
ΓΓ ΚΚ ΙΙ ΩΩ ΝΝ ΑΑ  
ΑΑ σσ έέ λλ ηη νν οο   όό ρρ οο ςς  

 

Το βουνό της Σελήνης και του Ενδυμίωνα 
 

  

 

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ  —  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α: 

Σ π ύ ρ ο ς  Κ α ρ υ δ ά κ η ς 
 

 

 

 

 

 

a n a l p h a b e t 



2 
 

Στη φωτογραφία του εξωφύλλου: Αριστερά, τα Βαρδούσια 2.495 μ.· στη μέση η χαράδρα του Μόρνου· 

δεξιά, οι γκρεμοί της Γκιώνας όπως φαίνονται από την κορυφή του Τραγονόρους 2.456 μ., κατόπιν ο 

κωνικός Πύργος 2.063 μ. και στο βάθος η Οίτη 2.151 μ. 

 

Στη φωτογραφία τίτλου, στη σ. 3: Campanula aizoon (Boiss. & Heldr.), ενδημική της Στερεάς Ελλάδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spyros.karydakis@gmail.com 

Προσωπική ιστοσελίδα του συγγραφέα: www.analphabet.gr 

 

Οι φωτογραφίες είναι του Σ. Καρυδάκη. Το analphabet δεν είναι όνομα εκδοτικού οίκου ή επιχείρησης, 

αλλά λογότυπο του συγγραφέα. 

 

Το σχέδιο του τοξότη στην τελευταία σελίδα είναι του ζωγράφου, χαράκτη και σχεδιαστή αρχαιολογικών 

ευρημάτων Ανδρέα Κοντονή, www.andreaskontonis.com/home.html. Χρώμα, από τον ζωγράφο Κωνσταντίνο 

Μακρόπουλο 

 

Ο συγγραφέας ευχαριστεί θερμά τα ιδρύματα και τους ιδιώτες, κατόχους ή δημιουργούς των έργων τέ-

χνης τα οποία χρησιμοποίησε στο έργο αυτό, για τις εικόνες τους που δανείστηκε. 

 

Σχεδιασμός εξωφύλλου και βιβλίου — σελιδοποίηση: analphabet. 
 

 

© για τις εικόνες των έργων τέχνης: οι κάτοχοί τους ή οι δημιουργοί τους 

© για το σχέδιο του τοξότη: Ανδρέας Κοντονής 

© για το κείμενο και τις φωτογραφίες: Σπύρος Καρυδάκης 

 

 

Η αναπαραγωγή και η πώληση σε εκτυπωμένη μορφή ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε τρόπο μέρους ή ολόκληρου 

του έργου αυτού, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια του συγγραφέα του, σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τις 

κατά καιρούς τροποποιήσεις του. 

http://www.analphabet.gr/
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Ολίγα λόγια τεχνικά: σ. 5. 

Εισαγωγή: σ. 7. 

Ασέληνο όρος. Σελήνη και Ενδυμίωνας: σ. 8. 

Δυο Ιούληδες στη Γκιώνα: σ. 32. 

Κατάλογος εικόνων έργων τέχνης στην ενότητα «Ασέληνο όρος. Σελήνη και Ενδυμίων»: σ. 77. 

Πίνακας λέξεων και ονομάτων: σ. 77. 

Πίνακας αναφερόμενων ειδών φυτών: σ. 80. 

Πίνακας αναφερόμενων οικογενειών φυτών: σ. 81. 
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ΟΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

 

Ο Σπύρος Καρυδάκης δεν έχει καμιά επιστημονική ιδιότητα στον χώρο της βιολογίας ή της βοτανο-

λογίας. Η ενασχόλησή του με τα φυτά της Ελλάδας, οφείλεται στην αγάπη του για τη φύση. Είναι ένας 

ερασιτέχνης. Γι’ αυτό δεν κρύβει το γεγονός ότι δεν γνωρίζει τα επιστημονικά ονόματα κάποιων από τα 

φυτά που φωτογραφίζει, ή ότι ενδεχομένως να κάνει λάθος σε κάποιες από τις ταυτοποιήσεις ειδών. 

Ειδικοί επιστήμονες μπορούν, αν θέλουν, να τον διορθώσουν σε ελλειπείς ή λανθασμένες ταυτοποιήσεις 

φυτών, και να αναφερθεί για τις περιπτώσεις αυτές το όνομά τους και οι διαγνώσεις τους σε μια μελλο-

ντική αναδιάρθρωση του άλμπουμ. 

 

Επίσης, ο συγγραφέας φωτογραφίζει για να εικονογραφεί την υπηρεσία του στην αφήγηση και για τη 

διασκέδασή του. Οι φωτογραφίες σε αυτό το άλμπουμ τραβήχτηκαν με μια SONY DSC-F828 στην Α΄ διαδρο-

μή, και οι περισσότερες με μια SONY τσέπης MPEGMOVIEVX DSC-N1 στη Β΄ διαδρομή που περιγράφεται εδώ. 

 

Η έρευνα για τη φύση και τον πολιτισμό στην αρχαία Ελλάδα, όπως παρουσιάζεται σε αυτό το άλμπουμ 

είναι πρωτογενής, κατ’ ευθείαν από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, γι’ αυτό δεν παρατίθεται εδώ παρά 

ελάχιστη σύγχρονη βιβλιογραφία. Τα αποσπάσματα από αρχαίες πηγές που χρησιμοποιούνται, μεταφρά-

στηκαν από τον συγγραφέα από τα αρχαία Ελληνικά. Για τα αρχαία ελληνικά κείμενα χρησιμοποιήθηκε η 

ψηφιακή έκδοση του συνόλου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, Thesaurous Linguae Graecae (TLG), 

που έχει εκπονήσει το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας (UCLA). Επίσης, από τον συγγραφέα έγινε και η 

μετάφραση των αποσπασμάτων σύγχρονων δοκιμίων και λογοτεχνίας από τα Γερμανικά και τα Αγγλικά 

που παρατίθενται στο άλμπουμ, καθώς και το ποίημα του Γκέοργκ Τρακλ. 

 

Το ορειβατικό μέρος του άλμπουμ αυτού αποτελεί μια προσωπική αφήγηση του συγγραφέα του, μην 

έχοντας κύριο σκοπό να υποδείξει διαδρομές στους ορειβάτες. 

Για πληροφόρηση περί της Γκιώνας και των ορειβατικών διαδρομών της, υπάρχουν οι ιστοσελίδες 

ορειβατικών συλλόγων και οργανώσων, όπως: kaloskopi.gr, www.eooa.gr, https://www.eospatras.gr, 

www.hellaspath.gr, www.poa.gr/katafygia/gkiona, www.oalth.gr, www.eoslamias.gr. 

Για χάρτη του βουνού, δείτε αυτόν των εκδόσεων www.anavasi.gr. 

 

Αυτό το άλμπουμ, διατίθεται διαδικτυακά εντελώς δωρεάν. Γι’ αυτό, σεβαστείτε τον μόχθο 

και τις καλές προθέσεις του συγγραφέα, και αναφέρετε το όνομά του καθώς και την 

ιστοσελίδα του σε τυχόν δανεισμούς από σας αποσπασμάτων από την μελέτη του για τον 

Ενδυμίωνα, την αφήγησή του ή τις μεταφράσεις του. 
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Αφιερωμένο 

με αγάπη 

στη Ντιάνα Χαϊκάλη, 

τη Σελήνη 
 
 
 
 
 
 

 [αὐτὰρ Ἀεθλίοο κρα]τερὸν μένος ἀντιθέοιο 

ε[ὐειδέα Καλύκην θα]λερὴν ποιήσατ’ ἄκοιτιν· 

ἣ [δ’ἔτεκ’ Ἐνδυμίωνα] φίλον μακάρεσσι θεοῖσι· 

[τὸν δὲ Ζεὺς τίμησ]ε, περισσὰ δὲ δῶρα ἔδωκεν, 

ἳν δ’ αὐτῶι θανάτου ταμίης καὶ γήραος ἧεν. 

[τοῦ δ’ Αἰτωλός· το]ῦ δ’αὗ Καλυδὼν γένεθ’ υἱός. 

 
Μετά ο Αέθλιος, με την κρατερή, ισόθεη δύναμή του, 
έκανε την όμορφη Καλύκη σύντροφό του στο κρεβάτι, την ανθισμένη, 
κι εκείνη γέννησε τον Ενδυμίωνα, αγαπημένο στους μακάριους θεούς· 
Αυτόν ο Ζευς τον τίμησε, περίσσια δώρα τού έδωσε, 
να είναι φύλακας του θανάτου και των γηρατειών. 
κι αυτού γεννήθηκε γιος ο Αιτωλός, κι εκείνου ο Καλυδών. 

 
Ησίοδος, 
απόσπασμα 10a 

 

Ah! thou hast young Endymion, 

Thou hast the lips that should be kissed! 

 

Αχ! Έχεις, νεαρέ Ενδυμίωνα, 

Έχεις χείλη που θέλουν να φιληθούν. 

 

Όσκαρ Ουάιλντ, 

Ενδυμίων 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η Γκιώνα είναι μερικά μέτρα ψηλότερη από τα αδέλφια της, τους Τιτάνες της κεντρι-
κής Στερεάς: τον Παρνασσό και τα Βαρδούσια ή Κόρακα. Είναι πανέμορφη, άγρια και 
πλούσια σε εικόνες και σε ζωή. 

Όμως, δεν ήταν μόνο αυτό η πηγή της γοητείας της για μένα. Στα αρχαία χρόνια 
λεγόταν Ασέληνο όρος, και ήταν ο αρχέγονος τόπος της λατρείας της Σελήνης και του 
Ενδυμίωνα. Από μικρός είχα εντυπωσιαστεί από αυτό τον μύθο. Όλα μα όλα τα παιδιά 
και οι έφηβοι του πλανήτη, ανακαλύπτωντας τον κόσμο, θα μείνουν απαραιτήτως κά-
ποια νύχτα να κοιτάζουν με ανοιχτό το στόμα μια πανσέληνο περιτριγυρισμένη με τ’ 
άστρα. Είναι μια από τις προσωπικές τελετουργίες ενηλικίωσης του καθενός από τα 
προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα, και συνιστά ένα πρωτεύον κόσμημα στη στολή της 
ανθρώπινης υπόστασης. Επίσης, για όλα τα παιδιά είναι λογικό να διδάσκονται την 
πραγματικότητα, την αλήθεια, πρωταρχικά μέσα από το βάθος και την ομορφιά των 
μύθων και των αφηγήσεων, και κατόπιν από το όποιο σχολείο. Κι όταν δεν συμβαίνει 
αυτό, η ανθρώπινη ζωή είναι ανάπηρη, μισότυφλη και μισόκουφη, μηχανιστική, έκθετη 
στο ψεύδος κακών επιλογών του εαυτού και της κοινωνίας: χειραγωγήσιμη.  

Στον μύθο της Σελήνης και του Ενδυμίωνα, όμως, δεν έβλεπα μόνο ποίηση, αλή-
θεια κι ομορφιά. Όλοι οι ήρωες σε όλους τους πολιτισμούς του πλανήτη, πρωτίστως 
βέβαια οι εξαιρετικά επεξεργασμένοι από το συλλογικό ασυνείδητο και το ατομικό 
συνειδητό ήρωες της αρχαίας Ελλάδας, είναι απαραιτήτως νέοι, πανέμορφοι, δυνατοί, 
γενναίοι, καλοί και δίκαιοι. Αυτή είναι η λειτουργία του ήρωα: η ανθρώπινη λαχτάρα 
για το ωραίο, το αγαθό, την ελευθερία, την τελειότητα σε όλες της τις εκφάνσεις· κι 
όταν ο ήρωας, απαραιτήτως επίσης, περιπίπτει στην κυριαρχία του κακού, και γίνεται 
άσχημος, δειλός ή άδικος, ή όταν νικιέται από τους εχθρούς του, πληγώνεται, δυστυ-
χεί και πεθαίνει, τότε έχουμε το μέγιστο μάθημα του μύθου, ότι ο άνθρωπος, όσο τέ-
λειος κι αν είναι, όσο ισχυρός, υπόκειται στους νόμους της φύσης που δημιουργούν 
ενώ ταυτόχρονα διαλύουν, και στην ανθρώπινη μοίρα ατόμων και κοινωνικών συνό-
λων, που λαχταρούν την απελευθέρωση και την ευτυχία σωμάτων και ψυχών, αλλά 
το παραμικρό στραβοπάτημα τα οδηγεί στην άβυσσο. 

Ο Ενδυμίων, όμως, δεν ανήκει σε αυτό τον συλλογικό και πλανητικό τύπο. Είναι ο 
μόνος ήρωας παγκοσμίως που οφείλει την ισχύ του, την αθανασία του, καθώς και την 
τόσο σταθερή φήμη του από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα, όχι σε έργα, μα 
στον… ύπνο! Δηλαδή, όχι στις οποιεσδήποτε πράξεις του, στη γνωστή γενναιότητα, 
μαγκιά, στο ανίκητο καθενός ανά τον πλανήτη ήρωα, από τον Ηρακλή μέχρι τον Σπάι-
ντερμαν, αλλά στο γεγονός ότι δεν κάνει τίποτα κι απλά κοιμάται! Αυτό ήταν για μένα 
ένα σπουδαίο μάθημα, αλλά και ένα θέμα προς έρευνα. 

Έτσι, κατασκευάζοντας αυτό το αλμπουμάκι για τη Γκιώνα, δεν αντιστάθηκα στον 
πειρασμό να δουλέψω πάνω στον αρχαίο μύθο της Σελήνης και του Ενδυμίωνα, με 
πρωτογενή έρευνα πρωτίστως στις αρχαίες πηγές, μα και στους τρόπους και στις 
αληθινές διαστάσεις της σύγχρονης επιβίωσής του. Τα αποτελέσματα, ήταν για μένα 
πολύ ενδιαφέροντα. 

Ίσως και για σας.  
Σπύρος Καρυδάκης 
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Ασέληνo όρoς 

Σελήνη και Ενδυμίωνας 
 
 

Ολίγη Γκιώνα από την αρχαιότητα 
Η Γκιώνα λεγόταν στην αρχαιότητα Ασέληνον 

όρος ή Ασέληνα όρη.  
Ο Ριανός, 3ος αι. π.Χ., αναφέρει στο έπος 

του Ηρακλείαι τα Ασέληνα όρη, καθώς και ένας 
ιστορικός Νίκανδρος αγνώστων λοιπών στοι-
χείων που έγραψε μια ιστορία της Αιτωλίας χα-
μένη σήμερα, τα Αιτωλικά· από την πλευρά τους 
τα αρχαία και βυζαντινά λεξικά διευκρινίζουν 
για τα Ασέληνα όρη ότι «σε αυτά, όταν πλάγια-
ζε η Σελήνη με τον Ενδυμίωνα, συνέβαινε να 
είναι ασέληνοι οι άλλοι τόποι και να μην μετα-
λαμβάνουν το φως της θεάς».1 

Ο πολύ γνωστότερος από τον προηγούμενο 
Νίκανδρος ο Κολοφώνιος, 3ος-2ος αι. π.Χ., στα 
περίφημα Θηριακά του,2  μιλάει για τις κερασ-
φόρες οχιές [Vipera ammodytes (L.)], που υ-
πάρχουν «Κάτω στου Σκείρωνα τα Παμβώνια βου-
νά, / στο Ρυπαίο, στου Κόρακα τον βράχο και στο 
γκρίζο Ασέληνο»· Ο αρχαίος Σχολιαστής3 ανα-
φέρει:«Ασέληνο: όρος της Λοκρίδας δυσκολο-

χείμωνο [δυσχείμερον]». Βέβαια η γεωγραφι-
κή τοποθέτηση του βουνού ως «λοκρικόν» είναι 
λάθος, γιατί το Ασέληνον ανήκε στην Αιτωλία, 

ίσως όμως να πρόκειται απλά για μεγαλοποιημένη αναφορά σε κάποια από τα παραβούνια της 
Γκιώνας στα σύνορα με τη Λοκρίδα. 

Αυτά είναι τα σωζώμενα από την αρχαιότητα στοιχεία για το Ασέληνο όρος ή Γκιώνα. Η 
σπανιότητα των αναφορών οφείλεται στο δύσβατο της περιοχής και στο ότι οι κάτοικοι της 
ορεινής καρδιάς της Αιτωλίας ήταν απλοϊκοί άνθρωποι, πολεμιστές, αγρότες και βοσκοί, και 
δεν καλλιεργούσαν ιδιαίτερα τα γράμματα και τις τέχνες. Πολύ πιο ανεπτυγμένη ήταν η δυτική 
Αιτωλία, με πολλά καλλιεργήσιμα εδάφη και με κέντρο το πεδινό, πλούσιο Θέρμο, κοντά στην 
Τριχωνίδα. Έτσι, όταν οι αρχαίοι γεωγράφοι και ιστορικοί περιγράφουν την Αιτωλία, περνούν 
από το δυτικό μέρος της χώρας, το πεδινό και εύφορο όπου το Θέρμο, ακολουθούν τα παρά-
λια όπου η Καλυδώνα, η Ναύπακτος, η Πλευρώνα, ανεβαίνουν λίγο προς την πιο προσιτή Ευρυ-
τανία, και αναφέρονται μόνο σαν γενικώς «Αιτωλία» στην ορεινή καρδιά της, όπου οι άγριοι 
όγκοι του Κόρακα (Βαρδούσια) και του Ασέληνου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι σημαντικό-
τεροι γεωγράφοι και ιστορικοί ήταν συγχρόνως και ταξιδευτές, εμπειρικοί εξεταστές των το-
πων για τους οποίους μιλούσαν. Τα βουνά της κεντρικής Στερεάς, δυσπρόσιτα ακόμα και πριν 
τον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο που λίγοι δρόμοι υπήρχαν, σίγουρα θα ήταν σχεδόν άβατα στην αρ-
χαία εποχή, και συγχρόνως επικίνδυνα, αν δεν μπορούσε να ταξιδεύσει κανείς με ένοπλη συ-
νοδεία. Μερικών που έγραψαν έργα αποκλειστικά για την περιοχή, το έργο έχει χαθεί. 

                                                
1 Ριανός επικός, Αποσπάσματα 265,F, απ. 48· Etymologicum magnum 153, 5 κ.ε.· επαναλαμβάνουν: Etymologicum  

Genuinum, Etymologicum Symeonis στο λήμμα Ασέληνα. 
2 Νίκανδρος, Θηριακά 215. Τα Παμβώνια είναι τα βουνά της Μεγαρίδας πάνω από την Κακή Σκάλα, το Ρυπαίον βρί-

σκεται κοντά στη Ναύπακτο, ενώ ο Κόρακας είναι τα σημερινά Βαρδούσια, που οι κορφές τους λέγονται ακόμη 

από τους ντόπιους Κόρακας και [τα] Κοράκια. 
3 Scholia in Nicandrum (Σχόλια στον Νίκανδρο) 215b-c: «Ἀσέληνον, Λοκρικὸν ὄρος δυσχείμερον» 

Jerome Martin Langlois (1779-1838), 

Ενδυμίων, 1822, ιδιωτική συλλογή. 
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Έτσι, παρ’ ότι ο Ενδυμίων ήταν σαφέστατα συνδεδεμένος με το Ασέληνον, και υπάρχουν 
για κείνον και τον γοητευτικό του μύθο πλήθος αναφορές σε αρχαία έργα, δεν κατονομάζεται σε 

αυτά το ίδιο το μεγαλόπρεπο βουνό. Όντας «δυσχείμερο», αλλά και «πολιόν [φαιό, γκρίζο]» 

λόγω της καταχνιάς και των γκρίζων γκρεμών του ολόγυρα, επίσης «γκρίζο» μεταφορικά, α-
ποχρωματισμένο στη συνείδηση των λογίων συγγραφέων λόγω της απόστασής του από πιο 
πολιτισμένους τόπους, συνήθως δεν αναφέρεται ως πατρίδα του Ενδυμίωνα και θέατρο των 
ερωτικών συναντήσεών του με τη Σελήνη, αλλά κατονομάζεται μόνο η Αιτωλία, γενικώς τα 
βουνά της, πολύ υψηλά και άγρια, παρ’ ότι πολλοί ήξεραν ότι αυτά τα «γενικώς υψηλά βου-
νά» ήταν κάποιο, μακρινό γι’ αυτούς, Ασέληνο όρος. 

 
Ο ησιόδειος Ενδυμίων 

Ο Ενδυμίωνας, σύμφωνα με τον Ησίοδο, 8ος-7ος π.Χ. αι., ήταν γιος του Αέθλιου και της 
Καλύκης. Η γεναλογία του έχει ως εξής:4 Ο Δευκαλίων και η Πύρρα, το ζεύγος των ανθρώπων που 
σώθηκε από τον κατακλυσμό, γέννησαν (ή κρυφά η Πύρρα με τον Δία) τον Έλληνα, τον Αμ-
φικτίωνα και μια κόρη την Πρωτογένεια. Εκείνη πάλι, κατευθείαν από τον Δία, γέννησε τον 
Αέθλιο, που βασίλεψε στην Ήλιδα και επαναδιοργάνωσε τους Ολυμπιακούς αγώνες, οι οποίοι 
είχαν σταματήσει μετά τον κατακλυσμό.5 Ο Έλληνας γέννησε με τη Νύμφη Ορσηίδα τους Δώ-
ρο, Ξάνθο, Αίολο, και ο Αίολος αφού έγινε βασιλιάς της Θεσσαλίας, γέννησε από την Αιναρέτη 
την Καλύκη. Ο Αέθλιος παντρεύτηκε την ανιψιά του, Καλύκη, και γέννησε τον Ενδυμίωνα — 
για τον οποίο ο Απολλόδωρος αναφέρει πως σύμφωνα με πολλούς γεννήθηκε κι αυτός από 
κρυφό έρωτα της Καλύκης με τον Δία. 

Ο Ησίοδος είναι ο παλαιότερος από τους συγγραφείς που γράφουν για τον Ενδυμίωνα:6 
 

Μετά ο Αέθλιος, με την κρατερή, ισόθεη δύναμή του, 
έκανε την όμορφη Καλύκη σύντροφό του στο κρεβάτι, την ανθισμένη, 
κι εκείνη γέννησε τον Ενδυμίωνα, αγαπημένο στους μακάριους θεούς· 
Αυτόν ο Ζευς τον τίμησε, περίσσια δώρα τού έδωσε, 

να είναι φύλακας [ταμίης] του θανάτου και των γηρατειών. 

κι αυτού γεννήθηκε γιος ο Αιτωλός, κι εκείνου ο Καλυδών. 
 

Πρέπει να σημειωθεί, πως ταμίης δεν σημαίνει ακριβώς ούτε φύλακας ούτε κριτής, μα περί-

που θησαυροφύλακας, αυτός που αποφασίζει για τη χρήση πολύτιμων αντικειμένων, ή κα-
λύτερα «λογιστής». Ο Ησίοδος, λοιπόν, που γνώριζε τις αρχαιότερες εκδοχές των ελληνικών 
μύθων, δεν αναφέρει την ιστορία του Ενδυμίωνος και της Σελήνης, αλλά ο λόγος του υπονοεί 
μάλλον έναν ήρωα σχετιζόμενο με τον Κάτω Κόσμο, έναν «λογιστή του θανάτου και των γη-
ρατειών» που αποφασίζει για το αν θα γεράσουν ήσυχα και πότε θα πεθάνουν οι ζωντανοί — 
όπως ο Μίνως, ο Αιακός και ο Ραδάμανθυς ήταν κριτές των νεκρών στον Άδη. 

                                                
4 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 5, 1, 3, 3 κ.ε.· Απολλοδωρος, Βιβλιοθήκη 1, 56, 1 κ.ε. 
5 Etymologicum magnum στο λήμμα ἆθλον· Etymologicum Genuinum στο λ. ἆθλος: 
6 Ησίοδος, Αποσπάσματα, απ. 10a, 58-63· ο ίδιος, απ. 10a, 34: Καλύκη, κόρη του Αίολου και της Αιναρέτης. 

Σελήνη και Ενδυμίων, 
ερυθρόμορφος κρατήρας Απουληίας, 4ος αι. π.Χ. 

Dallas Museum of Art. 

Ενδυμίων κοιμώμενος, 
ελληνιστικό μαρμάρινο άγαλμα, 2oς αι. π.Χ. 

Βρεττανικό Μουσείο 
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Στα Σχόλια στον Απολλώνιο Ρόδιο,7 ο αρχαίος Σχολιαστής ξεκαθαρίζει τη φράση του Ησί-
οδου: ο Ενδυμίων «έχει πάρει από τον Δία το δώρο να είναι ο ίδιος ταμίας του θανάτου, και να 

αφανίζει όποιον θέλει [ὅτε θέλοι ὀλέσθαι]». Προσθέτει ότι τα ίδια λένε και οι ιστορικοί Ακου-
σίλαος 5ος αι. π.Χ., Φερεκύδης 5ος αι. π.Χ., Πείσανδρος, Νίκανδρος (στα χαμένα Αιτωλικά), 
καθώς και ο εποποιός Θεόπομπος 4ος αι. π.Χ. 

Γιατί όμως του δόθηκε τούτη η χάρη, και πού ήταν η έδρα του παράξενου αυτού «λογιστή 
του θανάτου και των γηρατειών»; Το λέει πάλι ο Ησίοδος στις Μεγάλες Ηοίες, κατά τον ίδιο 
αρχαίο Σχολιαστή: Τον πήρε ο Δίας στον ουρανό για να τον τιμήσει, αλλά εκείνος ερωτεύτηκε 
την Ήρα «ξεγελασμένος από είδωλο νεφέλης, και αφού διώχτηκε από κει, κατέβηκε στον Άδη». 
Δηλαδή, δεν προσπάθησε να τη βιάσει όπως ο Ιξίων, ο άλλος ήρωας που τον πήραν οι θεοί 
στον Όλυμπο, απλά την ερωτεύτηκε, κι αυτή τον ξεγέλασε ακριβώς όπως και τον Ιξίωνα με 
ένα αντίγραφό της φτιαγμένο από συμπυκνωμένο σύννεφο. Γι’ αυτό φαίνεται ότι ο Δίας δεν 
έπαψε την εύνοιά του και δεν του επέβαλε κάποια τρομερή τιμωρία όπως εκείνη του Ιξίωνα, 
που καταδικάστηκε να στριφογυρίζει αιώνια στο διάστημα πάνω σε έναν περιστρεφόμενο, 
πύρινο τροχό. Αντίθετα, του έδωσε στον Άδη την παραπάνω τιμητική ιδιότητα. Ο Σχολιαστής 
προσθέτει και μιαν άλλη εκδοχή, ότι, όπως ισχυρίζεται ο Κρητικός φιλόσοφος Επιμενίδης, 6ος-
5ος αι. π.Χ., που είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη θεογονία και τα μυστήρια αποκαθαίροντας 
μάλιστα την Αθήνα από το Κυλώνιο Άγος, «ενώ ζούσε κοντά στους Θεούς [ο Ενδυμίων], 
ερωτεύτηκε την Ήρα, γι’ αυτό, επειδή δυσαρεστήθηκε ο Δίας, εκείνος του ζήτησε να κοιμάται 
για πάντα», ορίζοντας ο ίδιος την τιμωρία του. Άλλοι, μεταγενέστεροι, γράφουν απλά ότι «για 

την πολλή του δικαιοσύνη έγινε θεός [ἀποθεωθῆναι] και <…> ζήτησε από τον Δία να κοιμάται 
αιώνια», μετά από ερώτηση του Δία τι δώρο να του κάνει, για χάρη της Σελήνης.8 

Αυτή η χθόνια πλευρά του Ενδυμίωνα είναι ίσως και η παλαιότερη και η επισημότερη στα 
πλαίσια της πολυεπίπεδης αρχαιοελληνικής λατρείας ημιθέων και αποθεωμένων ηρώων, όπου 
συχνά συναντιώνται οι υψηλότερες θεολογικές λειτουργίες με ιστορίες ερώτων, πολέμων ή 
εγκλημάτων, παράδοξες και συχνά τραγικές ή ευτράπελες, πάντα όμως με βαθύτατο ψυχολο-
γικό νόημα, όπως ο μύθος της Σελήνης και του Ενδυμίωνα. Ενδέχεται, λοιπόν, ο Ενδυμίων να 
απολάμβανε στην προϊστορική Ηλεία και στην ορεινή Αιτωλία μια τοπική λατρεία χθόνιου 
θεού, μεσάζοντα μεταξύ της ζωής και του θανάτου, ιδιότητα που σκεπάστηκε κατόπιν από τη 
δημοφιλία της παράλληλης ερωτικής ιστορίας του με τη Σελήνη, καθώς και από την κυριαρχία 
της θεολογίας του Δωδεκαθέου και τις τελετουργίες τις σχετιζόμενες με τον Άδη, την Περσε-
φόνη και την Εκάτη, που δεν ήταν καθόλου δεδομένες στον πολυδιασπασμένο ελληνικό χώρο 
των χρόνων του Ησιόδου, με τις εκατοντάδες πανίσχυρες τοπικές λατρείες. Ρόλο παράλληλο 
αν όχι και όμοιο, μεσάζοντα μεταξύ του Άδη και των ανθρώπων, έπαιζε η λατρεία του Αμφιά-
ραου στη γειτονική Βοιωτία, απ’ όπου μεταφέρθηκε στα σύνορα με την Αττική, στον Ωρωπό. 

Κι επειδή οι χθόνιες λατρείες, όπως και του Αμφιάραου, τελούνταν σε κοιλότητες της γης, 
θα πρέπει να υποθέσουμε ότι στο Ασέληνο όρος θα υπήρχε λατρευτικό σπήλαιο αφιερωμένο 
στον Ενδυμίωνα, δεδομένου μάλιστα ότι αρχαίοι συγγραφείς το αναφέρουν, χωρίς να διευκρι-
νίζουν πού ήταν: «[…] νύχτα με τη Σελήνη κυνηγούσε επειδή βγαίνουν τούτες τις ώρες τα θη-
ρία για τη βοσκή, και τις μέρες αναπαυόταν σε σπηλιά».9 Έρευνα αρχαιολογική στα σπήλαια 
της Γκιώνας, ίσως το αποκαλύψει. 

