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                              Πρόλογος  
 
  χνας από τους λόγους του λυσιακού corpus που έχουν σχεδόν αγνοηθεί από 
τη νεώτερη φιλολογική έρευνα είναι ο εικοστός, ο επιγραφόµενος  ‘ Υπ`ερ 
Πολυστράτου, του οποίου η γνησιότητα έχει εντονότατα αµφισβητηθεί. ∆εν υπάρχει 
γι' αυτόν σε ολόκληρο τον 20ο αι. ούτε αναλυτική ερµηνευτική έκδοση  ούτε ειδική  
µονογραφία. 1  
 Oι παλαιότεροι µελετητές συγκλίνουν στην  εκτίµηση  ότι πρόκειται για έναν 
από τους  λιγότερο ελκυστικούς λόγους του corpus. Η εκτίµηση αυτή οφείλεται 
κυρίως στη χαλαρότητα της δοµής, στην τραχύτητα του ύφους και στην ελλειπτική 
και ενίοτε σκοτεινή διατύπωση. O Markland2 θεωρεί ότι "haec Oratio, praeter 
mendas in Contextu, manca etiam est pluribus in locis", ο Dobree3 τον χαρακτηρίζει 
ως "oratio non condemnenda ... sed crasso filo scriptam", ενώ ο Francken4 είναι 
περισσότερο αυστηρός : "equidem eam ita crasso filo compositam existimo, ut 
condemnendam dicere audeo." 
 Ωστόσο ο λόγος παρουσιάζει µεγάλο  ενδιαφέρον, καθώς συµβάλλει στην 
ανασύνθεση της ατµόσφαιρας µιας εποχής αρκετά ταραγµένης όσο και σκοτεινής ' 
πρόκειται για το διάστηµα αµέσως µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας στην 
Αθήνα του  410 π΄., µια περίοδο για την οποία οι ιστορικές πηγές σιωπούν. Επίσης, 
ο ‘Υπ`ερ Πολυστράτου  είναι  ο αρχαιότερος λόγος του corpus ( γράφτηκε πιθανότατα 
το 410 π΄) και, παρ' όλο που διαφέρει ουσιωδώς από τους θεωρούµενους γνήσιους 
λόγους του Λυσία, έχει αρκετά στοιχεία που προαναγγέλλουν την τέχνη του 
λογογράφου. Επιπλέον, η µελέτη του µπορεί να συµβάλει στην παρακολούθηση της 
εξέλιξης του αττικού πεζού λόγου, καθώς είναι ελάχιστα τα κείµενα που σώζονται 
από αυτή την περίοδο. 
 Θέλω και από τη θέση αυτή να εκφράσω τη βαθιά µου ευγνωµοσύνη στους 
συντελεστές αυτής της εργασίας. Η αν. καθηγήτρια κ. Ιωάννα Γιατροµανωλάκη 
δέχθηκε πρόθυµα να εποπτεύσει αυτή τη διατριβή και αφιέρωσε πολλές ώρες 
συζητώντας µαζί µου ζητήµατα ερµηνείας και τεχνικής και διορθώνοντας σε 
διαδοχικά στάδια αυτή την εργασία. Ο καθηγητής κ. Θεόδωρος Στεφανόπουλος 
παρακολούθησε µε γνήσιο ενδιαφέρον από τα πρώτα στάδια την πορεία της 
εργασίας, µου έκανε πολύτιµες υποδείξεις, ιδίως σε θέµατα κριτικής κειµένου, και µε 
προφύλαξε από αρκετά λάθη. Ο αν. καθηγητής κ.Αναστάσιος Νικολαίδης, µέλος της 
τριµελούς εποπτικής επιτροπής, συνέβαλε επίσης σηµαντικά µε τις παρατηρήσεις 
του στη βελτίωση της διατριβής. Τους παραπάνω καθηγητές, παλαιούς µου 

                                                 
1Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι. δηµοσιεύθηκαν ορισµένες αξιόλογες µελέτες για το 

λόγο ' η έµφαση δίνεται σε ζητήµατα δοµής και ύφους, ενώ εξετάζονται και τα προβλήµατα της 
πατρότητας και της φύσης της κατηγορίας.  Πρόκειται για µονογραφίες των Fraenkel, Parow, 
Hoffmeister, Kirchner, Thalheim, Albrecht,Pohl. Bλ.Βιβλιογραφία. 

2Αp. Dobson,499. 
3Adversaria, 240. 
4Francken,143-4. 
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δασκάλους και στις προπτυχιακές µου σπουδές, θέλω να ευχαριστήσω επιπλέον για 
την εµπιστοσύνη µε την οποία µε περιέβαλαν και για την ενθάρρυνση και στήριξη 
που µου προσέφεραν σε όλη τη διάρκεια των µεταπτυχιακών µου σπουδών. 
Θερµότατες ευχαριστίες οφείλω επίσης στον οµότιµο καθηγητή του Πανεπιστηµίου 
του Groningen κ. Stephan Radt, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να συζητήσει 
µαζί µου ορισµένα προβληµατικά χωρία του κειµένου και να µου υποδείξει λύσεις, 
και στον φίλο Κώστα Κάππαρη, διδάκτορα του Πανεπιστηµίου της Γλασκώβης, ο 
οποίος συνέβαλε στη βελτίωση αρκετών σηµείων και µου έκανε σηµαντικές 
υποδείξεις σε θέµατα του Αρχαίου ∆ικαίου. ΄ωρίς την πολύτιµη συνδροµή όλων των 
παραπάνω καθηγητών αυτή η διατριβή δεν θα είχε ολοκληρωθεί ' όµως η ευθύνη για 
τις αποµένουσες αδυναµίες και τα πιθανά λάθη είναι αποκλειστικά δική µου. 
 Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο και συνάδελφο Βασίλη 
Ορφανό για τη βοήθεια που µου προσέφερε σε θέµατα ερευνητικής µεθοδολογίας 
στα πρώτα στάδια της συγγραφής, και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης για τις διευκολύνσεις που µου 
παρέσχε. 
 
Ηράκλειο 
Οκτώβρης 1998      Κωστής Ε. Αποστολάκης     
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                                   Βιβλιογραφία - Βραχυγραφίες  

 

Οι βραχυγραφίες των αρχαίων συγγραφέων ακολουθούν το LSJ, εκτός από τις 

παρακάτω περιπτώσεις : Ανδοκ.=Ανδοκίδης '  Αντ.=Αντιφών ' ∆ηµ.=∆ηµοσθένης' 

Θουκ.=Θουκυδίδης ' Ξεν.= Ξενοφών ' Ηροδ.= Ηρόδοτος. Οι βραχυγραφίες των 

περιοδικών ακολουθούν το L' Annee Philologique. Όπου υπάρχει στο Υπόµνηµα το 

όνοµα κάποιου εκδότη χωρίς άλλη παραποµπή, η αναφορά είναι στο σχόλιο που 

αντιστοιχεί στο οικείο χωρίο της έκδοσής του. Η παραποµπή "βλ. εις §1" σηµαίνει 

"βλέπε το σχόλιό µας στην §1".   
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     Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
   1. Το ιστορικό πλαίσιο του λόγου    
    1.α Το καθεστώς των Τετρακοσίων5  
  
To 508 π.χ. ο Κλεισθένης εγκαθίδρυσε το δηµοκρατικό πολίτευµα και διακήρυξε την 
πλήρη ισότητα µεταξύ των Αθηναίων. χκτοτε η δηµοκρατία διευρύνθηκε µε τις 
µεταρρυθµίσεις του Εφιάλτη και του Περικλή (462 π.΄.), όµως οι εχθροί της ποτέ δεν 
έπαψαν να νοσταλγούν το τιµοκρατικό πολίτευµα του Σόλωνος, στο οποίο 
καθήκοντα και τιµές αντιστοιχούσαν στα εισοδήµατα από τη γη. Μετά τον θάνατο του 
Κίµωνος (450 π.΄.), οι ολιγαρχικοί βρήκαν νέο ηγέτη στο πρόσωπο του Θουκυδίδη, 
του γιου του Μελησία, ο οποίος οργάνωσε τους οπαδούς του σε κλειστές οµάδες   
( ñταιρε∂αι), ενώ ο δήµος παρέµεινε χαλαρά οργανωµένος. Όµως, µετά την εξορία του 
Θουκυδίδη (443 π.΄.), επικράτησε ο Περικλής χωρίς ισάξιο αντίπαλο και η 
δηµοκρατία παγιώθηκε µε ευεργετικά για το λαό µέτρα: αποζηµίωση βουλευτών και 
δικαστών, θεωρικά και, πιθανώς,  παραχώρηση στους ζευγίτες του δικαιώµατος να 
αναλαµβάνουν άρχοντες.6    
 Ωστόσο, µετά τον θάνατο του Περικλή, η επικράτηση στην Αθήνα  
δηµαγωγών όπως ο Κλέων και ο Υπέρβολος στέρησε τους δηµοκρατικούς από 
ηγέτες αριστοκρατικής καταγωγής, ενώ η αποξένωση των αριστοκρατών από την 
εξουσία συνοδεύθηκε από διώξεις των δηµαγωγών εναντίον τους, µε κύριο στόχο τη 
δήµευση των περιουσιών τους. Η αντίδραση των αριστοκρατικών ξεκίνησε κατ' 
αρχήν σε επίπεδο προπαγάνδας ' ό,τι γνωρίζουµε από ολιγαρχικά συγγράµµατα του 
ύστερου 5ου αι. είναι κυρίως η ψευδοξενοφώντεια [ Αθηναίων Πολιτεία και ένα 
απόσπασµα παρόµοιου έργου που αποκαλύφθηκε προσφάτως7. Στη συνέχεια 
άρχισαν να οργανώνονται σε κλειστές οµάδες, µε κύριο σκοπό την υπεράσπιση των 
µελών τους στους δικαστικούς αγώνες και την προετοιµασία για την κατάλυση της 
δηµοκρατίας, δίδοντας τον όρκο  κα`ι τ‚  δήµfl  κακόνους öσοµαι κα`ι  βουλεύσω ≈,τι  Üν 
ôχω κακόν.8 
  
 

                                                 
5    Επιλογή βιβλιογραφίας για το καθεστώς : J. Kriegel, Der Staatsstreich der Vierhundert in Athen 
411 v.Chr., διδ. διατρ. Bonn 1909 ' M.O.B. Caspari, "On the Revolution of the Four Hundred at 
Athens", JHS 33 (1913) 1-18 ' E.Cavaignac, "Les Quatrs Cents : Tucydide, Aristote et le discours 
pour Polystratos", RUB 31 (1925)317-22 ' Busolt - Swoboda II 902 κ.ε. ' Busolt, Geschichte 1456 -
1513 '   M. Lang, "The Revolution of the 400", AJPh 69 (1948) 272-89 ' F. Sartori, La crisi del 411 a.c. 
nell ' Athenaion Politeia di Aristotele, διδ. διατρ. Padova 1951 ' Hignett, HAC 350-75.  
6     Ωστόσο, δεν αποκλείεται αυτή η τελευταία µεταρρύθµιση να είναι πολύ παλαιότερη ' βλ.  
M.H.Hansen, CPh 81 (1986) 222-9. 
7      P. Heid.182 ' βλ. M.Gigante, Maia 9(1957) 68-74 ' Rhodes, CAP 21. 
8      Αριστ. Πολιτικα Ε 1310a 9-10. 
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 Αυτή η κίνηση ευνοήθηκε από τη γενική δυσαρέσκεια που προκάλεσε στην 
Αθήνα η πίεση του µακροχρόνιου πολέµου. Ακόµη και εκτός των ολιγαρχικών 
τάξεων υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι, δυσαρεστηµένοι από την πολιτική κατάσταση, 
επιθυµούσαν µεταβολή του πολιτεύµατος. Αυτοί ήταν κυρίως οι ζηµιωµένοι από τον 
πόλεµο γαιοκτήµονες, όπως ο κατηγορούµενος του λόγου µας Πολύστρατος, οι 
οποίοι έβλεπαν τα κτήµατά τους που βρίσκονταν εκτός των τειΧών να λεηλατούνται, 
τους δούλους των να δραπετεύουν, τα ορυχεία και τις βιοτεχνίες να κλείνουν και το 
εµπόριο να διέρχεται κρίση. Επιπλέον, ήταν εκείνοι που επωµίζονταν τα κύρια 
οικονοµικά βάρη, τις λειτουργίες, οι οποίες είαν γίνει επαχθέστερες, και τις σχεδόν 
ετήσιες υποχρεωτικές εισφορές για την αντιµετώπιση των αυξηµένων στρατιωτικών 
εξόδων, µε αποτέλεσµα οι περιουσίες τους να έχουν εξανεµισθεί.9 Η σικελική 
τραγωδία επέτεινε αυτή τη δυσφορία. Το αντιπολεµικό κλίµα που είχε διαµορφωθεί 
εκείνη την περίοδο αποτυπώνεται στην κωµωδία του Αριστοφάνη Λυσιστράτη  (Ιαν.-
Φεβρ. 411).  
 Όπως εύστοχα σηµειώνει ο Sealey10, τρεις υπήρξαν οι κύριοι παράγοντες 
που οδήγησαν στην πολιτειακή εκτροπή του 411 : η αντιπαλότητα που είχε 
αναπτυχθεί µεταξύ των τριών παρατάξεων, των δηµοκρατικών, των µετριοπαθών και 
των ακραίων ολιγαρχικών, οι ανταγωνισµοί για την προσωπική επιβολή και  λόγοι 
οικονοµικοί. Όντως, η βελτίωση της οικονοµίας φαίνεται ότι υπήρξε σοβαρότατος 
παράγοντας της µεταβολής. Αυτό συνάγεται από το πρόγραµµα που έθεσαν σε 
εφαρµογή οι ολιγαρχικοί, το οποίο προέβλεπε αποζηµίωση από το δηµόσιο ταµείο 
µόνο για στρατιωτικές υπηρεσίες (Θουκ. 8.66.1). Μάλιστα έχει διατυπωθεί η άποψη 
ότι οι ολιγαρχικοί κινήθηκαν όταν διαπίστωσαν ότι έλειψαν τα δύο κύρια στηρίγµατα 
της αθηναικής δηµοκρατίας, η ναυτική δύναµη και τα έσοδα από τη ναυτική 
αυτοκρατορία. 11 Ιδίως µετά τη σικελική καταστροφή η ανάγκη για συνετότερη 
διαχείριση των οικονοµικών έγινε επιτακτικότερη. 'Ετσι, το 413 θεσµοτήθηκε ένα 
σώµα από 10 ηλικιωµένους άνδρες, τους προβούλους (µεταξύ αυτών ήταν ο τραγικός 
ποιητής Σοφοκλής και ο Άγνων, πατέρας του Θηραµένη), οι οποίοι είχαν το δικαίωµα 
να εισάγουν απευθείας ένα ψήφισµα στην Εκκλησία παρακάµπτοντας τη Βουλή 12 
και να αντλούν χρήµατα απευθείας από το θησαυροφυλάκιο. Το πρώτο βήµα προς 
µια ολιγαρχικότερη πολιτεία είχε ήδη γίνει.    

 Η αφορµή που αναζητούσαν οι ολιγαρχικοί για να κινηθούν προέκυψε προς 

το τέλος του 412, όταν ο Αλκιβιάδης, προσπαθώντας να επιτύχει την ανάκλησή του 

στην Αθήνα, επιστράτευε το δχλεαρ της περσικής συµµαχίας, υπό τον όρο όµως να 

εγκατασταθεί ολιγαρχία, καθώς θεωρούσε βέβαιο ότι το δηµοκρατικό καθεστώς δεν 

επρόκειτο να τον ανακαλέσει 
@@13@Στη Σάµο, όπου ναυλοΧούσε ο αθηναικός στόλος, η πλειονότητα των 
στρατηγών αποδέχθηκε τις προτάσεις του Αλκιβιάδη και απεστάλη στην Αθήνα ο 
Πείσανδρος για να προετοιµάσει το έδαφος για τη µεταβολή του καθεστώτος.  

 Η πολιτειακή µεταβολή εµφανίσθηκε αρχικώς ως έκτακτο µέτρο για τον 

πόλεµο. Ουσιαστικώς, οι Αθηναίοι, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Σάµο, συναίνεσαν 

στη µεταβολή όχι για ιδεολογικούς λόγους, αλλά για να επιτύχουν την ανάκληση του 

Αλκιβιάδη και την πολυπόθητη περσική υποστήριξη. Επιπλέον, ο Πείσανδρος 
                                                 

9Πβ. την § 32 του λόγου µας. 
10Sealey, Essays 111-2. 
11Βλ. Forrest, YCS 24 (1975) 37 κ.ε.  
12Πβ. Αρ. Λυσιστρ. 387 κ.ε. µε τον Henderson.  
13Θουκ. 8.49. 
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µετήλθε δόλια µέσα για να αποσπάσει τη συναίνεση της Εκκλησίας, χ 

αρακτηρίζοντας παραπλανητικά το νέο καθεστώς "τροποποιηµένη δηµοκρατία" (µ`η 

τ`ον α[υτ`ον τρόπον δηµοκρατουµένους, Θουκ. 8.53.2-54.1). χ 
 Όµως, εν τω µεταξύ οι κλειστές οµάδες των ολιγαρχικών ( ]εταιρε~ιαι) είχαν 
ήδη δραστηριοποιηθεί : δολοφόνησαν ένα δηµαγωγό µε µεγάλη επιρροή, τον 
Ανδροκλή, και επέβαλαν κλίµα τροµοκρατίας. Ακολούθως, οι περί τον Πείσανδρον 
συγκάλεσαν έκτακτη εκκλησία, πιθανότατα στον Κολωνό, όπου αποφασίσθηκε να 
ορισθούν 10 συγγραφε~ις, οι οποίοι θα συνέτασσαν τις καταστατικές αρχές του νέου 
πολιτεύµατος. Πρώτο µέτρο ήταν η κατάργηση της γραφ~ης παρανόµων, ενέργεια 
που επέτρεψε στους επικεφαλής της κίνησης να εισαγάγουν προς ψήφισιν τα νέα 
µέτρα χωρίς τον κίνδυνο ποινών. Στη συνέχεια καταργήθηκε η µισθοφορά, ορίσθηκε 
η επιλογή των αρχόντων µε εκλογή αντί κληρώσεως, και αντικαταστάθηκε η Βουλή 
των Πεντακοσίων από τη Βουλή των Τετρακοσίων,14 η οποία ανέλαβε την πολιτική 
και δικαστική εξουσία που είχαν επί δηµοκρατίας η εκκλησία και τα λαικά 
δικαστήρια.15 Τέλος, ανατέθηκε σε µια επιτροπή 100 εκλεγµένων πολιτών, τους 
καταλογε~ις, να συντάξουν ένα κατάλογο 5000 πολιτών, που µόνοι αυτοί θα είχαν 
πολιτικά δικαιώµατα.16 Αν και επισήµως παρουσίασε το πρόγραµµα ο Πείσανδρος, 
εµπνευστής του πρέπει να ήταν ο ιθύνων νους του κινήµατος, ο Αντιφών (Θουκ. 
8.68.1).  
 ∆εν είναι πολύ σαφές αν η εγκαθίδρυση του καθεστώτος υπήρξε οµαλή 
πολιτειακή µεταβολή ή πραξικόπηµα.17 Στον Θουκυδίδη (8.69-70) η ανάληψη της 
εξουσίας περιγράφεται µε όρους πραξικοπηµατικούς : πιθανότατα την ίδια µέρα που 
συνήλθε η Εκκλησία στον Κολωνό οι Τετρακόσιοι, οπλισµένοι µε κρυµµένα ξιφίδια 
και συνοδευόµενοι από 120 νέους, οι οποίοι είχαν ήδη επιδοθεί σε τροµοκρατική 
δραστηριότητα, εµφανίσθηκαν στο Βουλευτήριο και απαίτησαν από τα µέλη της 
Βουλής των Πεντακοσίων να αποχωρήσουν, αφού λάβουν την αποζηµίωση που 
αντιστοιχούσε στο υπόλοιπο της θητείας τους. Αντιθέτως, στην αριστοτέλεια [ 
Αθηναίων Πολιτεία (29-32) η εγκατάσταση των Τετρακοσίων περιγράφεται ως ήπια 
διαδικασία. Προσφάτως ο Harris18 επισηµαίνει αντιφάσεις στην εξιστόρηση του 
Θουκυδίδη (επί παραδείγµατι,  ενώ  ο ιστορικός λέει ότι οι πολίτες που αποτέλεσαν 
την Εκκλησία του Κολωνού ψήφισαν εκουσίως την παραχώρηση της εξουσίας στους 
Τετρακοσίους, στη συνέχεια εµφανίζει τους τελευταίους να καταλαµβάνουν την 
εξουσία µε τροµοκρατία), θεωρεί ακατανόητη την έλλειψη αντίδρασης από τους 
Πεντακοσίους, όταν εξαναγκάσθηκαν να αποχωρήσουν από το Βουλευτήριο, και 
αξιολογεί ως πιο αξιόπιστη την έκθεση της [ Αθηναίων Πολιτείας επικαλούµενος 
επιπροσθέτως τον Λυσ.12,65 και τον ∆ιοδ. 13.34.1-3, όπου λέγεται ότι ο δήµος 
εκουσίως ψήφισε την παραχώρηση πολιτικής δύναµης στους Τετρακοσίους. 

                                                 
14Για τον τρόπο συγκρότησης της Βουλής των Τετρακοσίων βλ. Παράρτηµα, σελ. 225-30. 
15 Οι Τετρακόσιοι συµβόλιζαν την επιστροφή στο πάτριον πολίτευµα του Σόλωνος 

(βλ.[Αθ.Πολ. 31.1 µε τον Rhodes), ενώ οι Πεντακόσιοι το κλεισθένειο δηµοκρατικό σ�ήµα (Αθ. Πολ. 
29.3) ' βλ. A.Fuks, The Αncestral Constitution London 1953, κεφ.1 ' R. Brock, "Athenian Oligarchs : 
The Numbers Game", JHS 109 (1989)160-4. 

16Η υπόσταση των Πεντακισ�ιλίων επί του καθεστώτος των Τετρακοσίων είναι αµφίβολη. Βλ. 
εις § 13. 

17Οι διαφορές που υπάρ�ουν ανάµεσα στον Θουκυδίδη και την [ Αθ.Πολ. είναι εξηγήσιµες. Ο 
πρώτος, ο οποίος ενδιαφέρεται κυρίως για τον πελοποννησιακό πόλεµο, δίνει λιγότερη προσο�ή σε 
συνταγµατικές λεπτοµέρειες, ενώ ο συγγραφέας της [ Αθ.Πολ., καθώς εστιάζει στις µεταβολές των 
πολιτικών συστηµάτων, είναι επόµενο να είναι διεξοδικότερος σε τέτοια θέµατα.. 

18Harris 243-80. 
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 Ωστόσο, αυτή η παθητική στάση του λαού δεν είναι ανεξήγητη, αφού η 

απειλητική παρουσία του σπαρτιατικού στρατού στη ∆εκέλεια κρατούσε τους 

µάχιµους Αθηναίους στις επάλξεις. Επιπλέον, η συνωµοσία είχε προετοιµασθεί πολύ 

καλά και οι συνωµότες είχαν λάβει τα απαραίτητα µέτρα για να αντιµετωπίσουν 

ενδεχόµενη αντίσταση. Τέλος, φαίνεται ότι µια επίφαση δηµοκρατικότητας, 

απαραίτητη για τα σχέδια των ολιγαρχικών, διατηρήθηκε τουλάχιστον αρχικώς.  

Άλλωστε, οι Τετρακόσιοι φρόντιζαν µε κάθε τρόπο να διαδίδουν ότι η µεταβολή του 

πολιτεύµατος δεν έγινε  [επί βλάβ?η τ~ης πόλεως και ότι στην πραγµατικότητα στην 

εξουσία θα βρίσκονταν  
5000, αριθµός αρκετά σηµαντικός, αν αναλογισθούµε ότι, λόγω των εξωτερικών 
υποχρεώσεων της Αθήνας, µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η εκκλησία αριθµούσε 
τόσα µέλη.19  

 Ενώ όµως οι Τετρακόσιοι επικράτησαν µε χαρακτηριστική ευκολία στην 

Αθήνα, δεν συνέβη το ίδιο και στη Σάµο, όπου τα πληρώµατα του στόλου είχαν 

εξαρχής κρατήσει εχθρική στάση απέναντι στους ολιγαρχικούς. Μάλιστα οι 

δηµοκρατικοί, µε επικεφαλής τους στρατηγούς Λέοντα και ∆ιοµέδοντα, όχι µόνο 

απέκρουσαν την απόπειρα των ολιγαρχικών Σαµίων να ανατρέψουν τη δηµοκρατία 

στο νησί, αλλά προχώρησαν στην αντικατάσταση των στρατηγών και ορισµένων 

τριηράρχων µε νέα πρόσωπα, µεταξύ των οποίων ξεχώριζαν ο Θρασύβουλος και ο 

Θράσυλος. Επιπλέον, εξέλεξαν στρατηγό µε απόλυτη δικαιοδοσία τον Αλκιβιάδη, ο 

οποίος  διεµήνυσε στην ολιγαρχική κυβέρνηση ότι δεν είχε αντίρρηση για την 

κατάργηση της µισθοφοράς  και για τους Πεντακισχιλίους, απαιτούσε όµως τώρα να 

αποµακρυνθούν οι Τετρακόσιοι και να ανασυσταθεί η Βουλή των Πεντακοσίων  ( 

Θουκ. 8.86. 6-7). Αυτή η παρέµβαση επιτάχυνε την ήδη υποβόσκουσα ρήξη µεταξύ 

των ολιγαρχικών. Οι µετριοπαθείς, µε επικεφαλής τον Θηραµένη και τον 

Αριστοκράτη, από καιρό δυσανασχετούσαν για τις διαπραγµατεύσεις του Φρυνίχου 

και των άλλων ακραίων ολιγαρχικών µε τους Σπαρτιάτες και για την απροθυµία τους 

να ενεργοποιήσουν τους Πεντακισχιλίους, ενώ είχαν και προσωπικούς λόγους να 

είναι ενοχληµένοι, καθώς έβλεπαν την επιρροή του Αλκιβιάδη να αυξάνεται συνεχώς, 

ενώ οι δικές τους φιλοδοξίες έµεναν ανικανοποίητες (Θουκ. 8.89.2-4). Εν τω µεταξύ 

                                                 
19Επί παραδείγµατι, για ψήφισµα [επ[  [ανδρ`ι ο νόµος απαιτούσε την παρουσία 6000 µελών, 

πράγµα που σηµαίνει ότι, κάποιες τουλά�ιστον φορές, ήσαν παρόντες τόσοι.  
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οι ακραίοι ολιγαρχικοί επιχείρησαν µε απεγνωσµένες κινήσεις να συνάψουν ειρήνη 

µε τη Σπάρτη, αλλά οι προσπάθειές τους απέτυχαν και στην επιστροφή της 

αποστολής των ολιγαρχικών ο Φρύνιχος δολοφονήθηκε. 
 Η αφορµή για την πτώση του καθεστώτος ήλθε µε την ήττα της Ερέτριας 
(αρχές Σεπτεµβρίου του 411 π.΄.), η οποία είχε ως επακόλουθο την αποστασία της 
Εύβοιας, γεγονός ιδιαιτέρως οδυνηρό για τους Αθηναίους. Ακολούθησε εκκλησία 
στην Πνύκα, όπου καταργήθηκε το καθεστώς των Τετρακοσίων και αποφασίσθηκε 
να παραδοθεί η εξουσία στους Πεντακισχιλίους, ένα σώµα που θα συγκροτούνταν 
από όσους πολίτες µπορούσαν να εξοπλίζονται µε δικά τους έξοδα.20 
Πρωταγωνιστές αυτής της κίνησης ήταν ο Θηραµένης και ο Αριστοκράτης, οι οποίοι 
πιθανότατα υποκινήθηκαν από προσωπικές φιλοδοξίες και την πεποίθησή τους ότι 
το καθεστώς των Τετρακοσίων ήταν καταδικασµένο σε αποτυχία. 21    
 Ο απολογισµός του έργου των Τετρακοσίων είναι ένας κατάλογος αποτυχιών. 
Όπως έχει εύστοχα παρατηρηθεί,22 οι Τετρακόσιοι απέτυχαν να κερδίσουν την 
εµπιστοσύνη του στρατού και του στόλου στη Σάµο, απέτυχαν να διαπραγµατευθούν 
µια τιµητική ειρήνη µε τη Σπάρτη, απέτυχαν να εµποδίσουν την αποστασία των 
συµµάχων και, τέλος, απέτυχαν να συνθέσουν τις αντιθέσεις των µελών τους.  

 Σχετικώς µε την συµπεριφορά της κυβέρνησης των Τετρακοσίων δεν υπάρχει 

οµοφωνία ανάµεσα στις πηγές. Ο Θουκυδίδης αποφεύγει να τους καταδικάσει 

ευθέως, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επέδειξαν κάποια µετριοπάθεια στις διώξεις κατά 

των δηµοκρατικών.23 Οµοίως, στην αριστοτέλεια [ Αθηναίων Πολιτεία  υπάρχουν 

ελάχιστες αναφορές εναντίον τους. Αντίθετη εντύπωση αποκοµίζει κανείς από τους 

δικανικούς λόγους της εποχής 
@@όπου οι Τετρακόσιοι περιγράφονται ως σφετεριστές, βίαιοι και δολοφόνοι, αλλά 
αυτοί οι χαρακτηρισµοί είναι πιθανώς υπερβολικοί, και πρέπει να αντιµετωπίζονται 
µε επιφύλαξη.24 

  

 
 1.β  To καθεστώς των Πεντακισχιλίων (ενδιάµεσο καθεστώς)25  

                                                 
20Θουκ. 8.97.1 κα`ι το`υς τετρακοσίους καταπαύσαντες το~ις πεντακισ�ιλίοις [εψηφίσαντο τ`α 

πράγµατα παραδο~υναι (ε@ιναι δ`ε α[υτ~ων ]οπόσοι κα`ι \οπλα παρέ�ονται).  
21Πβ. Θουκ. 8.89.2,91-2 ' Αριστ. Αθ.Πολ. 33.2 ' ∆ιοδ. 13.38 ' πβ. επίσης Λυσ. 12,66-7, όπου η 

συνεργασία του Θηραµένη µε τον Αριστοκράτη αποδίδεται σε καθαρώς προσωπικά κίνητρα.  
22J.B.Bury-S.A.Cook- F.E.Adcock (ed.), The Cambridge Ancient History, V, Cambridge 

1927,332. 
23Θουκ. 8.70 κα`ι {ανδρας τέ τινας [απέκτειναν ο[υ πολλούς, ο|ι [εδόκουν [επιτήδειοι ε@ιναι 

]υπεξαιρεθ~ηναι, κα`ι {αλλους {εδησαν, το`υς δ`ε κα`ι µετεστήσαντο. 
24  Στο λόγο µας, επί παραδείγµατι, η υπεράσπιση επικαλείται τη σκληρότητα των ακραίων 

ολιγαρ�ικών για να δικαιολογήσει τη συµµόρφωση του κατηγορουµένου προς τις απαιτήσεις του νέου 
καθεστώτος (§§ 8-9). 

 
25Βιβλιογραφία : E.Cavaignac, "Le regime de Theramene", REA (1926) 274 κ.ε. ' W.S. 

Ferguson, "The Condemnation of Antiphon", εις Melanges Glotz 1932 ' G.Vlastos, "The Constitution 
of the Five Thousand", AJPh 72 (1952) 189-98 ' Ste Croix, 1-23 ' Rhodes, JHS 92 (1972) 115-27 και 
CAP 362-415 '   B.R.I.Sealey,Essays in Greek Politics, New York 1967 ' Andrews, HCT  V, 328-9 ' R. 
Brock, "Athenian Oligarchs : The Numbers Game" JHS 109(1989)160-4 ' Harris, 243-80.  
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Για το καθεστώς που επικράτησε στην Αθήνα µετά την πτώση των Τετρακοσίων, το 
οποίο ονοµάζεται συνήθως "ενδιάµεσο", δεν γνωρίζουµε πολλές λεπτοµέρειες.26 Η 
ιστορία του Θουκυδίδη διακόπτεται απότοµα σε αυτό το σηµείο, ενώ ούτε στους 
αττικούς ρήτορες  γίνεται µνεία αυτού του καθεστώτος, το οποίο φαίνεται να έχει 
επισκιασθεί από τη δηµοκρατία που το διαδέχθηκε.  
 Αµέσως µετά την πτώση των Τετρακοσίων, αρκετοί ολιγαρχικοί διέφυγαν στη 
∆εκέλεια, απ' όπου συνέχιζαν να παρενοχλούν τους Αθηναίους27 ' οι φυγάδες αυτοί 
µάλιστα εξαιρέθηκαν αργότερα από το αµνηστευτικό ψήφισµα του Πατροκλείδη 
(Ανδοκ. 1,78).28 Άλλοι ολιγαρχικοί φέρονται ότι σώθηκαν χάρη στη µεσολάβηση 
ισχυρών ανδρών του ενδιάµεσου καθεστώτος.29 Όσοι από τους ακραίους 
ολιγαρχικούς δεν διέφυγαν είχαν οικτρή τύχη : ο Αντιφών και ο Αρχεπτόλεµος 
κατηγορήθηκαν για προδοσία εξαιτίας της πρεσβείας προς τη Σπάρτη (Θουκ. 8.90.1) 
και καταδικάσθηκαν σε θάνατο. Tα οστά του Φρυνίχου, ο οποίος είχε ήδη εκτελεσθεί, 
εκτάφηκαν και πετάχθηκαν έξω από τα σύνορα της Αττικής, ενώ και άλλοι ελάσσονες 
ολιγαρχικοί δικάσθηκαν το ίδιο διάστηµα ' µεταξύ αυτών και ο κατηγορούµενος του 
λόγου µας Πολύστρατος, ο οποίος καταδικάσθηκε σε βαρύ πρόστιµο (§18). Στην 
περίοδο αυτή, η οποία χαρακτηρίσθηκε εύστοχα " το βασίλειο του εκβιασµού και η 
χρυσή εποχή για τους συκοφάντες," 30 πρέπει να αναφέρεται ο οµιλών στον Λυσ. 
25,5,  όπου οι  Επιγένης, ∆ηµοφάνης και Κλεισθένης κατηγορούνται ότι ως 
συκοφάντες προκάλεσαν τη δήµευση της περιουσίας, την εξορία και τη στέρηση των 
πολιτικών δικαιωµάτων συµπολιτών τους.  
 Όσον αφορά στις πολιτειακές ρυθµίσεις, φαίνεται ότι αρκετοί άρχοντες του 
προηγούµενου καθεστώτος συνέχισαν κανονικά τη θητεία τους. 31 Το µείζον 
πρόβληµα είναι η σύσταση της Βουλής : έχει υποστηριχθεί ότι το σώµα των 
Πεντακισχιλίων είχε αναλάβει τις αρµοδιότητες και της Εκκλησίας και της Βουλής, 
32αλλά  στο ψήφισµα του ∆ηµοφάντου (Ανδοκ. 1,96) η Βουλή της αποκατασταθείσης 
δηµοκρατίας περιγράφεται ως ]η βουλή ο]ι πεντακόσιοι ο]ι λαχόντες τ~?ω κυάµ?ω  και 
ενδεχοµένως αυτό υποδηλώνει ότι οι βουλευτές του ενδιάµεσου καθεστώτος ήταν 
επίσης 500 αλλά εκλέγονταν.33  
 Σχετικώς µε το καθεστώς των Πεντακισχιλίων υπάρχουν δύο προβλήµατα, 
στα οποία εµπλέκεται ο συνήγορος του Πολυστράτου : το πρώτο αφορά τον ακριβή 
αριθµό των Πεντακισχιλίων και το δεύτερο το βαθµό συµµετοχής των κατώτερων 
τάξεων σε αυτό το καθεστώς. Ως προς το πρώτο, οι πηγές δεν είναι διαφωτιστικές : 
ο Θουκυδίδης  αναφέρει τις 5000 ως ελάχιστο, η αριστοτέλεια  [ Αθηναίων Πολιτεία  ως 
µέγιστον, ενώ ο συνήγορος στο λόγο µας ισχυρίζεται ότι ο κατηγορούµενος 
Πολύστρατος είχε επιλέξει 9000 µέλη. Αν και δεν µπορούµε να βασισθούµε 
                                                 

26Οι περισσότεροι µελετητές (Wilamowitz, AuA ΙΙ 113-22, E.Meyer,, Forschungen zur alten 
Geschichte II, Halle 1899,433-3 ' Hignett, ΗAC 356-8 ' Rhodes, CAP 388-9 ' Andrews, HCT, V,243) 
πιστεύουν ότι το µελλοντικό πολίτευµα του κεφ.30 της Αθ.Πολ. ήταν µόνο ένα θεωρητικό σ�εδίασµα 
και δεν θα µπορούσε να έ�ει εφαρµοσθεί. Προσφάτως όµως ο Harris, 247-59, προσκοµίζοντας 
ισ�υρά επι�ειρήµατα, υποστηρίζει ότι το καθεστώς που περιγράφεται στην Αθ.Πολ.30 είναι στην 
πραγµατικότητα εκείνο που εφαρµόσθηκε µετά την ανατροπή των Τετρακοσίων (για την άποψη αυτή 
βλ. επίσης W.S. Ferguson,"The Constitution of Theramenes", CPh (1926)72-5). 

27 Πβ. εις § 28. 
28Θουκ.8.98.1 ' Πλουτ. Αλκ.33,1 ' Λυκ. Λεωκ. 113 ' πβ. και την §21 του λόγου µας ... [εκε~ινοι 

δ`ε σφ~ων α[υτ~ων προκαταγνόντες [αδικε~ιν ο{ι�ονται, \ινα µ`η δο~ιεν δίκην. 
29Πβ. τις §§15.19 του λόγου µας ' βλ.Cloche, Reaction 88-9. 
30" ce futs alors le regne du chantage et l' age d' or pour les sycophantes" (M.Cavaignac,"Le 

regime de Theramenes" REA, 1926, 274). 
31Ο Θεόποµπος παρέµεινε άρ�ων, ο Θηραµένης, ο Αλκιβιάδης και οι συνάδελφοί του  

παρέµειναν στρατηγοί, οι ]ελληνοταµίαι επίσης παρέµειναν 20 και οι κωλακρέται δεν άλλαξαν. Βλ. Ste 
Croix 1-23 ' Rhodes, CAP 413 (εις [Αθ. Πολ. 33.2).   

32J.Bury - S.A.Cook - F.E.Adcock (εκδ.),Τhe Cambridge Ancient History, V,Cambridge 338. 
33Βλ. E.Meyer, Geschichte des Alterums, IV, Berlin 1893-1902, 599 ' Hignett, HAC 272-3 ' 

Rhodes, CAP 411. 
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απολύτως στις πληροφορίες που µας παρέχει ο λόγος µας, ωστόσο φαίνεται ότι ο 
ισχυρισµός του συνηγόρου απηχεί την πραγµατικότητα : η λέξη Πεντακισχίλιοι  περί 
το φθινόπωρο του 411 π.΄., οπότε άσκησαν την εξουσία, κατέληξε να δηλώνει την 
οπλιτική τάξη µάλλον, παρά µια αριθµητική οντότητα,34 και είναι ιδιαιτέρως πιθανόν 
οι πολίτες που την αποτελούσαν να προσέγγιζαν τον αριθµό 9000.  

 Ασαφές παραµένει αν οι θήτες συµµετείχαν ή όχι στο ενδιάµεσο καθεστώς 

@@Η  διατύπωση των πηγών τ`α πράγµατα παραδο~υναι  µπορεί ανάλογα µε τα 

συµφραζόµενα να σηµαίνει "παραχώρηση πολιτικών δικαιωµάτων"  ή "παράδοση 

της πολιτικής εξουσίας". Η κρατούσα άποψη σχετικώς µε το καθεστώς των 

Πεντακισχιλίων ήταν ότι όλα τα πολιτικά δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένου του 

δικαιώµατος ψήφου και της συµµετοχής στην εκκλησία και τα λαικά δικαστήρια, είχαν 

περιορισθεί στην οπλιτική τάξη. Όµως ο  Ste Croix, προσκοµίζοντας ορισµένα 

ισχυρά επιχειρήµατα, υποστηρίζει ότι τα βασικά πολιτικά δικαιώµατα, όπως η 

συµµετοχή στην εκκλησία και στα δικαστήρια, τα διατήρησαν όλοι εκείνοι οι οποίοι τα 

είχαν πριν από την κατάλυση της δηµοκρατίας, ενώ πρόσβαση  στη Βουλή και τα 

αξιώµατα είχαν µόνο οι \οπλα παρεχόµενοι. Υπερακοντίζοντας ο Sealey υποστηρίζει 

ότι αυτή η µορφή της τροποποιηµένης δηµοκρατίας ήταν ό,τι στην πραγµατικότητα 

επιθυµούσαν την άνοιξη του 411 π.΄. οι επικεφαλής της ολιγαρχικής κίνησης ' 

σύµφωνα µε το πρόγραµµά τους όλοι οι πολίτες επρόκειτο να διατηρήσουν τα 

βασικά πολιτικά δικαιώµατα του [εκκλησιάζειν  και δικάζειν, ενώ τα αξιώµατα 

προορίζονταν για τα µέλη των Πεντακισχιλίων. Αυτή η θέση επιτρέπει στον Sealey 

να ερµηνεύσει την ολιγαρχική κίνηση ως προσπάθεια αντιµετώπισης του 

οικονοµικού προβλήµατος της Αθήνας : συγκεκριµένα, θεωρεί ότι η ανάγκη για 

εξοικονόµηση πόρων υπαγόρευε τον αποκλεισµό από την κατοχή αξιώµατος 

ανδρών οι οποίοι δεν θα µπορούσαν να ανταποκριθούν, αν δεν αµείβονταν από το 

δηµόσιο ταµείο, ενώ, αντιθέτως, δεν είχε νόηµα ο αποκλεισµός των πολιτών από το 

δικάζειν  και το [εκκλησιάζειν.  

 Αξιοσηµείωτο τέλος είναι ότι τόσο ο Θουκυδίδης όσο και ο συγγραφέας της [ 

Αθηναίων Πολιτείας επιφυλάσσουν ευνοική κρίση στο ενδιάµεσο καθεστώς, το οποίο 

επαινούν ως ιδανική σύνθεση δηµοκρατίας και ολιγαρχίας. Ιδιαιτέρως σηµαντική 

είναι η κρίση του Θουκυδίδη, ο οποίος ήταν και φίλος του Αντιφώντα. 

                                                 
34Πβ. τον τρόπο µε τον οποίο αργότερα ο Θηραµένης αναφέρεται στο ενδιάµεσο καθεστώς 

τ`ο µέντοι σ`υν το~ις δυναµένοις κα`ι µεθ[  \ιππων  κα`ι µετ[  [ασπίδων [ωφελε~ιν δι`α τούτων τ`ην 
πολιτείαν πρόσθεν {αριστον ]ηγούµην κα`ι ν~υν ο[υ µεταβάλλοµαι (Ξεν.Ελλ.2.3.48 ) ' βλ. εις § 14. 
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                   1.γ  Η αποκατάσταση της δηµοκρατίας  

  

Για την κρίσιµη εκείνη περίοδο, κατά την οποία εκφωνήθηκε ο λόγος µας, ελάχιστα 

γνωρίζουµε. Η αφήγηση του Θουκυδίδη τερµατίζεται απότοµα ενώ στην εξουσία 

βρίσκεται ακόµη το καθεστώς των Πεντακισχιλίων, και η αριστοτέλεια [ Αθηναίων 

Πολιτεία ελάχιστα συνεισφέρει στην εξακρίβωση των συνθηκών υπό τις οποίες 

πραγµατοποιήθηκε η νέα µεταβολή. χτσι, για τον τρόπο της αποκατάστασης και για 

τη δηµοκρατική αντίδραση βασική µας πηγή είναι ο παρών λόγος και ορισµένες 

αποσπασµατικές αναφορές στον εικοστό πέµπτο λόγο του Λυσία και στον πρώτο 

λόγο του Ανδοκίδη. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να αντιµετωπισθούν µε 

µεγάλη προσοχή, εφόσον όλες προέρχονται από οµιλητές µε συγκεκριµένες 

σκοπιµότητες.             

 Πιθανότατα η αποκατάσταση ήλθε ως απάντηση στην επιτυχία του στόλου 

υπό τον Αλκιβιάδη στην Κύζικο 

@@νωρίς το καλοκαίρι του 410. Η καλύτερη ένδειξη που έχουµε γι' αυτό είναι το 

ψήφισµα του ∆ηµοφάντου (Ανδοκ. 1,96-8), το οποίο χρονολογείται στην πρώτη 

πρυτανεία του 410|09. Σύµφωνα µε αυτό όλοι οι Αθηναίοι έπρεπε να επιβεβαιώσουν 

ενόρκως την αφοσίωσή τους στη δηµοκρατία και να θεωρούν εχθρό τους όποιον 

συµµετείχε σε προσπάθεια ανατροπής της ή αναλάµβανε κάποιο αξίωµα σε 

καθεστώς που την είχε αντικαταστήσει. Κάθε εχθρός της δηµοκρατίας ήταν 

επιτρεπτό να εκτελείται ατιµωρητί. Είναι φανερό ότι ο φοβερός αυτός όρκος δεν 

µπορεί να είχε διατυπωθεί παρά µετά την πλήρη αποκατάσταση της δηµοκρατίας. 

 Για τις πολιτειακές ρυθµίσεις εκείνης της εποχής γνωρίζουµε επίσης ελάχιστα. 

Φαίνεται πάντως ότι η µετάβαση από το ενδιάµεσο καθεστώς στην πλήρη 

δηµοκρατία έγινε µε σχετικώς οµαλό τρόπο, και ουσιαστικώς ο δήµος ανέκτησε τις 

εξουσίες που είχε ο ίδιος παραχωρήσει στις ανώτερες τάξεις. Η νέα Βουλή εκλέγεται 

πάλι µε κλήρωση, εν αντιθέσει προς τη Βουλή του ενδιαµέσου καθεστώτος, η οποία 

πιθανότατα συγκροτούνταν µε εκλογή, αλλά οι εξουσίες της περιορίσθηκαν και οι 

βουλευτές ορκίσθηκαν ότι θα προφυλάξουν το νέο καθεστώς, προφανώς από τις 
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αντιδηµοκρατικές µηχανορραφίες. Επιπλέον, διορίσθηκαν συγγραφείς για να 

συντάξουν νέους νόµους και [αναγραφε~ις για να αναπαραγάγουν επίσηµα αντίγραφα 

αυτών των νόµων και να αντιγράψουν τους παλαιούς οι οποίοι ήταν ακόµη σε ισχύ. 

  

 Όµως,  διαφορετικά από την σχετικώς ήπια αντίδραση που σηµειώθηκε κατά 

των ολιγαρχικών στο ενδιάµεσο καθεστώς, µετά την αποκατάσταση της πλήρους 

δηµοκρατίας, σηµειώθηκε έντονη αναθέρµανση δικών οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί επί 

Πεντακισχιλίων. Οι διώξεις δεν περιορίσθηκαν στους σηµαντικότερους ολιγαρχικούς, 

αλλά συµπεριέλαβαν και µετριοπαθείς, αρκετοί εκ των οποίων έχασαν τα πολιτικά 

τους δικαιώµατα. Αρκετοί επίσης κατηγορήθηκαν για συµµετοχή στο καθεστώς των 

Τετρακοσίων, και ένας οµιλητής στον Λυσία σηµειώνει µε ειρωνική διάθεση αυτή την 

υπερβολή. Άλλοι κατηγορήθηκαν ότι συµµετείχαν έστω και παθητικά στην κατάλυση 

της δηµοκρατίας, ψηφίζοντας αντιδηµοκρατικές προτάσεις των κορυφαίων 

ολιγαρχικών, ή ότι εξαργύρωσαν την ευπείθειά τους µε ορισµένα αξιώµατα. Έµµεση 

επιβεβαίωση αυτής της αντιολιγαρχικής αντίδρασης προσφέρει το αµνηστευτικό 

ψήφισµα του Πατροκλείδη, όπου ανάµεσα σε άλλες περιπτώσεις [ατιµίας οι οποίες 

αίρονται, είναι και η [ατιµία λόγω συµµετοχής στην ολιγαρχική κυβέρνηση του 411. Η 

πιο γνωστή περίπτωση µιας µάλλον ελάσσονος µορφής των Τετρακοσίων που 

κατηγορήθηκε εκείνη την περίοδο είναι ο γηραιός Πολύστρατος, για τον οποίο 

εκφωνήθηκε ο λόγος που µας απασχολεί. 

 Πιθανότατα το βασικό κίνητρο των διώξεων ήταν οικονοµικό. Όσο κι αν οι 

ισχυρισµοί των κατηγορουµένων της εποχής πρέπει να αντιµετωπίζονται µε 

επιφυλακτικότητα, αρκετές διώξεις κατά των ολιγαρχικών φαίνεται ότι υποκινήθηκαν 

από την επιθυµία των συκοφαντών να πλουτίσουν και, ενδεχοµένως, από την 

πρόθεση των δικαστών να γεµίσουν τα άδεια κρατικά ταµεία. Ήταν φαίνεται µια 

εποχή ιδιαίτερα κερδοφόρα για τους συκοφάντες, που απέσπασαν αρκετά χρήµατα 

από τα θύµατά τους.  
 Οι κρίσεις που έχουν διατυπωθεί από τους σύγχρονους µελετητές για τη 
δηµοκρατική αντίδραση διίστανται. Εν αντιθέσει προς το ενδιάµεσο καθεστώς, κατά 
το οποίο,  υπήρξαν ορισµένες  θανατικές καταδίκες,35 δεν έχουµε τέτοιες ενδείξεις για 

                                                 
35Παρά τη σ�ετικώς ήπια αντίδραση που ακολούθησε την κατάρρευση της ολιγαρ�ίας, 

ορισµένοι ακραίοι ολιγαρ�ικοί όπως ο Αντιφών και ο Αρ�επτόλεµος κατηγορήθηκαν για προδοσία και 
εκτελέσθηκαν (πβ. Λυσ. 25,25-6...[ενίων ...{επεισαν  θάνατον καταψηφίσασθαι).  
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το διάστηµα που ακολούθησε την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, ενώ το ψήφισµα 
του ∆ηµοφάντου δεν φαίνεται να είχε αναδροµική ισχύ. Εξάλλου, ούτε η στέρηση 
των πολιτικών δικαιωµάτων υπήρξε οριστική. 36 Όπως σηµειώνει χαρακτηριστικά ο 
Cloche, η δηµοκρατική αντίδραση µπορεί να χαρακτηρισθεί µετριοπαθής και, 
πάντως, τα σοβαρότερα αντίποινα της αποκατασταθείσης δηµοκρατίας δεν φαίνεται 
να ξεπέρασαν σε µέγεθος όσα οι επικεφαλής των Τετρακοσίων διέπραξαν εναντίον 
ορισµένων δηµοκρατικών.37 Όµως, από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι ο αριθµός των 
πληγέντων από τη δηµοκρατική αντεπίθεση ήταν αρκετά µεγάλος. Πέντε χρόνια 
αργότερα εξακολουθεί να είναι επίκαιρο το αίτηµα για την αποκατάσταση όσων 
έχασαν τα πολιτικά τους δικαιώµατα, "επειδή εξαπατήθηκαν από τα τεχνάσµατα του 
Φρυνίχου".38 Μόνο µετά την καταστροφή στους Αιγός ποταµούς οι Αθηναίοι 
αποφάσισαν να αποκαταστήσουν τους πληγέντες. 39Όπως σηµειώνει ο 
Busolt,40αποδείχθηκε ολέθριο λάθος αυτή η εκδικητική στάση των Αθηναίων ' σε µια 
εποχή που η πόλη είχε ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά ολόκληρο το 
έµψυχο υλικό της για να αντιµετωπίσει τον εξωτερικό εχθρό, στερήθηκε των 
υπηρεσιών ενός σηµαντικού αριθµού πολιτών της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2.Τα πρόσωπα  
 
Τα πρόσωπα που εµπλέκονται άµεσα στη δίκη για την οποία συντάχθηκε ο λόγος 
µας είναι ο κατηγορούµενος Πολύστρατος41 και οι τρεις γιοι του. Οι κατήγοροι δεν 
κατονοµάζονται. 
 Ο Πολύστρατος καταγόταν από το δήµο ∆ειράδες της Αττικής (στην §12 
αναφέρεται ότι ήταν συνδηµότης του Φρυνίχου, ο οποίος ήταν ∆ειραδιώτης42) και 
πιθανότατα ήταν συνοµήλικός του (βλ. στην ίδια παράγραφο). Την εποχή της δίκης 
ήταν περίπου 70 ετών (§10 ' πβ. §§ 3,35)  ' θα γεννήθηκε συνεπώς περί το 480 π΄. 
Σε µικρή ηλικία έζησε στην Αθήνα, όπου απέκτησε κάποια µόρφωση (§11). Μάλιστα 
                                                 

36Επί παραδείγµατι, οι στρατιώτες  που έµειναν πιστοί στους Τετρακοσίους , αν και 
αποκλείσθηκαν από τη Βουλή των Πεντακοσίων και το βήµα της εκκλησίας, διατήρησαν το δικαίωµα 
ψήφου στην εκκλησία  (ο[υ παντάπασιν {ατιµοι #ησαν Ανδοκ. 1, 75). 

