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Αποστόλης Κ. Κωνσταντίνου_Φιλόλογος 

Ι. Ι. Ι. Ι. Η ζωή του ΞενοφώνταΗ ζωή του ΞενοφώνταΗ ζωή του ΞενοφώνταΗ ζωή του Ξενοφώντα    

O Ξενοφών γεννήθηκε (μεταξύ ____ και ____ π.Χ.) στον δήμο της _ ______της Αττικής. 

Ήταν __________ καταγωγής. Ο  φίλος του Πρόξενος του πρότεινε να μετάσχει στην 

εκστρατεία που ετοίμασε ____________, για να εκθρονίσει τον αδελφό του, τον βασιλιά 

της Περσίας Αρταξέρξη Β'. Συγκροτήθηκε εκστρατευτικό σώμα με ____________ μισθο-

φόρους από διάφορες πόλεις. Όταν ο βασιλιάς ____________ανέλαβε την ηγεσία του 

σπαρτιατικού στρατού (396 π.Χ.), ο Ξενοφών εντυπωσιάστηκε από την προσωπικότητά 

του, ώστε τον ακολούθησε μαζί με τον σπαρτιατικό στρατό, στη μάχη της 

______________(394 π.Χ.) εναντίον του ευρύτερου αντισπαρτιατικού συνασπισμού, 

στον οποίο πρωτοστατούσαν η __________και η __________. Μετά τη νίκη των Σπαρ-

τιατών, ακολούθησε τον Αγησίλαο στους ∆ελφούς για τους επινίκιους πανηγυρισμούς. 

Η __________του από την πατρίδα του, την Αθήνα, ήταν και αναπόφευκτη και δικαιο-

λογημένη. Οι Σπαρτιάτες του πρόσφεραν____________, άδεια διαμονής στη Σπάρτη και 

πολύ σύντομα του παραχώρησαν ένα μεγάλο κτήμα στον Σκιλλούντα, κοντά στην Ο-

λυμπία, όπου έζησε περίπου είκοσι χρόνια ήρεμη οικογενειακή ζωή με τη γυναίκα του 

και τους δύο γιους του, τον Γρύλλο και τον ∆ιόδωρο, και ασχολήθηκε με τη συγγραφή 

πολλών έργων του.  

ΙΙ. ΙΙ. ΙΙ. ΙΙ. Ποιους είχε ως Ποιους είχε ως Ποιους είχε ως Ποιους είχε ως πρότυπά τουπρότυπά τουπρότυπά τουπρότυπά του ο Ξενοφών και γιατ ο Ξενοφών και γιατ ο Ξενοφών και γιατ ο Ξενοφών και γιατί;ί;ί;ί;    

α. τον ___________________________επειδή_________________________________ 

β. τον ____________________________επειδή________________________________  

ΙΙΙ. ΙΙΙ. ΙΙΙ. ΙΙΙ. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τΣε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τΣε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τΣε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα τουα έργα τουα έργα τουα έργα του (να δοθεί ένα αντιπροσωπευτικό  (να δοθεί ένα αντιπροσωπευτικό  (να δοθεί ένα αντιπροσωπευτικό  (να δοθεί ένα αντιπροσωπευτικό 
ππππααααράδειγμα για καθεμιάράδειγμα για καθεμιάράδειγμα για καθεμιάράδειγμα για καθεμιά))))   

ΙΙΙΙVVVV. Η εποχή του, όπως την αποδίδει το έργο του.. Η εποχή του, όπως την αποδίδει το έργο του.. Η εποχή του, όπως την αποδίδει το έργο του.. Η εποχή του, όπως την αποδίδει το έργο του.    

