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Ημερολόγιο ερευνητικής εργασίας .  

 

• 28/01   Χωρισμός τετραμελών ομάδων – Γνωριμία με τα μέλη της ομάδας 

• 11/02   Συζήτηση – εμβάθυνση στο θέμα της ερευνητικής εργαίας 

• 18/02   Καταμερισμός των επιμέρους θεμάτων σε κάθε ομάδα 

• 2502   Συγκέντρωση υλικού      

• 28/02   Συγκέντρωση υλικού  

• 11/03   1η συνάντηση της ομάδας  

• 18/03 2η συνάντηση της ομάδας (σε τοπική βιβλιοθήκη) 

• 01/04  Ολοκλήρωση ερευνητικής εργασίας 

• 22/04 Προσθήκη ημερολογίου 

• 29/04  Τελικός έλεγχος της εργασίας 

• 0605   Προετοιμασία για την προβολή της εργασίας 

 

 

 

 

Μέθοδος εργασίας 

 

Η εργασία της ομάδας μας χωρίστηκε σε τρεις φάσεις. Αρχικά συγκεντρώσαμε το 

υλικό, το οποίο προήλθε κυρίως από το internet. Έπειτα η ομάδα συγκεντρώθηκε δυο 

φόρες και συνέταξε την εργασία. Τέλος, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις, 

προστέθηκε το ημερολόγιο και η βιβλιογραφία. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

Οι δώδεκα Θεοί του Ολύμπου είναι οι κύριοι θεοί της Ελληνικής μυθολογίας που 

κατοικούσαν στην κορυφή του Ολύμπου. Οι Ολύμπιοι θεοί κέρδισαν την εξουσία 

νικώντας τους Τιτάνες στην Τιτανομαχία. Στην πραγματικότητα οι αρχαίοι Έλληνες δεν 

είχαν κάποιο συγκεκριμένο δωδεκάθεο, αλλά υπήρχαν μεγάλοι και μικρότεροι θεοί και 

άλλοι που λατρεύονταν τοπικά π.χ. ο Δίας, ο Ποσειδώνας και ο Άδης ήταν οι 

μεγαλύτεροι θεοί, ενώ ο Διόνυσος ήταν μικρότερος θεός. Το δωδεκάθεο είναι έννοια 

που σχηματίστηκε από δυτικούς λόγιους τον 16ο-17ο αιώνα και έχει εμφανιστεί με 

διάφορες συνθέσεις ανάμεσα σε 14 θεούς. 

Οι θεότητες που, κατά παράδοση, αποτελούσαν το δωδεκάθεο είναι: Ζευς ή Δίας 

η Ήρα ο Ποσειδώνας η Δήμητρα η Εστία η Αφροδίτη  ο Απόλλων ο Άρης η Άρτεμις η 

Αθηνά ο Ήφαιστος και ο  Ερμής 

Άλλες θεότητες της ελληνικής μυθολογίας είναι: 

 Πλούτωνας [ή Άδης, κατά την πρώιμη αρχαιότητα] : Θεός του Κάτω και του 

Αόρατου Κόσμου. 

 Διόνυσος: Θεός του δράματος και του παιχνιδιού, θεός του κρασιού. Συνδέεται 

επίσης με τη γονιμότητα. 

 Εκάτη : Θεά της μαγείας. 

 Έρως : Θεός του έρωτα. 

 Ήβη : Θεά της νεότητας. 

 Ιασώ : Θεά της ίασης. 

 Παν : Θεός της πανίδας και των ποιμένων. 

 Περσεφόνη : Θεά των εποχών[κόρη της Δήμητρας]. 

 Αίολος : Θεός των ανέμων. 

 Θέμις : Θεά της δικαιοσύνης. 

 



Ο Δίας ή Ζευς σύμφωνα με την αρχαία ελληνική θεογονία είναι ο "Πατέρας των θεών 

και των ανθρώπων" που κυβερνά τους Θεούς του Ολύμπου. Αυτός είναι ο θεός του 

ουρανού και του κεραυνού στην ελληνική μυθολογία. Είναι το νεότερο παιδί 

του Κρόνου και της Ρέας. Στις περισσότερες παραδόσεις είναι παντρεμένος με 

την Ήρα, αν και στο μαντείο της Δωδώνης, σύζυγος του αναφέρεται η Διώνη. Είναι 

γνωστός για τις ερωτικές περιπέτειες του. Αυτό οδήγησε σε πολλούς ευσεβείς και 

ηρωικούς απογόνους, συμπεριλαμβανομένων τηςΑθηνάς, του Απόλλωνα, 

της Άρτεμης, του Ερμή, της Περσεφόνης (από την Δήμητρα), του Διόνυσου, 

του Περσέα, του Ηρακλή, της Ωραίας Ελένης, του Μίνωα και των Μουσών (από την 

Μνημοσύνη). Από την Ήρα έχει αποκτήσει τον Άρη, την Ήβη και τον Ήφαιστο, ενώ 

από τη Διώνη απέκτησε την Αφροδίτη. Ο Δίας υπήρξε ανέκαθεν μετεωρολογικός 

θεός, ελεγκτής της αστραπής, του κεραυνού και της βροχής. Ήταν ο δυνατότερος και 

σπουδαιότερος όλων των μυθολογικών όντων και θεών. Ο Θεόκριτος περίπου το 265 

Π.Κ.Ε. έγραψε: «άλλοτε είναι καθαρός ο Δίας, άλλοτε βρέχει». 

Στο ομηρικό έπος της Ιλιάδας έστελνε τους κεραυνούς στους εχθρούς του. Άλλα 

εμβλήματά του, ήταν ο αετός και η αιγίς. Ο Κρόνος απέκτησε πολλά παιδιά από τη 

Ρέα: την Εστία, την Δήμητρα, την Ήρα, τον Άδη και τον Ποσειδώνα, αλλά τα κατάπιε 

όλα τη στιγμή που γεννήθηκαν, αφού είχε μάθει από τη Γαία και τον Ουρανό ότι ο γιος 

του θα τον ανατρέψει, όπως ο ίδιος είχε ανατρέψει τον δικό του πατέρα του. Όταν ο 

Δίας ήταν έτοιμος να γεννηθεί, η Ρέα ζήτησε από τη Γαία να επινοήσει ένα σχέδιο για 

να τον σώσει, έτσι ώστε ο Κρόνος να τιμωρηθεί για τις πράξεις του ενάντια στον 

πατέρα του Ουρανό και τα παιδιά του. Η Ρέα γέννησε το Δία στο Δικταίο 

Άντρο της Κρήτης, παραδίδοντας στον Κρόνο μια πέτρα τυλιγμένη στα σπάργανα, την 

οποία κατάπιε. Ο Δίας μετά την ενηλικίωση του ανάγκασε τον Κρόνο να ξεράσει 

πρώτα την πέτρα και στη συνέχεια τα αδέλφια του, με την αντίστροφη σειρά της 

κατάποσης. Σε ορισμένες εκδόσεις, η Μήτις έδωσε στον Κρόνο ένα εμετικό για να τον 

αναγκάσει να ξεράσει τα μωρά. Μαζί με τα αδέλφια του, με τους Γίγαντες, 

τους Κύκλωπες και τους Εκατόγχειρες ανέτρεψε τον Κρόνο και τους 

άλλους Τιτάνες στον αγώνα που ονομάστηκε Τιτανομαχία.  

 

Ήρα Στην ελληνική μυθολογία η Ήρα ήταν αδερφή και σύζυγος του Δία, κόρη 

του Κρόνου και της Ρέας. Ήταν η θεά του γάμου και προστάτιδα των γυναικών. 

Ζήλευε τον άνδρα της Δία για τις απιστίες του προς αυτήν και πολλές φορές 



εκδικήθηκε τις γυναίκες με τις οποίες την απατούσε ο Δίας. Η γέννηση της βασίλισσας 

των θεών τοποθετείται σε διάφορα σημεία. Μερικά από αυτά είναι η Σάμος ή 

η Στυμφαλία ή η Εύβοια. Η μοίρα της δεν ήταν διαφορετική από αυτή των αδερφών 

της. Ο Κρόνος την κατάπιε, προσπαθώντας να πολεμήσει τη μοίρα του, καθώς 

η Γαία και ο Ουρανός του είχαν προφητεύσει πως ένας απόγονός του θα διεκδικούσε 

την εξουσία. Μόνο όταν η Ρέα κατόρθωσε, με τέχνασμα, να ξεγελάσει τον Κρόνο, τότε 

η Ήρα, μαζί με τα υπόλοιπα αδέρφια της, ξαναείδε το φως. Μετά την εκθρόνιση του 

Κρόνου, ο Δίας τη ζήτησε σε γάμο. Εκείνη αρνήθηκε. Τρελός από έρωτα για την 

αδερφή του, ο Δίας δεν παραιτήθηκε από τους σκοπούς του. Μια βροχερή, 

χειμωνιάτικη μέρα, καθώς η θεά περπατούσε στο δάσος, ο Δίας μεταμορφώθηκε 

σε κούκο και έπεσε στα πόδια της ανυποψίαστης Ήρας. Η θεά λυπήθηκε το 

μισοπαγωμένο πλασματάκι. Έσκυψε, το πήρε στην αγκαλιά της, το χάιδεψε και το 

ζέστανε στους παρθενικούς της κόρφους. Τότε ο βασιλιάς των θεών πήρε την 

πραγματική του μορφή. Επιβλητικός και πανίσχυρος εξουδετέρωσε και τις τελευταίες 

αντιστάσεις της θεάς. Η Ήρα νικήθηκε, υποτάχτηκε, έγινε για πάντα δική του, αφού 

πρώτα εξασφάλισε «υπόσχεση γάμου». 

Κατά μία εκδοχή ο μύθος της ένωσης του Δία και της Ήρας συμβόλιζε την ένωση της 

καθαρότητας του Ουρανού (εκφραστής του ο Δίας) με τον Αέρα, στοιχείο ζωτικής 

σημασίας για τον άνθρωπο, που εκφραστής του ήταν η Ήρα. 

Από το γάμο της Ήρας και του Δία γεννήθηκαν ο Άρης, η Ήβη και η Ειλείθυια. 

Σύμφωνα με τον Όμηρο γεννήθηκε και ο Ήφαιστος, ενώ κατά τον Ησίοδο η Ήρα 

γέννησε μόνη της τον Ήφαιστο, χωρίς τη συμμετοχή του Δία. 

Συχνά η Ήρα περιγραφόταν ή απεικονιζόταν κρατώντας κάποιο σκήπτρο ως σύμβολο 

κυριαρχίας ή έχοντας στα χέρια της ρόδι (σύμβολο γονιμότητας). Άλλα γνωστά 

σύμβολα της Ήρας ηταν το παγώνι, ο κούκος που συμβόλιζε τον ερχομό της άνοιξης 

και διάφορα λουλούδια και φυτά που συμβόλιζαν την ευλογία της φύσης. 

Μετά την εκθρόνιση του Κρόνου, ο Δίας τη ζήτησε σε γάμο. Εκείνη αρνήθηκε. Τρελός 

από έρωτα για την αδερφή του, ο Δίας δεν παραιτήθηκε από τους σκοπούς του. Μια 

βροχερή, χειμωνιάτικη μέρα, καθώς η θεά περπατούσε στο δάσος, ο Δίας 

μεταμορφώθηκε σε κούκο και έπεσε στα πόδια της ανυποψίαστης Ήρας. Η θεά 

λυπήθηκε το μισοπαγωμένο πλασματάκι. Έσκυψε, το πήρε στην αγκαλιά της, το 

χάιδεψε και το ζέστανε στους παρθενικούς της κόρφους. Τότε ο βασιλιάς των θεών 



πήρε την πραγματική του μορφή. Επιβλητικός και πανίσχυρος εξουδετέρωσε και τις 

τελευταίες αντιστάσεις της θεάς. Η Ήρα νικήθηκε, υποτάχτηκε, έγινε για πάντα δική 

του, αφού πρώτα εξασφάλισε «υπόσχεση γάμου». 

 

 

Ποσειδωνας Στην Ελληνική μυθολογία ο Ποσειδώνας είναι ο θεός της στεριάς και 

της θάλασσας (και για αυτό ονομάζονταν και Πελαγαίος), τωνποταμών, των πηγών και 

των πόσιμων νερών. 

Γιος του Κρόνου και της Ρέας και αδελφός του Δία κατοικούσε πότε στον Όλυμπο και 

πότε στο παλάτι του στα βάθη της θάλασσας, όπου ζούσε και η γυναίκα του, 

η Νηρηίδα Αμφιτρίτη. Κατά μια εκδοχή μεγάλωσε στη Ρόδο όπου, μετά την ένωσή 

τους με την Αλία, αδελφή των Τελχινών, γεννήθηκαν έξι γιοι και μια κόρη, η Ρόδη, που 

έδωσε το όνομά της στο νησί. Ήταν πατέρας ακόμα τουΘησέα, αλλά και 

του Προκρούστη και του Σκίρωνα και γιγάντων: των δίδυμων Ώτου και Εφιάλτη (από 

την ένωσή του με τηνΙφιμέδεια, κόρη του βασιλιά της Θεσσαλίας), του Τιτυού (από την 

Ελαρά, κόρη του Ορχομενού και του Ωρίωνα (από την Ευρυάλη, κόρη του Μίνωα. 

Θεωρούνταν ακόμα εξημερωτής του πρώτου αλόγου αλλά και γεννήτορας του 

μυθικού αλόγου Πήγασου. 

Το όνομα του θεού Nethuns είναι ετρουσκικό και υιοθετήθηκε στα λατινικά για τον 

Ποσειδώνα στη ρωμαϊκή μυθολογία (Νεπτούνους). Και οι δύο ήταν θεοί της θάλασσας 

ανάλογοι με τον Ποσειδώνα. Σύμφωνα με σωζόμενες επιγραφές, ο Ποσειδών 

λατρευόταν στηνΠύλο και στη Θήβα και ενσωματώθηκε στους θεούς του Ολύμπου ως 

αδελφός του Δία και του Άδη. Ο Ποσειδών απέκτησε πολλά παιδιά. Υπάρχει 

ένας ομηρικός ύμνος στον Ποσειδώνα, ο οποίος ήταν ο προστάτης πολλών ελληνικών 

πόλεων, αν και έχασε το διαγωνισμό για την Αθήνα από την Αθηνά. 

Ως θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας ταξίδευε με το χρυσό άρμα του πάνω στα 

κύματα, που άνοιγαν χαρούμενα στο πέρασμά του, ενώ γύρω του έπαιζαν δελφίνια. 

Με την τρίαινά του μπορούσε τόσο να δημιουργεί τρικυμίες όσο και να ηρεμεί τα νερά. 

Θεωρούνταν προστάτης των ναυτικών και των ψαράδων κι ακόμα, σαν υπεύθυνο για 

γεωλογικά φαινόμενα όπως τους σεισμούς, του προσφέρονταν θυσίες και επικλήσεις 

για τη σταθερότητα του εδάφους και την ασφάλεια των κτιρίων, ενώ τιμούνταν και 



μειπποδρομίες. Σύμβολά του ήταν η τρίαινα, το ψάρι (συνήθως τόννος ή δελφίνι) και 

σπανιότερα το άλογο ή ο ταύρος. 

Η Δήμητρα (Δημήτηρ στην αρχ. ελλ.), στην ελληνική μυθολογία, ήταν η ιδεατή 

ανθρωπόμορφη θεότητα της καλλιέργειας δηλαδή της γεωργίας, αλλά και της 

ελεύθερης βλάστησης, του εδάφους και της γονιμότητας αυτού συνέπεια των οποίων 

ήταν να θεωρείται και προστάτιδα του γάμου και της μητρότητας των ανθρώπων. 

Ήταν Ολύμπια (κύρια) θεότητα. Η Δήμητρα ήταν κόρη του Κρόνου και της Ρέας. 

Αδερφή της Ήρας, της Εστίας, του Δία και του Ποσειδώνα. Η γέννηση της ακολούθησε 

την ίδια μοίρα με των αδερφών της. Ο Κρόνος κατάπινε τα παιδιά τους μόλις 

γεννιόντουσαν από φόβο μην του πάρουν το θρόνο. Η Ρέα μην αντέχοντας άλλο να 

χάνει τα παιδιά της, βοήθησε τον μικρότερο, τον Δία, να εκθρονίσει τον Κρόνο με ένα 

τέχνασμα και να ελευθερώσει τα αδέρφια του από την κοιλιά του πατέρα τους. Η 

Δήμητρα ήταν θεά που δεν ήταν γνωστή για τους έρωτες της. Ήταν απόμακρη και 

ακατάδεκτη, γι´ αυτό και οι εραστές της ήταν ολιγάριθμοι. Πρώτοι διεκδικητές της 

υπήρξαν τα αδέρφια της. Πρώτος ο Δίας, μεταμορφώθηκε σε ταύρο για να ζευγαρώσει 

μαζί της. Μετανιωμένος για την πράξη του ευνούχισε ένα κριάρι και άφησε τα όργανά 

του στην αγκαλιά της Δήμητρας ως ένδειξη μεταμέλειας. Εκείνη δέχτηκε τη συγγνώμη 

του και μερικούς μήνες μετά γέννησε τη μονάκριβη κόρη της Περσεφόνη. Ακολούθησε 

ο έρωτας του Ποσειδώνα για τη θεά. Η Δήμητρα για να γλυτώσει από την πολιορκία 

του μεταμορφώθηκε σε φοράδα και κρύφτηκε ανάμεσα στα βασιλικά κοπάδια 

του Όκνιου, γιου του Απόλλωνα. Μόλις ο Ποσειδώνας το αντιλήφθηκε μεταμορφώθηκε 

σε άλογο και κατάφερε τελικά να ζευγαρώσει μαζί της. Καρποί αυτής της συνεύρεσης 

ήταν μία κόρη, η Δέσποινα, το όνομα της οποίας δεν έπρεπε ποτέ να προφέρεται, και 

ένα άλογο με φτερά και μαύρη χαίτη, ο Αρίων. Η οργή της Δήμητρας για τον βιασμό 

της από τον Ποσειδώνα, της έδωσε το προσωνύμιο Ερινύα. Ο Δίας για να την 

κατευνάσει έστειλε τις Νύμφες να την λούσουν στον ποταμό Λάδωνα, παίρνοντας έτσι 

το όνομα Λουσία. Ο τρίτος γνωστός εραστής της Δήμητρας ήταν ένας θνητός, 

ο Ιασίωνας, τον οποίο η θεά ερωτεύτηκε παράφορα. Υπάρχουν δύο εκδοχές για τη 

γνωριμία τους. Η πρώτη τους θέλει να γνωρίζονται στους γάμους του Κάδμου και 

της Αρμονίας. Η δεύτερη και επικρατέστερη, στην Κρήτη, στο βουνό Ίδη όπου 

ο Ιασίωνας κυνηγούσε. Και οι δύο εκδοχές πάντως καταλήγουν στην ερωτική 

συνεύρεση της θεάς και του θνητού σε έναν αγρό που είχε οργωθεί τρεις φορές. Λίγο 



καιρό μετά η θεά γέννησε τον Πλούτο που χάριζε στους ανθρώπους πλούτη και 

αφθονία. 

Στην ελληνική μυθολογία, η Εστία είναι η θεά της εστίας, της οικιακής ζωής και της 

οικογένειας, η οποία λάμβανε την πρώτη προσφορά σε κάθε θυσία στο σπιτικό, αλλά 

δεν είχε δημόσια λατρεία. Στην Ρωμαϊκή μυθολογία η σχεδόν αντίστοιχή της ήταν 

η Βέστα, που προσωποποιούσε τη δημόσια εστία, και της οποίας η λατρεία έδενε τους 

Ρωμαίους με μια μορφή εκτεταμένης οικογένειας. 

Το όνομά της σημαίνει “σπίτι και εστία”: το σπιτικό και τους κατοίκους του. Η Εστία 

συμβολίζει την συμμαχία μεταξύ των αποικιών και των μητέρων-πόλεών τους και είναι 

η μεγαλύτερη κόρη της Ρέας και του Κρόνου, αδερφή των Δία, της Ήρας, του 

 Άδη του Ποσειδώνα και της Δήμητρας. Αρχικά εντασσόταν στους Δώδεκα 

Ολύμπιους, αλλά αργότερα αντικαταστάθηκε από τον Διόνυσο. Έπειτα, φρόντιζε την 

ιερή φωτιά στον Όλυμπο. Οι βωμοί της περιελάμβαναν κάθε οικογενειακή εστία. 

Αμέσως μετά την γέννησή τους, ο Κρόνος κατάπιε την Εστία και τα αδέρφια της εκτός 

από τον Δία, ο οποίος αργότερα τους διέσωσε και τους οδήγησε σε πόλεμο εναντίον 

του Κρόνου και των άλλων Τιτάνων. Η Εστία ορκίστηκε να παραμείνει για πάντα 

παρθένα και αρνήθηκε στα καλέσματα του Ποσειδώνα και του Απόλλωνα. Μια φορά 

κινδύνευσε να βιαστεί από τον Πρίαπο, έναν ελάσσονα θεό της γονιμότητας, αλλά 

σώθηκε από το ογκάνισμα ενός όνου. 

