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Προς τους γονείς
Αγαπητοί γονείς, κρατάτε στα χέρια σας το δέκατο πέµπτο τόµο της 
KIDePEDIA, µιας πρωτοποριακής σειράς µε βασικές εγκυκλοπαιδικές 
γνώσεις για παιδιά του δηµοτικού. Κάθε τόµος συνοδεύεται από ένα 

CD-ROM µε παιχνίδια σχετικά µε τα θέµατα που παρουσιάζονται. 
Σε αυτό τον τόµο, ο Πέρης, η Κάτια και οι υπόλοιποι ήρωες του 
ramkid µιλάνε στα παιδιά για σηµαντικούς θεούς και ήρωες 
της µυθολογίας µας. Μέσα από ατέλειωτες ώρες δηµιουργικού 
παιχνιδιού στο CD-ROM της KIDePEDIA, τα παιδιά µαθαίνουν, 
διασκεδάζουν και ταυτόχρονα εξοικειώνονται µε τη χρήση του 
υπολογιστή.

Για καλύτερα αποτελέσµατα προτείνουµε:
1.  Να κάνετε εγκατάσταση του CD-ROM στο σκληρό σας δίσκο. Έτσι, 

δεν θα χρειάζεται να τοποθετείτε το δισκάκι CD-ROM στον οδηγό 
ανάγνωσης κάθε φορά που το παιδί θέλει να παίξει. Παρ’ όλα αυτά, τα 
παιχνίδια εκτελούνται και απευθείας από το CD-ROM.

2.  Αν δεν κάνετε εγκατάσταση, να µην ξεχνάτε να βάζετε το δισκάκι CD στον οδηγό 
ανάγνωσης κάθε φορά που το παιδί θέλει να παίξει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Παρ’ όλο που αρκετά παιδιά είναι σε θέση να ξεκινήσουν µόνα τους τον υπολογιστή και να 
χρησιµοποιήσουν αυτόνοµα κάθε CD-ROM, η στοιχειώδης παρακολούθηση από κάποιον ενήλικο 
µε απλές γνώσεις χρήσης υπολογιστών στις περισσότερες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία. Κάθε 
CD-ROM εκτελείται αυτόµατα. Αν αυτό δεν γίνει, ανοίξτε τα περιεχόµενά του και εκτελέστε το 
αρχείο kidepedia.exe.

Για οποιαδήποτε απορία, παρατηρήσεις ή σχόλια στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
kids@kidepedia.gr, ή επιστολή στο περιοδικό ramkid (Ηνιόχου 26 & Πάροδος Αττικής Οδού, 
152 38 Χαλάνδρι) ή τηλεφωνήστε στο 210 6070100.

Mυθολογία
Παιδιά, σε αυτό τον τόµο θα γνωρίσετε 
από κοντά όχι µόνο τους δώδεκα θεούς 
που θυµίζουν σε πολλά εµάς τους 
ανθρώπους αλλά και ήρωες που µε τις 
υπεράνθρωπες δυνάµεις τους έγιναν 
µύθοι. Ο Δίας, η Ήρα και οι υπόλοιποι 
θεοί συναντιούνται µε τον Οδυσσέα, 
τον Ηρακλή και άλλους ήρωες, για να 
µας δείξουν όλοι µαζί πόσο σηµαντικό 
κοµµάτι του ελληνικού πολιτισµού είναι 
η µυθολογία µας. 

Οι θεοί του Ολύµπου 4
Η Τροία και ο Δούρειος Ίππος 10
Από πού πέρασε ο Οδυσσέας 14
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Οι άθλοι του Ηρακλή 20
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Η Λερναία Ύδρα 23
Το Ελάφι της Κερύνειας 24
Ο Ερυµάνθιος Κάπρος 25 
Οι Στάβλοι του Αυγεία 26
Οι Στυµφαλίδες Όρνιθες 27
Ο Ταύρος της Κρήτης 28
Τα Άλογα του Διοµήδη 29
Η Ζώνη της Ιππολύτης 30 
Τα Βόδια του Γυρηόνη 31  
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Ο Κέρβερος 33
Ο θάνατος του Ηρακλή  32
Οι άθλοι του Ηρακλή στο χάρτη 34
Ο ατρόµητος Θησέας 36
Οι άθλοι του Θησέα 38
Οι εχθροί του Θησέα µετά 
τους άθλους 40
Ο Θησέας και ο Μινώταυρος 42
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Σε αυτό τον τόµο, ο Πέρης, η Κάτια και οι υπόλοιποι ήρωες του 
ramkid µιλάνε στα παιδιά για σηµαντικούς θεούς και ήρωες 
της µυθολογίας µας. Μέσα από ατέλειωτες ώρες δηµιουργικού 
παιχνιδιού στο CD-ROM της KIDePEDIA, τα παιδιά µαθαίνουν, 
διασκεδάζουν και ταυτόχρονα εξοικειώνονται µε τη χρήση του 
υπολογιστή.

2.  Αν δεν κάνετε εγκατάσταση, να µην ξεχνάτε να βάζετε το δισκάκι CD στον οδηγό 
ανάγνωσης κάθε φορά που το παιδί θέλει να παίξει.
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Ολύµπου
oι θεοί 

του

Σίγουρα όλοι ξέρουµε ότι οι θεοί που κατοικούσαν στον Όλυµπο 
ήταν δώδεκα. Αυτοί όµως ανήκαν στη δεύτερη γενιά θεών. 
Υπήρχαν κι άλλοι παλιότεροι θεοί, οι Τιτάνες και οι Τιτανίδες, οι 
Κύκλωπες και οι Εκατόγχειρες, παιδιά του Ουρανού και της Γης. 
Ο µικρότερος από τους Τιτάνες, ο Κρόνος, πήρε µε τη βία από 
τον πατέρα του την εξουσία. Επειδή όµως ένας χρησµός έλεγε 
ότι κάποτε θα τον εκθρόνιζε κι αυτόν ένα από τα παιδιά του, 
ο Κρόνος έβαλε µπροστά ένα σχέδιο: Μόλις η σύζυγός του Ρέα 
γεννούσε ένα παιδί, αυτός το κατάπινε! Ένα όµως από τα παιδιά 
έµελλε να γλιτώσει, όπως θα δούµε παρακάτω, και από εδώ θα 
ξετυλίξουµε το νήµα… του Ολύµπου!

Ο θεός των πάντων
Κρατώντας στα χέρια του τη βροντή και 
τον κεραυνό, όριζε τον καιρό. Κυρίως 
όµως ήταν ο θεός που διατηρούσε την 
τάξη και τη δικαιοσύνη και έλεγχε αν 
τηρούνταν οι όρκοι και οι υποχρεώσεις 
προς τους ξένους (Ξένιος Δίας). Και 
όλα αυτά τα προνόµια δεν τα είχε µόνο 
απέναντι στους ανθρώπους αλλά και 
απέναντι στους θεούς. Επίσης αυτός 
έστελνε τα καλά και τα κακά στον κόσµο. 
Ο Όµηρος µας λέει ότι ο Δίας είχε στην 
πύλη του παλατιού του δύο πιθάρια: ένα 
µε τα καλά και ένα µε τα κακά.

