
ΓΛΩΣΣΑ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Β΄ ΤΕΥΧΟΣ (σελ. 89-90)        Δ΄ ΤΑΞΗ 

 ΓΛΩΣΣΑ 

Χορεύοντας με …ανήκουστους ήχους 

Η Ευγενία είναι ένα δεκάχρονο πολύ έξυπνο κοριτσάκι, το οποίο δεν κληρονόμησε το «προνό-

μιο» να ακούει τους ήχους... Είναι με λίγα λόγια μέλος της κοινότητας των κωφών. Διαθέτει εκ-

πληκτική εκφραστικότητα, κατέχει την «επίσημη γλώσσα» των κωφών, τη νοηματική γλώσσα 

και είναι πολύ καλή χειλεαναγνώστρια*. Τη γνώρισα τυχαία σε ένα πάρτι κωφών.    

Η μικρή Ευγενία κάνει παρέα με κωφά και ακούοντα παιδιά και η πιο στενή της φίλη είναι ένα 

ακούον κοριτσάκι από την Κρήτη, η Στεφανία. Από την παρέα με την Ευγενία, η Στεφανία κα-

τάφερε να μάθει αρκετά τη νοηματική γλώσσα, επομένως τίποτε δεν εμποδίζει την επικοινωνία 

τους. Το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν είχε πάει στην Κρήτη για να περάσουν μαζί τις διακο-

πές, η Ευγενία εντυπωσιάστηκε πολύ από τα παπούτσια του μπαλέτου της Στεφανίας. Η Στεφα-

νία τής εξηγούσε πως χορεύοντας νιώθει σαν να πετάει. Είδαν μαζί και τη βιντεοκασέτα από τις 

πρόβες της Στεφανίας στο μπαλέτο. «Θέλω και εγώ να νιώθω σαν να πετάω, όπως εσύ», είπε η 

Ευγενία στη φίλη της.  

Έπειτα από λίγο καιρό, όταν γύρισε στην Αθήνα, η Ευγενία γράφτηκε κανονικά στη σχολή μπα-

λέτου. Η δασκάλα του μπαλέτου τη δέχθηκε με χαρά και εξήγησε στα άλλα παιδιά πως η Ευγε-

νία δεν ακούει τους ήχους, όπως τους ακούν εκείνοι αλλά πως ο χορός είναι πάνω από όλα «η 

γλώσσα του σώματος».  

Η αρχή δεν ήταν εύκολη. Ο πρώτος ενθουσιασμός της Ευγενίας άρχισε να υποχωρεί. Φοβόταν 

μήπως δεν τα καταφέρνει. Σημαντικό ρόλο για να επιμείνει έπαιξαν ο πατέρας και η δασκάλα 

της. «Τίποτε δεν μας χαρίζεται στη ζωή. Ούτε στους κωφούς ούτε στους ακούοντες. Τα πάντα 

κατακτούνται με θάρρος και προσπάθεια», της είπε ο πατέρας της. 

Έπειτα από ένα χρόνο και προπαντός χάρη στο πάθος της για το χορό, η Ευγενία έχει ενταχθεί 

με πλήρη επιτυχία στην ομάδα μπαλέτου. Θα αναρωτηθείτε «μα πώς ακολουθεί το ρυθμό, α-

φού δεν ακούει τους ήχους;». Την ίδια ερώτηση έκανα και εγώ. «Τη μουσική τη νιώθω από τις 

δονήσεις, αφού υπάρχει ξύλινο πάτωμα στην αίθουσα», μου εξηγεί η Ευγενία.    

Την ημέρα που τη γνώρισα ήταν κάπως αγχωμένη, διότι ετοιμαζόταν για την πρώτη της πα-

ράσταση. Στο θέατρο θα υπάρχει και διερμηνέας για τους κωφούς θεατές...  

Φεύγοντας από το πάρτι ευχήθηκα στην Ευγενία «καλή επιτυχία». Στη Νοηματική Γλώσσα βέ-

βαια.  

                                                       Γκαζμέντ Καπλάνι, εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ , 23/06/2003 (διασκευή) 

* χειλεαναγνώστης, -τρια: αυτός που, χωρίς να ακούει, καταλαβαίνει τα λόγια κάποιου 

  διαβάζοντας τις κινήσεις των χειλιών του 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D109/706/4674,21181/


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Αν βάλω τις παρακάτω προτάσεις στη σωστή τους σειρά, θα περιγράψω την 

Ευγενία και την προσπάθειά της να μάθει χορό, όπως παρουσιάζονται στο άρθρο. 