37Cloche, Reaction 93. 
38Αρ. Βατρ. 689 -91 κε{ι τις \ηµαρτε σφαλε`ις τι Φρυνί�ου παλαίσµασιν, [εγγενέσθαι φηµ`ι 

�ρ~ηναι το~ις [ολισθο~υσιν τότε α[ιτίαν [εκθε~ισι λ~υσαι τ`ας πρότερον ]αµαρτίας. 
39Ξεν. ]]]Ελλ. 2.2.11 ' πβ. Ανδοκ. 1,73. 77-9 
40Busolt - Swoboda,I ,1542. 
41 Για τον Πολύστρατο βλ. J.Kirchner, PΑ  12658 ' Davies, APF  12076 ' Τ.Lenschau, RE 21 

(1952), 1831  κ.ε. s.vv. Polystratos (2) και (3) ' I.Βruns, Literarische  Portrat, Berlin 1896, 437 κ.ε. 
42Πβ. Πλουτ. Αλκιβ. 25. 
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έχει διατυπωθεί η εικασία ότι η παραµονή του  στην Αθήνα µπορεί να υποδηλώνει 
ότι έζησε για κάποιο διάστηµα υπό κηδεµονίαν,  µέχρις ότου ενηλικιωθεί και 
αναλάβει τη διαχείριση του ο{ικου. 43 Ήταν εύπορος κτηµατίας (§33 [αγαθ``ος 
γεωργ``ος), και ως εκ τούτου ανέλαβε πολλές λειτουργίες και εισφορές (§23). Τα 
κύρια εισοδήµατά του προέρχονταν από την περιουσία του, η οποία βρισκόταν στο 
δήµο της καταγωγής του.  Όµως, πιθανότατα µε την δεύτερη εισβολή του Άγη κατά 
το 413, η αγροτική του περιουσία λεηλατήθηκε και ο ο@ικος  του Πολυστράτου 
περιήλθε σε δεινή οικονοµική κατάσταση (§ 33). 
 Η καθυστερηµένη ανάµειξη του Πολυστράτου στην πολιτική πρέπει να 
συνδεθεί µε την ενεργοποίηση της ολιγαρχικής κίνησης στην Αθήνα µετά τη σικελική 
καταστροφή. Σε προχωρηµένη ηλικία ανέλαβε κάποια στρατιωτικά και πολιτικά 
αξιώµατα : πιθανότατα προς το τέλος του 411 π.΄ ή λίγο πριν, ανέλαβε κάποιο 
αξίωµα στον Ωρωπό ' εν συνεχεία  συµµετέσχε στην ολιγαρχική Βουλή ως µέλος των 
Τετρακοσίων (§1), ενώ ταυτοχρόνως  υπήρξε µέλος της επιτροπής  που 
επιφορτίσθηκε µε την επιλογή των 5000 πολιτών (καταλογεύς §13). Τέλος, οκτώ 
ηµέρες µετά την είσοδό του στη νεοσύστατη Βουλή των Τετρακοσίων, απέπλευσε 
στην Ερέτρια, όπου επίσης ανέλαβε κάποιο αξίωµα (§14). 44  
 Αντιµετώπισε δύο δίκες : στην πρώτη,  η οποία διεξήχθη αµέσως µετά την 
πτώση του καθεστώτος  των Τετρακοσίων (§14), καταδικάσθηκε και τιµωρήθηκε µε 
βαρύ πρόστιµο, ενώ αµέσως µετά την πλήρη αποκατάσταση της δηµοκρατίας, το 
410 π.΄., δικάσθηκε για δεύτερη φορά. 45 Γι' αυτή τη δεύτερη δίκη συντάχθηκε ο 
παρών λόγος.    
 Ο Πολύστρατος είχε τρεις γιους. Ο µεγαλύτερος είχε υπηρετήσει στη Βοιωτία 
πριν από την εγκαθίδρυση του ολιγαρχικού καθεστώτος  
(§4),  και το 411|10 συµµετέσχε στις επιχειρήσεις του Ελλησπόντου (§29)' πρόκειται, 
πιθανώς, για τη ναυµαχία στο Κυνός Σήµα, όπου οι Αθηναίοι υπό τη διοίκηση του 
Θρασυβούλου και του Θρασύλου κέρδισαν περιφανή νίκη (Θουκ. 8.104- 6). Ο 
δεύτερος γιος, ο οποίος εκφώνησε το λόγο που µας απασχολεί, έλαβε µέρος στη 
Σικελική εκστρατεία ως ιππεύς (§§4,24) και, µετά την ήττα του αθηναικού στρατού, 
κατέφυγε στην  Κατάνη, όπου  ως οπλίτης συµµετέσχε στον πόλεµο των Καταναίων 
εναντίον των Συρακουσίων (§ 24 κ.ε.). Ο τρίτος γιος είχε υπηρετήσει επίσης στη 
Βοιωτία  (§ 4) και αργότερα εµφανίζεται ως ιππεύς στην Αττική, όπου διακρίθηκε 
αµυνόµενος κατά των ολιγαρχικών οι οποίοι είχαν αυτοµολήσει στο αντίπαλο 
στρατόπεδο και διενεργούσαν επιδροµές από τη ∆εκέλεια (§28).  χχει µάλιστα 
διατυπωθεί η υπόθεση 46 ότι η υπηρεσία του νεώτερου γιου του Πολυστράτου, και 
πιθανώς και του πρεσβύτερου, πρέπει να έλαβε χώρα στον Ωρωπό, µια πόλη που 
βρίσκεται στα σύνορα Αττικής και Βοιωτίας, όπου θα υπηρέτησαν υπό τις διαταγές 
του πατέρα τους. Αν αυτό ισχύει, η υπηρεσία των γιων του Πολυστράτου πρέπει να 
τοποθετηθεί πριν από την κατάληψη της πόλης από τους Βοιωτούς, δηλαδή πριν 
από το 412|1.47  
 H ταύτιση των δύο εκ των τριών γιων του Πολυστράτου έγινε δυνατή χάρη 
στα ανάγλυφα και τις επιγραφές τριών επιτύµβιων στηλών (λουτροφόρων) που 
ανακαλύφθηκαν στην Κερατέα, µια περιοχή κοντά στο δήµο των ∆ειράδων 
                                                 

43Davies, ΑPF  12076. 
44 Για τα αξιώµατα του κατηγορουµένου βλ. Εισαγωγή, σελ. 27-8. 
45Βλ. Εισαγωγή, σελ.25. 
46G.P.Bugh, The Athenian Cavalry from the Sixth to the Fourth Centuries BC , Maryland 

1979, 131-2. 
47Βλ. Εισαγωγή, σελ.27. 
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(IG.ii2.12499, 12658 και 12967).48 O ένας γιος, πιθανότατα ο πρεσβύτερος,49 έχει το 
ασυνήθιστο όνοµα Φιλόπολις50 και αναφέρεται και στις τρεις λουτροφόρους, µε το 
πατρωνυµικό Πολυστράτο  στις ii 2 12658 και 12967. Στην ii2 12658 µνηµονεύεται το 
όνοµα της συζύγου του Στρατόκλειας , ενώ στις λουτροφόρους ii2 12658 και 12967 
µνηµονεύεται και ο γιος  του  Πολύστρατος (ΙΙΙ). χνας άλλος γιος του Πολυστράτου 
είναι πιθανότατα ο αναφερόµενος ως  Πολύστρατος (II) (ii2.12499).51  
 Εξάλλου, σύµφωνα µε τους Hoelscher52 και Kirchoff53, ο Αθηναίος Λύκιος ο 
Πολυστράτου, ο οποίος µνηµονεύεται στον Ξενοφώντα ως ίππαρχος  των 
δεκακισχιλίων το 401,54  πρέπει να ταυτισθεί µε το πρόσωπο που εκφώνησε το λόγο 
µας ' µάλιστα ο Kirchoff αποδίδει σε παρανάγνωση του Λυκίου σε Λυσίου την 
παρείσφρηση του λόγου στο λυσιακό corpus. Η ταύτιση µε τον ίππαρχο του 401 
φαίνεται να ενισχύεται από το γεγονός ότι ο οµιλητής πιθανότατα είχε ήδη διατελέσει 
ίππαρχος στη Σικελία, διαδεχόµενος τον Καλλίστρατο (πβ. εις §24).   Ακολουθεί  
το στέµµα της οικογένειας του Πολυστράτου.55 
                                               Πολύστρατος (Ι) ∆ειραδιώτης                                    
                Ι--------------------------------Ι-----------------------------------Ι 
Στρατόκλεια ~ Φιλόπολις Πολ.(Ι)           Λύκιος Πολ.(Ι)                       Πολύστρατος (ΙΙ)  Πολ.(Ι)  

                      Ι 
Πολύστρατος (ΙΙΙ) Φιλοπόλιδος 
 Μπορούµε να παρακολουθήσουµε την τύχη των δύο εκ των τριών γιων του 
Πολυστράτου µερικά χρόνια αργότερα. O πρεσβύτερος γιος Φιλόπολις, εµφανίζεται 
σε ανάγλυφο λουτροφόρου  (ii2 12499)µε τον γιο του Πολύστρατο ΙΙΙ, ο οποίος έπεσε 
πιθανότατα στον Κορινθιακό πόλεµο.56 Ο Λύκιος Πολυστράτου, πιθανότατα ο 
οµιλητής του λόγου µας, µνηµονεύεται από τον Ξενοφώντα  ([ Αν. 3. 3.20 ' 4.3.22.25 ' 
4.7.24 ) ως ίππαρχος των δεκακισχιλίων. Όµως τα ίχνη του χάνονται ξαφνικά ' στο 
6.3.14 ως ίππαρχος αναφέρεται ο Τιµασίων, χωρίς να αιτιολογείται η απουσία του 
Λυκίου. Ο J.R.Stronk57 θεωρεί ότι, αν ο Λύκιος είχε σκοτωθεί σε µάχη ή  είχε 
εκτοπισθεί από τον Τιµασίωνα, ο Ξενοφών θα το ανέφερε ' υποψιάζεται, λοιπόν,  ότι 
είχε εγκαταλείψει το στρατό µεταξύ της Τραπεζούντος και του Κάλπης λιµένος, όπως 
και ο µάντης του στρατεύµατος Σιλανός.  

                                                 
48ΙΠβ. C.Blumel, MAI  51 (1926) 56 κ.ε. 
49Βλ. Davies, APF 12076 και Andrews, HCT 203. 
50Αυτού του τύπου τα σύνθετα (πβ. επίσης Τιµόπολις, Νικόπολις) είναι κυρίως επίθετα, που 

απαντούν συ�νότερα στην ποίηση του 5ου αι. ( πβ. Πινδ. [ Ολ. 2.7 ' για το αντίθετο µισόπολις πβ. Αρ. 
Σφ~ηκες 411 ' πβ. και το πλαστό ∆ικαιόπολις στους [ Α�αρν~ης). Βλ. M.Casevitz, "Asty et Polis : 
Quelques composes en -polis et leurs derives", Ktema 10(1985) 91. Ο Andrews, HCT V 203, 
διερωτάται αν ο Πολύστρατος θέλησε να διαφηµίσει τα αισθήµατά του προς την πόλη σε µια περίοδο 
αρκετά πρώιµη.  

51Τα γλυπτά αυτά εκτίθενται στο Εθνικό Αρ�αιολογικό Μουσείο Αθηνών (αριθ. 3473). Βλ. 
Blumel, MAI  51 (1926) 56 κ.ε., Φιλαδελφεύς, AD 6 (1920/1) 128 και Κουρουνιώτης ΑΕ (1913) 201. 

52 De Lysiae vita et scriptis, Berlin 1837, 97.  
53 Αp.  Thalheim, Polystratos 40. 
54Ξεν.[ Αναβ. 3.3.20 ' 4.3.22.25 ' 4.7.24. 
55Πβ. Davies, APF  12076, όπου όµως η σειρά των τριών γιων του Πολυστράτου είναι 

διαφορετική (Φιλόπολις, Πολ.ΙΙ, Λύκιος ). 
56Στον Πολύστρατο ΙΙΙ αφιερώνεται επίσης και η λουτροφόρος υπ.αριθ. 12967. Βλ. Davies, 

APF  468.   
57J.R.Stronk,The Ten Thousand in Thrace, Amsterdam 1995,71. 
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     3. Η χρονολόγηση    

 

Ο ] Υπ`ερ Πολυστράτου  είναι ο αρχαιότερος λόγος στο λυσιακό corpus. Ο αµέσως 

επόµενος λόγος είναι ο Κατ`α [ Ερατοσθένους, ο οποίος εκφωνήθηκε το 403 π.΄. από 

τον ίδιο τον Λυσία. Καθώς δεν υπάρχει κάποια σαφής ένδειξη για την ακριβή 

χρονολόγηση της δίκης κατά την οποία εκφωνήθηκε ο λόγος µας, είµαστε 

υποχρεωµένοι να βασισθούµε στις ενδείξεις που µας παρέχει το ίδιο το κείµενο.  

 Οπωσδήποτε ο λόγος εκφωνήθηκε σε δίκη η οποία διεξήχθη µετά την πτώση 

του καθεστώτος των Τετρακοσίων, δηλαδή µετά το φθινόπωρο του 411 π.΄. Ωστόσο 

έχουν διατυπωθεί ορισµένες αµφιβολίες ως προς το αν η δίκη διεξήχθη αµέσως µετά 

την πλήρη αποκατάσταση της δηµοκρατίας 
@@δηλαδή µετά το τέλος του πρώτου µισού του 410 π.΄ ή την άνοιξη του ίδιου 
έτους, προς το τέλος δηλαδή του καθεστώτος των Πεντακισχιλίων. Είναι αλήθεια ότι 
η χρονική συγκυρία της δίκης περιγράφεται µε όρους όχι πολύ σαφείς : §17 ν~υν δέ, 
]ηνίκα α[υτ`ος ]εαυτ~?ω ε[υνούστατός [εστιν ]ο δ~ηµος. Ορισµένοι θεωρούν ότι από τη 
διατύπωση αυτή δεν προκύπτει µε βεβαιότητα ότι η αποκατάσταση της δηµοκρατίας 
είχε πλήρως επιτευχθεί, ή είχε µόνο προανακοινωθεί. Στην τελευταία περίπτωση θα 
ήταν δυνατόν η δίκη να είχε διεξαχθεί υπό το ενδιάµεσο καθεστώς των 
Πεντακισχιλίων. έτσι ο Wilamowitz 58 χρονολογεί τη δίκη την άνοιξη του 410 π.΄., 
δηλαδή λίγο πριν από την πλήρη αποκατάσταση της δηµοκρατίας, επικαλούµενος 
ένα επιχείρηµα ex silentio, ότι δηλαδή δεν γίνεται νύξη πουθενά  για τη νίκη του 
αθηναϊκού στόλου υπό τον Αλκιβιάδη στην Κύζικο και τη συνακόλουθη αλλαγή 
κλίµατος. Το επιχείρηµα έχει, βεβαίως, κάποια βαρύτητα, αλλά δεν είναι 
αποφασιστικό. Θεωρούµε ότι η παραπάνω φράση σηµαίνει ότι ο δήµος είναι τώρα 
απόλυτος κυρίαρχος της κατάστασης, και έχει αποτινάξει και τους τελευταίους 
περιορισµούς της δύναµής του. Άλλωστε σε ολόκληρο τον λόγο δεν υπάρχει καµιά 
ένδειξη ότι η δίκη διεξήχθη υπό το καθεστώς των Πεντακισχιλίων ' αντιθέτως, όπως 
πολύ εύστοχα έχει παρατηρηθεί, 59 ο συνήγορος δεν θα έλεγε καίτοι ]υµε~ις α[υτο`ι 
πεισθέντες ]υπ`ο τούτων παρέδοτε το~ις πεντακισχιλίοις (§17), αν οι Πεντακισχίλιοι 
εξακολουθούσαν να ευρίσκονται στην εξουσία. Εξάλλου, η δεύτερη δίκη φαίνεται να 
έχει καποια χρονική απόσταση από την πρώτη ' αυτό υποδηλώνει η §22 (ε[υθ`υς 
µετ`α τ`α πράγµατα, \οτε ]υµε~ις τε µάλιστα [εµέµνησθε τ~ων γενοµένων ) και το γεγονός ότι 
οι Αθηναίοι που είχαν λάβει µέρος στις επιχειρήσεις του 411/10 π.΄. στον 
Ελλήσποντο έχουν ήδη επιστρέψει (§29). Τέλος,  όπως ορθώς επισηµαίνει ο Ste 
Croix60, η χρήση των επιθέτων δηµοτικ`ος (§23) και δηµοτικωτερος (§13), που λέγονται 
από την υπεράσπιση µε επαινετική διάθεση, και η συχνότατα επαναλαµβανόµενη 
φράση τ`ο πλ~ηθος τ`ο ]υµέτερον υποδηλώνουν ότι ο λόγος εκφωνήθηκε σε ένα 
εντελώς δηµοκρατικό δικαστήριο. Συνεπώς, η δίκη διεξήχθη λίγο µετά την 
αποκατάσταση της δηµοκρατίας, η οποία έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 410 π.΄.61 
 Περισσότερες όµως δυσκολίες παρουσιάζει ο εντοπισµός του κατώτατου 
χρονικού ορίου.62 Ορισµένοι µελετητές χρησιµοποιούν ως ενδείξεις δύο χωρία του 
                                                 

58Wilamowitz, AuA ΙΙ 361 σηµ.13 ' Albini ad loc. 
59Ferguson, Antiphon 359, σηµ.4.  
60Ste Croix 11. 
61Βλ. Εισαγωγή, σελ.18. 
62Την πιο ακραία άποψη έ�ει διατυπώσει ο Jebb, Orators 212-3, o οποίος �ρονολογεί τη 
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λόγου µας. Στην §26 ο οµιλητής εµπλέκεται σε ένα επεισόδιο που είχε 
διαδραµατισθεί στη Σικελία. Πρόκειται για την απόπειρα κάποιου Συρακούσιου να 
δεσµεύσει µε όρκο το αθηναικό στράτευµα, το οποίο µετά την καταστροφή στον 
Ασσίναρο είχε συνταχθεί µε τους Καταναίους. έχει υποστηριχθεί λοιπόν63 ότι ενώ ο 
πόλεµος είχε τελειώσει, δηλ. περί το 409 π.΄.(πβ. ∆ιοδ. 13.56.2), οι Συρακούσιοι 
επιχείρησαν να δεσµεύσουν τους εναποµείναντες Αθηναίους να αποδεχθούν την 
ειρήνη που είχε συνοµολογηθεί µεταξύ Συρακουσών και Κατάνης. Όµως, δεν 
φαίνεται καθόλου πιθανό ότι οι Συρακούσιοι θα έδειξαν τέτοιο ενδιαφέρον για τα 
υπολείµµατα του Αθηναικού στρατού. Πιθανότερο φαίνεται ότι η αποστολή του 
Συρακουσίου έλαβε χώρα διαρκούντος του Κατανικού πολέµου, και προφανώς 
πρόθεσή του ήταν να προσεταιρισθεί όσους στρατιώτες είχαν επιζήσει, για να τους 
χρησιµοποιήσει εν συνεχεία εναντίον των Καταναίων. χτσι εξηγείται το γεγονός ότι ο 
Συρακούσιος εκείνος επιχείρησε να προσεγγίσει έναν - έναν τους στρατιώτες και το 
ότι ο συνήγορος διεκδικεί επαίνους για την αντίδρασή του σε αυτή την πρόταση. 
 Εξάλλου ο Thalheim64 επικαλείται ως ενδεικτικό στοιχείο το περιεχόµενο µιας 
επιστολής, την οποία ο συνήγορος είχε λάβει από τον πατέρα του στη Σικελία. Στην 
επιστολή αυτή ο Πολύστρατος προέτρεπε το γιο του να επιστρέψει στην Αθήνα, 
αφού πρώτα διευθετηθεί η κατάσταση στη Σικελία (§27). Ο Thalheim λοιπόν θεωρεί 
ότι ο γιος, συµµορφούµενος µε την υπόδειξη του πατέρα του, θα επέστρεψε στην 
Αθήνα µετά το τέλος του Κατανικού πολέµου, και συνεπώς η δίκη στην οποία 
εκφωνεί τη συνηγορία θα διεξήχθη µετά το 409 π.΄. Όµως, δεν φαίνεται πιθανό ότι ο 
Πολύστρατος θα παρήγγελλε στο γιο του να παραµείνει στη Σικελία, έως ότου 
διευθετηθεί η σύγκρουση µεταξύ Συρακουσών και Κατάνης. Η αισιόδοξη διατύπωση 
\οτε καλ~ως {εχοι τ`α πράγµατα  υποδηλώνει ότι η επιστολή στάλθηκε νωρίτερα, πριν 
από την καταστροφή στον Ασσίναρο. Μοιάζει λογικότερο, λοιπόν, να επέστρεψε 
πριν από το τέλος του πολέµου ο συνήγορος του Πολυστράτου στην Αθήνα, για να 
προσφέρει τη συνδροµή του στον πατέρα του, ο οποίος είχε ήδη αντιµετωπίσει µια 
δίκη. 

 Συνοψίζουµε : η δίκη για την οποία εκφωνήθηκε ο λόγος µας διεξήχθη  

οπωσδήποτε µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας. Τίποτε ωστόσο δεν δείχνει 

ότι έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενώ αντιθέτως φαίνεται ότι εκκρεµούν 

ακόµη προηγούµενες δίκες κατά των οπαδών των Τετρακοσίων  

(§7 [εκκλέπτουσιν ). Ούτε εξάλλου επικαλείται η υπεράσπιση τον υποτιθέµενο µακρό 

χρόνο που έχει µεσολαβήσει από την πρώτη δίκη, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες 

περιπτώσεις. Πιστεύουµε, εποµένως, ότι είµαστε κοντά στην πραγµατικότητα αν 

υποθέσουµε µε τον Gernet ότι ο λόγος µας συντάχθηκε για τη δίκη του Πολυστράτου 

η οποία διεξήχθη στις αρχές του δεύτερου µισού του 410 π.΄. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                        
δίκη το 407 π.�., αλλά αυτό φαίνεται εντελώς απίθανο, καθώς η φορτισµένη ατµόσφαιρα παραπέµπει 
σε δηµοκρατία που µόλις αποκαταστάθηκε. 

63Fraenkel 17 ' Thalheim, Polystratos 11-2. 
64Thalheim, Polystratos 12. 
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    4. Οι δραστηριότητες  του Πολυστράτου 

 

Μια από τις κατηγορίες που αποδόθηκαν στον Πολύστρατο είναι ότι είχε ασκήσει 

πολλά αξιώµατα (&6 πολλ``ας [αρχ`ας @ηρξεν ). Αν και η διατύπωση είναι πολύ 

γενική, φαίνεται πως αναφέρεται στην πολυπραγµοσύνη την οποία ο 

κατηγορούµενος επέδειξε όχι µόνον κατά τη διάρκεια του ολιγαρχικού καθεστώτος, 

αλλά και στο διάστηµα κατά το οποίο η ανατροπή της δηµοκρατίας προετοιµαζόταν. 

Όπως συνάγεται από το λόγο, ο Πολύστρατος άσκησε τέσσερα αξιώµατα :   

 α) Στον Ωρωπό (&6) ανέλαβε κάποιο αξίωµα, πιθανότατα αυτό του 

φρουράρχου. Το ότι αντιδιαστέλλεται η στάση του κατηγορουµένου από τη στάση 

των άλλων Αθηναίων που πρόδωσαν το φρούριο (§6) υποδηλώνει ότι οι 

δραστηριότητές του εκεί έλαβαν χώρα  πριν από την απώλεια του Ωρωπού (Θουκ. 

8.60), δηλαδή πριν από το τέλος του χειµώνα του 412/11, όταν η ολιγαρχική κίνηση 

απλώς σχεδιαζόταν. 

 β) Υπήρξε µέλος της Βουλής των Τετρακοσίων, αξίωµα που άσκησε µόνο για 

οκτώ ηµέρες (&&10,14,16). χχει διατυπωθεί η υπόθεση  ότι ο Πολύστρατος 

εκλέχτηκε µε cooptatio στη Βουλή των Τετρακοσίων λίγο πριν τη διάλυσή της, 

προκειµένου να καλύψει µια χηρεύουσα θέση, αλλά σε αυτή την περίπτωση η 

υπεράσπιση θα τόνιζε την καθυστερηµένη είσοδό του στη Βουλή, και όχι την 

ολιγοήµερη παραµονή του στην Αττική.  

 γ) Ως καταλογεύς πιστώνεται µε την καταχώριση στον κατάλογο 9000 

πολιτών υποψήφιων για παραχώρηση πολιτικών δικαιωµάτων (§ 

@@@@@Αυτή η δραστηριότητα του Πολυστράτου πρέπει να τοποθετηθεί στην 

αρχική φάση της εγκατάστασης των Τετρακοσίων και όχι στο ενδιάµεσο καθεστώς.  

 δ) Οκτώ ηµέρες µετά την είσοδό του στη Βουλή αναχώρησε για την Ερέτρια, 

προφανώς για να οργανώσει ή να υποστηρίξει την ολιγαρχική κίνηση εκεί. Η 

εσπευσµένη αναχώρησή του δεν φαίνεται να έχει σχέση µε την αποστολή του 

Θυµοχάρη, η οποία έγινε λίγο πριν την ανατροπή του ολιγαρχικού καθεστώτος για 
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να ενισχυθούν οι Αθηναικές δυνάµεις στην Εύβοια, ενόψει της επικείµενης 

σύγκρουσης µε τον πελοποννησιακό στόλο (Θουκ. 8.95.2 ) ' αν ο Πολύστρατος 

συµµετείχε σε αυτή την επείγουσα αποστολή, θα περίττευε η απόκρουση της 

υποθετικής κατηγορίας ότι εξέπλευσε στην Ερέτρια για πλουτισµό (§17). Αυτή η 

κατηγορία ταιριάζει µάλλον µε αποστολή αξιωµατούχου, και έχει υποστηριχθεί  ότι ο 

Πολύστρατος διετέλεσε φρούραρχος στην Ερέτρια. Όµως, όπως  παρατηρεί ο 

Andrews, σε αυτήν την περίπτωση θα διοικούσε ένα τείχισµα και θα είχε συµβάλει 

αποφασιστικά στη διάσωση αρκετών Αθηναίων µετά την ήττα του στόλου (Θουκ. 

8.95-6), κάτι που η υπεράσπιση µάλλον δεν θα παρέλειπε να επικαλεσθεί. 

Επιπλέον, ο τραυµατισµός του Πολυστράτου υποδηλώνει άµεση εµπλοκή του στη 

ναυµαχία, ενώ  η ευθύνη του για την ήττα δεν θα ήταν ιδιαιτέρως µεγάλη, αλλιώς θα 

ετιµωρείτο µε πολύ βαρύτερη ποινή από ένα πρόστιµο ' πιθανότατα, λοιπόν, άσκησε 

εκεί κάποιο µικρότερο αξίωµα  : καθώς είχε ήδη διατελέσει τριήραρχος (πβ. §23 

λειτουργοίη), µπορούµε να υποθέσουµε ότι ο ίδιος διηύθυνε ένα από τα πλοία του 

στόλου στη ναυµαχία της Ερέτριας ' άλλωστε, ακόµη κι αν δεν ήταν τριήραρχος 

εκείνο το έτος, ο νόµος επέτρεπε να αντικαταστήσει επί πληρωµή τον κανονικό 

τριήραρχο. 

 Αποµένει να δούµε σε ποια από τις οµάδες των Τετρακοσίων ανήκε ο 

Πολύστρατος και να εκτιµήσουµε συνολικώς τη συµµετοχή του στην ολιγαρχική 

κίνηση. Ασφαλώς ο γηραιός στρατιωτικός δεν ανήκε στους θεωρητικούς του 

καθεστώτος σαν τον Αντιφώντα, ούτε βεβαίως µπορεί να συγκαταλεχθεί στους 

αδίστακτους σκληρούς, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα είχε την τύχη του Φρυνίχου 

και δεν θα απειλούνταν µόνο από χρηµατικό πρόστιµο. Ούτε όµως µπορεί να ανήκε 

στην οµάδα του Θηραµένη, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχε καταδικασθεί 

από το καθεστώς του. Εκείνο που φαίνεται να συνέβη, είναι ότι ενήργησε 

καιροσκοπικά : έχοντας δοκιµάσει τις καταστρεπτικές συνέπειες του πολέµου 

συντάχθηκε µε τους Τετρακοσίους, ελπίζοντας µαζί µε άλλους γαιοκτήµονες ότι θα 

ήταν ευκολότερο να συναφθεί ειρήνη µε τη Σπάρτη υπό ένα ολιγαρχικό καθεστώς. 

Το γεγονός ότι εκτός από βουλευτής διετέλεσε και καταλογεύς, µάλλον δεν πρέπει 

να αποδοθεί σε σύµπτωση, αλλά στο ότι ήταν πρόσωπο της απόλυτης 

εµπιστοσύνης της ολιγαρχικής ηγεσίας. Προς την ίδια κατεύθυνση δείχνει η παλαιά 
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κατηγορία ότι είχε σχέσεις µε τον Φρύνιχο, η οποία δεν πρέπει να ήταν εντελώς 

αβάσιµη. Πιθανότατα είχε προσεγγίσει κορυφαίους ολιγαρχικούς 

@@οι οποίοι ασµένως του παρεχώρησαν καίρια αξιώµατα  χρησιµοποιώντας τον µε 

τη σειρά τους, πιθανότατα µαζί µε άλλους ευυπόληπτους πολίτες, για να 

προσδώσουν ένα συµβιβαστικό χρώµα στο πρόγραµµά τους. χτσι ο Πολύστρατος 

ικανοποίησε τις φιλοδοξίες του, αλλά η συγκέντρωση ενός αριθµού αξιωµάτων στο 

πρόσωπό του θα προκάλεσε την οργή και τον φθόνο των δηµοκρατικών, οι οποίοι 

µε χαρά θα τον είδαν να διώκεται επανειληµµένως µετά την πτώση των 

Τετρακοσίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5. Tα νοµικά προβλήµατα του λόγου 
 
    5α. Η πρώτη δίκη 
      

Αµέσως µετά την πτώση των Τετρακοσίων (ε[υθ`υς µετ`α τ`α πράγµατα §22), δηλαδή 

περί το φθινόπωρο του 411 π.΄., ο Πολύστρατος δικάσθηκε για πρώτη φορά. Στην 

ίδια περίοδο ανήκουν η δίκη και η καταδίκη του Αντιφώντα και του Αρχεπτολέµου 

(Λυσ. 12,67 ' πβ. Αντ. απ. 1-6 Gernet), η µεταθανάτια καταδίκη του Φρυνίχου (Λυκ. 
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Λεωκρ. 112 κ.ε.) και, πιθανότατα, οι δίκες άλλων ολιγαρχικών (πβ. τις §§7,14,18,21 

του λόγου µας).   

 Η επίσηµη κατηγορία δεν αναφέρεται. Ο Wilamowitz, παραπέµποντας στην 

§10 [εν το~ις λογιστηρίοις  και στον τεχνικό όρο [αποφαίνουσιν (§7 παρ[  #ων δ[  }αν µ`η 

κερδαίνωσιν (sc. ο]ι κατήγοροι), [αδικο~υντας [αποφαίνουσι 

@@@εικάζει ότι πρόκειται για ε{υθυναν, και συγκεκριµένα για γραφ`ην [αδικίου. Ό 

όρος [αδίκιον, που, σηµειωτέον, δεν απαντά στους ρήτορες αλλά µαρτυρείται στον 

Αρποκρατίωνα (s.v.), σήµαινε οικονοµική βλάβη της πόλης που προκλήθηκε από 

αµέλεια ή ολιγωρία και ήταν, συνεπώς, λιγότερο σοβαρή κατηγορία από τις άλλες 

δύο κατηγορίες που ήταν δυνατόν να διατυπωθούν κατά την ε{υθυναν αξιωµατούχου, 

την γραφ`ην κλοπ~ης και την γραφ`ην δώρων. O Wilamowitz θεωρεί ότι η γραφ`η 

[αδικίου ταιριάζει µε την πληροφορία ότι ο κατηγορούµενος τιµωρήθηκε µόνον µε 

επιβολή προστίµου (§§ 14,18) και πιθανολογεί ότι η αιτία της τιµωρίας έχει σχέση µε 

τη διοίκηση πλοίου µε την οποία φαίνεται ότι είχε επιφορτισθεί ο  Πολύστρατος στην 

Ερέτρια. Εξάλλου ο Pohl, επικαλούµενος την προαιρετική λογοδοσία των 

αξιωµατούχων του καθεστώτος των Τριάκοντα το 403 π.΄., υποθέτει ότι ο 

Πολύστρατος υπεβλήθη σε ανάλογη έκτακτη λογοδοσία. 

 Όµως, αυτές οι υποθέσεις είναι µάλλον αναπόδεικτες, στο βαθµό που ο 

συνήγορος δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες για την ανασύνθεση της κατηγορίας. 

Είναι δύσκολο να πρόκειται για ε{υθυναν,  εφόσον ε{υθυνα είναι πιθανότατα η δεύτερη 

δίκη για την οποία συντάχθηκε ο λόγος µας. Εξάλλου,  επειδή οι επικεφαλής του 

καθεστώτος των Πεντακισχιλίων µε προεξάρχοντα τον Θηραµένη είχαν εµπλακεί στο 

προηγούµενο καθεστώς των Τετρακοσίων, δεν είναι πιθανόν ότι ο Πολύστρατος 

κατηγορήθηκε για ανατροπή της δηµοκρατίας. Η τυπική κατηγορία θα υπήρξε 

µάλλον ένα δευτερεύον θέµα, όµως ελλείψει επαρκών στοιχείων δεν έχει νόηµα να 

επιµείνουµε περισσότερο σε κάποια υπόθεση.  

 Αξιοσηµείωτο είναι, επίσης, ότι στον κατηγορούµενο αποδόθηκε και η -µάλλον 

περιφερειακή - κατηγορία για συγγένεια µε τον Φρύνιχο (§11). Πιθανότατα οι 

κατήγοροι θέλησαν να ενισχύσουν την κύρια κατηγορία εκµεταλλευόµενοι τα εχθρικά 

αισθήµατα που έτρεφαν οι µετριοπαθείς όπως ο Θηραµένης απέναντι στους 

σκληρούς ολιγαρχικούς του προηγούµενου καθεστώτος. 
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 Όσον αφορά τη σύνθεση του δικαστηρίου που δίκασε τον Πολύστρατο σε 

αυτή την πρώτη δίκη, η απουσία κάθε πληροφορίας από τις πηγές δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. Θα ανέµενε κανείς ότι, αν το δικαστήριο δεν 

είχε συγκροτηθεί κατά τον παραδοσιακό τρόπο, η υπεράσπιση θα αµφισβητούσε το 

κύρος της ετυµηγορίας, επικαλούµενη τον αποκλεισµό πολιτών. Αντιθέτως, 

αναφερόµενη στα δικαστήρια του ενδιαµέσου καθεστώτος χρησιµοποιεί την 

προσωπική αντωνυµία ]υµε~ις, ταυτίζοντάς τα έτσι µε τα δηµοκρατικά δικαστήρια. 

Αυτό συµφωνεί µε την υπόθεση του Ste Croix, ότι επί Πεντακισχιλίων το δικαίωµα 

του δικάζειν  και του [εκκλησιάζειν το διατήρησαν όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως 

οικονοµικής κατάστασης. Αντιθέτως, ο R. Brock δέχεται τον περιορισµό των 

πολιτικών δικαιωµάτων στους Πεντακισχιλίους και εικάζει  αντίστοιχο περιορισµό στη 

σύσταση των δικαστηρίων, ο οποίος ήρθη µε την αποκατάσταση της δηµοκρατίας. 

 Ο Πολύστρατος καταδικάσθηκε σε βαρύ πρόστιµο, αλλά δεν λέγεται σαφώς 

αν το εξόφλησε ή όχι (§§14,18 @ωφλε ). Η υπόθεση ότι η αποκατάσταση της 

δηµοκρατίας ήλθε την κατάλληλη στιγµή (δηλαδή πριν από την έναρξη της ένατης 

πρυτανείας) για να τον απαλλάξει από την οφειλή του 

@ΐείναι ελκυστική αλλά µένει να αποδειχθεί. 
 
 
 
 
    5β. H δεύτερη δίκη 
 
 

Στη φορτισµένη περίοδο που ακολούθησε την πλήρη αποκατάσταση της 

δηµοκρατίας οι δικαστικές διώξεις εναντίον ολιγαρχικών πολλαπλασιάσθηκαν, 

υποδαυλιζόµενες από την επιθυµία των δικαστών να γεµίσουν τα άδεια ταµεία, αλλά 

και από τις ιδιοτελείς προθέσεις των συκοφαντών. Φαίνεται, επίσης, ότι εκείνη την 

περίοδο αναζωπυρώθηκαν παλαιότερες διώξεις, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά το 

ενδιάµεσο καθεστώς των Πεντακισχιλίων. Σε αυτές τις τελευταίες πρέπει να ανήκει η 

δεύτερη δίκη του Πολυστράτου, για την οποία συντάχθηκε και εκφωνήθηκε ο παρών 

λόγος.  

 Η δίκη είναι δηµόσια, µε πολιτικό χαρακτήρα. Αγνοούµε την επίσηµη 

κατηγορία, τον τύπο της δίωξης που ασκήθηκε κατά του Πολυστράτου, την 
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ταυτότητα των κατηγόρων και, ως συνήθως, την ετυµηγορία. Οι ειδικές συνθήκες 

που επικράτησαν κατά την ταραγµένη εκείνη περίοδο, ορισµένες εκ των οποίων 

πιθανώς µας διαφεύγουν, περιπλέκουν ακόµη περισσότερο την κατάσταση και µας 

υποχρεώνουν να κινηθούµε στο επίπεδο της εικασίας προκειµένου να 

διερευνήσουµε τις νοµικές παραµέτρους της δίκης, βασιζόµενοι κυρίως στις ενδείξεις 

του κειµένου, αλλά και λαµβάνοντας υπ' όψιν την ατµόσφαιρα που επικράτησε κατά 

το κρίσιµο εκείνο διάστηµα. 

 Η συγκυρία της δίκης µπορεί εν συντόµω να περιγραφεί ως εξής: µετά την 

κατάρρευση ενός ολιγαρχικού καθεστώτος, ένας πολίτης, ο οποίος είχε αναµιχθεί 

στα πράγµατα, δικάζεται για δεύτερη φορά, ενώ η ολιγαρχία που προηγήθηκε ρίχνει 

βαρειά τη σκιά της στην ατµόσφαιρα της δίκης.   

 Ορισµένες φορές, οι µελετητές εξήγαγαν αυθαίρετα συµπεράσµατα 

βασιζόµενοι σε µεµονωµένες φράσεις αλλά αγνοώντας τη γενική εικόνα του λόγου. 

Άλλοτε διατυπώθηκαν υποθέσεις περισσότερο τεκµηριωµένες :  ο Τhalheim,  

βασιζόµενος στην §18 ... \οτι τοσα~υτα @ωφλε χρήµατα , όπου το @ωφλε δηλώνει 

µόνο την επιβολή του προστίµου και όχι την καταβολή του, διατυπώνει την  υπόθεση 

ότι το πρόστιµο αυτό δεν είχε ακόµη καταβληθεί κατά την εποχή της δεύτερης δίκης, 

και θεωρεί ότι ο παρών λόγος εκφωνήθηκε σε [απογραφ`ην  κατά του Πολυστράτου. 

Σύµφωνα µε το αρχαίο δίκαιο, αν ο οφειλέτης του δηµοσίου δεν εξοφλούσε το χρέος 

του µέχρι την ένατη πρυτανεία, το χρέος αυτοµάτως διπλασιαζόταν και η περιουσία 

του υπέκειτο σε δήµευση 

@@Η διαδικασία που εφαρµοζόταν για την κατάσχεση ήταν η [απογραφή. Όποιος 

ήθελε µπορούσε να προτείνει την κατάσχεση της περιουσίας του οφειλέτη για να 

πληρωθεί το χρέος. Η γραπτή καταγγελία συνοδευόταν από ένα κατάλογο 

([απογραφή) της περιουσίας που προτεινόταν για δήµευση. Ο κατηγορούµενος 

υποστήριζε συνήθως ότι η αρχική ετυµηγορία για το πρόστιµο ήταν άδικη, και 

συνεπώς δεν όφειλε κανένα χρέος στην πολιτεία. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον 

Thalheim, αυτή η δεύτερη δίκη, ενώ τυπικώς θα είχε ως αντικείµενο τη δήµευση 

αγαθών, ουσιαστικώς θα είχε το ίδιο αντικείµενο µε την προηγούµενη. Όµως, τα 

αδύνατα σηµεία αυτής της υπόθεσης είναι πολλά : καταρχάς, αν ο κατηγορούµενος 

δεν είχε εξοφλήσει το πρόστιµο και είχε χαρακτηρισθεί ]υπερήµερος, το χρέος του 
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διαµαρτυρόµενο θα έπρεπε αυτοµάτως να διπλασιασθεί. Ούτε η θέση την οποία ο ] 

Υπ`ερ Πολυστράτου κατέχει στο λυσιακό corpus (ανήκει στην οµάδα 17-21, η οποία 

αποτελείται από λόγους που όλοι αναφέρονται σε δήµευση αγαθών) µπορεί να 

αξιολογηθεί ως σοβαρή ένδειξη για τη φύση της κατηγορίας, γιατί συχνά οι αρχαίοι 

εκδότες αυθαιρετούσαν στην κατάταξη των λόγων ' αποφασιστική, τέλος, ένδειξη 

κατά της υπόθεσης του Thalheim είναι η παντελής απουσία της τυπικής 

επιχειρηµατολογίας που ακολουθείται  σε περιπτώσεις απογραφής. 

 Ο Wilamowitz, στηριζόµενος στο περιεχόµενο της επιχειρηµατολογίας του 

λόγου, στον υπότιτλο ∆ήµου καταλύσεως [απολογία  που διασώζει ο Αρποκρατίων, και 

στην §13 όπου ο συνήγορος φαίνεται να αποκρούει την κατηγορία για δήµου 

κατάλυσιν, υποστηρίζει ότι όλες οι δραστηριότητες του Πολυστράτου επί Τετρακοσίων 

εµπίπτουν στον νόµον ε[ισαγγελτικόν, όπως διασώζεται στον ]  Υπ`ερ  Ε[υξενίππου  

λόγο του Υπερείδη, και θεωρεί ότι στον κατηγορούµενο απαγγέλθηκε κατηγορία για 

ανατροπή της δηµοκρατίας (δήµου κατάλυσις). Ωστόσο, αν και είναι πολύ πιθανόν ότι 

η συµµετοχή του Πολυστράτου στη Βουλή των Τετρακοσίων έπαιξε σηµαντικό ρόλο 

στη δίωξή του, δεν πιστεύουµε ότι οι κατήγοροι του προσήψαν κατηγορία για µείζον 

πολιτικό αδίκηµα (δήµου κατάλυσις, προδοσία), η οποία θα επέσυρε σε περίπτωση 

καταδίκης τη θανατική ποινή, όπως συνέβη µε τον Αντιφώντα και τον Αρχεπτόλεµο. 

Ίσως τους απέτρεψε απ' αυτό η προχωρηµένη ηλικία του κατηγορουµένου, οι 

υπηρεσίες ολόκληρης της οικογένειας στην πατρίδα και,   κυρίως, το γεγονός ότι 

αναµφιβόλως δεν υπήρξε εκ των πρωτεργατών της ολιγαρχικής κίνησης. Η 

επικρεµάµενη  επιβολή χρηµατικού προστίµου (§34) υποδηλώνει ότι ο Πολύστρατος 

δικάσθηκε για αδίκηµα λιγότερο σοβαρό, αφού φαίνεται απίθανο για ένα µείζον 

πολιτικό αδίκηµα όπως η δήµου κατάλυσις  να προβλεπόταν µόνο χρηµατική ποινή. 

Επιπλέον, ένδειξη κατά της υπόθεσης του Wilamowitz αποτελεί και η απουσία κάθε 

αναφοράς, η έστω υπαινιγµού, στο ψήφισµα του ∆ηµοφάντου, το οποίο εκδόθηκε 

αµέσως µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας και προέβλεπε άµεση εκτέλεση 

χωρίς δίκη όποιου επιχειρούσε να ανατρέψει τη δηµοκρατία ' αν και δεν φαίνεται 

αυτή η διάταξη να είχε αναδροµική ισχύ, ωστόσο θα είχε κάποια απήχηση στο λόγο 

η απόδοση στον γηραιό Πολύστρατο κατηγορίας σχετικής µε αδίκηµα το οποίο 

περιγράφεται στο ψήφισµα εκείνο.  
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 Πιστεύουµε ότι η δεύτερη δίκη του Πολυστράτου πρέπει να εξετασθεί σε 

συνάρτηση µε την πρώτη ' τίποτε δεν δείχνει ότι τα αντικείµενα των δύο δικών ήταν 

ουσιωδώς διαφορετικά, και οι αναφορές στην πρώτη δίκη υποδηλώνουν ότι ο 

συνήγορος δεν τις αντιµετωπίζει κεχωρισµένως, αλλά ως ενιαία έκφραση της 

περιπέτειας του κατηγορουµένου. χτσι, η υπεράσπιση κρίνει επωφελές να 

αποκρούσει και στη δεύτερη δίκη µια περιφερειακή κατηγορία που είχε διατυπωθεί 

στην πρώτη δίκη (§11 [εν τα~ις πρότερον κατηγορίαις ), τη συγγένεια µε τον ακραίο 

ολιγαρχικό Φρύνιχο. Προς την ίδια κατεύθυνση παραπέµπει η προσπάθεια της 

υπεράσπισης να υπονοµεύσει το κύρος της προηγούµενης  ετυµηγορίας  

επικαλούµενη την τροµοκρατία των συκοφαντών και την [ερηµίαν του 

κατηγορουµένου (§18). Εκείνο, ωστόσο, το οποίο φαίνεται να ήταν διαφορετικό είναι 

οι ειδικές κατηγορίες που διατυπώθηκαν στη δεύτερη δίκη και το υποστηρικτικό υλικό 

που χρησιµοποιήθηκε.  
 Πιθανότατα η δεύτερη δίκη είχε ως αφετηρία το αξίωµα το οποίο ανέλαβε ο 
κατηγορούµενος στην Ερέτρια (πβ. §17 ε[ις τ`ην [αρχήν ) ' µια πιθανή αιτία θα ήταν 
κάποιες παρατυπίες στους λογαριασµούς του Πολυστράτου ως αξιωµατούχου (πβ. 
§10 [[εν τ~?ω λογιστηρί?ω?  όπου υποδηλώνεται λογοδοσία για δηµόσιο αξίωµα). 
Βεβαίως, µπορεί κανείς να παρατηρήσει, η απολογία επικεντρώνεται στην απόδειξη 
των δηµοκρατικών φρονηµάτων του Πολυστράτου και τη δικαιολόγηση της 
συµµετοχής του στο καθεστώς των Τετρακοσίων, ενώ δεν ασχολείται όσο θα έπρεπε 
µε την συγκεκριµένη κατηγορία ' οι αναφορές στη δράση του ως αξιωµατούχου είναι 
ελάχιστες και, σχετικώς, περιφερειακές.65 Επίσης, τα επιχειρήµατα δεν αντικρούουν 
την κατηγορία της κακοδιαχείρησης, αλλά είτε ασχολούνται µε την πολιτική 
δραστηριότητα του Πολυστράτου, είτε είναι extra causam. Η εξήγηση µπορεί να είναι 
ότι η υπεράσπιση έχει προσαρµόσει την απολογία στο κατηγορητήριο, όπου η 
τυπική κατηγορία θα συνοδευόταν από υποστηρικτικό υλικό που αφορούσε 
περισσότερο τη γενική πολιτεία του κατηγορουµένου και τη δράση που ανέπτυξε επί 
Τετρακοσίων, και λιγότερο το ίδιο το αξίωµα. H  παρατήρηση του συνηγόρου ότι οι 
κατήγοροι διατυπώνουν άσχετες µε το αδίκηµα κατηγορίες (§ 17 [αλλ`α πάντα µ~αλλον 
κατηγορο~υσιν }η ε[ις τ`ην [αρχήν ), φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τη µνεία 
γενικότερων κατηγοριών, οι οποίες λειτουργούν ως διαβολ`η του κατηγορουµένου 
(επιχείρηµα ad hominem) : §2 κατηγορο~υσι δ`ε α[υτο~υ ]ως ο[υκ ε{υνους @ην τ~?ω 
πλήθει τ~?ω ]υµετέρ?ω ' §16 κα`ι κατηγορο~υσι µ`εν τ~ων τετρακοσίων \οτι @ησαν κακοί . 
Εξάλλου, ενώ στην περίπτωση της πρώτης δίκης οι κατηγορίες θα ήταν, πιθανότατα, 
πιο συγκεκριµένες και προσεκτικότερα διατυπωµένες, επειδή ορισµένα από τα 
επιφανέστερα στελέχη του ενδιάµεσου καθεστώτος (π.χ. Θηραµένης ) είχαν 
διατελέσει µέλη της ολιγαρχικής Βουλής των Τετρακοσίων, µπορεί κανείς να 
υποθέσει ότι στη δεύτερη δίκη το κατηγορητήριο θα εµπλουτίσθηκε από κατηγορίες 
που αφορούσαν τη συµµετοχή του Πολυστράτου στους Τετρακοσίους (βλ. 
παρακάτω), οι οποίες δεν θα ενοχλούσαν ένα δηµοκρατικό δικαστήριο. 

