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Διζαγωγή 

 

θήμη γάπ ηε κακὴ πέλεηαι, κούθη μὲν ἀεῖπαι  

ῥεῖα μάλ᾽, ἀπγαλέη δὲ θέπειν, σαλεπὴ δ᾽ ἀποθέζθαι Ἡζιοδ. Ἔργ. 761-2 

 

Ζ Βνπιή, ε Δθθιεζία ηνπ δήκνπ, ηα δηθαζηήξηα, ε αγνξά θαη ην ζέαηξν απνηεινχζαλ ηνπο 

ρψξνπο ζπλάληεζεο θαη αληηπαξάζεζεο ησλ πνιηηψλ ηεο θιαζηθήο Αζήλαο. Ωζηφζν, 

απνηεινχζαλ θαη ηνπο θαηεμνρήλ ρψξνπο δηακφξθσζεο θαη δηάδνζεο θεκψλ θαη 

θνπηζνκπνιηψλ (Hunter 2000). Δηδηθφηεξα ε Δθθιεζία θαη ηα δηθαζηήξηα, σο ρψξνη 

δεκφζηαο ζπδήηεζεο θαη αληηπαξάζεζεο αγνξεηψλ θαη δηαδίθσλ, παξείραλ πξφζθνξν έδαθνο 

γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε αζέκηησλ κέζσλ, κε ζθνπφ ηε ρεηξαγψγεζε κεγάισλ αθξναηεξίσλ. 

ε απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη ε έληνλε παξνπζία ηεο δηαβνιήο θαη ηεο ινηδνξίαο ζηνπο 

δηθαληθνχο αιιά θαη ηνπο ζπκβνπιεπηηθνχο ιφγνπο. Ζ θαηαγσγή, ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, ε θνηλσληθή ζέζε, νη ζεμνπαιηθέο επηινγέο, ν ηξφπνο πινπηηζκνχ θαη 

ζεκαληηθνί ζηαζκνί ηεο πνιηηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ησλ δηαδίθσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

απνηεινχζαλ ηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο ηεο  πνιηηηθήο ινηδνξίαο (Βνινλάθε 2014, 167-199). 

ηα δηθαζηήξηα νη δηάδηθνη ζπρλά δειψλνπλ ηελ έρζξα ηνπο κε ηνπο αληηδίθνπο ηνπο 

(Cohen 1995) θαη πξνζπαζνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη λα ακαπξψζνπλ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ην ήζνο ησλ αληηπάισλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα θεξδίζνπλ ηελ εχλνηα ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπο πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίζεη επλντθή 

εηπκεγνξία. Γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο πξνβάιινπλ επηρεηξήκαηα λνκηθνχ, 

πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα (Lanni 1999, 36,40), ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αμίεο θαη 

ηηο πεπνηζήζεηο ησλ δηθαζηψλ. Παξνπζηάδνληαη λα ηαπηίδνληαη ηδενινγηθά καδί ηνπο, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο αληηπάινπο ηνπο, νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζηνπο ζσδφκελνπο ιφγνπο λα 

δηάγνπλ έλαλ επνλείδηζην βίν θαη λα κελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ θακία ππεξεζία ζηελ 

πφιε. Ωζηφζν, πνιιά απφ ηα πξάγκαηα πνπ ηζρπξίδνληαη είηε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο είηε γηα 

ηνπο αληηπάινπο ηνπο απνηεινχλ θήκεο θαη ππεξβνιέο θαη ζπρλά δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Worman 2008, 218). Απηφ θπζηθά δελ ηνπο εκπνδίδεη λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα ηα εθκεηαιιεχνληαη ξεηνξηθά ζην κέγηζην βαζκφ. Μάιηζηα, πνιιέο 

θνξέο νη δηαδφζεηο θαη νη αλππφζηαηεο θήκεο παγηψλνληαη κέζσ ησλ δηθαζηεξίσλ ζηελ 

ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ, κε απνηέιεζκα αξγφηεξα λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ξεηνξηθνί ηφπνη 

ζε άιιεο δηθαζηηθέο ή εμσδηθαζηηθέο δηακάρεο. 
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ηελ παξνχζα εξγαζία αληηθείκελν κειέηεο ζα απνηειέζεη ν Καηὰ Ἀξηζηνγείηνλνο Α΄ 

ιφγνο ηνπ δεκνζζέλεηνπ corpus, ν νπνίνο ζην ζχλνιφ ηνπ ζπληζηά κηα δξηκεία επίζεζε ζην 

ήζνο ηνπ Αξηζηνγείηνλα. Ο θαηήγνξνο ρξεζηκνπνηεί θαηά θφξνλ ηελ ινηδνξία, ην 

θνπηζνκπνιηφ θαη ηηο αλππφζηαηεο δηαδφζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεζεί ζηνλ θαηεγνξνχκελν 

πνπ είλαη πξνζσπηθφο ηνπ ερζξφο. Ζ έρζξα ησλ δχν πιεπξψλ θαίλεηαη λα ππνδαπιίδεηαη απφ 

ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο ηνπο ζέζεηο, θαζψο ν νκηιεηήο αλήθεη ζηελ αληηκαθεδνληθή 

παξάηαμε ελψ ν Αξηζηνγείησλ ζηελ θηινκαθεδνληθή (§37) θαη γη‘ απηφ ν παξψλ ιφγνο ζα 

κπνξνχζε λα ηδσζεί σο πξνέθηαζε ησλ πνιηηηθψλ δηαθνξψλ ησλ δχν πιεπξψλ, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζηνπο δηθαληθνχο ιφγνπο ηνπ Γεκνζζέλε θαηά ηνπ Αηζρίλε θαη αληηζηξφθσο. 

Βέβαηα, ην γεγνλφο φηη ζηνλ παξφληα ιφγν δελ θπξηαξρεί ε πνιηηηθή ηδενινγία, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο, εληζρχεη πεξηζζφηεξν ην ελδερφκελν ε πνιηηηθή 

θαη ηδενινγηθή αληηπαιφηεηα ησλ αληηδίθσλ λα επέηεηλε κηα ήδε ζνβνχζα πξνζσπηθή 

δηακάρε θαη λα ππήξμε ην ππφβαζξν ηεο παξνχζαο δίθεο. 

Ζ παξνχζα κειέηε ζα επηθεληξσζεί ζηα λνκηθά δεηήκαηα ηα νπνία εγείξεη ν ιφγνο, 

θαη ζηηο κεζφδνπο πεηζνχο ηηο νπνίεο κεηέξρεηαη ν νκηιψλ (επηρεηξήκαηα, δηθαληθέο 

αθεγήζεηο, άηερλεο πίζηεηο). πλαθψο ζα εμεηαζζνχλ ηα δεηήκαηα ηεο ρξνλνιφγεζεο, ηνπ 

χθνπο θαη ηεο παηξφηεηαο ηνπ ιφγνπ. 
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1.Τπόθεζη και Υπονολόγηζη 

Ο Ληβάληνο ζηελ πόζεζηλ ησλ ιφγσλ Καη’ Αξηζηνγείηνλνο Α΄ θαη Β΄ παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά 

ηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ δίθε θαηά ηνπ Αξηζηνγείηνλα, παξφιν πνπ απηά ηα 

γεγνλφηα αλαθέξνληαη πεξηζηαζηαθά ή δελ πεξηγξάθνληαη θαζφινπ ζε απηνχο ηνπο ιφγνπο. 

Αλ θαη σο επί ην πιείζηνλ νη πνζέζεηο ηνπ Ληβαλίνπ  ζηεξίδνληαη ζηα πεξηζηαηηθά πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ιφγνπο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν ζπληάθηεο παξέρεη 

θάπνηεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο αληιήζεθαλ απφ ηνλ ιφγν ηνπ Λπθνχξγνπ,1 ν νπνίνο 

θαίλεηαη φηη ήηαλ ν θεληξηθφο νκηιεηήο απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηεγφξσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δίθε. 

Ζ ππφζεζε έρεη σο εμήο: ν Αξηζηνγείησλ ππήξμε δεκφζηνο νθεηιέηεο θαη σο εθ 

ηνχηνπ είρε ππνζηεί πξνζσξηλή ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ (ἀηηκία) κέρξηο 

φηνπ εμνθινχζε ηα ρξέε ηνπ. Δληνχηνηο, ε θαηεγνξνχζα πιεπξά ππνζηεξίδεη φηη ν 

Αξηζηνγείησλ ζπλέρηζε λα αζθεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα, αγλνψληαο ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ 

ηνπ είρε επηβιεζεί θαη γη‘ απηφ ηνλ ππέδεημε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ἐλδείμεσο. Ζ ζηέξεζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο ηνπ λα απνπιεξψζεη ηα 

πξφζηηκα πνπ ηνπ επηβιήζεθαλ ιφγσ ησλ απνηπρεκέλσλ δηθαζηηθψλ δηψμεψλ ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, ν Αξηζηνγείησλ ην 332/1 είρε πξνηείλεη έλα ςήθηζκα ζηελ Δθθιεζία ηνπ 

δήκνπ, ρσξίο λα ην έρεη παξνπζηάζεη πξψηα ζηελ βνπιή (ἀπξνβνύιεπηνλ), κε ην νπνίν 

δεηνχζε ηελ άκεζε εθηέιεζε ηνπ Ηεξνθιή,2 γηνχ ηεο ηέξεηαο ηεο Βξαπξσλίαο Αξηέκηδνο, αλ 

παξαδερφηαλ φηη είρε κεηαθέξεη θάπνηα ηεξά ηκάηηα.3 Σελ εγθπξφηεηα απηνχ ηνπ ςεθίζκαηνο 

πξνζέβαιε ν παηέξαο ηνπ Ηεξνθιή, Φαλφζηξαηνο, ν νπνίνο ππέβαιε γξαθή παξαλόκσλ 

ελαληίνλ ηνπ Αξηζηνγείηνλα θαη πέηπρε ηελ θαηαδίθε ηνπ, έρνληαο ζην πιεπξφ ηνπ σο 

ζπλήγνξν θαηεγνξίαο ηνλ Γεκνζζέλε. Έηζη, δηακνξθψζεθε ην πξψην ρξένο ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα πξνο ην δεκφζην, πνπ αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 5 ηαιάλησλ. Δπηπιένλ, ην 331 

ν Αξηζηνγείησλ κήλπζε ηνλ Ζγήκνλα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο εἰζαγγειίαο, θαη ζηελ δίθε πνπ 

αθνινχζεζε απέηπρε λα ζπγθεληξψζεη ην 1/5 ησλ ςήθσλ,4  γη‘ απηφ ηνπ επηβιήζεθε ην 

                                                           
1
 Βλ. Gibson  2001, 182-3 και MacDowell 2009, 298. 

2
Σζτοιου είδουσ προτάςεισ για επιβολι κανατικισ καταδίκθσ χωρίσ δίκθ φαίνεται ότι τον 4

ο
 αι. π.Χ. 

απορρίπτονταν, κακϊσ επικρατοφςε θ κυριαρχία των δικαςτθρίων  βλ. Carawan 1984, 111-120. 
3
 Ο Ιεροκλισ είχε ςυλλθφκεί με τθν διαδικαςία τθσ ἀπαγωγῆσ ωσ ιερόςυλοσ, κακϊσ μετζφερε κάποια  ιερά 

ιμάτια, ωςτόςο υποςτιριηε ότι τα μετζφερε με εντολι τθσ ιζρειασ του ναοφ και άρα δεν διζπραττε κάποιο 
αδίκθμα. Εντοφτοισ, με βάςθ το ψιφιςμα του Αριςτογείτονα, αν παραδεχόταν τθν αλικεια, κα του 
επιβαλλόταν θ ποινι του κανάτου και αν αρνοφνταν τθν κατθγορία κα οδθγοφνταν ςε δίκθ, όπου, ςε 
περίπτωςθ που δεν ζπεικε με τισ εξθγιςεισ του και κρινόταν ζνοχοσ, κα του επιβαλλόταν θ κανατικι ποινι. 
4
 Ο ομιλθτισ κατθγορεί τον Αριςτογείτονα ότι εγκατζλειψε τθν δίκθ εναντίον του Θγιμονα (25.47: τὴν κακ’ 

Ἡγιμονοσ εἰςαγγελίαν μζμνθςαι ὡσ ἀπζδοτο). Ωςτόςο, από τθν Ὑπόκεςιν του Λιβανίου προκφπτει ότι τθν 
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πξφζηηκν ησλ 1.000 δξαρκψλ.5 Δπεηδή φκσο δελ θαηέβαιε ην νθεηιφκελν πνζφ κέρξη ηελ 

ελάηε πξπηαλεία,6 ηα ρξέε ηνπ δηπιαζηάζηεθαλ θαη πιένλ αλέξρνληαλ ζηα 10 ηάιαληα θαη 

ζηηο 2.000 δξαρκέο.  

 Ο Αξηζηνγείησλ γηα έλα δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ δελ θαίλεηαη λα έθαλε θακία 

πξνζπάζεηα λα εμνθιήζεη ην ρξένο ηνπ. Ωζηφζν, δχν ρξφληα πξηλ απφ ηελ παξνχζα δίθε 

παξαρσξεί έλα θηήκα ηνπ ζην δεκφζην, ην νπνίν αγνξάδεη ν αδεξθφο ηνπ Δχλνκνο. Δθείλνο 

έξρεηαη ζε δηαθαλνληζκφ κε ην θξάηνο, ψζηε κέζα ζε 10 ρξφληα λα εμνθιεζνχλ νη νθεηιέο 

ηνπ Αξηζηνγείηνλα. Ο Δχλνκνο θαηαβάιιεη ηηο δχν πξψηεο δφζεηο ζε δηάζηεκα δχν εηψλ, 

γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ επάλνδν ηνπ Αξηζηνγείηνλα ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ (§38:  δύ᾽ ἔηε 

βηάδεηαη ιέγεηλ νὗηνο νὐθ ἐμὸλ αὐηῶ, ἀιιὰ ιέγεη γ᾽ ὅκσο.). Ωζηφζν, έλα ηξίην ρξένο 

εγγξάθεηαη ελαληίνλ ηνπ απφ θάπνηνλ Αξίζησλα, ην νπνίν ν Αξηζηνγείησλ δελ απνδέρεηαη 

θαη γη‘ απηφ ηνλ κελχεη κε γξαθὴ βνπιεύζεσο. Με αθνξκή απηήλ ηελ κήλπζε ελαληίνλ ηνπ 

Αξίζησλα, ν Λπθνχξγνο θαη ν Γεκνζζέλεο ππνδεηθλχνπλ ηνλ Αξηζηνγείηνλα σο δεκφζην 

νθεηιέηε πνπ, ελψ έρεη ππνζηεί ἀηηκία, ζπλερίδεη λα ζπκπεξηθέξεηαη σο ἐπίηηκνο.  .  

Σν φηη ν Αξηζηνγείησλ εθθσλνχζε ιφγνπο ζηελ εθθιεζία θαη ηα δηθαζηήξηα ζα ήηαλ 

γλσζηφ ζε φινπο, φκσο ην επίκαρν δήηεκα είλαη ην αλ είρε ην δηθαίσκα λα ην θάλεη. Απηφ, 

ινηπφλ, πνπ πξέπεη λα εξεπλεζεί είλαη αλ ν Αξηζηνγείησλ αλαθηά ηα πνιηηηθά ηνπ 

δηθαηψκαηα απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν Δχλνκνο έρεη αλαιάβεη ηελ δηεπζέηεζε ηνπ ρξένπο ή αλ 

ζπλερηδφηαλ ν απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηνλ δεκφζην βίν κέρξηο φηνπ θαηαβαιιφηαλ νιφθιεξν 

ην πνζφ. Λακβάλνληαο ππφςε ην απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο δίθεο, ην νπνίν ήηαλ 

θαηαδηθαζηηθφ γηα ηνλ Αξηζηνγείηνλα,7 κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ν Αξηζηνγείησλ 

ζεσξνχληαλ δεκφζηνο νθεηιέηεο κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο. Ο Λπθνχξγνο, ν νπνίνο 

εθθψλεζε ηνλ πξψην ιφγν θαηεγνξίαο ελαληίνλ ηνπ, εζηίαζε πξνθαλψο ζηα λνκηθά 

δεηήκαηα ηεο ππφζεζεο, σζηφζν ν ιφγνο ηνπ δελ ζψδεηαη θαη γη‘ απηφ δελ κπνξνχκε λα 

έρνπκε πιήξε εηθφλα γηα ην λνκηθφ πιαίζην. Ο παξψλ ιφγνο κφλν ελ είδεη παξεθβάζεσο 

                                                                                                                                                                                     
ζχαςε επειδι δεν κατάφερε να ςυγκεντρϊςει το 1/5 των ψιφων (24.2: ἔπειτα Ἡγιμονα γραψάμενοσ καὶ τὸν 
ἀγῶνα ἀποδόμενοσ τὸ πζμπτον μζροσ μὴ λαβὼν τῶν ψιφων ὦφλε χιλίασ). O MacDowell (2009, 298) πάντωσ 
ςυμπεραίνει από αυτό το χωρίο ότι ο Θγιμων είχε δωροδοκιςει τον Αριςτογείτονα, με ςτόχο να μθν 
παρουςιάςει καταλλιλωσ τθν υπόκεςθ.  
5
 ε μερικά είδθ δθμόςιων υποκζςεων, όπωσ επί παραδείγματι ςτθν εἰςαγγελία, ιταν δυνατό ο διάδικοσ που 

δεν κατόρκωνε να ςυγκεντρϊςει το 1/5 των ψιφων να μθν υποςτεί κυρϊςεισ. Αυτό όμωσ άλλαξε μετά το 333 
π.Χ., οπότε και ορίςτθκε ωσ ποινι το πρόςτιμο των 1.000 δραχμϊν  βλ. Hansen 1975, 30-1 και MacDowell 
1986, 110.   
6
 Βλ. MacDowell 1986, 255 και πβ. *Δθμ.+59.7 

7
 Πβ. Δειν. 2.13: *…+ἐνδειχκεὶσ ὑπὸ Λυκοφργου καὶ ἐξελεγχκείσ, ὀφείλων τῷ δθμοςίῳ λζγειν οὐκ ἐξὸν 

αὐτῷ*…+(αφοφ υποδείχκθκε από τον Λυκοφργο και κρίκθκε ζνοχοσ ωσ δθμόςιοσ οφειλζτθσ που δεν του 
επιτρεπόταν να μιλάει δθμοςίωσ…).  
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αλαθέξεηαη ζηα λνκηθά δεηήκαηα θαη ζην πψο νδεγήζεθαλ ηα πξάγκαηα ζην δηθαζηήξην, 

θαζψο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ απνηειεί δξηκεία επίζεζε ζην ήζνο ηνπ Αξηζηνγείηνλα. 

 

Υξνλνιφγεζε 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ρξνλνιφγεζε ηνπ ιφγνπ, δελ ππάξρνπλ εζσηεξηθέο ελδείμεηο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα καο θαηεπζχλνπλ. Ωζηφζν, ε αλαθνξά ζηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα (§§54,65,77), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιεξνθνξία πνπ καο παξέρεη ν νκφηηηινο 

ιφγνο ηνπ Γεηλάξρνπ (2.18) γηα ηελ θπιάθηζε ηνπ Αξηζηνγείηνλα ηελ πεξίνδν ηεο κάρεο ηεο 

Υαηξψλεηαο (338 π.Υ), ππνδεηθλχεη σο terminus post quem γηα ηελ παξνχζα δίθε ην έηνο 338 

π.Υ. Δπηπιένλ, απφ ηνλ ιφγν ηνπ Γεηλάξρνπ (2.13) πξνθχπηεη φηη ε ἔλδεημηο ηνπ Λπθνχξγνπ 

απνηεινχζε έλα πξφζθαην πεξηζηαηηθφ. Δπνκέλσο, σο terminus ante quem ζεσξείηαη ην έηνο 

324 π.Υ., φηαλ μέζπαζε ην ζθάλδαιν κε ηνλ Άξπαιν εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ζπληάρζεθαλ θαη νη 

ηξεηο ιφγνη ηνπ Γεηλάξρνπ.8 Με βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, θαηά γεληθή νκνινγία γίλεηαη 

απνδεθηφ ην έηνο 325/4 π.Υ.,9 σο έηνο εθδίθαζεο ηεο ππφζεζεο θαηά ηνπ Αξηζηνγείηνλα. 

Τηνζεηψληαο, ινηπφλ, ηελ άπνςε φηη ν παξψλ ιφγνο εθθσλήζεθε ππφ πξαγκαηηθέο δηθαληθέο 

ζπλζήθεο, απνδέρνκαη σο έηνο ρξνλνιφγεζεο ην 325/4 π.Υ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνη 

ζεσξνχλ φηη ν ιφγνο απνηειεί ξεηνξηθή άζθεζε θάπνηνπ κεηαγελέζηεξνπ ζπγγξαθέα (π.ρ. 

Harris 2018, 195) ηνλ εληάζζνπλ ζηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν ρσξίο σζηφζν λα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζδηνξίζνπλ κε αθξίβεηα ηελ ρξνλνιφγεζή ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Για το ιςτορικό υπόβακρο αυτϊν των λόγων βλ. Worthington 1995, 41-77. 

9
 Βλ. Hansen 1976, 142; Wothington 1995, 300 και MacDowell 2009, 298. 
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2.Ζ δομή ηος λόγος10 

 

I.Πξννίκην §§1-14 

Ο νκηιεηήο πξνζπαζεί λα πξνδηαζέζεη ηνπο δηθαζηέο θαηά ηνπ Αξηζηνγείηνλα, ηζρπξηδφκελνο 

φηη ε ελνρή ηνπ έρεη απνδεηρζεί θαη κάιηζηα φηη ηνπο είλαη γλσζηή πνιχ πξηλ απφ ηελ 

παξνχζα δίθε. Τπνζηεξίδεη φηη ε ηειηθή εηπκεγνξία ζα έρεη αληίθηππν ζηελ ππφιεςε ησλ 

ίδησλ ησλ δηθαζηψλ, θαη γη‘ απηφ ηνπο εθηζηά ηελ πξνζνρή (§§1-7). Με αθνξκή ηελ 

ζπθνθαληηθή δξάζε ηνπ Αξηζηνγείηνλα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ζπκπεξηθνξά πνπ 

επηδεηθλχνπλ άιινη ζπθνθάληεο, κε ζηφρν λα αλαδεηρζεί ε επηθηλδπλφηεηά ηνπο θαη λα 

πξνθιεζεί ε  νξγή ησλ δηθαζηψλ απέλαληη ζε ηέηνηνπ είδνπο αλζξψπνπο (§§8-12). Έπεηηα, ν 

νκηιεηήο εμεγεί πψο ελεπιάθε ν ίδηνο ζηελ παξνχζα ππφζεζε θαη κε πνηα ζέκαηα 

αζρνιήζεθε πξνεγνπκέλσο ν Λπθνχξγνο, ηνλίδνληαο φηη ν ίδηνο ζα επηθεληξσζεί ζε 

δεηήκαηα πνπ πάληα πξέπεη λα εμεηάδνληαη απφ απηνχο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην θαιφ ηεο 

πφιεο θαη ησλ λφκσλ (§§13-14).   

 

II. Φηινζνθηθή δηάζηαζε/ Κπξηαξρία λφκσλ §§15-35 

Σν δήηεκα ηεο ελνρήο ηνπ Αξηζηνγείηνλα εμεηάδεηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπ δίπνινπ λόκνο- 

θύζηο, ζην νπνίν ν λφκνο έρεη θπξίαξρε ζέζε (§§15-19). Ζ ρξεζηκφηεηα θαη ζπνπδαηφηεηα 

ησλ λφκσλ παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα θαηέξξεε αλ ν Αξηζηνγείησλ θαη νη φκνηνί ηνπ 

απνθηνχζαλ θάπνηα ζηηγκή ηελ εμνπζία (§§ 20-28). Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη άιιν έλα 

παξάδεηγκα γηα λα αλαδεηρζεί ε επηθηλδπλφηεηα ηνπ Αξηζηνγείηνλα. ε απηφ ν 

θαηεγνξνχκελνο αληηπαξαβάιιεηαη κε άιια πξφζσπα πνπ νη Αζελαίνη θνβνχληαη σο 

επίδνμνπο ερζξνχο ηεο δεκνθξαηίαο(λένη, πινχζηνη) θαη ηνλίδεηαη φηη είλαη πνιχ ρεηξφηεξνο 

απφ απηνχο θαζψο, αλ αλαιάκβαλε πνηέ ηελ εμνπζία, ζα δξνχζε αλεμέιεγθηα (§§29-35). 

 

ΗΗΗ. Γεκφζηα δξάζε Αξηζηνγείηνλα §§36-53 

Ο νκηιεηήο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξνζπαζήζεη ν Αξηζηνγείησλ λα 

ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ, δειαδή κε δηαβνιέο θαη ζπθνθαληίεο (§§36-42). Έπεηηα, 

επηιέγεη λα επηηεζεί ζηνλ θηιηθφ θχθιν ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

Φηινθξάηε, ζηνλ νπνίν ππελζπκίδεη φηη είρε ζπλεξγαζηεί κε ηνλ θαηεγνξνχκελν ζε θάπνηεο 

δηθαζηηθέο δηψμεηο (§§43-48). Δπαλέξρεηαη ζηνλ Αξηζηνγείηνλα θαη ηελ ζπθνθαληηθή ηνπ 

                                                           
10

 Για τθν διάρκρωςθ του λόγου ακολουκϊ τον  Mathieu  1971, 133. 
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δξάζε θαη ηζρπξίδεηαη φηη κφλνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα πξνθαιεί αλαηαξαρέο ζηελ πφιε γη‘ 

απηφ πξέπεη λα ηνπ επηβιεζεί παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία (§§ 49-53). 

 

IV. Πξνζσπηθή επίζεζε θαηά Αξηζηνγείηνλα §§54-68 

Ο νκηιεηήο αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ βίνπ ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα, κε ζηφρν λα αλαδείμεη ηελ θαθία, ηελ αραξηζηία θαη ηελ βηαηφηεηά ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ απέλαληη ζηνλ παηέξα 

ηνπ (§54), απέλαληη ζηελ κεηέξα ηνπ θαη ηελ αδεξθή ηνπ (§55) απέλαληη ζηελ εξσκέλε ηνπ, 

ηε Εσβία (§§56-69) θαη απέλαληη ζε θάπνηνλ ζπγθξαηνχκελφ ηνπ (§§60-63). Έπεηηα, 

αλαθέξεηαη ζηελ απνηπρεκέλε δεκφζηα δξάζε ηνπ (§§64-68). 

 

V. Ννκηθά δεηήκαηα §§69-75 

Σν φλνκα ηνπ Αξηζηνγείηνλα έρεη θαηαρσξηζζεί ζηελ πηλαθίδα πνπ εγγξάθνληαη νη νθεηιέηεο 

ηνπ δεκνζίνπ θαη απηφ απνδεηθλχεηαη εχθνια (§§69-70). Σα  επηρεηξήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηαβνιή ησλ δχν πξψησλ δφζεσλ ηνπ ρξένπο θαη ηελ δίθε ελάληηα ζηνλ Αξίζησλα δελ 

έρνπλ βάζε, αλ θαη ν Αξηζηνγείησλ κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλα 

αληεζηξακκέλν ζχκπαλ ζην νπνίν έρεη δηθαίσκα ιφγνπ (§§70-75).  

 

VI. Αλαζθεπή επηρεηξεκάησλ Αξηζηνγείηνλα §§76-91 

Παξνπζηάδνληαη πηζαλά επηρεηξήκαηα ηνπ Αξηζηνγείηνλα, ηα νπνία ν νκηιεηήο αλαζθεπάδεη. 

Ο Αξηζηνγείησλ θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ δελ έρνπλ πξνζθέξεη ηίπνηα ζηελ πφιε, γη‘ απηφ δελ 

κπνξεί λα δεηήζεη ηελ επηείθεηα ησλ δηθαζηψλ επί ηε βάζεη ηεο θαιήο ηνπ δηαγσγήο θαη 

πξνζθνξάο (§§ 76-80). Γελ έρεη επηδείμεη νίθην θαη επζπιαρλία θαη γη‘ απηφ ην ιφγν πξέπεη 

λα ηνπ ζπκπεξηθεξζνχλ αλαιφγσο (§§80-84). Ζ πεξίπησζε ηνπ Αξηζηνγείηνλα δηαθέξεη απφ 

ηηο πεξηπηψζεηο άιισλ δεκφζησλ νθεηιεηψλ (§§85-91). 

 

VII. Δπίινγνο §§92-101 

Ο νκηιεηήο δεηεί γηα άιιε κηα θνξά λα επηβιεζεί ε απζηεξφηεξε δπλαηή ηηκσξία ζηνλ 

Αξηζηνγείηνλα, γηαηί δηαθνξεηηθά δελ ζα ζηακαηήζεη λα πξνμελεί πξνβιήκαηα θαη 

αλαηαξαρέο (§§92-96). Κάλεη επίθιεζε ζηνπο ζενχο θαη ζηνπο πξνγφλνπο πνπ ηηκσξνχζαλ 

ηνπο πνλεξνύο (§97) θαη ηνλίδεη ζηνπο δηθαζηέο φηη, εμεξρφκελνη ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζα 

θιεζνχλ απφ ηνπο αθξναηέο ηεο δίθεο λα δψζνπλ εμεγήζεηο. Ζ απφθαζή ηνπο ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί κε βάζε ηνπο λφκνπο, ηνπο φξθνπο πνπ έδσζαλ θαη ηνπο ζενχο  (§§98-101). 
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3.Νομικό πλαίζιο και ζςναθή πποβλήμαηα 

Ζ λνκηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία εηζήρζε ε παξνχζα ππφζεζε ζην δηθαζηήξην είλαη ε 

ἔλδεημηο.
11 

Απηφο ν ηχπνο κήλπζεο πξνέβιεπε ηελ
 
ππνβνιή έγγξαθεο θαηεγνξίαο ζηνπο 

ζεζκνζέηεο ή ζηνπο Έλδεθα,12 αιιά κεξηθέο θνξέο θαη ζηνλ άξρνληα βαζηιέα.
13

 Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκά ηεο ήηαλ φηη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο κήλπζεο ν κελπηήο, εάλ ην 

επηζπκνχζε, κπνξνχζε λα ζπιιάβεη ηνλ θαηεγνξνχκελν, θάηη πνπ φκσο δε γηλφηαλ ζπρλά
14

 

θαη ζίγνπξα δελ ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αξηζηνγείηνλα. Ζ λνκηθή δηαδηθαζία ηεο 

ἐλδείμεσο ζηξεθφηαλ θαηά ησλ θαθνύξγσλ,15 ησλ ἀηίκσλ16 θαη ησλ θεπγόλησλ17. Παξά ην 

εχξνο ησλ εγθιεκαηηψλ πνπ θάιππηε, θαηά θχξην ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε πεξηπηψζεηο 

ζηηο νπνίεο δεκφζηνη νθεηιέηεο, πνπ είραλ θαηαζηεί ἄηηκνη κέρξηο φηνπ εμνθινχζαλ ηα ρξέε 

ηνπο, εμαθνινπζνχζαλ λα ζπκπεξηθέξνληαη σο ἐπίηηκνη,18 ζπκπεξηθνξά πνπ πξαθηηθά ήηαλ 
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 Βλ. Ἀρπ
1
. λθμ. ἔνδειξισ: (Ε 48, Su 1171), Ἔνδειξισ˙ εἶδοσ δίκθσ δθμοςίασ, ὑφ’ ἣν τοὺσ ἐκ τῶν νόμων 

εἰργομζνουσ τινῶν ἢ τόπων ἢ πράξεων, εἰ μὴ ἀπζχοιντο αὐτῶν, ὑπῆγον. Πολλοὶ μὲν οὖν εἰςὶ λόγοι ἐνδείξεωσ, 
γνωριμϊτατοι δὲ οἱ κατ’ Ἀριςτογείτονοσ Δθμοςκζνουσ. (Ζνδειξισ είναι είδοσ δθμόςιασ δίκθσ, ςτο πλαίςιο τθσ 
οποίασ οδθγοφνταν ςτο δικαςτιριο όςοι παραβίαηαν περιοριςτικοφσ όρουσ που τουσ είχαν επιβλθκεί διά 
νόμου, ςχετικά με τθν είςοδο ςε απαγορευμζνουσ χϊρουσ ι με τθν τζλεςθ ςυγκεκριμζνων πράξεων. 
Τπάρχουν βζβαια πολλοί λόγοι ενδείξεωσ, όμωσ οι πιο γνωςτοί είναι οι Κατά Αριςτογείτονοσ του Δθμοςκζνθ). 
12

 Ἀριςτ. Ἄκ. Πολ. 52.1: … καὶ τὰσ ἐνδείξεισ εἰςάξοντασ· καὶ γὰρ ταφτασ εἰςάγουςιν οἱ ἕνδεκα. εἰςάγουςι δὲ 
τῶν ἐνδείξεϊν τινασ καὶ οἱ κεςμοκζται (και να ειςάγουν τισ ενδείξεισ ˙  γατί και αυτζσ τισ ειςάγουν οι Ἕνδεκα. 
Όμωσ μερικζσ από τισ ενδείξεισ τισ ειςάγουν και οι κεςμοκζτεσ). Πβ. επίςθσ Δθμ. 24.22. 
13

 Χαρακτθριςτικό παράδειγμα ἐνδείξεωσ προσ τον άρχοντα βαςιλζα αποτελεί ο λόγοσ του Ανδοκίδθ Περί τῶν 
μυςτθρίων. Αναλυτικότερα βλ. Harrison 1971, 229 και MacDowell 1986, 120. 
14

 Αυτι είναι και μία βαςικι διαφορά τθσ διαδικαςίασ τθσ ἐνδείξεωσ από αυτιν τθσ ἀπαγωγῆσ, κατά τθν 
οποία θ ςφλλθψθ του κατθγορουμζνου ιταν υποχρεωτικι. Αναλυτικότερα για τισ διαφορζσ αυτϊν των δφο 
διαδικαςιϊν, οι οποίεσ ςυχνά ςυγχζονται, βλ. Hansen (1976, 21-24), ο οποίοσ υιοκετεί τθν άποψθ ότι θ 
ἀπαγωγι και θ ἔνδειξισ αποτελοφν δφο φάςεισ τθσ ίδιασ διαδικαςίασ. τισ περιπτϊςεισ που ακολουκοφςε 
ςφλλθψθ ςτθν διαδικαςία τθσ ἐνδείξεωσ ζχει εκφραςτεί θ άποψθ ότι μπορεί να γινόταν από τα αρμόδια 
κεςμικά όργανα και όχι από τον μθνυτι Βλ. Hansen 1976, 10; MacDowell 1986, 119-120 και Phillips 2013, 31.  
15

 Με τον όρο κακοῦργοι προςδιοριηόταν μία ςυγκεκριμζνθ ομάδα εγκλθματιϊν: οι κλζπτεσ,  οι λωποδφτεσ, 
και οι δουλζμποροι. ε μερικζσ πθγζσ περιλαμβάνονται και άλλα είδθ εγκλθματιϊν, όπωσ οι τοιχωρφχοι, οι 
βαλλαντιοτόμοι, οι μοιχοί, οι ανδροφόνοι, οι ιερόςυλοι, οι προδότεσ και οι λιποτάκτεσ. Γενικότερα ιταν 
άτομα χαμθλισ κοινωνικισ ςτάκμθσ. Αναλυτικότερα βλ. Hansen 1976, 19-20, 22-25, 36- 54 και 103-107. 
16

 τθν κατθγορία των ἀτίμων εντάςςονταν όςοι είχαν ςτερθκεί των πολιτικϊν τουσ δικαιωμάτων ωσ 
αποτζλεςμα κάποιασ ποινισ που τουσ είχε επιβλθκεί. Θ ἀτιμία μποροφςε να είναι ιςόβια ι προςωρινι και 
ιταν δυνατόν κάποιοσ πολίτθσ να ςτερθκεί μερικϊν μόνο δικαιωμάτων του. Αναλυτικότερα βλ. Hansen 1976, 
54-98 και MacDowell 1986, 117-120. 
17

 Οι φεφγοντεσ είναι εκείνοι που είχαν εξοριςτεί από τθν πόλθ και είχαν παραβιάςει τουσ όρουσ τθσ εξορίασ 
τουσ. Αναλυτικότερα για τα πρόςωπα κατά των οποίων ςτρεφόταν θ ἔνδειξισ βλ. Harrison 1971, 230-231; 
Hansen 1976, 15; MacDowell 1986, 119-120 και Phillips 2013, 31. 
18

 Πολυδ. 8.50: μάλιςτα δὲ τοὺσ ὀφείλοντασ τῷ δθμοςίῳ ἐνεδείκνυςαν, ἤ τοὺσ κατιόντασ ὅποι μὴ ἔξεςτιν, ἤ 
τοὺσ ἀνδροφόνουσ. (και κυρίωσ υποδεικνφουν τουσ οφειλζτεσ του δθμοςίου ι όςουσ επιςτρζφουν εκεί που 
δεν τουσ επιτρζπεται ι τουσ δολοφόνουσ). ουδ. 1169 Ἔνδειξισ: δίκθ κατὰ τῶν ὀφειλόντων καὶ 
δθμθγοροφντων. οὐ γὰρ ἐξῆν λζγειν, οὐδ’ ὅλωσ ἐπίτιμον εἶναι ὀφείλοντα. ὥςτε εἰ καὶ ἦρχζ τισ ὀφείλων, 
ἐνεδείκνυτο. ἤδθ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν φυγάδων ὅπου μὴ ἔξεςτι κατιόντων, ἡ ἔνδειξισ. (Ἔνδειξισ: καταγγελία 
εναντίον των δθμόςιων οφειλετϊν και ομιλθτϊν. Γιατί δεν επιτρεπόταν να εκφζρει δθμόςιο λόγο και γενικϊσ 
να ζχει πολιτικά δικαιϊματα ο οφειλζτθσ. Ώςτε αν κάποιοσ ζχει κάποιο αξίωμα, ενϊ είναι οφειλζτθσ, 
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δπλαηφλ λα απνθεπρζεί κφλν εάλ θάπνηνο πνιίηεο ηνπο ππνδείθλπε σο ἀηίκνπο.
 19

 Καηά θχξην 

ιφγν ε ἔλδεημηο είλαη ἀγώλ ηηκεηόο, δειαδή ε πνηλή ζε πεξίπησζε ήηηαο είλαη 

πξνθαζνξηζκέλε, σζηφζν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί απφ ην 

δηθαζηήξην.
20

 Ζ ππφζεζε ηνπ Αξηζηνγείηνλα εληάζζεηαη ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία θαη γη‘ 

απηφ ζε αξθεηά ζεκεία ν νκηιεηήο δεηεί ηελ απζηεξφηεξε δπλαηή ηηκσξία ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα είηε ηελ ζαλαηηθή ηνπ θαηαδίθε είηε ηελ επηβνιή ελφο 

ζεκαληηθνχ πξνζηίκνπ πνπ ζα ήηαλ αδχλαην λα ην εμνθιήζεη (§§30, 38, 49, 53, 59, 80, 92). 

