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E να από τα φυτά της ελληνικής φύ-
σης με μεγάλο ιστορικό βάρος είναι 

η δάφνη. Το δάφνινο στεφάνι αποτελού-
σε στην αρχαιότητα ένδειξη τιμής και 
δόξας. Αυτή η ξεχωριστή αντιμετώπιση 
της δάφνης από τους αρχαίους Έλληνες 
δεν είναι τυχαία, αφού ήταν το ιερό φυ-
τό του θεού Απόλλωνα. Η παράδοση ισ-
τορούσε πολλές Νύμφες που αγάπησε ο 
Απόλλωνας, αλλά η πρώτη και μεγαλύτε-
ρη αγάπη του ήταν η Δάφνη. 
Η Δάφνη ήταν κόρη του Πηνειού ποτα-
μού και ξακουστή για την ομορφιά της. 
Την ήθελαν πολλά παλικάρια για γυναί-
κα, αλλά εκείνη προτιμούσε να κυνηγάει 
στα δάση σαν την θεά Άρτεμη την παρ-
θένα. Μια μέρα έτυχε να την συναντήσει 
στο δάσος μονάχη ο Απόλλωνας. Θαμ-
πώθηκε ο θεός από την ομορφιά της 

Δάφνης και θέλησε να την κάνει δική 
του. Εκείνη άρχισε να τρέχει για να ξε-
φύγει. Ο Απόλλωνας την κυνήγησε φω-
νάζοντάς της: «Γιατί δεν θέλεις την αγά-
πη μου και φεύγεις σα να θέλω το κακό 
σου; Δεν είμαι κανένας τυχαίος. Ο Απόλ-
λωνας είμαι, ο γιος του Δία, που με τιμο-
ύν όλοι, θεοί και άνθρωποι. Στα συμπόσι-
α των θεών στον Όλυμπο τους παίζω 
την κιθάρα μου, και στους θνητούς δίνω 
χρησμούς και τους γιατρεύω από τις αρ-
ρώστιες». Η Δάφνη παρέμενε αμετάπεισ-
τη. Την στιγμή που την έφτασε ο Απόλ-
λωνας και άπλωσε τα χέρια να την αρ-
πάξει, η Δάφνη επικαλέστηκε τον πατέ-
ρα της τον Πηνειό και ζήτησε να την βο-
ηθήσει. Εκείνος για χάρη της την μετα-
μόρφωσε σε δέντρο. Τα πόδια της 
έγιναν ρίζες, το σώμα της κορμός, τα 
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χέρια της κλαδιά και τα μαλλιά της φύλ-
λα. Τότε ο Απόλλωνας αγκάλιασε το 
δέντρο και είπε: «Δεν θέλησες να γίνεις 
γυναίκα μου, Δάφνη, και θα γίνεις τώρα 
το δέντρο μου. Από εδώ και πέρα θα 
στεφανώνω με τους κλώνους σου το κε-
φάλι μου, τη λύρα και τη φαρέτρα μου». 
Κι έτσι η δάφνη έγινε το ιερό φυτό του 
Απόλλωνα. 
Από τον Όμηρο μέχρι τον πατέρα της 
Βοτανικής, τον Θεόφραστο, και τους με-
τέπειτα αρχαίους συγγραφείς η δάφνη 
κατέχει ιδιαίτερη θέση στην ποίηση, την 
φαρμακολογία και τις τελετές. Με δάφνι-
να στεφάνια κοσμούσαν τα κεφάλια των 
νικητών, μια συνήθεια που υιοθέτησαν 
και οι Ρωμαίοι. Μέχρι που πολύ αργότε-
ρα, στον 18ο αιώνα, εμφανίστηκε ο Λιναί-
ος που αποφάσισε «να αλλάξει τα φώτα» 
στην δάφνη και τις παραδόσεις που την 
συνόδευαν επί χιλιάδες χρόνια. 
Ο Κάρολος Λιναίος (Carolus Linnaeus) ή 
Καρλ φον Λινέ (Carl von Linnι) γεννήθηκε 
στη Σουηδία το 1702 και πέθανε το 1778. 
Υπήρξε σπουδαίος βοτανικός, γιατρός 
και ζωολόγος. Είναι ο άνθρωπος που 
έβαλε τα θεμέλια της Συστηματικής Βο-
τανικής, επινοώντας ένα σχετικά απλό 
σύστημα κατάταξης και ονοματοδοσίας 
των φυτών. Τα φυτά χωρίζονται σε διά-
φορες κατηγορίες (τάξεις, οικογένειες, 
γένη, είδη) με βάση κοινά χαρακτηριστι-
κά. Κάθε φυτό ορίζεται από δύο ονόμα-
τα, από τα οποία το πρώτο παραπέμπει 
στο γένος και το δεύτερο στο είδος. Για 
παράδειγμα η δάφνη ανήκει στην οικογέ-
νεια LAURACEAE (Λαουρίδες), στο γένος 
Laurus και στο είδος nobilis. 
Μπερδευτήκατε; Ας προσπαθήσουμε να 
ξεμπερδευτούμε. 
Από τον Μεσαίωνα στην Δυτική Ευρώπη 
η λατινική επικράτησε να είναι η γλώσσα 
της επιστήμης. Έτσι οι επιστήμονες είχαν 
μια κοινή γλώσσα για να δημοσιεύσουν 
τις θεωρίες, τις παρατηρήσεις και τις 

