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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

φείλω ένα πελώριο ευχαριστώ στον τελευταίο απόγονο του 
μυθικού γένους των… Γκλιτσομυρμιδόνων, το σοφό τυροκόμο 
Ιωάννη Γκλίτσμαν (mr Feta κατά τους ειδότας) εκ Καρδίτσης, 
διότι ο ομηρικός διαπληκτισμός του μετά του επίσης σοφού 

γεωπόνου Νικολάου Κηδεμονάκη εκ Χάνδακος, περί της καταγωγής των 
Καρδιτσιωτών, έγινε ο Πήγασος που με σήκωσε στη ράχη του και με 
ταξίδεψε με τα φτερά του σε μέρη, εποχές και κόσμους όπου δεν θα 
μπορούσε να έχει μεταβεί μήτε και ο αενάως ταξιδεύων (στο πλαίσιο 
του μαζί τα φάγαμε αλλά χώρια αρμενίζουμε) Παυσανίας ο Ελασσόνιος. 
 

Η επιμονή του σοφού τυροκόμου ότι ο ίδιος και οι συμπατριώτες του 
έλκουν την καταγωγή τους κατ’ ευθείαν από τους μυθικούς Μυρμιδόνες 
και όχι από το... δωρικό φύλο των Καραγκούνηδων, όπως ισχυριζόταν 
ο εκ Χάνδακος σοφός καραγκουνοδίφης, με οδήγησε στην αναδίφηση 
του κρισιμοτάτου αυτού εθνολογικού θέματος. Κατ’ αρχάς, από 
πρόθεση για την αποκατάσταση της ηρεμίας εις τους κόλπους της 
Επιτροπής Σοφών (Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ.1) ένθα ανεφύη η διαφωνία και εν 
συνεχεία από την αδήριτη ανάγκη απόδρασης (από την ερεβώδη 
καθημερινότητα) και περιπλάνησης στον συναρπαστικό κόσμο της 
Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας. 
 
Ακολουθώντας τα χνάρια των Μυρμιδόνων έφθασα στην Αίγινα, 
χιλιάδες χρόνια πίσω, στην Εποχή του Χαλκού, τότε που βασίλευε εκεί   
ο Αιακός, καρπός της ατασθαλίας του Δία με την απαχθείσα κόρη του 
Ασωπού, την Αίγινα. Το νησί ήταν χωρίς πληθυσμό, ίσως ως συνέπεια 
κάποιου λοιμού που έστειλε η Ήρα, που δεν έστεργε τα καμώματα του 
συζύγου της. Ο Αιακός παρακάλεσε τον άξιο πατέρα του να λύσει το 
δημογραφιικό πρόβλημα του βασιλείου του. Όταν έχεις το Θεό πατέρα, 
δεν απαιτούνται ούτε προγράμματα βελτίωσης της γεννητικότητας, 
ούτε επιδόματα γάμου, τέκνων και πολυτέκνων. Μια ξεγυρισμένη 
μυρμηγκοφωλιά και ένας εξυπηρετικός Θεός, που θα είχε τη διάθεση να 
μεταμορφώσει τα μυρμήγκια της σε ανθρώπους, είναι αρκετά. Αυτό 
ακριβώς εποίησεν και ο Ζευς. Ούτω προέκυψαν οι μυθικοί Μυρμιδόνες! 
Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια και όσα ανυπόστατα θρυλούνται περί του 
αντιθέτου είναι απλώς παραμύθια της... Χαλιμάς! Ωστόσο, μεταξύ των 
μυρμήγκων είχε παρεισφρήσει και ένα κολεόπτερο, τύπου κατσαρίδας 
με ρύγχος, που επίσης μεταμορφώθηκε σε άνθρωπο, τον Μαλέα, όστις 
εκμεταλλευόμενος τις θεϊκές συγκυρίες πολιτογραφήθηκε «Μυρμιδών», 
παρόλο που... ταξινομικώς υπαγόταν σε διαφορετική φυλή, εκείνη των 
Γκλιτσομυρμιδόνων, όπως απέδειξε πολύ αργότερα η έρευνα της 
ανθρωποεντομολογικής αρχαιολογίας. 

