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καθηγητή Ιωάννη Μουζά,
με θερμές ευχαριστίες
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Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Μια κλασική θεώρηση1 θέλει τους μύθους να
μην είναι «παραμύθια» στα οποία κρύβεται η
αλήθεια, αλλά αλήθεια που εκφράζεται σε
«πρωτόγονη» μορφή.2 Στο πλαίσιο αυτό, …δεν
υπάρχει παραμύθι, που να μην περιέχει στοιχεία
τα οποία να προσπαθούν να δώσουν, έστω και
σε απλή και μεταφορική μορφή, μια γενική εξήγηση του κόσμου ή να εξορκίσουν το άγχος που
γεννιέται όταν η λογική αδυνατεί να εξηγήσει
την ασαφή προέλευση της ύπαρξης.3 Με έναυσμα την κρητική παραλλαγή του θρύλου του
Μεγαλέξανδρου, που παρατίθεται εδώ,4 το άρθρο εξετάζει την ιστορία της γνωστής σε όλους αγριοκρομμύδας που δεν ξεραίνεται ποτέ,5 επειδή, σύμφωνα με το «παραμύθι» μας,
έπεσε πάνω της το αθάνατο νερό.6 Η προσθήκη στις λαϊκές αφηγήσεις για τη ζωή του πιο
θρυλικού βασιλιά της αρχαιότητας,7 ενός τόσο
συνηθισμένου φυτού8 προξενεί, εάν μη τι άλλο, απορία. Ωστόσο, την επιλογή του δικαιώ-

Λέξεις ευρετηρίου
σκίλλη
Γοργώ
Μαγεία
Μινωική Κρήτη
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νουν οι ιδιότητες και ο ρόλος που αυτό κατείχε
στη βοτανική,9 στη φαρμακευτική10 αλλά και
στη μαγεία των αρχαίων και των νεώτερων
χρόνων.11
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Ἀλέξανδρος ὁ βασιλιάς, σὰν ἐπολέμησε κ’ ἐπῆρε ὅλα τὰ
ρηγάτα τοῦ κόσμου καὶ τὸν ἔτρεμε ὅλη ἡ γῆς ἡ οἰκουμένη,
ἐκάλεσε τσοῖ μάγους καὶ τσοῖ ρώτηξε:
«Πέτε μου, σεῖς, ποῦ κατέχετε τσῆ μοίρας τὰ γραμμένα,
εἶντα μπορῶ νὰ κάμω γιὰ νὰ ζήσω πολλοὺς χρόνους, νὰ
χαρῶ τὸν κόσμον, ἐδῶ ποῦ τὸν ἔκαμα ὅλο δικό μου;»
– Βασιλέα μου πολυχρονεμένε μου, ἡ δύναμή σου εἶναι
πολλή, ἀποκριθῆκαν οἱ μάγοι, μὰ τά χει γραμμένα ἡ μοῖρα,
δὲν εἶναι μπορετὸ νὰ ξεγραφτοῦνε. Ἕνα μόνο πρᾶμα εἶναι
ποῦ μπορεῖ νὰ σὲ κάμῃ νὰ χαρῇς τὰ βασίλεια καὶ τὴ δόξα
σου, ὥστε νὰ θέλῃς νὰ γενῇς ἀθάνατος, νὰ ζήσῃς ἴσα μὲ τὰ
βουνά. Μὰ εἶναι δύσκολο, πολὺ δύσκολο.
– Δὲν σᾶς ἐρωτῶ ἂν εἶναι δύσκολο, μόνο εἶντά ναι; εἶπεν
ὁ Ἀλέξανδρος.
– Ἔ, τότε, βασιλέα μου, ᾽ς τς ὁρισμούς σου, εἶναι τ’
ἀθάνατο νερό, ποὺ ὅποιος τὸ πιῇ θάνατο δὲν φοβᾶται. Μὰ
ὅποιος πάῃ γιὰ νὰ τὸ πάρῃ, πρέπει νὰ περάσῃ ἀπὸ μέσα ἀπὸ
δυὸ βουνά, ποὺ χτυπᾷ τό ’να ἀπάνω ‘ς τἆλλο ἀλάγιαστα.
Κι’ οὐδὲ πουλὶ πετάμενο δὲν προφτάνει νὰ περάσῃ. Πόσα
ξακουσμένα βασιλόπουλα κὶ ἀρχοντόπουλα δὲν ἐχάσανε τὴ
ζωή τους μέσα σ’ ἐκείνη τὴν τρομερὴ παγίδα! Ἅμα περάσῃς
τὰ δυὸ βουνά, εἶν’ ἕνας δράκος ἀκοίμητος καὶ φυλάει τ’
ἀθάνατο νερό. Σκοτώνεις τὸ δράκο καὶ τὸ παίρνεις. Τό
εὐθὺς ὁ Ἀλέξανδρος προστάζει καὶ τοῦ φέρνουνε τὸ ἄλογό
του, τὸ Βουκέφαλο, ποὺ φτερὰ δὲν εἶχε καὶ σὰν πουλὶ
ἐπέτα. Καβαλικεύει, δίδει σκαλιὰ τοῦ μαύρου του καὶ πάει.
Καὶ μ’ ἕνα βίτσισμα ἐπέρασε πέρα πέρα. Ἐσκότωσε τὸν
ἀκοίμητο δράκο κι ἐπῆρε τὸ γυαλί, ποῦ χε τἀθάνατο νερό.
Ἀλλὰ ἔλα δὰ ὁ εὐλογημένος, ποῦ ἄμα γύρισε ‘ς τόπαλάτι
του δὲν τὸ φύλαξε καλά! Τὸ θεωρεῖ ἡ ἀδελφή του καὶ χωρὶς
νὰ συλλογιστῇ εἶντά ναι, τὸ χύνει. Κατὰ τύχη ἐχύθηκε
πάνω σὲ μιὰ ἀγριοκρομμύδα, καὶ γι’ αὐτὸ αὐταῖς οἱ
κρομμύδες δὲν ξεραίνουνται ποτέ. Ὁ Ἀλέξανδρος μετὰ
κάμποση ὥρα πάει νὰ πιῇ τἀθάνατο νερό, ἀλλὰ ποῦ ᾽ν’ το;
Ρωτᾶ τὴν ἀδερφή του, κι αὐτὴ τοῦ λέει πὼς δὲν ἐκάτεχε
εἶντά τονε καὶ τό χυσε. Ὁ βασιλιὰς ἐπῆε νὰ κουζουλαθῇ
ἀπὸ τὴ μάνιτα καὶ τὴ στενοχωρία του καὶ τσῆ καταράστηκε
νὰ γενῇ ἀπὸ τὴ μέση καὶ κάτω ψάρι καὶ νὰ βασανίζεται,
ὥστε νὰ στέκῃ ὁ κόσμος, στὴ μέση τοῦ πελάγου. Ὁ Θεὸς
τἄκουσε, καὶ ἀπὸ τότε ὅσοι γυρίζουνε μὲ τὰ καράβια τὴ
βλέπουνε νὰ παραδέρνεται μέσα στὰ κύματα. Ὡστόσο τὸν
Ἀλέξανδρο δὲν τόνε μισᾶ· κι ὡς δῆ κανένα καράβι, ρωτᾶ:
«Ζῆ ὁ Ἀλέξανδρος;» Κι ἂν ὁ καραβοκύρης εἶν’ ἀκάτεχος κι
ἀπιλοηθῆ «Ἀπέθανε», ἡ κόρη ἀπὸ τὴ μεγάλη της λύπηση
ταράσσει μὲ τὰ χέρια καὶ μὲ τὰ ξέπλεκα ξανθὰ μαλλιά τση
τὴ θάλασσα καὶ πνίγει τὸ καράβι. Ὅσοι ὅμως κατέχουνε
ἀπιλογοῦνται «Ζῆ καὶ βασιλεύει»· καὶ τότε ἡ πολύπαθη
κόρη κάνει καλὴ καρδιὰ καὶ τραγουδεῖ χαρούμενη γλυκὰ
τραγούδια. Ἐκεῖ μαθαίνουν οἱ ναῦτες τσοῖ καινούργιους
σκοποὺς καὶ τσοῖ φέρνουνε.12
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1. Γοργόνα που χτενίζει τα μαλλιά της,
J. W. Waterhouse, 1901.
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Η

