
 
 
 
 

     ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 
 

Ο πρόεδρος Ιωάννης Γκλίτσμαν, απαντώντας στον πρόεδρο-κηδεμόνα 
Νικόλαο εκ Χάνδακος που τον προσδιόρισε ως «Καραγκούνη», 
ισχυρίσθηκε ότι προέρχεται απ’ ευθείας από τους αρχαίους 
Μυρμιδόνες των οποίων, ως γνωστόν, βασιλιάς υπήρξε ο μυθικός 
Αχιλλεύς. Το ιστορικό προεδρείο ανέθεσε στον πρόεδρο Συμεών να 
διερευνήσει το ζήτημα σε βάθος και να υποβάλλει σχετική έκθεση. Ο 
τελευταίος, παρά το ότι έλκει την καταγωγή του απ’ ευθείας από τον... 
Τειρεσία – και δεν χρειάζεται να προσκομίσει αποδείξεις περί τούτου 
– δεν κατέφυγε σε γυάλινες σφαίρες και μέντιουμ, αλλά εντρυφώντας 
στα αρχαία κείμενα κατέληξε στο συμπέρασμα που εμπεριέχεται στην 
έκθεσή του την οποία, ως άνθρωπος του μέτρου, την υπέβαλε... 
εμμέτρως. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

The Last Myrmidon! 
True or Fake? 
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ΤΟ ΕΠΟΣ 
ΤΩΝ ΓΚΛΙΤΣΟΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 

 
 

Της Θέτιδος η αδελφή 
λεγόταν... Υποθέτις 
και ήταν του... υπόθετου 
η πρώτη εφευρέτης! 
 
Αύτη δεν ήτο ευειδής 
ως ήτανε η Θέτις 
κι’ ουδέποτε την έψαυσε 
ο Νεφεληγερέτης. 
 
Για σύζυγο της έδωσαν 
τον άσημο Μαλέα, 
γιδοβοσκό... ιππόκωφο 
με περικεφαλαία. 
 
Στο γάμο τους προσήνεγκεν 
η Έρις ένα μήλο 
που είχε εμφανέστατο 
εκ καρποκάψης σπίλο! 
 
«Για ποιόν το έφερες, μωρή:» 
τη ρώτησεν ο Δίας, 
με ύφος περιφρόνησης 
κι εντόνου αηδίας. 
 
«Δε φτάνει που μας έφερες 
διχόνοια εδώ πάνω, 
με κείνο το κωλόμηλο 
και με το παραπάνω;» 
 
«Εκείνο μεν ήταν χρυσό, 
που πήρε η Αφροδίτη, 
και έκλεισε δια παντός 
των Ατρειδών το σπίτι.» 
 
«Γραμμένη ήταν πάνω του 
η φράση “τη καλλίστη”...» 
«Αυτό προώρισται, ω Ζευ, 
ευλόγως τη... αχρήστη!» 
 
«Σ’ ευχαριστώ!», εβόησεν 
η νύφη Υποθέτις 
που ήταν το ’να όμμα της 
του αλλουνού... εκθέτης! 

 

«Το δώρο μου είναι εντός 
του σεσηπότος μήλου» 
εφρύαξεν η Έριδα 
μετά οργής εκδήλου. 
 
«... είν’ οι πρασαίοι σκώληκες 
που τρωγοπίνουν μέσα 
κι όταν θα γίνουνε ψυχές 
θα μπουν σ’ ανθρώπους μέσα!» 
 
«Μας πρόκοψες!» ακούστηκε 
με στόμφο απ’ τον Πηλέα. 
«Παντρέψου να τελειώνουμε 
ρε... μάλθακο- Μαλέα!». 
 
Συγγένεια εξ αίματος 
ουκ έσχον ουδεμίαν, 
κι οι δυο τους απ’ την Αίγινα 
μετώκησαν στην Φθίαν. 
 
