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Εισαγωγή
Η ρητορική είναι προϊόν της ανάγκης του ανθρώπου να εκµεταλλευτεί τη δύναµη
των λέξεων για να προβάλλει εύστοχα τις θέσεις του στο περιβάλλον του , ώστε να
εισακουσθεί. Έχει χαρακτήρα επικοινωνιακό, καθώς απεικονίζει τις προσπάθειες του
ατόµου να οργανώσει τις σκέψεις και το λόγο του µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο
προκειµένου να κατατοπίσει αλλά και να πείσει τον εκάστοτε συνοµιλητή ή το
ακροατήριό του. Συνιστά λοιπόν την τέχνη που προσπορίζει στον οµιλητή τα
απαραίτητα εκείνα µέσα, θεµιτά και αθέµιτα, µε τα οποία αυτός µπορεί να κερδίσει
την προσοχή, την εύνοια και την επιδοκιµασία του ακροατηρίου του.
Στην αρχαία ελληνική γραµµατεία η ρητορική έκανε την πρώτη επίσηµη εµφάνισή
της στη δηµοκρατία των Συρακουσών και στην αθηναϊκή δηµοκρατία και τον πέµπτο
αιώνα π.Χ..Το δηµοκρατικό κλίµα ελευθερίας και οι απαιτήσεις που αυτό
δηµιούργησε συνέβαλαν καταλυτικά στην ανάπτυξη και στην καλλιέργεια της
ρητορικής που αντικατέστησε έτσι τη φυσική ρητορεία την οποία ανιχνεύουµε στους
λόγους των οµηρικών ηρώων και σε έργα λυρικών ποιητών, όπως του Σόλωνα και
του Πίνδαρου.
Σύµφωνα µε τους κλασικούς συγγραφείς η ρητορική περιλαµβάνει πέντε µέρη:
την εὕρεσιν, την τάξιν, τη λέξιν, τη µνήµην και την ὑπόκρισιν. Παρά την
αναµφισβήτητη αξία και των πέντε, οι θεωρητικοί επικέντρωσαν την προσοχή τους
στα τρία πρώτα των οποίων ο συνδυασµός είναι απαραίτητος για τη σύνθεση κάθε
λόγου.1 Ανάµεσά τους ξεχωρίζει η εὕρεσις, της οποίας το έργο συνίσταται στην
αναγνώριση του υπό εξέταση θέµατος και στην ανεύρεση των κατάλληλων µέσων
πειθούς του ακροατηρίου. Ο Αριστοτέλης στο έργο του Τέχνη Ῥητορική προβαίνει
για πρώτη φορά στη σαφή διάκριση των µέσων πειθούς σε ἐντέχνους και ἀτέχνους
πίστεις, ανάλογα µε την προέλευσή τους.2 Στις πρώτες εντάσσονται όλες οι
εξωτερικές αποδείξεις τις οποίες οι ρήτορες βρίσκουν έτοιµες από το περιβάλλον της
υπόθεσης : µάρτυρες, έγγραφα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Στις δεύτερες
υπάγονται τα λογικά µέσα που ο ρήτορας επινοεί για να αποδείξει την ορθότητα της
θέσης του (λόγος) , να προβάλλει τον ακέραιο χαρακτήρα του (ἦθος) και να διεγείρει
τα πάθη του ακροατηρίου(πάθος).3
1

Για την ξεχωριστή θέση των τριών πρώτων µερών της κλασικής ρητορικής βλ. .Kennedy Ιστορία της
κλασικής ῥητορικής , Αθήνα 2000 , σ.14
2
βλ. Αριστ. Ῥητ. 1355 b 35-39.
3
βλ. Αριστ. Ῥητ. 1356 a 1-4 .
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Παράλληλα µε τα παραπάνω θεµιτά µέσα, οι ρήτορες επιστρατεύουν και άλλα όχι
τόσο ηθικά και νόµιµα,4 προκειµένου να ισχυροποιήσουν τις θέσεις τους και να
εξαλείψουν διαφωνίες ή ενστάσεις που προέρχονται από αντίπαλους ρήτορες . Το
πιο αποτελεσµατικό από αυτά

είναι η επίθεση στις απόψεις και το ήθος του

αντιπάλου η οποία επιτυγχάνεται µε τη λοιδορία, τον ψόγο και τη διαβολή.
Ειδικότερα, η διαβολή συνιστά ένα από τα πιο οργανωµένα και διαδεδοµένα µέσα
αµαύρωσης της εικόνας του αντιπάλου, το οποίο προέρχεται από το χώρο της
καθηµερινής δράσης και πρακτικής . Στη ρητορική η διαβολή εντάσσεται στην
ευρύτερη κατηγορία των µέσων πρόκλησης των παθών των ακροατών και
προσιδιάζει, όπως θα δούµε , στο δικανικό είδος 5 χωρίς να αποκλείεται η παρουσία
της και στα υπόλοιπα δυο είδη ρητορείας.
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισµός της έννοιας και του
ρόλου της διαβολής στη δικανική θεωρία και πρακτική του πέµπτου και τέταρτου
αιώνα π.Χ. Στόχος µας είναι να καταδείξουµε τη συµφωνία ή τη διάσταση ανάµεσα
στις απόψεις των θεωρητικών και των ρητόρων για τη λειτουργία και τη θέση της
διαβολής µέσα σε ένα δικανικό λόγο, καθώς και για τη σχέση της µε τα διάφορα µέσα
πειθούς.
Ως κύρια πηγή για το θεωρητικό µέρος θα χρησιµοποιηθούν τα έργα του
Αριστοτέλη Τέχνη Ῥητορική και του Αναξιµένη Ῥητορική πρὸς Ἀλέξανδρον, ενώ τη
ρητορική πρακτική θα εκπροσωπήσουν τέσσερις αντιπροσωπευτικοί λόγοι του
Λυσία,

του

∆ηµοσθένη

και

του

Αισχίνη:

α)Λυσία,

Κατ’

Ἐρατοσθένους,

β)∆ηµοσθένη, Κατά Κόνωνος αἰκείας γ)∆ηµοσθένη, Περὶ τῆς παραπρεσβείας και
δ)Αισχίνη, Περὶ τῆς παραπρεσβείας. Παράλληλα, για την πληρέστερη κατανόηση
του τρόπου χρήσης της διαβολής από τους ρήτορες, κρίνεται σκόπιµη η εξέταση των
χωρίων που συναντάµε το σχετικό όρο και τα παράγωγά του στους δικανικούς λόγους
των δέκα αττικών ρητόρων. Με αυτόν τον τρόπο θα

σχηµατίσουµε µια πιο

ολοκληρωµένη εικόνα για τη διαβολή, η οποία θα βοηθήσει στον σαφέστερο
προσδιορισµό της σε καθέναν από τους τέσσερις προαναφερθέντες λόγους.

4
5

Βλ. σχετικά MacDowell The Law in Classical Athens London 1975 , σσ.126-132
βλ. σχετικά Αριστ.Ῥ ητ. 1354 α16-18

4

Ιστορική αναδροµή
Η εµφάνιση της διαβολής στην αρχαία ελληνική γραµµατεία συµπίπτει µε την
παρθενική εµφάνιση της ρητορικής στα οµηρικά έπη. Συγκεκριµένα, στο δεύτερο
βιβλίο της Ἰλιάδος ο λόγος του Θερσίτη στον Αγαµέµνονα και η απάντηση που
ανέλαβε να του δώσει ο Οδυσσέας εµπεριέχουν τα πρώτα σπέρµατα ρητορείας αλλά
και διαβολής.6 Έναν αιώνα αργότερα ο ιαµβογράφος Αρχίλοχος εµπλουτίζει µε τους
ψόγους του το περιεχόµενο της διαβολής και καλλιεργεί νέους εκφραστικούς
τρόπους, οι οποίοι διακρίνονται για την καυστικότητα και τη δριµύτητά τους.7 Από
την ιαµβική ποίηση η διαβολή διοχετεύεται στην κωµωδία και αφήνει τα ίχνη της σε
αρκετά έργα του γνωστότερου εκπροσώπου της Αριστοφάνη, ο οποίος φαίνεται να
γνωρίζει τα µέσα και τους τόπους της.8
Στο χώρο της ρητορικής η διαβολή επανεµφανίζεται τον πέµπτο π.Χ. αιώνα, όταν
η άνθιση του κινήµατος των σοφιστών δίνει σηµαντική ώθηση για τη συγγραφή
ρητορικών εγχειριδίων. Ο πρώτος θεωρητικός που γνωρίζουµε ότι ασχολείται µε τη
διαβολή είναι ο Θρασύµαχος ο Χαλκηδών, πολιτικός και σοφιστής του πέµπτου
αιώνα π.Χ., ο οποίος σύµφωνα µε τον Πλάτωνα ήταν διάσηµος για την ικανότητά του
να κατασκευάζει και να ανασκευάζει διαβολές.9 Το παράδειγµά του ακολουθεί και
ένας άλλος σοφιστής του πέµπτου αιώνα, ο Ιππίας, ο οποίος θεωρείται εκπρόσωπος
της σοφιστικής δηµαγωγίας. Τα έργα και των δυο παραπάνω σοφιστών έχουν χαθεί,
αλλά µπορούµε να αντλήσουµε πληροφορίες για το περιεχόµενό τους από σχετικές
αναφορές

του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.10 Από αυτό συµπεραίνεται

ότι ο

Αριστοτέλης είχε υπόψη του τα έργα των δυο αυτών θεωρητικών, όταν συνέγραφε τη
Ῥητορική του .Ωστόσο, δεν γνωρίζουµε αν και κατά πόσον είχε επηρεασθεί από
αυτούς, όταν συνέθετε το αντίστοιχο κεφάλαιο της διαβολής 11.
Στη δικανική πρακτική η διαβολή κάνει την πρώτη της εµφάνιση σε λόγους του
Αντιφώντα και του Ανδοκίδη, ρητόρων του πέµπτου π.Χ. αιώνα.12Ωστόσο,
ουσιαστική και συστηµατική χρήση της διαπιστώνουµε για πρώτη φορά στους λόγους
του Λυσία ο οποίος προετοιµάζει το έδαφος για την ευρύτερη καλλιέργεια της
6

Οµήρου Ιλιάδα Β 215-265
Αριστ. Ῥητ.1418 b 27-31
8
βλ. σχετικά Harding “Comedy and Rhetoric” in Persuasion : Greek Rhetoric in action ed.by Ian
Worthington London , σσ. 200-201
9
Πλάτωνα Φαίδρος 267 c f.
10
Για τις σχετικές αναφορές στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη βλ. Kennedy ο.π. σ.53, 55
11
Αριστ. Ῥητ. Γ , 1416 a 4 κεξ.
12
Αντιφώντα V , 79 ff. Ανδοκίδη I, 30.54 Περισσότερα για τη σχέση του Αντιφώντα µε τη διαβολή
βλ. Harding ο.π. σ. 200&Voegelin Die Diabole bei Lysias N.York 1979 , σ.23
7

5

διαβολής από το ∆ηµοσθένη και τον Αισχίνη.Στο δεύτερο µέρος της εργασίας θα
έχουµε τη δυνατότητα να διαπιστώσουµε την εξελικτική πορεία της διαβολής από το
έργο του Λυσία στους λόγους του ∆ηµοσθένη και του Αισχίνη.
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Ι. 1.

Η διαβολή στη Ῥητορικὴ του Αριστοτέλη

Ι.1.1. Η διαβολή στο πρώτο και το δεύτερο βιβλίο της Ῥητορικῆς.
Ο Αριστοτέλης µε τα έργα του Τέχνη Ῥητορική και Τεχνῶν Συναγωγή σήµανε το
πέρασµα από την προεπιστηµονική µελέτη και διδασκαλία της ρητορικής στη
µεθοδική περιγραφή των µερών και των κανόνων που τη συστηµατοποιούν και την
καθιστούν αυτόνοµη τέχνη. Αξιοποιώντας τα διδακτικά εγχειρίδια του Κόρακα, του
Τισία αλλά και των σοφιστών13 και µελετώντας τα βασικά στοιχεία της δριµείας
πλατωνικής κριτικής ενάντια στη ρητορική14 κατέγραψε το παρελθόν και την πορεία
της και προέβη στη σύνθεση και την οργάνωση ενός άρτιου και πλήρους θεωρητικού
συστήµατος, στο οποίο προσέθεσε το απαύγασµα των δικών του παρατηρήσεων και
γνώσεων.
Η ανωτερότητα του έργου
εγχειρίδια

του συγκριτικά µε

τα προϋπάρχοντα θεωρητικά

καθίσταται εµφανής ήδη από το προοίµιο της

Ῥητορικῆς, όπου ο

Αριστοτέλης περιορίζει το αντικείµενο της ρητορικής στις ἔντεχνες πίστεις

και το

αποδεσµεύει από τα πάθη της ψυχής (1354 a 12-14, 15-17): νῦν µὲν οὖν οἱ τὰς
τέχνας τῶν λόγων συντιθέντες οὐδὲν ὡς εἰπεῖν πεπορίκασιν αὐτῆς µόριον. Αἱ γὰρ
πίστεις ἔντεχνόν ἐστι µόνον , τὰ δ' ἄλλα προσθῆκαι […] περὶ δὲ τῶν ἔξω τοῦ
πράγµατος τὰ πλεῖστα πραγµατεύονται.15 ∆ιαφοροποιείται µε αυτό τον τρόπο από
τους προγενέστερους ή σύγχρονούς του θεωρητικούς, οι οποίοι είχαν µετατοπίσει το
κέντρο βάρους της ρητορικής από τις ἀποδείξεις στα µέσα επηρεασµού της
ψυχολογίας του ακροατηρίου.
Η αυστηρή τοποθέτηση του Αριστοτέλη απέναντι στα µέσα συναισθηµατικής
χειραγώγησης του ακροατηρίου θα µετριασθεί , όταν λίγο αργότερα τα συµπεριλάβει
στις ἔντεχνες πίστεις µε τη µορφή των παθητικών αποδείξεων (πάθος).16 Έτσι, οι
παθητικές αποδείξεις περιλαµβάνουν τα επιχειρήµατα εκείνα που αντλούν το υλικό
τους από τη υπόθεση και το χρησιµοποιούν για να εγείρουν στο ακροατήριο τα

13

Σύµφωνα µε αποσπάσµατα και µαρτυρίες µε τη συγγραφή ρητορικών εγχειριδίων ασχολήθηκαν οι
σοφιστές Γοργίας ( Ἑλένης Ἐγκώµιον) , Πρωταγόρας, Πρόδικος, Ιππίας
14
Βλ. σχετικά Πλάτωνος Γοργίας 453 a , 461c, 456 c , Πλάτωνος Φαῖδρος 261 a7-9 277 b-c
15
βλ. επίσης Αριστ. Ῥητ.1354 b 17-21
16
Αριστ. Ῥητ. 1356 a 1-5
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κατάλληλα συναισθήµατα. 17Παρόλα αυτά, ο Αριστοτέλης δεν θα σταµατήσει να τους
αποδίδει µειωµένη σηµασία συγκριτικά µε τα άλλα δυο στοιχεία απόδειξης, καθώς
περιορίζει το κατεξοχήν πεδίο δράσης τους στο δικανικό είδος:

18

Εκτενέστερη

αναφορά στο πάθος γίνεται στο δεύτερο βιβλίο, όπου ο Αριστοτέλης προβαίνει στον
ορισµό των παθών προκειµένου να φωτίσει ολόκληρο το µηχανισµό που τα συνδέει
µε το σχηµατισµό µιας κρίσης και να διευκολύνει τους επίδοξους ρήτορες στην
ανεύρεση των κατάλληλων µέσων για να την πρόκληση των συγκεκριµένων παθών
στην ψυχή των ακροατών : ἔστι δὲ τὰ πάθη δι'ὅσα µεταβάλλοντες διαφέρουσι
πρὸς τὰς κρίσεις, οἶς ἕπεται λύπη καὶ ἡδονὴ, οἶον ὀργὴ ἔλεος φόβος καὶ ὄσα
ἄλλα τοιαῦτα. (1378 a 22-24) Στη συνέχεια αναλύει τα βασικότερα ρητορικά πάθη
και εξοπλίζει

τους επίδοξους ρήτορες

µε έναν πολύτιµο οδηγό των ψυχικών

διαθέσεων που επηρεάζουν την ουδετερότητα του ατόµου και ευνοούν τη δηµιουργία
προκαταλήψεων.
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την
αφύπνιση
που θα

των παθών των ακροατών είναι η προσφορά διάφορων ερεθισµάτων
ενεργοποιήσουν

τα αντίστοιχα συναισθήµατά τους.19

Η εικόνα που

προβάλλουν οι ρήτορες για τον εαυτό τους και για τον αντίδικο συνιστά κατά τον
Αριστοτέλη20 το βασικότερο ερέθισµα-κριτήριο για την πρόκληση της συµπάθειας
ή της οργής των δικαστών. Έργο των διαδίκων λοιπόν είναι η προσεκτική επιλογή
των στοιχείων του βίου και της δράσης τους που αναδεικνύουν το ήθος τους και
αµαυρώνουν το ήθος του αντιπάλου. Στο σηµείο αυτό έγκειται η επιτυχηµένη
συνεργασία

του ἤθους µε το πάθος,

η οποία αποτελεί το βασικότερο µέσο

επηρεασµού της ψυχολογίας και της διάθεσης του ακροατηρίου απέναντι στο ρήτορα
και στους αντιπάλους του.

17

Για τη φύση και τη λειτουργία των παθητικών αποδείξεων βλ I. Yiatromanolakis-Panagopoulos
Techniques of emotional appeal in Demosthenes and their relation to pre-aristotelian and aristotelian
theory , London 1980, σ.65
18
Αριστ. Ῥητ. 1354 b 32 ἐν τοῖς δικανικοῖς πρὸ ἔργου ἐστὶν ἀναλαβεῖν τὸν ἀκροατὴν
.&1377 b 30 : τὸ διακεῖσθαί πως τὸν ἀκροατὴν εἰς τὰς δίκας
19
Αναφέρουµε ενδεικτικά : Αριστ. Ῥητ 1378 a 36-38 : εἰ δὴ τοῦτ' ἐστὶν ἡ ὀργὴ ,ἀνάγκη τὸν
ὀργιζόµενον ὀργίζεσθαι ἀεὶ τῶν καθ' ἕκαστόν τινι [ ..].καὶ ὀτι αὐτὸν ἤ τῶν αὐτοῦ τι πεποίηκεν
ἤ ἤµελλεν..& 1380 a 11-13.: εἰ οὖν ὀργίζονται τοῖς ὀλιγωροῦσιν...φανερὸν ὀτι καὶ τοῖς µηδὲν
τούτων ποιοῦσιν ἤ ἀκουσίως ποιοῦσιν ἤ φαινοµένοις τοιούτοις πρᾶοι εἰσἰν.& 1380 b 41-42:
τίνας δὲ φιλοῦσι καὶ µισοῦσι , καἰ διὰ τὶ, τὴν φιλίαν καὶ τὸ φιλεῖν ὀρισάµενοι λέγοµεν.
Ανάλογες διατυπώσεις και σχέσεις συναντάµε και στα υπόλοιπα κεφάλαια που πραγµατεύονται τα
πάθη.
20
Αριστ. Ῥητ 1356 a 5-13
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Μια ιδιόµορφη έκφανση της συνεργασίας ἤθους και πάθους είναι και η διαβολή,
η οποία στοχεύει στη δηµιουργία προκατάληψης σε βάρος του αντιδίκου µε την
επίθεση στο ήθος του και την παραποίηση της εικόνας του . Η άµεση σχέση της
µε τα πάθη φανερώνεται ήδη από το πρώτο κεφάλαιο της Ῥητορικῆς, όπου ο
Αριστοτέλης την αναµειγνύει µε τον έλεον, την οργή και τα υπόλοιπα πάθη της
ψυχής που συνιστούν µέσα επηρεασµού του δικαστή. : διαβολὴ γὰρ καὶ ἔλεος καὶ
ὀργὴ καὶ τὰ τοιαῦτα πάθη τῆς ψυχῆς οὐ περὶ τοῦ πράγµατὸς ἐστιν , ἀλλὰ πρὸς
τὸν δικαστὴν.(1354 a16-18) Η θέση της διαβολής εδώ είναι διπλή : από τη µια
διαχωρίζεται από τα ψυχικά πάθη, τα οποία µπορεί να προκληθούν στους ακροατές
και µε την απλή διήγηση των γεγονότων ή την αγωνιώδη έκκληση του ρήτορα στην
επιείκεια και την ευθυκρισία των δικαστών .Από την άλλη συνδυάζεται µαζί τους,
καθώς αποβλέπει σε έναν κοινό σκοπό : τη διαµόρφωση της ψυχολογίας και τον
επηρεασµό της κρίσης του ακροατηρίου. Η σύνδεση αυτή αποτυπώνεται και
εκφραστικά µε το πολυσύνδετο σχήµα που δηµιουργείται µε την επανάληψη του
συµπλεκτικού συνδέσµου καὶ. Παρόλα αυτά, η χρήση του συγκεκριµένου συνδέσµου
δεν διασαφηνίζει, αλλά µάλλον συσκοτίζει τη σχέση της διαβολής µε τα πάθη. Αυτό
οφείλεται στην ιδιότητά του να συνδέει όµοια πράγµατα, η οποία µπορεί να
λειτουργήσει παραπλανητικά και να οδηγήσει στην εξίσωση του έργου της διαβολής
µε αυτό των παθών.21 Προσεκτικότερη εξέταση όµως της έννοιας της διαβολής
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αυτή συνιστά τεχνικό µέσο πρόκλησης των παθών του
ακροατηρίου σε βάρος του αντίπαλου ρήτορα. Κατά συνέπεια, η σχέση της διαβολής
µε τα πάθη, όπως τα παρουσιάζει εδώ ο Αριστοτέλης, είναι αιτιολογική.
Ωστόσο, αν και συνιστά µέσο έκκλησης των συναισθηµάτων του ακροατηρίου, ο
Αριστοτέλης σπεύδει να διαχωρίσει τη διαβολή από τις παθητικές πίστεις
εντάσσοντάς την στα ἔξω τοῦ πράγµατος στοιχεία ενός λόγου. Πρόκειται

για

εφεδρικά συστατικά του λόγου, τα οποία δεν σχετίζονται άµεσα µε την υπόθεσή του,
αλλά προσπορίζουν επιµέρους στοιχεία τα οποία βοηθούν το ρήτορα να περάσει τα
µηνύµατά του.22 Κατά συνέπεια, ο ρόλος που αποδίδει ο Αριστοτέλης στη διαβολή
είναι συµπληρωµατικός και η χρήση της από τους ρήτορες θεωρείται προαιρετική,
καθώς αυτοί µπορούν, αν θέλουν, να αρκεστούν στα παθητικά επιχειρήµατα, τα

21

Για τις ενστάσεις των σχολιαστών και των µελετητών σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα
βλ.E.M.Cope Aristotle’s Rhetoric with a Commentary, Cambridge 1877 , σ.7
22
βλ.σχετικά M.A. Grimaldi Aristotle Rhetoric: a commentary , New York 1988 , τ.1
σ.24&Yiatromanolakis –Panagopoulos ό.π. σ.70
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οποία επιδιώκουν την αφύπνιση των παθών των ακροατών χωρίς να παρεκλίνουν από
το βασικό θέµα και χωρίς να υπονοµεύουν την αξιοπιστία του λόγου.
Η παραπάνω διαπίστωση δεν αναιρεί τη σχέση της διαβολής µε το ἦθος και το
πάθος , των οποίων φαίνεται να αποτελεί αρνητικό υποπροϊόν µε ιδιότητες τόσο δικές
τους όσο και ατοµικές-δικές της, στις οποίες οφείλεται ο παρεκβατικός και
συµπληρωµατικός της χαρακτήρας. Ενδεικτικό ως προς αυτό είναι ότι τη συναντάµε
και στα τρία είδη ρητορικού λόγου. Στο µεν συµβουλευτικό, όπου δίδεται έµφαση
στο ήθος του οµιλητή,

23

η διαβολή παίρνει τη µορφή επίθεσης στην αξιοπιστία και

τα κίνητρα του αντίπαλου ρήτορα. Ιδανικό παράδειγµα του τρόπου χρήσης της
αποτελούν, κατά τον Αριστοτέλη, οι λόγοι του Ισοκράτη, όπου η διαβολή
προσαρµόζεται στις ανάγκες του συγκεκριµένου είδους.24 Στη δικανική ρητορεία η
έµφαση που δίδεται στην πρόκληση των παθών εξασφαλίζει στη διαβολή ακόµη
ευνοϊκότερη θέση, γεγονός που οµολογεί ο Αριστοτέλης, άλλοτε ρητά

25

και άλλοτε

υπαινικτικά, µέσω αναφορών στα διάφορα τεχνάσµατα που µπορούν να
χρησιµοποιήσουν οι ρήτορες προκειµένου να προσελκύσουν την εύνοια ή τη
δυσαρέσκεια του δικαστή: ἦττον ἔστι κακοῦργον ἡ δηµηγορία τῆς δικολογίας.
(1354 b 28)
Τέλος, στο επιδεικτικό είδος αντί για τη διαβολή συναντάµε τον ψόγον, το
κατεξοχήν µέσο άσκησης κριτικής, που µαζί µε τον ἔπαινον αποτελεί τις δυο βασικές
µορφές επιδεικτικού λόγου .Με αυτές επιδιώκεται η επίδειξη του αἰσχροῦ και του
καλοῦ, που αποτελούν το «τέλος» του συγκεκριµένου είδους.26 Παρόλο που η θεωρία
αναγνωρίζει

τον ψόγον ως αυτόνοµο είδος

λόγου, στην πράξη δεν συναντάµε

ανάλογα παραδείγµατα . Αυτό συµβαίνει γιατί ο συνδυασµός του µε τα «τέλη» των
δυο

άλλων

ρητορικών

ειδών

(

δίκαιον-συµφέρον)

φανερώνει

µεγαλύτερη

σκοπιµότητα, καθώς συνταιριάζει την κριτική των αρνητικών σηµείων του επίµαχου
θέµατος µε την ανάληψη ανάλογης δράσης. Κατ’ επέκταση το ρητορικό οπλοστάσιο
του ψόγου, όπως εξάγεται από το ένατο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου της Ῥητορικής,
µεταφέρεται σχεδόν αυτούσιο στις υπηρεσίες του συµβουλευτικού και κυρίως, όπως
προαναφέρθηκε, του δικανικού είδους.

23

Αριστ. Ῥητ. 1377 b 28-30
Αριστ. Ῥητ. 1418 a 32-36
25
οp.cit σελ. 6,υποσ. 14
26
Αριστ. Ῥητ. 1366 a 22-1368 α 38 Από το συγκεκριµένο κεφάλαιο ο ρήτορας µπορεί να αντλήσει
τους κοινούς τόπους του αισχρού , το οποίο µπορεί να χρησιµοποιήσει σε βάρος του αντίδικου,
καταλογίζοντάς του επονείδιστη συµπεριφορά.
24
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Στη συνέχεια της εργασίας θα επικεντρωθούµε στη χρήση, τη λειτουργία και τη
σηµασία της διαβολής στους δικανικούς λόγους, όπως προκύπτει από τις ρητές ή
υπαινικτικές σχετικές αναφορές του Αριστοτέλη.

Ι.1.2. Η διαβολή στο τρίτο βιβλίο της Ῥητορικῆς.
Πιστός στην αρχική του εξαγγελία ο Αριστοτέλης αφιερώνει ολόκληρο το πρώτο
βιβλίο του στις λογικές ἀποδείξεις και περιορίζει τις παθητικές και τις ἠθικές σε ένα
µέρος του δεύτερου. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ακόµη στα
κεφάλαια που παραχώρησε στο ἦθος και το πάθος δεν συναντάµε καµιά αναφορά στη
διαβολή, παρά τη στενή τους σχέση, γεγονός που θα µπορούσαµε να αποδώσουµε
στην επιθυµία του να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα εξωτεχνικά και
δευτερεύοντα στοιχεία ενός λόγου.
Φανερά διαφορετικό είναι το κλίµα στο τρίτο βιβλίο της Ῥητορικῆς, γεγονός που
προκάλεσε αρκετές αµφιβολίες για τη γνησιότητά του.27 Αυτές οφείλονται στην
υποχώρηση του Αριστοτέλη από την αρχική αυστηρή του θέση που περιόριζε το
αντικείµενο της ρητορικής στην εύρεση των πίστεων. Σε αυτό το πλαίσιο
υπαναχώρησης

εντάσσεται και

η

ρητή και αρκετά εκτενής αναφορά του στη

διαβολή, την οποία συναντάµε στο τµήµα που είναι αφιερωµένο στη διάταξη των
µερών των ρητορικών λόγων(τάξιν).Εδώ ο Αριστοτέλης προσδιορίζει τη θέση και τη
λειτουργία της διαβολής στα διάφορα µέρη ενός δικανικού λόγου.28
Ειδικότερα, κατά την ανάλυση του προοιµίου των δικανικών λόγων ο Αριστοτέλης
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η ανασκευή ή η κατασκευή της διαβολής αποτελεί
κοινή πρακτική των ρητόρων και ως εκ τούτου συνιστά έναν από τους κοινούς τόπους
του προοιµίου: πάντες γὰρ ἤ διαβάλλουσιν ἤ φόβους ἀπολύονται ἐν τοῖς
προοιµίοις.(1415 b 20-21) Η διαπίστωση αυτή τον οδήγησε στη διεξοδικότερη
διαπραγµάτευση των µέσων καταπολέµησης (ἀπολύεσθαι ) αλλά και σύνθεσης της
διαβολής, η οποία λαµβάνει χώρα στο δέκατο πέµπτο κεφάλαιο(1416 a 4-1416 b
15).Εδώ ο Αριστοτέλης παραθέτει µια σειρά τόπων της διαβολής, οι οποίοι παρέχουν
27

Βλ. Kennedy ο.π. σσ.89-90
Για τη διαφορετική στάση που υιοθετεί ο Αριστοτέλης στο τρίτο βιβλίο της Ρητορικής απέναντι στις
τεχνικές πρόκλησης των συναισθηµάτων του ακροατηρίου βλ. Yiatromanolakis-Panagopoulos ό.π. σ.
70

28
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το λογικό σχήµα, τον τρόπο µε τον οποίο ο ρήτορας θα οργανώσει τα στοιχεία του για
να πλήξει το ήθος ή να αποκρούσει τα βέλη του αντιπάλου.Αξιοπρόσεκτο είναι ότι
κανείς από τους παρατιθέµενους τόπους δεν προσδιορίζει σαφώς το περιεχόµενο και
το στόχο της διαβολής. Αυτά φαίνεται να τα αφήνει ο Αριστοτέλης στη διακριτική
ευχέρεια των ρητόρων, οι οποίοι επιλέγουν τα στοιχεία που θα προβάλουν για να
εξυπηρετήσουν τα συµφέροντα της υπόθεσής τους. Συν τοις άλλοις, το περιεχόµενο
της διαβολής φαίνεται να ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό τη θεµατική του ψόγου, η
οποία αναπτύχθηκε κατά την ανάλυση του επιδεικτικού είδους .( Ῥητ.Α.9)
Επιχειρώντας να οµαδοποιήσουµε τους τόπους ανασκευής των διαβολών του
κατηγόρου θα µπορούσαµε να σχηµατίσουµε τέσσερις γενικές κατηγορίες. Στην
πρώτη η καταπολέµηση της διαβολής επιτυγχάνεται µέσω της προβολής της αγαθής
προαίρεσης

του κατηγορουµένου, ο οποίος προέβη στην αξιόποινη πράξη από

άγνοια-τύχη,29 ή προκειµένου να διασώσει κάτι σηµαντικότερο.30 Στην ίδια
κατηγορία εντάσσεται και η αιτιολόγηση τυχόν ελαττωµάτων, τα οποία
εκµεταλλεύθηκε ο αντίδικος ως ενδείξεις για την αρνητική συµπεριφορά του ρήτορα,
ως προϊόντα ανάγκης, άγνοιας ή τύχης: Ἄλλος τόπος ὡς ἐστίν ἀµάρτηµα ἤ ἀτύχηµα
ἤ ἀναγκαῖον .(1416a15-16).Ο τόπος αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί κυρίως στην
ἠθικὴν διήγησιν, για την οποία θα κάνει λόγο ο Αριστοτέλης στο επόµενο κεφάλαιο,
ενώ η συλλογιστική του παραπέµπει και σε αντίστοιχο τόπο φαινόµενου
συλλογισµού.31
Η δεύτερη κατηγορία τόπων ανασκευής της διαβολής σχετίζεται µε την
εκδικαζόµενη πράξη, της οποίας η εκτέλεση (ὡς οὐκ ἔστιν), η ποιότητα (ὡς οὐ
βλαβερόν, ἤ ού τούτῳ ἤ τηλικοῦτον ἤ οὐκ ἄδικον) και η σηµασία ή έκταση (ἤ οὐ
µέγα ἤ οὐκ αἰσχρὸν ἤ οὐκ ἔχον µέγεθος) τίθενται υπό έλεγχο και αµφισβήτηση.32
Ειδικότερα δε ως προς την έκταση και τη σηµασία της κατηγορίας, η καταγγελία του
υπερβολικού της χαρακτήρα µπορεί να προφυλάξει τον απολογούµενο από σωρεία
αρνητικών κρίσεων και εντυπώσεων, οι οποίες προκύπτουν από τη µοναδικότητα και

29

.Αριστ. Ῥητ. 1416 a 18- 21 : καὶ ἀντικαταλλάττεσθαι τὸ οὗ ἕνεκα, ὅτι οὐ βλάψαι ἐβούλετο ἀλλά
τόδε , καὶ οὐ τοῦτο ὃ διεβάλλετο ποιῆσαι,συνέβη δὲ βλαβῆναι.
30
Αριστ. Ῥητ. 1416 a 13-14 καὶ ἀντικαταλλάττεσθαι ἀδικοῦντα εἰ βλαβερόν , ἀλλ’ οὖν καλόν , εἰ
λυπηρὸν ἀλλ' ὠφέλιµον & 1416 b 11,13 : ἐπειδὴ τὸ αὐτό ἐνδέχεται ἕνεκα πλειόνων πραχθῆναι […]τῷ
δὲ ἀπολυοµένῳ ἐπὶ τὸ βέλτιον...
31
Αριστ. Ῥητ. 1401b 22-23,25
32
Πρόκειται ουσιαστικά για τις λεγόµενες στάσεις ή αµφισβητήσεις τις οποίες θα κατηγοριοποιήσει,
θα συστηµατοποιήσει ο Ερµαγόρας , στα µέσα του 2 ου π.Χ. αιώνα .βλ. G.Kennedy ο.π. σσ. 156-163
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την ιδιάζουσα φύση της πράξης που του καταλογίζουν.33 Επιπλέον ο απολογούµενος
µπορεί να επικαλεσθεί ότι η κατηγορία είναι ανυπόστατη, όταν έχει προηγηθεί
σχετική κρίση ή απόφαση που δικαιώνει ή δεν τιµωρεί την επίµαχη πράξη του: εἰ
γέγονεν κρίσις. (1416 a 30-31)
Στην τρίτη

κατηγορία ανήκουν γενικά όλα εκείνα τα µέσα µε τα οποία

αποκαθίσταται η υπόληψη του κατηγορουµένου, η οποία έχει θιγεί είτε από φανερές
διαβολές είτε από υπαινιγµούς του αντιδίκου είτε από τη γενικότερη αντίληψη που
επικρατεί στο ακροατήριο για το ήθος του.34 Παρόλο που και αυτή η κατηγορία
εντάσσεται στο σύνολο των τόπων για την αναίρεση της διαβολής του κατηγόρου,
δεν εντοπίζουµε κάποιον περιοριστικό όρο που να επιβάλλει την αποκλειστική χρήση
της από τον κατηγορούµενο, καθώς και ο κατήγορος χρειάζεται συχνά να απαλλαγεί
των υποψιών του ακροατηρίου, είτε αυτές προέρχονται από προηγούµενη δηµόσια
αντιπαράθεση µε τον αντίπαλο είτε οφείλονται στη γενικότερη φήµη του.
Τέλος, η τέταρτη κατηγορία περιλαµβάνει τόπους που σχετίζονται µε το ήθος του
κατηγόρου και στοχεύουν να πλήξουν την αξιοπιστία του προσώπου

και της

καταγγελίας του. Αυτό επιτυγχάνεται, αν ο κατήγορος ή κάποιος από τους συγγενείς
του έχει συµπεριληφθεί σε ανάλογη κατηγορία, στο παρόν ή στο παρελθόν.35
Γενικότερα, η εξέταση του παρελθόντος και της οικογενειακής κατάστασης του
αντιδίκου συνιστά πρόσφορο έδαφος για την ανεύρεση στοιχείων που σκιάζουν το
ήθος και την προσωπικότητά του, γεγονός που θα διαπιστώσουµε και κατά την
ανάλυση των λόγων.
Μια άλλη επιτυχηµένη µέθοδος είναι η παρουσίαση ανάλογης, προγενέστερης
απόπειρας του κατηγόρου

να προσαγάγει σε δίκη άτοµα υπεράνω υποψίας. Η

αθώωσή τους αποδεικνύει το φιλόδικο χαρακτήρα του και εξισώνει µε αυτούς τον
κατηγορούµενο που παρουσιάζεται ως άλλο ένα θύµα των συκοφαντιών του.36 Το
ίδιο ισχύει αν ο κατήγορος στην παρούσα δίκη προσαγάγει µαζί µε τον
κατηγορούµενο και άτοµα τα οποία αποδεδειγµένα δεν µετέχουν των κατηγοριών.
Τέλος, συχνότατη τακτική των κατηγορουµένων είναι να ανταποδίδουν τα χτυπήµατα

33

Αριστ. Ῥητ. 1416 a 38-40 : ἐκ τοῦ διαβολῆς κατηγορεῖν, ἡλίκον, καὶ τοῦτο ὅτι ἄλλας κρίσεις
ποιεῖ, καὶ ὅτι οὐ πιστεύει τῷ πράγµατι.
34
Αριστ. Ῥητ 1416 a 4-6 : περὶ διαβολῆς ἕν τὸ ἐξ ὧν ἄν τις ὑπόληψιν δυσχερῆ ἀπολύσαιτο
οὐθὲν γὰρ διαφέρει εἴτε εἰπόντος τινὸς εἴτε µή, ὤστε τοῦτο καθόλου.
35
Αριστ. Ῥητ 1416 a 22-23 : Ἄλλος εἰ ἐµπεριείληπται ὁ διαβάλλων , ἤ νῦν ἤ πρότερον ἤ αὐτὸς ἤ τῶν
ἐγγύς.
36
Αριστ. Ῥητ. 1416 a 27-28 : Ἄλλος , εί ἄλλους διέβαλεν, ἤ ἄλλος αὐτοὺς,ἤ ἄνευ διαβολῆς
ὑπελαµβάνοντο ὥσπερ αὐτὸς νῦν, οἵ πεφήνασιν οὐκ ἔνοχοι .
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των κατηγόρων τους προσάπτοντάς τους τις ίδιες ή άλλες κατηγορίες.37 Όπως θα
δούµε στη συνέχεια,αυτή είναι η τακτική που χρησιµοποιεί κατά κόρον ο Αισχίνης
στον Περὶ τῆς παραπρεσβείας λόγο του.
Παράλληλα µε τους τόπους ανασκευής της διαβολής ο Αριστοτέλης παραθέτει
και τρεις τόπους κατασκευής της, µε τη βοήθεια των οποίων σχηµατίζουµε µια
ολοκληρωµένη εικόνα για το διπλό ρόλο της διαβολής στους λόγους των διαδίκων.
Χαρακτηριστικό δυο εκ των τριών αυτών τόπων είναι ότι διαθέτουν αρκετά ευέλικτο
µηχανισµό, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο για την κατασκευή, όσο και
για την ανασκευή της διαβολής.
Συγκεκριµένα, ο πρώτος τόπος αναφέρεται στην προαίρεσιν του κατηγορουµένου,
για την οποία είχε γίνει λόγος στο δέκατο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου της
Ῥητορικῆς.Εκεί διαπιστώθηκε η σηµασία της προαιρέσεως στην απόδειξη της ενοχής
ή της αθωότητας του κατηγορουµένου,38 καθώς αποκαλύπτει τα κίνητρα και το ήθος
του και συµβάλλει καταλυτικά στην απόφαση των δικαστών.Έτσι ο κατήγορος δεν
έχει παρά να αποδώσει τα χειρότερα κίνητρα στην πράξη του αντίδικου, ενώ ο
κατηγορούµενος να προβάλει τα αγαθότερα39 Το ίδιο συµβαίνει και κατά τη χρήση
του τόπου των ἐνδείξεων, µε τη βοήθεια των οποίων µπορούν να εξαχθούν
συµπεράσµατα για τις προθέσεις και τη συµµετοχή

του κατηγορουµένου στο

40

αδίκηµα Εκτός από µέσο για την προβολή και την αντιµετώπιση της διαβολής, ο
συνδυασµός των ἐνδείξεων αποτελεί και βασικό ενθυµηµατικό τόπο, όπως προκύπτει
από το αντίστοιχο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου της Ῥητορικῆς .( Ῥητ.Β.24)
Τέλος, ο τρίτος τόπος που αναφέρεται αποκλειστικά στο σχηµατισµό της διαβολής
συνίσταται στη µείωση του αξιέπαινου παρελθόντος του κατηγορουµένου και την
παράλληλη προβολή των αρνητικών στοιχείων της προσωπικότητας και της δράσης
του.41 Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει τους ρήτορες που χρησιµοποιούν αυτή τη µέθοδο
ως «τεχνικότατους», γιατί ακριβώς αναµειγνύουν τις αρετές µε τις αδικίες του
κατηγορουµένου κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αφαιρούν τη λάµψη των πρώτων και
να αυξάνουν τη σηµασία των δεύτερων . Έτσι, διογκώνουν το µικρό αριθµό των
ελαττωµάτων- παραπτωµάτων του που καταφέρνει να υπερκαλύψει κάθε θετική του
37

Αριστ. Ῥητ. 1416 a 29 : ἐκ τοῦ ἀντιδιαβάλλειν τὸν διαβάλλοντα.
Αριστ. Ῥητ. 1368 b 6-14
39
Αριστ. Ῥητ .1416b12-13 : τῷ µὲν διαβάλλοντι κακοηθιστέον ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐκλαµβάνοντι, τῷ
δὲ ἀπολυοµένῳ ἐπὶ τὸ βέλτιον.
40
Αριστ. Ῥητ. 1416b1 : κοινὸς δὲ ἀµφοῖν ὁ τόπος τα σύµβολα λέγειν.
41
Αριστ. Ῥητ. 1416b 5-7 : Ἄλλος τῶ διαβάλλοντι , ἐπαινοῦντα µέγα συντόµως µικρόν µακρῶς
ψέξαι , ἤ πολλὰ ἀγαθὰ προθέντα, ὅ εἰς τὸ πρᾶγµα προφέρει ἕν ψέξαι.
38

14

ιδιότητα και πράξη.

Παραπλανούν λοιπόν τεχνηέντως το ακροατήριο, χωρίς να

φαίνεται ότι διαβάλλουν τον κατηγορούµενο,42 εφόσον παραθέτουν τις αρετές του
και απλά τις συγκρίνουν µε τα αδικήµατά του .Με αυτή την κάλυψη προβαίνουν
άνετα στη διαστρέβλωση της εικόνας του και την αποδυνάµωση όλων των ηθικών
του επιχειρηµάτων.
Η απόκρυψη της πραγµατικότητας και η δηµιουργία µιας πλασµατικής αλήθειας
σύµφωνα µε το συµφέρον του κατηγόρου αντιβαίνει στις επιταγές του Αριστοτέλη
για την αξία της ρητορικής, της οποίας ο ρόλος έγκειται, κατά τη γνώµη του, στην
προβολή και την απόδειξη της αλήθειας : χρήσιµος δὲ ἐστιν ἠ ῥητορικὴ διὰ τὸ τε
φύσει εἶναι κρείττω τἀληθῆ καὶ τὰ δίκαια τῶν ἐναντίων, ὤστε ἐάν µὴ κατὰ τὸ
προσῆκον αἱ κρίσεις γίγνωνται, ἀνάγκη δι'αὐτῶν ἡττᾶσθαι. Τοῦτο δ' ἐστὶν
ἄξιον ἐπιτιµήσεως. ( 1355a 21-24) Αντίθετα, ταιριάζει περισσότερο στο πνεύµα των
σοφιστών, οι οποίοι διατείνονταν ότι µπορούσαν να κάνουν «τὸν ἤττονα λόγον
κρείσσονα» και το αντίθετο, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, προκαλώντας τη δριµεία
κριτική του Πλάτωνα για τη ρητορική . Γι’ αυτό το λόγο,ο Αριστοτέλης εκφράζει την
αποδοκιµασία του για όσους µεταχειρίζονται αυτό τον τόπο διαβολής, καθώς είναι
κατά τη γνώµη του « ¢dikètatoi·».43 Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνει την αρχική,
αρνητική στάση του απέναντι στα ρητορικά τεχνάσµατα που βρίσκονται έξω από το
βασικό αντικείµενο της ρητορικής και

υπονοµεύουν τον επιστηµονικό της

χαρακτήρα.
Οι τόποι κατασκευής και ανασκευής της διαβολής παρέχουν πολύτιµη βοήθεια για
τον εντοπισµό των ρητών ή υπαινικτικών αναφορών του Αριστοτέλη στη λειτουργία
και τις µορφές που παίρνει η διαβολή στα βασικά µέρη ενός δικανικού λόγου. Με
αυτό το θέµα

θα ασχοληθούµε στη συνέχεια

της εργασίας προκειµένου να

καταλήξουµε σε ολοκληρωµένα συµπεράσµατα για τη σηµασία και το ρόλο της
διαβολής στην αριστοτελική Ῥητορική .

