
Κοκκινέλη η επτάστικτος, Coccinella septempunctata) 
Κν (Πασχαλίτσες ή παπαδίτσες)-Lady Bugs

Ετυμολογία 
από το  Λατινικό septem = "επτά, seven"  και punctus = "στιγμα").

Ανήκει στην οικογένεια Κοκκινελλίδες. Είναι επίσης γνωστό με τις ονομασίες λαμπρίτσα και 
κοκκινέλλη. Φθάνει σε μήκος τα 6 χιλιοστά. Τρέφεται με βλαβερά έντομα και για το λόγο αυτό 
θεωρείται ωφέλιμο ζώο για τους γεωργούς.

Και το μεν πασχαλιτσα ευκολα ερμηνευεται από το Πασχαλινο αυγο που είναι κατακοκκινο.

Το παπαδιτσα όμως σημαινει μικρη παπαδια δηλ .συζυγος ιερεως  (προφανώς ορθοδοξου).

Σχετική με την κουράν της κόμης είναι η αρχαιοτάτη παπαλήθρα, την οποίαν είχεν η παλαιά 
Εκκλησία, αλλά σήμερον δεν υπάρχει. Και συγκεκριμένως: Εις το Πηδάλιον της Εκκλησίας μας 
ο Άγιος Νικόδημος ερμηνεύων τον ΚΑ’ Κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου ομιλεί περί 

παπαλήθρας των Κληρικών. «Η παπαλήθρα αύτη ήτο μία στρογγυλοειδής κουρά των εν τη 
κορυφή τριχών της κεφαλής παρομοία με στέφανον. Τούτο ήτο έθος, παράδοσις όλης της 
Εκκλησίας, ως βεβαιούται από τον 21ον Κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και από τους 
Αγίους Πατέρας. Ο Άγιος Ιερώνυμος γράφων προς τον Αυγουστίνον λέγει: «Παρακαλώ την 
στεφάνην σου». Ομοίως και ο Αυγουστίνος έγραφε προς τον Επίσκοπον Προκουλιανόν: «Μα 
την υμετέραν στεφάνην». Η στεφάνη αύτη ήτο το διακριτικόν γνώρισμα των Κληρικών». Και 
τέλος ο Άγιος Νικόδημος σημειώνει: «Πρέπει να ποιούσι και οι καθ’ ημάς Κληρικοί εν τη 
κορυφή την τοιαύτην στεφάνην. Ου γαρ δίκαιον όρια αιώνια μεταίρειν, α έθεντο οι Πατέρες 
ημών».
Βλ. και 162.355.

ΟΙ παπαδιες όμως  συνηθως φορουν μαυρα ρουχα και ποτε κοκκινα της φωτιας σαν πουτάνες. Αρα 
το παπαδιτσα πρεπει να ετυμολογηθει μαλλον από την ομοιάζουσα παπαλήθρα περι της οποιας 
ομιλει ο Αρχιμαντρίτης  Ιωήλ Γιαννακόπουλος (Παιοημερολογίτης) 
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Ο τροπος κουρας αυτος εξελειπε γρήγορα στους ορθοδοξους οι καθολικοι ομως φαινεται ότι 
συνέχισαν το χουι αυτό και οι καρδιναλιοι χρησμιοποιουν μεχρι και σημερα ένα μικρο 
κοκκινο σκουφι για να καλύπτουν την παπαλήθρα τους. Οι κατοικοι των φραγκοκρατουμενων 
νησιων εβλεπαν συχνά καρδιναλιους και τους έκαναν χαζι.
Τοσο κοκκινο δεν απαντουσαν συχνα σε ιερεις.  
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Η παπαληθρα του καρδιναλιου δεν εβαινε από το κεφάλι του . Τα αλλα καπέλα εμπαιναν 
ΠΑΝΩ στην παπαλήθρα. Ο πάπας δεν κάνει λάθος!

Τα περιεργα καπελλα των καρδιναλιων αποτελουσαν αντικειμενο χλευης των ορθοδοξων που 
ειχαν συνηθίσει στη μονότονη και διαρκή μαυρίλα των δικων τους κληρικων.
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Ετσι εδωσαν, κοροιδευτικά,  το ονομα παπαληθρα στο ομοιοσχημο συμπαθές έντομο. Όταν 
το αντικειμενο ξεχάστηκε ( με την  Εθν. Ανεξαρτησια) το εκαναν παπαδίτσα από παρανόηση.

Βιβλιογραφια

Ο συγγρααφεας υποστηριζει ότι τα καλυματα της κεφαλης των καρδιναλιων εχουν το σχημα και τα 
στιγματα της   amanita muscaria, ενός μανιταριου με μαγικές ιδιοτητες! 

○

○

Αμανιτα μουσκάρια○

Δες J. ALLEGRO - Το Ιερο μανιτάρι και ο σταυρος - ΔΙΒΡΗΣ
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