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ΟΟ ΛΛ ΥΥ ΜΜ ΠΠ ΟΟ ΣΣ  
φφ ύύ σσ ηη   

  

Τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες 

γ ια  τους  Ολύμπ ιους  Θεού ς; 
 

 

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

Σ π ύ ρ ο ς  Κ α ρ υ δ ά κ η ς 
 

 

aa nn aa ll pp hh aa bb ee tt  
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ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ 

ΟΛΥΜΠΟΣ 

ΦΥΣΗ 

Τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες 

γ ι α  τ ο υ ς  Ο λ ύ μ π ι ο υ ς  Θ ε ο ύ ς;  
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Στη φωτογραφία του εξωφύλλου: Ο Μύτικας και το Στεφάνι από την Κακόσκαλα. 

 

Στη φωτογραφία τίτλου, στη σ. 5: γεντιανή, Λιβαδάκι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spyros.karydakis@gmail.com 

Ιστοσελίδα του συγγραφέα: www.analphabet.gr 

 

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

αλλά λογότυπο του συγγραφέα. 

 

Ο συγγραφέας ευχαριστεί θερμά τα ιδρύματα και τους ιδιώτες, κατόχους ή δημιουργούς των τριών 

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

 

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

ευρημάτων Ανδρέα Κοντονή, www.andreaskontonis.com/home.html 

 

Σχεδιασμός εξωφύλλου και βιβλίου — σελιδοποίηση: analphabet. 
 

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

© για το σχέδιο του τοξότη: Ανδρέας Κοντονής 

© για το κείμενο και τις φωτογραφίες: Σπύρος Καρυδάκης 

 

 

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

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

κατά καιρούς τροποποιήσεις του. 

http://www.analphabet.gr/
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Στη Σοφία και στον Μιχάλη 

 

 

 

 
[…] η πρωταρχική φαντασιακή σύλληψη του κόσμου 

ως μη-νοητού και η ελλειψη υπερβατικής πηγής 

της σημασίας ή του νόμου ή του κανόνα είναι που 

ελευθερώνουν τους [αρχαίους] Έλληνες και τους επιτρέπουν 

να δημιουργήσουν θεσμούς μέσα στους οποίους 

νομοθετούν οι ίδιοι οι άνθρωποι. 

 

Κορνήλιος Καστοριάδης 

Η ελληνική ιδιαιτερότητα, τομ. Α΄ 
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ΟΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 
 

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

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

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

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

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

και να αναφερθεί για τις περιπτώσεις αυτές το όνομά τους και οι διαγνώσεις τους σε μια μελλοντική 

αναδιάρθρωση του άλμπουμ. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

που έχει εκπονήσει το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας (UCLA). 

 

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

έχοντας κύριο σκοπό να υποδείξει συγκεκριμένες διαδρομές, αξιοθέατα και προορισμούς στους ορειβά-

τες. Για υπεύθυνη πληροφόρηση, δείτε: 

 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΓΕΝΙΚΑ, ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ: 

Δήμος Δίου — Ολύμπου, Λιτόχωρο: τηλ. (23523) 50100 
Ιστοσελίδες Δήμου Δίου — Ολύμπου: http://www.dion-olympos.com, http://news.dion-olympos.gr 
Δασονομείο Λιτοχώρου: τηλ. (23520) 81042 
Αστυνομικό Τμήμα Λιτοχώρου: τηλ. (23520) 81100 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (ΦΔΕΔΟ): τηλ.: 23520 83000, http://www.olympusfd.gr 
Δημοτικό Διαμέρισμα Δίου, τηλ.: (23513) 51000. 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 
(Η σειρά με βάση το υψόμετρο): 

«Γιόσος Αποστολίδης», Καταφύγιο Σ.Ε.Ο., Οροπέδιο Μουσών, 2.700 μ., τηλ.: (2310) 224710. 
«Χρήστος Κάκκαλος», Οροπέδιο Μουσών, 2.650 μ., τηλ.: (693) 7361689. 
«Σπήλιος Αγαπητός», Χοντρομεσορράχη, 2.100 μ., τηλ.: (23520) 81800 ή 81329. 
«Πετρόστρουγκα», Πετρόστρουγκα, 2.000 μ., τηλ.: (23520) 83000, Δήμος Λιτοχώρου, (23523) 50100. 
«Βρυσοπούλες», του Κέντρου Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομίας του Ελληνικού Στρατού (ΚΕΟΑΧ»), 1.800 

μ., παραμονή μετά από άδεια του Ελλ. Στρατού, ΕΧΟΣ Ελασσόνας τηλ. (24930) 62163, (24930) 23467. 
«Κορομηλιά», πάνω από το Δίον, 1.000 μ., Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, τηλ.: (23520) 83000, 

Δημοτικό Διαμέρισμα Δίου τηλ.: (23513) 51000. 
«Κρεβάτια», Βροντού, 950 μ., τηλ.: (697) 8278548. 
«Κορομηλιές», Λεπτοκαρυά, 950 μ., Δήμος Ανατολικού Ολύμπου, τηλ.: (23520) 31242. 
«Σταυρός» ή «Δημήτριος Μπουντόλας», Σταυρός, 944 μ., τηλ.: (23520) 84100. 

Στον Όλυμπο υπάρχουν επίσης έξι καταφύγια ανάγκης, μικρά κτίσματα ανοιχτά. 

 

 

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

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

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

Όλυμπο κατά τους αρχαίους Έλληνες, την αφήγησή του ή τις μεταφράσεις του. 

  

http://www.olympusfd.gr/
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Α. Ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας στον Όλυμπο 
 
 

Τι ζητάει η αλεπού στην αυλή των Θεών; 

Ευτυχήσαμε να περπατήσουμε μερικές φορές στον Όλυμπο. Ανεβήκαμε και κατεβήκαμε 
από διάφορα μονοπάτια με τον Γιώργη, τον Αποστόλη, τη Σοφία, τον Μιχάλη και τον Χρήστο, 
μα σε αυτό το άλμπουμ περιγράφεται κυρίως η ανάβαση με εκκίνηση από το Λιτόχωρο, συγκε-
κριμένα από το εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής σε υψόμετρο περίπου 400 μ., σε Κάτω Τσου-
κνίδα, Άνω Τσουκνίδα (1.608 μ.), Πελεκούδια, Λιβαδάκι (περίπου 2.000 μ.), καθώς και εκ του 
αντιθέτου η διαδρομή από Οροπέδιο των Μουσών και Μύτικα (2.918 μ.) μέσω Κακόσκαλας σε 
Σκολιό (2.905), Άγιο Αντώνιο (2.818), Φράγκου Αλώνι (2.678 μ.), Καλόγερο (2.701 μ.), Πάγο 
(2.677 μ.), έως Λιβαδάκι. Επίσης, γίνεται αναφορά σε ένα από τα ωραιότερα πλάγια μονοπάτια 
του κεντρικού Ολύμπου, αυτό που οδηγεί στο Λιβαδάκι από το Πηγαδούλι του μονοπατιού 
Πριόνια — Μύτικας. Φωτογραφίες και σχόλια δίνονται και για άλλες περιοχές του βουνού. 

Ο Όλυμπος σχηματίζει ένα πελώριο πέταλο γύρω από τη χαράδρα του Ενιπέα, με το άνοιγμα 
στραμμένο προς τα ανατολικά. Το βόρειο σκέλος του πετάλου, που η καμπύλη του καταλήγει στο 
Οροπέδιο των Μουσών και στον Μύτικα, είναι και το πιο πολυσύχναστο. Οι παραπάνω διαδρο-
μές βρίσκονται στο νότιο σκέλος, το λιγότερο επισκεπτόμενο. 

Στο Β΄ μέρος του βιβλίου συλλέξαμε πληροφορίες από αρχαίες πηγές για τη φύση του Ο-
λύμπου. Λόγω της ιδιαιτερότητας του βουνού ως μυθολογικής κατοικίας των Θεών, μελετήσα-
με τι τέλος πάντων πίστευαν οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες ότι υπήρχε στον Όλυμπο ή πάνω από 
αυτόν. Η αναζήτηση αυτή μας οδήγησε σε ατραπούς όχι συνήθεις για τις απόψεις των αρχαίων 
περί των Θεών τους Όλυμπο και περί κυρίαρχων όψεων της θρησκείας τους. 

Η φύση του Ολύμπου είναι αναλυμένη από ειδικούς κατά τομέα. Εμείς απλά βλέπουμε, χαι-
ρόμαστε, φωτογραφίζουμε και περιγράφουμε με τον τρόπο μας.   

Εικ. 1: Ο Μύτικας, η ψηλότερη κορφή του Ολύμπου, 2.918 μ., όταν κατεβαίνεις από τα δυτικά, από 

την Κακόσκαλα, ένα επικίνδυνο μονοπάτι που οδηγεί από την κορυφή του στο Σκολιό. 
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Από το Λιτόχωρο στο Λιβαδάκι και στον Ενιπέα 

 

Γενικές τοποθετήσεις 

Αν πρόκειται να κάνεις τη διαδρομή από Αγ. Παρασκευή Λιτόχωρου στο Λιβαδάκι, καλύ-
τερα να ξεκινήσεις όσο γίνεται νωρίτερα, μόλις λιγάκι φωτίσει. Ιδίως στους πιο ζεστούς μήνες, 
γιατί η ανηφόρα είναι βαριά και η υψομετρική διαφορά αρκετά μεγάλη, περίπου 1.600 μ. 
Πρόκειται για μια από τις πιο επίπονες διαδρομές που ξεκινούν από τους πρόποδες του βουνού, 
μετά φυσικά την διαδρομή Κρεβάτια — Οροπέδιο Μουσών, που είναι πολύ πιο απότομης ανη-
φοριάς μα και πιο σύντομη. Άμα φτάσεις στο Λιβαδάκι, μπορείς να διανυκτερεύσεις στην εκεί 
μικρή τσιμεντοκαλύβα που συνήθως είναι ανοιχτή, ή κοντά της. Ή να κατέβεις στο μονοπάτι 
που έρχεται από τα Πριόνια, απ’ όπου μπορείς να ανεβείς στο Οροπέδιο των Μουσών αυθημε-
ρόν, αν φυσικά έχεις ορειβατική πείρα και περπατάς καλά. 

Αν θες να συνεχίσεις το ανέβασμα προς Πάγο, Καλόγερο, Οροπέδιο Μουσών, πρέπει να ξέρεις 
ότι η ανάβαση είναι πολύωρη, επίπονη, επικίνδυνη, και πιθανότατα θα νυχτωθείς καθ’ οδόν 
πριν φτάσεις στα καταφύγια του Οροπεδίου των Μουσών, εκτός κι αν είσαι πολύ δυνατός 
ορειβάτης ή αθλητής: η υψομετρική διαφορά Αγ. Παρασκευής — Καλόγερου είναι περίπου 
2.300 μ., τα τοπία αυχμηρά μετά το Λιβαδάκι, αγρίως ανηφορικά, όλο πέτρα, δίπλα σε κολοσ-
σιαίους γκρεμούς. Η αντίθετη πορεία, το κατέβασμα από την αλπική ζώνη μέσω Καλόγερου, 
Πάγου, Λιβαδακιού προς Λιτόχωρο, είναι φυσικά πιο γρήγορη, λιγότερο επίπονη, αλλά πάλι 
πολύωρη και αρκετά επικίνδυνη, μάλιστα δεδομένου ότι περπατιέται λίγο, εφόσον συνήθως 
όλος ο κόσμος ανεβαίνει από τον Ενιπέα ή την Πετρόστρουγκα. 

Η ανταμοιβή σου ανεβαίνοντας από Λιτόχωρο μέχρι το Λιβαδάκι, είναι μερικά από τα ωραι-
ότερα δασικά τοπία του βουνού, σε δάση ελάτων, οξυάς, ορεινών πεύκων, ρόμπολου, με χλω-
ρίδα οργιαστική, γεμάτη θαύματα. Το μονοπάτι ξεκινάει από το εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής σε 

Εικ. 2: Από του Στράγγου κοιτάζοντας προς τα 

νότια μια μέρα με ανάστατο καιρό. 

Εικ. 3: Το τοπίο της προηγούμενης εικόνας. Ε-

μπρός, ο Πάγος και το Λιβαδάκι στα σύννεφα. 
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ένα πανέμορφο τοπίο μες στα δέντρα. Μετά όμως βγάζει στην ασφαλτόδρομο που οδηγεί στην 
ορεινή εκκλησία του Αγ. Ιωάννη. Στο μέσον της διαδρομής υπάρχουν σημάδια προς τον δασικό 
χαλικόδρομο αριστερά. Αφού πάρεις αυτό τον χαλικόδρομο, μετά όχι πολλή ώρα βρίσκεις επι-
τέλους την αρχή του κυρίως μονοπατιού. Το μονοπάτι είναι ευκρινές και σχετικά καλοσημα-
τοδοτημένο, αλλά όχι παντού· κυρίως σε κάποιες απότομες αναβάσεις μες σε πυκνό δάσος χά-
νεται και αυτό και τα σημάδια, οπότε θέλει προσοχή. Πολύ πιο ευκρινές γίνεται άμα φτάσεις 
αρκετά ψηλά, στις δύο Τσουκνίδες την Άνω και την Κάτω. 

 
 

Παρθένο δάσος 
 

Η ομορφιά δεν είναι αισθητισμός των ελίτ 

Άμα μπεις από τον δασικό δρόμο στο μονοπάτι, είσαι σε έναν Παράδεισο. Το δάσος πυκνό, 
παρθένο, ανέγγιχτο από ανθρώπους και κατοικίδια ζώα. Η άνοιξη εδώ, σε αυτήν τη ζώνη, ξε-
σπάει τον Ιούνιο, ενώ στην αλπική ζώνη του Ολύμπου τα αγριολούλουδα μπαίνουν στο φόρτε 
τους συνήθως από τέλη Ιουνίου — αρχές Ιουλίου, όλο αργότερα όσο προχωράς πιο ψηλά. Όσο 
πιο ασύμβατη με τα ανθρώπινα είναι η φύση στο βουνό, τόσο η ομορφιά μεγαλύτερη, οι αισθήσεις 
επιστρέφοντας στην πρωτογένεια πριν τον σύγχρονο πολιτισμό — αλλά αυτό δηλώνει άραγε 
επιστροφή σε παλιότερα στάδια της συνείδησης του ανθρώπου; ή είναι άλμα σε ένα καλό δυ-
νητικό μέλλον, όπου φύση δεν θα σημαίνει εχθρός ή τουρισμός, κι η ομορφιά δεν θα δηλώνει 
αισθητισμό των ελίτ και αχρηστία, μα το ουσιαστικό στοιχείο του πολιτισμού μαζί με την κοι-
νωνική ισομοιρία και τον έρωτα; 

Αυτά σκέφτεσαι κοντοανασαίνοντας στη βαριά ανηφόρα — «κοντοανασαίνω», είναι μια από 
τις πολλές καίριες λέξεις της διαλεκτικής Ελληνικής που έμαθες μικρός: «λαχανιάζω κοφτά, 
υψίσυχνα». Ο Όλυμπος έχει όπως και να το κάνουμε μια ιστορία, κουβαλάει έναν βαρύ συλ-
λογικό μύθο, κι έτσι σου υποβάλλει να τα σκεφτείς αυτά, και την ομορφιά και την ισομοιρία 
και τον έρωτα, και λησμονημένες λέξεις αυτής της πολύ οπισθόβουλης χρονικά, πολύ υψίσυ-
χνης μελωδικά γλώσσας, που είναι η γλώσσα σου. Ο Όλυμπος σημαίνει κάτι, είναι πρόταση 
περί των πραγμάτων, και η γλώσσα σου επίσης σημαίνει ότι μπορεί μια κοινωνική συνείδηση να 
  

 

Εικ. 4: Λιτόχωρο — Λιβαδάκι. Χάραμα πάνω από την Αγ. Παρασκευή. Στη θάλασσα καταχνιά. 
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Εικ. 5 ά.α.: Satureja calamintha (L.) [C. nepeta (Savi) 
ssp. glandulosa], Lamiaceae, 1.200 μ. 

 

Εικ. 6 ά.δ.: Origanum onites (L.), Lamiaceae, 800 
 

Εικ. 7 μ.α.: Polygonatum multiflorum (L.), Asparaga-
ceae, 1.600 μ. 

 

Εικ. 8 κ.α.: [?]. 
 

Εικ. 9 κ.δ.:, Satureja alpina (L.) ssp. majoranifolius 

[Acinos alpinus (L.)], Lamiaceae, 1.800 μ. και άνω. 
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συνδέεται με χρόνους και τόπους δίχως μετρήσιμο ποιόν αλλά και δίχως οριοθετημένες πολιτι-
σμικές σταθερότητες. Η σταθερότητα σκοτώνει ή το χειρότερο ευνουχίζει. 

Ο Όλυμπος είναι μια γλώσσα. 
Με τον ορειβατικό σύντροφό σου ανεβαίνετε κανονικά και σταματάτε αραιά. Όμως, ολοένα 

γονατίζεις για να φωτογραφίσεις τα πολλά άνθη αυτής της μαγείας, με το βαρύ σακίδιο να 
θέλει να σε χώσει σε κάθε γονάτισμα στο χώμα. Αυτός ο κόπος και αυτή η απόλαυση, αυτού 
του βουνού, του κάθε βουνού, είναι μια λογική ματιέρα μεγάλου ζωγράφου, οπότε πρέπει ο-
λοένα να προσγειώνεσαι από τις φαντασιώσεις σου στην πρακτική ζητημάτων που υποδει-
κνύει η ανάγκη. Κι έτσι οι φωτογραφίες πότε βγαίνουν καλές και πότε κακές. 

 

Εδώ ζούσαν από χιλιετίες άνθρωποι 

Σκέφτεσαι εκείνους που από χιλιάδες χρόνια ανέβαιναν σε τούτο το βουνό για να ζήσουν 
τα παιδιά τους, γυναίκες και άντρες, γέροντες, γερόντισσες, για να ζήσουν τη σάρκα και τους 
λογισμούς τους. Σκέφτεσαι τον μόχθο τους, τα βάσανά τους, τα πανηγύρια τους, ότι γεννιό-
νταν ενίοτε και πέθαιναν εδώ, σε αυτά τα ύψη, για να γλυτώσουν από την τυραννία που επι-
κρατούσε κάτω στις πλούσιες πεδιάδες. Η ανθρώπινη ζωή είναι χώμα, πέτρες, λουλούδια και 
όνειρα, κι εδώ το καταλαβαίνεις πολύ καλά, το νιώθεις στα κόκκαλά σου που δοκιμάζονται 
στην ανηφόρα, σε ένα περιβάλλον τόσο όμορφο και τόσο θανατερό. 

Σκέφτεσαι επίσης εκείνους που από χιλιάδες χρόνια ανέβαιναν σε αυτό το βουνό, το κατ’ 
εξοχήν μεγάλο βουνό, για να σκοτώσουν και για να σκοτωθούν. Όχι ο θάνατος από αρρώστια 
ή γεράματα, μα ο γενναίος και δικαιωμένος σκοτωμός: αυτή είναι μια ακόμα θεμελιώδης κλη-
ρονομιά αυτού του τόπου, αυτού του βουνού, αυτής της γλώσσας που μετρά χιλιετίες αγωνίας. 
Συλλογίζεσαι λοιπόν ανθρώπους που κυνηγούσαν για να φάνε. Τώρα το κυνήγι στο μεγαλύτε-
ρο μέρος του κόσμου δεν έχει πια παρά σημασία καταστροφής. Αλλά πρόλαβες την εποχή που 
σήμαινε φαΐ, και αυτό ποτέ δεν το ξεχνάς για χάρη καμιάς πολιτικής ορθότητας. 

Σκέφτεσαι όμως κυρίως τους επα-
ναστάτες εναντίον κάθε είδους αρ-
πακτικής εξουσίας, που κατέφευγαν 
σε αυτό το άπαρτο βουνό για να πο-
λεμήσουν. Είναι μια νομοτέλεια της 
καλής και της κακής ζωής των αν-
θρώπων στον λεγόμενο «ελληνικό χώ-
ρο»: Έχουν πάντα δίκιο όσοι ανεβαί-
νουν στα κακοτράχαλα βουνά πολεμώ-
ντας τους κάθε είδους τυράννους, και 
έχουν πάντα άδικο όσοι τους κυνηγούν 
σκλαβώνοντας τον λαουτζίκο στις πα-
χιές πεδιάδες. 

Όλυμπος: καταφύγιο από την επο-
χή του Μεσαίωνα, της τουρκοκρατίας, 
της Επανάστασης του ’21, της Αντί-
στασης κατά των Γερμανοϊταλών στην 
Κατοχή. Ο αναγκεμένος είναι ήρωας 
όταν πολεμά όχι μόνο για τον εαυτό 
του μα και για την πλειοψηφία των 
συνανθρώπων του. Ο τύραννος είναι 
πάντα τύραννος, όποια κι αν προβάλ-
λει ο ίδιος ως αυτοδικαιολόγησή του. 
  

Εικ. 10: Ανεβαίνοντας από Αγ. Παρα-
σκευή, μεγάλες οξυές στις απότομες 

πλαγιές στα 1.600 μ. 
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Ρόμπολο, Pinus heldreichii (H. Christ): Η «ελληνική σεκόγια» 

Αλλά, φυσικά, το βουνό αυτό διαφεύγει από κάθε προσδιορισμό του και γίνεται απλά μια 
λαχανιαστή ανάβαση μες σε μια χλωρίδα που βροντοχτυπιέται στον έρωτα, να ανθίσει, να 
καρπίσει και να πεθάνει αργά ή γρήγορα. Εντάξει. Είναι ένα καλό μαθημα κι αυτό: Ένα ετήσιο 
φυτάκι ζει εδώ από τον Μάρτη ως τον Αύγουστο το πολύ, ένα άλλο ζει ίσως δύο χρόνια, ένα 
ραδικάκι με τη δυνατότητα που έχει να ανανεώνει τη ρίζα του ή να πολλαπλασιαζει τους 
κονδύλους του ζει πολλά-πολλά χρόνια. Αλλά ένα έλατο ζει αιώνες, και στα ψηλά του βουνού, 
από τις Τσουκνίδες και πάνω, τα ρόμπολα, τα μαυρόπευκα και οι κέδροι ζουν χιλιετίες.  

Εικ. 11: Ποιος είπε ότι νικήθηκαν εντελώς από τον Δία οι Τιτάνες; Ένα τεράστιο ρόμπολο, η «ελλη-

νική σεκόγια», κάπου εκεί κάτω από τη Φαρδιά Χούνη. Φωτ. Γ.Ρ. 
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Το ρόμπολο, αυτό το είδος πεύκου των μεγάλων υψομέτρων με το σκληρό σαν μέταλλο και 
βαρύ ξύλο, είναι από τα πιο χαρακτηριστικά δέντρα των ψηλών ελληνικών βουνών. Ατενίζει 
τον ανθρώπινο, τον ζωικό, τον φυτικό κόσμο με την αταραξία ενός αθανάτου. Ή μπορεί και με 
αγωνία, με τη διαρκή ταραχή του ζωντανού πλάσματος που υπάρχει επειδή υπάρχουν σε 
διαλεκτική σχέση μαζί του δίχως ανισορροπίες οι σύμμαχοι κι οι εχθροί του· ποιος μπορεί να 
μετρήσει τα αισθήματα και τις σκέψεις ενός δέντρου εκατοντάδων ή χιλιάδων χρόνων, που 
δεν έφυγε ποτέ από τη θέση όπου το βλέπεις, δεν πήγε στην Αθήνα ή στο Παρίσι, είδε στη 
χρονική διάρκεια των κύκλων του αμέτρητους χειμώνες και καλοκαίρια, πολλές φορές τρο-
μερά χιόνια ή ξηρασίες και πυρκαγιές, το ίδιο τοπίο γύρω του να αλλάζει διαρκώς, να μετα-
βάλλεται σε μια άλγεβρα της πτώσης και της ανόδου δίχως σταματημό παραμένοντας πάντα 
στις βασικές συνιστώσες του ίδιο, και επέζησε και το βλέπεις μπρος σου τώρα στα Πελεκούδια, 
ψηλά κάτω από τον Πάγο ή τον Καλόγερο, σε γκρεμούς και κακοτοπιές, τόσο φρέσκο, τόσο 
δυνατό, τόσο παλληκαράκι όσο και στην αρχή της ζωής του· αλλά γιγάντιο σε σχέση με σένα 
— μικρούλι εντούτοις σε σχέση με το βουνό και τον ουρανό. 

Ένα τέτοιο κολοσσιαίο δέντρο, ρόμπολο, πλάτανος, ελιά, βαλανιδιά, καστανιά ή κυπαρίσ-
σι, είναι από τους αρχαιότατους ιδιοκτήτες αυτού του τόπου, πάντα ζωντανός, πάντα παιδί, 
γι’ αυτό σεβάσου λίγο, μην γράψεις πάνω του με σπρέι σαν ανόητος μικροαστούλης τ’ όνομά 
σου λες και το όνομά σου ή οποιοδήποτε όνομα έχει σημασία, μην καρφώσεις πάνω του «ορει-
βατικά σημαδια». Έχει τα δικά του σημάδια και είναι βαριά, είδε κάτω στην πεδιάδα ήδη από 
την αρχαιότητα στρατούς να συγκρούονται και τα ποτάμια να γεμίζουν αίμα. Τι να του πει το 
σπρέι σου και τα καρφάκια σου· η ψυχή σου καλό είναι να στέκεται όρθια μπρος του, ούτε 
γονατισμένη ούτε αλαζονική, αυτό του φτάνει του γίγαντα των τόσων αιώνων. 

 

Ένας συλλογικός Ίκαρος 

Αυτά αισθάνεται ο νους σου και συλλογάται η ψυχή σου μες στο δάσος με τα μικρά και 
μεγάλα δέντρα. Γενικά, ο Όλυμπος είναι βου-
νό που σε κάνει λιγάκι προσεχτικό. Λιγάκι σε 
ανορθώνει από τη στάση του γονατισμένου, 
στην οποία βρίσκονται καθηλωμένοι οι περισ-
σότεροι άνθρωποι κάτω στις πόλεις. 

Πολλά μικρά πουλιά κι ένας αετός στις 
Τσουκνίδες. Ο αετός κυνηγά τα πουλιά. Αυτό 
είναι η φύση του, τα μικρά παιδάκια του περι-
μένουν με ανοιχτά τα στοματάκια τους. Ένας 
αετός εδώ, το πουλί του Δία, παίρνει φυσικά 
για σε μια ειδική αξία. Η σκέψη είναι λέξεις, 
και η διαλεκτική έχει τους κόμπους της όπου 
σκοντάφτει το χτενάκι σου. Κάθε πουλί είναι 
όμορφο, εδώ πολλά σπινοειδή, χρωματιστές 
χαλκοκουρούνες με χρώματα ενός ηλεκτρικού 
γαλανού στα φτερά. Αλλά ο αετός, οι αετοί, τα 
γεράκια, τα ταίρια ζευγαρωμένα στα ουράνια 
έτοιμα να εφορμήσουν στα γήινα και να σκο-
τώσουν για να φάνε, παίρνουν πάντα για σε 
μια ειδική σημασία. 

Δεν θέλουμε το αλληλοφάγωμα· μα πάντα 
θα σηκώνουμε το πρόσωπο λαχταρισμένοι κατά 
τα ψηλά, εκεί όπου αιωρούνται αετοί και γε-
ράκια, τα κατ’ εξοχήν ιπτάμενα όντα, τα υπο-
δείγματα ενός συλλογικού Ικάρου. Πώς να μην 
αγαπήσεις τα σπουργίτια· μα να βλέπεις αε-
τούς και γεράκια είναι άλλο. 

Ενδιαμέσως, ενώ ο νους σου ονειροβατεί σαν 
χαζού, ασχολείσαι και με τα συμβατικά πράγμα-
τα, του ανθρώπινου κανόνα.  

 
Εικ. 12: …Και ακριβώς απέναντι, στο βόρειο 

σκέλος του ολύμπιου πετάλου, ρόμπολα στους 

γκρεμούς κάτω από το Ανάθεμα, με ομίχλη. 
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Εικ. 13 ά.α.: Epipactis atrorubens (Hoff. ex Bern.) 
Orchidaceae, 1.500 μ. 

 
Εικ. 15 κ.α.: Neottia ovata (L.) [Listera ovata (L.)], 

Orchidaceae, 1.700 μ. 

Εικ. 14 ά.δ.: Epipactis [?] 
Orchidaceae, 1.500 μ. 

 
Εικ. 16 κ.δ.: Corallorhiza trifida (Cât.), Orchidace-

ae, 1.500 μ. 
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Εικ. 17 ά.α.: Dactylorhiza saccifera (Brong.), 

Orchidaceae, 1.200 μ. 

Εικ. 18 ά.δ.: Μια αλμπίνος Dactylorhiza sacci-

fera, ή κάποιο άλλο είδος; 

Εικ. 19 κ.: Platanthera chlorantha (Cust.), Orchidaceae, 900 μ. 
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Κι ο ανθρώπινος κανόνας ρωτάει: Τι φυτά είναι τούτα; Πώς λέγεται αυτό το μαλλιαρό ραδίκι; 
Πού είναι πιο ωραία να σταματήσουμε να φάμε μια μικρή μπουκιά, ώστε να μας στηρίξει στην 
άνοδό μας δίχως να μας βαρύνει και να μας ρίξει κάτω; Περπατάς στα βουνά με λίγο και λιτό 
προσφάγι. Γιατί τούτο ήξεραν σε αυτά τα βράχια από χιλιετίες. Η γνώση του παρελθόντος όσο 
και η επίγνωση είναι παλιές καλές καραμπίνες, βροντούν εκεί όπου τα σύγχρονα ψηφιακά 
κανόνια στομώνονται. Ο Όλυμπος είναι αυτός: Φύση που γίνεται υλική και πολύ όμορφη θεό-
τητα πολλαπλή — ποτέ μία, ποτέ μοναχική και ακοινώνητη σαν τον Θεό των μονοθεϊσμών. 

 

Ο ζόρικος εραστής 

Είσαι τώρα στα ψηλά.  
Το δάσος όπου είχες βυθιστεί ήταν ένα μάθημα καθόδου στην κοιλιά της φύσης, όπου δεν 

υπάρχουν ορίζοντες αλλά μόνο ξανοίγματα. Οι κορφές και οι υψηλές πλαγιές σε τοποθετούν 
σε έναν κόσμο ενδεχομένως ψεύτικο, ή υπεραληθινό όπως όλοι οι κόσμοι, πάντως εδώ στο 
βουνό σφραγισμένον από το μέγεθος, την αναλγησία και την ομορφιά. Βλέπεις ξάφνου στα ξέ-
φωτα ανάμεσα στα έλατα ή τα ρόμπολα τη θάλασσα με τις ακτές της, διαβαθμισμένη μεταξύ 
της ύπαρξης και του ουρανού, επίσης μακριά άλλες δασωμένες πλαγιές και γκρεμούς όπου 
κάθε σημασία είναι και ένα τυφλό κουτάβι στην αρχή της ζωής του, όταν δεν βλέπει μα ξέρει 
να ρουφάει το γάλα. Το βουνό άμα το βλέπεις σε προοπτική, δεν μεγαλώνει μονάχα απότομα, 
αλλά και σκοτώνει όλα τα μεγέθη, όλες τις χρονικότητες. 

Έτσι εδώ, το κοντοανάσαιμα της ανηφόρας, συνδυασμένο με τη θέα προς τα πλάγια, τα 
λοξά, τα ψηλά και τα χαμηλά, σε φέρνει πιο κοντά στο έλλογο μυστήριο, μα και στο εξαγόμε-  

Εικ. 20: Από τα Πελεκούδια, περ. 1.700 μ., απέναντι από αριστερά, Λαιμός, Σκούρτα, Ανάθεμα, Κόκ-

κα, Μπάρμπα. Μόλις διακρίνεται σαν κουκκίδα το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας. 
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νό του, στην αλήθεια. — Όπως, κατά την ερωτική κουβέντα του Πλάτωνα, όταν φιλάς τα χείλη 
του έρωτά σου «ανεβαίνει η ψυχή στα χείλη σου» και θέλει να περάσει στο στόμα του, να σε 
εγκαταλείψει κενό πετσί και να ριζώσει εκεί όπου αγαπά. Ο έρωτας εδώ, στην προοπτική του 
ύψους και του μάκρους, εικονοποιείται ως κάτι νεαρό, πολύ ωραίο, πολύ αισθησιακό, πολύ 
αυστηρό και επικίνδυνο. Ο Όλυμπος είναι ένας ζόρικος εραστής, αυτή είναι η φύση του. 

Εδώ που τα λέμε, καλά όλα αυτά, οι τάχα ευρείες σκέψεις και η δοκιμή γενναιότητας. Μα 
ανεβαίνοντας στα Πελεκούδια και μετά στην τελική ανηφόρα προς το Λιβαδάκι, σου έρχεται 
πράγματι η ψυχή στο στόμα. Όχι από αφηρημένες ιδέες, έρωτες μεταφυσικούς ή του κρεβα-
τιού, μα από κούραση. Ανασαίνεις λες και βγαίνουν τα πνευμόνια σου έξω από το στόμα. Πά-
ντως προχωράς, βάζεις το ένα πόδι μπρος στο άλλο, γονατίζεις και φωτογραφίζεις λουλούδια 
και πάλι ανορθώνεσαι. Τι άλλο να κάνεις. Στο μεταξύ, εδώ τα πάντα παίρνουν μια ποιότητα 
μαγείας σαν να φωνάζουν ότι είμαστε στα σύνορα, ότι πλησιάζουμε στην αλπική ζώνη όπου 
όλα σέρνονται στο χώμα μπρος στον ήλιο και στην ελλείπουσα βαρύτητα, μπρος στους έξαλ-
λους Θεούς του κρύου, του πάγου και του χιονιού. 

 

Στο Λιβαδάκι 

Και ξαφνικά βρίσκεσαι στο Λιβαδάκι. Είναι μια ταράτσα με λιβάδι και γόνιμο χώμα στη 
λάκκα, στο όριο της αλπικής ζώνης. Υπάρχει ένα μικρό καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου 
Λιτόχωρου, πολύ κατάλληλο για διανυκτερεύσεις, που συνήθως είναι ανοιχτό. Ευτυχώς υπάρ-
χει εδώ επίσης μια μικρή πηγούλα, από τις σπάνιες σε αυτά τα ύψη του Ολύμπου. Έτσι, μπορείς 
να εφοδιαστείς με τούτο το πιο πολύτιμο στοιχείο για τον οδοιπόρο, το νερό. 

Εικ. 21: Μία Salvia ringens (Sibthrop & Smith), οικ. Lamiaceae, στην Άνω Τσουκνίδα. 
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Εικ. 22 άνω: Η θέα από το Λιβαδάκι. 
 
 

Εικ. 23 κάτω: Ψηλά αριστερά ο Μύτικας από το μονοπάτι Λιβαδάκι — Ενιπέας. 
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Από πολύ παλιά ήταν σε αυτό το μέρος στρούγκες, κι έτσι μες τους αιώνες το κοκκινόχωμα 
έχει πλουτιστεί από την κοπριά των κοπαδιών. Η φυτική τροφή πέρασε από τον οργανισμό 
αιγοπροβάτων και βοδιών, βγήκε και ξανάγινε χώμα, φυτά, θρέφοντας απεξαρχής ζωντανά 
πλάσματα, τα οποία επίσης θα φάνε, θα κοπρίσουν, θα πεθάνουν, θα γίνουν με τη σειρά τους 
κοπριά και ούτω καθεξής. 

Γι’ αυτό, φυτρώνουν εδώ πλούσια επιλόβια, υψηλές τσουκνίδες και αγριοσπάνακα, όπως 
σχεδόν παντού στις λάκκες των βουνών όπου στάλιζαν παλιά τα αιγοπρόβατα. Αν είναι καλός 
καιρός, η θέα προς τη θάλασσα από δω είναι εξαίσια, το μάτι σου απολαμβάνει το γαλάζιο 
από τον κόλπο της Θεσσαλονίκης ως κάτω στον νοτιά, ενώ απέναντι οι ακτές της Χαλκιδικής 
προβάλλουν στον ορίζοντα. Αν διανυκτερεύσεις εδώ, θα δεις τον ήλιο να προβάλλει πίσω από 
τον Άθω. 

Κάποτε γνωρίσατε με τον συνορειβάτη σου στο Λιβαδάκι ένα παλληκάρι, ανέβαινε προς τα 
ψηλά με βήμα ζωηρό. Ήταν εικοσιοχτώ χρόνων, στην κορφή της ανθρώπινης ζωής, λιγνός και 
κοφτερός, ορεινός δρομέας. Τον έψαξες με τα λόγια περίεργος για την πάρτη του, και σου 
είπε ότι έκανε τη διαδρομή Λιτόχωρο — Λιβαδάκι σε τρισήμιση ώρες ενώ εσύ έκανες επιεικώς 
έξι και άλλοι οχτώ και δέκα. Χαμογελώντας λοξά, όπως λοξό είναι όλο το καλό του κόσμου 
τούτου, σου εξήγησε ότι ανεβαίνει από δω συχνά, δεν έχει «τουρίστες του βουνού», κι ότι 
κάποτε με χιόνι που το ακολούθησε αυτή η ελληνική διαύγεια η οποία σε κάνει να βλέπεις 
τους αστερισμούς σαν φιλαράκια σου, βγήκε από το τσιμεντένιο σπιτάκι, άπλωσε σε ένα πλα-
στικό τον υπνοσάκο του και κοιμήθηκε πάνω στο κρουσταλλιασμένο χιόνι στα 2.000 μέτρα του 
Ολύμπου με κάτω από το μηδέν τους βαθμούς του Κελσίου, κοιτάζοντας τ’ άστρα, κοιτάζοντας 
την άβυσσο της αντιφεγγιάς στη θάλασσα πέρα. 

Έβλεπες μετά τον νέο που ανέβαινε με βήμα ζωηρό προς τον Πάγο, συμφιλιωμένος με τη 
ζωή του, συμφιλιωμένος με τον εαυτό του, και σκεφτόσουν ότι ναι, έχει δίκιο ο Ηράκλειτος, ο 
Πλάτων, ο Νίτσε, ο Φρόιντ — κι όχι ο Καντ, ούτε ο Χέγκελ, πόσω μάλλον οι καθεστωτικοί 
διανοούμενοι, ούτε καν εντελώς ο Μαρξ. Γιατί η βάση κάθε ευτυχίας είναι ο εαυτός ελεύθερος 
από τον φόβο, που φιλιώνει με την Ανάγκη. 

 

Το μονοπάτι Λιβαδάκι — Ενιπέας 

Για τη συνέχεια, όπως είπαμε, έχεις δύο επιλογές, ή προς τα πάνω, πορεία δύσκολη και 
πολύωρη, ή προς τη χαράδρα του Ενιπέα, στο κεντρικό μονοπάτι που ανεβαίνει από τα Πριό-
νια στα αλπικά ύψη και στο Οροπέδιο των Μουσών. Αν διαλέξεις το δεύτερο, θα πρέπει να 
ξέρεις ότι θα ξανακατεβείς από τα 2.000 του Λιβαδακιού στα 1.300 μ. στο Πηγαδούλι της χα-
ράδρας. Αλλά είναι ένα λαμπρό μονοπάτι, σαφές σε γενικές γραμμές και άνετο στην κατηφόρα, 
στην καρδιά του Ολύμπου, δεδομενου μάλιστα ότι τα ωραιότερα δάση του βουνού είναι εδώ, 
στα πρανή της τιτανικής χαράδρας. Εδώ βρίσκονται και μερικά από τα μεγαλύτερα όσο κι 
αρχαιότερα ρόμπολα του βουνού, αν έχεις τον χρόνο και τη δύναμη να τα ψάξεις κάτω από 
τους γκρεμούς του Πάγου και του Καλόγερου στα ψηλότερα σημεία, όπου έχουν διασωθεί μες 
στις χιλιετίες από τις εποχιακές πυρκαγιές των βοσκών, τους κεραυνούς και τις χιονοστιβάδες.  

Οι ράχες, οι μυχοί εδώ, τα μικρά λιβαδάκια, που ακόμα αντιστέκονται στο δάσος το οποίο 
αργά, ολοένα, ακατανίκητα προχωράει, είναι ζάμπλουτες σε άνθη. Ορχιδέες, σπερδούκλια 
(βατραχοειδή) κρίνα και λινοειδή. Προλαβαίνουμε να δούμε ακόμα και τις κίτρινες πριμούλες, 
αυτό το όμορφο άνθος που όπως λέει και το όνομά του είναι πολύ πρώιμο, ανθίζει μετά τους 
κρόκους. Κι άλλα σπάνια και μοναδικά φυτά, φαρμακευτικά ή γενικώς με το δακτυλικό από-
τύπωμα της ανθρώπινης φήμης πάνω τους. Η σπανιότητα των βοτάνων, όπως κι η δυνατότητά 
τους να υγιαίνουν ή να σκοτώνουν, έχει πλουτίσει την ομορφιά των ανθών με ένα άρωμα 
φετιχισμού σε αυτό τον τόπο ήδη από την εποχή της Σπαρτιάτισσας Ελένης και του νηπενθούς 
της, που έδιωχνε τη θλίψη και τον ψυχικό πόνο. Επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει 
χωρίς τη σολωμική παρηγορία, ούτε χωρίς ανοιχτούς λογαριασμούς με το μυστήριο. 

Είσαι λοιπόν χωμένος στο δάσος, στα ξάγναντα και στις ράχες· δεν βλέπεις από πάνω σου 
τους γκρεμούς του Πάγου και του Καλόγερου, μόνο βραχώδεις όψεις μιας επικρεμάμενης πι-
θανότητας. Δεν μπορεί παρά να σε βαραίνουν και να σε απελευθερώνουν, όπως πάντα οι 
γκρεμοί σε αυτό τον τόπο όπου κυριαρχούν τα απότομα ύψη και βυθίσματα, οι κάθετες γραμ-
μές της φύσης και της Ιστορίας. Η ψυχή είναι κι αυτή μια άγραφη Ιστορία.  
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Οι χιονοστιβάδες  

Όταν χιονίζει στα βουνά της Ελλάδας, χιονίζει πολύ, μάλιστα ενώ την ίδια ώρα όχι πολύ 
μακριά, στις πεδιάδες, γελά ο ήλιος. Η Τραμουντάνα, ο Θρακιάς, ο Γραίγος, ο Μαΐστρος, χο-
ρεύουν στις κορφές, ακόμα κι η «κρυαδερή Όστρια», όπως τη λένε στη Ζάκυνθο, ο ενίοτε 
πολύ παγερός Νοτιάς. Όλοι οι αέρηδες, που σωριάζουν μέτρα τα χιονοσούρια λες κι είμαστε 
στον πολικό κύκλο. Αυτό το χιόνι δεν κρατά πολύ, μα είναι βιαιότερο, κάποτε πιο απόλυτο 
απ’ ότι σε βορειότερες χώρες, είναι βίαιο ακόμα και στα νησιά όπως στην Εύβοια και στην 
Κρήτη, και τούτο είναι μια ακόμα ελληνική ιδιαιτερότητα: η απότομη ύψωση και πτώση των 
αντιθέσεων σε ύψη και σε βάθη όπου ο άνθρωπος ή μαθαίνει να μη ζαλίζεται, ή αφανίζεται. 
Και ενώ η φύση πασχίζει ολοένα και ξαναγεννιέται, βλέπεις στον Όλυμπο τα σημάδια από τις 
χιονοστιβάδες στις κακές χρονιές, που σαρώνουν δάση ολόκληρα, τα οποία η ίδια η Μεγάλη 
Μητέρα σκάρωσε με υπομονή δουλεύοντας για δεκαετίες. 

Αυτό, τη δράση των χιονοστιβάδων, τη βλέπεις στη χούνη του Πάγου, που λέγεται «Φαρδιά 
Χούνη», και εξόχως στην έξοδο της κολοσσιαίας χούνης του Καλόγερου προς τα δάση. Παρα-
κάτω στο αλμπουμάκι μας, στο μέρος για τις ιδέες των αρχαίων περί του βουνού, θα δούμε τη 
σημασία που έπαιρνε γι’ αυτούς ο Βοριάς, ο Θρακιάς, η Τραμουντάνα και η Γραιγοτραμου-
ντάνα, οι χιονισμένοι αέρηδες από τις στέπες που κατηφορίζουν από τις διόδους του Βαρδάρη, 
από τον Ελλήσποντο, βρίσκουν αντίσταση στον Όλυμπο, σπάει η ορμή τους, λοξοδρομούν προς 
το Αιγαίο, ή σωριάζονται στην Πιερική πεδιάδα όπως λέει τον 6ο αιώνα π.Χ. ο ποιητής από τη 
Τζιά, ο Σιμωνίδης. Αλλά τούτο έχει ως επακόλουθο χιόνια, που κολλούν σε αυτά τα πελώρια 
θέατρα όπου παίζεται το δράμα της γυμνής φύσης, στις χούνες κάτω από τους γκρεμούς.   

Εικ. 24: Στο μονοπάτι Λιβαδάκι — Ενιπέας οι χιονοστοιβάδες από τις χούνες του Πάγου και του 

Καλόγερου έχουν σαρώσει σαν σπιρτόξυλα λόγκους ολόκληρους από ψηλά πεύκα. 
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Παράδειγμα ο Πάγος, 2.677 μ., που ονομάστηκε έτσι προφανώς σε παλαιότερες εποχές ό-
ταν ψυχρές περίοδοι σχηματίζουν περιοδικούς παγετώνες σε τούτους τους γκρεμούς. Η 
ελληνική γλώσσα κουβαλά ανθρώπινη ζωή, ευτυχίες και τρόμους χιλιάδων χρόνων. Την άνοιξη 
όλος τούτος ο όγκος του χιονιού ξεκολλά και, υπακούοντας στην απόλυτη σύμβαση των γήι-
νων πραγμάτων, τη βαρύτητα, καταρρέει συμπαρασύροντας τα πάντα προς τη χαράδρα του 
Ενιπέα, για να γίνει νερό, να γονιμοποιήσει την πεδιάδα και να συσμιχτεί με τη θάλασσα στον 
απόλυτο έρωτα, αυτόν της αναίρεσης του εαυτού μες στον άλλον. 

Υπάρχουν πολλές καλές χρονιές, και κακές λίγες στη φύση, ευτυχώς. Στον κόσμο του αν-
θρώπου άμα το δεις αντικειμενικά, υπάρχουν μόνο κακές χρονιές και μερικές μισόκαλες, κυρίως 
των παιδικών χρόνων επειδή ένα παιδί δεν ξέρει τι ζει, τι απολαμβάνει και τι υποφέρει: είναι 
ένα παρθένο ζωάκι. Αλλά εδώ βλέπει κανείς δάση ολόκληρα ρόμπολων και ελάτων μεγαλω-
μένων σε καλές εποχές, και σαρωμένων από τις χιονοστιβάδες σε μια μοναδική ώρα κακού 
χρόνου. Όλα στραμμένα από τα πάνω προς τα κάτω, όλα πεσμένα στο χώμα λοξά, επειδή η 
βία και ο θάνατος στη φύση χτυπάει πάντα καταμέτωπο αλλά σε σωριάζει πάντα λοξά. 

Ο Όλυμπος, λοιπόν, αν είσαι προσεχτικός, σου μαθαίνει κοινωνιολογία με τους άερηδές 
του, τις χούνες και τις χιονοστιβάδες του. Κατά τα άλλα, είναι να μη σε πλακώσει εδώ πάνω η 
ομίχλη ή η καταιγίδα, η συννεφιά που κυλινδρώνεται ξάφνου από τους γκρεμούς σαν θηρίο 
ενώ πριν λίγο γελούσε ο ήλιος. Καθώς λέει ο Όμηρος στην Οδύσσεια, «ξεσπάει από τον 
ουρανό νύχτα» μες στο καταμεσήμερο, και τότε ο τόπος γίνεται επικίνδυνος άμα δεν ξέρεις 
καλά το μονοπάτι. 

Αλλά στο μεταξύ στα λιβάδια το μάτι κι η ψυχή σου αναπαύεται στο πράσινο και στα ανα-
ρίθμητα λουλουδια. 
  

Εικ. 25: Σε λιβάδια, μια πράσινη και χρωματιστή γούνα χλόης σου θυμίζει ότι εδώ είναι άνοιξη. 
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Εικ. 26-27: 

Η Jankaea heldreichii (Boiss.), 

οικ. Gesneriaceae. 

Είναι ένα φυτό ενδημικό αποκλει-

στικά του Ολύμπου. 

Εδώ, στα 1.700 περίπου, στη Ράχη 

του Κόκκα. 
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Εικ. 28-29: Aquileria ottonis  

ssp. amaliae (Heldr. ex Boiss.), 

οικ. Ranunculaceae, 

χαράδρα Ενιπέα, 1.900 μ. 
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Εικ. 30 πάνω αριστερά:  

Linum hirsutum 

ssp. spathulatum (Hal. & 

Bald.), 

οικ. Linaceae, 

Κάτω Τσουκνίδα, 1.100 μ. 

Εικ. 31 μέση δεξιά: 

Linum elegans (Sprun.) 

οικ. Linaceae, 

Πελεκούδια, 1700 μ. 

Εικ. 32 κάτω αριστερά: 

 Linum perenne (L.) 

[ssp. alpinum (Jacq.)], 

οικ. Linaceae, 

Μαγαλιάς, 1.700 μ. 
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Εικ. 33-34: Epilobium angustifolium (L.), οικ. Onagraceae. 
Τα επιλόβια, μεγάλα και πανέμορφα φυτά που φτάνουν σχεδόν ένα μπόι σε ύψος, ανθίζουν σε 

μεγάλες ομάδες στις ορεινές λάκκες. Εδώ, στην Παλιοκαλύβα, 2.000. 
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Εικ. 35-36: 1, Eupatoria cannabium (L.), οικ. Compositae. Για 

τους αρχαίους Έλληνες, ένα φαρμακευτικό φυτό. Ενιπέας  

1.000 μ. και Ντελή, 600 μ. 

 

Εικ. 37 κάτω: Conium maculatum (L.), οικ. Umbelliferae, πα-

ράγει ένα ισχυρότατο δηλητήριο, με το οποίο εκτελέστηκε 

ο Σωκράτης. Κάτω Τσουκνίδα, 800 μ. 
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Εικ. 38 ά.α.: Monotropa hypopytis (L.). Εικ. 39 ά.δ.: Pyrola chlorantha (Scwartz). Εικ. 40 κ.α.: 

Orthilia secunda (L.) [Pyrola secunda]. Εικ. 41 κ.δ.: Moneses uniflora (L.) [Pyrola uniflora] . 

Όλα της μαγευτικά αλλόκοτης οικ. Pyrolaceae, σε Τσουκνίδες και Πελεκούδια, 800-1.500 μ.. 
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Εικ. 42 άνω: 

  Μια μεγάλη 

  Linaria peloponnesiaca (Boiss. & Heldr.), 

  οικ. Veronicaceae, 

Παλιοκαλύβα, στα 1.900 μ. 

 

Εικ. 43 δεξιά: 

  Digitalis laevigata (Wald. & Kit.) 

  [ssp. graeca (Werner)], 

  οικ. Veronicaceae, 

  Φαργκάνη, στα 600 μ. 
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Εικ. 44 άνω: Linaria macedonica (Gries.) 

  [Linaria dalmatica (L.)], 

  οικ. Veronicaceae, 
  700 μ. Γκόλνα. 

 

Εικ. 45 κάτω: 

  Digitalis grandiflora (Miller), 

  οικ. Veronicaceae, 

  1.600 μ. Μπάρμπα. 
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 Εικ. 46 ά.α.: Neottia nidus avis (Ri.), 
οικ. Orchidaceae, Μάντρες 2.100 μ. 

 

Εικ. 48 κ.α.: Morchella conica (Schw. ex Pers.), 
οικ. Morchllaceae, Λιβαδάκι 1.900 μ.  

 

Εικ. 47 ά.δ.: Orchis provincialis (Balb.), 
οικ. Orchidaceae, Κάτω Τσουκνίδα 1.000 μ. 

 

Εικ. 49 κ.δ.: Coprinus micaceus (Bull. ex Fr.), 
οικ. Coprinaceae, Οξυώνας 1.500 μ. 
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Εικ. 50 άνω, 51 μέση δεξιά: Achillea ageratifolia (Sibth. & Smith) 
[ssp. aizoon (Griseb.)], οικ. Compositae, Πελεκούδια, 1.700 μ. 

 

Εικ. 52 κ.α.: Achillea millefolium (L.), οικ. Compositae. Παντού. 
 

Εικ. 53 κ.δ.: Achillea coarctata (Poiret), οικ. Compositae, 1.800 μ. 
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  Εικ. 54 άνω αριστερά: Cotoneaster integerrimus (Med.), οικ. Rosaceae, Ενιπέας, 1.600 μ. 
  Εικ. 56 κάτω δεξιά, Amelanchier ovalis (Medik.) ssp. ovalis, οικ. Rosaceae, Ενιπέας, 1.700 μ. 
  Εικ. 55, 57, άνω και κάτω αριστερά: [?] Φρουτάκια στον Όλυμπο. 
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Εικ. 58-59 άνω: Rubus idaeus (L.), οικ. Rosaceae. 

Το κόκκινο ορεινό βατόμουρο. Μαγαλιάς 1.700 μ. 
 
Εικ. 60-61 κάτω: Fragaria vesca (L.), οικ. Rosaceae. Η 

άγρια φράουλα, με την απίστευτη γεύση. Πελεκούδια. 
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Εικ. 62-63: Centaurea pindicola (Griseb.), οικ. Compositae, Πελεκούδια 1.800 μ., ένα νεραϊδικό 

πλασματάκι. 
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Εικ. 64 ά.: Ο Οξυώνας στα 1.500 μ. και η Σοφία,  
 

Εικ. 65 κ.: Ο εφοδιασμός των καταφυγίων γίνεται με μουλάρια. Ευτυχώς, δεν έχει φτιαχτεί δρόμος 

για την αλπική ζώνη, παρά μόνο από τα δυτικά — κακώς κι αυτός. 
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Εικ. 66, 67, 68 διαδοχικά: Το Οροπέδιο των Μουσών, 
προς νοτιοανατολικά με τις κορφές του νότιου σκέ- 
λους του ολύμπιου πετάλου, προς δυτικά με το Στε- 

φάνι, και βορειοδυτικά με τα Πιέρια στο βάθος. 
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Εικ. 69 ά: ο Μύτικας και το Στεφάνι από τα δυτικά. 

Εικ. 70 κ.: τα Καζάνια από τον Μύτικα. 

Ό,τι βλέπεις από τον Μύτικα, δεν μπορεί να το πει 

καμιά φωτογραφία. 
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Από τον Μύτικα στο Λιβαδάκι 
 
 

Πελασγικός κόσμος 

Ορίστε τώρα το βουνό από τα πάνω προς τα κάτω: 
Είσαι λοιπόν, αναγνώστριά μου, αναγνώστη μου, στον Μύτικα, στο ψηλότερο —γήινο— ση-

μείο της Ελλάδας, στα 2.918 μ. Εντάξει, δεν είναι δα οι Άλπεις, ούτε ο Καύκασος ούτε οι 
Άνδεις ούτε τα Ιμαλάια. Αλλά όπως και να το κάνουμε είναι ο θρόνος του Δία. Έχετε ξεκινήσει 
πολύ νωρίς «άβγαλτος ο ήλιος», πριν ξυπνήσει ο κόσμος στα εξαίρετα και πολύ φιλόξενα κα-
ταφύγια του οροπεδίου, του Αποστολίδη και του Κάκκαλου. Κι έτσι σκαρφαλώνετε στο Λούκι 
με τον συνορειβάτη σου, τον Γιώργη, άλλες φορές με τον Αποστόλη. 

Σε μια περίπτωση προπορευόταν μόνο μια ήδη μεγάλης ηλικίας Γαλλίδα κυρία, σφραγι-
σμένη με τη χάρι και την κομψότητα που παγκοσμίως μόνο οι Γαλλίδες έχουν, ανεξαρτήτως 
ομορφιάς ή ασχήμιας ή γεραμάτων. Είχε αγκαζάρει ένα παλληκάρι, «οδηγό Ολύμπου», και 
σκαρφάλωνε προσεχτικά με σκοινιά και κράνη. Ήταν παλιά ορειβάτισσα μάθαμε, και ήθελε 
πριν η πρόοδος της ηλικίας να την αποδιώξει εντελώς από τα ψηλά βουνά, να ανεβεί στον 
Όλυμπο στην κορφή, εκεί όπου δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει με τη φύση. Προηγούνταν, μέναμε 
πίσω σεβαστικά με τον Αποστόλη, τροφοδοτούσαμε αυτή την ιεροτελεστία, καθώς η γυναίκα 
που είχε από τη εφηβεία της σκαρφαλώσει σε τόσα ψηλότερα βουνά, τώρα, σαν όριο της ορει-

Εικ. 71: Ο Μύτικας, μια μουσική μπάντα οξυκόρυφων πύργων, από νοτιοδυτικά, από τα Ζωνάρια. 

Στο μέσο αριστερά, διακρίνεται το μονοπάτι που οδηγεί στα νότια και δυτικά αλπικά λιβάδια . 
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βατικής ζωής της, ήθελε να σταθεί δίπλα στον θρόνο της μυθικής Δημιουργίας. Το αγόρι ορ-
γάνωνε τα σκοινιά, έπιανε με τρυφερότητα τα χέρια και την ακόμα λυγεράδα της μέσης, στη-
ριζε τα γενναία μέλη. 

Στεκόμασταν με τον Αποστόλη στα παταράκια στον όρθιο γκρεμό στο Λούκι περιμένοντας 
να προχωρήσουν. Κάποτε η Γαλλίδα κυρία έφτασε στην κορφή πιασμένη μπράτσο-μπράτσο με 
τον νεαρό. Μια νίκη σημειολογικών εννοιών της ανθρώπινης περιπέτειας που τη χαρήκαμε μαζί 
της. Κι έτσι μπορέσαμε κι εμείς να ανεβούμε στην κορφή. Ήταν, λοιπόν, μια πολύ διδακτική 
ανάβαση. 

Είδαμε όσες φορές ανεβήκαμε εδώ τα φυσικά που γίνονται αναποφευκτα ανθρώπινα. Κι ότι 
πολύ μακριά κάτω από το βλέμμα σου, οργανώνεται η πραγματικότητα σαν σωρός καταστά-
σεων και ιστοριών. Η ελληνική ιδιαιτερότητα είναι αυτή, ότι από τη θάλασσα ανεβαίνεις στα 
χιλιάδες μέτρα των βουνών δίχως διάσπασμα, δίχως διαμεσολάβηση, ένα απείκασμα της τόσο 
παρεξηγημένης πλατωνικής φιλοσοφίας. Είναι τούτη μια χώρα βυθισμένη στο βαθύτερο μέρος 
της Μεσογείου, ως τα 5.500 μέτρα του Χάσματος των Ιονίων κάτω από τη Ζάκυνθο, εδώ όπου 
συγκρούονται οι ηπειρωτικές πλάκες Αφρικής, Ασίας και Ευρώπης, εδώ όπου οι μαστοί της 
Γαίας είναι γυμνοί. Και έτσι, οι τόποι μας δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά κορφές χιλιάδων μέτρων 
από τον πάτο της αβύσσου, εκεί όπου η φωτιά δοκιμάζει ολοένα την αντοχή κάθε γήινης 
πραγματικότητας. Γι’ αυτό ίσως από δω, από τις κορφές των κορφών, βλέπεις τα πράγματα 
να βλασταίνουν, να ανθίζουν και να καρπίζουν δίχως χρονικό διάσπασμα, να γίνεται ο πόλε-
μος της ζωής αυτοδίκαια όσο και αναπόφευκτα μύθος και ορθός Λόγος. Ο Όλυμπος είναι μια 
κωμωδία παρεξηγήσεων, αλλά και μια αρχαία τραγωδία ανθρώπων που έχουν στοχαστεί κα-
λά, έχουν χαρεί καλά και πεθαίνουν καλά. 

Έτσι κι εσύ αναγνώστριά μου, αναγνώστη μου, άμα σταθείς σε αυτούς τους κυριολεκτικά 
κορυφαίους βράχους, πρέπει να πάρεις μια θέση, αλλιώς είσαι τουρίστας — ό,τι αποτελείωσε 
την καταστροφή αυτής της χώρας. Αλλά εσύ πρέπει να ξεδιπλώσεις μια διαλεκτική των λέξεων 
και της συμπεριφοράς στις κορφές, να αναρωτηθείς τι να κάνεις, πώς να φερθείς. 

Εικ. 72, 73: Πέτρινοι πύργοι δεξιά κι αριστερά σου καθώς σκαρφαλώνεις στο Λούκι. 
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Εικ. 74 αριστερά: 

Αποστόλης αναρριχώμενος στο Λούκι. Πίσω 

του, η χαράδρα του Ενιπέα και στο βάθος η 

θάλασσα. 

 

Εικ. 75 κάτω: 

Φτάνοντας στην κορφή, όπου οι βράχινες ε-

πάλξεις μετεωρίζονται. Ίδια κι εσύ. 
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Λέμε παρακάτω τον μύθο του Αίσωπου, ότι ένα κοπροσκαθαράκι, υπερασπίζοντας το δίκαιο 
κάποιου λαγού ανήμπορου μπρος στα σαρκοβόρα, πέταξε ως εδώ, στον Δία, και τον τάραξε 
με τα βουίσματά του και με την κοπριά του. Ίσως να του είπε: 

 

Ζεῦ ἄνα Δωδωναῖε Πελασγικὲ τηλόθι ναίων 

Δωδώνης μεδέων δυσχειμέρου, ἀμφὶ δὲ Σελλοὶ 

σοὶ ναίουσ’ ὑποφῆται ἀνιπτόποδες χαμαιεῦναι, 

…………………………………………………….. 

ἠδ’ ἔτι  καὶ νῦν μοι τόδ’ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ·1 
 

Δία άνακτα Δωδωναίε Πελασγικέ, που ζεις μακριά στη δυσκολοχείμωνη Δωδώνη, και γύρω σου 
κατοικούν οι Σελλοί, εκφραστές του λόγου σου ξυπόλυτοι με άπλυτα πόδια κοιμούμενοι 
κατάχαμα, και τώρα όπως άλλοτε εκπλήρωσέ μου σαν δώρο τούτη τη λαχτάρα. 

Τι να σου ζητήσει ένα κοπροσκαθαράκι για αυτό τον λαγό;  
Ο Όλυμπος είναι μια διαλεκτική δεμένη με λέξεις που ακούγονταν εδώ από αιώνια, γι’ αυτό 

και ως σύγχρονος τόπος της συνείδησης μπορεί να περιγραφεί μόνο από μη-Έλληνες: από τον 
Γκέτε και τον Σέλεϊ, για παράδειγμα. Καλά ο Γκέτε — ήταν έτσι κι αλλιώς Ολύμπιος. 

Εδώ ανήκει κι αυτό, να το μνημονεύσουμε στον ιδιοκτήτη του όρους, στην κορφή του Ολύ-
μπου, σίγουρα θα τον ένδιαφέρει η πληροφορία: Το ομορφόπαιδο ο Πέρσι Μπις Σέλεϊ, ο μεγά-
λος ποιητής της αγγλικής γλώσσας, σκοτωμένος στα 29 του χρόνα, που κατάλαβε τόσο αυτό 
το βουνό και τα νοήματά του, πολεμήθηκε αγρίως επειδή ήταν άθεος, ζητούσε την κοινωνική 
δικαιοσύνη και επεδίωκε οι άνθρωποι να κοινωνήσουν τον ανθρωπισμό του· Στο έτος 2000, οι 
συμπατριώτες του Εγγλέζοι διάλυσαν το μικρό του μουσείο όπου φυλάσσονταν λίγα πραγμα-
τάκια, μια μπούκλα από τα μαλλιά του, ένα σακάκι του και μερικά χειρόγραφα· διάλυσαν το 
μουσειάκι του σε μια χώρα γεμάτη μουσεία, στην πραγματικότητα επειδή με τα χρόνια μεγα-
λώνει η φήμη του άθεου ποιητή, του πρώτου θεωρητικού της μη-βίαιης επανάστασης πολύ 
πριν τον Γκάντι, του προπατέρα του σοσιαλισμού: γίνεται επικίνδυνος. 

Κάποτε ο Σέλεϊ στο σπίτι του στην Ιταλία παρουσιάστηκε στο σαλόνι ολόγυμνος στάζοντας 
αρμύρα μπρος σε επίσημους επισκέπτες, γυναίκες και άντρες: ερχόταν ξαναμμένος από τη 
θάλασσα κι ήταν πολύ αθώος, πολύ ποιητής για να προσποιηθεί, να ντυθεί.2 Έτσι συλλογι-
ζόμαστε λοιπόν κι εμείς το ομορφόπαιδο τον Σέλεϊ, να στέκεται γυμνός εδώ στην κορφή του 
Ολύμπου δίπλα στον καλοντυμένο Γκέτε μπρος στον θρόνο του Δία, καθώς σκορπάμε στα τέσ-
σερα σημεία του ορίζοντα μαύρη σταφίδα και μαύρο κρασί αυγουστιάτη, αφιέρωμα στο βουνό 
από τα πατρικά μας χώματα στο Ζάντε. Τι άλλο να του κάνουμε κι αυτουνού, είναι πάλι 
δύσκολοι οι καιροί. Σαρκοφάγα κυνηγούν τον λαγό.  

Έχω πολλούς τρόπους να μιλήσω για όλα αυτά: τη γλώσσα του Καραγκιόζη, του πασά, του 
Χατζηαβάτη, του ψεύτη και του Καταραμένου Φιδιού. Κάθε αλήθεια είναι τέρας, και οφείλει 
κανείς να πάρει θέση εναντίον του τέρατος με την πλευρά των ηρώων ή των κωμωδών ή των 
σκλάβων, ώστε να εξανθρωπιστεί· οι ήρωες περπατούν στα σκοτεινά είπε ο Σεφέρης, πολε-
μούν προς χάριν πραγμάτων και ιδεών που βρίσκονται στο σκοτάδι, κι όμως είναι από τον 
καιρό ήδη του μινωικού κόσμου σε αυτόν τον γεωγραφικό και πνευματικό χώρο δικαιωμένοι 
από την ομορφιά και την αντανάκλασή της στην ποίηση, την τέχνη και τη φιλοσοφία· αλλά 
αποτυχημένοι στη σημειολογία των νοικοκυραίων. 

Η ουσία είναι πάντα η αλήθεια, μα πρέπει πάντα να τη γαρνίρεις με εποχιακά είδη, με εδώ-
διμα αποικιακά των σουπερμάρκετ ώστε να προβάλλει ως καλά τεχνουργημένη απατεωνιά, 
αλλιώς οι άνθρωποι αποστρέφουν απ’ αυτήν το πρόσωπό τους και κοιτούν τις ψόφιες κούκλες 
στις βιτρίνες. Κι έτσι φεύγουμε από τον Μύτικα.  

                                                 
1 Όμηρος, Ἰλιάδα 16, 233 κ.ε. 
2 Λέει ο αυτόπτης μάρτυς Άγγλος Τρελώνη, φίλος του ποιητή, που πολέμησε στην Επανάσταση του ’21· Έντουαρτ 

Τρελώνη, Με τον Βύρωνα και τον Ανδρούτσο, Εκδόσεις Θύραθεν, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 147. 
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Εικ. 76 ά.: Στεφάνι, γκρεμοί και Σκολιό από Ν.Α. Ο Μύτικας είναι πίσω από το Στεφάνι. 
 

Εικ. 77 κ.: Πιο κάτω, τα λεγόμενα Καζάνια, διαρκώς βράζουν γεννώντας νέφη. 
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Εικ. 78 άνω, η πελώρια δολίνη με το κατ. Αποστολίδη και τις κορφές: φουτουριστικό τοπίο. 
 

Εικ. 79 κάτω: Από Μύτικα. Στο βάθος Φράγκου, Μεταμόρφωση, Κακαβρακάς, Άη-Αντώνης. 
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Εικ. 80 άνω, από τον Μύτικα: 
Το Οροπέδιο των Μουσών στα ανατολικά πίσω από το Στεφάνι, σαν μια πελώρια εξέδρα. 

 
Εικ. 81 κάτω, από Μύτικα: 

Η χαράδρα του Ενιπέα και το νότιο συγκρότημα Καλόγερος — Πάγος. 
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Εικ. 82, 83, 84: Περνώντας την Κακόσκαλα. Δεξιά, ο Μύ- 

τικας απ’ όπου κατέβηκες. Κάτω στο βάθος, το Σκολιό. 
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Εικ. 85, 86: Στην Κακόσκαλα μια μέρα συννεφιάς. 
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Κακόσκαλα 

Θα πάμε από την Κακόσκαλα. Η 
Κακόσκαλα είναι αρκετά δύσκολη 
και επικίνδυνη, προπάντως όμως 
είναι εντυπωσιακή. Σε περίπτωση 
κακοκαιρίας ή ομίχλης, καλύτερα 
να αποφεύγεται. Πάντως μας αρέσει 
η Κακόσκαλα, είναι μια παιδική μας 
μαϊμουδιά να διαβαίνουμε στους 
γκρεμούς, αφόταν ήμασταν μικροί 
και σκαρφαλώναμε μετά μανίας 
στα δέντρα, γιατί το παιδί σε όλα 
τα μήκη και στα πλάτη της Γης θέ-
λει να σκαρφαλώνει, είναι στη φύ-
ση του. Άλλωστε, αποτελούν πει-
ρασμό για τον ορειβάτη αυτά τα ο-
δοντωτά στεφάνια βράχων, οι πύρ-
γοι απ’ όπου βλέπεις τη θάλασσα, 
τα Πιέρια, πέρα τις πεδιάδες, ή ό-
που σε ανάστατες μέρες τα σύννε-
φα ορμούν κάτω από τη χαράδρα 
κι από τα Καζάνια να σε καταβρο-
χθίσουν. 

Αλλά, βεβαίως, αν ο βράχος κι 
ο γκρεμός δεν είναι ο τόπος σου, 
πρέπει να περπατάς με σύνεση και 
με ταπεινότητα. Κάθε βήμα σου, 
σε απομακρύνει από τον θάνατο. 
Ο θάνατος είναι φίλος σου όταν 
πολεμάς, μα εχθρός σου όταν από-
λαμβάνεις.  

 
Εικ. 87, 88: Κακόσκαλα φουρτουνιασμένη. 
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Στην Κακόσκαλα είναι μια διαλεκτική της απόλαυσης που σε συνεπαίρνει, όχι μόνο για την 
επικινδυνότητα του τόπου, ούτε μόνο για την αγριότητα της ομορφίας του, μα επίσης για τον 
μύθο των Θεών. Οι Θεοί δεν υπάρχουν εδώ σε αυτούς τους βραχόπυργους, όμως το παιχνίδι 
έχει συνέπειες, εγκαθιδρύει μέσα σου μια νομιμότητα και μια μονιμότητα: μονιμότητα του 
φυσικού πράγματος που γίνεται ψυχή, νομιμότητα της ψυχής που πάντα κοιτάει πίσω από 
κάθε αλήθεια, πίσω από κάθε εμπειρία, προς την ολότητα της φύσης. Πίσω από τις ερμητικά 
κλειστές πόρτες. 

 

Στο Σκολιό 

Στο Σκολιό, το μάτι σου ανοίγεται βόρεια προς την πεδιάδα και τα Πιέρια, δυτικά προς τα 
αλπικά λιβάδια του βουνού και πέρα προς τον Πίνδο. Σκολιό; Σχολείο στη δεύτερη ψηλότερη 
κορφή του Ολύμπου (2.905 μ.); Κατά τη γνώμη μας, η απλή ερμηνεία είναι ότι κι εδώ, όπως 
σε όλες τις ψηλές κορφές του Ολύμπου, όπως και σε άλλα βουνά, θα υπήρχαν μικροί βωμοί, 
οι οποίοι στους απλούς ανθρώπους θύμιζαν πάγκους παλιού σκολιού, τότε που λείπαν τα 
θρανία. Καθώς αποδεικνύουμε κειμενικά στο σχετικό κεφάλαιο παρακάτω, από παλαιότατες 
εποχές οι γύρω κάτοικοι ανέβαιναν σε αυτές τις κορφές για θυσίες στους Θεούς. Στον Προ-
φήτη Ηλία, στον Άγιο Αντώνιο κι εδώ στο Σκολιό, υπάρχουν στοιχεία, μικρά θραύσματα από 
κεραμικά κ.λπ., που υποδεικνύουν τη διεξαγωγή θυσιών κατά την αρχαιότητα. 

Στο Αλώνι του Φράγκου και στον Πάγο σώζονταν μέχρι πρόσφατα τέτοιοι βωμοί, παραλλη-
λεπίπεδες κατασκευές όχι μακρύτερες και ψηλότερες από ένα μέτρο, με πλάτος μικρό σχετι-
κά: πάγκοι. Δυστυχώς, τους βωμούς αυτούς κατέστρεψαν ηλίθιοι αρχαιοκάπηλοι με τον κασμά, 
ανασκάφτωντάς τους και αναζητώντας από κάτω «θησαυρούς», ενώ φυσικά υπάρχει μόνο 
βράχος. Στη γερή κατασκευή τους, που φαίνεται από τα διασκορπισμένα γύρω κομμάτια, 
οφειλόταν η διάσωσή τους για όλους αυτούς τους αιώνες. Ήταν κατασκευασμένοι από μικρές 
πλακοειδείς πέτρες της περιοχής, εναλλασσόμενες με στρώματα χοντρών κεραμικών θραυσμά-
των που προφανώς κουβαλήθηκαν από τις πεδιάδες. Το συνδετικό υλικό είναι ασβέστης, χο-
ντρή άμμος μάλλον ποταμίσια και, αν δεν κάνω λάθος, ασπράδι αυγού, αυτό το υλικό που το  

Εικ. 89, 90: Αλλεπάλληλοι βραχόπυργοι. Εικ. 91: Στο μονοπάτι της Κακόσκαλας. 
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χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα και μέχρι τον 19ο αι. για να φτιάξουν ένα εξαιρετικά ισχυ-
ρό κονίαμα, το οποίο πολύ δύσκολα φθείρεται. 

Έτσι, είναι πιθανόν στο Σκολιό να υπήρχαν περισσότεροι του ενός βωμοί, αφιερωμένοι στο 
Δωδεκάθεο, που καταστράφηκαν όπως και στον Άγιο Αντώνη και στον Προφήτη Ηλία από την 
απληστία και την αβυθομέτρητη βλακεία των αρχαιοκάπηλων πιο νωρίς από τους βωμούς του 
Φράγκου και του Πάγου, λόγω της πιο εύκολης προσβασιμότητας. 

Και σε άλλα μέρη της Ελλάδας υπάρχουν τοπωνύμια «Σκολιό», «Δασκαλόπετρα» κ.λπ., και 
παντού συνδέονται με φυσικές ή τεχνητές κατασκευές που δίνουν την εντύπωση παλιού σχο-
λείου, μοιάζουν με πάγκους όπου κάθονταν τα παιδιά κρατώντας στα γόνατα τα βιβλία.  

Εικ. 92 άνω: Από το Σκολιό. βλέπεις ορειβάτες να ανεβαίνουν σαν ξωτικά μες στην ομίχλη. 

Εικ. 93: Rupicapra rupicapra (L.) ssp. balcanica (Bolkay), το βαλκανικό και ελληνικό αγριόγιδο, 

στο Σκολιό, 2.800 μ. Ανθεκτικά, έξυπνα και όμορφα ζώα. 
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Από το Σκολιό στον Άη-Αντώνη 

Ανάμεσα στην Κακόσκαλα, στα Ζωνάρια, στο Σκολιό και στην επόμενη κορφή προς τον 
Νοτιά, στον Άη-Αντώνη, ράχες και λάκκες αυχμηρές, με ελάχιστο χορτάρι, όπου καλοκρατούν 
μες στο μεσοκαλόκαιρο συχνά τα χιονοσούρια κι όπου βόσκουν μακαρίως τα αγριόγιδα, συνη-
θισμένα για την αυτοπροστασία τους στο λίγο και στο δυσκολοκατάκτητο αγριότοπων κοντά 
στα πιο αδυσώπητα γκρέμια, όπου θα μπορούσαν από στιγμή σε στιγμή να διαφύγουν για να 
γλυτώσουν από τον λύκο, το τσακάλι και το ξαδέρφι αυτών των σαρκοφάγων, τον άνθρωπο. 
Προσφάτως, κατά τις δίχως τουρίστες εποχές ανεβαίνουν ως εδώ και αρκούδες, που έχουν 
φωλιάσει στα δάση του Ολύμπου ερχόμενες από τον μεγάλο Πίνδο. Αγριότητα ενός τόπου που 
σε θαμπώνει με τις ανηφορικές ευθείες, τις καμπύλες όπου η σκληρότητα των χειμώνων δη-
μιουργεί μια γεωμετρία επαλληλίας και αλληλοπεριχώρησης χρυσών τομών. 

Ο άγιος Αντώνιος, 3ος-4ος αι. μ.Χ., ο ασκητής των βουνών της αιγυπτιακής Θηβαΐδας, 
πειράχτηκε πολύ από τον Διάβολο και τα αναρίθμητα τάγματά του, και σώζεται ο βίος του από 
τη γραφίδα του μαθητή του, Αθανασίου, επισκόπου «Αλεχανδρείας» (με χ στον τίτλο του Βίου), 
όπου περιγράφονται επακριβώς τα δαιμονολογικά και ηδονοτρομικά οράματά του. 

Ο Διάβολος παρουσιάστηκε αρχικά με τη μορφή ωραίων γυναικών στον ακόμα σχεδόν έφηβο 
ασκητή, «θεωρώντας ως δικά του τα όπλα πάνω στον αφαλό της κοιλιάς του [του νέου], και 

καυχώμενος για τούτα (διότι αυτές είναι οι ενέδρες του κατά των νεότερων)», όπως γράφει 

παραστατικότατα ο άγιος Αθανάσιος. Ο Διάβολος καυχιόταν λέγοντας: «Εγώ της ηδονής είμαι 
φίλος· εγώ σπρώχνω σε αυτή την παγίδα και σε αυτά τα γαργαλίσματα τους νέους, και ονο-
μάζομαι πνεύμα της ηδονής». Αλλά ο νεαρός Αντώνιος παρέβλεψε το αυτόματο Παρουσιάστε 
«των όπλων του πάνω στον αφαλό του» και δυστυχώς δεν ενέδωσε στις ωραίες διαβόλισσες.3 

                                                 
3
 Αθανάσιος, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου συγγραφεῖς καὶ ἀποσταλεῖς πρὸς τοὺς ἐν τῇ ξένῃ 

μονακοὺς παρὰ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου ἐπισκόπου Ἀλεχανδρείας [Vita Antonii], 26, 848, 15 κ.ε., 4ος αι. μ.Χ. 

Εικ. 94: Θέα από την Κακόσκαλα προς Σκολιό, Μεγάλα Καζάνια, Πιέρια. 
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Εικ. 95 άνω: Τα αγριόγιδα γλείφουν το χιόνι στα χιονοσούρια. 
 

Εικ. 96 κάτω, υπερρεαλιστική τυχαιότητα της μορφής: χιόνι, Σκολιό, γαλάζιο. 
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Εικ. 97 άνω: Αριστερά στο βάθος ο πλατύς κωνικός όγκος του Άη-Αντώνη, 2.818 μ. Δεξιά η οξεία κορφή του Σκολιού, 2.905 μ., η 
δεύτερη μετά τον Μύτικα ψηλότερη κορφή Ολύμπου και Ελλάδας. 

 

Εικ. 98 κάτω: Δεξιά ο Άη-Αντώνης. Στο βάθος μες από τα σύννεφα προς Νότο προβάλλει η Μεταμόρφωση, 2.699 μ. Από τη χαράδρα 

του Ενιπέα, προς τα ανατολικά, ανεβαίνουν ταχύτατα στροβιλιζόμενα τα σύννεφα. 
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Εικ. 99 άνω: Κατεβαίνοντας από τον Άη-Αντώνη για να βαδί- 
σεις προς τις κορφές του Νότου, έχεις εμπρος σου τα παρα- 
δείσια αλπικά λιβάδια της Μπάρας και του Αναβρυκού… 
 

…Αφήνοντας πίσω σου τα αυχμηρά τοπία βόρεια προς το Σκο- 

λιό, στην εικ. 100 κάτω. 
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Κατόπιν ο Διάβολος του παρουσίασε το δέλεαρ του πλούτου, της πολυτέλειας, της εξουσίας 
κ.λπ., μα ο Αντώνιος παρέμεινε ακλόνητος. 

Επίσης, ο Αντώνιος έλεγε ότι «οι Έλληνες ταξιδεύουν και περνούν ακόμα και θάλασσα για 
να μάθουν γράμματα», αλλά οι ασκητές χριστιανοί δεν χρειάζονται την παιδεία, βρίσκουν τη 
γνώση μες στη σκήτη τους, εννοώντας μέσω της φώτισης.4 Ορίστε λοιπόν από τον ίδιο τον 
Μέγα Αντώνιο η βασική αντίθεση αρχαίων Ελλήνων και χριστιανισμού, που μας ενδιαφέρει 
εδώ στις ολύμπιες κορφές: Από τη μια το συνεχές ταξίδι της γνώσης και ο έρωτας, από την 
άλλη οι άλογες βεβαιότητες, ο ασκητισμός και η απονέκρωση του σώματος. Ο συμπατριώτης 
του Αντώνιου, Αιγυπτιώτης Καβάφης, απαντάει μια και καλή στον ασκητή με την Ιθάκη του, 
όπου το ταξίδι της γνώσης, της αυτογνωσίας και της ηδονικότητας αναδεικνύεται με εντελώς 
ελληνικό τρόπο ως βασικός λόγος της ύπαρξης. 

