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Τ ο φθινόπωρο του 1700 ο διάσημος 
στην εποχή του Γάλλος βοτανικός 
Πιτόν ντε Τουρνεφόρ, στο πλαίσιο 

ενός εξερευνητικού του ταξιδιού στο 
Αιγαίο που χρηματοδοτούσε ο βασιλιάς 
της Γαλλίας, επισκέφθηκε την Αμοργό 
και τα νησιά της. Πήγε πρώτα στη Δο-
νούσα, που την βρήκε να κατοικείται 
από 5-6 βοσκούς.  
Στη συνέχεια αποβιβάστηκε στην Α-
μοργό, που την είδε να είναι καλά καλ-
λιεργημένη κι από εκεί κατευθύνθηκε 
στα κοντινά νησιά Κέρο, Σχινούσα και 
Ηρακλειά, που ήταν ακατοίκητα και ανή-
καν στη Μονή Χοζοβιώτισσας της Α-
μοργού. Στη Σχινούσα βρήκε τα χαλάσ-

ματα ενός οικισμού και στην Ηρακλειά 
δυο καλόγερους που φρόντιζαν 2-3 κο-
πάδια κατσίκια. 
Μετά τη δημιουργία του ελληνικού κρά-
τους (1833), πολλά μοναστηριακά κτήμα-
τα σταδιακά να απαλλοτριώνονται και 
να δίνονται σε ακτήμονες.  
Έτσι έγινε και με τα νησιά που κατείχε 
η Μονή Χοζοβώτισσας, τα οποία 
άρχισαν να κατοικούνται από το 1850 
και μετά από αμοργιανές οικογένειες, 
που συνέχισαν τις συνήθειες του μητρι-
κού νησιού.  
Στις διατροφικές τους συνήθειες, εξέ-
χουσα θέση κατείχε το κατσούνι, από 
το οποίο παρασκευάζεται η περίφημη 
αμοργιανή φάβα και η οποία στην ντο-
πιολαλιά είναι περιέργως γένους ουδε-
τέρου (το φάβα).  
Προχώρησαν όμως και σε δικές τους 
δημιουργίες, όπως είναι η τρομερή αλιε-

Κατσούνι: 
Το κρέας  

των φτωχών 

 ΙΣΤΟΡΙΕΣ  Α Π Ο  ΤΗ Ν   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΦΥΣΗ 
 

4 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ 3 



υτική παράδοση στο Κουφονήσι και ο 
Αρακλειανός μουσικός σκοπός στην Η-
ρακλειά.  
 
Οι Μικρές Κυκλάδες 
 
Σήμερα η Αμοργός και τα μικρότερα 
νησιά, που συνθέτουν τις Μικρές Κυκλά-
δες, αποτελούν ανερχόμενους τουριστι-
κούς παραδείσους, με ευεργετικά απο-
τελέσματα στο εισόδημα των κατοίκων. 
Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα μέχρι 
πριν 20-30 χρόνια. Η ζωή ήταν δύσκολη 
και στη καθημερινή διατροφή κυριαρχο-
ύσε «το φάβα». Με την πλούσια ποσότη-
τα πρωτεΐνης που είχε αντικαθιστούσε 
το κρέας. 
 
Το «φάβα» 
 
Το 1884, δηλαδή στην πρώτη περίοδο 
του αποικισμού Δονούσας, Κουφονησιού, 

Σχινούσας και Ηρακλειάς από αμοργια-
νές οικογένειες, εκδόθηκε μία εθνολογι-
κή έρευνα για την Αμοργό του σπουδαί-
ου στην εποχή του ερευνητή Αντωνίου 
Μηλιαράκη.  
Για την διατροφή των Αμοργιανών ο 
Μηλιαράκης γράφει ότι το κύριο φαγητό 
τους ήταν το κατσούνι «φημιζόμενον επί 
τη εξαιρέτω αυτού ποιότητι». Από το 
κατσούνι έκαναν «το φάβα», που όπως 
διευκρινίζει ο Μηλαριάκης, πρόκειται για 
τρόπο μαγειρέματος, γιατί φάβα έκαναν 
και από άλλα όσπρια.  
 
Εξαίρετο στη γεύση 
 
«Ως προς την τροφή, οι Αμοργιανοί ζουν 
λιτά, όπως όλοι οι νησιώτες, αλλά αυτό 
που τους διακρίνει είναι ότι για κύρια 
τροφή χρησιμοποιούν τα όσπρια και ιδί-
ως το κατσούνι. Κάθε οικογένεια φρον-
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τίζει  να έχει κατσούνι για όλο τον χρό-
νο. Είναι δε το όσπριο αυτό εξαίρετο 
στην γεύση και σ’ αυτό συντελεί και το 
άριστο εγχώριο ελαιόλαδο. Πριν αποθη-
κεύσουν το κατσούνι (όπως και τη φακή) 
το τρίβουν στις παλάμες με λάδι, γιατί 
πιστεύουν ότι έτσι διατηρείται καλύτερα 
και δεν μαμουνιάζει», γράφει ο Μηλιαρά-
κης και διευκρινίζει ότι κρέας έτρωγαν 
συνήθως στις γιορτές. 
 Έτσι το πλούσιο σε πρωτεΐνη και ιχ-
νοστοιχεία κατσούνι αποτελούσε στις 
Μικρές Κυκλάδες των κρέας των φτω-
χών. 
Κατσούνι ονομάζεται σε πολλά νησιά 
του Αιγαίου ένα είδος μαχαιριού ή δρε-
πανιού, που έχει σχήμα ημισελήνου. Πι-
θανότατα από αυτό το αγροτικό εργα-
λείο θερισμού πήρε το όνομά του και το 
φυτό, από το οποίο παράγεται η αμορ-
γιανή φάβα. «Κατσούνι» είναι και το 
όνομα πολλών παραλιών σε νησιά του 
Αιγαίου (Ρόδος, Σαντορίνη, Ψαρά), που 

έχουν παρόμοιο ημισεληνοειδές σχήμα. 
 
