
           Δ΄ ΤΑΞΗ        Φ3 

         ΓΛΩΣΣΑ 

Ανθολόγιο, Ο θεός Διόνυσος, σελ.53-55 

Χάρης Σακελλαρίου 

Ο θεός Διόνυσος 

  

Πολλές φορές ο Διόνυσος άφηνε τη χαρούμενη συντροφιά του κι αποτραβιόταν σε κάποιαν απόμερη ερημιά, για 

να καθίσει για λίγο και να στοχαστεί μονάχος του. 

Έτσι, κάποια μέρα βρέθηκε σε μιαν έρημη ακρογιαλιά. Ξάπλωσε κάτω στη ζεστή άμμο και τον πήρε ο ύπνος. Το 
κύμα από το πέλαγο τον νανούριζε απαλά. 

Κάποια στιγμή φάνηκε να πλησιάζει ένα καράβι. Ήταν Τυρρηνοί πειρατές. Είδαν από μακριά τον ξαπλωμένο νέο 
με τα ωραία, μαύρα, σγουρά μαλλιά, που πέφτανε κυματιστά στους γερούς του ώμους, καθώς και τον πορφυ-
ρό επενδύτη που τον σκέπαζε, και νόμισαν πως ήταν κανένα πριγκιπόπουλο. Φτάνοντας, λοιπόν, κοντά, πήδησαν 
κάτω απ’ το πλοίο, κι όπως ο Διόνυσος ακόμα κοιμόταν, πέσαν πάνω του, τον έδεσαν κι αφού τον φορτώθηκαν, 
τον έφεραν στο καράβι. 

Ήταν γεμάτοι χαρά, γιατί έλπιζαν πως σίγουρα θα πάρουν πολλά χρυσά και ασημένια νομίσματα απ’ τους γονιούς 
του, για να τον λευτερώσουν. Τον δένουν στο μεσιανό κατάρτι και μαζεύονται όλοι ολόγυρά του. Οι όψεις τους 
είν’ άγριες και απειλητικές: 

– Λέγε μας ποιος είσαι..., του λένε. 

Μα ξαφνικά τα σκοινιά που τον είχαν δέσει, λύνονται και πέφτουν στα πόδια του σαν σάπιες κλωστές. Ο θεός 
κάθεται κάτω, ελεύθερος πια, και τους κοιτάζει με τα γελαστά μαύρα μάτια του. Όλοι έχουν μείνει με το στόμα 
ανοιχτό. 

– Δυστυχισμένοι, φωνάζει ο τιμονιέρης. Ποιος είν’ αυτός που αρπάξατε και θέλετε να τον δέσετε; Δεν το βλέπετε 
πως δεν έχετε να κάνετε με άνθρωπο, αλλά με θεό; Δεν βλέπετε που δε μοιάζει με τους θνητούς ανθρώπους; Τι 
τον κρατάμε λοιπόν; Ελάτε γρήγορα να τον βγάλουμε στη στεριά και μην απλώσει κανένας χέρια πάνω του, για 
να μη μας βρουν συμφορές που δεν τις φανταζόμαστε!... 

Μα ο καπετάνιος δεν ήθελε να του φύγει απ’ τα χέρια τέτοιο κελεπούρι. Γυρίζει αγριεμένος στον τιμονιέρη και 
του λέει: 

– Πάψε, φοβιτσιάρη κι ονειροφαντασμένε, και κοίτα το τιμόνι και πώς θα ωφεληθούμε καλύτερα απ’ τον άνεμο. 
Κι όσο για τούτον δω τον καλομαθημένο, είναι δική μου δουλειά τι θα τον κάνω. Ελπίζω ν’ ανοίξει κάποτε το 
στόμα του και να μας μαρτυρήσει ποιοι είναι οι γονιοί του. Τώρα που έπεσε στα χέρια μας, εύκολα δε γλιτώνει. 

Κι έπιασε να δέσει και πάλι το νεαρό θεό. 

 

Παράσταση από το διάζωμα του Μνημείου του Λυσικράτη 

Άγγιξε τις λέξεις 

με πράσινο χρώ-

μα για να δεις τι 

σημαίνουν!!! 
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Μα την ίδια στιγμή, πράγματα παράξενα άρχισαν να γίνονται μπρος στα μάτια τους. Γύρω γύρω στο πλοίο άρχι-
σαν να τρέχουν κύματα όχι από αρμυρό θαλασσινό νερό, αλλά από κρασί ολόξανθο και μυρωδάτο. Η ευωδιά του 
χύθηκε πάνω στο καράβι κι οι ναύτες δεν χόρταιναν να την αναπνέουν. 

