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Ο  Ερυσίχθων 

Ο μυθικός Ερυσίχθων ο Θεσσαλός, ήταν γιος του Τρίοπα και εγγονός του Θεού Ποσειδώνα. O Ερυσίχθονας 
ήταν ασεβής και αλαζόνας. Δεν είναι τυχαίο πως το όνομα του σημαίνει, αυτός που με βία ρίχνει κάτι στο 
έδαφος, που πληγώνει τη γη.  

Κάποια μέρα ο Ερυσίχθονας διέταξε τους είκοσι δούλους του να πάνε στο ιερό άλσος, αφιερωμένο από 
τους Πελασγούς στη θεά της Γης Δήμητρα, για να κόψουν δέντρα. Ήθελε με αυτά να χτίσει ένα 
μεγαλοπρεπές παλάτι.  

Στο δάσος βρισκόταν και μία πανύψηλη βελανιδιά  που ήταν το 
αγαπημένο δέντρο της Δήμητρας. Γύρω από αυτή οι 
δρυάδες Νύμφες έψελναν τα όμορφα τραγούδια τους και χόρευαν 
τους μαγικούς χορούς τους. Και οι κάτοικοι της περιοχής έστηναν 
γιορτές για χάρη αυτού του θεόρατου δρυ. Στόλιζαν τα κλαδιά του με 
κορδέλες και γιρλάντες κι έγραφαν στίχους, για να ευχαριστήσουν τη 
θεά. Ο μόνος που δεν έδειχνε να συγκινείται από αυτό το δέντρο, 
αλλά και το δάσος γενικότερα, ήταν ο Ερυσίχθων.  

Οι  δούλοι του Ερυσίχθονα τρομαγμένοι από την 
αλόγιστη καταστροφή τόσων δέντρων, προσπάθησαν να του 
αλλάξουνε τη γνώμη.  Κυρίως όμως του εξέφρασαν τον φόβο ότι θα 
ξεσπούσε επάνω τους  η οργή της Δήμητρας.  

Ο Ερυσίχθων όμως άρπαξε ένα τσεκούρι και είπε: «Δεν με ενδιαφέρει αν το δέντρο αυτό το αγαπά η Θεά. 
Ακόμα και η ίδια να ήταν, κάτω θα την έριχνα  αν στεκόταν στον δρόμο μου!»  Και σήκωσε το κοφτερό 
τσεκούρι  στην ιερή βελανιδιά. Με την πρώτη όμως τσεκουριά, παρουσιάσθηκε μπροστά του η ιέρεια της 
Δήμητρας Νικίππη, που δεν ήταν παρά η ίδια η θεά μεταμορφωμένη. Η ιέρεια προσπάθησε να σταματήσει 
το κόψιμο των δέντρων, αλλά ο Ερυσίχθονας την απείλησε με την αξίνα του και συνέχισε το καταστροφικό 
του έργο. Το δέντρο τραντάχτηκε από τα χτυπήματα, βόγγηξε και χλώμιασαν τα βελανίδια, τα φύλλα και τα 
κλαδιά του. Από τις πληγές του άρχισε να τρέχει αίμα.  

Μόλις οι δούλοι είδαν το θέαμα μαρμάρωσαν από φόβο. Μάλιστα ένας από αυτούς δεν άντεξε, γύρισε, 
άρπαξε το τσεκούρι από το χέρι του Ερυσίχθονα και προσπάθησε να τον εμποδίσει. Τότε στράφηκε ο 
βασιλιάς οργισμένος και φώναξε: «Ορίστε η ανταμοιβή σου για τον οίκτο σου». Και με μια τσεκουριά κόβει  
το κεφάλι του δούλου. Μετά συνέχισε να πελεκίζει. Τότε μέσα από την ψυχή του αιωνόβιου δέντρου 
ακούστηκε μια φωνή: «Είμαι η αγαπημένη νύμφη της Δήμητρας και ο δρυς που κόβεις είναι το άσυλό μου. 
Τρέμε, γιατί σε περιμένει βαριά ποινή για το κακούργημά σου!» Ο βασιλιάς δεν πτοήθηκε καθόλου από τα 
λόγια της νύμφης, αντίθετα έδεσε με σκοινιά τα πιο ψηλά κλαδιά του δέντρου, τα τράβηξε με δύναμη και 
έριξε το θεόρατο δέντρο κάτω στη γη. Μαζί του συντρίφτηκε, κάτω από τα κλαδιά του, το μισό δάσος. Οι 
νύμφες άρχισαν να κλαίνε γοερά. 

