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Λ 
ίγο μετά την Ανάβυσσο, στον 
παραλιακό δρόμο προς το Σο-
ύνιο, την άνοιξη όλες οι απότο-
μες πλαγιές μέχρι τη θάλασσα 

είναι γεμάτες με υψηλόκορμα φυτά που 
έχουν μεγάλα κίτρινα άνθη σε σχήμα 
ομπρέλας. Στα Λεγραινά σχηματίζουν 
πυκνές συστάδες που μοιάζουν με δά-
σος. Πρόκειται για τους νάρθηκες, που 
τα άνθη τους έχουν την μορφή σκιαδίου 
(ομπρέλας), όπως συμβαίνει και με το 
καρότο, το σέλινο, τον άνηθο, τον μαϊν-
τανό, το μάραθο. Η τάξη των ΣΚΙΑΔΑΝ-
ΘΩΝ (UMPELLIFLORAE) περιλαμβάνει 
300 γένη με 3.000 είδη, που εξαπλώνον-
ται κυρίως στις εύκρατες περιοχές και 
αρκετά από αυτά καλλιεργούνται ως 
λαχανικά, αρτυματικά ή φαρμακευτικά. 

Από όλα τα σκιαδανθή ξεχωρίζει ο νάρ-
θηκας, λόγω του ιδιαίτερου ιστορικού 
βάρους που έχει. Και ιδού γιατί: 
Σύμφωνα με τις αρχαίες ελληνικές πα-
ραδόσεις, ο Προμηθέας έκλεψε την φω-
τιά από τους θεούς και την παρέδωσε 
στους ανθρώπους μέσα σε έναν αποξη-
ραμένο βλαστό νάρθηκα. Ο βλαστός του 
νάρθηκα όταν ξεραίνεται έχει εξωτερική 
ξυλώδη επιφάνεια αλλά στο εσωτερικό 
του διατηρεί μια πολύ ελαφριά και 
σπογγώδη ύλη, η οποία καίγεται με πο-
λύ αργό ρυθμό και διατηρεί την φωτιά 
για μεγάλο χρόνο. Έτσι, χάρη σ’ αυτή 
την ιδιότητα του νάρθηκα, μπόρεσε ο 
Προμηθέας να μεταφέρει την φωτιά και 
να την δώσει στους ανθρώπους, αφού 
την έκλεψε από το εργαστήρι του 

Νάρθηκας: το φυτό που έφερε τη 
φωτιά στους ανθρώπους  
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Ήφαιστου στη Λήμνο. Γράφει πριν 2.700 
χρόνια ο Ησίοδος (7ος - 8ος αιώνας 
π.Χ.) σχετικά: 
 
Ο Ζευς σαν θόλωσε ο νους του από την 

οργή έκρυψε (τα καλά) 
αλλά τον εξαπάτησε ο Προμηθέας με το 

πονηρό μυαλό του. 
Γι’ αυτό και (ο Ζευς) σχεδίασε για τους 

ανθρώπους πάθη θλιβερά. 
Τους έκρυψε τη φωτιά. Μα αυτός ο άξιος 

γιός του Ιαπετού (ο Προμηθέας) 
την έκλεψε για τους ανθρώπους από τον 

πάνσοφο Δία 
μέσα στον κοίλο νάρθηκα, χωρίς να το 

καταλάβει ο Δίας ο κεραυνοβολητής.  
  
Η αρχαία παράδοση αναφέρει ως τόπο 
παράδοσης της φωτιάς την Σικυώνα της 
Πελοποννήσου. Ο Δίας βεβαίως δεν 
άφησε ατιμώρητο τον Προμηθέα, για τα 
καλά που πρόσφερε στους ανθρώπους. 
Τον αλυσόδεσε στον Καύκασο κι ένας 
αετός του έτρωγε κάθε μέρα το συκώτι, 
που ξαναγινόταν τη νύχτα, αφού ο Προ-
μηθέας ανήκε στους Τιτάνες και ήταν 
αθάνατος. Όταν ο Προμηθέας ελευθε-
ρώθηκε από τον Ηρακλή διάλεξε ένα 
άλλο δημοφιλές φυτό της ελληνικής 
χλωρίδας, την λυγαριά, και με τα κλαριά 
της που είναι πολύ ανθεκτικά, έπλεξε 
ένα στεφάνι για να θυμάται τα δεσμά 
του. 
Ο νάρθηκας είχε συνδεθεί από τους 
αρχαίους Έλληνες και με τις λατρευτι-

κές τελετές. Οι «θύρσοι» ήταν ένα είδος 
μπαστουνιού από νάρθηκα που στην 
κορφή του είχαν σφηνώσει ένα κουκου-
νάρι. Τους θύρσους βαστούσαν στις τε-
λετές οι συνοδοί του Διονύσου. Σύμφω-
να με την παράδοση, ο Διόνυσος είχε 
ορίσει σε όσους πίνουν κρασί και γενικά 
συμμετείχαν στην λατρεία του, να χρη-
σιμοποιούν μόνο μπαστούνια από νάρ-
θηκα, που ήταν πολύ ανθεκτικά και σχε-
δόν αδύνατο να σπάσουν αλλά ταυτόχ-
ρονα και πανάλαφρα, ώστε να μη προ-
καλούν τραυματισμούς στους ανθρώπο-
υς. 
Η λέξη «θύρσος» είναι αβέβαιης ετυμο-
λογίας και θεωρείται ότι ίσως να είναι 
θρακικής προέλευσης. Αντίθετα η λέξη 
«νάρθηξ» (νάρθηκος) είναι ελληνική και 
ετυμολογικά φαίνεται να συνδέεται με 
την σανσκριτική nada-h, που σημαίνει 
καλάμι. Όμως ο νάρθηξ θα μπορούσε 
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πολύ γενικά να χαρακτηριστεί καλαμώ-
δες φυτό και οπωσδήποτε δεν είναι και 
δεν μοιάζει με καλάμι, που άλλωστε έχει 
το δικό του όνομα από την αρχαιότητα. 
Λόγω των ιδιοτήτων του άσπαστου και 
πανάλαφρου ξερού βλαστού του, το φυ-
τό «νάρθηξ» έδωσε το όνομά του στην 
αρχαιότητα και στις εξής περιπτώσεις. 
Σε μια μικρών διαστάσεων θήκη για τη 
φύλαξη μύρων (Λουκιανός) και φαρμά-
κων. Σε μια τέτοια θήκη ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος είχε μαζί του τα ομηρικά κείμε-
να, όπως αναφέρουν ο Στράβων και ο 
Πλούταρχος. 
Στις ιατρικές κατασκευές για την θερα-
πεία καταγμάτων, με την χρήση ξύλων 