απόψεις τους. Ακόμα και σήμερα, που η 
αγγλική γλώσσα έχει επιβληθεί παντού, 
οι επιστημονικές περιγραφές των φυτών 
πρέπει να συνοδεύονται από μια σύντο-
μη περίληψη στην λατινική. 
Ο Κάρολος Λιναίος ακολούθησε τις συ-
νήθειες της εποχής του κι έγραψε στα 
λατινικά, αλλά φαίνεται πως αυτός και ο 
πατέρας του υπήρξαν λατινικότεροι των 
Λατίνων. Ο πατέρας του (ένας λουθηρα-
νός πάστορας) ονομαζόταν Νιλς Ινγ-
κμάρκερσον, αλλά άλλαξε το επώνυμό 
του στο λατινικό Linnaeus, κάτι που ακο-
λούθησε και ο γιος του. Επειδή ο Κάρο-
λος Λιναίος δεν φαίνεται να είχε την αρ-
χαιοελληνική παιδεία που διέθετε ο σύγ-
χρονος του μεγάλος βοτανικός γάλλος 
Πιτόν ντε Τουρνεφόρ, έκανε μεγάλες ακ-
ροβασίες στα ονόματα πολλών φυτών, 
που πρώτοι ονοματοδότησαν οι αρχαίοι 
Έλληνες φιλόσοφοι, γιατροί και επιστή-
μονες. 
Όπως αναφέρει ο Σταμάτιος Κρίνος 
(1815-1886), καθηγητής Φαρμακολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Λιναίος 
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πήρε τα ελληνικά ονόματα και τα μοίρα-
σε αδιακρίτως, χωρίς να ανταποκρίνον-
ται στα χαρακτηριστικά των φυτών που 
ονοματοδότησε με το σύστημά του. Έτσι 
τα ελληνικά ονόματα «ιτέα» και 
«στρύχνος» τα έδωσε σε φυτά της Αμε-
ρικής. Το όνομα «μελία» το έδωσε σε κι-
νέζικο δέντρο ενώ η ελληνική «μελία» 
έγινε «φράξινος». Το ίδιο έκανε ο Λιναίος 
και με πολλά άλλα ελληνικά ονόματα 
φυτών. Το αποτέλεσμα είναι να μην 
βρίσκουμε άκρη ανάμεσα στα αρχαία 
(και σε μεγάλο βαθμό, νέα) ελληνικά ονό-
ματα και τα επιστημονικά ονόματα της 
λατινικής ορολογίας. Εκεί, όμως που 
έδωσε τα ρέστα του ο Λιναίος είναι με 
το όνομα της δάφνης. 
Δογματικός λατινιστής ο Καρλ Λιναίος 
έδωσε στην δάφνη το επιστημονικό 
όνομα Laurus nobilis (Λαούρους νομπίλις), 
δηλαδή Λάουρος ο ευγενής, χρησιμοποι-
ώντας το λατινικό όνομα για την δάφνη, 
που ήταν laurus. Κι αν έμενε εκεί, ίσως 
να ήταν καλά. Όμως ο Λιναίος προχώρη-

σε ακόμα περισσότερο κι έδωσε το 
όνομα της δάφνης σε ένα εντελώς 
άσχετο φυτό των βουνών που ο Θεόφ-
ραστος ονόμαζε «κνέωρο». O κνέωρος 
του Θεόφραστου βαφτίστηκε από τον 
Σουηδό φυσιοδίφη σε δάφνη και επί το 
επιστημονικότερο Daphnae oleoides -
δάφνη η ελαιώδης (φωτογραφία επάνω). 
Κι έτσι από την ελληνική και λαϊκή δάφ-
νη έγινε το επιστημονικό μεν αλλά ανισ-
τόρητο άλμα στην λατινική και ευγενή 
λάουρα. 
Η δάφνη πάντως ήταν από τα πανάρχαι-
α χρόνια και είναι μέχρι σήμερα ένα από 
τα αγαπημένα φυτά του ελληνικού λαού. 
Γι’ αυτό και έδωσαν το όνομα της δάφ-
νης σε ανθρώπους, χωριά και τοποθεσί-
ες. 
Από την αρχαιότητα έχουμε τα ονόματα 
Δάφναι Πηλούσιαι (φρούριο), Δάφνη 
(όνομα διαφόρων πόλεων), Δάφνις (γιος 
του Ερμή), Δάφνος (γιατρός από την 
Έφεσο), Δαφνούς (πόλη και λιμάνι της 
Λοκρίδας), Δαφνουσίς (λίμνη της Βιθυνί-
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ας). 
Η λέξη «δάφνη» θεωρείται σκοτεινής ε-
τυμολογίας. Οι γλωσσολόγοι την συνδέ-
ουν με τις αγνώστου ετύμου λέξεις λάφ-
νη / δαύχμος / δαύχνα, που τις θεωρούν 
δάνειο από κάποια ασαφή προελληνική/
μεσογειακή γλώσσα. Η προσέγγιση αυτή 
στην πράξη δείχνει πόσο πανάρχαια λέ-
ξη είναι η «δάφνη». 
Αλλά και στη σύγχρονη Ελλάδα η δάφνη 
έχει σημαντική θέση στη καθημερινή ζωή 
του ελληνικού λαού. Εκτός από το όνομα 
Δάφνη, που έχουν πολλές γυναίκες 
έχουμε και μία πληθώρα τοπωνυμίων. 
Με το όνομα Δάφνη ονομάζονται πάνω 
από 20 οικισμοί σε όλη την Ελλάδα, στο-
υς νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, 
Έβρου, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ηλείας, 
Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κοζάνης, Κοριν-
θίας, Λακωνίας, Λασιθίου, Λήμνου, Μεσ-
σηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Σάμου, Σερρών, 
Φθιώτιδας, Αρκαδίας. Επίσης ο μεγάλος 
δήμος της Δάφνης στο Λεκανοπέδιο Α-
θηνών. Δάφνη ονομάζεται και το λιμάνι 
του Αγίου Όρους. 
Ακόμα έχουμε: Δαφνί (Αθήνα), Δαφνάτα 
(Κέρκυρα), Δαφνέδες (Κρήτη), Δαφνερό 
(Γρεβενά), Δαφνιάς (Μεσολόγγι), Δάφνιο 
(Λακωνία), Δαφνιώτισσα (Ηλεία), Δαφνο-
πηγάδι (Αιτωλοακαρνανία), Δάφνος 
(Φωκίδα), Δαφνοσπηλιά (Καρδίτσα), Δαφ-
νούδι (Σέρρες), Δαφνούλα (Άρτα, Αχαΐα, 
Βοιωτία, Ηλεία, Ιωάννινα), Δαφνόφυτο 
(Ιωάννινα), Δαφνοχώρι (Κιλκίς, Φωκίδα), 
Δαφνώνας (Χίος, Ξάνθη), Δαφνωτή 
(Πρέβεζα). 
Κοινό και άρα λαϊκό φυτό στην Ελλάδα 
είναι η δάφνη. Απόδειξη ότι χρησιμοποι-
είται ως άρτυμα και σε πολύ λαϊκά φα-
γητά, όπως είναι οι φακές, τα ξερά κου-
κιά, τα μακαρόνια με κιμά, το στιφάδο. 
Πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο λατινισ-
τής Λιναίος δεν θα μπορούσε να συνδυά-
σει το δαφνοστεφάνωμα των Ρωμαίων 
αυτοκρατόρων με το ταπεινό στιφάδο κι 
ίσως γι’ αυτό έδωσε στο φυτό το όνομα 