                                                             
1 ΔΕΣΜΟΣ: Διευρυμένη Επιτροπή Σοφών Μείζονος Οινοπνευματικής Στάθμης 

Ο 
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Η «Παραμυθολογία» ακολουθεί την πορεία του Πηλέως (γιου του 
Αιακού και της Ενδηίδος) και των Μυρμιδόνων προς τη Φθία, την 
Καλυδώνα, την Ιωλκό και άλλους τόπους, καθώς και την παράλληλη 
εξέλιξη των Γκλιτσομυρμιδόνων. Κεντρική παραμυθολογική φιγούρα 
αποτελεί ο βουκολικός ήρως Τυρεύς, συνομήλικος του Αχιλλέως, γιος 
του Μαλέως και της Υποθέτιδος, ο οποίος αν και θνητός έμελλε να 
επιζήσει των περισσοτέρων ημιθέων και με την παρουσία του να παίξει 
το ρόλο του συνδετικού κρίκου μεταξύ ορισμένων μυθικών κύκλων.       
Ο επινοηθείς μυθογράφος Στράβων ο Αιτωλός καταγράφει τα 
γεγονότα, ενώ η μετάβαση από κύκλο σε κύκλο, όταν δεν γίνεται με τον 
Τυρέα, επιτελείται με τις αφηγήσεις των ίδιων των ηρώων.  
 
Για ένα ολόκληρο χρόνο είχα την ευφροσύνη να περιπλανιέμαι στους 
μύθους και να αφουγκράζομαι τον Ηρακλή, τον Θησέα, τον Αχιλλέα, τον 
Οινέα, τον Μελέαγρο, τον Οδυσσέα, τον Τυνδάρεω, τον Χείρωνα, την 
Ωραία Ελένη, τη Δηιάνειρα, την Ιόλη και δεκάδες άλλους ήρωες, θεούς, 
θνητούς και ημίθεους. Με έβαλαν στην παρέα τους και εάν αυτό ήταν 
μεγαλόψυχο εκ μέρους τους, ίσως να μην ήταν και ιδιαίτερα σοφό. Εγώ, 
ένας απτήν και ταλαός βροτός, μεθυσμένος από το συγχρωτισμό μου με 
θεούς και ημιθέους, ίσως να διέπραξα «ύβριν» που τους αντιμετώπισα 
σαν κοινούς θνητούς, με τους φόβους τους, τις αδυναμίες τους, τα πάθη 
τους και τα ελαττώματά τους, αγνοώντας την όποια συμβολικότητα 
ενυπήρχε στο μύθο τους. Ωστόσο, αυτό έγινε εσκεμμένα, γιατί δεν είχα 
σαν σκοπό να αποδώσω κάποια κομμάτια της μυθολογίας εμμέτρως, 
αλλά να σκώψω, να ράψω και να κόψω, να αστειευτώ δηλαδή με τους 
θεούς και τους ημίθεους, όπως ακριβώς έκανα παιδιόθεν με τον εαυτό 
μου και με τους φίλους μου. Όπως έκαναν και οι αρχαίοι με τους θεούς 
τους, όταν τους έπλαθαν κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή τους. 
 
Το πόνημα αποτελείται από 1.869 τετράστιχα που χωρίζονται σε 39 
παρωδίες οι οποίες κατανέμονται σε 9 κύκλους (Των Μυρμιδόνων, Των 
Γκλιτσομυρμιδόνων, Αργοναυτικά, Της Ωραίας Ελένης, Του Μελεάγρου, 
Του Ηρακλέους κ.ά.). Το 45% του περιεχομένου βασίζεται στο πλέγμα 
των μύθων της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, με βασικές πηγές τους 
Όμηρο, Ησίοδο, Ηρόδοτο, Απολλώνιο, Απολλόδωρο, Διόδωρο, Παυσανία, 
Αισχύλο, Σοφοκλή, Ευριπίδη κ.ά. Τα τετράστιχα (838) με αμιγώς 
μυθολογικό περιεχόμενο έχουν την ένδειξη ”M” στον α/α αριθμό τους 

(π.χ. 0032 Μ). Τα υπόλοιπα 1.031 (δηλ. τα χωρίς ”M”) αποτελούν το 55% 
του πονήματος και συνιστούν το «παρά» της «Παρα- Μυθολογίας», ήτοι 
το δικό μου «παραμύθι». Περαίνοντας, σημειώνω ότι από τις διάφορες 
εκδοχές του ίδιου μύθου επιλογή μου ήταν, κατά κανόνα, η παλαιότερη, 
ενίοτε η δημοφιλέστερη και σπανιότερα εκείνη που εξυπηρετούσε το 
χαρακτήρα του κειμένου. Ελπίζω να μην θεωρηθεί «ανίερη» η σμίξη του 
μύθου με το παραμύθι και το σκώμμα, ακόμα και από τυχόν... 
υποχόνδριους αρχαιολάτρες. Καλό διάβασμα. 
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Προμύθιον 
ΣΟΦΩΝ ΕΡΙΔΕΣ 

Αποπομπή Μούσας 
 

Άσε με μούσα, άσε με      0001 
και μην μ’ εμπνέεις άλλο, 
εγώ έχω το... μούσι μου 
και βρες κανέναν άλλο. 
 
