
Ιστορία ενός χαµένου έρωτα
Η δόξα της ∆άφνης έχει διασχίσει πολιτισµούς και αιώνες σε
σηµείο που θα µπορούσε να… επαναπαύεται στις δάφνες της,
αφού έχει στεφανώσει όλους τους ένδοξους νικητές, αθλη-
τές, βασιλείς και στρατηλάτες, στην Ευρώπη τουλάχιστον.

Τη δικαιολογία µάς δίνει στις Μεταµορφώσεις ο Οβίδιος.1

Εκεί, µε µια πολυκύµαντη ιστορία µάς εξηγεί γιατί η δάφνη
στεφανώνει τους ένδοξους άντρες.

Αίτιος και υπεύθυνος για όλα ήταν το πονηρό
και παντοδύναµο παλιόπαιδο που ονοµάζεται Έρως.
Επειδή ο Απόλλων τόλµησε να ισχυρισθεί ότι σ’ αυ-
τόν µόνο ταιριάζουν το τόξο και τα βέλη, ο Έρως,
για εκδίκηση, του εκτόξευσε αόρατο βέλος πάθους
για τη ∆άφνη, ενώ συγχρόνως χτυπούσε το κορί-
τσι µε το αντίθετο συναίσθηµα. Ύστερα από ξέ-
φρενο κυνηγητό και περιπέτειες, τη στιγµή που η
κόρη θα έπεφτε στις αγκάλες του θεού, µε κραυγή
απελπισίας ζήτησε από τον πατέρα της, τον ποτα-
µό Πηνειό, να τη µεταµορφώσει σε δέντρο (εικ. 1).
Έτσι βρέθηκε καταπράσινη και λαµπερή στις όχθες
του ποταµού µε τα πόδια ριζωµένα βαθιά στη µη-
τέρα της, τη µάνα Γη. Πικραµένος τότε ο Απόλλων,
είπε αφού δεν θα γίνεις γυναίκα µου, θα είσαι για
πάντα το δέντρο µου.

Στη συνέχεια, ο Οβίδιος υπαγορεύει στον Απόλ-
λωνα να πει στη ∆άφνη ότι θα συνοδεύει τους λα-
τίνους αρχηγούς, ότι θα είναι παρούσα στους
θριάµβους στο Καπιτώλιο, ότι θα προστατεύει και
θα στολίζει την πόρτα του αυτοκράτορα Αυγούστου.

Βέβαια, πριν από τη ρωµαϊκή εποχή, η δάφνη
είχε στεφανώσει όλους τους νικητές στα Πύθια
των ∆ελφών.

Χάρις όµως στον Οβίδιο, που έγραφε για να κο-
λακεύσει τους ισχυρούς Ρωµαίους, η ∆άφνη είχε
κοινωνική προαγωγή από τις όχθες του Πηνειού
στους θριάµβους αυτοκρατόρων. Έτσι έφτασε και
ως εµάς, στην αναλυτική της µορφή, η ιστορία του
απελπισµένου έρωτα του Απόλλωνα.

Πιο στενά δεµένο µε το χώρο, αν και µακρύ-
τερα στο χρόνο, είναι το κείµενο του Παυσανία
που αναφέρει ότι στους ∆ελφούς αρχικά το Μα-
ντείο ανήκε στη Γη που το παρέδωσε σε µία από
τις Νύµφες, τη ∆άφνη.2 Ο δε Πλούταρχος έχει µια
εκδοχή συγγενή µε αυτήν του Οβίδιου.3

Ο µύθος του άτυχου έρωτα του Απόλλωνα και της µετα-
µόρφωσης της ∆άφνης είχε ευρύτατη διάδοση από τον 1ο
έως και τον 3ο αι. µ.Χ., αν κρίνει κανείς από τα κείµενα και τις
απεικονίσεις, όπως αυτές των ψηφιδωτών της Πάφου. Ήταν
όµως γνωστός και απεικονισµένος τουλάχιστον από τον 5ο
αι. π.Χ. (εικ. 2).

Είναι καταφανές ότι ο µύθος εξηγεί και δικαιολογεί τη

1. Η ∆άφνη µεταµορφώνεται σε δένδρο. Ψηφιδωτό. Πάφος, 3ος αι. µ.Χ.

2. Ο Απόλλων κυνηγά τη ∆άφνη. Βρετανικό Μουσείο, 5ος αι. π.Χ.
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σχέση του φυτού δάφνη µε τους χρησµούς του Μαντείου των
∆ελφών, θέµα γνωστό και πολυσυζητηµένο, όπου το καλό και
το κακό διαπλέκονται εσαεί.4 Το αν η Πυθία µασούσε φύλλα
δάφνης για να βρεθεί σε έκσταση δεν θα το µάθουµε ποτέ.
Είναι όµως πολύ απλό να εξετάσουµε τις φυσικές ιδιότητες
του φυτού.

∆άφνη η εξαγνιστική
Όταν µέσα σε κάποιο φαγητό προσθέτουµε φύλλα δάφνης,
το πρώτο που σκεφτόµαστε είναι η γεύση και η µυρωδιά που
θα δώσουν. Σωστό, αλλά είναι ελάχιστο σε σχέση µε τις ιδιό-
τητες του φυτού.

