
 

 

 

Ο Κνόκμξ θαη ε Ρέα ήηακ αδέιθηα, παηδηά ημο Οονακμύ θαη ηεξ γεξ. Αθμύ 

πακηνεύηεθακ μ Κνόκμξ έμαζε από ημοξ γμκείξ ημο όηη θάπμημ από ηα παηδηά 

ημο ζα ημο έπαηνκε ημ ζνόκμ. Από ημ θόβμ ημο με πάζεη ημ ζνόκμ, θάζε παηδί 

πμο γεκκμύζε ε Ρέα, ημ θαηάπηκε γηα κα είκαη ζίγμονμξ όηη δεκ πνόθεηηαη κα 

βγεη πμηέ από ηεκ θμηιηά ημο. Καηάπηε ιμηπόκ ηνεηξ από ηηξ θόνεξ ημο όηακ 

ήηακ αθόμα βνέθε θαη δομ γημοξ ημο, ημκ Πμζεηδώκα θαη ημκ Πιμύηςκα. Κη ε 

δοζηοπηζμέκε Ρέα μάηαηα ημκ παναθαιμύζε κα ιοπεζεί ηα παηδηά ηεξ αιιά θαη 

ηεκ ίδηα. Ο Κνόκμξ, ροπνόξ θαη ζθιενόξ ζοζίαδε πνόζομα ηα παηδηά ημο γηα 

κα με πάζεη ημ ζνόκμ ημο.  

Όηακ ε Ρέα έμεηκε γηα έθηε θμνά έγθομξ απμθάζηζε 

κα δεηήζεη ηεκ βμήζεηα από ημοξ γμκείξ ηεξ: ηε Γε θαη 

ημκ Οονακό.  

- Έκαξ μόκμ ηνόπμξ οπάνπεη γηα κα ζώζεηξ αοηό 

ζμο ημ παηδί, ηε ζομβμύιερε ε μεηένα ηεξ. Να 

ημ γεκκήζεηξ μαθνηά από ημκ Κνόκμ θη όηακ 

δεηήζεη ημ παηδί, θνόκηηζε κα ημο ημ δώζεηξ 

κύπηα, γηα κα μεκ ημ δεη. Όμςξ ακηί γηα ημ παηδί 

ζμο ηοιίλεηξ μηα πέηνα θαη κα ημο ηεκ δώζεηξ κα 

ηεκ θαηαπηεί. Κη ώζπμο κα θαηαιάβεη μ Κνόκμξ 

όηη ημκ λεγέιαζεξ, ημ παηδί ζα είκαη πηα μεγάιμ 

θαη δεκ ζα θηκδοκεύεη. 

Η Ρέα αθμιμύζεζε ηεκ ζομβμοιή ηεξ μεηέναξ  ηεξ θαη έηζη γέκκεζε ζε μηα 

ζπειηά. Σμ παηδί πμο ήηακ αγόνη θαη μκμμάζηεθε Δίαξ μεγάιςζε με ηηξ 

κύμθεξ ημο δάζμοξ πμο ημκ θνόκηηδακ μέπνη κα μεγαιώζεη. 

Η Ρέα αθμιμοζώκηαξ ηε ζομβμοιή ηεξ μεηέναξ ηεξ, ηύιηλε μηα πέηνα, ηεκ 

έδςζε ζημκ Κνόκμ θαη εθείκμξ, ακοπμρίαζημξ, ηεκ θαηάπηε. Πέναζε θαηνόξ 

θαη μ Δίαξ πμο μεγάιςζε πήγε κα βνεη ημκ παηένα ημο γηα κ’ ακαμεηνεζεί 

μαδί ημο. Η ζοκάκηεζε ημοξ έγηκε ζηεκ Οιομπία θαη ε πάιε ημοξ ήηακ 

ηνμμενή. ύκκεθα ζθόκεξ ζήθςκακ ηα πόδηα ημοξ θαη ζθέπαδε όιε ηεκ 

πενημπή εκώ μη θναογέξ ημοξ αθμύγμκηακ ζε μεγάιε απόζηαζε. ημ ηέιμξ 

κηθεηήξ βγήθε μ Δίαξ αθμύ ακάγθαζε ημκ παηένα ημο κα βγάιεη από ηεκ 

θμηιηά ημο η’ αδέιθηα ημο πμο είπε θαηά θαηνμύξ θαηαπηεί. Έηζη μ Δίαξ θάζηζε 

ζημ πνοζό ζνόκμ ημο Οιύμπμο. Καη ζηεκ Οιομπία, γηα κα ζομμύκηαη μη 

άκζνςπμη θαη κα γημνηάδμοκ ηε μεγάιε κίθε ημο Δία ζεζπίζηεθακ μη 

Οιομπηαθμί Αγώκεξ. Έηζη μαξ ιέκε μη μύζμη.... 