Τράβα να δώσεις έμπνευση   0002 
στον υψιπέτη λόγο, 
γιατί αν πέσεις χαμηλά 
θα μπλέξεις με τον ψόγο. 
 
Ενέπνευσες τον Όμηρο,     0003 
ως είχες το καθήκον, 
με μένα τον... κακόμοιρο 
...μηδέν εις το πηλίκον! 
 
Κάτσε εν τούτοις δίπλα μου   0004 
κι όσα από μένα μάθεις, 
ρίχτα αμέσως στο γιαλό 
αν θέλεις να μην... πάθεις. 
 
Στους μύθους σαν παρείσακτος  0005 
από μια σπόντα μπήκα, 
ανέβηκα στον Όλυμπο 
και στην Πλευρώνα βγήκα. 
 
Εις φίλος είπε σ’ έτερον     0006 
«Τί κάνεις ”καραγκούνη”;» 
και κείνος σφόδρα θίχτηκε 
σα ν’ άκουσε…Γκουσγκούνη!1 
 
Εσκέφθην, θα παράκουσε,    0007 
λόγω οχλαγωγίας 
ή ίσως εκ “τσιμπήματος” 
τρανής... βαρυκοΐας. 
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«Ιγώ δεν είμι Καραγκούν’ς!»  0008 
«...Αλλά τί είσαι Γιάννη, 
που με τσαρούχια βγαίνετε 
ακόμα στο σεργιάνι;», 
 
«...που δίχως γκλίτσα χάνετε   0009 
και τον βηματισμό σας 
και κάντε με τυρόγαλο, 
αλί, τον ... αγιασμό σας;» 
 
«Ιμείς, κι να του ξέριτι,    0010 
είμαστι... Μυρμιδόνες!» 
«... Και άρα μετ’ Αδώνιδος2 
αρχαϊκές... κολώνες!» 
  
«Ιμένα... συριζέικα      0011 
τη κβέντα μη μ’γυρίζεις,  
γιατί αν που για τ’ς Κρητικοί 
δε θα μι μουλαϊμίζεις!» 
 
Το ήξερα, θα φτάναμε     0012 
στην Παλιγγενεσία, 
στη Γένεση, στην ... Τρόικα 
και θα ’φευγε η ουσία. 
 
Προς άμβλυνση της έντασης   0013 
ερρίφθησαν προτάσεις 
γι’ ανάλυση του θέματος 
και δη με προεκτάσεις. 
 
Ανέλαβα με δισταγμούς     0014 
αυτό το μέγα βάρος 
κι αρμένισα στο παρελθόν 
σα να ’μουνα κουρσάρος. 
 
Κοίτα λοιπόν τι έμαθα     0015 
σε μια μακρά πορεία 
για των ηρώων και θεών 
τη μυθική χορεία. 

 
Σοφός 1 
Σοφός 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Σοφός 1 

 
Σοφός 2 

 
 

Σοφός 1 
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Παρωδία 1η 
ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ [Α] 

Η Γένεσις των Γκλιτσομυρμιδόνων 
 

Της Θέτιδος3 μια αδελφή     0016 
λεγόταν Υποθέτις4 
και ήταν του... υπόθετου 
η πρώτη εφευρέτις! 
 
Αυτή δεν ήταν ευειδής,     0017 
ως ήτανε η Θέτις, 
κι’ ουδέποτε την έψαυσεν 
ο Νεφεληγερέτης.5 
 
Για σύζυγο της έδωσαν     0018 
τον άσημο Μαλέα,6 
γιδοβοσκό... ιππόκωφο7 
με περικεφαλαία. 
 
Στο γάμο τους προσήνεγκεν    0019 
η Έρις8 ένα μήλο 
που είχε εμφανέστατο 
εκ καρποκάψης σπίλο! 
 
«Για ποιόν το έφερες, μωρή:»   0020 
τη ρώτησεν ο Δίας, 
με ύφος περιφρόνησης 
κι εντόνου αηδίας. 
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«Δε φτάνει που μας έφερες    0021 
διχόνοια εδώ πάνω, 
με κείνο το κωλόμηλο 
και με το παραπάνω;» 
 
«Εκείνο μεν ήταν χρυσό,     0022Μ 
που πήρε η Αφροδίτη, 
και έκλεισε δια παντός 
των Ατρειδών9 το σπίτι.» 
 
«Γραμμένη ήταν πάνω του    0023 
η φράση “τη καλλίστη”...» 
«Αυτό προώρισται, ω Ζευ, 
ευλόγως τη... αχρήστη!» 
 
