin, τόμ. Ι, Λονδίνο 1819, βλ. χάρτη. 
110 Για όλ’ αυτά βλ.: Curtius, Peloponnesos, τόμ. Ι, ό.π., σ. 384 κ.ε.· Παπανδρέου, Αζανιάς, ό.π., σ. 10 κ.ε.· Κορύλ-

λος, Χωρογραφία της Ελλάδος, ό.π., σ. 120-121, 136-141. Για το σύνολο των τροφοδοτήσεων του ποταμού Ερύμανθου 
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Αστράς, «Αστερίων» και Αστέριον 

Ο Παπανδρέου, μ’ όλη την εμβριθή μελέτη του, περιέπλεξε στα μάτια των μεταγενέστερων 

επίσης το ζήτημα της καταγωγής και της παλαιότητας των νεοελληνικών ονομάτων Αστράς και 

Καλλιφώνι, λόγω της τάσης του αφενός να επαναλαμβάνει ισχυρισμούς παλαιότερων συγγρα-

φέων συχνά χωρίς παραπομπές και κάποιες φορές κάνοντας ο ίδιος λάθος, και αφετέρου λόγω 

της μανίας του να «καθαροποιεί» αυθαίρετα τα τοπωνύμια υποδεικνύοντας έτσι μια αρχαία 

καταγωγή τους, πιθανότατη μεν λογικά, χωρίς όμως να παρέχει θεμελίωση γι’ αυτήν στις αρχαίες 

πηγές. 

Γράφει λοιπόν: Αστράς = Αστερίων· Καλλιφώνι = Καλλίφωνον, αλλού Καλλίφωνοι· Ταρτάρι 

= Τάρταρον. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα ότι, ακόμα και σε επιστημονικά έργα ή σε εγκυκλο-

παιδικούς διαδικτυακούς τόπους τύπου Wicipedia, να παρουσιάζονται τα ονόματα Αστερίων, Καλ-

λιφώνιον και Τάρταρον ως αρχαία, αυθαιρέτως και χωρίς καμιά άλλη παραπομπή παρά στον 

Παπανδρέου και στους αντιγραφείς του. 

Έτσι, θεωρεί ότι από τον Στέφανο Βυζάντιο αποκαλείται η Λάμπεια «Αστερίων», απ’ όπου 

εκ παραφθοράς προέκυψε η νεοελληνική ονομασία Αστράς.111 Αλλά σε καμιά αρχαία πηγή δεν 

βρίσκουμε ότι η Λάμπεια λεγόταν «Αστερίων». Απλά, στον Στέφανο Βυζ.,112 όπως και σε πολλές 

άλλες αρχαίες πηγές, δηλώνεται ότι υπήρχαν ονόματα πόλεων, ποταμών, βουνών, νησιών, στους 

τύπους: το Αστέριον (όρος, πρώτο όνομα του Κιθαιρώνα), η Αστερία (πόλη και νησί), η Αστε-

ρίς ή το Αστέριον (νησί), ο Αστερίων (ποταμός), τα Αστερούσια (όρη στην Κρήτη), η Άστραια (πόλη 

στην Ιλλυρία), κ.λπ. 

Είναι ίσως η αόριστη αναφορά από τον Κούρτιο του ορωνυμίου Αστράς σε σχέση με τη Λά-

μπεια λόγω του «λάμπω», αστράφτω», και σε απλό γλωσσικό κι όχι τοπωνυμικό συσχετισμό με το 

όνομα Ἀστερίων, η οποία μπέρδεψε τον Παπανδρέου και μέσω αυτού τους μεταγενέστερους, 

καθώς και συγχρόνους μας. Γράφει σε Ελληνογερμανικά ο Γερμανός ιστορικός: «ὁ Ἀστρᾶς; vgl. 

Ἀστερίων bei Steph. Byz.»113 Όμως, vgl. (vergleiche) στα Γερμανικά σημαίνει απλά «παράβαλε», 

κι ο Κούρτιος δεν θεωρεί ότι ο Στέφανος Βυζ. κατονομάζει ως «Αστερίωνα» τη Λάμπεια. Πράγ-

ματι, ο Στέφανος δεν αναφέρει καθόλου στην παραπάνω παράγραφο τον Ερύμανθο και τη Λά-

μπεια, οπότε το συμπέρασμα του Παπανδρέου είναι τελείως αυθαίρετο, εφόσον δεν προτείνει 

καμιά αρχαία πηγή. 

Το μόνο που από μέρους μου μπορώ να υποθέσω ότι ίσως είχε στον νου του ο έμπειρος και 

πολυγνώστης Κούρτιος, χωρίς όμως, όταν έγραφε τη σημείωση, ούτε να θυμηθεί σωστά το όνομα 

του βουνού ούτε την παραπομπή, είναι όχι ο Στέφανος μα ένας άλλος Βυζάντιος, ο ιστορικός 

Λέων, 4ος [;] αι. π.Χ., ο οποίος σε έργο του αναφέρει μια μυθολογική αφήγηση που διασώζει 

ο Ψευδο-Πλούταρχος. Το πρώτο όνομα του Κιθαιρώνα ήταν Αστέριον [το], εξαιτίας του παρα-

κάτω μύθου: 

