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Ξ ε ν ο φ ῶ ν τ ο ς  Ἑ λ λ η ν ι κ ά ,  Β ι β λ ί ο  2 ο  
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 
1.  Εισαγωγικά στην αρχαία ελληνική ιστοριογραφία 
 

 

Α. Ερωτήσεις 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. 

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

από το Θουκυδίδη. 

15. Σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται ο Ξενοφών 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. Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης ή συνδυασµός σύντοµης απάντησης 

και ελεύθερης ανάπτυξης 

Η ιστοριογραφία µέχρι την ελληνιστική εποχή 
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. 
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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).  

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 «καθολική» (= παγκόσµια) που δίνει ο 

Πολύβιος στο έργο του Ιστορίαι. 
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. 
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Γ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός ανοικτού 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.  

 

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. 
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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.   
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 
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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 

________________ _______________. 

 

 

2.  Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς   
 

Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 
 

Η ζωή του 
1. Να δώσετε βασικές πληροφορίες για την καταγωγή του Ξενοφώντα και 

για το οικογενειακό περιβάλλον µέσα στο οποίο µεγάλωσε.    
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2. Σε ποια εποχή έζησε ο Ξενοφών; Να αναφέρετε το πιο σηµαντικό για 

τον ίδιο γεγονός της εποχής εκείνης και να αιτιολογήσετε την επιλογή 

σας. 

3. Να σηµειώσετε επιγραµµατικά ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες 

προσέφερε (ο Ξενοφών) και σε ποιον. 

4. Ποιο γεγονός ή ποια προσωπική επιλογή του ιστορικού τον οδήγησε σε 

ρήξη µε την πατρίδα του την Αθήνα; 

5. Με βάση τα στοιχεία της εισαγωγής του βιβλίου σας να γράψετε ένα 

βιογραφικό σηµείωµα για τον Ξενοφώντα αναφέροντας τους 

σηµαντικότερους, κατά την κρίση σας, σταθµούς στη ζωή του.  

6. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την 

πατρίδα του (394 π. Χ.) και γιατί πολύ αργότερα (365 π. Χ.) 

ανακάλεσαν αυτή τους την απόφαση. Να αιτιολογήσετε και τις δυο 

αποφάσεις των Αθηναίων. 

7. Ποιες ήταν οι σχέσεις του ιστορικού µε την πόλη της Σπάρτης; Να 

τεκµηριώσετε την απάντησή σας µε στοιχεία από την εισαγωγή του 

βιβλίου σας. 

8. Ποια γεγονότα έπαιξαν κατά την κρίση σας σηµαντικό ρόλο στη ζωή 

του Ξενοφώντα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

9. Να αναφέρετε ποια µόρφωση διέθετε ο Ξενοφών και ποιο ρόλο έπαιξε σ� 

αυτήν η καταγωγή του και η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκε. 

 

Το έργο του. Ενδιαφέροντα και ιδέες 
1. Ποια ιστορικά πρόσωπα άσκησαν µεγάλη επίδραση στην προσωπικό-

τητα και στις ιδέες του Ξενοφώντα; 

2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του και µε ποια σειρά 

εκτιµούν οι µελετητές ότι γράφτηκαν; 

3. Να αναφέρετε ενδεικτικά ένα ή δυο τίτλους και από τις τρεις κατηγορί-

ες των έργων του ιστορικού (ιστορικά, σωκρατικά, διδακτικά). 

4. Να αναφέρετε τρία από τα πιο δηµοφιλή έργα του Ξενοφώντα, που 

χρησιµοποιήθηκαν ως διδακτικά βιβλία από την Αναγέννηση µέχρι 

σήµερα.  
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5. Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η χρονολογική κατάταξη των 

έργων του Ξενοφώντα ούτε η διάκριση του φιλολογικού είδους στο 

οποίο ανήκει καθένα από αυτά. 

6. Ο Ξενοφών είχε τη φιλοδοξία να συνεχίσει το έργο του Θουκυδίδη. Πόσο 

επιτυχηµένη θεωρείται η προσπάθειά του από διάφορους µελετητές;  

7. «Πολλά παραδείγµατα � αδικήσει» (Βλ. σχολικό βιβλίο, σ. 32): Ποια 

ηθική αρχή προβάλλει ο ιστορικός στο προηγούµενο απόσπασµα από 

τα Ἑλληνικά του και ποια σηµασία της αποδίδει για την τροπή και την 

εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων;  

8. Ποιο χαρακτηρισµό απέδωσαν στον Ξενοφώντα οι θαυµαστές του 

έργου του στη ρωµαϊκή εποχή και γιατί;  

 

Ο Πελοποννησιακός πόλεµος  (431 - 404 π.Χ.)  

