
 

Η Θήβα ήηαλ ε πην κεγάιε πόιε ζηε Βοιωηία.  

 

Οη πόιεηο ηεο Βνησηίαο έθαλαλ  ζςμμασία δειαδή ελώζεθαλ όιεο καδί 

θαη είραλ ην ίδην λόκηζκα. Αξρεγόο ηεο ζπκκαρίαο ήηαλ ε Θήβα. 

 

Σην καληείν ηνπ Ογσηζηού νη άλζξσπνη ιάηξεπαλ ηνλ Ποζειδώνα. Δθεί 

νη αζιεηέο έθαλαλ αγώλεο. 

       

Οη Πιαηαηείο ήηαλ θίινη πεξηζζόηεξν κε ηνπο Αζελαίνπο θαη όρη κε ηνπο 

Θεβαίνπο. 

Οη Θεβαίνη δελ έθαλαλ απηό πνπ ήζειαλ νη Πέξζεο θαη δελ ραιάζαλε ηε 

ζπκκαρία ηνπο. 
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Θ Η Β Α 

Βοιωτική συμμαχία 

Ανταλκίδεια ειρήνη (386 π.Χ.) 
Συμφωνία μεταξύ Σπαρτιατών και Περσών. 

 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 
 

Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Οι ελληνικές πόλεις έπρεπε να είναι 
α υ τ ό ν ο μ ε ς 

δηλ. μόνες τους να κανονίζουν ό,τι τις 
απασχολεί. 

 

 Οι Θηβαίοι 
δ ε   δ έ χ τ η κ α ν 

τους όρους.  
▼ 

Αν τους δέχονταν έπρεπε η βοιωτική 
συμμαχία να διαλυθεί.  

 

  

 

 

 

4. Η   ΘΗΒΑ 

Πόλη της Βοιωτίας 
χτισμένη σε εύφορη 

πεδιάδα. 

Το όνομά της προήλθε 
από τη Θήβη, κόρη του 

Ασωπού. 

Πρώτο πολίτευμα 
ήταν η βασιλεία. 

Οι πλούσιοι γαιοκτήμονες 
έδιωξαν το βασιλιά και 

κυβέρνησαν αυτοί. 

Χρησιμοποιούσαν 
δικό τους 
νόμισμα. 

Οι Θηβαίοι είχαν 
την αρχηγία της 

συμμαχίας. 

Θρησκευτικό κέντρο ήταν το 
μαντείο του Ογχηστού (προς τιμή 
του Ποσειδώνα). 
● Γίνονταν αγώνες. 
● Συμμετείχαν αθλητές απ’ όλες 

τις βοιωτικές πόλεις. 

Δε συμμετείχαν οι Πλαταιείς. 

Οι Θηβαίοι με τη βία ήθελαν 
να οδηγήσουν τους 

Πλαταιείς στη συμμαχία. 

Οι Πλαταιείς αρνήθηκαν. 
Ζήτησαν τη βοήθεια των 

Αθηναίων. 

Ο αθηναϊκός στρατός 
ανάγκασε τους Θηβαίους να 

μην ενοχλούν τους Πλαταιείς.  

Αθηναίοι  +  Πλαταιείς  ► Φιλικές σχέσεις 
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Αθηναίοι + Πλαταιείς ► Φιλικές σχέσεις 

Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία 

Βοιωτική συμμαχία 

Ο αθηναϊκός στρατός ανάγκασε 
τους Θηβαίους να αφήσουν 
ήσυχους τους Πλαταιείς. 

Πόλη της Βοιωτίας 
χτισμένη σε 

εύφορη πεδιάδα.  

Το όνομά της προήλθε 
από τη Θήβη, κόρη 

του Ασωπού. 

Οι Πλαταιείς αρνήθηκαν. 
Ζήτησαν τη βοήθεια των 

Αθηναίων. 

Οι Θηβαίοι με τη βία 
ήθελαν να οδηγήσουν 

τους Πλαταιείς στη 
συμμαχία. 

Θ Η Β Α 

Πρώτο 
πολίτευμα ήταν η 

βασιλεία. 

Οι πλούσιοι 
γαιοκτήμονες έδιωξαν 

το βασιλιά και 
κυβέρνησαν αυτοί. 

Χρησιμοποιού-
σαν δικό τους 
νόμισμα. 

Θρησκευτικό κέντρο ήταν το 
μαντείο του Ογχηστού (προς τιμή 

του Ποσειδώνα). 

● Γίνονταν αγώνες.

● Συμμετείχαν αθλητές απ’ όλες τις

βοιωτικές πόλεις. 

Δε 
συμμετείχαν 
οι Πλαταιείς. 

Η  ΘΗΒΑ 

Οι Θηβαίοι 
είχαν την 

αρχηγία της 
συμμαχίας. 

Ανταλκίδεια ειρήνη (386 π.Χ.) 

Συμφωνία μεταξύ Σπαρτιατών και Περσών. 

Οι Θηβαίοι 
δ ε   δ έ χ τ η κ α ν 

τους όρους. 
▼ 

Αν τους δέχονταν έπρεπε η βοιωτική συμμαχία 
να διαλυθεί.  

Οι ελληνικές πόλεις έπρεπε να είναι 
α υ τ ό ν ο μ ε ς 

δηλ. μόνες τους να κανονίζουν ό,τι τις 
απασχολεί. 
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