Ο Βοιωτός, γιος του Ποσειδώνα και ονοματοδότης του φύλου των Βοιωτών, ήθελε να πα-

ντρευτεί αλλά δεν μπορούσε να διαλέξει ανάμεσα σε δύο υποψήφιες νύφες. Μια νύχτα που τις 

συνάντησε «στις κορυφές ενός ανώνυμου υψώματος», ξαφνικά έπεσε ένας αστέρας από τον 

ουρανό στους ώμους της μιας, που λεγόταν Ευρυθεμίστη, κι εκεί αφανίστηκε. Τότε ο Βοιωτός 

κατάλαβε ότι τούτο ήταν σημάδι των Θεών, διοσημεία, και παντρεύτηκε την Ευρυθεμίστη, ονο-

μάζοντας ολόκληρο το βουνό Αστέριον. Αργότερα, το βουνό μετονομάστηκε σε Κιθαιρώνα μέσω 

άλλου μύθου, από όνομα τοπικού ηγεμόνα.114  

Θυμίζουμε ότι μιαν Αιτωλή Ευρυθεμίστη, κόρη του Πορθάονος, πιθανότατα την ίδια του όρους 

Αστερίου, τη βρήκαμε ήδη στο απόσπασμα του Ησιόδου να το έχει σκάσει με τις αδελφές της από  

                                                                                                                        
από ποτάμια, χειμάρρους και ρέματα, βλ. υδρολογικό χάρτη στο: Χρήστος Πανίτσας, Ιζηματολογική ανάλυση του 

ποταμού Ερύμανθου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Γεωλογίας, [Πάτρα 2013], σ. [22], από https://nemertes.lis. 

upatras.gr/jspui/bitstream/10889/6275/3/Nimertis_Panitsas%28geo%29.pdf. 
111 Παπανδρέου, Αζανιάς, ό.π., σ. 25. 
112 Στέφανος Γραμματικός, Ἐθνικά, 138, 10 κ.ε. 
113 Curtius, Peloponnesos, ό.π., τόμ. Ι, σ. 399, σημ. αρ. 32. 
114 Λέων Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 2· (Ψευδο-) Πλούταρχος, Περὶ ποταμῶν καὶ ὅρων ἐπωνυμίας καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς 

εὐρισκομένων 2, 2, 1 κ.ε. 
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τους γονείς τους, να συγχορεύουν στα γειτονικά με τον Κιθαιρώνα όρη της Αιτωλίας και στις 

κορφές του Παρνασσού μαζί με τις Νύμφες και τις Μούσες, σε οργιαστικές τελετές τις οποίες 

πάντως ο Ησίοδος δεν κατονομάζει ως διονυσιακές ή βακχικές. 

Τη δεύτερη Ευρυθεμίστη που βρίσκουμε στη σωζώμενη αρχαία γραμματεία, την είδαμε ως 

κόρη του Ξάνθου και μάνα του Πέλοπα. 

Όπως συχνά τονίζουμε, πελοποννησιακά ονόματα επαναλαμβάνονται ταυτόσημα στη Στερεά 

Ελλάδα μαζί με στοιχεία από τον μυθολογικό περίγυρό τους. Είναι δύσκολο η σχέση της Ευρυ-

θεμίστης στους δύο μύθους με τα όρη Αστέριον (Κιθαιρώνας), Παρνασσός κ.λπ., με οργιαστικές 

τελετουργίες στις «βήσσες» όπως τις λέει ο Ησίοδος (κάθυγρα δασωμένα φαράγγια) και στις 

κορφές, καθώς και γάμους πάλι στις κορφές σχετιζόμενους με διοσημική εμφάνιση αστέρα, να 

μην μας φέρει στον νου τον Αστρά/Λάμπεια του Ερύμανθου. Μάλιστα λόγω της παρουσίας στην 

Πελοπόννησο της άλλης Ευρυθεμίστης, σχετιζόμενης με τα μυθικά γενεαλογικά του ηγεμόνα 

Ερύμανθου. Θυμίζουμε ότι «βήσσες» αναφέρουν αρχαίοι συγγραφείς και ως τόπο κατοικίας του 

Ερυμάνθιου κάπρου και στη Λάμπεια. 

Το όνομα Αστράς, λοιπόν, ίσως έχει αρχαία προέλευση, όμως τούτη είναι αμάρτυρη στις ως 

τώρα ανιχνευόμενες αρχαίες πηγές και δεν μπορούμε ούτε να είμαστε σίγουροι για την αρχαι-

ότητά του, ούτε να μετονομάσουμε το βουνό σε «Αστερίωνα», όπως προτείνει ο Παπανδρέου και 

δέχονται κάποιοι αβασάνιστα. Μπορούμε μόνο να παραθέσουμε και να συγκρίνουμε τα περιρ-

ρέοντα στοιχεία. 

