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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  

 

Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία 
 
Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 

Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται 

στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι, 
Ξενοφώντος Ελληνικά , βιβλίο Β΄ ή Αγησίλαος, σ. 17.  

 

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

 

Α. Σύντοµης απάντησης  

Η ιστοριογραφία στους ανατολικούς λαούς 
1. Ποιο είναι το έργο της ιστοριογραφίας;  

2. Για ποια θέµατα µας πληροφορούν οι ιστορικές καταγραφές που 

συναντά κανείς στις περιοχές της Αιγύπτου και της Μεσοποταµίας; 

3. Ποιο σκοπό υπηρετούν τα ιστορικά κείµενα της Παλαιάς ∆ιαθήκης; 

4. Να αναφέρετε ένα βασικό γνώρισµα της κινεζικής ιστοριογραφίας. 

 
Έλληνες (ιστοριογράφοι) λογογράφοι κατά την αρχαϊκή περίοδο 

5. Ποια ήταν η πρωτοτυπία των Ελλήνων ιστοριογράφων σε σχέση µε τις 

ιστορικές καταγραφές στις χώρες της Μέσης και Άπω Ανατολής; 

6. Ποιο σκοπό υπηρετεί η ελληνική ιστοριογραφία κατά την αρχαϊκή 

εποχή;  

7. Να αναφέρετε τρεις λογογράφους της αρχαϊκής εποχής. 

8. Να γράψετε ενδεικτικά τέσσερα θέµατα µε τα οποία ασχολούνται οι 

λογογράφοι της αρχαϊκής περιόδου. 

 

Ηρόδοτος � Θουκυδίδης - Ξενοφών 
9. Ποιον θέτει ως στόχο της Ιστορίας του ο Ηρόδοτος;  

10. Να αναφέρετε το κεντρικό θέµα των ιστορικών γεγονότων που 

αφηγείται. 
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11. Να προσδιορίσετε κατά προσέγγιση τη χρονική περίοδο που καλύπτει 

η καταγραφή των ιστορικών γεγονότων από τον Ηρόδοτο.  

12. Ποιο είναι το θέµα της Ιστορίας του Θουκυδίδη; 

13. Να σηµειώσετε ποια ήταν η βαθύτερη αιτία της σύγκρουσης Αθηναίων και 

Σπαρτιατών σύµφωνα µε την κρίση του ιστορικού που την κατέγραψε.  

14. Να αναφέρετε σύντοµα ποιος ήταν ο σκοπός της συγγραφής ιστορίας 

από το Θουκυδίδη. 

15. Σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται ο Ξενοφώντας µε τα Ελληνικά 

του; 

16. Να γράψετε δυο σηµαντικές χαρακτηριστικές διαφορές που 

διαπιστώνουµε ανάµεσα στο έργο του Ξενοφώντα και το έργο των 

προηγουµένων µεγάλων ιστορικών του 5ου αιώνα π.Χ. 

17. Με ποιο έργο του Ξενοφώντα εµφανίζεται στο χώρο της πεζογραφίας η 

µυθιστορηµατική βιογραφία; 

 

Ελληνιστική � ρωµαϊκή εποχή  
(Πολύβιος, ∆ιόδωρος, Πλούταρχος, Αρριανός) 

18. Ποια θέµατα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των 

ιστοριογράφων του 4ου αι. π. Χ.;   

19. Ποια ιστορική περίοδο καλύπτει το έργο του Πολύβιου του 

Μεγαλοπολίτη και σε ποια ιστορικά γεγονότα αναφέρεται 

(επιγραµµατικά);  

20. Ποιον είχε ως πρότυπο για την ιστορική του έρευνα ο Πολύβιος;  

21. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τα σηµαντικότερα έργα του Πλουτάρχου 

και του Αρριανού (όσα αναφέρονται στο βιβλίο σας). 

22. Να αναφέρετε επιγραµµατικά ποια είναι τα βασικά θέµατα των 

ιστορικών έργων του Πλουτάρχου και του Αρριανού. 

23. Ποιον προγενέστερό του ιστορικό είχε ως πρότυπό του ο Αρριανός;  

 

Β. Ελεύθερης ανάπτυξης ή συνδυασµός σύντοµης απάντησης και 

ελεύθερης ανάπτυξης 

 
Ιστοριογραφία - ιστορία έως την ελληνιστική εποχή 
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1. Να αναφέρετε την περιοχή που αναπτύχθηκε η ιστορία µαζί µε τη 

γεωγραφία και τη φιλοσοφία, κατά την αρχαϊκή περίοδο, και τους 

λόγους που ευνόησαν την ανάπτυξή τους. 

2. Να γράψετε σύντοµο κατατοπιστικό σηµείωµα για τους λογογράφους 

και το έργο τους. 

3. Να εξηγήσετε γιατί ο Κικέρωνας απεκάλεσε τον Ηρόδοτο «πατέρα της 

Ιστορίας». 

