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Η ζωή των θεών στον Όλυµπο

Ο ι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως οι θεοί κατοικούσαν 

σ’ ένα λαµπρό παλάτι στο πανύψηλο βουνό Όλυµπος, 

απ’ όπου έβλεπαν τι κάνουν οι άνθρωποι. Τους θεούς τούς 

φαντάζονταν πιο µεγαλόσωµους και όµορφους από τους 

ανθρώπους.
 Πίστευαν ότι ήταν δυνατοί, πως µπορούσαν να κάνουν 

θαύµατα και πως ήταν αθάνατοι. Φαντάζονταν ότι η ζωή 
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τους κυλούσε µέσα σε διασκεδάσεις, τρώγοντας το θεϊκό 
φαγητό αµβροσία και πίνοντας νέκταρ, το κρασί των θεών. 
Όµως, όπως οι άνθρωποι, έτσι και οι θεοί είχαν τα καλά 

τους αλλά και τις αδυναµίες τους. 
Αγαπούσαν, µισούσαν κι ερωτεύο-
νταν µε πάθος! Συµπαραστέκονταν 
στους ανθρώπους, αλλά όταν θύ-
µωναν µαζί τους γίνονταν σκληροί 
τιµωροί.

Οι θεοί ήταν δώδεκα. Υπήρχαν 
όµως και οι µικρότεροι θεοί που λέ-
γονταν ηµίθεοι.
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Ο ∆ίας

Β ασιλιάς των θεών αλλά και των ανθρώπων ήταν ο ∆ίας. 

Όριζε τη µοίρα τους και κρατούσε τον κεραυνό, γι’ αυτό 

λεγόταν και κεραυνοκράτορας. Λεγόταν ακόµη και νεφελη-

γερέτης, γιατί ξεσήκωνε τα σύννεφα κι έφερνε καταιγίδες. 

Οι άνθρωποι τον φαντάζονταν καθισµένο σ’ έναν χρυσε-

λεφάντινο θρόνο, να κρατά στο ένα χέρι τον κεραυνό και 

στο άλλο το σκήπτρο. Πλάι του βρίσκονταν δύο κιούπια. Στο 

ένα υπήρχε το καλό και στο άλλο το κακό. Ανάλογα µε τα 

έργα των ανθρώπων, λοιπόν, τα µοίραζε. Όλοι, όµως, θεοί 

και άνθρωποι, τον έτρεµαν. Ο ∆ίας ήταν και ο θεός της φι-

λοξενίας.
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Η Ήρα

Η Ήρα ήταν η γυναίκα του ∆ία. 

Πανέµορφη και µεγαλοπρεπής, 

καθόταν στον θρόνο πλάι στον ∆ία, στεφανωµένη µε ηλιαχτί-

δες. Στο χέρι της κρατούσε ένα ρόδι και στα πόδια της είχε 

παγόνια που της παράβγαιναν στο καµάρι και στην οµορφιά.
Η Ήρα ήταν η πιο σεβαστή απ’ όλες τις θεές και οι άν-

θρωποι έχτιζαν προς τιµήν της βωµούς και ναούς. Ιδιαίτερα 
την τιµούσε η αγαπηµένη της πόλη, το Άργος. Όταν όµως 
ο ∆ίας, ο άντρας της, παραστρατούσε και ζευγάρωνε µε 
άλλες γυναίκες, οργιζόταν τόσο πολύ που έκανε τα πάντα 
για να τον εκδικηθεί.
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