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Βιβλίο 1.   Κεφάλαιο 29 
 

Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι  

1. Να εκτιµήσουν τη χρήση στρατιωτικής βίας ως µέσο µε το οποίο µια 

πόλη υπερασπίζεται τα συµφέροντά της και επιβάλλει τη θέλησή της 

στους αντιπάλους της. 

2. Να επισηµάνουν τη σηµασία που έχει για τους δυο αντιπάλους η νίκη 

των Κερκυραίων στη Λευκίµµη, η παράδοση της Επιδάµνου στην 

Κέρκυρα και η συµπεριφορά των Κερκυραίων προς τους αιχµαλώτους.  

3. Να εξετάσουν τους εκφραστικούς τρόπους του συγγραφέα, όπως 

λεκτικές αντιστοιχίες και σχήµατα λόγου, και να κατανοήσουν τα 

πλεονεκτήµατα που προσφέρουν στην ιστορική αφήγηση. 

 

1.  Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων 

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 

1. Γιατί, κατά τη γνώµη σας, οι Κορίνθιοι προτίµησαν την πολεµική 

σύγκρουση µε τους Κερκυραίους αντί για τη συνδιαλλαγή; 

2. Στο κείµενο ο ιστορικός αναφέρει ονοµαστικά τους στρατηγούς των 

Κορινθίων, όχι όµως και των Κερκυραίων. Γιατί, κατά τη γνώµη σας, 

κάνει αυτή τη διάκριση32;  

3. Με βάση ποια στοιχεία του κειµένου µπορούµε να προσδιορίσουµε το 

σηµείο που έγινε η ναυµαχία, όπως υποδεικνύεται στο χάρτη του 

σχολικού βιβλίου (σ. 257); Να στηρίξετε τη γνώµη σας µε 

επιχειρήµατα33.  

                                                           
32 Είναι οι πρωταγωνιστές σ' αυτό το επεισόδιο, έχουν την αίσθηση της υπεροχής. Είναι 

αυτοί που επιλέγουν την πολεµική σύγκρουση. Ο Θουκυδίδης δίνει έµφαση στις 
προθέσεις και στην παρουσία των Κορινθίων, για να τονίσει τη δραµατική αντίθεση 
ανάµεσα στις προσδοκίες τους και στο αποτέλεσµα. 

33 Σχόλιο του Α. Βλάχου, 1992, σ. 38. «...οἱ Κερκυραῖοι κήρυκά τε προύπεµψαν αὐτοῖς ἐν 
ἀκατίῳ ἀπεροῦντα µὴ πλεῖν ἐπὶ σφᾶς. ... α) Γιὰ νὰ στείλουν οἱ Κερκυραῖοι κήρυκα µὲ 
µικρὴ βαρκούλα σηµαίνει ὅτι ὁ στόλος τους ἦταν καὶ αὐτὸς συγκεντρωµένος κοντὰ στὸ 
Ἄκτιον. Ἀλλὰ ποῦ; Ἡ Κέρκυρα ἀπέχει περίπου 30 µίλια ἀπὸ τὸ Ἄκτιον καὶ οἱ Παξοί, τὸ 
κοντινότερο φίλιο ἔδαφος, 20 µίλια. β) µὴ πλεῖν ἐπὶ σφᾶς δεν µπορεῖ νὰ σηµαίνει ἄλλο 
παρὰ "νὰ µὴν προχωρήσουν ἐναντίον τους". Τοῦτο σηµαίνει ὅτι ὁ κερκυραϊκὸς στόλος 
ἔκλεινε τὸ δρόµο στο συµµαχικὸ στόλο γιὰ νὰ τὸν ἐµποδίσει εἴτε νὰ προχωρήσει πρὸς τὴν 
Ἐπίδαµνο εἴτε νὰ κάνει ἀπόβαση στὴν Κέρκυρα. ∆έν εἶναι ἑποµένως δυνατὸν νὰ ἔγινε ἡ 
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4. Να εκτιµήσετε τους λόγους που οδήγησαν τους Κορινθίους και τους 

συµµάχους τους στην καταστροφή. 

