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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η Μεθοδολογία μελέτης είναι ένα μέρος από το σύνολο του « Διαδραστικού 

Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού της Ελληνικής Μυθολογίας » τα μέρη του οποίου είναι : 

 Μεθοδολογία μελέτης 

 Διαδραστικό Λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας 

 Διαδραστικό Οικογενειακό Δένδρο ενός εκάστου των Ηρώων.  

 Αποσπάσματα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας για την τεκμηρίωση των 

εγγραφών του Λεξικού (http://perseus.uchicago.edu)  

 Χάρτες Τοπωνυμιών, εκστρατειών,  Άθλων, κλπ (Google Maps) 

 Εικαστικά, Επιστήμες : Ζωγραφική, Γλυπτική, Θέατρο, Μουσική, Αστρονομία. 

Μέσον παρουσίασης όλων των μερών ο Ιστότοπος « mythopaedeia.gr »     

 

Η Ροή της αφήγησης διευκολύνει τον αναγνώστη να αποκτήσει μια πρώτη εικόνα της Ελληνικής 

Μυθολογίας. Παράλληλα δε, είναι ο σύνδεσμος βήμα-βήμα με τα υπόλοιπα μέρη του Λεξικού. 

Οι παραπομπές στην Wikipedia δίνουν την ευκαιρία στον αναγνώστη για επέκταση της μελέτης 

του σε πολλές λεπτομέρειες της Ελληνικής Μυθολογίας. 

  

Η Μεθοδολογία παρουσιάζει την Μυθολογία με χρονική ροή των γεγονότων με παράλληλη 

παρουσίαση των Ηρώων. 

 

Κατ΄αρχήν πρέπει να διευκρινισθεί ότι Μυθολογία ονομάζεται διότι δεν υπάρχουν γραφές της 

εποχής στην οποία λαμβάνουν χώρα τα γεγονότα.  

Τα γεγονότα μετεδίδοντο από στόμα σε στόμα, φυσικά, με τις αντίστοιχες προσθαφαιρέσεις 

λεπτομερειών για να φθάσουν στην μορφή που τις αναγιγνώσκουμε  στον Ησίοδο, στον Όμηρο, 

στον Απολλόδωρο, στον Απολλώνιο τον Ρόδιο κλπ οι οποίοι αποτελούν και τις πηγές του 

παρόντος πονήματος.  

 

Η Μυθολογία μας αρχίζει από την Θεογονία. Όπως εκπληκτικά περιγράφεται από τον Ησίοδο 

(Θεογονία), τον Απολλόδωρο,  και από άλλους σημαντικούς συγγραφείς-λογοτέχνες. 

 

 

2. ΘΕΟΓΟΝΙΑ 

 

Η Θεογονία περιγράφει την αρχή της Δημιουργίας του Σύμπαντος, από το Χάος μέχρι την 

γένηση των Θεών, Θεοτήτων και των τέκνων αυτών, γιγάντων, και λοιπων μορφών οι οποίες 

πλαισιώνουν την Μυθολογία με τους Ήρωες, τα κατορθώματά τους, τις έριδες,  τους πολέμους 

και τις εκστρατείες τους. 

 

Ας πάρουμε όμως την Ιστορία από την αρχή.  

 

2.1 ΧΑΟΣ 

 

Φυσικά έν Αρχή ην το ΧΑΟΣ, όλα απεικονίζονται στο αντίστοιχο γεν Δένδρο των Αρχεγόνων 

Θεών, Θεοτήτων. 
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2.2. Αρχέγονοι Θεότητες 

 

Το Χάος (Διεθνής  ‘Όρος), κατά την Θεογονία του Ησιόδου, γέννησε την Γαία, την Νύκτα, το 

Έρεβος, τον Έρωτα  τον Τάρταρο (βλέπε δένδρο Αρχεγόνων 

 

Αναφερόμενοι στον Έρωτα, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η θεότητα έχει δύο σημασίες- Ο Έρως 

του Χάους, δεν είναι ο πόθος ο οποίος εμπεριέχει το στοιχείο του συναισθηματισμού,   (εκείνη 

την εποχή ) αλλά η αλληλο-έλξη των ουρανίων σωμάτων, δηλ είναι η συμπαντική δύναμις  χωρίς 

την οποία δεν θα υπήρχε σύμπαν και αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Ουράνια σφαίρα. Η 

αλληλο-έλξη επενεργεί επί των σωμάτων αφ΄ενός για την σύμπτυξη της κοσμικής σκόνης σε ένα 

νέο Ουράνιο σώμα (δημιουργία πλανητών , αστέρων), αφ΄ετέρου για να μην απομακρύνεται το 

ένα ουράνιο σώμα από το άλλο, αλλά ταυτόχρονα να μην προσπίπτει το ένα επί του άλλου 

(ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΑ). Ικανοποιεί δηλ. την ανάγκη Ισορροπίας του Σύμπαντος. Φυσικά με άλλες 

δυνάμεις που αναπτύσσονται από την Ύπαρξη της Ανάγκης για αυτήν καθ’ αυτήν την Ύπαρξη 

του Σύμπαντος. 

  

Να διακρίνουμε εδώ, αν και όμοιες Ιδιότητες έχει και ο Έρως της Αφροδίτης με τον Άρη αλλά ο 

Έρως αυτός επενεργεί επί των Ψυχικών συναισθημάτων για την διέγερση του Πόθου του 

Αρσενικού πρός το Θήλυ, και τις εγκεφαλικές διεργασίες, σε δεύτερη φάση, για τα περαιτέρω.   

 

Μετά την Γέννηση των Πρωτογενών Θεοτήτων, (Γαία, Νύκτα, Έρεβος, Έρως, Τάρταρος. 

προστίθεται και η Ανάγκη, που ερμηνεύεται πιο κάτω),  το Χάος, έπρεπε να δημιουργήσει 

νόμους και ρυθμιστικούς κανόνες για την εύρυθμη Λειτουργία των Σύμπαντος. Με μία λέξη 

δημιουργεί την ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΗ  λειτουργία  των πάντων μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια 

χωρίς παρεμβάσεις στην αέναη κίνηση του Σύμπαντος, από την ανάπτυξη των φυτών μέχρι την 

ροή των υδάτων και το φύσημα του ανέμου.  

Η Γαία με παρθενογένεση, γέννησε τον Πόντο (θα τα διαβάσετε αναλυτικά μέσω των 

παραπομπών)......……………. 

 

Έχουμε λοιπόν την γέννηση των Αρχεγόνων Θεοτήτων όπως Ουρανός, Πόντος, Όρη από την 

Γαία και το Χάος (?) επίσης Αιθήρ, Ημέρα (από την Νύκτα και το Έρεβος ), Μοίρες, Θάνατος, 

Ύπνος, Έρις κλπ. Δηλαδή τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την συνύπαρξη, συνεργασία 

της ύλης με την ψυχή και το πνεύμα, όσον αφορά τον Άνθρωπο. Μερικά στοιχεία, φυσικά, 

αφορούν  και τους λοιπούς ζώντας οργανισμούς, οι οποίοι εμέλλετο να δημιουργηθούν.  

 

Έτσι Δημιουργήθηκε το Σύμπαν και οι Φυσικοί Νόμοι οι οποίοι θα διέπουν την Λειτουργία του 

με Αρχιτεκτονική ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. Είναι αυτό που (στην γεωγραφικής μας μικροκλίμακα) η 

Πολεοδομία  σε μία ευνομούμενη Πολιτεία  σήμερα χαράζει σχέδιο πόλεως  με δρόμους, πάρκα-

Χάος 

Αρχέγονοι Θεότητες       

ΓΔ 

Τιτάνες  και άλλες Θεότητες 

Παιδιά των Τιτάνων 

Θεοί Θεότητες 2η  Γενεά  Τιτάνων 

 

Απόγονοι 

 

Ήρωες , 

Βασιλείς, 

Θνητοί   κλπ. 
 Απόγονοι 
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https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνικές_πρωτογενείς_θεότητες
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πλατείες αξιοποιώντας τις υπάρχουσες εδαφικές διαμορφώσεις (βουνά , πεδιάδες, ποτάμια ) πρίν 

να οικοδομηθούν τα τετμημένα οικοδομικά τετράγωνα.   