«Λάουρα η ευγενής», (Laurus nobilis). 
Άλλωστε και η Λάουρα δεν φαίνεται να 
συνδυάζεται με το στιφάδο. Κι έτσι, επει-
δή το όνομα της δάφνης περίσσευε, ο 
Λιναίος το έδωσε σε ένα άσχετο φυτό 
των βουνών. 
Σε λιγότερο… «ευγενείς» λαούς (και γι’ 
αυτό γειτονικούς μας) η δάφνη εξακολο-
υθεί να ονομάζεται δάφνη, όπως dafinλ 
στα αλβανικά και defne στα τούρκικα. 
Εννοείται ότι το γυναικείο όνομα Δάφνη 
εξακολουθεί να διατηρείται ως Δάφνη 
σε όλες τις χώρες του κόσμου. 
Με χαρακτηριστικότερη περίπτωση τα 
«ελγίνεια μάρμαρα» του Παρθενώνα, είναι 
γνωστή η λεηλασία των ελληνικών αρ-
χαιοτήτων από τους Ευρωπαίους στα 
χρόνια της τουρκοκρατίας. Η αλλαγή 
των ελληνικών ονομάτων επί το επιστη-
μονικότερο στα φυτά, είναι κι αυτή ένα 
μέρος της λεηλασίας που έγινε (και γίνε-
ται) στην ελληνική φύση και στη κληρο-
νομιά του ελληνικού λαού. Γιατί και η 
φύση της Ελλάδας έχει τα «ελγίνειά της. 
Ένα από  αυτά είναι και η δάφνη… 

N..N. 
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της Ρένας Καρακατσάνη 
 
Στην Ελλάδα υπάρχουν δέκα 
περίπου είδη αυτού του φυ-
τού, που ανήκει στην οικογέ-
νεια των Αριστολοχιδών. Εί-
ναι πολυετείς πόες ή θάμνοι, 
με βαριά οσμή και παράξενο 
άνθος, που στα περισσότερα 
είδη μοιάζει με κεκαμμένο 
σωλήνα, απ’ όπου πήρε και 
μια από τις κοινές της ονο-
μασίες, που είναι λαγηνάκι. 
Άλλες κοινές ονομασίες των 
διαφόρων ειδών της είναι 
μπεκρολαδόχερο, μαουτιά, 
πικρόρριζα και στιβάλια του 
λαγού.  
Την αναφέρουν ο Ιπποκρά-
της, που τη χρησιμοποιούσε 
στους τοκετούς, και ο Θεόφ-
ραστος, ο οποίος λέει ότι 
είναι καλή για τη μήτρα, ως 
υπόθετο, για δαγκώματα ερ-
πετών, για να φέρνει ύπνο, 
για θλάσεις του κεφαλιού και 
για έλκη.  

Κατά τον Διοσκουρίδη, που 
τη γράφει «αριστολοχεία», 
«ωνόμασται μεν από του δο-
κείν άριστα βοηθείν ταις λο-
χοίς», δηλαδή, «έχει ονομασ-
τεί έτσι επειδή θεωρείται ότι 
προσφέρει άριστη βοήθεια 
στη λοχεία». Ο ίδιος αναφέ-
ρει ξεχωριστές θεραπευτικές 
ιδιότητες των διαφόρων ει-
δών αριστολοχίας. Η αριστο-
λοχία η μακρά, που «άρρην 
καλείται», «όταν πίνεται με 
πιπέρι και σμύρνα, αποβάλλει 
όλα όσα μαζεύονται στη μήτ-
ρα μετά τον τοκετό, αλλά 
και την έμμηνο ρύση και τα 
έμβρυα», 
Η αριστολοχία η στρογγύλη, 
«η θήλεια καλουμένη» βοηθά-
ει στο άσθμα, το λόξιγκα, τη 
σπλήνα, τις ρήξεις μυικών και 
νευρικών ιστών. Πάντα κατά 
τον Διοσκουρίδη, ως κατάπ-
λασμα με μέλι και ίριδα, α-
φαιρεί τα αγκάθια, καθαρίζει 
τα έλκη και ρίχνει τις σήψεις.  