5. Να αναφέρετε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που είχαν οι Κορίνθιοι 

απέναντι στους αντιπάλους τους και τα έχασαν µετά την αποτυχία 

τους στη ναυµαχία της Λευκίµµης34.  

6. α. Να εκτιµήσετε τη µέχρι τώρα στάση της Κέρκυρας στο ζήτηµα της 

Επιδάµνου.  

β. ΄Ηταν, κατά τη γνώµη σας, η κατάληψη της πόλης επιτυχία για τους 

Κερκυραίους ή όχι; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας. 

7. Θεωρείτε ότι η ναυµαχία στη Λευκίµµη έδωσε λύση στη σύγκρουση 

Κέρκυρας και Κορίνθου ή όχι; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

8. Η άσκηση αυτή και οι παρόµοιες απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία. 

∆ίνονται εποµένως στους µαθητές µε την προϋπόθεση ότι υπήρχε 

χρόνος για τέτοια επεξεργασία στην τάξη.  

Κορίνθιοι δὲ ... προπέµψαντες κήρυκα πρότερον πόλεµον προεροῦντα 
Κερκυραίοις...: Να επισηµάνετε τα σχήµατα λόγου του αποσπάσµατος 

και να αναφέρετε ποια στοιχεία αποκαλύπτουν, κατά τη γνώµη σας, 

για τις προθέσεις και τα συναισθήµατα των Κορινθίων35.  

9.  α. Να σηµειώσετε σε δυο παράλληλες στήλες τις λεκτικές αντιστοιχίες 

µε τις οποίες καταγράφεται στο κεφάλαιο 29 η δράση των δυο 

αντιπάλων.  

                                                                                                                                               
ναυµαχία κοντὰ στὸ Ἄκτιον. Πρέπει νὰ ἔγινε πολὺ βορειότερα, ἐκεῖ ποὺ αρχίζουν τὰ 
στενὰ τῆς Κερκύρας.» 

34 α) Τη φρουρά στην Επίδαµνο, β) τη δυνατότητα διαπραγµάτευσης µε τους Κερκυραίους 
από θέση ισχύος, γ) την αξιοπιστία τους απέναντι στους συµµάχους τους, δ) το γόητρό 
τους. 

35 Πλεονασµός και παρήχηση. Για τις προθέσεις και τα συναισθήµατα των Κορινθίων θα 
µπορούσε κανείς να παρατηρήσει: Οι Κορίνθιοι κηρύσσουν τον πόλεµο µε κάθε 
επισηµότητα σύµφωνα µε το πρωτόκολλο. Ο πλεονασµός αποδίδει την έπαρση και τη 
βεβαιότητα της υπεροχής τους. Ξεκινούν αγνοώντας επιδεικτικά τις προτάσεις των 
Κερκυραίων για ειρηνική λύση των διαφορών τους και δείχνοντας ότι υποτιµούν τον 
αντίπαλό τους. Η παρήχηση αποδίδει τον τρόπο µε τον οποίο κινήθηκαν οι Κορίνθιοι 
(εντυπωσιακά, θεατρικά και µε τη σιγουριά της νίκης). Η φανερή αντίθεση ανάµεσα στις 
υψηλές προσδοκίες τους και το καταστροφικό αποτέλεσµα προσδίδει στην εξέλιξη των 
γεγονότων δραµατικό χαρακτήρα ο οποίος προαναγγέλλεται µε το διπλό λογοτεχνικό 
σχήµα. 
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β. Να εκτιµήσετε τα πλεονεκτήµατα που δίνει στην ιστορική αφήγηση 

αυτή η τεχνική36.  