1.1.3. Η θέση της διαβολής στα µέρη ενός δικανικού λογου κατά τον Αριστοτέλη
Α) Προοίµιον: Από την ανάλυση του προοιµίου προκύπτει ότι βασικό µέληµα των
ρητόρων που αφορµώνται από το πρόσωπό τους ή από το πρόσωπο του αντιδίκου

42
43

Αριστ. Ῥητ. 1418 b 26-32
Αριστ. Ῥητ. 1416 b 7
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είναι η δηµιουργία ή η ανασκευή της διαβολής44 Ιδιαίτερα για τον κατηγορούµενο, η
µεταστροφή της δυσµενούς γνώµης του ακροατηρίου, που θα έχει διαµορφωθεί από
τον προηγηθέντα λόγο του κατηγόρου, αποτελεί επιτακτική ανάγκη προκειµένου οι
δικαστές να διατεθούν ευνοϊκά ή τουλάχιστον αµερόληπτα απέναντι στην απολογία
του:ἀπολογουµένῳ

µὲν

γὰρ

πρῶτον

τὰ

πρὸς

διαβολὴν[...]τὸν

µὲν

ἀπολογούµενον, ὅταν µέλλῃ, εἰσάξειν αὑτὸν, ἀναγκαῖον ἀνελεῖν τα κωλύοντα,
ὥστε λυτέον πρῶτον τὴν διαβολήν.(1415 a 36, 38-40)
Αντίθετα ο κατήγορος φροντίζει από την αρχή του λόγου του να δηµιουργήσει
αρνητικό κλίµα για τον αντίδικο και να προκαλέσει αναµονές για την αιτιολόγηση
των κατηγοριών του προς αυτόν. Κορύφωση όµως της διαβολής και του πάθους του
αναµένεται στο τέλος του λόγου, όταν πλέον θα έχει στοιχειοθετήσει τις κατηγορίες
του και θα ολοκληρώνει το πορτραίτο του αντιπάλου του : τῷ δὲ διαβάλλοντι ἐν τῷ
ἐπιλόγῳ διαβλητέον, ἵνα µνηµονέυωσι µᾶλλον. (1415a 40- 41) Με αυτόν τον
τρόπο διατηρείται νωπή στη µνήµη των κριτών η αρνητική διαγωγή και η ενοχή του
κατηγορουµένου, η οποία επιδεινώνεται από τις διαβολές που θα πλήξουν το ήθος
του. Παράλληλα, αποδυναµώνονται τα τυχόν ελαφρυντικά που θα προσκοµίσει ο
κατηγορούµενος και προετοιµάζεται η αρνητική υποδοχή της απολογίας του.
Η παρουσία της διαβολής προβλέπεται, σε µικρότερο βαθµό, και στο προοίµιον
που αναφέρεται στους ακροατές-δικαστές (ἐκ τοῦ ἀκροατοῦ). Εδώ, παράλληλα µε
την επισήµανση της σοβαρότητας της υπόθεσης και την ανάγκη ευθυδικίας, γίνεται
αναφορά και στο ήθος του ρήτορα ή /και του αντιδίκου, τα οποία σκιαγραφούνται εν
συντοµία για να υποδείξουν στο ακροατήριο τη στάση που θα πρέπει να τηρήσει
απέναντi στους διαδίκους .
Κατά συνέπεια, η διαβολή, ως κατεξοχήν εφόδιο του δικανικού λόγου
εµπεριέχεται και στα τρία είδη προοιµίου του, που αφιερώνουν σ’ αυτήν ένα τµήµα
ανάλογα µε το χαρακτήρα τους και τις ανάγκες της υπόθεσης.Γι’ αυτό ο Αριστοτέλης
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι : πάντες γὰρ ἤ διαβάλλουσιν ἤ φόβους
ἀπολύονται ἐν τοῖς προοιµίοις.(1415b 20-21) Επιπλέον, τη σχέση του προοιµίου
µε τη διαβολή καταδεικνύει και η επιλογή του Αριστοτέλη να παραθέσει διαδοχικά τα
κεφάλαια που είναι αφιερωµένα σε αυτά.. Συγκεκριµένα, την ανάλυση του προοιµίου
διαδέχεται η εξέταση των τόπων της διαβολής και µετά ακολουθεί η ανάπτυξη των
44

Αριστ. Ῥητ. a 1415 34- 35 : περὶ αυτοῦ µὲν καὶ τοῦ ἀντιδίκου , ὅσα περὶ διαβολὴν λῦσαι καὶ
ποιῆσαι.
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υπόλοιπων µερών του λόγου.Ωστόσο, η σύνδεση της διαβολής αποκλειστικά µε το
προοίµιον και τον ἐπίλογον προσκρούει στον αποδεικτικό χαρακτήρα κάποιων τόπων
δηµιουργίας και ανασκευής της, οι οποίοι δεν ταιριάζουν στο εναρκτήριο και
καταληκτικό τµήµα του λόγου . Τη λύση στο πρόβληµα αναµένεται να δώσει η
εξέταση της θέσης και του ρόλου της διαβολής και στα υπόλοιπα µέρη του λόγου,
από όπου θα προκύψει το συνολικό πεδίο αναφοράς και το εύρος χρήσης των τόπων
της .
Β) ∆ιήγησις : Η διήγησις συνιστά έκθεση των γεγονότων που απαρτίζουν και
πλαισιώνουν την εκδικαζόµενη πράξη ή συµπεριφορά .Γι’ αυτό το λόγο, δεν αφήνει
πολλά περιθώρια για τη διαβολή, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να αµφισβητηθεί η
αξιοπιστία των γεγονότων .Παρόλα αυτά, η διαβολή µπορεί να παρεισφρήσει και σ’
αυτό το µέρος του λόγου µε την ηπιότερη

µορφή

της παράθεσης λόγων,

αντιδράσεων ή περιστατικών που καταδεικνύουν την αρετή του ρήτορα και την
κακία του αντιδίκου45 Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επιταγή του Αριστοτέλη για
την ἠθικήν διήγησιν , κατά την οποία οι διάδικοι παρουσιάζουν ιδιότητες ή ενέργειές
τους που συνάδουν µε την εικόνα που θέλουν να προβάλλουν στους δικαστές .Κατά
συνέπεια, η επιλογή των στοιχείων για την απεικόνιση της συµπεριφοράς και της
δράσης

του αντιδίκου επιτρέπει τη χρήση της διαβολής, η οποία, χωρίς να

διαταράσσει το κλίµα της διήγησης, παραµερίζει τα θετικά και επιτείνει τα αρνητικά
στοιχεία της προσωπικότητας του αντιδίκου :ἠθικὴ δὲ χρὴ τὴν διήγησιν
εἶναι[...]Ἄλλα ἠθικὰ τὰ ἑπόµενα τὦ ἐκάστῳ ἤθει..(1417 a 17, 23)
Κατά συνέπεια, η διαβολή στη διήγησιν εντάσσεται στη γενικότερη δυνατότητα
του ρήτορα να υπερτονίσει ή να αποκρύψει κάποια στοιχεία για τον εαυτό του ή τον
αντίδικο, ανάλογα µε το συµφέρον της υπόθεσής του. Αυτή καθεαυτή η παραπάνω
δυνατότητα µπορεί να οδηγήσει στη διαστρέβλωση της αλήθειας και να αποτελέσει
έναν έµµεσο τρόπο διαβολής του αντιδίκου, η οποία αναµένεται να κορυφωθεί στο
τελευταίο µέρος των αποδείξεων.46
Αντιπροσωπευτικότατο παράδειγµα χρήσης της διαβολής στη διήγησιν αποτελεί
ο Περὶ τῆς παραπρεσβείας λόγος του Αισχίνη, όπου ο ρήτορας κατά την αφήγηση
των γεγονότων της πρώτης πρεσβείας των Αθηναίων στον Φίλιππο περιγράφει µε τα
ζωηρότερα χρώµατα την ανικανότητα του ∆ηµοσθένη να µιλήσει µε παρρησία και
45

Αριστ. Ῥητ. 1417 a2-5 παραδιηγεῖσθαι δὲ ὅσα εἰς τὴν σὴν ἀρετὴν φέρει [...]ἤ θατέρου
κακίαν.
46
Σε αυτήν αναφερθήκαµε διεξοδικά κατά την ανάλυση των τόπων της διαβολής.
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άνεση µπροστά στο Μακεδόνα βασιλιά .Με αυτόν τον τρόπο, ο Αισχίνης
διακωµωδεί τόσο την προηγούµενη καυχησιολογία του κατηγόρου του όσο και την
αδυναµία του να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του την κρίσιµη ώρα. ∆ηµιουργεί,
έτσι, ατµόσφαιρα θυµηδίας στο ακροατήριο και πλήττει ανεπανόρθωτα το κύρος
του αντιπάλου του τόσο ως ρήτορα όσο και ως πρεσβευτή.47
Ο Αριστοτέλης

φαίνεται να γνωρίζει τις δυνατότητες αυτές της διηγήσεως,

εφόσον παρέχει οδηγίες για τη σύνθεση της εικόνας του ρήτορα και του αντιπάλου
και ανοίγει το δρόµο για τη χρήση των µέσων κατασκευής του ήθους των διαδίκων,
στα οποία ανήκει και η διαβολή. Ωστόσο, δεν προχωρεί στην αναγνώριση της
παρουσίας της διαβολής στο µέρος της διηγήσεως, γεγονός που οφείλεται τόσο στις
προσωπικές του πεποιθήσεις όσο στο συγκεκαλυµµένο χαρακτήρα της σε αυτό το
τµήµα του λόγου.
Γ) Πίστεις -Ἀγῶνες: Κατά την πραγµάτευση των πίστεων, οι αναφορές στη διαβολή
είναι πλέον ρητές .Συγκεκριµένα, στο δέκατο έβδοµο κεφάλαιο ο Αριστοτέλης
παρουσιάζει τις λογικές, ἠθικές και παθητικὲς πίστεις που προσιδιάζουν σε καθένα
από τα τρία είδη λόγου και επισηµαίνει τις διαφορές τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο
αναγνωρίζει ότι η επίθεση κατά του αντιπάλου και η περιαυτολογία του ρήτορα
αποτελούν κατεξοχήν χαρακτηριστικά του δικανικού λόγου, καθώς εντάσσονται στις
παρεκβάσεις που προσιδιάζουν γενικότερα στο συγκεκριµένο είδος : καὶ οὐκ ἐχει
πολλὰς διατριβὰς (τὸ δηµηγορεῖν), οἷον πρὸς ἀντίδικον ἤ περί αυτοῦ,. (1418 a
30-31) Με το χαρακτηρισµό της διαβολής ως παρέκβασης ο Αριστοτέλης τη
διαχωρίζει για άλλη µια φορά ρητά από τις πίστεις.
Ωστόσο,οι επισηµάνσεις του Αριστοτέλη για τη σχέση του ἦθους µε τις λογικές
αποδείξεις δίνουν µια άλλη διάσταση στο ρόλο της διαβολής µέσα στο λόγο.
Συγκεκριµένα, τα µέσα προβολής του ήθους των διαδίκων καλούνται να
αναπληρώσουν το κενό που δηµιουργείται στο λόγο

από την έλλειψη επαρκών

αποδείξεων.48 Η διαβολή, λοιπόν, ως µέσο αµαύρωσης του ήθους του αντιδίκου µε
σκοπό την αφύπνιση των παθών των δικαστών

εντάσσεται στην παραπάνω

κατηγορία και αναδεικνύεται σε πολύτιµο συµπλήρωµα του λόγου στην περίπτωση
έλλειψης ικανής επιχειρηµατολογίας. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η διαβολή
κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις µπορεί να αναλάβει ρόλο πολύ πιο σηµαντικό από
47

Βλ. Αισχ. ΙΙ § 34-35

48

Αριστ. Ῥητ. 1418a42-44 Ἔχοντα µὲν οὖν ἀποδείξεις καὶ ἠθικῶς λεκτέον καὶ ἀποδεικτικῶς
,ἐάν δὲ µὴ ἔχεις ἐνθυµήµατα , ἠθικῶς.
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αυτόν µιας παρέκβασης, γεγονός που συνιστά

µια σχετική απόκλιση49 από την

αρχική θέση του Αριστοτέλη για την αξία και τη χρησιµότητά της.50
Επιπλέον, ενδιαφέρον προκαλεί η οµοιότητα των τόπων της διαβολής µε τους
κοινούς τόπους των ἐνθυµηµάτων. Κατά την παράθεση και ανάλυση των κοινὼν
τόπων τῶν ἐνθυµηµάτων ή των φαινόµενων

ἐνθυµηµάτων

θα µπορούσαµε να

αναγνωρίσουµε κάποιους από τους µηχανισµούς που χρησιµοποιούν οι αντίδικοι
προκειµένου να αµαυρώσουν το ήθος του αντιπάλου ή να ανακτήσουν τη δική τους
αξιοπιστία. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε την προσπάθεια µετάθεσης της κατηγορίας
από τον κατηγορούµενο στον κατήγορο µε σκοπό να πληγεί το κύρος του δεύτερου,
51

αλλά και την εξαγωγή συµπερασµάτων βάσει του λογικού-πιθανού,

52 53

ενέργειες,

οι οποίες παραπέµπουν σε δυο ανάλογους τόπους απόκρουσης της διαβολής, όπως
επισηµάναµε σε προηγούµενο τµήµα της εργασίας.54 Το ίδιο συµβαίνει και µε την
επιστράτευση των στάσεων, οι οποίες αποτελούν το επίκεντρο της αποδεικτικής
διαδικασίας. Αν ο απολογούµενος καταφέρει να αποδείξει ότι ένα ή περισσότερα από
τα τέσσερα βασικά συστατικά της κατηγορίας δεν ευσταθούν, τότε κλονίζει την
εγκυρότητα ολόκληρου του κατηγορητηρίου και ανατρέπει σε µεγάλο βαθµό τη
δυσµένεια και την υποψία που προκάλεσε η διαβολή.
Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι κάποιοι τόποι που χρησιµεύουν στην κατασκευή και
την ανασκευή των πίστεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την ανάπτυξη ή την
απόκρουση της διαβολής. Ο ρόλος τους εξαρτάται από τη διατήρηση ή την αφαίρεση
της αλήθειας, της αντικειµενικότητας και της ακριβείας του περιεχοµένου τους . Η δε
ευελιξία τους οφείλεται στη συλλογιστική του ρήτορα, η οποία µε τα κατάλληλα
δεδοµένα µπορεί να χτίσει ή να ανασκευάσει τόσο ουσιαστικές κατηγορίες, όσο και
διαβολές. Κατά συνέπεια, το περιεχόµενο και ο σκοπός των κοινών τόπων φαίνεται
να είναι τα κριτήρια µε τα οποία ο Αριστοτέλης αφενός τους εγκρίνει και αφετέρου
τους απορρίπτει.

49

Γενικά για τις αποκλίσεις που παρατηρούνται στις απόψεις του Αριστοτέλη όσον αφορά στη
διαβολή βλ. Cope ο.π. 6
50
Αριστ. Ῥητ. 1418 a 30-31
51
Αριστ. Ῥητ. 1398 a 2-3&11 ἄλλος ἐκ τῶν εἰρηµένων καθ' αὑτοὺς πρὸς τὸν εἰπόντα[....]ἀλλὰ
πρὸς ἀπιστίαν τοῦ κατηγόρου.
52
Αριστ. Ῥητ. 1401b 22-23, 26-27 ἄλλος τὸ παρὰ τὸ ἑπόµενον, οἷον[...]ἐπεὶ καλλωπιστὴς καὶ
νύκτωρ πλανᾶται , µοιχὸς.
53
Ειδικότερη αναφορά στις µορφές που µπορεί να πάρει η διαβολή ανάλογα µε τις επιδιώξεις του
ρήτορα και τις ανάγκες του λόγου θα γίνει κατά την ανάλυση των δικανικών λόγων του Λυσία, του
∆ηµοσθένη και του Αισχίνη, η οποία θα ακολουθήσει στο πέµπτο µέρος της εργασίας.
54
Op.cit. σ. 12
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ανεξάρτητα από το χώρο που φαίνεται να
παραχωρεί ο Αριστοτέλης στη διαβολή στο τµήµα των αποδείξεων, δεν παύει να τη
θεωρεί ένα µη τεχνικό µέρος του λόγου, το οποίο µπορεί περισσότερο να βλάψει
παρά να ωφελήσει όποιον δεν γνωρίζει πώς να τη χρησιµοποιεί. Για αυτό το λόγο,
δεν παραλείπει να συµβουλεύει τους ρήτορες για τις µεθόδους προστασίας από την
επίκριση του ακροατηρίου στην περίπτωση που η αυτοπροβολή τους και η δριµεία
κριτική του αντιπάλου ξεπεράσει τα εσκαµµένα και θεωρηθεί υπερβολή,
απεραντολογία ή ύβρις.55 Οι προτάσεις του φιλοσόφου φωτίζονται περισσότερο µε
την παράθεση παραδειγµάτων στα οποία µπορούν να προστρέξουν οι ρήτορες για να
κατανοήσουν τα όρια που µπορεί να πάρει η επίθεση κατά του αντιπάλου , τόσο
εκφραστικά όσο και νοηµατικά. Eπιπλέον, η σύνδεση της διαβολής µε τους ψόγους
του Αρχίλοχου, ο οποίος ανήκει στους βασικότερους εκπροσώπους της σκωπτικής
ποίησης, παρέχει σαφείς πληροφορίες τόσο για την καταγωγή του είδους, όσο και για
τις διάφορες µορφές και λειτουργίες του.
∆) Ἐπίλογος :Σε αντίθεση µε την πρόθεσιν και την πίστιν, όπου η παρουσία της
διαβολής υποχωρούσε µπροστά στο σώµα των αποδείξεων, το πρώτο από τα τέσσερα
τµήµατα του ἐπιλόγου αποτελεί κατά τον Αριστοτέλη το καταλληλότερο σηµείο για
να εξαπολύσει ο ρήτορας δριµεία κριτική ενάντια στο ἦθος του αντιδίκου.56 Με το
συνδυασµό στοιχείων γνωστών από την διήγησιν και επικυρωµένων από τον έλεγχο
του ἀγῶνος, ο ρήτορας έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει ολοκληρωµένη την
εικόνα του αντιπάλου του, όπως προκύπτει από τη γενικότερη συµπεριφορά του πριν
αλλά και κατά τη διάρκεια της εκδικαζόµενης πράξης, καθώς και κατά τη διάρκεια
της δίκης: πέφυκε γὰρ µετά το ἀποδεῖξαι αὑτὸν µὲν ἀληθῆ τὸν δὲ ἐναντίον
ψευδῆ , οὕτω τὸ ἐπαινεῖν καὶ ψέγειν καὶ ἐπιχαλκεύειν.( 1419b 15-17) .
Με τη φαρέτρα του γεµάτη ο ρήτορας εξακοντίζει αλλεπάλληλα τα βέλη του, ώστε
να δηµιουργήσει ένα δίχτυ µοµφών γύρω από την ζωή και την προσωπικότητα του
αντιδίκου. Στόχος του είναι να πείσει τους δικαστές ότι ο αντίδικος είναι άτοµο
ανήθικο, επικίνδυνο και

επιβλαβές για την πολιτεία.57 Η καυστικότητα και η

ορµητικότητα της διαβολής στον ἐπίλογον, προκαλεί στους δικαστές εντονότατες
55

Αριστ. Ῥητ. 1418 b 27-29 ἐπειδὴ ἔνια περὶ αὐτοῦ λέγειν ἤ ἐπίφθονον ἤ µακρολογίαν ἤ
αντιλογίαν ἔχει , καὶ περὶ ἄλλου ἤ λοιδορίαν ἤ αγροικίαν , ἕτερον χρὴ λέγοντα ποιεῖν ...1418 b
27-29
56
Αριστ. Ῥητ. 1419 b 11-13 Ὁ δ'ἐπίλογος σύγκειται ἐκ τεττάρων , ἐκ τε τοῦ πρὸς ἑαυτὸν
κατασκευάσαι εὖ τὸν ἀκροατὴν καὶ τὸν ἐναντίον φαύλως.
57
Αριστ. Ῥητ. 1419 b17 ὁ δ'ὅτι κακὸς τούτοις ἤ ὅτι ἀπλῶς
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εντυπώσεις που συντελούν στη διαµόρφωση µιας πάγιας αρνητικής εικόνας για τον
αντίδικο και ενισχύουν τις προκαταλήψεις σε βάρος του . Αυτό συµβαίνει λόγω της
καίριας θέσης της , χάρις στην οποία η διαβολή αντλεί κάτι από την εγκυρότητα της
απόδειξης, χωρίς να επικαλύπτεται µε επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία .
Παρά την ορθότητα των παρατηρήσεων του Αριστοτέλη για τη λειτουργία της
διαβολής στο τελευταίο µέρος του λόγου, η ένταξή της στον ἐπίλογον δεν συµφωνεί
ούτε µε την πρακτική των ρητόρων, ούτε µε τις προδιαγραφές που θέτει ο ίδιος για
τον ἐπίλογον. Πιο συγκεκριµένα, οι περισσότεροι από τους ρήτορες,58 προτιµούν να
κορυφώνουν την ένταση του λόγου τους στο τελευταίο τµήµα τῶν ἀποδεικτικῶν
και να οδηγούνται στην αποκλιµάκωσή της µε έναν ηπιότερο και περιορισµένης
έκτασης ἐπίλογον.59 Αυτό το είδος του ἐπιλόγου προκρίνει και ο Αριστοτέλης που
θεωρεί την απλότητα, τη σαφήνεια και τη βραχύτητα ως τα ιδανικά χαρακτηριστικά
του επιλογικού µέρους του λόγου: τελευτὴ δὲ τῆς λέξεως ἁρµόττει ἠ ἀσύνδετος,
ὅπως ἐπίλογος ἀλλὰ µὴ λόγος ᾖ . (1420 a 5-6) Είναι προφανές, συνεπώς, ότι αυτές
οι ιδιότητες δεν συνάδουν µε τον υψηλό τόνο, τη δριµύτητα και το πάθος που
απαιτεί η διαβολή, τα οποία ταιριάζουν περισσότερο στο χώρο του ἀγῶνος.
Για αυτό το λόγο αρκετοί µελετητές του Αριστοτέλη,60 έκριναν

σκόπιµο να

µεταθέσουν την ανάπτυξη της διαβολής στο τελευταίο µέρος της απόδειξης, το οποίο
συνιστά τον επίλογό της (ἐπίλογος τῶν ἀποδεικτικῶν ).Εδώ η διαβολή λειτουργεί
ως ένα είδος κατακλείδας που προσθέτει τις τελευταίες πινελιές στην εικόνα του
αντιδίκου και επιτρέπει την εκτόνωση του πάθους που συσσωρευόταν κατά την
ανάλυση των πίστεων. Με αυτόν τον τρόπο η ένταση του ἀγῶνος διοχετεύεται και
κορυφώνεται στον επίλογό του µε την αντιπαράθεση του ήθους των διαδίκων, η
οποία

δίνει

τη σκυτάλη στο πρώτο µέρος του επίσηµου επιλόγου, την

ἀνακεφαλαίωσιν. Αυτή λειτουργεί ως µετάβαση από την ορµή του προηγούµενου
τµήµατος στον ηπιότερο τόνο του ἐπιλόγου.
Η λειτουργία του τελευταίου τµήµατος των αποδείξεων είχε επισηµανθεί και από
τους θεωρητικούς πριν αλλά και µετά τον Αριστοτέλη. Συγκεκριµένα ,στα εγχειρίδια
58

Για περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική των ρητόρων βλ. στο επόµενο τµήµα της εργασίας
, όπου αναλύονται διεξοδικά οι τέσσερις λόγοι των Λυσία, ∆ηµοσθένη και Αισχίνη.
59
βλ. ενδεικτικά τον επίλογο του λόγου του Αισχίνη Περὶ τῆς παραπρεσβείας §§.171-184 &ιδίως τις
§§ 180-184 καθώς και τον επίλογο του λόγου του ∆ηµοσθένη Κατά Κόνωνος αἰκείας §§.41-44
Εκτενέστερη ανάλυση θα λάβει χώρα στο αντίστοιχο τµήµα των λόγων.
60
Για τη θέση της διαβολής στο τελευταίο τµήµα των αποδείξεων βλ. Jebb Attic Orators I p.ciii&
Ε.M.Cope The rhetoric of Aristotle : with a commentary, New York, σσ.217-218 &Ι.Γιατροµανωλάκη
∆ηµοσθένους λόγοι «Ἑλληνικοί» σσ.205-206
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του Θεόδωρου και του Λικύµνιου, ρητοροδιδασκάλων

του πέµπτου π.Χ. αιώνα

συναντάµε τους όρους ἐπιπίστωσις, ἐπεξέλεγχος και ἀποπλάνησις µε τους οποίους οι
δυο θεωρητικοί επιχείρησαν να εκφράσουν το συµπληρωµατικό χαρακτήρα αυτού
του µέρους του λόγου και τη σχέση του µε το ἦθος και το πάθος61 Τρεις αιώνες
αργότερα ο Ερµαγόρας εισάγει τον όρο ἠθική παρέκβασις για να χαρακτηρίσει το
τµήµα του λόγου το οποίο βρίσκεται ανάµεσα στον ἔλεγχον και τον ἐπίλογον.
Πρόκειται κατά την άποψή του για ένα ανεξάρτητο µέρος του λόγου , το οποίο δεν
σχετίζεται άµεσα µε την εκδικαζόµενη υπόθεση , αλλά λειτουργεί ως παρέκβαση που
φιλοξενεί τον έπαινο του ρήτορα και τη διαβολή του αντιδίκου. Οι απόψεις του
Ερµαγόρα για τον παρεκβατικό χαρακτήρα του τµήµατος που φιλοξενεί τη διαβολή
παραπέµπουν στο χαρακτηρισµό της ως παρέκβασης (διατριβάς) από τον Αριστοτέλη.
Ωστόσο , η οµοιότητα των απόψεων των δυο θεωρητικών για το ρόλο της διαβολής
σε ένα λόγο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένδειξη για τη συµφωνία τους ως προς
τη θέση της µέσα σε αυτόν. Αυτό συµβαίνει γιατί ο Αριστοτέλης δεν κάνει καµία
αναφορά στο τελευταίο τµήµα των αποδείξεων, όπου ο Ερµαγόρας τοποθετεί την
ἠθικήν παρέκβασιν.

Ι.1.3 Συµπεράσµατα
Από την ανακεφαλαίωση των απόψεων του Αριστοτέλη για τη διαβολή προκύπτει
η γενικότερη αρνητική του στάση απέναντι στα µέσα συναισθηµατικής χειραγώγησης
του πλήθους, τα οποία θεωρεί ότι υποβαθµίζουν το ρόλο της ρητορικής και δεν
προσιδιάζουν στο χαρακτήρα της ως τέχνης. Παρόλα αυτά, δεν µπορεί να
παραγνωρίσει την παρουσία , τη λειτουργία και τη διαδεδοµένη χρήση της διαβολής
όχι µόνο στο δικανικό αλλά και στο συµβουλευτικό είδος.62 Για το λόγο αυτό,
παραθέτει τους τόπους ανασκευής αλλά και κατασκευής της

µε φανερή όµως

έµφαση στους πρώτους, όπως αποδεικνύει ο τριπλάσιος αριθµός τους έναντι των
δεύτερων.Η επιλογή αυτή του φιλοσόφου συνάδει µε τις προαναφερθείσες αντιλήψεις
του για την αξία των ρητορικών τεχνασµάτων που βρίσκονται ἔξω τοῦ πράγµατος.
∆εν είναι τυχαίο εξάλλου ότι ο Αριστοτέλης αποδίδει την κατασκευή της διαβολής
αποκλειστικά στον κατήγορο και την ανασκευή της στον κατηγορούµενο, γεγονός
που µαρτυρά, επιπλέον, την προσπάθειά του να περιορίσει και να τυποποιήσει το
ρόλο και τη χρήση της .Με αυτόν τον τρόπο, όµως, παραβλέπει τη δυνατότητα του
61

βλ. σχετικά J. May Trials of Character: The Eloquence of Ciceronian Ethos , Chappel Hill 1988 ,
σσ. 27-29
62
Αριστ. Ῥητ. 1418 a 32-36
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κατηγορουµένου να διαβάλει τον κατήγορο και του κατηγόρου να υπερασπιστεί τον
εαυτό του έναντι των αναµενόµενων αντιδιαβολών.
Τέλος, ο Αριστοτέλης παρέχει στο ρήτορα πληροφορίες για τη θέση της διαβολής
στα διάφορα µέρη του λόγου. Κατεξοχήν χώροι της διαβολής είναι το προοίµιον και
ο ἐπίλογος, που αφιερώνουν ένα τµήµα τους στην πάλη των εντυπώσεων και τη
διαµόρφωση της διάθεσης και ψυχολογίας του ακροατηρίου απέναντι στον αντίδικο.
Ωστόσο, από τα συµφραζόµενα και τις υπαινικτικές αναφορές του Αριστοτέλη
οδηγούµαστε

στο συµπέρασµα ότι η διαβολή µπορεί να φιλοξενηθεί και στα

υπόλοιπα µέρη του λόγου , καθώς τα συστατικά, οι ιδιότητες και η µορφική ευελιξία
της επιτρέπουν να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις τους.
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1.2. Η διαβολή στη «Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον» του
Αναξιµένη.
Παράλληλα µε τη Ῥητορικὴ του Αριστοτέλη, η Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον,
αποτελεί το δεύτερο συστηµατικό εγχειρίδιο του τέταρτου π.Χ. αιώνα σχετικά µε την
τέχνη της πειθούς. Το όνοµά της οφείλεται στην πλαστή συνοδευτική ,εισαγωγική
επιστολή που απηύθυνε δήθεν ο Αριστοτέλης στο µαθητή του, Αλέξανδρο και είναι
υπεύθυνο για την αρχική απόδοση του έργου στο Σταγειρίτη φιλόσοφο. Παρόλα
αυτά, η ύπαρξη της Τέχνης Ῥητορικῆς και οι έντονες διαφορές

των δυο

πραγµατειών αποκλείουν, κατά τους µελετητές, την κοινή τους πατρότητα και δίνουν
τη σκυτάλη σε έναν άλλο δάσκαλο του Μ. Αλεξάνδρου, τον Αναξιµένη από τη
Λάµψακο. Ωστόσο, χωρίς να αποκλείεται αυτό το ενδεχόµενο, δεν έχει εξακριβωθεί
ακόµη η ταυτότητα του συγγραφέα της συγκεκριµένης πραγµατείας.63
Ως προς το περιεχόµενό της, η Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον δεν φαίνεται να
λαµβάνει υπόψη της την αριστοτελική θεωρία, παρά τη χρονική εγγύτητα των δυο
έργων.64 Αξιοπρόσεκτη όµως είναι κατά τον Kennedy η οµοιότητα στη δοµή τους, η
οποία πιθανόν να οφείλεται σε κοινή θεµατική διάταξη των εγχειριδίων του τέταρτου
π.Χ. αιώνα.65
Ειδικότερα, όσον αφορά στη διαβολή, ο συγγραφέας του έργου αφιερώνει
περισσότερο χρόνο στην ανάλυση των στόχων της συνδέοντάς την άµεσα, όπως και ο
Αριστοτέλης, µε τις διαθέσεις του ακροατηρίου. Χαρακτηριστική είναι η παρουσία
της και στα τρία είδη ρητορικού λόγου. Στο συµβουλευτικό και στο δικανικό
παρέχονται οδηγίες για την αντίκρουσή της, ενώ αντίθετα στο επιδεικτικό
παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα µέσα σύστασής της. Παρόλα αυτά, καθίσταται
εµφανής η έλλειψη συστηµατοποίησης, η οποία διέπει τις λιγότερες αλλά πιο
οργανωµένες σχετικές αναφορές του Αριστοτέλη. Προκειµένου να εξαγάγουµε
ασφαλή συµπεράσµατα για τη θέση της διαβολής στο δικανικό είδος θα
χρησιµοποιήσουµε επικουρικά και τις σχετικές αναφορές του συγγραφέα στα άλλα

63

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το θέµα της πατρότητας , αλλά και του περιεχοµένου της
Ῥητορικῆς πρὸς Ἀλέξανδρον βλ. G.Kennedy Ιστορία της κλασικής Ῥητορικής , Παπαδήµας,
Αθήνα 2000 ,σσ. 81-84
64
G.Kennedy ο.π. σ.82
65
G.Kennedy ο.π. σ.83
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δυο είδη, συµβουλευτικό και επιδεικτικό, τακτική που υποδεικνύουν και οι
αντίστοιχες παραποµπές του στα σχετικά κεφάλαια .
Συγκεκριµένα, όπως στην αριστοτελική Ῥητορική έτσι και εδώ

η διαβολή

πρωτοεµφανίζεται στο προοίµιον των δικανικών λόγων, όπου τόσο οι κατήγοροι όσο
και οι κατηγορούµενοι για να κερδίσουν την εύνοια των δικαστών καλούνται να
ενεργήσουν µε τρεις διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα µε τη γνώµη που έχει ήδη
διαµορφώσει για αυτούς το ακροατήριο.66 Όποιοι από τους διάδικους

έχουν

εξασφαλισµένη την εύνοια του ακροατηρίου, δεν µένει παρά να την ενισχύσουν. Για
όσους πάλι οι δικαστές έχουν ουδέτερη διάθεση, πρέπει από τη µια να επαινούν το
ήθος τους και από την άλλη να προσβάλλουν το ήθος του αντιπάλου.67 Η διαβολή του
αντιδίκου(κακολογεῖν)

συνίσταται

στην προβολή

αληθινών ή

επίπλαστων

χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του, τα οποία θίγουν το κοινό αίσθηµα και
προκαλούν οργή στο ακροατήριο αναστρέφοντας ριζικά το διαµορφωµένο κλίµα. 68
Περισσότερες οδηγίες για την επίθεση στο ήθος του αντιπάλου αντλούµε από το
κακολογικόν είδος, που µαζί µε το ’εγκωµιαστικόν συνιστούν το ἐπιδεικτικόν.69 Εκεί ο
συγγραφέας συγκρίνει δυο µέσα που χρησιµοποιεί συχνά η διαβολή, το σκῶµµα και
το λόγο. Η άποψη του S .Koster70 ότι λόγος είναι η περιγραφή και η απόδειξη της
αξιόµεµπτης συµπεριφοράς δικαιολογεί την προτίµηση που του δείχνει ο Αναξιµένης
έναντι του σκώµµατος.71Ωστόσο, δεν αποκλείεται και η χρήση των µέσων σκωπτικής
ρητορικής ,τα οποία χαρίζουν ποικιλία στο λόγο και ενισχύουν τα επιχειρήµατα,
αρκεί η παρουσία τους να µην ξεπερνά το µέτρο και να µην προσβάλει το δηµόσιο
αίσθηµα.72 Από το παραπάνω χωρίο προκύπτει ότι τόσο τα σκώµµατα όσο και οι
λόγοι συµβάλλουν στο σχηµατισµό της διαβολής, καθώς προβάλλουν τα αρνητικά
στοιχεία της ζωής και της προσωπικότητας του αντιδίκου και πλήττουν τη εικόνα του.

66

[Αριστ. ] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1441 b 37, 1442 a
[ Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1442a7-9 : τοὺς µὲν γὰρ µήτε εὖ µήτε κακῶς διακειµένους αὑτοὺς
µὲν συντόµως ἐπαινετέον καὶ τοὺς ἐναντίους κακολογητέον.
68
[Αριστ. ] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1442 a 11- 14 : τὸν δ'ἐναντίον κακολογεῖν ἐκ τούτων ἐφ'οἷς οἰ
ἀκούοντες ὀργιοῦνται , ταῦατ δ'ἔστι µισόπολιν, µισόφιλον ἀχάριστον ἀνελεήµονα καὶ τὰ
τοιαῦτα.
69
[Αριστ. ] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1440 a 35
70
S.Koster Die Invektive in der griechishen und romischen Literatur , Verlag Anton Hain , 1980 σ.14
71
[Αριστ. ] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1441 b 16- 20 : µᾶλλον γὰρ οἱ λόγοι τῶν σκωµµάτων καὶ τοὺς
ἀκούοντας πείθουσι καὶ τοὺς κακολογουµένους λυποῦσιν,τὰ µὲν γὰρ σκώµµατα στοχάζεται
τῆς ἰδέας ἤ τῆς οὐσίας, οἱ δὲ λόγοι τῶν ἠθῶν καὶ τῶν τρόπων εἰσὶν οἷον εἰκόνες.
72
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1441 b 21-24: χρὴ δὲ καὶ ἐν ταῖς κακολογίες εἰρωνεύεσθαι καὶ
καταγελᾶν τοῦ ἐναντίου, ἐφ'οἷς σεµνύνεται, καὶ ἰδίᾳ µὲν καὶ ὀλίγων παρόντων ἀτιµάζειν
αύτὸν, ἐν δὲ τοῖς ὄχλοις κοινὰς µάλιστα κατηγορίας λοιδωρεῖν..
67
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Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι διάδικοι των οποίων η φήµη έχει πληγεί από
γεγονότα του παρελθόντος .Αυτά δίνουν αφορµή στον αντίδικο να επικρίνει την
προσωπικότητα του ρήτορα που αποδεικνύεται από την παλαιότερη δράση του ή την
εµπλοκή του σε προηγούµενη δίκη.73 Η ανασκευή του συγκεκριµένου τόπου της
διαβολής συνίσταται είτε στην επισήµανση της προηγούµενης κακοδικίας, είτε στην
παράκαµψή της ως τετελεσµένης και άσχετης µε την υπόθεση .Τέλος, αν η λήψη
τελεσίδικης απόφασης εκκρεµεί ακόµη, ο ρήτορας δεν έχει παρά να προβάλλει την
προθυµία του να κριθεί ενώπιον αυτών των ίδιων δικαστών και να τιµωρηθεί, αν έχει
διαπράξει αδίκηµα σε βάρος συµπολίτη του ή σε βάρος ολόκληρης της πόλης.74
Όσον αφορά στη συγκεκριµένη δίκη, η επίθεση στο ήθος του αντιπάλου µπορεί
να αφορµηθεί :α) αναφορικά µε τον κατηγορούµενο από το χαρακτήρα του, ο οποίος
αποτελεί ισχυρή ένδειξη για την εµπλοκή του στην αξιόποινη πράξη,75 β) αναφορικά
µε τον κατήγορο, είτε από τη συµπεριφορά του (περὶ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπον), είτε
από το περιεχόµενο της κατηγορίας (αἱ περὶ τὸ πράγµα συµβαίνουσαι).76 Οι
παραπάνω διαπιστώσεις παραπέµπουν στους αντίστοιχους τόπους της διαβολής που
παραθέτει ο Αριστοτέλης.77Καθίσταται, έτσι, εµφανής µια κοινή κατευθυντήρια
γραµµή των δυο συγγραφέων πίσω από την οποία ενδέχεται να κρύβεται µια κοινή
πρακτική των ρητόρων ως προς το συγκεκριµένο θέµα.
Ιδιαίτερα, ως προς τη συµπεριφορά του κατηγόρου, στόχο κριτικής αποτελεί η
απόφασή του να προσαγάγει τον αντίδικο, όταν α) ο ίδιος επιδεικνύει ανάρµοστη
συµπεριφορά µε την εµπλοκή του στη συγκεκριµένη δίκη (ἀπρεπὴς ᾖ τῷ παρόντι
ἀγώνι) ή β) ο κατηγορούµενος είναι υπεράνω υποψίας για τη διάπραξη ενός τέτοιου
ή γενικά οποιουδήποτε εγκλήµατος (ὑπεναντίος ᾖ τοῖς ἐγκλήµασι). Στην πρώτη
περίπτωση η ενέργεια του κατηγόρου αντιβαίνει στα κοινωνικά πρότυπα.78
Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα απόκρουσης τέτοιου είδους διαβολής συναντάµε στο
73

[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1437 a 1- 10 : ἐκ µὲν οὖν τοῦ παροιχοµένου χρόνου ἐάν τις
ὑποπτεύηται εἰς πονηρίαν τινὰ …ἀναγκαῖον γάρ, ἄν τε πρὸς τὸ δηµόσιον ή τις διαβεβληµένος ,
ἄν τε πρὸς τοὺς ἰδιώτας , ἤ γεγενῆσθαι κρίσιν ἤ µέλλειν γενήσεσθαι ή µὴ βούλεσθαι τοὺς τὴν
αἰτίαν ἐπενεγκόντας λαβεῖν κρίσιν .
74
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1437 a 11- 17
75
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1442 a 33-35 : ὁµολογούµενος δὲ ἔσται , ἐάν τις ἰσχυρὸς ὤν ὑπὸ
ἀσθενοῦς αἰκίας διώκηται, ἤ ἐάν τις κλέπτης δοκῶν εἶναι κλοπῆς δίκην φέυγῃ.
76
Ανάλογους τόπους σχηµατισµού της διαβολής εντοπίζουµε και κατά την ανάλυση του
συµβουλευτικού είδους, γεγονός που αποδεικνύει την εκτενέστερη και πληρέστερη ενασχόληση του
συγγραφέα µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. Αυτό δεν συνεπάγεται την ευνοϊκότερη στάση του
απέναντί του , όπως διαπιστώσαµε από τη σύγκριση λόγου και σκώµµατος στο κακολογικό είδος.
77
Op.cit. σ.11
78
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1442 a 27-28: ἀπρεπὴς µὲν οὖν γένοιτ' ἄν,ἐὰν ἀγωνίζηται νεώτερος
ἤ πρεσβύτερος ὑπὲρ ἄλλου .
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λόγο του ∆ηµοσθένη Κατὰ Κόνωνος αἰκείας, όπου ο νεαρός τότε Αρίστων
δικαιολογεί γιατί εκπροσωπεί ο ίδιος τον εαυτό του.79 Στη δεύτερη περίπτωση η
κατάσταση του αντιδίκου καθιστά λογικά αδύνατη τη διάπραξη αδικίας σε βάρους
του κατηγόρου,80 γεγονός που αποτέλεσε τον πυρήνα του Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου
λόγου του Λυσία.
Όσον αφορά στο πρᾶγµα, δηλαδή το αντικείµενο της καταγγελίας, η διαβολή
µπορεί να βρει έρεισµα στην περιορισµένη σηµασία του ή τη χαµηλή ηθική του
ποιότητα : αἱ δὲ περὶ τὸ πρᾶγµα συµβαίνουσαι, ἐάν τις πραγµατεύηται [.....]
περὶ µικρῶν ή αἰσχρῶν.(1442 a 38- 1442b) Αξιόµεµπτο είναι επίσης το γεγονός ότι
ο κατήγορος προσάγει σε δίκη «οἰκείους ἤ φίλους ἤ ξένους ἤ ἰδίους»(1442 a 39),
γεγονός που δηλώνει τα σκληρά του αισθήµατα και το φιλόδικο χαρακτήρα του. Η
αντιµετώπιση αυτών των διαβολών συνίσταται στη µετάθεση της κατηγορίας στον
αντίδικο, στον οποίο ο ρήτορας πρέπει να επιρρίψει : ἤ λοιδορίαν [..] ἤ ἀδικίαν, ἤ
πλεονεξίαν , ἤ φιλονεικίαν, ἤ ὀργὴν. (1442 b 22- 25) Κάτω από αυτές τις συνθήκες η
απόφαση του ενάγοντα

να καταφύγει σε δίκη προβάλλεται ως η µοναδική ελπίδα

δικαίωσης .
Γενικότερα δε, ως προς τον κατηγορούµενο, τη λύση για την αντιµετώπιση της
διαβολής θα δώσει σε µεγάλο βαθµό η ίδια η ανασκευή των προκαταλήψεων που
δηµιούργησε ο κατήγορος, γεγονός που επισήµανε, όπως είδαµε, και ο ίδιος ο
Αριστοτέλης .Αν, λοιπόν, η διαβολή αφορά τη φροντισµένη απολογία και τη
ρητορική δεινότητα του κατηγορούµενου,81 αυτός δεν έχει παρά να εντάξει την
προετοιµασία του για τη δίκη στο πλαίσιο του σχετικού δικαιώµατος που του
παρέχει ο νόµος και ταυτόχρονα να αποδοκιµάσει την αµάθεια του αντιδίκου, ο
οποίος ελλείψει άρτιας επιχειρηµατολογίας καταφεύγει στη διαβολή. Με αυτόν τον
τρόπο,ο

µεν

κατηγορούµενος

παρουσιάζεται

ως

υπεύθυνος

πολίτης

που

προετοιµάστηκε για να αντιµετωπίσει τις κατηγορίες που του προσάπτουν, ο δε
κατήγορος ως φιλόδικος και αµαθής που αρέσκεται να προσάγει συµπολίτες του στο
δικαστήριο χωρίς σοβαρή αιτία, όπως µαρτυρά η ελλιπής προετοιµασία του και η
απουσία αξιόλογων αποδείξεων .

79

Βλ.σχετικά ∆ηµ. LIV §1-2
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1442 a 28- 29 : ὑπεναντίος δὲ ἐὰν τις ἰσχυρὸς ὤν ἀσθενεὶ δικάζηται
αἰκίας…»
81
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1444 a 19- 20 : ἐὰν δὲ διαβάλλωσιν ἡµᾶς ὡς γεγραµµένους λόγους
λέγοµεν, ἤ λέγειν µελετῶµεν,
80
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Όπως ο Αριστοτέλης, έτσι και ο Αναξιµένης πέρα από τους ειδικούς τόπους
ανασκευής της διαβολής για καθέναν από τους διαδίκους, παραθέτει δύο γενικούς
τόπους που αντικρούουν κάθε είδους απόπειρα του αντιδίκου να αµαυρώσει το ήθος
και την αξιοπιστία του ρήτορα82 Στον πρώτο τόπο ο ρήτορας προλαµβάνει τους
δικαστές και µπαίνει στη σκέψη και στη θέση τους για να επιπλήξει τον αντίδικο και
να επισηµάνει τα τρωτά της θέσης του. Με αυτόν τον τρόπο, προβάλλεται ως
φύλακας του ορθού και του δικαίου και εξασφαλίζει τη σύµφωνη γνώµη και την
εύνοια των δικαστών. Με το δεύτερο τόπο αποκαθαίρονται οι προθέσεις του ρήτορα
(ενάγοντος/εναγόµενου), ο οποίος παρουσιάζεται ως θύµα της αδικίας ή της κακίας
του αντιδίκου ή, όταν αυτό δεν ευσταθεί,83 της πίεσης τρίτων.
Μια άλλη τακτική απόκρουσης της διαβολής µε γενικότερη εφαρµογή είναι η
ρητή απαξίωσή της ως µέσου ανήθικου και καταστροφικού που διαστρεβλώνει την
αλήθεια . Όποιος λοιπόν τη χρησιµοποιεί επιδιώκει την παρακώλυση του έργου των
δικαστών και της απονοµής δικαιοσύνης: ’αεὶ δὲ κατηγορεῖν χρὴ διαβολῆς, καὶ
λέγειν ὡς δεινὸν καὶ κοινὸν καὶ πολλῶν κακῶν αἴτιον. (1437 a20-21)
Τη διεξοδική περιγραφή των τόπων και της λειτουργίας της διαβολής στο
προοίµιον διαδέχεται η απουσία οποιαδήποτε σχετικής αναφοράς κατά την ανάλυση
της διηγήσεως και των πίστεων. ∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο και µε τον ἐπίλογον,
όπου επανακάµπτει το θέµα της ανάδειξης του ρήτορα και της αµαύρωσης της
εικόνας του αντιδίκου.84 Εδώ συναντάµε µια νέα κατηγορία τόπων της διαβολής, οι
οποίοι

µπορούν να εφαρµοστούν στους λόγους και των δυο διαδίκων καθώς

στοχεύουν στο ίδιο αποτέλεσµα.
Συγκεκριµένα, κάθε ρήτορας πρέπει να επιδεικνύει τις αγαθές διαθέσεις του
προς την πόλη και να τις αντιπαραθέτει στην άδικη ταλαιπωρία που υφίσταται από
τον αντίδικο και στον κίνδυνο να χάσει το δίκαιο του, αν οι δικαστές δεν λάβουν τη
συµφέρουσα γι’ αυτόν απόφαση. Με αυτόν τον τρόπο, παρουσιάζεται ως θύµα του
αντιδίκου και

προκαλεί τον έλεον των δικαστών : ἐκ γὰρ τούτων ἐλεεινοὺς

καταστήσοµεν ἡµᾶς αὐτούς, καὶ πρὸς τοὺς ἀκούοντας εὖ διαθήσοµεν.(1445 a
10- 12)
82

[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1442 b3-9 δύο µὲν δὴ στοιχεῖα λέγω κοινὰ κατὰ πάντων, τὸ µὲν, οἷς
ἄν νοµίζης τοὺς κριτὰς ἐπιπλήξειν, προκαταλάµβανε αὐτοὺς καὶ ἐπίπληττε, τὸ δὲ ἕτερον , εἰ
τὰς πράξεις µάλιστα µὲν εἰς τοὺς ἀντιδίκους ἀποτρέψεις, εἰ δὲ µὴ, εἰς ἄλλους τινὰς, προφάσει
χρώµενος, ὅτι οὐχ ἑκὼν ἀλλ' ὑπὸ τὼν ἀνταγωνιστῶν ἀναγκαζόµενος εἰς τὸν ἀγώνα κατέστης.
83
Για τις περιπτώσεις που η κατηγορία εναντίον του κατηγορουµένου δεν ευσταθεί op.cit. σ.23
84
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1443b 16-18 καὶ συντόµως ἐὰν ἐνδέχηται πρὸς µὲν τοὺς ἐναντίους
ἔχθραν ἤ ὀργὴν ἤ φθόνον τοῖς δικαστὲς ἐµποιητέον, πρὸς δ' ἡµᾶς φιλίαν ἤ χάριν ἤ ἔλεον.
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Παράλληλα, ο τόπος αυτός παρέχει στο ρήτορα µια τελευταία ευκαιρία

να

ενισχύσει την προκατάληψη σε βάρος του αντιπάλου.85 Μπορεί λοιπόν να κλείσει το
λόγο του µε την επισήµανση του κίνδυνου που διέτρεξαν ή διατρέχουν οι δικαστές,
οι συγγενείς τους ή ακόµη και ολόκληρη η πόλη από τον αντίδικο και τους δικούς του
ανθρώπους.86 Πρόκειται για έναν κοινό τόπο του ἐπιλόγου µε τον οποίον ο ρήτορας
εγείρει αισθήµατα οργής και µίσους στους δικαστές που καλούνται να δουν στο
πρόσωπο του αντίδικου έναν µεγάλο εχθρό και έναν άδικο σφετεριστή της ευτυχίας
τους.
Αξιοπρόσεκτη είναι εδώ

η σηµασία που αποδίδεται στο συγγενικό ή φιλικό

περιβάλλον του αντίδικου, ως στοιχείο ενδεικτικό των δικών του διαθέσεων και
προτιµήσεων. Οι τέσσερις λόγοι που θα αναλύσουµε βρίθουν σχετικών αναφορών,87
ενώ δεν πρέπει να ξεχνάµε πως το κριτήριο αυτό αποτέλεσε µια από τις βασικές
αιτίες που παρέσυραν τους δικαστές στην καταδίκη του Σωκράτη, ως δάσκαλου του
Κριτία,του Αλκιβιάδη και άλλων Αθηναίων που µε τη δράση τους έβλαψαν την πόλη.
Ωστόσο, σε περιπτώσεις που η πρόκληση του µίσους και της οργής δεν είναι
εφικτή, ο Αναξιµένης προτείνει την αντικατάστασή της από το παραπλήσιο
συναίσθηµα του φθόνου, το οποίο, όπως καταδείχθηκε και κατά την ανάλυση των
παθών από τον Αριστοτέλη, πέρα από τη ζήλια εµπεριέχει και σε µεγάλο βαθµό το
µίσος.88 Ο φθόνος λοιπόν µπορεί να προκληθεί από την επίδειξη της αχαριστίας του
αντιδίκου, ο οποίος, αν και διαθέτει ποταπό χαρακτήρα, δεν στερήθηκε ποτέ ούτε θα
στερηθεί των αγαθών της πόλης, ούτε εκτέθηκε ή θα εκτεθεί µελλοντικά σε κανένα
κίνδυνο, αν τώρα οι δικαστές δεν τον τιµωρήσουν.89 Η δυνατότητα του αντιδίκου να
απολαµβάνει ελεύθερος και ατιµώρητος τα αγαθά του, τη στιγµή που ακόµη και
χρηστοί πολίτες δεν µπορούν να εξασφαλίσουν την ευτυχία και την ευηµερία τους,
είναι ιδιαίτερα προκλητική και παρουσιάζεται στους δικαστές ως µια µορφή ύβρης
την οποία καλούνται να τιµωρήσουν.