«αγριοκρομμύδα», γνωστή με την επιστημονική ονομασία Σκίλλη η Παράλιος (Urginea scilla, Urginea maritima,13 Scilla maritima L.),14 ανήκει στο
γένος των ορνιθόγαλων (Urginea Steinh),15 της
οικογενείας των Λειριοειδών ή Λιλιιδών (Liliaceae)
και είναι φυτό ποώδες και πολυετές,16 με λευκή ή
κοκκινωπή βολβώδη ρίζα, ίση στο μέγεθος με κεφαλήν παιδαρίου.17 Συντίθεται από επάλληλους
σαρκώδεις χιτώνες, παρεγχυματώδεις… ἀπό χυλόν
τινά μυξώδη, δριμύν και λευκόν18 και έχει στιλπνά
φύλλα, που φύονται ριζώθεν και εἶναι πολλά,
μεγάλα, ἐπιμήκη ἔως ἑνός ποδός… ὠοειδῆ, σῷα,
ἀμβλεῖα πρός τήν κορυφήν.19 Από το μέσον τους
υψώνεται ένας ισχυρός κυλινδρικός βλαστός,
στολισμένος κατά το μῆκος ἀπό ἓνα ὡραιότατον
στάχυν, πυκνόν και κωνικόν, συνθεμένον ἀπό
ἂπειρα ἂνθη,20 που κάνουν την εμφάνισή τους από
τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο.21 Η σκίλλη
φύεται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και αγαπά τα
άνυδρα ηλιόλουστα, ημιορεινά βραχώδη και
παράλια αμμώδη εδάφη, ανθίζοντας ακόμη και
μετά την εκρίζωσή της.22 Ίσως γι’ αυτό, ο «αθάνατος» βολβός της, θεωρείται, από την αρχαιότητα, σύμβολο γονιμότητας και αέναης αναγέννησης,23 αν και ο Θέογνης μάλλον την αδικεί, όταν
σχολιάζει, με μία παρομοίωση παρμένη από τη
φύση, την άνιση κοινωνική θέση δούλων και
ελεύθερων:24
οὔτε γὰρ ἐκ σκίλλης ῥόδα φύεται οὐδ’ ὑάκινθος,
οὔτέ ποτ’ ἐκ δούλης τέκνον ἐλευθέριον.
Η προέλευση της ονομασίας του φυτού25 δεν
είναι σαφής, ωστόσο, κατά καιρούς, αυτή, συνδέεται ετυμολογικά με τα ρήματα σκύλλω που σημαίνει γδέρνω, σχίζω, σπαράττω, ξεριζώνω, ταλαιπωρώ, τυραννώ, κουράζω, ενοχλώ· σκέλλω που
έχει τη σημασία του ξηραίνω, σκληραίνω, στεγνώνω και σκάλλω που μεταφράζεται ως ανακινώ,
σκάπτω, αναζητώ.26 Η σκίλλη καταγράφεται στον
ιατρικό πάπυρο του Ebers27 (1500 π.Χ.) ως δρόγη,
με την ονομασία ὀφθαλμός τυφῶνος,28 η οποία
χρησιμοποιείτο στην αντιμετώπιση της υδρωπικίας
και των καρδιακών παθήσεων,29 ενώ αναφέρεται
και στον κατάλογο των φαρμακευτικών φυτών
που περιλαμβάνει ο Κώδικας του Χαμουραμπί.30
Έχει, επίσης, προταθεί η ταύτισή της με το
«μαγικό» ομηρικό βότανο μώλυ.31 Στη σύγχρονη
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ελληνική επικράτεια απαντά με ένα πλήθος κοινών
ονομάτων, όπως σκιλλοκρεμμύδα, σκίλλα, αγριοκρεμμύδα, ασκίλλα, ασκέλλα, ασκέλετο, ασκέλλα,
ασκύλα, ασκελετούρα, ασκιλλοκάρα, αθάνατος,
παπουτσέ, αβρίσκιλλα, αρκόσκιλλα, γυφτοκρέμμυδο, αγιοβασιλίτσα, μποτσίκι, μπότσικα, μπόσκα,
κουβαρόσκιλλα, αρχιδόσκιλλα, κρομμυδόσκιλλα,
ασκικονάρα, ασκιλλοκάρα, βασιλοκουτσούνα,
βόλκικος, βολβικός, τσικουρνίδα, σούνα, γεωργός,
σφεντούρι, χαρχαλίνα και σχινοκέφαλος.32 Το τελευταίο, αντιστοιχεί στο αρχαιοελληνικό επίθετο,
ὁ, ἡ σχῑνοκέφᾰλος, το σχῑνοκέφᾰλον, που περιγράφει αυτόν που έχει κεφαλὴν σχήματος σκίλλης,
δηλαδή κεφαλὴν προμήκη καὶ ἀσύμμετρον, γνωστό και ως ἐπίθετον τοῦ Περικλέους,33 που οἱ δ’
Ἀττικοὶ ποιηταὶ σχινοκέφαλον αὐτὸν ἐκάλουν.34
Η σκίλλη πρωταγωνιστεί σε ευετηριακά έθιμα
μέχρι τις μέρες μας, καθώς θεωρείται πως προάγει
την ευτυχία, την καλή υγεία και τον πλούτο που
προέρχεται από την ευφορία της γης.35 Μάλιστα, η
σημασία της υπήρξε τέτοια για τον παραδοσιακό
πληθυσμό της Κρήτης, που οι παλαιότεροι έσπευδαν να την προσκυνήσουν, όταν άνθιζε πρώτη, μέσα στον Αύγουστο, κηρύσσοντας την έναρξη του
φθινοπώρου και δίνοντας ζωή και χρώμα στα
λιπόσαρκα εδάφη του νησιού.36 Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι, για τους κατοίκους του Αιγαίου,
τα δροσερά της άνθη σηματοδοτούσαν αν η νέα
χρονιά θα ήταν πρώιμη ή όψιμη, αν ο επερχόμενος
χειμώνας θα ήταν ήπιος ή βαρύς, αν θα υπήρχε
λειψυδρία και αν τα γεννήματα της γης θα ήταν
επαρκή, καθώς, τα ανώτερα στελέχη τους εκπροσωπούσαν το σιτάρι, τα μεσαία το κριθάρι και τα
κατώτερα την βρώμη, απ’ όπου και διαφαίνονταν
η ετήσια πορεία και η εξέλιξη των αντίστοιχων
γεννημάτων.37
Όπως είναι γνωστό, η σκίλλη, τοποθετείται, στις
μέρες μας, την ημέρα της Πρωτοχρονιάς,38 στον
κατεξοχήν μεταβατικό χώρο του σπιτιού, τη
θύρα.39 Το έθιμο, με βάση τις σωζόμενες μαρτυρίες, ανάγεται τουλάχιστον στην Κλασική εποχή,
συγκεκριμένα στα χρόνια του Πυθαγόρα,40 με τον
πατέρα της Βοτανικής, Θεόφραστο, να αναφέρει41
πως όλα τα κεφαλόρριζα φυτά είναι φιλόζωα και
περισσότερο απ’ όλα η σκίλλη, που, εάν φυτευτεί
στην είσοδο, προφυλάσσει την οικία από κάθε κακό επειδή είναι φυτόν ἀλεξητήριον.42 Το ίδιο υποστηρίζει και ο «πρύτανης» των φαρμακογνω-
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2. «Ασκελετούρες» την άνοιξη στον Καμαριώτη Ηρακλείου.
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3. Σχεδιαστική απεικόνιση σκίλλης.

στών,43 Διοσκουρίδης,44 που εξηγεί ότι δεν περιγράφει λεπτομερώς τη σκίλλη καθώς είναι γνωστή
σε όλους,45 όμως, κάνει λόγο για ένα ειδικό φάρμακο, με την ονομασία οἶνος σκίλλης (vinum scilliticum) καταγράφοντας τον τρόπο παρασκευής του:46
κομμένη η σκίλλη, τυλίγεται σε ζύμη ή πηλό και τοποθετείται σε ιπνό ή χόβολη ώσπου να μαλακώσει
και να απαλλαχθεί από τους εξωτερικούς τοξικούς
χιτώνες της. Εν συνεχεία, τεμαχίζεται, βράζεται σε
νερό και κόβεται σε λωρίδες που αποξηραίνονται
σε σκιερό μέρος, αφού τυλιχθούν σε ύφασμα, δίχως να εφάπτονται μεταξύ τους· τέλος, οι λωρίδες
εμβρέχονται με γλεύκος καλής ποιότητας, για ένα
τρίμηνο ή εξάμηνο, οπότε επιτυγχάνονται, ταυτοχρόνως, η εκχύλιση του φυτού και η ζύμωση του
γλεύκους.47 Στο έργο του, Περί ἁπλῶν φαρμάκων,
ο Διοσκουρίδης σημειώνει ότι, στις περιπτώσεις
έντονων παροξυσμών βήχα, είναι ωφέλιμο και το
κρασί που παραμένει για μία νύχτα σε κοιλωμένη
σκίλλη, ωστόσο, πρέπει να λαμβάνεται με προσοχή
επειδή είναι ιδιαιτέρως δριμύ.48
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Ευρέως διαδεδομένο είναι στα χρόνια του και
το λεγόμενο σκιλλητικόν ὄξος, ωφέλιμο για τον
βήχα που συνοδεύεται από συγκέντρωση καταρροϊκών υγρών.49 Τα όσα ενδιαφέροντα καταγράφει o Διοσκουρίδης για τις φαρμακευτικές ιδιότητες της σκίλλης δεν σταματούν, όμως, εδώ: το φυτό
είναι, μεταξύ άλλων, ευεργετικό για την υγιεινή
των ούλων και των δοντιών και εφόσον καταναλωθεί με μέλι, ξύδι και αλάτι απαλλάσσει το σώμα
από τα εντερικά παράσιτα· τοποθετημένο νωπό κάτω από την γλώσσα καταπολεμά τη δίψα· αποξηραμένο και βρασμένο με ξύδι αποτελεί θαυμάσιο
κατάπλασμα για το δήγμα της οχιάς· είναι διουρητικό και ιδιαιτέρως αποτελεσματικό στα προβλήματα του σπλήνα, του στομάχου, του αναπνευστικού και της πλάτης· τέλος, καταπολεμά την
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5. Απεικόνιση σκίλλης
στο χειρόγραφο Antidotarium Nicolai, f. 94 v.

πιτυρίδα50 και επουλώνει τα έλκη και τις ραγάδες
των ποδιών, εφόσον αναμιχθεί με ελαιόλαδο και
ρετσίνι.51
Και ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος52 χαρακτηρίζει
τον βολβό της σκίλλης ως τον πλέον διαδεδομένο
και ευμεγέθη από όσους χρησιμοποιούνται στη
φαρμακευτική της εποχής του, καθώς έχει τη
μέγιστη δυνατή οξύτητα, προσθέτοντας ότι οι ιαματικές και αποτροπαϊκές ιδιότητές του είχαν
καταγραφεί σε ειδικό σύγγραμμα από τον Πυθαγόρα.53 Ο ίδιος, επαναλαμβάνοντας όσα αναφέρει
ο Θεόφραστος,54 εξηγεί πως υπάρχουν τρία είδη
(genera) σκίλλης: η αρσενική με λευκά και η θηλυκή
με σκοτεινόχρωμα φύλλα, που χρησιμοποιούνται
στην φαρμακευτική, καθώς και η βρώσιμη, γνωστή
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και ως σκίλλη του Επιμενίδη, η οποία έχει
στενότερα φύλλα και λιγότερο όξινη γεύση. Ο Πλίνιος αναφέρεται λεπτομερώς στο σκιλλητικόν
ὄξος,55 το οποίο παρασκευάζεται εμβρέχοντας
αποξηραμένα τμήματα των φύλλων του φυτού σε
πολύ δυνατό ξύδι για δύο μήνες, μέσα σε δοχείο
καλά σφραγισμένο με κονίαμα, που πρέπει να
διατηρηθεί ανέπαφο και να εκτεθεί στον ήλιο, κάτω από τα κεραμίδια της στέγης, για ένα εικοσιτετράωρο, σαράντα οχτώ ημέρες πριν από το
θερινό ηλιοστάσιο· κατόπιν, το δοχείο ανοίγεται, η
σκίλλη αφαιρείται και το έτοιμο προς χρήση υγρό
μεταγγίζεται σε καθαρό σκεύος.56 Το φάρμακο
αυτό, συμβουλεύει ο Πλίνιος, μπορεί σε μικρές ποσότητες να ανακουφίζει από τους πόνους στο στομάχι και στα πλευρά και ακόμη να βελτιώνει την
όραση, όμως, σε υπερβολική δόση προκαλεί μία
προσωρινή κατάσταση όμοια με θάνατο.57 Σύμφωνα πάντα με τον Πλίνιο, η μάσηση του φυτού
συμβάλλει στην υγιεινή των δοντιών και των ούλων ενώ η τοποθέτηση νωπής σκίλλης κάτω από
την γλώσσα εμποδίζει τη δίψα·58 αν, πάλι, η σκίλλη
καταναλωθεί με ξύδι και μέλι διεγείρει την ούρηση
και προστατεύει από τα εντερικά παράσιτα· επιπλέον, τεμαχισμένη και βρασμένη με ξύδι, αποτελεί
κατάπλασμα για τα δήγματα των φιδιών, ενώ,
γενικά, μπορεί να φανεί χρήσιμη στην αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων, όπως οι διαταραχές
της πέψης και του ύπνου, το κοιλιακό άλγος, ο
χρόνιος βήχας, το άσθμα και ακόμη η πιτυρίδα και
οι ραγάδες του δέρματος.59 Ο Πλίνιος επισημαίνει
ότι πιο δραστική είναι η αρσενική σκίλλη60 με τον
λευκό βολβό61 ενώ δεν παραλείπει να επαναλάβει
τη συμβουλή του Πυθαγόρα, πως, κρεμασμένο στο
ανώφλι της πόρτας, το φυτό, διώχνει μακριά από
το σπίτι τα κακά πνεύματα.62
Μεταγενέστεροι συγγραφείς, αντλώντας πληροφορίες κυρίως από τον Διοσκουρίδη και τον Πλίνιο, καταγράφουν τις ιαματικές ιδιότητες της σκίλλης, με τον Quintus Serenus,63 συγγραφέα του έργου
Liber medicinalis, να περιγράφει ένα αλκοολούχο
παρασκεύασμα σκίλλης για την θεραπεία της
υδρωπικίας.64 Τον Διοσκουρίδη, πιθανόν, ακολουθεί και ο Γαληνός, ο οποίος συμπεριλαμβάνει
το φυτό στα συστατικά65 της «θηριακής»,66 που
χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως αντίδοτο στις
δηλητηριάσεις και αργότερα ως πολυδύναμο φάρμακο67 και είχε τροποποιηθεί από τον αρχίατρο
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-Ḫawāṣṣ (Βιβλίο των Ζώων),73 καταγράφει ένα
σκεύασμα για την λιθίαση της ουροδόχου κύστης
αποτελούμενο από ένα δράμι ξηρής κονιορτοποιημένης σκίλλης, ίση ποσότητα από περιττώματα
περιστεριών και μέλι.74 Το φυτό παραμένει στο
οπλοστάσιο της ιατρικής και της φαρμακευτικής
έως και την ύστερη Βυζαντινή εποχή, όπως αποδεικνύει, μεταξύ άλλων, το σύγγραμμα του Νικολάου Μυρεψού,75 στο οποίο υπάρχουν οδηγίες76
για την παρασκευή ενός πολυσύνθετου φαρμάκου
της εποχής, γνωστό ως αἱγυπτία ἡ μεγάλη:

