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Βιβλίο 1.   Κεφάλαιο 27 
 

 

Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 

1. Να παρακολουθήσουν οι µαθητές πώς η αντιπαράθεση Κερκυραίων � 

Επιδαµνίων εξελίσσεται σε σύγκρουση  Κερκυραίων � Κορινθίων και 

κλιµακώνεται επικίνδυνα συµπεριλαµβάνοντας σ� αυτή και άλλες 

ελληνικές πόλεις. 

2. Να συνειδητοποιήσουν, σε συσχετισµό µε τα προηγούµενα, ότι κάθε 

ενέργεια του ενός αντιπάλου προκαλεί αναπόφευκτα την απάντηση 

του άλλου. 

3. Να γνωρίσουν τις ενέργειες και τα µέσα στα οποία καταφεύγουν οι 

Κορίνθιοι για να υπερισχύσουν των αντιπάλων τους και να εκτιµήσουν 

τη δύναµη επιρροής τους σε άλλες ελληνικές πόλεις. 

4. Να διακρίνουν την πυκνότητα, τη σαφήνεια και την ακρίβεια µε την 

οποία ο Θουκυδίδης αφηγείται τα ιστορικά γεγονότα.  

 

1.  Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων 

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Να αναπτύξετε τα οφέλη που θα είχαν οι Κορίνθιοι µε την 

εγκατάσταση δικών τους εποίκων στην πόλη της Επιδάµνου.   

2. Να εκτιµήσετε τη σηµασία που έχει για τους πρώτους κατοίκους της 

Επιδάµνου η προσέλευση νέων αποίκων στην πόλη µε πλήρη πολιτικά 

δικαιώµατα. (Να επισηµάνετε πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα). 

3. Έχοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση της πόλης, αλλά και το γεγονός 

ότι την πολιορκούσαν οι Κερκυραίοι, να εξηγήσετε την προθυµία µε 

την οποία έσπευσαν πολλοί να εξασφαλίσουν µια θέση ως άποικοι 

στην Επίδαµνο, είτε συµµετέχοντας προσωπικά στην εκστρατεία που 

οργάνωναν οι Κορίνθιοι, είτε καταβάλλοντας τα χρήµατα που τους 

ζήτησαν. 
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4. Κρίνοντας από την υποστήριξη που παρείχαν πολλές πόλεις στην 

Κόρινθο για την εκστρατεία στην Επίδαµνο να εκτιµήσετε: 

α.  τη διπλωµατική δραστηριότητα και την επιρροή που ασκούσε η 

Κόρινθος στις άλλες ελληνικές πόλεις και  

β.  τις αδυναµίες που παρουσίαζε η πολιτική των Κερκυραίων σ' 

αυτούς τους τοµείς.  

5. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που γνωρίζετε µέχρι τώρα νοµίζετε ότι οι 

Κερκυραίοι µπορούν να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τις κορινθιακές 

δυνάµεις;  Αν όχι, ποια λύση τους αποµένει; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας.  

6. Να επισηµάνετε λέξεις ή φράσεις του κειµένου που δείχνουν την ακρί-

βεια των εκφραστικών µέσων του Θουκυδίδη19.  

  

Β. Σύντοµης απάντησης   

1. Ποιες ήταν οι άµεσες ενέργειες των Κορινθίων, όταν έµαθαν ότι 

πολιορκείται η Επίδαµνος;  

2. Με ποια κίνητρα προσήλκυσαν οι Κορίνθιοι εθελοντές για την 

αποστολή αποίκων στην Επίδαµνο; 

3. Ποια ανταπόκριση είχε η ανοιχτή πρόσκληση των Κορινθίων για την 

αποστολή αποίκων στην Επίδαµνο σύµφωνα µε το Θουκυδίδη; 

4. Από ποιους ζήτησαν και τι είδους στρατιωτική ενίσχυση 

συγκέντρωσαν οι Κορίνθιοι;  

5. Να υπολογίσετε συνολικά τις δυνάµεις των Κορινθίων για την εκ-

στρατεία στην Επίδαµνο. 