 

Την ίδια στιγμή μια κληματόβεργα ξεφύτρωσε από τη βάση τού καταρτιού, τυλίχτηκε ολόγυρά του, έφτασε ίσα-
με την κορυφή του κι ύστερα, γέρνοντας προς τα κάτω, φορτώθηκε με ωραία, γυαλιστερά, ρόδινα σταφύλια. Κι 
ένας κισσός τυλίχτηκε κι αυτός ολόγυρα στο κατάρτι, που δε φαινόταν πια. 

Βλέποντας όλα τούτα οι ναύτες, παρακαλούν γεμάτοι τρόμο τον τιμονιέρη να τους βγάλει στη στεριά. Ο τιμονιέ-
ρης το θέλει κι ο ίδιος κάτι τέτοιο. Μα στο μεταξύ ο θεός χάθηκε από μπροστά τους και στη θέση του παρουσιά-
στηκε ένα λιοντάρι που βρυχιέται τρομαχτικά. Οι ναύτες κάνουν πίσω να φυλαχτούν. Μα στη μέση του πλοίου 
βλέπουν μια γιγαντόσωμη αρκούδα, να στέκει στα πισινά της πόδια ολόρθη και να τους κοιτάζει λαίμαργα, έτοιμη 
να τους αρπάξει. 

Τα ’χουν χάσει οι άμοιροι οι ναύτες και δεν ξέρουν πια τι να κάνουν. Μαζεύονται κι αυτοί ολόγυρα στον τιμονιέρη 
κι από μέσα τους παρακαλούν τους θεούς να τους γλιτώσουν από τούτα τα θεριά. Μα να! Το λιοντάρι μ’ ένα τε-
ράστιο πήδημα, ορμά κατεπάνω τους κι αρπάζει τον καπετάνιο. Οι ναύτες πήδησαν όλοι στη θάλασσα κι έγιναν 
δελφίνια. 

Και ξαφνικά, όλα διαλύθηκαν. Το λιοντάρι έγινε πάλι ο ωραίος και γελαστός νέος, που καθόταν πριν από λίγο δί-
πλα στο κατάρτι. Αγκάλιασε τον τιμονιέρη και του λέει: 

– Μη φοβάσαι, καλέ μου τιμονιέρη. Είμαι ο θεός Διόνυσος, ο γιος του Δία και της Σεμέλης. Όταν σε βρίσκουν 
πίκρες και στενοχώριες, εμένα να καλείς κι όλα θ’ αλλάζουν στη ζωή σου. Όλα θα ’ναι ωραία, σαν ένα γλυκό ό-
νειρο. 

Κι ο θεός, αφήνοντας το πλοίο, χάθηκε μες στο δάσος, για να ξαναβρεί τη χαρούμενη συντροφιά του. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Γράφω Σ δίπλα σε κάθε σωστή πρόταση και Λ δίπλα σε κάθε λανθασμένη. 

 

__  Οι πειρατές είδαν ξαπλωμένο στην αμμουδιά ένα πριγκιπόπουλο. 

__  Ο τιμονιέρης κατάλαβε πως ο Διόνυσος ήταν θεός. 

__  Το κατάρτι του πλοίου καλύφθηκε από μια κληματόβεργα κι έναν κισσό.  

__  Ο τιμονιέρης έβγαλε τους ναύτες στη στεριά. 

__  Οι ναύτες έγιναν δελφίνια. 

__  Ο Διόνυσος τιμώρησε τον τιμονιέρη. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D110/334/2283,8672/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Βάζω αριθμούς από το 1 ως το 8 για να δείξω με ποια σειρά έγιναν τα γεγονότα. 