Ποικιλία του αρακά 
 
Χλωριδικά το κατσούνι ανήκει στην με-
γάλη οικογένεια των ψυχανθών, που πε-
ριλαμβάνει τη σόγια, τη φακή, τα φασό-
λια, τα ρεβύθια κ.α.  
Μέχρι το 2008 πιστευόταν ότι το κατ-
σούνι αποτελούσε μια ποικιλία του λα-
θουριού (Lathyrus clymenum). Όμως μία 
έρευνα του Εργαστηρίου Φαρμακογνω-
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σίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων 
της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αθηνών υποστηρίζει ότι το 
κατσούνι αποτελεί μια ποικιλία του αρα-
κά (Pisum sativum).  
Η δημιουργία αυτής της σπάνιας ποικι-
λίας είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας 
επιλογής και εξέλιξης (από την προϊστο-
ρική ήδη εποχή) που συνέβη και συνεχί-
ζεται μόνο στην Αμοργό και από το 1850 
σε Δονούσα, Σχινούσα και Ηρακλειά. 
 
Δυο καλά νερά 
 
Για να υπάρχει καλή σοδειά, χρειάζεται 
την εποχή της σποράς «να ρίξει δυο 
τρία καλά νερά και να γίνει το χωράφι 
λάσπη», υποστηρίζει ο Μιχάλης Οικονο-

μίδης από τα Θολάρια της Αμοργού. Κι 
αυτό χρειάζεται, γιατί το κατσούνι έχει 
πολύ σκληρούς σπόρους που το λασπώ-
δες έδαφος τούς κάνει να μαλακώσουν 
και να φυτρώσουν μαζικά. Αλλά και την 
άνοιξη, όταν δένουν οι καρποί, χρειάζε-
ται «ένα καλό νερό» για καλή συγκομιδή.  
Στην Ηρακλειά οι περισσότεροι κάτοι-
κοι προέρχονται από την Αιγιάλη της 
Αμοργού και ειδικότερα από τα Θολάρι-
α, όπως άλλωστε φαίνεται και από τους 
πολλούς Γαβαλάδες που ζουν στο 
όμορφο αυτό νησί.  
Ο Νίκος Γαβαλάς συνεχίζει στην Ηρακ-
λειά την παραδοσιακή παραγωγή του 
κατσουνιού σε όλα της τα στάδια. Στις 
αρχές του καλοκαιριού θερίζει τα χωρά-
φια και στη συνέχεια λιχνίζει στο πέτρι-
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νο αλώνι για να πάρει τον καρπό.  
Αργότερα οι νοικοκυρές, όπως η κ. Φα-
νή Γαβαλά, θα σπάσουν το κατσούνι 
στον χειρόμυλο, που παραμένει ο ίδιος 
από την εποχή των κυκλαδικών ειδωλί-
ων μέχρι σήμερα.  
Το σπασμένο κατσούνι θα καθαριστεί 
από τα φλούδια και άλλα ξένα στοιχεία 
και θα είναι έτοιμο να αποδώσει «το φά-
βα» με την μοναδική γεύση, τα πλούσια 
ιχνοστοιχεία και τις φαρμακευτικές ιδιό-
τητες, που αναπτύχθηκαν σε διημερίδα 
που οργάνωσε στην Αμοργό η Ελληνική 
Εταιρία Εθνοφαρμακολογίας. 
Ο μακροβιότερος δημοτικός άρχοντας 
της Ελλάδας, ο επί 20ετία κοινοτάρχης 
Ηρακλειάς Φάνης Γαβαλάς (*) μας πλη-
ροφορεί ότι το καθάρισμα του σπασμέ-
νου κατσουνιού γίνεται με τον 
«τουμπανά», που έχει το σχήμα του κόσ-
κινου και δερμάτινη βάση. Χρησιμεύει 

στο τουμπάρισμα του καρπού, δηλαδή 
στο τίναγμα ψηλά και το ξεχώρισμα (με 
τη βοήθεια της βαρύτητας) του καρπού 
από το ελαφρύ φλούδι, που μετά απο-
μακρύνεται με ένα φύσημα ή με το χέρι. 
Χρησιμοποιείται επίσης και το 
«γυροκόσκινο», το οποίο διαχωρίζει τον 
καρπό από τους σπόρους του παράσι-
του «κολλιτσάνος» (Emex spinosa).  
Στην Αμοργό, σε όλη την ιστορική της 
διαδρομή, και μέχρι πριν λίγα χρόνια 
στη Δονούσα, το Κουφονήσι, τη Σχινού-
σα και της Ηρακλειά η βάση της διατρο-
φής του κόσμου ήταν το κατσούνι, «το 
κρέας των φτωχών». Σήμερα το κατσού-
νι αποτελεί ένα εκλεκτό βιολογικό προϊ-
όν και πωλείται τρεις φορές ακριβότερα 
από  το κρέας. 
 
