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ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ: ο μέγας κυνηγός της Ναυπακτίας
O

Μελέαγρος ήταν γιος του 
Οινέα. Ο Οινέας είχε με την 
Αλθαία τρία παιδιά (σύμφω-
να με άλλους μύθους περισ-

σότερα): τη Δηιάνειρα (βασικά κόρη 
του Διονύσου), τον Τυδέα και τον 
Μελέαγρο. «Μελέαγρος» σημαίνει – 
το όνομα του είναι σύνθετο– μέλας, 
δηλαδή μαύρος, και αγρός. «Αγρός» 
στηυν Αρχαιότητα σημαίνει αυτό που 
λέμε και σήμερα, χωράφι μη καλλιερ-
γήσιμο, αλλά πολύ παλαιότερα αγρός 
είναι ο δρυμός, το δάσος. Επομένως, 
μαύρο δάσος. Αυτός λοιπόν είναι 
ο Μελέαγρος, ο Μέλας Δρυμός, το 
μαύρο δάσος. Τώρα όσοι είστε από 
ορεινά μέρη –και πολύ Ναυπάκτιοι το 
ξέρουνε αυτό– εκείνο το δέντρο που 
κάνει το δάσος μαύρο είναι το έλατο. 
Το έλατο κάνει το δάσος να φαίνεται 
μαύρο, ιδίως από απόσταση.
Τι είναι ο Μελεαγρος επομένως; Θα 
το πω πολύ απλά, λίγο χαριτωμένα 
ίσως, αλλά θα καταλάβετε στη συνέ-
χεια για ποιο λόγο. Ο Μελέαγρος εί-
ναι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, 
ένα ελατάκι! Υπάρχει ένα πανάρχαιο 
έθιμο, το έλατο, που μας έχει έρθει 
από άλλους Πρόκειται για ένα έθιμο 
πανάρχαιο. Μας έχει έρθει από τον 
Βορρά. Υπάρχει, εντούτοις, σε πάρα 
πολλούς λαούς και έχει πάρα πολλές 
σημασίες. Δεν θα αναφερθώ ειδικά 
σε αυτές τις σημασίες, αλλά θέλω να 
συγκρατήστε στο μυαλό σας ότι το δέ-
ντρο, το μεγάλο δέντρο –ένα έλατο για 
παράδειγμα– με έναν ιδιότυπο τρόπο 
συνδέεται με τον χρόνο. Κάθε χρόνο 
σχηματίζει έναν κύκλο. Κι έτσι όταν 
βλέπουμε τον κορμό ενός δέντρου 
βλέπουμε τον χρόνο. Ο χρόνος και το 
δέντρο… Συνεπώς, κάθε χρόνο που το 
δέντρο έκανε έναν κύκλο ήταν πολύ 
εύκολο να γίνει ο εξής συνειρμός: η 
καταστροφή ενός δέντρου σημαίνει 
την καταστροφή ενός χρόνου. Αλλά η 
καταστροφή ενός δέντρου στο δάσος 
δίνει την ευκαιρία σ’ ένα άλλο δέντρο, 
σ’ ένα άλλο ακρορίζι, να δημιουργη-
θεί και κατ’ επέκταση να δημιουργη-
θεί ένας νέος χρόνος, μία νέα ζωή! 
Αυτός ο συνειρμός ήταν πολύ εύκο-
λο να γίνει. Ο Μελέαγρος, λοιπόν, 
κι εδώ μπορούσε να αξιοποιήσουμε 
μία σύγχρονη ας την πούμε θεωρία 
της μυθολογίας, τη θεωρία που την 
ονομάζουμε μυθικο-τελετουργική. Τι 
λέει αυτή η θεωρία; Ότι όπου υπάρχει 
μύθος υπάρχει και τελετουργία και ότι 
όλοι οι μύθοι και οι σχετικές τελετουρ-
γίες δεν δηλώνουν παρά τη βλάστηση 
που πεθαίνει και ξαναγεννιέται. Κι 
αυτό φαίνεται και από διάφορες φι-
γούρες θεών που πεθαίνουν και ξα-
ναγεννιούνται, όπως π.χ. ο Διόνυσος, 
αλλά και από τη φιγούρα του βασιλιά, 
του ιερο-βασιλιά, ο οποίος συμβολικά 

πεθαίνει και ξαναγεννιέται, τουτέστιν, 
ανεβαίνει στον θρόνο του. Όλα αυτά 
σχετίζονται πολύ απλά με αυτό που 
ονομάζουμε καρναβάλι. Το καρναβάλι 
είναι μια πανάρχαια ιστορία, αλλά δεν 
θα επεκταθώ σε αυτό, γιατί είναι ένα 
άλλο θέμα. Όμως να μείνω στο χρι-
στουγεννιάτικο ελατάκι που λέγεται 
Μελέαγρος. 