Η Εστία, η Αθηνά και η Άρτεμη ήταν οι μόνες Θεές που πάνω τους δεν είχε δύναμη η 

Αφροδίτη (που είχε υποτάξει το σύνολο Θεών και ανθρώπων) 

Η Αφροδίτη είναι η θεά του έρωτα και της ομορφιάς της ελληνικής μυθολογίας. 

Σύμφωνα με τον ομηρικό μύθο γεννήθηκε στην Πέτρα του Ρωμιού, μια ακτή 

της Πάφου στην Κύπρο. Σπρωγμένη από το Ζέφυρο στη θάλασσα, η θεά 

καλλωπίστηκε από τις θεραπαινίδες της Ώρες και μεταφέρθηκε στον Όλυμπο, όπου 

παρουσιάστηκε στο Δία και τους υπόλοιπους θεούς. Σύμφωνα με την εκδοχή του 

Ησίοδου, η Αφροδίτη γεννήθηκε στα ανοιχτά των Κυθήρων από τον αφρό που 

δημιούργησαν τα γεννητικά όργανα του Ουρανού πέφτοντας στη θάλασσα μετά τον 

ακρωτηριασμό του από τον Κρόνο. Πάλι με τη βοήθεια του Ζέφυρου ταξίδεψε μέχρι 

την Πάφο. Πέρασε από τα Κύθηρα και κατόπιν κατευθύνθηκε στην Κύπρο. 

Τα Κύθηρα θεωρούνται το νησί της Ουράνιας Αφροδίτης, όπου και υπήρχε το πρώτο 

ιερό της στον Ελλαδικό χώρο. Ήταν γνωστή ως Αφροδίτη η "Πάφια", ενώ ο Όμηρος 



στην Ιλιάδα την αναφέρει ως "Κυθέρεια θεά του έρωτα τροφός "Ήταν σύζυγος 

του Ηφαίστου, αλλά περιγράφεται ως ερωμένη του Άρη, με τον οποίο φέρεται ότι 

απέκτησε τον Έρωτα, τον Δείμο και τον Φόβο. Με τον Ποσειδώνα έφερε στη ζωή τον 

Έρυκα, που έδωσε το όνομά του στο ομώνυμο βουνό της Σικελίας και τη Ρόδο, ενώ 

με το Διόνυσο, χάρη στη μαγική μεσολάβηση της Ήρας, γέννησε τον Πρίαπο. Γιος της 

θεωρείται επίσης ο Ερμαφρόδιτος, τον οποίο έφερε στη ζωή η θεά μαζί με τον Ερμή. 

Έκανε τον Αινεία μαζί με τον Αγχίση, τον αδελφό του Πριάμου. 

Ο Απόλλωνας είναι Μέγας θεός του Ελληνικού Πανθέου (Απλών στη θεσσαλική 

διάλεκτο), με γύρω στις 350 επικλήσεις, προσωνύμια και τοπικές λατρείες του, 

θεραπευτής, μάντης και ηλιακός («Φοίβος»). Πιθανότατα να αποτέλεσε έμπνευση για 

τον θεό Απλού στην ετρουσκική μυθολογία. 

Γεννήθηκε από το θεό Δία (που στις επικλήσεις του αίθριος, ανέφελος, υψινεφής, 

αλληγορείτε σε αέρα και ουρανό) και τη θεομητρική θεότητα Λητώ (που αλληγορείται 

στο αστροφώτιστο νυκτερινό στερέωμα). Η επίκλησή του «Δήλιος» σημαίνει φυσικά 

όχι μόνον τον γεννηθέντα στη νήσο Δήλο, αλλά και τον Θεό που κάνει δήλα και ορατά 

τα πάντα, αλλά και τα πάντα ορά («πανδερκές έχων φαεσίμβροτον όμμα» σύμφωνα 

με τον 34ο Ορφικό Ύμνο, δηλαδή ως ο θεός που η ματιά του φωτίζει τους θνητούς και 

παρατηρεί τα πάντα). 

Από τη δοξασία ότι αιτία όλων των γινομένων είναι ο Ήλιος, του οποίου το φως 

εισχωρεί στις κρυμμένες αιτίες, ο (σύμφωνα με τους μαγικούς παπύρους της 

συλλογής Papyri Graecae Magicae) «τηλεσκόπος και κοίρανος κόσμου» θεός Φοίβος 

Απόλλων σχετίζεται στενά με τις λειτουργίες της λεγόμενης Ειμαρμένης και των 

Μοιρών, ως Θεός μαντευτής (Αγνόμαντις, Αληθής, Δαφναίος, Μαντικός, Μοιραγέτης, 

Λοξίας, Προόψιος, Τριποδιλάλος). Η μαντική ιδιότητα του Απόλλωνα εξηγείται και από 

το γεγονός ότι η μουσικοπαραγωγός ιδιότητά του, όπως θα δούμε παρακάτω, του 

επιτρέπει πλήρη διαύγεια όρασης στα διάφορα σημεία της χρονικής κίνησης, της 

οποίας χρονικής κίνησης στυλοβάτης και γεννήτωρ είναι ο Ρυθμός, ένα τμήμα του 

τρισυπόστατου (Ρυθμός, Μελωδία, Αρμονία) που ορίζει τη Μουσική. 

Ο θεός Απόλλων σχετιζόταν με τη Νεότητα και το Κάλλος (επειδή ως Ήλιος 

ξεπροβάλλει αιωνίως νέος την κάθε αυγή και στη συνέχεια με το φως του καταδεικνύει 

όλα τα επί γης ωραία και «θαυμαστά». Σχετικές επικλήσεις του οι Κουροτρόφος, 

Ολβιουργός, Τελειότατος, Φάνης, Χαροποιός), με την Ιατρική και τη Θεραπευτική 



(επειδή το ηλιακό φως χαρίζει υγεία, απολυμαίνει, και επίσης αυξάνει τα υγιεινά και 

θεραπευτικά φυτά. Σχετικές επικλήσεις του οι Παίων, Αλεξίκακος, Ηπιόχειρ, Ιατρός), 

με τη Μουσική (επειδή ό,τι φωτίζεται δονείται ως τμήμα της Συμπαντικής Μουσικής) 

και την κάθε είδους εικαστική δημιουργία (κύριος των Μουσών, Θεός Μουσαγέτης ή 

Μουσηγέτης. Σχετικές επικλήσεις του οι Μουσικός, Κιθαρωδός, Μουσαγέτης). 

Ιερά φυτά του η δάφνη, ο ηλίανθος, η άρκευθος, η μυρίκη, το ηλιοτρόπιο και ο 

υάκινθος. Η Δάφνη είναι η νύμφη κόρη του ποταμού Πηνειού, που αγάπησε ο μεγάλος 

Έλληνας θεός όμως χωρίς μεγάλη επιτυχία. Έτσι μετά από θερμή επίκλησή της 

στη Γαία μεταμορφώθηκε στο ομώνυμο φυτό. Ο Απόλλων παρά του ότι δε βρήκε 

ανταπόκριση στο ερωτικό του κάλεσμα στη Δάφνη την τίμησε κάνοντάς την το 

γνωστότερο ιερό του φυτό. Ο Υάκινθος αποτελεί επίσης ένα αγαπημένο πρόσωπο για 

το θεό του Ήλιου. Ο Απόλλων και ο Υάκινθος έπαιζαν με ένα χρυσό δίσκο και ο 

Ζέφυρος φύσηξε και χτύπησε θανατηφόρα τον πανέμορφο νέο. Τότε ο Απόλλων από 

το αίμα του έφτιαξε το Ιερό του φυτό. Ιερά σύμβολά του ο Τρίπους, η Κιθάρα και το 

τόξο ή βέλος. Ιερά ζώα ο λύκος, το γεράκι, ο κύκνος, το κοράκι, ο πετεινός, ο τζίτζικας, 

το δελφίνι και το κριάρι. Ιερό λατρευτικό χρώμα του το Χρυσό. Όπως και στη 

Θεά Αθηνά, ιερός αριθμός του είναι το Επτά (δηλαδή ο αριθμός της πληρότητας, του 

πνεύματος και του μακροκόσμου). Άλλες γνωστότερες επικλήσεις του οι 

Αγραίος, Αγρέτης, Άκτιος, Αμυκλαίος, Γεννήτωρ, Δειραδιώτης, Διονυσοδότης, 

Εναγώνιος, Επάκυιος, Ήλιος, Κάρνειος, Κιθαρωδός, Κουροτρόφος, Νόμιος, Ογκαίος, 

Ογκεάτας, Πτώος, Πύθιος, Σπόνδιος, Τμώος,Τυρίτης, Υπερβόρειος κ.ά. 

Ο Άρης είναι ο Έλληνας θεός του πολέμου. Είναι ένας από τους Δώδεκα Ολύμπιους, 

και γιος του Δία και της Ήρας. Εξαιτίας της ιδιαίτερης πολεμοχαρούς φύσης του 

αρκετοί συγγραφείς του 19ου αιώνα ισχυρίστηκαν ατεκμηρίωτα ότι ήταν ξένος θεός, 

καθώς θεωρούσαν ότι η ελληνική φαντασία αποκλείεται να δημιούργησε έναν τόσο 

άγριο θεό. Στους μύθους ο Άρης εμφανίζεται πολεμοχαρής και προκλητικός και 

εκπροσωπεί την παρορμητική φύση του πολέμου. Οι Έλληνες ήταν αμφίσημοι προς 

τον Άρη: αν και ενσωμάτωσε τη φυσική ανδρεία που είναι αναγκαία για την επιτυχία 

στον πόλεμο, ήταν μια επικίνδυνη δύναμη. Συντριπτικός, ακόρεστος στη μάχη, 

καταστροφικός, και ο άνθρωπος-σφαγέας. Ο Φόβος ο Δείμος ήταν προσδεμένοι στο 

άρμα μάχης του. 

Στην Ιλιάδα, ο πατέρας του ο Δίας τον λέει ότι είναι ο πιο μισητός θεός σε αυτόν. Η 

αξία του σαν θεός του πολέμου τοποθετείται σε αμφιβολία: κατά τη διάρκεια του 



Τρωικού πολέμου, ο Άρης ήταν στην πλευρά των ηττημένων, ενώ η Αθηνά, που 

συχνά απεικονίζεται στην ελληνική τέχνη ως κάτοχος Νίκης στο χέρι της, ευνόησε τους 

θριαμβευτικούς Έλληνες. 

Ο Άρης παίζει έναν σχετικά περιορισμένο ρόλο στην ελληνική μυθολογία όπως 

αντιπροσωπεύεται στη λογοτεχνική αφήγηση, αν και αναφέρονται οι πολλές ερωτικές 

σχέσεις του και οι άφθονοι απόγονοι του. Όταν ο Άρης δεν εμφανίζεται στους μύθους, 

συνήθως αντιμετωπίζει ταπείνωση. Είναι γνωστός ως εραστής της Αφροδίτης, της 

θεάς του έρωτα, που ήταν παντρεμένη με τον Ήφαιστο, θεό της χειροτεχνίας. Η πιο 

διάσημη ιστορία που σχετίζεται με τον Άρη και την Αφροδίτη τους δείχνει να εκτίθενται 

μέσω μίας έξυπνης συσκευής του αδικημένου συζύγου της. 

Χάρη στον γιο του τον Οινόμαο από την Στερόπη, ο Άρης έγινε πρόγονος ονομαστών 

προσώπων, όπως του Ατρέα, του Θυέστη, τουΑγαμέμνονα, του Μενέλαου, 

του Αίγισθου, του Ορέστη, της Ηλέκτρας, του Πυλάδη, του Πιτθέα, του Θησέα, 

του Ιππόλυτου, τηςΙφιγένειας, του Δημοφώντα, του Ακάμαντα, του Ευρυσθέα, 

του Αμφιτρύωνα, της Αλκμήνης, του Ιόλαου, του Ηρακλή, της Αδμήτης, τουΚοπρέα, 

του Αλκάθοου και του Αία του Τελαμώνιου. 

Από την κόρη του Αρμονία έγινε πρόγονος των απόγονων του Κάδμου, οι οποίοι είναι 

ο θεός Διόνυσος, το τέρας Σφίγγα και ονομαστά πρόσωπα, όπως η Σεμέλη-Θυώνη, 

η Ινώ-Λευκοθέα, ο Πενθέας, ο Ακταίωνας, ο Μελικέρτης-Παλαίμονας, ο Λάιος, 

οΟιδίποδας, ο Οινοπίωνας, ο Στάφυλος, ο Θόας και ο Άνιος. 

Από τον Θέστιο ο Άρης έγινε πρόγονος της Αλθαίας, της Λήδας, του Μελέαγρου, 

της Δηιάνειρας, του Τυδέα, του Διομήδη, της Ωραίας Ελένης, της Κλυταιμνήστρας, 

των Διοσκούρων και του Αμφιάραου. Από τον Φλεγύα ήταν πρόγονος του 

θεού Ασκληπιού. 

H Άρτεμις (λατινικά Diana) είναι μια από τις παλαιότερες, πιο περίπλοκες αλλά και 

πιο ενδιαφέρουσες μορφές του ελληνικού πανθέου. Κόρη του Δία και της Λητούς, 

δίδυμη αδερφή του Απόλλωνα, βασίλισσα των βουνών και των δασών, θεά του 

κυνηγιού, προστάτιδα των μικρών παιδιών και ζώων. 

Η Εστία, η Αθηνά και η Άρτεμη, ήταν οι μόνες Θεές που πάνω τους δεν είχε δύναμη η 

Αφροδίτη (που είχε υποτάξει το σύνολο Θεών και ανθρώπων). 

Αντίστοιχη της Άρτεμης στη ρωμαϊκή μυθολογία είναι η Ντιάνα, ενώ στην ετρουσκική 

μυθολογία η θεότητα Αρτούμες. Η γέννηση της ιδιόρρυθμης θεάς τοποθετείται στο 



νησί Ορτυγία. Σ' αυτό το άγονο πετρονήσι και μετά από φοβερές ταλαιπωρίες και 

περιπλανήσεις είχε καταφύγει η έγκυος Λητώ προκειμένου να κρυφτεί και να 

προφυλαχτεί από την καταδιωκτική μανία της νόμιμης συζύγου του Δία, της Ήρας. 

Εκεί και με τη βοήθεια όλων των γυναικείων θεοτήτων (εκτός της Ήρας) ήρθε στο φως 

η Άρτεμις και λίγο αργότερα ο αδελφός της Απόλλωνας. 

Από τις πρώτες κιόλας ώρες της γέννησής της η Άρτεμη παίρνει πρωτοβουλίες. Αν και 

νεογέννητο βρέφος, βοηθά την εξουθενωμένη μητέρα της να ξεγεννήσει και το 

δεύτερο της παιδί, τον Απόλλωνα, και ταυτίζεται με τον τρόπο αυτόν με την Ειλείθυια, 

από το ελεύθω+υιός, δηλαδή μαμμή, και άρα τη θεά του τοκετού. Πανέμορφη και 

πανέξυπνη η Άρτεμη, είχε από πολύ νωρίς κερδίσει την εκτίμηση των άλλων θεών. 

Ήδη από τα τρία της χρόνια είχε συγκεκριμένες απαιτήσεις, που αφορούσαν την 

ενδυμασία της, τον εξοπλισμό της και την ακολουθία της στην πιο αγαπημένη της 

ενασχόληση, το κυνήγι. Ήταν παιδί που ήξερε τι ήθελε και πραγματικά σταθερό και 

άκαμπτο στις αποφάσεις του. 

Ο Δίας τη θαύμαζε για την επιμονή της και, λόγω της ευστροφίας της, της έτρεφε πολύ 

μεγάλη αγάπη και ικανοποιούσε όλες της τις επιθυμίες. Ένα από τα πρώτα πράγματα 

που ζήτησε η Άρτεμη σαν δώρο από τον πατέρα της ήταν η αιώνια αγνότητα και 

παρθενία. Πιστή και σταθερή σ' ό,τι ζητούσε και τη δέσμευε, η παρθενική θεά δε 

σπίλωσε ποτέ ούτε το ήθος της ούτε και τον χαρακτήρα της. Σοβαρή και περήφανη, 

διατήρησε την αγνότητά της περιφρονώντας ερωτικές πολιορκίες και επιθέσεις. 

Αφοσιωμένη στο κυνήγι και τη φύση, αδιαφόρησε για τις χαρές του γάμου και τις 

απολαύσεις του έρωτα. Με επιβολή και αυστηρότητα απαίτησε την αθωότητα και την 

παρθενικότητα όχι μόνο του εαυτού της, αλλά και των Νυμφών που την περιστοίχιζαν 

και επίσης αυτών που με τις υπηρεσίες τους την τιμούσαν. 

Η Άρτεμη ήταν θεά αμείλικτη που ποτέ σχεδόν δε συγχωρούσε. Οποιαδήποτε 

παρατυπία σε βάρος της, οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα πιστεύω της και τις αρχές 

της, άξιζε την τιμωρία της. Η αδυσώπητη οργή της ήταν έτοιμη να ξεσπάσει ανά πάσα 

στιγμή απέναντι στον παραβάτη των αυστηρών της κανόνων. Τα θανατηφόρα της 

βέλη στόχευαν διαρκώς θνητούς, θεούς και ήρωες που παρέβλεπαν την ύπαρξή της ή 

αμελούσαν τις αρχές και τη λατρεία της. 

Κάποτε ο Ακταίωνας, ο γιος της Αυτονόης και του Αρισταίου, έτυχε να δει την Άρτεμη 

γυμνή, την ώρα που έκανε το λουτρό της. Η θεά, από φόβο μήπως διαδοθεί το 



περιστατικό, τον μεταμόρφωσε σε ελάφι κι έβαλε τα πενήντα σκυλιά που τον 

συνόδευαν να τον κατασπαράξουν. Σε μια άλλη περίπτωση η Καλλιστώ, η κόρη του 

Λυκάονα (και μια από τις συνοδούς της Άρτεμης στο κυνήγι) κόντεψε να χάσει τη ζωή 

της από τα βέλη της θεάς γιατί, αποπλανημένη από τον Δία, είχε χάσει την αγνότητά 

της και είχε μείνει έγκυος. Επίσης η Άρτεμη σκότωσε και τηνΑριάδνη, γιατί σύμφωνα 

με τον μύθο είχε απαχθεί και αποπλανηθεί από τον Θησέα στη Νάξο. Τέλος ο Ωρίων, 

ο γιος του Ποσειδώνα, βρήκε κι αυτός τραγικό θάνατο από τα βέλη της Άρτεμης, γιατί 

σύμφωνα με μια παράδοση είχε σμίξει με τη θεά της αυγής Ηώ, ή γιατί σύμφωνα με 

κάποια άλλη παράδοση είχε καυχηθεί ότι ήταν καλύτερος απ' αυτήν στην τέχνη του 

τόξου. Η Άρτεμη είχε ιδιαίτερη αδυναμία στα παιδιά και τους έφηβους. Νέοι και νέες 

που διατηρούσαν την αθωότητά τους και που ζούσαν σύμφωνα με τις αρχές της ήταν 

πάντοτε ευνοούμενοί της και βρίσκονταν διαρκώς κάτω από την προστασία της. Ο 

Ιππόλυτος, μάλιστα, που ήταν αφοσιωμένος σ' αυτήν και τη λατρεία της, αποτελεί 

ζωντανό παράδειγμα αυτής της τακτικής και αδυναμίας της θεάς. 

Ο Ιππόλυτος, λοιπόν, δεινός κυνηγός και αλογοδαμαστής, είχε αφιερώσει τη ζωή του 

στην πανέμορφη Άρτεμη και στο ιδανικό που η ίδια πρέσβευε. Καμιά πρόκληση, καμιά 

γυναίκα δε στάθηκε ποτέ ικανή να τον παρασύρει. Ούτε και η Φαίδρα, η γυναίκα του 

Θησέα, μπόρεσε με τη γοητεία της να τον αποπλανήσει. Η υποδειγματική του 

συμπεριφορά έκανε τη θεά να συγκινηθεί και να του χαρίσει τιμές, δόξες και αιώνια -

μετά το θάνατό του- μνήμη του ονόματός του. Η Άρτεμη ήταν μια από τις ομορφότερες 

και κομψότερες θεές του Ολύμπου. Οι αρχαίοι Έλληνες πραγματικά τη θαύμαζαν. Τη 

φαντάζονταν ψηλή, με ευγενική ομορφιά, αγέρωχη κορμοστασιά και περήφανο 

περπάτημα. 

Γενικά, η Άρτεμη ήταν θεά δραστήρια, σκληρή και αεικίνητη. Στις περισσότερες 

εκδηλώσεις της εμφανίζεται συνειδητοποιημένη, ώριμη κι αποφασιστική, ενώ λίγα 

ήταν τα περιστατικά εκείνα στα οποία παρουσίαζε μια εικόνα τελείως διαφορετική. 