85

[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1445 a 12-14 : διαβαλοῦµεν δὲ τοὺς ἀντιδίκους καὶ φθονεῖσθαι
ποιήσοµεν ἐκ τῶν ἐναντίων τούτοις
86
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1445 a 14- 16 : ὑπὸ τούτων ἤ τῶν τούτοις φίλων τοὺς ἀκούοντας ἤ
ὧν αὐτοὶ κήδονται, κακῶς πεπονθότας ἤ πάσχοντας ἤ πεισοµένους παρὰ τὸ προσῆκον,.
87
Βλ. σχετικά Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους 19 Ε 1-4
88
Αριστ. Ῥητ. 1387 b 24 κεξ.
89
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1445 a 19- 26: φθονήσονται δὲ συλλήβδην, ἐὰν ἀναξίως αὐτοὺς εὖ
πράττοντας ἀποφαίνωµεν καὶ πρὸς τοὺς ἀκούοντας ἀλλοτρίως ἔχοντας , διεξιόντες ὡς ἀγαθὰ
πολλὰ πεπόνθασιν ἀδίκως ἤ πάσχουσιν ἤ µέλλουσι πείσεσθαι, ἤ ἀγαθοῦ οὐδέπω πρότερον
ἐστερήθησαν ἤ νῦν οὐ στερίσκονται ἤ οὐ στερίσονται, ἤ κακοῦ οὐδέπω τετυχηκότες ἤ νῦν οὐ
τυγχάνοντες ἤ οὐ τευξόµενοι, ἐὰν µὴ νῦν αὐτοὺς οἱ κριταὶ κολάσωσιν.
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Από την εξέταση των θέσεων του Αναξιµένη προκύπτει ότι η καταλληλότερη
θέση για την παράθεση των τόπων ανάπτυξης και απόκρουσης της διαβολής µέσα
σε ένα δικανικό λόγο είναι το προοίµιον και ο ἐπίλογος , οι οποίοι πρωταγωνιστούν
στο παιχνίδι των εντυπώσεων. Παράλληλα ,είναι τα κατεξοχήν µέρη του λόγου όπου
ευνοείται η πρόκληση των παθών και η δηµιουργία προκαταλήψεων, οι οποίες
συνιστούν τον απώτερο στόχο της διαβολής . Η παραπάνω διαπίστωση ενισχύει την
άποψη του Αριστοτέλη για το ρόλο του ἐπιλόγου ως τελικού διαµορφωτή της εικόνας
των διαδίκων και οξύνει την αντίθεση µε τη δικανική πρακτική που µετατοπίζει το
βασικό χώρο δράσης της διαβολής ένα σκαλοπάτι πιο πάνω, στο τελευταίο µέρος
των αποδείξεων. Η ανάλυση των λόγων αναµένεται να διαφωτίσει το πρόβληµα και
να καταδείξει την οµοφωνία ή τη διάσταση θεωρίας και πράξης.
Αν συγκρίνουµε

τη µέθοδο πραγµάτευσης της

διαβολής στα δυο βασικά

ρητορικά εγχειρίδια του τέταρτου π.Χ. αιώνα, διαπιστώνουµε κάποιες αποκλίσεις , οι
οποίες οφείλονται στο διαφορετικό χαρακτήρα των δυο έργων. Συγκεκριµένα, η
Τέχνη Ῥητορική συνιστά ρητορική πραγµατεία µε φιλοσοφικό και επιστηµονικό
υπόβαθρο. Έτσι, ο Αριστοτέλης εξετάζει τη φύση της διαβολής και την εντάσσει στα
έξω τοῦ πράγµατος στοιχεία ενός λόγου .Για αυτό παρέχει λίγα στοιχεία για τους
τόπους και τα µέσα ανάπτυξης της και επικεντρώνει τη χρήση της στο δικανικό
είδος.

Αντίθετα, ο συγγραφέας της

Ῥητορικῆς πρὸς Ἀλέξανδρον αφιερώνει

αρκετά µεγάλο µέρος της ανάλυσης κάθε είδους λόγου στην ανάπτυξη των τόπων της
διαβολής και παρέχει αρκετό υλικό και επαρκή παραδείγµατα για το σχηµατισµό και
την απόκρουσή της. Ωστόσο, αν και πιο λεπτοµερής και διεξοδικός, ο Αναξιµένης
είναι λιγότερο συστηµατικός από τον Αριστοτέλη .Αυτό συµβαίνει γιατί το έργο του
συνιστά παραδοσιακή τέχνη, η οποία έχει χαρακτήρα διδακτικό και περιλαµβάνει
συµβουλές και κανόνες που βρίσκονται πιο κοντά στη σύγχρονή του

δικανική

πρακτική .
Παρόλα αυτά, τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγουν οι δυο θεωρητικοί ως
προς τη χρήση και τη θέση της διαβολής

στο δικανικό είδος είναι σχεδόν τα ίδια,

άλλοτε εµπλουτισµένα και άλλοτε επεξεργασµένα, ανάλογα µε το σκοπό και το
ύφος κάθε συγγραφέα. Αυτό αποδεικνύουν οι οµοιότητες που εντοπίσαµε στα δυο
εγχειρίδια ως προς τους τόπους δηµιουργίας και ανασκευής της διαβολής, οι οποίες
υποδεικνύουν µια κοινή και ενδεχοµένως παγιωµένη συλλογιστική ως προς τη θέση,
το ρόλο και τα µέσα της .Γι’ αυτό κρίνουµε σκόπιµο, κατά την ανάλυση των λόγων
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που ακολουθεί, να αξιοποιήσουµε τις οδηγίες και των δυο πραγµατειών, καθώς
θεωρία και πράξη αποτελούν λίγο ως πολύ προϊόντα και εκφάνσεις του ίδιου
ρητορικού συστήµατος.
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2.1. Η έννοια και η χρήση της διαβολής στους δικανικούς λόγους των δέκα

Αττικών ρητόρων .
Πριν προβούµε στη διεξοδική εξέταση της µορφής και του ρόλου της διαβολής
στους προκαθορισµένους λόγους του Λυσία, του ∆ηµοσθένη και του Αισχίνη, θα
ήταν χρήσιµη και κατατοπιστική η επισκόπηση της γενικότερης παρουσίας και
λειτουργίας της στο σύνολο των δικανικών λόγων των δέκα αττικών ρητόρων.90
Βασικά κριτήρια αυτής της έρευνας είναι : α) η συχνότητα που συναντάµε τον όρο
διαβολή και τα οµόρριζά του σε κάθε συγγραφέα

και τα συµφραζόµενα που

φωτίζουν το στόχο και το σκοπό της στα συγκεκριµένα χωρία και β) η σχέση της
διαβολής µε τις άλλες µορφές κατηγορίας, όπως προκύπτει από την αντιπαραβολή ή
το συνδυασµό του ρήµατος διαβάλλω µε τα αντίστοιχα κατηγορῶ, αἰτιῶµα,
συκοφαντῶ, κακολογῶ, βλασφηµῶ

καὶ λοιδορέω(-οῦµαι), των οποίων η

σηµασία διαφοροποιείται ανάλογα µε το βαθµό αντικειµενικότητας και αληθοφάνειας
του περιεχοµένου τους.
Καταρχάς, πρέπει

να αναφερθεί ότι στην πλειοψηφία των χωρίων

το ρήµα

διαβάλλω και τα παράγωγά του χρησιµοποιούνται από το ρήτορα µε σκοπό α)να
καταγγελθούν οι κατηγορίες του αντιπάλου ως αβάσιµες και ψευδείς και β) να
καταδειχθούν οι τεχνικές επίθεσης που χρησιµοποίησε ο αντίπαλος για να αµαυρώσει
την εικόνα του ρήτορα. Συνεπώς, τα ευρήµατά µας στηρίζονται κυρίως σε τεχνικές
και απόπειρες ανασκευής της διαβολής του αντιπάλου, γεγονός απόλυτα φυσικό, αν
σκεφθούµε ότι κανένας διάδικος δεν επρόκειτο να παραδεχθεί ότι επιστρατεύει ένα
ανήθικο , επικίνδυνο και ποινικά κολάσιµο,91 ρητορικό µέσο όπως η διαβολή, καθώς
κάτι τέτοιο θα καταδίκαζε αυτοµάτως αυτόν και το λόγο του. Ωστόσο, και οι τόποι
ανασκευής της διαβολής είναι αρκετά επαρκείς για να εξαχθούν συµπεράσµατα για
τη σηµασία, τη λειτουργία και το στόχο της . Αυτό συµβαίνει γιατί οι συγκεκριµένοι
τόποι εκτελούν διπλή λειτουργία : αφενός υποδεικνύουν τις διαβολές του αντιπάλου
και αφετέρου αποκαλύπτουν τον τρόπο µε τον οποίο ο ρήτορας χειραγωγεί το
ακροατήριο στον εντοπισµό και τη σηµασία της διαβολής σε συγκεκριµένα σηµεία
του λόγου του αντιδίκου.

90

Παρόλο που η έρευνά µας αφορά στο δικανικό είδος , κρίνεται σκόπιµη και η παράθεση χωρίων
συµβουλευτικών λόγων , στο βαθµό που αυτά συµφωνούν και συµπληρώνουν τα πορίσµατα που
εξάγονται για τη διαβολή από τα αντίστοιχα χωρία των δικανικών..Γι’ αυτό θα καταχωρούνται ως
παραποµπές , αφού πρώτα δηλωθεί σαφώς το είδος του λόγου στο οποίο ανήκουν.
91
Βλ.σχετικά Πλάτωνος Νόµοι 935 C ff. & Αριστ. Ῥητ. 1355 a 1-3
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Παρά τις αποκλίσεις που εµφανίζονται σε κάθε ρήτορα και σχετίζονται µε το
προσωπικό του ύφος αλλά και τις ανάγκες της υπόθεσής του, συνισταµένη των
απόψεων των ρητόρων είναι η αναγνώριση της διαβολής ως µια µορφή κατηγορίας
που αντλεί το υλικό της από αληθινά γεγονότα, των οποίων το χαρακτήρα και τη
σηµασία παραποιεί. Πιο συγκεκριµένα, η διαβολή στηρίζεται κυρίως σε στοιχεία της
ζωής και της δράσης ενός ρήτορα και/ ή των συγγενών του,92 τα οποία αλλοιώνονται
από τον αντίπαλο. Η αλλοίωση αυτή συνίσταται στην ποιοτική93 και ποσοτική
(αποσιώπηση, προσθήκη) µεταβολή της σηµασίας και της φύσης κάποιων πράξεων,
αντιδράσεων ή λόγων του ρήτορα, µέσω της οποίας ανακατασκευάζονται τόσο τα
συγκεκριµένα στοιχεία, όσο και η συνολική δράση και συµπεριφορά του που
προσανατολίζεται στις επιδιώξεις του αντιπάλου του. Στην παραποίηση αυτή της
πραγµατικότητας οφείλεται η αληθοφάνεια των διαβολών, οι οποίες όµως συχνά
απέχουν τόσο πολύ από την αντικειµενική αλήθεια, ώστε να συνιστούν άδικες
συκοφαντίες και κραυγαλέα ψεύδη.
Η υποκειµενικότητα των συστατικών της διαβολής, των οποίων η εγκυρότητα και
η αποδεικτική δύναµη τίθεται υπό αµφισβήτηση, οδηγεί τόσο τους θεωρητικούς όσο
και τους ρήτορες να την εντάξουν στα ἔξω τοῦ πράγµατος στοιχεία ενός λόγου.94
Έτσι, επιχειρούν να τη διαχωρίσουν από τις ἔντεχνες πίστεις, που αποτελούν τον
πυρήνα κάθε ρητορικού λόγου και σηκώνουν το βάρος της απόδειξης. Επιπλέον, η
ένταξη της διαβολής στα εξωτεχνικά στοιχεία ενός λόγου δικαιολογείται και από το
ίδιο το περιεχόµενό της που συχνά παρεκκλίνει από τον κεντρικό θεµατικό άξονα
του λόγου. Αυτό συµβαίνει όταν ο ρήτορας φέρνει στο προσκήνιο στοιχεία που δεν
σχετίζονται µε την υπόθεση και προέρχονται κυρίως από τον ιδιωτικό βίο του
αντιδίκου, όπως η καταγωγή (το γένος), το οικογενειακό του περιβάλλον (πρὸς τοὺς
ἐµοὺς ἀναγκαίους) και ο φιλικός του περίγυρος.95 Επιπλέον, πολλές φορές ο
ρήτορας αναφέρεται και σε καθηµερινές συνήθειες, σε προτιµήσεις, ακόµη και στην
εξωτερική εµφάνιση του αντιδίκου96 προκειµένου να βρει έρεισµα που να δικαιολογεί
τους ισχυρισµούς του για την προσωπικότητα του αντιπάλου. Αυτή η τακτική
προκαλεί την αγανάκτηση του αντιδίκου, που βλέπει την προσοχή των ακροατών

92

∆ιεξοδικότερη αναφορά στους στόχους και τα πεδία αναφοράς της διαβολής θα λάβει χώρα στη
συνέχεια της εργασίας , όπου παρατίθενται συγκεκριµένες παραποµπές ανά κατηγορία. Βλ.σσ.10-13
93
∆ηµ. XVIII §225, 4-6, Αἰσχ. II §66, 2-4 (ποιεῖ µοι τὴν δηµηγορίασν διαιρετήν) &69, 4
94
Λυκ. Ι §149, 3 Αριστοτέλους Τέχνη Ῥ ητορικὴ 1354 a 16-8
95
βλ.Ἰσοκρ. XV § 101, 4 καὶ Λυσία XII §48-80
96
Αἰσχ. Ι §133.7-136.9
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(πολιτών ή δικαστών) να διασπάται από την παρείσφρηση στοιχείων άσχετων µε το
θέµα και νιώθει να αποδυναµώνεται η θέση του, να χάνει
εντυπώσεων αλλά

όχι της ουσίας. Ακριβώς αυτή

στο παιχνίδι των

την αγανάκτηση εκφράζει ο

πελάτης του Λυσία στο λόγο του Ὑπὲρ τοῦ στρατιώτου (§1): Τί ποτε διανοηθέντες
ἐµοῦ οἱ ἀντίδικοι τοῦ µὲν πράγµατος παραµελήκασι, τὸν δὲ τρόπον µου ἐπεχείρησαν
διαβάλλειν.;

Παρόλα τα ηθικά και αποδεικτικά µειονεκτήµατα της διαβολής, η δύναµή της και
η επιρροή που µπορεί να ασκήσει στο σώµα των ακροατών είναι µεγάλη. Αυτό
φανερώνουν τα συχνά παράπονα των ρητόρων και η έµφαση στην προσπάθεια που
χρειάζεται να καταβάλλουν για να ανασκευάσουν τις διαβολές, να αποκαταστήσουν
τη φήµη τους και να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη προσοχή και την εύνοια των
ακροατών. Πράγµατι , τα προοίµια των περισσότερων δικανικών λόγων βρίθουν από
εκφράσεις αγωνίας και φόβου των οµιλητών για το αν θα καταφέρουν να ξεφύγουν
από τον κλοιό των συκοφαντιών που έχει πλέξει γι’ αυτούς ο αντίπαλος.97 Ο φόβος
στοχεύει στη δηµιουργία προκατάληψης σε βάρος του αντιδίκου, καθώς παρουσιάζει
το ρήτορα ως θύµα της πανουργίας του. Συχνά συνοδεύεται από την απόπειρα του
ρήτορα να δεσµεύσει τους δικαστές εκφράζοντας την πίστη του στην αντικειµενική
και υπεύθυνη κρίση τους που δεν επηρεάζεται από τις διαβολές.98
Αρκετές φορές η έκκληση στη

νηφαλιότητα και την αντικειµενικότητα των

δικαστών φανερώνει τον αληθινό φόβο των ρητόρων , των οποίων η τύχη απειλείται
από τις συκοφαντίες των αντιπάλων τους. Η συχνότητα που συναντάµε το ρήµα
διαβάλλω, τα παράγωγα και τα συνώνυµά του στους διάφορους δικανικούς λόγους,99
θα µπορούσε να αποτελέσει µια σηµαντική µαρτυρία για το σύνηθες κοινωνικό
φαινόµενο της διαβολής ενός πολίτη από τους συµπολίτες του, οι οποίοι λόγω της
αντιπάθειας και του φθόνου τους δεν δίσταζαν να τον συκοφαντήσουν και να τον
προσαγάγουν σε δίκη. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί
ως προς την αξιοποίηση τέτοιων πληροφοριών, καθώς συχνά η παραπάνω τακτική
συνιστά ένα είδος προσποίησης, έναν κοινό τόπο του προοιµίου που απλά
επιστρατεύεται από το ρήτορα χωρίς να απηχεί την πραγµατικότητα.

97

Λυσ. ΧΙΧ §3, 5 , Ανδοκ. Ι §6, 7-9
Λυσ. ΧΙΧ § 3, 5-7 & ΙΧ §2, 3 κεξ.&19, 2κεξ. ∆ηµ. ΧVΙΙΙ §7, 1-7
99
Για τη συχνότητα που συναντάµε το ρήµα διαβάλλω και τα παράγωγά του στους δικανικούς λόγους
των αττικών ρητόρων βλ Αἰσχίνης 22, Ἀνδοκίδης 11, Ἀντιφώντας 15, ∆είναρχος 2, ∆ηµοσθένης 48,
Ἰσοκράτης 38 , Λυκούργος 4, Λυσίας 34 , Ὑπερείδης 7 .Στα συνώνυµά τους , που ποικίλουν κατά
περίσταση , θα αναφερθούµε στη συνέχεια της εργασίας.
98
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Ανεξάρτητα από τη γνησιότητα των ισχυρισµών των ρητόρων, η διαβολή
αποδοκιµάζεται ευρέως και απορρίπτεται από το σύνολο των οµιλητών.
Χαρακτηριστικό ως προς αυτό είναι το χωρίο στο λόγο του Λυσία

Ὑπὲρ τῶν

Ἀριστοφάνους χρηµάτων (§6,1): ge, kaˆ Ømîn d toÝj polloÝj omai e„dšnai, Óti

p£ntwn deinÒtatÒn ™sti diabol».100 Όµοια ο Ισοκράτης στο λόγο του Περὶ
ἀντιδόσεως προβαίνει σε διεξοδικότερη ανάλυση της δύναµης και των συνεπειών

της (§18).101 Βασικό συστατικό της διαβολής θεωρεί το ψεύδος, µε τη βοήθεια του
οποίου κατασκευάζεται η δόξα, µια πλαστή αντίληψη της πραγµατικότητας, την
οποία ο διαβολέας επιθυµεί να καλλιεργήσει στο ακροατήριό του. Με αυτόν τον
τρόπο ο ρήτορας-συκοφάντης διαστρεβλώνει την αντικειµενική αλήθεια και την
αντικαθιστά µε µια ψεύτικη µα αληθοφανή πραγµατικότητα η οποία στοχεύει να
επηρεάσει την

αντικειµενικότητα των δικαστών. Αυτοί, κατά τον Ισοκράτη,

παρασύρονται συχνά από τη δύναµη της διαβολής και δεν προβαίνουν σε ορθές
κρίσεις, καθώς καταδικάζουν τους αθώους και επιτρέπουν στους ψεύτες να ξεφύγουν.
Η παραστατική αυτή περιγραφή των λειτουργιών της διαβολής είναι ιδιαίτερα
χρήσιµη για την αποκάλυψη των συστατικών και του µηχανισµού της, ο οποίος
τίθεται σε εφαρµογή ανάλογα µε τις ανάγκες του εκάστοτε ρήτορα..
Τις ίδιες αντιλήψεις εκφράζει και ο Αισχίνης, ο οποίος, αν και δεινός χρήστης της
διαβολής, σπεύδει να την επικρίνει .Συγκεκριµένα, στο λόγο του Περὶ τῆς
παραπρεσβείας

αντιδιαστέλλει τη διαβολή

µε τη φήµη

ορίζοντας δύο βασικά

κριτήρια διαφοροποίησής τους : τη σχέση τους µε τη συκοφαντία και τα γενεσιουργά
τους αίτια. Αναφέρει χαρακτηριστικά (§§145-146) :
F»mh mn g¦r oÙ koinwne‹ diabolÍ, diabol¾ d ¢delfÒn ™sti sukofant…v. Dioriî

d' aÙtîn ˜k£teron safîj. F»mh mšn ™stin, Ótan tÕ plÁqoj tîn politîn aÙtÒmaton
™k mhdemi©j prof£sewj lšgV tin¦ æj gegenhmšnhn pr©xin· sukofant…a d' ™st…n,
Ótan prÕj toÝj polloÝj eŒj ¢n¾r a„t…an ™mbalèn, œn te ta‹j ™kklhs…aij ¡p£saij
prÒj te t¾n boul¾n diab£llV tin£. Kaˆ tÍ mn f»mV dhmos…v qÚomen æj qeù, tîn
d sukofantîn æj kakoÚrgwn dhmos…v probol¦j poioÚmeqa. M¾ oân sÚnage e„j
taÙtÕn t¦ k£llista to‹j a„sc…stoij.

100

Ανάλογη άποψη για τη διαβολή εκφράζει και ο Ισοκράτης στην επιστολή του Πρὸς ∆ηµόνικον (Ι)
§17, 2: EÙlaboà t¦jdiabol¦j, k¨n yeude‹j ðsin· oƒ g¦r polloˆ t¾n mn ¢l»qeian ¢gnooàsin,
prÕj d t¾n dÒxan ¢poblšpousin.
101
Ισοκρ. ΧV §18 , 4-8 : t… g¦r ¨n gšnoito taÚthj kakourgÒteron, ¿ poie‹ toÝj mn
yeudomšnouj eÙdokime‹n, toÝj d mhdn ¹marthkÒtaj doke‹n ¢dike‹n, toÝj d dik£zontaj
™piorke‹n, Ólwj d t¾n mn ¢l»qeian ¢fan…zei, yeudÁ d dÒxan parast»sasa to‹j ¢koÚousin

Ön ¨n tÚcV tîn politîn ¢d…kwj ¢pÒllusin;
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Στο απόσπασµα αυτό παρατηρούµε τη στενή σχέση της διαβολής µε τη
συκοφαντία, η οποία προκύπτει από τα κοινά ποιοτικά τους χαρακτηριστικά: και οι
δυο συνιστούν ψευδείς κατηγορίες εις βάρος προσώπων των οποίων την
προσωπικότητα, τη φήµη και την ελευθερία επιδιώκουν να πλήξουν. Καθώς οι δυο
έννοιες ουσιαστικά εξισώνονται, κατανοούµε την παρατακτική τους σύνδεση σε
πολλά χωρία των ρητορικών λόγων,102 ενώ παράλληλα µπορούµε να εξαγάγουµε
περισσότερες πληροφορίες για τη διαβολή, µε την ερµηνεία των χωρίων στα οποία ο
συγκεκριµένος όρος αντικαθίσταται από τον όρο συκοφαντία και τα οµόρριζά του.
Αναφορικά δε µε τα γενεσιουργά της αίτια, η διαβολή,σε αντίθεση µε τη φήµη που
προκύπτει φυσικά και αυθόρµητα

από το σύνολο των πολιτών, παρουσιάζεται ως

σκόπιµο δηµιούργηµα (ἐκ προφάσεως) ενός ανθρώπου που στοχεύει να κατηγορήσει
ένα συγκεκριµένο άτοµο. Για το λόγο αυτό, φροντίζει να τη διαδώσει στο ευρύτερο
πλήθος, του οποίου τη γνώµη επιδιώκει να επηρεάσει εις βάρος του διαβεβληµένου.
Πέρα από τις απόψεις των ρητόρων, αξιόλογες πληροφορίες για τη διαβολή
µπορούµε να συλλέξουµε από το συνδυασµό του ρήµατος διαβάλλω και των
παραγώγων του µε άλλους όρους που συνιστούν µορφές κατηγορίας. Συγκεκριµένα ,
εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ρήτορες, όπως ο Αντιφώντας, ο Αισχίνης και ο
∆ηµοσθένης δεν διστάζουν να συµπλέξουν παρατακτικά το διαβάλλω µε το
κατηγορῶ,103 νοθεύοντας τον αντικειµενικό χαρακτήρα της κατηγορίας µε στοιχεία
διαβολής..104 Ο συνδυασµός αυτός αποτελεί µια εύστοχη τεχνική µέσω της οποίας οι
ρήτορες καταφέρνουν να υποβιβάσουν τις κατηγορίες του αντιπάλου τους στο
επίπεδο της διαβολής. Είτε λοιπόν πρόκειται για τη βασική κατηγορία, είτε για
επιµέρους αποδείξεις που επιστρατεύονται για να στηρίξουν το κατηγορητήριο, ο
κατηγορούµενους δεν έχει παρά να τις χαρακτηρίσει ως διαβολές προκειµένου να
εκµηδενίσει την εγκυρότητα και να υπονοµεύσει τα κίνητρα και την πηγή τους. Το
ίδιο ισχύει και για τον κατήγορο, που µπορεί να αναγνωρίσει στις επιθέσεις του
κατηγορουµένου στο ήθος και στη δράση του την πρόθεσή του να τον διαβάλλει και
να µειώσει την αξιοπιστία του κατηγορητηρίου .Με αυτόν τον τρόπο, οι διάδικοι
102

Ενδεικτικά αναφέρουµε : Αἰσχ. ΙΙΙ §216, 3-4 Ισοκρ.ΧV §241, 3 και από το συµβουλευτικό :
∆ηµ. IX §56, 7
103
Για τη σηµασία του ρήµατος κατηγορῶ βλ. L. S. , Μέγα Λεξικον της ελληνικής γλώσσης ,
Αθηναι , τ.Ι σ.581
104
βλ.σχετικά, Αισχ. II §44, 2 : προπηλακίζων καὶ διαβάλλων ἐν τῇ κατηγορία τετέλεκε
III §216, 2 «ἀλλὰ καὶ τὴν ἠσυχίαν αὐτὴ τοῦ βίου διαβάλλει καὶ τῆς σιωπῆς µου κατηγορεῖ,
ἵνα µηδεὶς αὐτῷ τόπος ἀσυκοφάντητος παραλείπεται. Ἀντιφ. VI § 7, 5: τὴν κατηγορίαν
ἄπασαν ἐποίησε, διαβολῆς καὶ ἀπάτης ἕνεκα.. και από το συµβουλευτικό : ∆ηµ. XVI § 1,5 :
κατηγοροῦσι καὶ διαβάλλουσι ἀλλήλους.
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αποκαθιστούν το κύρος και την εικόνα τους, η οποία φαίνεται να σκιάζεται πλέον
µόνο από συκοφαντίες και ρητορικά πυροτεχνήµατα.
Εκτός από την κατηγορία όµως, και η αἰτία που θεωρείται εν µέρει συνώνυµή
της διαπλέκεται συχνά µε τη διαβολή. Η διαφοροποίηση αἰτίας και κατηγορίας
έγκειται στην έµφαση που αποδίδει το ρήµα αἰτιῶµαι και τα παράγωγά του στο
σφάλµα που διαπράττει ο αντίπαλος.105 Γενικά, η αἰτία έχει περισσότερο
υποκειµενικό και ανεπίσηµο χαρακτήρα απ’ ότι η κατηγορία, η οποία φέρει
µεγαλύτερο βάρος

και χρησιµοποιείται για να εκφράσει το ίδιο το κατηγορητήριο.

Για το λόγο αυτό, η αἰτία συνδυάζεται ευκολότερα και συχνότερα µε τη διαβολή, η
οποία την συµπληρώνει, καθώς της προσδίδει τα κίνητρα και την ποιότητά της.106
Έτσι, οι αιτίες που προβάλλει ο αντίπαλος για να πλήξει το ήθος του οµιλητή
απεκδύονται της εγκυρότητάς τους και µετέχουν του ψεύδους που αποτελεί βασικό
όργανο της διαβολής .107
∆υο άλλες έννοιες µε τις οποίες συνδυάζεται συχνά η διαβολή εκφράζονται µε τα
ρήµατα «λοιδοροῦµαι» και «καταψεύδοµαι». Χαρακτηριστικό των παραπάνω
ρηµάτων και των παραγώγων τους είναι ότι εµπεριέχουν κάποια από τα συστατικά
της διαβολής και έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την ψυχολογία και την κρίση
του ακροατηρίου. Συγκεκριµένα, η λοιδορία συνιστά κακολογία και ονειδισµό του
αντιπάλου, του οποίου την εικόνα µπορεί να αµαυρώσει και να γελοιοποιήσει.108
Ωστόσο,η δύναµή της δεν είναι τόσο ισχυρή, επειδή επιστρατεύει ύβρεις και
προπηλακισµούς που ξεφεύγουν από το µέτρο και προδίδουν την παρουσία έντονου
πάθους. Έτσι, γίνεται ευκολότερα αντιληπτή από το ακροατήριο, το οποίο µπορεί να
οργιστεί από την απόπειρα χειραγώγησής του εκ µέρους του ρήτορα. ∆εν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι συνδυάζεται συχνά µε τη βλασφηµία, η οποία τείνει επίσης να
υπερβαίνει τα εσκαµµένα.

105

Για τη σηµασία της αιτίας βλ. L.S. ό.π. τ. I σ.77
Αντιφ. VI §22 : § mšntoi a„tiùto kaˆ diab£lloi, vd…wj ™xelegcq»soito yeudÒmenoj·.
Βλ. επίσης και από το συµβουλευτικό είδος ∆ηµ. VΙΙΙ § 2 : ™qel»sete, oÙk œcw t… lšgw. oƒ g¦r
½dh tosaÚthn ™xous…an to‹j a„ti©sqai kaˆ diab£llein boulomšnoij didÒntej. , IX § 2 : de‹n
œcein, ›teroi d toÝj ™pˆ to‹j pr£gmasin Ôntaj a„tièmenoi kaˆ diab£llontej oÙdn ¥llo
poioàsin À Ópwj ¹ mn pÒlij aÙt¾ par' aØtÁj d…khn l»yetai kaˆ perˆ toàt' œstai,
107
∆ηµ. ΧLI §13 : pros»kein, Ótan tij fanerîj ™xelšgchtai, metastršyanta t¦j a„t…aj
™gkale‹n kaˆ diab£llein·, Αντιφ. VI §22, Βλ. επίσης και από το συµβουλευτικό είδος ∆ηµ. VΙΙΙ
§ 2 : oÙk œcw t… lšgw. oƒ g¦r ½dh tosaÚthn ™xous…an to‹j a„ti©sqai kaˆ diab£llein
boulomšnoij didÒntej . , IX § 2 : ›teroi d toÝj ™pˆ to‹j pr£gmasin Ôntaj a„tièmenoi kaˆ
diab£llontej oÙdn ¥llo poioàsin À Ópwj ¹ mn pÒlij aÙt¾ par' aØtÁj d…khn l»yetai kaˆ
perˆ toàt' œstai.
108
βλ. σχετικά L.S. ό.π. τ. III , σ 57.
106
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Επιπλέον, η λοιδορία στερείται

της σοβαρότητας και της αληθοφάνειας της

διαβολής, η οποία πλησιάζει περισσότερο την κατηγορία παρά τον εµπαιγµό . Αυτός
είναι και ο λόγος για τον οποίο οι οµιλητές συνδυάζουν συχνά τις δυο έννοιες , καθώς
έτσι επιτείνουν την αυθαιρεσία του αντιπάλου τους που δεν διστάζει όχι µόνο να
τους συκοφαντήσει αλλά και να τους εµπαίξει.109 Κατά συνέπεια, η λοιδορία αποτελεί
τακτικό συνεργάτη της διαβολής, που ενισχύει και ενδυναµώνει τον κακολογικό της
χαρακτήρα και οδηγεί ευκολότερα στην καταστροφή της εικόνας του αντιπάλου.
Ανάλογη είναι η σχέση του ρήµατος διαβάλλω µε το καταψεύδοµαι, µε το οποίο
προβάλλονται τα ψεύδη στα οποία καταφεύγει ο αντίπαλος για να πλήξει το ρήτορα
.Σε αρκετά χωρία το συγκεκριµένο ρήµα λειτουργεί συµπληρωµατικά ως προς τη
διαβολή, φωτίζοντας το περιεχόµενο και τα µέσα της.110 Στις περιπτώσεις αυτές η
έµφαση δεν δίδεται τόσο στην κατηγορία αλλά στη διαστρέβλωση ή την επινόηση
των στοιχείων που την απαρτίζουν.111 Φωτίζεται έτσι µια από τις πλευρές της
διαβολής, η οποία, όπως και η συκοφαντία, έχει σύνθετη σύσταση και λειτουργία.
Ανακεφαλαιώνοντας, η σχέση της διαβολής µε τις υπόλοιπες µορφές κατηγορίας
δικαιολογεί τη σχετικά περιορισµένη παρουσία του ρήµατος διαβάλλω και των
παραγώγων του σε κάθε λόγο, καθώς αρκετές είναι οι περιπτώσεις που οι ρήτορες
επιλέγουν να τα αντικαταστήσουν µε κάποιες από υπόλοιπες µορφές κατηγορίας.
.Αυτές είτε µόνες τους είτε επικουρούµενες από την παρουσία του ψεύδους
εκφράζουν το ίδιο νόηµα και χαρίζουν ποικιλία στο λόγο. Η συνάφεια της διαβολής
µε την αἰτίαν, την λοιδορίαν , την βλασφηµίαν και την επίσηµη καταγγελία
εκφράζεται ικανοποιητικά στο παρακάτω χωρίο του Κατ' Ἀριστογείτονος λόγου του
∆ηµοσθένη (§94):
õeto de‹n par¦ toÝj nÒmouj, nunˆ d p£nta poie‹n, a„ti©sqai, lšgein, diab£llein,
blasfhme‹n, qan£tou tim©sqai, e„saggšllein, kakologe‹n toÝj ™pit…mouj aÙtÕj
Ñfe…lwn tù dhmos…J·

109

βλ. Ενδεικτικά ∆ηµ. XXV , § 36 : λοιδορούµενος καὶ διαβάλλων Λυσ. XXΧ § 8 : οἵ
διαβάλλειν βουλόµενοι ταῦτα λοιδοροῦσινοι διαβάλλειν.
110
Για τη σχέση διαβολής και ψεύδους ό.π. σ. 33 & Αισχ. II § 2 : Kaˆ taàt' epen oÙ di' Ñrg»n·
111

oÙdeˆj g¦r tîn yeudomšnwn to‹j ¢d…kwj diaballomšnoij Ñrg…zetai, [..]

Ενδεικτικό ως προς αυτό είναι το χωρίο από το λόγο του ∆ηµοσθένη Περί τῆς Ἀλοννήσου VΙΙ
§33 : katayeÚdesqa… mš fhsin aÙtoà diab£llonta prÕj toÝj “Ellhnaj. Παρόλο που
προέρχεται από συµβουλευτικό λόγο το παραπάνω χωρίο δίνει µια σαφή εικόνα της σχέσης των
δυο ρηµάτων.
111
ό.π.32
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Επιπλέον, από τα χωρία όπου συναντάµε αυτούσιο ή ελαφρά παραλλαγµένο τον
όρο διαβολή µπορούν να εξαχθούν

αντιπροσωπευτικά συµπεράσµατα για τη

λειτουργία της ως µέσο πρόκλησης των συναισθηµάτων του ακροατηρίου. Έχει γίνει
ήδη λόγος για τον αγώνα που καταβάλλουν οι ρήτορες στο προοίµιον των
περισσότερων δικανικών λόγων για την ανασκευή της διαβολής και την
αποκατάσταση του ευνοϊκού κλίµατος και της αντικειµενικότητας των δικαστών.112
Αυτό συµβαίνει γιατί η παραποίηση των γεγονότων και η κατασκευή πλαστών
κατηγοριών επηρεάζουν τόσο τη λογική κρίση όσο και την ψυχολογία των δικαστών,
οι οποίοι συχνά εµφορούνται από τα αρνητικά συναισθήµατα που επιδιώκει να
εµφυσήσει ο αντίπαλος για το ρήτορα.113 Ανάλογα µε τις προθέσεις, την τεχνική και
το υλικό του αντιπάλου

η αρχική ουδετερότητα του ακροατηρίου µπορεί ν’

αντικατασταθεί από την κλιµακούµενη αντιπάθεια, το φθόνο και την οργή τους για
τον ρήτορα, ο οποίος αναγκάζεται να καταφύγει σε εκκλήσεις στη δικαιοσύνη και
την ευθυκρισία των δικαστών.114
Σαφέστερες πληροφορίες για το ρόλο της διαβολής στη δηµιουργία του
ψυχολογικού κλίµατος του ακροατηρίου αποκοµίζουµε από τον Ισοκράτη στο λόγο
του Περὶ Ἀντιδόσεως. Σε αυτήν την πλασµατική «απολογία» του,

115

ο Ισοκράτης

καταγγέλλει την απόπειρα των αντιπάλων του να συκοφαντήσουν τον τρόπο ζωής και
το έργο του µε σκοπό να προκαλέσουν την αντιπάθεια, το φθόνο, ακόµη και την οργή
των δικαστών(§§30-31):
'Ek mn to…nun tÁj grafÁj peir©ta… me diab£llein Ð kat»goroj, æj diafqe…rw toÝj
newtšrouj lšgein did£skwn [……] Toàton d tÕn trÒpon pepo…htai t¾n kathgor…an,
¹goÚmenoj ™k mn ïn katalazoneÚetai per… mou kaˆ toà ploÚtou kaˆ toà pl»qouj
tîn maqhtîn fqÒnon ¤pasi to‹j ¢koÚousin ™mpoi»sein, ™k d tÁj perˆ t¦
dikast»ria pragmate…aj e„j Ñrg¾n kaˆ m‹soj Øm©j katast»sein· ¤per Ótan p£qwsin
oƒ kr…nontej, calepètatoi.

Σύµφωνα λοιπόν µε τον Ισοκράτη, οι κατηγορίες των αντιπάλων του αποτελούν
ουσιαστικά διαβολές που στοχεύουν στη συναισθηµατική χειραγώγηση της κοινής
γνώµης –των πλασµατικών δικαστών. Αυτή επιτυγχάνεται µέσω της πρόκλησης
ισχυρών παθών, όπως το µίσος, η οργή και ο φθόνος, τα οποία υπερνικούν τη λογική
και τυφλώνουν το µυαλό ακόµη και του πιο ακριβοδίκαιου κριτή. Οι γενεσιουργές
113
114

Βλ. Λυσ. ΧΧV §11 &Ανδοκ. I §§ 6 &§ 30
Βλ.ενδεικτικά Λυσ. XIX § 6 : pepaumšnoi g¦r tÁj ÑrgÁj aÙtîn ¢kro©sqe, kaˆ toÝj ™lšgcouj

½dh ™qšlontej ¢podšcesqe
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Για την ιδιαιτερότητα του συγκεκριµένου έργου βλ. G.Kennedy ο.π. σσ. 76-7.
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τους αιτίες και οι συνέπειές τους περιγράφονται εκτενέστερα στο δεύτερο βιβλίο της
Ῥητορικὴς του Αριστοτέλη,116 ενώ ο Αναξιµένης συνδέει άµεσα τα συγκεκριµένα
πάθη µε τη διαβολή και προτρέπει τον επίδοξο ρήτορα να εκµεταλλευτεί τη δύναµή
τους .117
Τέλος, από τις αναφορές των ρητόρων στη διαβολή µπορούµε να αντλήσουµε
αρκετά στοιχεία για τα πεδία από όπου αντλεί το υλικό της . Ήδη στο λόγο του
∆ηµοσθένη Περὶ τοῦ στεφάνου ο ρήτορας αναφέρεται και στους δυο τοµείς του βίου
του που έχουν πληγεί από τις ψευδείς κατηγορίες του αντιδίκου(§8): Mšllwn d toà t'
„d…ou b…ou pantÒj, æj œoike, lÒgon didÒnai t»meron kaˆ tîn koinÍ pepoliteumšnwn,
boÚlomai . Αναφορικά µε το δηµόσιο βίο, στο στόχαστρο του αντιδίκου βρίσκονται οι

λόγοι,118 οι ενέργειες, η εκτέλεση των καθηκόντων (πολιτικών-θρησκευτικών),119 και
το έργο του οµιλητή.120Καθένας από τους παραπάνω τοµείς κρίνεται και αξιολογείται
βάσει των θέσεων και των επιδιώξεων του αντιπάλου.
Παράλληλα, µεγάλο µέρος των διαβολών που εξαπολύονται σε βάρος ενός
προσώπου αφορούν στα κίνητρα και στις προθέσεις του,121 ιδίως όταν πρόκειται για
πολιτικούς που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην πολιτική σκηνή µιας πόλης ή
ολόκληρης της Ελλάδας. Χαρακτηριστικές

ως προς αυτό είναι οι διαµαρτυρίες

αρκετών ρητόρων για το φόβο που τρέφουν απέναντι στις συκοφαντίες των πολιτικών
τους αντιπάλων,122 ή στις αντιδράσεις των ακροατών,123 όταν πρόκειται µε τους
λόγους τους να τους δυσαρεστήσουν.124 Με την παρερµηνεία των λόγων και την
απόδοση ψευδών προθέσεων και ύπουλων σκοπών οι διάδικοι εµφανίζονται να
επιδιώκουν την αµαύρωση της
εξουδετέρωση

αξιοπιστίας

των αντιπάλων τους

και την

της θέσης τους. Έτσι, αναµοχλεύουν το πολιτικό παρελθόν των

αντιπάλων τους , το οποίο αποτελεί σηµαντική ένδειξη των τωρινών τους διαθέσεων,
είτε παρέµειναν σταθερές, είτε µεταβλήθηκαν.125

116

Αριστ. Ῥητ 1378 a 30- 1380 a 5 , 1382 a 1-19 , 1188 a 34-38
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1443 b 16-18
118
Αισχ. ΙΙ § 69
119
∆ηµ. ΧVI §1,4 , Αισχ. ΙΙ §§ 81, 1-2, & 113,5-8
120
Ισοκρ. ΧV §56, 3
121
Βλ. ενδεικτικά ∆ηµ. ΧΙΧ §109,2
122
Λυσ.ΧΙΙΙ § 17, 5
123
Αισχ . ΙΙΙ§ 226, 1-6 Ισοκρ. VIΙΙ §80, 4
124
Στο χώρο του συµβουλευτικού είδους τον ίδιο σκοπό εξυπηρετούν και τα παράπονα του Φιλίππου
που µεταφέρει σκόπιµα στο λόγο του ο ∆ηµοσθένης . ΚατὰΦιλίππου ΙΙΙ (ΙΧ) § 21,2 21, 6 22,5
33, 3 34,5 35,4
125
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. [Αριστ.] Ρητ. πρὸς Ἀλέξ. 1437 a 1-10 , ό.π.σ.25&σηµ.73
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Εκτός από τον δηµόσιο και ο ιδιωτικός βίος συνιστά πολύτιµη πηγή πληροφοριών
για τη σύνθεση της διαβολής. Συγκεκριµένα, οι ρήτορες εκµεταλλεύονται
πραγµατικές ή φαινοµενικά αρνητικές πλευρές της ζωής,126 της συµπεριφοράς και
των ενασχολήσεων του αντιπάλου,127 οι οποίες στοχεύουν να επιδείξουν τον ανήθικο
χαρακτήρα του και να µειώσουν την αξιοπιστία του. Από το στόχαστρό τους δεν
ξεφεύγει ούτε η εξωτερική εµφάνιση,128 ούτε και τα φυσικά ή επίκτητα πνευµατικά
χαρίσµατα.129Οι πληροφορίες που επιστρατεύονται άλλοτε είναι πλαστές ή
παραποιηµένες και άλλοτε είναι πραγµατικές και αποκαλύπτουν µυστικά ή πτυχές της
ζωής του αντιπάλου, για τις οποίες ο ίδιος δεν είναι ιδιαίτερα περήφανος.130 Κοινό
σηµείο τους είναι η ελλιπής σύνδεσή τους µε το θέµα του λόγου (πρᾶγµα), γεγονός
που καθιστά την παρουσία τους στο λόγο αδικαιολόγητη (ἔξω τοῦ πράγµατος ) και
προκαλεί την έντονη δυσφορία του οµιλητή ..131
Συχνά όµως η διαβολή συνδέεται αµεσότερα µε το θέµα του λόγου, το οποίο
καλείται να συµπληρώσει και να φωτίσει µε τις επιµέρους, επεξεργασµένες
πληροφορίες που παρέχει στους ακροατές για το ποιόν, τη ζωή και το παρελθόν του
αντιπάλου ρήτορα.. Στις περιπτώσεις αυτές περιβάλλεται µε το ένδυµα των πίστεων
ἐκ τοῦ βίου, µε τη βοήθεια των οποίων παρουσιάζει ενδείξεις ή αποδείξεις για το
ήθος του αντιπάλου. Χαρακτηριστική ως προς αυτό είναι η καταγγελία του Ισοκράτη,
σύµφωνα µε την οποία οι αντίπαλοι εκµεταλλεύονται τη ρητορική του δεινότητα
και την ενασχόλησή του µε τη φιλοσοφία ως µέσο σύνδεσής του µε τους σοφιστές
και το έργο τους.132 Ανεξάρτητα από την αλήθεια των ισχυρισµών του, ο
διαβεβληµένος ρήτορας οφείλει να ανασκευάσει

αυτό που κατά τη γνώµη του

συνιστά διαβολή και να το διαχωρίσει από τις αληθινές πίστεις ἐκ τοῦ βίου, όπως
κάνει ο Ισοκράτης στο λόγο του Περὶ ἀντιδόσεως (§37) : Gnèsesqe d' ™k tîn
126

Αισχ. ΙΙΙ § 216 : ¢ll¦ kaˆ t¾n ¹suc…an aÙt¾n toà b…ou diab£llei kaˆ tÁj siwpÁj mou
kathgore‹, †na mhdeˆj aÙtù tÒpoj ¢sukof£nthtoj parale…phtai, kaˆ t¦j ™n to‹j gumnas…oij
met¦ tîn newtšrwn mou diatrib¦j katamšmfetai, kaˆ kat¦ tÁsde tÁj kr…sewj eÙqÝj
¢rcÒmenoj toà lÒgou fšrei tin¦ a„t…an, lšgwn æj ™gë t¾n graf¾n oÙc Øpr tÁj pÒlewj
™gray£mhn, ¢ll' ™ndeiknÚmenoj 'Alex£ndrJ di¦ t¾n prÕj aÙtÕn œcqran.
127

Λυσ. ΙΧ §18 : to‹j mn ™mo‹j ™pithdeÚmasin oÙ proshkoÚsaj diabol¦j ™pifšrontej
Αισχ. Ι § 133 E„ g¦r t¾n toà sèmatoj eÙpršpeian taÚthn tinj diab£llontej sumfor¦n
to‹j œcousi katast»sousin, oÙ taÙt¦ koinÍ yhfie‹sqa… fhsin Øm©j kaˆ „d…v eÜcesqai·
129
βλ. υποσηµειώσεις 39&41
130
Αισχ. ΙΙ § 78
131
Αισχ. ΙΙ §1: T… pote dianohqšntej oƒ ¢nt…dikoi toà mn pr£gmatoj parhmel»kasi, tÕn d
trÒpon mou ™pece…rhsan diab£llein; yhfie‹sqa… mou, toàt' ¨n qaum£saimi […..] õmhn mn oân,
ð ¥ndrej dikasta…, perˆ toà ™gkl»matoj, oÙ perˆ toà trÒpou tÕn ¢gîn£ moi proke‹sqai·
132
Ισοκρ. ΧV § § 5, 3&16, 2
128
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™pithdeum£twn tîn ™mîn, ™x ïnper oŒÒn t' ™stin e„dšnai t¾n ¢l»qeian polÝ m©llon À
par¦ tîn diaballÒntwn. 133

Πέρα από τα ατοµικά χαρακτηριστικά, τις προσωπικές επιλογές και τα
επιτεύγµατα, το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον του αντίδικου προσφέρει στο
ρήτορα πλούσιο υλικό για να µειώσει το κύρος του και να τον υποβιβάσει στα µάτια
των ακροατών του. Καταρχάς, ως προς την οικογένεια, είναι γνωστή η σηµασία που
απέδιδε η αρχαιοελληνική κοινωνία στην καταγωγή. Έτσι,οι οµιλητές τις
περισσότερες φορές βρίσκονται µπλεγµένοι

σε ένα

παιχνίδι υπεράσπισης των

συγγενών τους και επίθεσης στην οικογένεια του αντιπάλου τους. Η επίθεση αυτή
αφορά τόσο την καταγωγή, όσο και τη διαγωγή των «ἀναγκαίων»,134 η οποία
εξετάζεται εξονυχιστικά, προκειµένου να βρεθούν εκείνες οι ιδιωτικές ή δηµόσιες
ατασθαλίες που σχετίζονται µε το πνεύµα των καταγγελιών και την εικόνα που θέλει
135

ο οµιλητής να διαµορφώσει για τον αντίπαλό του.

