ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α..Ο Αλκιβιάδης,όταν είδε από τα τείχη ότι οι Αθηναίοι αγκυροβολούσαν σε αμμώδη
παραλία και όχι κοντά σε κάποια πόλη και ότι προμηθεύονταν τα τρόφιμα από τη
Σηστό(που απείχε ) δεκαπέντε στάδια από τα πλοία,και ότι οι εχθροί (βρίσκονταν)
μέσα σε λιμάνι και κοντά σε πόλη και τα είχαν όλα ,είπε ότι αυτοί είχαν
αγκυροβολήσει όχι σε κατάλληλο μέρος και συμβούλευε να μετακινηθούν στη Σηστό
και μέσα σε λιμάνι και κοντά σε πόλη.Εκεί,ενώ θα βρίσκεστε ,τους είπε θα
ναυμαχήσετε,όταν θελήσετε.Αλλά οι στρατηγοί ,και κυρίως ο Τυδέας και ο
Μένανδρος,τον πρόσταξαν να φύγει γιατί αυτοί είναι τώρα στρατηγοί και όχι
εκείνος.Και αυτός ,σηκώθηκε και έφυγε.
Β.1.Ο Αλκιβιάδης,στρατηγός με σπουδαίες ικανότητες και αυτοεξόριστος πια στη
Θράκη,διαπιστώνει από το παρατηρητήριό του ορισμένες λανθασμένες κινήσεις που
έκαναν οι Αθηναίοι.Αρχικά ότι η θέση του αθηναϊκού στόλου ήταν τελείως
απρόσφορη τόσο από πλευράς στρατιωτικής κάλυψης,όσο και από πλευράς
προμήθειας των εφοδίων.Τους παρακινεί λοιπόν επίμονα να μεταστρατοπεδεύσουν
στη Σηστό πρὸς τε λιμένα καὶ πρὸς πόλιν.Ο Ξενοφώντας,δια στόματος Αλκιβιάδη, με
τις μετοχές ἔχοντας,ὁρμοῦντας,μετιόντας,κατιδών,καθώς και τους εύστοχους σε κάθε
μετοχή εμπρόθετους προσδιορισμούς εκφράζει τις απόψεις του ως προς τη
γεωγραφική θέση και τον εφοδιασμό των αντιπάλων.Με τους παρατατικούς ἔφη,
παρῂνει και τα απαρέμφατα που εξαρτώνται από αυτούς,εμμένει στον ισχυρισμό του
ότι τι αγκυροβόλιο των Αθηναίων δε βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο.Συμβουλεύει
λοιπόν να το εγκαταλείψουν,στηρίζοντας την επιμονή του με αιφνίδια μετάβαση από
τον πλάγιο λόγο στον ευθύ(οὗ ὄντες ναυμαχήσετε,ὅταν βούλησθε).

2.Από διάφορες αρχαίες πηγές παλαιότεροι λογογράφοι αναφέρονται ο Διονύσιος ο
Μιλήσιος,ο Χάρων ο Λαμψακηνός,ο Ξάνθος ο Λυδός και ο Εκαταίος ο Μιλήσιος.Τα
κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η καταγραφή προφορικών παραδόσεων, οι
ταξιδιωτικές περιγραφές καθώς και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνουν για την
παράκτια ναυσιπλοϊα και για τα τοπικά έθιμα διαφόρων λαών.Μερικοί από αυτούς
εδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για τη μυθογραφία,τη γενεαλογία,τη σύνταξη καταλόγων με
τα ονόματα αρχόντων ή αξιωματούχων μιας πόλης ή με τα ονόματα αθλητών ,κυρίως
Ολυμπιονικών.Ο Εκαταίος ο Μιλήσιος μάλιστα, στα έργα του Γενεαλογίαι και Γης
περίοδος συνδύαζε τα βασικά γνωρίσματα της πεζογραφίας της εποχής του με μια
νέα αντίληψη για επιστημονική,ορθολογική έρευνα και τεκμηρίωση.
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4. ἐκέλευσαν α)Αόριστος του κελεύω
Οριστική:ἐκέλευσαν
Υποτακτική:κελεύσωσι,Ευκτική:κελεύσαιεν,Προστακτική:κελευσάντων

β)κελεύειν-κελεύων,κελεύουσα,κελεῦον

5. Ενικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός

ὁ λιμήν

οἱ λιμένες

τοῦ λιμένος

τῶν λιμένων

τῷ λιμένι

τοῖς λιμέσι

τὸν λιμένα

τοὺς λιμένας

ὦ λιμήν

ὦ λιμένες

Ενικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός

ὁ στρατηγός

οἱ στρατηγοί

τοῦ στρατηγοῦ

τῶν στρατηγῶν

τῷ στρατηγῷ

τοῖς στρατηγοῖς

τὸν στρατηγόν

τοὺς στρατηγούς

ὦ στρατηγέ

ὦ στρατηγοί

6. ἐν αἰγιαλῷ:εμπρόθετος προσδιορισμός του τόπου
ὁρμοῦντας:κατηγορηματική μετοχή από το κατιδών
τὰ ἐπιτήδεια:αντικείμενο της μετοχής μετιόντας
7. ἐκεῖνον: ἐκείνους
αὐτούς: αὐτόν
τῶν τειχών: τοῦ τείχους

8.ὁρμοῦντας :ορμητήριο,όρμος
στρατηγεῖν:στρατηγός,στρατηγικός ,στρατήγημα