 

Η κυριαρχία του Λάτμου 
Στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια τη δόξα για τις ερωτικές συνευρέσεις Σελήνης — Ενδυ-

μίωνα την προσεταιρίστηκε το όρος Λάτμος στην Καρία της Μ. Ασίας: υποστηρίχτηκε ότι ο ημί-
θεος μετοίκησε στην πόλη Ηράκλεια κάτω από τον Λάτμο και, παρ’ ό,τι κανείς δεν αμφέβαλλε 
για τον αιώνιο ύπνο και την αθανασία του, έδειχναν τον τάφο του σε κοντινό σπήλαιο, αυτό που 
αναφέρει κι ο Καβάφης στο παρακάτω παρατιθέμενο ποίημά του, «Ενώπιον του αγάλματος του 
Ενδυμίωνος». Ο μύθος όμως εκεί είναι πολύ νεότερος του αιτωλικού, δεδομένου ότι οι Έλλη-
νες όπου κι αν μετοικούσαν, εντός ή εκτός του ελληνικού ιστορικού χώρου, κουβαλούσαν και 
τους μύθους τους, με αποτέλεσμα να γεμίσει η Α. Μεσόγειος και η Μ. Ασία από δεύτερες ή και τρί-
τες κοιτίδες των Ελλήνων θεών κι ηρώων και δευτεροτρίτους τόπους διαδραμάτισης των μύθων, 

                                                
7 Scholia in Apollonium Rodium (Σχόλια στον Απολλώνιο Ρόδιο), 264, 1 κ.ε. 
8 Scholia in Apollonium Rodium (Σχόλια στον Απολλώνιο Ρόδιο), ό.π. 
9 Scholia in Apollonium Rodium (Σχόλια στον Απολλώνιο Ρόδιο), 265, 8-9. 
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ 
 

Επί άρματος λευκού που τέσσερις ημίονοι 
πάλλευκοι σύρουν, με κοσμήματ’ αργυρά, 
φθάνω εκ Μιλήτου εις τον Λάτμον. Ιερά 
τελών — θυσίας και σπονδάς — τω Ενδυμίωνι, 
από την Αλεξάνδρειαν έπλευσα εν τριήρει πορφυρά. — 
Ιδού το άγαλμα. Εν εκστάσει βλέπω νυν 
του Ενδυμίωνος την φημισμένην καλλονήν. 
Ιάσμων κάνιστρα κενούν οι δούλοι μου· κ’ ευοίωνοι 
επευφημίαι εξύπνησαν αρχαίων χρόνων ηδονήν. 

1916-18 
 

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης 
 

 
 

που μπέρδευαν τους τότε συγγραφείς και ποιητές· πόσω μάλλον τους σημερινούς, μερικοί από 
τους οποίους αναφέρουν ακόμη από άγνοια των αρχαίων πηγών ως αρχική πατρίδα και τόπο 
εγκοίμισης του Ενδυμίωνα το όρος Λάτμος. 

Η Ηράκλεια του Λάτμου, όμως, ήταν αρχικά αποικία των Βοιωτών και των Μεγαρέων, ό-
πως αναφέρεται από τον Ανώνυμο (Ψευδο-Σκύμνο), στο έργο του Περιήγησις·10 έτσι, καθώς 
συνηθιζόταν τότε, για την αποίκηση θα συγκεντρώθηκαν επίσης κάτοικοι των πλησιόχωρων της 
Βοιωτίας και της Μεγαρίδας, μαζί και κάποιοι από τους αιωνίως φτωχούς ορεινούς Αιτωλούς, 
που θα μετέφεραν σίγουρα τον μύθο του γενάρχη τους στη νέα αποικία. Γι’ αυτό, το ιερό του 
Ενδυμίωνα δεν βρισκόταν μέσα στην Ηράκλεια, αλλά σε σπηλιά στο βουνό, που τους θύμιζε το 
σπήλαιο του ήρωά τους στο πατρικό τους Ασέληνον όρος. 

 

Περί Αιτωλίας και Αιτωλών 
Είναι αδύνατο να καταλάβουμε την ιδιαιτερότητα του μύθου του Ενδυμίωνα, χωρίς να α-

σχοληθούμε με τους Αιτωλείς. 
Ο γεωγράφος Στράβων, ο περιηγητής και ιστορικός Παυσανίας και ο συλλογέας των αρ-

χαίων ελληνικών μύθων Απολλόδωρος,11 με διάφορες αποκλίσεις μεταξύ τους, γράφουν ότι ο 
Ενδυμίωνας, γιος του Αέθλιου, γέννησε γιους τούς Παίονα, Επειό, Αιτωλό, και κόρη την Ευ-
ρυκύδα. Επίσης, άλλες 50 θυγατέρες από τη Σελήνη ή από την Αστεροδία, ή από την Χρομία 
κόρη του Αμφικτίωνος, γιου του Δευκαλίωνα, άρα εξαδέρφη του ή ανιψιά του, ή από την 
Υπερίππη κόρη του Αρκάδα, ή απ’ όλες μαζί, δεδομένου ότι οι τότε βασιλιάδες και ενίοτε οι 
κοινοί θνητοί, όπως ξέρουμε κι από τον Όμηρο, εκτός από τη νόμιμη γυναίκα τους έπαιρναν 
και δεύτερες συζύγους ή και παλλακίδες. 

Ο Ενδυμίων, λοιπόν, βασιλεύοντας στην Ήλιδα, όταν ήρθε η ώρα της διαδοχής οργάνωσε 
στην Ολυμπία αγώνες των γιων του για τη βασιλεία, προφανώς αθλητικούς και αρματοδρο-
μία, και νίκησε ο Επειός, που έγινε βασιλιάς. Κατά τον Σχολιαστή του Απολλώνιου και ο ποι-
ητής Ίβυκος, 6ος αι. π.Χ., αναφέρει ότι ο Ενδυμίωνας βασίλευσε στην Ήλιδα. Ο Αιτωλός ανέ-
λαβε τον θρόνο μετά τον Επειό που δεν είχε γιο, μα σκότωσε καταλάθος τον Άπι του Ιάσονα 
από το Παλλάντιο της Αρκαδίας, σε αρματοδρομία στη μνήμη κάποιου Άζανα. Τότε οι Αρκάδες 
επιτέθηκαν στην Ήλιδα. Ο Αιτωλός διώχτηκε και, μαζί με τη φυλή του τους Επειούς, που 
λέγονταν έτσι από τον αδελφό του, πήγε στην απ’ αυτόν ονομασμένη Αιτωλία, όπου νίκησε 
και σκότωσε τους εκεί βασιλεύοντες Δώρο, Λαόδοκο και Πολυποίτη, γιούς της Φθίας και του 
Απόλλωνα, και έγινε βασιλιάς της χώρας. Ο Παίονας πήγε βόρεια και έγινε οικιστής και βα-
σιλιάς του τόπου που πήρε το όνομά του, Παιονία. 

                                                
10 Ψευδο-Σκύμνος, Προς Βασιλέαν Νικομήδην ή Περιήγησις  973 κ.ε. 
11 Στράβων Γεωγραφικά, 10, 3, 1, 1 κ.ε.· Παυσανίας, Ελλάδος περιήγησις, 5, 1, 3, 3 κ.ε.· Απολλοδωρος, Βιβλιοθήκη 

1, 56, 1 κ.ε. 
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Ο ορθολογιστής Στράβων12 αφαιρεί το μυθο-
λογικό ένδυμα απ’ όλα αυτά, εξηγώντας δια μα-
κρών ότι σε όλα αυτά κρύβονται απλά πόλεμοι, 
κατακτήσεις και αποικίσεις. Αν και σέβεται πολύ 
τον περίφημο ιστορικό Έφορο, 4ος π.Χ. αι., τον 
ψέγει γιατί εκείνος γράφει13 ότι οι Αιτωλοί ήταν 
αυτόχθονες και πάντα απόρθητοι, ενώ ο ίδιος Έ-
φορος κατόπιν αναφέρει ότι κατακτήθηκαν από 
Κουρήτες της Εύβοιας, και ύστερα από τους Ε-
πειούς του Αιτωλού. 

Ο Στράβων προσθέτει μάλιστα πως κατά τον 
Απολλόδωρο είχαν έρθει άλλοτε στη χώρα επίσης 
αρχέγονοι Βοιωτοί Ύαντες, όταν τους έδιωξαν α-
πό τη Βοιωτία ο Κάδμος και οι Φοίνικες κατά την 
εισβολή εκεί παλαιότερα, κι ότι αργότερα ήρθαν 
και έποικοι Αιολείς από τη Θεσσαλία, που ανα-
μείχθηκαν κι αυτοί με τους Επειούς. Πράγματι, 
σύμφωνα με τον γεωγράφο Στέφανο, η Αιτωλία 
πριν τους Επειούς, οι οποίοι λέγονταν και Ενδυ-
μιωνιάδαι από τον ήρωά μας,14 εκαλείτο Υαντίς,15 
ενώ ο Απολλόδωρος (ό.π.) τη λέει Κουρήτιδα, από 
τους Κουρήτες. 

Ο Θουκυδίδης16 γράφει ότι: «Ο λαός των Αιτω-
λών είναι μεγάλος και πολεμικός, και κατοικούν 
χωριά ατείχιστα, τούτα μάλιστα σε μεγάλο αριθ-
μό, και χρησιμοποιούν ελαφρό οπλισμό», δηλαδή 
δεν φέρουν βαριές μπρούντζινες και σιδερένιες 
πανοπλίες, αλλά δερμάτινες και υφασμάτινες, δι-
ότι ήταν ψιλοί, που σημαίνει ακοντιστές και τοξό-
τες, και δεν είχαν φάλαγγα που απαιτεί βαρύ οπλι-
σμό. Διευκρινίζει ότι φυλές τους είναι οι Αποδοτοί, 

Οφιονείς, Ευρυτάνες, Καλλιείς, Βωμιείς —άλλοι προσθέτουν τους παλαιότερους κατοίκους της 
Αιτωλίας, τους Κουρήτες, ο Στράβων και τους Αγραίους—, και σημειώνει ότι «αγνοούν κατά 

πολύ τη γλώσσα και είναι ωμοφάγοι, όπως λέγονται»[ἀγνωστότατοι δὲ γλῶσσαν]. 
Στα αρχαία Σχόλια στον Θουκυδίδη,17 διευκρινίζεται προς αποφυγήν παρεξηγήσεως ότι εκεί-

νο το «ἀγνωστότατοι» σημαίνει απλά «μην έχοντας εύκολη την διάλεκτό τους, να την κα-
ταλάβεις». Ενώ το ωμοφάγοι δεν σημαίνει βεβαίως ότι έτρωγαν ωμές τις τροφές, αλλά ότι δεν 
είχαν αναπτύξει ιδιαίτερα την τέχνη της μαγειρικής. Έτσι, από όλα τα παραπάνω εξάγεται ότι, 
με τη μίξη των φυλών, πιθανότατα μιλούσαν κάποια διάλεκτο σχετική με την τότε αχαϊκή ή 
αρκαδική της Ηλείας και τα Δωρικά της Βοιωτίας αλλά και της γειτονικής Δωρίδας, με αιολικά 
ψήγματα, παρεφθαρμένη λόγω της παλαιότερης διαλέκτου των Κουρητών κι ίσως αρχέγονων 
ντόπιων στοιχείων. Και όλων αυτών συντηρούμενων μα και γλωσσικά διαστρεβλούμενων εξαι-

τίας της απομόνωσης στα ψηλά βουνά τους — οπότε δικαιολογείται το «ἀγνωστότατοι δὲ γλῶσ-

σαν» του Θουκυδίδη. Άλλωστε, η Ναύπακτος θεωρείται από αρχαίους συγγραφείς δωρική. Και 

οι Βοιωτοί σατιρίζονταν από τους Αθηναίους για τα αρχαΐζοντα ή διαλεκτικά Δωρικά τους, και 
οι πρόγονοι των Επειών Αρκάδες λέγονταν λόγω αρχαιότητας «προσέληνοι», «λαός που υπήρ-
χε πριν ακόμα εμφανιστεί στον ουρανό η Σελήνη» και σχολιάζονταν συχνά υπό των λοιπών 
Ελλήνων για την απλοϊκότητά τους, τον ποιμενικό τους βίο, τη δεινότητα στα πολεμικά και την 
αρχαΐζουσα διάλεκτό τους.  

                                                
12 Στράβων, Γεωγραφικά 10, 3, 3, 1 κ.ε. 
13 Έφορος, Αποσπάσματα,  απ. 122a. 
14 Στέφανος Γραμματικός Εθνικά 272, 11-12· Αίλιος Ηρωδιανός, Περί καθολικής προσωδίας 3,1, 66, 16. 
15 Στέφανος Γραμματικός, Εθνικά 55, 10 κ.ε.  
16 Θουκυδίδης, Ιστορίαι 3, 94, 4, 1 κ.ε. 
17 Scholia in Thucydidem (Σχόλια στον Θουκυδίδη) 3, 94, 1, 1 κ.ε. 

Antonio Corradini (1688-1752) Ενδυμίων, 

μάρμαρο, Μητροπολιτικό Μ. Ν. Υόρκης. 



13 
 

Παρόμοιοι ήταν για αιώνες, μέχρι τις αρχές του 
2ού αι., και οι σύγχρονοι κάτοικοι της Αιτωλίας — 
της κεντρικής Στερεάς και των ψηλών βουνών της: 
Απλοί και τραχείς άνθρωποι, δεινοί πολεμιστές, α-
γρότες και βοσκοί, η τροφή τους ήταν πολύ λιτή 
και ακόμα σήμερα όταν μιλάνε με συγκοπτόμενες 
λέξεις δεν είναι εύκολο να τους καταλάβει ο επι-
σκέπτης. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι γλωσσολό-
γοι αποδίδουν τη συγκοπή και τη φωνολογική με-
τατροπή των φωνηέντων στις σύγχρονες ελληνικές 
διαλέκτους, στη σχέση τους με τα αρχαία Δωρικά 
και τα Αιολικά. 

 

Πατέρας και γέρος στην Ήλιδα, 
ανύπαντρο αγόρι στην Αιτωλία; 

Αυτά συνοπτικώς για τους Αιτωλούς. Τώρα, πώς 
γίνεται ο Ενδυμίων να παρουσιάζεται αμούστακο 
παλληκαράκι στο Ασέληνο όρος, ενώ είχε βασιλεύ-
σει ενήλικας στην Ήλιδα, όπου έκανε γιους οι ο-
ποίοι ηγεμόνευσαν μετά από αυτόν, και 51 θυγα-
τέρες; κι ενώ έδειχναν ακόμη μέχρι τα χρόνια του 
Παυσανία, μνήμα του στην Ηλεία; 

Εδώ έχουμε ένα ζήτημα παρόμοιο με εκείνο της 
υποτιθέμενης μετοίκησης και του μνήματος του Εν-
δυμίωνα στον Λάτμο: Όπως ήδη είπαμε, τα διάφο-
ρα ελληνικά φύλα, ή «έθνη» όπως τα λένε οι ίδιοι 
οι αρχαίοι Έλληνες, όπου πήγαιναν μετέφεραν τα 
έθιμά τους, τους τοπικούς θρησκευτικοϊστορικούς 
και καταγωγικούς μύθους τους, τις παραδόσεις και 
τους ήρωές τους, και όλα αυτά τα εγκαθιστούσαν 
ως εφέστια στην νέα πατρίδα τους. Είναι ένα ζή-
τημα με το οποίο μόλις τις τελευταίες δεκαετίες έχει ασχοληθεί ορθολογικά και επισταμένως η 
φιλολογική και κυρίως η ιστορική έρευνα, ενώ παλαιότερα είχαν γίνει απίστευτες, μηχανι-
στικές παρανοήσεις περί της αντίληψης των αρχαίων Ελλήνων για την ίδια την καταγωγή και 
τη μυθοποιημένη ιστορία τους. 

Η λογική πραγματικότητα που υποφώσκει εδώ: ο Ενδυμίων ήταν τοπικός, θεοποιημένος ή-
ρωας της Ηλείας, πιθανότατα με αρκαδικές ρίζες, και με τον μύθο του εμπλεκόμενο στον πε-
ρίπλοκο ιστό των γενεαλογιών και των βασιλικών διαδοχών της περιοχής, μάλιστα γεναρχικά, 
εφόσον ήταν εγγονός του ίδιου του Δευκαλίωνα, ή γιος του Δία και μαζί εγγονός του. Πράγ-
ματι, σήμερα ξέρουμε ότι οι περισσότεροι και σημαντικότεροι θρησκευτικοί και καταγωγικοί 
μύθοι της κλασικής και νεώτερης εποχής σχετίζονται πυρηνικά με τρία κέντρα: με την Κρήτη, 
με την Πελοπόννησο και με την κεντρική Ελλάδα —μάλιστα με τον μεγάλο ανθρωπογενετικό 
κορμό της δωρικής Πίνδου και των παρακλαδιών της—, συμπλεκόμενοι με τοπικές παραδόσεις 
και διαμορφούμενοι δαιδαλοειδώς μέσω των λογής μετακινήσεων των ελληνικών φύλων από 
τόπο σε τόπο. 

Ως ελληνικά «φύλα» ή «έθνη» εννοώντας όχι τα μεγάλα σύνολα των Αχαιών, Δωριέων, 
Ιώνων, Αιολέων, αλλά τα πολύ μικρότερα όπως εδώ των Επειών, Κουρητών, Υάντων κ.λπ., τα 
οποία, στην προϊστορική εποχή για την οποία μιλάμε, στην πραγματικότητα δεν ήταν παρά 
εκείνο που ονομάζεται στην κοινωνική ανθρωπολογία «μείζονες οικογένειες», δηλαδή κάτι όχι 
πολύ ευρύτερο από τις νεότερες ελληνικές φάρες ή σόγια, σύνολα ανθρώπων με επίγνωση 
συγγένειας και κοινής καταγωγής. Αν σκεφτούμε ότι ακόμα και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πό-
λεμο στην ορεινή Ελλάδα, σύμφωνα με τους λαογράφους και τους ανθρωπολόγους, μια 
«μείζων οικογένεια» ή φάρα ή σόι Ελλήνων Σαρακατσάνων, Αρβανιτών ή Βλάχων, μπορούσε 
να περιλαμβάνει μέχρι και 50, και περισσότερες ακόμα «πυρηνικές οικογένειες», κι ότι αυτές 
οι φάρες είχαν μια πολύ κλειστή, εσωστρεφή σύνθεση, αν θυμηθούμε ότι ως πρόσφατα στα 

Antonio Canova (1757-1822) Ενδυμίων, 

1819, μάρμαρο, Chatsworth House. 
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πιο συντηρητικά κι απομονωμένα χωριά λογάριαζαν τις συγγένειες και λέγονταν «ξαδέρφια» 
και υποστηρίζονταν μεταξύ τους μέχρι 5ης ή και 7ης γενεάς, φαντάζεται κανείς πώς θα ήταν 
τα πράγματα στις εποχές που αναφέρονται οι ελληνικοί μύθοι όπως των Ενδυμίωνα — Αιτω-
λού, στους Σκοτεινούς Αιώνες, στη μυκηναϊκή εποχή και, όπως υποδεικνύεται από την ανθρω-
πολογική ανάλυση παρόμοιων ιστοριών, πολύ παλιότερα, στη νεολιθική εποχή.18 

Εάν εξαιρέσουμε τις μεγάλες μετακινήσεις, των Δωριέων ας πούμε, στις πιο πολλές περι-
πτώσεις αυτά τα συχνά μετακινούμενα «φύλα» ή «έθνη», οι εισβολείς Επειοί και οι ανθιστά-
μενοι της φυλής των Δώρου, Λαόδοκου και Πολυποίτη, δεν θα αριθμούσαν παρά μερικές 
εκατοντάδες άτομα, από τα οποία αν αφαιρέσεις τα γυναικόπαιδα, οι μάχιμοι άνδρες που 
απομένουν είναι πολύ λίγοι. Δεν ήταν γενικευμένοι πόλεμοι, Αιτωλίας και Ηλείας, αλλά μάχες 
μεταξύ ηγετικών φυλών, ενώ οι άλλες περίμεναν απλά να δουν ποια φατρία θα νικούσε. 

Η αλήθεια λοιπόν που υποκρύπτεται εδώ, είναι ότι οι Επειοί, μεταναστεύοντας στην από τον 
αρχηγό τους ονομασμένη Αιτωλία, μετέφεραν και την παράδoση του γενάρχη τους, Ενδυμί-
ωνα. Και τον εγκατέστησαν στην νέα τους πατρίδα και στο Ασέληνον όρος, έτσι όπως είναι 
πάντα οι ήρωες: αιώνια νέον και αγέραστο. Κάπου πίσω τους, σε σπήλαιο βουνού κοντά στην 
Ήλιδα ή στην πρωταρχική πατρίδα τους την Αρκαδία, θα άφησαν σίγουρα κάποιο προϊστορικό 
ιερό του Ενδυμίωνα, που ξεχάστηκε μετά την εκδίωξη των Επειών από την περιοχή. 

Δεν ξέχασαν ποτέ όμως τη συγγένεια με τους Ηλείους, γι’ αυτό αργότερα με τον βασιλιά 
τους Όξυλο, απόγονο του Αιτωλού, επανοίκησαν την αρχαία πατρίδα τους Ήλιδα διώχνοντας 
τους Αρκάδες. Ο Στράβων λέει ότι ακόμη και στην εποχή του στο Θέρμο, στον τόπο όπου 
γίνονται οι εκλογές των αρχόντων και μάλλον ταυτίζεται με το νυν ανασκαμμένο Βουλευτήριο, 
στη βάση αγάλματος του Αιτωλού αναγραφόταν: 

 

Στον οικιστήρα της χώρας, που αναθράφηκε κάποτε δίπλα 
στις δίνες του Αλφειού, τις γειτονικές με τα στάδια της Ολυμπίας, 
του Ενδυμίωνα τον γιο, ανέθηκαν αυτό το μνημείο, 
οι Αιτωλοί, για να ελέγχει τη δική τους αρετή. 
 

Και οι Ηλείοι στην αγορά τους, σε ανδριάντα του Όξυλου, ανέγραφαν: 
 

Ο Αιτωλός κάποτε εγκαταλείποντας τον αυτόχθονα λαό του, 
κατέκτησε με το δόρυ την Κουρήτιδα γη, με πολύ μόχθο· 
και της ίδιας οικογενένειας δέκατη γενιά, του Αίμονα ο γιος 
ο Όξυλος, έκτισε τούτη την αρχαία πόλη.19 
 

Το συμπέρασμα είναι ότι ο Ενδυμίων μπορεί να ήταν αρκαδικής ή λακεδαιμόνιας καταγωγής, 
να βασίλεψε, και να πέθανε στην Ήλιδα, η λατρεία του όμως διασώθηκε και διαδόθηκε με α-
διαμφισβήτητο κέντρο την Αιτωλία, το Ασέληνον όρος ή σήμερα Γκιώνα, το βουνό της Σελήνης. 
Κι έτσι, η παράδοση ότι νεαρό παλληκαράκι κυνηγούσε στις κορφές όπου τον ερωτεύτηκε η 
Σελήνη, έχει τη λογική όχι της αλήθειας, αλλά του μύθου και της ποίησης. 

                                                
18 Για τη δομή της «μείζονος οικογένειας» ως επιζήσαν σύγχρονο μοντέλο της συγκρότησης των προϊστορικών ελλη-

νικών φύλων, βλ. το παράδειγμα των Σαρακατσαναίων: C. Höeg, Les Saracatsans, une tribu nomade grecque, τ. 
Ι, ΙΙ, Έtude linguistique, Παρίσι - Κοπεγχάγη 1925-26· Α. Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, τ. Ι, ΙΙ, Αθήνα 1967· Γ.Β. Καβ-

βαδίας, Τα παιδιά του Προμηθέα, τ. ΙΙ Σαρακατσάνοι, τ. ΙΙΙ Καραγκούνηδες, Καρδαμίτσα, Αθήνα 2005. 
19 Στράβων Γεωγραφικά 10, 3, 2, 1 κ.ε.· για το ίδιο θέμα: Scholia in Pindarum (scholia vetera) ode O 3, scholion 22b, 

1 κ.ε.· Anthologiae Graecae Appendix (Ελληνική ανθολογία), επιγράμματα 57, 58· Παυσανίας, Ελλάδος περιήγη-

σις 5, 3, 5, 1 κ.ε., όπου αναφέρεται ότι ο Όξυλος ανήκε στην ένατη γενιά μετά τον Αιτωλό, άρα πράγματι δέκατη 

από τον  Ενδυμίωνα, και κατέκτησε την Ηλεία κατά την κάθοδο των Δωριέων από την κοιτίδα τους Πίνδο (κι όχι από 

τις στέπες βόρεια του Καυκάσου, όπως επέβαλαν για δικούς τους, εθνικιστικούς και ρατσιστικούς λόγους Γερμανοί ι-
στορικοί κατά τον 19ο αιώνα, εφευρίσκοντας τους ανύπαρκτους «Αρίους» με τα γνωστά αποτελέσματα επί ναζισμού). 

Οι Δωριείς τον έκαναν αρχηγό τους μετά από μαντεία ότι πρέπει να ηγηθεί της εισόδου στην Πελοπόννησο «ο 

τριόφθαλμος». Συναντώντας τον Όξυλο πάνω σε μονόφθαλμο μουλάρι, θεώρησαν ότι άνθρωπος και ζώο συνα-
ριθμούν τρία μάτια, οπότε ο αναβάτης πρέπει να γίνει αρχηγός. Ο Όξυλος τους έπεισε να μην μπουν στην Πελο-

πόννησο από τον πάντα καλά φυλασσόμενο Ισθμό, αλλά μέσω στόλου να κατακτήσουν πρώτα την ανύποπτη Ήλιδα. 

Έτσι ο Όξυλος έγινε βασιλιάς στην Ήλιδα εγκαινιάζοντας γι’ αυτήν, λένε, μια εποχή ευτυχίας με τους νόμους και 
την καλή διακυβέρνησή του. Ο Αριστοτέλης, Πολιτικά 1319a, 1, αναφέρει νόμο του να μην επιτρέπεται δανεισμός 

με αντίτιμο τον πρωταρχικό κλήρο κάθε οικογένειας, που άλλωστε απαγορευόταν να πωληθεί, ώστε να μη μένουν 

χωρίς περιουσία οι πολίτες. Νόμος προϊστορικός, μα πολύ δικαιότερος και σοφότερος των τωρινών μαφιόζικων της 

«πολιτισμένης» παγκοσμιοσύνης… 
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Του μύθου και της ποίησης 
Ξεκαθαρίσαμε, λοιπόν, ότι ο Ενδυμίων δεν ήταν όποιος κι όποιος, αλλά εγγονός του Δευ-

καλίωνα, ανιψιός κι εξάδελφος των γεναρχών των Ελλήνων, του Έλληνος, του Δώρου, του 
Ξάνθου και του Αίολου, βασιλιάς της Ήλιδας, και κατόπιν αποθεωμένος «Λογιστής του θα-
νάτου και των γηρατειών» στον Κάτω Κόσμο. Επειδή όμως η λατρεία του ξεχάστηκε στην Ή-
λιδα και παρέμεινε ανεξέλικτη στην Αιτωλία, στη συνείδηση των αρχαίων Ελλήνων και στους 
νεώτερους χρόνους, έμεινε ως το ωραίο παλληκάρι, που το συναντά η Σελήνη να κοιμάται πάνω 
στο βουνό και το ερωτεύεται, και του χαρίζει για πάντα τον ύπνο, τη νιότη και την ομορφιά. 

Η εικόνα του Ενδυμίωνα που δίνει ο Λουκιανός, παραμένει μέχρι σήμερα θεμελιωτική για 
την αντιληψή μας περί του κοιμώμενου παλληκαριού. Συζητά η Σελήνη με τη θεά Αφροδίτη για 
τα πάθη που επιβάλλει σε θνητούς και Αθάνατους ο γιος της δεύτερης, ο Έρωτας, και λέει: 

 
Εμένα, Αφροδίτη, μου φαίνεται πολύ όμορφος, μάλιστα όταν ακουμπά στην πέτρα τη χλα-
μυδα κι από πάνω κλίνει το κεφάλι και κοιμάται, με τα ακόντια κιόλας να γλιστρούν από το 
αριστερό του χέρι, με το δεξί του λυγισμένο γύρω από το κεφάλι του να τον ομορφαίνει 
περιβάλλοντας το πρόσωπο, κι ενώ χαλαρωμένος από τον ύπνο αναπνέει με κείνη την 
αμβρόσια ανάσα. Τότε λοιπόν εγώ, κατεβαίνοντας αθόρυβα, βαδίζοντας στ’ ακροδάκτυλά 
μου μήπως ξυπνήσει απότομα και τρομάξει — ξέρεις… τι να σου λέω τι γίνεται μετά; ένα 
μόνο, ότι χάνομαι από τον έρωτα.20 
 

Πολλοί έγραψαν για τον Ενδυμίωνα, μάλιστα ο Αλκαίος ο κωμικός, 4ος αι. π.Χ., μια κωμωδία, 
από την οποία σώζονται μόνο δύο στίχοι. Ο μύθος του, όμως, ήταν κατάλληλος για ερωτική 
ποίηση και όχι για δράματα, γι’ αυτό δεν σώζονται αναφορές γι’ αυτόν στο αρχαίο θέατρο, 
όπως για τόσους ήρωες και ημίθεους. Κυρίως τον θυμούνται οι ποιητές σε συνδυασμό με τη 
Σελήνη, που εποπτεύει πάντα νυχτερινούς έρωτες· για παράδειγμα ο Ίβυκος, η Σαπφώ, ο Α-
πολλώνιος Ρόδιος στα Αργοναυτικά, ο Κόιντος στα Μεθ’ Όμηρον, ο Νόννος στα Διονυσιακά και 
ποιητές της Παλατινής ανθολογίας. 