Β. Σύντοµης απάντησης  

1. Ποια ήταν η απάντηση των Κορινθίων στις προτάσεις των Κερκυ-

ραίων για παραποµπή της διαφοράς τους σε «διεθνές δικαστήριο»; 

2. Να γράψετε µε ποιες δυνάµεις έπλευσαν οι Κορίνθιοι εναντίον των 

Κερκυραίων στην Επίδαµνο. 

3. Ποια ενέργεια των Κορινθίων σήµανε την αρχή της επιχείρησης κατά 

των Κερκυραίων37;  

4. Να προσδιορίσετε το σηµείο στο οποίο συνάντησε τον κορινθιακό 

στόλο ο κήρυκας των Κερκυραίων38;  

5. Ποιο µήνυµα µετέφερε στους Κορινθίους ο κήρυκας των Κερκυραίων; 

6. Ποιες προετοιµασίες έκαναν οι Κερκυραίοι, για να αντιµετωπίσουν τον 

κορινθιακό στόλο; 

7. Να επισηµάνετε φράσεις ή προτάσεις του κειµένου που φανερώνουν 

την αποφασιστικότητα των Κορινθίων.  

8. Πόσα πολεµικά πλοία διέθεταν συνολικά οι Κερκυραίοι και µε πόσα 

από αυτά έπλευσαν εναντίον των Κορινθίων; 

9. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα της ναυµαχίας; 

10. Να σηµειώσετε ποιες ήταν οι απώλειες των Κορινθίων στη ναυµαχία. 

11. Ποια άλλη επιτυχία σηµείωσαν την ίδια µέρα οι Κερκυραίοι; 

12. Με ποιους όρους έγινε η παράδοση της Επιδάµνου στην Κέρκυρα; 

13. Να αναφέρετε τί απέγιναν µετά την παράδοση της πόλης οι Κορίνθιοι 

φρουροί και οι οικήτορες που ήταν µέσα στην Επίδαµνο. 

 

Παραδείγµατα ερωτήσεων κλειστού τύπου  

ή συνδυασµός ανοικτού και κλειστού τύπου 

1. Να συµπληρώσετε το κενό κάθε πρότασης µε το όνοµα αυτών που είναι 

οι δράστες της περιγραφόµενης ενέργειας. Να κατατάξετε στη συνέχεια 
                                                           

36 Βλέπε Παράρτηµα, υποστηρικτικό υλικό, 6. 
37 Κατὰ τὰ τῶν Ἑλλήνων νόµιµα ἔτσι ἄρχιζε ἡ κατάσταση πολέµου. Μετὰ τὴν ἀποτυχία 

τῶν διαπραγµατεύσεων, χωρὶς τελεσίγραφο, ἀρκοῦσε ἡ ἀνακοίνωση κηρύξεως πολέµου 
(βλ. Α. Βλάχος, 1992, σσ. 37-38). 
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τις ίδιες προτάσεις σύµφωνα µε τη χρονική ακολουθία των 

περιγραφοµένων ενεργειών. 

α. __________________ δὲ παραταξάµενοι ἐναυµάχησαν. 

β. __________________ τὰς ναῦς ἐπλήρουν ζεύξαντες τὰς παλαιὰς ὥστε 

πλωίµους εἶναι. 

γ. __________________ ἐγένοντο ἐν Ἀκτίῳ τῆς Ἀνακτορίας γῆς. 

δ. __________________ προύπεµψαν αὐτοῖς κήρυκα πόλεµον προεροῦντα. 

ε. __________________ παρεστήσαντο τὴν Ἐπίδαµνον ὁµολογίᾳ καὶ 

τοὺς ἐπήλυδας ἀπέδοντο. 

στ. __________________ ἔπλεον ἐπὶ τὴν Ἐπίδαµνον ἄραντες ἑβδοµήκο-

ντα ναυσὶ καὶ πέντε δισχιλίοις τε ὁπλίταις. 