ηνπο ηξεηο απφ ηνπο πέληε ζσδφκελνπο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππνζέζεηο 

ἐλδείμεσο,21 νη θαηεγνξνχκελνη είλαη δεκφζηνη νθεηιέηεο, ελψ ζηνπο άιινπο δχν ιφγνπο ν 

ελαγφκελνο είλαη ν Αλδνθίδεο, ν νπνίνο θαηεγνξείηαη φηη παξέζηε ζηα Διεπζίληα Μπζηήξηα 

παξφιν πνπ ηνπ είρε απαγνξεπηεί ε είζνδνο ζε ηεξνχο ρψξνπο κεηά ην ζθάλδαιν ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ παξψδεζε ησλ Διεπζίλησλ Μπζηεξίσλ. Όζνλ αθνξά ηνπο δεκφζηνπο 

νθεηιέηεο ε Hunter (2000, 21-38) ηνπο δηαθξίλεη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο θαη εμεηάδεη ηελ 

δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε πνπ είραλ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ζχλαςεο ησλ ρξεψλ ηνπο πξνο ηελ 

πνιηηεία. Μία θαηεγνξία απνηεινχλ φζνη θαηαρξάζηεθαλ δεκφζηα ρξήκαηα, κία άιιε φζνη 

κίζζσζαλ δεκφζηα πεξηνπζία (νξπρεία, γε) θαη δελ θαηέβαιαλ ην ελνίθην ή ηνπο θφξνπο θαη 

ηέινο άιιε θαηεγνξία απνηεινχλ φζνη δελ κπφξεζαλ λα εμνθιήζνπλ ηα πξφζηηκα πνπ ηνπο 

επέβαιε θάπνην δηθαζηήξην ή θάπνηνο αμησκαηνχρνο. Ο Αξηζηνγείησλ αλήθεη ζηελ ηειεπηαία 

θαηεγνξία, θαζψο ηνπ είραλ επηβιεζεί δχν πξφζηηκα ιφγσ απνηπρεκέλσλ δηθαζηηθψλ 

δηψμεσλ, ηα νπνία κάιηζηα είραλ δηπιαζηαζηεί ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ λα ηα θαηαβάιεη 

εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο.22 Ωζηφζν, ήξζε ζε  δηαθαλνληζκφ κε ην θξάηνο γηα 

ηελ δηεπζέηεζε ηνπ ρξένπο ηνπ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ἀπνγξαθῆο. Με απηήλ ηελ 

δηαδηθαζία γηλφηαλ θαηαγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ησλ δεκφζησλ νθεηιεηψλ κε ζηφρν ηελ 

ζπγθέληξσζε ηνπ πνζνχ πνπ νθεηιφηαλ ζηελ πνιηηεία.23 ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν 

                                                                                                                                                                                     
υποδεικνφεται. Αντίςτοιχα, θ ἔνδειξισ απευκφνεται και ενάντια ςτουσ εξόριςτουσ, όταν επιςτρζφουν 
οπουδιποτε τουσ ζχει απαγορευτεί). 
19

 Αναλυτικότερα βλ. Wallace (1998, 63-78), ο οποίοσ αναδεικνφει τθν περίπλοκθ ςχζςθ του νόμου περί 
ἀτιμίασ και τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ τθσ κλαςικισ Ακινασ, κακϊσ διαπιςτϊνει ότι ςτθν πράξθ το 
status όςων υπόκειντο ςε αυτόματθ ἀτιμία κακοριηόταν από εξωδικαςτικοφσ παράγοντεσ, όπωσ ο βακμόσ 
καχυποψίασ απζναντί τουσ, ο αρικμόσ και θ επαγρφπνθςθ των εχκρϊν τουσ, θ δθμόςια ςυμπεριφορά τουσ, 
κακϊσ και το προςωπικό τουσ status και το κατά πόςον ιταν ωφζλιμοι ι επικίνδυνοι για τθν πόλθ. 
20

 Βλ. Harrison 1971, 231 ςθμ. 7 και MacDowell 1986, 120. 
21

  Πρόκειται για τουσ εξισ λόγουσ: Δθμ.25, *Δθμ.+26 και 58, *Λυς.+6 και Ἀνδοκ.1.  
22

 Βλ. παραπάνω Τπόκεςθ. 
23

 Αυτι είναι μία από τισ τρεισ περιπτϊςεισ ἀπογραφῆσ ςφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ του Osborne 
(2010, 177-184). Οι άλλεσ δφο περιπτϊςεισ είναι οι εξισ: θ καταγραφι και εκποίθςθ τθσ περιουςίασ κάποιου 
που είχε εκτελεςτεί ι ςτερθκεί των πολιτικϊν του δικαιωμάτων και ο τρόποσ δίωξθσ που αφορά τθν 
ιδιοποίθςθ δθμόςιασ περιουςίασ. 



 
12 

 

Αξηζηνγείησλ εθρψξεζε έλα θηήκα ηνπ ζηελ πνιηηεία, ην νπνίν αγφξαζε ν αδεξθφο ηνπ, 

Δχλνκνο, έλαληη ηνπ πνζνχ πνπ φθεηιε ν ίδηνο. 

Αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ ζχλαςεο ησλ ρξεψλ ηνπο, φινη νη δεκφζηνη νθεηιέηεο 

πθίζηαλην ζηέξεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ (ἀηηκία) κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο ηνπο 

θαη ηα νλφκαηά ηνπο αλαγξάθνληαλ απφ ηνπο αξκφδηνπο αμησκαηνχρνπο (πξάθηνξεο) ζε 

ζηήιεο ζηελ Αθξφπνιε. Ο νκηιεηήο ηνπ ιφγνπ ηζρπξίδεηαη φηη ην φλνκα ηνπ Αξηζηνγείηνλα 

ππάξρεη ζε απηέο ηηο ζηήιεο (§§4,18,70) θαη απηή είλαη απφδεημε ηεο ελνρήο ηνπ, σζηφζν 

παξνπζηάδεη θαη ην αληεπηρείξεκα ηνπ Αξηζηνγείηνλα, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ην φλνκά ηνπ 

βξίζθεηαη ιαλζαζκέλα ζε απηήλ ηελ ιίζηα εμαηηίαο ηνπ Αξίζησλα, ηνλ νπνίν θαη κελχεη κε 

γξαθή βνπιεύζεσο (§71: ἀιιὰ βνπιεύζεσο ηὸλ Ἀισπεθῆζελ Ἀξίζησλα δηώθεη. λαί, θεζίλ˙ 

ἀδίθσο γάξ κ᾽ ἐγγέγξαθελ). Ζ γξαθή βνπιεύζεσο απνηεινχζε κία απφ ηηο ηξεηο λνκηθέο 

δηαδηθαζίεο -νη άιιεο δχν ήηαλ ε γξαθή ἀγξαθίνπ θαη ε γξαθή  ςεπδεγγξαθῆο- πνπ είραλ ζηελ 

δηάζεζή ηνπο νη πνιίηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγγείινπλ θάπνηα παξαηππία ζηνπο θαηαιφγνπο 

ησλ δεκφζησλ νθεηιεηψλ. Αλ θαη δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο 

γηα απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, θαίλεηαη φηη ε γξαθή βνπιεύζεσο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνο αμησκαηνχρνο δελ δηέγξαθε ην φλνκα θάπνηνπ νθεηιέηε, ηνπ 

νπνίνπ ην ρξένο είρε θαηαβιεζεί, ελψ ε γξαθή ςεπδεγγξαθῆο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

εζθαικέλα αλαγξαθφηαλ ην φλνκα θάπνηνπ σο νθεηιέηε. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα καζαίλνπκε απφ κεηαγελέζηεξεο πεγέο (Ἀξπ
1
. s.v. ἀγξαθίνπ θαη s.v. 

ςεπδεγγξαθῆο/ νπδ. s.v. ἀγξαθίνπ) φηη ν Λπθνχξγνο αζρνιήζεθε κε ηελ δηάθξηζε απηψλ 

ησλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ν Αξηζηνγείησλ πηζαλφηαηα είρε 

ρξεζηκνπνηήζεη ιαλζαζκέλε λνκηθή δηαδηθαζία.24 Απηή ε ππφζεζε δελ επηβεβαηψλεηαη απφ 

ηνλ παξφληα ιφγν, ν νπνίνο σζηφζν δειψλεη εμ αξρήο φηη δελ ζα αζρνιεζεί κε ηηο λνκηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

 Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ δηαδηθαζία ηεο ἐλδείμεσο, αλαθχπηεη απφ ηνλ Καηά 

Ἀξηζηνγείηνλνο Α΄ έλα ζεκαληηθφ δήηεκα, ην νπνίν νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν ιφγνο 

απνηειεί ζπλεγνξία. Καηά θαλφλα ην λνκηθφ ζχζηεκα ηεο Αζήλαο ιεηηνπξγνχζε κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη δηάδηθνη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ππεξαζπηζηνχλ κφλνη ηνπο ηελ ππφζεζή 

ηνπο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ.25 Δληνχηνηο, ππήξρε ε δπλαηφηεηα, αλ νη ίδηνη ζεσξνχζαλ φηη 

                                                           
24

 Για αυτιν τθν ερμθνεία βλ. Hansen 1976, 146-7 και MacDowell 1986, 253-257. Βζβαια, ο Harris (2018, 46) 
δεν τθν αποδζχεται, κεωρϊντασ ότι θ αναφορά ςτθν νομικι διαδικαςία τθσ βουλεφςεωσ αποτελεί ςφάλμα 
του ςυγγραφζα του λόγου που δεν ζχει καλι γνϊςθ των νομικϊν διαδικαςιϊν του 4

ου
 αι. π.Χ. 

25
 Ωςτόςο, οι πλοφςιοι διάδικοι μποροφςαν να ανακζςουν ςε επαγγελματίεσ λογογράφουσ τθν ςφνκεςθ του 

λόγου τουσ, προκειμζνου να τον απομνθμονεφςουν και να τον εκφωνιςουν ςτο δικαςτιριο, αυξάνοντασ με 
αυτόν τον τρόπο τισ πικανότθτζσ τουσ για μια επιτυχι ζκβαςθ. Μάλιςτα, είναι πικανό κάποιεσ φορζσ θ 
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δελ κπνξνχζαλ λα εθπξνζσπήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηνπο εαπηνχο ηνπο, λα δεηήζνπλ βνήζεηα 

απφ θάπνηνλ ζπλήγνξν,26 πνπ έπξεπε λα αλήθεη ζην ζπγγεληθφ ή θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, 

θαζψο ε ακεηβφκελε ππεξάζπηζε ήηαλ παξάλνκε.27 Ζ επηινγή ηεο ζπλεγνξίαο ήηαλ 

δηαζέζηκε ηφζν γηα ηνπο ελάγνληεο φζν θαη γηα ηνπο ελαγφκελνπο. Βέβαηα, ππήξρε θαη άιιε 

κία νκάδα νκηιεηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαλ σο ζπλήγνξνη. Πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο ε Βνπιή ή ε Δθθιεζία ηνπ δήκνπ φξηδε έλαλ αξηζκφ αλδξψλ, κεξηθέο θνξέο κέρξη θαη 

δέθα, γηα λα αλαπηχμνπλ κία θαηεγνξία.28 Ο νκηιεηήο ηνπ παξφληνο ιφγνπ εληάζζεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζπλεγόξσλ, θαζψο δειψλεη φηη ε Δθθιεζία ηνπ δήκνπ ηνλ 

φξηζε σο θαηήγνξν ζηελ παξνχζα δίθε: 

ἐγὼ γὰξ ἐλ ηαῖο ἐθθιεζίαηο ὁξλ ὑκᾶο θαηαηάηηνληάο κε θαὶ πξνρεηξηδνκέλνπο ἐπὶ 

ηὴλ ηνχηνπ θαηεγνξίαλ, ἠρζφκελ θαὶ κὰ ηὸλ Γία θαὶ πάληαο ζενὺο νὐθ ἐβνπιφκελ. νὐ 

γὰξ ἠγλφνπλ ὅηη ὁ πνηήζαο ηη ηνηνῦηνλ παξ‘ ὑκῖλ θαὶ παζὼλ ἀπέξρεηαη. εἰ δὲ κὴ 

ηειηθνῦηνλ ὥζη‘ εὐζὺο αἰζζέζζαη, ἀιι‘ ἐὰλ πνιιὰ ηνηαῦηα πνηῆ θαὶ κὴ παχεηαη, ηαρὺ 

γλψζεηαη. ὅκσο δὲ ἀλαγθαῖνλ ἡγνχκελ εἶλαη πείζεζζαη ηνῖο ὑκεηέξνηο βνπιήκαζηλ. 

(25.13) 

Γηαηί εγψ, βιέπνληάο ζαο ζηηο ζπλειεχζεηο λα κε νξίδεηε θαη λα κε επηιέγεηε σο 

θαηήγνξν ελαληίνλ ηνπ, αγαλαθηνχζα θαη, ζαο νξθίδνκαη ζηνλ Γία θαη ζε φινπο ηνπο 

άιινπο ζενχο, δελ ήζεια. Γηαηί δελ κνπ δηέθεπγε φηη φπνηνο αλαιακβάλεη απηφλ ην 

ξφιν ζην δηθαζηήξην, δελ θεχγεη αιψβεηνο. Μπνξεί λα κελ είλαη ηφζν ζνβαξφ, ψζηε 

λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεη ακέζσο, αιιά εάλ ην επαλαιάβεη θαη δελ ζηακαηήζεη 

εγθαίξσο, ζα ην θαηαιάβεη ζχληνκα. Όκσο ζεψξεζα αλαγθαίν λα ππαθνχζσ ζηηο 

δηθέο ζαο απνθάζεηο.  

Σν παξαπάλσ απφζπαζκα εγείξεη θάπνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, θαζψο δελ πξνθχπηεη απφ 

θακία άιιε πεγή φηη ε Δθθιεζία ηνπ δήκνπ φξηδε ηνπο θαηεγφξνπο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

ἐλδείμεσο. Μάιηζηα, ν Lipsius ρξεζηκνπνηεί απηφ ην ρσξίν σο επηρείξεκα θαηά ηεο 

δεκνζζέλεηαο παηξφηεηαο ηνπ ιφγνπ, ππνζηεξίδνληαο φηη ν ζπγγξαθέαο ηνπ δελ έρεη ζαθή 

                                                                                                                                                                                     
ςφνκεςθ του λόγου να ιταν αποτζλεςμα ςυνεργαςίασ μεταξφ διαδίκου και λογογράφου βλ. Lanni 2006, 36-7. 
Για μια αναλυτικότερθ εξζταςθ του ηθτιματοσ βλ. Dover 1968 και Usher 1976. 
26

 Για τθν ςυνθγορία βλ.  Rubinstein 2000. 
27

 Πβ. [Δθμ.] 46.26: ἐάν τισ ςυνιςτῆται, ἢ ςυνδεκάηῃ τὴν ἡλιαίαν ἢ τῶν δικαςτθρίων τι τῶν Ἀκινθςιν ἢ τὴν 
βουλὴν ἐπὶ δωροδοκίᾳ χριματα διδοὺσ ἢ δεχόμενοσ, ἢ ἑταιρείαν ςυνιςτῇ ἐπὶ καταλφςει τοῦ διμου, ἢ 
ςυνιγοροσ ὢν λαμβάνῃ χριματα ἐπὶ ταῖσ δίκαισ ταῖσ ἰδίαισ ἢ δθμοςίαισ, τοφτων εἶναι τὰσ γραφὰσ πρὸσ τοὺσ 
κεςμοκζτασ. (Αν κάποιοσ γίνει μζλοσ ςυμμορίασ ι δωροδοκεί τθν Θλιαία ι κάποιο άλλο δικαςτιριο τθσ 
Ακινασ ι τθν βουλι με το να δίνει ι να λαμβάνει χριματα ι ςυςτιςει ςυμμορία για τθν κατάλυςθ του 
δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ ι, ενϊ είναι ςυνιγοροσ, λαμβάνει χριματα ςε ιδιωτικζσ ι δθμόςιεσ υποκζςεισ, 
εναντίον αυτϊν να γίνονται δθμόςιεσ μθνφςεισ ςτουσ κεςμοκζτεσ). 
28

 Βλ. MacDowell 1986, 386-7. 
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γλψζε ησλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ. θαη άξα ν ιφγνο απνηειεί κεηαγελέζηεξε 

ζχλζεζε.29 Ωζηφζν, ν Hansen (1976, 142 θαη 144) ηζρπξίδεηαη φηη είλαη πηζαλφ ε Δθθιεζία 

ηνπ δήκνπ λα νξίζεη ζπλεγφξνπο ζε ππνζέζεηο ἐλδείμεσο θαη κάιηζηα εηθάδεη φηη ε παξνχζα 

ἔλδεημηο ππνβιήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα θάπνηαο ζπλέιεπζεο, ππφζεζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο 

θαηεγνξίεο πνπ δηαηππψλεη ν νκηιεηήο ηνπ ιφγνπ γηα ηελ ζπρλή παξνπζία ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα ζηελ Δθθιεζία, Σελ άπνςε ηνπ Hansen ππεξαζπίδεηαη θαη ε Rubinstein 

(2000, 31-2 θαη 242), ε νπνία πξνρσξεί έλα βήκα παξαπέξα, ιέγνληαο φηη ε Δθθιεζία ηνπ 

δήκνπ εμέιεμε ηνλ νκηιεηή ηνπ παξφληνο ιφγνπ σο θαηήγνξν, φκσο κπνξεί νη ππφινηπνη 

θαηήγνξνη λα κελ εθιέρζεθαλ αιιά λα ελεπιάθεζαλ εζεινληηθά ζηελ παξνχζα δίθε.30 Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ν MacDowell (2009, 311) παξνπζηάδεη κία εληειψο δηαθνξεηηθή εξκελεία, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν νκηιεηήο δελ είρε εθιεγεί επηζήκσο σο θαηήγνξνο ζηελ Δθθιεζία, 

αιιά ν ιαφο ηνλ είρε παξνηξχλεη πνιιέο θνξέο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Ωζηφζν, έρσ ηελ 

εληχπσζε φηη απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα δελ κπνξεί λα πξνθχςεη έλα ηέηνην ζπκπέξαζκα. 

Αλ ν νκηιεηήο δελ εθιέρζεθε επηζήκσο ζηελ Δθθιεζία, ζα κπνξνχζε λα θάλεη κλεία ζηηο 

παξνηξχλζεηο ηνπ ιανχ, φπσο ζπκβαίλεη επί παξαδείγκαηη ζηνλ Καηά Μεηδίνπ,31 θαη φρη λα 

ηζρπξίδεηαη φηη έιαβε κέξνο ζηελ παξνχζα δίθε, ππαθνχνληαο ζηηο απνθάζεηο ηνπ.  

Δθηφο φκσο απφ ηνπο θαηεγφξνπο, ππήξρε ε δπλαηφηεηα θαη απφ ηνπο 

θαηεγνξνπκέλνπο λα δεηήζνπλ βνήζεηα γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπο απφ ζπλεγόξνπο. ηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ππέξ ηνπ Αξηζηνγείηνλα θαίλεηαη φηη ζα κηιήζνπλ ν αδεξθφο ηνπ 

Δχλνκνο (§55: ὁ ρξεζηὸο ἀδειθὸο νὑηνζί, ὁ λῦλ ζπλαπνινγεζόκελνο) θαη ν θίινο θαη 

                                                           
29

 Για μία ενδελεχι εξζταςθ των επιχειρθμάτων του Lipsius βλ.  Hansen 1976, 144-149. 
30

 Εκτόσ από τον ομιλθτι του παρόντοσ λόγου, ςτθν παροφςα δίκθ ςυμμετείχαν ωσ κατιγοροι ο Λυκοφργοσ, ο 
οποίοσ εκφϊνθςε τον πρϊτο λόγο κατθγορίασ και ο ομιλθτισ του 26

ου
  λόγου του corpus του Δθμοςκζνθ. 

Ωςτόςο, ςφμφωνα με τθν Rubinstein (2000, 30), ο Φαίδροσ (25. 54), ο οποίοσ ζχει ταυτιςτεί από τον Schaefer 
(1856-8: III Beil. IV.118 n. 2) με τον Φαίδρο Καλλίου φιττιον (PA 13964= Davies 1971: 525) ανικε και αυτόσ 
ςτθν ομάδα των κατθγόρων. Ο Hansen τον κεωρεί μάρτυρα κατθγορίασ και δεν νομίηω ότι υπάρχει λόγοσ να 
τον αμφιςβθτιςουμε, κακϊσ από το ςφνολο του λόγου γίνεται φανερό ότι ο προθγοφμενοσ ομιλθτισ ιταν ο 
Λυκοφργοσ, επομζνωσ αν δεχτοφμε ότι ο Φαίδροσ ανικε ςτθν ομάδα των κατθγόρων, κα πρζπει να 
υποκζςουμε ότι εκφϊνθςε τον πρϊτο λόγο κατθγορίασ, υπόκεςθ που φαίνεται απίκανθ. Αντικζτωσ, μοιάηει 
πικανότερο ο Λυκοφργοσ να τον παρουςίαςε ςτο δικαςτιριο ωσ μάρτυρα κατθγορίασ. Μπορεί ο Φαίδροσ να 
μθν λειτοφργθςε ωσ κατιγοροσ όμωσ από ζνα άλλο χωρίο του λόγου (25.38: ἐμὲ δ᾽ οὐχ ἑϊρα τὸν ῥιτορα ᾧ 
ἐπολζμει, οὐδὲ τὸν Λυκοῦργον, οὐδὲ τοὺσ ἄλλουσ, περὶ ὧν αὐτίκα δὴ τὰ πολλὰ ἐρεῖ;) μποροφμε να 
υποκζςουμε τθν παρουςία περιςςότερων κατθγόρων, κακϊσ ο ομιλθτισ υπαινίςςεται ότι ο Αριςτογείτων 
τϊρα κα προβεί ςε κατθγορίεσ εναντίον του, εναντίον του Λυκοφργου και εναντίον κι άλλων προςϊπων τα 
οποία μάλλον εμπλζκονται κι αυτά ςτθ δίκθ. 
31

 Δθμ. 21.2: πολλοί μοι προςιόντεσ, ὦ ἄνδρεσ δικαςταί, καὶ τῶν ἐν τῷ δικαςτθρίῳ νῦν ὄντων ὑμῶν καὶ τῶν 
ἄλλων πολιτῶν ἠξίουν καὶ παρεκελεφοντ᾽ ἐπεξελκεῖν καὶ παραδοῦναι τοῦτον εἰσ ὑμᾶσ (Πολλοί με πλθςίαηαν 
τότε, και κάποιοι από ςασ που είςτε παρόντεσ ςε αυτι τθ δίκθ, άνδρεσ δικαςτζσ, και άλλοι πολίτεσ, και 
αξίωναν και με προζτρεπαν να τον μθνφςω και να τον οδθγιςω ςτο δικαςτιριο). 
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ζπλεξγφο ηνπ, Φηινθξάηεο (§45: ζπγρσξ, Φηιόθξαηεο, ζνὶ ηῶ ηνηνύηῳ ηὸλ ὅκνηνλ ζῴδεηλ),
32

 

πξφζσπα ηα νπνία δελ μεθεχγνπλ απφ ηηο επηζέζεηο ηνπ νκηιεηή. 

 Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ν ιφγνο απνηειεί ζπλεγνξία επεξεάδεη ηφζν ην πεξηερφκελν 

φζν θαη ηελ δνκή ηνπ. Οη ιφγνη ζπλεγνξίαο σο ζπκπιεξσκαηηθνί ιφγνη κπνξεί νξηζκέλεο 

θνξέο λα αμηνπνηνχζαλ ζηνηρεία πνπ είραλ εθηεζεί απφ ηνλ πξνεγνχκελν νκηιεηή, σζηφζν νη 

ζπλήγνξνη ζπλήζσο πξνζπαζνχζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ην ππφ δηεξεχλεζε δήηεκα απφ κία 

άιιε νπηηθή γσλία. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ απνπζία κηαο 

νινθιεξσκέλεο αθήγεζεο γηα ην πψο νδεγήζεθε ε ππφζεζε ζην δηθαζηήξην θαη ηελ 

ζχληνκε θαη πεξηζηαζηαθή αλαθνξά θάπνησλ ζεκαληηθψλ πεξηζηαηηθψλ. Ο νκηιεηήο ηνπ 

παξφληνο ιφγνπ αλαθέξεη πέληε θνξέο (§§ 1, 14, 54, 69, 97) φηη πξηλ απφ απηφλ εθθψλεζε 

έλαλ ιφγν ν Λπθνχξγνο, θαη κάιηζηα ζην ηέινο ηνπ πξννηκίνπ ηνπ εθζέηεη ηα δεηήκαηα πνπ 

αλέιπζε ν Λπθνχξγνο θαη παξνπζηάδεη ηελ κέζνδν πνπ ζα αθνινπζήζεη ν ίδηνο: 

ηὰ κὲλ νὖλ πεξὶ ηο ἐλδείμεσο θαὶ ηλ λφκσλ δίθαηα αὐηφλ, ὅπεξ πεπνίεθελ, 

Λπθνῦξγνλ ἐξεῖλ ἡγνχκελ, θαὶ ηνὺο κάξηπξαο ηο πνλεξίαο ηο ηνχηνπ ηνῦηνλ 

ἑψξσλ πξνζθαινχκελνλ· ἃ δὲ θαὶ ινγίδεζζαη ηνὺο ὑπὲξ πφιεσο θαὶ λφκσλ 

βνπιεπνκέλνπο πξνζήθεη θαὶ ζθνπεῖζζαη δεῖ, ηαῦηα πξνῃξνχκελ εἰπεῖλ, θαὶ λῦλ ἐπὶ 

ηαῦηα πνξεχζνκαη. (25.14) 

Όζνλ αθνξά, ινηπφλ, ηελ δηαδηθαζία ηεο ελδείμεσο θαη ηα λνκηθά δεηήκαηα ζεψξεζα 

φηη ζα κηιήζεη ν Λπθνχξγνο, φπσο θαη έθαλε. Καη ηνλ έβιεπα πνπ παξνπζίαζε ηνπο 

κάξηπξεο ηεο θαθίαο εθείλνπ. Δγψ δηαηίζεκαη λα ζαο κηιήζσ γηα απηά πνπ ηαηξηάδεη 

λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη πξέπεη λα εμεηάδνπλ φζνη παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ηελ πφιε 

θαη ηνπο λφκνπο ˙ θαη ηψξα ζα κεηαβψ ζε απηά. 

Γίλεηαη ζαθέο απφ ην παξαπάλσ απφζπαζκα φηη ν νκηιεηήο δελ ζα αζρνιεζεί κε ην λνκηθφ 

πιαίζην ηεο ππφζεζεο, αιιά κε δεηήκαηα πνπ ν ίδηνο θξίλεη φηη είλαη ζεκαληηθά. ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα παξνπζηάζεη απηά ηα δεηήκαηα, πξνζδίδεη κηα θηινζνθηθή δηάζηαζε 

ζηνλ ιφγν ηνπ, εμεηάδνληαο ην δίπνιν λόκνο-θύζηο33 θαη κέζσ απηνχ επηρεηξεί λα αλαδείμεη 

ηελ θπζηθή πξνδηάζεζε ηνπ Αξηζηνγείηνλα πξνο ηελ θαθία, ε νπνία εληνπίδεηαη ζηελ 

ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλχεη ζε θάζε είδνπο ζπλαλαζηξνθήο ηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ ν ιφγνο 

επηθεληξψλεηαη ζε επεηζφδηα απφ ηoλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ βίν ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, απφ ηα 

                                                           
32

 τθν περίπτωςθ του Φιλοκράτθ δεν γίνεται ςαφζσ από το κείμενο αν κα λειτουργιςει ωσ ςυνιγοροσ ι ωσ 
μάρτυρασ υπεράςπιςθσ. 
33

 Για τθν αντίκεςθ νόμοσ- φφςισ ςτθν θκικι και τθν πολιτικι του 5
ου

-4
ου

 αι. π.Χ. βλ. Guthrie 1989, 80-169, ο 
οποίοσ μάλιςτα αναφζρεται και ςτον Κατ’ Ἀριςτογείτονοσ Αϋ λόγο (ς.103-8), ανατρζποντασ τθν άποψθ του 
Pohlenz (1924, 19-37) ότι δθλαδι κάποια χωρία που αναφζρονται ςτον νόμο προζρχονται από τθν 
φιλοςοφικι πραγματεία Περί Νόμων κάποιου ανϊνυμου ςυγγραφζα του 5

ου
 αι. π.Χ και αποτελοφν 

μεταγενζςτερεσ προςκικεσ.   
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νπνία είλαη δπλαηφλ λα αλαδεηρζεί αθελφο ε αθαηαιιειφηεηά ηνπ σο πνιηηηθνχ ζπκβνχινπ 

θαη αθεηέξνπ ε επηθηλδπλφηεηά ηνπ σο ζπκπνιίηε.  

ε νιφθιεξν ηνλ ιφγν ν νκηιεηήο πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη ηνλ θαηεγνξνχκελν σο 

ζπθνθάληε. Ο φξνο ζπθνθάληεο είλαη αξλεηηθά θνξηηζκέλνο, θαζψο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζή 

ηνπ νη δηάδηθνη νπζηαζηηθά δείρλνπλ ηελ απνδνθηκαζία ηνπο πξνο ηα πξφζσπα πνπ 

πεξηγξάθνπλ θαη παξάιιεια κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ απηφ δίλνπλ θαη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο γηα απηά.34 Μάιηζηα, ν Αξηζηνηέιεο ζην δεχηεξν βηβιίν ηεο Ῥεηνξηθήο, ζην 

νπνίν εμεηάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξέπεη θάπνηνο δηάδηθνο λα επηδηψθεη ή λα απνθεχγεη 

λα εγείξεη ζηνπο δηθαζηέο, φηαλ ζπδεηά ην κίζνο, αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη ην κίζνο 

ζηξέθεηαη ελαληίνλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ αλζξψπσλ θαη ηζρπξίδεηαη φηη φινη κηζνχλ 

ηνπο θιέθηεο θαη ηνπο ζπθνθάληεο (Ῥεη. 1382a7: ηὸλ γὰξ θιέπηελ κηζεῖλ θαὶ ηὸλ ζπθνθάληελ 

ἅπαο).35 Λακβάλνληαο ππφςε απηήλ ηελ παξαηήξεζε ηνπ Αξηζηνηέιε, κπνξνχκε λα 

θαηαλνήζνπκε ηνπο ζηφρνπο ηνπ νκηιεηή, φηαλ επηιέγεη λα δεκηνπξγήζεη ηελ εηθφλα ηνπ 

ζπθνθάληε γηα ηνλ Αξηζηνγείηνλα.  

χκθσλα κε ηνλ Rhodes (1981, 444), ν φξνο ζπθνθάληεο ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ 

Αξηζηνθάλε θαη ηνπο κεηαγελέζηεξνπο Αζελαίνπο ζπγγξαθείο γηα λα πξνζδηνξίζεη ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην αζελατθφ λνκηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν 

επέηξεπε ζηνλ βνπιόκελνλ λα ππνβάιιεη κελχζεηο γηα δεκφζηα αδηθήκαηα (γξαθαί). Απηνί νη 

άλζξσπνη ήηαλ δπλαηφλ λα απνθνκίζνπλ ρξεκαηηθά νθέιε κε ηξεηο ηξφπνπο: α) λα εγείξνπλ 

κελχζεηο πνπ απνθέξνπλ νηθνλνκηθά νθέιε ζε πεξηπηψζεηο λίθεο, β) λα εθβηάζνπλ θάπνηνλ 

πινχζην πνιίηε θαη λα νδεγεζνχλ ζε εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ καδί ηνπ κε ην αδεκίσην θαη 

γ) λα πξνζιεθζνχλ σο κελπηέο απφ πνιηηηθνχο αληηπάινπο ησλ ππνςήθησλ ζπκάησλ ηνπο.36 

Ο θαηήγνξνο ηζρπξίδεηαη φηη ν Αξηζηνγείησλ θεξδίδεη κε απηνχο ηνπο ηξεηο ηξφπνπο ηα πξνο 

ην δελ θαη αλαθέξεη πιήζνο δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ζηηο νπνίεο έρεη εκπιαθεί σο εζεινληήο 

θαηήγνξνο. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά νη λνκηθέο δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο 

ηζρπξίδεηαη ν νκηιεηήο φηη έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ν θαηεγνξνχκελνο, ηα πξφζσπα θαηά ησλ 

νπνίσλ ηηο ππνθίλεζε θαη ηα θέξδε πνπ ζηφρεπε λα απνθνκίζεη κέζσ απηψλ. ε πξψην 

ζηάδην καζαίλνπκε φηη ν Αξηζηνγείησλ είρε κελχζεη ηνλ νκηιεηή εθηά θνξέο ζε δεκφζηεο 

δηαδηθαζίεο (γξαθαί), ρσξίο σζηφζν λα πξνζδηνξίδεηαη ην είδνο ηεο κήλπζεο, θαη φηη ε πξάμε 

                                                           
34

 Βλ.  Harvey 1990, 107. 
35

 υν τοισ άλλοισ,  ο Αριςτογείτων παρουςιάηεται και ωσ κλζπτθσ πβ. Δθμ. 25. 60. 
36

 Για μία αναλυτικι ςυηιτθςθ για το αν υπιρχαν επαγγελματίεσ ςυκοφάντεσ βλ. Osborne 1990, 83-102 και 
τθν απάντθςθ ςε αυτόν από τον Harvey 1990, 103-121, οι οποίοι μεταξφ άλλων ςυηθτοφν και τθν ετυμολογία 
και τθ χριςθ τθσ λζξθσ ςυκοφάντθσ. 
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ηνπ απηή ππνθηλήζεθε απφ ηα ρξήκαηα πνπ έιαβε απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ Φηιίππνπ ζηελ 

Αζήλα (§37).37 Δλδερνκέλσο, ν νκηιεηήο λα δηνγθψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δεκφζησλ 

θαηαγγειηψλ πνπ δέρηεθε, θαζψο επηβαιιφηαλ πξφζηηκν 1.000 δξαρκψλ ή κεξηθή ζηέξεζε 

ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζε φπνηνλ ππέβαιιε γξαθὴ θαη αδπλαηνχζε λα ζπγθεληξψζεη ην 

έλα πέκπην ησλ ςήθσλ ή  απέζπξε ηελ κήλπζε πξηλ ε ππφζεζε νδεγεζεί ζην δηθαζηήξην. 

Δληνχηνηο, είλαη πηζαλφλ νη ξεηνξηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ Αξηζηνγείηνλα,38 αθφκα θη αλ δελ 

νδεγνχζαλ πάληνηε ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, λα ηνπ επέηξεπαλ λα θεξδίζεη έζησ θαη ην 

έλα πέκπην ησλ ςήθσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηηο θπξψζεηο.   

Δπηπιένλ, ν Αξηζηνγείησλ είρε θαηεγνξήζεη ηνλ νκηιεηή δχν θνξέο θαηά ηελ 

ινγνδνζία ηνπ (εὔζπλα). Δὔζπλα νλνκαδφηαλ ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη δεκφζηνη 

αμησκαηνχρνη ινγνδνηνχζαλ γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπο κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο. Ζ 

πξψηε θάζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πεξηιάκβαλε ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν θαη κεηά ην ηέινο 

ηεο, αθφκα θαη αλ δελ είρε δηαπηζησζεί θάπνην παξάπησκα, ήηαλ δπλαηφλ φπνηνο ήζειε λα 

ππνβάιεη θαηεγνξία ελαληίνλ ηνπ αμησκαηνχρνπ. Ζ δεχηεξε θάζε πεξηιάκβαλε ηνλ έιεγρν 

άιισλ πηπρψλ ηεο δηαγσγήο ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο ηνπ θαη πάιη 

ήηαλ δπλαηφλ λα ππνβιεζεί θαηεγνξία απφ νπνηνλδήπνηε.39 Ο κελπηήο δελ θαίλεηαη λα 

πθίζηαηαη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε ήηηαο, αληηζέησο ζε πεξίπησζε λίθεο είλαη πηζαλφλ λα 

ιάκβαλε έλα κέξνο ηνπ πξνζηίκνπ πνπ επηβαιιφηαλ ζηνλ θαηεγνξνχκελν.40 Με κία ηέηνηνπ 

είδνπο κήλπζε, αλ δερηνχκε σο αιεζείο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ νκηιεηή, ν Αξηζηνγείησλ ήηαλ 

ηθαλφο λα θεξδίδεη παξάλνκα ρξήκαηα, λα δηαβάιιεη θαη λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε 

πνιηηηθά πξφζσπα θαη παξάιιεια λα απνθεχγεη ηηο θπξψζεηο. Μάιηζηα κε κηα επηηπρή 

έθβαζε κπνξνχζε λα έρεη δχν πεγέο εζφδσλ, ηα ρξήκαηα πνπ ζα ηνπ έδηλαλ φζνη ηνλ 

πξνζιάκβαλαλ αιιά θαη ηα ρξήκαηα πνπ ζα ιάκβαλε σο επηηπρεκέλνο κελπηήο.  

