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Α  πα πα πα..! Σας παρακαλώ… Ο τίτλος δεν 
είναι σεξιστικός. Κάθε άλλο, μάλιστα… Απο-

δίδει με πλήρη επιστημονική εγκυρότητα την 
περιγραφή ενός φυτού που έκανε ένας μεγάλος 
φυσιοδίφης. Ο Πιτόν ντε Τουρνεφόρ ταξίδεψε το 
1700 στην Ανατολή και το Αιγαίο, με εντολή και 
χρηματοδότηση του Γάλλου βασιλιά. Εκτός από 
βοτανικές έρευνες, στο πλαίσιο της αποστολής 
του ήταν και η έρευνα και καταγραφή των οικο-
νομικών και κοινωνικών συνθηκών στην περιοχή 
του Αιγαίου και της Μικράς Ασίας. Ήταν δηλαδή 
μια αποστολή που εντασσόταν στην αποικιο-
κρατική πολιτική της Γαλλίας, που αργότερα 
υλοποιήθηκε με την παραχώρηση διευκολύνσε-
ων και ασυλίας στους Γάλλους από τον σουλτά-
νο και προσωποποιήθηκε στην παρουσία των 
Φραγκολεβαντίνων στη Σμύρνη. 
Ο Τουρνεφόρ έρχεται λοιπόν στο Αιγαίο και 
αρχίζει την εξερεύνησή του από την Κρήτη. Το 
χρονικό του είναι γραμμένο υπό μορφή επιστο-
λών προς τον Γάλλο άνακτα. Παραλείποντας 
διάφορες «σάλτσες», ιδού τι γράφει ο Γάλλος 
επιστήμονας στην πρώτη του επιστολή προς 
τον βασιλιά του: 
«Εξοχότατε, 
Εις εκτέλεσιν των εντολών σας, σας δίνω λεπτομερή 
αναφορά για όσα είδαμε στην Καντί (Candie), το 
νησί που  υπήρξε τόσο φημισμένο άλλοτε με το όνομα 
Κρήτη… 
…Τα περίχωρα των Χανίων, από την πόλη μέχρι τα 
πρώτα βουνά, είναι ωραιότατα. Η ύπαιθρος είναι 
εξίσου όμορφη. Πρόκειται για δάση από ελαιόδεν-
δρα, που είναι τόσο  ψηλά όσο και εκείνα της Του-
λόν και της Σεβίλλης. Στα Χανιά όμως δεν ξηραίνον-
ται ποτέ, διότι δεν κάνει παγετό. Αυτά τα δάση δια-
κόπτονται από αγρούς, αμπέλια, κήπους και ρυάκι-
α, κατά μήκος των οποίων φύονται μυρτιές και πικ-
ροδάφνες». 
Ωραία πράγματι είναι η περιγραφή του Τουρνε-
φόρ για την φύση των Χανίων. Στις 12 Μαΐ ου 
του 1700 ο Γάλλος επιστήμονας πάει στο μο-
ναστήρι της Αγίας Τριάδας, στο ακρωτήριο Με-
λέχα. Την επόμενη μέρα εξερευνά την περιοχή 
και γράφει σχετικά στον μεγαλειότατο: 
«Εξοχότατε, θα μου επιτρέψετε να κρατήσω για μια 
χωριστή επιστολή όλες τις λεπτομέρειες που έμαθα 