Στην αριστολοχία την κλη-
ματίτιδα ίσως να αναφέρεται 
και ο Όμηρος όταν μιλάει για 
την «πικρή ρίζα» στην Ιλιάδα, 
που χρησιμοποίησε ο Μενοί-
τιος για τον Ευρύπυλο και 
«το μεν έλκος ετέλσετο, παύ-
σατο δ’ αίμα». 
Σύμφωνα με τις σύγχρονες 
έρευνες, το αφέψημα της 
ρίζας βοηθάει στη θεραπεία 
των μολυσμένων πληγών, 
ελκών και εκζεμάτων, ενώ σε 
εσωτερική χρήση, είναι εμμη-
ναγωγό και χρησιμοποιείται 
για τις διαταραχές του κύκ-
λου.  
Στις αγροτικές περιοχές τη 
χρησιμοποιούσαν πάντα ως 
εκτρωτικό και για τα δήγμα-
τα των φιδιών. Είναι φυτό 
τοξικό που μπορεί να προκα-
λέσει ερεθισμό των τριχοει-
δών αγγείων και πνευμονική 
παράλυση και γι’ αυτό δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται 
σε οικιακές εφαρμογές.  

Η παράξενη αριστολοχία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  Φ ΥΣΗ  5 

«Κατά πάσα πιθανότητα, Ερμογένη, ο καθορισμός του ονόματος δεν είναι αμελητέα υπόθεση ούτε 
έργο ασήμαντων ανθρώπων ή των πρώτων τυχόντων. Ο Κρατύλος μάλιστα λέει την αλήθεια, όταν 
υποστηρίζει ότι τα ονόματα υπάρχουν για τα πράγματα εκ φύσεως και ότι δεν μπορεί ο καθένας να 
είναι δημιουργός ονομάτων, αλλά μόνο εκείνος που αποβλέπει στο φυσικό όνομα κάθε πράγματος 
και που μπορεί να συνθέσει τη μορφή του με τα γράμματα και τις συλλαβές»  
Πλάτων, Κρατύλος, 390 e 

Ακολουθώντας αυτήν ακριβώς τη 
φιλοσοφία, οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν στα 
φυτά ονόματα που σχετίζονταν με τη 
μορφή τους ή με κάποια χαρακτηριστική 
ιδιότητά τους. Δυστυχώς, όταν ο Λινναίος, 
ο μεγάλος Σουηδός φυσιοδίφης, ιδρυτής της 
νεότερης βοτανικής, πήρε τα αρχαία 

Ελληνικά ονόματα και τα μοίρασε 
«αδιακρίτως» σε διάφορα φυτά, χάθηκε 
ένα μεγάλο μέρος του σκεπτικού της  σοφής 
ελληνικής ονοματοθεσίας.  Ωστόσο, κάποια 
από αυτά τα ονόματα διατηρήθηκαν και 
θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε το 
νόημά τους. 
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Limosa limosa 
λιμόζα 

 
Σχινιάς 

25 / 02 /2012 
φωτογραφία 

Νίκος Νικητίδης 
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Phoenicurus ochruros 
καρβουνιάρης 

 

Τουρκοβούνια 
09 / 12 / 2011 

φωτογραφία 
Νίκος Νικητίδης 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ 
 

11 



 

12 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ  

Οι ρούσουλες:  
χρωματιστές πινελιές 
στον τάπητα του δάσους 
Προς το τέλος της άνοιξης, βγαίνουν τα 
πρώτα είδη μανιταριών του γένους 
Russula. Τα μανιτάρια αυτού του γένους, 
όπως και τα «ξαδέλφια» τους, οι 
λακτάριοι (γένος Lactarius), έχουν 
καπέλο και πόδι που δεν είναι ελαστικά 
ούτε ινώδη αλλά σπάζουν καθαρά όπως 
θα έκανε ένα κομμάτι τυρί ή μια κιμωλία. 
Το γεγονός αυτό, που οφείλεται στην 
παρουσία σφαιροκυττάρων αντί για 
ινώδεις υφές, τα κάνει να ξεχωρίζουν 
από τα υπόλοιπα μανιτάρια.  
Οι ρούσουλες (ή ρουσούλες) δεν 
εκκρίνουν κάποιο υγρό όταν 
τραυματίζονται τα ελάσματά τους, 
στοιχείο που τις διαφοροποιεί από τους 
λακτάριους. 
Οι ρούσουλες έχουν κυρτό έως 
χοανοειδές καπέλο πάνω σε πόδι που 
δεν έχει ποτέ ούτε δακτυλίδι ούτε βόλβα 
και όλες μοιάζουν πολύ στη γενική τους 
εμφάνιση. Αναγνωρίζονται συχνά λόγω 
του μεγέθους και των ζωηρών 
χρωμάτων του καπέλου, ενώ τα 
ελάσματα είναι υπόλευκα ή κιτρινωπά. 
Όλα τα είδη είναι μυκόρριζα, 
συμβιώνουν δηλαδή με τις ρίζες ενός 
δέντρου. Συγκεκριμένα οι ρούσουλες 
σχηματίζουν εκτομυκόρριζες (ή 
εξώτροφες μυκόρριζες), όπου οι 