Οη δηθαζηηθέο δηακάρεο ηνπ Αξηζηνγείηνλα δελ πεξηνξίδνληαλ ζηηο αληηδηθίεο ηνπ κε 

ηνλ νκηιεηή, θαζψο ρσξίο θακία δηάθξηζε νδεγνχζε ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ δεκφζηα 

πξφζσπα θαη ηδηψηεο. Όζνλ αθνξά ηνπο ηδηψηεο, δελ αλαθέξνληαη θαζφινπ νη λνκηθέο 

                                                           
37

 Αυτι είναι μία ςτερεότυπθ κατθγορία που προςάπτει ο Δθμοςκζνθσ ςε πολιτικοφσ του αντιπάλουσ ˙ πβ.  
18.42,52,284 και 19.324. Και ο Δείναρχοσ (2.24) κατθγορεί τον Αριςτογείτονα ότι δεν ενδιαφζρεται για το 
καλό τθσ πόλθσ αλλά για το καλό όςων τον ζχουν δωροδοκιςει.  
38

Δεν είναι τυχαίο άλλωςτε το γεγονόσ ότι ο Κοϊντιλιανόσ τον κεωρεί ριτορα και τον ςυναρικμεί με ριτορεσ 
του επιπζδου του Λυκοφργου, του Ιςαίου και του Αντιφϊντα, όταν ςυηθτά για το φφοσ των ρθτόρων. 
Πβ.Κοιντ. Orat. Inst. 12.10.22: Transeo plurimos, Lycurgum, Aristogitona et his priores Isaeum, Antiphonta: 
quos ut homines inter se genere similes, differentis dixeris specie (Θα παραλείψω αρκετοφσ άλλουσ ριτορεσ 
τον Λυκοφργο, τον Αριςτογείτονα και τουσ προγενζςτεροφσ τουσ, τον Ιςαίο και τον Αντιφϊντα: αυτοί όλοι κα 
ζλεγεσ ότι είναι όμοιοι μεταξφ τουσ ωσ προσ το γζνοσ, αλλά διαφζρουν ωσ προσ το είδοσ).  
39

 Αναλυτικότερα για τθν διαδικαςία αυτι βλ.  MacDowell 1986, 262-5. 
40

 Βλ. Harrison 1971, 208-11. Για τισ δυνατότθτεσ που προςζφερε μία τζτοια διαδικαςία ςτουσ ςυκοφάντεσ βλ. 
Christ 1998, 135. 
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δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ηνπο νδεγεί ζην δηθαζηήξην (§38). Όκσο, ζρεηηθά κε ηα δεκφζηα 

πξφζσπα, ηνλ Γεκάδε, ηνλ Ζγήκνλα θαη ηνλ Γεκνθιή, ρξεζηκνπνίεζε ηε δηαδηθαζία ηεο 

γξαθῆο ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη ηελ εἰζαγγειίαλ ζηηο άιιεο δχν, αλ θαη ζηηο ηξεηο 

πεξηπηψζεηο, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ νκηιεηή, εγθαηέιεηςε ηελ δίσμε επεηδή δσξνδνθήζεθε. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο εἰζαγγειίαο ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα αξθεηά δηαθνξεηηθά είδε ππνζέζεσλ θαη 

αλάινγα κε ην είδνο ππνβαιιφηαλ ζηα αξκφδηα ζεζκηθά φξγαλα. Ζ Βνπιή ησλ 500 ή ε 

Δθθιεζία ηνπ δήκνπ αλαιάκβαλε αδηθήκαηα, φπσο ε πξνδνζία, ε αλαηξνπή ηνπ 

πνιηηεχκαηνο θαη ε εμαπάηεζε ηνπ ιανχ, αδηθήκαηα δειαδή πνπ αθνξνχζαλ ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ θαη ζεσξνχληαλ κείδνλνο ζεκαζίαο, ελψ νη ππνζέζεηο θαθνκεηαρείξηζεο νξθαλνχ 

ή θιεξνλφκνπ ππνβάιινληαλ ζηνλ αξκφδην άξρνληα θαη νη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

θαθή δηαγσγή θάπνηνπ δηαηηεηή ζην ζπκβνχιην ησλ δηαηηεηψλ.41 χκθσλα κε ηνλ Hansen 

(1975, 107 θαη 110), νη θαηαγγειίεο θαηά ηνπ Ζγήκνλα θαη ηνπ Γεκνθιή ππνβιήζεθαλ ζηελ 

Βνπιή ή ζηελ Δθθιεζία, θαζψο ήηαλ πνιηηηθνχ ραξαθηήξα. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ζγήκνλα 

πηζαλφηαηα ν Αξηζηνγείησλ δελ θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη ην 1/5 ησλ ςήθσλ θαη γη‘ απηφ 

ηνπ επηβιήζεθε πξφζηηκν 1.000 δξαρκψλ, σζηφζν είλαη πηζαλφλ ν νκηιεηήο λα ηνλ 

θαηεγνξεί φηη πνχιεζε ηελ δίθε, επεηδή ν Ζγήκσλ είρε ππάξμεη πνιηηηθφο ηνπ θίινο ζην 

παξειζφλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Γεκνθιή νη πιεξνθνξίεο καο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη δελ 

κπνξνχκε λα μέξνπκε αλ ν Αξηζηνγείησλ ππέζηε θπξψζεηο γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηεο δίθεο.42 

Δθηφο φκσο απφ απηά ηα πξφζσπα, ν Αξηζηνγείησλ πξνζπαζνχζε λα εηζπξάμεη ρξήκαηα 

απεηιψληαο αμησκαηνχρνπο, νη νπνίνη, φηαλ δελ ελέδηδαλ ζηνπο εθβηαζκνχο ηνπ, δέρνληαλ ηηο 

δηαβνιέο ηνπ (§50). 

Δπηπιένλ, ν Αξηζηνγείησλ θαηεγνξείηαη φηη ρξεζηκνπνηεί ζπλερψο ηηο λνκηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο θάζεσο, ηεο ἐλδείμεσο θαη ηεο ἀπαγσγῆο (§78).  Ζ θάζηο απνηεινχζε ηελ 

θαηεμνρήλ κήλπζε πνπ ζπλδεφηαλ κε ηνπο ζπθνθάληεο,43 θαζψο επηδίθαδε ζηνλ επηηπρεκέλν 

κελπηή ην κηζφ πνζφ απφ απηφ πνπ ζα επηβαιιφηαλ ζηνλ θαηεγνξνχκελν. Ζ δηαδηθαζία απηή 

αθνξνχζε δηάθνξα είδε εκπνξηθψλ ππνζέζεσλ, φπσο ηελ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ απφ 

ερζξηθέο πφιεηο, ηελ κε θαηαβνιή ηεισλεηαθψλ θφξσλ, ηελ άξλεζε απνδνρήο λνκηζκάησλ 

                                                           
41

 Για τα διαφορετικά είδθ εἰςαγγελίασ και τισ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνταν ςε κάκε περίπτωςθ Βλ. 
Hansen 1975, 21-28. 
42

 Ο Hansen (1975, 110) τοποκετεί χρονικά τθν εἰςαγγελίαν κατά του Δθμοκλι λίγο πριν από τθν παροφςα 
δίκθ και ςυγκεκριμζνα το 324 π.Χ., ωςτόςο κεωρϊ ότι είναι αδφνατον να οδθγθκοφμε ςε ζνα αςφαλζσ 
ςυμπζραςμα με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που παρζχει το κείμενο, από τθν ςτιγμι που δεν υπάρχουν χρονικοί 
δείκτεσ. Επιπλζον, αν δεχτοφμε ότι πρόκειται για δίκθ πολιτικοφ χαρακτιρα, είναι δυνατόν να τθν 
τοποκετιςουμε πολφ πριν από τθν παροφςα δίκθ, κακϊσ ςφμφωνα πάντα με τον ομιλθτι, ο Αριςτογείτων 

ςταμάτθςε να εγείρει μθνφςεισ κατά δθμοςίων προςϊπων μετά τθν επιβολι τθσ ἀτιμίασ (§38). 
43

 Πβ. Ἀρ. Ἀχ. 819-27, 910-17, Ὄρν. 1410-1068, Σφ. 1037-42 και Δθμ. 35.51, 58.5-13.  βλ. Lofberg 1976, 26-28. 
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ηα νπνία είραλ εγθξηζεί απφ ηνπο ειεγθηέο, ηελ παξαβίαζε ζπκθσληψλ πνπ είραλ 

ζπλνκνινγεζεί κε ην θξάηνο θαη αθνξνχζαλ ηα νξπρεία θ.α.44  Όπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

γξαθλ, έηζη θαη ζε απηήλ, σο θαηήγνξνο κπνξνχζε λα ελεξγήζεη ν βνπιόκελνο. πρλά ε 

δηαδηθαζία ηεο θάζεσο ζπλδέεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ἐλδείμεσο.45 χκθσλα κε ηνλ 

MacDowell (1990, 187-98), ε ζχλδεζε απηψλ ησλ δχν δηαδηθαζηψλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ε δηαδηθαζία ηεο θάζεσο ρξεζηκνπνηνχληαλ κε ζηφρν λα ππνδεηρζνχλ ηα απαγνξεπκέλα 

αγαζά πνπ εηζάγνληαλ ζηελ Αζήλα, ελψ ε δηαδηθαζία ηεο ἐλδείμεσο ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα 

λα ππνδεηρζνχλ ηα πξφζσπα πνπ εμήγαλ πξντφληα ζε ερζξηθέο πφιεηο θαη, επεηδή αθξηβψο ηα 

πξντφληα απηά είραλ πιένλ απνκαθξπλζεί απφ ηελ Αηηηθή, γη‘ απηφ ππνδεηθλχνληαλ νη 

εμαγσγείο ηνπο.46 Ωο εθ ηνχηνπ είλαη εχινγν φηη ν θαηήγνξνο ζε ππνζέζεηο ἐλδείμεσο δελ 

απνθφκηδε αλάινγα θέξδε κε απηά ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θάζεσο. Ωζηφζν, ε ἔλδεημηο ήηαλ κία 

δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα δηάθνξα είδε εγθιεκάησλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, 

θαη είλαη πηζαλφλ ν Αξηζηνγείησλ λα ηελ ρξεζηκνπνίεζε γηα εγθιήκαηα πνπ δελ ζρεηίδνληαη 

κε ην εκπφξην. Σν γεγνλφο φηη ην λνκηθφ ζχζηεκα ηεο Αζήλαο δελ πεξηφξηδε ηνλ εθάζηνηε 

κελπηή ζε κία κφλν λνκηθή δηαδηθαζία γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αδίθεκα πηζαλφλ ζπλέβαιε 

ζηελ ρσξίο δηάθξηζε γελίθεπζε θαη ζχλδεζε θάπνησλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηνπο 

δηαδίθνπο. Όζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία ηεο ἀπαγσγῆο θαηά ηελ νπνία ν θαηεγνξνχκελνο, αλ 

ζπιιακβαλφηαλ επ‘ απηνθψξσ λα δηαπξάηηεη θάπνην θαθνχξγεκα, θαηαδηθαδφηαλ ζε 

ζάλαην, δελ γλσξίδνπκε αλ ν κελπηήο είρε θάπνην ρξεκαηηθφ φθεινο γηα λα εκπιαθεί κε 

πξνζπκία ζε ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζία, σζηφζν είλαη πηζαλφλ θαη πάιη φηη νη νκνηφηεηεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο ἐλδείμεσο θαη ηεο ἀπαγσγῆο  λα ζπλέβαιαλ ζηελ  θνηλή παξάζεζε ηνπο απφ 

ηνλ νκηιεηή.  

Με βάζε φζα έρνπλ αλαθεξζεί, ινηπφλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ιφγσ ηεο ειιηπνχο 

πξαγκάηεπζεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ απφ ηνλ νκηιεηή αλαθχπηνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα 

θαηαλφεζεο ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη απνηέιεζκα θπξίσο ηεο 

δηθή καο άγλνηαο θαη φρη ηεο άγλνηαο ηνπ νκηιεηή. Ωζηφζν, παξά ηελ πεξηζηαζηαθή κφλν 

αλαθνξά ηνπ λνκηθνχ ππνβάζξνπ ηεο δίθεο, εληνχηνηο νη λνκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ ιφγν είλαη αξθεηέο θαη φιεο εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ζπθνθαληηθήο 

δξάζεο ηνπ Αξηζηνγείηνλα. 

                                                           
44

 Για τα είδθ των υποκζςεων που ειςάγονταν με τθν διαδικαςία τθσ φάςεωσ βλ. Harrison 1971, 218-21.  
45

 Πβ. Δθμ. 39.14, 58.45, 25.78 , Ἰςοκ. 18.20 και Βλ. Hansen 1976, 22 και Lofberg 1976, 40-1. 
46

 Για αυτιν τθν διάκριςθ ο MacDowell ςτθρίηεται ςε κάποια χωρία από τουσ Ἀχαρνῆσ (ςτ. 819, 915) ςτα 
οποία χρθςιμοποιείται το ριμα φαίνω για προϊόντα των εχκρϊν που ειςάγονται ςτθν Ακινα και ςε κάποια 
αποςπάςματα από τουσ Ἱππῆσ (ςτ. 278-9) και τον Ανδοκίδθ (2.14) που χρθςιμοποιοφνται τα ριματα 
ἐνδεικνφω και ἐνδείκνυμι για ανκρϊπουσ που ζχουν εξαγάγει προϊόντα ςτουσ εχκροφσ. 
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4.Ρηηοπική ανάλςζη και δικανικέρ αθηγήζειρ 

 

α) Ζ επισειπημαηολογία ηος ομιληηή 

 

Οη δηάδηθνη πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηνπο ιφγνπο ηνπο επηρεηξήκαηα πνπ δελ ήηαλ 

λνκηθνχ ραξαθηήξα (extra-legal arguments) θαη δελ ζρεηίδνληαλ άκεζα κε ηελ εθδηθαδφκελε 

ππφζεζε. Σα επηρεηξήκαηα απηά κπνξεί λα αθνξνχζαλ ην γεληθφηεξν ππφβαζξν ηεο δηακάρεο 

ησλ δχν πιεπξψλ, ηνλ ραξαθηήξα ησλ δηαδίθσλ θαη ηελ πξφθιεζε νίθηνπ ζηνπο δηθαζηέο.
47

 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ νκηιεηή επηθεληξψλεηαη ζε επηζέζεηο 

ζην ήζνο ηνπ Αξηζηνγείηνλα θαη ζέηεη ζην κηθξνζθφπην ηελ πνιηηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία θαη 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή.  

Σν γεγνλφο φηη ν Λπθνχξγνο είρε αζρνιεζεί πξνεγνπκέλσο κε ηα λνκηθά 

επηρεηξήκαηα ηεο ππφζεζεο έδηλε απηήλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ νκηιεηή. Έηζη, ινηπφλ, ήδε απφ 

ην πξννίκην παξνπζηάδεηαη ε θεληξηθή θαηεγνξία πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί φιε ε 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θαη απηή είλαη ε πνλεξία, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα επξχ πεδίν 

αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο.  Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε επηδίσμε ηδησηηθνχ 

θέξδνπο, δχλακεο θαη απφιαπζεο εηο βάξνο ησλ λφκσλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

θνηλφηεηαο θαη ε ρξήζε ηεο εμαπάηεζεο, ηεο θνιαθείαο θαη ηεο ινηδνξίαο σο κέζσλ γηα ηελ 

απφθηεζή ηνπο.
48

 Απηά αθξηβψο ηα ζηνηρεία ζα πξνζπαζήζεη λα αλαδείμεη ν νκηιεηήο ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ Αξηζηνγείηνλα, απνδίδνληάο ηνπ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζπθνθάληε- δεκαγσγνχ. 

Ωζηφζν, γηα λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ν ίδηνο θαηά θφξνλ ηελ ινηδνξία θαη 

ηελ δηαβνιή.
49

  

 Ζ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ μεθηλά κε έλαλ παξάδνμν ηξφπν, θαζψο θαίλεηαη λα 

ππνβαζκίδεη ηελ αμία ηφζν ηνπ ιφγνπ ηνπ φζν θαη ησλ ιφγσλ πνπ εθθσλήζεθαλ ή ζα 

εθθσλεζνχλ αξγφηεξα,
50

 ηζρπξηδφκελνο φηη ε απφθαζε ηεο ελνρήο ή κε ηνπ Αξηζηνγείηνλα 

                                                           
47

 Για μια αναλυτικι εξζταςθ αυτϊν των επιχειρθμάτων και τθσ ρθτορικισ αξιοποίθςισ τουσ Βλ. Lanni 2004, 1-
46 και 2005, 112-123. Πβ. όμωσ και Rhodes, 2004, 137-158, ο οποίοσ υποςτθρίηει ότι οι διάδικοι 
περιορίηονταν από κανόνεσ ςχετικότθτασ, και επιςθμαίνει ότι τζτοιου είδουσ επιχειριματα απαντοφν κυρίωσ 
ςε υποκζςεισ ςυνθγορίασ, όπου οι ςυνιγοροι ζπρεπε να εξετάςουν και άλλεσ πτυχζσ τθσ υπόκεςθσ, από τθν 
ςτιγμι που τα νομικά ηθτιματα είχαν ιδθ ςυηθτθκεί. 
48

 Βλ. Rosenbloom 2003, 89. 
49

 Για τθν χριςθ τθσ διαβολισ και τθσ λοιδορίασ ςτον παρόντα λόγο βλ. Αποςτολάκθσ 2014, 208-15. 
50

 ε αυτό το ςθμείο ο Harris (2018, 198) κεωρεί ότι ο ομιλθτισ αςκεί κριτικι ςτον λόγο του Λυκοφργου, 
πρακτικι που δεν ςυνθκίηεται από ςυνθγόρουσ τθσ ίδιασ πλευράσ. Ωςτόςο, ζχω τθν εντφπωςθ ότι ο ομιλθτισ 
περιςςότερο επιδιϊκει να κεντρίςει τθν προςοχι των δικαςτϊν με τθν παραδοξότθτα του λόγου του παρά να 
αςκιςει κριτικι κατά του Λυκοφργου. 
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ζα εμαξηεζεί απφ ηελ θχζε θαζελφο απφ ηνπο δηθαζηέο (§2: ἑθάζηνπ θύζεσο νἴθνζελ).
51

 

Μάιηζηα, ρξεζηκνπνηεί θη έλαλ ξεηνξηθφ ηφπν, πξνθεηκέλνπ λα πξνδηαζέζεη ηνπο δηθαζηέο 

θαηά ηνπ Αξηζηνγείηνλα. Απεπζπλφκελνο ζε απηνχο, ηζρπξίδεηαη φηη φινη γλσξίδνπλ 

θαιχηεξα απφ ηνλ ίδην ηελ ππφζεζε θαη μέξνπλ φηη ν Αξηζηνγείησλ είλαη δεκφζηνο νθεηιέηεο 

πνπ δελ είρε ην δηθαίσκα λα αγνξεχεη θαη γη‘ απηφ ζα κπνξνχζε ν θαζέλαο ηνπο λα αλαιάβεη 

ηνλ ξφιν ηνπ θαηεγφξνπ (§§4-5). χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε (Ῥεη.1408a32-36), ηέηνηνπ 

είδνπο δειψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκθσλίαο αθφκα θη απηψλ 

πνπ αγλννχλ ηελ ππφζεζε, θαζψο ιφγσ ληξνπήο δελ ζα παξαδερηνχλ πνηέ ηελ άγλνηά ηνπο. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απηφο ν ηφπνο έρεη κία αθφκα ιεηηνπξγία, θαζψο ν νκηιεηήο 

πξνζπαζεί λα ηνλίζεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο απφθαζεο ησλ δηθαζηψλ, ε νπνία ζα πξνθχςεη 

απφ ην πψο δηαηίζεληαη νη ίδηνη απέλαληη ζηελ πνλεξία. ηφρνο ηνπ είλαη λα δηαρσξίζεη ηελ 

θχζε ησλ δηθαζηψλ απφ εθείλε ηνπ Αξηζηνγείηνλα ψζηε λα ηνλ απνκνλψζεη απφ απηνχο θαη 

γη‘ απηφ δίλεη έκθαζε ζηνλ αληίθηππν πνπ ζα έρεη ε εηπκεγνξία ηνπο ζηελ πζηεξνθεκία 

ηνπο
52

 αιιά θαη ζηνλ παξαδεηγκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο, ζην βαζκφ πνπ ζα απνηξέςεη ή ζα 

ελζαξξχλεη άιιεο εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο (§§6-7).
53

 

  Απηφο ν ζηφρνο εληζρχεηαη κε ηελ δηεμνδηθή αλάιπζε ηνπ δίπνινπ λόκνο-θύζηο, ζην 

νπνίν ν λφκνο έρεη θπξίαξρε ζέζε.  Ζ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ λφκσλ ζεσξείηαη αλαγθαία 

γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κίαο πφιεο θαη ν Αξηζηνγείησλ θαίλεηαη φηη ζπλερψο ηνπο 

ππνλνκεχεη θαη δελ ππαθνχεη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε θχζε ηνπ δελ 

κπνξεί λα ππαθνχζεη ζηνπο θαλφλεο θαη ηνπο λφκνπο ηεο θνηλσλίαο θαζίζηαηαη απηνκάησο 

επηθίλδπλνο γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ζσηεξία ηεο. Δπηπιένλ, νη λφκνη είλαη εθείλνη πνπ 

δηαθνξνπνηνχλ ηελ δσή ησλ αλζξψπσλ απφ εθείλε ησλ ζεξίσλ θαη αθνχ ν Αξηζηνγείησλ δελ 

ηνπο ππνινγίδεη ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ζεξίν (§21). Ωο παξάδεηγκα ν θαηήγνξνο αλαθέξεη ηηο 

ηξεηο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο εηο βάξνο ηνπ Αξηζηνγείηνλα, θαη ηνπο ζπλαθείο 

πεξηνξηζκνχο, ηνπο νπνίνπο ν ίδηνο παξαβηάδεη (§18). Ωζηφζν,  ε αλππαθνή θαη παξαβίαζε 

ησλ λφκσλ δελ είλαη ηα κφλα ζηνηρεία πνπ ηνλ θαζηζηνχλ απφβιεην ηεο θνηλσλίαο. ε απηφ 

ζπκβάιινπλ νη θξαζηηθέο επηζέζεηο ηνπ ζην βήκα ηεο Δθθιεζίαο θαη ησλ δηθαζηεξίσλ 

(§§41,47,50,64) αιιά θαη ε βία απέλαληη ζηε κεηέξα (§54), ηελ εξσκέλε (§57) θαη ηνλ 
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 Πβ. *Λυς.+ 6.54. Για τθν προςπάκεια υποβάκμιςθσ τθσ δφναμθσ του λόγου και του τρόπου που αυτι θ 
διλωςθ ανατρζπεται από τον ομιλθτι βλ. Wohl 2010, 50-63. 
52

 Σο επιχείρθμα ότι ςτθν παροφςα δίκθ δεν κρίνεται μόνο ο κατθγοροφμενοσ αλλά και οι ίδιοι οι δικαςτζσ 
εντοπίηεται και ςε άλλουσ λόγουσ  πβ. ενδεικτικά Δθμ.20.83. 
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 Για τον ρθτορικό τόπο των ςυνεπειϊν που κα ζχει θ απόφαςθ των δικαςτϊν βλ. Lanni 1999, 41-45. 
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ζπγθξαηνχκελφ ηνπ (§§61-2). Μάιηζηα, ε ζεξηψδεο θχζε ηνπ απνηππψλεηαη θαη κέζσ ηεο 

παξνκνίσζήο ηνπ κε δηάθνξα είδε δψσλ.
54

 

 Ο νκηιεηήο, γηα λα ηνλίζεη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ Αξηζηνγείηνλα, ζπγθξίλεη ηελ 

πεξίπησζή ηνπ κε άιιεο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ πνπ νη Αζελαίνη ζπλήζσο θνβνχληαη σο 

πηζαλνχο αλαηξνπείο ηνπ πνιηηεχκαηνο, δειαδή ηνπο λένπο, ηνπο πινχζηνπο θαη φζνπο 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηελ πφιε. ε απηφ ην ζεκείν ν νκηιεηήο ππνζέηεη φηη αλ θάπνηνο 

πξφηεηλε λα έρνπλ δηθαίσκα ιφγνπ κφλν νη άλζξσπνη ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ, νη 

Αζελαίνη ζα ηνπ επέβαιιαλ δηθαίσο ηελ ζαλαηηθή πνηλή (§29) γηαηί ζα επηδίσθε ηελ 

αλαηξνπή ηνπ πνιηηεχκαηνο. Δληνχηνηο, ν ίδηνο θξίλεη φηη απηή ε πξφηαζε ζα ήηαλ πην 

σθέιηκε γηα ηελ πφιε απφ ην λα πξνηείλεη θάπνηνο σο ζπκβνχινπο αλζξψπνπο ζαλ ηνλ 

Αξηζηνγείηνλα, πνπ αλήθεη ζηηο ρεηξφηεξεο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ κε ηελ έκθαζε λα δίλεηαη 

ζηελ νκάδα ησλ πην πνλεξλ αλζξψπσλ. Μάιηζηα, ν νκηιεηήο εηθάδεη φηη αλ πνηέ νη 

Αζελαίνη ηνπ έδηλαλ ην δηθαίσκα ή ν ίδηνο έβξηζθε ηελ επθαηξία λα απνθηήζεη ηελ εμνπζία, 

ηφηε ζα πξνμελνχζε κφλν πξνβιήκαηα ζηελ πφιε, πεξίπησζε πνπ επαλεηιεκκέλσο απεχρεηαη 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζπαζεί λα δηεγείξεη ηνλ θφβν ησλ δηθαζηψλ ζε έλα ηέηνην 

ελδερφκελν.
55

 

 Έπεηηα ν νκηιεηήο πξνζπαζεί λα αλαζθεπάζεη ελδερφκελα επηρεηξήκαηα ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα, ηα νπνία ζα βαζίδνληαη ζε ζπθνθαληίεο θαη δηαβνιέο (§36). πγθεθξηκέλα, 

ηζρπξίδεηαη φηη ν Αξηζηνγείησλ ηψξα ζα θαηεγνξήζεη ηνλ ίδην, ηνλ Λπθνχξγν θαη ηνπο 

άιινπο θαηεγφξνπο κε θάπνηα αλππφζηαηε θαηεγνξία, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ηελ δίθε. 

Γηα λα απνδπλακψζεη φκσο ην επηρείξεκά ηνπ, επηιέγεη λα θάλεη κία ζχγθξηζε ηεο 

δηθνκαλνχο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Αξηζηνγείηνλα πξηλ ράζεη ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα θαη 

κεηά ηελ ππνηηζέκελε αλάθηεζή ηνπο, ψζηε λα δείμεη φηη ν Αξηζηνγείησλ πξνζπνηείηαη φηη 

ελδηαθέξεηαη γηα ην θαιφ ηεο πφιεο ελψ πάληα ζηνρεχεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο θαη γη‘ 

απηφ αθξηβψο ηνπ αμίδεη λα ηηκσξεζεί. Ωο παξάδεηγκα ηεο ζπθνθαληηθήο δξάζεο ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα πξηλ απφ ηελ απψιεηα ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ αλαθέξεη ηηο κελχζεηο 

ελαληίνλ ηνπ νκηιεηή, θαζψο ηνλ είρε νδεγήζεη ζην δηθαζηήξην εθηά θνξέο κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο γξαθῆο θαη δχν θνξέο θαηά ηελ ινγνδνζία ηνπ (εὔζπλα) αλ θαη φιεο ηηο θνξέο 
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 υγκεκριμζνα, ο Αριςτογείτων παρομοιάηεται με ςκφλο (§40), ζχιδνα (§52), ςκορπιό (§52), φίδι (§96) και 
αράχνθ (§96). Αναλυτικότερα για τθν κθριϊδθ φφςθ του βλ. Spatharas 2013, 77-95. 
55

 Ο Δθμοςκζνθσ ςυχνά ςτουσ λόγουσ του προςπακεί να παρουςιάςει μια πλαςματικι εικόνα για το πόςο 
διαφορετικι προσ το χειρότερο κα ιταν θ πόλθ αν αποκτοφςαν πολιτικι δφναμθ οι αντίπαλοί του ˙ ενδεικτικά 
πβ. Δθμ.8.51, 15.21, 19.285, 21.209, 24.57. 
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είρε απνηχρεη λα ηνλ θαηαδηθάζεη.
56

 ε απηέο ηηο κελχζεηο ηζρπξίδεηαη φηη είρε ιεηηνπξγήζεη 

σο κίζζαξλν φξγαλν ηνπ Φηιίππνπ θαη επνκέλσο ηνλ θαηεγνξεί θαη γηα πξνδνηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηελ πφιε. Ωζηφζν, ε ζηφρεπζε ηνπ Αξηζηνγείηνλα αιιάδεη άξδελ, φηαλ 

παξαλφκσο επηιέγεη λα αζθεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα, θαζψο πιένλ ζην ζηφραζηξφ ηνπ 

βξίζθνληαη αλππνςίαζηνη ηδηψηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηθαλνπνηεηηθά ηνλ 

εαπηφ ηνπο. Απηή ε ζηξνθή ζηελ επηινγή ηνπ ζχκαηνο νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ηεο 

θνηλσληθήο ηνπ ζέζεο- απφ ἐπίηηκνο ζε ἄηηκνο- θαη ηνλίδεηαη κέζσ ηεο αληίζηημεο ησλ 

επαγγεικάησλ ησλ ζπκάησλ (§38: ραιθνηύ»πνλ, ζθπιόδεςνλ) θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα είρε κελχζεη ζηε ζέζε ηνπο (§38: ἐκὲ δ’νὐρ ἐώξα ηὸλ ῥήηνξα ᾧ ἐπνιέκεη, νὐδὲ 

ηὸλ Λπθνῦξγνλ, νὐδὲ ηνὺο ἄιινπο).  

χκθσλα κε ηνλ νκηιεηή, αλ ν Αξηζηνγείησλ ηνπο θαηεγνξήζεη φηη αδηθνχζαλ ηελ 

πφιε, ζα πξέπεη λα ηνπ επηβιεζεί ε ζαλαηηθή πνηλή γηαηί, ελψ έβιεπε λα ηελ αδηθνχλ, ν ίδηνο 

δελ έθαλε θάηη γηα λα ηελ πξνζηαηέςεη αιιά επέιεγε λα επηηίζεηαη ζε ηδηψηεο γηα πξνζσπηθφ 

φθεινο. Αλ πάιη ηνπο θαηεγνξεί, ελψ είλαη αζψνη, θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηνπ αμίδεη ν 

ζάλαηνο γηαηί ρξεζηκνπνηεί ςεπδείο θαηεγνξίεο γηα λα εμαπαηήζεη ηνπο δηθαζηέο.
57

 Απηφ ην 

επηρείξεκα εληάζζεηαη ζηα είδε ηεο ζηάζεσο ηνπ Δξκαγφξα πνπ νλνκάδεηαη κεηάιεςηο 

(translatio) θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν πνπ ηζρπξίδεηαη φηη ν 

θαηήγνξνο δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα λα ηνπ απνδίδεη θαηεγνξίεο.
58

 Ωζηφζν ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, ην ρξεζηκνπνηεί ν θαηήγνξνο γηα λα απνδπλακψζεη ηηο ελδερφκελεο θαηεγνξίεο 

ηνπ Αξηζηνγείηνλα θαη παξάιιεια λα ππνλνκεχζεη ην ήζνο ηνπ, ραξαθηεξίδνληάο ηνλ 

επαλεηιεκκέλα σο ζπθνθάληε. 

  Με απηφλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ν νκηιεηήο επηδηψθεη λα ηνλ απνκνλψζεη ηφζν απφ ηνπο 

ρξεζηνχο πνιίηεο φζν θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπθνθάληεο (§§39, 42). Ηζρπξίδεηαη φηη ν 

Αξηζηνγείησλ δελ κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκνο ζε θαλέλαλ, θαζψο νη θαινί πνιίηεο δελ 

ρξεηάδνληαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ελψ φζνη ρξεηάδνληαη έλαλ ζπθνθάληε ζηελ ππεξεζία ηνπο 

ςάρλνπλ γηα θάπνηνλ πνπ δελ είλαη πεξηβφεηνο σο ζπθνθάληεο. Ζ δχλακε ηνπ ζπθνθάληε 

                                                           
56

 Θ αναφορά ςτθν ζχκρα των δφο πλευρϊν αποτελεί κοινό τόπο ςτα δικαςτιρια, κακϊσ οι διάδικοι 
προςπακοφν να δείξουν αφενόσ ότι οι κατθγορίεσ τουσ είναι αλθκινζσ και όχι αποτζλεςμα ςυκοφαντίασ και 
αφετζρου ότι τα αδικιματα των εχκρϊν τουσ ςτρζφονται κατά του ςυνόλου τθσ πόλθσ βλ. Cohen 1995, 70-86. 
τθν προκειμζνθ περίπτωςθ ο ομιλθτισ με τθν αναφορά ςτθν ζχκρα του με τον Αριςτογείτονα επιδιϊκει να 
προλάβει ενδεχόμενο επιχείρθμα του κατθγορουμζνου ότι θ παροφςα δίκθ χρθςιμοποιείται ωσ μζςο 
εκδίκθςθσ εναντίον του λόγω των προθγοφμενων δικαςτικϊν διϊξεϊν του. 
57

 Σο επιχείρθμα «αν με ζβλεπε να αδικϊ τθν πόλθ γιατί δεν με κατθγόρθςε τότε αλλά με κατθγορεί τϊρα;» 
είναι ζνα επιχείρθμα που ο Δθμοςκζνθσ το χρθςιμοποιεί 72 φορζσ ςτον Περὶ τοῦ Στεφάνου (18

οσ
) λόγο. 

Αναλυτικότερα για τθν χριςθ αυτοφ του επιχειριματοσ εκεί βλ.  Donnelly 1935, 153-6. Για τον ρθτορικό τόπο 
περί ενδεχόμενθσ εξαπάτθςθσ των δικαςτϊν από τον αντίδικο βλ. Kremmydas 2013, 51-89. 
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  Για τθν κεωρία τθσ ςτάςεωσ του Ερμαγόρα βλ. Kennedy  2014, 156-164. 



 
24 

 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δελ είλαη γλσζηή ε ζπθνθαληηθή ηνπ δξάζε, θάηη πνπ δελ ηζρχεη γηα 

ηνλ Αξηζηνγείηνλα ιφγσ ηνπ βεβαξπκκέλνπ παξειζφληνο ηνπ.  

 Απηφ ην επηρείξεκα πεξί ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Αξηζηνγείηνλα σο 

ζπθνθάληε επαλέξρεηαη μαλά φηαλ ν νκηιεηήο επηιέγεη λα επηηεζεί ζηνλ ζπλεξγφ θαη θίιν 

ηνπ, ηνλ Φηινθξάηε (§§43-48). Ο Φηινθξάηεο ζα ππεξαζπηζηεί ηνλ Αξηζηνγείηνλα ζηελ 

παξνχζα δίθε, ιεηηνπξγψληαο είηε σο ζπλήγνξφο ηνπ είηε σο κάξηπξαο ππεξάζπηζεο,
59

 θαη 

γη‘ απηφ ν νκηιεηήο πξνζπαζεί λα ακαπξψζεη θαη ην δηθφ ηνπ ήζνο, απνθαιψληαο ηνλ 

ζπλεξγφ ηνπ Αξηζηνγείηνλα θαη παξνπζηάδνληαο θάπνηεο απφ ηηο δηθαζηηθέο δηακάρεο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ελαληίνλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε θαη ν ίδηνο. Αλ θαη 

δελ δίλνληαη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξφζσπα απηά, εληνχηνηο απφ ηελ αλαθνξά ζηνλ 

Ζγήκνλα θαη ηνλ Γεκάδε, νη νπνίνη αλήθαλ ζηελ θηινκαθεδνληθή παξάηαμε καδί κε ηνλ 

Αξηζηνγείηνλα, θαη απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο πξνδφηε γίλεηαη θαλεξφ φηη ν 

Αξηζηνγείησλ είρε ζηξαθεί ελάληηα ζε πνιηηηθνχο ηνπ θίινπο θαη γη‘ απηφ ν νκηιεηήο εθηζηά 

ηελ πξνζνρή ηνπ Φηινθξάηε, ηνλίδνληαο φηη δελ κπνξεί λα έρεη εκπηζηνζχλε ζε έλαλ ηέηνην  

άλζξσπν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νπζηαζηηθά ν νκηιεηήο επηηπγράλεη λα επηηεζεί ζε δχν 

κέησπα. Αθελφο, ππνλνκεχεη ην ήζνο ηνπ Φηινθξάηε πνπ έρεη σο θίιν ηνλ Αξηζηνγείηνλα, 

θαζηζηψληαο ηνλ αλαμηφπηζην, θαη αθεηέξνπ πξνζπαζεί λα απνμελψζεη ηνλ Αξηζηνγείηνλα θη 

απφ ηνπο θίινπο ηνπο,
60

 ππελζπκίδνληάο ηνπο ηελ πξνδνηηθή ζηάζε πνπ έρεη επηδείμεη ζην 

παξειζφλ. 