γα την τωρινή κατάσταση της Ελληνικής Εκκλησίας. 
Παρατηρήσαμε, λοιπόν, γύρω από το μοναστήρι 
πολλά σπάνια φυτά, μεταξύ των οποίων υπάρχει ένα 
είδος όρχεως, του οποίου το άνθος έχει εκπληκτική 
ωραιότητα». 
Στον όρχι αυτόν ο Τουρνεφόρ έδωσε το εξής 
μακρύ όνομα: «Όρχις ο κρητικός, μείζων, με 
άνθος εν είδει επισκοπικού ιματίου». Και λατινισ-
τί: Orchis cretica, maxime, flore pallii episcopalism 
forma. 
Ο Τουρνεφόρ συνδυάζει την περιγραφή του φυ-
τού και με εικόνες, όπου φαίνονται καθαρά οι… 
επισκοπικές όρχεις. Αν και ασεβής (ιδιαίτερα 
από έναν καθολικό) η ονομασία αυτού του φυ-
τού είναι πετυχημένη, γιατί η εικόνα του άνθους 
θυμίζει πράγματι την ενδυμασία των καθολικών 
επισκόπων. 
Ο όρχις του επισκόπου είναι μία από τις πολλές 
άγριες ορχιδέες που ανθίζουν στην Κρήτη. Ο-
πωσδήποτε ο Τουρνεφόρ δεν ευθύνεται για την 
ασεβή και άσεμνη ονομασία, γιατί είχαν προλά-
βει οι αρχαίοι Έλληνες (για να μη ξεχνάμε και 
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τις εθνικές μας ψυχώσεις…). Παρατηρώντας ότι 
μερικά φυτά είχαν βασικό ρίζωμα δύο κονδύλο-
υς που έμοιαζαν με ανδρικούς όρχεις, οι αρχαί-
οι Έλληνες τους έδωσαν ακριβώς αυτό το 
όνομα: όρχεις. 
Το φυτό «όρχις», αφού έμοιαζε τόσο πολύ με  
τους όρχεις, αναπότρεπτα απέκτησε και αφρο-
δισιακές ιδιότητες. Σύντομα από την λαϊκή ιατ-
ρική ο «οριχς» μπήκε και στα συγγράμματα των 
αρχαίων γιατρών. Σε αντίθεση με την… ιερατική 
προσέγγιση του Τουρνεφόρ, ο Διοσκουρίδης 
έδωσε στις ορχιδέες την πιο πεζή ονομασία 
«κυνός όρχις», δηλαδή όρχις του σκύλου. Και 
χωρίς… ηθικές αναστολές προχώρησε ακόμα 
περισσότερο ονομάζοντας «καυλόν» τον βλαστό 
του φυτού. Ο Διοσκουρίδης, περιγράφοντας το 
φυτό, γράφει: 
«Φύλλα έχει κατά γης εστρωμένα περί τον καυλόν…  
καυλόν σπιθαμής το μήκος, εφ’ ού άνθη πορφυροει-
δή ρίζαν βολβοειδή, επιμήκη, διπλήν, στενήν, ως 
ελαίας, την μεν άνω, την δε κατωτέρω και την μεν 
πλήρη, την δε μαλακήν και ρυσσήν εσθίεται δε η  
ρίζα, ως βολβός εψηθείσα. Και περί ταύτης δε ιστο-
ρείται, την μεν μείζονα ρίζαν, υπό  ανδρών εσθιμέ-
νην, αρρενεγόνον είναι, τη ν δε  ελάττονα υπό γυναι-
κών, θηλυγόνον». 
Πολύ ωραία τα λέει ο παππούς μας ο Διοσκου-
ρίδης και ο λόγος του θα ήταν από όλους κα-
τανοητός, αν το εκπαιδευτικό μας σύστημα με 
την υποβάθμιση της διδασκαλίας των αρχαίων 
ελληνικών δεν θύμιζε τους «όρχεις του επισκό-
που». Συνοψίζοντας, λοιπόν, ο Διοσκουρίδης 
γράφει ότι το φυτό έχει φύλλα πάνω στη γη, 
από τα οποία βγαίνει ο βλαστός. Η ρίζα του 
αποτελείται από δύο βολβούς, οι οποίοι μπορεί 
να φαγωθούν ψημένοι. Τον μεγαλύτερο βολβό 
όταν τον τρώνε οι άνδρες κάνουν αγόρια, ενώ 
όταν οι γυναίκες τρώνε τον μικρότερο βολβό 
γεννάνε κορίτσια. 
Τα ίδια περίπου αναφέρει και ο Γαληνός, ο ο-
ποίος γράφει: 
«Όρχις. Αυτή  η πόα ονομάζεται και όρχις  σκύλου. 
Ο χαρακτήρας δε της ρίζας του, η οποία είναι βολ-
βοειδής και διπλή, είναι υγρός και θερμός, γι’ αυτό 
και σ’  αυτούς που τη  γεύονται φαίνεται πιο γλυκιά.  
Αλλά η μεγαλύτερη από τις δύο ρίζες [βολβούς] 
φαίνεται να έχει υγρότητα, περιττωματική ενέργεια 
και προκαλεί αέρια, γι’ αυτό, όταν πίνεται, παρακι-
νεί προς σαρκικές ηδονές. Η άλλη, αντιθέτως, όταν 
υποστεί αρκετή κατεργασία, έχει μια κράση που  
τείνει προς το θερμότερο και ξηρότερο, γι’ αυτό το 
λόγο όχι μόνο αυτή η ρίζα δεν παρακινεί τις ορμές 
προς συνουσία, αλλά, αντίθετα, τις αναχαιτίζει  
εντελώς και τις καταστέλλει. Ψημένες, [οι ρίζες] 
τρώγονται σαν βολβοί». [1] 
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Και για έναν άλλον όρχι (φυτικό, να εξηγούμασ-
τε, ε) ο Γαληνός εξηγεί: 
«Ο όρχις, τον οποίο ονομάζουν και σεραπιάδα, έχει 
πιο ξηρό  χαρακτήρα από την προηγούμενη και, ως 
εκ τούτου, δεν είναι εξίσου  ευνοϊκή για τις σαρκικές 
ηδονές. Σε μορφή καταπλάσματος, απομακρύνει τα 
οιδήματα και καθαρίζει τα ρυπαρά έλκη και θερα-
πεύει τους έρπητες. Όταν ξεραθεί πολύ, έχει ακόμα 
μεγαλύτερη ξηραντική δράση, έτσι ώστε θεραπεύει 
και τα γαγγραινώδη και κακοήθη έλκη. Έχει επίσης 
και στυπτικές ικανότητες, γι’ αυτό, όταν πίνεται με 
κρασί, σταματάει τη διάρροια». [2] 
Ακολουθώντας τις αρχαιοελληνικές δοξασίες 
και οι βυζαντινοί και οι νεότεροι Έλληνες αποδί-
δουν σεξουαλικές ιδιότητες στα φυτά, που για 
ρίζες έχουν δύο βολβούς σε σχήμα όρχεων,. 
Σχεδόν παντού στην Ελλάδα τα φυτά αυτά ονο-
μάζονται «σερνικοβότανα». Σε ορισμένα νησιά 
μάλιστα λέγονται «έρωτας», γιατί πιστεύουν ότι 
ενισχύουν την σεξουαλική ορμή. 
Όλα αυτά τα φυτά με τα σεξουαλικά (ή σεξιστι-
κά, κατά άλλη εκδοχή) χαρακτηριστικά αποτε-
λούν μια πολυπληθή οικογένεια φυτών: τις ορχι-
δέες. Από τους βοτανικούς επιστήμονες πήραν 
αυτό το όνομα, κατ’ αντιγραφήν από την αρχαι-
οελληνική τους ονομασία. Αλλά, φευ, δεν έχουν 
όρχεις όλες οι ορχιδέες. 
Στην τροπική ζώνη οι ορχιδέες, όπου εκεί αριθ-
μούν αρκετές χιλιάδες είδη, δεν έχουν… όρχεις. 
Οι τροπικές ορχιδέες φυτρώνουν πάνω στα πυκ-
νά φυλλώματα των τροπικών δένδρων και είναι 
σαπροφυτικές ή παράσιτα, αν και εντυπωσιακές 
σε εμφάνιση. Υπάρχει πάντως μία (η Vanilla 
planifolia) που δίνει το δημοφιλές άρωμα της 
βανίλιας. Οι ευρωπαϊκές ορχιδέες είναι γεώφυ-
τα, έχουν δηλαδή ριζώματα διαφόρων μορφών 
στα οποία αποθηκεύουν τις τροφικές τους ουσί-
ες. Ένα από τα ριζώματα αυτά έχει και την μορ-
φή δύο βολβών, που μοιάζουν πολύ με τους 
όρχεις του άνδρα (ή του σκύλου, για όσους 
έλκονται από τον άγριο φεμινισμό). Και μοιάζο-
υν, μάλιστα, τόσο πολύ με τους ανδρικούς 
όρχεις ώστε ο ένας βολβός να είναι λίγο μεγα-
λύτερος από τον άλλο. 
Ίσως επειδή οι όρχεις των επισκόπων έχουν 
πολύ περιορισμένη λειτουργικότητα (αν και η 
τεστοστερόνη μπορεί να οδηγήσει σε αμαρτία), 
ο «όρχις  του επισκόπου» που περιέγραψε το 
1700 από την Κρήτη ο Τουρνεφόρ άλλαξε όνομα. 
Τώρα λέγεται Οφρύς του επισκόπου, δηλαδή 
«φρύδι του επισκόπου». Και βέβαια τα φρύδια 
συνάδουν πολύ καλύτερα με την σεξουαλικότη-
τα των επισκόπων από ότι οι όρχεις τους. 
Οφρύεςς ονομάστηκαν οι ορχιδέες εκείνες, των 