4. Να σηµειώσετε, σύµφωνα µε τις πληροφορίες του βιβλίου σας, σε τι 

διαφέρει η Ιστορία του Ηροδότου από τα έργα των λογογράφων. 

5. Να γράψετε ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου του 

Ηροδότου (στόχοι, θεµατική ποικιλία, περιεχόµενο, χρονική περίοδος, 

µεθοδολογικές αρχές). 

6. Να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισµό «ο µεγαλύτερος ιστορικός όλων 
των εποχών» που αποδίδεται στο Θουκυδίδη στην εισαγωγή του 

βιβλίου σας.  

7. Να εξηγήσετε γιατί ο Θουκυδίδης θεωρεί το ιστορικό του έργο «κτῆµα 
ἐς αἰεί» (αθάνατο απόκτηµα για τον άνθρωπο)14.  

8. Είναι κατά τον Θουκυδίδη η αναζήτηση της αλήθειας εύκολη ή 

δύσκολη υπόθεση και γιατί;  

9. Ποιες νέες τάσεις εµφανίζονται στην ιστοριογραφία τον 4ο π. Χ. αιώνα 

µε το έργο του Ξενοφώντα; Να γράψετε σχετικό κατατοπιστικό 

σηµείωµα.  

10. Να γράψετε ποια είδη πεζογραφίας κάνουν την εµφάνισή τους για 

πρώτη φορά µε το έργο του Ξενοφώντα και να αναφέρετε τα βασικά 

τους χαρακτηριστικά. 

 

Ελληνιστική � ρωµαϊκή εποχή  
(Πολύβιος, ∆ιόδωρος, Πλούταρχος, Αρριανός) 

 

11. Να εξηγήσετε το χαρακτηρισµό «καθολικήν» (= παγκόσµια) που δίνει ο 

Πολύβιος στο έργο του Ιστορίαι. 

                                                      
14  Βλέπε παραθέµατα, κείµενο 1.  
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12. Να γράψετε ποια αντίληψη έχει ο Πολύβιος γενικά για την ιστορία και 

ποιο στόχο επιδιώκει ο ίδιος µε το ιστορικό του έργο. 

13. Ποιος χαρακτηρισµός αποδίδεται στον Πλούταρχο µε βάση το 

συγγραφικό του έργο; Να τον αιτιολογήσετε. 

14. Να εκτιµήσετε την αξία των ιστορικών έργων που γράφτηκαν µέχρι το  

2ο αι. µ. Χ. παίρνοντας υπόψη την χρησιµότητα και την επίδρασή τους 

στις µεταγενέστερες γενιές ποιητών και πεζογράφων. Να τεκµηριώσετε 

την άποψή σας µε παραδείγµατα που αναφέρονται στην εισαγωγή του 

βιβλίου σας. 

 

 

Ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός ανοιχτού και κλειστού τύπου  

 

1. Ποιες από τις προτάσεις της Β στήλης µας δίνουν χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα του έργου του ιστοριογράφου και ποιες του λογογράφου 

(σύµφωνα µε την εισαγωγή του βιβλίου σας); Να το δείξετε συνδέοντας 

τις λέξεις Α στήλης µε τις προτάσεις της Β στήλης που τους 

αντιστοιχούν.  

 

 ����    συντάσσει καταλόγους µε ονόµατα αρ-

χόντων ή αξιωµατούχων µιας πόλης. 

ιστοριογράφος! ����    καταγράφει τις µυθολογικές διηγήσεις 

(τους µύθους) ενός τόπου. 

 ����    αναλύει και ερµηνεύει τα αίτια και τις 

συνθήκες εξέλιξης των γεγονότων. 

λογογράφος! ����    ασχολείται µε την καταγραφή 

προφορικών παραδόσεων και 

ταξιδιωτικών εντυπώσεων. 

 ����    εφαρµόζει κριτική εξέταση και 

αξιολόγηση των πηγών.  
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2. Να διαγράψετε το λάθος στις ακόλουθες προτάσεις 

α. Με τις γενεαλογίες και τη µυθογραφία στο έργο του ασχολείται 

     ο λογογράφος / ο ιστοριογράφος 
β. Για τον Πελοποννησιακό πόλεµο έγραψε  

ο Ηρόδοτος / ο Θουκυδίδης  
γ. Βιογραφίες ιστορικών προσώπων έγραψε  

     ο Πλούταρχος / ο Πολύβιος 
δ. Σε επιστηµονικές µεθόδους και επίπονη αναζήτηση της αλήθειας 

επέµεναν     οι ιστορικοί / οι λογογράφοι 
Να τεκµηριώσετε την επιλογή σας στη (δ) πρόταση κάνοντας αναφορά 

σε συγκεκριµένο ιστορικό ή λογογράφο. 
 

3. Α. Πολύβιος, Ηρόδοτος, Αρριανός, Πλούταρχος, Θουκυδίδης, 
Ξενοφών, ∆ιόδωρος: Να κατατάξετε τους ιστορικούς στην Β στήλη 

του παρακάτω πίνακα σύµφωνα µε τη χρονική περίοδο που έζησαν. 

