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Βιβλίο 1.   Κεφάλαιο 26 
 

Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 

1. Να πληροφορηθούν οι µαθητές µε το σχήµα δράσης - αντίδρασης τις 

κινήσεις των Κορινθίων και των Κερκυραίων. 

2. Να επισηµάνουν τα έντονα συναισθήµατα (φόβο, µίσος, οργή, 

αγανάκτηση κλπ.) που τροφοδοτούν τη σύγκρουση των δυο 

αντιπάλων. 

3. Να κατανοήσουν τη µεταστροφή του ενδιαφέροντος των Κερκυραίων 

στην υπόθεση της Επιδάµνου και να την ερµηνεύσουν. 

4. Να διακρίνουν στοιχεία της αφήγησης που συνθέτουν το αντιθετικό 

ύφος στο Θουκυδίδη. 

 

1.  Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων 

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Να εξηγήσετε γιατί η παρουσία της κορινθιακής φρουράς στην 

Επίδαµνο προκάλεσε την οργή των Κερκυραίων. 

2. Για ποιο λόγο οι Κορίνθιοι επέλεξαν τη χερσαία µετακίνηση της 

βοήθειας προς την Επίδαµνο, σύµφωνα µε το Θουκυδίδη12;  

3. Ποιο ήταν το αίτηµα των εξόριστων Επιδαµνίων προς την Κέρκυρα και 

µε ποια επιχειρήµατα το υποστήριζαν; 

4. Να κρίνετε, αν η υποστήριξη των Κερκυραίων προς τους εξόριστους 

Επιδαµνίους οφειλόταν σε «συµπάθεια» προς τους ολιγαρχικούς  ή όχι.  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

5. Ποια ηθικά στηρίγµατα µπορούν να επικαλεσθούν οι Κερκυραίοι  για 

την εκστρατεία τους κατά της Επιδάµνου; (Το δίκαιο ποιου ή ποιων 

υπερασπίζονταν;) 

6. Να εξηγήσετε γιατί οι Κερκυραίοι δέχθηκαν να βοηθήσουν τους 

εξόριστους Επιδαµνίους, ενώ δεν έδωσαν καµιά σηµασία σε ανάλογο 

προηγούµενο αίτηµα της πόλης της Επιδάµνου13.  

                                                           
12 Βλέπε σχολικό βιβλίο, χάρτη σ. 257. 
13 Βλέπε σχόλια βιβλίου, σ. 239. 
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7. Γιατί οι Κερκυραίοι στην εκστρατεία κατά της Επιδάµνου 

συµπεριέλαβαν και τους Ιλλυριούς;  

8. Ποιες, κατά τη γνώµη σας, λανθασµένες εκτιµήσεις, αποφάσεις, 

τακτικές, διπλωµατικές κινήσεις των Κερκυραίων τους οδήγησαν σε 

σύγκρουση µε τους Κορινθίους; 

9. Να σηµειώσετε λέξεις ή φράσεις του κειµένου που δηλώνουν τα 

συναισθήµατα των δυο αντιπάλων στην Επίδαµνο. Να αιτιολογήσετε 

αυτά τα συναισθήµατα για καθέναν ξεχωριστά. 

10. Αφού λάβετε υπόψη σας τους λόγους που ανάγκασαν τους Επιδα-

µνίους να ζητήσουν βοήθεια, να εκτιµήσετε τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα που έχει τώρα γι' αυτούς η παρουσία της κορινθιακής 

βοήθειας στην πόλη. 

11. Να εκτιµήσετε τον αντικειµενικό σκοπό της κορινθιακής αποστολής 

στην Επίδαµνο κρίνοντας από το είδος και το µέγεθος της βοήθειας. Να 

κρίνετε επίσης κατά πόσο αυτός ταυτίζεται µε τις επιθυµίες των 

Επιδαµνίων.  