μυκηλιακές υφές περιβάλλουν αλλά δεν 
διεισδύουν στις ρίζες. Επειδή οι υφές 
έχουν μικρότερη διάμετρο από τα ριζικά 
τριχίδια, μπορούν να προσεγγίσουν 
σημεία που οι ρίζες δεν θα μπορούσαν 
να φτάσουν μόνες τους, αυξάνοντας έτσι 
την απορροφητική επιφάνεια του ριζικού 
συστήματος.  
Έτσι το φυτό απορροφά καλύτερα το 
νερό και τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία, 
ιδιαίτερα αυτά που παρουσιάζουν τη 
μικρότερη κινητικότητα στο έδαφος, 
όπως ο σίδηρος, ο χαλκός και ο 
ψευδάργυρος, αλλά και το άζωτο. 
Παράλληλα, ο μύκητας παίρνει από το 
φυτό τους υδατάνθρακες που 
παράγονται με τη φωτοσύνθεση. 
Οι ρούσουλες επομένως καρποφορούν 
πάντα κοντά σε δέντρα ή θάμνους. Είναι 
σχετικά εύκολο να αναγνωριστεί ένα 
μανιτάρι που ανήκει στο γένος Russula, 
αλλά συνήθως είναι δύσκολο να 
διακριθεί το είδος, και συχνά απαιτούνται 
πολύπλοκες αναλύσεις με χημικά 
αντιδραστήρια και μικροσκοπική 
εξέταση.  
Στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου 700 
είδη του γένους Russula. 
Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά κοινά 
είδη των δασών της Στερεάς Ελλάδας 
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Russula aurea Pers 
 
Η χρυσή ρούσουλα, έχει καπέλο με διά-
μετρο μέχρι 9 εκατοστά, ημισφαιρικό αρ-
χικά, πεπλατυσμένο ή ελαφρά κοίλο τελι-
κά, με ζωηρά κίτρινα και κόκκινα χρώμα-
τα διαφόρων τόνων που την κάνουν εύ-
κολα αναγνωρίσιμη στο ύπαιθρο, αν και 
μερικές φορές παρουσιάζεται χωρίς τις 
χαρακτηριστικές κίτρινες αποχρώσεις ή 
ακόμα και εντελώς κίτρινη. Τα ελάσματα 
είναι λευκά κρεμ και αργότερα κιτρινωπά, 
με πιο έντονα χρώματα στην ωρίμανση. Η 
ακμή των ελασμάτων έχει συνήθως ζωη-
ρό κίτρινο χρώμα. Στη μεγάλη φωτογρα-
φία, ένα μέρος του υμενίου (γόνιμης επι-
φάνειας) του αριστερού καρποσώματος 
έχει φαγωθεί από γυμνοσάλιαγκες επιτ-

ρέποντας να φανεί το υποκίτρινο χρώμα 
του εσωτερικού των ελασμάτων σε αντί-
θεση με το έντονο κίτρινο των άκρων. 
Έχει αδύναμη μυρωδιά και ήπια, ευχάρισ-
τη γεύση. Το πόδι είναι υπόλευκο με κιτ-
ρινωπές αποχρώσεις, ιδιαίτερα προς τη 
βάση. Βρίσκεται συνήθως σε φυλλοβόλα, 
σπάνια σε κωνοφόρα. 

 

ΜΑΪΟΣ  2012 

Παρνασσός, 5 Ιουνίου 2011 
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Russula cyanoxantha 
(Schaeff.) Fr. 
 
Είναι μια σχετικά κοινή ρούσουλα αλλά 
η ταυτοποίησή της είναι δύσκολη λόγω 
της μεγάλης ποικιλίας των χρωμάτων. 
Το καπέλο έχει διάμετρο έως 15 εκα-
τοστά και χρώματα που μεταβάλλονται 
από το περιθώριο προς το κέντρο, ή 
εμφανίζονται ανάμικτα: βιολετί, πορφυ-
ρά, κοκκινωπά, μπλε με πράσινους τό-
νους, ή μπορεί να είναι ακόμα και εντε-

λώς πράσινο. Το πόδι είναι λευκό και 
συμπαγές. Το στοιχείο που την κάνει 
να ξεχωρίζει είναι τα λευκά, μαλακά, 
ελαστικά ελάσματα με λιπαρή αφή, που 
δεν σπάζουν αν τα «ξεφυλλίσουμε» με 
το δάχτυλο ή αν λυγιστούν κατά 90 
μοίρες (παράλληλα με το καπέλο). Αυ-
τό το χαρακτηριστικό επιτρέπει τη δι-
άκριση από τις περισσότερες άλλες 
ρούσουλες που έχουν συνήθως εύθρα-
υστα ελάσματα. Η συνεκτική σάρκα 
έχει αδύναμη μυρωδιά και ήπια γεύση 
φουντουκιού. Βγαίνει κυρίως σε δάσος 
φυλλοβόλων. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ 5 

Ελικώνας, 31 Μαΐου 2011 
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Russula foetens (Pers.) 
Pers 
Αυτή η ρούσουλα δημιουργεί μεγάλα 
καρποσώματα, που μπορούν να φτάσο-
υν σχεδόν τα 20 εκ σε διάμετρο. Το 
καπέλο έχει καφέ κίτρινα χρώματα και 
αυλακωτή περίμετρο. Τα ελάσματα εί-
ναι αραιά, εύθραυστα, υπόλευκα αρχικά 

και αργότερα κρεμ ή κιτρινωπά, με κα-
φέ ή καφεκόκκινες κηλίδες. Η λευκή, 
καυτερή σάρκα παίρνει καστανοκόκκι-
νο χρώμα σε επαφή με τον αέρα ή με 
την ηλικία. Διακρίνεται από τη δυσώδη, 
αποκρουστική μυρωδιά, που θυμίζει αμ-
μωνία ή λευκαντικό, μερικές φορές λι-
γότερο έντονη στο πόδι. Βγαίνει σε 
δάση φυλλοβόλων ή κωνοφόρων 

Ελικώνας,  22 Ιουνίου  2010 
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Russula torulosa Bres. 
 
