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Βιβλίο 1.   Κεφάλαιο 25 

Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι  

1. Να κατανοήσουν οι µαθητές µε ποια κριτήρια αξιολόγησαν οι 

Κορίνθιοι το αίτηµα των Επιδαµνίων και ποια κίνητρα καθόρισαν την 

απόφασή τους. 

2. Να αντιληφθούν τα αίτια της έχθρας των Κορινθίων προς τους Κερκυ-

ραίους και να ερµηνεύσουν την επιθετική στάση των πρώτων εναντίον 

των δεύτερων. 

3. Κατανοώντας τους παράγοντες που έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στις 

σχέσεις µεταξύ Επιδαµνίων, Κορινθίων και Κερκυραίων να αναχθούν 

σε κάποιες γενικές αρχές που ρύθµιζαν τις σχέσεις των πόλεων εκείνη 

την εποχή. 

4. Να µελετήσουν τον τρόπο σύνθεσης του κειµένου (επιλογή λεξιλογίου, 

σύνθεση λεκτικών συνόλων και προτασιακών δοµών) και να 

διακρίνουν την τεχνική της έµφασης και της υπόταξης, µε την οποία 

ξεχωρίζει ο ιστορικός τα γεγονότα που θεωρεί σηµαντικά 

 

1.  Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων 

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Ποιοι λόγοι επέβαλαν στους Επιδαµνίους να ζητήσουν την συγκατά-

θεση του µαντείου των ∆ελφών προκειµένου να παραδώσουν την 

αποικία στους Κορινθίους7;  

2. Πώς χαρακτηρίζει ο ιστορικός την κατάσταση των Επιδαµνίων µετά την 

άρνηση των Κερκυραίων να τους δώσουν βοήθεια; Να την αιτιολογήσετε. 

3. Ποιο ήταν το αίτηµα των Επιδαµνίων προς τους Κορινθίους και µε 

ποια επιχειρήµατα προσπάθησαν να το υποστηρίξουν;  

4. Να αναλύσετε τις αιτίες της υπεροπτικής συµπεριφοράς της Κέρκυρας 

απέναντι στην Κόρινθο.  

5. Να αναφέρετε τις αιτίες που προκάλεσαν το µίσος των Κορινθίων 

εναντίον της Κέρκυρας. 

                                                           
7 Βλέπε σχόλια βιβλίου, σσ. 237-238. 
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6. Ποιοι ήταν κατά τη γνώµη σας οι πραγµατικοί λόγοι (ἀληθεστάτη 
πρόφασις) για τους οποίους οι Κορίνθιοι δέχτηκαν να βοηθήσουν τους 
Επιδαµνίους; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας8. 

7. Με βάση τα στοιχεία του κειµένου να χαρακτηρίσετε τις σχέσεις 

Κορίνθου - Κέρκυρας και να αναφέρετε ποια επίπτωση έχει σ' αυτές η 
αποστολή κορινθιακής βοήθειας στην Επίδαµνο. 

8. Ποιους λόγους (ἐς τὸ φανερὸν λεγόµεναι αἰτίαι) µπορούν να 
προβάλουν οι Κορίνθιοι, για να υπερασπιστούν στην «διεθνή» κοινή 
γνώµη της εποχής τους την επέµβασή τους στην Επίδαµνο9;  

9. Ποιο είναι κατά την άποψή σας το πιο ισχυρό κίνητρο των Κορινθίων, 
για να αναλάβουν δράση υπέρ των Επιδαµνίων; Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας.  

10. Η άσκηση δίνεται στους µαθητές µόνο µε την προϋπόθεση ότι θα 
προηγηθεί σχετική διδασκαλία στην τάξη και θα γίνουν οι 
απαιτούµενες επισηµάνσεις. 
α. Να επισηµάνετε στις §§ 3-4 σε ποιες από τις αιτίες, που προκαλούν 

το µίσος των Κορινθίων, δίνει ιδιαίτερη έµφαση ο ιστορικός καθώς 
και ποια εκφραστικά µέσα ή ποιους προτασιακούς όρους επιλέγει 
για να συνθέσει το κείµενο µε το οποίο τις αναπτύσσει. 

β. Με βάση τις παραπάνω επισηµάνσεις σας να γράψετε ποιον θεωρεί 

ο συγγραφέας ως τον πιο καθοριστικό παράγοντα για τις αποφάσεις 
και τη δράση των Κορινθίων; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας10.  