Κατά τη θεομαχία, η περήφανη και απαιτητική κόρη του Δία εμφανίζεται σαν ένα μικρό 

ανώριμο κορίτσι που οφείλει να υπακούει, να σέβεται και να συμμορφώνεται στις 

επιταγές της γυναίκας του πατέρα της και του αδελφού της. Απέναντι στη 

διστακτικότητα του Απόλλωνα να μονομαχήσει με τον Ποσειδώνα, η Άρτεμη κρατά 

στάση αρνητική και αντιμετωπίζει τον δίδυμο αδελφό της με λόγια ειρωνικά, αναιδή και 

περιφρονητικά. Η Ήρα, παρούσα στο περιστατικό, εξοργίζεται με τη συμπεριφορά της 

και με μανία αρχίζει να τη χτυπά με τα ίδια της τα βέλη. 



Μια από τις πιο αγαπημένες ενασχολήσεις της Άρτεμης ήταν το κυνήγι. Γυναίκα 

δραστήρια, ορμητική και ευκίνητη, η ελεύθερη και αεικίνητη θεά διοχέτευε το 

μεγαλύτερο μέρος της ενεργητικότητάς της στην αναζήτηση και καταδίωξη θηραμάτων 

στα βουνά. Συνοδευόμενη από δροσερές και όμορφες νύμφες και περιστοιχισμένη 

από άγρια κυνηγόσκυλα, με ακόλουθο τον σκορπιό, έτρεχε γύρω από λίμνες, ποτάμια, 

λιβάδια και βουνά προκειμένου να απαντηθεί με άγρια κυρίως ζώα. Ντυμένη με λιτό 

ελαφρύ ρούχο και εφοδιασμένη με τον κατάλληλο για την περίσταση εξοπλισμό 

ριχνόταν με ενθουσιασμό και μανία σ' αυτό που κυρίως την ενδιέφερε. Αδάμαστη, 

σκληρή κι αγέρωχη, δεινή γνώστρια της τοξευτικής τέχνης και πολύ ικανή δρομέας και 

κυνηγός, επιδιδόταν με πάθος στο κυνήγι. 

Ένα από τα βασικότερα γνωρίσματα της Άρτεμης ήταν η καθολική της κυριαρχία 

στη φύση. Ήμερα και άγρια ζώα, ψάρια στα νερά και πουλιά στον αέρα ήταν όλα τους 

κάτω από την προστασία της. 

Ως θεά και προστάτιδα της φύσης η Άρτεμη θεωρείτο υπεύθυνη τόσο για 

τη γεωργία όσο και για την κτηνοτροφία. Περιοχές που τη λάτρευαν και την τιμούσαν 

ανελλιπώς είχαν πάντα εύφορη γη, κατάσπαρτα χωράφια, πλούσια συγκομιδή και ζώα 

υγιή και γόνιμα. Αντίθετα, όσες από τις περιοχές δεν τηρούσαν σωστά τις 

υποχρεώσεις τους απέναντί της και επιπλέον παρέβλεπαν την ύπαρξή της, είχαν να 

αντιμετωπίσουν την εκδικητική οργή και μανία της, που ισοδυναμούσε με καταστροφή 

των σπαρτών και αποδεκατισμό των κοπαδιών. 

Ο Άδμητος και ο Οινέας αντιμετώπισαν, εξαιτίας της αμέλειας και της αδιαφορίας που 

έδειξαν, την οργή της θεάς. Ο Άδμητος στη γαμήλια γιορτή του είχε ξεχάσει να 

θυσιάσει (όπως επιβαλλόταν) στην Άρτεμη. Η Άρτεμη οργισμένη από αυτή την 

παρατυπία του έστειλε στο νυφικό του κρεβάτι ένα κοπάδι από φίδια, ενώ ετοιμάστηκε 

να του αφαιρέσει τη ζωή. Μάταια ο Απόλλωνας προσπάθησε να την καλοπιάσει. 

Τελικά ο ίδιος πείθει τις Μοίρες να του χαρίσουν τη ζωή και σαν αντάλλαγμα να 

πάρουν τη ζωή κάποιου άλλου δικού του ανθρώπου. Στην απαίτηση αυτή των Μοιρών 

μόνο η γυναίκα του Άλκηστις προθυμοποιείται να προσφερθεί. Τελευταία όμως στιγμή 

η επέμβαση του Ηρακλή τη σώζει προτού ακόμη προλάβει η ψυχή της να κατέβει 

στον Άδη. 

Ο Οινέας κάποτε είχε ξεχάσει να θυσιάσει στην προστάτιδα της πόλης του 

Καλυδώνας, δηλαδή στην Άρτεμη. Η αδιαφορία του αυτή κόστισε τόσο στην πόλη, 



όσο και στο λαό της. Ένας τεράστιος κάπρος σταλμένος από τη θεά προκάλεσε 

τεράστιες καταστροφές σε γη, σε ζώα και ανθρώπους. Κανείς δε τολμούσε να τον 

σκοτώσει. Ο Μελέαγρος μόνο, ο γιος του Οινέα, ήταν τελικά εκείνος που τον 

εξόντωσε, αλλά στη συνέχεια σκοτώθηκε σε μια συμπλοκή γύρω από τη μοιρασιά. Η 

γυναίκα και η μητέρα του Μελέαγρου μη αντέχοντας τη θλίψη του θανάτου του 

αυτοκτόνησαν από τη στεναχώρια τους. Οι αδερφές του, τέλος, που αδιάκοπα τον 

θρηνούσαν, μεταμορφώθηκαν από την Άρτεμη σε φραγκόκοτες. 

Πέρα από τη συμμετοχή της σ' όλα τα παραπάνω περιστατικά, η θεά του κυνηγιού 

παίρνει ενεργό μέρος και σ' έναν από τους δώδεκαάθλους του Ηρακλή. Ο Ηρακλής για 

μεγάλο διάστημα καταδίωκε μια πανέμορφη ελαφίνα με χρυσά κέρατα και χάλκινα 

πόδια, ιδιοκτησία της θεάς Άρτεμης. Η Άρτεμη, με τη συνδρομή του αδερφού της, του 

Απόλλωνα, τον εμποδίζει να σκοτώσει το άγριο ζώο και τον προτρέπει να το 

παραδώσει στην Τίρυνθα, στο βασιλιά Ευρυσθέα. Με την παραλαβή του ζώου 

ο Ευρυσθέας αναλαμβάνει να της το ξαναφιερώσει. Όπως στο μύθο με τον Ηρακλή, 

έτσι και σε πολλά άλλα περιστατικά η Άρτεμη συμπράττει με τον αδερφό της τον 

Απόλλωνα για την επίτευξη κάποιου σκοπού.Στην περίπτωση της Νιόβης που 

παινεύτηκε (συγκριτικά με τη Λητώ) για τα πολλά και όμορφα παιδιά της έχουμε τη 

συνεργασία των δυο δίδυμων αδερφών στην τιμωρία της. Επτά βέλη της Άρτεμης κι 

επτά του Απόλλωνα καρφώθηκαν στα δεκατέσσερα παιδιά της και τα σκότωσαν. Με 

τον ίδιο ακριβώς τρόπο και για τον ίδιο λόγο η Άρτεμη σκότωσε κάποτε τη Χιόνη (την 

κόρη του Δαιδαλίωνα και ερωμένη του Απόλλωνα), γιατί είχε καυχηθεί ότι η ομορφιά 

της ήταν τέτοια που ξεπερνούσε ακόμα κι αυτήν της πανέμορφης θεάς. 

Ο πόλεμος μεταξύ Ελλήνων και Τρώων δεν βρίσκει την Άρτεμη αδιάφορη. Μαζί με τον 

αδελφό της τον Απόλλωνα, τον Άρη, την Αφροδίτη και τη Λητώ συμμετέχει ενεργά με 

το μέρος των Τρώων. Ένα από τα πρώτα περιστατικά που συνέβησαν προτού ακόμη 

ξεκινήσει ο πόλεμος οφειλόταν στο θυμό και την οργή της Άρτεμης. Ο ελληνικός 

στόλος, εξαιτίας της άπνοιας που είχε δημιουργήσει η θεά, δεν μπορούσε να 

ξεκινήσει. Ένα τυχαίο περιστατικό του αρχηγού των Αχαιών Αγαμέμνονα είχε 

προκαλέσει την κατάσταση αυτή. Κάποτε χωρίς ο ίδιος να το αντιληφθεί είχε εισβάλει 

σ' ένα άλσος αφιερωμένο στην Άρτεμη και είχε σκοτώσει ένα ιερό ελάφι. Η θεά 

εξοργίστηκε τόσο πολύ που απαίτησε τη θυσία της κόρης του Ιφιγένειας προκειμένου 

ευνοϊκοί άνεμοι να βοηθήσουν το σαλπάρισμα των ελληνικών καραβιών. 



Ο πληγωμένος από τον Διομήδη, τέλος, Αινείας είχε στη διάρκεια του πολέμου δεχτεί 

τη βοήθεια της Άρτεμης και της Λητούς και είχε κατορθώσει χάρη σ' αυτές να 

ανακτήσει τις δυνάμεις του και να επιστρέψει στη μάχη. 

Τα σύμβολα της Άρτεμης ήταν πολλά και ποικίλα. Ξεκινούσαν από ζώα και φυτά και 

κατέληγαν σε όπλα: κατσίκα, τράγος, ελάφι, αρκούδα, σκύλος, φίδι, δάφνη, φοίνικας, 

κυπαρίσσι, σπαθί, φαρέτρα, ακόντιο και άλλα. 

Η Αθηνά, κατά την Ελληνική μυθολογία, ήταν η θεά της σοφίας, της στρατηγικής και 

του πολέμου. Παλαιότεροι τύποι του ονόματος της θεάς ήταν οι 

τύποι Ἀθάνα (δωρικός) και Ἀθήνη, το δε όνομα Ἀθηνᾶ, που τελικά επικράτησε, 

προέκυψε από το επίθετο Ἀθαναία, που συναιρέθηκε σε Ἀθηνάα > Ἀθηνᾶ. 

Στον πλατωνικό Κρατύλο το όνομα Αθηνά ετυμολογείται από το Α-θεο-νόα ή Η-θεο-

νόα, δηλαδή η νόηση του Θεού (Κρατυλ. 407b), αλλά η εξήγηση αυτή είναι 

παρετυμολογική. Η επιστημονική βιβλιογραφία θεωρεί το θεωνύμιο προελληνικό και 

αγνώστου ετύμου. 

Συσχετίζεται από τους Ετρούσκους με τη θεά τους Μένρβα και αργότερα από 

τους Ρωμαίους ως Μινέρβα, συμβολίζεται από μια κουκουβάγια, έφερε μια ασπίδα 

από δέρμα κατσίκας, ονομαζόμενη Αιγίς που της είχε δοθεί από τον πατέρα της και 

συνοδεύεται από τη θεά Νίκη. Η Αθηνά συχνά βοήθησε ήρωες. Είναι οπλισμένη, ποτέ 

ως παιδί, πάντα παρθένος. Ο Παρθενώνας στην Αθήνα είναι ο πιο διάσημος ναός 

αφιερωμένος σ' αυτήν. Ποτέ δεν είχε σύντροφο ή εραστή, αν και μια φορά 

ο Ήφαιστος προσπάθησε και απέτυχε. Η Αθηνά ήταν η αγαπημένη κόρη του Δία. 

Μητέρα της ήταν η Μήτις, πρώτη σύζυγος του Δία. Ο Δίας ύστερα από προφητεία 

έμαθε ότι η Μήτις θα γεννούσε παιδί το οποίο θα ανέτρεπε από την εξουσία τον 

πατέρα του, οπότε την κατάπιε ενώ ήταν έγκυος στην Αθηνά. Αργότερα, ο Δίας άρχισε 

να υποφέρει από πονοκεφάλους και κάλεσε τον Ήφαιστο να τον βοηθήσει. Τότε ο 

Ήφαιστος με ένα μεγάλο σφυρί χτύπησε το κεφάλι του Δία και πετάχτηκε η Αθηνά 

πάνοπλη, φορώντας περικεφαλαία και κρατώντας μια ασπίδα. Βλέποντας τον Δία, τα 

πέταξε στα πόδια του, δείγμα αναγνώρισής του ως υπέρτατου θεού. 

Η Αθηνά, ως θεά (και) του πολέμου, ήταν περιβεβλημένη με Αιγίδα, διαφορετική από 

αυτήν του Διός. Κατά μία εκδοχή, η Αθηνά κατασκεύασε την αιγίδα της από το δέρμα 

της Χίμαιρας ή, κατ' άλλη εκδοχή, από το δέρμα του τέρατος Αιγίδος ή Αιγήεντος, το 

οποίο κατέστρεφε τα πάντα στη Λιβύη, την Αίγυπτο, τη Φρυγία και τη Φοινίκη και το 



οποίο η Αθηνά εξολόθρευσε. Επίσης στην ασπίδα (και στο περιθωράκιο) της Αθηνάς 

ήταν το κεφάλι της Μέδουσας. Η Μέδουσα ήταν μια πολύ όμορφη θνητή και για αυτό 

τον λόγο την πολιόρκησε ο Ποσειδώνας, διέπραξαν όμως προσβολή στην Αθηνά 

μιαίνοντας έναν ναό της ερωτοτροπώντας μέσα σ' αυτόν. Τότε η Αθηνά την 

μεταμόρφωσε σε τέρας ώστε να μην την πολιορκήσει ξανά κανένας άντρας και το 

βλέμμα της μετέτρεπε σε πέτρα οποιονδήποτε την κοίταζε. Όταν ο Περσέας σκότωσε 

τη Μέδουσα, πρόσφερε στη θεά το κεφάλι της ως ευχαριστήριο δώρο, γιατί χάρη στην 

γυαλιστερή ασπίδα που του δώρισε, εκείνος μπόρεσε να την κατατροπώσει 

κοιτάζοντας μόνο το είδωλό της μέσα από αυτήν. Η Αθηνά και 

ο Ποσειδώνας διεκδικούσαν την ίδια πόλη. Ανέβηκαν λοιπόν στον βράχο 

της Ακρόπολης και ενώπιον των Αθηναίων αποφάσισαν ότι όποιος προσέφερε το 

ωραιότερο δώρο θα την αποκτούσε. Ο Ποσειδώνας χτύπησε σε μια πλευρά του 

λόφου με την τρίαινά του και αμέσως ανάβλυσε ένα πηγάδι. Ο λαός θαύμασε, αλλά το 

νερό ήταν αλμυρό σαν το νερό της θάλασσας, που κυρίευε ο Ποσειδώνας κι έτσι δεν 

ήταν πολύ χρήσιμο. Το δώρο της Αθηνάς ήταν ένα δέντρο ελιάς, κάτι που ήταν 

καλύτερο, μιας και παρείχε στην πόλη τροφή, λάδι και ξυλεία. Έτσι, κέρδισε τη 

μονομαχία η Αθηνά και ονόμασε την πόλη της Αθήνα. 

Ο Ήφαιστος σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία ήταν ένας από τους 

κύριους Ολύμπιους θεούς του αρχαίου Δωδεκάθεου. Ήταν ο θεός της φωτιάς του 

ουρανού και της γης και οποιασδήποτε διεργασίας ή τέχνης με αυτήν, όπως της 

χαλκουργίας και κυρίως τηςμεταλλουργίας. Σύμφωνα με την Ιλιάδα του Ομήρου, (Ξ 

338), ήταν γιος του Δία και της Ήρας. Αυτό αναφέρεται στους ομηρικούς στίχους, τους 

οποίους ακολούθησαν οι μεταγενέστεροι συγγραφείς. Ωστόσο, 

ο Ησίοδος στη Θεογονία του (927) τον παρουσιάζει όχι ως καρπό του έρωτα αλλά της 

έριδας και φιλονικίας μεταξύ του Δία και της Ήρας, φερόμενος να γεννήθηκε από την 

Ήρα με παρθενογένεση. 

Ο Ήφαιστος μαζί με την Εστία αποτελούσαν τις κύριες θεότητες του πυρός. 

Ο Ερμής είναι ο αγγελιαφόρος των θεών στην ελληνική μυθολογία.[1] Ακόμη λειτουργεί 

ως ψυχοπομπός, οδηγεί δηλαδή τις ψυχές των νεκρών στον Άδη (όπως μαθαίνουμε 

στην Οδύσσεια), αλλά είναι και προστάτης των κλεφτών, των τυχερών παιχνιδιών και 

του εμπορίου.[2] Σύμφωνα με τον επικρατέστερο μύθο, πατέρας του Ερμή ήταν 

ο Δίας και μητέρα του η Μαία, μία από τις Πλειάδες, τις θυγατέρες του Άτλαντα, του 

γίγαντα που κρατούσε στις πλάτες του τον ουρανό. Πρόκειται για τις Πλειάδες κόρες 



που αργότερα ο Δίας τις μετέτρεψε σε αστερισμό, μαζί με τον κυνηγό Ωρίωνα, καθώς 

ο τελευταίος τις καταδίωκε. 

Ο Ησίοδος μας μεταφέρει τα περί της μυθικής Τιτανομαχίας αναφέροντας ότι ο Δίας 

και τα αδέρφια του πολέμησαν εναντίον του Κρόνου και των Τιτάνων για την κυριαρχία 

επάνω στην Γη.  

Ορμούμενοι από τον  Όλυμπο καταπολέμησαν τους Τιτάνες που είχαν οχυρωθεί 

στον Όρθυ. Ο αμείλικτος αυτός πόλεμος διήρκεσε δέκα χρόνια, ώσπου ο Δίας έλαβε 

την συμβουλή της Γαίας, να κατέβει στα Τάρταρα και να απελευθερώσει τους 

αδελφούς των Τιτάνων, τους Κύκλωπες και τους Εκατόγχειρες. Στα Τάρταρα πάλεψε 

με το μυθικό τέρας Κάμπη και αφού το νίκησε, απελευθέρωσε τους Κύκλωπες και 

τους Εκατόγχειρες, οι οποίοι έκτοτε έγιναν σύμμαχοί του. Οι Κύκλωπες από 

ευγνωμοσύνη έδωσαν στον Άρη και στον Ποσειδώνα πολεμικά όπλα και 

προμήθευσαν τον Δία με τις αστραπές, τη βροντή και το σφυρί, τα οποία από τότε 

έγιναν σύμβολα της δύναμής του. Οι δε Εκατόγχειρες συνόδευσαν τον Δία στην μάχη 

όπου με την βοήθειά τους οι θεοί νίκησαν τους Τιτάνες καταποντίζοντάς τους στα 

Τάρταρα βάζοντας για φρουρούς τους, τους Εκατόγχειρες. Τον Κρόνο τον φυλάκισαν 

μαζί με τους Τιτάνες στα Τάρταρα και όρισαν σαν φρουρό του την Νύχτα. Αργότερα, 

πήρε χάρη και έγινε βασιλιάς των Ηλύσιων Πεδίων, όπου κοιμόταν αιώνια. Ο Δίας, 

κατόπιν προτάσεως από την Γαία, αναλαμβάνει την υπέρτατη εξουσία ανάμεσα στους 

Θεούς και μοιράζει τον κόσμο σε τρία βασίλεια: Τον ουρανό, τη θάλασσα και τον κάτω 

κόσμο, θέτοντας για αρχηγούς τον εαυτό του, τον Ποσειδώνα και τον Άδη αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ακκάδες 

Οι Ακκάδιοι ή Ακκάδες ήταν αρχαίος Βιβλικός λαός. Ήταν οι βόρειοι γείτονες των 

Σουμερίων στη Μεσοποταμία κατά την 3η χιλιετία π.Χ. 

 

Η πρώτη μεγάλη κοσμοκρατορία στην ανθρώπινη ιστορία ιδρύθηκε απο τον Σημίτη 

Σαργκών 1ο αυτοκράτορα του Ακκάδ που έζησε μεταξύ (2364 - 2279 π.Χ.) και 

βασίλευσε μεταξύ (2334 - 2279 π.Χ.) άσημης καταγωγής γεννήθηκε με περίεργο 

τρόπο που θυμίζει πολύ τον βιβλικό Μωυσή. Αναφέρεται σαν κηπουρός του βασιλιά 

της Κίς Ούρ Ζαμπάμπα ο οποίος δέχθηκε επίθεση απο τον βασιλιά τηςΟυρούκ 

Λουγκάλ - Ζαγκιζί ο οποίος τον συνέτριψε και εκθεμελίωσε την Κίς, τότε ο Σαργκών 

κατέφυγε στην μικρή πόλη Ακκάδ οπου ίδρυσε Σημιτικό βασίλειο ιδρύοντας την 

Ακκαδική εξουσία. Στράφηκε πρώτα εναντίον της Ουρούκ που είχε εκείνη την εποχή 

την εξουσία στην Σουμερία, συνέτριψε εύκολα τον σκληρό βασιλιά Λουγκάλ - Ζαγκιζί 

και τον μετέφερε σιδηροδέσμιο στην Νιππούρ (2334 π.χ.) ο Σαργκών έγινε επίσημα 

αυτοκράτορας σε ηλικία 30 ετών. Μετά την συντριβή της Ουρούκ ακολούθησε η 

υποταγή ολόκληρης της Σουμερίας, ακολούθησε η υποταγή της Συρίας και του Ελάμ 

μετά από σκληρούς μακροχρόνιους πολέμους, ολοκλήρωσε τις κατακτήσεις του με την 

κατάληψη της Μικράς Ασίας και τηςΚαππαδοκίας η κοσμοκρατορία του επεκτείνετο 

απο το Αιγαίο ώς την Ινδία. Ο Σαργκών εκτός απο πολύ μεγάλος στρατιωτικός 

αρχηγός απο τους μεγαλύτερους στην ιστορία στάθηκε εξίσου μεγάλος ηγέτης και 

πολιτικός οργανωτής της αυτοκρατορίας, διόρισε  τοπικούς ηγεμόνες και σε όλες τις 

διοικητικές θέσεις παντού Σημίτες και την κόρη του Ενχεντουάνα ιέρεια του ναού του 

Ναννά στην Ούρ. 