νάρθηκα και περιζωμάτων ώστε να πα-
ραμένουν ακίνητα τα σπασμένα οστά. 
(Λεγόταν και «ναρθήκιον»). Τον ίδιο όρο 
(νάρθηκας) χρησιμοποιούμε και σήμερα 
στην ορθοπεδική. 
(Νάρθηκας ονομάζεται και ο πρόναος 
στους ορθόδοξους ναούς, ίσως από το 
σχήμα του που μπορεί να μοιάζει με την 
ξύλινη θήκη για μύρα και φάρμακα). 
Άλλες αρχαιοελληνικές λέξεις που προ-
ήλθαν από τον νάρθηκα είναι: 
 
ναρθηκιάω (Ησύχιος), χτυπάω με νάρθη-

κα (δηλαδή χτυπάω χωρίς να τραυματίζω). 
ναρθηκίζω, δένω τραυματισμένο οστό με 

ξύλα νάρθηκα. 
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ναρθήκινος, κατασκευασμένος από νάρθη-
κα (Αριστοφάνης). 
ναρθήκισμα, καλυμμένο αντικείμενο από 

ξύλα νάρθηκα (Απολλόδωρος). 
ναρθηκισμός, το δέσιμο σπασμένων οστών 

με ελαφρά ξύλα νάρθηκα (Γαληνός). 
ναρθηκοειδής, όμοιος με νάρθηκα 

(Διοσκουρίδης). 
ναρθηκοφόρος, αυτός που έχει ραβδί από 

νάρθηκα όπως οι βακχευτές (Πλούταρχος). 
ναρθηκώδης , όμοιος με νάρθηκα 

(Θεόφραστος). 
 
Ο νάρθηκας είναι κοινό φυτό στην Ελ-
λάδα, κυρίως στις παραλιακές περιοχές 
και στα νησιά. Ο πατέρας της Βοτανι-
κής, ο Θεόφραστος, στο έργο του «περί 
φυτών ιστορίας» κάνει μια πλήρη περιγ-
ραφή του και, ανάμεσα στα άλλα, γρά-
φει: 
 
«Τα ναρθηκώδη, που ανήκουν κι αυτά στα 

φρύγανα, περιλαμβάνουν πολλά είδη. Ο 
νάρθηκας γίνεται πολύ μεγάλος. Έχει μονό 
βλαστό με γόνατα, από τα οποία βγαίνουν 
τα φύλλα και λίγους μικρούς βλαστούς. Τα 
φύλλα δεν βγαίνουν από το ίδιο μέρος των 
γονάτων αλλά εναλλάξ. Για αρκετή απόσ-
ταση αγκαλιάζουν τον βλαστό, όπως τα 
φύλλα του καλαμιού, αλλά είναι μαλακά, 
πολυσχιδή και  σχεδόν τριχοειδή. Το άνθος 
του νάρθηκα έχει χρώμα σκούρο κίτρινο 
και ο καρπός του είναι παρόμοιος με αυ-
τόν του άνηθου, αλλά είναι μεγαλύτερος. 
Στην κορυφή του το φυτό σχίζεται σε όχι 
μεγάλους βλαστούς, που έχουν άνθος και 
καρπούς. Είναι μονοετές φυτό  και βλασ-
ταίνει την άνοιξη. Η ρίζα του είναι βαθιά 
και μονή». 
 
Ίσως γιατί δεν ήξερε σε βάθος αρχαία 
ελληνικά και τις αρχαιοελληνικές παρα-
δόσεις για τον νάρθηκα, αλλά σίγουρα 
υποκύπτοντας στον λατινισμό του ο Κά-
ρολος Ληναίος ονόμασε τον νάρθηκα 

«φερούλα» από το λατινικό όνομα του 
φυτού (ferula). Σε πείσμα βέβαια της δυ-
τικοευρωπαϊκής επιστημοσύνης του 
18ου αιώνα, ο ελληνικός λαός συνεχίζει 
επί 3.500 τουλάχιστον χρόνια να ονομά-
ζει το φυτό νάρθηκα, με τις τοπικές πα-
ραλλαγές «νάρθηκος», «άρθηκος», 
«ανάρθηκας», «άρτηκας». 
Από την αρχαιότητα μέχρι πριν λίγα 
χρόνια, σε πολλά ελληνικά νησιά και 
χωριά χρησιμοποιούσαν τον αποξηραμέ-
νο βλαστό του νάρθηκα για να διατηρο-
ύν και να μεταφέρουν την φωτιά. Οι να-
υτικοί στην εποχή των ιστιοφόρων χρη-
σιμοποιούσαν βλαστούς άρτηκα για να 
διατηρούν την σπίθα της φωτιάς στα 
καΐκια τους και για να ανάβουν τα τσιμ-
πούκια τους. Στα κυκλαδονήσια χρησι-
μοποιούσαν μέχρι πρόσφατα βλαστούς 
άρτηκα για λαμπάδες το Πάσχα. Μέχρι 
και σήμερα από τους ανθεκτικούς και 
πανάλαφρους αποξηραμένους βλαστούς 
του νάρθηκα κατασκευάζουν σε νησιά, 
όπως στην Αμοργό, μικρά έπιπλα 
(σκαμνιά, κιβωτίδια, κ.α) συνδέοντας το-
υς βλαστούς με ξυλόκαρφα. Στην Κρήτη 
συνεχίζουν μερικοί παλιοί Κρητικοί να 
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κατασκευάζουν από βλαστούς νάρθηκα 
μπαστούν ια, που ονομάζονται 
«κατσούνες». 
Οι πολύ νεαροί βλαστοί και τα μπουμ-
πούκια του νάρθηκα έμπαιναν σε άλμη 
για αρτυματική χρήση, όπως αναφέρουν 
για την αρχαιότητα ο Διοσκουρίδης και 
ο Πλίνιος. Γενικά όμως τόσο τα φύλλα 
όσο και οι νωποί βλαστοί του άρτηκα 
είναι τοξικά, ιδιαίτερα για τα κατσίκια 
και τα πρόβατα.  
Παρ’ όλ’ αυτά ο άρτηκας, όπως ονομά-
ζεται το φυτό στις Κυκλάδες, φιλοξενεί 
και μία πολύ εκλεκτή και πλούσια πηγή 
τροφής. Πρόκειται για ένα είδος μανιτα-
ριών, που βγαίνουν μόνο στην βάση των 