Πολλοί από σας κι εμάς, αναγνώστριες και αναγνώστες μου, ξέρουμε απ’ αυτά καλά, διότι 
πειραχτήκαμε και γαργαλιστήκαμε κι εμείς ποικιλοτρόπως. Και στους δαίμονες του πλούτου ή 
της επάρατης εξουσίας επί των συνανθρώπων μας αρκετοί αντισταθήκαμε σθεναρά, πιστοί στο 
παράδειγμα του πατρός ημών Αντωνίου· αλλά στα γλυκά δαιμονάκια του έρωτα, αντίθετα απ’ 
ό,τι εκείνος, παραδοθήκαμε ασμένως και ολοπρόθυμα με όλους τους δυνατούς τρόπους, κα-
θώς και με μερικούς θεωρούμενους αδύνατους. Το ίδιο συγκατανεύσαμε κατά το δυνατόν και 
στα μπαγαπόντικα παγανά της γνώσης, αλλά εκεί, τι να τα λέμε και να τα μολογάμε, πολλές 
φορές σπάσαμε τα μούτρα μας.  

                                                 
4 Αθανάσιος, Βίος καὶ πολιτεία κ.λπ., 26, 873, 2 κ.ε. 

Εικ. 101: Καθώς οδοιπορείς προς τα νότια, τα μονοπάτια προς το Σκολιό προβάλλουν σαν μακρά 

τείχη μες στις φωτοσκιάσεις του πρωινού ήλιου. 
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Είναι ένα θέμα τι ζητάει εδώ πάνω, στον Όλυμπο, στα 2.818 μέτρα, σε ένα τοπίο που ορ-
γιάζει από διονυσιασμό του πιο καθαρού ύψους, ο μεγάλος αρνητής της ζωής, ο θεμελιωτής 
του ορθόδοξου και γενικά του αυστηρότερου χριστιανικού μοναχισμού, εκείνου που δεν δέχεται 
καμιά μίξη του ασκητή με την κοινότητα των ανθρώπων. Τριγύρω υπήρχαν σημαντικές μονές, 
αν κρίνουμε από την εξορία σε κάποια απ’ αυτές του Γρηγορίου Β΄ του εκ Κύπρου, 1241-1290, 
πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ευφυούς ανθενωτικού, που έζησε και έδρασε επί αυτοκρα-
τόρων Μιχαήλ Η΄ και Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγων.5 Αλλά το τοπωνύμιο καθιερώθηκε μάλλον, 
όπως και εκείνο της γειτονικής Μεταμόρφωσης, από τον άγιο Διονύσιο τον «εν Ολύμπω», που 
ίδρυσε τον 16ο αιώνα το ομώνυμο μοναστήρι στη χαράδρα του Ενιπέα. Από τον Βίο του ξέρου-
με ότι συχνά ανέβαινε με τους βοσκούς εδώ το καλοκαίρι για να ασκηθεί, κι έχτισε αφανισμέ-
να σήμερα εκκλησάκια ή προσκυνητάρια. 

Ασκητής ο ίδιος και γνώστης των πειρασμών, θα θεώρησε ότι έχει τη θέση του εδώ ο άη-
Αντώνης, στην κατοικία των αχαλίνωτων και ηδονόφιλων Θεών του Ολύμπου, ως ghostbuster 
άγιος, προστάτης της ηθικής και του ίδιου και των βοσκών. Διότι άμα είσαι αθώος όσο και σφρι-
γηλός νέος και μένεις δίχως γυναίκες σε τέτοια ύψη τόσους μήνες βόσκοντας γιδοπρόβατα, 
όπως εξηγήσαμε και σε άλλα ορειβατικά άλμπουμ μας, είναι πολύ εύκολο να δεις δαιμόνια, 
Νεράιδες να χορεύουν και τον Δία με το χαρέμι του από γυμνές Θεές — για να μην αναφέρουμε 
και το όμοιό σου ωραίο βοσκόπουλο, τον Γανυμήδη. Οπότε, ο Αντώνιος θα φαινόταν στον 
Διονύσιο αποτελεσματικός για τη διαφύλαξη της αγνότητας του ορεινού ποιμνίου του.  

                                                 
5 Νικηφόρος Γρηγοράς, Ρωμαϊκὴ ἱστορία 1, 169, 1, 13ος-14ος αι. μ.Χ. 

Εικ. 102: Αριστερά ο κώνος του Άη-Αντώνη, δεξιά στο βάθος ο Μύτικας. 
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Η μοναστική προέλευση του τοπωνυμίου υποστηρίζεται και από την ονοματοδοσία ως «Με-
ταμόρφωση» γειτονικής, νότιας κορφής ύψους 2.699 μ. Η Μεταμόρφωση του Χριστού κατά τη 
χριστιανική μυθολογία, βασική ευαγγελική πηγή για τις εξαιρετικά περίπλοκες εννοιολογικά 
όσο και ψυχολογικά θεωριές περί Ακτίστου Φωτός, που γέννησαν το ορθόδοξο κίνημα του 
Ησυχασμού, φαίνεται ότι βρήκαν εδώ ένα εικονολογικό πλαίσιο, όταν τις νότιες κορφές όπως 
φαίνονται από τον Άη-Αντώνη και τα λιβάδια τις στεφανώνει ο ήλιος το μεσημέρι κι αστρα-
ποβολούν, μάλιστα αν είναι ακόμα χιονισμένες. 

Δεν ξέρουμε αν ο άγιος Διονύσιος ήταν επηρεασμένος από ησυχαστικές ιδέες. Το κέντρο 
του Ησυχασμού, αυτού του μοναδικού στη Δύση παράλληλου απωανατολικών πρακτικών πνευ-
ματικής άσκησης όπως η γιόγκα, επί Γρηγορίου Παλαμά ήταν η Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά 
στον Όλυμπο, κι ίσως ο Διονύσιος είχε διδαχτεί στοιχεία του μυστικιστικού κινήματος που 
επηρέασε ως σήμερα ολόκληρη την ορθόδοξη παράδοση. Έτσι, κι ο Ησυχασμός έχει τη θέση 
του στον Όλυμπο αν όχι σαν θεολογικό κίνημα, τουλάχιστον σαν πνευματική άσκηση. 

Στην ονοματογενετική λογική της Δημοτικής και από τσοπάνηδες, είναι αδύνατον να δοθεί 
όνομα κορφής όπως «Μεταμόρφωση». Πρόκειται για λογία ονοματοδοσία. 

 

Ανθισμένες λάκκες, άγρια άλογα κι αγριόγιδα 

Αλλά εδώ τελειώνει ο τουρισμός, σε αυτή την κορφή του Άη Αντώνη. Υπάρχει μονοπάτι 
προς τα νότια, προς τα πανέμορφα δάση και τις κορφές που βγάζουν στη Θεσσαλία. Πάνω σ’ 
αυτό, όχι πολύ μακριά από τον Άη-Αντώνη, στα όρια της αλπικής ζώνης, βρίσκεις ένα μικρό 
καταφύγιο, για διανυκτέρευση άμα πας προς τον Πηνειό. Υπάρχει, όμως, και το σχεδόν άτυπο  

Εικ. 103: Ελεύθερα άλογα στην Μπάρα… 
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μονοπάτι που θα πάρουμε με τον Αποστόλη για τα αλπικά λιβάδια και τις κορφές του νοτιά, 
όπου τα πλάσματα της φύσης συγκροτούν ένα κόμικ Νεράιδων και λιονταριών. Όπως θα 
δούμε παρακάτω στο παρόν αλμπουμάκι μας, τα λιοντάρια ήταν ανέκαθεν νόμιμοι κάτοικοι 
αυτού του βουνού. Τώρα, αν διανυκτερεύσεις εδώ, ίσως να δεις τους ίσκιους τους να κυνηγούν 
ίσκιους στα πέρα, από τον Άη Αντώνη και μετά. 

Γενικά τα μονοπάτια είναι ευλογία και καταναγκασμός, γι’ αυτό τα παραβλέπει κανείς άμα 
θέλει να προχωρήσει μες στη γυμνότητα της ουσίας. Έτσι, συνειδητοποιείς ότι υφίσταται μια 
ομορφιά εδώ γραμμένη, κάτι σπουδαίο μες στην ερημία, κατεβαίνοντας από τον Άη Αντώνη 
στα αλπικά λιβάδια του Κεραμιδιού, της Μπάρας, του Αναβρυκού, των Αγριοσπάνακων, σε 
υψόμετρο 2.500 μ. και άνω, όσο είναι τα ψηλότερα ελληνικά βουνά — αλλά εδώ καταπράσινες 
λάκκες ανάμεσα σε 300 και 400 μέτρα ψηλότερες κορφές.  

Λοιπόν, να λέμε αλήθεια. Εδώ, σε αυτά τα λιβάδια στα 2.500 όπου ανθίζουν και πρασινίζουν 
αλπικές πόες, θα ’πρεπε να είμαστε γυμνοί και ξυπόλυτοι με σκληρόδερμα σκονισμένα πέλματα, 
ανιπτόποδες σαν τους Σελλούς στη Δωδώνη. Τίποτα να μη διαμεσολαβεί μεταξύ της Γης, του 
Ουρανού και του εαυτού. Να είμαστε πολλοί και να γιορτάζουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. 

Γιατί έτσι λαβαίνει νόημα, με την ανθρώπινη γύμνια και ξυπολυσιά, με τη γιορτή του εαυτού 
μέσω των άλλων, η φύση αυτού του τόπου. Ο πράσινος κόσμος εδώ με τα κίτρινα άνθη από 
μυριάδες σπερδούκλια και ραδίκια, και με τα ρόδινα ή κιτρινοπορτοκαλί πεταλουδόμορφα ψυ-
χανθή, έχει μια καταγωγή διονυσιακών ή ορφικών Μυστηρίων που δεν την ξέρουμε, και έναν 
σκοπό που δεν έχει μετρήσιμο ποιόν στις λέξεις και τους αριθμούς μας, μετά την αρχαιότητα. 
Είναι μια ξεχασμένη μουσική που δεν θα επανεπινοήσουν ποτέ ξανά οι συνθέτες μας και δεν 
θα ψάλουν οι ποιητές μας. Εδώ οι λύκοι λείπουν και περισσεύουν τ’ άλογα και τα αγριόγιδα.  

…και κοπάδι αγριόγιδα πάνω στη ράχη, εικ. 104, Rupicapra rupicapra (L.) ssp. balcanica (Bolkay). 
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Κόκκινο χώμα λάμπει σε νεροσυρμές. Κάθε σκοπός έχει εδώ ως προηγούμενο μια επιδίωξη 
της αναγκαιότητας, και ως επόμενο έναν κανόνα δίχως έλεος. Αλλά το εξαγόμενο όλης αυτής 
της πάλης είναι η μελωδία. Παρ’ ότι ανησυχούμε αν θα προλάβουμε να διασχίσουμε τον τόπο 
στους γκρεμούς, ξαπλωνόμαστε στ’ άνθη με την ευτυχία που σου προσπορίζει το ύψος όταν 
είναι γλυκαμένο από το χρώμα και το λουλούδι. Το γυμνό χώμα, ο βράχος, είναι αβάσταχτα, 
μα το άνθος είναι ξαδερφάκι σου. Εδώ υπάρχουν επίσης αγέλες άγριων αλόγων. 

Είναι τύχη να συναντήσεις εδώ τα ελεύθερα άλογα, αυτό το ζώο που κανένα άλλο δεν αγά-
πησε ο άνθρωπος τόσο απόλυτα, με κανένα δεν δέθηκε τόσο η ψυχή του. Το ζώο που η ευγέ-
νειά του, η χάρη του, ο ερωτισμός του, η παλληκαριά του, διατονισμένες μουσικά στα βουνά με 
το ύψιστο αγαθό των ζωντανών όντων, την ελευθερία, γίνεται θεότητα και όρθιο παράδειγμα. 
Είναι ένα σημείο, ότι οι Έλληνες, που τόσο στοχάστηκαν και τόσο αισθάνθηκαν, από τα πολλά 
φαντασιακά ζωά που επινόησαν, το ωραιότερο ήταν το λευκό φτερωτό άλογο, ο Πήγασος, ι-
πτάμενος φορέας των Μουσών. Στις φυλές των αλόγων, καθώς λείπει η ανθρώπινη μοίρα του 
αρπακτικού, βλέπεις καθαρά την επίσης ανθρώπινη μοίρα του αγελαίου ζώου που μπορεί και 
θέλει να ζήσει ένα με τ’ άλλο σε σύμπνοια, με ευγένεια, ισομοιρία στην τροφή και με αγάπη. 
Όταν οργάζουν τ’ άτια, παλεύουν καθώς όλα τα αρσενικά για την κατάκτηση της θηλυκιάς. 
Είναι η μόνη στιγμή πάλης μεταξύ τους, η βία έχει και αυτή τη θέση της στη ζωή τους όπως 
παντού στα έμβια, όμως δεν σημαίνει αδικία και θάνατος. Σημαίνει έρωτας. 

Είναι παράξενη τούτη η εξέλιξη — αρχικά η κυριαρχία εδώ των άγριων ζώων όπως τα λιο-
ντάρια καθώς θα δούμε, ακολουθούμενη από τις χιλιετίες των κοπαδιών, και τώρα πάλι η 
επιστροφή στο άλογο και στο αγριόγιδο. Η διαρκής κι επώδυνη μεταβολή, σε πόλεμο πάντα 
ανθρώπων και ζώων με την πενία και την τυραννία, είναι το νόημα αυτής της χώρας. Κοιτάς 
τα τέλεια πλάσματα. Ψηλά στην κόψη αραδιασμένα τα αγριόγιδα. Το αγριόγιδο των αλπικών 
κορφών δεν έχει διαλείψεις στη φύση του. Είναι ένα ανίσχυρο χορτοφάγο που όμως ο λύκος 
και το τσακάλι δεν μπορεί να το πολεμήσει, όσο έχει δίπλα του τον βράχο και τον γκρεμό. 

Ευτυχήσαμε να περάσουμε μες από τις πράσινες λάκκες, με τα άγρια άλογα στα αριστερά 
μας να βόσκουν ή να καλπάζουν, και τα αγριόγιδα στα δεξιά μας στην κορυφή να στέκουν 
ακίνητα ατενίζοντάς μας, γνωρίζοντας την κυριαρχία τους. Ήταν μια καλή ορασιά, μια γνώση 
δίχως νύχια και κοφτερά δόντια της κάθε είδους σαρκοφαγίας. Ένα ανθρώπινο καλό. 
  

Εικ. 105: Φοράδα με το πουλαράκι της στην Μπάρα. Εικ. 106 κάτω: Gentiana verna (L.). 
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Φράγκου Αλώνι και Λούτσα 

Δεξιά κι αριστερά από τη ράχη που οδηγεί κατευθείαν στο Αλώνι του Φράγκου, ανάμεσα 
στη Μεταμόρφωση (2.699 μ.) και στου Καλόγερου, υποτίθεται ότι υπάρχουν μονοπάτια, όμως 
είναι ασαφή, με αραιά σημάδια, κι όχι πολύ σοφά χαραγμένα. Επιπλέον και από τις δυο πλευ-
ρές και κυρίως προς του Καλόγερου, οδηγούν μες από χούνες σε απότομες και επικίνδυνες 
ανηφοριές, πετρώδεις και επίπονες. Γι’ αυτό κι εμείς ανεβήκαμε από την κορυφογραμμή της 
μεσαίας ράχης, πράγμα όχι πολύ δύσκολο. Οπωσδήποτε θέλει προσοχή η πορεία, κυρίως στα 
μέσα της ράχης, όπου ζώνη απότομων βράχων που καλό θα ήταν να την παρακάμψει κανείς 
από δυτικά. Στα ριζά, πάνω από το Αναβρυκό, βλέπεις βάραθρο που καταγράφουν και οι χάρ-
τες, όπως άλλωστε και στη ράχη πάνω από τις Σταυροϊτιές και στο Σκολιό. Μας μαγεύουν τα 
βάραθρα· το βάθος μάς ελκύει όπως και το ύψος. 

Στην κορφή στο Αλώνι του Φράγκου, μια εκτενής ημισφαιρική τούμπα απ’ όπου μπορείς να 
δεις αν έχει καλοκαιριά νότια τη θεσσαλική πεδιάδα και την Όσσα, ανατολικά το Αιγαίο μεχρι 
πέρα. Στο κέντρο της βλέπει κανείς όπως ήδη αναφέραμε τον αρχαίο βωμό, κατεστραμμένο 
από τη χαζομάρα των αρχαιοκάπηλων. Κατεβαίνοντας προς τα ριζά του υψηλού Καλόγερου, 
βρίσκεσαι στη Λούτσα. Άλλος τόπος, γαλαζίζει από το μαγικό άνθος των αλπικών λιβαδιών 
της Ευρώπης, τη γεντιανή, με το βαθυγάλανο χρώμα της που θαμπώνει μάτια και ψυχή. Κυ-
ριαρχεί το γαλάζιο μες στο πράσινο. Χάνεις τον νου σου. 

Εδώ επίσης παλαιότατες εγκαταστάσεις βοσκών, περιχαρακωμένες από λιθιές. Μπορείς ακόμα 
σήμερα να δεις και το «ψυγείο» τους, τρύπα στο χαλικόχωμα επενδυμένη με λιθιά, που τη 
γέμιζαν χιόνι την άνοιξη, τη σκέπαζαν με πλάκες κι έτσι είχαν όλο το καλοκαίρι παγωμένο 
νερό. Δες το κι αυτό μαζί με τις γεντιανές, είναι στοιχείο του τόπου, μην το πειράξεις με τη 
μανία των ανθρώπων να καταστρέφουν τα πάντα, μη ρίξεις μέσα τα σκουπίδια σου και μην το 
περιφρονήσεις. Είναι κάτι που έχει να κάνει με την καταγωγή σου. 

Γιατί όλος ο ελληνικός λαός κατάγεται από βοσκούς και αγρότες. Μην το ξεχνάμε αδέρφια, 
και μην ακούμε τους διάφορους του καθεστώτος αριστερόστροφα και δεξιόστροφα, που ψευ-
δολογούν περί «αστών». Κι οι «άρχοντες» εδώ δεν ήταν παρά μεγαλοτσελιγκάδες, αυτή είναι 
η παντοτινή διαφορά με την ευρωπαϊκή φεουδαρχία. Οι σύγχρονοι φεουδάρχες της χώρας, οι 
«επενδυτές», οι «Ανεξάρτητες Αρχές», οι ΜΚΟ, είναι κατοχικές δυνάμεις σαν των ναζιστών κι 
αποικιοκράτες. Εδώ, στις κορφές του Ολύμπου, στις στρούγκες, όπως και παντού στην Ελλά-
δα, το βλέπει κανείς τούτο: δεν υπάρχουν λαοί χωρίς «συνέχεια», όπως διαλαλούν οι οργανικοί 
διανούμενοι του συστήματος, της παγκοσμιοποίησης, λες και γεννιέται ο άνθρωπος όχι από 
άνθρωπο, μα μες από τα εργαστήρια κατασκευής Φρανκεστάιν της φασιστικής διανόησης. 
  

 

Εικ. 107 αριστερά: Ανθισμένο βάραθρο πάνω από το Αναβρυκό. 
 
Εικ. 108 δεξιά «βάραθρο» βλακείας: Κατεστραμμένος από αρχαιοκάπηλους αρχαίος βωμός στου 

Φράγκου. Από κάτω, φυσικά, σκέτη πέτρα, και τα κεραμικά είναι απλά άβαφα οικοδομικά υλικά. 



64 
 

  

 
Εικ. 109 άνω: Globularia cordifolia (L.), οικ. Globulariaceae. 
 

Εικ. 110 κάτω: [?]. Σε στεγνά ορεινά και αλπικά λιβάδια. 



65 
 

  

 
Εικ. 111, 112: 

Gentiana verna (L.) 
οικ. Gentianaceae, 
παντού πάνω από τα 2.000 μ. 
Το λαμπερό γαλάζιο της, 
έδινε άλλοτε 

μια μπλε φυσική βαφή. 
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Εικ. 113: 
Helianthemum oelandicum 
ssp. alpestre (Jacq.) 
οικ. Cistaceae, 
Λαιμός, 2.400 μ. 

 
Εικ. 114: 

Primula veris (L.) 
οικ. Primulaceae, 
Παλιοκόπρι, 1.900 μ. 

Εικ. 115: 
[?] 

Μπάρμπα, 1.300 μ. 
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Εικ. 177: 
Sedum tuberiferum (St. & 
Stef.), οικ. Crassulaceae, 

Ζωνάρια, 2.400. 

Εικ. 118: 
Sedum ochroleucum (Ch. in 
Vill.), 
οικ. Crassulaceae, 

Μαγαλιάς, 1.800 μ. 

Εικ. 116: 
Sedum album (L.), 
οικ. Crassulaceae, 
Κόκκα, 1.800 μ. 
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Εικ. 119: 
Silene pusilla 
ssp. chromodonta  
(Boiss. & Reuter), 
οικ. Caryophyllaceae, 
Ανάθεμα, 1.900 μ. 

Εικ. 120: 
Minuartia pseudosaxifraga 
(Matt.) μάλλον, 
 οικ. Caryophyllaceae, 

2.750 μ. 

Εικ. 121, 121α: 
Saponaria bellidifolia (Sm.), 
οικ. Caryophyllaceae, 

1.700 μ. 
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Εικ. 122 άνω: [?] οικ. Caryophyllaceae, Οροπέδιο Μουσών, 2.600 μ. 
 

Εικ. 123 κάτω: Stellaria holostea (L.), οικ. Caryophyllaceae, Σκούρτα, 2.300 μ. 
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Εικ. 125, 126 μέση: 
Dianthus gracilis (Sm.) ssp. 
gracilis, 
οικ. Caryophyllaceae, 

Φαργκάνη, 700 μ. 

Εικ. 127 κάτω: 
Silene [?], 
οικ. Caryophyllaceae, 

Κάτω Τσουκνίδα, 1.200 μ. 

Εικ. 124 άνω: 
Dianthus haematocalyx 
(Boiss. & Heldr.), 
οικ. Caryophyllaceae, 

Σκολιό, 2.850 μ. 
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Εικ. 128, 128α άνω: Atropa belladona (L.), η μαγική, οικ. Solanaceae, Παλιοκαλύβα, 2.000 μ. 
 
Εικ. 129 κάτω: Asclepias vincetoxicum (L.) [Vincetoxicum hirundinaria (Medik.)], οικ. Apocynace-

ae, Μαγαλιάς, 1.700 μ. Ένα φυτό δηλητηριώδες, συγγενικό με την επίσης τοξική πικροδάφνη.  
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Εικ. 130, 131: Viola graeca (W. Becker), οικ. Violaceae, 2.000 — 2.500 μ. 
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Εικ. 132, 133: Viola striis-notata (J. Wag.), οικ. Violaceae, Ζωνάρια — Σκολιό, 2.600-2.800 μ. 
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Εικ. 134 άνω: Viola delphinantha (Boiss.) οικ. Violaceae, 2.500 μ. 
 

Εικ. 135 αριστερά κάτω: Viola tricolor (L.), οικ. Violaceae, 2.300 μ. 
 

Εικ. 136 δεξιά κάτω: Anthericum liliago (L.), οικ. Asparagaceae, Ενιπέας, 1.200 μ. 
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Εικ. 139: 
Myosotis [?] 
οικ. Boraginaceae, 
Φαρδιά Χούνη, 2.000 μ. 
Το ίδιο φυτό με αυτό της 
προηγούμενης εικόνας. 
Και τα δύο φυτά, 
σε βραχώδη μέρη, σε 
γκρεμούς έκθετους στους 
καιρούς. 

Εικ. 138: 
Myosotis [?] 
οικ. Boraginaceae, 
Μύτικας, 2.900 μ. 

 

Εικ. 137: 
Myosotis alpestris (F.M. 
Schmidt), 
οικ. Boraginaceae, 
Λούτσα, 2.550 μ. 

 
 



76 
 

  

Ορεινά ραδίκια: 
 

Εικ. 140, 140α άνω αριστερά και άνω δεξιά: 
Crepis bocconi (P.D. Sell) [Crepis montana] 
οικ. Compositae,  Άνω Τσουκνίδα, 1.500 μ. 

 

Εικ. 141, 141α, 141β κάτω αριστερά και κατω δεξιά: 
Hieracium lanatum (Vill.), οικ. Compositae, 

Άνω Τσουκνίδα, 1.500 μ.  
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Εικ. 142: 
Crepis albida (Villars), 
οικ. Compositae, 
Σκούρτα, 2.350 μ. 

Eνα αλπικό ραδίκι. 

Εικ. 143: 
Lactuca intricata (Boiss.), 

οικ. Compositae, 
Χοντρομεσορράχη, 2.300 μ. 

Ορεινό πικροράδικο. 

Εικ. 144: 
[?] 
Χαράδρα Ενιπέα, 1.400 μ. 

Ορεινό πικροράδικο. 
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Εικ. 145: 

Asplenium viride (Huds.), 

οικ. Aspleniaceae 

Μικρό πτεριδόφυτο, 

σε σκιερά και σχετικώς 

υγρά μέρη της αλπικής 

ζώνης. Λιβαδάκι, 2.000 μ. 

Εικ. 146: 

Ένα Blechnum [?], 

οικ. Blechnaceae 

Πελεκούδια, 1.900 μ. 

Εντυπωσιακό πτεριδόφυτο 

με φύλλα ως 40 εκ., στην 

υποαλπική ζώνη. 

Πριν το Λιβαδάκι, 1.900 μ. 

Εικ. 147: 

Phyllitis scolopendrium (L.), 

οικ. Aspleniaceae, 

Χαράδρα Ενιπέα, 1200 μ. 

Ένα πανέμορφο 

πτεριδόφυτο με φύλλα 

ως πάνω από 50 εκ. 
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Εικ. 148 άνω αριστερά: 

Campanula scheuchzeri (D. Villars), 

οικ. Campanulaceae, 

Μάντρες, 2.200 μ. 
 

Εικ. 149, 150 κάτω: 

Campanula oreadum (Boiss. & 

Heldr.), οικ. Campanulaceae, 

Χοντρομεσορράχη 2.200 μ. και 

Παλιοκαλύβα  1.950 



80 
 

  

Εικ. 151 ά.α.: Asyneuma limonifolium (L.), οικ. Ca-
mpanulaceae, Οροπέδιο Μουσών, 2.600 μ. 

 

Εικ. 153 κ.α.: Campanula rapunculus (L.), οικ. Ca-

mpanulaceae, Μαυρόλογκος, 1.700 μ. 

Εικ. 152 κ.δ.: Campanula versicolor (Sibth.), οικ. 
Campanulaceae, Μπαλτακούκη, 1.000 μ. 

 

Εικ. 154 κ.δ.: Campanula graminifolius (L.), οικ. 

Campanulaceae, Μαγαλιάς, 1.900 μ. 
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Εικ. 155, 156 άνω και κάτω: Campanula persicifolia (L.), 

οικ. Campanulaceae, Μπαλτακούκη, 1.050 μ. 
 

Εικ. 157 μέση, στην ίδια περίπου περιοχή μια Campa-

nula persicifolia κατάλευκη. 
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Εικ. 158 άνω: Campanula lingulata (Wald. & Kit.), οικ. Campanulaceae, Μαγαλιάς, 1.500 μ. 

Εικ. 159 κάτω αριστερά: Erigeron alpinus (L.), οικ. Compo-

sitae, μια όμορφη αλπική μαργαρίτα, Ζωνάρια, 2.500 μ. 
 

Εικ. 160 κάτω δεξιά: [?], οικ. Compositae, Χοντρομεσορρά-

χη 2.200 μ., ένα ψηλό φυτό με ωραίο μοβ χρώμα. 
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Εικ. 161: Staehelina uniflosculosa 

(Sm.), οικ. Compositae, 

Μπαλτακούκη, 1.050 μ. 

Ακόμα ένα από τα υπέροχα φυτά 

της ελληνικής φύσης 

που σχεδόν κανείς δεν προσέχει. 

Εικ. 162 μέση: 

Alyssum montanum (L.), 

οικ. Cruciferae, 

Ζωνάρια, 2.000 μ. 

 

Εικ. 163, 164 κάτω: 

[?], οικ. Cruciferae, 

Οροπέδιο Μουσών 2.700 μ., 

Κακόσκαλα, 2.800 μ. 
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Εικ. 165 : Draba tomentosa (Clairv.), οικ. Cruciferae, Κακόσκαλα, 2.850 μ. 
 

Εικ. 166: Cardamine carnosa (Wald. & Kit.), οικ. Cruciferae, Ζωνάρια 2.500 μ., Μαυρόλογκος 1.850 μ., 

Οροπέδιο Μουσών 2.750 μ. 
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Εικ. 167 ά.α.: Aglais urticae (L.), οικ. Nympha-

lidae, 1.800 μ. 

 Εικ. 169 κ.α.: Zygaena ephialtes (L.), οικ. Zygae-

niidae, 1.500 μ. 

Εικ. 168 ά.δ.: Vanessa cardui (L.), οικ. Nympha-

lidae 1.050 μ. 

Εικ. 170 κ.δ.: Zygaena lonicerae (Scheven), οικ. 

Zygaeniidae, 1.700 μ. 
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Εικ. 171: Saxifraga exarata  ssp. exarata (Vill.), οικ. Saxifragaceae, Κακόσκαλα, 2.850 μ. 
 

Εικ. 172: Saxifraga sempervivum (C. Coch), οικ. Saxifragaceae, Σκολιό, 2.800 μ. 
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Εικ. 173 άνω: Saxifraga sarttorii (Heldr.) [S. scardica (Criseb.)], οικ. Saxifragaceae, Ζωνάρια, 2.500 μ. 
 

Εικ. 174 κ.α.: [?], οικ. Saxifragaceae, Πελεκούδια, 1.900 μ. 
 

Εικ. 175 κ.δ.: Saxifraga heyffellii (Schott) [rotundifolia], οικ. Saxifragaceae, Χοντρομεσορράχη, 2.000 
μ. 
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Εικ. 176 άνω: Από του Φράγκου τ’ αλώνι, 2.678 μ., θέα προς τη Θεσσαλία, αλλά με συννεφιά. 
 

Εικ. 177 κάτω: Θέα προς τους γκρεμούς στις Σταυροϊτιές και προς τις νότιες κορφές. 
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Καλόγερος (2.701) και Πάγος (2.677 μ.) έως Λιβαδάκι (2.000 μ.) 

Από τη Λούτσα κατεβαίνουν δύο πολύ όμορφα και ποικιλοτρόπως ενδιαφέροντα μονοπά-
τια, το ένα μέσω των συνεχόμενων ραχών Δραγασιάς και Αρβανίτη προς το καταφύγιο του 
ΣΕΟ Λεπτοκαρυάς στα Πηγάδια.Το άλλο ακολουθεί την κορυφογραμμή της ράχης Αχριάνη και, 
διακλαδιζόμενο πολλαπλώς λίγο πιο κάτω από τη ράχη Κωστή, οδηγεί ή στα Πηγάδια, ή με 
δύο απολήξεις στον υψηλότερο από αυτή την πλευρά δασικό δρόμο του βουνού, που έρχεται 
από το Λιτόχωρο. Όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι και τα δύο μονοπάτια είναι σχεδόν άτυπα 
χωρίς πολλά σημάδια στις ψηλές ράχες, ενώ στα κατώτερα μέρη, μες σε εξαιρετικά όμορφο 
και πυκνό δάσος, ενδεχομένως να γίνονται σε αρκετές περιπτώσεις ασαφή. 

Αλλά και η ανάβαση προς Καλόγερο, και η διαδρομή στην υψηλή ράχη προς Πάγο και Λι-
βαδάκι που ακολουθούμε εμείς, θέλει πολλή προσοχή, όπως κι όλη αυτή η ερημική περιοχή 
που βρίσκεται μακριά από τα πολυσύχναστα μονοπάτια. Έχουν συμβεί αρκετά ατυχήματα εδώ, 
ακόμα και θανατηφόρα, όχι μόνο για την επικινδυνότητα του τόπου αλλά και λόγω των από-
τομων, πολλές φορές βίαιων εναλλαγών του καιρού. Δεν είναι ό,τι καλύτερο να σου τύχει 
ομίχλη ή χιόνι εδώ, ακόμα κι αν γνωρίζεις καλά την περιοχή. Υπόψιν, ότι πολύ συχνά τα σύν-
νεφα σκεπάζουν σε λίγη ώρα αυτές τις ράχες μες στο κατακαλόκαιρο. 

Το μονοπάτι είναι άτυπο, αραιά ή ασαφώς σηματοδοτημένο, όμως η κορυφογραμμή σού 
δείχνει καθαρά τον δρόμο, δεν μπορείς να πας αλλού, εφόσον από νότια βρίσκονται οι από-
τομες κατηφοριές και από τα βόρεια οι μεγάλοι γκρεμοί. Αυτοί ακριβώς οι κολοσσιαίοι γκρεμοί 
πάνω από τα δάση της χαράδρας του Ενιπέα, με τις αχανείς χούνες κατάλοιπα των παγετώ-
νων και απέναντι το βόρειο σκέλος του βουνού να οθρώνεται μεγαλόπρεπα, καθιστούν τη 
διαδρομή μοναδική. Αισθάνεσαι τη δύναμη του Ολύμπου, αλλά και της ίδιας της φύσης, που η 
συνεχής μεταβολή της, η κατάρρευση των πάντων προς τα κάτω και ολοένα η ανόρθωση πάλι 
προς τα πάνω, εδώ λαβαίνει μια βιαιότητα της εικόνας και της εμπειρίας η οποία, δεν μπορεί, 
κάτι θα σου πει, κάτι θα σου μάθει. 

Όπως θα δούμε εκτενέστερα στο Β΄μέρος αυτού του άλμπουμ, ο Αριστοτέλης τον 4ο αι. 
π.Χ. έφερνε παράδειγμα τον Όλυμπο για να ερμηνεύσει την αιώνια αλλαγή που πρωτοοργά-
νωσε ως φιλοσοφική σκέψη ο Ηράκλειτος: Ακόμα κι η έδρα των Θεών ο Όλυμπος διαρκώς 
αλλάζει, κομμάτια μικρότερα ή μεγαλύτερα αποσπώνται κάθε μέρα από τα ύψη του.  

Εικ. 178: Το νότιο σκέλος του πετάλου του Ολύμπου, όπως φαίνεται από τον Λαιμό. Το Λιβαδάκι βρί-

σκεται στην άκρη αριστερά, στα όρια της δασικής και της αλπικής ζώνης. Το Αλώνι του Φράγκου, 

2.678 μ., κρύβεται πίσω από τη ράχη και δεν διακρίνεται. Η Λούτσα βρίσκεται πίσω από την κορυ-

φογραμμή, ανάμεσα στο Αλώνι Φράγκου και στον Καλόγερο. 
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Εικ. 179 άνω: Από την ανθισμένη Λούτσα, δεξιά ο γυμνός δράκος του Καλόγερου, ενώ στο 
βάθος προβάλλει το συγκρότημα Άη-Αντώνης — Σκολιό — Μύτικας — Ορ. Μουσών. 
 

Εικ. 180 κάτω: Σε πολλές μεριές ο τόπος κυανίζει από τις γεντιανές. 
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Εικ. 181 άνω: Στρούγκες στη Λούτσα. Οι κυκλικές λιθιές δέχονταν κωνικές σκεπές με κλαδιά 

και γίνονταν καλύβες, τύπος οικημάτων απαράλλαχτος από την παλαιολιθική εποχή μέχρι μετά 

τον πόλεμο. Παρ’ ότι φαίνεται πρόσφατα εγκαταλειφθήσα, η «κατοικιά», όπως λέγαν τέτοιες 

εγκαταστάσεις στη Ζάκυνθο, ξαναφτιαχνόταν εδώ κάθε άνοιξη από χιλιάδες χρόνια. 

Στην εικ. 182 κάτω, το «ψυγείο», όπου στοίβαζαν χιόνι, για να έχουν κρύο νερό το καλοκαίρι.  
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Εικ. 183, 184 ανατολικά και δυτικά από τον Καλόγερο οι γκρεμοί όπου σε εποχές ψύχους φω-

λιάζει ο πάγος. Εδώ ο άνθρωπος εξαναγκάζεται στην όρθια στάση και στην ελευθερία. Και 

πάντα ως ορίζοντας στην Ελλάδα η θάλασσα, μια έννοια πελασγική που δηλώνει το αφρι-

σμένο άλας της ζωής και τον ενεργοποιό έρωτα του ανθρώπου με τον θάνατο. 
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Εικ. 185, 186: Καλόγερος, Πάγος και η παγετωνική χούνη. Από δω κινούν οι χιονοστοιβάδες — τις είδαμε να 

σαρώνουν λόγκους πεύκων σε κακές χρονιές. Αλλά τι σημαίνει κακές χρονιές; Τι σημαίνει «κακό» στη φύση; Η 

Γη ξαναγεννά αέναα τη ζωή εκεί όπου θριαμβεύει ο Χάρος. Δρασκελάει τον θάνατο, όπως στο πεδίο της μάχης 

τους σκοτωμένους ένα φτωχό παιδί, που τους κλέβει για να φάει. Στον τόπο άλλωστε ζούσαν κάποτε λιοντάρια. 
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Εικ. 187, 188: Πάγος, 2.677 μέτρα από τη θάλασσα. Έχεις ένα μικρό σκυλί, ένα κατσίκι, ένα παιδί και παίζεις μαζί του. 

Άραγε υπάρχει κάτι που να σε αποσπάσει από την κακοψυχία; Κάτι που να δεις  και να πεις: Είμαι καλός. 

Θεέ μου, τι τις ήθελες την τυραννία και την αυταπάτη. 
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Οριζοντίως και καθέτως 

Εδώ, λοιπόν, βαδίζοντας στα χείλη των καθέτων όπου ο ουρανός ενώνεται με την άβυσσο, 
βλέπεις την αέναη αλλαγή, τη συνεχή φθορά αλλά και την αδιάκοπη αναγέννηση στο φαινο-
μενικά πιο σταθερό υλικό, στο σώμα του βράχου που παίρνει τις διαστάσεις του ίδιου του όρους. 

Τα αλπικά φυτά, βασανισμένα από την αγριότητα των καιρών σε αυτή τη ράχη την έκθετη 
στους αέρηδες και στο χιόνι, προσπαθούν να επιβιώσουν ανάμεσα στις πέτρες. Αλλ’ η ζωή 
προχωράει παρ’ όλες τις αντιξοότητες. Μια ακόμα από τις ιδιαίτερες μαγείες της διαδρομής εί-
ναι ότι μέχρι το Λιβαδάκι, σε μια συνεχή κάθοδο όπου η θέα προς τα ανατολικά είναι ανεμπό-
διστη, βλέπεις με καλό καιρό τη θάλασσα ολοένα μπρος σου σαν να μπορούσες με ένα πήδημα 
να βουτήξεις στο γαλανό της. Πέρα τις ακτές της Χαλκιδικής και τον ιερό Άθω. 

Το κομμάτι της διαδρομής από τα 2.382 μέτρα της τελευταίας κορφής ως το Λιβαδάκι, είναι 
απότομο, βραχώδες και θέλει προσοχή, ιδιαίτερα μάλιστα δεδομένου ότι τα ορειβατικά σημάδια 
δεν είναι πυκνά. Πάντως δεν χάνεσαι εφόσον δεν υπάρχει ομίχλη, γιατί βλέπεις το Λιβαδάκι με 
το μικρό καταφύγιό του ακριβώς κάτω από τα πόδια σου. Άμα υπάρχει ομίχλη, απλά επιστρέ-
φεις στην καταγωγή σου, στο αμύθητο των εποχών που οι παππούδες σου περπατούσαν εδώ και 
σε παρόμοιους τόπους, τότε που κάθε βήμα ήταν κι ένα προικοσύμφωνο με τις Μοίρες. 

Και πάλι στο Λιβαδάκι, ολοκληρώνοντας τον κύκλο στο νότιο σκέλος του πετάλου του Ο-
λύμπου. Κατεβαίνουμε ή προς Λιτόχωρο ή προς Πηγαδούλι του Ενιπέα και μετά προς Πριόνια.  

 

Εικ. 189: Δειλινό στον Όλυμπο 
 

Σαν σε Μυστήριο του Διονύσου. Κοιμήθηκες μόνος σε μια βραχοσκεπή στα 2.150 μέτρα κι είδες 

τη νέα Σελήνη ν’ ανατέλλει πάνω από τη θάλασσα καθώς ο κόσμος γινόταν λογικό θηρίο. 

Διαπίστωσες ότι το φως βυθίζεται στον εαυτό του. Δηλώνει κι αυτό μια φύση σου. Το ζώο δεν 

έχει πόλη μήτε ελπίδα, παρά μονάχα αυγές, δύση και νυχτέρια. Τι άλλο να πιστέψεις, μικρέ. 
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Η κάθοδος 
 
Αλλά επιτέλους πρέπει να κατεβείς από το βουνό. Ένα πανέμορφο μονοπάτι καθόδου, είναι αυτό 
της συνέχειας προς το Λιτόχωρο του κεντρικού μονοπατιού στην χαράδρα του Ενιπέα μετά τα 
Πριόνια. Συνήθως δεν το βαδίζουν οι ορειβάτες. Ανεβαίνουν με τα αυτοκίνητα στα Πριόνια και, 
ευλόγως κουρασμένοι μετά την κάθοδο από τα ψηλά, αναχωρούν πάλι από κει. Τα Πριόνια 
βρίσκονται στα 1.000 περίπου μέτρα. Από κει και κάτω η φύση, απελευθερωμένη από το υπερ-
βολικό υψόμετρο, κυριολεκτικά θριαμβεύει. 

Στον Ενιπέα χύνονται σε αυτά τα χαμηλά ύψη πλούσια ρυάκια από πηγές, με αποτέλεσμα 
να πλουτίζονται τα νερά του, να δημιουργούνται λιμνούλες και μικροί καταρράκτες. Η χλωρί-
δα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε όψη και ποικιλία — τα απότομα πρανή δεξιά κι αριστερά κατά-
φυτα. Το μονοπάτι καλοδιατηρημένο καθώς δεν έχει φθαρεί τόσο από το πέρασμα πολλών αν-
θρώπων όπως από τα Πριόνια και πάνω, περνάει μες από πυκνά δάση οξυάς, ελάτων και 
πεύκων, αλλά και θάμνων της μεσογειακής μακίας που εδώ έχουν γίνει δέντρα.  

 

Εικ. 190: Χαραυγή στον Όλυμπο 
 

Ξυπνάς στη βραχοσκεπή, πάνω σε πέτρες και χώμα. Βλέπεις το χάραμα, την ιεροτελεστία 

των στοιχείων που ορίζουν την αντίθεση των όψεων, αυτό τον καθημερινό πόλεμο. Σκά-

ζοντας ο ήλιος, θυμάσαι το ψωμί και το νερό. Σκέφτεσαι πώς να κάμεις ώστε να καταλάβεις 

τι συμβαίνει. Δεν γίνεται δίχως ιερότητα στη ζωή και δίχως προσήλωση. 
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Διαβαίνοντας κανείς σε κάποια σημεία τον χείμαρρο από την μια όχθη στην άλλη, περνά 
πάνω από όμορφα γεφύρια ή περπατάει στο μονοπάτι σε απόκρημνα δασωμένα μέρη πάνω από 
τα αφρισμένα νερά. Μερικές καμπές του ποταμιού με τα πεύκα να κρέμονται σε γκρεμούς πάνω 
από λιμνούλες, σε κάνουν να θες να μείνεις ώρες εδώ αποθαυμάζοντας και ονειρευόμενος. 
Αλλά σε κάποια στροφή βλέπεις πια το Λιτόχωρο. 

Ο Όλυμπος είναι αιώνια αυτός που είδες. Σε σένα εναπόκειται πια να αφομοιώσεις και να 
επεξεργαστείς ό,τι βίωσες, ώστε να γίνεις καλύτερος. 

  

 

Εικ. 191: Στη βραχοσκεπή με πηγή νερού όπου ασκήτεψε ο αγ. Διονύσιος ο εν Ολύμπω τον 16ο 

αι., το εκκλησάκι. Ανήκει στο ομώνυμο καστρομονάστηρο, που βρίσκεται λίγο πιο πάνω, στα 

800 μ. περίπου και το έκτισε ο Διονύσιος. Το μοναστήρι βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς 

κατά την Κατοχή, ως καταφύγιο των ανταρτών. Τότε κάηκαν από τους βομβαρδισμούς τα 

δάση σε όλη τούτη την πλευρά του Ολύμπου. Ψηλά στην Τσουκνίδα και στα Πελεκούδια, 

βλέπει κανείς ακόμα σήμερα πεσμένους πελώριους κορμούς από τα εξαιρετικά δύσηπτα 

ρόμπολα με τα σημάδια της παλαιάς εκείνης φωτιάς πάνω τους, θύματα κι αυτά των ναζί. 

Σε εποχές τυραννίας, υποφέρουν όλα τα ζωντανά πλάσματα σε μια χώρα, πράγμα που βλέ-

πουμε και σήμερα με την καταστροφή των βουνών στην Ελλάδα από την ύπουλη ιδιωτικοποί-

ηση που βαφτίζεται ψευδώς «αειφόρα ανάπτυξη»: Τις ανεξέλεγκτες εταιρείες που εγκαθι-

στούν ανεμογεννήτριες και κεραίες όχι για τις ανάγκες του κοσμάκη μα για το συμφέρον το 

δικό τους και της βιομηχανίας, ισοπεδώνοντας κορυφές και κατασκευάζοντας εκατοντάδες χι-

λιόμετρα αχρείαστους δρόμους, καθώς και τις ΜΚΟ των οικοεπιχειρηματιών, που εφευρίσκουν 

διαρκώς «έργα» στα βουνά και που πληρώνονται αδρά με τα λεφτά των φορολογούμενων. 
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Εικ. 192, 193, 194, 195: Παραδείσιες γωνιές του Ενιπέα. 

Κάτω αριστερά, ρυάκι κατεβαίνει ορμητικά από πηγές στις Τσουκνίδες για να ενωθεί με το ποτάμι. 
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Εικ. 196 άνω: Rosa pendulina [Rosa alpina (L.)], οικ. Rosaceae, χαράδρα Ενιπέα, 1.800 μ. 
 

Εικ. 197, 198 κάτω: Potentilla deorum (Bois. & Heldr.), οικ. Rosaceae, Ορ. Μουσών 2.700 μ.μ. 
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Εικ. 199 ά.α.: Potentilla recta (L.), οικ. Rosaceae. 
 

Εικ. 201 κ.α.: Daphne oleoides (Schreb.), οικ. Thy-

meleaceae, πάνω από τα 1.600 μ. περίπου. 

Εικ. 200 ά.δ.: Aremonia agrimonoides (L.), οικ. Rosa-
ceae, Πελεκούδια, 1.700 μ. 

 

Εικ. 202 κ.δ.: Daphne oleoides, ο τοξικός καρπός της. 
 



101 
 

  

Εικ. 203 ά.α.: Teucrium chamaedris (L.), οικ. La-
miaceae, Παλιοκαλύβα, 1.900 μ. 

 

Εικ. 205 κ.α.: Phlomis herba-venti (L.), οικ. La-

miaceae, Γκορτσιά, 1.200 μ. 

Εικ. 204 ά.δ.: Teucrium montanum (L.), οικ. Lamia-
ceae,  Σκούρτα, 2.350. 

 

Εικ. 206 κ.δ.: Sideritis scardica (Gris.), οικ. Lamia-

ceae, Παλιοκαλύβα, 2.300 μ. 
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Εικ. 207 άνω: Anthyllis aurea (Weld.), οικ. Leguminosae, Λαιμός 2.400 μ., Πάγος 2.600 μ. 
 
Εικ. 208 κάτω: [?] οικ. Leguminosae, Πελεκούδια, 1.950 μ. 
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Εικ. 209 ά.α: Anthyllis vulneraria ssp. pulchella 
(Vis.), οικ. Leguminosae, αλπικά λιβάδια, 2.400 μ. 
 

Εικ. 211 κ.α.: Onobrychis montana (DC.) ssp. ma-

crocarpa (Strid), Leguminosae, Μαγαλιάς, 1.600 μ. 

Εικ. 210 ά.δ.: Coronilla varia (L.), οικ. Legumino-

sae, Ενιπέας, 800 μ. 
 

Εικ. 212 κ.δ.: Geranium macrorrhizum (L.), Gerani-

aceae, Μαγαλιάς, 1.700 μ. 
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Εικ. 213 κ.α.: [?], οικ. Dipsacaceae, Αγ. Παρασκευή 

Λιτόχωρου, 450 μ. 

Εικ. 214 κ.δ.: Scabiosa ochroleuca (L.), οικ. Dip-

sacaceae, Χοντρομεσορράχη, 2.200 μ. 

Εικ. 215, 216: Euphorbia capitulata (Reic.), οικ. Euphorbiaceae, Άνω Τσουκνίδα, 

1.600 μ. 



105 
 

  

 
 

Εικ. 217: Pedicularis graeca (Bunge)  [Pedicularis rupestris (Boiss. & Orphanides)], οικ. Scro-

phulariaceae, 2.450 μ., ένα μεγάλο και ωραίο φυτό. 
 

Εικ. 218 α.κ.: Rhinanthus pindicus (Stern.), οικ. Scrophulariaceae, Χοντρομεσορράχη 2.300 μ. 
 

Εικ. 219 κ.δ.: Verbascum arcturus (L.), Scrophulariaceae, Πριόνια, 1.000 μ. 
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Β. 

Τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες 

για τους Ολύμπιους Θεούς; 
 

 

1. Όρος μετεωρότατον 
 

Ο Όλυμπος είναι βουνό όπως όλα τα βουνά 

Όταν όμως ανεβαίνεις σ’ αυτόν δεν είναι δυνατόν να τον δεις, να τον αισθανθείς και να τον 

συλλογιστείς ως απλά ένα βουνό, έστω ψηλότερο, ωραιότερο, μεγαλοπρεπέστερο από τα λοι-

πά ελληνικά όρη. Άλλωστε, στην Ευρώπη και στον κόσμο υπάρχουν πολύ ψηλότερα και μεγα-

λοπρεπέστερα βουνά. Ο Όλυμπος στη συνείδηση των περισσότερων ανθρώπων του πλανήτη 

από όσους τουλάχιστον διαθέτουν μια γενική παιδεία, ανεξάρτητα από πολιτιστική παράδοση, 

θρησκεία ή ιδεολογία, είναι η έδρα των Θεών. 

Αρχικά, όχι οποιουδήποτε Θεού. Είναι το σπίτι των Θεών της αρχαίας Ελλάδας, της οποίας 

ο πολιτισμός έχει χαράξει μιας για πάντα την ανθρώπινη ιστορία· κι όχι μόνο με τις οριακές 

αποκαλύψεις της για τον κόσμο και τον άνθρωπο, τη φιλοσοφία, για όλες τις επιστήμες, πρω-

τίστως για το νόημα και την απόλαυση της ομορφιάς, του έρωτα και της ίδιας της ζωής. 

Χάραξε επίσης την ιστορία και με τα λάθη της. Η πολιτισμική διαδικασία εδώ δεν είχε κα-

τεύθυνση μόνο από τον μυθικό κόσμο των Ολυμπίων προς τον ορθό Λόγο. Με θεμελιακό κα-

ταλύτη τη συγκέντρωση του χρήματος σε πολύ λίγα χέρια κατά τη ρωμαιοκρατία και την υπο-

βάθμιση του μέγιστου μέρους του πληθυσμού στον πρώην ελληνικό κόσμο, η πολιτισμική εξέλιξη 

γνώρισε μια τρομακτική οπισθοχώρηση προς την άρνηση της διαλεκτικής και πήρε υπόσταση 

θεσμισμένου τυφώνα, οδηγώντας στην ιστορική πτώση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και 

Εικ. 220: Χαραυγή από τον Μύτικα. 
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επιφέροντας την επανανάδυση εκείνου που κυρίως το ελληνικό πνεύμα πολεμούσε εξαρχής 

και ήδη το είχε νικήσει: Του προϊστορικού ανορθολογισμού, του μυστικισμού σε ψυχικό και 

νοητικό επίπεδο, της θρησκευτικής αντίληψης για τον κόσμο και τον άνθρωπο που αναπό-

φευκτα οδηγεί επίσης στον ολοκληρωτισμό της «εξουσίας του ενός ανδρός», δηλαδή στην πο-

λιτική τυραννία, στη νεύρωση και στην παράνοια. 

Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας καθίζησης του ορθού Λόγου κατά τη ρωμαϊκή εποχή ήταν 

ο χριστιανισμός, ο Μεσαίωνας και ο ισλαμισμός. — Όλα αυτά, μες στην ιστορική προοπτική, 

ερμηνεύουν ό,τι βιώνει η ανθρωπότητα σήμερα, τον σύγχρονο κεφαλαιοκρατικό πολιτισμό, 

πίσω από τον θετικισμό του οποίου δεν μπορεί με τίποτε να κρυφτεί η επιστημονικοφανής αν-

ορθολογικότητά του, καθώς και η συνακόλουθη εγκληματικότητά του κατά του ανθρώπου και 

του πλανήτη. 

Έτσι, το βουνό και οι μύθοι του γίνονται όχι πια η έδρα των δώδεκα Θεών, μα της ανάδυ-

σης μιας ανθρωπόφιλης αντίληψης γενικά περί της μεταφυσικής και των μετεξελίξεών της 

τότε που ο άνθρωπος, μες στην ιστορική διαδικασία εξανθρωπισμού του, προσπαθούσε να 

συγκρατήσει μέσα του την πλημμυρίδα της ανορθολογικής παράνοιας καθώς αγωνιζόταν να 

πολεμήσει τον πρωτογονισμό των θρησκειών και της απολυταρχίας. Γι’ αυτό ο Όλυμπος συμ-

βολίζει την αυγή της ελευθερίας, της ομορφιάς και της θετικής δημιουργικότητας. Τη νιότη 

του πολιτισμού, διακυβευμένη στο πιο ολισθηρό, το πιο επικίνδυνο έδαφος, σε αυτό της θρη-

σκευτικότητας που πάει να μεταλλαχτεί σε ορθό Λόγο, καθώς και, με απαρχή τη μυθική σκέ-

ψη, της αναζήτησης της αλήθειας που φιλοδοξεί να γίνει επιστήμη. Από την ελληνική προϊστο-

ρία προβάλλοντας οι Θεοί του Ολύμπου κλυδωνίζονται ανάμεσα στην κοινωνικοποίησή τους, 

την ανθρωποποίησή τους από τη μια στην υπηρεσία πολιτειακών αναζητήσεων όπου κυριαρχεί 

ο Δήμος, όχι πια η τυραννία ως ανθρώπινη αντανάκλαση της απόλυτης θεϊκής εξουσίας, κι 

από την άλλη στον χαμό τους μες στο αντικοινωνικό υπερπέραν του μονοθεϊσμού. 

Μια τέτοια πάλη αντανακλά την ιστορική πραγματικότητα των αρχαίων κατοίκων αυτού του 

γεωγραφικού χώρου, εκείνων που μιλούσαν Ελληνικά των βουνών, των κάμπων και των νη-

σιών, δηλαδή τον αγώνα τους να μάθουν το πώς και το γιατί με ανθρωπολογικό και ψυχολογικό 

κανόνα το Γνώθι σαυτόν, με λογικό εργαλείο τη διαλεκτική και οντολογική κι αισθητική αναλογία 

το μέτρο, πάντα σε κίνδυνο μεταξύ των αντιμαχόμενων αντιθέσεων που αποτελούν τη μοίρα του 

ανθρώπινου είδους, καθώς εκείνο σκαμπανεβάζει μεταξύ του ανθρώπου και του κτήνους, της 

βλακείας και της φιλοσοφίας, της λογικής και της τρέλας, του πολιτισμού και της θηριωδίας. 

Σήμερα κυριαρχούν παγκόσμια η κτηνωδία, η ηλιθιότητα, η παραφροσύνη, η θηριωδία, οι 

επιστήμες που βασίζονται σε αντικοινωνικά μοντέλα απολύτως λειτουργικά όσο και απολύτως 

παρανοϊκά. Παραμερίζονται οι μέγιστες ανακαλύψεις των αρχαίων Ελλήνων, ο ορθός Λόγος 

και η ισοπολιτεία, καθώς οι (ξανά) αχαλίνωτες θρησκείες, κυρίως ο χριστιανισμός, ο ισλαμι-

σμός, ο ιουδαϊσμός, ο ινδουισμός κι ο βουδισμός, συμμαχούν με την ολομέτωπη επίθεση κατά 

του ανθρώπου την οποία οργανώνει ο παγκοσμιοποιημένος κεφαλαιοκρατισμός. 

Γι’ αυτό, ίσως έχει κάτι να μας διδάξει ο Όλυμπος με τους μύθους του, με τον αγώνα των 

αρχαίων να αντλήσουν Λόγο, ομορφιά, ισοπολιτεία και έρωτα μες από το πηγάδι του ασυνεί-

δητου, μες από την ανορθολογικότητα και την προ-ιστορική βιαιότητα της συλλογικής ψυχής. 

Επειδή δεν είναι απλά ένα βουνό — είναι σύμβολο της αγωνίας του ανθρώπου για εξανθρωπισμό. 

 

 

Ονοματολογικά και θεμελιωτικά της ταυτότητας του βουνού 
 

Όλυμπος και Ούλυμπος 

Ο Όλυμπος, 2.918 μ. είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, και μάλιστα με μεγάλη διαφο-

ρά, εφόσον το δεύτερο σε ύψος, ο ηπειρωτικός Σμόλικας, μετρά 2.631 μ., ενώ κι όλα τα άλλα 

ψηλά βουνά αυτού του τόπου είναι περίπου από 2.000 έως 2.500 μ. Οι αρχαίοι Έλληνες γενικά 

παρετυμολογούσαν το όνομα Ὄλυμπος ή Οὔλυμπος από το ὁλολαμπής, «ολόλαμπρος», επειδή 

θεωρούσαν το βουνό όχι μόνο ως έδρα των Θεών, αλλά και, σε προέκτασή του από τη γη προς 

τα φυσικά και πνευματικά ύψη, ως σύμβολο του ουρανού, όπου δοξάζεται η λάμψη της κοσμι-

κής αίγλης Θεών και Φύσης: Σε πολλούς αρχαίους συγγραφείς διακρίνεται ο Όλυμπος, το 
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βουνό, από την προέκτασή του — τον Όλυμπο ως ολόλαμπρο ουρανό όπου επικρατεί η αιώνια 

αιθρία, οπότε και η μακαριότητα, γι’ αυτό είναι η κατοικία της θεότητας. Αλλά τούτα θα τα 

δούμε αυτά παρακάτω. 

Δικαιολογούσαν την ετυμολογία με την υπόθεση ότι το όνομα Ὄλυμπος ή Οὔλυμπος είναι αιο-

λικό, οπότε τρέπεται το α σε ῡ. Ή άλλοι υποστήριζαν ότι το Όλυμπος, πάντα από το ὀλολαμπής, 

είναι ιωνικό, ή ότι το μαρτυρούμενο ήδη από τον Όμηρο και τον Ησιόδο τον 8ο αιώνα π.Χ. Οὔλυ-

μπος είναι ένας τύπος της «κοινής», σαν να λέμε σήμερα ένας λαϊκός τύπος της Δημοτικής.6 

Στα σύγχρονα λεξικά της αρχαίας και της νέας Ελληνικής το όνομα προτείνεται ως «προελ-

ληνικό», όρος προβληματικός σήμερα, εφευρημένος στα παλιότερα χρόνια της φιλολογικής 

και της ιστορικής επιστήμης, τότε που δεν ήταν γνωστό ακόμη ότι οι Μυκηναίοι μιλούσαν Ελ-

ληνικά. Τότε που θεωρούνταν ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν ντόπιοι όπως πίστευαν ακράδα-

ντα κι ανέλυαν επισταμένως οι ίδιοι, όσο ντόπιος οπουδήποτε μπορεί να θεωρηθεί οποιοσδή-

ποτε απόγονος του Αφρικανού Homo sapiens (L.), του πιθήκου που έγινε άνθρωπος στα υψίπεδα 

της σημερινής Αιθιοπίας. Αλλά ότι ήρθαν για κάποιο μυστήριο λόγο από τις (πολύ σεβαστές 

άλλωστε) στέπες άνω του Καυκάσου.7 

 

Μια πελασγική παρένθεση: οι Έλληνες δεν πίστευαν στη «φυλετική καθαρότητα» 

Αν λοιπόν ο όρος «προελληνικός» δεν σημαίνει και πολλά σήμερα, σύγχρονες έρευνες που 

συνδέουν το όνομα Όλυμπος με τη γλώσσα των Πελασγών μπορεί να είναι πιο καίριες, μολο-

νότι δεν παρέχουν κανένα στοιχείο γι’ αυτό, αλλά μόνο διατυπώνουν μια αναπόδεικτη πρόταση.  

                                                 
6 Για το Ὄλυμπος και Οὔλυμπος από το ὁλολαμπής, βλ. Αριστοτέλης και αριστοτελικό corpus, Περὶ κόσμου 400α, 6 

κ.ε.· Σιμπλίκιος, Εἰς τὸ Α τοῦ Ἀριστοτέλους περὶ οὐρανοῦ [In Aristotelis quattuor libros de caelo commentaria] 7, 85, 14 

κ.ε.· το ίδιο πολλοί αρχαίοι Σχολιαστες και Γραμματικοί, ο Φώτιος, τα αρχαία και βυζαντινά ονομαστικά και ετυ-

μολογικά Λεξικά. 

Έχει ενδιαφέρον να δούμε τις αιτιάσεις των αρχαίων για την εντελώς απίθανη ετυμολογία του Ὄλυμπος και 

Οὔλυμπος από το ὁλολαμπής, κυρίως εξαιτίας της διερώτησης αν είναι όνομα αιολικό, ιωνικό ή της «κοινής». Για 

παράδειγμα, βλ. Σχόλια στο: Ἡσίοδος, Ἔργα καὶ ἡμέραι [Scholia in Hesiodum, Scholia in opera et diem (scholia vetera 

partim Procli et recentiora partim Moschopuli, Tzetzae et Joannis Galeni)] 195, 1 κ.ε.: «Ψιλούται γιατί συνεκόπη αιολικά, 

ὁλόλαμπος. Και Ὄλυμπος· διότι [οι Αιολείς] τρέπουν το α σε ῡ, λέγοντας τις σάρκες σύρκες. Έτσι, το Ὄλυμπος 

παίρνει ψιλή. Γιατί απ’ αυτά [τα αιολικά ονόματα], τα εντελή δασύνονται, ενώ τα συγκοπέντα ψιλούνται». 

Ο Ευστάθιος, Σχ. εἰς Ἰλιάδαν 1, 62, 15, κωδικοποιεί την ερμηνεία που βρίσκουμε και σε άλλα αρχαία κείμενα: 

«Ιωνικό είναι το Οὔλυμπος με επένθεση του ῡ, όπως και το οὐλομένην, και από το ὁλολαμπές αποκλήθηκε Ὄλυ-

μπος ο ουρανός, και έχει ως αιολική τροπή το α σε ῡ». Τα ίδια επαναλαμβάνει και αλλού στα Σχόλια Ἰλιάδας και 

Ὀδύσσειας. 

Ο Αίλιος Ηρωδιανός, όμως, Περὶ παθῶν 3,2, 271, 17 κ.ε., αναφέρει ότι: «[…] όταν ακολουθεί σύμφωνο, ουδέποτε 

προθέτουν ῡ οι Αιολείς· γιατί το νόσος = νοῦσος και το Ὄλυμπος = Οὔλυμπος είναι ποιητικά κι όχι αιολικά. Πολλές 

φορές, όμως, προσθέτουν το ῡ οι Αιολείς όταν ακολουθεί ρ, όπως ἄρρηκτος = αὔρυκτος· πράγμα που σημαίνει ότι 

είναι φωνήεν κι όχι σύμφωνο» [το ρ, το αντιμετώπιζαν οι αρχαίοι ως σύμφωνο με θέση και εκφορά φωνήεντος, 

οπότε από τα ελληνιστικά χρόνια έθεταν σ’ αυτό δασεία ή ψιλή ανάλογα με την προσωδιακή προφορά του]. Παρα-

κάτω ο ίδιος λέει ότι το Οὔλυμπος δεν είναι Αιολικό, μα «κοινό», δηλαδή ένας τύπος της «κοινής», της τότε λαϊκής 

γλώσσας, της Δημοτικής ή και κάποιας τοπικής διαλέκτου θα λέγαμε σήμερα. Ίδια περίπου γράφει ο Ηρωδιανός και 

στο Περὶ συντάξεως τῶν στοιχείων 3,2, 401, 29 κ.ε., κι επαναλαμβάνουν διάφοροι. 
7 Έτσι οι εθνικιστές Γερμανοί και γενικά Ευρωπαίοι επιστήμονες, τον 19ο αιώνα όταν εφευρέθηκε η ανύπαρκτη 

«ράτσα» των «Αρίων» με τα γνωστά αποτελέσματα επί ναζισμού ως και σήμερα, θεωρώντας ότι και οι πρόγονοί 

τους ήρθαν από τον ίδιο εθνογενετικό χώρο με τους Έλληνες, πίστευαν ότι μπορούσαν να στρογγυλοκάτσουν ως 

«καθαρός», λαός στον θρόνο των κληρονόμων της αρχαίας Ελλάδας και να κοιτάζουν με φυλετική υπεροψία αφ’ 

υψηλού τους κελτικής, ντόπιας και ένας θεός ξέρει τι άλλης καταγωγής Γάλλους — καθώς και τους Ισπανούς, 

Ιταλούς, Τούρκους, Έλληνες, που σήμερα πολλοί ρατσιστές Αμερικανοί και γενικά Αγγλοσάξονες δεν θεωρούν καν 

ότι ανήκουν στη λευκή φυλή, αλλά σε κάποια έγχρωμη και ανθρωπολογικά ανύπαρκτη «Μεσογειακή»! Επιπλέον, οι 

Γερμανοί ειδικά, με την «αρία» καταγωγή τους, δικαιολογούσαν τον πόθο επέκτασης προς τις σιτοφόρες πεδιάδες 

της Ουκρανίας και της Ρωσίας, εφόσον αυτές ήταν η αρχική «πατρίδα» τους, ενώ οι Σλάβοι κατ’ αυτήν την παρα-

νοϊκή θεωρία ήταν ανατολίτες «μογγόλοι». Ρατσιστικός μύλος αλέθων ανθρώπους και ιστορία… 
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Έχει σημασία για το θέμα μας αυτή η θεωρία, επειδή ζούσαν Πελασγοί στη γειτονική με τον 

Όλυμπο Θεσσαλία, πριν από την κάθοδο των Δωριέων από την Πίνδο και τα σημερινά Άγραφα 

σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, που επιβεβαιώνουν σύγχρονες έρευνες. Εντούτοις, καθώς υ-

πενθυμίζουμε και στο άλμπουμ μας για τον Παρνασσό, οι ίδιοι οι αρχαίοι είχαν άλλη άποψη 

για τους Πελασγούς απ’ ό,τι οι σύγχρονοι. Δύο έθνη κατοίκησαν παλαιόθεν την Ελλάδα, λέει ο 

Ηρόδοτος, το ελληνικό και το πελασγικό. Σε άλλες αρχαίες πηγές όμως βρίσκουμε ότι και οι 

Πελασγοί όπως και οι Έλληνες ήταν κλαδιά του ίδιου τοπικού δέντρου κι είχαν τόπο της κατά-

γωγής τους όχι κάποιαν εξώτερη χώρα, μα την «προσέληνη» Αρκαδία, την καρδιά της Πελο-

ποννήσου. Ήδη από την ελληνιστική εποχή, είχαν συγχωνευτεί με τα άλλα ελληνικά φύλα. 

Επίσης, το γνωρίζουμε από πολλά αρχαία κείμενα δεδομένου ότι οι Έλληνες ήξεραν πολύ 

καλύτερα το παρελθόν του τόπου τους απ’ ό,τι οι σημερινοί μηχανιστικά σκεπτόμενοι ιστο-

ρικοί, και το αξιολογούσαν ορθολογικότατα: Ότι σε κάποιες περιοχές του ελληνικού χώρου, 

που δεν ήταν κάστρο άπαρτο, δημιουργήθηκαν σε πολύ παλιές εποχές αποικίες από μικρό-

τερες ή μεγαλύτερες ομάδες γειτονικών λαών, από Κάρες, Φρύγες, Θράκες, Τυρρηνούς, που 

όμως είχαν συγγενική με τους Έλληνες καταγωγή, και οι γλώσσες τους συγγένευαν με την 

Ελληνική. Γι’ αυτό όλοι τούτοι συγχωνεύονταν εύκολα μεταξύ τους και με τους ντόπιους στις 

νέες πατρίδες τους. Τούτο υποστηρίζεται από γλωσσολογικές και αρχαιολογικές έρευνες και 

υποδεικνύεται από τον Όμηρο στην Ιλιάδα. Σήμερα, επιστήμονες που μελετούν την περίφημη 

κάθοδο των «Λαών της θάλασας» η οποία αναστάτωσε την Αίγυπτο για αιώνες, κλίνουν προς 

την άποψη ότι τούτη προέκυψε από μίξη φύλων της αιγαιακής λεκάνης. Αυτά τα φύλα δεν 

ήταν από το φεγγάρι, μα ντόπιοι: οι μετέπειτα Κάρες, Φρύγες, Λυδοί, Έλληνες, Θράκες, κ.λπ. 

Απλά: Όπως οι κάτοικοι του ελληνικού χώρου ήδη από την προϊστορία μετανάστευαν καθ’ 

ομάδες προς τη Μ. Ασία, την Εγγύς και τη Μ. Ανατολή, κάτι ανάλογο έκαναν προς την Ελλάδα 

και άνθρωποι αυτών των περιοχών. Τουλάχιστον πριν την ισχυροποίηση των ελληνικών φύλων, 

η οποία καθιστούσε μάλλον δύσκολες πια τέτοιες μικροεισβολές. Θα δούμε παρακάτω ότι, 

σύμφωνα με τους ίδιους τους αρχαίους, Θράκες και Κάρες είχαν αποικίσει κατά καιρούς τη 

Νάξο, ότι όλοι συγχωνεύτηκαν μετά από διάφορες πολεμικές περιπέτειες με τους μετέπειτα 

Έλληνες που ήλθαν από τη Θεσσαλία, κι αυτό δίχως ποτέ να θεωρηθούν στην κλασική και 

μετέπειτα εποχή οι Ναξιώτες ως μη Έλληνες ή «βάρβαροι». 

Γενικά, η «φυλετική καθαρότητα» ουδέποτε ήταν θέμα των αρχαίων Ελλήνων, μα μια τερα-

τώδης εφεύρεση των Δυτικοευρωπαίων. Με αυτήν, στήριζαν και στηρίζουν την κυριαρχία της 

κεφαλαιοκρατίας και, σήμερα, του νεοαποικισμού των «επενδύσεων» σε φτωχές χώρες, εξά-

πτωντας εκατέρωθεν μίση, γαργαλώντας δερματοχρωματικές και πολιτισμικές νευρώσεις μιας 

διαφορετικότητας αυτοοχυρούμενης στον εαυτό της και αποκλείουσας κάθε άλλον. 

Ό,τι ενδιέφερε τους Έλληνες ήταν η πολιτισμική εξέλιξη με εργαλείο πάντα την πορεία προς 

τον ορθό Λόγο και τη θετική εκλογίκευση της ανθρώπινης ζωής που μπορεί να επιφέρει ένα 

πολίτευμα με όσο γίνεται περισσότερη ισοπολιτεία στη βάση του, συχνά με μέσο τη ενσωμά-

τωση στο διανοητικό και υλικό τους κόσμο και την πολλές φορές καθολική επανεπεξεργασία 

κάθε χρήσιμου πολιτισμικού στοιχείου από γειτονικούς λαούς. Τους ενδιέφερε η διαφύλαξη και 

η διαρκής καλλιέργεια της γλώσσας τους, ως λογική οργάνωση του κόσμου, του στοχασμού και 

της ομορφιάς. Για όλα αυτά, οι σύγχρονες παρανοϊκές «θεωρίες του αίματος» τούς ήταν ξέ-

νες. Ο Σύρος Λουκιανός, ο μέγας ημιΡωμαίος Πλούταρχος και ο Εβραίος Φίλων, που συγκέ-

ρασαν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό με τους κόσμους της καταγωγής τους, 

ήταν για τους Έλληνες τόσο αίμα τους όσο κι ο πιο γνήσιος Αθηναίος. 

 

Ούλυμπος = πολύπτυχο βουνό; 

Εμείς θα τολμούσαμε να προτείνουμε την ετυμολόγηση του Οὔλυμπος από το οὐλός, ίσως 

μαζί με το ὄψ - ὀπός = όψη, μορφή. Ο τύπος Οὔλυμπος βρίσκεται ήδη στον Όμηρο και στον 

Ησίοδο κατά τους 8ο και 7ο π.Χ αιώνες — ομότιμος δίπλα στον τύπο Ὄλυμπος που αργότερα 

κυριάρχησε με τη διαδικασία εξομάλυνσης ή μάλλον «αττικοποίησης» των παλιότερων ιδιόρ-

ρυθμων τύπων μα και γενικά όλων των ελληνικών διαλέκτων, αν μη τι άλλο στην επίσημη 

γραπτή μορφή τους, αν όχι και στη λαϊκή τους, η οποία επιβίωσε πεισματικά ως σήμερα δί-

νοντας τις σύγχρονες ελληνικές διαλέκτους. Μια πρόχειρη έρευνα δείχνει ότι ο τύπος Ὄλυμπος  
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βρίσκεται στην Ιλιάδα 39 φορές,8 κι ο τύπος Οὔλυμπος 41 φορές.9 Επίσης ο τύπος Οὔλυμπος, 

όσον αφορά τους παλιότερους ποιητές, ανιχνεύεται στον Ησίοδο,10 στους Ομηρικούς ύμνους, 

στα Ορφικά, στον Θέογνι (6ος αι. π.Χ.), στον Πίνδαρο (6ος-5ος αι. π.Χ.), τον Σιμωνίδη (6ος-

5ος αι. π.Χ.), καθώς και στους Σοφοκλή, Ευριπίδη και Αριστοφάνη. 

 

Οι σημασίες της λέξης οὐλός 
Στις αρχαίες πηγές βρίσκουμε τις διάφορες σημασίες της λέξης οὖλος ή οὐλός: σημαίνει α) 

τη σγουράδα μα κι απαλότητα ανθρώπινων μαλλιών, γενειών, εφηβικών κροτάφων, πλοκά-

μων, βοστρύχων, αλλά και του σγουρού προβατίσιου μαλλιού σε χλαίνες και τάπητες· β) το 

μπέρδεμα και τη σύγχυση σε εικόνες και καταστάσεις· γ) το ταραχώδες και το περίπλοκο σε 

χαρακτήρες που καθιστούν Θεούς κι ανθρώπους τρομερούς κι επικίνδυνους· δ) τα στάχυα και 

τους σπόρους του κριθαριού, τροφής βασικής για τους αρχαίους. Όλες αυτές οι σημασίες 

υπάρχουν ήδη στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια: 

α) Ως οὔλας ο Ποιητής αναφέρει τις «κόμες», τα μαύρα μαλλιά ή τις κρεμάμενες σπειρο-

ειδείς και ελισσόμενες μπούκλες, τους ἴουλους του Οδυσσέα, και οὖλον ή οὐλόν είναι το μάλ-

λινο σγουρό υφαντό του αργαλειού, η χλαίνη και ο τάπητας. 

β) Ο Δίας στέλνει στον Αγαμένονα οὖλον όνειρο, συγκεχυμένο, μπερδεμένο άρα δυσκολο-

ερμήνευτο. 

γ) Ο Άρης είναι οὖλος, μα κι ο Πρίαμος φοβάται «μήπως οὖλος άνδρας αλώσει το τείχος» — 

ο Άρης και ο Αχιλλέας, παρ’ ότι τρομεροί πολεμιστές, θεωρούνται ταραχώδεις, πρυτανεύει 

στην ψυχή τους η σύγχυση, κυριαρχεί πάνω τους το θυμικόν, ο συναισθηματικός ανορθολο-

γισμός, γι’ αυτό είναι ανεξέλεγκτοι, αχαλιναγώγητοι από τον εαυτό τους κι από τους άλλους. 

Αλλά η λέξη είχε και θετική έννοια, αυτήν του ψυχικού πλούτου άρα και του βάθους, γι’ αυτό 

ο γέρο-Δολίος, ένας επιφανής Ιθακήσιος, προσφωνεί τον Οδυσσέα μετά την αναγνώρισή του 

στο παλάτι της Ιθάκης με τον λόγο: «Οὖλε και μέγα, χαίρε!», που σημαίνει «Χαίρε μεγάλε 

άνθρωπε περίπλοκε, πολυπλάνητε, εσύ με τον ελισσόμενο νου!». Το ίδιο ακριβώς λέει και 

στους Ομηρικούς ύμνους ο αρχηγός των Κρητών από την Κνωσσό στον Απόλλωνα, που παρου-

σιάζεται με μορφή νεαρού άνδρα για να τους οδηγήσει στον Παρνασσό, όπου θα ιδρύσουν το 

πυθιακό μαντείο. 

δ) Οι σπόροι του κριθαριού μα κι οι δέσμες των σταχυών του, οι «χεριές», λέγονται οὐλαί.11 

Ο Όμηρος όμως επίσης, όταν αναφέρεται στον θρόνο του Δία στην κορυφή του Ολύμπου, 

λέει ότι ο ύψιστος των Θεών κάθεται «στην ακρότατη κορυφή τού πολυδειράδος Οὐλύμποιο», 

                                                 
8 Ὀλυμπος: Ἰλιάδα 1, 154· 1, 402· 1, 419· 1, 494· 1, 530· 1, 566· 2, 48· 3, 407· 5, 357· 5, 367· 5, 398· 5, 404· 5, 877· 

5, 890· 5, 877· 8, 199· 8, 410· 8, 443· 8, 451· 8, 456· 10, 462· 11, 715· 13, 68· 13, 243· 13, 523· 15, 21· 15, 79· 15, 

84· 15, 136· 15, 193· 18, 142· 18, 167· 18, 185· 18, 429· 21, 505· 21, 518· 24, 427· 24, 468· 24, 694. 
9 Οὔλυμπος: Ἰλιάδα 1, 44· 1, 221· 1, 394· 1, 425· 1, 497· 1, 499· 2. 167· 4, 74· 5, 750· 5, 754· 7, 19· 7, 25· 7, 35· 8, 

12·  8, 3· 8, 25· 8, 394· 8, 411· 8, 439· 11, 77· 14, 154· 14, 225· 14, 298· 14, 310· 15, 133· 16, 93· 16, 394· 18, 146· 

18, 616· 19, 114· 19, 128· 20, 5· 20, 22· 20, 125· 20, 142· 21, 389· 21, 438· 22, 187· 24, 121· 24, 104· 24, 144. 
10 Ησίοδος, Θεογονία 397, 633, 855, 953· Ἀσπὶς 30 και 471 Αποσπάσματα, απ. 51, 2· 30, 15· 195, 30. 
11 Για όλα αυτά βλ. Πρόχειρα: α) σγουρά μαλλιά και πλοκάμια μαλλιών Ἰλ. 6, 231· 23, 157. Για μαλλί χλαίνης και 

τάπητα, σε πολλά μέρη Ιλιάδας και Οδύσσειας, π.χ. Ἰλ. 4, 298-299. β) για μπερδεμενο όνειρο Ἰλ. 2, 6, και στους 

Ὀμηρικοὺς ὔμνους. γ) οὖλος Άρης, Ἰλ. 5, 461 και οὖλος Αχιλλέας Ἰλ. 21, 536, ταραχώδεις και συγκεχυμένου χαρα-

κτήρα άνδρες· οὖλος Οδυσσέας, περίπλοκος και με ελισσόμενο νου, Ὀδ. 24, 402· οὖλος Απόλλων, Ὁμηρικοὶ ὕμνοι, 

Εἰς Ἀπόλλωνα 466· το οὖλε σε σχέση με τον Απόλλωνα σημαίνει και «ιαματικέ, επουλωτικέ των τραυμάτων», από 

τη λέξη οὐλή κατά πολλούς αρχαίους Γραμματικούς και λεξικογράφους, που προέρχεται από την ίδια ετυμολογική 

βάση με το οὖλος. Επίσης στους περίπλοκους χρησμούς του: «Λοξία». Αλλά πιθανόν να αναφέρεται επίσης στα 

σγουρά πλοκάμια των μαλλιών του: «Σγουροπλόκαμε Απόλλωνα». δ) οὐλαί = κριθάρι, π.χ. Ὀδ. 3, 441. 

Επίσης, βλ.: Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3,1, 319, 6 κ.ε.· ο ίδιος Περὶ παθῶν 3,2, 273, 29· 

Ευστάθιος, Σχόλια, Ἰλ. 1, 254, 19 κ.ε.· 2, 200, 32 κ.ε. μα κα σε άλλα σημεία και στα Σχόλιά του στην Ὀδύσσεια. 