 Επιπλέον, όπως δείχνει η ρητορική πρακτική, δεν ήταν ασυνήθιστο η κεντρική 

επιχειρηµατολογία να µην περιορίζεται στην τυπική κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται 
                                                 

65§5 κα`ι κατηγορο~υσι µ`εν α[υτο~υ ]ως πολλ`ας [αρ�`ας @ηρξεν ' §17 ε[ις τ`ην [αρ�`ην ' 
§19 �ρήµατα {ε�ειν. 
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στον χαρακτήρα του διαδίκου. Αυτή η πρακτική ανταποκρίνεται στην τάση των 

Αθηναίων να αντιµετωπίζουν κάθε δίκη όχι ως µεµονωµένη περίπτωση, 

αποσπασµένη από τη γενικότερη δράση του διαδίκου, αλλά ως έκφανση της 

γενικότερης πολιτείας του ' αυτό ίσχυε πολλώ µάλλον για δίκες µε πολιτικό 

χαρακτήρα όπως η παρούσα, όπου ουσιαστικώς κρίνεται το πολιτικ`ον @ηθος του 

διαδίκου. Η συµµετοχή του Πολυστράτου στην ολιγαρχική Βουλή είναι το 

σπουδαιότερο όπλο στα χέρια των κατηγόρων για να δηµιουργήσουν προκατάληψη 

εις βάρος του.   

 Όµως, η κυριότερη εξήγηση για το γεγονός ότι η τυπική κατηγορία δεν 

αντιµετωπίζεται επαρκώς είναι η συνηγορία. Πιθανότατα στον πρώτο λόγο ο 

Πολύστρατος ή κάποιος άλλος θα αντέκρουσαν την ειδική κατηγορία 
Όαενώ στη συνηγορία ο συνήγορος αναλαµβάνει να αναδείξει το δηµοκρατικό ήθος 
του κατηγορουµένου µέσα από την πολιτική του δράση.66   
 Αποµένει να δούµε τον τύπο της δίωξης που ασκήθηκε κατά του 
Πολυστράτου. Για την περίπτωση του Πολυστράτου ήταν δυνατές δύο διαδικασίες, 
όχι εύκολα διακριτές : ε[ισαγγελία και γραφ`η ε[υθυν~ων.67 Πιο ευέλικτη διαδικασία και 
χωρίς χρονικές δεσµεύσεις ήταν η ε[ισαγγελία, η οποία, άλλωστε, γι' αυτόν ακριβώς 
το λόγο σταδιακώς υποκατέστησε τις πολιτικές δίκες που εισάγονταν µε γραφ`ην 
ε[υθυν~ων.68 Εκτός από την ε[ισαγγελίαν για µείζονα πολιτικά αδικήµατα, υπήρχε και  
η ε[ισαγγελία  για σχετικώς ελάσσονα πολιτικά αδικήµατα όπως η κακοδιοίκηση 
αξιωµατούχου, διαδικασία η οποία µπορούσε να κινηθεί από οποιονδήποτε πολίτη. 
Στην πρώτη φάση της ε[ισαγγελίας επιλαµβανόταν η ολοµέλεια της Βουλής η οποία 
εκδίκαζε ελάσσονα πολιτικά αδικήµατα και επέβαλλε πρόστιµα µέχρι 500 δραχµές ' 
αν ωστόσο έκρινε ότι απαιτούνταν µεγαλύτερη ποινή, παρέπεµπε την υπόθεση σε 
δικαστήριο, ενώ σε σοβαρότερες περιπτώσεις επιλαµβανόταν η Εκκλησία. Η 
διαδικασία της ε[ισαγγελίας καταργήθηκε από τους Τετρακοσίους το 411 π.΄.(Αριστ. [ 
Αθ.Πολ. 29.4) αλλά πιθανώς ξανατέθηκε σε λειτουργία από τους Πεντακισχιλίους.69  
χνα πλεονέκτηµα αυτής της διαδικασίας ήταν ότι, επειδή τουλάχιστον µέχρι το 330 
π.΄. δεν επιβαλλόταν καµιά ποινή στον µηνυτή, αν δεν συγκέντρωνε το 1/5 των 
ψήφων, θεωρούνταν από τους κατηγόρους αρκετά ασφαλής διαδικασία. Αν η δίωξη 
που ασκήθηκε κατά του Πολυστράτου είχε τη µορφή της εισαγγελίας, το 
κατηγορητήριο πρέπει να είχε βασισθεί στο εδάφιο του εισαγγελτικού νόµου που 
περιέγραφε αδικήµατα που διαπράχθηκαν από αξιωµατούχους, και όχι βεβαίως στο 
τµήµα που διασώζει ο Υπερείδης, το οποίο αναφέρεται σε µείζονα πολιτικά 
αδικήµατα.70  
 Η άλλη δυνατή διαδικασία ήταν η γραφ`η ε[υθυν~ων. Οι ε{υθυναι  διεξάγονταν 

                                                 
66Βλ. Εισαγωγή, σελ. 50-1. 
67Για την αδυναµία να αποσαφηνισθεί κάποτε αν µια δίκη είναι εύθυνα ή εισαγγελία πβ. επί 

παραδείγµατι τη δίκη του Εργοκλέους το 389, η οποία είναι οπωσδήποτε ε[ισαγγελία, εφόσον 
εµπλέκεται η Εκκλησία, αλλά στον Λυσία αναφέρεται ως ε{υθυνα. Οµοίως, η δίκη του Ανύτου το 409 
αναφέρεται ως ε{υθυνα στα Lexica Segueriana, ενώ ο ∆ιόδωρος (13.64.6) αναφέρει ότι εκδικάσθηκε 
από δικαστήριο σύµφωνα µε απόφαση της Εκκλησίας. Αντιφατικές πληροφορίες δίνουν επίσης οι 
πηγές για τις αρ�αιότερες δίκες του Κίµωνα (463/2) και του Περικλή (430/29).  

 
68Πβ. Τοdd, Law 302-3. 
69Βλ.εις §20. 
70Bλ. Hansen, JHS (1980) 89-95. 
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αµέσως µετά τη λήξη της θητείας του αξιωµατούχου και συνίσταντο σε δύο φάσεις : 
η πρώτη φάση περιλάµβανε λογοδοσία για οικονοµικά θέµατα ενώπιον των 
λογιστ~ων, όπου ο ]υπεύθυνος αξιωµατούχος έπρεπε να παρουσιάσει λόγους 
(λογαριασµούς) των ποσών τα οποία είχε διαχειρισθεί ' αν διαπιστωνόταν 
παρατυπία, οδηγούνταν σε δίκη ενώπιον ενόρκων. Η δεύτερη φάση αφορούσε τη 
διερεύνηση άλλου είδους επίµεµπτης συµπεριφοράς, και διεξαγόταν από τους δέκα 
ευθύνους οι οποίοι εξέταζαν τη διαγωγή του αξιωµατούχου κατά το χρόνο άσκησης 
του αξιώµατος. Τον 5ο αι. πιθανότατα ολόκληρη η διαδικασία διεκπεραιωνόταν από 
τους δέκα ε[υθύνους, οι οποίοι συνεδρίαζαν στα λογιστήρια συνεπικουρούµενοι από 
τριάντα λογιστές ' 71 αντιθέτως, από τις αρχές του 4ου αι. το οικονοµικό µέρος των 
ε[υθυν~ων ανελήφθη εξ ολοκλήρου από τους λογιστάς.72 
 Ο Pohl, 73 επικαλούµενος το αµνηστευτικό ψήφισµα του Πατροκλείδη,74 το 
οποίο αναφέρεται σε εκείνους που είχαν χάσει τα πολιτικά τους δικαιώµατα κατά τη 
λογοδοσία τους µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας, θεωρεί ότι ο Πολύστρατος 
δικάστηκε µε γραφ`ην ε[υθυν~ων  και συγκρίνει την περίπτωσή του µε εκείνη του 
Ερατοσθένη και του Αισχίνη, οι οποίοι αντιµετώπισαν ανάλογες δίκες µετά τη λήξη 
της θητείας τους ( Λυσ. 12 και ∆ηµ. 19).75 Την υπόθεση αυτή επιχειρεί να βελτιώσει  
ο Hildebrandt,76 παραπέµποντας σε ένα χωρίο από την αριστοτέλεια [ Αθ. Πολ., το 
οποίο δεν  µπορούσε να έχει υπόψιν του ο Pohl, γιατί το έργο δεν είχε ακόµη 
ανακαλυφθεί '77  σύµφωνα µε αυτό προβλεπόταν σε διάστηµα τριών ηµερών (ή, 
πιθανότερα, τριάντα, αν υιοθετήσουµε την διόρθωση του Kenyon) από την 
λογοδοσία του αξιωµατούχου η δυνατότητα σε οποιονδήποτε πολίτη ήθελε να τον 
εγκαλέσει για συγκεκριµένο αδίκηµα. 78 Ο Hildebrandt, λοιπόν, υποστηρίζει ότι ο 
Πολύστρατος δικάσθηκε σε µια ε{υθυναν [ιδίαν που θα αφορούσε τυπικώς το ίδιο 
αξίωµα µε την πρώτη δίκη. 

 Όµως, ούτε η ε[ισαγγελία ούτε η διαδικασία που περιγράφει ο Hildemrandt  

ταιριάζουν απολύτως µε την υπόθεση του Πολυστράτου. Το σοβαρότερο εµπόδιο 

στην υπόθεση της ε[ισαγγελίας είναι η απουσία κάθε αναφοράς στην πρώτη φάση 

της, που κανονικά  λαµβάνει χώρα στη Βουλή.79 Επιπλέον, το χρονικό διάστηµα που 

µεσολαβεί µεταξύ των δύο δικών και η δραµατική αλλαγή του πολιτικού σκηνικού 

                                                 
71Την ισ�υρότερη ένδειξη γι' αυτό αποτελεί η §10 του λόγου µας. 
72Βλ. Μ. Pierart, "Les ε{υθυνοι",AC 40 (1971)  ' MacDowell, Law 171-2 (= ∆ίκαιο, 265) ' 

Ostwald, Sovereignty 58-9 ' Todd, Law 112-3. 
73Pohl 23-5. 
74Ανδοκ.1,78 :\οσων ε{υθυναί τινές ε[ισι κατεγνωσµέναι [εν το~ις λογιστηρίοις ]υπ`ο τ~ων 

ε[υθύνων κα`ι τ~ων παρέδρων }η µήπω ε[ισηγµέναι ε[ις τ`ο δικαστήριον γραφαί τινές ε[ισι περ`ι τ~ων 
ε[υθυν~ων. 

75Πβ.R.Scholl, De synegoris Atticis, 22 ' αντιθ. Blass,Beredsamkeit 504, ο οποίος δεν δέ�εται 
την διπλή εύθυναν του Αισ�ίνη λόγω της πρεσβείας του. 

76Hildebrandt, 177-81. 
77ed.pr. 1891 (Kenyon). 
78Αριστ. [ Αθ.Πολ. 48. 4 κ{αν τις βούληται τιν`ι τ~ων τ`ας ε[υθύνας [εν τ~?ω δικαστηρί?ω 

δεδωκότων , [εντ`ος τρι~ων (τριάντα Kenyon) ]η[µερ~ων  [αφ[  ] #ης {εδωκε τ`ας ε[υθύνας ε{υθυναν, 
{αν τ' [ιδίαν {αν τε δ[η]µο[σί]α[ν]  [εµβαλέσθαι, γράψας ε[ις πινάκιον λελευκωµένον το{υνοµα τ`ο [θ[  
α]υτο~υ]  κα`ι τ`ο το~υ φεύγοντος, κα`ι τ`ο [αδίκηµα \ο,τι }αν [εγκαλ~?η, κα`ι τίµηµα [ε[πιγραψ]άµενος 
\ο,τι }αν α[υτ~?ω δοκ~?η, δίδωσιν τ~?ω ε[υθύν?ω. ] Ο δ`ε λαβ`ων κα`ι [αν[ ακρίνας], [ε`αν µ`εν 
καταγν~?ω, παραδίδωσιν τ`α µ`εν {ιδια το~ις δικαστα~ις το~ις κατ`α δήµ[ους το~ις] τ`ην φυλ`ην ταύτην 
ε[ισάγουσιν, τ`α δ`ε δηµόσια το~ις θεσµοθέτα[ις [α ] ναγράφει.  

79 Ο Gernet, ap.Gernet-Bizos 60, αν και αµφιβάλλει αν πρόκειται για εισαγγελιαν, ωστόσο δεν 
αποκλείει την πιθανότητα το κατηγορειν  της §11 να αναφέρεται στην πρώτη φάση της εισαγγελίας, 
που θα έλαβε �ώρα ενώπιον της Βουλής. 
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λίγο πριν από τη δεύτερη δίκη καθιστά ελάχιστα πιθανή την περίπτωση να 

συνεχίσθηκαν νοµότυπα  διαδικασίες που είχαν κινηθεί από το προηγούµενο 

καθεστώς. Εξάλλου, η υπόθεση της ε[ισαγγελίας γίνεται εξαιρετικά δύσκολη 
@@αν, όπως υποδηλώνουν οι §§ 14-15, ο Πολύστρατος είχε ήδη καταδικασθεί για 
κάποια παρατυπία που είχε σχέση µε τη συµµετοχή του στη Βουλή των 
Τετρακοσίων ( µ`η δ`ις περ`ι το~υ α[υτο~υ γραφ`η [εν δικαστηρίοις γίγνεσθαι).80   
 Ούτε, όµως, η υπόθεση του Hildebrandt επιβεβαιώνεται από τις συνθήκες 
που απηχούνται στο λόγο µας. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ της πρώτης και της 
δεύτερης δίκης φαίνεται αρκετά µεγαλύτερο από τρεις ή, έστω, τριάντα ηµέρες' αυτό 
υποδηλώνει η αναφορά του συνηγόρου στην πρώτη δίκη : § 22 ο#υτος δ`ε ]υµ~ιν 
δίκην δέδωκεν ... ε[υθυς µετ`α τ`α πράγµατα, \οτε \υµε~ις τε µάλιστα [εµέµνησθε τ~ων 
γενοµένων ' επιπλέον, οι γιοι του Πολυστράτου, οι οποίοι απουσίαζαν στην πρώτη 
δίκη (§ 18), έχουν ήδη επιστρέψει, ο ένας µάλιστα από τη Σικελία.81 Πρέπει επίσης 
να σηµειώσουµε ότι η [ Αθ. Πολ. (στην οποία βασίζεται ο Hildebrandt) αναφέρεται 
κυρίως στον ύστερο 4ο αι, αλλά  δεν έχουµε ακριβή στοιχεία για το ποια ήταν η 
διαδικασία κατά το τέλος του  5ου αι., δηλαδή στο διάστηµα µεταξύ των 
µεταρρυθµίσεων του Εφιάλτη (462 π.΄.) και του 403 π.΄. κατά το οποίο, όπως έδειξε 
ο Pierart, 82 η διαδικασία πρέπει να ήταν διαφορετική.   
 χνας παράγοντας που κατά τη γνώµη µας πρέπει να ληφθεί υπ ' όψιν είναι η 
δυνατότητα την οποία παρείχε το αρχαίο νοµικό σύστηµα στον κατήγορο να επιλέξει 
εκείνος τον τύπο της κατηγορίας και τη µορφή της δίκης, µε κριτήριο την ποινή που 
επιθυµούσε να επιβληθεί στον αντίδικό του. Όπως σηµειώνει ο Hansen,83 στο 
αρχαίο νοµικό σύστηµα, αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει σήµερα, δεν ήταν καθόλου 
αυτονόητο ότι σε έναν ένοχο θα επιβαλλόταν η ίδια ποινή οποιαδήποτε και αν ήταν η 
ακολουθούµενη δικαστική διαδικασία. Συγκεκριµένα, ένας αξιωµατούχος 
κατηγορούµενος για διαφθορά µπορούσε να καταδικασθεί σε θάνατο, αν ο τύπος της 
δίκης ήταν ε[ισαγγελία, στην καταβολή του δεκαπλάσιου του ποσού, αν δικαζόταν µε 
γραφ`ην ε[υθυν~ων, ή σε δήµευση, αν ο κατήγορος ακολουθούσε τη διαδικασία της 
[απογραφ~ης. Στην περίπτωσή µας 
 είναι βέβαιο ότι οι κατήγοροι επιδίωκαν µόνον την τιµωρία του κατηγορουµένου µε 
ένα χρηµατικό ποσόν (πβ. §33) και αυτό το στοιχείο παραπέµπει σε ε{υθυναν και όχι 
µε ε[ισαγγελίαν. Άλλωστε, τον 5ο αι. οι ε{υθυναι έxουν έντονη πολιτική διάσταση και 
αποτελούν την αφετηρία για δίκες '  µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 403 
π.΄., επετράπη ακόµα και στους Τριάκοντα να λογοδοτήσουν extra ordinem, και ήταν 
σε αυτή την συγκυρία που ο Ερατοσθένης, ένα µέλος των Τριάκοντα, κατηγορήθηκε 
για το φόνο του Πολεµάρχου (Λυσ.12).84 Μάλιστα, ακόµη και αργά τον 4ο αι., όταν η 
πολιτική διάσταση των ε[υθυν~ων έχει υποχωρήσει υπέρ της ε[ισαγγελίας, εισάγονται 
σοβαρές πολιτικές υποθέσεις στο δικαστήριο µε τον τύπο της γραφ~ης ε[υθυν~ων ( 
πβ. ∆ηµ.19 Περ`ι Παραπρεσβείας και τον οµότιτλο Αισχιν.2). Θεωρούµε συνεπώς 
πολύ πιθανόν ότι η δίκη για την οποία συντάχθηκε ο λόγος µας εισήχθη ως γραφ`η 
ε[υθυν~ων.85  
 Όµως, ένα άλλο πρόβληµα ανακύπτει εδώ : αφού ο Πολύστρατος είχε ήδη 
                                                 

80Σώπατρος, ∆ιαίρεσις Ζητηµάτων  8.285.9. 
81Wilamowitz, AuA II 360, σηµ.10. 
82Pirerart, "Les ε{υθυνοι atheniens",AC 40 (1971) 526-73. 
83Hansen, Eisangelia 120. 
84Βλ. Wilamowitz, AuA II 218 κ.ε. και Harrison, Law 208, σηµ.2. Εξάλλου, όπως σηµειώνει ο 

MacDowell, Aristophanes,Wasps, Edided with Introduction and Commentary , Oxford 1971,145, 
αξιωµατού�οι οι οποίοι υφίστανται την ε{υθυναν είναι ο τύπος του κατηγορουµένου που µνηµονεύεται 
συ�νότερα στους Σφ~~ηκες (διδά�θηκε το 422 π.�.)   

85Τη δίκη θεωρούν γραφ`ην ε[υθυν~ων ο Pohl 23-5, o Lipsius, AR 286, σηµ.1 και 299 σηµ.3 : 
"am wahrscheinlichsten ist auch hier ein Rechenschaftsprozess", ο Ηarrison, Law ΙΙ 208, σηµ.2 
"almost certainly delivered in ε{υθυναι", ο Hansen, Eisangelia 66, σηµ.6 : "presumably euthynai, 
although eisangelia is a possibility", και ο Todd, Law 302 : "probably euthynai". 
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καταδικασθεί - πιθανότατα για παρεµφερές αδίκηµα - πώς ανακινείται τώρα νέα δίκη 
; Όπως σηµειώνει ο Todd,86 ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της αθηναικής 
δικοµανίας ήταν η διαιώνιση της δικαστικής σύγκρουσης, µε αποτέλεσµα το ίδιο θέµα 
να µπορεί να εκδικάζεται µεταξύ των ιδίων µερών σε µια σειρά δικών ' έτσι, αν και η 
ετυµηγορία του δικαστηρίου ήταν τελεσίδικη, ένας κατήγορος µπορούσε να εισαγάγει 
άµεσα ή έµµεσα περαιτέρω κατηγορία κατά του ιδίου αντιδίκου ή να κινήσει  νέα δίκη 
για νοµικώς άσχετα µεταξύ τους θέµατα. Εδώ φαίνεται να υπάρχει κάποια διάσταση 
ανάµεσα στην θεωρία και στην πράξη, για να χρησιµοποιήσουµε τη διατύπωση του 
Todd.87 

 Όσον αφορά την altera pars, παγίως ο οµιλητής χρησιµοποιεί τον πληθυντικό, 

είτε αναφερόµενος στην προηγούµενη δίκη είτε αναφερόµενος στην παρούσα 
«88αΚανονικά στις δηµόσιες δίκες υπήρχε ένας κατήγορος, εκτός αν επρόκειτο για 
ε[ισαγγελίαν, οπότε η Εκκλησία ή η Βουλή νοµιµοποιούνταν να ορίσουν 
περισσότερους, οι οποίοι υποστήριζαν την κατηγορία και λέγονταν συνήγοροι  
(συνήθως ορίζονταν εκείνοι που είχαν εισαγάγει την κατηγορία). 89 Ωστόσο, κάποτε 
ήταν δυνατό να υπάρξουν ακόµη και σε γραφές περισσότεροι κατήγοροι, εκ των 
οποίων ένας ενεργούσε ως υπεύθυνος κατήγορος και οι υπόλοιποι τον 
επικουρούσαν µε τους λόγους τους (συνήγοροι ή σύνδικοι ).90 Αξιοσηµείωτο είναι, 
επίσης, ότι οι κατήγοροι της δεύτερης δίκης υπήρξαν πιθανότατα τα ίδια πρόσωπα 
µε τους κατηγόρους της πρώτης ' πβ. §17 κα`ι ο]ι κατήγοροι τότε µ`εν ... ν~υν δέ , όπου 
τα χρονικά επιρρήµατα τότε µ`εν- ν~υν δ`ε πρέπει να αναφέρονται αντιστοίχως στο 
ενδιάµεσο καθεστώς και στο δηµοκρατικό που ακολούθησε (πβ. το σχόλιό µας στο 
οικείο χωρίο ), ενώ προς την ίδια κατεύθυνση παραπέµπουν και οι ενεστώτες της § 7 
[εκκλέπτουσιν ... [αποφαίνουσιν. Οι κατήγοροι, πιθανότατα, επανήλθαν µετά την 
αποκατάσταση της δηµοκρατίας, θεωρώντας ότι το έδαφος είναι πρόσφορο για µια 
νέα καταδίκη του Πολυστράτου.  
 Αν όµως το κείµενο δεν µας δίδει καµιά πληροφορία για την τυπική κατηγορία 
και τη φύση της δίκης, είµαστε σε καλύτερη θέση όσον αφορά την επικρεµάµενη 
ποινή. Πρόκειται για σοβαρό πρόστιµο (§34) - δεν αναφέρεται το ακριβές ύψος του - 
το οποίο αν ο καταδικασθείς δεν εξοφλούσε µέχρι την ένατη πρυτανεία του έτους 
(πβ.Ανδοκ.1,73), καταγραφόταν ως {ατιµος και η περιουσία του υπέκειτο σε 
[απογραφ`ην.91  Οι οφειλέτες του δηµοσίου εθεωρούντο {ατιµοι , µέχρις ότου 
εξοφλήσουν το χρέος τους ' οι συνέπειες αυτού του είδους [ατιµίας ήταν στέρηση των 
πολιτικών δικαιωµάτων και  αποκλεισµός από τα προνόµια και τις λειτουργίες της 
δηµόσιας ζωής ' αν κάποιος {ατιµος επιχειρούσε να εισέλθει σε απαγορευµένους 
χώρους ή να ασκήσει απαγορευµένες λειτουργίες, διωκόταν µε {ενδειξιν  ή µε 
[απαγωγήν.  Η ατιµία δεν αφορούσε µόνον τον οφειλέτη του δηµοσίου αλλά και τους 
άρρενες κληρονόµους του ο{ικου, δηλ. τους γνήσιους και τους θετούς γιους, αν ο 
οφειλέτης πέθαινε προτού εξοφλήσει το χρέος (κληρονοµική [ατιµία).92 
                                                 

86Todd, Law 145-6. �αρακτηριστικότερο παράδειγµα είναι οι δικαστικές διαµά�ες µεταξύ του 
∆ηµοσθένη και του Αισ�ίνη (∆ηµ.18 και 19, Αισ�ιν. 2 και 3). 

87" Clearly, this is a question which throws into sharp relief the potential gulf between the 
theory of potential law and the practice of legal procedure" (Todd, Law 146). 

88§2 κατηγορο~υσι δ`ε α[υτο~υ ' §5 κα`ι κατηγορο~υσι µ`εν α[υτο~υ ' §17 κα`ι ο]ι κατήγοροι 
τότε µ`εν ... ν~υν δέ. Αναφορές στην προηγούµενη δίκη : § 11 κατηγόρησαν ψευδ~η το~υ πατρ`ος ' 18 
κατηγορο~υντες ε#ιλον. Γενικές αναφορές : § 7 ο]ι κατήγοροι ... τ`ας κατηγορίας ποιο~υνται ' 10 
πείσαντες το`υς κατηγόρους. 

89Φυσικά δεν γνωρίζουµε ούτε την επι�ειρηµατολογία των κατηγόρων. Οι µόνες περιπτώσεις 
που έ�ουν διασωθεί λόγοι και από τις δύο πλευρές είναι Ανδοκ. 1 - [Λυσ.]6 και ∆ηµ.19 - Αισ�ιν. 3.    

90Πβ. ∆ειν. 1,114 παραδίδωµι τ`ο \υδωρ το~ις {αλλοις κατηγόροις ' Lipsius, AR 906-8 ' 
Lavency, Logographie 87 σηµ.7 ' Bonner - Smith II 38 ' Ηarrison, Law ΙΙ 160. 

91Αυτή είναι η συνήθης ερµηνεία, αν και ο Harrison,Law II, 173-5, υποστηρίζει ότι ο οφειλέτης 
καθίσταται άτιµος από τη στιγµή που του επιβάλλεται το πρόστιµο. 

92Πβ. επισης Ισοκ. 10,17 ' ∆ηµ. 22,33-4 ' 24,201 ' 43,58. Ο τύπος για την κληρονοµική ατιµία 
είναι {ατιµον ε@ιναι α[υτ`ον κα`ι το`υς πα~ιδας το`υς [εξ [εκείνου ' πβ. SEG xii.87 (336 π.�.){ατιµος 
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 Τέλος, όπως συµβαίνει µε τις περισσότερες αρχαίες δίκες, δεν γνωρίζουµε την 
ετυµηγορία του δικαστηρίου. 93 Υπάρχουν ωστόσο ορισµένες  ενδείξεις για την 
έκβαση της δίκης : πρώτον, η δηµοσίευση του λόγου µπορεί να οφείλεται στην 
πρόθεση της οικογένειας  να δηµοσιοποιήσει µια πιθανή δικαίωσή της'  94 δεύτερον, 
αν πράγµατι ο οµιλητής του λόγου ταυτίζεται µε τον ίππαρχο του 403,  κάτι που 
φαίνεται πολύ πιθανόν, η κατοχή τέτοιου αξιώµατος, έστω σε µισθοφορικό 
στράτευµα, προυποθέτει συµµετοχή στην ιππική τάξη και κατά συνέπειαν ευπορία 
και ικανότητα αγοράς και συντήρησης ίππου, την οποία µάλλον δεν θα διέθετε η 
οικογένεια του Πολυστράτου αν ο κατηγορούµενος είχε καταδικασθεί, καθώς το 
διάστηµα 410 -401 φαίνεται πολύ µικρό για να ανακάµψει οικονοµικά ο ο@ικος του 
Πολυστράτου αν είχε υποστεί τις περιγραφόµενες συνέπειες µιας καταδικαστικής 
απόφασης. Φαίνεται λοιπόν πιθανό ότι ο κατηγορούµενος αθωώθηκε και η 
οικογένεια του Πολυστράτου επέζησε της δίκης, και µάλιστα τα µέλη της συνέχισαν 
να πρωταγωνιστούν και τα επόµενα χρόνια.                      
 

 

 

 

 

 

   6.Η υπερασπιστική τακτική και η κριτική της   

  

Πρέπει εξαρχής να τονίσουµε ότι η υπεράσπιση δεν ασχολείται µε την επίσηµη  

κατηγορία, επειδή η συστηµατική απόκρουσή της θα είχε γίνει, πιθανότατα, ήδη στο 

λόγο που είχε εκφωνήσει προγουµένως ο ίδιος ο κατηγορούµενος 

@@Ως κύριο στόχο της θέτει την ανάδειξη του πολιτικού ήθους του κατηγορουµένου 

και την απόσπαση της συµπάθειας των δικαστών απέναντι στη δοκιµαζόµενη 

οικογένεια.    

 Τα αθηναικά δικαστήρια είχαν την τάση να αντιµετωπίζουν κάθε υπόθεση όχι 

ανεξάρτητα από τη γενικότερη πολιτεία του διαδίκου, αλλά µάλλον ως µια 

περίπτωση που επιβεβαιώνει το γενικότερο ήθος του. Ιδίως σε δίκες όπως η 

παρούσα, όπου το πολιτικό κλίµα είναι φορτισµένο, οι δικαστές δεν εστίαζαν την 

προσοχή τους µόνο στην επίσηµη κατηγορία, αλλά συνεκτιµούσαν τη γενικότερη 

                                                                                                                                                        
{εστω κα`ι α[υτ`ος κα`ι τ`ο γένος τ`ο [εξ [εκείνου ' Lipsius, AR 932. Για την κληρονοµική ατιµιαν βλ. 
επίσης Κ.Κapparis, "Was Atimia for Debts to the State inherited through Women?" RIDA 41 
(1994)113-21. 

93Οι µόνες ετυµηγορίες που γνωρίζουµε βασίζονται σε µαρτυρίες άλλων λόγων, ή άλλων 
πηγών(γνωρίζουµε π.�. την καταδίκη του Αντιφωντα, του Σωκράτη κ. α.) 

94Πβ.Andrews, HCT V,201. 
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πολιτεία του διαδίκου. Η υπεράσπιση του Πολυστράτου γνωρίζει πολύ καλά αυτή τη 

νοοτροπία των δικαστών και επιπλέον δεν πρέπει να είναι άγευστη της τρέχουσας 

ρητορικής πρακτικής, όπως δείχνει η τακτική που ακολουθεί και η επιλογή 

συγκεκριµένων επιχειρηµάτων - τόπων, τα οποία φαίνεται να είχαν κάποια 

αποτελεσµατικότητα, αν κρίνει κανείς από τη συχνότητα µε την οποία εµφανίζονται 

στους δικανικούς λόγους της εποχής σε ανάλογες περιστάσεις.   

 Εν πρώτοις µπορεί κανείς να διακρίνει επιχειρήµατα, στα οποία η περίπτωση 

του κατηγορουµένου δεν εξατοµικεύεται πλήρως, αλλά η δικαίωσή του επιζητείται 

µέσα από τη δικαιολόγηση εκείνων των µετριοπαθών συντηρητικών, οι οποίοι 

πίστεψαν τα ηγετικά στελέχη της κίνησης ή ενέδωσαν στις πιέσεις τους. Κοντά σε 

αυτά υπάρχουν και επιχειρήµατα περισσότερο εξατοµικευµένα, τα οποία 

αναφέρονται στη δράση του κατηγορουµένου. Τόσο η συγκεκριµένη δραστηριότητα 

του κατηγορουµένου όσο και το γενικότερο ήθος του συστηµατικώς προβάλλονται 

στο φως µιας µείζονος αντιθέσεως : οι δύο πόλοι αυτής της αντίθεσης είναι αφενός οι 

µετριοπαθείς συντηρητικοί όπως ο Πολύστρατος, οι οποίοι, αν και προσχώρησαν 

στην ολιγαρχική κίνηση, δεν απεµπόλησαν τα δηµοκρατικά τους αισθήµατα, και 

αφετέρου οι ακραιφνείς ολιγαρχικοί. 

 Εξαρχής οι Τετρακόσιοι διαχωρίζονται µε έµφαση σε κακούς και καλούς, µε 

κριτήριο τη στάση τους απέναντι στο δηµοκρατικό πλήθος ' φυσικά ο 

κατηγορούµενος περιλαµβάνεται στους τελευταίους (§1). Τα ελάσσονα µέλη της 

Βουλής εξαπατήθηκαν από τους κορυφαίους ολιγαρχικούς (§20) είτε υπέκυψαν στις 

πιέσεις τους (§14). Η διάσταση στην πρακτική των δύο µερών είναι εµφανής στον 

τρόπο άσκησης της εξουσίας : συγκεκριµένα, στον Ωρωπό και στην Ερέτρια, όπου ο 

κατηγορούµενος υπηρέτησε ως αξιωµατούχος, η έντιµη στάση του έρχεται σε πλήρη 

αντίθεση µε τη δράση εκείνων των ολιγαρχικών αξιωµατούχων οι οποίοι είτε 

ενήργησαν προδοτικά για την πόλη και υπονοµευτικά για τη δηµοκρατία (§ 6) είτε 

επιδόθηκαν σε πειρατική δραστηριότητα στην περιοχή που υπηρέτησαν (§17). 

Επανειληµµένως, επίσης, η υπεράσπιση τονίζει την υπευθυνότητα την οποία 

επέδειξε ο κατηγορούµενος την κρίσιµη στιγµή της µεταβολής του καθεστώτος και 

επικαλείται ως δείκτη αθωότητας την επιλογή του να λογοδοτήσει, τη στιγµή που 

άλλοι ολιγαρχικοί διέφυγαν οµολογώντας εµµέσως  την ενοχή τους (§§ 6,21). 
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∆ιάθεση διάκρισης υπόκειται και στο σχόλιο που ακολουθεί την περιγραφή της 

δραστηριότητας του κατηγορουµένου ως καταλογέως : δεν καταλύουν τη δηµοκρατία 

εκείνοι που αυξάνουν τον αριθµό των πολιτών όπως ο Πολύστρατος, αλλά εκείνοι 

που τον µειώνουν όπως οι κορυφαίοι ολιγαρχικοί. (§ 13).  

 Η αντιδιαστολή των µετριοπαθών από τους ακραίους ολιγαρχικούς 

προσωποποιείται µε τον επιµελώς επιχειρούµενο διαχωρισµό του κατηγορουµένου 

από τον κορυφαίο ολιγαρχικό Φρύνιχο  

' όχι µόνο διαψεύδεται κατηγορηµατικά κάθε συγγενική ή φιλική σχέση µεταξύ των 

δύο ανδρών, αλλά και η δραστηριότητα και το ήθος τους εµφανίζουν πλήρη 

διάσταση (§11-12). 

 Καθώς, εξάλλου, η δίκη έχει έντονο πολιτικό χαρακτήρα, µεγάλη έµφαση 

δίδεται επίσης σε στοιχεία τα οποία συνιστούν το πολιτικ`ον @ηθος του 

κατηγορουµένου. Ενδεικτική είναι η συχνότητα εµφάνισης των επιθέτων ε{υνους, 

ε[υνούστατος, χρηστός, πρόθυµος, δηµοτικός , δηµοτικώτερος. Επειδή η συµµετοχή του 

Πολυστράτου στην ολιγαρχική Βουλή είναι γεγονός το οποίο η υπεράσπιση δεν 

µπορεί να αρνηθεί, προσφεύγει σε επιχειρήµατα [εκ τ~ων ε[ικότων προκειµένου να 

δείξει ότι η προσωπικότητα του κατηγορουµένου είναι ασύµβατη µε το [ολιγαρχίας 

[επιθυµε~ιν : ούτε η προχωρηµένη ηλικία του, ούτε η σωµατική του κατάσταση είναι 

λογικό να τον όπλισαν µε φιλοδοξίες για πολιτική σταδιοδροµία ' επιπλέον, δεν είχε 

υποστεί καµιά δίωξη από το προηγούµενο καθεστώς, ώστε να επιθυµεί τη µεταβολή 

του (§3 κ.ε.). Επιστρατεύονται επίσης, ως ενδεικτικές της διάθεσής του απέναντι στη 

δηµοκρατία, ενέργειες τις οποίες ο κατηγορούµενος απέφυγε : ούτε στον Ωρωπό 

(§6) ούτε στην Ερέτρια (§17) ενήργησε προς βλάβην της πόλεως και του δηµοσίου 

συµφέροντος. Εξάλλου, ενώ άλλοι κατέθεσαν αντιδηµοκρατικές προτάσεις, εκείνος 

επιµελώς απέφυγε να το πράξει (§§7,10,14). Παραλλήλως, υπονοµεύεται 

συστηµατικώς το ήθος των αντιπάλων : πολλές βολές απευθύνονται προς τους 

κατηγόρους, οι οποίοι περιγράφονται ως ψευτοδηµοκράτες, ιδιοτελείς και τυπικοί 

συκοφάντες (§§7,10,17).  

  Πολλά φαίνεται, επίσης, να επενδύει η υπεράσπιση σε επιχειρήµατα extra 

causam : οι λειτουργίες και εισφορές (§ 23) και η συµµετοχή του κατηγορουµένου σε 

στρατιωτικές επιχειρήσεις (§§ 14,23) χρησιµοποιούνται ως τεκµήρια 
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δηµοκρατικότητας, ενώ η πλούσια στρατιωτική δράση των γιων του (§§24-29) 

ανακλά το ήθος του, στο βαθµό που εκείνος ως πατέρας είχε την ευθύνη να τους 

εµφυσήσει την αγωνιστικότητα και τη φιλοπατρία (§23 κα`ι ]ηµ~ας παρεσκεύασεν ]ως 

}αν τ~?η πόλει [ωφελιµώτατοι ε{ιηµεν ). Τέλος, στον επίλογο ακολουθείται η συνήθης για 

απολογίες πρακτική : οι δικαστές καλούνται να δείξουν ελεον  απέναντι στον γηραιό 

κατηγορούµενο και τη δοκιµαζόµενη οικογένεια (§§35,36). 

 Συνοψίζοντας µπορεί κανείς να τονίσει ότι ο συγγραφέας του λόγου, αν και 

άπειρος, έχει επιλέξει καλή υπερασπιστική στρατηγική : τα επιχειρήµατα που 

χρησιµοποιεί πρέπει να είχαν αποτελεσµατικότητα, ενώ αξιοπρόσεκτη είναι η 

σκιαγράφηση του ήθους του κατηγορουµένου. Ωστόσο, για όποιον εξετάζει τον λόγο 

χωρίς την πίεση του χρόνου, αρκετά ερωτήµατα ανακύπτουν και, ενδεχοµένως, 

ορισµένα αδύνατα σηµεία της υπόθεσης αναδύονται στην επιφάνεια. Ας 

επιχειρήσουµε, λοιπόν, να τα αποκαλύψουµε υποκαθιστώντας την altera pars. Κατ' 

αρχάς ο ισχυρισµός του συνηγόρου ότι ο Πολύστρατος εκλέχθηκε από τους φυλέτες  

(§2) είναι ανακριβής, εφόσον δεν πρόκειται για εκλογή, αλλά µόνον για πρόκρισιν ' 

ένας καχύποπτος ακροατής θα ήταν δυνατόν να ερµηνεύσει τη συµµετοχή του 

κατηγορουµένου στη Βουλή των Τετρακοσίων  όχι ως επιβράβευση της εύνοιάς του 

προς το δηµοκρατικό πλήθος, αλλά ως στοιχείο ενδεικτικό της πρόθεσης των 

πρωτεργατών της ολιγαρχίας να προσδώσουν ένα αποδεκτό προσωπείο στο 

καθεστώς τους, τοποθετώντας στην προθήκη του ευυπόληπτους µετριοπαθείς.  

       Ο κατηγορούµενος εµφανίζεται από την υπεράσπιση ως θύµα συκοφαντών (§7), 

αλλά αυτό αποτελεί µάλλον συνηθισµένη γραµµή άµυνας των ολιγαρχικών της 

εποχής.  Επί παραδείγµατι, στο λυσιακό corpus όλοι όσοι κατηγορούνται για 

πολιτικά αδικήµατα, πλην του Μαντιθέου, ισχυρίζονται πως υπήρξαν θύµατα 

συκοφαντών (πβ. Λυσ. 25,12 ' 7,38-40). 

 Επίσης οι ισχυρισµοί  ότι ο κατηγορούµενος δέχθηκε πιέσεις προκειµένου να 

εισέλθει στη Βουλή και να αναλάβει το αξίωµα του καταλογέως (§14), και ότι από 

φόβο συνήργησε µε τους Τετρακοσίους (§§8,9) µοιάζουν αναληθείς όταν 

αναφέρονται σε ένα άτοµο στο οποίο οι ολιγαρχικοί εµπιστεύθηκαν τόσο σηµαντικά 

αξιώµατα. Σε ανάλογη περίπτωση ο Λυσίας αντικρούει  ισχυρισµό του Ερατοσθένη 

ότι συνέλαβε τον Πολέµαρχο κατά διαταγήν των Τριάκοντα, παρατηρώντας  : " ποιον 
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λοιπόν θα τιµωρήσετε, αν επιτραπεί στους ίδιους τους Τριάκοντα να ισχυρίζονται ότι 

εκτελούσαν διαταγές των Τριάκοντα;" 

 Εξάλλου, ενώ µάλλον πρέπει κανείς να δεχθεί τον ισχυρισµό του συνηγόρου 

ότι ο κατηγορούµενος δεν διατύπωσε αντιδηµοκρατική πρόταση στις συνεδριάσεις 

που προηγήθηκαν της εγκατάστασης των Τετρακοσίων (§7),  εφόσον κάποια από τα 

µέλη του δικαστηρίου πιθανώς παρίσταντο σε εκείνες τις συνεδριάσεις, ωστόσο ο 

κατηγορούµενος θα ψήφισε τις αντιδηµοκρατικές προτάσεις άλλων και συνεπώς, 

έστω και µε την ανεκτική στάση του είχε συνεργήσει στην κατάλυση της δηµοκρατίας.   

 Επιπλέον, όταν η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι ο Πολύστρατος ως καταλογεύς 

συµπεριέλαβε στον κατάλογο των υποψηφίων πολιτών 9000 µέλη, πιθανότατα 

αποδίδει στον κατηγορούµενο τη δραστηριότητα ολόκληρου του σώµατος των 

καταλογέων και, πάντως, δεν πρέπει να παραγνωρισθεί το γεγονός ότι ως 

καταλογεύς συνέπραξε ούτως ή άλλως στον ακρωτηριασµό της παραδοσιακής 

δηµοκρατίας.  

 Πολλά κενά παρουσιάζει επίσης η απόκρουση της υποτιθέµενης φιλίας του 

κατηγορουµένου µε τον Φρύνιχο (§11-12). Ενώ διαψεύδεται κατηγορηµατικώς κάθε 

σχέση του κατηγορουµένου µε τον ακραίο ολιγαρχικό στην αρχή της σταδιοδροµίας 

του τελευταίου, δεν γίνεται καµιά µνεία για το επίµαχο διάστηµα της ολιγαρχικής του 

δράσης, δηλαδή µετά το 411 (εξάλλου από τον Θουκυδίδη 3.68.3 µαθαίνουµε ότι ο 

Φρύνιχος συνεργάστηκε µε τους ολιγαρχικούς µόνον µετά το 411).  

       Επίσης ο ισχυρισµός της υπεράσπισης ότι η τροµοκρατία των κατηγόρων 

απέτρεψε κάποιους από το να καταθέσουν υπέρ του κατηγορουµένου στην πρώτη 

δίκη (§18) επιδέχεται και διαφορετική ερµηνεία : ενδέχεται η αιτία γι ' αυτό να υπήρξε 

η χαµηλή δηµοτικότητά του λόγω της συµµετοχής του στο καθεστώς των 

Τετρακοσίων. 
  Οι υπηρεσίες του Πολυστράτου και των γιων του προς την πατρίδα (§23 κ.ε.) 
χρησιµοποιούνται ως απόδειξη δηµοκρατικότητας.  Ακολουθώντας τη ρητορική 
πρακτική της εποχής η υπεράσπιση παρουσιάζει τις υποχρεωτικές υπηρεσίες προς 
την πατρίδα ως προιόν δηµοκρατικών φρονηµάτων, ταυτίζοντας σιωπηλά την πόλη 
µε την δηµοκρατία ' όµως, η πληρωµή φόρων και η ανάληψη λειτουργιών µπορεί να 
χαρακτηρίζει έναν συνεπή, νοµοταγή, και ενδεχοµένως γενναίο, αλλά όχι 
απαραιτήτως δηµοκρατικό πολίτη.95  Αλλού ο Λυσίας επικρίνει την τακτική των 
κατηγορουµένων να αντιπαρέρχονται τις κατηγορίες και να επικαλούνται τις 
στρατιωτικές τους ανδραγαθίες : " ... θα ήταν προτιµότερο να µην είχε δαπανήσει ο 
                                                 

95Βλ. Lateiner 158. 
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πατέρας του σε λειτουργίες και να µην είχε αναλώσει τόσα δικά του χρήµατα ' γιατί 
εξαιτίας αυτών τον εµπιστεύθηκε ο λαός και εκείνος κατέλυσε τη δηµοκρατία ' ώστε 
είναι αυτά τα τελευταία έργα που πρέπει να θυµάται κανείς περισσότερο παρά τις 
προσφορές του µέσω των λειτουργιών."96  
        Ωστόσο, η παραπάνω κριτική των προσαχθέντων στοιχείων και της 
επιχειρηµατολογίας αφορά κυρίως τον ιστορικό και τον αναγνώστη ' αντιθέτως, τους 
εµπλεκόµενους στη δίκη ενδιαφέρει µόνον η απήχησή τους στο δικαστήριο, δείκτη 
της οποίας αποτελεί η ετυµηγορία. Αν λοιπόν, τελικώς η ετυµηγορία υπήρξε ευνοική 
για τον Πολύστρατο (και οι ενδείξεις µάλλον δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση)97, 
η τακτική της υπεράσπισης θα δικαιώθηκε και η  επιχειρηµατολογία θα έπεισε, 
τουλάχιστον τους δικαστές.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7. Συνθήκες εκφώνησης και δηµοσίευσης του λόγου 

 
Ο παρών λόγος είναι συνηγορία. Συνήγορος είναι ο δευτερότοκος γιος του 
κατηγορουµένου. Σύµφωνα µε το αττικό δίκαιο, αν και κανονικά οι διάδικοι ήταν 
εκείνοι που ανέπτυσσαν την υπόθεση και την επιχειρηµατολογία τους, ήταν 

                                                 
96Λυσ. 26,4 ' πβ. 12,69. 
97Βλ. Εισαγωγή, σελ.43. 
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επιτρεπτό σε έναν συνήγορον  να τους υποστηρίξει µε το λόγο του.98  
 Όµως, επειδή επαγγελµατική συνηγορία δεν ήταν επιτρεπτή και µάλιστα 
επέσυρε ποινή, κατά κανόνα ως συνήγοροι εµφανίζονταν στενοί συγγενείς και φίλοι 
του διαδίκου. 
 Η περίπτωση της παρούσης συνηγορίας δικαιολογείται απολύτως από τη 
στενή συγγένεια που συνδέει τον συνήγορο µε τον κατηγορούµενο, αλλά και από το 
άµεσο ενδιαφέρον που είχε ο συνήγορος για την έκβαση της δίκης, καθώς τυχόν 
καταδίκη του Πολυστράτου θα είχε επιπτώσεις στον ίδιο και τους αδελφούς του. 
Συγκεκριµένα, αν ο κατηγορούµενος καταδικαζόταν σε χρηµατικό πρόστιµο και 
αδυνατούσε να το εξοφλήσει, θα του επιβαλλόταν [ατιµία, δηλαδή στέρηση των 
πολιτικών του δικαιωµάτων ' σε περίπτωση που ο κατηγορούµενος πέθαινε χωρίς να 
εξοφλήσει το πρόστιµο, την [ατιµίαν  θα υφίσταντο οι άρρενες κληρονόµοι του, 
δηλαδή οι γιοι του.99  
 Συνήθως η συνηγορία ήταν συµπληρωµατικός λόγος, που ακολουθούσε τον 
κύριο λόγο, και αξιοποιούσε στοιχεία τα οποία είχαν ήδη εκτεθεί.100 Συνεπώς, είναι 
πολύ πιθανό η  απουσία συνεχούς και σαφούς εκθέσεως των γεγονότων και η 
ελλειπτική διατύπωση που χαρακτηρίζει τον λόγο µας να οφείλεται στο ότι εδώ 
έχουµε έναν [επίλογον, δηλαδή µια δευτερολογία.101  Σε αυτό συνηγορεί και το 
γεγονός ότι σχεδόν ο µισός λόγος αναλώνεται σε έπιχειρήµατα extra causam και 
στην πρόκληση του [ελέου. Βεβαίως, εφόσον ο κατηγορούµενος παρίσταται στο 
δικαστήριο,102 δεν φαίνεται πιθανόν ότι δεν µίλησε καθόλου στους δικαστές, γιατί 
αυτό θα δηµιουργούσε δυσµενείς εντυπώσεις εις βάρος του '103 ο Πολύστρατος, 
εξάλλου δεν ήταν ολιγογράµµατος, αλλά έµπειρος στρατιωτικός και πολιτικός '  
πιθανότατα, λοιπόν, εκφώνησε ο ίδιος τον πρώτο λόγο, όπου θα απέκρουσε τη 
βασική κατηγορία, και ακολούθως θα παραχώρησε το βήµα στον συνήγορό του, ο 
οποίος αναφέρεται στο πολιτικό πλαίσιο της υπόθεσης και επιχειρεί να εξασφαλίσει 
τον {ελεον των δικαστών.  
 Ωστόσο, ενώ εκ πρώτης όψεως οµιλητής είναι ο δευτερότοκος γιος του 
Πολυστράτου,104 µια προσεκτικότερη ανάγνωση εγείρει κάποια ερωτηµατικά : 
συγκεκριµένα στην §4 ο οµιλών αναφερόµενος στη θητεία του στη Σικελία 
χρησιµοποιεί τρίτο πρόσωπο αντί πρώτου : ]ο µ`εν γ`αρ [εν Σικελί?α @ην, ο]ι δ[  [εν 
Βοιωτο~ις ' επιπλέον, ο Parow,105 παρατηρεί ότι στις πρώτες παραγράφους ο 
κατηγορούµενος αναφέρεται ως ο]υτοσ`ι (§1), ο#υτος (§§2,3), τούτ?ω (§4), ο#υτος δ`ε - 
]ο δ`ε (§6), ο#υτος (§7), ενώ στις επόµενες αναφέρεται σταθερά ως ]ο πατ`ηρ 
(§§11,30,35,36) και συµπεραίνει ότι ο συνήγορος των πρώτων παραγράφων δεν 
µπορεί να είναι ο ίδιος µε εκείνον των τελευταίων. Προχωρώντας περισσότερο ο 
Wilamowitz,106 εντοπίζει µια τοµή στην αρχή της §11 : εκεί η πρώτη πρόταση αρχίζει 
µε το καίτοι, το οποίο δεν συνεχίζει το προηγούµενο επιχείρηµα αλλά εισάγει ένα νέο. 
Επίσης επισηµαίνει αλλαγή τόνου ανάµεσα στους δύο συνηγόρους. Συγκεκριµένα ο 

                                                 
98Από τους σωζόµενους δικανικούς λόγους συνηγορίες είναι επίσης οι Λυσ. 5 ' 32 ' Ισαι. 2 '4 

'5'6' ∆ηµ. 18' 36'43'44'58' Υπερειδ. Ε[υξεν. ' βλ. MacDowell, ∆ίκαιο, 386-7 ' Carey-Reid 6-8 ' Todd, 
Law 94-5. 

