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Το κώνειον 
και το 

 «Κείων νόμιμον» 

Η  μαύρη φριτιλάρια 
 της Κυψέλης 

Οι πέρδικες 
 και  

η εξημέρωσή τους 



Ο ροδοπελεκάνος  (Pelecanus onocro-
talus Linnaeus, 1758) είναι καλοκαιρι-
νός επισκέπτης και διερχόμενος μετα-
νάστης στην Ελλάδα. Καταγράφηκε για 
πρώτη φορά να φωλιάζει στη χώρα μας 
στα μέσα της δεκαετίας του '60, στη 
λίμνη Μικρή Πρέσπα, που είναι και ο 
μοναδικός χώρος αναπαραγωγής του 
στην Ελλάδα (Handrinos & Akriotis 
1997). Ελάχιστοι ροδοπελεκάνοι διαχει-
μάζουν στην Ελλάδα, αλλά εκατοντάδες 
άτομα παρατηρούνται κυρίως στους 
υγρότοπους της Θράκης και της Μακε-
δονίας κατά τη μετανάστευση. Συχνά, 
και ιδιαίτερα το φθινόπωρο, νεαρά 
άτομα παρατηρούνται στα νησιά του 
Αιγαίου. Οι περιοχές διαχείμασης του 

ελληνικού πληθυσμού δεν είναι γνωσ-
τές αλλά βρίσκονται κατά πάσα πιθανό-
τητα στα μεγάλα έλη στο νότιο Σουδάν.  
Φωλιάζει σε μικρές ομάδες. Τρέφεται 
σχεδόν αποκλειστικά με ψάρια που κυ-
νηγάει σε ρηχά νερά λιμνών και ποτα-
μών. Ένα κυμαινόμενο ποσοστό του 
αναπαραγόμενου στη Μικρή Πρέσπα 
πληθυσμού ταξιδεύει τακτικά για να 
τραφεί και στις λίμνες Καστοριάς, Χει-
μαδίτιδα, Ζάζαρη, Βεγορίτιδα, Κερκίνη, 
στο Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και 
σε άλλους μικρότερους υγρότοπους. Ο 
ροδοπελεκάνος  περιλαμβάνεται στο 
Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώ-
ων της Ελλάδας (έκδ. 2009), από το ο-
ποίο προέρχονται και οι πληροφορίες. 
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ 

 Ο ι πέρδικες, η εξημέρω σή τους 
και το πέρδομαι             σελ. 4-7 

ΧΟΡΤΑ  & ΒΟΤΑΝΑ 

 Σερν ικοβότανο σελ. 8 
 

 Α ρμυρήθρες  σελ. 9 

ΘΑΛΑΣΣΑ 

 Ο  ερημίτης κάβουρας    σελ. 10   

 Το μπαρμπούν ι         σελ. 11 

ΧΛΩΡΙΔΑ 

 Ί ριδα της Κρήτης         σελ. 12 
 

 Σιλην ή η χυμώ δης        σελ. 12 
 

 Κρόκος ο αττικός        σελ. 13 

Το κώνειον και το «Κείων νόμιμον» 
σελ. 14-17 

ΦΥΣΗ & ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ 

 Νάρκισσοι στο Α ιγάλεω σελ. 18 
 
 C rocus reticulates 
στο Φαλακρό          σελ. 19 

ΠΑΝΙΔΑ 

 Ο  ροδοπελεκάν ος           σελ. 2 
 

 Ελάφια της Πάρν ηθας   σελ. 20 
 

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 

 Ο  γάτος γεν άρχης         σελ. 22 
 

 Psittacula krameri        σελ. 23 
 

ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ Σ 

 Η μαύρη φ ριτιλάρια της 
Κυψέλης                   σελ. 24 

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 

 Poly porus squamosus   σελ. 28 
 

 C olus hirudinosus        σελ. 29 
 

ΚΑΙΡΟΣ 

 Η Α μοργός το χειμώνα  σελ. 26 



Μέχρι πριν λίγα χρόνια, οι πέρδι-
κες αφθονούσαν στα νησιά και 
αποτελούσαν πηγή κρέατος για  
τους νησιώτες. Πολύ χαρακτηρισ-
τικές είναι οι συνεχείς αναφορές 
που κάνει στις νησιώτικες πέρδι-
κες ο Γάλλος περιηγητής Πιτόν  
ντε Τουρνεφόρ που ταξίδεψε  στο 
Αιγαίο το 1700. Σχεδόν από κάθε  
νησί των Κυκλάδων δίνει πληρο-
φορίες για τις πέρδικες και ανα-
φέρει ακόμα και τις τιμές τους.  
Γράφει ότι στην Μύκονο «οι πέρ-
δικες αφθονούν και είναι φθηνές». 
Μεγάλη αναφορά κάνει για τις 
πέρδικες της Ανάφης και γράφει: 
«Δεν νομίζω να υπάρχει στην 
Ανάφη αρκετή ξυλεία για να ψή-
σει κάποιος όσες πέρδικες θα  
μπορούσε να φάει σε αυτό το 
μέρος. Ο αριθμός τους είναι τε-
ράστιος. Για να προφυλάξουν τα  
σπαρτά, μαζεύουν με πρόσταγμα  
των τοπικών αρχόντων όλα τα 

αυγά που βρίσκουν κατά την ε-
ποχή των εορτών του Πάσχα, τα 
οποία συνήθως υπολογίζονται σε  
10.000 με  12.000 και πλέον. Τα  
βάζουν σε όλων των ειδών τις  
σάλτσες και ιδίως στις ομελέτες. 
Παρ’ όλα τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί, ξεσηκώναμε πέρδικες σε 
κάθε μας βήμα. Η φυλή είναι αρ-
χαία κι έχει προέλθει από την 
Αστυπάλαια. Αν πιστέψουμε στα  
λεγόμενα του Ηγησάνδρου, ένα 
κάτοικος του νησ ιού έφερε ένα 
ζευγάρι στην Ανάφη, όπου πολ-
λαπλασιάστηκε τόσο, ώστε λίγο 
έλειψε να φύγουν οι κάτοικοι.  
Φαίνεται, λοιπόν, ότ ι από εκείνη 
την εποχή θα τους ήλθε η ιδέα  
να σπάζουν τα αυγά». 
Του αρέσουν οι νησιώτικες πέρ-
δικες (Alectori s chukar) του Τουρ-
νεφόρ και δεν παραλείπει να κά-
νει γαστριμαργικές παρατηρήσε-
ις. Ένα δυνατό μελτέμι ανάγκασε 

το πλοίο του να βρει αραξοβόλι 
σε ένα ερημόνησο κοντά στην 
Αμοργό, τη Νικουριά. Γράφει ο 
Τουρνεφόρ σχετικά: 
«Η Νικουριά είναι ένας μαρμάρι-
νος όγκος, στον οποίο δεν βλέπει 
κανείς παρά μόνον κατσίκες και 
κόκκινες πέρδικες, καταπληκτικής 
ομορφιάς, που μας αποζημίωσαν 
για την κακοπέραση που είχαμε  
στη Δονούσα. Οι Έλληνες της 
ακολουθίας μας έπιασαν πολλές.  
Αυτές οι πέρδικες ήταν κάπως 
σκληρές και στεγνές, αλλά μας 
φάνηκαν εξίσου νόστιμες με εκεί-
νες του Περιγκόρ». 
Στην μεσαιωνική Χίο,  οι πέρδικες 
ήταν οικόσιτες και τις χρησιμο-
ποιούσαν όπως σήμερα τις κότες. 
Ο Φλαμανδός περιηγητής Μπούσ-
μπεκ, μεταφέροντας πληροφορί-
ες ταξιδιωτών, γράφει το 1555 για  
τις πέρδικες της Χίου: 
«Κάθε αυγή ο δημόσιος βοσκός 

Οι πέρδικες, 
η εξημέρωσή τους 
και το πέρδομαι 
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Υμηττός  24/ 05 / 2010 



Αμοργό, τη Νικουριά. Γράφει ο 

για την κακοπέραση που είχαμε  

ακολουθίας μας έπιασαν πολλές.  