 

Β. Σύντοµης απάντησης  

1. Ποιες ήταν οι ενέργειες των Επιδαµνίων  µετά την άρνηση των Κερ-
κυραίων να τους βοηθήσουν; 

2. Από ποιον ζήτησαν βοήθεια οι κάτοικοι της Επιδάµνου µετά την 
αρνητική στάση της Κέρκυρας απέναντι στο πρόβληµά τους; 

3. Με ποια επιχειρήµατα υποστήριξαν το αίτηµά τους για βοήθεια από 
την Κόρινθο οι αντιπρόσωποι της Επιδάµνου; 

                                                           
8 Βλέπε σχόλια βιβλίου, σ. 239. 
9 Βλέπε Παράρτηµα, υποστηρικτικό υλικό, 1. 

10  Βλέπε Παράρτηµα, υποστηρικτικό υλικό, 5. 
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4. Να αναφέρετε δυο λόγους για τους οποίους δέχτηκαν οι Κορίνθιοι από 
την πλευρά τους να βοηθήσουν την Επίδαµνο. 

5. Για ποια πράγµατα υπερηφανεύονταν οι Κερκυραίοι; 
6. Πόση εκτιµά ότι ήταν η ναυτική δύναµη των Κερκυραίων ο Θουκυδίδης; 

7. Ποιες υποχρεώσεις είχαν οι Κερκυραίοι απέναντι στην Κόρινθο 
σύµφωνα µε τα καθιερωµένα εκείνη την εποχή  για τις σχέσεις αποικίας 
και µητρόπολης; 

 

Ερωτήσεις κλειστού τύπου 

1. Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο ποιες από τις 
ακόλουθες προτάσεις αποδίδουν σωστά το περιεχόµενο του κειµένου. 
α.  Η Κέρκυρα έστειλε µεγάλη βοήθεια στην Επίδαµνο.  !  

β.  Οι Επιδάµνιοι ρώτησαν το µαντείο των ∆ελφών αν θα  
ήταν καλό γι� αυτούς να παραδώσουν την πόλη τους  
στην Κόρινθο.       !  

γ.  Οι Κορίνθιοι όµως δε δέχτηκαν να στείλουν βοήθεια.  !  
δ.  Οι Επιδάµνιοι παρέδωσαν την πόλη τους στην Κέρκυρα. !  
ε.  Τους Κορινθίους τους περιφρονούσαν όχι µόνο οι Κερ- 

κυραίοι αλλά και οι άλλες αποικίες τους.   !  
στ.  Οι Κορίνθιοι εκείνη την εποχή υπερείχαν πολύ στο ναυτικό. ! 

 

2. Γιατί οι Επιδάµνιοι ζήτησαν βοήθεια από την Κόρινθο;  
Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο 

τετράγωνο. 
α.  Ήταν πιο ισχυρή ναυτική δύναµη απ' ό,τι η Κέρκυρα. ! 
β.  Ακολούθησαν τη συµβουλή που τους έδωσαν οι Κερ- 

κυραίοι.       ! 
γ.  Είχαν υπογράψει από παλιά συµµαχία µε τους Κοριν- 

θίους.        ! 
δ.  Η Κόρινθος είχε καλές σχέσεις µε τη µητρόπολή της, 

την Κέρκυρα.       ! 
ε.  Θεωρούσαν τους Κορινθίους ιδρυτές της πόλης τους. ! 

στ.  Αποδέχτηκαν πρόταση της αντίπαλης παράταξης των 
ολιγαρχικών που ήταν εξόριστοι.    ! 

Β. Να γράψετε και τυχόν άλλες αιτίες που δεν σηµειώνονται στις 
προηγούµενες προτάσεις. 
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3.  Να γράψετε τις προτάσεις του πίνακα που ακολουθεί ταξινοµώντας τες 

σε τέτοια σειρά, ώστε να προηγούνται οι αιτίες, να ακολουθεί η 

απόφαση και τέλος να αναφέρονται οι συνέπειες ή τα αποτελέσµατα. 

Τρεις προτάσεις περισσεύουν. 