99Πβ. §32 κ.ε., όπου ο ρήτορας επικαλείται την επικρεµάµενη [ατιµίαν. Για την παρουσία 
συγγενών ως µαρτύρων υπεράσπισης βλ. S.C.Humphreus, "Kinship Patterns in the Athenian Courts", 
GRBS (1986) 57-91. Άλλες περιπτώσεις που ο συνήγορος εκφωνεί ολόκληρο τον κύριο λόγο είναι ο 
Λυσ.32, όπου ο κατήγορος είναι ανήλικος, ο ∆ηµ. 36, όπου ο κατηγορούµενος δεν γνώριζε καλά 
ελληνικά και ο ψευδοδηµοσθένειος πεντηκοστός ένατος λόγος, όπου ο επίσηµος κατήγορος 
Θεόµνηστος εκφωνεί µια εισαγωγή, ενώ την κατηγορία �ειρίζεται ο συνήγορος Απολλόδωρος.  

100∆ευτερολογίες είναι επί παραδείγµατι οι Λυσ.14, 27,28 και ο 29. Στις τρεις τελευταίες, 
µάλιστα, ο οµιλητής αρ�ίζει in medias res. 

101Hoelser, De Lysiae vita et scriptis, Berlin 1837, 95 ' Scheibe 83 ' Thalheim, Polystratos 37. 
102§1 ο]υτοσ`ι τυγ�άνει Π. ' §35 τ`ον πατέρα τουτονί. 
103Βλ. MacDowell, Law 251 (=∆ίκαιο, 385-6). 
104Πρόκειται, πιθανότατα, για τον Λύκιο. Βλ. Εισαγωγή, σελ.23. 
105Parow 13 κ.ε. 
106Wilamowitz, AuA ΙΙ 363-4. 
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γιος του Πολυστράτου λέει :  π~ως }αν ο@υν ο[υκ }αν δειν`α πάσχοιµεν ; (§15) ' δειν`α δ[   
}αν πάθοιµεν (§36), χρησιµοποιώντας φράσεις στις οποίες υπάρχει και η δική του 
συναισθηµατική συµµετοχή, ενώ αντιθέτως ο οµιλητής των 10 πρώτων παραγράφων 
πρέπει να είναι άνδρας µε κύρος (πβ. §5 [εγ`ω δ[   ]ηγο~υµαι δειν`ον ε@ιναι... ' §10 
δειν`ον δέ µοι δοκε~ι ε@ιναι ...), αλλά δεν φαίνεται να συµπάσχει µε την οικογένεια.   

 Όµως σε αυτή την επιχειρηµατολογία µπορεί να αντιτάξει κανείς τα εξής: 

πρώτον, αν ήταν δύο οι λόγοι, ο πρώτος συνήγορος θα προοιµίαζε τον δεύτερο, και 

ο δεύτερος θα φαινόταν σαφώς ότι παίρνει τη σκυτάλη από τον πρώτο, όπως 

συµβαίνει επί παραδείγµατι στον [∆ηµ.] 59, όπου οµιλητής στις §§ 
@@@§@είναι ο Θεόµνηστος και στις §§16-126 ο Απολλόδωρος ' δεύτερον, δεν 
είναι αδύνατον ο συνήγορος να αναφέρεται σε τρίτο πρόσωπο στον εαυτό του, σε 
συµφραζόµενα όπου η δράση των τριών αδελφών παρουσιάζεται ενιαίως (εξάλλου η 
διόρθωση του ]ο µ`εν σε [εγ`ω µ`εν  από τον Halbertsma107 είναι ελκυστική) ' τρίτον, ο 
διαφορετικός τρόπος µε τον οποίο αναφέρεται ο κατηγορούµενος µπορεί απλώς να 
οφείλεται στους διαφορετικούς στόχους που θέτει ο συγγραφέας στα συγκεκριµένα 
µέρη του λόγου '108 και τέταρτον, το καίτοι στην αρχή της §11  µπορεί κάλλιστα να 
υπηρετεί απλώς τη µετάβαση σε άλλο θέµα (τις προηγούµενες κατηγορίες).109 
Νοµίζουµε, συνεπώς, ότι η υπόθεση των δύο συνηγόρων δεν είναι ισχυρή.    
 Στη συνέχεια θα εξετάσουµε το πρόβληµα της µορφής του λόγου σε 
συνάρτηση µε τις συνθήκες δηµοσίευσής του. Ο Ι.Worthington,110 υποστηρίζει ότι 
συχνά οι λόγοι αναθεωρούνταν πριν από τη δηµοσίευση, είτε για να αντικρουσθούν 
επιχειρήµατα της altera pars τα οποία είχαν προβληθεί για πρώτη φορά στο 
δικαστήριο και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να περιληφθούν στο λόγο, είτε 
για να αναπτύξει ο συγγραφέας στην αναθεωρηµένη µορφή του λόγου τη 
λογοτεχνική του ικανότητα. Όµως, από την άλλη, η κατάσταση των περισσότερων 
λόγων (αντιφάσεις, ελλειπτικές αναφορές, ανακρίβειες) δείχνει ότι οι περισσότεροι 
λόγοι δηµοσιεύθηκαν ως είχαν. Αν, ωστόσο έχει γίνει κάποια αναθεώρηση στον λόγο 
µας πριν από τη δηµοσίευση, αυτή θα συνίσταται σε ήσσονος σηµασίας 
προσθαφαιρέσεις και θα έγινε για διαφορετικούς λόγους.  Συγκεκριµένα, ενδέχεται 
κάποια στοιχεία που θα ενδιέφεραν ιδιαιτέρως το δικαστήριο να µην  κρίθηκαν 
απαραίτητα για ένα ευρύτερο κοινό, µε αποτέλεσµα να απαλειφθούν κατά τη 
δηµοσίευση του λόγου.111 Ωστόσο, τίποτε δεν µπορεί να αποδειχθεί πειστικά. 

 

 

 

                                                 
107Halbertsma, 44. 
108Επί παραδείγµατι σε συναισθηµατικώς φορτισµένα τµήµατα λόγου, όπως ο επίλογος, είναι 

ευεξήγητη η �ρήση του ουσιαστικού πατ`ηρ , ενώ αντιθέτως µοιάζει πιο φυσική η  
αποστασιοποιηµένη αναφορά στον κατηγορούµενο όταν ο οµιλών εκθέτει απλώς πληροφορίες.  

109Γι' αυτή τη �ρήση του καίτοι βλ. Denniston, GP 557. 
110Ι. Worthington, "Greek Oratory, Revision of Speeches and the Problem of Historical 

Reliability", C&M 42 (1991)55-74 ' του ιδίου, "History and Oratorical Exploitation", in Worthington, 
Persuasion 109-129. Εξάλλου για την αναθεώρηση λόγων πριν από τη δηµοσίευσή τους από τους 
λογογράφους, οι οποίοι προσέθεταν στοι�εία που εί�αν κριθεί απρόσφορα για την εκφώνηση στο 
δικαστήριο ή αφαιρούσαν άλλα που δεν ενδιέφεραν τον αναγνώστη, βλ. St. Usher, "Lysias and his 
clients", GRBS 17(1976) 38-9. 

111Ο Wilamowitz, AuA II 365, είναι ο πρώτος που διατύπωσε την υπόθεση για την αφαίρεση 
στοι�είων πριν από τη δηµοσίευση του λόγου.Έτσι εξηγεί την απουσία κάποιων κυρίων ονοµάτων 
(π�. § 19 [ανδρ``ι [εξαιτουµέν?ω ' §26 Συρακόσιος ' §27 όπου απουσιάζει το όνοµα του κοµιστή της 
επιστολής). 
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    8. Το ζήτηµα της γνησιότητας 
 
Η αρχαιότερη µαρτυρία για τον λόγο µας ανάγεται στον λεξικογράφο του 2ου αι. µ.΄. 
Αρποκρατίωνα, ο οποίος δεν διατυπώνει επιφύλαξη για τη γνησιότητά του.112 Ως 
γνήσιος επίσης αναφέρεται στον Φώτιο (441.15 εκδ. Naber) και στη Σούδα (s.v. 
Πολύστρατος = γράµµα Π 2006 ).  
 Ως στοιχείο κατά της γνησιότητας του λόγου έχει χρησιµοποιηθεί η πρώιµη 
χρονολόγησή του. Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, ο λόγος εκφωνήθηκε περί το 410 
π.΄.,113 ενώ η πρώτη επίσηµη εµφάνιση του Λυσία τοποθετείται το 403 π.΄., όταν 
εκφωνεί ο ίδιος τον Κατ`α [ Ερατοσθένους. Ο ισχυρισµός, λοιπόν, του Λυσία ότι 
ουδέποτε ως τότε είχε εµπλακεί σε δικαστική διαδικασία ούτε για ξένη ούτε για δική 
του υπόθεση (Λυσ.12,3), οδήγησε ορισµένους στη διατύπωση επιφυλάξεων για τη 
                                                 

112Αρποκρατίων, s.v. Π : " \ετερος δ[  }αν ε{ιη Πολύστρατος, ]υπ`ερ ο#υ λόγος [εστι Λυσί?α 
[επιγραφόµενος ... δήµου καταλύσεως [απολογία". 

113Βλ. Εισαγωγή, σελ.26. 
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γνησιότητα του λόγου.114 Αυτή η υπόθεση φαίνεται να ενισχύεται από το γεγονός ότι 
ο Λυσίας ήταν µάλλον γνωστό πρόσωπο.  Όµως, από την άλλη, επειδή η εµφανής 
ρητορική δεινότητα και η συχνή ενασχόληση µε τα δικαστήρια ήγειραν υποψίες για 
την ειλικρίνεια του ρήτορα, ήταν συνήθης πρακτική των ρητόρων να εµφανίζονται ως 
άπειροι δικανικών υποθέσεων, προκειµένου να µην υπονοµεύσουν την ε[υπιστίαν του 
δικαστηρίου.115 Επιπλέον, επειδή φαίνεται ότι το κοινό έβλεπε µε καχυποψία το έργο 
των λογογράφων, δεν ήταν ασυνήθιστο στους λογογράφους να αποφεύγουν να 
αναφερθούν στην προηγούµενη δραστηριότητά τους, οσάκις θεωρούσαν ότι αυτό 
έβλαπτε την υπόθεσή τους.116 
 Ο Francken,117  επισηµαίνοντας τη σύγχυση στη διήγηση, την έλλειψη τάξης 
και σαφήνειας, τις υποτιθέµενες ιστορικές ανακρίβειες και τη δυσκολία καθορισµού 
της φύσης της υπόθεσης, όχι µόνο αθετεί το λόγο, αλλά θεωρεί ότι δεν µπορεί καν 
να έχει γραφθεί από έναν σύγχρονο του Λυσία.  Επιπλέον προχωρεί σε ορισµένες 
αυθαίρετες επεµβάσεις στο κείµενο. Υπερακοντίζοντας ο F. Baur,118 θεωρεί ότι ο 
λόγος χαλκεύθηκε πολύ αργότερα, µε βάση τα πολύ  γνωστά γεγονότα της εποχής. 
Οι απόψεις αυτές ορθώς δεν βρήκαν καµιά απήχηση : η ποιότητα του λόγου 
αποκλείει την πιθανότητα να έχει συντεθεί ως ρητορική άσκηση, ενώ απίθανη µοιάζει 
επίσης η περίπτωση να επινοήθηκε ο λόγος µε πρωταγωνιστές ιστορικά πρόσωπα 
των οποίων η ύπαρξη είναι επιβεβαιωµένη από αρχαιολογικά ευρήµατα.119  
 Ο Bergk,120 µε βασικό κριτήριο την ρητορική τεχνική, επισηµαίνει τη 
συνύπαρξη στον λόγο επιδεξιότητας και αδεξιότητας και πιστεύει ότι ο λόγος ήταν εν 
µέρει έργο του γιου του Πολυστράτου, ο οποίος τον εκφωνεί, και εν µέρει του Λυσία, 
στον οποίο αποδίδει κυρίως τον επίλογο. Αργότερα ο Dover,121 βασιζόµενος σε  
υφοµετρικά κριτήρια, υποστηρίζει ότι  κάθε λόγος του corpus, εκτός από τον 
δωδέκατο, µπορεί να είναι προιόν συνεργασίας του Λυσία µε τον πελάτη.Όµως, η 
υπόθεση αυτή δέχθηκε πολλές κριτικές.122 Η Darkow123 ερµηνεύει τις επαναλήψεις, 
τη χαλαρή δοµή των προτάσεων, την έλλειψη συνοχής και τα ασθενή επιχειρήµατα 
ως στοιχεία επιδεικτικά  και υποθέτει ότι ο Λυσίας κάνει εδώ µια από τις πρώτες του 
προσπάθειες για δικανική επίδειξη.124 Όµως, αν και δεν απουσιάζουν από το λόγο 
στοιχεία που ταιριάζουν µε το επιδεικτικό γένος ( π.χ. η ρητορική σύγκρισις στην 
§12), το ύφος του λόγου καθιστά την υπόθεση της Darkow αδύνατη.    
 Τον λόγο θεωρούν γνήσιο οι Taylor, Auger,  Bekker, Dobson, ενώ τον 
αθετούν οι Baiter-Sauppe,  Westermann, Scheibe, Cobet, Herwerden, Thalheim,  
Ζάκας, Gernet-Bizos , Albini. ∆εν τον αθετεί παρά τις επιφυλάξεις του ο Hude, ο 
οποίος προσγράφει στον Λυσία όλους τους αµφίβολους λόγους, µε εξαίρεση τον 
ενδέκατο και τον δεύτερο. Πιστεύουµε κι εµείς ότι ο λόγος είναι ψευδεπίγραφος, και 
την πεποίθησή µας τη στηρίζουµε κυρίως στην άτεχνη δοµή και το ύφος (βλ. το κεφ. 

                                                 
114Dobree, Adversaria 140 ' Pohl 36-7. 
115Πρόκειται για "τόπον" ' πβ. Λυσ.19,1-2 ' 31,2. ' Cic. Brutus 12. 
116Πβ. ∆ηµ. 32,32 ' Ισοκ. 15,36. 
117Francken, 143 κ.ε. ' 238. 
118F. Baur, Die erhaltenen Reden des Lysias, Stuttgart 1886,308 κ.ε. 
119Βλ. Α. Εισαγωγή. 2. Τα πρόσωπα. 
120Th. Bergk, Griechische Literaturgeschichte, IV, Berlin 1887,358. 
121Dover, Corpus 148-74. 
122Βλ. S.Usher, "Lysias and his Clients", GRBS 17 (1976) 31-40 ' T.N. Winter, "On the 

Corpus of Lysias", CJ 69 (1973) 34-40. 
123Darkow, Spur. Sp. 70. 
124Πβ. Quint. Inst.Or. 3.7.2. 
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που ακολουθεί). Πιστεύουµε επίσης ότι απάντηση στο πρόβληµα της πατρότητας 
µπορεί να αποτελέσει η ελκυστική εικασία του Kirchoff 125 ότι ο γιος του 
Πολυστράτου, ο οποίος σηκώνει το βάρος της υπεράσπισης του πατέρα του,  είναι ο 
αναφερόµενος στον Ξενοφώντα ([ Αν. 3.3.20) ως ίππαρχος Λύκιος Πολυστράτου 
Αθηναίος. Ο Kirchoff υποθέτει ότι ο Λύκιος υπήρξε ο συγγραφέας του λόγου 
@ΐκαι από την παρανάγνωση του Λυκίου σε Λυσίου  θα προέκυψε η προσγραφή του 
λόγου στον Λυσία.126  
 
    9. Η ∆οµή και το Ύφος 
H επιχειρούµενη υφολογική ανάλυση του κειµένου έχει ως στόχο να επισηµάνει 
αφενός εκείνα τα χαρακτηριστικά στη δοµή και το ύφος που προδίδουν τον 
ερασιτεχνισµό του συγγραφέως, και αφετέρου  επιµέρους λεκτικές αποκλίσεις από 
τους θεωρούµενους γνήσιους λόγους του Λυσία. Η ανάλυσή µας οφείλει πολλά στις 
εργασίες λογίων του περασµένου αιώνα,127 και ακόµη περισσότερα στις σύγχρονες 
υφοµετρικές µελέτες, οι οποίες αποκαλύπτουν ενδιάθετες και, ενδεχοµένως, µη 
συνειδητές επιλογές του συγγραφέως, που συχνά δεν είναι ορατές διά γυµνού 
οφθαλµού.128 
    9.1. Η δοµή του λόγου  
 Εντύπωση καταρχάς προκαλεί η χαλαρή δοµή του λόγου, η οποία δυσκολεύει 
τον αναγνώστη να εντοπίσει κάποιο οργανωτικό σχέδιο. Μάλιστα, ορισµένοι λόγιοι 
του περασµένου αιώνα  θεώρησαν ότι το κείµενο έχει ταραχθεί και επιχείρησαν να 
αποκαταστήσουν την υποτιθέµενη αρχική µορφή του  µεταθέτοντας µικρές ή µεγάλες 
ενότητες.129 Οι υποθέσεις αυτές, εκτός του ότι παραγνωρίζουν το γεγονός ότι η όλη 
δοµή του λόγου είναι προβληµατική,  επιπλέον είναι αυθαίρετες, στο βαθµό που δεν 
εντοπίζουν αλλοίωση του κειµένου στα υποτιθέµενα σηµεία συγκόλλησης.130   
 Αν και είναι εµφανές ότι η µετάβαση από τη µια ενότητα στην άλλη δεν γίνεται 
βάσει σχεδίου αλλά µάλλον συνειρµικά, ωστόσο κάποια στοιχειώδης δοµή δεν 
φαίνεται να απουσιάζει από το κείµενο.Οι §§1-10, συγκροτούν την πρώτη ενότητα ' 
περιλαµβάνουν ένα άτυπο προοίµιον (§1) και δύο κατηγορίες οι οποίες αντικρούονται 
: πρώτον, ότι ο κατηγορούµενος δεν ήταν ε{υνους τ~?ω δήµ?ω (§2-4), και 
δεύτερον ότι ανέλαβε πολλά αξιώµατα (§5). Στη συνέχεια (§6) αρχίζει η απαρίθµηση 
των αξιωµάτων του Πολυστράτου, που όµως διακόπτεταιαπότοµα προκειµένου να 
γίνει επίθεση στους κατηγόρους ( §7), επίθεση που επίσης διακόπτεται 
(επαναλαµβάνεται στις §§ 11,15,17) για να  
 
δικαιολογηθεί η προσχώρηση του κατηγορουµένου στο ολιγαρχικό καθεστώς λόγω 
                                                 

125Αp. Thalheim, Polystratos 40. 
126Βλ. και Εισαγωγή, σελ. 23. 
127Βλ. Kirchner 10-7 ' Albrecht 47 κ.ε. ' Stutzer 554-9 ' Parow 30-1 ' Pohl 34-5 ' Hoffmeister 5-

16.  
128Βλ. Dover, Corpus 94-147 ' Usher-Najock 85-106. 
129Bλ. Parow 5-25 ' M.Schmidt,"Miscellanea Philologica (ad Lysiae XX §1-23)"Index 

lectionum aestivarum, Jena 1876, 1-23  ' πβ. επίσης Kirchner 4-6,ο οποίος πιστεύει ότι η αρ�ική 
µορφή του λόγου θα ήταν η εξής : 1.2.13-15 ([αδικε~ιν). 3.4.π~ως }αν ...πάσ�οιµεν  5.12.13-36. 

130Για µια πλήρη αντίκρουση των προτάσεων για µετάθεση βλ. Thalheim, Polystratos 29   και 
Albrecht 26.  
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της τροµοκρατίας που άσκησαν οι ακραίοι (§§8-9). Στην επόµενη παράγραφο (10) ο 
κατηγορούµενος διαχωρίζεται από άλλους αξιωµατούχους µε κριτήριο τον πρότερο 
βίο. Στην ενότητα αυτή, οσάκις η διευθέτηση των  επιχειρηµάτων καθορίζεται από 
εξωτερικούς παράγοντες, όπως επί παραδείγµατι  από το κατηγορητήριο  (§§1-5), 
υπάρχει κάποια στοιχειώδης δοµή ' αντιθέτως, όταν ο ίδιος ο συγγραφέας πρέπει να 
οργανώσει τα επιχειρήµατά του, επικρατεί γενική σύγχυση (§§6-10). 
  Στην επόµενη ενότητα (§§ 11-22) αντικρούεται η παλαιά κατηγορία για τις 
σχέσεις του κατηγορουµένου µε τον ακραίο ολιγαρχικό Φρύνιχο (§§ 11-12), τονίζεται 
η δηµοκρατική στάση του ως καταλογέως (§13) και η αρχική απροθυµία του να 
αναλάβει αξιώµατα (§14), και στη συνέχεια επιχειρείται διάκριση των µετριοπαθών 
από τους ακραίους ολιγαρχικούς (§§15-17). Στην §18 επιχειρείται να παρουσιασθεί η 
προηγούµενη καταδίκη του κατηγορουµένου ως αποτέλεσµα της τροµοκρατίας των 
συκοφαντών. Στην §19 η υπεράσπιση διεκτραγωδεί την τύχη της οικογένειας, 
επικαλούµενη ταυτοχρόνως την απαλλαγή εκείνων που σφετερίσθηκαν το δηµόσιο 
χρήµα και την προνοµιακή µεταχείριση που έχουν ακόµη και ξένοι στην Αθήνα. Στην 
§20 οι ευθύνες της πολιτειακής εκτροπής επιρρίπτονται για µια ακόµα φορά στους 
κορυφαίους ολιγαρχικούς, ενώ ο κατηγορούµενος συναριθµείται εµµέσως στα 
θύµατα της εξαπάτησης. Στις §§21-22 τονίζεται µε έµφαση η επιλογή του 
κατηγορουµένου να λογοδοτήσει εν αντιθέσει προς την ένοχη άρνηση άλλων (§§21-
22). Στην ενότητα αυτή η δοµή είναι επίσης πολύ χαλαρή και µόνον η σταθερή 
διάκριση του κατηγορουµένου από τους άλλους ολιγαρχικούς φαίνεται να αποτελεί 
ένα είδος συνδετικού ιστού.   
 Η επόµενη ενότητα (§§23-29) περιλαµβάνει την έκθεση των υπηρεσιών - 
οικονοµικών και στρατιωτικών - της οικογένειας προς την πόλη ' η έκθεση αυτή 
συνοδεύεται από µαρτυρικές καταθέσεις. Εδώ, επειδή η δοµή υπαγορεύεται από το 
ίδιο το υλικό, δεν υπάρχουν τα προβλήµατα των προηγούµενων ενοτήτων. 
 Οι §§30-36 ([επίλογος) αποτελούν το πλέον επεξεργασµένο τµήµα του λόγου 
και ορισµένοι αναγνωρίζουν εδώ λυσιακές αρετές.131 Στις §§30-33 ο οµιλητής 
υποστηρίζει ότι βάσει των προηγούµενων ευεργεσιών ο κατηγορούµενος πρέπει να 
αθωωθεί και η οικογένειά του να επιβιώσει. Στις §§33-36 εκτίθενται οι µελλοντικές 
συνέπειες µιας καταδικαστικής απόφασης και επιχειρείται µια τελευταία και 
εντονότερη έκκληση στην ευαισθησία των δικαστών.  
     
    9.2. Η δοµή του επιχειρήµατος  
 
Η οργανωτική αρχή του επιχειρήµατος είναι η λογική της αντίθεσης, η οποία, 
άλλωστε, κυριαρχεί σε ολόκληρο το λόγο ' όµως, συχνά αυτή η αντίθεση είναι 
εντελώς επιφανειακή και η λογική της ισχύς δεν αντέχει σε προσεκτική εξέταση. Άλλο 

                                                 
131Blass, Beredsamkeit Ι 510. 
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χαρακτηριστικό του επιχειρήµατος είναι η ανεπαρκής ανάπτυξή του, αποτέλεσµα της 
ελλειπτικής διατύπωσης των προτάσεών του και της απότοµης µετάβασης από τη 
µια πρόταση στην άλλη, στοιχείων που δίδουν την αίσθηση ζωντανού και ελάχιστα 
επεξεργασµένου λόγου.  
 Ιδιαίτερης προσοχής αξίζουν τα επιχειρήµατα εκείνα των οποίων η δύναµη 
οφείλεται στην έκθεση κάποιας αντίφασης  (argumenta ex contrariis ή locus ex 
repugnantis). Την τυπική µορφή τέτοιων επιχειρηµάτων, τα οποία αποτελούν 
χαρακτηριστικό της πρώιµης αθηναικής ρητορικής, περιγράφει ο Gebauer '132 δύο 
πραγµατικές ή υποθετικές  αντιφατικές προτάσεις παρατίθενται, και µε τον τρόπο 
αυτό αποκαλύπτεται η αντίφαση. Επιχειρήµατα τέτοιου είδους εισάγονται µε φράσεις 
όπως δεινόν , {ατοπόν [εστι , όπου ως δεινόν, {ατοπον χαρακτηρίζεται αυτή ακριβώς η 
αντίφαση, ενώ οι αντικείµενες προτάσεις συνδέονται µε τα πανταχού παρόντα µόρια 
µ`εν - δέ. Η §10 του λόγου µας αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα του ιδιαίτερου τρόπου 
µε τον οποίο ο συγγραφέας επιχειρεί να αξιοποιήσει αυτόν τον τύπο επιχειρήµατος : 
ως  δεινον εδώ περιγράφεται η αδικία την οποία θα υποστεί ο κατηγορούµενος, αν, 
ενώ δεν έχει διατυπώσει καµιά αντιδηµοκρατική πρόταση, τύχει της ίδιας 
αντιµετώπισης µε εκείνους που το έπραξαν. Όµως, το επιχείρηµα δεν τελειώνει εδώ ' 
σε χαλαρότερη σύνδεση µε το δειν`ον  ο κατηγορούµενος διαχωρίζεται από τους 
ενόχους µε κριτήριο τον χρόνο : εδώ το δειν`ον λαµβάνει µάλλον τη σηµασία του 
"παραδόξου", το οποίο µάλιστα διατυπώνεται µε ελαφρώς ειρωνική διάθεση :  
εκείνος που σε όλο του τον βίο υπήρξε έντιµος, έγινε  ξαφνικά ανέντιµος κατά τις 
οκτώ ηµέρες που άσκησε την εξουσία που του ανετέθη. Η ίδια ιδέα επαναλαµβάνεται 
στον ίδιο τόνο αλλά µε γενικότερους όρους και διάθεση αντιδιαστολής στην αµέσως 
επόµενη πρόταση : εκείνοι που σε όλο τους τον βίο υπήρξαν ανέντιµοι, ξαφνικά 
χρίσθηκαν έντιµοι κατά τη λογοδοσία τους ([εν τ~?ω λογιστηρί?ω ), ενώ εκείνοι που σε 
όλη τους τη ζωή υπήρξαν έντιµοι εµφανίσθηκαν ως ανέντιµοι.  
 O συγγραφέας του λόγου µας δείχνει ιδιαίτερη προτίµηση σε µια λιγότερο 
συνηθισµένη µορφή του επιχειρήµατος ex contrario ' πρόκειται για την εξάρτηση των 
αντικείµενων προτάσεων από φράσεις συναισθηµατικώς φορτισµένες (§§19,36).133 
Τέτοια επιχειρήµατα έχουν µια λογική λειτουργία, αποκαλύπτοντας την αντίφαση που 
κρύβεται στις δύο προτάσεις (συνήθως η αντίφαση αφορά τις πράξεις του αντιδίκου 
ή του δικαστού), και ταυτοχρόνως µια συναισθηµατική λειτουργία στο βαθµό που 
επιχειρούν µε την φορτισµένη διατύπωση (δειν`α πάσχειν §§15,19,36) να εγείρουν 
τον έλεον των δικαστών. Τα επιχειρήµατα τέτοιας µορφής στο λόγο µας (§§ 19,36) 
έχουν τη λογική των a fortiori επιχειρηµάτων, ενώ η ανεπαρκής έκθεση της 
αντίφασης καλύπτεται εδώ από το πάθος το οποίο παράγει η εισαγωγική 
διατύπωση.  
 Και τα επιχειρήµατα αυτά έχουν ιδιοτυπίες. Στην §19 ως δειν`ον περιγράφεται 
η αντιφατική στάση των δικαστών αν καταδικάσουν αθώους, τη στιγµή που 
αθώωσαν εκείνους που οµολόγησαν την ενοχή τους. Το δεύτερο σκέλος του 
επιχειρήµατος διατυπώνεται µε χαλαρή εξάρτηση από την παθητική διατύπωση : τη 

                                                 
132Gebauer, arg. contr. xxvi per contrarium duae sententiae hunc in modum inter se 

comparabantur, ut aut absurdum aut turpe esse (fuisse) significetur in certa quadam rerum 
condicione vel facere aliquid non facereve vel dicere negareve vel opinari non opinarive. Πβ. 
J.J.Bateman, "Some Aspects of Lysias ' Argumentation", Phoenix 16 (1962) 160 κ.ε. 

133"Ηis activis formis addenda est rarior illa passiva, cum quis miserum indignumque ait esse 
in certo quodam rerum statu calamitate aliqua contumeliave affici." (Gebauer, arg. contr. xxvi). 
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στιγµή που ξένοι τυγχάνουν ευνοικής αντιµετώπισης, πολλώ µάλλον τη δικαιούται ο 
κατηγορούµενος ως Αθηναίος πολίτης. Στην §36 ως δειν`ον περιγράφεται η 
πιθανότητα να µην επαληθευθεί η λογική του a fortiori επιχειρήµατος :  οι εχθροί 
έδειξαν διάθεση βοήθειας ' θα είναι φοβερό, λοιπόν, αν συµπολίτες δικαστές 
οδηγήσουν την οικογένεια στην καταστροφή.   
 Όµως το πιο ακραίο δείγµα αδέξιας ανάπτυξης είναι η §15 : εδώ η 
συναισθηµατικά φορτισµένη διατύπωση έρχεται στο τέλος του επιχειρήµατος (π~ως 
{αν ο@υν ο[υκ }αν δειν`α πάσχοιµεν ; ), ενώ έχουν προηγηθεί δύο προτάσεις 
αντιθετικώς διατυπωµένες, οι οποίες όµως δεν περιέχουν καµιά ουσιαστική αντίθεση 
: εκείνοι που θεωρήθηκαν ένοχοι απαλλάχθηκαν δι ' [εξαιτήσεως, ενώ οι πραγµατικοί 
ένοχοι εξαγόρασαν τους κατηγόρους και δεν δικάσθηκαν καν. Η πραγµατική 
αντίθεση απαιτεί αναφορά στην τύχη του κατηγορουµένου, η οποία έχει ήδη 
διατυπωθεί παραπάνω  (ο#υτος µ`εν ο{υτ[  ε[ιπ`ων γνώµην ο[υδεµίαν ο{υτε πλέον [οκτ`ω 
]ηµερ~ων ε[ισελθ`ων ε[ις τ`ο βουλευτήριον @ωφλε χρήµατα τοσα~υτα ).   
 
     9.3. Γλώσσα και Ύφος 
    9.3.1. ∆είγµατα ερασιτεχνισµού 
Ο ερασιτεχνισµός του συγγραφέως είναι και εδώ εµφανής ' κυρίως ενδιαφέρεται για 
το τι λέει, και λιγότερο για το πώς το λέει. Ο λόγος του στερείται εκφραστικού κόσµου 
και αποπνέει αµεσότητα και φυσικότητα που θυµίζει τον Ανδοκίδη. Κυριαρχεί η 
παρατακτική σύνδεση (λέξις ε]ιροµένη) ' ενδεικτική είναι η κατάχρηση των συνδέσµων 
καί, καίτοι, [αλλ`α  (χαρακτηριστικότερο παράδειγµα σώρευσης του κα`ι στις §§ 14,26). 
Η αδεξιότητα του συγγραφέως είναι επίσης εµφανής στην κατασκευή της φράσης, η 
οποία χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή ανάπτυξη.  
Επαναλήψεις.  χλλειψη ευφράδειας υποδηλώνουν οι πολλές επαναλήψεις λέξεων 
και φράσεων, ορισµένων µάλιστα σε ιδιαιτέρως κοντινή απόσταση, τη στιγµή που θα 
ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθούν συνώνυµες ή ισοδύναµες διατυπώσεις (πχ. §2 
]?ηρέθη µ`εν ]υπ`ο τ~ων φυλετ~ων ... α]ιρεθε`ις ]υπ`ο τ~ων φυλετ~ων  ' §23 συνειδότες ... 
συνειδέναι ' §32 λέγουσι ...λόγον... λέγεται ).134 Ωστόσο, ίσως αυτές οι συχνές 
επαναλήψεις πρέπει να αποδοθούν στην εδραιωµένη αντίληψη ότι το ακροατήριο 
έχει την τάση να αποδέχεται προθυµότερα ό,τι τονίζεται εµφατικά. 
Ελλειπτική διατύπωση. Κυριότερο χαρακτηριστικό στην έκφραση αποτελεί η συχνή 
παράλειψη του υποκειµένου, αλλά και βασικών όρων της πρότασης, που σε 
ορισµένες ακραίες περιπτώσεις προκαλεί ασάφεια: §12  κα`ι \οτ[   [εξέτινε (sc. 
Φρύνιχος) ... ο[υκ ε[ισήνεγκεν ( sc. ]ο πατ`ηρ) α[υτ~?ω τ`ο [αργύριον, όπου η απότοµη 
αλλαγή του υποκειµένου επιδεινωνει το προβληµα ' πβ. επίσης §1 [επιβουλεύσαντες 
(sc. ]υµ~ιν) '  §16 παρέδοτε ( sc. τ`α πράγµατα ) ' §6 ο[υχ ]υπέµειναν (sc. τ`ην κρίσιν). H 
ελλειπτική διατύπωση κυριαρχεί ακόµη και όταν ο συγγραφέας επιχειρεί να 
εκφρασθεί πλεοναστικώς ' βλ. το ατελές σχήµα κατ' άρσιν και θέσιν της §23 
ο[υδεµι~ας στρατείας [απελείφθη, [αλλ[  [εστρατεύετο (πάσας).   Επιχειρώντας  να 
ερµηνεύσουν το ελλειπτικό ύφος του λόγου, ορισµένοι λόγιοι του περασµένου 
αιώνα135 αντιµετώπισαν τον λόγο µας  ως επιτοµή ενός πληρέστερου λόγου του 

                                                 
134Βλ. παρακάτω τα πορίσµατα της υφοµετρικής ανάλυσης των Usher - Najock. 
135Πρώτος ο Rohl, Zeit.fur Gymn. 31 (1877),13, διατύπωσε την άποψη αυτή. Ο Albrecht 12 
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Λυσία, η οποία θα έγινε ήδη κατά την αρχαιότητα από κάποιον άγνωστο γραµµατικό. 
Ως παράδειγµα αντίστοιχο αναφέρεται η περίπτωση του ενδέκατου λόγου του 
λυσιακού corpus, που µε βεβαιότητα είναι επιτοµή του δέκατου. Όµως, για το λόγο 
µας η θεωρία της επιτοµής δεν µπορεί να ευσταθεί για τους παρακάτω λόγους : 
πρώτον,το κείµενο είναι αρκετά εκτενές ( 8 περίπου σελίδες στην έκδοση της 
Οξφόρδης εν συγκρίσει προς τον ενδέκατο λόγο ο οποίος καταλαµβάνει λιγότερο 
από 2 σελίδες), για να χαρακτηρισθεί επιτοµή ' δεύτερον δεν απουσιάζουν, εν 
αντιθέσει προς τον ενδέκατο λόγο, ούτε η προσφώνηση των δικαστών ούτε η 
επίκληση των µαρτύρων ούτε τα κύρια ονόµατα ' τρίτον, παραλλήλως µε την 
ελλειπτική διατύπωση, µπορεί κανείς να διακρίνει δείγµατα πλεονασµού ( π.χ. 
συµπλοκή συνωνύµων §8 δέος κα`ι φόβος ' §14 [επιβολ`ας [επιβάλλοντες κα`ι 
ζηµιο~υντες ' §34 κλά?η κα`ι [ολοφύρηται ), αλλά και επαναλήψεων (βλ. παραπάνω) ' 
τέταρτον η ελλειπτικότητα στη διατύπωση δεν είναι σπάνια στην αρχαία ελληνική 
λογοτεχνία, ιδίως σε γένη όπως η δικανική ρητορική, η οποία προορίζεται κυρίως για 
ακρόαση και, επιπλέον, έχει πρωτίστως πρακτική και δευτερευόντως  λογοτεχνική 
λειτουργία. 136  Ο λόγος µας µοιάζει, συνεπώς, µε έργο ερασιτέχνη συγγραφέως 
µάλλον παρά µε αποτέλεσµα της επέµβασης πεπαιδευµένου συµπιλητού.  
Εκφραστική αδεξιότητα. Προβλήµατα κυριολεξίας. Στην ανεπάρκεια του συγγραφέως 
πρέπει να χρεωθεί και εκφραστική αδεξιότητα : § 12 κα`ι [επειδ`η [αν`ηρ [εγένετο, ]ο 
µ`εν ... (αντί κα`ι [επειδ`η {ανδρες [εγένοντο). Επίσης η τάση του να χρησιµοποιεί το 
ανακλητικόν ο#υτος συνοψίζοντας µια προηγούµενη διατύπωση προκειµένου να 
αποκαταστήσει τη σαφήνεια (§§9,13) προδίδει απλότητα και αφέλεια.137 Στις §§14 
και 27 χρησιµοποιούνται τα [ελθε~ιν και \ηκειν αντιστοίχως µε την έννοια "επιστρέφω." 
Η συγκεκριµένη δεικτική αντωνυµία ο#υτος χρησιµοποιείται αντί της τοιο~υτος (§§ 
3,5,8,16). Αντί των σύνθετων ρηµατικών τύπων, οι οποίοι µάλιστα λειτουργούν ως 
τεχνικοί όροι, χρησιµοποιούνται οι απλοί (§13 γράφειν  αντί [εγγράφειν ' §14 [ελθε~ιν 
ε[ις τ`ο βουλευτήριον αντί ε[ισελθε~ιν). 
Ανακόλουθα. ∆είγµα ανεπιτήδευτης έκφρασης αποτελούν τα ανακόλουθα του λόγου, 

µε πιο ακραία περίπτωση αυτό της §31 χρ`η δ`ε ]υµ~ας κα`ι τ~ων {αλλων \ενεκα 

τοιούτους ε@ιναι, γιγνώσκοντας \οτι, [ε`αν τις πρόθυµος ε[ις ]υµ~ας @η, ο[υ µόνον ]ηµ~ας 

[ωφελήσετε.  

 Αξιοπρόσεκτη είναι, εξάλλου, η ανισοβαρής κατανοµή στην πρόταση των 

κοινών στοιχείων 

Όατα οποία σταθερά περιέχονται στο πρώτο κώλον :  §1 \ινα µήτε τ`ην πόλιν µηδ`εν 

κακ`ον [εργάσαιντο µήθ[   ]υµ~ων µηδένα  ' §4 \ωστε α]υτο~υ \ενεκα µισε~ιν τ`ο πλ~ηθος τ`ο 

]υµέτερον, }η τ~ων παίδων ' 5 ο[υ γ`αρ ο]ι καλ~ως {αρχοντες προ[υδίδοσαν τ`ην πόλιν, [αλλ[  

                                                                                                                                                        
κ.ε., υπερακοντίζοντας, επι�είρησε να αποδείξει ότι ο ίδιος γραµµατικός έκανε την επιτοµή και στον 
ενδέκατο και στον εικοστο λόγο. Ο Stutzer, 545 κ.ε., υιοθετεί την άποψη του Albrecht και προσκοµίζει 
ως περαιτέρω αποδείξεις την απουσία προσαγορεύσεων στα υποτιθέµενα συντετµηµένα µέρη , τα 
πολλά άπαξ λεγόµενα, γραµµατικές ιδιορρυθµίες, λανθασµένη σύνθεση, υπερβολικό αριθµό  
αντιθέσεων και  το γεγονός ότι, παρά τη βρα�ύτητα της έκφρασης, οι επαναλήψεις είναι συ�νές. Και 
ο Stutzer θεωρεί τον αρ�ικό λόγο γνήσιο.Πβ. επίσης B.Prettzsch, De vita Lysiae oratoris temporibus 
definiendis, Halle 1881, 38. 

 
136Βλ. επί παραδείγµατι J. Worthington, "Greek Oratory, Revision of Speeches and the 

problem of Historical Reliability", C&M 42 (1991)55-74, o οποίος θεωρεί ότι ενίοτε οι λόγοι  
αναθεωρούνταν πριν από τη δηµοσίευσή τους, προκειµένου να αποκτήσουν λογοτε�νική ποιότητα η 
οποία δεν ήταν απαραίτητη στο δικαστήριο. Βλ. και Εισαγωγή, σελ. 52-3.  

137Βλ. Denniston, Prose Style 96. 
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ο]ι µ`η δικαίως ' §14 ο#υτος δ`ε ο{υτε [οµόσαι {ηθελεν ο{υτε καταλέγειν ' §15 κα`ι ο[υ 

φθον~ων τούτοις λέγω, [αλλ[  ]ηµ~ας [ελε~ων ' §16 [αλλ[  ο[υχ ο#υτοι [αδικο~υσι, [αλλ[  ο|ι 

]υµ~ας [εξηπάτων ' §17 [αλλ`α πάντα µ~αλλον κατηγορο~υσιν }η ε[ις τ`ην [αρχήν ' §20 ο[υχ 

]υµε~ις [εστε α{ιτιοι, [αλλ[  ]ο [εξαπατ~ων ]υµ~ας ' §27 καίτοι τα[υτ`α ]υµ~ιν συνέφερε κα`ι 

το~ις [εκε~ι ' § 32 περ`ι ]ηµ~ων γάρ [εστι ψ~ηφος κα`ι ο[υ περ`ι χρηµάτων. 

 

    9.3.2. Ίχνη έντεχνης ρητορικής 

∆ίπλα σε στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν την απειρία και την αδεξιότητα του 

συγγραφέως, µπορεί κανείς να διακρίνει στοιχεία που προσιδιάζουν στην έντεχνη 

ρητορική, ορισµένα µάλιστα εξ αυτών θυµίζουν έντονα τη γοργίεια πρακτική. 

Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, η ποιότητα αυτών των στοιχείων υπονοµεύεται 

από την αδυναµία του συγγραφέως να τα επεξεργασθεί ικανοποιητικά. 

Αντιθέσεις  Εκφραστική συµµετρία. Οι  αντιθέσεις, χαρακτηριστικό της πεζογραφίας 

του 5ου αι., κυριαρχούν στον λόγο αλλά µερικές φορές η κατασκευή τους είναι 

κάπως αδέξια και θυµίζει αντίστοιχα παραδείγµατα του Ανδοκίδη : (§24 [εµ`ε µ`εν - 

]υµ~ιν δ[  ο[υκ @ην,  §36 \οτ?ω µέν ε[ισιν υ]ιε~ις - \οστις <δ[ > ]ηµ~ιν ]ηλικιώτης τυγχάνει). 

Περισσότερο επιτυχής είναι η προσπάθεια του συγγραφέως να δώσει στο λόγο του 

ρητορικό άρωµα συνδυάζοντας την [αντίθεσιν µε την εκφραστική συµµετρία ' πχ. §1 

τ~?ω [ονόµατι τ~?ω τ~ων τετρακοσίων - το~ις {εργοις [ενίων ' §35 [αντ`ι µ`εν [επιτίµων 

[ατίµους ποιήσετε, [αντ`ι δ`ε πολιτ~ων [απόλιδας. Στην §5 το [ισόκωλον συνδυάζεται µε 

την [αντιστροφήν  : κα``ι κατηγορο~υσι µ`εν α[υτο~υ ]ως πολλ`ας [αρχ`ας @ηρξεν, 

[αποδε~ιξαι δ`ε ο[υδε`ις ο#ιός τέ [εστιν ]ως ο[υ καλ~ως @ηρξεν. Ο συγγραφέας συνηθίζει, 

επίσης, να τοποθετεί παραπλεύρως αντίθετα ' πβ. §10 πονηρο`ι {οντες χρηστο`ι ' §32 

τ~ων κακ~ως ]υµ~ας ποιούντων ο]ι ε@υ ποιο~υντες ' §35 [αντ`ι µ`εν [επιτίµων [ατίµους 

ποιήσετε, [αντί δ`ε πολιτ~ων [απόλιδας. πβ. και το σχεδόν οξύµωρο της §22 ο@υτος 

]υµ~ιν δίκην δέδωκεν ο[υδ`εν ]υµ~ας [αδικ~ων (§22). 

Υπερβατό  Συνήθως ο συγγραφέας χρησιµοποιεί το ήπιο υπερβατό, όπου µία ή δύο 

λέξεις παρεµβάλλονται µεταξύ δύο συντακτικώς συνδεδεµένων µελών  

: §19 ξένος τις [ελθ`ων ]υµ~ας }η χρήµατα {?ητει }η ε[υεργέτης [αναγραφ~ηναι [ηξίου ' 30 

τούτων δε~ι  ]ηµ~ας \ενεκα ' ενίοτε το υπερβατόν είναι εντονότερο και συµβάλλει στην 

ανύψωση του ύφους : §34 το`υς τε πα~ιδας δι[  α[υτ`ον ε[ι [ατιµωθήσονται [ελεο~υντας. 
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Περιφραστικές διατυπώσεις Αρχαικό χρώµα έχουν οι περιφραστικές διατυπώσεις οι 

οποίες συνίστανται σε ένα επίθετο, ουσιαστικό ή µετοχή και το ε@ιναι ή το ποιε~ισθαι : 

§1 [επιβουλεύσαντες @ησαν  (µάλλον εδώ το [επιβουλεύσαντες ισοδυναµεί µε επίθετο 

Άτέτοιες περιφράσεις είναι συνήθεις στον Αντιφώντα ), §7 τ`ας κατηγορίας ποιο~υνται = 

κατηγορουσι  (συχνή στον Αντιφώντα αλλά και στον Θουκυδίδη), §19 [εξάρνους ε@ιναι 

=  [εξαρνε~ισθαι (συνήθης στους ρήτορες), § 30 [ωφέλειαν γενέσθαι (= [ωφεληθ~ηναι). Η 

χρήση τέτοιων περιφράσεων, θυµίζει τον Αντιφώντα και αποσκοπεί στην έµφαση µε 

την αναλυτικότερη παρουσίαση της περιγραφόµενης ιδέας ή πράξης .  

Ποιητική σύνταξη Ενώ απουσιάζουν λέξεις ποιητικές (εξαίρεση το [απόλιδας και το 

γέροντα {οντα της § 35) δεν απουσιάζουν συντάξεις που παραπέµπουν στην ποιητική 

γλώσσα ' π.χ. το διπλό }αν στην ερώτηση της §15 (διπλό αν υπάρχει επίσης στην §9 

' είναι οι µόνες περιπτώσεις στο λυσιακό corpus) ' στην §19 ο συνδυασµός  @η ... 

τ}αν, αν είναι σωστή η διόρθωση του Wilamowitz ' στην §17 ποιητική είναι η σύνταξη 

ο[υ λέγειν \οπως  ' αξιοσηµείωτη είναι εδώ η συνύπαρξη αυτής της ποιητικής σύνταξης 

µε το τοίνυν που προσιδιάζει στον προφορικό λόγο.   
Ρητορικά σχήµατα ∆εν απουσιάζουν και προσπάθειες του συγγραφέως να κρατήσει 
σε εγρήγορση το ακροατήριο προσφεύγοντας στη ρητορική πρακτική της εποχής 
του. 'Ετσι, επιζητεί την πρόσεξιν του ακροατηρίου χρησιµοποιώντας την ]υποφορ`αν 
(§3), που θυµίζει τον Λυσ. 24,15 κ.ε., χωρίο το οποίο ο Blass138 θεωρεί υπόδειγµα 
λυσιακών παρασκευ~ων. ΄ρησιµοποιεί επίσης ρητορικές ερωτήσεις (§§13,15,19,30), 
την προκατάληψιν (§17 ) και την επιδιόρθωσιν (§ 18 ).     9.3.3. [ 
Αποκλίσεις από τους λόγους του Λυσία 
Λεξιλόγιο  Αποφασιστική σηµασία για την αθέτηση του λόγου έχουν οι σηµαντικές 

αποκλίσεις από τον λυσιακό κανόνα . Σηµειώνουµε τις κυριότερες : § 3 διαπράττεσθαι 

παρά τινι (στον Λυσία διαπράττεσθαι παρά τινος 13,53), § 30 χάριν [απολαµβάνειν, αυτόθι  

διαβάλλεσθαι ε{ις τινα ' §14 το χρονικό [επε`ι  ( στον Λυσία χρησιµοποιείται το επειδ`η) ' 

αξιοσηµείωτα είναι επίσης τα αµάρτυρα  §33 ε]υρίσκεσθαι χάριν ' §35 [αφιέναι τ`ας 

]αµαρτίας.  

Σύνταξη. Και εδώ οι αποκλίσεις είναι σηµαντικές. Ιδιαιτέρως η συµπεριφορά της 

επαναληπτικής αντωνυµίας δεν έχει παράλληλο στο corpus, όπως έδειξε ο Dover ' 

§1 ο]ι µ`εν γ`αρ [επιβουλεύσαντες @ησαν α[υτ~ων, ο]ι δ[  ε@υνοι {οντες... ' §9 το`υς µ`εν 

γ`αρ [εξήλαυνον α[υτ~ων, το`υς δ[  [αποκτίννυσαν. Και στις δύο περιπτώσεις τα δύο 

κώλα είναι αντιθετικώς διατυπωµένα και η γενική διαιρετική α[υτ~ων, αποσπώµενη 

από το αντιθετικό µόριο, συνάπτεται στενότερα µε το δεύτερο κώλον  

                                                 
138Βlass, Beredsamkeit  I, 382. 
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' στην §14 απαντά η µοναδική περίπτωση στο corpus που το α[υτ`ον τοποθετείται 

αµέσως µετά το [αλλ`α ( §14 [αλλ[  α[υτ`ον [ηνάγκαζον ). Στην §23 η θέση του }αν 

αµέσως µετά το ]ως δεν έχει παράλληλο στο corpus. Ιδιαίτερη είναι και η θέση του 

µ`εν  : §36 ]υπ`ο τ~ων πολεµίων µ`εν [εσώθηµεν  (στον Λυσία, όπως συµβαίνει 

κανονικά, το µόριο τοποθετείται µεταξύ της προθέσεως και του ονόµατος ' πβ. και 

παρακάτω τη θέση του µ`εν στο [ακηκόατε µ`εν τ~ων µαρτύρων ). Στην §32 λέγεται 

περ`ι ]ηµ~ων ...κα`ι ο[υ (στον Λυσία πάντοτε [αλλ[   ο[υ ). Aξιοσηµείωτη είναι επίσης η 

προσωπική σύνταξη του δίκαιος (§§12,30,34) και του {αξιος (§8), ενώ ο Λυσίας 

προτιµά την απρόσωπη σύνταξη. Συχνή είναι και η πρόληψις του υποκειµένου 

(§§27,28,34), φαινόµενο αρκετά συχνό στον Ανδοκίδη, αλλά όχι στον Λυσία.Τέλος, 

απουσιάζει από το λόγο η τυπική λυσιακή σύνδεση των µορίων κα`ι µ`εν δ`η (21 

φορές στο corpus). 