Στην μεσαιωνική Χίο,  οι πέρδικες 

για  

Κάθε αυγή ο δημόσιος βοσκός 

τις κράζει με σφύριγμα. Τρέχο-
υν τότε όλες κοπάδια-κοπάδια, 
μαζεύονται στο δρόμο και τον 
ακολουθούν, όπως τα πρόβατα, 
στα χωράφια όπου όλη την 
ημέρα βόσκουν. Και το βράδυ, 
πάλι μ’ ένα σφύριγμα ξαναγυρί-
ζουν οι πέρδικες στο χωριό και 
πάνε να κουρνιάσουν. Και να 
πως αποκτούν αυτή τη συνήθει-
α: μόλις βγουν από τ’ αυγό, οι 
χωρικοί βάζουν τα πουλάκια 
στον κόρφο τους, τα ζεσταίνο-
υν επί δυο μέρες και τα τρέφο-
υν με σάλιο πλησιάζοντας το 
ράμφος στο στόμα  τους.  Έτσι 
ημερώνουν». 
Ο Γάλλος περιηγητής Ζαν Σε -
νό γράφει σχετικά το 1664: 
«Στην Ελλάδα οι πέρδικες είναι 
εξημερωμένες όπως σε μας οι 
όρνιθες. Υπάρχουν δύο είδη: με 
κατακόκκινο ράμφος και με 
μαύρο. Τις  πέρδικες τις  πιάνουν 
μικρές και τις τρέφουν όλο το 
χειμώνα. Όταν μεγαλώσουν τις 
αφήνουν ελεύθερες στα βουνά 
να βοσκήσουν συντροφιά με τις 
άγριες. Το βράδυ έχουν σμίξει 
άγριες και ήμερες. Οι δούλοι 
τις βλέπουν από μακριά και 
κράζουν στις ήμερες «έλα δω, 
έλα δω καρδούλα μου». Και 
τότε κάθε μια τρέχει στο σπίτι 
του αφεντικού της, ενώ οι 
άγριες πετούν στα βουνά τους». 
Και ο Γάλλος Αντουάν Μπαρς 
γράφει το 1674 για τ ις εξημε-
ρωμένες πέρδικες της Χίου: 
«Βάλαμε μαζί είκοσι πέρδικες 
που ανήκαν σε είκοσι διαφορε-
τικά αφεντικά. Μόλις τις αφή-
σαμε ελεύθερες, καθένας κάλε-
σε τη δική του. Κα ι τότε καθε-
μιά φτερούγισε αλάθευτα στον 
κύριό της». 
Η εξημέρωση της πέρδικας 
φαίνεται ότι ήταν συνήθεια  από 
την αρχαιότητα. Ο Αριστοτέλης 
στο «Περί ζώων ιστορία» παρα-
τηρεί ότι στην εποχή του οι 
πέρδικες ήταν κατοικίδια που-

λιά. 
Στο Βυζάντιο οι πέρδικες, που 
από τη φωνή τους τ ις έλεγαν 
«κακκάβες», αποτελούσαν δημο-
φιλές κυνήγι. Ήταν εκλεκτό 
έδεσμα στο τραπέζι των πλου-
σίων. Συνήθιζαν να τις στέλνο-
υν και σαν δώρο ενώ τις  έδιναν 
για φαγητό σε ασθενείς. Στον 
«Πουλολόγο», ένα βυζαντινό 
ποίημα 668 στίχων, γραμμένο 
γύρω στα 1300 στη Ρόδο, με 
ήρωες πουλιά, εμφανίζεται η 
πέρδικα να λέει: 
 
Εμένα πάλ’ οι βασιλείς εις 
γεύμαν τους με τρώουν 
κι οι άρχοντες, οι ευγενείς 
εις πρόγευμαν και δείπνον 
 
Οι βυζαντινοί ως καλύτερο 
μήνα για το κυνήγι της πέρδι-
κας θεωρούσαν τον Δεκέμβριο. 
Μόλις τα σκυλιά σήκωναν τα 
πουλιά τα τόξευαν «στο φτερό» 
ή «στα πεταχτά», όπως λένε οι 
κυνηγοί και σήμερα. 

Οι πέρδικες αφθονούσαν σε 
όλα τα νησιά. Ο Γάλλος Κορνέ-
λιος Μανί επισκέφθηκε το 1674 
την Αίγινα και γράφει ότι οι 
Αιγινήτες κάθε άνοιξη, ύστερα 
από εντολή των «επιτρόπων», 
έκαναν παγάνες για να εξοντώ-
σουν τα κοπάδια  από πέρδικες 
που κατέστρεφαν την παραγω-
γή των χωραφιών τους. Και ο 
Άγγλος Τζον  Σάντουϊτς, πενήν-
τα χρόνια μετά (1738) γράφει: 
«Οι πέρδικες μαστίζουν την 
Αίγινα. Πραγματικό σύννεφο, 
πέφτουν στα σπαρτά και τα 
αφανίζουν. Γι’ αυτό, κάθε άνοιξη 
οι κάτοικοι εξορμούν στα χω-
ράφια και καταστρέφουν συσ-
τηματικά τα αυγά τους». Στην 
Αίγινα διατηρείται μέχρι σήμε-
ρα και το τοπωνύμιο Πέρδικα. 
Εκτός από το χωριό της Αίγι-
νας, με το όνομα Πέρδικα λέ-
γονται χωριά στην Άρτα, τη 
Θεσπρωτία, τα Γιάννενα και τη 
Μαγνησία. Άλλα χωριά που η 
ονομασία τους σχετίζεται  με 
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Σ’ αυτή την εξαιρετική φωτογραφία του Γιώργου Φάκα από τη 
Σάμο φαίνεται μια πέρδικα με τα περδικόπουλά της, που είναι 
τόσο καλά προσαρμοσμένα στο περιβάλλον ώστε σχεδόν να μην 
διακρίνονται 



την πέρδικα είναι: Περδικάκι 
στη περιοχή Βάλτου της Αιτω-
λοκαρνανίας. Περδίκι στην Ικα-
ρία. Περδικόβρυση στην Αιτω-
λοκαρνανία, την Αργολίδα και 
τη Μεσσηνία. Περδικονέρι στην 
Αρκαδία και τη Μεσσηνία. Περ-
δικόραχη στα Τρίκαλα. 
Οι άφθονες πέρδικες που υ-
πήρχαν στην Αίγινα, τη Χίο, τα 
περισσότερα νησιά ακόμα και 
στα ερημονήσια, σήμερα απο-
τελούν ανάμνηση. Ο βασικός 
λόγος είναι η εγκατάλειψη των 
χωραφιών και των καλλιεργει-
ών (και όχι μόνο  λόγω της 
τουριστικής ανάπτυξης) που 
είχε σαν αποτέλεσμα να μειω-
θεί η διαθέσιμη τροφή (σπόροι, 
σταφύλια κλπ) για τις πέρδικες 
και, επομένως, να μειωθεί και ο 
πληθυσμός τους. Για την αδυ-
ναμία της πέρδικας στα σταφύ-
λια ένα δημοτικό τραγούδι α-
ναφέρει: 
 
- Που ήσουν πέρδικα γραμμέ-
νη 
   κι ήλθες το πρωί βρεμένη; 
- Ήμουνα στα πλάγια 
   στις δροσιές και τα  χορτά -
ρια. 
- Τι 'τρωγες πέρα στα πλάγια 
   στις δροσιές και τα  χορτά -
ρια; 
- Έτρωγα το Μάη τριφύλλι 
   και τον Αύγουστο σταφύλι. 
 
