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ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α´ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 
 

Θουκυδίδου Ἱστοριαι 
1. Μια από τις βασικές αιτίες του Πελοποννησιακού πολέµου υπήρξε η 
οικονοµική και στρατιωτική ανάπτυξη της Αθήνας. 

2. Ο Θουκυδίδης εντάσσει στο έργο του και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. 
3. Ο Θουκυδίδης κράτησε στοιχεία µόνο για όσα γεγονότα είχε προσωπική 
εµπειρία. 

4. Ο Θουκυδίδης αντιµετώπισε δυσκολίες στην χρονολόγηση των γεγονότων. 
5. Οι ελληνικές πόλεις δεν είχαν ενιαίο χρονολογικό σύστηµα κάτι που 
δυσκόλεψε Θουκυδίδη στην προσπάθειά του για χρονολογική ακρίβεια. 

6. Οι ελληνικές πόλεις δεν είχαν κοινές ονοµασίες για τους µήνες του σεληνιακού 
έτους κάτι που δυσκόλεψε Θουκυδίδη στην προσπάθειά του για χρονολογική 
ακρίβεια. 

7. Οι δηµηγορίες αποδίδουν τα κίνητρα των οµιλητών. 
8. Οι δηµηγορίες αποδίδουν τους στόχους των οµιλητών. 
9. Οι δηµηγορίες αποδίδουν τους σχεδιασµούς των οµιλητών. 
10. Οι δηµηγορίες βρίσκονται σε αντιστοιχία µόνο µε τα µεγάλα γεγονότα του 
πολέµου. 

11. Οι δηµηγορίες βρίσκονται σε αντιστοιχία µόνο µεταξύ τους µε το σχήµα «θέση-
αντίθεση». 

12. Ο Θουκυδίδης παραθέτει τους λόγους αυτολεξεί. 
13. Οι δηµηγορίες δείχνουν την ικανότητα του Θουκυδίδη να αναλύει τα γεγονότα 
και το βάθος της σκέψης του. 

14. Ο Θουκυδίδης ακολούθησε τον τρόπο χρονολογικής έκθεσης του Ελλάνικου 
του Μυτιληναίου. 

15.  Ο Θουκυδίδης εξιστορεί τα γεγονότα κατά θεµατικές ενότητες και όχι κατά 
χρονολογική σειρά. 

16. Ο Θουκυδίδης εξιστορεί τα γεγονότα κατά χρονολογική σειρά και όχι κατά 
θεµατικές ενότητες. 

17. Ο Θουκυδίδης για την ανεύρεση της αλήθειας εφάρµοσε µεταξύ άλλων την 
αυτοψία. 

18. Ο Θουκυδίδης για την ανεύρεση της αλήθειας επισκέφτηκε µεταξύ άλλων τα 
πεδία των µαχών. 

19. Ο Θουκυδίδης για την ανεύρεση της αλήθειας αξιολογούσε τις πληροφορίες. 
20. Ο Θουκυδίδης διαιρεί το έτος σε θέρος (4 µήνες) και χειµώνα (8 µήνες). 

 
 
 

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 
1. Στην Ἀπολογία Σωκράτους (διαφορετική εκδοχή από την «Απολογία» του 
Πλάτωνος), ο  Σωκράτης αντικρούει την κατηγορία της αθεΐας και προβάλλει την 
ηθική του και τη σοφία του. 

2. Τα Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους περιλαµβάνουν συζητήσεις και διαλόγους του 
µεγάλου στοχαστή και δάσκαλου που προβάλλουν την ηθική του επιρροή στους 
γύρω του. 

3. Στο Συµπόσιον ο Ισχόµαχος εκθέτει στον Σωκράτη τις απόψεις του για τη 
διαχείριση του νοικοκυριού και του αγροκτήµατος. 

4. Στον Οἰκονοµικό µια συντροφιά µαζί µε τον Σωκράτη διασκεδάζει και συζητάει 
για τον έρωτα. 
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5. Η Κύρου Ἀνάβασις ανήκει στα Ιστορικά έργα Ξενοφώντα. 
6. Τα Ιστορικά έργα του Σωκράτη είναι: Περὶ ἱππικῆς, Ἱέρων. 
7. Τα Σωκρατικά είναι: Οἰκονοµικός, Ἀπολογία Σωκράτους. 
8. Ο Ξενοφώντας είχε τον χαρακτηρισµό αττική µούσα. 
9. Στην Αναγέννηση χρησιµοποιήθηκε η Ἀνάβασις για το πλήθος των ανεκδότων για 
τον Σωκράτη. 

10. Πρότυπα του Ξενοφώντα ήταν ο Σωκράτης και ο Αγησίλαος. 
11. Ο Ξενοφώντας διαθέτει τη διεισδυτικότητα του Θουκυδίδη. 
12. Τον Ξενοφώντα τον διακρίνει ιδεολογική συνέπεια. 
13. Ο Ξενοφώντας δεν εντάσσει στο κείµενό του ποιητικές λέξεις και εκφράσεις. 
14. Η Κύρου Παιδεία περιέχει παιδαγωγικά και ροµαντικά στοιχεία. 
15. Ο Ξενοφώντας στο έργο του Περί ἱππικῆς δίνει οδηγίες για την καλύτερη δυνατή 
περιποίηση και χρησιµοποίηση των ίππων. 

16. Τον Ξενοφώντα τον διακρίνει σαφήνεια και ακρίβεια στην περιγραφή. 
17. Το έργο του Θουκυδίδη προετοιµάζει την Κοινή της ελληνιστικής εποχής. 
18. Ο Ξενοφώντας ήταν ικανός «ρεπόρτερ». 
19. Τον Ξενοφώντα τον διακρίνει ιδεολογική συνέπεια. 
20.  Στο έργο του Ξενοφώντα Πόροι ή Περί Προσόδων κάνει µια πρόταση λύσεων για 
την εξυγίανση των οικονοµικών του κράτους των Αθηνών στα µέσα του 4ου αι. 
π.Χ. 
 

 