(*) Η παρούσα δημοσίευση αφιερώνε-
ται στον αείμνηστο Φάνη Γαβαλά, 
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Καλέντουλα 
Η  καλέντουλα απετέλεσε μια 

πανάκεια του Μεσαίωνα. Τον 
12ο αιώνα στο βοτανολόγιό του ο 

Μέισερ σημειώνει ότι «και μόνο 
κοιτώντας τα χρυσαφένια άνθη της 
καλέντουλας βελτιώνεται η όραση, 
καθαρίζει το μυαλό και φτιάχνει η 

διάθεσή μας». Το είδος 
Καλέντουλα η φαρμακευτική 

θεωρείται ότι κατάγεται από την 
Αίγυπτο και είναι αυτό που 

καλλιεργείται σε γλάστρες και 
κήπους για καλλωπιστικούς 

λόγους, σε πολλές και διάφορες 
ποικιλίες με βαρύγδουπες 

ονομασίες (Πορτοκαλής Βασιλιάς, 
Καλλονή του Ειρηνικού, κ.ά). Για 

θεραπευτικούς σκοπούς 
χρησιμοποιούνται τα άνθη του 

φυτού τα οποία περιέχουν 
σαπωνίνες, καροτενοειδή, αιθέριο 
έλαιο, στερόλες, φλαβονοειδή και 
γλίσχρασμα.  Η καλέντουλα δρα 
ως αντιφλεγμονώδες, στυπτικό, 

επουλωτικό, αντιμυκητικό, 
εμμηναγωγό. Θεωρείται από τα 

καλύτερα βότανα για τη θεραπεία 
τοπικών δερματικών προβλημάτων, 

εξωτερικής αιμορραγίας , 
μωλωπισμών και εγκαυμάτων. 
Υποστηρίζεται επίσης ότι έχει 

αξιοσημείωτη αντιμυκητιακή 
δράση. Αναμφίβολα πάντως είναι 

φυτό που τα ανθίδια του έχουν 
βαφικές ιδιότητες. Παλαιότερα το 
χρησιμοποιούσαν ως μπαχαρικό, 
νόθευαν με αυτά το σαφράν του 

κρόκου ή κιτρίνιζαν απευθείας ρύζι 
και σαλάτες. Γι’ αυτό και η 

καλέντουλα ονομάστηκε «ο κρόκος 
του φτωχού. Οι Γάλλοι, ιδιαίτερα 

στο Παρίσι, συνηθίζουν το 
μοσχαράκι με καλέντουλα.  

ΒΟΤΑΝΑ 
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Κενταύριες 

ΧΟΡΤΑ 

Ο ι κενταύριες συγκροτούν ένα γένος με 
600 περίπου είδη ετήσιων, διετών και 

πολυετών φυτών που είναι ανθεκτικά, ιδιαί-
τερα στο κρύο. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω 
από 120 είδη, από τα οποία τα μισά είναι εν-
δημικά.  
Η φαρμακευτική χρήση τους ήταν γνωστή 
στην αρχαία Ελλάδα. Ο Θεόφραστος περιγ-
ράφει τα είδη «κενταύριον» (C. salonitana), 
«παντ αδού σα» (C.  ca lc i t rapa ) και 
«τετράλιξ» (C. solticialis). Ο Διοσκουρίδης θε-
ωρεί τις κενταύριες βότανα που επουλώνουν 
τις πληγές. Σύμφωνα με την ελληνική μυθο-
λογία ο κένταυρος Χείρων χρησιμοποιούσε 
το «μέγα κενταύριο» στα φάρμακά του για 
να γιατρεύει τις πληγές. Δεν μπόρεσε όμως 

να γιατρέψει τις δικές του πληγές, όταν το 
τόξευσε κατά λάθος με τα δηλητηριώδη βέ-
λη του ο φίλος του ο Ηρακλής, κι έτσι παρα-
ιτήθηκε από την αθανασία και πέθανε. Δεν 
είναι σίγουρο αν το αρχαίο «μέγα κενταύριο» 
είναι κάποιο είδος κενταύριας ή το 
«Κενταύριο το ερυθρό», που ανήκει σε άλλο 
γένος 
Το χειμώνα και πριν ανθίσει, τα γλυκά φύλλα 
και η ρίζα της ραφανίσκης (Centaurea rap-
hanina) χρησιμοποιούνται για εξαιρετικές 
σαλάτες μόνα τους ή μαζί με άλλα χόρτα. 
Στα νησιά το ενδημικό υποείδος mixta (μικτή) 
μαγειρεύεται γιαχνί ή βραστό με άλλα χόρ-
τα. Το λαϊκό της όνομα είναι αλιβάρβαρα 
(Θήρα) και σαλιβάρβαρα (Αίγινα) 
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LILIACEAE — ΛΙΛΙΙΔΕΣ 

 
Fritillaria rhodia, 

Hansen 1969 
 

Η φριτιλάρια η ροδιακή 
(Fritillaria rhodia, A. 
Hansen 1969) είναι 
ενδημική της Ρόδου. 
Ξεχωρίζει από το 
μακρόστενο άνθος της και 
τα γραμμοειδή, 
στριφογυριστά φύλλα της. 
Την βρίσκουμε συνήθως 
στα πευκοδάση της 
Ρόδου. 
 
 
 
 

Ρόδος 26/03/2011 
 
 

φωτογραφίες 
Ζήσης Αντωνόπουλος 

 

12 ΧΛΩΡΙΔΑ   ΕΝΔΗΜΙΚΑ   ΡΟΔΟΣ 
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LILIACEAE — ΛΙΛΙΙΔΕΣ 

 
Fritillaria davisii,  

Turril 1940 
 

Η Φριτιλάρια του Ντέιβις 
(Fritillaria davisii, Turril 
1940) είναι ενδημική της 
Νότιας Πελοποννήσου. 
Περιγράφτηκε από τη 
Μάνη και την περιοχή της 
Αερόπολης το 1940. 
Ενδημεί στη Μάνη, το 
όρος Σαγιάς της Μάνης, 
τον κεντρικό Ταΰγετο, και 
στη Μεσσηνία στο 
ακρωτήριο Ακρίτας και τα 
νησιά Σιαπέντσα και 
Σχίζα. Τα φύλλα της 
βάσης είναι πλατιά και 
γυαλιστερά και ο γυμνός 
βλαστός έχει ύψος 9-16 
εκατοστά. Άνθη 1-4 σε 
κάθε βλαστό. Ανθίζει από 
τον Φεβρουάριο. 
 
