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             Κέκροπας 
 

Ο Κέκροπας, ήταν αυτόχθονας, 

γεννημένος δηλαδή από την ίδια 

τη Γη της Αττικής. Από τη μέση 

και πάνω ήταν άνθρωπος και 

από τη μέση και κάτω φίδι*. 

Όταν έγινε βασιλιάς, ο τόπος 

που μέχρι τότε ονομαζόταν 

Ακτική ή Ακτή, μετονομάστηκε 

σε Κεκροπία.  
Ο Κέκροπας κατοίκησε πάνω 

στο βράχο της Ακρόπολης, 

αφού πρώτα έκτισε τείχη. 
 

*Το φίδι συμβολίζει τη σχέση του με τον τόπο, 

την προέλευσή του από τη Γη.  

Οι Αθηναίοι ήθελαν ο βασιλιάς τους να είναι 

κομμάτι της γης τους. 

http://www.theoi.com/Gallery/T42.1.html


Ο Κέκροπας με τη κόρη το 

Πάνδροσο.  

Από αέτωμα του Παρθενώνα  O Κέκροπας 

απόκτησε τρεις 

κόρες:  την 

Άγραυλο (αυτή 

που μένει στους 

αγρούς), την 

Έρση (δροσιά) 

και την 

Πάνδροσο.  

Αυτές ήταν και οι 

πρώτες ιέρειες 

της Αθηνάς. 



Ο Δίας όρισε τον 
Κέκροπα κριτή 
στη διαμάχη 
μεταξύ του 
Ποσειδώνα και 
της Αθηνάς.  

Το δώρο της 
Αθηνάς, η ελιά 
προτιμήθηκε και 
έγινε προστάτιδα 
της πόλης.   

Ο μύθος έχει 
συμβολική 
σημασία ώστε οι 
Αθηναίοι να 
στραφούν στην 
καλλιέργεια της 
γης παρά στη 
ναυτιλία.  



Η κουκουβάγια  το ιερό 

πουλί της Θεάς Αθηνάς  
 

Σύμβολο σοφίας,  σύνεσης, αλλά και της πόλης 

των Αθηνών. Ως ιερό πουλί της Αθηνάς 

ονομάζεται «Γλαύκα», καθώς ένα από τα 

προσωνύμια της Θεάς  της Σοφίας ήταν 

«γλαυκώπις», λόγω των σπιθιροβόλων 

γαλάζιων ματιών της.  

 Σύμφωνα με την παράδοση η θεά Αθηνά, 

εντυπωσιάστηκε από τα μεγάλα μάτια και την 

σοβαρή εμφάνιση της.  

 

Η Γλαύκα συμβολίζει την σοφία,  διότι είναι νυχτόβιο πτηνό το 

οποίο έχει εξαιρετική όραση ακόμα και στο σκοτάδι. Έχει την 

φυσική συνεπώς ιδιότητα  να βλέπει την «αθέατη πλευρά των 

πραγμάτων»,  εκεί που άλλοι αδυνατούν λόγω του σκότους.  

Επίσης είναι πολύ επικίνδυνη για τους εχθρούς της γιατί το 

πέταγμα της είναι εντελώς αθόρυβο. 

 



Η γλαύκα σύμβολο της Αθηνάς σε αθηναϊκό 

τετράδραχμο του 5ου αιώνα π.Χ.και στο νόμισμα 

του ενός ευρώ 

  



   Athene  noctua 
   

Στην Αθηνά Παλλάδα οφείλει και το λατινικό της όνομα athene noctua. 
 

Η κουκουβάγια προστατεύτηκε και κατοίκησε την ακρόπολη σε μεγάλους 
αριθμούς. Καθώς όμως η θεά Αθηνά, εκτός από θεά της σύνεσης και της 
σοφίας, είναι και η θεά του πολέμου η κουκουβάγια έγινε ο προστάτης που 
συνόδευε τον ελληνικό στρατό στον πόλεμο. Εάν μια κουκουβάγια πετούσε 
πάνω από τους Έλληνες στρατιώτες πριν από μια μάχη, αποτελούσε 
σημάδι νίκης.  