 

Μετά την ολοκλήρωση και την εύρυθμη λειτουργία των Συμπαντικών Στοιχείων και Φυσικών 

Μεγεθών, ο Ουρανός με την Γαία ή την Τιταία (πιθανό άλλο όνομα της Γαίας),   γέννησαν 6 

Τιτάνες και 6 Τιτανίδες, εκ των οποίων καταγόμεθα. Παράλληλα γεννήθησαν Γίγαντες, 

Κύκλωπες, Εκατόγχειρες, Ερινύες, Γοργόνες, κ.α. όντα που συμπληρώνουν την εκπληκτική 

Ελληνική Μυθολογία.    

 

Έτσι διαβάζουμε στις απαρχές της Θεογονίας να έχουν γεννηθεί 2 σημαντικές Θεότητες με 

ιδιαίτερες Ιδιότητες που δεν καταλαβαίνουμε την ύπαρξή τους, εκτός αν αναλογισθούμε βαθειά 

τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν αυτές οι Θεότητες. 

 

1. Η Θεότητα Ανάγκη 

2. Η Θεότητα Έρως που δώσαμε μια ερμηνεία πιο πάνω.  

3. (πιθανόν και άλλες ) 

 

Γιατί η Ανάγκη ?  Ποια ήταν η ανάγκη την χρονική στιγμή της  δημιουργίας του Σύμπαντος ? 

Η Ισορροπία του, βάσει των Νόμων της Φύσεως. Η μέγιστη Θεότητα όπως αναφέρει και ο 

Πλάτων στον Τίμαιο.  

     Ananke as represented by a modern illustration of Plato's 

Republic.  

     Ananke, opera by Gilbert Bayes 
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Sigmund Freud in "Civilization and Its Discontents" (W. W. Norton, New York: 1961, p. 104) 

said: "We can only be satisfied, therefore, if we assert that the process of civilization is a 

modification which the vital process experiences under the influence of a task that is set it by 

Eros and instigated by Ananke — by the exigencies of reality; and that this task is one of uniting 

separate individuals into a community bound together by libidinal ties." 

Δηλαδή, είναι η Θεότητα εκείνη η οποία ενεργοποιέιται / δραστηριοποιείται όταν κλιμακουμένης 

της περιέργειας σε επιθυμία, σε ισχυρή επιθυμία φθάνει να γίνεται ανάγκη. Έτσι υπήρξε η 

εξέλιξη του πολιτισμού μας ( όπως αναφέρει και ο Freud). Ακόμη και η εξέλιξη του Ανθρώπου 

από την υδρόβιο ζωή στην μορφή που έχουμε σήμερα οφείλεται στη Ανάγκη. 

Η Θεότητα είναι Προσωποποίηση της Ανάγκης η οποία αντικατοπτρίζει την όποια  Ανάγκη έχει 

ο Άνθρωπος στην διαδρομή του Βίου του αλλά και το σύμπαν ολόκληρο για την νομοτελειακή 

του λειτουργία. 

Φαντασθείτε, ότι η ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ του σύμπαντος βασίζεται στους αέναους ελέγχους 

καταστάσεων ώστε να δημιουργείται η αέναος διαδρομή των πλανητών, η ροή των υδάτων η 

δημιουργία νεφών, η δημιουργία κυμάτων αναλόγου ύψους και ταχύτητος , η δημιουργία των 

ανέμων, στην ΑΝΑΓΚΗ της φύσεως να διατηρεί ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ.  

 

 

Ήσαν, λοιπόν, οι πρωτόγεννοι αρχέγονοι Θεότητες, το Χάος ,η Γαία (ίσως και Τιταία),ο Ουρανός,  

με την σειρά που αναφέρονται, οι οποίες ακολούθως γέννησαν τις υπόλοιπες Θεότητες που 

αναφέρονται στα κείμενα. Όλες Ανθρωπόμορφες. 

 

2.3. Περί Ουρανού και Γής 

 

 

Οι Εκατόνχειρες, οι Γίγαντες, οι Κύκλωπες κλπ με τις γιγαντομαχίες, τους συνασπισμούς, τις 

συμμαχίες με τους λοιπούς Θεούς και Θεότητες, φθάνουμε στην επικράτηση των Ολυμπίων 

Θεών, με Βασιλέα τον Δία. Αρχίζει δε, σιγά-σιγά η εποχή που η Μυθολογία, αποκτά στοιχεία 

ύπαρξης των αναφερομένων προσώπων και σε χρονικούς ορίζοντες  όχι πολύ μακρινούς των 

δικών μας.  

Αναφέρεται όμως ότι, στις προηγούμενες περιόδους των Γεωλογικών ανακατατάξεων στην 

περιοχή μας και πέραν αυτής,  εμφανίζονται όντα, τα οποία με τον συμβολικό τρόπο που 

περιγράφονται στην Ελληνική Μυθολογία με ανθρωπόμορφη εικόνα αλλά με εξαιρετικά ισχυρή  

δύναμή, προκαλούσαν τις γεωλογικές ανακατατάξεις.   

Έτσι, οι λαοί της περιοχής αυτής που σήμερα ονομάζεται Ελλάς, δεν ένοιωθαν φόβο προς τα 

άγρια θηρία, τους δράκους κλπ, και δεν λάτρεψαν ποτέ  ΖΩΟΜΟΡΦΕΣ θεότητες. (ίσως ο 

μοναδικός λαός στον πλανήτη μας.  

 

Παράλληλα παρατηρούμε την γέννηση άλλων Θεοτήτων. 

 

‘Έρεβος, Ερινύες, Μοίρες, Αιθέρας, Ημέρα, Θάνατος, Ύπνος, Έριδα, Γήρας, Νέμεσις, κλπ. 

Η κάθε μία με τις δικές της ιδιότητες. Είναι οι προσωποποιήσεις ζωοδοτικών στοιχείων, (Ημέρα, 

Αιθήρ) στοιχείων βιολογικής εξέλιξης / ανάπτυξης των Ανθρώπων (Ύπνος, Γήρας, Θάνατος κλπ), 

στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την συμπεριφορά μεταξύ των Ανθρώπων (Έριδα, Ερινύες, 

Νέμεσις κλπ.) και στοιχεία που άπτονται των προδιαγραφών / προληπτικών / δοξασιών της 

βιολογικής πορείας του Ανθρώπου προς την μετά-θάνατον <ζωή> (Μοίρες, Έρεβος κλπ) 
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Αυτές οι Θεότητες γεννήθηκαν πρίν την γέννηση των ανθρώπων !!! 

 

Οι νόμοι καθορίζονται πριν την κτίση της φύσεως ώστε η Φύσις να λειτουργεί με κανόνες από το 

πρώτο δευτερόλεπτο !!! Έτσι Λειτουργεί νομοτελειακά η Φύσις.  

 

Είναι οι Θεότητες, αυτές που θα καθόριζαν την ζωή των θνητών. 

 

2.3.1  ΤΙΤΑΝΕΣ και Απόγονοι των Τιτάνων 

 

Οι Επικράτηση των Τιτάνων (παιδιά του Ουρανού και της Γαίας) διαχώρισαν την εξουσία του 

τότε γνωστού κόσμου, ώστε να κυβερνήσουν ο κάθε ένας στην περιοχή του και στον τομέα του 

 

Οι Τιτάνες, Ωκεανός, Κρόνος, Κοίος, Κρείος, Ιαπετός, Υπερίων, και οι Τιτανίδες, Τηθύς, Θέμις, 

Θεία, Ρέα, Φοίβη, Μνημοσύνη. 