1.  Ποια ήταν τα αίτια και οι αφορµές του πολέµου;  

2.  Γιατί το σύνθηµα µε το οποίο οι Λακεδαιµόνιοι ξεκίνησαν τον πόλεµο 

«τοὺς ῞Ελληνας αὐτονόµους ἀφιέναι» βρήκε απήχηση στις ελληνικές 

πόλεις; 

3.  Να αναφέρετε ονοµαστικά τις φάσεις του πελοποννησιακού πολέµου, 

να τις προσδιορίσετε χρονολογικά και να γράψετε επιγραµµατικά τα 

σηµαντικότερα γεγονότα σε καθεµία φάση.  

4.  Πότε άρχισε, πότε τελείωσε ο πελοποννησιακός πόλεµος και ποιοι ήταν 

οι αντίπαλοι;  

5.  Να αναφέρετε την πρώτη και την τελευταία πράξη του πολέµου. 

 
Β. Ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός ανοικτού και κλειστού τύπου 
 

1. Να κατατάξετε τις ακόλουθες προτάσεις στην κατάλληλη σειρά, ώστε 

τα βιογραφικά στοιχεία του Ξενοφώντα να αποδίδονται σε σωστή 

χρονική ακολουθία:  

" Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα της Ολυµπίας όπου ασχολήθηκε 

µε το συγγραφικό του έργο. 

" Συµµετείχε ως µισθοφόρος στο στράτευµα του Κύρου κατά του 

αδελφού του Αρταξέρξη. 



 

 19

" Εξορίστηκε από την πατρίδα του, την Αθήνα. 

" Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στο ∆ήµο της Ερχιάς Αττικής. 

" Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κτήµα του στον Σκιλλούντα και 

να µετακοµίσει στην Κόρινθο. 

" Οι Αθηναίοι του επιτρέπουν να επαναπατριστεί µετά από την 

άρση του ψηφίσµατος για εξορία. 

" Ακολούθησε τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο στη µάχη της 

Κορώνειας. 

" Υπηρέτησε στο σώµα των ιππέων της πατρίδας του, της Αθήνας. 

" Οδήγησε τους Έλληνες µισθοφόρους (τους Μυρίους) από τα βάθη 

της Μ. Ασίας πίσω στην πατρίδα τους. 

" Έστειλε τους γιους του Γρύλλο και ∆ιόδωρο να υπηρετήσουν στον 

αθηναϊκό στρατό. 

 

2. Α. Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο, γιατί οι Αθηναίοι 

µε ψήφισµά τους εξόρισαν τον Ξενοφώντα. 

Οι Αθηναίοι τον εξόρισαν, επειδή 

" αρνήθηκε να υπηρετήσει στον αθηναϊκό στρατό 

" κατατάχτηκε ως µισθοφόρος στο στρατό του Κύρου στη Μ. Ασία 

" ανήκε στην τάξη των ιππέων και συναναστρεφόταν µε το Σωκράτη 

" στη µάχη της Κορώνειας (494 π.Χ.) παρατάχτηκε µε το βασιλιά της 

Σπάρτης Αγησίλαο εναντίον της πατρίδας του της Αθήνας. 

" δεν επέτρεψε στους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό. 

Β. Να αναφέρετε αν οι Αθηναίοι αναθεώρησαν ποτέ αυτή την 

απόφασή τους και µε ποια αφορµή. 

 

3. Να συµπληρώσετε τα κενά µε τα απαιτούµενα βιογραφικά στοιχεία 

του Ξενοφώντα έχοντας το βιβλίο σας ανοιχτό. 

Καταγόταν από την _______________ και έζησε τον _____________ π. Χ. 

αιώνα. Στα νεανικά του χρόνια έζησε τη δίνη του __________________ 

πολέµου και υπηρέτησε και ο ίδιος την πατρίδα του ως ____________. 