Ησύχιος Λεξικόν, στο λ. οὖλος. Όλα σχεδόν τα αρχαία ονομαστικά και ετυμολογικά λεξικά στα λήμματα. Βλ. και 

Ιπποκράτης, Γυναικείων [De mulierum affectibus i-iii] 181, 11 σελίνῳ οὐλῷ = «σε σέλινο σγουρό». 
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δηλ. «του πολύκορφου Ολύμπου»,12 γιατί δειράς σημαίνει κεφαλή και άρα κορφή, ενώ το ίδιο 

το βουνό το αναφέρει συχνά ως «πολύπτυχον»,13 επειδή έχει πλήθος πλαγιές, λαγκάδια, χα-

ράδρες, κορφές, είναι περίπλοκο, λαβυρινθώδες και, όπως γράφουν οι σύγχρονοι γεωλόγοι, 

«χαρακτηρίζεται από έντονη πτύχωση». Ακόμα, μιλάει για τα κάρηνα του Ολύμπου όπου κα-

τοικούν οι Θεοί,14 τις πολλές κορφές του, από το κάρη, που σημαίνει επίσης κεφαλή. Ο Ησίο-

δος στη Θεογονία αναφέρει κι αυτός ως «πολύπτυχον» τον Όλυμπο, μα και την Ίδη στην 

Τρωάδα,15 κι ο Ευριπίδης χαρακτηρίζει την ορεινή γη της Φωκίδας με τα ψηλά βουνά της 

επίσης «πολύπτυχη».16 

 

Η Γαία-Δήμητρα ως Οὐλώ 

Σε σχόλιο στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου, αναφέρεται μια λέξη ευρισκόμενη μια 

μοναδική φορά στις αρχαίες πηγές: Οὐλώ είναι η Δήμητρα, «γιατί οὖλος και ἴουλος είναι το 

δεμάτι το συναγμένο από τις χεριές» (δέσμες, δράγματα σταχυών).17 Οι δέσμες και όπως είδαμε οι 

σπόροι του κριθαριού λέγονται έτσι επειδή το στάχυ με τα γένεια του και τα άγανά του είναι 

συνεστραμμένο, σγουρό, γι’ αυτό κι η Δήμητρα ονομάζεται Οὐλώ, αφού παρουσιάζεται πάντα 

να κρατάει στο ένα χέρι δέσμη σταχυών κριθαριού ή σταριού ή ζείας — στο άλλο κωδίες 

παπαρούνας που σημαίνουν τη μεγάλη κατηγορία των φαρμακευτικών φυτών, ανέκαθεν σπου-

δαιότατων στον ελληνικό χώρο. Η Δήμητρα, κάπως υποβαθμισμένη θεά στο πλαίσιο του 

Δωδεκαθέου, κατάγεται από τη Μεγάλη Μητέρα της μυκηναϊκής και της μινωϊκής εποχής, που 

κι αυτή κρατάει δέσμη σταχυών, οὔλων ή οὐλῶν και παπαρούνες, δεδομένου ότι συμβολίζει 

τη γη και τα δώρα της, τα οποία θρέφουν και κρατούν υγιείς τους ανθρώπους. Λέει ο μέγας 

Θεόκριτος οραματιζόμενος τη Θεά, ενήλικος πια, με νοσταλγία για τη νεανική ηλικία του στη 

Κω, τότε που ξεφάντωνε στα Θαλύσια, τη γιορτή της «Αλωνίστρας Δήμητρας», δηλαδή της γης 

και της συγκομιδής των σιτηρών: 

 

Ω, ας γινόταν 

να μπήξω πάλι στον σταροσωρό το μέγα φτυάρι μου, κι εκείνη 

να μου γελάει με δέσμες στάχυα στα χέρια της και παπαρούνες!
18

 

 

Η Δήμητρα στις αρχαίες απεικονίσεις της εμφανίζεται πάντα με σγουρά μαλλιά, λόγω των 

σγουρών σταχυών και γενικά των φυτών, μα και λόγω του ότι η γη είναι πολύπτυχη και πο-

λυδειράς, όλο κοίλα και κορφές, λόφους, χαράδρες, όρη, κοιλάδες. 

Έτσι, θα ήταν δυνατό να θεωρηθεί ότι ο Οὔλυμπος, το πολύπτυχο βουνό με τις πολλές κο-

ρυφές, τα πλήθος φαράγγια, τις πλαγιές και τις χαράδρες, ονομάστηκε έτσι από το οὐλός, 

επίθετο που σημαίνει πολυπτύχωση, μα που είναι και προσωνυμία της Δήμητρας, της ίδιας της 

γης. Δεδομένου μάλιστα ότι, όντας απομονωμενος και μην έχοντας γύρω του άλλα ψηλά όρη, 

πατώντας με τα πόδια του στη θάλασσα κι εκτινάσσοντας τις κορφές του στα 2.900 μ., με τη 

χαμηλή πιερική πεδιάδα από τη μια μεριά του, από την άλλη τη βαθιά χαράδρα των Τεμπών, 

δίνει από μακριά όσο λίγα ελληνικά βουνά τόσο έντονη την εικόνα της θεϊκής μόνωσης, μα και 

της πτύχωσης και της περιπλοκότητας. 
  

                                                 
12 Πρόχειρα: Ἰλιάδα 1, 498· 5, 754· 8, 2. 
13  Ἰλιάδα 8, 411· 20, 5· 21, 449· 22, 171· 
14 Όμηρος, Ἰλιάδα 1, 44· 2, 167· 4, 74· 7, 18· 22, 187· 24, 121 και Ὀδύσσεια 1, 102· 24, 488: Η Αθηνά, ο Απόλλων, η 

Θέτις «βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων», δηλαδή «ανέβηκε στις κορφές του Ολύμπου»· ίδιο και σε Ομηρικούς 

ύμνους. 
15 Ησίοδος, Θεογονία 113 αντίστοιχα και 1010. 
16 Ευριπίδης, Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις 676. 
17 Σχόλια στο: Ἀπολλώνιος Ῥόδιος, Ἀργοναυτικά [Scholia in Apollonii Rodii Argonautica (scholia vetera)]  85, 9-10. 
18 Θεόκριτος, Θαλύσια· βλ. Σπύρος Καρυδάκης, Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για άντρες 

και ερωτολογικός σχολιασμός τους, Αθήνα 2013, σ. 110. 
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Όλυμποι παντού 
 

Ένα κοινό όνομα βουνών 

Καθώς έχουμε δει και στο άλμπουμ μας για τον Παρνασσό, οι Έλληνες μετανάστες, όπου κι 

αν πήγαιναν, μετέφεραν τους μύθους τους, τους ήρωές τους, τους Θεούς τους, τα τοπωνύμια, 

και όλ’ αυτά τα εγκαθιστούσαν αδίσταχτα στη νέα πατρίδα ως γηγενή. Έτσι, Όλυμπους συνα-

ντούμε στη Μικρασία, όλα τα ψηλά βουνά γύρω από τις ελληνικές αποικίες· για κάποιους 

αρχαίους, και για τον Αριστοτέλη, ακόμα κι ο Καύκασος ή πιθανότερα το Αραράτ λεγόταν από 

κάποιους ντόπιους εκεί Έλληνες «Όλυμπος»! Όλυμπους βρίσκουμε και στα νησιά του Αιγαίου 

και στην Εύβοια, στην Ήλιδα και στην Αρκαδία, αλλά εκεί είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουμε 

αν ονομάστηκαν έτσι σε όψιμες εποχές, τότε που μεταδόθηκε σε όλη την Ελλάδα η λάμψη του 

πιερικού Ολύμπου, ή αν πήραν το όνομα ανεξάρτητα απ’ αυτόν σε παλαιότερες περιόδους, απλά 

με βάση κοινά ορεινά χαρακτηριστικά. Όπως περιγράψαμε στο άλμπουμ μας Παρνασσός ότι 

συνέβη με τον Παρνασσό, τον Πάρνωνα και την Πάρνηθα, που σημαίνουν απλά «ψηλός τόπος», 

«ψηλώματα», και προέρχονται ετυμολογικά από το ρήμα παρνῆσθαι, που σημαίνει «ανεβαίνω 

προς τα ψηλά». 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ οι πολύ όψιμες ονοματοδοσίες βουνών της Μικράς Ασίας ως 

Όλυμπος, προερχόμενες προφανώς από τη δόξα του πιερικού Ολύμπου, αναφέρονται πάντα στα 

ψηλότερα βουνά κάθε περιοχής, στον κυρίως ελληνικό χώρο με τα πολύ παλαιότερα τοπω-

νύμια δεν συμβαίνει το ίδιο: Ο Όλυμπος της Εύβοιας με τον παλαιότατο τοπικό πολιτισμό της, 

είναι χαμηλότερος και πολύ λιγότερο εντυπωσιακός από τα μεγαλοπρεπή γειτονικά βουνά Δίρφυς, 

Ξερόβουνο, Όχη, ή τα όμορφα βουνά της βόρειας Εύβοιας. Όλα αυτά συνηγορούν στην πιθα-

νότητα οι Όλυμποι του κυρίως ελληνικού χώρου να προικίστηκαν με τα ονόματά τους λόγω 

τοπικών ορεινών συνθηκών — κατά την πρότασή μας με βάση το πολύπτυχο του εδάφους τους. 

 

Στην Πελοπόννησο 

Όσον αφορά την Πελοπόννησο, αναφέρονται Όλυμποι στην Ήλιδα, στην Αρκαδία και στη 

Σελλασία της Λακωνικής,19 ενώ και ο Ευστάθιος στο έργο του Παρεκβολαί, όπου σχολιάζει την 

αποσπασματικά σωζώμενη Οικουμένης περιήγησιν του Διονυσίου του Περιηγητή, 2ος αι. μ.Χ.,20 

γράφει ότι η πελοποννησιακή Πίσα, η γνωστή πόλη που έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στην ανά-

πτυξη της Ολυμπίας και των Ολυμπιακών Αγώνων, βρισκόταν «μεταξύ Όσσης και Ολύμπου», 

βουνών ομωνύμων των μακεδονικών. 

Ο Όλυμπος της Αρκαδίας ή «Ιερή κορυφή» ήταν το Λύκαιο όρος κατά τον Παυσανία. Η 

παράλληλη αυτή ή ίσως και παλαιότερη ονομασία του Λυκαίου συνδέεται ενδεχομένως με το 

ότι κατά τους Αρκάδες εκεί μεγάλωσε ο Δίας, κοντά σε τόπο ονομαζόμενο Κρητέα, στοιχεία 

που παραπέμπουν στη γενικά αποδεκτή αρχαία άποψη ότι ο βασιλιάς των Θεών ανατράφηκε 

στην κρητική Ίδη.21 Είναι δύσκολο να αποφανθεί κανείς για την πρωτογένεια ή το μεταγενέ-

στερο κάποιου από τους μύθους αυτούς και τα ονόματα. Οι μύθοι οι σχετιζόμενοι με το Λύκαιο 

και την επωνυμία του ως Όλυμπος ενδεχομένως υποδεικνύουν εδώ μια προϊστορική ή μυκη-

ναϊκή λατρεία κάποιου σημαίνοντος ηλιακού Θεού, από θεολογικές λειτουργίες του οποίου 

προέκυψε η λατρεία του Δία. 

Οπωσδήποτε, είναι σίγουρο ότι πελοποννησιακά τοπωνύμια τα βρίσκουμε και στη Στερεά, 

στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Σχεδόν πάντα τα πελοποννησιακά αναδεικνύονται στις πηγές 

ως αρχαιότερα, πράγμα που σημαίνει ότι ίσως τα μετέφεραν στον ηπειρωτικό κορμό φύλα από  

                                                 
19 Σχόλια στο: Ἀριστοφάνης, Νεφέλες, Scholia in nubes (scholia anonyma recentiora), 270b: Όλυμποι έξι, και μεταξύ τους 

«όνομα όρους Ήλιδος, [και] Αρκαδίας»· ό.π., 275b 1: «Όλυμπος όρος Ήλιδος»· Πολύβιος, Ἱστορίαι 2, 65, 8, 2 κ.ε.: 

Όλυμπος, λόφος στην είσοδο της Λακωνικής, στη Σελλασία. 
20 Ευστάθιος, Παρεκβολαί [Commentarium in Dionysii periegetae orbis descriptionem] 409, 17· Διονύσιος Περιηγητής, 

Οἰκουμένης περιήγησις [Orbis descriptio], Αποσπάσματα· στα σωζώμενα πάντως αποσπάσματα του έργου του Διονύ-

σιου, δεν αναφέρεται ο Όλυμπος της Ηλείας. 
21 Πρόχειρα: Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 8, 38, 2 κ.ε. 
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την Πελοπόννησο, με την εξαίρεση πολλών δωρικών ανθρωπωνυμίων και τοπωνυμίων που 

προέρχονται από την κοιτίδα των Δωριέων, την Πίνδο και μάλιστα τα σημερινά Άγραφα — 

τούτα μαλλον ακολούθησαν αντίθετη πορεία. 

 

Τι σχέση έχει ο Όλυμπος με την Ολυμπία; 

Η γειτνίαση, πάντως, και η άρηκτη σχέση της Πίσας με την Ολυμπία, καθιστά πιο περίπλο-

κα τα πράγματα. Στην Πίσα, όπως και αργότερα στην Ολυμπία, ο κυρίαρχος θεός ήταν ο Ολύ-

μπιος Δίας, όμως στις πολύ παλιές εποχές των θεμελιωτικών μύθων της Πίσας είναι αμφίβολο 

το αν ο Δίας λεγόταν ήδη ολύμπιος σε σχέση με τον μακρινό και τότε προφανώς άκρως αόρι-

στο για τους Πελοποννήσιους πιερικό Όλυμπο. Έτσι, το τοπωνύμιο Ολυμπία μπορεί να προ-

έρχεται από τον Ολύμπιο πιερικό Δία, μπορεί από την κόρη του Αρκάδα Ολυμπία που παντρεύτηκε 

τον Πίσο, βασιλιά και ονοματοδότη της Πίσας.22 Μπορεί όμως, αν είναι σωστή η ετυμολογία 

μας του Ολύμπου από το οὖλος και οὐλός, Ολυμπία να σημαίνει απλά «η πτυχωμένη χώρα», 

δεδομένου ότι είναι πολύλοφη, με πολλές κοιλάδες, «πολύπτυχη», και σήμερα η εικόνα της 

ευρύτερης περιοχής δίνει αυτήν ακριβώς την εντύπωση. Ως Οὐλυμπία αναφέρεται συχνά από 

τον αρχαΐζοντα Πίνδαρο, και οι αγώνες ως Οὐλύμπια. Με βάση παρόμοια θεώρηση η κόρη 

του Αρκάδα, η Ολυμπία, ενδέχεται να πήρε το όνομά της από τον αρκαδικό Όλυμπο ή απλά να 

σημαίνει «η σγουρομάλλα», «εκείνη με τις ελισσόμενες μπούκλες». 

Βεβαίως, γύρω από την Πίσα και για χιλιόμετρα δεν υπάρχουν βουνά, μα λόφοι όχι ψηλό-

τεροι από 100 έως 300 μέτρα. Κοντινότερα στην Πίσα βουνά είναι βορειοδυτικά επί αρκαδικού 

εδάφους, το Σκιαδοβούνι, που δεν ξέρουμε πώς λεγόταν στην αρχαιότητα, και η Λάμπεια 

1.797 μ. Και τα δύο ανήκουν στο ορεινό συγκρότημα του Ερυμάνθου, στη Λάμπεια μάλιστα 

τοποθετείται από αρχαίους η σύλληψη του Ερυμάνθιου κάπρου από τον Ηρακλή. Ανατολικά 

υπάρχει το όρος Φολόη 802 μ., επίσης αρκαδικό, όμως η ονομασία του εμφανίζεται ήδη από 

πολύ νωρίς και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Επίσης, όρη Φολόη υπήρξαν κι αλλού. Νότια έχουμε 

το όρος Λάπιθας 773 μ. και βόρεια το όρος Σκόλις 965 μ., με ομώνυμη αρχαία πόλη στις 

πλαγιές του, που η ονομασία του πάντως σημαίνει επίσης σκολιό και περίπλοκο. Για τη Λά-

μπεια, μάλιστα, θα μπορούσε να τεθεί ως πρόταση εργασίας η πιθανότητα να λεγόταν πρω-

ταρχικά Όλυμπος και να μετονομάστηκε κάποτε σε Λάμπεια στην ίδια λογική της επίμονης συ-

σχέτισης από τους αρχαίους του ορωνυμίου Όλυμπος με το «ολολαμπής». 

Επίσης, όμως, ο ηλειακός Όλυμπος θα μπορούσε να ήταν πράγματι κάποιο από τα πολύ-

πτυχα συγκροτήματα λόφων κοντά στην Πίσα, και στην απαρχή των Ολυμπιακών Αγώνων να 

έδωσε το όνομά του στην Ολυμπία, χάνοντάς το ο ίδιος. 

Οπωσδήποτε, ο παλαιότερος από τον Ευστάθιο Σχολιαστής του Αριστοφάνη μιλάει για Ό-

λυμπο όρος γενικά της Ηλίδας, και δεν αναφέρει ότι βρισκόταν κοντά στην Πίσα. Επίσης, η 

πληροφορία ότι Όλυμπος λεγόταν και το Λύκαιο στην Αρκαδία, ισχυροποιεί τη θεωρία της 

εντοπιότητας των τοπωνυμίων αυτών, εφόσον η Αρκαδία θεωρούνταν πάντα ως μια από τις 

πρωτογενέστερες ελληνικές χώρες και, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, παρέμεινε μέχρι και 

τα κλασικά χρόνια κλειστή, εχθρική σε αλλογενείς επιδράσεις. Επιπλέον οι αρχαίες πηγές 

αναφέρουν ότι η Ήλιδα αποικίστηκε πρωταρχικά από Αρκάδες, που μετέφεραν σε αυτήν ονόμα-

τα ηρώων, μύθους, ιερά και τοπωνύμια, γιατί όχι λοιπόν και εκείνο του αρκαδικού Ολύμπου. 

Τελικά, παραμένει ένα ζήτημα προς έρευνα αν πράγματι κάποιο ορεινό σύνολο του 

συγκροτήματος του Ερυμάνθου ή των λόφων γύρω από την Πίσα λέγονταν Όλυμπος, καθώς κι 

αν σχετίζονται εκατέρωθεν καταγωγικά τα τοπωνύμια της Ολυμπίας, του αρκαδικού και του 

ηλειακού Ολύμπου με τον Όλυμπο της Πιερίας — ή αν όλα τούτα τα ονόματα δόθηκαν ανεξάρ-

τητα το ένα από τ’ άλλο, και οφείλονται απλά στο πολύπτυχο των τόπων αυτών καθώς πι-

στεύει ο γράφων. Όπως πήραν ανεξαρτητα τα ονόματά τους ο Παρνασσός, ο Πάρνων και η 

Πάρνηθα, που και τα τρία σημαίνουν απλά «ψήλωμα». Κι όπως σήμερα, με βάση τη ίδια 

ονοματογενετική λογική, υπάρχουν σχεδόν σε κάθε περιοχή του ελληνικού χώρου βουνά με το 

                                                 
22 Μέγα Ἐτυμολογικόν στο λ. Ολυμπία. 
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όνομα Ξεροβούνι, Νεραϊδοβούνι, Προφήτης Ηλίας, Τούρλα ή Τούμπα, Μεσορράχη ή Μεσοβού-

νι, Πύργος, Μαυροβούνι, καθώς και τα παράγωγά τους. 

 

 

2. Φύση του Ολύμπου 
 

 

Μετρήσεις 

Ο Πλούταρχος σώζει ένα επίγραμμα του ιστορικού και γεωγράφου Ξεναγόρα από την Ηρά-

κλεια, 4ος-3ος αι. π.Χ. [;], που μέτρησε τον Όλυμπο και τον βρήκε 10 στάδια και «τετράπεδο 

πλέθρο λειψό».23 Δηλαδή,  με βάση το αττικό στάδιο το ύψος του ήταν 1.874,8 μ., με βάση το 

ολυμπιακό στάδιο ήταν 1.947,7 μ. Ο Πλούταρχος εδώ προσθέτει ότι κατά τους «γεωμετρι-

κούς», δηλαδή τους μαθηματικούς που ασχολούνταν ειδικά με τη γεωμετρία, δεν υπάρχει βά-

θος θάλασσας ή ύψος βουνού που να ξεπερνάει τα δέκα στάδια. 

Προφανώς ο Ξεναγόρας και οι «γεωμετρικοί» της εποχής κάνουν λάθος, αφού κι ο Όλυ-

μπος είναι ψηλότερος και βουνά υπάρχουν πολύ ψηλότερα και βάθη θαλάσσης πολύ βαθύτε-

ρα, μάλιστα στον ιστορικό ελληνικό χώρο. Εκτός κι αν οι μεγάλοι μαθηματικοί της ελληνιστι-

κής περιοδου, που τόσα πρόσφεραν στην επιστήμη των μαθηματικών, να μέτρησαν και το 

ύψος του Ολύμπου και η πληροφορία να χάθηκε κατόπιν. Πάντως ο Ιωάννης Φιλόπονος, 6ος 

αι. μ.Χ., αναφερόμενος στον Όλυμπο, παραθέτει την πληροφορία ότι, στην εποχή του τουλά-

χιστον, οι «μηχανικοί» μετρούν τα υψηλά όρη και τα βρίσκουν το πολύ ως 12 στάδια, δηλ. με 

βάση το ολυμπιακό στάδιο, έως 2.307. Πάλι λάθος, πιο κοντά όμως στην αλήθεια όσον αφορά 

τον Όλυμπο. Τέλος πάντων, είναι ένα κατόρθωμα κι αυτό, να βρεθούν ως 2.307 μ. ύψους τα 

ελληνικά βουνά μόνο με μαθηματικούς υπολογισμούς, χωρίς τα σύγχρονα όργανα μέτρησης. 

Όντως, τα περισσότερα έχουν ύψος 2.000-2.500 μ. Πάντως ο Πτολεμαίος αναφέρει τη γεω-

γραφική θέση του Ολύμπου: βρίσκεται σε μοίρες ν΄λθ΄γ΄΄ (50΄39΄3΄΄). 

Σε ένα αρχαίο σχόλιο στην Ιλιάδα βρίσκουμε μια παροιμιακή φράση: «Τρεις φορές τριακό-

σιες οι κορυφές του χιονιζόμενου Ολύμπου».24 Ανάλογα, στο περίφημο δημοτικό τραγούδι που 

παρουσιάζει τη μεγαλόπρεπη μάχη του Όλυμπου και του Κίσσαβου και εντυπωσίασε τον 

Γκέτε,25 ο ίδιος ο βασιλιάς των ελληνικών βουνών λέει: «Έχω σαράντα δυο κορφές κ’ εξήντα 

δυο βρυσούλες», αριθμός πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα απ’ ότι εκείνος στην αρχαία 

παροιμία. Βεβαίως, η υπερβολή είναι ένα συνηθισμένο μέσον της λαϊκής ψυχής όσο και της 

Τέχνης για τη δήλωση του θαυμασμού μπρος στο μεγαλείο της φύσης, μάλιστα ενός βουνού 

όπως ο Όλυμπος. 

Ο μυθολογικός Κόσμος των μονοθεϊστικών θρησκειών και του ιδεαλισμού είναι αιώνιος και 

ανεξέλικτος, ως αντανάκλαση ενός Θεού αιώνιου και ανεξέλικτου. Ο πραγματικός Κόσμος, 

όμως, είναι περατός και διαρκώς μεταβαλλόμενος κατά τη σύγχρονη επιστήμη, που και σε 

αυτό υποδειγματίζεται από απόψεις της ελληνικής φιλοσοφίας για την αέναη αλλαγή των πάντων 

σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις διαστάσεις. Τούτο αναφέρουν ο Ηράκλειτος και ο Αριστο-

τέλης. Ο Σιμπλίκιος, 6ος αι. μ.Χ., σχολιάζοντας τον Σταγειρίτη φιλόσοφο και θέλοντας να δώ-

σει ένα παράδειγμα της αιώνιας αλλαγής, γράφει ότι: 

 

[…] και ο Όλυμπος, το βουνό, κάθε μέρα και κάθε ώρα έχει κάποια μεταβολή, με τον χρόνο και 

αισθητή τέτοια. Γιατί αέναα αποσπώνται κάποια κομμάτια του Ολύμπου, ο οποίος [έτσι] μετασχη-

ματίζεται.
26

 

  

                                                 
23 Πλούταρχος, Αἰμίλιος Παῦλος, 15, 9, 1 κ.ε. Το 1 πλέθρο  ήταν 30,92 μ. Το αττικό στάδιο ήταν 184,98 μ., Χ 10, συν 

ένα λειψό πλέθρο ας πούμε 25 μ. = 1874,8. Το ολυμπιακό στάδιο ήταν 192,27 μ. Χ 10 + 25 μ. = 1.947,7 μ. 
24 Σχόλια στό: Όμηρος, Ἰλιάδα, Scholia in Iliadem (scholia vetera) 1, 499. 
25 Νικόλαος Πολίτης, Δημοτικά τραγούδια, τραγούδι αρ. 23. 
26 Σιμπλίκιος, Εἰς τὸ Α τοῦ Ἀριστοτέλους περὶ οὐρανοῦ [In Aristotelis quattuor libros de caelo commentaria] 7, 142, 30 κ.ε. 
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Χαρακτηρισμοί 

Τον Όλυμπο, οι αρχαιότεροι, ο Όμηρος, ο Ησίοδος, οι Ομηρικοί ύμνοι, τα Ορφικά, τον ανα-

φέρουν κατά περιστάσεις ως «πολύχιονο» (ἀγάννιφον), ως «χιονιζόμενο» (νιφόεντα), «μεγάλο» 

(μέγας), «ψηλό και άγριο» (αἰπύς) ή απλά ψηλό (μακρόν), «αστραποβόλο» λόγω προφανώς του 

χιονιού (αἰγλήεντος), «πολύρραχο» (πολυδειράδος Οὐλύμπιο).27 Τις κορφές του, όπου στριφο-

γυρνούν τα σύννεφα, ο Αριστοφάνης τις λέει «χιονοχτύπητες» (χιονοβλήτοισι). Ο Σοφοκλής 

μιλάει για τη «μαρμαίρουσα λάμψη» του, ο Στράβων αναφερόμενος στο όρος το αποκαλεί με-

τεωρότατον, δηλαδή «σαν αιωρούμενο στους ουρανούς», ενώ ο Βακχυλίδης το περιγράφει ως 

«πολύχρυσο», και γιατί είναι έδρα των Θεών μα και επειδή τα χιόνια του χρυσώνονται από 

τον ήλιο που ανατέλλει ή δύει.28 

Άλλωστε, η Ιλιάδα μιλάει για τον Ασκάλαφο από τον Ορχομενό, γιο του Άρη, που πέφτει 

στη μάχη από το δόρυ του Δηίφοβου, παιδιού του Πριάμου, αλλά ο Δίας τον παίρνει «στο 

ακρότατο του Ολύμπου κάτω από χρυσά νέφη», κοντά στον πατέρα του, και τον συγκαταλέγει 

στους Αθανάτους.29 

Είναι γνωστή και πολυσυζητημένη η παράδοση που παρουσιάζει πρώτος ο Ηρόδοτος και ε-

πιβεβαιώνουν ο Στράβων και άλλοι, ότι ο Όλυμπος χωρίστηκε από την Όσσα μετά από δράση 

του Ποσειδώνα ή σεισμό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο Πηνειός και να αδειάσουν στη θα-

λασσα τα νερά της λίμνης που ήταν τότε η Θεσσαλία. Έτσι, σχηματίστηκε η γόνιμη πεδιάδα. 

Το περίεργο είναι ότι τούτο αποτελεί αλήθεια, σύμφωνα με σύγχρονες γεωλογικές έρευνες, 

αλλά συνέβη πριν από 3-4 εκατομμύρια χρόνια.30 Οι Έλληνες λοιπόν κι εδώ, όπως και σε πλείστα 

άλλα ζητήματα, έβγαλαν σωστά συμπεράσματα μετά από προσεκτική παρατήρηση και ορθο-

λογική σκέψη. 

Ο Ευστάθιος, αναφέροντας αυτές τις αρχαίες θεωρίες, προσθέτει ότι ο Πηνειός, που μαρτυρεί 

ότι λεγόταν στην εποχή του Σαλαμβρίας, ονομαζόταν σε μια απροσδιόριστα παλαιότερη εποχή 

και Άραξης, όπως ο αντίστοιχος ασιατικός ποταμός, ως «απαρράξας [διότι ξεχώρισε] την Όσσα 

από τον Όλυμπο, όταν τα Τέμπη σχίστηκαν μέσω σεισμού». Σαλάμβη είναι μια σπάνια αρχαία 

λέξη που σήμαινε όντως «πύλη» ή «τρύπα», ενώ το όνομα Σαλαμβρίας, που χρησιμοποιήθηκε 

και στη σύγχρονη εποχή για τον Πηνειό, το συναντούμε και σε άλλο Σχολιαστή, αλλά εσφαλ-

μένα ως όνομα του Σπερχειού.31 

Όσο για τον χείμαρρο της κολοσσιαίας χαράδρας που χωρίζει το βουνό στα δύο και περνά 

δίπλα από το Λιτόχωρο, πουθενά στις αρχαίες πηγές δεν βρίσκει σαφώς ο γράφων ότι λεγό-

ταν Ενιπέας. Όλες οι αναφορές σε σωζώμενα κείμενα υποδεικνύουν με σαφήνεια τον Ενιπέα 

της Θεσσαλίας. Η σύγχρονη τοποθέτηση ενός Ενιπέα στη χαράδρα του Λιτόχωρου, κατά τη 

γνώμη μας οφείλεται σε σύγχυση. 
  

                                                 
27 Πρόχειρα: — ἀγάννιφος:  Όμηρος, Ἰλιάδα 1, 420· 18, 186· Ησίοδος, Ἀποσπάσματα, απ. 229, 6· 229, 15· Ὁμηρικοὶ 

ὕμνοι, Εἰς Ἑρμῆν 324 και 505· Ὀρφικά, Λιθικά 9. — νιφόεις: Ἰλιάς 18, 616· Ησίοδος, Θεογονία 42· 62· 118· 653· 

794· 952· Ὁμηρικοὶ ὕμνοι, Εἰς Ἡρακλῆν 7· Ορφικά, Πάπυρος Δερβενίου (P. Derveni) col.3, 10. — αἰγλήεις: Ἰλιάδα 

1, 532· 13, 243· Ὀδύσσεια, 20, 103· Ησίοδος, Ἀποσπάσματα, απ. 10a, 89. — μέγας: Ἰλιάδα 5, 750· 8, 394. — 

μακρός: Ἰλιάδα 1, 402· 2, 48· 5, 398· 8, 199· 8, 410· 15, 21· 15, 79· 18, 142· 15, 193· 24, 468· 24, 694· Ὀδύσσεια 

10, 307· 15, 43· 20, 73· 24, 351· Ησίοδος, Θεογονία 391· 679· Ησίοδος, Ἀσπίς 465. αἰπύς: Ἰλιάδα 5, 367· 5, 867· 

15, 84· Ὁμηρικοὶ ὕμνοι, Εἰς Ἀπόλλωνα (fort. auctore Cynaetho Chio) 108. πολυδειράδος Οὐλύμπιο: Ἰλιάς 1, 499· 5, 

754· 8, 3. 
28 Αριστοφάνης, Νεφέλες 270· Σοφοκλής, Ἀντιγόνη 609-610· Βακχυλίδης, ᾨδαί 11, 4· Στράβων, Γεωγραφικά 7α, 1, 

14, 13. 
29 Όμηρος, Ἰλιάδα 13, 523. 
30 Βλ. πρόχειρα: Br. Helly, J.-P. Bravard, R. Caputo, «Η ανατολική θεσσαλική πεδιάδα. Μεταβολές των ιστορικών 

τοπίων και η προσχωματική εξέλιξη», περ. Θεσσαλικό Ημερολόγιο, Λάρισα, τόμ. 38 (2000) σ. 3-35, www.hisoma. 

mom.fr/bhelly/pdf/BH109.pdf. 
31 Ευστάθιος, Παρεκβολαί [Commentarium in Dionysii periegetae orbis descriptionem] 739, 30 κ.ε.· Σχόλια στό: Λυκό-

φρων, Ἀλεξάνδρα, Scholia in Lycophronem (scholia vetera et recentiora partim Isaac et Joannis Tzetzae) 1146, 2-3. 
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Ολύμπιο ανεμολόγιο 
 

Γιατί μελετούσαν οι αρχαίοι τους ανέμους 

Ένα γνωστικό πεδίο στο οποίο χάνει την ισορροπία του ο σύγχρονος άνθρωπος, μάλιστα 

των πόλεων, είναι οι «καιροί», οι άνεμοι. Δεν γνωρίζουμε πια τους αέρηδες, πότε πνέουν κι 

από πού, αν συγκεκριμένοι φέρνουν βροχή, χιόνι, κρύο ή κάψα, δεν γνωρίζουμε τα ονόματά 

τους. Τα περιμενουμε όλα από την ΕΜΙ. Για χιλιετίες όμως κάθε μοίρα στο ανεμολόγιο, κάθε 

άνεμος, σήμαινε ζωή ή θάνατο για τους ναυτικούς, για τους αγρότες, τους βοσκούς, τους εργά-

τες, τους οδοιπόρους και τους στρατιώτες, γενικά για τους ανθρώπους. Στην εποχή μας 

ακόμα, η γνώση στοιχειωδώς των ανέμων και των συμπεριφορών τους μπορεί να προσφέρει 

πολλά σε έναν ορειβάτη ή οδοιπόρο — για να αποφεύγει ζόρικους καιρούς, βροχές και χιόνια. 

Δεδομένου, μάλιστα, ότι δεν λειτουργούν παντού τα ηλεκτρονικά όργανα, στα οποία οι πάντες 

σήμερα εμπιστεύονται τυφλά τη ζωή τους, ούτε είναι πάντα αξιόπιστα σε καιρικές συνθήκες 

ακραίες.32  

                                                 
32 Σχετικά, μια προσωπική ιστοριούλα: Κάποτε ο γράφων έπεσε σε πυκνότατη ομίχλη οδοιπορώντας σε βουνό εκτός 

μονοπατιού, στο άγριο. Ξέρουμε ότι σε πυκνή ομίχλη η αίσθηση του προσανατολισμού χάνεται εντελώς, δεν ξέρεις 

πού είναι τα σημεία του ορίζοντα, από πού ήρθες και πού πας, είναι εύκολο να κάνεις κύκλους για ώρες ή να 

τραβήξεις προς τα άβατα νομίζοντας ότι επιστρέφεις στη βάση σου. Ο γράφων κατάφερε να επιστρέψει σε γνωστά 

του μέρη, πρώτον επειδή ξεκινώντας την ορειβασία του είχε παρατηρήσει από πού φυσούσε ο άνεμος, ότι ήταν 

Εικ. 221: Σκοτεινός καιρός και ομίχλη κάτω από τον Πάγο,1.800 μ. 
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 Έτσι δικαιολογείται το ενδιαφέρον των αρχαίων για τα περί ανέμων του Ολύμπου, αλλά 

και το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνω εδώ ως μέρος της φύσης του τούτα τα στοιχεία, που βρή-

κα στις αρχαίες πηγές. 

 

Ο Ολυμπίας άνεμος ή Αργέστης, ή Μαΐστρος 

Συγκεκριμένοι άνεμοι, λοιπόν, συσχετίζονταν ποικιλοτρόπως με τον βουνό μας. Ο Θεόφρα-

στος γράφει ότι άνεμοι συμβαίνει να προσπίπτουν πάνω στον Όλυμπο και την Όσσα και να 

αντανακλώνται, επειδή είναι βουνά ψηλά.33 Ο ίδιος αναφέρει το όνομα ενός τέτοιου ανέμου, 

λέγεται [ο] Ολυμπίας: «στη Χαλκίδα της Εύβοιας, όταν πνεύσει ψυχρός Ολυμπίας λίγο πριν ή 

μετά τις χειμερινές τροπές», καίει τις καλλιέργειες και τα δέντρα και αποκαλείται καυθμός, 

δηλ. αυτός που καίει, παρ’ ότι παγερός. Και σήμερα λέμε ότι ο παγετός «καίει τα φυτά». Θα 

μπορούσε κανείς να σκεφτεί τον Όλυμπο της Εύβοιας, όμως σε άλλο έργο του, ο συγγραφέας 

συγκεκριμενοποιεί την κατεύθυνση από την οποία πνέει ο Ολυμπίας: φυσά από τη Δύση.34 Τον 

Ολυμπία άνεμο αναφέρει πριν τον Θεόφραστο ο Αριστοτέλης, ο οποίος σημειώνει ότι πνέει 

από τον πιερικό Όλυμπο σε Εύβοια και Λέσβο, άρα τον θεωρεί βορειοδυτικό.35 

Κι ο Ησύχιος36 αναφέρει ότι Ολυμπίας ήταν «ο Ζέφυρος από τον Όλυμπο». Πώς γίνεται ό-

μως ο Ολυμπίας να πνέει στη Χαλκίδα από τη Δύση, ενώ ο Όλυμπος βρίσκεται βορειοδυτικά 

της Εύβοιας; Τούτο, πέραν της μαρτυρίας του Αριστοτέλη, ξεκαθαρίζεται από τον Γεωγράφο 

Αγαθήμερο, 1ος αι. π.Χ., που αναφέρει ότι πνέει «από τη θερινή δύση ο Αργέστης, δηλαδή ο 

Ολυμπίας». Πράγματι, κατά το ανεμολόγιο των αρχαίων, Ζέφυρος λεγόταν ο καθαρά δυτικός 

άνεμος (ο Πουνέντες), κι όχι όπως σε μας ο βορειοδυτικός (ο Μαΐστρος). Βορειοδυτικός άνεμος για 

τους αρχαίους, αυτός που πνέει από τη «θερινή δύση», βορειότερα δηλαδή της γεωγραφικής 

Δύσης, ήταν ο Αργέστης, ή Σκείρων ή Ιάπηγας, ένας πολύ επικίνδυνος άνεμος. Επειδή όμως 

από την εποχή του Ομήρου και του Ησιόδου η θέση των ανέμων Ζεφύρου, Αργέστη και Εύρου 

(Εύρος: νοτιοανατολικός, ο σημερινός Σιρόκος) έπαιζε ανάλογα με τον κάθε ελληνικό τόπο, μόνο κατά 

την ελληνιστική εποχή, με τους μεγάλους μαθηματικούς και γεωγράφους, συγκεκριμενοποιή-

θηκε επιστημονικά η θέση των ανέμων και διευκρινίστηκε ότι ο Ολυμπίας άνεμος, εκείνος που 

πνέει στο μέσο Αιγαίο από τον Όλυμπο, ήταν ο βορειοδυτικός Αργέστης, ο σήμερα λεγόμενος 

επισήμως Ζέφυρος (λανθασμένα σε σχέση με την αρχαία θέση του), και λαϊκά Μαΐστρος. 

 

Ο άνεμος που χαντάκωσε τη Θεσσαλονίκη το 910 μ.Χ. 

Ο Βυζαντινός χρονικογράφος Ιωάννης Καμενιάτης σημειώνει έναν ακόμη ολύμπιο άνεμο. 

Στην τραγική διήγησή του για την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους μουσουλμάνους κατά το 

910 μ.Χ., περιγράφει την τρομακτική σφαγή που ακολούθησε, καθώς και την αιχμαλωσία δε-

κάδων χιλιάδων νεαρών κοριτσιών και αγοριών, μεταξύ των οποίων του ίδιου και συγγενών 

του. Ο συγγραφέας, νεαρός ακόμα τότε, περιγράφει επίσης τις θανατώσεις για διασκέδαση 

των κατακτητών, τα βασανιστήρια, τους βιασμούς (κοριτσιών και αγοριών) που υπέστησαν οι 

αιχμάλωτοι κατά την άλωση και μετά στα αμπάρια των πλοίων, όταν μεταφέρονταν στις μου-

σουλμανικές ακτές για να πουληθούν στα σκλαβοπάζαρα κι ενώ στο μεταξύ πέθαιναν κατά ε-

κατοντάδες από πείνα και δίψα, ιδιαίτερα τα μικρότερα παιδιά και οι γυναίκες. Παρεμπιπτό-

ντως, αναφέρει έναν ετήσιο άνεμο που βοήθησε τα εχθρικά πλοία να εισχωρήσουν στον κόλπο 

της Θεσσαλονίκης και να αράξουν στην παραλία, εμποδίζοντας τον βυζαντινό στόλο να τα α-

ντιμετωπίσει. Τον Ιούλιο, λέει, περισσότερο από τις άλλες εποχές, πνέει: 

                                                                                                                                               
Γραίγος (βορειοανατολικός), και δεύτερον γιατί ήξερε ότι στην περιοχή πνέει σχεδόν μόνιμα ένα συγκεκριμένο 

ρεύμα ακριβώς από την κατεύθυνση του Γραίγου, οπότε στη διάρκεια της πορείας του ήταν μάλλον απίθανο να είχε 

αλλάξει κατεύθυνση ο άνεμος χωρίς να το καταλάβει. Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να προσανατολιστεί και να 

γλυτώσει από το νύχτωμα στο βουνό καταχείμωνο με βαρύ κρύο, ομίχλη, χιόνι κι επαπειλούμενη καταιγίδα. 
33 Θεόφραστος, Ἀποσπάσματα, απ. 5, 27, 6 κ.ε. 
34 Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν ἱστορίας 4, 14, 11, 7 κ.ε.· Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν αἰτίων (lib. 2-6) 5, 12, 4, 3 κ.ε. 
35 Αριστοτέλης, Ἀποσπάσματα [Fragmenta varia] 6, 36, απ. 250, 53. 
36 Ησύχιος, Λεξικόν, στο λ. «Ολυμπίου πνοές». 
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[…] ο άνεμος που διασχίζοντας τον κόλπο επεισέρχεται εδώ, έχοντας την απαρχή από τις κορυ-

φές του Ολύμπου της Ελλάδας, πέφτοντας στην πόλη από το πρωί μέχρι την ενάτη ώρα καθέκα-

στης από τις θερινές μέρες και αλλάζοντας τον αέρα της.
37 

 

Τούτος ο άνεμος είναι διαφορετικής φοράς απ’ ότι ο Ολυμπίας, ή οι βόρειοι αέρηδες που είχαν 

παρατηρήσει οι αρχαίοι ότι δέρνουν τον Όλυμπο. 

 

Βορρέας ή Τραμουντάνα, Καικίας ή Θρηΐκιος ή Γραίγος, Μέσης ή Γραιγοτρα-

μουντάνα 

Φαίνεται ότι αυτό που υπονοείται στις αναφορές του Θεόφραστου με τις οποίες ξεκινήσα-

με, ότι ο βόρειος ή βορειοανατολικός παγερός άνεμος λοξοδρομεί προς το Αιγαίο, αντανακλώ-

μενος πάνω στον Όλυμπο, ήταν κοινός τόπος ήδη από νωρίς κατά την αρχαιότητα. Μακριά 

από το φρικιαστικό κλίμα των απανταχού αλώσεων τότε και δυστυχώς σήμερα, των σφαγών 

και της ανθρώπινης θηριωδίας, ο Σιμωνίδης ο Κείος, 6ος-5ος αι. π.Χ., κάνει σε κάποιο συμπό-

σιο ένα καλαμπούρι για τον Βορρά και τον Θρακιά, που δεν θα λειτουργούσε ευφυώς στους 

συνδαιτημόνες του αν δεν τους ήταν γνωστά τα παραπάνω. Τα γεγονότα μάς τα περιγράφει ο 

Αθήναιος: Ο Σιμωνίδης, σε μέρα μεγάλου καύσωνα, συμμετείχε σε συμπόσιο όπου οι υπηρέ-

τες, για δροσιά, έχυναν χιόνι αντί νερό στα ποτήρια με το κρασί, σε όλους αλλά όχι σε κείνον 

(οι αρχαίοι νέρωναν το κρασί τους ως γνωστόν). Τότε ο ποιητής στράφηκε προς τον σπιτονοικοκύρη 

και φίλο του, και είπε: 

 

Κάποτε σκέπασε την πλαγιά του Ολύμπου 

γοργός από τη Θράκη ο Βορράς· 

δάγκασε την ψυχή όσων ανθρώπων δεν είχαν χλαίνη, και μετά  

λύγισε η ζωή του πέφτοντας στη γη της Πιερίας· 

από αυτήν τη ζωή χύστε λιγάκι και σε μένα. Γιατί δεν είναι σωστό 

να κάνω ζεματιστή πρόποση σε φίλο.
38

 

 

Το νόημα είναι ότι ο παγερός Θρακιάς λοξοδρόμησε χτυπώντας πάνω στην ψηλή πλαγιά του 

Ολύμπου, με αποτέλεσμα να λυγίσει η ζωή του και να πέσει σαν χιόνι στην πιερική πεδιάδα. 

Τέτοιο χιόνι, λέει ο ποιητής, ας χύσουν οι υπηρέτες στο ποτήρι του, ώστε να μην κάνει στον 

σπιτονοικοκύρη πρόποση με κατάζεστο κρασί. Σημειωτέον ότι ο Θρακιάς, ο αρχαίος Θρηίκιος, 

ήταν και είναι βορειοανατολικός άνεμος, όχι ακριβώς βόρειος, και μπορεί να ταυτιστεί με τον 

Καικία ή σήμερα Γραίγο· ή και με τον Μέση, που έπνεε από κατεύθυνση βόρειο-βορειοανατο-

λική, και τοποθετείται ανάμεσα στον Βορέα και τον Καικία (ανάμεσα σε Τραμουντάνα και Γραίγο, η 

λεγόμενη Γραιγοτραμουντάνα). 

Οπότε, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι ο Ολυμπίας είναι αρχικά ο Θρακιάς ή γενικά 

βόρειος άνεμος, που αντανακλάται πάνω στον Όλυμπο και στρέφεται προς το Αιγαίο ως 

βορειοδυτικός πια, ως Αργέστης. 

Ένας άγνωστος συλλογέας παραδόξων διηγήσεων, πιθανόν τον 2ο αι. μ.Χ., γράφει για τον 

Βορρά, τον γνήσιο βόρειο άνεμο του Ολύμπου, ότι: 

 

Μεταξύ των δέντρων στον Όλυμπο είναι κάποια που μοιάζουν με λεπτόφυλλη ιτιά και ιστορείται 

ότι ήταν κοπέλλες παρθένες. Μεταβλήθηκαν σε δέντρα προσπαθώντας να ξεφύγουν από τον ε-

ρωτευμένον μαζί τους Βοριά. Και τώρα, αν κανείς ενοχλήσει τα φυλλώματά τους, θυμώνει λένε 

ο άνεμος και αμέσως πνέει σφοδρός, και μόνο μετά από τρεις μέρες παύει.
39

 

  

                                                 
37 Ιωάννης Καμενιάτης, Εἰς τὴν ἄλωσιν τῆς Θεσσαλονίκης 23 3 κ.ε. 

38 Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 3, 99. 15 κ.ε.· Σιμωνίδης ο Κείος, Ἀποσπάσματα, απ. 6. 
39 Παραδοξογράφος Βατικανός [Pardoxographus vaticanus], Admiranda 14, 4. 
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Χλωρίδα 
 

Δέντρα και θάμνοι 

Δυστυχώς, εκτός από το δέντρο το «σαν λεπτόφυλλη ιτιά», λίγες αρχαίες πληροφορίες έ-

χουμε για τη χλωρίδα του Ολύμπου. Βεβαίως, όταν οι αρχαίοι Έλληνες γράφουν για τα φυτά 

των ψηλών βουνών της Ελλάδας, συμπεριλαμβάνουν σε αυτά και του Ολύμπου, ακόμα κι αν δεν 

τον κατονομάζουν. Έτσι, περιλαμβάνεται και το βουνό μας στο σχήμα που αναπτύσσουν ο Θε-

όφραστος και άλλοι, ότι στον ελληνικό χώρο φυτρώνουν «φιλόψυχρα φυτά» που είναι ιαμα-

τικά, ενώ στις θερμότερες χώρες κυριαρχούν φυτά αρωματικά. Με το σχήμα αυτό ασχοληθή-

καμε στο άλμπουμ μας για τον Παρνασσό. Αλλού, ο ίδιος σπουδαίος μελετητής της φύσης ανα-

φέρει γενικά ότι τα ψηλά όρη είναι γεμάτα άγρια δέντρα και φυτά κάθε λογής, περισσότερων 

ειδών παρά στις πεδιάδες, γιατί διαθέτουν κάθε ποιότητας τόπους: βραχώδεις, εύφορους, υ-

γρούς, ξηρούς, λίμνες, λιβάδια. Αυτή η παρατήρηση δεν είναι τόσο κοινότυπη όσο φαίνεται, 

δεδομένου ότι φτάσαμε στην εποχή του Διαφωτισμού και στον 19ο αιώνα για να διαπιστωθεί 

επιστημονικά γιατί διαφορετικοί τόποι, υγροί, πετρώδεις, χαμηλών υψομέτρων, ορεινοί ή αλ-

πικοί, με πλούσιο ή φτωχότερο χώμα, καθώς και διάφορα μικροκλίματα παράγουν διαφορετι-

κά είδη ή υποείδη φυτών. 

Ο Θεόφραστος είναι ο μόνος αρχαίος συγγραφέας που αναφέρει, ονομαστικά, φυτά του Ο-

λύμπου. Γράφει ότι υπάρχουν στην Ελλάδα δύο ειδών σφένδαμνοι, το κοινό και η ζυγία. Αυτού 

του δεύτερου, της ζυγίας, στον Όλυμπο υπάρχει μια μάλλον ιδιαίτερη ποικιλία, η ορεινή ζυ-

γία. Αλλού αναφέρει ότι η πύξος του Ολύμπου δεν παράγει ξύλο καλής ποιότητας, επειδή εί-

ναι μικρή και οζώδης. Τέλος παρατηρεί ότι η ποικιλοτρόπως σπουδαία για τους αρχαίους δά-

φνη, αλλά περισσότερο η μυρτιά, δεν μπορούν να υπομείνουν τους ψυχρούς τόπους. Και «Ως 

απόδειξη λένε ότι στον Όλυμπο υπάρχει δάφνη πολλή, μυρτιά όμως καθόλου». Σήμερα αυτό-

φυής δάφνη δεν υπάρχει πολλή στις υπόρειες του Ολύμπου, όπως είναι σπάνια και παντού 

άλλωστε, επειδή δεν έχει την ικανότητα να διατηρεί πάντα αλώβητες τις ρίζες της και να ξα-

ναφυτρώνει μετά από πυρκαγιές, όπως συμβαίνει με τους άλλους θάμνους ή δέντρα αργής 

ανάπτυξης καθώς ο σχίνος, το πουρνάρι, η αριά, η κουμαριά κ.λπ.:40 Στις δύο χιλιετίες της 

πυκνής κατοίκησης των ελληνικών βουνών και της αναγκαστικής υπερβόσκησης που ακολού-

θησαν την πτώση τους αρχαίου κόσμου, η δυνατότητα των δέντρων και των θάμνων να ξανα-

φυτρώνουν μετά από τις εποχιακές ελεγχόμενες πυρκαγιές με σκοπό τη δημιουργία βοσκοτόπων, 

καθόρισε και τη σημερινή πληθυσμιακή παρουσία τους κατ’ είδος. 

 

Τα ολύμπια δέντρα του Θεόφραστου 

Ο ίδιος Θεόφραστος, απαριθμεί δέντρα που «φυτρώνουν γύρω στον Όλυμπο», και μαζί επί-

σης θάμνους, που όμως στα μακραίωνα δάση της αρχαίας Ελλάδας μπορούσαν να φτάσουν σε 

ύψος δέντρου: 

 

[…] ελάτη, πεύκη, άρκευθος, μίλος, θυία και αυτή που οι Αρκάδες την ονομάζουν φελλοδρύ, φι-

λύρα, κέδρος, πίτυς αγρία, μυρίκη, πύξος, πρίνος, κήλαστρον, φιλύκη, οξυάκανθος, αφάρκη. 

 

Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά, δεδομένου ότι η ταύτιση των χιλιάδων ειδών της χλωρίδας 

που αναφέρονται σε αρχαιοελληνικές πηγές είναι συχνά άκρως προβληματική, παρ’ όλες τις 

σχετικές μελέτες από τον 15ο αι. έως σήμερα: 

Το έλατο είναι το γνωστό ελληνικό, Abies cephalonica (Loud.). Η πεύκη, από τα διάφορα 

ελληνικά είδη μάλλον είναι η Pinus nigra (J.F.Arnold), το μαυρόπευκο, συνηθισμένο δασικό 

πεύκο, ενδέχεται όμως να πρόκειται εδώ και για το ρόμπολο, Pinus heldreichii (H. Christ), με 

το πολύ σκληρό ξύλο, εκτεταμένα δάση του οποίου υπάρχουν και σήμερα στον Όλυμπο, με 

αρχαιότατους γίγαντες μεταξύ τους που ενδέχεται να… γνώρισαν προσωπικώς τον Θεόφραστο!  

                                                 
40 Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν ἱστορίας — για πολυποικιλότητα φυτών στα βουνά 3, 2, 5, 3· για ζυγία 3, 11, 2, 6· για 

πύξο 5, 7, 7, 4· για δάφνη και μυρτιά 4, 5, 3, 3. 
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Για αυτά τα είδη ορεινών πεύκων ενδια-

φέρεται συνήθως ο Θεόφραστος, επειδή τα 

θεωρεί κατάλληλα για ξυλεία δεδομένου ότι 

στη νεότητά τους είναι ίσια κι όχι οζώδη, ενώ 

το «άγριο πεύκο» πίτυς ἀγρία, Pinus hale-

pensis (Mill.), το κοινό πεύκο των παραλίων 

και των χαμηλών υψομέτρων, δεν πιστεύει ότι 

είναι καλό για οικοδομές, καράβια κ.λπ. 

Η ἄρκευθος είναι ο κέδρος Juniperus 

phoenicea (L.), του οποίου και σήμερα βρί-

σκει κανείς στα ελληνικά βουνά, και στον Ό-

λυμπο, άτομα αιώνων. Η μῖλος είναι το πα-

ράξενο και δηλητηριώδες Taxus baccata (L.) 

της τάξης των Pinales, που συγγενεύει με το 

έλατο, το κυπαρίσσι και τον κέδρο. Με τον 

πλοκαμώδη κορμό του, την αχτένιστη μορφή 

των κλαδιών του και τα άλικα «κεδρόμηλά» 

του μοιάζει σαν ζωντανό απολίθωμα που ξέ-

μεινε από πρωτόγονες εποχές. Φυτρώνει α-

κόμη στον Όλυμπο — μάλιστα γύρω από τη 

μονή Αγ. Διονυσίου υπάρχουν μερικά άτομα 

μεγάλης ηλικίας, δεδομένου ότι τα μοναστη-

ρίσια άλση προστατεύονταν τις παλιές επο-

χές από πυρκαγιές και υλοτόμηση. Η θυία 

είναι σχεδόν σίγουρα η Tetraclinis articu-

lata (Vahl.) ή Tuja articulata (Vahl.), που 

την ονομάζουν σήμερα στην Ελλάδα επίσης 

«κέδρο», γιατί είναι δύσκολο να την ξεχωρί-

σει κανείς απ’ αυτόν. Η φελλόδρυς, παρά το όνομά της που παραπέμπει στη φελλοφόρο βα-

λανιδιά, είναι το γνωστό βαλανιδοφόρο Quercus ilex (L.), που σώζει στη δημώδη γλώσσα το 

αρχαιότατο όνομά του αριά [ἀρία], δωρικό κατά τον Θεόφραστο και τον Ησύχιο. Το όνομα που 

του έδωσε ο Λινναίος, ilex, σήμαινε για τους Ρωμαίους πρίνος, πουρνάρι, αλλά και στην αρ-

χαία ελληνική διάλεκτο των Μακεδόνων ἴλαξ ήταν επίσης το πρινάρι, κατά τον Ησύχιο. 

Με τη φιλύρα και τη φιλύκη υπάρχει ένα μπέρδεμα, επειδή ταυτίζονται από σύγχρονους ε-

ρευνητές εκατέρωθεν με τα σημερινά φιλύρα (φλαμουριά) και φιλύκι (Philyrea latifolia) — στον 

Θεόφραστο και μόνο σ’ αυτόν απ’ όλη την αρχαία γραμματεία συναντούμε το όνομα «φιλύ-

κη», αλλά μ’ αυτό εννοεί τη φλαμουριά ή τίλιο, Tilia tomentosa (Mounch), ενώ με το όνομα 

φιλύρεα κι ο ίδιος κι ο Διοσκουρίδης και όλοι οι αρχαίοι γιατροί και βοτανικοί παραπέμπουν 

στη Philyrea latifolia (L.). Το γεγονός ότι το λαϊκό όνομα «φιλύκι» σώζεται σήμερα παγκοί-

νως στην Ελλάδα για τη Philyrea latifolia, υποδεικνύει μάλλον ότι και κατά την αρχαιότητα θα 

λεγόταν έτσι παραλλήλως με το όνομα φιλύρα. Ο Θεόφραστος το μπέρδεψε ίσως εκ παραδρο-

μής με τη φλαμουριά ή τίλιο λόγω της ομοιότητας των ονομάτων. 

Το κήλαστρον, πάλι, ως όνομα συναντιέται μόνο στον Θεόφραστο, και από τον Φράας41 

έχει ταυτιστεί κι αυτό, εντελώς λάθος, με τη Philyrea latifolia (L.), ταύτιση που οφειλεται στην 

παραπάνω σύγχυση φλαμουριάς και φιλυκιού. Πολλές λανθασμένες ταυτίσεις του Φράας όσο 

και του πολύ Σπρέγκελ, δυστυχώς μας ακολουθούν κατά πόδας ως σήμερα. Ο Θεόφραστος 

όμως αναφέρει ότι έχει ξύλο «ευκολοτόρνευτο η φιλύκη και η λευκότητά της [είναι] σαν του 

κηλάστρου», φράση που αποκλείει την ταύτιση και της θεοφράστειου φιλύκης και του κηλά-

στρου με τη Philyrea latifolia, εφόσον το ξύλο της τελευταίας ο ίδιος ούτε το θεωρεί λευκό 

                                                 
41 C. Fraas, Synopsis plantarum florae classicae oder: Uebersichtliche Darstelung der in den classischen Schriften der 

Griechen und Römer vorcommenden Pflanzen, Verlang von A.E. Fleschmann, Μόναχο 1845, σ. 154. 

Εικ. 222: μίλος, Taxus, Άγ. Διονύσιος, 800 μ. 



121 
 

ούτε χρησιμεύει στην τορευτική και στην παραγωγή εμπορεύσιμης ξυλείας, αντίθετα με της 

φλαμουριάς που και λευκό είναι και πολύτιμο για την ξυλουργική. Επίσης ο Θεόφραστος ανα-

φέρει μια μόνο χρήση του ξύλου του κηλάστρου: μαζί με αυτό της σημύδας χρησιμοποιείται 

από τους γέροντες για μπαστούνια, επειδή είναι ελαφρύ. Δεν βρίσκω στα σίγουρα ποιο δέντρο 

είναι το κήλαστρον, μα εικάζω ότι πρόκειται για τον κοινό στα ελληνικά βουνά φράξο ή φρά-

ξινο, που ο Λινναίος χρησιμοποίησε ως taxon το νεοελληνικό όνομά του, Fraxinus ornus (L.), 

και είναι άχρηστος στα ξυλουργικά, αλλ’ όμως λευκόξυλος, ελαφρύς κι επίσης ευθύκλαδος, 

κατάλληλος για μπαστούνια. Ας σημειωθεί πως το όνομα φράξος δεν υπάρχει στη σωζόμενη 

αρχαία γραμματεία, ενώ το φράξινος συναντιέται μονάχα μια φορά, κατά τον 2ο αι. μ.Χ., στον 

Ψευδο-Γαληνό.42 

Όταν οι αρχαίοι γράφαν κέδρος, αναφέρονταν είτε στους περίφημους κέδρους της Συρίας 

και του Λιβάνου, είτε, στον ελληνικό χώρο, στους Juniperus oxycedrus (L.) και Juniperus phoe-

nicea (L.), στην Tuja articulata (Vahl.) και τα παρεμφερή είδη. Η μυρίκη είναι το ομώνυμο και 

σήμερα μυρίκι ή αρμυρίκι, που το πιο κοινό αυτοφυές είδος του στην Ελλάδα είναι η Tamarix 

hampeana (Boiss. & Heldr.). Ο πύξος, Buxus sempervirens (L.), και ο πρῖνος, Quercus coccife-

ra (L.), έχουν τα ίδια λαϊκά ονόματα και σήμερα: πύξος και πυξάρι, πρίνος, πρινάρι, περνάρι 

και πουρνάρι. Ο ὀξυάκανθος είναι ο γνωστός πυράκανθος των κήπων, Pyracantha coccinea (M. 

Roem.). Η ἀφάρκη, όνομα που επίσης βρίσκεται μόνο στον Θεόφραστο ο οποίος τη θεωρεί 

κατάλληλη μονάχα για φράχτες και για καύσιμη ύλη, θεωρώ ότι είναι κάποιο από τα διάφορα 

είδη θαμνώδους αγκαθωτής και θεόστυφης μπουρνελιάς που υπάρχουν στη χώρα μας. 

Στη συνέχεια ο Θεόφραστος προσθέτει, χωρίς να φαίνεται καθαρά από τη σύνταξη αν τα 

συμπεριλαμβάνει στα «γύρω από τον Όλυμπο» δέντρα, και τα: ἀνδράχλη, που είναι η γλιστρο-

κουμαριά, Arbutus andrachne (L.)· κουμαριά, Arbutus unedo (L.)· τέρμινθος ἀγρία, η κοκκο-

ρεβυθιά ή τερεβιθιά, Pistacia terebinthus (L.)· δάφνη, η γνωστή, Laurus nobilis (L.). Σε άλλο 

σημείο γράφει ότι η ἄπιος [αχλαδιά], η μηλιά και η ἀχράς [αγριοαχλαδιά, γκορτσιά, Pyrus 

spinosa (L.) ή P. amygdaliformis (Vill.)], «όπως λένε οι περίοικοι του Ολύμπου, αυτά στην πε-

διάδα [γίνονται] καλύτερα και στον καρπό και στο ξύλο».43 

Τέλος, είναι περίεργο που δεν αναφέρει ένα χαρακτηριστικότατο δέντρο σήμερα του Ολύ-

μπου, την οξυά, αν και κάπου δηλώνει πλάγια ότι φυτρώνει και στη Μακεδονία.44 

 

 

Όλυμπος: Προσοχή, κυκλοφορούν λιοντάρια! 
 

Όταν μακεδονικά λιοντάρια φάγαν τις καμήλες του Ξέρξη 

Ο Παυσανίας σημειώνει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία: 

 

Η ορεινή χώρα εντός του Νέστου τρέφει πολλά θηρία, όπως λέοντες, που σπάραξαν τις καμήλες 

του Ξέρξη. Αυτοί οι λέοντες τριγυρνούν συχνά και στις περιοχές γύρω από τον Όλυμπο.
45

 

 

Η πληροφορία αυτή προϋπάρχει στον Ηρόδοτο, ο οποίος όμως δεν αναφέρει ειδικά τον Όλυ-

μπο ως φωλιά των λεόντων και εντοπίζει στην Παιονία την επίθεση των θηρίων στις καμήλες 

του Ξέρξη, κοντά στον ποταμό Χείδωρο που δεν ξέρω με ποιον σύγχρονο ταυτίζεται: 

 

Ενώ οδοιπορούσαν σε τούτη [την Παιονία], λέοντες επιτέθηκαν στις σιτοφόρες καμήλες· και παρ’ 

ότι κυκλοφορούν οι λέοντες τη νύχτα, αλλά και εγκαταλείποντας τα ήθη τους, τίποτε άλλο δεν 

άγγιξαν, ούτε υποζύγιο ούτε άνθρωπο, και ορμούσαν μόνο στις καμήλες. Απορώ για την αιτία, 

                                                 
42 Γαληνός <Ψευδο->, Περὶ εὐπορίστων [De remediis parapilibus libri iii] 14, 471, 1. 
43 Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν ἱστορίας 1, 9, 3, 3 κ.ε. Για κήλαστρο: λευκότητα ό.π. 5, 6, 2, 5· χρήση για μπαστούνια 

ό.π. 5, 7, 7, 8. Για αφάρκη: ό.π. 3, 4, 4, 10· ό.π. 5, 7, 7, 8. Για άπιον, μηλιά και αχράδα, ό.π., 3, 11, 5, 9 κ.ε. 
44 Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν ἱστορίας 3, 3, 8, 8. 
45 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 6, 5, 4, 3 κ.ε. 
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αυτό δηλαδή που έσπρωξε τους λέοντες παραβλέποντας όλα τα άλλα να επιτίθενται στις καμή-

λες, ζώο που ούτε το είδαν ποτέ ούτε το γεύτηκαν. Υπάρχουν σε αυτούς τους τόπους και λέοντες 

πολλοί, και άγρια βόδια που τα κέρατά τους είναι πολύ πιο υπερμεγέθη απ’ ό,τι των άλλων 

στους Έλληνες. Σύνορα των λεόντων είναι ο ποταμός Νέστος που ρέει μες από τα Άβδηρα, και ο 

Αχελώος που ρέει μέσω της Ακαρνανίας· γιατί ούτε ανατολικά του Νέστου μπορεί να δει κανείς 

πουθενά σε όλη την Ευρώπη λέοντα, ούτε προς τα δυτικά του Αχελώου στην υπόλοιπη ήπειρο, 

αλλά υπάρχουν μεταξύ αυτών των δύο ποταμών.
46

 

 

Ο Αριστοτέλης επαναλαμβάνει την πληροφορία χωρίς να προσθέτει τίποτε νεότερο: 

 

[…] είναι σπάνιο το γένος των λεόντων και δεν γεννιέται σε πολλούς τόπους, αλλά απ’ όλη την 

Ευρώπη στο ενδιάμεσο του Αχελώου και του Νέσσου [Νέστου] ποταμού. 

 

Πιο κάτω ξαναλέει ότι: 

 

Λέοντες υπάρχουν ακόμη στην Αφρική, και στην Ευρώπη στον τόπο μεταξύ του Αχελώου και του 

Νέσσου ποταμού· λεοπαρδάλεις [υπάρχουν] στην Ασία, αλλά στην Ευρώπη δεν υπάρχουν.
47

 

 

Ο Ξενοφών συστήνει τρόπους κυνηγιού λιονταριών 

Περισσότερο περιγραφικός είναι ο Ξενοφών, 5ος-4ος αι. π.Χ., στον περίφημο Κυνηγετικό, 

το πρώτο σωζώμενο έργο της ελληνικής γραμματείας που ασχολείται συστηματικά με το κυνή-

γι. Με την πάντα κάπως ανέμελη και χαλαρή σύνταξή του, γράφει: 

 

Λέοντες και πάνθηρες, λύγκες, αρκούδες και τα όσα τέτοια θηρία υπάρχουν, συλλαμβάνονται σε 

μακρινούς τόπους, περί το Παγγαίο όρος και τον Κίττο τον πάνω από τη Μακεδονία, άλλα στον 

Όλυμπο της Μυσίας και στον Πίνδο, κι άλλα στη Νύσα πάνω από τη Συρία, και από τα λοιπά όρη 

σ’ όσα μπορούν να τα διατρέφουν.
48

 

 

Έτσι όπως διατυπώνει τις φράσεις του, δεν είναι σαφές ποια από τα παραπάνω ζώα βρίσκει 

κανείς στο όρος Κίττος [;] της Μακεδονίας, στο Παγγαίο και στον Πίνδο, και ποια στην Ασία. 

Σίγουρα πάντως οι άλλοι αρχαίοι συγγραφείς συμφωνούν ότι ο πάνθηρας είχε εξαφανιστεί 

από την Ελλάδα από πολλούς αιώνες. Παραθέτει όμως δύο τρόπους σύλληψης ή κυνηγιού των 

λιονταριών: 

1ος τρόπος: Δηλητηριάζουν τα νερά στα λημέρια τους με ακόνιτο, περικυκλώνoντας την 

περιοχή με οπλισμένους ιππείς. Το ακόνιτο, Aconitum napellus (L.) της οικογένειας Ranuncu-

laceae, είναι ισχυρό δηλητήριο αλλά δεν μπορεί να ρίξει ένα μεγάλο ζώο όπως το λιοντάρι 

μπαμ και κάτω. Μέσα σε μια ώρα περίπου, όμως, προκαλεί υπόταση, ζάλη, σύγχυση και άλλα 

συμπτώματα, κι έτσι το ζώο γίνεται ευάλωτο — γι’ αυτό ο Ξενοφών γράφει ότι χρειάζονται 

άλογα και όπλα, ώστε να το κυνηγήσουν όταν θα ζαλιστεί. 

Ίσως, όμως, ο τύπος φαρμάκῳ ἀκονιτικῷ που χρησιμοποιεί ο Ξενοφών να είναι απλά μια 

έκφραση της εποχής, παρμένη βέβαια από το ακόνιτο μα που υπονοεί τη χρήση κι οποιου-

δήποτε άλλου φυτικού δηλητηρίου από τα πολλά που υπάρχουν παντού στην Ελλάδα. Όπως 

το κώνειο που επίσης προκαλεί παράλυση, οι υοσκύαμοι, η κληματσίδα Clematis cirrhosa (L.) 

επίσης της οικ. Ranunculaceae, οι φλόμοι Phlomis fruticosa (L.) (Lamiaceae) ή οι ευφορβίες 

(Euphorbiaceae)· όλα τούτα είναι φυτά εξαιρετικά επικίνδυνα, που από την απώτατη αρχαιό-

τητα ως σήμερα χρησιμοποιούνται στον ελληνικό χώρο ως μέσον ψαρέματος ή ως δολώματα 

για τη δηλητηρίαση βλαβερών ζώων. Πάντως, ο Διοσκουρίδης αναφέρει δύο εντελώς διαφο-

                                                 
46 Ηρόδοτος, Ἰστορίαι 7, 124, 7 κ.ε.· βλ. και Αιλιανός, Περὶ φύσεως τῶν ζώων 17, 36, 1 κ.ε. 
47 Αριστοτέλης, Τῶν περὶ τὰ ζῷα ἱστοριῶν, 579b, 5 κ.ε.· ό.π., 606b, 14 κ.ε. 
48 Ξενοφών, Κυνηγετικός 10, 23, 5 κ.ε. 
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ρετικά ακόνιτα που χρησιμοποιούνταν για δολώματα μέσα σε κρέας ώστε να σκοτώνονται 

πάνθηρες, λύκοι, αγριογούρουνα, αγριόσκυλα «και κάθε θηρίο», αλλά και μύγες!49 

2ος τρόπος: Σκάβουν βαθύ όρυγμα περιβάλλοντάς το με ψηλά και αγκαθωτά κλαδιά, μέσα 

δένουν σε πάσσαλο μια γίδα, το θηρίο ακούει την κραυγή της και, μη βρίσκοντας είσοδο στον 

περιφραγμένο χώρο, πηδάει μέσα στα τυφλά, πέφτει στον λάκκο και τότε οι κυνηγοί το κυ-

κλώνουν και το σκοτώνουν τοξεύοντας ή ακοντίζοντάς το από ψηλά. Τώρα, αν θα πάθει καρ-

διακή προσβολή η κακόμοιρη η γίδα με όλα αυτά, δεν μας το λέει η αφήγηση.  

Το ζήτημα πάντως είναι ότι ο Ευτέκνιος (3ος-10ος αι. μ.Χ.), στην πεζή σύνοψή του των Θη-

ριακών του Νικάνδρου, περιγράφοντας τρόπους κυνηγιού λιονταριών στην Αφρική που περι-

λαμβανόταν σε χαμένο σήμερα απόσπασμα του έπους, αναφέρει σχεδόν κατά λέξη και τους 

παραπάνω, προσθέτοντας μάλιστα ότι η γίδα πρέπει να έχει μικρά κατσικάκια, ώστε να κραυ-

γάζει περισσότερο αναζητώντας τα…50 Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο Ξενοφών είχε ακούσει 

γι’ αυτούς τους τρόπους χωρίς να ερευνήσει αν συνηθίζονται και στην Ελλάδα, ή αν απλά 

πρόκειται για μεθόδους κοινές σε πολλούς διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους· όπως συμ-

βαίνει συχνά με το κυνήγι, που η φύση του υποβάλλει παντού τις ίδιες συνήθειες, είτε λόγω 

μετάδοσης της πληροφορίας και μίμησης, είτε εντοπίως εξελισσόμενες από την ανάγκη. Γε-

νικά, πάντως, ο γράφων έχει την τάση να θεωρεί πολύ αξιόπιστο τον Ξενοφώντα, αυτόν τον 

εξαιρετικά ρεαλιστή ιστορικό, τον πρακτικότατο στοχαστή, τον πολυπλάνητο πολεμιστή, που 

μάλιστα υπήρξε και μέγας κυνηγός· οπότε ψηφίζει υπέρ της εντοπιότητας των δύο αυτών με-

θόδων λεοντοκυνηγιού. 

 

Ο Δίας και τα λιοντάρια υπέρ της καλής σχέσης Ελλήνων και γειτόνων τους 

Άλλη μια πληροφορία για λιοντάρια στον Όλυμπο, κάπου μεταξύ της μυθολογικής αχλύος και 

των ιστορικών χρόνων, μας δίνεται από τον Παυσανία σε μια πολεμική αφήγηση με ανθρωπι-

στικότατο δίδαγμα, που πολλά θα είχε να μας διδάξει σήμερα: 

 

Στων Χαιρωνέων τη χώρα υπάρχουν δύο τρόπαια, αυτά που έστησαν οι Ρωμαίοι και ο Σύλλας 

αφότου νίκησαν τον Ταξίλο και τη στρατιά του Μιθριδάτη. Ο Φίλιππος ο γιος του Αμύντα δεν α-

φιέρωσε τρόπαιο ούτε εδώ, ούτε για όσες άλλες μάχες νίκησε βάρβαρους και Έλληνες· γιατί 

δεν ήταν νόμος των Μακεδόνων να στήνουν τρόπαια. Επειδή, λέγεται, όταν βασίλευε στη Μακε-

δονία ο Καρανός, νίκησε σε μάχη έναν Κισσέα, που ηγεμόνευε σε γειτονική χώρα· και ο Καρα-

νός μεν έστησε τρόπαιο, κατά τους νόμους των Αργείων· όμως λένε ότι τότε ήλθε λέοντας από 

τον Όλυμπο και γκρέμισε το τρόπαιο και μετά αφανίστηκε, για τον λόγο, που τον εννόησε ο Κα-

ρανός, ότι δεν είναι καλό να επιθυμεί να περιπέσει κανείς σε αδιάλλακτη έχθρα με τους περίοι-

κους βαρβάρους, κι έτσι λοιπόν δεν στήθηκαν πια τρόπαια ούτε από το Καρανό ούτε από όσους 

βασίλευσαν κατόπιν στη Μακεδονία, ώστε [να μπορούν] να τα ξαναβρίσκουν κατά περιστάσεις με 

τους πλησιόχωρους. Μαρτυρεί για τον λόγο αυτόν και ο Αλέξανδρος, που δεν έστησε τρόπαια 

ούτε για τις νίκες επί του Δαρείου ούτε για τις ινδικές.
51

 

 

Κι άλλοι αρχαίοι γράφουν για την παρουσία λιονταριών στην Ελλάδα γενικά αν όχι στον Ό-

λυμπο, κατά τα ιστορικά χρόνια. Έτσι, το φημισμένο ψηφιδωτό από την Πέλλα που απεικονί-

ζει κυνήγι λιονταριών, παρουσιάζει μια απτή πραγματικότητα για τους Μακεδόνες, αφού στον 

τόπο τους ζούσαν τέτοια υπέροχα ζώα. 

Σίγουρα, πάντως, από την αρχαϊκή εποχή και μετά δεν θα έβριθαν δα τα βουνά από λιο-

ντάρια όπως από αλεπούδες, και η «σπανιότητά» τους που αναφέρει ο Αριστοτέλης μάλλον 

δεν αναφέρεται μόνο στη χωρική τους εξάπλωση, μα και στον αριθμό τους. Αλλιώς θα είχαμε  

                                                 
49 Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4, 76, 1, 1 κ.ε. Τα δύο ακόνιτα κι ένα τρίτο μικρότερο απεικονίζονται σε 

χειρόγραφα του Διοσκουρίδη· βλ. Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, Codex Neapolitanus, Biblioteca nazionale di 

Napoli, Ms. ex Vindobonensis Graecus 1, 13ος-14ος αι. μ.Χ., Ναπολη, Ιταλία, σ. 49r, 51r· ό.π., Codex MS M.652, 

Κων/πολη 10ος αι. μ.Χ., The Morgan Library & Museum, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, σ. 4v, 5r, 311v. Το ένα είναι σίγουρα το 

Aconitum napellus (L.). 
50 Ευτέκνιος, Παράφρασις ἐκ τῶν Νικάνδρου Θηριακῶν 38, 11 κ.ε. 
51 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 9, 40, 7, 1 
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περισσότερες μαρτυρίες για κυνήγι ενός τόσο σπουδαίου, συμβολικής αξίας ζώου από επώνυ-

μους Έλληνες των ιστορικών χρόνων, όπως έχουμε και στους παλιότερους μύθους λεοντοκυ-

νηγών ηρώων και ημιθέων. Στα κλασικά και στα μετέπειτα χρόνια θα ήταν, υποθέτουμε, ένα ζώο 

που μόλις επιβίωνε σε μικρούς αριθμούς, απομονωμένο στα ψηλά βουνά, Όλυμπο, Παγγαίο, 

Πίνδο ή στα δασωμένα παραποτάμια και τα δέλτα όπως υπαινίσσεται η ηροδότεια αφήγηση, 

όπου θα ήταν δύσκολο να το δει κανείς, εφόσον μάλιστα κυνηγούσε νύχτα. 

Υπόψην ότι τα δάση στα βουνά ήταν τότε πολύ ευρύτερα και πυκνότερα απ’ ό,τι σήμερα, 

γιατί θεωρούνταν ιερά και για τούτο παρέμεναν από την απώτερη προϊστορία σχεδόν αδιατά-

ρακτα, καιγόμενα μόνο τμηματικά κατά περιστάσεις από φυσικά αίτια ή ενίοτε σε πολέμους. 

 

Ο παγκρατιαστής Πολυδάμας πνίγει λιοντάρι με τα χέρια 

Στον Όλυμπο, πάντως, έχουμε τη μοναδική αφήγηση κυνηγιού λέοντος που αναφέρεται ρητά 

ότι συνέβη στα κλασικά χρόνια, με κυνηγό επώνυμο ιστορικό πρόσωπο κι όχι μυθολογικό ή-

ρωα. Κατά τον Παυσανία, 

 

Εδώ στον Όλυμπο και ο Πολυδάμας κατανίκησε λέοντα, μέγα και άλκιμο θηρίο, χωρίς να χρη-

σιμοποιήσει κανένα όπλο. Προχώρησε στο τόλμημα από φιλοτιμία για τα έργα του Ηρακλή, ε-

πειδή υπάρχει λόγος ότι κι ο Ηρακλής νίκησε τον λέοντα στη Νεμέα.
52

 

 

Ο Πολυδάμας του Νικία, από τη Σκοτούσσα της πελασγικής Θεσσαλίας, παγκρατιαστής,53 ολυ-

μπιονίκης, μέγας αθλητής, λεγόταν ότι είναι ο ισχυρότερος από τους ανθρώπους μετά από 

τους μυθολογικούς ήρωες και ημίθεους. Τον λέοντα τον νίκησε στις πλαγιές του Ολύμπου προς 

τη Θεσσαλία. Περιγράφονται κι άλλα κατορθώματά του: Κατάφερε να νικήσει άγριο ταύρο 

σηκώνοντάς τον από τα πίσω πόδια όσο κι αν εκείνος πηδούσε και κλοτσούσε· έφτασε τρέ-

χοντας άρμα, το άρπαξε με τα χέρια του από το πίσω μέρος και το σταμάτησε· όταν τον προσ-

κάλεσε στα Σούσα ο Δαρείος Β΄ ο Ώχος εντυπωσιασμένος από την φήμη του και τον έβαλε να 

μονομαχήσει μέχρι θανάτου με τους τρεις καλύτερους «αθάνατους» της φρουράς του, τους νί-

κησε και τους τρεις μαζί και τους σκότωσε. Η τελευταία ιστορία μάς δίνει και την εποχή του, 

εφόσον ο Δαρείος Β΄ έζησε ανάμεσα στα χρόνια 445-404  π.Χ. 

Όμως, καθώς σημειώνει πολύ ευφυώς ο Παυσανίας, πέθανε όπως λέει διφορούμενα ο Όμη-

ρος ότι πεθαίνουν οι ήρωες, «από την ίδια τη δύναμή του», και με την έννοια της επαινετής 

φιλοτιμίας και με την έννοια της υπέρβασης των ανθρώπινων, της ύβρεως: Κάποτε που τα 

έπινε με φίλους του σε μια σπηλιά, άρχισε να καταρρέει η οροφή της. Ο Πολυδάμας κράτησε 

στους ώμους του τους πελώριους βράχους «για να μην νικηθεί από το βουνό», κι έτσι πρό-

λαβαν να βγουν οι συμπότες του αλλά ο ίδιος καταπλακώθηκε και σκοτώθηκε. Όπως και να 

’χει, έναν τέτοιο φίλο σίγουρα θα τον χρειαζόταν κανείς σήμερα δίπλα του, στο κέντρο της 

Αθήνας όπου ζούμε… 

 

Panthera leo spelaea 

Οι λέοντες, του ντόπιου ευρωπαϊκού είδους Panthera leo spelaea (Gold.) υπήρχαν στον ελ-

ληνικό χώρο μέχρι τη ρωμαιοκρατία, όταν οι εκτεταμένες σφαγές και η δουλοποίηση από τους 

Ρωμαίους, η βαριά φορολογία, αργότερα οι επιδρομές εξωελλαδικών λαών («βάρβαροι») και 

γενικά η διάλυση των κοινωνικών, οικονομικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών δομών που 

σήμαναν το τέλος του αρχαίου κόσμου, ανέβασαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού από τις μικρές 

πόλεις και τις πεδιάδες στα βουνά για προστασία και επιβιώση. Όλα τούτα είχαν σαν από-

τέλεσμα την καταστροφή των παλαιότατων και αδιατάρακτων ως τότε δασών στις ορεινές ζώνες 

                                                 
52 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 6, 5, 5, 4 κ.ε.· βλ. και Φλάβιος Φιλόστρατος, Γυμναστικός 22, 12· Διόδωρος 

Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη 9, 14, 2, 1 κ.ε. 
53 Το παγκράτιο, η «πολεμική τέχνη» των αρχαίων Ελλήνων, ήταν ένα μείγμα πάλης και πυγμαχίας όπου χρησι-

μοποιούνταν ως όπλο και τα πόδια· περίπου όπως το κινεζικό κουγκ φου, το οποίο μετεξελίχτηκε τοπικά στις ποικι-

λώνυμες σημερινές πολεμικές τέχνες της Α. Ασίας. 
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για δημιουργία βοσκοτόπων και αγρών, διαδικασία που υποδεικνύεται από τις σύγχρονες επι-

στημονικές προσεγγίσεις της αρχαιολογίας της χλωρίδας. 