 Ζ επηρείξεζε απνκφλσζεο ηνπ Αξηζηνγείηνλα δελ ζηακαηά φκσο εδψ. Ο νκηιεηήο 

επηδηψθεη λα ηνλ απνκνλψζεη απφ φιε ηελ πφιε. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, ζηξέθεηαη ζηνλ 

ηξφπν δσήο φισλ ησλ πνιηηψλ, αληηπαξαβάιινληάο ηνλ κε απηφλ ηνπ Αξηζηνγείηνλα (§§51-

2). πγθεθξηκέλα, ηζρπξίδεηαη φηη νη ππφινηπνη πνιίηεο πεγαίλνπλ ζηελ αγνξά γηα θάπνηα 

δεκφζηα ή ηδησηηθή ππφζεζε, ζε αληίζεζε κε ηνλ Αξηζηνγείηνλα πνπ πάεη γηα λα βξεη ην 

επφκελν ζχκα απφ ην νπνίν ζα απνζπάζεη εθβηαζηηθά ρξήκαηα. ε απηφ ην ζεκείν ε 

παξνκνίσζή ηνπ κε έρηδλα ή ζθνξπηφ απνζθνπεί ζην λα ηνλίζεη ηνλ επηθίλδπλν ραξαθηήξα 

ηνπ θαη ηηο χπνπιεο κεζφδνπο ηηο νπνίεο κεηέξρεηαη. Δπηπιένλ, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

επηζέησλ ἄζπεηζηνο, ἀλίδξπηνο, ἄκεηθηνο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηξαγηθά 
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 Αξίηει να επιςθμανκεί ότι οι  μαρτυρίεσ ςτθν αρχαία Ακινα λειτουργοφν ςτθ βάςθ ενόσ κοινωνικοφ δικτφου 
φίλων, οι οποίοι ςε μια δφςκολθ ςτιγμι πάνε ςτο δικαςτιριο για να μιλιςουν υπζρ του φίλου τουσ. Μζςα ςε 
αυτό το πλαίςιο οι μαρτυρίεσ κεωροφνται ωσ υποςτιριξθ ςτον ομιλθτι και δεν αφοροφν τα πραγματικά 
περιςτατικά τθσ υπόκεςθσ Σο δικαςτιριο εξετάηει το κοινωνικό υπόβακρο των ομιλθτϊν. Βλ. Todd 1993, 96-7. 
60

 Ο ομιλθτισ ςε αυτό το ςθμείο του λόγου μπορεί να απευκφνεται μόνο ςτον Φιλοκράτθ αλλά φαίνεται ότι 

υπιρχαν και άλλοι υποςτθρικτζσ του Αριςτογείτονα ςτο δικαςτιριο (πβ. §43: τοῖσ διὰ ταῦτα φιλοῦςιν 

αὐτόν/§44: οὐχ ὡσ οὐχὶ πλειόνων ὄντων) και γι’ αυτό μποροφμε να κεωριςουμε ότι με αυτό το επιχείρθμα 

επιδιϊκει να επθρεάςει και τουσ υπόλοιπουσ φίλουσ του.  



 
25 

 

ζπκθξαδφκελα γηα λα πεξηγξάςνπλ κπζηθά ηέξαηα, φπσο ν Κχθισπαο, ν Κχθλνο θαη νη 

Κέληαπξνη,
61

 εληείλεη ηελ ζεξηψδε θχζε ηνπ θαη ππνγξακκίδεη ηελ απφζηαζε πνπ ηνλ ρσξίδεη 

απφ ηνπο αλζξψπνπο. Δηδηθφηεξα ην επίζεην ἄκεηθηνο, πνπ εληνπίδεηαη θαη ζε θσκηθά 

ζπκθξαδφκελα, αλαδεηθλχεη ηελ κηζαλζξσπία ηνπ θαη ηνλ θαζηζηά απηνκάησο απφβιεην ηεο 

θνηλσλίαο, θαζψο δελ κπνξεί λα ζπγρξσηηζηεί κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ.
62

  

 Ζ απνκφλσζή ηνπ εθδειψλεηαη θαη ζε νηθνγελεηαθφ επίπεδν, θαζψο ν νκηιεηήο 

επηιέγεη λα παξνπζηάζεη ηελ ζρέζε ηνπ Αξηζηνγείηνλα κε φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

Λέγεηαη, ινηπφλ, φηη ν Αξηζηνγείησλ δελ είρε θξνληίζεη ηνλ παηέξα ηνπ θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

ηνπ ζηηγκέο θαη φηη φηαλ πέζαλε φρη κφλν δελ κεξίκλεζε γηα ηελ ηαθή ηνπ, φπσο ήηαλ 

ππνρξέσζή ηνπ,
63

 αιιά ελήγαγε ηα άηνκα πνπ δηεθπεξαίσζαλ ην ρξένο απηφ. Δπηπιένλ, 

ιέγεηαη φηη είρε ηνικήζεη λα ρηππήζεη ηελ κεηέξα ηνπ θαη είρε πξνζπαζήζεη λα πνπιήζεη ηελ 

εηεξνζαιή αδειθή ηνπ, ελέξγεηα πνπ ηνλ νδήγεζε ζηα δηθαζηήξηα κε ηνλ αδεξθφ ηνπ 

Δχλνκν,
64

 ν νπνίνο ηψξα ζα ηνλ ππεξαζπηζηεί.
65

 Ζ επηζεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά 

παξνπζηάδεηαη θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ Εσβία αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εγθιεηζκνχ 

ηνπ ζηηο θπιαθέο, φπνπ πθίζηαηαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ απφ ηνπο άιινπο ηξνθίκνπο. Απηά 

ηα επεηζφδηα ηεο πξνζσπηθήο δσήο ηνπ Αξηζηνγείηνλα έξρνληαη ζην πξνζθήλην κε ζηφρν λα 

ακαπξψζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη λα ηνλ ζηηγκαηίζνπλ σο ηνλ ρεηξφηεξν άλζξσπν πνπ 

ππάξρεη. Ζ βίαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθηίζεηαη ζε θαηηνχζα θιίκαθα,  θαζψο πεξλάκε απφ ην 

πην νηθείν ζην ιηγφηεξν νηθείν πξφζσπν. Ο ηξφπνο πνπ θάπνηνο ζπκπεξηθέξεηαη ζηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ ζεσξείηαη ελδεηθηηθφο ηνπ ηξφπνπ πνπ ζα ζπκπεξηθεξζεί ζην ζχλνιν ηεο 

θνηλσλίαο
66

 θαη ππφ απηφ ην πξίζκα κπνξεί λα εμεγεζεί ην γεγνλφο φηη ν νκηιεηήο κφλν γηα 
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 πβ. Εὐρ. Κυκλ. 428-30, Ἡρακλ. 389-93, οφ. Τραχ. 1095 και βλ. Spatharas 2013, 81-2. 
62

 πβ. Φρυν. Κωμ. απ. 19 K-A και Ἀναξιλ. απ. 22 K-A. Αναλυτικότερα για τθν χριςθ του επικζτου ἄμεικτοσ βλ. 
Apostolakis 2014, 995-6. 
63

 Για τισ υποχρεϊςεισ των νζων απζναντι ςτουσ γονείσ πβ. Ἀριςτ. Ἀκ.Πολ.56.6, Δθμ.24.103-7, Ἀρ. Ὀρν.1353-7 
Ἰς. 1.39 και Ἰς.8.32 Βλ. Lacey 1968, 116-8 και Αποςτολάκθσ 2014, 211. 
64

 Ο Hansen (1974, 149) υποςτθρίηει ότι ο Εφνομοσ οδιγθςε με δίκθ βλάβθσ τον Αριςτογείτονα ςτο 
δικαςτιριο, για να λάβει το δικό του μερίδιο από τθν εξαγορά τθσ αδερφισ τουσ. Ωςτόςο, ο Harris (2018, 216-
7) πιςτεφει ότι αν ο Εφνομοσ είχε υποκινιςει μία τζτοια δίκθ, τότε ο ομιλθτισ κα τόνιηε τθν ζλλειψθ βοικειασ 
ςε οικεία του πρόςωπα και τθν απλθςτία του. Κατά τθν γνϊμθ μου, ο ειρωνικόσ χαρακτθριςμόσ του Εφνομου 
ωσ χρθςτὸσ ἀδερφὸσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ειρωνεία τθσ §79: καὶ τὴν καλὴν δίκθν αὐτῷ λαχὼν ενιςχφει τθν 
ερμθνεία του Hansen. Επιπλζον, είναι πικανόν θ πϊλθςθ τθσ αδερφισ να μθν ιταν παράνομθ, όπωσ 
ιςχυρίηεται ο Harris, από τθν ςτιγμι που είναι πικανόν θ γζννθςθ τθσ να προζκυψε από μία ςχζςθ εκτόσ 
γάμου τθσ μθτζρασ τθσ με κάποιον δοφλο, όπωσ εικάηει ο MacDowell (2009, 306), λαμβάνοντασ υπόψθ τα 
υπονοοφμενα και τθν αςάφεια του ομιλθτι ςε αυτό το χωρίο (§55). 
65

 Αξίηει να επιςθμανκεί ότι όλα τα μζλθ τθσ οικογζνειασ του Αριςτογείτονα παρουςιάηονται ωσ κφματα τθσ 
ςκλθρότθτασ και τθσ αχαριςτίασ του, με μοναδικι εξαίρεςθ τον αδερφό του, θ παρουςίαςθ του οποίου 
διαφζρει λόγω του ρόλου που κα διαδραματίςει ςτθν παροφςα δίκθ και κα εξεταςτεί παρακάτω. 
66

 Για τθν ςφνδεςθ ιδιωτικϊν αμαρτθμάτων με τθν δθμόςια δράςθ ενόσ προςϊπου πβ. Δθμ. 24.203 και βλ. 
Αποςτολάκθσ 2014, 213. 
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απηά ηα επεηζφδηα απφ ηελ ηδησηηθή ζθαίξα παξνπζηάδεη κάξηπξεο γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ 

αιήζεηα ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ.   

 Απφ απηφ ην ζεκείν θαη εμήο ν νκηιεηήο ζα επηθεληξσζεί ζηελ αλαζθεπή 

ελδερφκελσλ επηρεηξεκάησλ ηνπ Αξηζηνγείηνλα πνπ αθνξνχλ ηελ εὔλνηαλ ηνπ πξνο ηελ πφιε 

(§§64-8), θάπνηα λνκηθά δεηήκαηα (§§69-75), επηρεηξήκαηα γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ 

πφιε (§§76-80), ηελ επίθιεζε ζηνλ ἔιενλ ησλ δηθαζηψλ (§§81-4) θαη ηελ νκνηφηεηα ηεο 

πεξίπησζήο ηνπ κε πεξηπηψζεηο άιισλ δεκφζησλ νθεηιεηψλ (§§85-91).  

 Όζνλ αθνξά ηελ εὔλνηα ηνπ Αξηζηνγείηνλα απέλαληη ζηελ πφιε θαη ηνπο ζπκπνιίηεο 

ηνπ, ν νκηιεηήο ηζρπξίδεηαη φηη ν θαηεγνξνχκελνο παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο ηε 

κνλαδηθή ζαλίδα ζσηεξίαο ηεο πφιεο, θαζψο θαηεγνξεί φινπο ηνπο άιινπο φηη θέξνληαη 

πξνδνηηθά θαη κφλν ν ίδηνο ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά γηα ην ζπκθέξνλ ηεο (§§64-8). Μέζσ 

ηεο ρξήζεο ηνπ επζένο ιφγνπ θαίλεηαη φηη ν Αξηζηνγείησλ απηναπνκνλψλεηαη απφ ηνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπ, ππνηίζεηαη πξνο φθεινο ηεο πφιεο. Απηή ε δήισζε παξνπζηάδεηαη γηα λα 

αλαηξαπεί άκεζα κε εκθαηηθφ ηξφπν. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ 

ζρήκαηνο ηεο ππνθνξάο θαη ηεο αλζππνθνξάο θαηά ην νπνίν εμεηάδνληαη ελδειερψο φινη νη 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη δπλαηφλ ν Αξηζηνγείησλ λα επηζπκεί ην θαιφ ηεο πφιεο θαη 

αλαδεηθλχεηαη ην παξάδνμν ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ. Ο πξψηνο ιφγνο αθνξά ηνπο γνλείο ηνπ θαη 

ηηο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ησλ Αζελαίσλ εηο βάξνο ηνπο, νη νπνίεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

ηνπ δεκηνπξγήζνπλ θηιηθά αηζζήκαηα γηα ηελ πφιε, παξά ηελ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ίδηνπ απέλαληί ηνπο. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε εζηηάδεη ζηηο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ησλ 

Αζελαίσλ θαηά ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ αδεξθνχ ηνπ, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ θπιάθηζή 

ηνπο. Καηά ζεηξά αλαθέξνληαη ε απνδνθηκαζία ηνπ ζηελ ιήςε θάπνηνπ δεκφζηνπ 

αμηψκαηνο,
67

 ε απνηπρία ηνπ ζηελ κήλπζε θαηά ηνπ Ζγήκνλα θαη ηα πξφζηηκα πνπ ηνπ 

επηβιήζεθαλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαδεηθλχεηαη πξάγκαηη ε απνκφλσζε ηνπ Αξηζηνγείηνλα 

απφ ηνπο ζπκπνιίηεο, φρη φκσο επεηδή εθείλνο είλαη ν κφλνο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην θαιφ 

ηεο πφιεο αιιά επεηδή αθξηβψο ν ίδηνο έρεη πάξα πνιινχο ιφγνπο λα ζέιεη ηελ θαηαζηξνθή 

ηεο. 

 ρεηηθά κε ην λνκηθφ πιαίζην, ν νκηιεηήο επηιέγεη λα αλαθεξζεί ζηελ γξαθή 

βνπιεύζεσο πνπ ππνθίλεζε ν Αξηζηνγείησλ θαηά ηνπ Αξίζησλα, επεηδή δελ δερφηαλ ην ηξίην 

                                                           
67

 Αυτιν τθν πλθροφορία τθν αναφζρει και ο Δείναρχοσ 2.10: τίσ οὐκ οἶδε καταμαρτυρθκζντ᾽ Ἀριςτογείτονοσ, 
ὅτ᾽ ἐμπορίου ἐπιμελθτὴσ λαχὼν ἀπεδοκιμάςκθ ὑπὸ τῶν τότε δικαηόντων ἄρχειν ταφτθν τὴν ἀρχιν;. Ο 
ομιλθτισ εδϊ δεν παρακζτει τουσ λόγουσ που κρίκθκε ακατάλλθλοσ, αλλά μποροφμε να υποκζςουμε, με 
βάςθ όςα ζχουν προθγθκεί, ότι κζλει οι δικαςτζσ να ςυνδζςουν τθ ςυμπεριφορά που κράτθςε απζναντι 
ςτουσ οικείουσ του με αυτι τθν απόφαςθ πβ. Ἀριςτ. Ἀκ. Πολ. 55.3, όπου φαίνεται ότι ο υποψιφιοσ για ζνα 
δθμόςιο αξίωμα κα ζπρεπε να δείξει ότι είχε ςυμπεριφερκεί ςωςτά ςτον πατζρα του. Γενικά για τθν 
διαδικαςία τθσ δοκιμαςίασ βλ. Hansen 1991,218-20 και Ευςτακίου 2014, 231-254.  
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ρξένο (§§72-4). ε απηφ ην ζεκείν ν νκηιεηήο παξνπζηάδεη ηηο πηζαλέο ελζηάζεηο ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα κε ζηφρν λα εμαληιήζεη φπνην επηρείξεκα πξνζπαζήζεη λα εγείξεη ν 

αληίπαιφο ηνπ, θαη κέζσ πεξίπινθσλ ζπιινγηζκψλ δείρλεη φηη δελ επζηαζνχλ, γηαηί απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ είλαη δεκφζηνο νθεηιέηεο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα νδεγεί άιινπο ζηα δηθαζηήξηα. 

Δληνχηνηο, εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ζε απηφ ην ζεκείν ν νκηιεηήο δελ παξαζέηεη 

θάπνηνλ λφκν γηα λα εληζρχζεη ην επηρείξεκά ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα, ν νκηιεηήο επηιέγεη λα εμεηάζεη ελδερφκελν επηρείξεκα ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ πφιε (§§76-80). Γηα ηελ εμέηαζε απηνχ ηνπ 

επηρεηξήκαηνο ν νκηιεηήο πάιη απνκνλψλεη ηνλ Αξηζηνγείηνλα, απηήλ ηελ θνξά απφ ηνπο 

άιινπο θαηεγνξνπκέλνπο ζηα δηθαζηήξηα, θαζψο εθείλνη κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ σο 

ηεθκήξην ηεο αζσφηεηάο ηνπο ηνλ πξφηεξν έληηκν βίν ηνπο ή ηελ πξνζθνξά ησλ ίδησλ ή ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο ζηελ πφιε, ελψ ν Αξηζηνγείησλ φρη. πρλά ζηα δηθαζηήξηα ηεο θιαζηθήο 

Αζήλαο νη θαηεγνξνχκελνη αλαθέξνληαλ ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ είραλ πξνζθέξεη ζηελ πφιε, 

πξνθεηκέλνπ λα δεηήζνπλ απφ ηνπο δηθαζηέο κία επλντθφηεξε εηπκεγνξία σο αληαπφδνζε 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο.
68

 ηελ πεξίπησζε ηνπ Αξηζηνγείηνλα ν νκηιεηήο πξνζπαζεί λα 

αλαζθεπάζεη ηέηνηνπ είδνπο επηρεηξήκαηα θαη γηα λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ αλαηξέρεη ζηνλ 

βίν ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ Αξηζηνγείηνλα φζν θαη ησλ αξξέλσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Πάιη 

κέζσ ηνπ ζρήκαηνο ηεο ππνθνξάο αλαδεηθλχεη ηελ αδπλακία ηνπ Αξηζηνγείηνλα λα 

παξνπζηάζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ πφιε, γηαηί είλαη αλχπαξθηε. Πξψηα, εμεηάδεη ηελ 

πεξίπησζε ηνπ παηέξα ηνπ Αξηζηνγείηνλα, έπεηηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Αξηζηνγείηνλα θαη ζην ηέινο 

ηνπ αδεξθνχ ηνπ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ νπνίνπ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε. Μέζα απφ απηήλ 

ηελ εμέηαζε δηαπηζηψλεηαη φηη ην κφλν πνπ έρνπλ πξνζθέξεη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ζηελ πφιε είλαη κελχζεηο θαη ηαξαρέο θαη γη‘ απηφ ηνλ ιφγν έλα ηέηνην 

ελδερφκελν επηρείξεκα ηνπ Αξηζηνγείηνλα ζα ήηαλ άηνπν. 

 Ο νκηιεηήο δελ ζηέθεηαη κφλν ζηελ αλαζθεπή ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ Αξηζηνγείηνλα 

πνπ αθνξνχλ ηελ δεκφζηα πξνζθνξά ηνπ αιιά εζηηάδεη θαη ζε έλα γλσζηφ ξεηνξηθφ ηφπν 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο νη θαηεγνξνχκελνη πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζνπλ ηνπο δηθαζηέο 

θαη λα απνθνκίζνπλ κία επλντθφηεξε εηπκεγνξία. πρλά, ινηπφλ, νη θαηεγνξνχκελνη δεηνχλ 

απφ ηνπο δηθαζηέο λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηνλ αληίθηππν πνπ ζα έρεη ε απφθαζή ηνπο ζηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη γη‘ απηφ αλεβάδνπλ ζην βήκα ηα παηδηά, ηνπο γέξνληεο γνλείο 

θαη ηηο ζπδχγνπο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζνπλ ηνλ νίθην ηνπο.
69

 ηελ πεξίπησζε ηνπ 
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 Για αυτόν τον ρθτορικό τόπο βλ. Ober 1989, 226-30 και Johnstone 1999, 100-108. 
69

 Πβ. Ἀνδ. 1.148; *Λυς+ 20.34-5; Ἰςοκ. 15.321; Αἰςχ. 2.152 και 179; Δθμ. 19.281 και 310; 21.99, 182, 186-7; 
54.38. Αυτι θ πρακτικι κατακρίνεται από τον ωκράτθ(Πλ. Ἀπολ. 34 c-d) και ςυχνά καυτθριάηεται από τουσ 
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Αξηζηνγείηνλα, ν νκηιεηήο επηρεηξεί λα ππνλνκεχζεη ηελ πηζαλή ρξεζηκνπνίεζε απηνχ ηνπ 

ηφπνπ κε ην λα ζπγθξίλεη ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ είρε επηδείμεη ν θαηεγνξνχκελνο, φληαο 

εθείλνο θαηήγνξνο. Πάιη θαηαθεχγεη ζηελ δηαβνιή (§82: ὁ ηξηζθαηάξαηνο, ὁ θνηλὸο ἐρζξόο, ὁ 

πᾶζη δπζκελήο), θαη ηζρπξίδεηαη φηη ν Αξηζηνγείησλ ζπλήζηδε λα κελχεη αζψνπο πνιίηεο θαη 

λα δεηεί ηελ ζαλαηηθή ηνπο θαηαδίθε, ρσξίο λα δείρλεη νίθην ζε θαλέλαλ θαη γη‘ απηφ πξέπεη 

λα ηνπ ζπκπεξηθεξζνχλ κε αλάινγν ηξφπν. Μάιηζηα, ν νκηιεηήο επηιέγεη λα αλαθεξζεί ζηνλ 

νίθην πνπ δελ έδεημε ζηα παηδηά θαη ηηο ειηθησκέλεο κεηέξεο ησλ ζπκάησλ ηνπ ψζηε λα 

ηνλίζεη φηη δελ ηνπ αμίδεη λα ιάβεη θακία επηείθεηα, αλ ηψξα παξνπζηάζεη ζην βήκα ηα δηθά 

ηνπ παηδηά. 

 Ο νκηιεηήο εμεηάδεη έλα αθφκα ελδερφκελν επηρείξεκα πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν Αξηζηνγείησλ θαη απηφ αθνξά ηνλ ηξφπν ζχλαςεο ησλ ρξεψλ ηνπ. Ο 

θαηεγνξνχκελνο ινηπφλ επηρεηξεί λα εληάμεη ηελ πεξίπησζή ηνπ ζηελ θαηεγνξία ησλ άιισλ 

δεκφζησλ νθεηιεηψλ, αιιά ν νκηιεηήο αληηθξνχεη  απηφ ηνλ ηζρπξηζκφ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

αληηδηαζηέιιεη ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αδπλαηεί λα πιεξψζεη έλα ρξένο ην νπνίν ηνπ 

επηβιήζεθε γηαηί ιεηηνχξγεζε σο εγγπεηήο γηα θάπνηνλ θίιν ηνπ πξνο ηελ πεξίπησζε ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα πνπ ηνπ επηβιήζεθαλ πξφζηηκα γηαηί δεηνχζε ηελ ζαλαηηθή θαηαδίθε άιισλ 

ζπκπνιηηψλ ηνπ. Με απηήλ ηελ ζχγθξηζε ν νκηιεηήο πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηελ 

κηζαλζξσπία ηνπ Αξηζηνγείηνλα, ψζηε γηα άιιε κηα θνξά λα ηνλ απνκνλψζεη απφ ηελ 

θνηλσλία.  

 Ζ επηρείξεζε απνκφλσζεο θαη απνβνιήο ηνπ Αξηζηνγείηνλα απφ ηελ θνηλσλία 

ελνξρεζηξψλεηαη ζε φιν ηνλ ιφγν κε κεζνδηθφ ηξφπν, σζηφζν κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 

αθεγήζεσλ είλαη δπλαηφλ λα πεξηγξαθνχλ κε ελάξγεηα ζπκπεξηθνξέο θαη πξάμεηο πνπ δελ 

ζπλάδνπλ κε ηνπο λφκνπο θαη ηηο θνηλσληθέο λφξκεο ηεο θιαζηθήο Αζήλαο.  Γη‘ απηφ ζην 

εμήο ζα επηθεληξσζνχκε ζηηο δηθαληθέο αθεγήζεηο ηνπ ιφγνπ, παξνπζηάδνληαο ην πιαίζην 

θαη ηνλ ηξφπν δηακφξθσζήο ηνπο θαζψο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

β) Οι δικανικέρ αθηγήζειρ 

 

ηα δηθαζηήξηα ηεο θιαζηθήο Αζήλαο νη δηθαζηέο έπξεπε λα εθδψζνπλ κηα αζσσηηθή ή 

θαηαδηθαζηηθή εηπκεγνξία κε βάζε ηνπο ιφγνπο(θαηεγνξίαο-απνινγίαο) πνπ εθθσλνχζαλ νη 

αληίδηθνη, νη νπνίνη –πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ- εκπιέθνληαλ άκεζα ζηελ εθδηθαδφκελε 

                                                                                                                                                                                     
ίδιουσ τουσ ριτορεσ( Λυς. 27.12,; Ἰςοκ. 15.321) και διακωμωδείται από τον Αριςτοφάνθ (Ἀρ. Σφ. 568-75 και 
976-84. Αναλυτικότερα βλ. Apostolakis 2017, 136-159. 
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ππφζεζε.
70

 Οη ιφγνη απηνί απνζθνπνχζαλ ζηελ δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε κηαο πεηζηηθήο 

ηζηνξίαο, ε νπνία κπνξεί κελ λα πεξηιάκβαλε θάπνηα αιεζηλά πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο, 

φκσο έδηλε εζθεκκέλα κηα δηαθνξεηηθή εξκελεία.
71

  Όπσο πνιχ εχζηνρα ην έζεζε ν Brooks 

(2002, 2), ε αθήγεζε είλαη απφ εζηθή άπνςε έλαο ρακαηιένληαο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνζηεξίμεη ηνλ ρεηξφηεξν αιιά θαη ηνλ θαιχηεξν ζθνπφ. Ωζηφζν, 

απνθιίλνπζεο ή αιιεινζπγθξνπφκελεο αθεγήζεηο δελ ζπληζηνχλ απαξαίηεηα πξντφλ 

κπζνπιαζίαο θαη απφπεηξα εμαπάηεζεο εθ κέξνπο ησλ δηαδίθσλ, αιιά ελδέρεηαη απιψο λα 

νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη θαη νη δχν πιεπξέο είραλ έλα κέξνο ηνπ δηθαίνπ κε ην κέξνο ηνπο 

θαη γη‘ απηφ πξνζπαζνχζαλ λα ηνλίζνπλ ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία αλαδείθλπαλ θαιχηεξα 

ηελ ζέζε ηνπο, ηνπνζεηψληαο ηα πεξηζηαηηθά ζε έλα επξχηεξν πιαίζην.
72

 Γηα λα ην πεηχρνπλ 

απηφ νη δηάδηθνη ιάκβαλαλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ηηο θπξίαξρεο πνιηηηζκηθέο αληηιήςεηο,
73

 

θαζψο επηδίσθαλ λα πξνζεηαηξηζηνχλ ηνπο δηθαζηέο θαη λα ηνπο απνμελψζνπλ απφ ηνπο 

αληηδίθνπο ηνπο.  

ηνπο δηθαληθνχο ιφγνπο νη αθεγήζεηο ηνπνζεηνχληαλ θπξίσο ζην ηκήκα ηεο 

δηεγήζεσο, ζην νπνίν θαηεμνρήλ νη δηάδηθνη δίλνπλ ηελ δηθή ηνπο εθδνρή ησλ γεγνλφησλ. 

Ωζηφζν ζπρλά ε δηήγεζηο δελ απνηειεί έλα δηαθξηηφ κέξνο ηνπ ιφγνπ αιιά πεξηιακβάλεη δχν 

ή ηξία αθεγεκαηηθά ηκήκαηα, ηα νπνία ρσξίδνληαη απφ ελφηεηεο επηρεηξεκαηνινγίαο.
74

 Ο 

παξψλ ιφγνο δελ αθνινπζεί ηελ ελ πνιινίο ζρεκαηηθή δηάθξηζε ηνπ Αξηζηνηέιε (Ῥεη. 

1414b7) - πξννίκην, δηήγεζηο, πίζηηο, επίινγνο- θαζψο απνπζηάδεη ην ηκήκα ηεο δηεγήζεσο. 

Απηή ε απνπζία είλαη εχινγε απφ ηελ ζηηγκή πνπ απνηειεί ιφγν ζπλεγνξίαο θαη ηα γεγνλφηα 

έρνπλ ήδε γίλεη γλσζηά ζηνπο αθξναηέο (Ῥεη. 1416b26). Ωζηφζν, παξά ηελ έιιεηςε κίαο 

θχξηαο αθήγεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ νδήγεζαλ ηελ ππφζεζε ζην δηθαζηήξην, κπνξνχκε 

λα εληνπίζνπκε ζηνλ Καηὰ Ἀξηζηνγείηνλνο Α΄ ειάζζνλεο αθεγήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζε 

θξίζηκα ζεκεία ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ νκηιεηή θαη θσηίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.  

                                                           
70

 Βλ. Rubinstein 2000, 58-65, 123-71 και Lanni 2004, 8-9. 
71

 Βλ. Edwards 2004, 317 και Spatharas 2011, 99. 
72

 Θ Scheppele (1989, 2082-2094), εξετάηοντασ τισ αφθγιςεισ και τισ ετυμθγορίεσ δφο ςφγχρονων τθσ δικϊν 
ςτθν Αμερικι, δείχνει πόςο ρευςτά οριςμζνεσ φορζσ είναι τα όρια των δφο αντικρουόμενων αφθγιςεων 
(φαινόμενο που είναι πιο ςυχνό ςε υποκζςεισ βιαςμοφ) και πϊσ οι ετυμθγορίεσ επθρεάηονται από ςφγχρονα 
κοινωνικά φαινόμενα. Επιπλζον, ςε αυτζσ τισ δφο περιπτϊςεισ (ς.2094-7) διαπίςτωςε ότι οι αφθγιςεισ δεν 
ξεκινοφςαν από το επίμαχο ηιτθμα που οδιγθςε ςτθν δίκθ, αλλά εςκεμμζνα διεφρυναν το πλαίςιο τθσ 
ιςτορίασ (wide angle), εντάςςοντασ κοινωνικοφσ παράγοντεσ που επθρζαηαν τισ πράξεισ των διαδίκων. Αυτι θ 
πρακτικι είναι ςυχνι και ςτα δικαςτιρια τθσ κλαςικισ Ακινασ, ςτα οποία οι διάδικοι ςυχνά παρουςίαηαν το 
γενικότερο υπόβακρο τθσ αντιπαράκεςισ τουσ βλ. Lanni 2004, 1-46 και 2005, 112-123. 
73

 Βλ. Schrager 1999, 8. 
74

 Βλ. Edwards 2004, 318.   
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Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ νκηιεηή επηθεληξψλεηαη ζε 

επηζέζεηο ζην ήζνο ηνπ Αξηζηνγείηνλα θαη εχινγα θαη νη αθεγήζεηο πνπ ζα εμεηάζνπκε 

αθνξνχλ ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ αιιά θαη ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ αδεξθνχ ηνπ. ηφρνο ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο είλαη λα αλαδεηρζεί πψο νη ηζηνξίεο πνπ επηιέγεη λα αθεγεζεί ν νκηιεηήο 

εληζρχνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θαη επηδηψθνπλ ηελ δηέγεξζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο δηθαζηέο.  

Ο θαηήγνξνο, φπσο θαη θάζε δηάδηθνο, επηιέγεη πξνζεθηηθά ηη ζα απνθαιχςεη, 

εζηηάδνληαο ζε γεγνλφηα θαη ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηελ αθήγεζή ηνπ θαη απνζησπψληαο 

εθείλα πνπ ηελ απνδπλακψλνπλ. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

έρεη ην ζεκείν έληαμεο απηψλ ησλ αθεγήζεσλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ν ηξφπνο παξνπζίαζήο 

ηνπο. Σελ ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ ελδερφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ πηπρψλ ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε κέζσ ηεο εμέηαζεο ηξηψλ αθεγήζεσλ, νη νπνίεο εζηηάδνπλ 

ζηελ ηδησηηθή δσή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

Ζ πξψηε ηζηνξία αθνξά ηελ ζρέζε ηνπ Αξηζηνγείηνλα κε ηελ εξσκέλε ηνπ Εσβία θαη 

ηελ ζηάζε πνπ θξάηεζε απέλαληί ηεο (§§55-6). Απηφ ην επεηζφδην έρεη ζηφρν λα αλαδείμεη 

ηελ θαπιφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Αξηζηνγείηνλα θαη γη‘ απηφ παξνπζηάδεηαη κεηά ηελ 

ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ απέλαληη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Γηα ηα 

πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ δελ ππάξρεη εθηελήο πεξηγξαθή, θαζψο ιέγεηαη 

φηη κέζσ ησλ καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ έρεη ήδε γίλεη κλεία ζε απηά, σζηφζν ν νκηιεηήο 

θξίλεη ρξήζηκν λα ηα αλαθέξεη αθελφο γηα λα ηα ππελζπκίζεη ζηνπο δηθαζηέο θαη λα ηνπο 

πξνδηαζέζεη αξλεηηθά ελαληίνλ ηνπ θαη αθεηέξνπ γηα λα δείμεη ηελ θιηκάθσζε ηεο αλαίδεηαο, 

ηεο αραξηζηίαο θαη ηεο βηαηφηεηαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Απηά ηα πεξηζηαηηθά εηζάγνληαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν (πξὸο κελ, πξὸο δὲ) πνπ εηζάγεηαη ε αθήγεζε γηα ηελ Εσβία θαη πάιη 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ξεηνξηθή πξφζεμηο, κέζσ κηαο πξνεμαγγειηηθήο δηαηχπσζεο (δεηλόλ, ὧ γῆ 

θαὶ ζενί πξάγκ’ἀθνύζεζζε) κε ηελ νπνία δίλεηαη έκθαζε ζε φζα ζα αθνινπζήζνπλ. Με ην 

κφξην γὰξ μεθηλάεη ε αθήγεζε, ε νπνία εληάζζεηαη ζε κία ρξνληθή αθνινπζία (ὅηε, ηόηε, 

πνηέ), ρσξίο σζηφζν λα έρνπκε ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνχο δείθηεο γηα ην πφηε ζπκβαίλνπλ ηα 

γεγνλφηα. Ζ ρξήζε ηνπ ηζηνξηθνχ ελεζηψηα (ἔξρεηαη, θξύπηεη, δηαζώδεη) δίλεη δσληάληα ζηελ 

αθήγεζε ελψ ε παξαηαθηηθή ζχλδεζε κε ηα επαλαιακβαλφκελα θαὶ επηηαρχλεη ηνλ ξπζκφ 

θαη θνξπθψλεη ηελ έληαζε: 

ὅηε γὰξ ηὸ δεζκσηήξηνλ δηνξχμαο ἀπέδξα, ηφηε πξὸο γπλαῖθά ηηλα ἔξρεηαη Εσβίαλ 

ὄλνκα, ᾗ ἐηχγραλελ, ὡο ἔνηθε, θερξεκέλνο πνηέ˙ θαὶ θξχπηεη θαὶ δηαζῴδεη ηὰο πξψηαο 
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αὐηὸλ ἡκέξαο ἐθείλε, ἃο ἐδήηνπλ θαὶ ἐθήξπηηνλ νἱ ἕλδεθα, θαὶ κεηὰ ηαῦηα δνῦζα 

δξαρκὰο ὀθηὼ ἐθφδηνλ θαὶ ρηησλίζθνλ θαὶ ἱκάηηνλ ἐμέπεκςελ εἰο Μέγαξα. (25.56) 

Όηαλ ινηπφλ δξαπέηεπζε απφ ηελ θπιαθή, δηαξξεγλχνληαο ηνπο ηνίρνπο, ηφηε 

πεγαίλεη ζε θάπνηα γπλαίθα νλφκαηη Εσβία, κε ηελ νπνία, φπσο θαίλεηαη, είρε 

εξσηηθέο ζρέζεηο θάπνηε ˙ θαη εθείλε ηνλ θξχβεη θαη ηνλ πξνζηαηεχεη ηηο πξψηεο 

εκέξεο ηηο νπνίεο ηνλ αλαδεηνχζαλ θαη ηνλ επηθήξπζζαλ νη Έλδεθα θαη κεηά απφ 

απηά ηνλ θπγαδεχεη ζηα Μέγαξα, αθνχ ηνπ έδσζε νθηψ δξαρκέο θαη ρηηψλα θαη 

ηκάηην. 