12. (ἦλθον γὰρ ἐς τὴν Κέρκυραν οἱ τῶν Ἐπιδαµνίων φυγάδες... ἐδέοντο 
σφᾶς κατάγειν): Ποια σκοπιµότητα νοµίζετε ότι υπηρετεί η παρεµβολή 

των πληροφοριών για τους εξόριστους Επιδαµνίους σ' αυτό το σηµείο;  

13. Να σηµειώσετε τις φράσεις ή προτάσεις του κειµένου που εκφράζουν 

εσωτερικές (συναισθηµατικές) και εξωτερικές αντιθέσεις των 

αντιπάλων και να γράψετε µε ποια σειρά τις εκθέτει ο ιστορικός14.  

 

Β. Σύντοµης απάντησης 

1. «Πάντων οὖν τούτων»: Σε ποιες κατηγορίες των Κορινθίων εναντίον 

των Κερκυραίων αναφέρεται η φράση;  

                                                           
14  Συναισθηµατικές: «οἱ Κορίνθιοι ἔπεµπον ...ἄσµενοι�» # «Κερκυραῖοι δὲ ...ἐχαλέπαινον·» 

Τα συναισθήµατα των αντιπάλων αναδεικνύουν τις προθέσεις τους, οι οποίες 
επιβεβαιώνονται από τις ενέργειές τους. 

 Εξωτερικές: «Οἱ Κορίνθιοι: ἔπεµπον» # «Οἱ Κερκυραῖοι: ἐκέλευον», «Οἱ Ἐπιδάµνιοι: 
οὐδὲν ὑπήκουσαν (#) Οἱ Κερκυραῖοι: στρατεύουσιν ἐπ' αὐτοὺς...».  

 Οι ενέργειες των αντιπάλων παρατίθενται διαδοχικά σε σχήµα δράσης - αντίδρασης και 
στην κανονική  χρονική τους ακολουθία. Η σύγκρουση των δυο αντιπάλων 
καταγράφεται µε µια σειρά αντιθετικών ενεργειών και συναισθηµάτων, που 
αναπτύσσονται µε συντοµία, ακρίβεια και σαφήνεια. 
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2. Ποια ήταν η βοήθεια που έστειλαν οι Κορίνθιοι προς τους Επιδα-

µνίους και ποιοι συµµετείχαν;  

3. Ποια αισθήµατα προκάλεσε στους Κερκυραίους η άφιξη της 

κορινθιακής βοήθειας στην Επίδαµνο; 

4. Να αναφέρετε σύντοµα ποια ήταν η πρώτη αντίδραση - απάντηση των 

Κερκυραίων στην αποστολή της κορινθιακής βοήθειας προς την 

Επίδαµνο. 

5. Ποιες απαιτήσεις προέβαλαν οι Κερκυραίοι στην Επίδαµνο µετά την 

είσοδο της κορινθιακής βοήθειας στην πόλη; 

6. Με ποιες δυνάµεις κινήθηκαν οι Κερκυραίοι εναντίον της Επιδάµνου; 

7. Να αναφέρετε το λόγο τον οποίο προέβαλαν οι Κερκυραίοι για την  

επιχείρησή τους κατά της Επιδάµνου. 

8. Να αναφέρετε σύντοµα ποιες ήσαν οι ενέργειες των Κερκυραίων µετά 

την άρνηση των Επιδαµνίων να δεχτούν τους εξόριστους και να 

διώξουν την κορινθιακή φρουρά. 

  

Παραδείγµατα ερωτήσεων κλειστού τύπου  

ή συνδυασµός ανοικτού και κλειστού τύπου 

1. Να ταξινοµήσετε τις ενέργειες των πόλεων που εµπλέκονται στην 

υπόθεση της Επιδάµνου σύµφωνα µε τη χρονική τους ακολουθία. Για 

την απάντηση να σηµειώσετε τον αριθµό προτεραιότητας στο 

τετράγωνο. 

! Κερκυραῖοι προεῖπον Ἐπιδαµνίων τὸν βουλόµενον ἀπαθῆ ἀπιέναι. 

