
Η Ελιά στη μυθολογία 

 

 

Βασιλιάς της Αθήνας τότε  ήταν ο μυθικός  Κέκροπας. Δύο αντίπαλοι θεοί, η Αθηνά και 

ο Ποσειδώνας, ήθελαν να δώσουν το όνομά τους στην νέα πόλη.  Ανέβηκαν λοιπόν   

στον βράχο της Ακρόπολης, όπου ήρθαν και οι άλλοι δέκα θεοί από τον Όλυμπο για να 

κάνουν τους κριτές  στη διαφωνία των δυο θεών.  

Πρώτος ήρθε ο Ποσειδώνας. Πλησίασε τον βασιλιά και του ζήτησε να του προσφέρει 

την πόλη και για χάρη του, να την ονομάσει Ποσειδωνία. «Αν το κάνεις αυτό, η πόλη 

σου θα γίνει θαλασσοκράτειρα» του είπε και χτύπησε με δύναμη την τρίαινα πάνω στο 

βράχο. Αμέσως ξεπήδησε ένα κύμα αλμυρού νερού που σχημάτισε μια μικρή λίμνη. 

«Αυτό είναι το δώρο μου, για την πόλη» του είπε. 

Ακολούθως  παρουσιάστηκε και η Αθηνά, η θεά της σοφίας και ζήτησε κι αυτή, να της 

προσφερθεί η πόλη και να πάρει το όνομά της. «Αν το κάνεις,  θα γίνει η πόλη της 

ομορφιάς και της γνώσης. Θα ανθίσουν οι τέχνες, τα γράμματα και οι επιστήμες!» είπε 

και αμέσως χτύπησε με το ακόντιό της το βράχο και φύτρωσε μια ελιά, φορτωμένη με 

καρπούς. «Αυτό είναι το δικό μου δώρο για την πόλη» είπε.  

Μετά από το δώρα της Αθηνάς, ο Δίας κήρυξε το τέλος του αγώνα και είπε στους 

άλλους θεούς να κρίνουν σε ποιον από τους δυο θεούς να δοθεί η πόλη. Συγχρόνως 

ζήτησαν και τη γνώμη του Κέκροπα, όμως αυτός δεν ήξερε ποιο δώρο να διαλέξει. Έτσι 

οι θεοί, αλλά και οι κάτοικοι της πόλης, που θέλησαν να τον βοηθήσουν, αποφάσισαν 

ότι η ελιά ήταν  καλύτερο και πιο χρήσιμο  δώρο για την πόλη και για χάρη της θεάς 

Αθηνάς, την ονόμασαν Αθήνα! 

Το δέντρο αυτό σωζόταν για πολλά χρόνια αργότερα.  Ήταν  η πρώτη ελιά  που  

φύτρωσε σε όλη τη χώρα και ήταν συνάμα για την πόλη η υπόσχεση για δόξα και 

ευτυχία. 



Α. Απάντησε τις πιο κάτω ερωτήσεις στο τετράδιο των ελληνικών. 

1. Ποιο είναι το θέμα του μύθου; 

Το θέμα του μύθου είναι η διαμάχη της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για το 

όνομα της πόλης της Αθήνας. 

 

2. Για ποιο πράγμα διαγωνίζονταν η Αθηνά και ο Ποσειδώνας; 

Η Αθηνά και ο Ποσειδώνας διαγωνίζονταν για το ποιος θα χάριζε το 

καλύτερο δώρο και θα έδινε το όνομά  του στην πόλη. 

 

3. Ποιοι ήταν κριτές σε αυτό τον διαγωνισμό; 

Κριτές ήταν ο Δίας και οι άλλοι θεοί, ο Κέκροπας και οι κάτοικοι της πόλης 

 

4. Ποιο δώρο πρόσφερε ο κάθε θεός στην πόλη; 

Ο Ποσειδώνας πρόσφερε στην πόλη μια λίμνη με αλμυρό νερό, ενώ η 

Αθηνά πρόσφερε το δέντρο της ελιάς.  

