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ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

3. Οι θεές του Ολύµπου

{saudioplayer}istoria_c/istoria_c_3a.mp3{/saudioplayer} Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε
την αφήγηση!!!

Στον Όλυµπο κατοικούσαν και οι θεές στου Δία το παλάτι.
Πρώτη ήταν η Ήρα, η γυναίκα του Δία, βασίλισσα του κόσµου. Προστάτευε το γάµο και την
οικογένεια κι ήταν πολύ ζηλιάρα.

Η Αφροδίτη ήταν θεά της οµορφιάς. Γεννήθηκε απ’ τον αφρό της θάλασσας. Ήταν µητέρα
τού φτερωτού θεού Έρωτα, που µε τα βέλη του σηµάδευε τις καρδιές των ανθρώπων.

{saudioplayer}istoria_c/istoria_c_3b.mp3{/saudioplayer} Πατήστε το πλήκτρο για να ακούσετε
την αφήγηση!!!
Η Αθηνά,η κόρη του Δία, ήταν θεά της σοφίας και των τεχνών. Πριν ακόµη γεννηθεί η
Αθηνά, ο ∆ίας κατάπιε τη µητέρα της, τη σοφή Μήτιδα, γιατί έµαθε πως αυτή, µετά την
Αθηνά, θα γεννούσε έναν θεό που θα του έπαιρνε το θρόνο. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να
γεννηθεί η Αθηνά, ο Δίας διέταξε τον Ήφαιστο να του ανοίξει µ’ ένα τσεκούρι το κεφάλι.
Αµέσως βγήκε απ’ το κεφάλι του πάνοπλη η Αθηνά.
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Η Άρτεµη ήταν θεά του κυνηγιού κι αδερφή του Απόλλωνα. Όλη τη µέρα τριγύριζε στα
δάση µε το τόξο και τα βέλη της. Προστάτευε τα δάση κι όλα τα άγρια ζώα.
Η Εστία ήταν η θεά του σπιτιού. Προστάτευε τα νοικοκυριά, γι’ αυτό σ’ όλα τα σπίτια
υπήρχε ένας µικρός βωµός δικός της, η εστία.
Υπήρχαν και πολλές άλλες µικρότερες θεές στη γη, όπως οι Μούσες και οι Χάριτες, οι
Νύµφες και οι Μοίρες, και στη θάλασσα οι Νηρηίδες, οι κόρες του Νηρέα και πολλές άλλες.
Οι Έλληνες λάτρευαν τους θεούς και τις θεές τους σε λαµπρούς ναούς, τους έφτιαχναν
αγάλµατα και τους πρόσφεραν
δώρα
και
θυσίες
.
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