«Σ’ ευχαριστώ!», εβόησεν     0024 
η νύφη Υποθέτις 
που ήταν το ’να όμμα της 
του αλλουνού... εκθέτης! 
 
«Το δώρο μου είναι εντός    0025 
του σεσηπότος μήλου» 
εφρύαξεν η Έριδα 
μετά οργής εκδήλου. 
 
«... είν’ οι πρασαίοι10 σκώληκες   0026 
που τρωγοπίνουν μέσα 
κι όταν θα γίνουνε ψυχές 
θα μπουν σ’ ανθρώπους μέσα!» 
 
«Μας πρόκοψες!» ακούστηκε   0027 
με στόμφο απ’ τον Πηλέα. 
«Παντρέψου να τελειώνουμε 
ρε... μάλθακο- Μαλέα!». 
 
Συγγένεια εξ αίματος      0028 
ουκ έσχον ουδεμίαν, 
κι οι δυο τους απ’ την Αίγινα 
μετώκησαν στην Φθίαν. 
 

 
Ζευς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έρις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έρις 
 
 
 
 
 
 

Πηλεύς 
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Εξ Ενδηίδος κι Αιακού     0029 Μ 
γεννήθη ο Πηλέας11 
κι εκ μυρμήγκων φωλεάς 
εξήλθεν ο Μαλέας.  
 
Μα δεν υπήρξεν πρότερον    0030 
μυρμήγκι ο Μαλεύς˙ 
ατόφιο κολεόπτερο 
και… μάρτυς μου ο Ζευς! 
 
Θυμίζω την παράκληση     0031 Μ 
του Αιακού στον Δία: 
«Σαν τα μυρμήγκια δώσε μου 
λαό και κουστωδία». 
 
Ο Δίας μεταμόρφωσε      0032 Μ 
σε κόσμο τα μυρμήγκια 
και του δικαίου Αιακού 
του φύγαν τα... μηλίγγια! 
 
Οι εκ μεταμορφώσεως,     0033 Μ 
γνωστοί ως Μυρμιδόνες, 
γεγόνασι περίφημοι 
στους Τρωικούς αγώνες. 
 
Εν τούτοις, παρεισέφρησεν    0034 
εν μέσω των μυρμήγκων 
και ένα κολεόπτερο 
των... κουρκουλιονίδων!12 
 
Βολεύτηκε και «χώθηκε»     0035 
κι αυτό στους Μυρμιδόνες, 
μα λόγω ρύγχους τάχθηκε 
στους... Γκλίτσο-μυρμιδόνες. 
 
Δεύτερος γιος του Αιακού    0036 Μ 
από την Ενδηίδα, 
ο Τελαμών που έριχνε 
το δίσκο σαν βολίδα. 
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Τρίτος υιός του Αιακού,     0037 Μ 
αλλά απ’ την Ψαμάθη, 
ήταν ο Φώκος, άτυχος, 
που άδικα εχάθη. 
 
Μια μέρα σε προπόνηση     0038 Μ 
του δίσκου ο Τελαμών 
«ελάθεψε» και έκανε 
τον Φώκο... παρελθόν. 
 
Οι Αιγινείς που λάτρευαν     0039 Μ 
τον μακαρίτη Φώκο, 
θεώρησαν πως το συμβάν 
είχε σκοπό τον θώκο. 
 
Έτσι, λοιπόν, ο Αιακός      0040 Μ 
για να τους κατευνάσει, 
θεώρησε πως έπρεπε 
τους γιους του ν’ απελάσει. 
 
Μαζέψαν τα μπαγάζια τους,    0041 Μ 
Πηλεύς και Τελαμών, 
κι αλλού να ζήσουν κίνησαν 
τον βίον τον λοιπόν. 
 
Ο Τελαμών βολεύτηκε      0042 Μ 
στη νήσο Σαλαμίνα, 
δύο οργυιές η Αίγινα 
και μία η Αθήνα. 
 
Μα ο Πηλεύς κουβάλησε      0043 Μ 
μαζί και Μυρμιδόνες, 
σε μέρη όπου Πελασγοί 
εζούσαν για αιώνες. 
 
Στη Φθία, την πολύφερνη    0044 Μ 
νυμφεύθηκ’ Αντιγόνη,  
παιδί του Ευρυτίωνος13 
και τ’ Άκτορος εγγόνι. 
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Λίγο καιρό αργότερα,      0045 Μ 
η μοίρα του Πηλέα 
τον έστειλε εκεί π’ ανθεί 
η σκόταρο-ελαία.14 
 
Ο Ευρυτίων κι ο Πηλεύς     0046 Μ 
προσήλθαν να συνδράμουν, 
σκοπεύοντας της ‘Αρτεμης 
τον κάπρο να ξεκάνουν. 
 