4 Αποφάσισε να μάθει χορό. 

1 Η γλώσσα της είναι η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 

3 Μαθαίνει για το μπαλέτο από τη φίλη της τη Στεφανία. 

7 Ετοιμάζεται για την πρώτη της παράσταση χορού. 

2 Έχει φίλους κωφά και ακούοντα παιδιά. 

6 Με αρκετή προσπάθεια κατάφερε να χορεύει. 

5 Στην αρχή φοβόταν μήπως δεν τα καταφέρει. 

 

2. Γιατί η Ευγενία δεν μπορεί να μιλήσει όπως οι άλλοι άνθρωποι; Πώς επικοινωνεί με 

τους άλλους; 

Η Ευγενία δεν μπορεί να μιλήσει όπως οι άλλοι άνθρωποι γιατί είναι κωφή. Επειδή 

δηλαδή δεν μπορεί να ακούσει τους ήχους, δεν έχει μάθει να μιλάει όπως οι 

υπόλοιποι άνθρωποι. Γι’ αυτό επικοινωνεί με τους άλλους με τις εκφράσεις του 

προσώπου της και τις κινήσεις του σώματός της, χρησιμοποιεί τη νοηματική 

γλώσσα και «διαβάζει» τις κινήσεις των χειλιών των άλλων όταν μιλούν. 

3. Πώς καταφέρνει και χορεύει η Ευγενία αφού δεν ακούει τη μουσική; 

Η Ευγενία καταφέρνει να χορεύει νιώθοντας τον ρυθμό της μουσικής από τις 

δονήσεις που μεταδίδονται στο ξύλινο πάτωμα της αίθουσας χορού. 

4. Γράφω τι χρειάστηκε η Ευγενία για να επιτύχει το στόχο της, διαβάζοντας τις λέξεις 

της Νοηματικής Γλώσσας. Με βοηθάει το Αλφάβητο της Ελληνικής Νοηματικής 

Γλώσσας που θα βρω στην επόμενη σελίδα. 

 

 

        

      θ         ά       ρ      ρ        ο      ς       π     ρ      ο      σ       π      ά    θ        ε        ι       α  

 



Το αλφάβητο στην Ελληνική        

Νοηματική Γλώσσα 

 

 

 

 

 

 

           ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

 

     

Λογοτεχνία στην Ελληνική  Νοηματική 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

       ΚΛΙΚ ΕΔΩ                                     ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

 

Για περισσότερα Παιδικά Παραμύθια & Ιστορίες στην Ελληνι-

κή Νοηματική    ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

(Επιλέξτε το κάθε παραμύθι πατώντας πάνω στην αντίστοιχη εικόνα.) 

 

https://safeyoutube.net/w/TfxE
http://multimedia-library.prosvasimo.gr/AB/player
http://multimedia-library.prosvasimo.gr/BK/player/A
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/sullogi-apo-paidika-paramuthia-sth-nohmatikh


  

                                                                                       ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

                  Για να εκφράσουμε τον τρόπο,                    ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ 

                  δηλαδή να απαντήσουμε στην ερώτηση πώς, 

                  μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε:  

• τροπικά επιρρήματα π.χ. έτσι, αλλιώς, καλά, ωραία, κτλ. 

• εκφράσεις που δηλώνουν τρόπο π.χ. σιγά σιγά,                      

έτσι κι αλλιώς, έτσι κι έτσι, κτλ. 

• μετοχές του ενεστώτα της ενεργητικής φωνής                                 

που τελειώνουν σε –οντας ή –ώντας 

π.χ. Έφτασα στο σπίτι τρέχοντας και τραγουδώντας. 

• λέξεις που συνοδεύονται από προθέσεις. 

π.χ. Πέρασε το δρόμο με προσοχή.                                             

Έκοψε το ψωμί χωρίς μαχαίρι.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι τροπικές μετοχές 

γράφονται με ο, όταν 

δεν τονίζονται (π.χ. 

τρέχοντας) και με ω, 

όταν τονίζονται (π.χ. 