Δίας, ο θεός της τάξης και της... αταξίας
Καλό είναι αυτόν το θεό να µην τον τσαντίζουµε, γιατί τότε µπορεί και να µας κεραυνοβολήσει. 
Βλέπετε, είναι ο πατέρας των θεών κι έδωσε σκληρό αγώνα για να το πετύχει. Είναι ένα από τα 
παιδιά του Κρόνου και της Ρέας. Θα µου πείτε: «Μα, αφού ο Κρόνος κατάπινε τα παιδιά του 
µόλις γεννιούνταν!» Ναι, αλλά η Ρέα αποφάσισε να προστατέψει το έκτο της παιδί, δηλαδή τον 
Δία. Έτσι, φάσκιωσε µια κοτρόνα, ο Κρόνος δεν το κατάλαβε και την κατάπιε! Η Ρέα έκρυψε το 
βρέφος σε ένα σπήλαιο στην Κρήτη, όπου το τάιζε µια κατσίκα, η Αµάλθεια. Όταν αυτή πέθανε, 
ο Δίας έφτιαξε από το δέρµα της την περίφηµη ασπίδα του (την αιγίδα, από το δέρµα της 
αιγός=κατσίκας). Μόλις ενηλικιώθηκε ο Δίας, θέλησε να πάρει την εξουσία. Η θεά Μήτιδα για να 
τον βοηθήσει του έδωσε ένα φάρµακο, που µόλις το ήπιε ο Κρόνος… ξέρασε -µε συγχωρείτε- τα 
παιδιά του. Τότε ο Δίας µε τα αδέρφια του, και µε τους Γίγαντες και τους Κύκλωπες στο πλευρό 
τους, πολέµησαν για δέκα χρόνια τους Τιτάνες και τους έδιωξαν από τον ουρανό. Μόλις νίκησαν, 
τα παιδιά του Κρόνου µοίρασαν µε κλήρο την εξουσία. Ο Δίας πήρε τον ουρανό, ο Ποσειδώνας 
τη θάλασσα και ο Άδης τον Κάτω Κόσµο. Ωστόσο, ο Δίας ήταν ο ανώτατος κυρίαρχος του 
σύµπαντος. Πριν κουτσοµπολέψουµε τις αταξίες του, τους έρωτές του δηλαδή, ας δούµε ποιες 
υποχρεώσεις είχε. 

Ξέρεις ότι...
Το βουνό Όλυµπος αρχικά 
αποτελούσε την κατοικία 
του Δία. Με το πέρασµα 
των χρόνων µε τη λέξη 
«Όλυµπος» δεν εννοούσαν 
ένα συγκεκριµένο βουνό, 
αλλά την περιοχή του αιθέρα 
όπου ζούσαν οι θεοί.

Δίας ο... σκανταλιάρης
Τι να πρωτοπούµε για τους έρωτες του Δία και µε θεές και µε 
θνητές! Θα περιοριστούµε στα πιο βασικά, αφού όλες αυτές οι 
περιπέτειές του δεν χωράνε ούτε σε βιβλίο. Η θεά Μήτιδα, κόρη 
του Ωκεανού, ήταν η πρώτη του γυναίκα µε την οποία απέκτησε 
την Αθηνά. Από την Τιτανίδα Θέµιδα απέκτησε τις Ώρες και τις 
Μοίρες (εκπροσωπούσαν το πεπρωµένο), από τη Μνηµοσύνη 
τις Μούσες και πάει λέγοντας. Με την Ήρα ήταν αδέρφια και 
σύζυγοι, αλλά η σχέση τους ήταν γεµάτη αντιζηλίες, ραδιουργίες 
και συνωµοσίες. Αλλά και µε τις θνητές δεν ήταν πιο ήσυχος. Μέχρι 
που µεταµορφωνόταν για να τις κατακτήσει: σε ταύρο για την 
Ευρώπη, σε κύκνο για τη Λήδα, σε χρυσή βροχή για τη Δανάη. 
Παντοδύναµος θεός ήταν, ό,τι ήθελε έκανε!
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Δήµητρα, η θεά της καλλιεργηµένης γης
Αλλά και  του σιταριού, της βλάστησης και της φύσης γενικότερα. Ήταν 
κόρη του Κρόνου και της Ρέας, άρα αδερφή του Δία και της Ήρας. Κόρη της 
ήταν η Περσεφόνη, την οποία απέκτησε µε τον Δία. Την όµορφη Περσεφόνη 
ερωτεύτηκε ο Άδης, και γι’ αυτό την πήρε µαζί του στον Κάτω Κόσµο. Η 
Δήµητρα, που δεν το ήξερε, έψαχνε σε όλο τον κόσµο να τη βρει. Μάταια 
όµως. Κάποια στιγµή έµαθε τι είχε συµβεί και απαρνήθηκε τα θεϊκά της 
καθήκοντα µέχρι να της ξαναδώσουν την κόρη της. Πήγε στην Ελευσίνα, πήρε 
τη µορφή γριάς, κάθισε λυπηµένη σε µια πέτρα κι έπειτα αποσύρθηκε για 
καιρό. Στο µεταξύ, η γη είχε γίνει άγονη, τίποτα δεν κάρπιζε. Τότε επενέβη ο 
Δίας και ζήτησε από τον Άδη να επιστρέψει την κόρη. Τελικά, αποφασίστηκε 
να ανεβαίνει η Περσεφόνη για έξι µήνες στη γη (άνοιξη) και να µένει έξι µήνες 
στον κάτω κόσµο (χειµώνας). 

Ξέρεις ότι...
• Το όνοµά της προέρχεται από τη λέξη «δη», 

που στα δωρικά σηµαίνει «γη», και µήτηρ 
(µητέρα)

• Σύµβολά της είναι το στάχυ, ο νάρκισσος και 
η παπαρούνα.

• Η πέτρα στην οποία κάθισε θλιµµένη 
ονοµάστηκε «Αγέλαστος Πέτρα».

Ήρα, η... ζηλιάρα!
Ήταν αδερφή και σύζυγος του Δία µε τον οποίο 
λέγεται ότι είχε ενωθεί κρυφά, όταν ήταν ακόµα 
βασιλιάς των θεών ο Κρόνος. Προστάτευε τις 
παντρεµένες γυναίκες και ήταν γνωστή για τη 
ζήλια της, καθώς και για το βίαιο και εκδικητικό 
χαρακτήρα της. Δεν κυνηγούσε µόνο τις ερωµένες 
του Δία αλλά και τα παιδιά τους, όπως τον Ηρακλή. 
Φανταστείτε ότι την καηµένη τη Λητώ, τη µαµά του 
Απόλλωνα και της Άρτεµης, την κυνηγούσε σε όλη 
τη Γη και δεν την άφηνε να γεννήσει! Σύµβολό της 
ήταν το παγόνι, γιατί τα φτερά του θεωρούνταν 
πως εικονίζουν τα µάτια του Άργου, στον οποίο είχε 
αναθέσει να φυλάει νύχτα µέρα την Ιώ, που είχε 
ερωτευτεί ο Δίας. 

Ξέρεις ότι...
• Οι γιορτές προς τιµήν της ονοµάζονταν «Ηραία», 

µε λαµπρότερα αυτά που γίνονταν στη Σάµο, 
το Άργος και την Ολυµπία. Οι ναοί της είχαν 
το όνοµα «Ηραίον». Ο πιο σηµαντικός είναι το 
Ηραίον της Σάµου.

•  To ρόδι συνδέεται µε την Ήρα γιατί συµβόλιζε 
τη γονιµότητα. 

Ποσειδώνας, ο θεός των 
θαλασσών και όχι µόνο...
Ο θεός που εξουσίαζε τη θάλασσα, τα τρεχούµενα 
νερά, τις πηγές και τις λίµνες (όχι τα ποτάµια, γιατί 
είχαν δικές τους θεότητες), διέταζε τα κύµατα, 
σήκωνε θύελλες, κούναγε βράχια µε την τρίαινά του 
ή δηµιουργούσε πηγές. Ήταν αδερφός του Δία και 
ένα από τα παιδιά που κατάπιε ο Κρόνος. Το φτερωτό 
άλογο, ο Πήγασος, ήταν γιος του από τη Μέδουσα, 
αν και νόµιµη σύζυγός του ήταν η θεά Αµφιτρίτη, 
Νηρηίδα και βασίλισσα της θάλασσας και του κόσµου 
της. Με αυτή απέκτησε τον Τρίτωνα, τη Ρόδη και 
τη Βενθεσικύµη. Λένε ακόµα πως ήταν πατέρας του 
γνωστού µας Θησέα. 
Ζούσε στο βυθό της θάλασσας, στις Αιγές (µεγάλα 
κύµατα). Όταν οι θνητοί οργανώθηκαν σε πόλεις, οι 

θεοί αποφάσισαν να πάρουν από µία, ο Ποσειδώνας 
όµως δεν κατάφερε να κερδίσει καµία. Είχε όµως 

δικό του ένα καταπληκτικό νησί, την Ατλαντίδα.
Συνήθως απεικονίζεται πάνω σε άρµα που το 

σέρνουν τερατώδη ζώα (µισά άλογα µισά 
φίδια) και περιτριγυρίζεται από δελφίνια,  
Νηρηίδες και πνεύµατα.
Σύµβολά του ήταν η τρίαινα, ο τόνος 
ή το δελφίνι και ήταν προστάτης των 
ναυτικών.
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Ξέρεις ότι...
Η µεγαλύτερη γιορτή προς τιµήν του 
ήταν τα Πανελλήνια Ίσθµια.
Το νησί Νίσυρος είναι ο βράχος µε τον 
οποίο ο Ποσειδώνας καταπλάκωσε ένα 
Γίγαντα στη Γιγαντοµαχία.