Ας σημειωθεί επίσης, για τη διαμόρφωση ενός ενδεχόμενου μυθολογικού περίγυρου, ότι ο 

Άστερος ή Αστέριος ήταν Κρητικός βασιλιάς, πατέρας του Μίνωα, του Σαρπηδόνα και του Ρα-

δάμανθυ, και ότι Αστέριος λεγόταν ένας από τους γιους του Νηλέα στη γειτονική Πύλο, που 

τους σκότωσε ο Ηρακλής όλους πλην του ομηρικού Νέστορος, του αγορητή κατά τον Όμηρο, 

του «διαλεκτικού». — Τον Νέστορα, επειδή ήταν πολύ ωραίος έφηβος και συνάμα πολύ «φρό-

νιμος» (διάβαζε: ευφυής»), τον ερωτεύτηκε ο Ηρακλής, τον διέσωσε και τον κατέστησε μαθητή 

του περίπλοκου κόσμου του. Σημειώνουμε αυτά, χωρίς να θεωρούμε όμως ότι έχουν κάποια 

σχέση άμεση με τον Αστρά. 

  

 

Καλλιφώνι, «Καλλίφωνοι» ή «Καλλίφωνον», Καπρίβενα 

Ο Παπανδρέου, επίσης, γράφει: 

 

[…] αι δε λοιπαί διακλαδώσεις εφεξής από του χωρίου Γερμοτζανίου μέχρι των βορειοτάτων και 

ανατολικοτάτων γνωσταί ήσαν υπό το όνομα Καλλίφωνοι, […].
115

 

 

Παρακάτω όμως στην ίδια σελίδα σημειώνει ότι «Των Καλλιφώνων το όνομα ηφανίσθη» και 

ότι οι κορφές τους λέγονται τώρα Λει[ι]βαρτζινό βουνό, Λεχουρίτικο και Κερτεζίτικο. Αλλά δεν 

μας λέει σε ποιες γραπτές πηγές συνάντησε τον τύπο «Καλλίφωνοι», ενώ από το «ηφανίσθη» 

εξάγεται ότι ο ίδιος δεν άκουσε από τους ντόπιους προφορικά το όνομα — που όμως το μαρ-

τυρούν, όπως είπαμε, ήδη στην εποχή της Επανάστασης ο Πουιγιόν και το 1851 ο Κούρτιος ως 

Καλλιφώνι, τύπος που διασώζεται και σήμερα μεταξύ των κατοίκων της περιοχής. 

Το συμπέρασμα είναι ότι το όνομα Καλλιφώνι είναι το παραδοσιακό, όπως το άκουσαν οι 

ξένοι περιηγητές κι όπως το λένε ακόμα οι ντόπιοι, όχι όμως και τα καθαρευουσιάνικα «Καλλί-

φωνοι» ή «Καλλίφωνον», που αναφέρει ο Παπανδρέου κι αναπαράγουν πολλοί σήμερα ακόμα 

και σε χάρτες ή επιστημονικές μελέτες. Το ορωνύμιο ενδέχεται να είναι αρχαίο ελληνικό, όμως 

δεν υπάρχουν πηγές που να το αποδεικνύουν. 

Ο ήδη γνωστός μας ορειβάτης Χρ. Κορύλλος, που πεζοπόρησε το 1889 από την Πάτρα στη 

Σπάρτη, Γύθειο, Ταΰγετο, σε σχετική αφήγησή του πολύτιμη για τη διάσωση πλήθους στοιχείων 

τοπωνυμικών, λαογραφικών και περί της τότε φύσης του Ερυμάνθου, αναφέρει: 
  

                                         
115 Παπανδρέου, Αζανιάς, ό.π., σ. 9. 
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Το όρος Καλλιφώνιον καλείται τα νυν Καπρίβενα, όνομα διασωθέν ίσως από αρχαιοτάτων χρόνων, 

εκ του επί του όρους τούτου διαιτωμένου και υπό του Ηρακλέους συλληφθέντος Ερυμανθίου 

Κάπρου.
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Βλέπουμε ότι ο πολύ προσεχτικός με τα τοπωνύμια Κορύλλος, δεν έτυχε να ακούσει ο ίδιος το 

όνομα του βουνού Καλλιφώνι και ότι το μπερδεύει με την κορυφή Καπρίβενα, αλλά κι ότι 

επαναλαμβάνει τα αναφερόμενα από τον Παπανδρέου περί έκπτωσης του ονόματος σημειώνο-

ντάς το στον καθαρευουσιάνικο τύπο. Επίσης, με το «ίσως» εκφράζει τη δυσπιστία του, αφού 

κι ο ίδιος δεν έχει αποδείξεις για την αρχαιότητα του ορωνυμίου Καπρίβενα. Το πιθανότερο 

είναι ότι, ερχόμενος νοτιότερα από το χωριό Μπούμπουκας καθώς ο ίδιος περιγράφει, και μην 

έχοντας την ευκαιρία να ρωτήσει σχετικά τους ντόπιους, απέδωσε από σύγχυση το όνομα Κα-

πρίβενα (ή κατ’ άλλους Καπρίβαινα) όχι μόνο στην ομώνυμη κορφή, μα και στον υψηλό και 

ευρύ ορεινό όγκο Καλλιφώνι (1.997 μ.), που ως όνομα τον είχε συναντήσει στον Παπανδρέου. 