Ο κάπρος που κατέστρεφε    0047 Μ 
τη χώρα του Οινέα,15 
στην Καλυδώνα16 τράβηξε 
κάθε ψυχή γενναία. 
 
Αντί του κάπρου ο Πηλεύς    0048 Μ 
τον πεθερό του «βρήκε»! 
(μήπως κι αυτός στο ίδιο κλαμπ 
μετά εμού ανήκε;) 
 
Προς καθαρμό του άγους του   0049 Μ 
άλλαξε τόπο πάλι, 
στην Ιωλκό, στον Άκαστο 
εβρήκε προσκεφάλι. 
 
Στη Φθία η γυναίκα του,     0050 Μ 
η έρμη Αντιγόνη, 
τον βίο της εν θλίψεσι 
μονάχη της τελειώνει. 
 
Δεν έγινε... καλόγηρος      0051 Μ 
απ’ το πολύ σεκλέτι, 
κι ως λάτρευε τα... ψαρικά 
παντρεύτηκε την Θέτι. 
 
Η Θέτις ήταν όμορφη      0052 Μ 
και κόρη του Νηρέα17 
κι ως λέγεται δεν γούσταρε 
εντόνως τον Πηλέα.  
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Εν τούτοις την μετάπεισε    0053 Μ 
ο κένταυρος ο Χείρων18 
που ’χε εγγόνι τον γαμπρό˙ 
(...έπη πηγών εγκύρων!) 
 
Και μέσα σ’ όλα τούτα δω,    0054 
τσιμπούρι κι ο Μαλέας 
που ξάδερφός του έλεγε 
πως ήταν ο Πηλέας. 
 
Των μυρμηγκιών η φωλεά    0055 
που τον φιλοξενούσε 
ήταν εκεί που ο Πηλεύς 
συνήθως... κατουρούσε! 
 
Ήταν η μόνη σχέση του     0056 
μετά των Μυρμιδόνων 
κι ο θυρεός του αρχικώς 
είχε μια γκλίτσα μόνον. 
 
Μην δίνεις θάρρος στον λειψό   0057 
μηδέ και στον χωριάτη, 
γιατί κι οι δυο στο βίο σου 
θα μείνουν αμανάτι. 
 
Τσιμπούρι είχε ο Πηλεύς     0058 
τον γκλιτσομυρμιδόνα˙ 
για να τον κάνει άνθρωπο 
χρειάστηκε αγώνα. 
 
Μεγαλοψύχως ο Πηλεύς     0059 
τον άφηνε κοντά του 
να του γυαλίζει τα σπαθιά 
και τα χαλκώματά του του. 
 
Επίσης τον διόρισε       0060 
γιδοβοσκό του πρώτο, 
παρόλο που δεν άκουγε 
μηδ’ αστραπής τον κρότο. 
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Δεν ήταν κι ο καλύτερος     0061 
βοσκός μέσα στην Φθία, 
τα «πράματα» σκαρίζανε 
στα τέσσερα σημεία. 
 
Πλην των αιγών δεν ζύγωνε    0062 
γυναίκα τον Μαλέα 
που ζήλευε την Θέτιδα 
στο πλάι του Πηλέα. 
 
«Θέλω κι εγώ θαλασσινή     0063 
νεράιδα στην ευνή μου...» 
«Μαλέα, παίζεις άσχημα 
με την υπομονή μου...» 
 
«Πενήντα κόρες ο Νηρεύς...    0064 
δεν έχει μια για μένα;» 
«Τα ευειδή κορίτσια του 
εισί...  καπαρωμένα!» 
 
«Δεν είν’ ανάγκη, ξάδερφε,    0065 
να πάρω πρώτο πράμα... 
Μία γοργόνα, μια... σουπιά˙ 
έχει μεγάλη γκάμα!» 
 
Εν τέλει σε μια άγνωστη     0066 
και ξεχασμένη στέρνα 
η Υποθέτις19 βρέθηκε 
κι ήταν ολόδια... σμέρνα! 
 
Μηδέ καν... απολέπιση     0067 
δεν πρόλαβε να κάνει 
και ο φουριόζος ο Μαλεύς 
της φόρεσε στεφάνι! 
 