 

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον Αριστοφάνη (Σφήκες), η επίτευξη 
μιας νίκης κατά των Περσών οφείλεται  στην πτήση μιας κουκουβάγιας η 
οποία χρησιμοποιήθηκε από την θεά Αθηνά ως αγγελιοφόρος, «Γλαύξ γάρ 
ημών, πριν μάχεσθαι, τον στρατόν διέπτατο».  

 

Οι κάτοικοι της Αθήνας πίστευαν πως η θεά Αθηνά έπαιρνε συχνά τη 
μορφή μιας κουκουβάγιας όταν ήθελε να παρουσιαστεί στους ανθρώπους. 
Προστάτευε επίσης το αθηναϊκό εμπόριο και την τιμούσαν με την παρουσία 
της φιγούρας της στην μία πλευρά των αθηναϊκών νομισμάτων. 



Στο Ερέχθειο, ναό πάνω στην Ακρόπολη, οι αρχαίοι Αθηναίοι έδειχναν το σημάδι 

που άφησε ο Ποσειδώνας με την τρίαινά του, όταν χτύπησε το έδαφος για να βγει 

νερό. Στο ναό υπήρχε και μια αλμυρή πηγή νερού, η Ερεχθηίδα θάλασσα, που 

έλεγαν ότι ήταν το νερό του Ποσειδώνα. Εκεί δίπλα ήταν και η ιερή ελιά που 

χάρισε στην πόλη η Αθηνά.  

Ερέχθειο 



Μια μέρα η Αθηνά πήγε στο εργαστήρι του  Ήφαιστου, 

 να του παραγγείλει μια ασπίδα.  



Όπως την είδε 

εκείνος δυνατή  

 και λαμπερή, την  

ερωτεύτηκε. 

 Η Αθηνά όμως δεν  

τον ήθελε. 

 

Τότε ο Ήφαιστος  

είπε τον έρωτά του  

στη Γη, τη μεγάλη  

θεά. 



Η Γη κράτησε τον έρωτα του Ήφαιστου και έβγαλε από 

μέσα της ένα παιδί. Κάλεσε την Αθηνά και της το έδωσε. 

 



Το παιδί ονομάστηκε 

Εριχθόνιος.  

Το πήρε η Αθηνά να το 
μεγαλώσει, κρυφά όμως 
από τους άλλους θεούς. 
Του έσταξε στα μάτια δύο 
σταγόνες από το αίμα της 
Μέδουσας. Η μια σταγόνα 
ήταν για να φέρνει το 
θάνατο στους εχθρούς του 
και η άλλη για να τον 
προφυλάσσει από τις 
αρρώστιες. Του έδωσε και 
δυο φίδια να τον 
προστατεύουν. Πήρε τα δυο 
φίδια και μαζί με το μωρό τα 
έκλεισε σε ένα καλάθι. 



Οι τρεις κοπέλες 
συζητούσαν μεταξύ τους 
για το καλάθι.  

Τι να είχε μέσα;  

Χρυσάφι; Κοσμήματα; 
Όπλα ανίκητα; 

 Η Έρση και η Άγλαυρος 
ήθελαν να το ανοίξουν γιατί 
η περιέργειά τους ήταν 
μεγάλη. 

  

Η Πάνδροσος δεν ήθελε να 
παρακούσει τη θεά. 



    Έδωσε το καλάθι 

στις κόρες του 

Κέκροπα να το 

φυλάνε.  

    Τις διέταξε να μην 

ανοίξουν ποτέ το 

καλάθι, μόνο να 

αφήνουν δίπλα του 

γάλα και 

μελόπιτες. 

 



Η Αθηνά έμαθε από ένα  
κοράκι ότι οι κόρες του 
Κέκροπα,  
άνοιξαν το καλάθι.   
 
Οργίστηκε τρομερά,  
πέταξε αμέσως κάτω 
 ένα βράχο που  
κουβαλούσε από την  
Παλλήνη για να βάλει  
μπροστά από την  
Ακρόπολη για  
προστασία και τις  
τιμώρησε αυστηρά που  
την παράκουσαν.  
 