 

Ναράμ - Σίν 



Ονομάστηκε "βασιλιάς τής γης", και "βασιλιάς τών τεσσάρων τετάρτων" ήταν ο 

πρώτος που ξέφυγε απο τα στενά όρια της Σουμεριακής πόλης - κράτους ιδρύοντας 

μεγάλη κοσμοκρατορία, στα τελευταία του χρόνια αντιμετώπισε πολλές εξεγέρσεις 

οπου τις κατέπνιξε όλες. 

 

Τον Σαργών διαδέχθηκαν οι δύο γιοί του Ριμούζ (2279 - 2270 π.Χ.) και Mανιστουζού 

(2270 - 2255 π.Χ.) και στην συνέχεια διάδοχος ήταν ο γιός του Μανιστουζού, Nαράμ-

Σιν (2255 - 2218 π.Χ.). Ο Ναράμ - Σίναντιμετώπισε με επιτυχία έναν επαναστατικό 

συνασπισμό απο την Σουμερία, στην συνέχεια ανακατέλαβε την Συρία και την Αρμενία 

ονομάστηκε "βασιλιάς τών τεσσάρων τετάρτων" και "θεός τής Ακκάδ". Ήταν ο πρώτος 

βασιλιάς στην ιστορία που ονόμασε τον εαυτό του θεό, η υπεροψία του έφτασε στο 

μέγιστο σημείο δέν σεβάστηκε ούτε τους Σουμεριακούς θεούς καταστρέφοντας τον 

ναό του Ενλίλ στο Νιππούρ. Τα τελευταία χρόνια του δέχθηκε επιθέσεις απο την 

βαρβαρική φυλή των Γκούτι οι Σουμέριοι είπαν οτι ήταν θεία τιμωρία του θεού Ενλίλ 

για την καταστροφή του ναού του. 

 

 

Ο γιός του Ναράμ - Σίν Σαρ-Kαλί-Σαρί (2218 - 2193 π.Χ.) ήταν ο τελευταίος βασιλιάς 

της αυτοκρατορίας των Ακκάδων, οικοδόμησε τον ναό του Ενλίλ στην Νιππούρ που 

είχε καταστρέψει ο πατέρας του, προσπάθησε να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των 

Ελαμιτών και των Γκουτί δέν τα κατάφερε η αυτοκρατορία κατέρρευσε. 

Τον επόμενο μισό περίπου αιώνα 2193 - 2154 π.Χ. ακολούθησε η σκοτεινή περίοδος 

κυριαρχίας των Γκουτί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Ανουνάκι 

Οι αρχαίοι Σουμέριοι μας λένε την ιστορία που δύσκολα μπορούμε να την δεχτούμε 

επειδή είμαστε σίγουροι για την τρέχουσα γνώση μας για το παρελθόν. Η ιστορία είναι 

τόσο απίστευτη σε τόσα πολλά επίπεδα που οι επιστήμονες είναι πολύ δύσκολο να το 

δεχτούν – ακόμα και γνωρίζοντας ότι πρέπει να είναι αλήθεια. Αυτή είναι η αρχαιότερη 

πηγή! Αν όλα δεν ήταν τόσο απίστευτα, θα είχε προ πολλού γίνει δεκτό ότι λέει, επειδή 

προέρχονταν από αυτήν την αρχαία πηγή. 

Οι Ανουνάκι είναι οι πρώτοι θεοί που εμφανίστηκαν στην ανθρώπινη ιστορία στην 

περιοχή της Μεσοποταμίας από τα πιο πανάρχαια χρόνια την 5η χιλιετία π.χ. 

πιθανότατα και ακόμα παλιότερα είναι δηλαδή πάντοτε παρόντες στις θρησκείες των 

λαών όσο υπάρχουν ιστορικά στοιχεία. Από τους Ανουνάκι προέρχονται όπως θα 

δούμε όλοι οι θεοί των μεγάλων αρχαίων βασιλείων της Ανατολής έως τα κλασσικά 

χρόνια ενώ και πολλοί Έλληνες θεοί έχουν ταυτιστεί με μερικούς απο αυτούς. 

Εμφανίστηκαν ως επίσημοι θεοί των Σουμερίων του αρχαιότερου πολιτισμού της γής 

σύμφωνα με τα ως τώρα ιστορικά δεδομένα αλλά υπήρχαν πρίν απο αυτούς και 

εξακολουθούσαν να υπάρχουν πολλές χιλιετίες αργότερα.  



  

 

Ζαχαρίας Σίτσιν - ο κορυφαίος Σουμεριολόγος 

 

Ο μεγάλος Σουμεριολόγος απο το Αζερμπαιτζάν Ζαχαρίας Σίτσιν (1920 - 2010) 

αφιέρωσε ολόκληρη την ζωή του στην αποκρυπτογράφηση των Σουμεριακών 

πινακίδων που ανακαλύφθησαν απο τον Sir Henry Leonard (1850) στο σημερινό Ιράκ 

εκεί που βρισκόταν η αρχαία Νινευή. Η δουλειά του ήταν καταπληκτική 

δημιουργώντας ένα πολύ ενδιαφέρον κολοσσιαίο έργο, τα συμπεράσματα τα 

κατέγραψε σε μια μεγάλη σειρά βιβλίων αλλά χωρίς να γίνει αποδεκτός από την 

επιστημονική κοινότητα με πηγές τις Σουμεριακές πινακίδες και την βίβλο την οποία 

μετέφρασε με δικό του ξεχωριστό τρόπο. Σύμφωνα με τον Σίτσιν οι θεοί που 

δημιούργησαν τον άνθρωπο ήταν οι Ανουνάκι εξωγήινοι αστροναύτες απο τον 

πλανήτη Νιμπιρού που ήρθαν στην γή για αναζήτηση χρυσού επειδή ήταν 

απαραίτητος για την επιβίωση στον δικό τους πλανήτη. Οι Ανουνάκι είναι μια εξωγήινη 

φυλή οι οποίοι έχουν τεράστια διάρκεια ζωής για τα ανθρώπινα δεδομένα στην γη, 

ζουν περίπου 150 χρόνια του πλανήτη Νιμπιρού αν ένα έτος του πλανήτη Νιμπιρού 

ισοδυναμεί με 3.600 χρόνια γήινα προκύπτει ότι ένας Ανουνάκι ζει άνω απο 500.000 

ανθρώπινα χρόνια αυτός είναι ο λόγος που φαίνονται στους ανθρώπους ως θεοί 

αιώνιοι και αθάνατοι. Αρχηγοί της αποστολής ήταν δύο αδέλφια οι Ενλίλ και Ενκί γιοί 



του Ανού ο οποίος ήταν κάποιος ηγεμόνας ή βασιλιάς στον Νιμπιρού εγκαταστάθηκαν 

στο Ντιλμούν κοντά στο σημερινό Κουβέιτ ξεκινώντας τις εργασίες εξόρυξης χρυσού 

απο την Αφρική. Η κόπωση έφερε έντονες διαμαρτυρίες απο τους κατώτερους 

Ανουνάκι εργάτες τότε οι μεγάλοι Ανουνάκι αποφάσισαν να δώσουν νοημοσύνη σε 

ένα απο τα γηγενή όντα της γης ώστε να κάνουν αυτά την σκληρή δουλειά της 

εξόρυξης. Ο Ενκί χρησιμοποιώντας την υψηλή τεχνολογία του πλανήτη Νιμπιρού 

κατάφερε στο εργαστήριο του να δώσει νοημοσύνη στο πιο εξελιγμένο πιθηκοειδές 

που υπήρχε εκείνη την εποχή στην γη πριν από 400.000 χρόνια σύμφωνα με τον 

Σίτσιν στον Homo Sapiens, ο πρώτος άνθρωπος ήταν ο Αντάμ ή Αντάπα. 

  

  

 

Η θεά της γονιμότητας Ινάννα ή Ιστάρ 

Για πολλές χιλιετίες οι θεοί Ανουνάκι και οι άνθρωποι που τους υπηρετούσαν στην 

εξαγωγή χρυσού ζούσαν αρμονικά μεταξύ τους, κάποια εποχή 15000 χρόνια περίπου 

πριν από τις μέρες μας οι άνθρωποι αυξήθηκαν πάρα πολύ ο Ενλίλ τους φοβήθηκε 

και αποφάσισε να τους εξουδετερώσει με κατακλυσμό αφού έχει συγκεντρώσει τις 

απαραίτητες ποσότητες χρυσού για να επιστρέψει στον Νιμπιρού. O Ενκί ο οποίος 

ήταν μεγάλος μηχανικός και επιστήμονας λυπήθηκε το δημιούργημα του και έδωσε 

οδηγίες στον Ουτναπιστίμ να κατασκευάσει μιά κιβωτό για να σώσει το ανθρώπινο 

είδος,  με αυτόν το τρόπο σώθηκε ύστερα απο τον κατακλυσμό του Ενλίλ που 



κράτησε 7 μέρες με παρόμοιο τρόπο με αυτόν του βιβλικού Νώε. Μετά τον 

κατακλυσμό ο Ενλίλ ευλόγησε τον Ουτναπιστίμ και οι Ανουνάκι αποφάσισαν να 

αναχωρήσουν για τον πλανήτη τους αφήνοντας το ανθρώπινο γένος να ακολουθήσει 

την πορεία του, οι επισκέψεις τους στην Γή στην αρχή ήταν αραιές από την 5η χιλιετία 

π.χ. σταμάτησαν εντελώς. Σύμφωνα με τον Σίτσιν η επόμενη φορά που θα περάσει ο 

πλανήτης Νιμπιρού από την γη θα είναι το 2012 κάτι που θα σημάνει την επιστροφή 

των Ανουνάκι με κοσμογονικές αλλαγές ως τώρα δεν έχουμε δει τίποτε. 

 

 

 

 

 

                  ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
Με τον γενικό όρο αρχαία Αίγυπτος οι ιστορικοί αναφέρονται 

στην ιστορία, την τέχνη, τα ήθη και τα έθιμα και γενικότερα 

τον πολιτισμό που ανέπτυξαν οι λαοί που κατοίκησαν στην περιοχή της 

σημερινής Αιγύπτου από την Προδυναστική περίοδο 4 χιλιετία π.Χ έως 

την Πτολεμαϊκή δυναστεία 305 π.Χ - 30 π.Χ. 

 

          ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
Με τον όρο Αιγυπτιακή μυθολογία εννοείται το corpus των μύθων που 

υποδηλώνουν την διαδοχή των θρησκευτικών πεποιθήσεων των 

αρχαίων Αιγυπτίων και εκτείνεται χρονικά σε μια περίοδο 3.000 περίπου 

χρόνων, πριν την έλευση του Χριστιανισμού και του Ισλάμ. 

                        ΘΕΟΙ: 

Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των Αιγυπτίων στις πρώιμες περιόδους 

είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν σε πέντε διακριτές ομάδες: 

 Εννεάδα της Ηλιούπολης, με κυρίαρχη θεότητα τον Ατούμ. 

 Ογδοάδα της Ερμούπολης, με κυρίαρχη θεότητα τον Ρα. 

 Τριάδα της Ελεφαντίνης, Κνουμ-Σατέτ-Ανουκέτ, με κυρίαρχη 

θεότητα τον Κνουμ. 



 Τριάδα των Θηβών, Άμων-Μουτ-Κχονς, με κυρίαρχη θεότητα τον 

Άμωνα. 

 Τριάδα της Μέμφιδας Πτα-Σεκμέτ-Νεφερτέμ , με κυρίαρχη θεότητα 

τον Πτα. 

Οι κυρίαρχες πεποιθήσεις αρχαίων Αιγυπτίων συγχωνεύονταν και 
τροποποιούνταν ανάλογα με το ποιες ηγετικές ομάδες διεκδικούσαν την 
πολιτική εξουσία, επιβάλλοντας τις λατρευτικές πεποιθήσεις του 
ηγεμονικού οίκου τους. Αρχικά ο Ρα και ο Άμων συγχωνεύθηκαν σε μία 
θεότητα, τον Άμμωνα-Ρα και αργότερα ο Ρα απορροφήθηκε με τη σειρά 
του από τον Ώρο, για να δημιουργηθεί μια νέα θεότητα με το όνομα Ρα-
Χεράκτυ. Ο Πτα από την άλλη, γενόμενος Πτα-Σεκέρ, απορροφήθηκε από 
τον Όσιρι, ο οποίος μετουσιώθηκε σε Πτα-Σεκέρ-Όσιρις. Το ίδιο συνέβη 
με τις θηλυκές θεότητες. Η Άθωρ αρχικά απορρόφησε τις ιδιότητες των 
άλλων θεαινών και με τη σειρά της αφομοιώθηκε στο αρχέτυπο της 
Ίσιδας. Ο Σετ, αρχικά ήρωας, απορρόφησε τις όψεις άλλων 'κακών' 
θεοτήτων, πολύ περισσότερα μάλιστα αφού υπήρξε αγαπημένος θεός 
των Υξώς. 

Το τέλος των πολλαπλών συγχωνεύσεων κατά την περίοδο της 
ελληνιστικής περιόδου στην Αίγυπτο, έμεινε μόνο η τριάδα Όσιρις, Ίσις, 
Ώρος και ο έχθρός τους Σετ, όπως φαίνεται στον μύθο του Όσιρι και της 
Ίσιδας. Η τριάδα απορρόφησε αρκετές από τις προγενέστερες θρησκείες, 
που διατηρούσαν το δικό τους λατρευτικό κέντρο -
 Άβυδος (Όσιρις), Ντεντερά(Ίσις) και Εντφού (Ώρος). Η συγχώνευση 
προχώρησε ακόμη περισσότερο με αποτέλεσμα ο Ώρος να γίνει όψη του 
Όσιρι και το αντίθετο, οδηγώντας σε ένα είδος ενοθεϊσμού και όχι 
μονοθεϊσμού όπως συχνά αναφέρεται. Τούτος ο ενοθεϊσμός βέβαια 
υπήρξε και προγενέστερα, καθώς κατά τον 13ο αιώνα ο Ακενατόν ή 
Εχνατόν προσπάθησε να εισάγει την ενοθεϊστική λατρεία του Ατόν, του 
ίδιου του ηλιακού δίσκου, λατρεία η οποία αργότερα ανετράπη. 
 

       ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ: 

   Στις πεποιθήσεις των Αιγυπτίων περί ψυχής περιλαμβανόταν η πίστη 
πως με την ταρίχευσηκαι τη μουμιοποίηση διατηρείτο η ταυτότητα του 
ατόμου στην μεταθανάτια ζωή. Στην Αίγυπτο οι νεκροί τοποθετούνταν 
αρχικά σε καλαμένια φέρετρα στην καφτή άμμο -τούτο είχε ως 
αποτέλεσμα την ταχεία αφυδάτωση του σώματος και την επιβράδυνση 
της αποσύνθεσης- και επακόλουθα θάβονταν. Τη συγκεκριμένη ταφική 
πρακτική ακολούθησαν οι ξύλινοι τάφοι και η εκτεταμμένη διαδικασία της 



μουμιοποίησης, γεγονός που οδήγησε στην ανάπτυξη σύνθετων ταφικών 
τελετουργικών. Η ταρίχευση αναπτύχθηκε από τους Αιγυπτίους κατά τη 
διάρκεια της 4ης Δυναστείας. Αφαιρούνταν όλοι οι μαλακοί ιστοί, ενώ οι 
κοιλότητες πλένονταν και γεμίζονταν με νάτρον. Κατόπιν ολόκληρο το το 
σώμα εμβυθιζόταν σε νάτρον. Καθώς θεωρείτο αδίκημα επί ποινή 
λιθοβολισμού οποιαδήποτε βλάβη στο σώμα του Φαραώ, ακόμα και μετά 
θάνατον, εκείνος που έκανε την τομή στο υπογάστριο διωκόταν 
τελετουργικά (αποτροπαϊκά) με λιθοβολισμό ως μιαρός. 

Μετά την εμβάπτισή τους, τα σώματα αλείφονταν εσωτερικά και εξωτερικά 
με ρητίνες, για να διατηρούνται και τυλίσσονταν με επιδέσμους από λινό 
ύφασμα, με ενσωματωμένα φυλακτά και τάλισμαν. Στην περίπτωση του 
Φαραώ ή μελών της οικογενείας του και υψηλών αξιωματούχων το σώμα 
τοποθετείτο σε μια σειρά αλληλοκαλυπτόμενων φέρετρων. Το μεγαλύτερο 
και εξωτερικό -μέσα στο οποίο τοποθετούνταν με σειρά όλα τα άλλα- ήταν 
συνήθως μια λίθινη σαρκοφάγος. Οι πνεύμονες, το συκώτι το στομάχι και 
τα έντερα διατηρούνταν ξεχωριστά, αποθηκευμένα σε σφραγισμένο 
αγγείο, το οποίο προστάτευαν οι τέσσερις γιοι του Ώρου. Στη διαδικασία 
της μουμιοποίησης περιλαμβάνονταν ενίοτε και ζώα των οικογενειών των 
αιγυπτίων αριστοκρατών, αλλά το πιθανότερο είναι πως ήταν 
αναπαραστάσεις θεών. 

Η Αιγυπτιακή Βίβλος των Νεκρών είναι μια σειρά διακοσίων 
αποσπασματικών κειμένων, ύμνων και εικόνων γραμμένων σε πάπυρο, 
που θάβονταν μαζί με τον νεκρό ή ζωγραφίζονταν στους τοίχους, για να 
διευκολύνουν το πέρασμά του στον κάτω κόσμο. Ένα από τα γνωστότερα 
παραδείγματα της Βίβλου των Νεκρών είναι Ο πάπυρος του Άνι, 
περ. 1240 π.Χ, στον οποίο, επιπρόσθετα στα κείμενα, περιέχονται πολλές 
εικόνες του Άνι και της συζύγου του στο ταξίδι τους στη χώρα των 
νεκρών. 

Σύμφωνα με μεταγενέστερες πεποιθήσεις η ψυχή του νεκρού οδηγείται 
στην Αίθουσα της Κρίσης, στο Ντουάτ, από τον Άνουβι και η καρδιά του, 
εν είδει αρχείου της ηθικής του κατόχου της ζυγίζεται με αντίβαρο ένα 
φτερό που συμβολίζει την Μα'ατ (η έννοια της αλήθειας και της τάξης). Αν 
το αποτέλεσμα είναι ευνοϊκό, ο νεκρός οδηγείται στον Όσιρι στο Ααρού. 
Αν το αποτέλεσμα είναι δυσμενές, ο δαίμων Αμμίτ (Καταβροχθιστής των 
καρδιών) -εν μέρει κροκόδειλος, εν μέρει λέων και εν μέρει ιπποπόταμος- 
καταβροχθίζει την καρδιά και ο νεκρός παραμένει στο Ντουάτ. 

 



     

 

 

     ΤΟ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΠΑΝΘΕΟ: 

 Άθωρ, (Hathor) - "Οίκος του Ώρου", θεά αγελάδα της αγάπης και της μουσικής. 

 Ακέρ, (Aker) - "the Bender", προστάτης του ταξιδεύοντος ηλίου. 

 Άμμουτ, (Ammut) - "Καταβροχθιστής των Νεκρών", δαίμων που καταβρόχθιζε 

ψυχές. 

 Άμων, (Amon) - "ο Κρυμμένος", θηβαϊκός βασιλεύς των νεκρών. 

 Ανκέτ, (Anqet) - "Εναγκαλίζουσα Κυρία", θεά των υδάτων, Ελεφαντίνη. 

 Άνουβις, (Anubis) - "το Βασιλικό Παιδί", θεός-τσακάλι της μουμιοποίησης. 

 Απέπ, (Apep), ο όφις που προσπάθησε να σκοτώσει τον ήλιο. 

 Ατέν, (Aten), ηλιακός δίσκος. 

 Ατούμ, (Atum) - "ο Πλήρης", θεός του δύοντος ηλίου. 

 Γκεμπ, (Geb) - "Γη", θεός της γης. 

 Βησά, (Bisu) - Προστάτης του σπιτιού 

 Θωθ, (Thoth) - "Οδηγός", θεός-ίβις της σοφίας και της σελήνης 

 Ιμσέτ, (Imsety) - "ο Ευγενικός", προστάτης του ήπατος του νεκρού. 

 Ιμχοτέπ, (Imhotep) - "Εκείνος που ερχεται εν ειρήνη", γιος του Πτα. 

 Ίσις, (Isis) - "ο Θρόνος", θεά της μαγείας. 

 Κεμπεχσενούφ, (Qebehsenuef) - "Εκείνος που δροσίζει τον αδελφό του", 

Προστάτης των σπλάχνων του νεκρού. 