 

Η απόφαση: Οι Επιδάµνιοι αποφασίζουν να απευθυνθούν στην Κόρινθο 

και να ζητήσουν βοήθεια. 
• Η Κέρκυρα δεν τηρούσε τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Κόρινθο. 
• Η Κέρκυρα αρνήθηκε να βοηθήσει την Επίδαµνο. 
• Η Κόρινθος δέχεται να στείλει βοήθεια στην Επίδαµνο. 
• Το µαντείο των ∆ελφών συµβουλεύει τους Επιδαµνίους να παραδώσουν 

την πόλη τους στην Κόρινθο. 
• Η Κόρινθος µισούσε την Κέρκυρα. 
• Η πόλη της Επιδάµνου είχε φθάσει σε αδιέξοδο. 
• Ο ιδρυτής της αποικίας της Επιδάµνου ήταν Κορίνθιος. 
• Η Επιδάµνιοι παρέδωσαν την πόλη τους στην Κόρινθο. 
• Η Κόρινθος θεωρούσε την Επίδαµνο και δική της αποικία. 

 

Ο ι  α ι τ ί ε ς  
!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

Η  α π ό φ α σ η  
!!!!  

Ο ι  σ υ ν έ π ε ι ε ς  ή  τ α  α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α  
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2.  Γραµµατικές ασκήσεις 

1. Να γράψετε τις ακόλουθες προτάσεις µεταφέροντας το ρήµα στο β´ 

ενικό και στο β´ πληθυντικό πρόσωπο. 

α. Ἐπήροντο οὖν τὸν θεὸν εἰ τιµωρίαν τινὰ πειρῷντ' ἀπὸ τῶν 
Κορινθίων ποιεῖσθαι. 

β. Οὗτοι δὲ ὑπεδέξαντο τὴν τιµωρίαν. 
γ. Οὗτοι καὶ µᾶλλον ἐξηρτύοντο τὸ ναυτικὸν καὶ ἦσαν οὐκ ἀδύνατοι. 
 

2. Να ξαναγράψετε την πρόταση µεταφέροντας το ρήµα σε όλους τους 

άλλους χρόνους της ίδιας φωνής. 

Οἱ Κερκυραῖοι ναυτικῷ ἐπῄροντο. 
 

3. Να µεταφέρετε τα ονόµατα στην πτώση που βρίσκονται στον 

πληθυντικό αριθµό. 

Ενικός αριθµός Πληθυντ. αριθµ. Ενικός αριθµός Πληθυντ. αριθµ.

• τιµωρίαν   • ἡγεµόνας 
• παρόν    • ἄποικοι 
• µαντεῖον   • πανηγύρεσι 
• οἰκιστήν   • χρηµάτων 
• µίσει   • ἀποικίαι 
• Κορινθίῳ   • πλουσιωτάτοις
• ἀνδρί   • τριήρεις 
• χρόνον   • ἱερῶν 
• παρασκευῇ   • Ἑλλήνων 
• προενοίκησιν   • οἰκισταῖς 

 

4. Να συνδέσετε τις αντωνυµίες µε το είδος στο οποίο ανήκουν. (∆υο είδη 
αντωνυµιών δεν έχουν καµία αντιστοίχιση.) Να απαντήσετε, αφού 
συµβουλευτείτε το σχολικό σας βιβλίο: «Γραµµατική της Αρχαίας 
Ελληνικής», §§  219-244.  

    σφίσιν 
 ερωτηµατική  τινὰ  αυτοπαθητική 
 προσωπική  ἐκεῖνον αόριστη 
 κτητική  ἑαυτῶν  αόριστη - επιµεριστική 
    ἄλλαι  δεικτική 
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5. Να ξαναγράψετε την πρόταση κάνοντας όποιες µεταβολές είναι 
απαραίτητες. Η αυτοπαθητική αντωνυµία να συµφωνεί µε το ρήµα ως 
προς το πρόσωπο. 

• Οὗτοι ενόµιζον ἑαυτῶν εἶναι τὴν ἀποικίαν. 