οποίων τα άνθη έχουν την μορφή εντόμου. Είναι 
πολύ πονηρές (περισσότερο και από τους επίσ-
κοπους) και χρησιμοποιούν μέσα σεξουαλικής 
εξαπάτησης για να επικονιαστούν από τα 
έντομα. Οι οφρύες έχουν την μορφή θηλυκών 
εντόμων και παράλληλα εκλύουν ουσίες που 
ερεθίζουν την σεξουαλική επιθυμία των αρσενι-
κών. Νομίζοντας τα αρσενικά έντομα ότι τα 
άνθη που έχουν οι οφρύες είναι τα θηλυκά τους, 
επιχειρούν να συνουσιαστούν με αυτά. Αυτή η 
ψευτοσυνουσία μπορεί να αποτελεί μια ακόμα 
ήττα της αρσενικής μορφής ζωής του πλανήτη 
μας, αλλά οι πονηρές οφρείς καταφέρνουν να 
μεταφέρουν την γύρη τους σε άλλα φυτά, στα 
οποία θα πάνε τα αρσενικά έντομα όπου και 
πάλι θα εξαπατηθούν και το μόνο που θα κατα-
φέρουν θα είναι ένα… ανεμογάμι. 
Με βάση την ψευτοσυνουσία των εντόμων και 
το ανεμογάμι, φαίνεται ότι τελικά η ονομασία 
«Όρχις του επισκόπου» που έδωσε ο Τουρνεφόρ 
έχει μια διαχρονικότητα στους κόλπους της 
καθολικής εκκλησίας. Αν και όπως έγινε γνωστό 
τελευταία από την Αμερική έως το Βέλγιο πολ-
λοί καθολικοί επίσκοποι δεν αρκούνται στο… 
ανεμογάμι. 
 