Μια κοινή ρούσουλα στα πευκοδά-
ση της Αττικής και της Βοιωτίας, 
με φρουτώδη μυρωδιά που θυμίζει 
κομπόστα μήλο ή αχλάδι και σχετι-
κά καυτερή γεύση. Το καπέλο, με 
διάμετρο περίπου 10 εκατοστά, εί-
ναι για πολύ καιρό κυρτό, στη συ-
νέχεια πεπλατυσμένο και τέλος 
ελαφρά κοίλο. Η επιδερμίδα είναι 
λαμπερή με την υγρασία και θαμπή 
με την ηλικία και την ξηρασία. Τα 
πιο συνηθισμένα χρώματα είναι 
βιολετί-πορφυρό ή κόκκινο-
πορφυρό με πιο σκούρο κέντρο. Τα 
ελάσματα είναι λευκά και εύθραυστα. 
Έχει αρκετά σκληρή και συνεκτική σάρ-
κα, λευκή, κοκκινωπή κάτω από την επι-
δερμίδα. Το πόδι είναι κυλινδρικό, πολύ 

ρωμαλέο, με ρόδινο πορφυρό ή ρόδινο 
βιολετί χρώμα κυρίως στο πάνω μέρος, 
συνήθως πιο ανοιχτό κοντά στη βάση. 

Θήβα 21 Νοεμβρίου 2011 

Russula vesca 
Fr. 
Το καπέλο, με διάμετρο 
που φτάνει τα 10 εκα-
τοστά, έχει χαρακτηρισ-
τικό χρώμα της σάρκας, 
κοκκινωπό έως ρόδινο 
καστανό, μερικές φορές 
με πρασινωπές ή καφέ 
αποχρώσεις, ελαφρά βυ-
θισμένο στο κέντρο, με 
ακτινωτές φλέβες. Η πε-
ριφέρεια του καπέλου 
είναι συχνά λευκή, επειδή η επιδερμίδα 
είναι πολύ κοντή και δεν καλύπτει όλη 
την επιφάνεια, οπότε τα λευκά ελάσμα-
τα εμφανίζονται στην άκρη του καπέ-
λου. Γι’ αυτό λένε συχνά ότι η R. vesca 
«δείχνει τα δόντια της». Η σάρκα είναι 

συμπαγής με απαλή, ευχάριστη γεύση 
φουντουκιού. Βγαίνει σε μικρές ομάδες 
στα φυλλοβόλα. Εξαιρετικά νόστιμη, 
προσβάλλεται συχνά από γυμνοσάλια-
γκες και άλλα μικρά ζώα. 

Παρνασσός 13 Μαΐου 2012 
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Russula virescens 
(Schaeff.) Fr. 
 

Είναι μια από τις πιο γνωστές ρούσου-
λες για τις γευστικές της ιδιότητες και 
αναγνωρίζεται αρκετά εύκολα χάρη 
στο πρασινωπό χρώμα και τις εμφανείς 
ραγάδες στο καπέλο. Ωστόσο, με την 
έκθεση στον ήλιο μπορεί να πάρει πιο 
ωχρούς τόνους και να φαίνεται σχεδόν 
υπόλευκη.  
Η διάμετρος του καπέλου φτάνει τα 10-
15 εκατοστά και το ύψος του λευκού 
ποδιού έως 8 εκατοστά. Η σάρκα είναι 
λευκή, συμπαγής, συνεκτική, με ήπια 
γεύση που θυμίζει φουντούκι. Δεν έχει 
ιδιαίτερη μυρωδιά όταν είναι μικρή, 

στην ωριμότητα μπορεί να εμφανίζει 
οσμή τυριού, αχλαδιού ή ακόμα «ιδρώτα 
ποδιών». Καρποφορεί κυρίως κάτω από 
βελανιδιές. 
Είναι από τις πιο νόστιμες ρούσουλες, 
και σ’ αυτό φαίνεται να συμφωνεί και 
αυτή η χελώνα του Χέρμαν (Testudo 
hermanni) που απολαμβάνει μια R. vires-
cens. 

Ελικώνας 14 Ιουνίου 2010 



Μυστηριακές διαδρομές 
στο περιβόλι της Παναγίας 
Φύση, λατρεία και ορθόδοξος μοναχισμός αποτελούν μια 
αδιάσπαστη ενότητα στο Άγιον Όρος. Τα παλιά 
μονοπάτια, δίπλα στην θάλασσα και πάνω στα βουνά, 
πνιγμένα πολλές φορές στην πυκνή βλάστηση, συνδέουν 
μοναστήρια, κελιά, ορεινές σκήτες και παραθαλάσσιους 
αρσανάδες και προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες σε 
επισκέπτες και προσκυνητές. Η μαγεία της φύσης στο 
περιβόλι της Παναγίας προετοιμάζει τους πεζοπόρους για 
τις μυστηριακές στιγμές που θα ζήσουν στο βυζαντινό 
καθολικό ενός αγιορείτικου μοναστηριού. 





