
ΟΠηλέας όπως
και ο γιος του ο
Αχιλλέας, είχε

σημαντική και αξιο-
πρόσεκτη δράση, ενώ,
ταυτίζεται με, το Ηρωϊ-
κό Γένος  ή  Γένος των
Ηρώων.   Ο Ησίοδος,
στο ποίημα του ΄Εργα
και Ημέραι   είχε κατα-
τάξει την ανθρωπότη-
τα σε πέντε γένη, στο
χρυσό, στο αργυρό,
στο χάλκινο, στο ηρω-
ικό και στο σιδηρούν.
Το γένος των ηρώων
είναι το μόνο γένος
που δεν αντιστοιχεί σε
κανένα μέταλλο, επίσης, είναι πιο λα-
μπρό από το γένος που διαδέχεται, δη-
λαδή το χάλκινο. 

Σε αυτό το γένος άνηκαν οι αποκαλού-
μενοι ήρωες της μυθολογίας, δηλαδή
οι  Αργοναύτες, ο  Θησέας, οι πρωταγωνι-
στές των  Ομηρικών Επών. Αυτό το γένος
των ανθρώπων, αφού πέθανε πήγαινε
στα Ηλύσια Πεδία όπου βασιλεύει ο Κρό-
νος ή  στις  Νήσους των Μακάρων, όπου
και θα ζούσαν για πάντα μακάριοι.

Ο Πηλέας ήταν ένας από τους ήρωες
που μετείχε στην  Αργο-
ναυτική εκστρατεία με ε-
πικεφαλής τον Ιάσονα.
Η Αργοναυτική Εκστρα-
τεία ήταν το σημαντικό-
τερο γεγονός πριν τον
Τρωικό πόλεμο, αφού
συμμετείχαν πολλοί ή-
ρωες από όλο τον ελλα-
δικό χώρο. Κατά τη
διάρκεια της εκστρατεί-
ας, σε μια στάση στο νη-
σί της Λήμνου, ο Ιάσο-
νας οργάνωσε αγώνες. 

Ο Πηλέας του ζήτησε
να ενώσει πέντε αγωνί-
σματα -την πάλη, τη δι-
σκοβολία, το  ακόντιο,
το άλμα και τον δρόμο-
δημιουργώντας το  πέ-
νταθλον. Το πένταθλον
που ήταν έμπνευση του
Πηλέα αποτέλεσε επί-
σημο αγώνισμα στους
αρχαίους Ολυμπιακούς
αγώνες. Τα αγωνίσματα
που επέλεξε ο Πηλέας,
δεν ήταν τυχαία, αφού
αποτελούσαν τη βάση της στρατιωτικής
εκπαίδευσης των οπλιτών, ενώ είναι το ά-
θλημα που αποτέλεσε την έμπνευση για
τα σημερινά σύνθετα αθλήματα.

Ο Πηλέας αναδείχθηκε νικητής στο πέ-
νταθλον, παρ’ όλο που ερχόταν δεύτερος
στα τέσσερα από τα πέντε αθλήματα
(στη  δισκοβολία, στο  ακόντιο,
στο άλμα και στον δρόμο), ήταν όμως ανί-
κητος στην πάλη, γεγονός που του έδωσε
την πρωτιά. Βέβαια, ο Απολλόδωρος ανα-
φέρει πως σε κάποιους άλλους αγώνες και
συγκεκριμένα στους επιτάφιους αγώνες υ-
πέρ του Πελία, νικήθηκε στην πάλη από
την Αταλάντη που ήταν δεινή κυνηγός και
συνοδοιπόρος του στην Αργοναυτική εκ-
στρατεία. Τα «Άθλα επί Πελία», ήταν από
τους πρώτους πανελλήνιους αγώνες που
υμνήθηκαν μάλιστα από τον λυρικό ποιη-
τή Στησίχορο.

Ο Πηλέας βρέθηκε και στο πλευρό του
άλλου μεγάλου ήρωα της αρχαιότητας,
του Ηρακλή. Ο Πηλέας ακολούθησε τον
μεγάλο ήρωα στον ένατο άθλο του, που
αφορούσε την απόσπαση της ζώνης της
Ιππολύτης, βασίλισσας των Αμαζόνων. Η
συγκεκριμένη ζώνη ήταν δώρο του θεού
του πολέμου, Άρη και αποτελούσε το έμ-
βλημα εξουσίας του λαού των Αμαζόνων. 