Μετά το τέλος του πολέµου συµµετείχε ως _______________ στην 
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εκστρατεία του Κύρου κατά του αδελφού του βασιλιά Αρταξέρξη του 

Β΄ στη Μ. Ασία. Στην επιστροφή γνώρισε το βασιλιά της Σπάρτης 

_____________ και εντυπωσιάστηκε από τις ικανότητές του. Τον 

ακολούθησε στη µάχη της _________________ εναντίον ενός 

αντισπαρτιατικού συνασπισµού στον οποίο συµµετείχε και η Αθήνα. 

Οι Αθηναίοι µετά από αυτό τον _____________. Οι Σπαρτιάτες όµως 

του πρόσφεραν «______________», άδεια δηλαδή παραµονής στη 

Σπάρτη, και ένα κτήµα κοντά στην Ολυµπία. Εκεί ασχολήθηκε µε το 

συγγραφικό του έργο.  

Τα έργα του χωρίζονται σε _________________, __________________ και 

_________________.  

Ο Ξενοφώντας επηρεάστηκε βαθιά από δυο µεγάλες µορφές της εποχής 

του, τον ________________ και τον _________________. Από τους 

προγενεστέρους του ιστορικούς θαύµαζε πολύ το __________________ 

και είχε τη φιλοδοξία να συνεχίσει το έργο του, γι� αυτό και στο δικό 

του ιστορικό έργο µε το γενικό όνοµα «_______________» εξιστορεί τα 

γεγονότα από το ______ µέχρι το ________ π. Χ. 
 

4. Α. Να χαρακτηρίσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο, ως σωστές ή 

λανθασµένες τις ακόλουθες προτάσεις που αναφέρονται στη στάση 

του Ξενοφώντα απέναντι στα ιστορικά γεγονότα, την πίστη του σε 

ηθικές αξίες και σε κρίσεις για το άτοµό του.  

Ο Ξενοφών: Σ Λ 

α. διέθετε βαθιά φιλοσοφηµένη πολιτική σκέψη " "

 

β.
 
καταδίκασε την αυθαιρεσία και την ανηθικότητα 

της εξουσίας
 

" " 

γ. θεωρήθηκε από τους αλεξανδρινούς φιλολόγους 

ανώτερος από τον Ηρόδοτο και το Θουκυδίδη " " 

δ. παρά τις προσπάθειές του έδωσε µια συγκεχυµένη 

εικόνα των πολιτικών εξελίξεων του 5ου π.Χ. αι. " " 

ε. απέδωσε σε θεϊκή τιµωρία την ήττα των 

Σπαρτιατών από τους Θηβαίους στα Λεύκτρα το " " 
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371 π.Χ. και την παρακµή τους 

στ. κέρδισε το θαυµασµό πολλών µελετητών του 

έργου του, οι οποίοι τον απεκάλεσαν ἀττικὴ 
µέλισσα και ἀττικὴ µοῦσα. 

" " 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας σε µια πρόταση που 

χαρακτηρίσατε ως σωστή µε βάση τα στοιχεία της εισαγωγής του 

βιβλίου σας. 

5. Να συνδέσετε µε βέλη τους τίτλους των έργων του Ξενοφώντα στην Α 

στήλη µε τις αναφορές στο περιεχόµενο που τους αντιστοιχεί στη Β 

στήλη. ∆υο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν. 

Κύρου  
Ἀνάβασις!

����    Εξιστόρηση των γεγονότων της περιόδου 

411-362 π.Χ στην Ελλάδα και Μ. Ασία. 

 ����    Εγκωµιαστική βιογραφική έκθεση των 

αρετών του Σπαρτιάτη βασιλιά. 

Ἀποµνη- 
µονεύµατα 
Σωκράτους!

����    Προτάσεις λύσεων για την εξυγίανση των 

οικονοµικών του κράτους των Αθηνών 

στα µέσα του 4ου π. Χ. αιώνα. 

 
Ἀγησίλαος!

����    ∆ιάλογος ανάµεσα στον τύραννο των 

Συρακουσών και τον ποιητή Σιµωνίδη για 

τις διαφορές ανάµεσα στη ζωή του 

τυράννου και του απλού πολίτη. 

 ����    Συζητήσεις και διάλογοι του µεγάλου 

στοχαστή και δασκάλου που προβάλλουν 

την ηθική του επιρροή στους γύρω του. 

Κύρου  
Παιδεία!

����    Η συµµετοχή δέκα χιλιάδων µισθοφόρων 

στην εκστρατεία του Κύρου εναντίον του 

αδελφού του το 401 π. Χ. και η 

περιπετειώδης επιστροφή τους. 