 Στερεότυπες διατυπώσεις. Η εξέταση των στερεότυπων διατυπώσεων 

(formulae) του λόγου µας αποκαλύπτει επίσης σηµαντικές αποκλίσεις από τους 

θεωρούµενους γνήσιους λόγους του Λυσία : §1 #ων ε#ις }ων ο]υτοσ`ι τυγχάνει (Λυσ. 

24,10 #ων ε#ις [εγ`ω), §10 [εν τ~?ω λόγ?ω τ?~ω [εµ~?ω ( µόνο στον Ανδοκίδη και τον 

Αισχίνη) '  

§26 [ακηκόατε µ`εν τ~ων µαρτύρων ( στον Λυσία τ~ων µ`εν µαρτύρων [ακηκόατε) ' αυτόθι 

καλ~ω µάρτυρας (µόνο στον ∆ηµοσθένη, ο Λυσίας χρησιµοποιεί σταθερά τη 

"φόρµουλα" κάλει µοι µάρτυρας) ' §27 σκέψασθε δ`η (το δ`η είναι συχνό στον Ανδοκίδη, 

αλλά σπάνιο στον Λυσία) ' §29 κα`ι µοι [ανάβητε δε~υρο (στον Λυσια κα`ι µοι [ανάβητε 

τούτων µάρτυρες ). 
Πορίσµατα Υφοµετρίας. Στις υφοµετρικές τους µελέτες οι Dover και Usher - Najock139 
καταλήγουν σε ενδιαφέροντα πορίσµατα : στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λόγου 
καταγράφεται η µεγάλη συγκριτικώς µε το µέγεθός του αναλογία των άρθρων, 140 
(πβ. §1  τ~?ω [ονόµατι τ~?ω τ~ων τετρακοσίων ' § 18 τ`ο δέος τ`ο τ~ων κατηγόρων ), και η 
µεγάλη συχνότητα των συνδετικών ε@ιναι και γίγνεσθαι µε επιθετικό κατηγορούµενο. 
141 Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η υψηλή συχνότητα των αντωνυµιών, των 
ερωτηµατικών λέξεων και των παρατακτικών συνδέσµων. Ως προς τις αρχικές λέξεις 
(initial words classes), ο λόγος µας µαζί µε τον ένατο διαφέρει αισθητά από τους 
υπόλοιπους του corpus (υπερτερούν κυρίως οι αντωνυµίες και οι παρατακτικοί 
σύνδεσµοι). Ως προς τις καταληκτικές λέξεις (final word classes), ο λόγος µας 
διαφέρει επίσης αισθητά (υπερτερούν οι αντωνυµίες και τα επιρρήµατα). Επίσης, 
σύµφωνα µε τους Usher - Najock, ο λόγος µας έχει αρνητικό δείκτη (-2.73) στον 
πίνακα όπου ο λεξιλογικός πλούτος εξετάζεται µε σηµείο αναφοράς τον δωδέκατο 
λόγο. 
                                                 

139Usher-Najock 88,104. 
140Usher - Najock 95. 
141Dover, Corpus 147. 
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 Εν κεφαλαίω, οι σηµαντικότερες αποκλίσεις του λόγου από το corpus 

αφορούν τις αρκτικές λέξεις, τη συχνότητα ορισµένων κατηγοριών λέξεων και το 

λεξιλογικό πλούτο. Ως προς τις διαφορές από τον δωδέκατο λόγο, που είναι µε 

βεβαιότητα γνήσιος, ο Usher κατατάσσει τον λόγο στην πρώτη θέση της (ανιούσας) 

κλίµακας  
: (20,31,35,7,23,13,6,9,2)' 142 στον τελικό, επίσης, κατάλογο των ύποπτων λόγων 
που προέκυψε µε κριτήριο την απόκλιση κάθε λόγου από ολόκληρο το corpus, οι 
Usher-Najock κατατάσσουν τον λόγο µας στην πέµπτη θέση της κατιούσας κλίµακας 
:  (9,8,6,2,20,7,23,31,32,14).143 
 
     
    4. Συµπεράσµατα 
 Ως προς τη δοµή του λόγου, πιστεύουµε ότι  η παρατήρηση του Πλάτωνος για 
την οργάνωση των λόγων του Λυσία χύδην βεβλ~ησθαι τ`α το~υ λόγου (Φα~ιδρος 264B 
κ.ε.) ταιριάζει µάλλον στον λόγο µας παρά στους λόγους του διάσηµου ρήτορα. Η 
απουσία αυστηρής λογικής οργάνωσης αποκαλύπτει έναν µάλλον άπειρο και µη 
επαγγελµατία συγγραφέα, "έναν άνδρα ο οποίος έχει σκέψεις, αλλά δεν µπορεί ή δεν 
θέλει να τις οργανώσει."144 Ανάλογη προχειρότητα επικρατεί και στη διατύπωση, από 
την οποία απουσιάζουν εξεζητηµένες και περίτεχνες διατυπώσεις, και δίπλα σε 
ελλειπτικές φράσεις, συναντά κανείς επαναλήψεις και πλεονασµούς που ταιριάζουν 
περισσότερο σε προφορικό λόγο. Η χαλαρή και άτεχνη δοµή, η αδέξια κατασκευή 
της φράσης και οι υφολογικές ιδιαιτερότητες σε συνδυασµό µε την πρώιµη 
χρονολόγηση δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αµφιβολίας για το ότι ο λόγος είναι 
ψευδεπίγραφος. ∆εν µπορεί να ήταν ο Λυσίας ο συγγραφέας του λόγου, αλλά ένας 
άνδρας µη επαγγελµατίας, αν και όχι άσχετος µε την τρέχουσα δικανική ρητορική.  
 Ωστόσο, δεν πρέπει κανείς να υποθέσει ότι τέτοιοι λόγοι, από τους οποίους 
εµφανώς απουσιάζει η σφραγίδα ενός ευφυούς λογογράφου, θα ασκούσαν 
µικρότερη πειθώ στο λαικό ακροατήριο ' τουναντίον, φαίνεται ότι στη δικανική 
πρακτική λόγοι που αναπαρήγαν τη δοµή και το ύφος του προφορικού λόγου πρέπει 
να είχαν υψηλή αποτελεσµατικότητα.145   
 Αξιοσηµείωτη είναι, εξάλλου, η οµοιότητα του λόγου µας µε τους 
θεωρούµενους γνήσιους λόγους του Λυσία όσον αφορά την οργάνωση και την 
επεξεργασία των επιχειρηµάτων. Όπως σηµειώνει ο Bateman, 146 και τα 
επιχειρήµατα του Λυσία δεν έχουν αυστηρή λογική σύνδεση µεταξύ τους ' η ενότητα 
εντοπίζεται στο επιχείρηµα per se ή , το πολύ, σε µια οµάδα δύο ή τριών 
επιχειρηµάτων. Αποφεύγοντας να οργανώσει τα  επιχειρήµατα σε µείζονες οµάδες, ο 
Λυσίας επιδίωκε να κατασκευάσει µια εικόνα φυσικότητας και αυτοσχεδιασµού.147 
                                                 

142Ap. Usher - Najock 106. 
143Usher - Najock 106. 
144" ... einem Mann, der zwar Gedanken hat, aber sie nicht ordnen Kann oder mag" (Schmidt, 

146)' πβ. Bateman, Lysias 165. 
145Πβ. Αλκιδάµας, Κατ``α τ~~ων Σοφιστ~ων 9-10 ' Ισοκ. 18,1-2. 
146J.J.Bateman,"Some Aspects of Lysias Argumentation" Poenix 16(1962) 160-1. 
147Πβ. ∆ιον.Αλικ. Λυσ. 15 : τάξει δ`ε ]απλ~?η τινι κέ�ρηται τ~ων πραγµάτων κα`ι τ`α πολλ`α 

]οµοειδε~ι, κα`ι περ`ι τ`ας [εξεργασίας τ~ων [επι�ειρηµάτων [αφελ`ης τις κα`ι [απερίεργός [εστιν ' ο{υτε γ`αρ 
προκατασκευα~ις ο{υτ' [εφόδοις ο{υτε µερισµο~ις ο{υτε ποικιλίαις σ�ηµάτων ο{υτε τα~ις {αλλαις τοιαύταις 
πανουργίαις ε]υρίσκεται �ρώµενος, [αλλ' {εστιν [απέριττός τις [ελευθέριός τε κα`ι [απόνηρος 
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Όµως, πίσω από εκείνη τη φυσικότητα και αµεσότητα βρίσκεται η µεγάλη τέχνη του 
λογογράφου, της οποίας η επιτυχία συνίσταται ακριβώς στο ότι παραµένει αθέατη, 
148 ενώ οι αντίστοιχες αρετές του λόγου µας είναι πηγαίες.149 Με άλλα λόγια, ο 
συγγραφέας του λόγου µας φαίνεται ότι κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από 
εκείνην του Λυσία. Ενώ ο διάσηµος ρήτορας επιχειρεί να αποκρύψει τη µεγάλη του 
τέχνη µιµούµενος πρότυπα ανεπιτήδευτου λόγου, ο συγγραφέας του λόγου µας 
προσπαθεί να καλύψει την οφθαλµοφανή ανεπάρκειά του χρησιµοποιώντας -
συνήθως µε αδέξιο τρόπο- συντάξεις και σχήµατα τα οποία προσιδιάζουν στην 
έντεχνη ρητορική.150 
 Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι ο ] Υπ`ερ Πολυστράτου  είναι ένας λόγος που χρονικά 
προηγείται ελαφρώς της λυσιακής  παραγωγής, έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι 
υπάρχει σ' αυτόν ένα δείγµα αυτής της αφελούς και απέριττης δοµής, την οποία 
υιοθέτησε εντέχνως ο Λυσίας. Η χαλαρή δοµή και το πηγαίο και ακατέργαστο ύφος  
λόγων όπως ο ] Υπ`ερ Πολυστράτου  θα έδωσαν στον Λυσία ένα σπουδαίο πρότυπο 
αυτοσχέδιου ρητορικού λόγου. 151  Όµως, αυτή η υπόθεση χρήζει περαιτέρω 
τεκµηρίωσης, η οποία εκφεύγει των ορίων αυτού του κεφαλαίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Β. Το κείµενο 
H εκδοτική περιπέτεια του λόγου µας, από την editio princeps (Αldus Manutius,  
1513) ως την τελευταία έκδοση (Albini, 1955) ουσιαστικώς  ταυτίζεται µε αυτήν του 

                                                                                                                                                        
ο[ικονοµ~ησαι τ`α ε]υρεθέντα.  Πβ. ibid. τ`ην δ`ε τάξιν κα`ι τ`ην [εργασίαν α[υτ~ων, [ενδεεστέραν 
ο@υσαν το~υ προσήκοντος. 

148∆ιον.Αλικ. Λυσ.8 πεποίηται γ`αρ α[υτ~?ω το~υτο τ`ο [αποίητον κα`ι δέδεται τ`ο λελυµένον 
κα`ι [εν α[υτ~?ω τ~ω µ`η δοκε~ιν δειν~ως κατεσκευάσθαι τ`ο δειν`ον {ε�ει. 

149Βλ.και Jebb, Orators 213-4. Αντιθέτως ο Blass, Beredsamkeit I 509-10, αναγνωρίζει στο 
λόγο στοι�εία λυσιακά. 

150Θα ανέµενε εξάλλου κανείς σε αυτό τον λόγο κάποια αναφορά στην αδυναµία του 
οµιλούντος να υπερασπισθεί αποτελεσµατικά τον κατηγορούµενο ' όµως τέτοια αναφορά απουσιάζει ' 
αντιθέτως, στους λόγους που ο Λυσίας έγραψε για διαδίκους, αυτή η αναφορά αποτελεί "τόπον". 

 
151 Βλ. Bateman, Lysias 167 κ.ε. 
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λυσιακού corpus, αφού χωριστή έκδοση του λόγου δεν έχει ως τώρα επιχειρηθεί. 
 Όσον αφορά τη χειρόγραφη παράδοση, όπως έδειξε πρώτος ο H. Sauppe,152 
για τους λόγους 3-31 του λυσιακού corpus, όλοι οι κώδικες ανάγονται σ' έναν κώδικα 
του 12 ου αι., τον Παλατινό υπ ' αριθ. 88 (΄), ο οποίος απόκειται στην ΄αιδελβέργη. 
Σηµαντικότερος από τους recentiores θεωρείται ο αποκείµενος στη Φλωρεντία 
Λαυρεντιανός υπ' αριθ. 57,4 (C) του 15 αι., ο οποίος διασώζει τις επεµβάσεις ενός 
προικισµένου λογίου, του Ιωάννου Ρώσου. Στον C κυρίως έχει βασιστεί η έκδοση 
του Bekker (1823).153   
 Oρισµένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ΄ που αφορούν και το λόγο 
µας είναι  λάθη στις καταλήξεις (§10 [εξήµαρτον αντί [εξήµαρτεν, §11 κατηγόρο  αντί 
κατηγόρουν ' 24 [ανεσώθη αντί [ανεσώθην), η τάση του αντιγραφέως να τρέπει την 
ευκτική σε υποτακτική (§§ 3,13,23 (δις),31), λάθη στον τονισµό και τα πνεύµατα, η 
ιδιάζουσα µορφή του ε, που από ορισµένους εκδότες συγχέεται µε το α  (§10 }αν 
τ~?ω {αστει ' §14 }αν τ~?ω βουλευτηρί?ω) και κάποια επιγεγραµµένα ίχνη λέξεων (στην 
§33 [αγαθ`ος γεωργ`ος επάνω από το πρώτο γ  της λέξης γεωργ`ος υπάρχει 
συντετµηµένη λέξη που σύµφωνα µε τον Λάµπρο (Lampros) πρέπει να διαβασθεί 
τις).154 

 

 Aναµφιβόλως πρόκειται για κείµενο προβληµατικό, τόσο στη δοµή όσο και 

στη διατύπωση. Αρκετοί λόγιοι, ιδιαιτέρως του 19ου αι., επιχειρώντας να το 

εναρµονίσουν µε το ύφος του Λυσία, προχώρησαν σε αυθαίρετες εν πολλοίς 

επεµβάσεις στο κείµενο, αλλοιώνοντας όχι µόνο το ύφος αλλά, σε ορισµένες 

περιπτώσεις, και το περιεχόµενο. ΄αρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του Francken 

και του  Hoffmeister, οι οποίοι, κρίνοντας µε υπερβολική σχολαστικότητα, ψέγουν 

σχεδόν κάθε φράση του κειµένου και προτείνουν διορθώσεις, οι περισσότερες από 

τις οποίες ευσταθούν µόνον ως ερµηνεύµατα.  

Επειδή, όµως, θεωρούµε ότι η σύγχρονη κριτική του συγκεκριµένου κειµένου πρέπει 

να επανεξετάσει αν οι παραδεδοµένες γραφές δίδουν νόηµα, έστω και αν η 

                                                 
152Epistula critica ad Godofredum Hermannum, Leipsig 1841, 7-9 ' συστηµατική παρουσίαση 

του Παλατινού στον M. Sosower, Palatinus Graecus 88 and the manuscript tradition of Lysias, 
Amsterdam 1987.   

  
153Bekker I,161 : "de his (codicibus) quos totos compararem, duos elegi, C et X : a reliquis 

tantum supsi quantum opus esset intellectum esse alium alio nequiorem." Στον W (Vindobοnensis) 
ε�ει εξάλλου βασισθεί µια έκδοση του 1785 την οποία εντόπισα στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Αθηνών 
µε τον τίτλο Lysiae, Quae exstant, ad Codicem Vindobonensem Graece expressa, Viennae 1785, 
όπου όµως δεν αναφέρεται ο εκδότης !  

154Οι πληροφορίες µας για τον Παλατινό κώδικα (�) βασίζονται κυρίως στους S.Lampros, 
"Mittheilungen uber den Codex Palatinus X 88", Hermes 10 (1875) 257-80 ' R.Scholl, " Zum Codex 
Palatinus des Lysias", Hermes 11(1876)202-218 ' F. Reuss, "Zu Lysias", Philologus 52 (1893)600-15 ' 
K. Fuhr, "Zum Codex Palatinus des Lysias", RhM 50(1895)304-8. Λεπτοµερή παρουσίαση της 
�ειρόγραφης παράδοσης µπορεί επίσης να βρει ο ενδιαφερόµενος στην praefatio των εκδόσεων του 
Hude, του Thalheim και του Albini. Πληροφορίες για τα �ειρόγραφα και τους παπύρους που 
περιέ�ουν τον πρώτο και το δεύτερο λόγο βλ. στην εισαγωγή της έκδοσης αυτών των λόγων από τον 
Avezzu (1985) και στην βιβλιοκρισία  του Θ.Κ.Στεφανόπουλου ( Th.K.Stephanopoulos, Gnomon 
61,1989, 19-20).  
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διατύπωση δεν είναι η αναµενόµενη, το κείµενο της παρούσης έκδοσης είναι σε 

γενικές γραµµές συντηρητικό, µε την έννοια ότι ανθίσταται στις προσπάθειες 

προηγούµενων µελετητών να το ευθυγραµµίσουν µε τον γλωσσικό κανόνα του 

Λυσία. Η ιδιοτυπία του κειµένου, γραµµένου πιθανότατα από µη επαγγελµατικό χέρι, 

µας επιβάλλει να αντιµετωπίσουµε µε ιδιαίτερη περίσκεψη προτάσεις για διόρθωση ' 

γι ' αυτό η προσπάθειά µας εστιάζει στην ικανοποιητικότερη ερµηνεία των χωρίων 

Όακαι όχι στην θεραπεία υποτιθέµενων φθορών. Όµως, όπου δεν παρέχεται 

ικανοποιητικό νόηµα, η όπου το νόηµα είναι εµφανώς λανθασµένο, η επέµβαση 

κρίθηκε απαραίτητη. Σε αυτές τις περιπτώσεις είτε υιοθετούµε παλαιότερες 

διορθώσεις, οι οποίες έχουν από παλαιογραφική άποψη κάποιες πιθανότητες,  είτε, 

αν η φθορά µοιάζει ανίατη, χαρακτηρίζουµε το χωρίο locus desperatus. Σε µία 

περίπτωση µάλιστα (§4) επεµβαίνουµε στο κείµενο µε µια νέα πρόταση.    
 Το κριτικό υπόµνηµα περιλαµβάνει βεβαίως όλες τις γραφές του Παλατινού 
κώδικα (΄) που δεν έχουν υιοθετηθεί, και τις σπουδαιότερες του Λαυρεντιανού (C). 
Επίσης περιλαµβάνει ορισµένες εικασίες που δεν έχουν υιοθετηθεί, αλλά αξίζουν 
κάποιας µνείας ' περισσότερες µνηµονεύονται στο ερµηνευτικό υπόµνηµα όπου 
συζητείται το οικείο χωρίο.155 Απαραίτητη, επίσης, είναι µια διευκρίνιση : κάποτε 
αποδίδονται σε συγκεκριµένους λογίους εικασίες ή διορθώσεις, χωρίς 
προηγουµένως να έχει εξακριβωθεί η πατρότητά τους. Αν και είναι πιθανόν ότι 
ορισµένες από αυτές τις χρονικά ύστερες προτάσεις έγιναν ανεξαρτήτως των 
παλαιοτέρων, ωστόσο, για να είµαστε δίκαιοι, στο υπόµνηµά µας µνηµονεύουµε, 
σύµφωνα µε όσα γνωρίζουµε, τον πρ~ωτον ε]υρετήν.  χτσι,  § 4 η διόρθωση του 
παραδεδοµένου  ]ηµάρτηται σε ]ηµάρτητο  αποδίδεται οµοφώνως από τους εκδότες 
στον Dobree, αλλά πρέπει να έγινε για πρώτη φορά από τον Κοραή, στο περιθώριο 
του προσωπικού του αντιτύπου της έκδοσης του Auger.156 Στην § 5 ε{ι τις < κα`ι > 
[ολίγας o Ηude αποδίδει την πατρότητα της προσθήκης στον Wilamowitz, αλλά η ίδια 
πρόταση έγινε για πρώτη φορά από τον Herwerden (Analecta Critica ad Lysiam, 
1868, 58), o οποίος, ωστόσο, δεν την µνηµονεύει καν στην έκδοση του Λυσία (1899). 
Στην § 11 [εν τ~?ω {αστει το τ~?ω  οβελίζει ο Herwerden και όχι ο Cobet, όπως 
αναφέρει στο υπόµνηµά του µε επιφύλαξη ο Hude. Στην §16 η διόρθωση του 
παραδεδοµένου [εν οκτ`ω ]ηµέραις σε [ [εν ] [οκτ`ω ]ηµέρας έγινε πρώτα από τον 
Hartman ( εις Cobet-Hartman, praef. LI), ενώ την ίδια διόρθωση κάνει αργότερα ο 
Wilamowitz. Στην § 27 η διόρθωση του @ην σε [εν~ην  αποδίδεται συνήθως στον 
Francken, αλλά ήταν ο Foertsch που την πρότεινε πρώτος ως εναλλακτική λύση, 
χωρίς, ωστόσο, να την υιοθετεί στο κείµενο. Στην §28 <ο|ι> ο[υ µόνον [ενθάδε το ο]ι 
συµπληρώνει πρώτος ο Contius, τον οποίο ακολουθούν ο Taylor και οι επόµενοι 
εκδότες. Επίσης στον Reiske ανήκει η πατρότητα δύο διορθώσεων, την οποία οι 
εκδότες συνήθως δεν µνηµονεύουν : στην §10 το [εξήµαρτεν αντί του παραδεδοµένου 
[εξήµαρτον και στην §27 το [ενεγέγραπτο  αντί του παραδεδοµένου [ανεγέγραπτο. Τέλος 
στην § 35 ο Κοραής (ο.π.) αντί του [αλλήλοις [εν τ~?ω  προτείνει τη διόρθωση 
[αλλήλοις τε καί  την οποία, όσο γνωρίζω, κανείς εκδότης δεν µνηµονεύει.  

     SIGLA 

                                                 
155Τη βάση για το κριτικό µας υπόµνηµα αποτέλεσε το υπόµνηµα του Hude.  
 
156Το αντίτυπο Auger σώζεται σήµερα στη Βιβλιοθήκη "Κοραής " της �ίου. 
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 X = codex Palatinus 88 

 C = codex Laurentianus 57,4 

 X1 = scriptura ante correcturam factam   

 Xc  ( I ) = scriptura correctura manus primae illata     

 

  
      
     [ ΛΥΣΙΟΥ ]] 
            
    ΥΠΕΡ  ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΥ            
  
 
1 O{υ µοι δοκε~ι χρ~ηναι [οργίζεσθαι ]υµ~ας τ?~ω  [ονόµατι τ~?~?ω τ~ων τετρακοσί -
     ων, [αλλ`α το~ις {εργοις [ενίων.   ο]ι µ`εν γ`αρ  
[επιβουλεύσαντες @ησαν α[υτ~ων,     ο]ι δ '] ίνα µήτε τ`ην πόλιν 
µηδ`εν κακ`ον [εργάσαιντο µήθ ' ]υµ~ων µηδένα, 
 [αλλ' ε@υνοι {οντες ε[ισ~ηλθον ε[ις τ`ο  βουλευτήριον,  #ων ε#ις `{ων ο]υτοσ`ι τυγ- 
   2 χάνει Πολύστρατος.  o#υτος γ`αρ ]]?ηρέθη µ`εν ]υπ`ο τ~ων 
φυλετ~ων ]ως χρηστ`ος            5  }ων [αν`ηρ κα`ι περ`ι το`υς δηµότας κα`ι περ`ι 
τ`ο πλ~ηθος τ`ο ]υµέτερον : κατη-     γορο~υσι δ`ε α[υτο~υ ]ως ο[υκ ε[ύνους 
@ην τ~?ω  πλήθει τ~?ω  ]υµετέρ?ω, α]ιρεθε`ις ]υ- 
 π`ο τ~ων φυλετ~ων, ο||ι {άριστ[ <}αν> διαγνο~ιεν περ`ι σφ~ων α[υτ~ων ]οπο~ιοί 
τινές  
3 ε[ισιν. ο#υτος δ`ε τίνος {αν \ενεκα [ολιγαρχίας [επεθύµησε ;  πότερον ]ως ]ηλικί- 
 αν ε@ιχε λέγων τι διαπράττεσθαι παρ' ]υµ~ιν, }η τ~?ω  σώµατι πιστεύων, \ινα 
 10  ]υβρίζοι ε[ις τ~ων ]υµετέρων τινά ;   [αλλ' ]ορ~ατε α[υτο~υ τ`ην 
]ηλικίαν, #?η κα`ι    4 το`υς [άλλους ]ικανός [εστιν [αποτρέπειν 
τούτων.  \oστις µ`εν ο@υν [άτιµος [{ων,     κακόν τι [εργασάµενος  [εν τ~?ω 
πρόσθεν χρόν?ω, ]ετέρας πολιτείας [επεθύµη- 
 σε, δι`α τ`α πρόσθεν ]αµαρτήµατ[  [α[υτο~υ ]\ενεκ']  }}αν  {επραττε :  τούτ?ω  δ`ε τοι- 
 ο~υτον  ο[υδ`εν ]ηµάρτητο, \ωστε α]υτο~υ ]\ενεκα µισε~ιν τ`ο πλ~ηθος τ`ο 
]υµέτερον,  15  }η τ~ων παίδων.  ]ο µ`εν γ`αρ [εν Σικελί?α @ην, ο]ι δ ' [εν 
Βοιωτο~ις,  \ώστε µηδέ τού-    των ]\ενεκα ]ετέρας πολιτείας  [επιθυµ~ησαι [ 
δι`α τ`α πρόσθεν ]αµαρτήµατα].  5 κα`ι κατηγορο~υσι µ`εν α[υτο~υ ]ως 
πολλ`ας [αρχ`ας @ηρξεν, [αποδε~ιξαι δ`ε ο[υ- 
 δε`ις ο#ιός τέ [εστιν ]ως ο[υ καλ~ως @ηρξεν.  [εγ`ω  δ ' ]ηγο~υµαι ο[υ τούτους [αδι- 
 κε~ιν [εν το~ις πράγµασιν [εκείνοις, [αλλ' ε[{ί τις [ολίγας [άρξας [αρχ`ας µ`η τ`α   
 20  {αριστα @ηρξε τ~?η πόλει.  ο[υ γ`αρ ο]ι καλ~ως {[αρχοντες 
προ[υδίδοσαν τ`ην πό-         
6 λιν, [αλλ' ο]ι µ`η  δικαίως.   o#υτος δ`ε πρ~ωτον µ`εν {αρξας [εν [ Ωρωπ~?ω  ο[{υτε 
     προέδωκε +κα`ι ]ετέραν πολιτείαν κατέστησε, τ~ων {αλλων 
]απάντων, \οσοι @ηρ- 
 χον, καταπροδόντων τ`α πράγµατα.   ο]ι δ ' ο[υχ ]υπέµειναν, καταγνόντες σφ~ων 
  7 α[υτ~ων [αδικε~ιν : ]ο δ`ε ]ηγούµενος µηδ`εν [ηδικηκέναι  δίκην 
δίδωσι.  κα`ι    25  το`υς µ`εν [αδικο~υντας ο]ι κατήγοροι [εκκλέπτουσιν, 
[αργύριον λαµβάνον-      
 τες : παρ ' #ων δ ' }αν µ`η κερδαίνωσιν, [αδικο~υντας [αποφαίνουσι.  κα`ι ]οµοί- 
 ας τ`ας κατηγορίας ποιο~υνται τ~ων τε ε[ιπόντων γνώµην τιν`α [εν τ~?η βουλ~?η 
   κα`ι τ~ων µή.   ο#υτος δ`ε ο[υδ`ε γνώµην ο[υδεµίαν ε@ιπε περ`ι το~υ 
]υµετέρου πλή-  8 θους.  [εγ`ω  δ[  ]ηγο~υµαι [αξίους ε@ιναι τούτους 
µηδ`εν πάσχειν ]υφ ' ]υµ~ων κα-  30 
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 κόν, ε[ι ]υµ~ιν µ`εν ε@υνοι @ησαν, [εκείνοις δ`ε < ο[υκ > [απηχθάνοντο.  τ~ων γ`αρ    
   λεγόντων [εναντία [εκείνοις ο]ι µ`εν [{εφευγον ο]ι δ`ε [απέθνησκον, 
\]ωστ ' ε{[ι τις    κα`ι [εβούλετο [εναντιο~υσθαι ]υπέρ ]υµ~ων, τ`ο δέος κα`ι ]ο 
φόβος τ~ων πεπον -   9 θότων [απέτρεπε πάντας.  [\ωστε ο]ι πολλο`ι πάντα [ 
απεγίγνωσκον α[υτ~ων :     το`υς µ`εν γ`αρ [εξήλαυνον α[υτ~ων, 
το`υς δ`ε [απεκτίννυσαν.   ο}ι  δ`ε [εκείνων {ε-    5  µελλον [ακρο~ασθαι κα`ι 
µηδ`εν [επιβουλεύειν µηδ`ε [εξαγγέλλειν, τούτους     }αν καθίσταντο.  
\ωστε ο[υκ }αν ]ρ?αδίως µετέστη }αν ]υµ~ιν ]η πολιτεία.  ο{[υκουν   10
 δίκαιοί ε[ισιν, #ων ]υµ~ιν ε@υνοι @ησαν, τούτων  δίκην διδόναι.  δειν`ον δέ µοι  
  δοκε~ι ε@ιναι,  ε[ι το~ις ε[ιπο~υσι περ`ι τ`ο πλ~ηθος τ`ο ]υµέτερον µ`η τ`α 
[{αριστα ]ο    µηδ`εν ε[ιπ`ων τα[υτ`α πείσεται,  κα`ι [εν µ`εν ]εβδοµήκοντα 
{ετεσιν ο[υδ`εν [εξή-  10  µαρτεν ε[ις ]υµ~ας, [εν [οκτ`ω  δ ' ]ηµέραις, κα`ι ο]ι µ`εν 
τ`ον βίον \]απαντα πονη -    ρο`ι {[οντες χρηστο`ι [εν τ~?ω λογιστηρί?ω  
γεγένηνται, πείσαντες το`υς κατηγό-   ρους, ο]||ι δ ' [αε`ι  ]υµ~ιν χρηστο`ι 
@ησαν, ο#υτοι πονηρο`ί..   
11  Καίτοι [{εν γε τα~ις πρότερον κατηγορίαις τά τε {[αλλα κατηγόρησαν  

  ψευδ~η το~υ πατρός, κα`ι συγγεν~η Φρύνιχον α[υτο~υ ε[@ιναι {εφησαν.  
καίτοι   15  ε[{ι τις βούλεται, [εν τ~?ω λόγ?ω τ~?ω  [εµ~?ω 
µαρτυρησάτω ]ως [αναγκα~ιον [{οντα     Φρυνίχ?ω.  [αλλ`α γ`αρ 
ψευδ~η κατηγόρουν.  [αλλ`α µ`ην ο[υδ ' [εκ παιδείας φί- 

 λος @ην α[υτ~?ω : ]ο µ`εν γ`αρ [εν [αγρ~?ω πένης }ων [εποίµαινεν, ]ο δ`ε πατ`ηρ[ εν 
τ~?ω    12 {αστει [επαιδεύετο.  κα`ι [επειδ`η [αν`ηρ [εγένετο, ]ο µ`εν 
[εγεώργει, ]ο δ ' [ελθ`ων  
 ε[ις τ`ο {[αστυ [εσυκοφάντει, ]\ωστε µηδ`εν ]οµολογε~ιν τ~?ω τρόπ?ω τ~?ω 
[αλλήλων.    20  κα`ι ]\οτ ' [εξέτινε τ~?ω δηµοσί?ω, ο[υκ ε[ισήνεγκεν 
α[υτ~?ω τ`ο [αργύριον : καίτοι     [εν το~ις τοιούτοις µάλιστα 
δηλο~υσιν ο|ι }αν φίλοι @ωσιν.  ε[ι δ ' @ην δηµότης,    ο[υ δίκαιος δι`α 
το~υτο βλάπτεσθαί [εστιν ]ο πατήρ, ε[ι µ`η κα`ι ]υµε~ις [αδικε~ι- 
13 τε, ]\οτι ]υµ~ων [εστι πολίτης.   π~ως δ ' }αν  γένοιτο δηµοτικώτερος, }η \οσ- 
   τις ]υµ~ων ψηφισαµένων πεντακισχιλίοις παραδο~υναι τ`α  πράγµατα 
κατα-  25  λογε`υς }ων [ενακισχιλίους κατέλεξεν, \ινα µηδε`ις α[υτ~?ω διάφορος 
ε[{ιη τ~ων    δηµοτ~ων, [αλλ'\ινα τ`ον µ`εν βουλόµενον γράφοι, ε[ι δέ 
τ?ω  µ`η ο#ιόν τ ' ε[{ιη,     χαρίζοιτο.  καίτοι ο[υχ  ο|ι }}αν πλείους 
το`υς πολίτας ποι~ωσιν, ο#υτοι κατα-    14 λύουσι τ`ον δ~ηµον, [αλλ ' 
ο|ι }αν [εκ πλειόνων [ελάττους.  ο#υτος δ`ε ο{[υτε [ο- 
 µόσαι {[ηθελεν ο[{υτε καταλέγειν, [αλλ' α[υτ`ον [ηνάγκαζον, [επιβολ`ας [επι-  
 30  βάλλοντες κα`ι ζηµιο~υντες : [επε`ι δ`ε [ηναγκάσθη κα`ι {[ωµοσε τ`ον 
\]ορκον, [ο- 
 κτ`ω ]ηµέρας ε[ισελθ`ων ε[ις τ`ο βουλευτήριον [εξέπλει ε[ις [ Ερέτριαν, κα`ι [ε- 
 δόκει [εκε~ι τ`ην ψυχ`ην ο[υ πονηρ`ος ε@ιναι [εν τα~ις ναυµαχίαις, κα`ι τετρω- 
 µένος δε~υρ ' @ηλθε, κα`ι {[ηδη  µετεπεπτώκει τ`α πράγµατα.  κα`ι ο#υτος µ`εν  
   ο{[υτ ' ε[ιπ`ων γνώµην ο[υδεµίαν, ο{[υτε πλέον [οκτ`ω ]ηµερ~ων 
[ελθ`ων ε[ις τ`ο βου-  35  λευτήριον  @ωφλε χρήµατα τοσα~υτα : τ~ων δ ' 
ε[ιπόντων ]υµ~ιν τ[αναντία κα`ι  
15 δι`α τέλους [εν τ~?ω βουλευτηρί?ω {[οντων πολλο`ι [αποπεφεύγασι 
@@@κα`ι ο[υ φθο-   ν~ων τούτοις λέγω, [[αλλ`α ]ηµ~ας [ελε~ων : ο]ι µ`εν 
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γ`αρ δοκο~υντες [αδικε~ιν [εξ?η-         
       
 ----------------------------------------------------------      
   
 1 ο[υκ add.Brulart 4-5 \ωστε ... [απεκτίννυσαν del. Herwerden  4 [ απεγίγνωσκον 
  Dobree :[ εγί(γ)νωσκον ΄      11 [[εξήµαρτεν Reiske : [εξήµαρτον ΄       ]υµ~ας 
΄1 :   corr. ΄1               14 inde ab § 11 alium actorem  dicentem  facit Wilamowitz
           γε C : τε ΄  23 µ`η  κα`ι C : κα`ι µ`η ΄                   24  {αν 
<τις> Thalheim                 26 [εννακ. ΄ 27 γράφοι Scheibe : [εγγράφοι Dobree : 
γράφη  X        28  πλείους το``υς Dobree : πλείστους ΄ 
 
 
 
 
 τηµένοι ε[ισ`ιν ]υπ`ο τ~ων ]υµ~ιν προθύµων [εν το~ις πράγµασι γενοµένων, ο]ι  
   δ ' [ηδικηκότες [εκπριάµενοι το`υς κατηγόρους ο[υδ ' [{εδοξαν 
[αδικε~ιν. π~ως 
16 }αν ο@υν ο[υκ }αν δειν`α πάσχοιµεν ;  κα`ι κατηγορο~υσι µ`εν τ~ων τετρακοσί- 
   ων, \]οτι @ησαν κακοί : καίτοι ]υµε~ις α[υτο`ι πεισθέντες ]υπ`ο τούτων 
παρέ- 
 δοτε το~ις πεντακισχιλίοις, κα`ι ε[ι α[υτο`ι τοσο~υτοι [{οντες [επείσθητε, \ενα     5     
 \εκαστον τ~ων τετρακοσίων ο[υ χρ`~ην πεισθ~ηναι ; [αλλ ' ο[υχ ο#υτοι [αδικο~υ- 
 σιν, [αλλ' ο|ι ]υµ~ας [εξηπάτων κα`ι κακ~ως [εποίουν.  ο#υτος δ ' [εν πολλο~ις δη- 
 λο~ι ]υµ~ιν \oτι, ε[{ι πέρ τι νεωτερίζειν [εβούλετο ε[ις τ`ο ]υµέτερον πλ~ηθος,  
   ο[υκ {αν ποτ ' [[[[εν]  [οκτ`ω ]ηµέρας ε[ισελθ`ων ε[ις τ`ο βουλευτήριον 
[?{ωχετο [εκπλέ- 
17 ων.  [αλλ' ε{[ιποι {[αν τις ]ότι κερδαίνειν [επιθυµ~ων [εξέπλευσεν, ]ώσπερ  {[ενιοι  10   
 \ηρπαζον κα`ι {[εφερον.  ο[υδε`ις τοίνυν }αν ε{[ιποι τι \]οπως τ~ων ]υµετέρων [{εχει,
   [αλλ`α πάντα µ~αλλον κατηγορο~υσιν }η ε[ις τ`ην [αρχήν.  κα`ι ο]ι 
κατήγοροι     τότε µ`εν ο[υδαµ~?η ε@υνοι [{οντες [εφαίνοντο τ~?ω 
δήµ?ω ο[υδ`ε [εβοήθουν : ν~υν δ`ε    ]ηνίκα α[υτ`ος ]εαυτ~?ω ε[υνούστατός 
[εστιν ]ο δ~ηµος, βοηθο~υσι τ~?ω  µ`εν [ονόµα-  18 τι ]υµ~ιν,τ~?ω δ`ε {[εργ?ω 
σφίσιν α[υτο~ις. κα`ι µ`η θαυµάζετε, @ω {[ανδρες δικαστα`ι,  15  \οτι 
τοσα~υτα @ωφλε χρήµατα.  {[ερηµον γ`αρ α[υτ`ον λαβόντες α[υτο~υ τε κα`ι   
  ]ηµ~ων κατηγορο~υντες ε#ιλον.  τ~?ω  µ`εν γ`αρ ο[υδ ' ε[{ι τις ε@ιχε 
µαρτυρίαν     +ε@ιχε µαρτυρε~ιν δι`α τ`ο δέος τ`ο τ~ων κατηγόρων, 
το~ις δ`ε κα`ι τ`α ψευδ~η δε-   19 δοικότες [εµαρτύρουν.  @η δεινά τ}αν πάθοιµεν, 
@ω  [{ανδρες δικασταί, ε[ι το`υς    µ`εν ο[υχ ο\ιους τε {[οντας [εξάρνους 
ε@ιναι µ`η ο[υ χρήµατα [{εχειν ]υµ~ων, τού -  20  τους µ`εν [αφε~ιτε [ανδρ`ι 
[εξαιτουµέν?ω, ]ηµ~ιν δ`ε α[υτο~ις τε προθύµοις γεγε-    νηµένοις περ`ι τ`ο 
πλ~ηθος τ`ο ]υµέτερον, κα`ι το~υ πατρ`ος ο[υδ`εν ]υµ~ας [ηδικη-    κότος, ο[υ 
χαριε~ισθε.  κα`ι ε[ι µ`εν ξένος τις [ελθ`ων ]υµ~ας }η χρήµατα [{?ητει }η   
 ε[υεργέτης [αναγραφ~ηναι [ηξίου, {[εδοτε }αν α[υτ?~ω  : ]ηµ~ιν  δ`ε ο[υ δώσετε 
]ηµ~ας  20 α[υτο`υς [επιτίµους  ][]υµ~ιν] γενέσθαι;  ε[ι δέ τινες κακόνοι [εγένοντο 
ε[ις    25  τ`α ]υµέτερα πράγµατα }η γνώµην µ`η [επιτηδείαν ε@ιπον, 
ο[υχ ο]ι [απόντες τού-                        των α{ιτιοί ε[ισιν, [επε`ι κα`ι το`υς παρόντας ]υµε~ις 
[απελύσατε.  ο[υδ`ε γ`αρ  ε{ι     τις τ~ων [ενθάδε µ`η τ`α {αριστα  λέγων 
πείθει ]υµ~ας, ο[υχ ]υµε~ις [εστε α{ιτιοι,    21 [αλλ' ]ο [εξαπατ~ων ]υµ~ας.  
[εκε~ινοι δ`ε  σφ~ων α[υτ~ων προκαταγνόντες [αδικε~ιν    ο{ιχονται, \ινα µ`η 
δο~ιεν δίκην : κα`ι ε{ι τινες {αλλοι [αδικο~υσιν, #ηττον µ`εν   30  [εκείνων, 
[αδικο~υσι δ`ε, τ`ο δέος α[υτο`υς ποιε~ι τό τε ]υµέτερον κα`ι τ`ο τ~ων κα- 
 τηγόρων µ`η [επιδηµε~ιν [αλλ`α στρατεύεσθαι, \ινα }η ]υµ~ας πραοτέρους ποι 
@ 
  
 
 
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@ 



  63 

  
 @@ο[υδ[  Dobree : ο[[υ[δ`εν ΄  3 }αν primum  del. Markland   5 ε[ι  supra  v. X1  : ο#ις 
  Markland           τοιο~υτοι ΄1 : corr. X1        6 χρ~ην Markland : χρ`η ΄            8 post 
]υµ~ιν   lacunam  indicavit Auger : ]υµ~ιν <ε[υνο~ων κα`ι> Muller        9[ [εν] [οκτ`ω  ]ηµέρας 
Hartman  :  [εν [ο. ]ηµέραις X           11 τι  Scheibe : τις  ΄         16 @ωφλε C : {[ωφειλε ΄
 {ερηµον   X C ( I ): [ερήµην ΄1 C  α[υτο~υ  τε κα`ι ]ηµ~ων corrupta  esse 
indicavit Herwerden : α[υτο~υ  τε κα`ι del.Thalheim     [18 ε@ιχε ΄ : [ετόλµα  Markland
 19  τ}αν Wilamowitz :     {αγαν ΄ : }αν C : γ' {αν Stephanus           21 [αφε~ιτε 
Dobree : [αφ~ητε  ΄     24-25   ]ηµ~ας α[υτούς suspectum  ]25  ]υµ~ιν 
del. Dobree            26 [απόντες  Taylor :    \απαντες  ΄   \οσον  Scaliger : 
\οσων X  28 ]υµε~ις ex ]ηµε~ις corr. X1            
 
 
 
22 ~~ωσιν }η τούτους πείθωσιν.  ο#υτος δ`ε ]υµ~ιν δίκην δέδωκεν, ο[υδ`εν ]υµ~ας [αδι- 
 κ~ων,  ε[υθ`υς µετ`α τ`α πράγµατα, \οτε ]υµε~ις τε µάλιστα [εµέµνησθε τ~ων γε- 
 νοµένων κα`ι ο#υτος [ελεγχθήσεσθαι \{εµελλε, πιστεύων α]υτ~?ω  µηδ`εν ]ηµαρ-  
           τ~ησθαι [αλλ' [αγωνιε~ισθαι ε@υ µετ`α το~υ δικαίου.  ]ως δ ' @ην δηµοτικ`ος, 
[ε - 
23 γ`ω ]υµ~ιν [αποδείξω.  πρ~ωτον µ`εν γ`αρ \οσον ο[υδεµι~ας στρατείας [απελείφθη, 
 5  [αλλ' [εστρατεύετο, ]ως συνειδότες }αν ε{ιποιεν ο]ι δηµόται : κα`ι [εξ`ον 
α[υτ~?ω                 τ`ην ο[υσίαν [αφαν~η καταστήσαντι µηδ`εν ]υµ~ας [ωφελε~ιν, 
ε\ιλετο µ~αλλον  
 συνειδέναι ]υµ~ας, \ιν', ε[ι κα`ι βούλοιτο κακ`ος ε@ιναι, µ`η [εξείη α[υτ~?ω, [αλλ'  
   ε[ισφέροι τε τ`ας ε[ισφορ`ας κα`ι λ?ητουργοίη.   κα`ι ]ηµ~ας µ`εν 
παρεσκεύα- 
24 σεν, ]ως }αν τ~?η πόλει [ωφελιµώτατοι ε{ιηµεν.   κα`ι [εµ`ε µ`εν ε[ις Σικελίαν [ε-  
 10  ξέπεµψεν, ]υµ~ιν δ ' ο[υκ @ην ...,  \ωστ ' ε[ιδέναι το`υς ]ιππέας ο#ιος 
@ην τ`ην ψυ- 
 χήν, \εως τ`ο στρατόπεδον σ~ων @ην : [επειδ`η δ`ε διεφθάρη κα`ι [ανεσώθην ε[ις 
   Κατάνην, [ελ?ηζόµην ]ορµώµενος [εντε~υθεν κα`ι το`υς πολεµίους 
κακ~ως [εποί- 
 ουν, \ωστε τ~?η θε~?ω τε τ`ας δεκάτας [εξαιρεθ~ηναι πλέον }η τριάκοντα µν~ας  
  25 κα`ι το~ις στρατιώταις ε[ις σωτηρίαν, \οσοι [εν το~ις πολεµίοις @ησαν.  
κα`ι [ε- 15  πειδ`η Κατανα~ιοι [ηνάγκαζον ]]]ιππεύειν, \ιππευον κα`ι ο[υδεν`ος 
ο[υδ ' ][εν-     τα~υθα κινδύνου [απελειπόµην, \ωστ ' ε[ιδέναι 
\απαντας ο#ιος @ην τ`ην ψυχ`ην    ]ιππεύων τε κα`ι ]οπλιτεύων.   
<#ων> ]υµ~ιν το`υς  µάρτυρας παρέξοµαι.       
 ΜΑΡΤΥΡΕΣ            26 Ακηκόατε 
µ`εν τ~ων µαρτύρων, @ω {ανδρες δικασταί : ο#ιος δ ' ε[ιµ`ι  πε-   20  ρ`ι 
τ`ο ]υµέτερον πλ~ηθος, [εγ`ω ]υµ~ιν [αποδείξω.   [αφικοµένου γ`αρ [εκε~ισε Συ- 
 ρακοσίου \ορκιον {εχοντος κα`ι ]ετοίµου {οντος ]ορκο~υν κα`ι προσιόντος   
  πρ`ος \ενα \εκαστον τ~ων [εκε~ι {οντων, [αντε~ιπον ε[υθ`υς α[υτ~?ω, κα`ι 
[ελθ`ων ]ως    τ`ον Τυδέα διηγούµην τα~υτα, κα`ι σύλλογον [εποίει, 
κα`ι λόγοι ο[υκ [ολί- 
 γοι @ησαν.  #ων δ ' ο@υν [εγ`ω  ε@ιπον, καλ~ω  µάρτυρας.                   
25 
    MΑΡΤΥΡΕΣ 
27 Σκέψασθε δ`η κα`ι το~υ πατρ`ος τ`ην [επιστολήν, |ην {εδωκεν [αποδο 
ςυναι  [ε-   
 µοί, πότερα τ~?ω ]υµετέρ?ω πλήθει [αγαθ`α [εν~ην }η ο{υ.  τά τε γ`αρ ο[ικε~ια [ενε-
    γέγραπτο, κα`ι {ετι, \οτε καλ~ως {εχοι τ`α [εν Σικελί?α, \ηκειν.  
καίτοι τα[υτ`α 
 ]υµ~ιν συνέφερε κα`ι το~ις [εκε~ι : \ωστ ' ε[ι µ`η ε{υνους @ην τ~?η πόλει κα`ι ]υµ~ιν,
   30  ο[υκ {αν ποτε τοια~υτα [επέστελλεν.     
     