τραγουδώντας). Προθέσεις είναι οι άκλιτες λέξεις που 

μπαίνουν μπροστά από άλλες λέξεις 

και μαζί με αυτές φανερώνουν τρό-

πο, τόπο, χρόνο, ποσό, αιτία, κτλ. Οι 

προθέσεις είναι:  

Mονοσύλλαβες: με, σε, για, ως, προς, 

Δισύλλαβες: μετά, παρά, αντί, από, κα-

τά, δίχως, χωρίς, 

Tρισύλλαβη: ίσαμε 

 



5. Διαβάζω πώς περιέγραψε τη βραδιά της παράστασης της 

Ευγενίας ο δημοσιογράφος και συμπληρώνω τα κενά με τις 

μετοχές των ρημάτων που είναι στην παρένθεση:  

Η παράσταση είχε μεγάλη επιτυχία. Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο 

εαυτό τους χορεύοντας (χορεύω), χαμογελώντας (χαμογελώ) και 

πολλές φορές παίζοντας (παίζω) με τους θεατές. Στο τέλος, όλοι ση-

κωθήκαμε όρθιοι χειροκροτώντας (χειροκροτώ), δείχνοντας (δείχνω) μ’ αυτό τον τρόπο την 

αγάπη μας στα παιδιά. Θέλοντας  (θέλω) να συναντήσω την Ευγενία, ανέβηκα στη σκηνή και 

της έδειξα τον θαυμασμό μου λέγοντας (λέω) «Μπράβο» στη Νοηματική Γλώσσα. Αυτή διαβά-

ζοντας (διαβάζω) τα χείλη μου με ευχαρίστησε και βιάστηκε να γυρίσει στην ομάδα της τρέχο-

ντας (τρέχω) πίσω από τα σκηνικά. 

6. Αντικαθιστώ τις χρωματισμένες λέξεις στις παρακάτω προτάσεις, με τις λέξεις που 

είναι στην παρένθεση. 

(χειροκροτώντας, αργά, προσπαθώντας, υπερήφανα, προσεχτικά, κοπιάζοντας) 

➢ Η Ευγενία κατάφερε να χορέψει με πολύ κόπο και προσπάθεια. 

Η Ευγενία κατάφερε να χορέψει κοπιάζοντας και προσπαθώντας. 

➢ Οι κινήσεις της γίνονταν χωρίς βιασύνη και με προσοχή. 

Οι κινήσεις της γίνονταν αργά και προσεχτικά. 

➢ Οι φίλοι της την συγχάρηκαν με χειροκροτήματα στη Νοηματική Γλώσσα. 

Οι φίλοι της την συγχάρηκαν χειροκροτώντας στη Νοηματική Γλώσσα. 

➢ Η δασκάλα της την κοίταξε με υπερηφάνεια και την αγκάλιασε. 

➢ Η δασκάλα της την κοίταξε υπερήφανα και την αγκάλιασε. 

7. Υπογραμμίζω τους  προσδιορισμούς του τρόπου στις παρακάτω προτάσεις: 

➢ Περπατούσε αργά στο πεζοδρόμιο κοιτάζοντας τις βιτρίνες των καταστημάτων. 

➢ Τους το εξήγησε με απλά λόγια και όλοι το κατάλαβαν. 

➢ Περνούσε την ώρα του με το σκάλισμα του κήπου. 

➢ Έφυγαν τρέχοντας για την παιδική χαρά. 

➢ Φέρεται πάντα με ευγένεια. 

➢ Σηκώθηκε απότομα και ζαλίστηκε.  

➢ Περπατούσαμε σιγά σιγά δίπλα στη θάλασσα. 

 



8. Ξαναγράφω τις προτάσεις αντικαθιστώντας τις φράσεις που είναι υπογραμμισμέ-

νες  με τροπικά επιρρήματα ή μετοχές  σε -οντας (-ώντας). 

➢ Δούλευε χωρίς διακοπή.      Δούλευε αδιάκοπα. 

➢ Μιλούσε με ευγένεια.            Μιλούσε ευγενικά. 

➢ Φέρεται με απλότητα.          Φέρεται απλά. 

➢ Περνούσε την ώρα του        Περνούσε την ώρα του 

με το κλάδεμα των φυτών.  κλαδεύοντας τα φυτά. 

➢ Γύρισε με τα πόδια.               Γύρισε περπατώντας. 

 

 

ΤΡΟΠΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ Ή ΕΠΙΘΕΤΟ; 

➢ Μιλάει δυνατά.      επίρρημα  

➢ Ακούω δυνατά χτυπήματα στην πόρτα. 

       επίθετο 

                Για να ξεχωρίζουμε πότε σε μια πρόταση έχουμε επίθετο και 

                   πότε επίρρημα, πρέπει να θυμόμαστε ότι το επίθετο συνοδεύει  

               κάποιο ουσιαστικό, ενώ το επίρρημα προσδιορίζει συνήθως το ρήμα  

          της πρότασης και φανερώνει τρόπο. 

