
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 

1. Σι γνωρίηετε για τθν καταγωγι (γζννθςθ, οικογενειακό περιβάλλον), τθ μόρφωςθ  

του Ξενοφϊντα και τισ πολιτικζσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ του;  (ςελ.29, 1θ παρ + ς. 32 , 

1θ παρ)) 

2. Να κατατάξετε κατά χρονικι ςειρά τα ακόλουκα βιογραφικά ςτοιχεία του Ξενοφϊν- 

τα:  

α) υμμετείχε ωσ μιςκοφόροσ ςτο ςτράτευμα του Κφρου κατά του αδελφοφ του Αρ- 

ταξζρξθ.  

β) Μεγάλωςε ςε εφπορθ οικογζνεια ςτον Διμο τθσ Ερχιάσ Αττικισ.  

γ) Ακολοφκθςε τον παρτιάτθ βαςιλιά Αγθςίλαο ςτθ μάχθ τθσ Κορωνείασ.  

δ) Τπθρζτθςε ςτο ςϊμα των ιππζων τθσ πατρίδασ του, τθσ Ακινασ.  

ε) Οδιγθςε τουσ Ζλλθνεσ μιςκοφόρουσ (τουσ Μυρίουσ) από τα βάκθ τθσ Αςίασ ςτθν  

πατρίδα τουσ.  

3. Να κατατάξετε κατά χρονικι ςειρά τα ακόλουκα βιογραφικά ςτοιχεία του Ξενοφϊν- 

τα:  

α) Εγκαταςτάκθκε ςτον κιλλοφντα τθσ Ολυμπίασ, όπου αςχολικθκε με το ςυγγρα- 

φικό του ζργο.  

β) Εξορίςτθκε από τθν πατρίδα του, τθν Ακινα.  

γ) Αναγκάςτθκε να εγκαταλείψει το κτιμα του, ςτον κιλλοφντα, και να μετακομίςει  

ςτθν Κόρινκο.  

δ) Οι Ακθναίοι επζτρεψαν ςτον Ξενοφϊντα να επαναπατριςτεί, μετά από τθν άρςθ  

του ψθφίςματοσ για εξορία.  

ε) Ζςτειλε τουσ γιουσ του, Γρφλλο και Διόδωρο, να υπθρετιςουν ςτον ακθναϊκό  

ςτρατό.  

 

4. Οι Ακθναίοι με ψιφιςμά τουσ εξόριςαν τον Ξενοφϊντα, επειδι:  

α) αρνικθκε να υπθρετιςει ςτον ακθναϊκό ςτρατό,  

β) κατατάχτθκε ωσ μιςκοφόροσ ςτον ςτρατό του Κφρου, ςτθ Μ. Αςία,  

γ) ανικε ςτθν τάξθ των ιππζων και ςυναναςτρεφόταν με τον ωκράτθ,  

δ) ςτθ μάχθ τθσ Κορωνείασ (494 π.Χ.), παρατάχτθκε με τον βαςιλιά τθσ πάρτθσ  

Αγθςίλαο εναντίον τθσ πατρίδασ του,  

ε) δεν επζτρεψε ςτουσ γιουσ του να υπθρετιςουν ςτον ακθναϊκό ςτρατό.  

Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ, ςθμειϊνοντασ το αντίςτοιχο γράμμα και να ανα- 

φζρετε αν οι Ακθναίοι ανακεϊρθςαν το ψιφιςμα αυτό και με ποια αφορμι.  

 

5. Σι γνωρίηετε για τθ μόρφωςθ του Ξενοφϊντα (ςελ 29 αρχι) και ποιεσ ιςτορικζσ 

μορφζσ άςκθςαν επίδραςθ ςτθν προςωπικότθτα και ςτισ ιδζεσ του; (ςελ. 30 μζςθ) 

6. Σι γνωρίηετε για τθ ςυμμετοχι του Ξενοφϊντα ςτθν εκςτρατεία του Κφρου; (ς.29) 

7. Ποιεσ ςτρατιωτικζσ υπθρεςίεσ προςζφερε ο Ξενοφϊν ςτον Αγθςίλαο;(ς.29, 3θ παρ) 

8. Ποιεσ ιταν οι ςχζςεισ του Ξενοφϊντα με τθν πόλθ τθσ πάρτθσ;(ς.29»Ο Ξενοφϊν, 

ζμπειροσ....μακρόχρονθ εγκατάςταςθ ς.30) 

9. Πϊσ αναδεικνφεται θ πίςτθ του Ξενοφϊντα ςε υψθλζσ αξίεσ; (ς. 32 «ςε 

όλθ...όρκουσ τουσ») 

10. Να εξθγιςετε γιατί οι Ακθναίοι εξόριςαν τον Ξενοφϊντα από τθν πατρίδα του (394  



π.Χ.) και γιατί, πολφ αργότερα (365 π.Χ.), ανακάλεςαν αυτι τουσ τθν απόφαςθ (ς. 

