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                     9. Οι Θεοι 

Ο Ζευς (Δίας) ήταν ο πατέρας των θεών και ανθρώπων. 
Το όπλο του ήταν ο κεραυνός.  Ήταν θεός της βροχής 
και της αστραπής. 
 
Η Ήρα ήταν η γυναίκα του Δία.

Ο Ποσειδώνας, θεός της θάλασσας. 
Την κινούσε με την τρίαινά του και σήκωνε 
τρικυμίες. 
 
Ο Απόλλωνας θεός του ηλίου, της μουσικής 
και της μαντικής. Κάθε μέρα οδηγούσε το χρυσό 
άρμα του στον ουρανό.  
Έδινε φως και ζωή στη γη.

Ο Ήφαιστος, θεός της φωτιάς. Ήταν ο τεχνίτης των 
θεών.  Αυτός έφτιαχνε τα όπλα, τα παλάτια των θεών 
και τους κεραυνούς του Δία.

Ο Άρης, θεός του πολέμου. Του άρεσε να βλέπει τους 
ανθρώπους να πολεμούν. 

Ο Ερμής, ο ταχυδρόμος των θεών. Με τα φτερωτά 
του σανδάλια πετούσε σ’ όλο τον κόσμο φέρνοντας τις 
διαταγές των θεών. 

Ο Διόνυσος, θεός του κρασιού. Φύλαγε τα αμπέλια και 
τα φόρτωνε με γλυκά σταφύλια. 

Η Άρτεμις, θεά του κυνηγίου.

Η Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς.

Η Αθηνά, θεά της σοφίας. 

Η Εστία, θεά του σπιτιού.

Η Δήμητρα, θεά της γεωργίας.  Έκανε τα σπαρτά, τα λουλούδια και τα δέντρα να 
μεγαλώνουν. 

Οι Έλληνες πίστευαν πως οι θεοί τούς βοηθούσαν στις καθημερινές τους δουλειές.

Ο ναύτης, προτού φύγει για ταξίδι, θυσίαζε στον Ποσειδώνα και τον παρακαλούσε να 
έχει ήσυχη θάλασσα.

Ο γεωργός προσευχόταν στη Δήμητρα να ευλογήσει τα σπαρτά.

Ο πολεμιστής προσευχόταν στον Άρη να τον βοηθήσει να νικήσει στον πόλεμο και να 
γυρίσει πίσω ζωντανός. 

λεξιλογιο - vocabulary
ο κεραυνός - thunderbolt
η αστραπή - lightning
κινούσε - he moved
η τρίαινα - trident
η μαντική - prediction, divination
το άρμα - chariot
ο τεχνίτης - artisan, craftsman
ο ταχυδρόμος - mailman
η διαταγή - order
φόρτωνε - he loaded
η γεωργία - agriculture
τα σπαρτά - crops
καθημερινές - daily
ο γεωργός - farmer
ζωντανός - alive

ερωτησεις
1. Τι θεός ήταν ο Ζεύς;
2. Ποια ήταν η γυναίκα του;
3. Ποια ήταν η θεά της ομορφιάς;
4. Ποια ήταν η θεά της σοφίας;
5. Τι θεά ήταν η Δήμητρα;
6. Σε ποιο θεό προσευχόταν ένας ναύτης πριν πάει σε ταξίδι;
7. Σε ποιο θεό προσευχόταν ένας πολεμιστής;
8. Ποιος ήταν ο ταχυδρόμος των θεών;

Ο Ποσειδωνας
Ο Ερμης

Ο Ζευς