! Οἱ Ἐπιδάµνιοι οὐδὲν τῶν Κερκυραίων ὑπήκουσαν. 

! Κορίνθιοι καὶ οἱ ξὺν αὐτοῖς ἐπορεύθησαν πεζῇ ἐς Ἀπολλωνίαν. 

! Οἱ τῶν Ἐπιδαµνίων φυγάδες ἐδέοντο τῶν Κερκυραίων σφᾶς 

κατάγειν. 

! Κερκυραῖοι ἐκέλευον τοὺς Ἐπιδαµνίους δέχεσθαι τοὺς φεύγοντας. 

! Οἱ Κορίνθιοι οἰκήτορα τὸν βουλόµενον ἰέναι ἐκέλευον. 

! Ἀλλ' οἱ Κερκυραῖοι στρατεύουσιν ἐπὶ τοὺς Ἐπιδαµνίους. 

! Κερκυραῖοι δὲ ἐχαλέπαινον. 

! Κερκυραῖοι ᾔσθοντο τοὺς οἰκήτορας καὶ φρουροὺς ἥκοντας ἐς 

τὴν Ἐπίδαµνον. 
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! Οἱ Κορίνθιοι ἔπεµπον ἐς τὴν Ἐπίδαµνον ἄσµενοι τὴν ὠφελίαν. 

2. Να συµπληρώσετε τα κενά αναφέροντας τους δράστες της ενέργειας, 

σύµφωνα µε το κείµενό σας. 

α. __________________ στρατεύουσιν ἐπὶ τοὺς Ἐπιδαµνίους. 

β. __________________ ἐδέοντο τῶν Κερκυραίων σφᾶς κατάγειν. 

γ. __________________ ἐπορεύθησαν δὲ πεζῇ ἐς Ἀπολλωνίαν. 

δ. __________________ οἰκήτορα τὸν βουλόµενον ἰέναι ἐκέλευον. 

ε. __________________ οὐδὲν τῶν Κερκυραίων ὑπήκουσαν.  

στ. __________________ ἔπεµπον ἐς τὴν Ἐπίδαµνον ἄσµενοι τὴν ὠφελίαν. 

 

3. Ποια ήταν η πρώτη ενέργεια των Κερκυραίων µετά την άφιξη των 

Κορινθίων οικιστών στην Επίδαµνο; Να σηµειώσετε στο αντίστοιχο 

τετράγωνο τη σωστή απάντηση, σύµφωνα µε τα στοιχεία του κειµένου, 

και να την αιτιολογήσετε.  

α. ! Έστειλαν εικοσιπέντε πλοία στο Ιόνιο εναντίον των Κορινθίων. 

β. ! Ζήτησαν µε απεσταλµένους τους από τους Κορινθίους να 

αποσύρουν τους εποίκους. 

γ. ! Απαίτησαν από τους Επιδαµνίους να διώξουν τους εποίκους 

και να δεχτούν στην πόλη τους εξόριστους συµπολίτες τους. 

δ. ! Παρέπεµψαν το θέµα σε διεθνή επιδιαιτησία. 

ε. ! Έστειλαν στράτευµα να πολιορκήσει από την ξηρά την Επίδαµνο.  

στ. ! Ζήτησαν την παρέµβαση των εξόριστων Επιδαµνίων για να 

αποµακρυνθούν οι έποικοι από την Επίδαµνο.   

 

2.  Γραµµατικές ασκήσεις 

1. Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις µεταφέροντας στον ενικό 

αριθµό όσες κλιτές λέξεις βρίσκονται στον πληθυντικό. 

α.  Οὗτοι οἰκήτορας τοὺς βουλοµένους ἰέναι ἐκέλευον. 
β.  ῏Ηλθον γὰρ ἐς τὴν Κέρκυραν οἱ φυγάδες. 
γ. Προσκαθεζόµενοι δὲ τὴν πόλιν προεῖπον τοὺς ξένους ἀπαθεῖς 

ἀπιέναι. 
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2. Πάντων τούτων: Να γράψετε και τις άλλες πλάγιες πτώσεις του 

λεκτικού συνόλου σε ενικό και πληθυντικό αριθµό. 