 

3.1.1.1. Ο Κρόνος  κυβέρνησε τον κόσμο κατά τη διάρκεια της Χρυσής Εποχής.  

μετά της Ρέας ήταν πατέρας των Ολυμπίων Θεών,  Ζεύς, Ήρα, Ποσειδών, Άδης, Εστία, Δήμητρα, και 

μετά της Ωκεανίδος Φιλύρας, έγινε πατέρας του σοφού Κενταύρου Χείρωνος, διδασκάλου 

πολλών εκ των Ηρώων μας μεταξύ των οποίων και ο Αχιλλεύς . 
 

3.1.1.2. Ο Ωκεανός (κυβερνήτης των θαλασσών) είναι η θεία προσωποποίηση της θάλασσας, ένα 

τεράστιο ποτάμι που περιβάλλει τον κόσμο. ήταν πατέρας των Ποταμίων Θεών και άλλων 

Θαλασσίων Θεοτήτων και Νυμφών. 

Παιδιά του, με την Τηθύα,   Θέτις, Μήτις, Αμφιτρίτη, Διώνη, Πλειόνη, Νέδα,  Αμφιρώ, & άλλες 

Ωκεανίδες, Ίναχος, και όλοι οι Ποταμοί  
 

 

3.1.1.3. Ο Ιαπετός  Το όνομά του προέρχεται από τη λέξη ιάπτω ("ρίχνω, κτυπώ, τραυματίζω" ) 

και συνήθως αναφέρεται με μια λόγχη, υπονοώντας ότι Ιαπετός μπορεί να θεωρηθεί ως θεός της 

χειροτεχνίας, αν και μελετητές τον περιγράφουν ως επί το πλείστον ως θεός της θνησιμότητας.  

Παιδιά του, με σύζυγο την Κλυμένη (Ωκεανίδα) Atlas, Prometheus, Epimetheus, Menoetius 
 

 

3.1.1.4. Ο Υπερίων. Στη κυριολεξία ο Υπερίων τόσο κατά το όνομα (= αυτός που υπερίπταται 

της γης), όσο και κατά την έννοια αποδίδει τη πρώιμη αντίληψη των παρατηρήσεων 

συγκεκριμένων ουρανίων φαινομένων του 24ώρου. 

Με την Τιτανίδα Θεία,πατέρας του Ήλιου , της Σελήνης και της Ηούς (θεά της ανατολής του 

Ηλίου, πρόδρομος του Ήλιου στον οποίον και άνοιγε κάθε αυγή με τα ρόδινα χέρια της τη «Θύρα 

της Ανατολής»).  

 

3.1.1.5. Ο Κοίος με την Φοίβη,  πατέρας της Λητούς και της Αστερίας . Οι κόρες του Κοίου 

συμβολίζουν τους κλάδους της μαντικής και προορατικής ικανότητας 
 

 

3.1.1.6. Ο Κρίος (Κρείος)  αντίστοιχα με την Ευρυβία (κόρη του Πόντου και της Γαίας),πατέρας 

του Αστραίου, του Πάλλαντα και του Πέρση
[1]

. 
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Τα παιδιά των Τιτάνων – Τιτανίδων με την σειρά τους γέννησαν  Θεούς, Νύμφες, Ήρωες, καί 

τους γενήτoρες εκ των οποίων κατάγεται το Ελληνικό Γένος. 

 

 Η Αφροδίτη ήταν κόρη του Ουρανού που γεννήθηκε με τον τρόπο που 

περιγράφεται στο σχετικό λήμμα. 

2.3.2. Τιτανομαχίες 

 

2.3.3. Οι Θεότητες 

 

Η κάθε θεότητα έχει την δική της σημασία έχει οπωσδήποτε ένα ρόλο στην ζωή των ανθρώπων 

και προσωποποιείται κάθε  δραστηριότητα, αίσθημα, συναίσθημα, φαινόμενο, και δικαιολογείται 

η ύπαρξη τους (από την έλλειψη γνώσης του ανθρώπου ) για να εξηγηθούν η να ερμηνευθούν  

καταστάσεις που είναι πέραν των γνώσεων τους και της λογικής των (πάλι, βάσει των γνώσεων 

των, αν δεχθούμε ότι η γνώση παράγει την λογική/κρίση) για τα φαινόμενα, αισθήματα, 

ανάπτυξη των φυτών, καρποφορία κλπ. Για τα οποία ο άνθρωπος έχει ανάγκη της επίκλησής της 

αντίστοιχης θεότητος σαν αρωγό στις εργασίες του. 

 

Μία ενδεικτική αναφορά στις θεότητες θα δώσει μια πληρέστερη εικόνα. 

 

 Ερινύες (Τύψεις, ενοχές) 

 Μοίρες 

 Έρις 

 Θάνατος 

 Ύπνος 

 Νέμεσις (απονομή Δικαιοσύνης) 

 Έρως (Σε αντιδιαστολή με τον Έρωτα γιό του Χάους, αυτή η θεότητα είναι ο γιός του 

Άρεως και της Αφροδίτης, και προσωποποιεί την έλξη μεταξύ του αρσενικού και του 

θηλυκού (Ανθρώπου  η Ζώου). 

 Ανάγκη 

 Δείμος, 

 Φόβος 

 Αρμονία 

 Πανδώρα 

 Νίκη 

 Βία 

 Ζήλος 

 Κράτος 

 Ηώς 

 Ανέμοι 

 Νύμφες (όλων των ειδών, Ωκεανίδες, Νηρηίδες, … απέραντη εκπληκτική ονοματοδοσία 

σε γυναικείες Θεότητες που δια του ονόματός των σημαίνουν άμεσα τις αντίστοιχες 

χαρακτηριστικές καταστάσεις των υδάτων, θαλασσών, Λιμνών, ποταμών, δένδρων, 

λουλουδιών κλπ, φάσεων (Ώραι),  ανάπτυξης ( Αυξώ) καρποφορίας (Καρπώ)  Θαλώ και 

γενικώς των μεταπτώσεων της φύσεως στον Ευλογημένο Τόπο, 

 Ευνομία 

 Δίκη 
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 Ειρήνη 

 Στύγα (με τα 4 παιδιά της) 

 Μέθη 

 Τύχη 

 Πειθώ 

 Υγεία 

 Ιασώ 

 Πανάκεια 

 Ήβη 

 Μούσες 
 

 

2.3.4. ΝΥΜΦΕΣ 

ΜΟΥΣΕΣ 

ΣΕΙΡΗΝΕΣ 

ΜΟΙΡΕΣ 

ΕΡΙΝΥΕΣ 

ΩΡΕΣ 

Χάριτες 

Νύμφες 

Νηρηίδες 

Ωκεανίδες 

Εσπερίδες 

Πλειάδες – Υάδες 

 

2.3.5. ΤΕΡΑΤΑ και Θεότητες της Φύσης 

 

Γοργόνες 

Άρπυιες 

Άνεμοι 
 

   

 

2.3.6. Το ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ 

 

Ζεύς 

Ήρα 

Αθηνά 

Ποσειδών 

Δήμητρα 

Απόλλων 

Άρτεμις 

Ερμής 

Άρης 

Αφροδίτη (Η Αφροδίτη ήταν κόρη του Ουρανού που γεννήθηκε με τον τρόπο που  

περιγράφεται στο σχετικό λήμμα.) 

Ήφαιστος 

Διόνυσος 
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Πιό συγκεκριμένα 

 

Οι υπόλοιποι Ολύμπιοι Θεοί, ήσαν παιδιά του Διός. 

 

 Με την Ήρα, τους Άρη, Ήβη, Ειλείθυια, Ήφαιστο, 

 Με την Λητώ, (κόρη του Τιτάνα Κοίου) την Άρτεμη και τον Απόλλωνα, 

 Με την Μήτιδα, την Αθηνά – με τον ιδιότυπο/συμβολικό τρόπο τεκνοποίησης, της 

Θεάς της Σοφίας. 

