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Εικόνα εξωφύλλου: Amanita muscaria. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το άλμπουμ αυτό δεν έχει καμιά «επιστημονική» φιλο-
δοξία. Στοχεύει στην παρουσίαση της ομορφιάς αλλά και 
του γευστικού πλούτου των μανιταριών μέσα από την 
προσωπική μου ματιά. Για όσους ζητούν επιστημονική 
πληροφόρηση, σήμερα υπάρχουν εξαιρετικά βιβλία Ελλή-
νων επιστημόνων για τα μανιτάρια της χώρας μας. 

Επίσης, έχοντας ασχοληθεί συστηματικά με τη φύση 
όπως παρουσιάζεται στην αρχαία ελληνική γραμματεία, 
προσέθεσα ένα κείμενο με πρωτογενή έρευνά μου για τις 
απόψεις των αρχαίων Ελλήνων περί των μανιταριών. 

Κατά την ερασιτεχνική φωτογράφηση και μελέτη της 
ελληνικής χλωρίδας στις ορειβατικές μου εξορμήσεις, ο 
κόσμος των μανιταριών ήταν για μένα ένα καλειδοσκόπιο 
θησαυρών παράπλευρο, κοντά σε κείνο που μου δώρι-
ζαν τα αγριολούλουδα, τα φυτά και τα δέντρα των ελλη-
νικών βουνών. Θέλησα, λοιπόν, να μεταδώσω κάτι από 
αυτήν τη μαγεία των απαράμιλλων χρωμάτων και μορφών 
σε όσους ενδιαφερόμενους. 

 
Ευχαριστίες θερμές οφείλω στον φίλο Δημήτρη Θεοχάρη, 
οτρηρό γνώστη των μανιταριών, των μυστικών τους, της 
βρωσιμότητάς τους, ακόμα και της μαγειρικής τους, για 
τις πληροφορίες και για τις διδαχές του. 

Σπύρος Καρυδάκης 

 

Εικ. 1: Hygrophorus russula (Fr.) 
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Μανιτάρια της Πάρνηθας 

 
 

Όπου δεν αναφέρεται τόπος φωτογράφησης των εικονιζόμενων μανιταριών, εννοεί-
ται ότι πρόκειται για την Πάρνηθα, της οποίας τη φύση και την ιστορία μελετώ από 
χρόνια. Βλέπε: 

http://analphabet.gr/parnitha-a-2/ 

και 

http://analphabet.gr/parnitha-b-spileo-panos/ 

 
Έτσι, το ανά χείρας άλμπουμ, εκτός των άλλων, παρουσιάζει και ένα μέρος των ειδών 
των μανιταριών του σημαντικότερου αττικού ορεινού συγκροτήματος. Φωτογραφίες 
μανιταριών από την Πάρνηθα, μάλιστα σπάνιων ή ασυνήθιστων ειδών, διαθέτω ακόμα 
πάμπολλες, κάποιες από τις οποίες θα δημοσιοποιηθούν εν ευθέτω χρόνω στην ιστο-
σελίδα μου. 
 
 
 
 
 

http://analphabet.gr/parnitha-a-2/
http://analphabet.gr/parnitha-b-spileo-panos/
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Για τη μνημοσύνη της γιαγιάς μου 

Νικολέττας 

 

 

 

Κόσμος μυκήτων 
 
Ο κόσμος των μανιταριών δεν είναι ο δικός μας κόσμος, ούτε των άλλων ζώων, ούτε των 
φυτών. Οι μύκητες, σε σχέση με τα ανθρώπινα μέτρα, έχουν κι αυτοί τον μεγάκοσμό τους, 
τα μανιτάρια του λιβαδιού και του δάσους, και τον μικρόκοσμό τους, τους απειράριθμους 
μικροσκοπικούς αδελφούς τους, κάποιοι από τους οποίους ζουν πάνω μας και μέσα μας, κι 
άλλοι είναι ευεργετικοί, άλλοι φέρνουν την αρρώστια ή και τον Χάρο. Η λέξη «κόσμος», 
που πέρασε σε όλες τις γλώσσες του πλανήτη για να δηλώσει το Σύμπαν, σήμαινε στην 
αρχαία Ελληνική το στολίδι, αντικείμενα που «κοσμούν», «δια - κοσμούν», ομορφαίνουν 
και καθιστούν τη ζωή υποφερτή. Τα μανιτάρια, λοιπόν, είναι ένα από τα πολλά στολίδια 
που κοσμούν τη μάνα τους και μάνα μας, τη Γης, ένα από τα πιο ιδιόρρυθμα κι αλλόκοτα.  

Το πρώτο που μπορεί κανείς να πει γι’ αυτά: Είναι πλάσματα απόξενα για τους αν-
θρώπους. Τα χρώματα, τα σχήματά τους, μορφώνονται στο επέκεινα της οικειότητας του 
επιστητού, εντός των συνόρων του βασιλείου  της φαντασίας. Γοητεύουν: Η ομορφιά τους 
συντελείται ως πόθος γνώσης του αλλότριου. Τρομάζουν: Μια λάθος επιλογή σημαίνει πό-
νος και θάνατος. 

Εικ. 3: Agaricus arvensis (Sch. ex Secr.). 
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Παρ’ όλ’ αυτά, τα λαχταρούμε οι άνθρωποι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη: 
Είναι από τα πιο νόστιμα εδέσματα που μπορεί να δοκιμάσει άνθρωπος. Οι μανιταροσυλ-
λέκτες κοπιάζουν για να τα ανακαλύψουν, οι μάγειροι αναζητούν τρόπους να τα παρου-
σιάσουν στο πιάτο και για κάποιους γευσιγνώστες γίνονται περίπου μονομανία οι ποικίλες 
γεύσεις τους, που δεν μοιάζουν με καμιάς άλλης τροφής. Σύλλογοι ειδικών και αναζητητών 
ιδρύονται και εστιατόρια εξειδικεύονται στο μαγείρεμά αυτών των πλασμάτων, που οι βιο-
λόγοι δυσκολεύονται ακόμα και στο να τα κατατάξουν στο βασίλειο των φυτών ή των ζώων. 
Όλες αυτές οι επισημότητες, όμως, παραμερίζουν μπρος στη χαρά που νιώθει καθένας 
όταν, περπατώντας στο δάσος, ανακαλύπτει ένα-δύο μανιτάρια που τυχαίνει να αναγνωρί-
ζει ότι είναι φαγωσιμα, τα μαζεύει και τα ψήνει για τον ίδιο και τους φίλους του. 

Εικ. 4: Lactarius sanguifluus (Paulet) με δροσιά της αυγής και της ομίχλης. 

Εικ. 5: Αgaricus arvensis (Sch. ex Secr.). Εδώδιμο. 
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Παιδί στο Μαγικό Δάσος 
 
Τα μανιτάρια έμαθα να τα μαζεύω και να τα 
τρώω ήδη πολύ μικρός, απ’ όταν ήμουν στο 
Δημοτικό. Τα διδάχτηκα από τις γυναίκες 
της οικογένειας, κυρίως τη γιαγιά μου μα κι 
από τη μητέρα μου. Ήξερα εξ αρχής πως τα 
πιο πολλά είναι δηλητηριώδη. Μάζευα μόνο 
εκείνα που είχα μάθει, αγαρικά, κυρίως του 
είδους Agaricus disporus (κακώς θεωρείται 
ότι δεν έχουν ανευρεθεί στην Ελλάδα, υ-
πάρχουν στη Ζάκυνθο κι αλλού), που τα λέ-
νε στο νησί ευλόγως λόγω της κορυφαίας 
γεύσης τους Βασιλικά, ή Βασιλικάρια· και, 
κατ’ απόλυτη αντίθεση από την άποψη της 
κοινωνιολογικής βάσεως αισθητικής των ο-
νομάτων, που τα λένε επίσης «τση κροπίας» 
(δηλ. «κοπρομανίταρα»), επειδή συχνά φυ-
τρώνουν πάνω σε σωρούς κοπριάς φυτο-
φάγων ζώων, ανθίζοντας καθαρότητα της 
μορφής και εξαίσια γεύση μες από τη σύγ-
χυση, τον συμφυρμό και το αποτρόπαιο 
των απορριμάτων του ζωικού μεταβολισμού. 

Όλες αυτές οι αντιθέσεις είχαν περιβάλλει μες στο παιδικό μυαλό μου τα μανιτάρια με 
άλω μυστηρίου και γοητείας. Επιπλέον η ομορφιά τους και η παραδοξότητά τους, το ψά-
ξιμο σε χωράφια και άλση, μα κι ο κίνδυνος των φαρμακερών, έδιναν μια διάσταση περι-
πέτειας, περιπλάνησης στο Μαγικό Δάσος γεμάτο με Κακούς Λύκους — αυτό το παιχνίδι της 
μύησης στις απολαύσεις και στους τρόμους του κόσμου που τόσο θέλγει τα παιδιά. Ήμουν 
επίσης πολύ περήφανος που ποτέ δεν εκάνα λάθος στην επιλογή των φαγώσιμων και, το 
σημαντικότερο, που έφερνα κι εγώ κάτι μοναδικό και λαχταριστό στην οικογένεια: Όταν 
παρουσίαζα τα μανιτάρια μου στους ύψιστους κριτές, τη γιαγιά και τη μητέρα μου, εκείνες 
αναφωνούσαν χαρούμενες: «Ωωω! Μανιταράκια!» και αμέσως συζητούσαν πώς θα τα ψήσουν 
ή θα τα τηγανίσουν, με τι θα τα φάμε — με ψωμί και τυρί, ή με άγρια ραδίκια που τότε, το 
φθινόπωρο, πρωτοφυτρώνουν. Όλοι τότε θεωρούσαν αδιανόητο να φάνε τα άγρια μανιτά-
ρια με κρέας, έλεγαν θα ήταν κρίμα, θα χάλαγε η γεύση τους. Κι είχαν, φυσικά, δίκιο. 

Εικ. 6: Μάλλον Agaricus campestris (L. ex Fr.). 

Βαρδούσια, 2.400 μ. υψόμετρο. Εδώδιμο. 

Εικ. 7: Lactarius deliciosus (Gr.). 
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Ο πατέρας μου, μέγας γνώστης των φυσικών πραγμάτων, δεν μάζευε σχεδόν ποτέ μα-
νιτάρια — τα φοβούνταν λίγο, ποιος ξέρει γιατί, ίσως από παιδικές του μνήμες δηλητη-
ριάσεων στο χωριό. Ούτε κι ο αδελφός μου ο οποίος, 7 χρόνια μεγαλύτερός μου και ήδη 
μες στην τρέλα της εφηβείας, ασχολούνταν με πράγματα σοβαρότερα, με το ποδόσφαιρο, 
τις νυχτερινές εξόδους και το κυνήγι πουλιών και κοριτσιών. Τα τρώγαν όμως κι αυτοί με 
πολλή ευχαρίστηση, πράγμα που με έκανε ακόμα πιο περήφανο, επειδή μου φαίνονταν και 
οι δύο κάπως σαν απρόσιτοι γίγαντες, κι ήθελα να με προσέξουν κι εμένα, τον τελευταίο και 
πιο ασήμαντο τροχό στο κάρρο της οικογένειας, να φαντάξω λιγάκι κι εγώ στα μάτια τους. 
Μάζευα και άλλα είδη αγαρικών, που καταλάβαινα ότι είναι διαφορετικά, και φύτρωναν 
στα σταφιδάλωνα ή στις άκρες των δρόμων: A. augustus (Fr.), A. sylvaticus (Sch. ex Secr.) 
κ.λπ. Αργότερα, στην εφηβεία, έμαθα να μαζεύω και τους λακτάριους των ζακυνθινών 
βουνών, τους Lactarius sanguifluus (Paulet) και κάποτε και τους Lactarius semisanguifluus 
(R.Heim & Leclair), που τους λέγαμε «βουνήσια μανιτάρια», ή ενίοτε «βουνήσικα». Αυτά 
συνέλλεγαν εκ παραδόσεως οι Ζακυνθινοί, πλην των αγαρικών. Λακτάριους των ειδών 
Lactarius deliciosus (Gr.) και deterrimus , που γενικά θεωρείται ότι υπολείπονται σε γεύση 
από τους sanguifluus, δεν μάζευαν τότε στη Ζάκυνθο. 

Τα πολλά μανιτάρια που διακρίνω τώρα, τα έμαθα ενήλικος κατά την άσκησή μου στην 
ορειβασία και τις εξορμήσεις μου στα ελληνικά βουνά. Γενικά, όμως, ποτέ δεν τα έμαθα 
τόσο καλά όπως τα φυτά και τα αγριολούλουδα. Δεν γνωρίζω όλων τα επιστημονικά ο-
νόματα. Ξέροντας πια πόσο εύκολα μπορεί κανείς να μπερδέψει φαγώσιμα μανιτάρια και 
θανατηφόρα, σε αυτό το άλμπουμ δεν θα επιχειρήσω να παραθέσω τα επιστημονικά ονό-
ματα όλων όσων ξεχωρίζω, ούτε όλων τη βρωσιμότητα — θα ονοματίσω μόνο επιλεκτικά 
όσα έχω μάθει καλά, όσον αφορά τα άλλα παρουσιάζοντας μόνο την ομορφιά τους.  

Στα μισά πια της ζωής, τα μανιτάρια στο βουνό με ξαναβυθίζουν στο Μαγικό Δάσος της 
παιδικότητας. Μόνο που τώρα οι Κακοί Λύκοι παραμονεύουν στην πόλη. Και δεν είναι κα-
θόλου συμβολικοί — είναι πράγματι κακοί. 

Εικ. 8: Amanita ovoidea (Bull. ex Fr.). Βρώσιμο μα δυσδιάκριτο από θανάσιμα είδη. 
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Αγαρικά 
 
Στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, εικ. 3, τοποθέ-
τησα όχι κάποιο εντυπωσιακής ομορφιάς μανιτάρι, 
αλλά δύο ταπεινά αγαρικά, προς τιμήν της πρώ-
ιμης μανιταρομάθειας μα και μανιταρολατρείας της 
παιδικής μου ηλικίας. Θεωρώ πάντως, ότι κάποια 
είδη αγαρικών είναι, μακράν, τα νοστιμότερα μα-
νιτάρια που μπορεί κανείς να συλλέξει και να γευ-
τεί στην Ελλάδα. 

Τα μισά περίπου από τα μανιτάρια της Ευρώ-
πης είναι φαγώσιμα αν κι όχι όλα νόστιμα· τα άλ-
λα μισά είναι μη βρώσιμα για διάφορους λόγους. 
Από την τελευταία ενότητα πολλά επιφέρουν ελα-
φρές ή και οξείες δηλητηριάσεις μα, κανονικά, δεν 
πεθαίνει κανείς κιόλας απ’ αυτά. Εντέλει, πολύ λί-
γα είναι θανατηφόρα. Αλίμονο όμως, στα αγαρικά, 
μάλιστα στην πρωτεύουσα οικογένειά τους, τα A-
manitaceae, ανήκουν και μερικά από τα πιο θα-
νατηφόρα μανιτάρια της Ευρώπης και της Ελλάδας 
— αυτά θα τα δούμε στο κεφάλαιο περί δηλη-
τηριωδών. 

Εικ. 9 πάνω, και 10 κάτω: Agaricus augustus (Fr.) 
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Εικ. 11: Amanita vaginata (Bull. ex Fr.). Ένα πανέμορφο μανιτάρι, που όμως μοιάζει πολύ με τα 
θανασίμως δηλητηριώδη Amanita pantherina και Amanita phalloides. Θαυμάστε το, λοιπόν, και 
μακριά από αυτό άμα το δείτε μια μέρα στο δάσος. 
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Εικ. 12, πάνω: Ένα αγαρικό. 

 

 
Εικ. 13, κάτω: Amanita ovoidea (Bull. ex Fr.). 
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Λακτάριοι 
 
Οι αρχαίοι ονόμαζαν τους λακτάριους «μύκητες υπό των κομάρων»· δηλ. «μανιτάρια κάτω 
από τα κούμαρα». Έτσι τους λέει, κατά τον αρχαίο συγγραφέα Αλκίφρονα, μια εταίρα σε 
καλαίσθητη περιγραφή πανηγυριού στις εξοχές και συνακόλουθου οργίου. Οι εταίρες και οι 
πόρνες είναι γενικώς αξιόπιστα άτομα, ενώ οι επιστήμονες των καταστροφικών μεγαλο-
εταιρειών λιγότερο και ακόμα λιγότερο τα γκόλντεν μπόις και γκερλς — μα ας είναι, ας μην 
επεκταθώ... Κόμαρα είναι τα λαχταριστά άγρια φρουτάκια, τα κούμαρα, και οι λακτάριοι 
σε κάποιους ελληνικούς τόπους λέγονται ακόμη σήμερα «κουμαρίτες». Πράγματι, οι λακτά-
ριοι φυτρώνουν συχνά σε θαμνότοπους όπου κυριαρχούν τα κατακόκκινα κούμαρα, που η 
γεύση και η ορασιά τους είναι ένα ακόμη παιδικό μου φετίχ — από τα ευτυχώς πολλά. 

Αλλά και τι όμορφοι που είναι, με τα λαμπερά χρώματά τους, το μέγεθός τους, με την 
εξοχότητα των ποικίλων μορφών τους στις οποίες κυριαρχεί η ανόρθωση, τα ανεστραμμέ-
να καπελάκια, η γείωση στο καστανό χώμα και στα πράσινα βρύα μα κι η ανάβλεψη προς 
τον ουρανό. Πανέμορφοι στα δάση τους και στους θαμνότοπους. 

Όπως πανέμορφα είναι τα ομόλογά τους κορίτσια και αγόρια στα βουνά και στα χωριά 
της Ελλάδας, κι ακόμα εκείνα στις πόλεις. Η ομορφιά είναι μια φυσική όσο και ιστορική 
διάσταση τούτης της χώρας, καθώς η μεταφυσική των απόρρητων όντων γίνεται δρόμος 
της φύσης πέρα από τις αποδεκτές κατηγορίες, τα είδη, τα γένη, τους κανόνες του λόγου 
και τα θέσφατα της επιστήμης. Και μόνο τούτο, η ομορφιά ως στρατηγική μάχης, μπορεί 
να σώσει τα παιδιά της, είτε αγόρια και κορίτσια στον καιρό των γενοκτονικών Μνημονίων, 
είτε λουλούδια είτε μανιτάρια. Όμως, πάντοτε όλα μαζί: Κορίτσια, αγόρια, γη, θάλασσα, 
φυτά, ζώα, ψάρια, έντομα, ερπετά και μανιτάρια, όχι ξεχώριστα το καθένα ή κι επιλεκτικά 
τους ανθρώπους. Επειδή είναι «εν το παν», όπως ειπώθηκε σε αυτά ακριβώς τα χώματα 
ήδη από πολύ παλιά — το Όλο είναι Ένα. 
 

Εικ. 14: Lactarius deliciosus (Gr.) μες στα βρύα. 
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Εικ. 15, 16, 17: Lactarius sanguifluus (Paulet), 
δηλαδή Γαλακτώδης ο αιμορροών. Ο νοστιμότε-
ρος λακτάριος. Ο L. semisanguifluus (R.Heim & 
Leclair), Λ. ο ημιαιμορροών, είναι αρκετά πιο α-

νοιχτόχρωμος. 
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Εικ. 18, 19: Lactarius deliciosus (Gr.). Ή ελληνιστί: Γαλακτώδης ο νόστιμος. 
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Υπάρχουν όμως και δηλητηριώδη είδη λακταρίων, που μπορούν να επιφέρουν οξεία δη-
λητηρίαση, όχι όμως θανατερή, και διάρροια. Μην αποθαρρύνεστε οι μανιταρομανείς, η 
διάκριση είναι εύκολη: Τα εξαιρέτως νόστιμα είδη Lactarius sanguifluus και semisangui-
fluus εκκρίνουν ακόμα και στην παραμικρότερη αμυχή ένα αιματώδες γάλα, ενώ οι L. de-
liciosus και L. deterrimus  πορτοκαλί (εικ. 19), μα τα μη εδώδιμα λευκό ή κίτρινο. Όπως ο 
L. mitissimus, βρώσιμος αν καλομαγειρευτεί αλλά πάλι δύσπεπτος, και ο L. chrysorrheus, δη-
λητηριώδης. Είναι σπάνιοι και ενδεχομένως να μην τους συναντήσετε ποτέ. Αν όμως τους 
βρήτε πουθενά, μην είστε πια τόσο αδηφάγοι και αφήστε τους ήσυχους. 

Οι λακτάριοι γίνονται τηγανιτοί, ομελέτα και μαγειρευτοί σε σάλτσες. Αλλά τελειότερη 
είναι η γεύση τους άμα ψηθούν στα κάρβουνα με λεμόνι και λαδορίγανη. Τότε μπορούν να 
φτάσουν σε νοστιμιά και αυτά ακόμα τα αγαρικά.  

Εικ. 20, 21 πάνω: 
L. mitissimus (Gr.). 

Εικ. 22, 23 κάτω: 

L. chrysorrheus (Fr.). 
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Βωλίτες 

 
Είναι αμφίβολο ποια μανιτάρια ονόμαζαν βωλίτες οι αρχαίοι Έλληνες, όπως θα δείξουμε 
στο τέλος του βιβλίου, στο κεφάλαιο περί των αντιλήψεών τους για τα μανιτάρια όπως τις 
παρουσιάζουν οι αρχαίες πηγές. Οι πρώτοι Ευρωπαίοι βοτανολόγοι που ασχολήθηκαν με τη 
μανιταρολογία, πάντως, με τη δική τους ανάγνωση κι ερμηνεία των αρχαίων κειμένων, επέ-
λεξαν την ονομασία βωλίτες για τα μανιτάρια που είναι από κάτω σπογγοειδή (Boletaceae). 

Οι περισσότεροι βωλίτες είναι φαγώσιμοι. Μερικοί όπως ο Boletus erythropus (Fr. ex 
Fr.) και ο Boletus calopus (Fr.) προκαλούν σοβαρές δηλητηριάσεις μα δεν πεθαίνει κανείς 
κιόλας αν τους φάει, κι ένας, ο διαβόητος Boletus satanas (Lenz.), είναι θανατηφόρος και 
θα τον δούμε στο κεφάλαιο περί δηλητηριωδών. Ορισμένοι απ’ όσους τρώγονται, συμπε-
ριλαμβάνονται στα νοστιμότερα μανιτάρια, με κυρίαρχους τους Boletus edulis (Bull. ex Fr.) 
και Boletus aereus (Bull. ex Fr.). Δεδομένου ότι στους μανιταρότοπους οι βωλίτες φυτρώ-
νουν κατά μεγάλα πλήθη, αποτελούν μαζί με τους λακτάριους τα γνωστότερα και πιο αγα-
πητά μανιτάρια της ελληνικής γης. Μπορούν να μαγειρευτούν με πολλούς τρόπους, ψητοί 
με λαδολέμονο και ρίγανη, τηγανιτοί, στον φούρνο και στην κατσαρόλα ως συνοδευτικό 
ποικίλων φαγητών. Επίσης ξηραίνονται εύκολα, διατηρούνται έτσι ακόμα και χρόνια, και 
σε κομματάκια ή τριμμένοι δίνουν εξαιρετική γεύση σε σούπες και σε σάλτσες. 

Μολοντούτο, δύο από τους κοινότερους βωλίτες, οι κιτρινόσαρκοι Suillus bovinus και 
Suillus luteus, δεν θεωρούνται νόστιμοι και συχνά τους προσπερνούν αδιάφορα  οι ειδικοί. 

 

Εικ. 24: Boletus edulis (Bull. ex Fr.). Ο νοστιμότερος βωλίτης. 
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Επίσης, και οι δύο λασπώνουν στο τηγάνι 
ή στην κατσαρόλα. Όταν όμως είναι μικροί, 
προσφέρουν πολύ ωραία γεύση στις σούπες.  

Κάποτε συνάντησα δύο μεσήλικες μανιτα-
ροσυλλέκτες στο βουνό — παρ’ ότι ορει-
βάτες, είχαν και οι δύο αξιομνημόνευτου με-
γέθους κοιλιές πράγμα το οποίο πιστοποιού-
σε πως ήταν όχι μόνο καλοφαγάδες, μα και 
γενικώς φαγάδες. Φυσικά, ήταν άριστοι γνώ-
στες της μανιταρομαγειρικής. Είχαν βρει μό-
νο από τους άνωθεν κιτρινόσαρκους βωλί-
τες, και συμφωνούσαν κι αυτοί ότι είναι ά-
νοστοι. Ο ένας, όμως, ο πιο καμπύλος στην 
περιοχή του στομάχου, είπε: 

«Ναι, αλλά αν τους βάλεις σε κρέας στο 
φούρνο με πατάτες, δίνουν πολλή νοστιμιά». 

Ο άλλος απάντησε γελώντας: 
«Οτιδήποτε κι αν βάλεις σε κρέας στο φούρνο με πατάτες, γίνεται νόστιμο». 
«Δεν το βλέπεις το πράγμα σωστά», υποστήριξε ο πρώτος. «Στον φούρνο, συνδυάζεται 

μα και αντάλλασσεται η κρυφή γεύση τους με εκείνη του κρέατος και της ψητής πατάτας, 
ενώ συγχρόνως αναδεικνύεται και κορυφώνεται η νοστιμιά και των τριών αυτών υλικών, 
με αποτέλεσμα ένα φαΐ μούρλια, κι ας λασπώνουν οι ίδιοι οι σουίλοι στο ταψί». 

Έχω διαπιστώσει ότι μεσήλικες ορειβάτες με ισχυρά πόδια και αξιοθέατη κοιλιά είναι 
πάντοτε εξαιρετικοί γνώστες πολλών μυστηρίων των γαστριμαργικών ηδονών που μπορεί 
να προσφέρει η παρθένα ελληνική φύση. Έτσι, παρ’ ότι εχθρός του ανακατέματος άγριων 
μανιταριών και κρέατος (πλην σε σούπες), δοκίμασα τη συνταγή. Το ψητό έγινε υπέροχο. 

Εικ. 25, 26: Suillus luteus (Fr.) 
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Εικ. 27, 28: 
Boletus aereus (Bull. ex 
Fr.). Από τους 
νοστιμότερους βωλίτες, 
και γενικά από τα 
γευστικότερα μανιτάρια. 

Φυτρώνει όπου 
υπάρχουν πλατύφυλλα και 
φυλλοβόλα δέντρα, ακόμα 
και αν τούτα βρίσκονται 
σε μικρές ομάδες σε 
πευκοδάση ή ελατοδάση. 
Αν τον ξέρει κανείς καλά 
και τολμήσει να τον γευτεί 
ωμό, θα δει ότι έχει μια 
μοναδική γεύση που 
συνδυάζει το φρέσκο 
αμύγδαλο (τσάγαλο) με το 

μανιτάρι. 
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Εικ. 29 πάνω: Ένας Boletus chrysenderon (Bull. ex St. Am.). Δίρφυς, 1.000 μ.  
 
 

Εικ. 30 κάτω: Boletus pulverulentus (Opat.), μάλλον. Δίρφυς στα 1.000 μ. 
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Φιλυκίδες (Clitocybe geotropa, Clitocybe gigantea) 
 
Τα μανιτάρια Clitocybe geotropa (Bull. ex Fr.) και Clitocybe gigantea (Sow. ex Fr.), είναι 
εύκολα αναγνωρίσιμα, εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους τους και της ιδιάζουσας μορφής τους. 
Τα έβλεπα συχνά στα βιβλία μανιταρολογίας και στα βουνά, όμως δεν τα μάζευα, πιστός 
στην πολύ υγιεινή συνήθειά μου να μην τρώγω άγνωστα σε μένα μανιτάρια αν δεν δω φίλους 
που τα ξέρουν καλά να τα συλλέγουν και να τα γεύονται, μάλιστα όχι μια φορά μα πολλές, 
και επιπλέον να περάσει και μια μέρα από τη στιγμή που τα φάγανε και να είναι ακόμη όρ-
θιοι και γελαστοί! Βεβαιώθηκα για το γεγονός ότι είναι εδώδιμα από τους φίλους και συνο-
ρειβάτες αδελφούς Αποστόλη και Νάσο, που τα μαζεύαν παιδιόθεν στο χωριό τους, στο 
ηρωικό Πέτα Άρτας. Απ’ αυτούς έμαθα επίσης ότι στον τόπο τους τα λένε φιλυκίδες, επειδή 
συχνά φυτρώνουν σε θαμνότοπους όπου κυριαρχεί ο γνωστός θάμνος ή και δεντράκι, το 
φιλύκι — η Philyrea latifolia (L.), η οποία έφερε κατά την αρχαιότητα το ίδιο όνομα, που 
επεβίωσε στη λαϊκή γλώσσα: φιλύκη [η] — φιλυκίδος. Έτσι επιβιώνουν στις χιλιετίες τα 
ονόματα και οι λέξεις στον ελληνικό χώρο… 

Οι φιλυκίδες γίνονται τεράστιες, μπορούν να φτάσουν τα 35 εκ. πλάτος και περισσό-
τερο από 15 εκ. ύψος. Επίσης, είναι νοστιμότατες με ιδιάζουσα γεύση. Φυτρώνουν μόνες 
και σε ομάδες, και κάποτε σχηματίζουν, όπως και πολλά άλλα μανιτάρια, μεγάλους κύ-
κλους, οι οποίοι στα παλιότερα χρόνια εθεωρούνταν μαγικοί, στην Ευρώπη καθώς πιστευό-
ταν ότι σχετίζονται με τελετές μαγισσών, και στην Ελλάδα με χορούς Νεράιδων. 
 
 

Εικ. 31: Μια παρέα ωραίες και μεγάλες φιλυκίδες Clitocybe geotropa (Bull. ex Fr.). 
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Εικ. 32 πάνω: Clitocybe gigantea (Sow. ex Fr.). Το μαχαίρι δείχνει το πλάτος: 30 εκ. περίπου. 

 

Εικ. 33 κάτω: Clitocybe geotropa (Bull. ex Fr.) σε «μαγικό» κύκλο, ή μάλλον ημικύκλιο. 
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Εικ. 34, 35 πάνω: Φιλυκίδες geotropa... κα-
τεψυγμένες, μια μέρα με ψιλόχιονο, άγριο πα-
γετό και θερμοκρασία αρκετά κάτω από το 
μηδέν. Ήταν τόσο κοκκαλωμένες ώστε δεν 
κόβονταν, ούτε έσπαζαν. 

 
Εικ. 36, κάτω: Φιλυκίδα Clitocybe gigantea 

πραγματικά γιγάντια! 
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Λεπιότα 
 
Τα μεγάλα μανιτάρια της οικογένειας Agaricaceae που φέρουν τα ονόματα Lepiota ma-
stoidea (Fr.), L. rhacodes var. hortensis (Pil.) και Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) 
θεωρούνται νόστιμα και αναζητούνται εμμανώς υπό των μανιταρόφιλων. Προσωπικά, δεν 
μου αρέσει ιδιαίτερα η γεύση τους όταν ψή-
νονται, άσε που είναι εξαιρετικά εύθραυστα 
και δεν μεταφέρονται εύκολα δίχως πανέρια 
και σίγλους, που ουδέποτε κουβαλώ στα βου-
νά. Επιπλέον δυσκολεύομαι να τα ξεχωρίσω 
μεταξύ τους, πράγμα που με εκνευρίζει. 

Είναι όμως όμορφα και επιβλητικού μεγέ-
θους μανιτάρια. Λόγω της ευθραυστότητάς 
τους τα κάνουν πανέ, με αλεύρι, και μετά τα 
τηγανίζουν ή τα ψήνουν. Ξηραίνονται εύκο-
λα, φυλάσσονται έτσι για μήνες και, σε κομ-
μάτια ή (προτείνω) σε μικρά τρίμματα, δίνουν 
υπέροχη και παράξενη γεύση στις σούπες. 