Στην εγκατάλειψη των χωρα-
φιών στα νησιά ή την αλλαγή 
καλλιεργειών στην στεριανή 
Ελλάδα προστέθηκε και άλλη 
βασική αιτία: το κυνήγι ως... 
σπορ. Παρατηρείται μάλιστα το 
φαινόμενο νησιά που έχουν 
μεγάλο αστ ικό πληθυσμό 
(Σύρος, Πάρος, Ρόδος) να κάνο-
υν εξαγωγή κυνηγών σε  άλλα 
μικρότερα νησιά, με συνέπεια 
να αφανίζονται όσες πέρδικες 
έχουν απομείνει. Έτσι, η αυτο-
διοίκηση ορισμένων μικρών 
νησιών είτε αποφάσισε την 
πλήρη απαγόρευση του κυνηγι-

ού (Τήλος), είτε τον  περιορισμό 
του σε μία μόνο καθημερινή 
μέρα (Κύθνoς). 
Για την πιο πρόσφατη εποχή, 
μεγάλο ενδιαφέρον έχει ένα 
χρονογράφ ημα  με  τί τλο 
«Πέρδικες» που δημοσιεύθηκε 
στις 17 Ιανουαρίου του 1927 
στην εφημερίδα «‘Έθνος». Ανά-
μεσα στα άλλα, αναφέρονται 
και τα εξής: 
«Απελύθησαν, λοιπόν, δέκα 
ζεύγη περδίκων εις  τον γειτονι-
κόν μας Υμηττόν, όπως ευδοκι-
μήση το κυνήγιόν  των βραδύτε-
ρον εις το όρος τούτο. Προ 
ολίγων ακόμη χρόνων, προ 
τεσσάρων το πολύ, συνήντα τις 
πέρδικας εις τους βράχους των 
άνω μερών του Υμηττού. Τας 
εξωλόθρευσαν οι κυνηγοί, αλλά 
περισσότερον  οι ποιμενόπαι-

δες, οι οποίοι αναζητούν τα  ωά 
των εις τα αποκρημνοτέρας 
φωλεάς των.  
Και παντού της Ελλάδος, όπου 
υπήρχον αφθονώταται πέρδι-
κες, εμειώθησαν πάρα πολύ, 
ενιαχού δε εξέλιπον εντελώς 
ένεκα της κακής ταύτης συνη-
θείας της συλλογής των ωών 
των.  
Εις πλείστας νήσους του Αι-
γαίου άλλοτε, ότε ήσαν οι 
έλληνες ολιγώτεροι, άρα όλα 
ήσαν ευκολώτερα, ομαλώτερα, 
ανθρωπινώτερα (τι τα θέλετε, 
ουκ εν τω πολλώ τω ευ) δεν 
εθήρευον τα ωά των περδίκων 
αλλά τας ιδίας.  
Χρειάζεται δε αρκετή ικανότης 
διά το κυνήγιον τούτο, διότι 
δεν είναι η πέρδικα σιταρήθρα, 
την οποίαν σπανίως κατορθώ-
νουν οι κυριακάτικοι κυνηγοί να 
κτυπούν. Τα τελευταία έτη α-
πηγορεύθη το κυνήγιον των 
περδίκων εις πλείστα μέρη της 
Ελλάδος, δι’ αυτό βλέπει τις  
τώρα πολλά από τα ωραία αυ-
τά πτηνά.  
Προ ολίγων ημερών τα συνήν-
τησα εις ομαδικάς πτήσεις εις 
αρκετά χιονισμένα όρη της 
Πελοποννήσου. Καθώς δε α-
νηρχόμην το Μαίναλον της 
Αρκαδίας τα έβλεπον ιπτάμενα 
και εις την χιονοθύελλαν.  
Ώστε μετά τινα έτη θα επα-
νακτήση και ο Υμηττός μας 
περδίκας, εκτός αν εν τω μετα-
ξύ δεν πιάσουν οι ποιμενόπαι-
δες με δίκτυα και τα απολυθέν-
τα δέκα ζεύγη περδίκων, διότι 
και αυτή η απασχόλησ ις είναι 
αρεστή εις τους ποιμένας.  
Προ ημερών είδον πωλουμέ -
νας ζωντανάς μπεκάτσας εις 
την Μεγαλόπολιν. Μοναδικοί δε 
θηρευταί πτηνών διά δικτύων 
είναι οι ποιμένες του όρους 
Όλυμπος της Ευβοίας τον χει-
μώνα»… 
 
 
Νίκος Νικητίδης 

 

Η λέξη πέρδιξ (γενική: πέρδι-
κος) συσχετίζεται από πολ-
λούς γλωσσολόγους με τον 
ήχο που κάνει το πουλί όταν 
φτερουγίζει. Στην Ρούμελη 
λέγανε παλιά ότι το φτερού-
γισμα της πέρδικας είναι τό-
σο δυνατό ώστε  «έσκιαζε 
και τον Κατσαντώνη». Μια 
δεύτερη γλωσσολογική προ-
σέγγιση υποστηρίζει ότι η 
λέξη προέρχεται από το φτέ-
ρωμα του πουλιού και την 
μπλέκουν με παλαιογερμανι-
κές λέξεις που εκφράζουν 
την έννοια του «παρδαλού». 
Οι περισσότεροι γλωσσολό-
γοι την ετυμολογούν από το 
ρήμα πέρδομαι (=αφήνω 
πορδή, κλάνω), προφανώς 
από τον ήχο του φτερουγίσ-
ματος του πουλιού. Με το 
ρήμα «πέρδομαι» πάντως 
(αλλά και με τα γαϊδούρια) 
έχει πολλές σχέσεις ένα πολύ 
γνωστό μας φυτό: το ονό-
πορδον (γαϊδουράγκαθο).  

 ΙΣΤΟΡΙΕΣ  Α Π Ο  ΤΗ Ν   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΦΥΣΗ 
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Στην Ελλάδα ζουν 4 είδη πέρδικας 
 
 
    Η καμπίσια πέρδικα (Perdix perdix) είχε μεγάλη 
εξάπλωση παλιότερα κι έφτανε μέχρι την Βοιωτία. 
Σήμερα υπάρχουν κατακερματισμένοι πληθυσμοί της 
στην Μακεδονία και την Θράκη και κυρίως στους νο-
μούς Θεσσαλονίκης και Κιλκίς. Περιλαμβάνεται στο 
Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλά-
δας (εκδ. 2009).  
 
     Η πετροπέρδικα (Alectoris graeca) απαντάται κυ-
ρίως στη στεριανή Ελλάδα σε βραχώδεις πλαγιές, σε 
αραιά δασωμένες βουνοπλαγιές, στα όρια του δάσο-
υς και της ζώνης του χιονιού. Η κατανομή της εξαπ-
λώνεται στα Βαλκάνια και την ιταλική χερσόνησο. 
Είναι καχύποπτη με τους ανθρώπους και σπάνια επι-
ζεί σε αιχμαλωσία. Το επιστημονικό όνομα Alectoris 
προέ ρχε ται  από  το  αρχαί ο  ε λλη νι κό 
«αλέκτωρ» (πετεινός) > «αλεκτορίς» (πετεινάρι). Κιν-

δυνεύει από το κυνήγι (αναμενόμενο) και από τον 
υβριδισμό με τις νησιώτικες πέρδικες που αφήνουν 
από εκτροφεία για... εμπλουτισμό θηραμάτων. Περι-
λαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων 
Ζώων της Ελλάδας (εκδ. 2009). 
 
    Η νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar) ζει στα νη-
σιά του Αιγαίου, τη νοτιοανατολική Βαλκανική και τη 
Μικρά Ασία, σε πετρώδεις περιοχές και θαμνότοπο-
υς. Έχει αγαθό χαρακτήρα σε σχέση με τους ανθρώ-
πους, γι’ αυτό και εξημερώνεται εύκολα όπως συνέ-
βαινε παλιά στην Χίο. Οι πέρδικες που βλέπουμε σε 
αιχμαλωσία και σχεδόν όλες όσες απελευθερώνονται 
από εκτροφεία είναι νησιώτικες πέρδικες. 
 