Έτσι, καταστράφηκαν οι φυσικές εστίες των λιονταριών και εξαφανίστηκαν και από τον Ό-

λυμπο και από παντού, όπως άλλωστε και απ’ όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Με την ανάπτυξη 

της ζωοαρχαιολογίας τις λίγες τελευταίες δεκαετίες, ανακαλύπτονται όλο και περισσότερα 

οστά λεόντων που έζησαν στα ιστορικά χρόνια, από την αρχαϊκή μέχρι την ύστερη αρχαιό-

τητα, κυρίως σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οστά έχουν βρεθεί και στην Πελοπόννησο, όπου οι 

λέοντες επέζησαν πιθανόν μέχρι την πρώιμη αρχαϊκή εποχή.54 Αλλά που, σύμφωνα με αρχαίες 

πηγές, κατά την κλασική εποχή είχαν ήδη εξαφανιστεί.55 

 

Λεόντιες μετενσαρκώσεις 

Στη μυθολογία έχουμε πάμπολλες παρουσίες λιονταριών, που δεν θα τις εξετάσουμε εδώ. 

Θα αναφέρουμε μόνο έναν αρχαίο μύθο για τη δημιουργία των λεόντων: Η Ρέα, για να σώσει 

το μωρό της τον Δία από τον Κρόνο, που είχε την κακή συνηθεια να τρώει τα παιδιά του, όπως 

πολλοί γονείς σήμερα βασανίζουν ποικιλοτρόπως τα δικά τους, τον παρέδωσε στους Κουρήτες 

στα βουνά της Κρήτης, σπουδαίους μαχητές, που τον μεγάλωσαν σαν Θεό μα και σαν πολεμι-

στή. Για να τους εκδικηθεί ο Κρόνος όταν ο Δίας ωρίμασε και πολέμησε με τον παιδοφάγο πα-

τέρα του, τους μεταμόρφωσε σε λιοντάρια. Γι’ αυτό τα λιοντάρια είναι οι μεγαλύτεροι μαχητές 

ανάμεσα στα ζώα. Ο Δίας, όταν πήρε την κυριαρχία του κόσμου, δεν ήταν δυνατό να αναστρέ-

ψει την απόφαση του πατέρα του, όμως για να τους ανταμείψει τους έδωσε τη χάρη να συνο-

δεύουν τη μητέρα του Ρέα, προσωποποίηση της Γης, και να σέρνουν το άρμα της.56 

Ο Εμπεδοκλής έλεγε ότι για τον άνθρωπο η πιο πρέπουσα μετενσάρκωση είναι από τα ζώα 

το λιοντάρι, και από τα φυτά η δάφνη.57 Διαλέξτε! Kαι μη βιαστήτε να επιλέξετε όλοι σωρηδόν 

το λιοντάρι. Σκεφτήτε όχι μόνο ότι τη δάφνη όλοι την προστατεύουν, αντίθετα με τα καημένα 

τα λιοντάρια που σήμερα δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, αλλ’ επίσης ότι με τις ανεξάντλητες πα-

ραφυάδες της είναι θεωρητικά αθάνατη αν δεν την κάψει ή την ξεριζώσει κανείς, κι ούτε την 

τρώνε τα φυτοφάγα ζώα· επίσης είναι φυτό παραισθησιογόνο, οπότε άμα είσαι ολύμπια δά-

φνη βρίσκεσαι όποτε θες στα ουράνια, δίχως κίνδυνο ναρκομανίας και δίχως να σε ζαλίζουν οι 

μαφιόζοι ναρκέμποροι ή οι μπάτσοι. Εξού και είναι φυτό της μεγάλης μάντισσας, της Πυθίας, 

δεδομένου μάλιστα κάποτε ήταν όμορφο κορίτσι και το είχε αγαπήσει ο Απόλλων. 

 
  

                                                 
54 Για οστά λιονταριών στην Ελλάδα, βλ.: Eftychia Yannouli, «Non-domestic Carnivores in Greek Prehistory: A 

Review», στο E. Kotjabopoulou et al. (έκδ.), Zooarchaeology in Greece: Recent Advances, British School at Athens 

Studies τόμ. 9, Αθήνα 2003, σ. 175-192· Konstantinos Sidiropoulos, Rosa-Maria Polymeni, Anastasios Legakis, «The 

evolution of Greek fauna since classical times», The Historical Review, τόμ. 13 (2017), σ. 127-146, http://dx.doi. 

org/10.12681/hr.11559· Marco Masseti, Paul P.A. Mazza, «Western European Quaternary lions: new working hypo-

theses», περ. Biological Journal of the Linnean Society, τόμ. 109, τχ. 1 (1 Μαΐου 2013), σ. 66–77, https://doi. 

org/10.1111/bij.12032. Δημοσιοποιήθηκε: 09 Απριλίου 2013. Cornelia Becker, «Kastanas. Die Tierknochenfunde», 

Prähistorische Archaologie in Sudwesteuropa, τόμ. 5, Wissenschaftsverlag Volker Spiess, Βερολίνο 1986. 
55 Αριστοφάνης Γραμματικός, Ἀριστοφάνους τῶν Ἀριστοτέλους περὶ ζώων ἐπιτομή, ὑποτεθέντων ἑκάστῳ ζώῳ καὶ 

τῶν Αἰλιανῷ καὶ Τιμοθέῳ καὶ ἑτέροις τισὶ περὶ αὐτῶν εἰρημένων (Aristophanis historiae animalium epitome subjunctis 

Timothei aliorumque eclogis) 2, 160, 1, 3ος-2ος αι. π.Χ.: «Η Πελοπόννησος είναι άγονη όσον αφορά τους λέοντες». 

Ίδιο και Αιλιανός, Περὶ φύσεως τῶν ζώων  3, 27, 1 κ.ε., 2oς-3ος αι. μ.Χ. 
56 Οππιανός, Κυνηγετικά 3, 7 κ.ε., 2ος-3ος αι. μ.Χ.· Ευτέκνιος, Παράφρασις εἰς Ὀππιανοῦ Κυνηγετικά 30, 25 κ.ε. 
57 Εμπεδοκλής, Αποσπάσματα, απ. 123· βλ. και Αιλιανός Κλαύδιος, Περὶ φύσεως τῶν ζώων 12, 7, 31 κ.ε. 
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Όχι στους λύκους, ναι στα άλογα, ναι στις σουσουράδες! 
 

1. Τα άλογα 

Για άλλα ζώα του Ολύμπου έχουμε πολύ λίγες αρχαίες πληροφορίες, όμως αν μη τι άλλο 

συναρπαστικές. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Απολλόδωρο, τα ανθρωποφάγα άλογα του 

Διομήδη που συνέλαβε ο Ηρακλής, τα άφησε ελεύθερα ο ζηλότυπος αθλοθέτης του ήρωα ο 

βασιλιάς του Άργους Ευρυσθέας, κι αυτά ήλθαν στον Όλυμπο και τα έφαγαν τα θηρία.58 Τώ-

ρα, πώς έφτασαν τα άλογα αυτά από το μοραΐτικο Άργος στον Όλυμπο διασχίζοντας όλη την 

Ελλάδα, είναι άλλο ζήτημα. Ίσως πρόκειται για το ήδη πολυαναφερθέν ζήτημα, της μετοίκη-

σης των τοπικών μύθων, τοπωνυμίων, ηρώων κ.λπ., από την Πελοπόννησο και την Κρήτη σε 

όλη σχεδόν τη λεκάνη της Μεσογείου μαζί με τους Έλληνες μετανάστες: Άργος πελοποννη-

σιακό η κοιτίδα του συγκεκριμένου μύθου, Άργος θεσσαλικό δίπλα στον Όλυμπο, απότοκο των 

μεταναστεύσεων. 

Ίσως πάλι η λησμονημένη την εποχή του Απολλόδωρου απαρχή του μύθου να αναφέρεται 

στον Όλυμπο της Αρκαδίας, το Λύκαιο όρος που έχουμε ήδη προαναφέρει, κι όχι σ’ αυτόν της 

Μακεδονίας. Ας υπογραμμιστεί ότι ο Ευρυσθέας δεν σκότωσε τα άλογα, παρ’ ότι ανθρω-

ποφάγα, μα τα άφησε ελεύθερα, μια πλάγια μαρτυρία της μεγάλης αγάπης διαχρονικά των 

Ελλήνων για τούτο το πολυλατρεμένο από όλες τις ανθρώπινες φυλές ζώο. 

Πάντως, το αξιακό μήνυμα σε αυτό τον μύθο έχει μάλλον το νόημα της Δίκης σε μια πε-

ρίπτωση βαριάς υπέρβασης τόσο της φυσικής, όσο και της ανώτερης κοσμικής τάξης, Δίκης 

                                                 
58 Απολλόδωρος, Μυθολογικὴ βιβλιοθήκη, 2, 97, 10. 

Εικ. 223: Ελεύθερα άλογα στον Όλυμπο. Μπάρα, 2.500 μ. 
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που συνιστά ηθική ανάγκη όχι μόνο για τον άνθρωπο, μα και για τα ζώα, τα φυτά, τα άψυχα: 

Τα άλογα τα όρισε η φύση ως φυτοφάγα· για τιμωρία που έγιναν ανθρωποφάγα, τα τρώνε οι 

φυσικοί σαρκοβόροι κυνηγοί, τα θηρία, ακριβώς τότε που ανακτούν την ελευθερία τους και 

καταφεύγουν στον φυσικό τους χώρο, στα ψηλά βουνά. 

Είναι πιθανό επίσης ότι ο μύθος αυτός σε περισσότερο πρακτικό επίπεδο αντανακλά μια 

σίγουρα συνηθισμένη πραγματικότητα για τους αρχαίους περίοικους του Ολύμπου: Ο ελληνι-

κός τόπος που φημιζόταν περισσότερο για τα άλογά του, για την αλογοτροφία γενικά μιας 

υπέροχης ράτσας και για το ιππικό του, ήταν η Θεσσαλία. Άγρια άλογα στην Ελλάδα των ιστο-

ρικών χρόνων μάλλον δεν υπήρχαν, διαθέτουμε όμως ρητές αρχαίες μαρτυρίες ότι οι αλογο-

τρόφοι είχαν τις αγέλες τους ελεύθερες, και ότι εκείνες συνήθιζαν να ανεβαίνουν και να βό-

σκουν στις κορφές, για παράδειγμα του Ερυμάνθου. Τα άλογα τότε, όπως και τώρα στην Ελλάδα, 

τα άφηναν να βόσκουν χωρίς φύλαξη, χωρίς βοσκούς, χωρίς σκυλιά, σεβόμενοι την αγάπη 

τους για την ελευθερία, εμπιστευόμενοι την ικανότητά τους να νικούν όλα τα άλλα ζώα στο 

τρέξιμο και να αυτοπροστατεύονται· ακόμα, γιατί ένα πολεμικό άλογο όπως κι ένας μαχητής 

πρέπει να έχουν ασκηθεί στην επιβίωση και τη νίκη. Επίσης, όμως, τα άφηναν ελεύθερα στα 

υψηλά βουνά λαβαίνοντας κι υπόψη τη συνήθειά τους να επιστρέφουν αλάθητα πάντα στη 

φωλιά τους τον χειμώνα: ένα άλογο δεν χάνεται ποτέ, επιστρέφει πάντα στη φωλιά του. Πλάγιο 

στοιχείο: Ο Βουκεφάλας ήταν ελεύθερο άλογο μεγαλωμένο στη φύση, δεν ήταν άλογο σταύ-

λου, γι’ αυτό δεν μπορούσε να τον τιθασσεύσει κανείς πλην του Αλεξάνδρου. 

Από τη Θεσσαλία και από την παρόμοια ιπποτρόφο Πιερία, λοιπόν, οι αγέλες των αλόγων 

μόλις λειώναν τα χιόνια θα ανέβαιναν σίγουρα στον Όλυμπο, όπου θα παρέμεναν μέχρι το φθι-

νόπωρο. Αλλά εκεί θα κινδύνευαν από τα θηρία του παρθένου τότε και αγριότατου βουνού. 

Αναλογικές υποδείξεις των παραπάνω: Και σήμερα, τα άλογα που διατρέφονται ελεύθερα 

σε μεγάλο πλήθος ξανά στα ελληνικά βουνά, έχουν τη συνήθεια να βόσκουν τις δίχως χιόνι 

εποχές όχι στα δάση, στις πλαγιές ή στους χλοερούς πρόποδες, μα στα γυμνά από δέντρα και 

θάμνους αλπικά λιβάδια, πάνω από τα 1.800 μ. Φαίνεται ότι τα αλπικά ύψη είναι στο DNA των 

αλόγων, για την αυτοπροστασία τους και την τόσο έντονη ελευθεριακή περηφάνια τους που 

ταιριάζει μόνο στις κορφές, όπως των αετών και των αγριοκάτσικων. 

Στα ψηλότερα μέρη του Όλυμπου σήμερα βλέπει κανείς συχνά αγέλες ελεύθερων αλόγων, 

μάλιστα στα χλοερά λιβάδια του υψιπέδου που ορίζεται από το Αναβρυκό, τον Γκόλια, το 

Κεραμίδι, τη Λούτσα και την Μπάρα, γενικά ανάμεσα στον Άι-Αντώνη 2.818 μ., τη Μεταμόρ-

φωση 2.699 μ., του Φράγκου τ’ Αλώνι 2.678, τον Καλόγερο 2.701. Ο γράφων τα έχει δει εκεί, 

μα και σε άλλα βουνά, πάντα πάνω από τα 1.800 μέτρα. Ομολογεί ότι το κάλλος τους όπως 

επιφαίνεται αχαλιναγώγητο στα αλπικά ύψη, η εναρμόνια κίνηση του καθενός σε σχέση με τον 

εαυτό του και με τα άλλα μέλη της αγέλης, η αγάπη, τα χάδια και η αλληλεγγύη μεταξύ τους, 

άτια, φοράδες και πουλάρια, εντέλει αν τα πλησιάσεις ο αιφνίδιος καλπασμός τους στις οξυ-

κόρυφες αλπικές περιοχές κόντρα στο γαλάζιο σαν αέρας που ξεσπά, είναι από τις ωραι-

ότερες εικόνες της φύσης που έχει βιώσει ως τώρα.  

 

2. Οι λύκοι 

Αντίθετα παρ’ ότι τα λιοντάρια και τα άλογα, φαίνεται ότι ούτε ο Όλυμπος ούτε οι Θεοί του 

ανέχονταν τους λύκους, τουλάχιστον ως εγγύτατους συγκάτοικους. Ο Αιλιανός αναφέρει: 

 

Ακούω από τον Θεόφραστο ότι ο μακεδονικός Όλυμπος είναι άβατος στους λύκους.
59

 

 

Την προφανώς μυθολογική αυτή πληροφορία δεν τη βρίσκω στα σωζώμενα του Θεόφραστου 

και, αν μπορεί να έχει κάποια πραγματική βάση, ίσως να οφειλόταν σε μνήμες από παλιότερες 

εποχές, όπου η παρουσία των λιονταριών στον Όλυμπο θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική 

μα και αποτρεπτική για τους λύκους, ζώα αγελαία που είναι δύσκολο να κρυφτούν και να δια-

φύγουν την προσοχή μεγάλων θηρίων.  

Αν κι ο Απόλλων τουλάχιστον είχε καλή σχέση με τον λύκο, όπως είδαμε στο άλμπουμ μας 

για τον Παρνασσό, αντανακλάται στο άβατο των λύκων στον Όλυμπο μια άποψη κοινή από την 

                                                 
59 Αιλιανός Κλαύδιος, Περὶ φύσεως τῶν ζώων 3, 32, 2 κ.ε. 
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αρχαιότητα έως σήμερα: Εντάξει, αξιοθαύμαστο ζώο ο λύκος καθώς άλλωστε όλα τα ζωντανά, 

γενναίο, δυνατό, αγωνίζεται κι αυτό για τη ζωή του και τα μωρά του όπως όλος ο κόσμος, 

όπως οι Θεοί, οι άνθρωποι, τα έντομα και τα μαλάκια. Όμως, αυτό να λέγεται: δεν είναι και 

απαραίτητο να τον διατρέφεις στη γειτονιά σου με το κρέας των προβάτων σου και των παι-

διών σου! — σήμερα μάλιστα, που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα παρά ελάχιστα άγρια μεγάλα 

φυτοφάγα, οπότε ένας λύκος μπορεί να ζήσει μόνο εις βάρος των κοπαδιών. Οι μόνοι που δια-

φωνούν παγκοσμίως μ’ αυτή τη άποψη, είναι οι ιδιωτικές εταιρείες των οικοεπιχειρηματιών 

που λέγονται κομψά ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις), οι οποίες πλουτίζουν με το χρήμα 

των φορολογούμενων, αλλά και με την επιδοκιμασία και τη δωρεάν εργασία (“εθελοντισμός”) 

των αφελών. 

Γι’ αυτό οι Θεοί υποτίθεται ότι δεν ανέχονταν σύνοικους τους λύκους στον Όλυμπο, σύμφω-

να με αυτή την παράδοση. Μια άλλη άποψη θα μπορούσε να είναι, ίσως, ότι δίπλα στα μέγι-

στα σαρκοβόρα, τους απόλυτους θηρευτές όπως ο Θεός ή οι Θεοί, δεν μπορούν να φτουρήσουν 

κατώτερα κρεατοφάγα, όπως οι ταπεινοί λύκοι. Τους Θεούς αντιπροσωπεύουν τα σημειολογι-

κά και τα φυσικά αντάξιά τους όπως ο αετός, σύμβολο του Δία, και οι προαναφερθέντες 

λέοντες που πλαισιώνουν το άρμα της ίδιας της Γης. Ή οι πάνθηρες του Διονύσου. 

 

3. Η ολύμπια σουσουράδα 

Ο Πίνδαρος, σε μια ωδή του προς τιμήν του Αρκεσίλα του Κυρηναίου, νικητή στο άρμα στα 

Πύθια των Δελφών, περιγράφει ότι η Θεά όλων εμάς των εντελώς Ορθοδόξων, η Αφροδίτη: 

 

Η Θεά των οξύτατων βελών, 

την πολύχρωμη σουσουράδα, την τετραμελή, από τον Όλυμπο 

την έφερε σε άλυτο ζεύοντάς τη τροχό, 

το πουλί-μαινάδα, η Κυπρογέννητη, 

για να διδάξει πρώτον από τους ανθρώπους 

τις ιερές επωδές, τον σοφό Ιάσονα· 

γι’ αυτό η Μήδεια εγκατέλειψε γονιούς και αιδώ, 

και όλο πόθο η Ελλάδα, 

με φλεγόμενους λόγους, τη συγκλόνισε με το μαστίγιο της Πειθώς.
60

 

 

Το όμορφο πουλάκι, η ελληνική «πολύχρωμη σουσουράδα» [ποικίλαν ἴϋγγα] Motacilla flava (L.) 

ssp. feldegg (Mich.), ήταν ένα από τα συμβολικά ζώα της κυπρογέννητης Αφροδίτης, γιατί 

κουνάει συνεχώς πάνω-κάτω τη μακριά ουρά του αποκαλύπτοντας τα οπίσθια και τα «αιδοία» 

του, και το θηλυκό και το αρσενικό, πράγμα που ερμηνευόταν ανέκαθεν στον ελληνικό χώρο 

ως σημείο διαρκούς επιθυμίας του έρωτος και της συνουσίας. Για τούτο λέγεται και σεισοπυ-

γίδα, «εκείνη που κουνάει το πισινάκι της». Έτσι, ο ποιητής ονομάζει το πουλί «μαινάδα» 

[μαινάδ’ ὄρνιν]. Και σήμερα, για κορίτσια ιδιαιτέρως ελευθεριακά στα ερωτικά (μα και για πολλά 

αγόρια…), λέμε ότι «σουσουραδίζουν» ή ότι «Είναι μια σουσουράδα αυτή/αυτός!» 

Το πουλάκι το χρησιμοποιούσαν από αρχαιότατες εποχές για μια μαγική τελετουργία που 

όποιος την εκτελούσε, υποτίθεται ότι θα κατόρθωνε να κατακτήσει ερωτικά εκείνη ή εκείνον 

που επιθυμούσε. Σύμφωνα με τη συνηθέστερη μορφή της τελετής, η σουσουράδα δενόταν από 

τα φτερά και από τα πόδια πάνω σε έναν τροχό που είχε δύο σταυρωτούς άξονες και, με έναν 

απλό μηχανισμό, το σύνολο στριφογυριζόταν με ταχύτητα σαν σβούρα, ενώ απαγγέλλονταν 

ένα μαγικό τραγούδι, «επωδή». Όπως στριφογύριζε και ζαλιζόταν το πουλάκι, έτσι υποτίθετο 

ότι και η ψυχή του άκαρδου ή της άκαρδης θα πάθαινε ίλιγγο από έρωτα για όποιον εκτε-

λούσε την τελετή. Από τα τέσσερα άκρα του πουλιού που δένονταν στον τροχό, ονομάζει ο 

ποιητής τη σουσουράδα «τετραμελή» [τετράκναμον, «τετράκνημη»].61 
  

                                                 
60 Πίνδαρος, Πυθιόνικοι, ᾠδὴ 4, 213 κ.ε.· Σχόλια στο: Πίνδαρος, Scholia in Pindarum (scholia vetera) Πυθ. 4, 381a, 8 κ.ε.· 

Σχόλια στο: Πίνδαρος, Scholia in Pindarum (Scholia vetera et recentiora partim Thomae Magistri et Alexandri Phortii· e cod. 

Patm.) Πυθ. 4, 380, 1. κ.ε. 
61 Βλ. την τελετή παραστατικά στο Εἰδύλλιο του Θεόκριτου αρ. 2. 
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Στο απόσπασμα του ποιήματος, λοιπόν, υποστηρίζεται ότι η Αφροδίτη έφερε για πρώτη 

φορά τη σουσουράδα από τον Όλυμπο, μαζί με τη γνώση αυτής της τελετουργίας και τις ανά-

λογες «ιερές επωδές» [λιτὰς τ’ ἐπαοιδάς], και τη χάρισε στον Ιάσονα όταν είχε πάει με τους 

Αργοναύτες στην Κολχίδα, ώστε να πείσει τη μάγισσα και πριγκίπισσα Μήδεια να τον ερωτευ-

τεί και να του δώσει την ευκαιρία να κλέψει το χρυσόμαλλο δέρας. Έτσι, η Μήδεια πείστηκε 

να εγκαταλείψει τους γονείς της και την πατρίδα της, και να ακολουθήσει τον Ιάσονα στην 

Ελλάδα μαγεμένη από τα παθιασμένα ερωτικά λόγια του. Τα μάγια της Μήδειας είναι αδύναμα 

μπρος στις θεϊκές επωδές και στα κόλπα της ίδιας της Αφροδίτης. 

 

 

Ένα σκαθαράκι πετά στον Όλυμπο, νικώντας τον αετό και τον Δία 
 

Ο περίφημος Αίσωπος είχε ως γνωστόν ανοικονόμητο 

στόμα, τα έβαζε με τους ισχυρούς και ενοχλούσε πολ-

λούς με τις αντιεξουσιαστικές ιστορίες του. Τους Δελ-

φιώτες τους ενόχλησε τόσο βαριά κατηγορώντας τους 

για αλαζονεία, ώστε τον καταδίκασαν σε θάνατο. Κα-

ταφεύγοντας στον ναό του Απόλλωνα για προστασία, 

ακόμα και τότε δεν φοβήθηκε, μα τους αφηγήθηκε 

μεταξύ άλλων τον παρακάτω μύθο για τον αετό, τον 

λαγό και το σκαθάρι, τον γνωστό σκαραβαίο που κυ-

λάει μια μπαλίτσα κοπριάς όπου εναποθέτει τ’ αυγά 

του, γι’ αυτό οι Αιγύπτιοι τον θεωρούσαν ιερό, σύμβο-

λο της αναγέννησης μες από τη σαπίλα του θανατού. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορα είδη, μάλιστα ο ιερός 

αιγυπτιακός Scarabaeus sacer (L.), αλλά και ο κοινός 

ευρωπαϊκός, ο Trypocopris vernalis (L.) ή Geotrupes 

vernalis (L.). 

Τον λαγό, λοιπόν, τον κυνηγούσε κάποτε ο αετός 

για να τον φάει, και εκείνος κατέφυγε στο σκαθάρι, 

το οποίο μεσίτευσε στον βασιλιά των πουλιών παρακαλώντας τον να μην καταβροχθίσει το 

ζωάκι. Ο αετός δεν άκουσε τις ικεσίες του σκαθαριού και έφαγε τον λαγό. Τότε το σκαθάρι, 

κάθε που ο αετός γεννούσε αυγά, ανέβαινε στη φωλιά του όταν εκείνος έλειπε, τα έριχνε κά-

τω και τα έσπαγε. Όπου και αν έφτιαχνε φωλιά ο αετός, το σκαθάρι πήγαινε και του έσπαγε 

τ’ αυγά. Ο αετός στο τέλος απελπίστηκε, έφερε τα αυγά του στον Όλυμπο και τα απόθεσε 

στην αγκαλιά του ίδιου του Δία, παρακαλώντας τον να του τα φυλάξει, πράγμα που ο βασι-

λιάς των Θεών δέχτηκε. Τότε το σκαθάρι βουτήχτηκε στα κόπρανα και ανέβηκε κι αυτό στον 

Όλυμπο, κι άρχισε να φτερουγάει γύρω από τον Δία, που πετάχτηκε από τον θρόνο του με σι-

χασιά για το πλάσμα κι έσπασε τ’ αυγά. Εντέλει είδε ότι ούτε κι ο ίδιος δεν μπορεί να τα βάλει 

με το σκαθάρι και, μετά από τις διαμαρτυρίες του αετού, αποφάσισε να άλλαξει την εποχή 

που γεννούν οι αετοί, ώστε να μην υπάρχουν τότε σκαθάρια.62 

Πράγματι, οι σκαραβαίοι ερωτοτροπούν το φθινόπωρο, και τότε είναι κινητικοί και τους 

βλέπεις παντού στα βουνά να αναζητούν ταίρια, ενώ ο αετός γεννάει τέλη άνοιξης — αρχή 

καλοκαιριού. 

Με αυτή την ιστορία ο Αίσωπος, που είχε γεννηθεί δούλος, από γονείς μη Έλληνες, δούλους 

από τη Φρυγία, κι ήταν πάντα πάμφτωχος, επιπλέον πολύ μικρόσωμος με παραμορφωμένο 

σώμα και πρόσωπο, ήθελε να πει στους Δελφιείς ότι κι ο πιο ταπεινός έχει την ίδια αξία με 

όλους τους άλλους ακόμα και με τους βασιλιάδες και τους Θεούς, κι ούτε ο Δίας δεν μπορεί να 

τον νικήσει όταν έχει δίκιο. Οι Δελφιείς όμως σκότωσαν τον Αίσωπο ρίχνοντάς τον από έναν 

γκρεμό, αλλά λέγεται ότι τιμωρήθηκαν με λοιμό κι αναγκάστηκαν από χρησμό του Απόλλωνα 

να φτιάξουν ιερό και μνημείο στον αδίκως σκοτωμένο, ενώ σοφοί και πνευματικοί δημιουργοί 

                                                 
62 Αίσωπος, Μῦθοι 134. 

Εικ. 224: Σκαραβαίος, Scarabaeus sacer, 

κυλώντας την κοπρομπαλίτσα του. 
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από όλο τον ελληνικό χώρο συγκεντρώθηκαν στους Δελφούς για να καταδικάσουν δημόσια και 

να τιμωρήσουν την πράξη τους. 

Και το σκαθαράκι με την κοπρομπαλίτσα του στον Όλυμπο, λοιπόν, ισότιμο με τον χρυσα-

ετό, νικητής του Δία… 

Σε άλλο μύθο του, ο Αίσωπος ισχυρίζεται ότι στον Όλυμπο διαδραματίστηκε η ιστορία του 

μύρμηγκα και του τζίτζικα, η οποία είναι παγκοσμίως διάσημη σήμερα κυρίως λόγω της μί-

μησής της από τον Λαφοντέν, όπως κι άλλων αισώπειων μύθων.63 

 

 

3. Μια δοκιμή ολύμπιας θεολογίας 
 

 

Τι υπάρχει στον Όλυμπο πάνω από τα σύννεφα; 

Ο Απολλώνιος Ρόδιος στα συναρπαστικά Αργοναυτικά του, που μοιάζουν σαν σημερινό 

μπεστ-σέλερ περιπέτειας και φαντασίας, σε ένα γοητευτικό επεισόδιο μας δίνει μια μοναδική 

στα αρχαία κείμενα θέα από ψηλά, από τις κορφές του Ολύμπου. Σε διαφορετική εκδοχή από 

εκείνη που είδαμε στον Πίνδαρο, η Αφροδίτη παρακαλάει τον γιο της τον Έρωτα να χτυπήσει 

με το βέλος του τη Μήδεια, ώστε να ερωτευτεί τον Ιάσονα και να προδώσει τη χώρα της. Για 

να πείσει το δύστροπο φτερωτό παλληκάρι, του υπόσχεται να του δωρίσει σαν αντάλλαγμα 

την μπάλα με την οποία έπαιζε ο Δίας όταν ήταν πιτσιρικάς στο Ιδαίο Άντρο της Κρήτης, και 

του την παρουσιάζει «να λάμπει σαν άστρο στην παλάμη της», ολόχρυση, φτιαγμένη από δι-

πλά καμπύλα κομμάτια όπου δεν φαίνονταν οι ραφές μεταξύ τους, με ζωγραφισμένη μαύρη 

σπείρα να την περιτρέχει. 

Σημειωτέον ότι οι αρχαίοι εφεύραν μεταξύ τόσων άλλων και τη σφαίρα, δηλ. την μπάλα, κι 

έπαιζαν με αυτή εμμανώς ένα σωρό παιχνίδια. Οι Άγγλοι, που πρώτοι ανάστησαν τα αρχαία 

παιχνίδια της σφαίρας σε κολεγιακά περιβάλλοντα, πρωτοκατασκεύασαν τη σύγχρονη μπάλα 

με κομμάτια δέρματος ραμμένα μεταξύ τους, όπως ακριβώς την έβλεπαν στις αρχαίες παρα-

στάσεις κι όπως την ξέρουμε σήμερα. Γι’ αυτό η παραπάνω εικόνα της μπάλας του μικρού Δία 

με τα ραμμένα «διπλά» κομμάτια, μας φαίνεται οικεία. 

Ο Έρωτας, εκείνος που κατά τον Ησίοδο δεν είναι γιος της Αφροδίτης αλλά μεταξύ των Θεών 

ο μόνος αγέννητος μαζί με τη Γαία, τον Τάρταρο και το Χάος, μπορεί να είναι παντοδύναμος 

και ζόρικος, είναι όμως κι αιώνια έφηβος, γύρω στα 17 του χρόνου των θνητών, και λίγα 

αγόρια της ηλικίας του παγκοσμίως μπορούν να αντισταθούν στη λαχτάρα μιας ωραίας μπά-

λας. Έτσι: 

 

Αμέσως φόρεσε χρυσή φαρέτρα, στην άκρη στριφτή 

σαν κλαδί, και άρπαξε καμπύλο τόξο· 

βάδισε στην παντοδώρα αυλή του μεγάλου Δία, 

και βγήκε από τις πύλες του Ολύμπου 

τις αιθέριες. Από κει υπάρχει κατηφορικός δρόμος 

ουράνιος· και δύο αντικριστά αντερείσματα υψώνουν τις κεφαλές 

τις ηλιοβάδιστες, κορυφές του κόσμου, όπου στην ανατολή του 

ο ήλιος ρίχνει πρώτες τις ακτίνες του. 

Και φαίνεται κάτωθε η γη που σηκώνει τη ζωή στις πλάτες της, 

πόλεις ανθρώπων και ποταμών ιερές ροές, κι άλλες 

βουνοκορφές, και πέρα η θάλασσα όμοια με βαθύν αιθέρα. 

 

Η μεγαλόπρεπη αυτή εικόνα είναι, απ’ όσο γνωρίζω, η μοναδική που μας δίνεται σε αρχαία 

κείμενα για τον Όλυμπο κοιταγμένον από τις ψηλότερες κορφές του κι όχι από τις γύρω πε-

διάδες ή τη θάλασσα, καθώς και για τη θέα των γύρω τόπων από κει. 
  

                                                 
63 Αίσωπος, Μῦθοι 114. 
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Πρόκειται για μια εικόνα πολύ οικεία στους ορειβάτες, όσους έχουν σταθεί στην άκρη του 

γκρεμού στις Σταυροϊτιές, ή στο νοτιοανατολικό ακρόχειλο του Οροπεδίου των Μουσών, ή κα-

τεβαίνουν από τη Χοντρομεσορράχη, ή στέκονται στην κορφή του Καλόγερου, δηλαδή που 

βρίσκονται στο κοίλο του αχανούς πετάλου το οποίο σχηματίζουν τα «δύο αντικριστά αντερεί-

σματα [πόλοι]», καθώς «υψώνουν τις κεφαλές / τις ηλιοβάδιστες»: Από τη μια Μύτικας — Στε-

φάνι — Οροπέδιο Μουσών — Λαιμός — Σκούρτα — Ανάθεμα, ως κάτω στην Πετρόστρουγκα και 

στου Μπάρμπα, κι από την άλλη Καλόγερος — Πάγος — ως κάτω στα Πελεκούδια και τις δύο 

Τσουκνίδες, ενώ μπρος του βλέπει τον καταιβάτη, τον «κατηφορικό δρόμο τον ουράνιο», την 

κολοσσιαία χαράδρα του Ενιπέα. Και, μετά, η απολύτως αντικειμενική εικόνα της θάλασσας από 

τις κορφές του Ολύμπου, όπως καλά την ξέρουν όσοι ορειβάτες την είδαν μια μέρα με διαύγεια 

της ατμόσφαιρας: σαν βαθύς αιθέρας, ανάστροφη και συμπυκνωμένη ενσάρκωση του ουρανού. 

Δεν ξέρουμε αν ο Απολλώνιος ο Ρόδιος ανέβηκε ο ίδιος στις κορφές του βουνού ή μετα-

φέρει πληροφορίες αυτοπτών από κείμενα και αφηγήσεις. Ανέβαιναν οι αρχαίοι λοιπόν στον 

Όλυμπο και μπορούσαν από τις κορφές του να δουν το βουνό και τους γύρω τόπους· αλλά τι 

έκαναν εκεί; 

Στα σύγχρονή μας εποχή, όπου η λατρεία της επικαιρικότητας και η συνακόλουθη ατομι-

κιστική αλαζονεία στομώνουν κωμικοτραγικά την ιστορική αίσθηση, δεν διστάζουν πολλοί να 

λένε ότι «ο πρώτος που ανέβηκε στον Όλυμπο» είναι ο τάδε ή ο τάδε στα τέλη του 19ου αιώνα 

ή στις αρχές του εικοστού. Λες και πρόκειται για τα Ιμαλάια! Ενώ μέχρι την απαγόρευση της 

βόσκησης μόλις κατά τα μεταπολεμικά χρόνια, στην αλπική ζώνη του Ολύμπου ανέβαιναν στο 

τέλος κάθε άνοιξης τα κοπάδια όπως και παντού στις ψηλές κορφές, και οι βοσκοί έστηναν τις 

καλύβες τους στο Οροπέδιο των Μουσών ή στο Αναβρυκό ή στη Λούτσα, όπου υπάρχουν ακό-

μα οι λίθινες περίμετροι από τις κατοικιές τους, για να ζήσουν εκεί όλο το καλοκαίρι. Χιλιάδες 

άνθρωποι, χιλιάδες χιλιάδων από γενιά σε γενιά, από την προϊστορική απαρχή όχι μόνο της 

κτηνοτροφίας, μα και της αρχέγονης τροφοσυλλεκτικής διαδικασίας και του κυνηγιού. 

Άσε οι περίοδοι των κατακτήσεων από ξένους, επιδρομών, καταπιεστικών καθεστώτων, ή 

επαναστάσεων όπως αυτή του ’21 κι όπως η Αντίσταση στην Κατοχή 1941-44, τότε που κατά-

φυγή των ανθρώπων ήταν οι κορυφές. 

Έτσι, είναι σίγουρο ότι ήδη από την απώτατη αρχαιότητα θα ανέβαιναν οι περίοικοι όπως 

παντού στην αλπική ζώνη για να βοσκήσουν τα κοπάδια τους ή να κυνηγήσουν. Έχουμε ασφα-

λείς κειμενικές αναφορές αλλά και αρχαιολογικές αποδείξεις (βωμούς σε κορυφές), ότι ανέ-

βαιναν επίσης ιερείς και προσκυνητές για να θυσιάσουν σε μέρες μεγάλων γιορτών. Από πότε, 

όμως; Ο Όμηρος δίνει στην Οδύσσεια μια περίφημη περιγραφή, που προβλημάτισε πολύ τους 

μετέπειτα αρχαίους. Η Αθηνά μιλάει με τη Ναυσικά στο νησί των Φαιάκων. Μετά: 

 

Κι αφού είπε αυτά αναχώρησε η γλαυκομάτα Αθηνά 

στον Όλυμπο, που λένε πως μένει πάντα έδρα των θεών  

ασφαλής· ούτε σειέται από τους ανέμους ούτε ποτέ βροχή 

δέχεται ούτε σκεπάζεται από χιόνι, αλλά πάντα αιθρία 

αιωρείται ανέφελη, και λευκή τη σκεπάζει λάμψη· 

γι’ αυτό τέρπονται εκεί οι θεοί όλες τις μέρες.
64

 

 

Αυτή η ομηρική εικόνα άναψε φωτιές στους Έλληνες, που θεωρούσαν γενικά την Ιλιάδα και 

την Οδύσσεια ως το ανώτερο που μπορεί να στοχαστεί ο δημιουργικός νους του ανθρώπου σε 

ποιητική μορφή. Χωρίς, βεβαίως, να τα θεωρούν βιβλία «θεόπνευστα», όπως οι διάφορες θρη-

σκείες τα προϊστορικά κείμενά τους ακόμα και σήμερα! — δεν υπήρχε στη θρησκεία των αρ-

χαίων Ελλήνων «θεόπνευστο» βιβλίο να τους καθηλώνει στον πρωτογονισμό, και τούτο είναι 

που υπήρξε η πηγή της ελευθεριακότητας της σκέψης και των έργων τους σε όλα τα επίπεδα. 
  

                                                 
64 Όμηρος, Ὀδύσσεια 6, 41 κ.ε. 
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Εκείνοι που ανέβαιναν στις βουνοκορφές 

Ο Πλούταρχος, λοιπόν, αφηγείται ότι, όπως έχει ακούσει, στις κορυφές του Ολύμπου ανέ-

βηκαν ιερείς για θυσίες και, αφού θυσίασαν, έγραψαν στη στάχτη «γράμματα», δηλ. κάποια 

ευχετική επιγραφή, και το επόμενο έτος τα βρήκαν απείραχτα. Άρα, συμπεραίνει, σε αυτά τα 

ύψη, επειδή βρίσκονται πάνω από τα σύννεφα, δεν πέφτει ούτε χιόνι ούτε βροχή ούτε άνεμος 

υπάρχει, αλλά επικρατεί αιώνια διαφάνεια και αδιατάρακτη αιθρία. Γι’ αυτό κατοικούν εκεί οι 

Θεοί. 

Φαίνεται ότι τούτη η ιστορία για τις αλπικές κορυφές του Ολύμπου μα και άλλων βουνών 

ήταν γενικά κοινός τόπος στην αρχαιότητα, εφόσον τη συναντούμε σε αρκετά κείμενα μέχρι τα 

ύστερα αρχαία χρόνια και τα βυζαντινά. Σε ομηρικά Σχόλια βρίσκουμε ότι τα υψηλότατα του 

Ολύμπου είναι πάντοτε αχιόνιστα, ενώ τα πιο κάτω είναι «πολυχιονιζόμενα» (ἀγάννιφα). Τα ίδια 

επαναλαμβάνουν αρκετοί αρχαίοι συγγραφείς. Πώς γίνεται όμως οι Έλληνες, οι τόσο παρατη-

ρητικοί μα και τόσο αντικειμενικοί όσον αφορά τα ζητήματα της φύσης, να θεωρούσαν ότι οι 

ψηλότερες κορφές του Ολύμπου δεν χιονίζονται, δεν έχουν αέρηδες, δεν τις σκεπάζουν ποτέ 

τα σύννεφα και επικρατεί αιώνια καλοκαιρία; Ενώ ανέβαιναν εκεί ολοένα βοσκοί ή κυνηγοί, 

επίσης ιερείς για να θυσιάσουν, και έβλεπαν ιδίοις όμμασιν τις ευμετάβολες, συχνά αγριότατες 

καιρικές συνθήκες αυτού του βουνού; Κι εφόσον οι κορφές φαίνονται καθαρότατα από γύρω; 

Εδώ, απλά, πρόκειται για εικονολογική όσο και κειμενική παρανόηση των στίχων του Ομή-

ρου από τους μεταγενέστερους, μάλιστα από διανοούμενους γραφείου που παρά τις γνώσεις 

τους δεν είχαν εμπειρία των φυσικών φαινομένων στις πηγές γέννησής τους. Πρόκειται εντέ-

λει για παρανοήσεις με φυσική αλλά και θρησκευτική βάση. Ο Ιωάννης Φιλόπονος, ερμηνευτής 

του Αριστοτέλη, κατά τον 6ο αι. μ.Χ., υπήρξε αυτήκοος μάρτυς της αφήγησης ενός συγχρόνου 

του, που πεζοπόρησε κι αυτός στις αλπικές κορυφές του Ολύμπου. Αφού αναφέρει το από-

σπασμα του Πλούταρχου, λέει: 
  

Εικ. 225: Κατεστραμμένος από αρχαιοκάπηλους αρχαίος βωμός στον Πάγο, 2.677 μ. 
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Αλλά και όσοι πεζοπορούν μες από τέτοια όρη, όπως και εμένα μου έλεγε κάποιος που διέσχισε 

τον Όλυμπο, βλέπουν πιο κάτω από την πορεία τους τα σύννεφα καθώς δημιουργούνται, να ξε-

σπάει βροχή και να έρχονται από κάτωθε λάμψεις αστραπών και χτύπος βροντών, και, όσα 

προκύπτουν από την ανάμειξη των νεφών που σε μας φαίνονται να γίνονται ψηλά, απλώς δημι-

ουργούνταν πιο κάτω από εκείνους. 

 

Επρόκειτο λοιπόν απλά για το θέαμα που βλέπει ο σύγχρονος ορειβάτης και στον Όλυμπο και 

γενικά στα ψηλά βουνά: τα σύννεφα να γεννιούνται κάτω από τα πόδια του, ένα θέαμα πά-

ντοτε συναρπαστικό. Άρα, μπορεί κανείς ενδεχομένως να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στο 

υψηλότερο σημείο όπου βρίσκεται ο ίδιος, επικρατεί πάντα αιθρία, μια γνώμη βεβαίως λανθα-

σμένη. Για να μορφοποιηθεί όμως αυτό το καταφανές λάθος, αναμείχτηκαν ήδη από την εποχή 

του Ομήρου θεολογικές απόψεις σύμφωνα με τις οποίες υπήρχαν δύο Όλυμποι, ο επίγειος και 

ο ουράνιος. Στον δεύτερο, που είναι πάνω από την γήινο Όλυμπο, πάνω από τον κόσμο της 

επικαιρικότητας και των μεταβολών κι όπου επικρατεί αιώνιο φως, κατοικούν οι Θεοί. 

Οι αρχαίοι, παραθέτουν κι άλλες κριτικές απόψεις για την ομηρική αντίληψη περί Ολύμπου. 

Στην έκφραση που επαναλαμβάνεται δυο φορές στην Οδύσσεια, «ξέσπασε από τον ουρανό νύ-

χτα», που σημαίνει όχι το νύχτωμα της μέρας αλλά το βαρύ σκοτείνιασμα ισχυρής καταιγίδας, 

παρατηρούν ότι «Ουδέποτε είπε ο Ποιητής ότι γεννιέται νύχτα από τον Όλυμπο», πράγμα που 

κατά τη γνώμη τους δείχνει ότι η θέση των Θεών είναι πάνω από το βουνό, στον ουρανό, εκεί 

απ’ όπου καθοδηγούνται τα φυσικά στοιχεία. Ο ρήτορας Ερμογένης, μάλιστα, παρατηρεί τον 

2ο-3ο αι. μ.Χ. ότι η φράση έχει θέση «επιφωνήματος», εννοώντας μάλλον πως είναι παροι-

μιακή έκφραση, αλλά, συνεχίζει, στον ουρανό δεν υπάρχει ποτέ νύχτα, εφόσον δεν πέφτει 

ποτέ εξ ολοκλήρου σ’ αυτόν η σκιά της Γης ή της σελήνης.65 

Ο Ιωάννης Φιλόπονος, παραθέτοντας τη μαρτυρία του ορειβάτη συνομιλητή του που «διέ-

σχισε τον Όλυμπο», ήξερε πολύ καλά τη θεωρία των αρχαίων και μάλιστα του δασκάλου του, 

Αριστοτέλη, για την ορθολογική ερμηνεία των παραπάνω ομηρικών στίχων: Ο ίδιος ο Όμηρος, 

ο απόλυτος θεσμοποιός κάθε λόγου, κάθε ιδέας των αρχαίων Ελλήνων, κάθε εικόνας τους για 

τη φύση, για τους Θεούς και τους ανθρώπους, για τα πάθη της καρδιάς και για τους νόμους 

του νου, κατά τον Αριστοτέλη και πλείστους άλλους είχε ήδη λύσει το ζήτημα. Λέει ότι η κα-

τοικία των Θεών είναι: 

 

μέγας οὐρανὸς Οὔλυμπός τε 

ο μεγάλος ουρανός και ο Όλυμπος
66

 

 

Ο «Όλυμπος πάνω από τον Όλυμπο». Αρχαία ελληνική κοσμολογία 

Έτσι, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη και πολλούς άλλους, ο γήινος Όλυμπος είναι μόνο μετα-

φορικά η κατοικία των Θεών, των οποίων η πραγματική θέση βρίσκεται στον ουράνιο Όλυμπο 

πάνω από τις κορυφές του βουνού, όπου ακριβώς τοποθετείται ο νοητός χώρος που δεν 

βρέχεται, ούτε χιονίζεται, μα επικρατεί εκεί αιώνια αιθρία και διαφάνεια του φωτός.67  
  

                                                 
65 ὀρώρει δ’ οὐρανόθεν νύξ· Αριστόνικος Γραμματικός, De signis Odysseae 5, 294, n4, 1 κ.ε. και  9, 69,n2, 1 κ.ε.· Σχόλια 

στό: Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, Scholia in Odysseam (scholia vetera) 5, 294, 1 κ.ε.· 9, 69, 1 κ.ε.· Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου 

Ἰλιάδαν 2, 639, 19· Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ὀδύσσειαν 1, 218, 27 κ.ε.· ό.π., 1, 322, 28 κ.ε.· ό.π., 1, 397, 6· 

ό.π., 2, 26, 35 κ.ε.· Ερμογένης Ρήτορας Περὶ εὐρέσεως [Sp.] 4, 9, 16 κ.ε. 
66 Όμηρος, Ἰλιάς 1, 497· Ὀδύσσεια 5, 750· ό.π., 8, 394. 
67 Για όλ’ αυτά βλ. πρόχειρα: Πλούταρχος  Αποσπάσματα, Απ. 191, 14 κ.ε.· Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ἰλιάδαν 1, 62, 15· 

βλ. και ό.π. 3, 863, 13 κ.ε. αναλυτικά· ό.π. 1, 196, 7· ό.π. 1, 587, 8 κ.ε.· Σχόλια στό: Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, Scholia in 

Odysseam (scholia vetera) 1, 237, 18· ό.π. 6, 42-45· ό.π., 8, 274· ό.π. 20, 113· Ιωάννης Φιλόπονος, Εἰς τὸ πρῶτον 

τῶν Μετεωρολογικῶν Ἀριστοτέλους ἐξηγητικῶν τῶν εἰς τὰ τρία τὸ πρῶτον, 14,1, 27, 2 κ.ε.· Αριστοτέλης, Περὶ 

κόσμου [De mundo] 400a, 6 κ.ε.· Αριστόνικος Γραμματικός, De signis Iliadis 1, 497· τα βασικά επαναλαμβάνουν οι 

πλείστοι από τους αρχαίους και Βυζαντινούς που ασχολήθηκαν με αυτό το απόσπασμα του Ομήρου. 
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Αλλά σήμαινε ο «ουρανός» ως κατοικία των Θεών το ίδιο ό,τι και στις μυθολογίες των 

μονοθεϊστικών θρησκειών, χριστιανισμού, ισλαμισμού κ.λπ.; Δεν είναι καθόλου σίγουρο. Γενι-

κά, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλότητα σημασιολογήσεων που έδιναν οι αρχαίοι στον Όλυμπο, 

υπερβαίνοντας την πραγματική του φύση. Ο ίδιος ο Πλάτων την ανώτατη θεότητα, ασαφούς 

οντολογικής σημασίας όπως πάντα οι Θεοί στην πλατωνική φιλοσοφία, την ονομάζει μεταφο-

ρικά ουρανό, κόσμο, Όλυμπο, ενώ ο Δαμάσκιος, σχολιάζοντας τον Φαίδρο και την πλατωνική 

κοσμολογία, παρατηρεί ότι ο Τάρταρος είναι Θεός που επισκοπεί τις εσχατιές του κόσμου, ό-

πως ο Πόντος τις μεσότητες και ο Όλυμπος τις ακρότητες. Μπορείς να τους βρεις όχι μόνο 

στον παρόντα, τον αισθητό κόσμο, αλλά και στον δημιουργικό νου, και στον «κρόνιο διάκο-

σμο» και στον ουράνιο. Ο «κρόνιος διά/κόσμος» δεν είναι ο Άδης όπως πιστεύουν κάποιοι, μα 

ο ενδιάμεσος ή με σημερινούς όρους παράλληλος κόσμος όπου υφίστανται ο Κρόνος και οι 

λοιποί καθαιρεμένοι Θεοί. Ο Πλούταρχος, από τη μεριά του, θεωρεί απλά ότι η Γη είναι το 

κάτω και ο Όλυμπος το άνω.68 

Ο Πρόκλος όμως, 5ος-6ος αι. μ.Χ., δηλώνει ότι κατά τον Παρμενίδη υπάρχουν πολλοί κό-

σμοι και στον καθένα από πάνω υφίσταται Όλυμπος και στον αντίποδα Τάρταρος. Ο Δαμάσκι-

ος, επεξηγώντας το νόημα της σκέψης του Παρμενίδη, γράφει ότι ο νοητός κόσμος χωρίζεται 

σε «διάκοσμους», δηλαδή σε πολλούς διαφορετικούς κόσμους που δεν διευκρινίζεται αν, σύμ-

φωνα με τις σύγχρονες κοσμολογικές διερωτήσεις, υφίστανται σε παραλληλία ή ταυτοχρονία· 

στον καθένα από αυτούς τους «ενδιάμεσους κόσμους» υπάρχει ουρανός και προ αυτού Όλυμπος. 

Κατόπιν παίρνουν τη θέση τους τα υπόλοιπα κοσμικά στοιχεία, ανάλογα του δικού μας κόσμου, με 

έσχατο σε όλα τον Τάρταρο, αντίστροφο του Ολύμπου. Όλα αυτά παραπέμπουν στον και τότε 

και σήμερα εξαιρετικά δυσνόητο Παρμενίδη του Πλάτωνα, όπου ο μέγας Ελεάτης φιλόσοφος 

(κατά τον πολλές φορές «επιδιορθωτή» ή και διαστρεβλωτή αλλότριων απόψεων, Πλάτωνα) παρουσιάζει την 

οντολογία του περί του Είναι και μη Είναι, του ενός και των πολλών. Αλλού, ο Παρμενίδης θε-

ωρεί ότι ο Όλυμπος είναι ο «έσχατος ουρανός».69 

Από άλλη πλευρά αντιμετωπίζοντας το θέμα, οι Βυζαντινοί χρονογράφοι Γεώργιος Σύγκελ-

λος 8ος-9ος αι. μ.Χ. και Γεώργιος Κεδρηνός 11ος-12ος αι. μ.Χ., μεταφέροντας απόψεις των 

αρχαίων αστρονόμων, γράφουν ότι «οι παλαιοί» τον ζωδιακό κύκλο αποκαλούσαν Όλυμπο. 

Αλλά στον ορφικό Πάπυρο του Δερβενίου βρίσκουμε ότι «Όσοι θεωρούν ταυτόσημους τον Όλυ-

μπο και τον ουρανό σφάλλουν», μην γνωρίζοντας πως ο ουρανός είναι περατός, «αν όμως κά-

ποιος ονομάζει τον χρόνο άπειρο [μακρόν], δεν σφάλλει· ενδεχομένως, λοιπόν, για ορισμένες 

τουλάχιστον τάσεις της ορφικής φιλοσοφίας ο Όλυμπος συμβολίζει τον χρόνο.70 

 

Ο Όλυμπος του Φιλολάου, ως περιβάλλων το κέντρο του Σύμπαντος 

Όλα αυτά μας προετοιμάζουν να εννοήσουμε το πώς ο πυθαγορικός φιλόσοφος Φιλόλαος 

από τον Κρότωνα της Μεγάλης Ελλάδας ήδη τον 5ο αι. π.Χ. διανοείται ένα κοσμολογικό και 

φιλοσοφικό σχήμα περί Σύμπαντος, που θα επηρεάσει ποικιλοτρόπως τις μετέπειτα αντιλήψεις 

πολλών Ελλήνων στοχαστών. Που παραμερίστηκε όμως εντέλει στα μεσαιωνικά χρόνια από την 

πτολεμαϊκή θεώρηση του γεωκεντρικού Σύμπαντος, η οποία συνδυάστηκε από τους μετέπειτα 

χριστιανούς για κοντά 1.500 χρόνια με μηχανιστικές ή και διαστρεβλωτικές αντιλήψεις για τις 

αριστοτελικές κοσμολογικές θεωρίες, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα της χριστιανικής, από-

λύτως ψευδούς αντίληψης για τη φύση και τη Δημιουργία. 

Ο Φιλόλαος, λοιπόν, θεωρούσε ότι υπάρχει: 

 

[…] πυρ στο μέσον γύρω από το κέντρο, το οποίο [ο Φιλόλαος] ονομάζει εστία του σύμπαντος και 

ο ί κ ο  τ ο υ  Δ ί α  κ α ι  μ η τ έ ρ α  τ ω ν  Θ ε ώ ν  κ α ι  σ υ ν ο χ ή  κ α ι  μ έ τ ρ ο  

τ η ς  φ ύ σ η ς. Και [υπάρχει] πάλι πυρ από πάνω ολόγυρα που το περιέχει. Πρώτο λοιπόν είναι 

                                                 
68 Πλάτων Ἐπινομίς 977, b, 2· Δαμάσκιος, Εἰς Φαίδωνα, 537, 1 κ.ε.· Πλούταρχος, Περὶ τοῦ Ε ἐν Δελφοῖς 390, Α 4. 
69 Πρόκλος, Εἰς Παρμενίδην [In Parmenidem] 88, 12 κ.ε.· βλ. ιδίου, Εἰς Φαίδωνα [In Phaedonem] (versio 2) 140, 1. κ.ε.· 

Δαμάσκιος, In Phaedonem (versio 1) 537, 1. κ.ε. και In Parmenidem, 58, 1 κ.ε.· Πλάτων, Παρμενίδης· Παρμενίδης, 

Αποσπάσματα, απ. 11. 
70 Γεώργιος Σύγκελλος, Ἐκλογὴ χρονογραφίας 232, 22· Γεώργιος Κεδρηνός, Σύνοψις ἱστοριων 1, 189, 15· Ορφικά, 

Πάπυρος Δερβενίου (P. Derveni) col3, 2 κ.ε. 
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από τη φύση του το μέσον, και γύρω από τούτο [το δεύτερο πυρ] δέκα σώματα θεϊκά χορεύουν, 

<ο ουρανός> <μετά τη σφαίρα των απλανών> οι πέντε πλανήτες, μαζί τους ο ήλιος, κάτω από 

τον οποίο [βρίσκεται] η Σελήνη, κάτω από την οποία η Γη, κι από κάτω η αντίχθονα, και μετά απ’ 

όλα αυτά το πυρ της εστίας που κατέχει τάξη κέντρου. Το ανώτατο λοιπόν μέρος του περιέ-

χοντος όπου υφίσταται η καθαρότητα των στοιχείων, το ονομάζει Ό λ υ μ π ο, ενώ εκείνα που 

βρίσκονται κάτω από την περιφορά του Ολύμπου, όπου παρατάσσονται και οι πέντε πλανήτες 

με τον ήλιο και τη σελήνη, [το λέει] κ ό σ μ ο, και ο υ ρ α ν ό, ενώ το κάτω από αυτούς [το λέει] 

υποσέληνο και περίγειο τμήμα, όπου [διαδραματίζονται] τα της φιλομετάβολης γένεσης. Και στα 

γύρω από τα μετέωρα όπου [επικρατεί] τάξη γεννιέται η σ ο φ ί α, και εκεί όπου επικρατεί η ατα-

ξία [στα γήινα κάτω από το ουρανό γεννιέται], η α ρ ε τ ή, τέλεια η μια, ατελής η άλλη.
71

 

 

Οπότε, ο «Όλυμπος» και ο «Τάρταρος» πρέπει να ληφθούν υπόψη ως φιλοσοφικές και κοσμο-

λογικές έννοιες, κι όχι ως θρησκευτικές, εφόσον μάλιστα συνδυαστούν με παράλληλες ή συμ-

πληρωματικές αντιλήψεις του Παρμενίδη, καθώς και άλλων αρχαίων φιλοσόφων. Έτσι, ο Ό-

λυμπος κι ο Τάρταρος δεν σημαίνουν τον Παράδεισο και την Κόλαση των θρησκειών, αλλά 

δύο αντιθετικές οντολογικές και φυσικές πραγματικότητες ένθεν κι ένθεν του ανθρώπινου κό-

σμου, της Γης. 

Όμως, δυστυχώς δεν είναι τόπος εδώ να αναλύσουμε το κοσμολογικό σχήμα του Φιλόλαου 

σε σχέση με τις αντίστοιχες αντιλήψεις των μεγάλων φιλοσόφων των 6ου-4ου π.Χ. αιώνα. Ε-

κείνο μόνο που θα ήταν χρήσιμο να επισημάνουμε, είναι ότι ο Φιλόλαος, ίσως με βάση ιδέες 

του δασκάλου του, του Πυθαγόρα, συλλαμβάνει τη δομή ενός κόσμου όχι γραμμικού. Όχι δη-

λαδή όπως μεταγενέστερων Ελλήνων φιλοσόφων ή του Πτολεμαίου, όπου η πορεία από το 

οποιοδήποτε «κέντρο» διαμορφώνεται γραμμικά από τα άστρα, τον ήλιο και τους πλανήτες 

έως τη Γη με βάση την ευκλείδεια γεωμετρία. Ο Κόσμος του Φιλόλαου εκκινά από τον πυρήνα 

του Σύμπαντος, για να φτάσει πέραν της Αντίχθονας, του αντίστροφου δηλ. της ορατής Γης 

και της ύλης, ένα είδος «αντιύλης» με σύγχρονους όρους, ώστε να ξανασυναντήσει «το πυρ 

της εστίας που κατέχει τάξη κέντρου». Πρόκειται για μια σύλληψη μη-ευκλείδεια, όπου το κέ-

ντρο κάθε υπάρχοντος βρίσκεται κυκλικά ή σπειροειδώς και από τις δυο μεριές του συλληπτού 

από τις ανθρώπινες αισθήσεις ανθρώπινου χώρου, της Γης: 

 

πυρ ως εστία του σύμπαντος > πυρ περιέχον την εστία ή Όλυμπος > κόσμος ή ουρανός 

[απλανείς > πλανήτες > ήλιος > σελήνη] > υποσέληνο [Γη] < αντίχθονα < πυρ ως εστία του 

σύμπαντος. 

 

Οι κοσμικοί νόμοι υποδεικνύουν έναν ηθικό πολιτικό κανόνα 

Υπάρχει μια σταθερή τάση των Ελλήνων να διαπιστώνουν αρμονική σχέση μεταξύ των φυ-

σικών νόμων και των ηθικών φαινομένων των ανθρώπινων κοινωνιών — πολύ χρήσιμη στους 

καιρούς μας όπου η επιστήμη, διαχωρισμένη εντελώς από τη φιλοσοφία και τις ανθρωπιστικές 

σπουδές, έχει σχεδόν πλήρως μηχανιστικοποιηθεί μα κι απανθρωποποιηθεί στην υπηρεσία του 

παγκοσμιοποιημένου κεφαλαιοκρατισμού, ασχέτως προς τον πολύ υψηλό βαθμό αποτελεσμα-

τικότητάς της. Έτσι, ο Φιλόλαος κηρύσσει ότι «στα γύρω από τα μετέωρα», δηλαδή στο αστρι-

κό διάστημα, στο κομμάτι της κοσμολογικής μα και οντολογικής πραγματικότητας που περι-

έχεται μεταξύ του πύρινου κέντρου-εστίας και του πύρινου Ολύμπου από τη μια, και από την 

άλλη του υποσέληνου ή της Γης, γεννιέται η «σοφία», η κοσμική τάξη που μπορεί να διαγνω-

στεί μέσω της φιλοσοφίας. Στα κάτω από τον ουρανό, στα γήινα, στον ανθρώπινο κόσμο των 

μεταβολών όπου η κοσμική τάξη δεν έχει ολοσχερή εφαρμογή, γεννιέται η «αρετή». Κι ενώ η 

κοσμική τάξη είναι τελεία κι αμετάβλητη, η αρετή είναι ατελής και υποκείμενη στην έλλειψη 

σταθερότητας που χαρακτηρίζει όλα τα ανθρώπινα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν αναφέρεται τίποτα για τις συνθήκες και τους «νόμους» που 

επικρατούν στον πυρήνα του σύμπαντος, στην «Εστία», ούτε στον «Όλυμπο», στη σφαίρα που 

                                                 
71 Οι υπογραμμίσεις με τα αραιά στοιχεία υπάρχουν στο κείμενο. Φιλόλαος, Αποσπάσματα, απ. 16· από: Αέτιος 

Δοξογράφος, Περὶ ἀρχῶν καὶ στοιχείων [De placitis reliquiae (Stobaei excerpta)] 336, 20 κ.ε. 1ος-2ος αι. μ.Χ.· βλ. και 

Στοβαίος, Ἀνθολόγιον 1, 22, 1d, 1 κ.ε. 5ος αι. μ.Χ. 
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είναι επίσης πύρινη και περιβάλλει την Εστία· Υπονοείται ίσως ότι εκεί οι συνθήκες είναι είτε 

μη διαγνώσιμες από τον ανθρώπινο νου, είτε προγραμματικά ασαφείς, από τη φύση τους αό-

ριστες, υποκείμενες στην απροσδιοριστία. 

Το φιλολάειο σύμπαν, λοιπόν, διαμορφώνεται τριμερώς ως εξής, σε σχέση με το νοημά του: 

 

— πυρήνας-εστία + σφαίρα περιέχουσα την εστία ή Όλυμπος = άγνοια από τον άνθρωπο των λει-

τουργιών τους, ασάφεια και απροσδιοριστία του Είναι τους 

— κόσμος (ο χώρος του σύμπαντος με τους απλανείς αστέρες και τους πλανήτες) = κοσμική τάξη = 

σταθερότητα = σοφία = νόμοι και λειτουργίες με σταθερά χαρακτηριστικά που μπορούν να ε-

ρευνηθούν και να αναλυθούν μέσω της φιλοσοφίας 

— υποσέληνο και Γη = αταξία κι έλλειψη σταθερότητας = αρετή = νόμοι και λειτουργίες με ασταθή 

και διαρκώς μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά, όπως η ζωή του ανθρώπου και η Πολιτεία ως σύ-

στημα οργάνωσής της, μεταβλητές που μπορούν να αλλάξουν προς το χειρότερο ή προς το κα-

λύτερο με την ανθρώπινη παρέμβαση και τη γνώση που κατακτάται μέσω της φιλοσοφικής και 

επιστημονικής μελέτης της κοσμικής τάξης 

 

Η αναρχική απροσδιοριστία της αρετής ως πολιτική θεωρία 

Εδώ μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι όλες οι ανατολικές θρησκευτικές και φιλοσοφικές 

θεωρίες διδάσκουν τη ματαιότητα του κόσμου των αέναων μεταβολών, το «ψευδές» του γήι-

νου κόσμου όπου βασιλεύει η «μάγια», η φαινομενικότητα, καταλήγοντας στη ματαιότητα της 

υλικής ανθρώπινης ζωής, διαχωρίζοντας τη σάρκα από το πνεύμα και διακηρύσσοντας την α-

νάγκη ανόδου του «άυλου» μέρους του ανθρώπου σε ένα «ανώτερο» κόσμο όπου θα επιτευ-

χθεί η γαλήνη και η ευτυχία, είτε ο Παράδεισος είναι αυτός είτε η βουδιστική νιρβάνα. Όμως ο 

Φιλόλαος, ακριβώς το απαύγασμα της αταξίας και της μεταβλητότητας το ονομάζει αρετή, 

διαπιστώνοντας συγχρόνως ότι είναι ατελής: 

Αυτό συνιστά μια διηνεκή φιλοσοφική συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνων στον παγκόσμιο 

πολιτισμό, κάθε φορά που αυτός προσπαθεί να αποκολληθεί από τον πρωτογονισμό των αν-

ορθολογικών θρησκευτικών και γνωσιακών αντιλήψεων, καθώς και από την αντιδραστικότητα 

της πολιτικής υπουλίας που θέλει την ανθρωπότητα αδύναμη μπρος στον «κόσμο των μεταβο-

λών», συμμέτοχη αναγκαστικά στην πλήρη αταξία μπρος σε μια δήθεν φύση που οι νόμοι της 

υποτίθεται ότι δεν επιτρέπουν παρά νομοτελειακές καταστάσεις, είτε θεϊκά είτε κοινωνικά ά-

νωθεν επιβαλλόμενες επί του ατομικού και συλλογικού βίου. 

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι μπορεί να διαφωνούσαν μεταξύ τους σε πολλά, όμως συμ-

φωνούσαν όλοι σε ένα: Ότι η ανθρώπινη ζωή και η Πολιτεία μπορούν να άλλαξουν προς το 

καλύτερο μέσω της γνώσης, καθώς και της επιδίωξης της αλήθειας, επί της Γης κι όχι σε κά-

ποιο υποτιθέμενο υπερπέραν του Παραδείσου, της νιρβάνας, ή της σύγχρονης ιδεαλιστικής 

φιλοσοφίας. 

Έτσι, η α ρ ε τ ή, θεμελιακή έννοια για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, όντας ακριβώς μη-

απόλυτη, όντας «αναρχική», υποκείμενη στη γήινη μοίρα της ευμεταβλητότητας, όχι θεϊκά κα-

θορισμένη άρα όχι άτεγκτη ούτε αιώνια και καταπιεστική, γίνεται το κλειδί της ανθρώπινης 

ελευθερίας, που μπορεί να επιλέξει την «εργώδη» κατά τον Χάιντεγκερ, την κοπιαστική, όμως 

θετική αυτοεπιμέλεια της ατομικής συνείδησης από τον καθέκαστο ημών, κι όχι το μυστικι-

στικό ψεύδος και τη θηριωδία. Οπότε επίσης που μπορεί να επιμεληθεί και τη δημιουργία κοι-

νωνικών συστημάτων ανθρωπόφιλων, εξανθρωπιστικών ανάλογα με τον τόπο, την ιστορική 

συγκυρία και τον καιρό, όχι αιώνιων ούτε τέλειων, μα υποκείμενων στην ανάγκη διαρκών 

διορθώσεων και εξελικτικών καλυτερεύσεων. 

Μα που επίσης, η ίδια α ρ ε τ ή ανισορροπώντας και ανατρεπόμενη από την ανορθολογία, 

την παράνοια και τη θηριωδία, μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή και τη δυστυχία του 

εαυτού καθενός μας και των άλλων, των μικρών συνόλων και των κοινωνιών, περιπίπτοντας 

στην εφαρμογή των έσχατων αρνητικών για τον άνθρωπο και τη γήινη φύση εκφάνσεων που 

συμπεριλαμβάνονται στην ατέλειά της και στην αταξία των τόπων κάτω από τον ουρανό. 

Εδώ υποφαίνεται, κι ας υποσημειωθεί, εκείνο που τώρα γίνεται καλύτερα κατανοητό: Στη 

φιλολάεια και γενικά στην ελληνική φιλοσοφία όσο και κοσμολογία, η πλανητική (γήινη) μοί-

ρα και η ανθρώπινη αρετή συναρτώνται στενά. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν αυταπάτες: 
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δυστυχώς η ανθρώπινη συμπεριφορά, υποκαθοριζόμενη από φυσικές ροπές γεννημένες επί 

της Γης, επικαθορίζει τη μοίρα του «υποσελήνιου» κόσμου, της Γαίας, του πλανήτη. Είναι λυ-

πηρή αυτή η θέση του ανθρώπου ως ρυθμιστή έναντι της Γης, μα αν θες να τη χρησιμοποι-

ήσεις θετικά, να μεταχειριστείς αυτήν τη θέση σαν επ’ αγαθώ εργαλείο μέσω της αρετής, 

πρέπει πρώτα να την παραδεχτείς σαν ανθρώπινη μοίρα, κι όχι να την απορρίψεις υποκριτικά 

ως τάχα «μη οικολογική»· αλλιώς είσαι μεταφυσικός και ψεύτης, εφόσον είναι αδύνατον να 

μην επηρεάζει τη Γη η ανθρωπότητα, εκτός κι αν εξαφανιστεί. 

 

Αρετή εναντίον Ανάγκης: 

Ισορροπώντας μεταξύ των κοσμικών νόμων και της κυριαρχίας του Δήμου 

Με βάση την αρνητική εφαρμογή της ήδη τόσο πρώιμης στον ελληνικό πολιτισμό θεωρίας 

περί «ατελούς» αρετής, οι θρησκείες βαδίζουν χέρι-χέρι με τον νυν παγκοσμιοποιημένο κεφα-

λαιοκρατισμό, ο οποίος πάντοτε καταφεύγει για ιδεολογική στήριξη σε υποτιθέμενες φυσικές 

αναγκαιότητες όπου «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό», σε έναν ψευδοδαρβινισμό όπου ηθική 

του πολιτισμού και των κοινωνιών δεν υφίσταται, μόνο υπερισχύει ο «νόμος» του ισχυροτέρου 

ανεξάρτητα από την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Διότι τάχα η δυστυχία και ο θάνατος που 

σκορπάει στους ανθρώπους και στον πλανήτη ο κάθε είδους ολοκληρωτισμός, κι ο θρησκευ-

τικός κι ο πολιτικός, υπακούει απλά στους «νόμους του Θεού» ή στην «τάξη της φύσης». — 

Πόσες φορές δεν τα ακούμε αυτά σήμερα, χωριστά η συνδυαζόμενα, από «θεωρητικούς» εκ-

προσώπους του καπιταλισμού, πολιτικούς, οικονομολόγους και καθηγητάδες, όσο κι από δε-

σποτάδες ή ιμάμηδες ή ραββίνους ή ιερείς όλων των θρησκειών… 

Ο Φιλόλαος όμως εδώ στοχάζεται με βάση τον ορθό Λόγο και όχι την ψευδολογία, το 

θυμικό ή το στενά εννοούμενο συμφέρον. Διαπιστώνει ότι στον ανθρώπινο κόσμο, στην κυρι-

ευμένη από τον άνθρωπο Γη των αέναων μεταβολών και της σχετικότητας, ο ίδιος ατελής αν-

θρωπος που διαλύει εαυτόν και αλλήλους εκθέτοντας την ψυχή και τον πλανήτη στον θάνατο, 

μπορεί να υποβάλλει ως σχέδιο διαμόρφωσης του ατομικού προσώπου, των κοινωνιών και της 

στάσης τους απέναντι στη φύση, συστήματα σκέψης και δράσης όπου δεν πρυτανεύει η χαο-

τική τυχαιότητα, ούτε το συμφέρον των ολίγων, μα ο ορθός Λόγος και η καλή ζωή του 

συνόλου της ανθρωπότητας και της Γης. 

Όλοι οι Έλληνες φιλόσοφοι μέχρι και τα ύστερα χρόνια, ανεξάρτητα από θεώρηση περί φύ-

σης ή πολιτειακές αντιλήψεις, σοφίζονταν τεχνικές κυριαρχίας της αρετής επί της ανάγκης, 

δηλαδή τρόπους μέσω των οποίων ο άνθρωπος γίνεται κύριος της μοίρας του και τη μετα-

βάλλει προς το καλύτερο για το συμφέρον του εαυτού και της Πόλης. Τούτο κατέληξε στην 

θεωρητική και πρακτική επιδίωξη της κυριαρχίας του Δήμου, στην αρχαία ελληνική  ἰσομοιρία 

(μοίρασμα των πόρων), ἰσονομία, ἰσοπολιτεία και δημοκρατία, δηλαδή στην ισότητα μεταξύ των 

ανθρώπων, όσο και στη φιλοσοφική θεμελίωση της ανάγκης κυριαρχίας του συνόλου επί των 

ατομικών βλέψεων και των φιλοδοξιών των οποιωνδήποτε ολίγων. 

Ας σημειωθεί ότι η κυριαρχία των ολίγων με βάση το συμφέρον τους κι όχι του συνόλου, 

αντιμετωπίζονταν πάντα από την ελληνική φιλοσοφία ως θρίαμβος της αταξίας και ανατροπή 

της αρετής, μάλιστα και από τον τόσο παρεξηγημένο Πλάτωνα της Πολιτείας. Αυτό το κωδι-

κοποιεί ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του, αναλύοντας φιλοσοφικά και πολιτικά το δικαίωμα ή 

και την υποχρέωση του πολίτη να πολεμά και να ανατρέπει πολιτεύματα όπου κυριαρχεί η 

εξουσία του ενός, όπως η βασιλεία και η τυραννία, δηλαδή θεμελιώνοντας φιλοσοφικά το δι-

καίωμα της επανάστασης. 

 

Τι μας νοιάζουν σήμερα όλ’  αυτά; 

Η θεώρηση του φιλολάειου Σύμπαντος, καθώς και οι λοιπές κοσμολογικές θεωρίες των 

προσωκρατικών, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μελετηθούν από σύγχρονους επιστήμονες με 

βάση τις σημερινές φυσικές και κοσμολογικές αντιλήψεις. Είναι σίγουρο ότι εντυπωσιάζει η 

ομοιότητα του Σύμπαντος του Φιλόλαου με εκείνο της σύγχρονης επιστήμης, αν τοποθετήσει 

κανείς στη θέση της «πύρινης εστίας» όχι τον ήλιο όπως πιστεύουν πολλοί αλλά τη Μαύρη 

Τρύπα η οποία θεωρείται ότι κατέχει το συμπαντικό κέντρο, την ασύλληπτη πυκνότητα της 

ύλης γύρω της όπου δεν ισχύουν οι νόμοι της φυσικής αν την παρομοιάσει με τον «πύρινο 
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Όλυμπο» στην περιφέρεια του κέντρου, και αν θεωρήσει ότι ο φιλολάειος «Κόσμος» των 

απλανών αστέρων και των πλανητών είναι το διάστημα, όπου σήμερα γνωρίζουμε ότι υφίστανται 

οι γαλαξίες, τα νεφελώματα, οι αστέρες και οι πλανήτες. 

Εκείνο που κυρίως μας ενδιαφέρει όμως εμάς στο αλμπουμ μας, είναι ότι ήδη τον 5ο π.Χ. 

αιώνα οι Έλληνες είχαν επεξεργαστεί φιλοσοφικά την ομηρική θέση περί Ολύμπου και κατοι-

κίας των Θεών. Μέσω όλων αυτών, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία για τους αρχαίους των ομη-

ρικών διακρίσεων περί Ολύμπου και των αποτελεσμάτων τους από τη μια μεριά, κι από την 

άλλη των διιστάμενων μεθόδων αναζήτησης της αλήθειας. Ο «Όλυμπος πάνω από τον Όλυμπο», ο 

«μεγάλος ουρανός και ο Όλυμπος» ως κατοικία των Θεών, ήταν απλά μια λαϊκή εικόνα για τη 

θέση της θεότητας έναντι του ανθρωπινου κόσμου· όμως, μεταξύ των πεπαιδευμένων, αντιλή-

ψεις περί φύσεως όπως αυτή του Φιλολάου, του Παρμενίδη ή του Αριστοτέλη, ήταν ο κανόνας. 

Και το σημαντικότερο είναι ότι κανείς μέχρι το τέλος του αρχαίου κόσμου δεν θεωρούσε ως 

«αντιθρησκευτικές», ως «ύβρη προς τους Θεούς» όλες αυτές τις τόσο διαφορετικές απόψεις 

για τους Ολύμπιους, γενικά για τη θεότητα και τον κόσμο. Ενώ, σήμερα, οι μονοθεϊστικές θρη-

σκείες θεωρούν ότι η επιστημονική θεωρία της εξέλιξης και οι σύγχρονες αντιλήψεις για τη 

φύση και το Σύμπαν είναι «ύβρις προς τον Θεό», που πρέπει να τιμωρείται ακόμα και με θα-

νατο — το ίδιο κι η αθεΐα, η απελευθέρωση των γυναικών, η ίδια η ύπαρξη των γκέι, γενικά η 

κάθε είδους ελευθερία του ανθρώπου… 

 

«Μα θρησκεία ήταν αυτή ή μιούζικαλ;» 

…θα μπορούσε να πει κανείς σήμερα για το Δωδεκάθεο. Δεδομένου ότι την αρχαία ελληνική 

θρησκεία την είδαν πάντα η νεώτερη φιλοσοφία, η θρησκειολογία και οι συναφείς επιστήμες 

μες από τα παραμορφωτικά γυαλιά-πατομπούκαλα μιας υποτιθέμενης ιστορικής ανωτερότητας 

του μονοθεϊσμού — μάλιστα του χριστιανισμού, εφόσον για τον ισλαμισμό έτσι κι αλλιώς δεν 

υπάρχει τίποτε άλλο άξιο ύπαρξης στην ανθρώπινη ιστορία εκτός από τον εαυτό του. 

Ακόμα κι ο Μαρξ, ο Έγκελς και οι μεταγενέστεροι θεωρητικοί του ιστορικού υλισμού θεω-

ρούσαν ότι ο μονοθεϊσμός και κυρίως ο χριστιανισμός αντιπροσωπεύουν ένα εξελικτικό επίπεδο 

«ανώτερο» απ’ εκείνο όλων των αρχαίων θρησκειών, γιατί έτσι προέβλεπε απαρεγκλήτως το 

μαρξιστικό, στη βάση του χεγκελιανό, και κατά βάθος χριστιανικής έμπνευσης μοντέλο περί 

γραμμικής εξέλιξης της ιστορίας από το κατώτερο στο ανώτερο, από το απλό στο πιο σύνθετο, 

από τα προκαπιταλιστικά κοινωνικά και οικονομικά συστήματα στην αστική κοινωνία, στον κα-

πιταλισμό και, τέλος, στον σοσιαλισμό. 

Ακόμα και μη θρησκευόμενοι ή μη μαρξιστές μελετητές θεωρούν την ελληνική θρησκεία 

σαν κάτι το ανοργάνωτο και εντελώς αναρχικό, σχεδόν σαν ένα παιδικό παιχνίδι, όπου δεν 

υπάρχουν ιερά κείμενα, όπου δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τη θεολογία από τη μυθολογία και τη 

λατρεία των προγόνων, την «καθαρή πίστη» από τα εκατοντάδες λαϊκά παραμύθια των τοπι-

κών παραδόσεων. Κι όπου για κάθε Θεό, για κάθε τελετουργία, για κάθε βασική ή δευτερεύ-

ουσα θρησκευτική έννοια υπήρχαν πλήθος αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις ολοένα αναπρο-

σαρμοζόμενες και μεταβαλλόμενες. Και έχουν απόλυτο δίκιο! Έτσι ακριβώς μπορεί να περιγραφεί 

η αρχαιοελληνική θρησκεία. Το πρόβλημα είναι η αξιολόγηση αυτής της κρίσης. 