6. Απεικόνιση σκίλλης σε μεσαιωνικό χειρόγραφο,
Εθνική Βιβλιοθήκη Ολλανδίας.

του Νέρωνα, Ανδρόμαχο από την Κρήτη.68 Επίσης,
στο έργο του, Τῷ ἐπιληπτικῷ παιδί ὑποθήκη, ο Γαληνός συστήνει την κατανάλωση χυμού σκίλλης
για την αντιμετώπιση των σπασμών, δίδοντας οδηγίες για την παρασκευή του.69
Γενικά, το ευρύ φάσμα ιαματικών ιδιοτήτων
που αποδίδει στη σκίλλη ο Γαληνός, έχει ως
αποτέλεσμα την σταθερή αναφορά της από
μεταγενέστερους συγγραφείς όπως ο Ψευδοαπουλήιος,70 ο Σέξτος Ιούλιος Αφρικανός,71 ο
Caelius Aurelianus και ο Αλέξανδρος από τις Τράλλεις.72 Οι φαρμακευτικές ιδιότητες της σκίλλης
είναι γνωστές και στον Άραβα ιατρό του 11ου αιώνα Abū Alā ibn Zuhr, ο οποίος, στο έργο του Kitāb al
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Ἀντίδοτος ἡ λεγοµένη καὶγυπτία ἡ µεγάλη διδοµένη
οὕτως ἐπὶ ἐνιαὐτῷ ποδαλγικοῖς πινοµένη,
ἱάται πόνοις χειρῶν καὶ ἄρθρων καὶ κεφαλοῖς
στοµάχου οφθαλµῶν ἥπατος σπληνὸς νεφρῶν δυσουριόντων,
τύλλοις καὶ ήλοις ἐπὶ παγέντας ἐν ἄρθροις σαρκὸς,
λύει.
Ἄλλη ἀντίδοτος, ἡ λεγοµένη µεγάλη αἱγυπτία ἔστι
δὲ ἡ σκευασία αὐτῆς τοιάδε ὡνίνησι πάντας,
ὡς ἡ πρὸ τοῦτης καὶ πλεῖον Ἔχει:
Ζιντζίβεριν ὀπωπάνακος ὁποῦ κυρηναϊκοῦ καρποβαλσάµου, ἀνὰ δράµ α΄,
ἐφόρβιον κρόκου σελίνου ἀνὰ δράµ β΄, ὕσσωπος,
νάπαιος, ἀριστολοχίαν, ἀνὰ
δράµ γ΄, πυρέθρου, ἀνὰ δράµ δ΄, σεσέλαιος, δράµ
ε΄, χαµαίµηλα ἴρεως ἱτέας,
σκίλλης, ἀνὰ δράµ δτ΄, ὁρίγανον δράµ ζ΄, θύµου,
δράµ η΄, ναρδοστάχιν δράµ θ΄,
ἀψίνθου δράµ γ΄, καστορίου, δράµ γ΄, γεντιανῆς,
πρασίου, ἀνὰ δράµ δ΄,
κενταυρίου, δράµ ε΄, σιµφύτου, δράµ στ΄, δαφνίδος, κύτρου, φύλλα, ἀνὰ δράµ ζ΄,
ἀγχοῦσης σιλφύου, ἀνὰ δράµ η΄, ἀµώµου καρδαµώµου, ἀνὰ δράµας θ΄, κυµίνου
αἱθιωπικοῦ κοκοκνίδης χαµαιδάφνης γῆς ἀµίας,
ἀνὰ δράµ ι΄, γῆς ἀστέρος, δράµ
ια΄, λιµνίας σφραγίδος, ἄµηλον ἀνὰ δράµ ιβ΄, κύπεριν, µαράθρου τερεβινθίνης,
ἀνὰ δράµ ιγ΄, ἱρηγγίου, παιονίας, ἐλενίου βάτου,
ῥίζων ῥαίου πευκεδάνου, ἀνὰ
δράµ ιδ΄, ἀρτεµισίας, στύρακος, ἀνὰ δράµ ιε΄,
µέλιτος ἀττικοῦ, ἢ σάχαρ τὸ
ἀρκοῦν καὶ σκευάσας καλῶς, δίδου ἐπὶ τοῖς προεἰρηµένοις.
Η σκίλλη εξακολουθεί να χρησιμοποιείται
ευρέως και κατά τη Μεταβυζαντινή εποχή, καθώς

Θέματα Αρχαιολογίας

[τ.5.1] Ιανουάριος/Απρίλιος 2021

Σ κ ί λ λ η κ α ι Γο ρ γ ώ

αναφέρεται στα τετράγλωσσα λεξικά των ιατροσοφίων της εποχής:
1133. Σκίλλα 77
Ε: σκίλλα / *πολύμονον / *πολύφιος / [σκίλλα] ὀπτὴ
Κ: παγκρατίς/ σκίλλα πικρὰ / ἀγριοκρομμύδα/
μπότσικα/ σκιλλοκρόμμυον/ σκιλλοκρέμυδον/
σκιλλοκρόμμυδα/ σκιλλοκρόμμυδον/
σκιλλοκρόμμυδον ψημένον
Φ: [sceletura] *σκελετούρα
[scilla] σκίλα/ σκιλία/ κίλα
[squilla] σκουΐλλα
Τ: [ ]آطه صوغانαδά σουάν/ εδασούν/
αδασουάν/ αντά σογάν/ αντά σουάν/
αντά σουγάν/ ανταγοσάν/
αντασιγάν/ αντασοάν
[ ]آطه صوغانیαδά σοανί/ αντά σοανί
[* ]عنسلἀσαλουσούρ
Η σκίλλη περιλαμβάνεται, επίσης, στην φαρμακολογία και φαρμακοποιία του Χαρίσιου Μεγδάνη,78 ενώ στην Ιατρική Βίβλο του Νικολάου Ιερόπαιδος χρησιμοποιούνται συχνά, σε διάφορες παθήσεις, ο χυλός σκίλλης, το σκιλλιτικὸν ὄξος, το
ὀξύμελι σκίλλης, η σκίλλη σὺν μέλιτι, η σκίλλα
ξηρὰ πινομένη, ο σκίλλινος οἶνος, η σκίλλα ὀπτὴ
και η σκίλλα καταπλαττόμενη.79 Ακόμη, στα λεξικά του Κώδικα Ιεροσολύμων 339, που ανάγονται
στον 18ο αιώνα, η σκίλλη απαντά με το τουρκικό
της όνομα «αντά σογάν» καθώς και ως «βολβοὶ»
καὶ «βολιτὰ»: τὰ ἄγρια κρόμμυα, ἃ καὶ σκιλλοκρόμμυα λέγεται.80 Για την σκίλλη κάνει λόγο και
ο Γεννάδιος στο Φυτολογικόν Λεξικόν του, ο οποίος σχολιάζει τις αποτροπαϊκές και ιαματικές
ιδιότητές της και επισημαίνει ότι, το φυτό, σε μεγάλη δόση, δρα ως ναρκωτικό εξαιτίας της δραστικής
ουσίας σκιλλίνης, που διαλύεται εύκολα στο νερό,
στο οινόπνευμα και στο ξύδι, ενώ, εάν αναμιχθεί
με τυρί, αποτελεί δηλητηριώδες δόλωμα κατά των
τρωκτικών.81 Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι, όταν
το 1779, ο Γάλλος περιηγητής Sonnini de Manoncourt επισκέπτεται την Αμοργό, Άγγλοι έμποροι
φόρτωναν στα πλοία «εγγλέζικο χόρτο», είδος
ντόπιου βαφικού λειχήνα που απέδιδε κόκκινο
χρώμα, καθώς και σκιλοκρεμμύδες που χρησιμοποιούνταν στη θεραπεία του δερματικού έρπητα,
αν και, όπως ο ίδιος ο περιηγητής αναφέρει, στην
χώρα των δεισιδαιμονιών, οι άνθρωποι, δεν περιο-
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7. Απεικόνιση σκίλλης σε αραβικό χειρόγραφο
(fol. 115), 1889-1890, New York Public Library.