Τότε εμφανίσθηκε η Δήμητρα με όλη της τη θεϊκή μεγαλοπρέπεια.  Οι δούλοι στην θέα της σκόρπισαν 
πανικόβλητοι από δω και από κει, ικετεύοντας για οίκτο. Η θεά πράγματι τους λυπήθηκε και τους άφησε να 
φύγουν δίχως να τους βλάψει, ενώ τον ασεβή Ερυσίχθονα τον περίμενε πολύ σκληρή τιμωρία. 

Η θεά της τροφής είπε σε μια από τις νύμφες: «Πήγαινε στο βορρά, στη μακρινή Σκυθία, όπου  κατοικεί η 
Πείνα μαζί με τον τρόμο και το κρύο. Πες της να κυριεύσει τον Ερυσίχθονα, έτσι ώστε να μην μπορέσει ποτέ 
να ανακουφίσει την πείνα του με τα πλούσια δώρα που η Γη παρέχει.»  

Κι αμέσως ένας ανεμοστρόβιλος σηκώνεται και παίρνει τη νύμφη στην αγκαλιά του. Περνάνε πάνω από 
πλούσιες  χαρούμενες χώρες μέχρι που φτάνουν σε μια ερημιά με απότομα βράχια, στη χώρα που 
βασίλευε η ακόρεστη Πείνα. Δεν υπήρχε ούτε δεντράκι, ούτε θάμνος ή φυτό. Ξηρασία, ερημιά και θλίψη 
παντού γύρω. 
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Η Πείνα ήταν τρομακτική στην όψη. Αναμαλλιασμένη, χλωμή στο πρόσωπο, με κόκκινα θολά μάτια και 
μούχλα πάνω στα γκρίζα της χείλη. Κάτω από το ζαρωμένο της δέρμα φαινόταν τα κόκκαλα και τα σωθικά 
της. Η Νύμφη δεν είχε ξαναδεί ποτέ της πλάσμα τόσο ξερακιανό και άσχημο. Από την ταραχή της άρχισε να 
τρέμει και δεν τόλμησε να πλησιάσει. Κι έτσι φώναξε από μακριά: «Πείνα, με στέλνει η θεά της τροφής! Δεν 
το’χει  η μοίρα σας να συναντηθείτε εσείς οι δύο, κι έτσι ήρθα εγώ εκ μέρους της. Σου ζητά να πας στον 
κακούργο βασιλιά Ερυσίχθονα και να φυτέψεις βαθιά μέσα  του τη λιγούρα. Γιατί έκοψε το ιερό μας 
δέντρο!» Η Νύμφη δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την πρόταση κι αμέσως ένιωσε έντονη πείνα. Έφυγε 
γρήγορα κι επέστρεψε στην πατρίδα της. 

Η Πείνα υπάκουσε την εντολή της Δήμητρας και το βράδυ μπήκε στο παλάτι του Ερυσίχθονα. Τον βρήκε να  
κοιμάται ύπνο βαθύ, χωρίς ίχνος ανησυχίας για το έγκλημα που είχε διαπράξει. Η Πείνα τον σκέπασε με τα 
φτερά της και φύσηξε το φαρμακωμένο χνώτο της πάνω του. Γέμισε με την βρωμερή ανάσα της το στόμα 
και το στήθος του ιερόσυλου βασιλιά. Ο Ερυσίχθονας ονειρεύτηκε στον ύπνο του πως πεινούσε και όταν 
ξύπνησε η πείνα του είχε γίνει απερίγραπτη.  