 

 

9. Γράφω αν η κάθε υπογραμμισμένη λέξη είναι επίθετο ή τροπικό επίρρημα: 

➢ Διάβασε τα καλά νέα στην εφημερίδα. (επίθετο) 

➢ Καθόταν στην τελευταία σειρά και δεν έβλεπε τον πίνακα καλά.    (επίρρημα) 

➢ Πέρασε τον δρόμο γρήγορα χωρίς να κοιτάξει το φανάρι.             (επίρρημα) 

➢ Ο πατέρας μου παρακολουθεί αγώνες με γρήγορα αυτοκίνητα.     (επίθετο) 

➢ Το μεσημέρι παίζουμε στη γειτονιά ήσυχα και δεν ενοχλούμε κανέναν. (επίρρημα) 

➢ Η τάξη μας έχει τα πιο ήσυχα παιδιά του σχολείου.  (επίθετο) 

➢ Δύσκολα προβλήματα είναι όσα έχουν περισσότερες από τρεις πράξεις. (επίθετο) 

➢ Νικήσαμε πολύ δύσκολα στους τοπικούς σκακιστικούς αγώνες. (επίρρημα) 



10. Η Ευγενία γνωρίζει καλά τη Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, την επίσημη γλώσσα των 

κωφών στην Ελλάδα.    

Συμπληρώνω τα κενά των προτάσεων με το επίθετο επίσημος, -η, -ο, συζητώντας 

κάθε φορά τη διαφορετική σημασία που έχει το επίθετο μέσα στην πρόταση.  

➢ Η 25η Μαρτίου είναι επίσημη αργία.  

➢ Το επίσημο πρόγραμμα των εκδηλώσεων δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.  

➢ Η δήμαρχος κήρυξε την επίσημη έναρξη των αγώνων.  

➢ Στη γαμήλια τελετή οι καλεσμένοι έπρεπε να φορούν επίσημα ρούχα. 

➢ Οι σχολικοί αγώνες έγιναν με τους επίσημους κανονισμούς των αθλημάτων.  

➢ Στη σχολική γιορτή, οι επίσημοι καλεσμένοι κάθισαν στην πρώτη σειρά. 

11. Βρίσκω στο άρθρο και αντιγράφω τα λόγια που είπε ο πατέρας στην Ευγενία, όταν 

αυτή φοβήθηκε ότι δε θα τα κατάφερνε στο μπαλέτο. 

«Τίποτε δεν μας χαρίζεται στη ζωή. Ούτε στους κωφούς ούτε στους ακούοντες. Τα 

πάντα κατακτούνται με θάρρος και προσπάθεια». 

 

Ξέρεις ότι ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (17 Δεκεμβρίου 1770 - 26 Μαρτίου 1827) ο Γερμανός 

συνθέτης και πιανίστας της κλασικής μουσικής ήταν κωφός;  

Κατά το τέλος της τρίτης δεκαετίας της ζωής του άρχισε να εξασθενεί η ακοή του, ώσπου 

αργότερα έγινε ολοκληρωτικά κωφός. Έτσι, το 1811, σταμάτησε να διευθύνει και να εκτε-

λεί μπροστά σε κοινό και καταπιάστηκε αποκλειστικά με τη σύνθεση. Μέχρι σήμερα θεω-

ρείται ως ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες όλων των εποχών. 

 

 

 

 

 

     για να μάθεις  περισσότερα              ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να ακούσουμε το   

    για τη ζωή του ΚΛΙΚ ΕΔΩ                       Für Elise 

https://safeyoutube.net/w/LlbF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B9%CF%87_%CE%B2%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CE%BD


 

 

                                                                                        ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

                                      Αντίστροφα Προβλήματα (2) 

 

1. Η Λένα διαβάζει ένα βιβλίο που έχει 450 

σελίδες. Αν έχει διαβάσει τις 380, πόσες 

σελίδες πρέπει να διαβάσει ακόμη για να 

τελειώσει το βιβλίο; 

Λύση 

 4 5 0 

- 3 8 0 

 0 7 0 

Απάντηση: Πρέπει να διαβάσει ακόμη 70   

σελίδες. 

1ο αντίστροφο 

Η Λένα διαβάζει ένα βιβλίο που έχει 450 

σελίδες. Αν έχει να διαβάσει ακόμη 70 

σελίδες, πόσες έχει διαβάσει ως τώρα; 

Λύση 

 4 5 0 

-  7 0 

 3 8 0 

Απάντηση: Έχει διαβάσει 380 σελίδες. 