 
Νίκος Νικητίδης 
 
 
 
 
[1] «Όρχις. Ονομάζεται και κυνός  όρχις η  αυτή βο-
τάνη. Δύναμις δε  της ρίζης αυτού βολβοειδούς ούσης 
και διπλής υγρά και θερμή, διό και γευομένοις γλυ-
κύτερος φαίνεται.  Αλλ’ η μεν μείζων ρίζα πολλήν 
έοικεν έχειν υγρότητα περιττωματικήν τε και φυσώ-
δη, διά τούτο και προς αφροδίσια πινομένη προτρέ-
πει. Η δ΄ ετέρα η ελάττων έμπαλιν κατηργασμένη 
ικανώς, ως είναι την κράσιν αυτής επί το  θερμότε-
ρον τε  και ξηρότερον ρέπουσαν, όθεν ου μόνον ου 
προτρέπει τας  προς συνουσίας ορμάς  ήδε ρίζα, αλλά 
και τουναντίον άπαν επέχει  τε και καταστέλλει. 
Εσθίονται δε δίκην βολβών οπτώμεναι». 
 
[2] «Όρχις, ον και σεραπιάδα καλούσιν, ξηροτέρας 
δυνάμεως ή κατά την προτέραν, όθεν εις τα αφροδί-
σια μεν ουχ ομοίως επιτήδειος εστίν. Οιδήματα δε 
καταπλασσόμενος διαφορεί και έλκη ρυπαρά καθαί-
ρει και έρπητας ιάται.  Ξηρανθείσα δε πολύ δη μάλ-
λον έτι ξηραίνει, ώστε και τα σηπεδονώδη και τα 
κακοήθη των ελκών ιάται. Και γαρ  τε και υποστύ-
φον έχει  και δια τούτο  κοιλίαν επέχει  μετ’ οίνου 
πινομένη». 
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Τ ο γένος Ophrys είναι μονο-
φυλετικό όπως αποδείχθη-

κε από γονιδιακές μελέτες των 
τελευταίων 20 ετών, δηλαδή 
όλα τα είδη και υποείδη 
Ophrys κατάγονται από ένα 
μοναδικό, προγονικό είδος. Οι 
ίδιες μελέτες έδειξαν ότι οι 
κοντινότεροι «συγγενείς» των 
Ophrys είναι είδη των γενών 
Anacamptis και Serapias. Το 
μοναδικό αυτό αρχέγονο είδος 
Ophrys, χωρίς να είναι γνωστό 
πότε ακριβώς, υπό την πίεση 
εξελικτικών μηχανισμών που 
αφορούσαν τις σχέσεις του με 
έντομα επικονιαστές (μορφή 
άνθους, έκκριση μορίων σεξου-
αλικής προσέλκυσης) διαχω-
ρίστηκε σε πολλά είδη που 
εξαπλώθηκαν κυρίως γύρω 
από την Μεσογειακή λεκάνη. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των 
μελών του γένους αυτού είναι 
ο περίεργος τρόπος διασταύ-
ρωσης και αναπαραγωγής το-
υς, μέσω σεξουαλικής εξαπά-
τησης αρσενικών εντόμων,  
κυρίως υμενοπτέρων 
των οικογενειών Andrenidae, 
Anthophoridae, Megachilidae,  
Apidae και Colletidae, σφηκών 
των οικογενειών Sphecidae και 
Scolidae και σε δυο περιπτώ-
σεις, σκαθαριών που ανήκουν 
στα Scarabidae. Τα άνθη των 
Ophrys εξελίχθηκαν με θαυ-
μαστό τρόπο έτσι ώστε να 
μοιάζουν με θηλυκά μέλη ορισ-
μένων ειδών υμενοπτέρων. 
Μάλιστα, πολύπλοκοι εξελικτι-
κοί μηχανισμοί οδήγησαν στην 
αναπαραγωγική απομόνωση 
των  περ ισσοτέρων  ε ιδών 
Ophrys, δηλαδή στην εδραίωση 

μοναδικών αμφίδρομων σχέσε-
ων μεταξύ εντόμων – φυτών, 
όπου κάθε είδος Ophrys έλκει 
εξειδικευμένα ένα ξεχωριστό 
είδος εντόμου. Διαφαίνεται τα 
τελευταία χρόνια ότι η σεξου-
αλική εξαπάτηση στηρίζεται 
κυρίως στην έκκριση χημικών 
ουσιών με ιδιότητες σεξουαλι-
κής προσέλκυσης προς τα 
έντομα (φερομόνες) από τα 
άνθη των Ophrys και όχι μόνο 
στην οπτική ομοιότητα, γεγο-
νός που δικαιολογεί τις ανύ-
παρκτες, για το ανθρώπινο 
μάτι, διαφορές μεταξύ συγγενι-
κών ειδών. Φαίνεται ότι τυχαί-
ες αλλαγές στα μόρια αυτών 
των φερομονών είναι η κύρια 
εξελικτική «ώθηση» που δημιο-
ύργησε αυτή την ενεργά εξε-
λισσόμενη ομάδα φυτών. 
Με πολλές μεθόδους λοιπόν, 
τα άνθη των Ophrys εξαπατούν 
σεξουαλικά τα αρσενικά υμε-
νόπτερα, τα οποία συνήθως 
εκκολάπτονται νωρίτερα από 
τα θηλυκά. Οι μέθοδοι αυτές, 
που επινόησαν οι Ophrys μέσω 