 
 

Μάνη  
17/04/2010 

 
φωτογραφία 

Γιάννης Κοφινάς 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 
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Τα χρώματα 
της ίριδας 

Τ α χρώματα του άνθους της ίριδας, που ποι-
κίλλουν από το βαθύ μπλε, μοβ, κίτρινο, 

μπορντό ως το λευκό, θύμιζαν στους αρχαίους 
το ουράνιο τόξο, που πίστευαν ότι ήταν  ο χιτώ-
νας ή ο δρόμος της θεάς Ίριδας . Ο Όμηρος την 
ονομάζει «ποδήνεμο», δηλαδή με πόδια  γοργά 
σαν άνεμο, και «χρυσόπτερο». Είχε φτερά στο-
υς ώμους και στα πέδιλα και όπως το ουράνιο 
τόξο ενώνει τη γη με τον ουρανό, έτσι και η 
θεά μετέφερε μηνύματα από τους θεούς στους 
ανθρώπους και το αντίστροφο, κι έφτανε μά-
λιστα μέχρι τα βάθη της θάλασσας και τον 
Κάτω Κόσμο.  
Κατά τον Ησίοδο, ήταν η μόνη που πλησίαζε 
εκεί που τελειώνει ο κόσμος, στο «μέγα χά-
ος», που το φοβούνται ακόμα και οι θεοί, για 
να παραδώσει κάποιο μήνυμα. 
Στην Ελλάδα αυτοφύονται ένδεκα είδη ίριδας, 

όπως η Ίρις η αττική (Iris attica) , η υδύοσμος (I. 
suaveolens), η γερμανική (I. germanica) με ποικι-
λία της την φλωρεντινή (florentina) , η κρητική (I. 
cretica) , η λευκή (I. albicans) , η ψευδάκορος (I. 
pseudacorus) και άλλες, και πολλές απ’ αυτές 
καλλιεργούνται ως καλλωπιστικά φυτά. Με εξα-
ίρεση την Ι. την  αττική, που ανθίζε ι από το  Φεβ-
ρουάριο, οι άλλες ανθίζουν από τα μέσα του 
Απρίλη μέχρι τις αρχές Ιουνίου, ανάλογα με 
την περιοχή. 
Από την αρχαιότητα ακόμα, όπως μας πληρο-
φορούν ο Θεόφραστος, ο Στράβωνας και ο Δι-
οσκουρίδης, χρησιμοποιούσαν τις ίριδες στην 
παρασκευή μύρων αλλά και στη φαρμακευτική. 
Η ρίζα  της Ίριδας της γερμανικής, που έχει 
έντονο άρωμα β ιολέτας, χρησιμοποιείται στην 
αρωματοποιία και έχει επίσης ιδιότητες αποχ-
ρεμπτικές και διουρητικές.  

Κείμενο - φωτογραφίες: Ρένα Καρακατσάνη 

Iris attica 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ 3 
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Iris germanica 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 
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Ύδατα της Στυγός 
14 / 06 / 2009 

 
φωτογραφία 

Γιάννης Κοφινάς 

Aquilegia othonis 
 

Η κολομπίνα του Χελμού είναι ενδημική της 
μυθικής κοιλάδας της Στυγός στον Χελμό. 
Αν και η ύπαρξή της είναι γνωστή από  το 
1852, όταν την βρήκε ο καθηγητής 
Θεόδωρος Ορφανίδης, η φωτογράφισή της 
αποτελεί πάντα μια ωραία ανακάλυψη, γιατί 
τα Ύδατα της Στυγός είναι μέρος εξαιρετικά 
δυσπρόσιτο 
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Crocus atticus 
 
Ο κρόκος o αττικός φύεται 
συνήθως πάνω από τα 400 
μέτρα. Στις 25 Φεβρουαρίου 
2012 βρέθηκε μια φυτεία του 
με μεγάλο πληθυσμό σε χαμηλό 
υψόμετρο (Ν 38 11.751 / Ε 23 
56.581, 338 μ.) στις παρυφές 
λόφου με φρύγανα, κοντά στο 
Γραμματικό (μεγάλη και μικρή 
φωτογραφία) 

Γραμματικό Αττικής 
25 / 12 / 2012 

 
φωτογραφία 

Νίκος Νικητίδης 





Πράσινοι 
παπαγάλοι 

στην  
Αθήνα 

Κείμενο — φωτογραφίες 
Μάρκος Χουζούρης 
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Π ρόσφατα προστέθηκε ένα νέο είδος  
στον κατάλογο  με τα πουλιά της 

Ελλάδας. Ένα είδος παπαγάλου που 
έφτασε στην Ελλάδα όπως  και σε άλλα 
μέρη  της Ευρώπης μέσα σε κλουβιά. Τυ-
χαίες  απελευθερώσεις  καθώς  και η 
προσαρμοστικότητα  και η αντοχή του 
πράσινου παπαγάλου Psittacula krameri 
οδήγησαν στη δημιουργία ενός βιώσιμου 
και αναπαραγόμενου πληθυσμού. 
H πατρίδα του Psittacula krameri είναι η 
κεντρική Αφρική και η νότια Ασία. Το 
πτέρωμα του είναι πράσινο έχει κόκκινο 
ράμφος και το αρσενικό έχει κοκκινόμαυ-
ρο δαχτυλίδι στο λαιμό. Το μέγεθός του 
κυμαίνεται από 39 έως 43 εκατοστά το 
αρσενικό και 27 έως 36 εκατοστά το θη-