Ενώ, αρχικά, η βασίλισσα
φάνηκε πρόθυμη να παρα-
χωρήσει στην αποστολή τη
ζώνη, η Ήρα ξεσήκωσε τις
υπόλοιπες Αμαζόνες κατά
του Ηρακλή και των συ-
ντρόφων του με αποτέλε-
σμα να ακολουθήσει μια
αιματηρή μάχη. Παρά την
αντίσταση των Αμαζόνων ο
Ηρακλής και οι σύντροφοι
του κατάφεραν να αποσπά-
σουν τη ζώνη και να την να
παραδώσουν στον Ευρυ-
σθέα.

Σύμφωνα με τον Απολ-
λόδωρο τον Αθηναίο, πριν
την επιστροφή στις Μυκή-

νες, ο Πηλέας με τον Ηρακλή και τους υ-
πόλοιπους ήρωες βρέθηκαν στην Τροία
και εκεί βρήκαν μια κοπέλα δεμένη σε ένα
βράχο. Η όμορφη κοπέλα ήταν η πριγκί-
πισσα Ησιόνη, κόρη του βασιλιά της Τροί-
ας Λαομέδοντα. Δυστυχώς η πριγκίπισσα
ήταν δεμένη εκεί, περιμένοντας ένα θα-
λάσσιο τέρας, να την κατασπαράξει. 

Ο Ποσειδώνας, μαζί με τον Απόλλωνα
και τον πατέρα του Πηλέα, τον Αιακό, ό-
ταν τελείωσε το χτίσιμο των τειχών της πό-
λης της Τροίας, περίμεναν την ανταμοιβή

τους. Ο βασιλιάς Λαομέδοντας αθέτησε
την υπόσχεση του και αρνήθηκε να δώσει
αυτά που είχαν συμφωνήσει. Τότε, οι δύο
θεοί οργιστήκαν και ο Απόλλωνας έστειλε
επιδημία  πανώλης  στην πόλη ενώ, ο Πο-
σειδώνας ένα θαλάσσιο τέρας το οποίο
καταβρόχθιζε τους περαστικούς.

Οι Τρώες τότε στράφηκαν σε ένα μα-
ντείο, το οποίο έδωσε ως χρησμό, πως για
να απαλλαχθούν από το τέρας θα έπρεπε
να θυσιάσουν την Ησιόνη, προσφέροντας
την στο κήτος. Ο Ηρακλής υποσχέθηκε
στον Λαομέδοντα ότι θα τον βοηθούσε
μαζί με τους συντρόφους του να ελευθε-
ρώσει την κόρη του με αντάλλαγμα τα ά-
λογα, τα οποία του είχε δωρίσει ο  ίδιος ο
Δίας. 

Ο Ηρακλής, πράγματι σκότωσε το τέρας
και απελευθέρωσε την Ησιόνη όμως ο Λα-
ομέδοντας για μία ακόμη φορά δεν τήρη-
σε την υπόσχεση του. Αυτό είχε ως άμεση
απόρροια να ξεκινήσει η πολιορκία της
Τροίας. 

Η παρουσία του Πηλέα στην εκστρατεία
ήταν επιτακτική για την επιτυχία της, ως α-
πόγονος του Αιακού. Πράγματι η εκστρα-
τεία στέφθηκε με επιτυχία και είναι μια εκ-
στρατεία που μνημονεύεται και στην Ιλιά-
δα. 

Στον πυριφλεγή κάμπο
τής Χώρας τής Ελα-
τείας, τα αξέχαστα

καλοκαίρια, τα πηγάδια, με
τον δροσερό, κυανό και
μαύρο κύκλο νερού, πού
διατάρασσαν μόνο, οι σάλ-
τοι από ξαφνιασμένα βα-
τράχια, περιζήτητα και πε-
ριώνυμα ήσαν, σάν καταφύ-
για δροσιάς, τα πηγάδια, με
τήν μουριά και το μικρό
τσαρδάκι, πού στέγαζε και
ένα πρόχειρο νοικοκυριό, έ-
να τσουκάλι, ένα δύο συ-
μπράγκαλα, με το τράστο,
τών λιγοστών προμηθειών,
ασφαλισμένο στο κλαδί. 