Υπάρχουν επίσης κάμποσα μικρότερα Λε-
πιότα, που άλλα τρώγoνται και άλλα όχι. 

Εικ. 37: Lepiota mastoidea (Fr.). Διακρίνεται το σχήμα, σαν γυναικείο στήθος, στο οποίο οφείλεται η 

εμπνευσμένη ονομασία τους: μαστοειδής. 

 
Εικ. 38: Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) 
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Εικ. 39 άνω, 40 κάτω: Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.). 
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Αδυναμίες 
 
Προσωπικά έχω κάποιες μικρές γαστριμαργικές αδυνα-
μίες, μανιτάρια που δεν περιλαμβάνονται στα διάσημα κι 
όμως προσφέρουν όχι συνηθισμένη απόλαυση. Για παρά-
δειγμα, το μανιτάρι Oudemansiella longipes (Bull. ex Am.) 
το θεωρώ ως ένα από τα πιο νόστιμα, με ιδιαιτέρως ιδιόρ-
ρυθμη γεύση λεπτή μα και ισχυρή. Ο ειδικός των μανιτα-
ριών κ. Στέφανος Διαμαντής, στο καθ’ όλα εξαίρετο βιβλίο 
του Τα μανιτάρια της Ελλάδος, Α΄ έκδοση ΙΩΝ 1992, γράφει 
ότι το τρώνε εκ παραδοσέως στην Αρκαδία. Έτσι, το λέω 
κι εγώ για ευκολία «αρκαδικό». Το ποδαράκι του είναι 
συνήθως σκληρό, κάπως ξυλώδες. Το καπελάκι του έχει 
σάρκα συνεκτική αλλά επίσης πολύ τρυφερή — όταν τη-
γανίζεται, θέλει προσοχή ώστε να μην παραψηθεί. 

Άλλα μανιτάρια που ο γράφων τιμά ιδιαίτερα, είναι τα 

Εικ. 41 άνω, 42 κάτω: Oudemansiella longipes (Bull. ex Am.). 
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μικρούτσικα Laccaria tortilis και 
L. laccata. Κανείς δεν τους δίνει 
σημασία, κι όμως είναι πολύ 
νόστιμα. Επίσης, τόσο αθώα ώ-
στε τρώγονται κι ωμά, αν εί-
ναι καθαρά. Στο μαγείρεμα 
λειώνουν και κυριολεκτικά εξα-
φανίζονται. Γίνονται τουρσί αν 
τα βουτήξεις για δευτερόλεπτα 
σε βραστό νερό, τα στραγγίξεις 
και τα βάλεις σε άρμη, ή σε ξίδι 
αραιωμένο με νερό και λίγη ζά-
χαρη. Δεν τρως σχεδόν τίποτα 
ως ποσότητα, μα έχεις ένα γευ-
στικότατο συνοδευτικό κοντά 
στον μεζέ για ρακί, ούζο κ.λπ. 

Το πανέμορφο L. amethystea 
με το μοβ χρώμα, τρώγεται ε-
πίσης. Το βρήκα στη Δίρφη. 

Εικ. 43, 44 άνω: 
Laccaria tortilis ([Bolt.] Gray). 

Εικ. 45 δεξιά μέση: 
Laccaria laccata (Scop. ex Fr.). 

Εικ. 46, 47 κάτω: 

Laccaria amethystea (B. ex Mer.). 
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Αλλά εκείνα που, κατά τη γνώμη μου, ξεχωρίζουν με τη γεύση τους, είναι τα Tricholoma 
terreum (Schaeff. ex Fr.) και Tricholoma atrosquamosum (Chev.). Μικρά, φυτρώνουν συ-
νήθως σε ομάδες και με το γκριζωπό τους χρώμα θυμίζουν στ’ αλήθεια ποντικάκια — έτσι 
τα λέμε με τους φίλους. 

Όταν είσαι κοντά σε αγέλη με νεαρά άτομα του δεύτερου, νιώθεις στον αέρα μια παράξε-
νη μοσχοβολιά λουλουδιού. Γενικά, θεωρείται ότι το πρώτο είναι νοστιμότερο, όμως εμένα 
μου αρέσουν και τα δύο το ίδιο. Βρίσκω, επίσης, το λεπτό χρώμα στάχτης στα ελάσματα 
κάτω από τα καπελάκι τους αριστουργηματικό. 

Επειδή είναι μικρά και τρυφερά μανιταράκια, θέλουν λίγο και προσεκτικό ψήσιμο ή 
τηγάνισμα, ώστε να μη χαθεί η ιδιάζουσα νοστιμιά και το άρωμά τους. Μερικοί τα κάνουν 
πανέ, αλλά το αλεύρι χαλάει τη γεύση τους. Δίνουν αξέχαστη γεύση σε ομελέτα. 

Εικ. 48 πάνω αριστερά και 49 κάτω: Tricholoma atrosquamosum. 
 

Εικ. 50, πάνω δεξιά: Tricholoma terreum. Τα δύο «ποντικάκια». 
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Αλεποπορδές 
 
Αν βρεθείτε στο δάσος μπρος σε μια παρέα στρογγυλά η ελαφρώς ελλειπτικά πλάσματα 
που θυμίζουν εχινόδερμα της θάλασσας, βλέπετε τις περίφημες αλεποπορδές ή σε κάποια 
μέρη της χώρας μας λυκοπορδές. — Κωμικές ονομασίες τις οποίες τους έχει δώσει ο λαός 
μας, με μετεξέλιξη το αρχαιοπρεπές λυκόπερδον που τους χάρισαν οι σύγχρονοι επιστήμο-
νες και δεν υπάρχει στην αρχαία γραμματεία. Όπως και να ’ναι, μπορεί να παρεξηγηθείτε 
άμα πείτε στην ανυποψίαστη περί μανιταριών συντροφιά σας: 

«Ρε παιδιά, έφαγα χτες κάτι αλεποπορδές, μούρλια!» 
Αυτό το όνομα το οφείλουν στο γεγονός πως όταν ωριμάζουν, ανοίγει στην κορυφή 

τους μια τρύπα και, στο παραμικρότερο άγγιγμα, λειτουργούν ως τρόμπες τινάζοντας από 
το εσωτερικό ένα πανάλαφρο 
σύννεφο μικροσκοπικών σπόρων 
— σαν να «ανακουφίζεται» ορατά 
και έγχρωμα κάποιο ζώο του δά-
σους! 

 

Εικ. 51: Lycoperdon perlatum (Pers.). Εικ. 52 κάτω: Έτοιμα να τινάξουν σπόρους. 
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Οι πιο πολλές αλεποπορδές τρώγονται — όμως όταν η αμυλώδης σάρκα τους είναι νεαρή 
και λευκή. Τις κυνηγούν σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, αλλά γενικά ο περισσότερος 
κόσμος δεν τις ξέρει. Αρκετές τρώγονται και ωμές αφού ξεφλουδίσει κανείς το περίβλημα, 
και τότε η γευστική τους αίσθηση είναι πολύ διαφορετική απ’ όλων των άλλων μανιταριών. 
Όταν μαγειρευτούν, παίρνουν μια γεύση που θυμίζει παράδοξα τα τηγανιτά μυαλά. 
 

Εικ. 53: Σε σκοτεινό τόπο του δάσους, αυτά τα ένας-Θεός-ξέρει-τι, λυκόπερδα. 

Εικ. 54, 55: Δύο είδη Geastrum, Γαιάστρων, το πρώτο κλειστό ακόμη. Δεν τρώγονται. 
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Εικ. 56 πάνω: Μάλλον το Lycoperdon excipuliformis (Schaeff. ex Pers.). 

Εικ. 57 κάτω: Λυκόπερδα. 
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Με τις αλεποπορδές έχω μια ειδική σχέση. Βρίσκω ότι η αίσθηση μυαλών, που παίρνουν 

όταν τηγανίζονται, είναι περισσότερο του δέοντος ιδιόρρυθμη. Γι’ αυτό τις μαζεύω σπά-
νια, και τότε μόνο από λίγες, έτσι για την ποικιλία της αμανιτικής μεζεδολογίας. Όμως η 
έντονη και ευχάριστη μανιταρογεύση τους όταν είναι ωμές, με κάνει συχνά να συλλέγω με-
ρικές, όταν βρίσκω φαγώσιμες οδοιπορώντας στο δάσος, και να τις τρώγω επιτόπου, νω-
πές. Είναι μια ακόμη μικρή απόλαυση της ορειβασίας. 

 

Εικ. 58 πάνω: Calvatia utriformis (Bull. ex Pers.). Βρώσιμη. 

Ακόμα τρία μανιτάρια που ανήκουν στην 
οικογένεια των Λυκόπερδων: 

 
Εικ. 59 άνω δεξιά: 

Bovista plumbea (Pers. ex Pers.), φαγώσιμη. 
 

Εικ. 60 κάτω αριστερά: 
Scleroderma citrinum (Pers.). 
Δεν τρώγεται. 
 

Εικ. 61 κάτω δεξιά: 
Scleroderma geaster (Fr.). 
Η σκόνη η κάπως σαν γυάλινη στο 
εσωτερικό του, είναι οι σπόροι του. 

Όχι βρώσιμο. 
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Μορχέλλες και ελβέλλες 
 
Στους μη γνώστες είναι δύσκολο να πιστέψουν ότι τούτα τα παράξενα μανιτάρια, οι μορ-
χέλλες με τα κυψελιδωτά καπελάκια τους και οι ελβέλλες που μοιάζουν με τσαλακωμένα 
λαστιχένια αντικείμενα, όχι μόνο τρώγο- 
νται αλλά είναι και πολύ νόστιμα. Μπο-
ρούν να φυτρώσουν παντού σε υγρές ο-
ρεινές τοποθεσίες. Οι μανιταρόφιλοι τις 
κυνηγούν μανιωδώς. Είναι δυνατόν να 
αποξηρανθούν, να κοπούν σε κομμάτια 
και να χρησιμοποιηθούν σαν γευστικό 
άρτυμα σε σάλτσες και σούπες. 

Morchella conica (Schw. ex Pers.). Εικ. 62 αριστ.: Όλυμπος. Εικ. 63 δεξιά: Οίτη 

Εικ. 64, 65: Οίτη,  

Morchella esculenta ssp. vulgaris (Pers.). 
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Αντίθετα οι γυρομίτρες, που επίσης ανήκουν στην οικογένεια Helvellaceae, είναι δηλη-

τηριώδεις, αν και σε χώρες της Ευρώπης κάποιες τις τρώνε, όπως π.χ. τη Gyromitra infula 
(Schaeff. ex Fr.). Επειδή στις γυρομίτρες ανήκουν και είδη που επιφέρουν τον θάνατο, 
όπως η Gyromitra gigas (Kromph.) και η Gyromitra esculenta (Pers.), παρ’ ότι το όνομα 
esculenta σημαίνει «εδώδιμη», απαραίτητο είναι να μένουμε μακριά απ’ αυτές. Γενικά, α-
λάργα από μανιτάρια που μοιάζουν στις γυρομίτρες, είτε τις τρώνε κάποιοι είτε όχι! 

Η λέξη «γυρομίτρα» είναι εξελληνισμός της λέξης «σαρίκι», που η τουρκική γλώσσα τη 
δανείστηκε από το βυζαντινό καισαρίκιον, το οποίο αναφέρει ο Κων. Πορφυρογέννητος. 

Εικ. 66: Helvella lacunosa (A. ex Fr.), 

βρώσιμη και πεντανόστιμη. 
Εικ. 67 Ένα είδος γυρομίτρας, μάλλον, ή μια ελβέλ-

λα, αν και φυτρωμένη σε σάπιο ξύλο. 

Εικ. 68: Gyromitra esculenta (Pers.), δηλητηριώδης. 
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Οι ραμάριες — κοράλλια του δάσους 
 
Στον Μεσαίωνα αλλά και μέχρι τον 19ο αιώνα, τότε που οι φυσικές επιστήμες κινούνταν 
μεταξύ μαγείας, θεολογίας, ποίησης και προσπάθειας για ορθολογισμό, υποστηριζόταν από 
πολλούς σοφούς η θεωρία ότι η φύση, ως μία και ενιαία —με δημιουργικό αίτιο τον Θεό ή 
όχι—, παράγει στα τρία βασίλειά της, τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, παρόμοια πλά-
σματα. Όσοι γνώριζαν τις πλατωνικές θεωρίες περί ιδεών, αρχετύπων αναλλοίωτων, προ-
σέθεταν ότι τα αρχικά σχέδια των όντων είναι λίγα, και πάνω σε αυτά δομείται η πλάση 
αντιγράφοντας με μικρές παραλλαγές τις αιτιακές μορφές παντού. 

Τα μανιτάρια της οικογένειας Clavariaceae θα μπορούσαν να είναι ένα αποδεικτικό πα-
ράδειγμα αυτής της θεωρίας, εφόσον η ομοιότητά τους με κοράλλια είναι εκπληκτική. 
 

Εικ. 69: Μάλλον μια Ramaria flavobrunnescens (Act.). Δεν τρώγεται. Μαγευτική όμως. 
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Εικ. 70 άνω: Ramaria pallida (Schaeff. ex  Schulzer), μάλλον. 
 

Εικ. 71 κάτω: Μια clavulina. 
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Κύριο γένος αυτής της οικογένειας είναι οι ραμάριες, που για τη 

διάκριση των διαφόρων ειδών τους και τη βρωσιμότητά τους δυ-
σκολεύονται να αποφασίσουν ακόμη και ειδικοί. Υποτίθεται ότι στις 
μη εδώδιμες η σάρκα μαυρίζει όπου κόβεται, ενώ στις φαγώσιμες, 
όπως είναι η Ramaria aurea (Fr.), το πληγωμένο μέρος παραμένει 
λευκό. Διακρίσεις ασαφείς και κινδυνώδεις για μας τους κοινούς θνη-
τούς, πράγμα που σημαίνει ότι καλύτερα να μην τις ενοχλούμε. 

Φυτρώνουν συνήθως σε σκοτεινά και υγρά μέρη, είναι πανέ-
μορφες με τα γλυκά χρώματά τους και το κοραλλοειδές σχήμα τους 
και κάποιες μοσχοβολούν ισχυρά με ένα ελκυστικό άρωμα άγριων 
φρούτων. Μερικοί τις φτιάχνουν τουρσί. Κάνα-δυο φορές που τις 
έκανα έτσι, είδα ότι έχαναν σχεδόν όλη τη γεύση τους. 

Εικ. 72 άνω: Μια τεράστια ramaria, μάλλον η Ramaria aurea (Fr.). 
 
 

Εικ. 73 κάτω: Clavulina rugosa (Fr.), μικρούλα, κατάλευκη κι όχι φαγώσιμη. 
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Αγαπώ πολύ αυτά τα 
αλλόκοτα μανιτάρια. Ό-
ταν τα βρίσκω σε πλήθη 
στο βαθύ, υγρό δάσος, 
έτσι με τα χρώματά τους 
της αβύσσου και την α-
καθοριστία των μορφών 
τους, φαντασιώνομαι ότι 
βαδίζω με μαγικό τρόπο 
σε βυθό θάλασσας σπαρ-
μένον με κοράλλια. 

Εικ. 74 άνω: Ακόμα μια πελώρια ραμάρια, δηλητηριώδης αν κρίνουμε από το μαύρισμα  
στα κομμένα κλωναράκια της. 
 

Εικ. 75 κάτω: Εάν δεν σφάλλω, μια Clavulina cinerea (Fr.). 
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Τα «κοράλλια» του είδους Ramaria botrytis (Fr.) τρώγονται και, εξαιτίας του κόκκινου 
χρώματός τους, είναι τα μόνα που ξεχωρίζουν εύκολα από όλες τις ραμάριες. Είναι μάλι-
στα πολύ νόστιμα τηγανιτά, αλλά πρέπει κανείς να προσέχει τα ασυνήθιστα μανιτάρια. 

Η ραμάρια στη φωτογραφία αρ. 77, που δεν τη βρίσκω στη βιβλιογραφία, είχε αυτό το 
μοβ, παραμυθένιο χρώμα και μοσχοβολούσε υπέροχα με άρωμα ανάμεσα σε ώριμο αχλάδι, 
μήλο και άνθος. Τη συνάντησα σε σκοτεινό ελατοδάσος περίπου στα 1.100 μ. υψόμετρο. 

Ευτύχησα να βρω και να φωτογραφίσω κατά καιρούς αρκετά ακόμα είδη ραμάριες, κλα-
βάριες και συγγενικά τους είδη, κυρίως μικρά σε μέγεθος. Μα δεν χωρούν όλα εδώ. 

Εικ. 76 άνω: Ramaria botrytis (Fr.). 

Εικ. 77 κάτω: Πιθανόν κάποιο είδος συγγενικό με τη Ramaria botrytis. 
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Το μανιταράκι που φέρει το περίεργο όνομα Clavariadelphus [trun-
catus], δηλαδή «αδελφός των κλαβαρίων», είναι φαγώσιμο και μάλι-
στα γλυκό στη γεύση, γι’ αυτό το κάνουν μαρμελάδα. Τρώγεται και 
ωμό, και αρέσει στον γράφοντα να το γεύεται στο δάσος. Στο μαγεί-
ρεμα παίρνει μια γεύση αρνητική, εκτός κι αν χρησιμοποιηθεί σε γλυ-
κίζουσες σάλτσες. Το βλέπεις σε σκοτεινά, υγρά μέρη, κάτω από έλα-
τα και πεύκα, επίσης σε ξέφωτα αν προστατεύεται από τον ήλιο.  

Εικ. 78, 79: Clavariadelphus truncatus (Quél), φαγώσιμο. 

Εικ. 80 κάτω: Μια παρέα Clavariadelphus truncatus όπως φαίνονται από  

το πάνω μέρος τους. 
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Ρουσσούλες: Λαμπερές και καυστικές 
 
Μ’ όλη την κομψότητά τους, έχω μια προβληματική σχέση με αυτά τα μανιτάρια. Δεν κα-
ταφέρνω να τα ξεχωρίσω στην εντέλεια. Γι’ αυτό δεν τα τρώγω, ακόμα κι αν μου τα συ-
στήνουν μανιταρογνώστες φίλοι. Επίσης, καθε φορά που βρίσκω σπάνια είδη τους, συνήθως 
τα μπερδεύω με άλλα γνωστά, οπότε δεν τα φωτογραφίζω με προσοχή και, όταν τα ανα-
γνωρίζω στο σπίτι, χτυπώ το κεφάλι μου που έχασα την ευκαιρία για μια καλή εικόνα. 
 

Εικ. 81, 82 πάνω, 
και 83 κάτω: 
Russula emetica. 
Δηλητηριώδης. 
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Ή, άλλοτε, οι φωτογραφίες βγαίνουν κακές. Κι έτσι, μονίμως η συλλογή μου με πορτρέ-
τα τους είναι λειψή. Ενδεχομένως πάτησα καμιά κατά λάθος άλλοτε, και η οικογένεια ολό-
κληρη με καταράστηκε, δεν εξηγείται αλλιώς! 

Είναι μανιτάρια εύθραυστα, όσα τρώγονται είναι νόστιμα, και αρκετά έχουν καυτερή 
γεύση. Όπως για παράδειγμα η Russula sardonia (Fr.), που δεν είναι δηλητηριώδης, όμως 
άμα τη γευτείς νιώθεις σαν να δάγκωσες καυτερή πιπεριά. Επειδή μου αρέσουν οι καυτερές 
πιπεριές, δοκιμάζω κάποτε ακρίτσες από αυτή την κοκκινομελιτζανί ρουσσούλα, αρκεί να 
έχω νερό μαζί μου! Μερικοί την ξεραίνουν και τη χρησιμοποιούν σαν πιπεράτο άρτυμα. 

Εικ. 84, 85: Russula turci (Bres.), φαγώσιμη. Τη βρίσκεις σε δάση κωνοφόρων. 

Εικ. 86: Russoula sardonia (Fr.). 
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Κοπρίνοι 
 
Δεν πρόκειται για τους κοπρίτες, για παράδειγμα εκείνους όλων των κυβερνήσεων των τε-
λευταίων δεκαετιών, μα για πολύ πιο αξιοπρεπή πλάσματα, πολλά από τα οποία φυτρώνουν 
πάνω σε κοπριά φυτοφάγων ζώων ή κάπου κοντά, εξ ου και το όνομά τους. Αρκετά είναι 
εδώδιμα, όμως επειδή είναι συνήθως μικρούτσικα, πολύ εύθραυστα κι όχι συγκλονιστικής 
νοστιμιάς, οι μανιταρομανείς τα αφήνουν στην ησυχία τους και στην κοπριά τους. Στην οι-
κογένεια υπάρχουν και μερικά ιδιόρρυθμα, όπως ο Panaeolus sphinctrinus, φωτ. 87, που 
περιέχει παραισθησιογόνες και δηλητηριώδεις ουσίες. Αρκετά είναι λεπτεπίλεπτα και υ-
πέρκομψα, όπως ο Coprinus lagopus (Fr.) στις φωτ. 88, 89 και ο Coprinus plicatilis (Curt. 
ex Fr.), φωτ. 90 στην επόμενη σελίδα. 

Εικ. 87: Panaeolus sphinctrinus (Fr.) στα αλπικά λιβάδια του Ολύμπου, 2.500 μ., σε κοπριά βο-
διών· στο βάθος η ψηλότερη κορφή της Ελλάδας, ο Μύτικας, 2.918 μ. 

Εικ. 88, 89 κάτω: Coprinus lagopus (Fr.), Ζάκυνθος. 
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Οι περισσότεροι κοπρίνοι ωριμάζουν πολύ γρήγορα, και λειώνουν κυριολεκτικά σαν πα-
γωτό. Οι Coprinus niveus, φωτ. 92, και Coprinus micaceus, φωτ. 93, τρώγονται, ενώ τον 
C. picaceus, φωτ. 91, μερικοί τον τρώνε κι άλλοι τον θεωρούν δηλητηριώδη, ίσως λόγω 
ομοιότητας με τον θανάσιμο Amanita pantherina. Καλύτερα να τον αποφεύγουμε. 

Εικ. 90: Coprinus plicatilis (Curt. ex Fr.). Εικ. 91: Coprinus picaceus (Bull. ex Fr.). 

Εικ. 92: Coprinus niveus (Pers. ex Fr.). 

Οίτη, 1.200 μ., σε κοπριά βοδιών. 
Εικ. 93: Coprinus micaceus (Bull. ex Fr.). 

Όλυμπος, 1.600 μ., σε δάσος οξιάς. 
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ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΡΑ 
 

Ο Χάροντας καιροφυλακτεί όπου ο άνθρωπος αναζητεί τροφή, εμπειρία, ομορφιά. Η φύση 
βασίζει την αρμονία της στην ατέλεια των παιδιών της. Δεν προσπαθεί να φτιάξει άτρωτους 
υπερήρωες, μα ευάλωτα όντα που επιτελούν όλο περισσότερες, όλο πιο λεπτεπίλεπτες δια-
κρίσεις ώστε να διδαχτούν και να επιβιώσουν. Έτσι, κάποια μανιτάρια φέρνουν τον θανα-
το, μάλιστα οδυνηρό, και τα ζώα κι ο άνθρωπος πρέπει να μάθουν να τα διακρίνουν. 

Η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι τα περισσότερα ζώα, αν εξαιρέσουμε εξειδικευμένα 
είδη εντόμων, διάφορα είδη γυμνοσάλιαγκες —δηλητηριώδεις κι οι ίδιοι μα κι ανοσούντες 
επί πάντων— αποφεύγουν τα μανιτάρια, ακόμα και τα πιο αθώα. Γι’ αυτό, δεν βλέπει κανείς 
μανιτάρια φαγωμένα από ζώα. Μερικά πουλιά τα διαλύουν αναζητώντας σκουλήκια. 

Εικ. 94, 95 άνω και 96 κάτω: Amanita pantherina (Dc. ex Fr.), θανάσιμα δηλητηριώδες. 
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Εικ. 97, 98: Ένα υπέρκομψο μανιτάρι, Δίρφυς στα 1.200 μ.  
Η γιαγιά μου, έλεγε πάντα: «Μακριά από μανιτάρια που είναι άσπρα από κάτω, μάζευε μόνο 

όσα είναι καφετιά!» Πράγματι, όλα τα θανάσιμα αγαρικά έχουν λευκά ελάσματα. Αυτόν τον 
χρυσό κανόνα, τον φυλάω πάντα. Καλύτερα να παραιτείται κανείς από τα λίγα βρώσιμα λευκά 

μανιτάρια, παρά να ’χει θανάσιμες εκπλήξεις... 
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Εικ. 99, 100: Ακόμα ένα κομψοτέχνημα της φύσης. Το ξεχώρισμά του θανατερού  Amanita 
phalloides (Vaill. ex Fr.) από βρώσιμα μανιτάρια είναι πολύ αμφίβολο για μας τους μη ειδικούς. 
Γι’ αυτό, ας αποφεύγονται τα φαγώσιμα της οικ. Amanitaceae  με λευκά ελάσματα, τα Amanita 
ovoidea και A. solitaria που έτσι κι αλλιώς δεν είναι σπουδαία, το A. Vaginata, καθώς και το 
A. Rubescens, που επιπλέον είναι επικίνδυνο δίχως καλό ψήσιμο. Οπότε: αλάργα! 
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Εικ. 101, 102: Η τέλεια κομψότητα αυτού του μανιταριού δεν αναιρεί το ότι μοιάζει με τα 
θανάσιμα Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) και Amanita virosa (Secr.), οικ. Amanitaceae. Άλ-
λωστε, παρ’ ότι έχει κιτρινωπά ελάσματα, θα μπορούσε να είναι ο A. phalloides αυτοπροσώ-
πως. Μόνο ειδικός είναι δυνατόν να το διακρίνει τούτο. 
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Έχω ακούσει ότι οι παμπόνηρες αλεπούδες αποτολμούν να φάνε αυτό τον μεζέ όταν τις πα-
ρακόβει η πείνα, όμως δεν ξέρω αν η πληροφορία μπορεί να επιβεβαιωθεί. Τα αγριογού-
ρουνα, όπως ξέρουμε, τρώνε τις πολύτιμες τρούφες (Tuber melanosporum (Vitt.), που εί-
ναι υπόγειες, γι’ αυτό εκπαιδεύονται από τους συλλέκτες να τις αναζητούν. Η εμπειρία μου 
από τα βουνά, όμως, είναι ότι αποφεύγουν ακόμα και τα αθωότερα επίγεια μανιτάρια: 
σκάβουν μανιωδώς δίπλα σε λακτάριους και βωλίτες χωρίς να τους αγγίζουν.  
 
 

          Amanita pantherina, A. phalloides, A. virosa 
 
Τα Amanita pantherina (Dc. ex Fr.), A. phalloides (Vaill. ex Fr.) και A. virosa (Secr.), ευ-
θύνονται σε Ελλάδα και Ευρώπη για τους περισσότερους θανάτους από μανιτάρια — αν και 
το σωστό είναι να ειπωθεί ότι φταίει η ανθρώπινη απροσεξία. Ανήκοντας στην τάξη Agari-
cales και στην οικογενεια Amanitaceae, μοιάζουν πολύ με τα συγγενικά τους, γευστικότα-
τα και δημοφιλέστατα είδη που τα ονομάζουν οι μανιταρόφιλοι συλλήβδην «αγαρικά». 

Έτσι, το θανάσιμο Amanita pantherina —που σημειωτέον βρίσκεται παντού—, ενώ γενικά 
αναγνωρίζεται από τα λευκά τουλουπάκια στο καπελάκι του, κάποτε δεν φέρει το παραμι-
κρό λευκό σημάδι. Είναι σημασιολογικά, κοινωνιολογικά μα και μικροψυχολογικά ενδιαφέρον 
το β΄συνθετικό της ονομασίας του: πανθερίνα, θηλυκός πάνθηρας. «Πάνθηρ», στα αρχαία 
Ελληνικά σημαίνει «Αυτός που τα πάντα θηρεύει, κυνηγάει», ο ακατανίκητος φονιάς. Ο θη- 

λυκός πάνθηρας φημίζεται ως επιθετικότερος και φιλομεριμνό-
τερος από τον αρσενικό, που είναι κάπως κόπρος όπως γενικώς 
τα αρσενικά. Το όνομα υποκρύπτει επίσης τον ενδόμυχο φόβο 
του άντρα για τη γυναίκα: Ο Χάρος είναι θηλυκός. 

Επίσης, ο αμανίτης Amanita phalloides θα μπορούσε να θεω-
ρηθεί ως ο τέλειος δολοφόνος: Μεταμφιέζεται με τόσα χρώματα, 
όψεις, ποιότητες υφής της εφυμενίδας του, ώστε είναι πολύ δύ-
σκολο να αναγνωριστεί από κοινούς μανιταρομανείς όπως είμα-
στε οι περισσότεροι. Και ακόμα: Ο Φρόιντ υπέδειξε το βαθύ α-
συνείδητο υπόστρωμα των δήθεν αθώων συνειρμικών επιλο-
γών, στις οποίες συγκαταλέγεται κι η ονοματοδοσία· phalloides, 
φαλλοειδής, από τον φαλλό, το διττό οικόσημο του ανθρώπινου 
σεξουαλισμού: το όργανο του ανδρικού ερωτισμού, σύμβολο ανα-
παραγωγής αλλά και επιθετικότητας, το μαχαίρι της ηδονής και 
του θανάτου. 

Εικ. 103, 104 πάνω, 105 κάτω: Amanita pantherina (Dc. ex Fr.). Στην αριστερή πάνω φωτογρα-
φία κάτι έχει τραγανίσει τον δολοφόνο. Μάλλον γυμνοσάλιαγκας. 
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          Amanita muscaria 
 
Βεβαίως, από τον κόσμο των μανιταριών δεν θα μπορούσε να 
λείπει, κοντά στον θάνατο, και η δηλητηριώδης φαντασμαγο-
ρία: Μερικά περιέχουν τοξικές ουσίες που έχουν παραμορφω-
τική, παραισθησιογόνα επίδραση στη συνείδηση. 

Το πιο διάσημο ιστορικά, είναι το Amanita muscaria (Lam. 
ex Fr.), το περίφημο μανιτάρι των μαγισσών. Με την εξαίρεση 
του λαμπερού άλικου χρώματος είναι ολόιδιο με το Α. pan-
therina, σαν δίδυμα ετερόχρωμα αδελφάκια.  