• Ἡµεῖς  

• Ὑµεῖς 

• Ἐγὼ  

• Σὺ  

• Οὗτος  

• Ἡ πόλις  

 

3.  Συντακτικές ασκήσεις 
1. Συνδυάζοντας κατάλληλα τις ακόλουθες λέξεις ή λεκτικά σύνολα στη 

µορφή που δίνονται, να σχηµατίσετε προτάσεις στα αρχαία ελληνικά. 
Να παραθέσετε τους όρους κάθε πρότασης σύµφωνα µε το σχήµα 
υποκείµενο (και τυχόν προσδιορισµοί του) � ρήµα  - αντικείµενο (και 
τυχόν προσδιορισµοί του)  επιρρηµατικοί προσδιορισµοί (αν 
υπάρχουν), Υ-Ρ-Α-Επιρ.Προσδ. 
α. ἀπό Κερκύρας ἔγνων, σφίσιν, 

τιµωρίαν, οὐδεµίαν,  
οι Επιδάµνιοι. 

γ. δὲ, κατὰ, ὑπεδέξαντο τὸ 
δίκαιον, τὴν τιµωρίαν, 
Κορίνθιοι.  

β. τῶν Κορινθίων, ὄντες, οἱ Κερκυ-
ραῖοι, παρηµέλουν, ἄποικοι. 

δ. αὐτοῖς, καὶ, εἴκοσι, ὑπῆρχον,  
γὰρ, ἑκατὸν, Τριήρεις. 

 

2. Να επιλέξετε το σωστό συντακτικό χαρακτηρισµό των µετοχών 

σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο και να γράψετε στη 

διπλανή στήλη από ποιο ρήµα εξαρτώνται ή ποιο ρήµα προσδιορίζουν. 

 ! αιτιολογική  ! αιτιολογική  

α. ! χρονική β. ! χρονική  

γνόντες ! τροπική ἐλθόντες ! τροπική  

 ! επιθετική  ! υποθετική 

 ! εναντιωµατική  ! τελική 

ρήµα: ρήµα: 
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 ! αιτιολογική  ! αιτιολογική  

γ. ! τελική δ. ! εναντιωµατική  

φθειρο- ! τροπική ὄντες  ! τροπική  

µένους ! κατηγορηµατική (ἄποικοι) ! τελική 

 ! χρονική  ! χρονική 

ρήµα: ρήµα: 

 

3. Να γράψετε το υποκείµενο, το ρήµα και το αντικείµενο ή αντικείµενα 
των προτάσεων στο πλαίσιο που ακολουθεί. Να τα γράψετε µε τη 

σειρά Υ-Ρ-Α. 
α. Ἐλθόντες δὲ οἱ Ἐπιδάµνιοι ἐς τὴν Κόρινθον κατὰ τὸ µαντεῖον 

παρέδοσαν τὴν ἀποικίαν. 
 

β. Κορίνθιοι δὲ κατά τε τὸ δίκαιον ὑπεδέξαντο τὴν τιµωρίαν. 
 

γ. Κερκυραῖοι γὰρ οὐκ ἐν πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς ἐδίδοσαν 
Κορινθίοις τὰ γέρα τὰ νοµιζόµενα. 
 

 
4. Να γράψετε:  

• σε ποιο είδος ανήκουν οι παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις 

• ποια είναι η συντακτική τους θέση (λειτουργία) στο κείµενο  και 

• από ποιο ρήµα εξαρτώνται ή σε ποια λέξη / πρόταση αναφέρονται.  
α. εἰ παραδοῖεν Κορινθίοις τὴν πόλιν ὡς οἰκισταῖς 
β. ὅτι αὐτῶν παρηµέλουν ὄντες ἄποικοι 
γ. ὅτε ἤρχοντο πολεµεῖν 

 
 
 

4.  Λεξιλογικές � σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. τιµωρίαν, ἀπόρῳ (< ἄπορος): Με ποια σηµασία χρησιµοποιούνται οι 

παρακάτω λέξεις στο κείµενο και µε ποια σηµασία τις χρησιµοποιούµε 

σήµερα; Να δώσετε ένα παράδειγµα για καθεµιά.  
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2. Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο τη λέξη ή τις λέξεις της 

νέας ελληνικής που είναι οµόρριζη /-ες του ρήµατος ή ρηµατικού τύπου 

της αρχαίας. 