Β ρισκόμαστε σ’ ένα μεγά-
λο ξύλινο μπαλκόνι, πε-

νήντα μέτρα πάνω από την 
θάλασσα. Κάτω από τα πόδι-
α μας ψαρεύει μια τεράστια 
φώκια, ξεφυσώντας με δύνα-
μη. Στα δεξιά μας ακούγον-
ται αηδόνια και κοτσύφια να 
τραγουδάνε από μια ρεματιά 
που κατεβαίνει κάθετα από 
το βουνό. Μπροστά μας ο 
ήλιος βασιλεύει πίσω από 
την κορυφογραμμή της Σι-
θωνίας. Αριστερά, σε μια 
θάλασσα-λάδι  ψαρ εύουν 
σκοπελίτικα καΐκια μέσα στα 
χρυσά ποτάμια που αφήνει 
το φως του ηλιοβασιλέμα-
τος. 
Η εικόνα είναι αληθινή και 
επαναλαμβάνεται πολλές 
φορές τον χρόνο στο μπαλ-
κόνι (απλωταριά) της μονής 
Γρηγορίου του Αγίου Όρους. 
Από αυτό το «μοναστήρι των 
βράχων», ο ταξιδιώτης μπο-
ρεί να ξεκινήσει μια σύντομη 
επίσκεψη στο Όρος, με κα-
τάληξη ένα ακόμη «μονα-
στήρι των βράχων», την μονή 
Σταυρονικήτα στο Αιγαίο, 
στην άλλη πλευρά της αθω-
νικής χερσονήσου. Περπα-
τώντας σε παλιά μονοπάτια 
θα τα δει όλα. Μοναστήρια, 
σκήτες, κελιά, αρσανάδες, 
τοιχογραφίες, κειμήλια, περι-
βόλια, πυκνά δάση, κρυστάλ-
λινες πηγές, βαθύσκιωτες 
ρεματιές, ερημικές παραλίες 
και παρθένες αμμουδιές.  

Η Μονή Γρηγορίου ιδρύθηκε 
το 1370 και είναι κοινόβιο 
από το 1840. Από παλιά συ-
νήθιζαν να μονάζουν σ’ αυ-
τήν Πελοποννήσιοι.  Είναι 
χτισμένη στις εκβολές του 
κάθετου ρέματος Χρέντελι, 
πάνω σε έναν θαλασσόβρα-
χο. Το μοναστήρι είναι συμ-
πιεσμένο πάνω στην στενή 
επιφάνεια του βράχου και 
σου δίνει την αίσθηση ότι 
βρίσκεσαι σε καράβι που 
ταξιδεύει. 
Από την Μονή Γρηγορίου 
ένα καλογραμμένο μονοπάτι 
(2,5 χιλιόμετρα) οδηγεί σε 
περίπου 1 ώρα στη Σιμωνό-
πετρα. Το μονοπάτι στην 
αρχή πηγαίνει δίπλα στην 
θάλασσα. Αργότερα ανηφο-
ρίζει σε μια μικρή απότομη 
πλαγιά και ξαφνικά, και μόλις 
περάσεις την ράχη εμφανί-

ζεται μπροστά σου η μεγα-
λόπρεπη Σιμωνόπετρα. Είναι 
το σημείο που συναντάς το 
πλακόστρωτο μονοπάτι που 
ανεβαίνει στο μοναστήρι 
από τον παραθαλάσσιο αρ-
σανά του (2 χιλιόμετρα). 
Η Μονή Σίμωνος Πέτρα 
(Σιμωνόπετρα) ιδρύθηκε τον 
13ο αιώνα και είναι κοινόβιο 
από το 1801. Ήταν ιδιαίτερα 
αγαπητή ανάμεσα στους 
Μικρασιάτες. Πρόκειται για 
το εντυπωσιακότερο κτίσμα 
του Αγίου Όρους, πολυώρο-
φο, θεμελιωμένο πάνω σ’ 
έναν πελώριο βράχο, με τα 
περβόλια του να κατεβαίνο-
υν σε αλλεπάλληλα πεζούλια 
προς την θάλασσα. Σε πολ-
λά κελιά ένα μέρος των τοί-
χων είναι ο φυσικός βράχος. 
Από τα ξύλινα μπαλκόνια της 
Σιμωνόπετρας η θέα προς 
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την δύση και την Σιθωνία 
είναι συγκλονιστική.  
Από τη Σιμωνόπετρα, όπου 
είναι περίπου το όριο της 
μεσογειακής βλάστησης,  
ένα μονοπάτι (17,5 χιλιόμετ-
ρα) οδηγεί μέσα από κασ-
τανοδάση στις Καρυές σε 
4-5 ώρες. Το τοπίο είναι 
κατάφυτο και έξω από τις 
Καρυές θα συναντήσουμε 
τόσο μεγάλες καμέλιες,  
ώστε έχουν γίνει πραγματι-
κά δέντρα και ανθίζουν μό-
νες τους κάτω από καστανι-
ές. 
Οι Καρυές είναι η πρωτεύ-
ουσα του Αγίου Όρους. Δί-
νουν την εντύπωση βυζαντι-
νής κωμόπολης και είναι 
πνιγμένες στο πράσινο. Στα 
μπαλκόνια και τις αυλές 
των κελιών κυριαρχούν τε-
ράστιες ορτανσίες. Μία ε-
πίσκεψη, έστω και σύντομη, 
στο Πρωτάτο είναι απαραί-

