Os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses imortais. Porém, a mitologia grega mais desenvolvida diz que a primeira divindade foi o Caos, o vazio arcaico. Do Caos surgiram Gaia (Terra), Nix (A Noite, que é mãe de Hemeras [Dia], de Geras [Velhice], de Tânato [Morte], Akhlys [Miséria], etc), Érebo [Escuridão]), Tártaro (personificação do abismo onde todos os monstros inimigos dos deuses são enviados). Os filhos desses "deuses" primordiais eram todos relacionados à atos, sentimentos, coisas: Tristeza, Justiça e Vingança, Amor, Dor, Sarcasmo.

Na mitologia grega há infinitas divindades "criadas" para servir deuses: as Hespérides, guardadoras dos pomos de ouro/maçãs da imortalidade e responsáveis pelo período do entardecer, as Parcas/Moiras (Marcavam o destino, eram três, uma [Cloto] fiava o fio da vida, Láquesis tecia o destino e Átropos cortava o fio da vida, demarcando a morte).

Gaia deu origem à Urano e com ele teve os Titãs [Oceano, Ceós, Crio, Híperion, Jápeto, Cronos, e as titânides Réia, Téia, Mnemosine, Febe, Têmis e Tétis], os Ciclopes de um olho só e os Hecatônquiros (ou Centimanos), que tinham cem braços [Briareu, Coto e Giges]. Os titãs tiveram mais filhos titãs e titânides. Cronos destronou Urano e o esfaqueou com sua foice, o jogando no mar (o que deu origem à Afrodite, deusa do amor, uma olimpiana). O rei dos titãs era Cronos e a rainha Réia, reinavam no Monte Otris.

Cronos e Réia tiveram seus filhos, os Crônidas: Héstia (deusa da família, do lar), Deméter (agricultura), Hera (deusa do casamento), Hades (deus do Mundo Inferior, também conhecido como Hades), Poseidon (deus dos mares) e Zeus (dos céus, raios).

Com medo de ser destronado, Cronos comeu seus filhos, menos Zeus, que foi escondido por Réia, que deu uma pedra no lugar para Cronos comer. Zeus foi escondido numa caverna e criado por Amaltéia, uma cabra (em algumas versões foram ninfas) e quando cresceu fez Cronos "vomitar" seus filhos. Logo, Zeus libertou os Centimanos e Ciclopes do Tártaro, destruindo o monstro que os vigiava, Campe, foi escolhido como deus rei do Monte Olimpo, tendo como esposa Hera.

Uma guerra entre Titãs e Olimpianos foi travada. Para ajudar os titãs, Gaia teve com Tártaro mais filhos, os Gigantes, cada um encarregado de matar um deus. Eram eles (lista do Wikipedia):

    Tifão: Pai dos Monstros, Gigante da Tempestade.
    Eurimedon
    Alcioneu: Criado para se o por a Hades/Plutão. Morto por seu sobrinho-neto, Herácles/Hércules.
    Porfírion: Rei dos gigantes. Criado para se opor a Zeus/Júpiter. Ferido por seu sobrinho Zeus com um relâmpagos e uma flecha por seu sobrinho-neto Herácles/Hércules.
    Agrios: Apanhou até a morte por suas três sobrinha-netas, as Moiras, com clubes de bronze.
    Clítio: Criado para se opor a Hécate/Trívia e drenar sua energia. Foi imolado por sua sobrinha Hecate com tochas de fogo.
    Damios:
    Encelado: Opunha-se a Atena/Minerva. Morto por sua sobrinha-neta, Atena, e enterrado sob o Monte Etna, como Tifão, na Sicília.
    Efialtes do Aloadae: Opunha-se a Dionísio/Baco. Morto pelos sobrinhos Apolo e Herácles/Hércules com flechas.
    Eurito: Morto pelo sobrinho-neto Dionísio com sua pinha derrubado tirsos.
    Gration: Opunha-se a Artêmis/Diana. Assassinado por sua sobrinha-neta, a deusa Artêmis com suas flechas.
    Hipólito: Opunha-se a Hermes/Mércurio. Morto por seu sobrinho-neto Hermes com sua espada e usando o boné de invisibilidade.
    Leon: A cabeça de leão, morto por Herácles/Hércules na guerra gigantes.
    Mimas: Opunha-se a Hefesto/Vulcano. Morto por Hefesto sobrinho-neto com uma saraivada de ferro fundido, ou morto por Ares e roubado de sua armadura.
    Oto do Aloadae: Opunha-se a Dionísio/Baco. Morto pelos sobrinhos Apolo e Herácles/Hércules com flechas.
    Palas: Morto pela sobrinha Atena.
    Pelorus: Opunha-se a Ares/Marte. Morto por Ares no Olimpo.
    Polibotes: Opunha-se a Poseidon/Netuno. Esmagado pelo sobrinho de Poseidon abaixo da ilha de Nisiros.
    Theodamas:
    Thoon: Morto pelas moiras com clubes de bronze.

Temos também na mitologia outros gigantes:

    Argos Panoptes: tinha cem olhos.
    Egeon;
    Geríon: tinha 3 corpos, foi moto por Herácles/Hércules
    Orion;
    Amico;
    Dercino;
    Albião. 


Mas os deuses ganharam. Reinaram os deuses Olimpianos, que eram doze mais Héstia e Hades: Zeus, Hera, Poseidon, Deméter, Ares, Atena, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes, Héstia, Dionísio e Hades.