2ο αντίστροφο 

Η Λένα έχει διαβάσει 380 σελίδες από ένα 

βιβλίο και της μένουν ακόμη 70 σελίδες να 

διαβάσει. Πόσες σελίδες έχει το βιβλίο; 

Λύση 

 3 8 0 

+  7 0 

 4 5 0 

 

Απάντηση: Έχει 450 σελίδες. 

 

 

  

  



2. Οι 23 μαθητές της Στ΄ τάξης  πήγαν μια 

ημερήσια εκδρομή στην Επίδαυρο. Το 

εισιτήριο για τον κάθε μαθητή ήταν 15€. 

Πόσα χρήματα πλήρωσαν όλοι οι μαθητές; 

Λύση 

   2 3 

  × 1 5 

  1 1 5 

 + 2 3 0 

  3 4 5 

Απάντηση: Πλήρωσαν 345€. 

1ο αντίστροφο 

Οι 23 μαθητές της Στ΄ τάξης πήγαν μια 

ημερήσια εκδρομή στην Επίδαυρο και 

πλήρωσαν 345€. Πόσα € ήταν το εισιτήριο 

για τον κάθε μαθητη; 

Λύση 

 ΄ ΄ ΄   

 3 4 5 2 3 

- 2 3  1 5 

 1 1 5   

- 1 1 5   

   0   

 

Απάντηση: Ήταν 15€. 

Οι  μαθητές της Στ΄ τάξης πήγαν μια 

ημερήσια εκδρομή στην Επίδαυρο και 

πλήρωσαν 345€. Ο κάθε μαθητής πλήρωσε 

15€. Πόσοι ήταν οι μαθητές που πήγαν 

εκδρομή; 

Λύση 

 ΄ ΄ ΄   

 3 4 5 1 5 

- 3 0  2 3 

 0 4 5   

 - 4 5   

   0   

Απάντηση: Πήγαν 23 μαθητές. 

 

 



                                                                  

                                                       

 

 

                                                    Πολλαπλασιάζω  

                                          με τριψήφιο πολλαπλασιαστή 

                           

                            

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

        Ένας έμπορος πούλησε τους δύο τελευταίους μήνες 123 ποδήλατα που το καθένα 

             κόστιζε 107€. Πόσα € εισέπραξε; 

 

Λύση 

 

 

  

  

               μερικά 

               γινόμενα 

 

              ολικό γινόμενο 

 

 

                Απάντηση: Εισέπραξε 13.161€. 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΧ  Χ Ε Δ Μ 

   1 2 3 

  × 1 0 7 

   8 6 1 

  0 0 0 0 

+ 1 2 3 0 0 

 1 3 1 6 1 



 

 

 

 

 Λύνω τα προβλήματα: 

Το σχολείο μας αγόρασε 102 

tablet που το καθένα έκανε 

148€. Πόσα χρήματα κόστισαν 

όλα;  

 

Λύση 

   1 0 2 

  × 1 4 8 

   8 1 6 

  4 0 8 0 

+ 1 0 2 0 0 

 1 5 0 9 6 

Απάντηση: Κόστισαν 15.096€. 

Σε μια διήμερη εκδρομή πήραν 

μέρος 119 μαθητές. Ο καθένας 

πλήρωσε 127€. Πόσα € 

πλήρωσαν όλα τα παιδιά; 

 

 

Λύση 

   1 1 9 

  × 1 2 7 

   8 3 3 

  2 3 8 0 

+ 1 1 9 0 0 

 1 5 1 1 3 

Απάντηση: Πλήρωσαν 15.113€. 

Ένας έμπορος αγόρασε 134 

τόπια ύφασμα. Το καθένα είχε 

115 μέτρα ύφασμα. Πόσα μέτρα 

ύφασμα αγόρασε συνολικά ο 

έμπορος;  

Λύση 

   1 3 4 

  × 1 1 5 

   6 7 0 

  1 3 4 0 

+ 1 3 4 0 0 

 1 5 4 1 0 

Απάντηση: Αγόρασε 15.410 μέτρα ύφασμα. 

 



  

   ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

1. Γράφω Σ για κάθε σωστή και Λ για κάθε λανθασμένη απάντηση: 

 Σ   Η Θήβα είχε τις περισσότερες φορές την αρχηγία της βοιωτικής συμμαχίας. 