28         [ Aλλ`α µ`ην κα`ι τ`ον [αδελφ`ον τ`ον νεώτατον, ο#ιος ε[ις ]υµ~ας [εστιν, [εγ`ω 
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 5 \οσον Scaliger : \οσων ΄ στρατείας edd. : στρατι~ας ΄   8[ εξείη   
  Dobree : [εξ~η ΄            9 ε[ισφέροι edd. : ε[ισφέρ?η  ΄ λειτ- ΄  10 ε@ιµεν 
   Hude  11 @η  bis Ηude        post ο[υκ @ην lacunam  statuit 
Markland : ο[υκ @ην    <{αχρηστος> Κayser  12 σ~ων C : σ~ωον X      
[[[ανεσώθην C : [ανεσώθη ΄         13 [ελ?ηζόµην Contius :  [ηλπιζόµην ΄ : 
]οπλιζόµην C          16 ]]ιππεύειν \ιππευον ΄ :    ]οπλιτεύειν ]ωπλίτευον Muller       
 17[απελιπόµην C    @η  Cobet  18 #ων add.    Stephanus : κα``ι ]υπ`ερ 
τούτων C   22 Συρακουσίου X          24  σύλλογον    Dobree: συλλογ`ην 
X         28 [εν~ην Foertsch  : @ην X    [28 [ενεγέγραπτο Reiske :  
 [ανεγέγραπτο X  29 τα[υτ`α Taylor : τα~υτα  ΄             30 ]υµ~ιν < τε > συνέφερε  
  Markland         
 
 
 
        
 [αποδείξω.  καταδροµ~ης γ`αρ γενοµένης τ~ων φυγάδων, < ο|ι > ο[υ µόνον [εν- 
  θάδε \ο τι ο#ιοί τ ' @ησαν κακ`ον [ηργάζοντο, [αλλ`α κα`ι [απ`ο το~υ τείχους 
{εφε-    ρον κα`ι @ηγον ]υµ~ας, [εξελάσας [εκ τ~ων {αλλων ]ιππέων 
\ενα [απέκτεινεν.  #ων    ]υµ~ιν α[υτο`υς µάρτυρας το`υς 
παραγενοµένους παρέξοµαι.        
 ΜΑΡΤΥΡΕΣ      5 29        Τ`ον δ`ε 
πρεσβύτατον [αδελφ`ον α[υτο`ι ο]ι συστρατευόµενοι {ισασιν, ο\ι -   
 τινες [ενθάδε {οντες @ητε [εν ] Ελλησπόντ?ω,  \ωστε νοµίζειν µηδεν`ος \ηττον' 
   ε@ιναι [ανθρώπων τ`ην ψυχήν.  Καί µοι [ανάβητε δε~υρο.  
         <MAΡΤΥΡΕΣ>                                                      
 30 Π~ως o@υν ο[υ χρ`η χάριν παρ ' ]υµ~ων [απολαµβάνειν, ε[ι τοιο~υτοί [εσµεν 
;   10  <}η> #ων µ`εν ]ο πατ`ηρ διαβέβληται ε[ις ]υµ~ας, δικαίως 
τούτων δε~ι ]ηµ~ας \ενε-   κα [απολέσθαι, [δι'] #ων δ`ε πρόθυµοι ε[ις τ`ην 
πόλιν γεγενήµεθα, µηδεµίαν    [ωφέλειαν γενέσθαι ;  [αλλ' ο[υ δίκαιον.   [αλλ' ε[ι 
δι`α τ`ην τούτου δια-     βολ`ην δε~ι ]ηµ~ας <τι> πάσχειν, δίκαιοί [εσµεν 
δι`α τ`ην ]ηµετέραν προθυ- 
31 µίαν το~υτόν τε σ~ωσαι κα`ι ]ηµ~ας.   ο[υ γ`αρ δ`η ]ηµε~ις χρηµάτων γε \ενεκα,  
 15  \ινα λάβοιµεν, ε@υ ]υµ~ας [εποιο~υµεν, [αλλ ' \ινα, ε{ι ποτε κίνδυνος 
ε{ιη ]ηµ~ιν,    [εξαιτούµενοι παρ ' ]υµ~ων τ`ην [αξίαν χάριν 
[απολάβοιµεν.   χρ`η δ`ε ]υµ~ας     κα`ι τ~ων {αλλων \ενεκα 
τοιούτους ε@ιναι, γιγνώσκοντας \οτι, [εάν τις πρό-    θυµος ε[ις ]υµ~ας 
@?η, ο[υ µόνον ]ηµ~ας [ωφελήσετε : ]ηµ~ων µ`εν γ`αρ κα`ι πρ`ιν    
 δεηθ~ηναι πεπείρασθε, ο#ιοί [εσµεν ε[ις ]υµ~ας : το`υς δ`ε {αλλους προθυµοτέ -  20
 32 ρους ποιήσετε, κατ ' [αξίαν χαριζόµενοι, \οσ ' {αν τις ]υµ~ας ε@υ ποι~?η.   
κα`ι    µηδαµ~ως το~ις λέγουσι βεβαιώσητε λόγον τ`ον πάντων 
πονηρότατον : λέ-   γεται γ`αρ το`υς κακ~ως πεπονθότας µεµν~ησθαι 
µ~αλλον }η το`υς ε@υ.  τ`ις γ`αρ   {ετι [εθελήσει χρηστ`ος ε@ιναι, ε[ι 
]ηττηθήσονται τ~ων κακ~ως ]υµ~ας ποιούντων 
 ο]ι ε@υ ποιο~υντες ; {εχει δ ' ]υµ~ιν, @ω {ανδρες δικασταί, ο\υτως 
@@@περ`ι ]ηµ~ων γάρ   25 33 [εστι ψ~ηφος κα`ι ο[υ περ`ι χρηµάτων.   \εως 
µ`εν γ`αρ ε[ιρήνη, @ην ]ηµ~ιν φανερ`α    ο[υσία, κα`ι @ην ]ο πατ`ηρ 
[αγαθ`ος γεωργός : [επειδ`η δ`ε ε[ισέβαλον ο]ι πολέµιοι,    πάντων τούτων 
[εστερήθηµεν.  \ωστε α[υτ~ων τούτων \ενεκα πρόθυµοι @ηµεν ε[ις   
 ]υµ~ας, ε[ιδότες \οτι χρήµατα µ`εν ]ηµ~ιν ο[υκ ε{ιη ]οπόθεν [εκτείσοµεν,  α[υτο`ι δ`ε 
  34 πρόθυµοι {οντες ε[ις ]υµ~ας [αξιο~υµεν ε]υρίσκεσθαι χάριν.   καίτοι 
]ορ~ωµεν γ'  30  ]υµ~ας, @ω  {ανδρες δικασταί, [εάν τις πα~ιδας α]υτο~υ  
[αναβιβασάµενος κλά?η    κα`ι [ολοφύρηται, το`υς τε πα~ιδας δι' α[υτ`ον ε[ι 
[ατιµωθήσονται [ελεο~υντας,  
 κα`ι [αφιέντας τ`ας τ~ων πατέρων ]αµαρτίας δι`α το`υς πα~ιδας, ο\υς ο{υπω  {ιστε 
   ε{ιτε [αγαθο`ι ε{ιτε κακο`ι ]ηβήσαντες γενήσονται : ]ηµ~ας δ ' {ιστε \οτι 
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πρόθυ- 
 µοι γεγενήµεθα ε[ις ]υµ~ας, κα`ι τ`ον πατέρα ο[υδ`εν ]ηµαρτηκότα.   \ωστε πολ-    35 
 λ~?ω δικαιότεροί [εστε, #ων πεπείρασθε, τούτοις χαρίσασθαι, }η ο\υς ο[υκ {ιστε 
   
 ---------------------------------------------- 
 1 ο|ι add. Contius   2 ε[ιργ. ΄               ]6 α[υτοί < τε >Schottus : ο#υτοι Wilamowitz   
  {{ισασιν ΄ : {ιστε Francken     < κα`ι  > ο\ιτινες Scheibe : <κα`ι ]υµ~ων> ο\ιτινες  
  Schottus  7  [ενθάδε {οντες ΄ : µετ`α Λέοντος  Wilamowitz  @ητε edd. : 
ε{ιτε ΄ :   ο|ι τε C  \ηττον'  C : ##ηττον X       9 titulum  add. C       11}η add. Reiske : [αλλ'  
  C             12 δι ' del. Dobree          14 τι hic add. Wilamowitz : post δε~ι 
   Sauppe  ]υµετέραν ΄         15 δ`η Dobree : }αν ΄  21 \οσ ' 
{Reiske : |ος ΄    22 λόγον τ`ον Markland : λεγόντων ΄         24 θελήσει ΄  ]ηµ~ας X1 : 
corr. X1          25 ]]ηµ~ων C :]υµ~ων ΄   26 ]ηµ~ιν ΄ : @ην µ`εν 
Scaliger  28 @ηµεν Thalheim :   [εσµεν ΄   ]οπόθεν  Cobet : πόθεν X
 [εκτίσοµεν X   31 κλαίη  X  32  δι '    α[υτ`ον Hirschig : κα`ι α[υτ`ον X 
  36  ο|υς : an ο#ις ? Hude 
 
 
 
35 ]οπο~ιοί τινες {εσονται.  πεπόνθαµεν δ`ε το[υναντίον το~ις {αλλοις [ανθρώποις.    
  ο]ι µ`εν γ`αρ {αλλοι το`υς πα~ιδας παραστησάµενοι [εξαιτο~υνται ]υµ~ας, 
]ηµε~ις   δ`ε τ`ον πατέρα τουτον`ι [κα`ι ]ηµ~ας]  [εξαιτούµεθα, µ`η ]ηµ~ας [αντ`ι 
µ`εν [επιτί- 
 µων [ατίµους ποιήσητε, [αντ`ι δ`ε πολιτ~ων [απόλιδας :  [αλλ`α [ελεήσατε κα`ι  
   τ`ον πατέρα γέροντα {οντα κα`ι ]ηµ~ας.   ε[ι δ`ε ]ηµ~ας [αδίκως 
[απολε~ιτε, π~ως }η    5  ο#υτος  ]ηµ~ιν ]ηδέως συνέσται }η  ]ηµε~ις 
[αλλήλοις [εν τ~?ω  α[υτ~?ω, {οντες ]υµ~ων τε    [ανάξιοι κα`ι τ~ης πόλεως 
; [αλλ' ]υµ~ων δεόµεθα τρε~ις {οντες [ε~ασαι ]ηµ~ας {ετι   36 προθυµοτέρους 
γενέσθαι.   δεόµεθα ο@υν ]υµ~ων πρ`ος τ~ων ]υπαρχόντων [αγα- 
 θ~ων ]εκάστ?ω, \οτ?ω  µέν ε[ισιν ]υε~ις, τούτων \ενεκα [ελε~ησαι, \οστις < δΆ> 
]ηµ~ιν    ]ηλικιώτης τυγχάνει }η τ~?ω πατρί, [ελεήσαντας [αποψηφίσασθαι : κα`ι 
µ`η     10  ]ηµ~ας βουλοµένους ε@υ ποιε~ιν τ`ην πόλιν ]υµε~ις 
κωλύσητε.   δειν`α δ Ά }αν πά- 
 θοιµεν, ε[ι ]υπ`ο τ~ων πολεµίων µ`εν [εσώθηµεν, ο|υς ε[ικ`ος @ην διακωλύειν µ`η  
 σ??ώζεσθαι, παρ' ]υµ~ων δ`ε µηδ`ε ε]υρησόµεθα τ`ο σωθ~ηναι. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ----------------------------------------------- 
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  3 κα`ι ]ηµ~ας del. Kayser  6 [εν τ~?ω  X   ]ηµ~ων C   9 υ]ιε~ις ΄   
  \ενεκεν ΄   δ ' add. Stephanus  10 δι`α  τ`ον πατέρα Thalheim : }ων, τ`ον 
πατέρα   Halbertsma  [ελεήσαντες [αποψηφίσασθε Scaliger  13 µηδ`ε ε]υρ. τ`ο 
Dobree :   µηδ`εν ε]υρ. το~υ ΄. 
 
 
 
      
 
    Γ. Το Υπόµνηµα  
 
 
                                         § 1   

 

Παλαιότεροι µελετητές σηµειώνουν ότι ο λόγος στερείται προοιµίου ' ο Markland τoν 

θεωρεί  [ακέφαλον, ενώ ο Taylor, παραπέµποντας τον ∆ιονύσιο τον Αλικαρνασσέα 

(Λυσ. 17  ...κα`ι  [απροοιµιάστως ποτ`ε ε[ισέβαλε ), αποδίδει αυτή την απουσία σε 

συνειδητή επιλογή του Λυσία. Ο Βlass, Beredsamkeit,  Ι 506, που σηµειώνει ότι ο 

λόγος αρχίζει α[υτοκαβδάλως (Αριστ. ] Ρητ. Γ1415b 39-40), δηλαδή "προχείρως, χωρίς 

προοίµιον", και ο Ηοffmeister 5, που θεωρεί ότι ο λόγος αρχίζει in medias res, 

αποδίδουν αυτή την έλλειψη στην ανεπάρκεια του συγγραφέως, που δεν µπορεί να 

ήταν ο Λυσίας. Ωστόσο, αν και πρέπει κανείς να δεχθεί ότι ένα τυπικό προοίµιον  

απουσιάζει, στην §1  του λόγου µας υπάρχουν κάποια στοιχεία όχι ξένα µε τις 

απαιτήσεις που θέτουν οι θεωρητικοί της ρητορικής τέχνης αλλά και η ρητορική 

πρακτική για τα προοίµια ρητορικών λόγων: κατ ' αρχήν, η προσπάθεια του 

συνηγόρου να προστατεύσει τον κατηγορούµενο από την οργή των δικαστών 

αποτελεί έµµεση captatio benevolentiae, στοιχείο που βρίσκει τον οικειότερο χώρο 

του στο προοίµιον απολογιών (Αριστ. ] Ρητ. 1415α 34-6' Αναξ. ] Ρητ.Αλεξ.1443b 17-9 ' 

Quint. Inst. Or. 4.1.23) ' επιπλέον, η επιγραµµατική σύσταση  #ων ε#ις }ων ... 

Πολύστρατος ταιριάζει µε το προοίµιον ενός δικανικού λόγου, όπου, σηµειωτέον, το 

όνοµα του κατηγορουµένου αναφέρεται για πρώτη και τελευταία φορά 

@@Η εξήγηση γι ' αυτό το άτυπο προοίµιο µπορεί να είναι ότι η ε[υµάθεια  του 

δικαστηρίου θα είχε ήδη ικανοποιηθεί από τον λόγο που πιθανότατα είχε εκφωνήσει 

ο ίδιος ο κατηγορούµενος πριν παραχωρήσει το βήµα στον γιο του ' βλ. Εισαγωγή, 

σελ.50-1 ' πβ. το προοίµιο άλλων [επιλόγων  (Λυσ. 27 ' 28 ' 29). 
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ο{υ µοι δοκε~ι χρ~ηναι [οργίζεσθαι ]υµ~ας τ~?ω [ονόµατι τ~?ω τ~ων 

τετρακοσίων, [αλλ`α το~ις {εργοις [ενίων :  O συνήγορος επιχειρεί να στρέψει την 

οργή των δικαστών στους επικεφαλής της πολιτειακής εκτροπής και ζητεί να µην 

κριθεί ο κατηγορούµενος µε βάση τον βεβαρυµένο τίτλο τετρακόσιοι. Για τη συνήθεια 

των κατηγορουµένων ολιγαρχικών να µεταθέτουν τις ευθύνες στα κορυφαία στελέχη 

της κίνησης ( Λυσ.25,1.2.5) βλ. Voegelin, Diabole 16. 

 Για την απουσία του εισαγωγικού µ`εν  από το προοίµιον  πβ. Λυσ. 1.3.8.9. 12 

init. ' Denniston, GP 383. Για το δοκε~ι στο προοίµιον δικανικών λόγων πβ. Λυσ. 

5.7.12.23.24.28.29 init. 'Ανδοκ. 2.3 init. ' Αντ. 2β.4β.3γ. init. Ο συνδυασµός δοκε~ι - 

χρ~ηναι δεν απαντά στους ρήτορες (µε εξαίρεση τον ∆ηµ.20,122), αλλά είναι 

συνηθέστατος στον Πλάτωνα (π.χ. Φαιδ. 86d 8 ' Κρατυλ. 396 d8 ' Συµπ. 177 d1). Για 

την απουσία της προσφώνησης των δικαστών από το προοίµιον πβ. Λυσ.8,1 ' [Λυσ.] 

9,1.  

 Αν και στον Αριστοτέλη ( ] Ρητ. Α 1354a15 κ.ε.) η οργή περιγράφεται ως 

πάθος  {εξω το~υ πράγµατος και συνιστάται στους διαδίκους να αφήνουν τους 

δικαστές να αποφασίζουν ανεπηρέαστοι, εδραιωµένη ήταν η πεποίθηση στους 

αρχαίους ότι οι δικαστές έκριναν  [οργ~?η µ~αλλον }η γνώµ?η (Αντ. 5,69 ' πβ. Αισχίν. 

Επ. 12,14  [οργίζεσθαι ]ρ?αδίως ]υµ~ιν {εθος [εστ`ιν κα`ι χαρίζεσθαι πάλιν ' Αρ. Σφ~ηκες 

422-32 και 883-5). χτσι οι κατήγοροι φρόντιζαν να φορτίσουν τους δικαστές µε οργή 

και  ισοδύναµα συναισθήµατα (µίσος, αγανάκτηση) εναντίον των αντιδίκων (πβ.  επί 

παραδείγµατι Λυσ. 10,28 ' 14,8.20 ' 29,11 ), ενώ οι κατηγορούµενοι  φρόντιζαν να 

προστατευθούν από την οργή των κατηγόρων ( Λυσ.12,58 ' 25,1-5 ' 30,23 χρ`η 

τοίνυν, @ω {ανδρες δικασταί, µ`η το~ις βουλεύουσιν ]εκάστοτε [οργίζεσθαι, [αλλ`α το~ις ε[ις 

τοιαύτας [απορίας καθιστ~ασι τ`ην πόλιν  ' 32,19 ' ∆ειν. 1,2). Άλλοτε οι κατηγορούµενοι 

καλούν τους δικαστές να τους ακούσουν {ανευ [οργ~ης  (Λυσ.19,2 ' πβ. Αριστ. ] Ρητ. Β 

3 1380b 6-11). Ιδίως σε δίκες µε πολιτική διάσταση όπως η παρούσα, όπου τα 

αδικήµατα των κατηγορουµένων στρέφονται ευθέως κατά των δικαστών ως τυπικών 

εκπροσώπων του λαού, οι διάδικοι θεωρούν την οργή των δικαστών  δεδοµένη. Βλ. 

R. Hirzel, Themis, Dike und Verwandtes, Leipzig 1907, 416-18 ' Wankel II 751 (εις 

∆ηµ. 18,138)  ' Voegelin, Diabole 14-6 ' Η 
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Ά~~¨ήΘΤγή@―¶@@εις Λυσ. 10,28) ' C. Carey, " Rhetorical Μeans of Persuasion," 

εις Worthington (ed.), Persuasion 29-31. Για το συνδυασµό χρ`η - [οργίζεσθαι πβ. 

Λυσ.12,58 ' 30,23 ' [Λυσ]. 6,3.  

 Για την αντίθεση  {ονοµα - {εργον  πβ. Λυσ.10,10 ο[[υκ }αν φάσκοις α[υτ`ον 

[ανδραποδιστ`ην ε@ιναι, ε{ιπερ µαχε~ι το~ις [ονόµασιν, [αλλ`α µ`η το~ις {εργοις τ`ον νο~υν 

προσέξεις ' [Λυσ.] 11,3 [εγ`ω δ[  ο@ιµαι δε~ιν ο[υ περ`ι τ~ων [ονοµάτων διαφέρεσθαι, 

[αλλ`α περ`ι τ~ης τ~ων {εργων διανοίας. Πβ. εις §17 τ~?ω [ονόµατι - τ~?ω {εργ?ω.  

 Για τη σώρευση των άρθρων στη φράση τ~?ω [ονόµατι τ~?ω τ~ων τετρακοσίων 

(πβ. §18 τ`ο δέος τ`ο τ~ων κατηγόρων ) βλ. Usher -Najock 95 ' Εισαγωγή, σελ.65.  

 [ενίων : ο συνήγορος υπαινίσσεται ότι οι ακραίοι ολιγαρχικοί ήταν ευάριθµοι' τα 

υπόλοιπα µέλη της Βουλής προφανώς θα ήταν πρόσωπα απλώς προσκείµενα σε 

αυτούς ή θα προσχώρησαν µε πειθώ ή µε απειλές ' βλ. Harris,  260-1. 

  

ο]ι µ`εν γ`αρ [επιβουλεύσαντες @ησαν α[υτ~ων :  Με τυπικό τρόπο ο συνήγορος 

αρχίζει την αντιδιαστολή ανάµεσα στον ηγετικό πυρήνα και τα ελάσσονα µέλη της 

ολιγαρχικής Βουλής.  

 [[[[επιβουλεύσαντες : προφανώς εννοεί ηγετικά στελέχη όπως ο Φρύνιχος, ο 

Αντιφών και ο Πείσανδρος. Το  ρήµα σε τέτοια συµφραζόµενα υποδηλώνει 

ολιγαρχικά φρονήµατα ' πβ. Λυσ.13,16  ο]ι [επιβουλεύοντες καταλ~υσαι τ`ην δηµοκρατίαν 

' 13,17 Θηραµένης κα`ι ο]ι {αλλοι ο]ι [επιβουλεύοντες ]υµ~ιν  ' Ισοκ. 16,5 ο]ι γ`αρ τ`ο 

πρ~ωτον [επιβουλεύσαντες τ~?ω δήµ?ω κα`ι καταστήσαντες το`υς τετρακοσίους... ' Ισοκ. 

13,48 τ~?η πόλει [επιβουλεύειν . Πβ. επίσης  [ολιγαρχίας [επιθυµε~ιν (§3) ' ]ετέρας 

πολιτείας [επιθυµε~ιν  (§4 ' Λυσ.18,6 ' 25,11) ' νεωτερίζειν (§16) ' γι' αυτή την ορολογία 

βλ. Voegelin, Diabole 29 ' Raubold, Polit. Sprache 43.  

 Στην ασυνήθιστη διατύπωση [επιβουλεύσαντες @ησαν προσκρούουν αρκετοί 

µελετητές : ακολουθώντας τον Emperius, Opuscula 101, οι Thalheim, Gernet-Bizos 

και Albini οβελίζουν το @ησαν, ενώ ο Scheibe, praef. 50, και ο Kirchner 2 συνδέουν 

το @ησαν µε το α[υτ~ων  και ερµηνεύουν "erant in eorum numero" (πβ. επίσης 

Gildersleeve, Ι, 125 : @ησαν α]υτ~ων is probably belonged to their number) ' όµως 

αυτή η σύνταξη 

@@αν και οµαλότερη, δεν συµφωνεί µε το πνεύµα του χωρίου : ο συνήγορος θέλει 
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να τονίσει τις διαφορετικές διαθέσεις των δύο µερών, και τίποτε δεν προσθέτει η 

αυτονόητη επισήµανση ότι ορισµένοι από τους εχθρούς της δηµοκρατίας ανήκαν 

στους Τετρακοσίους ' εξάλλου η απόσπαση της γενικής α[υτ~ων από το αντιθετικό 

µόριο µ`εν δεν είναι ξένη προς το ύφος του λόγου (βλ. παρακάτω και Εισαγωγή, σελ. 

64). ∆εν είναι, επίσης, αναγκαίο µε τον Francken 144 (πβ. Rauchenstein, Jahrb. f. 

Class. Philol. 93,1866, 663) να τρέψουµε το [επιβουλεύσαντες σε [επιβουλεύσοντες, 

αφού ο οµιλητής φαίνεται να δίνει έµφαση στα κίνητρα και όχι στους στόχους των 

ολιγαρχικών (πβ. και το παρακάτω ε[ισ~ηλθον), ούτε να προσθέσουµε µε τον Stutzer 

558 -9 το άρθρο ο]ι πριν από τη µετοχή (ο τελευταίος παραπέµπει στον Λυσ. 3,15 

ο#υτος @ην ]ο [αδικήσας κα`ι [επιβουλεύσας αλλά, διαφορετικά από το παρατεθέν 

χωρίο, εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση του συνηγόρου να προσδιορίσει µε 

πιο συγκεκριµένους όρους τους επικεφαλής ολιγαρχικούς, πράγµα άλλωστε που δεν 

κάνει σε ολόκληρο το λόγο). Αν και το [επιβουλεύσαντες @ησαν  είναι δύσκολο,  

πιστεύουµε ότι µπορεί να διατηρηθεί ' το [επιβουλεύσαντες λειτουργεί µάλλον ως 

κατηγορούµενο, σαν να ήταν επίθετο :  " ορισµένοι από τους Τετρακοσίους υπήρξαν 

εχθρικοί  απέναντι στη δηµοκρατία" ' βλ. W.J. Aerts, Periphrastica , Amsterdam 

1965, 32-3, ο οποίος θεωρεί ότι θέση επιθέτου επέχει η µετοχή  στον  Αντ. 3.4.4= 

Β.δ.4 ]ο παιδοτρίβης {αν [αποκτείνας α[υτ`ον ε{ιη ' 3.4.5 =  Β.δ.5 τ`ο µ`εν µειράκιον ... [εστ`ι 

το~υ σκοπο~υ ]αµαρτόν ). Για την απόλυτη χρήση του [επιβουλεύσαντες (πβ. παρακάτω 

την απόλυτη χρήση του ε@υνοι {οντες ) πβ. Λυσ.3,22 ' 5,2 ' 7,3 ' 13,16. 

 Για την απόσπαση της γενικής διαιρετικής α[υτ~ων από το αντιθετικό µόριο 

µ`εν πβ. § 9 το`υς µ`εν γ`αρ [εξήλαυνον α[υτ~ων  (τα µόνα παραδείγµατα στο corpus) ' 

βλ.Κ.J. Dover,Greek Word Order, Cambridge 1960,19 ' του ιδίου, Corpus 138. 

 

ο]ι δ[   \ινα µήτε τ`ην πόλιν µηδ`εν κακ`ον  [εργάσαιντο µηθ[   ]υµ~ων µηδένα : 

Για την επαναλαµβανόµενη άρνηση µήτε ... µήτε  πβ. Λυσ. 3,14 ο{υτε τούτων ο{υτε 

]υµ~ων ο[υδε`ις ' 25,33 ' 12,72 ' 16,19 ' 19,8 ' περισσότερα παραδείγµατα στον 

Ε.Schwyzer," Sprachliche Hypercharakterisierung" Berl.Ak.Abh. 7 (1941) 11.  

 Για τη διατύπωση πβ. ∆ηµ. 19,271 \οπως µηδ[  {αλλος [ανθρώπων µηδε`ις [επ`ι 

χρήµασι µηδ`εν [εργάσεται κακ`ον τ`ην ] Ελλάδα.  

 Με τη φράση µηθ[  ]υµ~ων µηδένα ο οµιλητής δεν εννοεί φυσικά τους 
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συγκεκριµένους δικαστές 

@@αλλά το σώµα των δηµοκρατικών πολιτών. Για την ταύτιση δικαστηρίου και 

εκκλησίας βλ. εις § 16. 

[αλλ[  ε@υνοι {οντες ε[ισ~ηλθον ε[ις τ`ο βουλευτήριον : Το ουσιαστικό ε}υνοια και 

τα παράγωγά του δηλώνουν όχι µόνο καλή πρόθεση, αλλά και διάθεση για βοήθεια 

απέναντι σε κάποιο µέρος ' βλ. J. de Romilly, "Eunoia in Isocrates", JHS 78 (1958) 

92. Στους παλαιότερους αττικούς ρήτορες συνηθίζεται η διατύπωση ε{υνους ]υµ~ιν, 

ε{υνους τ~?ω δήµ?ω, τ~?ω πλήθει (§§8.9.16.17. 27 ' Λυσ. 31,18 ' 13,1.10.18.93 ' 

18,3.4.6.19), η οποία υποδηλώνει δηµοκρατική ιδεολογία. Αντιθέτως, ο[υκ ε@υνοι 

(§2) και κακόνοι  (§ 20) χαρακτηρίζονται οι έχοντες ολιγαρχικά φρονήµατα ' πβ. 

επίσης Λυσ.13,20  ο[υκ [επ[   ε[υνοί?α τ~?η ]υµετέρ?α [αλλ`α [επ`ι καταλύσει το~υ δήµου 

το~υ ]υµετέρου \απαντα [εγένετο ' Ισοκ.8,51 ' [Ανδοκ.]4,16 όπου το ε{υνους  

χρησιµοποιείται ως αντίθετο του [ολιγαρχικός ' βλ. Raubold, Polit. Sprache  41-3.  

 ε[ισελθε~ιν ε[ις τ`ο βουλευτήριον  είναι ο τεχνικός όρος για την έναρξη της 

βουλευτικής  θητείας ' πβ. §14 (αυτόθι [ελθε~ιν ε[ις τ`ο β.) ' Θουκ. 8.70.1 ο]ι τετρακόσιοι 

[εσελθόντες [ες τ`ο βουλευτήριον... ' Αριστ. Αθ.Πολ.33.3 ε[ισελθόντες ε[ις τ`ο βουλευτήριον 

@ηρχον τ~ης πόλεως. Για την εγκατάσταση των Τετρακοσίων στο βουλευτήριον πβ. 

Αριστ. Αθ. Πολ. 32.1 (µε τον Rhodes) ο]ι δ`ε τετρακόσιοι ε[ισ?ήεσαν [ενάτ?η φθίνοντος 

Θαργηλι~ωνος ' βλ. A. Ledl, "Die Einsetzung des Rates der Vierhundert in Athen im 

Jare 411 v.Chr." WS 32 (1910) 38κ.ε.  Βουλευτήριον  είναι το Παλαι`ον Βουλευτήριον  

στη νοτιοδυτική πλευρά της Αγοράς, που πρέπει να κτίσθηκε κατά τον χρόνο των 

µεταρρυθµίσεων του Κλεισθένη, εις αντικατάστασιν του κτιρίου που στέγασε την 

αρχαιότερη Βουλή του Σόλωνος. Η κρατούσα άποψη είναι ότι η έναρξη της 

λειτουργίας του πρέπει να τοποθετηθεί περί το 500 π.΄., αν και προσφάτως (1982) ο 

H.A.Thompson πρότεινε µια χρονολογία περί το δεύτερο τέταρτο του 5ου αι. Κατά το 

χρονικό διάστηµα 415-406 κτίσθηκε ένα Νέον Βουλευτήριον στη δυτική πλευρά του 

παλαιού, από το οποίο η Βουλή µετακινήθηκε πιθανότατα µεταξύ 409 και 405, αλλά 

το Παλαι`ον Βουλευτήριον συνέχισε να λειτουργεί, έστω και µε περιορισµένη χρήση. 

Βλ. R.E. Wycherley, The Athenian Agora, III, Princeton 1957, 128-37 ' H.A. 

Thompson - R.E. Wycherley, The Athenian Agora, XIV, Princeton 1972, 25-38 ' P.J. 

Rhodes, The Athenian Boule, 30-5 ' του  ιδίου , CAP  522 (εις Αθ.Πολ. 43.3) ' J.M. 
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Camp, The Athenian Agora , London & New York 1986, 52-3 και 90-1. 

  

#ων ε#ις }ων ο]υτοσ`ι τυγχάνει Πολύστρατος :  Στους έχοντες δηµοκρατικά 

φρονήµατα ο συνήγορος συµπεριλαµβάνει τον κατηγορούµενο, χρησιµοποιώντας 

µια στερεότυπη διατύπωση (φόρµουλα), µε την οποία συστήνεται ένα πρόσωπο από 

τον οµιλούντα µε την ταυτόχρονη ένταξή του σε µια κατηγορία ατόµων µε 

συγκεκριµένα (εδώ δηµοκρατικά) χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν ήδη περιγραφεί ' 

γι' αυτή την τεχνική (πβ. επίσης ∆ηµ.19,277) βλ. Lavency, Logographie  173-4 

(συνηθέστερη είναι η περίπτωση κατά την οποία ένα πρόσωπο, το οποίο έχει ήδη 

µνηµονευθεί, εντάσσεται µε αυτή τη "φόρµουλα" σε µια νέα κατηγορία, πχ. 

∆ηµ.18,44 µε τον Wankel).  Για τη "φόρµουλα" πβ. Λυσ. 24,10  #ων ε#ις [εγώ '  26,3 

#ων ε#ις ο#υτος {ων  ' Ισοκ. 20,11 #ων ο#υτος ε#ις }ων τυγχάνει  ' ∆ηµ. 18,159  #ων 

ε#ις ο]υτοσί .  

 Ο κατηγορούµενος αναφέρεται εδώ ονοµαστικώς για πρώτη και τελευταία 

φορά ' εφεξής δηλώνεται µε τη δεικτική αντωνυµία ο#υτος (§§ 2,3,4,6,7) και από την 

§ 11 κ.ε. άλλοτε ως πατ`ηρ (§ 11 δις ' 12 κ.λπ.) και άλλοτε µε το ο#υτος (§14, 16, 19 

κ.λπ.) ' βλ. Εισαγωγή, σελ. 51-2. 

  ο]υτοσ`ι είναι βέβαιη διόρθωση του Scheibe ' ο ΄ παραδίδει ο#υτος, όµως ο 

κατηγορούµενος παρίσταται στη δίκη (πβ. §35 ]ηµε~ις δ`ε τ`ον πατέρα τουτον`ι 

...[εξαιτούµεθα). Για την θέση της  δεικτικής αντωνυµίας ο]υτοσ`ι  πριν από το κύριο 

όνοµα (συνηθέστερα έπεται, και τότε έχει συνήθως υποτιµητική σηµασία) πβ. ∆ηµ. 

19,2 ' 33,16  ' 42,1 ' 18,114 ' 58,18 ' Ισαι. 2,36 ' 3,4' 6,5.6 '  Λυκ. Λεωκ. 25 ' βλ. 

Frohberger - Gebauer εις Λυσ. 13,68 ' J. Palm, Zur Funktion und Stellung des 

attributiven Demonstrativums in Griechischen, Scripta Minora  60.2, Lund 1960, 9. 

Για τη σηµασία και τη λειτουργία των δεικτικών αντωνυµιών στον Λυσία, βλ. A. 

Ledesma, " El significando de los demonstrativos en el Corpus Lysiacum", Emerita  

55 (1987) 209-31. 

 

                                             § 2 

 

ο#υτος γ`αρ ]?ηρέθη µ`εν ]υπ`ο τ~ων φυλετ~ων : Ο συνήγορος αναφέρεται στην 
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εκλογή του κατηγορουµένου από τους συµφυλέτες του ως µέλους των Τετρακοσίων 

και την ερµηνεύει ως έµπρακτη αναγώριση των δηµοκρατικών του φρονηµάτων ' 

ωστόσο αποφεύγει να διευκρινίσει ότι η ψήφος αυτή ήταν µόνο µια πρόκρισις 

@@Πβ. Αριστ. Αθ.Πολ. 31.1 ...βουλεύειν µ`εν τετρακοσίους κατ`α τ`α πάτρια, 

τετταράκοντα [εξ ]εκάστης φυλ~ης, [εκ προκρίτων ο|υς }αν \ελωνται ο]ι φυλέται τ~ων ]υπ`ερ 

τριάκοντα {ετη γεγονότων. Για την επιλογή αρχόντων µε τη διαδικασία της προκρίσεως 

πβ. Ισοκ.12,145. Τον Πολύστρατο πρέπει να επέλεξαν τα µέλη της Λεωντίδος φυλής, 

στην οποία ανήκαν οι ∆ειραδιώται (βλ. Kirchner, PA 529-30). Για τον τρόπο εκλογής 

των Τετρακοσίων βλ. Παράρτηµα, σελ. 225-30. 

 Η εκλογή  βουλευτών (α\ιρεσις) χαρακτηρίζει την  ολιγαρχική Βουλή, ενώ η 

δηµοκρατική Βουλή των Πεντακοσίων συγκροτείται µε κλήρωση και χαρακτηρίζεται 

ως ]η ε[ιληχυ~ια τ~?ω κυάµ?ω βουλ`η  (Αριστ. Αθ.Πολ. 32.1) ' πβ. Αριστ. Πολιτικ`α 

1294b 8-9 δηµοκρατικ`ον µ`εν ε@ιναι τ`ο κληρωτ`ας ε@ιναι τ`ας [αρχάς, τ`ο δ[ α]ιρετ`ας 

[ολιγαρχικόν. 

 

 

]ως χρηστ`ος }ων [αν`ηρ κα`ι περ`ι το`υς δηµότας κα`ι περ`ι τ`ο πλ~ηθος τ`ο 

]υµέτερον: " µε κριτήριο την αφοσίωσή του απέναντι και στους συνδηµότες του και  

στη δηµοκρατία." Πβ. Αντ.6,13 τ`ον µ`εν [  Ερεχθηίδος [Αµεινίαν, |ον α[υτο`ι ο]ι φυλέται 

[εψηφίσαντο συλλέγειν κα`ι [επιµελε~ισθαι τ~ης φυλ~ης ]εκάστοτε, δοκο~υντα χρηστ`ον 

ε@ιναι.  

Πβ. Αριστ. [ Αθ. Πολ. 42.2. 

 Αξιοσηµείωτο  είναι ότι ο συνήγορος χαρακτηρίζει τον κατηγορούµενο µε 

επίθετα τα οποία οι δηµοκρατικοί απέδιδαν στα µέλη της παράταξής τους. Η κύρια 

σηµασία του χρηστ`ος είναι "έντιµος" (πβ. εις §10 και Λυσ.3,9), όµως, συνδυαζόµενο 

µε τα ουσιαστικά πλ~ηθος, δ~ηµος, πόλις υποδηλώνει δηµοκρατική ιδεολογία ' πβ. 

Λυσ. 13,60  χρηστ`ος περ`ι τ`ον δ~ηµον τ~ων ` Αθηναίων  ' 14,31   χρηστ`ος περ`ι τ`ην 

πόλιν ' (ανάλογη σηµασία µε τέτοια συµφραζόµενα προσλαµβάνει το επίθετο [αγαθ`ος 

' πβ. Λυσ.13,6 {ανδρες {οντες [αγαθο`ι περ`ι τ`ο πλ~ηθος ' 31,30 ' IG2  I 159,10 (427|6 

π.΄.) [αν`ηρ [εστ`ιν [αγαθ`ος περ`ι τ`ον δ~ηµον τ`ον [ Αθηναίων). Αξιοσηµείωτη είναι η 

ανατροπή της σηµασίας του επιθέτου χρηστ`ος εν συγκρίσει προς την 
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ψευδοξενοφώντεια  [ Αθηναίων Πολιτεία , ένα σύγγραµµα του 430 π.΄. περίπου που 

δεν κρύβει την προτίµησή του στο ολιγαρχικό καθεστώς ' εκεί το επίθετο 

χρησιµοποιούµενο απολύτως στον πληθυντικό σηµαίνει "ευγενείς", "επιφανείς" 

(1,1.4.6.9  και 2,19  ο]ι  χρηστο`ι   ' 1,4.14 ο]ι γεννα~ιοι κα`ι ο]ι χρηστο`ι  ' 1,4.14  ο]ι 

πλούσιοι κα`ι ο]ι χρηστο`ι ), ενώ πονηρο`ι είναι οι δηµοκρατικοί, τους οποίους οι 

ολιγαρχικοί επιχειρούν να δυσφηµίσουν µε ηθικούς όρους 

@@•Οµως, καθώς η δηµοκρατική ιδεολογία επικρατεί, οικειοποιείται τα επίθετα που 

χαρακτήριζαν άλλοτε τα µέλη της ολιγαρχικής παράταξης ' αξιοσηµείωτο είναι ότι 

αυτά τα επίθετα ουσιαστικώς διατηρούν την  συντηρητική χροιά τους, αλλά είναι 

τώρα  οι δηµοκρατικοί που αντιλαµβάνονται τη δηµοκρατία ως παγιωµένο καθεστώς 

και επιθυµούν την διατήρησή του, ενώ κάθε προσπάθεια  ανατροπής προέρχεται 

πλέον από τους ολιγαρχικούς. Βλ. Voegelin, Diabole 131 ' Raubold, Polit. Sprache 

40-50.  

 Η στερεότυπη διατύπωση τ`ο πλ~ηθος τ`ο ]υµέτερον  δηλώνει την εκκλησία επί 

δηµοκρατίας ' στο λόγο µας χρησιµοποιείται 9 φορές. Συχνά δηλώνει απευθείας τη 

δηµοκρατία ως καθεστώς (πχ. Λυσ.12,42 ' 10,27 ' 13,1.16). Ισοδύναµη, αλλά πολύ 

σπανιότερη διατύπωση είναι ]ο δ~ηµος ]ο ]υµέτερος   (Λυσ.13,20.51). Για την ταύτιση 

δικαστηρίου  και εκκλησίας βλ. εις §16. 

 

 

κατηγορο~υσι δ`ε α[υτο~υ ]ως ο[υκ ε{υνους @ην τ~?ω πλήθει τ~?ω ]υµετέρω :  

 Εδώ εκτίθεται ένα σηµείο του κατηγορητηρίου, το οποίο από τεχνική άποψη 

δεν πρέπει να συνιστά την επίσηµη κατηγορία (βλ. Εισαγωγή, σελ. 34-5). Ωστόσο 

τέτοιες κατηγορίες, αν και περιφερειακές, είναι καίριες σε δίκες όπως η παρούσα, 

όπου κρίνεται το πολιτικό ήθος του κατηγορουµένου ' εξάλλου η ανταλλαγή  

κατηγοριών µεταξύ αντιδίκων για αντιδηµοκρατική στάση δεν είναι σπάνια, ακόµη και 

σε µη πολιτικές δίκες (πβ. Λυσ. 14,10 ' 30,9).  

 Για τον πληθυντικό κατηγορο~υσι βλ. Εισαγωγή, 41-2.  

 Για τη στερεότυπη φράση ε}υνους τ~?ω πλήθει βλ.εις §1.  
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α]ιρεθε`ις ]υπ`ο τ~ων φυλετ~ων : Ορθώς ο Hoffmeister, 9, ψέγει το α]ιρεθε`ις, 

επειδή αυτό αντιτίθεται στο ε}υνους @ην και όχι στο κατηγορο~υσιν α[υτο~υ, όπως 

απαιτεί το νόηµα ' ο F.C. Hertlein, Jahrb. f. Class. Phil. 95 (1867) 459, συµπληρώνει 

το άρθρο ]ο πριν το α]ιρεθε`ις, αλλά µε τέτοιον συγγραφέα είναι ανεκτά τέτοια 

ελάσσονα ανακόλουθα.  Ο Herwerden, Traj. ad Rhenum 1868,58, παραπέµποντας 

στον Λυσ. 23,8 κα`ι τ`ον |ος {εφη δεσπότης τούτου ε@ιναι , οβελίζει αναιτίως το φυλετ 

ςων.  

 

ο\ι  {αριστ < {αν > διαγνο~ιεν περ`ι σφ~ων α[υτ~ων ]οπο~ιοί τινές ε[ισιν :  "οι 

οποίοι µπορούν να διακρίνουν πολύ καλά τι είδους άνθρωπος είναι ο καθένας τους". 

Η κολακευτική επίκληση της κριτικής αντίληψης των συµφυλετών είναι έξυπνη 

κίνηση του συνηγόρου ' πβ. ανάλογη προσπάθεια του Λυσία να προκαταλάβει τη 

γνώµη των δικαστών : Λυσ.24,15 [εγ`ω δ[  ]υµ~ας, @ω βουλή, σαφ~ως ο@ιµαι δε~ιν 

διαγιγνώσκειν ο#ις τ[   [εγχωρε~ι τ~ων [ανθρώπων ]υβριστα~ις ε@ιναι κα`ι ο#ις ο[υ προσήκει 

. Για την επίκληση φυλετών ή συνδηµοτών πβ. § 23 ...]ως συνειδότες }αν ε{ιποιεν ο]ι 

δηµόται  ' Λυσ.23,3 ' 31,16 ' 21,6 ' ∆ηµ.57,23.40. Γενικώς για τις σχέσεις µεταξύ των 

φυλετών πβ. επίσης Λυσ. 21,6 ' Ανδ.1,150 ' ∆ηµ. 21,8.11.26 ' 23,206 ' 29,33 ' Αρ.{  

Ορνιθες 368 ' βλ. Whitehead, Demes 248. 

 Ο ΄ παραδίδει {αριστα διαγνο~ιεν ' η δυνητική ευκτική χωρίς το }αν δεν είναι 

σπάνια στην ποίηση και σε πρώιµα κείµενα της αττικής πεζογραφίας (πβ. επί 

παραδείγµατι Αντ. 1,25 ' 2.2.4 (=Αβ4)' 3.2.6(=Ββ6 ' 4.4.3 (= Γδ3) ' 5,64 µε τον 

Gagarin), όµως στο λόγο µας συνήθως η δυνητική ευκτική συνοδεύεται από το }αν 

πβ. § 23 ]ως συνειδότες }αν ε{ιποιεν ο]ι δηµόται ' αυτόθι ... ]ως }αν τ~?η πόλει 

[ωφελιµώτατοι ε{ιηµεν. Οι Reiske, Auger, Bekker, Foertsch και Baiter-Sauppe 

υιοθετούν τη γραφή του C διαγνο~ιεν }αν, ενώ όλοι οι νεώτεροι εκδότες ακολουθούν 

την παλαιογραφικά ευκολότερη διόρθωση του Cobet  {αριστ[ <}αν> διαγνο~ιεν. Το 

διαγιγνώσκειν  εδώ δεν έχει τη δικανική σηµασία "κρίνω, αποφασίζω", αλλά 

"διακρίνω" (για την οποία πβ. Λυσ.24,15 ' Πλ. Συµπ. 186c διαγιγνώσκειν τ`ον καλόν τε 

κα`ι τ`ον α[ισχρόν ). 
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 Η αντωνυµία σφ~ων α[υτ~ων  λειτουργεί εδώ ως pronomen reciprocum, 

ισοδυναµεί δηλαδή µε το [αλλήλων ' πβ. Λυσ.14,42  [αδίκως κα`ι παρανόµως κα`ι πρ`ος 

το`υς {αλλους πολιτευόµενοι κα`ι πρ`ος σφ~ας α[υτο`υς διακείµενοι ' βλ. Schwytzer - 

Debrunner,198. Αυτός ο τύπος της αυτοπαθητικής αντωνυµίας (πβ. §§6,21) δεν είναι 

πολύ συχνός στους αττικούς ρήτορες (στους νεώτερους απαντά µόνο στον 

∆ηµ.18,150) και απουσιάζει από τις επιγραφές από το 395 κ.ε. (βλ. Meisterhans - 

Schwyzer 153). 

  

     

     § 3 

 

ο#υτος δ`ε τίνος }αν \ενεκα [ολιγαρχίας [επεθύµησε; Τα ρητορικά εγχειρίδια 

διδάσκουν ότι στις απολογίες ο κατηγορούµενος πρέπει να προσπαθεί να αποδείξει 

ότι δεν είχε να κερδίσει τίποτε από το αδίκηµα για το οποίο εγκαλείται (Αναξ. Ρητ. 

Αλεξ. 36 1443b 33-5 ' Cic. Part. Οr. 32.113) ' βλ. Volkmann,  Rhetorik  204 ' 

Frohberger - Thalheim εις Λυσ. 7,13.  

 Ο συνήγορος εδώ χρησιµοποιεί ένα ε[ικ`ος (βλ. παρακάτω) διατυπωµένο µε τη 

µορφή της ]υποφορ~ας, ενός ρητορικού σχήµατος που συνίσταται στην έκθεση των 

πιθανών ισχυρισµών του αντιδίκου και στη διαδοχική απόκρουσή τους (Τιβερίου, 

Περ`ι σχηµάτων 39 = Spengel III.77 '  [Cic.] Ad Herenn. 4.23.33 )' πβ. επί 

παραδείγµατι Λυσ. 6,46 ' 10,23 ' 24,24-5 ' Γοργ. Παλ. 13-4' Ανδοκ. 3,13 κ.ε. µε τον 

Albini ' ∆ηµ. 18,24 µε τον Wankel ' βλ. Volkmann, Rhetorik 493 κ.ε ' Martin, Rhetorik 

285-6. Η ]υποφορ`α  συµβάλλει στην πρόσεξιν του ακροατηρίου, στο βαθµό που 

υποκινείται η διάθεση νοερής συµµετοχής του ακροατή στο εξεταζόµενο ζήτηµα. 

  Το περιεχόµενο του αφηρηµένου ουσιαστικού [ολιγαρχία  " η εγκατεστηµένη 

εξουσία των ολίγων", το οποίο στους πρώιµους ρήτορες χρησιµοποιείται αντιθετικώς 

µε το ουσιαστικό δηµοκρατία , είναι ακόµη ρευστό  στην Αθήνα του ύστερου 5ου αι. Η 

όψιµη αριστοτέλεια διάκριση των πολιτευµάτων εµφανίζεται συνεπτυγµένη στη 

θεµελιώδη αντίθεση δηµοκρατίας - τυραννίας, και οτιδήποτε λιγότερο από την πλήρη 

δηµοκρατία ταυτίζεται µε την τυραννίδα ' επί παραδείγµατι, η κοπή των Ερµών στον 

Θουκυδίδη περιγράφεται ως ξυνωµοσία [ολιγαρχικ`η κα`ι τυραννικ`η (6.60.1), ενώ µετά 
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τη αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 410, το ψήφισµα του ∆ηµοφάντου καλεί τους 

πολίτες να αντισταθούν εναντίον όποιου " ασκήσει αξίωµα ενώ έχει καταλυθεί η 

δηµοκρατία, ή εγκαθιδρύσει τυραννικό καθεστώς, ή βοηθήσει στην εγκατάσταση 

τυράννου" (Ανδοκ.1,97). Ο όρος [ολιγαρχία  έχει, συνεπώς, αρνητική υποδήλωση και 

γι ' αυτό και οι ίδιοι οι εκ πεποιθήσεως ολιγαρχικοί προσπαθούν επιµελώς να 

ονοµάσουν το καθεστώς τους µε ηπιότερους όρους ' επί παραδείγµατι, όταν στην 

πρώιµη φάση της κίνησης ο Πείσανδρος ήλθε από τη Σάµο και προσπαθούσε να 

πείσει τους απρόθυµους Αθηναίους να συναινέσουν στη µεταβολή του καθεστώτος, 

περιέγραφε το νέο καθεστώς ως τροποποιηµένη δηµοκρατία ( µ`η τ`ον α[υτ`ον τρόπον 

δηµοκρατουµένους , Θουκ.8.53.1), και υποστήριζε µε προσεκτική διατύπωση ότι οι 

Αθηναίοι δεν θα µπορούσαν να ελπίζουν στη βοήθεια του Πέρση βασιλιά, αν δεν 

πολιτεύονταν µε πιο συνετό τρόπο και δεν περιόριζαν την εξουσία στους ολίγους (ε[ι 

µ`η πολιτεύσοµέν τε σωφρονέστερον κα`ι [ες [ολίγους µ~αλλον τ`ας [αρχ 

µας ποιήσοµεν Θουκ.8.53.3). Ακόµη και ο Αντιφών, ο ιθύνων νους της ολιγαρχικής 

κίνησης, αρνείται την [ολιγαρχικ`ην διάνοιαν (πβ. παρακάτω) ' βλ. Raubold, 

Polit.Sprache 17-33 ' Brock, JHS 109 (1989) 160 κ.ε. Την προέλευση και 

σηµασιολογική εξέλιξη των όρων [ολιγαρχία -δηµοκρατία εξετάζει ο R.Sealey, The 

Athenian Republic, Pensylvania 1987, 91-106.  

 Για τον τόπον [ολιγαρχίας [επιθυµε~ιν  πβ. Αντ. Περ`ι τ~ης µεταστάσεως  (απ. 3 

Gernet= 1a Gagarin)  Φέρε δ`η, π~ως ε[ικός [εστιν [εµ`ε [ολιγαρχίας [επιθυµε~ιν ; πότερον 

τα~υτα [εκλογίζεσθαι ο[υχ ο#ιός τ[  ε[ιµί, }η ο[υ γιγνώσκειν τ`α λυσιτελο~υντ['  [εµαυτ~?ω 

µόνος       [ Αθηναίων;  ' Λυσ. 18,6 ' 25,10-4 ' 28,7. Τέτοια επιχειρήµατα φαίνεται ότι 

αποτελούσαν µέρος του ιδεολογικού οπλοστασίου των ολιγαρχικών της εποχής. Για 

την πιθανή συµβολή του Αντιφώντος στη διαµόρφωση µιας στερεότυπης γραµµής 

άµυνας των ολιγαρχικών, µπορεί κανείς να επικαλεσθεί την µαρτυρία του Θουκυδίδη 

(8.68.1) ότι ο εξέχων λογογράφος προσέφερε τις συµβουλές του σε όποιον 

ολιγαρχικό δικαζόταν, αν ζητούσε τη βοήθειά του ' βλ. Bonner - Smith, ΙΙ 227-8. 

 

πότερον ]ως ]ηλικίαν ε@ιχε λέγων τι διαπράττεσθαι παρ[  ]υµ~ιν : Προκειµένου 

ο συνήγορος να παρουσιάσει την προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά του 

κατηγορουµένου ως ασύµβατα µε το [ολιγαρχίας [επιθυµε~ιν  χρησιµοποιεί ένα ε[ικός. 
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Τα πρώτα ε[ικότα (επιχειρήµατα "εκ της πιθανότητος") περιέχονταν  σύµφωνα µε τον 

Αριστοτέλη (Ρητ. ΙΙ.24) στο ρητορικό εγχειρίδιο του Κόρακα ή, σύµφωνα µε τον 

Πλάτωνα (Φα~ιδρος 273 a-c), του Τεισία ' για τη χρήση τους στην πρώιµη αττική 

ρητορική βλ. C.Kuebler, Argument from Πrobability in Attic Oratory, Chicago 1944 ' 

τη χρήση των ε[ικότων στο λυσιακό corpus πραγµατεύεται ο W.D. Fairchild, 

"Argument from Probability in Lysias", CB 55 (1979) 49-54. 