 

5. Γιατί νομίζετε όλοι διάλεξαν το δώρο της Αθηνάς αντί αυτό του Ποσειδώνα; 

Όλοι διάλεξαν το δώρο της Αθηνάς γιατί ήταν σίγουρα πιο χρήσιμο. Το 

δώρο του Ποσειδώνα δεν χρησίμευε σε τίποτα αφού το νερό της λίμνης 

ήταν αλμυρό.  

  

6. Αν ήσασταν στη θέση του Κέκροπα ποιο δώρο θα διαλέγατε; Δικαιολογήστε την 

άποψή σας.  

Αν ήμουν στη θέση του Κέκροπα θα διάλεγα το δώρο της Αθηνάς. Η ελιά 

είναι ένα από τα πιο χρήσιμα δέντρα. Από αυτήν μπορούμε να πάρουμε 

τους καρπούς και το ελαιόλαδο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λάδι 

στο άναμμα των λυχναριών. Ακόμα χρησιμεύει για την παρασκευή 

σαπουνιών και άλλων καλλυντικών. Και να μην ξεχνάμε τη ξυλεία της.  

Αντίθετα, η λίμνη του Ποσειδώνα είχε αλμυρό νερό, το οποίο δεν 

χρησιμεύει σε τίποτα. Τέλος θα προτιμούσα η πόλη μου να προοδεύσει 



στα γράμματα, στις τέχνες και τις επιστήμες παρά να γίνει 

θαλασσοκράτειρα.  

 

Β.  Μπορείς  να ζωγραφίσεις τις σκηνές του μύθου;  

Φτιάξε 4  σκηνές.  

Μπορείς να δημιουργήσεις  ένα κόμικ και να προσθέσεις διαλόγους σε συννεφάκια...  

Οι πιο κάτω εικόνες θα σε βοηθήσουν να ζωγραφίσεις τους θεούς  

Γ. Επιχειρηματολογώ! 

• Είσαι η Αθηνά ή ο Ποσειδώνας; Διάλεξε ένα από τους δύο θεούς.  

 

➢ Ποια επιχειρήματα θα χησιμοποιούσες για να πείσεις τον Κέκροπα και τους 

άλλους θεούς ότι το δώρο σου είναι το καλύτερο ;  

Γράψε το κείμενό σου στο τετράδιο ελληνικών. 

 

 

  

 



 

 

 

-  Λέμε την άποψή  μας 

- Δίνουμε 2 – 3 

επιχειρήματα 

- Ξαναδιατυπώνουμε 

την άποψή μας 

δίνοντας συμπέρασμα 

 

 

 

    

 

 

Π.χ. Ποσειδώνας- Ενδεικτικά 

Θεωρώ ότι η πόλη πρέπει να πάρει το όνομά μου και να ονομαστεί Ποσειδωνία γιατί το 

δώρο μου είναι το καλύτερο, και αν το δεχτείτε η πόλη σας θα γίνει θαλασσοκράτειρα 

και εσείς παντοδύναμοι. 

Καταρχήν η λίμνη θα ομορφύνει την πόλη και ιδιαίτερα τον βράχο της Ακρόπολης.  

Ακόμα με το νερό μπορείτε να γεμίσετε μια τάφρο ώστε να δημιουργήσετε ένα εμπόδιο 

για τους εχθρούς που θέλουν να μπουν στην πόλη.  

Επίσης θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τη λίμνη για να εκτρέφετε ψάρια αλμυρού 

νερού και να εκτρέφετε με αυτά τους κατοίκους της πόλης χωρίς να χρειάζεται να 

ψαρεύουν.  

Επομένως το δώρο μου είναι το καλύτερο και το πιο πολύτιμο και θα έπρεπε να το 

δεχτείτε  αν κατανοείτε το συμφέρον σας.  

 