Διότι πώς είναι δυνατόν ένας σημερινός θεωρητικός ή θετικός επιστήμονας, μαθημένος θέ-

λει δε θέλει στο απόλυτο, το ακλόνητο των μονοθεϊστικών θρησκειών, το «αδύνατον να αλλά-

ξει στον αιώνα τον άπαντα ακόμα κι ένα κόμμα από την πίστη», να θεωρήσει ότι μπορεί να 

ονομαστεί «θεολογία» τούτο το μιούζικαλ των Ολυμπίων και των συνοδών τους, οι οποίοι κάθε 

τόσο άλλαζαν επί σκηνής θεατρικά έργα κι αμφιέσεις παραδινόμενοι οι ίδιοι στα πιο ακραία 

ανθρώπινα πάθη όπως και πολλοί πιστοί τους!  Κι όμως, το προβληματικό σε αυτές τις θεωρή-

σεις είναι ότι αρνούνται να διερευνήσουν με βάση τη φιλοσοφία, την κοινωνική ανθρωπολογία, 

την κοινωνιολογία και την ιστορία ακριβώς τις «μη σύγχρονες» κύριες συνιστώσες της ελλη-

νικής θρησκείας, τις πιο «παράλογες» για τον σημερινό άνθρωπο, αλλά τις αντιμετωπίζουν 

μέσω των μεθόδων μιας θρησκειολογίας που τη συγκρίνει αενάως θεολογικά και αξιολογικά 

με τον χριστιανικό μονοθεϊσμό. 
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Ούτε ιερά βιβλία, ούτε ακλόνητη πίστη 

Φυσικά, δεν είναι ο εδώ χώρος κατάλληλος για αναλύσεις. Εκείνο όμως που μπορεί κανείς 

να διαπιστώσει ως βασική διαφορά της αρχαιοελληνικής όπως και των περισσότερων πολυθεϊ-

στικών θρησκειών έναντι των μονοθεϊστικών, είναι η απουσία «ιερού βιβλίου», δηλαδή η ανυ-

παρξία ενός άτεγκτου και στον αιώνα τον άπαντα απαραβίαστου κώδικα νόμων, κανόνων και 

συμπεριφοράς, που δήθεν παραδόθηκε από τον ίδιο τον Θεό σε κάποιον «θεόπνευστο» προ-

φήτη. Στη θέση του «ιερού βιβλίου», οι περισσότερες μη μονοθεϊστικές θρησκείες, η ελληνική, 

η αρχαία σκανδιναβική, η φινλανδική, η ινδική, είχαν έπη, ποιήματα δομημένα σε επική αφη-

Εικ. 226, και 227 στη μεθεπόμενη σελίδα : Από την ερωτική σειρά κόμικς του Ιάπωνα σχεδιαστή 
Μεντάικο, Πρίαπος. Ο Δίας, απελπισμένος από την καταστροφική πορεία της σύγχρονης ανθρωπό-
τητας, αποφασίζει να την καταστρέψει, για δεύτερη φορά μετά τον Κατακλυσμό επί Δευκαλίωνα. 
Τώρα όμως εντελώς αναίμακτα: Στέλνει στη Γη τον Πρίαπο να κάνει με τη θεϊκή ερωτική του δύνα-
μη όλους τους άνδρες γκέι, ώστε να σταματήσει η αναπαραγωγή! 

Ο σιντοϊσμός, η ιαπωνική θρησκεία, παρά τον κάποιο επηρεασμό της από τον βουδισμό, είναι η 
μόνη από τις μεγάλες σύγχρονες που διαθέτει βασικούς άξονες οι οποίοι μας βοηθούν να καταλά-
βουμε την αρχαία ελληνική, κυρίως μέσω της ανιμιστικής προσέγγισης της φύσης, της λατρείας 
των προγόνων, του κοινοτικού της χαρακτήρα, της έλλειψης «Ιερών Γραφών», της μη καταδίκης 
του ερωτισμού και της απουσίας συγκρουσιακού μίσους για τις άλλες θρησκείες. 

Ο ερωτισμός γενικά δεν καταδικάζεται ως «ανήθικος» και «έργο του Διαβόλου» από την ια-
πωνική λατρεία, όπως τον καταδικάζει ο χριστιανισμός και οι άλλες μονοθεϊστικές θρησκείες. Γι’ 
αυτό, μεγάλοι Ιάπωνες καλλιτέχνες έχουν στο παρελθόν ασχοληθεί με την ερωτική τέχνη, ενώ 
σήμερα το ερωτικό κόμικ, υπηρετούμενο από σπουδαίους σχεδιαστές όπως ο Μεντάικο, δεν είναι 

επιβαρημένο με αρνητικές σημασιολογήσεις «πορνογραφίας» καθώς στη Δύση. 
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γηματική μορφή, που ήταν γραμμένα από πρόσωπα τα οποία αναγνωρίζονταν ως ταλαντούχοι 

ποιητές, όχι ως «θεόπνευστοι προφήτες», και δεν θεωρούνταν «ιερά» ούτε παραδομένα από 

τον Θεό, μα ήταν δυνατόν πάντα να εξελιχθούν από μεταγενέστερους δημιουργούς, ακόμα και 

να συντεθούν παράλληλες ή και αντιθετικές εκδοχές τους. 

Οι Έλληνες για παράδειγμα διέθεταν πριν και πάνω απ’ όλα τα ομηρικά έπη, την Ιλιάδα και 

την Οδύσσεια. Επίσης όμως τη Θεογονία και τα λοιπά έπη του Ησιόδου, την ποίηση του Πίνδα-

ρου, την Τραγωδία μα και την Κωμωδία, πλήθος έργα λυρικών, βουκολικών και επικών ποιη-

τών, που οι πάντες τα μελετούσαν και τα παρέθεταν διερμηνεύοντας τα λογής ζητήματα της 

θρησκευτικής πίστης τους. Τα «ιερά» τους κείμενα ήταν τα ποιητικά έργα οποιουδήποτε σημα-

ντικού δημιουργού, κάτι απλά αδιανόητο για τον σύγχρονο άνθρωπο θρησκευόμενο ή μη. 

«Άλυτο» πρόβλημα για πλείστους σύγχρονους παραμένει το αν οι Έλληνες θεωρούσαν τη 

μυθολογία τους ως θεολογία, ως ιστορία ή ως παραμύθι, κι αν πραγματικά πίστευαν σε αυτή. 

Επίσης, το πώς είναι δυνατόν να γίνονται πιστευτοί οι δημιουργοί, οι οποίοι σε έπη, τραγω-

δίες, κωμωδίες, λυρικά ποιήματα, φιλοσοφικά κείμενα και πεζές αφηγήσεις, μέχρι το τέλος 

του αρχαίου κόσμου παρουσίαζαν π α ρ ά λ λ η λ ε ς ή κι α ν τ ι θ ε τ ι κ έ ς εκδοχές ακόμα και 

των βασικότερων επισήμων «ιερών διηγήσεων,» δηλαδή των μύθων για τους Θεούς και τη 

δημιουργία, είτε αντλημένες επιλεκτικά από τον θησαυρό των πάμπολλων διαφορετικών πα-

ραλλαγών όπως επιχωρίαζαν στους διάφορους ελληνικούς τόπους, είτε εξολοκλήρου εφευρη-

μένες από τους ίδιους. Γιατί είναι ολοφάνερο στις αρχαίες πηγές, ότι οι αρχαίοι οικειοποιούνταν 

και συζητούσαν εναργώς κάθε παραλλαγή ακόμα και κύριων μύθων ή «θεολογικών εκδοχών», 

αμέσως μόλις την επινοούσαν δημιουργοί όπως ο Αισχύλος, ο Ευριπίδης ή ο Αριστοφάνης, ο 

Απολλώνιος Ρόδιος, ο Πυθαγόρας, ο Πλάτων, ο Ηρόδοτος ή οι ποιητές της ρωμαϊκής περιό-

δου.72 Για την κατανόηση της σπουδαιότητας μιας τέτοιας διαδικασίας: Σκεφτείτε ένας σημερι-

νός μεγάλος συγγραφέας να γράψει μια δική του εκδοχή για τη γέννηση και τη δράση του 

Χριστού, όπως έκανε ο Καζατζάκης, κι αυτή να πάρει τη θέση της ως πιθανή ή κι ισότιμη δίπλα 

στα Ευαγγέλια! 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αρχαίοι Κωμικοί, μα και οι Τραγικοί στα σατυρικά δράματά τους 

και οι λοιποί ποιητές ή συγγραφείς, δεν δίσταζαν να διακωμωδήσουν ανελέητα, μέχρι «καρ-

τουνοποίησης», τους μεγαλύτερους Θεούς. Παράδειγμα, οι Βάτραχοι του Αριστοφάνη. Κι όλ’ 

αυτά δίχως να τους κατηγορήσει κανείς για ασέβεια. Το αναποδογύρισμα του σεβασμού για 

τους Θεούς σε διακωμώδηση ήταν ένα ουσιώδες συστατικό της αρχαίας θρησκείας, που διατη-

ρούσε έτσι την ισορροπία μεταξύ της θεϊκής και της ανθρώπινης φύσης. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές απ’ αυτές τις κωμικές η ακόμα και άκρως γκροτέσκες πα-

ρουσίες των Θεών στο θέατρο ή στην λογοτεχνία ενσωματώνονταν ως παράλληλες προτάσεις 

στη συνείδηση των πιστών κοντά στις κεντρικές. Για παράδειγμα ο Διόνυσος της επίσημης 

θρησκείας συνυπάρχει με τον Διόνυσο των Βακχών, μα και των Βατράχων, καθώς και αφηγή-

σεων όπως αυτή του Λουκιανού, που ο όμορφος Θεός παραπονιέται στον αδελφό του, Απόλλωνα, 

ότι ο μονίμως σε ιθυφαλλία Πρίαπος προσπάθησε να τον βιάσει μες στο μεγάλο ιερό του στη 

Λάμψακο. Ας φανταστεί κανείς τι θα γινόταν σήμερα αν γραφόταν κάτι τέτοιο για τις θεότητες 

του μονοθεϊσμού ή τους προφήτες τους… 

Στον σημερινό κόσμο, με τη θρησκευτικότητα να έχει προϊστοριοποιηθεί ηθικά και φιλοσο-

φικά παρά την πολιτισμική εξέλιξη, οι οπαδοί των διαφόρων μονοθεϊσμών ξεσηκώνονται ή 

σκοτώνουν μαζικά για  «προσβολή του Θεού», για ένα θεατρικό έργο, ένα σκίτσο, έναν απλό 

λόγο, με τη συγκατάνευση μάλιστα όχι μόνο των φονταμενταλιστών πιστών άλλων θρησκειών 

που βρίσκουν εύλογη την «ιερή οργή» των θρησκευτικών αντιπάλων τους, μα και των διαφό-

ρων «αριστερών», ή κι «αντιεξουσιαστών», που θεωρούν ότι η κάθε είδους θρησκευτική κα-

ταπίεση, οι διώξεις κι οι σκοτωμοί για θρησκευτικούς λόγους έχουν μια λογική, εφόσον «πρέ-

πει να γίνεται σεβαστή η πολιτισμική διαφορετικότητα του Άλλου», θεωρώντας έτσι ως «πολι-

τισμική διαφορετικότητα» τη θρησκευτικής βάσης παράνοια — δηλαδή, εντέλει, επιβάλλοντας 

να μην ασκείται πλέον πολιτική και φιλοσοφική κριτική στις θρησκείες!  

                                                 
72 Για μια σημαντική αν και ανολοκλήρωτη προσέγγιση του θέματος, βλ.: Paul Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs 

mythes?, Le Seuil, Παρίσι 1983· ελλ. έκδ.: Πολ Βέιν, Οι Έλληνες, πίστευαν στους μύθους τους;, Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος, 

Αθήνα 1993. 
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Τούτη η αέναη μεταβλητότητα του βασικού πνευματικού και αφηγηματικού πυρήνα της αρ-

χαίας θρησκείας, η δυνατότητα κάθε δημιουργικού πολίτη να προσθέσει ή να αφαιρέσει οτιδή-

ποτε στην κοινή πίστη, και η συνεισφορά του να κριθεί από το πανελλήνιο κοινό με βάση τις 

παραδόσεις, την επιδέξια σύνθεσή της, αλλά περισσότερο με βάση την ομορφιά και εντέλει το 

ψυχολογικό βάθος, υπήρξε ακριβώς ο βασικός άξονας της Ολύμπιας θρησκείας, μα και η πηγή 

της ελληνικής πνευματικής ελευθερίας. 

Όπως και στον αθλητισμό μέσω της δημιουργικής άμιλλας κάθε άνθρωπος, γυμναζόμενος 

σκληρά, θα μπορούσε να νικήσει και να τιμηθεί από το Πανελλήνιο στους Ολυμπιακούς αγώνες 

ή στα Ίσθμια, όπως στους αγώνες Τραγωδίας, Κωμωδίας, λυρικής ποίησης και μουσικής κάθε 

καλλιτέχνης μπορούσε να φορέσει το στεφάνι της νίκης και να αναγορευτεί σε πνευματικό 

οδηγό του ελληνικού κόσμου, έτσι και στα ζητήματα της θρησκείας τους οι Έλληνες πίστευαν 

εντελώς ορθολογικά ότι ο κάθε δημιουργός μπορεί να προσθέσει οτιδήποτε βαθύ, ψυχολογικά 

καίριο και όμορφο ακόμα και στα βασικά δόγματα, κρινόμενος από το πανελλήνιο κοινό. 

Μέσα από αυτή την οπτική, καταλαβαίνουμε πλέον καλά το γιατί αντιλήψεις για Θεούς, αν-

θρώπους και για τον Κόσμο, όπως εκθέτονταν δημόσια από ποιητές και φιλοσόφους, δεν θεω-

ρούνταν «αντιθρησκευτικές», ότι «προσβάλλουν τη θεότητα», όπως γίνεται σήμερα: Γιατί η δη-

μιουργία και η μεταβλητότητα με βάση τον Λόγο και την αισθητική ήταν το κύριο χαρακτηριστικό 

του ελληνικού πολιτισμού, και στο θρησκευτικό επίπεδο όσο και σε όλα τα άλλα. 

 

«Σκοτώστε τους απίστους!» 

Αντιλαμβανόμαστε πια ότι μια τέτοια θρησκεία μπορούσε να είναι εξελίξιμη, να υποστηρίζει 

πολιτισμικές και κοινωνικές αλλαγές όπως αυτές που χάραξαν την αρχαία Ελλάδα, δεδομένου 

μάλιστα πως οι άνθρωποι που πίστευαν σε τούτη, όπως κι όλοι σχεδόν οι πολυθεϊστικοί λαοί, 

δεν θεωρούσαν ψεύτικους και «δαίμονες» τους Θεούς των άλλων λαών μα, στη χειρότερη περί-

πτωση, λιγότερο αποτελεσματικούς από τους «δικούς» τους. Γι’ αυτό, όμως, ουδέποτε πολε-

μούσαν οι μη μονοθεϊστικοί λαοί για «του Θεού την πίστη την αγία», ούτε για το ποια «ιερή 

Γραφή» είναι περισσότερο θεόπνευστη, η «δική μας» ή των αλλωνών. Πολεμούσαν, κακώς ή 

καλώς, για οτιδήποτε άλλο εφευρίσκει η ανθρώπινη ανάγκη, η ανοησία ή η απληστία: μάχο-

νταν επιθετικώς για εδάφη, υλικά αγαθά, δόξα. Επίσης, πολεμούσαν αμυντικώς για τη ελευ-

θερία, όπως καταγράφεται επιγραμματικά από τον Αισχύλο στους στίχους από τους Πέρσες: 

«Ελευθερώστε την πατρίδα, ελευθερώστε τα παιδιά, τις γυναίκες, τα πατρικά ιερά των Θεών, 

τους τάφους των προγόνων». 

Τα «πατρικά ιερά των Θεών», είναι απλά οι ναοί, κοινοτική περιουσία, που ο αμυνόμενος 

πρέπει να τους σώσει μαζί με τα σπίτια του, με τα αδύναμα παιδιά και τις γυναίκες. Ο θρη-

σκευτικής αιτιολογίας πόλεμος, ο «Πόλεμος του Θεού κατά των απίστων», η κατάρα που έφε-

ρε ο μονοθεϊσμός επί της Γης και που σήμερα ακόμα κοστίζει τόσο αίμα, ήταν αδιανόητος. 

Έτσι, τις πολυθεϊστικές θρησκείες δεν θεωρούσε κανείς ότι έπρεπε να τις επιβάλει με τη 

βία σε γείτονες ή κατακτημένους, να τις απλώσει με αίμα και θάνατο σε όλη την ανθρωπότητα 

όπως θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν με τις δικές τους οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι. Ούτε 
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οι Έλληνες, ούτε οι Πέρσες, ούτε οι αρχαίοι Γερμανοί, ούτε οι Κέλτες επέβαλαν ποτέ τις θρη-

σκείες τους σε κανέναν λαό, πολιτισμικά επηρεαζόμενο από τους ίδιους ή κατακτημένον. Αντί-

θετα, ήταν γι’ αυτούς φυσικό να υιοθετούν, πολύ εύκολα, στοιχεία από τις θρησκευτικές δοξασίες 

των γειτόνων τους, εχθρών, φίλων ή κατακτημένων. Ήταν αδιανόητη για κείνους η θρησκευ-

τική μισαλλοδοξία, αφού τα θεϊκά πρόσωπα στα οποία πίστευαν, τα θεωρούσαν ως παρομοίως 

«αληθινά» με αυτά των ξένων. Η Ίσις, για τους Έλληνες, πήρε θέση δίπλα στην Ήρα. 

Κάθε λαός νόμιζε απλά ότι οι «δικοί μας Θεοί», είναι ωραιότεροι (οι ελληνικοί ειδικά!), 

καλύτεροι από των άλλων, και βοηθούν πιο πολύ τους πιστούς τους. Όμως, η κατά τον Φρόιντ 

βαριά μαζική νεύρωση του «ενός και μόνου Θεού», στον οποίο πρέπει να υποταχτούν όλοι οι 

άνθρωποι επί της Γης θέλουν δε θέλουν, έφερε τη θρησκευτική μισαλλοδοξία στην ανθρωπό-

τητα, τους «ιερούς πολέμους» που ακόμα καλά κρατούν. Γέννησε τη δολοφονική αντίληψη ότι 

«Όλοι οι άπιστοι είναι κτήνη που δεν αξίζει να ζουν», καθώς αναφέρουν ποικιλότροπα οι «ιε-

ρές Γραφές» των μονοθεϊστικών θρησκειών και καθώς δεν διστάζουν σήμερα να λένε δημόσια 

οι ιερείς τους και οι φανατικοί πιστοί τους. Κι όχι μόνο οι άπιστοι, μα ακόμα και οι φανατι-

κότεροι πιστοί κάθε μονοθεϊστικής θρησκείας αν αλλάξουν έστω ένα κόμμα από τα «Ιερά βιβλία», 

αν γίνουν «αιρετικοί», κατά κοινή άποψη των ιερατείων πρέπει να θανατώνονται με τον χειρό-

τερο τρόπο! Ρασοφόροι στη χώρα μας δηλώνουν δημόσια ότι θα σκότωναν ευχαρίστως όλους 

όσους θεωρούν «αμαρτωλούς», βρίσκοντας την επιδοκιμασία μέρους των «πιστών». 

Ουδέποτε ένας αρχαίος Πέρσης, Έλληνας, Κέλτης, Ινδός, Κινέζος ή Γιαπωνέζος θα διανο-

ούνταν να ξεστομίσει τέτοιες εγκληματικές ανοησίες. 

 

Η ολύμπια θρησκεία ως πολιτειακή λειτουργία 

Στη βάση των παραπάνω, η θρησκεία των Ολυμπίων ήταν μια θρησκεία πολιτειακή, υποτα-

γμένη στις ανάγκες της κάθε πόλεως. Είναι βασικό να γίνει κατανοητό ότι δεν υπήρχε σταθερό 

ιερατείο, να αυτονομιμοποιείται και να μονιμοποιείται στον αιώνα τον άπαντα, να συγκροτεί 

μια τάξη με πάγια συμφέροντα και εξουσίες σαν καρκίνωμα εντός της κοινωνίας και να γίνεται 

αναπόφευκτα αντιδραστικό και καταπιεστικό. Τα ιερατικά αξιώματα, οι «ιερωσύνες», στις ελ-

ληνικές πόλεις ήταν αξιώματα πολιτικά, δεν χρειάζονταν ειδικές σπουδές, και (είναι πολύ σημα-

ντικό αυτό) δίνονταν ή κατ’ εκλογή από τις τοπικές Βουλές ή με κλήρο,73 ενώ τα περισσότερα 

δεν ήταν ισόβια, αλλά ετήσια ή για έναν περιορισμένο αριθμό ετών. 

Ισόβια ή πολυετή ήταν μόνο ορισμένα ιερατικά αξιώματα που χρειάζονταν ειδικές δεξιότη-

τες, όπως αυτό της Πυθίας, μα και των λεγόμενων προφητών των Δελφών, εκείνων που συνέ-

θεταν με τη γνωστή πολιτική ευφυΐα τούς χρησμούς για λογαριασμό του Απόλλωνα, ερμηνεύ-

οντας τα λόγια της Πυθίας. Αλλά και τούτα ακόμα ήταν πολιτικά αξιώματα του δήμου των 

Δελφιαίων ανακλητά, και δεν εντάσσονταν σε ένα εξουσιαστικό σύστημα ανεξάρτητο από την 

πολιτειακή αρχή, όπως τα αυτόνομα συστήματα κληρικής εξουσίας των σημερινών χριστιανικών 

Εκκλησιών, το Βατικανό, οι εθνικές αρχιεπισκοπές, τα πατριαρχεία, τα ευαγγελικά πρεσβυ-

τεριάτα, ή τα αντίστοιχα ιερατικά συστήματα του ισλαμισμού, του ιουδαϊσμού, του ινδουισμού 

και του βουδισμού. Και, κυρίως, ποτέ δεν θεωρούνταν οι ιερατεύοντες απαραβίαστα και ιερά 

πρόσωπα έναντι της Πολιτείας — ιεροί ήταν μόνο οι ναοί και τα θρησκευτικά καθιδρύματα, πά-

ντοτε όμως σαν δημόσια περιουσία κι όχι σαν ιδιοκτησία ή άντρο ενός ανεξάρτητου ιερατείου. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα κλασικά χρόνια κάθε αθηναϊκός δήμος μισθοδοτούσε κι από 

έναν διθυραμβοποιό, ένα είδος μισοϊερέα-βάρδου, που είχε καθήκον να δημιουργεί όπως ο 

Όμηρος για χάρη της κοινότητας τις ποιήσεις του για Θεούς κι ανθρώπους και να διδάσκει 

στους νέους τους «κυκλίους χορούς», δηλαδή, τους γυμνικούς χορούς και τα τραγούδια των 

ενίοτε διαλογικών διθυράμβων στις γιορτές. Ένας θεσμός που κατέληξε στην ανάπτυξη της 

Κωμωδίας και της Τραγωδίας κατά τα Διονύσια και γέννησε τους μεγάλους δραματικούς ποι-

ητές της αρχαιότητας. 

Είναι αλήθεια ότι στις ελληνικές πόλεις, για παράδειγμα στην Αθήνα, υπήρχαν κάποια συγκε-

κριμένα ιερατικά γένη, «σόγια» με την ευρεία έννοια των πολλών οικογενειών με κοινή κατα-

γωγή, που εξειδικεύονταν στις ιερωσύνες, όπως άλλα στη γεωργία ή στην κεραμουργία, και 

                                                 
73 Είναι σχεδόν σίγουρο ότι, εξαιτίας της βαθιά ριζωμένης συνήθειας των Ελλήνων να ορίζουν ιερείς με κλήρο, πέρασε 

η λέξη κληρικοί στον χριστιανισμό, κι από τα Ελληνικά σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. 
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συνήθως μεταξύ των μελών τους εκλέγονταν ή κληρώνονταν οι ιερείς κάθε ναού. Απ’ αυτά τα 

γένη προέρχονταν συνήθως και οι μάντες ή προφήτες, οι οποίοι δεν ενεργούσαν αναγκαστικά 

ως ιερείς συγκεκριμένων Θεών ή ναών, αλλά κατέφευγε σε αυτούς όποιος ήθελε για μια πρό-

βλεψη σε σχέση με ιδιωτικό του ζήτημα. Δεν ήταν υποχρεωτικό όμως να δίνονται πάντα οι 

ιερωσύνες σε μέλη αυτών των οικογενειών, ούτε τα ιερατικά γένη της Αθήνας ή των λοιπών 

ελληνικών πόλεων συγκροτούσαν ένα γενικό κληρικαλιστικό σύστημα με ιεραρχία και κανονι-

στικούς νόμους, ούτε όλα τα μέλη τους γίνονταν αναγκαία ιερείς. 

Επίσης κάθε ιερέας ή ιέρεια δεν αντιμετωπίζονταν μονίμως ως ιερωμένοι οπουδήποτε βρί-

σκονταν, αλλά ήταν υπηρέτες ενός ναού για τον οποίο κληρώθηκαν ή εξελέγησαν, δημόσιοι 

λειτουργοί δεμένοι όσο κρατούσε η θητεία τους με το συγκεκριμένο ιερό καθίδρυμα, εκτός του 

οποίου θεωρούνταν απλοί άνθρωποι, όχι «ιερείς». 

Τέλος, στο άστυ της Αθήνας και σε άλλες πόλεις, μπορούσε σε συγκεκριμένες συνθήκες 

οποιοσδήποτε να ψηφιστεί από τη Βουλή ή την Εκκλησία του Δήμου ιερέας κάποιου μεγάλου 

ναού για ορισμένο χρόνο, ώστε να τιμηθεί για τις στρατιωτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες του στην 

Πολιτεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ιερείς αναφέρονται μεταξύ άλλων ως έμποροι, στρατιω-

τικοί, γεωργοί, νοικοκυρές, κάθε είδους επαγγελματίες. 

Για όλα τούτα, κι εφόσον η ιερωσύνη δεν απαιτούσε ειδικές «σπουδές», «άσκηση», ούτε 

κάποιου είδους επίσημη «χειροτονία», ο καθένας μπορούσε να εκτελεί θρησκευτικές τελετουρ-

γίες στο σπίτι του κι ο οποιοσδήποτε να θυσιάζει στους βωμούς χωρίς απαραίτητη παρουσία 

ιερέα. Με την εξαίρεση φυσικά των μυστικών λατρειών, των βακχικών, ορφικών ή ελευσι-

νίων Μυστηρίων, του Κορυβαντισμού κ.λπ., όπου απαιτούνταν για τους πιστούς κάποιου είδους 

μύηση και «μυστικές γνώσεις», αλλά και πάλι οι ιερείς εκεί ήταν δημόσιοι λειτουργοί των επί-

σημων ναών των πόλεων, εκλεγόμενοι με τον ίδιο τρόπο όπως και όλοι οι άλλοι. 

Έτσι, η κατάρα του ιερατείου, του αυτόνομου έναντι της Πολιτείας και της κοινωνίας υλι-

κοπνευματικού εξουσιαστικού συστήματος, ήταν άγνωστη στην Ελλάδα. Αυτό ήταν πολύ σημα-

ντικό για την ανεπηρέαστη από μυστικισμούς και μεταφυσικές εξέλιξη των ιδεών περί ελευ-

θερίας και περί Πολιτείας, συνεπώς για την ανάπτυξη των ιδεών περί ισοπολιτείας και περί 

δημοκρατίας. Άρχισαν να διαμορφώνονται αυτοδιοίκητα ιερατεία μετά τον Αλέξανδρο, και κυ-

ρίως κατά τη ρωμαιοκρατία, αλλά και τότε αυτό συνέβαινε σε ασιατικές και αφρικανικές χώρες 

όπως η Συρία, η Μεσοποταμία και η Αίγυπτος, με τις ισχυρές πανάρχαιες παραδόσεις θρη-

σκευτικής εξουσίας παράλληλης ή κι αντιθετικής προς την κοσμική. Επίσης στη Ρώμη, όπου η 

συγκεντρωτική αυτοκρατορική εξουσία διαμόρφωσε ένα ιερατείο το οποίο, με βάση την παρα-

πάνω παραδοση της Ανατολής, κατέληξε να ανεξαρτητοποιηθεί στα ύστερα χρόνια και να με-

τεξελιχτεί στο χριστιανικό ποντιφικάτο και στον θεσμό των πατριαρχών. Μια διαδικασία που 

οδήγησε στη θεοκρατική δομή των χριστιανικών κοινοτήτων και κρατών κατά τον Μεσαίωνα. 

Στις ελληνικές πόλεις, ιερείς ναών αντιστάθηκαν ενίοτε ατομικά σε παράλογες απαιτήσεις 

πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών, όπως ο ιερέας του ναού της Ήρας στο Άργος που αρνή-

θηκε να εκτελέσει τη διαταγή του βασιλιά της Σπάρτης Κλεομένη για ανθρωποθυσίες, μετά την 

πύρρεια νίκη των Λακεδαιμονίων επί των Αργείων. Έτσι, ο ιερέας μαστιγώθηκε ανηλεώς και ο 

παρανοϊκός Κλεομένης έσφαξε ο ίδιος πάνω στον βωμό ως «θυσία», λέει ο Ηρόδοτος, χίλιους 

αιχμάλωτους Αργείους των πρώτων οικογενειών.74 

Όμως, ουδέποτε αντιπαρατέθηκαν οι Έλληνες ιερείς ως σύνολο στην οποιαδήποτε πολιτική 

ή κοινοτική αρχή, κι ουδέποτε παρατηρήθηκε στην αρχαία Ελλάδα ό,τι αποτελεί την πηγή κάθε 

κακού για τις κοινωνίες και τους πολιτισμούς έως σήμερα, δηλαδή η πλήρης αυτονόμηση των 

ιερατείων και η αντιπαράθεσή τους έναντι των οποιωνδήποτε πολιτειακών και κοινοτικών αρχών, 

καθώς κι η υποδούλωση κι η καθοδήγηση απ’ αυτά της συνείδησης και της βούλησης του 

λαού· όλα όσα οδήγησαν να θεωρηθεί η οποιαδήποτε θρησκεία ως «θεϊκό σχέδιο» οργάνωσης 

                                                 
74 Ο Κλεομένης, ο ίδιος που βοήθησε νεότερος τους Αθηναίους να απαλλαχτούν από την τυραννίδα των Πεισιστρα-

τιδών, μάλλον ήδη την εποχή του πολέμου με το Άργος ήταν βαρέως ταραγμένης πνευματικής ισορροπίας, πράγμα 

που αποδείχτηκε αργότερα, όταν τρελάθηκε εντελώς και πέθανε κατακόβωντας τις σάρκες του με το σπαθί του, κατά 

τον Παυσανία. Ειπώθηκε, τότε, ότι τούτο ήταν θεϊκή τιμωρία και για τα ανοσιουργήματά του στο Άργος, μεταξύ άλλων 

ύβρεων και παρανομιών του. 
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της κοινωνίας με ηγέτες τα διάφορα παπαδαριά, ή τους κάθε είδους πολιτικούς τυράννους, οι 

οποίοι στηρίζονται σε αυτά και λαβαίνουν εξουσιά τάχα ως «το χέρι του Θεού». 

Ο Αλέξανδρος, για παράδειγμα, όταν προσπάθησε να θεωρηθεί «γιος και χέρι» του αιγυ-

πτιακού Θεού Άμμωνα, «Θεός επί της Γης» σαν τους φαραώ ώστε να κυριαρχήσει πιο εύκολα 

στους εθισμένους σε τέτοια ανατολικούς λαούς και να δώσει χαρακτήρα ιερότητας στον πόλε-

μό του, συνάντησε την οργή και τη βίαιη αντίθεση του πανελληνίου. Η ελληνική παράδοση πε-

ριλάμβανε αμέτρητους ημιθέους, «γιους» και «κόρες» Θεών, αλλά όλοι αυτοί θεωρούνταν θνητοί, 

υποκείμενοι στην κοινή ανθρώπινη μοίρα, ποτέ «Θεοί επί της Γης». 

Χαρακτηριστικό ήταν το ζήτημα της προσκύνησης. Ο Αλέξανδρος στο πλαίσιο της ανατολι-

κής πολιτικής του, για να ταυτιστεί στη συνείδηση των νέων υπηκόων του με τους Πέρσες Με-

γάλους Βασιλείς και τους φαραώ, απαίτησε να τον προσκυνούν οι Έλληνες, δηλαδή να γονατίζουν 

μπρος του με το πρόσωπο στο έδαφος όπως οι ανατολίτες μπρος σε Θεούς και οποιουσδήποτε 

ισχυρούς. Αυτό επέφερε τέτοια ταραχή στο ελληνικό στράτευμα, ακόμα και στους παλιούς, πι-

στούς στρατιώτες του και στους ίδιους τους φίλους του, ώστε η αντίδραση πήρε την έκταση 

εξέγερσης και χρησιμοποιήθηκε δεόντως από τους εχθρούς του. 

Οι Έλληνες δεν γονάτιζαν ούτε πέφταν μπρούμυτα μπρος σε Θεούς και άρχοντές τους, όπως 

ακόμα σήμερα σχεδόν οι πάντες. Προσεύχονταν όρθιοι με το κεφάλι ψηλά, και με τον ίδιο τρό-

πο προσέρχονταν μπρος στους βασιλιάδες και τους ηγέτες τους, ακόμα και στους πιο τυραννι-

κούς. Αυτό τους δημιουργούσε πρόβλημα στην επαφή τους με τους ανατολικούς λαούς. Αναφέ-

ρεται ότι ένας Αθηναίος πρέσβης που παρουσιάστηκε μπρος στον Πέρση βασιλιά, επειδή δεν 

γινόταν να αρνηθεί να σκύψει μπρος του, έριξε ένα νομισμα κάτω και γονάτισε να το πάρει, τάχα 

προσκυνώντας! Με κάτι τέτοια φαίνεται το πώς διαμορφώνεται η ελευθερία των συνειδήσεων, και 

τότε και στους σύγχρονους ανθρώπους. 

 

Από τον Ουρανό στον Ολύμπιο Δία 

Για τους Έλληνες, η Φύση ήταν η Μεγάλη Μητέρα, η Γαία με τα στήθη τα γεμάτα γάλα, η 

Δήμητρα, η Ρέα, μάνα κάθε γέννησης, της τροφής, δημιουργός της πρώτης και της τελικής 

αιτίας της ζωής· αλλά και μητέρα του αναγκαίου τέλους για κάθε τι που έχει γεννηθεί, του 

θανάτου, μέσω της κόρης της Περσεφόνης, αγαπημένης και συντρόφου του Άδη. Για να ξανα-

ενωθεί με την κόρη της όταν την έκλεψε ο ο Θεός του Κάτω Κόσμου, ο Άδης, η Γαία-Δήμητρα 

πρόσταξε ασπορία και αγεννησία σε όλα τα ζωντανά όντα, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει να 

χαθεί από τον κόσμο το ίδιο το μεγάλο δώρο της, η ζωή, όχι μόνο ο άνθρωπος. Έτσι, το  δίπολο 

Γαία-Περσεφόνη, περισσότερο από μια καταγωγική σχέση γεννήτορα-τέκνου, δηλώνει τον διττό 

χαρακτήρα της ενιαίας γης, που γεννάει τα πάντα και τα πάντα καταλύει. 

Αλλά ο ο σπορέας του φύτρου της γέννησης, η αρσενική ηλιακή αρχή, είναι ο Δίας. Ο Δίας 

είναι η μετεξέλιξη προϊστορικών Θεών, που θεωρήθηκαν αντίστοιχα παππούς του και πατέρας 

του, του Ουρανού και του Κρόνου. Καθώς οι άνθρωποι στον ελληνικό χώρο εξελισσόταν από 

τα απώτερα της προϊστορίας μέσω του μινωϊκού και του μυκηναϊκού πολιτισμού έως τα χρόνια 

του Ομήρου, οι αρσενικοί ηλιακοί Θεοί ακολουθούσαν τα σκαμπανεβάσματα της ανθρώπινης 

κατανόησης των νόμων της φύσης και της αργά κατακτούμενης πολιτισμένης ζωής. 

Έτσι, σύμφωνα με τον φαινομενικά παράξενο μύθο, ο Ουρανός ευνουχίστηκε από τον Κρό-

νο, επειδή δεν σταματούσε να σπέρνει παιδιά βασανίζοντας απάνθρωπα τη γυναίκα του τη Γη. 

Συμβολίζει δηλαδή τον δυνατό αρχηγό της παλαιολιθικής φυλής πριν την ανάπτυξη της ατομικής 

βούλησης και της οικογένειας, που είχε σεξουαλικό δικαίωμα πάνω σε όλα τα θηλυκά και ε-

ξουσιάζε με απόλυτη αρχή όλα τα πιο αδύναμα αρσενικά. Ο ευνουχισμός του σήμαινε την 

αποκοπή της ίδιας της σεξουαλικής εξουσίας του πάνω στη αγέλη, το μεγάλο γεγονός της δη-

μιουργίας της οικογένειας εντός της φυλής, των χωριστών μα και απαραβίαστης ένωσης ζευ-

γαριών αρσενικών και θηλυκών εκεί όπου παλιότερα κυριαρχούσε το σεξουαλικό δίκαιο του 

ισχυρού αρσενικού αρχηγού, του λεγόμενου Πρωτοπατέρα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και 

στην Ψυχανάλυση. 

Και η νίκη του Δία πάνω στον πατέρα του Κρόνο που έτρωγε τα παιδιά του, συμβολίζει το 

τέλος της απόλυτης εξουσίας του αρχηγού πάνω στους νεαρούς πολεμιστές, όταν μετά τη δη-

μιουργία της οικογένειας ο ως τότε αδιαμφισβήτητος πολέμαρχος, αρχηγός της φυλής, ανα-

γκάστηκε να παραχωρήσει ένα μέρος της αρχής του στα συμβούλια των αρχηγών των φρατριών, 
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των σογιών, που μετείχαν πια συλλογικά ως συμβούλιο του βασιλία στη διακυβέρνηση της 

φυλής και της μετέπειτα πόλεως. Τούτο φαίνεται εναργώς στους περίφημους στίχους της Ιλιά-

δας, όπου ο Ποσειδώνας θυμίζει στους Θεούς ότι ο Κόσμος, μετά τη νίκη του Δία επί του Κρόνου, 

μοιράστηκε εξίσου στα τρία αδέλφια που γέννησε η Ρέα-Γαία, τους γιους του νικημένου πα-

τέρα: Ο Ζεύς πήρε τον ουρανό, ο Ποσειδώνας τη θάλασσα, ο Άδης τον Κάτω Κόσμο, και έμεινε 

«η γη κοινή για όλους και ο υψηλός Όλυμπος».75 Άρα, παρανόμως αποφασίζει ο Δίας για τους 

ανθρώπους χωρίς να ρωτήσει τα άλλα δύο αδέλφια και συγκυριάρχους. 

Το «συμβούλιο των νεαρών πολεμιστών» συνέστησε μια ιδεολογική και κοινωνική διαδικασία 

που, μες στην αέναη λαχτάρα των αρχαίων Ελλήνων για εξορθολογισμό και κοινωνικοποίηση 

των πολιτευμάτων τους, κατέληξε στην ιδέα της Πολιτείας των ίσων, της δημοκρατίας. Κατά-

λαβαίνουμε, λοιπόν, γιατί ο Δίας ήταν ο ανώτατος Θεός ενός κόσμου τόσο εξανθρωπισμένων 

παρ’ ότι ακόμη τότε αρχαϊκών κοινωνιών, που πάλευαν ανάμεσα σε ένα παρόν ορθού Λόγου και 

στα βαρίδια του πρωτογονισμού, τα οποία εντέλει αναδύθηκαν νικηφόρα με τους μονοθεϊσμούς. 

Ήταν ένας Θεός δίκαιος, μα και κάποτε παρασυρόμενος από κυριολεκτικά θυελλικούς θυμούς, 

πατέρας Θεών κι ανθρώπων, αλλά που η εξουσία του δεν μπορούσε να επιβληθεί πάνω στην 

τυφλή κυριαρχία των Μοιρών, δηλαδή της φυσικής τάξης. 

Η δύναμή του δεν μπορούσε να νικήσει εκείνην του προκοσμικού Θεού, του παντοτινού 

έφηβου Έρωτα, δηλαδή της ερωτικής ορμής που δεν επιφέρει απαραίτητα τη σεξουαλική ένω-

ση και τον γάμο, όπως αυτή της Αφροδίτης, μα πρωταρχικά την αγάπη. Γι’ αυτό ο Ζευς ερω-

τεύτηκε ένα σωρό κορίτσια αλλά και τον Γανυμήδη, και γέννησε πλήθος παιδιά με θνητές γυ-

ναίκες, που τα αγαπούσε αλλά δεν μπορούσε να τα προστατέψει από τους συνανθρώπους τους, 

από τους άλλους Θεούς, από τους ίδιους τους εαυτούς τους και από τις Μοίρες. 

Οι περισσότεροι Θεοί ήταν παιδιά του, αδέλφια του ή (οι Θεές), ερωμένες του, και είχε 

απόλυτη εξουσία πάνω τους, όμως δεν μπορούσε να τους ελέγξει πάντα. Είναι ενδεικτικό ότι 

στον Όμηρο μα και σε όλους τους αρχαίους συγγραφείς οι Θεοί συνέρχονται σε συνόδους και 

συνδιαλέγονται μεταξύ τους όπως και οι θνητοί. Παρά την αδιαμφισβήτητη υπεροχή του Δία, 

ακόμα και νεαροί Θεοί, παιδιά του, έρχονται σε διαλεκτική σύγκρουση με τον Βασιλιά των Θε-

ών και μεταξύ τους. Οι Έλληνες απέδιδαν στους Θεούς τους τη δική τους μόνιμη έγνοια, τον 

διαλεκτικό ορθό Λόγο ως μέσον λήψης αποφάσεων για τη δημοκρατική λειτουργία της πόλεως 

και γενικά την ισότητα μεταξύ των μελών των όποιων κοινοτήτων.  

 Μια βαθιά φυσική και χαρακτηρολογική ποικιλότητα όσο και ετερότητα χαρακτήριζε τη φύση 

των Ολυμπίων Θεών, που προβάλλει για τούτο ως πολύ περισσότερο ορθολογική και κοινω-

νική από κείνη της απόλυτης μοναξιάς, της έλλειψης συντρόφων κι αντιπάλων, της απουσίας 

ερωτικής ορμής και αγάπης, της θεμελιακής μη-κοινωνικότητας των μονοθεϊστικών Θεών, που 

μόνο αντικοινωνικά αποτελέσματα μπορεί να έχει σε ψυχές και Πολιτείες.  
  

                                                 
75 Όμηρος, Ἰλιάδα 15, 187 κ.ε. 

Εικ. 228: Θέα από το μονοπάτι Λιβαδάκι — Ενιπέας. 
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Πόλεμος στη φύση και στους Θεούς 

Η Τιτανομαχία 
 

Ο τρόμος για τη φύση δημιουργεί τον Θεό 

Σίγουρο είναι ότι, καθώς έχει ποικιλοτρόπως αποδειχτεί, η λατρεία του Δωδεκάθεου βασι-

ζόταν σε μια αντίληψη περί θειότητας που εδραζόταν στην παρατήρηση της φύσης, των νόμων 

της και των αγαθοποιών ή επικίνδυνων ή σκοτεινών δυνάμεών της. Έτσι, ο Δίας, ως ανώτατος 

Θεός που κατέχει το κεραυνό και ελέγχει την καταιγίδα, όχι μόνο θεωρούνταν πως έχει τον 

θρόνο του στις κορφές του Ολύμπου, αλλά λατρευόταν και σε κάθε ψηλή βουνοκορφή. Τούτο 

είχε τη βάση του στην παρατήρηση από τον προϊστορικό άνθρωπο της βίας της θύελλας, των 

κεραυνών, των βροντών και των αστραπών πού ξεσπούν στις κορφές των βουνών σειώντας 

τον ανθρώπινο κόσμο, προκαλώντας ακόμα σήμερα τρόμο και ενίοτε μεγάλες καταστροφές. Στα 

ομηρικά έπη βλέπουμε πολλές φορές να λάμπουν τα θεϊκά όπλα «από τον Όλυμπο […] όταν ο 

Ζευς εξαπολύει τη λαίλαπα».76 

Και στα χρόνια μας, αν βρεθείς στην πεδιάδα της Πιερίας ή της Σπάρτης και τύχει να έχει 

ξεσπάσει καταιγίδα στις κορυφές του Ολύμπου και του Ταΰγετου, αντικρίζοντας τον μεγαλό-

πρεπο όσο κι ανατριχιαστικό πόλεμο των φυσικών δυνάμεων στα ύψη ενώ πολλές φορές στα 

                                                 
76 Όμηρος, Ἰλιάδα 16, 364-365. 

Εικ. 228: Στην Κακόσκαλα, στον Μύτικα, πόλεμος των στοιχείων της φύσης. 
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χαμηλότερα επικρατεί αιθρία, δεν μπορεί παρά να νιώσεις στην ψυχή σου το πόσο μικρός κι 

αδύναμος είναι ο άνθρωπος μπρος στη φύση. Ο Όλυμπος, μάλιστα, είναι και σήμερα όπως 

πάντα καιρικά άστατος, με λαίλαπες που ξεσπούν ξαφνικά, κεραυνούς και αστραπόβροντα. Για 

τούτο πολλοί αρχαίοι θεωρούσαν ότι το εργαστήριο του Ηφαίστου δεν ήταν στη Λήμνο ή στη 

Λιπάρα της Σικελίας, όπως πιστευόταν γενικότερα, αλλά στον Όλυμπο, κι ότι τα αστραπό-

βροντα προέρχονται από το σφυρί του και το μεταλλουργικό καμίνι του. Ακολουθούσαν και σ’ 

αυτό το ζήτημα τον Όμηρο, ο οποίος βάζει τη Θέτιδα να ανεβαίνει στην έδρα των Θεών για να 

βρει τον Ήφαιστο και να του ζητήσει να κατασκευάσει όπλα για τον γιο της, τον Αχιλλέα.77 

Για τα άγρια αστραπόβροντα του Ολύμπου, έχουμε μια πλάγια μαρτυρία από τον Ευτέκνιο 

στην παράφρασή του των Θηριακών του Νικάνδρου. Ο Νίκανδρος αναφέρεται στις παραισθη-

σιογόνες ιδιότητες του φαρμακευτικού ποτού που παραγόταν από την ιξιά, το όμορφο άρριζο 

παράσιτο το οποίο φυτρώνει [το Viscum album (L.)] πάνω στα έλατα, ή [το Loranthus europaeus (Jacq.)] σε 

ορισμένα φυλλοβόλα όπως η βαλανιδιά κι η καστανιά. Θέλοντας να κάνει μια παραστατική 

παρομοίωση μα και υπονοώντας την αντίληψη των αρχαίων φυσικών φιλοσόφων για τα αίτια 

της αστραπής και της βροντής, γράφει ότι η ιξιά είναι μεν πολύτιμο φάρμακο για ορισμένες 

αρρώστιες, όμως προκαλεί «φρεναπάτες», επειδή: 

 

[…] το πνεύμα, αποκλεισμένο εσωτερικά, απεργάζεται  εσώτερες διαδρομές, ηχεί παραμένοντας 

στα ενδότερα και βορβορύσσεται απεργαζόμενο ήχο σαν βροντοκόπημα, όπως λέγεται ότι ηχεί 

στον Όλυμπο η βροντή. 

 

Σύμφωνα με απόψεις μελετητών της αρχαίας θρησκείας, η τρομακτική και για τον σύγχρονο 

άνθρωπο βίωση της καταιγίδας, των κεραυνών και των αστραπόβροντων, υπήρξε η φυσική 

αιτία του μύθου της Τιτανομαχίας. Οι Τιτάνες,78 είτε προέκυψαν από την ένωση Ουρανού και 

Γαίας, είτε από τους απογόνους του ίδιου πρωταρχικού ζεύγους καθώς ζευγάρωναν μεταξύ 

τους, ενώ μερικοί είχαν γεννηθεί από τον Κρόνο και τον αδελφό του Ιαπετό όταν μίχθηκαν 

ερωτικά με διάφορες Θεές — πλην της Ρέας, της νεότερης ενσάρκωσης της Γαίας που ήταν 

μητέρα των Δία, Ποσειδώνα, Άδη, Ήρας. Όντας αρχαιότατες και άλλοτε πανίσχυρες θεότητες 

της άγριας και αχαλίνωτης φύσης, δεν ανέχονται την κυριαρχία των νεόκοπων Δώδεκα Θεών, 

και επιτίθενται στον Όλυμπο για να αποκαταστήσουν την εξουσία του Κρόνου και τη δική τους. 

 

Τιτάνες: οι Θεοί της προϊστορίας 

Οι αρχαίοι, στην εξέγερση των Τιτάνων έβλεπαν τη συμβολική αιτιολογία της εικόνας της 

θύελλας, όταν δεν χαλιναγωγείται από τον Δία, τον ηλιακό Θεό· έβλεπαν όμως επίσης μια τάση 

ιστορικής υποχώρησης από το κατακτημένο του πολιτισμού τους, στο οποίο αντανακλούνταν η 

σοφία, η αρμονιά και η ομορφιά του ολύμπιου θεϊκού κόσμου, σε ένα στάδιο προ της εξημέ-

ρωσης της ζωής, προ της δημιουργίας των πόλεων, όταν η τυφλή βία και τα πρωτόγονα ένστι-

κτα βασίλευαν στη θέση της συνείδησης και του Λόγου. Ένας κίνδυνος, που έγινε έντονα 

ορατός με την πτώση των μεγάλων πολιτισμών του ελληνικού χώρου, του μινωικού και του 

μυκηναϊκού, όταν η ζωή των ανθρώπων έγινε πολύ παράλογη και φτηνή. Μια τραγική πτώση 

που ποτέ δεν ξέχασαν οι Έλληνες, αναπολώντας πάντοτε τις μεγάλες εποχές της μινωικής Κρή-

της και της μυκηναϊκής Πελοποννήσου. 

Γι’ αυτό, στις ζωφόρους των επισημότερων ναών της Ελλάδας η Τιτανομαχία ήταν ένα 

συνηθισμένο θέμα, η αποφασιστική μάχη που συμβόλιζε τον εξανθρωπισμό της θεότητας άρα 

και του ανθρώπου. Οι Τιτάνες ήταν γίγαντες, και έτσι έμειναν στη συλλογική μνήμη των κα-

τοίκων αυτής της χώρας, γίγαντες των παραμυθιών και των παραδόσεων ή «δράκοι» —καμιά 

σχέση με τα γνωστά ερπετά—, όπως εκείνοι που πολεμούσαν μεταξύ τους ο ένας από τη Δρα-

κολίμνη της Γκαμήλας κι ο άλλος από τη Δρακολίμνη του Σμόλικα, στη γνωστή λαϊκή παράδο-

ση των Ηπειρωτών.  

                                                 
77 Όμηρος, Ἰλιάδα 18, 369· Ὀδύσσεια 8, 274· βλ. πρόχειρα και: Αριστόνικος Γραμματικός, De signis Iliadis, 1, 497· ο 

ίδιος, De signis Odysseae 8, 274· Σχόλια στό: Όμηρος, Ὀδύσσεια, Scholia in Odysseam, scholia vetera 8, 274. 
78 Σχεδόν σίγουρα το όνομά τους ετυμολογείται από το αρχαιότατο ρήμα τίω, που σημαίνει σέβομαι, τιμώ, δηλ. ήταν 

οι «Σεβαστοί», «Τιμημένοι». Σήμερα λέμε «αποτίω τιμή» — τα απο-τίω, τιμώ, τιμή προέρχονται από το τίω. 
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Η μάχη των στοιχείων που συνθέτουν τον Κόσμο 

Αντίστοιχα, στην Τιτανομαχία, οι Θεοί μάχονταν από τον Όλυμπο, οι Τιτάνες από την Όθρυ.79 

Όλα τα θεϊκά όντα πήραν μέρος σε έναν πόλεμο μέχρι εσχάτων, από τη μια πλευρά και την 

άλλη. Ουσιαστικά, τούτη η κοσμική μάχη συσπείρωσε εκατέρωθεν όλα τα στοιχεία που συνθέ-

τουν την πραγματικότητα, από τον ουρανό και τη γη ως τα σύννεφα, την ενέργεια ως κεραυνό 

και αστραπή, τον ζωικό και φυτικό κόσμο, τα ύδατα θαλασσών, λιμνών, ποταμών και πηγών, 

κι ως τις ηθικές δυνάμεις που αντανακλούνται στα φαινόμενα και στα υλικά όντα. 

Έτσι, με τους Ολύμπιους τάχθηκαν και αρκετοί από τους Θεούς των εποχών του Ουρανού 

και του Κρόνου δίνοντας την αποφασιστική τροπή της μάχης, όπως οι εκατόγχειρες Κόττος και 

Βριάρεως·80 ή η Στύγα, θυγατέρα του Ωκεανού, με τα ισχυρά παιδιά της Κράτος, Βία, Ζήλο και 

Νίκη, που αργότερα έγιναν οι συνοδοί του Δία και εκφραστές της εξουσίας του, μα και των 

αδήριτων αναγκαιοτήτων της συγκρότησης των ανθρώπινων κοινωνιών. Η Στύγα συμβολίζει όχι 

τα θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια νερά, μα τα ύδατα των πηγών, πάντα τόσο σημαντικά στην 

ορεινή Ελλάδα, τα ύδατα που έρχονται από τα υποχθόνια, από τον Κάτω Κόσμο, για να ποτί-

σουν ανθρώπους, ζώα και φυτά. Για να αμείψει ο Ζευς τη Στύγα που έτρεξε στο κάλεσμα του, 

μάλιστα πρώτη απ’ όλες τις θεότητες, την όρισε ως ιερό όρκο των Θεών.81 

Ο Ησίοδος δίνει εκτεταμένα στη Θεογονία του, σε μια από τις πιο μεγαλόπρεπες στιγμές της 

αρχαίας επικής ποίησης, τη μάχη των υπερκόσμιων οντοτήτων: 

 

Τρομακτικά αντιλαλούσε η απέραντη θάλασσα 

η γης σπαρταρούσε άγρια, αντιβογγούσε ο πλατύς ουρανός 

σειόμενος και σύρριζα συγκλονιζόταν ο Όλυμπος 

με τις ριπές των Αθανάτων, σεισμός ξέσπασε βαρύς 

μες από τα θέμελα του ζοφερού Ταρτάρου και δυνατός κρότος, 

από τον μέγα πόλεμο και τις κρατερές βολές.
82

  

                                                 
79 Ησίοδος, Θεογονία 632 κ.ε. 
80 Ο <Παλαίφατος>, Περὶ ἀπίστων 19, λέει ότι οι εκατόγχειρες κατοικούσαν στη Χαονία, στη μετέπειτα Ορεστιάδα. 
81 Σύμφωνα με τον φιλόσοφο Χρύσιππο, Fragmenta logica et physica, απ. 573, η σπουδαιότητα της Στύγας και των 

παιδιών της στη Θεογονία οφείλεται στο πρωταρχικής σημασίας, για την εξέλιξη του κόσμου, γεγονός της από-

συρσης των υδάτων από τη γη, επειδή «πρώτα διαχωρίστηκε το νερό που επικάλυπτε τη γη κι ανέδραμε στον 

αέρα», ως υδρατμοί. Ο Χρύσιππος, 3ος π.Χ. αι., και άλλοι φιλόσοφοι ήξεραν ήδη αυτό που απέδειξε η σύγχρονη 

επιστήμη, ότι αρχικά ο πλανήτης ήταν σκεπασμένος από νερό. 
82 Ησίοδος, Θεογονία 678 κ.ε. 

Εικ. 229: Καιρός καταιγίδας κάτω από τη μεγάλη χούνη του Καλόγερου, στον Μαυρόλογκο. 
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Όποιος έχει ζήσει ισχυρή καταιγίδα στο ύπαιθρο, μεγάλο σεισμό ή γενικά εκ του σύνεγγυς την 

αποχαλίνωση των στοιχείων της φύσης, αναγνωρίζει το εικονολογικό πλαίσιο αυτής της περι-

γραφής του 8ου-7ου π.Χ. αι., που όμως βασίζεται σίγουρα σε πολύ παλαιότερα προφορικά 

έπη. Μια σημαντική τροπή του πολέμου είναι όταν οι Τιτάνες έχουν ήδη νικηθεί και φυλακιστεί 

στα υποχθόνια, αλλά η Γαία, που δεν λαβαίνει μέρος στον πόλεμο μα σιωπηλά τάσσεται σαν 

μάνα που είναι με την πλευρά των παιδιών της, γεννάει τον Τυφωέα, με πατέρα τον Τάρταρο. 

Εκείνος βγαίνει από τη μήτρα της πελώριος, ήδη ενήλικος και ώριμος για τη μάχη κατά των 

Θεών, έχοντας εκατό κεφαλές φιδιών, με φλόγα να εκτινάσσεται από τα μάτια καθεμιάς. Από 

τα εκατό στόματά του βγαίνουν όλες οι φωνές των πλασμάτων της γης, πότε η γλώσσα των 

Θεών, πότε οι κραυγές ξεχωριστά των ζώων ή η φωνή των ανθρώπων. Εντελώς science fiction 

ταινία ή κόμικ, ε; 

Ο Τυφωέας συμβόλιζε τον φυσικό τυφώνα, τον κυκλώνα, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο 

τρομακτικά και καταστρεπτικά φυσικά φαινόμενα που μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος, πολύ 

χειρότερο κι από την ισχυρότερη καταιγίδα. Λιγότερο ή περισσότερο μικρά αδέλφια του τυ-

φώνα, οι λεγόμενοι στη λαϊκή γλώσσα σύφουνες, συφώνια ή τρόμπες, εμφανίζονται κάθε χρόνο 

στη νότια και νοτιοδυτική Ελλάδα, και όταν βγαίνουν στη στεριά προκαλούν μικρότερες ή 

μεγαλύτερες καταστροφές. 

Όμως, μια παράλληλη ή ενίοτε κυρίαρχη εικονολογική και βιωματική πηγή των προϊστορι-

κών ανθρώπων για τη μάχη του Δία με τον Τυφωέα μπορεί να είναι επίσης η έκρηξη ενός η-

φαιστείου, από τα πολλά που υπάρχουν στον κλασικό ελληνικό και ιταλικό χώρο. Οι  Έλληνες 

από τον καιρό των πρώτων ταξιδιών τους προς την Κάτω Ιταλία και Σικελία, που προηγήθηκαν 

κατά πολύ του πρώτου αποικισμού και της δημιουργίας της Μεγάλης Ελλάδας, δεν θα μπο-

ρούσαν παρά να συγκλονιστούν από το θέαμα της Αίτνας και του Βεζουβίου. 

Επίσης, πλήθος στοιχεία στις αρχαίες πηγές δείχνουν ως πολύ πιθανόν ότι η τρομακτική 

έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, που σήμερα γνωρίζουμε ότι έγινε το 1.646 π.Χ.,83 ποτέ δεν 

ξεχάστηκε από τους κατοίκους του ελληνικού χώρου. Ίσως χρησίμευσε ως πρότυπο για τη 

μάχη του Δία με τον Τυφωέα, που πράγματι φαίνεται στη Θεογονία κολλημένη παράδοξα, μετά 

την κύρια μάχη με τους Τιτάνες — αν και κατόπιν επαναφέρεται στο προσκήνιο κι αυτών η 

επίθεση, ενώ ήδη υποτίθεται πως έχουν νικηθεί. Πράγματι, μια τέτοιου μεγέθους έκρηξη ηφαι-

στείου όχι μόνο ταιριάζει με την παρακάτω περιγραφή του Ησιόδου, του τέρατος με τα εκατό 

κεφάλια, από τα διακόσια μάτια του οποίου εκτινάσσεται φωτιά, αλλά και δικαιολογεί τα πα-

ρεπόμενα, τον σεισμό, τα παλιρροιακά κύματα, τους τρομερούς ανέμους, τη θάλασσα και τη 

στεριά που καίγονται και βράζουν. 

Ο Τυφωέας, λοιπόν, βγαίνει από τα σπλάχνα της μητέρας Γαίας με σπορέα τον Τάρταρο, 

τον Θεό του πρωταρχικού χάους που τώρα κυριαρχεί στα υποχθόνια, πιο κάτω κι από τον 

Άδη. Ξεπηδάει είτε ως τυφώνας είτε ως έκρηξη ηφαιστείου, είτε ως μια φαντασιακή σύσμιξη 

και των δύο πιο καταστρεπτικών φαινομένων της φύσης. Αλλά ο Ζευς, ο ηλιακός Θεός, η έκ-

φραση του ζωοποιού φωτός που σχίζει τα σκοτάδια και ημερεύει τον κόσμο, αντελήφθη αμέσως 

τη δημιουργία του τέρατος, και: 

 

Βρόντησε άγρια σαν σε μπόρα, κι ολόγυρα η γη 

αντήχησε εκκωφαντικά, μαζί κι ο πλατύς ουρανός πάνωθε 

κι ο πόντος, τα ρέματα του Ωκεανού και τα υποχθόνια της γης. 

Από τ’ αθάνατα σύρριζά του παλλόταν ο μέγας Όλυμπος 

καθώς κινήθηκε ο άνακτας· και αντιβογγούσε η γη. 

Τότε, από τους δυο τους πυρκαγιά ξέσπασε στον γαλάζιο πόντο, 

απ’ τη βροντή, την αστραπή, απ’ τη φωτιά του τέρατος, 

από τους εμπρηστές ανέμους και τον κεραυνό που καταφλέγει· 

έβραζε σύμπασα η γη, ο ουρανός κι η θάλασσα, 

εξατμίζονταν οι ακτές και τα μεγάλα κύματα 

                                                 
83 Από την μελέτη των «αρχείων των παγετώνων» της Γροιλανδίας και των φερτών εκεί εναποθέσεων, μεταξύ άλλων 

και της στάχτης από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, η οποία κατά τους ηφαιστειολόγους ήταν η ισχυρότερη 

απ’ όλες τις γνωστές ηφαιστειακές εκρήξεις. 
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απ’ τις βολές των αθανάτων, σηκώθηκε άπαυτος σεισμός, 

σειόταν ο Άδης εκεί όπου βασίλευε στους νεκρούς, 

το ίδιο κι οι Τιτάνες στα υποχθόνια γύρω στον Κρόνο, 

από το άσβεστο βροντοκόπημα και τη βαριά πυρκαγιά. 

Ο Ζευς τότε κορύφωσε το μένος του, έσφιξε τα όπλα, 

τη βροντή, την αστραπή, τον κεραυνό που όλα τα κάνει στάχτη, 

χτύπησε ορμώντας απ’ τον Όλυμπο· κι όλες με μιας 

κατέκαψε τις κεφαλές του τρομερού τέρατος. 

Κι εκείνο, καθώς το δάμασε με τις βολές του πυρός, 

σωριάστηκε κατακομμένο, και μούγκρισε η πελώρια γη·  

και η φλόγα του άνακτα, αντιπηδώντας πάνω στον κεραυνωμένο, 

έκρουσε του βουνού τις ρίζες, τις δασωμένες και εύφορες, 

και σε μεγάλη απόσταση καιγόταν η γιγάντια γη 

από τη θεϊκή ανασαιμιά, έλειωνε ο κασσίτερος 

σαν μες στα καμίνια με την τέχνη των παλληκαριών  

πυρωμένος, κι ο σίδηρος, που είναι ο κρατερότερος […].
84

 

 

 

Θεοί ντόπιοι του Ολύμπου, Θεοί φυγάδες και Θεοί διωγμένοι  
 

Η ολύμπια Αθηνά 

Μπορεί οι Τιτάνες να εξορίστηκαν από τον Όλυμπο, όμως υπάρχει μια θεότητα που είναι 

ντόπια του βουνού, εφόσον γεννήθηκε εκεί, μάλιστα στην κορυφή του. Είναι η Αθηνά, που 

σύμφωνα με τον φαινομενικά παράδοξο μύθο γεννήθηκε από τον νου του Δία, ξεπηδώντας 

πάνοπλη με δόρυ από το κεφάλι του χωρίς τη μεσολάβηση μητέρας και μήτρας: 

 

Κι εκείνη μπρος στον Δία τον κυβερνήτη της καταιγίδας 

ξεπήδησε μονομιάς από το αθάνατο κεφάλι 

πάλλοντας μυτερό δόρυ· 

σείστηκε ο μέγας Όλυμπος 

τρομακτικά από την πανίσχυρη γλαυκομάτα, και γύρω η γη 

ιάχησε ανατριχιαστικά, κινήθηκε η θάλασσα 

ταράζοντας σκοτεινά κύματα, 

και σηκώθηκε αλισάχνη, 

αστραπιαία.
85

 

 

Η ιδιόρρυθμα ελληνική και πολύ ενδιαφέρουσα από την οπτική της Ανθρωπολογίας περίπτωση 

της Αθηνάς, δεν γίνεται να παρουσιαστεί εδώ. Όσον αφορά το θέμα του άλμπουμ μας, πάντως, 

ας σημειωθεί μόνο η σκέψη του Αίλιου Αριστείδη, διατυπωμένη σε λόγο του για τη Θεά: 

 

Επειδή γεννήθηκε στην κορυφή του Ολύμπου κι από την «κορυφή» του Δία, κατέχει στην εξου-

σία της τις κορυφές όλων των πόλεων ως αληθινή κυρίαρχη, καθώς και τις κεφαλές όσων 

ανθρώπων θεοφιλών δεν τις πατεί η Άτη, αλλά τις εξουσιαζει και τις βαδίζει η Αθηνά τηρώντας 

το σημείο της γέννησής της.
86

 

  

Γι’ αυτό η Αθηνά είναι η Θεά που ναοί της υπήρχαν σε όλες τις ακροπόλεις των μεγάλων ελ-

ληνικών πόλεων, κοντά στους ναούς των κατά τόπους εφέστιων Θεών. Επίσης, τούτο ερμη-

νεύει και το γεγονός ότι είναι η προστάτισσα της κατ’ εξοχήν πόλεως της αρχαιότητας, του 

πολιτειακού προτύπου όλων των αρχαίων πόλεων, της Αθήνας.   

                                                 
84 Ησίοδος, Θεογονία 839 κ.ε. 
85 Ομηρικοί ύμνοι, Εἰς Ἀθηνᾶν 7 κ.ε. 
86 Αίλιος Αριστίδης, Εἰς Ἀθηνᾶν 10, 26. 
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Η Άτη 

Με την ευκαιρία, η περίπτωση της εδώ αναφερόμενης Άτης δείχνει ότι το γεγονός πως είσαι 

Θεός δεν εξασφαλίζει την αιώνια παραμονή σου στον Όλυμπο. Ο Όμηρος παρουσιάζει την Άτη 

ως θυγατέρα του Δία χωρίς να μαθαίνουμε ποια μητέρα τη γέννησε. Είναι η Θεά που φέρνει με 

δόλο τον χωρισμό μεταξύ των ανθρώπων· όχι ακριβώς η φιλονεικία, μα η διάσταση μεταξύ 

ανθρώπων και κοινωνικών συνόλων που επιφέρουν οι επίβουλες σκέψεις, το πείσμα, η εξα-

πάτηση και ο νευρωτικός παραλογισμός. Ο Ποιητής την περιγράφει σαν απαλόποδη αλλά και 

με γερά πέλματα, επειδή χωρίς να γίνει αντιληπτή πατάει στα κεφάλια, δηλαδή στον νου, ό-

μως πατά γερά και δεν μπορείς μετά εύκολα να τη διώξεις. 

Η Άτη δεν είναι απαραίτητα μόνο αρνητική θεότητα. Οι Σχολιαστές σημειώνουν λογικά ότι 

θεωρείται κόρη του Δία, επειδή απ’ αυτόν προέρχονται όλα τα καλά και τα κακά της ανθρω-

πότητας. Κανονικά ο Δίας τη στέλνει για να καταστρέψει άτομα και σύνολα που έχουν διαπράξει 

κάτι πολύ κακό και πρέπει να αυτοτιμωρηθούν. Επειδή, όμως, δεν δρα πάντα με τη θέληση 

του πατέρα της μα και αυτόνομα, καταστρέφοντας δίχως λόγο πρόσωπα και πόλεις, ο Όμηρος 

ασχολείται ιδιαίτερα μαζί της και περιγράφει μια δραματική σκηνή που χρωματίζει έντονα την 

ανθρώπινη ψυχολογία των Ολυμπίων: 

Τη μέρα που θα γεννούσε η Αλκμήνη τον Ηρακλή, ο Δίας προφήτεψε στον Όλυμπο μπρος 

στους Θεούς ότι το αγόρι που θα έβλεπε εκείνη τη μέρα το φως στη βασιλική γενιά του Άργους 

έμελλε να γίνει το πιο αγαπημένο του παιδί, θα αναδεικνυόταν μέγας ήρωας και θα βασίλευε 

στους ανθρώπους. Η Ήρα, που ζήλευε τον έρωτα του συζύγου της για την Αλκμήνη, αφού έ-

δεσε τον ανύποπτο Δία με όρκο ότι δεν θα μετανιώσει για την προφητεία του, έτρεξε στο Άργος 

και έκανε να γεννηθεί πρόωρα εκείνη τη μέρα, εφταμηνήτικος, ο εξάδελφος του Ηρακλή, ο 

Ευρυσθέας. 

Έτσι ο Ευρυσθέας, ως πρωτογεννημένος, έγινε βασιλιάς σε μια Πελοπόννησο όπου κυριαρ-

χούσε το Άργος και πίσω απ’ αυτό οι ακόμα πολύχρυσες Μυκήνες, και ο Ηρακλής αναγκάστηκε να 

επιτελέσει τους γνωστούς άθλους του, βγάζοντας εντέλει αληθινή την προφητεία του Δία! Επί-

σης, να ζήσει μια ζωή γεμάτη περιπέτειες, πάθος, ηρωισμό μα και εγκλήματα, παραλογισμό 

αλλά και κοινωνικό έργο, σκοτωμούς και έρωτες. Έγινε έτσι ο κορυφαίος ημίθεος απ’ όλες τις 

απόψεις, ψυχολογικά όσο και από την οπτική της Ανθρωπολογίας, ο πιο μάγκας, ο πιο ερω-

τικός, ο πιο κοινωνικά χρήσιμος και ο πιο περίπλοκος χαρακτηρολογικά, το πρότυπο όλων 

των μεγάλων ηρώων μέχρι σήμερα. 

Όταν ο Δίας έμαθε για το τέχνασμα της Ήρας, δεν μπορούσε να πάρει πίσω τον όρκο του, 

ούτε να προστατέψει τον αγαπημένο του γιο. Αλλά: 

 

[…] πόνος οξύς τον χτύπησε βαθιά μες στην ψυχή του, 

και αμέσως άρπαξε την Άτη από τα λαμπερά μαλλιά 

με ταραγμένη την καρδιά του, και ορκίστηκε κρατερό όρκο, 

ποτέ στον Όλυμπο και στον έναστρο ουρανό 

στο εξής να μην ξανάρθει η Άτη, που όλους τους χωρίζει. 

Και μόλις το ’πε, περιστρέφοντάς τη με το χέρι, 

την πέταξε από τον έναστρο ουρανό· κι έπεσε στα έργα των ανθρώπων.
87

 

 

Την Άτη, λοιπόν, την ξεφορτώθηκαν οι Θεοί από τον Όλυμπο, και τη φορτώθηκαν ανεξέλεγκτη οι 

ανθρώπινες κοινωνίες…. 

 

Ο Μώμος 

Ένας άλλος διωγμένος από τον Όλυμπο Θεός ήταν ο Μώμος, ένας αλλόκοτος θεοδαιμο-

νάκος όχι του γέλιου και του χιούμορ, αλλά της αγριότητας μιας ανελέητης σάτιρας, του σαρ-

κασμού που καταθλίβει και της οδυνηρής ειρωνείας. Σύμφωνα με μύθο του Αισώπου, ο Μώμος 

                                                 
87 Όμηρος, Ἰλιάς 19, 91 κ.ε. και 19, 126 κ.ε.· για Άτη βλ. πρόχειρα: Σχόλια στό: Ὅμηρος, Ἰλιάδα, Scholia in Iliadem 

(scholia vetera) 19, 91c-126 · Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ἰλιάδαν 1, 241, 19 κ.ε., 2, 774, 3 κ.ε., 4, 289, 11 κ.ε., 4, 

291, 1 κ.ε.  
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διώχτηκε από την αυλή των Θεών «λόγω βασκανίας του Ολύμπου», γιατί δεν έλεγε καλό για 

κανέναν κι όλους τους έκρινε αρνητικά.88 Ο Μώμος έχει τη θέση του στον λαμπερό κόσμο της 

αρχαίας Κωμωδίας, όμως θα πρέπει να προσεχτεί ότι δεν είναι κεντρικός. Η εκτυφλωτική ευ-

φυΐα με την οποία η αττική Κωμωδία ζωγραφίζει, αιθαλώνει ή καταμουτζουρώνει Θεούς κι 

ανθρώπους, σπάνια ταιριάζει με την κακότροπη χολή που εκπροσωπεί ο Μώμος. 

Γι’ αυτό ακριβώς ο μέγας Θεός της Κωμωδίας δεν είναι ο Μώμος, μα ο Διόνυσος, ο κύριος 

της ενεργοποιού κι όχι της αλκοολικής μέθης, ο καθοδηγητής των πιο υψηλών εκφάνσεων της 

δημιουργικής γραφής μέσω της έκστασης, ο Θεός των φροϊδικών παθών, των αβυσσαλέων 

βυθών του ασυνειδήτου, που μετασχηματίζονται σε ομορφιά και φωτεινό λόγο όπου η χάρις, η 

μουσική, το χιούμορ και ο ερωτισμός ξελαγαρίζουν ό,τι σκληρόδερμο και ντροπιαστικό. Αυτά, 

τα σκληρόδερμα και τα ντροπιαστικά, η κακότροπη κοροϊδία που δεν βρίσκει κανένα καλό ποτέ 

και πουθενά, είναι το έργο του Μώμου. 

Μολοντούτο ο καημένος ο Μώμος δεν είναι πάντοτε αμελητέος. Γι’ αυτό ο πιο Αθηναίος από 

τους Τραγικούς, ο Σοφοκλής, τον τίμησε με ένα Σατυρικό δράμα με τ’ όνομά του, το ίδιο και ο 

Αχαιός από την Ερέτρια, σπουδαίος δραματουργός του 5ου π.Χ. αι.89 Επίσης ο Σύρος ελληνό-

φρονας Λουκιανός, ο μη Έλληνας ύψιστος των σωζώμενων πεζογράφων σατιρικών της ελλη-

νικής αρχαιότητας, τον εξευγένισε ως ήρωα-καταλύτη σε έναν από τους πολύ σύγχρονούς μας 

διαλόγους του, όπου υποδεικνύεται το παράλογο και το σχεδόν κωμικό της όποιας θεότητας. 

Σε αυτό τον διάλογο, το Δωδεκάθεο μυκτηρίζεται από τον Μώμο σαν κλειστό κλαμπ, όπου 

οι μόνοι μη-Θεοί, μισοθνητοί που οι γνήσιοι Θεοί τούς αντιμετωπίζουν με υπεροψία, είναι ο ίδιος, ο 

Διόνυσος, ο Ασκληπιος, ο Ηρακλής και ο Γανυμήδης. Ο ίδιος ο Ζευς κατηγορείται για το απλού-

στατο που και τώρα μπορεί κανείς να πει σε κάθε Θεό, ότι επιτρέπει στην ανθρωπότητα: 

 

[…] τους τίμιους να παραμελούνται μες στη φτώχια, στις αρρώστιες και στη δουλεία, αλλά πολύ 

κακούς και αηδιαστικούς ανθρώπους να τιμούνται περισσότερο απ’ όλους, να υπερπλουτίζουν 

και να επιβάλλονται στους καλύτερους. 

 

Και, προσθέτει ο Σύρος από τα Σαμόσατα, ας θυσιάζουν κι ας παρακαλούν οι κακόμοιροι έντι-

μοι θνητοί, εισπράττωντας κατάμουτρα ότι οι Θεοί απλά διασκεδάζουν, και ότι ματαίως οι καλοί 

ικετεύουν και ανάβουν τα κεριά. Κατόπιν, ο λουκιάνειος Μώμος, στην κορφή του Ολύμπου μπρος 

στο Δωδεκάθεο, κραυγάζει πονηρά: 

 

Μετά, σε σύντομο χρόνο βλέπεις να χαχανίζουν Επίκουροι, Μητρόδωροι και Δάμιδες, και να είναι 

δεμένοι και φιμωμένοι οι δικοί μας συνήγοροι. 

 

Δηλαδή ότι η αδιαφορία των Θεών για τη μοίρα των απλών ανθρώπων, διευκολύνει στοχαστές 

σαν τον Επίκουρο, τον Μητρόδωρο και τον Δάμι να συνθέτουν τη φιλοσοφία της αθεΐας. 

Ακολούθως τα βάζει με τον Απόλλωνα, που δεν ντρέπεται κατά τη γνώμη του Μώμου να 

ζητάει μπόλικο χρήμα για να δίνει μπουρδουκλωμένους χρησμούς οι οποίοι ό,τι και να γίνει 

βγάζουν λάδι τον προφήτη, αφού είναι διπλά κι αντιθετικά ερμηνευόμενοι. Κι επιπλέον τι να 

πεις κανείς για σένα, λέει ο Μώμος στον Απόλλωνα, αφού είσαι αιώνια ανήλικο αγοράκι, που 

δεν έχουν φυτρώσει ακόμα τα γένια σου κι όμως αποφασίζεις για ενήλικους ανθρώπους. Αυτή 

η μώμειος δημηγορία εξαναγκάζει τους Θεούς, θέλοντας να δουν και τη γνώμη των θνητών, 

να καλέσουν μπροστά τους τον υπερασπιστή των Θεών Τιμοκλή και τον θεομάχο Δάμι. Ο Δάμις, 

σε διαλεκτική αντιπαράθεση με τον Τιμοκλή, παίρνει σβάρνα τους πάντες, Θεούς και πιστούς. 

Μπρος στη σύναξη των Θεών, λοιπόν, μέσω της σωκρατικής εκμαίευσης του Μώμου, ο ηθι-

κολόγος Τιμοκλής προβάλλει στον άθεο και φιληδονιστή Δάμι το ακόλουθο επιχείρημα, ατρά-

νταχτο κατά τη γνώμη του, μα στην ουσία του αυτοκαταδικαστικό της ίδιας της θρησκευτικής 

του πίστης: 
  

                                                 
88 Αίσωπος, Μῦθοι, μῦθος 102. 
89 Σοφοκλής, Αποσπάσματα, απ. 419-424· Αχαιός Τραγικός, Αποσπάσματα, απ. 26. 
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ΤΙΜΟΚΛΗΣ: Αν υπάρχουν βωμοί, υπάρχουν και Θεοί. Οπότε, εφόσον υπάρχουν βωμοί, υπάρ-

χουν και Θεοί. Τι λες γι’ αυτά; 

ΔΑΜΙΣ: Άμα γελάσω μέχρι να χορτάσω, θα σου αποκριθώ. 

 

Πρόκειται για μια ειρωνεία του Λουκιανού κατά των θρησκευόμενων, αλλά αποτελεί και τη φιλο-

σοφική του θέση επί του θέματος των θρησκειών: Οι Θεοί είναι μόνο οι βωμοί τους, οι ναοί τους, 

το επί της Γης εξουσιαστικό σύστημα των ιερατείων. Στην πραγματικότητα δεν έχουν υπόσταση 

και οφείλουν την ύπαρξή τους στην πίστη των ανθρώπων. Στα γέλια του Δάμι για τη διαλεκτι-

κή αυτοπαγίδευση του αντιπάλου του, ο Τιμοκλής επιμένει επιθετικά, ουρλιάζει: 

«Ομολογείς, λοιπόν;» 

Ο Δάμις, στα χρόνια του Λουκιανού όταν είχε αποσυντεθεί η ανεξιθρησκεία του Δωδεκαθέου, κι 

ενώ ξέρουμε ότι σέρναν ανθρώπους στους βωμούς των Θεών, είτε των πολυθεϊστικών είτε σε 

λίγο του χριστιανικού για να ομολογήσουν πίστη, απαντάει: 

 

ΔΑΜΙΣ: Ναι, Τιμοκλή. Γιατί εσύ φέρεσαι όπως ορισμένοι από μας, που φοβισμένοι από κάποιους,  

έχουνε καταφύγει στους βωμούς […]. 

ΤΙΜΟΚΛΗΣ: Με ειρωνεύεσαι με όλα αυτά, τυμβωρύχε και μιαρέ και κατάπτυστε και άξιε μα-

στίγωσης και κάθαρμα; Δεν ξέρουμε νομίζεις ποιανού πατέρα είσαι, και πώς πορνευόταν η 

μάνα σου, και ότι έπνιξες τον αδελφό σου, και πως μοιχεύεις, και πως διαφθείρεις τα αγό-

ρια; μην την κοπανάς λοιπόν, μέχρι να σε κάνω τουλούμι στο ξύλο· με τούτο το κομμάτι 

σπασμένου δοχείου θα σε σφάξω, γιατί είσαι εντελώς μιαρός. 

 

Ιδού λοιπόν. Πάντα για τους θρησκευομένους κυρίαρχη κατά των διαλεκτικών αντιπάλων τους 

η κατηγορία του ερωτισμού, που πάντα βαφτίζεται αποκλίνων και ανήθικος. Πάντα η τυπικη 

εικόνα του στερημένου σεξουαλικά φανατικού «πιστού» που, καθώς λέει ο ίδιος ο Ζευς παρα-

κάτω, εξακοντίζει ολοένα βρισιές «μην υποφέροντας ότι ζει μες στην ηδονή» ο λιγότερο θρήσκος ή 

κι άθρησκος συνάνθρωπός του. Πάντα από την μια οι διεφθαρμένοι, οι νόθοι, εκείνοι που έκα-

νε παράνομο έρωτα η μάνα τους για να τους γεννήσει, οι υποτιθέμενοι κάθε είδους εγκλημα-

τίες, όσοι είναι βυθισμένοι στην ερωτική ακολασία με γυναίκες μα και που διαφθείρουν τα αγόρια, 

κι από την άλλη η ηθική πλειοψηφία έτοιμη να χύσει το αίμα οποιουδήποτε διαλεκτικού αντί-

θετου, εκείνη η ηθικολόγος μάζα που φορά το άμεμπτο κοινωνικό προσωπείο της πίστης στον 

Θεό, ενώ από κάτω βράζει η θηριωδία της, επιτεινόμενη από την ερωτική στέρηση και τις συ-

νακόλουθες νευρώσεις: η εικόνα και του σύγχρονου φονταμενταλιστή πιστού κάθε θρησκείας. 