Απόλλωνας, ο θεός της µουσικής 
και της µαντικής
Ήταν γιος του Δία και της Λητώς, αδερφός της Άρτεµης. Η Λητώ, 
κυνηγηµένη από την Ήρα, δεν έβρισκε µέρος να σταθεί και να 
φέρει στον κόσµο τα παιδιά της. Τελικά γέννησε τον Απόλλωνα 
και την Άρτεµη σ’ ένα νησί που έπλεε σαν σχεδία στο Αιγαίο, την 
Ορτυγία (ή Αστερία). Ο θεός για να δείξει την ευγνωµοσύνη του 
στερέωσε το νησί στο κέντρο του ελληνικού κόσµου και το ονόµασε 
Δήλο (λαµπρή). Ο Απόλλωνας γεννήθηκε µετά την Άρτεµη και τη 
στιγµή εκείνη ιεροί κύκνοι πετούσαν από πάνω επτά φορές 
(ήταν η έβδοµη µέρα του µήνα). Ο Δίας του χάρισε µια χρυσή 
µίτρα, λύρα και ένα άρµα µε κύκνους λέγοντάς του να πάει 
στους Δελφούς. Οι κύκνοι όµως πήγαν τον Απόλλωνα πρώτα 
στη χώρα τους, στους Υπερβορείους. Έπειτα τον οδήγησαν στους 
Δελφούς. Εκτός από θεός του φωτός, της µουσικής και της ποίησης, 
απεικονίζεται και ως πολεµιστής µε τόξα και βέλη.
Ζώα αφιερωµένα σε αυτόν είναι ο λύκος, το ελάφι, ο κύκνος, ο 
γύπας και το κοράκι.

Ξέρεις ότι...
Η Δάφνη είναι δέντρο αφιερωµένο στον Απόλλωνα. Στην 
αρχή ήταν νύµφη που για να γλιτώσει από τον 
έρωτα του Απόλλωνα ζήτησε από τον Δία να 
τη µεταµορφώσει σε φυτό. 
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Άρτεµη, η θεά του κυνηγιού
Περπατώ εις το δάσος όταν… η Άρτεµη δεν είναι δω. Δίδυµη 
αδερφή του Απόλλωνα, κόρη του Δία και της Λητώς (θεά µε 
καταγωγή από τους Τιτάνες). Θεά της άγριας φύσης (δασών 
και βουνών), του κυνηγιού και της γονιµότητας. Περιφρονούσε 
το γάµο και τον έρωτα και έµεινε αιώνια αγνή, απαιτώντας να 
κάνουν το ίδιο οι νύµφες και όσοι την υπηρετούσαν. Με το τόξο 
της κυνηγούσε όχι µόνο ελάφια αλλά και τους ανθρώπους που 
παρέβαιναν τους κανόνες της. Τη συντρόφευαν άγρια ζώα και 
κυνηγόσκυλα. Ήταν µία από τις πιο όµορφες θεές αλλά σκληρή. 
Τα σύµβολά της πολλά: το τόξο, η φαρέτρα και τα βέλη, 
το ελάφι, ο φοίνικας κ.λπ.

Ξέρεις ότι...
Οι αρχαίοι πίστευαν ότι ήταν προσωποποίηση της Σελήνης σε 
αντίθεση µε τον Απόλλωνα, το θεό του Ήλιου.
Το πιο σπουδαίο ιερό της ήταν της Εφέσου, αλλά υπήρχαν και ναοί 
στο Μετς της Αγροτέρας Άρτεµης, όπως και στη Βραυρώνα.

Αφροδίτη, η θεά του έρωτα
Παρ’ όλο που από οµορφιά ήταν… θεά, η Αφροδίτη µάλλον 
δεν είχε και τόσο καλό χαρακτήρα. Γνωστή φωνακλού και 
πολύ εκδικητική, ήταν κόρη του Ουρανού και γεννήθηκε 
από τον αφρό της θάλασσας (κάποιοι µύθοι τη θέλουν κόρη 
του Δία και της Διώνης).
Εξαιτίας της Αφροδίτης ξεκίνησε ο Τρωικός πόλεµος, αφού 
για να κερδίσει στο διαγωνισµό οµορφιάς στον οποίο 
συµµετείχαν η Αθηνά και η Ήρα, έταξε στον κριτή, στον 
Πάρη, ότι θα του έδινε για σύντροφο την Ωραία Ελένη. 
Έτσι, η Αφροδίτη πήρε τον τίτλο της «καλλίστης» (της πιο 
όµορφης). Λέγεται επίσης πως, όταν η Μύρρα (που έγινε 
µετά δέντρο) γέννησε τον πανέµορφο Άδωνη, η Αφροδίτη 
τον πήρε και τον έδωσε στην Περσεφόνη να τον προσέχει. 
Εκείνη όµως µετά δεν της τον έδινε πίσω. Τότε µπήκε στη 
µέση ο Δίας και διέταξε να περνά ο Άδωνης τέσσερις 
µήνες το χρόνο µε την Αφροδίτη, τέσσερις µήνες µε την 
Περσεφόνη και άλλους τέσσερις όπου του άρεσε. Αυτός 
διάλεξε να µένει οκτώ µήνες µε την Αφροδίτη! 
Από τη σχέση της µε τον Άρη απέκτησε τον Έρωτα, τον 
Αντέρωτα, τον Δείµο, τον Φόβο και την Αρµονία.

Ξέρεις ότι...
Το άρµα της το έσερναν περιστέρια. Τα αγαπηµένα 
της φυτά ήταν το τριαντάφυλλο και η µυρτιά.

Άρης, ο θεός του πολέµου
Όπου… µάχη και χαρά ο… Αρούκος πρώτος! Γιος του Δία και της Ήρας και 
αδερφός της Έριδας (διχόνοια), ουσιαστικά είναι το πνεύµα της µάχης που 
ικανοποιείται µόνο µε αίµα. Απέκτησε πολλά παιδιά µε θνητές, αλλά πολλά 
από αυτά εξελίχθηκαν σε εγκληµατίες. Στα πεδία των µαχών τον συνόδευαν 
οι γιοι του και δαίµονες Δείµος (φόβος) και Φόβος. Πιθανότατα ήταν παιδιά 
του από την Αφροδίτη (ήταν και ατακτούλης) µε την οποία είχε κρυφές 
σχέσεις. Συνήθως πολεµούσε πεζός ή σε άρµα µε άλογα. Στις παραστάσεις 
απεικονίζεται µε θώρακα, περικεφαλαία, ασπίδα, ακόντιο και ξίφος.

Ξέρεις ότι...
•  Στο λόφο του Αρείου Πάγου δικάζονταν θρησκευτικά εγκλήµατα. Ο βράχος 

πήρε το όνοµά του από τον Άρη, που ήταν ο πρώτος που δικάστηκε εκεί 
για φόνο. Είχε σκοτώσει τον Αλιρρόθιο, γιο του Ποσειδώνα, αλλά οι θεοί τον 
αθώωσαν. 

•  Ο σκύλος και το γεράκι ήταν ζώα αφιερωµένα στον Άρη.