    Η κοκκινοπέρδικα (Alectoris rufa) ζει στη δυτική 
Γαλλία και Ισπανία, σε πεδινές περιοχές και βοσκοτό-
πια και τα τελευταία χρόνια εισήχθη στην Ελλάδα, 
μάλλον για τις ανάγκες των κυνηγών. Ένας εισηγμέ-
νος βιώσιμος πληθυσμός της ζει στην Αλόννησο. Εί-
ναι καχύποπτη με τους ανθρώπους (και καλά κάνει) 

Πεντέλη  17/ 03 / 2008 



 

Σερνικοβότανο 

Η  ορχιδέα οφείλει το 
όνομα και τη φήμη της 

στο ριζικό της σύστημα, που 
αποτελείται από δύο 

κονδύλους που μοιάζουν 
ακριβώς με τους ανδρικούς 

όρχεις. Αυτή η ομοιότητα 
δημιούργησε ήδη από την 

αρχαιότητα την άποψη, ότι οι 
ορχιδέες έχουν ισχυρές 

αφροδισιακές ιδιότητες. Ο 
Διοσκουρίδης μάλιστα 

γράφει ότι αν ο ψημένος 
κόνδυλος της ορχιδέας 

φαγωθεί από άντρα τότε 
γίνεται αρρενογόνος, ενώ αν 

φαγωθεί από γυναίκα τα 
παιδιά που θα γεννηθούν θα 
είναι θηλυκά. Η άποψη αυτή 

διαιωνίστηκε στις 
παραδόσεις του ελληνικού 

λαού, ώστε ακόμα και 
σήμερα ορισμένες ορχιδέες 

να ονομάζονται 
«σερνικοβότανα». Ανάλογα 

την περιοχή, σερνικοβότανα 
θεωρούνται η 

«αρσενική» (Orchis 
mascula), η  

πυραμιδοειδής» (Anacamptis 
pyramidalis), η 

«ιταλική» (Orchis italica) και 
διάφορες άλλες. Τελικά 

πρόκειται για πλάνη, που 
οφείλεται στην εμφάνιση των 

δύο κονδύλων και οι οποίοι 
δεν περιέχουν ιδιαίτερα 

φαρμακευτικά συστατικά.  

ΒΟΤΑΝΑ 
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Orchis mascula 
 

Βαρδούσια   30/ 05 / 2010 

Το σαλέπι 
Στην Τουρκία οι κόνδυλοι από 
πολλά είδη ορχιδεοειδών (πολλά 
είναι σε στάδιο εξαφάνισης) 
αποξηραίνονται γίνονται σκόνη και 
μετατρέπονται στο γνωστό 
«σαλέπ ι», που πουλιέται σαν 
ζεστό ρόφημα  πασπαλισμένο με 
κανέλα στους δρόμους της 
Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής και 
της Βόρειας Αφρικής. Περιοδικά 
εμφανίζονται και στην Αθήνα ή την 
Θεσσαλονίκη σαλεπ ιτζήδες. 
Φαρμακευτικά το σαλέπ ι δεν 
περιέχει κάτι αξιόλογο. 



Αρμυρήθρες 

ΧΟΡΤΑ 

Ο ι αρμυρήθρες είναι ένα από τα φυτά που 
δικαιολογεί τη ρήση ότι «εκεί που πεθαί-

νουν τα γαϊδούρια, παχαίνουν οι Έλληνες». 
Είναι ένα χόρτο που φυτρώνει σε παραθαλάσ-
σιους υγρότοπους και αλίπεδα. Στους βιότο-
πους αυτούς, που έχουν υψηλή αλατότητα 
στα εδάφη τους, ευδοκιμεί μια ειδική ομάδα 
φυτών που αντέχουν στο αλάτι και λέγονται 
«αλόφιλα». Ένα τέτοιο φυτό είναι τα αρμυρίκια 
(Tamarix sp.), με τα οποία συγγενεύουν οι 
αρμυρήθρες, όπως φαίνεται και από το όνομά 
τους. Οι αρμυρήθρες ανήκουν στα είδη Sali-
cornia και Arthrocnemum και χρειάζονται θερ-
μο και ξηρό κλίμα, όπως είναι το μεσογειακό. 

Για να ανταπεξέλθουν στις υψηλές τιμές 
άλατος στο έδαφος, αποθηκεύουν στις ρίζες 
τους μέχρι και 17% αλάτι. Φυτρώνουν σε όλα 
τα αλίπεδα της Ελλάδας, από το νησί της Λήμ-
νου στο Αιγαίο μέχρι τους υγρότοπους του 
Πάρνωνα στην Πελοπόννησο. Είναι δημοφι-
λές καλοκαιρινό χορταρικό στα Μεσόγεια της 
Αττική και δεν λείπουν οι καλλιέργειές του, 
όπως δίπλα στον υγρότοπο της Βραβρώνα. 
Όπως γράφει ο Γαληνός, οι αρχαίοι Έλληνες 
έκαιγαν τις αρμυρήθρες μετατρέποντας το 
χλωριούχο νάτριο (δηλαδή το αλάτι που περι-
έχουν) σε ανθρακικό νάτριο, που το χρησιμο-
ποιούσαν ως σόδα για να φτιάξουν σαπούνι. 

Νόστιμη σαλάτα 
Με τα τρυφερά βλαστά-
ρια της αρμυρήθρας γί-
νεται μια νοστιμότατη 
βραστή σαλάτα το καλο-
καίρι με ελαιόλαδο 
(εννοείται) και άφθονο 
λεμόνι. Τα κάνουν επί-
σης και τουρσί. Οι αρμυ-
ρήθρες περιέχουν βιτα-
μίνες C και Ε και είναι 
πλούσιες σε ιώδιο και 
μεταλλικά στοιχεία. Εκ-
τός από τις παραθαλάσ-
σιες ταβέρνες των Με-
σογείων και άλλων περι-
οχών, η ιδιαίτερη γεύση 
τους έχει κερδίσει την 
υψηλή μαγειρική 
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10ΘΑΛΑΣΣΑ 

Ο ι κάβουρες ανήκουν στα μαλακόσ-
τρακα και στην υφομοταξία των 
καρκινοειδών. Οι ερημίτες κάβου-

ρες ξεχωρίζουν από τα άλλα θαλασσινά 
καβούρια, επειδή έχουν μαλακή και απ-
ροστάτευτη κοιλιά. Έτσι αναγκάζονται να 
βρίσκουν καταφύγιο σε διάφορα άδεια 
όστρακα.  
Σχεδόν πάντοτε κουβαλάνε στη ράχη το-
υς και το όστρακο-καταφύγιό τους. Όταν 
μεγαλώσουν αναζητούν ένα μεγαλύτερο 
όστρακο που να τους χωράει. Συνήθως 

κινούνται και τρέφονται τη νύχτα, που το-
υς παρέχει περισσότερη προστασία. Στην 
επιφάνεια των οστράκων-καταφυγίων του 
ερημίτη κάβουρα πολλές φορές εγκαθίσ-
τανται θαλάσσιες ανεμώνες.  
Η συμβίωση αυτή προσφέρει μια ακόμα 
προστασία στον κάβουρα, γιατί οι ανεμώ-
νες διαθέτουν στα πλοκάμια τους τοξικές 
ουσίες. Από τη μεριά της η θαλάσσια ανε-
μώνα εξασφαλίζει άνετα την τροφή της 
από τα υπολείμματα της τροφής του ερη-
μίτη κάβουρα. 