Εξ Ενδηίδος κι Αιακού 
γεννήθη ο Πηλέας 
κι εκ μυρμήγκων φωλεάς 
εξήλθεν ο Μαλέας.  
 
Μα δεν υπήρξεν πρότερον 
μυρμήγκι ο Μαλεύς˙ 
ατόφιο κολεόπτερο 
και… μάρτυς μου ο Ζευς! 
 
Θυμίζω την παράκληση 
του Αιακού στον Δία: 
«Σαν τα μυρμήγκια δώσε μου 
λαό και κουστωδία». 
 
Ο Δίας μεταμόρφωσε 
σε κόσμο τα μυρμήγκια 
και του δικαίου Αιακού 
του φύγαν τα... μηλίγγια! 
 
Οι εκ μεταμορφώσεως, 
γνωστοί ως Μυρμιδόνες, 
γεγόνασι περίφημοι 
στους Τρωικούς αγώνες. 
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Εν τούτοις, παρεισέφρησεν 
εν μέσω των μυρμήγκων 
και ένα κολεόπτερο 
των... κουρκουλιονίδων! 
 
Βολεύτηκε και «χώθηκε» 
κι αυτό στους Μυρμιδόνες 
μα λόγω ρύγχους τάχθηκε 
στους... γκλίτσο-μυρμιδόνες. 
 
Δεύτερος γυιος του Αιακού 
από την Ενδηίδα, 
ο Τελαμών που έριχνε 
το δίσκο σαν βολίδα. 
 
Τρίτος υιός του Αιακού, 
όμως απ’ την Ψαμάθη, 
ήταν ο Φώκος, άτυχος, 
που άδικα εχάθη. 
 
Μια μέρα σε προπόνηση 
του δίσκου ο Τελαμών 
«ελάθεψε» και έκανε 
τον Φώκο... παρελθόν. 
 
Οι Αιγινείς που λάτρευαν 
τον μακαρίτη Φώκο 
θεώρησαν πως το συμβάν 
είχε σκοπό τον θώκο. 
 
Έτσι, λοιπόν,  ο Αιακός 
για να τους κατευνάσει, 
θεώρησε προς έπρεπε 
τους γυιους του ν’ απελάσει. 
 
Μαζέψαν τα μπαγάζια τους 
Πηλεύς και Τελαμών 
κι αλλού να ζήσουν κίνησαν 
τον βίον τον λοιπόν. 
 
Ο Τελαμών βολεύτηκε 
στη νήσο Σαλαμίνα, 
δύο οργυιές η Αίγινα 
και μία η Αθήνα. 
 
Μα ο Πηλεύς κουβάλησε  
μαζί και Μυρμιδόνες, 
σε μέρη όπου Πελασγοί 
εζούσαν για αιώνες. 
 
 

 
 
Στη Φθία, την πολύφερνη 
συζεύχθη Αντιγόνη,  
παιδί του Ευρυτίωνος 
και τ’ Άκτορος εγγόνι. 
 
Λίγο καιρό αργότερα, 
η μοίρα του Πηλέα 
τον έστειλε εκεί π’ ανθεί 
η Σκόταρο-ελαία. 
 
Ο Ευρυτίων κι ο Πηλεύς 
προσήλθαν να συνδράμουν, 
σκοπεύοντας της ‘Αρτεμης 
τον κάπρο να ξεκάνουν. 
 
Ο κάπρος που κατέστρεφε 
τη χώρα του Οινέα, 
στην Καλυδώνα τράβηξε 
κάθε ψυχή γενναία. 
 
Αντί του κάπρου ο Πηλεύς 
τον πεθερό του «βρήκε»! 
{...μήπως κι αυτός στο ίδιο κλαμπ 
μετά εμού ανήκε;) 
 
Προς καθαρμό του άγους του 
άλλαξε τόπο πάλι, 
στην Ιωλκό, στον Άκαστο 
εβρήκε προσκεφάλι. 
 
