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Ερωτήσεις για τη συνολική θεώρηση του έργου 

 

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

1. Σε πόσα και ποια µέρη χωρίζεται το εγκώµιο του Αγησιλάου; Να 

αναφέρετε σύντοµα ποιο είναι το περιεχόµενο καθενός. 

2. Να κρίνετε συνολικά τη δράση και το ήθος του Αγησιλάου σύµφωνα 

µε τα στοιχεία που µας παραδίδει ο Ξενοφώντας. Συµφωνείτε µε την 

τελική κρίση του συγγραφέα ή όχι; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

3. Να αναφέρετε ποια ήταν η πολιτική που ακολούθησε ο Αγησίλαος 

απέναντι στους Πέρσες και ποιο σκοπό εξυπηρετούσε88;  

4. Αφού κάνετε µια σύντοµη ανασκόπηση στα κεφάλαια που 

διδαχτήκατε, να συγκεντρώσετε τα βιογραφικά στοιχεία του 

Αγησιλάου. Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε το έργο αυτό του 

Ξενοφώντα ως ιστορική βιογραφία; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας.  

5. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κυριότερες αρετές του Αγησιλάου και να 

γράψετε, αν θα µπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι υπήρξε 

ευτυχισµένος στη ζωή του. Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.  

6. Ποια ήταν τα πολιτικά και ποια τα στρατιωτικά προσόντα του 

Αγησιλάου; Να τα τεκµηριώσετε µε αναφορά σε σηµεία του κειµένου 

που διδαχθήκατε.  

7. Να γράψετε έναν κατάλογο µε τις αρετές του Αγησιλάου και να τις 

ιεραρχήσετε ανάλογα µε τη σπουδαιότητα που εσείς τους αποδίδετε. 

Να εξηγήσετε µε ποια κριτήρια τις ιεραρχήσατε.  

8. Ποιες αρετές του Αγησιλάου αναγνωρίζει ο συγγραφέας στις 

χρηµατικές του δοσοληψίες και στις σχέσεις του γενικά µε τα υλικά 

αγαθά; Να γράψετε ποιο είναι το «κέρδος» του Αγησιλάου από τις 

όποιες οικονοµικές του συναλλαγές89.  

                                                      
88  Να γίνει αναφορά στις ενέργειες και στα αποτελέσµατα των ενεργειών του Αγησιλάου. 
89  Βλέπε και σχολικό βιβλίο, Θέµατα για συζήτηση:  Β΄  Η λιτότητα του Αγησιλάου, σ. 244. 
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9. Ποια στοιχεία της «Πανελλήνιας Ιδέας» αναγνωρίζετε στη δράση, στις 

ιδέες και στη συµπεριφορά του Αγησιλάου; 

10. Ποια σχήµατα λόγου χρησιµοποιεί συχνότερα ο Ξενοφώντας στο 

εγκώµιό του για τον Αγησίλαο; Να αναφέρετε σχετικά παραδείγµατα 

από το κείµενο. 

11. Από τα αποσπάσµατα που διδαχτήκατε να συγκεντρώσετε τα 

προσωπικά σχόλια του Ξενοφώντα για τον Αγησίλαο και να γράψετε 

ποια ήταν η εκτίµηση και τα συναισθήµατά του για τον  Σπαρτιάτη 

βασιλιά.  
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