Στα 1901 ο λοχαγός Ιωάννης Νουχάκης εκδίδει μια Ελληνική Χωρογραφία, η οποία αναφέ-

ρεται και στα παρακλάδια του Ερύμανθου, όρους και ομώνυμου ποταμού, με τις ίδιες περίπου 

διαπιστώσεις όπως κι ο Παπανδρέου. Έχοντας όμως ήδη συγκροτηθεί μια «βιβλιογραφία» περί 

του θέματος, προσθέτει με βεβαιότητα ότι η σύλληψη του Ερυμάνθιου κάπρου έγινε στο βουνό 

«Καπρίβαινα», χωρίς φυσικά να παραθέτει καμιά αρχαία πηγή περί αυτού.117 

Έτσι, η επιφυλακτική διερώτηση του Κορύλλου κι άλλων ερευνητών για το αν το βουνό Κα-

πρίβενα οφείλει το περίεργο όνομά του στον Ερυμάνθιο κάπρο, εδώ μετεβλήθη σε απλή αναφο-

ρική πρόταση, ώσπου σήμερα μορφοποιήθηκε ως απόλυτη βεβαιότητα σε πλήθος σύγχρονα έργα 

και διαδικτυακούς τόπους. Όμως, δεν υπάρχει καμιά αρχαία πηγή που να στηρίζει ή έστω να 

παραπέμπει μακρινά σε έναν τέτοιο ισχυρισμό. Το βουνό Καπρίβενα, άλλωστε, είναι καθώς ήδη 

είπαμε πολύ δύσκολο να αντιστοιχεί στην αντίληψη των αρχαίων για τον Ερυμάνθιο κάπρο: Το 

θηρίο συνδέεται από τις αρχαίες πηγές με τον π. Ερύμανθο στον άνω ρου του, στη Λάμπεια, και με 

την Ψωφίδα, δηλαδή με τον Νουσά, όχι με τα υπέροχα οροπέδια στο όρος Καπρίβενα, απ’ όπου 

είναι παράδοξο να κατέβαινε ως τις καλλιέργειες της Ψωφίδας για να βοσκήσει. 

Επίσης, δεν έχει ερευνηθεί η πιθανή εκδοχή, το όνομα Καπρίβενα να μην έχει σχέση με το 

«κάπρος» και το «βαίνω» όπως υποτέθηκε, αλλά να υποκρύπτει κάποια σλαβική ετυμολογία, 

από τις πάμπολλες της δυτικής Πελοποννήσου. Άλλωστε, η κατάληξη -ενα ή -αινα παραπέμπει 

σε πλήθος άλλα πελοποννησιακά τοπωνύμια, Καρύταινα, Κρέστενα, Κοντοβάζαινα κ.λπ., πράγμα 

που πιθανόν αναιρεί τη σχέση του ορωνυμίου με το ρ. βαίνω. Στην περιοχή του Ερύμανθου επι-

χωριάζουν σλαβικά τοπωνύμια, πολλά από τα οποία άλλαξε επί το εθνικότερον ήδη πρώιμα σε 

διάφορες “ορθοπολιτικές” εξάρσεις του ο βαθύς μηχανισμός του ελληνικού κράτους. Τοπωνύ-

μια πιθανής σλαβικής προέλευσης στον Ερύμανθο: Κέρτεζη, Μάκοβα, Λιβάρτζι, Γλούκοβα, Νί-

βιτσα, Γερμοτζάνι, Στρέζοβα, Βερσίτσι, Δεχούνι. 

Η ετυμολογία κάπρος+βαίνω μπορεί να ερευνηθεί, μα δεν έχουμε στοιχεία σε αρχαίες πηγές 

που να καθιστούν έστω πιθανό ότι είναι ορθή. Αλλά χρειάζεται ονοματοποιητική φαντασία του 

ύψους ενός Τόλκιν, για να υποθέσει κανείς ότι το ιστορικό και πανέμορφο χωριό Λεχούρι, το 

οποίο όπως και το βουνό Καπρίβενα ενθέρμως συστήνουμε ως ορειβατικό και εκδρομικό προορι-

σμό, οφείλει το όνομά του στη λέξη «ούρεα» ή στην «κρητική λέξη λέσκες», όπως έχει υποτεθεί. 

Με τέτοιες ετυμολογίες, η ομορφιά και η συγκινητικότατη αίσθηση της ιστορικής και γλωσ-

σικής συνέχειας που δηλώνουν ονόματα πιθανόν ήδη της προϊστορικής Ελλάδας όπως ο Ωλενός, 

υπονομεύονται λόγω της γειτνίασης με υποτιθέμενες ετυμολογικές καταγωγές τραβηγμένες από 

τα μαλλιά, οι οποίες δεν έχουν καμιά ιστορική, γλωσσολογική ή έστω λογική θεμελίωση.  