Οπότε ρωτάει μπερδεμένος ο Ζευς τους Θεούς, και απαντάει ο πρακτικός Ερμής: 

 

ΖΕΥΣ: Ο ένας αποχωρεί γελώντας, Θεοί, ο άλλος ακολουθεί βρίζοντας, μην υποφέροντας ότι ζει 

μες στην ηδονή ο Δάμις, και ισχυρίζεται πως θα τον χτυπήσει με το σπασμένο κεραμικό στο 

κεφάλι. Εμείς, τι θα κάνουμε γι’ αυτά; 

ΕΡΜΗΣ: Ορθά μου φαίνεται πως λένε ότι είπε ο Κωμικός: «Κανένα κακό δεν έπαθες, αν δεν το 

πιστεύεις». Τι κακό είναι αυτό και υπερμέγα, αν λίγοι άνθρωποι μας απωθούν, πεπεισμένοι 

σε τούτα; Μεγάλο πλήθος, πάμπολλοι είναι όσοι πιστεύουν τα αντίθετα, των Ελλήνων ο πε-

ρισσότερος λαός και όλοι οι βάρβαροι. 

ΖΕΥΣ: Ερμή, πολύ ωραία ειπώθηκε από τον Δαρείο εκείνο που θεωρείται ότι λέχθηκε για τον 

Ζώπυρο· Κι εγώ, πιστεύω πως καλύτερα να είχα έναν τέτοιο σύμμαχο σαν τον Δάμι, παρά να 

μου δίνανε χίλιες Βαβυλώνες.
90

 

 

Ο Ζώπυρος κατά τον Ηρόδοτο ήταν επιφανής Πέρσης, που προσποιήθηκε ότι αυτομολεί στη 

Βαβυλώνα όταν την πολεμούσε ο Δαρείος. Για να τον πιστέψουν οι Βαβυλώνιοι, έκοψε τη μύτη 

                                                 
90 Ο Λουκιανός φορεί ολοένα μάσκες της Κωμωδίας, κι έτσι τούτος ο διαλογος επιγράφεται Ζεὺς τραγῳδός [Juppider 

tragoedus]. Ο Μώμος συμμετέχει και στον διάλογο του Λουκιανού Θεῶν Ἑκκλησία [Deorum consilium], και σε άλλα 

έργα του. Τον Μώμο χρησιμοποίησαν ως ήρωα ποιητές όπως ο Παλαμάς, και εξόχως ο Βάρναλης, ο οποίος όμως, αν 

και άθεος, τα λίγα ποιήματά του που μπορούν να θεωρηθούν αριστουργήματα τα έγραψε όχι στο όνομα του Μώμου, 

μα ενός «επαναστάτη» Χριστού, και της Παναγίας ως προτύπου της αιώνιας μάνας… 
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και τ’ αυτιά του και τους είπε ότι του τα έκοψε ο Δαρείος. Οι Βαβυλώνιοι τον δέχτηκαν και 

εκείνος άνοιξε κρυφά τις πύλες στους πολιορκητές. Τότε ο Δαρείος είπε ότι καλύτερα να είχε 

μη ακρωτηριασμένο τον Ζώπυρο, παρά χίλιες Βαβυλώνες. Εξού και το λογοπαίγνιο του Δία: 

Καλύτερα να είχε σύμμαχό του τον Δάμι, παρά χίλιους ανόητους θρησκόληπτους οπαδούς σαν 

τον Τιμοκλή. 

«Των Ελλήνων ο περισσότερος λαός και όλοι οι βάρβαροι», τον 2ο αιώνα μ.Χ., δεν στοχά-

ζονται, λέει ο ίδιος ο Ερμής, ο Θεός του Λόγου, μα βουτάνε στον παραλογισμό. Οι Έλληνες, που 

νίκησαν τον μυστικισμό με τον νου, την αισθητική και την αποδοχή της ηδονής ως μέσο για 

την ευτυχία και την ολοκλήρωση του εαυτού, τώρα νικιούνται από τη «Βαβυλώνα», τον ανορ-

θολογισμό και τον πουριτανισμό της Ανατολής, απ’ όλα εκείνα που κατέληξαν στην ανάδυση 

των μονοθεϊστικών θρησκειών. Μια αυτοκαταδίκη κάθε θεότητας, αλλά και η υποδειξη του τέ-

λους του ελληνικού πολιτισμού, με τη γραφίδα του Λουκιανού και τη μεσολάβηση του διωγ-

μένου από τον Όλυμπο Μώμου. 

 

Η Δήμητρα ως αυτοεξόριστη από τον Όλυμπο στη γη 

Φαινομενικά είναι περίεργο, κι όμως η ίδια η Γαία, με την μορφή της Δήμητρας, είναι αυτό-

εξόριστη κατά περιόδους από τον Όλυμπο κι από τη σύναξη των Θεών. Έχει διαπιστωθεί ότι η 

Δήμητρα της εποχής του Δωδεκαθέου αντιπροσωπεύει τη μετεξέλιξη της Μεγάλης Μητέρας 

Γης, της πρωταρχικής θεότητας μαζί με τις προσωποποιήσεις του χάους και του ουρανού. Στη 

Θεογονία του Ησίοδου, που εκφράζει την αρχαιότερη γνωστή σε μας σύνοψη της Ολύμπιας 

θρησκείας, μετά τον ύμνο με τον οποίο ο ποιητής περιγράφει τι οφείλει στις Μούσες και ζητά 

τη βοήθεια τους για να αφηγηθεί τη δημιουργία του κόσμου, ξεκινάει την αφήγησή του με τα 

εξής απλά και σαφή λόγια: 

 

Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα έγινε το Χάος· μετά απ’ αυτό 

η πλατύστηθη Γαία, η ασφαλής βάση αιώνια όλων 

των Αθάνατων που κατέχουν τις κορφές του χιονιζόμενου Ολύμπου, 

και τα αερώδη Τάρταρα στα μύχια του εδάφους του πλατύδρομου, 

και ο Έρωτας, που ωραιότερος ανάμεσα στους αθάνατους Θεούς, 

λυσιμελής, όλων των Θεών και όλων των ανθρώπων 

κατανικάει στα στήθη τους την ψυχή και την έμφρονη θέληση. 

Κι από το Χάος γεννήθηκαν το Έρεβος και η μαύρη Νύχτα· 

από τη Νύχτα έπειτα ξεφύτρωσαν ο Αιθέρας και η Ημέρα, 

που κύησε εκείνη σμίγοντας ερωτικά με το Έρεβος. 

Κι από τη Γαία πρώτα γεννήθηκε ίσος με τον εαυτό της 

ο Ουρανός ο έναστρος,  έτσι ώστε να την καλύπτει εξίσου κατά τα πάντα, 

για να είναι ασφαλής βάση των μακάριων θεών αιώνια,[…].
91

 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ησίοδο τα πρωταρχικά όντα που εγκαινίασαν την ύπαρξη, το Είναι στη 

θέση του μη-Είναι, προέκυψαν αυτοδημιουργούμενα, δίχως γεννητική αρχή, δίχως κάποιον με-

γάλο Θεό να προϋπάρχει, και είναι τέσσερα, με την ακόλουθη χρονολογική σειρά: Χάος, Γαία, 

Τάρταρα, Έρωτας. 

Ο Έρωτας, η ενοποιός των αντιθέτων αρχή, αποτέλεσε την προϋπόθεση της ένωσης των 

πρωταρχικών στοιχείων, της «ερωτικής» μίξης, δηλαδή την μετάβαση από την αυτοδημιουρ-

γία και την αυτογένεση στην σύμπτυξη των δύο σε ένα. Το Χάος, ερμαφρόδιτη αρχή που μετά 

δεν το ξανασυναντούμε στην αρχαία μυθολογία παρά ως αρνητική επιστροφή των πάντων στο 

μηδέν, γέννησε μόνο του το Έρεβος και τη Νύχτα, κι απ’ αυτό το πρωταρχικό ζευγάρι με την 

επενέργεια του Έρωτα προέκυψαν ο Αιθέρας και η Ημέρα, φέρνοντας για πρώτη φορά το φως 

στη δημιουργία. Κατόπιν, δηλαδή μετά την έλευση του φωτός, η Γαία, επίσης ερμαφρόδιτη σε 

αυτή την ζωαρχική εποχή της όπως και το Χάος, δημιούργησε τον Ουρανό δίχως να μεσολαβήσει 
  

                                                 
91 Ησίοδος, Θεογονία 116 κ.ε. 
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αρσενικό στοιχείο, εκτός από την ασώματη 

ενέργεια του Έρωτα.92 

Ο Ουρανός, το δημιούργημα της Γαίας, ο 

«ίσος με τον εαυτό της», θα αποτελέσει σύ-

ντομα τον κύριο ερωτικό της σύντροφο με τον 

οποίο θα γεννήσει πλήθος παιδιά, κι αργό-

τερα η ίδια ως Ρέα με την ανθρωπολογική ό-

σο και πολιτισμική μετεξέλιξη του Ουρανού, 

τον Κρόνο, θα δημιουργήσει τον αρχικό πυρή-

να του Δωδεκαθέου, την (επίσης) τετράδα των 

Δία, Ποσειδώνα, Άδη, Ηρας. 

Και πάλι εδώ, όπως στην περίπτωση της 

κοσμολογικής εκδοχής του Φιλολάου, θα μπο-

ρούσαμε να μπούμε στον πειρασμό αναλύσε-

ων και ερμηνειών αυτού του κορυφαίου από-

σπάσματος από το έργο τού πολύ σημαντι-

κότερου απ’ ό,τι πιστεύουν οι φιλόλογοι Ησι-

όδου, της επίσημης αντίληψης της ελληνικής 

αρχαίοτητας για τη δημιουργία του κόσμου. 

— Επίσημης: δηλαδή της μη μυστικιστικής 

όπως ήταν οι παράλληλες και εξίσου σεβα-

στές για τους Έλληνες εκδοχές των μυστι-

κών λατρειών, του Ορφισμού, των διονυσια-

κών Μυστηρίων, των ελευσινίων, των καβει-

ρίων αλλά και των λιγότερο γνωστών όχι ό-

μως και λιγότερο σημαινόντων Μυστηρίων του 

Ηρακλή στην Οίτη, του Απόλλωνα στον Παρ-

νασσό, των παράπλευρων λατρειών περί Έ-

ρωτος, μέγιστης πρωταρχικής θεότητας κα-

θώς βλέπουμε εδώ, όπως ιχνηλατείται στους 

αρχαίους συγγραφείς και όπως κοινοποιείται 

ως «τουριστική» ατραξιόν στα Ερωτίδια, ε-

ορτή των Θεσπιών. 

 

Δήμητρα Οὐλώ και πάλι 
Κι έτσι ενδεχομένως μπορούμε τώρα να δούμε τη Δήμητρα των χρόνων μετά τον Ησίοδο 

αντικειμενικά από την άποψη της Προϊστορίας και της Ανθρωπολογίας. Γιατί η Δήμητρα είναι 

μια θεότητα που ποτέ δεν έγινε απολύτως σύγχρονη καμιάς εποχής μετά την προ-ιστορία. 

Κληρονόμησε τα μεγάλα θεϊκά πρόσωπα της Γαίας και της Ρέας, της διαχρονικής Μεγάλης 

Μητέρας του μεσογειακού κόσμου που κατέληξε, όχι πολύ άτυχα αν το δεις υπερθρησκευτικά, 

στον κοσμικό χαρακτήρα της Παναγίας. Γι’ αυτό και δεν ταιριάζει στον Όλυμπο των μεταγε-

νέστερων Θεών, των δισεγγονών, εγγονών και παιδιών της, δεν ξέρει τι να κάνει εκεί και οι 

Θεοί δεν ξέρουν τι να την κάνουν. Αν και ανήκει στο Δωδεκάθεο, η βιωτή της είναι το χώμα 

και τα υποχθόνια, έχει δημιουργήσει εκ του μηδενός χωρίς αρσενική αρχή τον ίδιο τον Ουρα-

νό, τον υπέρτατο αρσενικό των θεοτήτων. Η ίδια, συνδιαλέγεται αέναα με τα πρωταρχικά στοι-

χεία, με το Χάος, τον Τάρταρο και τον Έρωτα. Για όλα αυτά η θέση της στον Όλυμπο δεν είναι 

δεδομένη. 

Στο μεγάλο εικονοπλαστικό όσο και ιδεοπλαστικό πρόγραμμα του Φειδία στον Παρθενώνα, 

όταν η αθηναϊκή δημοκρατία έφτιαχνε απ’ εξαρχής Θεούς κι ανθρώπους, η Δήμητρα πλάθεται 

όπως ήδη είπαμε ως γαλήνια θεότητα με σγουρά, οὔλα μαλλιά, που δεν μετέχει πολύ στα τε-

                                                 
92 Ησίοδος, Θεογονία 126-127: Γαῖα δέ τοι πρῶτον μὲν ἐγείνατο ἷσον ἑωυτῇ / Οὐρανὸν ἀστερόενθ’, ἵνα μιν περὶ πάντα 

καλύπτοι, […]. 

Εικ. 230: Ο Έρωτας, ο πρωταρχικός και αγέννη-
τος Θεός μαζί με το Χάος, τη Γαία και τα Τάρταρα, 
στεφανώνει την Αταλάντη, που ως τότε τον αρνεί-
ται, δηλαδή συμβολικά την κάνει να ερωτευτεί. 
Αριστουργηματικό σχέδιο αττικής λυκήθου, υστε-
ροαρχαϊκή περίοδος, 500-490 π.Χ., Μουσείο Κλί-
βελαντ, Κλίβελαντ, ΗΠΑ. 
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κταινόμενα, είναι καταφανώς βυθισμένη στον εαυτό της. Η ουσιαστική για την Αθήνα της 

ελευθερίας και της ισοπολιτείας γιορτή των Παναθηναίων γι’ αυτή δεν έχει σημασία, εφόσον 

θεωρεί τα ανθρώπινα από τη σκοπιά της ελευσίνιας Μεγάλης Μητέρας. Εκεί, στην Ελευσίνα, 

δεν είναι πια η Γαία, η πρωτόγονη θεότητα που δεν ακούει ικεσίες Θεών ούτε ανθρώπων, αλ-

λά μια μυσταγωγική έκφραση της φύσης, μάνα και εράστρια (όχι ποτέ ερωμένη), που μπορείς 

να την παρακαλέσεις να σου προσπορίσει σοφία και γαλήνη. 

Όλα αυτά αιτιολογούνται από τον σημαίνοντα μύθο: η Δήμητρα, η πρωταρχική Γαία στην 

τελική εκδήλωσή της, ανάμεσα στα εκατομμύρια μωρά της γέννησε και μια συγκεκριμένη κόρη, 

την Περσεφόνη. Αυτή η κόρη δεν είναι σαν τα τόσα παιδιά της, συμβολίζει τα τελικά αίτια της 

φύσης, που η Δήμητρα είναι η θεματοφύλακάς τους. Στην Ανθρωπολογία, όταν εκφράζουν τη 

φύση μερικώς οι Θεοί, τότε δημιουργούνται οι θρησκείες με τα καλά τους και τα κακά τους. 

Όταν οι Θεοί, σπάνια, εκφράζουν ολοτελώς τη Φύση, τότε σφάλλουν τραγικά, γιατί η ουσία 

της Θεότητας όταν γίνεται ανθρώπινο μέτρο είναι σφάλμα και σπαραγμός, δικά της και των 

ανθρώπων. 

Έτσι κι η Δήμητρα, η μάνα της Περσεφόνης, είδε την κόρη της να την ερωτεύεται και να 

την κλέβει ο Άδης, ο νεόκοπος Θεός του Κάτω Κόσμου. Ο Άδης στη γενεαλογία των Θεών του 

Πέρα Κόσμου δεν είναι ο υπερκοσμικός Τάρταρος, η ονοματολογία της μη-ύλης που χρησιμεύει 

στον κόσμο σαν αρνητικό φιλμ, άρα αναποδογυρισμένα εξισορροπιστικό της ύπαρξης. Ο Τάρ-

ταρος είναι ο αερώδης μη-Κόσμος, η μη-Ύλη μες στην «πλατύδρομη» γη, την ύπαρξη, όπου 

έχουν υποχωρήσει και οχυρωθεί οι πανάρχαιοι Θεοί, όλοι οι παλιοί σύντροφοί της Γαίας, το 

γέννημα κι εραστής της ο Ουρανός, ο Κρόνος, οι Τιτάνες, ο γιος της ο κατακρεουργημένος από 

τον Δία Τυφωέας. Ο Άδης, αντίθετα, δεν είναι μια κοσμική αρχή, είναι ο Άδης αποκλειστικά 

των ανθρώπων, των νεκρών τους εκφάνσεων που μέσω της τέχνης, της μνήμης και της τιμής 

των ζωντανών στους προγόνους προσπαθούν να συνεχίσουν να ζουν μια ζωή ομοιώματος, κα-

θώς τους βλέπουμε στην ομηρική Νέκυια, όταν ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον Κόσμο των Νεκρών. 

Έτσι, λοιπόν, ο Αϊδωνέας, αδελφός του Δία, του Ποσειδώνα και της Ήρας είναι ένας Θεός 

του ανθρώπινου θανάτου, στο βασίλειο του οποίου κατοικούν μόνο ανθρώπινες ψυχές. Στον 

Όμηρο βέβαια, στον ποιητή που εξανθρώπισε τον προϊστορικό κόσμο με λέξεις που και μόνο η 

ομορφιά τους τις καθιστά φιλοσοφία, στον Κάτω Κόσμο δεν υφίστανται ως αρνητικά φιλμ της 

ανθρωπότητας μόνο άνθρωποι μα και ζώα — ο Ωρίων, ο μέγας κυνηγός που θεωρήθηκε αστε-

ρισμός, εδώ βρίσκει τη φυσική θέση του: αέρας και ίσκιος αυτός, κυνηγά άερα και ίσκιο θη-

ρία, διηγείται ο Οδυσσέας την απολίτιστη εμπειρία του στους πολιτισμένους Φαίακες. Αλλά 

και αυτά τα λίγα ζώα τα έχουν κουβαλήσει εκεί οι νεκροί άνθρωποι, η θέση τους δεν είναι 

στον Άδη. 

Από την πλευρά της, η πρωταρχική κοσμική δύναμη, η Γαία, δεν είναι μια αγαθή θεότητα, 

είναι ο πλανήτης αυτοπροσωπως που δεν νοιάζεται για τα δισεκατομμύρια θανάτους των παιδιών 

του, αρκεί η πραγματικότητα να προχωρά και να γίνεται ζωή. Αναγκάστηκε να μεταμορφωθεί 

σε Ρέα, όταν οι άνθρωποι από το τροφοσυλλεκτικό στάδιο πέρασαν στην καλλιέργεια και έχτι-

σαν πόλεις: η Γαία δεν μπορεί πια να είναι απρόσωπη έκφραση του πλανήτη, εξαναγκάζεται 

ως Ρέα να πάρει μια πολιτική θέση έναντι των ανθρώπινων κοινωνιών που την καλλιεργούν. 

Αλλά κι αυτό δεν φτάνει με την περαιτέρω εξέλιξη του πολιτισμού, με τα μεγάλα γεγονότα της 

εποχής που αντανακλάται στο Δωδεκάθεο, κι έτσι η Γαία προβαίνει σε έναν ακόμη αυτομε-

τασχηματισμό, γίνεται Δήμητρα, μια θεότητα λιγότερο απρόσωπη από τη Ρέα, πιο κοντινή σε 

ανεπτυγμένους γεωργικούς πολιτισμούς, όπου οι καλλιέργιες επηρέαζαν ποικιλοτρόπως όλες 

τις κεντρικές και παράπλευρες εκφάνσεις του ετήσιου κύκλου. 

Βεβαίως, στη Δήμητρα παραμένουν πάντοτε ζωντανές πρωτόγονες πλευρές. Όπως και η 

παλαιότερη εικονολογική έκφανσή της στον ελληνικό χώρο, η Μεγάλη Μητέρα της μινωικής 

και μυκηναϊκής εποχής, κρατάει όχι μόνο στάχυα, που συμβολίζουν τα καλλιεργημένα φυτά, 

μα και κωδίες παπαρούνας, που αναφέρονται στα αυτοφυή φαρμακευτικά βότανα τα οποία 

συλλέγει ο άνθρωπος για να γιατρέψει αρρώστιες και να κάνει τη ζωή του ανθρωπινότερη, ή 

ακόμα και να παρασκευάσει δηλητήρια. Έτσι, δεν είναι μόνο Θεά των καλλιεργειών, μα και 

των σκοτεινών, ανεξήγητων δυνάμεων των φυτών, που μπορούν να φέρουν την πολυπόθητη 

υγεία στον άνθρωπο ή τον θάνατο. Επίσης, η Δήμητρα του Δωδεκαθέου διατηρεί ακόμη μυστη-

ριακές λειτουργίες για το θέμα που μόνο εκείνη μπορεί να διαφεντέψει, το ίδιο το ζήτημα της 
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ζωής και του θανάτου, εφόσον πάνω στη γη φυτρώνει ο άνθρωπος και σε αυτή επιστρέφει, 

όπως λέει ακόμη σήμερα η τόσο βαθιά, ορθόδοξη Νεκρώσιμος Ακολουθία. 

Όμως, κι αυτό είναι σημαντικό για την έρευνα των πολλών προσώπων της, ακριβώς μέσω 

της σχέσης της με τα πρώτα και τα έσχατα, τη γέννηση και τον θάνατο όλων των ζωντανών 

όντων και του ανθρώπου, η Θεά θεωρείται ότι κρύβει κλειδιά της γνώσης που δεν μπορούν να 

κατέχουν οι λοιποί Ολύμπιοι, περιορισμένοι καθώς είναι στην εξατομίκευση των πολιτισμικών 

λειτουργιών τους. Η Δήμητρα εξακολουθεί, όπως και ως Γαία, να συνδιαλέγεται με τους πρω-

ταρχικούς εταίρους της, τα τρία κοσμικά όντα με τα οποία ξεκίνησε το ίδιο το Είναι: το Χάος, 

τον Τάρταρο και τον Έρωτα. Μέσω αυτής της πρωτογένειας, η Θεά θεωρείται κατά την κλασική 

εποχή ότι μπορεί να αποκαλύψει στους πιστούς της γνώσεις για την ύπαρξη και για το επέ-

κεινα. Κι όλα τούτα πιθανόν να εκφράζονταν στα δυστυχώς άγνωστά μας ελευσίνια Μυστήρια. 

Έτσι, μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η πραγματικότητα της Γης που προχωρά και γίνεται 

πολιτισμένη ζωή, έχει γεννήσει την Περσεφόνη. Η Περσεφόνη απελευθερώνεται από τις κο-

σμικές, κληρονομικές και ηθικές δεσμεύσεις της μάνας της, είναι απλά η ετήσια άνθηση της 

άνοιξης και το λουλούδι μαζί με την πεταλούδα του, μια μορφή της γήινης πραγματικότητας 

που διαχρονικά κάνει τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φυλής και θρησκείας, να γελούν και να 

κλαίνε από χαρά. Το άνθος, το δίφυλο γεννητικό όργανο των φυτών, καρποφορεί την ευτυχία 

μες στην ανθρώπινη ψυχή πριν γίνει καρπός πάνω στο παιδί της Γαίας, στη χλωρίδα. 

Οπότε, ο καταφανής συμβολισμός της Περσεφόνης είναι αυτός της ετήσιας άνθησης που 

την ακολουθεί η καρποφορία, και κατόπιν η ζωή του φυτεμένου σπόρου μες στη γη κατά τον 

χειμώνα: η παραμονή της στον Άδη. Αυτό, όμως, σημαίνει επίσης ότι συμβολίζει αποκλειστικά 

την ανθρώπινη καλλιέργεια, όχι τον σπόρο του άγριου φυτού, μα εκείνον που φύτεψε με μόχθο 

και ελπίδα ο άνθρωπος για να ζήσει. Για τον σπόρο γενικά, για όλους τους σπόρους όλων των 

φυτών, αρκεί η Δήμητρα. Η αυτονομημένη εκδοχή της όμως ως Περσεφόνη, είναι η ίδια η 

καλλιέργεια. 

Και κάτι σπουδαιότατο: Για τους Έλληνες της εποχής στην οποία αναφέρονται τα ομηρικά 

και τα ησιόδεια έπη, η Δήμητρα, η εκπολιτισμένη περσόνα της Γαίας και της Ρέας, η μεγάλη 

Θεά που μετέχει έστω ιδιότυπα στο πανίσχυρο Δωδεκάθεο, δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο 

απαγωγής από τον μεταγενέστερο Αϊδωνέα. Ούτε ο Αϊδωνέας ούτε κανείς έχει τη δύναμη να 

πειθαναγκάσει σε αθέλητο έρωτα μια Θεά τέτοιας ισχύος, ούτε να εγκαταστήσει έστω περιο-

δικά στον Κάτω Κόσμο την ίδια τη Γαία. 

Έτσι είναι πιθανόν ότι, στους καιρούς που σημειώθηκε η μετεξέλιξη των αρχαίων λατρειών 

του ελληνικού χώρου στο Δωδεκάθεο, να δημιουργήθηκε θρησκειολογικά η Περσεφόνη που η 

νιότη της και η αδυναμία της δικαιολογούν την απαγωγή της από τον Αϊδωνέα, στο πλαίσιο 

παλαιότατων τελετουργιών της ταφής του σπόρου στο χώμα-Άδη και της ανοιξιάτικης ανάστα-

σής του σαν φυτό, οι οποίες σε προηγούμενες περιόδους εξυπηρετούνταν από τη ίδια τη Γη 

και πιθανόν από πρωταρχικές μορφές της Άρτεμης, της Ποτνίας, που σε αρχαίες πηγές συγχέ-

εται με την Αφροδίτη. Τούτες τις τελετουργίες τις ανιχνεύουμε σε αρχαίες πηγές, κι είναι κοινές 

άλλωστε σε όλο τον μεσογειακό και ευρωπαϊκό χώρο, έχοντας ως κατάληξή τους το χριστια-

νικό Πάσχα, μάλιστα στην ορθόδοξη εκδοχή του με τις έντονες αρχαίες καταβολές. 

Κι έτσι, εκφράζοντας την ύπνωση των σπόρων και τη ζάλη του χειμώνα, οι αρχαίοι ποιητές 

περιγράφουν τη Δήμητρα να περιπλανιέται στα βουνά και στα δάση τυφλωμένη από τον πόνο, 

σχεδόν παραφρονημένη, με ξέπλεκα μαλλιά, αναζητώντας την κόρη της, την Περσεφόνη. Για 

να την αποσπάσει από τον Άδη, η Δήμητρα, η Ρέα, η Γαία, η πρωταρχική αγέννητη Αρχή, 

εκείνη που δεν έχει μάνα ούτε πατέρα μα έχει δισεκατομμύρια παιδιά, αυτή που κανείς Θεός ή 

άνθρωπος κι ο ίδιος ο Δίας δεν μπορεί να την ελέγξει, σταματάει στον πλανήτη την άνθηση και 

τη γέννηση. Ο μέγας συνομήλικός της Θεός, ο προκοσμικός Έρωτας την υπακούει, οι μέλισσες 

δεν πάνε στ’ άνθη ούτε τα αγόρια στα κορίτσια· η ζωή τελειώνει. Ο πλανήτης είναι αυτή, και 

ούτε το ίδιο το Χάος δεν μπορεί να τη σταματήσει στο πένθος της για την κόρη της που τη έχει 

κλέψει ο Άδης. 

Οι Ολύμπιοι Θεοί πρέπει να υποχωρήσουν, και υποχωρούν μπρος στη Μεγάλη Μητέρα, και 

της ξαναδίνουν την κόρη της κάθε χρόνο για έξι μήνες, την άνοιξη και το καλοκαίρι, ώστε ν’ 

ανθίσουν και να καρπίσουν τα φυτά, ν’ αναζωογονηθούν και να ενωθούν τα ζώα και ο άνθρωπος. 
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Στη Δήμητρα αναφέρονται πολλοί, ο Όμηρος, οι Ομηρικοί Ύμνοι, πάμπολλα κείμενα, μα 

εμείς θα δώσουμε εδώ μόνο ένα ατελώς σωσμένο λυρικό ποίημα άγνωστης εποχής, που με τη 

γλώσσα της ποίησης μες σε λίγους απλοϊκούς στίχους δηλώνει τα επαρκή, τον κόσμο των 

Θεών και τη λαχτάρα των ανθρώπων για γαλήνη μες στη φύση: 

 

<Μούσες> θεές 

ελάτε από τον ουρανό 

και τραγουδήστε μαζί μου, 

τη Μητέρα των Θεών 

που ήλθε περιπλανώμενη 

σε όρη και πλαγιές 

<σέρνοντας λυτά μαλλιά,> 

με χαμένα λογικά. 

Βλέποντας ο βασιλιάς Δίας 

τη Μητέρα των Θεών, 

έριξε κεραυνό 

και τα τύμπανα χτύπησε· 

βράχους έσκισε 

και τα τύμπανα χτύπησε· 

«Μητέρα έλα στους Θεούς 

και μην πλανιέσαι στα όρη 

μήπως φλογόχρωμοι λέοντες  

ή λύκοι γκρίζοι […]» 

<...> 

«Δεν θα έλθω στους Θεούς 

αν δεν πάρω τους τόπους, 

το μισό του ουρανού, 

το μισό της γης, 

και της θάλασσας το τρίτο μέρος 

και τότε θα προσέλθω». 

 

Χαίρε μεγάλη βασίλισσα, 

Μητέρα του Ολύμπου.
93

 

  

Η μισή δημιουργία ανήκει δικαιωματικά στη Δήμητρα και το υπόλοιπο το μοιράζονται οι άλλοι 

Θεοί. Ο διακανονισμός του ενός τρίτου της θάλασσας που διεκδικεί, όχι του μισού κι εδώ, δεν 

οφείλεται τόσο στην κυριαρχία εκεί του Ποσειδώνα, μα πιθανότατα στη βασιλεία των Νηρηί-

δων, των Νεράιδων, πρωταρχικων στοιχείων της θαλάσσιας φύσης, που όπως κι οι στεριανές 

Νύμφες θεωρούνταν πάντα ότι ανήκουν στον κύκλο των θεοτήτων τις οποίες ελέγχει η Γη. 

Γαία-Δήμητρα, λοιπόν, μέγιστη Θεά, όμως περιοδικά αυτοεξοριζόμενη από τον Όλυμπο. 

 

Ο Παν 

Ένας ακόμη Θεός που μόνο για επίσκεψη ανεβαίνει στον Όλυμπο, είναι ο Παν. Για τον Πάνα 

ειδικά χρειάζεται ολόκληρη μελέτη ώστε να διαπιστωθεί η φύση του κι η καταγωγή της λα-

τρείας του. Εκείνο που μπορούμε να σημειώσουμε εδώ, είναι ότι λατρευόταν παγκοίνως παντού, 

κι ότι οι άνθρωποι είχαν μια πολύ ξεχωριστή σχέση μαζί του. Είναι ο μόνος Θεός που, καθώς 

λέει ο Θεόκριτος ότι συνηθιζόταν στην Αρκαδία, μπορεί κανείς να τον «τιμωρήσει» έστω και 

συμβολικά, αν δεν εκπληρώνει τις ευχές των ανθρώπων: τα παιδιά μαστίγωναν με, τρυφερά 

βεβαίως, φύλλα σκυλοκρεμμύδας τα αγάλματά του αν δεν τους έδινε καλό κυνήγι.94 

Ο Παν θεωρείται ότι είναι τοπικός Θεός της Αρκαδίας, που έγινε πανελλήνιος. Παρ’ ό,τι δεν 

μετέχει στο Δωδεκάθεο, ούτε διαμένει μόνιμα στον Όλυμπο, κατέχει ισχύ απόλυτη έναντι του 

                                                 
93 Λυρικὰ ἀδέσποτα [Lyrica adespota (PMG)], Fragmenta, απ. 17. 
94  Θεόκριτος, Εἰδύλλια 7, Θαλύσια 106 κ.ε. 
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μεγάλου κόσμου της κτηνοτροφίας, εξίσου σημαντικού για την ανθρώπινη ζωή όπως και η 

γεωργία. Αναλογικά, ο Παν είναι για την κτηνοτροφία ό,τι η Δήμητρα για τη γεωργία. Η μεγά-

λη δύναμή του εκφράζεται επίσης με τον Πανικό, τον ιερό τρόμο που σκορπίζει με μια ειδική 

ποιότητα της μουσικής της σύριγγάς του σε άτομα είτε σύνολα που περιπίπτουν σε ύβρι. 

Είδαμε στο άλμπουμ μας για τον Παρνασσό, ότι τον έσπειρε στους Γαλάτες. Ενώ οι ίδιοι οι 

Θεοί πολλές φορές ηττώνται από τους θνητούς, όπως όταν κατά τον Όμηρο κατεβαίνουν στην 

Τροία να πολεμήσουν, ο Παν μόνος του με την τρομερή μουσική του και τον Πανικό που εν-

σπείρει, μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο έναν άνθρωπο ή να καταστρέψει ένα ολόκληρο 

στράτευμα. 

Η σεξουαλικότητά του, εικονολογικά εκφραζόμενη από τον μονίμως όρθιο φαλλό του, δεν 

περιορίζεται στην τοτεμική μεταφορά της αναπαραγωγής στο επίπεδο των κατοικίδιων ζώων. 

Ο Παν ο ίδιος ερωτεύται νεαρούς ανθρώπους χωρίς να κάνει διακρίσεις φύλων και διά του 

έρωτος τους διδάσκει τα μυστικά του, μεταδίδει τη γνώση της μουσικής του καθώς και την 

τέχνη της εκτροφής των ζώων. Και φυσικά ο έρωτάς του δεν είναι «πνευματικός», αλλά σω-

ματικός και μάλιστα ιδιαίτερα «ζωικός». Κάνει έρωτα με κορίτσια και αγόρια, με Νύμφες, με 

τις διονυσιακές Μαινάδες, με ζώα, με οτιδήποτε ζωντανό.  

Από τις πάμπολλες ιστορίες του, ας σημειώσουμε μια που αναφέρει ο Ηρόδοτος. Κατά την 

εισβολή των Περσών στην Ελλάδα, οι Αθηναίοι έστειλαν στους Σπαρτιάτες για να ζητήσουν 

βοήθεια τον Φιλιππίδη, σπουδαίο αθλητή δρομέα, «ημεροδρόμο», που μπορούσε να τρέχει α-

κούραστα για μια ολόκληρη ημέρα. Όταν επέστρεψε στην Αθήνα, ο Φιλιππίδης είπε δημόσια 

ότι περνώντας από το Παρθένιο όρος πάνω από την Τεγέα, συνάντησε τον Πάνα, που του πα-

ρήγγειλε να μεταφέρει τα παράπονά του στους Αθηναίους για το γεγονός ότι δεν τον τιμούν 

αρκετά. Οι Αθηναίοι, μετά από αυτό, ανήγειραν στην Ακρόπολη ιερό του Πάνα και τον τιμού-

σαν με λαμπαδηδρομίες.95 

Η απουσία του Πάνα από τον Όλυμπο εντέλει οφείλεται στην αρχαιότητά του: είναι παλαι-

ότερος από τους 12 Θεούς, αν και προσπαθήθηκε να συνδεθεί με αυτούς γενεαλογικά. Κανενός 

άλλου Θεού δεν είναι τόσο ασαφής η γέννησή του, εφ’ όσον υπέθεταν ότι είναι γιος του Δία, 

του Ερμή, του Κρόνου ή ακόμα του πρωταρχικού Αιθέρα, γιου του Ερέβους και της Νύχτας, 

και μητέρων όπως η Καλλιστώ, η Πηνελόπη Ικαρίου, οι Νύμφες Οινόη και Ορσινόη. 

Ο Λουκιανός γράφει έναν χαριτωμένο όσο και λυπητερό διάλογο, παρουσιάζοντας τον ε-

φηβο Πάνα να εμφανίζεται για πρώτη φορά στον Ερμή σταλμένος από τη μητέρα του Πηνελόπη 

και λέγοντάς του ότι είναι γιος του, λαχταρώντας σαν κάθε παιδί την αγάπη του πατέρα του, 

με τον Ερμή όμως να τον αποκρούει ως ζωόμορφο και τερατώδη. Η συγγένειά του με έναν 

Θεό όπως ο Ερμής, ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι συνδεόνται και οι δυο τους με 

την Αρκαδία και με το όρος Κυλλήνη, όπου ο Ερμής μεγάλωσε ως βοσκόπουλο κι έκλεψε 

μάλιστα πολύ μικρούλης, παιδάκι ακόμα, τα κοπάδια του Απόλλωνα, του μεγαλύτερου ετερο-

θαλούς αδελφού του, οπότε του έμεινε η ιδιότητα του «προστάτη της κλεψιάς». 

Δηλαδή, να οφείλεται στο ότι ο Ερμής πιθανόν αποτελεί μετεξέλιξη ενός πολύ αρχαιότερου 

αρκαδικού ή γενικά πελοποννησιακού Θεού, με βαρύνουσες ποιμενικές ιδιότητες, οι οποίες 

συνδέθηκαν αργότερα με το «εμπόριο» μα και την κλεψιά, μια πρακτική σύμφυτη κατ’ εξοχήν 

με τις ποιμενικές κοινωνίες, στις οποίες λαβαίνει τελετουργική διάσταση παλληκαριάς. Αυτό 

ψηλαφείται στην κλέφτικη παράδοση της νεώτερης Ελλάδας κατά την τουρκοκρατία, εξόχως 

μάλιστα ορεινών περιοχών της Κρήτης όπως τα Σφακιά, όπου έπαιρνε για τους νέους τη μορ-

φή μυητικής τελετουργίας. 

Όλα τούτα δείχνουν την πρωτογένεια του Πάνα, εξ αιτίας της οποίας όμως δεν παραμερί-

στηκε ποτέ με την ανάπτυξη του Δωδεκαθέου όπως άλλες πρωτόγονες θεότητες, αντίθετα 

μετά την αρχαϊκή εποχή αυξήθηκε η φήμη του μέσω της εκτίμησης των σεξουαλικών ιδιοτήτων 

του στο ποιμενικό όσο και στο ανθρώπινο επίπεδο. Επίσης λόγω των καθηλώσεων του συντη-

ρητικού κόσμου των ορέων, των ποιμένων και των κοπαδιών: ήταν πολύ δύσκολο να πειστούν 

οι βοσκοί των βουνών να εγκαταλείψουν τον Θεό-Τράγο, με τον οποίο καταλαβαίνονταν τόσο 

καλά!… 

Παραθέτουμε ένα ύμνο σε αυτόν, άγνωστης εποχής:  

                                                 
95 Ηρόδοτος, Ἱστορίαι 6, 105, 4 κ.ε.· βλ. και Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 1,28, 4, 8 κ.ε. 
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Τον Πάνα τον αρχηγό των Νυμφών 

τραγουδάω με τραγούδι νεραϊδένιο, 

των χρυσών χορών τη λαμπερή χαρά, 

τον βασιλιά της Μούσας του κρασοπότηρου 

που με την καλόηχη σύριγγα […] 

χύνει θεϊκό τραγούδι 

και χορεύοντας ανάλαφρα 

αναπηδάει σε σκιερές σπηλιές 

καλοκυβερνώντας το συγκερασμένο από αντιθέσεις σώμα 

ωραίος χορευτής, ομορφοπρόσωπος, 

με ξανθό γένι, πολυτιμημένος. 

Και στον αστρόμορφο Όλυμπο 

έρχεται η πανική ηχώ, 

τη συντροφιά των Ολύμπιων Θεών 

ραίνοντας με μουσική αβρότονη. 

Κι όλη η γη κι η θάλασσα 

κερνιέται με τη χάρη σου· γιατί εσύ 

υπάρχεις στήριγμα των πάντων, 

ω έλα Παν, Παν.
96

 

 

Η εικονολογική και μυθογενετική δύναμη του Πάνα ήταν τέτοια, ώστε οι χριστιανοί να δα-

νειστούν τη μορφή του για να απεικονίσουν τον Διάβολό τους — μάλιστα εξαιτίας και της βασι-

κής δύναμής του, του ενστικτώδους σεξουαλισμού, που τόσο τον μισούν όλες οι μονοθεϊστικές 

θρησκείες θεωρώντας, πολύ σωστά, πως όσο πιο ανέραστοι, συνεπώς νευρωτικοί και δυστυχι-

σμένοι είναι οι πιστοί, τόσο περισσότερο χειραγωγήσιμοι και πειθήνιοι αποδεικνύονται στις 

θελήσεις των ιερατείων, και τόσο πιο επιθετικοί στους αλλόθρησκους και τους «αμαρτωλούς». 

 

 

Οι ολύμπιες μυστικές λατρείες: ο μακεδονικός Ορφέας 
 

Στην περιοχή του Ολύμπου, λόγω της ιδιαιτερότητας του βουνού μα και γενικά της γύρω φύ-

σης, ευδοκίμησαν από τις μυστικές λατρείες ο Κορυβαντισμός και ο Ορφισμός, που φαίνεται να 

είχαν αποκτήσει μια τοπική χροιά, και ο Διονυσιασμός, μάλλον ασθενής εδώ και επηρεαζόμε-

νος από νοτιότερα κέντρα του. Από αυτές τις προϊστορικές λατρείες ο κορυβαντισμός φαίνεται 

να έχει αρχαϊκότερα χαρακτηριστικά, μα οι λιγοστές πληροφορίες που διαθέτουμε γι’ αυτόν, 

μάλιστα από χριστιανούς συγγραφείς και ιδιαίτερα τον αναξιόπιστο Κλήμη Αλεξανδρέα, δεν 

φτάνουν για να ανασυστήσουμε μια επαρκή εικόνα, μάλιστα στον περιορισμένο χώρο αυτού 

του άλμπουμ. 

Για τον μακεδονικό ορφισμό μπορούμε συντομογραφικά να παραθέσουμε μερικά στοιχεία, 

όχι για την ουσία ή τις πρακτικές της διδασκαλείας τους μα για τους ντόπιους ιερούς του χώ-

ρους. Η λατρεία του Ορφέα εθεωρείτο πάντοτε από τους αρχαίους θρακικής προέλευσης, όμως 

σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες ρίζωσε ιδιαίτερα στη Μακεδονία, που είναι πολύ πιθανόν ότι 

έγινε το κέντρο απ’ όπου εξαπλώθηκε στον λοιπό ελληνικό χώρο. Όταν οι αρχαίοι συγγραφείς 

θυμούνται τον «Θράκα» ή «Κίκονα» Ορφέα, σχεδόν πάντα τον συνδέουν με τη Μακεδονία. Κι 

αυτό επειδή το ελληνικό φύλο των Μακεδόνων θεωρούσε ότι ο Ορφέας μετοίκησε στον τόπο 

τους, εγκαθιδρύοντας τα Μυστήριά του. Επίσης, ότι πέθανε και τάφηκε στη Μακεδονία, κι όχι 

στη Θράκη. 

Στη Μακεδονία και σε πολιτικά και πολιτιστικά επηρεαζόμενες απ’ αυτή περιοχές έδειχναν 

διάφορους τόπους όπου υποτίθεται έζησε και δίδαξε, ή όπου πέθανε, με σημαντικότερον τα Λεί-

βηθρα, στους νοτιοανατολικούς πρόποδες του Ολύμπου. Λείβηθρα σημαίνει «νεροστάλαγμα», 

ένα όνομα που δινόταν σε τόπους με πηγές. Είναι πολύ πιθανόν τα Λείβηθρα να σχετίζονται 

                                                 
96 Λυρικὰ ἀδέσποτα [Lyrica adespota (PMG)] Fragmenta, απ. 18. 
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συγκεκριμένα με ύδατα που ρέουν μες από μικρά ή μεγαλύτερα σπήλαια, εξού και το ρήμα 

λείβομαι = σταλάζω.97 

Στην περίπτωση της Στύγας διαγνώσαμε τη σχέση των πηγών με ιδέες αναφερόμενες στη 

διελκυνστίδα επιφάνεια — χθόνια, άρα και ζωή — θάνατος. Ο ορφισμός, μυστηριακή λατρεία 

διμερής, έχοντας ένα μέρος χθόνιο με βάση τη δυνατότητα καθόδου στον Άδη και γνώση των 

μυστικών του, και αντίστοιχα ένα επίγειας οργιαστικής ένωσης με τη φύση με οδηγό τη μου-

σική και πιθανότατα σεξουαλικές, μυητικές προεκτάσεις, λαβαίνει μια διαγνώσιμη ταυτότητα 

μέσω της σχέσης του με τα λείβηθρα, τις πηγές οι οποίες αναβλύζουν από σπήλαια, που εκ-

λαμβάνονται ως δίοδοι από και προς τον Κάτω Κόσμο. Η πηγή Στύγα, συμβολίζοντας τα πη-

γαία ύδατα, πολύ σημαντικά διαχρονικώς στη Ελλάδα, είδαμε ότι είναι τόσο ισχυρή ώστε γέν-

νησε τους παραστάτες του Δία, Κράτος, Βία, Ζήλο και Νίκη, με τη σημαίνουσα βοήθεια των 

οποίων νικήθηκαν οι Τιτάνες. Έτσι, τα λείβηθρα αναδεικνύονται ως τόποι κατάλληλοι για μια 

λατρεία όπως ο ορφισμός, με τόσο έντονη τη χθόνια όσο και την αναγεννητική διάσταση, την 

οποία σηματοδοτούν τα αναβρύοντα νερά όσο και το σπηλαίο περιβάλλον τους. 

Ο Παυσανίας αναφέρει μακεδονικές και θεσσαλικές παραδόσεις για τον Ορφέα στην περιοχή 

του Ολύμπου: Οι Μακεδόνες δείχνουν στο Δίον τάφο του Ορφέα, είκοσι στάδια από την πόλη 

προς το βουνό (με βάση το αττικό στάδιο: 3.700 μ. περίπου) δίπλα στον τότε δρόμο, πάνω 

από τον οποίο υπήρχαν την εποχή του συγγραφέα στήλη και υδρία. Μας πληροφορεί ότι στην 

εποχή του ο τοπικός ποταμός Ελικώνας καταδυόταν στη γη και ξαναφαινόταν, αλλά στα χρό-

νια του Ορφέα έρρεε εξολοκλήρου στην επιφάνεια. Επειδή οι φόνισσες του Ορφέα θέλησαν να 

πλύνουν το αίμα στα νερά του, ο ποταμός καταδύθηκε στα χθόνια ώστε να μην καθαρθεί ο 

φόνος από το νερό, αλλά να τιμωρηθούν οι ένοχοι. 

 Μια άλλη ιστορία που άκουσε ο Παυσανίας στη Λάρισα: Ο Ορφέας κατοικούσε στις υπόρειες 

του Ολύμπου, στα Λείβηθρα όπου υπήρχε το μνήμα του. Στους Λειβηθριώτες ήταν γνωστή μα-

ντεία του Διονύσου, ότι αν δει ο ήλιος τα οστά του Ορφέα θα καταστραφεί η πόλη από συ, 

χοίρο. Κάποτε ένας βοσκός κοιμήθηκε πάνω στον τάφο του Ορφέα ο οποίος τον ενέπνευσε, έτσι 

ώστε τραγουδούσε κοιμισμένος ορφικά έπη. Ήρθαν όλοι οι βοσκοί και οι γείτονες να θαυμά-

σουν τον κοιμισμένο τραγουδιστή μα, καθώς σπρώχνονταν, έριξαν τον κίονα του τάφου, με α-

ποτέλεσμα να φανούν τα οστά του Ορφέα. Τη νύχτα έβρεξε κατακλυσμικά και πλημμύρισε ο 

γειτονικός χείμαρρος Συς, που κατεβαίνει από τον Όλυμπο, με αποτέλεσμα να καταστρέψει την 

πόλη και να πνίξει τους κατοίκους της. Τότε οι Μακεδόνες, μετά από χρησμό μάντη Λαρισαίου, 

μετέφεραν τα οστά στο Δίον.98 

Ο ορθολογιστής Στράβων είναι εξαιρετικά αξιόπιστος ως προς τους τόπους και τα γεγονότα 

που περιγράφει, όχι όμως και σε θέματα μύθων, τοπικών παραδόσεων κ.λπ., εφόσον κατά τη 

συνήθεια του αριστοτελικού περιβάλλοντος της εποχής του τους εκλογικεύει και διερμηνεύει, 

διαχειριζόμενος κειμενικά με τέτοιον τρόπο τις ερμηνείες του, ώστε δεν είναι εύκολο να δια-

κρίνεις αν όσα αναφέρει είναι παραδόσεις των τόπων για τους οποίους γράφει ή δικές του 

απόψεις. Έτσι, συνεχίζοντας, σημειώνει ότι κοντά στο Δίον υπάρχει χωριό Πίμπλεια, όπου έμενε 

ο «Κίκονας Ορφέας», «γόητας», που «αγύρτευσε» πρώτη φορά με τη μουσική, τη μαντική και 

τους οργιασμούς των τελετών και πολλοί τον ακολούθησαν, μετά όμως επιχείρησε να αποκτή-

σει περισσότερη εξουσία πάνω στον λαό, εννοείται δύναμη πολιτική. «Άλλοι το δέχτηκαν εκού-

σια, άλλοι όμως διαβλέποντας επιβουλή και βία, συνασπίστηκαν και τον σκότωσαν». 

Επίσης ο Στράβων, περιγράφοντας το ιερό των Μουσών, την Ιπποκρήνη και το ιερό σπή-

λαιο των Λειβηθρίδων Νυμφών στον Ελικώνα, συμπεραίνει ότι αυτές τις λατρείες τις μετέ-

φεραν από το «Λείβηθρον», την Πιερία και την Πίμπλεια οι Πίερες, τους οποίους θεωρεί Θράκες 

κι όχι ελληνικό φύλο. Μεταγενέστερα, λέει, τα ιερά αυτά στην Πιερία και στον Όλυμπο τα 

παρέλαβαν οι Μακεδόνες. Ο γεωγράφος σημειώνει, αναφερόμενος στον Ορφέα, ότι παλιά οι 

μάντες καλλιεργούσαν τη μουσική, αλλά την κακή γνώμη του δείχνουν οι εκφράσεις γόης και 

                                                 
97 Στη ζακυνθινή ντοπιολαλιά, οι ειδικοί τεχνίτες που έφτιαχναν πηγάδια, σημαντικότατοι παλιότερα στο χωρίς επιφα-

νειακά ύδατα νησί, ονόμαζαν λιμπί ή λειμπί την εξεπιτούτου φτιαγμένη λακκούβα στον πυθμένα ενός πηγαδιού, απ’ 

την οποία αναβλύζει το νερό, λέξη σωζώμενη κοινώς και σήμερα· η ετυμολογία της αλβανικής λέξης luba, που έγινε 

στα Ελληνικά λούμπα, λακκούβα, σχετίζεται ίσως με την αρχαιότατη λέξη λείβηθρον. 
98 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 9, 30, 7, 1 κ.ε. και 9, 30, 9, 1 κ.ε. 
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αγυρτεύων που χρησιμοποιεί γι’ αυτόν, αρνητικής σημασίας στην εποχή του που σήμαιναν 

λίγο-πολύ ψευτοπροφήτης γυρολόγος. Στα χρόνια του ο ορφισμός, έχοντας χάσει την πρωτο-

γενή σημασία του κι έχοντας ενσωματώσει στοιχεία από παρηκμασμένες μυστικιστικές θρησκείες 

ή σέχτες της Μικράς Ασίας, της Συρίας και της Αιγύπτου, ήταν πια εξαιρετικά παρεξηγήσιμος. 

Ο αρχαίος εθνικός προσδιορισμός «Θράκες» περιλάμβανε διάφορες μη ελληνικές εθνότητες 

των βόρειων και ανατολικών Βαλκανίων. Αν οι προ των Μακεδόνων Πίερες ήταν ελληνικό ή μη 

ελληνικό φύλο, όπως λέει ο Στράβων, είναι ένα θέμα διαμφισβητούμενο. Άλλες αρχαίες πηγές 

το θεωρούν ως ελληνικό ή ως πελασγικό, πράγμα που είναι και πιθανότατο, αφού όλη την πε-

ριοχή κατείχαν αρχικά οι Πελασγοί και κατόπιν οι δωρικής καταγωγής Μακεδόνες. Σημειωτέον 

ότι στον Κωμικό Επίχαρμο, 5ος αι. π.Χ., κι αλλού, βρίσκουμε Πιμπληίδα Νύμφη, μητέρα Μου-

σών με τοπικά ονόματα, όχι τα γνωστά, και με πατέρα τον Πίερο, ενώ και στον Ησύχιο αναφέ-

ρονται Πίπλ(ε)ιαι Μούσες. Ο αστρολόγος Μάξιμος, 2ος/4ος αι. μ.Χ., αρχίζει το έργο του ζητώντας 

τη βοήθεια της Μούσας, της «Πιμπληιάδος κόρης», όντας ορφικός. 

Επίσης, αναφέρεται βουνό Λειβήθριον πάνω από την Πίμπλεια, όπου υπήρχε ιερό των 

Πιμπληιάδων Νυμφών μα κι όπου λατρευόταν ο Ορφέας. Το Λειβήθριον ήταν προφανώς κάποια 

από τις υπόρειες του Ολύμπου προς το Δίον, μη σχετιζόμενο με την πόλη Λείβηθρα. Αυτό το 

ίερο ίσως εννοεί ο Πλούταρχος σημειώνοντας πως όταν ήταν να ξεκινήσει ο Αλέξανδρος την 

ασιατική του εκστρατεία, το άγαλμα του Ορφέα «στα Λείβηθρα», που ήταν από ξύλο κυπαρισ-

σιού, «ίδρωσε» άφθονα, δηλ. έβγαλε ρετσίνι. Επειδή πολλοί φοβήθηκαν, ο μάντης Αρίστανδρος 

επεξήγησε ότι οι πράξεις του ελληνικού στρατού θα είναι τόσο μεγάλες, ώστε «θα ιδρώσουν» 

για να τις υμνήσουν ποιητές και μουσικοί! Αν και αναφέρεται ότι το άγαλμα ήταν στα Λείβη-

θρα, η σύγχυση μεταξύ του Λειβηθρίου όρους με το ιερό του, και της πόλης Λείβηθρα, καθιστούν 

πιθανό να εννοείται το κοντινότερο στο Δίον ιερό. Ο Λυκόφρων ο Χαλκιδαίος κι οι Σχολιαστές 

του, επίσης, αναφέρονται στη «Λειβήθρια σκοπιά, πάνω από την Πίμπλεια». 

Δεδομένου ότι η Πίμπλεια τοποθετείται στην περιοχή του σημερινού χωριού Αγία Παρασκευή, 

θα πρέπει να υποθέσουμε ότι το ιερό του Ορφέα και των Πιμπληιάδων Νυμφών (ίσως ταυτιζό-

μενων με τις Πίμπλειες Μούσες), σχετιζόμενο με πηγαία νερά, θα πρέπει να βρισκόταν κάπου 

στις πηγές κοντά στη Νέα Μονή Αγ. Διονυσίου, εκτός κι αν ήταν ψηλότερα, στην οργιαστική 

λαγκαδιά όπου η πηγή Μάννα και άλλες μικρές πηγούλες τριγύρω, ή όπου οι πηγές Ίτανος και 

Κολοκυθιές. 

Πάντως, γνωρίζουμε από αρκετά αρχαία κείμενα ότι υπήρχε πιερικό φύλο Λειβήθριοι, κάποια 

τοπική πατριά των Πίερων προφανώς, που τους αναφέρει ο Αριστοτέλης και που όλοι τους 

κάκιζαν θεωρώντας τους άμουσους, επειδή οι γυναίκες τους σκότωσαν τον Ορφέα· εξού και 

σώζεται παροιμιακή φράση: «Αμουσότερος Λειβηθρίων», που δείχνει μάλλον βουνήσιο, ποιμε-

νικό λαό. Ένας Αθηναίος Κωμικός ήδη τον 5ο αι. π.Χ., ο Θουγενίδης, αναφέρει τη φράση ως 

«ανοητότεροι Λειβηθρίων».99 

Όπως συνάγουμε από πηγές, στην ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή τον ορφισμό τον συνέ-

δεσαν με τα βακχικά Μυστήρια. Για παράδειγμα, κάποιος Δαμάγητος γράφει για τον Ορφέα 

ότι «[…] στους πρόποδες του Ολύμπου / τον κατέχει τύμβος, της Μούσας Καλλιόπης τον γιο, /  

[…] ο οποίος κάποτε εύρε τις μυστηριακές τελετές του Βάκχου».100 Μια άποψη εντελώς παρά-

λογη εφόσον ο ορφισμός αναφέρεται αρχικά ως μια αποκλειστικά ανδρική λατρεία, στην οποία 

                                                 
99 Στράβων, Γεωγραφικά 7a, 1, 18, 1 κ.ε. και 9, 2, 25, 32 κ.ε.· περαιτέρω για Λείβηθρα και Πίμπλεια, Πιμπληιάδες 

Νύμφες, Λειβήθριον όρος κ.λπ., όλα σε σχέση με τον Ορφέα, βλ. Καλλίμαχος, Εἰς Δῆλον, (Hymn. 4) 7· Σχόλια στο: 

Καλλίμαχος, Scholia in Callimachum, Scholia in Hymnos (scholia vetera) (scholia ψ  ex archetypo) 4, 7, 1· Απολλώνιος Ρόδιος 

Ἀργοναυτικά 1, 25· Σχόλια στο: Ἀπολλώνιος Ῥόδιος, Ἀργοναυτικά, Scholia in Apollonii Rodii Argonautica (scholia 

vetera) 9, 7 κ.ε.· Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα 275· Σχόλια στο: Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα, Scholia in Lycophronem (scholia 

vetera et recentiora partim Isaac et Joannis Tzetzae) 275, 1 κ.ε.· Οππιανός, Κυνηγετικά 2, 156 κ.ε.· Αμμώνιος 

Επιγραμματογράφος, Fragmentum, απ. 1· Διογενιανὸς Γραμματικός, Παροιμίαι 2, 26, 1 κ.ε.· Μιχαήλ Ἀποστόλιος, 

Συναγωγὴ παροιμιῶν 2, 67, 1 κ.ε.· Αριστοτέλης, Fragmenta varia 8, 44, 552, 1 κ.ε.· Θουγενίδης Κωμικός, 5ος αι. 

π.Χ., Αποσπάσματα, απ. 4· Μάξιμος Αστρολόγος, Περὶ καταρχῶν p, 1. Σχόλια στο: Ἡσίοδος, Ἔργα και ἡμέραι 

Scholia in Hesiodum, Scholia in opera et diem (scholia vetera partim Procli et recentiora partim Moschopuli, Tzetzae et Joannis 

Galeni) 1, 50· Πλούταρχος, Ἀλέξανδρος 14, 8, 2 κ.ε. 
100 Ἑλληνικὴ [Παλατινὴ] ἀνθολογία [Anthologia Graeca] 9, 7. 
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πάντως προσεχτική έρευνα θα μπορούμε να διαγνώσει στοιχεία σεξουαλικής μύησης των νέων 

και οργιασμού. Αντίστοιχα, τα Διονυσιακά όργια αρχικά ήταν μια λατρεία αποκλειστικά γυναικεία. 

Όπως και να ’ναι, δεδομένου μάλιστα ότι πίμπλαμαι σημαίνει γεμίζω, πληρώ, κυρίως με 

υγρά, επιβεβαιώνεται απ’ όλα αυτά η σχέση του ορφισμού με τις πηγές εντός σπηλαιωμάτων. 

Ο ορφισμός είναι έντονα παρεξηγημένος μέχρι σήμερα, όπως και όλες οι μυστικές αρχαϊκές 

λατρείες της αρχαίας Ελλάδας, δεδομένου ότι λείπουν σύγχρονες μελέτες που να τον διερευ-

νούν όχι συναισθηματικά, νεομυστικιστικά ή χριστιανικά, αλλά με βάση τις αρχαίες πηγές, την 

αρχαιολογική έρευνα και τη συγκριτική Ανθρωπολογία. 

Ο Ευριπίδης, πάντως, μιλάει για τις: 

 

[…] πολύδεντρες σπηλιές του Ολύμπου, 

όπου κάποτε κιθαρίζοντας ο Ορφέας 

συνάρπαζε τα δέντρα με τη μούσα του, 

συνάρπαζε τα θεριά.
101

 

 

 

Άνθρωποι εναντίον Θεών 
 

Θεομαχία 1: Η πάλη του ανθρώπου με τον Θεό 

Ένα σημαντικό στοιχείο της ολύμπιας θεολογίας ήταν ότι άνθρωποι μπορούσαν να μάχονταν 

εναντίον των Θεών με όπλα, όχι μόνο με τον νου όπως οι στοχαστές, χωρίς να θεωρηθούν για 

τούτο ανίεροι και χωρίς να καταδικαστούν στο πυρ το αιώνιο όπως συμβαίνει με όσους μάχο-

νται εναντίον των μονοθειϊστικών Θεών. Μερικές φορές οι θεομάχοι αυτοί νικιώνταν από τους 

Ολύμπιους και κακοποιούνταν όπως συνήθως οι νικημένοι, άλλες όμως όχι, αντίθετα θαυμάζο-

νταν πάντοτε από τους Έλληνες και χρησίμευαν σαν θετικά παραδείγματα στα παιδιά τους. 

Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να αντιληφθούμε φιλοσοφικά, θρησκειολογικά, ηθικά όσο κι 

ανθρωπιστικά τη φύση των Ολυμπίων. 

Οι μεγαλύτεροι ήρωες της αρχαίας Ελλάδας συμβαίνει σχεδόν απαραιτήτως σε αποφασιστι-

κές στιγμές της πορείας τους, ως υποδείγματα της ελληνικής αντίληψης για την ανθρώπινη 

φύση, ως παιδαγωγοί της νεολαίας και ως ύψιστες κοινωνικές όσο και ηθικές εκφάνσεις του 

αρχαίου ελληνικού κοινωνικού και πολιτειακού πολιτισμού, να πολεμήσουν σώμα με σώμα με 

τους Θεούς και άλλες φορές να νικηθούν, άλλες να νικήσουν. Ο Ηρακλής παλεύει με πλήθος 

θεότητες, για παράδειγμα με τον Απόλλωνα,102 ο Οδυσσέας αντιπαρατίθεται με τον Ποσειδώνα 

και σχεδόν με ολόκληρο το πάνθεο, ο Θησέας, ο Περσέας, όλοι έχουν αντιπάλους Θεούς. 

Επίσης, μην ξεχνάμε ότι τα διάφορα τέρατα που νικούν οι ήρωες, ο Μινώταυρος, ο Κύκλω-

πας, η Γοργώ, ακόμα κι ο λέοντας της Νεμέας κατά τον Ησίοδο, όλα έχουν θεϊκή καταγωγή, 

και δεν είναι από τη φύση τους καλά ή κακά. Γίνονται τυραννικά για τον άνθρωπο κι απαίσια 

λόγω της συγκεκριμένης κάθε φορά λειτουργίας τους, όμως είναι παιδιά συνήθως μεγάλων 

Θεών, πράγμα που δείχνει εναργώς τη διττή για τους Έλληνες φύση της θεότητας: ευεργετική 

και καταστροφική, άσχημη και όμορφη, δικαία κι αδικούσα, αθάνατη μα και δεκτική της ήττας 

και της πτώσης έναντι της αλήθειας, όπως αυτή εκκαλύπτεται αργά κι επίπονα από το ανθρώ-

πινο είδος και γίνεται εξανθρωπιστικός κανόνας των κοινωνιών μέσω του έλλογου στοχασμού, 

του ηρωισμού, της αυτοθυσίας για χάρη των συνανθρώπων και του εξαγόμενου όλων αυτών, 

της ελευθερίας. 

 

Θεομαχία 2: Η ύβρις καταδικάζει Θεούς κι ανθρώπους 

Έτσι, ως βασική ελληνική θεολογική αντίληψη αναδεικνύεται η υποταγή Θεών κι ανθρώπων 

στον οντολογικό προσδιορισμό του άχρηστου στη φύση και του χρήσιμου, του απάνθρωπου και  

                                                 
101 Εὐριπίδης, Βάκχες 560 κ.ε. 
102 Βλ. στο αλμπουμάκι μας για τον Παρνασσό τη σημασία της μονομαχίας Ηρακλή κι Απόλλωνα για τον δελφικό 

τρίποδα, δηλ. για τη σημασία των θρησκευτικών λειτουργιών, που κατά την ήδη πρώιμη ελληνική αντίληψη πρέπει 

να χάσουν τη μεταφυσική σημασία τους και να γίνουν υπηρέτριες της Πολιτείας. 
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του εξανθρωπίζοντος, που από σημειολογία του όντος γίνεται ηθικός και κοινωνικά λειτουργι-

κός κανόνας, συντελώντας στη δημιουργία των θετικών ανθρώπινων κοινοτήτων οι οποίες αυ-

τοδιοικούνται και πορεύονται με βάση την άρνηση κάθε μεταφυσικής και εντέλει την ισοπολι-

τεία. Ο ειδοποιός κανόνας για Θεούς και ανθρώπους, ήρωες και κοινούς θνητούς, δεν είναι 

κάποιες υπερούσιες αλήθειες όπως για τις σύγχρονες θρησκείες, μα η ύβρις. Ο Θεός είναι 

δυνατόν να περιπέσει σε ύβρη, όπως και κάθε άνθρωπος. Η βασίλισσα των Θεών Ήρα, ο Α-

πόλλων, ο Άρης, περιπίπτουν σε σφάλματα και τιμωρούνται από τον Δία, τις Μοίρες, τις Ερι-

νύες ή τον εαυτό τους, όπως κι οι άνθρωποι. 

Έτσι κι όλοι σχεδόν οι ήρωες έχουν κατά καιρούς περιπέσει σε ύβρη, γιατί είναι θνητοί, 

έκθετοι στο σφάλμα και στον σπαραγμό. Δεν είναι τα αληθώς τερατώδη πλάσματα των σύγχρονων 

θρησκειών, οι «προφήτες» κι οι «άγιοι», που δεν κάνουν λάθη και ο λόγος τους είναι αμετάβλητος 

μες στις χιλιετίες, απολιθωμένος, απόφανση σε κάποιον παρελθόντα ιστορικό χρόνο που, α-

παράλλαχτος στην αιωνιότητα, γίνεται εντέλει ανορθολογικό φληνάφημα, δολοφόνος ψυχών 

και κοινωνιών. Οι Έλληνες ήρωες, όσο κι αν έχουν ευεργετήσει τους συνανθρώπους τους 

παλεύοντας με τέρατα, με Θεούς και τυραννικούς ανθρώπους, κάποτε υπερβαίνουν την ανθρώ-

πινη φύση, γίνονται υβριστές. Τότε, η ίδια η φυσική τελεολογία της ύπαρξής τους, καθώς και 

η συλλογική κοινωνική εποπτεία, τους ρίχνουν στην αυτοτιμωρία και στον θάνατο: Ο Αχιλλέας 

κι ο Ηρακλής, οι ανώτατοι ήρωες των αρχαίων, οι ακαταμάχητοι πολεμιστές και παιδαγωγοί 

της νεολαίας, κάνουν σφάλματα, ο Ηρακλής μάλιστα άδικους σκοτωμούς, δολοφονεί μες στο 

μεθύσι του τα ίδια τα παιδιά του, γι’ αυτό και εντέλει αυτοπυρπολείται στην Οίτη. 

Ολόκληρη η Οδύσσεια μιλά για τούτα: Ο Οδυσσέας, δηλαδή ο θετικός, πανέξυπνος, καπάτσος 

αλλά και παθιασμένος, πολύτροπος άνθρωπος, αν και επιρρεπής στα βίαια πάθη, στην αλαζο-

νεία και στην ψευδολογία, πολεμά με φαντασία, νου, κορμί, έρωτα, Λόγο όσο και δόλο για 

την κατάκτηση του γήινου και του διανοητικού χώρου του, έναν πόλεμο όχι δίκαιο ή άδικο, ή 

μάλλον και δίκαιο και άδικο όπως αναδεικνύεται ισόρροπα στα ομηρικά ποιήματα. Αγωνίζεται 

για τη συγκρότηση του πολιτισμικού Είναι όπου η αλήθεια αντιμάχεται ενίοτε τη δικαιοσύνη, 

ενώ η βία λαβαίνει θετικό νόημα μέσω των ποικιλότροπων τεχνικών της αρετής όσο και της 

ηδονής. Το ίδιο και η Αντιγόνη μάχεται εναντίον του Νόμου, δηλαδή σφάλλει και εγκληματεί, 

έχοντας όμως στο πλευρό της την Αλήθεια. 

Έτσι κι οι πολεμιστές στην Τροία, Τρώες και Έλληνες, κατά το πνεύμα του Όμηρου, δεν 

είναι αυτοδικαίως ο καθένας καλοί και καλοί, δεν δικαιώνονται γενικώς σε όλο το ποίημα ούτε 

καταδικάζονται, ούτε οι ίδιοι ούτε οι αιματηρές ή όμορφες πράξεις τους. Αλλά πορεύνται σαν 

ανθρώπινα όντα όχι μεταφυσικά μα υπαρκτα, με την αλήθεια καθενός και το ψεύδος, τη βία 

τους και τη οργή που επικαλύπτει, τιμωρεί ή και επιδιορθώνει ενίοτε όσες χαρακτηρολογικές 

τους ιδιότητες ή πράξεις οδηγούν στην απόσβεση του κτήνους μες στον άνθρωπο· με την ασχήμια 

τους και το κάλλος τους ως φυσικά και ηθικά όντα επιρρεπή στο μουτζούρωμα, στην αιθάλω-

ση που τη ζωγραφίζει θριαμβευτικά η άλογη αποηθικοποίηση. 

— Αντίστοιχα κι αντιθετικά, με το μεγαλείο της ανθρώπινης φύσης όπως αναδεικνύεται 

στην κομβική όχι μόνο για την Ιλιάδα μα και για τη σύμπασα ανθρώπινη Ιστορία σκηνή του 

Πριάμου και του Αχιλλέα μπρος στον νεκρό του Έκτορα.103 
  

                                                 
103 Θυμίζουμε: στη σκηνή αυτή της Ιλιάδας ο Πρίαμος, βασιλιάς της Τροίας, παίρνει από το παλάτι του βαρύτιμα δώρα 

και πάει κρυφά από Τρώες κι Έλληνες μες στη νύχτα να εξαγοράσει το πτώμα του γιου του, Έκτορα, από τον 

μεγαλύτερο εχθρό και του ίδιου και της χώρας του, τον Αχιλλέα, τον φονιά του Έκτορα και πολλών άλλων γιων 

του. Ο Πρίαμος όπως τον πλάθει ο Όμηρος: ο σοφός, ο γέροντας, ο ηγέτης που έχει σφάλει δεχόμενος στη χώρα 

του την κλεμμένη Ελένη, ο δύστυχος πατέρας του σκοτωμένου, ο ικέτης αν και μεγάλος βασιλιάς, αυτός που γονα-

τίζει μπρος στον φονιά του παιδιού του. Ο Αχιλλέας: ο μέγιστος των πολεμιστών, ο νεαρός, ο ανίκητος ημίθεος, ο 

παθιασμένος, αυτός που δρα εκτός λογικής με βάση τις εκστάσεις του και νικά πάντα, ο φονιάς, ο πανέμορφος 

παράλογος, εκείνος που η ψυχή του εντέλει γονατίζει μπρος στον Πρίαμο, τον πατέρα του θύματός του, τον βασιλιά 

των εχθρών του ίδιου και του λαού του. 

Μία από τις ύψιστες στιγμές της παγκόσμιας τέχνης και της συλλογικής ανθρώπινης ψυχής. Αλλά και μια 

απόδειξη ότι η Ιλιάδα δεν είναι ένα «εθνικό» έπος αποκλειστικά του αρχαίου Έλληνα, μα ο κορυφαίος μαζί με την 

Οδύσσεια ύμνος της περιπέτειας του ανθρώπινου είδους. 
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Στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια, στα δύο «ιερά-ανίερα βιβλία» των αρχαίων, έργα ενός τυ-

φλού ανθρώπου ο οποίος δεν βλέπει τα πράγματα, μα καθορά ποιητικά την καθαρότητα των 

όντων, όλα αυτά συνιστούν τα συν και τα πλην, τα μαχόμενα τον ανθρωπισμό και τα εξανθρω-

πίζοντα, τα ανορθολογικά και τα συγκροτούντα ένα θέατρο της ανθρώπινης κατάστασης που 

δημιουργεί τον υλικό και ιδεολογικό χώρο εντός του οποίου το άτομο απελευθερώνεται από 

τον Θεό όσο και από τον πολιτικό μυστικισμό, τον κάθε λογής και κάθε χρώματος ολοκληρω-

τισμό, και πορεύεται με τον μόνο έλλογο κανόνα που σήμερα και πάντα η φιλοσοφία, η ψυ-

χανάλυση, η κοινωνιολογία και οι θετικές επιστήμες μπορούν να θεωρήσουν ως καθολικό, 

προϋπόθεση κάθε αλήθειας και κάθε εξανθρωπιστικής κοινωνικής εξέλιξης: 

Το «Γνώρισε τον εαυτό σου» (Γνῶθι σαυτόν) του ναού των Δελφών, του Σωκράτη και του 

Πλάτωνα, το «Αναζήτησα τον εαυτό μου» (Ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν) του Ηράκλειτου. 

 

Θεομαχία 3: «Τώρα οι Έλληνες μάχονται και τους Αθάνατους» 

Όλα αυτά εκφράζονται ανάγλυφα στη «θεομαχία» της Ιλιάδας, όταν ο Ζευς, λίγο διαβλέπο-

ντας την υποταγή της θεϊκής μοίρας στην Ανάγκη, λίγο σπάζοντας πλάκα σαν γνήσιος Έλληνας, 

επιτρέπει στους Ολύμπιους Θεούς να κατεβούν μπρος στην Τροία και να πολεμήσουν ο καθέ-

νας για τους δικούς του, υποστηρίζοντας άλλοι τους Τρώες κι άλλοι τους Έλληνες. Δεδομένου 

ότι ο Όμηρος έφτιαξε τη σκηνή Πριάμου — Αχιλλέα, που λύνει τα δεσμά κάθε συμβατικής 

αντίληψης για τον Λόγο και για την ανθρώπινη εμπειρία, θα περίμενε κανείς ότι η θεομαχία, η 

κάθοδος των Θεών επί της Γης για να πολεμήσουν μεταξύ τους και με τους θνητούς, θα ήταν 

το αποκορύφωμα του έργου του, ένας κανών εμπλοκής της θεότητας στα ανθρώπινα, όπως 

αυτός της καθόδου του Χριστού στη Γη για να πολεμήσει το κακό, στα Ευαγγέλια. 

Μα όχι, είναι τόσο δύσκολο να καταλάβει ένας σαν εμάς, ένας σύγχρονος, τον τυφλό Χιώτη 

και τους μαθητές του. Η θεομαχία, εκτυλισσόμενη στο 21ο βιβλίο της Ιλιάδας, μα και στο 5ο 

και αλλού, ουσιαστικά και σε ολόκληρο το ποίημα, δεν είναι μια μεγαλόπρεπη κοσμική μάχη, 

όπως η ησιόδεια σύγκρουση Ολύμπιων και Τιτάνων που προαναφέραμε. Είναι μια αριστοφανι-

κή κωμωδία. Μέγιστοι Θεοί πολεμούν με δόρυ και ξίφος μεταξύ τους και με θνητούς ανθρώπους 

και νικιούνται, ήρωες υποχωρούν από σεβασμό μπρος στους Αθάνατους ενώ ενδεχομένως 

μπορούσαν να νικήσουν, ο Άρης ο ίδιος, ο Θεός του πολέμου νικιέται και πληγώνεται. 

Ακόμα και η αήττητη Αφροδίτη, η απόλυτη κοσμική ολοκλήρωση της ομορφιάς και του έρωτα, 

πληγώνεται στο χέρι από το δόρυ του Διομήδη, καθώς προσπαθεί να σώσει από τα χέρια του 

τον αγαπημένο της γιο, τον Τρώα Αινεία: 

 

Μακριά, θυγατέρα του Δία, από τον πόλεμο και την ταραχή! 

Δεν σου φτάνει η συμφορά, που αποπλανείς τις αδύναμες γυναίκες; 

 

της λέει ο μαχητής αφού την ακοντίσει. 

Εκείνη, που δεν έχει συνηθίσει να νικιέται από θνητούς ούτε από Αθάνατους, δεν έχει δει 

ποτέ να τρέχει ο ιχώρ της, το αίμα των Θεών, κλαίγοντας καταφεύγει στον Όλυμπο στην αγκα-

λιά της μητέρας της, Διώνης, και της λέει: 

 

Δεν είναι πια πόλεμος αυτός ανάμεσα σε Τρώες κι Αχαιούς, 

τώρα οι Έλληνες μάχονται και τους Αθάνατους. 

 

Η μητέρα της, προφητεύοντας ότι ο Διομήδης δεν θα ξαναγυρίσει στην πατρίδα του μα θα σκο-

τωθεί, της απαριθμεί τα κακά που έχουν υποστεί οι Θεοί από τους θνητούς ανθρώπους: Οι 

Ώτος και Εφιάλτης νίκησαν τον Άρη και τον φυλάκισαν για 13 μήνες, ο Ηρακλής τόξευσε την 

Ήρα στον δεξή μαστό, ο ίδιος δεν δίστασε να ρίξει βέλος στον μεγάλο Άδη και να τον πληγώ-

σει βαριά.  

Και, το χαριτωμένο επιστέγασμα, η πιο γνήσια ελληνική πινελιά του αιώνιου λοξού χαμό-

γελου Θεών και ανθρωπων, που δείχνει όμως την αρχαία αντίληψη για το πώς οι άνθρωποι 

μπορούν να πληγώνουν τους Θεούς ατιμώρητα: Ο Δίας, ο ίδιος ο πατέρας της Αφροδίτης, 

κρυφογελάει, σπάει πλάκα με τα πονάκια της αγαπημένης του θυγατέρας, και της λέει: 
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Παιδί μου, εσένα δεν σου δόθηκαν τα έργα του πολέμου, 

αλλά να ασχολείσαι με τα ηδονικά ζητήματα του γάμου.
104

 

 

Και, φυσικά, δεν τιμωρεί τον Διομήδη, τον θνητό που τόλμησε να σηκώσει όπλο ενάντια στην 

κόρη του. Αν ο Διομήδης σκοτώνεται αργότερα, δεν είναι επειδή τιμωρείται για τη διαμάχη του 

με τους Θεούς, μα επειδή υπερβαίνει με την αλαζονεία του τα όρια του ανθρώπινου μέτρου 

και διαπράττει έτσι ύβρη. Αντίθετα, η θεομαχία του Διομήδη επιτελείται μες στα όρια της η-

θικής και πολιτισμικής τάξης του ελληνικού κόσμου, εφόσον κι οι Θεοί εμπλέκονται παράνομα 

στα ανθρώπινα παίρνοντας ένας το μέρος του ενός αντίπαλου, άλλος του άλλου 

Εφόσον, δηλαδή, δεν υπάρχει σε αυτήν τη διαμάχη μια απολύτως εκφρασμένη θεϊκή από-

φανση περί δικαίου και αδίκου, μα πολλές εκδοχές σύμφωνα με τα συμφέροντα και την άποψη 

του καθενός Θεού, γι’ αυτό κι ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να αποφασίσει ελεύθερα περί της 

αλήθειας, για τη χάρη της οποίας νομιμοποιείται να πολεμήσει ακόμα και με τον ίδιο τον Θεό. 

Με αυτό τον τρόπο γίνεται κατανοητό ότι ο Διομήδης σκοτώνεται όχι γιατί διασάλευσε με 

τη θεομαχία του τη θεϊκή τάξη, μα με την αλαζονεία του την ανθρώπινη τάξη, απειλώντας έτσι 

με ανατροπή τους όρους συγκρότησης των ανθρώπινων κοινωνιών. Η ιδέα που αναφαίνεται 

καθαρά εδώ είναι ότι οι κοινωνίες ευεργετούνται από την πολεμική, πολιτική, κοινωνική δρά-

ση των εξαιρετικών προσωπικοτήτων, μα κινδυνεύουν κι από τις υπερβάσεις τους, γι’ αυτό 

οφείλουν να απαλλαχτούν κάποτε από τους ευργετήσαντες. 

Αποτέλεσε μια βαθιά ριζωμένη ιδέα στον ελληνικό πολιτισμό η ανάγκη να ελεγχθεί η δράση 

των εξαιρετικών μα αχαλιναγώγητων προσωπικοτήτων, των υπερανορέων, όταν αντίκειται στην 

αυτοδιάθεση του συνόλου, όταν δηλαδή παγιώνεται η παρουσία τους στη ηγεσία της κοινό-

τητας χωρίς πια έλεγχο από το σύνολο των πολιτών, με αποτέλεσμα την επιστροφή στον 

πολιτικό πρωτογονισμό της λατρείας του Μεγάλου Αρχηγού από τη μάζα.105 Η ιδέα αυτή, του 

αναγκαίου παραμερισμού των πολιτικών ηγετών στο καθεστώς της δημοκρατίας όταν ο λαός 

καθίσταται υπερβολικά υποχωρητικός στη δόξα τους άρα και στις υπερβάσεις τους, κατέληξε 

στο σήμερα παρεξηγημένο, στη βάση του όμως απολύτως ορθολογικό μέτρο του εξοστρακισμού, 

της προσωρινής εξορίας τους, για την προστασία της ισοπολιτείας και της ίδιας της κοινω-

νικής συλλογικότητας. Όσο σπουδαία κι αν υπηρέτησαν αυτοί τον λαό τους… 

Η Ολύμπια θεολογία, λοιπόν, στην ομηρική εποχή της: μια τραγωδία και μια κωμωδία, μια 

όπερα των ανθρώπων. Ένα μέγιστο μάθημα για τη σήμερα ξανά προ-ιστορική εποχή μας. 