 !  υπόδειξη
 

 !  σχισµή
 

α. !  υπόδειγµα
 

β. !  σχέδιο
 

ὑπεδέξαντο !  υπόδηση
 

εἴχοντο !  χάσµα
 

 !  υποδοµή
 

 !  όχηµα
 

 !  υποδοχή
 

 !  σχίσµα
 

 !  υποδήλωση
 

 !  άσχηµος
 

 

 !  δηλητήριο
 

 !  όραση 

γ. !  δίληµµα
 

δ. !  ορισµός 

δηλοῦντες !  δόλωµα
 

περιορᾶν !  όρεξη 

 !  δήλωση
 

 !  ορεινός 

 !  δουλεία
 

 !  ωράριο 

 !  δόλος
 

 !  ώριµος 

 

3. Να συµπληρώσετε τα κενά µε λέξεις, απλές ή σύνθετες, οµόρριζες των 

ρηµάτων ή ρηµατικών τύπων της αρχαίας ελληνικής που δίνονται. 

α. ἐπήροντο: Η αντιπολίτευση έφερε το θέµα στη βουλή µε  

   ________________ του αρχηγού της. 

β. ἐλθόντες:  Στη χθεσινή µουσική εκδήλωση παρατηρήθηκε  

   µεγάλη _______________ του κοινού. 

γ. ἤρχοντο:  Παρακαλούµε, ο πρόεδρος της ολυµπιακής επιτρο- 

   πής να κηρύξει την _______________ του αγώνα.  

δ. πειρῷντο: Πριν από την έκδοση αδειών για την ελεύθερη  
   ραδιοφωνία, λειτουργούσαν πολλοί ______________ 
   ραδιοφωνικοί σταθµοί. 

ε. ἐπαιρόµενοι: ∆ιακρίνει κανείς µια _______________ στη  
   συµπεριφορά του, πράγµα που τον κάνει αντιπαθή. 

στ. νοµιζόµενα: Το 2002 η ελληνική δραχµή θα έχει ενταχθεί στην  
   ευρωπαϊκή ___________________ ένωση. 
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4. Να σχηµατίσετε από έξι σύνθετες λέξεις στη νέα ελληνική µε πρώτο 
συνθετικό κάθε λέξη της αρχαίας που σας δίνεται. Στη συνέχεια 
επιλέγοντας δυο σύνθετες λέξεις από κάθε οµάδα να γράψετε 
προτάσεις στη νεά ελληνική11.  
α. θεόν:  _______________ _______________ _______________ 

   _______________ _______________ _______________ 
β. ἱερῶν:  _______________ _______________ _______________ 
   _______________ _______________ _______________ 
γ. χρόνον:  _______________ _______________ _______________ 

   _______________ _______________ _______________ 
 
 

5. παρέδοσαν: Με ποιες άλλες προθέσεις χρησιµοποιείται το ρήµα 

σύνθετο στη νέα ελληνική; Να αναφέρετε τα ρήµατα, να εξηγήσετε τη 

σηµασία τους  και να δώσετε ένα παράδειγµα για το καθένα.  

 

5.  Εργασίες για το σπίτι 

1. Με βάση τα στοιχεία του κειµένου, κεφάλαια 24 και 25: 

α. Να καταγράψετε τους παράγοντες που διαµόρφωσαν µέχρι τώρα την 

εξωτερική πολιτική της Κέρκυρας, δηλαδή τη συµπεριφορά της και τις 

σχέσεις της κυρίως απέναντι στην Επίδαµνο και στην Κόρινθο. 

β. Να επισηµάνετε τα σφάλµατα των Κερκυραίων στην εξωτερική τους 

πολιτική και να προβλέψετε τις πιθανές συνέπειες που θα έχουν γι' 

αυτούς στο µέλλον.  

2. Να εξηγήσετε πού οφειλόταν, κατά τη γνώµη σας, η οικονοµική και 

ναυτική υπεροχή των Κερκυραίων απέναντι στην Κόρινθο. Να 

συµβουλευτείτε και το χάρτη του βιβλίου σας, σσ. 249 και 257. 

3. Να γράψετε όλα τα απαρέµφατα του κειµένου και τα υποκείµενά τους 

και να αναφέρετε από ποια ρήµατα εξαρτώνται.  

                                                           
11 π.χ.: θεοσεβής, θεοµηνία, θεολόγος, θεοφιλής, θεοσκότεινος, θεότρελος, ιεροτελεστία, ιερό-

συλος, ιεραπόστολος, ιεροφάντης, ιεραρχία, ιερολοχίτης, χρονοβόρος, χρονοχρέωση, 
χρονοδιακόπτης, χρονολογία, χρονόµετρο, χρονοδιάγραµµα 
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