Τα περισσότερα, λειτουρ-
γουσαν, με το παλιακό σύ-
στημα, τών μαγκάνων *, α-
παραίτητων για τήν άντλη-
ση και το πότισμα, τών φυ-
τών. Τα Μάγκανα, μία σιδη-
ροκατασκευή, από συρόμε-
νους κουβάδες, από ένα
τροχό, με κινητήρια δύναμη,
ένα ζώο, συνήθως γαϊδουράκι, η άλλο απόμα-
χο μόνοπλο, ανέβαζε με μουσικούς τριγμούς,
νερό, το νεαρόν ύδωρ, πού αυλάκια διευθετη-
μενα γραμμικά, με το τσαπί, πρός τα καταπό-
τια, φιλοξενούσαν πρώτα τα λαχανικά, για τήν
οικογένεια, οξυκόρυφες μπάμιες, βαριές μελι-
τζάνες, έρποντα καστραβέτσια, χειμωνικά, ξυ-
λάγκουρα και κολοκύθες, ουρανοβαμονες φα-
σολιές, με μυριστικά βασιλικά και μαντζουρά-
νες, χωριστά τα κρεμμύδια, με το ανθισμένο
στέλεχος, τήν Ντουντούνα, αγαπημένη από τα
παιδιά, αφού ήταν η σάλπιγγα τής νύχτας,
και , ο βαρύς της ήχος, βου..ου..ου, συνόδευε
τούς μύθους και τις αφηγήσεις, αιφνιδιάζο-
ντας, τον περίγυρο τών αφελών, πού φαντα-
σιώνονταν, Καλοκυράδες να κατεβαίνουν, από
το αστρικό ποτάμι τής νύχτας. Στα μπαίρια,
τα ακαλλιέργητα κομμάτια Γής, μεταξύ τών
χωραφιών, παρέες από μικρούς και μεγάλους
νυκτόβιους αγρότες, πού έφταναν με τα ζά,
μία κουρελού, η , ένα τσόλι, για να βοσκήσουν
τ άλογά τους, αλλά και δημιουργώντας, εύθυ-
μες παρέες ακόμα και μουσικές μπάντες, με τις
ντουντούνες τών κρεμμυδιών,( το κοίλο κεντρι-
κό στέλεχος ), μιμούμενοι ήχους παράξενους,
πρωτογενείς, πού άλλους τρόμαζαν και άλ-
λους, ενήμερους διασκέδαζαν. Με τα παρα-
τσούκλια τους, ο Αιώνας, ο Καβρίνας, ο Σα-
μούτης, ήσαν, πότε από χαντάκια, πότε απο-
κατ' απ' τα σκουτιά, πρωταγωνιστές και μου-
σικοί, τής πρωτόγονης αυ-
τής ορχήστρας, δημιουργοί
και ακροατές, με τα πλά-
σματα τής νύχτας, ορατά
και αόρατα. Στήν καθ' ημάς
Ανατολή, ο ήχος και ο ρυθ-
μός τού νερού, πού τρέχει,
σε κοίτη, στα νεραύλακα, οι
γραμμές από τα ετερόκλητα
βότσαλα και χαλίκια, λοφί-
σκοι και δίνες, ενός υπέρτα-
του δημιουργού, οι συνο-
δευτικοί ήχοι τής νύχτας, εί-
χαν μία μαγεία μουσική, με
διαβαθμισμένες τονικές σκά-
λες, όπως οι ψίθυροι τών
γυναικών, τα κελαιδισματα
τών πουλιών, στήν σκιά....
Pairi daesa. Σήμερα παντα
ταύτα εξηφάνισαν οι Γεω-
τρήσεις, πού ταπεινώνουν
τον υδροφόρο ορίζοντα, η
χοντρή υδατική παροχή, με-
ταβάλλει και μεταλλάσσει,
τήν μικροζωή, πανίδα και
χλωρίδα, μαζί με τα παλια-

κά, αυτά ποτιστικά σύνολα, πού είχαν και τήν
δική τους πρακτική, στήν διαχείριση. Τώρα α-
ποσύρονται και ώς τοπωνύμια και βυθίζονται,
στήν απερχόμενη συλλογική αγροτική μνήμη,
...Μ'π' γαδ' Τσιλομελέκη, Προφήτη, Γιαννακό-

πουλου, Καλαμπόκη, στις Μαυρόιες- Μερζέ-
δες, τα Κατσ'λεϊκα, τ Μιραλιώτ', τα Καμαρεικα
στ' Μπακασ'βάλα και άλλα, στις Αμμούδες,
στα Ενενήντα...πεδία τώρα άγονων βιοφυτικών
δοκιμών.... * Μάγκανα - ανασυρτήρες και
Πύργος Μαγγάνων και Μαγκανάς - Μαγκα-
νάρης - Μαγκανοπήγαδο - Γαυλός κ.α.
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