Παντρεύτηκαν και γέννησαν   0068 
σε λίγο τον... Τυρέα, 
μικρότερον ολίγον τι 
από τον Αχιλλέα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μαλεύς 
 

Πηλεύς 
 
 

Μαλεύς 
 

Πηλεύς 
 
 

Μαλεύς 
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ΑΠΟΜΠΕΣ 
                                                             
1  Γκουσγκούνης Κώστας: ο... σκαπανεύς του ελληνικού πορνό. 
Γεννήθηκε το 1931 στη Λάρισα. Αρχικά έπαιξε σε κάποιες ταινίες σε 
ρόλο κομπάρσου, ή με λίγες ατάκες, από το 1952 έως το 1958 (Η Αγνή 
του λιμανιού, Η θεία από το Σικάγο, Ο λεφτάς, Μια ζωή την έχουμε) και 
στη συνέχεια, από το 1965 έως το 1984, πρωταγωνίστησε σε αρκετές 
ταινίες αστυνομικού περιεχομένου με ερωτικές σκηνές, όπου και 
ανέδειξε το ”μεγάλο” ταλέντο του. Εάν ήταν... αρχαίος Έλληνας, θα ήταν 
ο... Πα-πάρης, αν και γι’ αυτό το ρόλο θα σφάζονταν πολλά 
πρωτοπαλλήκαρα της ελληνικής πολιτικής σκηνής. 
2  Άδωνις: δεν πρόκειται περί του μυθολογικού Αδώνιδος, αλλά περί 
του... παθολογικού τοιούτου. Όνειδος! 
3  Θέτις, η: ήταν μία από τις 50 κόρες του Νηρέως, τις ευειδέστατες 
Νηρηίδες. Ο Δίας την επιθυμούσε (δεν ήταν δα και η πρώτη!), αλλά 
εκείνη δεν το είδε... θετικά το θέμα και του έκανε τη δύσκολη! Η θεά 
Θέμις του ψιθύρισε πως η Θέτις θα έφερνε στον κόσμο έναν γιο που θα 
ήταν δυνατότερος από τον πατέρα του, γεγονός που ανάγκασε τον Δία 
να υποχωρήσει και να δώσει στην Θέτιδα ως σύζυγο ένα θνητό, τον 
Πηλέα. Στους γάμους του Πηλέα και της Θέτιδας παρευρέθηκαν όλοι οι 
θεοί, εκτός από την απρόσκλητη Έριδα. Εκείνη παρουσιάστηκε και έριξε 
ένα χρυσό μήλο (το μήλο της Έριδος) που προοριζόταν για την 
ομορφότερη θεά, γεγονός που στάθηκε η αιτία για να ξετυλιχθεί το νήμα 
του Τρωικού πολέμου. Η Θέτις γέννησε τον Αχιλλέα, τον οποίο 
προσπάθησε ανεπιτυχώς να καταστήσει αθάνατο. Προς τούτο βάφτισε 
το παιδί στα νερά της Στύγας, κρατώντας το από τη φτέρνα. Όλα τα 
σημεία που βράχηκαν έγιναν άτρωτα, εκτός από τη φτέρνα που έμεινε 
στεγνή και τρωτή (Αχίλλειος Πτέρνα). Γενικά η Θέτις είχε ένα θετικό 
ρόλο στη μυθολογία. 
4  Υποθέτις: παραμυθολογική ηρωίς. Σε αντίθεση με την Θέτιδα – που 
ήταν πανέμορφη – η Υποθέτις ήταν κακάσχημη. Θα μπορούσε να 
λέγεται και... Αντιθέτις! Θα την εντάσσαμε στην κατηγορία των... 
παρανηρηίδων. 
5  Νεφεληγερέτης: προσωνυμία του Δία (= ο συναθροίζων τα νέφη) 
6  Μαλεύς: παραμυθολογικό πρόσωπο, ο ιδρυτής του γένους των 
Γκλιτσομυρμιδόνων (Strabon of Aetolia, Paramythology). 
7  ιππόκωφος: (παραμυθολογική απόδοση της λέξης... κ’φάλογο) 
κουφάλογο, ο πάσχων από οξείας μορφής κώφωση.  
8  Έρις, η: θεότητα της αρχαιότητας. Ήταν κόρη της Νυκτός και θεά της 
ζήλιας, της διχόνοιας και του τσακωμού. Όταν ήταν εκτός υπηρεσίας 
κούτσαινε και καμπούριαζε, αλλά όταν έσπερνε τα ζιζάνια της διχόνοιας 
ομόρφαινε, όπως λέει ο Όμηρος στην Ιλιάδα. 