                                                
20 Λουκιανός, Θεῶν διάλογοι, διάλογος 19, 2, 4 κ.ε. 

Benedetto Gennari II (1633-1715), 

Σελήνη, Ενδυμίων και Έρως, περίπου 1672-1674, ιδιωτική συλλογή. 
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Ο Θεόκριτος, στο ποίημά του Βουκολίσκος, «Βοσκόπουλο»,21 παρουσιάζει ένα αγόρι που 
βόσκει βόδια, ένα βουνήσιο παλληκάρι, να παραπονιέται στους φίλους του για το πώς προ-
σπάθησε να φιλήσει μια εκλεπτυσμένη εταίρα από την πόλη, μα αυτή τον κορόιδεψε και τον 
πρόσβαλε λέγοντάς του ότι δεν πρόκειται να φιλήσει ένα χωριατόπαιδο με βρόμικα χέρια, που 
μυρίζει άσχημα! Ο νεαρός, αφού ρωτάει τα άλλα βοσκόπουλα αν δεν είναι πράγματι όμορφος, 
και αφού αυτοπεριγράφεται με απλοϊκή περηφάνια, θυμίζει ότι και η Αφροδίτη ερωτεύτηκε τον 
Άδωνι, η μικρασιατική Μητέρα των Θεών Κυβέλη τον Άττι και ο ίδιος ο Δίας τον Γανυμήδη, ενώ 
κι οι τρεις ήταν βοσκόπουλα· και συνεχίζει: 

 
Κι ο Ενδυμίωνας τι ήτανε; Δεν ήταν γελαδάρης; κι όμως η Σελήνη 
καθώς εκείνος έβοσκε τα βόδια, τον αγάπησε, κατέβηκε απ’ τον Όλυμπο 
και ήρθε στη σπηλιά του Λάτμου, και κοιμόταν μ’ ένα παιδί σαν εμένα. 

[…] 
Μόνη η Ευνίκα δεν εφίλησε τον βοϊδοβοσκό, 
η τάχα σπουδαιότερη από την Κυβέλη, και την Αφροδίτη και τη Σελήνη! 
Ποτέ της πια, Αφροδίτη μου, να μη γλυκοφιλήσει, 
μήτε στην πόλη μήτε στα βουνά, μονάχη τη νύχτα να κοιμάται! 
 

Εκτός από αυτόν τον νεαρό κάου-μπόι (κυριολεκτικά!), ο Θεόκριτος παρουσιάζει κι άλλον βο-
σκό, ενήλικο όμως, προσωποποίηση του θεού Πάνα, να κωμάζει χορεύοντας μεθυσμένος και 
τραγουδώντας στα δάση, ερωτευμένος με τη Νύμφη Αμαρυλλίδα. Επειδή η Νεράιδα δεν τον 
θέλει, λέει ότι «είναι αξιοζήλευτος λοιπόν αυτός που κοιμάται τον ανεξύπνητο ύπνο, / ο Ενδυ-
μίων», εφόσον δεν νιώθει πια λαχτάρα για τις γυναίκες. Σε άλλο μήκος κύματος, ο Μελέα-
γρος, σπουδαίος και πανέξυπνος ποιητής της ελληνιστικής εποχής, γράφει ένα επίγραμμα για 
μια φιλενάδα του, που τον απατάει με κάποιον άλλο. Καταριέται τον αντεραστή του να μην τα 
καταφέρνει μαζί της σεξουαλικά, στο κρεβάτι της να κοιμάται ολοένα αντί να κάνει έρωτα, «και 
στην αγκαλιά της / ριγμένος να κείτεται σαν δεύτερος Ενδυμίων».22 

Ο αρχαίος Σχολιαστής του Θεόκριτου αναφέρει τον έρωτα της Σελήνης για τον ημίθεο, που 
τον είδε από τον ουρανό τη νύχτα, γιατί «όντας φίλος του κυνηγιού, τις μέρες κοιμόταν και τις

                                                
21 Θεόκριτος, Ειδυλλιο 20. 
22 Έλληνική ή Παλατινή ανθολογία, 5, 165. 

Νικολάι Καλμακόφ (1873-1955), Ενδυμίων, Κρατικό Ρωσικό Μουσείο, Αγία Πετρούπολη. 
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νύχτες κυνηγούσε, επειδή τα θηρία αυτές τις ώρες βγαίνουν».23 Όπως κι άλλοι, προσθέτει πως 
η Σελήνη συγκυνηγούσε κατόπιν με τον νέο — ταυτιζόταν συχνά με την Άρτεμι, θεά του κυνη-
γιού, των άγριων ζώων και γενικά της άγριας πανίδας.  Η Άρτεμις όμως ήταν και εννοούσε να 
παραμείνει παρθένα, και τιμωρούσε αυστηρά όσους επιβουλεύονταν την παρθενιά της, όπως 
τον Ακταίωνα, κυνηγό επίσης, που τρέλανε τα σκυλιά του και τον κατασπάραξαν. Γι’ αυτό, η 
απόλυτη ταύτισή της με τη Σελήνη ήταν και στα αρχαία χρόνια προβληματική. Μάλλον και οι 
δύο θεές κατάγονται από την προϊστορική, πριν το δωδεκάθεο, μινωική και μυκηναϊκή «ποτνία 
θηρών», «σεβάσμια [θεά] των θηραμάτων», μια θεότητα καταφανώς επίσης σεληνιακή. 

Ο Αθήναιος, στο μεταξύ, αναφέρει ότι ο ποιητής Λικύμνιος ο Χίος, 5ος αιώνας π.Χ., είχε γρά-
ψει πως και ο θεός Ύπνος ερωτεύτηκε τον ωραίο Ενδυμίωνα: «ο Ύπνος, είπε [ο Λικύμνιος], ε-
ρωτευμένος με τον Ενδυμίωνα, ούτε κι όταν κοιμάται του σκεπάζει τα μάτια, αλλά με υψωμένα 
βλέφαρα κοιμίζει τον ερωμένο του, για να απολαμβάνει για πάντα την ηδονή της όρασης»: 

 

Ο Ύπνος, χαιρόμενος 
τις λάμψεις των ματιών, με ανοιχτά 
βλέφαρα εκοίμιζε τ’ αγόρι.24 
 

Ο Ύπνος μάς φαίνεται παράξενος θεός σήμερα, αλλά για τους αρχαίους ήταν σπουδαίος, α-
δελφός του Θανάτου. Είδαμε και στο ποίημα του Θεόκριτου το παραπονούμενο βοσκόπουλο 
να θυμίζει ότι κι ο Δίας ερωτεύτηκε έναν τσοπάνη, τον Γανυμήδη: η ερωτική ηθική όσο και η 
σεξουαλική όρεξη των αρχαίων Ελλήνων είναι πασίγνωστο ότι δεν έκανε διακρίσεις στα φύλα, 
οπότε ούτε ο Δίας κι ο Ύπνος περιφρονούσαν την αγορίστικη ομορφιά, ούτε τα βοσκόπουλα 
είχαν αντίρρηση να παραδοθούν σε σπουδαίους εραστές όπως οι παραπάνω… 

Κάποιοι προσπαθούσαν να δουν τον μύθο εκλογικευμένα — ο Ηράκλειτος (όχι ο φιλόσοφος), 
4ος αι. π.Χ., έγραψε ότι «ήταν ο Ενδυμίωνας βοσκός δίχως εμπειρία στις γυναίκες, κι όταν τον 
επιθύμησε ερωτικά μια γυναίκα, και κάποιος τον ρώτησε ποια είναι αυτή, απάντησε “Η Σελή-
νη”»,25 εκστασιασμένος από τη συγκλονιστική εμπειρία και την απώλεια της αγνότητάς του. 

                                                
23 Scholia in Theocritum, scolia vetera (Σχόλια στον Θεόκριτο) 3, 49-51, 1 κ.ε. 
24 Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 13, 17, 1 κ.ε.· Λικύμνιος ο Χίος, απ. 3· Διογενειανός Γραμματικός Παροιμίαι 4, 40, 1· 

Σούδα στο λήμμα Ενδυμίωνος. 
25 Ηράκλειτος παραδοξογράφος, Ανασκευή ή θεραπεία μύθων των παρά φύσιν παραδεδομένων 38, 1 κ.ε. 

Νουβέλα του Ιάπωνα Kazuma Kamachi για την πριγκίπισσα του φεγγαριού Σελήνη και τον 
πρίγκιπα της Γης Ενδυμίωνα, έγινε κόμικ manga με διάφορους σχεδιαστές, ταινία, τηλεο-

πτική σειρά, μουσική κ.λπ., με πολλούς μιμητές. Εδώ, Chyoflourite, Σελήνη και Ενδυμίων. 
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Ο γεροδεμενος νεαρός, κοιμώμενος και πανέμορφος, έγινε 
θέμα στην αρχαία ζωγραφική και γλυπτική. Σώζονται από την 
αρχαιότητα αγάλματα, τοιχογραφίες και μωσαϊκά που τον πα-
ριστάνουν, καθώς και ανάγλυφα σε σαρκοφάγους: ο αιώνι-
ος, γαλήνιος ύπνος ήταν ένα εξαίρετο σύμβολο για ταφικά 
μνημεία. Αντίθετα, δεν γνωρίζουμε πολλές σχετικές αγγειο-
γραφίες. Δεδομένου ότι τα πιο πλούσια διακοσμημένα αγγεία 
σχετίζονταν με συμπόσια, παρέες, φαγητό, πιοτό και διασκε-

δάσεις, μάλλον το θέμα του ύπνου δεν θα εθεωρείτο καλό 
προμήνυμα… Σε αγγειογραφία που ήδη είδαμε, ο ήρωας πα-
ρουσιάζεται όρθιος, εν εγρηγόρσει. 

 

Αστρονόμος και φιλόσοφος 
Η σχέση της Σελήνης με τον Ενδυμίωνα έδωσε ήδη από νωρίς στον ήρωα έναν χαρακτήρα 

διαφορετικό από τον ερωτικό. Σύμφωνα με αρχαίο σχόλιο στο έργο του Λουκιανού Περί της 
αστρολογίης, ο φιλόσοφος Εμπεδοκλής, 5ος αι. π.Χ., «ορκιζόταν στον Ενδυμίωνα, για την έρευνα 
της Σελήνης».26 Ο Πίνδαρος, παρεμπιπτόντως, γράφει ότι οι άνδρες ορκίζονταν στον Ήλιο και 
οι γυναίκες στη Σελήνη.27 Φαίνεται ότι η άποψη περί αστρονομίας ήταν πολύ διαδεδομένη, 
γιατί τη συναντάμε αρκετά συχνά σε αρχαίους συγγραφείς κάθε εποχής και είδους. 

Ο Σχολιαστής του Απολλώνιου Ρόδιου τονίζει ότι ο Ενδυμίων «Πρώτος επιχείρησε μέσω της 
φιλοσοφίας της σχετικής με τα άστρα να παράσχει τις αιτίες των φωτισμών και των κινήσεων 
της σελήνης [τις φάσεις και τις εκλείψεις] γι’ αυτό και τα μελετούσε τούτα νύχτα χωρίς να κοι-
μάται, ενώ κοιμόταν την ημέρα».28 Αναφέρει ένα ίσως υπαρκτό πρόσωπο, την Αγλαονίκη, θυ-
γατέρα του Ηγεμόνος, που αργότερα εθεωρείτο ότι ήξερε να προβλέπει τις εκλείψεις, επειδή 
προανάγγελε ότι την τάδε νύχτα θα «κατεβάσει τη σελήνη» από τους ουρανούς, καταπλήσ-
σοντας τους συγχρόνους της. Γενικά, γυναίκες της Θεσσαλίας, που θεωρούνταν μάγισσες μα 
ήταν φορείς μιας ιερατικής και αστρολογικής παράδοσης, θεωρούνταν ότι «κατεβάζουν το 
φεγγάρι», επειδή ενδεχομένως μπορούσαν να προβλέψουν τις εκλείψεις. 

Ας σημειωθεί ότι, πιθανότατα, το όνομα Ενδυμίων παράγεται από την πρόθεση ἐν και το ρή-

μα δῦμι, που σημαίνει α΄) καταδύομαι, κατεβαίνω, και β΄) δύω, επί ουρανίων σωμάτων. Είναι 

ένα όνομα δηλαδή ομιλούν, που επεξηγεί τον μύθο: Ἐν τούτῳ δῦμι, ἐν τούτῳ δύω, δι’ εκείνου 

η Σελήνη  «κατεβαίνει στη Γη» ή «δύει», αφανίζεται από τον ουρανό, και γίνονται ασέληνοι οι 
τόποι γύρω στη Γκιώνα όπου κυνηγά ο ερωμένος της, αφέγγαροι, δίχως σελήνη. 

Οι Ανώνυμοι παραδοξογράφοι, θεωρούν τον Ενδυμίωνα αστρονόμο. Ο πολύς Αρτεμίδωρος, 
στα Ονειροκριτικά του, αναφέρει ότι οι πιο πολλοί τον θεωρούν ερωμένο της Σελήνης, 

 
[…] μα οι γνώστες αυτών των πραγμάτων, διερμηνεύοντας καλύτερα από τους άλλους αν-
θρώπους την αστρονομία, θεωρούν ότι, καθώς ξαγρυπνούσε παρατηρώντας, πιστεύτηκε 
ότι συνομιλεί με τη Σελήνη. 
 

Ο γεωγράφος και ιστορικός Ξεναγόρας, γράφει ότι: «Μερικοί λένε πως ο Ενδυμίωνας ανακά-
λυψε τις περιόδους και τους αριθμούς  της σελήνης [τις φάσεις και τον ακριβή αριθμό των η-
μερών τους]. Γι’ αυτό και προσέληνους ονόμασαν τους Αρκάδες· γιατί ήταν Αρκάδας ο Ενδυ-
μίων». Ο Πλούταρχος, θεωρεί πως ο μύθος του είναι πρωταρχικά αρκαδικός, κι όχι των Ηλεί-
ων.29 Ο φιλόσοφος και γιατρός Αλέξανδρος Αφροδισιέας, 2ος-3ος αι. μ.Χ., αναφέρει ότι ο 
ήρωας ήταν: 

 
[…] ο πρώτος που βρήκε τον δρόμο της σελήνης, αγρυπνώντας τις νύχτες και παρατηρώντας 
την πορεία της και αναζητώντας τις κινήσεις της, ενώ τις μέρες κοιμόταν· ισχυρίζονται πως 

                                                
26 Scholia in Lucianum (Σχόλια στον Λουκιανό) 24, 13, 4: 
27 Πίνδαρος, Αποσπάσματα, απ. 104. 
28 Scholia in Apollonium Rodium (Σχόλια στον Απολλώνιο Ρόδιο) 265, 10 κ.ε. 
29 Ανώνυμοι Παραδοξογράφοι, 12, 1 κ.ε.· Αρτεμίδωρος, Ονειροκριτικά 4, 47, 54 κ.ε.· Ξεναγόρας, Αποσπάσματα, απ. 

1· Πλούταρχος, Νουμάς 4, 2, 7. 

Σουηδικό γραμματόσημο, 

Ενδυμίων. 
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τον ερωτεύτηκε η Σελήνη, τον αναφέρουν και ως ποιμένα, διότι στους έρημους, καθαρούς 
τόπους και στους υψηλούς κοίταζε την κίνησή της· [τον παρουσιάζουν] και με βιβλίο, γιατί 
περισσότερο γύρω στις υψηλές περιοχές τα πνεύματα ή την αρμονία αναζητούσε των μορ-
φών [εννοείται: ερευνούσε, και όλα αυτά τα κατέγραφε στο βιβλίο του].30 

 
Ενώ ο Νόννος, στα Διονυσιακά, λέει ποιητικά: 

 
Και ο σοφός Ενδυμίων, λυγίζοντας τα ετερότροπα δάχτυλα 
έμαθε τους άστατους κύκλους της παλιννοστούσας Σελήνης, 
τους τριπλούς […].31 
 

Ο Πλάτων, στον Φαίδωνα, παριστάνει τον Σωκράτη να προσπαθεί να αποδείξει την αθανασία 
της ψυχής, μεταξύ άλλων με το επιχείρημα ότι το κάθε τι στη φύση μεταβάλλεται στο αντίθετό 
του, και ότι τα αντίστροφα «αλληλοδιώκονται»: το φως με το σκοτάδι, το άσπρο με το μαύρο 
— αν αυτό δεν συνέβαινε επίσης με τη ζωή και τον θάνατο, τότε η φύση θα χώλαινε. Αν η ζωή κι 
ο θάνατος δεν ήταν όπως ο ύπνος που φέρνει τον ξύπνο, κι ο ξύπνος τον ύπνο, «θα αποδεί-
χναμε ανόητο τον Ενδυμίωνα, και από πουθενά δεν θα φαινόταν ότι κοιμάται επειδή υπέστη ο 
ίδιος όλα εκείνα». Τούτος ο ασαφής λόγος για τον ημίθεο, διερμηνεύται από τον πλατωνιστή 
Ολυμπιόδωρο: «λεγόταν ότι αυτός κοιμάται αιώνια, διότι αστρονομώντας έμενε στην ερημιά, 
γι’ αυτό και ήταν αγαπημένος της Σελήνης».32  Κι ο Πλάτων, λοιπόν, τον θεωρεί αστρονόμο. 

Ο Αριστοτέλης, αντίθετα, χρησιμοποιεί στo βιβλίο του Ηθικά Νικομάχεια το παράδειγμα του 
Ενδυμίωνα ως αρνητικό, διερευνώντας τη σύγκριση του πρακτικού και του θεωρητικού βίου. 

 

                                                
30 Αλέξανδρος φιλόσοφος Αφροδισιέας, Ιατρικών απορημάτων και φυσικών προβλημάτων, 1, 134, 17 
31 Νόννος, Διονυσιακά 41, 379 
32 Πλάτων, Φαίδων, 72, b, 9 κ.ε.· Ολυμπιόδωρος, In Platonis Phaedonem commentaria 10, 4, 10 κ.ε. 

Losella, Σελήνη και πρίγκιπας Ενδυμίων, εικόνα επηρεασμένη από το manga του Kamachi. 
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Θεωρητικός βίος εδώ εννοείται εκείνος που είναι σαν των θεών, αδιατάρακτος από την τύρβη 
των κοινών πράξεων: οι σώφρονες βεβαίως ενεργούν «και δεν πρέπει να κοιμούνται σαν τον 

Ενδυμίωνα. Στον ζωντανό όμως, αν αφαιρεθεί το πράττειν [οι κοινές πράξεις], κι ακόμα πε-

ρισσότερο το ποιεῖν [η χειρωνακτική εργασία], τι απομένει εκτός από τη θεωρία; [την αδια-

τάρακτη από την τύρβη του βίου έρευνα και γαλήνια αντιμετώπιση των πάντων.] Οπότε, η 
ενέργεια του θεού, διαφέροντας σε μακαριότητα [από του ανθρώπου], θα είναι θεωρητική· 
και από τις ανθρώπινες η πιο συγγενική με αυτή, θα είναι η πιο ευδαίμων».33 

 

Ο Ενδυμίωνας του μυστικισμού 
Ο Πλούταρχος, ήταν ένα πνεύμα αναγεννησιακό ή και σχεδόν σύγχρονο. Υπήρξε μεγάλος 

τεχνίτης του πεζού λόγου, σπουδαίος στοχαστής με επιστημονικές και φιλοσοφικές γνώσεις 
απέραντες, και, εκ του αντιθέτου, φορέας μιας μακράς μυστικιστικής παράδοσης τόσο ελλη-
νικής όσο και ανατολικής, δεδομένου μάλιστα ότι ήταν και ιερέας. Στον παράξενο διάλογό του 
Περί του εμφαινομένου προσώπου τωι κύκλωι της σελήνης, οι συνομιλητές διατείνονται μετα-
ξύ άλλων ότι η σελήνη είναι ένα ουράνιο σώμα πολύ μεγάλο, κι ότι τα σχήματα στην επιφά-
νειά της δεν είναι ανθρώπινο πρόσωπο όπως θεωρούσε η παράδοση τότε, μα και πολλών άλ-
λων λαών μέχρι τις μέρες μας. Αναφέρουν μια θεωρία, ότι στην πραγματικότητα είναι ο τοπος 
όπου πηγαίνουν οι ψυχές — εκείνων που έζησαν σωστά στο φωτεινό μέρος και των βίαιων και 
υβριστών στο σκοτεινό. Ένα είδος ουράνιου Άδη. 

Εκεί οι ψυχές κρίνονται, και τιμωρούνται καθ’ έναν τρόπο κατά βάση ανάλογο με εκείνον 
της ινδικής μετεμψύχωσης, με ένδυμα όμως της ελληνικής φιλοσοφίας: στο φωτεινό μέρος οι 
ψυχές των σοφών και των σωφρόνων «αναλύονται», δηλαδή διαλύονται γρήγορα, όπως στη 
γη τα σώματα, και σύντομα η σελήνη τις αναπλάθει από τα στοιχεία τους αποκαθαρμένες και 
νέες. Προσθέτει ο ήλιος το φωτεινό μέρος του, τον νου, δίνει και η Γη το χωμάτινο, και τότε 
στέλνονται να ξαναγεννηθούν στη Γη. «Και απ’ όσες ήταν φιλότιμες, και ενασχολούμενες ερω-
τικά με τα κορμιά, και με ανεπτυγμένο το θυμικό, κάποιες, όπως σε ύπνο, ερευνούν τις μνή-
μες του βίου, καθώς εκείνη του Ενδυμίωνος».34 Αν όμως άλλες το άστατο και το ευπαθές τους 
δεν τις αφήνει να γυρίσουν στη Γη με μια νέα γέννηση, τότε η σελήνη τις γοητεύει και τις ελκεί 

                                                
33 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια 1178b, 19 κ.ε. 
34 Πλούταρχος, Περί του εμφαινομένου προσώπου τωι κύκλωι της σελήνης 945, Α, 1 κ.ε.  

George Frederic Watts (1817-1904), Ενδυμίων, 1872, ιδιωτική συλλογή. 
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ολοένα κρατώντας τις στο έδαφός της, για όσο δεν απελευθερώνονται οι ίδιες. Αλλά οι ψυχές 
των κεφαλαιοκρατών και των ρουφιάνων τους… συγγνώμη, εδώ παρασύρθηκα!… θέλω να πω, 
ή μάλλον ο ίδιος ο Πλούταρχος λέει ότι, οι ψυχές οι βυθισμένες «στην ύβρι και τη βία», «οι 
ερημωμένες από τη δύναμη του ορθού λόγου και γεμάτες υπεροψία», αυτές θα μείνουν για 
πολύ νεκρές, μέχρι να τις αναγεννήσει η σελήνη. Προσθέτει ότι η σελήνη λέγεται Ειλειθυία 
όταν συνθέτει και Άρτεμις όταν διαιρεί — ελληνικές μεταμορφώσεις του Βισνού και του Σίβα. 

Στα ελληνιστικά και στα ρωμαϊκά χρόνια, οι ιδέες περί του απλοϊκού πλην πανέμορφου 
βοσκού της Γκιώνας φαίνεται ότι περιεπλάκησαν ακόμα περισσότερο. Οφείλουμε πολλά στον 
πρώιμο Έλληνα Πατέρα της Εκκλησίας Ιππόλυτο, 3ος αι. μ.Χ., διότι με επιστημονική φροντίδα 
και αντικειμενικότητα (όχι όπως ο σε πάμπολλα διαστρεβλωτής και κιβδηλοποιός Κλήμης ο Α-
λεξανδρέας!) διέσωσε πλήθος πληροφορίες για τις μυστικιστικές θρησκείες στα τέλη του αρ-
χαίου κόσμου· τις οποιες ονομάζει αιρέσεις, και ίσως σωστά, διότι αποτέλεσαν αρνητικά και 
θετικά το πεδίο από το οποίο ξεπήδησε ο χριστιανισμός, και ουχί μόνον, αλλ’ επίσης πλείστες 
πλευρές της νεοπλατωνίζουσας μυστικής ισλαμικής θεολογίας. Βεβαίως, αν τύχαινε να επι-
κρατούσε τελικά μια απ’ αυτές τις μυστηριακές λατρείες, ο χριστιανισμος τώρα θα εθεωρείτο 
αίρεση και θα διαβάζαμε γι’ αυτόν με απορία και φρίκη. 

Εξετάζοντας την «αίρεση» των Περατικών που εισήγαγαν ο Ακέμβης ο Καρύστιος και ο 
Ευφράτης ο Περατικός, και αναλύοντας το βιβλίο τους που αναγνώριζε τρεις θεούς, τρεις λό-
γους, τρεις νόες, τρεις ανθρώπους σε κάθε μονάδα, αφού περιοδεύσει σε ένα πέλαγος μυ-
στηριακών εννοιών όπου πρωταγωνιστούν οι αντίθετες δυνάμεις, το δεξί και το αριστερό, ο 
λόγος και η σάρκα, το πυρ και το νερό, το άρ-
ρεν και το θήλυ τα οποία ενώνονται στο ερ-
μαφρόδιτο, τονίζει πως οι Περατικοί θεωρούν 

ότι πίσω από κάθε θεό που έχει εφεύρει η «α-
γνωσία» των ανθρώπων, κρύβεται μια ζωτική 
δύναμη. Περιγράφοντας τις ζωτικές αυτές δυ-
νάμεις, τελειώνει την παρουσίαση της Βίβλου 
των Περατικών με μια «δύναμη αρσενική και 

θηλυκή μαζί [ἀρσενόθηλυς] πάντοτε βρεφική, 

αγέραστη· αιτία ομορφιάς, ηδονής, ακμής, ό-
ρεξης, επιθυμίας. Που την αποκάλεσε η αγνω-
σία Έρωτα· κατ’ εικόνα του δημιουργήθηκαν 
οι Πάρις, Νάρκισσος, Γανυμήδης,  Ενδυμίων, Τι-
θωνός, Λήδα, Θέτις», κι άλλοι. 

Για τα υπόλοιπα δεν ξέρουμε, όμως για τον 
Έρωτα δεν διαφωνούμε, ούτε για τον Ενδυμί-
ωνά μας ως ενσάρκωση του Έρωτα, κι ας μας 
συγχωρέσουν οι Πατέρες της Εκκλησίας…35 

Ο Ιππόλυτος αναφέρει τον Ενδυμίωνα και 
στην ανάλυση της αίρεσης των Νασσυνών, που 
ήταν, μάλλον, από τα κύρια παρακλάδια των 
χριστιανιζόντων Γνωστικών.36 Αναλύει το ιερό 
τους βιβλίο, που υποτίθεται το παρέδωσε ο α-
δελφός του Χριστού, ο απόστολος Ιάκωβος, στη 
Μαριάμμη. Σύμφωνα μ’ αυτό, μέσα από περί-
πλοκες θεωρίες και λογικούς ακροβατισμούς 
όπου συνενώνονται η ελληνική μυθολογία, ο νε-
οπλατωνισμός, διάφορες ελληνικές και ανατο-
λικές μυστικιστικές παραδόσεις, καθώς επίσης 
και ο αρχαϊκός χριστιανισμός, ο κόσμος είναι 
τριαδικός, νους, ψυχή και χώμα [ύλη]. 

Οι τρεις φύσεις, αγγελική [θεϊκή], ψυχική και 

                                                
35 Ιππόλυτος, Κατά πασών αιρέσεων έλεγχος [Φιλοσοφούμενα] 5, 14, 10, 1 κ.ε. 
36 Ιππόλυτος, Κατά πασών αιρέσεων έλεγχος [Φιλοσοφούμενα] 5, 7, 11, 1 κ.ε. 

Hans Thoma (1839-1924), 

Ενδυμίων, 1886. 



22 
 

χοϊκή ενώθηκαν στον Χριστό. Όλη η φύση είναι έμψυχη, ακόμη κι οι πέτρες, κι «όλη, λοιπόν, 
η [έμψυχη] φύση επουρανίων […] και επιγείων και καταχθονίων, ορέγεται την ψυχή. Κι αυτό 
το ονομάζουν οι Ασσύριοι Άδωνι ή Ενδυμίωνα». Έτσι, όταν ερωτεύεται τον Άδωνι η δημιουρ-
γική αρχή της γέννησης, δηλαδή η Αφροδίτη, αυτό σημαίνει ότι επιθυμεί την ψυχή, και τότε 
την καθιστά θεϊκή· όταν την ερωτεύται η Κόρη ή Περσεφόνη, διαλυτική αρχή του θανάτου, 
τότε η ψυχή καθίσταται θνητή. «Εάν όμως η Σελήνη πέσει σε επιθυμία του Ενδυμίωνα και σε 
έρωτα της μορφής, η φύση των υψηλότερων [των Ουρανίων] χρειάζεται [και συνακόλουθα α-
ποκτά] και αυτή ψυχή», δηλαδή συνδέεται με τους ανθρώπους και αποκτά ανθρώπινη υπό-
σταση, όπως υποστασιοποιήθηκε ως άνθρωπος και ο Χριστός. 

 

Ο άγιος Ενδυμίων 
Οι νεοπλατωνικές, γνωστικές και πρωτοχριστιανικές λατρείες καταδικάστηκαν εντόνως από 

την Εκκλησία, όπως παγιώθηκε κατά τον 3ο-5ο μ.Χ. αιώνα με τους μεγάλους Έλληνες Πατέ-
ρες, όμως άφησαν για πάντα στους κόλπους των χριστιανών μια αύρα εξαιρετικής γοητείας με 
την περιπλοκότητά τους, τον μυστικισμό αλλά και κάποτε με την ερωτική και ηθική ελευθεριό-
τητά τους, την ποιητικότητα μα και τον παραλογισμό τους — ακόμα και με την ανοησία τους. 
Ενδεχομένως, η εμπλοκή του Ενδυμίωνα σε τούτες με σύντομους αλλά «καμέο» ρόλους, όπως 
παρουσιάστηκε παραπάνω, υπήρξε ο λόγος για τον οποίο στο Βυζάντιο οι Πατέρες και οι λό-
γιοι αναφέρονταν σε αυτόν όχι τόσο αρνητικά, όπως με τους περισσότερους ήρωες και θεούς 
της Ελλάδας, αλλά συχνά με θετικό πνεύμα, συγχέοντας αρχαίες πηγές και φαντασία. 