6. Ποιες πηγές χρηµατοδότησης εκµεταλλεύτηκαν οι Κορίνθιοι για τα 

έξοδα της εκστρατείας τους στην Επίδαµνο; 

 

 

                                                           
19 Λέξεις ή ονοµατικά σύνολα που είναι ή περιέχουν κύρια ονόµατα ή αριθµητικά.  
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Παραδείγµατα ερωτήσεων κλειστού τύπου  

ή συνδυασµός ανοικτού και κλειστού τύπου 

1. Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο τις προτάσεις που 

αποδίδουν σωστά το περιεχόµενο του κειµένου. 

!!!!    Οἱ Κερκυραῖοι δὲ οὐκ ἐπείθοντο καὶ οἱ Κορίνθιοι ἐπολιόρκουν τὴν 

πόλιν. 

!!!!    ῏Ηλθον γὰρ Κορινθίοις ἐκ τῆς Ἐπιδάµνου ἄγγελοι ὅτι 

πολιορκοῦνται. 

!!!!    Ἐπιδάµνιοι δὲ παρεσκευάζοντο στρατείαν. 

!!!!    Κορίνθιοι ἐκήρυσσον ἀποικίαν ἐς τὴν Ἐπίδαµνον τὸν βουλόµενον 

ἰέναι ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ ὁµοίᾳ. 

!!!!    Οἱ Ἐπιδάµνιοι δὲ οὐκ ἐπείθοντο καὶ οἱ Κερκυραῖοι ἐπολιόρκουν 

τὴν πόλιν.  

!!!!    Κορίνθιοι ᾔτησαν Ἐπιδαυρίους καὶ Ἑρµιονῆς χρήµατα. 

!!!!    Ἡλεῖοι δὲ παρεσκευάζοντο Κορινθίοις δέκα ναυσὶν ξυµπλεῖν. 

 

2. Ποια από τις ακόλουθες πηγές χρηµατοδότησης αξιοποίησαν οι 

Κορίνθιοι για να καλύψουν τα έξοδα της εκστρατείας στην Επίδαµνο 

σύµφωνα µε τον ιστορικό; Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την 

τεκµηριώσετε µε στοιχεία από το κείµενο. 

!!!!    Τις εθελοντικές εισφορές όσων συµµετείχαν στην εκστρατεία. 

!!!!    Την επιβολή ειδικού έκτακτου φόρου 50 δραχµών σε όλους τους 

πολίτες. 

!!!!    Το δανεισµό από το κοινό ταµείο της Πελοποννησιακής συµµαχίας. 

!!!!    Την προσφορά πλοίων, ανδρών και χρηµάτων από  συµµάχους και 

αποικίες τους, όπως τους Θηβαίους, τους Ηλείους, Λευκαδίους κλπ.  

!!!!    Τα χρήµατα που έδωσαν οι Επιδάµνιοι. 

!!!!    Την πώληση του δικαιώµατος να γίνει όποιος άποικος ήθελε 

ισότιµος πολίτης της Επιδάµνου. 
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2.  Γραµµατικές ασκήσεις. 

1. Να µεταγράψετε το κείµενο που ακολουθεί στους άλλους χρόνους της 

ίδιας φωνής: Οἱ µὲν Κερκυραῖοι ἐπολιόρκουν τὴν πόλιν, Κορίνθιοι δὲ 
παρεσκευάζοντο στρατείαν. 

 

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

παρένθεση. 

α. Ἦσαν δέ ______________ (τις), ______________ (ὅς) οὐκ ἤθελον 

παραυτίκα ξυµπλεῖν. 

β. Ναῦς δέ ______________ (τις) παρέσχον καὶ Ἠλεῖοι. 

γ. Ἀγγέλου ______________ (τις) ἐλθόντος ἐκ τῆς Ἐπιδάµνου ἠκούοµεν 

τὴν πόλιν, ἐν ______________ (ὅς) Κορίνθιοι φρουροὶ _____________   

___________ (ἀφικνοῦµαι: υπερυντέλικος), πολιορκουµένην. 
 

3. Οὗτοι ἐδεήθησαν καὶ Μεγαρέων σφᾶς ξυµπροπέµψαι.  
Ἦλθον δὲ αὐτοῖς ἄγγελοι ἐκ τῆς Ἐπιδάµνου ὅτι πολιορκοῦνται. 
Να ξαναγράψετε τις προτάσεις µεταφέροντας όλες τις κλιτές λέξεις από 

τον πληθυντικό στον ενικό αριθµό.  
 