 Κεπερά, (Khepera) - "Εκείνος που έρχεται σε Ύπαρξη", θεός-σκαραβαίος του 

ανατέλλοντος ηλίου. 

 Κετές, (Qetesh) - "Ιερή", Σημιτική θεά της φύσης. 

 Κνεμού, (Khnemu) - "Προστάτης/Εμπλουτιστής" θεός της πλημμύριδας του 

Νείλου. 

 Κχονσού, (Khonsu) - "Ταξιδιώτης", θηβαϊκός θεός της σελήνης. 

 Μά'ατ, (Ma'at) - "Αλήθεια", θεά της τάξης και της αλήθειας. 

 Μερετσεγκέρ, (Meretseger) - "Εκείνη που αγαπά τη σιγή", θεά της Κοιλάδας 

των Βασιλέων. 

 Μεσκνέτ, Meshkhent - "Γενέθλιος τόπος", προστάτιδα θεά της γέννησης. 



 Μιν, (Min) - "ο Σταθερός", θεός της αρσενικής γονιμότητας. 

 Μιχός, (Mihos) - "Αληθής έμπροσθέν τους", θεός-λέων, γιος της Μπαστέτ. 

 Μοντού, (Montu) - "Νομάδας", αιγυπτιακός θεός του πολέμου. 

 Μουτ, (Mut) - "Μητέρα", θηβαϊκή Μητέρα-Θεά. 

 Μπαστ, (Bast) - "Καταβροχθίστρια Κυρία" Γάτα θεά του οίκου. 

 Μπατ, (Bat), αρχαία ουράνια θεά-αγελάδα. 

 Μπες, (Bes) Νάνος θεός της μουσικής και των πολεμικών επιχειρήσεων. 

 Μπουτό, (Buto) - "Εκείνη που είναι Πράσινη" θεά κόμπρα των Κάτω Αιγύπτου 

 Νηίθ, (Neith) - "Εκείνη που είναι", θεά του πολέμου και της ύφανσης 

 Νεκχεμπέτ, (Nekhebet) - "Εκείνη που ανήκει στην Νεκχέμπ" θεά-όρνεο της Άνω 

Αιγύπτου 

 Νεφερτέμ, (Nefertem) - "Λωτός", θεός του λωτού, Μέμφις. 

 Νέφθυς, (Nephthys) - "Κυρία του Οίκου" Αδελφή της Ίσιδας, σύζυγος του Σετ 

 Νουν, (Nun) - "Άβυσσος" θεός των αρχέγονων υδάτων. 

 Νατ, (Nut) - "Ουρανός", θεά του ουρανού. 

 Ντουαμουτέφ, Duamutef - "Εκείνος που υμνεί την μητέρα του" Προστάτης του 

στομάχου των θεών. 

 Όνουρις, (Onuris) - "Sky-Bearer" Πολεμιστής και ουράνιος θεός της Αβύδου. 

 Όσιρις, (Osiris) - "Εκείνος που βλέπει τον Θρόνο" Κύριος της μεταθανάτιας 

ζωής. 

 Ουεπουαουέτ, (Wepwawet), Οφιός - "Εκείνος που ανοίγει τους δρόμους", 

ψυχοπομπός. 

 Πτα, (Ptah) - "Δημιουργός" Μουμιοποιημένος θεός δημιουργός. 

 Ρε ή Ρα, (Re) - "Ήλιος", δημιουργός θεός του ήλιου. 

 Σατέτ, (Satet), θεά του Νείλου και της γονιμότητας. 

 Σεκμέτ, (Sekhmet) - "Ισχυρό Θηλυκό", θεά του πολέμου και της καταστροφής. 

 Σελκέτ, Selket - "Εκείνη που αναπνέει" θεά-σκορπιός της μαγείας. 

 Σέραπις, (Serapis) Συγκριτική θεότητα της μεταθανάτιας ζωής. 

 Σεσχάτ, (Seshat) - "Κυρία Γραφέας", θεά της μέτρησης. 

 Σεθ, (Seth) - "To Dazzle", θεός του χάους, σκότωσε τον Όσιρι. 

 Σοκάρ, (Sokar), θεός της νεκρόπολης της μέμφιδας. 

 Σομπέκ, (Sobek) - "ο Παρατηρητής", θεός των κροκοδείλων. 

 Σοπντέτ, (Sopdet), θεά του άστρου Σείριος. 

 Σου, (Shu) - "Ξηρός", θεός του αέρα. 

 Ταουρέτ, (Tauret) - "η Μεγάλη", θεά των γυναικών και του οίκου. 

 Τεφνούτ (Tefnut), θεά της υγρασίας και της βροχής. 



 Χαπί, (Hapi) - "Δρομέας", Θεός του Νείλου. 

 Χαπί, (Hapy) - "Δρομέας" προστάτης των πνευμόνων των νεκρων. 

 Χε, (Heh), θεός του απείρου. 

 Χεκέτ, (Heket), θεά-βάτραχος του απείρου. 

 Ώρος, (Horus) - "Υψηλά, Άνω", θεός γεράκι του ήλιου 

 

    ΜΟΝΟΘΕΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Ένα σύντομο διάστημα μονοθεϊσμού συνέβη υπό την βασιλεία του Ακενατόν, 

εστιασμένη στην αιγυπτιακή ηλιακή θεότητα Ατέν ή Ατ-Ον (ατ = δίσκος, Ον = ήλιος). Ο 

Ακενατόν κήρυξε εκτός νόμου οποιαδήποτε άλλη λατρεία, έκλεισε τους ναούς και 

επέβαλε δημόσια λατρεία σε υπαίθριους βωμούς ενώ έκτισε μια νέα πρωτεύουσα, την 

(Αμάρνα) γύρω από τον ναό του Ατέν. Η θρησκευτική του μεταρρύθμιση κράτησε 

μόνο μέχρι τον θάνατο του γαμβρού του Τουτανκχαμούν (βλ. καιΤουταγχαμών). Στην 

πραγματικότητα, η αφαίρεση του Ακενατόν και του Τουταγχαμών από τον Τοίχο των 

Βασιλέων είναι πιθανό να σχετίζονται με δραστικές θρησκευτικές αλλαγές. 

Σύμφωνα με ορισμένους αιγυπτιολόγους, ιδιαίτερα εκείνους που εκφράζουν την 

ιουδαιοχριστιανική αντίληψη, δεν είναι ορθό να θεωρείται η περίοδος του Ακενατόν ως 

μονοθεϊστική. Κατά την άποψή τους οι πιστοί δεν λάτρευαν τον Ατέν αλλά την 

βασιλική οικογένεια ως πάνθεον θεοτήτων που λάμβαναν τη θεία δύναμή τους από 

τον Ατέν. Σύμφωνα με άλλους αιγυπτιολόγους η περίοδος του Ακενατόν είναι 

μονοθεϊστική ως προς τη φύση της. 

Μετά την πτώση της δυναστείας Αμάρνα η αρχική θρησκεία επεβίωσε ως κυρίαρχη 

πίστη, έως την εγκαθίδρυση του Κοπτικού Χριστιανισμού και του Ισλάμ, αν και οι 

Αιγύπτιοι διατήρησαν τη σχέση τους με άλλες μονοθεϊστικές λατρείες. Η Αιγυπτιακή 

θρησκεία με τις συγκριτικές τάσεις της πρόβαλε μικρή αντίσταση στη διάδοση 

του Χριστιανισμού. 

 

 

 

 

 



Τα 12 Αιγυπτιακα ζωδια και ποια τα βασικα ψυχολογικα 

χαρακτηριστικα τους 

Η ιστορία της αστρολογίας και τα σύμβολα των ζωδίων: 

    Μπορεί λοιπόν η αρχή αυτή να έγινε τη στιγμή που το ανθρώπινο μάτι αντίκρισε για 

πρώτη φορά τον έναστρο ουρανό και προσπάθησε να κατανοήσει τα μυστήρια του 

σύμπαντος. Τα ιστορικά στοιχεία μαρτυρούν ότι πρώτοι οι Βαβυλώνιοι «εντρύφησαν» 

στα μυστήρια αυτά, γύρω στο 3.000 π.Χ. Σε κείμενα που αναφέρονται σε εκείνη την 

περίοδο, γίνεται αναφορά στους τότε γνωστούς αστερισμούς, τον Ταύρο, τους 

Διδύμους το Λέοντα, το Σκορπιό και τους Ιχθύς. Οι Βαβυλώνιοι συσχέτισαν τους θεούς 

τους με πλανήτες, δίνοντας το όνομα του σημαντικότερου θεού τους, του Μαρδούκ, 

στον πλανήτη Δία. Μάλιστα, το πρώτο «ωροσκόπιο» αποδίδεται σε αυτούς και φέρει 

την ημερομηνία 410 π.Χ. Οι Αιγύπτιοι δανείστηκαν πληροφορίες από τους 

Βαβυλώνιους και με τις αστρολογικές τους παρατηρήσεις, κατάφεραν να προβλέπουν 

τις περιόδους της ευεργετικής πλημμύρας του Νείλου. 

ΝΕΙΛΟΣ (1-7/1,18-28/6,1-7/9,18-26/11) 

O Νείλος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς θεούς της αρχαίας Αιγύπτου. Σκεφτείτε 

τι θα ήταν εξάλλου η Αίγυπτος χωρίς να υπάρχει ο Νείλος. Οι Κάτοικοι αυτής της γης 

είχαν καταλάβει από νωρίς τη σημασία του για αυτό και θεωρούνταν ιδιαίτερη θεότητα 

η οποία και λατρεύονταν σε όλη την Αίγυπτο. Οι άνθρωποι που είναι γεννημένοι κάτω 

από τον Νείλο είναι πρόσωπα συνήθως ευχάριστα που όμως έχουν ιδιαίτερη 

δεκτικότητα και υπομονή. Ο Νείλος καταλαβαίνει καλά τους ανθρώπους αλλά 

απαραίτητα δεν λειτουργεί όπως αυτοί. Οι άνθρωποι κάτω από την επιρροή του 

Νείλου έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να ξεχωρίσουν εύκολα ανάμεσα στο καλό 

και στο κακό ενώ στις σχέσεις τους τείνουν να είναι ιδιαίτερα σταθεροί αν και κάποιες 

φορές απρόβλεπτοι. Στη ζωή τους συνήθως έχουν αφθονία και θεωρούνται τυχεροί 

από τους άλλους. 



ΑΜΜΩΝ – ΡΑ (8-21/1,1-11/2) 

Ο Άμμων – Ρα είναι ίσως ο σημαντικότερος θεός της περιόδου του Νεώτερου 

Βασιλείου στην Αίγυπτο. Είναι ένα θεός κράμα από παλιότερους θεούς και σαφώς έχει 

μεγάλη σχέση με τον ίδιο τον Ήλιο.  Ο Ρα είναι ένας θεός καλός που όμως κάποιες 

φορές μπορεί να γίνει και επικίνδυνος. Είναι άτομα που θέλουν να κάνουν καλό στους 

άλλους αλλά μπορεί να παρεμβαίνουν περισσότερο από ότι θα έπρεπε. Συνήθως είναι 

ιδιαίτερα λαμπεροί και πετυχημένοι ενώ τραβάνε τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι 

προσωπικότητες ιδιαίτερα λαμπερές αν και κάποιες φορές μπορεί να μην ξέρουν να 

διαχειριστούν αυτή τη λάμψη.  Είναι πολύ σημαντικό κάποιες φορές αυτά τα άτομα να 

κάνουν μία ενδοσκόπηση γιατί η τάση τους να επικεντρώνονται στο εξωτερικό μπορεί 

να τους δημιουργήσει προβλήματα σε οτιδήποτε το εσωτερικό. 

 ΜΟΥΤ (22-31/1,8-22/9) 

Η θεότητα που έχει σχέση με την παρθενογένεση, η θεότητα που όλα ξεκίνησαν. Αν 

και άλλαξε πολλές φορές και επηρεάστηκε το αρχέτυπο της από τα συμφέροντα των 

εκάστωτε φαραώ είναι η θεότητα που σχετίζετε περισσότερο με τη δημιουργία του 

κόσμου και ήταν και η γυναίκα του Άμμων Ρα. Τα άτομα κάτω από την επιρροή της 

Μουτ έχουν ιδιαίτερη ηρεμία και είναι άτομα που είναι ιδιαίτερα δημιουργικά. Συνήθως 

είναι πρόσωπα που στη ζωή τους θέλουν να βρουν το κεντρικό λόγο της ενσάρκωσης 

τους και αγχώνονται όταν είναι ιδιαίτερα μακριά από αυτόν κάτι που σε άλλα ζώδια 

δεν συμβαίνει. Είναι άτομα που θέλουν να γνωρίσουν νέο κόσμο και ανθρώπους ενώ 

έχουν και ιδιαίτερη περιέργεια η οποία όμως πολλές φορές καταπιέζετε από την ήρεμη 

φύση τους. 

 

 ΓΚΕΜΠ (12-29/2,20-31/8) 

Ο Σύζυγος της νύχτας, στην Αιγυπτιακή θρησκεία συνδέθηκε με τη Γη και με τη 

Γεωργία, επίσης ήταν ένας θεός που σχετιζόταν έντονα με τη σεξουαλικότητα για αυτό 

και κάποιες φορές συμβολιζόταν με φαλλό. 



Πολλές φορές τα άτομα με που επηρεάζονται από τον Γκεμπ μπορεί να είναι λίγο 

αδύναμα ή και να φοβούνται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που μπορεί να τους 

παρουσιαστούν. Η αλήθεια είναι ότι τα άτομα συνήθως αυτά αποφεύγουν τη 

σύγκρουση αλλά αυτό το κάνουν γιατί πολύ απλά δεν τη θεωρούν απαραίτητη.  

Έχουν ιδιαίτερα δυνατή και ισχυρή σεξουαλικότητα ενώ είναι σε ιδιαίτερη επαφή με τα 

γήινα χαρακτηριστικά τους. Σταθεροί και έμπιστοι μπορείς να τους μιλήσεις και να σε 

ακούσουν υπομονετικά. Είναι τα άτομα που ξαφνικά θα κάνουν όμως την έκρηξη τους 

και εκεί απλά πρέπει να τρέξεις… 

ΟΣΙΡΙΣ (1-10/3,27-30/11,1-18/12) 

Ο Όσιρις έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του Αιγυπτιακού θρησκευτικού 

συστήματος. Ο ίδιος έκανε παράνομα σεξ με την γυναίκα του αδερφού του Σεθ και 

έπειτα ο αδερφός του τον σκότωσε. Έπειτα από μία μακρόχρονη διαμάχη και 

πολέμους μεταξύ των Θεών ο Όσιρις τελικά κατέληξε να γίνει ο Θεός του Κάτω 

κόσμου. Τα άτομα κάτω από το ζώδιο του Όσιρι είναι ιδιαίτερα ανεκτικά στους άλλους 

ανθρώπους και δεν τους αρέσει να μιλάνε πολύ για τη προσωπική τους ζωή. Είναι 

ιδιαίτερα κλειστοί σαν τύποι και συναισθηματικοί αλλά τείνουν στη ζωή τους να έχουν 

ζωές που χαρακτηρίζονται από έντονα γεγονότα. Επίσης είναι άτομα που συνήθως 

αποκτούν μεγάλη δύναμη και εξουσία ενώ από την άλλη ασχολούνται με τη 

μεταφυσική.  Τα άτομα κάτω από την επιρροή του Όσιρι επίσης είναι πάρα πολύ καλοί 

ερευνητές. 

 

ΙΣΙΣ  (11-31/3 ,18-29/10, 19-31/12) 

Η Ίσιδα στην Αιγυπτιακή θρησκεία είναι η γυναίκα του Όσιρι. Μετά τη δολοφονία του 

από τον Σεθ η ίδια προσπάθησε να τον αναστήσει με διάφορους τρόπους. Η Ίσιδα 

θεωρούνταν θεματοφύλακας γνώσης και βέβαια μία θεότητα που συμβόλιζε την πίστη 

σε μία γυναίκα και την μυστικιστική γνώση. Τα άτομα κάτω από την επιρροή του 

ζωδίου έχουν συνήθως ιδιαίτερα γεγονότα στα αισθηματικά τους και συνήθως είναι 

αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένες.  



Τα άτομα κάτω από την Ίσιδα είναι ιδιαίτερα δύσκολα στο να ικανοποιηθούν και 

πολλές φορές έχουν ιδιαίτερες εναλλαγές στη διάθεση τους σε τέτοιο βαθμό που 

μπορεί να ταλαιπωρούν τον εαυτό τους. Ιδιαίτερα συντροφικοί και αγαπητοί στον 

κόσμο πολλές φορές δεν ξέρουν οι ίδιοι τι αξίζουν. Είναι άτομα που τα καταφέρνουν 

ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες και συνήθως επιτυγχάνουν εκεί που δεν το 

περιμένει κανείς. 

 

ΘΩΘ  (1-19/4, 8-17/11) 

Ο Θωθ που λεγόταν αλλιώς και Ταχούτι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και 

ιδιαίτερους θεούς της Αιγυπτιακής θρησκείας. Ουσιαστικά συμβόλιζε τη Σελήνη και 

είχε να κάνει με τη γνώση. Η γνώση σαφώς δεν είναι να κάνει με τη γνώση όπως την 

κατανοούμε εμείς σήμερα αλλά την απόκρυφη μεταφυσική γνώση. Σαφώς τον 

συνέδεαν και με τις επιστήμες εκείνη την εποχή. 

Τα άτομα που ανήκουν στο ζώδιο του Θωθ είναι ιδιαίτερα δημιουργικά και συνήθως 

ενδιαφέροντα με πολύ καλές σχέσεις με τον κόσμο. Είναι τα άτομα που μπορούν να 

μάθουν πολλά πράγματα στη ζωή τους και τους ενδιαφέρει να ενημερώνονται και να 

ταξιδεύουν. Επίσης είναι πρόσωπα που συνήθως εκφράζουν μία ιδιαίτερη περιέργεια 

για τους ανθρώπους και θέλουν να τους γνωρίσουν ενώ στις σχέσεις τους τείνουν να 

έχουν προβλήματα γιατί δεν βλέπουν τα πράγματα όπως συνήθως ο υπόλοιπος 

κόσμος και δεν έχουν τόσο την «τέχνη του έρωτα». Παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερα 

ευχάριστοι και τους αρέσουν οι εγκεφαλικοί τύποι. 

 

 ΩΡΟΣ  (20-30/4, 1-7/5, 12-19/8) 

Κεντρικό ρόλο στην Αιγυπτιακή μυθολογία παίζει ο Ώρος. Πρόκειται για ίσως την 

κορυφαία φιγούρα στην μυθολογία τους. Γιός του Όσιρι παλεύει και χάνει από τον Σεθ 

για την κυριαρχία του κόσμου. Η μητέρα του τελικά κερδίζει την τελική μάχη με τον Σεθ 

όπου και τον εξορίζουν και ο Ώρος γίνεται κεντρική φιγούρα της Αιγυπτιακής 

θρησκείας.  



 Τα άτομα που είναι κάτω από την επιρροή του Ώρου είναι φτιαγμένο για να 

αντιμετωπίσει πολλές φορές στη ζωή του διάφορες και πολύ σημαντικές δοκιμασίες. 

Επίσης πολλές φορές έχουν θυελλώδης σχέσεις και αλλαγές στη ζωή τους. Είναι 

άτομα ιδιαίτερα θετικά και ενεργητικά, ενθουσιώδη και με πάθος. Πολλές φορές 

μπορεί πάνω στον ενθουσιασμό τους να κάνουν κάποιες λανθασμένες κινήσεις αλλά 

στο τέλος καταφέρνουν να βρουν το σωστό δρόμο. Είναι άτομα που δεν κρατούν 

κακίες και γενικότερα προσπαθούν να δουν τη θετική πλευρά της ζωής φτάνει να 

πιστεύουν ότι έχουν ένα σωστό σκοπό μπροστά τους. 

 

ΑΝΟΥΒΗΣ    (8-27/5, 29-30/6, 1-13/7) 

Σημαντικός Θεός της Αιγύπτου, γιος της Νεφθυς και του Όσιρι είναι το παιδί που 

στάθηκε ουσιαστικά ο λόγος όπου ο Σεθ αποφάσισε ανακαλύπτοντας την απιστία της 

γυναίκας του να σκοτώσει τον Όσιρι.  Ο Άνουβης είναι ο θεματοφύλακας του κάτω 

κόσμου και αυτός που ζύγιζε την ψυχή και ήταν κριτής της αν θα είχε αιώνια ζωή ή θα 

αφανιζόταν.  Τα άτομα που είναι κάτω από την επιρροή του Άνουβι είναι ιδιαίτερα 

δίκαια και δεν θέλουν με κανένα τρόπο να εκμεταλλευτούν η να τους εκμεταλλευτούν. 