Ο Ιωάννης Μαλαλάς, 5ος-6ος αι. μ.Χ., αφού αναφέρει ότι ο Ενδυμίων έζησε στην εποχή 
των φαραώ που σχετίστηκαν με την παρουσία των Εβραίων στην Αίγυπτο, γράφει ότι: 

 
Στους χρόνους των βασιλέων που προαναφέραμε, εμφανίστηκε στην χώρα Καρία γιγαντο-
γενής φιλόσοφος από τη φυλή του Ιάφεθ,37  ονόματι Ενδυμίων· ο οποίος, λέγοντας μυστικές 
ευχές προς την σελήνη, ζητούσε να μάθει απ’ αυτή σε όραμα το θείο όνομα. Και ενώ ευ-
χόταν έπεσε σε ύπνο, και άκουσε το θεϊκό όνομα σε όραμα· και δεν σηκώθηκε πια, αλλά 
υπάρχει το λείψανό του μέχρι σήμερα στην Καρία, έτσι ακριβώς, νεκρό και δονούμενο· και 
κάθε χρόνο ανοίγουν τον τάφο του σε αυτήν τη χώρα και βλέπουν το λείψανο νεκρό, δο-
νούμενο, όπως λένε. Αυτά τα έγραψε ο σοφότατος Αυλέας· κι ιστοριογραφούν ότι τον Εν-
δυμίωνα τον αγαπησε η σελήνη.38 
 

Την ιστορία επαναλαμβάνει ο Ιωάννης Αντιοχηνός, 7ος αι. μ.Χ., ο οποίος όμως θεωρεί ότι 
διαδραματίστηκε στα χρόνια του Ησίοδου, και ο Γεώργιος Κεδρηνός, 11ος-12ος αι. μ.Χ. Αντί-
θετα ο φιλεπιστήμων και κεκαλυμμένος εχθρός της θρησκευτικής σκέψης Μιχαήλ Ψελλός, 
11ος αι. μ.Χ., αναφέρει τον Ενδυμίωνα μόνο ως φιλόσοφο και αστρονόμο.39 

Υπήρχε, λοιπόν, η αρχαία παράδοση ότι ο τάφος του Ενδυμίωνα στον Λάτμο, παρουσίαζε 
μια δόνηση. Σύγχρονες γεωλογικές έρευνες στην περιoχή της Ηράκλειας και του Λάτμου υπο-
δεικνύουν την ύπαρξη ηφαιστειακής δράσης, που σχετίζεται με θερμές πηγές κ.λπ. Άλλες, 
ασχολούνται επισταμένως με την παρουσία των πολλών υπόγειων υδάτων στην περιοχή. Οπό-
τε οι δονήσεις στο συγκεκριμένο σπήλαιο ίσως να αποτελούν μια ιστορική όσο και φυσική 
πραγματικότητα, σχετιζόμενη με ηφαιστειακή δράση ή, το πιθανότερο, ροή υπόγειων υδάτων. 

Το όνομα του Θεού, σύμφωνα με τη χριστιανική θρησκεία, είναι απόρρητο και δεν πρέπει 
να γίνει ποτέ γνωστό. Η Βίβλος εκτινάσσει εναντίον εκείνων που προσπαθούν να μάθουν το ό-
νομα του Θεού τρομερές απειλές. Στο κλίμα του ανελέητου πολέμου κατά των αιρέσεων, η από-
δοχή από χριστιανούς ότι κάποιος προ του Χριστού ερεύνησε και έμαθε το μυστικό όνομα του 
Θεού, είναι ήδη ένα σημαντικό στοιχείο υπέρ του. Το γεγονός, όμως, ότι δεν τιμωρήθηκε με την 

                                                
37 Τη φυλή των Ελλήνων και των άλλων μη σημιτικών ευρωπαϊκών και μικρασιατικών λαών κατά τη Βίβλο. 
38 Ιωάννης Μαλαλάς, Χρονογραφία, 61, 3 κ.ε. 1, 126, 12 κ.ε. 
39 Ιωάννης Αντιοχηνός, Αποσπάσματα, απ. 11, 24 κ.ε.· Ιωάννης Κεδρηνός, Σύνοψις ιστοριών 1, 126, 12 κ.ε.· Μ. Ψελλός, 

Opuscula logica, physica, allegorica, alia 55, 721. Δες στη γειτονική Έφεσο και την ιστορία των Αγίων 7 Παίδων, 
που κοιμήθηκαν σε σπήλαιο με θεϊκή χάρη σε διωγμούς επί Δεκίου (249-251 μ.Χ.) και ξύπνησαν επί Θεοδοσίου Μικρού 

(408-450 μ.Χ.) για να αποδειχθεί το δόγμα της ανάστασης των νεκρών· Συναξαριστής της Εκκλησίας, 4 Αυγούστου. 

Μάλλον η ιστορία είναι επηρεασμένη από τον ύπνο του Ενδυμίωνα, και πιθανώς ερμηνεύει πλευρές της λαϊκής λα-

τρείας του ήρωα στον Λάτμο, σχετιζόμενες με τη θεία χάρι που έλαβε λόγω της γνώσης του ονόματος του Θεού. 
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Κόλαση αλλά απλά πέθανε, με το λείψανό του να δονείται πράγμα που σημαίνει ότι του δό-
θηκε η χάρη να κρατήσει κάποιο ίχνος από τη θεϊκή ενέργεια, σημαίνει μια αξιοσημείωτη ανοχή 
απέναντι στον προ-χριστιανό Ενδυμίωνα και μυρίζει αγιοποίηση. Γι’ αυτό ο Μαλαλάς τον ονο-
μάζει «γιγαντογενή», συνδέοντάς τον ίσως με τους γίγαντες της Βίβλου,40 κατά μια βιβλική 
εκδοχή αγγέλους που συνευρέθηκαν ερωτικά με θνητές γυναίκες και εξεπέσαν της αγγελικής 
τους φύσης — ίσως υπονοεί ότι είναι απόγονος εκείνων. 

Η ιστορία του Μαλαλά, προφανέστατα κάποια λαϊκή αφήγηση που επιζούσε στην εποχή του, 
θυμίζει τα συναξάρια των αγίων εκείνης της περιόδου. Αν και πουθενά, εμείς τουλάχιστον, δεν 
βρίσκουμε να αναφέρεται προσκύνηση του λειψάνου, το γεγονός ότι ο τάφος γιορτάζεται ετήσια 
στα χρόνια του Μαλαλά, ακόμα και τον 12ο αι. μ.Χ. που έζησε ο Κεδρηνός (εάν τούτο δεν είναι 
απλή αλληλοαντιγραφή προχριστιανικών πληροφοριών), υποδεικνύει ίσως ότι οι χριστιανοί της 
περιοχής απέδιδαν ένα είδος τιμής στον Ενδυμίωνα, επειδή πιστευόταν ότι έμαθε το όνομα του 
Θεού. Μέσα στο κλίμα της εποχής, της μίξης της λαϊκής χριστιανικής λατρείας με αρχαιοελ-
ληνικά στοιχεία, τούτο δεν είναι αδύνατο. Αυτό το γνωρίζουμε καλά μέχρι σήμερα, με τη μίξη 
ντόπιων, προγενέστερων στοιχείων στη λαϊκή λατρεία της Ορθοδοξίας και του Καθολικισμού, 
σε κάθε χώρα όπου τα χριστιανικά αυτά δόγματα εξαπλώθηκαν, για παράδειγμα στην Ελλάδα 
και στις σλαβικές χώρες οι Ορθόδοξοι, στην Νότιο Αμερική οι Καθολικοί. Στη λαϊκή λατρεία 
και των δύο δογμάτων συσσωματώνονται αρμονικά πλήθος παλιότερες παραδόσεις για ντό-
πιους θεούς, ήρωες και δαίμονες. 

Σε έργα σύγχρονων ιστορικών της χριστιανικής τέχνης, που δυστυχώς αντιγράφονται άκρι-
τα και συνήθως δίχως παραπομπές, η αγιοποίηση του Ενδυμίωνα θεωρείται βέβαιη, χωρίς να 
υποδεικνύεται σε ποιες πηγές μπορεί να βασίζεται, ενώ δεν αναφέρονται οι παραπάνω βυζα-
ντινοί συγγραφείς και η θεωρία τους περί γνώσης του ονόματος του Θεού από τον «γιγαντο-
γενή» ημίθεο. Σε έντυπα και διαδικτυακά κείμενα μάλιστα, ακόμη και επιστημονικά, που ασχο-
λούνται με τα ελληνικά και βυζαντινά μνημεία της Ηράκλειας και του Λάτμου, η αγιοποίηση 
πιστεύεται ως αναμφισβήτητη, αλλά μόνο ένας από τους συγγραφείς παραπέμπει σε μια ασαφή 
υποσημείωση αγγλικής έκδοσης του Παυσανία χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις.41 Όλ’ αυτά έχουν 
στόχο την προσέλκυση τουριστών στην Ηράκλεια και δεν ενδιαφέρονται για τεκμηρίωση. 

Σίγουρα, πάντως, ποτέ δεν έγινε επίσημα άγιος ο Ενδυμίων από την Εκκλησία — αυτό θα 
το ξέραμε δεδομένης της εμμονής της Ορθοδοξίας στην παράδοση: ουδείς άγιος, από τα πρώ-
τα βυζαντινά χρόνια ως σήμερα, συνέβη να σβηστεί από το εορτολόγιο. Μια λατρεία του στα 
πλαίσια της λαϊκής παράδοσης είναι όμως πιθανή, εφόσον στο όρος Λάτμος από την πρώιμη 
βυζαντινή εποχή αναπτύχθηκε ένα μοναστικό κέντρο με δεκάδες μοναστήρια, μερικά σε σπη-
λιές. Θα ήταν αδύνατον ο Μαλαλάς κι οι άλλοι να γράψουν για τον αρχαίο ήρωα όσα έγρα-
ψαν, αν δεν υπήρχε πράγματι κάποιο είδος χριστιανικής λατρείας του Ενδυμίωνα — τότε, στην 
εποχή του φανατισμού κατά οποιουδήποτε πράγματος μύριζε αίρεση, θα κινδύνευαν σοβαρά 
από τους μοναχούς του ιερού βουνού, αλλά και γενικά από την Εκκλησία. 

Από ορισμένους αρχαιολόγους ως ιερό του Ενδυμίωνος θεωρείται ένα κτίσμα στην Ηρά-
κλεια του Λάτμου, νότια από το Βουλευτήριο. Η ταύτιση αυτή σχετίζεται με την ένδειξη του 

Παυσανία ότι το ιερό βρίσκεται «ἐν τῷ Λάτμῳ». Πέρα όμως από το γεγονός ότι ο Παυσανίας 
κι όλες οι αρχαίες πηγές μιλούν για σπήλαιο, η φράση στην Ελλάδος περιήγηση δεν σημαίνει 
ούτε «μες στην πόλη», ούτε καν «κοντά», αλλά «στο βουνό Λάτμος». Το πραγματικό ιερό του 
ήρωα, λοιπόν, πρέπει να βρισκόταν σε κάποιο από τα σπήλαια στις ρίζες του Λάτμου — ίσως 
σε ένα από κείνα που χρησιμοποιήθηκαν ως ναοί στη βυζαντινή περίοδο και είναι κατάγραφα 
με υπέροχες βυζαντινές τοιχογραφίες. Έρευνα στα σπήλαια αυτά με κατεύθυνση προς τον μύ-
θο του Ενδυμίωνα, ενδεχομένως θα ήταν δυνατόν να το αποδείξει. Θα μπορούσε να ερευνηθεί 
εάν υπάρχει σε κάποιο απ’ αυτά γεωλογική δράση σχετιζόμενη με το ηφαιστιακό παρελθόν 
του τόπου, με θερμές πηγές ή με υπόγεια ύδατα, στοιχεία που θα ερμήνευαν την παράδοση 
περί δονήσεων στον τάφο του Ενδυμίωνος.  

Μια ακόμη πλευρά του χριστιανικού Ενδυμίωνα υποδεικνύουν σύγχρονες, αξιόπιστες μελέ-
τες, που υποθέτουν ότι ο βυζαντινός και γενικά χριστιανικός εικονογραφικός τύπος του Ιωνά 
σε πρώιμες χριστιανικές σαρκοφάγους επηρεάστηκε από τον ιδιαίτερα διαδεδομένο τύπο τού

                                                
40 Παλαιά διαθήκη, 6, 3, 4 κ.ε. 
41 Jeffery Lacey, John Newberry, Peter Levi (επιμέλεια), Pausanias, Guide to Greece, Penguin Classics 1979, σ. 198 σημ. 7. 
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κοιμώμενου Ενδυμίωνα στην αρχαία ζωγραφική και στη γλυπτική.42 Και όσον αφορά τις εικο-
νολογικές συγκρίσεις έχουν δίκιο. Οι βιβλικές και θεολογικές αποδείξεις όμως που παραθέτουν, 
με πρώτη την αθανασία του Ενδυμίωνα, δεν έχουν καμιά βάση. Αθάνατοι ήταν πάμπολλοι ήρωες 
στην ελλ. μυθολογία. Εξάλλου, καμιά από τις παρατιθέμενες από τους συγγραφείς βιβλικές πηγές 
δεν αναφέρει τον Ενδυμίωνα, ούτε επιτρέπει να υπονοηθεί η περίπτωσή του. 

Οι βυζαντινές πηγές που αναφέρουν σαφέστατα ότι ο Ενδυμίων οφείλει την αθανασία του 
στο γεγονός ότι έμαθε το μυστικό όνομα του Θεού, και γι’ αυτό προστρέχουν σ’ αυτόν στον 
Λάτμο, δεν φαίνεται να είναι γνωστές από τους συγγραφείς που ασχολούνται με το θέμα. 

 

Ενδυμιωνισμός: τέχνη και ψυχανάλυση 
Η ζωγραφική και η γλυπτική από την Αναγέννηση κι ύστερα απεικόνισε τον Ενδυμίωνα με 

λαμπρά παραδείγματα μέχρι σήμερα, που δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε εδώ: υπάρχουν 
στο διαδίκτυο άφθονοι πίνακες του ήρωά μας. Το θέμα του γυμνού κοιμώμενου νέου με τη Σε-
λήνη ήταν πάντα εικαστικά γαργαλιστικό, κι έτσι πάμπολλοι ζωγράφοι δοκίμασαν τις δυνάμεις 
τους σ’ αυτό. Μέχρι και ο Ονορέ Ντομιέ έκανε μια γελοιογραφική καρικατούρα του ημιθέου, 
με μεγάλη μύτη και ορθάνοιχτο στόμα, να ροχαλίζει μακάρια. Ο Τσαρούχης, στην πιο δημιουρ-
γική περίοδο της ζωής του, ζωγράφισε μια σειρά από εξαιρετικές σπουδές ενός Ενδυμίωνα. Στην 
γλυπτική, λαμπρά παραδείγματα κοιμωμένων Ενδυμιώνων είναι του Καράτσι και του Κανόβα. 

Η ψυχανάλυση και γενικότερα η σύγχρονη ψυχολογία έδειξε μια αβεβαιότητα απέναντι στη 
χρήση του αρχετυπικού ψυχολογικού σχήματος που θα μπορούσε να αποκαλύψει ο μύθος του 
Ενδυμίωνος. Καθόλου ειρωνικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
ο μύθος δεν ευτύχησε να αναλυθεί και να χρησιμοποιηθεί από τον Φρόιντ, όπως τόσοι άλλοι 
ήρωες και μύθοι από την αρχαία Ελλάδα, που ο ίδιος τους κατέστησε αγαπητούς στους μετέ-
πειτα ψυχαναλυτές και διανοούμενους. Σε δύο κείμενα από το κόρπους της Ερμηνείας των ο-
νείρων, του Φρόιντ, που εξέδωσε ο για πολλά χρόνια βοηθός του, Όττο Ρανκ,43 αναφέρεται 
παρεμπιπτόντως ο Ενδυμίων ως πιθανό παράδειγμα της θεωρίας ότι τα όνειρα εκφράζουν 
ερωτικές επιθυμίες, και παρατίθεται απόσπασμα από το ποιητικό έργο του Βίλαντ Musarion,44 
όπου υποστηρίζεται αυτή η γνώμη: Ο Ενδυμίων ήταν ένα αθώο βοσκόπουλο που, μες στην ε-
ρωτική πύρα της νιότης και της μοναξιάς, έβλεπε στο όνειρό του τη Σελήνη να του κάνει έρωτα.45 

Κι όμως, ο ίδιος ο Φρόιντ, στο έργο του Εισαγωγή στον ναρκισσισμό, διατυπώνει μια θε-
ωρία που θα μπορούσε να υποστηριχθεί από τον μύθο του Ενδυμίωνα — τον οποίο δεν αναφέρει 
εδώ καθόλου. Σε αυτή, μελετά έναν τύπο γυναίκας που ξεφεύγει από την αντικειμενοποίηση 
του γυναικείου φύλου και αισθάνεται τον έρωτα με ενεργητικό τρόπο [Objektliebe εδώ, αργότερα ο 

Φρόιντ καθιέρωσε τον όρο Objektlibido = έρως ενός εξωτερικού αντικειμένου-προσώπου, αντί της ναρκισσιστικής 
Ichlibido που έχει ως στόχο το ίδιο το Εγώ του αγαπώντος]:46 

 

Είμαι μακράν έτοιμος να επιβεβαιώσω ότι οπωσδήποτε υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες 
αγαπούν κατά τον ανδρικό τύπο και αναπτύσσουν τις ανάλογες σεξουαλικές υπερθησαυρί-
σεις [Überschätzung· έχει μεταφραστεί και ως αποθησαύριση]. 
 

«Ακόμα και για τις ναρκισσιστικές γυναίκες που παραμένουν ψυχρές μπρος στον άνδρα», γρά-
φει ακολούθως ο Φρόιντ, το θεωρούμενο ως ανδρικό, ερωτικό συναίσθημα [Objektliebe], βρίσκει 
διέξοδο μέσω της αγάπης για τα παιδιά. Και συνεχίζει: 

                                                
42 M. Koortbojian, Myth, Meaning, and Memory on Roman Sarcophagi, University of California Press, Μπέρκλεϊ 1995, σ. 80-

82· Heidi J. Hornik, The Sign of Jonah, The Center for Christian Ethics at Baylor University, 2003 (PDF)· D. Balch, «From 

Endymion in Roman Domus to Jonah in Christian Catacombs: From Houses of the Living to Houses for the Dead. Ico-

nography and Religion in Transition», στο L. Brink and D. Green (επιμέλεια), Roman Burials: Commemorating the Dead 

in Texts and Artifacts, Βερολίνο 2008, σ. 273-302· Reita J. Sutherland, Prayer and Piety: The Orans-Figure in the 
Cristian Catacombs of Rome, Thesis, University of Ottawa, Οτάβα 2013 (PDF)· 

43 Otto Rank, Traum und Dichtung. Traum und Mythus. Zwei unbekannte Texte aus Sigmund Freuds «Traumdeutung», 

Turia und Kant, Βιέννη 1995, σ. 14 (ηλεκτρονική έκδοση). 
44 Christoph Martin Wieland (1733-1813), Musarion, oder die Philosophie der Grazien, ποίημα σε δύο τόμους, 1768. 
45 O Καρλ Γιουνγκ, περιστασιακά αναφέρεται στον Ενδυμίωνα, π.χ. στο Mysterium Coniunctionis, The Collected Works of 

C.G. Jung, τ. 14, Princeton University Press, Πρίνστον 1970, σ. 159, όπου διακρίνει την Άρτεμι από τη Σελήνη. Μελε-
τητές έχουν ανιχνεύσει τον Ενδυμίωνα ως γιουγκιανό αρχέτυπο ήρωα στο έργο του λόρδου Raglan, The Hero: A Study in 

Tradition, Myth and Drama, Dover, Λονδίνο 1936· βλ. Phillip Wedgeworth, fluhme.wikispaces.com/JungianArchetypes. 
46 Sigmund Freud, Zur Einführung des Narzissmus, στο Gesammelte Schriften VI, Internationaler Psychoanalytischer 

Verlag, Λειψία/Βιέννη/Ζυρίχη 1925, σ. 173. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Collected_Works_of_C._G._Jung
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_University_Press
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Επίσης, όμως, άλλες γυναίκες δεν χρειάζονται να περιμένουν το παιδί, για να κάνουν το 
βήμα της ανέλιξης από τον (δευτερογενή) ναρκισσισμό στον έρωτα του αντικειμένου [Objekt-

liebe]. Έχουν αυτές οι ίδιες από την εφηβεία αισθανθεί ανδρικά, και ανδρικά εξελίξει ένα 
κομμάτι τους· αφότου με τη γυναικεία ωριμότητα τούτη η επιδίωξη κατέρρευσε, παραμένει 
σ’ αυτές η ικανότητα να επιθυμούν ένα ανδρικό ιδεώδες, το οποίο κυρίως είναι η συνέχεια 
της αγορίστικης ύπαρξης που οι ίδιες ήταν κάποτε. 
 

Η αρχαία άποψη για τον έρωτα της Σελήνης προς τον Ενδυμίωνα ταιριάζει απόλυτα με τη θέση 
εδώ του Φρόιντ. Σε καμιά περίπτωση ο νεαρός ήρωας δεν περιγράφεται ως εραστής, αλλά 

πάντοτε ως ερωμένος. Η διάκριση ἐραστὴς και ἐρώμενος ήταν θεμελιακή για τους αρχαίους 

Έλληνες, διότι σήμαινε τη δράση και την παθητικότητα μεταξύ των αγαπημένων και των φύλων, 

ποιος κάνει τι: ο ένας δρᾶ και ο άλλος πάσχει, και για τους αρχαίους Έλληνες δρα ο άνδρας 

ενώ υφίστανται τη δράση [πάσχειν] οι γυναίκες και τ’ αγόρια. Τούτα σημαίνουν απλά τη θέση της 

πατριαρχικής κοινωνίας για τα φύλα, μα και τον αρχαιοελληνικό έρωτα ανδρών για εφήβους. 
Στον μύθο του Ενδυμίωνα αναγνωρίζουμε πολλαπλά, αντιθετικά μα και αλληλοσυμπλη-

ρωνόμενα σύμβολα, που εικονίζουν την παθητικότητα του νέου έναντι της Σελήνης: Θνητός με 
θεά· κάτοικος της γης που εικονίζει το κάτω, με κάτοικο του ουρανού που έρχεται από πάνω· 
νέος μετέφηβος, με πολύ μεγαλύτερη στην ηλικία αν και πανέμορφη· γενναίος κι έμπειρος 
κυνηγός, που όμως γίνεται θήραμα ενός ανώτερου θηρευτή. Ζητώντας από τον Δία τον αιώνιο 
ύπνο, παραδίνει τον εαυτό του ως απόλυτο αντικείμενο στα χέρια της «εράστριάς» του. Ανα-
γνωρίζουμε σε αυτόν τη φροϊδική θεωρία, τον ναρκισσισμό της εθελούσιας αντικειμενοποί-
ησης ενός νέου που πριν ήταν δρων, και τον «ανδρικό τρόπο της αγάπης» από την πλευρά της 
Σελήνης, την Objektliebe. Το σχήμα θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ενδυμιωνισμό. 

Είναι φανερό ότι η παθητικότητα του νέου, και η ενεργητικότητα της γυναίκας στον μύθο 
του Ενδυμίωνα, σχετίζονται  με τη βαθιά εγγεγραμμένη στον ελληνικό πολιτισμό αντίληψη για 
την παιδεραστία, την αγάπη ανδρών για εφήβους, με τις περίπλοκες μυητικές και παιδευτικές 
της ρίζες, για τις οποίες δεν έχουμε χώρο να μιλήσουμε εδώ.47 Γι’ αυτό ο έρωτας του θεού 
Ύπνου για τ’ αγόρι κατά τον Λικύμνιο, φαίνονταν απολύτως φυσιολογικός για τους αρχαίους. 

Όμως, παθητική στάση του άνδρα προς τη γυναίκα δεν σημαίνει εκθήλυνση. Από παλιά είχε 
διατυπωθεί η άποψη για κάποια «θηλυκή» σχεδόν «ανδρογυνική» στάση» του Ενδυμίωνα, που τη 

                                                
47 Βλ. Σπύρος Καρυδάκης, Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για άντρες· αρχαίο κείμενο, 

μετάφραση και ερωτολογικά σχόλια, ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 2013. 

Antonio Marcel, (1964-, Φιλιππίνες), Σελήνη και Ενδυμίων. 
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βλέπουμε καθαρά σε πολλές ζωγραφικές απεικονίσεις από την Αναγέννηση ως τον 19ο αιώνα. 
Στις μελέτες περί τέχνης και στις σημερινές Σπουδές Φύλου, πολύ συχνά υπογραμμίζεται η 
άποψη της «θηλυπρέπειας» και του διαφυλετισμού του ήρωα, ως άρνηση του φύλου του. 

Ένα παράδειγμα είναι ο πίνακας του Anne-Louis Girodet-Triosons (1767-1824) «Ο ύπνος του 
Ενδυμίωνα», που θεωρείται από τους ιστορικούς της τέχνης ως αντιπροσωπευτικός για τη 
γαλλική ζωγραφική της εποχής του αλλά και για την εικονολογική γενικά αντίληψη περί του 
ήρωος από την Αναγέννηση κι ύστερα. Ο πίνακας αυτός κατέχει κεντρικό ρόλο στο σημαντικό 
βιβλίο της Mechthild Fend, Όρια της ανδρικότητας. Ο ανδρόγυνος στη γαλλική τέχνη και θωρία 
της τέχνης,1750-1830.48 Η Φεντ, και πολλοί άλλοι τεχνοκριτικοί, διαπιστώνουν σωστά σε του-
το καθώς και σε παρόμοια έργα τέχνης την έκφραση μιας ανασφάλειας του αρσενικού έναντι 
του παραδεδομενου σεξουαλικού ρόλου του. Πρόκειται για τον φόβο του άνδρα ότι η πτώση της 
φυλετικής κυριαρχίας του μπορεί να επιφέρει τον εκθηλυσμό του. Ξεχνούν όμως κάποτε να 
προσθέσουν και την ηδονή που αντλεί ο αρσενικός από αυτή την απάλυνση της αυστηρότητας 
στον προκαθορισμό των σεξουαλικών ρόλων ως εικόνα του φύλου, στα πλαίσια της ψυχολογι-
κής πορείας του εξυποκειμενισμού που επέφερε ο εκσυγχρονισμός του Δυτικού ανθρώπου. 

Όμως, όλα αυτά ισχύουν για τον σ ύ γ χ ρ ο ν ο Ενδυμίωνα της τέχνης, από την Αναγέν-
νηση και δώθε — και μάλιστα ισχύουν μόνο μερικώς, διότι η υπερβολή στη μανία «αποδόμη-
σης» του άνδρα στις Σπουδές Φύλου πολλές φορές διαφεύγει των ορίων του ορθού Λόγου, 
ποιούσα εαυτήν σπέρμα της αναλήθειας. Στην αρχαιότητα ουδείς αμφέβαλλε για τον ανδρισμό 
του Ενδυμίωνα, ακόμα κι αν εμφανιζόταν ως ερωμένος του Ύπνου. Αλλά και για τον σύγχρονο 
άνθρωπο, αν ο μύθος του Ενδυμίωνα σήμαινε αποκλειστικά τον εκθηλυσμό του αρσενικού, δεν 
θα είχε τέτοια θετική δημοφιλία, διότι δεν θα αντανακλούσε έναν βαθύτατο και διαχρονικό 
ψυχολογικό τύπο με ελκυστικό και εντέλει θετικό πρόσημο, αλλά θα ήταν ένα σύμβολο φο-
βικό, ευνουχιστικό, εντέλει εφιαλτικό, και ερωτικά θα απωθούσε, και στην αρχαιότητα, και στην 
Αναγέννηση και σήμερα. Το θετικό και το αρνητικό στη μαζική ψυχολογία είναι πάντα δείκτες. 

Γιατί σήμερα είναι καταπληκτική η εξάπλωση, συνειδητή είτε όχι, του «ενδυμιωνισμού», 
καθώς το πρότυπο του κοιμώμενου γυμνού και περικαλλούς νέου, του εύκαιρου σε κάθε ερω-
τική διάθεση των ξυπνητών, αποτελεί ένα πολύ συνηθισμένο θέμα. Υπάρχουν όχι μόνο πάμπολ-
λα εικαστικά έργα, μα επίσης μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας, μουσικά συγκροτήματα, 
τραγούδια, κόμικς, μπαρς, ταινίες, που φέρουν το όνομα Ενδυμίων, με είτε σύμπασα τη σκευή 

                                                
48 Mechthild Fend: Grenzen der Männlichkeit. Der Androgyn in der französischen Kunst und Kunsttheorie 1750-1830, 

Dietrich Reimer Verlag, Βερολίνο 2003. 

Anne-Louis Girodet-Trioson (1767-1824), Ο ύπνος του Ενδυμίωνα 1791, Μουσείο Λούβρου. 
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του μύθου, είτε με μεταλλαγμένα στοιχεία του. Σε ταινίες, βλέπουμε συχνότατα τον τύπο της 
σχέσης Σελήνης/Ενδυμίωνος σε νέους/νέες που θαυμάζονται ή αποπλανούνται καθ’ ύπνον από 
εραστές και εράστριες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πορνογραφία το μοτίβο του κοιμώμενου 
νέου ή νέας που υφίσταται άθελά του την ερωτική όρεξη ενός αποπλανητή αποτελεί ολόκλη-
ρο κλάδο, υποδεικνύοντας τον βαθύ ασυνείδητο πυρήνα του σεξουαλικού αρχετύπου. 