ζ. __________________ ἐνίκησαν παρὰ πολὺ καὶ νῆες πέντε καὶ δέκα 

διέφθειρον (τῶν ἀντιπάλων). 

η. __________________ κήρυκα προύπεµψαν αὐτοῖς ἐν ἀκατίῳ 

ἀπεροῦντα µὴ πλεῖν ἐπὶ σφᾶς. 

 

2. Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο ποιες ήταν, σύµφωνα µε 

τα στοιχεία του κειµένου, οι αντιδράσεις των Κερκυραίων µετά την 

κήρυξη πολέµου από τους Κορινθίους και να τις αιτιολογήσετε. 

! ∆εν πήραν στα σοβαρά τις απειλές των Κορινθίων. 

! Συντήρησαν και επισκεύασαν όλα τα πολεµικά τους πλοία και 

τους περίµεναν. 

! Ζήτησαν βοήθεια από τους συµµάχους τους. 

! Έλυσαν την πολιορκία της Επιδάµνου και συγκέντρωσαν τα 

πλοία τους για να αντιµετωπίσουν τους Κορινθίους. 

! Επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά κατά των Κορινθίων στο Άκτιο και 

κατέστρεψαν τα πλοία τους. 

! Προσπάθησαν µε αποστολή κήρυκα να αποτρέψουν την επίθεση 

των Κορινθίων κατά της Κέρκυρας.  

                                                                                                                                               
38 Βλέπε το χάρτη στο σχολικό βιβλίο, σ. 257. 
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! Άρχισαν διαπραγµατεύσεις µε τους Κορινθίους µε σκοπό να 

κερδίσουν χρόνο. 

! Κατήγγειλαν τους Κορινθίους στην Πελοποννησιακή συµµαχία 

και ζήτησαν την τιµωρία τους. 

2.  Γραµµατικές ασκήσεις 

1. Να µεταγράψετε τα ακόλουθα χωρία από τον πληθυντικό στον ενικό. 

α. ... ἐπειδὴ πλήρεις αὐτοῖς ἦσαν αἱ νῆες καὶ οἱ ξύµµαχοι παρῆσαν, 
ἔπλεον ἐπὶ τὴν Ἐπίδαµνον... 

β. ... (οὗτοι) κήρυκά τε προύπεµψαν αὐτοῖς καὶ τὰς ναῦς ἅµα 
ἐπλήρουν, ζεύξαντές τε τὰς παλαιὰς ὥστε πλωίµους εἶναι... 
 

 

2. α. πλήρεις, παλαιάς, πολύς: Να σχηµατίσετε τα παραθετικά των 

επιθέτων στην ονοµαστική του ενικού στα τρία γένη και στους τρεις 

βαθµούς. 

β. Να γράψετε τα επιρρήµατα που σχηµατίζονται από τα ίδια επίθετα 

στους τρεις βαθµούς. 

 

3. Να συνδέσετε τις λέξεις της Α στήλης µε τις γραµµατικές κατηγορίες της 

Β στήλης στις οποίες αντιστοιχούν. Ένα στοιχείο της στήλης Β 

περισσεύει.  

Α Β 

1. οὐδέν α. αριθµητικό 

2. ἀλλά  β. πρόθεση 

3. πρότερον  γ. ρήµα 

4. πέντε  δ. σύνδεσµος (αντιθετικός) 

5. ἄραντες  ε. ουσιαστικό (γ΄ κλίσης) 

6. ἐπί  στ. αντωνυµία (αόρ. επιµεριστική) 

7. ἐστίν  ζ. επίθετο (β΄ κλίσης) 

8. νῆες  η. µετοχή 

9. παλαιάς θ. επίρρηµα 

 ι. ουσιαστικό (α΄ κλίσης) 
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4. Να ξαναγράψετε τις προτάσεις µεταφέροντας τα ρήµατα στους άλλους 
χρόνους της ίδιας έγκλισης και φωνής. 
α. Οἱ Κορίνθιοι ἐπλήρουν τὰς ναῦς. 
β. Αἱ νῆες ἐπεπλήρωντο. 
γ. Οἱ Κερκυραῖοι διέφθειραν πέντε καὶ δέκα ναῦς τῶν Κορινθίων. 
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5. Να συµπληρώσετε τον πίνακα µε το γένος, αριθµό, πτώση και βαθµό 

που αντιστοιχούν στα επίθετα της πρώτης στήλης39. 