3. Ἐπορεύθησαν δὲ πεζῇ ἐς Ἀπολλωνίαν: 

α. Να µεταφέρετε την πρόταση από τον πληθυντικό στον ενικό. 

β. Να γράψετε την πρόταση στους άλλους χρόνους της ίδιας φωνής. 

Η πρόταση στον ενικό 

 

 

Αντικατάσταση στους άλλους χρόνους της ίδιας φωνής 

ενεστώτας !  

παρατατικός !  

µέλλοντας παθητ. !  

αόριστος παθητ. ! Ἐπορεύθησαν δὲ πεζῇ ἐς Ἀπολλωνίαν. 

παρακείµενος !  

υπερσυντέλικος !  

 

 

4. Να συµπληρώσετε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο της λέξης στην 

παρένθεση.  

α. Οὗτοι ____________________ (προαγορεύω: αόριστος β΄) τὸν 
_________________ (βούλοµαι: µετοχή) τῶν ξένων _____________ 
(ἀπαθὴς) ἀπιέναι.  

β. Ἕκαστος τῶν Κερκυραίων __________________ (αἰσθάνοµαι: 
αόριστος β΄) τούς τε ___________________ (οἰκήτωρ) καὶ τοὺς 
φρουροὺς _______________________ (ἥκω: µετοχή).  

γ. Οὗτος ξὺν τοῖς ἄλλοις Ἐπιδαµνίοις __________________ (φυγὰς) 
____________________ (ἔρχοµαι: αόριστος β΄) ἐς τὴν Κέρκυραν, 
ἐπιδεικνὺς τοὺς ____________ (τάφος) τῶν ἑαυτοῦ ____________ 
(πρόγονος) καὶ ξυγγένειαν.  
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3.  Συντακτικές ασκήσεις 
1. Να σηµειώσετε µε ένα Μ (=µεταβατικό) ή ένα Α (=αµετάβατο) ποια από 

τα ρήµατα ή τους ρηµατικούς τύπους που υπογραµµίζονται είναι 
µεταβατικά ή αµετάβατα. 

α. πάντων οὖν τούτων ἐγκλήµατα ἔχοντες οἱ Κορίνθιοι !!!! 

ἔπεµπον ἐς τὴν Ἐπίδαµνον ἄσµενοι τὴν ὠφελίαν !!!! 

β.  ἐπορεύθησαν δὲ πεζῇ ἐς Ἀπολλωνίαν !!!! 

γ.  Κερκυραῖοι δὲ ... ἐχαλέπαινον !!!! 

δ.  ἐπειδὴ ᾔσθοντο τοὺς οἰκήτορας καὶ τοὺς φρουροὺς 

ἥκοντας ἐς τὴν Ἐπίδαµνον 

 

!!!! 

ε.  ἦλθον γὰρ ἐς τὴν Κέρκυραν οἱ τῶν Ἐπιδαµνίων φυγάδες !!!! 

τάφους τε ἀποδεικνύντες καὶ ξυγγένειαν !!!! 

στ. οἱ δὲ Ἐπιδάµνιοι οὐδὲν αὐτῶν ὑπήκουσαν !!!! 
 

2. Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τη συντακτική λειτουργία που 
τους αντιστοιχεί στη στήλη Β, σύµφωνα µε το κείµενο, και να εξηγήσετε 
ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στο επιρρηµατικό κατηγορούµενο και 
στο κατηγορούµενο αντικειµένου15.  