Οι δύο κοπέλες  
τρελαθήκαν, έφυγαν  
τρέχοντας από το ναό  
και σκοτώθηκαν  
πέφτοντας τα τείχη της  
Ακρόπολης.  
     
. 

 



 

   Η Έρση και η Άγλαυρος όμως άνοιξαν το καλάθι.  

 

Οι κόρες του Κέκροπα και ο Εριχθόνιος, Ρούμπενς, 1616 



Jasper van der Laanen 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Jasper_van_der_Laanen_-_Die_T%C3%B6chter_des_Kekrops_befreien_Erechteus.jpg


Αναφέρεται στη μυθολογία πως ο βράχος αυτός που κουβαλούσε η Αθηνά, που 

της έπεσε όταν άκουσε την κακιά είδηση που της έφερε το κοράκι, ήταν ο 

Λυκαβηττός και βρίσκεται ακόμα εκεί που τον άφησε . 

Όσο για το κοράκι πού της είχε πάει την είδηση, η Αθηνά άλλαξε το χρώμα του, και 

από άσπρο το έκανε μαύρο, και απαγόρευσε σε όλα τα κοράκια να επισκεφτούν 

ξανά την Ακρόπολη 



Η Αθηνά πήρε το μωρό  

και το έκλεισε στο ναό,  

που αργότερα  

ονομάστηκε Ερεχθείο,  

όπου το ανάθρεψε με  

δική της φροντίδα 

 

Όταν μεγάλωσε ο 
Εριχθόνιος έγινε βασιλιάς 
της Αθήνας. Στην εποχή 
του άρχισαν να 
γιορτάζονται τα 
Παναθήναια.  

Σύμφωνα με την 
παράδοση ο Εριχθόνιος 
ήταν ο πρώτος που 
έστησε ένα ξύλινο άγαλμα 
της Αθηνάς πάνω στην 
Ακρόπολη.  

Παιδί του ήταν ο ήρωας 
της Αττικής Πανδίονας και 
εγγονός του ο Ερεχθέας 
που έγινε βασιλιάς της 
Αθήνας. 

 



  

 

 

 



Στα υπόγεια βάθη του Ερεχθείου ζούσε ο ΕΡΙΧΘΟΝΙΟΣ ΟΦΙΣ, ένα ιερό φίδι 
που αντιπροσώπευε το πνεύμα του Ερεχθέα. Οι ιερείς του προσέφεραν 
μελόπιτες και γάλα. Ο Εριχθόνιος Όφις, λίγο πριν την εισβολή των Περσών 
χάθηκε, και οι προσφορές έμειναν ανέπαφες. Οι Αθηναίοι τότε κατάλαβαν 
πως έπρεπε και αυτοί να εγκαταλείψουν την πόλη τους, γιατί θα ερχόταν 
καταστροφή.  

  



Το σπήλαιο της Αγλαύρου 

Σύμφωνα με άλλο μύθο η 

Άγλαυρος έπεσε με τη θέλησή 

της από τα τείχη της Ακρόπολης 

για να σώσει την πατρίδα της 

από τη μακρόχρονη πολιορκία 

των Δωριέων, εκπληρώνοντας 

σχετικό χρησμό του μαντείου των 

Δελφών.   

    

Οι Αθηναίοι της έχτισαν ιερό 

μέσα στη σπηλιά, όπου οι νέοι 

της Αθήνας έδιναν όρκο πίστης 

στην πατρίδα : «Ου καταισχυνώ 

όπλα τα ιερά…» και έπαιρναν τα 

όπλα (ασπίδα και δόρυ) πριν 

καταταγούν στο στρατό. 



Εύμολπος και 

Ποσειδώνας 

Σε έναν πόλεμο με την Ελευσίνα, ο βασιλιάς Ερεχθέας νίκησε. Στη μάχη επάνω ο 

Ερεχθέας σκότωσε τον Εύμολπο, άρχοντα της Ελευσίνας και γιο του Ποσειδώνα.  

