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1. 72. Σην κεηαμύ, όηαλ ήξζε έλα θνξηλζηαθό πινίν θαη Λαθεδαηκόληνη πξέζβεηο, απηνί από ηνπο
Κεξθπξαίνπο πνπ ήηαλ θύξηνη ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο επηηέζεθαλ θαηά ησλ δεκνθξαηηθώλ θαη
ζε κάρε ηνπο λίθεζαλ. Όηαλ έθηαζε ε λύρηα, νη δεκνθξαηηθνί θαηαθεύγνπλ ζηελ αθξόπνιε θαη
ζηα ςειά θαη νρπξά κέξε ηεο πόιεο θαη αθνύ ζπγθεληξώζεθαλ εθεί, εγθαηαζηάζεθαλ θαη
θαηείραλ ηνλ Υιιατθό ιηκέλα. Αληίζεηα, νη νιηγαξρηθνί θαηέιαβαλ ηελ αγνξά, όπνπ θαη έκελαλ νη
πεξηζζόηεξνη από απηνύο θαζώο θαη ην γεηηνληθό ιηκάλη πνπ βιέπεη πξνο ηελ απέλαληη ζηεξηά.
73. Τελ επόκελε κέξα έθαλαλ κεξηθέο κηθξνεπηζέζεηο θαη ζηα ρσξάθηα έζηειλαλ αλζξώπνπο θαη
νη δύν παξαηάμεηο, πξνζθαιώληαο θαη ηνπο δνύινπο θαη ππνζρόκελνη ζε απηνύο ειεπζεξία. Ο
κεγαιύηεξνο αξηζκόο ησλ δνύισλ πήγαλ ζύκκαρνη κε ηνπο δεκνθξαηηθνύο, ελώ νρηαθόζηνη
κηζζνθόξνη από ηελ απέλαληη ζηεξηά κε ηελ αληίζεηε παξάηαμε.
2. Η ελέξγεηα ησλ νιηγαξρηθώλ Κεξθπξαίσλ λα ζηείινπλ πξέζβεηο ζηελ Αζήλα δείρλεη πξάμε
δηπισκαηηθήο επειημίαο θαη έλδεημε ηεο ππέξκεηξεο απηνπεπνίζεζεο πνπ ηνπο δηαθαηείρε. Τν
ζξάζνο ηνπο απηό νθεηιόηαλ θπξίσο ζην γεγνλόο όηη είραλ ηελ ππνζηήξημε Κνξηλζίσλ θαη
Σπαξηηαηώλ. Η πξεζβεία ησλ Κεξθπξαίσλ ζηελ Αζήλα είρε αλαιάβεη δηπιό ξόιν ηόζν λα εμεγήζεη
θαη λα πείζεη ηνπο Αζελαίνπο όηη ε πνιηηηθή θαηάζηαζε, όπσο εμειίρζεθε ζην λεζί, δελ βιάπηεη
ηνπο Κεξθπξαίνπο νύηε ηνπο ίδηνπο ηνπο Αζελαίνπο όζν θαη λα πείζνπλ ηνπο ζπκπαηξηώηεο ηνπο
(ηνπο δεκνθξαηηθνύο) πνπ είραλ θαηαθύγεη ζηελ Αζήλα αιιά θαη ηνπο νπαδνύο ηνπ Πεηζία λα κελ
ππνθηλήζνπλ θακηά ερζξηθή ελέξγεηα ελαληίνλ ηεο Κέξθπξαο. Ωζηόζν, όηαλ θηάλνπλ ζηελ Αζήλα
αληί λα πξνβνύλ ζε δηαπξαγκαηεύζεηο, πξνζπάζεζαλ λα ππνθηλήζνπλ επαλάζηαζε. Απηό είρε σο
απνηέιεζκα νη Αζελαίνη λα κελ εμαπαηεζνύλ από ηελ απνζηνιή, αιιά ζπλέιαβαλ ακέζσο ηνπο
πξέζβεηο θαη όζνπο είραλ πεηζηεί ζηα ιόγηα ηνπο θαη ηνπο έζηεηιαλ ζηελ Αίγηλα γηα αζθάιεηα. Η
ζύιιεςε ησλ πξέζβεσλ απνηειεί παξαβίαζε ησλ άγξαθσλ λόκσλ, θαζώο ζεσξνύληαη πξόζσπα
ηεξά θαη απαξαβίαζηα, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηνπ «δηεζλνύο δηθαίνπ» ηεο επνρήο. Παξόιν
απηά, ε πξάμε ησλ Αζελαίσλ λνκηκνπνηείηαη κηαο θαη νη απεζηαικέλνη πξέζβεηο ήηαλ
πξαμηθνπεκαηίεο από ηε κηα πιεπξά θαη από ηελ άιιε απηνί παξαβίαδαλ πξώηνη ηνπο άγξαθνπο
λόκνπο, γηαηί πξνέβαηλαλ ζε πξνπαγάλδα θαη θαηαζηξαηήγεζαλ ηνπο παξαδεδεγκέλνπο θαλόλεο
ηεο θηινμελίαο.
3. Μεηά ηελ μαθληθή επίζεζε ησλ νιηγαξρηθώλ Κεξθπξαίσλ, ε δεκνθξαηηθή παξάηαμε ηνπ λεζηνύ
θαηαθεύγεη ζηελ αθξόπνιε θαη ζηα ςειά θαη νρπξά κέξε ηεο πόιεο θαη εγθαζίζηαηαη εθεί,
θαηέρνληαο ηνλ Υιιατθό ιηκέλα. Αληίζεηα, νη νιηγαξρηθνί θαηέιαβαλ ηελ αγνξά, όπνπ θαη έκελαλ νη
πεξηζζόηεξνη από απηνύο θαζώο θαη ην γεηηνληθό ιηκάλη πνπ βιέπεη πξνο ηελ απέλαληη ζηεξηά.
Σεκαληηθό, όκσο είλαη λα αλαθεξζεί όηη ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο ησλ δνύισλ πξνζρώξεζαλ ζηελ
δεκνθξαηηθή παξάηαμε, αλ θαη ηνπο ππνζρέζεθαλ θαη νη δύν πιεπξέο ειεπζεξία. Οη δνύινη
ηδενινγηθά θαη θνηλσληθά βξίζθνληαλ πην θνληά ζηνπο δεκνθξαηηθνύο παξά ζηνπο νιηγαξρηθνύο θαη
επνκέλσο πείζηεθαλ γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο ππόζρεζεο πνπ ηνπο είραλ δώζεη. Τόζν νη νρπξέο
ζέζεηο όζν θαη ε αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ δνύισλ ζα απνηειέζνπλ βαζηθνύο παξάγνληεο λίθεο
ησλ δεκνθξαηηθώλ.
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4.
Μεηά ηελ αζώσζή ηνπ ν Πεηζίαο ππνθηλνύκελνο από κηθξνςπρία, εθδηθεηηθή καλία θαη
κηζαιινδνμία, νδεγεί ηνπο δηώθηεο ηνπ ζε δίθε. Η ελέξγεηα απηή δελ ηαηξηάδεη θαη δελ ζα έπξεπε λα
εθθξάδεη έλαλ άλζξσπν πνπ ήηαλ αξρεγόο ηεο δεκνθξαηηθήο παξάηαμεο ηνπ λεζηνύ θαη ππέξκαρνπ
ηεο εζηθήο ηάμεο. Ο ίδηνο όκσο επεξεαζκέλνο από πνιηηηθά πάζε θαηαγγέιιεη ηνπο πνιηηηθνύο
αληηπάινπο ηνπ όηη έθιεβαλ ηα ζηεξίγκαηα από ηηο θιεκαηαξηέο ησλ ηεξώλ γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ
ζηα δηθά ηνπο. Απηέο νη θαηεγνξίεο δελ εδξάδνληαλ ζε πνιηηηθή βάζε θη άξα ζα ήηαλ δύζθνιν λα
ζηνηρεηνζεηεζνύλ, αιιά είραλ ραξαθηήξα ζξεζθεπηηθό θαη θνηλσληθό θαη πξνθαινύζαλ ηελ θνηλή
αίζζεζε, θαζώο δηαθαηλόηαλ ε αδηθία ζε βάξνο ησλ θησρώλ πνιηηώλ.
5.