 Για την τυπική εισαγωγή της υποφοράς µε το πότερον (πότερα) ]ως  πβ. τα 

χωρία που παραθέτει o Wyse, εις Ισαι. 5,45 (σ. 479). 

 Αρκετοί προσκρούουν στη σύνδεση του ]ηλικίαν {εχειν  µε τη ρητορική  

δεινότητα ' οι Contius, Auger και Dobree, Adversaria 136 τρέπουν το ]ηλικίαν σε 

[ελπίδα, ο Schottus, ακολουθούµενος από τους Taylor και Markland τρέπει το λέγων  

σε [εθέλων, ο Reiske σηµειώνει "senes perinde dicendo valere possunt atque 

juvenes, et interdum valent plus etiam", ενώ οι Francken και  

Herwerden χαρακτηρίζουν τα  ]ηλικίαν - ]υµ~ιν  εφθαρµένα.  'Οµως, το ]ηλικίαν ε@ιχε 

ολοκληρώνεται νοηµατικά µε το διαπράττεσθαί τι παρ[  ]υµ~ιν  (για το ]ηλικίαν {εχειν + 

απαρεµφ. πβ. Λυσ. 7,29  ο{υθ[  ]ηλικίαν {εχων ε[ιδέναι περ`ι τ~ων τοιούτων '  Ισαι. 9,28' 

Πλατ.  Λάχης 187c ) και αναφέρεται στα χρονικά περιθώρια πολιτικής σταδιοδροµίας, 

ενώ το λέγων  δηλώνει απλώς τον τρόπο πολιτικής δράσης (ως πολιτικός ρήτορας ' 

πβ. τη σηµασία του λέγοντες ) : "µήπως βρισκόταν σε ηλικία τέτοια, η οποία θα του 

επέτρεπε να κάνει επιτυχή σταδιοδροµία ως αγορητής ; " Άλλοι παρατηρούν ότι το 

λέγειν παρ[  ]υµ~ιν (το να οµιλεί κάποιος στην εκκλησία) είναι ούτως ή άλλως 

ασυµβίβαστο µε το [ολιγαρχίας [επιθυµε~ιν, όµως, τουλάχιστον κατά την προεργασία 

για την  εγκαθίδρυση της ολιγαρχίας, φαίνεται ότι η ρητορική πειθώ που 

χρησιµοποίησαν οι επικεφαλής ολιγαρχικοί και ιδίως ο Πείσανδρος απέναντι στο 

δηµοκρατικό πλήθος υπήρξε αποτελεσµατική ' πβ. εις §20 κ.ε.  

 Για τη σύνταξη  διαπράττεσθαί τι παρά τινι  πβ. ∆ηµ. 19, 136  π~αν \ο,τι }αν 

βούληται παρ[  ]υµ~ιν ]ρ?αδίως διαπράξεται ( Λυσ. 13,53  διαπράττεσθαί τι παρά τινος). 

 

}η τ~?ω σώµατι πιστεύων, \ινα ]υβρίζοι ε[ις τ~ων ]υµετέρων τινά ;  Το πιστεύων  

εξαρτάται από το προηγούµενο [ολιγαρχίας [επεθύµησε : " ή µήπως είχε πεποίθηση 

στη σωµατική του ρώµη, για να συµπεριφέρεται προσβλητικά σε κάποιον δικό σας ; " 
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 Συχνά σε ένα ολιγαρχικό καθεστώς οι ευνοούµενοι των ολιγαρχικών ηγετών 

ενθαρρύνονται να  βιαιοπραγούν  και να  προσβάλλουν φιλήσυχους πολίτες ' πβ. 

Ισοκ.18,17  καίτοι πολλο`υς [επ~ηρεν ]η τ~ων τριάκοντα πονηρία τοια~υτα ποιε~ιν ' ο[υ γ`αρ 

το`υς [αδικο~υντας [εκόλαζον, [αλλ[  [ενίοις κα`ι προσέττατον `εξαµαρτάνειν. Για το ]υβρίζειν 

ως στοιχείο ολιγαρχικής συµπεριφοράς (πβ. επίσης Λυσ.12,98 ' 30,5 ' Ισοκ.4,39.151 

' ∆ηµ. 22,47 βλ. Voegelin, Diabole 119).  

 Η υβριστική συµπεριφορά συναρτάται εδώ µε τη σωµατική ρώµη που 

χαρακτηρίζει τη νεανική ηλικία ' πβ. Λυσ. 24,16  ... ο[υδ`ε το`υς [αδυνάτους το~ις 

σώµασιν {οντας (sc. ]υβρίζειν ε[ικός ), [αλλ`α το`υς µάλιστα πιστεύοντας τα~ις α]υτ~ων 

]ρώµαις. Η λέξη \υβρις και τα οµόρριζά της στα δικανικά κείµενα σηµαίνουν γενικώς 

"προσβλητική συµπεριφορά εις βάρος κάποιου", που µπορεί να εκδηλωθεί ως µέθη 

@@σεξουαλική παρενόχληση, λεκτική προσβολή, σφετερισµός ξένης περιουσίας, 

χλευασµός ' κινητήρια δύναµή της  είναι η ανεξέλεγκτη σωµατική ενεργητικότητα, η 

οποία κυρίως συναντάται σε νέους ανθρώπους, ο πλούτος και η πολιτική δύναµη. 

Τέτοια συµπεριφορά εθεωρείτο αδίκηµα και επέσυρε γραφ`ην \υβρεως (για την οποία 

πβ. ∆ηµ.21,32) αλλά ο σχετικός νόµος δεν την όριζε µε ακρίβεια και, επιπλέον, 

κανείς λόγος που να αφορά ρητώς γραφ`ην \υβρεως δεν έχει διασωθεί (ούτε ο ∆ηµ. 

Κατ`α Μειδίου γράφτηκε για γραφ`ην \υβρεως και, πάντως, ουδέποτε αυτή η υπόθεση 

ήλθε στο δικαστήριο ' βλ. D. MacDowell, Demosthenes against Meidias, Oxford 

1990, 16 και 23-8).  Οπωσδήποτε, για να χαρακτηρισθεί κάποια συµπεριφορά 

υβριστική έπρεπε να αποδειχθεί ότι κίνητρο του δράστη ήταν να ταπεινώσει το θύµα 

και όχι να αποκοµίσει ο ίδιος κάποιο κέρδος (πβ. τον ορισµό του Αριστ. Ρητ. 1378b 

23-5 ' αυτόθι 1374a 13-5), κάτι που συνήθως δεν ήταν εύκολο να αποδειχθεί. 

Νεώτερη βιβλιογραφία για την \υβριν :  D.M.MacDowell, " Hybris in Athens", C&R  23 

(1976) 14-31 , του ιδίου, Law 129-32 (= ∆ίκαιο  199-204) ' N.R. Fisher, " Hybris and 

Dishonour", G & R  23 (1976)  177-93  και C &R  26 (1979) 32-47 ' Τοdd, Law 268-

71 ' N.R. Fisher, Hybris :  A Study in the Values of Honour and Shame in Ancient 

Greece, Warminster 1992, 86-150. 

 Για τη σύνταξη του ]υβρίζειν  µε την πρόθεση ε[ις (η οποία δεν φαίνεται να 

διαφοροποιεί το νόηµα) πβ. Λυσ. 1,16.25 ' ∆ηµ. 21,7.  

 Η φράση ε[ις τ~ων ]υµετέρων τιν`α  θεωρήθηκε ασαφής, και ο Franz, 
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παραθέτοντας τον Λυσ.12,30 προτείνει την προσθήκη ε[ις < ]υµ~ων  }η >τ~ων 

]υµετέρων τινα ' όµως η φράση δεν δηλώνει τους οικείους, αλλά τους δηµοκρατικούς, 

µέσω της πάγιας ταύτισης των δικαστών µε το δηµοκρατικό πλήθος. Ωστόσο, δεν 

είναι  αναγκαίο να συµπληρώσουµε µε τον Dobree, Adversaria 136 το πολιτ~ων µετά 

το ]υµετέρων. 

 

]αλλ]  ]ορ~ατε α[υτο~υ τ`ην ]ηλικίαν, #?η κα`ι το`υς {αλλους ]ικανός εστιν 

[αποτρέπειν τούτων : Η εισαγωγή της ανθυποφοράς µε το [αλλ`α  είναι τυπική ' 

βλ.Denniston, GP 10-11. 

 Οι Baiter-Sauppe και Westermann, τυπώνουν |η  ... ]ικαν`ος, αλλά  δεν 

φαίνεται πιθανόν ότι το ]ικαν`ος είναι θηλυκό, σε πεζό κείµενο και µε τέτοιον 

συγγραφέα  

' ο Contius, ακολουθούµενος από τους Markland, Auger και Κοραή, τρέπει το ]ικαν`ος 

σε ]ικαν`η,  ο Cobet διορθώνει το |η σε δι[  |ην, ο Ζάκας το ]ικαν`ος σε ]ικαν`ον, αλλά η 

παραδεδοµένη γραφή είναι προτιµητέα : " qua aetate sua senili satis valet 

Polystratus alios absterrere adeo" (Reiske).   

 Ο συνήγορος επικαλείται εµµέσως τον φυσικό νόµο ότι η ώριµη ηλικία είναι 

περίοδος κατά την οποία κυριαρχεί η σωφροσύνη και αποβάλλονται οι συνήθεις 

υπερβολές της νεανικής ηλικίας που συνιστούν \υβριν  (πβ. Αισχιν. 1,24 ... ο]ι δ`ε 

πρεσβύτεροι τ~?ω µ`εν ε@υ φρονε~ιν [ακµάζουσιν, ]η δ`ε τόλµα {ηδη α[υτο`υς {αρχεται 

[επιλείπειν δι`α τ`ην [εµπειρίαν τ~ων πραγµάτων) ' επιπλέον, η ώριµη ηλικία λειτουργεί 

παραδειγµατικά για τις υπόλοιπες ηλικίες ' πβ. Ισοκ. 12,38 ... πάντων δ`ε µάλιστα τ~ης 

]ηλικίας τ~ης παρούσης, |η κα`ι το`υς {αλλους πέφυκεν [αποτρέπειν.  

 Εδώ υπάρχουν ίχνη από την  ]υπόκρισιν ( actio) του λόγου. Ο συνήγορος, 

πιθανότατα, στρέφεται προς τον κατηγορούµενο και, επιδεικνύοντας την εµφανώς 

προχωρηµένη ηλικία του, επιχειρεί να εξασφαλίσει τη συµπάθεια των δικαστών ' 

παρόµοια τακτική εφαρµόζει ένας πελάτης του Λυσία καλώντας το δικαστήριο να 

διαπιστώσει ιδίοις όµµασιν την αναπηρία του ' Λυσ.24,14... πειρ~αται πείθειν ]υµ~ας 

]ως ο[υκ ε[ιµ`ι τοιο~υτος, ο#ιον  ]υµε~ις  ]ορ~ατε πάντες  ' αντιθέτως, άλλος οµιλητής καλεί 

τους δικαστές να προσέξουν τη σωµατική ρώµη του κατηγορουµένου : Λυσ.31,12 

ο{υτε γ`αρ τ~~?ω σώµατι [αδύνατος @ην ταλαιπωρε~ιν, ]ως κα`ι  ]υµε~ις  ]ορ~ατε. 
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 Για τον τόπον της ηλικίας πβ. Λυσ. 24,16-7 ' Aντ. 4.3.2 (=Γ,γ,2) ' 4.4.2 (= 

Γ,δ,2) ' Πλατ. Ε[υθύδ. 273a '  Αριστ.] Ρητ.  Β 2 1378b 28-29 δι`ο ο]ι νέοι κα`ι ο]ι πλούσιοι 

]υβρισταί ' ]υπερέχειν γ`αρ ο{ιονται ]υβρίζοντες '' Quint. Inst. Or. 5.10.25 ...quia aliud aliis 

annis magis convenit. 

 

     § 4 

 

|οστις µ`εν ο@υν {ατιµος {ων, κακόν τι [εργασάµενος [εν τ~?ω πρόσθεν 

χρόν?ω,  ]ετέρας πολιτείας [επεθύµησε : Τόπος [απ`ο το~υ α[ιτίου (Αριστ. Ρητ. Β 

23 1400a 30-31) ' για το περιεχόµενο πβ. Λυσ. 25,11 -12 [εγ`ω τοίνυν ]ηγο~υµαι, \οσοι 

µ`εν [εν τ~?η δηµοκρατί?α {ατιµοι @ησαν ε[υθύνας  <ο[υ> δεδωκότες }η τ~ων {οντων 

[απεστερηµένοι }η {αλλ?η τινι συµφορ~?α τοιαύτ?η κεχρηµένοι, προσήκειν α[υτο~ις ]ετέρας 

[επιθυµε 

ςιν πολιτείας, [ελπίζοντας τ`ην µεταβολ`ην [ωφέλειαν τιν`α α[υτο~ις {εσεσθαι ' Αντ. 2.4.9 (= 

Αδ9) το~ις µ`εν [ατυχο~υσι νεωτερίζειν συµφέρει ' [εκ γ`αρ τ~ων µεταβολ~ων [επίδοξος ]η 

δυσπραγία µεταβάλλειν α[υτ~ων [εστίν  ' πβ. επίσης  Αντ. Περ`ι τ~ης µεταστάσεως  (απ. 3 

Gernet =1a Gagarin)  ...}η {ατιµος @ην , }η κακόν τι  ]υµ~ας [ηργασάµην, }η δίκην 

[επιρρέπουσαν ]εδεδοίκειν ; ο[υ δ~ητα  {εγωγε, [επε`ι ο[υδέν µοι @ην τούτων. ... ο]ι δ`ε 

πολλο`ι τούτου \ενεκα {αλλης τιν`ος πολιτείας }η τ~ης καθεστηκυίας [επιθυµο~υσιν...  ' Ισοκ. 

6,50 ' 15,137. 

 Για τη µεταβατική χρήση του µ`εν ο@υν  βλ. Denniston, GP 472. 

 Περί τα τέλη του 5ου αι. η επιβολή [ατιµίας δεν συνεπάγεται  θέση εκτός 

νόµου, όπως παλαιότερα, αλλά αποκλεισµό από τα προνόµια της αθηναικής 

δηµόσιας ζωής (δικαίωµα ψήφου, άσκηση δηµόσιου αξιώµατος, ανάληψη 

βουλευτικής και δικαστικής υπηρεσίας, είσοδος σε δηµόσιους χώρους). Για την 

[ατιµίαν βλ. Hansen, Atimoi 54-98 ' MacDowell, Law 74-5 (=∆ικαιο 118-9) ' Todd, Law 

142-3.  Για την κληρονοµική [ατιµίαν βλ. εις § 34. 

 Το κακ`ον ... χρόν?ω  θέλει να οβελίσει ο Kirchner xiv θεωρώντας το 

µεταγενέστερη συµπλήρωση, αλλά η φράση είναι απαραίτητη για την κατανόηση 

 της σκέψης του συνηγόρου ' ένα από τα κίνητρα που ωθούν σε στασιαστική 

δραστηριότητα είναι η επιβολή ποινών και η στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων που 
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επιβάλλει το εκάστοτε υφιστάµενο καθεστώς (Αριστ. Πολιτικα 8.2  κα`ι [ατιµίαν 

φεύγοντες κα`ι ζηµίαν στασιάζουσιν `εν τα~ις πόλεσιν ' Sall. Cat. 37,1 ' Cic. Sest. 46,99). 

 πρόσθεν χρόν?ω : πβ. επίσης Λυσ. 21,19 ' 27,16 ' 33,1  ({εµπροσθεν χρόνος  

Λυσ.17,9 ' 19,45.53 '  τέως χρόνος Λυσ.21,19 ' 27,16 ' 33,1 ). 

 Στον αόριστο [επεθύµησε προσδίδει γνωµική - εµπειρική σηµασία το γενικό 

υποκείµενο \οστις ' πβ. §13 \οστις ... κατέλεξε ' Λυσ. 23,12 \οστις γ`αρ [εβουλήθη..., 

ο[υδεν`ι χαλεπ`ον γν~ωναι \οτι ε@υ ε[ιδ`ως ]εαυτ`ον {οντα δο~υλον {εδεισεν [εγγυητ`ας 

καταστήσας περ`ι το~υ σώµατος [αγωνίσασθαι  (στον Λυσ. 24,2 χρησιµοποιείται µε 

όµοιο τρόπο ο ενεστώς καίτοι \οστις τούτοις φθονε~ι..., τίνος }αν [αποσχέσθαι δοκε~ι 

πονηρίας ; ) ' βλ. Engelskirchen, 27 κ.ε.  

 

δι`α τ`α πρόσθεν ]αµαρτήµατ[  [α[υτο~υ \ενεκ[  ]  }αν {επραττε  

: To α[υτο~υ \ενεκα µοιάζει περιττό, αφού προηγείται το δι`α τ`α πρόσθεν ]αµαρτήµατα. 

Ο Markland συµπληρώνει α[υτο~υ < }η τ~ων παίδων > \ενεκ [   προκειµένου να υπάρξει 

αντιστοιχία µε το παρακάτω }η τ~ων παίδων, ο Taylor, ακολουθούµενος από τον 

Sluiter, προτιµά [εκε~ιν [ }αν {επραττε, αλλά είναι προτιµότερο να οβελίσουµε τη 

φράση α[υτο~υ \ενεκ[ .  Πιθανώς παρεισέφρησε στο κείµενο από αντιγραφικό λάθος 

(πβ. το αµέσως παρακάτω \ωστε α[υτο~υ \ενεκα ) ή από το περιθώριο του 

χειρογράφου, όπου θα εξηγούσε το προηγούµενο δι`α τ`α πρόσθεν ]αµαρτήµατα (πβ. 

επίσης το οβελιζόµενο δι`α τ`α πρόσθεν ]αµαρτήµατα στο τέλος της §4 µε το σχόλιό 

µας). Ο Reiske συµπληρώνει την αντωνυµία το~υτο µετά το  {επραττε, αλλά αυτή η 

συµπλήρωση εύκολα µπορεί να γίνει νοερώς. 

τούτ?ω δ`ε τοιο~υτον ο[υδ`εν ]ηµάρτητο  : Ο ΄ παραδίδει ]ηµάρτηται, αλλά είναι 

σαφές ότι ο συνήγορος αναφέρεται στη δράση του κατηγορουµένου πριν από την 

εγκατάσταση των Tετρακοσίων ' η διόρθωση ]ηµάρτητο του Κοραή (πβ.Dobree, 

Adversaria 136), είναι επιβεβληµένη και ορθώς ακολουθείται από τους εκδότες. Για 

το επιχείρηµα πβ. Λυσ. 25,12 ... [εµο`ι τοίνυν, @ω {ανδρες δικασταί, ο{υτ[   [ιδία ο{υτε 

δηµοσία συµφορ`α [εν [εκείν?ω τ~?ω χρόν?ω ο[υδεµία πώποτε [εγένετο, [ανθ[   #ηστινος }αν 

προθυµούµενος  τ~ων παρόντων κακ~ων [απαλλαγ~ηναι ]ετέρων [επεθύµουν πραγµάτων. 

 

\ωστε α]υτο~υ \ενεκα µισε~ιν τ`ο πλ~ηθος τ`ο ]υµέτερον }η τ~ων παίδων : Η 
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φράση µισε~ιν τ`ο πλ~ηθος τ`ο ]υµέτερον δηλώνει αντιδηµοκρατικό φρόνηµα ' πβ. 

κακόνοι γίγνεσθαι ε[ις τ`α ]υµέτερα πράγµατα (§20). Οι Rauchenstein, Scheibe, Cobet 

και Kirchner xiv θέλουν να παρεµβάλουν ένα }η µεταξύ των {ωστε και α]υτο~υ, αλλά 

αυτό δεν φαίνεται αναγκαίο.   

 

]ο µ`εν γ`αρ [εν Σικελί?α @ην, ο]ι δ[  [εν Βοιωτο~ις : Ο Halbertsma 44, 

ακολουθούµενος από τον Herwerden, προτείνει την ελκυστική διόρθωση [εγ`ω µ`εν  ' 

βλ. Εισαγωγή, σελ.51-2.  

 Με τα µ`εν γ`αρ - δ`ε (η λειτουργία του γ`αρ είναι παραθετική) δίδονται 

εξειδικευµένες εξηγήσεις για τη στάση των γιων του Πολυστράτου, στους οποίους ο 

συνήγορος έχει αναφερθεί συλλογικά αµέσως πριν  

(τ~ων παίδων) ' γιΆαυτό το συνδυασµό των µορίων βλ. Denniston, GP 67. 

 Η παράλειψη του άρθρου από τα ονόµατα χωρών η γενών (πβ. §§24 και 27 

ε[ις Σικελίαν  ' §25 Κατανα~ιοι  ' §29 [εν  ] Ελλησπόντ?ω ) είναι επίσης συνήθης στον 

Λυσία, όπου µόνον το ουσιαστικό Ελληνες συνοδεύεται σταθερά απο το άρθρο ' βλ. 

A. Pertz, Quaestionum Lysiacarum caput I et II, Clausthal 1857, 6 κ.ε. 

 Για τη δράση  του δεύτερου γιου του Πολυστράτου στη Σικελία πβ.§§ 24-5 και 

Εισαγωγή, σελ.22. Για την παρουσία του µικρότερου και του µεγαλύτερου αδελφού 

του συνηγόρου στη Βοιωτία δεν γνωρίζουµε περισσότερες λεπτοµέρειες ' ο 

Wilamowitz, AuA ΙΙ 363, σηµ.17, θεωρεί αυτή την αναφορά ως  ένδειξη 

αντιπαράθεσης Βοιωτών και Αθηναίων κατά την άνοιξη του 411, αλλά είναι 

ευκολότερο να υποθέσουµε µε τον G.P. Bugh, The Athenian Cavalry from the Sixth 

to the Fourth Centuries B.C., Maryland 1979, 131-2, ότι ο συνήγορος αναφέρεται 

στην - πιθανότατα ιππική - υπηρεσία των δύο γιων του Πολυστράτου στον Ωρωπό, 

µια πόλη στα σύνορα Αττικής και Βοιωτίας, όπου ο Πολύστρατος είχε αναλάβει 

κάποιο αξίωµα την περίοδο 412-11, οπωσδήποτε πριν από την επικράτηση των 

Τετρακοσίων (πβ. εις §6 )' βλ. Εισαγωγή, σελ.22. 

\ωστε µηδ`ε τούτων \ενεκα ]ετέρας πολιτείας [επιθυµ~ησαι [ [δι`α τ`α πρόσθεν 

]αµαρτήµατα] : Το τούτων \ενεκα αναφέρεται στο παίδων  ' πβ. το παραπάνω α[υτο~υ 

\ενεκα }η τ~ων παίδων. 

 Ο Reiske συµπληρώνει το ρήµα δοκε~ι µετά το [επιθυµ~ησαι, όµως ο 
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συγγραφέας προτιµά να συντάσσει το \ωστε  µε απαρέµφατο (πβ. §§24, 25,29) και 

συνεπώς αυτές οι προσθήκες δεν είναι απαραίτητες. 

 Η φράση δι`α τ`α πρόσθεν ]αµαρτήµατα  δεν έχει καµιά νοηµατική σύνδεση µε τα 

συµφραζόµενα ' απεγνωσµένη φαίνεται η προσπάθεια του Markland να την 

διασώσει προτείνοντας  <µηθ[  α[υτο~υ > δι`α τ`α πρόσθεν ]αµαρτήµατα.  Όλοι οι εκδότες 

την οβελίζουν ακολουθώντας τον Bekker. Πιθανώς παρεισέφρησε στο κείµενο από 

λάθος του αντιγραφέως, καθώς λίγες γραµµές παραπάνω προηγείται σχεδόν η ίδια 

διατύπωση ( ]ετέρας πολιτείας [επεθύµησε, δι`α τ`α πρόσθεν ]αµαρτήµατα, ή από το 

περιθώριο του χειρογράφου, όπου θα αποτελούσε αρχικά ερµήνευµα στο τούτων 

\ενεκα. 

   

 

     § 5 

 

κα``ι κατηγορo~~υσι µ``εν α[υτο~~υ ]ως πολλ``ας [αρχ``````ας @ηρξεν, 

[αποδε~~ιξαι δ````ε ο`[υδε``ις ο#ιός τέ [εστιν ]ως ο[υ καλ~ως @ηρξεν : Εδώ ο 

συνήγορος απαντά σε µια περιφερειακή κατηγορία η οποία είχε διατυπωθεί, 

πιθανότατα, για πρώτη φορά στον κατηγορητήριο λόγο. Οι Dorjahn - Fairchild 19 

πιθανολογούν ότι τέτοιας µορφής απαντήσεις µπορεί να προστέθηκαν επί τόπου στο 

κείµενο, αµέσως µετά την ακρόαση του κατηγορητηρίου (πβ. Λυσ.4,1 ' 7,19 ' [Λυσ.] 

9,1.3). Πβ. και εις § 27. 

 Για την τάση του συγγραφέως να αρχίζει περιόδους µε το κα`ι  (πβ. επίσης §§ 

9,12, κτλ) βλ. Hoffmeister 13-4 ' Εισαγωγή, σελ.60. 

 Ο Αριστοτέλης (]  Ρητ. Β 23 1400a15) κατατάσσει  αυτού του είδους τις 

προτάσεις, οι  οποίες  επισηµαίνουν  αντιφάσεις  ή ασυµφωνίες στους ισχυρισµούς ή 

τις πράξεις κάποιου, στα "ελεγκτικά ενθυµήµατα ", και ειδικότερα στην κατηγορία  τ`α 

[ανοµολογούµενα σκοπε~ιν  ' µάλιστα, είναι αξιοσηµείωτη η οµοιότητα του χωρίου µας 

µε ένα από τα παραδείγµατα που παραθέτει :  ...κα`ι φησ`ι µ`εν ε@ιναί µε φιλόδικον, 

ο[υκ {εχει δ`ε [αποδε~ιξαι δεδικασµένον ο[υδεµίαν δίκην ' (]Ρητ. Β 23 1400a 15-22) ' πβ. 

επίσης Ισοκ.  15,145 ' 18,48. 

 Η φράση έχει έντονο ρητορικό χρώµα, καθώς συνδυάζει δύο ρητορικά 
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σχήµατα λέξεως, το [ισόκωλον µε την [αντιστροφ`ην. Για το γοργίειο [ισόκωλον 

(πάρισον) βλ. Αλεξάνδρου, Περ`ι σχηµάτων (=Spengel III.40). Για την [αντιστροφ`ην 

@ηρξεν - @ηρξεν  βλ. Αλεξάνδρου, Περ`ι σχηµάτων  (=Spengel III.29) [αντιστροφ`η δ[  

[εστ`ιν τ`ο [εναντίον τ~ης [επαναφορ~ας ' ]ως γ`αρ [εκείνη [απ`ο τ~ων α[υτ~ων {αρχεται, 

ο\υτως α\υτη ε[ις τ`ο α[υτ`ο λήγει  ' Cic. De orat. 3.54.206 eiusdem verbi in extremum 

conversio ' πβ. Λυσ. 24,18 ο[υδ[   ]υµ~ας πε~ισαι βουλόµενος - [αλλ[   [εµ`ε κωµ?ωδε~ιν 

βουλόµενος ' [Λυσ.] 6,7 ... το`υς µ`εν [εχθρο`υς µηδ`εν ποιε~ιν κακόν, το`υς δ`ε φίλους \ο,τι 

}αν βούληται κακόν ' Ισοκ. 15,128 ' ∆ηµ. 19,270 ' βλ. Volkmann, Rhetorik 469 κ.ε και 

469  ' Gebauer , Anhang 371-7 ' Denniston, Prose Style 87-9 ' Εισαγωγή σελ. 62.  

 Αν και η διατύπωση πολλ`ας [αρχ`ας @ηρξεν δεν αποκλείει την αναφορά και σε 

αξιώµατα τα οποία ο κατηγορούµενος είχε αναλάβει κατά την περίοδο της 

δηµοκρατίας 

@@η κατηγορία πρέπει να αναφέρεται κυρίως στην πολυπραγµοσύνη την οποία ο 

κατηγορούµενος επέδειξε ως ευνοούµενος των ολιγαρχικών ' πβ. την αναφορά της 

επόµενης παραγράφου στον Ωρωπό και τη σπουδή του συνηγόρου να αντιτάξει το 

καλ~ως {αρχειν. Οπωσδήποτε, σηµαντικό πλεονέκτηµα σε µια δίκη µε πολιτικό 

χαρακτήρα σαν την παρούσα θα ήταν η δυνατότητα του συνηγόρου να υποστηρίξει 

ότι ο κατηγορούµενος δεν ανέλαβε κανένα αξίωµα υπό το ολιγαρχικό καθεστώς ' επί 

παραδείγµατι, ο οµιλητής στον Λυσ. 18,10 επικαλείται ως απόδειξη των 

δηµοκρατικών φρονηµάτων του ∆ιογνήτου το [αρχ`ην µηδεµίαν {αρξαι [εν τ~?η 

[ολιγαρχί?α ' οµοίως, στον Λυσ. 26,9 ο οµιλητής θεωρεί ασυµβίβαστο το [εν ολιγαρχί?α 

{αρξαι µε το δηµοκρατικό φρόνηµα. Γενικώς η ανάληψη αξιωµάτων υπό ολιγαρχικό 

καθεστώς θεωρείται δείκτης ολιγαρχικής διάνοιας και, πάντως, κάτι το µεµπτόν (πβ. 

Λυσ.16,4-8 ' 18,19' 25,1-2 ' 26,2-5.16-20 ' 30,7-16 ' Ισοκ.16,42-4' 18,36.40.48-9 ). 

Ρητή σύνδεση του πολλάκις {αρχειν  µε [ολιγαρχικ`ην διάνοιαν  υπάρχει επίσης στον 

Λυσ. 26,3 ' ∆ηµ.21,200 ' Ισοκ. 7,23. 

 Για τα αξιώµατα που ανέλαβε ο κατηγορούµενος βλ. Εισαγωγή, σελ. 27-9. Για 

την όχι ασυνήθιστη συγκέντρωση πολλών αξιωµάτων στα χέρια των ίδιων πολιτών 

πβ. Λυσ. 21,18 <ο[υ γ`αρ }αν> το~υτό γε ε[ιπε~ιν {εχοι τις, ]ως πολλ`ας [αρχ`ας {αρξας `εκ 

τ~ων ]υµετέρων [ωφέληµαι  ' 25,30 πολλ`ας δ`ε [αρχ`ας {αρχοντες ο[υδεµι~ας ε[υθύνην 

διδόασιν ' 26,3 ' Ανδοκ. 1,147 ' Αισχίν. 1,106 ' βλ. M.H. Hansen, The Athenian 
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Democracy in the Age of Demosthenes, Oxford 1991,232.  

 [αρχ`ας @ηρξεν είναι τεχνικός όρος ' πβ. §14 [επιβολ`ας [επιβάλλοντες ' 23 

ε[ισφορ`ας ε[ισφέρειν. Σύµφωνα µε τον Denniston, Prose Style 134, τέτοιες  

στερεότυπες διατυπώσεις δεν αποτελούν γνήσια figura etymologiae.  

  

[εγ`ω δ[  ]ηγο~υµαι ο[υ τούτους [αδικε~ιν [εν το~ις πράγµασιν [εκείνοις : " εγώ 

όµως θεωρώ ότι δεν είναι ένοχοι πολίτες σαν κι αυτόν σε αυτού του είδους τις 

καταστάσεις". Ο συνήγορος, επιστρατεύοντας το κύρος της προσωπικής του 

γνώµης, θεωρεί ότι δεν είναι κριτήριο εντιµότητας ο αριθµός των αξιωµάτων που 

αναλαµβάνει κανείς αλλά ο τρόπος που ασκεί την εξουσία η οποία απορρέει από 

αυτά (πβ. παρακάτω µ`η τ`α {αριστα {αρχειν ). Για τη διατύπωση [εγ`ω δ[   ]ηγο~υµαι  

(που εκφράζει ισχυρότερη και ωριµότερη πεποίθηση απ' ό,τι το [εγ`ω δ[   ο{ιοµαι και 

[εγ`ω νοµίζω ) πβ. §8 ' συγκρίσιµη είναι η περίπτωση του οµιλητή στον Λυσ.25, ο 

οποίος σταθερά χρησιµοποιεί το ]ηγο~υµαι και ουδέποτε το ο@ιµαι ' σύµφωνα 

εξάλλου µε τον Wilamowitz, AuA ΙΙ 364, αυτός ο τόνος ταιριάζει σε ένα άνδρα µε 

κύρος, ενώ είναι ξένος µε το παρακλητικό ύφος που υιοθετεί σε ορισµένα σηµεία ο 

γιος του κατηγορουµένου  

' όµως, βλ. Eισαγωγή, 51-2.  

 Ο Rauchenstein, Jahrb. f. Class. Philol. 81 (1860) 322 θέλει να τρέψει το 

τούτους σε τοιούτους, όµως το τούτους εδώ δεν είναι συγκεκριµένο, αλλά έχει γενική 

σηµασία :  είναι οι παραπάνω  πολλάς [αρχάς {αρξαντες ' πβ. §§3,5,8,16 ' βλ. 

Εισαγωγή, σελ. 61. 

 Ο ενεστώς [αδικε~ιν  "είναι ένοχοι" δηλώνει ταυτοχρόνως την πράξη που 

τελέσθηκε στο παρελθόν και τις επιπτώσεις της στο παρόν, ισοδυναµεί δηλαδή µε 

παρακείµενο, βλ. Kuhner-Gerth I 136-7, MacDowell, εις Σφ~ηκες  213. Η µάλλον 

αόριστη µοµφή [αδικε~ιν  όταν αποδίδεται σε έναν αξιωµατούχο περιλαµβάνει  

κυρίως κακή άσκηση της εξουσίας και πιθανώς κακή διαχείριση χρηµάτων ' βλ. 

Voegelin, Diabole 59 ' για τη χρήση του [αδικε~ιν στο λυσιακό corpus βλ. Wolf, 

Rechtsdenken 193.  

 Ο Rauchenstein, Jahrb. f. Class. Philol. 81 (1860) 322, προσκρούει στην 

κάπως ασαφή φράση [εν το~ις πράγµασιν [εκείνοις  και προτείνει την παλαιογραφικά 
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µη πιθανή διόρθωση [εν το~ις πράγµασι πολλάκις {οντας, όµως το ο[υ τούτους αδικε~ιν 

[εν το~ις πράγµασιν [εκείνοις δηλώνει µάλλον τη συµπεριφορά του κατηγορουµένου 

κατά το επίµαχο διάστηµα που οι Τετρακόσιοι άσκησαν την εξουσία ( πβ. Αντ. 6,34 

ο[υδ`ε [αδικε~ιν [εν τ~?ω πράγµατι τούτ?ω ο[υδέν ) και µπορεί κάλλιστα να αναφέρεται 

και στην περίοδο που η ολιγαρχική κίνηση σχεδιαζόταν ' πβ. την επόµενη αναφορά 

στο αξίωµα που ο Πολύστρατος ανέλαβε στον Ωρωπό, λίγο πριν από την 

εγκατάσταση των Τετρακοσίων.   

 

[αλλ[  ε{{ι τις [ολίγας {αρξας [αρχ`ας µ`η τ`α {αριστα @ηρξε τ~?η πόλει :  

O Herwerden, Analecta critica ad Lysiam, 1868, 58 και, ενδεχοµένως ανεξαρτήτως,  

οι Hoffmeister 8 και Wilamowitz, ΑuA ΙΙ 366,σηµ.24 συµπληρώνουν το κα`ι πριν από 

το [ολίγας, ενώ ο P.Muller, Beitrage zur Kritik des Lysias, Merseburg 1862, 9 

προτείνει την προσθήκη <ε{ιτε πολλ`ας ε{ιτε> [ολίγας ' όµως, µε τέτοιον συγγραφέα, 

αυτές οι προσθήκες δεν είναι αναγκαίες.  

 Για τη διατύπωση τ`α {αριστα {αρχειν  πβ. Λυσ.31,1 τ`α βέλτιστα βουλεύειν ' βλ. 

εις § 20 λέγειν µ`η τ`α {αριστα.  

  

ο[υ γ`αρ ο]ι καλ~ως {αρχοντες προ[υδίδοσαν τ`ην πόλιν, [αλλ[  ο]ι µ`η δικαίως 

: Το γαρ αιτιολογεί την προηγούµενη θέση  [αδικε~ιν το`υς µ`η τ`α {αριστα {αρξαντας. Ο 

Dobree, Adversaria 136, προτείνει τη διόρθωση του καλ 

ςως σε πολλάκις (πολλ`ας - Herwerden), όµως ο συνήγορος, έχοντας ήδη απορρίψει 

ως µη ουσιαστική τη διάκριση  πολλ`ας - [ολιγας [αρχ`ας {αρχειν  επεκτείνει εδώ την 

επιχειρηµατολογία του αντιδιαστέλλοντας αυτή τη φορά τους καλ~ως ( = δικαίως) 

{αρχοντας  από τους µ`η δικαίως {αρχοντας. Η µη ακριβής αντίθεση καλ~ως {αρχειν - µ`η 

δικαίως {αρχειν (το καλ~ως απαιτεί µάλλον την αντίθεση α[ισχρ~ως) υποδηλώνει ότι το 

δικαίως δεν χρησιµοποιείται εδώ µε τη στενότερη σηµασία " νοµίµως", αλλά µε την 

ευρύτερη "εντίµως" ' για τη σηµασία του δίκαιος  βλ. Yatromanolaki 63 κ.ε. 

 Για το {αρχειν δικαίως πβ. Λυσ. 26,9 ]ως [εν τ~?ω \εκαστον δικαίως {αρχειν |η τε 

πολιτεία κα`ι τ`ο {αλλο πλ~ηθος τ`ο ]υµέτερον σ?ώζεται. Οι  ολέθριες συνέπειες του 

[αδίκως {αρχειν  εκείνη την κρίσιµη περίοδο είναι εµφανείς στην επόµενη παράγραφο, 

όπου σε ορισµένους αξιωµατούχους που ανέλαβαν αξιώµατα στον Ωρωπό 
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αποδίδεται η κατηγορία για προδοσία και εγκαθίδρυση ολιγαρχικού πολιτεύµατος.  

 

     § 6 

 

 

o#υτος δ`ε πρ~ωτον µ`εν {αρξας [εν [  Ωρωπ~?ω ο{υτε προέδωκε + κα`ι 

]ετέραν πολιτείαν κατέστησε  τ~ων {αλλων ]απάντων, \οσοι @ηρχον, 

καταπροδόντων τ`α πράγµατα : Ο συνήγορος επιχειρεί να απαριθµήσει τα 

αξιώµατα του Πολυστράτου (πρ~ωτον µ`εν... ), αλλά αυτή η προσπάθεια µένει 

ηµιτελής ' αντιθέτως, ολοκληρωµένη απαρίθµηση υπάρχει στην έκθεση των 

υπηρεσιών του κατηγορουµένου και των γιων του στις §§ 23 κ.ε. 

 Ο Ωρωπός, ένας οικισµός στην ανατολική ακτή της Αττικής στα όρια µε τη 

Βοιωτία, υπήρξε συχνή αιτία συγκρούσεων µεταξύ Αθηναίων και Θηβαίων. Το 

προέδωκε αναφέρεται σαφώς στην κατάληψη του Ωρωπού  από τους Βοιωτούς, που 

επιτεύχθηκε µε την προδοτική σύµπραξη των Αθηναίων φρουρών ( Θουκ. 8.60.1). Ο 

Blass, Beredsamkeit, Ι 504, σηµ.4 (πβ. Frohberger-Thalheim, 59), θέλει να 

διορθώσει το  [ Ωρωπ~?ω σε  [ Ωρε~?ω, γιατί σύµφωνα µε τον Θουκυδίδη (8.60) η 

βοιωτική πόλη είχε ήδη καταληφθεί από τους Βοιωτούς  δύο µήνες πριν από την 

εγκατάσταση των Τετρακοσίων στην Αθήνα, ενώ ο Ωρεός έµεινε υπό αθηναικό 

έλεγχο ακόµα και µετά την αποστασία ολόκληρης της Εύβοιας. 'Οµως, πιθανότατα, ο 

Πολύστρατος ανέλαβε κάποιο αξίωµα στον Ωρωπό αρκετά πριν από το διορισµό του 

ως µέλους των Τετρακοσίων (πιθανότατα διετέλεσε φρούραρχος πριν από το τέλος 

του χειµώνα του 412/11, βλ. Εισαγωγή, σελ.27) και είναι δυνατόν να είχε 

κατηγορηθεί  ότι προετοίµασε το έδαφος για την ολιγαρχική κίνηση 

@ 

 Η συµπλοκή ο{υτε - κα`ι , εκτός του ότι είναι πολύ σπάνια και απαντά µόνο σε 

ποιητικά κείµενα (βλ. Denniston, GP 505), είναι αδύνατη γι' αυτά τα συµφραζόµενα 

καθώς το δεύτερο σκέλος της αναιρεί το πρώτο ( " ούτε πρόδωσε, και εγκατέστησε 

ολιγαρχία") και δίνει νόηµα εντελώς ξένο µε την πρόθεση του οµιλητή. Θα ανέµενε 

κανείς ένα δεύτερο σκέλος της συµπλοκής, που θα εισαγόταν επίσης µε ο{υτε ' έτσι ο 

Τaylor, ακολουθούµενος από τους Herwerden, Gernet - Bizos και Albini, διορθώνει 



  88 

το κα`ι σε ο{υτε , ο P. Μulller, Beitrage zur Kritik des Lysias, Merseburg 1862, 9, αντί 

του ο{υτε προέδωκε προτιµά το εµφατικότερο ο[υδ`ε προέδωκε ( "ούτε καν πρόδωσε"), 

ενώ δραστικότερα ο Hug, Ienaer Literaturzeitung (1876) 546, αθετεί τη φράση κα`ι ... 

κατέστησε ' πρόκειται για διορθώσεις εύκολες, αλλά όχι πειστικές. Θα ήταν, εξάλλου,  

δυνατόν το δεύτερο σκέλος της αποφατικής συµπλοκής, που θα εισαγόταν επίσης µε 

το ο{υτε,  να έχει εκπέσει µετά το κατέστησε, και σε αυτή την περίπτωση το  ]ετέραν 

πολιτείαν κατέστησε θα αποτελούσε επεξήγηση του προέδωκε (έτσι ο Reiske ο οποίος 

µετά το καταπροδόντων τ`α πράγµατα  συµπληρώνει ο{υτε [απεδίδρασκε τ`ην δίκην).  Ο 

Wilamowitz, AuA II 365-6, ακολουθούµενος από τον Andrews, HCT  V,201-2, θεωρεί 

ότι το πρόβληµα είναι σοβαρότερο : υπάρχει κατ' αρχήν το ανανταπόδοτο πρ~ωτον 

µ`εν , µε το οποίο αρχίζει αλλά δεν ολοκληρώνεται η απαρίθµηση των αξιωµάτων του 

κατηγορουµένου. Επιπλέον, η απόκρουση της κατηγορίας  ]ετέραν πολιτείαν κατέστησε  

δεν µπορεί να αναφέρεται στον Ωρωπό, ένα φρούριο σε υποτελή χώρα, ούτε 

ταιριάζει µε αυτό η φράση τ~ων {αλλων ]απάντων, \οσοι @ηρχον, καταπροδόντων τ`α 

πράγµατα  καθώς το µοναδικό αξίωµα στον Ωρωπό πρέπει να ήταν αυτό του 

φρουράρχου. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Wilamowitz, µετά το προέδωκε υπάρχει 

εκτεταµένο χάσµα, όπου θα γινόταν αναφορά στο αξίωµα που ο Πολύστρατος 

ανέλαβε στην Ερέτρια (πβ. § 14 και 17 τ`ην [αρχ`ην ), ενώ το ]ετέραν πολιτείαν 

κατέστησε  παραπέµπει στην δραστηριότητα που ανέπτυξαν οι περί τον Πείσανδρον, 

οι οποίοι επιδόθηκαν στην κατάλυση των δηµοκρατικών πολιτευµάτων στις 

συµµαχικές πόλεις (Θουκ. 8.64-5) ' στο ίδιο νοηµατικό πλαίσιο ερµηνεύεται η φράση 

τ~ων {αλλων ]απάντων, \οσοι @ηρχον, καταπροδόντων τ`α πράγµατα  : πρόκειται για 

άλλους αξιωµατούχους που στάλθηκαν στην Εύβοια για να εγκαθιδρύσουν 

ολιγαρχικά πολιτεύµατα  ' ο Wilamowitz εντοπίζει το σηµείο της συγκόλλησης στο και 

, το οποίο θεωρεί προιόν διττογραφίας από την τελευταία συλλαβή του προέδωκε . 

Όµως, σε αυτή την υπόθεση µπορεί κανείς να αντιτάξει τα εξής :  πρώτον, σε  τέτοιο 

κείµενο, το πρ~ωτον µ`εν  µπορεί να χρησιµοποιείται απολύτως (πβ. επί 

παραδείγµατι Λυσ.13,7) και εποµένως η υποτιθέµενη αναφορά στο αξίωµα της 

Ερέτριας δεν φαίνεται  υποχρεωτική ' δεύτερον, η ύπαρξη εκτενούς χάσµατος µεταξύ 

του προέδωκε και του κατέστησε  δεν φαίνεται πολύ πιθανή 

@ΐαφού  προδοσία  και  εγκαθίδρυση ολιγαρχίας σε συµµαχικές πόλεις συνήθως  
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αποτελούν τυπικό ζεύγος - δείγµα αντιπατριωτικής συµπεριφοράς, το οποίο δεν είναι 

πιθανόν να έχει διασπασθεί από την παρεµβολή µιας εκτενούς αναφοράς στο 

αξίωµα του Πολυστράτου στην Ερέτρια : πβ. Λυσ. 26,23 πρ~ωτον µ`εν \οτι τ`ην [εν 

Βοιωτο~ις πολιτείαν χρήµατα λαβ`ων µετέστησε κα`ι τ~ης συµµαχίας ]ηµ~ας ταύτης 

[απεστέρησεν, {επειτα \οτι τ`ας να~υς προ{υδωκε κα`ι τ`ην πόλιν περ`ι σωτηρίας 

βουλεύεσθαι πεποίηκεν ' 28,11 ο#υτος κα`ι τ`α τείχη κα`ι τ`ας να~υς το~ις πολεµίοις 

παραδίδωσιν κα`ι [ολιγαρχίαν [εκ δηµοκρατίας καθίστησιν '  Λυκ, Λεωκρ. 125 [εάν τις 

τυραννίδι [επιθ~ηται }η τ`ην πόλιν προδιδ~?ω }η τ`ον δ~ηµον καταλύ?η ...  πβ. επίσης τον 

εισαγγελτικό νόµο, στον οποίο εµπίπτουν η δήµου κατάλυσις και η προδοσία (Υπερείδ. 

Ε[υξεν. 8 [εάν τις ... τ`ον δ~ηµον τ`ον [ Αθηναίων καταλύ?η }η συνί?η ποι [επ`ι καταλύσει 

το~υ δήµου }η ]εταιρικ`ον συναγάγ?η, }η [εάν τις πόλιν τιν`α προδ~?ω }η να~υς, }η πεζ`ην }η 

ναυτικ`ην στρατι`αν...   ' τρίτον - και σηµαντικότερο - στο προέδωκε φαίνεται να 

αντιστοιχεί άµεσα το καταπροδόντων  της επόµενης φράσης (πβ. Gernet-Bizos και 

Medda στο οικείο χωρίο), το οποίο µπορεί να αναφέρεται σε αξιωµατούχους οι 

οποίοι ενήργησαν προδοτικά για την Αθήνα σε άλλες πόλεις της Εύβοιας. 

Πιστεύουµε, συνεπώς, ότι η περίπτωση εκτενούς χάσµατος µεταξύ του προέδωκε και 

του κα`ι δεν είναι πολύ πιθανή ' ωστόσο, το κείµενο πρέπει να είναι εφθαρµένο, και 

το πιθανότερο σηµείο της φθοράς το κα`ι.   

 ]ετέραν πολιτείαν κατέστησε (πβ. §4 ]ετέρας πολιτείας [επεθύµησε ) είναι ηπιότερη 

διατύπωση του [ολιγαρχίαν κατέστησε  ' για το [ολιγαρχίαν καθιστάναι  πβ. Λυσ.12,42 [' 

13,12 ' 25,9 ' 28,7.11.  

 Το αδίκηµα της προδοσίας, το οποίο νοείται πάντοτε σε συνάρτηση µε  

κάποιον εξωτερικό εχθρό (εδώ τους Βοιωτούς), εθεωρείτο διαφορετικό και πολύ 

σοβαρότερο αδίκηµα από την ανατροπή του πολιτεύµατος ' µε την κατηγορία της 

προδοσίας καταδικάσθηκαν οι κορυφαίοι ολιγαρχικοί Αντιφών και Αρχεπτόλεµος, 

ενώ η ίδια κατηγορία αποδόθηκε στον ήδη νεκρό Φρύνιχο ' βλ. Εισαγωγή, σελ. 14-5.   

 Το καταπροδιδόναι  είναι συχνότατο στον Θουκυδίδη ' πβ. 1.86.5 

καταπροδιδόναι το`υς συµµάχους ' 2.3.63 καταπροδιδόναι το`υς πάντας \ Ελληνας ' 3.3.109 

' 7.48.4 ' πβ. επίσης ∆ηµ. 19, 268 προδίδειν τ`α πράγµατα.  

 Για την ανατρεπτική δραστηριότητα που ανέπτυξαν στις συµµαχικές πόλεις οι 

ακόλουθοι του Πεισάνδρου πριν από την εγκαθίδρυση της ολιγαρχίας, διαφωτιστική 
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είναι η µαρτυρία του Θουκυδίδη (8.65.1) : ο]ι δ`ε [αµφ`ι τ`ον Πείσανδρον παραπλέοντές 

τε, \ωσπερ [εδέδοκτο, το`υς δήµους [εν τα 

@ις πόλεσιν κατέλυον, κα`ι \αµα {εστιν [αφ[   #ων χωρίων κα`ι ]οπλίτας {εχοντες σφίσιν 

α[υτο~ις ξυµµάχους @ηλθον ε[ις τ`ας  [ Αθήνας.  

 

ο]ι δ[  ο[υχ ]υπέµειναν καταγνόντες σφ~ων α[υτ~ων [αδικε~ιν : Για το απόλυτο 

]υπέµειναν πβ. Ανδοκ. 1,3 ]οπόσοι δ`ε πιστεύσαντες µ`η [αδικε~ιν ]υπέµειναν...'  

 αυτόθι 121 ' (Αισχίν. 2,6 \οτι καταγνο`υς [αδικε~ιν ]εαυτο~υ τ`ην κρίσιν ο[υχ 

]υπέµεινεν). Για την πιθανή ταύτιση των ολιγαρχικών, οι οποίοι διέφυγαν προκειµένου 

να µην προσαχθούν σε δίκη, πβ. εις § 14 ' για τον "τόπον" πβ. εις § 21. 