ξερών βλαστών άρτηκα της προηγούμε-
νης χρονιάς και γι’ αυτό ονομάζονται 
στα νησιά «αρτηκίτες» (επιστημονικό 
όνομα: Pleurotus eryngii var. ferulae). Τα 
μικρότερα μανιτάρια που βγαίνουν στην 
βάση των ξεραμένων αγκαθιών της προ-
ηγούμενης χρονιάς στις Μικρές Κυκλά-
δες ονομάζονται «αγκαθίτες». 
Αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες ε-
νός άγριου και μη βρώσιμου φυτού ο 
ελληνικός λαός, μετέτρεψε τον νάρθηκα 
σε ένα μυθικό και χρήσιμο φυτό. Κατό-
πιν αυτών, σιγά να μην τον λέμε 
«φερούλα»… 
 
 

Νίκος Νικητίδης 
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Grus grus  
γερανός 

 
Ωρωπός 

07 / 02 /2011 
φωτογραφία 

Νίκος Νικητίδης 
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Τα μανιτάρια της άνοιξης 

Hygrophorus 
marzuolus (Fr.) Bres 
 

Σ τα βουνά, αμέσως μό-
λις λιώσει το χιόνι, 

μπορούμε να βρούμε ένα 
από τα πιο περιζήτητα φα-
γώσιμα μανιτάρια: Hygro-
phorus marzuolus, Υγροφό-
ρος ο μαρτιάτικος, με λαϊ-
κό όνομα «μαρτούλι».  
Τα καρποσώματα αναπ-
τύσσονται υπόγεια και εμ-
φανίζονται συνήθως ομα-
δικά ξεπροβάλλοντας λίγο 
από το έδαφος όταν βρίσ-
κονται ήδη σε στάδιο ωρί-
μανσης.  
Με μια πρώτη ματιά μοιά-
ζουν με είδη του γένους 
Tricholoma, αλλά αρκεί να 
τα αναποδογυρίσουμε για 
να δούμε τα παχιά ελάσ-
ματα με κηρώδη υφή που 

χαρακτηρίζουν το γένος 
Hygrophorus, καθώς και 
τον διαφορετικό τρόπο 
πρόσφυσης στο πόδι. Πρό-
κειται για μυκόρριζο είδος 

(έχει συμβιωτική σχέση με 
τις ρίζες του δέντρου) που 
συνυπάρχει με διάφορα 
είδη κωνοφόρων και πλα-
τύφυλλων. 

Την άνοιξη δεν καρποφορούν συνήθως 
πολλά είδη μανιταριών, αλλά μερικά από 
αυτά που καρποφορούν είναι ανάμεσα 
στα πιο όμορφα και περιζήτητα. Είναι 
κυρίως η εποχή των ασκομυκήτων 
(σπόρια μέσα σε ασκούς), ομάδας 
μανιταριών με ιδιόμορφο σχήμα 
(σφαίρα, δίσκος, ρόπαλο, κύπελλο, κλπ.) 
με γένη όπως Helvella, Verpa, 
Mitrophora, Gyromitra, Discina. 
Αλλά τα πιο χαρακτηριστικά και 
περιζήτητα μανιτάρια των δασών αυτή 

την εποχή είναι οι μορχέλες (γένος 
Morchella), με όλα τα είδη και τις 
ποικιλίες τους. Από τους 
βασιδιομύκητες (σπόρια πάνω σε 
βασίδια) που οι περισσότεροι έχουν τη 
γνωστή εμφάνιση «μανιταριού» με 
καπέλο και πόδι, τα πιο κοινά γνωστά 
είδη είναι τα μαρτούλια (Hygrophorus 
marzuolus) και τα αγιωργίτικα 
(Calocybe gambosa) ενώ εμφανίζονται 
και αρκετά είδη των γενών Entoloma και 
Melanoleuca. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ 4 

 

Κείμενο — φωτογραφίες: Χρήστος Λαζάρου 

Παρνασσός, 3 Απριλίου 2011 
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Μορχέλες, οι  
βασίλισσες της άνοιξης 
 

Π ρόκειται για τα πιο 
περιζήτητα ανοιξιάτι-

κα μανιτάρια και είναι 
γνωστά με πολλά λαϊκά 
ονόματα: μουρτσέκια, κου-
κουμέλες, καλογεράκια, 
κλπ.  
Το καπέλο τους μοιάζει με 
σφουγγάρι ή κουκουνάρι 
και βρίσκεται πάνω σε 
κοντόχοντρο, λευκό, κού-
φιο πόδι.  
Πρόκειται για φαγώσιμα, 
πολύ νόστιμα είδη που 
πρέπει όμως να μαγειρευ-
τούν πρώτα, επειδή περιέ-
χουν θερμοδιαλυτές τοξί-
νες (τοξίνες που κατασ-
τρέφονται με τη θερμότη-
τα). 
Οι ξανθές μορχέλες - Mor-
chella esculenta (L.) Pers. 
(Μορχέλα η εδώδιμη) - εμ-
φανίζονται κυρίως σε υγ-
ρά εδάφη, σε παραποτάμι-
ες περιοχές, κοντά σε 
φράξους, λεύκες, φτελιές 
και άλλα πλατύφυλλα. 
Οι μαύρες μορχέλες - Mor-
chella deliciosa Fr. (=M. 
conica) (Μορχέλα η νόστι-
μη) - βρίσκονται κυρίως 
κάτω από κωνοφόρα. 
 