λυκό. 
Είναι ιδιαίτερα κοινωνικός, δημιουργών-
τας θορυβώδεις ομάδες που γεμίζουν 
τον αττικό ουρανό και τα πάρκα της Α-
θήνας και άλλων μεγάλων πόλεων. 
Η διατροφή του εξαρτάται από το τι 
μπορεί να βρει ανά εποχή. Έχει  θεαθεί  
να τρώει από διάφορους ξηρούς  καρπο-
ύς (αμύγδαλα, φιστίκια Αιγίνης κ.ά.) καρ-
πούς από πυράκανθο, κυπαρίσσι, φρέσ-
κους βλαστούς μέχρι και ελιές. 
Αν και ο Psittacula krameri είναι ο πιο κο-
ινός, διαβιούν στην Αθήνα και άλλα είδη 
παπαγάλων, όπως ο παρόμοιος αλλά με-
γαλύτερος Psittacula eupatria που εκτός 
από το μέγεθος ξεχωρίζει από το μεγα-
λύτερο ράμφος και το κόκκινο μπάλωμα 

Δαχτυλιδολαίμης 
ψιττακίσκος 

Psittacula krameri 
Scopoli 1769 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ 3 
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στους ώμους. 
Επίσης  ο μικρότερος και με κοντή ουρά, 
πράσινο πτέρωμα και μαύρο κεφάλι πα-
παγάλος Σενεγάλης (Poicephalus sene-
galus). 
Η περίπτωση του Psittacula krameri δεν 
είναι μοναδική. Η κατανομή πολλών ει-
δών του ζωικού βασιλείου έχει επηρεασ-
τεί από τη δράση του ανθρώπου. Ο φα-
σιανός έχει εισαχθεί στην Ευρώπη για να 
ικανοποιήσει τα κυνηγετικά ένστικτα του 
ανθρώπου. Ο φασιανός (Phasianus col-
chicus) που διαβιεί στο δάσος του Κοτζά 
Ορμάν στο Δέλτα του Νέστου έχει ει-
σαχθεί από την αρχαιότητα για τους 
ίδιους λόγους. 
Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν εισαχθεί 
εξωτικά ασιατικά είδη, όπως η μανδαρι-

νόπαπια (Aix galericulata) και ο χρυσός 
φασιανός (Chrysolophus  pictus). Η νυφό-
παπια  (Aix  sponsa) κατάγεται  από την 
Αμερική αλλά παρατηρείται και στην Ευ-
ρώπη εξαιτίας τυχαίων απελευθερώσε-
ων. 
Ο πράσινος παπαγάλος (Psittacula  
krameri) δεν έχει την ικανότητα να μιμεί-
ται την ανθρώπινη φωνή. Ο άνθρωπος 
ζήλεψε τα όμορφα χρώματά του, τον α-
ιχμαλώτισε και τον έφερε ως τρόπαιο. 
Όντας ανθεκτικός παπαγάλος μπόρεσε 
να επιβιώσει, όταν έμεινε ελεύθερος. 
Σήμερα η παρουσία του ξενίζει και εκ-
πλήσσει ευχάριστα τους Αθηναίους και 
προσθέτει μια πινελιά εξωτικότητας στο 
τοπίο  της πόλης  των Αθηνών. 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 

Θηλυκός πράσινος παπαγάλος τρέφεται 
με καρπούς πυράκανθου 
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Otidea abietina 
Οτιδέα η ελατίνη  

 
Πάρνηθα 

06 / 11 / 2009 
 

φωτογραφία 
Νίκος Νικητίδης 
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Lepista nuda 
Λεπίστα η γυμνή 

 
Πάρνηθα (Τατόι) 
27 / 11 / 2009 

 
φωτογραφία 

Νίκος Νικητίδης 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 
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Λόφος του Στρέφη 

Γαλάτσι 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ 3 



Το 414 π.Χ. ο Αριστοφάνης 
παρουσίασε στην Αθήνα την 
κωμωδία «Όρνιθες». Με το 
έργο του αυτό διακωμωδεί 
τους κόλακες του λαού και 
τους δημαγωγούς. Στους 
«Όρνιθες» οι πρωταγωνιστές 
Πεισθέταιρος και Ευελπίδης 
προσπαθούν να βρουν τον 
βασιλιά Τηρέα, που πλέον έχει 
μεταμορφωθεί σε τσαλαπετει-
νό, για να τους πει σε ποια 
πόλη μπορούν να ζήσουν πλο-
ύσια και ειρηνικά. Όμως ο 
τσαλαπετεινός δεν έχει ιδέα 
για την ιδανική πόλη που τον 
ρωτάνε. Κι έτσι ο Πεισθέται-
ρος, που είναι ο ορισμός του 
λαϊκιστή και  του δημαγωγού, 
πείθει τον τσαλαπετεινό να 
ιδρύσουν στους αιθέρες την 
πόλη των πουλιών,  τη 
«Νεφελοκοκκυγία». Αντιδρούν 
τα πουλιά και οι θεοί αλλά ο 
δημαγωγός Πεισθέταιρος 
βρίσκει τους τρόπους να πεί-
σει τους πάντες και τελικά να 
παντρευτεί την νεαρή θεά 
Βασίλεια. 
Από την εποχή του Αριστοφά-
νη μέχρι σήμερα, οι λαϊκιστές 
πολιτικοί που τάζουν φύκια 
για μεταξωτές κορδέλες δεν 
μας έλειψαν ποτέ από την 
Αθήνα και το πολιτικό σκηνικό. 
Δυστυχώς στην εποχή του 
μνημονίου και της τρόικας 
κανείς πολιτικός δεν σκέφτη-
κε να κλείσει συμφωνία με 
τους τσαλαπετεινούς για την 
δημιουργία μιας ευτυχισμένης 
πολιτείας τύπου «Νεφελο-
κοκκυγία».  