Ενδυμιωνισμός δεν σημαίνει εκθηλυσμός, λοιπόν, αλλά εμπιστευμένη ερωτική παράδοση 
άνδρα-κυνηγού σε γυναίκα-κυνηγό, το ψυχαναλυτικό σχήμα που υπονοεί ο Φρόιντ. Τώρα, αν 
αυτό έχει τη βάση του σε ναρκισσιστικά υποστρώματα στη γυναικεία ή ανδρική ψυχή, ποιος 
μπορεί να κατηγορήσει τους εραστές για την ευτυχία τους; Όσο για την όποια γκέι διάσταση 
στο θέμα, αυτό αφορά τους κοιμώμενους γκέι, και τους γκέι που αγρυπνούν πλάι τους, όχι 
τους ετεροφυλόφιλους· κάποτε είναι ανάγκη να σταματήσουν οι  μελετητές να χρησιμοποιούν 
αβασάνιστα και βάναυσα την ομοφυλοφιλία ως δεκανίκι στην αιτιολόγηση προβλημάτων της 
ετεροφυλοφιλίας, και να δημιουργούν νέους ρατσισμούς κατά των γκέι με την τάχα «εκθήλυν-
ση του ετεροφυλόφιλου άνδρα» και τις λοιπές αντιεπιστημονικές αμετροέπειες. 

Ας πούμε, είναι λάθος να υποτίθεται «εκθηλυσμός του αρσενικού» στον σημαντικό για το θέ-
μα πίνακα της υπερρεαλίστριας Λεονόρ Φίνι, που επιγράφεται Χθόνια θεότητα αγρυπνεί πάνω 
από τον ύπνο ενός νεαρού άνδρα. Η Φίνι, μέσα από πνευματικούς, εικαστικούς και ψυχαναλυ-
τικούς δρόμους οικείους στον υπερρεαλισμό, κατανόησε καλύτερα από προγενέστερους ζω-
γράφους αλλά και κριτικούς τη σημασία του μύθου του Ενδυμίωνα. Έτσι, παρουσιάζει έναν λι-
γνό ερωτικό νέο να κοιμάται ήρεμα, αρρενωπός, αδιατάρακτος, ενώ μια θεότητα με εμφάνιση 
ελληνικής Σφίγγας αγρυπνεί πάνω του και τον θαυμάζει. Η ίδια η Φινί ήταν φανατική φεμινί-
στρια· όταν ρωτηθηκε όμως σε συνέντευξη το 1982,49 δεν εξέφρασε καμιά αμφισβητηση του 
ανδρισμού του απεικονιζόμενου νέου, που ήταν άλλωστε ο εραστής της την εποχή του έργου, 
ο Ιταλός γλύπτης (και αριστοκράτης) Sforzino Sforza, αλλά είπε: 

 

Ο άνδρας στον πίνακά μου κοιμάται γιατί αμφισβητεί τον ρόλο του άνιμους στο κοινωνικό 
και στο δομημένο, και απορρίπτει την αξιοπιστία του εργάζεσθαι στην κοινωνία προς αυτές 
τις κατευθύνσεις. 

                                                
49 Whitney Chadwick,Women Artists and the Surrealist Movement, Thames & Hudson, London 1991. 

Leonor Fini (1907-1996), 

Χθόνια θεότητα επαγρυνώντας πάνω από τον ύπνο νέου άνδρα, 1946, ιδιωτική συλλογή. 
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Κι όμως, σύγχρονες μελέτες, για τις οποίες δεν υφίσταται πουθενά στην τέχνη ούτε πρέπει να 
υφίσταται κριτική του υπάρχοντος οικονομικοκοινωνικού συστήματος, παραβλέπουν την ολο-
φάνερη κοινωνική και πολιτική διάσταση στα λόγια της Φίνι για να εφεύρουν έναν «απαλυμέ-
νο» ανδρισμό στον απεικονιζόμενο, «ένα θηλυκό αρσενικό που έρχεται σε επαφή με τη θηλυκή 
του άνιμα».50 Ουδέν πιο αναπόδεικτο. Η σημασία των όρων άνιμα και άνιμους, που επεξεργά-
στηκε ο Γιουνγκ και χρησιμοποίησαν συχνά με διάφορες εννοιολογήσεις οι υπερρεαλιστές και

                                                
50 Abigail Solomon-Godeau. Male Trouble: A Crisis in Representation, Thames & Hudson, London 1997· Alyce Mahon, 

«La Feminité triomphante: Surrealism, Leonor Fini, and the Sphinx», Iowa Research Online, Πανεπιστήμιο της Αιόβα 

2013 (διαδικτυακό). 

Kendric Tonn (1982), Νυχτερινό σε μπλε (Ενδυμίων), ιδιωτική συλλογή. 
Η παλαιότυπη σφαίρα του ηλιακού συστήματος δεξιά κάτω, δείχνει την ενασχόλησή του 

κοιμώμενου με την αστρονομία.  
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η μοντερνιστική πρωτοπορία μέχρι τη δεκαετία του ’80, εδώ δεν έχει τη σημασία της ανδρικής 
σεξουαλικότητας, μα τους ψυχικούς ρόλους που υιοθετεί το υπερεγώ σε σχέση με το κοινω-
νικό καθεστώς και τη μισθωτή εργασία, οι οποίοι βεβαίως επηρεάζουν και την ερωτική ζωή. 
Εκτός πια κι αν νιότη, ομορφιά και χάρι στον άνδρα σημαίνει οπωσδήποτε και εκθήλυνση! 

Σήμερα, ο Ενδυμίωνας είναι ένα πλανητικό σύμβολο στα πλαίσια που ανιχνεύσαμε, και η 
ζωγραφική απεικόνισή του έχει ξεφύγει από την αναγκαστική συνάρτηση προς τη θηλυπρέ-
πεια και την «απάλυνση», παίρνοντας συνήθως μια έκφραση εικονολογική ανάλογη προς αυτή 
του νέου στον πίνακα της Φίνι. Παραδείγματα, οι εξαιρετικοί πίνακες του Φιλιππινέζου Μarcel 
Αntonio (γενν. 1963) Ενδυμίων, του Αμερικανού Kendric Tonn (γενν. 1982), Nocturne in Blue 
(Endymion) [Νυχτερινό σε μπλε (Ενδυμίων)], αλλά και του παλαιότερου απ’ αυτούς Γιάννη Τσα-
ρούχη (1910-1989). Όσο για την ποίηση, ουδέποτε παρουσιάζει τον ήρωα ως θηλυπρεπή. 

 
Στην ποίηση, πάμπολλοι έγραψαν Ενδυμίωνες, κι ο Τζον Κητς το 1818 ένα πολύ διάσημο στον 
αγγλοσαξονικό κόσμο ποιητικό μυθιστόρημα· μάλλον επηρεασμένο από τον περίφημο Υπερίω-
να, του Χέλντερλιν, που το Α΄μέρος του εκδόθηκε το 1797 και το Β΄ στα 1799. Ο Ρ.Μ. Ρίλκε 
έγραψε ένα εκπληκτικό σονέτο, στο οποίο ο κυνηγός, ο «κλειστός υπνωμένος», όπως τον λέει, 
κουβαλά το κυνήγι όχι απλά στ’ όνειρό του, μα μες στο είναι του:  «Εντός του είναι ακόμη κυ-
νήγι. Στις φλέβες του / το σκάει σαν μες από θάμνους το ζώο». Ένας άλλος Γερμανός ποιη-
τής, όμως, ο Γκέοργκ Τρακλ (1887-1914), θα ταίριαζε περισσότερο στον νυχτερινό κόσμο του 
Ενδυμίωνα, στο φασματικό μετασύμπαν που συνιστά το Ασέληνον όρος, η Γκιώνα, το βουνό 
της Σελήνης τη νύχτα. Ο Τρακλ, μέγας ποιητής των σκιών, του γαλαζωπού της λυκοφωτισμέ-
νης ψυχής κάτω από την κυριαρχία της Σελήνης, ξεκινά ένα ποίημα που μοιάζει βουκολικό, με 
σκηνές του γερμανικού και κάθε χώρας αγροτικού χωριού, για να το ολοκληρώσει ανοίγοντας 
στην ψυχή του αναγνώστη απότομα μια πύλη προς τον ενδυμιώνιο κόσμο του επέκεινα. 

Το ποίημα είναι σε ομοιοκαταληξίες, που δεν μπορώ δυστυχώς να τις αναπαράγω κατά τη 
μετάφρασή μου. 

 
Georg Trakl, Abendmuse 

Μούσα το βράδυ 
 

Στο παράθυρο των λουλουδιών ξαναγυρνούν οι σκιές του καμπαναριού 
Και χρυσό. Το αναμμένο μέτωπο δροσίζεται μες σε γαλήνη και σιωπή. 
Μια βρύση πέφτει στο σκοτεινό των κλαδιών της καστανιάς — 
Τότε αισθάνεσαι: αυτό είναι καλό! στην πονεμένη εξάντληση. 
 
Η αγορά είν’ άδεια από φρούτα του καλοκαιριού και γιρλάντες. 
Ομόφωνα συγκατανεύει η μαυριδερή επίδειξη της πύλης. 
Σ’ έναν κήπο αντηχούν μουσικές απαλού παιχνιδιού, 
Καθώς μετά το γεύμα συναντιούνται φίλοι. 
 
Η ψυχή αφουγκράζεται ευχάριστα τα παραμύθια του λευκού μάγου. 
Γύρω κοιτάς τον σπόρο, που έκοψε ο θεριστής τ’ απομεσήμερο. 
Καρτερικά σωπαίνει η σκληρή ζωή μες στις καλύβες· 
Των αγελάδων τον γλυκό ύπνο φωτούν τα φανάρια του σταύλου. 
 
Από αέρηδες μεθυσμένες βουλιάζουν οι φλαμουριές  
Και σιγαλά ξανοίγονται στο απόξενο τα ζώδια. 
Ο Ενδυμίων αναδύεται από το σκοτεινό γέρικων βαλανιδιών 
Και γονατίζει πάνω από τ’ ολοπένθιμο νερό. 
 

Στα καθ’ ημάς, ο διασημότερος Ενδυμίων είναι βεβαίως του Κ.Π. Καβάφη, δεν ξέρω όμως αν 
έχει επισημανθεί ότι ένα άλλο ποιητικό πετράδι του μεγάλου Αλεξανδρινού είναι σχεδόν σίγου-
ρο ότι έχει ως πηγή του την εικονολογία του κοιμώμενου ήρωα, παρ’ ότι ο Ενδυμίων δεν κατο-
νομάζεται. Πρόκειται για το ποίημα «Ζωγραφισμένα», στο οποίο ο ποιητής, αποκαμωμένος 
από την τέχνη του, ξεκουράζεται κοιτάζοντας την εικόνα ενός κοιμισμένου αγοριού: 
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Ζωγραφισμένα 
 
Την εργασία μου την προσέχω και την αγαπώ. 
Μα της συνθέσεως με αποθαρρύνει σήμερα η βραδύτης. 
Η μέρα μ’ επηρέασε. Η μορφή της 
όλο και σκοτεινιάζει. Όλο φυσά και βρέχει. 
Πιότερο επιθυμώ να δω παρά να πω. 
Στην ζωγραφιάν αυτήν κοιτάζω τώρα 
ένα ωραίο αγόρι που σιμά στη βρύσι 
επλάγιασεν, αφού θ’ απέκαμε να τρέχει. 
Τι ωραίο παιδί· τι θείο μεσημέρι το έχει 
παρμένο πια για να το αποκοιμίσει. — 
Κάθομαι και κοιτάζω έτσι πολλήν ώρα. 
Και μες στην τέχνη πάλι, ξεκουράζομαι απ’ τη δούλεψή της. 

Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989), 

Ενδυμίων, 1974, σπουδή, ιδιωτική συλλογή. 
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Το τελευταίο ποίημα της τελευταίας ποιητικής συλλογής, Δυτικά της λύπης, που εξέδωσε ο 
Οδυσσέας Ελύτης πριν πεθάνει (ακολούθησε μια ακόμη, μεταθανάτια), είναι μια προσωπική ο-
δοιπορία θλίψης και γενναιότητας μπρος στην προοπτική του θανάτου, με νοερό φόντο τον 
χαμό της Μικρασίας,«Τη στιγμή που ο Ελευθέριος φεύγει και η Ιωνία χάνεται». Έχει τον τίτλο 
«Ως Ενδυμίων», προφητεύοντας για την αθανασία της ποίησης μες στον αιώνιο ύπνο του ποιη-
τή. Αυτό, άλλωστε, είναι και το οντολογικό περιεχόμενο του αρχέτυπου του Ενδυμίωνα, και 
μες στον χρόνο η παντοτινή αλήθεια του, η αθανασία του μύθου συνεπώς και του Λόγου, όσο 
υπάρχουν χείλη να τον μιλούν — η ποίηση, όπως λέει ο Ελύτης, η «στο ρολόι αλάθητη»:  

 
[…] 
Στους χίλιους ύπνους ένας βγαίνει ο ξυπνητός αλλά για πάντοτε. 
  
Άρτεμις Άρτεμις κράτα μου τον σκύλο της σελήνης 
Δαγκώνει κυπαρίσσι και ανησυχούν οι Αιώνιοι 
Κοιμάται πιο βαθιά κείνος πού έχει περιβραχεί απ’ την Ιστορία 
Μπρος μ’ ένα σπίρτο ας την ανάψεις σαν οινόπνευμα 
Ποίηση μόνον είναι 
Κείνο πού απομένει. Ποίηση. Δίκαιη και ουσιαστική κι ευθεία 
Όπως μπορεί και να την φαντασθήκαν οι πρωτόπλαστοι 
Δίκαιη στα στιφά του κήπου και στο ρολόι αλάθητη. 
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Δυο Ιούληδες στην Γκιώνα 
 
 

Πέρυσι, 12+13 Ιουλίου που πήγαμε με τη Σοφία, τον Μιχάλη και τον Αποστόλη στην 
Γκιώνα, μου διήγειρε ενθέρμως το ενδιαφέρον η μακριά αλπική κορυφογραμμή που 
υψώνεται πάνω από την χαράδρα του Μόρνου και περιλαμβάνει τις ψηλότερες ακμές 
του βουνού, από την Πυραμίδα 2.508 μ., μέσω της κόψης πάνω από την Γκιωνόλακκα 
στο Τραγόνορος, 2.456 μ., και ως την ανώνυμη κορυφή η οποία δεσπόζει στα 2.449 
μ. βόρεια από τη χαμηλότερη αλπική κοιλάδα που λέγεται Μακρυλάκκος και πολύ 
ψηλότερα από τη λίμνη του Μόρνου. 

Φυσικά, αυτή την απότομη και βραχώδη κορυφογραμμή την όλο γκρεμούς την εί-
δαμε μονάχα από μακριά, όσο φαινόταν, από τη ρίζα της στο Καρβούνι όπου και το 
καταφύγιο του ΠΟΑ στα 1800 μ. περίπου, στην προοπτική της από τη λεγόμενη Δια-
σέλα (το πέρασμα ανάμεσα στην Πλατυβούνα και στην Πυραμίδα), και τέλος όσο φαι-
νόταν από την κορυφή της ίδιας της Πυραμίδας με την αληθινά συγκλονιστική θέα 
απέναντι προς τα τιτάνια Βαρδούσια. Επίσης, την έχω παρατηρήσει από ανάβαση στα 
Βαρδούσια, απ’ όπου βλέπει κανείς την Γκιώνα κυριολεκτικά κομμένη απ’ άκρου σ’ 
άκρο σαν με κάποιον ασύλληπτου μεγέθους μπαλτά, στην ευθεία ακριβώς της κορυ-
φογραμμής. Από το μακρύ τούτο καταρράχι, και μάλιστα από τα ύψη της Πυραμίδας, 
πέφτει σχεδόν κάθετα μέχρι κάτω στον Μόρνο η ορθοπλαγιά που θεωρείται ως η

Εικ. 1: Lilium chalcedonicum (L.), Liliaceae, το υπέροχο «ελληνικό κρίνο». Κρινόκηπος 
στο Βοϊδολίβαδο. 
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μεγαλύτερη των Βαλκανίων και μια από 
τις μέγιστες της Ευρώπης, ουσιαστικά όχι 
ορθοπλαγιά μα ένας γκρεμός με ύψος 
1.800 μέτρα. 

Αυτά είναι τα αναμενόμενα καλά. Τα 
αναμενόμενα ζόρια είναι ότι: 1ον δεν υ-
πάρχουν καλώς σηματοδοτημένα μονοπά-
τια, ούτε ανάβασης προς τις νότιες κο-
ρυφές ούτε κατά μήκος της κορυφογραμ-
μής, πέρα από κάποια ασαφή των πα-
λιών βοσκών που έχουν μισοσβήσει από 
την αχρησία· 2ον παραδόξως δεν υπάρ-
χουν λεπτομερείς περιγραφές που να ε-
κθέτουν τις όποιες ιδιορρυθμίες της δια-
δρομής και τον χρόνο που απαιτείται για 
την πορεία — οι τόποι αυτοί εξαιτίας της 
δυσβασίας και της τραχύτητάς τους, αν 
εξαιρέσουμε την εύκολα προσβάσιμη Πυ-
ραμίδα στην οποία ανεβαίνουν όλοι σχε-
δόν οι ορειβάτες, βρίσκονται εκτός των 
συνήθων διαδρομών. Την κορυφογραμμή 
τη διαβαίνουν λίγοι. 

 

Εικ. 2-3: Το ελληνικό κρίνο είναι από τα ωραιό-
τερα άνθη της ελληνικής φύσης. Φυτρώνει μόνο 
στην Ελλάδα και στη Ν. Αλβανία. Δεν είναι σπά-
νιο, αλλά αν το κόβετε κάθε φορά που το βλέ-

πετε, θα γίνει. 
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Οπότε, το έτσι κι αλλιώς δύσκολο εγχείρημα, ενδεχομένως να αποβεί μη επιτελέσιμο, 
τουλάχιστον στη διάρκεια μιας μέρας. Αυτό όμως μπορεί κανείς να το διαπιστώσει μό-
νο πάνω στην πορεία. 

Εντάξει. Αλλά φέτος, 20+21 Ιουλίου, με τον πρόθυμο για κάθε ορειβατική τόλμη 
και ιδιαιτέρως ανθεκτικό Αποστόλη, ξεκινάμε με θάρρος και καλές ελπίδες. Αφήνουμε 
το αυτοκίνητο χαμηλά, στην Κρύα Βρύση όπου κι η πηγή με το παγωμένο νερό, μες 
στο διψασμένο φέτος με την αναβροχιά ελατοδάσος. Κόβουμε προς τα πάνω κάθετα 
τις φιδοστροφές του δασικού χαλικόδρομου από κάποιο παλιό, κλεισμένο από κλαρί, 
αραιά και κακά νεοσηματοδοτημένο μονοπάτι, αλλά κι από το άγριο, ώσπου μετά από 
90 λεπτά φτάνουμε στα πρόθυρα της αλπικής Γκιώνας, στην παράξενη και θεαματική 
ταράτσα της Κριθαρόλακκας. 

Η Κριθαρόλακκα είναι ένα παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει η ανθρώπινη υπο-
μονή και βεβαίως η ανάγκη κι η επίμοχθη εργασία από γενιά σε γενιά, από αιώνα σε 
αιώνα. Οι κάτοικοι του τόπου κάποτε κύλισαν τις μεγάλες πέτρες και τους βράχους 
από το εσωτερικό της μεγάλης, προϋπάρχουσας δολίνης προς το χείλος της, σχημα-
τίζοντας ένα ημικυκλικό τείχος και κλείνοντας τις φυσικές διεξόδους της χαράδρας 
ανάμεσα στην απόκρημνη Πλατυβούνα και τον Γεροντόβραχο, στο σημείο όπου υπάρ-
χει μια μικρή πηγή, η υψηλότερη της Γκιώνας σε αυτή την πλευρά. Το γεμάτο μέταλ-
λα και ορυκτά χώμα μαζί με την τύρφη της αλπικής χλωρίδας από τη χαράδρα και 
από τις γύρω πλαγιές σωρεύτηκαν με τους αιώνες, με αποτέλεσμα εδώ, ανάμεσα στους 
γκρεμούς και στην αγριωπή γυμνότητα των ορθοπλαγιών να δημιουργηθεί ένα εκτε-
ταμένο επίπεδο μπαλκόνι με εξαιρετική γη, στην οποία, ακόμα και στις μέρες μας που 
δεν καλλιεργείται πια, φυτρώνουν πλούσια φυτά. 

Φυσικά, όπως όλα τα ορεινά λιβάδια απανταχού της Ελλάδας, και τούτη την πολύ-
τιμη ταράτσα την καθάριζαν χρόνο με τον χρόνο, γενιά με τη γενιά, από τις πέτρες και 

Εικ. 4: Η Κριθαρόλακκα, στα 1.800 μ. περίπου. Στο βάθος η Οίτη με τα χωριά της. 
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τα χαλίκια που αέναα κυλούν από τη χαράδρα και τους γύρω γκρεμούς, με τη βροχή, 
με το χιόνι, με την αποσάθρωση: Την «ξεπέτριζαν», όπως λέμε στη Ζάκυνθο. Το όνο-
μα, Κριθαρόλακκος, δείχνει ότι κάποτε σπέρναν κριθάρι. Από την ταράτσα αυτή, η 
θέα είναι εξαιρετική προς τα βόρεια, στον βαρύ δασωμένο όγκο της Οίτης και στα χω-
ριά, στα χαμηλότερα βουνά και στις βαθιές κοιλάδες. 

Συναντούμε μερικούς ντόπιους που έχουν ανέβει από τον δασικό δρόμο με 4Χ4 για 
να μαζέψουν τσάι του βουνού. Εδώ όμως δεν έχει τσάι του βουνού. Το ψιλό και γλυ-
κύοσμο Sideritis raeseri (Boiss. & Held.) [Lamiaceae], το είχαμε δει πέρυσι πολύ πιο 
ψηλά στις δυσπρόσιτες βραχώδεις πλαγιές και τους το λέμε, αλλά δεν αντέχουν να 
σκαρφαλώσουν εκεί. 

 Η απότομη ανάβαση ως το διάσελο στο Δοκίμι, ανάμεσα στο Κάστρο και στους υ-
ψηλούς κάθετους γκρεμούς που φέρουν το όνομα Μακρύ Τσιμάρι, δεν μας κουράζει 
πολύ και γίνεται γρήγορα. Εκεί όμως έχουμε συμφωνήσει με τον Αποστόλη, μια και η 
μέρα η σημερινή αργεί να κλίνει προς το τέλος της, να ικανοποιηθεί μια άλλη επιθυ-
μία μου, να ανεβούμε στην εξαιρετικά απότομη από τούτη την πλευρά Πλατυβούνα. 
Υποτίθεται ότι υπάρχει ένα άτυπο μονοπάτι, αλλά σε μια ταράτσα στην αρχή του έχει 
σταλίσει ένα κοπάδι πρόβατα φυλασσόμενο από μεγάλα τσοπανόσκυλα, μάλιστα χω-
ρίς τσοπάνη άρα πιο επικίνδυνα. 

Εικ. 5-6: Η Dactylorhiza saccifera (Brong) με ύψος που φτάνει τα 60 εκ., 
είναι από τις εντυπωσιακότερες ελληνικές ορχιδέες. Δεξιά και μια λευκή, 

που φυτρώνει εδώ στην Κρύα Βρύση. 
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Επειδή έτσι κι αλλιώς εκείνο το μέρος με το υποτιθέμενο μονοπάτι είναι ακριβώς ό-
πως τα άλλα, χωρίς εμφανή διόδο προς τα πάνω, και η συνάντηση με τσοπανόσκυλα 
δεν είναι ποτέ ευχάριστη, ανεβαίνουμε από το άγριο. 

Η αλήθεια είναι ότι σε τρομάζει κάπως αυτή η ανάβαση, σε μια πλαγιά που φαίνε-
ται σχεδόν κάθετη, ιδίως όταν κοιτάς πίσω — και το «πίσω» εδώ σημαίνει κάτω. Αλλά 
δεν είναι τελείως απαγορευτική η κλίση, ούτε συναντάμε γκρεμό. Χρειάζονται όμως 
διαρκείς ελιγμοί και προσοχή ώστε να βρεθούν τα κατάλληλα πατήματα, καθώς και 
τα σχεδόν αδιόρατα κομμάτια από παλιά γιδομονόπατα που υπάρχουν πάντα και πα-
ντού διασπασμένα και ασυνεχή σαν τη μοίρα. Κυρίως, απαιτείται να μη ζαλίζεσαι σε 
αυτό το μεταξύ ουρανού και βράχου, αλλά να επιτρέπεις στην ψυχή σου να μετεωρί-
ζεται μες τον κίνδυνο, στο απάνθρωπο του κενού. Έτσι, τελικά, φτάνουμε στην ακμή 
της κορυφογραμμής, ακριβώς στο υψηλότερο σημείο της στα 2.317 μ. 

Η όχι μακριά ράχη εκτείνεται βόρεια, μέσω της ’Ραϊδόλακκας (Νεραϊδόλακκας), έως 
μια πλατιά τούμπα τριγυρισμένη από τα τρία σημεία του ορίζοντα με υψηλούς κάθε-
τους γκρεμούς, στην οποία το βουνό οφείλει την ονομασία του: Πλατυβούνα. Νότια 
καταλήγει στις κρημνώδεις κατεβασιές πάνω από τις απαρχές της μεγάλης παγετω-
νικής χαράδρας η οποία, από το Καρβούνι με τα λιβάδια του όπου και το καταφύγιο, 
φιδοσέρνεται σχηματίζοντας το εντυπωσιακό φαράγγι της Ρεκάς. Δυτικά η επίμαχη 
κορυφογραμμή που είναι κι ο αυριανός στόχος μας, μας γοητεύει με τη μεγαλοπρέ-
πειά της αλλά μας απελπίζει επίσης αρκετά με τις αλλεπάλληλες κορώνες των κορυ-
φών της, που χάνονται μες στην αχλύ. Έχει νότιο φρουρό της τα ύψη πάνω από το 
Βρουκόρεμα με τον πελώριο γκρεμό που μοιάζει με αρχαία Σφίγγα, και βόρειο την υ-
ψηλότερη κορφή της Γκιώνας και της Στερεάς Ελλάδας, τη λεγόμενη εξαιτίας του 
σχήματός της νεοονοματολογικώς Πυραμίδα, καθώς μόνο οι παλιοί κάτοικοι αυτών 
των τόπων ενδεχομένως να ξέρουν ακόμη το πραγματικό όνομά της. 

Δυστυχώς, τα υπομένουν τα βουνά κάτι τέτοια: Κάποιοι νεότεροι που σχεδιάζουν 
χάρτες δεν κάνουν τον κόπο να ρωτήσουν τους ντόπιους για τα τοπωνύμια, μα δίνουν 
ενίοτε αυθαιρέτως δικά τους, όπως με αρκετή κοσμιότητα το όνομα Πυραμίδα εδώ, 
μα στα απέναντι Βαρδούσια, σε κάθοδο από την κορφή Κόρακας, το εντελώς φλώρι-
κο, μικροαστικό της Αθήνας όσο και κακόγουστο όνομα «Ασανσέρ»!!! 

Εικ. 7-8: Το αγκάθι Echinops ritro (L.), αρι-
στερά κλειστό, δεξιά ανθισμένο, σε μαγνητίζει 
πάντα με τη γεωμετρική συμμετρία του και το 

μοβ-γαλάζιο χρώμα του. Βοϊδολίβαδο. 
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Βεβαίως, η ονοματοδοσία και η αναονοματοδοσία των τόπων είναι μια αυτονόητη γλωσ-
σική και ιστορική διαδικασία που δεν σταμάτησε ποτέ στην Ελλάδα, από τα προϊστο-
ρικά χρόνια ως σήμερα. Απλά, άλλοτε οι τόποι αυτοί ονοματοδοτούνται από ντόπιους 
με βάση τις ανάγκες τους, κι άλλοτε από άσχετους που δολοφονούν τα τοπωνύμια με 
τα οποία έζησαν και πέθαναν γενιές, εφευρίσκοντας νέα, κακόγουστα. 

Εικ. 9 πάνω: Linaria peloponnesiaca (Boiss. & Heldr.). Κρύα Βρύση — Βοϊδολίβαδο. 
 

Εικ. 10 κάτω: Campanula versicolor (Sibth.), η πανεμορφη καμπανούλα, Βοϊδολίβαδο.  
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Ανω, εικ. 11-12: Οι βαριές καιρικές συνθήκες των ψηλών ελληνικών βουνών απαιτούν τα 
φυτά να συσπειρώνονται στον εαυτό τους· δύο ορεινά αγριολούλουδα, αριστερά ένα της οι-

κογένειας Umbelliferae, δεξιά ένα αλπικό ραδίκι, Compositae. 

Κέντρο: Σε προστατευμένα από το κρύο, τον ήλιο και τον άνεμο μέρη, φυτρώνουν φυτά ευ-
αίσθητα, όπως στην εικ. 13 αριστερά αυτό της οικ. Cruciferae, και στην εικ. 12, δεξιά, ένα 

σπάνιο, ίσως της οικ. Crassulaceae. Κάτω, εικ. 14: Μια Campanula latifolia (L.). 
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Εικ15 άνω: Η ανηφόρα από την Κριθαρόλακκα στο Δοκίμι, κάτω από τα επιβλητικά πρανή του 
Μακριού Τσιμαριού με το εναλλασσόμενο λευκό του ασβεστόλιθου και το χοντροκόκκινο του 
βωξίτη, δεν πτοεί τη Σοφία και τον Μιχάλη. 
 