9  Ο Οίκος των Ατρειδών:. (... χέσε μέσα!) Ο Ατρεύς, γιος του Πέλοπος, 
έγινε βασιλιάς των Μυκηνών και πήρε για γυναίκα του την Αερόπη. Η 
Αερόπη (πολύ... αεράτη!) τα έφτιαξε με τον κουνιάδο της, τον Θυέστη, 
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και συνωμότησε μαζί του κατά του άντρα της, Ατρέα. Όταν ο Ατρέας 
μυρίστηκε τη συνωμοσία, έδιωξε από τις Μυκήνες τον Θυέστη, τον οποίο 
ακολούθησε και η Αερόπη παίρνοντας μαζί της και τον μικρό της γιο, τον 
Πλεισθένη, που μεγάλωσε στην εξορία, χωρίς να μάθει ότι πατέρας του 
ήταν ο Ατρέας. Ο Θυέστης, μετά από καιρό στην εξορία, αποφασίζει να 
σκοτώσει τον Ατρέα και για τον σκοπό αυτό στέλνει στις Μυκήνες τον 
μεγαλωμένο πια Πλεισθένη. Όμως εκεί, αντί να σκοτώσει ο Πλεισθένης 
τον Ατρέα, σκοτώνεται ο ίδιος από τον Ατρέα που είχε αντιληφθεί το 
σκοπό της έλευσής του. Όταν ο Ατρέας έμαθε ότι αυτός που σκότωσε 
ήταν δικός του γιος και ότι τον είχε στείλει εναντίον του ο Θυέστης, 
αποφάσισε να εκδικηθεί τον αδερφό του με φοβερό τρόπο. Με πρόφαση 
ότι επιθυμεί τη συμφιλίωση, καλεί τον Θυέστη από την εξορία, σκοτώνει 
τα δύο δίδυμα παιδιά του, τον προσκαλεί σε δείπνο και του προσφέρει 
για φαγητό, το ψημένο κρέας των παιδιών του. Όταν ο Θυέστης 
κατάλαβε, εκφέρει «βαρείαν αράν», εναντίον του οίκου του Ατρέα και 
των απογόνων του. Γιοι του Ατρέα είναι ο Αγαμέμνων και ο Μενέλαος, 
και γιος του Θυέστη ο Αίγισθος. [Σχόλιο Π/Μ: Αν σε καλούσαν οι 
Ατρείδες για τραπέζι καλό θα ήταν να έπαιρνες μαζί σου κανένα... 
σάντουιτς, κυρίως όμως θα έπρεπε να προσέχεις μην σου λείπει κάποιο 
απ’ τα παιδιά σου!] 
10 πρασαίος, ο : (αρχ.) επίθ. ο πράσινος (< πράσον, το˙ λαχανικό) 
11 Πηλεύς: γιος του Αιακού (που ήταν γιος του Δία και της νύμφης 
Αίγινας) και της Ενδηίδος (κόρης του Χείρωνος). Αδελφός του ήταν ο 
Τελαμών και από τον δεύτερο γάμο του πατέρα του (με τη Νηρηίδα 
Ψαμάθη) ο Φώκος. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Φώκος ήταν 
καλύτερος από τον αδελφό του Τελαμώνα σε όλα τα αθλήματα και όταν 
ο Τελαμώνας τον σκότωσε κατά λάθος, στην εξάσκησή του στην 
δισκοβολία, οι κάτοικοι της Αίγινας υποψιάστηκαν ότι το έκανε από 
φθόνο. Ο Αιακός εξόρισε και τους δύο γιους του από την Αίγινα, προς 
κατευνασμό των δύσπιστων πολιτών της. Έτσι ο μεν Τελαμών 
κατέφυγε στη Σαλαμίνα, ο δε Πηλέας στη Φθία μαζί με πολλούς από 
τους Μυρμιδόνες και φιλοξενήθηκε από τον Ευρυτίωνα, μετέπειτα 
πεθερό του. 
12 κουρκουλιονίδαι: οικογένεια κολεοπτέρων Curculionidae 
(...κατσαριδοειδή με ρύγχος) που περιλαμβάνει πάνω από 40.000 είδη. 
13 Ευρυτίων: γιος του Άκτορος από τη Φθία. Γυναίκα του η Αστυδάμεια 
και κόρη του η Αντιγόνη (όχι η... γνωστή). Σ’ αυτόν κατέφυγε ο Πηλέας, 
φεύγοντας από την Αίγινα. Ο Ευρυτίων του έδωσε για γυναίκα την 
Αντιγόνη και για προίκα το 1/3 της χώρας του. Μετά από χρόνια, ο 
Ευρυτίων και ο Πηλέας πήραν μέρος στο κυνήγι του Καλυδώνιου 