εξελικτικών πιέσεων, περιλαμ-
βάνουν οπτικά (σχήμα χείλους, 
σχήμα και χρώμα θυρεού, χρω-
ματισμός περιανθίου), απτικά 
(τρίχες και προεξοχές στο 
ά νθο ς)  κα ι οσφ ρητ ικά  
(φερομόνες) ερεθίσματα. Τα 
αρσενικά έντομα, λόγω απειρί-
ας και σεξουαλικής παρόρμη-
σης προσπαθούν να ζευγαρώ-
σουν (ψευδοσυνουσία - pseu-
docopulation) με το υποτιθέμε-
νο θηλυκό και αυτό το κάνουν 
μερικές ακόμα φορές πριν κα-
ταλάβουν την απάτη, με απο-
τέλεσμα να μεταφέρουν γύρη 
από το ένα φυτό στο άλλο. Η 
πολυπλοκότητα αυτή του τρό-
που γονιμοποίησης των Ophrys 
την καθιστά όχι ιδιαίτερα απο-
δοτική με αποτέλεσμα να γονι-
μοποιούνται μόνο το 10% των 
ανθέων, κάθε χρονιά, ωστόσο 
ο πολλαπλασιασμός εξασφαλί-
ζεται λόγω της μεγάλης παρα-
γωγής σπερμάτων, αφού κάθε 
γονιμοποιημένο άνθος Ophrys 
μπορεί να παράγει ως και 
12.000 μικροσκοπικά σπέρματα. 
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Εισαγωγή στο γένος Οφρύς (Ophrys) 

του Ζήση Αντωνόπουλου 

ΤΟ  ΓΕΝΟΣ  ΟΦΡΥΣ 

Ψευδοσυνουσία 
υμενοπτέρου του γένους 
Eucera με το χείλος της 
Ophrys leptomera 

Ophrys helenae με 
επικονιαστή (Eucera 

longicornis?) 
 



Η σεξουαλική εξαπάτηση, ως 
μηχανισμός αναπαραγωγής,  
είναι σχεδόν αποκλε ιστ ικό 
προνόμιο των ορχιδέων. Ανε-
ξάρτητοι μηχανισμοί εξέλιξης 
οδήγησαν στην δημιουργία  
γενών που χρησιμοποιούν τον 
μηχανισμό αυτό, και σε άλλες 
περιοχές του πλανήτη, στην 
νότια Αφρική, νότια Αμερική 
και στην Αυστραλία. Από τις 
Ευρωπαϊκές ορχιδέες, και γενι-
κά από τις ορχιδέες του βορεί-
ου ημισφαιρίου, τα μέλη του 
γένους Ophrys είναι απ’ αυτή 
την άποψη μοναδικά καθώς 
είναι τα μόνα που προσελκύο-
υν επικονιαστές με τον μηχα-
νισμό αυτό. Είναι καθαρά Με-
σογειακό γένος αφού εξαπλώ-
νεται κυρίως γύρω από την 
λεκάνη της Μεσογείου, ακτινο-
βολώντας στην βόρεια Αφρική, 
βόρεια Ευρώπη και ανατολικά 
ως την Κασπία θάλασσα και 
το Ιράκ. Από τα 250 Ευρωπαϊκά 
είδη, στην Ελλάδα απαντώνται 
περισσότερα από το 1/3, περί-
που 100 είδη. Ο πλούτος αυτός 
δικαιολογείται από τις ιδιαίτε-
ρες κλιματικές και γεωγραφι-
κές ιδιαιτερότητες της Ελλά-
δας. Λόγω της θέσης, διαθέτει 
είδη από την κεντρική Μεσόγε-
ιο (όπως την Ophrys bertolonii) 
κα ι από την  ανατολική 
(διάφορα μικρασιατικά είδη 
στα νησιά του ανατολικού Αι-
γαίου).  Επίσης λόγω της 
ύπαρξης απομονωμένων γεωγ-
ραφ ικά  οικοσυστημάτων 
(νησιά, έντονο γεωλογικό α-
νάγλυφο) διαθέτει πολλά ενδη-
μικά είδη με πολύ στενή εξάπ-
λωση (όπως την Ophrys asty-
palaeica) που επί του παρόν-
τος θεωρείται στενά ενδημικό 
είδος της Αστυπάλαιας. 
Ο αριθμός των Ελληνικών ει-
δών Ophrys μεγαλώνει συνε-
χώς, καθώς ξένοι κυρίως μελε-
τητές περιγράφουν νέα είδη, 
διασπώντας τις περισσότερες 
φορές ήδη περιγραφέντα πο-