Pagurus Bernhardus ερημίτης κάβουρας 

Βουλιαγμένη 08/06/2009               φωτογραφία Βασίλης Κουλουμπέρης 
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Τ ο μπαρμπούνι 
(και η συγγε-
νική κουτσο-

μούρα) σκάβουν τον 
αμμώδη βυθό με τα 
μουστάκια τους για 
να τραφούν με σκο-
υλήκια, μαλάκια και 
μαλακόστρακα. 
Στην φωτογραφία 
φαίνεται πολύ καλά 
το «μουστάκι» του 
μπαρμπουνιού. Είναι 
από τα νοστιμότερα 
ψάρια των ελληνι-
κών θαλασσών και 
η γεύση τους απο-
δίδει τα μέγιστα 
μόνον όταν τα 
μπαρμπούνια γίνουν 
τηγανητά. Επειδή 
είναι ψάρια των αμ-
μωδών βυθών ξεκ-
ληρίζονται κυριο-
λεκτικά από τις μη-
χανότρατες που 
ξύνουν τον βυθό με 
τα εργαλεία τους. 
Σε βυθό με τραγά-
νες (μαλακές πέτ-
ρες), τα μπαρμπού-
νια που είναι πολύ 
μεγαλύτερα και με 
πιο ισχυρά μουστά-
κια για να σκαλίζουν 
τις πέτρες, αποτελο-
ύν μια ιδιαίτερη ποικιλία τα 
«πετρομπάρμπουνα». Το μπαρμπούνι είναι 
τόσο αγαπητό στους Έλληνες που πρωτα-
γωνιστεί σε αρκετά δημοτικά και λαϊκά 
τραγούδια. Να κι ένα δείγμα: 
 

Αμάν βρε κοριτσάρα μου 
μπαρμπούνι μπαρμπουνάρα μου 
κομμάτια μου' χεις τη καρδιά 
θα πίνω ούζο μπόλικο θα κάνω και το ζόρι-
κο 
για σε ναζιάρα μου γλυκειά  

Mullus surmuletus μπαρμπούνι 

Αίγινα 01/09/2011               φωτογραφία Ρένα Καρακατσάνη  
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ΧΛΩΡΙΔΑ   ΕΝΔΗΜΙΚΑ   ΚΡΗΤΗ 
 
 
 

IRIDIACEAE — ΙΡ ΙΔΙΔΕΣ 

 
Iris unguicularis 
subsp. cretensis, 

(Janka) A.P.Davis & Jury 1990 
 

Η Ίριδα η κρητική (Iris 
unguicularis subsp. 
cretensis, (Janka) 
A.P.Davis & Jury 1990) 
είναι ενδημική της Κρήτης 
και της Καρπάθου. Είναι 
παρόμοια με την Iris 
unguicularis, της οποίας 
αποτελεί υποείδος. 
 
 
 
 
 
 
CARYOPHYLLACEAE - ΚΑΡΥΟΦΥΛΛIΔΕΣ 

 
Silene succulenta 

Forssk., 1775 
 
Η Σιληνή η χυμώδης 
(Silene succulenta) είναι 
ενδημική της παραλιακής 
Δυτικής Κρήτης. Έχει 
βορειαφρικανική 
προέλευση, Ανθίζει από 
τα μέσα Ιανουαρίου σε 
αμμώδεις παραλίες στη 
Γαύδο, το Ελαφονήσι, το 
Γαΐδουρονήσι, κ.ά. Έχει 
φύλλα σαρκώδη, τριχωτά 
και χυμώδη. Κάλυκας 
διογκωμένος με 
παράλληλες γραμμώσεις. 
Πέταλα λευκά ή ρόδινα. 
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Ο Κρόκος της Αττικής (Crocus atticus 
(Boiss. & Orph.) Orph 1870 και 

συνώνυμο Crocus sieberi subsp. 
atticus (Boiss. & Orph.) B.Mathew 

1982) είναι ενδημικός της Αττικής και 
των γύρω περιοχών. Ορισμένοι 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι αποτελεί 
ξεχωριστό είδος. Περιάνθιο ρόδινο-
μοβ με λεπτές σκούρες νευρώσεις 
στην εξωτερική πλευρά των τριών 

τεπάλων. Φάρυγγας κίτρινος. 
Στίγματα πορτοκαλί, ακέραια με 

πλατιά κορυφή. Ανθήρες κίτρινοι. 
Φύλλα 3-5, με ανοιχτόχρωμη ρίγα 

στο μέσον. Ανθίζει Δεκέμβριο-Απρίλιο 
σε υψόμετρα 400-1300 μ. Βιότοπος: 

Βραχώδεις πλαγιές, ορεινά λιβάδια και 
ξέφωτα, ανοιχτά δάση κωνοφόρων. 

Ευδοκιμεί στα βουνά Πάρνηθα, 
Πεντέλη, Γεράνεια, Πατέρας, 

Κιθαιρώνας, Πάστρα, ενώ δεν υπάρχει 
αναφορά από τον Υμηττό. Ανθίζει 

επίσης στον Ελικώνα, τη νότια Εύβοια 
και την Άνδρο. Τελευταία έχει 

αναφερθεί ότι εντοπίστηκε και στα 
νησιά των Σποράδων Γιούρα (Kamari 

et al., 1988) και Κυρά Παναγιά 
(Snogerup et al., 1993). 

 

Κρόκος ο αττικός 
 

IRIDIACEAE — ΙΡΙΔΙΔΕΣ 

ΧΛΩΡΙΔΑ   ΕΝΔΗΜΙΚΑ   ΑΤΤΙΚΗ 
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Το κώνειον 
και το 

 «Κείων νόμιμον» 

Ω 
ραίο είναι το ‘Κείων νόμιμον’ , Φανία· 
αυτός που δεν μπορεί να ζει καλά, να 
μη ζει άσχημα».  
Αυτό είχε πει ο Μένανδρος, σύμφωνα 

με τον Στράβωνα , ο οποίος είχε προσθέσει: 
«Φαίνεται πως ο νόμος όριζε να αυτοκτονούν με 
κώνειο οι γέροι άνω των εξήντα, ώστε να επαρ-
κεί η τροφή στους υπόλοιπους». Ο νόμος αυτός 
ψηφίστηκε κάποτε που οι Αθηναίοι πολιορκού-
σαν τους Κείους και είχε παρουσιαστεί μεγάλη 
έλλειψη τροφίμων.  
Σχετικά με το ίδιο έθιμο γράφει και ο Ηρακλεί-
δης ο Ποντικός: «Επειδή το νησί είναι υγιεινό και 
οι άνθρωποι φτάνουν σε μεγάλη ηλικία, κυρίως 
δε οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι δεν περιμένουν το 
θάνατό τους, αλλά πριν εξασθενήσουν ή κατασ-
τούν ανάπηροι, άλλοι δίνουν τέλος στη ζωή τους 
με παπαρούνα κι άλλοι με κώνειο». 
Αλλά και ο Κλαύδιος Αιλιανός, Ρωμαίος σοφισ-
τής που άκμασε γύρω στο 225 μ.Χ. αναφέρεται 
σ’ αυτό, πράγμα που δείχνει ότι το έθιμο εξακο-
λουθούσε να ισχύει ακόμη και τότε: «Είναι νό-
μος για τους Κείους, οι υπερβ ολικά ηλικιωμένοι 
ανάμεσά τους, όταν καταλάβουν ότι δεν είναι 
πια χρήσιμοι για τις υποθέσεις της πατρίδας 
τους και ότι λόγω ηλικίας αρχίζουν να τα χάνο-
υν, να πίνουν κώνειο συγκεντρωνόμενοι και φο-
ρώντας στεφάνια σαν να πηγαίνουν επίσκεψη ή 
σαν να μετέχουν σε εορταστική θυσία». 