9

Εστία, η θεά 
του σπιτιού, της 
οικογένειας και της 
υφαντικής τέχνης
Ήταν αδερφή του Δία και της Ήρας, 
δηλαδή κόρη του Κρόνου και της Ρέας. 
Αντίθετα από τους άλλους θεούς, αυτή 
έµενε περιορισµένη στον Όλυµπο, γι’ 
αυτό και δεν έχει κύριο ρόλο στους 
µύθους. Κατάφερε να παραµείνει αγνή, 
παρ’ όλο που την ήθελαν ο Απόλλωνας και 
ο Ποσειδώνας. Η Εστία λατρευόταν σε όλα 
τα σπίτια των ανθρώπων και στους ναούς. 
Σε κάθε θυσία που έκανε µια οικογένεια 
η πρώτη προσφορά ήταν στην Εστία. 
Αν και αρχικά ανήκε στο δωδεκάθεο, 
στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον 
Διόνυσο.

Ξέρεις ότι...
Στους Δελφούς οι Έλληνες έπαιρναν το 
«ιερό πυρ» από το βωµό της Εστίας. 

Παίξε στο
CD µας!

Με τους 12 θεούς 
του Ολύµπου

•Tα πιθάρια του Δία
•Το σταυρόλεξο των θεών

•Τα σύµβολα των θεών
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Αθηνά, η θεά της σοφίας 
και της λογικής
Βγήκε από το κεφάλι του Δία και µάλιστα πάνοπλη, µε 
περικεφαλαία και δόρυ. Στην ασπίδα που µοιραζόταν µε τον 
πατέρα της στερέωσε αργότερα το κεφάλι της Γοργώς. Μητέρα 
της ήταν η Μήτιδα.
Προστάτευε τις τέχνες και τη λογοτεχνία. Ήταν πνεύµα πολεµικό 
αλλά και εφευρετικό και λέγεται ότι αυτή επινόησε το τέθριππο 
(την άµαξα µε τα τέσσερα άλογα) και το πολεµικό άρµα. Η Ελιά 
θεωρείται δώρο της Αθηνάς στην Αττική. Κάποτε ο Ποσειδώνας 
αµφισβήτησε την κυριαρχία της εκεί και διαγωνίστηκαν για 
το ποιος θα πάρει την Αθήνα. Κριτές ήταν οι υπόλοιποι θεοί. 
Ο Ποσειδώνας χτύπησε µε την τρίαινά του το βράχο της 
Ακρόπολης και ανέβλυσε νερό από πηγή. Ήταν όµως λίγο… 
λύσσα, αλµυρό, δεν πινόταν! Η σοφή Αθηνά φύτεψε µια ελιά και 
φυσικά αυτό θεωρήθηκε πιο χρήσιµο δώρο. 
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Ερµής, ο θεός του εµπορίου 
αλλά και των κλεφτών!
Ναι, ναι και των κλεφτών, αφού το πρώτο πράγµα που έκανε µόλις 
γεννήθηκε ήταν να ταξιδέψει µέχρι την Πιερία για να κλέψει 50 
αγελάδες από τον αδερφό του, τον Απόλλωνα. Ας πάρουµε όµως 
τα πράγµατα από την αρχή. Ήταν γιος του Δία και της Μαίας, 
κόρης του Άτλαντα (του γίγαντα που κρατούσε στις πλάτες του τον 
ουρανό). Μια σπηλιά στο όρος Κυλλήνη της Αρκαδίας ήταν ο τόπος 
όπου γεννήθηκε. Από νωρίς έδειξε την υπερφυσική εξυπνάδα του: 
Λύθηκε από τα σπάργανα και πήγε στην Πιερία. Τα παρακάτω τα 
ξέρετε. Μόλις έκλεψε τις αγελάδες, τις έκρυψε σε µια σπηλιά στην 
Πύλο και γύρισε στη δική του σπηλιά, αφού θυσίασε δύο ζώα. Στην 
επιστροφή βρήκε µια χελώνα. Πήρε το όστρακό της και τοποθέτησε 
σε αυτό χορδές, έντερα από ζώα που είχε θυσιάσει. Έτσι, φτιάχτηκε η 
πρώτη λύρα. Έπειτα τυλίχτηκε πάλι στα σπάργανα, µπήκε µέσα στο 
κόσκινο, που είχε για κούνια, κι έκανε τον αθώο. Όταν τον ανακάλυψε 
ο Απόλλωνας, ο µικρός ισχυρίστηκε ότι ήταν αδύνατον να είναι αυτός 
ο κλέφτης, αφού ήταν φασκιωµένος. Τότε µπήκε στη µέση ο Δίας, 
που διέταξε τον Ερµή να επιστρέψει στον αδερφό του τις κλεµµένες 
αγελάδες. Αυτός όµως τις αντάλλαξε µε τη λύρα (αντίδοσις). Ο Ερµής 
έφτιαξε και έναν αυλό, αλλά και αυτόν τον έδωσε στον Απόλλωνα, για 
να πάρει το κηρύκειο (χρυσό σκήπτρο, γκλίτσα), που είναι και ένα 
από τα σύµβολά του.
Είναι ο αγγελιοφόρος των θεών. Γι αυτό φοράει φτερωτά σανδάλια, 
πέτασο (πλατύγυρο καπέλο) και κρατάει το κηρύκειο, που 
συµβολίζει ότι είναι κήρυκας των θεών. Επίσης χαρακτηρίζεται και ως 
ψυχοποµπός, αφού συνόδευε τις ψυχές στον Κάτω Κόσµο.

Ξέρεις ότι...
•  Παλλάδα είναι ένα από τα επίθετα 

της Αθηνάς, της θεάς που συµβόλιζε 
επίσης την αιώνια αγνότητα.

•  Το αγαπηµένο της πουλί ήταν η 
κουκουβάγια.

Ξέρεις ότι...
Οι Ερµές ήταν τετράπλευρες στήλες 
τοποθετηµένες στα σταυροδρόµια. 
Ήταν σηµάδια που διευκόλυναν τους 
οδοιπόρους στο ταξίδι τους, αλλά είχαν 
και θρησκευτικό χαρακτήρα και οι 
άνθρωποι τους πρόσφεραν φρούτα, 
λουλούδια και σπονδές.

Ήφαιστος, ο θεός 
της φωτιάς και της 
µεταλλουργίας
Κατά τον Όµηρο ήταν γιος της Ήρας και του Δία 
και αυτός που έφτιαχνε τα όπλα των θεών. Όταν 
ήταν µικρός, πήρε το µέρος της µητέρας του σε 
έναν τσακωµό της µε τον Δία και ο πατέρας του 
τον πέταξε από τον Όλυµπο. Δυστυχώς έπεσε σε 
στεριά, στη Λήµνο, κι έµεινε για πάντα κουτσός 
(χωλός). Από την «Ιλιάδα», πάλι, µαθαίνουµε 
ότι γεννήθηκε τόσο άσχηµος και κουτσός, που 
η Ήρα ντροπιασµένη τον πέταξε στον ωκεανό, 
όπου τον µεγάλωσαν η Τηθύς και η Ευρυνόµη. 
Αυτός µε τη σειρά του τους έφτιαχνε πανέµορφα 
κοσµήµατα. Για την Ήρα είχε κάτι καλύτερο: 
ένα χρυσό θρόνο που της έστειλε δώρο. Μόλις η 
Ήρα κάθισε, αόρατα δεσµά την αιχµαλώτισαν. 
Μόνο ο Ήφαιστος µπορούσε να την ελευθερώσει 
και αυτό έκανε τελικά, µε αντάλλαγµα να µείνει 
για πάντα ανάµεσα στους θεούς.
Η «Οδύσσεια» µας λέει ότι ο κακάσχηµος 
Ήφαιστος είχε παντρευτεί –ποια;– την 
ωραία Αφροδίτη, η οποία δεν άργησε, όπως 
καταλαβαίνετε, να ερωτευτεί τον Άρη. Ο 
Ήφαιστος όµως το έµαθε και τους παγίδεψε µε 
ένα αόρατο δίχτυ στο κρεβάτι. Έτσι όπως ήταν, 
τους πήγε µπροστά στους άλλους θεούς, που 
ξεκαρδίστηκαν στα γέλια. Η Αφροδίτη, µόλις 
ελευθερώθηκε, το έβαλε στα πόδια από την 
ντροπή της.
Βασίλευε στα ηφαίστεια (από αυτόν πήραν και 
το όνοµά τους) και είχε για βοηθούς του τους 
Κύκλωπες.