Βι. ζρνιηθό βηβιίν ζζ. 21-22.

6.

α) Ελεζηώηαο: πέκπνπζη(λ)
Παξαηαηηθόο: ἔπεκπνλ
Μέιινληαο: πέκςνπζη(λ)
Αόξηζηνο: ἔπεκςαλ
Παξαθείκελνο: πεπόκθαζη(λ)
Υπεξζπληέιηθνο: ἐπεπόκθεζαλ
Οξηζηηθή: παξεγέλεην, θαηέιαβνλ
Υπνηαθηηθή: παξαγέλεηαη, θαηαιάβσζη(λ)
Επθηηθή: παξαγέλνηην, θαηαιάβνηελ
Πξνζηαθηηθή: παξαγελέζζσ, θαηαιαβόλησλ
β) λαῦ, πξέζβεζη, ἀθξνπόιεηο , ιηκήλ, μπκκάρῳ

7. βέιηηζηα: θαηεγνξνύκελν ππνθεηκέλνπ ζην ηαῦηα,
ἐπηθπξῶζαη: ηειηθό απαξέκθαην, αληηθείκελν ζην ἠλάγθαζαλ,
ἐο ηὰο Ἀζήλαο: εκπξόζεηνο πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηεύζπλζεο ζε ηόπν,
ηνὺο δνύινπο: αληηθείκελν ζηελ ηξνπηθή κεηνρή παξαθαινῦληεο,
ὀθηαθόζηνη: επηζεηηθόο πξνζδηνξηζκόο ζην ἐπίθνπξνη
8. δέρεζζαη: απνδνρή, γλώκελ: γλσκηθό, μπλέθεξε: θνξηίν, μπιιαβόληεο: ιήςε, καρόκελνη: καρεηήο,
θαηαθεύγεη: θπγάο, ᾤθνπλ: πνιπθαηνηθία, παξαθαινῦληεο: θιήζε, ὑπηζρλνύκελνη: ππόζρεζε,
παξεγέλεην: γεγνλόηα.
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