ρίζονται μόνο στις εφαρμογές που επιβάλει η πρακτική εμπειρία, καθώς αποδίδουν στην σκιλλοκρεμμύδα και την ιδιότητα να διατηρεί τα δόντια
λευκά και ολόγερα, αρκεί, μόλις την δεις να φυτρώνει να γονατίσεις και να δαγκώσεις το φυλλαράκι που προβάλλει από το χώμα, άσπρο όπως
είναι με μαύρες βούλες.82
Αφήνοντας τις φαρμακευτικές ιδιότητες της
σκίλλης, που το παρόν άρθρο δεν φιλοδοξεί να
εξαντλήσει, περνάμε στον κόσμο της μαγείας όπου
και πάλι το «ταπεινό» αυτό φυτό εντυπωσιάζει εξίσου παρά το γεγονός ότι οι σχετικές μαρτυρίες είναι σπανιότερες. Η πρωιμότερη από αυτές εντοπίζεται σε ένα χεττιτικό κείμενο που τοποθετεί τη
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σκίλλη στο πλαίσιο τελετών «συμπαθητικής» μαγείας: όπως, δηλαδή, αυτή ξεφλουδίζεται φύλλο
προς φύλλο και στο τέλος δεν απομένει τίποτα έτσι
και ένα δυσάρεστο ή άσχημο γεγονός να εξαφανίζεται με εκλεπτυσμένο και αβίαστο τρόπο.83 Η επόμενη αναφορά είναι πολύ υστερότερη και αποδίδεται στον αθυρόστομο ιαμβικό ποιητή του ύστερου 6ου αι. π.Χ., Ιππώνακτα τον Εφέσιο,84 όπως
διασώζεται από τον Ιωάννη Τζέτζη στις Χιλιάδες
του:85
Ὁ φαρμακὸς τὸ κάθαρμα τοιοῦτον ἦν τὸ πάλαι.
Ἂν συμφορὰ κατέλαβε πόλιν θεομηνίᾳ,
εἴτ’ οὖν λιμὸς εἴτε λοιμὸς εἴτε καὶ βλάβος ἄλλο,
τὸν πάντων ἀμορφότερον ἦγον ὡς πρὸς θυσίαν,
εἰς καθαρμὸν καὶ φάρμακον πόλεως τῆς νοσούσης·
Εἰς τόπον δὲ τὸν πρόσφορον στήσαντες τὴν θυσίαν,
τυρόν τε δόντες τῇ χειρὶ καὶ μάζαν καὶ ἰσχάδας,
ἑπτάκις τὲ ῥαπίσαντες ἐκεῖνον εἰς τὸ πέος
σκίλλαις, συκαῖς ἀγρίαις τε καὶ ἄλλοις τῶν ἀγρίων,
τέλος πυρὶ κατέκαιον ἐν ξύλοις τοῖς ἀγρίοις,
καὶ τὴν σποδὸν εἰς θάλασσαν ἔρραινον, εἰς ἀνέμους
εἰς καθαρμὸν τῆς πόλεως, ὡς ἔφην, τῆς νοσούσης.
ὁ δὲ Ἱππῶναξ ἄριστα σύμπαν τὸ ἔθος λέγει·
πόλιν καθαίρειν καὶ κράδηισι βάλλεσθαι.
Στο απόσπασμα, ο Ιππώναξ απειλεί τους εχθρούς του με επονείδιστο αφανισμό, παρόμοιο με
την μεταχείριση που έχει από την πόλη ο υποτιθέμενος αίτιος κάθε συμφοράς, ο αποκρουστικός
στην όψη φαρμακός, που δεν διαφέρει από τον
αποδιοπομπαίο τράγο της Παλαιάς Διαθήκης.86 Τον
άμοιρο αυτόν άνδρα, αφού η πόλη έτρεφε με ἰσχάδες, δηλαδή αποξηραμένα σύκα,87 χυλό και τυρί,
έπειτα τον ράπιζε εφτά φορές στα γεννητικά όργανα88 με σκίλλη και κλαδιά συκιάς, και κατόπιν τον
έκαιγε και σκόρπιζε την σποδό του στη θάλασσα ώστε να φύγει μαζί του και το μίασμα.89 Η επιλογή
της σκίλλης για το ράπισμα του φαρμακού είναι
εύλογη εάν λάβουμε υπόψη τον σοβαρό ερεθισμό90
που προκαλεί η απευθείας επαφή της με την επιδερμίδα.91 Το μαστίγωμα με τους επιμήκεις εξωτερικούς χιτώνες της θα πρέπει να ήταν εξαιρετικά
επώδυνο,92 γεγονός που εξηγεί όσα παραθέτει και ο
Σχολιαστής του Θεόκριτου (Ζ 106),93 σύμφωνα με
τον οποίο οι έφηβοι στη Σικελία πραγματοποιούσαν
σκιλλομαχίες (ἀγών ἐν σκίλλαις) με έπαθλο έναν
ταύρο.94 Ο ίδιος αναφέρει ότι, στην Αρκαδία γινόταν εορτή ἐν ᾗ οἱ παῖδες τον Πᾶνα σκίλλαις ἒτυ-
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8. Απεικόνιση σκίλλης στο χειρόγραφο Ιcones
plantarum medico-oeconomico-technologicarum cum
earum fructus ususque description, 1818.

πτον, ὅτε οἱ χορηγοί λεπτόν ἱερεῖον ἒθυον και μη
ἱκανόν τοῖς ἐσθίουσιν,95 κάθε φορά που επέστρεφαν
από το κυνήγι δίχως να είναι ικανοποιημένοι από
την απόδοσή τους, ώστε να επαναφέρουν την γονιμική δύναμη του θεού-προστάτη της θηροπανίδας
και να καταπολεμηθεί η δυσθηρία.96
Η σκίλλη χρησιμοποιείτο και σε εξαγνιστικές
τελετές· έτσι, ο Λουκιανός, στον Μένιππο97 περιγράφει πως ένας Χαλδαίος μάγος κατάφερε να
εξαγνίσει τον ήρωά του με μαγικές τελετές, που
πραγματοποιήθηκαν στις όχθες του Τίγρη, με επάλειψη λάσπης (αποσπόγγιση),98 πυρσούς99 και σκίλλη100 ενώ ο σατιρικός ποιητής Δίφιλος από την
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Σινώπη αναφέρει πως με τα ίδια μέσα ο καθάρτης
Μελάμπους εξάγνισε τις Προιτίδες.101 Ομοίως, ο
Θεόφραστος102 δεν παραλείπει να τονίσει ότι ο Δεισιδαίμων:
κἄν ποτε ἐπίδῃ σκορόδῳ ἐστεμμένον τῶν ἐπὶ ταῖς
τριόδοις,
ἀπελθὼν κατὰ κεφαλῆς λούσασθαι
καὶ ἱερείας καλέσας σκίλλῃ ἢ σκύλακι103 κελεῦσαι
αὑτὸν περικαθᾶραι.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι, εγκυκλοπαιδιστές
του Μεσαίωνα, όπως ο Bartolomaeus Anglicus (περ.
1203-1272)104 και ο Peter Berchorius (1290-1362),105
γνωρίζουν την σκίλλη ως «σκυλο-κρέμμυδο», σύγχυση που πιθανόν προκλήθηκε από την γνωστή,
ήδη στα χρόνια του Πλίνιου, χρήση του απλού
κρεμμυδιού για την επούλωση του δήγματος σκύλου.106 Περαιτέρω, η σκίλλη αποτελούσε βασικό
συστατικό του φαρμακευτικού σκευάσματος που
χρησιμοποιείτο για τη θεραπεία της λύσσας107 ενώ
ο Σχολιαστής του Θεόκριτου την χαρακτηρίζει ως
φυτόν λυσσῶδες,108 στοιχείο που πιθανόν οφείλεται στη σύνδεσή της με τη θεά της μαγείας και της
μανίας, Εκάτη.109 Επισημαίνεται, επίσης, ότι, στις
αρχαίες πηγές, η σκίλλη συγχέεται συχνά με τον
ασφόδελο, που ο Παυσανίας περιγράφει στο έργο
του Ἀττικῶν ὀνομάτων συναγωγή (165), ως σκιλλῶδες φυτόν, ιερό για τις θεότητες του Κάτω Κόσμου.110 Την ίδια περίπου εποχή, ο Αρτεμίδωρος ο
Δαλδιανός ή Ονειροκριτικός,111 εμμένει στην ομοιότητα σκίλλης και ασφόδελου, αναφέροντας ότι
και τα δύο φυτά έχουν παρεμφερή σημασία όταν
εμφανίζονται στα όνειρα: ως μη βρώσιμα, προοιωνίζονται κακή σοδειά για τον γεωργό, όμως,
αποτελούν καλό οιωνό για τον κτηνοτρόφο καθώς
απομακρύνουν τους λύκους, πράγμα που επιβεβαιώνει και ο Βώλος ο Μενδήσιος, ο οποίος μας πληροφορεί ότι, στη θέα της σκίλλης, οι λύκοι κουλουριάζονται και ακινητοποιούνται, ενώ, κατά τον
Αριστοφάνη τον Βυζάντιο, πέφτουν σε λήθαργο.112
Την ίδια πληροφορία καταγράφει και o Abū Alā ibn
Zuhr, στο Kitāb al -Ḫawāṣṣ, προσθέτοντας ότι οι
αλεπούδες τοποθετούν φύλλα σκίλλης γύρω από
τις φωλιές τους ώστε να προστατεύσουν τα μικρά
τους από τους λύκους.113
Η σκίλλη συνδέθηκε στενά με τον μυστηριώδη
Επιμενίδη, που, όπως είναι γνωστό, ανέλαβε να καθαρίσει την Αθήνα από το μίασμα που είχαν προ-
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9. Περισυλλογή σκίλλης στην Κοιλάδα Kidron,
Ιερουσαλήμ, 1940 (φωτ.: Eric Matson).