 Σ   Πρώτο πολίτευμα της Θήβας ήταν η βασιλεία. 

 Λ   Η βοιωτική συμμαχία δεν είχε δικό της νόμισμα. 

 Λ   Οι Πλαταιείς είχαν φιλικές σχέσεις με τους Θηβαίους. 

 Λ   Οι Θηβαίοι συμφωνούσαν με τους όρους της Ανταλκίδειας ειρήνης. 

 Σ   Οι βοιωτικές πόλεις ήθελαν να παραμείνουν ενωμένες όλες μαζί διατηρώντας τη  συμμαχία   

τους. 

2. Διαβάζω το παράθεμα 3 από το βιβλίο μου(σελ.90). Στη συνέχεια, παρατηρώ τις εικόνες 

και σημειώνω τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν στα δύο αγάλματα. 

 

 

 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ 

• Παριστάνουν νέες γυναίκες 

• Είναι ντυμένες με ρούχα εποχής 

• Έχουν προσεγμένα χτενίσματα 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

• Η κόρη έχει φυσικό μέγεθος ενώ η Ταναγραία μικρό 

• Η κόρη είναι φτιαγμένη από μάρμαρο ενώ η Ταναγραία από πηλό 

• Η Ταναγραία έχει πιο ελεύθερη και φυσική κίνηση 

• Η κόρη έχει περίτεχνο χτένισμα ενώ η Ταναγραία φορά καπέλο 

• Η κόρη φορά απλά ρούχα ενώ η Ταναγραία ιμάτιο και  χιτώνα και έχει καλυμμένο το 

κεφάλι και τα χέρια 

• Το πρόσωπο της κόρης το στολίζει το «μειδίαμα» ενώ η Ταναγραία έχει μελαγχολική 

διάθεση 



3. Συμπληρώνω τις λέξεις που λείπουν: 

Η Θήβα χτισμένη στη μέση μιας εύφορης πεδιάδας, υπήρξε η πιο ονομαστή πόλη της Βοιωτίας. 

Το όνομά της το οφείλει στη Θήβη, που ήταν κόρη του Ασωπού. Πρώτο πολίτευμά της ήταν η 

βασιλεία.  Oι πλούσιοι όμως γαιοκτήμονες έδιωξαν το βασιλιά και κυβέρνησαν αυτοί. 

Oι πόλεις της Βοιωτίας είχαν δημιουργήσει και αυτές συμμαχία. Χρησιμοποιούσαν μάλιστα και 

δικό τους νόμισμα, γιατί αυτό διευκόλυνε τις σχέσεις μεταξύ τους. Την αρχηγία της συμμαχίας 

την είχαν συνήθως οι Θηβαίοι. Το πιο σημαντικό θρησκευτικό κέντρο ήταν το μαντείο του 

Ογχηστού όπου λατρευόταν ο Ποσειδώνας. Εκεί γίνονταν αγώνες στους οποίους έπαιρναν μέ-

ρος αθλητές απ' όλες τις βοιωτικές πόλεις. Στη βοιωτική συμμαχία δε συμμετείχαν οι Πλαταιείς. 

 

4. Γράφω Σ για κάθε σωστή και Λ για κάθε λανθασμένη απάντηση: 

 Σ   Με βάση τους όρους της Ανταλκίδειας ειρήνης, οι ελληνικές συμμαχίες έπρεπε να διαλυθούν.     

 Λ  Το 471 π.Χ. έγινε η μάχη στα Λεύκτρα ανάμεσα στους Σπαρτιάτες και τους Θηβαίους. 

 Σ  Ο Επαμεινώνδας ήθελε να υπογράψει στο συνέδριο ως αρχηγός της βοιωτικής συμμαχίας. 

 Σ  Το 371 π.Χ. οι ελληνικές πόλεις έκαναν συνέδριο στη Σπάρτη με θέμα την Ανταλκίδεια ειρήνη. 

 Σ  Η Θήβα, μετά τη μάχη στα Λεύκτρα, άπλωσε την κυριαρχία της από τη Μεσσηνία ως τη 

Μακεδονία.  

 Σ  Στα Λεύκτρα ο Επαμεινώνδας νίκησε χρησιμοποιώντας τη στρατηγική της λοξής φάλλαγγας. 

 

 

 

ΚΛΙΚ ΕΔΩ  για να παρακολουθήσεις το                   

video “Το σπίτι της βοιωτικής Μνήμης” 

 

 

 

https://safeyoutube.net/w/ca9F