Αλλά, που ξέρετε, ποτέ δεν 
είναι αργά.  Ίσως κάποιος σύμ-
βουλος του πρωθυπουργού να 
έχει διαβάσει Αριστοφάνη, 
οπότε το Μέγαρο Μαξίμου 
μπορεί να απευθυνθεί στους 
τσαλαπετεινούς της Αθήνας 
και να κλείσει συμφωνία για 
τη μετατροπή της Ελλάδας σε 
Νεφελοκοκκυγία. Διότι οι τσα-
λαπετεινοί παραμένουν από 
την εποχή του Αριστοφάνη 
πιστοί στην Αθήνα και κάθε 
άνοιξη έρχονται να φωλιάσουν 
στο λόφο του Στρέφη, στον 
Λυκαβηττό, το Γαλάτσι, την 
Φιλοθέη, το Μαρούσι και σε 
πολλές άλλες περιοχές του 
Λεκανοπεδίου. 
Οι τσαλαπετεινοί είναι αυτοί 
που προαναγγέλλουν την 
άνοιξη στην Αττική, μαζί με τα 
χελιδόνια. Μας έρχονται στις 
αρχές Μαρτίου από τη βόρεια 
Αφρική και τη νότια Ισπανία, 
όπου ξεχειμωνιάζουν. Μένουν 
μαζί μας όλο το καλοκαίρι και 
μας αποχαιρετούν τέτοιες 
μέρες το φθινόπωρο. Τρέφον-
ται με έντομα, νύμφες, σαλιγ-
κάρια, σκουλήκια. Φωλιάζουν 
σε κορμούς δέντρων, τρύπες 
βράχων, κτίρια και ερείπια και 
γενικά σε θέσεις που μοιάζουν 
με τους φυσικούς τους βιότο-
πους. Δεν είναι παράξενο να 
κάνουν φωλιές οι τσαλαπετει-
νοί ακόμη και στους εξωτερι-
κούς σωλήνες των απορροφη-
τήρων, όπως έχει γίνει στο 
Μαρούσι. Στο Γαλάτσι φωλιά-
ζουν στα δέντρα των εγκα-
ταστάσεων της ΕΥΔΑΠ και σε 

τρύπες του Ολυμπιακού Γυμ-
ναστηρίου Πινγκ Πονγκ.  
Από όλους τους τσαλαπετει-
νούς του Λεκανοπεδίου ξεχω-
ρίζουν εκείνοι που ζουν στον 
λόφο του Στρέφη, πάνω από 
τα Εξάρχεια, όπου είναι 
έντονη η παρουσία των αν-
θρώπων (και των σκύλων τους, 
φυσικά). Γενικά οι τσαλαπετει-
νοί δεν φοβούνται  τους αν-
θρώπους και απλώς όταν ε-
νοχληθούν ανασηκώνουν το 
λοφίο τους με τις μαύρες μύ-
τες. Από αυτό το λοφίο, που 
μοιάζει με του κόκορα, ονομά-
ζονται σε μερικές περιοχές 
«αγριοκόκορας». Το κοινό 
όνομα του τσαλαπετεινού εί-
ναι νόθο σύνθετο: τσαλί 
(=θάμνος στα τούρκικα) + πε-
τεινός. Η επιστημονική του 
ονομασία είναι «έποψ» (upopa 
epops) κι είναι μια ονοματοπο-
ιημένη λέξη από την κραυγή 
«εποποί» που αναφέρει ο Α-
ριστοφάνης στους «Όρνιθες». 
Οι Όρνιθες (και οι τσαλαπετει-
νοί τους βεβαίως) παρουσιάσ-
τηκαν από το Θέατρο Τέχνης 
το 1959 σε μια από τις θρυλι-
κότερες παραστάσεις του νε-
οελληνικού θεάτρου, σε σκη-
νοθεσία Κάρολου Κουν, μουσι-
κή Μάνου Χατζιδάκι και σκηνι-
κά-κοστούμια του Γιάννη Τσα-
ρούχη. Το 1964 ο Χατζιδάκις 
έδωσε στη μουσική του τη 
μορφή καντάτας, που παρου-
σιάστηκε το 1965 στην Όπερα 
των Βρυξελλών σε σκηνοθεσί-
α και χορογραφία του Μωρίς 
Μπεζάρ. 
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Οι τσαλαπετεινοί του Στρέφη 
και ο Αριστοφάνης 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 
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Parnassius apollo 
 
 

Σμόλικας 
30 / 07 / 2011 

 
φωτογραφία 

Ζήσης Αντωνόπουλος 

Οίτη 
26 / 07 / 2008 

 
φωτογραφία 

Νίκος Νικητίδης 
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Melitaea didyma 
 

Παγγαίο 
05 / 06 / 2010 

 
φωτογραφία 

Νίκος Νικητίδης  

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 



 