καλέσει το Κυλώνειον Άγος και η παραβίαση της
ιερότητας του ασύλου.114 Είναι χαρακτηριστικό ότι, στο βιβλίο του Johannis Lomeieri Zutphaniensis,
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Epimenides sive de veterum gentilium lustrationibus
syntagma (1700), ο Επιμενίδης απεικονίζεται να καθαρίζει την Αθήνα κρατώντας στο δεξί του χέρι
μια σκίλλη.115 Η καταγωγή του καθάρτη, σύμφωνα
με μία εκδοχή, από την μητροπολιτική Κνωσό, ίσως
συνετέλεσε στο αυξημένο του κύρος, εφόσον επρόκειτο για έναν άνδρα που ανατράφηκε κάτω από
την ένδοξη σκιά του μινωικού ανακτόρου και ως
εκ τούτου είχε τη δυνατότητα, αλλά και το δικαίωμα, να διεκδικήσει την σχετική αρχαιότερη σοφία,
προπάντων δε αφότου αποκοιμήθηκε για πενήντα
εφτά ολόκληρα χρόνια στο σπήλαιο του κρητικού
μυστηριακού θεού.116 Το κύρος των Κρητών
καθαρτών στην αρχαϊκή Ελλάδα μαρτυρείται από
την παράδοση που θέλει τον Απόλλωνα, έπειτα
από τον φόνο του Πύθωνα στους Δελφούς, να καθαρίστηκε από τον Καρμάνορα.117 Γνωρίζουμε,
ακόμη, ότι, ο επίσης Κρητικός καθάρτης Θάλητας,
έσωσε την Σπάρτη από επιδημία πανούκλας.118 Η
μαρτυρημένη αυτή καταγωγή γνωστών καθαρτών
από την Κρήτη δίνει λαβή στην υπόθεση πως οι
μαγικές τους ικανότητες δεν έχουν λόγο να ιδωθούν σε συνάρτηση με το ρεύμα των μαγικοθρησκευτικών πίστεων που εισχωρούν στην Ελλάδα
από τις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, μέσω του
αποικισμού, αλλά πολύ δε περισσότερο με πιθανές
επιβιώσεις απευθείας από τη μινωική Κρήτη.119
Ο Επιμενίδης είχε την εμπειρία των ψυχικών
περιπάτων και ζούσε με ένα παρασκεύασμα βοτάνων, γνωστό ως ἂλιμος βρῶσις, που τη μυστική του
συνταγή είχε μάθει από τις Νύμφες και συνήθιζε
να αποθηκεύει σε ένα κιβωτίδιο φτιαγμένο από
οπλή βοδιού.120 Σημειώνεται εδώ ότι η παράδοση
της νεραϊδοτροφής είναι παλαιότατη και ανιχνεύεται πίσω ως τον Ηρόδοτο, περίπου στα 400 π.Χ.,
και ίσως ακόμη αναφέρεται σε αυτήν και ο Πλάτων (Νόμοι 677 Δ-Ε),121 σχολιάζοντας μία πιθανή
πρώτη μνεία της στον Ησίοδο.122 Ακόμη, στο Συμπόσιο των Επτά Σοφών του Πλούταρχου, ο Σόλων κάνει λόγο για τη δίαιτα του Επιμενίδη, φρονώντας ότι το μέγιστο αγαθό στον άνθρωπο είναι
να χρειάζεται όσο το δυνατόν λιγότερη ή καθόλου
τροφή123 με τον Άρδαλο να επισημαίνει ότι ο Επιμενίδης κατανάλωνε το ἄλιμον που του επέτρεπε
να μην νιώθει πείνα και δίψα για μέρες.124 Για το
ἄλιμον και το ἄδιψον μας πληροφορεί και ο Πορφύριος στο έργο του Πυθαγόρου Βίος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την ίδια δίαιτα που ακο-
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10. Κρητικό τοπίο της ενδοχώρας
με ανθισμένες σκίλλες.

11. Κάρφωμα Γελλούς.
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12. Χρυσό δακτυλίδι από τον Μόχλο.

13. Χρυσό δακτυλίδι από τον Μόχλο.

λούθησε ο Ηρακλής, καθ’ υπόδειξη της Δήμητρας,
όταν διέσχισε την έρημο της Λιβύης.125 Το ἄλιμον126 ήταν ένα «μαγικό» ζωτικό μίγμα από
σπόρους μήκωνος, σουσάμι, σάρκα σκίλλης, που
έπρεπε να έχει πλυθεί και στραγγιστεί καλά από

[τ.5.1] Ιανουάριος/Απρίλιος 2021

τους χυμούς της, άνθη ασφόδελου, φύλλα μολόχας
και κριθάρι, τεμαχισμένα σε ίσες ποσότητες και
αναμεμιγμένα με μέλι. Όπως γράφει ο Μιχαήλ
Ψελλός στο έργο του Περί παραδόξων ἀκουσμάτων:127
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Μηδὲ καινῶν ἀναγνωσμάτων
εἴης ἀνήκοος. ἴσθι τοιγαροῦν ὡς
ἡ Ἐπιμενίδειος ἄλιμος μίγμα ἐστὶν
ἀσφοδέλου ξηροῦ καὶ μαλάχης
ῥίζης καὶ σησάμης πεπλυμένης
μήκωνός τε λευκοῦ σκίλλης τε
ὠμῆς τῆς ξανθῆς, καὶ ὁ λαμβάνων
τοῦτο ἄσιτος ἐφ’ ἡμέρας πολλὰς
διημερεύσειεν ἀλυπότατος.
Ομοίως, ο Ιωάννης Τζέτζης, σχολιάζοντας τους
στίχους του Ησιόδου που αναφέρονται στον ασφόδελο, αναφέρει:128
Πάλιν δ’ ὁ Πρόκλος ἐξαποπτύει λόγους.
Ἐρεύγεται δὲ κομπασίφρονα ζάλην,
Θέλων διδάσκειν τῆς ἀλίμου τὸν τρόπον.
Ἀλλ’ οὐδὲν εἰδὼς ἀφριᾷ μάτην γράφων.
Ἀλλ’ αὐτὸς εἰπεῖν καὶ διδάσκειν καὶ γράφειν
Ἄκων προῆγμαι τοῖς κενοῖς τούτου κρότοις.
Σκίλλης τὸν ὄγκον, καὶ μαλάχης τοὺς κλάδους
Τεμὼν ἐν ὅλμῳ, συγκεράσας καὶ μέλι,
Καὶ σπῶν τι βραχὺ πρὸς τροφὴν τῶν μιγμάτων
Οὐκ ἂν πτοηθῇς τοῦ λιμοῦ τὸ πυρφόρον,
Εἰ συγκεράσαις ἀκριβῶς καὶ πρὸς τέχνην.
Εἰ δ’ οὐ, πρὸς Ἅιδην οὐ βραδὺς φανῇ τρέχων.
Σκίλλα γὰρ οἶδε τοὺς ἀτέχνους ὀλλύειν.
Εἰ δ’ αὐτὸν ἰὸν ἐξενέγκῃς ἐντέχνως,
Βράττων ἱκανῶς ἐν χύτραις μεθ’ ὑδάτων,
Ἔπειτα τερσήνειας αὐγαῖς ἡλίου,
Τεμών τε λεπτὰ συμφυράσαις σησάμῳ,
Μέλι τε μίξαις, καὶ τὸ μήκωνος δάκρυ
Πρὸς σταθμὸν, ὃν χρὴ, καὶ ποσὸν, καὶ πρὸς μέτρον,
Ὅπερ γινώσκων ἀκριβῶς, οὐχὶ γράφω,
Σμικροῖς ἐν ὄγκοις ἱκανὸν θρέψαις ὄχλον.
Όπως είναι γνωστό, η μήκων, η σκίλλη, ο
ασφόδελος, το κριθάρι και το μέλι129 έχουν χθόνιο
συμβολισμό καθώς συνδέονται με την Δήμητρα
και την Περσεφόνη.130 Ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει
το γεγονός ότι, στην Κρήτη,131 και δη στο ἄλιμον
του Επιμενίδη, η σκίλλη αποτελεί τον συνδετικό
κρίκο ανάμεσα στη ριζοτομία και τους καθαρμούς.132 Η παράδοση αυτή φαίνεται πως υπήρξε
ισχυρή με πιθανό μακρινό της απόηχο τον σύγχρονο εξορκισμό του παιδοκτόνου δαίμονα Γελλώ133 στην Ανατολική Κρήτη, με τη χρήση κατάδεσμου που δημιουργείται καρφώνοντας εφτά
«τσιμπίδες» από μονοκόντυλο καλάμι σε μιαν
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14. Σφράγισμα από την Αγία Τριάδα.

«αθανατοκρομμύδα», κατά προτίμηση ημέρα
Τετάρτη ή Σάββατο, στη λίγωση του φεγγαριού,
ανάδια στη θάλασσα και απαγγέλλοντας την
ακόλουθη επωδή τρεις φορές κατά το κάρφωμα
κάθε «τσιμπίδας»:
Στ’ όνομα του [όνομα παιδιού] θα καρφώσω την
Γελούδα
τη Φρυδού, την Ντανταλοβυζού,
την κακή συνερία [ύποπτη συνεργασία] του κόσμου
να αφήσει το παιδί ήσυχο,
να κοιμάται, να μερώνει
και να μεγαλώνει.
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15-16. Χρυσό σφραγιστικό δακτυλίδι με πιθανή
προέλευση το Βαφειο ή την Κυδωνία.
Ashmolean Museum (AM 1919.56), Οξφόρδη.

17. Σφράγισμα από τα Χανιά.
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Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες, η «αθανατοκρομμύδα» αυτή τοποθετείται κοντά στην
παραστιά ή στον παραστάτη για τρεις βραδιές και
το βράδυ που κρεμούν την κρομμύδα δεν δίνουν
τίποτα από το σπίτι, αφού η γυναίκα που θα έρθει
να ζητήσει κάτι είναι αυτή που «γλωσσοτρώει» το
παιδί.134
Η ιστορία της σκίλλης, ενός φυτού με αντιφατικές ιδιότητες, που επαμφοτερίζεται ανάμεσα στη
ζωή και τον θάνατο, όπως οι χθόνιες θεότητες με
τις οποίες σχετίζεται,135 είναι στενά συνδεδεμένη
με την Κρήτη, ήδη από την Εποχή του Χαλκού,136
οπότε έρχεται να συμβάλει στην κατανόησή της
και η τέχνη. Η τελευταία, ως κατευθυντήριο απολίθωμα, παραδίδει στοιχεία κυρίως συλλογικής,
συναισθηματικής, δράσης με ελλιπή, όμως, μηνύματα, σημαδεμένα από ένα πλατύ υποθετικό
φωτοστέφανο, άμεσα συνυφασμένο με τις προσλαμβάνουσες των ερευνητών, που άλλοτε αναγνωρίζουν σε αυτήν σεβάσμιους πιστούς και ιερωμένους και άλλοτε θεούς, δαίμονες και μάγους,
ακολουθώντας, συνήθως, τους προηγούμενους ή
σύγχρονούς τους, αλλά προπάντων παρεμβαλλόμενους, συναδέλφους τους.137 Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνεται εδώ η πειστική, κατά την
άποψή μας,138 ταύτιση με την σκίλλη των αινιγματικών διπλών βολβόσχημων αντικειμένων με
θαμνώδη φύλλα στο γνωστό Υστερομινωικό (ΥΜ)
Ι χρυσό δακτυλίδι με απεικόνιση πλοίου από τον
Μόχλο,139 ερμηνεία που έχει αμφισβητηθεί140 αλλά
και υποστηριχτεί με θέρμη.141 Το ίδιο αυτό μοτίβο
αναγνωρίζεται και σε σκηνές λατρευτικού
χαρακτήρα που κοσμούν δύο σφραγίσματα από
την Αγία Τριάδα,142 ένα χρυσό σφραγιστικό
δαχτυλίδι με πιθανή προέλευση τον Θολωτό Τάφο
στο Βαφειό ή τα Χανιά, σήμερα στην Οξφόρδη,143
και ακόμη ένα ΥΜ ΙΒ σφράγισμα από τα Χανιά.144
Η πιο ενδιαφέρουσα, ωστόσο, απεικόνιση σκίλλης,
κοσμεί ένα ΥΜ ΙΒ πήλινο κύπελλο-ρυτό που βρέθηκε στο δυτικότερο τμήμα της μινωικής πόλης της
Κνωσού,145 καθώς, σε αυτό, το φυτό συνεικονίζεται με οκτώσχημη ασπίδα και γοργείη κεφαλή146
με μεγάλο, σχεδόν στρογγυλό, πρόσωπο, γουρλωτά
μάτια, ανοιχτό στόμα, πιθανόν γένι στο πηγούνι
και όρθια βοστρυχίδια στο κεφάλι.147 Για τα γοργόνεια και τις γοργόνες έχουν γραφτεί βεβαίως
πολλά148 με βασικότερη,149 ίσως, την άποψη που
υποστηρίζει ότι η αιτία της γενέσεως του ειδεχθούς
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18. Σφραγίδα από τον Μόχλο.