Στη Φθία η γυναίκα του, 
η έρμη Αντιγόνη, 
τον βίο της εν θλίψεσι 
μονάχη της τελειώνει. 
 
Δεν έγινε... καλόγηρος 
απ’ το πολύ σεκλέτι, 
κι ως λάτρευε τα... ψαρικά 
πεντρεύτηκε την Θέτι. 
 
Η Θέτις ήταν όμορφη 
και κόρη του Νηρέα 
κι ως λέγεται δεν γούσταρε 
εντόνως τον Πηλέα. 
 
Εν τούτοις την μετάπεισε 
ο κένταυρος ο Χείρων 
που’χε εγγόνι τον γαμπρό˙ 
(...έπη πηγών εγκύρων!) 
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Και μέσα σ’ όλα τούτα δω, 
τσιμπούρι κι ο Μαλέας 
που ξάδερφός του έλεγε 
πως ήταν ο Πηλέας. 
 
Των μυρμηγκιών η φωλεά 
που τον φιλοξενούσε 
ήταν εκεί που ο Πηλεύς 
συνήθως κατουρούσε. 
 
Ήταν η μόνη σχέση του 
μετά των Μυρμιδόνων 
κι ο θυρεός του εξ αρχής 
είχε μια γκλίτσα μόνον. 
 
Μην δίνεις θάρρος στον λειψό 
μηδέ και στον χωριάτη, 
γιατί κι οι δυο στο βίο σου 
θα μείνουν αμανάτι. 
 
Τσιμπούρι είχε ο Πηλεύς 
τον γκλιτσομυρμιδόνα˙ 
για να τον κάνει άνθρωπο 
χρειάστηκε αγώνα. 
 
Μεγαλοψύχως ο Πηλεύς 
τον άφηνε κοντά του 
να του γυαλίζει τα σπαθιά 
και τα σιδηρικά του. 
 
Επίσης τον διόρισε 
γιδοβοσκό του πρώτο, 
παρόλο που δεν άκουγε 
μηδ’ αστραπής τον κρότο. 
 
Δεν ήταν κι ο καλύτερος 
βοσκός μέσα στην Φθία, 
τα «πράματα» σκαρίζανε 
στα τέσσερα σημεία. 
 
Πλην των αιγών δεν ζύγωνε  
γυναίκα τον Μαλέα 
που ζήλευε την Θέτιδα 
στο πλάι του Πηλέα. 
 
«Θέλω κι εγώ θαλασσινή 
νεράιδα στην ευνή μου...» 
«Μαλέα, παίζεις άσχημα 
με την υπομονή μου...» 
 
 

 
 
«Πενήντα κόρες ο Νηρεύς... 
δεν έχει μια για μένα;» 
«Τα ευειδή κορίτσια του 
εισί καπαρωμένα». 
 
«Δεν είν’ ανάγκη, ξάδερφε, 
να πάρω πρώτο πράμα... 
Μία γοργόνα, μια... σουπιά˙ 
έχει μεγάλη γκάμα!». 
 
Εν τέλει σε μια άγνωστη 
και ξεχασμένη στέρνα 
η Υποθέτις βρέθηκε 
κι ήταν ολόδια... σμέρνα! 
 
Μηδέ καν... απολέπιση 
δεν πρόλαβε να κάνει 
και ο φουριόζος ο Μαλεύς 
της φόρεσε στεφάνι! 
 
Παντρεύτηκαν και γέννησαν 
σε λίγο τον... Τυρέα, 
μικρότερον ολίγον τι 
από τον Αχιλλέα. 
 
Η Υποθέτις ζήλευε 
την αγλαή αδερφή της 
κι αντέγραφε τι έκανε  
η Θέτις στο παιδί της. 
 