Εικ. 16 κάτω: Από την κορφή της Πλατυβούνας όμως, η θέα της κορυφογραμμής που υπο-
τίθεται θα περπατήσουμε αύριο, μας πανικοβάλλει λιγάκι. 
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Στην κορφή και στην περιφέρεια της τούμπας υπάρχουν ταμπούρια του ΕΛΑΣ από την 
Κατοχή στη θέση παλαιότερων από την Επανάσταση του ’21, τα οποία ξανοίγονται θε-
αματικά προς τις κοιλάδες και τα χωριά ανάμεσα στην Γκιώνα και στην Οίτη. Όπως 
και σε πολλά βουνά της Ελλάδας, δεν μπορεί κανείς να μη συλλογιστεί τους νέους 
άνδρες και τις γυναίκες που φύλαγαν σκοπιά σε τούτα τα ανάερα ύψη, δεν γίνεται να 
μην φανταστεί τις μέρες και το πιο πολύ τις νύχτες τους, τις μάχες τους με τους κατά-
κτητές και, αλίμονο, τη μετέπειτα τραγική μοίρα τους στα στρατόπεδα εξόντωσης και 
στα εκτελεστικά αποσπάσματα, όταν στην Ελλάδα κυριάρχησαν ελέω Εγγλέζων, Ρώ-
σων και Αμερικανών οι δωσίλογοι των Γερμανών· οι φυσικοί και ιδεολογικοί απόγο-
νοι των οποίων δολοφονούν και πάλι σήμερα τον ελληνικό λαό, ομοθυμαδόν με τους 
αριστερούληδες νεοδωσίλογους. Αλλά, σκέφτεσαι, άξιος εστί κάθε αγώνας για την ε-
λευθερία, μα και το όποιο τίμημα. Γιατί εδώ πάνω όπου η διαύγεια του ύψους και του 
κυανού σε καθαρίζει από την ψυχική λάσπη, η ελευθερία παίρνει μες στο πνεύμα μια 
Μετά τα Φυσικά διάσταση ζωντανού όντος. Έτσι οι βουνοκορφές στην Ελλάδα. 

Άλλωστε, εδώ βρίσκεται και το μικρό θεατροειδές λιβαδάκι στη δολίνη που φέρει 
το όνομα ’Ραϊδόλακκα, δηλαδή Νεραϊδόλακκα. Παντού στα ελληνικά βουνά η κυρι-
αρχία των Νεράιδων, των ισχυρών θεοτήτων της γυμνής και απρονόητης φύσης, που 
συμβόλιζαν σε απώτερες προϊστορικές εποχές τη βλάστηση, τα δάση και τα νερά, πριν 
την πατριαρχία και τους απόμακρους θεούς της. Στο επίπεδο χωμάτινο κράσπεδο του 
’Ραϊδόλακκου κατάλοιπα μιας παμπάλαιας στρούγκας, και μια ακόμα πιο παλιά λιθιά 
που συγκρατούσε το χώμα τότε, μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν ακόμα κι 
εδώ, στην απόκρημνη κορφή στα 2.300 μ., το λίγο χώμα επέτρεπε τη σπορά έστω 
μιας χούφτας σιτηρών ή λίγων σπόρων οσπρίων που θα βλάσταιναν βιαστικά όταν θα 
λειώναν τα χιόνια. Η Ανάγκη και η Θέληση της Ζωής, οι δυνάμεις που κινούν από 
πάντα τον ελληνικό λαό. 

Και, βέβαια, μετά τους πολεμιστές που φύλαγαν σε καιρούς πολέμων, στην αρχαιό-
τητα, στον Μεσαίωνα, στην τουρκοκρατία, στην Κατοχή, συλλογίζεσαι επίσης το βοσκό-
πουλο, αγόρι ή κορίτσι, μες στη μοναξιά. Σε αυτό τον τόπο που νομίζεις ότι αιωρείται, 
με τον έναστρο ή φεγγαρολουσμένο ή κατακύανο ή συννεφιασμένο ουρανό τόσο εγγύς 

 
Ο τόπος που υψώνεται ανάμεσα στην Κρύα Βρύση και στην αρχή της αλ-
πικής ζώνης στα περίπου 1.800 μ., και περιλαμβάνει από δυτικά τη Βαθιά 
Λάκκα κάτω από την Πυραμίδα, το Νησί, την περιοχή των πηγών Καρά-
μπα και Χαλίκι, το Σπανάκι, τον Σταυρό, τον Κέδρο, κυρίως το Βοϊδολίβα-
δο και την Κρύα Βρύση ανατολικότερα, ως ψηλά την Κριθαρόλακκα, είναι 
ένας παράδεισος αγριολούλουδων.  Παντού βλέπει κανείς άνθη, με πιο χα-
ρακτηριστικά τα παρακάτω: 

Campanulaceae: διάφορα είδη ορεινής καμπανούλας, όπως οι Campa-
nula versicolor (Sibth.) και Campanula latifolia (L.)· Caprifoliaceae: Sam-
bucus ebulus (L.)· Caryophyllaceae: Dianthus biflorus (S. & S.), Silene 
parnassica (Boiss. & Spruner)· Drypis spinosa (L.)· Compositae: Echinops 
ritro (L.), Solidago virgaurea (L.), Carlina vulgaris (L.) [C. acanthophylla 
(Hauskn.)], διάφορα Carduus,  και τα ονόπορδα, Onopordum· Lamiaceae: 
Lamium maculatum (L.)· Scrophulariaceae: είδη του γένους δακτυλίτις, 
με πρώτο το Digitalis ferruginea (L.), και η Linaria peloponnesiaca (Boiss. 
& Heldr.)· Umbelliferae: παντού οι μεγάλες ομπρέλες από το Heracleum 
sphondylium (L.)· Liliaceae: αρκετά Lilium chalcedonicum (L.)· Orchida-
ceae: η Dactylorhiza saccifera (Brong) και διάφορα είδη Epipactis. 
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από πάνω, με τη γη και τους συνομηλίκους του τόσο μακριά, με την ένταση της αθω-
ότητας και της άγνοιας, με την εφηβεία του και την αγνότητά του να σπαρταρούν από 
τον φόβο της φύσης, από επιθυμία για τους ανθρώπους, από ερωτική λαχτάρα. 

Εδώ όπου κι εμείς οι απολύτως «εκλογικευμένοι» ακόμα σήμερα νιώθουμε ένα μπού-
κωμα του εκείθεν, του επέκεινα, λες και βρισκόμαστε στη ράχη ενός ιπτάμενου τέ-
ρατος το οποίο από στιγμή σε στιγμή μπορεί να τινάξει τη γούνα του και να μας 
αμπολήσει από τα ουράνια κάτω στη γη. Πώς να μη δεις Νεράιδες εδώ πάνω, μες στις 
κάθετες ώρες του καταμεσήμερου ή του μεσονυχτιού, τότε που στέκονται ακροποδητί 
τα στοιχεία της φύσης και τα στοιχειά του νου κοιτώντας σε κατάματα, μαγικά πανέ-
μορφα κορίτσια που μπορεί να σου κάνουν έρωτα πρώτη φορά στην εφηβική ζωή σου 
αλλά και να σε κατασπαράξουν, όπως συχνά οι Νεράϊδες τους θνητούς ερωμένους τους. 

Δεν βλέπουμε Νεράιδες, μα αγριοκάτσικα, που είναι αδύνατον να μη σε αντιληφθούν, 
να τα πλησιάσεις στα 200 μ. Είναι εδώ ο τόπος τους, γκρεμοί απρόσιτοι όπου μπο-
ρούν να διαφύγουν. Δυστυχώς, η κάμερα τσέπης, η μόνη που λόγω φτώχιας κατάντη-
σα να διαθέτω, δεν μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες τους από τόσο μακριά. Βλέπεις 
τα γοητευτικά αυτά πλάσματα που επιβιώνουν στις κορφές σε πείσμα των καιρών, να 
στρέφουν τα κεφάλια με τα παράξενα όρθια κέρατα, τα λίγο γυριστά στις άκρες, για 
να σε εποπτεύσουν και να ζυγίσουν την επικινδυνότητά σου. 

Εικ. 17: Πάνω από τη Νεραϊδόλακκα, στην Πλατυβούνα, 2.317 μ.: Νεράιδες δεν είδαμε, μόνο 
αγριόγιδα. Αλλά ο φαλλός του Πάνα παρών, έστω και ως πελώριος όρθιος βράχος πάνω 
στην ορχεϊκή του βάση, εποπτεύοντας τους Αθάνατους στα ουράνια και τους θνητούς στις 
χαμηλές κοιλάδες. 
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Εικ. 18 άνω: Από την Πλατυβούνα, το Καρβούνι. Το καταφύγιο, σαν κόκκινες τελίτσες, στην 
αρχή του φαραγγιού της Ρεκάς. Στο βάθος, κέντροδεξιά της εικόνας, οι πελώριοι γκρεμοί 
που θυμίζουν κάπως αιγυπτιακή Σφίγγα. 
 

Εικ. 19 κάτω: Η χαράδρα της Κριθαρόλακκας, ανάμεσα σε Γεροντόβραχο και Πλατυβούνα, με 
το κοπάδι τα πρόβατα να σταλίζουν συγκεντρωμένα χαμηλά στη μέση. 
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Εικ. 20: Από την κορυφή πάνω από τη ’Ραϊδόλακκα, η θέα προς τον όρθιο κολοσσό της Πυρα-
μίδας, 2.508 μ., επίσης προς τη χαράδρα του Μόρνου 1.800 μ. χαμηλότερα, προς τα Βαρ-
δούσια και βόρεια προς την Οίτη, υπερβαίνει τη δυνατότητα του νου να επεξεργαστεί με έστω 
σχετική επάρκεια τα δεδομένα της όρασης. 
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Όπου Νεράιδες και Νύμφες, και φυσικά όπου ωραία βοσκόπουλα, ερωτεύσιμα κορί-
τσια και αγόρια, εκεί και ο προαιώνιος Θεός της Ελλάδας, ο μέγας Παν. Άμα δεις εδώ 
στην Πλατυβούνα τον φαλλοειδή βράχο με την ορχική βάση στο χείλος του γκρεμού 
απέναντι από την Πυραμίδα, είναι αδύνατον να μην πάει το μυαλό σου στον μεγάλο 
Τράγο, τον ιθυφαλλικό θεό της αναγέννησης, των βουνών, των λιβαδιών και των κο-
παδιών, αλλά και του πανικού, τον ερωτομανή Πάνα. Εδώ ακριβώς πάνω από τη λάκ-
κα των Νεράιδων και των νεαρών βοσκών, πού αλλού θα βρισκόταν τέτοιος βράχος! 

Αλλά είναι καιρός να κατηφορίσουμε από το εύκολο δυτικό μέρος της Πλατυβού-
νας στη Διασέλα και από κει στο Καρβούνι. Όταν φτάνουμε ξεκουραζόμαστε, τρώμε, 
περιδιαβάζουμε τον τόπο, ένα λιβάδι πετρώδες και ανώμαλο με δυο μικρές πηγές, 
ένας μυχός ανάμεσα στα ύψη των αλπικών κορυφών, με τη χαράδρα της Ρεκάς μπρος 
μας να βυθίζεται στους γκρεμούς και στα ελατοδάση. Κοντά στο καταφύγιο ένα σύμ-
πλεγμα βαράθρων, με θαμνωμένα χείλη τα οποία τριγυρίζεις ώρα καταρριχώμενος 
γύρω-γύρω στον γκρεμό πάνω από το ξεκίνημα της χαράδρας της Ρεκάς, αναζητώ-
ντας τρόπο να κατεβείς. Αδύνατον χωρίς σκοινιά. Αυτό το πάθος της καθόδου: Σε θλί-
βει που δεν μπαίνεις στο βάραθρο, του οποίου τις στοές διακρίνεις να ανοίγονται στο 
κορμί του βράχου καθώς κρεμιέσαι σε χοντρά κλαδιά θάμνων λαχταρώντας το βύθι-
σμα στις πτυχές του κόλπου της πρωτομητέρας που είναι η Γη. Ηττημένος γυρνάς στο 
καταφύγιο. 

Περιδιαβάζεις διερευνώντας τις δυνατότητες της αυριανής ανόδου. Υπάρχουν δύο 
μονοπάτια προς την κορυφογραμμή: αυτό που θα ακολουθήσετε, το οποίο ανεβαίνει 
λοξά νοτιοδυτικά κι άλλο που σκαρφαλώνει δυτικά στα απότομα πρανή, κατευθείαν 
προς τη Γκιωνόλακκα. Είναι και τα δύο πολύ κακοσηματοδοτημένα, δυσδιάκριτα, κυ-
ρίως το πρώτο. Ανεβαίνοντας, χάνονται στα δεκάδες παλιά γιδομονόπατα.  

Εικ. 21-22: Δύο γαρυφαλλάκια, Caryophyllaceae, αριστερά Dianthus biflorus (S. & S.), δεξιά 

ο Dianthus tymphresteus (Boiss. & Spruner) 
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Εικ. 23-24: Η Campanula aizoon 

(Boiss. & Heldr.), ενδημική των υψη-

λών βουνών της Στερεάς Ελλάδας, 

από τις πιο όμορφες καμπανούλες, 

ξεχωρίζει με το κωνικό σχήμα της και 

τα πυκνά, μεγάλα άνθη της. Με ύψος 

που μπορεί να ξεπεράσει τα 30 εκ., 

αναδύεται σαν κυανή φλόγα από το-

πους πετρώδεις και από την καρδιά 

των βράχων. 
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Γενικά μπορείς να ακολουθήσεις και τα δύο παλιά μονοπάτια με προσοχή, μα αυτό 
δεν προσφέρει και πολλή σιγουριά όταν υπάρχει κίνδυνος να νυχτωθείς δίχως κατάλ-
ληλο εξοπλισμό στα 2.450 μ. στις κορφές της Γκιώνας. Όχι. Δεν μπορείς να βασιστείς 
στα σημάδια μα στο ένστικτό σου και στα μάτια σου. Χιλιετίες τρώγεται εδώ ο βράχος 
και η γη από τα πόδια ανθρώπων και ζώων, μα η πέτρα, τα φυτά και το κόκκινο 
χώμα έχουν πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο ζει κάθε στιγμή του χρόνου τη δική του 
ζωή, και τούτη η ζωή δεν είναι οδοδείκτης για ορειβάτες· κι έτσι μπορεί να χαθείς 
ακολουθώντας στο αρχαίο μονοπάτι τα ίχνη πολλών χιλιάδων ανθρώπων και ζώων α-
ναρίθμητων εποχών που έχουν σβήσει. Αλλά τι σημαίνει «χάνομαι», σκέφτεσαι· με 
ψυχή ανοιχτή στην κάθε λογής πιθανότητα, ακόμα και στην πιο αποτρόπαια, μπορεί 
κανείς να περπατά στις κορφές όπως και 
στην αυλή του. «Εδώ είναι το σπίτι σου», 
λες στον εαυτό σου. 

Οπότε, όταν επιστρέφεις στο καταφύγιο 
μετά την ανίχνευση, φωτογραφίζοντας τα 
εδώ πολύ ενδιαφέροντα φυτά παρεμπιπτό-
ντως, και σε ρωτάει ο Τόλης: 

«Πώς τα βλέπεις; Γίνεται η δουλειά;» 
του απαντάς με οδυσαιική υπουλότητα: 
«Ζόρι. Ή πάμε ή δεν πάμε». 
Και αποφαίνεται εκείνος με τον συνήθη 

αρειμάνιο τρόπο του: 
«Τότε πάμε». 

Εικ. 25 αριστερά: Μια ορχιδέα στο Καρβούνι, που δεν την αναγνωρίζω. 
 

Εικ. 26 δεξιά και 19 κάτω: Η μεγάλη κίτρινη γεντιανή Gentiana lutea (L). Διασέλα. 



47 
 

 
Πέφτει η νύχτα. Το καθημερινό μυστήριο που είναι το λυκόφως, εδώ στην αλπική 

ζώνη γίνεται τέρας. Η ομορφιά της φύσης καθώς βασιλεύει ο ήλιος και σούρνονται οι 
σκιές υψώνοντας με επίταση χορού αγαθοδαιμόνων τις κορφές τριγύρω μας, δεν α-
ντέχεται αν δεν έχεις μέσα σου καλή ψυχή, δεκτική στο λίγο και στο πολύ, μικρόλογη 
όσο και ανθεκτική στην πολλή ισχύ των σημείων. 

Φυσικά δεν ανάβουμε φωτιά, όπως κάνουν δυστυχώς πολλοί ορειβάτες που δεν 
καταλαβαίνουν ότι έτσι δεν μπορούν να απολαύσουν τις μυριάδες μορφές του όρους 
τη νύχτα. Η φωτιά είναι ένα τέλεσμα ιερουργίας και ένα όπλο κατά του κρύου. Αλλά 
άμα έχεις φωτιά δίχως ανάγκη παγωνιάς τη νύχτα στο βουνό ή στο βαθύ δάσος, εκεί-
νη, η αγαθοποιός, η μαγείρισσα της τροφής, η μέγιστη αρχιέρεια της ανθρώπινης κα-
τάστασης, σου κλείνει τα παράθυρα προς το μέγεθος και τον διάκοσμο της φύσης. 

Στην παρουσία εκείνης δεν μπορείς να ανατριχιάσεις μέχρι τα νύχια με τους ζωντα-
νούς ίσκιους των δέντρων καθώς απλώνουν πάνω σου δάχτυλα και όψεις· δεν γίνεται, 
άμα την έχεις, να θερμανθείς μέχρι ιδρώτα με τις αποστάσεις, τη θέαση των ορεινών 
όγκων τριγύρω, των δασών, των μικρών και μεγάλων όντων που μες στη λαμπρότητα 
του σκοταδιού δεν είναι αναγνωρίσιμα, μα βασιλεύουν στεφανηφόρα, μεταλλασσόμε-
να διαρκώς και χορεύοντας, μια φαντασία ονείρου, καθώς επιφαίνονται πια όχι μέσω 
της απλής και βαρβάτης σημειολογίας του ήλιου, μα μέσω δέκα παράλληλων αισθή-
σεων οι οποίες παράγουν έναν κόσμο ψυχής και ελεγείας· δεν μπορείς να νιώσεις τον 
πανικό των εσχάτων που συνιστά ο θάνατος καθώς σε κυκλώνει με τη μορφή του σκο-
ταδιού, και να διδαχτείς απ’ αυτόν. 

Και, βεβαίως, άμα υπάρχει φωτιά δεν μπορείς να δεις τα άστρα. 
Όμως, αυτό να λέγεται, αξίζει να κοπιάσεις για ν’ ανέβεις στις κορφές μόνο και 

μόνο για να δεις τ’ άστρα. Πέρυσι απομείναμε ώρες να τα κοιτάζουμε με τη Σοφία, 
τον Μιχάλη, τον Αποστόλη. Μιλούσαμε και λέγαμε τα δικά μας, η Σοφία, ο Μιχάλης, ο 
Αποστόλης και ο γράφων. Τρώγαμε  καλτσούνια σφακιανά, που έφτιαξε η Σοφία. Κι 
ο Αποστόλης, αδιαφορώντας σε κάθε κούραση που θα επέτεινε το πρόσθετο βάρος, 
είχε φέρει και στον Α΄ Ιούλιο και στον Β΄ ρακί δικό του, από σταφύλια πατρικά του 
του είδους Ζαμπέλα, στην Ήπειρο, που τα είχε ζωντανέψει με τα χέρια του. Κι έτσι πί-
ναμε γελώντας και δακρύζοντας, και θεωρούσαμε γύρω μας, μέσα μας, το μη διαλυτό 
της φύσης, το μη ερμηνεύσιμο αλλ’ εντούτοις ολοφάνερο των μυστηρίων, λογικά δίποδα 
εμείς που εμφορούμαστε από βίαια πάθη, από λογής σφάλματα των αποφάνσεων, ό-
μως μπορούμε τουλάχιστον να φιλιωθούμε μεταξύ μας εδώ στα ύψη. 

Είναι ένα μάθημα να βλέπεις τ’ άστρα εδώ, στο βουνό του Ενδυμίωνα, του ερωμέ-
νου της Σελήνης, του νεαρού που πρώτος μελέτησε τις κινήσεις των άστρων και του 
φεγγαριού, που πρώτος έλυσε τα μυστήρια των εκλείψεων. Του κυνηγού. Ο κόσμος των 
ονομάτων, ο κόσμος των προκατακλυσμιαίων ορισμών και των αφηγήσεων είναι βαρύς 
για μας τους Έλληνες. Κι όταν πάψει να είναι βαρύς, όταν τον λησμονούμε, τότε έρχε-
ται εποχή σαν τη σημερινή, όπου κοιμόμαστε ευάλωτοι σε κάθε κτηνωδία δική μας και 
των εχθρών του ανθρώπινου είδους, και περιμένουμε την αυγή. Μπορεί τώρα όμως 
να μην ξυπνήσουμε πια, όπως δεν ξύπνησε ούτε ο Ενδυμίων. 

Στον Β΄Ιούλιο: Αφήνεις τον Αποστόλη στο υπόστεγο να κοιμάται και πας από τη 
βορεινή μεριά του καταφυγίου να ξαπλώσεις πάνω στο σανιδένιο πάγκο, ώστε να δεις 
τον ουρανό και τ’ άστρα. Πού ύπνος! Η νύχτα εδώ, στα ύψη όπου ο μύθος ζωοποιεί 
κάθε αίσθηση, σε κυριεύει. Νύχτα στο ξάγναντο στην αλπική ζώνη: Κόρη του ουρα-
νού που τη ζητάς σαν Ενδυμίωνας, την ικετεύεις και που εκείνη σε τοξεύει. Νύχτα: 
φιλί του Αοράτου στον σβέρκο σου. Η μέρα δείχνει αποκρύπτοντας, η νύχτα φανερώ-
νει κρύβοντας. Νύχτα: πελώριο ζώο. 

Φυσικά ανατριχιάζεις. Είσαι περήφανος για τούτη τη δειλία σου. Ο τρόμος του 
στοιχειακού κόσμου είναι μια ζωοποιία. Σκεπάζεις το κεφάλι ως τα βλέφαρα με την 
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κουκούλα του σλίπινγκ μπανκ και τηράς τ’ άστρα. Τι απορία και τι εύρεση! Πάντα το 
ίδιο στα υψηλά βουνά, που πάντα το εκφράζεις σχεδόν με τα ίδια λόγια, κι έτσι το 
λες κι εδώ στο Βουνό της Σελήνης: Εδώ που ο αέρας είναι διαυγής, που φως τεχνητό 
του αστικού κόσμου δεν υπάρχει κι ο ουρανός είναι κοντινός, τα άστρα τεράστια, κα-
θαρά σαν μάτια κοπαδιού παιδιών, και σε κοιτάζουν και δεν ξέρεις αν σε ευλογούν ή 
αν θα σε φάνε. — Οι αστερισμοί: σπερματοζωάρια που κολυμπούν στο μη ερμηνεύσι-
μο και θηλυκό του χάους. 

Κοιτάζεις, λοιπόν, τ’ άστρα. Θυμάσαι έναν λόγο που τον λέγαν σε πολλούς τόπους 
στην Ελλάδα όταν θέλαν να μιλήσουν για παμπάλαιες, αγνές εποχές: 

«Τότε που τα βόδια γλείφανε το κεφάλι του Θεού». 
Αλλόκοτος λόγος για σένα τον συνεπή άθεο. Γιατί το κεφάλι κι όχι τα πόδια, κάτι 

που θα ταίριαζε στην ανθρώπινη φύση, χαμώσυρτη κάτω από τα πέλματα του ουρα-
νού; Πόσο υψηλή λοιπόν η ενόραση του Πλάτωνα για τον αντίστροφο κόσμο, τα αντε-
στραμμένα όντα που συνιστούν το σύμπαν: ο Θεός είναι αντίστροφος σε σχέση με τη 
Γη και τον άνθρωπο, άρα πιο κοντά μας είναι το κεφάλι του κι όχι τα πόδια του που 
τα προσκυνούν δουλικά οι οπαδοί των σύγχρονων θρησκειών. Κι έτσι, τότε που ο ου-
ρανός ήταν κοντά στους ανθρώπους, τα βόδια, ζώα ισχυρά αλλά αγνά κι αγαπησιάρι-
κα, μπορούσαν να σηκώνουν λίγο το μουσούδι τους και να γλείφουν με τρυφερότητα 
το πρόσωπο του Θεού. Και πόση η οξύνεια του συλλογικού πνεύματος αυτού του λαού, 
που κάθε είδους σεβασμό και αγάπη γι’ αυτόν τα συγχέουν σκοπίμως με τον εθνικι-
σμό οι ντόπιοι ναζιστές, αριστερούληδες και ψευτοαντιεξουσιαστές, ένα κι όμοιο μεταξύ 
τους, φορείς του μικροβίου της παγκοσμιοποίησης, σερβίροντας κυρίως στη νεολαία 
πως άξιο λόγου και τιμής είναι οτιδήποτε έρχεται απ’ έξω, από τη ναζιστική Γερμανία 
οι φασίστες, οι αριστερούληδες από την ανορθολογική εξιέρωση της μετανάστευσης και 
τον τάχα «αντιεθνικισμό», που καταλήγει μίσος εναντίον του ελληνικού λαού. Θρίαμβος 
της αποϊδεολογικοποίησης, επιβαλλόμενος μέσω πρακτόρων από τους γενοκτόνους. 

Έτσι βιώνεις εδώ τ’ άστρα και τις ιδέες. Ανατέλλει από τον Λεβάντε η σελήνη, και 
η γύμνια των κορφών, και τα ελατοδάση χαμηλά στις χαράδρες, κι ο χορός των αργυ-
ρών κορυφών, ενώ πριν μες στη διαύγεια του σκοταδιού ήταν ερμηνεία, τώρα με την 
ασάλευτη καιροφύλαξη των πάντων μες στο φεγγαρόφωτο γίνονται κυνηγός Ενδυμί-
ωνας και βέλος στη χορδή. Μισοκοιμάσαι και ξαναξυπνάς πολλές φορές και βλέπεις 
την πορεία των αστερισμών και της σελήνης. Κατά τις 3 το πρωί, όμως, κρυώνεις πιο 
πολύ απ’ ό,τι αντέχεις εδώ στο ξάγναντο καθώς πέφτει η δροσιά, για τούτο βαράς υ-
ποχώρηση προς την προστασία του υπόστεγου. Κι έτσι περνάει η νύχτα. 

Αλλά, φυσικά, ξυπνάς στις 5 περίπου, πριν χαράξει. Εγερτήριο και ετοιμαζόμαστε, 
κάνει ψύχρα μα όχι όσο συνήθως σε τέτοια ύψη. Μικροδουλίτσες, πλύσιμο κι ετοιμα-
σίες. Η ορειβασία απαιτεί ένα πολύ συστηματικό νοικοκυριό, αλλιώς δεν φτάνεις που-
θενά κι επιπλέον κινδυνεύεις. Ξεκινάμε πριν τις 5.30. 

Γλυκοχάραμα στο βουνό και άνοδος μες στο γκρίζο καταρχήν, μετά στο ιώδες, κα-
τόπιν στο ροδόχροο. Οι μορφές της φύσης τραγουδούν. Το κορμί είναι φρέσκο, οι φλέ-
βες κινούν με αδρότητα και ενθουσιασμό το αίμα. Όπως συχνά στα όρη, σκέφτεσαι 
αναπόφευκτα τον Νίτσε, που κινούσε στις Άλπεις χαραυγή με το μπαστουνάκι του, με 
τις μουστάκες του δροσισμένες, με το απόφθεγμά του ότι οι καλύτερες ιδέες σού έρχο-
νται όταν περπατάς. Οσφραίνεσαι τα σημάδια: δεν είσαι βεβαίως κυνηγός Ενδυμίων 
ούτε καν βοσκός, όμως μπορείς να γίνεσαι ζώο, αλεπού και αγριόγιδο. Οδηγείς τον 
εαυτό σου από τόπους όπου η αυχμηρότητα μάχεται με τον πλούτο των αισθήσεων, και 
η αιωνιότητα της ερμιάς ερωτεύεται τη ζωή. 

Στόχος μας είναι η «Σφίγγα», η γκρεμοκορφή στα δυτικά της χαράδρας Βρουκό-
ρεμα. Την είδες μέρα, την είδες στο σεληνόφωτο και σου θύμισε στίχους από τη 10η 
Ελεγεία του Ντουίνο, του Ρίλκε, που μετέφρασες άλλοτε από τα Γερμανικά και τόσα 
σκουπίδια του [μικρο]αστικού πολιτισμού σάρωσε μέσα σου, και τόσα σου δίδαξε: 
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Εικ. 17 πάνω: Το φαράγγι της 
Ρεκάς εκτείνεται για χιλιόμετρα. 
Κάτω από τους πανύψηλους γκρε-
μούς στις Πόρτες, στη θέση Μύ-
λος, ο ΕΛΑΣ με αρχηγό τον Άρη 
Βελουχιώτη νίκησε στρατιωτικό 
σώμα Ιταλών, που έκαναν το λά-
θος να θεωρήσουν ότι μπορούν 
να πατήσουν το κάστρο των α-
νταρτών, την άβατη Γκιώνα. Πολ-
λοί Ιταλοί σκοτώθηκαν. 
 

Εικ. 28 κάτω: Στο ξεκίνημα της 
Ρεκάς, στον μυχό ανάμεσα στο 
Βρουκόρεμα και στο Καρβούνι, 
στα πόδια του Πρ. Ηλία 2.299 μ. 
και του Τραγόνορους 2.456 μ., 
υπάρχει ένας τόπος ανάστατος, με 
βυθίσματα και βάραθρα, στα χεί-
λη των οποίων φυτρώνουν τερά-
στια έλατα. Στο βάθος, πίσω από 

τα έλατα, η «Σφίγγα». 
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Εικ. 29 άνω: Ο Πρ. Ηλίας, χάραμα, με το χρώμα του ορυκτού των σπλάχνων του, του βωξίτη. 
 