προσωπείου στην ελληνική, και όχι μόνο, τέχνη
υπήρξε η απωσίκακη δύναμή του,150 ιδέα που
μοιάζει οικουμενική σαν να διέπεται από την ίδια
αλληλουχία σκέψεων.151 Το θέμα της Γοργούς
εντάσσεται στην κατηγορία των «τερατόμορφων»,
«αφύσικων» και ως εκ τούτου «υπερφυσικών» «μαγικών»-«δαιμονικών» όντων που δρουν, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, αποτρεπτικά, κυρίως,
λόγω της αποστροφής που προκαλούν η μετωπικότητα και τα έντονα τονισμένα μάτια τους με το
βλοσυρό βλέμμα.152 Στο πλαίσιο αυτό, και παρά τις
γνωστές αντιρρήσεις,153 οι οποίες στηρίζονται,
κυρίως, στην απουσία υστερομυκηναϊκών μεταβατικών απεικονίσεων, 154 δεν θεωρείται
απίθανο η διαμόρφωση του αρχαϊκού γοργόνειου,
που έχει ήδη αποκρυσταλλωθεί στο δεύτερο
τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ.,155 να έλκει την
καταγωγή της απευθείας από τον κρητομυκηναϊκό
πολιτισμό, όπου φαίνεται πως δεν ενυπάρχει μονάχα ως ιδέα αλλά και ως εικαστικά απαρτισμένη
μορφή. Οι σχετικές απεικονίσεις είναι γνωστές και
πολυσυζητημένες156 με πιο χαρακτηριστική αυτή
σε μια Μεσομινωική (ΜΜ) ΙΙ σφραγίδα από τον
Μόχλο157 που ήταν ταυτοχρόνως και περίαπτο φυλακτό γι’ αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία το
γεγονός ότι φέρει ως αποτρόπαιο ένα «πραγματικό» γοργόνειο.158 Γοργόνεια αναγνωρίζονται
και σε μια σειρά Μηλιακών αγγείων που είναι
σύγχρονα με την τελευταία φάση της ΜΜ περιόδου,159 και διαθέτουν πτερύγια, τρία ή ίσως δύο
πόδια που καταλήγουν σε γαμψά νύχια αρπακτικού καθώς και μία μικρότερη σε σχέση με αυτά
ουρά, ενώ την αποκρουστική τους όψη ενισχύουν
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19. ΜΜ σφραγίδα από την Κεντρική Κρήτη.

20. Σφραγίδα από τα Μάλια, Συλλογή Γιαμαλάκη.

οι άγριοι οφθαλμοί, το πλατύ με φοβερά δόντια
στόμα και η πιθανώς κρεμάμενη γλώσσα.160
Συνεπώς, η ιδέα του δαιμονικού όντος συνιστάμενου από αποτρόπαια κεφαλή, πτερύγια και
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21. Γοργόνειο σε πίθο από τα Μάλια.

πόδια υπήρξε μάλλον οικεία στην αιγαιακή τέχνη
της Εποχής του Χαλκού, όπου θα πρέπει να αναζητηθούν τα εικονογραφικά πρότυπα από τα
οποία προέκυψαν οι Γοργόνες, οι Κήρες και οι
Άρπυιες των ιστορικών χρόνων. Η χθόνια υπόσταση της μορφής, όπως αυτή σηματοδοτείται από
το βασικότερο συνοδό σύμβολό της, το φίδι, δεν
αποκλείεται να έχει επίσης μινωικές ρίζες.161 Πέρα
από κάθε προσπάθεια απόδειξης της ελληνικότητας ή της πατρότητάς του, το ειδεχθές προσωπείο162 πιθανόν, σχετίζεται με κάποια υπόσταση
της μινωικής θεότητας, και δη τη χθόνια, σε
συνδυασμό με την εικονογραφία της Πότνιας μέχρι
που η πρώτη, κατά τους ελληνικούς πλέον χρόνους, ταυτίζεται με τον χθόνιο δαίμονα Γοργώ και
η δεύτερη με την Άρτεμη του ελληνικού πανθέου.163 Στο πλαίσιο αυτό, η ασπίδα και η σκίλλη στο
ρυτό από την Κνωσό ενισχύουν, ως αποτροπαϊκά
σύμβολα, την ισχύ και τις γονιμικές ή και ιαματικές
ιδιότητες της μινωικής θεάς,164 με το προφανώς
ρευστό περιεχόμενο του αγγείου να εκπροσωπεί το
ζωτικής σημασίας, για την αέναη αναγέννηση της
φύσης, υγρό στοιχείο.
Και ίσως τελικά να μην είναι απλή σύμπτωση το
γεγονός ότι το πέρασμα του χρόνου επιφύλασσε
τόσο στη σκίλλη όσο και στη Γοργώ ένα λίγο πολύ
κοινό πεπρωμένο, που δεν είναι άλλο από τη λειτουργία τους ως σύμβολα αθανασίας αλλά και ως
ισχυρά φυλακτά μέχρι και τους νεώτερους χρό-
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22. Σφράγισμα από την Κάτω Ζάκρο.

23. Γοργόνεια σε αγγεία από την Μήλο.
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Βιβλιογραφία

24. YM IB ρυτό από την Κνωσό με σκίλλη,
γοργόνειο και οκτώσχημη ασπίδα.

νους, με τη σκίλλη να διώκει σταθερά μέχρι
σήμερα τα κακά πνεύματα κρεμασμένη στις πόρτες
των σπιτιών και τη Γοργώ να μεταλλάσσεται στο
θρυλικό θαλασσινό στοιχειό165 της λαϊκής μας
παράδοσης.166 Στο πλαίσιο αυτό, λαϊκά «παραμύθια», όπως η κρητική παραλλαγή του θρύλου του
Μεγαλέξανδρου, πιθανόν ανακρατούν διαθλασμένες ή αλλοιωμένες, και γι’ αυτό λιγότερο ή περισσότερο αναγνώσιμες, εκφάνσεις και αναφορές
μαγείας που οι απαρχές τους χάνονται στο βάθος
του χρόνου. Και ίσως τελικά, μοτίβα και σύμβολα
όπως αυτά που σχολιάζονται εδώ, διαμορφώνουν
τον μύθο και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους167
σε αρχαιότατες εποχές με τις «ασυνέχειες» να
οφείλονται κυρίως στην αποσπασματική φύση της
έρευνας, γι’ αυτό, πέρα από τις τυπολογικές ταξινομήσεις που συχνά διακόπτουν την αυτόματη ροή
της σκέψης,168 είναι σημαντικό να εντοπίζονται οι
πολυσημίες και οι μεταμορφώσεις τους στο
πέρασμα του χρόνου.169
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Σειρήνες και τη Σκύλλα, με αφηγήσεις των ελληνιστικών και βυζαντινών χρόνων για τον Μεγαλέξανδρο (Κουνενάκη 2001, 2). Είναι, επίσης, γνωστός
ο μύθος του Γλαύκου που κέρδισε την αθανασία
τρώγοντας το μαγικό βοτάνι, όχι, όμως, και τη
νεότητα, γι’ αυτό και έπεσε στη θάλασσα, όπου συνέχισε να ζει ως δαίμων που προκαλούσε φόβο στους
ναυτικούς (Κουνενάκη 2001, 2).
6. Σε ρεθεμνιώτικη παραλλαγή η αδελφή του Μεγαλέξανδρου μοιράστηκε το αθάνατο νερό με την ασκελετούρα (Χατζηδάκης 2001, 11). Το στοιχείο του αθά-
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7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