Ο Ποσειδώνας οργίστηκε με τον Ερεχθέα και ζήτησε από το Δία την τιμωρία του.  



  Ο Δίας τότε σκότωσε τον Ερεχθέα με ένα κεραυνό. Οι αρχαίοι Αθηναίοι 
έδειχναν στο Ερεχθείο το σημάδι αυτού του κεραυνού. Έτσι πέθανε ο 
Ερεχθέας υπερασπιζόμενος την πατρίδα του.  Αφανίστηκαν και τα παιδιά 

του εκτός από την Κρέουσα. 

 



Σπήλαιο του  Πανός 

Σ’ένα από τα σπήλαια της 
Ακρόπολης, το σπήλαιο του 
Πανός, λατρευόταν ο 
Απόλλωνας ο οποίος 
σύμφωνα με την παράδοση 
ενώθηκε σ’αυτή την σπηλιά 
με την Κρέουσα, την κόρη 
του Ερεχθέα και από την 
ένωση τους γεννήθηκε ο 
Ίωνας ο μυθικός γενάρχης 
των Ιώνων.  

 

Βρίσκεται στην 
βορειοδυτική πλαγιά του 
βράχου της Ακρόπολης.  

Άποψη Ιερών Σπηλαίων Πανός, Διός, 

Απόλλωνα Υπακραίου  



Ο Θησέας (1300  π.Χ.) 

 
Ήταν γιος του βασιλιά της Αθήνας, Αιγέα και της Αίθρας. Ο 
Αιγέας σε μεγάλη ηλικία δεν είχε αποκτήσει παιδιά και 
συμβουλεύτηκε το μαντείο των Δελφών.   

Έλαβε ένα ακατανόητο χρησμό και για να τον εξηγήσει, 
επισκέφθηκε τον Πιτθέα, βασιλιά της Τροιζηνίας, 
φημισμένο για την σοφία του.  

Ο Πιτθέας, αφού τον μέθυσε τον έβαλε να κοιμηθεί με την 
κόρη του Αίθρα, η οποία έμεινε έγκυος. 

 Όταν ο Αιγέας έφυγε, άφησε πίσω το ξίφος του και ένα 
ζευγάρι σανδάλια, κάτω από ένα βράχο και είπε στην 
Αίθρα, αν το παιδί είναι αγόρι και γίνει έφηβος, να σηκώσει 
τον βράχο και αφού πάρει το ξίφος και τα σανδάλια, να 
έλθει στην Αθήνα.  

http://www.sikyon.com/athens/Theseus/theseus_gr01.html


 



 Θησέας και Αριάδνη στην είσοδο του Λαβύρινθου, 

 Richard Westall  

 



Το χρυσό δακτυλίδι του Θησέα 

 
Το δακτυλίδι του Θησέα βρέθηκε τυχαία 
στην περιοχή των Αναφιώτικων στην 
Πλάκα. Εκπληκτοι εργάτες και αρχαιολόγοι 
αντίκρυσαν ένα μοναδικής αισθητικής 
χρυσό κόσμημα. Το δακτυλίδι του Θησέα! 
 
Στην επιφάνειά του απεικονίζεται η 
δημοφιλής μινωική σκηνή του άλματος 
πάνω από ταύρο (ταυροκαθάψια), ανάμεσα 
σε ένα λιοντάρι και σε ένα δέντρο. Ζυγίζει 
20 γραμμάρια και οι αρχαιολόγοι μετά από 
έρευνα το χρονολογούν στον 15ο αι. π.Χ.  

 
Τα σφραγιστικά δακτυλίδια ήταν 
προσωπικά αντικείμενα κύρους των 
πρώτων ελληνόφωνων ηγεμόνων. Γιατί 
όμως να φοράει ένας άρχοντας των 
Αθηνών δαχτυλίδι που απεικονίζει μινωική 
σκηνή;  

 
Αλλος μύθος αναφέρει ότι ο ίδιος ο Μίνωας 
πέταξε το δαχτυλίδι στη θάλασσα 
προκαλώντας τον Θησέα να το βρει!  