4. Να συνδέσετε τα ρήµατα και τους ρηµατικούς τύπους της στήλης Α µε 

τα γραµµατικά χαρακτηριστικά που τους αντιστοιχούν στη στήλη Β. 

∆υο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

 ἐπείθοντο# ! µετοχή ενεστώτα 

πολιορκοῦνται# ! παρατατικός 

µετέχειν# ! ευκτική ενεστώτα 

βούλεται# ! οριστική ενεστώτα 

ἐδεήθησαν# ! οριστ. παθητ. αορίστου. 

κωλύοιντο# ! απαρέµφατο αορίστου. 

παρέσχον# ! οριστική αορίστου 

ᾔτησαν# ! µετοχή αορίστου β΄ 

ἐκήρυσσον# ! µετοχή αορίστου 

καταθέντα# ! οριστική αορίστου β΄ 

πλέοντες# ! ευκτική µέλλοντα 

ξυµπροπέµψαι# ! απαρέµφατο ενεστώτα 
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3.  Συντακτικές ασκήσεις 

1. Να γράψετε τα αντικείµενα των ρηµάτων και των ρηµατικών τύπων 

και να σηµειώσετε ποια από αυτά τα ρήµατα είναι µονόπτωτα και ποια 

δίπτωτα, έτσι όπως συντάσσονται στο κείµενο. 

Ρήµατα /  

Ρηµατικοί τύποι 

Αντικείµενο 

1 

Αντικείµενο 

2 

Μονό-

πτωτα 

∆ίπτω

τα 

ἐπολιόρκουν     

παρεσκευάζοντο     

µετέχειν     

καταθέντα     

καταβάλλοντες     

ἐδεήθησαν     

ᾔτησαν     

ξυµπλεῖν     
 

2. ξυµπλεῖν, µετέχειν, ξυµπροπέµψαι, πλεῖν, ἰέναι: 
α. Να γράψετε ποια είναι η συντακτική θέση των απαρεµφάτων. 

β. Να σηµειώσετε τα ρήµατα από τα οποία εξαρτώνται. 

γ. Να δείξετε σε κάθε περίπτωση, αν πρόκειται για ταυτοπροσωπία ή 

ετεροπροσωπία. 
 

3. Να συνδέσετε τους επιρρηµατικούς προσδιορισµούς της στήλης Β µε τη 

σηµασία που έχει καθένας στο κείµενο στη στήλη Α και να σηµειώσετε 

το ρήµα ή το ρηµατικό τύπο που προσδιορίζουν στη στήλη Γ. ∆υο από 

τις σηµασίες της στήλης Α δεν αντιστοιχούν  σε κάποιο προσδιορισµό. 

Α Β Γ 

δηλώνει: ο επιρρηµατικός 

προσδιορισµός 

προσδιορίζει το 

τόπο # ! ἐκ τῆς Ἐπιδάµνου  

χρόνο # ! τὸ παραυτίκα  

µέσο # ! ναυσὶ  

τρόπο # ! ἐπὶ τῇ ἴσῃ  

σκοπό # ! ἅµα  

αιτία# ! ἐς τὴν Ἐπίδαµνον  
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4. α. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς το είδος των δευτερευουσών 
προτάσεων και να σηµειώσετε µε Χ στην αντίστοιχη θέση, αν είναι 
ονοµατικές ή επιρρηµατικές. 

δευτερεύουσα πρόταση είδος   ονµ. επρ. 

α. ὡς δ' οὐκ ἐπείθοντο  
!!!! !!!! 

β. ὡς αὐτοῖς ἐκ τῆς Ἐπιδάµνου 
ἦλθον ἄγγελοι 

 
!!!! !!!! 

γ. ὅτι πολιορκοῦνται  
!!!! !!!! 

δ. εἰ δέ τις τὸ παραυτίκα µὴ 
ἐθέλει ξυµπλεῖν 

 
!!!! !!!! 

ε. οἳ παρέσχον πέντε  
!!!! !!!! 

β. Για το (α) και το (γ) να γράψετε µε ποιους άλλους συνδέσµους 
εισάγονται αυτού του είδους οι προτάσεις.  

