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Ο Ερμής ήταν ένας από τους 12 θεούς του Ολύμπου, γιος του Δία και της νύμφης Μαίας. 

Θεωρείται εφευρέτης της λύρας την οποία έφτιαξε από καύκαλο χελώνας. Σύμφωνα με την μυθολογία, 
παίζοντάς την κατάφερε να μαλακώσει το θυμό του Απόλλωνα που ήταν αγανακτισμένος μαζί του γιατί 
είχε αρπάξει τα δαμάλια των θεών και τα έχε κρύψει σε μια σκοτεινή σπηλιά. Τη λύρα αυτή ο Ερμής την 
πρόσφερε στον Απόλλωνα. 

Ο Δίας χρησιμοποιούσε τον Ερμή για αγγελιοφόρο. Με τα φτερωτά του πέδιλα και το φτερωτό του 
κράνος πετούσε παντού για να μεταδώσει τις επιθυμίες των θεών, κρατώντας στα χέρια του το κηρύκειο 
που του έφερε γούρι και πλούτη. Ο Ερμής επίσης οδηγούσε τις ψυχές των νεκρών στον Άδη.  

Ήταν προστάτης των εμπόρων και των κλεφτών και θεός της υγείας, των νέων, των βοσκών, της 
ευγλωττίας, των δρόμων, του ύπνου και των ονείρων. Ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε το κέρδος, τα 
μέτρα και σταθμά και έδωσε στους ανθρώπους τους πρώτους νόμους και κανόνες για τις εμπορικές 
συναλλαγές. Ο Ερμής επίσης θέσπισε τους κανόνες των αθλητικών αγωνισμάτων και ιδιαίτερα της 
πάλης.  

Το ωραιότερο άγαλμα του Ερμή φιλοτέχνησε ο Πραξιτέλης και είναι ένα από τα σπουδαιότερα 
καλλιτεχνήματα των αιώνων. Το άγαλμα αυτό έχει διασωθεί και βρίσκεται στο μουσείο της Ολυμπίας. 

Πηγή:  Εγκυκλοπαίδεια «Σχολική» - Εκδόσεις Μανιατέα. 
 

Hermes was one of the 12 Gods of Olympus, the son of Zeus and Maia. 
 
He is considered to be the inventor of the lyre, which he fashioned from the shell of a tortoise. According 
to Greek mythology, by playing it he managed to calm Apollo whom he had angered by seizing the cattle 
of the gods and hiding them in a dark grotto. Hermes made a gift of the lyre to Apollo. 
 
Zeus used Hermes as his messenger. With his winged sandals and cap he flew everywhere, carrying 
the wishes of the gods, holding in his hands the caduceus which brought him good luck and riches. 
Hermes also accompanied the souls of the dead to Hades. 
 
He presided over commerce but also thieving, and was the god of health, the young, the shepherds, of 
eloquence, roads, sleep and dreams. It was he who first discovered profit, weights and measures and 
he gave mankind the first laws and regulations governing commercial transactions. Hermes also 
decreed the rules of sport, in particular those of wrestling. 
 
The finest statue of Hermes was created by Praxitelis and it is one of the world’s greatest works of art. 
The statue has survived and may be seen in the archaeological museum of Olympia. 
 
(From the Scholar’s Encyclopaedia, Maniatea Press). 
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