Ξέρεις ότι...
•  Κατά την παράδοση έπλασε από πυλό την 

πρώτη γυναίκα, την Πανδώρα (δίνει πάντα), 
που συµβολίζει τη µητέρα Γη.
•  Είναι αυτός που κάρφωσε στον Καύκασο τον 

Προµηθέα και κάθε µέρα ένας γύπας του 
έτρωγε το συκώτι.
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Τα χρόνια πέρασαν και η Τροία γινόταν ολοένα και πιο ισχυρή. Είχε, βλέπετε, 
ένα µεγάλο πλεονέκτηµα: Τα πλοία που περνούσαν από µπροστά της, 
ακολουθώντας τα χνάρια των Αργοναυτών, αντιµετώπιζαν συχνά έναν αντίθετο 
–βορειοανατολικό– άνεµο. Αναγκάζονταν, λοιπόν, να περιµένουν στο λιµάνι της 
Τροίας µέχρι να ξαναφυσήξει ούριος άνεµος. Και όπως συµβαίνει σε τέτοια 
καραβοστάσια, το εµπόριο άνθησε και η Τροία έγινε το µέρος όπου έβρισκε 
κανείς όλα τα καλά της Δύσης και της Ανατολής. Ο πλούτος όµως συνεπάγεται 
δύναµη, αλαζονεία και οργάνωση ενός στρατού. Γύρω στο 1200 π.Χ. η Τροία 
απαιτούσε από τους Έλληνες που ταξίδευαν στον Εύξεινο Πόντο -για να 
φέρουν σιτάρι, κεχριµπάρι και παστά ψάρια από τα ποτάµια και τους κάµπους 
της Σκυθίας- να πληρώνουν διόδια, το κόστος των οποίων ήταν µεγάλο.

Η ΤΡΟΙΑ
και ο Δούρειος Ίππος

Εκεί όπου έπεσε η Έλλη από το χρυσόµαλλο κριάρι και άφησε τον Φρίξο απαρηγόρητο, στο θαλάσσιο 
πέρασµα που ονοµάστηκε Ελλήσποντος, µια πόλη χτίστηκε, η Τροία. Κάποιοι λένε ότι ήταν Μακεδόνες 
εκείνοι που την έχτισαν, τρεις χιλιάδες χρόνια πριν από τον Χριστό.
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Παίξε στο
CD µας!
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• Δουρειοδροµίες
• Τροία

• Λαβύρινθος
•Φτιάξε το Δούρειο Ίππο
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Στο κάλεσµα του Μενέλαου για εκδίκηση ο 
Αγαµέµνονας – και µαζί µε αυτόν και οι σύµµαχοί του 
Έλληνες–  έσπευσε να ανταποκριθεί. Όπως µας λέει 
ο Όµηρος, ο οποίος τραγούδησε αυτή την ιστορία 
στο έπος «Ιλιάδα», χίλια πλοία µαζεύτηκαν από 
κάθε γωνιά της πατρίδας µας, µε τους καλύτερους 
πολεµιστές της. Πιο ξακουστός ήταν ο ανίκητος 
Μυρµιδόνας, ο Αχιλλέας. Έπειτα, ο τροµερός 
Αίαντας, ο βασιλιάς των Λοκρών. Και, φυσικά, ο 
πανέξυπνος Οδυσσέας, ο βασιλιάς της Ιθάκης. 
Ωστόσο, παρά τη δύναµη που συγκεντρώθηκε οι 
Τρώες κρατούσαν τους Έλληνες έξω από την πόλη 
για εννέα ολόκληρα χρόνια. 
Το δέκατο έτος του πολέµου ξέσπασαν λιµός και 
επιδηµία. Απελπισµένος ο Αγαµέµνονας σκέφτηκε 
πια σοβαρά να λύσει την πολιορκία και να γυρίσει 
στις Μυκήνες ντροπιασµένος. Τότε ο πανούργος 
Οδυσσέας σκαρφίστηκε το πιο φηµισµένο 
στρατήγηµα της ανθρώπινης ιστορίας: το «Δούρειο 
Ίππο». Γνωρίζοντας ότι οι Τρώες λάτρευαν τον 
Ποσειδώνα µε τη µορφή αλόγου, διέταξε να φτιάξουν 
ένα τεράστιο ξύλινο άλογο, πάνω σε ρόδες. Από 
µέσα ήταν κούφιο και χωρούσε πενήντα πάνοπλους 
στρατιώτες – κάποιοι λένε εκατό. Έγραψαν πάνω του 
την αφιέρωση: 
«Οι Αχαιοί το προσφέρουν µε ευχαριστίες στη θεά 
Αθηνά, για το ταξίδι της επιστροφής».
Επιβιβάστηκε όλος ο στρατός στα πλοία και άνοιξαν 
πανιά προς την Ελλάδα. Κρύφτηκαν όµως στον κόλπο 
της Λέσβου και περίµεναν το κατάλληλο σινιάλο.
Οι Τρώες, βλέποντας ότι οι Έλληνες έφευγαν, έτρεξαν 
γεµάτοι χαρά στην παραλία. Εκεί αντίκρισαν µε δέος 
το τεράστιο άλογο. Οι περισσότεροι σκέφτηκαν να 
το κάψουν, αλλά ορισµένοι πρότειναν να το πάρουν 
στην πόλη για να τους θυµίζει την ήττα των Ελλήνων. 
Η µικρότερη κόρη του Πριάµου, η Κασσάνδρα, 
προσπάθησε  να τους εµποδίσει το ίδιο και ο 
Λαοκόωντας, ο ιερέας του Απόλλωνα, όµως οι Τρώες 
έδεσαν µε σκοινιά το ξύλινο άλογο και το έσυραν 
στην πόλη. Το έστησαν δίπλα στο παλάτι του Πριάµου 
και άρχισαν να χορεύουν και να πίνουν, γλεντώντας 
τη νίκη τους. 
Γύρω στα µεσάνυχτα, όταν όλοι πια κοιµόνταν 
αποκαµωµένοι ή µεθυσµένοι, αρµατωµένες σκιές 
κατέβηκαν από µια σκάλα, κάτω από την κοιλιά του 
αλόγου. Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του όρµησαν 
στις πύλες. Σκότωσαν τους µισοκοιµισµένους 
φρουρούς και έκαναν σήµα µε αναµµένο δαυλό. 
Ο στόλος ξεκίνησε από τη Λέσβο και σε λίγη ώρα οι 
Έλληνες όρµησαν µέσα στην πόλη. 
Η Τροία πιάστηκε στον ύπνο, το 1184 π.Χ., χωρίς 
ποτέ να ξυπνήσει. 
Η Κασσάνδρα είχε δίκιο!

Στην Ελλάδα κυρίαρχη δύναµη ήταν η πόλη των Μυκηνών, η 
πρωτεύουσα των Αχαιών. Βασιλιάς της ήταν ο Αγαµέµνονας, ο 
αδερφός του βασιλιά της Σπάρτης Μενέλαου και πολέµαρχος όλων των 
Ελλήνων. Ο Αγαµέµνονας συνειδητοποίησε ότι η Τροία πλούτιζε εις 
βάρος των Ελλήνων και αναζητούσε µια αφορµή για να της επιτεθεί. Η 
αφορµή τού δόθηκε όταν ο Πάρης, ο µικρότερος γιος του βασιλιά της 
Τροίας Πριάµου, έκλεψε τη γυναίκα του Μενέλαου, την Ωραία Ελένη. 



Όπως ίσως θα γνωρίζετε, το ταξίδι του Οδυσσέα προς 

την Ιθάκη κράτησε δέκα ολόκληρα χρόνια. Ξεκίνησε 

από την Τροία µε 12 καράβια και 50 άντρες στο 

καθένα. Ας δούµε µαζί από πού πέρασε και πού 

εικάζεται ότι βρίσκονται στο σηµερινό χάρτη 

οι περιοχές που αναφέρονται στην «Οδύσσεια»;

1 Ξεκινώντας από την Τροία, ο Οδυσσέας 
έφτασε στην πόλη Ίσµαρο, στη σηµερινή 

Θράκη. Οι άντρες του λεηλάτησαν την πόλη. 
Όταν όµως κοιµήθηκαν, οι Κίκονες, που ζούσαν 
σ' εκείνα τα µέρη, τους επιτέθηκαν και 
σκότωσαν πολλούς από αυτούς. Φεύγοντας από 
εκεί ο Οδυσσέας και οι άντρες του έπεσαν σε 
καταιγίδα που τους έστειλε ο Δίας και 
αναγκάστηκαν να αράξουν στα Κύθηρα.