Συν τοις άλλοις, το φιλικό περιβάλλον του αντιδίκου χρησιµοποιείται συχνά ως
απόδειξη του ήθους του, καθώς η συναναστροφή του µε ορισµένους ανθρώπους είναι
προϊόν της δικής του επιλογής. Έτσι, µέσω των φίλων του φωτίζεται η
προσωπικότητα, οι αντιλήψεις και οι προθέσεις του ίδιου. Χαρακτηριστική ως προς
αυτό είναι η απόπειρα του Λυσία να στηρίξει ένα µεγάλο µέρος της ενοχής του
Ερατοσθένη στη σχέση του µε τους τριάκοντα τυράννους και ιδιαίτερα το
Θηραµένη.136 Κατά συνέπεια, οι ρήτορες είναι υποχρεωµένοι να υπερασπίζονται
συχνά πέρα από τον εαυτό τους και τους φίλους τους, οι οποίοι παρουσιάζονται ως
θύµατα της υπερβολής και των συκοφαντιών του αντιπάλου. 137
Η παραπάνω θεµατική της διαβολής, που µπορεί να συµπληρωθεί και από τα
χωρία όπου ο συγκεκριµένος όρος αντικαθίσταται από συνώνυµούς του, συµπίπτει σε
µεγάλο βαθµό µε την αντίστοιχη θεµατική του ψόγου, όπως προκύπτει από την
ταξινόµηση στην οποία προέβη ο Αφθόνιος, γνωστός θεωρητικός του τέταρτου µ.Χ.
αιώνα.138 Η ταξινόµηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων

ρητορικών

133

Βλ.& Αισχίνη Ι §152, 3 : ¢pologoÚmenoj, kaˆ ¢peq…zwn toÝj ¢nqrèpouj m¾ ™x Øpoy…aj mhd'
™k diabolÁj, ¢ll' ™k toà b…ou t¦j kr…seij poie‹sqai· , Υπερείδ . ΙΙ§11-12
134
135

∆ηµ. LVII §18, 1&30, 4
Βλ. Λυσ. IV §13 : ™peˆ t… kšrdoj Ãn aÙtù diab£llein ™m prÕj Øm©j oÛtw proqÚmwj, éste

spoud£sai prÕj toÝj ™moÝj ¢nagka…ouj pl£sasqai taàta;

136

Λυσ. XII § 37-80
Ισοκρ. XV § 101 : 'Emn»sqh d kaˆ tÁj prÕj TimÒqeÒn moi fil…aj gegenhmšnhj kaˆ
diab£llein ¹m©j ¢mfotšrouj ™pece…rhsen, kaˆ oÙk ÆscÚnqh perˆ ¢ndrÕj teteleuthkÒtoj kaˆ
pollîn ¢gaqîn a„t…ou tÍ pÒlei blasf»mouj kaˆ l…an ¢selge‹j lÒgouj e„pèn.
138
Για τον Αφθόνιο και το έργο του βλ. Kennedy ό.π. σσ.325-330
137
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γυµνασµάτων και βασίζεται στους τοµείς της ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής ενός
ατόµου, οι οποίοι επιδέχονται εγκωµίου ή κριτικής από τον αντίπαλο.139 Η ταύτιση
των θεµατικών πεδίων των δυο όρων επισφραγίζει τη µεταξύ τους σχέση, η οποία
οφείλεται στον κοινό σκοπό τους, να κατηγορήσουν : ο µεν ψόγος µε την ιδιότητα της
µοµφής, η δε διαβολή µε τη µορφή της συκοφαντίας. Τον άµεσο συσχετισµό τους
φανερώνει και ο Νικόλαος, ρητοροδιδάσκαλος του πέµπτου .µ.Χ. αιώνα, στο έργο
του Προγυµνάσµατα (38, 15) : ™n d tù yÒgJ ¢kroataˆ prÕj m‹soj kinoàntai aÙtoà,
kaq' oá ¹ diabol¾ g…netai . Από τα παραπάνω καθίστανται εµφανείς οι λόγοι και οι

τρόποι σύνδεσης της διαβολής µε τον ψόγον, τον οποίο προσαρµόζει κατάλληλα για
να πραγµατοποιήσει τους σκοπούς της.
Επιπλέον, στους δικανικούς λόγους η διαβολή πέρα από τον αντίδικο επεκτείνεται
και στους µάρτυρες κατηγορίας ή υπεράσπισης, των οποίων η αξιοπιστία επηρεάζεται
σε µεγάλο βαθµό από τον δηµόσιο και ιδιωτικό τους βίο. Η κατάλληλη επιλογή των
στοιχείων που θα αποκαλύψουν το φαύλο χαρακτήρα του µάρτυρα, την
επιπολαιότητά του

ή το προσωπικό συµφέρον που εξυπηρετείται µέσω της

υπεράσπισης της θέσης του αντιδίκου µπορούν να αποδυναµώσουν πολύ την
κατάθεσή του µε το να µειώσουν την εγκυρότητά της.140
Με βάση τα παραπάνω συµπεράσµατα θα µπορούσαµε να προβούµε σε έναν
γενικό ορισµό της διαβολής, ο οποίος θα µας βοηθήσει στον εντοπισµό της στους
λόγους των ρητόρων που θα αναλυθούν στο τρίτο µέρος της εργασίας. ∆ιαβολή
λοιπόν είναι η απόδοση ψευδών κατηγοριών σε βάρος του αντιδίκου και των
συνεργατών του. Έχει ως στόχο της να παραποιήσει την πραγµατική εικόνα των
λόγων, των έργων και των προθέσεων του αντίπαλου ρήτορα και αναφέρεται σε
πτυχές της δηµόσιας ή ιδιωτικής του ζωής, τις οποίες αλλοιώνει ή αναπλάθει,
ανάλογα µε τα συµφέροντα αυτού που την επιστρατεύει. Αν και δεν ανήκει επίσηµα
στις πίστεις, η ικανότητά της να πείθει τους δικαστές είναι µεγάλη, γεγονός που
αποδεικνύεται από τη συνήθη τακτική των ρητόρων να εξισώνουν τις κατηγορίες του
αντιδίκου µε πειστικές διαβολές και να εκφράζουν σκόπιµα φόβους για τη τύχη τους,
η οποία κινδυνεύει από τις συκοφαντίες του αντιπάλου. Αν και συνιστούν µέσα
προκατάληψης, τα συγκεκριµένα τεχνάσµατα αφορµώνται από πραγµατικές
διαπιστώσεις για την πειστικότητα και την επικινδυνότητα των διαβολών.

139
140

βλ. Αφθόνιου Προγυµνάσµατα κεφ. 8 ,σ.22, 1sq.
Βλ.ενδεικτικά ∆ηµ. XXVII § 22
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2.2. Ανάλυση των τόπων, της θέσης και της λειτουργίας της διαβολής σε
τέσσερις αντιπροσωπευτικούς δικανικούς λόγους του 5ου και 4ου αιώνα
π.Χ.: α) Λυσία Κατ’ Ἐρατοσθένους β)∆ηµοσθένη Κατὰ Κόνωνος
αἰκείας γ)∆ηµοσθένη Περὶ τῆς παραπρεσβείας δ) Αισχίνη Περὶ τῆς
παραπρεσβείας

Εισαγωγή
Στο παρόν τµήµα της εργασίας θα εξετάσουµε το περιεχόµενο, τους τόπους και τις
µορφές που παίρνει η διαβολή σε τέσσερις αντιπροσωπευτικούς δικανικούς λόγους
.Αν και βρισκόµαστε στο χώρο της ρητορικής πρακτικής, θα χρειαστεί συχνά να
χρησιµοποιήσουµε τις υποδείξεις του Αριστοτέλη και του Αναξιµένη προκειµένου
να βοηθηθούµε στην ανάλυση των τόπων της διαβολής αλλά και να εντοπίσουµε τις
οµοιότητες ή τις αποκλίσεις ανάµεσα σε θεωρία και πράξη. Σηµαντική βοήθεια
προσφέρουν, επίσης, και τα συµπεράσµατα που διατυπώσαµε στο προηγούµενο
κεφάλαιο για τη σχέση της διαβολής µε τις υπόλοιπες µορφές κατηγορίας, καθώς
διαφωτίζουν τα µέσα και το ρόλο της σε καθένα από τα τέσσερα βασικά µέρη των
εξεταζόµενων λόγων.
Η επιλογή των λόγων δεν είναι τυχαία. Εξυπηρετεί την προσπάθεια να
κατανοήσουµε τη λειτουργία

και τη θέση της διαβολής στα διαδοχικά στάδια

ανάπτυξής της και στα δυο βασικά αντιθετικά ζεύγη δικανικών λόγων: κατηγορίααπολογία, δηµόσιος δικανικός –ιδιωτικός δικανικός λόγος.Με αυτό τον τρόπο θα
επιτύχουµε µεγαλύτερη και αντιπροσωπευτικότερη εποπτεία της δράσης και της
σηµασίας της στο δικανικό είδος.
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2.2.1

Λυσία Κατ’ Ἐρατοσθένους ( XII )

Ιστορικό πλαίσιο-Υπόθεση του λόγου
Η πολιτική και κοινωνική ανωµαλία που προκλήθηκε στην Αθήνα κατά την περίοδο
της διακυβέρνησης των τριάκοντα τυράννων άφησε τα σηµάδια της και στην
οικογένεια του Λυσία, ο οποίος µαζί µε τον αδερφό του είχε συµπεριληφθεί στον
κατάλογο των µετοίκων που προορίζονταν από το καθεστώς να θανατωθούν. Σε
αντίθεση µε το ρήτορα, που κατάφερε να σωθεί, ο αδερφός του Πολέµαρχος
συνελήφθη και θανατώθηκε πέφτοντας θύµα της αδικίας και της φιλοχρηµατίας των
τυράννων.
Η επανάσταση των δηµοκρατικών και η αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 403
π.Χ. συντέλεσαν στην οµαλοποίηση του πολιτικού βίου της Αθήνας .¨Έτσι , ο Λυσίας
απέκτησε τη δυνατότητα να προσαγάγει σε δίκη τον Ερατοσθένη, έναν από τους
τριάκοντα τυράννους, ο οποίος είχε συλλάβει τον Πολέµαρχο.Για το σκοπό αυτό
συνέθεσε τον παρόντα λόγο, µε τον οποίο τον κατηγορεί για έµµεση φυσική
αυτουργία στο φόνο του αδελφού του και στηρίζει το κατηγορητήριο τόσο στα
γεγονότα, όσο και στο χαρακτήρα του Ερατοσθένη και των φίλων του που ανήκαν
στον κύκλο των τριάκοντα.
Παρόλο το πάθος, την ένταση και το δίκαιο χαρακτήρα των επιχειρηµάτων του, ο
Λυσίας δεν κατόρθωσε να πείσει τους δικαστές για την ενοχή του Ερατοσθένη, ο
οποίος αθωώθηκε χάρη στη γενικότερη τάση της εποχής για συµφιλίωση και
άµβλυνση των παθών που είχε προκαλέσει η διακυβέρνηση των τριάκοντα.
Ανεξάρτητα από την ατυχή του έκβαση ο Κατ’ Ἐρατοσθένους λόγος ξεχωρίζει όχι
µόνο ως ο µοναδικός που εκφωνήθηκε από τον ίδιο το ρήτορα αλλά και ως πολύτιµη
πηγή αυτοβιογραφικών αναφορών και πληροφοριών για την ιστορικοπολιτική
κατάσταση της Αθήνας στα τέλη του πέµπτου αιώνα π.Χ.
∆ιάρθρωση του λόγου
Ο Κατ΄ Ἐρατοσθένους ακολουθεί την τυπική διάρθρωση ενός δικανικού λόγου :
Προοίµιον : §§1-3, ∆ιήγησις: §§ 4-20, Πίστις §§ 21-91, Ἐπίλογος§§ 92-100.141.
Αξιοπρόσεκτη είναι η ιδιοµορφία του αποδεικτικού µέρους (πίστις), το οποίο
διαιρείται ουσιαστικά σε δυο τµήµατα : α) το πρώτο πραγµατεύεται την εµπλοκή του
141

Για τη διάρθρωση του λόγου βλ. M.Edwards&S.Usher Greek orators I: Antiphon and Lysias ,
σσ.237,251
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Ερατοσθένη στη σύλληψη και το φόνο του Πολέµαρχου (§§21-40) και β) το δεύτερο
εκθέτει τη γενικότερη στάση του απέναντι στην πόλη και το πολίτευµα καθώς και τη
διαγωγή των φίλων του : Φείδωνα, Θηραµένη και των τριάκοντα τυράννων εν γένει
.(§§56-89, 89-91:συσχετισµός µε Ερατοσθένη, µεταβατικές )
Το τελευταίο αυτό τµήµα αποτελεί, κατά την άποψη του Voegelin,142 µια µεγάλη
παρέκβαση στον υπόλοιπο λόγο, του οποίου η απόδειξη ολοκληρώνεται στην
παράγραφο §36. Το τµήµα αυτό βρίθει ηθικών και παθητικών επιχειρηµάτων τα
οποία ενισχύουν την κατηγορία του Ερατοσθένη καθώς βασίζονται στο λογικό σχήµα
των ἐνδείξεων: αφού οι φίλοι και οι πολιτικοί του σύντροφοι είναι υπεύθυνοι της
κατάλυσης του πολιτεύµατος, της κατάχρησης εξουσίας και των δεινών που αυτή
προκάλεσε, τότε και ο ίδιος, που αποδεδειγµένα σχετίζεται µαζί τους και λαµβάνει
µέρος στις επιχειρήσεις τους,δεν διαφέρει από αυτούς και συµµερίζεται

τα

συναισθήµατα και τα σχέδιά τους για την πόλη. Τα χαρακτηριστικά αυτά του
προαναφερθέντος τµήµατος του λόγου οδηγούν στην ανίχνευση της διαβολής, η
οποία, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, αποτελεί παρέκβαση και στηρίζεται στη
συνεργασία ἤθους και πάθους.143
Πέρα όµως από αυτό το σηµείο η διαβολή διατρέχει το µεγαλύτερο µέρος του
λόγου : τη συναντάµε στο προοίµιον, στη διήγησιν, αλλά και στο πρώτο µέρος της
ἀποδείξεως. Τέλος, στον ἐπίλογον, δεν εντοπίζουµε άµεσα την παρουσία της, αλλά
κατά την ανακεφαλαιωτική αντιπαράθεση της δράσης των τυράννων και των δεινών
που υπέστησαν οι υπόλοιποι πολίτες ανιχνεύουµε τα σηµάδια της στην ένταξη του
Ερατοσθένη (ενός), στην οµάδα των τριάκοντα.(πολλών)144.

Ανάλυση του λόγου.
Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη και τον Αναξιµένη το προοίµιον αποτελεί έναν από
τους βασικούς χώρους ανάπτυξης της διαβολής , καθώς παρέχει στους διάδικους την
ευκαιρία να καλλιεργήσουν αρνητικό κλίµα για τους αντιπάλους τους . Ιδιαίτερα ο
κατήγορος επιχειρεί

να προκαταλάβει

συναισθηµατικά τους δικαστές και να

προκαλέσει αναµονές για την ανάπτυξη του κατηγορητηρίου, όπου θα συµπληρωθεί
το αρχικό, αδροµερές σχέδιο του χαρακτήρα του αντιδίκου.

142

Voegelin Diabole bei Lysias, New York 1943 ,σσ.124-125
βλ. Αριστ. Ῥητ. 1418 a 30-31, ό.π. σ. 17
144
Βλ. σχετικά Voegelin ο.π. σσ.26-27
143
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Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί το διπλό τέχνασµα που επιστρατεύει ο Λυσίας στο
προοίµιον του λόγου του : αν και αφορµάται από το πρόσωπο του κατηγορουµένου,
πουθενά κατά τη διάρκεια του προλόγου δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε αυτόν,
αλλά τον εντάσσει στην οµάδα των τριάκοντα τυράννων για να προβάλλει στο
πρόσωπό του τα δικά τους αδικήµατα. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται άτυπα το
βάρος των κατηγοριών και ο κατηγορούµενος περιβάλλεται µε όλα τα εγκλήµατα
των τριάκοντα. Ο ίδιος ο ρήτορας ενώνεται µε τα υπόλοιπα θύµατα της αυθαιρεσίας
των τυράννων και µετατρέπει φαινοµενικά τη δίκη από ιδιωτική σε δηµόσια (γραφή).
Η συγκεκριµένη τακτική υιοθετείται σε όλη τη διάρκεια του λόγου και συνιστά τη
βάση των διαβολών προς το πρόσωπο του Ερατοσθένη. Με τη βοήθειά της
επιµέρους τόποι της διαβολής

που αφορµώνται από τη δράση των τριάκοντα

µεταφέρονται στον Ερατοσθένη, ο οποίος έτσι

εµφανίζεται να µετέχει των

εγκληµάτων τους .
Στο προοίµιον (§§1-3) η παραπάνω τεχνική συνδυάζεται µε τον κοινό τόπο της
δείνωσης, ο οποίος εκφράζεται µε την υπερβολική παρουσίαση των εγκληµάτων του
Ερατοσθένη145 και µε την προσποιητή απορία του ρήτορα για τους λόγους που
οδήγησαν τον κατηγορούµενο να προξενήσει τόσο µεγάλες συµφορές στην πόλη και
στους συµπολίτες του.146 Η προβολή της δράσης του Ερατοσθένη ως παράλογης,
αδικαιολόγητης και εγκληµατικής στοχεύει να εξεγείρει σε βάρος του την
αγανάκτηση και το µίσος των δικαστών . Ταυτόχρονα ο ρήτορας για ν’αποφύγει την
κατηγορία της εκτροπής από το θέµα και της παραπλάνησης των δικαστών εστιάζει
το αντικείµενο της παρούσας δίκης στις προσωπικές του διαφορές µε τον
κατηγορούµενο, τις οποίες θα αναπτύξει στη συνέχεια του λόγου (§3): ἀλλ' ὼς
ἄπασι πολλῆς ἀφθονίας οὔσης

ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἤ ὑπὲρ τῶν δηµοσίων

ὀργίζεσθαι..
Στη διήγησιν (§§4-20) ο Λυσίας καταφέρνει µέσω της αφήγησης των γεγονότων
να αποδώσει αφενός το ήθος το δικό του και της οικογένειάς του και αφετέρου του
Ερατοσθένη και των τριάκοντα τυράννων. Με αυτόν τον τρόπο συνθέτει την ἠθικὴν
διήγησιν στην οποία είχε αναφερθεί ο Αριστοτέλης,147 και η οποία επιτρέπει να
παρεισφρήσει η διαβολή που αλλοιώνει το χαρακτήρα των γεγονότων, άλλοτε µε τη
µορφή κρίσεων και άλλοτε ως αποκάλυψη των κινήτρων του κατηγορουµένου.
145

Λυσ.ΧΙΙ § 1: οὐκ ἄρξασθαί µοι δοκεῖ ἄπορον εἶναι, ὧ ἄνδρες δικασταἰ, τῆς κατηγορίας,
ἀλλὰ παύσασθαι λέγοντι τοιαῦτα αὐτοῖς τὸ µέγεθος καὶ τοσαῦτα τὸ πλῆθος εἴργασται .
146
§ 2 : νυνὶ δὲ παρὰ τῶν φευγόντων χρὴ πυνθάνεσθαι ἥτις ἦν αὐτοῖς πρὸς τὴν πόλιν ἔχθραν.
147
Αριστ. Ῥητ. 1417 a 16, ο.π. σ.16
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Συγκεκριµένα στην παράγραφο §3 ο ρήτορας παρουσιάζει την απόφασή του να
καταφύγει στο δικαστήριο ως µοναδικό τρόπο δικαίωσης του αδερφού του και της
οικογένειάς του: νῦν ἠνάγκασµαι ὑπὸ τῶν γεγενηµένων τούτου κατηγορεῖν..
Πρόκειται για έναν τόπο που συναντάµε στη Ῥητορικὴ του Αναξιµένη148 και
χρησιµοποιείται από τους κατηγόρους ως µέσο προβολής του φιλήσυχου και όχι
φιλόδικου χαρακτήρα τους. Τον ίδιο σκοπό

εξυπηρετεί και

ρητορικής απειρίας του Λυσία που στοχεύει να τον

η προβολή

της

παρουσιάσει ως απλοϊκό

άνθρωπο που δεν συνηθίζει να αναµειγνύεται σε δικαστικές διαµάχες (§3).149 Η
επαγγελµατική ενασχόληση του Λυσία µε τη ρητορική αποτελεί την ισχυρότερη
απόδειξη ότι η έλλειψη ρητορικής δεινότητας είναι απλά µια πρόφαση, ένας κοινός
τόπος προσέλκυσης της εύνοιας των ακροατών που επιστρατεύεται από το ρήτορα
χωρίς να απηχεί στην πραγµατικότητα.150 Τέλος, την ανάδειξη του ήθους του ρήτορα
ενισχύει και συµπληρώνει η ιστορία και το δηµόσιο πρόσωπο της οικογένειάς του
που είχε συνεισφέρει στα κοινά.(§§ 4 & 20) Έτσι, ο Λυσίας και ο Πολέµαρχος
παρουσιάζονται ως αθώα θύµατα των δόλιων προθέσεων του Ερατοσθένη.
Αυτές

οι

προθέσεις,

που

αποτελούν

σηµαντικότατο

κριτήριο

του

κατηγορητηρίου151 αλλά και έναν από τους βασικότερους τόπους της διαβολής,152
αποκαλύπτονται σε πρώτη φάση κατά τη διήγηση των γεγονότων που προηγήθηκαν
και ακολούθησαν τη σύλληψη του Λυσία και τη δολοφονία του αδερφού του. Με
αυτόν τον τρόπο, η δράση του Ερατοσθένη ενσωµατώνεται στα σχέδια και τη δράση
των τριάκοντα και εξοµοιώνονται οι επιδιώξεις τους. Καταρχάς, ο ρήτορας
αναγνωρίζει ως κύριο ελατήριο της συµπεριφοράς τους τη φιλοχρηµατία, η οποία
τους οδηγούσε στις πιο ακραίες και απάνθρωπες µορφές συµπεριφοράς (§7).153 Πέρα
από την ιστορική αλήθεια των ισχυρισµών του, η πλεονεξία καθεαυτή αποτελεί
ισχυρότατη ένδειξη ανήθικου χαρακτήρα και κίνητρο αξιόποινης συµπεριφοράς .Για

148

[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1442 b 22-26, ό.π. σ.26
Λυσ. ΧΙΙ § 3 : ὥστε πολλάκις εἰς πολλὴν ἀθυµίαν κατέστην, µὴ διὰ τὴν ἀπειρίαν ἀναξίως
καὶ ἀδυνάτως ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ ἐµαυτοῦ τὴν κατηγορίαν ποιήσοµαι..
150
βλ. σχετικά Voegelin ο.π. σσ.29-30
151
βλ. Αριστ. Ῥητ. 1368 b 6-7 ,ό.π. σ.13 &σηµ.38
152
Για τη σηµασία της προαίρεσις στην απόδειξη της ενοχής ή της αθωότητας του κατηγορουµένου
βλ. Αριστ. Ῥητ. 1368 b 10-16 , ό.π. σ13.&σηµ.38
153
Λυσ. ΧΙΙ § 7 : ἀποκτιννύναι µὲν γὰρ ἀνθρώπους περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο, λαµβάνειν δὲ
χρήµατα περὶ πολλοῦ ἐποιοῦντο. Όµοια : §19 καὶ ἔχοντες µὲν ἑπτακοσίας ἀσπίδας τῶν
ἡµετέρων, ἔχοντες δὲ ἀργύριον κα χρυσίον τοσοῦτον,[ ....] ἐλαβον.[...] εἰς τοσαύτην ἀπληστίαν
καὶ αἰσχροκέρδειαν ἀφίκοντο[..]
149
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το λόγο αυτό, ο Αναξιµένης την κατατάσσει στα πρόσφορα µέσα διαβολής µε τα
οποία µπορεί ο κατήγορος να πλήξει το ήθος του αντιπάλου του.154
Ο βαθµός της αυθαιρεσίας των τριάκοντα εκφράζεται µε την εντολή τους στον
Πολέµαρχο να πιει το κώνειο, χωρίς να έχει προηγηθεί έστω και µια άτυπη δίκη που
να δικαιολογεί µια τέτοια απόφαση(§17).155 Η στέρηση του αναφαίρετου
δικαιώµατος του ατόµου για απολογία και δίκαιη κρίση συνιστά

τακτική των

τριάκοντα που αντιβαίνει στα δηµοκρατικά ιδεώδη και θίγει το κοινό αίσθηµα των
πολιτών. Κατά συνέπεια, ο Ερατοσθένης ως εκπρόσωπος των αρχών και της
συµπεριφοράς τους µοιράζεται την ευθύνη των αδικηµάτων τους και πρέπει να
τιµωρηθεί παραδειγµατικά. Η επισήµανση της προσβλητικής συµπεριφοράς του
κατηγορουµένου, που θέτει σε κίνδυνο την οµαλή λειτουργία της πόλης συνιστά
κατά τον Αναξιµένη κοινό τόπο της διαβολής, µέσω του οποίου ο ρήτορας
προκαταλαµβάνει τους δικαστές και επιπλήττει τον αντίδικο.156 Θα αποτελέσει δε
βασικό όπλο του Λυσία και στο υπόλοιπο µέρος του λόγου.
Η εικόνα της βάρβαρης και υβριστικής δράσης των τριάκοντα ολοκληρώνεται
µε την περιγραφή της συµπεριφοράς τους προς τον νεκρό Πολέµαρχο,157 και τους
συγγενείς του, η οποία µαρτυρά,κατά το ρήτορα, την έλλειψη σεβασµού απέναντι σε
θεούς και ανθρώπους (§9).158 Όπως η πλεονεξία και η αυθαιρεσία, έτσι και η ασέβεια
συνιστά τόπο της διαβολής καθώς αποδεικνύει τον ανήθικο χαρακτήρα του αντιδίκου
και προκαλεί τη δυσµένεια των δικαστών, ιδιαίτερα σε µια κοινωνία τόσο βαθιά και
αληθινά θρησκευόµενη, όπως η αρχαία ελληνική.159
Κατά την ανάλυση του προαναφερθέντος τρίπτυχου της διαβολής παρατηρούµε
τον αριστοτεχνικό τρόπο µε τον οποίο ο Λυσίας µεταφέρει τις κατηγορίες από το
συλλογικό πρόσωπο των τριάκοντα τυράννων στο άτοµο του Ερατοσθένη, στον
οποίο αναφέρθηκε µια µόνο φορά κατά τη διάρκεια της διηγήσεως(§16):
Ἐρατοσθένης αὐτὸν ἐν τῇ ὀδῷ λαβὼν εἰς τὸ δεσµωτήριον ἀπαγάγοι. Πράγµατι,
154

[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ.1442 b 22-25, ο.π. σ. 26
Λυσ. ΧΙΙ § 17 Πολεµάρχῳ δὲ παρήγγειλαν οἱ τριάκοντα τοὐπ' ἐκείνων εἰθισµένον
παράγγελµα, πίνειν κώνειον, πρὶν τὴν αἰτίαν εἰπεῖν δι' ἤντινα ἔµελλεν ἀποθανεῖσθαι, οὕτω
πολλοῦ ἐδέησε κριθῆναι καὶ ἀπολογήσασθαι.
156
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ.1442b 3-9, ό.π. σ. 27&σηµ. 82
157
Λυσ. ΧΙΙ § 18 : καὶ ἐπειδὴ ἀπεφέρετο ἐκ τοῦ δεσµωτηρίου τεθνεώς, ... κλεισίον
µισθωσάµενοι προὔθεντο αὐτόν καὶ πολλῶν ὄντων ἱµατίων αἰτοῦσιν οὐδὲν ἔδοσαν ι εἰς τὴν
ταφήν, ἀλλὰ τῶν φίλων ὁ µὲν ἱµάτιον ὁ δὲ προσκεφάλαιον ὁ δὲ ὅ τι ἕκαστος ἔτυχεν ἔδωκεν εἰς
τὴν ἐκείνου ταφήν..
158
Λυσ. .ΧΙΙ § 9 : ἠπιστάµην µὲν οὖν ὅτι οὔτε θεοὺς, οὔτ'ἀνθρώπους νοµίζει.
159
Τη χρήση και τη λειτουργία του συγκεκριµένου τόπου στον Κατ’ Ἐρατοσθένους λόγο του Λυσία
επισηµαίνει και ο Voegelin ο.π. σσ.159-161
155
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ο ρήτορας αφηγείται

λεπτοµερώς τη δική του περιπέτεια και διαφυγή και στη

συνέχεια µεταβαίνει στην ασεβή και άδικη µεταχείριση του νεκρού Πολέµαρχου,
προσπερνώντας σύντοµα το σηµείο σύλληψης και θανάτου του. Αυτό οφείλεται σε
δυο λόγους: αφενός µεν επειδή δεν µπόρεσε να µάθει τα ακριβή γεγονότα κατά τη
διάρκεια της σύλληψης και του φόνου του αδερφού του, αφετέρου δε γιατί η δική του
ιστορία µπορεί να καλύψει σε ένα βαθµό τα κενά, εφόσον η τύχη που τους περίµενε
ήταν κοινή. Συνδετικός κρίκος των δυο παράλληλων ιστοριών είναι ο Ερατοσθένης, ο
οποίος µε τη σύλληψη του

Πολέµαρχου εξοµοιώνεται µε τους

τριάκοντα και

προσοικειώνεται τα ήθη τους, όπως τα παρουσίασε ο Λυσίας κατή τη διήγηση της
δικής του σύλληψης.
Την ενοχή του Ερατοσθένη επιβαρύνει το τραγικό τέλος του Πολέµαρχου, στο
οποίο δεν αναφέρεται ο βαθµός συµµετοχής του κατηγορουµένου, αλλά υπονοείται,
αφού ο Ερατοσθένης ήταν αυτός που τον συνέλαβε. Τα κενά της διηγήσεως
αναλαµβάνει να καλύψει

η παρεκβατική παράγραφος §21, όπου ο Λυσίας

µνηµονεύει το πλήθος των ατόµων που φονεύθηκαν από τους τριάκοντα και δεν
έτυχαν έστω και µιας υποτυπώδους ταφής (§21).160 Οι αναφορές αυτές παραπέµπουν
στην τύχη του Πολέµαρχου και ολοκληρώνουν τη σύνδεση του Ερατοσθένη µε τους
υπόλοιπους τυράννους, µε τους οποίους ο κατηγορούµενος φαίνεται να ακολουθεί
την ίδια τακτική.161 Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται µέσω του τόπου των ἐνδείξεων,
τον οποίο ο Αριστοτέλης συστήνει για το σχηµατισµό της διαβολής.162
Στο πρώτο µέρος της πίστεως (§§21-40), η διαβολή υποχωρεί και αναµειγνύεται
µε τις αποδείξεις., ώστε να µην γίνεται αντιληπτή, όπως είχε συµβουλεύσει και ο
Αριστοτέλης.163 Άλλοτε λοιπόν τη συναντάµε στον προπηλακισµό του Ερατοσθένη,
164 165

και άλλοτε στην

ειρωνεία µε την οποία ο Λυσίας

αποδυναµώνει τους

ισχυρισµούς του κατηγορουµένου για τις αγαθές του προθέσεις και την αθωότητά
του.166 Επιπλέον, η υπερβολή (δείνωσις) και οι ρητορικές ερωτήσεις συνιστούν
160

Λυσ. ΧΙΙ § 21 : πολλοὺς δ'ἀδίκως ἀποκτείναντες ἀτάφους ἐποίησαν.
Λυσ. ΧΙΙ § 23 : ὥσπερ καὶ πρότερον εἴπον Ἐρατοσθένης ἀπέκτεινεν [.....]τῆ ἐαυτοῦ
παρανοµία προθύµως ἐξυπηρετῶν.
162
βλ. Αριστ. Ῥητ. 1401 b 22-23, 26-27(οι ἐνδείξεις ως τόπος λογικών επιχειρηµάτων) &1416b1( οι
ἐνδείξεις ως τόπος σχηµατισµού της διαβολής ) και για τη σύνδεσή τους ό.π. σσ.11-12
163
Αριστ. Ῥητ 1418 a 13-15,17-19 ό.π. σ. 17 & σηµ. 46 &1418 b 27-29 , ό.π. σ.18& σηµ. 53
164
βλ. ενδεικτικά Λυσ. ΧΙΙ §§ 26&41 : Εἶτ' ὧ σχετλιώτατε πάντων....»& «πολλάκις οὗν
ἐθαύµασα τῆς τόλµης τῶν λεγόντων»
165
Για τη λειτουργία των χαρακτηρισµών ως µέσου διαβολής βλ. W.Voegelin ό.π. σ.26
166
Λυσ. ΧΙΙ § 28. θαυµάζω δὲ τί ἄν ποτ' ἐποίησας συνειπών ὁπότε ἀντειπεῖν φάσκων
ἀπέκτεινας Πολέµαρχον.»&« αὐτοὺς δὲ τοὺς τριάκοντα , ἐὰν εἰς σφᾶς αὐτοὺς ἀναφέρωσι, πῶς
ὑµᾶς εἰκὸς ἀποδέχεσθαι;»
161

50

αποτελεσµατικά µέσα διαβολής µε τη βοήθεια των οποίων ο ρήτορας αποδεικνύει
ότι το µίσος, η αδικία και η θηριωδία των τριάκοντα, και κατ’ επέκταση του
Ερατοσθένη υπερβαίνουν κάθε προηγούµενη βλάβη που υπέστη η πόλη από πολίτες
της. Με αυτόν τον τρόπο πολλαπλασιάζεται ο αριθµός, το µέγεθος και η σηµασία των
αξιόποινων πράξεων του Ερατοσθένη, οι οποίες έτσι φτάνουν στο ύψος της εσχάτης
προδοσίας. Ο Λυσίας λοιπόν καλλιεργεί τις προκαταλήψεις των δικαστών, οι οποίοι
καλούνται να δούν στο πρόσωπό του κατηγορουµένου έναν από τους πιο
επικίνδυνους εχθρούς της δηµοκρατίας και της Αθήνας .167
Μέσα σε αυτόν τον καταιγισµό των κατηγοριών, εντύπωση προκαλεί η σύντοµη
αναφορά του ρήτορα στις στρατιωτικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει ο Ερατοσθένης
κατά το παρελθόν, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ένδειξη της
φιλοπατρίας του (§39).168 Από το περιεχόµενο και τη δριµύτητα των ρητορικών
ερωτήσεων που ακολουθούν καθίσταται εµφανές ότι ο Λυσίας συµπεριέλαβε στο
λόγο του το ελαφρυντικό αυτό του Ερατοσθένη για να το ανασκευάσει..
Αντιπαραβάλλει λοιπόν τη σηµασία των υπηρεσιών

του κατηγορουµένου στην

πατρίδα µε το µέγεθος και τη σοβαρότητα των εγκληµάτων που διέπραξε. Με αυτόν
τον τρόπο τα προτερήµατα και οι αρετές του Ερατοσθένη σβήνουν µπροστά στο
βάρος των αδικηµάτων του. Πρόκειται ,κατά τον Αριστοτέλη, για τον πιο ισχυρό και
αποτελεσµατικό τόπο κατασκευής της διαβολής,169 ο οποίος

φανερώνει τη

δεξιοτεχνία του ρήτορα.
Το δεύτερο µέρος της πίστεως περιλαµβάνει την εξέταση της πολιτικής δράσης
του Ερατοσθένη κατά το παρελθόν. Η ιδιοµορφία του έγκειται στον αριστοτεχνικό
τρόπο µε τον οποίο διαπλέκεται η δράση του κατηγορούµενου µε τη συµπεριφορά και
τις ενέργειες δυο συνεργατών και φίλων του, του Φείδωνα και του Θηραµένη,
αντίστοιχα. Με την παρουσίασή τους, που λαµβάνει χώρα µέσω µιας καινούργιας
διήγησης, σκιαγραφείται και ο Ερατοσθένης, καθώς η σύνδεσή του µαζί τους
αποτελεί µέρος των πίστεων ἐκ τοῦ τρόπου.170 Σε αυτό λοιπόν το τµήµα του λόγου
η διαβολή λειτουργεί σε δυο επίπεδα: η αµαύρωση της εικόνας του Φείδωνα και του

167

[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1442 b 3-9 ό.π. σ.27& σηµ.82
Λυσ. ΧΙΙ § 39 : περὶ δὲ σφῶν αὐτῶν ἕτερα λέγοντες ἐνίοτε ἐξαπατῶσιν, ὑµῖν ἀποδεικνύντες
ὡς στρατιῶται ἀγαθοὶ εἰσιν, ἤ ὡς πολλὰς τῶν πολεµίων ναῦς ἔλαβον τριηραρχίσαντες, ἤ
πόλεις πολεµίας οὔσας φίλας ἐποίησαν.
169
Αριστ. Ῥητ. 1416 b 5-7, ό.π. σ.13&σηµ. 41
170
Με τον όρο πίστεις ἐκ τοῦ τρόπου χαρακτηρίζονται οι αποδείξεις ή οι ενδείξεις που προέρχονται
από τον τρόπο ζωής και συµπεριφοράς των διαδίκων και χρησιµέυουν στη σκιαγράφηση του
χαρακτήρα τους και την απόδειξη της εγκυρότητας του κατηγορητηρίου. Βλ. Voegelin ό.π. σ. 25
168
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Θηραµένη περιλαµβάνεται στην ευρύτερη απόπειρα του ρήτορα να πλήξει το ήθος
του Ερατοσθένη.171
Ο συνδυασµός των παραπάνω στοιχείων οδήγησε

τον Voegelin,172 στο

συµπέρασµα ότι το συγκεκριµένο τµήµα (§§ 40-91) αν και ανήκει στην πίστιν,
αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο της διαβολής, καθώς

εντάσσεται στα ἔξω τοῦ

πράγµατος στοιχεία ενός λόγου. Λειτουργεί ουσιαστικά ως παρέκβαση, γεγονός που
γνωρίζει και παραδέχεται έµµεσα και ο ίδιος ο ρήτορας (§ 62).173 Η ιδιαίτερη σχέση
της διαβολής µε την κατηγορία, η οποία επισηµάνθηκε στο προηγούµενο τµήµα της
εργασίας, δίνει τη δυνατότητα στη διαβολή να παρεισφρήσει στο χώρο της
ἀποδείξεως και µέσω των ηθικών και παθητικών πίστεων να αµαυρώσει την εικόνα
του αντιδίκου.174
Συγκεκριµένα, στις παραγράφους §§43-54 ο Λυσίας διηγείται συνοπτικά τις
ενέργειες του Ερατοσθένη από την καταστροφή του αθηναϊκού στόλου στους Αιγός
ποταµούς µέχρι και την επικράτηση των δηµοκρατικών του Πειραιά. Ο Λυσίας
φροντίζει να επενδύσει τις ενέργειες του κατηγορουµένου µε τα χειρότερα κίνητρα
και

επιστρατεύει

γι’αυτό

την

Χαρακτηριστικός είναι επίσης

υπερβολή

και

τις

ρητορικές

ερωτήσεις.175

ο συσχετισµός της σύλληψης και εκτέλεσης των

τριακοσίων Ελευσινίων, ο οποίος αποδίδεται αποκλειστικά στον Ερατοσθένη
(δείνωσις), µε την εκ µέρους του σύλληψη και εκτέλεση του Πολέµαρχου, την οποία
επιδιώκει να αποδείξει ο ρήτορας.( §52) Με αυτόν τον τρόπο, ο ρήτορας συνδυάζει
δυο γνωστούς τόπους της διαβολής : εκµεταλλεύεται την προηγούµενη πολιτική
δράση του κατηγορουµένου κατά τέτοιον τρόπο, ώστε αυτή α)να λειτουργήσει ως
ένδειξη των πονηρών του διαθέσεων απέναντι στην πόλη και β) να συµβάλει µε
αυτόν τον τρόπο στην απόδειξη
Πολέµαρχου.

της ενοχής του Ερατοσθένη στο φόνο του

176

Στη συνέχεια, ο Λυσίας στρέφει τα βέλη του κατά του Φείδωνα, φίλου του
Ερατοσθένη. Η φιλική σχέση των δυο ανδρών χρησιµέυει ως δίοδος µέσω της οποίας
171

Για τη σύνδεση µεταξύ κατηγορούµενου και Φείδωνα βλ. Λυσ. ΧΙΙ § 58 : ὤστε σφόδρα χρὴ
ὀργίζεσθαι ὅτι Φείδων αἰρεθεὶς.... τῶν αὐτῶν ἔργων Ἐρατοσθένει µετεῖχε .., και µε τον
Θηραµένη §62 : πυνθάνοµαι γὰρ ταῦτα ἀπολογήσεσθαι αὐτὸν, ὅτι ἐκείνῳ φίλος ἦν καὶ τῶν
αὐτῶν ἔργων µετεῖχε.
172
βλ. σχετικά W.Voegelin ο.π. σσ.124-125
173
Λυσ. ΧΙΙ 62 : καὶ µηδενὶ τοῦτο παραστῆ , ὡς Ἐρατοσθένους κινδυνεύοντος Θηραµένους
κατηγορῶ..
174
ό.π. σ.34 & Voegelin ο.π. σ.24
175
Για τις ρητορικές ερωτήσεις και την υπερβολή βλ. Λυσ. ΧΙΙ §.49 και §.52 αντίστοιχα .
176
Αριστ. Ῥητ. 1416 b 1&1416 b 12-13 ό.π. σ.13, σηµ.36&39
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τα κίνητρα και η δράση του Φείδωνα µεταγγίζονται στον Ερατοσθένη, ο οποίος
φαίνεται να συµµερίζεται τις απόψεις του. Πρόκειται για ένα γνωστό τόπο της
διαβολής που συναντάµε στον Αναξιµένη.177 Η δύναµή του γίνεται αµεσότερα
αντιληπτή στο τµήµα του λόγου που είναι αφιερωµένο στο Θηραµένη.
Εδώ ο Λυσίας σκιαγραφεί το Θηραµένη µε τα µελανότερα χρώµατα.Τον
παρουσιάζει ως τυχοδιώκτη και ανήθικο πολιτικό που θυσιάζει φιλίες στο βωµό του
προσωπικού του συµφέροντος και φέρει γι’ αυτό το χαρακτηρισµό του «κοθόρνου»
(§67).178 Το πορτραίτο του συµπληρώνεται µε την παρουσίαση της ολιγαρχικής
παράδοσης της οικογένειάς του,179 η οποία, κατά τη σύµφωνη άποψη του Αριστοτέλη
και του Αναξιµένη, συνιστά πολύτιµη πηγή πληροφοριών για την ανατροφή, τις
πεποιθήσεις και την κοινωνική θέση κάθε αντίδικου.180 Οι οικογενειακές του
καταβολές και ο ανήθικος χαρακτήρας του οδηγούν στην τοῦ δήµου κατάλυσιν,181
που µαζί µε την εσχάτη προδοσία αποτελούν τους βασικότερους τόπους διαβολής
του

Θηραµένη

:αὐτὸς

ἐπαγγειλάµενος

σώσειν

τὴν

πόλιν

αὐτὸς

ἀπώλεσεν..(§68)182 Με αυτόν τον τρόπο, ο Λυσίας επιδιώκει να καλλιεργήσει την
προκατάληψη των δικαστών σε βάρος του κατηγορουµένου, ο οποίος δηµιουργεί
φιλίες µε εχθρούς της αθηναϊκής δηµοκρατίας, αντί να τους απορρίπτει. Εγείρει
λοιπόν την οργή των δικαστών, οι οποίοι µέσα από τις οµοιότητες και τη σχέση των
δυο φίλων καλούνται να διαπιστώσουν το ήθος και την ενοχή του Ερατοσθένη.
Με τη σύνδεση του Ερατοσθένη µε το Φείδωνα και το Θηραµένη ολοκληρώνεται
η παρέκβαση των παραγράφων §§ 40-78 και δίνει τη θέση της στον ἐπίλογον τῶν
ἀποδείξεων. Εδώ ο Λυσίας επιτίθεται στον Ερατοσθένη, τους φίλους και τους
µάρτυρες υπεράσπισής τους και επιδιώκει να πλήξει το ήθος τους. Η επίθεση στον
Ερατοσθένη επιτυγχάνεται µέσω της εναλλαγής των δυο αριθµών, ενικού και
πληθυντικού, οπότε η δράση του κατηγορούµενου συµπλέκεται για άλλη µια φορά
µε τα έργα των τριάκοντα, τους οποίους οι δικαστές οφείλουν να τιµωρήσουν στο

177

[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ.1445 a 14-16, ό.π.σ.28& σηµ. 86
Λυσ. ΧΙΙ § 67 : ὥστε ἅµα µὲν διὰ τὴν πρὸς ἐκείνους πίστιν ὑµᾶς κατεδουλώσατο , διὰ δὲ
τὴν πρὸς ὑµᾶς τοὺς φίλους ἀπώλεσε.
179
Λυσ. ΧΙΙ § 65 καὶ ὀ µὲν πατὴρ αὐτοῦ τῶν προβουλῶν , ταῦτ' ἔπραττεν
180
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ 1445 a 14-16 , ό.π.σ.28& σηµ. 86 και Αριστ. Ῥητ. 1416 a 22-23, ό.π.
σ.12&σηµ. 35
181
Περισσότερα για τη σχετική κατηγορία διαβολής στο Λυσία βλ. Voegelin ο.π. σσ.117-141
182
βλ. Επίσης Λυσ. ΧΙΙ § 70 οὕτως δὲ ἐνετεθύµητο ὡς χρὴ µικρὰν καὶ ἀσθενῆ γενέσθαι τὴν
πόλιν. ὥστε [..]
178
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πρόσωπό του(§ 82).183 Πρόκειται για τον βασικό τόπο διαβολής που συναντάµε σε
όλη τη διάρκεια του λόγου, µε τον οποίο επιδιώκεται η γενίκευση της συµµετοχής
του κατηγορουµένου στις

άδικες και άκριτες δολοφονίες αθώων πολιτών που

διέπρατταν οι τριάκοντα.Με αυτόν τον τρόπο, αποσαφηνίζεται ο ρόλος του στη
δολοφονία του Πολέµαρχου και ανασκευάζεται το επιχείρηµά του ότι ανήκε στους
µετριοπαθέστερους των τυράννων (§§83,87,89).184
Όσον αφορά δε στους υποστηρικτές και τους µάρτυρες υπεράσπισης του
κατηγορουµένου, ο ρήτορας φροντίζει να τους τυλίξει µε ένα πέπλο ειρωνείας µε τη
βοήθεια του οποίου αµφισβητούνται οι προθέσεις τους προς την πόλη και τους
κατοίκους της από τη στιγµή που υποστηρίζουν τους σφετεριστές της.185 Παράλληλα
µε την ειρωνεία, αφθονούν οι προπηλακισµοί των αντιπάλων, µε τους οποίους ο
ρήτορας επιτιµά τη στάση τους και προκαλεί την αγανάκτηση των δικαστών ( §§8690) .
Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η αρκετά αυθαίρετη απόπειρα του Λυσία να µπει
στο µυαλό των φίλων και µαρτύρων υπεράσπισης του Ερατοσθένη για να τους
αποδώσει σκέψεις που φανερώνουν το ήθος τους και προσβάλλουν και οργίζουν
τους δικαστές. Πρόκειται για ένα πρόσφορο και δηµοφιλές µέσο διαβολής που σε
αυτόν το λόγο παίρνει την εξής µορφή(§§86,87 ):
ἤ ὡς δεινοὶ λέγειν ἀπολογήσονται καὶ τὰ τούτων ἔργα πολλοῦ ἄξια
ἀποφανοῦσιν. [....] ἀλλὰ τοὺς µάρτυρας ἄξιον ἰδεῖν, οἵ τούτοις
µαρτυροῦντες αὑτῶν κατηγοροῦσι, σφόδρα ἐπιλήσµονας καὶ
εὐήθεις νοµίζοντες ὑµᾶς εἶναι.
Με αυτόν τον τρόπο οι συνεροῦντες και οι µάρτυρες του Ερατοσθένη καθίστανται
µέτοχοι της αρνητικής εικόνας και φήµης του, καθώς ο κατηγορούµενος λειτουργεί
γι’ αυτούς όπως ο Φείδων και ο Θηραµένης για τον ίδιο.
Αφορµώµενος από το πρόσωπό τους ο Λυσίας βρίσκει την ευκαιρία να
ενεργοποιήσει άλλον έναν τόπο διαβολής του Ερατοσθένη, τον οποίο αναφέρει ο