νατου νερού, που υπάρχει ήδη στον Ψευδοκαλλισθένη,
παραπέμπει στον μύθο του Αχιλλέα, που η Θέτιδα
προσπάθησε να κάνει αθάνατο με τα νερά της Στυγός,
βλ. σχετικά Μινώτος, Κυριακίδης 1953, 687-696 και
ειδικότερα σελ. 695. Συχνή είναι, εξάλλου, στις λαϊκές
αφηγήσεις η μετάθεση σημαντικών πράξεων και
γεγονότων μίας ιστορικής-μυθολογικής προσωπικότητας σε κάποιαν άλλη εξίσου δημοφιλή, βλ. σχετικά
Στόιτσεβσκα - Άντιτς 1998, 47.
Στεφανίδου-Τιβερίου 2018.
Polunin, Huxley 1967, 214.
Για την τεκμηρίωση της γνώσης των παραδοσιακών
κοινωνιών για τη βοτανική βλ. Καραμανές 2017.
Τα εξωτερικά φύλλα της σκίλλης περιέχουν γλυκοσίδες, χρήσιμες στη θεραπεία καρδιακών παθήσεων βλ.
σχετικά Stannard 1974, 685.
Η χρήση της σκίλλης από τους Έλληνες ανάγεται,
σύμφωνα με τις πηγές, στον Πυθαγόρα και στον
Επιμενίδη· ακολουθούν οι Ιπποκρατικοί (5ος-6ος αι.
π.Χ.), ο Θεόφραστος (4ος αι. π.Χ.), ο Διοσκουρίδης
(1ος αι. μ.Χ.) και ο Γαληνός (2ος αι. μ.Χ.). Το φυτό
αναφέρουν, μεταξύ άλλων, οι Λατίνοι συγγραφείς
Πλίνιος, Columella, Scribonius Largus και Κέλσος καθώς
και οι Βυζαντινοί Αλέξανδρος Τραλλιανός (Κουλάδη
1985, 14) και Νικόλαος Μυρεψός (Βαλιάκος 2014).
Πρόκειται για το διήγημα με τίτλο «Οι καινούργιοι
σκοποί», βλ. σχετικά Πολίτης 1899-1904, 308-309, αρ.
552. Το κείμενο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τον
Ιωάννη Κονδυλάκη το 1887 στο περιοδικό Εβδομάς,
βλ. επίσης, Καρκαβίτσας 1973, Ρωμαίος 1973,
Αικατερινίδης 1996, 26, Καμηλάκη 2001, 11.
Βασίλειο: Φυτά (Plantae), Συνομοταξία: Αγγειόσπερμα,
Ομοταξία: Μονοκοτυλήδονα, Οικογένεια: Λειριοειδή,
Γένος: Urginea, Είδος: Urginea Maritima, βλ. σχετικά
https://el.wikipedia.org/wiki
Το επιστημονικό όνομα του φυτού (Urginea maritima L.
Baker) οφείλεται στον John Gilbert Baker (Stannard 1974,
686). Το πρώτο συνθετικό του διώνυμου παραπέμπει
στο όνομα Αραβικής φυλής που ζει στην Αλγερία και
είναι γνωστή ως Ben Urgin βλ. http://floraamorgina.
blogspot.com/2007/06/urginea-maritima.html.
Το γένος αυτό περιλαμβάνει πολλά είδη ενδημικά της
Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Στην Ελλάδα
αυτοφυές είναι το είδος Ουργινέα η παράλιος (Urginea
maritima L. Baker) με συνώνυμα τα Scilla maritima (L),
Urginea Scilla Steinh, Urgines anthericoides (Poiret),
Steihn, Ornithogalum maritimum Lamk, Ornithogalum
Squilla Gawl, Stellaris Scilla Moench (Κουλάδη 1985, 13).
Ο βολβός της σκίλλης έχει μήκος έως 0,15 μ. και βάρος
που φτάνει το 1,5 κιλό (Chase 2015, 30, σημ. 8). Ο
Πλίνιος (Φυσική Ιστορία ΧΙΧ, 30) αναφέρει ότι δεν
υπάρχει κανένας άλλος γνωστός βολβός αυτού του
μεγέθους ενώ ο Giambattista della Porta (Phytognomonica,
ch. 38, p. 133), επισημαίνει τη συμβολική σημασία του
γεγονότος ότι η σκίλλη αυξάνεται ως το μέγεθος της
ανθρώπινης κεφαλής (Chase 2015, 30, σημ. 8).
Πύρρος 1838, 139, βλ. επίσης Giambattista della Porta,
Phytognomonica, Naples, H. Salvianum 1588, ch. 38, p.
133.
Πύρρος 1838, 139.
ό.π.
ό.π., 139-140.
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21. Βολανάκης Ι. «Σκίλλη η παράλιος. Τα φαρμακευτικά
φυτά της Δωδεκανήσου» https://www.rodiaki.gr, Κουλάδη 1985, 13.
22. Polunin, Huxley 1967, 214· Stannard 1974, 685.
23. Φραγκάκη 1969, 57-58· Ψιλάκης 2005, 21.
24. Θέογνης, στ. 537, Bergk T. (ed.), Poetae Lyrici Graeci, 3d
ed., 3 vols. Leipzig, Teubner, 1866-1867, vol. 2, 421. https://
www.lit.auth.gr/ancientelegy/commentarii/text.
25. Βλ. σχετικά Aliotta, De Santo, Pollio, Sepe, Touwaide
2004, 345.
26. Stannard 1974, 703, n. 1-2· Κουλάδη 1985, 15· Φραγκούλης 2004, 644, 648.
27. Willerson, Teaff 1996, 199.
28. Stannard 1974, 703, n. 3 με συγκεντρωμένη βιβλιογραφία, Aboelsoud 2010.
29. https://www.sciencedirect.com, Σκαλτσά 2015, 18.
30. Σκαλτσά 2015, 6.
31. Sherratt 2004, 327.
32. https://www.rodiaki.gr, https://el.wikipedia.org, Βαλιάκος
2014, 256 βλ. επίσης Χέλδραϊχ [Theodor von Heldreich],
1926, 119.
33. Πλουτάρχου, Περικλῆς 3 καὶ 13 βλ. https://lsj.gr/wiki.
34. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο (Περικλῆς 3 καὶ 13 βλ.
https: //lsj.gr/wiki.), υπήρχε και ὁ σχινοκέφαλος Ζεὺς,
βλ. https://www.greek-language.gr, Σβορώνος 1923.
35. Ψιλάκης 2005, 21-22.
36. ό.π., 22.
37. Ψιλάκης 2005, 23-24, βλ. και σημ. 66.
38. Σε χωριά της Πυλίας κρεμούν από τα παράθυρα, την
παραμονή της Πρωτομαγιάς, στάχυα, παπαρούνες,
μποτσίκια (σκίλλες) και σκόρδα για την αντιμετώπιση
της βασκανίας, βλ. σχετικά Μέγας 1945-1949, 56.
39. Το έθιμο, όπως είναι γνωστό, απαντά σε όλη την
ελληνική επικράτεια, βλ. μεταξύ άλλων Χριστοδουλάκης 2019, 80 και σημ. 306.
40. Βλ. επίσης, Riess 1897, 189-205 και ειδικότερα σ. 204.
41. Stannard 1974, 691 και σημ. 49· Warren 1984, 18 και σημ.
6-7· Ψιλάκης 2005, 24.
42. Historia Plantarum, VII, xiii, 4, βλ. επίσης, Theophrastus
Enquiry into plants, The Loeb Classical Library, VII, xiii, 4,
Theophrastus Enquiry into plants and minor works on odors
ad weather signs, vol. II, Harvard University Press: VII, xiii,
4.
43. Aliotta, De Santo, Pollio, Sepe, Touwaide 2004, 343.
44. Τσαγκαλά 2007, 21-32. Για τον Διοσκουρίδη βλ.
μεταξύ άλλων Wellman M., Pedanii Dioscoridis Anazarbei
De Materia Medica libri quinque, Berlin, Weidmann 1958·
Βαρέλλα, Μαυρόπουλος 2006· Τσελίκας 2011.
45. Stannard 1974, 694.
46. De Materia Medica ΙΙ, 171, για βιβλιογραφία βλ. Chase
2015, 32, σημ. 15.
47. Φιλιάνος 1997, 21.
48. τάς δὲ σφοδρὰς ἐπιπτώσεις τῆς βηχός ὠφελεῖ οἶνος ἐν
σκίλλῃ ἐγγλυφείσῃ διανυκτερεύσας καί διδόμενος κατά τάς ἐπιθέσεις τῆς βηχός σίφωνι δέ λαμβανέσθω καί
ὀλίγος διά τήν δριμύτητα, βλ. Τσαγκαλά 2007, 156 και
σημ. 801 και 1309.
49. Τσαγκαλά 2007, 119 και σημ. 559.
50. Συγκεκριμένα, για την πιτυρίδα, στο Περί ἁπλῶν
φαρμάκων (Ι. 99 (105), 1-2 vol. ΙΙΙ, p. 189, 9 sq.),
αναφέρεται <πρός> ἀχῶρας δέ ἡ πίτυρα… ἀμύγδαλα
πικρά ἐγχριόμενα μετά μέλιτος… βάτου χυλός συν
ἐλαίῳ… σκίλλα σύν ἐλαίῳ ἑψηθεῖσα καταχριομένη…
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51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.

58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.

66.

67.
68.