τητη για να δούμε με τα 
μάτια μας τις τοιχογραφίες 
(1290) του Μανουήλ Πανσέ-
ληνου, μία υψηλή αισθητική 
κατάκτηση της βυζαντινής 
ζωγραφικής και της μακε-
δονικής σχολής. 
Υψηλή αισθητική απόλαυση 
αποτελεί και η διαδρομή 
από τις Καρυές μέχρι την 
θάλασσα του Αιγαίου, εκεί 
που αποβιβάστηκε κατά την 
παράδοση η Παναγία και 
που τόσο της άρεσε η φύση 
ώστε ζήτησε από το γιό της 
να της αφιερωθεί ο τόπος. 
Έτσι κι έγινε και από τότε η 
περιοχή ονομάζεται «περι-
βόλι της Παναγίας». 
Το μονοπάτι ξεκινάει από 
τις Καρυές και οδηγεί στη 
Μονή Ιβήρων σε 1,5 ώρα. 
Περνάει δίπλα από τη Μονή 
Κουτλουμουσίου και συνεχί-
ζει κατηφορικά, δίπλα από 
το Ιβηρίτικο ρέμα, μέσα σε 

οργιαστική βλάστηση που 
συχνά κλείνει την διαδρομή. 
Δεξιά και αριστερά υπάρχο-
υν διάφορα κελιά και σκή-
τες. Με συνεχή θέα στον 
πανύψηλο Άθω, βαδίζοντας 
σε παλιό καλντερίμι, περ-
νώντας γεφύρια και την Μο-
νή Ιβήρων με το τοξωτό υδ-
ραγωγείο της, καταλήγουμε 
στην θάλασσα του Αιγαίου.  
Στην παραλία είναι χτισμέ-
νη η Μονή Ιβήρων, που ιδρύ-
θηκε το 980 και έγινε πρόσ-
φατα (1990) κοινόβιο. Είναι 
ένα μεγάλο μοναστηριακό 
συγκρότημα, με την μεγαλύ-
τερη συλλογή χειρογράφων 
βυζαντινής μουσικής και την 
φημισμένη (ιδιαίτερα στην 
Ρωσία) εικόνα της Παναγίας 
της Πορταΐτισσας.  
Από την Μονή Ιβήρων, βαδί-
ζοντας σε παραλιακό μονο-
πάτι (5 χιλιόμετρα), φτάνου-
με σε 1 περίπου ώρα στην 
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Μονή Σταυρονικήτα. Είμασ-
τε πάλι στην ζώνη της με-
σογειακής βλάστησης, που 
όμως είναι τόσο πυκνή, 
ώστε τα πουρνάρια σχημα-
τίζουν αψίδες πάνω από το 
μονοπάτι και σε μερικά ση-
μεία το κλείνουν. Τμήμα του 
μονοπατιού αποτελεί η αμ-
μουδιά της Καλιάγρας, με 
τον βυζαντινό πύργο του 
αρσανά της Μονής Κουτλο-
υμουσίου. Βγαίνοντας από 
την αμμουδιά, αντικρίζουμε 
σε λίγο το πιο κομψό αγιο-
ρείτικο οικοδόμημα, τη Μο-
νή Σταυρονικήτα, με τον 
πύργο, το υδραγωγείο και 
τα περιβόλια της. 
Η Μονή Σταυρονικήτα ιδρύ-
θηκε τον 10ο αιώνα. Εδώ 
ιδρύθηκε το 1968 το πρώτο 
κοινόβιο της νεότερης επο-
χής, σηματοδοτώντας την 
απαρχή για την αναγέννηση 
του αγιορείτικου μοναχισ-
μού. Ο κεντρικός ναός 
(καθολικό) της μονής είναι 

κατάγραπτος με τις εξαιρε-
τικές τοιχογραφίες (1546) 
του Θεοφάνη του Κρητός, 
από τους σημαντικότερους 
εκπροσώπους της περίφη-
μης Κρητικής Σχολής.  
Το Άγιον Όρος καλύπτεται  
από ένα πυκνό δίκτυο μονο-
πατιών που προσφέρει αξέ-
χαστες εμπειρίες στους 
πεζοπόρους, με την εναλλα-
γή θάλασσας και βουνού και 
την μοναδική φύση του Αγί-
ου Όρους. Εμείς ταξιδέψαμε 
σε μια διαδρομή που μπορεί 
να γίνει σε 2-3 μέρες και  
δίνει μια πλήρη εικόνα της 
ζωής και τους περιβάλλον-
τος στην αθωνική πολιτεία. 
Θα ήταν λάθος όμως να 
μείνουμε στα βυζαντινά αρ-
χιτεκτονήματα, τις σπάνιες 
τοιχογραφίες, τους καλλι-
τεχνικούς θησαυρούς, την 
πλούσια φύση του Όρους 
και να μη γνωρίσουμε την 
κοινοβιακή ζωή στα μονασ-
τήρια, έτσι όπως αυτή εκδη-

λώνεται στην τράπεζα, την 
ώρα του φαγητού, και στις 
νυχτερινές ακολουθίες, τις 
ώρες της λατρείας. Με το 
φως μόνο των κεριών, με 
ειδικά τελετουργικά και κα-
ταπληκτικές βυζαντινές χο-
ρωδίες, η λατρευτική ζωή 
του αγιορείτικου κοινοβίου 
προσφέρει αξέχαστες και 
μυστηριακές εμπειρίες στο-
υς επισκέπτες. 
Η μονή Σταυρονικήτα που 
αποτελεί το τέλος της δι-
αδρομής μας προσφέρει μια 
ακόμα μοναδική εμπειρία. 
Το κάλεσμα για τον εσπερι-
νό και τη νυχτερινή ακολου-
θία δεν γίνεται, όπως στα 
άλλα μοναστήρια, με καμ-
πάνες αλλά από ένα σύνολο 
ξύλινων και μεταλλικών 
κρουστών, ο ήχος των ο-
ποίων θα μπορούσε να συ-
νοδεύει αγγελικούς χορούς. 
Ίσως και να τους συνοδεύ-
ει… 
Νίκος Νικητίδης 
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