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-INTRODUCCIÓ
La mitologia grega accentuava el contrast entre la debilitat dels éssers humans i els grans i 
aterridors  poders  de  la  naturalesa.  Per  tant,  el  poble  grec  reconeixia  que  les  seves  vides 
depenien completament de la voluntat dels déus. En general,  les relacions entre els éssers 
humans i els déus es consideraven amistoses. Però els déus aplicaven severs càstigs als mortals 
que revelaven una conducta inacceptable, tal com la supèrbia complaent, l'ambició extrema i 
fins a l'excessiva prosperitat.

La  mitologia  grega té  diversos  trets  distintius.  Els  déus  grecs  se  semblen  exteriorment  als 
éssers humans i  revelen també sentiments humans.  A diferència d'altres  religions antigues 
com  l’hinduisme  o  el  judaisme,  la  mitologia  grega  no  inclou  revelacions  especials  o 
ensenyaments espirituals.
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I-INICI DE LA MITOLOGIA
               CASAT AMB

             FILLS

                                                                                                                            NOMS EN BLAU ELS EXPLICO

                  NIX(la nit) ÈTER              

   CAOS    ÈREB(les tenebres)               HÉMERA(el dia)                                        

                  GEA(la terra)      ÚRANOS 

                                                                            AFRODITA EROS

                 

En la mitologia grega, el  Caos és l'estat primitiu d'existència del que van sorgir els primers 
déus. En grec antic és Χάος, que significa ‘buit que ocupa un buit’, i procedeix del verb χαίνω, 
‘obrir-se de bat a bat’, i aquest de l’indoeuropeu *ghen-, *ghn-. També se li cridava Aêr (Αηρ, 
‘aire’).

CAOS
Nix                                Èreb                  Gea

Nix va sorgir de Caos i es va unir al seu germà Èreb per tal que d'ells naixés Èter i Hémera. 

NIX & ÈREB

Èter                            Hémera
Úranos va ser creat en el principi del món per Gea. És un déu masculí fet a imatge de la seva 
mare, va engendrar en ella els Titans i les Titànides, Ciclops i monstres Hecatonquirs.

Afrodita va sorgir dels testicles d’Úranos. I va tenir un fill Eros.

Nom llatí Nom grec Atributs Domini
Afrodita Venus Cinturó,una rosa, el colom, la 

poma, un dofí, una tortuga,...
Deessa de l'amor, la bellesa i la reproducció.

Eros Cupido Arc, fletxes, ales a l’esquena i una 
corona de roses.

Responsable de l’atracció sexual, l’amor i el sexe.
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II- ELS TITANS I LES TITÀNIDES
                                 TETIS

                                 MNEMÒSINE                CASAT AMB

                                 CRIOS                                                                                    FILLS

                                 TEMIS                  EPIMETEU                                       NOMS EN BLAU ELS EXPLICO

                                 JÀPET                   PROMETEU

GEA I ÚRANOS      HIPÈRION             ATLANT

                                TIA

                                OCEÀ         NEREU TETIS AQUIL·LES

                                FEBE             LETO

                                CEOS

                                CRONOS

                                REA

Nom grec Nom llatí Atributs Domini

Tetis Tetis Deessa de la fecundació femenina del mar. És una ninfa i 
és una de les cinquanta nereides. Apart, és mare de les 
ninfes (Oceànides).

Mnemòsine Mnemòsine Deessa de la memòria. I mare de les muses.

Crios Crios Déu dels ramats

Temis Temis Balança amb dos 
platets

Deessa de la justícia i de la llei.

Jàpet Jàpet Pare de Àtlas, Prometeu(va ser el creador dels èssers 
humans), Epimeteu.

Hipèrion Hipèrion Pare d’Hèlios(déu del Sol), Selene(deessa de la Lluna) i 
d’Eos(deessa de l’Aurora).

Tia Tia Era una ninfa. Va introduir els cultes de Dionís.

Oceà Oceà Déu de l’oceà.

Febe Febe Apareixia amb una 
lluna pintada al front.

Deessa de la lluentor i la lluna. Va ser la fundadora de 
l’oracle de Delfos.

Ceos Ceos Déu de la intel·ligència. Pare de Letona i Astèria.
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Cronos Saturn Un falç i un rellotge. Déu del temps. L’Últim en néixer dels titans.