λιβανωτός σύν νίτρῳ και ὕδατι ὁμοίως…, βλ. Τσαγκαλά 2007, 88-89 σημ. 357.
Stannard 1974, 693-694 και σημ. 63.
Φυσική Ιστορία ΧΙΧ: 39, βλ. The Natural History of
Pliny, translated by Bostock John and Riley H. T., vol. IV,
London, Henry G. Bohn, MDCCCVI, 167.
Φυσική Ιστορία ΧΙΧ: 39, βλ. The Natural History of
Pliny, translated by Bostock John and Riley H. T., vol. IV,
London, Henry G. Bohn, MDCCCVI, 167.
Περὶ φυτῶν ἱστορία, 7.12.1, Stannard 1974, 694, Chase
2015, 32, Λέμπεντεφ 2015, 23-24.
Πρβλ. Columella, Res Rustica, 12, 33, Mercellus
Empiricus, De medicamentis, 20. Βλ. επίσης Bozorgi et al.
2017.
Φυσική Ιστορία ΧΧ: 39, βλ. The Natural History of Pliny,
translated by Bostock John and Riley H. T., vol. IV, London,
Henry G. Bohn, MDCCCVI, 242, Φιλιάνος 1997, 21,
Stannard 1974, 693, Chase 2015, 32.
Φυσική Ιστορία, ΧΧ, 39: sed tanta vis est, ut avidius
haustum extinctae animae momento aliquot speciem
praebet. βλ. The Natural History of Pliny, translated by
Bostock John and Riley H. T., vol. IV, London, Henry G.
Bohn, MDCCCVI, 241. Το σχόλιο αυτό του Πλίνιου,
παραπέμπει στην ιστορία του Επιμενίδη και τον
μακροχρόνιο ύπνο του (βλ. παρακάτω, στο παρόν
άρθρο).
Πρβλ. το ἂδιψον της τροφής του Επιμενίδη (βλ.
παρακάτω, στο παρόν άρθρο).
ό.π. 241-242.
Φυσική Ιστορία, ΧΧ, 39: sed tanta vis est, ut avidius
haustum extinctae animae momento aliquot speciem
praebet. βλ. The Natural History of Pliny, translated by
Bostock John and Riley H. T., vol. IV, London, Henry G.
Bohn, MDCCCVI, 240.
Φυσική Ιστορία, ΧΧ, ό.π., βλ. επίσης Stannard 1974, 695,
σημ. 707.
Chase 2015, 33, 38 και σημ. 37.
Πέθανε πριν το 235 μ.Χ.
Stannard 1974, 693 και σημ. 70.
Πρόκειται για το γνωστό αντίδοτο του Μιθριδάτη.
Βασικό συστατικό της θηριακής ήταν το όπιο. Τα
υπόλοιπα συστατικά της κυμαίνονταν από τριάντα ένα
έως εκατό και επιδέχονταν διαρκείς τροποποιήσεις βλ.
σχετικά Δετοράκης Μ. Ε., «Θηριακή, η ξεχασμένη
πανάκεια», Ιατρική 75 (3), 254-261.
Γαληνού, Προς Πίσωνα περί της θηριακής βιβλίον, G.
C. Kuhn, Γαληνού, Opera Omnia, τόμ. XIV, Λειψία 1827,
σελ. 210-211, Μουλαϊμης Στ., Αντιδοτάριον περί των
ιοβόλων δηγμάτων, Βενετία 1724, Εμμανουήλ Εμμ., Η
θηριακή, Εν Αθήναις 1938, Μακρή Κ. Γ., «Θηριακή»,
λήμμα στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 12,
Αθήνα 1930, βλ. σχετικά http://www.karaberopoulos.gr.,
Καραμπερόπουλος, Δ., Οικονομόπουλου Α., Έλεγχος
αποτελεσματικότητας φαρμάκου από τον Γαληνό,
Αθήνα 2009 και Ελληνική Ιατρική 70 (2004), 229-231.
Δετοράκης ό.π. (σημ. 65).
Καραμπερόπουλος, Οικονομόπουλου ό.π. (σημ. 66), 7
και σημ. 6 με βιβλιογραφία. Τα κρητικά βότανα
συλλέγονταν από ειδικούς βοτανολόγους, που ήταν
στην υπηρεσία του Καίσαρα, και εξάγονταν, τοποθετημένα σε καλάθια λυγαριάς, στη Ρώμη και σε άλλα έθνη
της αυτοκρατορίας, βλ. Καραμπερόπουλος, Οικονομόπουλου ό.π. (σημ. 66, 7).
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69. Κουμαντάκης 2019, 48, βλ. επίσης Καραμπερόπουλος
1998, 357-358.
70. Aliotta, De Santo, Pollio, Sepe, Touwaide 2004, 344-345.
71. h t t p : / / k h a z a r z a r . s k e p t i k . n e t / p g m / P G _ M i g n e /
Julius%20Africanus_PG%2010/Cesti.pdf
72. Stannard 1974, 696.
73. Φωτοπούλου 2015.
74. Raggetti 2015, 167.
75. Βαλιάκος 2014.
76. ό.π. 522-523. Βλ. επίσης 411, 603, 667.
77. Ευχαριστώ θερμά τον Α. Τσελίκα για τις πληροφορίες
και την αποστολή του σχετικού λήμματος.
78. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην σκίλλη στην παράγραφο 219 έχοντας τις εξής υποπαραγράφους: Γενική
περιγραφή και χρήση, Ἐκχύλισμα, Ὄξος σκιλλιτικόν,
Ὀξύμελι σκιλλιτικόν, Συρούπιον τοῦ σκιλλιτικοῦ
ὄξους, βλ. σχετικά Τσελίκας 2015.
79. Βλ. Χατζοπούλου 2018, με συγκεντρωμένη βιβλιογραφία. Ευχαριστώ θερμά τον Α. Τσελίκα για την υπόδειξη.
80. Ευχαριστώ θερμά τον Α. Τσελίκα για την υπόδειξη.
81. Γεννάδιος 1914, 900. Μάλιστα, ένα από τα αραβικά
ονόματα του φυτού είναι baṣal al fa’r, που σημαίνει
«κρεμμύδι ποντικού», καθώς επιφέρει τον θάνατο στα
τρωκτικά που θα το καταναλώσουν βλ. Chase 2015, 31,
σημ. 10 με βιβλιογραφία.
82. http://floraamorgina.blogspot.com/2007/06/urgineamaritima.html.
83. Burkert 1993, 176.
84. Diehl E. (ed.), Anthologia Lyrica Graeca, fasc. 3, Iamborum
Scriptores, Leipzig, Teubner, 1954, 83. Στον Αριστοφάνη
(Βάτραχοι 621), χρησιμοποιούνται πράσα στην ίδια
τελετή (Stannard 1974, 704, σημ. 14).
85. Χιλιάδες, 5, κεφ. 23, 728-763, in Ioannis Tzetzae historiae,
ed. Pietro Luigi M. Leone Naples, Libreria Scientifica
Editrice, 1968, βλ. επίσης Johannis Lomeieri Zutphaniensis,
1770, 461-462, Chase 2015, 34 και σημ. 21, Scarborough
1991, 147.
86. Burkert 1993, 188-190.
βλ. επίσης Harrison J. E.,
Prolegomena to the study of Greek religion, Cambridge,
Cambridge University Press, 1922, 95 κ.ε.
87. Ο φαλλικός αυτός φαρμακός αποκαλούνταν και σύβακχος / συκόβακχος βλ. σχετικά Gebhard 1969, 93, Πούχνερ 2012, 508 και ειδικότερα σημ. 16.
88. Στα χωριά της Αργολίδας υπάρχει ακόμη η πεποίθηση
πως, αν τριφτούν τα γεννητικά όργανα με μποτσίκι
ερεθίζονται και διογκώνονται ενώ και στο πασχαλινό
έθιμο του Ιούδα οι παλαιότεροι Ασιναίοι χρησιμοποιούσαν βολβούς σκίλλης για τη δήλωση του φαλλού
βλ. Λιαλιάτσης 1979, σ. 147 κ.ε. και https://
argolikivivliothiki.gr.
89. Burkert 1993, 188-191, Chase 2015, 34-35. O Deubner
(1966, 179-188) υποστηρίζει ότι ο Τζέτζης έχει αναμίξει
διάφορες τελετουργίες και πως ο φαρμακός απλώς
εκδιωκόταν από την πόλη και δεν θανατωνόταν.
90. Βλ. σχετικά, Stannard 1974, 704: σημ. 18 με συγκεντρωμένη βιβλιογραφία και σημ. 19, Chase 2015, 37 και
σημ. 31. Η σκίλλη θεωρείται θερμό και ξηρό φυτό σε
δεύτερο βαθμό βλ. σχετικά Edith Sylla, “Medieval
quantifications of qualities: the “Merton School””, Archives
of the History of Exact Sciences 8 (1971), 17 κ.ε.
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91. Chase 2015, 37. Παρόμοια είναι και η επίδραση των
φύλλων της συκιάς (βλ. σχετικά Stannard 1974, 704,
σημ. 19).
92. Chase 2015, 37.
93. Scolia in Theocritum vetera, 106-108 d, ed. Κarl Wendel,
Leipzig, Teubner, 1914, τῶν ἐφήβων γίνεται ἀγών ἐν
σκίλλαις· καί οἱ νικήσαντες ταῦρον τόν ὑπό τῶν
γυμνασιαρχῶν τιθέμενον λαμβάνουσιν ἔπαθλον.
94. Chase 2015, 37 και σημ. 32.
95. Πολίτης 1975, 371, Chase 2015, 38 και σημ. 36.
96. Πολίτης 1975, 371, Warren 1984, 18, Ψιλάκης 2005, 24.
Ο Varro, De re rustica, 2, 7, 8 συστήνει τη χρήση της
σκίλλης ως αφροδισιακό στις φοράδες, Chase 2015, 37
και σημ. 33.
97. Νεκυομαντεία, 7.
98. Παπαχατζής 1990, 23-24.
99. Οι δάδες παραπέμπουν στις χθόνιες θεότητες Περσεφόνη, Δήμητρα και Εκάτη, βλ. σχετικά Wagner - Hasel
B., «Οι θεότητες του σιταριού: Δήμητρα και Περσεφόνη», Αρχαιολογία και Τέχνες τ. 68 (1998), 26.
100.Chase 2015, 38-39, Scarborough 1991, 147.
101.Δᾳδί μιᾷ σκιλλῆτε μιᾷ βλ. Johannis Lomeieri
Zutphaniensis 1770, 464, Chase 2015 39 και σημ. 41, βλ.
όμως Scarborough 1991, 154.
102.Χαρακτήρες 16, 13, βλ. Chase 2015, 39 και σημ. 42·
Scarborough 1991, 147· Μανακίδου, Μανακίδου 2015,
282.
103.De Grossi Mazzorin, Minniti 2002, 63. Θυσίες σκύλων,
στο πλαίσιο οικιακών μαγικών καθαρμών, γνωστές ως
«οξυθύμια», πραγματοποιούνταν κυρίως προς τιμήν
της χθονίας Εκάτης. Πιο διαδεδομένη ήταν, βεβαίως, η
ιερή τελετή του περισκυλακισμού, κατά την οποία
γινόταν θυσία σκύλακος (κουταβιού), καθαρμός των
οικιών και καύση όλων των απορριμμάτων μπροστά
από το είδωλο της Εκάτης - Σελήνης.
104.De proprietatibs rerum XVII, 43.
105.Reductorium Morale XII: XL-XLI, in Opera Omnia, Koln,
Putz, 1731, v. 2, 481.
106.Chase 2015, 40 και σημ. 47.
107.Galen, De antidotis, in Galen, Opera Omnia, ed. Kühn,
1827, v. 14, p. 171, line 1 ff, Oribasius, Ecloge medicamentorum in Oribasius, Collectionum medicae, ed. Johannes Raeder, Berlin, Leipzig, Teubner, 1928-1933,vol. 4, p.
117, line 2.
108.Scholia in Theocritum vetera, Idylls 5, 121 in ed. Κarl
Wendel, Leipzig, Teubner, 1914, 121.
109.Chase 2015, 40 και σημ. 49-50.
110.ό.π. και σημ. 53.
111.Onirocriticon, iii, 50 in Onirocriticon libri V, ed. Roger A.
Pack, Leipzig, Teubner, 1963.
112.Chase 2015, 41 και σημ. 55-56.
113.Raggetti 2015, 167.
114.Παπαχατζής 1990, 20 και σημ. 11, 21· Burkert 1993, 177
και σημ. 18· Dodds 1996, 100.
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ABSTRACT
Squill and Gorgo
From the “common” history of two magical symbols

Christina Papadaki
Postdoc researcher, Department of Mediterranean Studies of the University of the Aegean, Rhodes, Greece
Themes in Archaeology 2021, 5(1): 52 - 75

A classical view wants myths not to be just “fairy tales” in which the truth is hidden, but truth that is expressed in a
“primitive” form. In this context, there is no fairy tale that does not contain elements that try to give, even in simple
and figurative form, a general explanation of the world or exorcise the stress that arises when logic fails to explain
the vague origin of our existence. Inspired by a Cretan variant of the legend of Alexander the Great, quoted here,
the article examines the story of the well-known in all over Mediterranean squill that never dries, because,
according to our “fairy tale”, the immortal water fell on it. The addition to the story of the most legendary king of
antiquity, of such an ordinary plant raises, if nothing else, a reasonable question. However, its choice is justified by
the properties and the role it played in botany, medicine and the magic of ancient and modern times.
Key words: Squill, Gorgo, magic, Minoan Crete
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