2Μετά έφτασαν στη Χώρα των Λωτοφάγων, 
στη βόρεια Αφρική (και συγκεκριµένα στη 

Λιβύη). Ο Οδυσσέας διάλεξε τρεις άντρες για 
να εξερευνήσουν τη χώρα. Οι κάτοικοι όµως 
τους έδωσαν να φάνε λωτούς και εκείνοι 
ξέχασαν τα πάντα και δεν ήθελαν πια να 
γυρίσουν στην πατρίδα.

3 Επόµενος σταθµός ήταν η Χώρα των 
Κυκλώπων (κάπου στις Βαλεαρίδες). Ο 

Οδυσσέας µε µερικούς άντρες µπήκε στη 
σπηλιά όπου έµενε ο κύκλωπας Πολύφηµος. 
Όταν εκείνος γύρισε, έµπασε µέσα στη σπηλιά 
το κοπάδι του, έκλεισε την είσοδό της µε ένα 
µεγάλο βράχο κι  άρχισε να τρώει τους 
συντρόφους του Οδυσσέα. Εκείνος όµως 
κατάφερε να τυφλώσει τον κύκλωπα και να 
δραπετεύσει µε τους άντρες του.

4Όσοι γλίτωσαν, πήγαν στα νησιά Αιολίδες 
(Βαλεαρίδες). Όταν έφευγαν, ο Αίολος τους 

έδωσε ένα ασκί µε όλους τους ανέµους για να 
το χρησιµοποιήσουν όπως ήθελαν. Καθώς ο 
Οδυσσέας αποκοιµήθηκε, οι ναύτες, γεµάτοι 
περιέργεια, άνοιξαν το ασκί και οι άνεµοι 
ξεχύθηκαν ορµητικοί, κάνοντας τα καράβια να 
στροβιλίζονται. Τα κύµατα τους έριξαν πάλι στο 
νησί του Αιόλου που τους έδιωξε θυµωµένος. 

5 Έπειτα από έξι µέρες έφτασαν στο νησί των 
Λαιστρυγόνων, δηλαδή στην Κορσική. Οι 

Λαιστρυγόνες ήταν άγριοι γίγαντες που άρχισαν 
να πετούν βράχια και βούλιαξαν όλα τα πλοία, 
εκτός από αυτό του Οδυσσέα. 

6 Χωρίς να ξέρουν πού πάνε, ο Οδυσσέας και 
οι σύντροφοί του, βρέθηκαν στο νησί της 

µάγισσας Κίρκης. Αυτή τους κέρασε ένα µαγικό 
ποτό και µε το ραβδί της µεταµόρφωσε 
µερικούς από τους άντρες σε γουρούνια. Με τη 
βοήθεια του Ερµή, ο Οδυσσέας την έπεισε να 
λύσει τα µάγια. Έπειτα η Κίρκη συµβούλεψε τον 
Οδυσσέα να περάσει από την Άδη (στα Στενά 

του Γιβραλτάρ) για να µάθει από το µάντη 
Τειρεσία τι έκρυβε γι' αυτόν το µέλλον.
Από εκεί επέστρεψαν στο νησί της Κίρκης 
κι εκείνη τους είπε τι έπρεπε να κάνουν στις 
επόµενες περιπέτειες που θα τους τύχαιναν.

7 Επόµενος σταθµός ήταν το νησί των 
Σειρήνων. 

Ο Οδυσσέας βούλωσε µε κερί τα αφτιά των 
συντρόφων του για να µη µαγευτούν από το 
γλυκό τραγούδι των Σειρήνων. 

8 Έπειτα έφτασαν στη Σκύλλα και τη 
Χάρυβδη (στο στενό που χωρίζει την 

ηπειρωτική Ιταλία από τη Σικελία). Η Χάρυβδη 
ρουφούσε το νερό, ενώ η Σκύλλα µε τα έξι 
κεφάλια της έφαγε έξι ναύτες. Κωπηλατώντας 
γρήγορα, ο Οδυσσέας και οι άντρες που του 
απέµειναν, κατάφεραν να ξεφύγουν.

9 Στο νησί του Ήλιου οι ναύτες έφαγαν τα 
βόδια του θεού, παρά τις προειδοποιήσεις 

του Οδυσσέα. Όταν έβαλαν πλώρη για το 
γυρισµό, ο οργισµένος Ήλιος τους έστειλε µια 
φοβερή τρικυµία που στάκισε το καράβι κι 
έπνιξε όλους τους συντρόφους του Οδυσσέα.

10 Στο νησί της Ωγυγίας, δηλαδή της 
Καλυψούς (στη σηµερινή Μάλτα), ο 

Οδυσσέας έµεινε επτά χρόνια. Έφτιαξε σχεδία 
και ξεκίνησε µόνος το ταξίδι της επιστροφής.

11 Σε 18 µέρες ο Οδυσσέας ξεβράστηκε 
στη Χώρα των Φαιάκων, τη σηµερινή 

Κέρκυρα.

12Με γρήγορο καράβι που του έδωσε ο 
βασιλιάς Αλκίνοος, ο Οδυσσέας έφτασε 

επιτέλους στην Ιθάκη!Τροία
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Η «Ιλιάδα» και η «Οδύσσεια» είναι τα 

πρώτα λογοτεχνικά έργα της Ευρώπης. 

Και τα δύο ποιήµατα έχουν συνολικά 

28.000 στίχους. Αναφέρονται σε µια 

εποχή γύρω στο 1200 π.Χ. 

Ο Όµηρος, που τα συνέθεσε, έζησε 

τον 8ο αιώνα π.Χ.
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Ξέρεις ότι...

οι περιοχές που αναφέρονται στην «Οδύσσεια»;»;» Παίξε στο
CD µας!

Με τον Πέρη & 
τον Οδυσσέα

•Ο εφιάλτης του Οδυσσέα
•Στο νησί των 
Λαιστρυγόνων

•Το νησί των ανέµων



Στα αρχαία χρόνια, την εποχή των 
µύθων, βασιλιάς στην πόλη του 
Άργους ήταν ο Ακρίσιος. Είχε µια 
πανέµορφη κόρη, τη Δανάη, που τη 
θαύµαζαν ακόµα και οι θεοί. Όµως, 
δεν είχε γιο για να τον διαδεχτεί στο 
θρόνο. Πήγε, λοιπόν, στο Μαντείο των 
Δελφών να ζητήσει βοήθεια. 
Οι θεοί τού έδωσαν έναν πολύ βαρύ 
χρησµό: Δεν θα αποκτούσε ποτέ 
του γιο, ενώ ο εγγονός του από την 
κόρη του µια µέρα θα τον σκότωνε. 
Μόλις άκουσε το χρησµό, ο Ακρίσιος 
φοβήθηκε πολύ. Γύρισε αµέσως στο 
Άργος και κλείδωσε την κόρη του σε 
ένα υπόγειο κελί, όπου δεν µπορούσε 
να µπει κανένας. Ο βασιλιάς των θεών 
όµως, ο Δίας, είχε δει τη Δανάη και 
είχε θαµπωθεί από την οµορφιά της. 
Έτσι, µια νύχτα, µεταµορφώθηκε σε 
χρυσή βροχή και γλίστρησε µέσα 
στο υπόγειο κελί της. Λίγο καιρό 
αργότερα η Δανάη γέννησε έναν 
όµορφο γιο, τον Περσέα.