Λέγεηαη, ινηπφλ, φηη ε Εσβία είρε πξνζθέξεη ην ζπίηη ηεο σο θαηαθχγην ζηνλ Αξηζηνγείηνλα, 

φηαλ εθείλνο είρε δξαπεηεχζεη απφ ηε θπιαθή. ε απηφ ην ζεκείν δελ γίλεηαη λχμε γηα ηνλ 

ιφγν πνπ ήηαλ ζηε θπιαθή ν θαηεγνξνχκελνο, σζηφζν κπνξνχκε λα εηθάζνπκε φηη θαηέιεμε 

εθεί ιφγσ ρξεψλ.
75

 Ζ αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο φκσο ηεο Εσβίαο δελ είλαη αζψα. Αθελφο 

ππνδειψλεη φηη δελ είλαη κία επππφιεπηε Αζελαία, θαζψο ηα νλφκαηα ησλ Αζελαίσλ 

γπλαηθψλ δελ αλαθέξνληαη πνηέ ζηα δηθαζηήξηα,
76

  θαη  αθεηέξνπ έρεη σο ζηφρν λα πιήμεη 

ηνλ Αξηζηνγείηνλα ν νπνίνο εκθαλίδεηαη λα ζπλαλαζηξέθεηαη κε γπλαίθεο ειεπζεξίσλ 

εζψλ.
77

 Ο νκηιεηήο απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηελ ηζηνξία πνπ αθεγείηαη, θαζψο κε ηελ ρξήζε 

ηνπ ὡο ἔνηθε  δείρλεη φηη ν ίδηνο δελ γλψξηδε απηά ηα γεγνλφηα αιιά έιαβε εθ ησλ πζηέξσλ 

γλψζε. Ζ Εσβία παξνπζηάδεηαη λα βνεζά ηνλ Αξηζηνγείηνλα θαη λα ηνλ θπγαδεχεη ζηα 

Μέγαξα, δίλνληάο ηνπ ρξήκαηα θαη φ,ηη άιιν ρξεηάδεηαη, ρσξίο ε ίδηα λα ππνινγίδεη ηνλ 

θίλδπλν πνπ δηέηξερε ζε πεξίπησζε πνπ νη Ἕλδεθα, νη αξκφδηνη άξρνληεο γηα ην δεζκσηήξην, 

ηελ αλαθάιππηαλ. Ο νκηιεηήο, αθνχ ηελ ραξαθηεξίζεη επεξγέηηδα ηνπ Αξηζηνγείηνλα, 

αλαθέξεηαη ζηε βάλαπζε θαη αράξηζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ:  

ηαχηελ ηὴλ ἄλζξσπνλ, ηὴλ ηνηαῦη᾽ εὐεξγεηήζαζαλ αὐηφλ, ὡο πνιὺο παξ᾽ ὑκῖλ ἔπλεη 

θαὶ ιακπξφο, κεκθνκέλελ ηη θαὶ ηνχησλ ὑπνκηκλῄζθνπζαλ θαὶ ἀμηνῦζαλ εὖ παζεῖλ ηὸ 

κὲλ πξηνλ ῥαπίζαο θαὶ ἀπεηιήζαο ἀπέπεκςελ ἀπὸ ηο νἰθίαο, ὡο δ᾽ νὐθ ἐπαχεην ἡ 

ἄλζξσπνο, ἀιιὰ γπλαίνπ πξᾶγκ᾽ ἐπνίεη θαὶ πξὸο ηνὺο γλσξίκνπο πξνζηνῦζα ἐλεθάιεη, 

                                                           
75

 O ομιλθτισ του παρόντοσ λόγου ιςχυρίηεται ότι ο Αριςτογείτων φυλακίςτθκε δυο φορζσ (25.67) αλλά δεν 
διευκρινίηει τισ ακριβείσ αιτίεσ που οδιγθςαν ςτθν φυλάκιςι του οφτε και τθν χρονικι περίοδο που 
φυλακίςτθκε. Εντοφτοισ, από τον λόγο του Δεινάρχου (2.18: ὅτε δ᾽ ὑμεῖσ ἐςτρατεφεςκε πάντεσ, οὗτοσ ἦν ἐν τῷ 
δεςμωτθρίῳ:)  μποροφμε να κεωριςουμε ότι για πρϊτθ φορά φυλακίςτθκε το ζτοσ 338 π.Χ.  βλ. Worthington 
1995, 306. Όμωσ, δεν μποροφμε να γνωρίηουμε πότε ακριβϊσ δραπζτευςε. 
76

 Γενικότερα για τθν χριςθ γυναικείων ονομάτων ςτα δικαςτιρια βλ. Schaps 1977, 323-330, ο οποίοσ 
παρουςιάηει τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ αναφζρεται το όνομα κάποιασ γυναίκασ και τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ ςυμβαίνει αυτό. 
77

 Αυτι πρζπει να είναι κοινότοπθ διαβολι για πολιτικά πρόςωπα του 4ου αι. Πβ. τθν περίπτωςθ του 
Τπερείδθ (π.χ. *Πλουτ.+ Βίοι Δζκα Ῥθτ. 849c). 
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ιαβὼλ αὐηὸο αὐηνρεηξίᾳ πξὸο ηὸ πσιεηήξηνλ ηνῦ κεηνηθίνπ
78

 ἀπήγαγελ ˙ θαὶ εἰ κὴ 

θείκελνλ αὐηῆ ηὸ κεηνίθηνλ ἔηπρελ, ἐπέπξαη᾽ ἂλ δηὰ ηνῦηνλ, ᾧ ηο ζσηεξίαο αὐηὴ 

αἰηία ἐγεγφλεη. (25.57) 

Απηή ηελ γπλαίθα, πνπ ηνπ είρε πξνζθέξεη ηέηνηεο επεξγεζίεο, φηαλ εθείλνο έγηλε 

ζηελ πφιε κεγάινο θαη ηξαλφο θνληά ζαο, επεηδή δηαηχπσζε θάπνηα παξάπνλα θαη 

ηνπ ππελζχκηζε ηελ επεξγεζία, αμηψλνληαο θάπνηα αληαπφδνζε, ζηελ αξρή κε 

ρηππήκαηα θαη απεηιέο ηελ έδησμε απφ ην ζπίηη. Όκσο, επεηδή ε γπλαίθα δελ 

ζηακαηνχζε αιιά έθαλε ζαλ γπλαηθνχια θαη απεπζχλζεθε ζε θνηλνχο γλσζηνχο θαη 

ηνλ θαηεγνξνχζε, αθνχ ηελ ζπλέιαβε κε ηα ίδηα ηνπ ηα ρέξηα, ηελ νδήγεζε κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο απαγσγήο πξνο ην ρψξν ησλ πσιεηψλ. Καη αλ δελ ζπλέβαηλε λα έρεη 

θαηαβιεζεί γηα εθείλε ν εηδηθφο θφξνο γηα ηνπο κεηνίθνπο, ζα είρε πσιεζεί εμαηηίαο 

εθείλνπ αθξηβψο ηνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο φθεηιε ηε ζσηεξία ηνπ ζε απηήλ. 

 Ο Αξηζηνγείησλ, φηαλ πηα δελ αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα, φρη κφλν δελ αληαπέδσζε ηελ 

επεξγεζία ζηελ Εσβία, αιιά ζπκπεξηθέξζεθε κε αραξηζηία. Ζ Εσβία παξνπζηάδεηαη λα ηνπ 

ππελζπκίδεη ηελ επεξγεζία ηεο (ὑπνκηκλήζθνπζαλ) θαη λα δεηά ηελ αληαπφδνζή ηεο 

(ἀμηνῦζαλ εὐ παζεῖλ). Σν αίηεκα γηα αληαπφδνζε ηεο επεξγεζίαο δελ είλαη παξάδνμν.
79

 Ζ 

ράξηο δηέπεηαη απφ θαλφλεο ακνηβαηφηεηαο θαη γη‘ απηφ, φηαλ θάπνηνο επεξγεηεί θάπνηνλ, 

πεξηκέλεη φηη θάπνηα ζηηγκή ζα ηνπ αληαπνδνζεί ε επεξγεζία.
80

 ηελ πεξίπησζε ηεο Εσβίαο 

ε αληαπφδνζε ηεο επεξγεζίαο κπνξεί λα έρεη θαη εξσηηθέο ζπλδειψζεηο, θαζψο είλαη πηζαλφ 

λα δεηεί απφ ηνλ Αξηζηνγείηνλα λα κελ ηελ εγθαηαιείςεη. ε απηφ ην ζεκείν ν νκηιεηήο 

θαίλεηαη λα θαηαθξίλεη θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο Εσβίαο (γπλαίνπ πξᾶγκ’ ἐπνίεη), ε νπνία 

δηακαξηχξεηαη ζε θνηλνχο γλσζηνχο γηα ηελ ζηάζε ηνπ Αξηζηνγείηνλα, σζηφζν κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν νπζηαζηηθά θάλεη πην ξεαιηζηηθή ηελ αθήγεζή ηνπ, θαζψο νη δηθαζηέο ζα ήηαλ 

εμνηθεησκέλνη κε κία ηέηνηα ζπκπεξηθνξά απφ κία γπλαίθα πνπ νη ππεξεζίεο ηεο δελ ήηαλ 

πιένλ επηζπκεηέο.
81

 Άιισζηε θάζε αθήγεζε γηα λα είλαη πεηζηηθή νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη 
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 Θ γραφι τοῦ μετοικίου είναι προβλθματικι. Ο  Hansen (1976, 149), ακολουκϊντασ τον Sauppe τθν οβελίηει, 
κακϊσ κεωρεί ότι πρόκειται για διττογραφία που προκφπτει από τθν εμφάνιςθ τθσ λζξθσ μετοίκιον ςτθν 
αμζςωσ επόμενθ πρόταςθ(προλθπτικι υποβολι). Και ο Sykutris (1937, 355) ςτθν ζκδοςθ τθσ Λειψίασ δζχεται 
τον οβελιςμό αυτισ τθσ γραφισ. 
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 Ωςτόςο πβ. Δθμ. 18.268-9, όπου ο Δθμοςκζνθσ, αναφερόμενοσ ςτθν ιδανικι ςτάςθ που πρζπει να ζχει 
κάποιοσ ανάλογα με το αν ευεργετεί κάποιον ι αν ο ίδιοσ δζχεται τθν ευεργεςία, δθλϊνει ότι δεν κεωρεί 
ςωςτι τθν εκ μζρουσ του ευεργζτθ επίμονθ αναφορά τθσ ευεργεςίασ του, όμωσ πιςτεφει ότι ο αποδζκτθσ τθσ 
οφείλει να τθν κυμάται πάντα. 
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 Για τουσ κανόνεσ αμοιβαιότθτασ που διζπουν τισ ςχζςεισ ευεργζτθ-ευεργετθμζνου ςε πολιτικά 
ςυμφραηόμενα βλ. Ober 1989, 350-3 και ςε ερωτικά ςυμφραηόμενα βλ. Fisher.2013, 39-66. 
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 Χαρακτθριςτικά παραδείγματα ανδρϊν που προςπακοφν να απεμπλακοφν από μια ανεπικφμθτθ ςχζςθ 
ςυναντάμε ςτον πρϊτο λόγο του Αντιφϊντα, Κατά τῆσ μθτρυιᾶσ. βλ. Αποςτολάκθ, 2014, 214-5. 
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ζηε ζπιινγηθή εκπεηξία θαη γλψζε ηνπ αθξναηεξίνπ ηεο.
82

 ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ζθηαγξάθεζε ηεο πξνδνκέλεο εξσκέλεο, ε νπνία δελ απνδέρεηαη ηελ 

απφξξηςε θαη γη‘ απηφ κπνξεί λα θαηαζηεί επηθίλδπλε. Δλδεηθηηθή ηνπ πφζν επηθίλδπλε 

κπνξεί λα είλαη ε εγθαηαιειεηκκέλε εξσκέλε είλαη ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ιφγν 

ηνπ Λπζία πὲξ ηνῦ Ἐξαηνζζέλνπο θόλνπ Ἀπνινγία (§§15-6), φπνπ ε πξψελ εξσκέλε ηνπ 

Δξαηνζζέλε ελεκεξψλεη ηνλ Δπθίιεην κέζσ κηαο ππεξέηξηάο ηεο γηα ηελ απηζηία ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ, πιεξνθνξία πνπ νδεγεί ελ ηέιεη ζηνλ ζάλαην ηνπ Δξαηνζζέλε.
83

  

Ο Αξηζηνγείησλ κε ρηππήκαηα θαη απεηιέο έδησμε ηελ Εσβία απφ ην ζπίηη (ἀπέκπεςελ 

άπὸ ηῆο νἰθίαο), ζηνηρείν πνπ ελδερνκέλσο λα  ππνδειψλεη φηη ζπδνχζαλ
84

 θαη, φηαλ εθείλε 

ζπλέρηζε λα δηακαξηχξεηαη γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, πξνζπάζεζε λα ηελ πνπιήζεη σο 

δνχιε. Ζ Εσβία δελ ήηαλ Αζελαία αιιά κέηνηθνο θαη σο εθ ηνχηνπ φθεηιε λα έρεη θάπνηνλ 

πξνζηάηε, γηα λα εγγξαθεί ζηα κεηξψα θάπνηνπ δήκνπ, θαη λα θαηαβάιιεη ζην θξάηνο έλα 

εηδηθφ θφξν, ην κεηνίθηνλ, ην νπνίν αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 6 δξαρκψλ γηα ηηο γπλαίθεο. ε 

πεξίπησζε κε θαηαβνιήο απηνχ ηνπ πνζνχ θηλδχλεπε λα πνπιεζεί σο δνχιε, θίλδπλνο πνπ 

ππήξρε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είρε θάπνηνλ πξνζηάηε. Ο Αξηζηνγείησλ κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ἀπαγσγῆο (§57: ιαβὼλ αὐηὸο αὐηνρεηξίᾳ,§58: ἀπήγαγελ αὐηὴλ) ηελ νδήγεζε 

ζηνπο άξρνληεο πνπ ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηνπο κεηνίθνπο θαη πξνζπάζεζε λα ηελ πνπιήζεη σο 

δνχιε, αιιά απέηπρε γηαηί ν θφξνο είρε θαηαβιεζεί.
85

  

Με απηήλ ηελ ηζηνξία ν νκηιεηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηηεζεί ζηνλ 

Αξηζηνγείηνλα ζε δχν κέησπα. Αθελφο κπνξεί λα αλαδείμεη ηελ αραξηζηία θαη ηελ βηαηφηεηα 

σο θπξίαξρα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη αθεηέξνπ ππαηλίζζεηαη ηελ αθαηαιιειφηεηά 

ηνπ σο πνιηηηθνχ ζπκβνχινπ ιφγσ ηεο ζρέζεο ηνπ κε κηα γπλαίθα ειεπζεξίσλ εζψλ.
86

 

Ωζηφζν, ην αμηνζεκείσην ηεο ζπγθεθξηκέλεο αθήγεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ν νκηιεηήο 

επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη κε κειαλά ρξψκαηα ην ήζνο ηνπ Αξηζηνγείηνλα κέζσ κίαο 

πξνζσπηθήο ηνπ ηζηνξίαο, πηνζεηψληαο ηελ εθδνρή κίαο γπλαίθαο. Ζ Εσβία δελ θαίλεηαη λα 

βξίζθεηαη ζην δηθαζηήξην
87

 θαη ν νκηιεηήο επηθαιείηαη ηηο καξηπξίεο ηνπ πξνζηάηε ηεο θαη 
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 Βλ. Gagarin 2003, 205. 
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 Για τον τρόπο λειτουργίασ αυτισ τθσ πλθροφορίασ ςτθν αφιγθςθ του λόγου Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοςκζνουσ φόνου 
ἀπολογία βλ. Edwards 2004, 333-6 
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 Σο ριμα ἀποπζμπω μαηί με τα ριματα εκβάλλω και ἐκπζμπω χρθςιμοποιοφνται ςε περιπτϊςεισ που οι 
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 Βλ. Αποςτολάκθσ 2014, 214-6. 
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 Δεν υπάρχουν ςτοιχεία που να υποδεικνφουν ότι οι γυναίκεσ μποροφςαν να παρουςιαςτοφν ςτα 
δικαςτιρια είτε ωσ διάδικοι είτε ωσ μάρτυρεσ, κακϊσ ςυνικωσ τισ εκπροςωποφςαν οι κφριοι ι οι προςτάτεσ 
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ησλ πσιεηψλ, γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηελ εθδνρή ηεο. Όκσο απηνί δελ κπνξνχλ λα έρνπλ 

ζπλνιηθή επνπηεία ηεο ηζηνξίαο παξά κφλν ηεο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηαο ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα λα ηελ πνπιήζεη σο δνχιε. πλεπψο, ε ζπγθεθξηκέλε αθήγεζε κπνξεί λα 

ελδχεηαη ηνλ καλδχα ηεο πξαγκαηηθήο ηζηνξίαο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ καξηπξηθέο 

θαηαζέζεηο, εληνχηνηο ζηελ πξάμε απνηειεί πξντφλ θνπηζνκπνιηψλ θαη δηαδφζεσλ
88

 πνπ 

αθνξνχλ ηελ εξσηηθή δσή ηνπ Αξηζηνγείηνλα θαη εξκελεχνληαη θαηά ην δνθνχλ απφ ηνλ 

νκηιεηή. 

Δπηπιένλ, ε επηινγή ηνπ νκηιεηή λα παξνπζηάζεη καδηθά φιεο ηηο καξηπξίεο ησλ 

αξκφδησλ αμησκαηνχρσλ γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ Αξηζηνγείηνλα θαηά ησλ ζπγγεληθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ κεηά ηελ ηζηνξία ηεο Εσβίαο έρεη σο ζηφρν λα ηνλίζεη ην πιήζνο ησλ αλάξκνζησλ 

πξάμεψλ ηνπ θαη παξάιιεια λα ζπκπεξηιάβεη πεξηζηαηηθά γηα ηα νπνία δελ θαίλεηαη λα 

ππάξρνπλ καξηπξίεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο βηαηνπξαγίαο θαηά ηεο κεηέξαο ηνπ, 

δεκηνπξγψληαο ηερλεέλησο ηελ εληχπσζε φηη θαη απηά ππνζηεξίδνληαη απφ καξηπξηθέο 

θαηαζέζεηο. πλ ηνηο άιινηο, απηή ε ζπζζψξεπζε καξηπξηψλ είλαη δπλαηφλ λα δηεγείξεη ηελ 

νξγή ησλ δηθαζηψλ απέλαληη ζε έλαλ ηέηνην αλάιγεην άλζξσπν, ν νπνίνο δελ έρεη επηδείμεη 

ηελ πξνζήθνπζα ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε θαλέλαλ άλζξσπν πνπ ηνλ έρεη επεξγεηήζεη. 

Μάιηζηα απηή ε νξγή είλαη πηζαλφλ λα εθδειψζεθε έκπξαθηα κέζσ απνδνθηκαζηψλ θαηά 

ηελ παξνπζίαζε απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ,
89

 αλ ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε ην ζρφιην ηνπ 

νκηιεηή γηα ηελ αληίδξαζε ησλ δηθαζηψλ: 

ὑκεῖο δ‘ ἠγαλαθηεῖηε ἀξηίσο εἰ ηλ ηὸλ ἔξαλνλ θεξφλησλ εἰο ηὴλ ζσηεξίαλ αὐτῷ 

θαηεγφξεη. (25.58) 

Δζείο πξηλ απφ ιίγν νξγηδφζαζηαλ επεηδή θαηεγνξνχζε απηνχο πνπ ζπλεηζέθεξαλ γηα 

ηελ ζσηεξία ηνπ. 

Οη δηθαζηέο θαίλεηαη λα αγαλαθηνχλ θαη λα νξγίδνληαη κε ηηο ελέξγεηέο ηνπ, φκσο ζε απηφ ην 

ρσξίν είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηεο ιέμεο ἔξαλνο, θαζψο ν ἔξαλνο (δάλεην πνπ 

ζπλάπηεηαη ζπλήζσο κεηαμχ θίισλ) απαηηεί ηελ αληαπφδνζε ηεο ρξεκαηηθήο βνήζεηαο, φηαλ 

                                                                                                                                                                                     
τουσ, αν επρόκειτο για μετοίκουσ. Εξαίρεςθ ςε αυτόν τον κανόνα αποτελεί θ περίπτωςθ τθσ Νεαίρασ, θ οποία 
φαίνεται ότι παρίςτατο ςτο δικαςτιριο. Αναλυτικότερα για το ηιτθμα αυτό βλ. Gagarin 1998, 39-51, ο οποίοσ 
εξετάηει με ποιουσ τρόπουσ οι διάδικοι ιταν δυνατόν να παρουςιάςουν ςτο δικαςτιριο τα ςτοιχεία που 
αποκόμιηαν από τισ γυναίκεσ. 
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 Για τθν λειτουργία του κουτςομπολιοφ ωσ μζςου  κοινωνικοφ ελζγχου ςτθν κλαςικι Ακινα βλ. Hunter 2003, 
213-257. 
89

 τα δικαςτιρια ςυχνά επικρατοφςε κόρυβοσ, κακϊσ οι δικαςτζσ μποροφςαν με γζλια και φωνζσ να 
εκφράςουν τθν επιδοκιμαςία ι αποδοκιμαςία τουσ και οι διάδικοι ςυχνά φαίνεται να τουσ κάνουν ερωτιςεισ 
ι να ςχολιάηουν τισ αντιδράςεισ τουσ βλ. Bers, 1985, 1-15. 
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ν νθεηιέηεο αλαθάκςεη νηθνλνκηθά,
90

 θάηη πνπ θπζηθά δελ έπξαμε ν Αξηζηνγείησλ νχηε 

απέλαληη ζηελ Εσβία νχηε απέλαληη ζηα πξφζσπα πνπ επσκίζηεθαλ ηελ επζχλε θαη ηα έμνδα 

ηεο ηαθήο ηνπ παηέξα ηνπ. Ο ἔξαλνο επαλαθέξεη ην δήηεκα ηεο αλχπαξθηεο πξνζθνξάο ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα ζηηο ηδησηηθέο ηνπ ζρέζεηο, ην νπνίν είρε παξνπζηαζηεί λσξίηεξα ζηε δεκφζηα 

ζθαίξα κε ηελ κεηαθνξηθή ρξήζε ηνπ πνιηηηθνχ εξάλνπ (§§21-22), κε ηνλ νπνίν ν νκηιεηήο 

δεηνχζε απφ ηνπο δηθαζηέο λα αμηνινγήζνπλ ηελ δεκφζηα ζπκπεξηθνξά ηνπ Αξηζηνγείηνλα 

ζην πιαίζην ηεο ζπιινγήο θαη απφδνζεο ελφο εξάλνπ. Ο νκηιεηήο αλαδεηθλχεη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηελ αραξηζηία ηνπ Αξηζηνγείηνλα ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην επίπεδν, ζηνηρείν πνπ ηνλ 

θαζηζηά απφβιεην ηεο θνηλσλίαο. Μάιηζηα απηήλ ηελ εηθφλα δεκηνπξγεί θαη ν 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ σο ζεξίνπ κνιπζκέλνπ θαη άγξηνπ, κε ηνλ νπνίν εληείλεηαη  ε αίζζεζε 

ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο κφιπλζεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη. 

Ζ πεξηγξαθή ηνπ σο ζεξίνπ αλαδεηθλχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηελ δεχηεξε 

ηζηνξία πνπ ζα καο απαζρνιήζεη, ε νπνία πξνβάιιεηαη ακέζσο κεηά ην επεηζφδην κε ηελ 

Εσβία θαη αθνξά έλαλ ζπγθξαηνχκελν ηνπ Αξηζηνγείηνλα (§§60-62). Ο νκηιεηήο ηψξα 

εζηηάδεη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ απέλαληη ζε ζπγθξαηνχκελνπο, κε ζηφρν λα 

ηνλ απνκνλψζεη θαη απφ ηελ νκάδα ησλ εγθιεκαηηψλ θαη λα ηνλ αλαδείμεη σο ην ρεηξφηεξν 

θαη πην επηθίλδπλν άηνκν. Πξνζπαζεί, ινηπφλ, κέζσ ηεο αλάδεημεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο 

αεδίαο θαη ηνπ θφβνπ πνπ έλησζαλ νη ηξφθηκνη ηεο θπιαθήο θαηά ηνπ Αξηζηνγείηνλα λα 

εγείξεη αλάινγα ζπλαηζζήκαηα ζηνπο δηθαζηέο, ζπλνδεπφκελα φκσο απφ κίζνο θαη νξγή.
91

 Ζ 

απνκφλσζε απηνχ ηνπ επεηζνδίνπ επηηείλεη ηελ ζπνπδαηφηεηά ηνπ. Ο νκηιεηήο θξίλεη φηη 

απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο θαθίαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη γη‘ απηφ ην ιφγν 

δειψλεη φηη ζα παξαιείςεη φια ηα ππφινηπα (ηὰ ινηπὰ ἐάζσ). Ζ παξάιεηςε εδψ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δνζεί έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνιιά αλάινγα 

πεξηζηαηηθά
92

 φκσο γίλεηαη επηινγή φζσλ ζα εηπσζνχλ γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ελψ 

παξάιιεια ηα πεξηζηαηηθά απηά ραξαθηεξίδνληαη σο ἴδηα πνλεξεύκαηα. 

Σν ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην εθηπιίζζεηαη φηαλ ν Αξηζηνγείησλ βξίζθεηαη αθφκα ζηελ 

θπιαθή θαη γη‘ απηφ ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη πξνεγείηαη ρξνληθά απφ ηελ ηζηνξία 

ηεο Εσβίαο, αιιά ν νκηιεηήο επηιέγεη λα ην παξνπζηάζεη αξγφηεξα γηα λα θνξπθψζεη ηελ 

δξακαηηθφηεηα ηεο αθήγεζήο ηνπ. Ζ αθήγεζε μεθηλά πάιη κε ηνλ δηεγεκαηηθφ γάξ, ηα 
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 Για τθν χριςθ του ἐράνου βλ. Millett 1991, 153-159 και Thomsen 2015, 154-175. 
91

 φμφωνα με τον Fisher (2016, 124), αυτι είναι μία πάγια τακτικι του Δθμοςκζνθ, ο οποίοσ τείνει να 
χρθςιμοποιεί λεξιλόγιο αθδίασ για να εγείρει ςτουσ δικαςτζσ κυρίωσ ςυναιςκιματα οργισ και μίςουσ ι ενίοτε 
και φκόνου. 
92

 Σζτοιου είδουσ δθλϊςεισ είναι ςυνθκιςμζνεσ ςτουσ δικανικοφσ λόγουσ και δεν είναι απαραίτθτο να είναι 
αλθκείσ αλλά χρθςιμοποιοφνται ωσ ρθτορικά τεχνάςματα για να δϊςουν τθν αίςκθςθ του αυκορμθτιςμοφ 
βλ. Dorjahn 1957, 291-2. 
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γεγνλφηα παξνπζηάδνληαη ζε ρξνληθή αθνινπζία (πξὶλ, ηόηε, ὕζηεξνλ, κεηὰ ηαῦηα) θαη 

πιαηζηψλνληαη απφ κεηνρέο. Οη γεληθέο απφιπηεο κεηνρέο πεξηγξάθνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

ζπγθξαηνχκελνπ (ἐκπεζόληνο, ἔρνληνο, αἰηησκέλνπ, πνηνῦληνο, ιέγνληνο), ελψ νη ζπλεκκέλεο 

ηηο ελέξγεηεο ηνπ Αξηζηνγείηνλα (πξνζειζὼλ, ιαιλ), επηινγή πνπ αληηζηξέθεηαη, φηαλ 

γίλεηαη αλαθνξά ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ βξίζθνληαη νη δχν άλδξεο ζηελ θπιαθή ( λεαιὴο 

θαὶ πξόζθαηνο ὢλ/ ηεηαξηρεπκέλνπ θαὶ πνιὺλ ρξόλνλ ἐκπεπησθόηνο). Πάιη ρξεζηκνπνηείηαη ν 

ηζηνξηθφο ελεζηψηαο (ὑθαηξεῖηαη, ἀπεζζίεη) γηα λα ηνληζηνχλ νη θαηαθξηηέεο ελέξγεηεο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ, ν νπνίνο απηή ηε θνξά παξνπζηάδεηαη σο θιέθηεο θαη σο θαλίβαινο: 

πξὶλ γὰξ ἐμειζεῖλ ἐθ ηνῦ δεζκσηεξίνπ, ἐκπεζφληνο ἀλζξψπνπ ηηλὸο Σαλαγξαίνπ πξὸο 

θαηεγγχελ, γξακκαηεῖνλ ἔρνληνο, πξνζειζὼλ θαὶ ιαιλ ὁηηδήπνηε ὑθαηξεῖηαη ηὸ 

γξακκαηεῖνλ. αἰηησκέλνπ δὲ θαὶ δεηλὰ πνηνῦληνο ηἀλζξψπνπ, θαὶ ιέγνληνο ὅηη νὐδεὶο 

ἄιινο ὑθῄξεηαη, εἰο ηνῦη᾽ ἀθηθλεῖηαη βδειπξίαο ὥζηε ηχπηεηλ ἐπερείξεζε ηὸλ 

ἄλζξσπνλ. [61] λεαιὴο δὲ θαὶ πξφζθαηνο ὢλ ἐθεῖλνο πεξηλ αὐηνῦ ηεηαξηρεπκέλνπ 

θαὶ πνιὺλ ρξφλνλ ἐκπεπησθφηνο. ὡο δ᾽ εἰο ηνῦζ᾽ ἧθελ, ἀπεζζίεη ηὴλ ῥῖλα ηἀλζξψπνπ. 

(25.60-1) 

Πξηλ ινηπφλ, απνθπιαθηζζεί, πιεζίαζε θάπνηνλ Σαλαγξαίν, πνπ είρε πξνθπιαθηζηεί 

γηα ιφγνπο ζρεηηθνχο κε θάπνηα εγγχεζε, θαη είρε καδί ηνπ έλα βηβιίν κε 

ινγαξηαζκνχο. Καζψο ινηπφλ ν Αξηζηνγείησλ ηνπ κηινχζε πεξί αλέκσλ θαη πδάησλ,  

ππεμαίξεζε ην ζεκεησκαηάξην. Καζψο ν άλζξσπνο ην δεηνχζε πίζσ θαη πξνθάιεζε 

επεηζφδην, ηζρπξηδφκελνο φηη θαλέλαο άιινο δελ ηνπ ην είρε αθαηξέζεη θξπθά, (ν 

Αξηζηνγείησλ) έθηαζε ζε ηέηνην ζεκείν αλαηζρπληίαο, ψζηε πξνζπάζεζε λα ρηππήζεη 

ηνλ άλζξσπν. Όληαο εθείλνο θξέζθνο θαη πξφζθαηα θπιαθηζκέλνο, ήηαλ ζε 

θαιχηεξε θπζηθή θαηάζηαζε απφ ηνλ Αξηζηνγείηνλα, πνπ ζάπηδε γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζηε θπιαθή. Όηαλ ινηπφλ ν θαβγάο θνξπθψζεθε, (ν Αξηζηνγείησλ) 

θαηαβξνρζίδεη ηελ κχηε ηνπ αλζξψπνπ.  

Σν δηάζηεκα, ινηπφλ, πνπ ήηαλ ν Αξηζηνγείησλ ζηε θπιαθή, έθιεςε απφ έλαλ άιιν ηξφθηκν 

έλα βηβιίν κε ινγαξηαζκνχο θαη φηαλ εθείλνο ην αληηιήθζεθε θαη ην δήηεζε πίζσ ν 

Αξηζηνγείησλ ηνπ επηηέζεθε θαη ηνπ έθαγε ηελ κχηε. Ο νκηιεηήο δελ νλνκάδεη ηνλ 

ζπγθξαηνχκελφ ηνπ αιιά ηνλ ηαπηίδεη κε βάζε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ, ηελ Σαλάγξα. 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη δελ ήηαλ Αζελαίνο πνιίηεο θαη φηη πηζαλφηαηα είρε πξνθπιαθηζηεί 

πξνζσξηλά κέρξηο φηνπ θαηαβιεζεί ην νθεηιφκελν πνζφ απφ ην πξφζσπν γηα ην νπνίν είρε 

εγγπεζεί.
93

 ε απηφ ην ζεκείν νη πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρνληαη ηφζν γηα ηνλ 
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  Για αυτιν τθν ερμθνεία βλ Hansen 1976, 149-150.  
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ζπγθξαηνχκελν φζν θαη γηα ην βηβιίν κε ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ είλαη 

ειιηπείο. Ο νκηιεηήο απνζησπά ηα θίλεηξα ηνπ Αξηζηνγείηνλα γηα ηελ δηάπξαμε ηεο θινπήο, 

απνζηψπεζε πνπ έρεη ελδερνκέλσο σο ζηφρν λα σζήζεη ηνπο δηθαζηέο λα θαληαζηνχλ νη ίδηνη 

γηα πνην ιφγν κπνξεί λα ην έθαλε, κε πηζαλφηεξε εηθαζία ηελ απφζπαζε ρξεκάησλ κέζσ 

εθβηαζκνχ. Ο Αξηζηνγείησλ παξνπζηάδεηαη σο χπνπινο θαη αλαηδήο θιέθηεο, θαζψο 

πξνζπαζεί λα πιεζηάζεη θηιηθά ην ππνςήθην ζχκα ηνπ, ψζηε λα ηνπ απνζπάζεη ηελ πξνζνρή 

θαη λα ην θιέςεη ρσξίο λα θηλήζεη ππνςίεο.
94

 Ωζηφζν, ην έγθιεκά ηνπ γίλεηαη άκεζα 

αληηιεπηφ, αλ θαη εθείλνο δελ ην παξαδέρεηαη.  

ε απηφ ην ζεκείν αλαδεηθλχεηαη γηα άιιε κία θνξά ν βίαηνο ραξαθηήξαο ηνπ, θαζψο 

πξνζπαζεί λα ρηππήζεη ηνλ ζπγθξαηνχκελφ ηνπ, φηαλ ηνλ θαηεγνξεί γηα ηελ θινπή. Ζ πξάμε 

ηνπ ραξαθηεξίδεηαη κε ηνλ φξν βδειπξία πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο 

πεξηγξαθήο αεδηαζηηθψλ πξάμεσλ.
95

 Ο νκηιεηήο παξνπζηάδεη ηνλ Αξηζηνγείηνλα λα εηηάηαη 

ζε απηφλ ηνλ θαβγά απφ ηνλ λεαξφηεξν ζπγθξαηνχκελφ ηνπ
96

 θαη γη‘ απηφ λα θαηαθεχγεη ζην 

δάγθσκα ηεο κχηεο ηνπ.  Ζ αθήγεζε θηάλεη ζην απφγεηφ ηεο κε ηελ αλαθνξά ζε απηήλ ηελ 

θαληβαιηθή πξάμε, ε νπνία νδεγεί ην ζχκα ζηελ παξαίηεζή ηνπ απφ θάζε πξνζπάζεηα 

δηεθδίθεζεο ησλ θινπηκαίσλ. Ωζηφζν, ην ζεκείν εζηίαζεο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ 

αληηδξάζεσλ ησλ ππφινηπσλ ηξνθίκσλ, νη νπνίνη απνθάζηζαλ λα δηαθφςνπλ θάζε επαθή 

ηνπο κε ηνλ Αξηζηνγείηνλα: 

[61]ὕζηεξνλ δ᾽ εὑξίζθνπζη ηὸ γξακκαηεῖνλ ἐλ θηβσηίῳ ηηλί, νὗ ηὴλ θιεῖλ νὗηνο εἶρελ. 

θαὶ κεηὰ ηαῦηα ςεθίδνληαη πεξὶ αὐηνῦ ηαῦηα νἱ ἐλ ηῶ νἰθήκαηη, κὴ ππξφο, κὴ ιχρλνπ, 

                                                           
94

 Αυτόσ ο τρόποσ διάπραξθσ τθσ κλοπισ μζςω τθσ απόςπαςθσ τθσ προςοχισ του κφματοσ παρουςιάηεται και 
ςτθν κωμωδία και ονομάηεται κοβαλεία. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα κοβάλου αποτελεί ο Αλλαντοπϊλθσ 
ςτουσ Ἱππῆσ του Αριςτοφάνθ (ςτ. 417-25), ο οποίοσ προςποιείται ότι βλζπει κάτι, προκειμζνου να ςτρζψει τα 
βλζμματα των κρεοπωλϊν ςε άλλθ κατεφκυνςθ, και να μπορζςει ευκολότερα να τουσ κλζψει το κρζασ. 
Μάλιςτα, ο Αλλαντοπϊλθσ ιςχυρίηεται ότι, αν κάποιοσ τον ζβλεπε να κλζβει, γριγορα ζκρυβε τα κλοπιμαία 
και αρνιόταν με όρκουσ τθν πράξθ αυτι. Θ κοβαλεία ςυνδζεται με τθν κραςφτθτα, τθν κολακεία, τθν 
πανουργία και τθν εξαπάτθςθ και γι’ αυτό ςτα κωμικά ςυμφραηόμενα κεωροφνταν ζνα από τα προςόντα που 
κα κακιςτοφςαν κάποιον θγζτθ του διμου πβ. Ἀρ. Ἱππ. 330-3, 426, 450 και βλ Rosenbloom 2002,330-1. 
95

 Ο κατεξοχιν όροσ που δθλϊνει τθν αθδία είναι θ βδελυρία και τα παράγωγα τθσ. Εντοφτοισ, ςυχνά ςτα 
δικανικά κείμενα ςυνδζεται και με άλλουσ όρουσ (ἀναιδισ, δυςχερισ, ἀςεβθσ, ὑβριςτισ, ἀςελγισ, μιαρόσ) 
που ζχουν ωσ ςτόχο να αναδείξουν τθν βιαιότθτα, τθν περιφρονθτικι ςτάςθ και τθν αντιδθμοκρατικι 
ςυμπεριφορά των κατθγορουμζνων βλ. Fisher 2016, 106-9. ε αρκετά ςθμεία του παρόντοσ λόγου 
εντοπίηεται ανάλογο λεξιλόγιο: βδελυρόσ (§27), μιαρόσ (§§28,32,41,54,58,62,79,81), δυςχεραίνω (§§1,63), 
ἀςεβισ (§§52,53,54,63), ἀναιδισ (§§25,27,41,68,69), ἀναίδεια (§§24,35) ἀςελγισ (§23), ὕβρισ (§§19,26), 
ὑβρίηων (§50).  Ωςτόςο, θ αθδία δεν αποτελεί το κυρίαρχο ςυναίςκθμα του λόγου, αλλά χρθςιμοποιείται 
επικουρικά για να προκλθκεί κυρίωσ θ οργι των δικαςτϊν. 
96

 ε αυτό το ςθμείο γίνεται ζνα λογοπαίγνιο με τισ λζξεισ νεαλισ και τεταριχευμζνου. Ο ομιλθτισ 
παρουςιάηει τον νεαρό τρόφιμο ωσ φρζςκο ψάρι ενϊ τον Αριςτογείτονα ςαν να ζχει μείνει πολφ καιρό ςτο 
αλάτι. Αυτι θ παρουςίαςθ, ςφμφωνα με τθν Das (2015,133), ζχει ωσ ςτόχο να παρουςιάςει τον Αριςτογείτονα 
ωσ οψοφάγο πολιτικό που δεν μπορεί να περιορίςει τθν λαιμαργία του, ερμθνεία που ενδεχομζνωσ είναι 
υπερβολικι, κακϊσ δεν τεκμθριϊνεται από πουκενά θ οψοφαγία του Αριςτογείτονα. 
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κὴ πνηνῦ, κὴ βξσηνῦ κεδελὸο κεδέλα ηνχηῳ θνηλσλεῖλ{, κεδὲ ιακβάλεηλ, κεδὲ 

αὐηὸλ ηνχηῳ δηδφλαη}. 

