Ενότητα: Η Θήβα (κεφάλαια 28-29)
ΟΝΟΜΑ:………………………………………… ………………………………………………………………………………

1) Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω κειμένου

Οι πόλεις της Βοιωτίας έκαναν συμμαχία ,ενώθηκαν δηλαδή όλες μαζί και είχαν το
ίδιο νόμισμα, γιατί αυτό διευκόλυνε τις σχέσεις μεταξύ τους. Την αρχηγία είχαν
συνήθως

οι Θηβαίοι. Η Θήβα ήταν η πιο ονομαστή πόλη της Βοιωτίας .Ήταν

χτισμένη στη μέση μίας έφορης πεδιάδας.
Στο μαντείο του Ογχηστού οι άνθρωποι λάτρευαν τον Ποσειδώνα. Εκεί γινόταν
αγώνες, όπου έπαιρναν μέρος αθλητές από όλες τις βοιωτικές πόλεις

2) Να σημειώσετε (Σ) για κάθε σωστή πρόταση και (Λ) για κάθε λάθος
πρόταση

Στην βοιωτική συμμαχία συμμετείχαν οι Πλαταιείς (Λ)
Οι Πλαταιείς είχαν φιλικές σχέσεις με τους Αθηναίους (Σ)
Μετά τη μάχη της Μαντίνειας η Θήβα ήταν η πιο ισχυρή πόλη (Λ)
Πρώτο πολίτευμα ήταν η ολιγαρχία (Λ)
Ο στρατιωτικός σχηματισμός που χρησιμοποίησε ο Επαμεινώνδας στη μάχη ήταν η
λοξή φάλαγγα (Σ)
Στη Θεσσαλία σκοτώθηκε ο Πελοπίδας, ο αρχηγός των Σπαρτιατών (Λ)
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3) Να κάνετε την αντιστοίχιση
Θηβαίοι



Θήβα
Πέρσες
Πλαταιείς





Σπαρτιάτες



Θήβη



Ασωπός



 Δεν ήθελαν να συμμετέχουν στη
συμμαχία
 Μυθικός βασιλιάς των Πλαταιών
 Υπέγραψαν ειρήνη με τους Πέρσες
 Άρχισαν να επεμβαίνουν στις
υποθέσεις των Ελλήνων
 Έδωσε το όνομά της στην πόλη της
Θήβας
 Πλούσια πόλη που είχε την αρχηγία
της βοιωτικής συμμαχίας
 Δεν δέχτηκαν τους όρους της
Ανταλκίδειας ειρήνης

4) Να βάλετε τα γεγονότα στη σωστή χρονική σειρά

Στη μάχη που έγινε στη Λεύτρα νίκησαν οι Θηβαίοι 2
Καμία πόλη στη νότια Ελλάδα δεν ήταν πλέον ισχυρή 4
Το συνέδριο της Σπάρτης 1
Στη μάχη που έγινε στη Μαντίνεια καμία δύναμη δε βγήκε νικήτρια 3

5) Ποια ήταν η συμφωνία που υπέγραψαν οι Σπαρτιάτες με τους Πέρσες και
γιατί οι Θηβαίοι δε δέχτηκαν τους όρους της ειρήνης;
Η συμφωνία που υπέγραψαν οι Σπαρτιάτες με τους Πέρσες ήταν η Ανταλκίδεια
ειρήνη (386 π.Χ). Σύμφωνα με αυτή οι πόλεις της Ελλάδας έπρεπε να μείνουν
αυτόνομες, ελεύθερες δηλαδή να κανονίζουν μόνες τους τα ζητήματα που τους
απασχολούσαν . Οι Θηβαίοι δε δέχτηκαν τους όρους. Αν τους δεχόταν έπρεπε να
διαλυθεί η συμμαχία.
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