λυτυπικά είδη. Ακολουθώντας 
διάφορες σχολές, μερικοί δημι-
ουργούν εύκολα είδη, βασισμέ-
νοι μόνο σε φαινοτυπικές δια-
φορές, άλλοι σε διαφορετικές 
β ιολογικές συμπερ ιφ ορές , 
όπως την επιλογή διαφορετι-
κού επικονιαστή και άλλοι δέ-
χονται μόνο υποείδη ορισμέ-
νων βασικών ειδών. Η διαμάχη 
πιθανά δεν έχει εύκολη λύση 
καθώς όλα τα είδη Ophrys 
μπορούν να διασταυρωθούν 
στην φύση μεταξύ των και οι 
απόγονοι που προκύπτουν  
(υβρίδια) είναι μερικές φορές 
γόνιμοι και φαίνεται ότι η ανά-
μειξη γονιδιακού υλικού έχει 
μόνο γεωγραφικούς και εποχι-
ακούς-χρονικούς περιορισμούς. 
Οι Ophrys εξελίσσονται ενεργά 
και οι σχέσεις τους μεταξύ 
των κα ι με τα  έντομα -
επικονιαστές είναι πολύπλοκες, 
έτσι τα περισσότερα είδη είναι 
ποικιλόμορφα και πολυτυπικά. 
Σαφώς μέσα στο γένος Ophrys 
υπάρχουν υπο-ομάδες ειδών 
και τα είδη αυτά έχουν ορισμέ-
νες μορφολογικές ομοιότητες 
μεταξύ τους, ενώ μεταξύ των 
υπο-ομάδων υπάρχουν διαφο-
ρές σε μορφολογικά και συμ-
περιφοριακά χαρακτηριστικά 
που θεωρούνται εξελικτικά  
σημαντικές. 
 
 
Από το βιβλίο «Ορχιδέες 
της Ελλάδας -  Το γένος 
Ophrys» 

ΤΟ  ΓΕΝΟΣ  ΟΦΡΥΣ 9  

Πάνω: Ψευδοσυνουσία 
σκαθαριού Blitopertha 

lineolata (Scarabidae) σε 
άνθος Ophrys blitopertha 

 
 

Κάτω: Υμενόπτερο του 
γένους Eucera με τους 

ποδίσκους κολλημένους στο 
κεφάλι του, μετά την 

ψευδοσυνουσία με άνθος 
Ophrys leucophthalma 





Ορχιδέες Ταϋγέτου 

Νίκος  Νικητίδης 

Αν και δεν έχουμε πλήρεις επιστημονικές 
μελέτες, ο Ταΰγετος αποτελεί πραγματικό 
παράδεισο για τις άγριες αυτοφυείς 
ορχιδέες. Στους ποικίλους βιότοπούς του 
συνυπάρχουν είδη που ευδοκιμούν στη 
βόρεια χώρα με είδη που βρίσκουμε στην 
Κρήτη.  
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Ophrys hebes 
Οφρύς της Ήβης 

 (Kalopissis)  
B. Willing & E. Willing, 1980  



Ο  Ταΰγετος είναι το ψηλό-
τερο βουνό της Πελοπον-

νήσου και το δωδέκατο σε 
ύψος βουνό της Ελλάδας. Απο-
τελεί ένα τεράστιο ορεινό συγ-
κρότημα, με κατεύθυνση βορά 
νότου και πέντε μεγάλες κορ-
φές, που είναι ο Προφήτης 
Ηλίας (2.407μ.), το Μαρμαρό-
καστρο (2.228μ.), το Χαλασμέ-
νο Βουνό (2.203μ), η Νεραϊδο-
βούνα (2.031μ.) και το Σπανα-
κάκι (2.024μ.). Η διαμόρφωσή 
του αρχίζει χοντρικά από το 
υψίπεδο της Μεγαλόπολης και 
καταλήγει στη Μάνη, όπου 
προέκτασή του είναι το βουνό 
Σαγιάς. Στα ανατολικά οι πλα-
γιές του πέφτουν απότομα 
προς τη Λακωνία. Η δυτική του 
πλευρά προς τη Μεσσηνία 
είναι πιο ομαλή, σχηματίζοντας 
ένα πλέγμα χαμηλότερων κορ-
φών και λόφων. 
      Ο Ταΰγετος αποτελείται 
από ασβεστολιθικά πετρώμα-
τα, που είναι υδατοπερατά κι 
έτσι δεν έχει πολλές πηγές και 
ρέματα συνεχούς ροής. Οι ασ-
βεστόλιθοι διαβρώνονται εύκο-
λα από το νερό και τον άνεμο, 
με αποτέλεσμα ο Ταΰγετος να 
διαθέτει πολλά φαράγγια, χα-
ράδρες, ορθοπλαγιές και σά-
ρες που είναι τυπικοί βιότοποι 
για την ανάπτυξη ενδημικών 
και σπάνιων φυτών. Στον Ταΰ-
γετο ευδοκιμούν 120 ενδημικά  
φυτά της Ελλάδας, από τα 
οποία 24 είναι αποκλειστικά 
ενδημικά του Ταϋγέτου (Ιατρού 
1986).  
      Πολλά σπάνια και ενδημι-
κά φυτά μπορούμε να δούμε 
στο φαράγγι της Λαγκάδας, 
που χωρίζει το βόρειο Ταΰγετο 
από το νότιο και που το διατ-
ρέχει ο δρόμος που ενώνει τη 
Σπάρτη με την Καλαμάτα. Ένα 
μικρότερο φαράγγι με εύκολο 
μονοπάτι και καταπληκτική 
θέα προς τη Λακωνία υπάρχει 
πάνω από το χωριό Παρόρι. 
Παλιό λιθόστρωτο μονοπάτι, 