Segundo a Wikipedia:
Zeus: Rei dos deuses e governante do Monte Olimpo; Deus do céu e das tempestades. O filho mais novo dos Titãs Cronos e Reia. Símbolos: o raio e a águia e as barbas.

Hera: Rainha dos deuses. Deusa do casamento e da maternidade. Símbolos: o pavão e a vaca. Filha de Cronos e Reia. Mulher e irmã de Zeus.

Poseidon: Deus dos Mares, dos terremotos e dos cavalos. Casado com Anfitrite, tem vários filhos, entre eles Tritão, Rodo, Polifemo, Árion. Símbolos: hipocampo e tridente. Filho de Cronos e Reia. Irmão de Zeus e Hades.

Deméter: Deusa da agricultura, natureza e estações do ano. Símbolos: papoila e cereais.Filha de Cronos e Reia, irmã de Zeus. Mãe de Perséfone.

Ares: Deus da guerra. Símbolos incluem o javali e a lança. Filho de Zeus e Hera.

Atena: Deusa da sabedoria, ofícios e estratégia militar. Símbolos são a oliveira e o mocho. Filha de Zeus, de acordo com algumas tradições, com Métis. Nasceu do cérebro de Zeus.

Apolo: Deus do Sol, da cura, da peste, das artes, da música, poesia, profecia e do tiro com arco. Símbolos incluem a lira e o arco. Ártemis é sua irmã gêmea. Filho de Zeus e de Leto.

Ártemis: Deusa da caça e da lua. Símbolos incluem o veado e o arco. Irmã gêmea de Apolo, filha de Zeus e de Leto.

Hefesto: Ferreiro dos deuses; deus do fogo e da metalurgia. Filho de Zeus e Hera ou, de acordo com algumas tradições, apenas de Hera. Foi atirado do Monte Olimpo quando nasceu por Zeus (em algumas versões Hera) pois era feio.

Afrodite: deusa do amor e da beleza. Filha de Zeus e de Dione ou, noutras tradições, de Urano. Símbolos: a pomba e o espelho.

Hermes: Mensageiro dos deuses; deus do comércio e dos ladrões. Símbolos incluem o caduceu e as botas com asas. Filho de Zeus e da ninfa Maia.

Dionísio: Deus do vinho, das festas. O seu símbolo é a pantera e a videira. Filho de Zeus e da mortal Sémele.

Héstia: Deusa do lar e da lareira. Símbolo: Lareira. Filha de Cronos e Reia, e irmã de Zeus.

Hades: Deus dos mortos, dos Infernos e das riquezas da terra. Símbolos: Elmo da Escuridão, um bidente, um crânio e monstro de 3 cabeças. Filho do Titã Cronos e de Reia. Irmão de Zeus e Posidão/Poseidon.

Há centenas e talvez milhares de deuses menores do Olimpo, alguns como, segundo a Wikipedia:

    Alfeu — Um deus-rio.
    Esculápio — Deus da medicina e da saúde.
    As Graças — Deusas dos feitiços, da beleza, natureza, criatividade humana.
    Cronos — Titã; pai de Zeus.
    Eros — Deus do amor e do desejo.
    Hebe — Deusa da juventude, copeira dos deuses.
    Hélio — Um titã, personificação do Sol.
    Héracles — O maior herói dos mitos gregos, realizou os 12 Trabalhos.
    Pã — Deus da natureza selvagem, dos pastores e dos animais.
    Perséfone — Deusa da Primavera e da Morte, filha de Deméter. Rainha dos Infernos.
    Reia — Titã; mãe de Zeus.

    Ventos — Bons ventos: Bóreas (vento norte), Noto (sul), Zéfiro (oeste), Euro (leste).
    Bia — Personificação da violência.
    Cratos — Personificação do poder.
    Dione — Mãe de Afrodite, com Zeus.
    Ilítia — Deusa do parto; filha de Hera e de Zeus.
    Eos — Personificação do amanhecer.
    Éris — Deusa da discórdia.
    Ganímedes — Copeiro dos deuses no palácio do Olimpo.
    Hécate — Deusa associada à magia, bruxas.
    Horas — Porteiras do Olimpo.
    Hipnos - deus do sonos eternos
    Íris — Personificação do Arco-íris, também mensageira do Olimpo, juntamente com Hermes.
    Perséfone — deusa da morte mulher de Hades.
    Leto — Titã; mãe de Apolo e Ártemis.
    Morfeu — Deus dos sonhos.
    Musas — Nove senhoras das ciências e das artes.
    Némesis — Deusa grega da vingança.
    Nice — Deusa da vitória.
    Péon — Médico dos deuses.
    Perseu — Filho de Zeus, o lendário fundador de Micenas e da Dinastia perseida.
    Selene — Titã; personificação da Lua.
    Thanatos — deus dos mortos
    Zelo — Rivalidade.

Também há muitos mitos gregos, como o da caixa de Pandora, Eros e Psique, Héracles (forma romana: Hércules). Todos eles envolvem deuses, titãs ou monstros.
Através desses contos que vemos a "influência" dos deuses nas escolhas políticas das cidades gregas, nas guerras (como por exemplo na Guerra de Tróia, onde cada deus escolheu seu partido) e como tem personalidades semelhantes às humanas, com ódio, amor, compaixão, crueldade.






