Β. Να γράψετε στη Γ στήλη το ειδικό αντικείµενο µε το οποίο 

ασχολήθηκε ο καθένας επιλέγοντας από αυτά που δίνονται 

ακολούθως. 

• Παγκόσµια ιστορία (από καταβολής κόσµου ως τις µέρες του) 
• Βιογραφίες σπουδαίων Ελλήνων και Ρωµαίων ανδρών 
• Κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωµαίους 
• Πελοποννησιακός πόλεµος ως το 411 π.Χ. 
• Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου 
• Περσικοί πόλεµοι 
• Το τέλος του Πελοποννησιακού πολέµου και τα γεγονότα µετά από 

αυτόν στην Ελλάδα και Μ. Ασία.  
 Α Β Γ 

α. 485-425 π. Χ.   
β. 455-399 π. Χ.   
γ. 431-355 π. Χ.   
δ. 200-118 π. Χ.   
ε. 1ος αι. π. Χ.   

στ. 50-120 µ. Χ.   
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ζ. 95-180 µ.Χ.   

4. Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο ποιος από τους 

ακόλουθους συγγραφείς είναι λογογράφος.  

" Ηρόδοτος  "   Θουκυδίδης "   Πολύβιος  

" Πλούταρχος  "   Εκαταίος  "   ∆ιόδωρος 

 

5. Να συµπληρώσετε τα κενά σύµφωνα µε τις πληροφορίες του βιβλίου 

σας. 

α. Ο __________________ είχε ως κύριο στόχο να δείξει «µε ποιο τρόπο 

και µε ποια µορφή πολιτεύµατος σχεδόν ολόκληρη η οικουµένη, σε 

λιγότερο από πενήντα τρία χρόνια, υποτάχτηκε σε µια µοναδική 

εξουσία, την εξουσία των ______________, γεγονός χωρίς 

προηγούµενο στο παρελθόν.» 

β. Ο ________________ αναφέρει ότι σκοπός της συγγραφής του ήταν 

να δώσει στους µελλοντικούς αναγνώστες ένα «κτῆµα ἐς ἀεί», για να 

γνωρίζουν τι συνέβη στον ____________________ πόλεµο και 

αξιοποιώντας αυτή τη γνώση να ενεργήσουν ανάλογα, όταν θα 

ξανασυµβούν «όµοια ή παραπλήσια» � 

γ. Ο ____________ θέτει ως στόχο του έργου του να καταγράψει «τὰ 

γενόµενα ἐξ ἀνθρώπων» για να µη λησµονηθούν «ἔργα µεγάλα τε καὶ 
θωµαστά». Ο Κικέρωνας τον απεκάλεσε «_____________ της ιστορίας». 

δ. Ο _____________ µας έδωσε µε το έργο του __________ ___________ 
το παλαιότερο σωζόµενο δείγµα αποµνηµονευµατογραφίας, ενώ το 

έργο του __________ ___________ είναι η πρώτη µυθιστορηµατική 

βιογραφία.  

ε. Ο ___________________ τονίζει χαρακτηριστικά ότι «δε γράφουµε 

ιστορία αλλά _________________ � πολλές φορές ένα µικρό πράγµα, 

µια φράση ή ένα αστείο φανερώνουν περισσότερο το χαρακτήρα 

απ� ό,τι µάχες πολύνεκρες.» 

στ. Ο Αρριανός από τη Νικοµήδεια της Βιθυνίας είχε ως πρότυπο τον 

___________________. Το γνωστότερο ιστορικό έργο του είναι το 

________________ _______________. 
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Ασκήσεις για το σπίτι 

 

1. Παρακολουθώντας (στην εισαγωγή του βιβλίου σας) την ελληνική 

ιστοριογραφία από τον 5ο αι. π. Χ. έως και το δεύτερο αιώνα µ. Χ. να 

σηµειώσετε τις διαφορετικές τάσεις που καταγράφονται κατά την 

εξέλιξή της. 

2. Με βάση τα στοιχεία που δίνονται στην εισαγωγή του βιβλίου σας για 

το έργο του Ηροδότου και του Θουκυδίδη να γράψετε σε ποια σηµεία 

διαφέρει το έργο του δεύτερου από του πρώτου. Να επισηµάνετε τα 

στοιχεία εκείνα που, κατά τη γνώµη σας, κάνουν το έργο του ενός και 

του άλλου αξιόλογο. 

3. Με το έργο ποιου ιστορικού εµφανίζονται τα πρώτα βιογραφικά 

κείµενα και ποιος από τους ιστορικούς της αρχαιότητας ασχολήθηκε µε 

τη βιογραφία ως ιδιαίτερο είδος στην πεζογραφία; Με βάση τα 

στοιχεία της εισαγωγής του βιβλίου σας, να επισηµάνετε σε τι διαφέρει 

η (ιστορική) βιογραφία από την ιστορία.  
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