Ἑλληνικά! ����    Ο Σωκράτης αντικρούει την κατηγορία 

της αθεΐας και προβάλλει την ηθική του 

και τη σοφία του.  

 ����    Μυθιστορηµατική βιογραφία, στην οποία 
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Ἱέρων! ο συγγραφέας αλλάζει ιστορικά στοιχεία 

και επινοεί περιστατικά, για να προβάλει 

τις δικές του ιδέες σχετικά µε την 

εκπαίδευση του ιδανικού ηγέτη. 

 

 

 

3.  Ἑλληνικά 

Α.  Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (σύντοµης απάντησης) 

1.  Από ποιο χρονικό σηµείο αρχίζει και σε ποιο τελειώνει η ιστορική 

αφήγηση του Ξενοφώντα στα Ελληνικά;  

2.  Σε πόσα βιβλία χωρίζονται τα Ελληνικά του Ξενοφώντα και πόσες 

ενότητες διακρίνονται στην ιστορική καταγραφή του; 

3.  Ποιο είναι το περιεχόµενο του 2ου βιβλίου των Ελληνικών και ποιο 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει;   

 

Β.  Ερώτηση κλειστού τύπου 

Τα παρακάτω γεγονότα καταγράφονται από τον Ξενοφώντα στα 

Ελληνικά. Να τα κατατάξετε στη σωστή χρονολογική σειρά: 

 Σωστή σειρά 

• Άνοδος της δύναµης της Θήβας α) 

• Κατάληψη της εξουσίας στην 

Αθήνα από τους Τριάκοντα 

τυράννους 

β) 

• Μάχη της Μαντινείας γ) 

• Αποκατάσταση της 

δηµοκρατίας στην Αθήνα 

δ) 

• Πελοποννησιακός πόλεµος, 

τελευταία περίοδος - ήττα και 

παράδοση της Αθήνας 

 

ε) 

• Μάχη των Λεύκτρων  στ) 
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• Ειρήνη του βασιλέως 

(Ανταλκίδειος ειρήνη) 

ζ) 
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4.  Ερωτήσεις για όλη την εισαγωγή (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 βάση τα στοιχεία της εισαγωγής του βιβλίου σας να σκιαγραφήσετε 

την προσωπικότητα του Ξενοφώντα ως συγγραφέα και ως Αθηναίου 

πολίτη. 


	ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁÔÁ ÅÑÙÔÇÓÅÙÍ
	1.  Åéóáãùãéê? óôçí áñ÷áßá åëëçíéêÞ éóôïñéïãñáößá
	
	Á. ÅñùôÞóåéò óýíôïìçò áðÜíôçóçò
	Ç éóôïñéïãñáößá óôïõò áíáôïëéêïýò ëáïýò
	¸ëëçíåò (éóôïñéïãñÜöïé) ëïãïãñÜöïé êáôÜ ôçí áñ÷áúêÞ ðåñßïäï
	Çñüäïôïò – Èïõêõäßäçò - Îåíïöþí


	ÅëëçíéóôéêÞ – ñùìáúêÞ åðï÷Þ
	Â. ÅñùôÞóåéò åëåýèåñçò áíÜðôõîçò Þ óõíäõáóìüò óýíôïìçò áðÜíôçóçò êáé åëåýèåñçò áíÜðôõîçò
	Ç éóôïñéïãñáö?á ì?÷ñé ôçí åëëçíéóôéê? åðï÷?
	ÅëëçíéóôéêÞ – ñùìáúêÞ åðï÷Þ
	
	
	Ã. ÅñùôÞóåéò êëåéóôïý ôýðïõ Þ óõíäõáóìüò áíïéêôïý êáé êëåéóôïý ôýðïõ





	2.  Îåíïöþí Ãñýëëïõ Åñ÷éåýò
	
	
	Â. ÅñùôÞóåéò êëåéóôïý ôýðïõ Þ óõíäõáóìüò áíïéêôïý êáé êëåéóôïý ôýðïõ



	Ó
	
	
	
	
	Êýñïõ




	Á.  ÅñùôÞóåéò áíïéêôï? ô?ðïõ (óýíôïìçò áðÜíôçóçò)
	
	
	4.  Åñùô?óåéò ãéá ?ëç ôçí åéóáãùã? (ãéá ôï óð?ôé)





