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1.
Αθνύ έθαλαλ απηό, ζπγθάιεζαλ ηνλ ιαό ηεο Κέξθπξαο θαη είπαλ πσο απηό πνπ έγηλε ήηαλ ην
θαιύηεξν θαη όηη ηώξα πηα ήηαλ ειάρηζηνο ν θόβνο λα ππνδνπισζνύλ από ηνπο Αζελαίνπο, θη από δσ
θαη κπξνο λα κείλνπλ νπδέηεξνη θαη λα κε δέρνληαη θαλέλαλ από ηνπο δύν, παξά κόλν αλ έξρνληαη κ’
έλα θαξάβη, νπνηαδήπνηε όκσο κεγαιύηεξε δύλακε λα ηε ζεσξνύλ ερζξηθή. Απηά πξόηεηλαλ θη
αλάγθαζαλ ηνλ ιαό λα ηα επηθπξώζεη. Έζηεηιαλ ακέζσο πξέζβεηο ζηελ Αζήλα γηα λα εμεγήζνπλ όζν
ην δπλαηόλ θαιύηεξα ηα όζα είραλ ζπκβεί θαη γηα λα πείζνπλ όζνπο Κεξθπξαίνπο είραλ θαηαθύγεη
εθεί, λα κελ θηλεζνύλ ερζξηθά, θη απηό επεηδή θνβόληαλ αληεπαλάζηαζε. Αιιά όηαλ έθηαζαλ ζηελ
Αζήλα νη απεζηαικέλνη, νη Αζελαίνη ζεσξώληαο ηνπο ππνθηλεηέο ηεο επαλάζηαζεο ηνπο ζπλέιαβαλ,
θαη καδί κε όζνπο είραλ πεηζηεί ζηα ιόγηα ηνπο ηνύο πήγαλ θαη ηνπο άθεζαλ ζηελ Αίγηλα. Σην κεηαμύ
νη νιηγαξρηθνί πνπ είραλ ηώξα ζηα ρέξηα ηνπο ηελ θαηάζηαζε ζηελ Κέξθπξα, όηαλ έθηαζε θ’ έλα
πνιεκηθό θαξάβη από ηελ Κόξηλζν θαη πξέζβεηο ησλ Λαθεδαηκνλίσλ, έθαλαλ επίζεζε ελαληίνλ ησλ
δεκνθξαηηθώλ θαη ηνπο λίθεζαλ ζηε ζπκπινθή πνπ έγηλε.
2.
Οη ελέξγεηεο ησλ νιηγαξρηθώλ κεηά ηε δνινθνλία ησλ αξρεγώλ ηεο δεκνθξαηηθήο παξάηαμεο
ήηαλ νη εμήο: α) θάιεζαλ ζε ζπλέιεπζε ηνπο πνιίηεο ηεο Κέξθπξαο, β) αηηηνιόγεζαλ ηηο πξάμεηο ηνπο
ιέγνληαο πσο κε απηό ηνλ ηξόπν εμαιείθνληαλ ν θίλδπλνο λα ππνδνπισζνύλ ζηνπο Αζελαίνπο, γ)
απνθάζηζαλ ηελ ηήξεζε απζηεξήο νπδεηεξόηεηαο, θαζηζηώληαο αλελεξγή ηελ επηκαρία κε ηνπο
Αζελαίνπο, δ) αλάγθαζαλ ηνπο Κεξθπξαίνπο κε ην θιίκα ηξνκνθξαηίαο πνπ επηθξαηνύζε λα
επηθπξώζνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο, θαη ε) έζηεηιαλ πξέζβεηο ζηελ Αζήλα.
Σο πολιηικό ζσέδιο ηων ολιγαπσικών είσε ωρ ζηόσο ηε κειινληηθή πξνζρώξεζε ηεο Κέξθπξαο
ζηε ζπκκαρία ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηελ θαηάιπζε ηεο επηκαρίαο κε ηνπο Αζελαίνπο θαη ηελ εδξαίσζε
ηνπ νιηγαξρηθνύ πνιηηεύκαηνο ζηελ Κέξθπξα.
Η ζύγκληζη ηων πολιηών ηηρ Κέπκςπαρ αποζκοπούζε ζην λα δνζεί κηα επίθαζε δεκνθξαηηθήο
λνκηκόηεηαο ζε όζα νη νιηγαξρηθνί είραλ πξναπνθαζίζεη, έζησ θη αλ ε επηθύξσζε απ’ ηελ εθθιεζία
ηνπ δήκνπ γηλόηαλ ππό θαζεζηώο βίαο θαη εθθνβηζκνύ. Σηόρνο ηνπο ήηαλ επίζεο λα δηθαηνινγήζνπλ
ηηο αθξαίεο πξάμεηο ηνπο ηζρπξηδόκελνη πσο κε απηό ηνλ ηξόπν δηαθπιάηηνπλ ην λεζί από κηα
επηθίλδπλε ζπκκαρία κε ηνπο Αζελαίνπο, πνπ ζα ζήκαηλε νπζηαζηηθά ηελ ππνδνύισζε ησλ
Κεξθπξαίσλ ζε απηνύο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα πεηύραηλαλ κειινληηθά ηελ πξνζάξηεζε ηεο
Κέξθπξαο ζηελ πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία.
Η διαηήπηζη ηηρ οςδεηεπόηηηαρ ήηαλ πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ πνξεία ηνπ ζρεδίνπ ησλ
νιηγαξρηθώλ, θαζώο κηα νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε από απηήλ ζα πξνθαινύζε ηελ άκεζε παξέκβαζε
ησλ Αζελαίσλ θαη ηελ εκπινθή ηεο Κέξθπξαο ζε πνιεκηθέο ζπγθξνύζεηο, θάηη πνπ ζα απνηεινύζε
ηξνρνπέδε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζρεδηαζκώλ ηνπο.
Η ππεζβεία πος ζηάλθηκε ζηην Αθήνα επιδίωκε: α) λα πείζεη ηνπο Αζελαίνπο όηη νη εμειίμεηο
ζηελ Κέξθπξα ήηαλ ζπκθέξνπζεο θαη γη’ απηνύο, β) λα δηεγείξεη ηε θηινπαηξία ησλ δεκνθξαηηθώλ
Κεξθπξαίσλ πνπ είραλ θαηαθύγεη ζηελ Αζήλα, πείζνληάο ηνπο λα κελ πξνζπαζήζνπλ λα αλαηξέςνπλ
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ηε λέα πνιηηηθή θαηάζηαζε, θαζώο νπνηαδήπνηε αληίδξαζή ηνπο ζα πξνθαινύζε ηελ παξέκβαζε ησλ
Αζελαίσλ κε ζπλαθόινπζε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ λεζηνύ. Με απηό ηνλ ηξόπν πίζηεπαλ όηη ζα
πεηύραηλαλ ηελ εδξαίσζε ηνπ πξαμηθνπήκαηόο ηνπο.
3.
Παξόιν πνπ θαη νη νιηγαξρηθνί θαη νη δεκνθξαηηθνί δήηεζαλ ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ δνύισλ
ζηελ εκθύιηα δηακάρε ηεο Κέξθπξαο ππνζρόκελνη ειεπζεξία, ε πξόζθιεζε ησλ δεκνθξαηηθώλ βξήθε
κεγαιύηεξε απήρεζε ζηελ ηάμε ηνπο, γηαηί:
α) Είραλ πην θηιειεύζεξεο απόςεηο θαη πξαθηηθέο. Τα επηρεηξήκαηά ηνπο γηα ηζνλνκία ήηαλ πην εύθνιν
λα εθαξκνζηνύλ ζην δεκνθξαηηθό πιαίζην.
β) Οη δνύινη βξίζθνληαλ θνηλσληθά πην θνληά ζην δήκν, επεηδή νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο
δεκνθξαηηθνύο άλεθαλ ζε θαηώηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα θαη επνκέλσο έλησζαλ κεγαιύηεξε
ζπκπάζεηα πξνο απηνύο.
4.