Ετούτος γεννήθηκε και είπανε οι Μοί-
ρες στη μάνα του την Αλθαία ότι το 
παιδί δεν θα πεθάνει ποτέ, όσο τουλά-
χιστον το κούτσουρο ή ο κορμός που 
καίει στη φωτιά τώρα που γεννιέται 
δεν καεί. Δηλαδή καιγόταν ένα κού-
τσουρο την ώρα που γεννιόταν μέσα 
στην εστία την πατρική και είπαν οι 
Μοίρες αν το πάρεις και το σβήσεις 
και δεν καεί, τότε όσο το κούτσουρο 
είναι σβησμένο αυτό το παιδί δεν πρό-
κειται να πεθάνει. Θα είναι αθάνατο! 
Τώρα, ξέρετε, το να θες να είσαι αθά-
νατος είναι λιγάκι υπερβολικό, είναι 
ύβρις όπως έλεγαν οι Αρχαίοι. Αλλά 
στα πάρα πολύ παλιά χρόνια ο μύθος 
του Μελέαγρου θα πρέπει να δήλωνε 
το στοιχείο του κούτσουρου που καί-
γεται κάθε χρόνο, στο τέλος του έτους. 
Ακόμα και σήμερα σε πολλά μέρη της 
Ευρώπης καίνε τα κούτσουρα, κορ-
μούς δέντρων, για να υποδηλώσουν 
με αυτόν τον τρόπο την αναβίωση, την 
αναγέννηση. Επομένως, εδώ έχουμε 
στην πρώτη παλιά μορφή του μύθου 
του Μελέαγρου αυτό το στοιχείο της 
αναγέννησης μέσα από το κούτσουρο 
που καίγεται. 
Βέβαια, μετά όλο αυτό έγινε μία άλλη 
ιστορία και αυτή η ιστορία έχει ως 
εξής. Αυτό το κούτσουρο, λοιπόν, που 
καίγεται ξαφνικά σταματάει να καίγε-
ται… Ο ευσεβής Οινέας, ο τόσο ευ-
σεβής πράγματι, ξέχασε λέει ο μύθος 
να θυσιάσει στην Άρτεμη και η Άρτε-
μη παίρνει εκδίκηση. Τώρα δεν είναι 
τίποτα τυχαίο στον μύθο. Τώρα θα 
αφήσω τη μυθικο-τελετουργική θεω-
ρία της σύγχρονης μυθολογίας και θα 
περάσω στην ιστορική εκδοχή του μύ-
θου, στο γεγονός δηλαδή ότι ο μύθος 
κρύβει ιστορία. Η Άρτεμη αντιπρο-
σωπεύει το άγριο και το άγριο έχει να 
κάνει με τον αγρό, το δάσος, το απο-
λίτιστο. Αυτό το οποίο ανήκει ακόμα 
στη φύση. Κι από την άλλη έχουμε μία 
φιγούρα κάπως διαφορετική. Τι ακρι-
βώς είναι αυτή η φιγούρα; Είναι ένας 
«οινέας», τουτέστιν, αμπέλι, καλλιέρ-
γεια και ξέρετε όσοι έχετε καλλιεργή-
σει αμπέλι, πόση υπομονή, φροντίδα, 
πειθαρχία απαιτεί! Είναι από τις πιο 
απαιτητικές καλλιέργειες. Το αμπέλι 
δεν είναι αγριότητα, δεν είναι βαρβα-
ρότητα, δεν είναι α-πολιτισμός, αλλά 
το αντίθετο: πολιτισμός! Το αμπέλι εί-
ναι γεωργία. 