Εικ. 30 κάτω αριστερά: Στη χαράδρα του Βρουκορέματος, η «Σφίγγα» υψώνεται επιβλητική 

μες στην αχλύ του απογευματινού ήλιου. Η κορφή της είναι ο πρώτος μας στόχος αύριο πρωί. 

Εικ. 31 κάτω δεξιά: Δύο πεταλου-
δίτσες Polyommatus icarus (Rott.), 
κάνουν μακαρίως έρωτα πάνω σε έ-
να ανθισμένο τσάι του βουνού, Si-
deritis raeseri (Boiss. & Held.), προς 
Το θηλυκό είναι το κοκκινωπό, το 
αρσενικό είναι αυτό με το ανοιχτό-
τερο, γαλαζωπό χρώμα. Ομορφιά 

και σεξ. 
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Μα πέφτει η νύχτα, γι’ αυτό βραδύτερα οδοιπορούν 
κι ύστερα πάνωθε σαν τη Σελήνη,  
ακρίτας πάνω απ’ όλα το Επιτύμβιο. Αδελφικό μ’ αυτό στον Νείλο,  
η έξοχη Σφίγγα: — όψη της βουβαμένης  
κάμαρας.  
Και απορούν με τη στεφανηφόρα κεφαλή, που για πάντα,  
έθεσε σιωπηλά  

των ανθρώπων το πρόσωπο στη ζυγαριά των άστρων. 

 

Αντιλαμβάνεσαι πώς σου ήρθε χτες η λέξη «στεφανηφόρα» για τα όντα στο βουνό. Ο 
άνθρωπος ζει την έκσταση της ζωής σε μια γιορτή, έναν έρωτα, σε μια εξέγερση, σ’ 
έναν κίνδυνο, όταν υψώνει κεφάλι, και την έκσταση του θανάτου τη ζει μια μόνη φο-
ρά· και τότε φοράει στεφάνι. Όμως όλα τ’ άλλα όντα, άπνοα και έμπνοα, στον καθημε-
ρινό οργασμό, στον θανατό τους, φορούν τα στεφάνια του πράγματος που λέγεται στα 
Ελληνικά έκσταση, και που η ισπανική γλώσσα κι ο Λόρκα καθιέρωσαν ως ντουέντε. Ο 
Μιχάλης έχει μεταφράσει ολόκληρο τον Λόρκα και από κει έμαθες κι εσύ πράμα. 

Πρέπει λοιπόν να αψηφήσεις την καρδιά που βροντάει — ο δρόμος σου είναι ουσία 
και μάθηση. Ακολουθείς το αρχαίο μονοπάτι. Θα περάσεις από το πρώτο ρέμα, θα φτά-
σεις σε χαράδρα μεγαλύτερη· απέναντι μια βαθιά βραχοσκεπή όπου φυτρώνουν «άγρια 
σπανάκια», Rumex alpinus (L.), που ο Αποστόλης, μέγας γευσικυνηγός, τα λιμπίζεται. 

 

Εικ. 32: Ανεβαίνοντας προς την κορυφογραμμή, βλέπεις δεξιά προς τα ύψη του Τραγονόρους 

το τοπίο με τους τεράστιους βράχους, που μοιάζει σαν να ανήκει σε κάποιον άγριο πλανήτη. 
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Εικ. 33 άνω: Η Ρεκά πρωί στις 7:47. Στο βάθος μες σε καταχνιά, σαν όραμα ο Παρνασσός. 
 

Εικ. 34 κάτω: Στις 8:10 θα βρισκόμαστε αριστερά  στην τελευταία τούμπα της «Σφίγγας», 

στην κορυφογραμμή του γκρεμού, όπου τα ανθρώπινα μεγέθη χάνουν τη σημασία τους. 
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Να δεις αυτήν τη βραχοσκεπή, τη μικρή σπηλιά, να την ερευνήσεις. Είναι πολύ δι-
δακτική για εξαρτημένους απ’ το άστυ (για να μην πω φλώρια) όπως όλοι εμείς. Αιώνες 
εδώ μέναν εποχιακά άνθρωποι, και βόσκαν τα κοπάδια, και σε καιρούς πολέμων κρύ-
βονταν στο ύψος και στο απρόσιτο. Στο βάθος, κάτω από σταλακτίτες, το αιώνιο πα-
ταράκι όπου στρώναν χώμα και ξερόχορτο και κοιμούνταν από χιλιετίες άνθρωποι: ο 
άνθρωπος ο «αναγκεμένος», κοιμάται άνετα με προσκέφαλο λιθάρι. Και τι άλλο να 
κάνει; Ο θάνατος είναι σύμμαχός του κατά της ζωής των εχθρών του. Πλαστικά κου-
ρέλια: οι τελευταίοι βοσκοί που μείναν εδώ είναι σύγχρονοί μας. 

Για να δούμε τη μικρή σπηλιά παρακάμψαμε το μονοπάτι, που άλλωστε ανεβαίνει 
δεξιά από το ρέμα κατευθείαν προς το καταρράχι κι όχι προς τη «Σφίγγα», στη ράχη 
της οποίας θέλουμε τόσο να σκαρφαλώσουμε. Εδώ η πλαγιά είναι πολύ απότομη, επι-
κίνδυνη ως να φτάσεις στα ψηλά λιβάδια, όπου χλοερές λάκκες, παμπάλαιες στρού-
γκες και αγριόγιδα, Rupicapra rupicapra (L.) ssp.  balcanica (Bolkay).  
 

Εικ. 35 κάτω: Αριστερά οι πλαγιές της κορυφογραμμής, 
στη μέση στον ορίζοντα σαν πύργος η Πλατυβούνα με τη 
Διασέλα στα αριστερά της και το Δοκίμι στα δεξιά της· 
πιο δεξιά στα ανατολικά οι πλατιοί όγκοι Κάστρο και Βρα-
ΐλα. Χαμηλά το Καρβούνι με το αόρατο λόγω της από-
στασης καταφύγιο σε κόκκινο κυκλάκι. 
 

Εικ. 36 δεξιά: Απλησίαστα αγριόγιδα. 
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Παντού λυσσομανούν προσπαθώντας να ανθίσουν, να ερωτευτούν, να αναπαραχθούν 
Geranium subcaulescens (L’Hér. ex DC.), Ballota acetabulosa (L.) και Marrubium ve-
lutinum (Sm.), καμπανούλες, αγρωστώδη, ενώ η ευωδία των λευκών λουλουδιών της 
Daphne oleoides (Schreb.), μοσχοβολιά βαρέων βαρών γιασεμιού, σε αναφτερώνει. 

Το πανέμορφο αγκαθάκι που έχει εδώ μεταναστεύσει από τα υψίπεδα της Ασίας, η 
Morina persica (L.) ή Morina graeca (Jaub. & Spach), παίρνει πάντα για σε μιαν ιδιαί-
τερη αξία: Οι μετανάστες κάθε εποχής, από τα χρόνια της κελτικής καθόδου των νυν 
Βλάχων μας, της σλαβικής καθόδου, των Αρβανιτών, είναι μέρος του εαυτού σου· μέχρι 
των τώρα ξένων και επήλυδων, που έχεις εργαστεί δίπλα τους, έχετε παρέα φάει, πιει 
και μεθύσει, έχετε ερωτευτεί και ζήσει μαζί χρόνια — μετανάστες καθώς η Μορίνα η 
περσική που έχει γίνει εδώ μια ντόπια Μορίνα η ελληνική. 

Κάθε λαός είναι σύνθεση αντιστροφών και εμπεδόκλειων φιλοτήτων κάτω από το 
γέλιο της Ιστορίας. Ό,τι μισείς είναι η «πολιτική ορθότητα», η ιδεολογία του φασισμού 
που την απηλογάται η παγκοσμιοποιημένη Δεξιά κι Αριστερά: η υποχώρηση στον α-
νορθολογισμό, στον ψυχικό φασισμό, στην καταπίεση ως τάχα «ανθρωπιστική κατανό-
ηση του Άλλου». Ο άνθρωπος είναι απλός, φοράει εξ ανάγκης μπούρκα και σκοτώνει 
«για θρησκευτικούς λόγους» επειδή του το επιβάλλεις εσύ ο φασίστας παπάς κάθε 
θρησκείας κι ο καπιταλιστής, και γιατί το διαφημίζεις ως «αποδοχή της πολιτιστικής 
ταυτότητας του Άλλου» εσύ ο φασίστας αριστερούλης. Ο φασισμός είναι αρρώστια. 

Εικ. 37: Ο Προφήτης Ηλίας από την στερνή τούμπα των γκρεμών της «Σφίγγας», με την 
εντυπωσιακή κοιλάδα του, απότοκο των παγετώνων, και ψηλά τους χαλικόδρομους των 

εταιρειών που ψάχνουν για μεταλλεύματα στη Ν. και Α. Γκιώνα. 
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Όμως, ευτυχώς, μπορείς να είσαι πολλά φύλλα ενός στομαχιού μυρηκαστικού. Ένα 
μέρος του εαυτού σου, ό,τι είναι το εγώ των φροντίδων, μπορεί να χωνεύει τούτα, και 
δέκα να αφομοιώνουν άλλα. Έχεις ασκηθεί στον χωρισμό όσο και στην ένωση, είσαι, 
ανθρωπάκο, ένας ακτήμων πρέσβης της πολλαπλότητας. Κι έτσι μπορείς να βλέπεις 
πολλά και να κρίνεσαι: Τον Αποστόλη να θέλει πάντα να πηγαίνει από το αδιέξοδο λό-
γω παλληκαριάς και διαρκώς να τον συγκρατείς· τον θρίαμβο της χλωρίδας εκεί όπου 
το ύψος είναι αλεπού· τον τόπο προς το Τραγονόρος που υψώνει δεξιά μας τα 2.456 
μέτρα του μες σε έναν πόλεμο πελώριων βράχων, καταλοίπων εποχών όπου τα όρη της 
Στερεάς γεννιούνταν και ούρλιαζαν. 

Κι έτσι φτάνεις, ορειβάτη, 2 ώρες και 50 λεπτά περίπου από τη στιγμή που ξεκίνησες 
από το καταφύγιο, στο διάσελο πριν την κορφή. Αξίζει να καθυστερήσεις την άνοδό 
σου εκεί, για να περπατήσεις έως το μέτωπο αυτού του τέρατος που γυρνά επιθετικά 
προς την Ανατολή και μοιάζει άμα το βλέπεις από το Καρβούνι με ελληνική ή αιγυπτι-
ακή Σφίγγα. Ο τόπος είναι δύσβατος, απόκρημνος και πετρώδης, και θέλει προσοχή. 
Από την άκρη όμως θα δεις τον Προφήτη Ηλία με τα 2.299 μ. και τις υψηλές κοιλάδες 
του, κατάλοιπα των παγετώνων, από κάτω σου το χάος των κάθετων γκρεμών πάνω 
από το Βρουκόρεμα, πέρα τις κορφές της ανατολικής Γκιώνας, ως εκεί όπου προβάλλει 
μες από το πρωινό πούσι γίγαντας ο Παρνασσός. Αντικρίζεις την ίδια την καρδιά του 
Ασέληνου όρους, ζόφο φτιαγμένον από φως, και καταλαβαίνεις γιατί ανέβαιναν εδώ 
πάνω νύχτα εκείνοι που μελετούσαν τ’ άστρα, και που τους αντιπροσωπεύει στον μύθο 
το όμορφο παλληκάρι ο Ενδυμίων, ερωμένος της Σελήνης, γενάρχης των Αιτωλών. 

Αλλά πρέπει να γυρίσουμε στον στόχο μας, που είναι η κορυφή. Επιστρέφουμε· 
ακόμα ένας ανήφορος σε ένα τοπίο δαρμένο από τα στοιχεία· και να η Αποκάλυψη. 

Εικ. 38 αριστερά: Στα αλπικά ύψη ανήσυχα τοπία, φτενά λιβάδια, πράσινες λάκκες με παμπά-
λαιες μάντρες προστατευμένες από τον βοριά. 
 

Εικ. 39 δεξιά: Morina persica (L.) ή Morina graeca (Jaub. & Spach), Morinaceae. 
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Εικ. 40 εδώ στην αριστερή και απέναντι στη δεξιά σελίδα: Από την ανώνυμη κορυφή στα 
2.449 μ., το νοτιότερο άκρο της σημερινής διαδρομής μας, σε πρώτο πλάνο ακριβώς από 
κάτω μας ο Μακρυλάκκος περίπου στα 2.200 μ. με ένα μεγάλο κοπάδι πρόβατα και τους 
βοσκούς του, κατόπιν η τεχνητή λίμνη του Μόρνου, μετά τα Τρίκορφα με μεγαλύτερο ύψος 
τα 1.550 μ. Στο βάθος στον ορίζοντα τα βουνά της Πελοποννήσου πέρα από τον Κορινθιακό 

κόλπο, όπου πάνω από την καταχνιά διακρίνονται οι κορυφές του Χελμού. 
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Κάτω από τη χερσόνησο που προβάλλει σαν νησί στη μέση της λίμνης, στο κέντρο και λίγο 
αριστερά της φωτογραφίας, βρίσκονταν τα ερείπια του αρχαίου αιτωλικού Καλλίου ή Καλλι-
πόλεως. Σήμερα, το Κάλλιον είναι βυθισμένο στα νερά της λίμνης. 

Αν η αχλύ δεν ήταν τόσο πυκνή, κι αν διέθετα καλή κάμερα, δεξιά στο άνω μέρος της φω-
τογραφίας θα φαινόταν ολοκάθαρα η θάλασσα, η ακτογραμμή της Πελοποννήσου και η γέ-

φυρα του Ρίου-Αντιρρίου. Εδώ, όλα αυτά δεν διακρίνονται. 
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Τώρα που εντέλει, ορειβάτη μου, έφτασες στην ανώνυμη (κατά τον χάρτη) νότια 
ακμή της κορυφογραμμής πάνω από τον αρχαίο Δαφνούντα ή Ύλαιθο ή νυν Μόρνο, 
πάνω από τον Μακρυλάκκο, πολύ ψηλά πάνω από τη λίμνη του Μόρνου, τότε απλά, 
δίχως σκέψη, δίχως αίσθηση άλλη από εκείνη της σφαίρας που είναι η ψυχή, σου ’ρχε-
ται να γονατίσεις. Απλά, γιατί δεν σε βαστούν πια τα πόδια σου μπρος σε ό,τι βλέ-
πεις. Εδώ η ομορφιά είναι εκείνο που δογμάτισε πάλιν ο Ρίλκε, μεταφέροντας την αρ-
χαιοελληνική ερμηνεία του ωραίου σε σύγχρονη φόρμα: «Το ωραίο είναι η απαρχή του 
τρομακτικού, που μόλις και τ’ αντέχουμε». Η ομορφιά εδώ δεν αντέχεται. 

Από δω κι εμπρός, λοιπόν, θα ζήσεις έχοντας βιώσει τούτη την τρομακτική ομορ-
φιά. Σε βλέπουν σαν παρείσακτο τα όντα που ζουν εδώ από πάντα και θα ζουν όσο υ-
πάρχει Γη, τα τριανταφυλλένια, λευκά, γαλάζια πλάσματα, ένα απείκασμα θεάτρου 
και μια σκέψη Αρλεκίνου που παραδέχεται τη μέθη ως κοσμική αξία: Ο κόσμος είναι 
απλός. Η θέα νότια προς τη λίμνη, προς τα Τρίκορφα και τις κορφές του Χελμού, πέρα 
νοτιοδυτικά στον Πατραϊκό και στη γέφυρα του Ρίου, δυτικά προς τα Βαρδούσια, 
κάτω προς τον Μόρνο, φαντάζει κρίση και απόφανση μιας σχεδόν συντέλειας. 

Εικ. 41: Από τα 2.400 μ. της κορυφογραμμής όπου βρίσκεσαι, ο πλαγιασμένος Τιτάνας των 
Βαρδουσίων, 2.496 μ., πάνω από τα βάθη όπου ρέει ο Μόρνος, δίνει κοσμικές διαστάσεις στη 
θέα αναγκάζοντάς σε αναπότρεπτα να στοχαστείς την ασημαντότητα, την έπαρση και την α-
νοησία του ανθρώπου. 

Κέντροαριστερά, σκαρφαλωμένο στην πλαγιά του Βαρδουσιού, το χαριτωμένο χωριουδάκι 
Κονιάκος που καλό θα ήταν να το ανακαλύψουν οι ορειβάτες και οι λάτρεις της ελληνικής 

φύσης, με ασύγκριτη ορασιά προς τους γκρεμούς της Γκιώνας και στην κοιλάδα του Μόρνου. 
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Εικ. 42 άνω: Η ορθοπλαγιά κάτω από τα πόδια σου, με τους αμέτρητους κώνους των βρά-
χων, σε ζαλίζει και σε φτερώνει. Εικ. 23 κάτω: Όμως να λέμε την αλήθεια — η αλπική κο-
ρυφογραμμή που πρέπει να βαδίσεις, πάνω από τους γκρεμούς, ως την Πυραμίδα που διακρί-

νεται μικροστή τελευταία κορφή στον ορίζοντα, σου κόβει λιγάκι τα ήπατα. 
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Καταλαβαίνεις τώρα γιατί οι ελληνικοί μύθοι, αρχαίοι και νεότεροι, είναι πρωτίστως 
αρχέτυποι της ψυχής, και κατόπιν του Λόγου. Καταλαβαίνεις γιατί η ψυχολογία είναι 
μια αρχαιοελληνική εφεύρεση που δεν έχει ακολούθους μέχρι σήμερα εκτός του μεγά-
λου ελληνομανούς Εβραίου, του Φρόιντ, ίσως και του Φουκό. Λαχταράς να ήταν τώ-
ρα εδώ ο Φουκό στην ωριμότητά του, όταν γύμναζε το κορμί του για χάρη του αγοριών 
και θα μπορούσε να ορειβατήσει σε βουνά σαν το Ασέληνο όρος — τι σαματά των 
ιδεών θα επινοούσε με υλικό τη Σελήνη και την ασεληνωσύνη, τον Ύπνο και τον δίδυμο 
αδελφό του τον Θάνατο, τον Ενδυμίωνα και την ορασιά αυτού του τόπου· το βοσκό-
πουλο άλλωστε εδώ, αγόρι και κορίτσι, ο πολεμιστής, άντρας και γυναίκα, ο ποιητής, 
ο κυνηγός του λυκόφωτος, δεν μπορεί παρά να είναι Ενδυμίωνας και πανέμορφοι. Στην 
Ελλάδα η ομορφιά είναι μια καταδίκη. Ο κατά τον Ησίοδο προ των Θεών Θεός Έρω-
τας μάχεται κάθε απόφανση περί της ομορφιάς και νικιέται. 

«Είναι παράλογο να υπάρχει αυτός ο τόπος», λέει ο Αποστόλης πάντα προβοκα-
τόρικα, για να φλυαρήσεις και να αποκαλυφθείς ως ανέτοιμος. Αλλά δεν μιλάς — δεν 
κάνεις τον χαζό, είσαι πράγματι αναλφάβητος. Στα δυόμιση χιλιόμετρα πάνω από τη 
θάλασσα, ανθίζει και λάμπει το εξώτερο σε συνουσία με το ενδότατο. Ευτυχώς, ακριβώς 
από κάτω, στη μετέωρη κοιλάδα Μακρυλάκκος, όπως από χιλιετίες εδώ, ένα μεγάλο κο-
πάδι πρόβατα με λίγα γίδια, και βοσκοί, σας αναγκάζουν να γειωθείτε. Κι αποφασίζετε 
να φάτε κάτι, λοιπόν, εφόσον βλέπετε ότι αυτός ο τόπος εντέλει υπάρχει. 

Εικ. 43: Να γεννιέσαι, να ζεις και να πεθαίνεις στα δυόμιση χιλιόμετρα πάνω από τη θάλασσα: 
Στην κορυφή, αρκετά Acantholimon androsaceum (Boiss.) [A. ulicinum, A. echinus), με τα 

τριανταφυλλένια άνθη τους, που λάμπουν στις υψηλές κορυφές. 
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Τα Βαρδούσια απέναντι: επίπονο να τα δεις, τον αρχαίο Κόρακα. Τα Βαρδούσια, 

βεβαίως, λάμπουν μες στο φως και νομίζεις πως θα τα φτάσεις μ’ ένα πήδημα, μα τα 
μεγέθη ειδωμένα από δω είναι τόσο απάνθρωπα, οι γκρεμοί από κάτω σου τόσο αδια-
νόητοι, ο χορός γύρω των Τιτάνων —Γκιώνα, Βαρδούσι, Οίτη, Παρνασσός— επιφαίνεται 
τόσο με τη γύμνια και τη σύνθεση του ίδιου του χρόνου, ώστε απλά τα μάτια δυσκο-
λεύονται να κάνουν τη δουλειά τους: Η όραση είναι μια κατάκτηση, όχι μια αίσθηση, 
κι αυτό τώρα το καταλαβαίνεις καλά. Θα ήθελες να ζεις εδώ γυμνός. 

Το γυρίζεις ως συνήθως στο τσάμικο, για να καβατζάρεις τις ελλείψεις σου και τον 
πανικό: Ο Στράβων στα Γεωγραφικά, 1, 3, 20, 17 κ.ε., γράφει ότι έφτασε κολοσσιαίο 
παλιρροιακό κύμα από τον Ευβοϊκό έως τον Δαφνούντα, τον Μόρνο, σε μεγάλο σει-
σμό. Από σεισμούς ξέρεις, γιατί είσαι Ζακυνθινός· έχεις δει σε σεισμούς στο νησί τη 
φύση να χάνει τη φαινομενικότητα των γραμμών της και να γίνεται αυτό που εντέλει

Εικ. 44 άνω: Μια Minuartia stellata (Mair.) ssp. stellata, 
Caryophyllaceae, με τη χάρι του λευκού να αστραποβολά. 
Το ημισφαιρικό είναι το σχήμα των πολυετών αλπικών 
φυτών της Ελλάδας, μέσω του οποίου αντιστέκονται στην 
παγωνιά του χιονιού, στον άγριο άνεμο, αλλά και στην 
ανυδρία του καλοκαιριού. Με την αργή βλάστηση σχημα-
τίζεται κάτω από το πράσινο επίστρωμα των φύλλων μια 
πυκνή ξυλώδης καρδιά που προστατεύει τις ρίζες από τον 
θάνατο του πάγου και της δίψας, τόσο ανθεκτική ώστε 
δύσκολα την περνά το μαχαίρι — δες την εδώ δεξιά εικ. 

45, σε μια νεκρή Minuartia. 
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είναι: κυβιστικός πίνακας. Οραματίζεσαι, λοιπόν, ένα κύμα να σαρώνει την κοσμική χα-
ράδρα του Μόρνου αποκάτω σας, που γίνεται γιγάντιος ποταμός. Έχεις βασανιστεί πολύ 
με ό,τι δεν περιστέλλεται, δεν ομολογείται και δεν κλαίει παρά μόνο μες στην ποίηση, 
και για τούτο πρέπει να διασκεδάσεις με τέτοια παιχνίδια του νου. Τι άλλο να κάνεις. 
Πείνα και έλεος για τον εαυτό και για τους άλλους. 

Αρχίζεις από την αρχή να βλέπεις: Τα έργα των ανθρώπων είναι προσωρινά, όμως  
για την ώρα, δυστυχώς, φαίνονται από μακριά. Ο Αποστόλης με ένα επιφώνημα σού
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δείχνει πέρα μες στην ομίχλη του Πατραϊκού τη γέφυρα του Ρίου. Αποδέχεσαι τη σχε-
δόν οραματική θέα ως ένα έργο των ανθρώπων πέραν της πολιτικής του σημασίας, ως 
τέλος της δίψας για δημιουργία και ένωση. «Κάθε γέφυρα είναι μια απομάκρυνση, 
βεβαίως», μουρμουράει στ’ αυτί σου ένας δαιμονάκος — δαιμονάκος όμορφος, τσα-
ρουχικός με φτερά πεταλούδας, όπως όλοι οι δαιμονάκοι εδώ σ’ αυτά τα ύψη. 

Εικ. 46 στην προηγούμενη και σε τούτη τη σελίδα: Εκεί όπου το αφάνταστο γίνεται ψυχή σου. 
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Εικ. 47 άνω: Μεγαλοπρέπεια και τα 
μονοπάτια των αγριόγιδων. 
 
Εικ. 48 κάτω αριστερά: Achillea umbel-

lata (S. & S.), Compositae. 
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Αποδέχεσαι και τους δαιμονάκους ως αισθητική και διανοητική διακόσμηση του χώρου 
εδώ· τι διάολο, η διακοσμητική είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αφού και ο ίδιος ο 
Λεύκιππος ονόμασε το έργο του Μεγάλο Διάκοσμο, αυτό όπου γράφει ότι η ύλη συνί-
σταται από άτομα, κι ότι οι Κόσμοι είναι άπειροι, και διαλύονται και ξαναφτιάχνονται 
αέναα μες σε μια δίνη. Τι άλλο ουσιαστικό έχει ειπωθεί για τον Κόσμο από τότε· τίποτα. 
Εδώ, σε αυτές τις κορφές, καταλαβαίνει κανείς πώς τα πάντα διαλύονται και ξανα-
φτιάχνονται αέναα σε μια δίνη, κι ότι αυτό είναι ό,τι δηλώνει η προϊστορική λέξη φύσις. 

Λέει ο Αποστόλης: 
«Δεν παίρνουμε δρόμο; Μην ξεχνάμε το μαχαίρι». 
Είναι το σλόγκαν του, ο στίχος από εκείνο το ποίημα του Άρη Αλεξάνδρου που μιλάει 

για το μοναδικό που κατέχουμε, ένα απλό μαχαίρι, και ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε πο-
τέ ότι ο κόσμος να χαλάσει εμείς εκεί, στον στόχο μας, σ’ ό,τι μας εδόθη, στο μαχαί-
ρι. Ο Τόλης σού το θυμίζει κάθε φορά που παρεκκλίνεις ποικιλοτρόπως. Ο στόχος μας 
τώρα είναι το καταρράχι της Γκιώνας μέχρι την Πυραμίδα, και ξεκινάμε. 

Ξάστερα θα το πούμε: Η διαδρομή αυτή είναι, α) μαζί με την απέναντι ομόχορδη από 
Κόρακα μέχρι Κοράκια και Κονιακίτικο Κάρκανο, β) με την κορυφογραμμή του Πεντα-
δάκτυλου στον Ταΰγετο από τον Πρ. Ηλία ως το Κουφοβούνι πάνω από τον Μυστρά, και 
γ) αναπόφευκτα μαζί με του Όλυμπου το τόξο Μύτικας — Σκολειό — Άι Αντώνης — 
Μεταμόρφωση — Φράγκου Αλώνι — Καλόγερος — Πάγος — Λιβαδάκι, αναμφισβήτητα οι 
τέσσερις ωραιότερες και μεγαλοπρεπέστερες των ελληνικών βουνών.  
 
 Εικ. 49: Βαδίζοντας για τα 2.456 μ. του Τραγονόρους. 
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 Εικ. 50 άνω: Ένα σπάνιο γιούλι των κορφών της Στερεάς, Viola poetica (Boiss. & Sprun.) 

 
Εικ. 51 κάτω: Μια αλπική καμπανούλα. 
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Μες σε τόση ομορφιά, τόση αγριότητα, μες σε τόσο άνω σχώμεν τας καρδίας των 
βουνών της Ελλάδας, στους τέσσερις αυτούς δρόμους έχουμε την τετρακτύ πέραν της 
οποίας δεν παίρνει άλλο. Κι έτσι ανεβοκατεβαίνεις τώρα, ορειβάτη μου, τις κορφές. 

Εκείνο που σε κατέχει είναι οι γκρεμοί κάτω από τα πόδια σου, η φτερούγα της θέας 
προς τον Μόρνο και τα Βαρδούσια, όχι ο κόπος σου που βεβαίως είναι πολύς. Πρόκει-
ται πλέον για μια κατηγορία της νόησης, κι όχι της φύσης. Ανοιχτός χώρος όπου θρι-
αμβεύουν όντα της Ιστορίας. Βαδίζοντας την κορυφογραμμή προς το Τραγονόρος δίπλα 
στους ενάμισυ χιλιόμετρο ψηλούς γκρεμούς, τυφλωνόμαστε κι έτσι βλέπουμε καλύτε-
ρα την προοπτική των σοβαρών κορυφών ως δόλο της ανθρώπινης ευελιξίας. Τα μι-
κρά χωριουδάκια, οι από χιλιετίες καλλιεργούμενοι τόποι στα πόδια τω Βαρδουσιώ 
και της Γκιώνας, μια αλληλουχία αλλεπάλληλων γραμμών από πεζούλες όπου σπέρνο-
νταν σιτηρά, όσπρια, ελιές, και μεγάλωναν οπωροφόρα, μια απειρία μόχθου και αν-
θρώπινων μιτοχονδρίων που έλειωσαν από κόπο, από δουλειά, από σκοτωμούς, από 
έρωτα για τη ζωή, που κατατέθηκαν εδώ σαν λογαριασμός σε μια υπερούσια τράπεζα 
και έγιναν περιουσία και Ιστορία. Η Ιστορία είναι απλά ο ανθρώπινος κόπος εικονο-
γραφημένος σαν κόμικ. Εδώ κοντά, άλλωστε, γεννήθηκε ο Αθανάσιος Διάκος. Ο θάνα-
τος για τη χάρη της ζωής, είναι η δύναμή των ανθρώπων. Τα βλέπεις όλ’ αυτά κάτω 
από τα πόδια σου, σαν ταξιδεύοντας με αεροπλάνο. 

 
 

 
Εικ. 52: Δεν είναι αεροφωτογραφία, μα η θέα από τον γκρεμό βόρεια του Τραγονόρους. Το 

όμορφο χωριό Συκιά με τα χωράφια, το βλέπεις κάθετα 1.700 μ. κάτω από τα πόδια σου. 
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Εικ. 53 άνω: Ένα κεράστιο, μάλλον το Cerastium cerastoides (L.) , Caryophyllaceae. 
 