 
 
 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 

Παρνασσός,  21  Απριλίου 2009 

Morchella deliciosa  
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Gyromitra esculenta 
(Pers.) Fr. 
 

Η  κακιά μάγισσα του 
παραμυθιού, αφθονεί 

επίσης την άνοιξη. Έχει 
πτυχωτό κεφάλι με καφέ ή 
καφεκόκκινο χρώμα, που 
θυμίζει κάπως ανθρώπινο 
εγκέφαλο, και λευκό, κού-
φιο πόδι. Είναι σαπροφυτι-
κό είδος και καρποφορεί 
σε δάση κωνοφόρων. Πα-
λιότερα την θεωρούσαν 
φαγώσιμη, (γι’ αυτό και το 
όνομα Γυρομίτρα η εδώδι-
μη) αλλά πρόκειται για ένα 
πολύ τοξικό μανιτάρι που 
προκαλεί το γυρομιτρικό 
σύνδρομο και δεν πρέπει 
να συγχέεται με τα είδη 
Morchella και Verpa. 
 
 
 
 
 
Caloscypha fulgens 
(Pers.) Boud. 
 

Ε νας από τους πιο 
όμορφους μικρούς ασ-

κομύκητες χάρη στο ζωη-
ρό κίτρινο, κιτρινοπορτο-
καλί χρώμα του που με 
την πάροδο του χρόνου 
αποκτά πράσινους και 
μπλε τόνους. Καρποφορεί 
σε δάση κωνοφόρων, με 
προτίμηση στα έλατα. 
 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ 4 

Ελικώνας, 4 Μαΐου 2011 

 

Ελικώνας, 7 Απριλίου 2007 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 

Geopora sumneriana 
(Cooke) M. Torre 
 

Ε να όμορφο και αρκετά 
συνηθισμένο είδος πο-

υ σχετίζεται με τα κέδρα 
(Juniperus sp.). Στην αρχή 
έχει σφαιρικό σχήμα και 
είναι θαμμένο στο έδαφος, 
σιγά-σιγά αναδύεται και 
ανοίγει εκθέτοντας στο 
φως το υμένιο (γόνιμη επι-
φάνεια που παράγει σπό-
ρια) με ανοιχτό ωχρό χρώ-
μα. Η εξωτερική επιφάνεια 
καλύπτεται ολόκληρη από 
καφέ κοκκινωπά τριχίδια. 
 
 
Sarcosphaera coro-
naria (Jacq.) J. Schröt. 
(Sarcosphaera crassa) 
 

Ε νας αρκετά κοινός ασ-
κομήκυτας αυτή την 

εποχή, αρχικά σφαιρικός, 
κλειστός, κενός εσωτερικά 
και θαμμένος στο έδαφος. 
Με την ανάπτυξη σχίζεται 
στην κορυφή και ανοίγει 
με τη μορφή κυπέλλου με 
σχετικά τριγωνικά άκρα 
ελευθερώνοντας την εσω-
τερική επιφάνεια (γόνιμη) 
με εντυπωσιακές μοβ α-
ποχρώσεις. Η σάρκα έχει 
κηρώδη αλλά αρκετά πυκ-
νή σύσταση, με σπερματι-
κή οσμή και ουδέτερη γεύ-
ση. Αναπτύσσεται κάτω 
από φυλλοβόλα και κωνο-
φόρα, και μπορεί να εμφα-
νίσει μεγάλο αριθμό καρ-
ποσωμάτων. Αυτό το εί-

δος θεωρούταν παλαιότε-
ρα εδώδιμο μετά από μα-
γείρεμα, αλλά σήμερα έχει 

επιβεβαιωθεί η τοξικότητά 
του, υπεύθυνη για το γασ-
τρεντερικό σύνδρομο. 

Ελικώνας, 7 Απριλίου 2007 

Ελικώνας,  10 Μαρτίου  2012 
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Δ ύο καλαμάρια του σπάνιου είδους Om-
mastrephes bartramii («κόκκινο ιπτάμε-

νο καλαμάρι») εντοπίστηκαν με διαφορά 
μιας μέρας στη Σάμο και τους Λειψούς, 
στο Ανατολικό Αιγαίο. Το συγκεκριμένο 
είδος συναντάται συνήθως στον Ειρηνικό 
Ωκεανό. Σπάνια εμφανίζεται στη Μεσόγειο 
και κυρίως στο Αιγαίο.  
Στις 8 Μαρτίου 2012 ένα καλαμάρι μήκους 
1,63μ και βάρους 9 κιλών εντοπίστηκε νεκ-
ρό κοντά στην παραλία «Κοκκάρι» της Σά-
μου από μέλη της ομάδας Αυτοδυτών Σά-
μου. Το τεράστιο καλαμάρι ήταν ένα από 
τα μεγαλύτερα θηλυκά του είδους που 
έχει καταγραφεί. Οι αυτοδύτες της Σάμου 
ειδοποίησαν την ομάδα Άμεσης Ανταπόκ-
ρισης του Ινστιτούτου  «Αρχιπέλαγος Αι-
γαίου» (www.archipelago.gr), που έσπευσε 
και παρέλαβε το καλαμάρι, προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν τη σχετική αυτοψία. 
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις τα αίτια 
θανάτου του καλαμαριού, που ήταν γεμάτο 
αυγά, είναι φυσικά. 
Καλαμάρι του ίδιου είδους πιάστηκε την 
προηγούμενο μέρα σε δίχτυα στους Λειψο-
ύς. Ντόπιος ψαράς και μέλος του δικτύου 
παρατήρησης του Αρχιπελάγους στα Δω-
δεκάνησα ειδοποίησε το ινστιτούτο για το 
σπάνιο συμβάν. Η αυτοψία δεν ήταν δυνα-
τή, καθώς το καλαμάρι έχει ήδη φαγωθεί 
στο μεγαλύτερο μέρος του από σμέρνα. 
 Η πρώτη αναφορά για το είδος αυτό στη 
Μεσόγειο έγινε το 1976, ενώ συχνότερες 
αναφορές του είδους αυτού γίνονται από 
το 2007 και μετά. Η επιστημονική κοινότη-
τα πιστεύει ότι υπάρχει πιθανή εξάπλωση 