 

]o δ`ε ]ηγούµενος µηδ`εν [ηδικηκέναι δίκην δίδωσι : Ο συνήγορος αναφέρεται 

στη δίκη την οποία είχε αντιµετωπίσει ο κατηγορούµενος µε αφορµή τη λογοδοσία 

του, αµέσως µετά την πτώση των Τετρακοσίων. Βλ. Εισαγωγή, σελ. 30-2. Η επιλογή 

του κατηγορουµένου να παραµείνει στην πόλη και να υποστεί τη διαδικασία των 

ε[υθυν~ων είναι απόδειξη αθωότητας ' πβ. εις §22. 

 Για τη σύνταξη του ]ηγο~υµαι µε το µ`η  (πβ. §22 πιστεύων α]υτ~?ω µηδ`εν 

]ηµαρτ~ησθαι ' Λυσ. 13,26 [επίστευες µηδ`εν κακ`ον πείθεσθαι  ' 27,13 ε[ι µ`εν [αδικε~ιν 

τούτους µηδ`εν νοµίζουσιν ) βλ. Kuhner-Gerth II 93-5. 

 Το δίκην δίδωσι (πβ. §22 δίκην δέδωκεν ) δεν έχει τη συνήθη σηµασία  

"τιµωρείται," αλλά "αντιµετωπίζει τη δίκη" ("causam disceptendam iudicio permittere", 

Francken, 145) ' πβ. γι ' αυτή τη σηµασία [Ξεν.] Αθ.Πολ.1.18 δε~ι µ`εν [αφικόµενον [εν    

[ Αθήναις δίκην δο~υναι κα`ι λαβε~ιν ο[υκ [εν {αλλοις τισ`ιν [αλλ[  [εν τ~?ω δήµ?ω ' Ισαι. 7,3 

µε τον Wyse. Συνήθως µε αυτή τη σηµασία χρησιµοποιείται το δίκας διδόναι 

(Θουκ.1.28.2 ' 8.5.2 ' 8.140.2 ' 8.144.2 ' Ξεν. Ελλ.7.44.11) και το δίκην (-ας) ]υπέχειν 

(Θουκ.3.53 ' ∆ηµ.19,95).  

 Ο ιστορικός ενεστώς δίκην δίδωσι (πβ. και τα παρακάτω [εκκλέπτουσιν, 

[αποφαίνουσι, ποιο~υνται ' στην § 20 χρησιµοποιείται το δίκην δέδωκεν ) 

χρησιµοποιείται εδώ αντί του αορίστου που προηγείται (]υπέµειναν) ' γι ' αυτή την 

εναλλαγή των χρόνων πβ. ∆ηµ.21,80 µε τον MacDowell.  
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      § 7 

 

κα`ι το`υς µ`εν [αδικο~υντας ο]ι κατήγοροι [εκκλέπτουσιν,  [αργύριον 

λαµβάνοντες : Η αναφορά στην πρώτη δίκη ωθεί τον συνήγορο σε επίθεση κατά 

των κατηγόρων, οι οποίοι πιθανώς πρέπει να ταυτισθούν µε τους κατηγόρους της 

δεύτερης δίκης. O όρος κατήγορος  χρησιµοποιείται τον 5ο αι. για τον εθελοντή  

κατήγορο και είναι vox media : εδώ οι κατήγοροι εµφανίζονται ως  συκοφάντες στον 

βαθµό που δωροδοκούνται προκειµένου να µην επιµείνουν στη δίωξη.  

 Υπαινιγµός σε συκοφαντία, χωρίς να αναφέρεται ρητώς ο όρος  υπάρχει 

επίσης στον Ανδοκ. 1,121 ' Αντ. Αβ13(=2.2.13) ' Αισχίν.2,93 ' βλ. τον πίνακα του D. 

Harvey,  Sykophancy,  119-21, o οποίος παραπέµπει στο χωρίο µας και σε άλλα 34 

χωρία για να υποστηρίξει ότι αυτή η πρακτική των συκοφαντών να κερδίζουν 

χρήµατα διευθετώντας την κατηγορία πριν αυτή φθάσει στο δικαστήριο ήταν 

συστηµατική και όχι περιστασιακή, όπως υποστηρίζει ο Osborne, Sykophant  83-

102.  

 Η απόδοση συκοφαντικής δραστηριότητας στους αντιδίκους είναι ένα είδος 

διαβολ~ης και αποτελεί τόπο στη ρητορική πρακτική ' πβ. Λυσ. 7,1.38-9 ο[υχ ]ως 

αδικο~υντα [ελπίζων [αποδείξειν, [αλλ[  ]ως [αργύριον παρ[  [εµο~υ λήψεσθαι προσδοκ~ων '  

25,3.19.26.30 ' Αισχιν.1,1 ' [∆ηµ.] 40,32 ' 58,6.10.11.12 ' 59,41.43.68 ' ισοδύναµες 

είναι οι εκφράσεις δωροδοκε~ιν κα`ι διαφθείρεσθαι [επ`ι χρήµασιν  (∆ηµ. 18,45) ' βλ. 

Voegelin, Diabole 74-83 ' Todd, Law, 93 ' Gagarin, Antiphon 24 ' περισσότερα για τη 

συκοφαντία βλ. εις § 12. 

 το`υς [αδικο~υντας : " τους ενόχους," ' για τη χρήση αυτής της 

ουσιαστικοποιηµένης µετοχής, που είναι συχνή στον Λυσία (πβ. 30,31), βλ. Wolf, 

Rechtsdenken 195. 

 Ο οµιλητής ενός λόγου του Λυσία κατονοµάζει τον Επιγένη, τον ∆ηµοφάνη και 

τον Κλεισθένη ως τους πιο γνωστούς συκοφάντες της εποχής : 25,25-6 {αξιον γ`αρ 
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µεµν~ησθαι κα`ι τ~ων µετ`α το`υς τετρακοσίους πραγµάτων ... {ιστε γ`αρ   [ [ Επιγένη κα`ι 

∆ηµοφάνη κα`ι Κλεισθένη [ιδί?α µ`εν καρπωσαµένους τ`ας τ~ης πόλεως συµφοράς, 

δηµοσί?α δ`ε {οντας µεγίστων κακ~ων α[ιτίους  

... τοιο~υτοι γ`αρ @ησαν \ωστε το`υς µ`εν ]ηµαρτηκότας [αργύριον λαµβάνοντες [αφιέναι, 

το`υς δ`ε µηδ`εν [ηδικηκότας ε[ις ]υµ~ας ε[ισιόντες [απολλύναι. Για την τροµοκρατία που 

άσκησαν οι συκοφάντες πβ. επίσης εις § 18 ' βλ. Cloche, Reaction 88-90 ' Εισαγωγή, 

σελ.19. 

 [εκκλέπτουσιν,  κυρ. " αποσπούν τους κατηγορουµένους από τα χέρια των 

δικαστών <αποσύροντας τις κατηγορίες>," είναι εύκολη διόρθωση των παλαιών 

εκδοτών. Ο ΄ παραδίδει [εκκλέπουσιν, ενώ ο γραφέας του C επιχειρεί την άστοχη 

διόρθωση [εκλείπουσιν) ' πβ. ∆ηµ. 24,80 [εκκλέπτειν τ`ον [ηδικηκότα  ' Υπερείδ. απ. 134 

Jensen [εκκλέπτειν α[υτόν. Για την παραίτηση των κατηγόρων κατόπιν δωροληψίας 

πβ. επίσης Λυσ. 28,9 ' 29,1 ' [Λυσ.] 6,12 ' ∆ηµ. 25,41 ' 36,16. Αν και η εγκατάλειψη 

υπόθεσης από τον κατήγορο δηµιουργούσε υπόνοιες δωροληψίας και  επέσυρε 

ποινή 1000 δραχµών, κοινή ήταν η πεποίθηση ότι οι συκοφάντες ήξεραν τον τρόπο 

να αποσπούν χρήµατα χωρίς να εκτίθενται σε κίνδυνο ' πβ. Λυσ. απ.10 Thalheim ' 

[∆ηµ.] 58,43 ' βλ. Bonner-Smith, II 58-63 ' ΜacDowell, Law 64-5 (=∆ίκαιο 101-3). ∆εν 

είναι σαφές µετά από ποιο χρονικό σηµείο η απόσυρση κατηγορίας επέσυρε ποινή,  

ίσως όµως αυτό ίσχυε µετά την ηµεροµηνία καθορισµού της δίκης ' πβ. επί 

παραδείγµατι [∆ηµ.] 59,68-9 όπου ο κατήγορος αποσύρει τη γραφή νηποινεί. 

   

παρ[  #ων δ[  }αν µ`η κερδαίνωσιν, [αδικο~υντας [αποφαίνουσι : (sc. οι 

κατήγοροι). Ο Reiske θέλει να συµπληρώσει  κερδαίνωσιν <ο[υδέν>, [αδικο~υντας αλλά 

η παράλειψη του αντικειµένου, ιδίως αντωνυµιών, είναι συχνή στο λόγο ' βλ. 

Εισαγωγή, σελ. 60-1.   

 Ο τεχνικός όρος [[αδικο~υντας [αποφαίνουσιν  ("accusant \οτι [αδικο~υσιν" 

Reiske) υποδηλώνει ότι οι ίδιοι οι κατήγοροι προσάγουν τις αποδείξεις ενώπιον του 

δικαστηρίου ' πβ. Λυσ.14,24 ...ε[ικ`ος ]υµ~ας κα`ι τ~ων κατηγόρων [ακρο~ασθαι, [ε`αν 

[αποφαίνωσι το`υς φεύγοντας πολλ`α ε[ις ]υµ~ας ]ηµαρτηκότας ' 31,4.7.πβ. ∆ηµ. 55,6 ... 

\ινα µ`η λόγ?ω µόνον... [αλλ[   {εργ?ω τ`ον πατέρ '  [αδικο~υντ[   [απέφαινες. ' Υπερείδ. 

∆ηµ. απ.3  το`υς µ`εν γ`αρ [αδικο~υντας [απέφηναν. Το [αποφαίνειν  χρησιµοποιείται 
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επίσης για την εισαγωγή εισαγγελιας ' το 411/10 δικάζονται, πιθανότατα µε 

ε[ισαγγελίαν ενώπιον της Βουλής ο Αντιφών, ο Αρχεπτόλεµος και ο Ονοµακλής και 

στο ψήφισµα του Άνδρωνος, σύµφωνα µε το οποίο οι στρατηγοί ενεργούν ως 

κατήγοροι, αναφέρεται ο ίδιος τεχνικός όρος. [ Απόφασις, εξάλλου, είναι ειδικός τύπος 

δηµόσιας δίκης που, σύµφωνα µε την µέχρι πρότινος κρατούσα άποψη, εισάγεται 

µόνο µετά το  

350 π.΄. (βλ. Lipsius, AR 197, σηµ. 63 ' Hansen, Eisangelia 39-40 ' 113 -114, σηµ. 

2). Ωστόσο προσφάτως ο O. de Bruyn, La Competence de l ' Areopage en matiere 

de proces publics, Stuttgart 1995,117-154 (Historia Einzelschriften τ.90), υποστηρίζει 

µε πειστικά επιχειρήµατα ότι ο Άρειος Πάγος είχε πάντοτε τη δικαιοδοσία της 

[αποφάσεως. 

 

κα`ι ]οµοίας τ`ας κατηγορίας ποιο~υνται τ~ων τε ε[ιπόντων γνώµην τιν`α [εν 

τ~?η βουλ~?η κα`ι τ~ων µή : Η διόρθωση του Cobet ]οµοίως αντί του ]οµοίας, αν και 

παλαιογραφικά πιθανή, δεν είναι αναγκαία.  

 Η διάκριση ανάµεσα στους ακραίους ολιγαρχικούς που πρωτοστάτησαν στην 

κατάλυση της δηµοκρατίας και στους απλούς οπαδούς τους δεν ενδιαφέρει τους 

κατηγόρους, προφανώς γιατί µοναδικό τους κίνητρο είναι η απόσπαση χρηµάτων 

από τους κατηγορουµένους ' πβ. Λυσ.25,1 τ~ων δ`ε κατηγόρων θαυµάζω, ... ε[ι σαφ~ως 

ε[ιδότες το`υς µηδ`εν [αδικο~υντας κα`ι το`υς πολλ`α [εξηµαρτηκότας ζητο~υσι κερδαίνειν }η  

]υµ~ας πείθειν περ`ι ]απάντων ]ηµ~ων τ`ην γνώµην ταύτην {εχειν. Για τη συνήθεια των 

κατηγορουµένων να παραπονούνται ότι οι κατήγοροι (συκοφάντες) δεν κάνουν 

διάκριση µεταξύ αθώων και ενόχων πβ. Λυσ. 5,2 ' 7,1. 

 Για την συχνή στους πρώιµους ρήτορες και τον Θουκυδίδη περιφραστική 

διατύπωση τ`ας κατηγορίας ποιε~ισθαι  πβ. Λυσ. 7,13.19  ' συχνότερη είναι η 

διατύπωση τ`ην κατηγορίαν ποιε~ισθαι  (Λυσ. 12,3 ' 19,3 ' 31,2 ' Ανδοκ. 1,6.71.103.110 

' Αντ. 6, 1.10). Για τις περιφραστικές διατυπώσεις που σχηµατίζονται µε το ποιε~ισθαι 

βλ. Denniston, Prose Style 24-5. 

 γνώµην ε[ιπε~ιν  είναι στερεότυπη φράση , "φόρµουλα", που µαρτυρείται σε 

εκδεδοµένα ψηφίσµατα και χρησιµοποιείται για την εισαγωγή προτάσεων στην 

Εκκλησία ή την Βουλή ' πβ. Θουκ. 8.67.1 ' 67.2 ' 68.1 '  Ανδοκ. 1,73  κα`ι ε@ιπε τ`ην 
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γνώµην Πατροκλείδης ' Αισχίν. 1,108. Σε λογοτεχνικά κείµενα συνηθίζεται η διατύπωση 

γνώµην γράφειν (πχ. Αρ. Νεφ. 1429 ' Ξεν. Ελλ. 7.7.37 ∆ειν. 1,70 '  Αριστ.  Aθ. Πολ. 

29.1 µε τον  Rhodes). Η προτεινόµενη προσθήκη γνώµην τιν`α <µ`η [επιτηδείαν> 

(Dobree, Adversaria 136) και η διόρθωση γνώµην [εναντίαν (Francken,145) δεν είναι 

αναγκαίες.  

 Πιθανώς ο συνήγορος αναφέρεται εδώ στις προτάσεις τις οποίες υπέβαλλαν 

οι ολιγαρχικοί κατά το διάστηµα της προετοιµασίας της κίνησης ' πβ. Θουκ. 8. 66. 1 

δ~ηµος µέντοι \οµως {ετι κα`ι βουλ`η ]η [απ`ο το~υ κυάµου ξυνελέγετο ' [εβούλευον δ`ε 

ο[υδ`εν \ο,τι µ`η το~ις ξυνεστ~ωσι δοκοίη, [αλλ`α κα`ι ο]ι λέγοντες [εκ τούτων @ησαν κα`ι τ`α 

]ρηθησόµενα πρότερον α[υτο 

ςις προ{υσκεπτο. Όµως, µπορεί κάλλιστα να αναφέρεται στη δραστηριότητα την οποία 

ανέπτυξαν οι Τετρακόσιοι αµέσως µετά τη συγκρότηση της Βουλής, εφόσον 

λεπτοµέρειες για τον τρόπο που η εξουσία θα περιήρχετο από τα δηµοκρατικά 

όργανα στους ολιγαρχικούς (Θουκ. 8.70.1) προυπέθεταν την υποβολή και έγκριση 

σχετικών προτάσεων. 

 

ο#υτος δ`ε ο[υδ`ε γνώµην ο[υδεµίαν ε@ιπε περ`ι το~υ ]υµετέρου πλήθους : O 

Reiske αντί του ο[υδ`ε προτιµά ο[υδέποτε , αλλά το ο[υδ`ε  προσδίδει µεγαλύτερη 

έµφαση στον ισχυρισµό του συνηγόρου :  "<σε αντίθεση µε άλλους> αυτός ούτε καν 

εισηγήθηκε κάποια  αντιδηµοκρατική πρόταση". Γι αυτή την εµφατική σηµασία του 

ο[υδ`ε  όταν δεν προηγείται άλλη άρνηση πβ. Αρ. Νεφ. 8 (µε τον Dover) [αλλ[   ο[υδ[   

]ο χρηστ`ος ο]υτοσ`ι νεανίας [εγείρεται τ~ης νυκτ`ος  ' βλ. Denniston, GP 190. 

 Το περ`ι το~υ πλήθους  είναι ουδέτερη διατύπωση ' πβ. Αρ. Σφ~ηκες 593 περ````ι 

το~υ πλήθους δ`ε µαχε~ισθαι, όπου ο MacDowell ερµηνεύει " in defence of the people". 

Ο Reiske θέλει να διορθώσει το περi σε κατά, αλλά είναι αυτονόητο ότι µόνον 

αντιδηµοκρατικές προτάσεις κατετίθεντο σε εκείνη τη φάση, όπως µαρτυρεί το 

παραπάνω χωρίο του Θουκυδίδη (ο[υδ`εν \ο,τι µ`η δοκοίη το~ις ξυνεστ~ωσιν).  

 

 

     § 8 
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[εγ`ω δ[  ]ηγο~υµαι [αξίους ε@ιναι τούτους µηδ`εν πάσχειν ]υφ[  ]υµ~ων 

κακόν, ε[ι ]υµ~ιν µ`εν ε@υνοι @ησαν, [εκείνοις δ`ε <ο[υκ> [απηχθάνοντο :  " 

εγώ όµως θεωρώ ότι δεν αξίζουν να τιµωρηθούν απο σας τέτοιοι άνθρωποι, επειδή 

υπήρξαν αφοσιωµένοι στη δηµοκρατία χωρίς να επισύρουν την εχθρότητα των 

ακραίων. " 

 Ο συνήγορος ασκεί κριτική στη συνήθεια των Αθηναίων να στρέφονται 

εναντίον εκείνων των πολιτών οι οποίοι τήρησαν συµβιβαστική στάση απέναντι 

στους ολιγαρχικούς, χωρίς όµως να απεµπολήσουν τα δηµοκρατικά τους αισθήµατα 

' πβ. Λυσ. 25,18   ]ηγο~υµαι δέ, @ω {ανδρες δικασταί, ο[υκ {αν δικαίως ]υµ~ας µισε~ιν 

το`υς [εν τ~?η [ολιγαρχί?α µηδ`εν πεπονθότας κακόν,  [εξ`ον [οργίζεσθαι το~ις ε[ις τ`ο 

πλ~ηθος [εξηµαρτηκόσιν. Γενικώς η συµβιβαστική στάση και η αδυναµία συµµετοχής 

στον αγώνα κατά των ολιγαρχικών ήταν κάποτε αρκετή για να προκαλέσει την 

δυσµενή στάση του δικαστηρίου Άπβ. Λυσ. 31,9 µε τον Carey '  Ισοκ.16,14 το~ις 

]ησυχίαν {αγουσι τ~ων συµφυγάδων µ 

ςαλλον [ωργίζεσθε {η το~ις α[ιτίοις τ~ων συµφορ~ων γεγενηµένοις. 

 [εγ``ω δ[   ]ηγο~υµαι  : βλ. εις §5.       

  Αντί του ε[ι  ο Τaylor, ακολουθούµενος από τον Auger και τον Hartman 

( εις Cobet - Hartman, li ) προτιµά το αναφορικό ο\ι , το οποίο ταιριάζει µε το 

προηγούµενο τούτους ' όµως το τούτους έχει γενική σηµασία (πβ. §§ 3,5,16 και 

Εισαγωγή, σελ. 61 ) και συνεπώς η διόρθωση δεν είναι αναγκαία. 

 Η άρνηση ο[υκ  απουσιάζει από τον ΄ και συµπληρώθηκε στο περιθώριο της 

έκδοσης του Stephanus από τον Brulart, τον οποίο ακολουθούν όλοι οι εκδότες.  O 

Scheibe, 50, διερωτάται αν πρέπει να συµπληρωθεί µή, αλλά  το ουκ πρέπει να 

προτιµηθεί γιατί τονίζει την αλήθεια του ισχυρισµού του ρήτορα και µειώνει την 

υποθετική σηµασία της φράσης ' για τη σύνταξη του ε[ι  µε ο[υ  πβ. εις §19 ' Ανδοκ. 

1,33 ε[ι δ`ε ο[υδ`εν ]ηµάρτηταί µοι, ... δέοµαι ]υµ~ων α[υτ`ο φανερ`ον το~ις \ Ελλησι π~ασι 

ποι~ησαι  µε τον MacDowell ' Ευρ. Μηδ. 88  ε[ι τούσδε γ[ ε[υν~ης ο\υνεκ[  ο[υ στέργει 

πατήρ  ' Kuhner - Gerth ΙΙ 190 ' Schwytzer - Debrunner, II, 593.  

  

τ~ων γ`αρ λεγόντων [εναντία [εκείνοις ο]ι µ`εν {εφευγον ο]ι δ`ε [απέθν?ησκον : 

Πβ § 9  το`υς µ`εν γ`αρ [εξήλαυνον α[υτ~ων, το`υς δ`ε [απεκτίννυσαν.  
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 Ο συνήγορος τονίζει εδώ τη σκληρότητα των ακραίων ολιγαρχικών, για να 

δικαιολογήσει την προσχώρηση του Πολυστράτου στην ολιγαρχική κίνηση.   

Εδώ αναφέρονται οι δύο από τις τρεις µεθόδους που χρησιµοποίησαν οι ακραίοι 

ολιγαρχικοί κατά των αντιπάλων τους ' η τρίτη ήταν η φυλάκιση των αντιφρονούντων 

πβ. Θουκ.8.8.7  ... κα`ι {ανδρας τε τιν`ας [απέκτειναν ο[υ πολλούς, ο|ι [εδόκουν [επιτήδειοι 

ε@ιναι ]υπεξαιρεθ~ηναι, κα`ι {αλλους {εδησαν, το`υς δ`ε κα`ι µετεστήσαντο  ' στα Σχόλια εις  

Αρ. Νεφ. 541 οι τρεις αυτές µορφές τιµωρίας αποδίδονται στον Θηραµένη ' η ίδια 

αντίληψη υπόκειται και στη φράση τ`α τρία κακ`α Θηραµένους (Αρ. απ. 549 Kock = 563 

Kassel - Austin ' Πολύζηλος απ. 3 Kock = 3 Kassel - Austin). Ωστόσο, αυτά τα µέτρα 

φαίνεται ότι χρησιµοποιήθηκαν επιλεκτικώς, κατά των επιφανέστερων δηµοκρατικών 

(πβ. το ο[υ πολλο`υς του παραπάνω χωρίου του Θουκυδίδη) ' ένα από τα πιο γνωστά 

θύµατα των Τετρακοσίων ήταν ο Ανδροκλής, το~υ δήµου µάλιστα προεστ`ως 

(Θουκ.8.65). Στην αριστοτέλεια [ Αθηναίων Πολιτεία  

, επίσης, υπάρχουν ελάχιστες επικριτικές αναφορές για τους Τετρακοσίους ' βλ. 

Εισαγωγή, 13-4. Αξιοσηµείωτο είναι τέλος ότι, σύµφωνα µε τον Λυσία (12,21) τις 

εκτελέσεις και την εξορία χρησιµοποίησαν κατά των αντιπάλων τους και οι Τριάκοντα 

' ο#υτοι γ`αρ πολλο`υς µ`εν τ~ων πολιτ~ων ε[ις το`υς πολεµίους [εξήλασαν, πολλο`υς δ`ε 

[αδίκως [αποκτείναντες [ατάφους [εποίησαν. 

 Για τη λειτουργία του παρατατικού {εφευγον - [απέθν?ησκον  πβ. εις § 14 

[ηνάγκαζον. Για τη χρήση του [αποθν?ήσκειν  ως παθητικού του [αποκτείνειν  πβ. Λυσ. 

10, 4 ' 22,21 ' βλ. Kuhner - Gerth I 98. 

 

\ωστ[  ε{ι τις κα`ι βούλοιτο [εναντιο~υσθαι ]υπ`ερ ]υµ~ων : Γι' αυτή την 

παραχωρητική χρήση του ε[ι κα`ι, συχνότερη στην ποίηση, (κανονικά χρησιµοποιείται 

το κα`ι ε[ι ), πβ. § 23 ' Λυσ. 31,20' Ισοκ. 9,33 ' 2,28 ' 12,87 ' Ισαι. 5,25 µε την 

εξαντλητική συζήτηση του Wyse ' Denniston, GP 299-300. Το κα`ι δεν ανήκει τόσο 

στο ε[ι, όσο στο επόµενο βούλοιτο [εναντιο~υσθαι  : "έτσι, ακόµη κι αν κάποιος όντως 

ήθελε να εναντιωθεί <στον σκληρό πυρήνα των Τετρακοσίων> για χάρη σας." Για τη 

διάσπαση του ε[ι από το παραχωρητικό κα`ι πβ. Αρ. Νεφ. 593 ε{ι τι κ[αξηµάρτητε, [επ`ι 

τ`ο βέλτιον τ`ο πρ~αγµα τ~?η πόλει συνοίσεται ' Ευρ. Ικετ. 528 ε[ι γάρ τι κα`ι πεπόνθατ[   [ 

Αργείων \υπο, τεθν~ασιν ' Όµ. λ 356 ' Αντ. 4γ5 (=5.3.5)' Θουκ. 6.60.3 (πβ. Πλ. Πρωτ. 
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323 b [εάν τινα κα`ι ε[ιδ~ωσιν  \οτι {αδικός [εστιν )' βλ. Gentsch, 243-4 ' Kuhner - Gerth ΙΙ 

489, σηµ.1 ' Denniston, GP 300. 

 Για τη σύνταξη του [εναντιο~~υσθαι µε την πρόθεση ]υπ``ερ  (το ρήµα συνήθως 

συντάσσεται µε την πρόθεση περ``ι ) πβ. Λυσ. 16,17 (µε τους Frohberger - Gebauer) 

κα``ι [εναντιώσονται περ`ι τ~ης [ελευθερίας  ' πβ. επίσης τιµωρε~ισθαι ]υπ`ερ  (Λυσ. 12,35 

' 13,74 ' 15,9). 

  

τ`ο δέος κα`ι ]ο φόβος τ~ων πεπονθότων [απέτρεπε πάντας : Για την 

κατατροµοκράτηση των πολιτών από τους ακραίους ολιγαρχικούς πβ. Θουκ. 8.66 

[αντέλεγέ τε ο[υδε`ις {ετι τ~ων {αλλων, δεδι`ως κα`ι ]ορ~ων πολ`υ τ`ο ξυνεστηκός ' ε[ι δέ τις 

κα`ι [αντείποι, ε[υθ`υς `εκ τρόπου τινός [επιτηδείου [ετεθν?ήκει. 

 Η σηµασιολογική διαφορά των λέξεων δέος και φόβος, αν υπήρχε, θα ήταν 

ανεπαίσθητη ' µπορούµε να επικαλεσθούµε γι ' αυτό τον πλατωνικό διάλογο 

Πρωταγόρας (358d-e), όπου η άποψη του  Προδίκου ότι δέος είναι "προσδοκία κακού" 

(πιθανώς είναι η δική του άποψη που απηχείται στον µεταγενέστερο σχολιαστή του 

Αριστοτέλη, Αµµώνιο s.v., δέος ... κακο~υ ]υπόνοια, φόβος δ`ε ]η παραυτίκα πτόησις ) 

απορρίπτεται από τον Πρωταγόρα, τον Ιππία και τον Σωκράτη ' πβ. και Λαχης 198b. 

Ορισµένοι προσκρούουν στην σύνδεση των συνωνύµων δέος κα`ι  φόβος. Ο 

Markland υποψιάζεται χάσµα µετά το δέος και προτείνει τ`ο δέος <τ`ο τ~ων κατηγόρων> 

κα`ι ]ο φόβος, ενώ ο Reiske, ακολουθούµενος απο τον Auger, επιχειρεί τη διόρθωση 

σε τ`ο δέος κα`ι ]ο φόνος, αλλά η πρότασή του απορρίπτεται  ορθώς από τον Dobree, 

Adversaria 136 και όλους τους νεώτερους εκδότες πλην του Lamb, γιατί ο φόνος 

περιέχεται στο πεπονθότων. Ο Ηerwerden θεωρεί ύποπτη ολόκληρη τη φράση κα`ι - 

πεπονθότων. Οι υποψίες των παραπάνω µελετητών φαίνεται να ενισχύονται από 

κάποια χωρία του κειµένου µας (§ 21  τ`ο δέος α[υτο`υς ποιε~ι τό τε ]υµέτερον κα`ι τ`ο 

τ~ων κατηγόρων ' πβ. § 18 δι`α τ`ο δέος τ`ο τ~ων κατηγόρων). Αν πρέπει κανείς να 

επέµβει στο κείµενο, η καλύτερη λύση είναι η αθέτηση του κα`ι ]ο φόβος. Όµως, από 

την άλλη, αν και δύσκολη, η σύζευξη αυτών των συνωνύµων δεν είναι αδύνατη ' πβ. 

∆ηµ. 21,124 δέει κα`ι φόβ?ω '' 23,103  φόβον κα`ι δέος ' Ηροδ. 4.115.2  φόβοι κα`ι 

δείµατα  Θουκ. 7.8O.3  ' Πλ. Νοµ.  791c 1-2 ' 865Ε φόβου κα`ι δείµατος ' δειν`α κα`ι 

φοβερ`α  ' ∆ηµ. 18,248 ' 20,158 ' Ισοκ. 9,36 ' Πλατ. Πολιτεία  387b 8-9.  Για τη σύζευξη 
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συνωνύµων στο λόγο, η οποία συνιστά είδος ρητορικής αύξησης, πβ. §14  [επιβολ`ας 

[επιβάλλοντες κα`ι ζηµιο~υντες ' §34 κλάη κα`ι [ολοφύρηται. Σε αυτό το είδος ρητορικής 

αύξησης ρέπει ιδιαιτέρως ο ∆ηµοσθένης (πβ. ∆ιον. Αλικ. ∆ηµ.58= Ush-R 251,8-10 

πολλο~ις [ονόµασι τ`ο α[υτ`ο πρ~αγµα δηλο~υν ) ' βλ. Rehdanz, Indices s.v. 

Erweiterung.  

 Η χρήση των αφηρηµένων ουσιαστικών δέος και φόβος ως υποκειµένων 

µεταβατικού ρήµατος είναι σχετικώς σπάνια στους πρώιµους ρήτορες µε εξαίρεση 

τον Αντιφώντα, ενώ είναι συχνή στον ∆ηµοσθένη ( βλ. ∆ηµ. 18,4 µε τον Wankel ) ' 

πβ. Αντ. 2.1,7 (=Τετρ. Α α 7) \η τε γ`αρ [επιθυµία τ~ης τιµωρίας [αµνήµονα τ~ων κινδύνων 

καθίστη α[υτόν, \ο τε φόβος τ~ων [επιφεροµένων κακ~ων [εκπλήσσων θερµότερον 

[επιχειρε~ιν [επ~ηρεν  ' Αισχίν. 3,239 ]ο δ`ε κοµίζων @ην τ`ο χρυσίον καιρ`ος κα`ι φόβος 

κα`ι χρεία συµµάχων ' Ξεν.] Ιππαρχ. 7.7 ]ο γ`αρ φόβος δεινός δοκε~ι συµφύλαξ ε@ιναι. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις τέτοια ουσιαστικά φαίνονται να προσωποποιούνται 

@@αλλά ο ακριβής βαθµός προσωποποίησης δεν είναι εύκολο να προσδιορισθεί ' 

βλ. R.S. Radford, Personification and the Use of Abstracts Subjects in the Attic 

Orators and Thucydides, διδ.διατρ. Baltimore 1896 ' Denniston, Prose Style 28-36. 

 Ο C. Kayser, Munsch. Gel. Ant. (1852) 99 θέλει να διορθώσει τη µετοχή τ~ων 

πεπονθότων σε ]ο τ~ων κατηγόρων, ο Rauchenstein σε κρατούντων ' όµως, πβ. 

Λυσ.19,4 [απολέσαντες [ανθρώπους ]εάλωσαν ]ηνίκα ο[υδ`εν @ην πλέον το~ις πεπονθόσιν 

' Ανδοκ.1,7 ' ∆ηµ. 21, 20.24.118.137. Ο Francken, 145 αντί ]ο φόβος τ~ων 

πεπονθότων, προτιµά    ]ο φόβος #ων ο]ι {αλλοι πεπονθότες @ησαν , όµως 

νοµίζουµε ότι η παραδεδοµένη διατύπωση συµφωνεί µε το ελλειπτικό ύφος του 

λόγου ' βλ. Εισαγωγή, σελ. 60-1. Γι αυτή τη χρήση της ουσιαστικοποιηµένης µετοχής 

πβ. επίσης § 7 το`υς [αδικο~υντας.  

 

 

      §9 

 

\ωστε ο]ι πολλο`ι πάντ[   [απεγίγνωσκον α[υτ~ων .  το`υς µ`εν γ`αρ [εξήλαυνον 

α[υτ~ων, το`υς δ`ε [απεκτίννυσαν :  Αναµφιβόλως αυτή η περίοδος 

επαναλαµβάνει το προηγούµενο τ~~ων γ`αρ λεγόντων... [απέθν?ησκον  (§8) χωρίς να 
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προσθέτει κάποιο στοιχείο και ο Thalheim ακολουθώντας τον Herwerden, Analecta 

Critica, 1868, 58, την οβελίζει, ενώ ο ίδιος ο Herwerden στην έκδοσή του, 

υιοθετώντας πρόταση του Hartman, τη θέτει µεταξύ σταυρών. Όµως, δεν µπορεί να 

δοθεί πειστική εξήγηση για το πώς αυτή η φράση παρεισέφρησε στο κείµενο : δεν 

µπορεί να είναι λάθος του αντιγραφέως (µηχανική επανάληψη της προηγούµενης 

φράσης), καθώς εδώ χρησιµοποιείται ενεργητική διατύπωση αντί της προηγούµενης 

παθητικής, ούτε µπορεί να ήταν αρχικώς διευκρινιστικό σχόλιο στο περιθώριο του 

χειρογράφου, εφόσον δεν περιέχει λέξεις ή εκφράσεις απλούστερες της διατύπωσης 

της προηγούµενης παραγράφου, η οποία, άλλωστε, δεν χρήζει κάποιας 

διασάφησης. Αντιθέτως, υπάρχουν ενδείξεις υπέρ της διατήρησης του κειµένου ως 

έχει : οι επαναλήψεις, οι οποίες είναι κοινή στρατηγική σε λόγους που προορίζονται 

για λαικό ακροατήριο, δεν απουσιάζουν από το λόγο µας οσάκις ο οµιλητής επιθυµεί 

να τονίσει κάτι σηµαντικό για την υπόθεσή του, ενώ  η απόσπαση της γενικής 

διαιρετικής από τον αντιθετικό σύνδεσµο ( το`υς µ`εν ... α[υτ~ων ) είναι υφολογικό 

χαρακτηριστικό του λόγου (πβ. εις §1 και Εισαγωγή, σελ.64).  

 Ο ΄ παραδίδει [εγίγνωσκον, γραφή την οποία ακολουθούν οι Baiter-Sauppe και 

Thalheim, Polystratos 25, o οποίος ερµηνεύει " alle Beschlusse in ihrem Sinne 

fassten", αλλά το γιγνώσκω µε αυτή τη σηµασία είναι αµάρτυρο. Οι Contius, Reiske, 

Auger διορθώνουν σε κατεγίγνωσκον, ο Francken, 149 σε συνεγίγνωσκον α[υτο~ις, 

αλλά η διόρθωση [απεγίγνωσκον  (Dobree, Adversaria 136 "most of them gave up the 

business altogether") είναι ευκολότερη και δίνει καλύτερο νόηµα : η απόγνωση των 

περισσότερων πολιτών, που προκλήθηκε από την τροµοκρατία των ολιγαρχικών, 

δυσκόλευε κάθε απόπειρα αποκατάστασης της δηµοκρατίας (πβ. το παρακάτω   

\ωστε ο[υκ }αν ]ρ?αδίως ... ]η πολιτεία). Τη διόρθωση του Dobree υιοθετούν οι Hude, 

Gernet-Βizos και Albini. Για  το [απογιγνώσκειν  µε την σηµασία "απελπίζοµαι" πβ. 

∆ηµ.3,33 ' 4,42 ...ε{ιπερ µ`η παντάπασιν [απεγνώκατε  (post [απεγνώκατε add. ]εαυτ~ων 

A F Y : α[υτ~ων B et Bekker).  

 Για την κατατροµοκράτηση των πολιτών από τους σκληρούς ολιγαρχικούς  

πβ. εις §8. 

 

ο|ι δ`ε [εκείνων {εµελλον [ακρο~ασθαι κα`ι µηδ`εν [επιβουλεύειν µηδ`ε 
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[εξαγγέλλειν, τούτους }αν καθίσταντο : " αντιθέτως, είχαν την τάση να 

παραχωρούν εξουσία σ' εκείνους που παρείχαν εγγυήσεις ευπείθειας, αφοσίωσης 

και εχεµύθειας". O συνήγορος σχολιάζει µε αυτό τον τρόπο εκείνους που υπήρξαν 

πειθήνια όργανα των Τετρακοσίων, αλλά στην πραγµατικότητα αυτή η περιγραφή 

ταιριάζει µάλλον στον ίδιο τον κατηγορούµενο ' βλ. Εισαγωγή, σελ. 28-9. 

 Ο παρατατικός {εµελλον  + [απρµφ. εκφράζει εδώ πρόθεση στο παρελθόν ' βλ. 

Goodwin, Moods & Tenses 20-21. Για την προσωπική σύνταξη του µέλλειν + 

[απαρέµφατο, βλ. L. Basset, Les emplois periphrastiques du verbe grec µέλλειν , Lyon 

1979, 205-6. Για το [ακρο~ασθαι + γεν. µε τη σηµασία "υπακούω σε κάποιον" πβ. 

Λυσ.12,66 ' ∆ηµ.9,55 ' Θουκ. 3.27 ' Πλ. Γοργ. 488c. Γι' αυτή τη χρήση του [εξαγγέλλειν 

σε πολιτικά συµφραζόµενα πβ.∆ηµ. 4,18  ε[ισ`ι γάρ, ε[ισ`ι ο]ι πάντ[   [εξαγγέλλοντες 

[εκείν?ω.  

 Το αναληπτικόν (resumptivum) τούτους συνοψίζει την αναφορική πρόταση 

που προηγείται ' πβ. παρακάτω #ων ]υµ~ιν ε@υνοι @ησαν, τούτων δίκην διδόναι ' ∆ηµ. 

1,24 ' 2,7 ' 3,10  ' 15,7 µε τον Radicke ' Ισοκ.1,45 µε τον Schneider ' βλ. Kuhner - 

Gerth I 660-1. 

 Ο παρατατικός καθίσταντο }αν δηλώνει µια υπό ορισµένες συνθήκες 

επαναλαµβανόµενη πράξη κατά το παρελθόν ' πβ. Λυσ. 7,12 (µε τους Rauchenstein-

Fuhr)  [εν µ`εν τ~?ω τέως χρόν?ω \οσοι µε φάσκοιεν δειν`ον ε@ιναι ...[ηγανάκτουν {αν ' 

σπανιότερα λειτουργεί µε αυτό τον τρόπο η οριστική αορίστου µε το {αν ' βλ. 

Frohberger -Thalheim εις Λυσ.19,37 ' Goodwin, Moods & Tenses 86 ' Kuhner - Gerth 

Ι 211 κ.ε. 

 

 

\ωστε ο[υκ }αν ]ρ?αδίως µετέστη }αν ]υµ~ιν ]η πολιτεία : Η πλήρης υποταγή 

στην κυρίαρχη οµάδα δεν ευνοεί την προσπάθεια µεταβολής ενός καθεστώτος. 

Αντιθέτως, προυπόθεση για τη µεταβολή είναι η αύξηση της δύναµης του 

καταπιεζόµενου µέρους, που µπορεί να οδηγήσει σε αντίδραση (Αριστ. Πολιτικ`α 

1304a 17 - 33). 

 Σε αυτή την ουδέτερη φράση αλλά και στο διπλό }αν προσκρούουν αρκετοί 

µελετητές : o Markland θεωρεί ότι µεταξύ του \ωστε και του ο[υκ υπάρχει χάσµα όπου 
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θα περιεχόταν µια υποθετική πρόταση, της οποίας απόδοση θα ήταν το ο[υκ }αν ... 

πολιτεία : " <itaque si ceteri eodem animo fuissent> non facile Respublica vestra in 

aliam formam fuisset mutata," ενώ ο Rauchenstein, Jahr. f. Class. Phil., 93 (1866) 

663, προτείνει τη διόρθωση \ωστε π~ως ο[υ ]ρ?αδίως µετέστη ]υµ~ιν ' όµως το διπλό }αν 

χρησιµοποιείται για ρητορική έµφαση : ο συνήγορος, όπως δείχνουν τα 

συµφραζόµενα, θέλει να τονίσει πόσο δύσκολη ήταν η αποκατάσταση της 

δηµοκρατίας και συνεπώς πόσο µάταια θα ήταν κάθε προσπάθεια αντίστασης.  Πβ.  

Ξεν. Κυρ. Παιδ. 8.1.16 νοµίζων το`υς παρόντας ο[υκ }αν [εθέλειν ο{υτε κακ`ον ο{υτε 

α[ισχρ`ον ο[υδ`εν }αν πράττειν '  Kuhner - Gerth, I 247 ( για το διπλό }αν πβ. επίσης εις 

§15). 

 O τεχνικός όρος µεθίστασθαι τ`ην πολιτείαν  (πβ. επίσης µεθιστάναι τ`ην πολιτείαν) 

χρησιµοποιείται οµοίως για τη µεταβολή από δηµοκρατία σε ολιγαρχία και 

αντιστρόφως (πβ. Αισχίν. 3,131)  ' συνήθως το αρχικό πολίτευµα  δηλώνεται µε [εκ  + 

γεν., ενώ η µορφή στην οποία µεταβάλλεται δηλώνεται µε ε[ις + α[ιτ. ' πβ. Λυσ. 16,4 ' 

30,14 ' Αισχίν.3,131 ' Ξεν. Ελλ. 2.3.24 ' Αριστ. Πολιτικ`α 1301a -b.  

   

ο{υκουν δίκαιοί ε[ισιν, #ων ]υµ~ιν ε@υνοι @ησαν, τούτων δίκην διδόναι : Η 

φράση αυτή συνοψίζει κυκλικά την αρχική πρόταση της §8 [εγ`ω δ[   ]ηγο~υµαι [αξίους 

ε@ιναι ... 

 Το ο{υκουν δεν είναι συχνό στους πρώιµους ρήτορες ' βλ. Denniston, GP 438-

9. Για την αντίθεση ο{υκουν δίκαιοι - δίκην διδόναι  πβ. εις §22 δίκην δέδωκεν - ο[υδ`εν 

]υµ~ας [αδικ~ων. Για την προσωπική σύνταξη του δίκαιος πβ. §§12,30,34 ' [Λυσ ] 9,9 ' 

Λυσ. 25,14 ' βλ. Kuhner -Gerth ΙΙ 35-6 ' Εισαγωγή, σελ.64. Για το αναληπτικόν τούτων 

πβ. εις §13. 

 Για τη σύνταξη του δίκην διδόναι µε γενική πβ. Λυσ.  26,12  ... δίκας τ~ων 

]ηµαρτηµένων διδόναι. Γι ' αυτή τη µορφή αναφορικής έλξης πβ. Λυσ. 6,11  

καταπεφρόνηκε τ~ων θε~ων κα`ι #ων [εκείνοις δε~ι τιµωρε~ιν ' Πλ.  Πολιτεία  497 d  φόβ?ω 

#ων ]υµε~ις [αντιλαµβανόµενοι δεδηλώκατε µακρ`αν κα`ι χαλεπ`ην α[υτο~υ τ`ην [απόδειξιν ' 

βλ. Denniston, Prose Style 96-7.  
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     §10 

 

δειν`ον δέ µοι δοκε~ι ε@ιναι, ε[ι το~ις ε[ιπο~υσι περ`ι τ`ο πλ~ηθος τ`ο 

]υµέτερον µ`η τ`α {αριστα ]ο µηδ`εν ε[ιπ`ων τα[υτ`α πείσεται : H προηγούµενη 

θέση (§ 7 κα`ι ]οµοίας τ`ας κατηγορίας ποιο~υνται... ) επαναδιατυπώνεται φορτισµένη 

συναισθηµατικά ' ως δεινον περιγράφεται η ισοπεδωτική αντιµετώπιση ενόχων και 

αθώων. Για τα εισαγόµενα µε το δειν`ον argumenta ex contrario (πβ. §§19,36) βλ. 

Gebauer, Arg. Contr. XXVII κ.ε. και 85 ' J.J.Bateman, "Some Aspects of Lysias 

Αrgumentation", Poenix 16 (1962) 157-77 ' Εισαγωγή, σελ. 58-9. 

 Ο Reiske θέλει να διορθώσει το  περ`ι τ`ο πλ~ηθος σε πρ`ος τ`ο πλ~ηθος και 

εναλλακτικώς σε περ`ι το~υ πλήθους, όµως το εµπρόθετο ανήκει όχι στο ε[ιπο~υσι, 

αλλά στο επίθετο {αριστα, καθώς επίθετα σαν το  [αγαθός, χρηστ`ος  συχνά 

συντάσσονται µε περ`ι + αιτιατ.   ' πβ. Αρ. Θεσµοφ. 313 ... τ`ην [αγορεύουσαν  τ`α 

βέλτιστα περ`ι τ`ον δ~ηµον τ~ων [ Αθηναίων... ' Λυσ. 13,2  {ανδρας {οντας [αγαθο`υς περ`ι 

τ`ο πλ~ηθος τ`ο ]υµέτερον ' 13,60 ο\υτω χρηστ`ος @ην κα`ι περ`ι το`υς δεδεµένους κα`ι 

περ`ι τ`ον δ~ηµον τ~ων [ Αθηναίων (πβ. ∆ηµ.3,12 ε[ιπ`ων τ`α βέλτιστα ]υπ`ερ  

]υµ~ων). Για το ε[ιπε~ιν µ`η τ`α {αριστα  πβ. εις § 20 (§5 µ`η τ`α {αριστα {αρχειν).  

 

κα`ι [εν µ`εν  ]εβδοµήκοντα {ετεσιν ο[υδ`εν [εξήµαρτεν ε[ις ]υµ~ας, [εν [οκτ`ω 

δ[ ]ηµέραις : Ο ΄ παραδίδει [εξήµαρτον και ο Markland, ακολουθούµενος από τον 

Taylor διορθώνει σε [εξαµαρτών, όµως η διόρθωση  [εξήµαρτεν (Πολύστρατος ) του 

Reiske είναι βέβαιη.  

 Επειδή οι Αθηναίοι αντιµετώπιζαν κάθε δίκη ως ένα επεισόδιο µόνον της 

συνολικής πολιτείας του διαδίκου, συνήθιζαν να συνεκτιµούν το πολιτικ`ον @ηθος του, 

ασφαλέστερο  δείκτη του οποίου αποτελεί ο χρόνος που έχει διαρρεύσει. Για 

επιχειρήµατα που συνδυάζουν το @ηθος µε τον χρόνον  πβ. Λυσ.5,3 ο[υδεµίαν δ`ε 

σχ`ων α[ιτίαν ε[ις το~υτο τ~ης ]ηλικίας [αφ~ικται ... ' Λυσ. 19,60 (µε τους Frohberger -

Thalheim) [ενθυµε~ισθε δ`ε \οτι [ολίγον µ`εν χρόνον δύναιτ[  {αν τις πλάσασθαι τ`ον τρόπον 

τ`ον α[υτο~υ, [εν ]εβδοµήκοντα δ`ε {ετεσιν ο[υδ[  }αν ε#ις λάθοι πονηρ`ος {ων  ' αυτόθι 61 ' 

16,10 ' 21,19 ' Αντ. απ. 79 Blass  τέως µ`εν γ`αρ ]ο πολύς χρόνος το~υ [ολίγου 
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πιστότερος @ην '' Γοργ. Παλ. 34-5 '  Υπερείδ.  Λυκοφρ. 14  ]υµ~ας δ[   ο@ιµαι δε~ιν ο[υκ 

[εκ τ~ων το~υ κατηγόρου  διαβολ~ων περ`ι [εµο~υ δικάζειν, [αλλ`  [εξ \απαντος το~υ βίου |ον 

βεβίωκα [εξετάσαντας. Λαθε~ιν γ`αρ τ`ο πλ~ηθος τ`ο ]υµέτερον ο[υκ {ενι ο{υτε πονηρ`ον 

{οντα ο[υδένα τ~ων [εν τ~?η πόλει ο{υτε [επιεικ~η, [αλλ[  ]ο παρεληλυθ`ως χρόνος µάρτυς 

[εστ`ιν ]εκάστ?ω το~υ τρόπου [ακριβέστατος ' ∆ηµ. 24,133 ' 61,5. Όµως, θα µπορούσε 

κανείς να αντιτείνει, δανειζόµενος τα λόγια ενός άλλου οµιλητή, ότι η κρίσιµη χρονική 

στιγµή είναι εκείνη που ελέγχει το ήθος του ανδρός :  ... ο[υ δε~ι α[υτ`ον [εξετάζειν ε[ι 

σώφρων [εστίν, \οτ[  α[υτ`ον ο[υκ {εξεστιν [ασελγαίνειν, [αλλ[   [εκε~ινον τ`ον χρόνον 

σκοπε~ιν, [εν #?ω [εξ`ον ]οποτέρως [εβούλετο ζ~ην ε\ιλετο παρανόµως πολιτευθ~ηναι 

(Λυσ.26,4) ' βλ. Εισαγωγή, σελ. 47-9. 

  [εν [οκτ`ω δ[  ]ηµέραις  (sc. πάντα τα~υτα [εποίησεν ) ' πβ. εις §14.  

 Aκολουθώντας τον Kayser ο Herwerden και ο Thalheim θέτουν ερωτηµατικά 

µετα το  ]ηµέραις και το πονηροί, θεωρώντας τις προτάσεις κα`ι [εν µ`εν - ]ηµέραις και ο]ι 

δ[   [αε`ι - ο#υτοι πονηρο`ι ως αυτόνοµες ερωτήσεις  

' όµως, την καταφατική διατύπωση προτιµά ο Francken, 145-6, ο οποίος παρατηρεί 

εύστοχα:  "affirmative dicta haec continent confessionem erroris, sed simul 

deprecationem", και ο Wilamowitz, ΑuA ΙΙ 364 σηµ. 19, ο οποίος σηµειώνει ότι οι 

παραπάνω προτάσεις ουσιαστικώς συνιστούν περαιτέρω δειν`α  και συνεπώς πρέπει 

να εξαρτηθούν από το δειν`ον ε@ιναι, όπως το προηγούµενο ε[ι πείσεται. Την 

καταφατική διατύπωση προτιµούν επίσης οι Hude, Gernet - Bizos και Albini. 
 