Εικ. 106, 107: Amanita muscaria (Lam. ex Fr.). 
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Μέχρι πρόσφατα η μουσκαρίνη, που περιέχεται και στα δύο αυτά μανιτάρια, θεωρούνταν 
υπεύθυνη για την τοξικότητά τους. Όμως την περιεκτικότητα του muscaria σε αυτή την 
ουσία απέδειξαν έρευνες ως πολύ χαμηλή. Αντίθετα, σε υψηλό ποσοστό έχουν ανιχνευτεί οι 
ουσίες μουσκιμόλη (muscimol) και ιβοτενικό (ibotenic) οξύ που, έχοντας δομική ομοιότητα 
με τους νευροδιαβιβαστές του κεντρικού νευρικού συστήματος γλουταμικό οξύ και GABA, 
δημιουργούν τις παραισθήσεις για τις οποίες το μανιτάρι θεωρήθηκε μαγικό. Επίσης περιέ-
χει λίγη μουσκαζόνη (muscazone), και σε υψηλότατο ποσοστό βανάδιο — μέχρι και 400 φο-
ρές περισσότερο απ’ ότι εμπεριέχεται αυτό το όχι κοινό μέταλλο σε άλλα φυτά. Εντέλει, 
κύριος υπεύθυνος για τις παραισθησιογόνες ιδιότητες του μανιταριού είναι η μουσκιμόλη. Η 
μεγάλη συγκέντρωση βαναδίου στο μανιτάρι δεν έχει διαπιστωθεί ως τώρα πώς μπορεί να 
επιδρά στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Το Α. muscaria μπορεί να προκαλέσει χαλάρωση, ναυτία, ζάλη, μέθη παρόμοια με των 
αλκοολούχων, αλλά και παραισθήσεις, ψυχεδελικές εικόνες, βαρύν ύπνο και ταραγμένα 
όνειρα. Αυτός είναι ο λόγος που εχρησιμοποιούνταν σε διάφορα μέρη του κόσμου σε θρη-
σκευτικές λατρείες, στην παραδοσιακή ιατρική, σε μαγείες. Το μανιτάρι ποτέ δεν χρησιμο-
ποιήθηκε στην Ελλάδα σε «μαγικές τελετές» — άλλωστε οι «μάγισσες» και οι «μάγοι», 
φρούτα της Δ. και Β. Ευρώπης, ήταν άγνωστοι στον ελληνικό χώρο, όπου αναπτύχθηκε 
αντιθέτως εξαιρετικά η λαϊκή θεραπευτική κυρίως μέσω βοτάνων, συνδυαζόμενη συχνά σε 
μοναστηριακά περιβάλλοντα με απόηχους από τη μεγάλη και απίστευτα περίπλοκη, αρχαιο-
ελληνική και βυζαντινή φαρμακολογία. 

Διαπιστωμένα, το χρησιμοποιούσαν άλλοτε στην ελληνική παραδοσιακή θεραπευτική, 
όπως και άλλα ψυχότροπα φυτά, για τη θεραπεία διαφόρων ψυχικών παθήσεων που συ-
νοπτικά ονόμαζαν «υστερία» και «μελαγχολία». Η φημολογούμενη σε ελληνικούς και ξενό-
γλωσσους διαδικτυακούς τόπους χρήση του κατά την αρχαιότητα από τους διονυσιακούς 
και μαιναδικούς θιάσους, τα μαντεία κ.λπ., δεν στηρίζεται σε καμιά σωζόμενη αρχαία πηγή, 
κι όταν μεταβάλλεται λόγω αγνωσίας ή ανεξέλεγκτης τάσης προς τον μυστικισμό από ανα-
πόδεικτη υπόθεση σε βεβαιότητα, μπορεί να θεωρηθεί καθαρή ανοησία. 

Το muscaria μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση και εμετό· 
κατηγορείται και για θανάτους. Ίσως λόγω υπερευαισθησίας ή αλ-
λεργίας κάποιων χρηστών του στις περιεχόμενες τοξικές ουσίες· ίσως 
και, όπως όλα τα ναρκωτικά, λόγω ανεξέλεγκτης χρήσης του ποσοτικά 
και χρονικά. Για όλα τούτα, εμείς το συγκαταλέγουμε στα «φαρμακε-
ρά» μανιτάρια, και λέμε: Μακριά απ’ αυτό δίχως τη συνδρομή μα και 
την παρουσία γιατρού ή ειδικού θεραπευτή. 

Εικ. 108: Από το αριστουργηματικό κόμικ του 
Fr. Bourgeon, Les yeux d’etain de la ville 
glauque, 1994. Η κοπέλλα δεν είναι μάγισσα, 

μα μύστης της αρχαίας κελτικής θρησκείας. 

Εικ. 109 άνω, 110 κάτω: Amanita muscaria (L. 
ex Fr.). Οι τρύπες στην εικ. 109 στο πλάι και 
στο κέντρο έγιναν από γυμνοσάλιαγκα με τάση 

προς τη ψυχεδέλεια. 
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           Boletus satanas και οι συνοδοί του 
 
Ένα άλλο θανατηφόρο μανιτάρι είναι ο Boletus satanas (Lenz.), Βωλίτης ο σατανάς. Με 
τέτοιο όνομα κανονικά δεν θα μπορούσε να διαπρέψει στις δημόσιες σχέσεις, κι όμως είναι 
ένα πολυσυζητημένο μανιτάρι. Παρ’ ότι το κατακόκκινο χρώμα του σπόγγου του είναι πολύ 
χαρακτηριστικό, δηλητηριάζονται άνθρωποι που τον μάζεψαν πολύ μικρό πριν ανοίξει το 
καπέλο, ή που το χρώμα του ήταν ξεθωριασμένο με αποτέλεσμα να τον μπερδέψουν με φα-
γώσιμους βωλίτες. Επίσης, επειδή ορισμένοι καταναλώνουν ανεξέλεγκτα ή δοκιμαστικά 
κάθε είδους μανιτάρια με την ανόητη σιγουριά ότι «Έλα μωρέ, τι μπορώ να πάθω!» 

Από την άλλη, στις βορειοευρωπαϊκές χώρες εκ παραδόσεως μερικοί τρώνε τον περι ου 
ο λόγος σατανά, αφού τον βράσουν, τον ξεζουμίσουν και τον ξαναβράσουν. Αναφέρεται ότι σε 
δύσκολες καταστάσεις, φτώχιες, πείνες, πολέμους, καταστροφές, ο καημένος ο σατανάς έ-
σωσε κόσμο ανά τους αιώνες στον ευρωπαϊκό Βορρά. — Στην Πολωνία και στη Ρωσία, στα 
βουνά και στα δάση, χρησιμοποιήθηκε ως σούπα της απελπισίας από τους αντάρτες που πο-
λεμούσαν τους ναζί. Και όχι μόνο της απελπισίας, γιατί όντας μανιτάρι σαρκώδες, παχου-
λό, που μπορεί να φτάσει τα 30 εκατοστά, γεμίζει εύκολα την κα-
τσαρόλα. Στις μεσογειακές χώρες όμως, αυτόν τον ήρωα της πολω-
νικής και ρωσικής Αντίστασης τον αποφεύγουν όπως τον συνώνυ-
μό του άρχοντα της Κόλασης, και καλά κάνουν: Μην τον δοκιμάσε-
τε, είτε με ξεζούμισμα είτε χωρίς. Και διπλοξεζουμισμένος, ο κατά 
τα άλλα αξιοσέβαστος σατανάς μπορεί να σκοτώσει. 

Εικ. 111 άνω, 112 κάτω: Boletus satanas (Lenz.), Ταΰγετος 1.600 μ. 



56 
 

 

 

Εικ. 113 άνω, Δίρφυς· 114 κάτω, Οίτη: Boletus satanas (Lenz.). Στην άνω φωτ. γυμνοσάλιαγκας 

άτρωτος στα δηλητήρια έχει καταβροχθίσει κάμποσον σατανά! 
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Μερικοί βωλίτες, όπως ο B. erythropus (Fr. 
ex Fr.), κοκκινωπός από κάτω, και ο B. 
calopus (Fr.), δεν είναι βρώσιμοι. Το κακό 
είναι ότι μοιάζουν με διασήμως νόστιμους 
ξαδέρφους τους. Γενικά, όμως, η σάρκα 
και αυτών όπως του Βωλίτη σατανά γίνεται 
γαλαζωπή όταν κοπεί. 

Βέβαια, υπάρχουν και κανα-δύο φαγώ-
σιμοι βωλίτες που η σάρκα τους γίνεται 
γκριζοπράσινη ή γαλαζοπράσινη, όπως οι 
B. pulverulentus και B. luridus, όμως ού-
τως ή άλλως δεν είναι νοστιμοι ή και μπο-
ρούν να προκαλέσουν τροφικές δηλητηριά-
σεις άμα δεν καλομαγειρευτούν. Γι’ αυτό, 
προκειμένου να τους μπερδέψουμε με τον 
σατανά και με μη-εδώδιμα μανιτάρια, καλύ-
τερα να τους προσπεράσουμε σφυρίζοντας 
αδιάφορα. 

Οπότε, δια ροπάλου, μην τρώτε βωλίτες 
με κοκκινωπό σφουγγαράκι, κι αν παίρνει 
χρώμα η σάρκα τους μετά το κόψιμο! 

Εικ. 115, 116: Boletus erythropus (Fr. 

ex Fr.) 
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Clitocybe rivulosa, Gyromitra 

esculenta, Galerina marginata  
 
Είναι άξιον περιεργείας το γιατί πρέπει ένας αμανιτομανής να μαζέψει τα θανασίμως δη-
λητηριώδη μανιτάρια Clitocybe rivulosa (Pers. ex Fr.) [Tricholomataceae], Gyromitra escu-
lenta (Pers.) [Helvellaceae], Galerina marginata (Fr.) [Cortinariaceae], να τα πάει στο 
σπίτι του, να τα μαγειρέψει και να εκμετρήσει μεθ’ οδύνης το ζειν, παίρνοντας στον λαιμό 
του κι όσους θα παρακαθήσουν με εμπιστοσύνη στο τραπέζι του. Δεν μοιάζουν ιδιαίτερα με 
κανένα γνωστό ή περιζήτητο μανιτάρι, ενώ επιπλέον η κλιτοκύβη και η επί σάπιων ξύλων 
φυόμενη γκαλερίνα είναι από μικρές μέχρι μικρούτσικες. Η χρήση τέτοιων εδεσμάτων πρέ-
πει να αποδοθεί στην ανθρώπινη λαιμαργία και αφροσύνη. Βέβαια, στη Β. Ευρώπη ορισμέ-
νοι βράζουν, ξεζουμίζουν και τρώνε τη γυρομίτρα esculenta και τη Gyromitra gigas  (Cromph.), 
που περιέχουν γυρομιτρίνη, μια τοξική και καρκινογόνα ουσία, διακινδυνεύοντας την εις τον 

Κάτω Κόσμο φρικτή αποδημία, 
ένας Θεός ξέρει γιατί. 

Ίσως επειδή γενικά στον 
Βορρά είναι πολύ περιορισμέ-
νη η γκάμα των αυτοφυών φυ-
τικών τροφών που συλλέγουν 
οι άνθρωποι, αντίθετα με ό,τι 
συμβαίνει στον ελληνικό χώρο 
όπου είναι τόσο πλούσιες η 
ποικιλία, η διατροφική αξία κι 
η γευστική ολβιότητα των ά- 
γριων λαχανικών και χόρτων 
τα οποία γνωρίζουμε και μα-
ζεύουμε μανιωδώς για βρα-
στά, τσιγαριστά και πίττες, 
ώστε το να τρώμε και γυρο-
μίτρες θα ήταν ένας θρίαμβος 
του πιο άμετρου πλεονασμού. 

Εικ. 117, 118: Clitocybe rivulosa (Pers. ex Fr.). 

Εικ. 119: Gyromitra gigas  (Cromph.), Δίρφυς, 1.200 μ.  
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Εικ. 120, 121, 122, 123: Galerina marginata (Fr.). Καλλι-
γραμμη και θανάσιμη. Κάτω δεξιά, 124 για σύγκριση μια my-

cena, που φυτρώνει επίσης σε ξερά ξύλα, εδώ μες σε βρύα. 
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Τα αλλόκοτα 
 
Εκτός από τα γνωστά μανιτάρια, υπάρχει 
ένα πλήθος απόξενα ξαδερφάκια τους με 
μαγευτικές μορφές και χρώματα που δεν 
μοιάζουν με τίποτα το συνηθισμένο. Οι μα-
νιταρομανείς τα προσπερνάνε και όσοι δεν 
γνωρίζουν περί τα τοιαύτα απλώς δεν τα 
βλέπουν — άλλωστε κρύβονται συνήθως 
σε απόμακρες και μυστηριακές γωνιές των 
δασών και των βουνών. Τα ύδνελλα, οικ. 
Thelephoraceae, ριζώνουν βαθιά στο χώμα. 
Κάποια όπως το Hydnellum aurantiacum 
(Fr.) ανερχόμενα στην επιφάνεια του εδά-
φους περικλείουν στη σάρκα τους οτιδήπο-
τε οργανικό συναντήσουν, κλαδάκια και ζω-
ντανά φυτά. Στο κάτω μέρος, αντί για τα 

νωστά «πτερύγια» ή τον «σπόγγο» των άλλων 
μανιταριών, στολίζονται από παράξενα δοντά-
κια, ή αγκαθάκια σαν του σκαντζόχοιρου. Τα 
ύδνελλα είναι ξυλώδη και δεν τρώγονται. 

Το Hydnum repandum (Fr.), όμως, οικ. Hy-
dnaceae, είναι φαγώσιμο και νοστιμότατο. Έχει 
μια ευχάριστη όσο και περίεργη μυρουδιά ανά-
μεσα σε κομμένη ωμή πατάτα και φρούτο. Γί-
νεται ψητό, ομελέτα ή τηγανιτό. Το Hydnum 
rufescens (Fr.), ελαφρά πορτοκαλί, τρώγεται 
επίσης μα δεν είναι ιδιαίτερα νόστιμο. 

Εικ. 125 πάνω: 
Hydnellum 
aurantiacum 
(Fr.), οικ. 
Thelephoraceae. 
 
Εικ. 126 Κάτω 
μέση δεξιά: 
Hydnum 
repandum (Fr.), 
οικ. Hydnaceae, 
φαγώσιμο και 

νοστιμότατο. 

Εικ. 127 κάτω αριστ.: Hydnum rufescens (Fr.). 
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Εικ.128 άνω, 129 μέσο αριστερά: τα με-
γάλα αυτά ύδνελλα, 20 εκ. και πλέον, φυ-
τρώνουν σε ελατοδάση στην Παρνηθα. 
 
Εικ. 130 αριστερά κάτω: Hydnellum fer-
rugineum (Fr. ex Fr.), Thelephoraceae. 
 
Εικ. 131 δεξιά κάτω: Ένα ύδνελλο με βε-
λουδένια γκριζογάλαζη επιφάνεια, ίσως 
νεαρό Hydnellum scorbiculatum (Fr. ex 
Secr.). 

 
Όλα της οικ. Thelephoraceae. 
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Η Sowerbyella imperialis (Peck), της οικο-
γένειας Pezizaceae, είναι ένα μικρό μανι-
τάρι που τραβάει το βλέμμα με το όμορφο 
χρυσοκίτρινο χρώμα  της. Ζει πάνω σε σάπια 
ξύλα και δεν τρώγεται. 

Η Aleuria aurantia (Fr.), της οικογένειας 
Pyronemataceae, είναι επίσης μικρή μεν 
αλλά χάρμα των οφθαλμών με το λαμπερό 
πορτοκαλί της. Όσο και να φαίνεται παρά-
ξενο είναι βρώσιμη, όμως καλύτερα να α-
ποφεύγει κανείς αλλόκοτα μανιτάρια αν δεν 
είναι απολύτως σίγουρος γι’ αυτά ή αν υ-
πάρχει κίνδυνος να τα μπερδέψει με άλλα. 

Και τα δύο αυτά μανιταράκια, τα βρί-
σκουμε σε πολύ υγρές, σκιερές γωνιές του 
δάσους. 

Εικ. 132, 133 αριστερά και δεξιά πάνω: Hydnellum scorbiculatum (Fr. ex Secr.). 

Εικ. 134 δεξιά: 
Sowerbyella imperialis (Peck). 

 
Εικ. 135, 136 κάτω: 

Aleuria aurantia (Fr.).  
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Εικ. 137, 138: Μαγευτικό μανιτάρι με ιώδη χρώματα. 
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Ξυλομανίταρα 
 
Όλοι ξέρουμε τα μανιτάρια που αναπτύσσονται σε σάπια ξύλα και σε νεκρωμένα κομμάτια 
δέντρων, αλλά ελάχιστοι κάνουν τον κόπο να παρατηρήσουν τα ωραία χρώματά τους και 
τις εξωτικές μορφές τους. Τα περισσότερα από αυτά δεν τρώγονται, φυσικά. Κι όσα τρώ-
γονται συνήθως τα αποφεύγουμε και καλά κάνουμε, αν και στην Κίνα κάποια είδη θεωρού-
νται από τα νοστιμότερα, κι είναι πολύτιμα για την κινεζική μαγειρική. 

Όμως, από την άποψη της ομορφιάς, τα περισσότερα ξυλομανίταρα είναι από τους γο-
ητευτικότερους κατοίκους των δασών και συνοίκους των δέντρων.  

Εικ. 139: Ganoderma applanatum (Pers. ex S.F. Gr.), σε έλατο. 

Εικ. 140: Hapalopilus nidulans (Fr.), σε έλατο. 
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Πολλά είναι φελλώδη, υμενώδη η γενικώς σκληρά, ενώ πολλά μοιάζουν περισσότερο με 

λειχήνες παρά με μανιτάρια. Ένα-δύο από τα φελλώδη όταν πρωτοφυτρώνουν είναι βρώ-
σιμα, όμως μάλλον κακόγευστα. Τα περισσότερα ξυλομανίταρα προωθούν στα νεκρά ξύλα 
τη σήψη και μερικά, όπως το παραπάνω Polyporus varius, μπορούν να ζήσουν επίσης πα-
ρασιτικά σε ζωντανό ξύλο, αρκεί να καταφέρουν αρχικά να ριζώσουν σε κομμάτια νεκρών 
ιστών ή σε ξερούς φλοιούς, και να μπορέσουν έτσι να απομυζήσουν χυμούς.  

Εντέλει, ζουν κι αυτά τη ζωή τους, κι ακόμα κι εκείνα που λειτουργούν παρασιτικά δεν 
προκαλούν ουσιαστικές βλάβες σε υγιή δέντρα. Γι’ αυτό, ανακαλύψτε την ομορφιά τους 
και μην τα πειράζετε. 

Εικ. 141: Polyporus varius (Pers. ex Fr.), σε αμυγδαλιά, Ζάκυνθος. 

Εικ. 142: Τεράστιο ξυλομανίταρο με παράξενα χρώματα, σε ξερό έλατο. 
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Εικ. 145: Το πορτοκαλί, είναι το Stereum gausapatum (Fr.), νομίζω. 

Εικ. 143: Coriolus versicolor (L. ex Fr.). Εικ. 144: Aurantioporus croceus (P. ex Fr.). 
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Εικ. 146, 147: Pholiota aurivella (Batsch. ex Fr.),  οικ. Strophariaceae. 



68 
 

 
 

Κι άλλα ξυλομανίταρα  
 
Οι φολιώτες, με το μεγάλο τους μέγεθος και τα ολοκίτρινα χρώματά τους, καθώς προ-
βάλλουν σε μπουκέτα πάνω σε κορμούς νεκρούς ή ζωντανούς, εντυπωσιάζουν τον διαβάτη 
του δάσους. Οι Pholiota aurivella (Batsch. ex Fr.), P. flammans (Fr.) και P. squarrosa 
(Mull. ex Fr.) μοιάζουν πολύ μεταξύ τους και η αναγνώρισή τους από εμάς τους μη επιστή-
μονες είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όταν είναι μικρές τρώγωνται, αλλά καλύτερα είναι να 
αποφεύγονται, καθώς μπορεί να μπερδευτούν με τις θανάσιμες Galerina marginata (Fr.). 

Εικ. 148 άνω: Φυτρώνει σε ξύλα. Εικ. 149 κάτω: Pholiota aurivella, μάλλον. 
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Εικ. 150 άνω: Pholiota squarrosa (Mull. ex Fr.). 

Εικ. 151 κάτω: Pholiota aurivella (Batsch. ex Fr.). 
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Εικ. 152 άνω: Οικ. Strophariaceae, Kuehneromyces mutabilis (Schaeff. ex Fr.), εδώδιμο μανιτάρι 

και γευστικό. 

Εικ. 153 κάτω: Οικ. Tricholomataceae, Mycena alcalina (Fr.). 
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Εικ. 154 άνω, 155 κάτω: Mycena alcalina. Αυτό το μανιταράκι το βρίσκει κανείς συχνά ακόμη και 
μες στην Αθήνα, σε ρίζες δέντρων σε πεζοδρόμια ή πάρκα. 
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Pleurotus ostreatus 
 
Εδώ και χρόνια τα Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) καλλιεργούνται σε αγροτικές βιοτε-
χνίες, μα επίσης και σε σπίτια, ιδιωτικώς, με τις περίφημες «μπάλες» άχυρου ή πριονιδιού, 
κι έχουν γίνει από τα αγαπημένα μανιτάρια των Ελλήνων. Είναι αλήθεια ότι δεν συγκαταλέ- 

Εικ. 156: Αποικία τεράστιων Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.), σε κορμό μεγάλου ξερού ελάτου, 
περίπου στα 1.250 μ. υψόμετρο. 

Εικ. 157: Σε ξερό και κομμένο δέντρο σε δρόμο των Εξαρχείων, κάποιος τοποθέτησε μια προ-
σωπίδα κράνους (...λάφυρο από κράνος ΜΑΤατζή, ίσως;). Τυχαία, φύτρωσαν εκεί και παρέες 

όμορφων πλευρώτους. Αποτέλεσμα, μια καλλιτεχνική σύνθεση. 
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γονται στα νόστιμα μανιτάρια, μα είναι μπόλικα και φτηνά. Επίσης, κρατούν ένα μυστικό: 
Αποτελούν τα μόνα ίσως καλλιεργημένα μανιτάρια που η γεύση τους είναι σχεδόν εφάμιλλη 
των δασόβιων αδελφών τους — αντίθετα από τα περισσότερα άλλα είδη, αγαρικά κ.λπ., 
που όταν καλλιεργούνται, χάνουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της νοστιμιάς τους με 
αποτέλεσμα να φαίνονται εντελώς διαφορετικά από τα άγρια ομοειδή τους. 
 

Εικ. 158 άνω: Pleurotus στο δάσος. Εικ. 159 κάτω: Pleurotus κάτοικοι Εξαρχείων! 
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Εικ. 160 άνω, 161 μέση δεξιά, 162 
κάτω: 

Τρία παράξενα μανιτάρια που ο γρά-
φων δεν μπορεί να αναγνωρίσει. Τα 
160 και 161 είναι μεγαλα, σπογγώδη 
και μαλακά σαν βούτυρο. Το 162 
είναι ίσως ένα Lycogala epidedron 
(L.), ή κάποιο συγγενικό του είδος, 
δεδομένου ότι το συγκεκριμένο μα-
νιτάρι δεν είναι τόσο κόκκινο όπως 
το της εικόνας. Τα Lycogala ειναι 
μεμβράνες γεμάτες με ένα κόκκινο 

γάλα. 
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Εικ. 163, 164 άνω: Ganoderma adspersum (Schulz.). 
 
 
 

Εικ. 165 κάτω: Aurantioporus croceus (Pers. ex Fr.). 
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Όπως έχω πει, δεν αναγνωρίζω όλα τα 
μανιτάρια που έχω φωτογραφίσει. Παρά-
δειγμα εκείνο της εικόνας 165, ενώ για την 
Peziza micropus (Pers.), Pezizaceae, της 
εικόνας 169, δεν είμαι απολύτως σίγουρος. 

Το μανιταράκι της εικόνας 167, η Discina 
perlata (Fr.), της οικ. Helvellaceae, είναι 
βρώσιμο. Αγνοώ όμως αν είναι νόστιμο, 
επειδή δεν τόλμησα ποτέ να το φάω. H 
Auriculata auricula-judae (Bull. ex St. A-
mans), οικ. Auriculaceae, εικόνα 168 με-
σον δεξιά, Ζάκυνθος, αν και μοιάζει με ε-
ξωγήινο εισβολέα, τρώγεται και θεωρείται 
θαυμάσια. Οι λάτρεις της κινέζικης κου-
ζίνας θα έχουν σίγουρα δοκιμάσει ένα σχε-
δόν ίδιο μανιτάρι, σκούρο όμως, που χρη-
σιμοποιείται ευρέως από τους Κινέζους και 
είναι πολύ εύγευστο.  

Εικ. 166 άνω: Λαμπερό πορτοκαλί. Εικ. 167 άνω: Pseudotrametes gibbosa (Pers.). 

Εικ. 168 κάτω: Discina perlata. 

Εικ. 169 άνω δεξιά: Auriculata auricula-judae. 
 

Εικ. 170 κάτω: Peziza micropus [;]. 



77 
 

 

 
Εικ. 171, 172: Μια mycena, οικ. Tricholomataceae. 
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Εικ. 173, 174, 175: 
Mycena polygramma (Bull. ex Fr.). Όλες οι μυκή-
νες είναι υπέρκομψα λιλιπούτια μανιτάρια, που 
σχηματίζουν σε πεσμένους κορμούς πανέμορφα χω-

ριουδάκια. 
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Εικ. 176, 177, 178: Mycena praecox (Vel.). 
Ένα μανιτάρι, που φυτρώνει σε υγρές και σκιώ-

δεις τοποθεσίες του δάσους, σχηματίζοντας χαριτω-

μένες αποικίες.  
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Εικ. 179 άνω: Κάποια mycena. 

Εικ. 180 κάτω: Mycena seynii (Quél.), που φυτρώνει πάντα σε κουκουνάρια πεύκων. 
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Εικ. 181 άνω, 182 δεξιά: ένα ξυλομανίταρο. 
 
 
 

Εικ. 183 κάτω: Crepidotus applanatus (Pers.). 
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Εικ. 185: Μια Galerina, δεν ξέρω αν η θανάσιμη marginata ή άλλη. Πάντως, μακριά! 

Εικ. 184: Μια Galerina, μάλλον. 

Τα είδη των γκαλερίνων είναι δυσδιάκριτα μεταξύ τους. Γι’ αυτό μην τα αγγίζετε. 
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Εικ. 186, 187, 188: 
Pseudohydnum gelatinosum (Scop ex Fr.), οικ. Tremel-
laceae. Ένα ημιδιάφανο μανιταράκι, που το βρίσκω πάντα 

πολύ χαριτωμένο. Αφανές κάτω από σάπια ξύλα. 
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Μορφή και χρώμα 
 
Ο πλούτος των μορφών και των χρωμάτων των μανιταριών συναρπάζει και μαγεύει. Σαν 
καλά παιδάκια της Μεγάλης Μητέρας, της Γης, τα περισσότερα έχουν γήινα χρώματα, όμως 
σε τέτοιες άμοιαστες αποχρώσεις και ποιότητες ώστε η περιγραφή τους με τη γλώσσα της 
χρωματολογίας ή της ζωγραφικής είναι αδύνατη. Όταν περπατάς στο δάσος βλέπεις απλά 
«μανιτάρια», όμως για να συλλάβεις την ομορφιά τους πρέπει να σκύψεις στο καθένα ξε-
χωριστά, να το εξετάσεις όχι ως μέρος ενός συνόλου μες στην ακαθοριστία του πλήθους, 
αλλά ως άτομο στην υποκειμενικότητά του. Να δεις τη διαμόρφωση και την αλληλοπεριχώ-
ρηση των όγκων του, τις πολλές αποχρώσεις στο καπελάκι του, από κάτω στα ελάσματα, 
στο ποδαράκι του κι ακόμα στη ρίζα του. Για παράδειγμα, ένα «καννελί» μανιτάρι όπως ο 
εδώ Cortinarius semisanguineus (Fr.), δεν είναι απλά καννελί, μα παρουσιάζει πάνω και 
κάτω τόσες αποχρώσεις του καφετιού, του «χοντροκόκκινου», του κιτρινοκαννελιού, του 
χωμάτινου, όλες υπερτονισμένες μα και υπονομευμένες από τις λογής λάμψεις οι οποίες 
λες και προέρχονται από κρυφές φλόγες στο εσωτερικό, ώστε θα έφερνε απελπισία στον 
ζωγράφο ο οποίος θα επιχειρούσε να το ζωγραφίσει πιστά. 

Αλλά και πόσο πλούσια διαγράφεται η μορφή του, με τις συστροφές των καμπυλοτή-
των, με τις συνδιελίξεις των τόξων και τις απαλότατες αντιπαραθέσεις όσο και συμπτώσεις 
ή φιλαλληλίες των γραμμών του! — η απόλυτη εν πολέμω αρμονία. 

Έτσι, σε τούτο το μέρος της μανιταροεργασίας μας θα προσπαθήσω να παρουσιάσω, με 
γνώμονα αποκλειστικά τη μορφή και τα χρώματά τους, κυρίως κάποια από τα πολλά μανι-
τάρια που δεν ανήκουν ούτε στα δημοφιλή φαγώσιμα, ούτε στα γνωστά, ούτε στα αλλόκο-
τα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν πολλά άγνωστά μου ή επισφαλούς ταυτοποίησης, γι’ 
αυτό θα δείτε συχνά στις φωτογραφίες να μην αναφέρεται όνομα. Επίσης, παρουσιάζονται 
μερικά είδη που αναφέραμε και στις προηγούμενες σελίδες, όμως εδώ μόνο για την ομορφιά 
τους και χωρίς σχολιασμό. 

Εικ. 189: Cortinarius semisanguineus (Fr.), οικ. Cortinariaceae, Δίρφυς. 
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Εικ. 190: Παραιτούμενοι από το ανθρώπινο μέτρο μα και από την εξ ύψους οπτική η 
οποία εντέλει συνιστά μια φιλοσοφική όσο και ηθική στάση αξιολόγησης των ορω-
μένων, ας δούμε τα «μικρά» πλάσματα όχι από απόσταση κι από τα πάνω, μα εκ του 
σύνεγγυς, από το πλάι ή αν είναι δυνατόν κι από κάτω. Ας προσπαθήσουμε να εντα-
χθούμε στο δικό τους κοσμικό μέτρο. Το γονάτισμά μας στο υγρό φυλλόχωμα του δά-
σους, αναδεικνύοντας την ισοτιμία των όντων αλλά και την ευλάβεια μπρος στη φύση, 

ανταμοίβεται με κάλλος που δεν θα γνωρίσει ποτέ η αλαζονεία του ανθρώπου. 
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Εικ. 191 άνω: Η ομορφιά είναι ενίοτε ιδιαζόντως περίπλοκη. 
 

Εικ. 192: Cortinarius multiformis (Fr.) οικ. Cortinariaceae. 



87 
 

Εικ. 193 άνω: Tricholoma terreum (Schaeff. ex Fr.), οικ. Tricholomataceae, νόστιμο. 

 

Εικ. 194 κάτω: Oudemansiella radicata (Relh. ex Fr.), οικ. Tricholomataceae. 
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Εικ. 195 άνω, 196 αριστερά: Μια ρουσσούλα. 
Εικ. 197 κάτω: Lactarius volemus (Fr.), μάλλον. 
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Εικ. 198, 199 ένας κορτινάριος. 
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Εικ. 199, 200: Cortinarius amoenolens (R. Henry), οικ. Cortinariaceae. Εικ.200, 201 Cortinarius salor (Fr.), οικ. Cortinariaceae. 
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Εικ. 202 άνω, 203 κάτω: Cystoderma granulosum (Batsch ex Fr.), οικ. Agaricaceae. Μη βρώσιμο. 
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Εικ. 204, 205: Τα «μαρτιάτικα», Hygrophorus marzuolus (Fr.), οικ. Hygrophoraceae. Νόστιμα! 
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Εικ. 206 άνω: Clitocybe nebularis (Fr.), οικ. Tricholomataceae, δηλητηριώδης. 
 

