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Όμως, ο Αλιρρόθιος, ο γιος του Ποσειδώνα, 
θύμωσε που οι κάτοικοι της πόλης είχαν 
επιλέξει τη θεά Αθηνά. Μια μέρα αποφάσισε 
να κόψει μ’ ένα τσεκούρι την ελιά, το 
δώρο της θεάς. Το τσεκούρι όμως, μ’ έναν 
θαυμαστό τρόπο, του ξέφυγε από τα χέρια και  
τον χτύπησε στο κεφάλι.

Οι Αθηναίοι δεν ξέχασαν ούτε τον Ποσειδώνα.  
Αντιθέτως, τον λάτρευαν πάντοτε με τιμές 
και του έχτισαν το Ερέχθειο στην Ακρόπολη 
και έναν λαμπρό ναό στο Σούνιο.

Αθηνά εναντίον  
           Ποσειδώνα

Η θεά Αθηνά χάρισε στους ανθρώπους την ελιά, το σύμβολο  
του πλούτου και της ειρήνης. Ήθελε έτσι να τους δείξει 
ότι το δέντρο με τους καρπούς του θα τους χόρταινε και  
θα τους βοηθούσε να κερδίσουν χρήματα από το εμπόριο.

Από τους κατοίκους 
της πόλης οι γυναίκες επέλεξαν το δώρο 
της θεάς Αθηνάς, ενώ οι άνδρες το δώρο 

του θεού Ποσειδώνα. Επειδή οι γυναίκες ήταν 
πιο πολλές από τους άνδρες, η θεά Αθηνά 
κέρδισε και η πόλη ονομάστηκε Αθήνα.  
Για να την τιμήσουν, της αφιέρωσαν  
τον πιο όμορφο ναό: τον Παρθενώνα. 

Ο θεός Δίας όμως έπρεπε να τιμωρήσει κάποιον 
για να προστατεύσει την τιμή του αδερφού του. 
Γι' αυτό απαγόρευσε στις γυναίκες να ψηφίζουν. 

Κατά βάθος όμως χάρηκε πολύ για τη νίκη 
 της κόρης του και αποφάσισε  
ότι κι αυτός θα προστάτευε 

το όμορφο δεντράκι.
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              Η θεά Αθηνά και ο θεός Ποσειδώνας 
συναγωνίζονται ποιος θα γίνει προστάτης της 
αρχαίας πόλης της Αθήνας. 
ερυθρόμορφος κρατήρας, 380 π.Χ., Λούβρο, Παρίσι
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ΚΑΠΟΤΕ…
…η θεά Αθηνά και ο θεός Ποσειδώνας είχαν μια διαφωνία: ο καθένας τους ήθελε 
να γίνει προστάτης της Αθήνας, που τότε λεγόταν Κεκροπία. Έτσι, αποφάσισαν  
να συναγωνιστούν ειρηνικά και να αφήσουν τους κατοίκους της πόλης μαζί  
με τους Ολύμπιους Θεούς να αποφασίσουν. 

 Ο Ποσειδώνας  

χτύπησε τον ιερό βράχο  

της Ακρόπολης  

με την τρίαινά του  

και αμέσως εμφανίστηκε  

μια πηγή με δροσερό,  

καθαρό,  

 πόσιμο νερό,  

  για να μην  

     υποφέρει  

      η πόλη από  

         λειψυδρία. 
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εσύ  
τι λες;

Αν ζούσες στα χρόνια εκείνα, ποιον από τους δύο θεούς θα διάλεγες για προστάτη 
της πόλης, με βάση τα δώρα που χάρισαν στους κατοίκους της Αθήνας;

α. την Αθηνά
β. τον Ποσειδώνα

Παράσταση του Κέκροπα, βασιλιά  
της Κεκροπίας. Δίπλα του η ιερή ελιά.  
Ο Κέκροπας, μισός άνθρωπος μισός 

φίδι, κρατάει ένα μικρό αρνί για θυσία. 
ερυθρόμορφος κρατήρας (410-400 π.Χ.)

Πρόσεξε την εικόνα επάνω. 
Σύμφωνα με τον μύθο, η γυναίκα  
δίπλα στον Κέκροπα και την ελιά  
είναι:
α.  η θεά Ήρα
β.  η θεά Αθηνά
γ.  η θεά Δήμητρα

Ζωγράφισε 
εδώ τον θεό 

που διάλεξες 
τη στιγμή που προσφέρει  

το δώρο του 
στην πόλη.

Εκτός από την ελιά της θεάς Αθηνάς, 
και πολλές άλλες ελιές συνδέθηκαν  
με διάφορες θεότητες, περισσότερο  
ή λιγότερο γνωστές. Για παράδειγμα, 
στη Δήλο υπήρχε μια σημαντική ελιά, 
πάνω στην οποία στηριζόταν  
η Λητώ όσο γεννούσε.  
Όταν μάλιστα γεννήθηκε ο Απόλλωνας,  
τα φύλλα της ελιάς έγιναν χρυσά.

Οι Αθηναίοι καμάρωναν την ιερή ελιά  
και πίστευαν πως από αυτήν κατάγονταν  

όλα τα δέντρα ελιάς στον κόσμο. Όταν οι Πέρσες 
ήρθαν να κατακτήσουν την Αττική (480 χρόνια  
πριν γεννηθεί ο Χριστός), έκαψαν την ιερή ελιά  
της θεάς Αθηνάς στην Ακρόπολη. Ήθελαν έτσι  

να δείξουν ότι το παρελθόν είχε σβήσει. Οι Αθηναίοι 
λυπήθηκαν πολύ γιατί το θεώρησαν κακό σημάδι. 

Όμως, την επόμενη μέρα ένα νέο βλαστάρι 
ξεπήδησε από τον καμένο κορμό!
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εσύ ήξερες;
Στα αρχαία εκείνα χρόνια λεγόταν ότι ο Ιδαίος Ηρακλής, 
συνονόματος του γνωστού μας ήρωα, πήγε από την Κρήτη στη 
χώρα των Υπερβορείων. Από εκεί έφερε το πρώτο βλαστάρι 
αγριελιάς και το φύτεψε στην Ολυμπία για να στολίζουν οι νικητές 
των Ολυμπιακών Αγώνων τα μαλλιά τους με στεφάνια ελιάς. Αυτό 
δείχνει ότι η ελιά, και ειδικά η αγριελιά, ήταν τόσο σημαντική για την 
Κρήτη όσο η καλλιεργημένη ελιά για την Αθήνα. 
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