 Με την Σεμέλη (κόρη του Κάδμου), τον Διόνυσο, 

 Με την Μαία (μία των πλειάδων) τον Ερμή, 

 

Παράλληλα, Ο Ζεύς ως Υπέρτατος Θεός, έπρεπε να δημιουργήσει Θεότητες οι οποίες έθεταν την 

βάση των Νόμων της συμβίωσης των Ανθρώπων σε κοινωνίες. Έτσι, 

 Με την Θέμιδα  (την Τιτανίδα) γέννησε τις Μοίρες, τις Ώρες 

Για την Μόρφωση και την καλλιέργεια τους 

 Με την Μνημοσύνη (επίσης Τιτανίς),  γέννησε τις Μούσες. 

Για την Κάλλος τους  

 Με την Ευρυνόμη (Ωκεανίς) τις Χάριτες 
 

 

2.3.7.  Δαίμονες (Δαϊμονες- Ειδήμονες) - Ακόλουθοι 

Τελχίνες 

Ιδαίοι Δάκτυλοι 

Κουρήτες 

Κάβειροι 

Διονυσιακοί ακόλουθοι 

Σιληνοί  Σάτυροι 

Μαινάδες 

 

2.3.8. Χθόνιες Θεότητες 
 

2.3.9. Θαλάσσιες Θεότητες 

 

Κατάλογος Θαλασσίων Θεοτήτων 

 

2.3.10. Ιατροί και Θεότητες της Υγείας 

 

Asclepius (section Mythology)  

Machaon (physician) 

Epione (category Asclepius in mythology)  

Agamede (category Greek mythology stubs)  

Thessalus (physician) 

Aegimius (category Dorian mythology)  

Diocles 

Panacea (redirect from Panacea (Greek mythology))  

Paean (god) (category Greek mythology)  
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Eribotes (category Greek mythology stubs)  

Hygieia (category Articles containing Ancient Greek-language text)  

List of health Deities in Greek Mythology 

Philoctetes (category Articles containing Greek-language text)  

Podalirius (category Mythological Greek physicians)  
 

 

 

 

3. Πρίν τον Κατακλυσμό 

 

 

Δημιουργία Οργανωμένων Κοινωνιών, Πόλεων- Βασιλείων (Σέσκλο – Διμήνι ) 

(Θεοχάρης, Δ.Ρ.Θ., Νεολιθικός Πολιτισμός, ΑΘήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 

1981) 

 

Πελοπόννησος 

Αρκαδία Πελασγός 1ος Βασιλεύς της περιοχής γιός του Διός και της Νιόβης (κόρης του 

Φορωνέως) και αδελφός του Άργου βασιλέως του Άργους.   Οι γιοί του μετηνάστευσαν προς 

άλλες περιοχές της Θεσσαλίας και της κάτω Ιταλίας. Ο εγγονός του Νύκτιμος (γιός του 

Λυκάωνα) βασίλευε κατα την διάρκεια του κατακλυσμού.  Η κόρη του Καλλιστώ γέννησε στον 

Δία τον Αρκάδα από τον οποίο πήρε και το όνομα η Περιοχή. 

 

Σπάρτη Πρώτος οικιστής βασιλεύς αναφέρεται ο Λέλεξ (αυτόχθων).   
 

Αργολίδα  1
ος

 Βασιλεύς, ο γιός του Ωκεανού,  Ίναχος. Η κόρη του Ιώ μετεμορφώθη  υπό της 

Ήρας σε αγελαδίτσα (μεταμορφώσεις Οβιδίου) για να αποφύγη τον Δία.Τελικώς συνευρεθείσα 

με τον Δία στην Μέμφιδα εγέννησε εξ΄αυτού τον Έπαφο τον Γενάρχη των Δαναών, του 

μετάπειτα βασιλικού οίκου του Άργους.  
 

 

Μαγνησία  Magnes  

Magnes. A son of Aeolus and Enarete, became the father of Polydectes and Dictys by a Naiad. 

(Apollod. i. 7. 3, 9. 6, i. 3. 3.) The scholiast of Euripides (Phoen. 1760) calls his wife Philodice, 

and his sons Eurynomus and Eioneus; but Eustathius (ad Hom.) calls his wife Meliboea, and 

mentions one son Alector, and adds that he called the town of Meliboea, at the foot of mount 

Pelion, after his wife, and the country of Magnesia after his own name. 

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Per... 

 

 

5.  Ανθρωπογόνία 

5.1.  Απόγονοι των Τιτάνων & Θεών 

 

Τα Οικογενειακά Δένδρα  

 

Ζεύς 

Αιακός 

Αέθλιος 
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Απόλλων 

Αρκάς 

Άρης 

Δάρδανος 

Διόνυσος 

Ήφαιστος 

Ηρακλής 

Ερμής 

Λακεδαίμων  

Μίνως 

Μυρμιδών 

Πελασγός 

Περσεύς 

Τάνταλος 

 

 

Ποσειδών 

Βήλος  

Αγήνωρ 

Βοιωτός 

Αίολος 

Αγκαίος 

Φαίαξ 

 

Προμηθεύς 

Άτλας 

Δευκαλίων 

Έλλην 

Δώρος 

Αίολος 

Ξούθος 

Αχαιός 

Ίων 

 

Ωκεανός 

Ίναχος 

 

Υπερίων 

Ήλιος 

 

Αυτόχθονες 

 

Ποταμοί 

 

Νύμφες 
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Οι σημαντικότεροι πρώτοι κυβερνήτες, βασιλείς των περιοχών της Ελλάδος ήσαν : 

 

Παιδιά του Διός 

Ζεύς 

Αιακός  β. Αίγινας 

Αέθλιος Κυβερνήτης Ήλιδος 

Απόλλων Θεός 

Αρκάς β. Αρκαδίας 

Άρης Θεός 

Δάρδανος Κυβερνήτης Δαρδανίας Γενάρχης των Τρώων 

Διόνυσος Θεός 

Ήφαιστος Θεός 

Ηρακλής Ημίθεος Ήρως 

Ερμής Θεός 

Λακεδαίμων β. Λακεδαίμονος 

Μίνως β. Κρήτης 

Μυρμιδών β. των Μυρμιδόνων απόγονοι του Αιακού 

Πελασγός γενάρχης των Πελασγών 

Περσεύς β. Μυκηνών 

Τάνταλος κυβερνήτης της Ανατολίας (Φρυγίας) 

 

Παιδιά του Ποσειδώνος 

Ποσειδών 

Βήλος κυβερνήτης της Αιγύπτου πατέρας του Αιγύπτου και του Δαναού  

Αγήνωρ δίδυμος αδελφός του Βήλου και  πατέρας του Κάδμου (ιδρυτής των Θηβών), του  

                Κίλικος  (ιδρυτής της Κιλικίας), Φοίνιξ (ιδρυτής της Φοινίκης) και της Ευρώπης (από 

      την οποία πήρε το όνομα της η Γηραιά Ήπειρος) μητέρας από τον Δία του Μίνωα της 

      Κρήτης κλπ.  

Βοιωτός κυβερνήτης των Βοιωτών 

Αίολος  

Αγκαίος   

Ευρύπυλος β. της Κω 

Νιρεύς 

Φαίαξ β. των Φαιάκων (Κέρκυρα)  

 

Παιδιά του Ιαπετού 

Προμηθεύς με την τιμωρία του ( το μαρτύριο του,  αποτελεί την απόδειξη της γνώσεως  

                   των Ιατρών της εποχής περί της αναπλάσεως του Ήπατος) για την κλοπή της φωτιάς   

                   και της γνώσης από τον Όλυμπο.  
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                   Εμβληματική μορφή, πρόγονος των Ελλήνων μέσω του γιού του Δευκαλίωνος –  

                   Έλληνος. 

