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Prometheus is chained to a rock in the Caucasus for eternity, where his liver is eaten daily by an eagle, only to be regenerated
by night, due to his immortality. The eagle is a symbol of Zeus himself. Years later, the Greek hero Heracles slays the eagle and
frees Prometheus from his torment ().. Works and Days. Hesiod revisits the story of Prometheus and the theft of fire in Works
and Days ().
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Nyx - Wikipedia
Wed, 01 Aug 2018 11:15:00 GMT
Nyx (Grieks: Ν?ξ) of Nox was de Griekse en Romeinse oer-godin van de nacht. Zelfs Zeus had veel respect voor haar en deed
zijn best haar tevreden te stellen. De godin werd in het Oude Griekenland zelden echt vereerd; het kwam vaker voor dat zij op
de achtergrond bij een andere cultus optrad. In de tempel van Artemis op Ephesus staat een beeld van de Nacht, en ook was
ze in de Spartaanse ...
Atlas (mythologie) - Wikipedia
Tue, 31 Jul 2018 20:49:00 GMT
Atlas was een van de kinderen van de Titaan Iapetus.In tegenstelling tot zijn broers Prometheus en Epimetheus vocht Atlas aan
de zijde van de Titanen die Kronos steunden in de oorlog tegen Zeus.Omwille van de vergevorderde leeftijd van Kronos was het
Atlas die de Titanen in de strijd leidde.
Zeus – Wikipedia
Mon, 13 Aug 2018 22:28:00 GMT
Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. (2014-05) Åtgärda genom att lägga till pålitliga
källor (gärna som fotnoter).Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på
diskussionssidan.
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