Αξγφηεξα φκσο βξίζθνπλ ην βηβιίν ζε θάπνην θηβψηην ηνπ νπνίνπ ην θιεηδί είρε 

απηφο. Καη κεηά απφ απηά ςεθίδνπλ γη‘ απηφλ νη ηξφθηκνη ηεο θπιαθήο λα κελ 

κνηξάδνληαη καδί ηνπ νχηε θσηηά νχηε θσο νχηε πνηφ νχηε θαγεηφ {νχηε λα  έρνπλ 

καδί ηνπ νπνηνδήπνηε δνχλαη θαη ιαβείλ}.  

ην ρσξίν απηφ ππάξρεη ζπζζψξεπζε θαη πνηθηιία αξλήζεσλ (κὴ ππξόο, κὴ ιύρλνπ, κὴ πνηνῦ, 

κὴ βξσηνῦ κεδελὸο κεδέλα ηνύηῳ θνηλσλεῖλ). Ζ δεχηεξε άξλεζε (κεδελόο) εληζρχεη ηελ 

πξψηε (κὴ) θαη φιν ην λφεκα ηεο πξφηαζεο γίλεηαη έληνλα απνθαηηθφ. Απηή ε επηινγή ηνπ 

ιεμηινγίνπ έρεη σο ζηφρν λα εληζρχζεη ην αίζζεκα αεδίαο πνπ έλησζαλ νη ζπγθξαηνχκελνη 

απέλαληη ζηνλ Αξηζηνγείηνλα, νη νπνίνη πιένλ δελ ήζειαλ λα κνηξάδνληαη ηίπνηα καδί ηνπ.  

Ζ αεδία είλαη έλα ζπλαίζζεκα πνπ δεκηνπξγεί απνζηάζεηο κεηαμχ δπν πιεπξψλ, δηαθφπηεη 

ηελ επαθή θαη δηαγξάθεη ηελ νηθεηφηεηα.
97

 Απηά ηα ζηνηρεία εληνπίδνληαη ζηελ παξνχζα 

αθήγεζε. Ζ πξάμε ηνπ Αξηζηνγείηνλα ζεσξείηαη απνηξφπαηα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

πνπ ηνπ επηβάιιεηαη απνηειεί εχινγε ζπλέπεηά ηεο.
98

 Απηφ ην ρσξίν αλαδεηθλχεη ηελ 

κηαξφηεηα θαη επηθηλδπλφηεηά ηνπ θαη κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα σο «ζθχινπ ηνπ ιανχ» (θύσλ ηνῦ δήκνπ §§40-2) πνπ θαηαβξνρζίδεη ηα 

πξφβαηα, ηα νπνία ηζρπξίδεηαη φηη πξνζηαηεχεη.
99

 ε απηήλ ηελ ζχλδεζε ζπκβάιιεη ην 

γεγνλφο φηη ε αεδία είλαη ζπλαίζζεκα πνπ παξνπζηάδεη ηα πξφζσπα γηα ηα νπνία ην 

αηζζαλφκαζηε σο θαηψηεξα φληα
100

 θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αξηζηνγείηνλα απηφ  ζπκβαίλεη 

θαζ‘ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ιφγνπ κε ηελ παξνπζίαζή ηνπ σο ζεξίνπ.
101

 

Μεηά απφ απηήλ ηελ αθήγεζε ν νκηιεηήο, αθνχ ραξαθηεξίζεη σο κηαξόλ ηνλ 

Αξηζηνγείηνλα, θαιεί σο κάξηπξα ηνλ θπιαθηζκέλν ζηνλ νπνίν επηηέζεθε, σο δσληαλφ 

ηεθκήξην ηεο βίαο θαη ηεο σκφηεηάο ηνπ. πρλά ζε πεξηπηψζεηο βηαηνπξαγίαο ζηα δηθαληθά 
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  Βλ. Lateiner- Spatharas  2016, 14. 
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 Ζνα ανάλογο παράδειγμα κοινωνικοφ αποκλειςμοφ αποτελεί ο Αριφράδθσ ςτουσ Ἱππῆσ (1284-89). Εκείνοσ 
αποκλείεται λόγω τθσ ςεξουαλικϊν του προτιμιςεων(δθλ. αιδοιολειξία ςε πόρνεσ) ενϊ ο Αριςτογείτων λόγω 
τθσ κανιβαλικισ του ςυμπεριφοράσ. Βζβαια, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μζςω του ςτόματοσ διαπράττονται οι 
μιαρζσ πράξεισ που τουσ κακιςτοφν αυτόχρθμα απόβλθτουσ από κάκε κοινωνικι ςχζςθ. Για τθν χριςθ τθσ 
αθδίασ ςτο χωρίο με τον Αριφράδθ βλ. Lateiner- Spatharas 2016, 25-27, ενϊ για τθν παρουςίαςθ τθσ 
κανιβαλικισ πράξθσ ωσ τθσ πιο αθδιαςτικισ ενζργειασ του Αριςτογείτονα βλ. Wohl 2010, 57-8. Επιπλζον, θ 
κανιβαλικι πράξθ του Αριςτογείτονα παραπζμπει ςτθν ιδζα του μιάςματοσ, που ζχει πικανζσ κρθςκευτικζσ 
ςυνδθλϊςεισ βλ. Christ 1998, 58-9. 
99

 Για τθν ςφνδεςθ αυτϊν των δφο χωρίων βλ Αποςτολάκθσ, 2014, 216-24, ο οποίοσ αναδεικνφει πϊσ  ςε αυτά 
τα δφο χωρία ο ομιλθτισ εςτιάηει ςτο ςτόμα του Αριςτογείτονα ωσ το κατεξοχιν όργανο με το οποίο 
επιτίκεται ςτουσ αντιπάλουσ του.  
100

 Βλ. Lateiner- Spatharas 2016, 24. 
101

 Ο Αριςτογείτων χαρακτθρίηεται 4 φορζσ γενικά ωσ κθρίο (§§8,31,58,95). Επιπλζον χαρακτθρίηεται ωσ 
ζχιδνα (§52), ςκορπιόσ (§52), φίδι (§96) και αράχνθ (§96). 
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θείκελα ηα ζχκαηα πεξηγξάθνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζηε ζέα ησλ 

ρηππεκέλσλ ζσκάησλ ηνπο,
102

 φκσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη δηθαζηέο θαηά θάπνηνλ 

ηξφπν θαινχληαη λα δηαπηζηψζνπλ ηδίνηο φκκαζηλ ηα απνηειέζκαηα ηεο επίζεζεο ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα. Ζ παξνπζία ηνπ ζχκαηνο έξρεηαη λα εληζρχζεη ηελ πεηζηηθφηεηα ηεο 

αθήγεζεο
103

 θαη παξάιιεια λα πξνθαιέζεη ηνλ ἔιενλ ησλ δηθαζηψλ γηα ην ηξαπκαηηζκέλν 

ζχκα θαη ηελ νξγή ηνπο απέλαληη ζηνλ αδίζηαθην θαη θαλίβαιν Αξηζηνγείηνλα. πλ ηνηο 

άιινηο, ν νκηιεηήο παξνπζηάδεη θαη ηελ απφθαζε ησλ θπιαθηζκέλσλ κε ηελ νπνία επηδηψθεη 

λα ηνπο επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζηελ κειινληηθή ηνπο απφθαζε. Απηφ επηρεηξείηαη κε ηελ 

αλαθνξά ζην αίζζεκα ηεο ληξνπήο πνπ ζα έπξεπε λα ληψζνπλ ζε πεξίπησζε πνπ ε απφθαζή 

ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ησλ θπιαθηζκέλσλ.
104

 Ζ ληξνπή απνηειεί έλα κέζν 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη δελ αθνξά κφλν ηελ απνθπγή επαίζρπλησλ πξάμεσλ απφ έλα 

πξφζσπν αιιά θαη ηελ θαηαδίθε ησλ επνλείδηζησλ πξάμεσλ ησλ άιισλ.
105

 Ο θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο ηνπ Αξηζηνγείηνλα ζηελ θπιαθή δεηείηαη ηψξα λα δηεπξπλζεί ζε φιε ηελ 

θνηλσλία απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη αλάινγε ησλ ζεξίσλ θαη ν κφλνο 

ηξφπνο εμάιεηςεο ηεο κφιπλζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα επηθέξεη είλαη ε εθηέιεζε.  

Σφζν ε ηζηνξία ηεο Εσβίαο φζν θαη ε ηζηνξία ηνπ ζπγθξαηνχκελνπ εληζρχνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ νκηιεηή, θαζψο παξνπζηάδνπλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα ζηηγκηφηππα 

ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ Αξηζηνγείηνλα ηελ αραξηζηία, ηελ βηαηφηεηα θαη ηελ σκφηεηά ηνπ θαη 

αλαδεηθλχνπλ ηελ εηθφλα ηνπ επηθίλδπλνπ θαη αζπγθξάηεηνπ ζεξίνπ πνπ δελ έρεη θακία ζέζε 

ζε κία επλνκνχκελε πνιηηεία. Ζ αληίζεζε λόκνο-θύζηο πνπ δηέπεη φιν ηνλ ιφγν 

απνηππψλεηαη ζε απηέο ηηο δχν αθεγήζεηο, ζηηο νπνίεο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε θαθή θχζε 

ηνπ Αξηζηνγείηνλα δελ κπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε ηηο λφξκεο θαη ηελ ηδενινγία ηεο θνηλσλίαο 

νχηε θαλ κε ηνπο άηππνπο θαλφλεο κηαο ηπραίαο νκάδαο εγθιεκαηηψλ. Με απηέο ηηο ηζηνξίεο 

ν νκηιεηήο επηδηψθεη ηελ δηέγεξζε ηεο νξγήο, ηνπ κίζνπο θαη ηνπ θφβνπ θαηά ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα, ν νπνίνο  ζεσξείηαη αλίαηε πεξίπησζε θαη γη‘ απηφ δεηείηαη ε απνβνιή ηνπ 

απφ ηελ θνηλσλία κέζσ ηεο ζαλαηηθήο θαηαδίθεο. Έηζη, ινηπφλ, απηέο ηζηνξίεο έρνπλ δηπιφ 
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 Πβ. ενδεικτικά Δθμ. 54.9-10  και Λυς. Κατὰ Τείςιδοσ (απ. 17 Gernet-Bizos). 
103

 Για τθν ενδεχόμενθ ρθτορικι διόγκωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αφιγθςθσ βλ. Αποςτολάκθσ 2014, 221. Επίςθσ 
πβ. Δειν. 2.9 όπου το επειςόδιο ςτθν φυλακι παρουςιάηεται χωρίσ τθν αναφορά ςτο δάγκωμα τθσ μφτθσ του 
ςυγκρατουμζνου. 
104

 Θ ντροπι επανζρχεται και ςτο τζλοσ του λόγου, όπου ο ομιλθτισ εμφανίηει τουσ δικαςτζσ να λογοδοτοφν 
ςε περίπτωςθ ακωωτικισ ετυμθγορίασ (§§98-101), εςτιάηοντασ ςτθν αδυναμία τουσ να κοιτάξουν ςτα μάτια 
τουσ περιεςτθκότεσ, τα βλζμματα των οποίων κα είναι ςτραμμζνα πάνω τουσ. τθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ 
αποςτροφι του βλζμματοσ αποτελεί ζνδειξθ ντροπισ που δθμιουργείται από τον φόβο τθσ αποδοκιμαςίασ 
των εξωτερικϊν παρατθρθτϊν βλ. Cairns 1993, 14-15. Για ανάλογα περιςτατικά λογοδοςίασ των δικαςτϊν 
απζναντι όμωσ ςε μζλθ τθσ οικογενείασ τουσ πβ. Αἰςχ. 1.186-7 και *Δθμ.+59.110-2 και για το αίςκθμα τθσ 
ντροπισ ςε αυτά βλ. Spatharas 2016, 137-8. 
105

 Για τθν δφναμθ τθσ ντροπισ ωσ μζςου ελζγχου τθσ θκικισ ςτθν κλαςικι Ακινα Βλ. Roisman 2005, 65-66. 
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ξφιν, θαζψο δελ αξθνχληαη κφλν ζην λα παξνπζηάζνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα αιιά επηδηψθνπλ λα ππνβάινπλ θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπ.  

Έρνληαο ζθηαγξαθήζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ θαηεγνξνχκελν, ν νκηιεηήο ζα 

επηιέμεη λα αθεγεζεί κία αθφκα πην ζχληνκε ηζηνξία, ε νπνία έρεη σο θεληξηθφ 

πξσηαγσληζηή ηνλ αδεξθφ ηνπ Αξηζηνγείηνλα Δχλνκν, θαη απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

ζηελήο ζχλδεζεο θαη ζπλάθεηαο ησλ δχν αδεξθψλ. Ο Δχλνκνο ζα ππεξαζπηζηεί ζηελ 

παξνχζα δίθε ηνλ Αξηζηνγείηνλα θαη γη‘ απηφ ην ιφγν επηρεηξείηαη ε ζπίισζε θαη ηνπ δηθνχ 

ηνπ ραξαθηήξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε αθήγεζε εληάζζεηαη ζην ζεκείν ζην νπνίν ν νκηιεηήο 

πξνζπαζεί λα αλαζθεπάζεη ελδερφκελα επηρεηξήκαηα ηνπ Αξηζηνγείηνλα γηα ηε ζπλεηζθνξά 

ηνπ ίδηνπ θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζηελ πφιε θαη κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη θαη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ αδεξθνχ (§§79-80). 

Πξηλ απφ απηήλ ηελ αθήγεζε, ηνλίδεηαη ε ζπγγέλεηα ησλ δχν πξνζψπσλ θαη εηξσληθά 

αλαθαιείηαη ε πξνεγνχκελε δηθαζηηθή ηνπο δηακάρε (§79: ηὴλ θαιὴλ δίθελ αὐηῶ ιαρὼλ). 

Λέγεηαη φηη ν Δχλνκνο θαη ν Αξηζηνγείησλ είλαη αδέξθηα απφ ηνλ ίδην παηέξα θαη ηελ ίδηα 

κεηέξα κε ηελ έκθαζε λα δίλεηαη ζην φηη είλαη δίδπκα αδέξθηα. Δλδερνκέλσο εδψ ν νκηιεηήο 

επηρεηξεί λα επεθηείλεη ηελ εμσηεξηθή νκνηφηεηα ησλ δίδπκσλ αδειθψλ θαη ζηε ζθαίξα ηνπ 

ραξαθηήξα θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

 ε απηήλ ηελ αθήγεζε ηξία είλαη ηα βαζηθά πξφζσπα: ν Δχλνκνο, ν νπνίνο 

δειψλεηαη κε ην δεηθηηθφ νὑηνζί, ε Θεσξίδα, ε κάγηζζα,
106

 γηα ηελ νπνία ν νκηιεηήο αθήλεη 

λα ελλνεζεί φηη είλαη ηφζν γλσζηή πνπ δελ ρξεηάδεηαη θαλ λα κπεη ζε ιεπηνκέξεηεο, θαη ε 

βνεζφο ηεο. Σα πεξηζηαηηθά παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά. Γελ γλσξίδνπκε πφηε ζπλέβεζαλ θαη 

δελ αθνινπζείηαη κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά: 

νὑηνζί—ηὰ κὲλ ἄιια ζησπ, ἀιι᾽ ἐθ᾽ νἷο ὑκεῖο ηὴλ κηαξὰλ Θεσξίδα, ηὴλ Λεκλίαλ, 

ηὴλ θαξκαθίδα, θαὶ αὐηὴλ θαὶ ηὸ γέλνο ἅπαλ ἀπεθηείλαηε, [80] ηαῦηα ιαβὼλ ηὰ 

θάξκαθα θαὶ ηὰο ἐπῳδὰο παξὰ ηο ζεξαπαίλεο αὐηο, ἣ θαη᾽ ἐθείλεο ηφη᾽ ἐκήλπζελ, 

ἐμ ἧζπεξ ὁ βάζθαλνο νὗηνο πεπαηδνπνίεηαη, καγγαλεχεη θαὶ θελαθίδεη θαὶ ηνὺο 

ἐπηιήπηνπο θεζὶλ ἰᾶζζαη, αὐηὸο ὢλ ἐπίιεπηνο πάζῃ πνλεξίᾳ. (25.79-80) 

Απηφο εδψ- ζα απνζησπήζσ ηα ππφινηπα, αιιά (ζα αλαθεξζψ ζε) απηά γηα ηα νπνία 

εζείο θαηαδηθάζαηε ζε ζάλαην ηελ κηαξή Θεσξίδα απφ ηελ Λήκλν, ηελ κάγηζζα θαη 
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  Εκτόσ από τον παρόντα λόγο θ Θεωρίσ αναφζρεται ςε άλλεσ δφο πθγζσ. Πρόκειται για ζνα απόςπαςμα 
από τον Φιλόχορο (FGrH 382 F60) το οποίο διαςϊηει ο Αρποκρατίων s.v Θεωρίσ και ζνα χωρίο από τον βίο του 
Δθμοςκζνθ του Πλουτάρχου (14.4). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι αυτζσ οι τρεισ πθγζσ διαφοροποιοφνται ωσ προσ 
τθν ιδιότθτα τθσ Θεωρίδασ, κακϊσ ο Φιλόχοροσ τθν αποκαλεί μάντιςςα, ο Πλοφταρχοσ ιζρεια και εδϊ ο 
ομιλθτισ μάγιςςα. Για μία αναλυτικι εξζταςθ αυτϊν των τριϊν πθγϊν και τθσ ςφγχυςθσ των ιδιοτιτων τθσ 
Θεωρίδασ βλ. Collins, 2001, 477-93, Rinella, 2010, 183-5 και Eidinow 2016, 11-17. 
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φιν ηεο ην γέλνο ˙  απηφο ινηπφλ παξέιαβε ηα θίιηξα θαη ηα μφξθηα απφ ηελ βνεζφ 

ηεο, ε νπνία ηελ θαηέδσζε ηφηε, θαη κε ηελ νπνία απηφο ν απαηεψλαο έρεη θάλεη 

παηδηά,  θαη  ρξεζηκνπνηεί ηερλάζκαηα θαη εμαπαηά θαη ηζρπξίδεηαη φηη γηαηξεχεη 

φζνπο πάζρνπλ απφ επηιεςία, ηε ζηηγκή πνπ ν ίδηνο έρεη θαηαιεθζεί απφ θάζε είδνπο 

θαθία. 

Πξψηα καζαίλνπκε φηη νη Αζελαίνη είραλ θαηαδηθάζεη ζε ζάλαην ηελ Θεσξίδα θαη φιν ηεο ην 

γέλνο θαη κεηά παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε ηνπ Δχλνκνπ καδί ηεο. Ζ ρξήζε ηνπ ἐθ᾽ νἷο ζηελ αξρή 

ηεο πξφηαζεο ζπλδέεη ηα δχν πξφζσπα, θαζψο ηα καγηθά θίιηξα θαη ηα μφξθηα απνηεινχλ ην 

ζεκείν επαθήο ηνπο. Ζ αλαθνξά πξψηα ζηελ εθηέιεζε ηεο Θεσξίδαο απνζθνπεί ζην λα 

ηνληζηεί ε ζνβαξφηεηα ηνπ αδηθήκαηνο θαη ηεο ηηκσξίαο πνπ ηεο επηβιήζεθε θαη λα δεηεζεί 

αλάινγε ηηκσξία θαη γηα ηνλ Δχλνκν.
107

 Αμίδεη, σζηφζν, λα επηζεκαλζεί φηη ην αδίθεκα γηα 

ην νπνίν θαηαδηθάζηεθε δελ δηεπθξηλίδεηαη
108

 θαη ν νκηιεηήο ζθνπίκσο απνζησπά πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξίεο γηα απηήλ ηελ ππφζεζε,
109

 ζηεξηδφκελνο ελδερνκέλσο ζηελ πξνγελέζηεξε 

γλψζε ησλ δηθαζηψλ θαη επηζπκψληαο απιψο λα δψζεη έκθαζε ζην ζέκα ηεο καγείαο.  

Αθνχ, ινηπφλ, αθεγείηαη ηνλ ζάλαην απηήο ηεο γπλαίθαο, ζηε ζπλέρεηα εζηηάδεη ζηελ 

δξάζε ηνπ Δχλνκνπ, ν νπνίνο ζπλέρηζε ην έξγν ηεο, ιακβάλνληαο ηα θάξκαθα θαη ηα μφξθηα 
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 Ζνα ανάλογο παράδειγμα ςυναντάμε και ςτον Δθμ. 19.281, όπου ο Δθμοςκζνθσ κατθγορεί τθν μθτζρα του 
Αιςχίνθ. ε αυτό το ςθμείο τθν ςυνδζει με μία άλλθ ιζρεια που είχε καταδικαςτεί από τουσ Ακθναίουσ για τθν 
ςυμμετοχι τθσ ςε κάποιεσ κρθςκευτικζσ τελετζσ, τισ οποίεσ τϊρα ςυνεχίηει θ μθτζρα του. Αναλυτικότερα για 
αυτό το χωρίο βλ. MacDowell 2000, 326-7. 
108

 Ο ομιλθτισ τθν αποκαλεί μάγιςςα, ωςτόςο ςτθν κλαςικι Ακινα δεν υπιρχε νομοκεςία κατά τθσ μαγείασ 
βλ. Collins 2001, 477-93, ο οποίοσ υποςτθρίηει ότι είναι πικανόν, με βάςθ τθν ποινι που επιβλικθκε ςτθν 
Θεωρίδα, να καταδικάςτθκε για ανκρωποκτονία από πρόκεςθ μζςω χοριγθςθσ κάποιου δθλθτθρίου 
(φάρμακον), ωςτόςο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τθσ δίωξισ τθσ με τθν γραφι ἀςεβείασ, που ςυχνά 
χρθςιμοποιοφνταν ωσ πρόςχθμα για τθν εξόντωςθ πολιτικϊν αντιπάλων ι γυναικϊν που ςχετίηονταν με αυτά 
τα πρόςωπα ˙ Ενδεικτικά πβ. τισ περιπτϊςεισ τθσ Φρφνθσ (Ὑπερειδ. Ὑπὲρ Φρφνθσ απ.171-80 Jensen) και τθσ 
Αςπαςίασ (Πλουτ. Περ. 32.1), οι οποίεσ διϊχκθκαν με γραφὴ ἀςεβείασ πικανότατα για να πλθγοφν πολιτικά οι 
διάςθμοι εραςτζσ τουσ, Τπερείδθσ και Περικλισ, αντίςτοιχα. Ο Dickie (2001, 50-54) ιςχυρίηεται ότι με βάςθ τισ 
πθγζσ μασ δεν προκφπτει από πουκενά ότι θ γραφι ἀςεβείασ χρθςιμοποιοφνταν ςε περιπτϊςεισ μαγείασ αν 
και είναι πικανό θ δίκθ τθσ Θεωρίδασ να είχε πολιτικζσ προεκτάςεισ και γι’ αυτό να χρθςιμοποιικθκε, ενϊ θ 
Kindt 2012, 116-8, παρουςιάηει τθν γραφι ἀςεβείασ ωσ ζναν τρόπο με τον οποίο ιταν δυνατόν να ελεγχκεί θ 
μαγεία και να οριοκετθκεί θ ςχζςθ κρθςκείασ και μαγείασ. 
109

 Αξίηει να επιςθμανκεί ότι, ςφμφωνα με τθν εκδοχι του Πλουτάρχου, ο Δθμοςκζνθσ ιταν εκείνοσ που 
ζφερε τθν υπόκεςθ τθσ Θεωρίδασ ςτο δικαςτιριο και κατάφερε να τθσ επιβάλει τθν κανατικι ποινι πβ. 
Πλουτ. Δθμ 14: κατθγόρθςε δὲ καὶ τῆσ ἱερείασ Θεωρίδοσ ὡσ ἄλλα τε ῥᾳδιουργοφςθσ πολλὰ καὶ τοὺσ δοφλουσ 
ἐξαπατᾶν διδαςκοφςθσ: καὶ κανάτου τιμθςάμενοσ ἀπζκτεινε (κατθγόρθςε και τθν ιζρεια Θεωρίδα επειδι 
ςυμπεριφερόταν αδίςτακτα ςε πολλά πράγματα και κυρίωσ επειδι δίδαςκε τουσ δοφλουσ να εξαπατοφνϋ  και 
προτείνοντασ τθν κανατικι ποινι, τθν καταδίκαςε ςε κάνατο). Ο Collins (2001, 491) κεωρεί ότι ο Πλοφταρχοσ 
ζχει παρερμθνεφςει το χωρίο από τον Κατά Ἀριςτογείτονοσ Αϋ λόγο και γι’ αυτό παρουςιάηει τον Δθμοςκζνθ 
ωσ τον κατιγορο τθσ Θεωρίδασ. Εντοφτοισ, νομίηω ότι είναι απίκανο ο Πλοφταρχοσ να παρουςιάηει τον 
Δθμοςκζνθ ωσ κατιγορο ςτθριηόμενοσ αποκλειςτικά ςτο παραπάνω χωρίο. Είναι πικανό να είχε ςτθν 
διάκεςι του κι άλλεσ πθγζσ που δεν διακζτουμε εμείσ και γι’ αυτό να δίνει αυτιν τθν πλθροφορία, ωςτόςο 
ςε κάκε περίπτωςθ ο Collins ζχει δίκιο ςτο ότι πρζπει να είμαςτε επιφυλακτικοί με τισ πλθροφορίεσ που 
αντλοφμε από τον Πλοφταρχο. 
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ηεο Θεσξίδαο απφ ηελ βνεζφ ηεο. ε απηφ ην ζεκείν παξεκβάιιεηαη ε πιεξνθνξία φηη 

εμαηηίαο ηεο βνεζνχ ηεο είρε βξεη ηνλ ζάλαην ε Θεσξίδα, θαζψο εθείλε ηελ είρε 

θαηαγγείιεη.
110

 Με ηελ επφκελε αλαθνξά ζηελ ζρέζε ηνπ Δχλνκνπ θαη ηεο βνεζνχ, νη νπνίνη 

είραλ απνθηήζεη παηδηά καδί,
111

  αθήλεηαη λα ελλνεζεί φηη νη δπν ηνπο είραλ ζπλσκνηήζεη, 

πξνθεηκέλνπ λα ηεο θιέςνπλ ηα θίιηξα θαη ηα μφξθηα ψζηε λα αλαιάβεη ν Δχλνκνο ην έξγν 

ηεο. Δπηπιένλ, κε απηήλ ηελ ζρέζε γίλεηαη επίζεζε ζην πνιηηηθφ ήζνο ηνπ Δχλνκνπ, ν νπνίνο 

θαίλεηαη λα απνθηά παηδία κε κηα μέλε ππεξέηξηα
112

 θαη ηα παξνπζηάδεη σο γλήζηνπο 

Αζελαίνπο, ππνβαζκίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην ζψκα ησλ Αζελαίσλ πνιηηψλ.
113

 

 Έπεηηα, ν νκηιεηήο πεξλάεη ζηε δξάζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Δχλνκνπ θαη ηνλ θαηεγνξεί φηη 

εμαπαηά ηνλ θφζκν θαζψο ηζρπξίδεηαη φηη γηαηξεχεη απηνχο πνπ έρνπλ επηιεςία.
114

  ε απηφ 

ην ζεκείν γίλεηαη έλα γισζζηθφ παηρλίδη κε ηελ δηπιή ζεκαζία ηεο ιέμεο «ἐπίιεπηνο». Σελ 

πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ επηιεςία, ελψ ηελ 

δεχηεξε θνξά ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ ζεκαζία φηη θάπνηνο έρεη ζπιιεθζεί επ‘ απηνθψξσ λα 

θάλεη θάηη θαθφ. Με απηφ ην γισζζηθφ παηρλίδη ηνλίδεηαη θαη ε θαθία (πνλεξία) ηνπ 

Δχλνκνπ. Οη ιέμεηο πνλεξία θαη πνλεξόο ζε φιν ηνλ ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηνλ Αξηζηνγείηνλα, φκσο ζε απηφ ην ζεκείν ν νκηιεηήο εζθεκκέλα ηελ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ Δχλνκν ψζηε λα ηνπο ζπλδέζεη θαη σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα. Ζ Das 
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 Σο ριμα ἐμινυςεν αναφζρεται ςτθ νομικι διαδικαςία τθσ μθνφςεωσ κατά τθν οποία δινόταν θ δυνατότθτα 
ςτον οποιοδιποτε ανεξαρτιτωσ κοινωνικισ τάξθσ να καταδείξει κάποιον αν ζκρινε ότι οι ενζργειζσ του ζκεταν 
ςε κίνδυνο το κράτοσ βλ. MacDowell 1986, 278-81; Harrison 1968, 171 και Todd 1993, 187. 
111

 Αυτό το ςθμείο ζχει αποτελζςει αντικείμενο παρερμθνείασ από κάποιουσ μελετθτζσ, με αποτζλεςμα να 
δίνεται ζνα εντελϊσ διαφορετικό νόθμα. Κάποιοι μελετθτζσ υποςτθρίηουν ότι ο Εφνομοσ είχε κάνει παιδιά με 
τθν βοθκό τθσ Θεωρίδασ (Collins, 2001, 493; Eidinow, 2016, 11-12) και κάποιοι άλλοι ότι θ βοθκόσ τθσ είναι θ 
μθτζρα του Εφνομου (Dickie 2001, 50-1). Θ ςφγχυςθ απορρζει από τθν μετάφραςθ του ριματοσ παιδοποιζω-
ῶ που ςθμαίνει γεννϊ/αποκτϊ παιδιά και ςε παραδείγματα που χρθςιμοποιείται αυτό το ριμα ςτθν μζςθ-
πακθτικι φωνι δίνει το ίδιο νόθμα (πβ. ενδεικτικά Αἰςχ. 2.149, 177, Ἀνδ. 4.23) όμωσ το LSJ αποδίδει τθν 
μετάφραςι του ςτθν πακθτικι φωνι ωσ γεννιζμαι και παρακζτει ωσ μοναδικό παράδειγμα το παραπάνω 
χωρίο από τον Κατά Ἀριςτογείτονοσ Αϋ. Αυτι θ ερμθνεία ωςτόςο δεν ζχει υιοκετθκεί από τουσ μεταφραςτζσ 
των εκδόςεων Loeb (Vince) και Bude (Mathieu), τθν επιλογι των οποίων ακολουκϊ. 
112

 Παρόλο που δεν δθλϊνεται ρθτά θ ξενικι καταγωγι τθσ υπθρζτριασ, κα ιταν απίκανο μια Ακθναία να 
ιταν υπθρζτρια μίασ ξζνθσ μάγιςςασ.  
113

 Σζτοιεσ διαβολζσ ιταν κοινότοπεσ ςτθν Αττικι κωμωδία και ςτθ δικανικι ρθτορεία του 4ου αι. Πβ. τθν 
περίπτωςθ του Ευξίκεου (Δθμ. 57.44-5), ο οποίοσ κατθγορείται ωσ νόκοσ, επειδι θ μθτζρα του είχε 
διατελζςει τίτκθ (παραμάνα), και γι’ αυτό το λόγο περιγράφεται από τον κατιγορο Ευβουλίδθ ωσ ξζνθ, μθ 
Ακθναία. 
114

 Και ο ςυγγραφζασ τθσ πραγματείασ Περὶ ἱερῆσ νόςου του ιπποκρατικοφ corpus αςκεί δριμεία επίκεςθ ςε 
όςουσ ιςχυρίηονται ότι θ επιλθψία είναι κεϊκι αςκζνεια αλλά μποροφν να τθν κεραπεφςουν. Επίςθσ, αξίηει να 
επιςθμανκεί ότι ο τφποσ του κομπογιαννίτθ γιατροφ που ιςχυρίηεται ότι είναι κάτι που δεν είναι (αυτόσ είναι 
επίςθσ ο τφποσ του αλαηόνοσ ςτθν Παλαιά Κωμωδία) ςυναντάται ςυχνά ωσ κωμικόσ χαρακτιρασ τθσ Μζςθσ 
και Νζασ Κωμωδίασ. Βλ. Rowe 1966, 400. π.χ. κωμωδίεσ με τον τίτλο Ἰατρόσ ζχουν γράψει ο Αντιφάνθσ, ο 
Αριςτοφϊν, ο Θεόφιλοσ και ο Φιλιμων. Επίςθσ πβ. Δθμ.18.243 όπου ο Δθμοςκζνθσ παρομοιάηει τθν 
περίπτωςθ του Αιςχίνθ με αυτιν ενόσ γιατροφ που δεν δίνει οδθγίεσ ςτουσ αςκενείσ του για το πϊσ κα γίνουν 
καλά και όταν εν τζλει πεκαίνουν, ο ίδιοσ τουσ κατθγορεί ότι αν είχαν κάνει κάποια ςυγκεκριμζνα πράγματα 
κα ιταν ακόμα ηωντανοί. 
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(2015, 136) απνθαιεί εχζηνρα ηνλ Δχλνκν θαζξέθηε ησλ ειαηησκάησλ ηνπ Αξηζηνγείηνλα, 

αιιά απηφο ν ραξαθηεξηζκφο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ακθίδξνκα.
115

 Ο Αξηζηνγείησλ θαη 

ν Δχλνκνο δελ παξνπζηάδνληαη κφλν σο δίδπκα αδέξθηα αιιά θαη σο έλα επηθίλδπλν δίδπκν 

ζην έγθιεκα πνπ πξέπεη λα εμνπδεηεξσζεί άκεζα. Μάιηζηα ε εγθιεκαηηθή θχζε ησλ δχν 

αδεξθψλ θαίλεηαη λα κελ κπνξεί λα αλαζηξαθεί, θαζψο παξνπζηάδεηαη σο απνηέιεζκα 

θιεξνλνκηθφηεηαο.
116

 

ηα αμηνζεκείσηα ηεο αθήγεζεο είλαη ε απνπζία επζχγξακκεο ρξνληθήο αθήγεζεο 

ησλ γεγνλφησλ. Αλ ε ηζηνξία απηή αθνινπζνχζε κία ρξνλνινγηθή ζεηξά ζα κπνξνχζακε λα 

ηελ αλαζπλζέζνπκε σο εμήο: (Α) Ο Δχλνκνο έρεη ζρέζε κε ηελ βνεζφ θαη απνθηά παηδηά 

καδί ηεο, (Β) ε βνεζφο θαηαγγέιιεη ηελ Θεσξίδα, (Γ) νη Αζελαίνη θαηαδηθάδνπλ ζε ζάλαην 

ηελ Θεσξίδα θαη φιν ηεο ην γέλνο, (Γ) κεηά απφ ηελ εθηέιεζή ηεο ε βνεζφο παίξλεη ηα 

θίιηξα θαη ηα μφξθηα θαη ηα δίλεη ζηνλ Δχλνκν θαη (Δ) ν Δχλνκνο μεθηλά ην «επάγγεικα» ηνπ 

κάγνπ-αγχξηε. Ζ ζεηξά φκσο πνπ επηιέγεηαη είλαη ε εμήο; Γ-Γ-Β-Α-Δ. Απηή ε επηινγή δίλεη 

ζηνλ νκηιεηή ηελ δπλαηφηεηα λα θηλείηαη κέζα ζην ρξφλν θαη λα εζηηάδεη ζηα γεγνλφηα ζηα 

νπνία ν ίδηνο ζέιεη λα δψζεη έκθαζε, δίλνληαο δηαθνξεηηθή εξκελεία ζε θάπνηεο 

θαηαζηάζεηο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επηθεληξψλεηαη ζηελ καγεία, ε νπνία εληάζζεηαη 

ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο αθήγεζεο θαη ζην ελδηάκεζν παξνπζηάδεη κε ππνλννχκελα ηε 

ζρέζε θαη ηηο ελέξγεηεο ηεο βνεζνχ θαη ηνπ Δχλνκνπ. Ωζηφζν, ε ζχλδεζε ηνπ Δχλνκνπ θαη 

ηεο Θεσξίδαο κέζσ ηεο βνεζνχ έρεη σο ζηφρν ηελ δπζθήκεζε φρη κφλν ηνπ Δχλνκνπ αιιά 

θαη ηνπ Αξηζηνγείηνλα. Σα δχν αδέξθηα παξνπζηάδνληαη λα ππνθξίλνληαη φηη είλαη θάηη πνπ 

δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν κελ Αξηζηνγείησλ πξνζηάηεο ηνπ ιανχ θαη ν δε Δχλνκνο 

ζεξαπεπηήο ηεο επηιεςίαο. Καη νη δχν ραξαθηεξίδνληαη σο κηάζκαηα θαη ν νκηιεηήο θαίλεηαη 

λα ζπκπεξηθέξεηαη ζηνλ Δχλνκν σο ζπγθαηεγνξνχκελν ζηελ παξνχζα δίθε. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ αδεξθψλ, εγείξνληαο ηνλ θφβν ζηνπο 

δηθαζηέο θαη δεηψληαο ηελ επηβνιή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο θαη γηα ηνπο δχν, θαζψο ν ζάλαηνο 

ηνπο απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν θάζαξζεο ηεο πφιεο.  
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 Ο Εφνομοσ ςε αυτό το χωρίο χαρακτθρίηεται ωσ βάςκανοσ, χαρακτθριςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί 
αργότερα και για τον Αριςτογείτονα (§83). Αξίηει να επιςθμανκεί ότι αυτόσ ο χαρακτθριςμόσ αποδίδεται 
ςυχνά ςτον Αιςχίνθ από τον Δθμοςκζνθ  πβ. Δθμ.18.119,132,139,242,252,318 και ςτον Κλζωνα από τον 
Αριςτοφάνθ πβ. Ἀρ. Ἱππ.103-4 και Ἀρ. Σφ. 571 
116

 Ο ομιλθτισ παρουςιάηει και τον πατζρα τουσ ωσ εγκλθματία που ζχει καταδικαςτεί από τουσ Ακθναίουσ 
και μάλιςτα τον χαρακτθρίηει πονθρόν (§§54,77). Για το ηιτθμα τθσ κλθρονομικότθτασ βλ. Lape 2010, 71-78 
και Das 2015, 136-7.   
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5.Εηηήμαηα Παηπόηηηαρ και Ύθοςρ 

ην δεκνζζέλεην corpus, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 60 ιφγνπο, κηα εξσηηθή πξαγκαηεία, κηα 

ζπιινγή 56 πξννηκίσλ θαη 6 επηζηνιέο, έρνπλ παξεηζθξήζεη θάπνηνη ιφγνη πνπ δελ αλήθνπλ 

ζηνλ Γεκνζζέλε. Πιένλ είλαη γεληθά απνδεθηή ε άπνςε φηη ν Απνιιφδσξνο είλαη ν 

ζπγγξαθέαο επηά ηνπιάρηζηνλ ιφγσλ ηνπ corpus,117 ελψ αξθεηνί αθφκα ζεσξνχληαη 

ςεπδεπίγξαθνη,118 ρσξίο λα κπνξνχκε λα ηνπο απνδψζνπκε ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ζπγγξαθέα, αλ θαη φινη θαηά γεληθή νκνινγία απνηεινχλ έξγα ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ. (Hansen 

1976, 145). Ζ παηξφηεηα ηφζν ηνπ Καη’ Ἀξηζηνγείηνλνο Α΄(25
νο

) φζν θαη ηνπ Β΄(26
νο

) έρεη 

ακθηζβεηεζεί απφ αξθεηνχο κειεηεηέο θαη έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν δηεξεχλεζεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ.  