Εικ. 207 κάτω: Collybia erythropus (Pers. ex Fr.) μάλλον, οικ. Tricholomataceae. 
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Εικ. 208, 209, 210: Lepista nuda (Bull. ex Fr.), οικ. Tricholomataceae, 
φαγώσιμο. Το μανιτάρι αυτό, με το νεραϊδένιο μοβ χρώμα του, μοσχο-

βολάει σαν λουλούδι και είναι πολύ νόστιμο. 
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Εικ. 211, 212: Lepista nuda (Bull. ex Fr.) 
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Εικ. 213, 214: Cortinarius salor (Fr.), οικ. Cortinariaceae. Μη βρώσιμο. Είδη της οικογένειας 
των κορτιναρίων διαθέτουν από τις πιο λεπτές και παράξενες αποχρώσεις που μπορεί κανείς να 

συναντήσει εκτός θαλάσσης. Τα περισσότερα είναι δηλητηριώδη. 
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Εικ. 215, 216: Αυτό το ασυνήθιστο μανιτάρι με το πρασινωπό χρώμα, έχει το καπελάκι του σκε-
πασμένο από μια παχιά γλοιώδη ουσία η οποία παγιδεύει οτιδήποτε ενοχλητικό, π.χ. έντομα 
όπως εκείνο πάνω αριστερά στην εικ. 215. Οι διατονισμοί στις αποχρώσεις των ελασμάτων του, 
εξαίρετοι. 
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Εικ. 217, 218, 219: Cortinarius prasinus (Fr.). 
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Εικ. 220, 221: Gomphidius glutinosus (Fr.) Gomphidiaceae, φαγώσιμος, αλλά πρέπει να αφαιρεί-

ται η γλοιώδης ουσία από το καπελάκι. 
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Εικ. 222, 223: Αποικία στη Δίρφυ, στα 1000 μ. περίπου 
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Εικ 224, 225: Ποικιλότητα όγκων και αποχρώσεων που συναρπάζουν. 
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Εικ. 226 
άνω αριστερά: 
Hygrophorus 
coccineus (Fr.), 
οικ. 
Hygrophoraceae. 
 
Εικ. 227 
άνω δεξιά: 
μικρούτσικο και 
χαριτωμένο. 
 
Εικ. 228 μέσον: 
Mycena pura 
(Pers. ex Fr.), 
δηλητηριώδης, 
οικ. Tricholoma- 

taceae. 

Εικ. 229 κάτω αρ.: Hygrophorus russula (Fr.). Εικ. 230 κάτω δεξιά: Ένα χνουδωτό μανιτάρι. 
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Εικ. 231 άνω: Μοιάζει με μέδουσα, μα είναι μανιτάρι. 

 

 
Εικ. 232 κάτω: Χρώματα της γης στη δόξα τους. 

Τα αρμονικά όσο κι άναρχα διευθετημένα ελάσματα, ομόκεντρα γύρω από το ποδαράκι, δίνουν 
στα μανιτάρια μια όψη εξωτική για τα ανθρώπινα μάτια, που έχουν συνηθίσει σε διαφορετικές 
μορφολογικές σταθερές. 
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Εικ. 233, 234: Πελώριος Cortinarius salor (Fr.), οικ. Cortinariaceae. 
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Εικ. 235, 236, 237: Cortinarius traganus (Wein. 

ex Fr.), οικ. Cortinariaceae. 
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Εικ. 238 πάνω, 239 μέσον δεξιά: Δύο κορτινά-
ριοι.Έχω μεγάλη αδυναμία σε αυτές τις γήινες 
αποχρώσεις, που δεν περιγράφονται και δεν 
αναπαράγονται.  

 
 
 
 
Εικ. 240, 241 κάτω: Το λευκό απαστράπτει, οι 

λεμονοκίτρινες πινελιές στο κέντρο του καπέ-
λου και στο περίγραμμα το τονίζουν χωρίς να 
το λεκιάζουν. Η χάρη με την οποία ανασηκώ-
νεται το γείσο, σαν σε καπελάκι κομψής κυρί-
ας της Μπελ-επόκ, τονίζεται από τα κάτασπρα 
ελάσματα, καθώς ελίσσονται σε μελωδικές κα-
μπύλες από το πόδι προς τα πάνω. Το μανιτα-
ράκι αυτό, μοιάζει σαν μαρμάρινο γλυπτό κά-

ποιου εξωγήινου πολιτισμού. 
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Εικ. 242 πάνω, 243 μέσον: Κορτινάριοι, Cor-
tinarius amoenolens (R. Henry). Το κυανό / 
ιώδες / ελαφρά καστανό / καννελί χρώμα τους, 
αν κι όχι αστραφτερό όπως τα μονοκόμματα 
χρώματα των λουλουδιών που θαυμάζουμε, 
θαμπώνει με τις λεπτότατες διαβαθμίσεις του. 

 
 
 
Εικ. 244 κάτω δεξιά: Ένα μανιτάρι σκεπασμένο 

με πάχνη. Τα περισσότερα μανιτάρια, μετά από 
μια μέρα παγετού, μπορούν να αποψυχθούν 
και να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς να πά-
θουν τίποτε. 

 
 
 
Εικ. 245 κάτω: Gomphidius glutinosus (Fr.) με 

σταγόνα της βροχής.  
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Εικ. 246 άνω: Στο ημίφως του δάσους, μια περίπλοκη Clitocybe. 
 
 
Εικ. 247 κάτω: Collybia butyracea (Bull. ex Fr.). Γκριζοκάστανο  και καστανόλευκο, σε ένα μανι-

τάρι με βουτυρώδη αφή. 
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Εικ. 248, 249: Όσο παρατηρείς ένα μανιτάρι εγγύτερα, κυρίως από κάτω, τόσο πείθεσαι για τον 
ισχυρισμό πολλών επιστημόνων, ότι τα πλάσματα τούτα δεν ανήκουν ούτε στο βασίλειο των 

φυτών, ούτε των ζώων, αλλά αποτελούν ιδιαίτερο, ενδιάμεσο κόσμο. 
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Εικ. 250, 251: Μαύρη μαγεία. Κάτω: Chroogomphus rutilus (Fr.). 
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Εικ. 252, 253: Λευκή μαγεία. Κάτω: Amanita ovoidea (Bull. ex Fr.). 
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Εικ. 254, 255: Ανάμεσα στο ιώδες, το ρόδινο και το κοκκινοκαννελί. 
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Εικ. 256, 257: Ένα tricholoma. 
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Εικ. 258 άνω αριστερά: Ένα tricholoma. 
 
Εικ. 259: δεξιά Cystoderma carcharias (Pers. ex Fr.), οικ. Agaricaceae. 

 
Εικ. 260, 261 μέσο & κάτω αριστ.: Tricholoma caligatum (Viv.), νόστιμο. 
 

Εικ. 262 κάτω δεξιά: Amanita caesarea (Scop.). Αρμονία και νοστιμιά. 
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Εικ. 263, 264: Ακόμα ένας κορτινάριος με αριστουργηματικό πλην πένθιμο χρώμα στα ελάσματα. 
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Εικ. 265, 266 άνω: Tricholomopsis rutilans (Schaeff. ex Fr.).  
 
 
Εικ. 267 κάτω: Δόξα του κίτρινου. 
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Εικ. 268, 269 άνω: Ένα σκληρό μανιτάρι με λαμπερό χρώμα. 
 
 

Εικ. 270 κάτω: Scleroderma bovista (Fr.), οικ. Sclerodermataceae. 
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Εικ. 271, 272 άνω: 
Ένα μεγαλόπρεπο μανιτάρι. 

 
Εικ. 273 δεξιά: 

Clitocybe cyathiformis 
(Bull. ex Fr.), 

οικ. Tricholomataceae. 
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Εικ. 274, 275: Σε σκιερό μέρος, ένα μανιτάρι με τέλειες καμπυλώσεις. 
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Εικ. εδώ, 276, 277, 278: Αποχρώσεις υπέροχες. 
 
 
Στον «Επίλογο», στον τίτλο, η εικ. 279 παρουσιάζει μια ραμάρια. Κάτω 

από το κείμενο, η εικ. 280 δείχνει ένα μανιτάρι με ασύγκριτο θειαφο-
κίτρινο χρώμα. 
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Επίλογος: 

Όχι γενοκτονία στα μανιτάρια! 
 
Είτε γευστικότατα, είτε δηλητηριώδη, τα μανιτάρια είναι 
πανέμορφα, ακόμα και τα πιο μικρούλια κι αφανή, μέρος 
του Μεγάλου Διακόσμου του πλανήτη. Ζουν τη ζωή τους 
καθώς ο άνθρωπος. Έχουν ίδια δικαιώματα στην ύπαρξη 
και ίδια υποχρέωση στον θάνατο όπως όλα τα πλάσματα: 

όπως και ο Homo sapiens, το «ζώο άπτερο δίποδο πλατυόνυχο», κατά την έκφραση του 
Πλάτωνα που αποκαθηλώνει την ανθρώπινη αλαζονεία. 

Ας ανακαλύψουμε την ομορφιά τους, ας διδαχτούμε από αυτά, ας γευτούμε με πολλή 
προσοχή στην επιλογή μας τα φαγώσιμα. Όμως, εσείς οι μανιταροσυλλέκτες και πεζοπό-
ροι, μην τα καταστρέφετε αναίτια! Πολλοί αναποδογυρίζουν τα καπελάκια των μανιταριών 
με τη δικαιολογία ότι θέλουν να διαπιστώσουν αν είναι φαγώσιμα ή όχι. Δεν είναι σοβαρή 
αυτή η αιτίαση, διότι όσοι ασχολούνται με τα μανιτάρια σπάνια δεν αναγνωρίζουν με την 
πρώτη ματιά τα φαγώσιμα, ενώ όσοι δεν έχουν πείρα στη μανιταροσυλλογή δεν τολμούν 
να αγγίξουν τα άγνωστά τους. Το αναποδογύρισμα των μανιταριών οφείλεται στην απερι-
νόητη ανεμελιά και στη συνήθεια — σε πολύ κακή συνήθεια. Με το ξερίζωμα, τους αφαιρεί-
ται η δυνατότητα της ωρίμανσης, της παραγωγής σπόρων και της αναπαραγωγής. 

Επίσης, πολλοί μανιταροσυλλέκτες μαζεύουν ό,τι μανιτάρι βρεθεί μπρος τους, ακόμα κι 
άγνωστα για να ρωτήσουν τον «ειδικό» αργότερα, επιτελώντας αληθινή γενοκτονία σε βου-
νοπλαγιές και δάση. Αλλά και σε περιπτώσεις υπερσυλλογής, πολλά σαπίζουν στα ψυγεία 
ή παραμένουν μήνες στους καταψύκτες. Ας μην είμαστε τόσο αχόρταγοι. Ας μαζεύουμε ό,τι 
μπορούμε να γευτούμε οι ίδιοι κι οι φίλοι μας. Τα άγρια μανιτάρια αποτελούν έναν από τους 
πιο εξαιρετικούς και σπάνιους μεζέδες που μπορεί να γευτεί άνθρωπος, αλλά δεν είναι τροφή 
που μπορεί ή πρέπει να την τρώει κανείς κάθε μέρα. 

Όπως θα παρατήρησε ο αναγνωστης, κατά τη φωτογράφηση μανιταριών αναγκάστηκα 
πολλές φορές να κόψω μανιτάρια τα οποία δεν επρόκειτο να καταναλώσω. Ειλικρινά, δεν 
το έκανα αυτό δίχως τύψεις, παρ’ ότι παρέθετα πάντα στον εαυτό μου τη δικαιολογία ότι 
τα εν λόγω πλασματάκια «θυσιάζονται για χάρη της τέχνης και της μελέτης»… Μην κόβετε 
λοιπόν τα μανιτάρια αναίτια — ακόμα και τα πιο θανάσιμα δηλητηριώδη έχουν τη θέση τους 
στο άπειρο πλέγμα των αλληλοεξαρτήσεων της ζωής και της ύπαρξης, και δεν πειράζουν 
κανέναν εάν δεν τα καταβροχθίσει κάποιος άφρων ή απρόσεχτος. 

Η ομορφιά και η σοφία της Φύσης δεν είναι όσο προφανής νομίζουμε. Όσο καλύτερα γνω-
ρίζουμε, τόσο περισσότερο κατανοούμε. Κι όσο κατανοούμε, τόσο εντελέστερα πλησιάζουμε, 
κατά το ανθρώπινο δυνατόν, στην απλότητα, την πληρότητα και την αρμονία του κόσμου. 
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Τα μανιτάρια στην αρχαία Ελλάδα 
 

Κανένας ζοχός ή μανιτάρι ή από τα παρόμοια 
που δίνει σε μας ο τόπος, άθλια σε άθλιους 

Αντιφάνης 
4ος αι. π.Χ. 

 
 
Μες στα πολλά άγνωστα στο πλατύ κοινό που προσέφερε η αρχαία Ελλάδα στην Ευρώπη 
και κατόπιν στον κόσμο είναι και η ανάπτυξη ως την έπακρη εκλεπτυνση όχι μόνο της μα-
γειρικής τέχνης, αλλά των ιδεών γύρω από αυτή, της γευσιγνωσίας και της γαστριμαργίας. 
Επίσης, όμως, και της νυν λεγόμενης υγιεινής διατροφής και της δίαιτας. Είναι απίστευτα 
περίπλοκη, πλούσια και εν πολλοίς ανεξερεύνητη η αρχαιοελληνική γραμματεία όσον αφο-
ρά ζητήματα διατροφολογίας και υγιεινής δίαιτας, καθώς και η επίδρασή της στις σύγχρο-
νες αντιλήψεις για αυτά τα ζητήματα, που σήμερα θεωρούνται κεντρικά για την ανθρώπινη 
ζωή. Κι όμως, μες σε αυτό τον πλούτο τα μανιτάρια, που σήμερα τα θεωρούμε από τους 
νοστιμότερους και πιο περιζήτητους μεζέδες, κατέχουν μια πολύ φτωχική και μάλλον αρνη-
τική θέση. 

Μπορεί να ακούγεται παράξενο, κι όμως στην αρχαία Ελλάδα τα μανιτάρια θεωρούνταν 
τροφή κυρίως για φτωχούς αγρότες, αναγκαστική καταφυγή ανθρώπων που δεν έχουν κάτι 
καλύτερο να φάνε. Επίσης, ακόμα και στην ελληνιστική και βυζαντινή εποχή που η θέση τους 
καλυτέρεψε κάπως στο τραπέζι, δεν βρίσκει κανείς λόγο καλό γι’ αυτά, μόνο επισημάνσεις 
των ποικίλων κινδύνων και αποτροπές από την κατανάλωσή τους. 

Αλλά, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, ξεκινώντας από την ονοματολογία. 
 

Η γενική ονομασία που χρησιμοποιείται για τα μανιτάρια μέχρι και τα βυζαντινά χρόνια, εί-

ναι [ο] μύκης, [του] μύκητος. Η λέξη ἀμανῖται, από την οποία παρήχθη η σύγχρονη καθο-
λική ονομασία «μανιτάρια», χρησιμοποιούνταν στην αρχή κυρίως για όσους μύκητες δεν 

ανήκαν στην κατηγορία βωλῖται. Για πρώτη φορά στη σωζώμενη αρχαιοελληνική γραμματεία 

Εικ. 281: Μύκηται, Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, Codex MS M.652, Κωνσταντινούπολη 10ος αι. 

μ.Χ., The Morgan Library & Museum, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, φ. 316v. Στη μικρή εικ. 281: ό.π., φ. 260v. 
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συναντούμε στον Αίλιο Ηρωδιανό, 2ος αι. μ.Χ., τη λέξη ἀμανιτάριον1 ως υποκοριστικό της 

λέξης ἀμανίτης, από την οποία προέκυψε η σημερινή, το μανιτάρι. 

Στα αρχαία Ελληνικά, η λέξη μύκης -τος εκτός από το μανιτάρι σήμαινε κάποια κονδυ-
λοειδή λιπώδη σώματα ή μούχλα που σχηματίζονταν στους λύχνους ελαιόλαδου, κι επίσης 
τους σπινθήρες που προκαλούνταν στους ίδιους λύχνους όταν το λάδι περιείχε νερό — η 

λέξη όμως αυτή, ομόηχη προς τον μύκητα, ετυμολογείται από το μυκῶμαι, που σημαίνει συ-
ρίζω, μουγκρίζω, τσιρίζω κ.λπ.). 

Ακόμα, μύκης σήμαινε το ακραίο ημισφαιρικό ή μανιταροειδές στέλεχος της ξιφολαβής, 
σημασία που, κατά μια αφήγηση, λέγαν ότι έδωσε το όνομα στις «πολύχρυσες Μυκήνες», 
την πρωτεύουσα του Αγαμέμνονα. Ο Περσέας περπατούσε στην περιοχή των μετέπειτα Μυ-
κηνών, όταν αποκολλήθηκε από την ξιφολαβή του και έπεσε κάτω ο μύκης, και τότε το 
θεώρησε διοσημεία και έχτισε εκεί τις Μυκήνες. Ή άλλη εκδοχή αναφέρει ότι περπατώντας 
ο Περσέας, κάποια στιγμή που δίψασε, ξερίζωσε από τη γη έναν μύκητα για να δροσιστεί, 
και τότε από κει ξεπήδησε νερό, πράγμα που θεωρήθηκε σημείο των θεών, οπότε έχτισε 
στον τόπο τις Μυκήνες. Ή φέρει αυτό το όνομα η πόλη από τη Μυκήνη, κόρη του Ινάχου, 
που αναφέρεται στην Οδύσσεια. Ή από τον Μυκηνέα, γιο του Σπάρτωνα και εγγονό του 
Φορωνέα — ο Φορωνεύς ήταν βασιλιάς του Άργους όταν η Αττική καταστράφηκε από κα-
τακλυσμό, την παλαιότατη εποχή του Ωγύγη. Όλα αυτά δείχνουν την αρχαιότητα που απέ-
διδαν στις Μυκήνες οι Έλληνες, τη σχέση τους με τους μύκητες, αλλά και το γεγονός ότι 
στην προϊστορική εκείνη εποχή οι Έλληνες τρώγαν ήδη μανιτάρια και μάλιστα μερικές φο-
ρές ωμά, όπως εδώ ο Περσέας.2  

Μύκης όμως λεγόταν και ο φαλλός. Ο ερωτολόγος ποιητής Αρχίλοχος, 7ος αι. π.Χ., που 
πολέμησε χρόνια ως μισθοφόρος σε διάφορους στρατούς, γράφει σε ερωτικό ποιήμά του: 
«Μου χαλάρωσαν οι τένοντες του μύκητά μου»·3 σε πρώτη ανάγνωση, λέει ότι ξετεντώ-
θηκαν τα λουριά με τα οποία ήταν δεμένος ο μύκης στην ξιφολαβή του, αλλά σε δεύτερη 
προφανώς αναφέρεται στην κούρασή του μετά από μια πολύωρη «μάχη» στο κρεβάτι…  

Κατά τα άλλα, οι δύο βασικές κατηγορίες που συναντάμε στις αρχαίες πηγές, είναι μύ-

κητες βωλῖται και μύκητες ἀμανῖται. Βωλίτες, όμως, είναι ακόμα υπό διερώτηση αν λέγαν 

οι Έλληνες τα μανιτάρια τα σπογγώδη κάτω από το καπελάκι τους. Όπως είναι γνωστό, το 
έργο του Αριστοτέλη, του Θεόφραστου, του Διοσκουρίδη, των μεγάλων αρχαίων και Βυ-
ζαντινών γιατρών που ήταν επίσης άριστοι γνώστες της βοτανολογίας όσο και της βασι-
σμένης στα βότανα φαρμακοποιίας, απετέλεσε τη βάση όλων των συγκαιρινών μας επι-
στημών που σχετίζονται με τα φυτά και τα ζώα, αλλά και της σύγχρονης ιατρικής, της 
φαρμακολογίας και της ταξινομίας. Όμως, οι Δυτικοί βοτανολόγοι από την Αναγέννηση και 
μετά ονόμασαν «βωλίτες» τα μανιτάρια που είναι σφουγγαρωτά από κάτω, και την οικο-
γένειά τους Boletaceae, δίχως σαφή αναφορά των αρχαίων πηγών περί τούτων. 

Βῶλος στα αρχαία Ελληνικά σήμαινε ό,τι και σήμερα: περίπου στρογγυλός ή ελλειπτι-
κός σχηματισμός, κατ’ αρχήν φυσικός, όπως βώλια (χαλίκια λειασμένα από τη θάλασσα ή 
τα ποτάμια) και σβώλοι χώματος, και κατ’ επέκταση ό,τι τους μοιάζει. Γι’ αυτό σήμερα λέ-
με βόλια τις σφαίρες και βώλους τις γυάλινες γκαζές. Στρογγυλά ή ελαφρά ελλειψοειδή 
μανιτάρια όμως, χωρίς καπέλο και ποδαράκι, είναι μόνο τα λυκόπερδα, τάξη Lycoperdales, 
και τα λίγα είδη τρούφας, της τάξης Tuberales. Μοιάζουν πράγματι ακριβώς σαν βώλοι, 
και κάποιος αδαής διαβάτης είναι εύκολα δυνατόν άμα τους δει μες στα χαλίκια, να τα νο-
μίσει πέτρινους βώλους! 

Ο Γαληνός, 2ος αι. μ.Χ., ο μεγαλύτερος μετά τον Ιπποκράτη αρχαίος Έλληνας γιατρός, 
λεπτουργικός γνώστης της παλαιότερης απ’ αυτόν ελληνικής γραμματείας, όχι μόνο της ια-

                                                 
1 Αίλιος Ηρωδιανός, Ἐπιμερισμοί, 89, 4: «μύκης τὸ ἀμανιτάριον». 
2 Πρόχειρα: Ακουσίλαος Ιστορικός (5ος αι. π.Χ.), Αποσπάσματα, απ. 24· Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 2, 16, 

3, 9· την ιστορία και παραλαγές της επαναλαμβάνουν πολλοί, μα η αρχαιότερη εκδοχή είναι, θαρρώ, του Ακου-

σίλαου. Ο Όμηρος αναφέρει τη Μυκήνη κόρη του Ινάχου στην Οδύσσεια, 2, 120. 
3 Αρχίλοχος, Αποσπάσματα, απ. 252· για την ερωτολογική σημασία της λέξης μύκης εδώ, βλ. Αίλιος Ηρωδιανός, 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3,1, 61, 9-10. 



125 
 

τρικής μα και της λογοτεχνικής, εφιστά σε πολλές περιπτώσεις όπως θα δούμε τους κινδύ-
νους από τους μύκητες, αλλά γράφει ότι: 

 
 […] και από τους μύκητες, οι βωλίτες, αν βραστούν καλά σε νερό, πλησιάζουν τα εδέσματα που 
δεν προκαλούν καμιά βλάβη, […]. Αβλαβέστατοι λοιπόν είναι τούτοι από όλους τους άλλους μύ-
κητες, και δεύτεροι μετά από αυτούς οι αμανίτες. Τους άλλους, το ασφαλέστερο είναι να μην τους 
αγγίζει κανείς· γιατί πολλοί πέθαναν εξαιτίας τους.4 

 
Μάλιστα, προσθέτει ότι έχει υπόψη του περιπτώσεις ανθρώπων που όταν έφαγαν ακόμα και 
βωλίτες, όχι όμως καλά μαγειρεμένους, έπαθαν τροφική δηλητηρίαση, χωρίς πάντως να 
πεθάνουν. Και σε άλλο έργο του, αφού τονίσει ότι οπωσδήποτε τα μανιτάρια δεν είναι τρο-
φή καλή για την υγεία, αναφέρει: «και μόνο από τους βωλίτες δεν ιστορείται να πέθανε 
κανείς· αλλά και αυτοί σε κάποιους προκάλεσαν εμετό [...]».5 Τα ίδια πάντως επαναλαμβά-
νουν διάφοροι Βυζαντινοί γιατροί που ακολουθούσαν πιστά την παράδοση της αρχαίας ια-
τρικής, όπως ο Παύλος Αιγινήτης,6 7ος αι. μ.Χ. Το αν με τη λέξη «αμανίτες» ο Γαληνός εν-
νοούσε μια συγκεκριμένη κατηγορία μανιταριών, ή απλά εννοεί τα μανιτάρια όλων των οικο-
γενειών που θεωρούνταν φαγώσιμα, πλην των βωλιτών, δεν το γνωρίζουμε. Πιθανότατα εν-
νοούσαν τα φαγώσιμα αγαρικά. 

Αλλ’ επειδή, όπως είπαμε, οι Έλληνες ανέφεραν τα μανιτάρια ως επί το πλείστον για να 
αποτρέψουν τους υποψήφιους καταναλωτές τους από την απρόσεχτη συλλογή τους και τη 
δηλητηριάση, κι όχι για να τιμήσουν τη γεύση τους, διαβάζοντας τα παραπάνω πηγαίνει 
επίσης το μυαλό μας στα λυκόπερδα. Πράγματι, πολλά από αυτά δεν είναι φαγώσιμα, είτε 
γιατί έτσι κι αλλιώς είναι σκληρά ή σχεδόν ξυλώδη όπως τα γαίαστρα και τα σκληρο-
δερματώδη [οικ. Gaeastraceae, Sclerodermataceae], είτε γιατί έχουν αρνητική γεύση, είτε 
γιατί μπορούν να προκαλέσουν ελαφρές δηλητηριάσεις. Είναι, όμως, η μόνη τάξη από τα 
ελληνικά μανιτάρια που δεν περιλαμβάνει κανένα θανάσιμα δηλητηριώδες είδος, με την 
προϋπόθεση βέβαια που θέτουν ως απαραίτητη οι αρχαίοι γιατροί, να έχουν μαγειρευτεί 
καλά. Γενικά, θεωρείται ότι από τα λυκόπερδα της Ελλάδας εκείνο που προκαλεί αρκετά 
σοβαρή τροφική δηλητηρίαση ακόμα και μαγειρεμένο, αλλά όχι θάνατο, είναι το Sclero-
derma citrinum (Pers.), που περιέχει διάφορες ουσίες χρήσιμες στην ιατρική· πάντως είναι 
σκληρό, με ξυλώδες περίβλημα και τραχύ εσωτερικό, οπότε μάλλον δεν υπάρχει περίπτωση να 
το φάει κανείς. 

Από την άλλη, είπαμε ότι σήμερα κάποιοι στη Β. Ευρώπη τρώνε τον Boletus satanas 
βρασμένον και ξεζουμισμένο, πράγμα που συνηγορεί στην άποψη ότι όταν ο Γαληνός γρά-

φει πως μόνο οι βωλῖται δεν βλάπτουν αν βραστούν καλά, παρ’ ό,τι ακόμα και τότε προ-
καλούν σε κάποιους εμετό, εννοεί ότι τα μανιτάρια αυτά είναι οι σημερινοί Boletus,  κι οι 
βοτανολόγοι που τους ονόμασαν έτσι έχουν δίκιο. 

Μπορούμε, εντέλει, να προτείνουμε ως θέμα έρευνας αν βωλίτες ονόμαζαν οι αρχαίοι τα 

λυκόπερδα κι όχι τους σημερινούς Boletus. Πάντως, η πολύ αυστηρή διάκριση μεταξύ μυ-

κήτων βωλιτῶν και μυκήτων ἀμανιτῶν στα βυζαντινά χρόνια έχασε σε ορισμένες περιπτώ-
σεις απρόσεχτων συγγραφέων τη σημασία της. Για παράδειγμα, σε απόσπασμα από τα Γε-
ωπονικά, μια κατά τα άλλα πολύ σπουδαία συλλογή κειμένων περί γεωργίας και παρασκευ-
αστικής τροφίμων από την εποχή του Ιπποκράτη μέχρι τον 10ο αι. μ.Χ. οπότε και πιθανόν 
καταρτίστηκε, συναντάμε τη λέξη βωλίτες ως εκ προχείρου μάλλον χαρακτηρισμό παρά 
όνομα, αναφερόμενο γενικά σε δηλητηριώδη μανιτάρια.7 Οι περισσότεροι και επιμελέστεροι 
συγγραφείς, όμως, για παράδειγμα ο σπουδαίος γιατρός Αέτιος ο Αμιδηνός, 6ος αι. μ.Χ., 
κάνουν σαφώς τη διάκριση μεταξύ βωλιτών και αμανιτών.8 

Σε μια καταγραφή του πολυμαθέστατου Φώτιου, μάλιστα, υποκρύπτεται κατά τη γνώμη 
μας ένα ακόμα ίχνος της διάκρισης αυτής. Λέει ο πατριάρχης και λόγιος, ότι σύμφωνα με 

                                                 
4 Γαληνός, Περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων [De alimentorum facultatibus libri iii] 6, 655, 14 κ.ε. 
5 Γαληνός, Περὶ εὐχυμίας καὶ κακοχυμίας [De rebus boni malique suci] 6, 770, 15 κ.ε. 
6 Παύλος <Αιγινήτης>, Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 1, 77, 1, 1 
7 Γεωπονικά 12, 22, 6, 2. 
8 Αέτιος Αμιδηνός, Ἰατρικῶν ii 253, 12 κ.ε. 
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γνωστό αρχαίο ανέκδοτο, «καθώς, εγκυμονώντας τον Κλαύδιο, η μητέρα του πεθύμισε να 
φάγει τους μύκητες τους βωλίτες, έτσι και ο Κλαύδιος, αφού έφαγε φαρμακισμένους μύκη-
τες, απεβίωσε».9 

Η ιστορία είναι γνωστή από τον Δίωνα Κάσσιο και την επαναλαμβάνουν πολλοί κατό-
πιν:10 Ο παρανοϊκός Κλαύδιος ήθελε να τον κληρονομήσει μετά τον θάνατό του στον αυτό-
κρατορικό θρόνο ο γιος του Βρεττανικός, που ήταν παιδί τότε ακόμα, αλλά η Αγριππίνα 
επιθυμούσε να γίνει αυτοκράτορας ο Νέρων, γιος της από τον πρώτο της γάμο με τον Δο-
μίτιο. Έτσι, προμηθεύτηκε έναν νεαρό δούλο που δεν τον γνώριζαν ακόμα στο παλάτι, ούτε 
ο ίδιος ήξερε τους παλατιανούς ώστε να καταλάβει το νόημα της πράξης του, και τον έστει-
λε στη φοβερή και τρομερή μάγισσα Λουκούστα, που έβαλε φαρμάκι σε κάποιον μύκητα 
«μέγιστο και ωραιότατο», όπως λέει ο Δίων — ή ίσως χρησιμοποίησε κάποιο ούτως ή άλ-
λως φαρμακερό μανιτάρι. Ο Κλαύδιος το έφαγε ανύποπτος και πέθανε, με αποτέλεσμα ο 
Νέρων να γίνει αυτοκράτορας. Μετά τον θάνατο του Κλαυδίου διαδόθηκε η ιστορία ότι η 
μητέρα του, όταν ήταν έγκυος, είχε θελήσει να φάει μανιτάρια. Ύστερ’ από χρόνια, σε 
συμπόσιο με μανιταροφαγία, όταν δήλωσε κάποιος ενθουσιασμένος ότι τα μανιτάρια είναι 
στ’ αλήθεια θεϊκό έδεσμα, ο Νέρων απάντησε ότι πράγματι, είναι τροφή των θεών, αφού κι 
ο ίδιος έγινε θεός από ένα μανιτάρι! — Εννοώντας εκείνο που σκότωσε τον Κλαύδιο αλλά 
και τη θεοποίηση που απολάμβαναν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. 

Άμα γνωρίζει κανείς στο σύνολό της αυτή την ιστορία, περίφημη στα αρχαία και βυ-
ζαντινά χρόνια, καταλαβαίνει το λογοπαίγνιο του Φώτιου: Η μητέρα του Κλαύδιου, όταν 
ήταν να τον γεννήσει, πεθύμισε να φάγει ακίνδυνους βωλίτες· και σε αντίρροπη ισοζυγία 
της μοίρας, ο γιος της πέθανε αφού έφαγε ένα δηλητηριώδες ή δηλητηριασμένο μανιτάρι 
άλλης οικογένειας. 

