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EIKONOΓPAΦHΣH: ΛOYIZA KAPAΓEΩPΓIOY
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Mόλις ο Κρόνος νίκησε τον πατέρα του, έγινε βασιλιάς του

κόσµου. Όµως µια προφητεία του Ουρανού και της Γης

έλεγε πως και τον ίδιο θα τον νικούσε ένα από τα παιδιά

του και θα του έπαιρνε το θρόνο. Έτσι, κάθε φορά που η

γυναίκα του η Ρέα γεννούσε ένα παιδί, ο Κρόνος το κατάπινε

για να το εξαφανίσει. Απελπισµένη η Ρέα ζήτησε τη βοήθεια

της Γης, που ήταν µητέρα όλων τους, και µαζί αποφάσισαν

να ξεγελάσουν τον Κρόνο. Όταν, λοιπόν, η Ρέα γέννησε το

επόµενο παιδί, ένα αγοράκι, το ∆ία, αντί  για το µωρό έδωσε

στον άντρα της να καταπιεί  µια πέτρα, που την είχε τυλίξει

σαν µωρό. Το ∆ία τον πήρε κρυφά η Γη και τον πήγε στο

βουνό Ίδη στην Κρήτη, για να τον αναθρέψουν οι Νύµφες

που κατοικούσαν εκεί πάνω.
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Ο ∆ίας µεγάλωσε γρήγορα πάνω στις βουνοκορφές της Κρήτης κι όταν έγινε αρκετά

δυνατός, παρουσιάστηκε µπροστά στον Κρόνο κι απειλώντας τον τον ανάγκασε να

βγάλει τα αδέλφια του, που τα κρατούσε φυλακισµένα µέσα του. Έτσι, ήρθαν στο

φως πέντε νεαροί θεοί: δυο αγόρια, ο Ποσειδώνας και ο ΄Αδης, και τρεις κοπέλες, η

Ήρα, η ∆ήµητρα και η Εστία. Οι νεαροί θεοί ήταν αποφασισµένοι να µην επιτρέψουν

στο σκληρό Κρόνο να συνεχίσει να βασιλεύει στον κόσµο, όµως εκείνος αρνιόταν να

αφήσει το θρόνο, γι’ αυτό και αναγκάστηκαν να πολεµήσουν µαζί του, καθώς και µε

τους Τιτάνες που του συµπαραστέκονταν.

Ο πόλεµος κράτησε πολύ καιρό. Στο τέλος ακόµη κι οι Τιτάνες εγκατέλειψαν το

σκληρό Κρόνο, που νικήθηκε και άφησε το ∆ία να βασιλεύει πια στον κόσµο µαζί µε

τα αδέλφια του.
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Οι θεοί ζούσαν στα ρόδινα και χρυσά και συννεφένια παλάτια που είχαν χτίσει

πάνω στον Όλυµπο, όµως ένιωθαν µοναξιά. Έτσι, αποφάσισαν να φτιάξουν κι άλλα

πλάσµατα, για να κατοικήσουν στα δάση και τις πεδιάδες της γης, στις λίµνες, τα

ποτάµια και τη γαλάζια θάλασσα. ∆ηµιούργησαν, λοιπόν, τα ψάρια, τα ζώα, τα πουλιά

κι ένα πλάσµα όµοιο στη µορφή µε κείνους, τον ΑΝΘΡΩΠΟ, που όµως δεν ήταν, όπως

αυτοί, αθάνατο. Γιατί αθάνατοι σαν τους θεούς µπορούσαν να ’ναι µόνο τα παιδιά

που γεννιόνταν απ’ τους ίδιους. Και υπήρχαν πολλά τέτοια παιδιά, θεοί που ξεχώριζαν

ο καθένας µε το δικό του τρόπο. Απ’ όλους όµως τους θεούς, δώδεκα ήταν οι πιο

σπουδαίοι κι οι πιο δυνατοί, µε το ∆ία πρώτο απ’ όλους τους. Αυτούς τους δώδεκα

θεούς λέω να γνωρίσουµε παρακάτω, τον καθένα ξεχωριστά, γιατί αυτοί ήταν που

κυβερνούσαν τον κόσµο, αναλαµβάνοντας ο καθένας ένα κοµµάτι του, µε τους άλλους

θεούς, τους µικρότερους, να τους βοηθάνε. 
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