Βι. ζρνιηθό βηβιίν ζζ. 24-25.

5.

α) Ελεζηώηαο: θαηαιακβάλνπζη(λ), θαηαθεύγεη
Παξαηαηηθόο: θαηειάκβαλνλ, θαηέθεπγε
Μέιινληαο: θαηαιήςνληαη, θαηαθεύμεηαη
Αόξηζηνο: θαηέιαβνλ, θαηέθπγε
Παξαθείκελνο: θαηεηιήθαζη(λ), θαηαπέθεπγε
Υπεξζπληέιηθνο: θαηεηιήθεζαλ, θαηεπεθεύγεη
Οξηζηηθή: θαηέιαβνλ, θαηαθεύγεη
Υπνηαθηηθή: θαηαιάβσζη(λ), θαηαθεύγῃ
Επθηηθή: θαηαιάβνηελ, θαηαθεύγνη
Πξνζηαθηηθή: θαηαιαβόλησλ, θαηαθεπγέησ
β) ηνῖο λαπζί, ηῇ ηξηήξεη, ηῶλ λπθηῶλ, (ὦ) νἰθέηα, ηά πιήζε

6.
βέιηηζηα
ἐπηθπξῶζαη
πεξί ηε ηῶλ πεπξαγκέλσλ
δηδάμνληαο
ἐπηζηξνθὴ
λεσηεξίδνληαο
Κνξηλζίαο
λπθηὸο
ηῆο πόιεσο
αὐηῶλ
ἐο ηνὺο ἀγξνὺο
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θαηεγνξνύκελν
αληηθείκελν
εκπξόζεηνο ηεο αλαθνξάο
ηειηθή κεηνρή
ππνθείκελν
αηηηνινγηθή κεηνρή
επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο
ππνθείκελν κεηνρήο
γεληθή θηεηηθή
γεληθή δηαηξεηηθή
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7. απαξάδεθηνο: δέρεζζαη
λαύηεο: λεί
εγεζία: ἡγεῖζζαη
θόξνο: μπλέθεξε
πεηζώ: πείζνληαο, ἔπεηζαλ
ιήςε: μπιιαβόληεο, θαηέιαβνλ
ζεηηθόο: θαηέζελην, επηηίζεληαη
αλέθηθηνο: ἀθηθνκέλεο
ζύιινγνο: μπιιεγείο
νηθνδνκή: ᾤθνπλ, νἰθεηῶλ
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ΒΑΙΛΔΙΑΓΟΤ ΔΛΙΑΒΔΣ
ΒΑΦΔΙΑΓΟΤ ΑΠΑΙΑ
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