__  Μια κληματόβεργα κι ένας κισσός τυλίχτηκαν στο κατάρτι. 

__  Οι πειρατές έδεσαν τον Διόνυσο και τον πήγαν στο πλοίο. 

__  Ο τιμονιέρης κατάλαβε πως ο Διόνυσος δεν ήταν θνητός. 

__  Οι ναύτες τρόμαξαν όταν παρουσιάστηκε μπροστά τους ένα λιοντάρι. 

__  Ο Διόνυσος ξάπλωσε στη ζεστή άμμο. 

__  Ο θεός Διόνυσος παρουσιάζεται στον τιμονιέρη και του λέει πως πάντα θα τον στηρίζει. 

__  Οι ναύτες έγιναν δελφίνια. 

__  Τα σκοινιά με τα οποία τον είχαν δέσει στο κατάρτι λύθηκαν. 

 

3. Απαντώ στις ερωτήσεις:  

Πρώτα βρίσκω και υπογραμμίζω το σημείο στο κείμενο! 

 Πώς περιγράφει τον θεό  Διόνυσο ο συγγραφέας; 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Γιατί οι πειρατές άρπαξαν τον Διόνυσο και τον πήγαν στο πλοίο; 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Αντιστοιχίζω: 

    Παρακαλούν τον τιμονιέρη να τους βγάλει στη στεριά. 

Διόνυσος   Έγιναν δελφίνια. 

ναύτες    Θέλει να ελευθερώσουν τον Διόνυσο. 

τιμονιέρης   Τον πήρε ο ύπνος στην ακρογιαλιά. 

καπετάνιος   Είπε στον τιμονιέρη πως θα τον βοηθάει σε κάθε δυσκολία του. 

    Μιλάει αγριεμένος στον τιμονιέρη. 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Γράφω τι μέρος του λόγου είναι οι υπογραμμισμένες λέξεις. 

 

ΘΥΜΑΜΑΙ!!! 

Το σπίτι μου είναι μεγάλο. (Το δικό μου σπίτι είναι μεγάλο.) - κτητική αντωνυμία 

Με πήρε τηλέφωνο. (Πήρε εμένα τηλέφωνο) - προσωπική αντωνυμία 

  

 

Πολλές φορές ο Διόνυσος άφηνε ( ρήμα) τη χαρούμενη συντροφιά(……………………..) του 

(……………………..) κι αποτραβιόταν (……………………..) σε κάποιαν απόμερη (……………………..) ερημιά 

(……………………..), για να καθίσει (……………………..) για λίγο και να στοχαστεί (……………………..)μονάχος 

του. 

Έτσι, κάποια μέρα βρέθηκε (……………………..) σε μιαν έρημη (……………………..) ακρογιαλιά. Ξάπλω-

σε(……………………..) κάτω στη ζεστή (……………………..) άμμο (……………………..) και τον (……………………..) 

πήρε (……………………..) ο ύπνος. Το (……………………..) κύμα (……………………..) από το πέλαγο τον 

(……………………..) νανούριζε (……………………..) απαλά. 

6. Κλίνω τις φράσεις: η άγρια όψη, το χρυσό νόμισμα 

Ενικός Αριθμός 

Ονομαστική η άγρια όψη το χρυσό νόμισμα 

Γενική   

Αιτιατική    

Κλητική   

Πληθυντικός Αριθμός 

Ονομαστική   

Γενική   

Αιτιατική   

Κλητική   

 



Ο Διόνυσος επί πάνθηρα, κρατεί θύρσο με ταινία. Ψηφιδωτό δάπεδο με βότσαλα και πηλό, όπου το περίγραμμα 

είναι από μολύβι. Πέλλα, Οικία του Διονύσου, 2,70 μ. Χ 2,65 μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Γράφω την παρακάτω πρόταση σε όλους τους χρόνους: 

Ενεστώτας: Τα σκοινιά λύνονται και πέφτουν. 

Παρατατικός:___________________________________________________________ 

Αόριστος:_____________________________________________________________ 

Εξακ. Μέλ.: ___________________________________________________________ 

Συνοπτ. Μέλ.:__________________________________________________________ 

Παρακείμενος: _________________________________________________________ 

Υπερσυντέλικος: ________________________________________________________ 

Συντ. Μέλ.: ____________________________________________________________ 

8. Μεταφέρω το παρακάτω κείμενο από το παρελθόν στο παρόν: 

Την ίδια στιγμή μια κληματόβεργα ξεφύτρωσε από τη βάση τού καταρτιού, τυλίχτηκε ολόγυρά 

του, έφτασε ίσαμε την κορυφή του κι ύστερα, γέρνοντας προς τα κάτω, φορτώθηκε με ωραία, 

γυαλιστερά, ρόδινα σταφύλια. Κι ένας κισσός τυλίχτηκε κι αυτός ολόγυρα στο κατάρτι, που δε 

φαινόταν πια. 