&
Μόλις ο Ακρίσιος 

είδε το παιδί, τρόµαξε πάρα 
πολύ, γιατί θυµήθηκε το χρησµό 

των θεών. Αυτό το παιδί µια µέρα θα 
τον σκότωνε! Κυριευµένος από το φόβο 

του, πήρε µια σκληρή απόφαση. Έκλεισε την 
κόρη του και το νεογέννητο εγγονό του µέσα σε 
ένα ξύλινο κουτί και τους πέταξε στη θάλασσα. 

Ο Δίας όµως προστάτεψε την αγαπηµένη του και 
το γιο του, και έτσι το κουτί έφτασε µε ασφάλεια 

στις ακτές της Σερίφου. Εκεί τους βρήκε ένας 
καλόκαρδος ψαράς, ο Δίκτυς, που τους πήρε 
στο σπίτι του και µεγάλωσε το παιδί σαν να 

ήταν δικό του. Έτσι, ο Περσέας έγινε ένα 
όµορφο και δυνατό παλικάρι.

Περσέας
Ανδροµέδα

Όµως, ο καλός ψαράς είχε έναν πολύ 
κακό αδερφό, τον Πολυδέκτη, που 
ήταν ο βασιλιάς του νησιού. 
Ο Πολυδέκτης ήταν ένας σκληρός 
και εγωιστής άνθρωπος, που, µόλις 
αντίκρισε τη Δανάη, γοητεύτηκε 
από την οµορφιά της και θέλησε 
να την κάνει δική του. Για να το 
καταφέρει όµως αυτό, έπρεπε να 
βγάλει από τη µέση τον Περσέα, 
το µονάκριβο γιο της. Τότε πέρασε 
από το µυαλό του µια σατανική ιδέα 
για να ξεφορτωθεί τον νεαρό. Τον 
ανάγκασε να πραγµατοποιήσει έναν 
πολύ επικίνδυνο άθλο: του ζήτησε να 
του φέρει το κεφάλι της Γοργόνας 
Μέδουσας που όποιος την έβλεπε 
πέτρωνε. 

O Περσέας έφερε εις πέρας 
τον άθλο. Δες στο CD µας
πώς τα κατάφερε.

Αφού σκότωσε 
τη Μέδουσα, στο δρόµο της 

επιστροφής ο Περσέας αντίκρισε ένα 
παράξενο και φοβερό θέαµα. Σε µια απόκρηµνη 
ακτή της Αιθιοπίας βρισκόταν δεµένη µε βαριές 

αλυσίδες µια πανέµορφη κοπέλα. Ήταν η Ανδροµέδα, 
που η αλαζονεία της βασίλισσας µητέρας της εξόργισε τον 

Ποσειδώνα, ο οποίος την τιµώρησε µε αυτό τον τρόπο. Η κοπέλα 
έκλαιγε και ζητούσε βοήθεια, αλλά κανείς δεν πλησίαζε να τη σώσει. 
Και τότε, µέσα από την αφρισµένη θάλασσα, βγήκε ένας τεράστιος 
πεινασµένος δράκοντας, και της επιτέθηκε. Ο Περσέας δεν δίστασε 

ούτε µια στιγµή. Χωρίς δεύτερη σκέψη, τον πλησίασε και µε το κοφτερό 
του σπαθί τον σκότωσε. Μόλις ελευθέρωσε την Ανδροµέδα από τις 
αλυσίδες, εκείνη τον ευχαρίστησε και του ζήτησε να την πάρει µαζί 
του. Ήταν τόσο όµορφη και ευγενική, που ο Περσέας την αγάπησε 

µε την πρώτη µατιά. Μόλις, όµως, ξεκίνησαν να φύγουν, οι φρουροί 
και ο µνηστήρας της τους κυνήγησαν για να την πάρουν πίσω. Ο 

Περσέας και η Ανδροµέδα δεν µπορούσαν να τους ξεφύγουν. 
Έτσι, ο νεαρός ήρωας έβγαλε από το σάκο το κεφάλι της 
Μέδουσας και το έστρεψε προς την πλευρά τους. Όσοι 
το αντίκρισαν πέτρωσαν αµέσως, ανάµεσά τους και ο 

κακός µνηστήρας της Ανδροµέδας. Έτσι, οι δύο 
νέοι σώθηκαν και συνέχισαν το ταξίδι τους 

για τη Σέριφο. 

Παίξε στο
CD µας!

Με τον Περσέα &
τη Μέδουσα

•Ο Περσέας και η Μέδουσα
•Σταυρόλεξο

•Το ταξίδι του Περσέα
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Στη Σέριφο όµως τους περίµενε 
µια άσχηµη έκπληξη. Ο κακός 
βασιλιάς Πολυδέκτης είχε 
προσπαθήσει να κάνει τη Δανάη 
γυναίκα του, αλλά, επειδή εκείνη 
αρνήθηκε, την είχε φυλακίσει 
και απειλούσε να τη σκοτώσει. 
Μόλις έµαθε τα βάσανα της 
µητέρας του, ο Περσέας θύµωσε 
πολύ. Έτσι, όταν ο Πολυδέκτης 
τον κορόιδεψε και αρνήθηκε να 
πιστέψει ότι είχε ολοκληρώσει 
τον άθλο του, ο Περσέας έβγαλε 
το κεφάλι της Μέδουσας από 
το σάκο και πέτρωσε τον κακό 
βασιλιά και τους στρατιώτες 
του. Από τότε λένε ότι η Σέριφος 
γέµισε πέτρες που έχουν σχήµα 
ανθρώπου. Μετά το θάνατο του 
βασιλιά, ο ήρωας ελευθέρωσε 
τη µητέρα του και έδωσε το 
θρόνο στο θετό του πατέρα, 
τον Δίκτυ, που ήταν καλός και 
συνετός άνθρωπος. Το κεφάλι 
της Μέδουσας το έδωσε στη θεά 
Αθηνά, που το κάρφωσε στη 
φοβερή ασπίδα της.

Όταν στη Σέριφο 
βασίλεψε ξανά η ειρήνη, ο 

νεαρός ήρωας, µε τη µητέρα του και 
την Ανδροµέδα, γύρισε στο Άργος, όπου 

έζησαν ευτυχισµένοι για αρκετό καιρό. Μέχρι που 
έφτασε η µέρα να εκπληρωθεί ο χρησµός των θεών. Σε 
έναν αγώνα δισκοβολίας, ο Περσέας πέταξε κατά λάθος 

το δίσκο του τόσο δυνατά, που βρήκε τον παππού του στο 
κεφάλι και τον σκότωσε αµέσως. Έτσι, πράγµατι ο βασιλιάς 

Ακρίσιος πέθανε από το χέρι του εγγονού του, όπως προέβλεπε 
ο χρησµός. Ύστερα από αυτό, λυπηµένος ο Περσέας, δεν δέχτηκε 

να πάρει το θρόνο του παππού του. Έφυγε από το Άργος και 
πήγε στην Τίρυνθα, όπου βασίλεψε για πολύ καιρό, έχοντας 

πάντα στο πλευρό του την αγαπηµένη του Ανδροµέδα. 
Οι θεοί αγαπούσαν τόσο πολύ τον Περσέα και την Ανδροµέδα, 

ώστε, όταν έπειτα από πολλά πολλά χρόνια πέθαναν, δεν 
τους άφησαν να πάνε στον Άδη. Αντίθετα τους έκαναν 

αστέρια, για να µείνουν για πάντα µαζί. Από τότε 
υπάρχουν στον ουρανό οι αστερισµοί του Περσέα 

και της Ανδροµέδας. 



Δίας ο άτακτος!
Αν και καταγόταν από την Αργολίδα, ο 
Ηρακλής γεννήθηκε και έζησε τα παιδικά 
του χρόνια στη Θήβα. Γονείς του ήταν 
ο Αµφιτρύωνας και η Αλκµήνη. Ωστόσο, 
πραγµατικός του πατέρας ήταν ο Δίας, ο 
οποίος µαγεµένος από την Αλκµήνη, µια 
νύχτα που ο Αµφιτρύωνας έλειπε σε κάποια 
εκστρατεία, πήρε τη µορφή του και την 
επισκέφθηκε. Καρπός αυτής της αγάπης 
–άλλα και απάτης– ήταν ο Ηρακλής. 