183

Λυσ. ΧΙΙ § 82 : οὗτος µὲν γὰρ κατήγορος [....] καὶ οὗτοι µὲν τοὺς οὐδὲν ἀδικοῦντας
ἀκρίτους ἀπέκτειναν[ ..]
184
Λυσ. ΧΙΙ 83,87,89 : ὧν οὖτοι πατέρες καὶ ὑεῖς καὶ ἀδελφοὺς ἀκρίτως ἀπέκτειναν [...] διὰ δὲ
τὸν Ἐρατοσθένην καὶ τοὺς συνάρχοντας αὐτοῦ δεινὸν ἦν καὶ τῶν τεθνεώτων ἐπ' ἐκφορὰν
ἐλθεῖν.[…] καίτοι λέγουσιν ὡς Ἐρατοσθένει ἐλάχιστα τῶν τριάκοντα κακὰ εἴργασται, καὶ διὰ
τοῦτο αὐτὸν ἀξιοῦσι σωθήναι.
185
Λυσ. ΧΙΙ § 86 : ἄξιον θαυµάζειν, πότερον ὡς καλοὶ κἀγαθοὶ αἰτησονται, τὴν αὐτῶν
ἀρετὴν πλείονος ἀξίαν ἀποφαίνοντες τῆς τούτων πονηρίας.
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Αναξιµένης στη Ῥητορικὴ του.186 Συγκεκριµένα, ο ρήτορας προβάλλει το δικαίωµα
του Ερατοσθένη για µια νόµιµη δίκη που σε κάθε περίπτωση θα του εξασφαλίσει είτε
την αθώωση,187 είτε την τιµή µιας αξιοπρεπούς ταφής.188 Έτσι, υπενθυµίζει στους
δικαστές τις αδικίες των τριάκοντα σε βάρος τους και σε βάρος των δικών τους
ανθρώπων και την αγνωµοσύνη τους απέναντι σε ένα πολίτευµα που δεν στερεί
ακόµη και από τον µεγαλύτερο εγκληµατία τα βασικά του δικαιώµατα και την
αξιοπρέπειά του. Η αντιπαραβολή αυτή αναµένεται κατά τον Αναξιµένη να
προκαλέσει την οργή και τον φθόνο των δικαστών, καθώς θίγει το ευαίσθητο σηµείο
της ανθρώπινης απαίτησης για ισότητα και αξιοπρέπεια.
Αξιοπρόσεκτη είναι η τοποθέτηση του προαναφερθέντος τόπου της διαβολής στο
τελευταίο τµήµα των αποδείξεων, αντί για τον ἐπίλογον που υποδεικνύει ο
Αναξιµένης.189 Κατά την εξέταση των παραγράφων §§92-100 διαπιστώνουµε τη
σταδιακή αποκλιµάκωση της έντασης που είχε προκληθεί στον ἐπίλογο τῶν
ἀποδεικτικῶν, η οποία επιτυγχάνεται µε

την ανακεφαλαίωση των θέσεων του

ρήτορα .Ενδεικτική ως προς αυτό είναι η τελευταία περίοδος του λόγου, που αποτελεί
ουσιαστικά µια κατηγορηµατική επίκληση στο καθήκον και την ευθύνη

των

δικαστών(§100): ἀκηκόατε, ἑωράκατε, πεπόνθατε, ἔχετε. δικάζετε και επαινείται
από τον Αριστοτέλη190 Κατά συνέπεια, η διαβολή στον ἐπίλογον υιοθετεί την
ηπιότερή της µορφή και λειτουργεί ως κοινός τόπος που στοχεύει στην τελική
διαµόρφωση της εικόνας του ρήτορα και του αντιπάλου. Αυτή επιτυγχάνεται µε την
αδροµερή ανάκληση των γεγονότων και των συνεπειών τους τόσο για τον ρήτορα
όσο και για την πόλη. Άρα οι τόποι της διαβολής µε τη λογική δοµή τους και τον
επιθετικό και ορµητικό τους χαρακτήρα ταιριάζουν περισσότερο στο τέλος των
πίστεων και όχι στον ἐπίλογον .
Προσεκτικότερη παρατήρηση της θέσης και του ρόλου της διαβολής στο σύνολο
του λόγου οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η τεχνική αυτή επιστρατεύει διάφορα µέσα και
παίρνει ποικίλες µορφές ανάλογα µε το µέρος του λόγου στο οποίο βρίσκεται. Στον
πρόλογον και στον ἐπίλογον η διαβολή συνιστά κοινό τόπο, µε τη βοήθεια του
οποίου διαµορφώνεται η αρχική και η τελική εικόνα του αντιδίκου. Στοχεύει να

186

[Αριστ ] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ 1445 a 19-26 , ό.π. σ.28&σηµ. 89
Λυσ. ΧΙΙ § 87: εἰ διὰ µὲν τοῦ ὑµετέρου πλήθους ἀδεῶς ἡγοῦνται τοὺς τριάκοντα σώσειν,
διὰ δὲ Ἐρατοσθένην.[....].δεινὸν ἦν καὶ τῶν τεθνεώτων ἐπ'ἐκφορὰν ἐλθεῖν.
188
Λυσ. ΧΙΙ § 88
189
[Αριστ ] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1444 b 22, 36, 1445 a 19-26 ό.π., σ.28 &σηµ. 89
190
Αριστ. Ῥητ. 1420 a 6-8, ό.π. σ.20
187
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αφυπνίσει τις προκαταλήψεις των δικαστών υπό την επήρεια των οποίων θα
απορρίψουν προκαταβολικά την απολογία του Ερατοσθένη.
Στην ἠθικὴν διήγησιν(§§4-20) εισάγονται οι πρώτοι προπηλακισµοί και
παρουσιάζονται οι

προθέσεις

του Ερατοσθένη, µέσω της εξιστόρησης των

ενεργειών του πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη σύλληψη του Πολέµαρχου . Όσο
για το µέρος της πίστεως, ο ρήτορας βρίσκει την ευκαιρία να αναπτύξει τους τόπους
της διαβολής, οι οποίοι συνδυάζονται µε κάποιες από τις ηθικές και παθητικές
αποδείξεις . Ενδεικτικές ως προς αυτό είναι οι παράγραφοι §§43-78, οι οποίες παρά
τον παρεκβατικό τους χαρακτήρα εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των ηθικών
αποδείξεων και στηρίζονται σε έναν βασικό τόπο της διαβολής .Παράλληλα, στις
παραγράφους §§79-91 αποδεικνύεται το εύρος των δυνατοτήτων της διαβολής, την
οποία ο ρήτορας επιστρατεύει και εναντίον των υποστηρικτών του Ερατοσθένη, των
φίλων και των µαρτύρων υπεράσπισης.
Γενικά, στο λόγο του Λυσία γίνεται συστηµατική και αριστοτεχνική χρήση της
διαβολής, γεγονός που δικαιολογείται τόσο από την προσωπική εµπλοκή του ρήτορα
στην εκδικαζόµενη υπόθεση, όσο και από την ιδιαιτερότητα της κατηγορίας, η οποία
αν και αναφέρεται στο φόνο ενός ιδιώτη, του Πολέµαρχου , εντάσσεται στο ευρύτερο
πλαίσιο των εγκληµάτων που διέπραξαν οι τριάκοντα τύρρανοι σε βάρος της
πατρίδας και των συµπολιτών τους. Έτσι, συναντάµε στο λόγο πολλά στοιχεία που
προσιδιάζουν στις γραφές . Συνεπώς, ο βίος και η δράση του Ερατοσθένη παρείχε
στο Λυσία πλούσιο υλικό, το οποίο ο ρήτορας εκµεταλλεύτηκε ανάλογα µε τις
επιδιώξεις και τις ανάγκες του. Χρησιµοποίησε, έτσι, πολλούς από τους τόπους της
διαβολής τους οποίους συναντάµε στον Αριστοτέλη και στον Αναξιµένη , ενώ δεν
δίστασε να τους συνδυάσει για να αυξήσει την ισχύ τους και να επιτύχει
δραστικότερο αποτέλεσµα. Επιπλέον, για την κατασκευή της διαβολής επιστράτευσε
παραδοσιακά εφόδια

της κλασικής ρητορικής, όπως τους προπηλακισµούς, την

εἰρωνεία και τις ρητορικές ερωτήσεις.191 Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι ο
Λυσίας , αν και χρησιµοποίησε τη διαβολή, επέλεξε την ηπιότερή της µορφή και δεν
προέβη στις ακρότητες και τις υπεβολές

τις οποίες θα συναντήσουµε στους

µεταγενέστερους ρήτορες, αρχής γενοµένης από το ∆ηµοσθένη.
191

βλ.σχετικά Voegelin ό.π. σσ.25-28 Η απουσία σχετικών αναφορών στα θεωρητικά εγχειρίδια του
Αριστοτέλη και του Αναξιµένη οφείλεται στην επιθυµία των δυο θεωρητικών να περιοριστούν στη
ανάλυση των γενικών σχηµάτων πρόκλησης και ανασκευής της διαβολής , αφήνοντας στη διακριτική
ευχέρεια του ρήτορα τον τρόπο ένταξής της στο λόγο και τις ποικίλες επιµέρους µορφές που θα
µπορούσε να της χαρίσει.
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2.2.2 ∆ηµοσθένους Κατά Κόνωνος αἰκείας (LIV)
Υπόθεση του λόγου.
Ο Κατά Κόνωνος αἰκείας είναι ένας από τους δικανικούς λόγους για ιδιωτική
δίκη που συνέγραψε ο ∆ηµοσθένης ως λογογράφος. Ο Αρίστων, πελάτης του
∆ηµοσθένη και ενάγων στη συγκεκριµένη υπόθεση, παρουσιάζεται ως ένας νέος
φιλήσυχος και δειλός. Κατά τη διάρκεια της θητείας του είχε δεχθεί ενοχλήσεις από
µια οµάδα άσωτων συστρατιωτών του, ανάµεσα στους οποίους ήταν και οι γιοι του
Κόνωνα. Η καταγγελία του στο στρατηγό και οι επιπλήξεις του δεύτερου δεν έφεραν
αποτέλεσµα, καθώς το ίδιο βράδυ οι γιοι του Κόνωνα και η παρέα τους
βιαιοπράγησαν εναντίον του Αρίστωνα και των υπόλοιπων στρατιωτών που είχαν
προβεί στην καταγγελία. Το εχθρικό κλίµα που δηµιουργήθηκε έκτοτε ανάµεσά τους
κορυφώθηκε, όταν αργότερα, ένα απόγευµα, ο ενάγων, ο Κόνων και ο γιος του
Κτησίας συναντήθηκαν τυχαία στην αγορά. Όπως υποστηρίζει ο Αρίστων, ο Κόνων
και ο γιος του παρασυρµένοι από τη µέθη, του επιτέθηκαν, τον τραυµάτισαν άσχηµα
και τον άφησαν να παλεύει µεταξύ ζωής και θανάτου. Πρωταγωνιστής στην υπόθεση,
κατά τον Αρίστωνα, είναι ο Κόνων και γι’ αυτό κατέθεσε εναντίον του την αγωγή.
Αναφερόµενος στην

τεχνική

του λόγου

ο L. Pearson,192 επισηµαίνει την

αριστοτεχνική του ηθοποιία και τον χαρακτηρίζει ως το πιο ελκυστικό παράδειγµα
«αφελούς ύφους αφήγησης», ενώ µε επαινετικά λόγια µιλά γι’αυτόν και ο Blass.193
Ως προς τη διάρθρωσή του, ο λόγος

ακολουθεί τον τυπικό διαχωρισµό των

δικανικών λόγων σε προοιίµιον (§§1-2), διήγησιν(§§3-12), ἀγῶνα (§§13-41) και
ἐπίλογον.(§§42-44)

Ανάλυση του λόγου
Το προοίµιο(§§1-2), αφορµώµενο από το πρόσωπο του ρήτορα –κατηγόρου
παραχωρεί από την πρώτη κιόλας φράση του σηµαντική θέση στη διαβολή. Αυτήν
εξυπηρετεί η πρόταξη των µετοχών ὑβρισθεὶς καὶ παθὼν µε τις οποίες ο Αρίστων
εκφράζει την ηθική και σωµατική βλάβη που υπέστη από τον κατηγορούµενο. Έτσι
προβάλλεται η ποιότητα και η έκταση του εγκλήµατος του αντιδίκου, γεγονός που
192
193

Pearson The art of Demosthenes , Scholars Press , 1981 σσ. 59-60
Blass Die attische Beredsamkeit, II,Lepzig 1983, σ.458
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συνιστά έναν από τους κοινούς τόπους του προοιµίου των δικανικών λόγων.
Παράλληλα, η µετοχή ὑβρισθεὶς χρησιµοποιείται για να καταδείξει την αυθάδεια
του κατηγορουµένου η οποία θα προβληθεί στη συνέχεια του λόγου ως βασικό
ποιοτικό χαρακτηριστικό του ήθους του 194.
Επιπλέον, ο νεαρός Αρίστων επιχειρεί εκ των προτέρων να ανασκευάσει την
αναµενόµενη διαβολή του αντιδίκου για το νεαρό της ηλικίας του, στην οποία δεν
ταιριάζει ο ρόλος του κατηγόρου.195 Για το λόγο αυτό, προβάλλει την ηλικία του ως
αποφασιστικό παράγοντα στην απόφασή του να ενάγει τον κατηγορούµενο για
έγκληµα µικρότερης αξίας από αυτό που διέπραξε. (§1) Υιοθετεί, λοιπόν, το προφίλ
του ενάρετου νέου, που αντί να εκµεταλλευτεί τα δικαιώµατα που του παρέχει ο
νόµος, προτιµά να αναζητήσει το δίκαιο του στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που του
επιτρέπει ο κώδικας ηθικής της εποχής . Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται και από
την υπόνοια της φιλοδικίας , η οποία επίσης συνιστά βασικό τόπο της διαβολής196 .
Η διήγησις διαιρείται σε δυο τµήµατα: στο πρώτο(§§3-6) ο Αρίστων εκθέτει τη
συµπεριφορά των γιων του Κόνωνα απέναντι σε αυτόν και στους συστρατιώτες του
τον καιρό που υπηρετούσαν στο στράτευµα, ενώ στο δεύτερο(§§7-12) διηγείται το
περιστατικό της συµπλοκής τους και τις συνέπειες που είχε αυτό στη σωµατική του
ακεραιότητα.Ο σκοπός που εξυπηρετεί το πρώτο µέρος της διηγήσεως είναι διπλός:
αφενός παρουσιάζει το ήθος των γιων του Κόνωνα, το οποίο αποτελεί σηµαντικότατη
ένδειξη της ανατροφής που έλαβαν και κατ΄επέκταση του χαρακτήρα του πατέρα
τους και αφετέρου εντοπίζει την αφετηρία της έχθρας τους και της επακόλουθης
επίθεσης προς τον Αρίστωνα.
Παρόλο τον φαινοµενικά αντικειµενικό της χαρακτήρα, η διήγηση του Αρίστωνα
φιλοξενεί µια σειρά από τόπους της διαβολής κατάλληλα ενσωµατωµένους ώστε να
µην προδίδουν το χαρακτήρα τους. Συγκεκριµένα, η παρουσίαση των γιων του
Κόνωνα ως µέθυσων και ταραχοποιών που δεν ακολουθούσαν το πρόγραµµα του
υπόλοιπου στρατεύµατος, αλλά ενοχλούσαν και προσέβαλαν όσους βρίσκονταν
κοντά τους συνιστά κατά τον Αριστοτέλη197 βασικό τόπο της διαβολής που
αναφέρεται

στο

οικογενειακό

περιβάλλον

του

κατηγορουµένου

και

την

194

βλ. ∆ηµ.LIV § 2 : δεινῆς γὰρ οὔσης τῆς τότε συµβάσης ὕβρεως οὐκ ἐλάττων ἡ µετὰ ταῦτ'
ἀσέλγει, ἐστὶ τούτου..
195
βλ. σχετικά [Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ.1437 a 34-36 & 1442 α 25-26 , ό.π. σ.25
196
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1442 b 22-25, ό.π. σ.26
197
Αριστ. Ῥητ.1416 a 22-23 , ό.π. σ.12&σηµ. 35
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αλληλεπίδραση που υπάρχει µεταξύ των µελών του.198 Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι η
συµπεριφορά και η δράση των γιων του Κόνωνα οµοιάζει σε µεγάλο βαθµό µε τη
δική του για την οποία άλλωστε έχει προσαχθεί στο δικαστήριο.
Η παραπάνω µαρτυρία καθίσταται αξιόπιστη,καθώς φαίνεται να προέρχεται από
µια οµάδα στρατιωτών στην οποία ανήκε και ο Αρίστων, και όχι µόνο από τον ίδιο
τον κατήγορο .Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί η χρήση του πληθυντικού για τη διήγηση
των ενεργειών του (§4): ὁρῶντες δ'ἡµεῖς ταῦτα καὶ λυπούµενοι [.....] τῷ
στρατηγῷ τὸ πράγµ' εἴποµεν κοινῆ πάντες οἱ σύσσιτοι προσελθόντες...
Επιπλέον, οι επιπλήξεις του στρατηγού στους γιους του Κόνωνα για την εν γένει
συµπεριφορά τους προς τους συστρατιώτες τους199 συνιστούν έναν τόπο της διαβολής
ἐκ τοῦ βίου, στον οποίο είχε αναφερθεί διεξοδικά ο Αναξιµένης.200 Συγκεκριµένα,οι
δριµείες παρατηρήσεις του στρατηγού, που αποτελεί τον αρχηγό και τον κριτή του
στρατεύµατος, µπορούν να εκληφθούν ως µια µορφή κολασµού για την απαράδεκτη
στάση τους µέσα στο στράτευµα .Αυτή παρουσιάζεται από τον Αρίστωνα ως
ισοδύναµη µιας καταδίκης και χρησιµοποιείται για να βαρύνει το παρελθόν και να
αµαυρώσει τη φήµη τους.Είναι δε καταδεικτική του ήθους των γιων του Κόνωνα.
Τέλος, οι διαφορές µεταξύ του Αρίστωνα και των γιων του Κόνωνα, οι οποίοι
ακόµη και µετά τις υποδείξεις του στρατηγού δεν σταµάτησαν να τον ενοχλούν και
να του επιτίθενται, στοιχειοθετούν την έχθρα που είχε προκληθεί ανάµεσα στις δυο
πλευρές

201

. Σε αυτήν αποδίδει ο Αρίστων την επίθεση του Κόνωνα και του γιου του

εναντίον του και επισηµαίνει τον σκόπιµο χαρακτήρα της, που σύµφωνα µε τον
Αριστοτέλη συνιστά σηµαντικό κριτήριο για την αναγνώριση της ενοχής του
κατηγορουµένου.202 ¨Όπως υποστηρίζει ο Voegelin,203 η ανίχνευση της πλαστής ή
πραγµατικής

προϋπάρχουσας έχθρας του αντιδίκου προς το ρήτορα

µπορεί να

χρησιµοποιηθεί ως κίνητρο των ενεργειών του και συνιστά τόπο της διαβολής.
Με τους προαναφερθέντες τόπους της διαβολής που αναφέρονται στο παρελθόν
των γιων του Κόνωνα ο Αρίστων καταφέρνει να προετοιµάσει τους δικαστές για τη
συµπεριφορά του κατηγορουµένου στο επόµενο τµήµα της διηγήσεως, το οποίο

198

∆ηµ. LIV § 3 Ἔπινον ἑκαστοθ'οὖτοι τὴν ἠµέραν, ἐπειδὴ τάχιστ' ἀριστήσαιεν [....] ἔτυπτον
καὶ τὰσ ἀµίδας κατεσκεδάννυον καὶ ἀσελγείας καὶ.... ὕβρεως οὐδ'ὁτιοῦν ἀπέλειπον..
199
∆ηµ. LIV §5 λοιδορηθέντος δ’ αὐτοῖς ἐκείνου καὶ κακίσαντος αὐτοὺς .
200
[Αριστ ]. Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1437 a 1-10
201
∆ηµ. LIV § 6 ὡς δεῦρ'ἐπανήλθοµεν, ἦν ἡµῖν, οἶον εἰκός, ἐκ τούτων ὀργὴ καὶ ἔχθρα πρὸς
ἀλλήλους..
202
Αριστ. Ῥητ. 1368 b 9-11, ό.π. σ.13&σηµ.36
203
W.Voegelin ό.π. σσ. 28-29
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αφορά

στην

εκδικαζόµενη

πράξη.

Οι

αντιδράσεις

λοιπόν

του

Κόνωνα

προοικονοµούνται βάσει του πρότερου βίου των γιων του.
Συνολικά, τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο τµήµα της διηγήσεως(§§7-12)
καθίσταται εµφανής η προσπάθεια του ρήτορα να σπιλώσει το ήθος και ν’ αµαυρώσει
την εικόνα του αντιδίκου και ταυτόχρονα να προβάλει
αγαθότερες δυνατές προθέσεις.

204

για τον εαυτό του τις

Αυτό επιτυγχάνεται µε την

προβολή του

φιλήσυχου χαρακτήρα του και την έλλειψη εκδικητικής διάθεσης απέναντι στον
Κόνωνα και τους γιους του. Πρόκειται για έναν γνωστό τόπο της διαβολής,

205

τον

οποίο συναντήσαµε και στο προοίµιον του λόγου. 206 Με τη βοήθεια του τόπου αυτού
ο κατήγορος επιχειρεί να απαλλαγεί από την υποψία της φιλοδικίας και να
παρουσιασθεί ως θύµα του κατηγορουµένου, εξαιτίας του οποίου αναγκάστηκε να
εµπλακεί στη συγκεκριµένη δίκη.
Η διαβολή επανέρχεται στο τµήµα των πίστεων (§§13-41), όπου ο Αρίστων
επιχειρεί ν’ανασκευάσει προκαταβολικά (προκατάληψις) την εικόνα που θα
επιχειρήσει να προβάλει ο αντίδικος για αυτόν και την οικογένειά του. Σύµφωνα µε
τους ισχυρισµούς του ο Κόνων θα παρουσιάσει το ρήτορα και τα αδέρφια του ως
πότες, υβριστές και γενικά ανήθικους πολίτες.207 Η οµοιότητα µεταξύ των
κατηγοριών που απευθύνει ο Αρίστων στον Κόνωνα και αυτών που αναµένεται ν’
απευθύνει ο

Κόνων στον Αρίστωνα και την οικογένειά του είναι σκόπιµη και

εξυπηρετεί στην κατάδειξη του απλοϊκού µηχανισµού µε τον οποίο ο Κόνων θα
επιχειρήσει να διαβάλει το ρήτορα, δηλαδή µε την αντιστροφή των κατηγοριών. Αν
και πρόκειται για παγιωµένη τακτική, την οποία συναντάµε στον Αριστοτέλη και
τον Αναξιµένη,208 προβάλλεται εν προκειµένω από τον κατήγορο ως παράλογη,
δεδοµένης της εικόνας που σχηµατίστηκε για τον Κόνωνα και τους γιους του από τη
διήγησιν.
Για το λόγο αυτό, ο Αρίστων εµµένει στις αρχικές κατηγορίες τις οποίες ενισχύει
χαρακτηρίζοντας τον Κτησία «ἰθύφαλλο δὲ καὶ αὐτολύκο».Πρόκειται για ονοµασίες
που απέδιδαν στους εαυτούς τους οι νέοι, γόνοι καλών οικογενειών που διακρίνονταν
204

∆ηµ. LIV § : 6 οὐ µὴν ἔγωγ'ᾠόµην δεῖν οὔτε δίκην λαχεῖν αὐτοῖς οὔτε λόγον ποιεῖσθαι τῶν
συµβάντων οὐδένα, ἀλλ'ἐκεῖν'ἀπλῶς ἐγνώκειν τὸ λοιπὸν εὐλαβεῖσθαι καὶ φυλάττεσθαι µὴ
πλησιάζειν τοῖς τοιούτοις.
205
Αριστ. Ῥητ. 1416 b 12-13, ό.π. 13&σηµ.39
206
ό.π. σ. 57
207
∆ηµ. LIV 14 : Ἡµᾶς δὲ πάντας τοὺς ἀδελφοὺς παροίνους µὲν τινας καὶ ὑβριστὰς
κατασκευάσει, ἀγνώµονας δὲ καὶ πικροὺς.
208
Αριστ. Ῥητ 1416 a 29 , ό.π. σ. 13& σηµ.37, [Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1442 b 5-9,
ό.π.σ.27&σηµ.82
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για τον καλοζωισµό τους και επιδίδονταν σε τολµηρές διασκεδάσεις. Αξιοπρόσεκτη
είναι η τακτική µε την οποία ο Αρίστων παρουσιάζει τον ίδιο τον Κόνωνα να
εντάσσει το γιο του σε αυτές τις οµάδες, προκειµένου να τον δικαιολογήσει.209 Με
αριστοτεχνικό τρόπο ο κατήγορος χρησιµοποιεί αυτή την αναµενόµενη οµολογία «
καὶ ἐρεῖν » ως απόδειξη του ήθους του κατηγορούµενου και του γιου του, ενώ ο ίδιος
υιοθετεί το ρόλο του αθώου και αγανακτισµένου θύµατος της αυθαιρεσίας του
κατηγορουµένου. Έτσι, επιχειρεί να αποσοβήσει τον κίνδυνο να αποδειχθεί και
αυτός µέλος ανάλογων οµάδων, γεγονός που θα ακύρωνε τον αξιόποινο χαρακτήρα
των πράξεων του κατηγορουµένου και του γιου του.210 Επιστρατεύει λοιπόν άλλον
έναν τόπο ανασκευής της αναµενόµενης διαβολής του κατηγορουµένου, ο οποίος
συνίσταται στη µεταφορά της κατηγορίας στους συγγενείς του Κόνωνα και σταδιακά
στον ίδιο.
Περαιτέρω επίθεση στο ήθος του κατηγορουµένου πραγµατοποιείται µε την
έµφαση στην ώριµη ηλικία του, κατά την οποία ο Κόνων, όπως παρατηρεί και ο
Αριστοτέλης κατά την ανάλυση του ήθους των ηλικιωµένων,211 έπρεπε να εµφορείται
από περισσότερη

εγκράτεια και σωφροσύνη και να εµποδίζει την υβριστική

συµπεριφορά των νεοτέρων και δη του γιου του .212 Με το ηθικό αυτό επιχείρηµα ο
Αρίστων δικαιολογεί το παράδοξο της κατηγορίας ενός ηλικιωµένου για την
πρόκληση σοβαρών σωµατικών βλαβών σε έναν νέο. Ανασκευάζει µε αυτόν τον
τρόπο

τυχόν διαβολή του αντιδίκου που θα µπορούσε, κατά τον Αναξιµένη να

στηριχθεί σε µια τέτοια ασυνέπεια.213
Παράλληλα, η παραπάνω

διαπίστωση επηρεάζει δυσµενώς την εικόνα του

κατηγορουµένου και διευκολύνει τον Αρίστωνα να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι
για την υβριστική και ανεύθυνη συµπεριφορά του Κτησία ευθύνεται ο ίδιος ο
πατέρας του, ο οποίος προφανώς δεν τιµούσε ούτε σεβόταν τον δικό του πατέρα,
οπότε δεν είχε ανάλογες αξιώσεις από τους γιους του.214 Με αυτόν τον τρόπο, ο
Κόνων αποδεικνύεται ακατάλληλος και αποτυχηµένος τόσο ως πατέρας όσο και ως
209

∆ηµ. LIV § 14 : καὶ ἐρεῖν [......] καὶ ταῦτ' εἶναι νέων ἀνθρώπων .
∆ηµ. LIV § 13 : ἀπὸ τῆς ὕβρεως καὶ τῶν πεπραγµένων τὸ πρᾶγµ' ἄγοντ' εἰς γέλωτα καὶ
σκώµµατ' ἐµβαλεῖν πειράσεσθαι.
211
Αριστ. Ῥητ. 1390 a 11-18
212
∆ηµ. LIV § 22 : ὅστις δ'ἐτῶν µὲν ἐστιν πλειόνων ἤ πεντήκοντα, παρὼν δὲ νεωτέροις
ἀνθρώποις καὶ τούτοις υἱέσιν, οὐχ ὅπως ἀπέτρεψεν ἤ διεκώλυσεν ἀλλ'αὐτὸς ἡγεµὼν καὶ
πρῶτος καὶ πάντων βδελυρώτατος γεγένηται….
213
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1442 a 27-28, ό.π. σ.25& σηµ.78
214
∆ηµ. LIV § 23 : ἐγὼ µὲν γὰρ ἡ γοῦµαι ταῦτ' εἶναι σηµεῖα τοῦ µηδὲ τοῦτον τὸν ἑαυτοῦ πατέρ'
αἰσχύνεσθαι, εἰ γὰρ ἐκεῖνον αὐτὸς ἐτίµα καὶ ἐδεδίει, κἄν τούτους αὐτὸν ἠξίου..
210
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γιος. Το συµπέρασµα αυτό, αν και αρκετά αυθαίρετο, αποτελεί προϊόν των ενδείξεων,
οι οποίες εδώ συνθέτουν γνωστό τόπο της διαβολής, όπως επισηµάνθηκε από τον
Αριστοτέλη.215 Στοχεύει δε στην περαιτέρω ανυποληψία του κατηγορουµένου, του
οποίου το ήθος προσκρούει στις προκαταλήψεις της εποχής.
Στις παραγράφους §§26-29 ο Αρίστων επιχειρεί να διαβάλει εκ νέου τον
κατηγορούµενο,καθώς υποστηρίζει ότι η προσφορά των δούλων του για βασανισµό,
κατά τη διάρκεια της διαιτησίας που προηγήθηκε της δίκης, δεν ήταν παρά µια
πρόφαση του Κόνωνα για να κερδίσει χρόνο.216 Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει, εκ
των προτέρων, να ανασκευάσει το επιχείρηµα µε το οποίο ο Κόνων θα αποδείκνυε τις
καλές του προθέσεις και θα διέλυε τη διαβολή του κατηγόρου του.217 Με την
παράγραφο §29 ουσιαστικά ολοκληρώνεται το κύριο µέρος των αποδείξεων, το οποίο
διαδέχεται η δριµεία επίθεση στο ήθος των µαρτύρων υπεράσπισης και του Κόνωνα.
Βρισκόµαστε πλέον στον κατεξοχήν χώρο της διαβολής, όπως αποδεικνύει το πάθος
και η ορµή του ρήτορα και η σωρεία των κατηγοριών που εξαπολύει, σε µεγάλο
βαθµό αυθαίρετα, σε βάρος των αντιπάλων του.
Καταρχάς, όσον αφορά στους µάρτυρες υπεράσπισης ο Αρίστων σκιαγραφεί το
ήθος τους µε οξύτατους προσωπικούς χαρακτηρισµούς. Τους παρουσιάζει ως φίλους
και συµπότες του Κόνωνα οι οποίοι συµµερίζονται τις ταπεινές συνήθειες και τον
τρόπο διασκέδασής του και καλύπτονται πίσω από µια προσποιητή σοβαρότητα.218
Έτσι, επιστρατεύει τον τόπο της διαβολής που στηρίζεται στο βίο των αντιπάλων για
να

τονίσει την αντίθεση ανάµεσα στη φαινοµενική και την πραγµατική τους

συµπεριφορά, η οποία εκδηλώνεται το βράδυ ενώπιον λιγότερων µαρτύρων και δεν
συνάδει µε την ηλικία τους . Με αυτόν τον τρόπο, αποκαλύπτει την υποκρισία τους
και την ελαφρότητά τους. Σε αυτό στοχεύει και η παράταιρη ένταξή τους στις οµάδες
των νέων, η οποία προβάλλεται µε την ειρωνική αποκάλυψη του νεανίζοντος κώδικα
επικοινωνίας τους, αλλά και της αλληλεγγύης που τους συνδέει και αποτελεί ίδιον

215

Αριστ. . Ῥητ. 1416 b 1 , ό.π. σ.13 &σηµ.40
∆ηµ. LIV § 28 εἰ τοῦ γενέσθαι τὴν βάσανον ἕνεκα προυκαλοῦντο καὶ ἐπίστευον τῷ δικαίῳ
τούτῳ οὐκ ἄν ἤδη τῆς διαίτης ἀποφαινοµένης, νυκτὸς, οὐδεµιᾶς ὑπολοίπου σκήψεως οὔσης,
προυκαλοῦντο.
217
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ.1437 a 11-17, ό.π. σελ.25&σηµ.74
218
∆ηµ. LIV § § 33 ,34 συµπόται δ'ὄντες τούτου καὶ πολλῶν τοιούτων ἔργων κοινωνοὶ εἰκότως
[.....] οἵ µεθ' ἠµέραν µὲν ἐσκυθρωπάκασιν καὶ λακωνίζειν φασὶ καὶ τρίβωνας ἔχουσιν καὶ
ἀπλᾶς ὑποδέδενται,ἐπειδὰν δὲ συλλεγῶσιν καὶ µετ' ἀλλήλων γένωνται, κακῶν καὶ αἰσχρῶν
οὐδὲν ἐλλείπουσι.
216
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των µικρότερων ηλικιών .219 Η προσπάθεια απόδοσης των πιθανών σκέψεων και των
λόγων των αντιπάλων συνιστά αποτελεσµατικό µέσο διαβολής, το οποίο
χρησιµοποιήθηκε ευρέως από τους ρήτορες προκειµένου ν’ αποδώσουν στους
αντιδίκους τα κίνητρα που αυτοί επιθυµούν . Έτσι, µε την πρόφαση της αποκάλυψης
των τεχνασµάτων του αντιδίκου ο Αρίστων πλήττει την αξιοπιστία των καταθέσεων
των µαρτύρων, οι οποίοι

παρουσιάζονται ικανοί να καλύπτουν ένα έγκληµα,

προκειµένου να υπερασπιστούν τον συµπότη και φίλο τους.220
Πέρα από αυτά, η επιτίµηση του ήθους και του βίου των µαρτύρων µοιραία
επηρεάζει και την εικόνα του κατηγορουµένου, ο οποίος σκιαγραφείται µέσα από την
παρουσίαση των φίλων του.221 Ανάλογη µέθοδος υιοθετείται στην παράγραφο §39
όπου ο Αρίστων συνδέει τον Κόνωνα , σε νεαρή ηλικία, µε άνδρες αµφιβόλου ηθικής,
ένας εκ των οποίων είχε καταδικασθεί σε θάνατο.222 Παραλάσσει,έτσι, έναν δηµοφιλή
τόπο της διαβολής,223ο οποίος στηρίζεται σε προηγούµενη ανάµειξη του
κατηγορουµένου ή των φίλων του σε αξιόποινες πράξεις. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί
η περιγραφή της ανήθικης δράσης της νεανικής οµάδας του Κόνωνα. Το προσωνύµιό
τους «Τριβαλλοί» και η ασέβειά τους προς τη θεά Εκάτη, η προτίµησή τους σε
ακάθαρτα µέλη των ζώων, τα οποία οι άρχοντες χρησιµοποιούσαν για καθαρµούς,224
αποτελούν ενδείξεις της γενικότερης ασεβούς και βανδαλικής συµπεριφορά τους η
οποία αποτελεί πολύτιµο στοιχείο σύστασης της διαβολής.225
Η ανάµειξη του κατηγορούµενου σε ενέργειες, οι οποίες προσέβαλαν το κοινό
αίσθηµα και εξέπλητταν δυσάρεστα το ακροατήριο, καθιστά φυσική
αναµενόµενη την άνεση και την ευκολία του να ορκίζεται ή να επιορκεί.226

και
Ο

Αρίστων, λοιπόν, εκµεταλλεύεται την εικόνα τους ασεβούς, ανώριµου και ανήθικου
µεσήλικα που δεν κατανοεί τη σπουδαιότητα ούτε σέβεται την ιερότητά των όρκων.
Με αυτόν τον τρόπο, υπονοµεύει την αξιοπιστία του όρκου του Κόνωνα και στρέφει
219

∆ηµ. LIV § 35 : καὶ ταῦτα τὰ λαµπρὰ καὶ νεανικὰ ἐστιν αὐτῶν: « οὐ γὰρ ἡµεῖς
µαρτυρίσοµεν ἀλλήλοις ; Οὐ γὰρ ταῦθ' ἑταίρων ἐστὶ καὶ φίλων ; Τὶ δὲ καὶ δεινόν ἐστιν ὧν
παρέξεται κατὰ σοῦ ;
220
∆ηµ. LIV § 37 : Ἇρ' ἄν ὑµῖν ὀκνῆσαι δοκοῦσιν ἐν γραµµατειδίῳ τὰ ψευδῆ µαρτυρεῖν ἀλλὰ
οἱ κεκοινωνηκότες τοσαύτης καὶ τοιαύτης φιλαπεχθηµοσύνης καὶ πονη ρίας καὶ ἀναιδείας καὶ
ὕβρεως.;
221
Ανάλογο τέχνασµα συναντήσαµε και στον Κατ’ Ἐρατοσθένους λόγο του Λυσία op.cit.σσ. 48-51
222
∆ηµ. LIV § 37 : Ἀκούω Βάκχιόν τὲ τινὰ, ὅς παρ'ὑµῖν ἀπέθανε, καὶ Ἀριστοκράτην, τὸν τοὺς
ὀφθαλµοὺς διεφθαρµένον, καὶ τοιούτους ἑτέρους, καὶ Κόνωνα τουτονί, ἑταίρους εἶναι
µειρακι' ὄντας καὶ Τριβαλλούς ἐπωνυµίαν ἔχειν..
223
Αριστ. Ῥητ.1416 a 22-23, ό.π. σελ. 12&σηµ.35
224
∆ηµ. LIV § 39 : τούτους τὰ θ' Ἐκαταῖα[....]καὶ ἐπιορκεῖν ἤ ὁτιοῦν.
225
Για την ασέβεια ως τόπο σύστασης της διαβολής βλ. Voegelin ό.π.σσ. 153-154 .
226
∆ηµ. LIV § 39: καὶ ῥᾷον ὀµνύναι καὶ ἐπιορκεῖν ἤ ὁττιοῦν..
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εναντίον του αυτό που ο Κόνων θα προέβαλε ως αδιάσειστο στοιχείο της αθωότητάς
του . Επιπλέον, η επίπληξη του ρήτορα στον Κόνωνα για την επιπολαιότητα µε την
οποία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των αγαπηµένων του και δεσµεύεται ενώπιον των
θεών , στοχεύει να κλονίσει για άλλη µια φορά την εµπιστοσύνη των δικαστών στο
πρόσωπο του κατηγορουµένου (§40)227. Με τα παραπάνω µέσα διαβολής ο Αρίστων
επιδιώκει τη δηµιουργία προκατάληψης σε βάρος του Κόνωνα, ο οποίος
παρουσιάζεται ως ένας επιζήµιος για την κοινωνία πολίτης, που δεν σέβεται τους
θεσµούς και δεν τηρεί το µέτρο.
Με την παράγραφο § 40 ολοκληρώνεται ο ἀγὼν, ο οποίος παραχωρεί τη θέση
του στον ἐπίλογον(§§42-43). Εκεί η διαβολή φιλοξενείται µε τη µορφή αυστηρών
χαρακτηρισµών και προπηλακισµών σε βάρος του κατηγορουµένου, µε τους οποίους
ο οµιλητής ανακεφαλαιώνει τη συµπεριφορά και τη δράση του Κόνωνα πριν και κατά
τη διάρκεια της δίκης.228 Αξιοπρόσεκτη είναι και σε αυτόν τον ἐπίλογον η απουσία
τόπων της διαβολής και η αντικατάστασή τους από ηπιότερες µορφές επίθεσης, που
στοχεύουν µεν στην πρόκληση της δυσµένειας των δικαστών απέναντι στην απολογία
του κατηγορούµενου, χωρίς όµως να στηρίζονται σε λογικές ή λογικοφανείς
διεργασίες .Αποτελούν λοιπόν περισσότερο ρητορικά πυροτεχνήµατα µε τα οποία οι
ρήτορες και οι πελάτες τους επιδιώκουν την πρόκληση ισχυρών εντυπώσεων.
Ενδεικτική ως προς αυτό είναι η αντιπαραβολή των υπηρεσιών που είχαν
προσφέρει στην πολιτεία η οικογένεια του Αρίστωνα και του Κόνωνα, η οποία
τοποθετείται λίγο πριν το τέλος του λόγου. Η φευγαλέα αυτή αναφορά στη δηµόσια
δράση των δυο οικογενειών εντάσσεται στην ύστατη προσπάθεια του ρήτορα να
κερδίσει τις εντυπώσεις χωρίς να κουράσει τους δικαστές µε την παράθεση περιττών
και µη ουσιαστικών για τη δίκη πληροφοριών.229 Για το λόγο αυτό η παραπάνω
σύγκριση δεν ενσωµατώνεται στις αποδείξεις παρά θίγεται βιαστικά στον ἐπίλογον.
.Κατά συνέπεια, η διαβολή στον ἐπίλογον, όπως και στο προοίµιον, λειτουργεί ως ένα
είδος κοινού τόπου µέσω του οποίου ο ρήτορας πραγµατοποιεί την τελευταία του
επίθεση στο ήθος του αντίδικου, προκειµένου να διεγείρει στους δικαστές τα
επιθυµητά συναισθήµατα και τις κατάλληλες (προ)διαθέσεις.

227

∆ηµ. LIV § 40 : οὐ δὴ Κόνων ὁ τοιοῦτος πιστὸς ἐστιν ὀµνύων,οὐδὲ πολλοῦ δεῖ, ἀλλ' ὁ µηδ'
εὔορκον < ἑκὼν > µηδὲν ἄν ὀµόσας, ....ἀλλὰ κἄν ὁτιοῦν παθὼν πρότερον, εἰ δ'ἄρ' ἀναγκαῖον,
ὀµνύων ὡς νόµιµον, ἀξιοπιστότερος τοῦ κατὰ τῶν παίδων ὀµνύοντος καὶ διὰ τοῦ πυρὸς..
228
∆ηµ. LIV § 43 : ἐν δὲ τῷ δίκην ὑπέχειν ἀναισχύντους καὶ πονηροὺς καὶ µήτε δόξης
µήτ'ἔθους µήτ'ἄλλου µηδενὸς φροντίζοντας πρὸς τὸ µή δοῦναι δίκην.
229
∆ηµ. LIV § 44
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Συνοψίζοντας, παρατηρούµε ότι ο ∆ηµοσθένης για τη σύνθεση

του λόγου

χρησιµοποιεί αρκετούς από τους γνωστούς τόπους κατασκευής και ανασκευής της
διαβολής και δείχνει ιδιαίτερη προτίµηση σε εκείνους που παρουσιάζουν τον
οικογενειακό και φιλικό περίγυρο του κατηγορουµένου και τονίζουν την ανηθικότητα
και αυθάδειά του. Σε αντίθεση µε το λόγο του Λυσία, το πάθος και η διαβολή εδώ
κινούνται σε χαµηλότερους τόνους, γεγονός αναµενόµενο, αν συγκρίνουµε το
µέγεθος και το πλήθος των εγκληµάτων των δυο κατηγορουµένων. Συν τοις άλλοις, η
εικόνα του αθώου, αφελούς και ντροπαλού νέου Αρίστωνα που φαίνεται να έπεσε
θύµα των υβριστικών διαθέσεων του Κόνωνα απαιτεί ιδιαίτερα διακριτικό χειρισµό
των µέσων-τόπων διαβολής, καθώς η εµφανής και υπερβολική τους χρήση θα
µπορούσε να καταστρέψει την εικόνα του και να τον εξοµοιώσει µε τον πονηρό
κατηγορούµενο. Ο ∆ηµοσθένης, λοιπόν, φροντίζει να προστατεύσει τον πελάτη του
από µια τέτοια παγίδα .Γι’αυτό κρύβει αριστοτεχνικά τους τόπους κατασκευής της
διαβολής πίσω από τη διήγηση των γεγονότων και τα ηθικά και παθητικά
επιχειρήµατα µε τα οποία προβάλλεται το ήθος του αντιδίκου και τα συναισθήµατα
που εγείρει η συµπεριφορά του στον κατήγορο και τους δικαστές .Προκαλεί, µε
αυτόν τον τρόπο, τον έλεον και τη συµπάθεια των δικαστών για τον ταπεινό και δειλό
Αρίστωνα και την αγανάκτηση και την αντιπάθειά τους προς τον αυθάδη Κόνωνα.
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2.2.3. ∆ηµοσθένους Περὶ τῆς παραπρεσβείας ( XIX)
Υπόθεση του λόγου
Ο παρών λόγος εκφωνήθηκε από το ∆ηµοσθένη σε δικαστήριο Αθηναίων πολιτών
το καλοκαίρι του 343 π.Χ. Τροφοδοτήθηκε από τα γεγονότα που προηγήθηκαν,
µεσολάβησαν και ακολούθησαν τις δυο πρεσβείες των Αθηναίων προς το βασιλιά της
Μακεδονίας Φίλιππο και απορρέει από την επιθυµία του ∆ηµοσθένη να προσαγάγει
σε δίκη τον Αισχίνη για τη δράση του στη δεύτερη πρεσβεία προς το Φίλιππο το 346
π.Χ.. Κατά συνέπεια, συνιστά γραφὴ καθώς αποτελεί το προϊόν της αγωγής του
∆ηµοσθένη σε βάρος του Αισχίνη για δηµόσιο αδίκηµα.
∆εν είναι η πρώτη φορά που ο ∆ηµοσθένης αναγκάζει τον Αισχίνη να λογοδοτήσει
για τις πράξεις και το ρόλο του στην πολιτική ήττα της Αθήνας τη συγκεκριµένη
περίοδο. Ήδη, µετά την επιστροφή τους από την επίµαχη αποστολή, ο Αισχίνης
κατάφερε ν’αποφύγει µε επιτυχία ανάλογη πρόκληση του ∆ηµοσθένη, ο οποίος
διατύπωσε φανερά

στους λογιστές,230 την αντίρρησή του για το χειρισµό της

υπόθεσης από τους συναδέλφους του. Με µια έξυπνη δικαιολογία ο Αισχίνης
κατόρθωσε να συνδέσει τη συγκεκριµένη231 µε την προηγούµενη

232

πρεσβεία και να

καταστήσει µε αυτόν τον τρόπο την απολογία του περιττή. Παρόλα αυτά, ο
∆ηµοσθένης δεν παραιτήθηκε της προσπάθειάς του να αποκαλύψει τις ενέργειες του
πολιτικού του αντιπάλου και το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου(346 π.Χ.) καταθέτει µαζί
µε τον Τίµαρχο, έναν συνάδελφό του βουλευτή, µια αίτηση που καλούσε τον Αισχίνη
να λογοδοτήσει ενώπιον του δικαστηρίου. Τη λύση στον Αισχίνη έδωσε αυτή τη
φορά το αµφιβόλου ηθικής παρελθόν του Τιµάρχου εξαιτίας του οποίου ακυρώθηκε η
αίτηση του ∆ηµοσθένη και οι καταγγελίας που εκκρεµούσαν εις βάρος του.
Ωστόσο, η διπλωµατική ήττα των Αθηναίων που συντελέστηκε µε την εδραίωση
του Φιλίππου στη Θεσσαλία και την καταστροφή των συµµάχων τους Φωκέων
απέδειξε τις λανθασµένες εκτιµήσεις τους για τις διαθέσεις του Μακεδόνα βασιλιά
230

Σώµα πολιτών , στο οποίο λογοδοτούσαν οι πρεσβευτές για τη διαχείριση των χρηµάτων που τους
είχαν αποδοθεί κατά τη διάρκεια της πρεσβείας.
231
Πρόκειται για τη δεύτερη πρεσβεία που είχαν αποστείλει οι Αθηναίοι στον Φίλιππο στα µέσα της
άνοιξης του 346 π.Χ. µε σκοπό να παραλάβουν τους δικούς του όρκους για τη σύναψη της
ειρήνης.(Φιλοκράτειος ειρήνη )
232
Είναι η πρώτη πρεσβεία που είχε αποσταλεί στο Φίλιππο στις αρχές της άνοιξης του 346 π.Χ,. µε
σκοπό να συζητηθούν οι όροι για τη σύναψη ειρήνης µεταξύ του Φιλίππου , των Αθηναίων και των
συµµάχων τους.
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και τους επιπόλαιους χειρισµούς τους στο θέµα της σύναψης της ειρήνης. Το
αρνητικό κλίµα που δηµιουργήθηκε στην Αθήνα έδωσε την ευκαιρία στους οπαδούς
του αντιµακεδονικού κόµµατος να επιτεθούν εναντίον των πολιτικών τους
αντιπάλων. Έτσι, τρία χρόνια µετά την επιµάχη, δεύτερη πρεσβεία στο Φίλιππο ο
∆ηµοσθένης καταφέρνει να οδηγήσει στο δικαστήριο τον Αισχίνη µε την κατηγορία
της δωροδοκίας και της καταστροφής των Φωκέων.
Τόσο ο λόγος του ∆ηµοσθένη όσο και η οµώνυµη απολογία του Αισχίνη
διαφωτίζουν τα πολιτικά γεγονότα της εποχής και τα παρασκήνιά τους και παρέχουν
µια σαφή εικόνα για την προσωπική αντιπαράθεση των δυο ρητόρων .Παράλληλα,
προσφέρουν στον αναγνώστη ένα αντιπροσωπευτικότατο δείγµα υψηλής ρητορείας
που διαπλέκει αρµονικά τη µορφή µε το νόηµα και δανείζεται το θησαυρό από τα
υπόλοιπα είδη πεζού και ποιητικού λόγου για να επιτύχει πληρέστερα τους στόχους
της. Αυτό συµβαίνει γιατί στη συγκεκριµένη αντιλογία συναντάµε τη σύγκρουση δυο
µεγάλων προσωπικοτήτων που µάχονται για τις θέσεις τους και επιστρατεύουν στην
πιο άρτια µορφή του το όπλο που ήξεραν να χρησιµοποιούν πιο καλά και που
κατέστησε το όνοµά τους γνωστό ανά τους αιώνες: τη ρητορική.