Ο Ξενοφών, παρά το θαυμασμό του για τον________________ και την προφανή φιλο-

δοξία του να συνεχίσει το έργο του στα Ελληνικά, δεν διαθέτει τη διεισδυτικότητα ή τη 
βαθειά φιλοσοφημένη ________________του μεγάλου προκατόχου του. Με τη σαφήνεια 

όμως και την ακρίβεια στην έκφρασή του, με την απόλυτη ακρίβεια της περιγραφής των 

χώρων που εξελίχθηκαν τα γεγονότα, τη ζωντάνια της γραφής του, που θυμίζει ικανό 

______________ και την ιδεολογική του συνέπεια έδωσε μια ξεκάθαρη εικόνα των πολι-

τικών εξελίξεων του 4ου αι., της ενίσχυσης και της εξασθένησης της δύναμης 

______________ και, στη συνέχεια, ______________, της συνεχώς αυξανόμενης παρέμ-

βασης __________________ στα ελληνικά πράγματα ως την αμφίρροπη μάχη της Μα-

ντινείας (_______π.Χ) όπου φάνηκε καθαρά η ___________όλων των ιστορικών «πόλε-

ων-κρατών» της Ελλάδας. Η ικανότητα του συγγραφέα να ζωντανεύει με 

______________ μεμονωμένες εντυπωσιακές σκηνές φτάνει σε κορυφαία επιτεύγματα 

όπως στην περιγραφή της θριαμβευτικής επιστροφής του __________ στην Αθήνα 

(1.4.12-19), της αναγγελίας της καταστροφής του ____________στόλου στους Αιγός 

ποταμούς (2.2.3), της κατεδάφισης των μακρών τειχών (2.2.23), της δίκης και της εκτέ-

λεσης του _____________(2.3.50-56), της τραγικής αξιοπρέπειας, με την οποία δέχτηκαν 

οι Σπαρτιάτες το άγγελμα της συμφοράς τους στα _____________(6.4.16). 
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VVVV. . . . Ο Ξενοφών στο έργο τουΟ Ξενοφών στο έργο τουΟ Ξενοφών στο έργο τουΟ Ξενοφών στο έργο του    προβάλλει, με συνέπεια, αξίεςπροβάλλει, με συνέπεια, αξίεςπροβάλλει, με συνέπεια, αξίεςπροβάλλει, με συνέπεια, αξίες:::: 

Καταδικάζει ------ θαυμάζει -------- αποδοκιμάζει έντονα 

           

 

 

 

VVVV. . . . Σε ποια φάση του Πελοποννησιακού Πολέμου διαδραματίζονται τα γεγονότα που Σε ποια φάση του Πελοποννησιακού Πολέμου διαδραματίζονται τα γεγονότα που Σε ποια φάση του Πελοποννησιακού Πολέμου διαδραματίζονται τα γεγονότα που Σε ποια φάση του Πελοποννησιακού Πολέμου διαδραματίζονται τα γεγονότα που 
ππππεεεεριγράφει ο Ξενοφών στις § 16ριγράφει ο Ξενοφών στις § 16ριγράφει ο Ξενοφών στις § 16ριγράφει ο Ξενοφών στις § 16----32 που μελετάμε;32 που μελετάμε;32 που μελετάμε;32 που μελετάμε;    
 

Καταγράψτε τα βασικά γεγονότα της φάσης αυτήςΚαταγράψτε τα βασικά γεγονότα της φάσης αυτήςΚαταγράψτε τα βασικά γεγονότα της φάσης αυτήςΚαταγράψτε τα βασικά γεγονότα της φάσης αυτής με τους παρακάτω άξονες: με τους παρακάτω άξονες: με τους παρακάτω άξονες: με τους παρακάτω άξονες:    

 

� Οι σύμμαχοι των Αθηναίων. 

 

� Περσική πολιτική και Σπαρτιάτες. 

 

� Πολιτική κατάσταση στην Αθήνα. 

 

� Ο ρόλος και οι ενέργειες του Αλκιβιάδη. 

 

� Τελευταία νίκη του Αθηναϊκού στόλου. 

 

� Η τύχη των νικητών Αθηναίων στρατηγών. 

 

� Αρχηγός ναυτικών δυνάμεων Σπάρτης (ως «ἐπιστολεύς»). 

 

� Στρατηγική Σπαρτιατών. 

 

� Τελική μάχη (πού – πότε). 

 

� Ολική καταστροφή για τους… 

 

� Τελική πράξη δράματος –το τέλος του πολέμου. 

 

 

 

 

 

 

 