                                         
116 Χρήστος Π. Κορύλλος, Πεζοπορία από Πατρών εις Σπάρτην, ό.π., σ. 17. 
117 Ιωάννης Εμμ. Νουχάκης, Ελληνική χωρογραφία. Γεωγραφία, Ιστορία, Στατιστική πληθυσμού και αποστάσεων, 

«εγκρίσει της Α.Β.Υ. του Διαδόχου Γενικού Διοικητού του Στρατού» (Κωνσταντίνου Α΄), Εκδότης Σπυρίδων Κου-

σουλίνος, Εν Αθήναις 1901, σ. 547-548. Παρακάτω αναφέρονται οι δύο Αροάνιοι, και τονίζεται, λογικά, ότι «Απιθά-

νως κατά τινας νοείται ως Αροάνιος ο από Νουσάς ρέων Ερύμανθος». 
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ΠΙΝΑΚEΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΞΕΩΝ 
 

(Περιλαμβάνονται και ονόματα που αναφέρονται στις λεζάντες των εικόνων και των 
φωτογραφιών. Δεν καταλογογραφούνται τα ονόματα Ερύμανθος (βουνό), Ωλενός/Ωλονός, 

Πελοπόννησος.) 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΛΕΞΕΩΝ 

 
 
Αγλαός 89-92, 95 
Αγράμπελα (πρώην Πορετσό) 103, 125, 126 
Αζηνίς, Αζηνίδα 111, 114 
Αθήναιος 99, 127 
αίγες, βλ. γίδες 
Αιλιανός Κλαύδιος 111 
Αινείας ο Τακτικός 83 
Αιτωλία 80, 100, 107, 108, 131 
Ακαρνανία 87, 88, 107 
Αλεποχώρι 21, 25, 59, 66, 70 
Αλήσιο 104, 105 
Αλκάθους 80 
Αλκμαίων 86-88 
άλογα, μουλάρια 44, 45, 48, 49, 51 
Αλφειός 81, 111 
Αλφεσίβοια, βλ. Αρσινόη 
Αμαδρυάδα 95 
Αμφιάραος 87, 88 
Ανάληψη εκκλησία 15, 24 
ανθρωποθυσίες 76, 77, 79 
Άνιγρος ποταμός 117 
Άννα Κομνηνή 99 
Αντίπατρος 116 
Απανώκαμπος 9, 51 
Απολλόδωρος 73, 80, 97, 107, 113 
Απόλλων 82 
Απολλώνιος Ρόδιος 97 
Άρατος 108 
Άργος, Αργείοι 75, 76, 85-87, 97 
Άρης 112, 113 
αριές 70 
Αρίστας 74 
Αριστοτέλης 100, 109 
Αρκαδία μητέρα Φυλονόμης 112 
Αρκαδία, Αρκάδες, αρκαδικός 13-15, 55, 73, 75, 

76, 79, 80, 83, 85, 88, 92, 94, 95, 97, 99, 101, 
104, 107, 108, 111-114, 116-119, 127, 129 

Αρκάδιος Γραμματικός 84 
Αρκάς βασιλιάς 10, 76, 77, 95, 120, 121 
Αροάνια όρη βλ. Χελμός 
Αροάνιος παραποταμός Λάδωνα 127, 128, 129 
Αροάνιος παραποταμός Ερύμανθου 83, 97, 125-

129 
Αρόη 94, 108 
Άρρων 74 
Άρτεμις 76, 77, 96, 99, 100, 112, 113, 116, 117, 

112, 120 
Αρσινόη ή Αλφεσίβοια 87 

Ασία, Ασιάτες 82 
Άσιος ποιητής 75 
Αστράς, βλ. και Λάμπεια 9, 52, 103, 106, 125-127, 

129-131 
Αφροδίσιο όρος 52, 103, 125 
Αφροδίτη 82, 86, 87, 117 
Αχαΐα 9, 10, 18, 20, 70, 85, 94, 95, 103-109 
Αχελώος 87 
 
βαλανιδιές, βαλανίδια, δρυς 65, 66, 70, 94, 95 
Βαλέριος Φλάκος 121 
Βελιμάχι 45 
Βερσιτσιώτικο ποτάμι βλ. Σκουπέικο 
Βιργίλιος 121 
Βλασία Άνω και Κάτω 21, 52, 53 
Βοιωτία, Βοιωτοί, 130 
Βοιωτός βασιλιάς 130 
Βολίνα Αχαΐας 105 
βοσκοί, ποιμένες 26, 28, 32, 44-46, 48-52, 59, 

61, 62, 65, 66, 93 
Βουπράσιο 104, 105 
Bourguignon d’Anville, Jean Baptiste 128, 129 
Βοώτης ή Αρκτοφύλακας, αστερισμός 77 
Βυζάντιο, Βυζαντινοί, βυζαντινή εποχή, 81, 83, 

105, 106 
 
Γαία, Γη Θεά 75, 79 
Γαληνός 118, 119 
Γερμοτζάνι 126, 131, 132 
γίδες, αίγες 15, 24, 44, 46-51, 61, 65, 66 
Γλαύκος Νικοπολίτης 88 
 
Δελφοί 95 
Δευκαλίων 75, 79, 81, 85, 108-110 
Δήμητρα 94 
Δίας, Ζευς 76, 77, 79, 81, 92, 94, 96, 98, 107, 110, 

111, 114 
Διόδωρος Σικελιώτης 73, 83, 88, 97 
Διονύσιος Κυκλογράφος 80 
Διονύσιος Περιηγητής 83 
διοξείδιο πυριτίου (Hornstein) 43, 44, 109 
Διοσκουρίδης 117-119 
Δίβρη 126, 128 
 
Εκαταίος Μιλήσιος 97 
έλατα, ελατοδάσος 13, 15 
Επανάσταση ’21 101, 105, 126, 128, 129, 131 
Ερατοσθένης 77 
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Ερυμάνθη στην Ασία 82 
Ερυμάνθιος κάπρος 73, 96-102, 119-124, 129, 131, 