Είναι άνθρωποι που δεν ξεχνούν εύκολα στη ζωή τους και έχουν μία ιδιαίτερη 

δημιουργικότητα. Παρόλα αυτά μπορεί να είναι λίγο μελαγχολικά και κλειστά σαν 

άτομα ενώ αρκετές φορές είναι ιδιαίτερα αμετακίνητα στις απόψεις τους. Είναι 

πρόσωπα που θα δοθούν στη σχέση τους με ιδιαίτερο πάθος αλλά πολλές φορές δεν 

θέλουν να δοθούν από την αρχή. Συνήθως επιτυγχάνουν σημαντικές καριέρες. 

ΣΕΘ  (28-31/5, 1-18/6, 28-30/9, 1-2/10) 

Ο Σεθ παίζει κεντρικό ρόλο στην μυθολογία της Αιγυπτιακής κουλτούρας. Είναι ο θεός 

που σκότωσε τον αδελφό του αφότου έμαθε για την απιστία της γυναίκας του που 

πήγε μαζί του. Ο ίδιος θεωρείτε από τους ισχυρότερους θεούς στο πάνθεον της 

Αιγυπτιακής κουλτούρας και δεν έχασε ποτέ σε κάποια μάχη παρά μόνο από την 

Ίσιδα όταν τον έβαλε ουσιαστικά μπροστά στις ίδιες του τις πράξεις και εξορίστηκε 

από τους άλλους θεούς.  



Τα άτομα με τον Σεθ σαν κύρια επιρροή είναι ιδιαίτερα παθιασμένα και είναι 

γεννημένα για να ζήσουν μεγάλες συγκινήσεις στη ζωή τους. Πολλές φορές μπορεί να 

βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες συγκρούσεις αλλά αυτό έχει σκοπό για να 

μπορέσουν να εξελιχθούν. Μπορεί κάποιες φορές να μην είναι ιδιαίτερα εύκολοι 

άνθρωποι αλλά μπορούν να κάνουν ιδιαίτερα καλή παρέα. Στην πραγματικότητα 

όμως όσο επικοινωνιακοί και να δείχνουν τελικά ζουν στο δικό τους κόσμο. Ο Σεθ 

προκαλεί επίσης και μία ιδιαίτερη βιασύνη σε αυτά τα άτομα που θα πρέπει να μάθουν 

να τη χειραγωγούν. 

 

 ΜΠΑΣΤΕΤ  (14-28/7, 23-27/9, 3-17/10) 

Η Βαστέτ ή καλύτερα Μπαστ είναι μία ιδιαίτερη θεότητα της Αιγύπτου που είχε ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο κυρίως λόγω της μεγάλης σημασίας  που έδιναν στη γάτα. 

Τα άτομα που σχετίζονται με το ζώδιο αυτό είναι συνήθως ιδιαίτερα παθιασμένα και με 

ιδιαίτερη θέληση. Φημίζονται για την ανεξαρτησία τους και κυρίως δεν θέλουν να τους 

καταπιέζουν και να τους βάζουν στα δικά τους πλαίσια. Στα ερωτικά συνήθως 

χαρακτηρίζονται από αστάθεια ενώ είναι ιδιαίτερα ζεστοί με τους κοντινούς στους 

ανθρώπους. Πολλές φορές συναισθηματικά μπαίνουν σε μπελάδες ενώ στα 

επαγγελματικά τους ζητήματα είναι ιδιαίτερα ευέλικτοι και μπορούν συνήθως να 

ξεφύγουν όταν τους πιέσουν πολύ. Είναι άτομα που δεν μπορούν να συγκρατηθούν 

όταν τους αρέσει κάτι ενώ από την άλλη πολλές φορές είναι τόσο δημιουργικοί που 

μπορεί να χάσουν το λογαριασμό από τα πολλά τους σχέδια. 

 

 ΣΕΧΜΕΤ  (29-31/5, 1-11/8, 31/10, 1-7/11) 

Η Σεχμέτ είναι μία ιδιαίτερη θεότητα, πολύ επικίνδυνη και μάλιστα σύμφωνα με τη 

μυθολογία των Αιγυπτίων μία φορά έφτασε να καταστρέψει όλο τον κόσμο. Είναι 

λοιπόν στην ουσία των ανθρώπων αυτών να έρχονται σε συγκρούσεις στη ζωή τους. 



Από την άλλη η Σεχμέτ είναι ένα ζώδιο που προκαλεί ιδιαίτερα παθιασμένα άτομα που 

όμως θα πρέπει να προσέξουν πολύ γιατί μπορεί το πάθος κάποιες φορές να τους 

καταστρέψει. Επίσης είναι άτομα που θα πρέπει να μάθουν να χειρίζονται το θυμό 

τους. Ενεργητικά ζώδια τα πάνε εκπληκτικά στον αθλητισμό και οπουδήποτε υπάρχει 

ανταγωνισμός. Είναι τα άτομα που έχουν επιτύχει σε ένα μεγάλο βαθμό στη ζωή τους 

και βρίσκονται στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας. Η όλο ενέργεια φύση τους 

είναι ιδιαίτερα σημαντική για να δώσουν στους άλλους το νόημα της ζωής και να 

ενδυναμώσουν πιο αδύναμους ανθρώπους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΑΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ 

ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ:ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ; 

Το όνομα Ατλαντίδα προέρχεται πιθανότατα από το μυθικό γίγαντα Ατλαντα, που 

κρατούσε στους ώμους του ολόκληρη τη γη και τον ουρανό. Σύμφωνα με τις 

ανακαλύψεις των Αμερικανών γεωλόγων Χάικεν και ΜακΚόϋ που έγιναν στη 

Σαντορίνη το 1990, όλα παραπέμπουν στη διάσημη τοιχογραφία που βρέθηκε στο 

δυτικό κτίριο του Ακρωτηρίου. Εδώ βλέπουμε μια παραλία της αρχαίας Θήρας με 

εύπορη ζωή πάνω σ΄ ένα κεντρικό νησάκι που βρεχόταν από θάλασσα γύρω-γύρω. 

Έτσι ακριβώς όπως περιέγραφε και ο Πλάτωνας τη χαμένη Ατλαντίδα. Και το νησάκι 

αυτό υποστηρίζεται ότι εξαφανίστηκε από μια μεγάλη έκρηξη που προκάλεσε 

φοβερούς σεισμούς και καπνούς. Κατά τον Πλάτωνα οι καπνοί εκτοξεύονταν στον 

ουρανό, 40 χιλιόμετρα ψηλά. Αν ήταν πράγματι έτσι, τότε σίγουρα φαινόταν από τις 

ακτές της Ανατολικής και Κεντρικής Μεσογείου. Οι άνθρωποι παρακολουθούσαν 

σαστισμένοι τα καμώματα της φύσης, θαρρώντας ότι έβλεπαν τον ίδιο τον Ατλαντα να 

κρατά τον ουρανό στους ώμους του. 

 

Όμως ο Αιγύπτιος ιερέας μίλησε για ένα νησί μεγάλο όσο η Λιβύη και η Ασία μαζί, που 

βρισκόταν έξω από τις Ηράκλειες Πύλες και όλα αυτά συνέβησαν 9.000 χρόνια πριν 

από το ταξίδι του Πλάτωνα στην Αίγυπτο. Οι άνθρωποι, όμως, δεν είχαν ανακαλύψει 

ολόκληρο τον κόσμο, παρά μόνο λίγα χιλιόμετρα γύρω από τα παράλια της Μικράς 

Ασίας. Ίσως ακόμη και οι Ηράκλειες Πύλες να μην βρίσκονταν στα στενά του 

Γιβραλτάρ, αλλά να ήταν απλώς ένα στενό πέρασμα στο Αιγαίο, προς τον «έξω 

κόσμο». Πράγματι είχαν σχηματιστεί στενά περάσματα γης γύρω από τη Θήρα, 

ύστερα από τις απανωτές εκρήξεις του ηφαιστείου. Επίσης δεν έχει διευκρινιστεί αν ο 



Πλάτωνας έγραφε ότι το νησί ήταν «μείζον» = μεγαλύτερο από την Ασία και τη Λιβύη ή 

«μέσον» = ανάμεσα στη Λιβύη και τη Ασία. Αν η πραγματική λέξη είναι «Μέσον» τότε 

η Ατλαντίδα ήταν κάπου ανάμεσα στην Ασία και τη Λιβύη, άρα οδηγούμαστε και πάλι 

στη Θήρα. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 

Τέλος, όσον αφορά τη χρονική διαφορά ανάμεσα στον Πλάτωνα (9.000 χρόνια πριν) 

και τη μεγάλη Μινωική έκρηξη (1600-1500 π.Χ.), αξίζει να σημειώσουμε ότι στην 

αρχαία Αίγυπτο επικρατούσε διαφορετικό ημερολογιακό σύστημα από εκείνο των 

Ελλήνων, καθώς οι Αιγύπτιοι πρόσεθεταν ένα επιπλέον μηδενικό. Σύμφωνα λοιπόν με 

τους αστρολογικούς υπολογισμούς του Πλάτωνα, η καταστροφή της Ατλαντίδας είχε 

συμβεί μόλις 900 χρόνια πριν. Ο Πλάτωνας έζησε το 300 π.Χ., και αν όλα αυτά 

συνέβησαν 900 χρόνια νωρίτερα, τότε οι ιστορικές αναδρομές καταλήγουν ούτε λίγο 

ούτε πολύ στα χρόνια της μεγάλης έκρηξης του ηφαιστείου της Θήρας. Ακόμη, 

σύμφωνα με τον Έλληνα ηφαιστειολόγο Δ. Γαλανόπουλο, λίγο πριν από τη μεγάλη 

έκρηξη, η Θήρα είχε κυκλικές ζώνες γης που ενώνονταν μεταξύ τους με στενές 

διώρυγες. Εξ άλλου, το γεγονός ότι δεν βρέθηκε κανένα ζωντανό αποτύπωμα στις 

ανασκαφές του Ακρωτηρίου, μαρτυρά ότι οι κάτοικοι της Θήρας είχαν φροντίσει 

έγκαιρα να τραπούν σε φυγή, προς αναζήτηση νέας πατρίδας.Το μυστήριο της 

χαμένης Ατλαντίδας είναι απλώς ένας μύθος, με αμέτρητα αναπάντητα ερωτήματα. 

Πιθανότατα να μην υπήρξε ποτέ αυτή η χώρα. Παρόλα αυτά, η θεωρία για την 

ηφαιστειακή καταστροφή της Σαντορίνης εξακολουθεί να βασίζεται σε πραγματικές 

πηγές που θυμίζουν τον «Πλατωνικό Λόγο» 

 

 



ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ 

Βαλχάλλα  

Στη Σκανδιναβική μυθολογία η Βαλχάλλα είναι αίθουσα του Οντίν, σπίτι σε όσους 

σκοτώνονται ένδοξα στη μάχη, τους οποίους καλωσορίζει ο Μπράγκι και οι οποίοι 

συνοδεύονται στη Βαλχάλλα από τις βαλκυρίες. Διαθέτει πεντακόσιες σαράντα 

πόρτες, τοίχους φτιαγμένους από λόγχες, στέγη φτιαγμένη από ασπίδες και πάγκους 

καλυμμένους με θώρακες στήθους. Λέγεται πως υπάρχει χώρος για όλους όσοι 

επιλεχθούν. Όλοι αυτοί ονομάζονται Εϊνχέργιαρ. 

Εδώ, κάθε μέρα, οι σφαγιασθέντες πολεμιστές που θα βοηθήσουν τον Οντίν στο 

Ράουναροκ, την τελική μάχη των θεών εναντίον των γιγάντων, οπλίζονται και κατά 

χιλιάδες προπονούνται σε μάχες στις πεδιάδες της Ασγάρδης. Τη νύχτα επιστρέφουν 

στη Βαλχάλλα και δειπνούν με ψημένο αγριογούρουνο πίνοντας μεθυστικό ρόφημα. 

Αυτοί που δεν καταφέρνουν να εισέλθουν στη Βαλχάλλα καταλήγουν στην κατοικία 

των νεκρών, ένα μέρος κάτω από τον κάτω κόσμο ή σε κάποιο άλλο μέρος. 

Παραδείγματος χάριν, όσοι χάνονται στη θάλασσα πηγαίνουν στην αίθουσα του Εγκίρ 

στον πάτο της θάλασσας. 

Πέρα από τις βαλκυρίες και τους Εϊνχέργιαρ στη Βαλχάλλα ζει και ένας κόκορας που 

ονομάζεται Γκουλλινκάμπι. Στο Μπεογούλφ η Βαλχάλλα ονομάζεται λαμπερό φρούριο. 

 



Ράγκναροκ 

Στη Σκανδιναβική μυθολογία το Ράγκναροκ επίσης Ράκναροκ σημαίνει η μοίρα των 

θεών και είναι η μάχη του τέλους του κόσμου. Υποτίθεται πως θα διεξαχθεί μεταξύ των 

θεών - δηλαδή τους Αισίρους και Βανίρους των οποίων ηγείται ο Όντιν -και των 

κακών- δηλαδή των γιγάντων της φωτιάς, των Γιοτούν και άλλων τεράτων, των 

οποίων θα ηγείται ο Λόκι. 

Το αποτέλεσμα της μάχης θα είναι καταστροφικό όχι μόνο για τους περισσότερους 

θεούς, τους γίγαντες και τα τέρατα, αλλά και για ολόκληρο το σύμπαν. Το Ράγκναροκ 

θα ξεκινήσει με φυσικές καταστροφές, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα χειμώνα που θα 

διαρκέσει τρία χρόνια, χωρίς να παρεμβληθεί ούτε ένα καλοκαίρι. Έπειτα οι θεοί θα 

πολεμήσουν τους γίγαντες και τα τέρατα του χάους. Η μάχη θα καταλήξει σε μια 

πυρκαγιά που θα κάψει ολόκληρο το σύμπαν, και η Γη θα βυθιστεί στη θάλασσα. Μια 

νέα Γη θα αναδυθεί και θα κατοικηθεί από όσους θεούς επιζήσουν και ένα ζευγάρι 

ανθρώπους. 

Το Ράγκναροκ αποτελεί σημαντικό στοιχείο της σκανδιναβικής κοσμοαντίληψης και 

έχει βαρύτητα για την ερμηνεία και την κατανόηση πολλών πτυχών του σκανδιναβικού 

πολιτισμού. Ως όρος έγινε διάσημος χάρη στην τετραλογία όπερας του Ρίχαρντ 

Βάγκνερ Το δαχτυλίδι των Νιμπελούγκεν, στην τελευταία εκ των οποίων έδωσε το 

όνομα "Götterdämmerung", μια γερμανική μετάφραση του Ράγκναροκ που σημαίνει 

"λυκόφως των θεών". 

Η μοναδικότητα της έννοιας του Ράουναροκ έγκειται στο γεγονός πως οι θεοί μέσω 

προφητείας γνωρίζουν ήδη τι θα συμβεί: πότε θα διεξαχθεί η μάχη, ποιος θα σκοτωθεί 

από ποιόν κλπ. Κατανοούν επίσης την αδυναμία τους να εμποδίσουν την διεξαγωγή 

της μάχης. Παρ' όλα αυτά αντιμετωπίζουν θαρραλέα το σκοτεινό τους πεπρωμένο. 

Αυτό συνδέεται με τις πολεμικές κοινωνίες των Βίκινγκ, όπου το να πεθάνεις στη μάχη 

ήταν αξιοθαύμαστο. Η πίστη αυτή μεταφέρθηκε και στο πάνθεόν τους, του οποίου οι 

θεοί δεν είναι αιώνιοι. Μια μέρα θα σκοτωθούν (τουλάχιστον οι περισσότεροι εξ 

αυτών) στο Ράγκναροκ. 



 

 

Μπαλντρ 

Στη σκανδιναβική μυθολογία ο Μπαλντρ είναι ο θεός της αθωότητας, της ομορφιάς, 

της χαράς, της αγνότητας και της ειρήνης. Είναι ο δεύτερος γιος του Οντίν. Η σύζυγός 

του ονομάζεται Νάννα και ο γιος του ήταν ο Φορσέτι. Περίφημο ήταν το πλοίο του 

Μπαλντρ, το Χρινγκχάμ, που σύμφωνα με το μύθο ήταν το μεγαλύτερο πλοίο που είχε 

ποτέ κατασκευαστεί. 

Ο Μπαλντρ είναι γνωστός κυρίως γύρω από τον μύθο για τον θάνατό του. Η ιστορία 

αυτή είναι μία από τις πιο συγκινητικές της σκανδιναβικής λογοτεχνίας. Ο θάνατός του 

θεωρείται ο πρώτος κρίκος μιας αλυσίδας γεγονότων που τελικά θα οδηγήσουν στην 

καταστροφή των θεών στο Ράγκναροκ. 

Ο Μπαλντρ, ωστόσο, προβλέπεται να ξαναγεννηθεί στον νέο κόσμο που θα 

δημιουργηθεί μετά το Ράγκναροκ. 

Μπράγκι 

Ο Μπράγκι είναι ο θεός της ποίησης στην Σκανδιναβική μυθολογία. ΄Ηταν σύζυγος 

της Ιντούν και μάλλον γιος του Οντίν. Περιγράφεται ως ο πρώτος δημιουργός ποίησης 

και ο θεός με τα μεγάλα γένεια. Το όνομά του προέρχεται ίσως από τη λέξη bragr που 

σημαίνει ποίηση. 



Φορσέτι 

Ο Φορσέτι είναι ο Εσίρ θεός της δικαιοσύνης, της ειρήνης, και της αλήθειας στη 

Σκανδιναβική μυθολογία. Είναι γιος του Μπαλντρ και της Νάννα. 

Ο Φορσέτι θεωρείτο ο σοφότερος και πιο εύγλωττος από τους θεούς του Άσγκαρντ. Ο 

Φορσέτι προέδρευε σε διαμάχες που επιλύονταν με μεσολάβηση. Καθισμένος στην 

αίθουσά του απένειμε δικαιοσύνη σε αυτούς που την έψαχναν και πιστευόταν πως 

μπορούσε πάντα να παρέχει μια λύση που όλα τα αντιμαχόμενα μέρη έβρισκαν ήδη. 

Όπως ο πατέρας του ο Μπαλντρ, ήταν κι αυτός ένας ευγενικός θεός που προωθούσε 

την ειρήνη έτσι ώστε όσοι κρίνονταν από αυτόν μπορούσαν να ζήσουν με ασφάλεια 

όσο τηρούσαν τις κρίσεις του. Ενέπνεε τόσο σεβασμό που μόνο οι πιο σοβαροί όρκοι 

εκστομίζονταν στο όνομά του. Δεν αναφέρεται ως μαχητής στο Ράγκναροκ, έτσι 

υποτίθεται ότι ως θεός της ειρήνης μάλλον απείχε της μάχης. 

Χέιμνταλ 

Ο Χέιμνταλ είναι ένας από τους θεούς της Σκανδιναβικής μυθολογίας. Είναι ο 

φύλακας των θεών και σε περίπτωση κινδύνου θα φυσήξει στο Γκγιάλλαρχορν. Οι 

αισθήσεις του είναι τόσο οξείς που μπορεί να ακούσει το γρασίδι να αναπτύσσεται και 

μπορεί να δει μέχρι το τέλος του κόσμου. Κοιμάται πολύ λίγο και φυλάει καθημερινά 

την Γέφυρα Μπιφρόστ. Ήταν ο γιος εννέα διαφορετικών μητέρων (πιθανόν των εννέα 

κορών του Εγκίρ) και ονομαζόταν ο Λευκός Θεός. Σύμφωνα με το πεπρωμένο του ο 

Χέιμνταλ θα είναι ο τελευταίος από τους θεούς που θα πεθάνει στο Ράγκναροκ όταν 

θα αλληλοσκοτωθεί με τον Λόκι. 

Γιορντ 

Στην Σκανδιναβική μυθολογία η Γιορντ ήταν θεά της Γης. Ήταν παντρεμένη με τον 

Οντίν και μητέρα του Θωρ. Ενδέχεται να ήταν απλά ένα ψευδώνυμο της συζύγου του 

Οντίν, της Φρίγκα. 

Εγκίρ 

Στην Σκανδιναβική μυθολογία ο Εγκίρ είναι ένας γίγαντας και ένας βασιλιάς της 

θάλασσας. Μάλλον ήταν προσωποποίηση της δύναμης του ωκεανού. Είναι επίσης 



γνωστός και από τις γιορτές που πρόσφερε στους θεούς. Έχει εννέα κόρες μαζί με τη 

σύζυγό του, Ραν. 

Μπορ 

Σύμφωνα με τη Σκανδιναβική μυθολογία ο Μπορ ήταν ο πατέρας του Οντίν, του Βε 

και του Βίλι. Μητέρα τους θεωρείται η γιγάντισσα Μπέστλα. Ο Μπορ ήταν ο γιος του 

γίγαντα Μπούρι. Ο Οντίν μερικές φορές αναφέρεται ως γιος του Μπορ, αλλά δεν 

υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό 

Μπούρι 

Στη Σκανδιναβική μυθολογία ο Μπούρι ήταν ο πρώτος θεός. Δημιουργήθηκε από την 

αγελάδα Αουντχούμλα που έγλειψε τον αλμυρό πάγο του Γκιννούνγκαγκαπ. Ήταν 

πατέρας του Μπορ και παππούς του Οντίν. Η μόνη πηγή αυτού του μύθου 

προέρχεται από την Έντα του Σνόρρι Στούρλουσον. 