  

Ο Δευκαλίων , γιός του Προμηθέως , εγγονός του Τιτάνα Ιαπετού. Σε αντίθεση με 

τους άμεσους απογόνους του Τιτάνα Κρόνου οι οποίοι ήσαν Θεοί – Ημίθεοι – 

Ιδρυτές, Βασιλείς πόλεων, η διοικητές   περιοχών, Ήρωες, οι απόγονοι του 

Δευκαλίωνα ήσαν κοινοί θνητοί ιδρυτές των Ελληνικών φυλών από τις οποίες 

πήραν τα ονόματά τους τα Ελληνικά φύλα. Οι εγγονοί του από τον γιό του Έλληνα,  

Δώρος (Δωριείς), Αίολος (Αιολείς), Ξούθος (Αχαιοί από τον γιό του Αχαιό και 

Ίωνες από τον γιό του Ίωνα). 

Ο Δευκαλίων έζησε την εποχή του κατακλυσμού, ο οποίος πήρε και το όνομά του. 

Ο Ζεύς τον συνεβούλευσε να κατασκευάσει ένα πλοίο (μία Κιβωτό) και να μπούν 

μαζί  με την γυναίκα του Πύρρα (κόρη του Επιμηθέως) για να διασωθούν.  Το πλοίο 

μετά τον κατακλυσμό προσάραξε στον Παρνασσό και με την ελευθέρωση της 

περιστεράς, η οποία δεν επέστρεψε, κατάλαβαν ότι ο κίνδυνος έχει παρέλθει. 

Βγήκαν στον Παρνασσό και κατά την συμβουλή του Διός περπατώντας έριχναν 

πίσω τους πέτρες. 

Οι πέτρες που έριχνε ο Δευκαλίων ζωντάνευαν Άνδρες και οι πέτρες που έριχνε η 

Πύρρα ζωντάνευαν Γυναίκες. Η πέτρα την εποχή εκείνη ονομάζετο λάς. Οι δε 

άνθρωποι που εγεννώντο εξ΄αυτών, Λαοί.  

Έτσι γεννήθηκαν πάλι οι λαοί οι οποίοι είχαν καταστραφεί από τον κατακλυσμό 

( συμβολισμός της εντοπιότητας των Λαών της Ελλάδος και όχι μεταναστεύσεις 

φύλων). 

 Άτλας , σηκώνει στους ώμους του τον Ουρανό στην αιωνιότητα. Συμβολισμός της 

σταθερότητας της  κατάστασης του Σύμπαντος  στην αέναο τροχιά του. Παιδιά του οι  

Εσπερίδες,  

                    Πλειάδες,  Υάδες, και της νύμφης Καλυψούς η οποία ζεί στην νήσο Ωγυγία.  

                    Χαρακτηριστικό, είναι ότι επιστήμη της Αστρονομίας παγκοσμίως υιοθέτησε τις 

                    ονομασίες των αστερισμών αυτές της Ελληνικής Μυθολογίας.    

 

 

Παιδιά του Υπερίωνος  

Ήλιος  με σύζυγο την Πέρση (ωκεανίς) απέκτησε τον Αιήτη β. Κολχίδος ( σημερινή 

ονομασία Kolkheti της Γεωργίας)    

             Την Κίρκη (με τις μαγικές ιδιότητες),  

              την Πασιφάη (σύζυγος του Μίνωα) και  

              τον Πέρση β. της Κολχίδος μετά τον αδελφό του Αιήτη.   

Σελήνη 

Ηώς 

 

 

Παιδιά του Ωκεανού 

Ίναχος  

Λοιποί Ποταμοί 

 

(Πλην των Τούρκων όλοι οι άλοι Λαοί στο Κόσμο, διετήρησαν τις Ελληνικές Ονομασίες. !!!!! ) 
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Μετά την Θεογονία και την γέννηση των Θεών, Θεοτήτων, Ημιθέων,  το πρώτο σημαντικό 

γεγονός  είναι ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα ο οποίος εσυνέβει κάποιους χρόνους όχι μακριά 

από την απαρχή των αφηγήσεων των Ηρωϊκών χρόνων.  

Την περίοδο εκείνη βασίλευαν 

 

Ο Δευκαλίων στην Θεσσαλία. 

Ο Φορωνεύς στο Άργος. 

Ο Νύκτιμος γιός του Λυκάωνα στην Αρκαδία. 

Ο Κραναός στην Αττική. 

Ο Μίνως στην Κρήτη 

κλπ 

 

 

6. ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 

 

  

 
 

7. ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ 

 

Αυτόχθονες ήσαν οι Κυβερνήτες η Βασιλείς περιοχών-Πόλεων οι οποίοι νομίζεται ότι 

εγεννήθησαν στην περιοχή την οποία κυβερνούν. 
 

Autochthons are reported in the mythology of the following regions:  

In Attica: Amphictyon, Cecrops I, Cranaus, Erichthonius, Periphas.  

Ο Κέκροψ β. Αττικής   

Κραναός β. Αττικής 

 

In Boeotia: Ogyges, Alalcomenes, Spartoi.  

Ο Ωγύγης νομίζετο αυτόχθων της Αττικής  (συμπεριλαμβανομένης της Βοιωτίας). 

Ο Ακταίος β.(βασιλεύς) Αττικο - Βοιωτίας 

 

In the Peloponese: Pelasgus of Arcadia, Lelex of Laconia and Aras of Phliasia. Finally,  

in Atlantis, Evenor. 

The practice in ancient Greece of describing legendary heroes and men of ancient lineage as 

"earthborn" greatly strengthened the doctrine of autochthony. In Thebes, the race of Sparti were 

believed to have sprung from a field sown with dragons' teeth. The Phrygian Corybantes had been 

forced out of the hill-side like trees by Rhea, the great mother, and hence were called 

δενδροφυεῖς. It is clear from the Ancient Greek play, Prometheus Bound, commonly attributed to 
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Aeschylus, that primitive men were supposed to have at first lived like animals in caves and 

woods, till by the help of the gods and heroes they were raised to a stage of civilization.
[1]

 

..... 

8. Οι Φυλές των Ελλήνων στις οποίες ανήκουμε 

 

1. Γραικοί  (Γραικός) 

2. Έλληνες (Έλλην) 

3. Αιολείς (Αίολος)  

4. Δωριείς (Δώρος) 

5. Ίωνες (Ίων) 

6. Αχαιοί (Αχαιός) 

7. Μακεδόνες (Μακεδών) 

8. Θεσσαλοί (Θεσσαλός) 

 

9. Τα Βασίλεια της Ελλάδος  

 

β.(ασίλειο) του Άργους  

β. της Κρήτης (Μίνως) 

β. των Θηβών (Κάδμος) 

β. των Μυκηνών & Τίρυνθος (Περσεύς) 

β. του Πέλοπος – Ατρέως 

β. της Σπάρτης (Λακεδαίμων) 

β. της Δαρδανίας -Τρωάδος ( Δάρδανος ) 

β. της Καλυδώνος (Αιτωλός) 

β. της Ήλιδος (Αέθλιος) 

β. της Αρκαδίας ( Πελασγός) 

β. της Αθήνας ( Κέκροψ) 

β. της Ιθάκης ( Οδυσσεύς) 

β. της Θεσσαλίας (Λαπίθης) 

β. της Κορίνθου (Σίσυφος) 

β. του Ορχομενού (Αθάμας) 

β. της Μεσσηνίας ( Περιήρης) 

 

 

10. Μετά τον Κατακλυσμό 

 

11. Ηρωϊκή Εποχή 

 

Οι Ήρωες με την σειρά γέννησης των (θα διορθωθεί η σειρά) 

 

 Περσεύς  γιός του Διός, Ιδρυτής των Μυκηνών.  

