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1. Οη Κενθοναίμη ιμηπόκ βνίζθμκηακ ζε εμθύιηα δηαμάπε, από ηόηε πμο
ήνζακ ζ’ αοημύξ μη αηπμάιςημη πμο πνμένπμκηακ από ηηξ καομαπίεξ
γηα

ηεκ

Επίδαμκμ,

αθμύ

ημοξ

ειεοζένςζακ

μη

Κμνίκζημη,

θαηκμμεκηθά με εγγύεζε ηςκ πνμλέκςκ γηα μθηαθόζηα ηάιακηα, ζηεκ
πναγμαηηθόηεηα όμςξ επεηδή πείζηεθακ κα θένμοκ ηεκ Κένθονα με
ημ μένμξ ηςκ Κμνηκζίςκ. Κη αοημί, πηάκμκηαξ ημκ θάζε πμιίηε
πςνηζηά, έπναηηακ, γηα κα θάκμοκ ηεκ πόιε κα απμζηαηήζεη από
ημοξ Αζεκαίμοξ.Κη αθμύ έθηαζε έκα αζεκασθό θη έκα θμνηκζηαθό
πιμίμ, πμο έθενκακ πνέζβεηξ, θη αθμύ ήνζακ ζε δηαπναγμαηεύζεηξ
(μη πνέζβεηξ), απμθάζηζακ μη Κενθοναίμη κα είκαη ζύμμαπμη με ημοξ
Αζεκαίμοξ ζύμθςκα με ηηξ ζομθςκίεξ πμο είπακ θάκεη, θαη θίιμη με
ημοξ Πειιμπμκήζημοξ, όπςξ αθνηβώξ θαη πημ πνηκ.
2. Σηεκ πνμζπάζεηά ημο γηα πνμκμιμγηθή αθνίβεηα ζηεκ έθζεζε ηςκ
γεγμκόηςκ μη δοζθμιίεξ ήηακ μεγάιεξ. Οη ειιεκηθέξ πόιεηξ - θνάηε
δεκ είπακ εκηαίμ πνμκμιμγηθό ζύζηεμα, μύηε είπακ θμηκέξ
μκμμαζίεξ γηα ημοξ μήκεξ ημο ζειεκηαθμύ έημοξ. Η επημμκή ημο κα
θαηαγνάρεη με απόιοηε αθνίβεηα ημ πνόκμ ηςκ γεγμκόηςκ είκαη
ζαθήξ ζημκ θαζμνηζμό ημο πνμκηθμύ ζεμείμο ηεξ έθνελεξ ημο
πμιέμμο, με ηεκ εηζβμιή ηςκ Θεβαίςκ ζηηξ Πιαηαηέξ: δέθα
ηέζζενα έηε μεηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ηνηακηάπνμκεξ εηνήκεξ
(μεηαλύ Αζεκαίςκ θαη Πειμπμκκεζίςκ), ηε πνμκηά πμο ε Χνοζίξ
είπε ζομπιενώζεη ζανάκηα μθηώ έηε ηενςζύκεξ ζημ Άνγμξ, θαη μ
Αηκήζημξ ήηακ έθμνμξ ζηε Σπάνηε θαη μ Ποζόδςνμξ επώκομμξ
άνπςκ ζηεκ Αζήκα, έλη μήκεξ μεηά ηε μάπε ηεξ Πμηίδαηαξ, μόιηξ
άνπηδε ε άκμηλε... (2.2.1). Αθμιμοζώκηαξ ημκ ηνόπμ πνμκμιμγηθήξ
έθζεζεξ πμο πνεζημμπμίεζε μ Ειιάκηθμξ μ Μοηηιεκαίμξ εληζημνεί
ηα γεγμκόηα θαηά πνμκμιμγηθή ζεηνά θαη όπη θαηά ζεμαηηθέξ
εκόηεηεξ, θαη μάιηζηα πνόκμ με πνόκμ, δηαηνώκηαξ ημ έημξ ζε
ζένμξ θαη πεημώκα
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β. 1. Επακαζηάζεηξ
2. αθεηενία
3. εγγύεζε
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4. ρήθηζμα
5. ελόθιεζε
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