ς.29 μζςθ ζωσ ς. 30) 

11. Ποιεσ ςυνζπειεσ ζχει, κατά τον Ξενοφϊντα, θ αςζβεια προσ τουσ κεοφσ ςτθν εξζλιξθ 

των ιςτορικϊν γεγονότων;(ς. 32, 3θ παρ) 

12.  α) Να εξθγιςετε γιατί δεν είναι εφκολθ θ ειδολογικι και θ χρονολογικι κατάταξθ  

των ζργων του Ξενοφϊντα. (ς.30 «δεν είναι εφκολθ...κεςμοφσ») 

β) ε ποια κριτιρια ςτθρίηεται θ χρονολογικι κατάταξθ των ζργων του Ξενοφϊντα;;  

γ) Ποια είναι θ πικανότερθ χρονολογικι κατάταξθ των ζργων του; (όπωσ θ 

προθγοφμενθ) 

13. a. ε ποιεσ κατθγορίεσ κατατάςςονται τα ζργα του Ξενοφϊντα; Να αναφζρετε τουσ  

τίτλουσ των ζργων μιασ κατθγορίασ. (ςελ.31) 

b.Να αναφζρετε τα Ιςτορικά ζργα του Ξενοφϊντα και να δϊςετε περιλθπτικά το 

περιεχόμενο δφο ζργων αυτισ τθσ κατθγορίασ) (ς. 31) 

γ) ε ποια κατθγορία των ζργων του Ξενοφϊντα ανικουν τα Ἑλλθνικά και ςε ποια  

χρονικι περίοδο αναφζρονται; Να αναφζρετε τουσ τίτλουσ των υπολοίπων ζργων 

του Ξενοφϊντα που ανικουν ςτθν ίδια κατθγορία με τα Ἑλλθνικά (ς. 31) 

δ) Να αναφζρετε τα ωκρατικά ζργα του Ξενοφϊντα και να δϊςετε περιλθπτικά το 

περιεχόμενο δφο ζργων αυτισ τθσ κατθγορίασ.(ς. 31) 

ε) Να αναφζρετε τα Διδακτικά ζργα του Ξενοφϊντα και να δϊςετε περιλθπτικά το 

περιεχόμενο δφο ζργων αυτισ τθσ κατθγορίασ. (ς. 31) 

14. Ο Ξενοφϊν είχε τθ φιλοδοξία να ςυνεχίςει το ζργο του Θουκυδίδθ. Πόςο επιτυχθ- 

μζνθ κεωρείται θ προςπάκειά του;(ς.31 τζλοσ) 

15. Από τθν περιγραφι ποιων γεγονότων αναδεικνφεται θ ικανότθτα του Ξενοφϊντα να 

ηωντανεφει µε δραµατικι ζνταςθ µεµονωµζνεσ εντυπωςιακζσ ςκθνζσ; (ς. 32, 2θ 

παρ) 

16. Ποιεσ είναι οι απόψεισ του Ξενοφϊντα για τθν «ακζτθςθ του λόγου» και τθν «πα- 

ράβαςθ των όρκων»; (ς. 32 , 3θ παρ) 

17. Ποιον χαρακτθριςµό απζδωςαν ςτον Ξενοφϊντα οι καυµαςτζσ του ζργου του ςτθ  

ρωµαϊκι εποχι και γιατί;(ς.33)  

18. Πϊσ αξιολογικθκε το ζργο του Ξενοφϊντα ςτθν Αλεξανδρινι και ςτθ Ρωμαϊκι  

εποχι; (ς. 32 κάτω ζωσ ς. 33) 

19. Ποια δθμοφιλζςτερα ζργα του Ξενοφϊντα χρθςιμοποιικθκαν ωσ διδακτικά βιβλία  

από τθν Αναγζννθςθ μζχρι ςιμερα και για ποιουσ λόγουσ (ς. 33 προτελευτ. παρ) 

20. Πϊσ δικαιολογείται ο χαρακτθριςμόσ του Ξενοφϊντα ωσ «ρεπόρτερ» και πϊσ απο- 

τυπϊνεται ςτο ζργο του θ εικόνα των πολιτικϊν εξελίξεων του 4ου π.Χ. αι.; (ς.31 

κάτω ζωσ ς.32 αρχι) 

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 

 

1. Σι γνωρίηετε για τθν καταγωγι και τθ μόρφωςθ του Θουκυδίδθ; (ς. 18) 

2. α) Ποια ιταν θ άποψθ του Θουκυδίδθ για τθ ςτρατθγικι του Περικλι; (ς. 18) 

β) Ποιεσ ιταν οι ςυνζπειεσ του λοιμοφ και πϊσ επθρζαςε τθν πολιτικι κατάςταςθ 

τθσ Ακινασ;(ς.18) 



3. Ποιεσ ςυνζπειεσ είχε για τον ίδιο τον Θουκυδίδθ θ αποτυχία του ωσ 

ςτρατθγοφ ςτθν Αµφίπολθ (424 π.Χ.); (ς. 18 κάτω «το 424π.Χ. ζωσ 1θ 

παρ,ς.19) 