Νταγκρ 

Στην Σκανδιναβική μυθολογία, ο Νταγκρ ήταν ο θεός της ημέρας, γιος του Ντέλινγκ 

(θεός της αυγής) και της Νοττ (θεά της νύχτας). Ο Νταγκρ, ο Φωτεινός και ο Καθαρός, 

διασχίζει τον ουρανό με το άρμα του κάθε μέρα, το οποίο σέρνει το άλογο Σκινφάξι. Η 

χαίτη του Σκινφάξι φωτίζει τη γη και τον ουρανό. 

Χόλλερ 

Ο Χόλλερ είναι ο θεός του θανάτου, της ασθένειας και της καταστροφής στη 

Σκανδιναβική μυθολογία. Είναι εκείνος που φέρνει τις καταστροφές και τους λοιμούς. 

Σέρνει τους ανθρώπους στα μπουντρούμια του και τους βασανίζει μέχρι θανάτου. 

Μάγκνι 

Στη Σκανδιναβική μυθολογία ο Μάγκνι  ήταν γιος του Θωρ και της Γιάρνσαξα. Ήταν ο 

θεός της δύναμης και το μοναδικό υπαρκτό ον που ήταν πιο δυνατό από τον Θωρ. Ο 



Μάγκνι ήταν ο μόνος που μπορούσε να σηκώσει το Μγιόλνιρ ( Σφυρί του Θωρ ) πέρα 

από τον πατέρα του. Συχνά απεικονίζεται να φέρει το Μγιόλνιρ. 

Μίμιρ 

Ο Μίμιρ ήταν ένας πρωταρχικός θεός της Σκανδιναβικής μυθολογίας του οποίου το 

κεφάλι κόπηκε και στάλθηκε στον Οντίν κατά τη διάκρεια του πολέμου μεταξύ των 

Εσίρ και των Βανίρ. Ήταν διάσημος για τη γνώση και τη σοφία του και ο θεός Οντίν 

ταξίδευσε στη γη των γιγάντων, το Γιοτουνχέιμ, για να αποκτήσει την τεράστια σοφία 

και γνώση του. Απέκτησε τη γνώση αφού ήπιε από το μαγικό πηγάδι του Μίμιρ, αλλά 

ως τίμημα έπρεπε να ξεριζώσει ένα από τα μάτια του και να το ρίξει στο πηγάδι. 

 

Μόντι 

Στη Σκανδιναβική μυθολογία ο Μόντι είναι ο θεός της οργής στη μάχη, γιος του Θωρ 

και της Σιφ. Όπως όλα τα παιδιά των μεγάλων θεοτήτων, ο ίδιος και ο αδερφός του ο 

Μάγκνι είχαν λίγους οπαδούς. Πολλοί από τους οπαδούς του έκαναν χρήση 

ναρκωτικών ή άλλων μεθόδων για να φτάσουν σε συγκεκριμένο επίπεδο μανίας στη 

μάχη. 

Οι οπαδοί του λάτρευαν και τη Σιφ για τις μαχητικές της ικανότητες. Ο Μόντι θα 

επιβιώσει του Ράγκναροκ και μαζί με τον αδερφό του θα κληρονομήσουν το Μγιόλνιρ. 

Ραν 

Η Ραν επίσης γνωστή και ως "η θεά των πνιγμένων", είναι η κακόκεφη και καμια φορά 

ύπουλη θεά των θαλασσών και των νερών στη Σκανδιναβική μυθολογία 

Είναι σύζυγος του Εγκίρ και συλλέγει τα πτώματα των πνιγμένων σε ένα δίχτυ. 

Φημιζόταν για την σκληρότητά της και για το οτι παραφύλαγε κοντά σε απόκρημνα 

βράχια, δελεάζοντας τα πλοία προς την καταδίκη τους. Είχε εννέα κόρες με τον Εγκίρ. 

Σιφ 

Στην Σκανδιναβική μυθολογία η Σιφ είναι μια θεά του Εσίρ και σύζυγος του Θωρ. 

Έχει χρυσα μαλλιά κατασκευασμένα από νάνους. Ως σύζυγος του θεού των θυελλών 



και της βροχής πιστεύαν πως βοηθούσε στην ανάπτυξη της σοδειάς και το χρώμα των 

μαλλιών της μπορεί να αντιπροσώπευε το ώριμο στάρι. Ο Λόκι σε μία από τις αταξίες 

του έκοψε τα μαλλιά της Σιφ, αλλά όταν το έμαθε ο Θωρ τον ανάγκασε να υποσχεθεί 

πως θα της φέρει χρυσά μαλλιά φτιαγμένα από τα σκοτεινά ξωτικά. 

 

Θρουντρ 

Στη Σκανδιναβική μυθολογία η Θρουντρ  ήταν κόρη του Θωρ και της Σιφ. Ήταν μια 

βαλκυρία που υπηρετούσε τους εϊνχέργιαρ στη Βαλχάλλα. Η Θρουντρ δόθηκε ως 

υπόσχεση στον Άλβις, ένα νάνο, και ως αντάλλαγμα ο Άλβις κατασκεύασε όπλα για 

τους θεούς. Ο Θωρ μηχανεύτηκε ένα σχέδιο για να εμποδίσει τον γάμο μεταξύ του 

Άλβις και της κόρης του. Του είπε πως εξαιτίας του μικρού του ύψους έπρεπε να 

αποδείξει πως διέθετε σοφία. Ο Άλβις συμφώνησε και ο Θωρ τον έβαλε σε δοκιμασίες 

που διήρκεσαν ως την ανατολή του ηλίου. Όλοι οι νάνοι όμως που εκτίθενται στο 

ηλιακό φως μετατρέπονται σε πέτρες και έτσι ο Άλβις απολιθώθηκε και η Θρουντρ 

παρέμεινε ανύπαντρη. 

Βίνταρ 

Στη Σκανδιναβική μυθολογία ο Βίνταρ είναι γιος του Οντίν και της γιγάντισσας Γκριντ. 

Είναι ο θεός της Σιωπής, της Κρυψίνοιας και της Εκδίκησης. Στον αναγεννημένο 

κόσμο που θα αναδειχθεί μετά το Ράγκναροκ ο Βίνταρ προορίζεται να κυβερνήσει στη 

θέση του Οντίν και να επαναφέρει την ειρήνη με τη βοήθεια του αδερφού του Βάλι 

Κατά τη διάρκεια του Ράγκναροκ ο Οντίν καταβροχθίζεται από τον λύκο Φένριρ και ο 

Βίνταρ εκδικείται τον θάνατό του σκοτώνοντας το τέρας. 

Στη Σκανδιναβικη μυθολογία οι Βαλκυρίες είναι ελάσσονες θηλυκές θεότητες που 

υπηρετούν τον Οντίν. Η ονομασία τους σημαίνει αυτές που επιλέγουν τους 

σφαγιασθέντες. Οι ίδιες οι βαλκυρίες θεωρούνταν πως είχαν συγγένεια με τα κοράκια, 

τα οποία πετούσαν πάνω από τα πεδία μαχών και επέλεγαν πτώματα. Έτσι, οι αγέλες 

των λύκων και τα κοράκια που καθάριζαν το πεδίο μάχης μετά τη λήξη μπορεί να 

γίνονταν αντιληπτά ως υπηρέτες ενός υψηλότερου σκοπού. 



Ο στόχος των βαλκυριών ήταν να επιλέγουν τους πιο ηρωϊκούς από αυτούς που είχαν 

σκοτωθεί σε μάχη και να τους μεταφέρουν στη Βαλχάλλα. Αυτό ήταν απαραίτητο γιατί 

ο Οντίν χρειαζόταν πολεμιστές να πολεμήσουν με το μέρος του στην προκαθορισμένη 

μάχη στο τέλος του κόσμου, το Ράγκναροκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΙ ΘΕΟΙ 

 

Η Σελήνη, το λυχνάρι της νύχτας, ανέκαθεν συνόδευε τους ανθρώπους τις σκοτεινές 

ώρες του εικοσιτετράωρου. Ο άνθρωπος, ακουμπούσε εκεί τις ανησυχίες του, φώτιζε 

τις αγωνίες του και ηρεμούσε κάτω από το φως του έναστρου ουρανού. Οι φάσεις της 

Σελήνης είχαν εναλλαγές που συνέπιπταν με εκείνες της καθημερινότητας, μέσα από 

τις ψυχολογικές μεταπτώσεις αλλά και τις φυσικές μεταβολές. 

Γι’ αυτό η Σελήνη παρατηρήθηκε από τα αρχαία χρόνια και συνοδεύει από εκείνες τις 

εποχές την σοφία και τις παραδόσεις των λαών. Ο σεληνιακός κύκλος είναι ένας 

ρυθμός συγκινήσεων και φυσικής ισορροπίας που αγγίζει τον καθένα μας. Ο 

μεταβολισμός μας, οι αντιδράσεις σε κάθε πλάσμα της φύσης, οι επιδράσεις στο ζωικό 

και φυτικό βασίλειο, έπλεξαν μία μυθοπλασία γύρω από τις φάσεις του φεγγαριού, 

αλλά κυρίως αυτή της Πανσελήνου. 

  

Θεοί και θεές συνδέθηκαν κατά καιρούς με την Σελήνη και διαμορφώθηκαν ανάλογα 

με τις τοπικές παραδόσεις. Ας αναφερθούμε σε κάποιες από αυτές. 

  

Θηλυκή θεά, κατ’ εξοχήν η Σελήνη, εμφανίζεται ως μυστηριώδης, γλυκιά και 

γοητευτική, με την γονιμότητα να είναι στα βασικά της προσόντα. 

Το όνομά της ετυμολογείται από το σέλας (φως). Είναι μία θεά πολύ όμορφη, με ένα 

λευκό και λαμπερό πρόσωπο και ασημένια μακριά μαλλιά. Παραλάμβανε τα ηνία στον 

ουράνιο θόλο, μετά την δύση του θεού Ήλιου. Ιερά ζώα της Σελήνης θεωρούνταν ο 

σκύλος, ο λέων (παράδοση του μύθου του λέοντος της Νεμέας), το βόδι και ο 

πετεινός, ακόλουθοι της Σελήνης στο πέρασμά της κατά τη νύχτα και το λυκαυγές. 

Είχε μεγάλα φτερά και πανέμορφα λαμπερά ρούχα. 

  

Στην Ελλάδα τιμούσαν τη θεά του φεγγαριού σαν Σελήνη, αλλά και σαν την 

Αρτέμιδα κατ’ άλλους μελετητές. Στη Ρώμη ήταν η Λούνα. Καθώς χρησίμευε για τη 

μέτρηση του χρόνου, στην Αίγυπτο, θεός του φεγγαριού ήταν ο Θωτ ή Θωθ, κύριος 

του χρόνου, των αριθμών και του νόμου. Στην Ασσυρο-βαβυλωνιακή μυθολογία, ο 

θεός-Σελήνη λεγόταν Σιν και είχε εξέχουσα θέση, καθώς ήταν πρώτος στην αστρική 

«τριάδα», με παιδιά του τον Σαμάς (Ήλιο) και την Ιστάρ (Αφροδίτη). Είναι ο Μάνι για 

τη τευτονική θρησκεία. Στη Λιθουανική παράδοση, έχουμε τη Σελήνη σαν αρσενικό 



θεό Μένουο, κύριο της νύχτας και ρυθμιστή του χρόνου. Στην ουγγρική μυθολογία 

είναι η Κούου. Στους Σλάβους είναι ο Μέσσιατς. 

  

Με τις διάφορες φάσεις της συνδέονται οι ιδέες του θανάτου και της 

μετενσάρκωσης. Συνδέεται με τις αλλαγές και τις μεταμορφώσεις, με την αύξηση και 

τη μείωση στον κύκλο της ζωής. Όλες οι σεληνιακές θεές ελέγχουν το πεπρωμένο και 

υφαίνουν τη μοίρα και μερικές φορές, εμφανίζονται σαν αράχνες στο κέντρο του ιστού 

τους. Η άτρακτος και η ρόκα είναι επίσης τα γνωρίσματά τους. 

  

Στην ελληνική παράδοση την βρίσκουμε σαν Σελήνη, αλλά έχει μείνει πιο έντονα 

σαν θεά Άρτεμις, η οποία, όπως θα δούμε, έχει σεληνιακά χαρακτηριστικά. 

Βρίσκουμε τη Σελήνη σαν αδελφή του Ήλιου, της οποίας τα δύο ονόματα είναι Σελήνη 

και Μήνη, και θυμίζουν είτε τη λάμψη του φωτός (σέλας), είτε τις μεταμορφώσεις της 

κατά τη διάρκεια του μηνός (μην), του οποίου και τη πορεία ρυθμίζει. 

Εμφανίζεται σαν όμορφη παρθένος, με ασημένιες ανταύγειες και με τη λάμψη της 

σβήνουν μπροστά της τα άστρα του ουρανού. Σαν Μήνη φέρει φτερά και χρυσό 

στεφάνι στο κεφάλι και ταξιδεύει πάνω στο άρμα της με τα δυνατά και ωραία άλογά 

της. Για τους έρωτές της υπάρχουν διάφορες παραδόσεις, από περιοχή σε περιοχή 

της Ελλάδας. 

Αγαπήθηκε από τον βασιλιά των ουρανών και γέννησε την Πανδία, η οποία 

εορταζόταν με τον Δία, κατά την εαρινή ισημερία. Η Πανδία αντιπροσώπευε τη λάμψη 

των φωτεινών αττικών νυκτών. 

Στην Αρκαδία ήταν η αγαπημένη του Πάνα, εξ ου και οι γιορτές του κατά τις οποίες 

έλεγαν ότι οι άνθρωποι «σεληνιάζονταν» και το επίθετο που είχε «Σειληνός». 

  

Ένας άλλος αγαπημένος της είναι ο Ενδημίων, νέος ωραίος, βοσκός ή κυνηγός, τον 

οποίο επισκεπτόταν και φιλούσε το βράδυ, όταν αυτός κοιμόταν έξω στη φύση. Ο 

Ενδημίων δηλώνει από το όνομά του τον αιώνιο ύπνο, είναι ο βυθιζόμενος στα κύματα 

του Ωκεανού, ο δυόμενος Ήλιος. 

  

Η Άρτεμις είναι η αδελφή του Απόλλωνα. Γεννήθηκαν και οι δύο στη Δήλο, παιδιά του 

Δία και την Λητώς. Ο Απόλλωνας είναι ο Φοίβος (λάμπων) και η Άρτεμις είναι η Φοίβη 

(λάμπουσα). Ενώ ο Απόλλων είναι ηλιακός θεός, η αδελφή του είναι σεληνιακή 

θεότητα. 



Όπως ο αδελφός της, φέρει κι αυτή φαρέτρα και βέλη, τα οποία σημειοδοτούν τις 

ακτίνες της Σελήνης. 

Είναι η θεά του καθαρού φωτός, η αγνή παρθένος. Το θέμα της αγνότητας είναι 

αυστηρός κανόνας γι’ αυτήν και για κάθε ιέρεια που της είναι αφιερωμένη. Στα λιβάδια 

που της είχαν προσφερθεί, ουδέποτε έβοσκαν κοπάδια, ουδέποτε επιτρεπόταν το 

κυνήγι και ουδέποτε έκοβαν καρπούς και λουλούδια. Κάθε αγνή παρθενική ψυχή 

προστατευόταν από τη θεά. 

  

Η αγνότητα των αφοσιωμένων της φαίνεται και από τον μύθο του Ιππόλυτου, γιου της 

Αμαζόνας Αντιόπης. Ο πανέμορφος αυτός νέος, αφοσιωμένος στην θεά Αρτέμιδα, δεν 

δέχθηκε τις ερωτικές κρούσεις της Φαίδρας και βρήκε άδικο θάνατο. Ωστόσο, η 

προστάτιδά του, τον αντάμειψε στην «άλλη ζωή». 

Θεωρείται πολύ όμορφη μέσα στα κείμενα του Ομήρου, «η καλλίστη» και τη 

θαύμαζαν. Είναι, ακόμη, αυτή που βοηθά τη βλάστηση μετά από την επιρροή των 

ηλιακών ακτινών, να πίνει τη δροσιά της νύχτας και να ανανεώνει τις δυνάμεις της. 

Ευνοούσε τη παραγωγή των ζώων, σαν «Λοχεία» Άρτεμις, προστάτιδα των τοκετών. 

Υπήρξε προστάτιδα και του κυνηγιού, καθώς και των νόμων της 

θηρίας.                              

  

 Αναζητώντας πληροφοριακό υλικό μέσα από τις μυθολογίες, βρίσκουμε και την 

Εκάτη, ξένη θεότητα βαρβαρικών λαών του βορρά, η οποία είχε σεληνιακά 

χαρακτηριστικά και αφομοιώθηκε από τον ρόλο της Αρτέμιδος στο ελληνικό πάνθεον. 

Ζούσε σε βαθιά σπήλαια και το όνομά της σημαίνει η «λάμπουσα μακριά στα βάθη 

του ουρανού». Σε κάθε νέα Σελήνη, οι πιστοί προσέφεραν τροφές στους βωμούς της 

και το ιερό της ζώο είναι ο σκύλος, που φωνάζει κατά τη διάρκεια της 

πανσελήνου.        

  

Κάποιοι μελετητές θεωρούν ότι η Εκάτη είναι η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, ενώ η 

Άρτεμις η φωτεινή. Η Εκάτη είχε σχέση με το καταχθόνιο, με τις σκοτεινές επικλήσεις 

και τις ψυχές των νεκρών. Γενικά, τα τρία κύρια ονόματα της Αρτέμιδος είναι : 

«Κυνηγός» (για τη γη), «Φοίβη ή Σελήνη» (για τον ουρανό) και «Εκάτη» (για τον Άδη), 

αντιστοιχούν δε στις εντολές που της έδωσε ο πατέρας της, Δίας. 

Στην Έφεσο, παρουσιάζεται η σεληνιακή αυτή θεότητα, όχι πλέον παρθένος, αλλά 

μητέρα και τροφός. Το στήθος της καλύπτεται από πληθώρα μαστών και είναι η θεά – 



τροφοδότης, κάθε μορφής ζωής. Οι Αμαζόνες λάτρευαν και θεωρούσαν προστάτιδά 

τους την Εφεσία Αρτέμιδα. Κοντά τους παρουσιάζονται διάφοροι ηλιακοί ήρωες, όπως 

ο Ηρακλής, ο Θησέας, ο Αχιλλέας. 

 

 

Σε ένα Αφρικάνικο μύθο, η Σελήνη, με το όνομα Mawu, ενσαρκώνει την θηλυκή 

αρχή. Είναι η θεά της νύχτας, και σχετίζεται με την βαθιά σοφία και γνώση. Ο Ήλιος, 

Lisa, αντιπροσωπεύει  την αρσενική αρχή. Συνδέεται με τον χρόνο και τις ημέρες που 

κυλούν. Όποτε ενώνονται, γίνεται έκλειψη στον ουρανό (το φαινόμενο των εκλείψεων 

επίσης ήταν σημαντικό και παρατηρήθηκε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης). Από την 

ένωση των δύο αυτών θεών, γεννήθηκε ο κόσμος, είναι δημιουργοί θεών και 

ανθρώπων. 

  

Για του Σαμάνους είχε μυστικιστική δύναμη. Στη φιλοσοφία του Ταό, ήταν «το μάτι 

που λάμπει μέσα στο σκοτάδι». Είναι το Γιν, αλλά ο Ήλιος κι η Σελήνη μαζί, το Γιν και 

το Γιανγκ, είναι κάθε ακτινοβολία, η πλήρης ενότητα. Για τους λαούς της Ωκεανίας, 

συμβολίζει την αιώνια Νεότητα. 

  

Στην Ινδία, είναι το νεογέννητο βρέφος που βιάζεται να αναπτυχθεί, η κούπα για το 

ελιξίριο της αθανασίας και σχετίζεται με το φυτό σόμα, του οποίου παίρνουν το 

απόσταγμα. Είναι το Μεγάλο Πνεύμα για πολλές φυλές Ινδιάνων. 

  

 Στο Ιράν την τιμούσαν σαν Μαχ, μαζί με τον Ήλιο (Χβάρε-Χσαέτα). Στην ισλαμική 

θρησκεία, απεικονίζει τη δυαδικότητα εκδηλωμένη, η οποία τελικά επιστρέφει στην 

ενότητα. Ας μη ξεχνάμε πως το ισλαμικό έτος είναι σεληνιακό και στα ισλαμικά κράτη, 

η ημισέληνος είναι σύμβολο κυριαρχίας. 

  

Στην Κινέζικη παράδοση, η Σελήνη κατέχει σημαντική θέση στο πάνθεον. Είναι η 

Τσαγκ-Χο ή Χεγκ-Χο. Σαν θεά, λαμβάνει τις περισσότερες θυσίες. Η γιορτή της 

Σελήνης, είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες γιορτές του έτους στην Κίνα. Γίνεται την 

δεκάτη πέμπτη μέρα του ογδόου μηνός, κατά την πανσέληνο της φθινοπωρινής 

ισημερίας. 