Α  Β 
ἄσµενοι "  • κατηγορούµενο 

ἀποικίαν"  
πολεµίοις"  

• κατηγορηµατική  

µετοχή 
δεδοµένην"  
οἰκήτορα"  

• επιρρηµατικό 

κατηγορούµενο 
ἥκοντας"  
ἀπαθεῖς"  

• κατηγορούµενο 
αντικειµένου 

 

3. Να µετατρέψετε τη σύνταξη των προτάσεων από ενεργητική σε 
παθητική και αντιστρόφως16.  
α. �µὴ κωλύωνται (οἱ Κορίνθιοι) ὑπ� αὐτῶν κατὰ θάλασσαν περαιούµενοι. 
β.  � οὓς Κορίνθιοι ἔπεµψαν� 

                                                           
15 Βλέπε Εγχειρίδιο γλωσσικής διδασκαλίας, Α΄ Λυκείου, ΟΕ∆Β, Αθήνα 1997 , σσ. 9 και 15. 
16 Βλέπε Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής, σ. 66, § 69. 
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4. Να σηµειώσετε στο αντίστοιχο τετράγωνο τη συντακτική λειτουργία 

που έχει κάθε µετοχή στο κείµενο και να γράψετε το ρήµα από το 

οποίο εξαρτάται ή το οποίο προσδιορίζει. 

 ! χρονική  ! χρονική 

α. ! αιτιολογική β. ! τροπική 

ἔχοντες  ! κατηγορηµατική προϊσχόµενοι ! επιθετική 

 ! υποθετική  ! αιτιολογική 

 ! τελική  ! εναντιωµατική 

ρήµα: 

 

ρήµα: 

 

 ! αιτιολογική  ! κατηγορηµατική 

γ. ! χρονική δ. ! χρονική 

περαιούµενοι ! υποθετική κατάξοντες ! υποθετική 

 ! τροπική  ! αιτιολογική 

 ! επιθετική  ! τελική 

ρήµα: 

 

ρήµα: 

 

5. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις σχηµατίζοντας προτάσεις στα αρχαία 

ελληνικά µε τις λέξεις και τα λεκτικά σύνολα του κειµένου που σας 

δίνονται. Στις προτάσεις που θα σχηµατίσετε να σηµειώσετε τους 

συντακτικούς όρους µε τη σειρά υποκείµενο � ρήµα � αντικείµενο. Τους 

προσδιορισµούς να τους γράψετε κοντά στις λέξεις που προσδιορίζουν. 

α. ∆ιὰ τί ἐχαλέπαινον οἱ Κερκυραῖοι; 

• τὴν ἀποικίαν, ᾔσθοντο, Κορινθίοις, ἐπειδὴ, δεδοµένην. 
β. Τί ἐδέοντο τῶν Κερκυραίων οἱ τῶν Ἐπιδαµνίων φυγάδες; 

• κατάγειν, ἐδέοντο, σφᾶς, οἱ φυγάδες, τῶν Κερκυραίων, τῶν 
Ἐπιδαµνίων.  

γ. Tί ἐκέλευον οἱ Κερκυραῖοι τοὺς ἐν τῇ πόλει Ἐπιδαµνίους; 

• αὐτοὺς, κατ� ἐπήρειαν, Κερκυραῖοι, ἐκέλευον, τοὺς οἰκήτο-
ρας, ἀποπέµπειν.  
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4.  Λεξιλογικές � σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. ἐγκλήµατα, φυγάδων, ἀπαθεῖς: Να σηµειώσετε ποια είναι η σηµασία 

των λέξεων στο κείµενο και µε ποια σηµασία τις χρησιµοποιούµε 

σήµερα. Να δώσετε για κάθε λέξη ένα παράδειγµα χρήσης στη νέα 

ελληνική σχηµατίζοντας µια πρόταση. 

 

2. Να συνδέσετε µεταξύ τους τις οµόρριζες λέξεις της αρχαίας και της νέας 

ελληνικής. ∆υο λέξεις της στήλης Β περισσεύουν  

Α Β 

ἔπεµπον # • συναισθηµατικός 

ἐπορεύθησαν # • πρόσφυγες 

 • δώρο 

ᾔσθοντο # • δεσµός 

φυγάδες # • άπορος 

κατάξοντες # • συµπαθητικός 

 • πέρασµα 

δεδοµένην # • αποδιοποµπαίος 

ἀπαθεῖς # • απαγωγή 

 

3. Να γράψετε από ένα συνώνυµο των λέξεων στην αρχαία ελληνική17. 