του είδους στο Αιγαίο. Το καλαμάρι Om-
mastrephes bartramii ζει σε πολύ βαθιά νε-
ρά (200 – 250 μέτρα βάθος), με αποτέλεσ-
μα να είναι πολύ δύσκολη η μελέτη γύρω 
από τη φυσιολογία του. 
 Το μοναδικό φαινόμενο που έλαβε χώρα 
μέσα σε δύο μέρες σε Σάμο και Λειψούς 
αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι το 
Αιγαίο αποτελεί ένα σπάνιο οικοσύστημα 
μοναδικής περιβαλλοντικής σημασίας, το 
οποίο γνωρίζουμε ελάχιστα. Αυτή η ανακά-
λυψη δίνει τη δυνατότητα στην επιστημο-
νική κοινότητα να αντλήσει περισσότερες 
πληροφορίες για το μοναδικό αυτό ζώο και 
προσφέρει μία ακόμα σημαντική ευκαιρία 
για να κατανοήσουμε τον πραγματικό και 
ανυπολόγιστο φυσικό πλούτο των ελληνι-
κών θαλασσών. 
Λίγες μέρες αργότερα, στις 26 Μαρτίου 
2012, ο Βασίλη Οικονόμου ψάρεψε στο Ρέ-
θυμνο της Κρήτης ένα άλλο τεράστιο κα-
λαμάρι Ommastrephes bartramii. Το τέταρ-

Τα τεράστια 
καλαμάρια 
του Αιγαίου 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ 4 
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το φετινό περιστατικό συνέβη στην Λέσβο 
στις 29 Μαρτίου. Στα ανοιχτά του Πλωμα-
ρίου ψαρεύτηκε ένα ακόμα τεράστιο καλα-
μάρι, βάρους 9 κιλών και μήκους 1,63 μέτ-
ρων. 
Πρόκειται για ένα καλαμάρι που ζει κυρίως 
σε βάθη μεγαλύτερα από 200 - 400 μέτρα 
και το οποίο ανεβαίνει σε ρηχότερα νερά 
τη νύχτα για να τραφεί, ενώ στη διάρκεια 
της ημέρας παραμένει σε μεγαλύτερα βά-
θη. Τρέφεται με κεφαλόποδα μαλάκια, γα-
ρίδες, κλπ. Με τη σειρά του αποτελεί τρο-
φή για ανώτερους θηρευτές όπως είναι οι 
ξιφίες, οι τόνοι, ορισμένα είδη καρχαριών, 
μεγάλα θαλασσοπούλια - άλμπατρος, δελ-
φίνια, φάλαινες και φώκιες.  
Στην Ασία και ιδιαίτερα στον βόρειο Ειρη-
νικό Ωκεανό ψαρεύεται συστηματικά αλλά 
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαν-
τική μείωση των αποθεμάτων του λόγω 
υπεραλίευσης. 
 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 



 
 
 

LILIACEAE — ΛΙΛΙΙΔΕΣ 

 
Fritillaria ehrhartii, 

nBoiss. & Orph. 1859 
 

Η Φριτιλάρια του Έρχαρτ 
(Fritillaria ehrhartii) είναι 
ενδημική της Εύβοιας, 
των Βόρειων Κυκλάδων 
(Άνδρος, Τήνος, Σύρος) 
και της Σκύρου. Τα φύλλα 
της βάσης είναι πλατιά και 
του βλαστού (ύψους έως 
20 εκατοστά) γραμμοειδή. 
Τα άνθη είναι συνήθως 1 
έως 2 (σπάνια μέχρι 5), 
έχουν χρώμα κόκκινο-
καφέ και σκουραίνουν 
καθώς ωριμάζουν. Στο 
εσωτερικό τους έχουν 
χρώμα κιτρινοπράσινο. Η 
άκρη κάθε τεπάλου 
καταλήγει σε κίτρινη μύτη. 
Ανθίζει Φεβρουάριο - 
Απρίλιο σε φρύγανα και 
ασβεστολιθικά πετρώματα 
μέχρι τα 800 μέτρα. 
 
Στην Τήνο ευδοκιμεί μια 
ποικιλία με 
πρασινοκίτρινα άνθη, που 
περιγράφτηκε από την Γ. 
Καμάρη (Fritillaria 
ehrhartii var. prasinantha, 
Kamari 1991). 