  



Τα δώδεκα φεγγάρια της Χενγκ Χο: Θεωρούσαν πως η  Χενγκ Χο έλουζε στην αρχή 

κάθε μήνα τα δώδεκα παιδιά της σε μία λίμνη. Κάθε ένα από τα φεγγάρια αυτά 

ξεκινούσαν το ταξίδι τους στον ουράνιο θόλο. Αστρολογικά, αν διαιρεθεί ο αριθμός 30 

(ημέρες ή ζωδιακές μοίρες ενός ζωδίου) δια του δώδεκα, έχουμε τον αριθμό 2,5 που 

αντιστοιχεί στα δωδεκατημόρια κάθε ζωδίου. Είναι εντυπωσιακό να βλέπουμε ακόμη 

και στην μακρινή Κίνα μία παράδοση που σχετίζεται με τα αστρολογικά στοιχεία. 

Στη Σελήνη, σύμφωνα με την Κινέζικη αστρολογία και παράδοση, ζούσε ο Λαγός 

συνδέεται με την αθανασία και τον μυστικισμό. Ο Λαγός  κατασκεύαζε το ποτό της 

αθανασίας (ανάλογο ίσως του νέκταρ των θεών του Ολύμπου). Η Χενγκ Χο κλέβει και 

πίνει κρυφά το ποτό της αθανασίας από τον σύζυγό της, ο οποίος το είχε πάρει σαν 

δώρο για τον ηρωισμό του. Ο σύζυγος της καταδιώκει κι εκείνη καταφεύγει στην 

Σελήνη, όπου τελικά την προστατεύει ο Λαγός και κατοικεί έκτοτε εκεί. 

  

Στην Ιαπωνία είναι ο θεός Τσουκιγιόμι, που κυβερνά το βασίλειο της νύχτας. 

  

Στους αρχαίους λαούς της Λατινικής Αμερικής 

Στους Ίνκας 

Υπάρχει ως η θεά Μητέρα, που προέκυψε μετά από τον κατακλυσμό, από τον θεό 

Δημιουργό Βιρακότσα και τα νερά της λίμνης Τιτικάκα. Ο Βιρακότσα δημιούργησε τον 

θεό Ήλιο, τη θεά Σελήνη  και τα άστρα. Δεσπόζει και βασιλεύει τις νύχτες και είναι 

καταγεγραμμένη στο ημερολόγιο των Ίνκα. Το σύμβολό της είναι ένας ασημένιος 

δίσκος με ανθρώπινο πρόσωπο, και θεωρήθηκε η Μητέρα του πρώτου Ίνκα. 

Προστάτευε  -όπως σε πολλές μυθολογίες- τις παντρεμένες γυναίκες. 

Στους Αζτέκους 

Γεννημένη από την θεά της Γης, η θεά του Φεγγαριού κι έχει αδέλφια τετρακόσιες 

θεότητες άστρων. 

Η θεά της Γης, ενώ ήταν σε ώρα προσευχής είδε μία μπάλα από πούπουλα να πέφτει 

από τον ουρανό στο στήθος της. Λίγο μετά ήταν έγκυος και ο μύθος μέσα από μία 

σειρά από συμβολισμούς, καταλήγει στην επικράτηση του Ήλιου την ημέρα, πάνω στη 

Σελήνη, στα άστρα και στα σκοτάδια, που διώχνει κάθε πρωί. 

  

Στην μυθολογία των τευτονικών λαών, η Σελήνη εμφανίζεται με την μορφή του 

θεού Μάνι, με αρσενική μορφή, κάτι που είναι σπάνιο σε παραδόσεις. Στην μυθολογία 

αυτή, ο Ήλιος έχει την θηλυκή αρχή, ως θεά Σολ. Αλλά υπάρχει και η Φρέγια, που 



είναι σεληνιακή θεά και μοιάζει με την δική μας Αφροδίτη. Μία πανέμορφη γυναίκα με 

μαγικές δυνάμεις και την επικαλούνται όσοι έχουν προβλήματα στις σχέσεις τους. 

  

Σε μικρότερο βαθμό συναντάμε σεληνιακούς αρσενικούς θεούς, όπως τον 

βαβυλωνιακό Σιν, κύριο του χρόνου, τον αιγυπτιακό Θωτ και τον αρχαίο αιγυπτιακό 

Κόνσου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 

Είναι γεγονός ότι σε κάθε σχεδόν πολιτισμό που εμφανίστηκε ποτέ στη Γη υπάρχει 

ένας θρύλος για έναν κατακλυσμό που συνέβη στα παλιά εκείνα χρόνια και ξεκλήρισε 

την οικουμένη. 

 

Οι λεπτομέρειες ποικίλουν αλλά η βασική πλοκή παραμένει η ίδια: η πλημμύρα 

αφανίζει τους πάντες εκτός από λίγους και εκλεκτούς. 

Η βίαιη πλημμύρα που εξαφανίζει λοιπόν οργανωμένες κοινωνίες διαπερνά τη 

μυθολογία εκατοντάδων κυριολεκτικά πολιτισμών, από τη Μέση Ανατολή και την 

Αμερική μέχρι την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Ασία. 

 

Οι ακαδημαϊκοί έχουν μάλιστα εντοπίσει στους αναρίθμητους μύθους ομοιότητες που 

δεν μπορούν να αγνοηθούν: μελετώντας περισσότερες από 200 αντίστοιχες ιστορίες 

κατακλυσμού, ο ερευνητής James Perloff παρατήρησε ότι η ιδέα της πλανητικής 

πλημμύρας παρατηρείται στο 95% των λαϊκών παραδόσεων, οι άνθρωποι σώζονται 

με τη βοήθεια καραβιού στο 70% εξ αυτών, ενώ στο 57% οι επιζώντες βρίσκουν 

καταφύγιο πάνω σε βουνό. 

Και βέβαια η πιο προβεβλημένη ιστορία δεν είναι άλλη από τη βιβλική αναφορά στον 

Νώε και την Κιβωτό του, με τη θεϊκή μήνη να αναγνωρίζει τη φαυλότητα της 

ανθρωπότητας και να αποφασίζει να καταστρέψει όλη την πλάση, χαρίζοντας τη ζωή 

στον Νώε, την οικογένειά του και τα ζώα που επιβίωσαν μέσω της Κιβωτού για να 

ανασυστήσουν τη ζωή στον πλανήτη. Ακόμα παλιότερο από τον θρύλο της βιβλικής 

Γένεσης είναι το βαβυλωνιακό έπος του Γκιλγκαμές, η ιστορία ενός βασιλιά δηλαδή 

που ξεκινά ένα συναρπαστικό ταξίδι για να βρει το μυστικό της αθανασίας, όταν και 

συναντά στο διάβα του τον Ουτναπιστίμ, που είχε επιβιώσει από τον κατακλυσμό που 

στάλθηκε στη Γη από τους θεούς: προειδοποιημένος από τον Eνκι, τον θεό του νερού, 

ο Ουτναπιστίμ κατασκεύασε ένα καράβι και έσωσε έτσι οικείους και φίλους, καθώς και 

ζώα, τεχνίτες και πολύτιμα μέταλλα. Οι αρχαίοι Έλληνες και κατόπιν οι Ρωμαίοι 

μεγάλωναν με τον μύθο του Δευκαλίωνα και της Πύρρας, οι οποίοι έσωσαν ό,τι άξιζε 

να σωθεί από τη μανία του Δία που στράφηκε κατά της ανθρώπινης διαφθοράς. 

 

Ιρλανδικές λαϊκές παραδόσεις κάνουν λόγο για τη βασίλισσα Cesair και την αυλή της, 

που αρμένιζαν για 7 ολόκληρα χρόνια για να αποφύγουν τον πνιγμό, όταν οι ωκεανοί 



κατάκλυσαν τη χώρα. Και βέβαια οι πρώτοι ευρωπαίοι εξερευνητές της Αμερικής δεν 

θα μπορούσαν να μη μείνουν με το στόμα ανοιχτό όταν άκουσαν τους αντίστοιχους 

θρύλους των ινδιάνων που παραήταν κοντά στη βιβλικό χρονικό του Νώε, κάνοντας το 

ισπανικό ιερατείο να οσμίζεται δράση του Σατανά: θεώρησαν δηλαδή ότι ο Διάολος 

είχε φυτέψει στα μυαλά των γηγενών τέτοιες ιστορίες για να τους μπερδέψει και να 

χάσουν τον δρόμο τους! 

Τι σχέση όμως μπορεί να έχει η Μαύρη Θάλασσα με τους μύθους του κατακλυσμού; 

Πολύ στενή, αν πιστέψουμε τη θεωρία... 

Η θεωρία 

Οι γεωλόγοι William Ryan και Walter Pitman του Πανεπιστημίου Κολούμπια 

διερωτήθηκαν λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 τι μπορεί να εξηγήσει τη 

σχεδόν οικουμενική επικράτηση του μύθου του κατακλυσμού. Τι υποστηρίζουν; Ότι 

καθώς η Εποχή των Παγετώνων έφτανε στο τέλος της και οι παγωμένοι όγκοι έλιωναν, 

ένα τείχος νερού ξεχύθηκε από τη Μεσόγειο στη Μαύρη Θάλασσα! 

Στην Εποχή των Παγετώνων λοιπόν, ισχυρίζονται οι δύο επιστήμονες, ο Εύξεινος 

Πόντος ήταν μια απομονωμένη λίμνη που περιβαλλόταν από εύφορα εδάφη. Κάπου 

12.000 χρόνια πριν, κοντά στο τέλος της Εποχής των Παγετώνων, η θερμοκρασία της 

Γης άρχισε να αυξάνει, με τα τεράστια κομμάτια πάγου που κάλυπταν όλο το Βόρειο 

Ημισφαίριο να λιώνουν προοδευτικά. Ως αποτέλεσμα, οι θάλασσες γέμιζαν νερό. 

Φτάνοντας στα 7.000 χρόνια πριν, η επιφάνεια της Μεσογείου διογκώθηκε, με το 

παραπανίσιο θαλασσινό νερό να βρίσκει διέξοδο προς τα βόρεια, στο μέρος που είναι 

σήμερα η Τουρκία. Διοχετευμένο λοιπόν μέσω των Στενών του Βοσπόρου, το νερό 

χτύπησε τη Μαύρη Θάλασσα με ορμή 200 φορές παραπάνω από τη μανία των 

Καταρρακτών του Νιαγάρα! Η στάθμη της πάλαι ποτέ λίμνης ανέβαινε κατά 15 

εκατοστά την ημέρα, με τα παράκτια εδάφη να χάνονται για πάντα κάτω από το νερό. 

Καταγραμμένη στη μνήμη των κατατρομαγμένων επιζώντων, η ιστορία της πλημμύρας 

πρέπει να πέρασε στις επόμενες γενιές, με τον χρόνο να προσθέτει και να αφαιρεί 

χαρακτηριστικά, καταλήγοντας τελικά στον μύθο του Νώε και τις άλλες παραδόσεις της 

Μέσης Ανατολής. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται η ερευνητική υπόθεση... 

 

 

 

 

 



Γκιλγκαμές 
Το Έπος του Γιλγαμές είναι ένα επικό ποίημα από την περιοχή της Βαβυλωνίας κι 

αποτελεί το αρχαιότερο γνωστό λογοτεχνικό έργο που ανάγεται σήμερα στην Ασσυρο-

Βαβυλωνιακή φιλολογία. Πρόκειται για τη συλλογή θρύλων και ποιημάτων των 

Σουμερίων για τον Γκιλγκαμές, μυθικό ή/και ιστορικό πρόσωπο Βασιλέα ήρωα της 

Ουρούκ που θεωρείται ότι έζησε την 3η χιλιετία π.Χ. Το Έπος του Γκιλγκαμές, 

αποτελεί μια ποιητική παράδοση, στην αρχή προφορική, που μετά από κάποιους 

αιώνες αποτέλεσε τον πυρήνα ενός ποιητικού κύκλου σε σουμερική γλώσσα. Οι 

μεταγενέστεροι ποιητές του Ακκάδ εμπνεύστηκαν ένα έπος όπου στη πληρέστερη 

μορφή του, (όπως έχει διασωθεί), περιείχε δώδεκα άσματα.Το έπος αυτό περιλαμβάνει 

και τον περίφημο μύθο του Κατακλυσμού των Σουμερίων, με ήρωα τον Ουτναπιστίμ. 

 

O Γκιλγκαμές της Ουρούκ, δυο τρίτα θεός κι ένα τρίτο άνθρωπος είναι μεγαλύτερος και 

δυνατότερος βασιλιάς της γης. Όταν ο λαός του παραπονιέται για την σκληρότητά του, 

οι θεοί του στέλνουν τον ημιάγριο Ενκίντου. Ο Ενκίντου εξημερώνεται από τη σαγήνη 

μιας ιερόδουλης. 

Ο Ενκίντου προκαλεί τον Γκιλγκαμές κi ύστερα από σφοδρή μάχη, ο Γκιλγκαμές 

σταματάει και προτείνει στον Ενκίντου να τον ακολουθήσει σε μια περιπέτεια στο 

Δάσος των Κέδρων για να σκοτώσει ένα δαίμονα. 

Ο Γκιλγκαμές κι ο Ενκίντου προετοιμάζονται για την περιπέτεια στο Δάσος των 

Κέδρων, με την υποστήριξη πολλών, ανάμεσα στους οποίους κι ο θεός Σαμάς. 

Ο Γκιλγκαμές κι ο Ενκίντου ξεκινούν το ταξίδι στο Δάσος των Κέδρων. 

Ο Γκιλγκαμές κι ο Ενκίντου, με τη βοήθεια του θεού Σαμάς, σκοτώνουν το δαίμονα 

που φρουρεί τα δέντρα. Από τα δέντρα σχηματίζουν σχεδία και πλέουν πίσω προς την 

Ουρούκ. 

Ο Γκιλγκαμές δεν υποκύπτει στη γοητεία της θεάς Ιστάρ-Ινάννα, κόρης του θεού Άνου. 

Η θεά ζητάει από τον πατέρα της να στείλει τον Ταύρο του Ουρανού για εκδίκηση, τον 

οποίο και καταφέρνουν να σκοτώσουν ο Γκιλγκαμές κι ο Ενκίντου. 

Οι θεοί αποφασίζουν ότι κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί για τη δολοφονία του Ταύρου 

των Ουρανών κι έτσι καταδικάζουν τον Ενκίντου. Εκείνος αρρωσταίνει και περιγράφει 

τον Κάτω Κόσμο, καθώς πεθαίνει. 

Ο Γκιλγκαμές θρηνεί για το χαμό του φίλου του, Ενκίντου. 

Ο Γκιλγκαμές θέλει να αποφύγει τη μοίρα του Ενκίντου, το θάνατο, και ταξιδεύει μέσα 



από επικίνδυνα μονοπάτια για να συναντήσει τον Ουτναπιστίμ και τη γυναίκα του, τους 

μόνους ανθρώπους που γλίτωσαν από το Μεγάλο Κατακλυσμό και τους δόθηκε η 

αθανασία από τους θεούς, ελπίζοντας ότι κι ο ίδιος μπορεί να αποκτήσει την 

αθανασία. 

Ο Γκιλγκαμές φτάνει στο τέλος του ταξιδιού του, διασχίζοντας τα Νερά του Θανάτου με 

οδηγό το βαρκάρη Ουρσανάμπι. 

Ο Γκιλγκαμές συναντάει τον Ουτναπιστίμ, που του διηγείται την ιστορία του 

κατακλυσμού και διστακτικά του δίνει μια ευκαιρία για να αποκτήσει την αθανασία. Του 

λέει ότι αν καταφέρει να μείνει ξύπνιος έξι ημέρες κι εφτά νύχτες θα κερδίσει την 

αθανασία, ο Γκιλγκαμές όμως αποτυγχάνει και αποκοιμάται. Έπειτα, ο Ουτναπιστίμ 

του λέει ότι υπάρχει ένα φυτό που μπορεί να του χαρίσει την αιώνια νεότητα: θα 

πρέπει να το αναζητήσει στα βάθη της θάλασσας και να το φάει. Ο Γκιλγκαμές βρίσκει 

το φυτό, αλλά δεν το τρώει αμέσως, γιατί θέλει να το μοιραστεί με τους άλλους 

γηραιούς της Ουρούκ. Δίπλα σε μια λίμνη, ένα φίδι του κλέβει το φυτό κι έτσι ο 

Γκιλγκαμές γυρίζει στην Ουρούκ άπραγος, έχοντας αποτύχει διπλά. Στην είσοδο της 

πόλης, βλέπει τα τεράστια τείχη κι υμνεί τον αδιάκοπο μόχθο των ανθρώπων. Τελικά, ο 

Γκιλγκαμές έτσι καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι αποκτούν την αθανασία με τον 

πολιτισμό τους και με δημιουργήματα που μένουν για πάντα στον κόσμο και στις 

μνήμες των ανθρώπων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ  

Ο όρος Παλαιά Διαθήκη δηλώνει την αρχαιότερη από τις δύο συλλογές βιβλίων που 

αποτελούν την χριστιανική Αγία Γραφή,  η οποία αναφέρεται ειδικότερα στην 

αποκάλυψη του Θεού, και στην αρχική συνδιαλλαγή του με το "περιούσιο" 

έθνος Ισραήλ, με σκοπό να ευλογηθεί πρώτα αυτό και στη συνέχεια όλη η 

ανθρωπότητα. Τα βιβλία που συγκροτούν την Παλαιά Διαθήκη, γράφτηκαν από 

διάφορους συγγραφείς σε διάστημα αρκετών εκατονταετηρίδων. Συνώνυμες 

ονομασίες είναι επίσης οι όροι Εβραϊκές Γραφές, Εβραϊκή Βίβλος και Δεύτερη 

Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη σήμερα αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους 

της Χριστιανικής Θρησκείας. Μέσα της ξετυλίγεται η ιστορία του ανθρώπου από την 

«κτίσιν του κόσμου»(το 5.508 π.Χ.) έως την γέννηση του Ιησού. 

Οι συγγαρφείς της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ανθρωποι εμπνεσμένοι απο τον Θεό.Ο 

Θεός επέλεξε συγκεκριμένα άτομα και τους μίλησε, δίνοντας τους ταυτόχρονα και την 

εντολή να κάνουν γνωστά τα όσα θα μάθουν και στον υπόλοιπο κόσμο. Οι 

συγγρεαφείς της Παλαιάς Διαθήκηςάνηκαν σε έναν λαό σημιτικής καταγωγής γνωστός 

με τα ονόματα Εβραίοι, Ισραηλίτες, Ιουδαίοι και ζουσαν σε μια εποχή τελείως 

διαφορετικοί απο την δικιά μας. 

  

 

Η Παλαιά Διαθήκη αποτελείται από 49 βιβλία. Τα 39 είναι γραμμένα στα εβραϊκά, με 

μερικές ενότητες στα αραμαϊκά, τα υπόλοιπα 10 στα ελληνικά (όπως π.χ. η Σοφία 

Σολομώντος και το Μακκαβαίων Γ'). 

Τα πιο παλιά χειρόγραφα των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης που έχουμε είναι του 

2ου αιώνα π.Χ. και βρέθηκαν τυχαία, μαζί με πολλά άλλα, στα σπήλαια του Κουμράν, 

κοντά στη Νεκρά Θάλασσα, το 1947. Μέσα σε σπήλαια βρέθηκαν κύλινδροι από 

πάπυρο και περγαμηνή, τοποθετημένα μέσα σε πιθάρια. Τα χειρόγραφα της Νεκράς 



Θαλάσσης περιέχουν ολόκληρα βιβλία ή αποσπάσματα κειμένων της Παλαιάς 

Διαθήκης. 

Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης πριν γίνουν γραπτά κείμενα ήταν προφορικές 

παραδόσεις. Λόγια δηλαδή και αφηγήσεις που οι Ισραηλίτες επαναλάμβαναν ο ένας 

στον άλλον. Αιώνες πέρασαν μέχρις ότου κάποιοι αρχίσουν να καταγράφουν αυτές τις 

αφηγήσεις. Σιγά σιγά δημιουργήθηκε μια συλλογή κειμένων. Αυτή η συλλογή 

αποτέλεσε τις ιερές γραφές του ισραηλιτικού λαού. Μετά τον ερχομό του Χριστού, και 

οι χριστιανοί συμπεριέλαβαν αυτή τη συλλογή στη δική τους Αγία Γραφή, ως το πρώτο 

της τμήμα. Επειδή οι αφηγήσεις αφορούσαν εποχές παλαιότερες από την εποχή του 

Χριστού, της έδωσαν τον τίτλο Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, σιγά σιγά δημιουργήθηκε μια 

μεγάλη συλλογή κειμένων που αποτέλεσαν τις ιερές γραφές του ισραηλίτικου λαού. 

 

Θεόπνευστο ή ανθρώπινο; 

Η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο  γιατί «ο λόγος της είναι εμπνευσμένος 

από το Θεό».  Η Παλαιά Διαθήκη εκτός από έργο θεόπνευστο είναι και έργο 

ανθρώπινο, γιατί τα λόγια του Θεού γράφτηκαν από χέρια και με τα λόγια των 

ανθρώπων.  

 