Υπάρχει επίσης μια συγκλονιστική περιγραφή 
του Βαλέριου Μάξιμου που, πηγαίνοντας από τη 
Ρώμη στην Ασία το 18  μ.Χ. με τον Πομπήιο Σέξτο, 
υποχρεώθηκε να καταφύγει στην Κέα λόγω κα-
κοκαιρίας. Αναφέρει πως μια πολύ ηλικιωμένη 
γυναίκα, ανώτερης τάξης, αφού είχε δώσει λόγο 
στους συμπολίτες της για  τους λόγους που 
ήθελε να δώσει τέλος στη ζωή της με κώνειο, 
είχε προσκαλέσει τον Πομπήιο να παραστεί στο 
θάνατό της. Όταν εκείνος προσπάθησε να τη 
μεταπείσει, εκείνη του είπε, μεταξύ άλλων: 
«Μέχρι τώρα, έβ λεπα πάντα την τύχη να μου 
χαμογελάει. Φοβάμαι μήπως η αγάπη για  τη ζωή 
με εκθέσει σε σκληρές αλλαγές και τελειώσω 
το β ίο μου άθλια, αφού υποστώ τα πιο φριχτά 
βάσανα. Γιατί ο θάνατος είναι πιο ευχάριστος 
όταν έρχεται σαν είσαι ευτυχισμένος». Στη συ-
νέχεια, προέτρεψε τα παιδιά της να είναι μονια-
σμένα, τους μοίρασε την περιουσία της και, αφού 
προσευχήθηκε στον Ερμή να την οδηγήσει μέσα 
από εύκολο δρόμο στον Άδη, ήπιε το κώνειο. 
Έδειξε με τη σειρά τα μέρη του σώματός της 
που πάγωναν και, όταν ένιωσε ότι το ψύχος 
έφτανε στα σπλάχνα και την καρδιά της, ζήτησε 
από τις κόρες της να της κλείσουν τα μάτια. Και 
ο Πομπήιος κλείνει την περιγραφή του λέγοντας: 
«Ημείς εκστατικοί προ του καινοφανούς θεάμα-
τος απήλθομεν δακρυρροούντες».  
 Όπως αναφέρει ο Ι. Ψύλλας , λέγεται ότι το 

της Ρένας Καρακατσάνη 
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έθιμο έλαβε τέλος ως εξής: Ένας νέος που υπε-
ραγαπούσε το γέροντα πατέρα του, για να τον 
προφυλάξει από το έθιμο τον έκρυψε και του 
έδινε το μισό ψωμί του για να τον κρατήσει στη 
ζωή. Όταν κάποτε επρόκειτο να εκλέξουν τον 
άρχοντα του τόπου, διακήρυξαν ότι θα εκλεγό-
ταν εκείνος που θα έβλεπε πρώτος τον ήλιο να 
ανατέλλει. Ο νέος, ακολουθώντας τη συμβουλή 
του πατέρα του, αντί να κοιτάζει προς την  ανα-
τολή, όπως έκαναν όλοι οι άλλοι, κοίταζε τις 
κορφές των βουνών στη δύση και τις  είδε πρώ-
τος να φωτίζονται από τις ακτίνες του ήλιου. 
Έτσι έγινε άρχοντας. Όταν αργότερα ρωτήθηκε 
αν είχε σκεφτεί μόνος του αυτό το τέχνασμα ή 
τον είχε συμβουλέψει κάποιος άλλος, εκείνος 
ομολόγησε την αλήθεια. Έτσι σταμάτησε αυτό το 
έθιμο, αφού κατάλαβαν την αξία των γερόντων 
και των συμβουλών τους.  
Απόηχος αυτού του τέλους του εθίμου αποτελεί 
η παροιμία που λένε και σήμερα οι κάτοικοι της 
Τζιας, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συμβ ου-
λή των γερόντων, «Αν δεν έχεις γέρο, αγόρα-
σε». 
Ένας άλλος…ύποπτος απόηχος του «Κείων νομί-
μου» είναι η εξαφάνιση σχεδόν του κωνείου από 
τη Τζια - της οποίας τη χλωρίδα μελετάω εδώ 
και χρόνια - όπου κάποτε αφθονούσε. Σε δύο 
τοποθεσίες όπου μου υπέδειξαν ότι φύεται ακό-
μη, δεν κατάφερα να το εντοπίσω. Ίσως να οφεί-

λεται στο γεγονός ότι το κώνειο (Κώνειο το 
στικτό) αγαπάει τα υγρά εδάφη και η σταδιακή 
μείωση των β ροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια 
να το έχει περιορίσει σε πολύ μικρά ενδιαιτήμα-
τα. Ίσως πάλι, να το ξεριζώνουν συστηματικά οι 
προσεγγίζοντες το εξηκοστό έτος της ηλικίας 
τους από το φόβο μιας πιθανής αναβ ίωσης του 
εθίμου! Έχει ενδιαφέρον πάντως το γεγονός ότι 
οι περισσότεροι ντόπιοι, όταν τους ρωτούσα αν 
γνωρίζουν το κώνειο, μου υπεδείκνυαν τον Μαν-
δραγόρα, τον οπο ίο  όμως ονομάζουν  
«μαντραούρα».  
Σύμφωνα λοιπόν με τις περιγραφές των β οτανο-
λογικών β ιβλίων, το Κώνειο το στικτό, είναι διε-
τές φυτό, με βαριά και αηδιαστική οσμή. Έχει 
ισχυρό βλαστό, που φτάνει μέχρι δύο μέτρα 
ύψος, κούφιο, γραμμωτό κατά μήκος με πορφυ-
ρο-κάστανες κηλίδες κοντά στη β άση. Τα φύλλα 
του είναι έμμισχα και, ιδίως τα κατώτερα, μεγά-
λα, σύνθετα, 2 – 4 φορές πτεροειδή, με τμήματα 
ωοειδή – λογχοειδή. Τα άνθη, που συνήθως εμ-
φανίζονται το δεύτερο  χρόνο, το καλοκαίρι, είναι 
λευκά και σχηματίζουν σκιάδια που αποτελούν-
ται από 10 – 20 ανισομήκεις ακτίνες. Τα πέταλα 
των ανθέων είναι αντωοειδή, με κορυφή κυρτή 
προς τον άξονα. Ο καρπός του μοιάζει με του 
γλυκάνισου, είναι γκρίζος, πεπιεσμένος στις πλε-
υρές και με υποσφαιρικό σχήμα. Σε διάφορα 
μέρη της Ελλάδας είναι γνωστό με τα ονόματα 

φωτογραφία 
πανόραμα Ιουλίδας Κέας 
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β ρωμόχορτο, μαγκούτα, ασκοτιτσάρα, τσαμπο-
υδιά κ.ά. Περιέχει δύο πολύ τοξικά αλκαλοειδή, 
την κωνειίνη και την κωνεικεΐνη. Είναι πολύ 
ισχυρό δηλητήριο και επιφέρει το θάνατο διά  
της παράλυσης του νευρικού συστήματος, αλ-
λά ανώδυνα. Κατά μία θεωρία, το όνομά του 
προέρχετα ι από  το  ρήμα «κω νάε-
σθαι» (περιδινούμαι) επειδή το δηλητήριό του 
προκαλεί ιλίγγους.  
Ο Θεόφραστος το αναφέρει σε διάφορα σημε-
ία του Περί φυτών ιστοριών και στο 9, 16, 8 
λέει: «Ο Θρασύας ο Μαντινεύς β ρήκε ένα τέ-
τοιο (φάρμακο), όπως έλεγε, που να κάνει εύ-
κολο και χωρίς πόνο το θάνατο, χρησιμοποιώ-
ντας τον οπό του κωνείου». Λέει επίσης ότι 
έχει ως αντίδοτο το πιπέρι (9 , 20, 1) . Κατά τον 
Διοσκουρίδη, «το κώνειο είναι και αυτό θανα-
τηφόρο, και σκοτώνει προκαλώντας ψύξη» (IV, 
79) .  
Στην αρχαιότητα, το χρησ ιμοποιούσαν για τη 
θανάτωση των καταδίκων και, βέβαια, η πιο 
γνωστή περίπτωση μιας τέτοιας θανάτωσης 
είναι αυτή του Σωκράτη, που περιγράφεται 
στον Φαίδωνα του Πλάτωνα.  
Παρά την επικινδυνότητά του, παλαιότερα η 
λαϊκή ιατρική το χρησιμοποιούσε, σαν κατάπ-
λασμα, για διάφορες παθήσεις όπως η ψωρία-
ση, οι λειχήνες, η διόγκωση αδένων, η φυματί-
ωση, οι πόνοι του καρκίνου κ.ά. Φαίνεται μάλισ-
τα ότι η χρήση του ήταν τόσο διαδεδομένη 
ώστε ο Ορφανίδης, στα τέλη του 19ου αιώνα, 
έγραφε (Γεωπονικά, Β ,́ 272) : «Προ τινων χρό-
νων, από της λεγομένης φυλακής του Σωκρά-
τους μέχρι της β άσεως του λόφου εφ’ ου κεί-
ται το Θησείον, αφθόνως εβλάστανε το 
Κώνειον· αλλά σήμερον σποράδην μόνο απαν-
τά εκεί. Τούτο συνέβ η διότι συνελέγετο απλήσ-
τως προ της καρποφορίας του προς χρήσιν 
των φαρμακείων της πρωτευούσης».  
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Αιγάλεω (Σκαραμαγκάς) 
29 / 01 / 2012 