Εικ. 54 κάτω: Saxifraga sibthorpii (Boiss.) [Cymbalariella s. (Nappi)], οικ. Saxifragaceae. 
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Εικ. 55 άνω: Scutellaria alpina (L.) , Lamiaceae. 
 

Εικ. 56 κάτω: Scutellaria orientalis ssp. alpina (Boiss.), Lamiaceae. 
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Αυτή είναι η κατάσταση όταν φτάνουμε στο 
Τραγονόρος. Το Τραγονόρος είναι είπαμε 
ψηλό, 2.456 μ., και είναι άγριο. Αυτή η ε-
σχατιά, η αγριότητα της γύμνιας που κάπο-
τε τη διαγνώθουμε και στο γυμνό ανθρώ-
πινο κορμί, ενός ωραίου κοριτσιού που δεν 
μασάει, ενός παλληκαριού που έχει όρθιο 
κεφάλι γιατί δεν ξέρει πώς σκύβουν. 

Στο Τραγονόρος, καθώς και σε ελάχιστα 
άλλα μέρη των βουνών και των νησιών στην 
Ελλάδα, περιβάλλεσαι από τη συνειδητοποί-
ηση μιας αιτιακής καταδίκης: Η φύση δεν 
διαπραγματεύεται και ο άνθρωπος είναι μό-
νο κατά το ήμισυ παιδί της. 

Τελεία. 

Εικ. 57 άνω: Ο τελικός στόχος μας, η Πυρα-
μίδα από τα νότια. 
 

Εικ. 58 αριστερά: Φαίνεται αδιανόητο, κι ό-
μως κάπου σε αυτόν τον γκρεμό υπάρχει 

μονοπάτι για το χωριό Συκιά και τον Μόρνο. 
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Η συνέχεια της πορείας είναι ένα ανεβοκατέβασμα σε αλλεπάλληλες μικρότερες και 

μεγαλύτερες κορφές, διάσελα, πέρασμα από λιβάδια των κορυφών, από δολίνες, πά-
ντα με τους γκρεμούς του Μόρνου στ’ αριστερά σου και το όραμα των Βαρδουσίων. 
Στα δεξιά κάτω, κάποια πιο ομαλά μέρη όπως η Γκιωνόλακκα, πλαγιές όπου ανέβαι-
ναν χιλιετίες τα κοπάδια. Όλα αυτά δεν φαίνονται από το Καρβούνι, ούτε καν από την 
Πλατυβούνα — από κει βλέπεις μόνο τις χαμηλότερες βραχοπλαγιές. Μπορείς να τα 
δεις μόνο οδοιπορώντας εδώ στα ψηλά. Πέρα στα ανατολικά, όση Γκιώνα βλέπεις είναι 
διαλυμένη από τα μεταλλεία, τους δρόμους τους και τις εκσκαφές τους, αλλά στο 
βάθος πάντα κυριαρχικός δεσπόζει ο Παρνασσός. 

 Για να φτάσεις στο διάσελο νότια της Πυραμίδας, αφού σκαρφαλώσεις σε ένα σχε-
τικά εύκολο βραχοπέρασμα, πρέπει να κάνεις ανατολικά, ώστε να παρακάμψεις τη 
βραχώδη κορυφή, που η κάθοδός της είναι αδύνατη για μη αναρριχητές. Αλλά και στα 
ανατολικά, αφού περάσεις από τα μοναδικά χλοερά λιβάδια τούτης της κορυφογραμ-
μής, που αναπαύουν λιγάκι τα μάτια σου, συναντάς πάλι απότομες κατεβασιές σε γκρε-
μό. Θα πρέπει, λοιπόν, να προσέξεις πολύ στο κατέβασμα. Είναι το πιο επικίνδυνο 
μέρος της πορείας και μπορεί να αποβεί λόγος ώστε μην εκτελέσει κανείς αυτήν τη 
διαδρομή στο καταρράχι, αν δεν είναι έμπειρος ορειβάτης, αν ζαλίζεται στους γκρε-
μούς ή αν δεν έχει σταθερό πάτημα. Δεν ερευνήσαμε για ευκολότερο πέρασμα ανατο-
λικότερα, όπου πάντως τα πρανή είναι πολύ απότομα. 

Γι’ αυτό, καλό είναι να επιχειρήσει κανείς τη διαδρομή από την ανάποδη, δηλαδή 
ξεκινώντας από την Πυραμίδα. Αν θεωρήσει υπεράνω των δυνατοτήτων του την ανά-
βαση στο κοντινό βραχώδες πέρασμα ή την κατάβαση από τη νότια μεριά, μπορεί 
πολύ εύκολα να επιστρέψει στη Διασέλα. Αν, ερχόμενος από τη διαδρομή Καρβούνι — 
Μακρυλάκκος — Τραγονόρος, κολλήσει εδώ, θα νυχτωθεί πιθανόν στην κορυφογραμμή, 
μην προλαβαίνοντας να γυρίσει πίσω μέσω της διαδρομής από την οποία ήρθε. 

 
 Εικ. 59 δεξιά: Αδυναμία στους γκρεμούς. 

 

Εικ. 60 αριστερά: Ο μεγάλος αυτός βραχότοι-
χος νότια της Πυραμίδας, είναι το δυσκολότε-
ρο σημείο της διαδρομής. Έχει περάσματα στη 
μέση-αριστερά, αλλά είναι επικίνδυνα, κατάλ-

ληλα μόνο για έμπειρους ορειβάτες. 
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Τα αλπικά φυτά της κορυφογραμμής από τον Μακρυλάκκο ως την Πυραμίδα φυτρώ-
νουν σε γενικές γραμμές σε έναν τόπο εξαιρετικά αυχμηρό, πολύ πετρώδη, άνυδρο, 
ολιγοχώματο, με εξαίρεση το χώμα σε κάποιες δολίνες και λιβαδάκια, «λάκκες» όπως 
λέγονται απανταχού της Ελλάδας, και σε ορισμένα μικρά διάσελα. 

Πέρα από τα γνωστά άνθη που βρίσκεις σε όλη την αλπική ζώνη της Στερεάς, με πιο 
συνηθισμένα και όμορφα τα Geranium subcaulescens (L’Hér. ex DC.), Daphne oleoides 
(Schreb.), Globularia cordifolia (L.), Acantholimon androsaceum (Boiss.), Minuartia 
stellata (Mair.), Myosotis alpestris (F.M. Schmidt), Erigeron alpinus (L.), Achillea 
coarctata (Poiret), Rhinanthus minor (L.), Dianthus haematocalyx (Boiss. & Heldr.), 
Potentilla deorum (Bois. & Heldr.), συναντάς επίσης την σπάνια Viola poetica (Boiss. & 
Sprun.), τις Scutellaria alpina (L.), Scutellaria orientalis ssp. alpina (Boiss.) που σε μα-
γεύουν με τα χρώματά τους, καμπανούλες, κι ακόμα διάφορα όχι πολύ συνηθισμένα 
είδη της οικ. Caryophyllaceae. Επίσης, σε σκιερές βορινές κόγχες στη βάση γκρεμών, 
Saxifraga sibthorpii (Boiss.) της οικ. Saxifragaceae. Παρακάτω, φυτά που δεν αναγνω-
ρίζω: 

 
 

 

 Εικ. 61: Μάλλον ένα 
 Cerastium cerastoides (L.) 

 [;;;]· Caryophyllaceae. 

 Εικ. 62: 
 Άλλο Cerastium. 

 [;;;]· Caryophyllaceae. 

 Εικ. 63: Ίσως ένα 
 Asyneuma limonifolium (L.) 

 [;;;]· Campanulaceae. 

 Εικ. 64: Μια καμπανούλα 

[;;;]· Campanulaceae. 

 Εικ. 65: Είναι μια 
 Campanula graminifolius 

 (L.); [;;;]· Campanulaceae. 
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Εικ. 67: Όλα όσα βλέπεις: κοντινά, μα πολλαπλασιασμένα σε μεγάλο και σε πολύ. 
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Εικ. 68 άνω αριστερά: Μια Argynnis aglaja (L.), κοινή πεταλούδα των ορέων. 
Εικ. 69 άνω δεξιά: Δύο Graphosoma lineatum (L.) σε έρωτα. «Βρωμούσες» μα πανέμορφες. 
Εικ. 70 κάτω αριστερά: Πεταλούδα σε Scabiosa ochroleuca (L.). 

Εικ. 71 κάτω δέξια: Argumenia fausta (L.) σε ζαμπούκο, Sambucus ebulus (L.). 
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Τώρα, λοιπόν, φτάνουμε νότια της Πυραμίδας, κοντά στην κορφή της, όπου υπάρχει 
μες στους γκρεμούς το μονοπάτι με το πιο επίπονο ίσως ανέβασμα στην Ελλάδα, και 
οδηγεί σχεδόν κάθετα 1.700 περίπου μέτρα κάτω στο Λαζόρεμα και στο χωριό Συκιά. 
Μετά το διάσελο, οι κορφές της Πυραμίδας είναι πια πολύ κοντά. Από κει έχει αρκετά 
σημάδια για να κατεβείς στη Διασέλα, στο μονοπάτι της επιστροφής. 

Εντέλει, η διαδρομή από το Καρβούνι μέσω της ανώνυμης «Σφίγγας», επίσης της 
άλλης ανώνυμης κορφής πάνω από τον Μακρυλάκκο, του Τραγονόρους και σε όλη την 
κορυφογραμμή έως την Πυραμίδα, απαίτησε 7 γεμάτες ώρες σταθερού ορειβατικού 
περπατήματος, με ολιγόχρονες και αραιές στάσεις. Πιστεύουμε ότι 8 (τουλάχιστον) 
ώρες για πιο αργή πορεία είναι απαραίτητες. Η ανταμοιβή των αισθήσεων και του νου 
είναι όμως ανεκτίμητη. 

 
Η κάθοδος από Διασέλα στην Κρύα Βρύση διαρκεί περίπου δύο ώρες. Μετά από την 
αγριάδα της κορυφογραμμής, τα ολάνθιστα και πράσινα λιβάδια στη Βαθιά Λάκκα με 
τις πηγές, όπου τρέχουν κρυστάλλινα νερά στα ρέματα κάτω στο Σπανάκι και τον 
Σταυρό, το Βοϊδολίβαδο γεμάτο λουλούδια, τα δάση, απαλύνουν την ψυχή μας. Αλλά 
ένα κομμάτι της, μια χούφτα ψυχής, θα μείνει για πάντα με τον Ενδυμίωνα και τη Σε-
λήνη ψηλά σ’ εκείνο το κατάρραχι του Ασέληνου όρους. 

Εικ. 72: Ο Γεροντόβραχος, από την Κρύα Βρύση. 
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Εικ. 73: Ένα ολάνθιστο γαρυφαλλάκι, Drypis spinosa (L.), Caryophyllaceae· Βαθιά Λάκκα. 
 

Εικ. 74: Οι μεγάλες «δακτυλήθρες», Digitalis ferruginea (L.), Scrophulariaceae, στολίζουν τα 

ορεινά λιβάδια και στην Γκιώνα. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΣΕΛΗΝΟ ΟΡΟΣ. ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΙΩΝΑΣ» 
 
Jerome Martin Langlois, Ενδυμίων, 1822, ιδιωτική συλλογή, σ. 8. 
Σελήνη και Ενδυμίων, ερυθρόμορφος κρατήρας Απουληίας, 4ος αι. π.Χ. Dallas Museum of Art, σ. 9. 
Ενδυμίων κοιμώμενος, ελληνιστικό μαρμάρινο άγαλμα, 2oς αι. π.Χ., Βρεττανικό Μουσείο, σ. 9. 

Antonio Corradini, Ενδυμίων, μάρμαρο, Μητροπολιτικό Μουσείο Ν. Υόρκης, σ. 12. 
Antonio Canova, Ενδυμίων, 1819, μάρμαρο, Chatsworth House, σ. 13. 

Benedetto Gennari II Σελήνη, Ενδυμίων και Έρως, περ. 1672-1674, ιδιωτική συλλογή, σ. 15 

Νικολάι Κονσταντίνοβιτς Καλμακόφ, Ενδυμίων, Κρατικό Ρωσικό Μουσείο, Α. Πετρούπολη, σ. 16. 

Chyoflourite, Σελήνη και Ενδυμίων, διαδίκτυο, σ. 17. 

Σουηδικό γραμματόσημο, Ενδυμίων, σ. 18. 

Losella, Σελήνη και πρίγκιπας Ενδυμίων, διαδίκτυο, σ. 19. 

George Frederic Watts, Ενδυμίων, 1872, ιδιωτική συλλογή, σ. 20. 

Hans Thoma, Ενδυμίων, 1886, σ. 21. 

Αntonio Μarcel, Σελήνη και Ενδυμίων, ιδιωτική συλλογή, σ. 25. 

Anne-Louis Girodet-Trioson, Ο ύπνος του Ενδυμίωνα 1791, Μουσείο Λούβρου, σ. 26. 

Leonor Fini, Χθόνια θεότητα επαγρυνώντας πάνω από τον ύπνο νέου άνδρα, 1946, ιδιωτ. συλλογή, σ. 27. 

Kendric Tonn, Νυχτερινό σε μπλε (Ενδυμίων), ιδιωτική συλλογή, σ. 29. 

Γιάννης Τσαρούχης, Ενδυμίων, 1974, σπουδή, ιδιωτική συλλογή, σ. 30. 

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΞΕΩΝ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 
(Παρατίθενται και λέξεις-κλειδιά 

από τις λεζάντες των φωτογραφιών) 

 

Αγλαονίκη 18 

Αγραίοι 12 

αγριόγιδα 41, 53, 64 

Άδωνις 16, 22 

Αέθλιος 9, 11 

Άζαν 11 

Αθήνα, Αθηναίοι 10, 12 

Αιακός 9 

Αίγυπτος 22 

Αίμων 14,  

Αιναρέτη 9 

Αίολος 9, 15 

Αιολείς 12, 13 

Αιτωλία, Αιτωλοί 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 55 

Αιτωλικά 8 

Αιτωλός  9, 11, 14 

Ακέμβης Καρύστιος 21 

Ακουσίλαος 10 

Ακταίων 17 

Αλβανία 33 

Αλέξανδρος Αφροδισιέας 18 

Αλεξάνδρου Άρης 65 

Αλκαίος Κωμικός 15,  

Αλφειός 14,  

Αμαρυλλίς 16 

Αμερική, Νότιος 23 

Αμφιάραος 10 

Αμφικτίων 9, 11 

Αντιοχηνός Ιωάννης 22 

Άπις 11 

Αποδοτοί 12 

Απολλόδωρος 9, 11, 12 

Απόλλων 11 

Απολλώνιος Ρόδιος 10, 15, 18 

Αρβανίτες 13, 54 

Αργοναυτικά 15 

Άρειοι 14 

Αριστοτέλης 14, 19 

Αρκαδία, Αρκάδες 11, 12, 14, 18 

Αρκάς (κ.ό.) 11 

Αρτεμίδωρος 18 

Άρτεμις 17, 21, 24, 31 

Ασέληνο όρος 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 21, 29, 

55, 60, 75 

Αστεροδία 11 

Αττική 10 

Αφροδίτη 15, 16 

Αχαιοί 13 

 

Βαθιά Λάκκα 40, 75, 76 

βάραθρο 44, 49 
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Βαρδούσια (αρχ. Κόρακας) 8, 32, 36, 43, 58, 

61, 65, 67 

Βελουχιώτης Άρης 49 

Βίλαντ Κρίστοφ Μάρτιν 24 

Βισνού 21 

Βλάχοι 13, 54 

Βοϊδολίβαδο 32, 36, 37, 40, 75 

Βοιωτία, Βοιωτοί 10, 12 

Βραΐλα 53 

βραχοσκεπή, μικρή σπηλιά 51, 53 

Βρουκόρεμα 49, 50, 55 

Βυζάντιο, Βυζαντινοί 22 

Βωμιείς 12 

 

Γανυμήδης 16, 17, 21 

Γερμανοί 14, 40 

Γεροντόβραχος 34, 42, 75 

Γιουνγκ Καρλ 24, 28 

Γκιωνόλακκα 32, 71 

γκρεμός 34, 35, 36, 41, 44, 52, 55, 58, 59, 

61, 67, 70, 71, 75 

Γνωστικοί (αίρεση) 21 

 

Δαφνούς ή Ύλαιθος (βλ. και Μόρνος) 58, 61 

Δευκαλίων 9, 13, 15 

Διάκος Αθανάσιος 67 

Δίας, Ζευς 9, 10, 13, 16, 17, 25 

Διασέλα 32, 44, 46, 71, 75 

Διονυσιακά 15, 19 

Δοκίμι 35, 39, 53 

δολίνη 40, 71 

Δωρίδα 12 

Δωριείς 13, 14 

Δώρος (Απόλλωνος) 11, 14, 15 

Δώρος (Έλληνος) 9 

 

Εβραίοι 22 

Ειλειθυία 21 

Εκάτη 10 

ΕΛΑΣ 40, 49 

Ελλάδος Περιήγησις 23 

Ελεγείες του Ντουίνο 48 

Έλληνας (ημίθεος) 9, 15 

Ελύτης Οδυσσέας 31 

Εμπεδοκλής 18  

Ενδυμίων 7-31, 47, 48, 55, 60, 75 

Ενδυμιωνιάδαι 12 

ενδυμιωνισμός 24, 25, 26, 27 

Επανάσταση ’21 40 

Επειοί 12, 13, 14 

Επειός (κ.ό.) 11 

Επιμενίδης 10 

Έρωτας (θεός) 15, 21, 60 

Εύβοια 12 

Ευβοϊκός κόλπος 61 

Ευρυκύδα 1 

Ευρυτάνες, Ευρυτανία 12 

Ευφράτης Περατικός 21 

Έφορος 12 

 

Ηθικά Νικομάχεια 19 

Ήλις, Ηλεία, Ηλείοι 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 

Ήρα 10 

Ηράκλεια Λάτμου 10, 11, 22, 23 

Ηράκλειτος Παραδοξολόγος 17 

Ησίοδος 9, 10, 22, 60 

 

Θάνατος (θεός) 17, 60 

Θεόκριτος 16,  

Θεόπομπος 10,  

Θέρμο 8, 14,  

Θεσσαλία 9, 12, 18 

Θέτις 21 

Θηριακά 8,  

Θουκυδίδης 12,  

 

Ιάκωβος απόστολος 21 

Ιάσων (Αρκάδας) 11 

Ιάφεθ 22 

Ίβυκος 15 

Ιταλοί (Κατοχή) 49 

Ιξίων 10 

Ιππόλυτος 21 

ισλαμισμός 21 

Ισθμός 14 

Ιωνάς 23 

Ίωνες 13 

 

Καβάφης Κων. 10, 11, 29 

Κάδμος 12 

Καθολικισμός 23 

Καλλιείς 12 

Κάλλιον ή Καλλίπολις 57 

Καλυδών 9 

Καλύκη 9 

Καλυδώνα 8 

Κανόβα Αντόνιο 24 

Καράμπα 40 

Καράτσι Αντόνιο 24 

Καρβούνι 32, 36, 42, 44, 46, 49, 53, 55, 71 

Καρία 10, 22 

Κάστρο 35, 53 

Καταφύγιο ΠΟΑ 32, 42, 43, 47 

κατακλυσμός 9 

Κατοχή 40 

Κάτω Κόσμος, Άδης 9, 10, 15, 20 

Καύκασος 14 

Κεδρηνός Γεώργιος 22, 23 
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Κέδρος 40 

Κήτς Τζον 29 

Κλήμης Αλεξανδρέας 21 

Κόιντος Σμυρναίος 15 

Κονιακίτικος Κάρκανος 65 

Κονιάκος 58 

Κόρακας (αρχ. Βαρδούσια) 8 

Κοράκια (κορυφές Βαρδουσίων) 65 

Κορινθιακός κόλπος 56 

Κουρήτες 12, 13 

Κουρήτις 12, 14 

Κρήτη, 13 

Κριθαρόλακκα 34, 35, 39, 40, 42 

Κρύα Βρύση 34, 35, 40, 75 

Κυβέλη 16 

Κυλώνιο Άγος 10 

 

Λαζόρεμα 75 

Λαόδοκος 11, 14 

Λάτμος όρος 10, 11, 13, 22, 23 

Λεύκιππος 65 

λιβάδι 40, 44, 55, 71, 75, 76 

Λικύμνιος Χίος 17, 25 

Λοκρίδα 8 

Λουκιανός 15, 18 

Λόρκα Φ.Γ. 51 

Λύδα 21 

 

Μακρύ Τσιμάρι 35 

Μακρυλάκκος 56, 58, 60, 71, 75 

Μαλαλάς Ιωάννης 22, 23 

μάντρα (και στρούγκα) 40, 55 

Μαριάμμη 21 

Μεγάλαι Ηοίαι 10 

Μεγαρίδα, Μεγαρείς 11 

Μέγας διάκοσμος 65 

Μελέαγρος 16 

Μικρά Ασία 10 

Μίνως 9 

Μόρνος 32, 43, 57, 61, 62, 67, 70, 71 

Μόρνου λίμνη 56 

Μύλος 49 

 

ναρκισσισμός 24, 25 

Νάρκισσος 21 

Νασσυνοί 21 

Ναύπακτος 8, 12 

Νεράιδες 40, 41, 44 

Νησί 40 

Νίκανδρος 8, 10 

Νίκανδρος Κολοφώνιος 8 

Νίτσε 48 

Νόννος Πανοπολίτης 15, 19 

Ντομιέ Ονορέ 24 

Νύμφες 44 

 

Ξάνθος 9, 15,  

Ξεναγόρας Γεωγράφος 18 

 

Οίτη 34, 35, 40, 43, 61 

Ολυμπία 11, 14,  

Ολυμπιακοί αγώνες 9,  

Ολυμπιόδωρος 19 

Όλυμπος 10, 65 

Ορθοδοξία 23 

Ορσηίς 9 

ορχιδέα 35, 46 

Όξυλος 14 

Οφιονείς 12 

 

Παιονία 11,  

Παίων 11 

Παλαιά διαθήκη, Βίβλος 22, 23 

Παλλάντιο 11 

Παλατινή ανθολογία 15 

Παμβώνια όρη 8 

Παν 16, 41, 44 

Πάρις 21 

Παρνασσός 52, 55, 61, 71 

Πατραϊκός κόλπος 58, 63 

Παυσανίας 11, 13, 23  

Πείσανδρος 10 

Πελοπόννησος 13, 56, 57 

Πενταδάκτυλος 65 

Περατικοί (αίρεση) 21 

Περσεφόνη, Κόρη 10, 22 

πεταλούδα 50, 74 

πηγή 34, 44, 75 

Πίνδαρος 18 

Πίνδος 13, 14 

Πλατυβούνα 32, 34, 35, 39, 41, 42, 44, 53, 

71, 72 

Πλάτων 19, 48 

Πλευρών (όρος) 8 

Πλούταρχος 18, 20, 21 

Πολυποίτης 11, 14 

Πόρτες 49 

ποτνία θηρών 17 

Προφήτης Ηλίας 49, 50, 54, 55 

Πυραμίδα 32, 36, 40, 43, 44, 59, 65, 70, 71, 

72, 75 

Πύρρα 9 

 

Ραδάμανθυς 9 

’Ραϊδόλακκα (Νεραϊδόλακκα) 36, 40, 41, 43 

Ρανκ Όττο 24 

Ρεκά 36, 42, 44, 49, 52 

Ριανός 8 
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Ρίλκε Ρ.Μ. 29, 48, 58 

Ρίου-Αντιρρίου γέφυρα, 57, 58, 63 

Ρυπαίον όρος 8 

 

Σαπφώ 15, 

Σαρακατσάνοι 13, 14 

Σελήνη (θεά) 7-30, 47, 48, 55, 60, 75 

Σίβα 21 

Σκείρων 8,  

Σκύμνος (ψευδο-) 11 

 Σπανάκι 40, 75 

Σταυρός 40, 75 

Στέφανος Γεωγράφος 12 

Στράβων 11, 12, 14, 61 

Συκιά 67, 70, 75 

«Σφίγγα» (ανώνυμη κορυφή) 36, 42, 48, 49, 

50, 52, 53, 54, 55, 75 

 

Τα μεθ’ Όμηρον 15 

Ταΰγετος 65 

Τιθωνός 2 

Τραγονόρος 32, 49, 51, 55, 65, 67, 70, 71, 75 

Τρακλ Γκέοργκ 29 

Τρίκορφα 56, 58 

Τριχωνίδα 8 

Τσαρούχης Γιάννης 24, 30 

 

Ύαντες 12, 13 

Υαντίς 12 

υπερρεαλισμός, υπερρεαλιστές 27, 28 

Υπερίππη 11 

Ύπνος (θεός) 17, 25, 26, 60 

 

Φαίδρος 19 

Φερεκύδης 10 

Φθία (κυρ.) 11 

Φίνι Λεονόρ 27, 28 

Φοίνικες 12 

Φρόιντ Σ. 24, 25, 60 

Φουκό Μ. 60 

 

Χαλίκι 40 

χαράδρα (και ρέμα) 34, 51, 75 

Χελμός 56, 58 

Χέλντερλιν 29 

Χριστός 21, 22 

Χρομία 11 

 

Ψελλός Μιχαήλ 22 

 

ψυχανάλυση 24, 27 

 

Ωρωπός 10 

ΛΑΤΙΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

 

Αntonio Μarcel 29 

Argynnis aglaja (L.) 74 

Argumenia fausta (L.) 74 

Girodet-Triosons Anne-Louis 26 

Graphosoma lineatum (L.) 74 

Fend Mechthild 26 

Ichlibido 24 

Kamachi Kazuma 17, 19 

Musarion 24 

Objektlibido 24 

Objektliebe 24, 25 

Polyommatus icarus (Rott.) 50 

Rupicapra rupicapra (L.) ssp.  balcanica 

(Bolkay) 53 

Sforza Sforzino 27 

Vipera ammodytes (L.) 8,  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΦΥΤΩΝ 

 

Acantholimon androsaceum (Boiss.) 60, 72 

Achillea coarctata (Poiret) 72 

Achillea umbellata (S. & S.) 64 

Asyneuma limonifolium (L.) 72 

Ballota acetabulosa (L.) 54 

Campanula aizoon (Boiss. & Heldr.) 5, 45 

Campanula graminifolius (L.) 72 

Campanula latifolia (L.) 38 

Campanula versicolor (Sibth.) 37, 40 

Carlina vulgaris (L.) 40 

Cerastium cerastoides (L.) 68, 72 

Dactylorhiza saccifera (Brong) 35, 40 

Daphne oleoides (Schreb.) 54, 72 

Dianthus biflorus (S. & S.) 40, 44 

Dianthus haematocalyx (Boiss. & Heldr.) 72 

Dianthus tymphresteus (Boiss. & Spruner), 44 

Digitalis ferruginea (L.) 40, 76 

Drypis spinosa (L.) 40, 76 

Echinops ritro (L.) 36, 40 

Epipactis 40 

Erigeron alpinus (L.) 72 

Gentiana lutea  (L.) 46 

Geranium subcaulescens (L’Hér. ex DC.) 54, 72 

Globularia cordifolia (L.) 72 

Heracleum sphondylium (L.) 40 

Lamium maculatum (L.) 40 

Lilium chalcedonicum (L.) 32, 33, 40 

Linaria peloponnesiaca (Boiss. & Heldr.) 37, 40 

Marrubium velutinum (Sm.) 54 
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Minuartia stellata (Mair.) ssp. stellata 61, 72 

Morina persica (L.) ή Morina graeca (Jaub. & 

Spach) 54, 55 

Myosotis alpestris (F.M. Schmidt) 72 

Potentilla deorum (Bois. & Heldr.) 72 

Rhinanthus minor (L.) 72 

Rumex alpinus (L.) 51 

Sambucus ebulus (L.) 40 

Scabiosa ochroleuca (L.) 74 

Scutellaria alpina (L.) 69, 72 

Scutellaria orientalis ssp alpina (Boiss.) 69, 72 

Sideritis raeseri (Boiss. & Held.) 35, 50 

Silene parnassica (Boiss. & Spruner) 40 

Solidago virgaurea (L.) 40 

Viola poetica (Boiss. & Sprun.) 66 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΦΥΤΩΝ 

 

Campanulaceae 40, 72 

Caprifoliaceae 40 

Caryophyllaceae 40, 44, 61, 68, 76 

Compositae 38, 40, 64 

Crassulaceae 38 

Cruciferae 38 

Liliaceae, 32, 40 

Lamiaceae 35, 40, 69 

Orchidaceae 40, 45 

Saxifragaceae 68 

Scrophulariaceae 40, 76 

Umbelliferae 38, 40 
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Βιβλία που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά στην ιστοσελίδα του Σπύρου Καρυ-

δάκη, www.analphabet.gr: 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

— Προσωπογραφίες, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ερωτοκυνηγός, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Αυτό που σπάει, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

— Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για άντρες· αρχαίο κείμενο, μετάφραση και 

ερωτολογικά σχόλια, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2013. 

— Γνωμολόγιο, συλλογή σκέψεων, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2014. 

ΠΕΖΑ 

— Ο ένας με μαχαίρι, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 1997, analphabet 2018. 

— Η Νύχτα των Ονομάτων, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2000, analphabet 2018. 

— Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2005, analphabet 2018. 

— Thérion, μυθιστόρημα, Εμπειρία Εκδοτική 2010, analphabet 2018. 

— Η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων, 10 αφηγήματα, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ελληνική Ιστορία, μυθιστορία, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

 

Βιβλία του Σ. Καρυδάκη από τις εκδόσεις Πάπυρος: 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 

— Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, νουβέλα, Καστανιώτης 2003, Πάπυρος 2017. 

 

 

 

http://www.analphabet.gr/
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Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Κ Α Ρ Υ Δ Α Κ Η Σ 

a n a l p h a b e t 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΟΦΩ Τ ΟΣ Κ ΑΙ  Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΑΥ Γ ΟΥ Σ 
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