28 ΧΛΩΡΙΔΑ  

Φυτά εισβολείς, δραπέτες και ευνούχοι 

Α πό τους εισβολείς οι πιο 
γνωστές περιπτώσεις 

είναι η αγριοντοματιά και το 
ξινοτρίφυλλο. Η αγριοντομα-
τιά ή γερμανός (Solanum 
elaeagnifolium) είναι ιθαγε-
νές φυτό της Νότιας και 
Κεντρικής Αμερική. (φωτό 
πάνω δεξιά). Ανήκει στην 
ίδια οικογένεια με τη ντομά-
τα και τη μελιτζάνα, μόνο 
που είναι πολύ επιθετικό, 
δηλητηριώδες και επιβλαβές 
ζιζάνιο. Συγγενικό του ελλη-
νικό είδος είναι ο στύφνος 
(Solanum nigrum). Πρωτοεμ-
φανίστηκε το 1927 κοντά στη 
Θεσσαλονίκη. Πιθανολογεί-
ται ότι σπόροι του βρίσκον-
ταν σε αμερικάνικα λιπάσμα-
τα ή αργεντίνικα σιτηρά, που 
είχαν εισαχθεί τότε στη 
συμπρωτεύουσα. Οι Θεσσα-
λονικείς παρατήρησαν το 
φυτό σε μεγάλους αριθμούς 
στην περίοδο της γερμανι-
κής Κατοχής, το συνάρτησαν 
με τους Γερμανούς και το 
ονόμασαν «γερμανό». Σε 

άλλες περιοχές ονομάζεται 
αγριοντοματιά και αγριομε-
λιτζανιά από την μορφή των 
λουλουδιών του ή των σφαι-
ρικών καρπών του που μοιά-
ζουν με ντοματάκια (φωτό 
δεξιά). Οι «γερμανοί» έχουν 
εισβάλει από βορρά προς 
νότο σε όλη την Ελλάδα κι 
έχουν κατακλύσει τις άκρες 
χωραφιών, τα πρανή των 
δρόμων και τις απεριποίητες 
πλατείες των πόλεων. Είναι 
ενδιαφέρον ότι στην Κύπρο 
οι «γερμανοί» εμφανίστηκαν 

Πάνω από 6.400 είδη και υποείδη (taxa) 
αποτελούν την ελληνική χλωρίδα, από 
τα οποία περίπου 1 στα 7 είναι ενδημικά 
της Ελλάδας. Και σε αριθμό και αναλογι-
κά με την έκταση της χώρας η ελληνική 
χλωρίδα είναι η πλουσιότερη της Ευρώ-
πης. Αν στα ιθαγενή είδη προσθέσουμε 
και τα «επιγενή», δηλαδή φυτά και δέν-
τρα που έχουν εισαχθεί από τον 
άνθρωπο σε διάφορες περιόδους, τότε οι 
παραπάνω αριθμοί αυξάνονται πολύ πε-
ρισσότερο. Επιγενή (εισαχθέντα) είναι 
πολλά καλλιεργούμενα γεωργικά και 

καλλωπιστικά φυτά και δέντρα, όπως η 
πορτοκαλιά, η ακακία, η ντοματιά, η πα-
τατιά, τα φθινοπωρινά χρυσάνθεμα, οι 
μπουκαμβίλιες, οι καμέλιες, οι γαρδένιες 
και πολλά άλλα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τρεις ομάδες φυτών που 
βρίσκουμε στην φύση και των οποίων η 
παρουσία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
Τα φυτά αυτά είτε εισέβαλαν μόνα τους, 
είτε δραπέτευσαν από κήπους και γλάσ-
τρες, είτε είναι άγονα και χρειάζονται ει-
δικές συνθήκες για να πολλαπλασιαστο-
ύν και να επιζήσουν. 

Σχινιάς Αττικής 
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μόλις το 1958. 
Το ξινοτρίφυλλο (Oxalis 
pes-caprae) (φωτό δεξιά)
είναι φυτό-εισβολέας με 
πατρίδα τη Νότια Αφρική και 
ειδικά την περιοχή του Ακ-
ρωτηρίου της Καλής Ελπί-
δας (Young 1968, Henz 1985). 
Η εισαγωγή του στην Ευρώ-
πη έγινε στην Μάλτα το 
1806. Από τότε σταδιακά ε-
πεκτάθηκε μόνο του και 
στην Ελλάδα. Σήμερα έχει 
κατακυριεύσει τους ελαιώνες 
και τους αμπελώνες της 
Κρήτης, εισέβαλε στις Κυκ-
λάδες και συνεχίζει την ε-
πέκτασή του προς βορρά 
προτιμώντας βαθιά και δρο-
σερά εδάφη. Η αντοχή του 
οφείλεται στα πολλά βολβί-
δια (γονοσωμάτια) που έχει 
στο ριζικό του σύστημα, ο-
πότε και δύσκολο είναι να 
ξεριζωθεί και εύκολο να ε-
πεκταθεί με νέους βλαστούς 
από τα βολβίδια. Στις Κυκλά-
δες ονομάζεται ξινοτρίφυλ-
λο, από την διάταξη των 
φύλλων του, και θεωρείται 
εντελώς άχρηστο φυτό που 
δεν το καταδέχονται ούτε 
τα κατσίκια. Παρουσιάζει 
πάντως ενδιαφέρουσα ανθο-
φορία. 
Τα φυτά-δραπέτες είναι 
στην πλειοψηφία τους καλ-
λωπιστικά και προέρχονται 
από κήπους ή γλάστρες. Ε-
πεκτάθηκαν στην φύση και 
αναπαράγονται είτε με την 
διασπορά των σπόρων είτε 
με παραβλαστήματα των 
βολβών τους που προήλθαν 
από το χώμα κάποιας γλάσ-
τρας που πετάχτηκε (όπως 
στον λόφο του Στρέφη στην 
Αθήνα) ή από μπάζα. 