Τέλος πάντων, στη σωζώμενη αρχαία γραμματεία δεν βρίσκουμε κείμενο που να αναφέ-
ρεται ρητώς σε μανιτάρια που είναι σπογγοειδή από κάτω — τουλάχιστον δεν βρίσκει ο 
υποφαινόμενος. Η στέρεα εντύπωσή μας από τη μελέτη των αρχαίων αναφορών είναι ότι οι 
Έλληνες διέκριναν μόνο τους μύκητες βωλίτες και τους μύκητες αμανίτες, κι ότι στους αμα-
νίτες συμπεριλάμβαναν μανιτάρια που δεν είναι οι αλεποπορδές. Ο Θεόφραστος αναφέρει 

με σαφήνεια τις τρούφες, ονομάζοντάς τις πεζίες [οἱ πεζίαι, ή ἡ πεζίς ], από το πάτημα, το 

περπάτημα πεζήν, επειδή τις πατάμε χωρίς να το καταλάβουμε. Αναφερόμενος στα μανιτά-

ρια, λέει ότι «είναι αυτά υπόγεια και επίγεια», και τα υπόγεια λέγονται πεζίες, «και γίνο-
νται μαζί με τους μύκητες».11  

Την τρούφα την αναφέρει ο Θεόφραστος ως [η] πέζις και στο Περί φυτών ιστορίας, 

μελετώντας τα φυτά που δεν έχουν κλαδιά και κορμό: «ύδνο, μύκητας, πέζις»·12 ὕδνα [τα] 
λέγονταν οι κόνδυλοι ορισμένων φυτών που μερικοί αρχαίοι θεωρούσαν ότι δεν έχουν 
βλαστό, όπως τα μανιτάρια, επειδή τους έβρισκαν κατά το σκάψιμο των αγρών το καλο-
καίρι ή το φθινόπωρο με ξεραμένη την υπερκείμενη της επιφάνειας της γης εκβλάστηση και 
τα φύλλα. Γι’ αυτό και αρκετοί σύγχρονοι μελετητές θεωρούν λανθασμένα ότι τα ύδνα 
ήταν για τους αρχαίους είδος μανιταριών· στην πραγματικότητα ήταν κόνδυλοι κοινοί στον 
ελληνικό χώρο, φαγώσιμοι· μα και μερικοί δηλητηριώδεις, για παράδειγμα ορισμένων 
μικρών ειδών της οικογένειας Araceae όπως του Arisarum vulgare (Targ.-Tozz.), της λεγό-
μενης σήμερα δρακοντιάς. Επίσης, κονδυλοειδείς βολβοί διαφόρων ορχεοειδών, που όταν 
έχει ξεραθεί το υπερκείμενο φυτό και τους βρούμε τυχαία κατά το σκάψιμο, μοιάζουν να 
μην είχαν ποτέ βλαστό και φύλλα. 

Ο Θεόφραστος, όμως, διακρίνει σαφώς τα ύδνα από τους μύκητες, παρατηρώντας ότι ο 
μύκητας και το ύδνον δεν έχουν κλαδιά, άνθη, καρπό, φλοιό.13 Η παρατήρηση περί έλλει-

                                                 
9 Φώτιος, Βιβλιοθήκη 190, 149a, 9. 
10 Δίων Κάσσιος, Ρωμαϊκαὶ ἱστορίαι 60, 43, 2, 6 κε.· για το ανέκδοτο περί «τροφής των θεών», βλ. ιδίου 60, 35, 

4, 5 κ.ε. Την ιστορία επαναλαμβάνουν πολλοί μέχρι  το τέλος του Βυζαντίου. 
11 Θεόφραστος, Αποσπάσματα, απ. 168· βλ. και Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 59, 13· Αριστοτέλης & Corpus 

aristotelicum,  Fragmenta varia, 6, 38, fragment 273. 
12 Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν ἱστορίας 1, 6, 5, 8· Αθήναιος, ό.π., 2, 59, 28. 
13 Θεόφραστος Περὶ φυτῶν ἱστορίας 1, 1, 11, 5 και 1, 6, 5, 7. 
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ψης φλοιού υποδεικνύει ότι ήταν κόνδυλοι, κι όχι βολβοί με φύλλα σαν κρεμμύδια. Θεω-
ρούνταν ότι οι φαγώσιμοι φύτρωναν κοντά στη θάλασσα, σε αμμώδεις παραλίες, μάλιστα ο 
ο Αθήναιος αναφέρει καθαρά το υδνόφυλλο, «την πόα τη φυόμενη πάνω από το ύδνο»,14 
οπότε ξεκαθαρίζεται ότι επρόκειτο για κάποιο φυτό των αμμωδών παραλιών με κόνδυλο ή 
άφυλλο βολβό, κι όχι για είδος μανιταριού. Κανένα μανιτάρι δεν φυτρώνει σε παραλίες. 

Την ίδια διάκριση κάνει επίσης ο φυσικός φιλόσοφος και βοτανολόγος Φαινίας, 4oς αι. 
π.X., στον οποίο πιθανόν πολλά οφείλει ο Θεόφραστος. Μιλάει για τα φυτά εκείνα «όσα 
δεν αναφύουν την ανθήλη ούτε τους σπερματικούς στημόνες ούτε τη σπερμάτωση, όπως ο 
μύκης, το ύδνο, η φτέρη, η έλικα [είδος φτέρης]»,15 διαπιστώσεις που επαναλαμβάνουν σε 
πλήθος κείμενα όλοι οι μεταγενέστεροι αρχαίοι γιατροί που ασχολούνται επισταμένως με 
τη βοτανολογία. Άλλο λοιπόν ήταν τα ύδνα, άλλο οι μύκητες κατά την αρχαιότητα, οπότε 
έκαναν λάθος οι σύγχρονοι βοτανολόγοι που ονόμασαν «ύδνα» και «ύδνελλα» τα γνωστά 
μανιτάρια. 

Σε βυζαντινά κείμενα αναφέρεται η ἴσκα, κατά το λεξικό Μπαμπινιώτη από το λατ. esce. 
Ο Παύλος Αιγινήτης χρησιμοποιεί τις ίσκες για θεραπεία χρόνιων ρευματισμών του στομά-
χου δηλ. ψύξης, όχι ως φάρμακο μα για το άναμμα αργής και σιγανής, πολύωρης φωτιάς 
σε ειδική σχάρα που τοποθετείται πάνω στο στομάχι του ασθενή, αναφέροντας ότι: 

 
[…] ίσκα είναι κάποια σπογγώδη σώματα, οι ίσκες, που φυτρώνουν πάνω στις δρυς και τις κα-
ρυδιές, σε χρήση περισσότερο από τους βάρβαρους.16 

 
Αλλού, δηλώνει ότι «οι από τους βάρβαρους ονομαζόμενες ίσκες» μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν με την ίδια μέθοδο της αργής καύσης και για βαρείς ρευματισμούς των άρθρων, ό-
μως η μέθοδος καλό είναι να αποφεύγεται, γιατί προκαλούνται στο δέρμα εγκαύματα.17 

Οι ίσκες είναι διάφορα πολυετή ξυλομανίταρα που φυτρώνουν σε σάπια μέρη κορμών 
δέντρων. Ο Χελντράιχ, που τόσο αγάπησε την ελληνική φύση, μα και τόσο σεβάστηκε τον 
ελληνικό λαό, αναφέρει ότι στην εποχή του ως ίσκες οι απλοί Έλληνες χρησιμοποιούσαν 
όχι βεβαίως το εξωτικό μανιτάρι των «βαρβάρων», μα αυτά που έβρισκαν πάνω στα δε-
ντρα του τόπου τους: 

 
Είδη Boletus- και Polyporus-, των οποίων η διάκριση είναι ακόμη αβέβαιη δεδομένου ότι γενικώς 
τα ελληνικά Κρυπτόγαμα, που είναι ακόμα ένα αρκετά άγνωστο πεδίο, αναπτύσσονται σε βαλα-

νιδιές, καστανιές και άλλα δέντρα, ιδιαίτερα παντού στα ορεινά δάση. Τα ονομάζουν Ἴσκα, πε-

λασγικά eške, -α, όπως και τα παρόμοια πυροδοτικά μανιτάρια.18 

                                                 
14Αθήναιος, ό.π., 2, 60, 32. 
15 Φαινίας, Περὶ φυτῶν, Αποσπάσματα, απ. 37· και Αθήναιος, ό.π., 2, 59, 22 κ.ε. 
16 Παύλος <Αιγινήτης>, Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 6, 50, 3, 12 
17 Παύλος <Αιγινήτης>, Θεραπευτικά 2, 535, 27 
18 Heldreich Theodor, Die Nutzpflanzen Griechenlands. Mit besonderer Berüksichtigung neugriechischen und pe-

lasgischen Vulgarnamen, Karl Wilberg, Αθήνα 1862, σ. 2. Eδώ ο Χελντράιχ, που ήταν από τους βοτανολόγους με 
ευρύτατη κλασική και ακαδημαϊκή παιδεία κι επίσης ανθρωπιστής με την καθαρότερη και πιο σύγχρονή μας έν-
νοια, υιοθετεί τη θεωρία της εποχής του ότι η Ελληνική καθώς και εν πολλοίς συγγενικές γλώσσες όπως η Ιλλυ-
ρική (νυν τα Αλβανικά και τα Αρβανίτικα) προέρχονται άμεσα από ένα αρχαιότερο κοινό υπόστρωμα, που τότε 
αρκετοί το ταύτιζαν με τα Πελασγικά, τη γλώσσα των Πελασγών, των αναφερόμενων από αρχαίους συγγραφείς 
μη ελληνόγλωσσων ή προελληνικής γλώσσας κατοίκων κάποιων ελληνικών τόπων κατά την αρχαιότητα. Θεωρεί 
λοιπόν τη λέξη ίσκα όχι ως λατινικής, μα πελασγικής καταγωγής. Σε υποσημείωση εδώ, διερμηνεύει με παρα-
δείγματα την άποψή του περί της πελασγικής ή προελληνικής καταγωγής της λέξης ίσκα, eške. 

Έτσι, ο Χελντράιχ θεωρούσε ότι υπερέβαινε τις ρατσιστικές αντιλήψεις πολλών Ευρωπαίων της εποχής του 
για τον νεοελληνικό λαό ο οποίος, λόγω της δραματικής υπανάπτυξης που υπέστη κατά την τουρκοκρατία, μα 
και της μίξης του με τους Αρβανίτες και της ομιλούμενης σε πολλά μέρη αρβανίτικης διαλέκτου, τον θεωρούσαν 
ανάξιο όχι μόνο να αναγάγει την καταγωγή του στους αρχαίους Έλληνες, μα και να πάρει μια θέση μεταξύ των 
ευρωπαϊκών λαών: Εφόσον οι Έλληνες και οι Αρβανίτες, καθώς και οι γλώσσες τους, έχουν κοινή καταγωγή και 
μάλιστα στενότατη εθνολογική και ιστορική σχέση, ο Χελντράιχ και πολλοί Ευρωπαίοι και Έλληνες θεωρούσαν 
ότι το πρόβλημα της καταγωγής των Νεοελλήνων λύνεται ανθρωπιστικά, ενώ δεν θίγεται ούτε το κοινό και 
ενιαίο εθνικό συναίσθημα ελληνόφωνων και αρβανιτόφωνων Ελλήνων, ούτε η επιστημονική δεοντολογία. 
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Οπότε τις ίσκες μεταχειρίζονταν ακόμα στον ελλ. χώρο.  
Τέλος πάντων οι ίσκες ξεραίνονταν και χρησιμοποιούνταν 
μέχρι την ανακάλυψη του επικρουστήρα για το άναμμα 
της πυρίτιδας στα πυροβόλα όπλα, επειδή καίγονται αρ-
γά χωρίς φλόγα για πολλές ώρες, και έτσι ένας πολεμι-
στής μπορούσε να έχει πάντα πρόχειρη φωτιά, διατηρώ-
ντας την αναμμένη ίσκα σε ειδικό θυλάκιο. Ο Κων/νος 
Πορφυρογέννητος, 10ος αι. μ.Χ., απαριθμώντας τεχνουρ-
γήματα των βυζαντινών ανακτόρων, αναφέρει «πυροβόλα 
μαζί με ίσκα»:19 Οι Βυζαντινοί, κληρονόμοι της λαμπρής 
ελληνιστικής μηχανικής, τεχνολογίας και χημείας, γνώρι-
ζαν τα πυροβόλα όπλα που λειτουργούσαν με εύφλεκτες 
ύλες, κι όχι με πυρίτιδα όπως τα μεταγενέστερα· αλλά χρη-
σιμοποίησαν τη σχετική τεχνογνωσία μόνο στην περίπτωση 
του υγρού πυρός. 

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν γνώ-
ριζαν την ίσκα — άλλωστε για την πολύωρη ή και πολύ-
ήμερη διατήρηση της φωτιάς διέθεταν άφθονο το φυτό 
νάρθηκας [Ferula communis (L.), οικ. Umbelliferae]. Στις 
Νεφέλες του Αριστοφάνη αναφέρεται άναμμα φωτιάς με 
φακό από ορυκτό κρύσταλλο (ήλεκτρον) ή πρωτόγονο 
γυαλί, και σε βυζαντινά Σχόλια δηλώνεται ότι έτσι άναβαν 
την ίσκα,20 όμως τούτη η μεθύστερη αναγωγή της ίσκας 
στα χρόνια του Αριστοφάνη σχετίζεται με την εμπειρία 
των Σχολιαστών στην εποχή τους, όπου το μανιτάρι αυτό 
χρησιμοποιούνταν ήδη. Στα κλασικά χρόνια, με τον φακό 

μπορούσε κανείς όπως και σήμερα να ανάψει λεπτά, ξερά χόρτα που υπάρχουν παντού, 
δεν χρειάζονταν ίσκες και εν πάση περιπτώσει οι ίσκες δεν αναφέρονται πουθενά πριν την 
πρώτη βυζαντινή εποχή. 

Ακόμα ένα πρόβλημα ταύτισης υπάρχει με τη σημασία της αρχαίας λέξης ἀγαρικόν. Την 
ονομασία βρίσκουμε για πρώτη φορά στον πατέρα της Βοτανολογίας και Φαρμακολογίας 
Διοσκουρίδη, 1ος αι. π.Χ., σε ποίημα του γιατρού Ανδρόμαχου21 απευθυνόμενο στον Νέρω-
να τον ίδιο αιώνα όπου περιγράφεται παρασκευή περίπλοκου φαρμάκου πανάκειας, κατάλ-
ληλου για πλήθος αρρώστιες, και πάλι την ίδια εποχή σε έργο του Άντυλλου.22 Δεν βρί-
σκουμε τη λέξη αγαρικόν παλαιότερα από τον 1ο αι. μ.Χ. στα σωθέντα αρχαία κείμενα. 

Το αγαρικόν, οι μελετητές του Διοσκουρίδη και των αρχαίων και Βυζαντινών γιατρών 
από την Αναγέννηση και μετά, το ταυτίζουν με κάποια από τα ξυλώδη μανιτάρια που φυ-
τρώνουν πάνω στους κορμούς των δέντρων, συνήθως με το Laricifomes officinalis (Vill.) ή 
Boletus laricis (F.Rubel), οικ. Fomitopsidaceae, ένα ξυλομανίταρο με χρήσεις στη συγχρο-
νη φαρμακολογία, ιατρική και ομοιοπαθητική, όπως πάμπολλα άλλα μανιτάρια. Δυστυχώς, 
όμως, πολλά από τα φυτά που αναφέρει ο Διοσκουρίδης έχουν λανθασμένα ή επισφαλώς 
ταυτιστεί, ήδη από την Αναγέννηση που άρχισαν να μεταφράζονται και να σχολιάζονται τα 
ελληνικά χειρόγραφα του μεγάλου έργου του, Περί ύλης ιατρικής, και μέχρι τον 19ο αιώνα. 
Οι λανθασμένες ή επισφαλείς ταυτίσεις μάς ακολουθούν ακόμα και σήμερα, αναπαραγόμε-
νες σε σύγχρονες μελέτες ελλείψει μιας συνολικής ερευνητικής εργασίας για το έργο του 
Διοσκουρίδη, που θα επαναθεωρούσε από την αρχή την ταύτιση όσων φυτών αναφέρει ο 
πατέρας της Βοτανολογίας, με βάση τις αρχαίες και βυζαντινές πηγές αλλά και τις σύγχρο-
νες επιστημονικές γνώσεις. 

                                                 
19 Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, De cerimoniis aulae Byzantinae 471, 18 και 474, 2. 
20 Σχόλια στον Αριστοφάνη, Σχόλια στις Νεφέλες (scholia recentiora Eustathii, Thomae Magistri et Triclinii) 768d, 

3· βλ. και Ψευδο-Ζωναράς, Λεξικὸν 1788, 16. 
21 Ανδρόμαχος, Απόσπασμα, στ. 130. 
22 Άντυλλος, Ἐκ τοῦ περὶ κλυσμῶν ὅτι διὰ τρεῖς αἰτίας παραλαμβάνονται 45, 3. 

Εικ. 282: Ίσκα. Chaumeton, Poi-
ret, Chamberet, Flore Médicale, 

Παρίσι 1833. 
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Ο Διοσκουρίδης περιγράφει ως εξής το αγαρικόν:23 
 
Διακινείται ως ρίζα παρεμφερής με του σίλφιου, όχι πυκνή στην όψη όπως το σίλφιο, αλλά είναι 
όλη αραιή. Απ’ αυτήν υπάρχει άρρεν και θήλυ, από τα οποία διαφέρει το θήλυ έχοντας εντός 
ίνες24 ευθείες, ενώ το άρρεν είναι περιφερές και από παντού συμφυές· στη γεύση όμως [είναι] και 
τα δύο όμοια, στην αρχή γλυκίζοντα, μετά όμως αναδίδουν πικρότητα. Γεννιέται στην Αγαρία της 
Σαρματικής·25 λένε κάποιοι ότι είναι ρίζα φυτού, κάποιοι ότι γίνεται σε δέντρα βαλανιδιάς κατά τη 
σήψη, καθώς επιφύονται και οι μύκητες. Γεννιέται και στη Γαλατία της Ασίας και στην Κιλικία 
πάνω σε κέδρους, εύθρυπτη όμως και ασθενική ως προς τη δύναμη. 

 
Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς πώς η ανάγνωση της παραπάνω περιγραφής μπο-
ρεί να οδηγήσει κάποιον στο συμπέρασμα ότι εδώ αναφέρεται ένα ξυλώδες μανιτάρι των 
δέντρων, όπως το Laricifomes officinalis. Και πρώτα-πρώτα εφόσον περιγράφεται ξεκάθα-
ρα ως ρίζα, μάλιστα όμοια με του σίλφιου, του γνωστού φυτού της οικ. Umbelliferae, συγ-
γενικού με το σέλινο, τον μαϊντανό και το καρότο. Το αγαρικό χρησιμοποιούνταν ευρέως 
στην αρχαία και βυζαντινή ιατρική, και αναφέρεται συχνά σε ιατρικά και φαρμακολογικά 
κείμενα. Πώς είναι δυνατόν οι αρχαίοι Έλληνες, μάλιστα οι γιατροί και οι φαρμακολόγοι, οι 
τόσο οξυδερκείς στις παρατηρήσεις τους επί των φυτών και γενικά επί της φύσης, να μπερ-
δεύουν ένα μανιτάρι με ρίζα φυτού, μάλιστα του πασίγνωστου στην αρχαιότητα σίλφιου. 

Οπωσδήποτε, ο μέγας βοτανολόγος το λέει ξεκάθαρα: άλλοι θεωρούν το αγαρικό ρίζα 

φυτού, άλλοι ότι φυτρώνει σε σάπια δέντρα όπως ή καθώς [καθάπερ]26  και οι μύκητες — 

όχι ότι είναι μύκητας. Και το περιγράφει ως ρίζα, με παράρριζα μάλιστα, που δεν είναι 
δυνατόν να τα διαθέτει ένα ξυλομανίταρο. Δηλώνει καθαρά στο παραπάνω απόσπασμα, λοι-
πόν, ότι δεν ξέρει αν πρόκειται για φυτό, που φυτρώνει στο χώμα, ή είναι ίσως παρασιτικό 
και βρίσκεται πάνω στα δέντρα ή στις κουφάλες, όπως τα μανιτάρια. Πουθενά στα διασω-
σμένα αρχαία κείμενα δεν αναφέρεται σαφώς ότι το αγαρικόν είναι μύκητας. 

Επίσης, στο μέρος αυτό του Γ΄ βιβλίου  της Ύλης ιατρικής δεν μελετώνται ζωντανά φυ-
τά ή κομμάτια κλαδιών ή διάφορες φυτικές και ορυκτές ύλες όπως αλλού, μα αποκλειστικά 
ρίζες που πωλούνταν στα βοτανοπωλεία σκέτες, χωρίς το υπερκείμενο φυτό: ρίζες αγα-
ρικού, ρα, κίτρινης γεντιανής [Gentiana lutea (L.)], αριστολοχείας, γλυκύρριζας [Glykyr-
rhiza glabra (L.) γλυκόρριζα], κενταυρίου μεγάλου και μικρού [διάφορα αγκάθια του γέ-
νους κενταύρια], χαμαιλέοντος λευκού [Atractylis gummifera ή Carlina gummifera (L.)] 
και μέλανος [πιθανόν Carlina acanthifolia (All.)]. Δεν είναι δυνατόν ο Διοσκουρίδης να θε-

ωρούσε ρίζα με ίνες (κτηδόνες) ένα ξυλομανίταρο, που είναι απαραίτητα σπογγώδες και 
δεν έχει καν παράρριζα. Ενώ ο ίδιος λέει καθαρά πως του αγαρικού τα παράρριζα είναι 
«αραιά», όχι πυκνά σαν του σίλφιου. 

Ξέρουμε ότι πολλές από τις εξωτικές ύλες που περιγράφει ο Διοσκουρίδης, είναι φλοιοί, 
κομμάτια ξύλου, ρίζες και αποξηραμένα κλαδιά, κι ότι ο ίδιος δεν είχε δει ποτέ τα φυτά 
από τα οποία προέρχονταν, αλλά τα έβρισκε στα παζάρια και στα βοτανοπωλεία της Ασίας 
και της Αιγύπτου κατά τα ταξίδια του. Επίσης, είναι γνωστό ότι πολλά από αυτά εισάγο-
νταν με καραβάνια μέσω των αρχαίων εμπορικών δρόμων από χώρες μακρινές ή δυσπρό-
σιτες, από βουνά και ερήμους, από την Αραβία, την Αφρική, την Ινδία, την Άπω Ανατολή, 
στην περίπτωση του αγαρικού από τον Βορρά στον οποίο βρισκόταν η Σαρματία, σχεδόν 
απρόσιτη τότε στους Μεσογειακούς. Έτσι, επανειλημμένα ο Διοσκουρίδης δηλώνει με διά-
φορους τρόπους ότι ο ίδιος και οι πληροφοριοδότες του έμποροι και βοτανοπώλες έχουν 
δει μόνο τη ρίζα του φυτού που εκάστοτε αναφέρει, τα κομμάτια κλαδιών, τη ρητίνη ή τον 
αποκολλημένο φλοιό, όπως για παράδειγμα της κασσίας, της καννέλας, της σμύρνας, του 

                                                 
23 Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3, 1, 1, 1 κ.ε.  
24 κτηδόνας = ίνες, γραμμώσεις, νερά του ξύλου· για τη σημασία, βλ. πρόχειρα Ερωτιανός, Τῶν παρ’ Ἱπποκράτην 

λέξεων συναγωγὴ 78, 11-12· Σχόλια στην Ιλιάδα (Scholia in Iliadem, scholia vetera) 21, 169b1, 1 κ.ε. 
25 Σαρματία ονομαζαν οι αρχαίοι τους τόπους της νυν Ρωσίας προς την Κασπία. 
26 λέγουσι δὲ οἱ μὲν φυτοῦ ῥίζαν εἶναι, τινὲς δὲ ἐν φυγίνοις δένδρεσι κατὰ σῆψιν γίνεσθαι, κ α θ ά π ε ρ καὶ οἱ 

μύκητες ἐπιφύονται [η με αραιά επισήμανση, δική μας]. 
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μαλάβαθρου, του άμωμου, και λίγο πιο μετά από το κεφά-
λαιο περί αγαρικού, της ρίζας της κίτρινης γεντιανής που συλ-
λεγόταν στην Ιλλυρία. 

Ένα από αυτά τα υλικά είναι, λοιπόν, και το αγαρικόν, 
που μοιάζει με ρίζα σίλφιου, με αραιά ριζίδια. Κάπως σαν τη 
ρίζα του σέλινου καθώς και του άγριου καρότου δηλαδή, του 

δαύκου. 

Πουθενά στα διασωθέντα κείμενα της ρωμαϊκής και βυζα-
ντινής εποχής δεν αναφέρεται το αγαρικόν ως μανιτάρι, μύ-
κης, βωλίτης, πεζίας κ.λπ. Η σύγχυση του διοσκουρίδιου α-
γαρικού με τα ξυλομανίταρα φαίνεται ότι έγινε στη Δυτική 
Ευρώπη πολύ νωρίς· δεν διαθέτουμε χώρο εδώ να διερευνή-
σουμε την αρχή της, πάντως βρίσκουμε σχετική απεικόνιση 
στην αριστουργηματικά εικονογραφημένη έκδοση του Διο-
σκουρίδη που εκπόνησε ο Ισπανός, πιθανότατα εβραϊκής κα-
ταγωγής, γιατρός και βοτανολόγος Αντρές ντε Λαγκούνα ντε 
Σεγκόβια το 1555. Αν και οι ιατρικές θεωρίες του Λαγκούνα 
κατάγονταν από τον Ιπποκράτη και τον Γαληνό, και ξεπερά-
στηκαν γρήγορα μετά από αυτόν, οι ταυτίσεις των φυτών 
και η σχετική έγχρωμη εικονογραφία του έργου του επηρέ-
ασε όλες τις μετέπειτα εκδόσεις τού Περί ύλης ιατρικής μέχρι 
και τον 19ο αι., μέχρι και σήμερα εν πολλοίς.27 Για παράδει-
γμα, στο Theatrum Botanicum, Λονδί-
νο 1640, τα εξαίρετα σχέδια, μάλιστα 

του αγαρικού, είναι επηρεασμένα από την εικονογράφηση του ντε 
Λαγκούνα,28 παρ’ όλο που το έργο δεν βασίζεται αποκλειστικά στον 

Διοσκουρίδη. 
Πολλοί σε όλη την Ευρώπη εξέδωσαν το έργο του Διοσκουρίδη με 

σχετικά σχόλια και λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένες ταυτίσεις. 
Αλλά είναι ο Κάσπαρ Μπάουχιν, που επηρέασε καίρια τη Βοτανο-
λογία όσο και την έρευνα περί της Ύλης ιατρικής, με το έργο του Πί-
ναξ Theatri botanici, 1623, το οποίο σεβάστηκε ο πατέρας της σύγ-
χρονης ταξινομίας Κάρολος Λινναίος ακολουθώντας το σε πολλά, 
παραμερίζοντας πάντως το ευφυές από πλευράς σύνθεσης μα ατυχές 
από την άποψη της επιστημονικής διάρθρωσης, σύστημά του ταξινό-
μησης. Στο έργο του Μπάουχιν, η ονομασία αγαρικά επεκτείνεται σε 
διάφορα μανιτάρια επίγεια, πέρα από τα ξυλομανίταρα.29 Ο Λινναί-
ος,30 επισημοποιεί την ονομασία αποκόπτωντάς τη μια και καλή από 
τον Διοσκουρίδη και τα ξυλομανίταρα. 

Τη σύγχυση για τα μανιτάρια στην ελληνική αρχαιότητα, και μά-
λιστα σχετικά με το διοσκουρίδιο αγαρικόν, συντήρησαν κάποιοι που 
ασχολήθηκαν συστηματικά με τη χλωρίδα στον Διοσκουρίδη, γενικά 
στην αρχαία ελληνική γραμματεία, όπως ο Φράας και ο Μπέρεντες. 

                                                 
27 Laguna Andres de, Pedacio Dioscorides Anazarbeo, Acerca de la Materia Medicinal, y de los venenos mortife-

ros, Traduzido de lengua Griega, en la vulgar Castellana, & illustrado con claras y lubstantiales Annotationes, 
y con las figuras de innumeras plantas exquisitas y raras, por el Doctor Andres de Laguna, Medico de Iulio III. 
Pont. Max., En casa de Juan Latio, Ανβέρσα 1555, σ. 261. 

28 Parkinson John, Apothecary of London and the Kings Herbarist collected, with the chief notes of Dr Lobel, Dr 
Bondam and others interested therein, Theatrum Botanicum: The Theater of Plands or An Herball of a Large 
Extent, Printed by Th. Cetes, Λονδίνο 1640, σ. 249. 

29 Bauchin Caspar, Πίναξ Theatri botanici, sive index in Theophrasti, Dioscuridis, Plinii et botanicorum qui à Se-
culo scripserunt, Sumptibus & typis Ludovici Regis, Βασιλεία 1623, σ. 375. 

30 Linnaei Caroli, Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differendiis speci-
ficis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas, τόμ. 2, Im-
pensis Laurentii Salvii, Στοκχόλμη 1753, σ. 1171. 

Εικ. 283: Αγαρικό. Ντε Λαγκού-

να, 1555, σ. 261. 
 

Εικ. 284: Αγαρικό. 
Theatrum Botanicum, 

1640, σ. 375. 
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Ο Φράας, Γερμανός και εθνικιστής (όχι με τη σημερινή απορριπτέα έννοια, αλλά με την 
συχνά θετική του 19ου αιώνα, συχνά όμως και μάλλον αρνητική), στο έργο του Plantarum 
florae classicae, 1845,31 ασχολήθηκε και με τα μανιτάρια. Παρ’ ότι διέμεινε καιρό στην Ελ-
λάδα και τριγύρισε βουνά και κάμπους της, έχει κάνει γενικώς απίστευτα λάθη στην ταύτι-
ση φυτών που αναφέρονται στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Πιθανότατα, μεταξύ άλλων, 
και λόγω της μόνιμης επιθετικότητάς του εναντίον προγενέστερων και πολύ ενδελεχέστε-
ρων απ’ τον ίδιο, ερευνητών της ελληνικής χλωρίδας όσο και των αρχαίων πηγών, κυρίως 
εναντίον του Sibthorp και του πραγματικά μεγαλειώδους έργου του, Flora Graeca. Για τον 
Sibthorp, διατυπώνει την κρίση ότι δεν εντρύφησε στις αρχαίες πηγές (εννοεί τις λατινικές, 
γιατί ο ίδιος κυρίως αυτές χρησιμοποίησε, και τις όσες ελληνικές μάλλον από μεταφράσεις) 
αλλά πορεύθηκε στην εργασία του «ολοφάνερα μόνο κατά τον Διοσκουρίδη, τον λιγότερο 
εξειδικευμένο Έλληνα χλωριδολόγο»!32  

Δυστυχώς, πολύ δυστυχώς, λόγω έλλειψης σύγχρονων έργων για την αρχαία ελληνική 
χλωρίδα σε συσχετισμό με τη σημερινή, το βιβλίο του Φράας χρησιμοποιείται ακόμη άκριτα, 
είτε αυτούσιο είτε εξ αντανακλάσεως των πορισμάτων του σε μεταγενέστερα έργα, συντε-
λώντας στην επιβίωση λαθών και παραλείψεων. Ως προς το θέμα που μας ενδιαφέρει, ταυ-
τίζει τον πεζία και την πέζιδα με τη Morchella esculenta (L.), συσχετίζοντας την ετυμολογία 
της εντελώς παράλογα με εκείνη του δέντρου πύξος, και παραπέμποντας στον Θεόφραστο 
που όμως γράφει καθαρά ότι είναι υπόγειο μανιτάρι. Για κάποιο λόγο ταυτίζει τη γενική ο-

νομασια μύκης με τον Agaricus campestris (L.), ίσως παρασυρόμενος από απόσπασμα του 

Θεόφραστου γενικώς για κοπρομανίταρα33 — όμως αρκετά μανιτάρια της οικ. agaricaceae 

φυτρώνουν σε κοπριά, όχι μόνο ο Α. campestris. Tο ἀγαρικὸν ἄρρεν θεωρεί ότι είναι ο 

Agaricus dryinus (Pers.), παραπέμποντας πάντως σε σχετική ταύτιση του Σπρένγκελ. Το 

ἀγαρικὸν θῆλυ θεωρεί και αυτός ότι είναι ο Boletus laricis, πιστεύοντας όμως εντελώς 

λανθασμένα ότι το αναφέρει ο Θεόφραστος με το όνομα (πάλι) μύκης. Τους βωλίτες των 
αρχαίων τους ταυτίζει όπως πολλοί με τους σημερινούς βωλίτες, αλλά δηλώνει ότι ο Bo-
letus edulis δεν έχει ανευρεθεί ως την εποχή του στους ελληνικούς τόπους. 