 

  

                                                 
104 Ο τραυματισμός της Αφροδίτης από τον Διομήδη: Όμηρος, Ἰλιάς 5, 337 κ.ε. 
105 Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά, ας σκεφτεί κανείς τι έπαθαν κατά τη χριστιανική και κάθε μονοθεϊστική μυ-

θολογία όσοι διανοήθηκαν να σηκώσουν χέρι στον Θεό, στους προφήτες του, στους αγίους του, ακόμα και στους 

παπάδες του. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χριστιανική επιρροή στις σύγχρονες αποφάνσεις περί των αρχαίων Θεών 

και του ίδιου του αρχαιοελληνικού πολιτισμού είναι τέτοια, ώστε ένας φιλόλογος και ομηριστής του ύψους του Ι.Θ. 

Κακριδή να γράψει, σχολιάζοντας τους παραπάνω στίχους για τον Διομήδη και την Αφροδίτη: «Η Διώνη διατυπώνει 

μια σκέψη καθαρά ελληνική: όποιος τολμά να τα βάζει με τους θεούς, δε ζει για να χαρεί ήσυχα γεράματα»· 

Όμηρος, Ιλιάδα, μτφρ. Ν. Καζατζάκη — Ι.Θ. Κακριδή, ΟΕΔΒ, τεύχος 1ο Α-Μ, σ. 132. Αλλά αυτή δεν είναι «σκέψη 

καθαρά ελληνική», είναι χριστιανική και του ισλάμ. Στις πολυθεϊστικές θρησκείες, μάλιστα στην ελληνική και στη 

σκανδιναυική, παλαιογερμανική, ινδική και περσική πάντα οι πιο θετικοί ήρωες τα βάζαν με τους Θεούς. Δυστυχώς, 

ακόμα σήμερα τα παιδιά διδάσκονται στο σχολείο αυτές τις απόψεις, απολύτως λανθασμένες για την αρχαία 

Ελλάδα, μα και εθελοδουλικές για τον άνθρωπο… 

Εικ. 231, 232: 
Κομμάτια αγγείων 
με ψήφους εξοστρακισμού 
για δύο μεγάλους Αθηναίους: 

Ἀριστείδης Λυσιμάχου, 

Θεμιστοκλῆς Νεοκλέους. 

Μουσείο Κεραμεικού, Αθήνα. 
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Ώτος και Εφιάλτης 

 

Όταν νικήθηκε ο Θεός του Πολέμου από μια κουκουβάγια με αυτιά και έναν 

αθλητή του άλματος εις ύψος ή χορευτή του τσάμικου 

Μια από τις πολλές παράξενες ιστοριούλες που διηγείται ο Όμηρος παραλλήλως προς τις 

κεντρικές αφηγήσεις του, είναι αυτή του Ώτου και του Εφιάλτη. Τα δύο γιγαντόσωμα και πα-

νέμορφα αδέλφια ήταν γιοι του Θεσσαλού βασιλιά Αλωέα και της Ιφιμέδειας. 

Για την πλάκα του πράγματος ας αναφερθεί ότι, σύμφωνα με αρχαίους Γραμματικούς και 

λεξικογράφους, ώτος είναι ένα είδος κουκουβάγιας με αυτιά, ώτα, δηλαδή με όρθια πούπουλα 

πίσω από τους ακουστικούς πόρους για οξύτερη ακοή, που άμα της κάνεις σκέρτσα με τα 

χέρια από μακριά και της χορέψεις απαλά, στέκεται και σε κοιτάζει εντυπωσιασμένη, κινείται 

κι αυτή χορευτικά και, αν την πλησιάσει από πίσω της κάποιος συνένοχός σου, συλλαμβάνεται 

με τα χέρια καθώς είναι απασχολημένη με σένα.106 Τούτο εθεωρείτο ως σημείο ελαφρομυαλιάς 

                                                 
106 Έπαθα μια κρίση γέλιου όταν διάβασα την αρχαία περιγραφή, διότι θυμάμαι απ’ όταν ήμουν μικρός στη Ζάκυνθο να 

την αναφέρουν οι μεγαλύτεροι ακριβώς με τα ίδια λόγια όπως στα αρχαία κείμενα, ως μέθοδο σύλληψης από τα 

παιδιά ενός είδους μικρής κουκουβάγιας, μάλιστα σε ορεινά χωριά όπως στο μαγευτικό Κερί. Τότε είχα εντυπω-

σιαστεί μα και δυσαρεστηθεί από τούτο το κόλπο, γιατί αγαπούσα τις παρεξηγημένες ως «πένθιμες» κουκουβάγιες, 

Εικ. 233: Η κάθε είδους πάλη με τη φύση εκφραζόταν σχεδόν πάντα σε διανοητικό και ψυχικό επί-
πεδο ως πάλη του ανθρώπου με τη θεότητα. 

Εδώ: Στο Σκολιό, στα 2.850 μ. 
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του πουλιού, γι’ αυτό ο Σουετώνιος Τρανκουίλος αναφέρει την ειρωνεία που απεύθυνε ένας Κω-

μικός στους συμπατριώτες του Αθηναίους, για να μην τους αποκαλέσει ευθέως ευκολόπιστους 

και χαζούς: «Ω εσείς, μόνοι ώτοι των Ελλήνων…»107  

Από τα λεγόμενα του Αριστοτέλη εξάγεται ότι ο ώτος είναι ο νυν περίφημος μπούφος, Bubo 

bubo (L.). Όμως από άλλες αρχαίες πηγές μπορεί κανείς να συνάγει ότι πρόκειται για κάποια 

μικρότερη κουκουβάγια απ’ αυτές με τα αυτάκια, όπως η μπουφοειδής Asio otus (L.) ή η Otus 

scops (L.). 

Από την πλευρά του το όνομα Εφιάλτης ή σε πρώιμες πηγές Επιάλτης, αν και συκοφαντη-

μένο αγριώς εξαιτίας του ομώνυμου προδότη των Θερμοπυλών, σημαίνει απλά «αυτός που πη-

δάει ψηλά», επιτόπου κατά πάσα πιθανότητα, όχι μακριά, επιδέξιος άλτης εις ύψος σε αθλη-

τικούς αγώνες ή σε χορούς παρόμοιους με το σημερινό τσάμικο. Δεδομένου ότι οι αρχαίοι έδιναν 

μεγάλη σημασία στις ετυμολογήσεις των ονομάτων, κυρίως των Θεών και των ηρώων τους, οι 

παραπάνω ερμηνείες θα μας χρησιμεύσουν στη συνέχεια. 

Την ιστορία των Ώτου και Εφιάλτη είδαμε να λέει η Διώνη στην κόρη της, την Αφροδίτη, για 

να την παρηγορήσει που την πλήγωσε ο Διομήδης και να της δείξει πόσα έχουν πάθει οι «τα-

λαίπωροι» Θεοί από τους Έλληνες πιστούς τους. Εκτενέστερα: 

 

Τα ’παθε κι ο Άρης, όταν ο κρατερός Ώτος και ο Εφιάλτης, 

παιδιά του Αλωέα, τον έδεσαν με πανίσχυρο δεσμό· 

σε χάλκινο πιθάρι τον φυλάκισαν δεκατρείς μήνες, 

και θα χανόταν τότε εκεί ο ακόρεστος για πόλεμο Άρης, 

αν η μητρυιά του, η πανέμορφη Ηερίβοια, 

δεν το αποκάλυπτε στον Ερμή· αυτός έκλεψε τον Άρη 

που ήταν ήδη σε δεινή θέση, γιατί τον λύγιζε η τρομερή φυλακή.
108

 

 

Ο Ερμής δεν μάχεται ανοιχτά τους πανίσχυρους Αλωάδες, μα «κλέβει» κρυφά τον Άρη από τη 

φυλακή του, σαν Θεός του εμπορίου και της κλεψιάς που είναι… 

 

Ο πόλεμος των ανθρώπων κατά των Θεών 

Στο μεταξύ, στην Οδύσσεια, περιγράφεται από τον ίδιο τον Οδυσσέα το τόλμημα των γιων 

του Αλωέα να επιχειρήσουν να ανεβούν στον ουρανό, στην έδρα των Θεών. Ο Ιθακήσιος ήρωας, 

που κι ο ίδιος τα έβαλε κάμποσο με τους Θεούς, θυμάται την ιστορία των Ώτου και Εφιάλτη 

όταν βλέπει τη μητέρα τους στον Άδη, όπου κατέβηκε για να μάθει το μέλλον από τον μάντη 

Τειρεσία: 

 

Μετά είδα την Ιφιμέδεια, τη σύζυγο του Αλωέα, 

που λένε πως έσμιξε με τον Ποσειδώνα 

και γέννησε δυο αγόρια, λιγόχρονα της γίνηκαν, 

τον ισόθεο Ώτο και τον κοσμοξακουσμένο Εφιάλτη, 

αυτούς που πιο πελώριους τους έθρεψε η η ζωοδότρα γη 

και ωραιότερους μετά από τον φημισμένο Ωρίωνα· 

γιατί στα εννιά τους χρόνια ήταν εννιά πήχες το πλάτος τους, 

και στο ύψος είχαν γίνει κιόλας εννιά οργιές. 

Τούτοι απείλησαν ακόμα και τους Αθάνατους στον Όλυμπο 

                                                                                                                                               
και δεν μου άρεσε να τις ενοχλούν. Εικάζω ότι το είδος που πιάναν τα παιδιά ήταν η επίσης μπουφοειδής Asio flam-

meus (Pont.), που είναι αποδημητική και ταιριάζει η σύλληψή της στο Κερί, μέγα σταθμό των αποδημητικών πουλιών 

από Αφρική και Ευρώπη. Γενικά, αυτές οι αρχαίες και νεοελληνικές περιγραφές κουκουβαγοσύλληψης μάλλον 

αναφέρονται σε είδη μπούφου. Κι ίσως είναι ο απώτερος λόγος που οι καημένοι οι μπούφοι, πολύ αδίκως, ποτέ δεν 

θεωρήθηκαν πουλιά αστραποβόλου εξυπνάδας… 
107 Βλ. πρόχειρα, Αριστοτέλης, Τῶν περὶ τὰ ζῷα ἱστοριῶν Α–Κ [Historia animalium] 597b, 21 κ.ε.· Σουετώνιος Τραν-

κουίλλος, Περὶ βλασφημιῶν καὶ πόθεν ἑκάστη 7, 20 κ.ε., 1ος-2ος αι. μ.Χ.· Αίλιος Διονύσιος, Ἀττικὰ ὀνόματα 14, 1 

κ.ε., 2ος αι. μ.Χ. 
108 Όμηρος, Ἰλιας 5, 385 κ.ε.· βλ. πρόχειρα και Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ἰλιάδαν 2, 96, 24 κ.ε. 
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στήνοντας μάχη πολυτάραχου πολέμου. 

Την Όσσα πάνω στον Όλυμπο στοχάστηκαν να βάλουν, και στην Όσσα 

το Πήλιο όπου θροούν τα φύλλα, για να γίνει βατός ο ουρανός. 

Λίγο και θα το κατάφερναν, καθώς έμπαιναν στην αντρική ηλικία· 

αλλά τους χάλασε ο γιος του Δία, που τον γέννησε η ομορφομάλλα Λητώ, 

και τους δύο, πριν ακόμα στους κροτάφους τους ανθίσουνε τουφάκια 

και φυτρώσουν στο σαγόνι τους γένια σαν όμορφα λουλούδια.
109

 

 

Ένα από τα παράλληλα μηνύματα είναι ότι αν τα δύο αγόρια προλάβαιναν να γίνουν άντρες 

πριν τα τοξεύσει ο Απόλλωνας, τότε θα κατόρθωναν τον σκοπό τους, να ανεβούν στον Όλυμπο. 

Η ιστορία αυτή είχε κάνει εντύπωση στην αρχαιότητα, γι’ αυτό πολλοί ασχολήθηκαν μαζί της. 

Ο Απολλόδωρος διηγείται μια ελαφρά διαφορετική εκδοχή: Οι Ώτος και Εφιάλτης, γιοι της Ιφι-

μέδειας και του Αλωέως, ήταν στην πραγματικότητα παιδιά του Ποσειδώνα, με τον οποίο έσμιξε 

κρυφά η μητέρα τους. Μεγάλωναν κάθε χρόνο έναν πήχη φάρδος στις πλάτες, και ψήλωναν 

από μια οργιά. Στα εννιά τους χρόνια οι πλάτες τους είχαν φάρδος 9 πήχεις, περίπου 4,16 μ., 

ενώ το ύψος τους ήταν 9 οργιές, δηλαδή 16,64 μ.110 Τότε αποφάσισαν να πολεμήσουν τους 

Θεούς. 

Σύμφωνα με τον Λιβάνιο, 4ος αι. μ.Χ., η αδελφή τους Ελάτη ήταν παρόμοια γιγάντια. Κλαί-

γοντας ασταμάτητα για τον θάνατο των αδελφών της, μεταμορφώθηκε σε έλατο. Από το όνομά 

της αποκλήθηκαν έλατα τα γνωστά δέντρα, που από τα κουκουνάρια τους σταλάζει άφθονο 

ρετσίνι, το οποίο σχηματίζει σταλακτίτες πάνω τους σαν στερεοποιημένα δάκρυα.111 

Φυσικά, όλοι οι απανταχού του πλανήτη ήρωες είναι γιγαντόσωμοι με υπερφυσικές δυνάμεις, 

από τον Ηρακλή που όταν ήταν παιδί σκότωνε θηρία, μέχρι τον Μπάτμαν. Ο Ωρίων ήταν ακόμα 

πιο γιγαντόσωμος από τους Αλωάδες. Αντίστοιχα ο Διγενής Ακρίτας, κατά το βυζαντινό χειρό-

γραφο της Κρυπτοφέρρης, στα 3 του χρόνια είχε ήδη ξεσκολίσει τις σπουδές του (Λόγος 4ος, στ. 

68), ενώ στα 12, έχοντας στήθος πλατύ μια οργυιά (ό.π., στ. 199), μπορούσε να κυνηγήσει αρ-

κούδες και με το τρέξιμο να πιάσει ελάφι (ό.π., στ. 124 κ.ε.).112 

Σε όλη τη διάρκεια της εφηβείας τους οι Αλωάδες ασχολήθηκαν με την τεχνική προετοιμα-

σία της ανόδου τους στον ουρανό. Σιγά-σιγά, 

 

[…] έβαλαν την Όσσα πάνω στον Όλυμπο, ανεβάζοντας πάνω από την Όσσα το Πήλιο, και κατά-

χώνοντας τη θάλασσα με τα βουνά έλεγαν ότι θα φτιάξουν μια ήπειρο, και τη στεριά την έκαναν 

θάλασσα. Ορκίζονταν ο Εφιάλτης στην Ήρα, ο Ώτος στην Άρτεμη. Φυλάκισαν και τον Άρη. Αυτόν 

τον έκλεψε ο Ερμής, αλλά τους Αλωάδες τους σκότωσε η Άρτεμη με απάτη· μετέβαλε τη μορφή 

της σε ελαφίνα, πήδηξε ανάμεσά τους, και εκείνοι, θέλοντας να πετύχουν το ζώο, ακόντισαν ο 

ένας τον άλλο.
113

 

 

Παράλληλες ιστορίες Ώτου και Εφιάλτη 

Τούτη η ιστορία για όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας εθεωρείτο κατ’ αρχάς ως ύβρις, γιατί 

τα παλληκάρια αυτά, βασιζόμενα στη δύναμή τους, έφτασαν σε τέτοιο βαθμό αλαζονείας ώστε 

θέλησαν να φτάσουν στον ουρανό. Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι οι Θεοί δεν απάντησαν 

αμέσως στον πόλεμό τους, αλλά χρόνια μετά την αρχή του έργου τους, όταν είχαν κουβαλήσει 

ήδη την Όσσα πάνω στον Όλυμπο και από πάνω το Πήλιο. Μα και τότε, σύμφωνα με μια από 

τις εκδοχές του θανάτου τους, η Άρτεμη χρησιμοποίησε δόλο για να τους ξεφορτωθούν οι Θεοί.  

                                                 
109 Όμηρος, Ὀδύσσεια 11, 305 κ.ε.· βλ. και Σχόλια στὸν Πίνδαρο, Scholia in Pindarum (Scholia vetera et recentiora partim 

Thomae Magistri et Alexandri Phortii), Πύθια, ᾠδή 4, 157-8. 
110 Με βάση τον αττικό πήχυ 0,4632 μ. Ήταν πιο μεγαλόσωμοι σύμφωνα με τον πήχυ του Ήρωνα (0,6176 μ.), που 

όμως ήταν μεταγενέστερος του αττικού. Και σήμερα χρησιμοποιείται ο ιερός αριθμός 9, μάλιστα στο Δημοτικό τρα-

γούδι για να δηλωθεί μεγάλο μέγεθος, ύψος ή πλήθος: «Μάνα με τους εννιά σου γιούς και με τη μια σου κόρη…  
111 Λιβάνιος, Progymnasmata 2, 38, 1, 1 κ.ε., όπου επίσης γενικά περί Αλωάδων. 
112 Βασίλειος Διγενής Ακρίτας, εισαγωγή, υποσημειώσεις και κριτικό υπόμνημα Πέτρος Α. Καλονάρος, τόμ. Β΄, Αρχαί-

ος Εκδοτικός Οίκος Δημητράκου Α.Ε., Αθήνα 1941. 
113 Απολλόδωρος, Μυθολογικὴ βιβλιοθήκη 1, 53, 1 κ.ε. 
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 Επίσης πρέπει να παρατηρηθεί ότι παρ’ όλη τη θεομάχο διάθεσή τους κι οι ίδιοι «ορκίζο-

νται» στην Ήρα και στην Άρτεμη, δηλαδή τις επικαλούνται ως προστάτισσες. Εδώ αναφαίνεται 

ένα ακόμα στοιχείο που προσθέτουν κάποιοι στον μύθο: στην πραγματικότητα η τιμωρία τους 

δεν οφείλεται (ή δεν οφείλεται αποκλειστικά) στο θράσος τους να θέλουν να φτάσουν στον 

ουρανό, μα στο γεγονός ότι ερωτεύτηκαν τις προστάτισσές τους και προσπάθησαν να κάνουν 

έρωτα μαζί τους. 

Οι αρχαίοι Σχολιαστές του Ομήρου, ερμηνεύοντας το απόσπασμα της Ιλιάδας για τη φυλά-

κιση του Άρη, παραθέτουν μια άλλη εικόνα του μύθου: 

 

Η Αφροδίτη, ερωτευμένη με τον Άδωνι τον γιο του Κινύρα και προβλέποντας ζήλεια [από τον ερα-

στή της, τον ζηλότυπο Άρη], τον παρέδωσε στους Ώτο και Εφιάλτη, οι οποίοι τυπικά ήταν γιοι του 

Αλωέα, αλλά κατά φύση ήταν του Ποσειδώνα και της Ιφιμέδειας. Αυτόν, καθώς σκότωνε θηρία 

στον Λίβανο της Αραβίας, τον σκότωσε ο Άρης. Εκείνοι τότε, οργισμένοι, για δεκατρείς μήνες 

είχαν κλείσει τον Άρη σε φυλακή. Αλλά η μητριά τους, η Ηερίβοια, κόρη του Ευρυμάχου, γιου 

του Ερμή, το κατάγγειλε αυτό στον Ερμή. Εκείνος, και για χάρη της και για χάρη της Ήρας [μη-

τέρας του Θεού του πολέμου], κλέβει τον Άρη. Ο οποίος το έσκασε και πήγε στη Νάξο, όπου κρύ-

φτηκε στον λεγόμενο Σιδεροφαγωμένο Βράχο. Αυτοί [οι Αλωάδες], όταν ερωτεύτηκαν την Ήρα και 

την Άρτεμι και θέλησαν να τις παντρευτούν, αλληλοσκοτώθηκαν σε κυνήγι· γιατί με πρόνοια της 

Άρτεμης πέρασε ανάμεσά τους μια ελαφίνα, που ρίχνοντας εναντίον της κι οι δύο, σκότωσαν ο 

ένας τον άλλο.
114

 

 

Ο Σχολιαστής προσθέτει, ευφυέστατα, ότι ο Όμηρος βάζει τη Διώνη να αφηγείται τα πάθη των 

Θεών από τους ανθρώπους για να αποσείσει στον νου της Αφροδίτης την εντύπωση της 

«βλασφημίας», επειδή στην περίπτωση της ιστορίας των Αλωάδων «δεν είναι άτοπο να δέσουν 

τον Άρη οι γιοι του Ποσειδώνα». Στο μεταξύ, η εμπλοκή της Νάξου εισάγει μια άλλη τοπική 

πλευρά του μύθου. Ο Πίνδαρος γράφει: 

 

[…] στην πλούσια Νάξο λένε πως πέθαναν  

της Ιφιμέδειας τα παιδιά, ο Ώτος κι εσύ, 

τολμηρέ Εφιάλτη, άνακτα.
115

 

 

Οι αρχαίοι Σχολιαστές αυτών των στίχων αναφέρουν το γνωστό, ότι οι γιοι του Αλωέα «ασέ-

βησαν» στην Άρτεμη κι εκείνη μεταμορφώθηκε σε ελαφίνα, έτρεξε ανάμεσά τους ενώ κυνη-

γούσαν, οπότε οι ήρωες αλληλοτοξεύτηκαν. Ο Διόδωρος Σικελιώτης, σε σχέση με τη Νάξο, 

μας δίνει συμπληρωματικά στοιχεία και μια διαφορετική όψη του μύθου των Αλωάδων: 

Οι Θράκες που είχαν κυριεύσει τη νήσο Στρογγύλη και την κατοικούσαν, έπιασαν αιχμάλω-

τες στις ακτές της Θεσσαλίας την Ιφιμεδεια, σύζυγο του Αλωέως, και τη θυγατέρα της Παγκράτι. 

Τις μετέφεραν στο νησί όπου, ερίζοντας ποιος θα κατακτήσει την ωραία Παγκράτι, την πά-

ντρεψαν τελικά με τον Αγασσαμενό, βασιλιά του νησιού. Ο Αλωέας έστειλε τους γιους του Ώτο 

και Εφιάλτη, που κυρίευσαν την πόλη και βασίλευσαν στους Θράκες, μετονομάζοντας τη νήσο 

σε Δία. Αλλά κάποτε πολέμησαν μεταξύ τους ως ηγέτες αντίπαλων μερίδων πολιτών και αλ-

ληλοσκοτώθηκαν, οπότε τιμήθηκαν μεταθανάτια από τους κατοίκους. Μετά διακόσια χρόνια Κάρες 

από τη Λάτμο με αρχηγό τον Νάξο, γιο του Πολέμωνα, μετανάστευσαν στο νησί και το ονόμα-

σαν Νάξο από τον βασιλιά τους.116 

Ιδού, λοιπόν, μια παραλλαγή τοπική της Νάξου εντελώς απαλλαγμένη και από θεομαχία και 

από ύβρη. Επίσης, μαθαίνουμε ότι η Νάξος, όπως και άλλα νησιά του Αιγαίου, αποικίστηκε 

από Κάρες, έναν λαό μη ελληνικό, συγγενικής πάντως καταγωγής και γλώσσας με τους Έλλη-

νες, που αργότερα εξελληνίστηκαν εντελώς στα νησιά. Κι ο Πλούταρχος θεωρεί τη Νάξο ως 

πατρίδα ή μόνιμο τόπο διαμονής των Αλωάδων, ενώ ο Αίλιος Ηρωδιανός συμπληρώνει ότι οι 

                                                 
114 Scholia in Iliadem (scholia vetera) 5, 385, 1 κ.ε. 
115 Πίνδαρος, Πύθια, ᾠδὴ 4, 88 κ.ε.· Σχόλια στο: Πίνδαρος, Scholia in Pindarum (scholia vetera), Πύθια, ᾠδή 4, 156α, 1 κ.ε. 
116 Διόδωρος Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη 5, 50, 6, 1 κ.ε. 
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Αλωάδες, αφού νίκησαν τους Θράκες, έχτισαν το Αλώιον, πόλη της Θεσσαλίας στα Τέμπη· 

πληροφορία που επαναλαμβάνει ο γεωγράφος Στέφανος κι άλλοι.117 

Οι ίδιοι, Ηρωδιανός και Στέφανος, μεταφέρουν ταυτολεξί σχεδόν κι οι δύο, μια περίεργη 

πληροφορία: Η πόλη Βιέννος της Κρήτης άλλοι λένε ότι ονομάστηκε έτσι «από Βιέννο, έναν από 

τους Κουρήτες, άλλοι από τη βία που ασκήθηκε στον Άρη, γιατί ισχυρίζονται ότι εδώ τον φυ-

λάκισαν οι Ώτος και Εφιάλτης, τα παιδιά του Ποσειδώνα». Ο Στέφανος όμως προσθέτει μια 

ακόμα πληροφορία άπαξ αναφερόμενη, νομίζω, στα αρχαία κείμενα:  Λόγω της σύλληψης του 

Θεού του πολέμου από τους Αλωάδες, ως τις μέρες του συγγραφέα τελούνταν στη Βιέννο εορτές 

αφιερωμένες στον Άρη, τα Εκατομφόνια.118 

Η επλοκή της Κρήτης στην ιστορία ίσως ερμηνεύται από το γεγονός που αναφέρουν αρχαίες 

πηγές και επιβεβαιώνει η αρχαιολογική έρευνα, ότι από τη Θεσσαλία κι αλλού Δωριείς και 

Πελασγοί μετανάστευσαν σε κάποιους αριθμούς στη Μεγαλόνησο, μεταφέροντας προφανώς τις 

παραδόσεις τους. Τα Εκατομφόνια προς τιμή του Άρη, θυσία εκατό ζώων συνήθως βοδιών, ται-

ριάζει προς τις πολεμικές παραδόσεις των Δωριέων. 

 

Ο μύθος των Αλωάδων ως προ-ιστορική ιστορία 

Έτσι, λοιπόν, ο μύθος περί θεομαχίας και ύβρεως μετασχηματίζεται μέσω των τοπικών θεμε-

λιωτικών αφηγήσεων διαφόρων πόλεων σε θετική δράση των Ώτου και Εφιάλτη. Πόλεις και 

κοινότητες παραμερίζουν την αρνητική γεύση της έπαρσης και της αλαζονείας των δύο ηρώων, 

όπως και άλλων γνωστότερων απ’ αυτούς άλλωστε, και τους μνημονεύουν ως δικούς τους 

ημίθεους, θεμελιωτές του ιστορικού και πολιτισμικού κόσμου τους. Για παράδειγμα, κατά τον 

Παυσανία, στην παραθαλάσσια πόλη Ανθηδόνα στη Βοιωτία, αριστερά του Ευρίπου στο Μεσσάπιον 

όρος, μπορούσε να δει κανείς στην εποχή του τους τάφους των Ώτου και Εφιάλτη, εφόσον οι 

νεκροί τους μεταφέρθηκαν εκεί από τη Νάξο όπου σκοτώθηκαν. Όντας ένα από τα σπουδαία 

κοινοτικά καθιδρύματα της μικρής πόλης μαζί με το ιερό των Καβείρων και τον ναό του Διονύ-

σου, προφανώς θα αποδίδονταν τιμές σε αυτούς ως ήρωες-ημίθεους. 

Ο αιώνιος οδοιπόρος Παυσανίας, αυτήκοος μεταφορέας πολύ σπουδαίων τοπικών μύθων 

απ’ όλο τον ελληνικό χώρο, που δεν τους γνωρίζουμε από άλλους συγγραφείς, εξηγεί από την 

πλευρά του ότι ο Ώτος και ο Εφιάλτης οίκησαν την Άσκρα, την πατρίδα του Ησιόδου, θεσμοθέ-

τησαν να θεωρείται ο Ελικώνας ιερό βουνό των Μουσών και έθυσαν εκεί πρώτοι στις Μούσες. 

Ο ίδιοι ήρωες πίστευαν ότι οι Μούσες είναι τρεις, και τις ονόμασαν Μελέτη, Μνήμη και Αοιδή. 

Μετά από πολύ ο Πίερος, γιος του Μακεδόνα, ήρθε στις γειτονικές Θεσπιές και κατονόμασε τις 

εννέα Μούσες με τα γνωστά ονόματά τους.119 Η Άσκρα, λοιπόν, ήταν συμφωνα με αυτή την ιστο-

ρία η μυθογενετική πατρίδα των Μουσών πριν την Πιερία, για τούτο αργότερα εγκαθιδρύθηκε 

εκεί το μεγάλο ιερό τους και καθιερώθηκε ο Ελικώνας ως όρος-κατοικία τους· κι εδώ εμπλέ-

κονται οι δύο γιγαντόσωμοι ήρωές μας. 

Πολλοί φιλόλογοι, αρχαιολόγοι και ιστορικοί, ήδη από τον 18ο αι., ασχολούνται με την αντι-

κειμενική αλήθεια των ελληνικών μύθων και την ιστορικότητα των μυθολογικών προσωπικο-

τήτων. Οι πιο μηχανιστικής σκέψης απ’ αυτούς, κυρίως αρχαιολόγοι θετικιστικής αντίληψης των 

τελευταίων δεκαετιών, θεωρώντας, λογικά, ότι τα πρόσωπα του Ομήρου, των μύθων και των 

αφηγήσεων δεν υπήρξαν πραγματικά, διατυπώνουν ακόμα την άποψη ότι η ελληνική μυθολο-

γία, θρησκεία και λογοτεχνία έχουν πολύ περιορισμένη σημασία για την επιστημονική γνώση 

περί της αρχαίας Ελλάδας. Επίσης, αποδίδουν απόλυτη και εντελώς μηχανιστική αξία στους 

όρους «αρχαιότερος μύθος» — «νεώτερος», αρνούμενοι να μελετήσουν όσους θεωρούν όψιμους, ή 

που παραδίνονται από μετακλασικές πηγές. Όλα αυτά, παραδόξως, παρά την τεράστια αξία 

που αποδίδουν οι ίδιες οι επιστήμες της κοινωνικής και συγκριτικής Ανθρωπολογίας, της Προϊ-

στορίας, της Ιστορίας, της Ψυχανάλυσης και της Φιλοσοφίας, στη μελέτη και την επιστημονική 

αξιοποίηση των μύθων, όχι μόνο των ελληνικών μα και κάθε λαού.  

                                                 
117 Πλούταρχος, Περὶ φυγῆς 602, Α, 8 κ.ε.· Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας [De prosodia catholica] 3,1, 361, 

16 κ.ε.· Στέφανος Γραμματικός, Ἐθνικά 79, 20 κ.ε.· βλ. και Etymologicum Simeonis (α — ἁμωσγέπως), λ. Ἀλώιον. 
118 Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας [De prosodia catholica] 3,1, 175, 9 κ.ε.· Στέφανος Γραμματικός, Ἐθνικά 

168, 16 κ.ε. 
119 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις, Ανθηδόνα: 9,22, 6, 3 κ.ε.· Άσκρα: 9, 29, 1, 1, κ.ε. 
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Εμείς, δευτερευόντως νοιαζόμαστε αν οι αρχαίες γεναλογίες αναφέρονταν: 1ο σε πραγμα-

τικούς ανθρώπους, 2ο αν σε άτομα αληθινά μεν που όμως πήραν μυθολογική χροιά οι προσω-

πικότητες και οι πράξεις τους ανά τους αιώνες, 3ο αν υποδεικνύουν μυθοποιημένους αρχετυπικούς 

χαρακτήρες της συλλογικής συνείδησης, όπως κατά την ψυχανάλυση ο Οιδίπους και κατά τη 

νεότερη φιλοσοφία η Αντιγόνη. Για καθέναν μπορεί να συμβαίνει το ένα ή τ’ άλλο ή, λογι-

κότερα, οι τρεις αυτές εκδοχές μπορεί να αντανακλούν απλά διαφορετικές πλευρές του ίδιου 

προσώπου, όπως πολλές είναι οι όψεις των Αλωάδων μας. Το κύριο για μας, είναι η διαχρο-

νική μεταβολή της αντίληψης των αρχαίων για μυθολογικά ή και ιστορικά πρόσωπα, που 

σημειολογεί συνιστώσες της ιστορίας και των διαφόρων όψεων του πολιτισμού της ελληνικής 

αρχαιότητας. 

Ο ίδιος ο φερόμενος ως πατέρας των αγοριών, ο Αλωέας, ήταν από τους πρωταρχικούς 

ήρωες του θεσσαλικού χώρου και οι απόγονοί του αποτελούσαν μια από τις μεγαλύτερες φρα-

τρίες της Στερεάς. Ηγεμόνες και ήρωες διατείνονταν ότι κατάγονται από αυτούς, συγκροτώ-

ντας έναν «θεσσαλικό μυθολογικό κύκλο». Όταν λοιπόν διαβάζουμε στους μύθους για τους 

Αλωάδες, όπως και για πολλούς από τους «γιους» μυθολογικών ηρώων, θα πρέπει να εννο-

ήσουμε όχι τόσο τα μέλη μιας στενά εννοούμενης οικογένειας, αλλά τους απογόνους μιας ευ-

ρύτερης πατριάς, πράγμα που δικαιολογεί την ποικιλότητα των μύθων γι’ αυτούς, καθώς και 

το γεγονός ότι βρίσκονται συγχρόνως σε διαφορετικούς τόπους. 

Δεδομένου ότι ακόμα σήμερα τα έργα των Μινύων στην Κωπαΐδα της γειτονικής Βοιωτίας, 

χρονολογούμενα πιθανόν από τη 2η ή 3η χιλιετία π.Χ., αποτελούν ένα τεχνικό κατόρθωμα 

θαυμαστό, ας φανταστεί κανείς πώς τα έβλεπαν οι άνθρωποι στην αρχαιότητα, όταν ήταν σε πολύ 

καλύτερη κατάσταση παρ’ ότι σήμερα και πιθανότατα ακόμη λειτουργικά. Είναι χαρακτηριστι-

κό ότι οι Μινύες σχετίζονται και με τη Θεσσαλία, κι ότι πιθανόν το όνομα να υποδεικνύει απλά 

κάποιο κυρίαρχο τότε φύλο των Πελασγών, ή των πρώτων Δωριέων που κατέβηκαν από την 

Πίνδο. Επίσης, μελέτες αρχαιολόγων και ειδικών επιστημόνων τις τελευταίες δεκαετίες επικε-

ντρώνονται στο πρόγραμμα αποστραγγιστικών έργων που επιτελέστηκε στη Θεσσαλία ήδη 

από την προϊστορική εποχή για να απομακρυνθούν λιμνάζοντα νερά, ή για να αποσοβηθούν οι 

καταστροφικές πλημμύρες που προκαλούνταν από ισχυρές καταιγίδες στα γύρω υψηλά βου-

νά, αλλά και από το ετήσιο λειώσιμο των χιονιών. 

Επιπλέον, οι αρχαίοι ετυμολογούσαν, πολύ λογικά, το όνομα Αλώας από το ἀλεῖν που σημαίνει 

αλέθω δημητριακά, τον μεγάλο διαχρονικό θησαυρό της Θεσσαλίας, και από το ἄλες = αλεύρι. 

Δηλαδή, Ἀλώας σημαίνει κυριολεκτικά Μυλωνάς ή Αλευράς. Έτσι, θα μπορούσε κανείς να 

υποθέσει ότι ο Αλώας και οι γιοι του συμβολίζουν ή μυθοποιούν προϊστορικούς ηγεμόνες ή 

πατριές της περιοχής, που συστηματικά προηγαγαν την καλλιέργεια και την επεξεργασία των 

σιτηρών, ενασχολούμενοι απαραίτητα και με τα μεγάλης κλίμακας αποστραγγιστικά έργα που 

κατέστησαν κατά την κλασική εποχή τη Θεσσαλία τόσο πλούσια, περιορίζοντας τις λίμνες Βοι-

βηίδα και Νεσσωνίδα, πιθανόν επίσης τοπικά έλη, δημιουργώντας αναχώματα στους ποταμούς 

και καθιστώντας στεγνές και γόνιμες τις πεδιάδες.120 Μαρτυρίες για τα έργα αυτά αποξήραν-

σης βρίσκουμε στον Στράβωνα, στον Θεόφραστο και σε άλλες αρχαίες πηγές, που επιβεβαιώ-

νονται από τη σύγχρονη αρχαιολογική και γεωλογική έρευνα. 

Είναι δυνατόν να υποθέσει κανείς, λοιπόν, ότι η αποστράγγιση λιμνών και ελών «έκαναν 

τα γύρω βουνά ψηλότερα» σαν κάποιοι να τα έβαλαν το ’να πάνω στο άλλο, εφόσον χαμή-

λωσε κατά πολύ η επιφάνεια του εδάφους. Μπορούμε να φανταστούμε τι εντύπωση θα έκανε 

σε πρωτόγονους ανθρώπους το άδειασμα μιας λίμνης… Έτσι οι Αλωάδες, όπως είδαμε να ανα-

φέρεται στην αρχαία παράδοση, «καταχώνοντας τη θάλασσα με τα βουνά έφτιαξαν στεριά, 

και τη στεριά την έκαναν θάλασσα».  

                                                 
120 Για το πολύ ενδιαφέρον θέμα των αρχαίων επεμβάσεων στις συγκεντρώσεις υδάτων της θεσσαλικής πεδιάδας, 

πρόχειρα βλ. τα έργα, όπου και η πλήρης βιβλιογραφία: Γαλλής Κ., 1992: Άτλας των προϊστορικών οικισμών της 

ανατολικής θεσσαλικής πεδιάδας, ανάτυπο από το Θεσσαλικό Ημερολόγιο, Λάρισα 1992· Α. Demitrack, The Late 

Quaternary géologie history of the Larissa plain,Thessaly, Greece: tectonic, climatic and human impact on the 

landscape, διδακτορική διατριβή, Stanford University, CA. Ann Arbor, Μίτσιγκαν 1986· Br. Helly, J.-P. Bravard, R. 

Caputo, ό.π. 
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Ώτος και Εφιάλτης: «ανόητοι» ή «βασιλείς-φιλόσοφοι»; 

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι αντιλήψεις των ύστερων χρόνων για τους Ώτο και Εφιάλτη ως 

«φιλοσόφους», δεν μπορεί να είναι παλαιότερες από τα ελληνιστικά χρόνια. Όπως όμως οι 

ίδιες οι πηγές τονίζουν με διαύγεια απίστευτη σε σχέση με τη σημερινή μηχανιστική σκέψη, 

αυτό λίγο ενδιαφέρει τον μελετητή, εφόσον οι ήρωες χρησιμοποιούνται στους μύθους από τον 

Όμηρο και τους άλλους δημιουργούς σαν σύμβολα ιστορικών και κοινωνικών καταστάσεων 

και αλλαγών, οπότε τις υποτιθέμενες πράξεις τους δεν πρέπει να τις παίρνει κανείς κατά γράμ-

μα, μα να αναζητήσει τι ακριβώς εκπροσωπούν ως ιστορική ή διανοητική περιπέτεια. 

Με αυτή τη λογική, παίρνουν ιδιάζουσα σημασία για μας αναφορές στους Ώτο και Εφιάλτη 

όπως εκείνη που τους θεωρεί φυσικούς φιλόσοφους, που πρώτοι θέλησαν να ερμηνεύσουν τα 

ουράνια, ανέβηκαν στις κορυφές του Ολύμπου και εκεί λόγω του δύσβατου κατακρημνίστη-

καν, οπότε προέκυψε ο μύθος.121 Είδαμε στο άλμπουμ μας για τη Γκιώνα, ότι κι ο Ενδυμίων 

επίσης θεωρήθηκε ότι πρώτος μελέτησε τις κινήσεις των άστρων, επειδή συνήθιζε να κυνηγά 

νύχτα στις κορφές του βουνού. 

Στο ίδιο μήκος κύματος μα με άλλη κατεύθυνση, ο Αριστοτέλης παρατηρεί ότι δεν μπορεί 

κανείς να φτάσει με το σώμα του στον ουρανό όπως οι «ανόητοι Αλωάδες» για να τον μελε-

τήσει· αυτό το κατορθώνει ο νους μέσω της φιλοσοφίας, προφανώς ακόμη και από την ανάπαυση 

του γραφείου. Ο εξαιρετικά ορθολογιστής Σιμπλίκιος, 6ος αι. μ.Χ., θυμάται αυτή την αναφορά 

μελετώντας κάποιο θέμα άλλου έργου του μεγάλου φιλοσόφου, όπου ερευνάται η φύση του 

ουρανού και η απόσταση των ουρανιών σωμάτων από τη Γη. Τονίζει, λοιπόν, ότι ακόμα κι αν 

βάλει κανείς την Όσσα πάνω στον Όλυμπο, δεν φτάνει τον ουρανό. Ο λεπτού χιούμορ και ευ-

φυέστατος Μάξιμος, 2ος αι. μ.Χ., γράφει ότι τα βουνά Πήλιο, Όσσα, Ολυμπος, το ένα πάνω 

στ’ άλλο, απέχουν από τον ουρανό όσο «η απάτη από τη δικαιοσύνη».122 

Από την πλευρά του ο Φλάβιος Φιλόστρατος, 2ος-3ος αι. μ.Χ., κάνει ένα κοινωνικής σημα-

σίας λογοπαίγνιο. Καταφερόμενος όχι μόνο εναντίον της απλής φιλαργυρίας, αλλά και εναντίον 

όσων θεοποιούν τον πλούτο συσσωρεύοντας χρήματα και αγαθά χωρίς να τα χρησιμοποιούν, 

θυμίζει ότι ο Ηρώδης ο Αττικός, ο οποίος είχε σαν αρχή να ξοδεύει τα χρήματά του σε έργα 

για το κοινό καλό, εκείνους που σωριάζουν αχρησιμοποίητα χρήματα και τα τιμούν σαν Θεούς 

τους έλεγε κοροϊδευτικά «Αλωάδες», δεδομένου ότι τα δύο αδέλφια ενώ φυλάκισαν τον Άρη, 

μετά «θυσίαζαν» προς τιμήν του επιμένοντας στους πολέμους τους.123 

Ενδιαφέρουσες για το θέμα μας είναι οι απόψεις πολύ σημαντικών αρχαίων Σχολιαστών της 

Ιλιάδας, μάλλον της ελληνιστικής εποχής. Ο επιμελητής των Σχολίων, αφού αφηγηθεί χωρίς 

νεότερα στοιχεία τον μύθο, προσθέτει: 

 

Άλλοι, όμως, διερμηνεύοντας τα του Ομήρου με περισσότερη πιθανότητα, ισχυρίζονται ότι του-

τοι οι Αλωάδες έγιναν βασιλείς της Ελλάδας. Εξουσιάζοντας σε πολλούς και βάρβαρους τόπους, 

έπαψαν τον πόλεμο και τις [συνεχείς] προπαρασκευές γι’ αυτόν, και φρόντισαν να ζουν οι αν-

θρωποι ειρηνικά. Γι’ αυτό θεωρήθηκε ότι φυλάκισαν τον Άρη. […] 

 

Αυτό ταιριάζει με τους μύθους για την ίδρυση πόλεων και την καθιέρωση της λατρείας των 

Μουσών, ιδιαίτερης εκπολιτιστικής σημασίας για τους αρχαίους ήδη από τον 8ο-7ο αι. π.Χ., 

όπως φαίνεται από σχετικές αναφορές του Όμηρου και του Ησίοδου. Μετά τους πολέμους των 

Αλωάδων, ήρθε η ειρήνη και τα έργα της, που κάνουν ευτυχέστερο τον άνθρωπο. 

Συνεχίζοντας ο Σχολιαστής, αναφέρει ότι: 

 

[…] Άλλοι ισχυρίζονται ότι ο Όμηρος μιλάει φιλοσοφικά [διαλέγεται] για τα άστρα, όντας γνώστης 

των μαθηματικών. Επειδή ο πλανήτης Άρης, ο αποκαλούμενος Σιδερένιος, όταν φτάσει στον 

Λέοντα παραμένει οκτώ μήνες, γι’ αυτό λέγει ο Ποιητής: «σε χάλκινο δοχείο φυλακίζεται 13 

                                                 
121 Σχόλια στὸν Λουκιανό (Scholia in Lucianum, scholia vetera et recentiora Arethae) 24, 23, 9 κ.ε. 
122 Αριστοτέλης, Περὶ κόσμου 391a, 10· Σιμπλίκιος, Τῆς Ἀριστοτέλους Φυσικῆς ἀκροάσεως ὑπομνήματα [In Aristotelis 

physicorum libros commentaria] 10, 1030, 28· Μάξιμος, Διαλέξεις, 12, 1, d, 15. 
123 Φλάβιος Φιλόστρατος, Βίοι σοφιστῶν 2, 547, 19-20. 
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μήνες», χρησιμοποιώντας τον μεγάλο αριθμό για τον πλανήτη. Και χάλκινο πίθο λέγει τον Λέοντα. 

Γιατί όταν βρίσκεται ο ήλιος σε αυτό το ζώδιο, προκαλεί καύσωνες και μεγάλες ζέστες. […] 

Για να το πούμε καλύτερα, με αυτήν τη ραψωδία θέλει να φιλοσοφήσει [ο Όμηρος]. Έτσι, Άρη 

ονομάζει το θυμικό [ένστικτο και συναίσθημα], ενώ Ώτο και Εφιάλτη τον ορθό Λόγο, που προκύπτει 

από την παιδεία. Από τούτους ο ένας κινείται με βάση τη μάθηση και τη διδασκαλία κι ο άλλος 

είναι μέρος της προσωπικότητας, από τη φύση έμφυτος στους ανθρώπους. Γι’ αυτό, τον ορθό 

Λόγο που διδάσκεται μέσω της μάθησης, τον προσαγόρευσε Ώτο, επειδή μαθαίνουμε μέσω των 

ώτων [αυτιών] και της ακοής, διαπαιδαγωγούμενοι. Ενώ εκείνον που είναι μέρος της προσωπι-

κότητας, τον έμφυτο στους ανθρώπους, τον ονόμασε Εφιάλτη, επειδή αναπηδάει αναφαινόμε-

νος αυτόματα στις συνειδήσεις μας. Οπότε, από τούτους τους δυο θεωρείται ότι φυλακίστηκε ο 

Άρης, δηλαδή το θυμικό, και βασανίστηκε επί πολύ. Γιατί ο πεπαιδευμένος Λόγος εκπαιδεύει και 

διδάσκει τους ανθρώπους να συγκρατούν τον θυμό και την επιθυμία, και να μεταχειρίζονται πο-

λύ λίγο το θυμικό. Τούτο λέει ο Όμηρος: Να χαλιναγωγούν το θυμικό αυτοί οι [δύο] Λόγοι, 

επειδή πάντοτε ο ορθός Λόγος της παιδείας μορφώνει τους ανθρώπους και τους παρωθεί να 

πράττουν τα πάντα ύστερα από μελέτη, και όχι, υποτασσόμενοι στην οργή, να προβαίνουν σε 

ανήκεστες πράξεις κατά των διπλανών τους. […] 

 

Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, προσθέτει ο αρχαίος συγγραφέας, το θυμικό — Άρης λύθηκε 

από τον Ερμή, ορθό Λόγο κι αυτόν όμως άλλης διαλεκτικής κατεύθυνσης, με την επίνευση της 

Ερίβοιας ή Ηερίβοιας, της πολιτειακής αναστάτωσης, των εξεγέρσεων σε πόλεις. Πρόκειται 

για μια υποχώρηση του ορθού Λόγου στο ένστικτο, γιατί η λογική πολλές φορές δίνει την 

εξουσία στο θυμικό: σε περίπτωση πολέμων μπορεί να μην είναι αυστηρά στην εξουσία του 

ορθού Λόγου οι αγώνες για την υπεράσπιση της πατρίδας, των αγαπημένων, των υλικών αγα-

θών και της Πολιτείας, δηλαδή του πολιτεύματος, μα να επηρεάζονται άμεσα από το ένστικτο 

και τον συναισθηματικό κόσμο. Ας σημειωθεί ότι εδώ ο Σχολιαστής ετυμολογεί ή παρετυμολογεί 

τα ονόματα Ἑρμῆς από το ἑρμηνεύω, και Ἐρίβοια από τα ἐρί- = δηλωτικό πλήθους, μεγέθους, 

και βοῶ = κραυγάζω: 

 

[…Ο Όμηρος] Ερμή ονομάζοντας και πάλι τον Λόγο, γιατί ο Λόγος γίνεται ερμηνευτής των πάντων. 

Ερίβοια ονομάζει την επανάσταση [στάσιν], από το γεγονός ότι τα επαναστατημένα πλήθη κραυ-

γάζουν ισχυρά στις πόλεις. Γιατί πολλές φορές ο Λόγος δίνει εξουσία στο θυμικό να μεταχει-

ριστεί τη δική του δύναμη, όταν πρέπει να αγωνιστούμε εναντίον των εχθρών για την πατρίδα, 

για τα παιδιά και τους γονείς μας, για ό,τι κατέχουμε και για το πολίτευμα. Τότε λοιπόν ο Λόγος 

δεν συγκρατεί το θυμικό, ούτε ενεργεί για να χρησιμοποιήσει τη δική του δύναμη. Αλλά τουναντίον 

τον προστάζει και τον προτρέπει να χρησιμοποιηθεί εναντίον των μη οικείων ή μάλλον των 

εχθρικότατων, ώστε να μην αιχμαλωτιστούμε από τους αντιπάλους και κακοπάθουμε.
 124

 

 

Μολονότι το πολίτευμα [πολιτεία] δεν κατονομάζεται, είναι προφανές ότι εννοείται κάποιο αν όχι 

πλήρως δημοκρατικό, πάντως που εξασφαλίζει την ελευθερία, κι όχι φυσικά η οποιασδήποτε 

μορφής τυραννία. Έτσι, δικαιολογείται διαλεκτικά από τον Σχολιαστή μέσω του μύθου των 

Ώτου και Εφιάλτη η άμυνα σε περίπτωση πολέμου, μα κι η ανάγκη της επανάστασης ή της 

εξέγερσης [στάσις], όταν κινδυνεύει ο τόπος, τα παιδιά, οι ανήμποροι γέροντες, τα σπίτια του 

καθενός, ό,τι εντέλει συνιστά την πατρίδα, ή όταν απειλείται ένα θετικό πολίτευμα που εξασ-

φαλίζει την ελευθερία. 

 

Οι Αλωάδες στα χρόνια του χριστιανισμού 

Στα δύσκολα χρόνια του 2ου μ.Χ. αιώνα, όταν ο αρχαίος κόσμος κατέρρεε και αναδυόταν ο 

ανορθολογισμός των μυστικιστικών ανατολικών λατρειών που κατέληξε στον χριστιανισμό και 

στον Μεσαίωνα, ο άγνωστος συγγραφέας ο οποίος, με το όνομα του μεγάλου Γαληνού, μας 

παρέδωσε ένα έργο περί διαφόρων φιλοσοφικών σχολών, προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία 

                                                 
124 Σχόλια στό: Ὅμηρος, Ἰλιάδα, Scholia in Iliadem, scholia vetera [= D scholia], 5, 384, 4 κ.ε. ο μύθος των Ώτου και 

Εφιάλτη· ό.π., 5, 385, 31 κ.ε. τα παρατιθέμενα εδώ αποσπάσματα. 
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ανάμεσα στην κλασική φιλοσοφική σκέψη των Ελλήνων και στη νεοπαγή ανατολική θεολογία. 

Θεωρεί μεταφορικά τα περί Ώτου και Εφιάλτη κι ότι συμβολίζουν τη μετάβαση της έλλογης 

σκέψης προς τον άυλο κόσμο της καθαρής φιλοσοφίας, με βάση τη γνώση της φύσης και της 

επιστήμης. Προς την ίδια κατεύθυνση πιστεύει ότι οδηγεί η αντίληψη του Πλάτωνα ότι τα μα-

θηματικά είναι οδός για τη γνώση κι όχι αυτοσκοπός, αλλά και η ρήση του Πλωτίνου ότι η 

μάθηση είναι κλίμακα και γέφυρα για τη γνώση του Θεού.125 

Από την πλευρά του ο Φίλων ο Ιουδαίος, Αλεξανδρινός του 1ου αι. π.Χ. / 1ου αι. μ.Χ., 

Εβραίος στοχαστής που προσπάθησε να εφαρμόσει στους θρησκευτικούς μύθους της Παλαιάς 

Διαθήκης την ορθολογική ερμηνευτική μεθολογία που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες συμπατρι-

ώτες του για να απομυθοποιήσουν τις δικές τους παραδόσεις, ισχυρίζεται ότι η ιστορία Ωτου 

και Εφιάλτη είναι μεταφορική ανάμνηση της βιβλικής αφήγησης για τον Πύργο της Βαβέλ. 

Αυτή η θεωρία επαναλήφθηκε από χριστιανούς Βυζαντινούς θεολόγους.126 Ίσως γι’ αυτό τον 

4ο αι. μ.Χ. ο πολύς Ιουλιανός, πάντοτε υποστηρικτής της μεταφορικής, φιλοσοφικής ερμηνεί-

ας των αρχαίων μύθων, στο οξύτατα ειρωνικό σύγγραμμά του Κατά χριστιανών, αφού υποδεί-

ξει τα τερατολογικά στοιχεία στην ιστορία του Πύργου της Βαβέλ, προσθέτει: 

 

Και μετά από τούτα αξιώνετε να σας πιστέψουμε, απιστείτε όμως εσείς οι ιδιοι για τα λεγόμενα 

του Ομήρου περί των Αλωάδων, ότι επινόησαν να βάλουν τρία όρη το ’να πάνω στ’ άλλο «για 

να γίνει βατός ο ουρανός». Εγώ λέω ότι τούτο είναι παραπλήσια μυθώδες με το άλλο [το δικό 

σας]. Εσείς όμως, εφόσον αποδέχεστε το πρώτο [τα περί Βαβέλ], για ποιο λόγο, προς Θεών, από-

δοκιμάζετε τον μύθο του Ομήρου;
127

 

 

Από τον Όλυμπο στον μανιχαϊσμό 

Με αυτό το ταξίδι μας στη χρήση από την εποχή του Ομήρου έως τον 6ο αι. μ.Χ. του μύθου 

δύο όχι πολύ διάσημων ηρώων, του Ώτου και του Εφιάλτη, που πολέμησαν στον Όλυμπο τους 

Θεούς, υπεδείχθη εκείνο που προβάλλει ως εξαγόμενο και από όλη την πρόχειρη μελέτη μας 

για την Ολύμπια θεολογία: Ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν πίστευαν σε μανιχαϊστικούς ήρωες, 

δηλ. αποκλειστικά κακούς ή αποκλειστικά καλούς, ούτε εξαρτούσαν απαραιτήτως τη θετικό-

τητα ή την αρνητικότητα της δράσης τους από την καλή ή την κακή σχέση τους με τη θεότητα. 

Η σύχρονη εποχή, με κύριον αίτιο τις μονοθεϊστικές θρησκείες και το αποτέλεσμά τους, την 

αντιδραστική πολιτική αντίληψη για τον κόσμο και τις κοινωνίες, επέβαλε μια πολιτισμική 

στάση βίαιας αντίθεσης καλού — κακού. 

Από τη μεσαιωνική εποχή, με την πρόσδεση του μεγαλύτερου μέρους της ανθρωπότητας 

στον χριστιανισμό και στον ισλαμισμό, επιβλήθηκε μια ερμηνεία της διανοητικής και κοινωνικής 

τυραννίας ως «θέλησης του Θεού». Από τον 19ο αι. και μετά στη Δύση, με την αποδυνάμωση 

όχι μόνο της θρησκευτικής πίστης αλλά και της αντιαπολυταρχικής επίδρασης του Διαφω-

τισμού, επιβλήθηκε από τον ανεξέλεγκτο καπιταλισμό μια πολιτική χροιά απόλυτου άνωθεν 

προσδιορισμού κάθε ανθρώπινης ιδέας και κάθε πράξης, που σε πρακτικό επίπεδο εκδηλώθη-

κε με την ιεροποίηση του κοινοβουλευτισμού, της αστικής «δημοκρατίας» και των οργανικών 

θεσμών τους, του «Νόμου», της «Δικαιοσύνης» και της «Οικονομίας». Το απαρέγκλητο της 

σύγχρονης «δημοκρατίας» και των θεσμών της στην πραγματικότητα προβάλλει ως μια ψευδο-

πολιτική θεωρία μεταφυσικού, ανορθολογικού όσο και ολοκληρωτικού ποιού, εφόσον για τους 

ανθρώπους και τις πράξεις τους δεν αποφασίζει η συλλογική ανθρώπινη συνείδηση και η 

                                                 
125 Γαληνός <Ψευδο->, Περὶ εἴδων φιλοσοφίας 7, 2 κ.ε.· ίδιο, Δαβίδ Φιλόσοφος, Τὰ προλεγόμενα τῆς φιλοσοφίας ἀπὸ 

φωνῆς Δαβὶδ τοῦ θεοφιλεστάτου καὶ θεόφρονος φιλοσόφου [Prolegomena philosophiae] 59, 4 κ.ε., 6ος αι. μ.Χ. 
126 Φίλων Ιουδαίος, Περὶ συγχύσεως διαλέκτων, 4, 1 κ.ε.· βλ.και Ιουστίνος <Ψευδο->, Τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου φιλοσό-

φου καὶ μάρτυρος λόγος παραινετικὸς πρὸς Ἕλληνας [Cohortatio ad gentiles] 28, Α, 3 κ.ε. 
127 Φλάβιος Κλαύδιος Ιουλιανός, Ἰουλιανοῦ αύτοκράτορος κατὰ χριστιανῶν [Contra Galileos] 182, 3 κ.ε. Ας σημειωθεί 

παρεμπιπτόντως ότι το σύγγραμμα αυτό του Ιουλιανού το επέγραψαν οι Ευρωπαίοι φιλόλογοι ως Contra Galileos, 

Κατὰ Γαλιλαίων, ενώ ο τίτλος του στα βυζαντινά χειρόγραφα είναι σαφέστατα Ἰουλιανοῦ αὐτοκράτορος κατὰ χρι-

στιανῶν, προφανώς για να μειωθεί, έστω στο εξώφυλλο, η «αντιχριστιανική» εντύπωση του έργου του μεγάλου 

ελληνόφωνου και ελληνόφρονα Ρωμαίου. 
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κοινότητα του λαού, μα η ανεξέλεγκτη νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία, δη-

λαδή μέσω αυτών η τυραννική απολυταρχία του κεφαλαιοκρατισμού.  

Έτσι όμως η κοινή ανθρώπινη συνείδηση για το καλό και κακό, το θετικό και το αρνητικό 

ανθρώπινων υπάρξεων, ιδεών, κοινωνικών κινημάτων, συλλογικοτήτων και του ίδιου του πο-

λιτισμού, κρίνεται μανιχαϊστικά με ένα «ναι» ή ένα «όχι» με βάση τα «ιερά βιβλία» του μετα-

φυσικού ιδεαλισμού της παγκοσμιοποιημένης κεφαλαιοκρατίας, τα Συντάγματα και τους Κώ-

δικες Νόμων, που τα συντάσσουν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της τυραννίας. Με βάση αυτά τα 

«ιερά βιβλία», όχι μόνο οι Ώτος και Εφιάλτης που για τους αρχαίους η ηθική, πολιτική και 

θρησκευτική φύση τους ήταν διττή ή και πολύτροπη, μα και όλοι οι ήρωες οποιουδήποτε 

λαού, παλαιότερου ή σύγχρονου, απλά θα παραπέμπονταν στο δικαστήριο όπου θα καταδικά-

ζονταν, και μόνο για την ελευθεροφροσύνη τους, ούτε καν για τις όποιες πράξεις τους. Όπως 

από αιώνες μέχρι σήμερα ο «νόμος του Θεού», και στις μέρες μας ο «νόμος» των οικονομικών, 

θρησκευτικών ή τεχνολογικών ιερατείων, καταδικάζει οποιονδήποτε άνθρωπο στοχάζεται και 

πράττει ελεύθερα. 

Είδαμε, όμως, ότι ο Αριστοτέλης και πολλοί άλλοι στοχαστές κατά την αρχαιότητα θεμελίω-

σαν φιλοσοφικά το δικαίωμα μα και την υποχρέωση του πολίτη να αντιστέκεται και να επανα-

στατεί κατά της οποιαδήποτε τυραννίας, κάτι που το αρνούνται τα σημερινά ιερατεία του 

κεφαλαιοκρατικού ολοκληρωτισμού, προτείνοντας τον ατελεύτητο και αυτοευνουχισμένο «δη-

μοκρατικό διάλογο» με την υποτιθέμενη αντιπροσωπευτική μορφή των κοινοβουλίων, ως μόνο 

μέσο αντίδρασης των σκλάβων· ονομάζοντας «τρομοκρατία» κάθε λαϊκή αντίδραση στο κάθε-

στώς τους. 

Για τη σύγκριση, θυμίζουμε ότι στην αρχαία ελληνική δημοκρατία τα νομοθετικά και τα 

δικαστικά όργανα της Πολιτείας δεν ήταν υπάλληλοι της όποιας εκτελεστικής αρχής, μα πο-

λυάριθμες συλλογικότητες, που άλλαζε η σύνθεσή τους κατά τακτές περιόδους απλά με βάση 

τον αλφαβητικό κατάλογο των πολιτών ανά δήμους, με αποτέλεσμα να συμμετέχουν περιοδικά 

στη Βουλή και στην Εκκλησία του Δήμου με τη σειρά τους όλοι οι πολίτες. Έτσι εκφραζόταν με 

κάποια σχετική ασφάλεια για κάθε νομοθετική απόφαση ή για κάθε κρινόμενη δικαστικά πε-

ρίπτωση η θέληση του λαϊκού συνόλου· κι όχι της οποιασδήποτε αυτονομημένης μεταφυσικά 

κρατικής, ταξικής ή οικονομικής αρχής, που τα συμφέροντά τους παγιώνονται πάντα από την 

κατ’ αποκλειστικότητα εξουσιαστική διαχείρηση των νόμων μέσω της νομοθετικής, εκτελεστικής 

και δικαστικής δικαιοδοσίας. 

Με αυτόν τον τρόπο στην αρχαία Ελλάδα, τουλάχιστον στις δημοκρατούμενες πόλεις όσο 

κράτησε το καθεστώς της ισοπολιτείας, μα εν μέρει επίσης παντού πριν και μετά ως παγιωμέ-

νη πολιτισμική κατάσταση, ακόμα και στην Σπάρτη, οι Νόμοι δεν έπαιρναν χροιά μυστηριακής 

άνωθεν επιβολής και κατά συνέπεια απόλυταρχίας, μα εφαρμόζονταν, όσο τούτο είναι δυνατό, 

με κοινωνικό συλλογικό τρόπο, απαραίτητον για την οικοδόμηση της πολιτικής συνείδησης 

των πολιτών, οι οποίοι μεταχειρίζονται την κριτική σκέψη, την αλήθεια όσο και τα όπλα ως 

θεμέλια της ελευθερίας. 
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Εικ. 234: Στο βάθος αριστερά στην κορυφογραμμή, ορειβάτες μικροί σαν μυρμήγκια ανεβαίνουν 

προς το Σκολιό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ο Όλυμπος του Μιχαήλ Ψελλού και του Μαξ Κλίνγκερ: 

Συνάντηση δύο ελεύθερων πνευμάτων 
 

 

Στην περιδιάβασή μας στις ποικίλες νοηματοδοτήσεις του Ολύμπου από την αρχαιότητα ως σή-

μερα, σταθήκαμε σε δύο παράλληλες αν κι ασύγχρονες περιπτώσεις: Του σύντομου κειμένου «Για 

τον Όλυμπο» του μεγάλου, στραμμένου προς τη μελέτη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, 

Βυζαντινού Μιχαήλ Ψελλού, και του έργου «Ο Χριστός στον Όλυμπο», του σπουδαίου Γερμα-

νού γλύπτη και ζωγράφου Μαξ Κλίνγκερ. Και οι δύο προτείνουν έναν νοητό Όλυμπο, όπου οι 

απολαύσεις των αισθήσεων, η ουμανιστική προτεραιότητα και οι πιο αγαπητικές ερμηνείες της 

προσωπικότητας του Χριστού συμμετέχουν σε ένα αρμονικό σύνολο. 

 

 

Μιχαήλ Ψελλός 

Για τον Όλυμπο128 

 

1. 

Τίποτα από τα όντα πάνω από τον Όλυμπο. Και για να πω πρώτα τα τελευταία του λόγου μου, 

στολίζεται ο ουρανός με τ’ άστρα, αλλά τούτα είναι άψυχα σώματα και παραμένουν στην τάξη 

στην οποία δημιουργήθηκαν· εκείνος όμως κατακοσμείται με λογικές φύσεις που ολοένα εξε-

λίσσονται προς το καλύτερο και ανέρχονται στον Θεό μέσω της κλίμακας των αρετών. Τόπος 

τρυφής η Εδέμ και ο ωραιότερος της γης, αλλά ακόμη δεν κληρώθηκε για τους ανθρώπους, 

ώσπου να καθομοιωθούν με τον Θεό· υπερούσιος ο Παράδεισος, αλλά μόνο δύο οικήτορες ευ-

τύχησε να έχει, κι αυτοί μόλις γεύτηκαν τους καρπούς του απελάθηκαν από την πανευδαίμονα  

                                                 
128 Μιχαήλ Ψελλός, Oratoria minora, Oration 36: Τὰ πρὸς Ὄλυμπον, i-iv. 

Εικ 235: Μαξ Κλίνγκερ, «Ο Χριστός στον Όλυμπο», Μουσείο των Εικαστικών Τεχνών, Λιψία, Γερμανία. 
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τρυφή του. Τούτο, όμως, το θεϊκό και πανεύφορο όρος ανεβάζει τους ανθρώπους προς τον 

Θεό και κατεβάζει τον Θεό στους ανθρώπους, όντας κοινή κατοικία των υπερφυσικών τάξεων 

και των υλικά τεταγμένων φύσεων, ενώ σε αυτόν σύμπαντες οι καρποί των αρετών είναι όχι 

μόνο εδώδιμοι, μα και θρεπτικοί, διατρέφοντας πλούσια τον νου με το γλυκύ και το ζωηφόρο 

του πνεύματος. Κι όχι μόνο τα πνευματικά, αλλά και τα πράγματα των αισθήσεων σε τούτον 

είναι ηδονικότερα από κάθε άλλη απόλαυση και χάρη — νερών πηγές καθαρές, βότανα απαλά, 

τέρψεις δέντρων ευθαλών, τραγούδια πουλιών, ατμόσφαιρα αναζωογονητική, ήλιου ακτίνες 

διαυγείς, συμμετρία εποχών του έτους, άνεμος που δεν στενοχωρεί. Ψηλότερος απ’ όλα τα 

βουνά, προσβάσιμος περισσότερο παρ’ ότι τα οριζόντια των πεδιάδων, αφού το ύψος του δεν 

είναι απότομο και οι κατηφοριές του είναι ήμερα επικλινείς. Να το πω σύντομα; Δεν υπάρχει 

τίποτε που να επαρκεί για σύγκριση μαζί του. 

 

2. 

Όλυμπε, θεϊκό βουνό ανώτερο ακόμα και από την ίδια τη Σιών και το Ερμών, που σκορπίζεις 

πηγές άρρητες της νοητής Ιερουσαλήμ,129 τι να πω για σένα; Τι δώρα να σου αφιερώσω; Τι απ’ 

ό,τι διαθέτεις να πρωτοστεφανώσω; Γιατί είσαι γεμάτος όχι μόνο με τις θεϊκότερες χάριτες, μα 

επίσης με τις ανθρώπινες και όσες θέλγουν τις αισθήσεις. Σε δημιούργησε ο Θεός ως κράμα 

της διπλής αρετής, απ’ όλη όση βρίσκεται στον ουρανό κι όλη όση στη γη· είσαι όπως το 

τονισμένο σε δέκα χορδές και μουσικούς φθόγγους ψαλτήριο του Δαυίδ, εάν αντιπαραβάλει 

κανείς σε τούτο τις ισάριθμες αισθήσεις της ψυχής και του σώματος, αφού καθιστάς εναρμόνιο 

ξεχωριστά το κάθε τι με οτιδήποτε άλλο, και τα πάντα με τα πάντα: σαν το κελάηδημα του 

αηδονιού. Γιατί ολούθε πάνω σου το δασύ και το σύσκιο, με τον ίδιο τρόπο που το υψίκομο και 

πυκνό πνεύμα των αρετών εισάγει το αρμονικό μέτρο γκρεμίζοντας τα τείχη του καύσωνα, εάν 

κάποτε τούτος υπάρξει σε σένα. Και να το πω σύντομα: μάλωσαν για σε ο ουρανός και η γη 

ποιος θα σ’ έχει δικό του, υπερίσχυσε ο ουρανός και σε βάφτισε Όλυμπο, δεύτερο ουρανό. 

 

3. 

Όπου και να στρέψω το μάτι πάνω σου, Όλυμπε, παρευθύς μου το χτυπάνε αθάνατες ηδονές· 

λιβάδια εδώ, εκεί θαλερές κόμες δέντρων, εύφορο και παχύ το χώμα, οι καρποί πλούσιοι130 — 

τούτα είναι τα δώρα της άνοιξης. Αλλά και το καλοκαίρι δροσερό, και δεν καταδυναστεύει 

βαριά τους τόπους σου ο ήλιος· κι αν κάποτε καταφλέγει τα προσηλιακά σου, οι αύρες των 

πηγών σου αρκούν για κάθε αναψυχή. Και τον χειμώνα όλη η άλλη γη μεταμορφώνεται, κα-

θώς κατεδαφίζεται το ανοιξιάτικο κάλλος, εσένα όμως ποτέ δεν σε λησμονάει η ωραιότερη των 

εποχών· επειδή είσαι παντού χλοϊσμένος, όπως από τη φύση τους οι βράχοι με τα βρύα. Σε 

σκεπάζουν ολούθε μυρτιές, σμίλακας και κισσός, κι η δάφνη σε στεφανώνει και το πεύκο σε κα-

ταλαμπρύνει· ούτε γερνάει η βαλανιδιά ούτε φυλλοροεί η συκιά σου, γίνονται κι αυτές αθάνατες, 
πάνω σε σένα τον αθάνατο και αγέραστο.131 Κι από πού, τάχατες, ξεπηδούν καθώς είσαι αρμο-  

                                                 
129 Η σύνδεση του Ολύμπου με την νοητή Ιερουσαλήμ, καθώς και η αναφορά στον Χριστό στο μέρος 3, δίνει τον χρι-

στιανικό τόνο σε ένα κείμενο που φαίνεται εκ πρώτης όψεως γραμμένο από αρχαίο συγγραφέα, κι όχι από Βυζαντινό. 
130 τεθηλώς, λέξη ομηρική, Οδύσσεια 12, 103 κ.ε., ταγμένη εδώ από τον Μιχαήλ εξεπιτούτου: τῷ δὲ ἐρινεός ἐστι με-

γας, φύλλοισι τεθηλώς. Στην Οδύσσεια η συκιά πάνω από τη Χάρυβδη, με τα πλούσια κλαδιά που έσωσε τον Οδυσ-

σέα καθώς αγκριφώθηκε σε αυτή και δεν καταποντίστηκε στο στόμα του τέρατος. Παρακάτω, πράγματι, αναφέρεται η 

συκιά, είτε συνειρμικά σε σχέση με την ομηρική εικόνα είτε σκόπιμα. Στη συμπλοκή από τον Ψελλό της θύραθεν και 

της χριστιανικής σημειολογίας, ο «Όλυμπος», η αρχαιοελληνική παιδεία, διασώζει τον ορθόδοξο Βυζαντινό Έλληνα 

από τον κίνδυνο της απορίας ιδεών και συνεπώς της πολιτισμικής έκπτωσης, αφού η ελληνική γλώσσα και η καλλι-

έργειά της θεωρούνταν πάντα από τους Βυζαντινούς λογίους ως βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της σκέψης, συ-

νεπώς και για την άνοδο του νοός του ανθρώπου προς τη γνώση του Θεού. Ο Ψελλός απαντά παράλληλα εδώ σε 

φανατικούς του ορθόδοξου ασκητισμού, που θεωρούσαν κάθε παιδεία, μάλιστα την «παγανιστική» θύραθεν, ως άχρηστη 

ή και βλαβερή για την πίστη. 

Ας σημειωθεί ότι το κείμενο βρίθει από λέξεις και όρους που παραπέμπουν σε αποστροφές αρχαίων κειμένων, 

αλλά θα μακρηγορούσαμε αν τα σημειώναμε όλ’ αυτά. 
131 Η απουσία των φυσικών εναλλαγών των εποχών στον Όλυμπο υποδεικνύει τις αρχαίες, σχετικές απόψεις όσο και, 

σε στερνή ανάγνωση, τη μονιμότητα της γαλήνης στα αυτοκρατορικά ανάκτορα. 
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σμένος στη γη, οι αφανείς πηγές των νερών; Σίγουρα σε τούτες τις αθάνατες πηγές φυτρώνει 

η ρίζα που δίνει ο Χριστός στους διψασμένους· γι’ αυτό, όσοι χορταίνουν με τα ναματά σου, γί-

νονται αν όχι εντελώς αθάνατοι πάντως μακροβιότατοι. 

 

4. 

Παλάτι, Όλυμπε, το βουνό σου. Και αυτός είναι ο λόγος που, εφόσον κανείς δυσκολευτεί στη 

ζωή του, αν προσφύγει εκεί πέρα σε σένα κι εφόσον θελήσει να περιδιαβεί τα άγνωστα κατοι-

κητήριά σου, θα βρει ό,τι λαχταρήσει απ’ όλα όσα κρύβονται κάτω από τους βράχους σου ή 

αυτόματα φανερώνονται πάνω σου. Αν βαδίσει κάτω από τη σκιά του δέντρου, αμέσως τον 

φιλοξενούν κάτω στη γης απαλά στρώματα, πάνω από το κεφάλι του οι Χάριτες προσφέρουν 

το φρούτο, και το νεράκι που αναβλύζει ή ρέει κοντά του θα γεννηθεί για την ευφροσύνη του· 

κι αν θελήσει να ανέβει τη σκάλα και να βρεθεί κάτω από στέγη των απολαύσεων, θα βρει τη 

λησμονιά πολύ γρήγορα με τις λαμπρότητες των άστρων· γιατί εδώ κάθε είδους τα πετράδια 

και ποικίλα στα χρώματα, και οι κέδρινες οροφές αντιμέτωπές σου άμα σηκώσεις το χέρι σου, 

αρμονικές σε διαστάσεις και διακόσμηση, και το χέρι που τις ζωγράφισε είναι πολύ πιο έμπειρο 

εδώ παρά στις πόλεις.132 Και δεν θα ατυχήσει σε κανένα από τα υπόλοιπα, αλλά γη και θάλασ-

σα και αέρας, η μια βοσκήματα, η άλλη ψάρια, ο τρίτος πουλιά θα φέρουν και θα δωρίσουν. Κι 

αν θελήσει να κυνηγήσει, έτοιμος ο λαγός, και η πέρδικα θα πετάξει από πάνω του, θα ακοντί-

σει κάπρους και η αρκούδα δεν θα ξεφύγει από τη βολή του· κι άμα επιστρέψει από το κυνήγι 

θα τον υποδεχτεί ατμόσφαιρα γλυκιά, και στρώμα χλόης έτοιμο δίπλα σε κελαρυστό ρυάκι. 

 

 

Όλυμπος του Ψελλού: 

Μυστικισμός, απολαύσεις των αισθήσεων και αυτοκρατορική εξουσία 
 

Ο Μιχαήλ Ψελλός, 1018-1078 (πιθανόν), υπήρξε ένα από τα μεγάλα πνεύματα που αναβίωναν 

από αιώνα σε αιώνα τις σπουδές των ελληνικών γραμμάτων στο Βυζάντιο, επαναφέροντας στο 

προσκήνιο βασικά αιτήματα του αρχαίου κόσμου κάθε φορά που περίσσευε η αρνητικότητα 

εσωστρεφών κύκλων του ορθόδοξου χριστιανισμού απέναντι στη «θύραθεν παιδεία», δηλαδή 

στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η συνήθης έκφραση των σύγχρονων ιστορικών ότι ο Ψελλός 

ήταν «(προ)αναγεννησιακό πνεύμα», προβάλλει ως λανθασμένη στο βασικό της διανοητικό όσο 

και ιστορικό της πλαίσιο, επειδή στο Βυζάντιο ποτέ δεν σταμάτησε η μελέτη του ελληνικού κό-

σμου — απλά διέφερε από αιώνα σε αιώνα κι από προσωπικότητα σε προσωπικότητα η αποτί-

μηση των ποικίλων εκφάνσεών του, όσο και ο βαθμός επηρεασμού ή η απόκλιση και η ένταση 

της χρήσης των λογής περιεχομένων του. 

Σπούδασε στην Αθήνα, όπου οι σχολές των αρχαιοελληνικών γραμμάτων δεν είχαν κατά-

στραφεί ως τότε από την Εκκλησία όπως πολλοί ισχυρίζονται, αλλά κατεδαφίστηκαν ως άχρη-

στες από τους Φράγκους με την κατάκτηση του ελλαδικού χώρου και την εγκαθίδρυση στην 

άλλοτε πόλη της Παλλάδας της Δυτικής ηγεμονίας, που μόνο σκοπό είχε τη λεηλασία των ντόπιων. 

Σκοπός ο οποίος επετεύχθη πλήρως, αφού η Αττικοβοιωτία ερήμωσε ακριβώς τότε από την 

καταλήστευση όπως κι όλοι οι τόποι κυριαρχίας των Δυτικών, καθώς ο καθένας έπαιρνε των 

ομματιών του για οπουδήποτε, αφήνοντας χώρο για τη μετέπειτα κάθοδο των πολύ αγαπητών 

μας Αρβανιτών. 

Όπως όλοι οι λόγιοι Βυζαντινοί, μάλιστα οι προορισμένοι για την υπηρεσία στο κράτος και 

στην αυτοκρατορική κυβέρνηση, ο Ψελλός έλαβε πλατιά παιδεία της ελληνικής φιλολογίας, όσο 

και της πατερικής θεολογίας, πράγμα που του χρησίμευσε στην καριέρα του, μα και στα συγ-

γραμματά του που δείχνουν έναν διανοούμενο με εξαιρετικά πολυδιάστατα ενδιαφέροντα, τα  

                                                 
132 Η αναφορά στο παλάτι, οι κέδρινες οροφές, η πολυτελεια των ποικιλόχρωμων και πολύτιμων πετραδιών, η ζωγρα-

φική, η διακόσμηση κ.λπ., τα τρεχούμενα νερά στις κρήνες και στα συντριβάνια, όλα μεταφέρουν τον αναγνώστη από 

τη ομορφιά ενός πραγματικού βουνού στη μονιμότητα του κάλλους των ανακτόρων. Όλες οι αναφορές εδώ, ακόμα 

και το κυνήγι, παραπέμπουν στις υλικές και πνευματικές ηδονές που μπορεί να απολαύσει ένας φιλοξενούμενος του 

Ιερού Παλατίου. 
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οποία εκτείνονται από τη θεολογία, τη ρητορική, την ποίηση, τα μαθηματικά, ως την ιστοριο-

γραφία, τη φιλολογία, την αλχημεία, την αστρονομία (αστρολογία, τότε), αλλά και τη μαγεία. 

Υπηρέτησε άλλοτε ευδοκίμως άλλοτε σε περισσότερη ή λιγότερη ευμένεια κάτω από τους 

αυτοκράτορες Μιχαήλ Δ΄, Ε΄, Ζ΄, Κωνσταντίνους Θ΄και Ι΄,  την απανταχού αν κι υπογείως 

παρούσα εκείνα τα χρόνια αυτοκράτειρα Ζωή την Πορφυρογέννητη, καθώς και τον τραγικό 

Ρωμανό Δ΄Διογένη, γεγονός που έσπρωξε ιστορικούς κατά τα άλλα σπουδαίους, σαν τον 

Κρουμβάχερ και τον Παπαρρηγόπουλο, να τον κατηγορήσουν για οσφυοκαμψία και γλειφτικό 

ταλέντο, λες και στη Δύση την ίδια εποχή ή ακόμα και στα χρόνια των συγκεκριμένων ιστορι-

κών υπήρχε δυνατότητα οποιουδήποτε ανώτερου κρατικού υπαλλήλου για επιβίωση δίχως 

προσκυνήματα στον εκάστοτε άρχοντα. 

Στην πραγματικότητα εκείνο που τους ενόχλησε, συντηρητικότατους και τους δύο, είναι ο 

φιλότιμος αγώνας του Ψελλού εναντίον της βυζαντινής αριστοκρατίας, των πανίσχυρων φεου-

δαρχών των επαρχιών, που η σταδιακή ανεξαρτητοποίησή τους, ξεγυμνώνοντας διοικητικά, 

οικονομικά και στρατιωτικά το κράτος, κατέστρεψε την αυτοκρατορία και την παρέδωσε αμα-

χητί στη μουσουλμανική και τη λατινική κυριαρχία. Ο Ψελλός διέβλεπε ότι η μόνη λύση στην 

εποχή του ήταν η χειραγώγηση των φεουδαρχών και η ισχυροποίηση της κεντρικής αυτοκρα-

τορικής εξουσίας. 

Σε ένα ευθέως ανάλογο παράδειγμα, ο κομφουκιανισμός στην Κίνα, που ένα μεγάλο μέρος 

των φιλοσοφικών προβληματισμών του ως γνωστόν περιστρέφεται γύρω από την ανάπτυξη μιας 

εκλεπτυσμένης κυβερνητικής με σκοπό την ορθολογική διακυβέρνηση του τεράστιου κινεζικού 

κράτους, είχε πάντα σαν βασικό κανόνα του την ισχυροποίηση μιας «εξαντικειμενικοποιημένης» 

αυτοκρατορικής εξουσίας, ως ασπίδα απέναντι στον χαοτισμό και τον ατομισμό των επαρχια-

κών φεουδαρχών. Γι’ αυτό είναι ανάγκη, σήμερα, η κριτική παλιότερων ιστορικών για προσωπι-

κότητες και καταστάσεις ενός τόσο ιδιότυπου και τόσο εξελιγμένου νομικά, διοικητικά και πο-

λιτισμικά κράτους όπως το βυζαντινό, να μην επαναλαμβάνονται ασυζητητί αλλά να εξετάζονται 

σε σχέση με τις ιδεολογικές προθέσεις και απόψεις των κρινόντων. 

