Ο Κάδμος και οι Σπαρτοί

Στη Βοιωτία πίστευαν ότι ο πρώτος άνθρωπος ήταν ο Ώγυγος, γέννημα θρέμμα της γης που
πήγε και κατοίκησε εκεί όπου έμελλε να χτιστεί η Θήβα. Ήταν, έλεγαν, βασιλιάς Βοιωτίας
και Αττικής. Στον καιρό του έγινε μεγάλος κατακλυσμός, ενώ ο γιος του, Ελευσίς, έκτισε
την ομώνυμη πόλη (αν και τον Ελευσίνα τον θεωρούσαν γιο του Ερμή και της Ωκεανίδας
Δαείρας). Υπήρχαν, βέβαια, κι εκείνοι που πίστευαν ότι πρώτος άνθρωπος ήταν ο
Αλαλκομενέας, γιος του Κηφισού: της Αττικής οι εκεί κάτοικοι, του Βοιωτικού, οι Βοιωτοί.
Ήταν αυτός που ανάθρεψε τη θεά Αθηνά και της έκτισε ναό στην πόλη που ο ίδιος ίδρυσε.

Ο Σκαρλάτος Βυζάντιος αναφέρει ότι στα χρόνια του Ώγυγου οι κάτοικοι της Αττικής και
της Βοιωτίας ζούσαν σε άγρια κατάσταση. Έναν αιώνα αργότερα, όταν στην περιοχή
έφτασε ο Κάδμος, τα πράγματα στην Βοιωτία δεν πρέπει να ήταν καλύτερα. Ουσιαστικά,
εκτός από τον Κάδμο και τους ανθρώπους του, άλλος δεν ζούσε εκεί. Στην περιοχή υπήρχε
μια μόνο πηγή κι αυτή την κατείχε ένα τεράστιο φίδι, παιδί του θεού Άρη, που έτρωγε
όποιον πλησίαζε. Όλοι οι άνθρωποι του Κάδμου αφανίστηκαν ώσπου ο ίδιος να αποφασίσει
να πάει και να το αντιμετωπίσει. Η πάλη ήταν συγκλονιστική ανάμεσά τους. Ο Κάδμος
νίκησε, σκοτώνοντας το φίδι με μια πέτρα με την οποία κατάφερε να του λιώσει το κεφάλι.

Νερό είχε όσο ήθελε, πλην όμως ήταν μόνος. Η Αθηνά τον συμβούλεψε να βγάλει τα δόντια
του φιδιού και να τα σπείρει. Ο Κάδμος ακολούθησε την εντολή αλλά τα δόντια ήταν πολλά.
Έσπειρε τα μισά και χάρισε τα υπόλοιπα στην θεά. Εκείνη έμελλε να τα δώσει στον Αιήτη,
βασιλιά της Κολχίδας. Και τα μισά όμως δόντια ήταν πολλά. Τεράστιοι γίγαντες
ξεφύτρωσαν από αυτά. Ο Κάδμος τρόμαξε. Και πάλι τον συμβούλεψε η Αθηνά. Του είπε να
πετάξει μια πέτρα ανάμεσά τους. Ο Κάδμος πειθάρχησε. Οι γίγαντες χίμηξαν να πάρουν
την πέτρα καθένας για λογαριασμό του. Άρχισαν να αλληλοσκοτώνονται. Όταν έμειναν
μόνο πέντε, εμφανίστηκε μπροστά τους η Αθηνά και τους διέταξε να σταματήσουν.

Ήταν οι Εχίωνας (ο «άνθρωπος φίδι»), Ουδαίος (ο «πρώτος άνθρωπος»), Πέλωρας (ο
«πελώριος»), Υπερήνορας (ο «υπεράνθρωπος») και Χθόνιος (ο «άνθρωπος από την γη») και
θα γίνονταν οι πρώτοι πέντε κάτοικοι της νέας πόλης, που ονομάστηκε Καδμεία. Οι
απόγονοι των πέντε γιγάντων αποτελούσαν τον πληθυσμό της νέας πόλης κι ονομάζονταν
Σπαρτοί.

1/2

Ο Κάδμος και οι Σπαρτοί

(τελευταία επεξεργασία, 18 Φεβρουαρίου 2021)

2/2