Είναι αλήθεια ότι τα μανιτάρια της Ελλάδας δεν είχαν ακόμη τότε ερευνηθεί, όμως αν 
ρωτούσε για «σφουγγαρωτά μανιτάρια» τους συγχρόνους του Έλληνες που τόσο περιφρο-
νούσε και γι’ αυτό αρνιόταν να τους εμπιστευθεί, θα του έλεγαν ότι το φθινόπωρο τα δάση 
γεμίζουν τέτοια μανιτάρια και ότι στα χωριά τα κυνηγούν εμμανώς — και με τις οδηγίες 
τους θα εύρισκε επίσης τον Boletus edulis … 

Ο Μπέρεντες είναι πολύ πιο λιτός στα σχόλιά του, πάντως προτείνει κι αυτός για το 

διοσκουρίδιο ἀγαρικόν τα μανιτάρια Polyporus laricis (Jacquin), Polyporus officinalis (Fries), 
και Agaricus albus, στρέφοντας σε λάθος κατεύθυνση έρευνας τις κρίσεις ερευνητών μέχρι 
σήμερα.34 

                                                 
31 Fraas C., Synopsis plantarum florae classicae, oder: Übersichtliche Darstellung der in der klassischen Schriften 

der Griechen und Römer vorkommenden Pflanzen, nach autoptischer Untersuchung im Florengebiete ent-
worfen und nach Synonymen geordnet, Verlag von E.A. Fleischmann, Μόναχο 1845, σ. 320. Στο ίδιο βιβλίο, πα-
ρεμπιπτόντως, διατύπωσε ρατσιστικότατες απόψεις για τον λαό των Νεοελλήνων, διότι κατά τη στέρεα γνώμη 
του υπολείπονται κατά πολύ των προγόνων τους «σε ευγενές φρόνημα, ελευθέριο θάρρος, σωματική ισχύ και 
φιλεργία» και ότι από «την επική ορμή και τα γλυκά ειδύλλια των πατέρων τους, υψηλότερα αποτιμούν το να 
μην κανουν τίποτα και τον αστραφτερό παρά». 

Αυτά τα λέει λίγα χρόνια μετά την Επαναστάση του ’21 και τον επικό αγώνα των ξυπόλυτων Ελλήνων για 
ελευθερία, επίσης ενώ γνώρισε καλά την αγροτική Ελλάδα και τον καθημερινό αγώνα των κατοίκων της για 
επιβίωση συχνά κάτω από τον βούρδουλα των τσιφλικάδων, κι ενώ παρακάτω ξεχνάει τα περί έλλειψης φι-
λεργίας και περί του «δεν κάνουν τίποτα», για να τους κατηγορήσει ότι ασχολούνται εργωδέστατα με την κλα-
σική παιδεία, μάλιστα με την αρχαία γλώσσα, θέλοντας να περάσουν για γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων και 
εξαπατώντας έτσι τους «εύπιστους Φράγκους»… 

Δυστυχώς, η ρατσιστική του περιφρόνηση εναντίον του ελληνικού λαού τον επηρέασε σοβαρά στο βιβλίο του, 
όπου συχνά απορρίπτει λαϊκά ονόματα φυτών όπως καταγράφτηκαν με θαυμαστή σχολαστικότητα από τον 
Sibthorp (ο ίδιος έστερξε να καταγράψει πολύ λίγα), περιφρονώντας όσα, κατά τη συχνά σφαλερή γνώμη του, 
δεν ανάγονταν οι ετυμολογίες τους στα αρχαία Ελληνικά, ή άλλα αναφέροντάς τα λάθος. 

32 Fraas, ό.π., «Πρόλογος», σ. ΙΧ: «freilich nur nach Dioscorides, dem weniger speciell griechischen Floristen». 
33 Θεόφραστος, Αποσπάσματα, απ. 4, 3, 5. 
34 Berendes J., Des Pedanios Dioskurides aus Anazarbos Arzneimittellehre in fünf Büchern, Verlag von Ferdinard 

Enke, Στουτγάρδη 1902, σ. 261. 
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Η βουτιά αυτή, από την πανδαισία γεύσεων και χρωμάτων των μανιταριών και τη διαύ-
γεια της αρχαιοελληνικής σκέψης, στη σκόνη των σύγχρονων βιβλιοθηκών, μπορεί να έφε-
ρε ασθματικό βήχα σε πολλούς, όμως είναι απαραίτητη για να καταλάβει κανείς πόσο επί-
πονη, δύσκολη, ήταν η εργασία των παραπάνω σπουδαίων βοτανολόγων και λογίων, αλλά 
και πώς επιβίωσαν αναπόδεικτες κρίσεις τους ή ακόμα και σφάλματά τους. Επίσης, όμως 
θα μας δώσει την ευκαιρία να ασχοληθούμε παρακάτω με τα μανιτάρια στην αρχαία και 
βυζαντινή ιατρική, ένα θέμα δύσκολο και περίπλοκο. 

Και αυτό γιατί, πέρα από τα παραπάνω «real things», η ταύτιση του διοσκουρίδιου αγα-
ρικού με ξυλώδες μανιτάρι των δέντρων μπορεί να θεωρηθεί απίθανη και από μιαν άλλη 
πλευρά. Η αρχαία ελληνική ιατρική ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και βασιζόταν σε ένα λει-
τουργικό σχήμα περί ανθρώπινου οργανισμού πολύ δύσκολα προσπελάσιμο από τον σύγ-
χρονο άνθρωπο, βασιζόμενο πυρηνικά στην παραγωγή κατά περιστάσεις και τη διαπλοκή 
των τεσσάρων χυμών [χολών], λευκού, μαύρου, κόκκινου και κιτρινοπράσινου, σε συνδυασμό 
με την ισορροπία των τεσσάρων κράσεων, της θερμής, της ψυχρής, της υγρής και της ξη-
ρής. Από την αρμονία ή δυσαρμονία των χυμών και των κράσεων εξαρτάται η υγεία του 
σώματος, αλλά και η ιδιοσυγκρασία, δηλαδή ο ιδιαίτερος καθενός ανθρώπου χαρακτήρας 
και ο ψυχισμός. 

Όταν υπερισχύει κατά δυσαναλογία μια κράσις, τότε επακολουθεί η ασθένεια. Καθώς 
γράφει ο Γαληνός,35 τροφές που χαρακτηρίζονταν από τους αρχαίους ως υπερβολικά ψυχρές 
ή ως επιφέρουσες εντεταμένη ξηρότητα, θεωρούνταν βλαπτικές για τον άνθρωπο, αλλά ο 
χειρότερος συνδυασμός για την υγεία ήταν η πολλή ψυχρότητα συνδυασμένη με καθ’ υπερ-
βολήν υγρότητα: είναι η κράσις του σώματος που οδεύει προς τον θάνατο. Ε, λοιπόν, όλοι 
οι αρχαίοι γιατροί και φυσιολόγοι θεωρούν βλαπτικά για την υγεία γενικώς όλα τα μανι-
τάρια, που δέον να αποφεύγεται η κατανάλωσή τους όχι μόνο λόγω του κινδύνου των 
φαρμακερών, αλλά και επειδή κρίνονταν ως τροφή υπερβολικά ψυχρή κυρίως, μα και υγρή. 
Επιπλέον, τονίζουν είναι δύσπεπτα, προκαλούν ακόμα και τα αθωότερα πολλές φορές κα-
κοστομαχιά, και δημιουργούν κατά την πέψη στο στομάχι φλεγματώδη χυμό παχύν, που συχνά 
υπερβαίνει τα όρια της χολέρας — όχι με τη σύγχρονη έννοια, μα την έννοια της σοβαρής 
ανισορροπίας των χολών. 

Περί των αντιλήψεων των αρχαίων γιατρών για τα μανιτάρια θα μιλήσουμε παρακάτω, 
όμως εδώ ας τονίσουμε ότι το αγαρικόν, σύμφωνα με τον ίδιο τον Διοσκουρίδη,36 μα και 
άλλους, παρουσιάζεται σε όλες τις ιδιότητές του ακριβώς ως το αντίθετο παρ’ ό,τι τα μανι-
τάρια: είναι θερμαντικό δηλ. δημιουργεί θερμότητα στον οργανισμό, στυπτικό, διουρητικό, 
διευκολύνει την πέψη και κάνει καλό στο στομάχι, κι επίσης αποτελεί αντίδοτο σε πολλά 
δηλητήρια, ιδιότητες που δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει ποτέ για κανένα φαγώσιμο μα-
νιτάρι κανείς αρχαίος γιατρός, ίσως ούτε σύγχρονος! Ο Γαληνός λέει περίπου τα ίδια για το 
αγαρικόν, που επαναλαμβάνονται κατόπιν από πολλούς γιατρούς, επιμένοντας στη θερμα-
ντικότητά του και προσθέτοντας ότι είναι διαφορητικόν37 —  έτσι ονομάζονταν φυσικές ου-
σίες που ξεπρήζουν, «ξηραίνουν» σύμφωνα με την αρχαία ορολογία οπότε λειτουργούν 
παραλλήλως ως αντιφλεγμονώδεις, κι επίσης ξεφουσκώνουν το πεπτικό σύστημα. Ακόμα, 
που είναι για τους ίδιους λόγους αντιμικροβιακές, θεραπεύουν τις μολύνσεις. 

Όλες αυτές οι ιδιότητες και επενέργειες είναι άκρως αντίθετες όσων αποδίδονταν στους 
μύκητες. Η αρχαία ιατρική διατυπώνει πάντα ενιαίες απόψεις για κάθε τροφή και κάθε 
φάρμακο. Για κανέναν μύκητα δεν θα μπορούσε να υποθέσει ενέργειες αντίθετες σε ό,τι 
εθεωρείτο τότε ως φύση γενικώς όλων των μανιταριών. 

                                                 
35 Βλ. το θεμελιώδες έργο του Γαληνού, Περὶ κράσεων [De temperamentis]. 
36 Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3, 1, 3, 1 κ.ε. 
37 Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium medicamentorum te-

mperamentis ac facultatibus libri xi] 11, 813, 11 κ.ε. 
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Επιπλέον, κάτι τελευταίο: αν εξαιρέσουμε την για εμάς ευ-
λόγως αμφισβητούμενη περίπτωση του αγαρικού, κανένα μανι-
τάρι δεν προτείνεται σε κανένα από τα υπάρχοντα έργα αρχαί-
ας ιατρικής και φαρμακολογίας ως φάρμακο. Μες στις χιλιάδες 
φυτικές, ζωικές, ορυκτές, οργανικές και ανόργανες ουσίες που 
χρησίμευαν αυτούσιες ή σε συνδυασμούς ως φάρμακα για τους 
αρχαίους Έλληνες και τους Βυζαντινούς, δεν αναφέρονται που-
θενά τα μανιτάρια, ούτε τα φαγώσιμα ούτε τα δηλητηριώδη. Ο 
Γαληνός αποκαλύπτει τον λόγο της μη χρήσης τουλάχιστον των 
φαρμακερών, μιλώντας για όσα δηλητηριώδη φυτά σε μικρή 
ποσότητα ναρκώνουν τον άνθρωπο και καταπραϋνουν τον πό-
νο, αλλά σε ελάχιστα μεγαλύτερη θανατώνουν, όπως το κώ-
νειο, ο μανδραγόρας και ο υοσκύαμος. Προσθέτει όμως πως 
κάποια άλλα φυτά, ζωικοί οργανισμοί ή ορυκτά «με όλες τις 
ουσίες τους είναι ενάντια σε μας» […] όπως μεταξύ άλλων «η 
πιτυοκάμπη [κάμπια των πεύκων], η θαψία, το στρύχνο το 
μανικόν [Atropa belladona (L.), μπελλαντόνα], ο υδράργυρος, 
μερικοί από τους μύκητες, και το σάλιο και οι χολές των ιοβό-
λων ζώων. Όλα τα παρόμοια επενεργούν ως δηλητήρια σύμφω-
να με τη φύση τους, όχι ανάλογα με την ποσότητα».38 

Στο Περί ύλης Ιατρικής του 9ου αι. μ.Χ. που βρίσκεται στην 
Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού39 και είναι ένα σημαντικότατο 
διοσκουρίδιο χειρόγραφο μετά από εκείνα της Βιέννης και της Νεάπολης, απεικονίζεται το 
αγαρικό. Πρόκειται για φυτό με γυμνές ρίζες, με πράσινα λογχοειδή φύλλα και με παχύ 

κοντό στρογγυλωπό κορμό, όπου σε ρομβοειδές πλαίσιο εμφα-
νίζονται καφεκίτρινα στίγματα. Ο κοντός αυτός κορμός με τις 
ρίζες ενδεχομένως περιγράφει εικαστικά το «περιφερές και από 
παντού συμφυές» του Διοσκουρίδη. Αλλά ίσως και να δείχνει 
κουφάλα κέδρου με αγαρικά φυτρωμένα εκεί, τα καφετιά στίγ-
ματα, σε μια απόπειρα να περιγραφεί το δεύτερο μέρος της υ-
πόθεσης του Διοσκουρίδη, ότι καθώς έχει ακούσει τα αγαρικά 
αναφύονται σε σάπια μέρη δέντρων όπως τα μανιτάρια. Κάμπο-
σες σελίδες μετά, βλέπουμε το σίλφιο, επίσης με τις ρίζες του. 

Το αγαρικό, λοιπόν, μπορεί να είναι μόνο ρίζα φυτού, επί-
γειου ή φυόμενου σε κουφάλες δέντρων, αλλά μας βοήθησε να 
καταλάβουμε τις απόψεις των αρχαίων για τα μανιτάρια. 

Οι περιγραφές των μανιταριών από τους αρχαίους γιατρούς 
και φαρμακολόγους, των δράσεών τους, των ιδιοτήτων τους 
και των αντιδότων σε όσα φαρμακερά, είναι στην αρχαιότητα 
και στο Βυζάντιο κοινές και σχεδόν παρόμοιες σε όλους. Ο Νί-
κανδρος ο Κολοφώνιος, 2ος-3ος αι. π.Χ., ονομάζει στα Αλεξι-
φάρμακα40 τα δηλητηριώδη μανιτάρια «ζύμωμα κακόν χθονός», 
δηλ. «κακό ζυμάρι της γης», επειδή, καθώς διευκρινίζουν τα αρ-
χαία Σχόλια στο παραπάνω έργο, μοιάζουν με τουλούπες ζυμα-
ριού, ή επειδή προκαλούν φούσκωμα στο στομάχι σαν να διο-
γκώνεται ζυμάρι, ή γιατί γίνεται η ζύμωσή τους μες στην κοιλιά 

                                                 
38 Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium medicamentorum tem-

peramentis ac facultatibus libri xi] 11, 767, 6. 
39 Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, Codex Paris Grec 2179, Bibliotheque Nationale, Γαλλία, φύλλο 6 verso. Το 

σίλφιο απεικονίζεται στο φύλλο 43 recto. Στο χειρόγραφο της Νάπολης, Codex Neapolitanus, Biblioteca nazio-
nale di Napoli, Ms. ex Vindobonensis Graecus 1, δεν απεικονίζεται το αγαρικόν. 

40 Νίκανδρος, Ἀλεξιφάρμακα 521 κ.ε.· Βλ. και Σχόλια στό: Νίκανδρος, Ἀλεξιφάρμακα, Scholia et glossae in Nica-

ndri alexipharmaca (scholia vetera et recentiora) 521a 1· τα ονόματα μανιταριών: ό.π., 525b 1· Ευτέκνιος, Πα-

ράφρασις εἰς τὰ Νικάνδρου Ἀλεξιφάρμακα 19, 1 κ.ε. 

Εικ. 285: Διοσκουρίδης, χει-
ρόγραφο του Παρισιού, 

αγαρικό. 

Εικ. 286: Διοσκουρίδης, χει-
ρόγραφο του Παρισιού, 
σίλφιο. 
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χωρίς να πέπτονται, ή επειδή «ζυμώνεται» η γη από τη βροχή και τότε φυτρώνουν. Ο Νί-
κανδρος, πράγματι, παρατηρεί ότι πολλές φορές  πρήζουν το στομάχι και προκαλούν πόνο 
(ακόμα και τα φαγώσιμα, εννοεί μάλλον), κι ότι τούτο συμβαίνει όταν φυτρώνουν κοντά σε 
φωλιές από οχιές και ρουφάνε από την απόπνοια της ανάσας των φιδιών το δηλητήριο. 
Στα αρχαία Σχόλια σε αυτό το απόσπασμα, δίνονται παρεμπιπτόντως και τα γενικά ονόματα 

των μανιταριών: ἀμανῖται, ζύμωμα, βῶλοι, μύκητες. 
Τα ίδια επαναλαμβάνουν ο Διοσκουρίδης και ο Ορειβάσιος για τις φωλιές των ερπετών, 

προσθέτοντας ότι τα μανιτάρια γίνονται φαρμακερά επίσης από σκουριασμένα καρφιά, σά-
πια ράκη υφασμάτων, καθώς κι από το γειτόνεμα με ιδιαιτέρως βλαπτικά δέντρα. Ο Διο-
σκουρίδης προσθέτει ότι τα μανιτάρια «είναι δυσκολοδιάλυτα, κι αποδιδονται ως επί το 
πλείστον ολόκληρα μαζί με τα περιττώματα», μετά την πέψη.41 

Τα μανιτάρια, λοιπόν, είναι κατ’ εξοχήν ψυχρή τροφή και υγρή, με την αρχαία έννοια 
που αναφέραμε προηγουμένως. Ο Γαληνός μάλιστα παρατηρεί αδιακρίτως για φαγώσιμα 
και φαρμακερά μανιτάρια, ότι: 

 
Ιδιαίτερα ψυχρό και υγρό φυτό το μανιτάρι, τόσο ώστε πλησιάζει τη δράση του δηλητηρίου. Και 
κάποια απ’ αυτά θανατώνουν, μάλιστα όσα έχουν στη φύση τους ανακατεμένη κάποια ποιότητα 
που γεννά σήψη [σηπεδονώδη].42 

 
Επίσης, τα φαγώσιμα τα θεωρεί εξαιρετικά δύσπεπτα, μάλιστα συμβουλεύει να μην τα τρώ-
νε οι ηλικιωμένοι.43 Είναι η πιο κακόχυμη και φλεγματώδης τροφή, αφού γεννούν στο στο-
μάχι «ψυχρότατο, γλισχρό και παχύ χυμό», που τον ονόμαζαν χολέρα και εθεωρείτο ιδιαίτερα 
βλαπτικός σε μεγάλη και παθογόνα ποσότητα, η οποία προκαλείται από διάφορες ανθυ-
γιεινές τροφές όπως τα μανιτάρια.44 Επίσης, στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Περί διαίτης 
που αδυνατίζει, τα θεωρεί μια από τις πιο παχυντικές τροφές, πράγμα που όπως και να το 
κάνουμε δεν είναι σωστό.45 Το λέει αυτό μάλλον αυτό επειδή προκαλούν φούσκωμα: οι 
αρχαίοι πίστευαν ότι οι τροφές που φουσκώνουν, οι φυσητικές, είναι και παχυντικές. 

Για το ότι όλα τα μανιτάρια είναι ιδιαίτερα ψυχραντική και υγροποιός τροφή, δύσπεπτη, 
κακόχυμη ή φλεγματώδης, συμφωνούν όλοι οι μεγάλοι γιατροί, για παράδειγμα οι Ορειβά-
σιος, Παύλος Αιγινήτης, Αέτιος, οι Ανώνυμοι ιατροί· επίσης και ο Αθήναιος μεταφέρει σχε-
τικό απόσπασμα του γιατρού Δίφιλου. Ο Αέτιος, μάλιστα, συμπεριλαμβάνοντας τους βωλίτες 
και τους αμανίτες στις πιο κακόχυμες τροφές μαζί με τα κρέατα των γέρικων και μη ευνου-
χισμένων ζώων, τα νεφρά, τα τηγανιτά αυγά, τα ανώριμα τυριά, τις φακές και τη βρόμη, 
συμβουλεύει να τους αποφεύγουμε, ακόμα κι αν κάποιοι φαίνονται εύπεπτοι, γιατί: 

 
[...] υποκρύπτεται αθροιζόμενος από αυτούς στις φλέβες σε μεγάλη διάρκεια χρόνου βλαβερός 
χυμός, ο οποίος, με μια ασήμαντη αφορμή, προκαλεί κακοήθεις πυρετούς.46 

                                                 
41 Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 2, 164, 1, 1 κ.ε.· Ορειβάσιος, Συναγωγαὶ ἰατρικαί [Collectiones medicae] 

11, mu, 17, 1 κ.ε. 
42 Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium medicamentorum 

temperamentis ac facultatibus libri xi] 12, 79, 17 κ.ε. 
43 Γαληνός, Ὑγιεινῶν λόγοι [De sanitate tuenda libri vi] 6, 340, 4. 
44 Γαληνός, Περὶ εὐχυμίας καὶ κακοχυμίας [De rebus boni malique suci] 6, 770, 15 κ.ε. Για την κακοχυμία και το 

φλεγματώδες των μανιταριών τα ίδια επαναλαμβάνει σε διάφορα έργα του· βλ. του ιδίου δειγματοληπτικά και: 

Περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων [De alimentorum facultatibus libri iii] 6, 655, 14 κ.ε. 
45 Γαληνός, Περὶ λεπτυνούσης διαίτης [De victu attenuante] 115, 2. 
46 Συνοπτικά και πρόχειρα για τις απόψεις αρχαίων και Βυζαντινών γιατρών περί μανιταριών, βλ.: Ιπποκρατικὴ 

συλλογή: Ψευδο-Ιπποκράτης, Περὶ διαφόρων καὶ παντοίων τροφῶν 482, 4 κ.ε.· Περὶ διαφορᾶς τροφῶν πρὸς 

Πτολεμαῖον 491, 10 κ.ε. Γαληνός: Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium 

medicamentorum temperamentis ac facultatibus libri xi] 12, 79, 17· Περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων [De 

alimentorum facultatibus libri iii] 6, 655, 14· Περὶ εὐχυμίας καὶ κακοχυμίας [De rebus boni malique suci] 6, 

752, 11 και 6, 770, 15 κ.ε. Ορειβάσιος: Συναγωγαὶ ἰατρικαί [Collectiones medicae] 3, 7, 2, 2 οι βωλίται γεν-

νούν ψυχρούς χυμούς, 3, 8, 1, 3 φλέγμα, 3, 16, 7, 3 τα μανιτάρια κακόχυμα· Σύνοψις πρὸς τὸν υἱὸν Εὐστάθιον 

4, 15, 6, 1 κ.ε.· Πρὸς Εὐνάπιον [Libri ad Eunapium] 1, 33, 5, 2 κ.ε. Παύλος <Αιγινήτης>: Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 1, 
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Ιδιαίτερα ασχολούνται οι αρχαίοι γιατροί και φυσιολόγοι με τα αντίδοτα στα δηλητηριώδη 
μανιτάρια. Ο παλαιότερος συγγραφέας απ’ όσους ασχολούνται εκτεταμένα με το θέμα είναι 
ο Νίκανδρος, και τις απόψεις του επαναλαμβάνει αυτολεξεί σχεδόν μετά τρεις αιώνες ο 
Διοσκουρίδης στο φαρμακολογικό έργο του Ευπόριστα.47 Ο Νικάνδρος προτείνει φάρμακα 
και αντίδοτα που επεξηγεί ο Βυζαντινός σχολιαστής του Ευτέκνιος. Από τα αρχαία χρόνια 
μέχρι το τέλος του Βυζαντίου, οι γιατροί παραθέτουν πλήθος υλικών, μερικά από τα οποία 
σήμερα μας φαίνονται εξωτικά η παράδοξα.48 

Παρακάτω, παραθέτουμε έναν κατάλογο αυτών των αντιδότων κατά υλικό και συγγρα-
φέα, με την ελπίδα ότι ίσως χρησιμεύσει σε ερευνητές και γιατρούς, αλλά και με την απε-
ρίφραστη επισήμανση ότι, ασχέτως με την αποτελεσματικότητά τους ή όχι, σε περίπτωση 
δηλητηρίασης από μανιτάρια θα πρέπει οποιοσδήποτε να καταφεύγει στους σύγχρονους 
γιατρούς! όχι στους αρχαίους και στα παρόντα φάρμακά τους, όσο σοφοί και να ήταν αυτοί. 

 

αλάτι (ἅλες). Διοσκουρίδης Εὐπόριστα 2, 164, 1, 1: με ξίδι. Παύλος Αιγινήτης Ἐπι-

τομαὶ ἰατρικαί 5, 55, 1, 1: στάχτη από ξύλο αχλαδιάς με ξιδόνερο, αλάτι και νίτρο· ή 
στάχτη κληματόβεργας με ξιδόνερο, αλάτι και νίτρο. 

αμαράκινον (σκεύασμα μύρου ή κρασιού με το φυτό αμάρακος ή σάμψυχον· δεν ξέρου-

με ποιο εννοείται και δεν το βρίσκουμε αλλού). Διοσκουρίδης Εὐπόριστα 2, 164, 1, 1. 

αριστολοχεία. Διοσκουρίδης Εὐπόριστα 2, 164, 1, 1. Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρι-

καί 5, 55, 1, 1: με κρασί. 

Ασκληπιάδειος πάναξ, ρίζα και καρποί (πάναξ Ἀσκληπιάδειος ή π. Ἡράκλειος, ή κο-

ρώνιον: Διοσκουρίδης Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3, 48, 1 κ.ε.). Διοσκουρίδης Εὐπόριστα 2, 

164, 1, 1. Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 5, 55, 1, 1: με κρασί. 

αυγά κότας βραστά. Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 5, 55, 1, 1: πίνουμε τον ζωμό 
τους με ξίδι. 

αχλαδιά άγρια, αγριαπιδιά (ἀχράς). Διοσκουρίδης Εὐπόριστα 2, 164, 1, 1: οι καρποί 
και τα φύλλα της αγριαχλαδιάς όταν βράσουν μαζί με μανιτάρια, εξουδετερώνουν το 

δηλητήριο· Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 1, 116, 1, 8: η στάχτη του ξύλου της πινόμενη. Παύ-

λος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 5, 55, 1, 1: στάχτη από ξύλο αχλαδιάς με οξύκρατο, 

αλάτι και νίτρο· βραστά τα μανιτάρια με φύλλα και καρπούς άγριας αχλαδιάς, 
χάνουν το δηλητήριο, και σε δηλητηρίαση αν τα φάμε βραστά ωφελούν. 

αψίνθιον. Διοσκουρίδης Εὐπόριστα 2, 164, 1, 1: με ξίδι · Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3, 23, 2, 

3: με ξίδι. Γαληνός Περὶ ἀντιδότων βιβλία δύο 14, 140, 8. Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτο-

μαὶ ἰατρικαί 5, 55, 1, 1: με κρασί· ειδικά για δηλητηριάσεις από μανιτάρια σκουλη-

κιασμένα ή δαγκωμένα από ζώα: αψίνθιο πολύ. Ορειβάσιος, Συναγωγαὶ ἰατρικαί 6, 
22, 4, 2: αψίνθιο σε κλύσμα. 

ελαιόλαδο. Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4, 82, 2, 2: με ξίδι και αλάτι (εμετικό). Ορειβάσιος Συ-

ναγωγαὶ ἰατρικαί 11, mu, 17, 6. 

 εμετός (ἐμετός· ὠμήλυσις λεγόταν γενικά ο εμετός, συχνά όταν προκαλείται με εισα-
γωγή των δακτύλων ή ειδικού εργαλείου, της μήλης, στον λάρυγγα). Όλοι: πρόκλη-
ση με κάθε μέσον εμετού, όσο γρηγορότερα τόσο καλύτερα· τα πιο πολλά φάρμακα 

που αναφέρονται εδώ είναι εμετικά. Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 5, 55, 1, 
14: ωμήλυσις και εμετός μετά από πιώσιμο ζεστού νερού — ένα είδος πλύσης στομάχου. 

                                                                                                                                          
77, 1, 1· 5, 55, 1, 1 κ.ε.· 5, 59, 1, 2 κ.ε. Αέτιος Αμιδηνός, Ἰατρικῶν ii 253, 12 κ.ε. Αθήναιος, ό.π., 2, 59, 1 κ.ε. 

για απόψεις Δίφιλου. 
47 Διοσκουρίδης Εὐπόριστα ἢ Περὶ ἁπλῶν φαρμάκων 2, 164, 1, 1 κ.ε. 
48 Συνοπτικά και πρόχειρα, συγγραφείς και έργα για αντίδοτα δηλητηριωδών μανιταριών, τα οποία αναφέρονται 

στον κατάλογο που παραθέτουμε παραπάνω: Νίκανδρος, Ἀλεξιφάρμακα 521 κ.ε.· Ευτέκνιος, Παράφρασις εἰς 

τὰ Νικάνδρου Ἀλεξιφάρμακα 19, 1 κ.ε. 
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θρούμπη. Διοσκουρίδης Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4, 82, 2, 2: βρασμένη, πίνουμε τον ζωμό. 

Ορειβάσιος Συναγωγαὶ ἰατρικαί 11, mu, 17, 6: πίνουμε τον ζωμό. 

κάρδαμο, φύλλα (κάρδαμον ή καρδαμίς). Νίκανδρος Ἀλεξιφάρμακα 527 κ.ε. Παύλος 

Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 5, 55, 1, 1: τα τρώμε. 

κεχρί. Γεωπονικά 14, 24, 3, 4: πίνουμε τον ζωμό του. 

κληματόβεργας στάχτη. Νίκανδρος Ἀλεξιφάρμακα 527 κ.ε.: σε ξίδι. Διοσκουρίδης Εὐ-

πόριστα 2, 164, 1, 1: σε ξίδι. Γαληνός Περὶ ἀντιδότων βιβλία δύο 14, 140, 8: με 

κρασί. Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 5, 55, 1, 1: με ξιδόνερο, αλάτι και νίτρο. 