 Ιάσων γιός του Αίσονος  εγγονός του Αιόλου (από το δένδρο του Δευκαλίωνος) 

 Ηρακλής γιός του Διός από το δένδρο του Περσέως 

 Οδυσσεύς γιός του Λαέρτου από το δένδρο του Ερμού β. Ιθάκης εμπνευστής του Δ. Ίππου 

 Θησεύς γιός του Αιγέως από το δένδρο του Ηφαίστου  

 Οιδίπους γιός του Λαΐου από το δένδρο του Αγήνορος 
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 Αχιλλεύς γιός του Πηλέως β. Μυρμιδόνων από το δένδρο του Αιακού. 

 

11.1. Οι πρόγονοι των Ηρώων και συγγένειες μεταξύ των 

 

 

Αργοναύτες 

Αχαιοί στον Τρωϊκό Πόλεμο 

 

 

 

 
Λιβύα Ήφαιστος 

Αγήνωρ Εριχθόνιος 

Κάδμος Πανδίων Α 

Πολύδωρος Ερεχθεύς 

Λάβδακος Κέκροψ 

Λάιος Πανδίων Β 

ΟΙΔΙΠΟΥΣ Αιγεύς Αιακός 

Πολυνείκης ΘΗΣΕΥΣ ΠΗΛΕΥΣ 

ΘΕΡΣΑΝΔΡΟΣ 
ΑΚΑΜΑΣ & 
ΔΗΜΟΦΩΝ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 

 Ο Ηρακλής ανήκει στο δένδρο του Βήλου αδελφού του Αγήνορος (εκ του Ποσειδώνος 

και της Λιβύας) εκ του οποίου κατάγεται ο Οιδίπους. 

 Ο Λαέρτης και ο γιός του Οδυσσεύς, ανήκουν στο δένδρο του Αιόλου από τον γιό του 

Δηιονέα ενώ ο Ιάσων ανήκει και αυτός στο δένδρο του Αιόλου αλλά από τον γιό του 

Κρηθέα. 

 

 

 

   

Μικρότεροι Ήρωες αναφέρονται στα επι μέρους γεγονότα στα οποία έλαβαν μέρος 

 

12.  Τα σημαντικότερα γεγονότα 

 

Σειρά γεγονότων,   

 Άθλοι του Ηρακλέους 

 Αργοναυτική εκστρατεία 

 Κυνήγι Καλυδωνίου Κάπρου 

 Επτά επί Θήβας 

 Πόλεμος των Επιγόνων (των Στρατηγών στον πόλεμο Επτά επί Θήβας)  

 Τρωϊκός Πόλεμος 

 Επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη και θάνατος των μνηστήρων 

 

 

Άθλοι του Ηρακλέους 

 

Συμβολίζουν την δύναμη της Ψυχής (του Έλληνα) για να αποδείξει αυτήν την δύναμη , την 

οξύνοια, την εφευρετικότητα και γενικώς την συστράτευση των ψυχικών σωματικών και 

Λιβύα 

Βήλος 

Αίγυπτος 

Λυγκεύς 

Άβας 

Ακρίσιος 

Δανάη Αίολος Αίολος 

ΠΕΡΣΕΥΣ Δηιών Κρηθεύς 

Ηλεκτρύων Κέφαλος Αίσων 

Αμφιτρύων Αρκείσιος ΙΑΣΩΝ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΕΡΤΗΣ 
 
Τληπόλεμος ΟΔΥΣΣΕΥΣ 
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πνευματικών δυνάμεων  για την επίτευξη των στόχων του. Στοιχεία που τα βρίσκουμε μπροστά 

μας μέχρι και σήμερα.  

Παράλληλα οι αφηγήσεις, εμφανίζουν και τις αδυναμίες του. 

 

Συνιστάται η παρακολούθηση της ομιλίας του Γεωλόγου καθηγητή Ηλία Μαριολάκου με 

θέμα: "Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ Η ΚΡΗΤΟ-ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΙΑ -

 Μία Γεωμυθολογική Προσέγγιση". 

 
https://www.youtube.com/watch?v=79DbgYoc4fk&t=551s 

 

Επίσης, τα γεγονότα που στολίζουν την αφήγηση της Ελληνικής Μυθολογίας είναι ως γνωστόν η 

Αργοναυτική Εκστρατεία και ο Τρωϊκός Πόλεμος. Ίσως αυτά τα δύο γεγονότα ενισχύουν την 

Εθνική μας Υπερηφάνεια το πρώτο γεγονός για την πρώτη συστράτευση των γνωστών Ηρώων 

από όλα τα Βασίλεια της εποχής στα όρια της σημερινής Ελληνικής, γεωγραφικά, περιοχής. Το 

κατόρθωμά τους ήταν σημαντικό διότι ταξείδευσαν σε αγεωγράφητα νερά διασχίζοντας τον νυν 

Εύξεινο Πόντο επαναφέροντας το Χρυσόμαλο Δέρας από τη Κολχίδα (το όνομά της διατηρείται 

και σήμερα στην Γεωργία)  στην Ιολκώ, με τις υπέροχες αφηγήσεις των Ιστοριογράφων μας. Εδώ 

δεν μπορώ να παραλείψω ότι Βασιλιάς της Κολχίδας ήταν ο Έλλην Αιήτης αδελφός της 

Πασιφάης (συζύγου του Μίνωος) και της Κίρκης παιδιά και τα τρία του Θεού Ήλιου με σύζυγο 

την Ωκεανίδα Πέρση. Την Ιστορία περεταίρω θα την αναγνώσετε μέσω των παραπομπών που 

προβλέπονται.  

 

Το Δεύτερο συνταρακτικό γεγονός είναι ο Τρωϊκός Πόλεμος. Το σημαντικότερο ΌΛΩΝ είναι το 

γεγονός της ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ, επίσης, όλων των Βασιλείων των Αχαιών εναντίων των Τρώων. 

Δεν εξετάζονται οι λόγοι, αλλά το ότι στόλος 1100 πλοίων περί το 1350 π.χ. εξεστράτευσε 

διαπλέοντας το σημερινό Αιγαίον για να πολιορκήσουν επί 10 έτη την Τροία.  

Πρέπει να αναφέρουμε εδώ, ότι οι Τρώες ήταν Έλληνες, απόγονοι του Δαρδάνου (εξ ΄ου τα 

Δαρδανέλια) γιός του Διός και της πλειάδος Ηλέκτρας (κόρη του Άτλαντος και της Πλειόνης). 

Αργοναυτική Εκστρατεία και Τρωϊκός Πόλεμος απείχαν μόλις 35-40 έτη δηλ αν ο Τρωϊκός 

Πόλεμος έλαβε χώραν περί το 1350 πχ η Αργοναυτική Εκστρατεία έγινε περί το 1385-1390 πχ.  

Ενδείξεις επ΄αυτού , 

 

Ο Ηρακλής έλαβε μέρος στην Αργοναυτική Εκστρατεία (είχε ήδη αρχίσει να πραγματοποιεί τους 

πρώτους άθλους του (~20 ετών). Στην Προποντίδα έφυγε ψάχνοντας των Ύλα, έφθασε στην 

Τροία όπου αγόρασε τον Πρίαμο (~10 ετών) –βλέπε σχετικό Ησιόνη) . Ο Υιός του Τληπόλεμος 

και τα εγγόνια του Άντιφος και Φείδιππος υιοί του Θεσσαλού έλαβον μέρος στον Τρωϊκό 

Πόλεμο. 

Ο Θησεύς έλαβε μέρος στην Αργοναυτική Εκστρατεία . Ο Υιός του Ακάμας και Δημοφών 

έλαβον μέρος στον Τρωϊκό Πόλεμο και εισήλθε και στον Δούρειο Ίππο (Δ.Ι). 

Ο Αμφιάραος β. Άργους έλαβε μέρος στην Αργοναυτική Εκστρατεία (αργ), στο κυνήγι του 

Καλυδωνίου Κάπρου (Κ.Κ), στον Πόλεμο των Επτά επί Θήβας, 

τα δε παιδιά του Αλκμαίων και Αμφίλοχος στον Τρωϊκό Πόλεμο.  