Ζ γλεζηφηεηα θαη ε αμηνπηζηία θαη ησλ δχν ιφγσλ ακθηζβεηήζεθε γηα πξψηε θνξά 

θαηά ηελ αξραηφηεηα. Ο πξψηνο πνπ δηαηχπσζε ηηο ακθηβνιίεο ηνπ γηα ηελ δεκνζζέλεηα 

παηξφηεηα ησλ ιφγσλ ήηαλ ν Γηνλχζηνο ν Αιηθαξλαζζεχο (1
νο

 αη. π.Υ.), ν νπνίνο  ζην έξγν 

ηνπ Πεξὶ ηῆο Γεκνζζέλνπο ιέμεσο ηνπο εληάζζεη ζηνπο ςεπδεπίγξαθνπο ιφγνπο ηνπ 

Γεκνζζέλε θαη αλαθέξεη φηη ζε θάπνην άιιν έξγν ηνπ έρεη αζρνιεζεί κε απηφ ην δήηεκα.119 

Σελ άπνςε ηνπ Γηνλπζίνπ παξαζέηεη θαη ν ξήηνξαο ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο, Ληβάληνο (4
νο

 

κ. Υ) ζηελ πόζεζηλ πνπ πξνινγίδεη ηνπο δχν ιφγνπο, θαη ζεκεηψλεη φηη ν Γηνλχζηνο ηνπο 

απνξξίπηεη επί ηε βάζεη πθνινγηθψλ ηεθκεξίσλ. Ο Ληβάληνο παξνπζηάδεη θαη ηηο απφςεηο 

άιισλ, ρσξίο λα ηνπο νλνκάδεη, πνπ αζεηνχζαλ κφλν ηνλ 26
ν
 ιφγν σο αλάμην ηνπ ξήηνξα 

αιιά απνδέρνληαλ ηελ παηξφηεηα ηνπ 25
νπ

, παξέρνληαο παξάιιεια δχν πηζαλέο εξκελείεο 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ν Γεκνζζέλεο επέιεμε λα δηαξζξψζεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ ιφγν 

ηνπ.120 Πάλησο ν ίδηνο ν Ληβάληνο δελ θαίλεηαη λα παίξλεη ζέζε πάλσ ζην δήηεκα. 
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 Πρόκειται για τουσ λόγουσ υπ’ αρικμόν 46,47,49,50,52,53,59 βλ. Κάππαρθσ 2008, 25. 
118

 Βλ. Edwards 1994, 42 και 77-8 ο οποίοσ παρακζτει ζναν κατάλογο με όλουσ τουσ λόγουσ του Δθμοςκζνθ 
και επιςθμαίνει αυτοφσ που δεν κεωροφνται γνιςιοι(7,10,11,12,13,17,25,26,42,43,44,46-53,56,58-61, Επ.5).  
119

 Διον. Αλ. Δθμ. 57: εἰ μζντοι τινὲσ ἐν τοῖσ ψευδεπιγράφοισ εἰςὶ λόγοισ ἀθδεῖσ καὶ φορτικαὶ καὶ ἄγροικοι 
καταςκευαί, ὡσ ἐν τοῖσ κατ’ Ἀριςτογείτονοσ βʹ …. ἐν ἄλλοισ τε ςυχνοῖσ, οὓσ ὁ Δθμοςκζνθσ οὐκ ἔγραψεν, ἐν 
ἑτζρᾳ δθλοῦταί μοι πραγματείᾳ τὰ περὶ Δθμοςκζνθ. (Αν όμωσ ςτουσ ψευδεπίγραφουσ λόγουσ υπάρχουν 
κάποιεσ ενοχλθτικζσ, λαϊκζσ και χοντροκομμζνεσ εκφράςεισ όπωσ ςτουσ δφο Κατ’ Αριςτογείτονοσ λόγουσ … 
και ςε αρκετοφσ άλλουσ, τουσ οποίουσ δεν ζγραψε ο Δθμοςκζνθσ, ζχει ςυηθτθκεί αναλυτικά ςε άλλθ μελζτθ 
μου για ηθτιματα που αφοροφν τον Δθμοςκζνθ).  O Blass πρότεινε τθν διόρκωςθ ἐν τοῖσ κατ’ Ἀριςτογείτονοσ 
βϋ ςτθ κζςθ του ἐν τῇ κατ’ Ἀριςτογείτονοσ βϋ, διόρκωςθ που ςυμβαδίηει με τθν διλωςθ του Λιβάνιου ςτθν 
Ὑπόκεςιν (24.7) του λόγου: Διονφςιοσ δ’ ὁ Ἁλικαρναςςεὺσ οὐ δζχεται τοφτουσ τοὺσ λόγουσ Δθμοςκζνουσ 
εἶναι, ἐκ τῆσ ἰδζασ τεκμαιρόμενοσ. (Ο Διονφςιοσ ο Αλικαρναςςεφσ δεν δζχεται ότι αυτοί οι λόγοι είναι του 
Δθμοςκζνθ, ςυνάγοντασ αυτό το ςυμπζραςμα από το φφοσ τουσ). 
120

 Λιβ. 24.7: οἱ δζ φαςιν ἐπίτθδεσ τὸν ῥιτορα τοιοφτῳ χαρακτῆρι κεχρῆςκαι ηθλϊςαντα Λυκοῦργον 
εὐδοκιμοῦντα παρὰ τοῖσ Ἀκθναίοισ, οἱ δζ, ἐπειδὴ τὸν κατὰ τὰσ ἡλικίασ χρόνον εἰσ τὴν πρωτολογίαν ἔλαβε 
Λυκοῦργοσ καὶ πᾶςι τοῖσ κεφαλαίοισ αὐτὸσ ἐχριςατο, ὁ Δθμοςκζνθσ  ἠναγκάςκθ  λοιπὸν  φιλοςοφϊτερον 
 μετελκεῖν καὶ περιοδικῶσ. (Κάποιοι ιςχυρίηονται ότι ο ριτορασ επίτθδεσ χρθςιμοποίθςε αυτό το φφοσ, 
επειδι ηιλεψε τον Λυκοφργο που ζχαιρε τθσ εκτίμθςθσ των Ακθναίων, άλλοι ότι επειδι ο Λυκοφργοσ, όπωσ 
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 Αλαθνξέο ζηνλ Καη’ Ἀξηζηνγείηνλνο Α΄ ιφγν ζπλαληάκε πξηλ απφ ηνλ Γηνλχζην 

Αιηθαξλαζζέα ζε έλα αθφκα ζπγγξαθέα, γηα ηνλ νπνίν νη πιεξνθνξίεο καο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ άηπξν, ηνλ βηνγξάθν ηνπ Δπξηπίδε, ην ζπγγξαθηθφ έξγν 

ηνπ νπνίνπ ρξνλνινγείηαη ζηα ηέιε ηνπ 2
νπ

 αη. π.Υ.121 ε έλα ζσδφκελν απφζπαζκα απφ ην 

έξγν ηνπ γηα ηνλ βίν ηνπ Δπξηπίδε παξαζέηεη έλα ρσξίν απφ ηνλ Καη’ Ἀξηζηνγείηνλνο Α΄. Σν 

απφζπαζκα απηφ έρεη πνιιά ράζκαηα θαη ζε αξθεηά ζεκεία είλαη δχζθνιν λα 

απνθαηαζηαζνχλ νη ιέμεηο.122 Ο Martin (2009, 183) εηθάδεη φηη ζηφρνο ηνπ απνζπάζκαηνο 

είλαη λα αλαδείμεη ηηο πθνινγηθέο νκνηφηεηεο ηνπ Δπξηπίδε κε θάπνηνλ ξήηνξα, ηνλ νπνίν 

ηαπηίδεη κε ηνλ Γεκνζζέλε ιφγσ ηεο αλαθνξάο ζηελ ὑπόθξηζηλ, ηελ νπνία ν Γεκνζζέλεο 

ζεσξνχζε ην θπξηφηεξν ζηνηρείν ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο (Πινπη. Γεκ.7.1-5, Ἠζ. 845b). Ζ 

παξαπάλσ ππφζεζε είλαη πεηζηηθή θαη κάιηζηα είλαη δπλαηφλ λα ζεσξήζνπκε φηη ππάξρεη 

αλαθνξά ζην φλνκα ηνπ Γεκνζζέλε, θαζψο ζηνλ 6
ν
 ζηίρν ηνπ απνζπάζκαηνο, ν νπνίνο δελ 

έρεη απνθαηαζηαζεί, ππάξρεη ε εμήο ιέμε : Γ̩Ι[…….]Ν ε νπνία ζα κπνξνχζε λα είλαη 

δε[κνζζέλε]λ. Αλ απηή ε δηφξζσζε έρεη θάπνηα βάζε, ηφηε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθαζία 

ηνπ Martin, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ν άηπξνο δερφηαλ σο ζπγγξαθέα ηνπ ιφγνπ ηνλ 

Γεκνζζέλε.  

Άιινη ηέζζεξηο ζπγγξαθείο ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο θαίλεηαη λα κελ ακθηζβεηνχλ 

ηελ γλεζηφηεηα ηνπ 25
νπ

 ιφγνπ. Ο Πιίληνο ν Νεφηεξνο (1
νο

 αη. κ.Υ.) ζε κία επηζηνιή ηνπ 

πξνο ηνλ Λνχπεξθν (9.26), ζπδεηψληαο γηα ην χθνο ηνπ Γεκνζζέλε, θαη γηα ηελ αθξίβεηα, 

εγθσκηάδνληαο ηελ ηνικεξφηεηά ηνπ (audentia), παξαζέηεη θάπνηα ρσξία απφ ηνπο ιφγνπο 

ηνπ ξήηνξα, αλάκεζα ζηα νπνία ππάξρνπλ αξθεηά απνζπάζκαηα απφ ηνλ Καη’ 

Ἀξηζηνγείηνλνο Α΄. Δπίζεο, ν ζπγγξαθέαο ηεο πξαγκαηείαο Πεξὶ Ὕςνπο (1
νο

 αη. κ.Υ.), 

ζπδεηψληαο γηα ην χθνο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αηθλίδηα αιιαγή ηνπ πξνζψπνπ, 

παξαζέηεη έλα απφζπαζκα απφ απηφλ ηνλ ιφγν, ηνλ νπνίν απνδίδεη ζηνλ Γεκνζζέλε.123  

                                                                                                                                                                                     
επζβαλλε θ θλικιακι τάξθ, μίλθςε πρϊτοσ και αςχολικθκε με όλα τα ςθμαντικά ηθτιματα ο Δθμοςκζνθσ 
αναγκάςτθκε να πραγματευκεί τα λοιπά ηθτιματα με τρόπο φιλοςοφικότερο και με περιοδικό λόγο).  
121

 Για τθν χρονολόγθςι του Βλ. Hunt 1912, 125-6 και Martin 2009, 183. 
122

 P. Oxy. . IX 1176 απ.39 col. viii: [..τὴν αὐτὴ]ν ὑ[̣π]όκριςιν Εὐριπίδῃ ὥςπερ ἐνταυκὶ ποιεῖ κατθγ[ορῶν 
Ἀριςτογείτονοσ τοῦ π<ο>νθροῦ· ‘τί οὖν ̣οὗτόσ ἐςτι; κφων νὴ Δ[ία,] φαςίν τινε[σ,] τοῦ διμου·ποδαπόσ; οἷ[ο]σ 
οὓσ μὲν αἰτ[ι]ᾶται λφκουσ εἶναι μὴ δάκνειν,ἃ δζ φθςιν φυλάττειν πρόβατ[α] αὐ̣τ̣ὸσ κατεςκίε̣[ιν·] τίνα γὰρ 
οὗ[τ]οσ πϊποτε̣ [κζκρι-[κε[ν ῥιτορα;] οὐ[δζνα…. (τθν ίδια υπόκριςθ με τον Ευριπίδθ, όπωσ κάνει εδϊ, 
κατθγορϊντασ τον Αριςτογείτονα, τον φαφλο. «τι λοιπόν είναι αυτόσ; κφλοσ, μα τον Δία, λζνε κάποιοι, του 
διμου. Σι είδουσ ςκφλοσ; Σζτοιοσ που αφενόσ δεν δαγκϊνει αυτοφσ που κατθγορεί ότι είναι λφκοι, και 
αφετζρου καταβροχκίηει ο ίδιοσ τα πρόβατα, που ιςχυρίηεται ότι προςζχει. Γιατί ποιον από τουσ πολιτικοφσ 
άνδρεσ οδιγθςε ο ςυγκεκριμζνοσ ποτζ ςε δίκθ; Κανζναν). 
123

 *Λογγ.+ Περί Ὕψουσ 27.3: ὁ μὲν γὰρ Δθμοςκζνθσ κατ’ ἄλλον τινὰ τρόπον ἐπὶ τοῦ Ἀριςτογείτονοσ ἐμπακὲσ τὸ 
πολυπρόςωπον καὶ ἀγχίςτροφον παρζςτακεν. (Ο Δθμοςκζνθ με κάπωσ διαφορετικό τρόπο ςτον λόγο για τον 
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Δπηπιένλ, ν Δξκνγέλεο (2
νο

 αη κ.Υ.) φρη κφλν δελ ακθηζβεηεί ηελ παηξφηεηα ηνπ Καηά 

Ἀξηζηνγείηνλνο Α΄, αιιά ηνλ ζεσξεί έμνρν παξάδεηγκα ζθνδξόηεηνο.124 Ο Πινχηαξρνο (2
νο

 αη. 

κ.Υ.) ηζρπξίδεηαη φηη ν Γεκνζζέλεο εθθψλεζε θαη ηνπο δχν Καηά Ἀξηζηνγείηνλνο ιφγνπο.125 

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ MacDowell (2009, 312), ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ζπάλην έλαο δηάδηθνο 

λα εθθσλνχζε δχν ιφγνπο ζε κηα ππφζεζε ζπλεγνξίαο θαη γη‘ απηφ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζνπκε ηελ δήισζε ηνπ Πινπηάξρνπ κε επηθχιαμε. 

Μία αξθεηά κεηαγελέζηεξε πεγή, ν παηξηάξρεο Φψηηνο, ηνλ 9
ν
 αη. κ.Υ. αλαθέξεη φηη 

ππάξρνπλ θάπνηνη νη νπνίνη ακθηζβεηνχλ ηελ γλεζηφηεηα θαη ησλ δχν ιφγσλ, ρσξίο σζηφζν 

λα ηνπο απνδίδνπλ ζε θάπνηνλ άιιν ζπγγξαθέα.126 Απφ ηηο αξραίεο πεγέο πξνέθππηε φηη κφλν 

ν Γηνλχζηνο ν Αιηθαξλαζζεχο αζεηνχζε ηελ δεκνζζέλεηα παηξφηεηα ησλ ιφγσλ, σζηφζν κε 

απηήλ ηελ δήισζε δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη ππήξραλ θαη άιινη, παξφιν πνπ ν ίδηνο 

επηιέγεη λα νλνκάζεη κφλν ηνλ Γηνλχζην. Ο Φψηηνο ζεσξεί φηη ε θξίζε ηνπ Γηνλχζηνπ 

αληίθεηηαη ζηα ιεγφκελα ηνπ ίδηνπ ηνπ Αξηζηνγείηνλα, θαζψο ν ιφγνο πνπ εθθψλεζε ν 

Αξηζηνγείησλ ζηελ ππεξάζπηζή ηνπ, είρε ηνλ ηίηιν «Ἀπνινγία πξὸο ηὴλ ἔλδεημηλ Λπθνύξγνπ 

θαὶ Γεκνζζέλνπο». Απηήλ ηελ πιεξνθνξία ελδερνκέλσο ζα πξέπεη λα ηελ δερηνχκε κε 

επηθχιαμε, θαζψο δελ γλσξίδνπκε ηίπνηα γηα απηφλ ηνλ ιφγν θαη δελ κπνξνχκε λα είκαζηε 

ζίγνπξνη γηα ηελ απζεληηθφηεηά ηνπ. Ο Martin (2009, 183) ηζρπξίδεηαη φηη ν ηίηινο ηνπ δελ 

είλαη γλήζηνο, επηθαινχκελνο ηελ πόζεζηλ ηνπ Ληβάληνπ, ν νπνίνο ιέεη φηη ηνλ 

                                                                                                                                                                                     
Αριςτογείτονα παρουςίαςε τθν αλλαγι του προςϊπου, για να προκαλζςει ζντονο ςυναίςκθμα και ξαφνικι 
αποςτροφι). 
124

 Ἐρμογ. Ἰδ. 1.8.: παράδειγμα ςφοδρότθτοσ ςχεδὸν μὲν ἅπασ ὁ Κατὰ Ἀριςτογείτονοσ τοῦ Δθμοςκζνουσ λόγοσ, 
ἐπιφανζςτερον  δ’ αὐτοῦ τὸ «οὗτοσ οὖν αὐτὸν ἐξαιτιςεται; ὁ φαρμακόσ, ὁ λοιμόσ, ὃν οἰωνίςαιτ’ ἄν τισ μᾶλλον 
ἰδὼν ἢ προςειπεῖν βοφλοιτο; (χεδόν ολόκλθροσ ο Κατά Αριςτογείτονοσ λόγοσ του Δθμοςκζνθ αποτελεί 
παράδειγμα ςφοδρότθτοσ, με κορυφαία ςτιγμι το εξισ χωρίο: « Αυτόσ, λοιπόν, κα μεςολαβιςει ηθτϊντασ τθν 
απελευκζρωςθ εκείνου; Σο κάκαρμα, το μίαςμα, αυτόν που κάποιοσ, αν τον ζβλεπε, πιο πολφ κα τον 
κεωροφςε κακό οιωνό παρά κα ικελε να τον χαιρετιςει;). 
125

 Πλουτ. Δθμ. 15.3 τοῖσ δὲ κατ’ Ἀριςτογείτονοσ αὐτὸσ ἠγωνίςατο (τουσ λόγουσ Κατ’ Αριςτογείτονοσ τουσ 
εκφϊνθςε αυτοπροςϊπωσ (ο Δθμοςκζνθσ). 
126

 Φωτ. Βιβλ. 265: Εἰςὶ δὲ οἳ καὶ τοὺσ δφο κατὰ Ἀριςτογείτονοσ ὡσ νόκουσ παραγράφονται. Ἀλλ’ οὗτοι καὶ 
ὀρφανοὺσ αὐτοὺσ ἀφιᾶςιν, οὐκ ἔχοντεσ εἰπεῖν τοὺσ τεκόντασ. Ὧν εἷσ γζγονε καὶ Διονφςιοσ ὁ Ἁλικαρναςςεφσ, 
οὐδὲν μζγα τεκμιριον τῆσ ἰδίασ ὑπολιψεωσ παρεχόμενοσ, οὐδὲ ἐκεῖνο ςυνιδεῖν ἐκελιςασ, ὡσ πολλῷ μείηων 
ἐςτὶν ἤπερ ἡ ἐκείνου ἀπόφαςισ αὐτὸσ ὁ Ἀριςτογείτων ἀνομολογῶν Δθμοςκζνθν κατ’ αὐτοῦ γεγραφζναι· καὶ 
γὰρ ἀπολογοφμενοσ οὐκ ἐν τῷ παρζργῳ λζγων ἀλλ’ ἐπιμελῶσ ἀνταγωνιηόμενοσ ἐν τῷ λόγῳ δείκνυται, ὃσ 
ἐπιγζγραπται ἀπολογία πρὸσ τὴν ἔνδειξιν Λυκοφργου καὶ Δθμοςκζνουσ. (Τπάρχουν κάποιοι που απορρίπτουν 
και τουσ δφο κατά Αριςτογείτονοσ λόγουσ ωσ νόκουσ. Όμωσ αυτοί τουσ αφινουν αδζςποτουσ, κακϊσ δεν 
μποροφν να ονομάςουν τουσ δθμιουργοφσ τουσ. Από αυτοφσ ζνασ είναι και ο Διονφςιοσ ο Αλικαρναςςεφσ, ο 
οποίοσ δεν παρουςίαςε κανζνα τεκμιριο για τθν άποψι του και δεν κζλθςε να αναγνωρίςει ότι είναι κατά 
πολφ ςθμαντικότερθ από τθ δικι του άρνθςθ, θ ομολογία του ίδιου του Αριςτογείτονα ότι ο Δθμοςκζνθσ ζχει 
υποβάλει ζγγραφθ δθμόςια καταγγελία εναντίον  του. Και βζβαια, όταν απολογικθκε, φαίνεται από τον λόγο 
του, ο οποίοσ τιτλοφορείται «Απολογία προσ τθν ζνδειξθ Λυκοφργου και Δθμοςκζνθ», ότι δεν μίλθςε 
αδιάφορα αλλά αγωνίςτθκε με επιμζλεια). 
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Αξηζηνγείηνλα ππέδεημαλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ἐλδείμεσο νἱ πεξὶ Λπθνῦξγνλ.127 Ωζηφζν, δελ 

λνκίδσ φηη απηή ε πιεξνθνξία απνηειεί ηζρπξφ ηεθκήξην γηα λα απνξξίςνπκε ην ελδερφκελν 

ν ιφγνο απνινγίαο ηνπ Αξηζηνγείηνλα λα είρε ηνλ ηίηιν πνπ παξαζέηεη ν Φψηηνο, απφ ηελ 

ζηηγκή κάιηζηα πνπ ν ίδηνο ν Ληβάληνο θαηνλνκάδεη σο ηνπο δχν βαζηθνχο θαηεγφξνπο ηνλ 

Λπθνχξγν θαη ηνλ Γεκνζζέλε, παξά ην γεγνλφο φηη ζπκκεηείραλ θαη άιια πξφζσπα ζηελ 

δίθε. 

Με κνλαδηθή εμαίξεζε ηνλ Γηνλχζην Αιηθαξλαζζέα, ν νπνίνο ακθηζβεηεί ξεηά ηελ 

παηξφηεηα θαη ησλ δχν ιφγσλ, δελ πξνθχπηεη απφ θακία άιιε πεγή φηη ν Καη’ 

Ἀξηζηνγείηνλνο Α΄ δελ ζεσξνχληαλ θαηά ηελ αξραηφηεηα έξγν ηνπ Γεκνζζέλε.128 Δληνχηνηο, 

ε άπνςε ηνπ Γηνλχζηνπ απνηέιεζε ηξνρνπέδε γηα ηελ απνδνρή ηεο δεκνζζέλεηαο παηξφηεηαο 

ηνπ ιφγνπ απφ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο κειεηεηέο. χκθσλα κε ηνπο Rowe θαη Jackson (1969, 

74), ζηελ αζέηεζε ηνπ ιφγνπ ζπλέβαιαλ θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο νη πθνινγηθέο επηινγέο 

ηνπ ζπγγξαθέα, ε έληαζε ηεο ινηδνξίαο θαη θάπνηεο θαηλνκεληθέο αλαθξίβεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ Αξηζηνγείηνλα, αιιά θπξίσο, κε δεηήκαηα λνκηθήο θχζεσο. Δμεηάδνληαο 

ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο, νη κειεηεηέο έρνπλ νδεγεζεί ζε εληειψο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο,129 

σζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεηαη κία ηάζε απνδνρήο,
 130

 κε επηθχιαμε πάληα, 
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 ε αυτό το ςθμείο θ διατφπωςθ του Martin (2009, 183 ςθμ. 159) δεν είναι ξεκάκαρθ, κακϊσ παρακζτει μεν 
το χωρίο από τον Λιβάνιο οἱ περἰ Λυκοῦργον από το οποίο φαίνεται ότι ο Λυκοφργοσ και οι ςυνεργάτεσ του 
διενιργθςαν τθν ἔνδειξιν προσ τον Αριςτογείτονα, όμωσ ο ίδιοσ καταλιγει να υποςτθρίηει ότι μοναδικόσ 
κατιγοροσ είναι ο Λυκοφργοσ. 
128

Ωςτόςο πβ. Ἀρπ
1
. λιμ. νεαλισ, Θεωρίσ, ο οποίοσ εκφράηει επιφφλαξθ για τθν γνθςιότθτα του Κατ’ 

Αριςτογείτονοσ με τθν ζνδειξθ «εἰ γνιςιοσ».    
129

 Οι απόψεισ που ζχουν διατυπωκεί είναι οι εξισ: α) ότι ο λόγοσ γράφτθκε από τον Δθμοςκζνθ ωσ άςκθςθ 
και δεν εκφωνικθκε ποτζ ςτο δικαςτιριο βλ. Blass 1893, 408-418, β)ότι αποτελεί ζργο ενόσ μεταγενζςτερου 
ςυγγραφζα βλ. Schaefer 1887, 113-28; Sealey 1967, 250-55 και 1993, 237-9 και Harris 2018, 193-229 γ) ότι 
αποτελεί ζργο ενόσ ςφγχρονου με τον Δθμοςκζνθ ςυγγραφζα βλ.Treves 1936, 252-8; Rubinstein 2000, 30-2 
και δ)ότι γράφτθκε και εκφωνικθκε από τον Δθμοςκζνθ βλ. Weil 1886, 2: 287-99 και 1987,17-25; Mathieu 
1947, 134-8; Hansen, 1976, 144-152; Christ 1998, 56; Carmignato 1999; MacDowell 2009, 298-313; Faraguna 
2011, 75-7; Worthington 2013, 286; Αποςτολάκθσ 2014, 205-208. 
130

 Εξαίρεςθ αποτελεί ο Edward Harris (2018, 193-229), ο οποίοσ κεωρεί και τουσ δφο λόγουσ ωσ ρθτορικζσ 
αςκιςεισ τθσ ελλθνιςτικισ περιόδου, ςτθριηόμενοσ ςε δφο νζα επιχειριματα, εν ςυγκρίςει με τουσ 
προγενζςτερουσ μελετθτζσ, τθν απουςία τθσ ςτιχομετρίασ από τθ χειρόγραφθ παράδοςθ του λόγου και τθ 
χρθςιμοποίθςθ κάποιων λζξεων που δεν εντοπίηονται ςε άλλουσ δικανικοφσ λόγουσ. Κρίνει επίςθσ ωσ 
κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν ακζτθςθ του 25

ου
 λόγου τα λάκθ που ζχουν επιςθμανκεί ςε ςχζςθ με το 

Ακθναϊκό δίκαιο και τισ νομικζσ διαδικαςίεσ του 4
ου

 αι. π.Χ.  Εντοφτοισ, πιςτεφω ότι κάποια νομικισ φφςεωσ 
χωρία τα οποία κεωρεί ανακριβι μποροφν να ερμθνευκοφν διαφορετικά πβ. Hansen 1976, 144-52 (τον 
οποίον βζβαια ο Harris επιχειρεί να αντικροφςει). Επιπλζον, τα νζα του επιχειριματα δεν μποροφν να 
κεωρθκοφν αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για τθν οριςτικι πρόςλθψθ των λόγων ωσ ρθτορικϊν αςκιςεων τθσ 
ελλθνιςτικισ περιόδου. Θ ςτιχομετρία απουςιάηει και από άλλουσ λόγουσ του δθμοςκζνειου corpus που 
αμφιςβθτείται θ πατρότθτά τουσ, ωςτόςο κεωροφνται ζργα τθσ κλαςικισ περιόδου πβ. επί παραδείγματι 
*Δθμ.+ 17 ι *Δθμ.+ 58 και αναλυτικότερα βλ. Goldstein 1968, 6-25 και Canevaro 2013, 1-36 και 319-42.  
Επιπλζον, όςον αφορά το λεξιλόγιο, ο Harris περιορίηει τθν ζρευνά του ςτουσ δικανικοφσ λόγουσ και δεν 
λαμβάνει υπόψθ του άλλα λογοτεχνικά είδθ τθσ ίδιασ περιόδου, με αποτζλεςμα τα ςυμπεράςματα ςτα οποία 
καταλιγει να ζχουν μερικι μόνον ιςχφ. Σο ηιτθμα αυτό κα εξεταςτεί αναλυτικότερα ςτθν ενότθτα του φφουσ. 
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ηφζν ηεο δεκνζζέλεηαο παηξφηεηαο ηνπ 25
νπ

 ιφγνπ φζν θαη ηεο εθθψλεζήο ηνπ ππφ 

πξαγκαηηθέο δηθαληθέο ζπλζήθεο. 

Όζνλ αθνξά ηηο πθνινγηθέο επηινγέο ηνπ ζπγγξαθέα, νη κειεηεηέο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαθξηβψζνπλ αλ ν ιφγνο πξνέξρεηαη απφ ηελ γξαθίδα ηνπ Γεκνζζέλε, πξνζπάζεζαλ λα 

εληνπίζνπλ ζε απηφλ δχν βαζηθά πθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ξήηνξα. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

απνθπγή ησλ ηξηψλ ζπλερφκελσλ βξαρεηψλ ζπιιαβψλ πνπ είλαη γλσζηή σο «λφκνο» ηνπ 

Blass (1893, 105-12), θαη ηελ απνθπγή ηεο ραζκσδίαο. Γηαπηζηψζεθε φηη ε απνθπγή ησλ 

ηξηψλ βξαρεηψλ ζπιιαβψλ ηεξείηαη απζηεξά ζηνλ Καη’ Αξηζηνγείηνλνο Α΄ ιφγν,131 ελψ θαη ε 

απνθπγή ηεο ραζκσδίαο, παξφιν πνπ δελ είλαη ην ίδην απαξέγθιηηε, δελ ππoδεηθλχεη 

απαξαίηεηα κηα απξφζεθηε ζχλζεζε.132 Λακβάλνληαο ππφςε απηά ηα θξηηήξηα, ν Blass 

(1893, 408-17) δελ ακθηζβεηεί ηελ δεκνζζέλεηα παηξφηεηα ηνπ 25
νπ

 ιφγνπ, σζηφζν, ιφγσ 

ηεο ραιαξήο δνκήο ηνπ θαη ηεο επαλάιεςεο θάπνησλ επηρεηξεκάησλ ππνζηήξημε φηη ν ιφγνο 

δελ εθθσλήζεθε πνηέ θαη φηη γξάθηεθε κεηά ην ηέινο ηεο δίθεο,133 αιιά δεκνζηεχηεθε κεηά 

ηνλ ζάλαην ηνπ Γεκνζζέλε σο ξεηνξηθή άζθεζε.  

ηελ αληίπεξα φρζε ππάξρνπλ θάπνηνη κειεηεηέο πνπ αζεηνχλ ηνλ Καη’ 

Αξηζηνγείηνλνο Α΄ θαη ζεσξνχλ είηε φηη ν ιφγνο απνηειεί ξεηνξηθή άζθεζε θάπνηνπ 

κεηαγελέζηεξνπ ζπγγξαθέα είηε φηη απνηειεί ζχλζεζε ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ., πνπ έρεη σο ζηφρν λα 

εθθσλεζεί ζην δηθαζηήξην, φκσο δελ είλαη έξγν ηνπ Γεκνζζέλε. Ο Schaefer (1887, 113-28) 

επηρεηξεκαηνιφγεζε ελάληηα ζηελ δεκνζζέλεηα παηξφηεηα ηνπ ιφγνπ θαη ππνζηήξημε φηη ν 

Καη’ Ἀξηζηνγείηνλνο Α΄ απνηειεί ζχλζεζε ελφο κεηαγελέζηεξνπ ξήηνξα. Σελ ίδηα ζέζε, 

πεξίπνπ έλαλ αηψλα αξγφηεξα, πηνζέηεζε ν Sealey (1967, 250-55), ν νπνίνο, εζηηάδνληαο ζε 

θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Αξηζηνγείηνλα, νη νπνίεο είηε δηέθεξαλ είηε δελ αλαθέξνληαλ 

θαζφινπ ζηηο άιιεο πεγέο πνπ δηαζέηνπκε γηα απηφλ ([Γεκ.] 26, Γεηλ. 2 θαη Ληβ. π. 24), 

νδεγήζεθε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη πιαζηέο θαη άξα ν ιφγνο 
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 Βλ. Adams 1917, 271-94, ο οποίοσ επιβεβαιϊνει τθν ιςχφ του «νόμου» του Blass, ωςτόςο εφιςτά τθν 
προςοχι ςτισ περιπτϊςεισ κατάχρθςθσ αυτοφ του «νόμου» ςτθν κριτικι των κειμζνων. Επίςθσ, αξίηει να 
επιςθμάνουμε ότι ο Vogel (1923, 87-108), ακολουκϊντασ τθν παρατιρθςθ του Blass, επιβεβαίωςε τθν 
πλαςτότθτα κάποιων λόγων του δθμοςκζνειου corpus ανάμεςα ςτουσ οποίουσ ιταν και ο Κατ’ 
Αριςτογείτονοσ Βϋ.Ο νόμοσ των τριϊν βραχζων επιβεβαιϊνεται και από τισ ςφγχρονεσ υφομετρικζσ ζρευνεσ 
βλ. McCabe 1981, 119-30.  
132

 Βλ. Martin 2009, 185. Γενικότερα για τθν αποφυγι τθσ χαςμωδίασ ςτον Δθμοςκζνθ βλ. Pearson 1975, 138-
159, ο οποίοσ εξετάηει παραδείγματα χαςμωδίασ, κυρίωσ από τον 18

ο
 και 19

ο
 λόγο του Δθμοςκζνθ, και 

εςτιάηει ςτισ επιλογζσ και τουσ ςτόχουσ του ριτορα.  
133

 Ο Blass (1893, 413) υποςτιριξε ότι οι αναφορζσ ςτον λόγο του Λυκοφργου (25.1,14,69,97) ςυνιςτοφν 
ενδείξεισ για να κεωριςουμε ότι θ ςυγγραφι του λόγου πραγματοποιικθκε μετά το πζρασ τθσ δίκθσ, ωςτόςο 
ο MacDowell (2009, 312) τονίηει ότι μία τζτοια ερμθνεία δεν είναι απαραίτθτθ από τθν ςτιγμι που είναι 
φυςικό ςε περιπτϊςεισ κοινισ δικαςτικισ δίωξθσ οι ςυνιγοροι να ςυηθτοφν τθν ςτρατθγικι που κα 
ακολουκιςουν. 
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απνηειεί ξεηνξηθή άζθεζε κεηαγελέζηεξνπ ζπγγξαθέα, θαζψο κφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

κπνξνχζαλ λα εμεγεζνχλ νη αλαθξίβεηεο.134 Δπηπιένλ, πξνρψξεζε έλα βήκα παξαπέξα, 

δηαηππψλνληαο ηελ άπνςε φηη φρη κφλν ν 25
νο

 ιφγνο είλαη έξγν θάπνηνπ κεηαγελέζηεξνπ 

ζπγγξαθέα, αιιά φηη πξφθεηηαη γηα δχν ιφγνπο πνπ έρνπλ ζπγθνιιεζεί.135 Απηή ε ζεσξία δελ 

είλαη ηδηαηηέξσο πεηζηηθή θαη δελ θαίλεηαη λα έρεη απήρεζε ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο 

κειεηεηέο. Ωο ξεηνξηθέο αζθήζεηο ζεσξεί θαη ηνπο δχν ιφγνπο ελάληηα ζηνλ Αξηζηνγείηνλα 

θαη ν Vince (1964, 515) εμαηηίαο ηνπ χθνπο θαη ηεο έληνλεο ινηδνξίαο. Ωζηφζν, φπσο έρνπλ 

επηζεκάλεη ε Worman (2008, 230-1) θαη ν Απνζηνιάθεο (2014, 206-7) ε επίζεζε ζην ήζνο 

ηνπ Αξηζηνγείηνλα κπνξεί λα είλαη νμχηαηε, εληνχηνηο, ηέηνηνπ είδνπο επηζέζεηο ζπλαληψληαη 

ζπρλά ζηνλ Γεκνζζέλε θαη κάιηζηα ζε ιφγνπο πνπ θαλείο δελ ακθηβάιιεη φηη εθθσλήζεθαλ 

ζην δηθαζηήξην (πβ. ελδεηθηηθά Γεκ.18.129-30).  

 Γηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε είρε αθνινπζήζεη ν Treves (1936, 252-8), ν νπνίνο 

ππνζηήξημε φηη ν ιφγνο δελ είλαη ηνπ Γεκνζζέλε, φκσο απνηειεί δείγκα ξεηνξηθήο ηνπ 4
νπ

 

αη. π.Υ., πνπ εθθσλήζεθε ζηελ δίθε θαηά ηνπ Αξηζηνγείηνλα απφ θάπνηνλ άιινλ ξήηνξα. ε 

απηήλ ηελ άπνςε θαίλεηαη λα πξνζρσξεί ε Rubinstein (2000, 30-32), ε νπνία ζεσξεί φηη ε 

δήισζε ηνπ νκηιεηή (25.37) φηη έρεη κελπζεί απφ ηνλ Αξηζηνγείηνλα ελλέα θνξέο θαη φηη  

αλήθε ζηελ αληηκαθεδνληθή παξάηαμε δελ αξθεί γηα λα απνδψζνπκε ηνλ ιφγν ζηνλ 

Γεκνζζέλε, θαζψο είλαη πηζαλφλ θαη άιια άηνκα λα ηαίξηαδαλ ζε απηήλ ηελ πεξηγξαθή. 