4.   Για ποιουσ λόγουσ εξορίςτθκε ο Θουκυδίδθσ και πϊσ θ εξορία του επθρζαςε 

τθ ςυγγραφι του ζργου του; (όπωσ θ προθγοφμενθ) 

5. Από ποφ προκφπτει ότι ο Θουκυδίδθσ ζηθςε ζωσ το τζλοσ του 

Πελοποννθςιακοφ πολζμου; (ς. 19 , 1θ παρ. Σζλοσ και 2θ παρ) 

6. Ποια ςτοιχεία οδιγθςαν τον Θουκυδίδθ να κατανοιςει από τθν αρχι τθ 

ςθµαςία του πολζµου που ξεςποφςε; (ς. 19 τελευτ. παρ) 

7. A. Mε ποιεσ μεκόδουσ ο Θουκυδίδθσ ερευνά τα γεγονότα του μακρινοφ 

παρελκόντοσ και  τθσ ςφγχρονισ του εποχισ, ςτθν πορεία αναηιτθςθσ τθσ 

αλικειασ; (ς. 19 τζλοσ ζωσ ς. 20 αρχι + ς. 24 1θ παρ) 

 Β. Με ποιεσ μεκόδουσ ο Θουκυδίδθσ διερευνά γεγονότα παλαιότερα του     

Πελοποννθςιακοφ πολζμου (όπωσ θ προθγ) 

8. Ποιεσ είναι, κατά τον Θουκυδίδθ, οι βαςικζσ προχποκζςεισ για τθ ςυγκρότθςθ 

ενόσ ιςχυροφ, από ςτρατιωτικι άποψθ, κράτουσ (ς. 20 «τονίηει...κράτοσ») 

9. Να αναφζρετε τα βακφτερα αίτια του Πελοποννθςιακοφ πολζµου, ςφµφωνα 

µε τον Θουκυδίδθ. (ς.20)  

10. Ποια είναι, κατά τον Θουκυδίδθ, τα βαςικά κίνθτρα για τον πόλεμο; (ς. 20) 

11. Πϊσ απαντά ο Θουκυδίδθσ ςτο πρόβλθμα που αφορά τθν θγεμονικι δφναμθ 

τθσ Ακινασ; (ς. 20 μζςθ) 

12. Ποια είναι θ αντίλθψθ του Θουκυδίδθ για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ 

τθσ διαχείριςθσ τθσ δφναμθσ από ζνα κράτοσ, μια ςυμμαχία, μια πολιτικι 

παράταξθ;(ς. 20 κάτω ζωσ 21 πάνω) 

13. Πϊσ θ λογικι και θ τφχθ, κατά τον Θουκυδίδθ, επθρεάηουν τισ ιςτορικζσ 

εξελίξεισ;(ς. 21 2θ παρ) 

14. Ποια είναι τα γνωρίςματα του θγζτθ που χαρακτθρίηουν τθν πολιτικι 

φυςιογνωμία του Περικλι; (ς. 21 τζλοσ) 

15. Πϊσ ορίηεται θ υπεφκυνθ ςυµπεριφορά του πολίτθ, κατά τον Θουκυδίδθ;(ς. 

22) 

16. Ποιο γνϊριςµα ςκζψθσ και µεκόδου χαρακτθρίηει τον Θουκυδίδθ, όταν 

ςτοχάηεται για τα γεγονότα και τθ ςυµπεριφορά του ανκρϊπου; Ποια πορεία 

ακολουκεί ο ιςτορικόσ; (ς. 22: από το ςυγκεκριμζνο ςτο γενικό) 

17. Με ποιον τρόπο παρακζτει ο Θουκυδίδθσ τουσ λόγουσ των οµιλθτϊν ςτισ 

δθµθγορίεσ του και γιατί (ς. 21-22)  

18. Με ποιον τρόπο προςπακεί ο Θουκυδίδθσ να εξαςφαλίςει τθ χρονολογικι 

ακρίβεια κατά τθν ζκκεςθ των ιςτορικϊν γεγονότων; (ς. 25) 

19. Ποια κζµατα περιλαµβάνονται ςτο πρϊτο βιβλίο των ἱςτοριῶν του 

Θουκυδίδθ; (ς. 25 τελ παρ) 

20. Α)Ποια γλϊςςα χρθςιμοποιεί ςτο ζργο του ο Θουκυδίδθσ; Να αναφζρετε τρεισ 

χαρακτθριςτικζσ γλωςςικζσ ιδιομορφίεσ. Β) Να αναφζρετε τρία (3) 

χαρακτθριςτικά του κουκυδίδειου φφουσ Γ)Σι επιδιϊκει ο Θουκυδίδθσ με τθ 

χριςθ ςφνκετων ρθμάτων; Να αναφζρετε ζνα παράδειγμα.  (ς. 26-27) 

 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