 

4.  Λεξιλογικές � σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. Ποιες από τις λέξεις της στήλης Α µπορούν να συνταχθούν ως 
αντικείµενα των ρηµάτων της στήλης Β στη νέα ελληνική; Να γράψετε 
µια πρόταση για κάθε περίπτωση. 

Α Β 
κίνητρα, προσπάθεια κηρύσσω 
πόλεµος, αποζηµιώσεις παρέχω 
απεργία, δυνατότητα καταβάλλω 

 

2. Να γράψετε τις µετοχές των ρηµάτων της αρχαίας που διατηρούνται 
στη νέα ελληνική,  σε σύνθεση ή απλές, µε ή χωρίς αύξηση ή 
αναδιπλασιασµό, και να συµπληρώσετε κενά των προτάσεων που 
ακολουθούν επιλέγοντας κάθε φορά την κατάλληλη από αυτές.   
Α. Ρήµατα -  µετοχές 

ἐπείθοντο:   
ἐκήρυσσον 

(µτχ. µέσης φωνής) : 
  

καταβάλλοντες 
(µτχ. µέσης φωνής) : 

  

πολιορκοῦνται:   
ἦσαν:   
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Β. Συµπλήρωση κενών20.  

α. Στην εκδήλωση για την συµπλήρωση της χιλιετίας ______________ 

ήταν ο πρόεδρος της δηµοκρατίας, ο πρωθυπουργός, πολλοί 

βουλευτές και άλλοι επίσηµοι. 

β. Η διάσηµη ηθοποιός που έφθασε χθές στο αεροδρόµιο της Αθήνας 

για το γύρισµα της νέας της ταινίας ήταν για πολλή ώρα 

____________________ από τους δηµοσιογράφους. 

γ. Είµαι _____________________ ότι µε τις ικανότητες σου θα 

ξεπεράσεις εύκολα όλα τα εµπόδια και θα επιτύχεις το σκοπό 

σου. 

δ. Ένας επικίνδυνος κακοποιός, ______________________ από καιρό, 

συνελήφθη χθες µετά από πληροφορίες που έδωσε άγνωστος στην 

αστυνοµία. 

ε. Φαινόταν χλωµή και _____________________. Η ασθένειά της την 

είχε ταλαιπωρήσει πολύ την τελευταία εβδοµάδα. 

 

3. Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α µε τις οµόρριζές τους στη Β  

στήλη. ∆υο λέξεις της στήλης Β  περισσεύουν21. 

Α Β 

ἐπείθοντο # ! προσηλυτισµός 

ἀποικία # ! ανακωχή 

ἰέναι # ! άχρηστος 

µετέχειν # ! πληθωρισµός 

 ! θεµέλιο 

καταθέντα # ! διαιτητής 

µένειν # ! συνοικισµός 

 ! πλοηγός 

ἦλθον # ! ιστορία 

πλεῖν # ! απίθανος 

ᾔτησαν # ! εισιτήριο 

                                                           
20 παρόντες, πολιορκηµένη, πεπεισµένος, επικηρυγµένος, καταβεβληµένη. 
21 ἐπείθοντο- απίθανος, ἀποικία- συνοικισµός, ἰέναι- εισιτήριο, µετέχειν- ανακωχή, 

καταθέντα- θεµέλιο, µένειν- µόνιµος, ἦλθον- προσηλυτισµός, πλεῖν- πλοηγός, ᾔτησαν- 
διαιτητής, χρήµατα- άχρηστος. 
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χρήµατα # ! µόνιµος 

5.  Εργασίες για το σπίτι 

1. Να αναπτύξετε ποιο σκοπό υπηρετούσε η ενέργεια των Κορινθίων να 

οργανώσουν αποστολή αποίκων στην Επίδαµνο. Συγκεκριµένα να 

επισηµάνετε: 

α. Ποιο θα ήταν το πρακτικό όφελος για τους Κορινθίους και  

β Ποιες θα ήσαν οι συνέπειες ή τα οφέλη για τους κατοίκους της 

Επιδάµνου. 

2. Αφού γράψετε τα ρήµατα του κειµένου, να αφηγηθείτε µε δικά σας 

λόγια τα γεγονότα του κεφαλαίου 27, ακολουθώντας τη σειρά µε την 

οποία τα αναφέρει ο ιστορικός.  
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