 
 

Άνδρος 
 24/03/2012 

 
φωτογραφία 

Νίκος Νικητίδης 

 

18 ΧΛΩΡΙΔΑ   ΕΝΔΗΜΙΚΑ   ΚΥΚΛΑΔΕΣ  ΕΥΒΟΙΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ 4 



 ΧΛΩΡΙ ΔΑ   ΕΝ ΔΗ ΜΙΚΑ   ΠΕΛΟΠ ΟΝΝ Η ΣΟΣ   ΚΡΗΤ Η 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LILIACEAE — ΛΙΛΙΙΔΕΣ 

 
Tulipa goulimyi,  

Sealy &Turril 1955 
 
 

Η «Τουλίπα του Γουλιμή» 
είναι ενδημική της νότιας 
Πεοποννήσου (Μάνη, 
Μαλέας). Κυθήρων και 
Δυτικής Κρήτης 
(Φαλάσαρνα). 
Ονομάστηκε έτσι προς 
τιμήν του συλλέκτη Κων. 
Γουλιμή (1886-1963). 
Φύεται σε πετρώδεις 
εκτάσεις και 
φρυγανότοπους, επό το 
επίπεδο της θάλασσας 
μέχρι τα 900 μέτρα. 
Ανθίζει από τα μέσα 
Μαρτίου. 
 
 
 

Χερσόνησος Μαλέα 
21 / 03 / 2010 

 
φωτογραφία 

Γιάννης Κοφινάς 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 



Ι 
σως να μην υπάρχει πλευρά της ελ-
ληνικής φύσης που ο ελληνικός λαός 
να μην την ενέταξε στις παραδόσεις 
του από την αρχαιότητα μέχρι πριν 

λίγες δεκαετίες, όταν η συνέχεια της παρά-
δοσης ήταν ακόμα πολύ δυνατή στην περι-
φέρεια. Στην αρχαιότητα οι παραδόσεις 
του ελληνικού λαού συγκρότησαν αυτό που 
ονομάζουμε ελληνική μυθολογία και η οποί-
α διαδόθηκε προφορικά για εκατοντάδες 
χρόνια μέχρις ότου καταγράφτηκε  από 
πολλούς συγγραφείς μετά τον 6ο-7ο αιώνα 
π.Χ. 
     Έτσι και το τζιτζίκι έχει την θέση του 
στην ελληνική μυθολογία, μάλλον λόγω της 
καλοκαιρινής φλυαρίας του. Ο Τιθωνός 
ήταν ένας υπέροχος άνδρας που τον αγά-
πησε η Ηώς, θεά και προσωποποίηση της 
αυγής. Η Ηώς τον απήγαγε και τον πήγε 
στα ανάκτορα της που ήταν στην άκρη του 
Ωκεανού, δηλαδή στην άκρη του κόσμου. 
Ζήτησε από τον Δία να κάνει αθάνατο τον 
Τιθωνό αλλά ξέχασε να του ζητήσει να τον 
διατηρήσει και πάντοτε νέο. Έτσι ο Τιθωνός 
δεν πέθαινε αλλά γερνούσε συνεχώς και 
ζάρωνε, ενώ η Ηώς παρέμενε νέα και αθά-
νατη. Οι θεοί λυπήθηκαν τον Τιθωνό και 
τον μεταμόρφωσαν στο ζαρωμένο τζιτζίκι. 
     Στην μυθολογία ήρθε να προστεθεί 
στην κλασική εποχή ο Αίσωπος, που 
έγραψε ένα διδακτικό παραμύθι το οποίο 
όμως αδικεί κατάφωρα τον τζίτζικα. Η ιστο-
ρία του Αισώπου «Τέττιξ και μύρμηκες» διη-
γείται ότι ζούσαν σ' ένα δέντρο τζίτζικες 
και μυρμήγκια. Οι τζίτζικες τραγουδούσαν 
όλο το καλοκαίρι και τα μυρμήγκια μάζευαν 
με περισσή εργατικότητα σπόρους και τρο-
φή. Όταν ήρθε ο χειμώνας τα μυρμήγκια 
απολάμβαναν να ακούνε την βροχή τρώ-

γοντας τα τρόφιμα που είχαν μαζέψει. Οι 
τζίτζικες δεν είχαν να φάνε και τα μυρμήγ-
κια όταν τους ζήτησαν βοήθεια τους απάν-
τησαν ψυχρά ότι όλο το καλοκαίρι τραγου-
δούσαν, ε τώρα τον χειμώνα ήρθε ο καιρός 
να... χορέψουν. Συμπέρασμα; Αυτό που λέει 
και η νεότερη παράδοση: «ο καλός ο νοικο-
κύρης πριν πεινάσει μαγειρεύει». 
 Η ιστορία του Αισώπου αδικεί τον 
τζίτζικα. Στην πραγματικότητα σ' όλη του 
την ζωή βρίσκεται μέσα στο έδαφος, με την 
μορφή προνύμφης (ας πούμε σκουληκιού) 
και τρέφεται από τις ρίζες. Ύστερα από 
πολλά χρόνια και ανάλογα με την τροφή 
που παίρνουν, οι προνύμφες ξεπετιούνται 
από το έδαφος την άνοιξη, αναρριχώνται 
στα δέντρα και μεταμορφώνονται σε τέλει-
α έντομα. Η φωτογραφία επάνω από τον 
Υμηττό δείχνει τι έμεινε από ένα τζιτζίκι, 
όταν μεταμορφώθηκε σε έντομο και μετά 
βγήκε από το περίβλημά του για να μεγα-
λώσει και να βγάλει φτερά. 
Μοναδικός σκοπός των τζιτζικιών στην υ-
πέργεια ζωή τους είναι να ζευγαρώσουν, 
δηλαδή το σεξ. Τα αρσενικά τραγουδούν 
όλη την μέρα για να προσελκύσουν τα θη-
λυκά, βγάζοντας τον γνωστό ήχο που μας 
συνοδεύει όλο το καλοκαίρι στην Ελλάδα. 
Και βέβαια δεν τραγουδούν μόνο, όπως θέ-
λει ο Αίσωπος, αλλά τρέφονται από τους 
χυμούς των βλαστών των δέντρων. Τρυπά-
νε με το ρύγχος τους τον τρυφερό βλαστό 
και ρουφάνε τον χυμό. Σταγόνες χυμού 
τρέχουν κάτω από τα κλαδιά που είναι ο 
τζίτζικας και άλλα έντομα πάνε εκεί που 
έπεσαν οι σταγόνες για να τραφούν. 
 Όταν ζευγαρώσει το θηλυκό (που δεν 
έχει ηχητικά όργανα) γεννά τα αυγά του σε 
σχισμές των δέντρων. Ύστερα από μερικές 