 Από εκείνη την στιγμή άρχισε να τρώει ότι έβρισκε μπροστά του. Αφού έφαγε ότι φαγώσιμο βρισκόταν στο 
παλάτι, άρχισε να γυρίζει στους δρόμους και να αρπάζει τις προσφορές από τους βωμούς. Κανείς δεν 
μπορούσε να τον βοηθήσει. Οι δυστυχισμένοι οι γονείς του δεν ήξεραν τι να κάνουν. Ο πατέρας του 
κατέφυγε στον Ποσειδώνα, ο οποίος όμως ήταν εξίσου ανίκανος να θεραπεύσει τον εγγονό του από το 
κακό που τον βρήκε, λόγω της ύβρεως απέναντι σε άλλο θεό. 

Ο Ερυσίχθων έτρωγε μέρα νύχτα χωρίς να μπορέσει να ικανοποιήσει το απύθμενο στομάχι του. Όλα τα 
τεράστια πλούτη του έγιναν φαγητό. Κι όταν πια δεν είχε τίποτε άλλο να πουλήσει για να αγοράσει τροφή, 
πούλησε σκλάβα τη μοναχοκόρη του.  

Η Μήστρα ήταν πρόθυμη να βοηθήσει τον πατέρα της. Αλλά ήταν και περήφανη, δεν ήθελε να υπηρετεί τον 
πλούσιο έμπορο και με την πρώτη ευκαιρία δραπέτευσε. Ο αφέντης της ξεκίνησε να την καταδιώκει. Η 
κοπέλα έτρεξε μέχρι την ακρογιαλιά και παρακάλεσε τον Ποσειδώνα, τον προπάππου της, να τη σώσει. Και 
ο θεός των υδάτων την λυπήθηκε και της έδωσε την ικανότητα να μεταμορφώνεται. Όταν έφτασε ο 
έμπορος, αντί για τη Μήστρα είδε έναν ψαρά. Απορημένος τον ρώτησε:  
«Πες μου, καλέ μου άνθρωπε, μήπως είδες μια κοπέλα αχτένιστη και φτωχικά ντυμένη; Πριν λίγο την είδα 
να στέκεται σε αυτό το σημείο, αλλά τώρα την έχασα!»  

 «Συγχώρα με, αξιότιμε κύριε», του απάντησε η Mήστρα, μεταμορφωμένη σε ψαρά, «εγώ έχω το νου μου 
μόνο στα δίχτυα και δεν κοιτάζω γύρω μου. Αλλά πιστεύω ότι δεν υπήρχε κανένας στην ακτή εκτός από 
μένα». Μόλις ο έμπορος έφυγε, η κοπέλα ξαναπήρε τη μορφή της και γύρισε σπίτι. 

Στο μεταξύ ο βασιλιάς βασανιζόταν όλο και περισσότερο από την πείνα. Χάρηκε όταν έμαθε για την 
ικανότητα της κόρης του να μεταμορφώνεται. Σύντομα την ξαναπούλησε. Και μετά ξανά και ξανά, μιας και 
η κόρη του πάντα δραπέτευε, μια σαν άλογο, μια σαν προβατίνα, μια σαν αετός.  

Άλλοι λένε ότι η Μήστρα από δική της πρωτοβουλία, 
μεταμορφωνόταν συνέχεια σε διαφορετικές σκλάβες  προς 
πώληση,  ώστε να κερδίζει χρήματα για τον πατέρα της. Το πάθος 
του Ερυσίχθονα εξουδετέρωσε την πατρική στοργή και δεν την 
απέτρεψε από το να πουλιέται, κάθε φορά με διαφορετική 
μορφή και σε καινούριο αφέντη, ώστε να τον προμηθεύει με τα 
χρήματα της νέας αγοράς.  

Ακόμα κι έτσι όμως  τίποτα δεν ήταν ικανό να κορέσει την 
συνεχώς αυξανόμενη πείνα του Ερυσίχθονα. Το μαρτύριο του 
έγινε αβάσταχτο. Μη έχοντας να φάει τίποτα πια, άρχισε 
να τρώει τις ίδιες του τις σάρκες μέχρι που πεινασμένος φρικτά 
ταξίδεψε στον Άδη. 