Σύμφωνα με την 

μυθολογία, στον 

ποταμό Ιλισό ήλθε 

για να ξαποστάσει ο 

άνεμος Βορέας. Εκεί 

είδε την Ωρείθυια, την 

όμορφη κόρη του 

βασιλιά της Αθήνας 

Ερεχθέα, που έπαιζε 

με τις φίλες της.  

 

Την ερωτεύτηκε, την άρπαξε 

στις μεγάλες του φτερούγες  

και την πήγε στο παλάτι του 

στη Θράκη, όπου την 

παντρεύτηκε.  

 

 

 

 

Γλυπτό του Παρθενώνα με την αρπαγή της Ωρείθυιας  



Ο Ιλισός 



Ο Ιλισός ή Ιλισσός ή Ειλισσός πηγάζει 
από τις βορειοδυτικές πλαγιές του 
Υμηττού και διερχόμενος νοτιοανατολικά 
της αρχαίας Αθήνας καταλήγει στο 
Φαληρικό όρμο. Στην αρχαιότητα 
θεωρούνταν ιερός ποταμός. Στις όχθες 
του πίστευαν πως διέμεναν οι Μούσες 
προς τιμή των οποίων υπήρχε και βωμός 
με την ιδιαίτερη ονομασία "βωμός των 
Ιλισιάδων". Κοντά σ΄ αυτόν το βωμό 
υπήρχε πλάτανος "ευθαλής" όπου 
συνήθιζε να μεταβαίνει ο Σωκράτης με 
τους μαθητές του. 

 

Ο ποταμός κυλούσε κατά μήκος και 
εξωτερικά των τειχών της Αθήνας. 
Απέναντι από το Στάδιο, προκειμένου να 
υπάρχει πρόσβαση σε αυτό, υπήρχε 
πέτρινο γεφύρι με δυο τόξα, το οποίο 
καταστράφηκε στα τέλη του 18ου αιώνα. 
Στις όχθες και κατά μήκος του ποταμού 
υπήρχαν επίσης πολλά ιερά και δημόσια 
οικοδομήματα μεταξύ των οποίων το 
Ολυμπιείο, το Πύθιο, το Παναθηναϊκό 
στάδιο, το Ηρακλείο (Κυνόσαργες) κ.ά. 
Απέναντι δε από τη σημερινή εκκλησία της 
Αγίας Φωτεινής υπήρχε η κρήνη 
Καλλιρρόη, η μόνη κατά τον Παυσανία 
πηγή στην αρχαία Αθήνα με καλό και 
πόσιμο νερό.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%BF_%CE%A6%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82


Ο Βορέας 

αρπάζει την 

Ωρείθυια. 

 
Peter Paul Rubens, 1615 



Τον καιρό της επιδρομής 

του πέρση βασιλιά Ξέρξη, 

οι Αθηναίοι πήραν χρησμό 

πως, αν  ήθελαν να 

νικήσουν το στόλο των 

Περσών, έπρεπε να 

καλέσουν σε βοήθεια το 

γαμπρό τους. Γρήγορα 

κατάλαβαν πως το μαντείο 

εννοούσε το γαμπρό του 

Ερεχθέα, το Βορέα. 

      Έκαναν σ’ αυτόν και στη γυναίκα του, την  Ωρείθυια, θυσίες και 
προσευχές να τους βοηθήσουν και να καταστρέψουν τα καράβια των 
Περσών. Μετά την καταστροφή του περσικού στόλου στο Αρτεμίσιο, το 
480 π.Χ., οι  Αθηναίοι τίμησαν το Βορέα με ένα βωμό που έστησαν στις 
όχθες του Ιλισσού, εκεί όπου είχε γίνει η αρπαγή της Ωρείθυιας.  



Ο Κόδρος 
Τα μυθικά χρόνια της Αθήνας τελειώνουν με 
το βασιλιά Κόδρο ο οποίος θυσιάστηκε για να 
σωθεί η πόλη από την εισβολή των Δωριέων.   