Και οι θεές… οργίζονται!
Η οργή της Ήρας (γυναίκας του Δία) γι’ 
αυτή την απιστία δεν άργησε να ξεσπάσει: 
Η θεά καθυστέρησε τη γέννηση του Ηρακλή 
(γεννήθηκε το δέκατο µήνα) και έκανε 
να γεννηθεί πρόωρα ο ξάδερφός του, 
Ευρυσθέας (στον έβδοµο µήνα), για να γίνει 
αυτός βασιλιάς. 
Για να κερδίσει την αθανασία, ο Ηρακλής 
έπρεπε να πιει γάλα από την Ήρα. Επειδή 
εκείνη δεν του έδινε, ο Ερµής έβαλε το 
βρέφος στο στήθος της όταν αυτή κοιµόταν. 
Όταν ξύπνησε, έδιωξε τον Ηρακλή, αλλά 
αυτός είχε θηλάσει όσο χρειαζόταν.

Από µικρός στα βάσανα
Η Ήρα, όταν ο Ηρακλής ήταν οκτώ µηνών (ή 
δέκα), προσπάθησε να τον σκοτώσει στέλνοντας 
στο δωµάτιο όπου κοιµόταν µε τον Ιφικλή (το 
δίδυµο αδερφό του) δύο φίδια. Αυτά 
τυλίχτηκαν γύρω τους. Ο Ηρακλής, 
ψύχραιµος, άρπαξε τα φίδια και 
τα έπνιξε. Ο Αµφιτρύωνας, ο οποίος έτρεξε 
στο δωµάτιο, όταν το είδε αυτό, κατάλαβε ότι ο 
Ηρακλής ήταν γιος θεού.
Ο πρώτος δάσκαλος του µικρού Ηρακλή ήταν ο 
µουσικός Λίνος, που του µάθαινε γραµµατική και 
µουσική. Ωστόσο, ο Ηρακλής ήταν πολύ ανυπάκουος. 
Μια µέρα που ο Λίνος προσπάθησε να τον 
επαναφέρει στην τάξη, ο Ηρακλής θύµωσε τόσο, 
που άρπαξε ένα σκαµνί και χτύπησε το δάσκαλό του, 
µε αποτέλεσµα να τον σκοτώσει. Αν και δικάστηκε, αθωώθηκε µε το 
επιχείρηµα ότι βρισκόταν σε άµυνα. Ο Αµφιτρύωνας, επειδή φοβόταν 
τα ξεσπάσµατά του, τον έστειλε να φροντίζει τα κοπάδια. Εκεί ένας 
βοσκός, ο Τεύταρος, του δίδαξε τη χρήση του τόξου. Ο Αµφιτρύωνας 
του έµαθε να οδηγεί το άρµα, ο Κάστορας του έδειξε πώς να χειρίζεται 
τα όπλα και ο Εύρυτος τον µύησε στην τοξοβολία.

Εκτός ελέγχου…
Ο Ηρακλής είχε υπερφυσικό ανάστηµα και σε 
ηλικία δεκαοκτώ χρόνων σκότωσε το Λιοντάρι του 
Κιθαιρώνα. Επιστρέφοντας από εκεί συνάντησε 
ανθρώπους του βασιλιά του Ορχοµενού, που 

πήγαιναν να εισπράξουν φόρους από τους 
Θηβαίους. Τους κατατρόπωσε και απάλλαξε 
τη Θήβα από τη φορολογία. Ο βασιλιάς 
της του έδωσε για σύζυγο την κόρη του, 

Μεγάρα, µε την οποία απέκτησε πολλά 
παιδιά. Ο Ηρακλής όµως, κυριευµένος 
από µανία, τα σκότωσε. Στη συνέχεια 
πήγε στο Μαντείο των Δελφών για 
να ρωτήσει τον Απόλλωνα πώς θα 

εξιλεωνόταν. Η Πυθία του είπε να 
υπηρετήσει 12 χρόνια τον Ευρυσθέα. Έτσι, 
ο Ηρακλής, µε διαταγή του ξαδέρφου του, 
έκανε τους δώδεκα άθλους.

Ο Ηρακλής, ο πιο διάσηµος ήρωας της κλασικής µυθολογίας, έγινε 
γνωστός ανά τον κόσµο για το θάρρος και την υπερβολική του δύναµη. 
Ωστόσο, είχε και ένα φοβερό ελάττωµα, την οργή, που τον έβαλε αρκετές 
φορές σε µπελάδες. Ας τον γνωρίσουµε όµως καλύτερα.
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Οι άθλοι
του

Ηρακλή

Δες το
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CD µας.
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Το Λιοντάρι της Νεµέας
Το Λιοντάρι της Νεµέας ήταν παιδί του Όρθρου και 
της Έχιδνας, ένα τέρας που, σύµφωνα µε µια 
παράδοση, το είχε µεγαλώσει η Ήρα και το είχε 
αφήσει ελεύθερο στη Νεµέα. Ήταν άτρωτο και 
κατασπάραζε ανθρώπους και ζώα. Η φωλιά του ήταν 
σε µια σπηλιά µε δύο εξόδους. Αφού ο Ηρακλής 
µάταια προσπάθησε να το εξοντώσει µε τα βέλη 
του, απειλώντας το µε το ρόπαλό του το ανάγκασε 
να µπει στη σπηλιά. Έκλεισε τη µία έξοδο, µπήκε 
από την άλλη, το άρπαξε και το έπνιξε. Στη συνέχεια 

αφαίρεσε το δέρµα του 
και το φόρεσε, ενώ το 

κεφάλι του το έκανε 
περικεφαλαία.

1ΑΘΛΟΣ

ος
Η Λερναία Ύδρα
Ήταν τέρας (Ύδρα σηµαίνει νερόφιδο) και παιδί της 
Έχιδνας και του Τυφώνα. Σύµφωνα µε την παράδοση, 
την είχε αναθρέψει η Ήρα. Είχε εννιά κεφάλια, ζούσε 
στους βάλτους της λίµνης Λέρνας και η αναπνοή της ήταν 
θανατηφόρα. Έτρωγε πρόβατα και κατέστρεφε τις σοδειές στην 
περιοχή. Σε αυτό τον άθλο, ο Ηρακλής δεν ήταν µόνος· είχε µαζί του και τον 
ανιψιό του, τον Ιόλαο. Κάθε κεφάλι που έκοβε ξαναφύτρωνε, γι’ αυτό 
ο Ηρακλής ζήτησε από τον Ιόλαο να βάλει φωτιά σε κοντινό δάσος και µε 
αναµµένα δαδιά να καίει το σηµείο όπου κοβόταν το κεφάλι για να µην 
ξαναβγεί. Το µεσαίο κεφάλι όµως ήταν αθάνατο, σύµφωνα µε το µύθο. Ο 
Ηρακλής, αφού το έκοψε, το έθαψε ζωντανό και έβαλε από πάνω έναν τεράστιο 
βράχο. Τέλος, βούτηξε τα βέλη του στο αίµα της Λερναίας Ύδρας και τα έκανε 
δηλητηριώδη. Σύµφωνα µε το µύθο, η Ήρα για να τον δυσκολέψει έστειλε µια 
καραβίδα (ή κάβουρα) που δάγκωνε τον ήρωα στο πόδι, αλλά ο Ηρακλής τη 
σκότωσε. 
Ο Ευρυσθέας αρνήθηκε να αναγνωρίσει την εξόντωση της 
Λερναίας Ύδρας ως άθλο του Ηρακλή γιατί τον είχε 
βοηθήσει ο Ιόλαος.

2ΑΘΛΟΣ

ος

Ο Ηρακλής αρχικά ονοµαζόταν 
Αλκίδης (από το όνοµα του 
παππού του, Αλκαίου) ή 
Αλκαίος. Όταν πήγε στην Πυθία 
για να µάθει πώς θα εξιλεωνόταν 
για το φόνο των παιδιών του, 
εκείνη τον διέταξε να ονοµάζεται 
πλέον Ηρακλής, που σηµαίνει η 
«δόξα της Ήρας», αφού οι άθλοι 
στην ουσία εξυµνούσαν τη θεά. 

Δες το
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