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Η ηζηνξία ησλ παπνπηζηώλ 

 

Η ιστορϊα των παπουτσιών εϊναι τόσο παλιά, όσο και τα βήματα των ανθρώπων στη γη. Σα 

παπούτσια έγραψαν τη δική τους ξεχωριστή ιστορϊα. Σα χαμηλά σανδάλια, οι ψηλές μπότες, τα πέδιλα 

με κορδόνια και πολύτιμες πέτρες δεν δεϊχνουν μόνο τη μόδα. Σα παπούτσια εϊναι ένα στοιχεϊο για τον 

πολιτισμό κάθε εποχής. 

Πριν από εκατομμύρια χρόνια, οι άνθρωποι στην Ασϊα κάλυπταν τους αστραγάλους τους με δέρμα 

για να μη κρυώνουν και χτυπούνε τα πόδια τους στις πέτρες 

Αργότερα, στην Αρχαϊα Αϊγυπτο φορούσαν παντόφλες από φύλλα φοϊνικα και πάπυρο. Η ποικιλϊα 

των παπουτσιών γϊνεται ακόμη πλουσιότερη στην Αρχαϊα Ελλάδα. Οι γυναϊκες φορούν μαλακά 

παπούτσια μέσα στο σπϊτι. Έχουν χρώμα λευκό και κόκκινο και τα δένουν με λεπτά σχοινιά μέχρι τα 

γόνατα. Οι Ρωμαϊοι πάλι προτιμούσαν τα σανδάλια που άφηναν γυμνά τα δάχτυλα των ποδιών. 

Χρησιμοποιούσαν, όμως, και παπούτσια από δέρμα και ξύλο. Εκεϊνη την εποχή τα παπούτσια έδειχναν 

την κοινωνική τάξη στην οποϊα ανήκει ο καθένας. Σα σανδάλια των πλούσιων Ρωμαϊων ήταν καφέ με 

τέσσερα μαύρα δερμάτινα λουριά που έφταναν μέχρι το γόνατο. υνήθιζαν να τα δένουν με δύο 

κόμπους. 

Σον 15ο αιώνα τα παπούτσια ήταν πολύ στενά και οι μύτες τους ήταν πολύ μεγάλες και γύριζαν 

προς τα πάνω. Ο Βασιλιάς Εδουάρδος έδωσε εντολή οι μύτες των παπουτσιών να μην ξεπερνούν τα 5 

εκατοστά! Ο Βασιλιάς Λουδοβϊκος πάλι, φορούσε παπούτσια με πολύ ψηλό τακούνι, επειδή εϊχε 

πρόβλημα με το ύψος του. Σα παπούτσια του, μάλιστα, εϊχαν ζωγραφιές από μάχες! Από τότε το ύψος 

και το πάχος του τακουνιού συνεχώς αλλάζουν ανάλογα με τη μόδα. 

Οι δερμάτινες μπότες, τα μποτάκια από ύφασμα, οι γόβες από πλαστικό, όλα τα παπούτσια 

βρϊσκουν μϊα θέση στην παπουτσοθήκη, αλλά και στη ζωή μας. 
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Τι κάνω όηαν αναγνωπίζω γπαμμαηικά μια λέξη; 

Οη άλζξσπνη έρνπλ ηαπηόηεηεο. Σε απηέο γξάθνληαη δηάθνξα ζηνηρεία όπσο εκεξνκελία 

γέλλεζεο, όλνκα, επώλπκν θ.α. Καη νη ιέμεηο έρνπλ ηαπηόηεηα. Με ηε γξακκαηηθή 

αλαγλώξηζε θηηάρλνπκε ηελ ηαπηόηεηα ηεο ιέμεο. Πξώηα από όια πξέπεη λα πνύκε ηη 

κέξνο ηνπ ιόγνπ είλαη ( ξήκα, νπζηαζηηθό, επίζεην, αλησλπκία θ.α.) θαη κεηά λα δώζνπκε 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα απηή. 

Αλ ε ιέμε είλαη πήμα, πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε : σπόνο, απιθμό, ππόζωπο, θωνή, 

έγκλιζη, ζςζςγία. 

Αλ ε ιέμε είλαη επίθεηο ή νπζηαζηηθό, πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε :  απιθμό, πηώζη, γένορ. 

Αλ ε ιέμε είλαη ανηωνςμία, πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε: είδορ, απιθμό, γένορ, πηώζη.  

Αλ ε ιέμε είλαη άπθπο, πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε : είδορ, γένορ, απιθμό, πηώζη. 

 

1. Να θάλεηο γξακκαηηθή αλαγλώξηζε ζηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ πνπ είλαη 

ππνγξακκηζκέλεο. 
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2. Μεηαθέξσ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζηηο ππόινηπεο εγθιίζεηο 

 

Να δέλεηο ζθηρηά ηα θνξδόληα ζνπ. 

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

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

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

Φόξα θάιηζεο πνπ απνξξνθνύλ ηνλ ηδξώηα. 

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

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

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

3. Σπκπιεξώλσ  ηνλ παξαθάησ πίλαθα, δηαηεξώληαο ην πξόζσπν θαη ηνλ αξηζκό ησλ 

ξεκάησλ. 

 

Ρήμα Παρατατικός Αόριστος 
υνοπτικός 
Μέλλοντας 

Εξακολουθητικός 
Μέλλοντας 

Παρακείμενος 

έγξαςαλ      

θνξνύζε      

βξίζθνπλ      

θαιύπηνληαη      

ζπλεζίδνπλ     
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4. Γίλε θαη εζύ ζρεδηαζηήο θαη ζρεδίαζε ηε δηθή ζνπ ζεηξά κε παπνύηζηα. Άζε ηε 

θαληαζία ζνπ ειεύζεξε  θαη δεκηνύξγεζε παπνύηζηα γηα ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο. 

 

Παπούτσια για 

αθλητικές 

δραστηριότητες 

Παπούτσια από 

ανακυκλώσιμα υλικά 

Παπούτσια για βόλτες 

στο διάστημα 

   

 

Τη πιηθά ρξεζηκνπνίεζεο; Πνηα είλαη ηα αγαπεκέλα ζνπ θαη γηαηί;  
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