 
φωτογραφία 

Τάσος Λύτρας 

Narcissus tazetta  
 

Νέα καταγραφή από το όρος Αιγάλεω. 
Βρέθηκαν περίπου 50 φυτά σε μια 

έκταση 60-70 τ.μ. 
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Crocus reticulatus, Steven ex Adam 1805 
Κρόκος ο δικτυωτός 

 
Ο κρόκος αυτός είναι νέο είδος για την Ελλάδα. Τον ανακάλυψε το 2009 ο 
Σπύρος Τσιφτσής στο όρος Φαλακρό της Δράμας. Πρόκειται για ανοιξιάτικο 
είδος με ευρεία κατανομή βορείως της χώρας μας, από την Βορειανατολική 
Ιταλία, την Κροατία και την Ουγγαρία μέχρι τη Σερβία, τη FYROM, τη 
Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κριμαία, τον Καύκασο και  την Τουρκία. Φύεται 
σε ξέφωτα δασών και χλοώδεις ή βραχώδεις πλαγιές και σε τοποθεσίες που 
καλύπτονται με χιόνι το χειμώνα. Τα άνθη του έχουν χρώμα λιλά ή λευκό. 
Τα τέπαλά του εξωτερικά φέρουν γραμμώσεις. Οι ανθήρες του είναι κίτρινοι 
ή πορτοκαλόχρωμοι. Ο στύλος είναι κόκκινος και διακλαδίζεται στο άκρο 
του. Ο χιτώνας του βολβού του φέρει ίνες, που μοιάζουν με δίχτυ, εξ ου και 
το όνομά του. Προς το παρόν, έχει βρεθεί μόνο στο Φαλακρό αλλά είναι 
πιθανό να ευδοκιμεί και σε άλλα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και στη 
Ροδόπη. 

Φαλακρό 
15 / 03 / 2009 

 
φωτογραφία 

Σπύρος Τσιφτσής 



του Τάσου Λύτρα 
tlytras55@gmail.com 
 
  Πριν από τη μεγάλη καταστροφή, συνήθιζα να 
πραγματοποιώ μοναχικές περιπλανήσεις στους 
δασικούς δρόμους και τα μονοπάτια της 
Πάρνηθας. 
Πολλές φορές άφηνα να με πιάνει η νύχτα, στην 
αρχή για να καταπολεμήσω τους φόβους του 
άγνωστου, που είχα ως άνθρωπος της πόλης, κι 
ύστερα για να απολαμβάνω τους θορύβους του 
δάσους που τη νύχτα παίρνουν μια εξωκοσμική 
υπόσταση.  
  Στις περιπλανήσεις αυτές, κατά το σούρουπο, 
είχα πολλές φορές την ευκαιρία να παρατηρήσω 
και να θαυμάσω, την κοινωνική και αλληλέγγυα 
συμπεριφορά των ελαφιών, που δεν γνωρίζω αν 
έχει μελετηθεί συστηματικά.   
Κάποτε βρέθηκα στο Πλατύ Βουνό, να περπατώ 
σε μια πλαγιά, όταν άκουσα χαμηλότερα 
ποδοβολητά που πήγαιναν κι έρχονταν. 
 Πλησίασα, με περιέργεια και προσοχή, 
αντίθετα στον άνεμο. Κρυμμένος πίσω από ένα 
κέδρο, είχα την εξαιρετική ευκαιρία να δώ ένα 
τσούρμο ελαφάκια που έπαιζαν σ’ ένα μακρύ 
ξέφωτο. Έτρεχαν κατά μήκος του πέρα – δώθε 
συναγωνιζόμενα σε ταχύτητα. Ύστερα 
βάλθηκαν να κυνηγιούνται τρέχοντας 
ακανόνιστα στο ίδιο ξέφωτο κι ανάμεσα στα 
έλατα, πραγματοποιώντας απότομους ελιγμούς 
και άλματα. Πιο κεί δυό μεγάλα θηλυκά ελάφια 
στέκονταν και επιτηρούσαν τα παιχνίδια των 
μικρών. Έβλεπα ένα είδος σχολικής 
εκπαιδευτικής εκδρομής.    
  Μια άλλη φορά, τέτοιες μέρες Χριστουγέννων, 
με την Πάρνηθα γεμάτη χιόνια, βρέθηκα να 
περπατώ στο δασικό δρόμο πίσω από το Άρμα. 
Ξάφνου πρόβαλε μπρός μου, απ’ το πλάϊ του 
δρόμου, το κεφάλι ενός ελαφιού. Κοιταχτήκαμε. 
Είχα διαβάσει ότι το ελάφι είναι ζώο δειλό και 
περίμενα να τραπεί σε φυγή, όπως κι από την 
εμπειρία μου γνώριζα μέχρι τότε. Όμως αυτό 
συνέχισε να με κοιτά. Έμεινα ακίνητος, 
κολοκάθησα κιόλας αργά για να μικρύνω τον 
όγκο μου. Η απόσταση που μας χώριζε ήταν 

μικρή και, αν και πολύ το ήθελα, δεν 
αποφάσισα να βγάλω ούτε την φωτογραφική 
μου μηχανή απ’ το σακίδιο, μην το τρομάξω. 
Αυτό, με αργές και προσεκτικές κινήσεις βγήκε 
ολόκληρο στο δρόμο χωρίς να παραμερίσει το 
βλέμμα του από πάνω μου. Ύστερα, αφού 
μάλλον βεβαιώθηκε ότι δεν αποτελώ κίνδυνο, 
προχώρησε μέχρι τη μέση του δρόμου. Στάθηκε 
και κοίταξε πίσω του. Τότε, από το ίδιο σημείο, 
πρόβαλε ένα δεύτερο ελάφι, μόνο που αυτό 
ήταν τραυματισμένο. Κουτσαίνοντας, 
περπατούσε με δυσκολία στηριζόμενο στα τρία 
του πόδια. Το τέταρτο πόδι, ένα από τα πίσω, 
το φύλαγε ανασηκωμένο (χτυπημένο από 
ατύχημα ή τα σκάγια λαθροκυνηγού, ποιος 
ξέρει;). Σαν έφτασε δίπλα στο πρώτο 
προχώρησαν αργά μαζί, διέσχισαν το δρόμο και 
χάθηκαν ανάμεσα στα έλατα. Έμεινα κάμποση 
ώρα στην ίδια θέση προσπαθώντας να 
κατανοήσω τη σκηνή που μόλις είχα δει. 
Αναμφίβολα ήταν εκδήλωση συντροφικότητας 
και αλληλεγγύης. Το πρώτο ελάφι εκτέθηκε 
στον κίνδυνο της επαφής μας για να 
προστατέψει τον τραυματισμένο του σύντροφο 
αρνούμενο να τον εγκαταλείψει. 
     Από τότε, πολλές φορές έχω ανασύρει στη 
σκέψη μου τις σκηνές που περιέγραψα. Τις 
περισσότερες φορές λησμονούμε ότι οι κανόνες 
που διέπουν τις λειτουργίες της Φύσης ισχύουν 
και για τους ανθρώπους. Η κοινωνικότητα κι η 
αλληλεγγύη δεν είναι αποκλειστικά προνόμιά 
μας. Για τα ελάφια είναι συνθήκη επιβίωσης. Για 
εμάς, εκτός από συνθήκη επιβίωσης, είναι και 
γνώρισμα πολιτισμού. 
   Τώρα, στην εποχή του νεοβαρβαρισμού, 
προσπαθούμε να επαναδιαπλέξουμε τους 
δεσμούς κοινωνικότητας και αλληλεγγύης για 
να αντιπαρατεθούμε στους επελαύνοντες 
Ούννους που λεηλατούν πάλι και 
καταστρέφουν τις ζωές, την πατρίδα μας και το 
φυσικό της περιβάλλον. 
  Έπρεπε να περιμένουμε την έλευση των 
βαρβάρων; 
27/12/2011                                                                              

