
Aphrodite (Oudgrieks: Ἀφροδίτη, Aphrodítē) is in de Griekse mythologie de godin van onder 

andere de liefde, de schoonheid, de seksualiteit en de vruchtbaarheid. Sommigen beschouwen 

haar ook als de godin van het evenwicht. Ze is voortgekomen uit de Fenicische godin Astarte, 

maar door de Grieken zo naar hun aanleg en behoeften hervormd, dat zij een echt Griekse godin 

is geworden. Ze wordt vaak afgebeeld met de god Eros en een gans. 

 

 

Apollo (Oudgrieks: Ἀπόλλων, Apóllôn, 

of Ἀπέλλων, Apéllôn) was een van de belangrijkste 

godheden van de Griekse mythologie. Zijn eredienst was 

van alle goden het wijdst verspreid onder het Griekse volk 

en genoot het hoogste aanzien. Onder de verlatiniseerde 

naam Apollo is hij bekend geraakt in Rome. 

Door de Griekse dichters wordt hij meestal Phoibos 

Apollo genoemd. Apollo wordt ook wel als de 

vertegenwoordiger van rationele schoonheid en orde 

beschouwd, tegenover Dionysos, die de emotionele roes 

symboliseert. 
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Ares (Oudgrieks: ῎Αρης, Arês; genitivus Ἄρεως, Areôs) is een figuur uit de Griekse mythologie. 

Hij is de god van de oorlog en personificatie van de krijgslust. De Romeinse naam voor Ares 

is Mars. 

 

 

Artemis (Oudgrieks: Ἄρτεμις) is een godin uit de Griekse mythologie. Zij behoorde daarna tot de 

twaalf goden van het Griekse Pantheon en is daar een dochter van de oppergod Zeus en Leto en 

tweelingzus van Apollo. Artemis werd door de Romeinen gelijkgesteld met hun godin Diana. 
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Demeter (Oudgrieks: Δημήτηρ, Dêmếtêr) is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij was de 

dochter van Kronos en Rhea[1] en dus een zus van Zeus, Poseidon, Hades, Hera en Hestia. 

Demeter was de godin van de landbouw en de gewassen (op de eerste plaats van het graan). Ze 

wordt vaak afgebeeld met een korenaar in de hand. Het Romeinse equivalent van Demeter 

is Ceres. 
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Dionysos (Oudgrieks: Διόνυσος, Diónysos; Διώνυσος, Diṓnysos; Latijn: Dionysus) 

of Bakchos (Grieks: Βάκχος, Bákchos; Latijn: Bacchus), soms ook Iakchos (Grieks: Ἵακχος; 

Latijn: Iacchus),[1] of Bromios, is een figuur uit de Frygische, Thracische en Griekse mythologie. 

Hij is de god van wijn(bouw) en fruitteelt, de groeikracht van de aarde, van wetten, de 

menselijke beschaving, geestdrift en enthousiasme, poëzie, theater en muziek. Als god 

van vrede brengt hij mensen tot elkaar en als overwinnaar op de dood is hij god van 

de onderwereld. Hij had in verschillende opzichten een belangrijke invloed op het leven, denken 

en werken van de Grieken en Romeinen. 

 

In de Griekse mythologie is Eroos (Oudgrieks: Ἔρως) of Eros (gelatiniseerd) de god van de 

liefde en het schoonheidsverlangen, en de drijvende kracht achter aantrekking en binding, blinde 

passie voor iets of iemand, en voortplanting in de natuur. Zijn equivalent in de Romeinse 

mythologie is Cupido (ook Amor genoemd). Eros was de zoon van Aphrodite en Ares. Eros 

maakt gebruik van pijl-en-boog om op mensen te schieten. Als hij dan iemand geraakt heeft, is 

deze op slag verliefd. Zelfs de goden waren niet veilig voor hem. 

Hades (Oudgrieks: Άδης), ook Haides (Ἅιδης), Ploutoon (Πλούτων), Plouteus (Πλουτεύς) 

of Pluto, Orcus, Dis Pater (Latijn) is een figuur uit 

de Griekse mythologie. Hij is de god van 

de onderwereld of Schimmenrijk en heerser over de 

doden. Tevens is hij de god van de rijkdom en de 

kostbare metalen. Hades is een zoon 

van Kronos en Rhea en de echtgenoot van Persephone.  
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Hebe, Oudgrieks: Ἥβη, Hêbê, was in de oud-Griekse 

godsdienst de godin van de jeugd. Ze was een dochter 

van Zeus en Hera. Zij was op de Olympus de schenkster van de 

goden. 