κλύσμα. Άντυλλος (1ος αι. μ.Χ.), Περὶ κλυσμῶν 45, 3: κλύσμα σε περιπτώσεις δηλητη-

ριάσεων από υοσκύαμο, στρύχνο, αγαρικό, όμφακες, μανδραγόρα, μύκητες. Ορει-

βάσιος, Συναγωγαὶ ἰατρικαί 6, 22, 4, 2: νίτρο, αψίνθιο, χυλός ραπάνου και αφέψη-

μα πηγάνου· ίδιο γράφει και στο Σύνοψις πρὸς τὸν υἱὸν Εὐστάθιον. 

κραμπί (κράμβη). Γεωπονικά 12, 17, 7, 3: να πιει κανείς χυλό κραμπιού, ωμού. 

κρασί (οἷνος ἄκρατος). Διοσκουρίδης Εὐπόριστα 2, 164, 1, 1. Γαληνός Περὶ ἀντιδότων 

βιβλία δύο 14, 140, 8. 

λάσπη κρασιού καμμένη, η στάχτη της (τρὺξ οἴνου κεκαυμένη). Νίκανδρος Ἀλεξιφάρ-

μακα 527 κ.ε. Διοσκουρίδης Εὐπόριστα 2, 164, 1, 1: λάσπη κρασιού αποτεφρωμένη 

ή νωπή πινόμενη με νερό. Γαληνός Περὶ ἀντιδότων βιβλία δύο 14, 140, 8: με κρασί. 

Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 5, 55, 1, 1: η στάχτη της ή νωπή με νερό. 

λουτρό ζεστό. Ιπποκράτης Περὶ ἐπιδημιῶν 7, 1, 102, 1. 

μέλι. Διοσκουρίδης Εὐπόριστα 2, 164, 1, 1 γλειφτό σε μεγάλη ποσότητα ή πινόμενο με 

νερό· Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4, 82, 2, 2: γλειφτό. Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 

5, 55, 1, 1: γλειφτό σε μεγάλη ποσότητα ή πινόμενο με νερό. Ορειβάσιος Συναγωγαὶ 

ἰατρικαί 11, mu, 17, 6. 

μελίκρατον (μελίκρητον θερμόν: μέλι αραιωμένο σε ζεστό νερό, υδρόμελι). Ιπποκράτης 

Περὶ ἐπιδημιῶν 7, 1, 102, 1. Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 5, 55, 1, 14. 

Αθήναιος Δειπνοσοφισταί 2, 59, 11. 

μελισσόφυλλον (Lamium garganicum [L.]). Διοσκουρίδης Εὐπόριστα 2, 164 1, 1: με νί-

τρο, τα φύλλα πινόμενα· Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3, 23, 2, 3. Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ 

ἰατρικαί 5, 55, 1, 9: μελισσόφυλλο με κρασί. 

νίτρο. Διοσκουρίδης Εὐπόριστα 2, 164, 1, 1: με ξίδι (εμετικό)· Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4, 

82, 2, 2: με ξίδι κι αλάτι (εμετικό). Γαληνός Περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων 6, 

656, 11: του νίτρου τον αφρό πασπαλισμένο σε οξύμελι με ύσσωπο και ρίγανη· Περὶ 

ἀντιδότων βιβλία δύο 14, 140, 8: νίτρο με ξίδι. Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 

5, 55, 1, 10: με κρασί. Ὀρειβάσιος, Συναγωγαὶ ἰατρικαί 6, 22, 4, 2: νίτρο σε κλύσμα· 

και Συναγωγαὶ ἰατρικαί 11, mu, 17, 6. Αθήναιος Δειπνοσοφισταί 2, 59, 11: νίτρο με 
νερό. 

ξίδι και ξιδόνερο. Αθήναιος Δειπνοσοφισταί 2, 59, 11: σκέτο ξίδι. Αναφέρεται ως συ-

στατικό σε πολλά από τα αναφερόμενα εδώ φάρμακα. 
οινόμελι (μέλι με κρασί ή ποτό που προκύπτει μετά από ζύμωση μελιού και κρασιού). 

Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 7, 3, 10, 277: περιττώματα κότας με οινομέλι· 

οξύμελι (μέλι με ξίδι ή ξινισμένο οινομέλι). Γαληνός Περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων 
6, 656, 11: με ύσσωπο, ρίγανη και πάνω πασπαλισμένον τον αφρό του νίτρου (ε-

μετικό). Γαληνός Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ 12, 

303, 12: με περιττώματα κότας (εμετικό). Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 7, 3, 

10, 277: με περιττώματα κότας. Αθήναιος Δειπνοσοφισταί 2, 59, 11. 



137 
 

πεζοπορία και τρέξιμο. Ορειβάσιος, Συναγωγαὶ ἰατρικαί 6, 22, 4, 2: «οφελεί όσους 
έχουν στρόφους, όσους έφαγαν μύκητες, και όσους τους δάγκωσε σκορπιός», για 
δυσπεψία και ελαφρές τροφικές δηλητηριάσεις, όσον αφορά τα μανιτάρια. 

περίττωμα κότας σπιτικής (κουτσουλιές). Νίκανδρος Ἀλεξιφάρμακα 527 κ.ε. Διοσκου-

ρίδης Εὐπόριστα 2, 164, 1, 1: με ξίδι αραιωμένο σε νερό· Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4, 82, 

2, 2. Γαληνός Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ 12, 303, 
12: περιττώματα κότας σε τρία ή τέσσερα φλιτζάνια κρασόξιδο και οξύμελι (ισχυρό 

εμετικό). Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 7, 3, 10, 277: ξίδι, ή οξύμελι, ή οι-

νομέλι· Ορειβάσιος Συναγωγαὶ ἰατρικαί 11, mu, 17, 6: με ξίδι. Κυρανίδης 3, 34, 19: 

«βοηθάει εξαιρετικά». Όλα αυτά είναι ισχυρά εμετικά. 

πήγανος (πήγανον ή ῥυτή) κλαδιά χλωρά. Νίκανδρος Ἀλεξιφάρμακα 527 κ.ε. Διοσκου-

ρίδης Εὐπόριστα 2, 164, 1, 1: με ξίδι. Γαληνός Περὶ ἀντιδότων βιβλία δύο 14, 140, 

8: κοπανισμένο με ξίδι, ή να το φάμε. Ορειβάσιος, Συναγωγαὶ ἰατρικαί 6, 22, 4, 2: 

αφέψημα πηγάνου σε κλύσμα. 

πυράκανθος. Διοσκουρίδης Εὐπόριστα 2, 164, 1, 1: η ρίζα κοπανισμένη σε χυλό αραι-

ωμένον με ξίδι. 

πύρεθρο (πυρῖτις). Νίκανδρος Ἀλεξιφάρμακα 527: ρίζα τριμμένη 

ράπανο (ῥάφανος). Νίκανδρος Ἀλεξιφάρμακα 527 κ.ε.: τα τρώμε· Εὐπόριστα 2, 164, 

1, 1: τα τρώμε. Γαληνός Περὶ ἀντιδότων βιβλία δύο 14, 140, 8: να φαγωθούν ραπά-

νια ωμά πολλά· Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 5, 55, 1, 11: τα τρώμε. Ορειβά-

σιος, Συναγωγαὶ ἰατρικαί 6, 22, 4, 2: χυλός ραπάνου σε κλύσμα. Γεωπονικά 12, 22, 

6, 2: χυλός ράπανου ωμός. 

ρίγανη. Γαληνός Περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων 6, 656, 11: του νίτρου τον αφρό 

πασπαλισμένο σε οξύμελι με ύσσωπο και ρίγανη. Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρι-

καί 5, 55, 1, 1: ειδικά για δηλητηριάσεις από μανιτάρια σκουληκιασμένα ή δαγκωμέ-

να από ζώα, αφέψημα ρίγανης. Ορειβάσιος Συναγωγαὶ ἰατρικαί 11, mu, 17, 6: πί-
νουμε τον ζωμό. 

ροδακινιά (περσικὴ μηλέα, περσική). Νίκανδρος Ἀλεξιφάρμακα 527: τρώμε τον καρπό. 

σινάπι (ή νᾶπυ). Νίκανδρος Ἀλεξιφάρμακα 527 κ.ε. Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρι-

καί 5, 55, 1, 11: τρώμε σινάπι νωπό. 

στάχτη (κονία). Διοσκουρίδης Εὐπόριστα 2, 164, 1, 1 με ξίδι· Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4, 82, 

2, 2: στάχτη με ξίδι και αλάτι (εμετικό). Ορειβάσιος Συναγωγαὶ ἰατρικαί 11, mu, 17, 
6: με αλατόξιδο. 

σύκα. Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 5, 55, 1, 1: ειδικά για δηλητηριάσεις από 
μανιτάρια σκουληκιασμένα ή μολυσμένα από δάγκωμα ζώων, αφέψημα σύκων, μάλ-
λον ξερών εννοείται εδώ. 

χάλκανθος ή χαλκού άνθος (σκουριά χαλκού). Νίκανδρος Ἀλεξιφάρμακα 527 κ.ε. Διο-

σκουρίδης Εὐπόριστα 2, 164, 1, 1: με ξίδι. Παύλος Αιγινήτης Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί 5, 

55, 1, 1: με ξίδι. 
 

Γιατί θεωρούνταν όλα τούτα τα υλικά και οι συνδυασμοί τους ως αντίδοτα κατά των δηλη-
τηρίων των μανιταριών, είναι ένα θέμα που, εμείς τουλάχιστον, δεν έχουμε τη δυνατότητα 
να το διερευνήσουμε. Πολλά είναι βαριά εμετικά, και η χρήση τους σκοπεύει στο άδειασμα 
του στομαχιού από τα μανιτάρια. Για ορισμένα από τα εμετικά αυτά, οι αρχαίοι γιατροί 
τονίζουν ότι έχουν παράλληλη δράση κατά της δηλητηρίασης. Αρκετά από τα υπόλοιπα 
υλικά φαίνεται ότι οι αρχαίοι τα θεωρούσαν επίσης ως δραστικά κατά των δηλητηρίων των 
μανιταριών. Μεταξύ των δράσεων μερικών απ’ αυτά, φαίνεται ότι περιλαμβάνεται και η 
εξισορρόπηση των κράσεων και της υπερπαραγωγής του φλέγματος: είναι θερμαντικά, ξη-
ραντικά και κατά των φλεγματωδών εκκρίσεων, οπότε, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της αρ-
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χαίας ιατρικής, υποτίθεται ότι δρουν κατά της υπερβολικής ψυχρότητας και υγρότητας των 
μανιταριών. 

Παρατηρούμε ακόμα ότι γίνεται μια προσπάθεια πρόληψης: Είδαμε ότι, κατά τον Παύλο 
Αιγινήτη, βραστά τα μανιτάρια με φύλλα και καρπούς άγριας αχλαδιάς, ή κατά τον Αθήναιο 
μαγειρεμένα ή σκευασμένα με ξίδι, ξιδόμελο, μέλι ή αλάτι, εθεωρείτο ότι χάνουν το δηλη-
τήριό τους, αν είχαν. Επίσης, βρίσκουμε στα παραπάνω αντίδοτα και μια αγωγή για δηλη-
τηρίαση από μανιτάρια όχι γενικώς φαρμακερά, μα μολυσμένα από σκουλήκια και δάγκωμα 
ζώων. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται αφέψημα από σύκα, προφανώς ξερά τις εποχές 
που δεν υπάρχουν χλωρά. Τα «ζώα» είναι μάλλον οι γυμνοσάλιαγκες, από τα ελάχιστα πλά-
σματα που τρώνε τα μανιτάρια, αλλά που κι αυτοί και το σάλιο τους είναι δηλητηριώδεις. 

Ενδιαφέρον έχει η σύσταση της πεζοπορίας, προφανώς για ελαφρές δηλητηριάσεις από 
μανιτάρια και δυσπεψίες, όχι για βαριές περιπτώσεις. Έχει βεβαίως σκοπό την ενεργοποίη-
ση του οργανισμού, ώστε να κινηθεί η φυσική διαδικασία εναντίον της στομαχικής διατα-
ραχής. — Πράγματι, σε εξαιρετικά ενδιαφέροντα κείμενα αρχαίων και Βυζαντινών γιατρών 
η πεζοπορία, το τρέξιμο, ο αθλητισμός, το μασάζ (που δεν είναι απωανατολική επινόηση ό-
πως πιστεύεται, μα αρχαιότατη ελληνική, μάλιστα με πολύ σύγχρονη αντίληψη και μεθοδο-
λογία) συνιστώνται με πλήθος κανονιστικές λεπτομέρεις ως αγωγή για πολλές ασθένειες 
του σώματος αλλά και ψυχικές, για μελαγχολία και νευρώσεις: Η αρχαία ελληνική ιατρική 
περιλαμβάνει αρκετές θεραπευτικές μεθοδολογίες που για αιώνες δεν γινόταν κατανοητή η 
σημασία τους από γιατρούς και φυσιολόγους, και μόνο από τον 20ό αιώνα, με την εξέλιξη 
της έρευνας περί της λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού μα και την επιστημονική διε-
ρεύνηση της ανθρώπινης ψυχής, μπορεί να κατανοηθεί η μεγάλη αξία τους για τη ζωή και 
την υγεία· ακόμα σήμερα, η αρχαία ιατρική και φαρμακολογία κρύβουν πολλά μυστικά. 

Το ζήτημα των φαρμακερών κυριαρχεί στα διασωθέντα κείμενα της αρχαιοελληνικής 
γραμματείας, που αναφέρονται στα μανιτάρια. Οι αρχαίοι Έλληνες με την παρατηρητικότη-
τα που τους διέκρινε, γνώριζαν ότι πολλά μανιτάρια φυτρώνουν συνδεόμενα κατ’ είδος με 
ορισμένα δέντρα ή θάμνους. Σήμερα γνωρίζουμε πως η σύνδεση τούτη οφείλεται σε ένα 
είδος συμβιωτικής σχέσης των ριζών κάποιων ειδών δέντρων ή θάμνων με συγκεκριμένα 
είδη μανιταριών, και με αμοιβαία οφέλη. Οι Έλληνες πίστευαν, λοιπόν, ότι μανιτάρια φυό-
μενα κάτω από συγκεκριμένα δέντρα είναι φαγώσιμα, και κάτω από άλλα δηλητηριώδη, 
παρ’ ότι ο Θεόφραστος ξεκαθαρίζει ότι «οι μύκητες που φυτρώνουν από τις ρίζες και κοντά 
στις ρίζες» ορισμένων δέντρων, «είναι και σε άλλων [φυτών ρίζες] κοινοί».49 

Πάντως, ο Νίκανδρος στα Γεωργικά αναφέρει ότι τα φαρμακερά φυτρώνουν κάτω από 
ελιά, ροδιά, πουρνάρι και βαλανιδιά.50 Για την ελιά έχει δίκιο, αφού στον ελληνικό χώρο 
σε συμβίωση με ρίζες της ελιάς φυτρώνει συχνά η Clitokybe olearia (Fr. ex D.C.), τουλά-
χιστον στη Ζάκυνθο από την οποία έχει ο υπογράφων άμεση εμπειρία περί αυτής· πρόκει-
ται για ένα ζωηρά βαθυκίτρινο μανιτάρι που περιέχει φαρμακευτικής αξίας ουσίες και είναι 
δηλητηριώδες, αλλά και φωσφορίζον τη νύχτα! 

Ο Αθήναιος51 αναφέρει ότι φαγώσιμα μανιτάρια είναι εκείνα που φυτρώνουν κάτω από 
φτελιές και πεύκα, τα λεπτά, τρυφερά και μαλακά, και ότι τέτοια υπάρχουν στο νησί Κέα. 
Δεν ξέρουμε τι είδη εννοεί. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι φαρμακερά είναι τα σκουρόχρωμα ή 
μαύρα, σταχτιά και σκληρά, που ζαρώνουν με το ψήσιμο· ούτε κι εδώ γνωρίζουμε περί 
τίνος πρόκειται — ίσως σε αυτά συμπεριλαμβανεται και ο σκουρόχρωμος, πανταχού παρών 
στα ορεινά της Ελλάδας Βωλίτης ο σατανάς. Σίγουρα, όπως και σήμερα απόφευγαν τα υ-
περώριμα και σκουληκιασμένα: «σαν μανιτάρια που, όταν έχουν χαλάσει, θα με φαρμακί-
σουν», λέει ο Κωμικός Επίχαρμος, 5ος π.Χ. αι.52

 

Μια συνταγή γεωργικού φαρμάκου για τις κάμπιες στα λαχανικά και στα δέντρα, με 
βάση μανιτάρια, μας δίνουν τα Γεωπονικά, το περίφημο έργο που ήδη προαναφέραμε και 
σώθηκε στο όνομα του Κασσιανού Βάσσου: «[να] θυμιάζεις με μανιτάρια που φυτρώνουν 
κάτω από τις καρυδιές». Εννοεί ότι τα ξεραίνουμε, τα καίμε σε ειδικό θυμιατήρι και θυμια-

                                                 
49 Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν ἱστορίας 1, 3, 7, 6. 
50 Νίκανδρος, Γεωργικά, απ. 78. 
51 Αθήναιος, ό.π., 2, 59, 1 κ.ε. 
52 Επίχαρμος και Ψευδοεπιχάρμια, Fragmenta Epicharmi, απ. 155· βλ. και Αθήναιος, ό.π.,  2, 57, 4. 
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τίζουμε τα λάχανα και τα δέντρα ώστε να ψοφήσουν οι κάμπιες.53 Δεν μπορούμε να υπο-
θέσουμε ποια είναι κι αυτά τα μανιτάρια των καρυδιών.  

Οι θάνατοι από μανιτάρια έκαναν μεγάλη εντύπωση στους αρχαίους, επειδή πολλά τρό-
φιμα κατά περιστάσεις βλάπτουν, μα τα μανιτάρια είναι η μόνη τροφή που μπορεί να κρύβει 
αφ’ εαυτής τον θάνατο, κι όμως καταναλώνεται ευρέως. Ο Ιπποκράτης περιγράφει τα συμ-
πτώματα στην περίπτωση της κόρη κάποιου Παυσανία που πέθανε από μανιτάρια, καθώς 
και τη φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιήθηκε δίχως αποτέλεσμα.54 Ο ιστορικός Επαρ-
χίδης από την Οινόη της Ικαρίας, 3ος αι. π.Χ. [;], αναφέρει ότι το νησί είχε επισκεφθεί 
κάποτε ο Ευριπίδης, ο οποίος παραβρέθηκε σε αγροτική περιοχή σε ένα τραγικό γεγονός 
που του έκανε μεγάλη εντύπωση. Μια μητέρα με δύο μεγάλα αγόρια και μια θυγατέρα, έφαγαν 
φαρμακερά μανιτάρια και πέθαναν. Συνέθεσε, λοιπόν, στη  μνήμη τους αυτό το επίγραμμα: 

 
Ω Ήλιε, που διατρέχεις τον αγέραστο ουρανό,  
άραγε είδες με τα μάτια σου άλλοτε τέτοια συμφορά; 
Μητέρα, παρθενική κόρη και δυο αδελφούς ομοαίματους, 

φώτισες την ίδια μοίρα τους, καθώς ξεψυχούσαν.55 
 

Εκτός από τον Κλαύδιο, και ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιοβιανός μαρτυρείται ότι πέ-
θανε από δηλητηριώδη μανιτάρια κοντά στο χωριό Δαρδάστανα της μικρασιατικής Γαλα-
τίας, τυχαία όμως, όχι από εγκληματική πράξη. Ο Ζωναράς λέει ότι ήταν πολύ λιτός στο 
φαγητό, γι’ αυτό δείπνησε σε ένα χωριάτικο σπιτάκι απλά, με μανιτάρια του τόπου.56 Ένα 
άλλο μανιταράκι όμως, καθόλου θανατηφόρο, πρωταγωνίστησε στην αγιοποίηση της περί-
φημης αυτοκράτειρας Ζωής της Πορφυρογέννητης: Στον τάφο της, σε στηλίσκο ντυμένον 
με ασήμι, φύτρωσε λόγω υπερβολικής υγρασίας μικρό μανιτάρι, και τότε αναστατώθηκε το 
Ιερό Παλάτιο της Κωνσταντινούπολης, επειδή θεωρήθηκε σημάδι «ότι η ψυχή εκείνης με 
τους αγγέλους συναριθμείται», όπως λέει με κάποια αδιόρατη ειρωνεία ο ορθολογιστής αλ-
λά και χιουμορίστας Μιχαήλ Ψελλός.57 

 Τους πρινίνους μύκητες, δηλ. των πουρναριών που είδαμε παραπάνω, αναφέρει ως φαρ-

μακερούς και ο ευφυής Κωμικός Αντιφάνης, 4ος αι. π.Χ. Σε απόσπασμα άγνωστης κωμω-
δίας του, περιγράφει βάσανα φτωχών αγροτών ή κάποιων οι οποίοι είναι αναγκασμένοι 
από περιστάσεις άδηλες στους σωζόμενους στίχους, να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες 
στην εξοχή, τρώγοντας φτωχικά φαγητά που βρίσκουν στο περιβάλλον τους: 

 
Το γεύμα μας είναι τηγανόψωμο στη χόβολη, χαρακωμένο 
από τ’ άχυρα, εξοπλισμός για ζωή ευτελή, 
και τίποτε βολβός και ένα-δυο παλιόπιατα, 
κανένας ζωχός ή μανιτάρι ή από τα παρόμοια 
που δίνει σε μας ο τόπος, άθλια σε άθλιους. 
Τέτοια η ζωή μας, απύρετη, δίχως φλέγμα. 

 
Και καταλήγει με τη γνώμη ότι από τη δυστυχία καλύτερα ο θάνατος από δηλητηριώδη μα-
νιτάρια πρίνινα, των πουρναριών:  

 
Ποιος από μας γνωρίζει το μέλλον, τι είναι πεπρωμένο 
να πάθει καθένας από τους αγαπημένους μας; Γι’ αυτό, γρήγορα, 
πάρε και ψήσε τα μανιτάρια τα πουρναρίσια αυτά τα δύο.58 

                                                 
53 Γεωπονικὰ 12, 8, 5, 2. 
54 Ιπποκράτης, Περὶ ἐπιδημιῶν 7, 1, 102, 1 κ.ε. 
55 Επαρχίδης, Αποσπάσματα, απ. 1a· βλ. και Αθήναιος, ό.π., 2, 57, 20 κ.ε. 
56 Μεταξύ άλλων: Γεώργιος Μοναχός (9ος αι μ.Χ.), Χρονικὸν σύντομον 110, 676, 40 κ.ε.· Συμεών Λογοθέτης (10ος 

αι. μ.Χ.), Χρονικόν 95, 10 κ.ε.· Γεώργιος Κεδρηνός (11ος-12ος αι. μ.Χ.), Σύνοψις ἱστοριῶν 1, 540, 19 κ.ε.· Ζω-

ναράς (11ος-12ος αι. μ.Χ.), Ἐπιτομή ἱστοριῶν 71, 9 κ.ε. 
57 Μιχαήλ Ψελλός (11ος αι. μ.Χ.), Χρονογραφία 6, 183, 6 κ.ε. 
58 Αντιφάνης, Αποσπάσματα, απ. 226-227, 9-11· βλ. και Αθήναιος, ό.π., 2, 56, 24. Το τηγανόψωμο στη χόβολη, 

ήταν είδος πρόχειρου ψωμιού, αλεύρι με νερό δίχως ζύμωση, πλασμένο σε σχήμα πίττας ή μικρού καρβελιού, 
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Δυστυχώς, δεν ξέρουμε ποια μανιτάρια ονομάζει πρίνινα ο ποιητής. 
Ο Αντιφάνης συχνά αναφερόταν στα βάσανα των φτωχών ανθρώπων και κατακεραύνωνε 

τον υπερβολικό πλούτο με σπινθηροβόλες ατάκες: «Ο πλούτος, εμάς, σαν γιατρός κακός, / 
μας παραλαβαίνει όλους ενώ βλέπουμε, και μας τυφλώνει». Το παραπάνω απόσπασμα για 
τη ζωή των φτωχών σε αγροτικές περιοχές σχετίζεται κατά λέξη με στίχους του Κωμικού 
Πολίοχου, που όμως δεν ξέρουμε πότε ακριβώς έζησε, και έτσι δεν μπορούμε να κρίνουμε 
ποιος επηρέασε ποιον:   

 
Μικρό μαυριδερό τηγανόψωμο στη χόβολη, όλο άχυρα, 
ο καθένας μας είχε δυο φορές την ημέρα 
και ξερά σύκα μικρά, και κάποτε κάνα μανιτάρι  
αν θα ψήναμε, σαλιγκάρι άμα έριχνε ψιλόβροχο 
και το μαζεύαμε, αγριολάχανα ντόπια, 
ελιές τσακιστές. Και για πιοτό, υπήρχε ένα κρασάκι 
μισοξινισμένο.59 

 
Η αντίληψη ότι τα μανιτάρια είναι φαγητό των φτωχών και των ανθρώπων που ζουν μακριά 
από τα πολιτισμένα αστικά κέντρα, προβάλλει και σε ένα επεισόδιο από τους πολέμους των 
διαδόχων του Αλέξανδρου, σύμφωνα με τον Διόδωρο Σικελιώτη.60 Ο Αντίγονος θέλει να 
πάει στη Μηδία για να πολεμήσει τον αντίπαλό του Ευμένη, αλλά πρέπει πρώτα να περάσει 
από τους ορεινούς Κοσσαίους, που είναι ανέκαθεν αυτόνομοι, «κατοικούν σε σπήλαια, κα-
ταναλώνουν βαλανίδια και μανιτάρια, κι ακόμα παστά κρέατα των αγρίων ζώων», πράγμα 
που σημαίνει ότι δεν είχαν ούτε καν οργανωμένη κτηνοτροφία. Ο Αρριανός, πάντως, ανα-
φέρει ότι κατοικούσαν σε χωριά. 

Ο Αντιφάνης αναφέρει και αλλού τα μανιτάρια: 
 
Γιατί εγώ, αν φάω κάτι από τα δικά σου, 
μου φαίνεται πως τρώγω ωμά μανιτάρια  
και στυφά μήλα και ό,τι φαγώσιμο χαλά το στομάχι.61 
 

Ο οδυνηρός θάνατος από μανιταροφαγία φαίνεται ότι ήταν συνηθισμένη μεταφορά γενικώς 
για πόνους και φόνους: «Όπως τα μανιτάρια θα σε σκοτώσω!» λέει ήρωας του Κωμικού 
Έφιππου, 4ος αι, π.Χ., προφανως για κάποιον εχθρό του.62 

Τα μανιτάρια γίνονταν αντικείμενο έρευνας για τους φιλόσοφους και τους φυσιολόγους. 
Ο Θεόφραστος επαναλαμβάνει μια φήμη, ότι στις ακτές κοντά στη θάλασσα των Ηρακλείων 
Στηλών, μετά από μεγάλη βροχή φυτρώνουν μανιτάρια, που όταν βγει ο ήλιος απολιθώνο-
νται.63 Από την πλευρά του ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι υπάρχουν χρώματα που δεν φαίνο-
νται στο φως, αλλά στο σκοτάδι φωσφορίζουν, και σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και «ο μύ-
κης».64 Δεν ξέρουμε ποιο μανιτάρι εννοεί, όμως πράγματι μερικά μανιτάρια φωσφορίζουν, 
μάλιστα η Clitokybe olearia (Fr. ex D.C.), όπως γράφει ο σπουδαίος ειδικός επί των μανι-
ταριών και συγγραφέας Στέφανος Διαμαντής.65 

Στο μεταξύ, ο Θεόφραστος παρατηρεί ότι «[…] τα μανιτάρια εάν είναι προς τα νότια 
δηλώνουν νερό, δηλώνουν όμως και άνεμο κατά συσχετισμό με το πλήθος και το μέγεθος, 

                                                                                                                                          
που έψηναν στη χόβολη. Η μέθοδος αυτή διατηρήθηκε στον αγροτικό ελληνικό πληθυσμό μέχρι και μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο πόλεμο ως πρόχειρο βασικό φαγητό σε συνθήκες όπου δεν ήταν δυνατή η παρασκευή κανονικού 
ζυμωτού ψωμιού. Ήταν «χαρακωμένο από άχυρα», λόγω του ότι το στάρι αλωνιζόταν πρόχειρα και αλεθόταν 
μαζί με άχυρα και πίτουρα, αλλά και γιατί κολλούσαν πάνω του ξυλάκια και κάρβουνα από το ψήσιμο συνήθως 
σε πρόχειρο τηγάνι ή μια πλατιά πέτρα ή και κατ’ ευθείαν πάνω στη χόβολη, η σύγχρονη «σταχτοκουλούρα», για την 
οποία χρησιμοποιούνται ως σήμερα λεπτά κλαδάκια, κληματόβεργες, καθώς και άχυρα για προσάναμμα. 

59 Πολίοχος Κωμικός (5ος-3ος αι π.Χ), Αποσπάσματα, απ. 2,.· βλ. και Αθήναιος, ό.π., 2, 56, 7 κ.ε. 
60 Διόδωρος ο Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη 19, 19, 3, 4 κ.ε. 
61 Αντιφάνης, Αποσπάσματα, απ, 188· βλ και Αθήναιος, ό.π., 2. 56, 31 κ.ε. 
62 Έφιππος. Αποσπασματα, απ. 27. 
63 Θεόφραστος, Αποσπάσματα, απ. 168· Αθήναιος, 2, 59, 21 κ.ε. 
64 Αριστοτέλης, Περὶ ψυχῆς 419a, 5. 
65 Στέφανος Διαμαντής, Τα μανιτάρια της Ελλάδος, Εκδόσεις Ίων, Αθήνα 1992. 
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δηλαδή μικροί και κιτρινωποί και γυαλιστεροί [σημαίνουν] νερό και άνεμο».66 Αυτή η κά-
πως ασαφής και ασύντακτη παρατήρηση σημαίνει απλά ότι μανιτάρια φυτρώνουν σε υγρά, 
νότια μέρη κάποιων τόπων ή βουνών, όπου υπάρχουν πηγές και υπόγεια ύδατα, αλλά και σε 
περιοχές υγρές και έκθετες στον άνεμο επίσης, και τότε γίνονται όπως τα περιγράφει, μικρά 
κ.λπ. Ο ίδιος, παρατηρεί ότι από τη σαπίλα δεν παράγεται μόνο το κακό, όπως δεν είναι 
κακά «τα μανιτάρια που αναφύονται από την κοπριά»,67 εννοώντας προφανώς τα νοστιμό-
τατα σημερινά αγαρικά. 

Οι Έλληνες γνώριζαν την καλλιέργεια μανιταριών. Ο γνωστός μας Νίκανδρος, γράφει ότι: 
 
Όταν κλαδί συκιάς βαθιά σε κοπριά 
το κρύψεις και με αφθονα νερά το ποτίζεις, 
θα βλαστήσουν τα άψυχα υποχθόνια· μανιτάρι, 
καλλιεργημένο θα κόψεις, όχι πολύ χαμηλά απ’ τη ρίζα.68 

 
Στα Γεωπονικά αναφέρονται μέθοδοι του Ταραντίνου για καλλιέργεια μανιταριών. 

