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Apollo sau Apolo  este, 
în mitologia greacă și în 
mitologia romană, zeul zilei, al 
luminii și al artelor, al profeției, 
protector al poeziei și al muzicii, 
conducătorul corului muzelor, 
personificare a Soarelui. 
Era numit și Phoebus-Apollo.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mitologia_greac%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mitologia_roman%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muze
https://ro.wikipedia.org/wiki/Soare


Atena Pallas

Atena Pallas este o zeiță asociată cu 
înțelepciunea, artizanatul și războiul, care a 
fost ulterior sincretizată cu zeița romană 
Minerva.
Atena a fost considerată patronul și 
ocrotitoarea diferitelor orașe din Grecia, în 
special orașul Atena, de unde cel mai 
probabil și-a primit numele. Partenonul de 
pe Acropola Atenei îi este dedicat. 
Simbolurile ei majore includ bufnița, 
măslinul, șarpele și gorgoneionul. În artă, 
este în general reprezentată purtând o 
cască și ținând o suliță.

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8En%C8%9Belepciune
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zboiul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Minerva
https://ro.wikipedia.org/wiki/Atena


Demetra (greacă: Δημήτηρ) era  zeița 
agriculturii, fiind adesea reprezentată cu 
grâne sau o torță, printre altele. Semnificația 
numelui acesteia pare să se tragă dintr-un 
cuvânt pentru „mamă”, dar orice altă semnifi- 
cație este disputată. 
Se presupune că aceasta a fost venerată încă 
din 1200-1400 î.Hr.
În alte reprezentări este venerată ca  Demetra 
Thesmosforia „cea care dă legi” și în 
conjuncție cu fiica ei, Persefona, are un rol 
matern.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Demetra#epitete
https://ro.wikipedia.org/wiki/Demetra#epitete
https://ro.wikipedia.org/wiki/Persefona


Ceto este fiica Gaiei și a lui 
Pontus. 
Este sora lui Phorcys, care îi era 
și soț, Thaumas și Eurybia. 
Ea este personificarea pericolelor 
și ororilor mării. Numele ei a 
devenit ulterior nume generic 
pentru orice monstru de mare. 
Ceto este recunoscută ca mamă a 
Gorgonelor, Graeaelor și multor 
altor monștri.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gaia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pontus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Phorcys
https://ro.wikipedia.org/wiki/Thaumas
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurybia&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gorgone
https://ro.wikipedia.org/wiki/Graeae


Charon este luntrașul lui Hades în Infern 
(Lumea subpământeană).
El îi trecea pe cei proaspăt morți peste râul 
Acheron dacă își puteau plăti călătoria. 
În Grecia antică, cadavrelor le era adesea 
pusă o monedă (un obol până la trei oboli), în 
gură pentru a putea plăti călătoria. Cei care 
nu puteau plăti pribegeau o sută de ani pe 
râul Acheron. În Eneida lui Virgiliu, Sibyla îl 
ajută pe Enea să treacă râul în direcția 
inversă și să se întoarcă în lumea celor vii, 
restabilind echilibrul între cele două lumi. 
Charon era fiul lui Erebus și a zeiței nopții, 
Nyx.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Hades
https://ro.wikipedia.org/wiki/Acheron
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia_antic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moned%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Obol_(moned%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eneida
https://ro.wikipedia.org/wiki/Publius_Vergilius_Maro
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sibyla&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Enea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Erebus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nyx