Αλεμαξηήησο απφ ηνλ ζπγγξαθέα, φκσο, πηζηεχεη φηη νη Καη’ Αξηζηνγείηνλνο Α΄ θαη Β΄ έρνπλ 

εθθσλεζεί ζε πξαγκαηηθέο δηθαληθέο ζπλζήθεο. 

 Απηφο πνπ ππεξαζπίζηεθε απνθαζηζηηθά ηελ γλεζηφηεηα ηνπ 25
νπ

 ιφγνπ είλαη ν 

Hansen (1976, 144-52), ν νπνίνο έζηξεςε ηελ πξνζνρή ηνπ ζε δχν κέησπα. Αξρηθά, 

θαηέξξηςε έλα πξνο έλα ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Lipsius (1883, 319-31), ν νπνίνο είρε 

ππνζηεξίμεη φηη ν ζπγγξαθέαο ηνπ 25
νπ

 ιφγνπ δελ έρεη αθξηβή γλψζε ησλ λνκηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ.,136 θαη ζηελ ζπλέρεηα, επηθεληξψζεθε ζηα επηρεηξήκαηα ηνπ 

Sealey (1967, 250-55) θαη ηηο ππνηηζέκελεο αληηθάζεηο πνπ εληφπηδε αλάκεζα ζηηο 

                                                           
134

  O Hansen (1976, 150-2) εξζταςε τρία από τα χωρία, ςτα οποία ο Sealey εντόπιηε ανακρίβειεσ (25.67, 
54,71-4), και κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι τα χωρία αυτά μποροφν να λάβουν διαφορετικι ερμθνεία, θ 
οποία δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν γνθςιότθτα του λόγου. Ο Sealey (1993, 237-9) επζμεινε ςτθν άποψι 
του, εφιςτϊντασ τθν προςοχι ςε τρία ακόμα χωρία νομικισ φφςεωσ (25.13, 42, 65), ωςτόςο τα επιχειριματά 
του, όπωσ ζδειξε θ Rubinstein (2000, 31-2), δεν ζχουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα. 
135

 Πιο ςυγκεκριμζνα, ο Sealey (1967, 254-5) κεωρεί ότι ο ζνασ λόγοσ αποτελείται από τισ §§1-53 και ο 
δεφτεροσ από τισ §§54-101.  
136

 O Hansen ζχει ωσ βάςθ τθσ υπεραςπιςτικισ του γραμμισ, κάποια από τα επιχειριματα, που είχε 
χρθςιμοποιιςει ο Weil (1887, 17-25) για να υπεραςπιςτεί τθν δθμοςκζνεια πατρότθτα του λόγου απζναντι 
ςτον Lipsius, και τθν Ἀκθναίων Πολιτεία του Αριςτοτζλθ, θ οποία ανακαλφφκθκε μετά τθ δθμοςίευςι του και 
απζδειξε ότι δφο από τα επιχειριματα του Lipsius ιταν ςίγουρα λανκαςμζνα. 
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πιεξνθνξίεο πνπ αληινχζακε απφ ηνλ 25
ν
 ιφγν, ηνλ 26

ν
 θαη ηνλ Καη’ Ἀξηζηνγείηνλνο ηνπ 

Γεηλάξρνπ. Σν ζπκπέξαζκά ηνπ ήηαλ φηη νη αλαθξίβεηεο ζε δεηήκαηα λνκηθήο θχζεσο θαη 

πεξηερνκέλνπ είλαη αβάζηκεο, θαζψο πξνθχπηνπλ θπξίσο ιφγσ ηεο δηθήο καο άγλνηαο θαη γη‘ 

απηφ ζπληζηνχλ επηζθαιή θξηηήξηα γηα λα απνξξίςνπκε ηε δεκνζζέλεηα παηξφηεηα ηνπ Καη’ 

Ἀξηζηνγείηνλνο Α΄. Ο ίδηνο πηζηεχεη φηη ν ιφγνο γξάθηεθε απφ ηνλ Γεκνζζέλε, κε ζηφρν λα 

εθθσλεζεί ζην δηθαζηήξην, αλ θαη αθήλεη αλνηρηφ ην ελδερφκελν λα απνδεηρζεί πιαζηφο 

ιφγσ πθνινγηθψλ ηεθκεξίσλ, σζηφζν ζε θάζε πεξίπησζε θξίλεη φηη απνηειεί ζεκαληηθή 

πεγή γηα ην λνκηθφ ζχζηεκα ηεο Αζήλαο ηνπ 4
νπ

 αη. π.Υ.  Σελ άπνςε φηη ν 25
νο 

ιφγνο 

γξάθηεθε θαη εθθσλήζεθε απφ ηνλ Γεκνζζέλε εθθξάδεη θαη ν MacDowell (2009, 298-313), 

ν νπνίνο ηνλίδεη φηη δελ είλαη αδηακθηζβήηεηα ηα επηρεηξήκαηα νχηε ππέξ νχηε θαηά ηεο 

γλεζηφηεηαο ηνπ ιφγνπ θαη φηη ζην ηέινο ε απφθαζή καο ζα ζηεξηρηεί ζηελ εθηίκεζή καο γηα 

ην χθνο ηνπ ζπγγξαθέα. 

 Καηά ηελ γλψκε κνπ, είλαη πξνηηκφηεξν λα δερηνχκε φηη ν 25
νο

 ιφγνο απνηειεί έξγν 

ηνπ Γεκνζζέλε πνπ πξννξηδφηαλ γηα εθθψλεζε ζε πξαγκαηηθέο δηθαληθέο ζπλζήθεο, απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ δελ ππάξρνπλ αδηάζεηζηα ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ είηε φηη ν ιφγνο δελ 

γξάθηεθε απφ ηνλ Γεκνζζέλε είηε φηη δελ εθθσλήζεθε ζην δηθαζηήξην. Οη πεξηζζφηεξεο 

δπζθνιίεο γηα ηελ απνδνρή ηεο γλεζηφηεηάο ηνπ έρνπλ πιένλ μεπεξαζηεί. ε επίπεδν χθνπο 

έρεη απνδεηρηεί θαη κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ φηη νξζψο απνδίδεηαη ζηνλ Γεκνζζέλε, ελψ 

φζνλ αθνξά ηελ έληαζε ηεο ινηδνξίαο θαη ηεο δηαβνιήο, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν 

Γεκνζζέλεο ήηαλ εηδηθφο ζην λα ζπηιψλεη ην ήζνο ηνπ αληηπάινπ ηνπ ζην δηθαζηήξην, κε 

θνξπθαίν παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε ηνπ Αηζρίλε. Τπφ απηφ ην πξίζκα ηεο ππεξβνιήο θαη 

δηαζηξέβισζεο ησλ γεγνλφησλ, πνπ εληνπίδεηαη ζπρλά ζε κία δηθαζηηθή δηακάρε, πξέπεη λα 

αμηνινγεζνχλ θαη νη αληηθάζεηο σο πξνο θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Αξηζηνγείηνλα.  Όζνλ 

αθνξά ηα λνκηθά δεηήκαηα ηνπ ιφγνπ, ν Hansen έρεη δείμεη επαξθψο φηη δελ παξνπζηάδνπλ 

αγεθχξσηεο δηαθνξέο κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ 4
νπ

 αη. 

π.Υ., αλ θαη ππάξρνπλ αθφκα θάπνηα δχζθνια ρσξία πξνο εξκελεία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν 

κνλαδηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαζνιηθή απνδνρή ηνπ ιφγνπ σο γλήζηνπ έξγνπ 

ηνπ Γεκνζζέλε είλαη ε καξηπξία ηνπ Γηνλχζηνπ ηνπ Αιηθαξλαζζέα, ε νπνία κπνξεί 

ελδερνκέλσο λα εμεγεζεί ζην πιαίζην ηνπ ππεξβνιηθνχ δήινπ ηνπ Γηνλπζίνπ λα 

ππεξαζπηζηεί ην χθνο ηνπ Γεκνζζέλε.137  
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 Βλ. Rubinstein 2000, 30 ςθμ. 16. 
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Ύθνο 

Έρνληαο ήδε αλαθεξζεί ζε δχν βαζηθά πθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ δεκνζζέλεηνπ χθνπο -ηελ 

απνθπγή ηεο ραζκσδίαο θαη ησλ ηξηψλ βξαρεηψλ ζπιιαβψλ-, ηα νπνία εληνπίδνληαη θαη ζηνλ 

παξφληα ιφγν, αιιά θαη ζηελ ρξήζε ιεμηινγίνπ ην νπνίν ππεξεηεί ηε ινηδνξία θαη ηε ρπδαία 

ζπίισζε ησλ πξνζψπσλ, ζα επηθεληξσζψ εθεμήο ζε άιιεο πθνινγηθέο επηινγέο ηνπ 

ζπγγξαθέα, νη νπνίεο ζα καο επηηξέςνπλ λα δηαπηζηψζνπκε αλ πξάγκαηη ην χθνο ηνπ ιφγνπ 

καο αληαπνθξίλεηαη ζην χθνο ηνπ Γεκνζζέλε. Θα εζηηάζσ ηδηαίηεξα ζην ιεμηιφγην θαη ζηα 

δηάθνξα ζρήκαηα ιφγνπ θαη δηαλνίαο πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ ιφγν.138 ηα ζρήκαηα ιφγνπ 

είλαη θαζνξηζηηθή ε επηινγή θαη ε επηδέμηα ρξήζε ησλ ιέμεσλ, ελψ ζηα ζρήκαηα δηαλνίαο 

δεζπφδεη ε έληερλε παξνπζίαζε ηδεψλ ή ζπλαηζζεκάησλ, πνπ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή 

ησλ ιέμεσλ.   

Λεμηιφγην.  ηνπο ιφγνπο ηνπ Γεκνζζέλε ζπρλά εληνπίδνπκε ιέμεηο ηεο 

θαζνκηινπκέλεο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ θσκσδία. 139 ηνλ παξφληα ιφγν ππάξρνπλ ηέηνηα 

παξαδείγκαηα φπσο ζηελ §78: ὦ ηᾶλ πβ. Γεκ.1.26, 3.29, 18.312 θαη ζηε § 91:ὁ δεῖλα πβ. 

Γεκ.19.296, 20.104, 21.66. Δπηπιένλ, ν νκηιεηήο αληιεί ζηνηρεία θαη απφ ηελ θσκσδία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε παξνπζίαζε ηνπ Αξηζηνγείηνλα σο «ζθχινπ ηνπ 

δήκνπ» ζηελ §40, ε νπνία παξαπέκπεη ζηνλ Παθιαγφλα (δει. Κιέσλα) ησλ Ἱππέσλ ˙  πβ. 

Ἀξ. Ἱππ.1023-34.
140

 Γεληθφηεξα, ε ρξήζε ηνπ δσνινγηθνχ ιεμηινγίνπ γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα σο ζπθνθάληε κνηάδεη λα έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ θσκσδία. πγθεθξηκέλα, ε 

ιέμε ζθνξπηόο(§52) εληνπίδεηαη ζε ηξία θσκηθά απνζπάζκαηα (πηρ. απ. 44 K-A, Πιαη. 

Κσκ. απ. 189 K-A θαη Δὐπ. απ. 245 K-A) θαη κάιηζηα ζην ηειεπηαίν απφζπαζκα απαληά ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ιέμε ἔρηο (§52), γηα λα πξνζδηνξίζεη ηνπο ζπθνθάληεο: Σῆλνο αὕηε, 

πνιινὺο ἔρνπζα ζθνξπίνπο ἔρεηο ηε ζπθνθάληαο. πλ ηνηο άιινηο, ε εηθνλνπνηία κε ηνλ 

Αξηζηνγείηνλα λα θηλείηαη ζηελ αγνξά κε ζεθσκέλν ην θεληξί ηνπ, ςάρλνληαο λα επηηεζεί 

ζην επφκελν ζχκα ηνπ, παξαπέκπεη ζηνλ Αξηζηνθάλε πβ. Ἀξ. θ. 225-7, φπσο θαη ην ξήκα 

ζπαξάηησλ (§50: ηὰο δὲ θιεξσηὰο ἀξρὰο ζπαξάηησλ, αἰηλ, εἰζπξάηησλ ἀξγύξηνλ) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ζπθνθαληηθή - δηθνκαλή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Αξηζηνγείηνλα θαη ησλ λέσλ αληίζηνηρα πβ. Ἀξ. Ἀρ. 687: ζπαξάηησλ θαὶ ηαξάηησλ θαὶ 

θπθλ.  
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 Για αυτά τα ςχιματα βλ.Denniston [1952] 1960 και Lausberg 1998. 
139

 Βλ. Dobson 1974[1918], 234 και Edwards 2002, 59. 
140

 Βζβαια, θ εικόνα του «ςκφλου» μπορεί να βαςίηεται και ςε μυκολογικό υλικό βλ. Spatharas 2013, 87-90. 
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  Δθηφο απφ παξνκνηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην δσηθφ βαζίιεην, ν νκηιεηήο ηνπ 

παξφληνο ιφγνπ ρξεζηκνπνηεί παξνκνηψζεηο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 

ηνλ ρψξν ηεο γεσξγίαο (§48: πιὴλ εἰ ζπθνθάληνπ ηηο θαὶ πνλεξνῦ ζπέξκα θαὶ ῥίδαλ, 

ὡζπεξαλεὶ γεσξγόο, νἴεηαη δεῖλ ὑπάξρεηλ ηῇ πόιεη) αιιά θαη απφ ηνλ ρψξν ηεο ηαηξηθήο (§95: 

ὥζπεξ νἱ ἰαηξνί, ὅηαλ θαξθίλνλ ἢ θαγέδαηλαλ ἢ ηλ ἀληάησλ ηη θαθλ ἴδσζηλ, ἀπέθαπζαλ ἢ 

ὅισο ἀπέθνςαλ, νὕησ ηνῦην ηὸ ζεξίνλ ὑκᾶο ἐμνξίζαη, ῥῖςαη ἐθ ηῆο πόιεσο). Σέηνηνπ είδνπο 

παξνκνηψζεηο είλαη ζπρλέο ζηνλ Γεκνζζέλε.141 Δλδεηθηηθά γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε πβ. Γεκ 

18. 262: ζῦθα θαὶ βόηξπο θαὶ ἐιάαο ζπιιέγσλ ὥζπεξ ὀπσξώλεο ἐθ ηλ ἀιινηξίσλ ρσξίσλ, 

φπνπ εδψ ε παξνκνίσζε αθνξά ηνλ νπσξνπψιε θαη φρη ηνλ γεσξγφ, φκσο θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο πξνέξρεηαη απφ ηνλ ρψξν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Όζνλ αθνξά ηνλ ρψξν ηεο 

ηαηξηθήο πβ. Γεκ. 18. 243: ὥζπεξ ἂλ εἴ ηηο ἰαηξὸο ἀζζελνῦζη κὲλ ηνῖο θάκλνπζηλ εἰζηὼλ κὴ 

ιέγνη κεδὲ δεηθλύνη δη’ ὧλ ἀπνθεύμνληαη ηὴλ λόζνλ, ἐπεηδὴ δὲ ηειεπηήζεηέ ηηο αὐηλ θαὶ ηὰ 

λνκηδόκελ’ αὐηῶ θέξνηην, ἀθνινπζλ ἐπὶ ηὸ κλῆκα δηεμίνη ‘εἰ ηὸ θαὶ ηὸ ἐπνίεζελ ἅλζξσπνο 

νὑηνζί, νὐθ ἂλ ἀπέζαλελ. χκθσλα κε ηνλ Harris (2018, 227), ε παξαπάλσ ηαηξηθή 

παξνκνίσζε απνηειεί έλδεημε ηεο πιαζηφηεηαο ηνπ ιφγνπ, γηαηί ν ζπληάθηεο ρξεζηκνπνηεί 

γηα λα πεξηγξάςεη ηηο αζζέλεηεο ηερληθνχο φξνπο, νη νπνίνη δελ ζπλαληψληαη ζηνλ 

Γεκνζζέλε, παξφιν πνπ γεληθφηεξα ν ξήηνξαο ρξεζηκνπνηεί ηαηξηθφ ιεμηιφγην.142 Οη ιέμεηο 

θαξθίλνο θαη θαγέδαηλα πξάγκαηη δελ εληνπίδνληαη ζε άιινπο ξεηνξηθνχο ιφγνπο, φπσο θαη ε 

ιέμε ἐπίιεπηνο (§80)143 θαη απνηεινχλ ηερληθνχο φξνπο, εληνχηνηο ε αιήζεηα είλαη φηη ν 

Γεκνζζέλεο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηερληθνχο ηαηξηθνχο φξνπο ζε άιινπο ιφγνπο ηνπ ˙ 
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 Αναλυτικότερα για τισ παρομοιϊςεισ που χρθςιμοποιεί ο Δθμοςκζνθσ βλ. Ronnet (1951, 176-182) ο οποίοσ 
βζβαια δεν εςτιάηει ςε όλουσ τουσ λόγουσ του ριτορα, ωςτόςο ςυγκεντρϊνει και κατθγοριοποιεί τισ 
παρομοιϊςεισ των λόγων που εξετάηει με βάςθ τον χϊρο προζλευςισ τουσ (πχ. κακθμερινι ηωι, ιατρικι κ.α). 
142

 Για το ιατρικό λεξιλόγιο ςτουσ λόγουσ του Δθμοςκζνθ βλ. Das 2015, θ οποία εςτιάηει ςτον 18
ο
 και 19

ο
 λόγο 

του Δθμοςκζνθ, ωςτόςο αναφζρεται και ςτον 25
ο
, τον οποίο κεωρεί ρθτορικι άςκθςθ από κάποιον μιμθτι 

του δθμοςκζνειου φφουσ και πιςτεφει ότι το ιατρικό λεξιλόγιο ιταν ζνα χαρακτθριςτικό του φφουσ του 
Δθμοςκζνθ το οποίο ιταν γνωςτό από τθν αρχαιότθτα(138). 
143

 Πάντωσ, ςε αντίκεςθ με τον ιςχυριςμό του Harris (2018, 223), θ λζξθ ἐπίλθπτοσ με μεταφορικι ςθμαςία 
ςυναντάται ςτον Ὑπερειδ. απ.5.7 Jensen. ε αυτό το ςθμείο αξίηει να επιςθμανκεί ότι αρκετζσ από τισ λζξεισ 
που χρθςιμοποιεί ο Harris για να απορρίψει τθν δθμοςκζνεια πατρότθτα του λόγου εντοπίηονται είτε ςε 
ρθτορικά αποςπάςματα (π.χ. οι λζξεισ ραπίηω ςτο πεξεηδ. απ. 97 Jensen, ἀκονῶ ςτο Δθμαδ. απ. 87.17 de 

Falco, ςταςιϊδθσ ςτο Δθμαδ. απ.75 de Falco) είτε ςε άλλα είδθ ρθτορικϊν λόγων (πχ. οι λζξεισ ἀπαραίτθτοσ 
ςτον Λυς. 2.78 ταραχϊδθσ Ἰςοκ. 4.48 , ἐνάμιλλοσ ςτο Ἰςοκ. 1.12 και 10.22) είτε ακόμα και ςε δικανικά κείμενα 
(π.χ. οι λζξεισ ἐξάγιςτοσ ςτον Αἰςχ. 3.113 και φαρμακὸσ ςτον *Λυς.+6.53). Κάποιεσ λζξεισ δεν εντοπίηονται ςε 
άλλουσ ρθτορικοφσ λόγουσ, εντοφτοισ απαντοφν ςε κωμικά (π.χ. θ λζξθ ςπαράττω ςτο Ἀρ. Ἀχ. 688/ Εἰ. 641 
ἀνάμεςτοσ ςτο Ἀρ. Νεφ.984, χολι ςτο Ἀρ. Λυς.465) ι τραγικά ζργα (δυςκατάπαυςτοσ ςτο Αἰ. Χο. 470). 
Βζβαια, υπάρχουν και λζξεισ που πράγματι δεν εντοπίηονται ςε άλλα κείμενα (π.χ. δακτυλοδεικτζω, 
διαβαπτίηομαι, μεταβολεφσ, ἀςπειςτοσ κ.α.) εντοφτοισ είναι πολφ λιγότερεσ από όςεσ ιςχυρίηεται ο Harris και 
ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφν να αποτελζςουν αςφαλζσ κριτιριο για τθν απόρριψθ τθσ γνθςιότθτασ του 
λόγου. 
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ελδεηθηηθά πβ. Γεκ. 2.21:θἂλ ῥῆγκα θἂλ ζηξέκκα, Γεκ.18.198: ηὰ ῥήγκαηα θαὶ ηὰ ζπάζκαηα, 

Γεκ.54.11: νἰδεκάησλ.. ἑιθλ.. ππξεηνὶ.. θάζαξζηο αἵκαηνο. 

Πξνζθσλήζεηο θαη επηθσλεκαηηθέο θξάζεηο. Έλα άιιν ζηνηρείν ηνπ δεκνζζέλεηνπ 

χθνπο πνπ εληνπίδεηαη θαη ζηνλ παξφληα ιφγν είλαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

πξνζθσλήζεσλ. Ζ πξνζθψλεζε ὦ ἄλδξεο Ἀζελαῖνη (απαληά 30 θνξέο) ζε έλαλ δηθαληθφ 

ιφγν αληί ηνπ ὦ ἄλδξεο δηθαζηαὶ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ ηνλ Γεκνζζέλε, φηαλ επηηίζεηαη 

ζε πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο, ελδερνκέλσο γηα λα δψζεη δεκφζηα δηάζηαζε ζην αδίθεκα.144 

Δπίζεο, ε ρξήζε ηεο επίθιεζεο ὦ γῆ θαὶ ζενί (§56) θαη ηνπ επηθσλήκαηνο ἰνύ ἰνύ (§47) 

ζπλαληάηαη ζπρλά ζηνπο ιφγνπο ηνπ ξήηνξα πβ. ελδεηθηηθά γηα ηελ επίθιεζε Γεκ.18.139, 

159, 294; 19.287, 311; 20.96 θ.α θαη γηα ην επηθψλεκα Γεκ.19.209. 

ρήκαηα ιφγνπ.  Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ χθνπο απνηεινχλ νη αληηζέζεηο, κε 

ζεκαληηθφηεξε ηελ αληίζεζε λόκνο-θύζηο, πνπ δηέπεη φιν ηνλ ιφγν. Δλίνηε εηζάγνληαη κε 

ηνπο αληηζεηηθνχο ζπλδέζκνπο κέλ…δέ (§§1,2,4,6,21,36,40,69) θαη ελίνηε κε ην αληηζεηηθφ 

ζρήκα νὐθ…ἀιιά (§§20,28,32,50,54,55,57,71). Δπηπιένλ, θαη νη επαλαιήςεηο θπξηαξρνχλ 

ζηνλ ιφγν θαη παξνπζηάδνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα λα δνζεί έκθαζε. Δλδεηθηηθά ζα 

αλαθέξσ θάπνηα παξαδείγκαηα, παξαζέηνληαο αθξηβή παξάιιεια απφ ιφγνπο ηνπ 

Γεκνζζέλε : επαλαθνξά ή αλαθνξά (§§33,59,63: νὐθ ἀζεβήο; νὐθ ὠκόο; νὐθ ἀθάζαξηνο; πβ. 

Γεκ.3.17: νὐθ ἐρζξόο; νὐθ ἔρσλ ηὰ ἡκέηεξα; νὐ βάξβαξνο; νὐρ ὅ ηη ἂλ εἴπνη ηηο; /82:ηαῦηα 

γεσξγεῖ, ηαῦη’ ἐξγάδεηαη πβ. Γεκ.21.72: ηαῦηα θηλεῖ, ηαῦη’ ἐμίζηεζηλ), αλαδίπισζηο (§73: νὐθ 

ἔζηη ηαῦηα, νὐθ ἔζηηλ πβ. Γεκ.18.24: νὐθ ἔζηηλ, νὐθ ἔζηηλ ὅπσο ἡκάξηεη’), αλαδίπισζηο πνπ 

κεηξηάδεηαη κε ηελ παξεκβνιή κίαο θξάζεο (§§14: δόηε δ’ ὦ ἄλδξεο Ἀζελαῖνη, δόηε πβ. 

Γεκ.18.139: δόηε δ’, εἰ βνύιεζζε, δόη’ αὐηῶ ηνῦην /52, 95), ζρήκα θχθινπ(§§87: νὐ γὰξ 

ὅκνηόλ ἐζηηλ…νὐρ ὅκνηνλ, νὐ πβ. Γεκ. 19.97: νὐ γὰξ Αἰζρίλεο ὑπὲξ ηῆο εἰξήλεο θξίλεηαη, νὔ)  

θαη αχμεζηο (§§11: θπιαηηόκελνλ θαὶ πξνoξώκελνλ/ 38: παξαθξνύεζζαη θαὶ θελαθίδεηλ/ 41 

ηνὺο ἰδηώηαο θαὶ ηνὺο ἀπείξνπο/ 56: ἐδήηνπλ θαὶ εθήξπηηνλ πβ. Γεκ.18.2 βεβνύιεηαη θαὶ 

πξνῄξεηαη;/ 18.4: πεπνίεθα θαὶ πεπνιίηεπκαη). Βέβαηα, νη επαλαιήςεηο δελ εκθαλίδνληαη 

κφλν ζε επίπεδν ιεμηινγίνπ αιιά θαη ζε επίπεδν επηρεηξεκαηνινγίαο, επηινγή πνπ 

ελδερνκέλσο είλαη ζθφπηκε, γηα λα εληζρχζεη ηελ εηθφλα ελφο ‗πξνθνξηθνχ‘, 

απξνζρεδίαζηνπ, απζφξκεηνπ θαη εηιηθξηλνχο ιφγνπ. 
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Αναλυτικότερα για τθν χριςθ αυτϊν των προςφωνιςεων ςε επιλεγμζνουσ λόγουσ του Δθμοςκζνθ (18
ο
, 

19
ο
, 24

ο
) βλ. Serafim (2017, 26-41), ο οποίοσ καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι οι προςφωνιςεισ δεν αποτελοφν 

απλϊσ κζμα ςυμβάςεων, αλλά χρθςιμοποιοφνται με ςτόχο τθν εμπλοκι των ακροατϊν, τθν δθμιουργία 
ςυγκεκριμζνων διακζςεων προσ τουσ διαδίκουσ και τον επθρεαςμό τθσ ψιφου. 
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πρλά εκθαλίδεηαη θαη ην αζχλδεην ζρήκα κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο: κε 

απαξέκθαηα (36: θξηλεῖλ, εἰζάμεηλ, παξαδώζεηλ πβ. Γεκ. 18.195: ζηῆλαη, ζπλειζεῖλ, 

ἀλαπλεῦζαη), κε κεηνρέο (§41: ζπθνθαληλ, αἰηλ, εἰζπξάηησλ,  49 πβ. Γεκ.2.13: 

εἰζθέξνληαο, ἐμηόληαο, ἅπαληα πνηνῦληαο ἑηνίκσο), κε ξήκαηα (§25, 45:δίδσκη, ζπγρσξ πβ. 

Γεκ. 19.191: ἔζπζελ, ζπλεηζηηάζε), κε επίζεηα (§52: ἄζπεηζηνο, ἀλίδξπηνο, ἄκεηθηνο πβ. 

Γεκ.4.36 ἄηαθηα, ἀδηόξζσηα, ἀόξηζζ’ ἅπαληα) θαη κε νπζηαζηηθά (§§10, 77, 78, 81: ἔιενλ, 

ζπγγλώκελ, θηιαλζξσπίαλ πβ. Γεκ.18.80: ἔπαηλνη, δόμαη, ηηκαί, ζηέθαλνη, ράξηηεο), ελώ θαη ην 

πνιπζχλδεην ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα αιιά φρη θαη πνηθηιία (§§9, 11, 18, 22, 

24, 26, 52, 84: πηθξία θαη κηαηθνλία θαη ὠκόηεο  πβ. Γεκ.18.188: ἔρζξαλ θαὶ κῖζνο θαὶ 

ἀπηζηίαλ). παλίσο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θάπνηα γνξγίεηα ζρήκαηα, φπσο παξερήζεηο (§32: 

νὐδ’ αἰδὼο νὐδεκία πβ. 18.11: θαθνήζεο.. εὔεζεο ᾠήζεο ) θαη ηζφθσια (§§16, 40: νἷνο νὓο 

κὲλ αἰηηᾶηαη ιύθνπο εἶλαη κὴ δάθλεηλ, ἃ δέ θεζη πξόβαη’ αὐηὸο θαηεζζίεηλ πβ. Γεκ.4.43: ηὴλ 

κὲλ ἀξρὴλ ηνῦ πνιέκνπ γεγελεκέλελ πεξὶ ηνῦ ηηκσξήζαζζαη Φίιηππνλ, ηὴλ δὲ ηειεπηὴλ νὖζαλ 

ἤδε ὑπὲξ ηνῦ κὴ παζεῖλ θαθο ὑπὸ Φηιίππνπ). 

ρήκαηα δηαλνίαο.  Ο νκηιεηήο ρξεζηκνπνηεί αξθεηέο θνξέο ηελ απνζηξνθή γηα λα 

απεπζπλζεί είηε ζηνλ θαηεγνξνχκελν (§§28,37,84,87) είηε ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ (§46). 

Μάιηζηα ε ρξήζε ηεο απνζηξνθήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θιεηηθέο πξνζθσλήζεηο, δίλεη 

πεξηζζφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε θαη παξνπζηάδεη έλα είδνο απφγλσζεο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ νκηιεηή, ν νπνίνο κνηάδεη λα αγαλαθηεί θαη λα εμαγξηψλεηαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αληηπάινπ ηνπ, φπσο θαίλεηαη ελδεηθηηθά ζηε §28 ὅο, ὦ κηαξώηαηε πάλησλ ηλ ὄλησλ 

ἀλζξώπσλ. Ζ απνζηξνθή πξνο ηνλ αληίδηθν ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά απφ ηνλ Γεκνζζέλε.145 

Υαξαθηεξηζηηθά πβ. Γεκ.18.11: θαθνήζεο δ’ ὤλ, Αἰζρίλε, ηνῦην παληειο εὔεζεο ᾠήζεο, 

φπνπ θαη εδψ ε απνζηξνθή ζπλδπάδεηαη κε ηελ ινηδνξία. 

 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε επηηπγράλεηαη θαη κέζσ ησλ ξεηνξηθψλ εξσηήζεσλ πνπ 

πνηθίιινπλ σο πξνο ην κέγεζνο (§§26,33,42,59,63,67-8,73,82-3) θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ 

αίζζεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ν Αξηζηνγείησλ. Οη ξεηνξηθέο εξσηήζεηο, 

αλεμαξηήησο έθηαζεο, απαληψληαη πάξα πνιχ ζπρλά ζηνλ Γεκνζζέλε πβ 18.63, 65,139,149. 

πρλά ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην ζρήκα ηεο ππνθνξάο, ζην νπνίν ν νκηιεηήο ζθελνζεηεί έλαλ 

δηάινγν κε έλαλ θαληαζηηθφ νκηιεηή, ζέηνληαο θαη απαληψληαο ζε εξσηήκαηα γηα ηνλ 

αληίπαιφ ηνπ (§40: ηί νὖλ νὗηόο ἐζηη; θύσλ λὴ Γία, θαζί ηηλεο, ηνῦ δήκνπ. πνδαπόο; νἷνο νὓο 

κὲλ αἰηηᾶηαη ιύθνπο εἶλαη κὴ δάθλεηλ, ἃ δέ θεζη θπιάηηεηλ πξόβαη᾽ αὐηὸο θαηεζζίεηλ πβ. 
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 Πβ. 18.21,41,49,63,66,76,82,112,120-1,143,180,199,270,289-90 και γενικότερα για τισ υφολογικζσ τεχνικζσ 
του Δθμοςκζνθ ςτον 18ο λόγο βλ. Usher  1993 και Yunis 2001. 



 
55 

 

Γεκ.18.24: ηί γὰξ θαὶ βνπιόκελνη κεηεπέκπεζζ’ ἂλ αὐηνὺο ἐλ ηνύηῳ ηῶ θαηξῶ; ἐπὶ ηὴλ 

εἰξήλελ; ἀιι’ ὑπῆξρελ ἅπαζηλ. ἀιι’ ἐπὶ ηὸλ πόιεκνλ; ἀιι’ αὐηνὶ πεξὶ εἰξήλεο ἐβνπιεύεζζε) ή 

πξνβάιιεη ελδερφκελεο ελζηάζεηο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, παξαζέηνληαο ζε επζχ ιφγν ηα ιφγηα 

ηνπ (§§64: ―ἐγὼ κόλνο εὔλνπο ὑκῖλ: πάληεο νὗηνη ζπλεζηᾶζηλ: πξνδέδνζζε: ἡ παξ᾽ ἐκνὶ κόλνλ 

εὔλνηα ινηπή”, 91 πβ. Γεκ.18.40 : ‗ἐγὼ ηαῦηα πεπνίεθ’ ἀθόλησλ Ἀζελαίσλ θαὶ ιππνπκέλσλ, 

ὥζη’ εἴπεξ εὖ θξνλεῖη’, ὦ Θεβαῖνη θαὶ Θεηηαινί, ηνύηνπο κὲλ ἐρζξνὺο ὑπνιήςεζζε, ἐκνὶ δὲ 

πηζηεύζεηε,‘) εμεηάδνληαο θαη απνδπλακψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα επηρεηξήκαηά ηνπ 

(§§65, 67-8, 78, 84).  

Δπηπιένλ, ν νκηιεηήο εληάζζεη ζηνλ ιφγν ηνπ ζρήκαηα πνπ δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ 

απζνξκεηηζκνχ, φπσο ε παξάιεηςε: §§9,37,45,47,55,60,79 πβ. Γεκ.18.69,88,100,110 θ.α., ε 

παξέλζεζε: §§19,31,47,50,41: νὐρὶ κὰ Γία ηνὺο ιέγνληαο (οὗηνη κὲλ γὰξ ἐπίζηαληαη ηνύηῳ 

δηαβαπηίδεζζαη) πβ. Γεκ.18. 66: ; ἢ ηί ηὸλ ζύκβνπινλ ἔδεη ιέγεηλ ἢ γξάθεηλ ηὸλ Ἀζήλεζηλ (θαὶ 

γὰξ ηνῦην πιεῖζηνλ δηαθέξεη), ε πξνδηφξζσζε: §§14, 43: βνύινκαη ηνίλπλ θαὶ 

παξαθηλδπλεπηηθνῦ ηηλνο ἅςαζζαη ιόγνπ πβ. Γεκ.18.159: εἰ κεδὲλ εὐιαβεζέληα ηἀιεζὲο εἰπεῖλ 

δένη θαη ε επηδηφξζσζε: §§ 32: ἀπόλνη’ ἡγεῖηαη, κᾶιινλ δ’ ὅινλ ἔζη’ ἀπνλνη’ ἠ ηνύηνπ 

πνιηηεία, 44: ηὸλ καζεηὴλ, εἰ δὲ βνύιεζζε, ηνλ δηδάζθαινλ αὐηνῦ  πβ. Γεκ.18.130: ὀςὲ γάξ 

πνηε— ὀςὲ ιέγσ; ρζὲο κὲλ νὖλ θαὶ πξώελ. 

Απνθιίλνληα ζηνηρεία. ηνλ Καηὰ Αξηζηνγείηνλνο Α΄ ππάξρνπλ πξνζσπνπνηήζεηο 

αθεξεκέλσλ νπζηαζηηθψλ, φπσο ηεο Γίθεο θαη ηεο Δπλνκίαο (§11), επηινγή πνπ δελ 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δεκνζζέλεηνπ χθνπο, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη απνπζηάδεη 

εληειψο (πβ. Γεκ.19.275 φπνπ έρνπκε πξνζσπνπνίεζε ηεο Δηξήλεο). Δληνχηνηο, ην ζηνηρείν 

εθείλν πνπ θαίλεηαη λα απνθιίλεη απφ ην χθνο ηνπ Γεκνζζέλε αιιά θαη ηεο δηθαληθήο 

ξεηνξείαο ελ ζπλφισ είλαη ε νηνλεί θηινζνθηθή δηάζηαζε πνπ απνθηά ν ιφγνο κε ην δίπνιν 

λόκνο-θύζηο. Ζ Wohl (2010, 53 ζεκ. 67) ηνλίδεη φηη κπνξεί απηφ ην δίπνιν λα είλαη 

θηινζνθηθήο πξνειεχζεσο, φκσο ζηνλ παξφληα ιφγν νη ρξήζεηο ηνπ είλαη ηππηθέο ηεο 

δηθαληθήο ζθέςεο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα εξκελεπηεί απηή ε θαηλνκεληθή 

απφθιηζε. 

Με βάζε ινηπφλ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ην χθνο 

ηνπ Καηὰ Ἀξηζηνγείηνλνο Α΄ δελ είλαη αζχκβαην κε ην χθνο ησλ ιφγσλ ηνπ Γεκνζζέλε πνπ 

ζεσξνχληαη κεηά βεβαηφηεηνο γλήζηνη. ηε (ιηγφηεξν πηζαλή) πεξίπησζε πνπ ν ιφγνο δελ 

πξνέξρεηαη απφ ηε γξαθίδα ηνπ Γεκνζζέλε, ίζσο θάπνηνο (ζχγρξνλνο ή κεηαγελέζηεξνο) 

ζπγγξαθέαο θαηφξζσζε λα κηκεζεί ην χθνο ηνπ Παηαληέα ξήηνξα, θαη θπξίσο ηνπο ιφγνπο 

πνπ εθθψλεζε θαηά ηνπ Αηζρίλε, κε κεγάιε επηηπρία. 
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