Αναφανδόν της άρεσαν 
εκείνα τα βαφτίσια 
μέσα στ’ αθάνατο νερό 
και το’λεγε στα ίσια 
 
Όμως, νερό εκ της Στυγός 
δεν είχε μείνει στάλα 
και εμβαπτίσθη ο Τυρεύς 
πατόκορφα στο... γαλα. 
 
Το γάλα, έφα ο Μαλεύς, 
ήταν της... Αμαλθείας, 
μα κατ’ Ησίοδον, σαφώς, 
ήταν αιγών της Φθίας! 
 
Απ’ τα βαφτίσια και μετά 
οι γκλιτσομυρμιδόνες 
είχαν τυρού αποφορά 
που κράτησεν αιώνες. 
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Λόγω οσμής δεν έβαζαν  
σε πλοίο τον Τυρέα˙ 
οι ναύτες προτιμούσανε 
τα... ψάρια για παρέα. 
 
Έτσι λοιπόν σαν έφυγαν 
τα πλοία για την Τροία, 
ο Αχιλλεύς ήταν εν πλώ 
και ο Τυρεύς στην Φθία. 
 
Αυτό σημάδεψε σφοδρώς 
τους γκλιτσομυρμιδόνες 
που δε γνωρίσαν πέλαγα 
μα λίμνες και λειμώνες. 
 
Η οδωδή κι η κώφωση 
(που πήρε απ’ τον Μαλέα) 
δεν κάναν περιζήτητο 
για γάμο τον Τυρέα. 
 
Αντί να φθίνει συνεχώς 
στην Αχαΐα Φθία, 
παράγγειλε και έλαβε 
χρησμό απ’ την Πυθία: 
 
«Άγε εκεί που μέλλεται 
να λένε ”Ευριπίδη” 
και να νοούν... πρασινωπά 
αβελτηρίας είδη». 
 
Ο Χείρων το ερμήνευσε 
 πως ήταν η Αθήνα, 
μα ο Τυρεύς... παράκουσε 
και πήγε προς... Δεσφίνα. 
 
Η Υποθέτις του ’δωσε 
για γούρι εν σκουλήκι 
από αυτά της Έριδος 
στο σεσηπός φιρίκι. 

 
 
Εκεί που είναι σήμερα 
η ξακουστή Καρδίτσα 
εγκατεστάθη ο Τυρεύς 
έχων επ’ ώμου γκλίτσα. 
 
Με την Γαλάτεια σύζυγο  
εποίει τον Φυρέα 
και χρόνια δέκα έπειτα 
τον πράο Μυζηθρέα. 
 
Φυρεύς ουκ έσχεν προκοπήν 
μηδ’ αίγας να βοσκήσει 
κι απ’ τους Δελφούς του είπανε 
σκουλήκια να ταΐσει. 
 
Πολλαπλασίασε, λοιπόν, 
τα πράσινα σκουλήκια 
κι ο Δίας τα μετέτρεψε 
σ’ ανθρώπους-μορμολύκεια. 
 
Φυρέως και Ακράτειας 
το τέκνον Καθοικίων 
ανέλαβε την εκτροφή 
σειράς μορμολυκείων. 
 
Από εκείνες τις σειρές 
προήλθαν οι εστίες 
π’ ανέθρεψαν πολιτικών 
τις φαύλες δυναστείες. 
 
Εκ Μυζηθρέως τη γενιά  
προήλθον τυροκόμοι, 
που κάποια κώφωση μικρά 
την κουβαλούν ακόμη. 
 
Αυτοί λατρεύουν σήμερα 
κάποιο τοτέμ «Αντρέας» 
που ήταν μια απ’ τις κεφαλές 
της μυθικής... Λερναίας. 

 
 

Υ.Γ. 
Τα μεν Πηλέως έπεα 
εκ της μυθολογίας, 
τα δε Μαλέως άρρητα 
εκ της... δεσμολογίας! 
  Μ.Π. 

    11.12.2012 
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