Ανάλυση του λόγου
Πριν προχωρήσουµε στην εξέταση του φαινοµένου της διαβολής στο
συγκεκριµένο λόγο, κρίνεται σκόπιµη µια σύντοµη αναφορά στη διάρθρωση των
µερών του . Αξιοπρόσεκτη είναι, καταρχάς, η µεγάλη του έκταση, η οποία συνιστά
βασικό χαρακτηριστικό των γραφών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Kennedy, οι
γραφές είναι δυο και τρεις φορές µακροσκελέστερες από τους λόγους ιδιωτικών
υποθέσεων.233 Αυτό οφείλεται στο µεικτό χαρακτήρα τους, ο οποίος προκύπτει από
τον άτυπο συνδυασµό του δικανικού µε το συµβουλευτικό είδος και δηµιουργεί
περισσότερες δυνατότητες αλλά και απαιτήσεις. Στις συγκεκριµένες, λοιπόν,
περιπτώσεις οι ρήτορες διατηρούν την τυπική διάρθρωση ενός δικανικού λόγου, αλλά
προσθέτουν στα µέρη του και στοιχεία που προσιδιάζουν στους πολιτικούς λόγους.
Μια επιπλέον ιδιοµορφία του συγκεκριµένου λόγου είναι τα δυσδιάκριτα όρια των
µερών του.Αυτό συµβαίνει κυρίως

στη διήγησιν και στον ἀγῶνα, τα

οποία

συµπλέκονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να µην καθίσταται σαφές πότε πρόκειται για
γνήσια διήγησιν και πότε για καθαρή πίστιν. Ο συνδυασµός αυτός οφείλεται στην
233

Kennedy ο.π. σσ.116-117
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έλλειψη απτών αποδείξεων για τη δωροδοκία του Αισχίνη από τον Φίλιππο και την
προδοσία των αθηναϊκών συµφερόντων . Για το λόγο αυτό, ο ∆ηµοσθένης αφηγείται
τα γεγονότα και τη δράση του Αισχίνη προκειµένου να φωτίσει εκ των υστέρων τα
αληθινά τους κίνητρα, να καταδείξει τη σηµασία τους και να ξεδιπλώσει το σχέδιο
του Φιλίππου του οποίου υποχείριο ήταν ο Αισχίνης. Ανάλογη δυσκολία συναντάµε
και στον προσδιορισµό της διαχωριστικής γραµµής ανάµεσα στο τέλος των
αποδείξεων και στην αρχή του επιλόγου.
Η ασάφεια αυτή στη διάρθρωση του λόγου έχει προκαλέσει πολλές ερµηνείες, τις
οποίες αναφέρει συνοπτικά ο Blass.234 Ωστόσο, για λειτουργικούς λόγους θα
αποπειραθούµε να χαράξουµε κάποια συµβατικά όρια στα µέρη του λόγου,
προκειµένου να εξετάσουµε την παρουσία και το ρόλο της διαβολής σε καθένα από
αυτά. Πέρα από το προοίµιον, το οποίο

µαζί µε την πρόθεσιν εκτείνεται στις

παραγράφους §§1-8, το καθαρό τµήµα της διηγήσεως τελειώνει στην παράγραφο
§25, από όπου ξεκινά η πίστις µε τη βοήθεια της λεπτοµερέστερης αναδιήγησης και
επεξεργασίας των γεγονότων. Εδώ ο ∆ηµοσθένης ακολουθεί το σχήµα: κατηγορίαδιήγηση-απόδειξη. Το κυρίως τµήµα της πίστεως ολοκληρώνεται στις παραγράφους
§§177-178.Ακολουθεί

η

ανασκευή

των

αναµενόµενων

επιχειρηµάτων

του

αντιδίκου(ἔλεγχος) και η περαιτέρω ενοχοποίησή του µε στοιχεία από διάφορους
τοµείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού του βίου. Τέλος, αν λάβουµε υπόψη µας την
περιορισµένη έκταση που αφιερώνεται συνήθως στον ἐπίλογον, είναι πιθανότερη η
έναρξή του από την παράγραφο §332, που δίνει την ευκαιρία για µια ακόµη
συντοµότερη περίληψη των κατηγοριών παρά από την παράγραφο §315 που θα
επέκτεινε υπερβολικά τη διάρκειά του.
Όσο για τη διαβολή, τη συναντάµε και στις δυο µορφές της : ως απόπειρα
αµαύρωσης της εικόνας του κατηγορουµένου, αλλά και ως ανασκευή των εκ µέρους
του αναµενόµενων επιθέσεων σε βάρος του οµιλητή. Με την πρώτη της µορφή
καλύπτει τον ιδιωτικό και δηµόσιο βίο του κατηγορουµένου και τη δράση του ως
πρεσβευτή, ενώ µε τη δεύτερη περιορίζεται στη δηµόσια δράση του ∆ηµοσθένη.
Εξαίρεση αποτελούν οι υπαινιγµοί για τον τόνο και την ένταση της φωνής του,
πράγµα που φαίνεται ν’ απασχολεί ιδιαίτερα τόσο τον ίδιο όσο και τον αντίδικό του.
Όσον αφορά δε στη θέση της στο συγκεκριµένο λόγο, εντοπίζεται κυρίως στο
τελευταίο τµήµα του ἀγῶνος, χωρίς όµως να περιορίζεται µόνο εκεί, καθώς τόσο στο
234

Blass Die attische Beredsamkeit vol.III, σσ.362-363
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προοίµιον όσο και στο κυρίως µέρος των πίστεων χρησιµοποιείται ως µέσο
επηρεασµού των δικαστών. Λόγω της έκτασης του λόγου και της ποικιλίας των
θεµάτων του κρίνεται λειτουργικότερη η ταξινόµηση των τόπων και των στόχων της
διαβολής ανάλογα µε το περιεχόµενο τους, καθώς έτσι θα διερευνηθούν περισσότερο
τα θεµατικά της πεδία και η αξιοποίησή τους από το ∆ηµοσθένη σε κάθε µέρος του
λόγου .
Η φύση της κατηγορίας και η πολιτική αντιπαλότητα των δυο ρητόρων παρέχουν
στο ∆ηµοσθένη

άφθονο υλικό για την υπονόµευση

της δηµόσιας δράσης του

αντιδίκου του. Οι επιθέσεις του αφορµώνται από τη µεταβολή των πολιτικών
πεποιθήσεων του Αισχίνη και καταλήγουν στη φιλία του µε το Φίλιππο και την
προδοσία των συµφερόντων της πατρίδας του. Αναπτύσσεται, έτσι, ένα ευρύ πεδίο
κατηγοριών που εκτοξεύει ο ∆ηµοσθένης για να καταδείξει το πολιτικό ποιόν του
αντιπάλου του.
Συγκεκριµένα, ήδη από το προοίµιον (§§1-8) κατασκευάζεται η εικόνα της ενοχής
του Αισχίνη: πρόκειται για έναν αδίστακτο πολίτη, ήσσονος σηµασίας, που απειλεί
και καταστρέφει όποιον αποπειραθεί να του ζητήσει το αυτονόητο, να λογοδοτήσει
για τη δηµόσια υπόθεση που του ανατέθηκε .235 Με αυτόν τον τρόπο, παρουσιάζεται
η αδικία και η αυθαιρεσία του αντιδίκου, από τον οποίο κινδυνεύει η εξουσία των
δικαστών και η εύρυθµη λειτουργία του πολιτεύµατος.236 ∆ηµιουργείται, έτσι, ένα
κλίµα δυσαρέσκειας και καχυποψίας που θα καλλιεργηθεί στη συνέχεια του λόγου.
Η διήγησις(§§1-25) τείνει να είναι περισσότερο αντικειµενική παρά ἠθική, καθώς
δίνει έµφαση στα γεγονότα και στη δράση των προσώπων, χωρίς να σκιαγραφεί το
χαρακτήρα τους. Παρόλα αυτά, µε µια προσεκτικότερη µατιά καθίστανται αισθητά
εν σπέρµατι τα στοιχεία της διαβολής που θα αναδειχθούν στη συνέχεια του λόγου.
Περισσότερο

ενδεικτικός

είναι ο

ειρωνικός χαρακτηρισµός του Ίσχανδρου,

διάσηµου πρωταγωνιστή της αρχαιότητας και θιασάρχη, ως δευτεραγωνιστή στην
παράσταση που έστησε ο Αισχίνης µπροστά στο λαό .237 Η αντιστροφή των ρόλων
των δυο ηθοποιών εξυπηρετεί τη σκόπιµη και κακόβουλη µεταφορά της υποκριτικής
ικανότητας του Αισχίνη από το θέατρο στην εκκλησία του δήµου και στοχεύει να

235

∆ηµ. ΧΙΧ §2 : prˆn g¦r e„selqe‹n e„j Øm©j kaˆ lÒgon doànai tîn pepragmšnwn tÕn mn
¢nÇrhke tîn ™pˆ t¦j eÙqÚnaj ™lqÒntwn, to‹j d' ¢peile‹ periièn, deinÒtaton p£ntwn œqoj e„j
t¾n polite…an e„s£gwn kaˆ ¢sumforètaton Øm‹n·
236

[Αριστ.] Ρητ. πρὸς Ἀλέξ. 1445 a 14-16, ό.π. σ.28&σηµ.86
∆ηµ. ΧΙΧ.§ 11 : kaˆ œcwn ”Iscandron tÕn Neoptolšmou deuteragwnist»n, prosiën mn tÍ
boulÍ, prosiën d tù d»mJ perˆ toÚtwn,
237
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µειώσει την αξιοπιστία του και να

υποδηλώσει την υποκριτική

στάση

που

περιβάλλει κάθε του ενέργεια. Το τέχνασµα αυτό διαθέτει όλα τα στοιχεία της
διαβολής : η ηθοποιία από επάγγελµα µετατρέπεται σκόπιµα σε µόνιµη ιδιότητα του
χαρακτήρα του Αισχίνη, µε τη βοήθεια της οποίας καταφέρνει να κρύβει τις
προθέσεις του και να ξεγελά τους συµπολίτες του.238
Στο µέρος της πίστεως (§§26-178) ο ∆ηµοσθένης προβάλλει πέντε

βασικά

στοιχεία που στηρίζουν την κατηγορία της δωροδοκίας σε βάρος του Αισχίνη: α)
την κερδοσκοπία του β) τη φιλία-συνεργασία του µε το Φίλιππο γ) την παράλειψη
εκτέλεσης του καθήκοντος του ως πρέσβη µε γνώµονα το συµφέρον της πατρίδας
του δ) την καταστροφή των Φωκέων και ε) την εξαπάτηση του αθηναϊκού λαού.
Καθώς όµως δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις που να στηρίζουν τις παραπάνω θέσεις
,τα επιχειρήµατα µε τα οποία ο ∆ηµοσθένης επιχειρεί να αναπλάσει τα κίνητρα του
Αισχίνη και να τα συνδέσει µε τις ενέργειές του αποτελούν, στο βαθµό που
αποκλίνουν από την πραγµατικότητα , τόπους της διαβολής. Κρίνεται λοιπόν σκόπιµη
η αναζήτηση της διαβολής σε καθεµιά από τις πέντε αυτές κατηγορίες .
Καταρχάς, ως προς το θέµα της κερδοσκοπίας, ο ∆ηµοσθένης φροντίζει

να

διαλύσει τη δυσπιστία του ακροατηρίου ως προς την ικανότητα του Αισχίνη να
δωροδοκηθεί. Επικαλείται γι’ αυτό την ανθρώπινη φύση που δελεάζεται από την
εξουσία που παρέχουν τα υψηλά αξιώµατα (§29):
Óntin' ¨n Øme‹j e„j taÚthn t¾n t£xin katest»sate kaˆ tîn sumb£ntwn
kairîn ™poi»sate kÚrion, oátoj, [..]tîn ‡swn a‡tioj Ãn ¨n kakîn Óswnper
kaˆ oátoj.

Ωστόσο, η αποφθεγµατική αυτή ρήση δεν έχει γενική ισχύ παρά µόνο κάτω από
ορισµένες προϋποθέσεις : αν ο πολιτικός ή ο πρεσβευτής δεν σέβεται το λειτούργηµά
του και καταχράται τη δύναµη που του παρέχει η θέση του και την εµπιστοσύνη των
συµπολιτών του προκειµένου να αποκοµίσει προσωπικά οφέλη.239 Συνεπώς, ο
χαρακτήρας και οι προθέσεις

του κατηγορουµένου είναι η παράµετρος που

επικυρώνει τις κατηγορίες του ∆ηµοσθένη, αν οι ισχυρισµοί του για τα κίνητρα του
Αισχίνη είναι ορθοί, ή τις ακυρώνει από τη στιγµή που δεν µπορούν να αποδειχθούν.
Για το λόγο αυτό, το συµπέρασµα του ρήτορα συνιστά διαβολή, καθώς συνδυάζει
238

∆ηµ. ΧΙΧ.§ 14: kaˆ mšcri toà deàr' ™panelqe‹n ¢pÕ tÁj prèthj presbe…aj ™m goàn, ð
¥ndrej 'Aqhna‹oi, diefqarmšnoj kaˆ peprakëj ˜autÕn ™l£nqane.
239
∆ηµ. ΧΙΧ.§ 30 : e‡per ésper oátoj ™boul»qh misqèsaj aØtÕn ™xapat©n Øm©j kaˆ
fenak…zein[..] oÙ g¦r e„ faÚloij crÁsq' Øme‹j e„j t¦ koin¦ poll£kij ¢nqrèpoij, kaˆ t¦
pr£gmat' ™stˆ faàla ïn ¹ pÒlij ¢xioàtai
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αντικειµενικά (εξουσία) µε υποκειµενικά (κίνητρα, φύση) στοιχεία και καταλήγει σε
αµφίβολες διαπιστώσεις, που πλήττουν την εικόνα του αντιδίκου.
Μια άλλη ένδειξη για το χαρακτήρα του Αισχίνη και το ενδεχόµενο δωροδοκίας
του από το Φίλιππο είναι η φιλία του µε τον Φιλοκράτη, ο οποίος, σύµφωνα µε το
∆ηµοσθένη, είχε παραδεχθεί ρητά και έµπρακτα το χρηµατισµό του από τον Φίλιππο.
Η σχέση του µε τον Αισχίνη και η αλληλοϋποστήριξή τους σε βάρος του ∆ηµοσθένη
λειτουργούν ενοχοποιητικά για τον κατηγορούµενο, ο οποίος δεν θα διακινδύνευε τη
φήµη του για χάρη του φίλου του, παρά µόνο αν είχε να κερδίσει απ’ αυτό.240 Η
αξιοποίηση του φιλικού περιβάλλοντος ως στοιχείου αποδεικτικού των επιλογών και
του χαρακτήρα του αντίδικου συνιστά δηµοφιλή τόπο της διαβολής, ιδιαίτερα όταν τα
αδικήµατα των φίλων ταιριάζουν µε το κατηγορητήριο,οπότε αυτόµατα µεταφέρονται
στον κατηγορούµενο.241 Χαρακτηριστική ως προς αυτό είναι η γενικευτική χρήση
του πληθυντικού αριθµού µε την οποία τα κέρδη του Φιλοκράτη γίνονται και κέρδη
του Αισχίνη, ο οποίος, έτσι, καθίσταται συνεργός του: to‹j d pršsbesin t… to‹j taàta
pr£xasin; t¦ mn ¥lla siwpî p£nq', Ós' ˜or£kaq' Øme‹j, o„k…aj, xÚla,.(§145) Κατά

την άποψη του Bruns,242 η αυθαίρετη χρήση του πληθυντικού για τη σκόπιµη ένταξη
ενός ατόµου σε µια οµάδα ή την κατάδειξη της συµµετοχής του σε µια σειρά πράξεων
συνιστά βασικό τέχνασµα της διαβολής.
Τη θέση αυτή εκφράζουν παραστατικά οι ιαµβικοί στίχοι που επιλέγει ο
∆ηµοσθένης να παραθέσει στο λόγο του 243 (§245):
Óstij d' Ðmilîn ¼detai kako‹j ¢n»r, / oÙ pèpot' ºrèthsa, gignèskwn Óti /
toioàtÒj ™sq' o†oisper ¼detai xunèn./

Πέρα από το νόηµά τους, η ενσωµάτωση των παραπάνω στίχων στο κείµενο του
λόγου στοχεύει στην ενοχοποίηση-διαβολή του Αισχίνη µε τη βοήθεια των µέσων
που ο ίδιος είχε επιστρατεύσει στον Κατά Τιµάρχου λόγο του για να διαβάλλει τον
κατήγορό του.244 Με αυτόν τον τρόπο, δηµιουργείται µια διακειµενική σχέση, µια

240

∆ηµ.ΧΙΧ §115 : œstin oân oÛtw tij ¢nqrèpwn ¢nÒhtoj À kakoda…mwn, ésq' †na lamb£nV mn
Filokr£thj, ¢doxÍ d' aÙtÕj kaˆ kinduneÚV, ™xÕn aÙtù met¦ tîn mhdn ºdikhkÒtwn
™xet£zesqai, toÚtoij mn poleme‹n, prÕj d' ™ke‹non ™lqën kr…nesqai boÚletai;
241
Βλ. Αριστ. Ῥητ. 1416 a 22-23, όπου η ανάµειξη του φιλικού και συγγενικού περιβάλλοντος ενός
ατόµου σε παρόµοιο αδίκηµα πλήττει και τη δική του αξιοπιστία είτε πρόκειται για το διαβολέα,
στον οποίο αναφέρεται κυρίως ο Αριστοτέλης, είτε για τον διαβαλλόµενο. ό.π.σ.12&σηµ.35
242
Bruns Das literarische Portraet der Griechen im 5.und 4. Jahrhundert vor Christi Geburt Berlin
1896 σ.454 κεξ.
243
Για τη σχέση της διαβολής µε τον ίαµβο βλ. Αριστ. Ῥητ. 1418 b 27-31
244
Την τακτική αυτή, που θα συναντήσουµε και σε άλλα σηµεία του λόγου, επισηµαίνει και ο
Αριστοτέλης στη Ῥητορική του 1416 a 22-23 ό.π. σ.12&σηµ.35 &1416 a 29, ό.π. σ.13&σηµ.37
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διαλεκτική ανάµεσα σε δυο λόγους ,έναν σύγχρονο και ένα παλιότερο, που αφορούν
στο ίδιο θέµα και στα ίδια, ουσιαστικά πρόσωπα.
Ανάλογο ισχυρισµό για τη σχέση του Φιλοκράτη µε τον Αισχίνη συναντάµε και
στις παραγράφους §§145-146, όπου και οι δύο εµφανίζονται να διαθέτουν περιουσία
και να καρπώνονται κέρδη από τη γη των συµµάχων τους που καταστράφηκαν από τη
σύναψη ειρήνης µε τον Φίλιππο. Παρόλο που η προέλευση αυτών των περιουσιακών
στοιχείων δεν αναφέρεται ρητά, καλλιεργείται σκόπιµα η υπόνοια ότι πρόκειται για
δώρα που είχαν δεχθεί οι πρέσβεις από το Φίλιππο, όπως συνέβαινε και σε άλλες
περιπτώσεις. Ωστόσο, η διπλωµατική ήττα της Αθήνας, η οποία προήλθε από
λανθασµένους χειρισµούς των πρεσβευτών της, δεν δικαιολογεί κατά την άποψη του
∆ηµοσθένη, την εκ µέρους τους αποδοχή των δώρων του Φιλίππου αλλά αντίθετα την
καθιστά ύποπτη.245 Με αυτό το τέχνασµα ο ∆ηµοσθένης χρησιµοποιεί τη
συνηθισµένη τακτική της ανταλλαγής δώρων µεταξύ αρχηγών κρατών ή πρεσβευτών
ως ένδειξη για το χρηµατισµό του Αισχίνη και εξάπτει την οργή και το φθόνο των
δικαστών, 246 οι οποίοι βλέπουν τη δύναµη της πόλης να µειώνεται και τα κέρδη των
πρεσβευτών της ν’αυξάνονται.247 Η χρήση κατασκευασµένων ενδείξεων για την
απόδειξη της ενοχής του κατηγορουµένου συνιστά κατά τον Αριστοτέλη έναν από
τους βασικούς

τόπους

της διαβολής248 και αποδεικνύει τη σχέση της µε τις

αποδείξεις, οι οποίες επίσης στηρίζονται σε ενδείξεις, αλλά αληθινές.
Επιπλέον, βασικό µέληµα του ∆ηµοσθένη είναι η επισήµανση της σχέσης του
Φιλίππου µε τον Αισχίνη, στην οποία ο Αισχίνης παρουσιάζεται ως συνεργόςυποχείριο του Μακεδόνα βασιλιά.Χαρακτηριστική ως προς αυτό είναι η απόπειρα
του ∆ηµοσθένη να υποδυθεί τον Φίλιππο για να του αποδώσει σκέψεις και σχέδια
από τα οποία αποκαλύπτεται ο ρόλος του Αισχίνη στα γεγονότα.Πρόκειται για
γνωστή τακτική των ρητόρων µε την οποία προσπαθούν να µπουν στο µυαλό των
αντιπάλων τους και να φωτογραφήσουν µυστικές και κρίσιµες σκέψεις τους.Παρόλο
που συνιστά καθαρή επινόηση του ρήτορα, η παρουσίαση των φανταστικών σκέψεων
του Φιλίππου ζωντανεύει την εικόνα του και λειτουργεί πειστικά στους δικαστές, οι

245

∆ηµ.ΧΙΧ §148 : tîn g¦r aÙtîn œdei t»n te pšmyasan pÒlin tugc£nein kaˆ toÝj ™k taÚthj
pršsbeij, e‡per ti tîn dika…wn ™g…gneto.
246
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ 1445 a 12-18, ό.π. σ.28&σηµ.85&86
247
∆ηµ.ΧΙΧ §146 : tîn d pršsbewn to‹j kat¦ tÁj pÒlewj taàta pr£xasi prosÒdouj,
eÙpor…aj, kt»mata, ploàton ¢ntˆ tîn ™sc£twn ¢poriîn e„rg£sqai;
248
Αριστ. Ῥητ. 1416 b 1, ό.π. σ. 13&σηµ.40
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οποίοι δεν ακούν πια την αγόρευση του ρήτορα αλλά τη φωνή του Μακεδόνα
βασιλιά..249
Οι διαπιστώσεις αυτές, χωρίς να έχουν καµία αποδεικτική ή αντικειµενική αξία,
προκαλούν την αγανάκτηση των δικαστών,250 οι οποίοι καλούνται από το ∆ηµοσθένη
να συνειδητοποιήσουν ότι η τύχη του Φιλίππου και η δική τους αποτυχία οφείλεται
σε ένα και µόνο λόγο:την πονηριά και τη φιλαργυρία του κατηγορουµένου, ο οποίος
δέχθηκε να εµπλακεί στο διπλωµατικό παιχνίδι του Μακεδόνα βασιλιά και να
ξεγελάσει τους συµπολίτες του.251 Με αυτόν τον τρόπο, ο Αισχίνης παρουσιάζεται
ως

αδιαµφισβήτητο όργανο των επιδιώξεων του Φιλίππου και προβάλλεται ως

βασικός υπαίτιος για τη διπλωµατική ήττα της πατρίδας του.252
Τους παραπάνω ισχυρισµούς ενισχύει η µαρτυρία του ∆ηµοσθένη για τις νυχτερινές
επισκέψεις του Αισχίνη στη σκηνή του Φιλίππου και την παράταση της εκεί διαµονής
του κατά µια ηµέρα, γεγονότα που προκαλούν υποψίες και καταδεικνύουν την
ιδιαίτερη σχέση των δυο ανδρών. Ωστόσο, στο βαθµό που δεν µπορεί να αποδείξει το
περιεχόµενο των συζητήσεων που έλαβαν χώρα µεταξύ τους, αλλά καλεί τη λογική
και

τη φαντασία των δικαστών να αναπλάσει το σκηνικό της υποτιθέµενης

δωροδοκίας, τα συγκεκριµένα περιστατικά συνιστούν µέσα διαβολής. 253
Η σχέση του Αισχίνη µε το Φίλιππο και η επίµαχη δωροδοκία του συνδέονται
άµεσα και αιτιολογούν την ελλιπή εκτέλεση των καθηκόντων που του καταλογίζει ο
∆ηµοσθένης. Χαρακτηριστικές ως προς αυτό είναι οι παράγραφοι §§93-94 που
συνοψίζουν τη συµµετοχή του κατηγορουµένου στα γεγονότα και τη δράση του στην
πρεσβεία. Κατά την άποψη του ∆ηµοσθένη, ο Αισχίνης είναι απόλυτα υπεύθυνος για
την καταστροφή των Φωκέων και την απώλεια των υπόλοιπων συµµάχων καθώς αντί
να ειδοποιήσει και να προφυλάξει τους συµπολίτες του την κρίσιµη ώρα, προτίµησε
να τους παραπλανήσει. 254

249

∆ηµ.ΧΙΧ § 321 : pîj oân m»te yeÚswmai fanerîj, m»t' ™piorke‹n dÒxaj p£nq' § boÚlomai
diapr£xwmai; pîj; oÛtwj, ¨n 'Aqhna…wn tin¦j eÛrw toÝj 'Aqhna…ouj ™xapat»sontaj·

250

ό.π. σ.70&σηµ.244
∆ηµ.ΧΙΧ § 68 : ¢ll' ™ke‹n' ‡dion kaˆ oÙdenˆ tîn p£ntwn ¥llJ gegonÕj eÙtÚchma. tÕ po‹on;
tÕ ™peid¾ ponhrîn ¢nqrèpwn e„j t¦ pr£gmat' aÙtù ™dšhsen, ponhrotšrouj eØre‹n À ™boÚleto.
252
∆ηµ.ΧΙΧ §66 : oÙdšnej ¥lloi tîn `Ell»nwn; t…j oân Ð toÚtwn a‡tioj; t…j Ð taàta fenak…saj;
251

oÙc oátoj;
253

∆ηµ.ΧΙΧ § 177 : t… g¦r aÙtoÝj o‡esq' ™ke‹ poie‹n ™ggÝj Ôntaj toà didÒntoj, Óq' Ømîn
Ðrèntwn, tîn kaˆ timÁsai kur…wn Ôntwn kaˆ toÙnant…on kol£sai, toiaàta poioàsin;
254
∆ηµ.ΧΙΧ §102 : 'An£gkh d» pou toÝj lÒgouj toÚtouj A„sc…nhn prÕj Øm©j e„pe‹n touton…,
toÝj perˆ tîn Fwkšwn kaˆ tîn Qespiîn kaˆ tÁj EÙbo…aj, e‡per m¾ peprakëj aØtÕn ˜kën
™xhp£ta,…
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Σύµφωνα λοιπόν µε τη δική του οπτική, οι παρανοήσεις του κατηγορουµένου
θεωρούνται σκόπιµες και οι υποσχέσεις του στον αθηναϊκό λαό εξ ορισµού
ψευδείς.255 Γι’ αυτό το λόγο, ψέγει δριµύτατα τον Αισχίνη και τους συνεργάτες του,
προκειµένου να εξεγείρει την οργή των δικαστών, οι οποίοι πίσω από τα σφάλµατα
και τις παρανοήσεις του Αισχίνη καλούνται να δουν τις παρασκηνιακές ενέργειες µε
τις οποίες προωθούσε τα συµφέροντά του και πρόδιδε την πατρίδα του.256

257

Σε

αυτό το παιχνίδι αλήθειας –ψεύδους, άγνοιας –γνώσης στηρίζεται η διαβολή του
∆ηµοσθένη, ο οποίος εκµεταλλεύεται τη χειρότερη οπτική για να προβάλλει τις
χειρότερες προθέσεις και τα κίνητρα εκείνα που θα αποδείξουν την ενοχή του
αντιπάλου του.258
Συνοψίζοντας, παρατηρούµε ότι ο ∆ηµοσθένης φροντίζει να πλέξει ένα δίχτυ
διαβολών γύρω από τη δράση του Αισχίνη κατά την πρώτη και, κυρίως, τη δεύτερη
πρεσβεία προς τον Φίλιππο. Στόχος του είναι να καταδείξει στους δικαστές ότι οι
ενέργειες του αντιδίκου του δεν ήταν τυχαίες, ούτε κατευθύνονταν από τις ανάγκες
της στιγµής,259 αλλά από το προσωπικό του συµφέρον, όπως διαφαίνεται από τη
φιλία του µε το Φίλιππο και την δωροδοκία του.Για το λόγο αυτό, οι διαβολές
ταυτίζονται συχνά µε τις κατηγορίες καθώς βασίζονται στις ίδιες ενδείξεις, οι οποίες,
ενώ προβάλλονται από το ∆ηµοσθένη ως αδιάσειστες αποδείξεις της ενοχής του
Αισχίνη, στην ουσία συνιστούν στοιχεία ουδέτερα που µπορούν να φορτιστούν
θετικά ή αρνητικά ανάλογα µε την αξιοποίησή τους.
Πέρα από τον δηµόσιο, και ο ιδιωτικός βίος συνιστά πολύτιµο πεδίο
πληροφοριών για τη σύσταση της διαβολής καθώς φωτίζει ολόπλευρα την
προσωπικότητα και το περιβάλλον του αντιδίκου και προσφέρει άφθονο υλικό για
την παραποίηση ή την καταστροφή της εικόνας του. Ειδικότερα, όσον αφορά στον
Αισχίνη, στόχος διαβολής γίνεται η καταγωγή και το οικογενειακό του περιβάλλον,
ενώ δεν µένει ανέπαφη η προηγούµενη επαγγελµατική του δραστηριότητα, αλλά και
στιγµές της ιδιωτικής του ζωής . Αξιοπρόσεκτη είναι, εξάλλου, η τοποθέτηση των
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∆ηµ. ΧΙΧ § 94 toÝj d' ™pˆ toà polšmou diaswqšntaj ¢pèlese tîn summ£cwn, kaˆ
thlikaàta kaˆ toiaàt' ™yeÚsaq' ¹l…k' oÙdeˆj pèpot' ¥lloj ¢nqrèpwn oÜte prÒteron oÜq'
Ûsteron.
256
∆ηµ.ΧΙΧ §68 pîj g¦r oÙc oátoi toioàtoi dika…wj Øpolhfqe‹en ¥n, o† ge, § Øpr aØtoà
F…lippoj thlikoÚtwn Ôntwn aÙtù tîn diafÒrwn oÙk ™tÒlma yeÚsasqai, oÙd' œgrayen oÜt' e„j
™pistol¾n oÙdem…an, oÜte presbeut¾j oÙdeˆj epe tîn par' ™ke…nou, ™pˆ taàta misqèsantej
˜autoÝj Øm©j ™xhp£twn;
257

βλ.& ∆ηµ . ΧΙΧ §69& § 84
Αριστ. Ῥητ. 1416 b 12-13, ό.π. σ.13&σηµ.39
259
Αριστ. Ῥητ. 1416 a 15-16 ό.π. σ.11
258
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παραπάνω διαβολών στο τέλος των αποδείξεων, γεγονός που µαρτυρά την απόπειρα
του ρήτορα να συµπληρώσει την εικόνα του αντιδίκου του µε στοιχεία από τον
ιδιωτικό του βίο

που ενισχύουν τις κατηγορίες και αποδεικνύουν τον κίβδηλο

χαρακτήρα του.Στο συγκεκριµένο τµήµα του λόγου η λογική παραχωρεί τη θέση της
στο πάθος, το οποίο επιδιώκουν να εξάψουν οι συγκεκριµένες διαβολές .
Πιο αναλυτικά,στις παραγράφους §§248-249 και §§281-282 ο ∆ηµοσθένης
προκειµένου να πλήξει την εικόνα του αντιπάλου του καταφεύγει στις
επαγγελµατικές δραστηριότητες των γονιών του τις οποίες εκθέτει µε τα µελανότερα
χρώµατα .Στόχος του είναι η κατάδειξη της ταπεινής καταγωγής του Αισχίνη, η οποία
επιτυγχάνεται µέσω της διαβολής των γονιών του.260 Με την επιλογή του κατάλληλου
λεξιλογίου ο ∆ηµοσθένης φροντίζει να υποβαθµίσει την κοινωνική θέση και
προσφορά της οικογένειας του Αισχίνη για να καταδείξει την αχαριστία του προς την
πόλη που τους περιέθαλψε και τους έδωσε δυνατότητες κοινωνικής και οικονοµικής
ανέλιξης 261
Εκτός από τους γονείς, και τα αδέλφια του κατηγορουµένου δεν ξεφεύγουν από
το στόχαστρο της διαβολής του ∆ηµοσθένη. Η επίθεση στο βίο και στο ήθος τους
εξυπηρετεί το ρήτορα διπλά, καθώς αυτοί δεν είναι µόνο συγγενείς του αντιδίκου
αλλά και µάρτυρες υπεράσπισής του.262 Η εικόνα των αδελφών του Αισχίνη
εναρµονίζεται µε το οικογενειακό τους περιβάλλον και πλήττει την αξιοπιστία τους,
καθώς παρουσιάζονται ως άτοµα χαµηλού ήθους, µε ταπεινές ενασχολήσεις, που
ζουν παρασιτικά σε βάρος της πόλης και προτιµούν ν’ αποκρύψουν τα πραγµατικά
γεγονότα προκειµένου να υποστηρίξουν τον αδερφό τους .Επιπλέον, η προβολή των
συγκεκριµένων στοιχείων του χαρακτήρα και του βίου τους στοχεύει

να τους

καταστήσει κοινωνούς του µίσους και της συµφοράς που προκάλεσε ο αδερφός τους
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∆ηµ.ΧΙΧ §249 : ¹ m»thr aÙtoà kaˆ kaqa…rousa kaˆ karpoumšnh t¦j tîn crwmšnwn oÙs…aj
™xšqreyÚtouj toutous…, did£skwn d' Ð pat¾r gr£mmata, æj ™gë tîn presbutšrwn ¢koÚw, prÕj
tù toà ¼rw toà „atroà, Ópwj ºdÚnato, ¢ll' oân ™n taÚtV g' œzh, ØpogrammateÚontej d' aÙtoˆ
kaˆ Øphretoàntej ¡p£saij ta‹j ¢rca‹j ¢rgÚrion e„l»fesan, kaˆ tÕ teleuta‹on Øf' Ømîn
grammate‹j ceirotonhqšntej dÚ' œth dietr£fhsan ™n tÍ qÒlJ, presbeÚwn d' ¢pšstalto nàn
oátoj ™k taÚthj.
261
∆ηµ. ΧΙΧ §282 : tÕn d' 'Atrom»tou toà grammatistoà kaˆ Glaukoqšaj tÁj toÝj qi£souj
sunagoÚshj, ™f' oŒj ˜tšra tšqnhken ƒšreia, toàton Øme‹j labÒntej, tÕn tîn toioÚtwn, tÕn oÙd
kaq' ὅn cr»simon tÍ pÒlei, oÙk aÙtÒn, oÙ patšra, oÙk ¥llon oÙdšna tîn toÚtou, ¢f»sete;
po‹oj g¦r †ppoj, po…a tri»rhj, po…a strate…a, t…j corÒj, t…j lVtourg…a, t…j e„sfor£, t…j
eÜnoia, po‹oj k…ndunoj, t… toÚtwn ™n pantˆ tù crÒnJ gšgonen par¦ toÚtwn tÍ pÒlei;
262
∆ηµ. ΧΙΧ §237: ¹me‹j, 'AfÒbhte kaˆ sÝ FilÒcarej, s mn t¦j ¢labastoq»kaj gr£fonta
kaˆ t¦ tÚmpana, toÚtouj d' Øpogrammatšaj kaˆ toÝj tucÒntaj ¢nqrèpouj (kaˆ oÙdemi©j
kak…aj taàta, ¢ll' oÙd strathg…aj g' ¥xia) presbeiîn, strathgiîn, tîn meg…stwn timîn
ºxièsamen
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στην πόλη. Αυτό εξυπηρετεί η χρήση του πληθυντικού αριθµού των ρηµάτων µε τον
οποίο ο ∆ηµοσθένης επιχειρεί να µεταφέρει την κατηγορία σε ολόκληρη την
οικογένεια του αντιπάλου του.
Στο ίδιο κλίµα κινείται και η σύντοµη περιγραφή της ζωής του Αισχίνη µέχρι τη
στιγµή της ανάληψης των καθηκόντων του ως πρέσβη. Γόνος µιας οικογένειας
χαµηλού κοινωνικού και µορφωτικού επιπέδου, που δεν του καλλιέργησε την αγάπη
προς την πόλη, αλλά ιδέες και δεξιότητες που τον ώθησαν στο κυνήγι του
προσωπικού του συµφέροντος, ήταν αναµενόµενο να µην εκτιµήσει τη θέση που του
προσέφερε η πόλη και να θυσιάσει το κοινό συµφέρον στο βωµό του προσωπικού .263
Αξιοπρόσεκτη είναι, επίσης, η έµφαση του ∆ηµοσθένη στην προηγούµενη
επαγγελµατική δραστηριότητα του αντιδίκου του, µε την οποία επιδιώκει να τον
υποβαθµίσει και να τονίσει την αντίθεση ανάµεσα στον ευτελή προηγούµενο βίο
του264 και την τιµή που του έκανε η πόλη µε την ανάθεση του αξιώµατος του
πρέσβη.265 Ενδεικτική της παραπάνω απαξίωσης είναι η προβολή της αποτυχίας του
Αισχίνη να διαπρέψει στο θέατρο.266
Όπως παρατηρούµε, ο ∆ηµοσθένης ακολουθεί τη γνωστή τακτική όξυνσης των
αδυναµιών και υποβάθµισης των επιτευγµάτων του αντιδίκου που συνιστά, κατά
τον Αριστοτέλη,267 έναν από τους ισχυρότερους τόπους διαβολής. Καθίσταται έτσι
ευδιάκριτη η πρόθεσή του να προβάλει στο πρόσωπο του κατηγορουµένου και της
οικογένειάς του τα χαρακτηριστικά εκείνα που προκαλούν, κατά τον Αναξιµένη,268
την οργή των δικαστών και ανήκουν στη βασική θεµατολογία της διαβολής.
Πέρα όµως από τις γενικές παρατηρήσεις για τη ζωή του Αισχίνη, ο ∆ηµοσθένης
προβαίνει στη διήγηση ενός συγκεκριµένου γεγονότος µε το οποίο επιδιώκει να
προβάλλει τον ανήθικο χαρακτήρα του αντιδίκου του .Για το σκοπό αυτό παραθέτει
πρώτα µια παρόµοια ιστορία ενός άλλου ηθοποιού, του Σατύρου ο οποίος, αν και
παρευρέθη σε ανάλογο περιστατικό στην αυλή του Φιλίππου, επέδειξε πολύ πιο
263

∆ηµ.ΧΙΧ §200 : oÙk ‡sasin oátoi tÕ mn ™x ¢rcÁj t¦j b…blouj ¢nagignèskont£ se tÍ
mhtrˆ teloÚsV, kaˆ pa‹d' Ônt' ™n qi£soij kaˆ meqÚousin ¢nqrèpoij kalindoÚmenon; met¦
taàta d ta‹j ¢rca‹j ØpogrammateÚonta kaˆ duo‹n À triîn dracmîn ponhrÕn Ônta; t¦
teleuta‹a d' œnagcoj ™n corhg…oij ¢llotr…oij ™pˆ tù tritagwniste‹n ¢gaphtîj
paratrefÒmenon; po‹on oân ™re‹j b…on; Ön poà beb…wkaj;
264

∆ηµ.ΧΙΧ § 247
∆ηµ. ΧΙΧ § 95
266
∆ηµ. ΧΙΧ § 337 : ™moˆ d doke‹t' ¢topètaton ¡p£ntwn ¨n poiÁsai, e„, Óte mn t¦ Qušstou
kaˆ tîn ™pˆ Tro…v k£k' ºgwn…zeto, ™xeb£llet' aÙtÕn kaˆ ™xesur…ttet' ™k tîn qe£trwn kaˆ
mÒnon oÙ kateleÚeq' oÛtwj éste teleutînta toà tritagwniste‹n ¢postÁnai, ™peid¾ d' oÙk ™pˆ
tÁj skhnÁj, ¢ll' ™n to‹j koino‹j .
267
Αριστ. Ῥητ. 1416 b 5-7 , ό.π. σ.13&σηµ.41
268
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1442 a 11-13, ό.π. σ. 24&σηµ.68
265
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γενναία , ανθρώπινη και έντιµη συµπεριφορά. Το περιστατικό µε τη γυναίκα από την
Όλυνθο, αν και δεν έχει καµία σχέση µε την υπόθεση, καταφέρει ένα ισχυρό πλήγµα
στο ήθος του Αισχίνη, ο οποίος παρουσιάζεται στην ιδιωτική του ζωή το ίδιο
ακόλαστος και αδίστακτος

όσο και στη δηµόσια269 Εξάλλου, η αναλγησία του

απέναντι στη συγκεκριµένη αιχµάλωτη επιστρατεύεται για να παραπέµψει στην
ευκολία µε την οποία θυσίασε τους Φωκείς στους Θηβαίους, προκειµένου να
εξυπηρετήσει τα συµφέροντά του. Έτσι, αν και µεµονωµένο, το συγκεκριµένο
γεγονός αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για τη σκιαγράφηση του Αισχίνη ως µέθυσου και
ανάλγητου ανθρώπου και συνιστά αποτελεσµατικό µέσο διαβολής .270
Τέλος, από τις επιθέσεις του ∆ηµοσθένη δεν ξεφεύγουν τα φυσικά χαρίσµατα και η
εξωτερική εµφάνιση του Αισχίνη, που επίσης συνιστούν βασικό στόχο της διαβολής.
Ως προς τα πρώτα, επισηµαίνουµε τις πολυάριθµες αναφορές του ρήτορα στην ωραία
και δυνατή φωνή του αντιδίκου του,271 της οποίας την αξία επιδιώκει να µειώσει
άλλοτε µε τη χρήση ειρωνείας και άλλοτε µε την υποτίµησή της . Η επίθεση στην
καλλιφωνία του Αισχίνη βασίζεται στη διαδεδοµένη συνήθεια των ρητόρων να
υποβαθµίζουν τα χαρακτηριστικά εκείνα των αντιπάλων τους που τους καθιστούν
συµπαθείς και να τα χρησιµοποιούν ως όργανα ενοχοποίησης και γελοιοποίησής
τους272 Επιπλέον, απορρέει και από τη συναίσθηση του ∆ηµοσθένη για τη δική του
φυσική αδυναµία να µιλά ευθαρσώς και ευκρινώς µπροστά σε ακροατήριο. Για το
λόγο αυτό, ο ∆ηµοσθένης επιλέγει τη λοιδορία και τη διαβολή για να αµαυρώσει τη
θετική εικόνα του

αντιπάλου και να καλύψει τη δική του µειονεξία στο

συγκεκριµένο τοµέα.273
Με τον ίδιο τρόπο αντιµετωπίζεται και η ρητορική δεινότητα του Αισχίνη, η οποία
αποτελεί σύνηθες,274 αντικείµενο κριτικής των αντιδίκων στο δικανικό είδος.
Ανάλογα µε τις ανάγκες της θέσης του, ο κατήγορος