α. πέµπω:  ______________________ 

β. ὠφελία : ______________________ 

γ. φρουρός: ______________________ 

δ. δέος:  ______________________ 

ε. κελεύω : ______________________ 

στ. χαλεπαίνω: ______________________ 

ζ. ἀπαθής : ______________________ 

η. πολέµιος: ______________________ 

 

                                                           
17 στέλλω, βοήθεια, φύλαξ, φόβος, διατάττω - διατάσσω, ὀργίζοµαι, σῷος - ἀβλαβής, ἐχθρός. 
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4. κατάξοντες, προσλαβόντες: 
α. Να γράψετε από ποιες λέξεις συντίθενται τα ρήµατα. 
β. Να γράψετε στον πίνακα τις λέξεις που σχηµατίζονται από τη 

σύνθεση των προθέσεων και των ονοµάτων αγωγή και λήψη. 

αγωγή (προθέσεις) λήψη 
: εἰς : 
: ἐξ, ἐκ : 
: σύν : 
: πρός :  πρόσληψη 
: πρό : 
: ἀνά : 

καταγωγή  : κατά : 
: διά : 
: µετά : 
: παρά : 
: περί : 
: ἀντί : 
: ἀπό : 
: ἐπί : 

γ. Να σχηµατίσετε προτάσεις µε όσες από τις λέξεις που συνθέσατε 
έχουν ως πρώτο συνθετικό τις προθέσεις πρός, σύν και ἀνά. 
 

5. Να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων µε παράγωγα ουσιαστικά 
επίθετα ή επιρρήµατα του ρήµατος αἰσθάνοµαι (ᾔσθοντο) 18. 
α. Πέρασε ένα φοβερό σοκ. Για πολλές ώρες είχε χάσει τις 

____________________ του. 
β. Αυτή η ταινία ήταν πολύ προκλητική· η δηµόσια προβολή της 

προκάλεσε το κοινό _________________. 
γ. Όλοι οι σχεδιαστές µόδας υποστηρίζουν ότι τα δηµιουργήµατά 

τους διακρίνονται για την υψηλή ______________________ τους. 

δ. Η __________________ του χιούµορ θεωρείται απαραίτητο προσόν 
στις δηµόσιες σχέσεις  

ε. Η εξαδέλφη µου είναι πολύ __________________, µε το παραµικρό 
βάζει τα κλάµατα. 

                                                           
18 αισθήσεις, αίσθηµα, αισθητική, αίσθηση, ευαίσθητη. 
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5.  Εργασίες για το σπίτι 

1. Να αναφέρετε ποιες είναι οι αντιδράσεις των Κερκυραίων στην 

αποστολή Κορινθίων και άλλων εποίκων στην Επίδαµνο και να τις 

αξιολογήσετε ως προς το σχεδιασµό και την αποτελεσµατικότητά τους. 

Συγκεκριµένα να εκτιµήσετε:  

α. Αν οι αντιδράσεις αυτές είναι µέρος ενός καλά προετοιµασµένου 

σχεδίου για την περίπτωση επέµβασης των Κορινθίων ή όχι.  

β. Αν οι Κερκυραίοι βρίσκονταν σε πλεονεκτική ή σε µειονεκτική θέση 

απέναντι στους Κορινθίους και γιατί. 

2. Να αναλύσετε το σχέδιο της επέµβασης των Κορινθίων και να 

επισηµάνετε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά του σε σχέση 

πάντα µε τον αντικειµενικό τους σκοπό.  

3. προεῖπον, ἐπορεύθησαν, κωλύωνται: Να σχηµατίσετε τους αρχικούς 

χρόνους των ρηµάτων σε ενεργητική και µέση φωνή και να γράψετε την 

οριστική και ευκτική των παθητικών χρόνων σε όλα τα πρόσωπα.  
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