Hebe vertegenwoordigde als natuurgodin de opbloeiende natuur 

in de lente, maar deze betekenis raakte gaandeweg op de 

achtergrond. Hebe kreeg als nieuwe taak om aan de overige 

goden nectar te schenken, waardoor de goden onsterfelijk en 

eeuwig jong bleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hephaistos (Oudgrieks: Ἥφαιστος) 

of Vulcanus (Latijn) is een figuur uit de Griekse 

mythologie. Hij is de god van de smeedkunst, 

het vuur en de ambachtslieden en is smid van de 

goden. Volgens sommige bronnen (Homerus, e.a.) 

was hij de zoon van Zeus en Hera, volgens anderen 

(Hesiodus) was hij alleen de zoon van Hera.  
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Hera (Oudgrieks: Ἥρα, Hêra; Ἥρη, Hêrê; Myceens: e-

ra) is een godin uit de Griekse mythologie. Zij is de 

dochter van de titanen Kronos en Rhea, en daarmee 

de zuster van Zeus, de koning van hemel en aarde, en 

is tevens diens echtgenote. Hera was de godin van het 

huwelijk en van de vruchtbaarheid. Ze wordt ook wel de 

'koe-ogige' genoemd en de pauw is haar symbool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermes (Oudgrieks: Ἑρμῆς, 

ook Hermeias Ἑρμείας, Dorisch: Ἑρμᾶς) is een figuur uit de Griekse 

mythologie. Hij is een zoon van de oppergod Zeus en de 

bergnimf Maia en is met name bekend als god van de handel, de 

reizigers, de wegen en de dieven. Hij is ook de boodschapper van 

de goden.  
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Hestia (Oudgrieks: Ἑστία, Hestía; Ionisch: Ἱστία, Istía; ook bekend 

als Ἑξία, Hexía en Ἑστρία, Hestría) is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij was de oudste 

dochter van Kronos en Rheia[1] en dus ook de oudste zuster van Zeus. Toch was zij in het 

volksgeloof van de Grieken de jongste van de godheden[2], die op de Olympus woonden, want in 

geen van beide gedichten van Homeros wordt haar naam vermeld. Zij zou als oudste als eerste 

worden verzwolgen door haar vader (Kronos).[3] en als laatste terug worden uitgespuwd, zodat zij 

bij haar "tweede geboorte" de jongste was 

 

Iris is een figuur uit de Griekse mythologie. 

De Griekse naam Iris (Ἶρις) komt van het Griekse werkwoord εἴρω ('eeiroo'), dat 'spreken; 

vertellen' betekent. Zij is de boodschapster van de goden en tevens de personificatie van 

de regenboog. 

Haar Romeinse naam is Iris/Arcis. 

Wanneer de godin Iris een boodschap van hemel naar aarde brengt, verschijnt volgens 

de Griekse mythologie als brug een regenboog. 

 

 

Pallas Athena (ook Athena of Athene) 

(Attisch: Παλλὰς Ἀθηνᾶ, Pallás Athêna, Ἀθήνη, Athénē) 

is een van de voornaamste godinnen uit het 

Griekse pantheon. Ze had diverse functies: ze was 

godin van de beheerste oorlogvoering en vrede. Ze was 

ook godin van de wijsheid (filosofie), beschaving, de 

politieke gemeenschap van de stad en beschermster 

van verschillende Griekse steden, in het 

bijzonder Athene. Ook was ze beschermgodin van 

handwerklieden (ambachtelijke arbeid, zoals 

de weefkunst) en kunstenaars. 

In de mythologie staat ze bekend als 

Athena Parthenos (de Maagd) en het Parthenon was 

aan haar gewijd. 
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Pan (Oudgrieks: Πᾶν) of Faunus (Latijn) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is een zoon 

van Hermes en de nimf Penelope. Pan is de god van de wildernis en patroon van de herders en 

hun vee en het dierlijk instinct. Pan heeft het onderlijf en de hoorns van een geit, maar een 

menselijk bovenlijf. Verder heeft hij een lang smal gezicht, een grote neus en gele oogjes. 

De panfluit is naar hem genoemd. Hij kreeg deze toen hij de nimf Syrinx achterna zat. Zij wilde 

graag maagd blijven en bad tot de goden terwijl ze Pans adem al in haar nek voelde. Haar gebed 

werd verhoord en ze veranderde net op tijd in een rietstengel. Daar maakte Pan toen zijn fluit 

van. 

 

 

Panacea (Grieks: Panakeia) is in de Griekse mythologie de godin van de geneesmiddelen. Zij is 

een van de dochters van de god van de geneeskunde en genezing Asklepios. Epione is haar 

moeder. 

Haar zus Hygieia is de godin van de gezondheid. 

In Panakeia is panacee te herkennen: het middel dat als oplossing voor alle kwalen kan dienen. 

 

Persephone (Oudgrieks: Περσεφόνεια, Persephoneia (vooral bij Homeros) 

of Περσεφόνη, Persephonè; Latijn: Proserpina) 

(uitspraak: "pèrseefoonee") is in de Griekse 

mythologie de godin van het dodenrijk en van de 

lente. Ze was de dochter van Demeter, de godin van 

de landbouw en het graan, en de oppergod Zeus. 

De Romeinse varianten van Demeter en Zeus 

zijn Ceres en Jupiter. 
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Poseidon (Oudgrieks: Ποσειδῶν, Poseidỗn; Dorisch: Ποτειδαν, Poteidan, Ποσειδάων, Poseidáôn
[1]) is in de Griekse mythologie de god die heerst over de zee, de wateren en hun goden. Maar hij 

was ook een god van de paarden en - als "Aard-Schudder" - van aardbevingen. Het Romeinse 

equivalent is Neptunus. Hij wordt vaak afgebeeld met een drietand. 
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