επιστρατεύει άλλοτε τη
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βλ.& ∆ηµ.ΧΙΧ §§ 308-309
∆ηµ.ΧΙΧ §198 : Kaˆ toiaàta suneidëj aØtù pepragmšna Ð ¢k£qartoj oátoj tolm»sei
blšpein e„j Øm©j, kaˆ tÕn bebiwmšnon aØtù b…on aÙt…ka d¾ m£l' ™re‹ lampr´ tÍ fwnÍ· ™f' oŒj
œgwg' ¢popn…gomai..
271
∆ηµ.ΧΙΧ §§ 126, 199 , 206 , 238 , 336
272
βλ.σχετικά Αισχίνη Ι §§ 133- 134
273
βλ. ειδικά ∆ηµ.ΧΙΧ § 337 : ™moˆ d doke‹t' ¢topètaton ¡p£ntwn ¨n poiÁsai, e„, Óte mn t¦
Qušstou kaˆ tîn ™pˆ Tro…v k£k' ºgwn…zeto, ™xeb£llet' aÙtÕn kaˆ ™xesur…ttet' ™k tîn qe£trwn
[.. .. .. ] ™peid¾ d' oÙk ™pˆ tÁj skhnÁj, ¢ll' ™n to‹j koino‹j kaˆ meg…stoij tÁj pÒlewj pr£gmasi
mur…' e‡rgastai kak£, thnikaàq' æj kalÕn fqeggomšnJ prosšcoite. & § 338 «¢ll¦ log…zesq'
Óti de‹ k»ruka mn ¨n dokim£zhte, eÜfwnon skope‹n, presbeut¾n d kaˆ tîn koinîn ¢xioànt£
ti pr£ttein d…kaion kaˆ frÒnhm' œconq' Øpr mn Ømîn mšga, prÕj d' Øm©j ‡son, ésper ™gë
F…lippon mn oÙk ™qaÚmasa, toÝj d' a„cmalètouj ™qaÚmasa[…].
274
βλ.σχετικά Voegelin ό.π. σ.29-30
270
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λοιδορία275 και άλλοτε την απαξίωση της ευγλωττίας του αντιπάλου του, την οποία
θεωρεί κατακριτέα και την ανάγει σε επικίνδυνο όπλο στα χέρια ενός πονηρού
ανθρώπου.276 Έτσι, µε τη βοήθεια της διαβολής η ρητορική δεινότητα µετατρέπεται
σε δίχτυ που παγιδεύει τον αντίδικο.
Η επίθεση στην εξωτερική εµφάνιση του αντιδίκου αναπτύσσεται πάνω στη
γνωστή αντίθεση ανάµεσα στο φαίνεσθαι και το είναι : η σεµνή ενδυµασία, η
φροντισµένη όψη του προσώπου και οι µετρηµένες κινήσεις του Αισχίνη κρύβουν,
κατά το ∆ηµοσθένη, την προσπάθεια του κατηγορουµένου να παρουσιάσει µια εικόνα
σοβορότητας και αξιοπρέπειας, η οποία δεν συνάδει µε τον πραγµατικό του
χαρακτήρα. Συν τοις άλλοις, η φροντισµένη εξωτερική εµφάνιση του Αισχίνη
χρησιµοποιείται από το ∆ηµοσθένη ως ένδειξη της οίησης του αντιδίκου του,ο οποίος
φαίνεται να ξεχνά την καταγωγή και το παρελθόν του277 Χρήσιµη είναι τέλος και η
επισήµανση της εξωτερικής οµοιότητας του κατηγορουµένου µε τον Πυθοκλή, έναν
από τους φίλους τους Φιλίππου και αντιπάλους του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Η
φαινοµενική σύνδεση των δυο ανδρών προκαλεί στους δικαστές συνειρµούς για το
ποιόν του Αισχίνη και δηµιουργεί υποψίες για τυχόν ουσιαστικότερη σχέση και φιλία
των δυο ανδρών.
Επιπλέον, ο ∆ηµοσθένης αντικρούει τους ισχυρισµούς και τις υποδείξεις του
Αισχίνη για τη σοβαρότητα και τη σεµνότητα που πρέπει να εµπνέουν οι ρήτορες,
βάσει της οποίας διέβαλε τον Τίµαρχο στη δικαστική τους διαµάχη το 346 π.Χ.
Στόχος του ∆ηµοσθένη είναι να αποδείξει στους δικαστές τη διάσταση µεταξύ των
λόγων και των έργων του αντιδίκου του και να ψέξει την υποκρισία του. Για το λόγο
αυτό, χρησιµοποιεί και αυτός το Σόλωνα που αυτή τη φορά λειτουργεί ως πρότυπο
για να καταδείξει την ασυνέπεια µεταξύ της στάσης και της δράσης του Αισχίνη και
να καταστρέψει έτσι τη φροντισµένη δηµόσια εικόνα του που οφείλεται σε
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∆ηµ.ΧΙΧ §120 : oÙ g¦r d¾ di' ¢peir…an g' oÙ f»seij œcein Ó ti e‡pVj· Öj g¦r ¢gînaj kainoÝj
ésper dr£mata, kaˆ toÚtouj ¢martÚrouj, prÕj diamemetrhmšnhn t¾n ¹mšran aƒre‹j dièkwn,
dÁlon Óti p£ndeinoj e tij. & §126 : thnikaàq' Ð sofÕj kaˆ deinÕj oátoj kaˆ eÜfwnoj, oÜte
boulÁj oÜte d»mou ceiroton»santoj aÙtÒn, õceto presbeÚwn[..]
276
∆ηµ.ΧΙΧ § 339 : Øm‹n p©si to‹j ¥lloij toàt' ¢gaqÕn g…gnetai· Ótan d' ™pˆ dwrodÒkou kaˆ
ponhroà kaˆ pantÕj ¼ttonoj l»mmatoj, ¢pokle…ein kaˆ pikrîj kaˆ ™nant…wj ¢koÚein, æj
ponhr…a dun£mewj dÒxan eØromšnh par' Ømîn ™pˆ t¾n pÒlin ™st…n.
277
∆ηµ. ΧΙΧ § 314 : kaˆ mštrion pare‹cen ˜autÒn· ™peid¾ d mur…' e‡rgastai kak£, t¦j Ñfràj
¢nšspake, k¨n ‘Ð gegrammateukëj A„sc…nhj’ e‡pV tij, ™cqrÕj eÙqšwj kaˆ kakîj fhsin
¢khkošnai, kaˆ di¦ tÁj ¢gor©j poreÚetai qo„m£tion kaqeˆj ¥cri tîn sfurîn, ‡sa ba…nwn
Puqokle‹, t¦j gn£qouj fusîn, tîn Fil…ppou xšnwn kaˆ f…lwn eŒj oátoj Øm‹n ½dh, tîn
¢pallagÁnai toà d»mou boulomšnwn kaˆ klÚdwna kaˆ man…an t¦ kaqesthkÒta pr£gmaq'
¹goumšnwn, Ð tšwj proskunîn t¾n qÒlon .
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προσποιητή σοβαρότητα και υπευθυνότητα.278 Με αυτόν τον τρόπο, ο ρήτορας
ανταποδίδει στον Αισχίνη τα πυρά που ο κατηγορούµενος είχε τότε εξακοντίσει κατά
του Τιµάρχου και εφαρµόζει ένα βασικό τόπο της διαβολής, ο οποίος παρέχει τη
δυνατότητα στο ρήτορα να διαβάλλει τον αντίπαλο µε τα ίδια τα επιχειρήµατα και τις
κατηγορίες που ο αντίδικος είχε χρησιµοποιήσει ενάντια στον οµιλητή ή κάποιον
άλλο.279
¨Όπως όµως αναφέραµε στην αρχή, η χρήση της διαβολής σε κάθε λόγο είναι
διττή, καθώς ο οµιλητής δεν χρησιµοποιεί µόνο τόπους κατασκευής αλλά και
ανασκευής της. Αυτό συµβαίνει, γιατί σε κάθε λόγο υπάρχει αντίλογος, οπότε ο
οµιλητής-διάδικος για να υπερασπιστεί την υπόθεσή του φροντίζει να αποδυναµώσει
τα επιχειρήµατα του αντιπάλου του είτε είναι εκπεφρασµένα είτε αναµενόµενα. .Η
ύπαρξη του ακροατηρίου-δικαστών, το οποίο καλείται να κρίνει την ορθότητα των
θέσεων και να γνωµοδοτήσει υπέρ του ενός ή του άλλου διαδίκου, ενισχύει την
δύναµη

της διαβολής, η οποία

καλλιεργεί τις προκαταλήψεις µε σκοπό τον

επηρεασµό της γνώµης του πλήθους.
Στον παρόντα λόγο ο ∆ηµοσθένης επιχειρεί να προϊδεάσει τους δικαστές για τις
αναµενόµενες διαβολές του Αισχίνη, τις οποίες εντοπίζει κυρίως στη δική του δράση
στην πρεσβεία, στο µερίδιο ευθύνης του στα γεγονότα και στο λόγο για τον οποίο τον
προσήγαγε στο δικαστήριο. Η απουσία οποιωνδήποτε σχετικών αναφορών στην
ιδιωτική ζωή του ∆ηµοσθένη είναι αναµενόµενη, είτε γιατί ο ίδιος ο ρήτορας δεν
φαντάζεται τι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί εναντίον του, είτε γιατί δεν θα ήθελε
να αυτοκατηγορηθεί. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η λοιδορία των αντιπάλων στις
ρητορικές του ικανότητες και συγκεκριµένα στην ποιότητα και τη δύναµη της φωνής
του, αλλά και αυτή καταφέρνει να την εκµεταλλευτεί προς όφελός του µε ένα έξυπνο
τέχνασµα.
Ως προς το πρώτο στοιχείο της διαβολής, ο ∆ηµοσθένης από την αρχή του λόγου
επιθυµεί να διαχωρίσει τη θέση και τη στάση του από αυτή του Αισχίνη και των
συνεργατών του. Με µια σειρά λογικών και ηθικών επιχειρηµάτων προβάλλει τις
ενέργειες, το σκεπτικό του και τις απόπειρες να συνεννοηθεί µε τον Αισχίνη ή να τον
εµποδίσει από τα σχέδιά του.280 Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να αντιµετωπίσει εκ
των προτέρων την αντιδιαβολή του αντιδίκου του για την εκ των υστέρων
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∆ηµ. ΧΙΧ § 252 : Ö d toà sc»matoj Ãn toÚtou pollù tÍ pÒlei lusitelšsteron, tÕ t¾n
yuc¾n t¾n SÒlwnoj „de‹n kaˆ t¾n di£noian, taÚthn oÙk ™mim»sato, ¢ll¦ p©n toÙnant…on.
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Αριστ. Ῥητ. 1416 a 29 , ό.π. σ. 13 &σηµ. 37
∆ηµ. ΧΙΧ §§156, 171,
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υπαναχώρησή του από την αρχική συµφωνία, προκειµένου ν’ αποφύγει το µερίδιο
των ευθυνών του για τη διπλωµατική ήττα της Αθήνας.281
Ειδικότερα, το συγκεκριµένο θέµα γίνεται αντικείµενο διαπραγµάτευσης στις
παραγράφους §§202-209 :
¢koÚw g¦r aÙtÕn ™re‹n æj ¥r' ™gë p£ntwn ïn kathgorî koinwnÕj
gšgona, kaˆ sun»reske taàt£ moi kaˆ sunšpratton aÙtù, œpeit'
™xa…fnhj metabšblhmai kaˆ kathgorî .(§202)

Εδώ ο ∆ηµοσθένης επιχειρεί ν’ ανασκευάσει έναν γνωστό τόπο της διαβολής µε τη
βοήθεια του οποίου ο διαβεβληµένος µεταθέτει στο διαβολέα τις κατηγορίες.282 Για
την αντιµετώπισή του, πέρα από τις αποδείξεις που συσσωρεύτηκαν στην πορεία του
λόγου, ο ∆ηµοσθένης προβαίνει σε µια επιτυχηµένη σύγκριση του δικού του ήθους
και του ήθους του αντιδίκου µε κριτήριο την αντίληψη της κοινής γνώµης αλλά και
του ίδιου του Αισχίνη για το χαρακτήρα και την ευγλωττία των δυο διαδίκων . Με
αυτόν τον τρόπο, ο ρήτορας αναδεικνύει το δικό του φιλήσυχο χαρακτήρα σε
αντίθεση µε την πανουργία και το δυναµισµό του αντιδίκου .Έτσι, µέσω των
ενδείξεων σηµαντικού τόπου ανασκευής της διαβολής,283αποδεικνύει ότι οποιαδήποτε
απόπειρα εµπλοκής του στη δράση και στην ενοχή του Αισχίνη είναι παράλογη και
ανυπόστατη, καθώς ο ίδιος ποτέ δεν αναστάτωσε την πόλη, ούτε εισακούστηκε τόσο
πολύ από τους συµπολίτες του, όσο αυτοί, λόγω της δειλίας και της διακριτικότητάς
του.
Η ίδια τακτική ακολουθείται και για την ανασκευή της υπόσχεσης που
κατηγορείται ο ∆ηµοσθένης ότι έδωσε στο Φίλιππο να αποδυναµώσει την αθηναϊκή
δηµοκρατία µε το κλίµα καχυποψίας που θα δηµιουργούσαν οι κατηγορίες που
εξακόντιζε ο ίδιος ο ρήτορας σε βάρος των συµπρεσβευτών του. Το διαρκές µίσος
του ∆ηµοσθένη προς το Φίλιππο, οι διαµαρτυρίες του για την πολιτική του Αισχίνη
και του φιλοµακεδονικού κόµµατος και η προθυµία του να λογοδοτήσει τόσο στην
πρώτη όσο και στη δεύτερη πρεσβεία συνιστούν,κατά την άποψη του ρήτορα,
σηµαντικές αποδείξεις για τις διαθέσεις του απέναντι στον Μακεδόνα βασιλιά και
καθιστούν παράλογο οποιοδήποτε σενάριο συνωµοσίας µεταξύ τους. Αυτήν η τεχνική
ανασκευής της διαβολής συνιστά έναν από τους βασικούς τόπους απαλλαγής του
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∆ηµ.ΧΙΧ §205 : boÚlesq' oân Øm‹n, p£nta t¥ll' ¢fe…j, § par' Øm‹n ¢nte‹pon, § ™n tÍ
¢podhm…v prosškrouon, æj ¤panta tÕn crÒnon ºnant…wmai, aÙtoÝj par£scwmai m£rturaj
toÚtouj.
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κατηγορουµένου από την ενοχή και περιγράφεται αναλυτικά από τον Αναξιµένη στη
Ῥητορική του.284
Ένας ακόµη τόπος της διαβολής αφορά στους λόγους για τους οποίους ο
∆ηµοσθένης κατήγγειλε τον Αισχίνη και τον οδήγησε στο δικαστήριο. Ο ρήτορας
φροντίζει να προλάβει τυχόν ισχυρισµούς του αντιπάλου και να διασκεδάσει τις
υποψίες του δικαστηρίου για την ύπαρξη προσωπικής έχθρας και διαµάχης που τον
οδήγησε να εγείρει την παρούσα δίκη.285 Τα κίνητρά του δεν είναι ωφελιµιστικά,286
ούτε πυροδοτούνται από ευθυνοφοβία, γιατί ο ίδιος δεν έχει λάβει µέρος σε καµία
αξιόποινη πράξη, από την οποία προσπαθεί να κρυφτεί.287 Αντίθετα, σκοπός του είναι
να αποδοθεί δικαιοσύνη µε την τιµωρία των ενόχων και να απεµπλακεί το όνοµά του
από οποιαδήποτε ανάµειξη στα σχέδια του Αισχίνη.288 Με αυτόν τον τρόπο ο
∆ηµοσθένης

αποφεύγει έναν από τους γνωστούς σκοπέλους της διαβολής, που

εξετάζει την αιτία της κατηγορίας και τη σχέση των διαδίκων .289
Το παραπάνω δίπτυχο των τόπων της διαβολής παραποιεί τα κίνητρα του
κατηγόρου και ενσπείρει υποψίες για την εγκυρότητα του κατηγορητηρίου.290 Ο
∆ηµοσθένης γνωρίζει ότι η συµµετοχή του στην πρεσβεία και η απόφασή του να
καταγγείλει τους συµπρεσβευτές του προσφέρει πλούσιο υλικό διαβολής στον
Αισχίνη , γεγονός που θα διαπιστώσουµε κατά την εξέταση του λόγου του. Φροντίζει
λοιπόν να προστατευθεί από τις αναµενόµενες βολές του αντιπάλου του,291 και να
διασαφηνίσει τα κίνητρα και τις θέσεις του.292
Τέλος, ο ∆ηµοσθένης προκειµένου να

υποβαθµίσει και να καταρρίψει τυχόν

κατηγορίες που δεν σχετίζονται µε την εκδικαζόµενη υπόθεση, αλλά επεκτείνονται
284

[Αριστ.] . Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ .1442 a 25-26, ό.π. σ. 25
∆ηµ.ΧΙΧ § 221 : ”Eti to…nun k¢ke‹no skope‹t', ð ¥ndrej dikasta…, t…noj e†nek' ™gë mhdn
ºdikhkÒtwn toÚtwn kathgore‹n ¨n proeilÒmhn. oÙ g¦r eØr»sete. [....] ¢ll' ØpÁrcš moi prÕj
toàton ¢pšcqei£ tij; oÙdem…a.
286
∆ηµ.ΧΙΧ §222 : ¢ll¦ di¦ t… sou kathgorî; sukofantî n¾ D…a, †n' ¢rgÚrion l£bw par¦
soà. kaˆ pÒteron kre‹tton Ãn moi par¦ Fil…ppou labe‹n, toà didÒntoj polÝ kaˆ mhdenÕj
toÚtwn œlatton, kaˆ f…lon k¢ke‹non œcein kaˆ toÚtouj .
287
∆ηµ.ΧΙΧ §221: e„ g¦r aâ taàt' ™re‹, skope‹t', ¥ndrej dikasta…, e„ ™f' oŒj Ð mhd' Ðtioàn
¢dikîn ™foboÚmhn ™gë m¾ di¦ toÚtouj ¢pÒlwmai, t… toÚtouj pros»kei paqe‹n toÝj aÙtoÝj
ºdikhkÒtaj; ¢ll' oÙ di¦ taàta.
288
∆ηµ.ΧΙΧ §223 : kathgorî d nunˆ kaˆ ™pˆ t¦j eÙqÚnaj ¼kw tÕ mšllon proorèmenoj, kaˆ
boulÒmenoj ¢gîni kaˆ dikasthr…J moi diwr…sqai par' Øm‹n Óti t¢nant…' ™moˆ kaˆ toÚtoij
pšpraktai .
289
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ 1442 a 39 ό.π. σ.26
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Αριστ. Ῥητ. 1416 b 12-13, ό.π. σ. 13&σηµ. 39 &[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ 1442 b. 24-26,ό.π. σ. 26
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Μια ιδέα για αυτές παίρνουµε στην παράγραφο 176, όπου ο Αισχίνης κατηγορεί το ∆ηµοσθένη για
οργανωµένο σχέδιο αποδυνάµωσης του δηµοκρατικού πολιτεύµατος µέσω της καταγγελίας των
συµπρεσβευτών του .Το ίδιο ισχύει και για τις παραγράφους §§221-223, όπου προβλέπει τις
αναµενόµενες διαβολές του αντιδίκου και αποπειράται να τις ανασκευάσει.
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στον υπόλοιπο δηµόσιο και ιδιωτικό βίο του

επιστρατεύει έναν από τους πιο

γνωστούς τόπους ανασκευής της διαβολής. Ισχυρίζεται, λοιπόν, ότι κάθε απόπειρα
του Αισχίνη να τον κατηγορήσει µε στοιχεία που δεν αφορούν στην εκδικαζόµενη
υπόθεση εντάσσεται στη γνωστή τακτική των κατηγορουµένων να καλύπτουν την
έλλειψη υπερασπιστικών επιχειρηµάτων µε επιθέσεις στο ήθος και το βίο

του

κατηγόρου τους.293 Πράγµατι, µια από τις βασικές λειτουργίες της διαβολής είναι να
αντικαθιστά την έλλειψη ουσιαστικής επιχειρηµατολογίας, η οποία θα έπειθε τους
δικαστές για την ορθότητα της θέσης του ρήτορα και την αδικία του αντιπάλου. Η
παρατήρηση αυτή συνάδει µε την άποψη του Αριστοτέλη για τη συµπληρωµατική
σχέση των λογικών αποδείξεων µε το ἦθος και το πάθος, τα οποία συχνά καλούνται
να αναπληρώσουν τα κενά που δηµιουργούνται στο λόγο από την έλλειψη
ενθυµηµάτων.294Αν σκεφθούµε ότι η διαβολή συνιστά µια ιδιόµορφη έκφανση του
συνδυασµού του ºθους µε το πάθος,295 µπορούµε να κατανοήσουµε το
συµπληρωµατικό ρόλο που καλείται να παίξει σε ένα λόγο σε περίπτωση έλλειψης
επαρκών επιχειρηµάτων.
Πριν προβούµε στην εξαγωγή συµπερασµάτων για τη χρήση της διαβολής στο
συγκεκριµένο λόγο του ∆ηµοσθένη , θα ήταν διαφωτιστική η εξέταση της θέσης της
στα µέρη του λόγου. Στο προοίµιον(§§1-8) η διαβολή συνιστά κοινό τόπο µε τη
βοήθεια του οποίου ο ρήτορας προιδεάζει τους δικαστές για το ήθος του
κατηγορουµένου, το οποίο θα παρουσιάσει στη συνέχεια του λόγου. Πρόκειται για
κοινή τακτική των διαδίκων, την οποία χρησιµοποιούν τις περισσότερες φορές και
προσαρµόζουν στις απαιτήσεις της υπόθεσής τους. Επιπλέον, παρατηρούµε ότι η
περιορισµένη χρήση της διαβολής στον πρόλογο συνάδει µε τις επισηµάνσεις του
Αριστοτέλη για τη θέση της στους κατηγορικούς λόγους .Κατά την άποψή του, η
διαβολή είναι λειτουργικότερη στον ™πίλογον των κατηγορικών λόγων, καθώς εκεί
καλείται να παραποιήσει την εικόνα του αντιδίκου και να αφυπνίσει τα πάθη των
δικαστών.296 Η διήγησις(§§9-25) δεν περιλαµβάνει σε µεγάλο βαθµό τη διαβολή,
καθώς περιορίζεται στην έκθεση των γεγονότων και την αντιπαραβολή των ενεργειών
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∆ηµ.ΧΙΧ §213 : 'All¦ m¾n ¥n gš ti œxw tÁj presbe…aj blasfhmÍ perˆ ™moà, kat¦ pÒll' oÙk
¨n e„kÒtwj ¢koÚoit' aÙtoà. oÙ g¦r ™gë kr…nomai t»meron, oÙd' ™gce‹ met¦ taàq' Ûdwr oÙdeˆj
™mo…. t… oân ™sti taàta pl¾n dika…wn lÒgwn ¢por…a; t…j g¦r ¨n kathgore‹n ›loito krinÒmenoj,
œcwn Ó ti ¢polog»setai;
294
Αριστ. Ῥητ. 1448 a 42-44 : œconta mn oân ¢pode…xeij kaˆ ºqikîj lektšon kaˆ
¢podeiktikîj, ™¦n d m¾ œcVj ™nqum»mata, ºqikîj. ό.π. σ.17
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ό.π. σσ. 7-9
Αριστ. Ῥητ. 1415 a 36,38-41 , ό.π. σ.15
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των διαδίκων, οπότε καταβάλλεται προσπάθεια να είναι αντικειµενική. Ωστόσο, από
την αφήγηση των γεγονότων διαφαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσωπικότητας
και της συµπεριφοράς του κατηγορουµένου που χρησιµεύουν για τη στήριξη των
κατηγοριών. Στο κυρίως µέρος της πίστεως

αρκετά

ηθικά και παθητικά

επιχειρήµατα του ∆ηµοσθένη εµπεριέχουν τη διαβολή, στο βαθµό που αποδίδουν
στον αντίδικο κίνητρα, σκέψεις και ενέργειες

για των οποίων την αλήθεια δεν

υπάρχουν αποδείξεις .Με τη βοήθειά τους ο κατήγορος επιχειρεί να καλλιεργήσει την
προκατάληψη των δικαστών για την ενοχή του κατηγορουµένου. Τόπους ανασκευής
της διαβολής συναντάµε στις παραγράφους §§188-236, όπου ο ∆ηµοσθένης επιχειρεί
να καταρρίψει προκαταβολικά τις κατηγορίες που γνωρίζει ότι θα εξακοντίσει ο
Αισχίνης σε βάρος του. Καθώς τις θεωρεί αβάσιµες, τις αντιµετωπίζει ως διαβολές
και επιλέγει τους κατάλληλους τόπους για την ανασκευή τους.
Πέρα, όµως, από τα παραπάνω µέρη του λόγου που φιλοξενούν τη διαβολή,
κατεξοχήν χώρος ανάπτυξής της είναι το τελευταίο τµήµα του ἀγῶνα, όπου ο
∆ηµοσθένης εκτοξεύει ευθέως τον λανθάνοντα µέχρι τώρα ψόγο του για τη ζωή, την
οικογένεια και το επάγγελµα του Αισχίνη. Εδώ κυριαρχούν οι υπερβολικές και
αβάσιµες κατηγορίες που αφορούν σε ἔξω τοῦ πράγµατος στοιχεία της ζωής και
του χαρακτήρα του κατηγορουµένου. Στόχος τους είναι η συµπλήρωση της εικόνας
του αντιδίκου, όπως διαµορφώθηκε από την επιχειρηµατολογία και τα επιµέρους
στοιχεία που φωτίζουν τα κίνητρα, τις επιλογές και το ήθος του. Σκοπός τους η
έξαψη της οργής των δικαστών για την αχαριστία που επέδειξε ο Αισχίνης προς την
Αθήνα και η ενίσχυση των υποψιών τους για την ενοχή του βάσει του οικογενειακού
περιβάλλοντος και της σταδιοδροµίας του. Ανάµεσά τους, περισσότερο ευρηµατική
και αποτελεσµατική είναι η τεχνική του ∆ηµοσθένη να εκµεταλλευτεί τις µεθόδους
διαβολής που είχε χρησιµοποιήσει ο ίδιος ο Αισχίνης στον Κατά Τιµάρχου λόγο
του.297.Με αυτόν τον τρόπο,ο ∆ηµοσθένης
δυνατότητα

να

τις

τον παγιδεύει και του στερεί

καταγγείλει.Ενδιαφέρουσα

είναι,

επίσης,

η

τη

απόπειρα

αναπαράστασης των σκέψεων,του σχεδίου και των λόγων του Φιλίππου, µε την
οποία ο µοναδικός έγκυρος µάρτυρας της δωροδοκίας του Αισχίνη εµφανίζεται
µπροστά στα µάτια των δικαστών για να τον ενοχοποιήσει.
Τέλος, στον ἐπίλογον, (§§332-343) η διαβολή περιορίζεται στην υποβάθµιση της
ρητορικής δεινότητας του κατηγορουµένου και στην πρόκληση του φόβου των
297

Για τη σχέση του λόγου αυτού µε την παρούσα υπόθεση βλ. ό.π.σ.64 -65
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δικαστών µε την επισήµανση του κινδύνου που ελλοχεύει για την Αθήνα, αν ο
Αισχίνης αθωωθεί. Εντάσσεται ουσιαστικά στους κοινούς τόπους του ἐπιλόγου οι
οποίοι σφραγίζουν την αρνητική εικόνα του αντιδίκου και καλούν τους δικαστές να
αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ∆ηµοσθένης προχωρά σε µια πιο πρωτοποριακή
εφαρµογή των παραδοσιακών τόπων της διαβολής, τους οποίους εµπλουτίζει
συνδυάζει και επεκτείνει. Αυτό συµβαίνει γιατί ο ρήτορας συνειδητοποιεί την ισχύ
και τις λειτουργίες της και της παραχωρεί µεγαλύτερο ρόλο, γεγονός που καθίσταται
εµφανές από τη διευρυµένη χρήση της σε όλα τα µέρη του λόγου. Όπως παρατηρεί ο
Harding,298 στο ∆ηµοσθένη η διαβολή αποκτά σαφώς προσδιορισµένη ταυτότητα
και συνιστά πλέον σταθερό συστατικό κάθε λόγου του. Στο πλαίσιο αυτής της
αξιοποίησης εντάσσονται οι τολµηρές συνεργασίες της µε είδη του ποιητικού λόγου
αλλά και µε το θέατρο, από το οποίο ο ρήτορας δανείζεται τον ψόγο και τα κωµικά
στοιχεία µε τα οποία επιχειρεί να συνθέσει το αρνητικό προφίλ των αντιπάλων του.
Την ίδια ανανέωση συναντάµε και στο περιεχόµενο, όπου οι φραγµοί του
παρελθόντος παραµερίζονται και η διαβολή επεµβαίνει σε όλους τους τοµείς του
δηµόσιου και ιδιωτικού βίου του αντιδίκου. Παρόλα αυτά, ο ∆ηµοσθένης καταφέρνει
µε αριστοτεχνικό τρόπο να ελέγχει τη συχνή παρουσία της µε την τήρηση του µέτρου
και την αποφυγή των υπερβολών, που χρησιµοποιούνται µόνο σε σηµεία έξαψης του
πάθους. Κατασκευάζει µε προσοχή, όπως υποδεικνύουν και οι δυο θεωρητικοί της
ρητορικής,299 το πορτραίτο του αντιδίκου του µε την κατάλληλη αξιοποίηση των
ενδείξεων και την απαραίτητη δόση διαβολής στις ηθικές και τις παθητικές
αποδείξεις , ώστε να καθίσταται αυτή λιγότερο αισθητή, χωρίς να χάνει τη δύναµη ή
την αποτελεσµατικότητά της .Με αυτό τον τρόπο, επιδεικνύει ένα ήθος που δεν
υπονοµεύει την αντικειµενικότητα και την αληθοφάνεια των επιχειρηµάτων και των
κατηγοριών του.
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Harding “Demosthenes” p.210 in I.Worthington Persuasion : Greek Rhetoric in action
Αριστ. Ῥητ. 1418 b 27-29 ,ό.π.σ.18&shm. 53 & [Αριστ] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ.
1441 b 21-24,ό.π.σ.24&σηµ.72
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2.2.4. Αισχίνη Περὶ τῆς παραπρεσβείας (ΙΙ)
Υπόθεση
Ο συγκεκριµένος λόγος του Αισχίνη συνιστά την απολογία του στις κατηγορίες µε
τις οποίες ο ∆ηµοσθένης τον προσήγαγε στο δικαστήριο το 343 π.Χ.. Ως προς τη
δοµή του είναι απλούστερος από το λόγο του κατηγόρου του, καθώς εκθέτει τα
γεγονότα και των τριών πρεσβειών χρονολογικά και συνδυάζει αρµονικά τη διήγησιν
µε την ἀπόδειξιν. Η βασική γραµµή της απολογίας του συνίσταται στην άρνηση των
κατηγοριών και στην ενοχοποίηση της τύχης και της ευπιστίας του για τη διάψευση
των φρούδων ελπίδων που καλλιέργησε στους Αθηναίους.
Η διάρθρωσή του ακολουθεί το τυπικό σχήµα των δικανικών λόγων και
περιλαµβάνει το προοίµιον (§§ 1-11), τη διήγησιν ( §§12-118), τον ἀγῶνα (§§119179) και τον επίλογον. ¨Όπως στο λόγο του ∆ηµοσθένη, έτσι και εδώ η διήγησις
εµπλέκεται µε τον ἀγῶνα, καθώς εξυπηρετεί στην αποκατάσταση της αλήθειας
σχετικά µε τα γεγονότα και συνιστά µια πρώτη µορφή ανασκευής των κατηγοριών
του αντιδίκου.Τέλος, αν και µικρότερος σε έκταση, ο λόγος του Αισχίνη χρησιµοποιεί
περισσότερο τη διαβολή που διαπερνά το δηµόσιο και ιδιωτικό βίο των διαδίκων,
προκειµένου να αποκαταστήσει το ήθος του οµιλητή και να αµαυρώσει την εικόνα
του αντιδίκου. Επιστρατεύονται λοιπόν τόσο τόποι ανασκευής όσο και τόποι
κατασκευής της.

Ανάλυση του λόγου
Στο συγκεκριµένο λόγο του Αισχίνη η διαβολή καταλαµβάνει ξεχωριστή θέση,
γεγονός που καθίσταται εµφανές ήδη από τον πρόλογο .Εκεί τη συναντάµε και στις
δυο τις µορφές :τόσο ως ανασκευή των συκοφαντιών του αντιδίκου, όσο και ως
µοµφή στο ήθος, στις προθέσεις αλλά και στην τακτική του. Η έντονη παρουσία της
στο προοίµιον συνάδει µε τις επιταγές του Αριστοτέλη, κατά τον οποίο ο
κατηγορούµενος πρέπει να ξεκινά από τον πρόλογο την ανασκευή των διαβολών του
αντιδίκου προκειµένου να αποκαταστήσει την εικόνα του και να ανακτήσει την
εύνοια των δικαστών.
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Πιο συγκεκριµένα, ο Αισχίνης παρουσιάζεται από την αρχή

ως θύµα των

συκοφαντιών του ∆ηµοσθένη.300 Αυτές λειτουργούν σε δυο επίπεδα: (α) συστήνουν
την κατηγορία (§5) : k¨n m¾ proioÚshj tÁj ¢polog…aj ™lšgxw kaˆ t¾n a„t…an oâsan
yeudÁ, kaˆ tÕn tolm»sant' e„pe‹n ¢nÒsion kaˆ sukof£nthn, k¨n t«lla p£nta mhdn
¢dikîn fa…nwmai, qan£tou timîmai. και (β) επιχειρούν να επηρεάσουν δυσµενώς τη

γνώµη των δικαστών.(§4): Øperbol¾n Ðmo…wj ¹sqÁnai. 'Efob»qhn mn g£r, kaˆ œti kaˆ
nàn

teqorÚbhmai

m»

tinej

Ømîn

™pibebouleumšnoij

kaˆ

kako»qesi

¢gno»sws…

toÚtoij

me

yuca-gwghqšntej

to‹j

¢ntiqštoij. Έτσι, ο ίδιος είναι

υποχρεωµένος να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι όλων όσων του καταµαρτύρησε
ο ∆ηµοσθένης .
Αξιοπρόσεκτη είναι η επιλογή του να αναφερθεί σύντοµα στα βασικά και πιο
επιζήµια σηµεία της διαβολής του αντιδίκου του, τα οποία επιχειρεί µε µια πρώτη
προσπάθεια να ανασκευάσει προκειµένου να ξεκαθαριστούν κάποια στοιχεία για το
χαρακτήρα του και να αρθούν τα εµπόδια για την απροκατάληπτη αποδοχή των
επιχειρηµάτων του. Οι κατηγορίες της δωροδοκίας, της προσβολής της αιχµάλωτης
Ολύνθιας, της σχέσης του κατηγορουµένου µε τον Φιλοκράτη και τον Φρύνωνα και
της οµοιότητάς του µε τον τύραννο της Σικελίας ∆ιονύσιο,301 συνιστούν ισχυρά
πλήγµατα της εικόνας του και αποδείξεις της ενοχής του, οπότε πρέπει να
διαψευστούν από την αρχή του λόγου. Χαρακτηρίζονται λοιπόν ως συκοφαντίες και
αντιµετωπίζονται ανάλογα. Η τακτική αυτή

παραπέµπει στις συµβουλές του

Αριστοτέλη για τον τρόπο ανασκευής των διαβολών του αντιδίκου: ¥lloj, e„ ¥llouj
dišbalen À ¥lloj <À> aÙtÒj, À ¥neu diabolÁj Øpelamb£nonto ésper aÙtÕj nàn, o‰
pef»nasin oÙk œnocoi .302 Κατά συνέπεια, το προοίµιον διανοίγει και προλειαίνει το

δρόµο για την διήγησιν και την ἀπόδειξιν, οι οποίες συνιστούν τον πυρήνα του λόγου
και είναι ζωτικής σηµασίας για την απόδειξη της αθωότητας του κατηγορουµένου.
Άµεσα συνδεδεµένος µε την ανασκευή των διαβολών είναι ο ψόγος του αντιδίκου,
ο οποίος σκιαγραφείται µε τα µελανότερα χρώµατα και παρουσιάζεται ως θρασύς

300

Αισχίνη ΙΙ §2 :Kaˆ taàt' epen oÙ di' Ñrg»n· oÙdeˆj g¦r tîn yeudomšnwn to‹j ¢d…kwj
diaballomšnoij Ñrg…zetai,.
301

∆ηµ. ΧΙΧ α) §3 β) §4 γ)§8 δ)§ 10. Ιδιαίτερα ως προς την παροµοίωση του Αισχίνη µε τον τύραννο
των Συρακουσών, ∆ιονύσιο, εντύπωση προκαλεί η απουσία του σχετικού χωρίου από το λόγο του
∆ηµοσθένη, από όπου αντλεί ο Αισχίνης το υλικό του. Σύµφωνα µε µια πιθανή ερµηνεία , κατά την
αναθεώρηση του λόγου του ο ∆ηµοσθένης ίσως παρέλειψε τα σχετικά χωρία , που συνιστούν δριµεία
διαβολή και θίγουν την εικόνα του ως ανθρώπου και ρήτορα.
302
Αριστ. Ῥητ. 1416 a 27-28, ό.π. σ.12&σηµ. 36
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συκοφάντης, που θέτει άδικα σε κίνδυνο τη ζωή του ρήτορα.303 Οι παραπάνω
χαρακτηρισµοί επιτελούν διπλό σκοπό: σκιαγραφούν τον αντίδικο και παράλληλα
λειτουργούν ως προκάλυψη για τη διαβολή των λόγων και των επιχειρηµάτων του, η
οποία κρύβεται πίσω από τις εκφράσεις αγανάκτησης του Αισχίνη. Έτσι,ο
κατηγορούµενος δεν διστάζει να παραποιήσει τις προτροπές του ∆ηµοσθένη προς
τους δικαστές να µην επηρεαστούν από τη φωνή και τη ρητορική δεινότητα του
αντιπάλου του και να τις µετατρέψει στο παράλογο αίτηµα να µην δώσουν σηµασία
στην απολογία του.304
Η υποτιθέµενη επιδίωξη του κατηγόρου να διαβάλει τον οµιλητή και να τον
στερήσει από το θεµελιώδες δηµοκρατικό δικαίωµα της απολογίας προϊδεάζει το
ακροατήριο για τα κίνητρα και τις µεθόδους του ∆ηµοσθένη, του οποίου η άµεµπτη
εικόνα αρχίζει σιγά σιγά να αµαυρώνεται. Στόχος του Αισχίνη είναι να προκαλέσει τη
δυσαρέσκεια και, ακόµη καλύτερα, την αγανάκτηση των δικαστών για την τακτική
του κατηγόρου και την απόπειρά του να τους παρασύρει στα συµπεράσµατα που
εκείνος επιθυµεί. 305
Επιπλέον, ο Αισχίνης, προκειµένου να ανασκευάσει την κατηγορία της
δωροδοκίας, επιστρατεύει έναν από τους γνωστότερους κοινούς

τόπους,306 και

µεταφέρει τη διαβολή και την ενοχή από τον εαυτό του στον κατήγορο. Αυτό
επιτυγχάνεται µε το να ενσπείρει υποψίες για τυχόν εµπλοκή του ∆ηµοσθένη σε
ανάλογο αδίκηµα(§3): tÕn g¦r ™pˆ ta‹j dwrodok…aij protrepÒmenon toÝj dikast¦j
Ñrg…zesqai, aÙtÕn cr¾ polÝ tîn toioÚtwn œrgwn ¢fest£nai .

Η απόπειρα µεταστροφής του αρνητικού κλίµατος υπέρ του κατηγορουµένου
συνεχίζεται µε τη επέκταση του χαρακτηρισµού του ∆ηµοσθένη από διαβολέα του
αντιδίκου σε διαβολέα και συκοφάντη όλων των συµπρεσβευτών του, αλλά και του
συνόλου των πολιτών.307 Αν λάβουµε υπόψη µας τον αποφασιστικό ρόλο των
συκοφαντών στη διασάλευση της εσωτερικής τάξης και την κατάλυση του
303

Αισχίνη ΙΙ §3 : 'All' omai Dhmosqšnhj oÙ ca…rei dika…oij lÒgoij, oÙd' oÛtw
pareskeÚastai, ¢ll¦ t¾n Ømetšran Ñrg¾n ™kkalšsasqai beboÚlhtai.[…] PrÕj d¾ tosaÚthn
tÒlman kaˆ terate…an ¢nqrèpou calepÕn kaˆ iamnhmoneàsai t¦ lecqšnta kaq' ›kasta, kaˆ
lšgein met¦ kindÚnou prÕj ¢prosdok»touj diabol£j.
304
Αισχίνη ΙΙ §1: [..] kaˆ t¦j tšcnaj kaˆ t¦j kataskeu¦j toà kathgÒrou kaˆ t¾n çmÒthta, Öj
™tÒlmhse parakeleÚsasqai prÕj ¥ndraj ÑmwmokÒtaj tîn ¢ntid…kwn Ðmo…wj ¢mfotšrwn
¢koÚsesqai toà kinduneÚontoj fwn¾n m¾ Øpomšnein .
305
Αισχίνη ΙΙ §3 : 'Efob»qhn mn g£r, kaˆ œti kaˆ nàn teqorÚbhmai m» tinej Ømîn ¢gno»sws…
me yucagwghqšntej to‹j ™pibebouleumšnoij kaˆ kako»qesi toÚtoij ¢ntiqštoij· ™xšsthn d'
™mautoà kaˆ t¾n a„t…an baršwj .
306

βλ. Αριστ. Ῥητ. 1416 a 29 ,ό.π.σ.13&σηµ.37
Αισχίνη ΙΙ §8 : diatetšleke g¦r e„j ¹m©j Øbr…zwn, kaˆ loidor…aj yeude‹j oÙk ™moˆ mÒnon
loidoroÚmenoj, ¢ll¦ kaˆ to‹j ¥lloij .
307
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δηµοκρατικού πολιτεύµατος, µπορούµε να αντιληφθούµε τις βλαβερές συνέπειες της
παραπάνω κατηγορίας για την εικόνα του ∆ηµοσθένη,ο οποίος παρουσιάζεται ως
ένας επικίνδυνος πολίτης που αρέσκεται να διαβάλλει τους συµπολίτες του και να
αναστατώνει την πόλη. Το συµπέρασµα αυτό συνιστά ένα ακόµη τόπο ανασκευής της
διαβολής , τον οποίο συναντάµε στον Αριστοτέλη.308
Παρατηρούµε λοιπόν ότι ο Αισχίνης αρχίζει το λόγο του µε ένα ιδιαίτερα
δυναµικό προοίµιον, όπου φαίνεται διατεθειµένος να ανασκευάσει όχι µόνο τις
διαβολές αλλά και την καλή εικόνα του αντιδίκου του. Το ίδιο κλίµα επικρατεί στη
διήγησιν (§§12-18), η οποία συνάδει µε τις επιταγές του Αριστοτέλη και θα µπορούσε
να χαρακτηρισθεί ἠθική,309 καθώς µέσα από την έκθεση των γεγονότων διαγράφεται
ο χαρακτήρας και το ήθος των διαδίκων. Εδώ ο Αισχίνης αποκαλύπτει τα γεγονότα
και τη δράση κάθε προσώπου και ασκεί δριµεία κριτική στη συµπεριφορά του
∆ηµοσθένη .Επεκτείνεται δε και πέρα από το θέµα της πρεσβείας για να αντλήσει
υλικό από το δηµόσιο και τον ιδιωτικό βίο του αντιδίκου, το οποίο αξιοποιεί για να
ανασκευάσει τις διαβολές του και να πλήξει τον ίδιο. Έτσι, η διήγησις αποκτά
ιδιαίτερο χρώµα και συναισθηµατική φόρτιση.
Συγκεκριµένα, ο Αισχίνης φροντίζει να διαστρεβλώσει την εικόνα του αντιδίκου
µε το να τον γελοιοποιήσει και να του αποδώσει αρνητικές ιδιότητες και ταπεινά
κίνητρα. Στη διακωµώδηση του ∆ηµοσθένη συµβάλλει η παραστατική αντίθεση
ανάµεσα στην αρχική κοµπορρηµοσύνη του και στην µετέπειτα ταπεινωτική
αµηχανία του µπροστά στο Φίλιππο, που τον κατέστησε ανίκανο να εκφωνήσει τον
προσχεδιασµένο λόγο του και να φέρει εις πέρας την αποστολή του.310 Ιδιαίτερα δε η
σκηνή που ο Φίλιππος, τον οποίο ο ∆ηµοσθένης διατεινόταν ότι θα αποστοµώσει,
βρέθηκε να τον ενθαρρύνει για να ξαναβρεί τα λόγια του, είναι πολύ ατιµωτική για
τον αντίδικο και προκαλεί τη θυµηδία των δικαστών, αλλά και των αναγνωστών του
λόγου.311 Επιπλέον, η
επιτυχηµένη

επιλογή του συγκεκριµένου περιστατικού είναι ιδιαίτερα

καθώς η γνωστή δυσκολία που είχε ο ∆ηµοσθένης στην έκφραση

308

Αριστ. Ῥητ. 1416 a 27-28, ό.π. σ. 12&σηµ. 36
Αριστ. Ῥητ. 1417 a 17 , ό.π. σ.16
310
Αισχίνη ΙΙ§34: kaˆ g¦r prÕj aÙtÕn tÕn F…lippon, æj Ãn Ûsteron ¢koÚein, kaˆ prÕj toÝj
˜ta…rouj aÙtoà ™x»ggelto ¹ tîn ™paggeliîn Øperbol». OÛtw d ¡p£ntwn diakeimšnwn prÕj
t¾n ¢krÒasin, fqšggetai tÕ qhr…on toàto proo…mion skoteinÒn ti kaˆ teqnhkÕj deil…v, kaˆ
mikrÕn proagagën ¥nw tîn pragm£twn, ™xa…fnhj ™s…ghse kaˆ dihpor»qh, teleutîn d
™kp…ptei toà lÒgou..
311
Αισχίνη ΙΙ §35 : 'Idën d aÙtÕn Ð F…lippoj æj diškeito, qarre‹n te parekeleÚeto kaˆ m¾
nom…zein, ésper ™n to‹j qe£troij, di¦ toàto o‡esqa… ti peponqšnai, ¢ll' ¹sucÍ kaˆ kat¦
mikrÕn ¢namimnÇskesqai kaˆ lšgein æj proe…leto. `O d' æj ¤pax ™tar£cqh kaˆ tîn
gegrammšnwn diesf£lh, oÙd' ¢nalabe‹n œti aØtÕn ™dun»qh, .
309
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προσφέρει κάλυψη ακόµη και στην υπερβολική παρουσίαση κάποιων λεπτοµερειών.
Με αυτόν τον τρόπο, ο Αισχίνης ανταποδίδει τα πυρά στο ∆ηµοσθένη,312 για την
αναφορά του

στη δική του αποδοκιµασία από το κοινό κατά τη διάρκεια µιας

παράστασης που είχε ως αποτέλεσµα τη λήξη της θεατρικής του καριέρας. Αυτήν
την εξίσωση εξυπηρετεί η παροµοίωση του παθήµατος του ∆ηµοσθένη µε ανάλογες
ατυχίες –σφάλµατα των ηθοποιών.
Περαιτέρω υποβάθµιση του νοήµατος και της µορφής των λόγων του ∆ηµοσθένη
επιτυγχάνεται µε την παράθεση των αντιδράσεων

των συµπρεσβευτών και των

συµπολιτών του απέναντι στις θέσεις του και τον τρόπο που τις εξέφραζε. Έτσι, ο
Αισχίνης παρουσιάζει τους Αθηναίους να δυσαρεστούνται από τη λογοδότηση του
∆ηµοσθένη για τα πεπραγµένα στην πρεσβεία και να αποδοκιµάζουν αυτόν και τις
προθέσεις του.313 Με αυτόν τον τρόπο, ο ρήτορας επιδιώκει να επικυρώσει τη γνώµη
του για τον αντίδικό του καθώς φαίνεται να την συµµερίζεται η πλειοψηφία των
πολιτών, και να πλήξει ισχυρά τη φήµη του ∆ηµοσθένη ως επαγγελµατία ρήτορα και
πολίτη που ασχολείται µε τα κοινά.
¨Ήδη µε τη βοήθεια των παραπάνω διαβολών έχει αρχίσει να διαµορφώνεται µια
νέα εικόνα του ∆ηµοσθένη, η οποία συµπληρώνεται από τα κίνητρα και τις ενέργειες
που του αποδίδει ο αντίδικος.314 Έτσι ο κατήγορος παρουσιάζεται ως ένας πανούργος
και δόλιος πολίτης,315ο οποίος στήνει παγίδες στους συµπρεσβευτές του προκειµένου
να τους συκοφαντήσει και να προβάλει τον εαυτό του.316 Αυτό το πετυχαίνει µε τη
συνεχή µεταβολή της στάσης και των θέσεών του, η οποία αποσκοπεί να µπερδέψει
τους συµπρεσβευτές του και να τον καταστήσει αρεστό στην πόλη.317 Πίσω από
αυτήν την ύπουλη συµπεριφορά κρύβεται ο φθόνος του ∆ηµοσθένη

για όσους

αποδεικνύονται καλύτεροι από αυτόν.318Ως θύµα αυτού του φθόνου προβάλλεται και

312

Για αυτό τον τόπο ανασκευής της διαβολής βλ. Αριστ.Ρητ. 1416 a 29 , ό.π. σ.13&σηµ.37
Αισχίνη ΙΙ §§51&112 : Qorubhs£ntwn d' ™p' aÙtù tîn mn æj deinÒj tij e‡h kaˆ sÚntomoj,
tîn d pleiÒnwn, æj ponhrÕj kaˆ fqonerÒj, […]toiaàt' Ãn § œlege parÒntwn tîn pršsbewn æj
œpoj e„pe‹n ™x ¡p£shj tÁj `Ell£doj, ™f' oŒj gšlwtej oÙc oƒ tucÒntej ™gšnonto.
314
Για τη σηµασία των προθέσεων του οµιλητή ή του αντιδίκου ως προς την ανασκευή ή την
κατασκευή των διαβολών βλ.Αριστ. Ρητ. 1374 a 11-12 &1416 a 18-21, ό.π. σ. 11&σηµ. 29
315
Αισχίνη ΙΙ §40 : “O ti mn oân pot' Ãn Ð kšrkwy À tÕ kaloÚmenon paip£lhma À tÕ
pal…mbolon À t¦ toiaàta »mata, oÙk Édein prÒteron· nunˆ d' ™xhght¾n toàton labën tÁj
¡p£shj kakohqe…aj mem£qhka .
316
Αισχίνη ΙΙ §43 : 'Anaisq»twj d ¹mîn ™cÒntwn kaˆ t¾n ™piboul¾n oÙ proorwmšnwn, ¿n
aÙt…ka ¢koÚsesqe, e„j sunq»khn tin¦ ¹m©j katšklVsen Øpr toà taàt' ™re‹n prÕj Øm©j.
317
Αισχίνη ΙΙ §54 : labš moi t¦ yhf…smata, †na e„dÁte, ð ¥ndrej, kaˆ t¾n ¢nwmal…an aÙtoà
kaˆ tÕn fqÒnon.
318
Αισχίνη ΙΙ §38 prÕj d Dhmosqšnhn tÕn oÛtw katagel£stwj ¢pall£xanta oÙd' Øpr ˜nÕj
omai dielšcqh. Toàto d Ãn ¥ra ¢gcÒnh kaˆ lÚph toÚtJ.
313
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ο Αισχίνης,319ο οποίος παρουσιάζεται να συκοφαντείται και σύρεται άδικα στα
δικαστήρια.320
Προκειµένου να πείσει τους δικαστές ότι το κατηγορητήριο δεν στηρίζεται σε
πραγµατικά γεγονότα αλλά είναι απόρροια των διαβολών του κατηγόρου, ο Αισχίνης
επιχειρεί να φωτίσει και αρνητικές πτυχές του ιδιωτικού βίου και της συµπεριφοράς
του αντιδίκου του. Εκµεταλλεύεται για το λόγο αυτό στοιχεία που αφορούν στην
καταγωγή, στους τρόπους και στον εν γένει δύστροπο χαρακτήρα του. Ως προς το
πρώτο, ο Αισχίνης προβαίνει αρχικά σε µια υπαινικτική διάκριση της καταγωγής του
από αυτήν του ∆ηµοσθένη , τον οποίο αποκλείει από τη γενιά και τους συµπατριώτες
του.321 Η διαφοροποίηση αυτή αιτιολογείται στην επόµενη παράγραφο, όπου

ο

ρήτορας αντιπαραθέτει στην εντοπιότητα της οικογένειάς του το δουλικό ποιόν του
∆ηµοσθένη.322 Πίσω από τους προπηλακισµούς και τις προσβολές του Αισχίνη που
κατατάσσουν σχετικά αυθαίρετα τον αντίδικο του στην κατώτατη κοινωνική τάξη
των δούλων, κρύβεται ένα ατιµωτικό στοιχείο της καταγωγής του ∆ηµοσθένη, το
οποίο θα αποκαλύφθεί στην παράγραφο §78 : ð DhmÒsqenej, ™k tîn nom£dwn Skuqîn
tÕ prÕj mhtrÕj ín gšnoj,.

