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Amari Thomas-Jacob Brietzke-Sophia Webb 

    A long time ago there 
was Chaos. Chaos was a 
dark mix of fire and lava. 
The land, the animals, 
the sky, the water, the 
rocks and the pebbles 
were all mixed together 
along with love and 
hate.  

    Πριν πολύ καιρό υπήρχε 
το Χάος. Το Χάος ήταν ένα 
σκοτεινό μείγμα από  
φωτιά και λάβα. Η στεριά, 
τα ζώα, ο ουρανός, το 
νερό, οι πέτρες και τα 
βότσαλα ήταν όλα 
ανακατεμένα μαζί με 
αγάπη και μίσος. 
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James Brady-Amari Thomas--Sophia Webb 

    Gaea and Uranus were 
born from Chaos. They 
had many children. Their 
first children were the 
Cyclopes. They had one 
eye on the top of their 
head. Then they had 
children who had fifty 
heads each and one 
hundred arms and were 
called Hecatoncheires. At 
the end, Gaea gave birth 
to the Titans, six boys and 
six girls. 

     Η Γαία και ο Ουρανός 
γεννήθηκαν από το Χάος. 
Είχαν πολλά παιδιά. Τα 
πρώτα παιδιά ήταν οι 
Κύκλωπες. Είχαν ένα μάτι 
στο μέτωπο. Μετά 
έκαναν παιδιά που είχαν 
πενήντα κεφάλια και 
εκατό χέρια και 
ονομάστηκαν 
Εκατόγχειρες. Στο τέλος, η 
Γαία γέννησε τους 
Τιτάνες, έξι αγόρια και έξι 
κορίτσια. 
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Amari Thomas--Sophia Webb 

    Uranus threw the 
Hecatoncheires and the 
Cyclopes into a big hole 
in the underground and 
placed a big rock on the 
top of it, because they 
were ugly. 

    Ο Ουρανός έβαλε τους  
Εκατόγχειρες και τους 
Κύκλωπες μέσα σε μία 
μεγάλη τρύπα στη γη και 
έβαλε ένα βράχο επάνω, 
γιατί ήταν άσχημοι. 
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Jacob Brietzke-Michael Begatto 

    Gaea asked Cronus to 
fight against his father, 
because Uranus had 
placed some of his 
brothers in a ditch. 
Cronus fought and won 
and he became the king.   
 

    Η Γαία ζήτησε από  
τον Κρόνο να πολεμήσει 
τον πατέρα του, γιατί ο 
Ουρανός έβαλε μερικά 
από τα αδέρφια του σε 
μία τρύπα. Ο Κρόνος 
πολέμησε και κέρδισε 
τον πόλεμο και έγινε 
βασιλιάς. 
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Sophia Webb-Amari Thomas 

 

    Cronus and Rhea got 
married and gave birth 
to many children. Every 
time they had a baby, 
Cronus swallowed it, 
because he thought it 
would overthrow him 
from the throne.  

    Ο Κρόνος και η Ρέα 
παντρεύτηκαν και 
γέννησαν πολλά παιδιά. 
Κάθε φορά που έκαναν 
ένα μωρό ο Κρόνος το 
κατάπινε, γιατί νόμιζε 
ότι ήθελε να τον 
ανατρέψει  από τον 
θρόνο. 
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Sophia Webb-Amari Thomas 

    Rhea hid Zeus, her 
fifth baby, by wrapping 
him in a leaf, because 
she wanted to protect 
him. 

    Η Ρέα έκρυψε τον 
Δία, το πέμπτο της 
παιδί, τυλίγοντάς τον σε 
ένα φύλλο, γιατί ήθελε 
να τον προστατέψει. 
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Sophia Webb-Amari Thomas 

    Rhea got a rock and 
gave it to Cronus to 
trick him into eating it. 
He ate it and he got 
sick. 
 

    Η Ρέα πήρε μία 
πέτρα και την έδωσε 
στον Κρόνο για να τον 
ξεγελάσει τρώγοντάς 
την. Την έφαγε και 
αρρώστησε. 
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Amari Thomas 

    Many years passed 
and Zeus grew up and 
went back to Olympus 
to set his siblings free. 
Zeus mixed up a 
poison with Rhea’s 
help and gave it to 
Cronus. Cronus drunk 
the poison and he 
threw up the children. 

   Πέρασαν πολλά 
χρόνια και ο Δίας 
μεγάλωσε και γύρισε 
πίσω στον Όλυμπο 
για να ελευθερώσει 
τα αδέρφια του. Ο 
Δίας έφτιαξε ένα 
δηλητήριο με τη 
βοήθεια της Ρέας και 
το έδωσε στον Κρόνο. 
Ο Κρόνος ήπιε το 
δηλητήριο και έβγαλε 
έξω τα παιδιά. 
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Amari Thomas--Sophia Patton- Jacob Brietzke 

    A war started 
between Zeus and 
Cronus. Zeus freed 
the Hecatoncheires 
and the Cyclopes so 
they could fight on his 
side and help him kill 
Cronus. Zeus won the 
war and became the 
king of all humans and 
gods. 

  Άρχισε ένας πόλεμος 
ανάμεσα στον Δία και 
στον Κρόνο. Ο Δίας 
ελευθέρωσε τους 
Εκατόγχειρες και τους 
Κύκλωπες ώστε να 
πολεμήσουν στο 
πλευρό του και να τον 
βοηθήσουν να 
σκοτώσει τον Κρόνο. 
Ο Δίας κέρδισε τον 
πόλεμο και έγινε ο 
βασιλιάς όλων των 
ανθρώπων και των 
θεών. 

 