132 
υς (αγριόχοιρος) Κρεμμυωνία 100 
κάπρος Καλυδώνιος 100 

Ερύμανθος ηγεμόνας 74, 79, 80, 82, 83, 85, 94 
Ερύμανθος [η] ή Ερυμάνθω πόλις 10, 74, 84, 85, 

95 
Ερύμανθος ποταμός, και Ντοάνα 73, 81, 83, 85, 

97, 103, 110-118, 125-129, 132 
Εριφύλη 86, 88 
Ευρυθεμίστη στην Πελοπόννησο 81, 82, 131 
Ευρυθεμίστη στον Κιθαιρώνα 80, 82, 130 
Ευρυθεμίστη στον Παρνασσό 80, 82, 130 
Ευρυσθέας 96, 97, 98, 100, 101 
Ευστάθιος 93, 107 
Εχέφρων Ηρακλέους 85, 88 
 
Ζάκυνθος 10, 13, 55, 88 
Ζάκυνθος ηγεμόνας 84, 88 
 
Ηλεία, Ήλις (περιοχή και πόλις), Ηλείοι 9, 10, 20, 

55, 70, 81, 85, 87, 95, 104-107, 113, 117, 121 
Ήρα 77 
Ηρακλής, 10, 73, 85, 88, 96, 97, 98-102, 111, 

114, 119-124, 127, 131, 132 
Ηρωδιανός 84, 93, 107 
Ησίοδος 55, 76, 80, 82, 92, 93, 96, 97, 104, 

106, 113, 130, 131 
Ησύχιος 83, 108 
 
Θεόκριτος 55 
Θεόφραστος 70, 99, 117, 121 
Θεσσαλία 75 
Θήβα, Θηβαίοι 86 
Θουκυδίδης 83 
 
Ιόνιο, Ιόνια νησιά 13, 20, 55, 85 
Ιππόλυτος 111 
Ίστρος Κυρηναίος 107 
 
Κάθισμα 32 
Καλέντζι 9, 11, 12, 15, 17, 54, 66 
Καλλίμαχος 111, 114 
Καλλιστώ 76, 77, 79, 113, 120, 121 
Καλλιφώνι 9, 20, 52-54, 103, 106, 111, 125-127, 

129-132 
καλύβες ποιμενικές, στάνες, μάντρες 20, 24, 27-

33, 59 
Καπρίβενα 9, 52, 126, 129, 131, 132 
Καρβελού 9 
Κατακλυσμός επί Δευκαλίωνα-Πύρρας 75, 81, 85, 

87, 108-110 
καταρράχτες 68-70 
Κιθαιρώνας 130, 131 
Κικέρων 120 
Κλαύδιος Πτολεμαίος 84 
Κλύτιος 87 
Κοϊντιλιανός 121 
Κόρυλλος Χρήστος 55, 108, 110, 131, 132 
Κούρτιους Έρνστ, (Ernst Curtius) Κούρτιος 84, 

104, 106, 126, 127, 130, 131 

Κρήτη 94, 111, 112, 116, 130 
Κυλλήνη Νύμφη 75 
 
Λάδων (και Ροφιάς) 111, 113, 114, 116, 127-129 
Λαγκαδιά ρέμα 46, 53 
Λάκκα Ωλενού 55, 56, 59 
Λάμπεια, Αστράς 9, 52, 54, 73, 96, 97, 103, 104, 

106, 111, 116, 117, 125-127, 129-132 
Λάσκαρης Ν. 113 
Λεπίδα, 20, 52, 53 
Λεχούρι 125-127, 129, 132 
Λέων ιστορικός 130 
λιβάδια 15, 66 
Λιβάνιος 73, 98 
Λιβάρτζι 125-127, 129, 132 
Λιβαρτζινός ποταμός 125, 127 
Λικ Ουίλιαμ (William Martin Leake) 103, 104, 126, 

127 
Λουκιανός 71 
Λύκαιο όρος 76, 77, 113 
Λύκαστος 112 
Λυκάων 75, 76, 79, 80, 88, 94 
Λυκόρτας 85 
Λυκόσουρα 55, 76 
 
Μανέσι 52 
Μαρούλης Γεώργιος 33 
Μαρτιάλης 120 
Μαχαιράς 9, 21 
Μαυρολιθάρι 45, 47, 59 
Μεγάλη Άρκτος 77 
Μελίβοια 75 
Μεσσηνία, Μεσσήνιοι 80, 85, 86 
Μικρή Άρκτος 77 
Μονή Ταξιαρχών 63 
μονοπάτια με ξερολιθιά, σκαλιά 59, 60, 62-64, 66-

68 
Μουγγίλα 9-11, 21, 23, 43, 44, 46, 51, 52, 54, 56, 

57, 107, 108 
Μούσες 80 
Μουσώνιος (Γάιος Μ. Ρούφος) 89, 90, 92, 93 
Μπαρτελεμί, Ζαν Ζακ (Jean-Jacques Barthélemy) 