Εδώ, λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με 

έναν που είναι ο γεωργός και ξεχνά-
ει, λέει ο μύθος, να κάνει θυσίες στην 
Άρτεμη. Μα άλλο εννοεί ο μύθος. 
Εννοεί ότι εδώ έχουμε τη σύγκρου-
ση του τροφοσυλλέκτη, του κυνηγού, 
του απολίτιστου με τον πολιτισμένο, 
τον γεωργό, τον καλλιεργητή. Επο-
μένως, ερχόμαστε και βλέπουμε λίγο 
μια ιστορία της Ελλάδας σ’ ένα στά-
διο που έχει λησμονηθεί, το έχουμε 
ξεχάσει και νομίζουμε ότι υπάρχει 
μόνο σε κάτι φυλές στον Αμαζόνιο ή 
τη Σαχάρα ή εδώ στην Αυστραλία ή τη 
Σιβηρία, αν θέλετε. Όχι! Και η Ελλά-
δα πέρασε από ανάλογα στάδια. Αυτό, 
λοιπόν, είναι ένα στάδιο σύγκρουσης 
ανάμεσα σ’ έναν κόσμο που πεθαίνει 
–δεν είναι πια ο παλιός ο χρόνος που 
φεύγει με το κούτσουρο, αφού το κού-
τσουρο μέσα στον μύθο παίρνει δια-
στάσεις αιώνων– αλλά πρόκειται για 
μία εποχή ολόκληρη που φεύγει, αυτό 
είναι ο Μελέαγρος, μια εποχή που δεν 
είναι πολιτισμός και συγκρούεται με 
μία άλλη εποχή που είναι πολιτισμός. 
Κι όλα αυτά λέγονται και υποδηλώ-
νονται σε μία περιφέρεια που ήταν 
άγνωστη και βρωμερή όπως ήθελαν 
οι Αθηναίοι, που λέγεται Ναυπακτία! 
Ας το πιστέψουμε. Δεν είναι έτσι. 
Μάλλον σε μία περιοχή που πολύ 
παλιά θα πρέπει να είχε τα σκήπτρα 
–τουλάχιστον, στην βορειοδυτική Ελ-
λάδα– της κυριαρχίας. Αυτά τα σκή-
πτρα η συλλογική μνήμη τα ήξερε 
αλλά ήθελε να τα αποσιωπά. Ας επι-
στρέψω όμως στον μύθο. Στέλνει στην 
περιοχή η Άρτεμη τον καλυδώνιο κά-
προ, ένα πελώριο αγριογούρουνο, το 
οποίο από τον Αράκυνθο κατεβαίνει 
και διαλύει τα πάντα και ο Οινέας λέει 
ότι κάτι πρέπει να γίνει, ότι πρέπει 
κάτι να σκεφτεί για το πώς θα αντιμε-
τωπίσει την έκτακτη αυτή κατάσταση. 
Διοργανώνει ένα είδος διαγωνισμού 
θα λέγαμε και καλεί όλους τους ήρωες 
από την Ελλάδα, για να πάνε να σκο-
τώσουν το θεριό. Ανάμεσά τους και η 
Αταλάντη, η μόνη γυναίκα. Φαίνεται 
πως υπήρχε μια κάποια συναισθημα-
τική εμπλοκή Μελέαγρου και Αταλά-
ντης. Θα δείτε γιατί…Πάνω σ’ αυτό το 
κυνήγι σκοτώνονται αρκετοί ήρωες. 
Άλλωστε, ξέρουμε ότι το κυνήγι του 
αγριογούρουνου μπορεί να γίνει πολύ 
επικίνδυνο. Δεν μας ξενίζει αυτό. 
Αυτό που μας ξενίζει είναι ότι μαζεύ-
εται όλη η Ελλάδα για να κυνηγήσει 
ένα αγριογούρουνο! 
