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Με το όνομα πίθηκος αποκαλούνται τα πρωτεύοντα θηλαστικά της υπεροικογένειας των 
Aνθρωποειδών (Hominoidea).
Σύμφωνα με το σύγχρονο σύστημα ταξινομίας υπάρχουν δυο οικογένειες ανθρωποειδών:

    οι Υλοβατίδες που απαντώνται σε 4 γένη και 14 είδη γίββωνα και είναι γνωστοί ως Κατώτεροι ή 
Μικροί πίθηκοι.
    οι Ανθρωπίδες που αποτελούνται από τους ουρακοτάγκους, τους γορίλες, τους χιμπαντζήδες και 
τους ανθρώπους[1] που συλλογικά είναι γνωστοί ως Ανώτεροι ή Μεγάλοι πίθηκοι.

Εκτός από τους γορίλες και τους ανθρώπους, όλοι οι πίθηκοι είναι ικανότατοι στην αναρρίχηση σε 
δέντρα. Είναι παμφάγοι και η δίαιτά τους αποτελείται από καρπούς, χόρτα, σπόρους, και στις 
περισσότερες περιπτώσεις κρέας και ασπόνδυλα, αλλά και οτιδήποτε άλλο είναι διαθέσιμο και 
χωνεύεται εύκολα. Κατάγονται από την Αφρική και την Ασία, και έχουν εξαπλωθεί σε όλες τις ηπείρους 
(με το ανθρώπινο είδος να αποτελεί το μόνο ζώο που κατοικεί σε όλον τον κόσμο).
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Τα περισσότερα είδη είναι σπάνια ή απειλούμενα. Η κύρια απειλή εναντίον τους είναι η καταστροφή 
των τροπικών δασών, αλλά μερικοί πληθυσμοί κυνηγούνται και για το κρέας τους.

ΣΥΝΘΕΤΑ

Δημοπίθηκος: Χυδαίος Πήθικος, Τσαρλατάνος

Liddell and Scott. An Intermediate Greek-English Lexicon. Oxford. Clarendon Press. 1889. 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

... πιθήκων τε γένη πολλὰ καὶ τοῖς μεγέθεσι διαλλάττοντα, ὧν τὴν τέχνην τῆς θήρας αὐτὸ τὸ ζῷον 
ὑφηγεῖτο.  Μιμητικὸν γὰρ ὑπάρχον πάσης πράξεως βίᾳ μὲν οὐ ῥᾳδίως χειροῦται διά τε τὴν ἰσχὺν τῶν 
σωμάτων καὶ διὰ τὴν τῆς ψυχῆς ἀγχίνοιαν: τῶν δὲ κυνηγῶν οἱ μὲν μέλιτι τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀλείφονται, 
οἱ δὲ βλεπόντων τῶν θηρίων ὑποδοῦνται, τινὲς δὲ ταῖς κεφαλαῖς κάτοπτρα περιτιθέασιν, καὶ τοῖς μὲν 
ὑποδήμασι παραθέντες δεσμοὺς ἀπολείπουσιν, ἀντὶ δὲ τοῦ μέλιτος ἰξὸν ὑποβάλλουσι, τοῖς δὲ 
κατόπτροις ἐπίσπαστρα καθάπτουσι. Διόπερ ὅταν βούλωνται τὰ ζῷα τὰς πράξεις τῶν ὁραθέντων 
ἐπιτελεῖν, ἀδυνατεῖ, τῶν μὲν βλεφάρων κεκολλημένων, τῶν δὲ ποδῶν δεδεμένων, τῶν δὲ σωμάτων 
κατεχομένων: ὅθεν εὐχείρωτα πρὸς τὴν θήραν γίνεται. 
Διόδωρος ο Σικελιώτης -Βιβλιοθήκη 17.90

Η οργή ενός πιθήκου και οι απειλές ενός κόλακα αξίζουν ίση μεταχείριση.
Επίκτητος 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Αντὶ λέοντος  πίθηκον   γίγνεσθαι  - Από Δήμαρχος κλητήρας.

Υπὸ τῇ λεοντῇ  πίθηκον   περιστέλλειν - Πισω από το ἀνθος κρύπτεται ο Μάνθος

Πίθηκος  ἐν πορφύρᾳ - Με ξένα κόλλυβα μνημόσυνο 

ἐν πιθήκοις ὄντα δεῖ εἶναι  πήθικον. Στη Ρώμη κάνε οπως οι Ρωμαίοι.

ὄνος ἐν πιθήκοις -Στους τυφλούς ο μονόφθαλμος βασιλεύει.

ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Για κάποιον απατεώνα, πειρακτήρι , έξυπνο άνθρωπο
Για κάποιον που μιμείται η συμπεριφορά, τους τρόπους και τις συνήθειες κάποιου άλλου
πχ. Μαιμού του Κωλέτη : ειναι, ή συμπεριφέρεται σαν τον Κωλέτη. 

ΣΥΝΘΕΤΑ

Κυνοπήθικος
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