128, 129 
Μποκάζ, Μπαρμπί ντι (Jean-Denis Barbié du Bo-

cage) 128, 129 
Μπούμπουκας 52, 132 
Μυκήνες, Μυκηναίοι, μυκηναϊκή εποχή 78, 85, 97 
Μύρσινο 104 
Μύσων Χηναίος 90 
 
Ναυσικά 96 
Νεμέα 99, 98 
Νεραϊδοβούνι 9, 53-56 
Νέστωρ 104, 131 
Νουσάς ή Νουσαΐτικο ποτάμι 103, 125-127, 129, 

132 
Νουσάς χωριό 103 
Νουχάκης Ιωάννης 132 
Ντόντγουελ Έντουαρντ (Edward Dodwell) 129 
νυμφαία (νούφαρο) 117 
Νύμφες (και Νεράιδες) 75, 80, 95, 96, 110, 117 
Νύκτιμος 74-76, 79, 80, 95, 112, 113 
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Ξάνθος Ερυμάνθου 74, 80, 81, 85 
Ξάνθος Αργείος 80, 81 
Ξαρχίτικα 66, 67 
Ξενοφών 83 
 
Οβίδιος 76, 78, 120, 121 
Οινόμαος 80 
Ολυμπία 9, 80, 85, 87, 88, 93, 98, 104, 111, 116 
Ομηρικοί Ύμνοι 55 
Όμηρος 83, 86, 87, 91, 92, 96, 97, 104, 113, 131 
Οράτιος 120 
Ορφικοί Ύμνοι 55 
 
Παν 116 
Πάνακες Ηράκλειον (και ο πάναξ και η πανάκεια) 

117, 118, 121 
Παναχαϊκό όρος (και Βοϊδιάς), 20, 53, 110 
Παπανδρέου Γεώργιος 105, 125-127, 130-132 
Παρθάων 74, 80 
Παρνασσός 80 
Πάρνων 20, 53 
Παρράσιος 112, 113 
Παυσανίας Περιηγητής 74, 80, 85, 87, 88, 91, 

94, 96, 98, 99, 103, 104, 110, 111, 116, 125-
127, 129 

Πελασγός, Πελασγοί, πελασγικός 55, 75, 81, 84, 
94 

Πέλοψ 80, 81, 107 
Περίφητος 54, 80 
πεύκα 70 
Πίνδαρος 55 
Πίσα 80 
Πλίνιος 121 
Πορετσό βλ. Αγράμπελα 
Πορθάων Αιτωλός 80, 82 
Πορθάων (στα Βασσαρικά) 80 
Πλατανίτσα 21, 46 
Πλούταρχος (και Ψευδο-Πλούταρχος) 85, 112, 130 
Πολίτης Νικόλαος 110 
Πολύαινος 83, 99 
Πολύβιος 83, 85, 88, 103, 125, 127 
Πουιγιόν, Εμίλ λε (Emile Le Puillon de Boblaye) 

126 
πουρνάρια 39, 66, 70 
πρόβατα 13, 44, 47-51 
προϊστορία, προϊστορική εποχή 75, 78 
Πρόμαχος Ηρακλέους 85, 88 
Προμηθέας 75 
Προφήτης Ηλίας 9-11, 15, 16, 18-21, 26, 28, 32, 

33, 62, 66, 69, 70, 107, 108 
Πτολεμαίος Ηφαιστίωνος 82 
Πυργάκο 9, 11, 22, 23, 26, 27, 40, 46, 53, 54, 

106-108 
Πύρρα 75, 79, 81, 85, 108, 109, 110 
 
Ρος Λουδοβίκος (Ludwig Ross) 127 
Rumex alpinus (L.) 41 
ρυάκια 45, 48, 59, 69, 70 
Ρωμαίοι, ρωμαϊκή εποχή, Λατίνοι 14, 103, 120, 

121 
 
Σάββη ή Σαμβήθη βλ. Χαλδαία Σίβυλλα 

Σαύρος (και Σαύρου δειράδα) 111, 114 
Σειραίος (Σειιραΐτικο) ποταμός βλ. Σκουπέικο 
Σενέκας 121 
Σεν-Ιλέρ, Ισιντόρ Ζοφρουά 101, 102, 103 
Σικελιανός Άγγελος 14 
Σινόπουλος Τάκης 113-115 
Σκόλλις 9, 11, 20, 104, 106 
Σκουπέικο ποτάμι ή Βερσιτσιώτικο, ή Σειραΐτικο 

ή Σειραίος 103, 125 
Σκουτέλι 9, 21, 52 
Σόρων ποταμός 116 
Σούδα 83, 93 
Σοφοκλής 97 
Σπάρτη, Σπαρτιάτες, Λακωνία 86, 90, 95 
Σπαρτιά 16, 66 
στάνες, μάντρες γιδοπροβάτων, βλ. καλύβες ποι-

μενικές 
Στάτιος 121 
Στέφανος Βυζάντιος 88, 94, 100, 107, 130 
Στοβαίος Ιωάννης 91 
Στράβων 104, 106, 107, 109, 111, 117 
 
Ταρτάρι 103, 125-127, 130 
Ταΰγετος 20, 53, 54, 96, 99 
Τεθρέας ποταμός και φαράγγι 20, 24, 25, 59, 