Τέλος πάντων, εκείνο που μας ενδιαφέρει κυρίως εδώ στο εργάκι αυτό του Ψελλού, είναι η 

φυσιοκρατική, η θεολογική και η «πλάγια» νοηματοδότηση του Ολύμπου, μάλιστα καθώς όλες 

είναι βαρυμένες με αρχαίες φιλολογικές αναφορές που εύκολα αναγνώριζαν οι τότε λόγιοι, 

αναθρεμμένοι με τον Όμηρο, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τους φιλολόγους και Γραμματικούς 

της ελληνιστικής εποχής  όσο και με τα Ευαγγέλια, αλλά δύσκολα εμείς σήμερα. Προκαλεί 

εντύπωση η τόλμη του Ψελλού, που ήταν μοναχός ο ίδιος και ανώτατος λειτουργός σε ένα κράτος 

που το θεωρούμε απολύτως λανθασμένα «θεοκρατικό», να βάζει τον Όλυμπο πάνω από τη 

Σιών και το Ερμών, χριστιανικά φετίχ που η αξία τους για το μορφωμένο κομμάτι του πληθυ-

σμού και το ιερατείο προφανώς δεν ήταν τόσο απόλυτη όσο νομίζουμε σήμερα, ή δεν ήταν 

τόσο απόλυτη όσο στη Δύση, στην οποία λίαν συντόμως θα καίνε ανθρώπους για λιγότερο 

«αιρετικές» αποφάνσεις ή και χωρίς λόγο. 

Διακρίνουμε στον «έπαινο» του Ψελλού τα εξής στρώματα νοηματοδότησης του Ολύμπου: 

α. Ο φυσικός Όλυμπος: Περιγράφεται το φυσικό περιβάλλον ενός εξιδανικευμένου βουνού, 

που ο συγγραφέας δεν ενδιαφέρεται να το περιγράψει αντικειμενικά. Έτσι, κοντά σε συνήθεις 

από την αρχαιότητα βουκολικές αποστροφές, τα δέντρα του, τη χλόη του, τα πουλιά, το κυνήγι, 

τα ρυάκια του κ.λπ., παραθέτει και τις συνειδητά λανθασμένες πληροφορίες ότι αν και υψη-

λότερος απ’ όλα τα βουνά, είναι «προσβάσιμος περισσότερο παρ’ ότι τα οριζόντια των πεδιά-

δων, αφού το ύψος του δεν είναι απότομο και οι κατηφοριές του είναι ήμερα επικλινείς». Επί-

σης, ότι επικρατεί εκεί αιώνια άνοιξη, παραπέμποντας ευθέως στις αρχαίες λαϊκές μα και 

θεολογικές αντιλήψεις περί ανυπαρξίας κακών καιρών στις κορυφές του, που ήδη εκθέσαμε. 

Η περιγραφή αυτή έχει σκοπό όχι να μας γνωρίσει τον πραγματικό Όλυμπο, αλλά να μας 

προετοιμάσει για τις μεταφορικές έννοιές του. 

β. Ο Όλυμπος-ουρανός: Διακρίνεται σαφώς ως συμβολισμός του ουρανού, ως «δεύτερος 

ουρανός», όπως τον ανιχνεύσαμε στην αρχαία θεολογία, στο άλμπουμ μας Όλυμπος. Είναι 

χαρακτηριστικό μάλιστα ότι ο Ψελλός τον διαχωρίζει ρητά από τη χριστιανική Εδέμ και τον 

Παράδεισο, υπονοώντας ότι είναι το προγενέστερο του χριστιανισμού κατοικητήριο των δώδε-

κα θεοτήτων, ο Όλυμπος-ουρανός των Ελλήνων.  
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γ. Ο Όλυμπος της μυστικής θεολογίας: Ο νοητός Όλυμπος, που «είναι κοινή κατοικία των 

υπερφυσικών τάξεων και των υλικά τεταγμένων φύσεων». Ως «κράμα διπλής αρετής», παρο-

μοιάζεται με το μουσικό όργανο που θεωρούνταν τότε λανθασμένα ότι είναι εφεύρεση του 

Δαυίδ, το ψαλτήριο ή κανόνα, το ακόμα σήμερα αγαπητότατο σε Ανατολή και Ελλάδα κανονάκι, 

που καταγόμενο από την Ανατολή, είχε ήδη εξελιχτεί στα ελληνιστικά χρόνια προσαρμοζόμενο 

με δέκα βασικές χορδές στην φθογγολογική κλίμακα της αρχαίας ελληνικής μουσικής, κι έτσι 

το γνώριζαν κι οι Βυζαντινοί. Η αρμονική όσο και μελωδική συμφωνία των δέκα χορδών και 

των δέκα μουσικών φθόγγων του ψαλτηρίου, σαν το τραγούδι του αηδονιού, αντανακλάται στην 

ισορροπία και στην κοινή συνίσταση των διαφόρων υλικών ή υπερούσιων μελών που συγκρο-

τούν τον μυστικό Όλυμπο, ο οποίος όχι μόνο ανεβάζει τους ανθρώπους δια του φυσικού και 

νοητού κάλλους και της συνακόλουθης γνώσης προς τον Θεό, αλλά και κατεβάζει τον Θεό 

στους ανθρώπους, επανεγκαθιστώντας τη θεότητα στη φυσική της θέση σύμφωνα με την αρ-

χαιοελληνική αντίληψη, μεταξύ των θνητών, δηλαδή μεταφέροντας την έδρα της από τα α-

πρόσιτα ύψη του ουρανού σε τόπο υπερφυσικό και φυσικότατο συγχρόνως, προσβάσιμο σε 

όσους θνητούς έχουν ασκηθεί με ψυχή και σώμα στην προσέγγιση προς το θείο. 

Η νύξη αυτή του Ψελλού είναι πολύ σημαντική για την κατανόηση βασικών συνιστωσών της 

πατερικής θεολογίας. Αντίθετα παρ’ ότι η καθολική και κυρίως η προτεσταντική προσέγγιση, 

που απομακρύνει ολοένα από αιώνα σε αιώνα τον Θεό από τον κόσμο μεταβάλλοντάς τον από 

το κατ’ εξοχήν εγκόσμιο ον σε μια όλο πιο αφηρημένη, όλο πιο απρόσιτη έννοια, οι γνησιότε-

ρες εκφάνσεις της βυζαντινής θεολογίας ήδη από τον 4ο-6ο αι. μ.Χ., τον καιρό των μεγάλων 

Πατέρων, πάντοτε επέστρεφαν πεισματικά στην αρχαιοελληνική αντίληψη όχι μόνο της πνευμα-

τικής, μα και της οντολογικής, δηλαδή της φυσικής προσέγγισης θεότητας και ανθρώπου. 

Αποκορύφωμα αυτής της πορείας, αυτής της ολύμπιας κατάβασης του Θεού στους ανθρώ-

πους και της ανάβασης των ανθρώπων προς τον Θεό κατά το σχήμα του Ψελλού, ήταν το 

Ησυχαστικό κίνημα, που προέβλεπε ως βασικό θεολογικό όρο του τη θέαση του θαβωρίου 

φωτός, την προσέγγιση δηλαδή με αισθήσεις όσο και νου της ίδιας της οντότητας του Θεού, 

που για χάρη του ασκημένου ανθρώπου αναδύεται, σε ένα όρος σαν τον Όλυμπο, το Θαβώρ, 

σε συλληπτή δια των αισθήσεων φυσική παρουσία, όπως ακριβώς εμφανίζονταν συχνότατα 

στους θνητούς οι αρχαίοι Θεοί, κάτι αδιανόητο για την καθολική και προτεσταντική θεολογία. 

Η αντίληψη αυτή ανιχνεύεται στα θεολογικά έργα του Ψελλού και της εποχής του, που 

οδηγούν κατ’ ευθείαν στις ησυχαστικές αναζητήσεις των επόμενων αιώνων. 

δ. Ο Όλυμπος των ηδονών: η αρμονική και ισόρροπη συμφωνία του φυσικού, του ουρά-

νιου, του μυστικού Ολύμπου από τον ασκημένο άνθρωπο μπορεί να γίνει πηγή τέρψεων, ηδονών 

πνευματικών αλλά και αισθησιακών, που δεν αποτελούν υπέρβαση των ορίων τα οποία θέτει 

η ορθόδοξη ηθική στην προσέγγιση των υλικών απολαύσεων. Αντίθετα προς το αυστηρό ασκη-

τικό ιδεώδες, η βίωση του φυσικού και του πνευματικού κάλλους τού κατά Ψελλόν Ολύμπου 

φέρνει πιο κοντά τον άνθρωπο στον Θεό παρά τον απομακρύνει. 

Ο Ψελλός επιμένει με επανειλημμένες αναφορές στη διά των αισθήσεων πρόσληψη και 

απόλαυση του «Ολύμπου» του, υποδεικνύοντας στους αναγνώστες του μια μαχητική θεολογι-

κή θέση απέναντι στην αποπνευμάτωση και την αποσωματικοποίηση που πρεσβεύουν οι πιο 

ασκητικές τάσεις του ορθόδοξου χριστιανισμού. Επιμένοντας στη σωματικοποίηση της σχέσης 

θεότητας-ανθρώπου ως αισθησιακή όσο και πνευματική τέρψη, χρησιμοποιεί σαν οριακό σύμ-

βολο το νερό: Μες από τις πηγές των νερών που ξεπηδούν από τα μυστικά βάθη του Ολύμπου, 

αναδύεται η ίδια η «ρίζα που δίνει ο Χριστός στους διψασμένους», η αθανασία, η οποία επί 

γης μπορεί να καταστεί μακάρια μακροβιότητα, κάτω από το πέπλο της χαράς, της ευτυχίας 

και της γαλήνης που σηματοδοτεί η αρχαιοελληνική αρμονία σώματος και ψυχής. 

ε. Η έδρα και το πολιτικό νόημα της αυτοκρατορικής εξουσίας ως Όλυμπος: Ο Ψελλός, 

ανώτατος κρατικός λειτουργός που έζησε όλη σχεδόν τη ζωή του μες στο βυζαντινό παλάτι, 

θεωρούμε σίγουρο ότι σε όλο αυτό το έργο του και μάλιστα στο μέρος 4, αναφέρεται, κοντά 

στις παραπάνω εννοιολογήσεις, πλαγίως πλην σαφώς στην αυτοκρατορική εξουσία ως επί γης 

υλικό και πνευματικό Όλυμπο, μάλιστα στην εδραία έκφανσή της, το συγκρότημα των βυζα-

ντινών ανακτόρων. 
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Γνωρίζουμε ότι το Ιερόν Παλάτιον, πιο πυκνοδομημένο και περίπλοκο παρ’ ότι η Απαγορευμένη 

Πόλη του Πεκίνου, συμπεριλάμβανε πλήθος κτίσματα, την έδρα των αυτοκρατόρων, κυβερνη-

τικά κτήρια, ναούς με πρώτη την Αγία Σοφία, το πανεπιστήμιο, κατοικίες πάμπολλων αξιωμα-

τούχων και υπηρετών, τον Ιππόδρομο, στρατώνες, κήπους, μεγάλους χώρους στρατιωτικών 

ασκήσεων, αποθήκες και εργαστήρια. Το σύνολο είναι σίγουρο ότι προέβαλλε στα μάτια των 

Βυζαντινών ως μια ιδανική πόλη, και ακόμα πιο πέρα, ως ένας Όλυμπος, η «Νοητή Ιερουσαλήμ» 

επί της Γης, όπως λέει ο Ψελλός. Εδώ, στην «κυβερνητική» σημειολογία του Ψελλού, αναδει-

κνύεται ως η άξια έδρα της εξουσίας, η πηγή όλων των λειτουργιών του κράτους, που φρο-

ντίζουν, στην ιδανική τους εκδήλωση, για την ειρήνη και την ευτυχία των υπηκόων. 

Το βυζαντινό Ιερόν Παλάτιον, ο φυσικός και νοητός Όλυμπος της αυτοκρατορίας, έχει σαν 

κέντρο του τον αυτοκράτορα, την «εικόνα του Χριστού επί της Γης» — έτσι τον κατονομάζουν 

βυζαντινά κείμενα, ποτέ όμως τον πατριάρχη. Ο αυτοκράτορας, ο «βασιλεύς» όπως συχνά α-

ναφέρεται με τον αρχαιοελληνικό τίτλο του, νομικά, διοικητικά και θεολογικά ήταν όχι μόνο η 

κεφαλή του κράτους, μα και της Εκκλησίας, πάνω από τον Οικουμενικό πατριάρχη. Γι’ αυτό, 

το Βυζάντιο δεν μπορεί να θεωρηθεί «θεοκρατικό», όπως έχουν ισχυριστεί πολλοί σύγχρονοι 

ιστορικοί, εφόσον έλειψε σε αυτό ο καισαροπαπισμός της Δύσης, η κυριαρχία του πάπα πάνω 

στην πολιτική αρχή, πάνω στον Γερμανό αυτοκράτορα και τους Φράγκους βασιλείς. 

Όταν ο αυτοκράτορας είναι ιδανικός ηγεμόνας κατά το πλατωνικό και χριστιανικό πρότυ-

πο, και φροντίζει τους υπηκόους του, τότε δικαιώνει τη λειτουργία του ως «εικόνα του Χρι-

στού» και τα βυζαντινά ανάκτορα αναδεικνύονται πράγματι ως φυσικός και νοητός Όλυμπος, 

όπου «φυτρωνει η ρίζα που δίνει ο Χριστός στους ανθρώπους», προσβάσιμα σε όλους, όπως ο 

Ψελλός λέει ότι είναι ο Όλυμπος: «Ψηλότερος απ’ όλα τα βουνά, προσβάσιμος περισσότερο παρ’ 

ότι τα οριζόντια των πεδιάδων», καθώς όλ’ οι υπήκοοι μπορούν να βρουν δικαιοσύνη και καταφυ-

γή στον βασιλιά, πάνω από τις υπερβάσεις των τοπικών φεουδαρχών και των αξιωματούχων. 

Τότε εκεί, στο Ιερό Παλάτι, βρίσκουν το ιδανικό τους φυσικό όσο και ηθικά εύλογο πλαίσιο 

οι απολαύσεις του σώματος και του πνεύματος, η γνώση, οι τεχνικές τελείωσης του ανθρώπου, 

αισθησιακές και διανοητικές, όπως τις συλλάμβαναν οι Βυζαντινοί μες από αλλεπάλληλες 

επεξεργασίες από αιώνα σε αιώνα των αρχαιοελληνικών προτύπων όσο και των αρχών του 

ορθόδοξου χριστιανισμού. Τώρα, αν και ποιοι αυτοκράτορες εκπλήρωσαν το πρότυπο του 

πλατωνικού και χριστιανού βασιλιά, είναι άλλο ζήτημα. Η οργανωμένη πολιτική θεωρία είναι 

πάντα μια επιθυμία και μόνο αποσπασματικά ενίοτε πραγματώνεται, όμως η απουσία σχεδίου 

για την Πολιτεία και την κοινωνία, καθώς και η εξαρχής καταστατική σχεδιοποίηση ενός τυραν-

νικού, άδικου κράτους, όπως τα σύγχρονα ψευτοδημοκρατικά, είναι πάντα το χείριστο. 

Ο Ψελλός, που γνωρίζουμε ότι αγωνίστηκε ως κρατικός λειτουργός για την ισχυροποίηση 

της αυτοκρατορικής κυβέρνησης έναντι των ανεξέλεγκτων φεουδαρχών των επαρχιών, είναι 

εύλογο να διακρίνει μία τέτοια λειτουργία της κεντρικής αρχής. Προετοιμάζει για ανάλογους 

προβληματισμούς στη Δύση, όπου η ισχυροποίηση της βασιλικής εξουσίας προβλήθηκε επίσης 

ως βασική προϋπόθεση για την έξοδο από την τυραννία και το ανεξέλικτο της φεουδαρχίας, 

όσο και για την απαλλαγή από την κυριαρχία της καθολικής Εκκλησίας, του καισαροπαπι-

σμού, καταλήγοντας από το 1537 για πρώτη φορά στη Δυτική Ευρώπη στη θεσμική και νομική 

ανάληψη από έναν κοσμικό ηγέτη της ανώτατης εκκλησιαστικής αρχής όπως ακριβώς συνέ-

βαινε από αιώνες στο Βυζάντιο, από τον βασιλιά της Αγγλίας της ηγεσίας της Αγγλικανικής 

Εκκλησίας, πάνω από τον πρώτο των Άγγλων επισκόπων, τον Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπερι, 

γεγονός που σηματοδότησε ουσιαστικά την έναρξη της σύγχρονης, αστικής εποχής για την 

Ευρώπη. Αυτό το πολιτικό σχήμα, βασιζόμενο σε αρχαιοελληνικές αναζητήσεις περί του νοή-

ματος της ανώτατης αρχής, που βρήκε στη Δύση την οριακή έκφρασή του στον Ηγεμόνα του 

Μακιαβέλι, μπορεί εύκολα να διαγνωστεί σε πλήθος βυζαντινά κείμενα σχετικά με την αυτοκρα-

τορική εξουσία, κι όχι μόνο σε γραπτά του Ψελλού. 

Ασυζητητί, το κείμενο περί Ολύμπου ολοκληρώνεται ως κολακεία του Ψελλού στον αυτό-

κράτορα και ικεσία να παραμείνει στον ολύμπιο παράδεισο του Ιερού Παλατιού, δηλαδή στην 

κυβέρνηση του κράτους — αλλά σφάλλουμε οικτρά αν δούμε μόνο μες στο στενό πλαίσιο μιας 

τέτοιας εικόνας τις σκέψεις ενός τόσο ιδιοφυούς όσο και πολυδιάστατου διανοούμενου όπως ο 

συγγραφέας μας.  
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Μαξ Κλίνγκερ: «Ο Χριστός στον Όλυμπο» 

 

Ο Μαξ Κλίνγκερ, Γερμανός γλύπτης και ζωγράφος, 1858-1920, δεν είναι τόσο ευρέως γνωστός 

σήμερα, επειδή δεν θέλησε να συντονιστεί στα κυρίαρχα ρεύματα της εποχής του, τον ιμπρε-

σιονισμό και τις μετέπειτα αφηρημένες εκφράσεις του μοντερνισμού, τραβώντας δικό του δρόμο 

στα πλαίσια μιας ατομικής αντίληψης περί συμβολισμού και σε έναν ιδιότυπο εξπρεσιονισμό 

που επηρέασε τους σπουδαίους μεν, όμως αδίκως πολύ πιο διασημους απ’ αυτόν Γερμανούς 

μοντερνιστές του πρώτου μισού του 20ού αι., όπως ο Έρνστ Μπάρλαχ, ο Έντφαρντ Μουνχ, ο Ότο 

Ντιξ, ο Μαξ Έρνστ και η Κέτε Κόλβιτς. 

Επηρεασμένος από την αρχαία ελληνική τέχνη, από τον Χέλντερλιν, τον Γκέτε, τον Νίτσε 

και τον Βάγκνερ, επίσης από μυστικιστικές αναζητήσεις, αλλά και με έναν ερωτισμό σε πλείστα 

έργα του που από τη ελευθεριότητα κατευθύνεται κάποτε στη διονυσιακή αποχαλίνωση, έγινε 

διάσημος στην εποχή του μα και ενόχλησε πολλούς. Υπήρξε εργατικότατος, κοινωνικά κινητι-

κός, μέτοχος σε προωθημένους πνευματικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους του καιρού του, αλ-

λά και άκρως καλοζωιστής, ηδονιστής, ερωτικός, καθώς και ανυποχώρητος εχθρός της κοινω-

νικής υποκρισίας που, όπως και σήμερα, γίνεται συχνά καλλιτεχνική επιταγή με τη διαμεσολά-

βηση της κακής κριτικής επικαιρογραφίας. 

Ένα από τα πιο ενοχλητικά έργα του είναι ο «Χριστός στον Όλυμπο», που του πήρε χρόνια 

να το τελειώσει, από το 1889 έως το 1897. Πρόκειται για ένα ζωγραφικό τρίπτυχο ή μάλλον 

τετράπτυχο, συνδυασμένο με γλυπτική και διακοσμητική. Παρουσιάζει τον Χριστό να εμφανί-

ζεται μπρος στον Δία στον Όλυμπο, στο Δωδεκάθεο και σε άλλες αρχαιοελληνικές θεότητες, 

συνοδεύμενος από τρεις γυναικείες και μια ανδρική μορφή που κουβαλούν τον σταυρό. 

Το μεγάλο έργο, 3.62 Χ 7.22 μ., θαυμάστηκε, αμφισβητήθηκε και σκανδάλισε. Είναι χα-

ρακτηριστικό ότι, στην εποχή του και μετά, προσπαθήθηκε κατά την εικονολογική ανάλυση 

από κριτικούς να απαλυνθεί η ανίερη για τον δογματικό χριστιανισμό συνύπαρξη Δωδεκαθέου-

Χριστού, να εφευρεθούν ανύπαρκτες πνευματικές θεωρήσεις κλίνουσες προς τη χριστιανική 

δικαιολόγηση του έργου και κυρίως να αγνοηθούν ή να υποβαθμιστούν κρίσιμα στοιχεία, όπως ο 

γυμνός Γανυμήδης στην αγκαλιά του Δία. Βεβαίως, ήδη από την απαρχή της Αναγέννησης 

επιχειρήθηκε και εφαρμόστηκε ποικιλοτρόπως η σύζευξη αρχαίας Ελλάδας και χριστιανισμού, 

στην ποίηση, στον στοχασμό και στις εικαστικές τέχνες, όμως σπάνια ένας ζωγράφος προ-

χώρησε σε τέτοια εξεικονιστικά θάρρητα όπως ο Κλίνγκερ.133  

                                                 
133 Επιλογή βιβλιογραφίας για το έργο του Καλλιτέχνη: Ferdinard Avenarius, Max Klingers Griffelkunst, Amsler & 

Ruthardt, Βερολίνο 1895· Georg Treu, Max Klingers Plastik, E.A. Seemann, Λιψία και Βερολίνο 1900· Lothar Brieger-

Wasservogel, Max Klinger, H. Seemann, Λιψία 1902· Julius Vogel, Max Klingers Leipziger Skulpturen, H. Seemann 

Nachfolger, Λιψία 1902· Hildegrad Heyne, Max Klinger. Im Rahmen der mondernen Weltanschauung und Kunst. 

Leitfaden zum Veerstendnis Klinger’scher Werke, Georg Wigand, Λιψία 1907· Hans-Georg Pfeifer, Max Klingers 

Graphikzyklen (1857–1920). Subjektivität und Kompensation im künstlerischen Symbolismus als Parallelentwicklung 

zu den Anfängen der Psychoanalyse, Gießener Beiträge zur Kunstgeschichte, τομ. V, Γκίσεν 1980· Gerhard Win-

kler, Max Klinger, Prisma, Γκούτερσλοχ 1984· Conny Dietrich, Max Klinger. Auf der Suche nach dem neuen Mensch-

en. E.A. Seemann, Λιψία 2007· Frank Zöllner (έκδοση), Griffelkunst. Mythos, Traum und Liebe in Max Klingers 

Grafik, Plöttner Verlag, Λιψία 2011 

Εικ.235α, 236, 237: 
Ο Δίας στο έργο του 
Κλίνγκερ, και ο Ιεχω-
βάς του Μιχαήλ Άγγε-
λου στη «Δημιουργία 
του Αδάμ» και στη 
«Δημιουργία του κό-
σμου», από την Καπέ-
λα Σιξτίνα. Φανερή η 

συνειδητή μίμηση. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lothar_Brieger-Wasservogel
https://de.wikipedia.org/wiki/Lothar_Brieger-Wasservogel
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Ο Κλίνγκερ ασχολήθηκε συχνά με χριστιανικά θέματα, πάντα με συμβολιστική όσο και αιρε-

τική διάθεση. Την ίδια περίπου εποχή με τον «Χριστό στον Όλυμπο» ζωγράφισε και μια «Σταύ-

ρωση», που προκάλεσε μέγα σκάνδαλο, επειδή ο Χριστός εμφανίζεται ολόγυμνος, με καλο-

σχεδιασμένα τα γεννητικά του όργανα. Αλλά και γιατί δύο από τους στρατιώτες που βοηθούν 

στις σταυρώσεις, επίσης ολόγυμνοι, σχηματίζουν ένα σύμπλεγμα όπου ο ένας, με έκφραση Σα-

τύρου στο πρόσωπο, παραπέμποντας στον Πίτερ Μπρίγκελ και στον Ιερώνυμο Μπος, ωθεί τον 

μηρό του ανάμεσα στους γλουτούς του άλλου, προσεγγίζοντάς τους πανεμφανώς με το γυμνό 

πέος του. Η εντύπωση ολοκληρώνεται και υπογραμμίζεται από τους επίσης πολύ καλοσχεδια-

σμένους γλουτούς ενός από τους ληστές καθώς το δοκάρι του σταυρού μπαίνει ανάμεσά τους, 

αλλά και από τη φιγούρα κάποιου από τους ελέγχοντες τη σταύρωση αρχιερείς ή φαρισαίους, 

που εικονίζεται με τη στολή καθολικού καρδιναλίου, για να μην πούμε και του πάπα. 

Ο «Χριστός στον Όλυμπο» είναι δύσκολο να αναλυθεί, και ως σήμερα ποικίλες είναι οι από-

ψεις για την ταυτότητα αρκετών από τα εικονιζόμενα πρόσωπα, για τις πράξεις τους και για 

το νόημα γενικότερα του έργου. Σε γενικές γραμμές, όμως, μπορούμε να αναγνωρίσουμε με 

περισσότερη ή λιγότερη ασφάλεια αρκετά πρόσωπα και να εικάσουμε τον σκοπό των κινή-

σεών τους. 

Το κεντρικό μερος της σύνθεσης καταλαμβάνουν δύο ομάδες, η ομάδα του Χριστού με τρεις 

γυναικείες μορφές και μια ανδρική που κουβαλούν τον σταυρό, και από την άλλη οι Θεοί του 

Δωδεκαθέου και άλλες θεότητες του Ολύμπου. Ο Χριστός, λαμπερός, με χρυσό ένδυμα που 

λευκάζει μπροστά, κατέχει το κέντρο της σύνθεσης. Μπρος του γονατίζει και του κρατά το 

χέρι ικετευτικά η Ψυχή, γυμνή κοπέλλα συνδεδεμένη με μπλε ρούχο (το γαλάζιο είναι το χρώ-

μα της ψυχής) με τον Θεό Έρωτα, γυμνό αγόρι στο τέλος της εφηβείας που κάνει μια βίαιη 

κίνηση με συστροφή του κορμιού για να τινάξει τα βέλη του στον Θεάνθρωπο, ο οποίος ση-

κώνει το αριστερό χέρι σε μια μεγαλόπρεπα επιτακτική μα και αποτρεπτική κίνηση για να στα-

ματήσει την εκτόξευση των ερωτικών βλημάτων. 

Απέναντι στον Χριστό σε μαρμάρινο θρόνο ο Δίας αντικρίζει τον εισβολέα με συνοφρυω-

μένη έκφραση, στιβαρός γέροντας ολόγυμνος με τον γυμνό Γανυμήδη ανάμεσα στα πόδια του, 

αγόρι στην αρχή της εφηβείας που γέρνει το κορμί του, υψώνει τα μπράτσα και αγκαλιάζει 

οπισθόστροφα με μια παιδικά ηδυπαθή έκφραση όσο και με λατρεία τον πατέρα των Θεών. 

Πίσω από τον Χριστό, περιπλεγμένες στον σταυρό, στέκουν ντυμένες με βαριά ενδύματα 

περιμένοντας την εξέλιξη των γεγονότων τρεις γυναικείες μορφές, μάλλον οι τρεις ευαγγελι-

κές Μαρίες με πρώτη την ξανθή Μαρία Μαγδαληνή, και ένας νέος, σίγουρα ο αγαπημένος του 

Χριστού ευαγγελιστής Ιωάννης, που τη μελλοντική φλογερή συγγραφή του, την Αποκάλυψη, 

δηλούν τα κοκκινόξανθα μαλλιά και τα εκστατικά μάτια του. Η μορφή, με την ίδια έκφραση 

στα μάτια αλλά μακρύτερα τα κόκκινα μαλλιά, εμφανίζεται ως ο Ιωάννης στην σκανδαλώδη 

«Σταύρωση» της ίδιας εποχής, διαβεβαιώνοντάς μας για την ταυτότητα του άνδρα στον «Όλυμπο». 

Ομόρροπες και αντιθετικές των τριών βαριοντυμένων θηλυκών συνοδών του Ιησού στέκουν 

σε εικαστική αντιστοίχηση σε δεύτερο πλάνο αλλ’ όχι υποβαθμισμένες, τρεις γυναίκες ολόγυμνες,  

Εικ. 238: Μαξ Κλίνγκερ, «Σταύρωση», 1888-1891, 2.51 × 4.65 μ., Μουσείο των Εικαστικών Τεχνών, 

Λιψία, Γερμανία. 
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με μορφές και στάσεις που δηλώνουν ολοκάθαρα τις ταυτότητές τους: Η μεγαλόπρεπη και 

ώριμη βασίλισσα των Θεών Ήρα, η πανέμορφη ξανθή Αφροδίτη, η Αθηνά σχεδόν αρρενωπή με 

αγορίστικους γλουτούς σε μια δυναμική διέλιξη του μυώδους κορμιού της με τους φαρδείς ώ-

μους, στοιχεία που δείχνουν την πολεμική της ιδιότητα όσο και την αιώνια παρθενία της. Είναι 

και οι τρεις έτσι γυμνές, μάλλον σε μια αναφορά στην κρίση του Πάρι και τα πολλαπλώς 

σημαίνοντα παραδείγματά της στη ζωγραφική από την Αναγέννηση και μετά. 

Το εικονολογικό και ιδεολογικό ισόρροπο του Ιωάννη είναι ο Διόνυσος, όμορφο και απαλο-

πρόσωπο παλληκάρι στην πρώτη νιότη, με ένα μαύρο ρούχο γύρω από τη μέση του, το οποίο 

μάλλον δηλώνει τις σκοτεινές εκφάνσεις του και τα βακχικά Μυστήρια, ζητήματα αντιθετικά 

προς τις πιο αγαθές θεολογικές λειτουργίες του, τις οποίες δηλώνει το φωτεινό και αγνό 

πρόσωπό του. Ο Διόνυσος, με έκφραση γοητευμένη αλλά και φιλική, προσφέρει στον Χριστό 

με το δεξί του χέρι ένα κρυστάλλινο κολονάτο ποτήρι με κόκκινο κρασί, ενώ με το αριστερό 

αρχίζει μια χειρονομία που θα μπορούσε να θεωρηθεί καλοσώρισμα ή λοξή απολογία προς τον 

Θεάνθρωπο, του οποίου όμως η ήδη διαμορφωμένη κίνηση αποτροπής των βελών του Έρωτα 

περιλαμβάνει ενδεχομένως, ηθελημένα ή αθέλητα, και την άρνηση στην προσφορά του κρασιού. 

Σε πρώτο πλάνο δεξιά, μισοκρύβοντας τον Δία, στέκει ο Άρης, ευσταλής γυμνός νέος μελα-

χρινός με κοντά μαλλιά σαν στρατιώτης ή αθλητής, που κρατάει μια λευκή ράβδο. Πιο δεξιά, ο 

κατάξανθος, μακρυμάλλης  και περικαλλής Απόλλων κρατάει σε εναγκαλισμό την αδελφή του 

Άρτεμη, που αναγνωρίζεται από το χρυσό διάδημα στα μαλλιά της με το σχήμα της ημισελή-

νου. Ακριβώς από πίσω μεσόκοπος άνδρας με πλούσια μαυρόγκριζα μαλλιά και γένεια, που 

θα μπορούσε να είναι ο Ποσειδών, συνομιλεί με μια γυναίκα την οποία δεν μπορούμε να την 

ταυτίσουμε σίγουρα — είναι ίσως η Δήμητρα, καθως φαίνεται σαν να αναδύεται από τη γη. Οι 

υπόλοιπες μορφές της ομάδας των Ολύμπιων παρακολουθούν την αντιπαράθεση Χριστού — 

Δία ή παίζουν και χορεύουν αδιάφορες για τα τεκταινόμενα, μην διαθέτοντας τίποτε σαφές 

που θα μας επέτρεπε να τις αναγνωρίσουμε, και τις ίδιες και τις πράξεις τους. 

Το φυσικό περιβάλλον είναι ήπια ορεινό, με άνθη στο χορτάρι, φράχτες ανθισμένους, δε-

ντρα και στο βάθος ανάκτορα με προστώο πίσω από το οποίο διακρίνεται στοά βαμμένη με 

«χοντροκόκκινο» και γαλάζιο. Το ύψος του βουνού και ο αποκλεισμός του από τα γήινα δηλώ-

νεται από τη χαμηλή συννεφιά, που κυλινδρώνεται στο βάθος κοινοποιώντας μας ότι ο πράσι-

νος τόπος, η έδρα των Θεών, βρίσκεται πάνω από τα σύννεφα. Ο ελληνικός ή μεσογειακός 

εξωτισμός συμβολίζεται από τον φοίνικα, μάλιστα όχι χουρμαδιά αλλά κάποιον από τα είδη με 

παλαμωτά φύλλα όπως οι ουασιγκτωνίες ή η λατάνια. Πάνω στον φοίνικα κουτρουβαλούν γυ-

μνά παιδάκια, μικρές θεότητες, όχι οι γνωστοί αναγεννησιακοί Ερωτιδείς, εφόσον ο Θεός Έρωτας 

κυριαρχεί στη σκηνή ως ώριμος έφηβος, όπως ακριβώς τον είχαν συλλάβει οι αρχαίοι Έλληνες. 

Ο Κλίνγκερ, καλλιτέχνης που είχε μελετήσει πολύ τη φύση, την ομορφιά της όσο και τη 

μυστηριακότητά της, σχεδιάζει προσεχτικά και αναγνωρίσιμα τα δέντρα και τα περισσότερα 

αγριολούλουδα του κεντρικού και των δύο πλευρικών φύλλων. Διακρίνεται από αριστερά μια 

βαλανιδιά, πιθανόν η φυγός του Δία, πίσω από τον φοίνικα ένα κυπαρίσσι, πέρα από την ομά-

δα των Θεών μερικά εσπεριδοειδή το πρώτο από τα οποία είναι λεμονιά, μάλιστα με ένα μοναδικό 

κίτρινο λεμόνι στα φυλλώματα. Τα κωνοφόρα στο βάθος από τη μορφή τους μπορεί να εικάσει 

κανείς ότι δεν είναι πεύκα, αλλά μάλλον κουκουναριές, που εντυπωσιάζουν πάντα με την ω-

ραία κορμοστασιά τους τους Βορειοευρωπαίους στα ταξίδια τους στη Μεσόγειο, κυρίως στην 

Ιταλία όπου υπάρχουν παλαιόθεν πολλές.   

Τα άνθη στις πρασιές είναι τριαντάφυλλα, ίσως και λευκά γιασεμιά, ενώ στη χλόη διακρί-

νονται καθαρά πολλές πολύχρωμες τουλίπες, ανεμώνες γαλάζιες, βυσσινιές και κόκκινες στο 

αριστερό ημίφυλλο, κρίνοι μεγάλοι και κοντοί, ίριδες σκούρες μελιτζανιές και αχνογάλαζες, 

μια εντυπωσιακή λευκοκίτρινη ορχιδέα στα πόδια του Δία, μερικές τούφες ναρκίσσων, και μια 

μοναδική πριμούλα, νομίζω, κάτω από το κόκκινο πέπλο της Άρτεμης. 

Στο αριστερό ημίφυλλο, δύο ανάστατες ημίγυμνες μορφές γυναικών που δεν μπορούμε να 

γνωρίζουμε την ταυτότητά τους, όμως στο βάθος, απ’ τα μονοπάτια του βουνού, εμφανίζονται 

οι θνητοί που ακολουθούν τον Χριστό. Είναι χαρακτηριστική η ταλαιπωρία, η φθορά στις μορφές 

τους, σε πλήρη αντίθεση με το κάλλος και την αθανασία που αντανακλάται στις όψεις των 

Θεών και των συνοδών του Ιησού. Στο δεξί ημίφυλλο τέσσερις μορφές που ενδεχομένως δη-

λώνουν κάποια μυθολογική σκηνή, άγνωστη όμως σε μας. Αλλά πάνω τους μια ακόμα, μοναχική,  
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η μοναδική του έργου με νεότερη, ασαφώς αναγεννησιακή εμφάνιση, όχι αρχαία. Φοράει στο 

στήθος μεταλλικό γιλέκο πανοπλίας, στους λαγόνες χιτώνα στρατιώτη και στο κεφάλι κάποιου 

είδους γαλάζιο κάλυμμα, ενώ κρατάει ένα σπαθί από τη λαβή και την άκρη του, που το λυγίζει 

σαν να θέλει να το σπάσει. Αν κρίνουμε από απεικονίσεις και φωτογραφίες του Κλίνγκερ, ει-

κάζουμε ότι πρόκειται για αυτοπροσωπογραφία του καλλιτέχνη σε νεανική ηλικία, στον αν-

θρώπινο καιρό της συμβολικής αθανασίας. 

Στο κάτω ημίφυλλο εικονίζεται ο Κάτω Κόσμος, σε μια εκδοχή του περισσότερο παγανιστι-

κή παρά χριστιανική, μ’ όλες τις φλόγες στο βάθος. Αδρές γυμνές μορφές όχι ακριβώς βασανι-

ζόμενων κολασμένων, μα περισσότερο του ελληνικού Άδη και της πανευρωπαϊκής, προχρι-

στιανικής ή λαϊκής παράδοσης. Το τελευταίο το κρίνουμε από τους ισχυρούς άνδρες που, κάτω 

ακριβώς από τον θρόνο του Δία, προσπαθούν να συντρίψουν την κολόνα στην οποία στηρίζε-

ται ο πάνω κόσμος, ώστε να καταρρεύσει η γη. Πρόκειται για τους Τιτάνες — ή για τα πνεύμα-

τα της γνωστής ευρωπαϊκής παράδοσης που όλο τον χρόνο δουλεύουν την καταστροφή του 

κίονα ή του δέντρου όπου στηρίζεται ο κόσμος, τα οποία αποκαθίστανται τη νύχτα που γεν-

νιέται ο Χριστός. Οι άλλες μορφές στον Άδη δεν είναι αναγνωρίσιμες. Ένας άντρας βυζαίνει 

τον μαστό μιας γυναίκας, άλλη γυναικεία μορφή με δαιμονική όψη σκύβει μπρούμυτα πάνω 

από ένα άτομο που φαίνεται λιπόθυμο ή άψυχο, παραπέμποντας ίσως στα θηλυκά πνεύματα 

της μεσαιωνικής παράδοσης, τις Sucubus, που βασανίζουν ερωτικά τους αρσενικούς στον 

ύπνο τους, ρουφώντας τους τη σεξουαλική ικμάδα. 

Η κεντρική σύνθεση χωρίζεται από τα τρία ημίφυλλα με δύο μπρούτζινους κίονες σε μορφή 

φοινικόδεντρου, επίσης από πολύχρωμα μαρμάρινα διαζώματα και βάσεις, απ’ όπου προβάλ-

λουν δύο γλυπτές σε λευκό μάρμαρο γυναικείες μορφές, μια σε θλιμμένη στάση και μια σε 

κίνηση επιφυλακής, οι οποίες δεν έχει διευκρινιστεί τι συμβολίζουν. Το σύνολο ολοκληρώνε-

ται με γλυπτό ξύλινο πλαίσιο και επιστέγασμα με μαιάνδρους. 

Τι σημαίνει αυτή η σύνθεση; Ο ίδιος ο Κλίνγκερ δεν μίλησε ποτέ για το νόημά της, παρ’ ότι 

ήδη στην εποχή του παρουσιάστηκαν διάφορες ερμηνείες, σκανδαλισμένες και μη, που λίγο-

πολύ προσπαθούσαν να απαλύνουν τα προβληματικά για τη στενά εννοούμενη χριστιανική ει-

κονογραφία, δρώμενα του έργου. Για μας, η σημασία είναι και η πιο προφανής. Στη ζωγραφι-

κή από την Αναγέννηση και μετά, ο Δίας παρουσιαζόταν πάντοτε σαν άνδρας δυνατός, στην 

ακμή του, και ο Ιεχωβά, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και του χριστιανισμού, ως μεγαλόπρε-

πος γέροντας. Αυτή την τελευταία μορφή, του γέροντα, επιλέγει να δώσει ο Κλίνγκερ στον 

Δία, βεβαιώνοντάς μας ότι ταυτίζει τον χριστιανικό Θεό με τον αρχαιοελληνικό κύριο του Ο-

λύμπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο καλλιτέχνης στη μορφή του Δία μιμείται συνειδητά και 

πιστά τον Θεό από τα περίφημα έργα του Μιχαήλ Άγγελου «Η δημιουργία του Αδάμ» και «Η 

Δημιουργία του Κόσμου», από την Καπέλα Σιξτίνα. Αντιγράφει ακόμα και το συνοφρυωμένο 

βλέμμα του Θεού από τη δεύτερη τοιχογραφία (βλ. εικ. 235α, 236, 237). Έτσι, θα πρέπει να 

παραδεχτούμε ότι, σε μια χελντερλίνεια ένωση του Ολύμπου με τη Βίβλο, ταυτίζει τον Ιεχωβά 

με τον Δία και παρουσιάζει τον Χριστό σαν γιο του. 

Επίσης, παρατηρούμε ότι οι κεντρικές μορφές του έργου, ο Χριστός και ο Δίας, αντιμετωπί-

ζονται με συνοφρυωμένες εκφράσεις και αστραποβόλες ματιές που δηλώνουν διαμάχη, αντίθεση, 

όχι καλοσώρισμα γιου από πατέρα. Σε αυτήν τη λογική βασιζόμενοι μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι ο Χριστός παρουσιάζεται σαν αντάρτης γιος, σαν φυγάδας από τον Όλυμπο, που επιστρέ-

φει στον πατέρα του και στα αδέλφια του φέρνοντας το καινό του μήνυμα, τον καρπό της 

μακρόχρονης αυτοεξορίας του. Η άνοδος όλο ικεσία από αριστερά των βασανισμένων θνητών 

πίσω από τη συνοδεία του Χριστού, μας πείθει ότι ο επαναστάτης γιος επιδιώκει να επιβάλλει 

στον πατέρα του και στους Θεούς το μοίρασμα με τους θνητούς της τρυφής του Ολύμπου, 

προτείνοντας επιτακτικά την εγκατάσταση των περιφρονημένων ανθρώπων στους άβατους 

ολύμπιους λειμώνες, στην απόλαυση και στην αθανασία. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι με βάση αυτή την ερμηνεία οι εικονιζόμενοι Θεοί είναι όλοι συγ-

γενείς του Χριστού, ο Απόλλων και η Άρτεμις ετεροθαλή αδελφια του, το ίδιο και ο Διόνυσος. 

Έτσι εξηγείται και η χαρά του Διονύσου για την επιστροφή του άσωτου Χριστού, του αδελφού 

του, η προσφορά του κρασιού και το καλοσώρισμά του. Με αυτό τον τρόπο ο Κλίνγκερ προ-

χωράει ένα αποφασιστικό βήμα παραπέρα τη χελντερλιανή και αργότερα τη νιτσεϊκή σύνδεση 

του Ιησού με τον Διόνυσο, που τόσο επηρέασε τη νεότερη ποίηση και τον στοχασμό — παρά-
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δειγμα στην Ελλάδα ο Σικελιανός. Γενικότερα, που έστρεψε τη μελέτη του νεώτερου πολιτι-

σμού σε ατραπούς οι οποίες συνδέουν τις πλέον μυστηριακές αλλά και εκστασιακές πλευρές 

της ελληνικής αρχαιότητας που ενσαρκώνει ο Διόνυσος, με την υψηλή, αποδεσμευμένη από 

την εκκλησιαστική πράξη των δογμάτων προσωπικότητα του ευαγγελικού Χριστού. 

Την προσωπικότητα ακριβώς που διαδηλώνεται στον πίνακα μέσω της αγάπης της ανθρώ-

πινης Ψυχής για τον Χριστό, και της συναίνεσης σε τούτο του αγαπημένου της, του Θεού Έρωτα, 

που επιχειρεί να ρίξει για χάρη της τα βέλη του στον Θεάνθρωπο. Η άρνηση του Ιησού να 

δεχτεί τα ερωτικά βέλη, μπορεί να σημαίνει απλά ότι ο ίδιος δεν χρειάζεται την ερωτική επι-

θυμία για να αγαπήσει και να θεραπεύσει με την αγάπη του την πεσμένη στα πόδια του ανθρώ-

πινη Ψυχή. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί η διαπίστωση από σύγχρονους μελετητές, μάλιστα από 

τον Χανς Γκέοργκ Πφάιφερ (βλ. σημ. 133), της σχέσης του Κλίνγκερ με την ψυχανάλυση στις 

απαρχές της. 

Ας σημειωθεί ότι στην σημειολογία του έργου και γενικά στη σκέψη του Κλίνγκερ τη γνώ-

στη από έργα και γραφτά του, ο Όλυμπος δεν μπορεί να είναι ο χριστιανικός Παράδεισος. Οι 

Θεοί, ο Έρωτας όχι ως άφυλο μωρό αναγεννησιακών παραστάσεων αλλ’ ως ο αρχαίος, πα-

ντοδύναμος έφηβος, η γύμνια, ο υποδόρειος σεξουαλισμός του έργου, επιβάλλουν την ιδέα 

ότι ακριβώς η επιλογή του καλλιτέχνη να ταυτίσει τον Ιεχωβά με τον Δία δηλώνει και τον 

αισθησιασμό της ουράνιας τρυφής, που ο Χριστός του Κλίνγκερ επιφυλάσσει στους ανθρώ-

πους. Είναι ένας Όλυμπος των απολαύσεων όσο και της γνώσης όπως τον οραματίστηκαν οι 

αρχαίοι Έλληνες, κάτω από την κυριαρχία του Δία και των Θεών, ποικιλμένος με τη γονυ-

κλισία μπρος στον Χριστό της ανθρώπινης Ψυχής, της ερωμένης του Θεού Έρωτα κατά τον 

αρχαίο μύθο, με την ηθική επιρροή της αγαπής και της αφοσίωσης που διαχέει η παρουσία 

των τριών Μαριών. Επίσης, με το επιστέγασμα της ενορατικής γνώσης που εγγυάται ο μοναδι-

κός χριστιανικός άγιος τον οποίο φέρνει μαζί του ο Χριστός, ο ευαγγελιστής Ιωάννης — από-

στολος, άλλωστε, που καθώς διαδηλώνεται από τα Ευαγγέλια, είναι ο μόνος που τον ενώνει 

με τον Ιησού η γνήσια αγάπη, κι όχι αποκλειστικά η πίστη και το χρέος μαθητή σε δάσκαλο. 

Για να μην υπάρξουν καθόλου αμφιβολίες για τις προθέσεις του, ο Κλίνγκερ διαδηλώνει 

εξεπιτούτου πανηγυρικά τον ερωτισμό στη λιγότερο αποδεκτή από τον χριστιανισμό μορφή 

του, με την ηδυπαθή μορφή του Γανυμήδη στην αγκαλιά του Δία, υποδεικνύοντας μέσω του 

πατέρα των Θεών, πατέρα στο έργο και του ίδιου του Χριστού, τη θεμιτότητα της ομοφυλο-

φιλίας, μια αντίληψη που αναδύεται και από άλλες δημιουργίες του καλλιτέχνη. 

Για τα λοιπά δρώμενα του έργου δυστυχώς δεν έχουμε χώρο να μιλήσουμε εδώ. Εκείνο που 

προκύπτει αβίαστα είναι ότι, στον δρόμο που μετά την Αναγέννηση άνοιξε η υψηλή ποιητική 

σκέψη του Χέλντερλιν,134 με την αρωγή της φιλοσοφίας του Νίτσε αλλά και τους απόηχους 

από τη βαγκνερική αντίληψη περί καθολικότητας της ανθρώπινης πνευματικής εμπειρίας πέρα 

από τα φράγματα της διάκρισης αρχαιότητα-χριστιανισμός, επίσης μες από μυστικιστικούς όσο 

και ελευθεριακούς προβληματισμούς που ανιχνεύονται στην εποχή του, ο Κλίνγκερ επιχειρεί 

με το σπουδαίο αυτό έργο μια σύζευξη του ολύμπιου Δωδεκάθεου με την προσωπικότητα και 

το έργο του Χριστού, έξω από την παράδοση και τις αντοχές των εκκλησιαστικών δογμάτων. 

Μια σύξευξη όπου η αισθησιακή απόλαυση, η βίωση από το σώμα των δοσμένων από τη 

φύση ή τους Θεούς καλών και αγαθών, συμπεριλαμβανομένου και του έρωτα στις διάφορες 

παραλλαγές του, δηλαδή η άνοδος των Θνητών στον Όλυμπο, έχει ισότιμη θέση κοντά στις 

ηδονές του πνεύματος και της γνώσης. Η ίδια ιδέα αναδύεται και από το έργο του Μιχαήλ 

Ψελλού «Για τον Όλυμπο», με τη διαφορά ότι εκεί παίρνει πολιτική διάσταση και ταυτίζεται με 

την ευτυχία που μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους μια σοφή πολιτειακή αρχή. 

Πιστεύουμε ότι, αυτοπροσωπογραφούμενος ο Κλίνγκερ στο δεξί ημίφυλλο και παρουσιά-

ζοντας τον εαυτό του ως στρατιώτη έτοιμο να σπάσει το σπαθί του, θέλει να δηλώσει ότι το 

πρωταρχικό κακό των ανθρώπινων κοινωνιών, οι πόλεμοι που βασάνισαν άγρια την εποχή 

του και τυραννούν κάθε εποχή, οι ατέλειωτοι αλληλοσκοτωμοί, θα λείψουν όταν θα επέλθει η 

λύση της αντίθεσης ελληνικής αρχαιότητας-χριστιανισμού, Χριστού και Δία. Δηλαδή όταν ο 

                                                 
134 Βλ. στην ιστοσελίδα μας τη μελέτη μας Χέλντερλιν για τις ιδέες του Φρίντριχ Χέλντερλιν περί ένωσης της ουσίας 

του χριστιανισμού με την αρχαία ελληνική αντίληψη περί φύσης, κόσμου και αισθησιακής εμπειρίας, που επηρέασε 

πολλούς στοχαστές στον γερμανικό κόσμο και παγκόσμια, από τον Νίτσε μέχρι τον Ρίλκε και μέχρι σήμερα. 
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χριστιανισμός θα παραιτηθεί από την απανθρωπιά της εμμονής σε πρωτόγονες θρησκευτικές 

ιδέες και αντικοινωνικές πρακτικές, πράγμα που θα επιτρέψει στον πατέρα των Θεών Δία, πατέ- 

ρα και του ίδιου του Ιησού, να αποδεχτεί τις προτάσεις του αντάρτη γιου του επιτρέποντας 

στους ανθρώπους την άνοδο στον συμβολικό Όλυμπο, στην τρυφή της γνώσης, των απολαύ-

σεων, της μακαριότητας και της γαλήνης που συμβολίζει το βουνό. 

Η κίνηση του (κυριολεκτικά εδώ) στρατευομένου καλλιτέχνη, η ετοιμότητά του να τσακίσει 

το ξίφος του, σηματοδοτεί την αισιόδοξία του για την έκβαση της σκηνής που διαδραματίζεται 

μπροστά του. Το γεγονός ότι ο Άρης, ο Θεός του πολέμου, αντί για σκούρο δόρυ κρατάει ένα 

λευκό ραβδί δίχως αιχμή, στηρίζει τούτη την ερμηνεία. 
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ΠΙΝΑΚEΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΞΕΩΝ 
 

(Περιλαμβάνονται και ονόματα που αναφέρονται στις λεζάντες των εικόνων και των 
φωτογραφιών) 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΛΕΞΕΩΝ 

 

Αγαθήμερος Γεωγράφος 117 

άγιος Αντώνιος 54, 58 

άγιος Διονύσιος «εν Ολύμπω» 59, 60, 97 

Αγ. Διονύσιος εκκλησάκι 97 

Άγ. Διονύσιος μονή 59, 97, 120 

Άγ. Διονύσιος μονή νέα 162 

Αγ. Ιωάννης εκκλησία 13 

Αγ. Παρασκευή εκκλησία 11, 12, 15, 104 

Αγία Παρασκευή χωριό 162   

Άγραφα 108, 113 

αγριοαχλαδιά, γκορτσιά 121 

αγριόγιδο 53, 55, 61, 62 

αγριοσπάνακο 23 

Αγριοσπάνακα (τοπωνύμιο) 61 

Άδης Κάτω Κόσμος 134, 149, 156, 157, 161, 168 

Άδης Θεός , Αϊδωνέας 144, 145, 147, 150, 155-

157, 165 

Άδωνις 170 

αετός 17, 129 

Άη-Αντώνης κορυφή 11, 47, 52- 54, 56, 57, 59-

61, 90 

Αθανάσιος πατριάρχης Αλεξανδρείας  54 

Αθηνά 131, 150, 186 

Αθήνα, Αθηναίοι 150, 156, 159, 168, 180 

Άθως 95 

Αιγαίο 24, 63, 112, 117, 118, 170 

Αίγυπτος, Αιγύπτιοι 129, 143 

Αιθέρας θεότητα 154 

Αιλιανός Κλαύδιος 127 

Αίλιος Αριστείδης 150 

Αίλιος Ηρωδιανός 170 

Αισχύλος 141 

Αίσωπος 45, 129, 130 

Ακαρνανία 122 

ακόνιτον 122, 123 

Αλωάδες (βλ. Ώτος και Εφιάλτης) 

Αλωέας 167-170, 172 

Αλώιον 171 

Αναβρυκό 57, 61, 63 

Ανάθεμα 20, 68 

ανδράχλη 121 

Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος 59 

Ανθηδόνα 171 

Αντιγόνη 164 

Αντίσταση 1941-1944 15, 131 

Αλέξανδρος 123, 127, 143, 144 

άλογο 60-62, 126, 127 

άπιος 121 

Απολλόδωρος 126, 169 

Απόλλων 110, 125, 127, 129, 152, 159, 164, 

169, 187 

Απολλώνιος Ρόδιος 130, 131 

Αραράτ 112 

Αρβανίτη ράχη 89 

Αργέστης άνεμος 117, 118 

Άργος θεσσαλικό 126 

Άργος πελοποννησιακό 126, 143, 151 

Άρης 110, 115, 164, 165, 168-171, 173, 174, 

186, 189 

αριά (και αρία) 120 

Αριστείδης 166 

Αριστοφάνης 110, 115 

Αριστοτέλης 89, 112, 114, 117, 122, 123, 133, 

138, 168, 173, 176 

Αρκαδία, Αρκάδες  108, 112, 113, 119, 126, 158 

άρκευθος 119, 120 

αρκούδα 54, 122 

Άρτεμη 169, 170, 187 

Ασκάλαφος 115 

Ασκληπιός 152 

Άσκρα 171 

Άτη 151 

αφάρκη 119, 121 

Αφροδίτη 128-130, 145, 165, 168, 170, 186 

Αχαιός Τραγικός 152 

Αχελώος 122 

Αχιλλέας 110, 147, 164, 165 

αχλαδιά 121 

αχράς 121 

Αχριάνης ράχη 89 

Βακχυλίδης 115 

βάραθρα 63 

Βιέννος 171 

Βοιωτία 172 

Βοριάς, Βορράς, Βορέας άνεμος 24, 118 

Βριάρεως 148 

Βυζάντιο, Βυζαντινοί 117, 178-183 

Γαία Θεά 111, 130, 144, 145, 147, 149, 154-158 

Γαληνός [Ψευδο-] 121 

Γανυμήδης 59, 152, 184, 185, 188 

γεντιανή 63, 90 

γεράκι 17 

Γεώργιος Κεδρηνός 134 
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Γεώργιος Σύγκελλος 134 

Γκέτε 45, 114, 184 

Γκόλνα 33 

Γκορτσιά 101 

γκρεμοί 23- 25, 43, 46, 51, 62, 88, 89, 92, 97 

γλιστροκουμαριά 121 

Γραίγος 117, 118 

Γραιγοτραμουντάνα 24 

Γρηγόριος Β΄ πατριάρχης 59 

Γρηγόριος Παλαμάς 60 

Δαμάσκιος 134 

Δάμις Φιλόσοφος 152-154 

Δαρείος Α΄153, 154 

Δαρείος Β΄ Ώχος 124 

δάφνη 119, 121, 125 

Δελφοί 142, 165 

Δήμητρα 111, 144, 154-159 

Δίας, Ζευς 42, 45, 59, 110, 112, 113, 115, 123, 

125, 129, 144-158, 161, 164, 165, 169, 170, 

184-188 

Διγενής Ακρίτας 169 

Διομήδης 165, 166, 168 

Δίον 161, 162 

Δίκη Θεά 126 

Διόδωρος Σικελιώτης 170 

διονυσιακά, βακχικά Μυστήρια, Δ. όργια 61, 

155, 162, 163 

Διονυσίος Περιηγητής 112 

Διόνυσος 152, 186-188 

Διοσκουρίδης 122 

Διώνη 165, 166 

Δραγασιάς ράχη 89 

Δωδώνη 45, 61 

Δωριείς 108, 113, 172 

Έγκελς Φρίντριχ 138 

Ελάτη Αλωέα 169 

ελάτη, έλατο 12, 20, 25, 96, 119, 169 

Ελένη Σπαρτιάτισσα 23 

Ελευσίνα 156 

ελευσίνια Μυστήρια 155, 157 

Ελικώνας όρος 161, 171 

Ελικώνας ποταμός 161 

Ενιπέας, Χαράδρα Ενιπέα 11, 12, 22-24, 27, 30, 

44, 48, 56, 59, 77, 89, 95, 96, 98, 99, 103, 145 

Ενιπέας Θεσσαλίας 115 

εξοστρακισμός 166 

Επανάσταση του ’21 15, 131 

Επίκουρος 152 

επιλόβια 23 

Επίχαρμος Κωμικός 162 

Έρεβος 154, 159 

Ερινύες 164 

Ερμής 153, 154, 159, 169, 170, 174 

Ερμογένης Ρήτωρ 133 

Ερυμάνθος 113, 127 

Έρωτας Θεός 130, 145, 154, 155, 157, 185-188 

Ερωτίδια εορτή 155 

Εύβοια 112, 117 

Ευριπίδης 110, 111, 163 

Εύρος άνεμος 

Ευρυσθέας 126, 151 

Ευστάθιος 112, 113 

Ευτέκνιος 147 

Εφιάλτης Αλώα (βλ. Ώτος και Εφιάλτης) 

Ζάκυνθος 43, 91 

Ζέφυρος 117 

ζυγία 119 

ζυγία ορεινή 119 

Ζωνάρια 42, 54, 67, 82-84, 87 

Ηερίβοια, Ερίβοια 168, 170, 174 

Ήλιδα 112 

Ημέρα θεότητα 154 

Ήπειρος 125 

Ήρα 143, 147, 151, 155, 156, 164, 165, 169, 

170, 186 

Ηράκλειτος 23, 89, 114, 165 

Ηρακλής 124, 126, 151, 152, 163, 164, 169, 170 

Ηρόδοτος 115, 121, 143, 153, 159 

Ησιόδος 108, 109, 110, 111, 117, 118, 154, 155, 

163, 171 

Ησυχασμός, Ησυχαστές 60, 182 

Ησύχιος 120 

Ήφαιστος 147 

Ιωάννης ευαγγελιστής 185 

Θεμιστοκλής 166 

Θέογνις 110 

Θεόφραστος 117, 118, 119, 120, 121, 127, 172 

Θεσπιές 155, 171 

Θεσσαλία, θεσσαλική πεδιάδα 63, 88, 109, 112, 

115, 124, 127, 161, 171, 172 

Θεσσαλονίκη 23, 60, 117 

θυία 119, 120 

Θήρα 149 

Θουγενίδης Κωμικός 162 

Θράκη, Θράκες, Κίκονες 160, 161, 170, 171 

Θρηίκιος, Θρακιάς άνεμος 24, 118 

Ιαπετός 147 

Ιάπηγας άνεμος 117 

Ίδη Κρήτης 112 

Ίκαρος 17 

ίλαξ 120 

Ιουλιανός αυτκράτορας 175 

Ίτανος πηγή (στον Οξυώνα) 162 

ιτιές 118, 119 

Ιφιμέδεια 167-170 

Ιωάννης Καμενιάτης 117 

Ιωάννης Φιλόπονος 114 

Καβάφης Κών/ος 58 
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Κάβειροι, καβείρια Μυστήρια 155, 171 

Καικίας άνεμος 118 

Κακαβρακάς 47 

Κακόσκαλα 11, 49, 50, 51, 52, 54, 83, 84, 86, 146  

Κακριδής Ι.Θ. 166 

Καλλιόπη Μούσα 162 

Καλόγερος 11, 12, 23, 24, 48, 63, 89, 90, 92, 

93, 148 

Καντ Ιμανουελ 23 

Καζάνια 41, 46, 51, 54 

Καρανός βασιλιάς Μακεδονίας 123 

Καρία, Κάρες 109, 170 

καταφύγιο Αποστολίδης 42, 47 

καταφύγιο ΓΕΣ στις Βρυσοπούλες 60 

καταφύγιο Κάκκαλος 42 

καταφύγιο Λιβαδάκι Ορειβατικού Συλλόγου 

Λιτόχωρου 21 

καταφύγιο Πετρόστρουγκας 12, 20 

καταφύγιο ΣΕΟ Λεπτοκαρυάς στα Πηγάδια 89 

Κατοχή 15, 131 

Καύκασος 108, 112 

κέδρος 16, 119, 120, 121 

Κεραμίδι 61 

κήλαστρον 119, 120, 121 

Κυλλήνη όρος 159 

Κίττος όρος 122 

Κλεομένης 143 

Κλήμης Αλεξανδρέας 160 

Κλίνγκερ Μαξ 178, 184-188 

Κόκκα 20, 26, 67 

Κολοκυθιές πηγή 162 

Κορυβαντισμός 160 

Κόττος 148 

κουμαριά 121 

Κουρήτες 125 

Κρήτη, Κρητικοί 125, 126, 130, 147, 159, 171, 

159, 171 

κρίνο 23 

Κρόνος 125, 144, 148, 155, 156 

Κυλλήνη όρος 159 

Κωστή ράχη 89 

λαγός 129 

Λαιμός 20, 66, 89, 102 

λάκκες 21, 23, 29, 54, 61 

Λάρισα 161 

Λείβηθρα 160-162 

Λειβηθρίδες Νύμφες Ελικώνος 161 

Λειβήθριον όρος 162 

Λέσβος 117 

Λιβαδάκι 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 42, 78, 89, 

95, 145 

λιβάδια (αλπικά και δασικά) 21, 23, 25, 42, 52, 

57, 61, 63, 103 

Λινναίος Κάρολος 120, 121 

λινοειδή 23 

λιοντάρι, λέων 61, 121-125 

Λιτόχωρο 11, 12, 13, 23, 89, 95, 96, 97, 104, 115 

Λούκι 43, 44 

Λουκιανός 109, 152, 153 

Λούτσα 63, 75, 89, 90, 91 

λύγκας 122 

Λύκαιο όρος 112, 113, 126 

λύκος 54, 61, 62, 127, 128 

Λυκόφρων Χαλκιδαίος 162 

Μαγαλιάς 28, 67, 68, 71, 80, 82, 85, 103 

Μαΐστρος 117 

Μακεδόνας ήρωας 171 

Μακεδονία, Μακεδόνες 112, 120, 121, 122, 123, 

125, 126, 130, 160, 161, 162, 160-162 

μανιχαϊσμός 175, 176 

Μάννα πηγή 162 

Μάντρες 79 

Μάξιμος 173  

Μαρξ Καρλ 23, 138 

Μαυρόλογκος 80, 84, 85, 148 

Μέσης άνεμος 118 

Μεσοποταμία 143, 143 

Μεταμόρφωση 47, 56, 59, 60, 63 

Μικρά Ασία 112 

μίλος 119, 120 

Μήδεια 128, 129, 130 

μήκων αφρώδης 14 

μηλιά 121 

Μινύες 172 

Μινωΐτες, μινωϊκός πολιτισμός, μινωϊκή εποχή 

111, 147, 156 

μυρίκη, μυρίκι, αρμυρίκι 119, 121 

Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος 59 

Μοίρες 164 

Μούσες 62, 171 

Μπαλτακούκη 80, 81, 83, 85 

Μπάρα 57, 60, 61, 62, 126 

Μπάρμπα 20, 33, 66 

μπουρνελιά 121 

Μυκηναίοι, μυκηναϊκός πολιτισμός 108, 147, 156 

μυρτιά 119 

Μύτικας 11, 22, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 

59, 75, 90, 146 

Μώμος 151, 152, 154 

Νάξος ήρωας 170, 171 

Νάξος 109, 170 

Νέστος (και Νέσσος) 121, 122 

Νεράιδες 59, 158 

νηπενθές 23 

Νηρηίδες 158 

Νικάνδρος Κολοφώνιος 123, 147 

Νίτσε 23, 184 

Ντελή 30 
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Νύμφες 158-162 

Νύχτα θεότητα 154, 159 

Ξεναγόρας Γεωγράφος 

Ξενοφών 122 

Ξέρξης 121 

Οδυσσέας 110, 156, 163, 164, 168, 179 

Όθρυς 148 

Οίτη 164 

Ολυμπία 112, 113 

Ολυμπία κόρη Αρκάδα 113 

Ολυμπιακοί Αγώνες 112, 113 

Ολυμπίας άνεμος 117, 118 

Όλυμπος Αρκαδίας 112, 113, 126 

Όλυμπος Εύβοιας 112 

Όλυμπος Ήλιδας 112, 113 

Όλυμποι Μικράς Ασίας 

Όλυμποι νησιών Αιγαίου 

Όλυμπος Σελλασίας Λακωνικής 112 

Όμηρος 25, 108, 109, 115, 117, 124, 131, 133, 

151, 158, 159, 170, 173-175 

οξυάκανθος 119, 121, 147 

οξυές 12, 15, 96 

Οξυώνας 39 

Οροπέδιο Μουσών 11, 12, 23, 40, 48, 69, 80, 

83, 84, 90, 99 

Ορφέας, Ορφικά, Ορφισμός, ορφικά Μυστήρια 

61, 115, 155, 160-163 

ορχιδέες (Orchidaceae) 18, 19, 23, 34 

Όσσα Θεσσαλίας (και Κίσσαβος) 63, 114, 115, 

117, 169, 173 

Όσσα πελοποννησιακή 112 

Ουρανός Θεός 144, 147, 148, 154, 155, 156 

Παγγαίο 122, 124 

Πάγος 11, 12, 23, 24, 48, 52, 53, 89, 93, 94, 

102, 116, 132 

Παιονία 121 

<Παλαίφατος> 148 

Παλιοκαλύβα 29, 32, 71, 79, 85, 101 

Παλιοκόπρι 66 

Παναγία 155 

Πάνας 158-160 

πάνθηρας (και λεοπάρδαλη) 122 

Παρθένιο όρος 159 

Παρμενίδης 134, 135, 138 

Παρνασσός 112, 119, 159 

Παυσανίας 112, 123, 124, 161, 171 

Πελασγοί, πελασγικός 45, 108, 109, 124, 162, 

171, 172 

Πελεκούδια 11, 20, 21, 28, 31, 35, 78, 87, 97, 

100, 102 

Πέλλα 123 

Πελοπόννησος 109, 112, 113, 125, 147, 151 

Περσεφόνη 144, 156, 157 

πεύκα 24, 93, 96, 119, 120 

Πηγάδια 89 

Πηγαδούλι 11, 23, 95 

Πήγασος 62 

πηγές 21, 96, 98, 160-162 

Πήλιο 169, 173 

Πηνειός 115 

Πηνελόπη Ικαρίου 159 

Πιέρια όρη 51, 52, 54 

Πιερία, Πίερες, Πιερική πεδιάδα 24, 118, 127, 

161, 162, 171 

Πίερος ήρωας 171 

Πίμπλεια πόλις 161, 162 

Πίπλ(ε)ιαι Μούσες 162 

Πιμπληίδα Νύμφη -ες 162 

Πίνδαρος 110, 113, 128, 170 

Πίνδος 52, 54, 108, 113, 122, 124 

Πίσα 112, 113 

Πίσος 113 

πίτυς αγρία 119, 120 

Πλάτων 21, 23, 134, 137, 140, 165, 175 

Πλούταρχος 109, 114, 131, 134, 170 

Πλωτίνος 175 

Πτολεμαίος Γεωγράφος 114, 135 

Πολυδάμας Σκοτουσσαίος 124 

Ποσειδώνας 115, 145, 147, 155, 157, 158, 168-171 

Πουνέντες 117 

Πρίαμος 164, 165 

πριμούλες 23 

πρίνος, πουρνάρι, πρινάρι, περνάρι 119-121 

Πριόνια 11, 12, 95, 95, 96, 105 

προύμνοι 36 

Προφήτης Ηλίας κορυφή 52, 53 

πτεριδόφυτα 78 

Πυθαγόρας 135 

πύξος, πυξάρι 119, 121 

πυράκανθος 121 

ραδίκια 76, 77 

ράμνοι 36 

Ρέα 125, 144, 145, 147, 155-157 

ρόμπολα 12, 16, 17, 20, 23, 25, 97, 119 

Ρώμη, Ρωμαίοι, ρωμαιοκρατία, ρωμαϊκή εποχή 

106, 120, 123, 124, 162 

Σαλαμβρίας (βλ. Πηνειός) 

Σέλεϊ Πέρσι Μπις 45 

Σελλοί 45, 61 

Σιμπλίκιος 114, 173 

Σιμωνίδης Κείος 24, 110, 118 

σιντοϊσμός 139 

Σιρόκος 117 

σκαραβαίος 129 

Σκείρων άνεμος 117 

Σκολιό 11, 46, 49, 52-58, 63, 70, 86, 90, 177 

Σκούρτα 20, 68, 69, 77, 101, 105 

Σμόλικας 107 
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Σουετώνιος Τρανκουίλος 168 

σουσουράδα (και σεισοπυγίς) 128 

Σοφοκλής 110, 115, 152 

Σπάρτη, Σπαρτιάτες, Λακωνία 143, 159 

σπερδούκλια (Βατραχοειδή) 23 

σπινοειδή 17 

Σταυροϊτιές 63, 88 

Στερεά Ελλάδα 112 

Στεφάνι 40, 41, 46, 48 

Στέφανος Γεωγράφος 171 

Στράβων 115, 161, 162, 172 

Στράγγου 12 

στρούγκες, εγκαταστάσεις βοσκών 23, 59, 63, 91 

Στύγα 148, 161 

Συρία 143 

Συς χείμαρρος 161 

σφένδαμνοι 119 

Σχολιαστές αρχαίοι και Βυζαντινοί 111, 113-115, 

132, 151, 162, 170, 173, 174 

Σωκράτης 30 

Τάρταρος, Τάρταρα  130, 135, 148, 149, 154, 

156, 157 

Τεγέα 159 

Τέμπη 115, 171 

τερεβιθιά, κοκκορεβυθιά 121 

τέρμινθος αγρία 121 

τίλιο (βλ. φλαμουριά)  

Τιτάνες, Τιτανομαχία 147-150, 156 

τουρκοκρατία 15 

Τραμουντάνα 24, 118 

Τρελώνη Έντουαρτ 45 

Τροία, Τρώες 159, 164, 165 

τσουκνίδες 23 

Τσουκνίδα Άνω 11, 13, 16, 31, 76, 97, 98, 104 

Τσουκνίδα Κάτω 11, 13, 16, 28, 30, 31, 70, 97, 98 

Τυφωεύς 149, 156 

ύβρις 124, 138, 159, 163, 164, 166, 169-171 

Φαργκάνη 32, 70 

Φαρδιά Χούνη 16, 24, 75 

φελλοδρύς 119, 120 

Φειδίας 155 

Φιλιππίδης δρομέας 159 

φιλύκη 119, 120 

φιλύκι 120 

φιλύρα 119, 120 

Φίλιππος Αμύντα 123 

Φιλόλαος Φιλόσοφος 134-138, 155 

Φίλων Ιουδαίος 109, 175 

Φλάβιος Φιλόστρατος 173 

φλαμουριά (και τίλιο) 120 

Φράας Κ. 120 

Φράγκου Αλώνι 11, 47, 52, 53, 63, 88, 89 

φράξος, φράξινος 121 

Φρόιντ Ζίγκμουντ 23 

Φωκίδα 111 

χαλκίδα 117 

Χαλκιδική 95 

χαλκοκουρούνα 17 

Χάος 130, 154, 156, 157 

Χέγκελ 23 

Χέλντερλιν 184, 188 

χιόνι 24, 55, 118, 127 

χιονοστιβάδες 23, 25, 93 

Χοντρομεσορράχη 77, 79, 82, 87, 104, 105 

χούνες 24, 25, 63, 93 

Χριστός (και Ιησούς, Θεάνθρωπος) 178-189 

Χρύσιππος 148 

Ψελλός Μιχαήλ 178-183, 188  

Ωρίων 156, 168, 169 

Ώτος και Εφιάλτης (και Αλωάδες) 165, 167-175 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ (TAXA) 

 

Abies cephalonica (Loud.) 119 

Achillea ageratifolia (Sibth. & Smith) [ssp. 

aizoon (Griseb.)] 35 

Achillea coarctata (Poiret) 35 

Achillea millefolium (L.) 35 

Aconitum napellus (L.) 122 

Aglais urticae (L.) 85 

Alyssum montanum (L.) 83 

Amelanchier ovalis (Medik.) ssp. ovalis 36 

Anthericum liliago (L.) 74 

Anthyllis aurea (Weld.) 102 

Anthyllis vulneraria ssp. pulchella (Vis.) 103 
Aquileria ottonis ssp. amaliae (H. ex Boiss.) 27 
Aremonia agrimonoides (L.) 100 

Arbutus andrachne (L.) 121 

Arbutus unedo (L.) 121 

Asclepias vincetoxicum (L.) [Vincetoxicum 

hirundinaria (Medik.)] 71 

Asplenium viride (Huds.) 78 

Asyneuma limonifolium (L.) 80 

Atropa belladona (L.) 71 

Blechnum 78 

Buxus sempervirens (L.) 121 

Campanula graminifolius (L.) 80 

Campanula lingulata (Wald. & Kit.) 82 

Campanula oreadum (Boiss. & Heldr.) 79 

Campanula persicifolia (L.) 81 

Campanula rapunculus (L.) 80 

Campanula scheuchzeri (D. Villars) 79 

Campanula versicolor (Sibth.) 80 
Cardamine carnosa (Wald. & Kit.) 84 
Centaurea pindicola (Griseb.) 38 
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Coprinus micaceus (Bull. ex Fr.) 34 

Corallorhiza trifida (Cât.) 18 

Coronilla varia (L.) 103 

Cotoneaster integerrimus (Med.) 36 

Crepis albida (Villars) 77 

Crepis bocconi (P.D. Sell) [Crepis montana] 76 

Dactylorhiza saccifera (Brong.) 19 

Daphne oleoides (Schreb.) 100 
Dianthus  gracilis (Sm.) ssp. gracilis 70 
Dianthus haematocalyx (Boiss. & Heldr.) 70 

Digitalis grandiflora (Miller) 33 

Digitalis laevigata (Wald. & Kit.) 

  [ssp. graeca (Werner)] 32 

Draba tomentosa (Clairv.) 84 

Epilobium angustifolium (L.) 29 

Epipactis atrorubens (Hoff. ex Bern.) 18 

Erigeron alpinus (L.) 82 

Eupatoria cannabium (L.) 30 

Euphorbia capitulata (Reic.) 104 

Fragaria vesca (L.) 37 

Fraxinus ornus (L.) 121 

Gentiana verna (L.) 62, 65 

Geranium macrorrhizum (L.) 103 

Globularia cordifolia (L.) 64 

Helianthemum oelandicum ssp. alpestre (Jacq.) 66 

Hieracium lanatum (Vill.) 76 

Jankaea heldreichii (Boiss.) 26 

Juniperus oxycedrus (L.) 121 

Juniperus phoenicea (L.) 120, 121 

Lactuca intricata (Boiss.) 77 

Laurus nobilis (L.) 121 

Linaria macedonica (Gries.) 

  [Linaria dalmatica (L.)] 33 

Linaria peloponnesiaca (Boiss. & Heldr.) 32 

Linum elegans (Sprun.) 28 

Linum hirsutum ssp. spthulatum (Hal.&Bald.) 28 

Linum perenne (L.) [ssp. alpinum (Jacq.)] 28 
Minuartia pseudosaxifraga (Matt.) 68 
Moneses uniflora (L.) [Pyrola uniflora] 31 
Monotropa hypopytis (L.) 31 

Morchella conica (Schw. ex Pers.) 34 

Motacilla flava (L.) ssp. feldegg (Mich.) 128 

Myosotis alpestris (F.M. Schmidt) 75 

Neottia nidus avis (Ri.) 34 

Neottia ovata (L.) [Listera o. (L.)] 18 

Onobrychis montana (DC.) 103 

Orchis provincialis (Balb.) 34 

Origanum onites (L.) 14 

Orthilia secunda (L.) [Pyrola secunda] 31 

Panthera leo spelaea (Gold.) 124 

Pedicularis graeca (Bunge)  [Pedicularis 

rupestris (Boiss. & Orphanides)] 105 

Phlomis herba-venti (L.) 101 

Phyllitis scolopendrium (L.) 78 

Philyrea latifolia (L.) 120 

Pinus halepensis (Mill.) 120 

Pinus heldreichii (H. Christ) 16, 119 

Pinus nigra (J.F.Arnold) 119 

Platanthera chlorantha (L.) 19 

Pistacia terebinthus (L.) 121 

Polygonatum multiflorum (L.) 14 

Potentilla deorum (Bois. & Heldr.) 99 

Potentilla recta (L.) 100 

Primula veris (L.) 66 

Pyracantha coccinea (M. Roem.) 121 

Pyrola chlorantha (Scwartz) 31 

Pyrus spinosa (L.) [P. amygdaliformis (Vill.)] 121 

Quercus coccifera (L.) 121 

Quercus ilex (L.) 120 
Rhinanthus pindicus (Stern.) 105 
Rosa pendulina [Rosa alpina (L.)] 99 

Rubus idaeus (L.) 37 

Rupicapra rupicapra ssp. balcanica (Bol.) 53, 61 

Salvia ringens (Sibthrop & Smith) 21 

Saponaria bellidifolia (Sm.) 68 

Satureja alpina (L.) ssp. majoranifolius [Acinos 

alpinus (L.)] 14 

Satureja calamintha (L.) [C. nepeta (Savi) ssp. 

glandulosa] 14 
Saxifraga exarata  ssp. exarata (Vill.) 86 
Saxifraga sarttorii (Heldr.) [S. scardica 

(Criseb.)] 87 

Saxifraga sempervivum (C. Coch) 86 

Scabiosa atropurpurea (L.) 104 

Scabiosa ochroleuca (L.) 104 

Scarabaeus sacer (L.) 129 

Sedum album (L.) 67 

Sedum ochroleucum (Ch. in Vill.) 67 

Sedum tuberiferum (St. & Stef.) 67 

Sideritis scardica (Gris.) 101 
Silene pusilla ssp. chromodonta (Boiss. & R.) 68 

Staehelina uniflosculosa (Sm.) 83 

Stellaria holostea (L.) 69 

Tamarix hampeana (Boiss. & Heldr.) 121 

Taxus baccata (L.) 120 

Tuja articulata (Vahl.) [Tetraclinis articulata 

(Vahl.)] 120, 121 

Teucrium chamaedris (L.) 101 

Teucrium montanum (L.) 101 

Tilia tomentosa (Mounch) 120 

Trypocopris vernalis (L.) [Geotrupes v. (L.)] 129 

Vanessa cardui (L.) 85 

Verbascum arcturus (L.) 105 

Viola delphinantha (Boiss.) 74 

Viola graeca (W. Becker) 72 

Viola striis-notata (J. Wag.) 73 

Viola tricolor (L.) 74 

Zygaena ephialtes (L.) 85 
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Zygaena lonicerae (Scheven) 85

Βιβλία που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά στην ιστοσελίδα του Σπύρου Καρυδάκη: 

www.analphabet.gr: 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

— Προσωπογραφίες, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ερωτοκυνηγός, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Αυτό που σπάει, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

— Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για άντρες· αρχαίο κείμενο, μετάφραση και 

ερωτολογικά σχόλια, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2013. 

— Γνωμολόγιο, συλλογή σκέψεων, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2014. 

ΠΕΖΑ 

— Ο ένας με μαχαίρι, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 1997, analphabet 2018. 

— Η Νύχτα των Ονομάτων, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2000, analphabet 2018. 

— Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2005, analphabet 2018. 

— Thérion, μυθιστόρημα, Εμπειρία Εκδοτική 2010, analphabet 2018. 

— Η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων, 10 αφηγήματα, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ελληνική Ιστορία, μυθιστορία, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

 

Βιβλία του Σ. Καρυδάκη από τις εκδόσεις Πάπυρος: 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 

— Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, νουβέλα, Καστανιώτης 2003, Πάπυρος 2017. 

 

 

 
  

http://www.analphabet.gr/
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a n a l p h a b e t 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Τ Ο Υ  Λ ΥΚ Ο ΦΩ Τ ΟΣ  ΚΑ Ι  Τ Ο Υ Λ Υ Κ Α ΥΓ Ο Υ Σ 
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