Τα ελάφια της Πάρνηθας 
(αφήγηση και συλλογισμοί) 
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Ντράσιζα 
16/12/2007 

φωτογραφία 
Τάσος Λύτρας 
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Ο κυρίαρχος 
γάτος του 
ακάλυπτου, 
μετά τις 
νυχτερινές 
μάχες του 
Φεβρουαρίου 
για το 
ζευγάρωμα με 
τα θηλυκά 
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http://tagtonsphotography.blogspot.com/ 

Δαχτυλιδολαίμης Ψιττακίσκος 
Psittacula krameri, Scopoli 1769 

 
Χολαργός (Αττική) 

07 / 12 / 2011 
 

Φωτογραφία 
Αντώνης Ταγλίδης 

Στο επόμενο τεύχος μια 
σειρά εξαιρετικών 
φωτογραφιών με 

δαχτυλιδολαίμηδες του 
φωτογράφου φύσης 

Μάρκου Χουζούρη 
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Η 
 Αγία Γλυκερία ήταν 
μια ειδυλλιακή θέση 
στα σύνορα Γαλατ-
σίου και Κυψέλης. 

Σε ένα ωραιότατο πευκοδά-
σος υπήρχε ο ναός της Αγί-
ας Γλυκερίας, που έδωσε το 
όνομα στην περιοχή, μία 
δροσερή πηγή συνεχούς ρο-
ής και μερικά εξοχικά κέν-
τρα. Εδώ οι παλιοί Αθηναίοι 
έλυναν τις διαφορές τους με 
μονομαχίες μέχρι τη δεκαε-
τία του 1920. Εδώ, επίσης, 
έκαναν τις γιορτές πανεπισ-
τημιακοί σύλλογοι, επαγγελ-
ματικές συντεχνίες, εθνικο-
τοπικά σωματεία και αθλητι-
κές ομάδες μέχρι και τα τέ-
λη της δεκαετίας του 1950. 
Κι εδώ, στα βράχια των Το-
υρκοβουνίων πάνω από την 
Κυψέλη ζούσε ένα από τα 
σπανιότερα φυτά της Ελλά-
δας, η μαύρη φριτιλάρια που 
είναι στενή συγγενής με την 
τουλίπα. 
Οι καιροί άλλαξαν. Σήμερα 
από την κάποτε ειδυλλιακή 
περιοχή της Αγίας Γλυκερί-
ας δεν έχει σωθεί ούτε ένα 
πεύκο και η δροσερή πηγή 
είναι κλειστή. Έχει απομείνει 
μόνο η εκκλησία. Το Γαλάτσι 
και η Κυψέλη με… ηρωικές 
εξορμήσεις γέμισαν με πολυ-
κατοικίες τις πλαγιές των 
Τουρκοβουνίων, στην κορφή 
των οποίων δεσπόζει από το 
1965 ο (επίσης… ηρωικός) 
αυθαίρετος «οικισμός Γεωρ-
γίου Παπανδρέου». Τίποτα 
δεν είναι όπως παλιά. Με μια 
εξαίρεση. Πάνω από τις πο-
λυκατοικίες της Άνω Κυψέ-
λης και δίπλα στον αυθαίρε-
το «παπανδρεϊκό» οικισμό, 

συνεχίζουν να ανθίζουν οι 
μαύρες φριτιλάριες. 
Η Αγία Γλυκερία είναι η πε-
ριοχή από την οποία περιγ-
ράφτηκε επιστημονικά το 
1859 η μαύρη φριτιλάρια. Η 
επιστημονική λατινική της 
ονομασία είναι Fritillaria obli-
qua, όπου obliqua σημαίνει 
«λοξή». Χρειάζεται ίσως να 
έχει τη… λόξα του ένα φυτό 
για να επιμένει ν’ ανθίζει στα 
βράχια της Άνω Κυψέλης. Το 
όνομά του το έδωσαν πάν-
τως από τη θέση που έχει 

το άνθος σε σχέση με τον 
βλαστό και που θυμίζει α-
νεστραμμένη τουλίπα. Το 
κοινό της όνομα είναι «μαύρη 
φριτιλάρια» από το σκούρο 
μαυροκόκκινο χρώμα του 
άνθους. Είναι ένα άγριο ελ-
ληνικό φυτό που δεν χρειά-
ζεται καμιά ανθρώπινη πα-
ρέμβαση στο DNA του, όπως 
η «Μαύρη Τουλίπα» που εξισ-
τορεί στο μυθιστόρημά του 
ο (πατήρ) Αλέξανδρος Δου-
μάς. 
Η μαύρη φριτιλάρια είναι ένα 
ενδημικό φυτό της Αττικής. 
Ανθίζει ακόμα σε λίγες θέσε-
ις στα Τουρκοβούνια, πάνω 
από την Κυψέλη, στο Αττικό 
Άλσος και την Φιλοθέη. Ένας 
μεγάλος πληθυσμό της δια-
τηρείται στη χερσόνησο Κυ-

νόσουρα του Σχινιά αλλά και 
μέσα (τι ατυχία) στον Οικισ-
μό Δικαστών και Εισαγγελέ-
ων. Υπάρχει επίσης σε δύο 
θέσεις στην Πάρνηθα, ίσως 
στην Πεντέλη και σε δυο 
θέσεις στην Εύβοια. 
Η μαύρη φριτιλάρια είναι ένα 
από τα σπανιότερα ελληνικά 
φυτά. Περιλαμβάνεται και 
στα δύο «Βιβλία Ερυθρών 
Δεδομένων των Σπάνιων & 
Απειλούμενων Φυτών της 
Ελλάδας» (Red Data Book). 
Είναι ένα παλαιογεωγραφικό 

φυτό που επέζησε από τους 
παγετώνες και τις μεγάλες 
κλιματικές αλλαγές του πα-
ρελθόντος. Υπήρχε πριν 
πολλές χιλιάδες χρόνια, από 
την εποχή που ανάμεσα 
στην Ελευσίνα και τη Σαλα-
μίνα υπήρχε μια μεγάλη λίμ-
νη και που η Αττική ήταν 
ενωμένη με τη Νότια Εύβοια. 
Η ύπαρξη της μαύρης φριτι-
λάριας στην Αττική και την 
Εύβοια είναι σήμερα η ζων-
τανή απόδειξη ότι πριν χιλιά-
δες χρόνια αυτές οι δυο 
στεριές ήταν ενωμένες, πριν 
δηλαδή εισχωρήσει η θάλασ-
σα και δημιουργήσει τον Ευ-
βοϊκό Κόλπο. Μια ζωντανή 
απόδειξη που συνεχίζει να 
ανθίζει δίπλα στις πολυκα-
τοικίες της Άνω Κυψέλης. 

Οι μαύρες φριτιλάριες 
 της Κυψέλης 

ΜΥΣΤΙΚΑ   ΤΗ Σ    ΑΘΗΝΑΣ 
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26 ΚΑΙΡΟΣ 



ΚΑΙΡΟΣ 
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Η Αμοργός 
το χειμώνα 

 

http://f loraamorgina.blogspot.com/ 



  ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 
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Polyporus squamosus  
 

Γράμμος 
31 / 07 / 2011 

 
φωτογραφία 

Ζήσης Αντωνόπουλος 



ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ 
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Colus hirudinosus 
 

Υμηττός 
07 / 01 / 2009 

 
φωτογραφία 

Αντώνης  Ταγλίδης 
http://tagtonsphotography.blogspot.com/ 



Η χιονισμένη Δίρφυς  από τον Ωρωπό 