   Rea Cibeles  Corona d’alzina. Se la 
representava a sobre 
d’un carro llençat per 
lleons, o envoltada de 
bèsties salvatges.

  Mare dels déus

III-ELS OLÍMPICS
                                                          CRONOS            REA

POSIDÓ                HÈSTIA              DEMÈTER                ZEUS                       HERA                          HADES

                                                        PERSÈFONE                                            HEFEST         

                                                               MAIA                                               ARES

                                                                            HERMES                              HEBE

               CASAT AMB                                 METIS                                  SÈMELE

               FILLS                                                        ATENA                             DIONÍS     

NOMS EN BLAU: ELS EXPLICO                                                             LETO

                                                                                        APOL·LO             ÀRTEMIS 

Nom grec Nom llatí Atributs Domini
Posidó Neptú Trident i cavall. Déu de les aigües del mar, els rius i els llacs.
Hèstia Vesta Flama. Deessa del foc de la llar, protectora de la família i de la 

ciutat
Demèter Ceres Falç i espiga de blat. Deessa de l’agricultura i dels fruits de la terra.
Zeus Júpiter Àguila, llamp, tro. Pare i rei dels déus i dels homes.
Hera Juno Diadema, paó reial, 

ceptre.
Protectora de les dones, reina dels déus i deessa del 
matrimoni.

Hades Plutó Ca cèrber, corn de 
l’abundància.

Déu dels inferns i dels morts.

Persèfone Prosèrpina Flors i plantes. Deessa de les terres fèrtils i de l’agricultura. Convertida en la 
deessa dels morts i la reina de l’infern.

Hèfest Vulcà Enclusa, martell i 
tenalles.

Déu del foc i de les fargues, protector dels ferrers.

Ares Mart Armadura Déu de la guerra.
Hebe Joventut Deessa de la joventut. També era la cíada dels déus.
Hermes Mercuri Casc i peus alats, 

caduceu.
Déu del comerç. Protector dels viatgers. També era conegut 
com el missatger dels déus.

Atena Minerva Cap de la Gorgona, casc 
i escut.

Deessa de la guerra, de la saviesa, de les arts i dels oficis.

Dionís Baus Heura, vinya, pàmpol, 
mènades, pantera.

Déu de les festes, de la verema i del teatre.

Febus Apol·lo Lira, llorer, sol, arc i 
fletxes.

Déu de la poesia, de la bellesa, de les arts, de la música i de 
l’endevinació.
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Àrtemis Diana Lluna, cérvol, casc i arc. Deessa de la caça i dels boscs.

IV-ELS OCEÀNIDES
                                                                OCEÀ I TETIS

      PLÈIONE APOL·LO                 METIS                             CLÍMENE O ÀSIA

   LES HELÍADES        LES PLÈIADES

                CASAT AMB 
H                                                                                                                FILLS 
H                                                                                                ELS NOMS EN BLAU ELS EXPLICO

Plèione en Grècia era considerada la deessa de l'Oceà, que en unir-se amb Apol·lo va tenir 
nombrosos fills; entre aquests es destaquen Faetont, les tres germanes Helíades, i les Plèiades. 
Les seves llàgrimes van produir el primer àmbar.

Metis és la deessa de la prudència. Per haver-se unit amb Zeus, Metis va ser devorada encinta 
pel déu, del que va sortir, adulta i amb armes, Atena.

Clímene o Àsia hauria engendrat Atlant, Prometeu i Epimeteu.
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V- LES MUSESLes Muses són les nou filles de Zeus i Mnemòsine. Cadascuna d'elles representa una funció 

determinada:  Cal·líope, l'eloqüència,  Clío,  la  història,  Erato,  la  poesia  eròtica,  Euterpe, la 

música,  Melpòmene, la tragèdia,  Polímnia, la mímica i la poesia lírica,  Terpsícore, la dansa, 

Talia, la comèdia i Urània, l'astronomia. El seu lloc preferit de residència era el mont Helicó, 

on Pegas, copejant amb els seus cascos, havia fet brollar una font que atorga la inspiració als 

poetes. Dels amors entre Apol·lo i Talia van néixer  els coribants.  Les sirenes deuen el seu 

naixement a Melpòmene.

(Les Muses) http://www.prodiversitas.bioetica.org/images/litera2.jpg
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