 

Οι Δωριείς είχαν ζητήσει χρησμό από το 
μαντείο των Δελφών το οποίο προφήτεψε 
επιτυχία στην εκστρατεία τους, με την 
προϋπόθεση ότι δεν θα πλήγωναν θανάσιμα 
τον βασιλιά Κόδρο. 

 

 Όταν αυτό έγινε γνωστό στον Κόδρο, 
μεταμφιέσθηκε σε χωρικό ξυλοκόπο, πήγε 
στο εχθρικό στρατόπεδο, που βρισκόταν στις 
όχθες του Ιλισσού, δημιούργησε επεισόδιο με 
τους Δωριείς και σκοτώθηκε. 

 Όταν οι Δωριείς έμαθαν, ότι ο σκοτωμένος 
ήταν ο βασιλιάς Κόδρος, έφυγαν από την 
Αθήνα και κατέλαβαν τα Μέγαρα. Σύμφωνα 
όμως με παλαιότερη εκδοχή, ο Κόδρος 
σκοτώθηκε στο πεδίο της μάχης. 
 

Ο Κόδρος ήταν ο τελευταίος βασιλιάς της 
Αθήνας. Μετά από την ηρωική θυσία του, οι 
Αθηναίοι δεν επέτρεψαν σε κανένα άλλο, να 
φέρει τον τίτλο του βασιλιά.  

 Κόδρος σε μια ερυθρόμορφη αττική 

κύπελλο από Μπολόνιaα  



Οι στύλοι του Ολυμπίου Διός  



Ολυμπείο 
Οι Αθηναίοι της αρχαιότητας θεωρούσαν τα ιερά της Παριλίσσιας περιοχής και 
κατ’επέκταση του Ολυμπιείου από τα αρχαιότερα της πόλης.  

 

Στη νότια πλευρά του Ολυμπιείου υπήρχε τέμενος αφιερωμένο στην Ολυμπία 
Γη.  Μπροστά από το τέμενος της Μάνας-Γης βρισκόταν ένα χάσμα από όπου 
πίστευαν πως έφυγαν τα νερά του κατακλυσμού τον καιρό του Δευκαλίωνος.  Ο 
Δευκαλίων και η Πύρρα ήταν οι μόνοι άνθρωποι που επέζησαν.  

 Τότε ήρθε μήνυμα από τους θεούς πως αν θέλουν να αναστήσουν το γένος 
των ανθρώπων πρέπει να ρίχνουν πίσω τους «τα κόκαλα της μεγάλης μάνας».  
Ο Δευκαλίων ερμήνευσε την εντολή: μάνα είναι η Γη και τα κόκαλα της οι 
πέτρες της.  Άρχισαν λοιπόν να ρίχνουν πέτρες πίσω τους και από τις πέτρες 
του Δευκαλίωνα γεννιούνταν άνδρες ενώ από αυτές της Πύρρας γυναίκες.   

Οι πέτρες ζωντάνεψαν έναν ολόκληρο λαό, γι αυτό η προϊστορική λέξη λας που 
σημαίνει πέτρα, δημιουργεί τη λέξη λαός.   

Ο λαός αυτός ονομάστηκε  Ελληνικός από τον Έλληνα τον πρωτότοκο γιο του 
Δευκαλίωνα και της Πύρρας.  Ο δευτερότοκος γιός τους ο Γραικός δίνει μια 
δεύτερη ονομασία.   

Οι Αθηναίοι πίστευαν ότι το χάσμα που γειτόνευε με το τέμενος της Γης ήταν ο 
τάφος του Δευκαλίωνα γι αυτό έκαναν αναίμακτες προσφορές κι έριχναν στο 
άνοιγμα αλεύρι ζυμωμένο με μέλι. 



Αθήνα 1919. 

Η Ακρόπολη, το Ολυμπιείον και ο Ιλισσός. 

 Φωτογράφος: Frederic Boissonnas 

 



Οι μαθητές ερευνούν και δημιουργούν 

 



 