Κάπρου όπου ο Πηλέας σκότωσε τον Ευρυτίωνα κατά λάθος 
(Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου). Ο Πηλέας μετέβη για καθαρμό στην Ιωλκό 
όπου βασίλευε ο φίλος του Άκαστος, γιος του Πελία και εξάδελφος του 
Ιάσονα, σύντροφος ήδη από την Αργοναυτική Εκστρατεία. 
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14 σκοταροελαία: ποικιλία λαδολιάς (παραλλαγή της κουτσουρελιάς) 
που καλλιεργείται με... τηλεκοντρόλ. Παράγει έλαιο εξαιρετικής 
ποιότητος, αλλά μερικές χρονιές – προκειμένου να αποκτήσει το 
επιθυμητό επίπεδο των οργανοληπτικών ιδιοτήτων της – χρειάζεται να 
αφεθεί εν ηρεμία για σημαντικό διάστημα, ήτοι «να κατακάτσ’», όπως 
δηλώνει ο παραγωγός που, σημειωτέον, επισκέπτεται τα κτήματά του 
μόνο μέσω της... Google Earth!. 
15 Οινεύς: βασιλιάς της Καλυδώνας, γιος του Πορθάονος [ή Πορθέως 
όπως αναφέρεται στην Ιλιάδα (Ξ 115)] και της Ευρύτης. Αδέρφια του 
ήταν οι Άγριος, Αλκάθοος, Λευκοπέας, Μέλας και Στερόπη. Παντρεύτηκε 
την Αλθαία, κόρη του βασιλιά της Πλευρώνας Θέστιου, και απέκτησε τον 
Μελέαγρο και τέσσερις κόρες, τις Μελεαγρίδες (Γόργη, Δηιάνειρα, 
Ευρυμήδη και Μελανίππη). Μετά την αυτοκτονία της Αλθαίας 
παντρεύτηκε την Περίβοια με την οποία απέκτησε τον Τυδέα, πατέρα 
του Διομήδη, ήρωα του Τρωικού Πολέμου. Τιμώντας τον ο θεός 
Διόνυσος για την φιλοξενία που του είχε προσφέρει ο βασιλιάς, ονόμασε 
το εκ των σταφυλών παρασκευαζόμενο ποτό οίνο. 
16 Καλυδών, η: Αρχαία πόλη της Αιτωλίας στους πρόποδες του 
Αρακύνθου, δυτικά του Ευήνου σε απόσταση 10 χλμ. από το Μεσολόγγι. 
Οφείλει το όνομά της στο γιο του Αιτωλού, Καλυδώνα. Συνδέθηκε με 
πολλούς μυθικούς ήρωες: Οινέα, Μελέαγρο, Ηρακλή. Είναι χτισμένη 
πάνω σε δύο λόφους. Η Καλυδώνα ερημώθηκε οριστικά στα χρόνια του 
Αυγούστου (Οκταβιανού), όταν ο πληθυσμός της μεταφέρθηκε στη 
Νικόπολη (περί τα τέλη του 1ου π.Χ. αιώνα). 
17 Νηρεύς: πρωτότοκος γιος του Πόντου και της Γαίας (Ησίοδος). 
Κατοικούσε στα βάθη των Ωκεανών. Φέρεται ως θαλάσσια θεότητα 
προγενέστερη του Ποσειδώνος. Η παράδοση και η τέχνη παρουσιάζει 
τον Νηρέα σαν γέροντα μειλίχιο, αγαθόν και αξιαγάπητο. Σύζυγός του 
ήταν η Ωκεανίδα Δωρίς με την οποία απέκτησε το πολυάριθμο γένος 
των Νηρηίδων, ωραιότατες κόρες πενήντα τον αριθμόν.  
18 Χείρων: ο κένταυρος Χείρων, γιός του Κρόνου και της νύμφης Φιλύρας 
είναι μια σημαντική μορφή της ελληνικής μυθολογίας, τόσο για τη σχέση 
του με τη θεραπεία και άλλες υπό διαμόρφωσιν φυσικές επιστήμες του 
αρχαίου κόσμου, όσο και για τη σχέση του με τη διδασκαλία των ηρώων. 
Υβριδική μορφή, όπως όλοι οι κένταυροι και τα άλλα χιμαιρικά 
πλάσματα του μυθικού κόσμου, διακρίνεται από τους υπόλοιπους του 
είδους του για την προαιώνια σοφία που κατέχει. Παρουσιάζεται σε 
πολλούς μύθους και φέρεται ως δάσκαλος του Ιάσονα, Ασκληπιού, 
Αχιλλέα κλπ. 
19 Υποθέτις: παραμυθολογική Νηρηίς εκπάγλου... ασχήμιας. 