Ο τζίτζικας, ο Αίσωπος 
και η αλήθεια 
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εβδομάδες, οι προνύμφες βγαίνουν και 
πέφτουν στο έδαφος. Με τα μπροστινά, 
δυνατά και πλατιά πόδια τους σκάβουν το 
έδαφος και μπαίνουν μέσα για να τραφούν. 
Θα παραμείνουν εκεί για πολλά χρόνια. 
Στην Ελλάδα συνήθως παραμένουν για 3-4 
χρόνια, ανάλογα με την διαθέσιμη τροφή. 
Σε άλλες χώρες μένουν μέχρι και 17 χρόνι-
α, μέχρι να αισθανθούν δυνατές και 
έτοιμες να βγουν στην επιφάνεια, να ζευ-
γαρώσουν, να γεννήσουν και αμέσως μετά 
να πεθάνουν. Σε πολλά είδη (έντομα, ψάρι-
α, κ.α.) το σεξ αποτελεί τον προθάλαμο 
του θανάτου.  
 Στον πλανήτη μας υπάρχουν περίπου 
1.500 είδη τζιτζικιών. Στην Ελλάδα το πιο 

γνωστό είδος είναι ο Τέττιξ ο κοινός 
(Cicada cicada). To αρχαίο «τέττιξ» και το 
νεότερο «τζίτζικας-τζιτζίκι» είναι ονοματο-
ποιημένες λέξεις από τον ήχο που βγάζουν 
τα αρσενικά τζιτζίκια. 
 Καλός ο Αίσωπος αλλά η διδακτική 
ιστορία του βασίστηκε σε λάθος δεδομένα. 
Τα τζιτζίκια ζουν μονήρη, χωρίς βασιλιάδες 
βίο και στο τέλος τραγουδάνε, ερωτεύον-
ται και κάνουν σεξ και απογόνους. Τα μυρ-
μήγκια κάνουν ομαδική ζωή, έχουν λίγες 
βασίλισσες και μερικούς αρσενικούς επιβή-
τορες και σχεδόν όλα παραμένουν ανέ-
ραστα. 
 
Νίκος Νικητίδης 



 ΧΛΩΡΙΔΑ   ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ  
 

22 

Σύμη 
25 / 03 / 2011 

 
φωτογραφία 

Ζήσης Αντωνόπουλος 

Fritillaria sibthorpiana (Sm.) Baker, 1874 
 

Η Φριτιλάρια του Σίμπθορπ είναι στενοενδημική της Σύμης 
και της απέναντι μικρασιατικής ακτής. Την ανακάλυψε ο 
δημιουργός της μνημειώδους Flora graeca, Άγγλος βοτανικός 
Τ. Σίμπθορπ, προς τιμήν του οποίου και ονομάστηκε. Εικόνα 
της (ένθετη δεξιά) περιλαμβάνεται στη Flora graeca με το 
αρχικό της όνομα Tulipa sibthorpiana. Πολύ σπάνιο φυτό, 
που το βρήκαν στη Σύμη ο Ζήαης Αντωνόπουλος και ο 
Γιώργος Παστρικός 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ 4 
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Άνδρος 
24 / 03 / 2012 

 
φωτογραφία 

Νίκος Νικητίδης 
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Ο Crocus laevigatus, Bory & 
Chaub. 1832 (Κρόκος ο 

λείος) είναι ενδημικός της 
νότιας Ελλάδας με πλατιά 

εξάπλωση στην Κρήτη και τις 
Κυκλάδες. Έχει κυρίως 

φθινοπωρινή άνθηση, από 
τον Οκτώβριο, σε υψόμετρα 

από το επίπεδο της θάλασσας 
μέχρι τα 1.500 μέτρα. Σε 

διάφορες περιοχές και 
ανάλογα με το υψόμετρο, 
ανθίζει μέχρι τα μέσα του 

χειμώνα. Η ανοιξιάτικη 
ανθοφορία του ήταν γνωστή 

μέχρι τώρα από τα ορεινά 
της Νάξου. Σ' ένα ταξίδι μας 

στην Άνδρο, στα τέλη 
Μαρτίου 2012, με τους Ζήση 

Αντωνόπουλο και Αντώνη 
Ταγλίδη, τον βρήκαμε σε 
πλήρη ανθοφορία και στα 

ορεινά της νότιας Άνδρου και 
σε υψόμετρο 600 μέτρων. 

Crocus laevigatus 
 

ανοιξιάτικη άνθηση 



της Ρένας Καρακατσάνη 
 

Μ 
ε κίνδυνο να θεω-
ρηθώ αιθεροβά-
μων, ίσως και ε-
λαφρώς... χαζοχα-

ρούμενη, θα ήθελα η επαφή 
μας αυτή τη φορά να είναι 
πιο αισιόδοξη, πιο ανοιξιάτι-
κη και πασχαλινή. 
Έτσι, δε θα καταπιαστώ με 
κλιματικές αλλαγές, με επι-
κείμενες καταστροφές, με 
κινδύνους που απειλούν τον 
πλανήτη και άλλα καταθλιπ-
τικά θέματα – αρκετούς λό-
γους για κατάθλιψη έχουμε 
άλλωστε... 
Μέσα σε όλα τα δεινά που 
αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, 
έχουμε τουλάχιστον την ευ-
λογία αυτή η τάλαινα χώρα 
να έχει μια υπέροχη φύση, 
που μπορεί να μας προσφέ-
ρει μιαν ανάσα, μια δωρεάν 
απόλαυση, μια όαση μέσα 
στην ασχήμια που βιώνουμε 
καθημερινά σε όλα τα επίπε-
δα. Ακόμη και η Αθήνα μας, 
που κάποτε ήταν «διαμαντ-
όπετρα στης γης το δαχτυ-
λίδι» και τώρα έχει καταντή-
σει τσιμεντένιο τέρας, θέατ-
ρο βανδαλισμών και συγκρο-
ύσεων, ενίοτε δε και σκουπι-
δότοπος, περιβάλλεται από 
πανέμορφα βουνά που, παρά 
την κακοποίηση που έχουν 
υποστεί, διατηρούν ακόμη 
μια πλούσια χλωρίδα και 