66, 69, 70 
Τηγάνι 56 
τραγάκανθα 58 
Τρεις Γυναίκες 9, 126 
τρικοκκιά (Crataegus) 50 
Τριπόταμα (και Τριπόταμος) 103, 125, 128 
 
υοσκύαμος βλ. και Hyoscyamus 118, 119 
υπερικά 70 
Υρμίνη 104 
 
Φαβωρίνος 100 
φακόχοιρος 101-103 
Φενεός 92, 127-129 
Φερεκύδης 81, 82, 107 
Φηγέας 84, 85, 87, 88 
Φήγεια ή Φηγία 74, 84, 85, 87, 94, 95 
φηγός (βαλανίδια) 94 
Φίλιπσον Άλφρεντ (Al. Philippson) 44, 51, 59, 109 
Φιλίππος Ε΄83, 88, 125 
Φιλοστέφανος Κυρηναίος 127 
Φίλων Ταρσεύς 118, 119 
Φλιάσιοι 75 
Φυλονόη 112, 113 
Φυλονόμη 112, 113 
Φολόη 71, 106, 116 
Φώτιος 82 
 
Χαλδαία Σίβυλλα Σάββη ή Σαμβήθη 82 
Χελμός 55, 56, 127 
Χέλντερλιν 18, 19 
χωράφια (τόποι παλαιών καλλιεργιών, αναβαθ-

μιδωτά χωράφια κ.λπ.) 26, 27, 66 

 

Ψηλή Τούρλα 9, 11, 20, 21, 23-27, 33, 43, 44, 46, 

47, 53, 60-62, 66, 107, 108 
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Ψωφίδιον όρος Μαλέα 88 

Ψωφίς Ακαρνανίας 88, 107 

Ψωφίς ακρόπολη Ζακύνθου 88 

Ψωφίς κόρη Έρυκου 85, 88 

Ψωφίς κόρη Ξάνθου 74, 80, 85 

Ψωφίς πόλη Αχαΐας 88, 94, 107 

Ψωφίς, Ψωφίδα, πόλη Ερυμάνθου, Ψωφίδιοι 

73, 74, 80, 83-89, 91, 93-95, 98, 99, 103, 106, 

107, 110, 111, 116-118, 120, 121, 125-129, 

132 

Ψωφίς πόλη Λιβύης 88 

Ψώφις Λυκάονος 74, 88, 93, 94 

 

Ωκεανός Θεός 75 

Ωλένη Αχαΐας 81, 103, 104, 106-108 

Ωλένη, Ωλενίη Πέτρη, Ωλένια Πέτρα Ηλείας 81, 

103-108 

Ωλένης Επισκοπή 105, 106 

Ωλενίας αδελφός Τυδέα 107 

Ώλενος βασιλιάς 107 

Ωλονού πλακώδης ασβεστόλιθος 30, 43, 44, 109 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

ΦΥΤΩΝ (TAXA) 

 

 

Achillea holosericea (Sibth. & Sm.) 34 

Asperula oetaea (Boiss.) 35 

Astragalus thracicus (Griesb). ssp. cylleneus 

(Fisch.), βλ. και τραγάκανθα 51, 58 

Campanula radicosa (Bory & Chaub.) 36 

Centaurium erythraea (Raf.) 70 

Cerastium candidissimum (Correns.) 38 

Crepis incana (Sm.) 33 

Dianthus integer ssp. minutiflorus (Halácsy) 39 

Dianthus tymphresteus (Boiss. & Spruner) 39 

Digitalis ferruginea (L.) 70 

Drypis spinosa (L.) 38 

Geranium subcaulescens (L’Hér. ex DC.) 36 

Heracleum sphondylium (L.) ssp. pyrenaicum 

(Lam.) ή Η. Polliniacum (Bart.) ssp. oetoeum 

(Boiss.) βλ. και πάνακες 117, 118, 121 

Hyoscyamus albus (L.) βλ. και υοσκύαμος 118, 119 

Hyoscyamus aureus (L.) 118 

Hyoscyamus niger (L.) βλ. και υοσκύαμος 118, 119 

Linaria peloponnesiaca (Boiss. & Heldr.) 56 

Minuartia stellata (Mair.) ssp. stellata 40 

Morina persica (L.) [Morina graeca (Jaub. & 

Spach)] 34 

Notobasis syriaca (L.) 37 

Polygala crista-galli (Chobat) 56 

Polygala nicaeensis ssp. mediterranea (Chodat) 

56 

Potentilla poetarum (Boiss. & Spr.) [P. speciosa 

(Willd)] 57 

Pterocephalus perennis (Coulter) 64 

Satureja alpina (L.) ssp. majoranifolius 58 

Sempervivum marmoreum (Gris.) 42 

Sideritis clandestina (Bory & Chaub.) 57 

Stachys germanica ssp. heldreichii (Boiss.) 34  
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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. 

— Ρωξάνη, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2019. 

— Μηχανοστάσιο, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2019. 

—Μπαλάντες, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2020 

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. 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 

— Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, νουβέλα, Καστανιώτης 2003, Πάπυρος 2017. 

— Χ.Τ. 1983 μ.Χ. μια νέκυια, Εκδόσεις Σκαρίφημα, Αθήνα 2019. 

 

 

 

 

  

http://www.analphabet.gr/
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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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