Την ίδια στιγμή μια κληματόβεργα ξεφυτρώνει .......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον Διόνυσο μπορείτε να επισκεφτείτε τη 

σελίδα: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF

%83%CE%BF%CF%82 

Για να την ανοίξουμε πατάμε το πλήκτρο “Ctrl” στο πληκτρολόγιο και ταυτόχρονα κάνουμε 

κλικ πάνω στον σύνδεσμο –Αν όμως δεν ανοίγει μ’ αυτόν τον τρόπο, αντιγράψτε απλά τη 

διεύθυνση και επικολλήστε τη στη γραμμή διευθύνσεων στη μηχανή αναζήτησης που χρη-

σιμοποιείτε. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82
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Δ΄ ΤΑΞΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

1. Την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου πέρυσι, επισκέφτηκαν το Μουσείο της  Ακρόπολης οι ε-

πισκέπτες που δείχνει ο παρακάτω πίνακας. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία που λείπουν και 

απαντούμε τις ερωτήσεις: 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή ΣΥΝΟΛΟ 

Άνδρες 1.368  987 1.025 1.932 1.958   

Γυναίκες  1.476  1.285  2.369 2.462  

ΣΥΝΟΛΟ 2.030 2.987 2.426  4.410  4.905  

 Πόσοι άνδρες συνολικά επισκέφτηκαν το Μουσείο της Ακρόπολης; ……………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Πόσες γυναίκες συνολικά επισκέφτηκαν το Μουσείο της Ακρόπολης; …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Πόσοι άνδρες και γυναίκες συνολικά επισκέφτηκαν το Μουσείο της Ακρόπολης την πρώτη 

εβδομάδα του Ιουνίου πέρυσι; ………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΠΡΑΞΕΙΣ 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 



2. Το σχολείο μας είχε 1.500 € και αγόρασε για το μάθημα της Γυμναστικής αθλητικό υλικό. 

Με τη βοήθεια των εικόνων απαντώ τα ερωτήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 Πόσα € πληρώσαμε για 17 μπάλες ποδοσφαίρου; …………………………………………………………………..…… 

  Πόσα € πληρώσαμε για 14 μπάλες βόλεϊ; ……………………………………………………………….…………………… 

 Πόσα € πληρώσαμε για 16 μπάλες μπάσκετ; ……………………………………………………………………..………… 

 Πόσα € πληρώσαμε για 17 κορδέλες ρυθμικής; ………………………………….………………………………….…… 

 Πόσα € πληρώσαμε για 18 στεφάνια ρυθμικής; ………………………………………………………..…………….…… 

 Πόσα € πληρώσαμε για όλα; ………………………………………………………………….………………………………………. 

 Πόσα χρήματα περίσσεψαν; ………………………………………………………………………………………………………….. 

ΠΡΑΞΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπάλα 

Ποδοσφαίρου 

25 € 

Μπάλα 

μπάσκετ 

28 € 

Κορδέλα  

ρυθμικής 

8 € 

Στεφάνι 

Ρυθμικής 

6 € 

 

6 € 

Μπάλα 

βόλεϊ 

17 € 

 



3. Λύνω τα προβλήματα: 

 

 Ο κ. Γιάννης μοίρασε στα 

4 εγγόνια του 524 €. Πόσα 

€ πήρε το κάθε παιδί; 

 

Λύση 

 

 

 

 

Απάντηση:…………………………………………………………………………….. 

 

Στη σχολική μας βιβλιοθήκη 

έχουμε 1.359 βιβλία που είναι 

τοποθετημένα σε 9 μεγάλα 

ράφια. Κάθε ράφι έχει τον ίδιο 

αριθμό βιβλίων. Πόσα βιβλία 

υπάρχουν σε κάθε ράφι; 

Λύση 

 

 

 

 

Απάντηση: ……………………………………………………………………………… 

 

Ένας ελαιοπαραγωγός συ-

σκεύασε 1.785 κιλά λάδι σε 

δοχεία των 5 κιλών. Πόσα 

δοχεία χρειάστηκε; 

Λύση 

 

 

 

 

Απάντηση:………………………………………………………………………………. 