με ωραία θέα, ξεκινάει και από 
το ορεινό χωριό Αναβρυτή, 
από όπου το 2010 ανακοινώθη-
κε ένα νέο είδος άγριας ορχι-
δέας, η Οφρύς του Ταϋγέτου 
(Ophrys taygetica). Παραδοσι-
ακά λιθόστρωτα μονοπάτια 
διατηρούνται και στις χαράδ-
ρες της Κοσκαράκας και του 
Βυρού, στην πλευρά του μεσ-
σηνιακού Ταΰγετου, όπου κι 
εκεί ευδοκιμούν ενδημικά αγρι-
ολούλουδα όπως η Φριτιλάρια 
η κωνική (Fritillaria conica) και 
η Σκίλλα η μεσσηνιακή (Scilla 
messeniaca). Γενικά, ένα καλό 
δίκτυο επαρχιακών και δασι-
κών δρόμων, σε συνδυασμό με 
τα παλιά μονοπάτια, μας δίνο-
υν τη δυνατότητα να απολαύ-
σουμε τους φυσικούς βοτανι-
κούς κήπους του Ταΰγετου 
στις πλαγιές, τα λιβάδια, τα 
φαράγγια και τις κορφές του. 
      Ο Ταΰγετος και ο Πάρνω-
νας είναι γεωλογικά τα παλαι-
ότερα βουνά της Πελοποννή-
σου γιατί διατηρήθηκαν πάνω 
από τη θάλασσα, όταν η υπό-
λοιπη Πελοπόννησος καταβυ-
θίστηκε πριν εκατομμύρια χρό-
νια. Από την εποχή που μια 
στεριά, η Αιγηίδα, ένωνε την 
Ελλάδα με τη Μικρά Ασία, δια-
τηρούνται στον Ταΰγετο δύο 
είδη:  
 Το Θάλικτρον της Ανατολής 

(Thalictrum orientale) 
 Ο αγριόκεδρος Γιουνίπερος 

ο δρυπώδης (Juniperus dru-
pacea) ή Συριακή άρκευθος. 

     Αν και δεν έχουμε  πλήρεις 
επιστημονικές μελέτες, ο Ταΰ-
γετος αποτελεί πραγματικό 
παράδεισο για τις άγριες αυ-
τοφυείς ορχιδέες. Στους ποικί-
λους βιότοπούς του συνυπάρ-
χουν είδη που ευδοκιμούν στη 
βόρεια χώρα με είδη που βρίσ-
κουμε στην Κρήτη. Σε χαμηλά 
και μεσαία υψόμετρα ανθίζει η 
Οφρύς η λακωνική (Ophrys 
lacaena), η κρητική Οφρύς του 
Ηρακλείου (Ophrys candica), η 
Οφρύς της Αργολίδας (Ophrys 
argolica) που πλέον σπανίζει 
στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, η 
Οφρύς του Σπρούνερ (Ophrys 
spruneri), η Οφρύς του Ρέϊν-
χλοντ (Ophrys reincholdi)  και 
πολλές άλλες. Μεταξύ τους 
αναπτύσσονται και πολλά σπά-
νια φυσικά υβρίδια. Σε μεγαλύ-
τερα υψόμετρα βρίσκουμε την 
Οφρύ του Γράμμου (Ophrys 
grammica)  και την Οφρύ της 
Ήβης (Ophrys hebes). Πολλά  
ακόμα ορχεοειδή ανθίζουν στο 
Ταΰγετο, όπως η Πλαντάνθηρα 
η χλωρανθής (Platanthera 
chlorantha), η Ορχιδέα η επαρ-
χιακή (Orchis provincialis), η 
Ανακαμπτίς η πυραμιδοειδής 
(Anacamptis pyramidalis), η 
Ορχιδέα η τρίδοντη (Neotinea 
tridentata) και η ακριβοθώρητη 
Επ ιπακτί δα  του Χάλακσ ι 
(Epipactis halacsyi). 
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Μονοπάτι στον μεσσηνιακό Ταΰγετο 

 



Ophrys spruneri 
Οφρύς του Σπρούνερ 

Nyman, 1855  
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Ophrys grammica 
Οφρύς του Γράμμου 

(B. Willing & E. Willing), J. Devillers-
Terschuren & P. Devillers, 1993 
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Ophrys reinholdii 
Οφρύς του Ρέινχολντ 

 H. Fleischmann 1907 

16 ΟΡΧΙΔΕΕΣ     ΤΑΫΓΕΤΟΥ 

υβρίδιο
reinholdii X ferrum 



Ophrys ferrum - equinum 
Οφρύς με «πέταλο αλόγου» 

Desontaines 1807 
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υβρίδιο 
reinholdii X ferrum - equinum 

 



Ophrys taygetica  
Οφρύς του Ταϋγέτου 
H. Presser & S. Hertel, 2010 
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Ophrys cantica 
Οφρύς της Κάντιας (Ηρακλείου) 

 W. Greuter, Matthas & Riss, 1985 
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Ophrys leucadica 
Οφρύς της Λευκάδας 

 Renz, 1928  
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Ophrys ulyssea 
(Ophrys tenthredinifera subsp. ulyssea) 

Οφρύς του Οδυσσέα 
 Delforge, 2005  
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φωτογραφίες 

Γιάννης Κοφινάς 

Dactylorhiza sambucina 

Platanthera chlorantha 

Ophrys oestrifera 
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Cephalanthera longifolia 