Ο Ασκληπιός ως Ιατρός !!!! έλαβε μέρος στην Αργοναυτική Εκστρατεία . Οι Υιοί του 

Ποδαλείριος και Μαχάων έλαβον μέρος στον Τρωϊκό Πόλεμο, ως Ιατροί επίσης, οι οποίοι 

εισήλθον και στο Δούρειο Ίππο !!!! 

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός της πρόβλεψης, την εποχή εκείνη, για Ιατρικές Υπηρεσίες στις 

εκστρατείες τους.  ΠΟΤΕ ????? ΤΟ 1350 πχ !!!!!!!!!! 

Και άλλα αρκετά. 

https://www.youtube.com/watch?v=79DbgYoc4fk&t=551s
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Εκτός των δύο αυτών σημαντικών γεγονότων έλαβον χώραν, τρία επί πλέον γεγονότα που πρέπει 

να αναφερθούν.  

Χρονικά πρώτη, μετά τα Αργοναυτικά, επίσης εκστρατεία μικρότερης  κλίμακος αλλά σημαντικό 

γεγονός λόγω της < συστράτευσης > των <παλικαριών> της εποχής εναντίον του Καλυδωνίου 

Κάπρου κατά την πρόσκληση του Βασιλέως της Καλυδώνος, Οινέως. Εκεί έλαβον σχεδόν οι 

ίδιοι οι οποίοι έλαβον μέρος στην Αργοναυτική Εκστρατεία. 

Δυστυχώς δεν αναφέρεται στα σχολικά μας βιβλία. 

Δεύτερο σημαντικό γεγονός, μεταξύ Αργοναυτικών και Τρωϊκών,   υπήρξε ο Τραγικός Πόλεμος 

των Επτά επί Θήβας     και 

Τρίτο επίσης γεγονός του Πολέμου των Επιγόνων εναντίον των Θηβών λίγο πρίν τον Τρωϊκό 

Πόλεμο. Μερικοί εξ΄αυτών έλαβον μέρος και στον Τρωϊκό Πόλεμο, και εισήλθαν στον Δ. Ίππο 

(Διομήδης του Τυδέως, Θέρσανδρος του Πολυνείκους, Σθένελος του Καπανέως) και είς εξ αυτών 

(Ευρύαλος του Μηκιστέως) έλαβε νωρίτερον μέρος και στην Αργοναυτική Εκστρατεία και στο 

Κυνήγι του Καλυδωνίου Κάπρου.  

 

Οδύσσεια 

 

Ακολουθεί η επιστροφή των Αχαιών μετά την πτώση της Τροίας, με κορυφαία την επιστροφή 

του Οδυσσέα όπως περιγράφεται στην Οδύσσεια από τον Παγκοσμίως Κορυφαίο ποιητή  Όμηρο. 

 

Ενδιαμέσως, η κάθοδος των Δωριαίων από τις πλαγιές του Ολύμπου στα πατρογονικά τους 

εδάφη να διεκδικούν την εξουσία των πόλεων από τις οποίες εξεδιώχθησαν.  

 

Τα γεγονότα μέσα από τους πρωταγωνιστές τους, σε συνδυασμό με τα γενεαλογικά δέντρα τους, 

μας δίνουν μια εικόνα της αλληλουχίας των γεγονότων, μέσα από το πέρασμα του χρόνου, για τα 

πιο σημαντικά γεγονότα τα οποία είναι γνωστά από τις περιγραφές των ιστοριογράφων μας, με 

αντίστοιχες αναφορές στα αστρονομικά φαινόμενα της εποχής που συνέβησαν. 

 

Η απάντηση, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έλαβαν χώρα τα γεγονότα αυτά είναι πολύ 

δύσκολη, αλλά  με βάση τις πρόσφατες ανακοινώσεις των ερευνητών οι οποίοι με τη βοήθεια της 

αρχαιοαστρονομίας, έδωσε απάντηση στην χρονολογία επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη. 

Γυρίζοντας προς τα πίσω και εξετάζοντας τι περιγράφουν οι μύθοι μας,  

 10 χρόνια διήρκεσε η επιστροφή του Οδυσσέα.  

 9 χρόνια διήρκεσε η πολιορκία της Τροίας και το 10ο έτος η κατασκευή του Δούρειου 

Ίππου και η καταστροφή της Τροίας. 

 Ο πόλεμος των Επιγόνων, συνέβη 10 χρόνια μετά την εκστρατεία των επτά κατά των 

Θηβών. 

 Βάσει εκτιμήσεων θεωρείται  ότι η Αργοναυτική Εκστρατεία, συνέβη, περίπου 25 χρόνια 

πρίν τον Πόλεμο των Επτά επί των Θηβών. 

 Ενδιάμεσα, συνέβη το κυνήγι του Καλυδωνίου Κάπρου με την συμμετοχή σχεδόν όλων 

των Αργοναυτών. Δηλαδή,  10 χρόνια μετά τον απόπλου της Αργοναυτικής Εκστρατείας.    

 Ο Ηρακλής μετά την 12ετή ολοκλήρωση των Άθλων του έλαβε μέρος στην Αργοναυτική 

εκστρατεία σε ηλικία, η σε κατάσταση που δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει το ταξείδι 

μαζί με τους υπολοίπους Αργοναύτες.  
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13. Σχετικές Χρονολογίες 

 

Αν τα αναπτύξουμε σε χρονικό άξονα 

 

 
 1340-1332-1322 1312 

 

 

 
 

Οι διενέξεις μεταξύ των Βασιλείων διεμόρφωσαν τις συνθήκες εκείνες οι οποίες είχαν κατάληξη 

τους Πολέμους που αναφέρονται πιο πάνω. 

Στους χρόνους πρίν τα γεγονότα αυτά εμφανίζονται οι Ήρωες οι οποίοι με τα κατορθώματά τους 

(όπως υπέροχα περιγράφονται) δημιούργησαν την Μυθολογία (προφορικές αφηγήσεις 

πραγματικών γεγονότων -διανθισμένων με υπερβολές - κατά την ταπεινή άποψη του 

συγγράφοντος) 

 

 

 

 

Τα παιδιά του Ιαπετού,  Προμηθεύς, Άτλας, Επιμηθεύς και Μενοίτιος, Εξ αυτών ο Προμηθεύς 

μία εμβληματική προσωπικότητα ( με το μαρτύριο του που αποτελεί την απόδειξη της γνώσεως 

Σημαντικά 

γεγονότα  

~ 1388  πχ  

Άθλοι του 

Ηρακλέους 

~ 1375 πχ 

Αργοναυτική 

Εκστρατεία 

~ 1365 πχ 

Κυνήγι 

Καλυδωνίου 

Κάπρου 

 

~ 1368 πχ 

Επτά επί 

Θήβας 

 

~ 1358 πχ 

Πόλεμος 

Επιγόνων 

 

~ 1348-1338 

πχ 

Τρωϊκός 

Πόλεμος 

 

~ 1328 πχ 

Επιστροφή του 

Οδυσσέα στην 

Ιθάκη 
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των Ιατρών της εποχής περί της αναπλάσεως του Ήπατος) στην οποία αποδίδεται η επίδοση στον 

Άνθρωπο των αγαθών της Γνώσεως, και της Φωτιάς, στην οποία οφείλεται η τιμωρία του από 

τους Θεούς. Γιός του ήταν ο Δευκαλίων ο οποίος με σύζυγο την Πύρρα (κόρη του Επιμηθέως) 

μετά τον μεγάλο κατακλυσμό δημιούργησαν εκ νέου τον κόσμο και τις ελληνικές φυλές μέσω 

των απογόνων τους , όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα άρθρα (Αιολείς, Ίωνες, Δωριείς, Αχαιοί, 

Μακεδνοί, Μάγνητες,  Γραικοί οι οποίοι μετωνομάσθησαν σε Έλληνες από τον Έλληνα γιό του 

Δευκαλίωνα) . 