επίθετο γένος αριθµός πτώση βαθµός 

παλαιῷ :     

(τὴν) πλήρη :     

πολύν :     

παλαιοτέραις :     

(τὰς) πλείους :     

πληρεστάτους :     

 
3.  Συντακτικές ασκήσεις 

1. i. Κορίνθιοι δὲ οὐδὲν τούτων ὑπήκουον. 
ii. � οἱ Κερκυραῖοι κήρυκα προύπεµψαν αὐτοῖς ἐν ἀκατίῳ. 
iii.  Ὡς δὲ ὁ κῆρυξ ἀπήγγειλεν οὐδὲν εἰρηναῖον παρὰ τῶν Κορινθίων... 
iv.  Ἐπειδὴ δ' ἐγένοντο (Κορίνθιοι) ἐν Ἀκτίῳ τῆς Ἀνακτορίας γῆς. 
Να γράψετε στον ακόλουθο πίνακα τους συντακτικούς όρους που 
ζητούνται και το σύνδεσµο (αν υπάρχει) των παραπάνω προτάσεων. 

Υποκείµενο και 

σύνδεσµος (αν υπάρχει) 

Ρήµα Αντικείµενο  

α.    

β.    

γ.    

δ.    

 

2. Τῇ δὲ αὐτῇ ἡµέρᾳ αὐτοῖς ξυνέβη καὶ τοὺς τὴν Ἐπίδαµνον πολιορκοῦ-
ντας παραστήσασθαι ὁµολογίᾳ: Ποιο συντακτικό φαινόµενο 

παρατηρείτε σ' αυτήν την πρόταση; Να το εξηγήσετε και να σηµειώσετε 

το ρήµα και όλες τις λέξεις που έχουν θέση υποκειµένου ή 

αντικειµένου40.  

 

                                                           
39 Για την κλίση των επιθέτων πλήρης και πολύς βλ. Γραµµατική της Αρχαίας Ελληνικής, 

1998, σσ. 110 και 112, §§ 181 και 184. 
40 Για την απρόσωπη σύνταξη βλέπε: Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, 1998, σσ. 68-69, 

§§  72-75. 
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3. Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο τι δηλώνουν οι 

επιρρηµατικοί προσδιορισµοί41. 

    !   αιτία !   ποσό 

α. δισχιλίοις ὁπλίταις   !   όργανο ή µέσο 

    !   συνοδεία !   αναφορά 

         

    !   τρόπο  !   σκοπό 

β. ἐπὶ σφᾶς     !   αποτέλεσµα 

    !   δισταγµό !   εναντίωση 

     

    !   αναφορά !   τρόπο 

γ. ὁµολογίᾳ    !   προϋπόθεση ή όρο 

    !   σκοπό !   αιτία 

 

4. Να συνδέσετε τις λέξεις του κειµένου της Α στήλης µε τη συντακτική 

λειτουργία που τους αντιστοιχεί στη Β στήλη και να γράψετε τον όρο 

στον οποίο αναφέρονται. 