 

Η Ευγενία έχει 368 γραμμα-

τόσημα. Σε κάθε σελίδα κολ-

λάει 8 γραμματόσημα. Πόσες 

σελίδες θα χρειαστεί; 

Λύση 

 

 

 

 

Απάντηση:………………………………………………………………………………. 



Δ΄ΤΑΞΗ – ΙΣΤΟΡΙΑ 

1. Συμπληρώνω τα κενά επιλέγοντας τη σωστή λέξη: 

 Οι …………… συγκεντρώνονταν στα ιερά και γιόρταζαν όλοι μαζί. 

α. μετανάστες   β. άποικοι     γ. πρόσφυγες 

 Το ………… πέλαγος έγινε ελληνική θάλασσα. 

α. Αιγαίο β. Ιόνιο 

 Τα κατορθώματα των πολεμιστών έγιναν τραγούδια, που τα τραγουδούσαν οι …………… 

     α. ραψωδοί  β. ιερείς  γ. άποικοι 

 Στο χώρο όπου λατρευόταν ο θεός τον τιμούσαν με διάφορες…………… 

α. θυσίες β. τελετές γ. περιοχές 

 Οι αρχαίοι Έλληνες φαντάζονταν ότι οι θεοί τους κατοικούσαν στον …………… 

α. Παρνασσό  β. Ταΰγετο  γ. Όλυμπο 

 Τότε οι οικογένειες χρησιμοποιούσαν  …………… για τις καθημερινές τους ανάγκες. 

α. αγγεία  β. δίσκους γ. κανάτες 

 Από τις ανασκαφές που έχουν γίνει βγάζουμε το συμπέρασμα ότι τα κτίρια ήταν ………… 

α. μικρά και απλά β. μεγάλα και απλά γ. μικρά και επιβλητικά 

 Τα πρώτα αγάλματα ήταν …………… και παρίσταναν θεούς. 

α. ξύλινα  β. χάλκινα  γ. μαρμάρινα 

 Η τέχνη αυτής της περιόδου ονομάστηκε ………………… 

α. γεωμετρική β. μαθηματική  γ. τριγωνομετρική 

 Η παλιά γραφή με τις τόσες αλλαγές που έγιναν …………… 

α. ξεχάστηκε  β. άλλαξε γ. συμπληρώθηκε 

2. Αντιστοιχίζω :      

                   Οδύσσεια - Ιλιάδα 

                   Διδακτική ποίηση                                            ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 

                   Αποικίες στην Κάτω Ιταλία 

                   Ερυθρόμορφα αγγεία 

                   Γεωμετρικοί αμφορείς                                     ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ                                                         

                   Κούροι 

  Λυρική ποίηση 

 



3. Βάζω Σ για κάθε σωστή και Λ για κάθε λαθεμένη απάντηση. 

                ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

 ___ Οι Ολυμπιακοί αγώνες γίνονταν κάθε χρόνο.                                                                              

 ___ Οι πόλεμοι συνεχίζονταν στη διάρκεια των αγώνων.                                                          

 ___ Έπαιρναν μέρος μόνο Έλληνες.                                                                       

 ___ Έπαιρναν μέρος άντρες και γυναίκες.              

 ___ Τους νικητές τους στεφάνωναν με στεφάνι ελιάς.                    

 ___ Πανελλήνιοι αγώνες γίνονταν μόνο στην Ολυμπία.              

 

4. Βάζω Χ στο τετραγωνάκι που ταιριάζει κάθε όνομα : 

 

 

 Μαραθώνας Θερμοπύλες Σαλαμίνα Πλαταιές 

Παυσανίας     

Μιλτιάδης     

Λεωνίδας     

Θεμιστοκλής     

Ξέρξης     

Μαρδόνιος     

Δάτης – Αρταφέρνης      

 

 

 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙ 

 

https://e-didaskalia.blogspot.com/2020/03/istoria-d-dimotikou.html 

 

Για να την ανοίξουμε πατάμε το πλήκτρο “Ctrl” στο πληκτρολόγιο και ταυτόχρονα κάνουμε 

κλικ πάνω στον σύνδεσμο –Αν όμως δεν ανοίγει μ’ αυτόν τον τρόπο, αντιγράψτε απλά τη 

διεύθυνση και επικολλήστε τη στη γραμμή διευθύνσεων στη μηχανή αναζήτησης που χρησι-

μοποιείτε. 

 

https://e-didaskalia.blogspot.com/2020/03/istoria-d-dimotikou.html