Φυτά-δραπέτες δίνουν και 
τα πασίγνωστα σκυλάκια 
(Antirrhinum majus) (φωτό 
πάνω). Αν και θεωρούνται 
είδος του παραμεσογειακού 
χώρου (Polunin et Haxley 
1978) θεωρείται πλέον βέβαι-
ο ότι όσα φυτά συναντούμε 
στην φύση είναι δραπέτες 
από παλιές καλλωπιστικές 
καλλιέργειες. 
Δραπέτες στην φύση είναι οι 
γνωστές μας φρέ ζιες 
(Freesia refracta) (φωτό δε-
ξιά) που στις γλάστρες ή 
τους κήπους μας προσφέρο-
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υν τον χειμώνα τα δημοφιλή 
αρωματικά κρινάκια τους. 
Πατρίδα τους είναι το τμήμα 
της Νότιας Αφρικής με με-
σογειακό κλίμα. Στην Πελο-
πόννησο και ιδιαίτερα στην 
Μάνη οι φρέζιες αναπαρά-
γονται πλέον μόνες τους 
στην φύση σε μεγάλους α-
ριθμούς. 
Η Ίριδα η γερμανική (Iris 
germanica) (φωτό δεξιά) θε-
ωρείται από τους βοτανικο-
ύς είδος άγνωστης προέλευ-
σης. Πιθανολογείται ότι είναι 
υβρίδιο ή ιθαγενές του πα-
ραμεσογειακού χώρου και 
τη ς νότι α ς Ευρ ώπης 
(Γιαννίτσαρος 1991). Σήμερα 
αυτοφύεται σε μεγάλο μέ-
ρος της Ελλάδας, συνήθως 
σε ελαιώνες και κοντά σε 
παλιά χωράφια ως εγκλιμα-
τισμένος δραπέτης καλλω-
πιστικής καλλιέργειας. 
Για την Ίριδα την υπόλευκη 
(Iris albicans) υπήρχε παλιό-
τερα η άποψη (Randolph 
1955) ότι ήταν υβρίδιο του 
συμπλέγματος Iris germanica. 
Σήμερα θεωρείται ιθαγενές 
είδος της Υεμένης και της 
Σαουδικής Αραβίας. Στην 
Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως 
δραπέτης παλαιάς διακοσ-
μητικής καλλιέργειας, καλά 
εγκλιματισμένο πριν από 
πολλά χρόνια.  
Δραπέτης από κήπους και 
γλάστρες είναι και η μαυρο-
μάτα ή μαυρομύτα (Ornitho-
galum arabicum), (φωτό κά-
τω δεξιά) ένα πανέμορφο 
ανατολίτικο ορνιθόγαλο 
όπως δηλώνει και το όνομά 
του.  
Αλλά και ο δημοφιλής για 
την πλούσια ανθοφορία του 

καπουτσίνος (Tropaeolum 
majus), (φωτό κάτω δεξιά 
στην απέναντι σελίδα) που 
έχει πατρίδα την Αμερική, 
αρχίζει πλέον να δραπετεύει 
από τις γλάστρες και να α-
ναπαράγεται μόνος του στην 
φύση, με όπλο τα ανθεκτικά 
σπέρματά του που μοιάζουν 
με ρεβίθι. 
Υπάρχουν όμως και φυτά 

που βρίσκουμε στην φύση 
και που δεν παράγουν σπέρ-
ματα, είναι δηλαδή άγονα. 
Σε ευνούχους μεταβάλλονται 
συνήθως φυτά που εξημερώ-
θηκαν από τον άνθρωπο και 
καλλιεργήθηκαν εντατικά.  
Ένα τέτοιο φυτό-ευνούχος 
είναι ο κρόκος ο ήμερος ή 
σπαρτός (Crocus sativus), 
που καλλιεργείται στην Κο-
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ζάνη. Δεν παράγει σπόρους 
και είναι άγονος. Τα βοτανι-
κά και ιστορικά στοιχεία δε-
ίχνουν ότι ο κρόκος αυτός 
καλλιεργήθηκε και εξημερώ-
θηκε στην Κρήτη και την 
Σαντορίνη κατά την προϊσ-
τορική περίοδο. Σήμερα η 
αναπαραγωγή και εξάπλωσή 
του γίνεται με την δημιουρ-
γία μικρών βολβιδίων και την 
βοήθεια του ανθρώπου. 
Παρόμοια χαρακτηριστικά με 
τον ήμερο κρόκο έχει και η 
Τουλίπα του Ντέφλερ 
(Tulipa doerfleri) (φωτό πά-
νω δεξιά). Μόνο που η τουλί-
πα αυτή αποτελεί πολύ ξε-
χωριστή περίπτωση, γιατί 
βρίσκεται μόνο στην φύση. 
Είναι ενδημική της Κρήτης 
και μάλιστα φυτρώνει σε 
πολύ λίγες θέσεις και σε 
μικρούς αριθμούς. Γι’ αυτό 
τον λόγο περιλαμβάνεται 
στο «Βιβλίο Ερυθρών Δεδο-
μένων των Σπάνιων & Απει-
λούμενων Φυτών της Ελλά-
δας» (2009).  
Ο μεγαλύτερος πληθυσμός 
αυτής της κρητικής τουλί-
πας βρίσκεται στην πεδιάδα 
Γιούς Κάμπος του νομού Ρε-
θύμνης. Δεν σχηματίζει ποτέ 
βιώσιμα σπέρματα και είναι 
εντελώς άγονη. Πολλαπλασι-
άζεται μόνο βλαστητικά με 
υπόγειες παραφυάδες κι  
έτσι δεν έχει την δυνατότη-
τα να επεκταθεί πέραν της 
περιοχής που συνεχίζει να 
επιβιώνει. Θεωρείται ότι η 
τουλίπα αυτή εγκαταστάθη-
κε στις περιοχές της Κρήτης 
μαζί με άλλες καλλιέργειες 
στην προϊστορική περίοδο. 
Σήμερα καλλιεργείται στην 
Ευρώπη και την Βόρεια Αμε-
ρική. 

Φαράγγι Αρακλού 
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