 

14.  Ονοματοδοσίες 

 

Οι διαδρομές των Θεών από τον Όλυμπο στην Ασία, Λιβύα (σημερινή Αφρική) και πέραν των 

ορίων…. Αποδεικνύεται από τα ονόματα που  άφησαν στο πέρασμά τους. 

 Η Ωκεανίς νύμφη Ασία έδωσε το όνομά της στην ομώνυμη Ήπειρο. 

 Η Αίγυπτος από τον Αίγυπτο  (αδελφό του Δαναού της γνωστής γενεάς των Δαναών στην 

Ελλάδα) γιό του Βήλου 

 Η Λιβύη από το όνομα της Λιβύας  κόρης του Επάφου (γιού του Διός) 

 Η Φοινίκη από το όνομα του Φοίνικος γιού του Αγήνωρα που παρέμεινε στην περιοχή 

μετά την αρπαγή της αδελφής του ΕΥΡΩΠΗΣ εκ της οποίας η γηραιά Ήπειρος 

ονομάσθηκε. 

 Ο Κίλικας, την Κιλικία 

 Ο Αιθίοψ την Αιθιοπία 

 Ο Άτλας στο ομώνυμο όρος στο σημερινό Μαρόκο, και στον Ωκεανό όπου η Ατλαντίδα. 

 Η Θήβη κόρη του Διός έδωσε το όνομά της στας Θήβας της Βοιωτίας αλλά και στην 

ομώνυμη πόλη στην Αίγυπτο. 

 Και ο κατάλογος συνεχίζεται 

 

 
  

 

15.  Σχόλια / Επισημάνσεις 

 

Να επισημανθεί  εδώ ώστε να το επιβεβαιώσει ο χρήστης κατά την διάρκεια της μελέτης του ότι, 

στην Ελληνική Μυθολογία κυριαρχεί ο Ανθρωπομορφισμός και όχι ο Ζωομορφισμός, που 

συναντούμε στην Μυθολογία άλλων Λαών, (το αυτό συμβαίνει και με τις Θρησκείες) 

Κάποια περίεργα όντα όπως  

 η Σφίγγα, παρουσιάζεται με κεφάλι Γυναικός 

 στον Κένταυρο, το Ανθρώπινο στοιχείο κυριαρχεί 

 Ο Κέρβερος (σκύλος φύλακας του κάτω κόσμου) εξ ανάγκης παρέμεινε σκύλος. 

 Η Μέδουσα με τις καταστροφικές Ιδιότητες παρουσιάζεται με Γυναικείο κεφάλι.   

 Ο Θεός Πάν, τραγοπόδαρος και όχι όμως τραγοκέφαλος 

 Ο Τάλως ¨ρομπότ¨ (με τον χαρακτηριστικό του θάνατο από την Μήδεια και τον Ιάσωνα) 

της εποχής ο οποίος περιήρχετο την Κρήτη προς προστασία της, συμβολίζοντας την 

Ναυτική Δύναμή της σε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ επίπεδο.  Κλπ 
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Εμφανίζονται να διαδραματίζουν τον ρόλο τους χωρίς να τους αποδίδονται θεϊκές 

ιδιότητες !!! 

 

Φυσικά δεν λείπει το Θεολογικό στοιχείο με τους Μάντεις , τους Ιερείς και τις Ιέρειες 

 

Ο Μίνως και ο Κέκροψ παρουσιάζονται με σώμα Ανθρώπου και ουρά φιδιού. Ήταν συμβολισμοί 

του εξαιρετικού και αυστηρού ύφους διακυβέρνησης με κυρίαρχα στοιχεία στους  νόμους, την 

Ισονομία, την Ισότητα μεταξύ των Τάξεων (διαφορετικές υποχρεώσεις αλλά ίσα δικαιώματα) και 

ΙΣΟΤΗΤΑ των 2 φύλων, με δεδομένο ‘ότι εκείνη την εποχή,  

ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ !!!!!!!!!!!!!!!! 

Στην Σουμερία (μη Σημιτικός Λαός)  που αναφέρεται νομοθεσία,  ήταν εισαγωγής από την 

Μινωική Κρήτη. 

 

Όλες οι ανθρώπινες αδυναμίες, ανυπακοή στους Νόμους των «ΘΕΩΝ», παρουσιάζονται με 

εκπληκτική περιγραφή, και η εκτροπή τιμωρείται παραδειγματικά. 

Οι δολοφονίες έστω και ακουσίως, καθάρονται με χειρονακτική εργασία για ανάλογο χρονικό 

διάστημα που καθορίζεται από τα Μαντεία.  

 

Δεν υπολείπεται (η Ελλ. Μυθολογία) η αναφορά και σε φρικιαστικά εγκλήματα αποδεικνύοντας  

ότι είναι Μυθολογία επί των ανθρωπίνων αντιδράσεων σε όλη την έκταση τους και σε όλο το 

εύρος  των δράσεων. 

 

 

 

Ήρωες-και Απόγονοί τους 

 

Για την πληρέστερη κατανόηση της Ελληνικής Μυθολογίας θα βοηθήσει η σύντομη αναφορά 

στούς Γενήτορες των Ελληνικών Φυλών από τους οποίους καταγόμεθα. 

 

Οι κλάδοι των Τιτάνων,  Κρόνου και Ιαπετού είναι οι κυριότεροι κλάδοι των Ελληνικών Φυλών. 

 

Οι απόγονοι των Τιτάνων Υπερίωνος, Ωκεανού, Κοίου, Κρείου ήσαν κυρίως Θεότητες. Στην 

περίπτωση των Ποταμών, οι οποίοι είναι γιοί του Ωκεανού και της Τηθύος, πήραν τα ονόματά 

τους από επιφανείς της κάθε περιχής αντιστοίχως.   

 

 

Ο Ίναχος γιός του Ωκεανού και της Τηθύος, κατέστησε την βασιλείαν του Άργους. 

Βασίλευσε εξήντα χρόνια. Παιδιά του ήσαν ο Φορωνεύς, ο Αιγιαλεύς, και η Ιώ κ.α. 

Απόγονοι τους ήσαν η Νιόβη (κ.Φορωνέως), έκ της οποίας ο Ζεύς απέκτησε τον Άργο οι 

απόγονοι του οποίου βασίλευσαν στην περιοχή του Άργους (εκ του οποίου πήρε το όνομα). 

 

Εκ της Ιούς, επίσης ο Ζεύς εγέννησε τον Έπαφον, ο οποίος έκ της Μέμφιδος (κ. Νείλου) 

εγέννησε την Λυβίαν η οποία εκ του Ποσειδώνος εγέννησε τον Αγήνορα και τον Βήλον.......      

 

Ο Κρόνος μέσω των του Διός και του Ποσειδώνος και των απογόνων τους αποτελεί τον ένα 

πυλώνα καταγωγής Ελληνικών φύλων. 
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Ο Ιαπετός μέσω του Προμηθέως και των απογόνων του αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα καταγωγής 

Ελληνικών φυλών όπως θα αναφερθή κατωτέρω. 

 

Ο Δευκαλίων υιός του Προμηθέως, εγέννησε εκ της Πύρρας (κόρη του Επιμηθέως) τον Έλληνα 

και τον Αμφικτύονα.  

 

Ο Έλλην εγέννησε τον Δώρον τον Ξούθον και τον Αίολον, εκ των οποίων όπως αναγνωρίζετε, 

τους Γεννάρχας  

 

 

 

 

 

Το πόνημα  αφιερώνεται στα 3 εγγονάκια μου Μαριτείνη (Μαρία-Φωτεινή), Γιάννη, και 

Νεφέλη. 

 

 

Εκπόνηση, Επιμέλεια 

 

Στέλιος Αντωνάκης 

Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (εν υπηρεσία 1972-2010) 

email  smantonakis@gmail.com 
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