Τα φύλλα και τα άνθη της δάφνης είναι πλούσια σε αιθέ-
ριο έλαιο µε σηµαντικές αντιµικροβιακές και αντισηπτικές
ιδιότητες. Εξοντώνει όχι µόνο µικρόβια, ιούς και παράσιτα
αλλά και έντοµα. Επιπλέον τα φύλλα, βρασµένα, χρησιµο-
ποιούνται ενάντια σε νευρική υπερένταση, άγχος και άλλες
παρεµφερείς ψυχικές καταστάσεις, γιατί αποτελούν πολύτι-
µο φυσικό ηρεµιστικό.

Τα φύλλα της δάφνης δεν πέφτουν το χειµώνα. Η επιφά-
νειά τους, λεία και ανθεκτική, αντανακλά το φως και όταν
ανοίγονται στην παρθένα άνοιξη τα αµέτρητα κίτρινα ανθά-
κια, µε στήµονες σαν ακτίνες, µοιάζουν µε µικροσκοπικά
ηλιακά σύµβολα (εικ. 3).

Η διαχρονική περιπλάνηση της ∆άφνης
Η συσχέτιση του φυτού δάφνη µε το απολλώνιο φως, τη
γνώση και τη µαντική, είναι απλή και αυτονόητη. Απαραίτητη
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3. Ανθισµένη δάφνη (φωτ.: Anna Papamanoli-Guest).

4. Νιόπαντρες προσφέρουν στεφάνια δάφνης (φωτ.: Anna Papamanoli-Guest).
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προϋπόθεση για την έκφραση χρησµού είναι η κάθαρση του
οιουδήποτε χρησµοδότη. Η δάφνη, µε την έντονα αγνή και
εξαγνιστική προσωπικότητα, έχει πολύ απλά τη θέση της στο
χρόνο και το χώρο του Μαντείου.

Εξάλλου, απανταχού στον πλανήτη, οι άνθρωποι γνωρί-
ζουν τις ιδιότητες των φυτών του άµεσου περιβάλλοντος,
πάνω στις οποίες δηµιουργούνται δοξασίες και µύθοι.

Έχει ειπωθεί ότι το ιερό φυτό του Μαντείου των ∆ελφών
δεν ήταν η δάφνη, αλλά η πικροδάφνη, οι ιδιότητες της οποί-
ας είναι διαφορετικές και ενδεχοµένως επικίνδυνες. Η εκδο-
χή αυτή προτείνεται χωρίς τεκµηρίωση.

Όποια και αν ήταν η σχέση της εκάστοτε Πυθίας µε τη
δάφνη, η εξαγνιστική φύση του φυτού άνοιξε το δρόµο στη
σηµαντική της παρουσία, µέσα στις ορθόδοξες τελετουργίες,
όπως την Κυριακή των Βαΐων.

Στην ελληνική ύπαιθρο, παρόλο που η παγκοσµιοποίηση
έχει ισοπεδώσει και µετουσιώσει έθιµα και παραδόσεις, η
δάφνη συνεχίζει να εκφράζει τη φωτεινή, παρθένα άνοιξη µε
την οποία ταυτίζονται τα νεαρά κορίτσια που γυρίζουν στους
λόφους, µαζεύουν δάφνες και τραγουδούν όλες οι ∆άφνες
είν’ εδώ κι όλες δαφνολογιούνται…

Ακόµα καλύτερα, σε παραδοσιακό οικισµό της Μαγνη-
σίας, οι κόρες που παντρεύτηκαν µέσα στο χρόνο, την Κυ-
ριακή των Βαΐων, προσφέρουν στην εκκλησία µεγάλα στε-
φάνια δάφνης, που έγιναν µε κόπο, µε χρόνο και µε συνεργα-
σία οικείων γυναικών (εικ. 4). Η παράκληση που απευθύνεται
µε τα στεφάνια είναι να γεννηθούν πολλά, όµορφα και γερά
παιδιά.

Ανάλογα έθιµα υπήρχαν στην αρχαιότητα µέσα στον
κύκλο λατρείας της Άρτεµης. Είναι γνωστό ότι η φύση της
∆άφνης είναι στενά συνδεδεµένη µε αυτήν της αδελφής του
Απόλλωνα. Αυτό όµως είναι µια άλλη, µεγάλη ιστορία.

Οι νεαρές Ελληνίδες της υπαίθρου δεν γνωρίζουν τον

Οβίδιο, ίσως όχι την Πυθία, και έχουν ασφαλώς πολύ κακή
γνώµη για αρχαίους θεούς, όπως ο Απόλλων. Γνωρίζουν
όµως τον Πηνειό που υπάρχει ακόµα –προς το παρόν– και τις
δάφνες που πάνω στους λόφους πάλλονται από φως.
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5α-β. Οι ώριµες γυναίκες φροντίζουν τη µετάδοση των εθίµων (φωτ.: Anna Papamanoli-Guest).

Daphne, the Luminous Virgin
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Daphne has survived through centuries and civilizations as
the luminous mythical virgin and has become crowning
wreath for victors, athletes, kings and army leaders. This
article refers to the popular myth of the ill-fated love of Apol-
lo for Daphne and her transformation to the homonymous
tree (=laurel tree). It also examines how Daphne, accord-
ing to Ovid, became the symbolic wreath adorning illustri-
ous men and also how, according to Pausanias, she was
connected with the famous Delphic oracle. Although we
will never learn whether Pythia was indeed chewing laurel
leafs in order to fall into a trance, what we really know is
that the tree that bears her name has many valuable qual-
ities. The purifying and relaxing properties of laurel tree
make its relation with the Apollonian light, knowledge and
divination natural and self-evident and justify its presence
in folk customs and traditions from antiquity to the present.

α β

2. GUEST:Protypi 110X  3/4/09  12:03 PM  Page 63