  
Κόψε λεύκα, και μετά την αποκοπή [όταν ξεραθεί, εννοείται] πότιζε με νερό το χώμα, να ζυμώ-

νεται, όπου θα στήσεις το κομμάτι, και θα έχεις μανιτάρια αιγειρίτες [λεύκα = αἴγειρος]. Αν θέ-
λεις και το χώμα να σου φέρει μανιτάρια, αφού διαλέξεις γη ορεινή, μαλακή, απ’ αυτές που 
συνηθίζεται να δίνουν καλάμια, και αφού μαζέψεις φρύγανα και άλλα εύφλεκτα, όταν δεις τον 
αέρα συννεφιασμένο, να επίκειται βροχή, κάψε τα … έτσι θα φυτρώσουν από μόνα τους μανι-
τάρια. Αν όμως, ενώ έχει αρχίσει να καίει η φωτιά, δεν έρθει η βροχή, κατάβρεξε την πυρωμένη 
περιοχή με νερό ελαφρύ και καθαρό σε μίμηση βροχής, και θα φυτρώσουν μανιτάρια, αν και 
χειρότερα. Γιατί καλύτερα είναι αυτά που τρέφονται με την βροχή.69 

 
Τώρα, εφόσον αποφασίσετε να εφαρμόσετε αυτούς τους τρόπους παραγωγής μανιταριών, 
δεν μπορώ να σας εγγυηθώ αν θα φυτρώσουν οι πολυπόθητοι μεζέδες ή όχι. Επίσης, δεν 
είναι σίγουρο για το τι μανιτάρια εννοεί ο Ταραντίνος (όχι ο Quentin μα ο παραπάνω αρ-
χαίος συνονόματός του). Πάντως, όταν διαβάζουμε για τους αιγειρίτες, ο νους μας πάει στα 
πλευρώτους, δεν μπορούμε να φανταστούμε τι άλλα φαγώσιμα μανιτάρια είναι δυνατόν να 
φυτρώνουν πάνω σε ξερά υγρά δέντρα. Λεύκα χρησιμοποιείται γιατί όταν είναι ξερή, 
απορροφά το νερό σαν σφουγγάρι σε μικρό χρονικό διάστημα και σύντομα αρχίζει η σήψη. 

Για μανιτάρια σε τόπο όπου κάηκαν κλαδιά και φρύγανα και που βράχηκε κατόπιν από 
βροχή, ο υπογράφων έχει να καταθέσει μια προσωπική μαρτυρία από την παιδική του ηλι-
κία: είχε παρατηρήσει από μικρός, ως μανιακός μανιταροσυλλέκτης, ότι στην περιφέρεια 
τόπων όπου συνήθιζαν οι αγρότες να καίνε βέργες από κλήματα, φρύγανα κ.λπ., συνέβαι-
νε αρκετές φορές να φυτρώνουν όντως ωραιότατα και μεγάλα αγαρικά. 

Εντέλει, παρά την εύλογη μουρμούρα των γιατρών, τα μανιτάρια θα ήταν για πολλούς 
στην αρχαιότητα λαχταριστός αν και επίφοβος μεζες. Ο πολύτροπος πατριάρχης Φώτιος, 
απευθυνόμενος ίσως σε φίλο του από τα βουνά, λέει γλείφοντας μάλλον τα χείλη: «Ορεινά 
τα δώρα σου, κάστανα και μανιτάρια».70 

Ο Αθήναιος παραθέτει απόσπασμα του Κλέαρχου του Σολέα, 4ος-3ος αι. π.Χ., μαθητή 

του Αριστοτέλη, όπου μιλά περί συνοδευτικών του φαγητού και ορεκτικών (ὄψων): 
 
φάβα, φακή, ψάρι παστό, γογγύλι. 
σκόρδο, κρέας τόννου στην άλμη, κρεμμύδι, 
σκόλυμος, ελιά, κάππαρη, βολβός, μανιτάρι.71 

 

                                                 
66 Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν ἱστορίας 6, 13, 11 κ.ε. 
67 Θεόφραστος, Αποσπάσματα, απ. 4, 3, 6.  
68 Νίκανδρος, Αποσπάσματα, απ. 78, Αθήναιος, ό.π., 2, 57, 11 κ.ε. 
69 Γεωπονικά, 12, 41, 1, 1 κ.ε. 
70 Σούδα στο λήμμα ὄρεια. 
71 Κλέαρχος Φιλόσοφος Αποσπάσματα, απ. 87· βλ. και Αθήναιος, ό.π., 14, 60, 14 κ.ε. Ο σκόλυμος είναι φυτό α-

κανθώδες, που όταν πρωτοφυτρώνει σχηματίζει μες στη γη ένα χοντρό γουλί, νόστιμο μεζέ, και λέγεται ακόμα 
σε διάφορους τόπους (και στη Ζάκυνθο) σκόλυαμπρος.  
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Όπως και να είναι, δεν έχει κακή παρέα εδώ το μανιτάρι. Φαίνεται ότι καλύτερη ήταν η 
θέση του στη Ρώμη, που όμως είναι περισσότερο ξένη προς την ελληνική και ελληνιστική, 
καθημερινή πραγματικότητα απ’ ό,τι νομίζουμε, ως προς πολλά πραγματα· άλλωστε είναι 
αδύνατον να επεκταθούμε εδώ στη ρωμαϊκή μανιταρολογία. 

Ο Διοσκουρίδης λέει ότι τα φαγώσιμα μανιτάρια, παρ’ ότι βλαπτική τροφή όταν τρώμε 
πολλά, «κάνουν νόστιμο ζωμό»,72 εννοείται βραστά και σε σάλτσες. Όσον αφορά την αρ-
χαιοελληνική μαγειρική, συναντάμε μόνο βράσιμο και ψήσιμο των μανιταριών, ενώ συντα-
γές δεν βρίσκουμε παρά μόνο μία. Είναι γνωστό πως οι Έλληνες ξέραιναν ή κονσερβάριζαν 
με περίπλοκους και ευρηματικούς τρόπους λαχανικά, φρούτα, κρέατα και άλλα τρόφιμα, 
ώστε να τα διατηρήσουν για εποχές που δεν υπήρχαν νωπά· εδώ, πρωταγωνιστεί το από-
ξηραμένο κολοκύθι, μα παίζει και το μανιτάρι έναν δεύτερο ρόλο: 

 
αυτά τα κολοκύθια, κόβοντάς τα σε λωρίδες σαν μαλλιού πλεξίδες  
ξέρανέ τα στον αέρα· κι όταν κρεμιέται στον καπνό 
τον χειμώνα η αχόρταγη χύτρα, και οι δούλες ολοένα  
γεμίζοντάς τη, τη ρουφάνε άνεργες, τότε σε αυτήν κάμποσα όσπρια 
βάλε, απ’ όλα τα είδη, όσα κερνά η μυλωνού. 
Μετά βάλε μέσα τις πλεξίδες του κολοκυθιού αφού τις πλύνεις, 
κι ύστερα μανιτάρια σειρές, πλεγμένα με λαχανικών 
μακριά βλαστάρια κι ανακατεμένα, [όσα η γη] αναθάλλει.73 

 
Για να γίνει κατανοητό το κείμενο, ας σημειωθεί ότι εδώ αναφέρονται όσπρια χοντροαλε-
σμένα, που σε διάφορους συνδυασμούς, μαζί με άλλα υλικά, ήταν συνηθισμένο φαγητό 
των αρχαίων. Σαν «μαλλιού πλεξίδες», σημαίνει ότι κόβαν τα κολοκύθια σε στριφτές λωρίδες, 
έτσι ώστε να κρεμαστούν και να στεγνώσουν. Η αναφορά στη μυλωνού δεν σημαίνει ότι ά-
λεθαν τα όσπρια σε νερόμυλο ή ανεμόμυλο, εφόσον τα αγροτικά νοικοκυριά από την αρ-
χαιότητα έως και προ λίγων δεκαετιών στον ελληνικό χώρο διέθεταν μικρές μυλόπετρες 
του χεριού, χερόμυλους, όπου άλεθαν στάρι για πλιγούρι και όσπρια. Τα αλεσμένα όσπρια 
τοποθετούνται στον πάτο της χύτρας επειδή είναι δυσκολόβραστα, και προοδευτικά προσ-
θέτονται τα υπόλοιπα υλικά, σύμφωνα με τον βαθμό βρασμού τους. Επίσης, η αναφορά 
στις δούλες σημαίνει ότι τον βαρύ χειμώνα οι υπηρέτριες δεν μπορούσαν να βγουν από το 
σπίτι να δουλέψουν, κι έτσι ρουφούσαν άνεργες το φαγητό από τη χύτρα, κοντά στο παρα-
γώνι μαζί με τους νοικοκυραίους, δηλ. όλοι τρώγαν από τα έτοιμα. 

Πρέπει να ειπωθεί ακόμα ότι εδώ, αν και δεν αναφέρεται, θα πρόσθεταν φυσικά νερό, 
μάλλον όχι πολύ, λάδι και αλάτι. Τέλος, να τονιστεί ότι τα φαγητά τότε έβραζαν αργά ώρες 
ολόκληρες στη σιγανή φωτιά της «γωνιάς», της εστίας. 

Ιδού λοιπόν, τελειώνοντας την έρευνά μας, μια γνήσια αρχαιοελληνική συνταγή, αντι-
παχυντική, vegeterian και υγιεινή, οσπρίων, κολοκυθιών, λαχανικών και μανιταριών! 

Εντέλει, ελπίζουμε ότι όλη αυτή η κινδυνολογική στο μεγαλύτερο μέρος της μανιταρο-
λογία των αρχαίων ημών προγόνων, θα καταστήσει τους μανιταροσυλλέκτες αναγνώστες 
μας περισσότερο προσεκτικούς, μα δεν θα τους κόψει την όρεξη για αυτούς τους υπέρο-
χους μεζέδες που μας προσφέρει η Μεγάλη Μητέρα, η Γη. 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
72 Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4, 82, 1, 6· Ορειβάσιος, Συναγωγαὶ ἰατρικαί 11, mu, 17, 5. 
73 Νίκανδρος, Γεωργικά, απ.  72· Αθήναιος, ό.π., 9, 14, 31 κ.ε. Στον τελευταίο στίχο λείπουν λέξεις στα αρχαία 

χειρόγραφα κι επίσης σε άλλα αναφέρεται αὐλοτέροις καυλοῖς [μακριά βλαστάρια], σε άλλα αὐοτέροις [μαλα-

κά]. Πιθανόν το χαμένο κομμάτι να λέει ό,τι υποθέτω στη συμπλήρωσή μου εντός των αγκυλών. 

Εικ. 287: κανθαρέλλοι. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 
 

Περιλαμβάνονται και τα ονόματα που αναφέρονται 
στις λεζάντες των φωτογραφιών. 

Οι αρχαίες ελληνικές λέξεις αναγράφονται με πλάγια. 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 
 
αγαρικό 10, 12, 13, 14, 49, 50, 52, 141 
αγαρικόν (αρχ. Ελλ.) 128, 129, 130, 131, 

132, 133 
αιγειρίτης μύκης (αρχ. Ελλ.) 141 
αλεποπορδή 31, 33, 35 
αμανιτάριον 124 
αμανίτης (αρχ. Ελλ.) 123-142 
αρκαδικό 29 
βασιλικά, βασιλικάρια 10 
βωλίτης 20, 32, 55, 57, 124, 126, 131 
βωλίτης, βώλος (αρχ. Ελλ.) , 124, 125, 126, 

130, 131, 134 
Βωλίτης ο σατανάς 55, 138 
γαίαστρο 33, 125 
γκαλερίνα 82 
γυρομίτρα 37, 58 
ερβέλλα 36 
ζύμωμα (αρχ. Ελλ.) 133, 134 
ίσκα (αρχ. Ελλ.) ίσκα 127, 128 
κανθαρέλλος 142 
κλαβάριος 43 
κοπρίνος 46, 47 
κοπρομανίταρο 10, 131, 141 
κορτινάριος 86, 89, 96, 106, 07, 115, 19 
κουμαρίτης 16 
λακτάριοι 13, 15, 17, 18, 21, 22 
λεπιότα 27 
λεπτοποδία 37 
λυκόπερδο 32, 33, 34, 35, 124, 125, 26 
μαρτιάτικο 92 
μορχέλλα 36 
μυκήνα 78 
μύκης -τος (αρχ. Ελλ.) 123-42 
μύκητες υπό των κομάρων (αρχ. Ελλ.) 16 
πεζίας, πεζίς (αρχ. Ελλ.) 126, 130, 131 
πλευρώτους 72 
πρίνινος μύκης (αρχ. Ελλ.) 139 
ξυλομανίταρο 64, 65, 68, 81, 128, 130 
ραμάρια 38, 40, 41, 42, 120 
ρουσσούλα 44, 45, 88 
σκληροδερματώδες 125 
τρούφα 126 
ύδνελλο 60, 61 

φολιώτα 68 
φυλικίδα 24, 25, 26 

 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 
 
Agaricus albus 131 
Agaricus arvensis (Sch. ex Secr.) 9, 10 
Agaricus augustus (Fr.) 12, 13 
Agaricus campestris (L. ex Fr.) 11, 131 
Agaricus dryinus (Pers.) 131 
Agaricus sylvaticus (Sch. ex Secr.) 
Aleuria aurantia (Fr.) 62 
Amanita caesarea (Scop.) 114 
Amanita muscaria ((Lam. ex Fr.) εξώφυλλο, 53, 54 
Amanita ovoidea (Bull. ex Fr.) 12, 15, 50, 111 
Amanita pantherina (Dc. ex Fr.) 14, 47, 48, 52 
Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) 14, 50, 51, 52 
Amanita Rubescens 50 
Amanita solitaria 50 
Amanita vaginata (Bull. ex Fr.) 14, 50 
Amanita virosa (Secr.) 50, 51, 52 
Aurantioporus croceus (Pers. ex Fr.) 66, 75 
Auriculata auricula-judae (Bull. ex St. Amans) 76 
Boletus aereus (Bull. ex Fr.) 20, 22 
Boletus calopus (Fr.) 20 
Boletus chrysenderon (Bull. ex St. Am.) 23 
Boletus edulis (Bull. ex Fr.) 20 
Boletus erythropus (Fr. ex Fr.) 20, 57 
Boletus laricis (F.Rubel) 128, 131 
Boletus luridus 57 
Boletus pulverulentus (Opat.) 23, 57 
Boletus satanas (Lenz.) 20, 55, 56 
Bovista plumbea (Pers. ex Pers.) 35 
Calvatia utriformis (Bull. ex Pers.) 35 
Chroogomphus rutilus (Fr.) 110 
Clavariaceae 38 
Clavariadelphus truncatus (Quél) 43 
clavulina 39 
Clavulina cinerea (Fr.) 41 
Clavulina rugosa (Fr.) 40 
clitocybe 108 
Clitocybe cyathiformis (Bull. ex Fr.) 118 
Clitocybe geotropa (Bull. ex Fr.) 24-26 
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Clitocybe gigantea (Sow. ex Fr.) 24-26 
Clitocybe nebularis (Fr.) 93 
Clitokybe olearia (Fr. ex D.C.) 138, 140 
Clitocybe rivulosa (Pers. ex Fr.) 58 
Collybia butyracea (Bull. ex Fr.) 
Collybia erythropus (Pers. ex Fr.) 93 
Coprinus micaceus (Bull. ex Fr.) 47 
Coprinus niveus (Pers. ex Fr.) 47 
Coprinus lagopus (Fr.) 46 
Coprinus picaceus (Bull. ex Fr.) 47 
Coprinus plicatilis (Curt. ex Fr.) 47 
Coriolus versicolor (L. ex Fr.) 66 
cortinarius 86 
Cortinarius amoenolens (R. Henry) 90, 107 
Cortinarius multiformis (Fr.) 86 
Cortinarius prasinus (Fr.) 98 
Cortinarius salor (Fr.) 90, 96, 104 
Cortinarius semisanguineus (Fr.) 84 
Cortinarius traganus (Wein. ex Fr.) 105 
Crepidotus applanatus (Pers.) 81 
Cystoderma carcharias (Pers. ex Fr.) 114 
Cystoderma granulosum (Batsch ex Fr.) 91 
Discina perlata (Fr.) 76 
galerina 82 
Galerina marginata (Fr.) 58, 59 
Ganoderma adspersum (Schulz.) 75 
Ganoderma applanatum (Pers. ex S.F. Gr.) 64 
geastrum 33 
Gomphidius glutinosus (Fr.) 99, 107 
Gyromitra esculenta (Pers.) 37, 58 
Gyromitra gigas (Kromph.) 37, 58 
Gyromitra infula (Schaeff. ex Pers.) 37 
Hapalopilus nidulans (Fr.) 64 
Helvella lacunosa (A. ex Fr.) 37 
Hydnellum aurantiacum (Fr.) 60 
Hydnellum ferrugineum (Fr. ex Fr.) 61 
Hydnellum scorbiculatum (Fr. ex Secr.) 61, 62 
Hydnellum suaveolens (Fr.) 61 
Hydnum repandum (Fr.) 
Hydnum rufescens (Fr.) 60 
Hygrophorus coccineus (Fr.) 102 
Hygrophorus marzuolus (Fr.) 92 
Hygrophorus russula (Fr.) 7, 102 
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff. ex Fr.) 70 
Laccaria amethystea (B. ex Mer.) 30 
Laccaria laccata (Scop. ex Fr.) 30 
Laccaria tortilis ([Bolt.] Gray) 30 
Lactarius chrysorrheus (Fr.) 19 
Lactarius deliciosus (L. ex Fr.) 11 12, 16, 18, 19 
Lactarius deterrimus (Gr.) 11, 12, 16, 18, 19 
Lactarius mitissimus (Gr.) 19 
Lactarius sanguifluus (Paulet) 10, 12, 17, 19 
Lactarius semisanguifluus (R.Heim & Leclair) 

12, 17, 19 

Lactarius volemus (Fr.) 88 
Laricifomes officinalis (Vill.) 128, 129 
Lepiota mastoidea (Fr.) 27 
Lepiota rhacodes var. hortensis (Pil.) 27 
Lepista nuda (Bull. ex Fr.) 94, 95 
leptopodia 37 
Lycogala epidedron (L.) 74 
Lycoperdon excipuliformis (Schaeff. ex Pers.) 34 
Lycoperdon perlatum (Pers.) 32 
Macrolepiota procera (Scop. ex Fr.) 27, 28 
Morchella conica (Schw. ex Pers.) 36 
Morchella esculenta ssp. vulgaris (Pers.) 36, 131 
muscaria 54 
mycena 59, 77, 80 
Mycena alcalina (Fr.) 70, 71 
Mycena polygramma (Bull. ex Fr.) 78 
Mycena praecox (Vel.) 79 
Mycena pura (Pers. ex Fr.) 102 
Mycena seynii (Quél.) 80 
Oudemansiella longipes (Bull. ex Am.) 29 
Oudemansiella radicata (Relh. ex Fr.) 87 
Panaeolus sphinctrinus (Fr.) 46 
Peziza micropus (Pers.) 76 
Pholiota aurivella (Batsch. ex Fr.) 67, 68, 69 
Pholiota flammans (Fr.) 68 
Pholiota squarrosa (Mull. ex Fr.) 68, 69 
Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) 72, 73 
Pseudohydnum gelatinosum (Scop ex Fr.) 83 
Pseudotrametes gibbosa (Pers.) 76 
Polyporus laricis (Jacquin) 131 
Polyporus officinalis (Fries) 131 
Polyporus varius (Pers. ex Fr.) 65 
Ramaria aurea (Fr.) 40 
Ramaria botrytis (Fr.) 42 
Ramaria flavobrunnescens (Act.) 
Ramaria pallida (Schaeff. ex  Schulzer) 39 
Russula emetica 44 
Russula sardonia (Fr.) 45 
Russula turci (Bres.) 45 
Scleroderma bovista (Fr.) 117 
Scleroderma citrinum (Pers.) 35 
Scleroderma geaster (Fr.) 35 
Sepultaria sumneriana (Ck.) 5 
Sowerbyella imperialis (Peck) 62 
Stereum gausapatum (Fr.) 66 
Suillus bovinus 20 
Suillus luteus (Fr.) 20 
tricholoma 113, 114 
Tricholoma atrosquamosum (Chev.) 31 
Tricholoma caligatum (Viv.) 114 
Tricholomopsis rutilans (Schaeff. ex Fr.) 116 
Tricholoma terreum (Schaeff. ex Fr.) 31, 87 
Tuber melanosporum (Vitt.) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΞΕΩΝ  
 

Περιλαμβάνονται και τα κύρια ονόματα και λέξεις που αναφέρονται 
στις λεζάντες των φωτογραφιών. 

Οι αρχαίες ελληνικές λέξεις αναγράφονται με πλάγια. 
 
 

Αγαμέμνων 124 
Αγαρία 129 
αγριελιά 24 
αγριογούρουνο 52 
Αγριππίνα 126 
Αέτιος Αμιδηνός 125, 134 
Αθήναιος 126, 134, 136, 138 
Αίγειρος 141 
Ακουσίλαος Ιστορικός 124 
Αλβανικά 127 
αλεπού 52 
Αλκίφρων 16 
αμυγδαλιά 65 
Ανδρόμαχος 128 
Αντίγονος 140 
αντίδοτα αρχαία δηλητηριωδών μανιταριών 

135-137 
Αντιφάνης Κωμικός 123, 139, 140 
Άντυλλος 128, 137 
Ανώνυμοι Ιατροί 134 
Απίων Γραμματικός 24 
Αρβανίτες 127 
Αρβανίτικα 127 
Άργος 23 
αριστολοχεία 129, 135 
Αριστοτέλης 123, 140, 141 
Αριστοφάνης 128 
Αρκαδία 29 
Αρριανός 140 
Άρτα 24 
Αρχίλοχος 124 
Αττική 123 
βαλανιδιά, δρυς 127, 129, 137 
Βαρδούσια 11 
Βιέννη 133 
Βρεττανικός 126 
Βυζάντιο, βυζαντινός 37, 124, 125, 128, 132- 

135, 139 
Γαλατία μικρασιατική 129, 139 
Γαληνός 124, 125, 130, 132-134, 136, 137 
γεντιανή κίτρινη 129, 130 
Γερμανία, Γερμανοί 131 
Γεωπονικά 125, 136, 138 
γλυκύρριζα, γλυκόρριζα 129 
Διαμαντής Στέφανος 29, 140 
Διόδωρος Σικελιώτης 140 
Διοσκουρίδης 124, 128-131, 133-137, 142 
Δίρφυς 23, 30, 49, 84, 100 
Δίων Κάσσιος 126 
δρακοντιά 126 

έλατο, ελατοδάσος 22, 42, 43, 64, 65 
ελιά 138 
Ευμένης 140 
Επαρχίδης Ιστορικός 139 
Επίχαρμος Κωμικός 138 
Ευριπίδης Τραγικός 139 
Ευτέκνιος 135 
Έφιππος Κωμικός 140  
Ζάκυνθος 10, 12, 46, 76, 138, 141 
Ζωή Πορφυρογέννητη 139 
Ηράκλειες στήλες 140 
Ηρωδιανός Αίλιος 124 
Θεόφραστος 124, 126, 127, 131, 138, 140 
Ικαρία 139 
Ιλλυρία 130 
Ιλλυρικά (γλώσσα) 127 
Ίναχος 124 
Ιοβιανός 139 
Ιπποκράτης 124, 130, 139 
Ισπανία, Ισπανοί, 130 
καρυδιά 127, 138 
Κασσιανός Βάσσος 138 
καστανιά 127 
κέδρος 129 
Κιλικία 129 
Κέα 138 
κενταυρίον 129 
Κίνα, Κινέζοι  64, 76 
Κλαύδιος 125, 126, 139 
Κλέαρχος Σολέας 
Κοσσαίοι 140 
κούμαρα 15 
Κυρανίδης 137 
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος 37, 128 
Κωνσταντινούπολη 139 
Λαγκούνα ντε Σεγκόβια, Αντρές ντε 130 
λεύκα 141 
Λινναίος Κάρολος 130 
Λουκούστα 126 
μάγισσες, μαγεία 24, 25, 53, 54, 126 
Μηδία 140 
Μπάουχιν Κάσπαρ 130 
Μπέρεντες Γ. 130, 131 
Μυκήνες 124 
Μυκηνεύς 124 
Μυκήνη 124 
Μύτικας 46 
Νάπολη 133 
νάρθηξ, νάρθηκας 128 
Νίκανδρος Κολοφώνιος 133-138, 141 
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Νεράιδες 24 
Νέρων 126, 128 
Οίτη 36, 56 
Όλυμπος 36, 46 
Όμηρος 124 
οξιά 47 
Ορειβάσιος 134-137 
πανάκεια 128 
Παρίσι 133 
Πάρνηθα 7 
Παύλος Αιγινήτης 125, 127, 134-137 
Περσέας 124 
Πέτα 24 
πεύκο, πευκοδάσος 22, 43, 80, 138 
Πελασγικά 127 
Πλάτων 121 
Πολίοχος Κωμικός 140  
Πολωνία 55 
πουρνάρι 138, 139 
ρα 129 
Ρώμη, Ρωμαίοι 126, 141 
Ρωσία 55 

Σαρματία, Σαρματική 129 
σίλφιον 129 130, 133 
Σπάρτων 124 
Σπρένγκελ Κουρτ 131 
συκιά 141 
Σχολιαστές αρχαίοι, αρχαία Σχόλια 128, 133, 134, 135 
Ταραντίνος 141 
Ταΰγετος 55 
ύδνον 126, 127 
υδνόφυλλον 126 
Φαινίας 127 
Φορωνεύς 124 
Φράας Κ. 130, 131 
Φρόιντ Ζίγκμουντ 52 
φτελιά 138 
φυλίκι 24 
φυλίς 24 
Φώτιος 125, 126, 141 
χαμαιλέων 129 
Χελντράιχ Τεοντόρ 127 
Ψελλός Μιχαήλ 139 
Ωγύγης 124 

 
 
Arisarum vulgare (Targ.-Tozz.) 126 
Atractylis gummifera 129 
Atropa belladona (L.) 133 
Carlina acanthifolia (All.) 
Carlina gummifera (L.) 129 
Boletus laricis (F.Rubel) 128 
Flora Graeca 131 
Ferula communis (L.) 128 
Gentiana lutea (L.) 129 
Glykyrrhiza glabra (L.) 129 
Grassi Giovannino 123 
Laricifomes officinalis (Vill.) 128, 129 
Sibthorp Johannes 131 
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ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΗΓΕΣ — ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
 

που χρησιμοποιήθηκαν στην ενότητα 
«Τα μανιτάρια στην αρχαία Ελλάδα» 

 
 

Αέτιος Αμιδηνός, Ἰατρικῶν ii, σ. 125, 134 

Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 126, 127, 134, 136, 138, 139, 140, 141, 142 

Αίλιος Ηρωδιανός, Ἐπιμερισμοί, σ. 124 

Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας, σ. 124 

Ακουσίλαος Ιστορικός, Αποσπάσματα, σ. 124 

Ανδρόμαχος, Απόσπασμα, σ. 128 

Αντιφάνης, Αποσπάσματα, 139, 140 

Άντυλλος, Ἐκ τοῦ περὶ κλυσμῶν ὅτι διὰ τρεῖς αἰτίας παραλαμβάνονται, σ. 128, 136 

Αριστοτέλης, Περὶ ψυχῆς, 140 

Αριστοτέλης & Corpus aristotelicum, Fragmenta varia, σ. 126 

Αρχίλοχος, Αποσπάσματα, σ. 124 

Γαληνός Περὶ ἀντιδότων βιβλία δύο, σ. 135, 136, 137 

Γαληνός, Περὶ εὐχυμίας καὶ κακοχυμίας [De rebus boni malique suci], σ. 125, 134 

Γαληνός, Περὶ κράσεων [De temperamentis], σ. 132 

Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium 

medicamentorum temperamentis ac facultatibus libri xi], σ. 132, 133, 134, 137 

Γαληνός, Περὶ λεπτυνούσης διαίτης [De victu attenuante], σ. 134 

Γαληνός, Περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων [De alimentorum facultatibus libri iii], σ. 125, 134, 136, 137 

Γαληνός, Ὑγιεινῶν λόγοι [De sanitate tuenda libri vi], σ. 134 

Γεωπονικά < Κασσινός Βάσσος>, σ. 125, 136, 137, 138 

Γεώργιος Κεδρηνός, Σύνοψις ἱστοριῶν, 139 

Γεώργιος Μοναχός, Χρονικὸν σύντομον, σ. 139 

Διόδωρος ο Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη, σ. 140 

Διοσκουρίδης, Εὐπόριστα ἢ Περὶ ἁπλῶν φαρμάκων, 135, 136, 137 

Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, 129, 132, 133, 135, 136, 137, 142 

Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, Codex Paris Grec 2179, Bibliotheque Nationale, Παρίσι, σ. 133 

Δίων Κάσσιος, Ρωμαϊκαὶ ἱστορίαι, σ. 126 

Επαρχίδης, Αποσπάσματα, σ. 139 

Επίχαρμος και Ψευδοεπιχάρμια, Fragmenta Epicharmi, σ. 138 

Ερωτιανός, Τῶν παρ’ Ἱπποκράτην λέξεων συναγωγή, σ. 129 

Ευτέκνιος, Παράφρασις εἰς τὰ Νικάνδρου Ἀλεξιφάρμακα, σ. 133, 135 

Έφιππος, Αποσπασματα, σ. 140 

Ζωναράς, Ἐπιτομή ἱστοριῶν, σ. 139 

Ζωναράς [<Ψευδο->, Λεξικόν, σ. 128 

Θεόφραστος, Αποσπάσματα, σ. 126, 140, 141 

Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν ἱστορίας, σ. 126, 138, 140 

Ιπποκράτης <Ψευδο->, Περὶ διαφορᾶς τροφῶν πρὸς Πτολεμαῖον, σ. 134 

Ιπποκράτης <Ψευδο->, Περὶ διαφόρων καὶ παντοίων τροφῶν, σ. 134 

Ιπποκράτης Περὶ ἐπιδημιῶν, 136, 139 

Κλέαρχος Φιλόσοφος Αποσπάσματα, σ. 141 

Κυρανίδης, σ. 137 

Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, De cerimoniis aulae Byzantinae, σ. 128 

Νίκανδρος, Ἀλεξιφάρμακα, σ. 133, 135, 136, 137 
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Νίκανδρος, Αποσπάσματα, σ. 141 

Νίκανδρος, Γεωργικά, σ. 138, 142 

Όμηρος, Οδύσσεια, σ. 124 

Ορειβάσιος, Πρὸς Εὐνάπιον [Libri ad Eunapium], σ. 134 

Ορειβάσιος, Συναγωγαὶ ἰατρικαί [Collectiones medicae], σ. 134, 135, 136, 137, 142 

Ορειβάσιος, Σύνοψις πρὸς τὸν υἱὸν Εὐστάθιον, σ. 134, 136 

Παύλος <Αιγινήτης>, Θεραπευτικά, σ. 127 

Παύλος <Αιγινήτης>, Ἐπιτομαὶ ἰατρικαί, σ. 125, 127, 135, 136, 137 

Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις, σ. 124 

Πολίοχος Κωμικός, Αποσπάσματα, σ. 140 

Συμεών Λογοθέτης, Χρονικόν, σ. 139 

Σχόλια στην Ιλιάδα (Scholia in Iliadem, scholia vetera), σ. 129 

Σχόλια στό: Νίκανδρος, Ἀλεξιφάρμακα, Scholia et glossae in Nicandri alexipharmaca (scholia vetera et 

recentiora), σ. 133 

Σχόλια στον Αριστοφάνη, Σχόλια στις Νεφέλες (scholia recentiora Eustathii, Thomae Magistri et 

Triclinii), σ. 128 

Φαινίας, Περὶ φυτῶν, Αποσπάσματα, σ. 127 

Φώτιος, Βιβλιοθήκη, σ. 125 

Ψελλός Μιχαήλ, Χρονογραφία, 139 
 

 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 
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Στο διαδίκτυο, βλ. για τα ελληνικά μανιτάρια, με πλήρη επιστημονική περιγραφή και εξαιρετικές 

φωτογραφίες την ιστοσελίδα: Μανιταρόφιλοι Ελλάδας, www.mycohellas.gr 
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