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ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

1. Με στοιχεία που θα συγκεντρώσετε από το κείµενό σας και από άλλες 

ιστορικές πηγές90:  

α. Να περιγράψετε  

⇒ την εξωτερική πολιτική των Περσών προς τις ελληνικές πόλεις στις 

αρχές του 4ου π. Χ. αιώνα και  

⇒ την πολιτική ακολουθούσε η Σπάρτη έναντι των βαρβάρων και των 

άλλων ελληνικών πόλεων την ίδια εποχή.  

β. Να αναφέρετε τις συνέπειες που είχε για τις ελληνικές πόλεις η 

πολιτική και των δυο µεγάλων δυνάµεων (Περσίας, Σπάρτης). 

γ. Να αξιολογήσετε τη συµµετοχή του Αγησιλάου στη διαµόρφωση της 

εξωτερικής πολιτικής της Σπάρτης έναντι των Ελλήνων και των 

Περσών και να τεκµηριώσετε τα συµπεράσµατά σας µε στοιχεία από 

τις πηγές που θα χρησιµοποιήσετε.  
 

2. Η λειτουργία του σπαρτιατικού πολιτεύµατος στον 5ο και 4ο π. Χ. 

αιώνα. Πλεονεκτήµατα και αδυναµίες. Να περιγράψετε το πολίτευµα 

της Σπάρτης σ� αυτή τη χρονική  περίοδο.  

⇒ Να αναφέρετε ποιο είναι κατά τη γνώµη σας το µεγαλύτερο 

πλεονέκτηµα και το µεγαλύτερο µειονέκτηµά του για τις σχέσεις της 

µε τις άλλες ελληνικές πόλεις.  

⇒ Να αναφέρετε ποια στοιχεία του σπαρτιατικού πολιτεύµατος 

θαυµάζει ο Ξενοφών και επαινεί στο εγκώµιό του για τον 

Αγησίλαο. 
 

3. Η εκλογή του ανώτατου άρχοντα στην πόλη � κράτος και στο 

σύγχρονο κράτος.  

α. Να περιγράψετε τη διαδικασία ανάδειξης προσώπου στο ανώτατο 

αξίωµα  

⇒ της πόλης της Σπάρτης του 4ου π. Χ. αιώνα,  

⇒ της πόλης της Αθήνας στην ίδια εποχή και   

                                                      
90  Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος Β και Γ1. 
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⇒ του σύγχρονου ελληνικού κράτους 

β. Να αναφέρετε ποιοι περιορισµοί ισχύουν σε κάθε περίπτωση 

σχετικά µε την υποψηφιότητα των προσώπων που επιθυµούν να 

επιλεγούν και ένα ή δυο τουλάχιστον τυπικά ή ουσιαστικά 

προσόντα που κατά την άποψή σας έχουν αποφασιστική σηµασία 

για την εκλογή τους. 

 

4. Ο ιδανικός σύγχρονος ηγέτης, µια σύγκριση µε τον Αγησίλαο του 

Ξενοφώντα. 

α. Με τη συνεργασία όλων µαθητών της τάξης σας (καθένας 

καταγράφει ποιες αρετές θεωρεί απαραίτητες για ένα σύγχρονο 

ηγέτη και τις αιτιολογεί) να γράψετε ποιες είναι, σύµφωνα µε τις 

προτιµήσεις σας, οι αρετές του ιδανικού ηγέτη για την εποχή σας. 

Να καταλήξετε σε έξι έως δέκα το πολύ διαφορετικές αρετές, αφού ο 

καθένας ή η καθεµιά από εσάς εκφράσει τις προτιµήσεις του, και να 

αιτιολογήσετε καθεµία ξεχωριστά.  

β. Συγκρίνοντας το πρότυπό σας µε τον Αγησίλαο του Ξενοφώντα να 

αναφέρετε αν ένας ηγέτης µε τις αρετές του Σπαρτιάτη βασιλιά θα 

ήταν κατάλληλος για την εποχή σας. Να τεκµηριώσετε την άποψή 

σας. 

 

5. Αφού µελετήσετε τις προσωπικότητες 

α. του Αγησιλάου από το οµώνυµο εγκώµιο του Ξενοφώντα και  

β. του Νικία από το 6ο και 7ο βιβλίο του Θουκυδίδη (τη συµµετοχή του 

στη σικελική εκστρατεία), 

να καταγράψετε τις αρετές τους καθώς και τις θετικές γνώµες που 

εκφράζουν γι� αυτούς οι συγγραφείς των δυο έργων. 

Στη συνέχεια να παρουσιάσετε τους δυο άνδρες και το έργο τους στην 

τάξη χρησιµοποιώντας χάρτες, φωτογραφίες, σχεδιαγράµµατα οχυρών 

και µαχών και µαρτυρίες από ιστορικές πηγές (προσιτές σε σας) που 

τεκµηριώνουν την παρουσίασή σας. 
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