Anacamptis fragrans 

Ophrys oestrifera 
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Serapias lingua L. 
Σεραπιάς η γλωσσοειδής 
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Anacamptis pyramidalis  
Ανακαμπτίς η πυραμοδοειδής 

(Linnaeus) L.C.M. Richard, 1753 



Ορχιδέες από την Τήνο 
Κείμενο — φωτογραφίες: 
Παναγιώτης Κουμπέτσος 
 

Α ιγαίο, Κυκλάδες, ήλιος… Λέξεις που 
παραπέμπουν σε καλοκαιρινές α-

ποδράσεις με άπειρο ήλιο, υπέροχες πα-
ραλίες με βαθυγάλανα νερά και απόλυ-
τα ξερό τοπίο. Έτσι και την Τήνο (νησί 
με 193 τετρ. χλμ έκταση και τρίτη στη 
σειρά απ’ όλες τις Κυκλάδες) όλοι, εκτός 
από τους μόνιμους κατοίκους της, τη 
γνωρίζουν ξερή και ανεμοδαρμένη από 
το ανελέητο μελτέμι, με ξεραμένη 
«χλωρίδα» και το «χρώμα» των δειλινών 
πάνω στους βράχους της: το «φως των 
Κυκλάδων», φως μέσα στο οποίο μεγα-
λούργησε ένας από τους πρώτους πολι-
τισμούς της Μεσογείου και της ευρύτε-
ρης γεωγραφικής περιοχής. 
Μόνη παρηγοριά στον ξερό και μεγα-
λόπρεπο όγκο της, οι υπήνεμες ρεματιές 
γεμάτες από πικροδάφνες («δράφια» στη 
ντοπιολαλιά) που αυτοφύονται και που 
με το ροζ χρώμα τους ζωγραφίζουν το 
τοπίο τον Ιούνιο, κι επίσης συκιές, ασθε-
νικές ελιές και κάποτε πλατάνια που 
κρύβουν πηγές. 
Από τη θαμνώδη βλάστηση ξεχωρίζουμε 
το θυμάρι, πηγή τροφής για τις μέλισσες 
που δίνουν το φίνο Τηνιακό θυμαρίσιο 
μέλι. 
Από το Νοέμβριο όμως έως και τον Απ-
ρίλη (μπορεί και Μάη), η εμφάνιση του 
νησιού είναι τελείως διαφορετική. Η ξε-
ραΐλα δίνει τόπο σ’ ένα ατέλειωτο 
«γρασίδι» που θεριεύει με τις βροχές και 
μέσα σ’ αυτή την οργιάζουσα, ενίοτε, 
βλάστηση υπάρχουν άπειρα μικρολούλο-
υδα που περιμένουν το μερακλή οδοιπό-
ρο να τα ψάξει και να σκύψει κυριολεκτι-
κά πάνω τους, ώστε ν’ ανακαλύψει την 

ομορφιά τους. 
Απ’ αυτά φυσικά δεν θα μπορούσαν να 
λείψουν και οι αυτοφυείς ορχιδέες με 
πάνω από 30 είδη, καθώς και το ενδημι-
κό σταυρανθές Alyssum tenium. 
Τις ορχιδέες μπορούμε να τις δούμε 
παντού: από το Ναό της Μεγαλόχαρης 
(Anacamptis sancta) έως και τον Τσικνιά 
(727 μ.) το μυθικό βουνό, έδρα του Αιό-
λου! 
Άλλωστε η Τήνος φημίζεται για τα μελ-
τέμια της, τα νερά και τα φίδια. Εξ αυ-
τών και οι αρχαίες ονομασίες της Υδρο-
ύσα, Οφιούσα και Ανεμόεσσα Τήνος… 
Τις ορχιδέες τις βρίσκουμε κυρίως σε 
ακαλλιέργητα χωράφια, προστατευμένα 
με τις ξερολιθιές, αλλά και δίπλα σχεδόν 
στο κύμα μέσα σε παραθαλάσσια βλάσ-
τηση (Ophrys mammosa). 
Εκτός από τις καλοκαιρινές όλες οι 
άλλες ορχιδέες έχουν «αντιπρόσωπο», με 
πιο ξεχωριστή την Οφρύ του Θησέα 
(Ophrys thesei). Κι αυτό ίσως λόγω ποικι-
λίας στα πετρώματά της: ασβεστόλιθοι – 
μάρμαρο, σχιστόλιθοι και γρανίτες. 
Ένα μικρό δείγμα παρουσιάζουμε φω-
τογραφικά σ’ αυτό το αφιέρωμα. 
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Ophrys cinereophila 



35 ΒΙΟΤΟΠΟΙ - ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

Ophrys israelitica 

Ophrys omegaifera 
Ophrys sitiaca 
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Ophrys iricolor 



37 Ορχιδέες από την Τήνο 

Ophrys heldreichii 
Ophrys thesei 
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Ophrys thesei 

Orchis anatolica 

Ophrys calypsus 

O. tenthredinifera X ferrum 



39 Ορχιδέες από την Τήνο 

Ophrys ferrum-equinim 
Var. trilova 

Ophrys mammosa Serapias carica 

O. ferrum X tenthredinifera 



Orchis pallens 
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