Η Αταλάντη είναι η πρώτη που κατα-
φέρει καίριο χτύπημα στο θεριό και, 
βεβαίως, το αποτελειώνει ο Μελέα-
γρος. Ο Μελέαγρος που είναι ο Μέλας 
Δρυμός, που είναι η προσωποποίηση 
του άγριου, του δάσους, σκοτώνει το 
ζώο που έχει τη δύναμη της θεάς, της 
θεάς του δάσους! Πώς είναι δυνα-

τόν; Ο Μελέαγρος είναι ένας νεανίας 
που πρέπει να πεθάνει, αλλά πώς θα 
σου το παρουσιάσει ο μύθος αυτό; Ο 
μύθος σου λέει ότι επειδή ο Μελέα-
γρος έδωσε τα δόντια, το κεφάλι και 
τη δορά του κάπρου αυτού στην Ατα-
λάντη, τα αδέλφια της μάνας του, οι 
οποίοι ήταν Αιτωλοί, μετά χολώθηκαν 
και πάνω στη συμπλοκή τούς σκότωσε 
ο Μελέαγρος. Η μάνα του από καημό, 
από οδύνη, έκανε το απονενοημένο: 
άρπαξε το κούτσουρο και το πέταξε 
στη φωτιά. Κι έτσι ο μύθος μπορεί 
και προχωράει. Κι έτσι ο Μελέαγρος 
πεθαίνει! Πεθαίνει ο Μελέαγρος, 
λοιπόν, και καταλαβαίνει η Αλφαία 
τι έχει κάνει. Κι αυτό που έχει κάνει 
δεν μπορεί να το σηκώσει. Ήταν πό-
νος ασφαλώς που έχασε τα αδέλφια 
της, αλλά είναι δυσβάσταχτος πόνος 
το γεγονός ότι χάνει το παιδί της από 
δική της υπαιτιότητα. Αυτοκτονεί! Οι 
κόρες, με νεκρό πια αδελφό και νεκρή 
μάνα, θρηνούν και ο μύθος τις θέλει 
να μεταμορφώνονται σε Μελεαγρίδες, 
φραγκόκοτες. Εδώ βλέπουμε μία άλλη 
λειτουργία του μύθου: πώς ο μύθος 
προσπαθεί να είναι αιτιολογικός, δη-
λαδή να εξηγήσει. Οι αρχαίοι ελληνι-
κοί μύθοι προσπαθούν να εξηγήσουν: 
γιατί αυτό το πουλί είναι έτσι, γιατί 
αυτός ο τόπος έχει αυτό το όνομα; Και 
έτσι μέσω του μύθου δίδονται κάποιες 
εξηγήσεις. 
Αλλά πέρα από το αιτιολογικό στοι-
χείο των μύθων, αυτό που μας ενδια-
φέρει κυρίως και πρωτίστως είναι ότι 
ο μύθος κρύβει ιστορία, κρύβει πολλά 
επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο που σας 
ανέφερα είναι εκείνο πραγματικά μιας 
εποχής βαρβαρότητας, άγριου, απο-
λίτιστου. Εντός ή εκτός εισαγωγικών 
όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί, ξέρου-
με ότι το προϊστορικό παρελθόν της 
Ναυπακτίας πηγαίνει πίσω σχεδόν 
στην εποχή του ανθρώπου του Νεά-
ντερταλ. Έχουμε σπήλαια, μερικά από 
τα οποία έχουν εξερευνηθεί ενώ άλλα 
όχι, υπάρχουν ευρήματα από αυτό το 
στάδιο του αγρίου, του τροφοσυλλε-
κτικού –του μελεαγρικού θα έλεγα– 
όπου όλα είναι ένα μαύρο, πυκνό, 
σκοτεινό δάσος μέσα στο οποίο ο άν-
θρωπος προσπαθεί να κάνει τα πρώτα 
του βήματα. Ο μύθος όμως συνεχίζει 
και θέλει αυτό το στάδιο να το υπερ-
βαίνει η Ναυπακτία μ’ έναν δικό της 
τρόπο. Κι αυτός ο τρόπος γίνεται μέσα 
από μία σύγκρουση του παλιού και 
του καινούργιου που έρχεται, του τρο-
φοσυλλεκτικού, του κυνηγετικού και 
του αγροτικού. Αυτό φαίνεται μέσα 
από τη σύγκρουση του Οινέα και της 
Άρτεμης, με τίμημα βέβαια τη ζωή του 
Μελέαγρου. 
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