πανίδα, δυο βήματα από το 
κέντρο. 
Αυτή την εποχή, παρά το 
γεγονός ότι μας ήρθε λίγο 
όψιμα, η άνοιξη είναι στο 
ζενίθ της. Τα λουλούδια ξε-
πετάγονται ακόμα και από 
ραγισματιές της ασφάλτου, 
από τις νησίδες των λεωφό-
ρων, τις άκρες των δρόμων. 
Λίγο πιο έξω από τις πόλεις, 
ανθίζουν άγριες ορχιδέες, 
καμπανούλες, μαργαρίτες,  
ανεμώνες, αρωματικοί θάμ-
νοι, μικροσκοπικά γαλάζια 
μη-με-λησμόνει, αστεράκια 
της Βηθλεέμ, φριτιλλάριες, 

τουλίπες κι ένα σωρό άλλα, 
που το καθένα έχει το μύθο 
του, τις ιδιότητές του, την 
ιστορία του, τη δική του ο-
μορφιά. Γύρω τους, στους 
ήχους των πουλιών, χορεύει 
ένας άλλος μικρός κόσμος, 
πολύχρωμες πεταλούδες και 
ζουζούνια κάθε λογής. 
 Ένα από τα μεγαλύτερα 
κακά που επισώρευσε η ασ-
τικοποίηση στη ζωή μας, εί-
ναι η απώλεια της επαφής 
μας με τη φύση. Χάσαμε τη 
«γείωσή» μας, τη βιωματική 
εμπειρία της εναλλαγής των 
φάσεων της ζωής, τους φυ-
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Επαφή με τη φύση: 
Αντίδοτο στην κατάθλιψη 
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Ο Γιάννης Κοφινάς στον Ταΰγετο 
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σικούς ήχους, τις φυσικές 
μυρωδιές, τα χρώματα, τα 
πολυποίκιλα μαθήματα που 
μπορεί να μας διδάξει. Τα 
αντικαταστήσαμε με ένα 
τεχνητό, ελεγχόμενο περι-
βάλλον, με CD, με αρωματικά 
χώρου, με πολύχρωμα αντι-
κείμενα αμφίβολης αισθητι-
κής, με κλιματισμό, με ημε-
ρολόγια που μας πληροφο-
ρούν για τις αλλαγές των 
εποχών, ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές και ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, με τον εικονικό 
κόσμο της τηλεόρασης και 
φυλακιστήκαμε στην ασφά-
λεια (;) των οχυρωμένων σπι-
τιών μας, κλείνοντας έξω τα 
παντοειδή «στοιχεία της φύ-
σης». Ασφαλείς, περιχαρακω-
μένοι και καταθλιπτικοί. Τι 
κρίμα... 
Κόντρα σ' αυτή την τάση, 
εγώ παίρνω τα βουνά. Κυριο-
λεκτικά! Όποτε με κατακλύ-

ζουν μαύρες σκέψεις πως 
αυτός ο «χειμώνας» που ζού-
με δε θα έχει τελειωμό, αρ-
κεί να αφουγκραστώ τον 
παλμό της ζωής που κρύβε-
ται κάτω από το παγωμένο 
χώμα και περιμένει υπομονε-
τικά την άνοιξη που πάντα 
έρχεται, για να ξαναθυμηθώ 
πως όλα είναι παροδικά και 
κάνουν συνεχώς κύκλους. 
Όποτε νιώθω πως με πνίγει 
η ασχήμια που μας περιβάλ-
λει, αρκεί μια βόλτα στη φύ-
ση για να θυμηθώ πως η ο-
μορφιά υπάρχει, πολύ κοντά 
μας, αρκεί να θελήσουμε να 
την αναζητήσουμε και να 
έχουμε μάτια και καρδιά α-
νοιχτά. Όποτε φοβάμαι ότι η 
Ελλάδα μου είναι πια 
«καμένη γη», μια επίσκεψη 
στα καμένα της Πάρνηθας 
όπου τα βλέπω να ξαναπρα-
σινίζουν δειλά-δειλά, με πεί-
θει ότι η ζωή «αναγεννάται 

από τις στάχτες της» και 
ίσως πιο σοφή, θρεμμένη 
από το «λίπασμα» της στάχ-
της. 
Σίγουρα, όταν επιστρέφω, τα 
προβλήματα, προσωπικά και 
συλλογικά, δεν έχουν κάνει 
φτερά. Όμως, με γεμάτες 
«μπαταρίες», νιώθω λίγο πιο 
δυνατή να αντιμετωπίσω... 
Συγχωρέστε μου αυτό το 
τόσο προσωπικό κείμενο. 
Θέλησα απλώς να μοιραστώ 
μαζί σας το δικό μου αντίδο-
το στην κατάθλιψη και, συμ-
βιβαζόμενη με τον εικονικό 
τρόπο επικοινωνίας που μας 
είναι διαθέσιμος, να σας δω-
ρίσω για το Πάσχα λίγη από 
την ομορφιά που έχω απο-
τυπώσει με τη φωτογραφική 
μου μηχανή και να σας 
προτρέψω: Πάρτε τα βουνά 
(με την καλή έννοια, που θα 
έλεγε και γνωστός μάνατ-
ζερ)! 

Ο Ζήσης Αντωνόπουλος στην Άνδρο 



Άνοιξη στην Οίτη 
με νάρκισσους 
των ποιητών 