Α Β 

προεροῦντα" ����    κατηγορούµενο στο _______________ 

ἀνταγαγόµενοι" ����    αντικείµενο στο __________________ 

έν ἀκατίῳ" ����    υποκείµενο στο ___________________

τῶν νεῶν" ����    χρονική µετοχή ___________________ 

πλωίµους" ����    επιρρ. προσδ. τόπου _______________ 

τοὺς ἐπήλυδας" ����    υποκείµενο στο ___________________

πρότερον" ����    τελική µετοχή  ____________________ 

ἐν Ἀκτίῳ" ����    αντικείµενο στο __________________ 

αἱ νῆες" ����    αντικείµενο στο __________________ 

τοὺς 
πολιορκοῦντας" 

����    επιρρ. προσδ. µέσου _______________ 

 

                                                           
41 Για τους επιρρηµατικούς προσδιορισµούς βλέπε: Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, 

1998, σσ. 113-123, §§  123-137. 
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4.  Λεξιλογικές � σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. Με το θέµα των ρηµάτων που δίνονται να σχηµατίσετε παράγωγα 

ουσιαστικά και επίθετα (απλά ή σύνθετα) στη νέα ελληνική42. 

α/α Ρήµατα ουσιαστικά επίθετα 

  α. ὑπήκουον:
 

  

  β. ἐγένοντο:
 

  

  γ. παραταξάµενοι:
 

  

 

2. κόλπου, κήρυκα, διέφθειραν, (ξ)συνέβη: Να εξηγήσετε ποια από τα 

ουσιαστικά και τα ρήµατα αυτά χρησιµοποιούνται στη νέα ελληνική µε 

την ίδια σηµασία που έχουν στο κείµενο και ποια µε διαφορετική.  

 

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

Β. (∆υο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν).  

Α          Β 

πλήρεις" ����    προκηρύξεις 

 ����    επίδειξη 

ἄραντες" ����    συµπλήρωµα 

ἐστίν" ����    απροσδόκητος 

 ����    παράταξη 

κήρυκα" ����    καταπληκτικός 

ζεύξαντες" ����    περιουσία 

 ����    άπληστος 

παραταξάµενοι" ����    έπαρση 

δόξῃ" ����    διαζύγιο 

 

                                                           
42 Π.χ. α) υπακοή - υπάκουος, υπηκοότητα - υπήκοος  β) γένος - ευγενής, γόνος - άγονος  

 γ) τάγµα - τάξη, τακτικός - άτακτος   
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4. ἀπήγγειλεν: 

i. Να γράψετε τις λέξεις από τις οποίες συντίθεται το ρήµα. 

ii. Με το απλό ρήµα, τα παράγωγά του ουσιαστικά αγγελία, άγγελµα 

και µε δύο τουλάχιστον διαφορετικές προθέσεις να σχηµατίσετε 

σύνθετες λέξεις στη νέα ελληνική43. 

 

5.  Εργασίες για το σπίτι 

1. Να σχεδιάσετε πάνω σε γεωφυσικό χάρτη της περιοχής τις κινήσεις του 

κερκυραϊκού και του κορινθιακού στόλου µέχρι τη ναυµαχία. Να 

γράψετε ποιες ήταν οι δυνάµεις των αντιπάλων και ποιο το 

αποτέλεσµα της ναυµαχίας. 

2. Να κάνετε σύντοµη αναφορά στο ζήτηµα της Επιδάµνου από την 

πρώτη στιγµή που ζήτησε βοήθεια από την Κέρκυρα µέχρι την τελική 

της παράδοση στους Κερκυραίους. Ποια είναι κατά τη γνώµη σας τα 

σηµαντικότερα σφάλµατα των Κερκυραίων σ' αυτή την υπόθεση; 

3. Αν δεχτούµε ότι ο πόλεµος είναι το τελευταίο µέσο στο οποίο κατα-

φεύγει µια χώρα για να προστατεύσει τα συµφέροντά της, να εξετά-

σετε, από το κεφ. 24 και µετά, τι θα µπορούσαν να κάνουν Κέρκυρα, 

Επίδαµνος και Κόρινθος για να τον αποφύγουν. 

 

                                                           
43 Π.χ. αναγγέλλω - καταγγέλλω, παραγγελία - καταγγελία, επάγγελµα - διάγγελµα.  
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