Η αξία της καταγωγής ενός πολίτη από γνήσιους, ελεύθερους

Αθηναίους

καθίσταται αισθητή τόσο από το βαθµό συµµετοχής του στα κοινά όσο και από τη
φήµη που απολαµβάνει .Ενδεικτικό, ως προς αυτό, είναι το τµήµα των επιδεικτικών
λόγων

που

αφιερώνεται

στην

καταγωγή

του

επαινούµενου

προσώπου.323

Παρατηρούµε λοιπόν, πώς ο Αισχίνης εκµεταλλεύεται τις κοινωνικές προκαταλήψεις
των συµπολιτών του και χρησιµοποιεί το όπλο της καταγωγής

προκειµένου να

πλήξει την εικόνα του αντιδίκου του. Εδώ συναντάµε ατόφια τα συστατικά και τις
λειτουργίες της διαβολής, τα οποία είχε επιστρατεύσει και ο ∆ηµοσθένης όταν

319

[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. 1442 b 23-26, ό.π. σ. 26
Αισχίνη ΙΙ § 22: prosšcete tÕn noàn· ™nteàqen g¦r katÒyesqe ¢nqrèpou fqÒnon
Øperb£llonta kaˆ dein¾n deil…an ¤ma kaˆ kako»qeian, kaˆ toiaÚtaj ™piboul¦j kat' ¢ndrîn
suss…twn kaˆ sumpršsbewn §j oÙd' ¨n kat¦ tîn ™cq…stwn tij e„kÍ poi»saito.
321
Αισχίνη ΙΙ §22 : ToÝj g¦r tÁj pÒlewj ¤laj kaˆ t¾n dhmos…aj tr£pezan perˆ ple…stou d»
fhsi poie‹sqai, oÙk ín ™pcièrioj, e„r»setai g£r, oÙd' ™ggen»j .
322
Αισχίνη ΙΙ § 23 : Hme‹j dš, oŒj ƒer¦ kaˆ t£foi progÒnwn Øp£rcousin ™n tÍ patr…di, kaˆ
diatribaˆ kaˆ sun»qeiai meq' Ømîn ™leuqšrioi, kaˆ g£moi kat¦ toÝj nÒmouj kaˆ khdestaˆ kaˆ
tškna, [..] `O d oÙdn ¥praton œcwn mšroj toà sèmatoj, oÙd' Óqen t¾n fwn¾n proetai,[..].
320
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διέβαλε την κοινωνική θέση και προσφορά του κατηγορουµένου και της οικογένειάς
του.324
Ωστόσο, ο Αισχίνης δεν περιορίζεται στην κατάδειξη της βαρβαρικής καταγωγής
του ∆ηµοσθένη, αλλά επιχειρεί να τον υποβιβάσει ακόµη περισσότερο µε την
παρουσίασή του ως νόθου τέκνου του πατέρα του.325

Πρόκειται για κατάφωρη

διαβολή, η οποία δεν στοιχειοθετείται αλλά εκτοξεύεται ως ρητορικό πυροτέχνηµα
για να προκαλέσει την εντύπωση των δικαστών και να στερήσει τον ∆ηµοσθένη από
κάθε εκτίµηση και προνόµιο που απορρέει από την καταγωγή του.
Παράλληλα µε τα υπόλοιπα ελαττώµατά του, ο Αισχίνης τονίζει και το δύστροπο
χαρακτήρα του ∆ηµοσθένη, (¢fÒrhton Ônta kaˆ barÝn ¥nqrwpon), λόγω του οποίου
κανείς από τους συµπρεσβευτές του δεν ήθελε να τον συναναστρέφεται.326 Για άλλη
µια φορά,327 η αντίδραση των συµπρεσβευτών των διαδίκων, ακόµη κι αν δεν µπορεί
να αποδειχθεί, δίνει γενικότερη ισχύ στους χαρακτηρισµούς και τις εκτιµήσεις του
Αισχίνη

για τον πανούργο και περίεργο χαρακτήρα του κατηγόρου και τον

αποµονώνει στο αντίπαλο στρατόπεδο. Επιχειρείται έτσι µια αναµέτρηση του λόγου
του ενός και των πολλών, η οποία που συνιστά κατά τον Voegelin κοινό τόπο της
διαβολής .328
Τέλος, η έλλειψη στοιχειωδών τρόπων συµπεριφοράς είναι ένα ακόµη από τα
ελαττώµατα που καταµαρτυρούνται στο ∆ηµοσθένη και στοχεύουν να καταστρέψουν
τη δηµόσια εικόνα του. Η συµπεριφορά του,τόσο ως οµιλητή, όσο και ως ακροατή
στην εκκλησία του δήµου, γίνεται στόχος δριµείας κριτικής και απόδειξη των
άκοµψων τρόπων του (§§47 106): ¤pasi d' ¹m‹n ¢n…statai teleuta‹oj Dhmosqšnhj,
kaˆ tera-eus£menoj, ésper e‡wqe, tù sc»mati kaˆ tr…yaj t¾n kefal»n, {...}
Dhmosqšnhj, æj ‡sasi p£ntej oƒ sumpršsbeij ¹mîn· kaˆ g¦r prÕj to‹j ¥lloij kako‹j
boiwti£zei..

324

Η µεταφορά της διαβολής από τον έναν αντίδικο στον άλλο συνιστά δηµοφιλή τόπο ανασκευής της.
βλ . Αριστ. Ῥητ. 1416 a 22-23, ό.π. σ. 12&σηµ.35 & [Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ 1442 b 5- 9, ό.π. σ.
27&σηµ.82
325
Αισχίνη ΙΙ §94 : kaˆ semnologe‹j, æj oÙk e„dÒsi toÚtoij Óti Dhmosqšnouj uƒÕj e nÒqoj toà

macairopoioà;

326

Αισχίνη ΙΙ §§21, 97 : PrÕj d toÚtoij oÙk ™n toioÚtoij Ãmen lÒgoij oƒ sumpršsbeij, ¢ll' Ólhn
t¾n pore…an ºnagkazÒmeqa Dhmosqšnhn Øpomšnein ¢fÒrhton Ônta kaˆ barÝn ¥nqrwpon·{….}
oÙdeˆj aÙtù sussite‹n, Ót' ™xÍmen ™pˆ t¾n Østšran presbe…an, ½qelen, oÙd ™n ta‹j Ðdo‹j, Ópou
dunatÕn Ãn, e„j taÙtÕn pandoke‹on katalÚein, Ðrîntej aÙtÕn ™n tÍ protšrv presbe…v p©sin
aÙto‹j ™pibebouleukÒta .
327
328

ό.π. σ.82
βλ. Voegelin ό.π.σ.27
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Από τον κατάλογο των διαβολών που εµπεριέχονται στη διήγησιν και κρύβονται
πίσω από την έκθεση των γεγονότων και των αντιδράσεων των διαδίκων δεν θα
µπορούσε να λείψει η υποτιµητική αναφορά του Αισχίνη στη σχέση του αντιδίκου
του µε το στρατό, τον πόλεµο και τα όπλα εν γένει. Πράγµατι, από την εφηβική του
ηλικία ο ∆ηµοσθένης απείχε από τις αθλητικές και στρατιωτικές δραστηριότητες των
συνοµηλίκων του και αφιέρωνε το χρόνο του στη µελέτη. Αυτή του τη στάση επιτιµά
ο Αισχίνης και την χρησιµοποιεί ως έρεισµα για να ειρωνευτεί την αδικαιολόγητη
υποστήριξη του πολέµου από έναν άνδρα που δεν συµµετείχε σε αυτόν.329 Η
λειτουργία της διαβολής εδώ καθίσταται εµφανής, αν αναλογιστούµε πόσο ατιµωτική
ήταν η κατηγορία της δειλίας για ένα πολίτη των κλασικών χρόνων, που σήκωνε τη
βαριά κληρονοµιά του οµηρικού ιδεώδους και των Περσικών αγώνων. Ο Αισχίνης
για άλλη µια φορά ενεργοποιεί τις προκαταλήψεις των δικαστών σε βάρος του
αντιδίκου του.
Τέλος, ο κατηγορούµενος επιχειρεί να διασκεδάσει τις υποψίες που προκλήθηκαν
από την παρουσίαση της στενής ιδεολογικής σχέσης ή ακόµη και της συνεργασίας
του µε το Φιλοκράτη. Αυτό επιτυγχάνεται µε την αποκάλυψη της αρχικής
αλληλοϋποστήριξης µεταξύ του ∆ηµοσθένη και του Φιλοκράτη και της ταύτισης των
απόψεών τους για τη συµµαχία και την ειρήνη µε το Φίλιππο.330 Με αυτόν τον
τρόπο, ο Αισχίνης κατορθώνει να παραπλανήσει τους δικαστές, ώστε να µην
καθίσταται πλέον εµφανές ποιος από τους διαδίκους συνδεόταν πραγµατικά µαζί του
και ποιος όχι. Καταφέρνει, έτσι, να αποδυναµώσει το σχετικό επιχείρηµα-διαβολή
του κατηγόρου, ο οποίος φαίνεται να στρέφεται εναντίον παλιών του φίλων και να
διαβάλλει άδικα αθώους συµπολίτες του .
Τη φιλοδικία του κατηγόρου καταδεικνύει και η εµπλοκή του σε δυο
προηγούµενες δικαστικές διαµάχες : τη µήνυση των επιτρόπων του για την
κατασπατάληση της πατρικής του περιουσίας και την απόπειρά του να προσαγάγει
σε δίκη έναν εξάδελφό του µε την κατηγορία της πρόκλησης σωµατικής βλάβης.
Στην πρώτη, ο ∆ηµοσθένης δικαιώθηκε και γι’ αυτό ο Αισχίνης περιορίζεται απλά

329

Αισχίνη ΙΙ §79 : kaˆ t¾n e„r»nhn sunqšsqai, ¿n sÝ nom…zeij nàn a„scr¦n oÙd pèpoq'
¡y£menoj Óplwn, ™gë d aÙt¾n ena… fhmi pollù kall…w toà polšmou .
330
Αισχίνη ΙΙ §§18, 19&68 : ™gë mn proebl»qhn ØpÕ Nausiklšouj, Dhmosqšnhj d' Øp' aÙtoà
Filokr£touj, Ð nunˆ Filokr£touj kathgorîn.[..] †n' e„dîsin oƒ dikastaˆ t…j Ð Filokr£touj
˜ta‹roj, [….]taÚtV tÍ ™kklhs…v Dhmosqšnhn ™pide…xasqai parakaq»-menon y»fisma
gegrammšnon ˜autù, ™f' ú ™pegšgrapto <tÕ> Dhmosqšnouj Ônoma, kaˆ ¢nakoinoàsqai aÙtÕn
aØtù, e„ dù to‹j prošdroij ™piyhf…sai, kaˆ enai, ™f' oŒj t¾n e„r»nhn kaˆ t¾n summac…an
œgraye poie‹sqai, ™pˆ to‹j aÙto‹j, ™f' oŒsper kaˆ Filokr£thj ™gegr£fei.
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στη δυσφηµιστική µνηµόνευσή της.331 Στη δεύτερη, όµως, ο ∆ηµοσθένης
υπαναχώρησε , απέσυρε τη µήνυση και πλήρωσε γι’ αυτό χρηµατικό πρόστιµο .Αυτή
του η αντίδραση

συνιστά κατά τον Αισχίνη απόδειξη ότι ο ίδιος ο κατήγορος

προξένησε το τραύµα στο κεφάλι του για να ενοχοποιήσει και να διαβάλει τον
εξάδελφό του.332 Γενικά, η χρήση παλιότερων δικαστικών αποφάσεων ως απόδειξη
του

φιλόδικου χαρακτήρα του κατηγόρου συνιστά κοινό τόπο ανασκευής της

διαβολής,333 τον οποίο ο Αισχίνης εκµεταλλεύεται εδώ για να παρουσιασθεί ως θύµα
της συκοφαντίας και του φθόνου του αντιδίκου. 334
Συνοψίζοντας, η χρήση των τόπων της διαβολής στη διήγησιν οδηγεί στον έµµεσο
και συγκεκαλυµµένο επηρεασµό της γνώµης των δικαστών, οι οποίοι βλέπουν µέσα
από τα γεγονότα να αναδεικνύεται µια εντελώς διαφορετική εικόνα των διαδίκων :
όσο πλήττεται το ήθος του κατηγόρου, τόσο αποκαθίσταται στα µάτια των κριτών η
προσωπικότητα και η δράση του κατηγορουµένου. Σε αυτό εξυπηρετεί η παράθεση
πολλών λεπτοµερειών που φωτίζουν τη συµπεριφορά και τις σχέσεις των διαδίκων µε
τους υπόλοιπους πρέσβεις και αναδεικνύουν τα κίνητρά τους, όπως βέβαια θέλει να
τα προβάλλει ο Αισχίνης .
Τη διήγησιν διαδέχεται ο ἀγὼν (§§119-179), όπου ο Αισχίνης επιχειρεί

να

ανασκευάσει τις κατηγορίες του αντιδίκου.Πέρα από τα λογικά, τα ηθικά και τα
παθητικά επιχειρήµατα, βασική τακτική του Αισχίνη είναι να µετατρέψει τις βασικές
κατηγορίες σε διαβολές και συκοφαντίες προκειµένου να αφαιρέσει την εγκυρότητα
και την ισχύ τους

335

Έτσι, οι κατηγορίες που αφορούν στη συνεργασία του Αισχίνη

µε το Φίλιππο και τη δωροδοκία του από αυτόν,336 στην υπαιτιότητά του για την
καταστροφή των Φωκέων και στην απροθυµία του να λογοδοτήσει αντιµετωπίζονται
ευκολότερα καθώς υποβιβάζονται στο επίπεδο της διαβολής. Ο δε Αισχίνης
παρουσιάζεται ως θύµα της και ασκεί δριµεία κριτική στα µέσα, τους σκοπούς και
τους χρήστες της .Αξιοποιεί µε αυτόν τον τρόπο έναν από τους γνωστότερους τόπους
331

Αισχίνη ΙΙ §99 : ™k pa…dwn d ¢pallattÒmenoj kaˆ dekatal£ntouj d…kaj ˜k£stJ tîn
™pitrÒpwn lagc£nwn 'Arg©j, ...
332

Αισχίνη ΙΙ §94
βλ. επίσης Αριστ. Ῥητ. 1416 a 27-28 , ό.π. σ.12&σηµ. 36
334
[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ 1442 b 23-26, ό.π. σ.26
335
Αισχίνη ΙΙ § 121 : Dišballe d k¢ke‹non diairoÚmenoj tÕn lÒgon, æj ¢paggšllein t¢lhqÁ
boulÒmenoj, Øp' ™moà kaˆ Filokr£touj kwluqe…h. […] & § 214 : T…nej oân Ãsan aƒ ¢p£tai,
taàta g¦r toà gÒhtoj ¢nqrèpou, ™x ïn e‡rhke log…sasqe.[…] Taàta mn oân Ð kat»goroj
memhc£nhtai, & § 145 : Eâ d' ‡ste, ð 'Aqhna‹oi, Óti ple‹ston diafšrei f»mh kaˆ sukofant…a.
F»mh mn g¦r oÙ koinwne‹ diabolÍ, diabol¾ d ¢delfÒn ™sti sukofant…v .
336
βλ. ειδικότερα Αισχίνη ΙΙ α) φιλία µε Φίλιππο : §§124, 163 β) καταστροφή Φωκέων : §§131-134
γ)αποφυγή λογοδοσίας µετά τη δεύτερη πρεσβεία : §§121-2 δ) περιστατικό µε Ολύνθια αιχµάλωτη :
§ 149κεξ.
333
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ανασκευής της διαβολής, που συνίσταται στην επισήµανση των επικίνδυνων
συνεπειών της και στην καθολική απόρριψή της.337
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ∆ηµοσθένης από κατήγορος µετατρέπεται σε διαβολέα και
συκοφάντη που κινείται από δειλία και φθόνο.338 Παρουσιάζεται να πλάθει
γεγονότα, να ψευδορκεί, να δωροδοκεί µάρτυρες 339 Με αυτά τα µέσα ο ∆ηµοσθένης
επιχειρεί να διαβάλει τους συµπρεσβευτές του και να οδηγεί αθώους στο δικαστήριο
µε την κατηγορία της προδοσίας, παρόλο που ο ίδιος δέχτηκε να εξυπηρετήσει τα
συµφέροντα των Θηβαίων, εχθρών των αθηναϊκών συµµάχων.340
Ο Αισχίνης, λοιπόν, µε µια σειρά από προπηλακισµούς και λοιδορίες διαβάλλει
τον κατήγορο, τον οποίο παρουσιάζει ως έναν επικίνδυνο και µισητό πολίτη. ∆εν
διστάζει γι’ αυτό να παραποιήσει ή να επινοήσει ενέργειες του ∆ηµοσθένη, όπως η
ψευδορκία, η δωροδοκία ακόµη και η προδοσία, προκειµένου να επισύρει την οργή
και την αγανάκτηση των δικαστών, οι οποίοι καλούνται να περιφρονήσουν τον
αντίδικο και να αθωώσουν τον κατηγορούµενο. Το πιο αξιοσηµείωτο, όµως, είναι ότι
πίσω από αυτό το τείχος των κατηγοριών κρύβεται ένας βασικός τόπος ανασκευής
της διαβολής τον οποίο συναντάµε στη Ῥητορικὴ του Αριστοτέλη (1416 a 26): ¥lloj
™k toà ¢ntidiab£llein tÕn diab£llonta· .

Την ίδια τακτική ακολουθεί ο Αισχίνης και για τον ιδιωτικό του βίο, τον οποίο
επιχειρεί να αποκαθάρει από τις διαβολές και να αντιπαραβάλλει µε το βίο του
∆ηµοσθένη προκειµένου να δείξει την υπεροχή του και στο συγκεκριµένο τοµέα.
Ειδικότερα, την προσοχή του επικεντρώνει στο οικογενειακό του περιβάλλον το
οποίο δέχθηκε τις βολές του κατηγόρου. Φροντίζει λοιπόν να αποκαταστήσει τη φήµη
των γονιών και των αδερφών του µε το να τονίζει την προσφορά τους στα κοινά και
τη συµµετοχή τους σε στρατιωτικές ή διπλωµατικές αποστολές.341 ∆εν παραλείπει,
επίσης, να επαινέσει την καταγωγή της µητέρας του, την οποία αντιπαραβάλλει
337

[Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ 1437 a 23-24, ό.π. σ.27
Αισχίνη ΙΙ §§139, 159 : Sumpšplegmai d' ™n tÍ polite…v kaq' Øperbol¾n ¢nqrèpJ gÒhti kaˆ
ponhrù, Öj oÙd' ¨n ¥kwn ¢lhqj oÙdn e‡poi. […]E„ g£r poÚ tij œsti kak…a kat' ¢nqrèpouj,
¨n m¾ prwteÚonta perˆ taÚthn ¢pode…xw Dhmosqšnhn, .
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Αισχίνη ΙΙ §§153-154 : `Hge‹tai d' Ótan ti yeÚdhtai tîn lÒgwn Órkoj kat¦ tîn ¢naiscÚntwn
Ñfqalmîn, kaˆ t¦ <m¾> gegenhmšna oÙ mÒnon æj œsti lšgei, ¢ll¦ kaˆ t¾n ¹mšran, ™n Î fhsi
genšsqai· kaˆ prost…qhs…n tinoj Ônoma plas£menoj, æj œtuce parèn, mimoÚmenoj toÝj t¢lhqÁ
lšgontaj.[…] œpeiqen ™moà t¦ yeudÁ katamarture‹n prÕj Øm©j, k¨n parelqën ™qel»sV
scetl…asai kaˆ lšgein æj e„j o„ke…an aØtoà guna‹ka a„cm£lwton gegenhmšnhn peparónhka,
pentakos…aj mn ½dh dracm¦j Øpiscne‹to aÙtù dèsein, pentakos…aj d' ˜tšraj, ™peid¦n
katamartur»sV.
340
Αισχίνη ΙΙ § 141 : tÒte ¢pèlonto aƒ pr£xeij oÙ di' ™mš, ¢ll¦ di¦ t¾n s¾n prodos…an kaˆ t¾n
prÕj Qhba…ouj proxen…an.
341
Αισχίνη ΙΙ §§147,149-150
338

94

αρχικά σιωπηρά και έπειτα φανερά µε τη βαρβαρική καταγωγή της µητέρας του
∆ηµοσθένη, τον οποίο αποκαλεί «Σκύθη».342 Τέλος, προβαίνει στην αποκατάσταση
του ονόµατος της οικογένειας της συζύγου του, την οποία φαίνεται να έχει
συκοφαντήσει ο ∆ηµοσθένης.343 Κατά την παρουσίαση του οικογενειακού αυτού
περιβάλλοντος αξιοπρόσεκτη είναι η χρήση των τόπων του ἐπαίνου, οι οποίοι
διατρέχουν τόσο το δηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό βίο των εξ αγχιστείας συγγενών
του.
Ο καταλυτικός ρόλος του ήθους και του βίου ενός ατόµου στην απόδειξη της
αθωότητας ή της ενοχής του δικαιολογεί την έµφαση που δίνει ο Αισχίνης στην
αποκατάσταση της εικόνας του και τη διαστρέβλωση της εικόνας του αντιδίκου.344
Για το λόγο αυτό, φροντίζει να αντιπαραβάλει τις δικές του στρατιωτικές υπηρεσίες
µε τη δειλία και τη λιποταξία του ∆ηµοσθένη, τις οποίες αποδίδει στην εµφανή, κατά
τη γνώµη του, θηλυπρέπεια του κατηγόρου του.345 Με αυτόν τον τρόπο, στρέφει σε
βάρος του ∆ηµοσθένη τον ειρωνικό του χαρακτηρισµό «καλός στρατιώτης», µε τον
οποίο ο κατήγορος παρέπεµπε στους µισθοφόρους και υπονοούσε την εκδούλευση
που προσέφερε ο Αισχίνης στο Φίλιππο και, κατ’ επέκταση, τη δωροδοκία και
προδοσία του.346 Επιπλέον, η αυθαίρετη αναφορά σε σεξουαλικές αποκλίσεις του
∆ηµοσθένη συνιστά τόπο της διαβολής καθώς αποτελεί συκοφαντία και προσκρούει
στα χρηστά ήθη και τις προκαταλήψεις των δικαστών .
Στο πλαίσιο της διαβολής του κατηγόρου εντάσσεται και η ενοχοποίηση του για
ηθική ή φυσική αυτουργία στο φόνο ενός συµπολίτη του. Έτσι, ο ∆ηµοσθένης
παρουσιάζεται ως ένας αδίστακτος και πανούργος εγκληµατίας που όχι µόνο
διέπραξε το έγκληµα, αλλά παγίδευσε το φίλο του φορτώνοντάς του το φόνο και
καταχράστηκε τα χρήµατα που αυτός του εµπιστεύτηκε, όταν κατέφυγε στην
εξορία.347 Οι παραπάνω κατηγορίες είναι, από όσο µπορούµε να γνωρίζουµε,
αβάσιµες και αυθαίρετες και συνιστούν κατάφωρη διαβολή σε βάρος του αντιδίκου,
342

Αισχίνη ΙΙ §148: kaˆ dšomai sîsa… me kaˆ m¾ tù logo-gr£fJ kaˆ SkÚqV paradoànai,.
Αισχίνη ΙΙ §§150-151
344
Αισχίνη ΙΙ §150 : o‰ deàro e„selhlÚqasi dik£sontej ›neka toà belt…stou tÁj pÒlewj, kaˆ
m©llon prosšcousi to‹j b…oij ¹mîn À to‹j lÒgoij.» kaˆ dšomai sîsa… me kaˆ m¾ tù logogr£fJ kaˆ SkÚqV paradoànai,.
345
Αισχίνη ΙΙ §148 : sÝ d <Ð> ¢mfisbhtîn ¢n¾r enai, oÙ g¦r ¨n tolm»saimi e„pe‹n æj ¢n¾r
e, ™gr£fhj lipotax…ou, kaˆ tÕn gray£menon NikÒdhmon tÕn 'Afidna‹on cr»masi pe…saj
™sèqhj, Ön Ûsteron met¦ 'Arist£rcou sunapškteinaj, kaˆ oÙ kaqarÕj ín t¦j ce‹raj e„j t¾n
¢gor¦n ™mb£lleij. βλ& §174
346
βλ. ∆ηµ. ΧΙΧ §113
347
Αισχίνη ΙΙ § 166: E„sÁlqej e„j eÙdaimonoàsan o„k…an t¾n 'Arist£rcou toà MÒscou· taÚthn
¢pèlesaj. ProÜlabej tr…a t£lanta par' 'Arist£rcou feÚgontoj· toàton t¦ tÁj fugÁj ™fÒdia
¢pestšrhsaj[..] .
343
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τον οποίο παρουσιάζουν ως ένα κοινό εγκληµατία. Αποτελούν αναληθή ρητορικά
πυροτεχνήµατα µε τα οποία ο κατηγορούµενος επιδιώκει να καταστήσει τους
δικαστές κοινωνούς της οργής και του µίσους του για τον κατήγορο.
Οι επιθέσεις του Αισχίνη δεν φαίνεται να περιορίζονται στις προσωπικές σχέσεις
του ∆ηµοσθένη, αλλά επεκτείνονται και στις επαγγελµατικές. Με µια σειρά διαβολών
ο ρήτορας επιχειρεί να ανταποδώσει στον κατήγορο τις βολές στην επαγγελµατική
του σταδιοδροµία. Έτσι, του αποδίδει τα ελαττώµατα των επαγγελµατιών
λογογράφων, που δεν διστάζουν να θυσιάζουν τα συµφέροντά των πελατών τους στο
βωµό του εύκολου κέρδους και αίρουν το επαγγελµατικό απόρρητο. Αυτό συµβαίνει,
όταν συνθέτουν παράλληλα λόγους για τον κατήγορο και τον κατηγορούµενο, οπότε
ουσιαστικά προδίδουν τα µυστικά του ενός στον άλλο.348 Όπως λοιπόν ο ∆ηµοσθένης
χρησιµοποίησε την υποκριτική ικανότητα του Αισχίνη ως ένδειξη της απάτης του
στους συµπρεσβευτές του και στον αθηναϊκό λαό, έτσι και ο Αισχίνης
εκµεταλλεύεται την ευκολία µε την οποία ο αντίδικος προδίδει την εµπιστοσύνη των
πελατών του ως ένδειξη της ασύνειδης προδοσίας της πατρίδας του (§165) : tÕn d ™k
fÚsewj prodÒthn pîj; «r£ ge oÙc æj sÝ. Ανασκευάζει, δηλαδή, όλες τις σχετικές

µοµφές του κατηγόρου του µε την κατασκευή ανάλογων διαβολών σε βάρος του.
Η συµπεριφορά του ∆ηµοσθένη, όπως την παρουσίασε ο κατηγορούµενος, δεν
καταστρέφει µόνο τη σχέση του µε τους ανθρώπους, αλλά και µε τους θεούς. Τα
αδικήµατα και τα ανοσιουργήµατά του τον καθιστούν ένοχο στα µάτια των θεών, οι
οποίοι στρέφουν εναντίον του την οργή τους.349 Ο κατήγορος λοιπόν, πέρα από τα
υπόλοιπα ,συνιστά και µίασµα για την πόλη. Έτσι, στα ελαττώµατά του προστίθεται
η ασέβεια που συνιστά βασικό τόπο της διαβολής καθώς προκαλεί το φόβο και τη
δυσµένεια των δικαστών, οι οποίοι καλούνται να επιπλήξουν τον κατήγορο και να
σταµατήσουν τη δράση του.
Στον ἐπίλογον (§§180-184), ο Αισχίνης επανέρχεται στις συκοφαντίες και τις
ύβρεις του φιλόδικου αντιπάλου του και τονίζει τη θαρραλέα απόφασή του να τις
αντιµετωπίσει ακόµη και µε κίνδυνο της ζωής του (§183). Χωρίς να προσθέσει
καινούργια στοιχεία, κλείνει το λόγο του µε µια τελευταία αντιπαραβολή του ήθους
348

Αισχίνη ΙΙ § 165 : «r£ ge oÙc æj sÝ to‹j ™ntugc£nousi kaˆ pisteÚsasi kšcrhsai, lÒgouj
e„j dikast»ria gr£fonta misqoà, toÚtouj ™kfšrein to‹j ¢ntid…koij; œgrayaj lÒgon Form…wni
tù trapez…tV cr»mata labèn· toàton ™x»negkaj 'ApollodèrJ tù perˆ toà sèmatoj kr…nonti
Form…wna.
349
Αισχίνη ΙΙ §158 : 'E£sete oân tÕ toioàton aØtoà prostrÒpaion, m¾ g¦r d¾ tÁj pÒleèj ge,
™n Øm‹n ¢nastršfesqai; kaˆ t¾n mn ™kklhs…an kaqa…rete, ™n d to‹j yhf…smasi di¦ toÚtou
t¦j eÙc¦j poi»sesqe, kaˆ strat…an À pez¾n À nautik¾n ™kpšmyete;
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του και του ήθους του αντιδίκου.350 Εδώ λοιπόν η διαβολή συνιστά ουσιαστικά κοινό
τόπο, καθώς αποσκοπεί στη διαµόρφωση της τελικής γνώµης του ακροατηρίου.
Ανακεφαλαιώνοντας, ο Αισχίνης αναθέτει στη διαβολή έναν πολύπλοκο και
δυναµικό ρόλο, καθώς ενεργοποιεί όλες της τις διαστάσεις .Τη χρησιµοποιεί για να
αφαιρέσει από τις κατηγορίες την αντικειµενικότητα και την εγκυρότητά τους, να
αποκαταστήσει το όνοµα και την εικόνα του και να πλήξει την εικόνα του αντιδίκου.
Μετατρέπει έτσι τη σχέση του µε τον κατήγορο

σε σχέση θύµατος –θύτη και

στηρίζει το λόγο του σ’ ένα βασικό κοινό τόπο ανασκευής της διαβολής : ¥lloj ™k
toà ¢ntidiab£llein tÕn diab£llonta·.351 Σε αυτόν οφείλεται η µεγάλη αντιστοιχία

στο περιεχόµενο και το στόχο των διαβολών των διαδίκων.
Ως προς τη θεµατική, στο στόχαστρο του Αισχίνη βρίσκονται πτυχές του ιδιωτικού
και δηµόσιου βίου του ∆ηµοσθένη και τίθενται υπό εξέταση οι ενέργειές του κατά
τη διάρκεια των δυο πρεσβειών. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη συχνότητα χρήσης της
διαβολής, στους λόγους και των δυο διαδίκων αντιµετωπίζουµε τις ίδιες δυσκολίες
ως προς την εξακρίβωση του βαθµού αληθείας των ισχυρισµών τους. Από αυτόν
εξαρτάται αν οι κατηγορίες ευσταθούν ή αν στηρίζονται σε παραποιηµένα γεγονότα
και επινοήσεις των δυο ρητόρων, οπότε τότε συνιστούν διαβολή. Το ευρύ πεδίο
αναφοράς τους και η επιµελής απόκρυψη της διαβολής πίσω από διηγήσεις, ηθικά και
παθητικά επιχειρήµατα δυσχεραίνουν ακόµη περισσότερο την αναγνώρισή της. Για
το λόγο αυτό, είναι πολύτιµες οι πληροφορίες για το βίο και τη δράση των ρητόρων
µε τη βοήθεια των οποίων διασαφηνίζεται πότε και πώς οι διάδικοι χρησιµοποιούν ή
αλλοιώνουν τα πραγµατικά γεγονότα και τα ατοµικά χαρακτηριστικά.
Τέλος, ως προς τα µέσα της διαβολής που χρησιµοποιεί ο κατηγορούµενος, συχνή
είναι η εφαρµογή των κοινών τόπων ανασκευής και δηµιουργίας της, τους οποίους
συναντάµε στα ρητορικά εγχειρίδια του Αριστοτέλη και του Αναξιµένη. Σε επίπεδο
µορφής, η διαβολή εκφράζεται µε την κατάλληλη επιλογή λεξιλογίου µε τη βοήθεια
του οποίου επιτυγχάνεται ο προπηλακισµός , η λοιδορία και ο ψόγος. Επιπλέον,
αισθητή καθίσταται η παρουσία της ειρωνείας, την οποία συναντάµε εδώ σε
µικρότερο βαθµό από ό,τι στο ∆ηµοσθένη που προκρίνει αυτή και τον ψόγο έναντι
της λοιδορίας, των ύβρεων και των προπηλακισµών. Τα παραπάνω µέσα
350

Αισχίνη ΙΙ §183 : 'Egë g£r, ð 'Aqhna‹oi, toà mn mhdn ¢dike‹n Øm©j kÚrioj Ãn, toà d m¾
œcein a„t…an ¹ tÚch, ¿ sunekl»rwsš me ¢nqrèpJ sukof£ntV barb£rJ, Öj oÜte ƒerîn oÜte
spondîn oÜte trapšzhj front…saj, ¢ll¦ toÝj e„j tÕn mšllonta aØtù crÒnon ¢nteroàntaj
™kfobîn, ¼kei yeudÁ sunt£xaj kaq' ¹mîn kathgor…an.
351

Αριστ. Ῥητ. 1416 a 29, ό.π. σ.13&σηµ.37
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συνοδεύονται και από την κατάλληλη συναισθηµατική φόρτιση, στην οποία
κυριαρχεί η αγανάκτηση για τη συµπεριφορά του αντιδίκου και τις συκοφαντίες του
και ο φόβος για την τύχη του οµιλητή.
Γενικά, από τη σύγκριση των δυο λόγων προκύπτει ότι ο τόνος του Αισχίνη είναι
πολύ πιο επικριτικός και επιθετικός απέναντι στον κατήγορό του και σφύζει από
ένταση και πάθος .Αυτό µαρτυρά η παρουσία της διαβολής και στα τέσσερα µέρη του
λόγου του και ιδιαίτερα στη διήγησιν (§§12-118), όπου η χρήση της ξεπερνά τα
συνηθισµένα όρια. Αντίθετα, ο ∆ηµοσθένης χρησιµοποιεί περισσότερα λογικά
επιχειρήµατα και στοχεύει πρωτίστως στην κατάδειξη της ενοχής του Αισχίνη και
δευτερευόντως στη διαβολή και την αµαύρωση της εικόνας του. Για το λόγο αυτό, ο
τόνος του είναι πιο αυστηρός, επεξηγηµατικός και ειρωνικός .Η διαβολή, πιο έντεχνα
κατασκευασµένη, περιορίζεται στον ἀγῶνα (§§119-179) και εντείνεται στο τελευταίο
τµήµα του, ενώ στο προοίµιον και στον ἐπίλογον λειτουργεί ως κοινός τόπος.
Συνοδεύεται δε από την κατάλληλη δόση αγανάκτησης και οργής για την προδοτική
στάση και την αχάριστη συµπεριφορά του κατηγορουµένου, χωρίς όµως να
επεκτείνεται σε υπερβολές, εµφανή ψεύδη ή ανακρίβειες.
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Επίλογος –Συµπεράσµατα
Η εξέταση της θέσης της διαβολής στη δικανική θεωρία και πράξη των κλασικών
χρόνων προσφέρει πολύτιµη βοήθεια για τον προσδιορισµό του χαρακτήρα και της
λειτουργίας της στο δικανικό είδος .Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης
του έργου της τόσο από τη σκοπιά των θεωρητικών όσο και από την οπτική των
ρητόρων και µας επιτρέπει έτσι να σχηµατίσουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα για τη
σηµασία και το ρόλο της διαβολής στη ρητορική του πέµπτου και τέταρτου π.Χ.
αιώνα.
Συγκεκριµένα, παρά τις διαφορές στον τρόπο

θεώρησης του υλικού τους, ο

Αριστοτέλης και ο Αναξιµένης καταλήγουν σε κοινά συµπεράσµατα για το ρόλο και
της θέση της διαβολής στο δικανικό είδος .Από τη σύµφωνη άποψή τους προκύπτει
ότι α) η διαβολή αποτελεί σταθερό εφόδιο του προοιµίου και του ἐπιλόγου. β) Η
κατασκευή και η ανασκευή της συνίσταται σε τόπους, οι οποίοι στοχεύουν να
αποκαταστήσουν τη φήµη του ρήτορα και να αµαυρώσουν την εικόνα του αντιπάλου.
γ) Η σύνδεση της διαβολής µε την εκδικαζόµενη υπόθεση είναι περιορισµένη, καθώς
η διαβολή αναφέρεται σε δευτερεύοντα στοιχεία µε τα οποία ο ρήτορας στοχεύει να
αφυπνίσει τις προκαταλήψεις των δικαστών. Κατά συνέπεια, έχει χαρακτήρα
παρεκβατικό γεγονός που επιβεβαιώνει το χαρακτηρισµό

που της αποδίδει ο

Αριστοτέλης : ἔξω τοῦ πράγµατος. Την άποψη αυτή φαίνεται να συµµερίζεται και ο
Αναξιµένης, ο οποίος σε κανένα σηµείο του έργου του δεν συνδέει τη διαβολή µε τη
διήγησιν ή τις πίστεις, όπως και ο Αριστοτέλης .
Ωστόσο, στη Ῥητορικὴ του Αριστοτέλη υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που οδηγούν
στο συµπέρασµα ότι η διαβολή παίζει σηµαντικότερο ρόλο στο λόγο από ό, τι µια
απλή παρέκβαση. Αυτές προκύπτουν από τη σχέση της διαβολής µε το ἦθος και το
πάθος που της παρέχει τη δυνατότητα να παρεισφρύσει και στα υπόλοιπα µέρη του
λόγου. Ειδικότερα στον ἀγῶνα, η διαβολή ως µέσο προκλησης των παθών και
αµαύρωσης του ήθους του αντιπάλου µπορεί να δράσει συµπληρωµατικά και να
καλύψει το κενό των αποδείξεων.Το ίδιο συµβαίνει και µε την ἠθικήν διήγησιν, η
οποία αφήνει κάποια περιθώρια στη διαβολή να αλλοιώσει την εικόνα και τη δράση
του αντιδίκου. Παρόλα αυτά, οι παραπάνω ενδείξεις δεν είναι αρκετά ισχυρές για να
υποστηρίξουµε ότι ο Αριστοτέλης υποχωρεί ως προς τις αρχικές του απόψεις για τη
θέση της διαβολής και της αποδίδει περισσότερη αξία.
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Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη εξέταση της θεωρίας διαφέρουν αρκετά
από τα αποτελεσµατα της έρευνας για τη θέση και τη λειτουργία της διαβολής στους
δικανικούς λόγους του πέµπτου και τέταρτου π.Χ. αιώνα. Αυτό συµβαίνει γιατί η
ανάλυση των τέσσάρων δικανικών λόγων του Λυσία, του ∆ηµοσθένη και του Αισχίνη
απέδειξε ότι η διαβολή κατέχει πιο σηµαντικό και ευρύ ρόλο σ’έναν λόγο από αυτόν
που της αποδίδουν οι θεωρητικοί.
Συγκεκριµένα, στο προοίµιον και τον ἐπίλογον η διαβολή λειτουργεί ως κοινός
τόπος, ο οποίος στοχεύει να πυροδοτήσει τα πάθη των δικαστών µε την προβολή του
υποτιθέµενου ανήθικου χαρακτήρα του αντιδίκου. Με τη βοήθειά της, λοιπόν,
διαµορφώνεται η αρχική και η τελική εικόνα των διαδίκων και κατ’ επέκταση η
αρχική και τελική διάθεση των δικαστών απέναντί τους. Στη διήγησιν η διαβολή
υπεισέρχεται στην επιλογή και τον τρόπο παρουσίασης των γεγονότων, τα οποία
συχνά παραποιούνται για να αναδείξουν τις αρετές του ρήτορα και να υποβαθµίσουν
τη δράση και τη συµπεριφορά του αντιδίκου.Τέλος, στον ἀγῶνα οι ρήτορες
επιστρατεύουν τη διαβολή για να ενιχύσουν την επιχειρηµατολογία τους. Συνήθως
συνδέουν τους τόπους της µε τα ηθικά και τα παθητικά επιχειρήµατα, λόγω της
συνάφειας του περιεχοµένου αλλά και του ευρύτερου σκοπού τους.
Αξιοπρόσεκτη είναι επίσης η συσσώρευση τόπων της διαβολής στον ἐπίλογον
τῶν ἀποδεικτικῶν . Πρόκειται για το επιστέγασµα των πίστεων, όπου ο ρήτορας
έχει ολοκληρώσει την επιχειρηµατολογία του και επιχειρεί να σφραγίσει τα
συµπεράσµατά του µε την επίθεση στο ήθος του αντιδίκου.Η επίθεση αυτή
περιλαµβάνει µια σειρά κατηγορίες που αφορούν στη δράση και την προσωπικότητα
του αντιπάλου, αλλά δεν σχετίζονται άµεσα µε την εκδικαζόµενη υπόθεση, παρά
µόνο στο βαθµό που αποδεικνύουν το ποιόν του.Οι παραπάνω κατηγορίες ταιριάζουν
στο κλίµα του ἀγῶνος και ανεβάζουν την ένταση στα ύψη δίνοντας τη σκυτάλη
από τον λόγον στο πάθος. Όσον αφορά στη θέση του συγκεκριµένου τµήµατος του
λόγου στη ρητορική θεωρία, αρκετοί θεωρητικοί πριν αλλά και µετά τον Αριστοτέλη
το χαρακτηρίζουν ως ηθική παρέκβαση για να τονίσουν τόσο τον παρεκβατικό του
χαρακτήρα, όσο και τη σύνδεσή του µε το ἦθος. Ο δε Αριστοτέλης δεν αναφέρεται
καθόλου στον ἐπίλογον τῶν ἀποδεικτικῶν, αλλά παραχωρεί στη διαβολή ένα
µικρότερο τµήµα του κυρίως ἐπιλόγου. Ωστόσο, όπως είδαµε, τόσο το περιεχόµενο
όσο και ο τόνος της διαβολής είναι ασυµβίβαστα µε το κλίµα και το ρόλο του
ἐπιλόγου, όπως µάλιστα τον περιγράφει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
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Από την παραπάνω σύγκριση καθίσταται αισθητή η εµφανής διάσταση θεωρίας
και πράξης ως προς τη θέση της διαβολής σε ένα δικανικό λόγο και το ρόλο που
καλείται να παίξει σε κάθε µέρος του. Η σαφώς πιο επιφυλακτική και συντηρητική
στάση των θεωρητικών απέναντι στη διαβολή δεν µπορεί να αποδοθεί σε
παραγνώριση κάποιων βασικών χαρακτηριστικών της ούτε σε άγνοια της ρητορικής
πρακτικής. Αντίθετα, φαίνεται να εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθειά τους να
εθίσουν του επίδοξους ρήτορες σε µετρηµένη χρήση της διαβολής, η οποία δεν θα
µειώσει την εγκυρότητα του λόγου τους, ούτε θα προκαλέσει τη δυσµένεια των
δικαστών. Από τα δυο βασικά ρητορικά εγχειρίδια του τέταρτου π.Χ. αιώνα , Τέχνη
Ῥητορικὴ και Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον, το δεύτερο βρίσκεται πιο κοντά στη
σύγχρονη δικανική πρακτική. Ωστόσο, ακόµη και αυτό παρέχει µια ενδεικτική εικόνα
των τόπων και του ρόλου της διαβολής, χωρίς να όµως επεκτείνεται στο σύνολο των
λειτουργιών και των δυνατοτήτων της.
Αντίθετα, οι ρήτορες αντιµετωπίζουν τη διαβολή ως ένα σηµαντικό όπλο το οποίο
χρησιµοποιούν σε κάθε µέρος του λόγου, αφού το προσαρµόσουν πρώτα στις
απαιτήσεις του. Με τη βοήθεια της διαβολής φέρνουν στο προσκήνιο όλες εκείνες
τις πτυχές της προσωπικότητας και της ζωής του αντιδίκου που συντελούν στην
ανυποληψία του, καθώς προσκρούουν στις κοινωνικές, θρησκευτικές ή πολιτικές
προκαταλήψεις των δικαστών. Επιλέγουν γι’αυτό τα κατάλληλα στοιχεία τα οποία
παραποιούν ποσοτικά ή ποιοτικά ώστε να λειτουργήσουν ως επιµέρους ενδείξεις του
ήθους του αντιδίκου και να προκαλέσουν τη δυσµένεια των δικαστών. Ωστόσο, δεν
θα ήταν σωστό να πιστέψουµε ότι οι δικαστές δεν ήταν προετοιµασµένοι για τις
αµοιβαίες συκοφαντίες των διαδίκων και για την απόπειρα των ρητόρων

να

παρουσιάσουν ως διαβολή κάθε επιχείρηµα του αντιδίκου που τους έθιγε, ανεξάρτητα
από το βαθµό αληθείας του. Για το λόγο αυτό, οι ρήτορες φροντίζουν να καλύψουν
τις διαβολές πίσω από άλλα, επιτρεπτά µέσα πειθούς, γεγονός που µαρτυρούν οι
συχνές προσπάθειές τους να πείσουν τους δικαστές ότι οι συγκεκριµένες καταγγελίες
τους δεν ξεφεύγουν από το θέµα και τον κεντρικό άξονα του λόγου.
Παρά τις διαφορές στην αντιµετώπιση της διαβολής από ρήτορες και
θεωρητικούς, ο συνδυασµός των στοιχείων που προκύπτουν από την εξέταση των
θέσεων και της τακτικής τους µπορεί να οδηγήσει στον προσδιορισµό της φύσης της
διαβολής και της λειτουργίας της στους δικανικούς λόγους. Η διαβολή, λοιπόν, είναι
µια ισχυρή τεχνική πρόκλησης των συναισθηµάτων των δικαστών, η οποία
χρησιµοποιείται από τους ρήτορες µε σκοπό τη δηµιουργία προκατάληψης σε βάρος
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του αντιδίκου. Περιλαµβάνει κατηγορίες ψευδείς ή βάσιµες που αφορούν στο
δηµόσιο ή ιδιωτικό βίο του αντιδίκου και δεν σχετίζονται άµεσα µε την υπόθεση,
αλλά στοχεύουν στη δυσφήµισή του. ∆ιαθέτει δε αρκετή ευελιξία, ώστε να
παρεισφρέει σε κάθε µέρος του λόγου και να προσαρµόζει τους τόπους της στο κλίµα
και τις απαιτήσεις του. Πέρα από τους τόπους, η κατασκευή και η ανασκευή της
διαβολής συνίσταται στην επιλογή του κατάλληλου ύφους (λέξεως), µε το οποίο οι
ρήτορες µπορούν ευκολότερα να περάσουν τα µηνύµατά τους και να κερδίσουν τις
εντυπώσεις των δικαστών.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διαβολή συνιστά αρνητική έκφανση,
κατάχρηση του αριστοτελικού πάθους µε τη βοήθεια του οποίου ο ρήτορας εγείρει
στους δικαστές τα επιθυµητά συναισθήµατα. Για το λόγο αυτό, εντάσσεται στα
εξωτερικά-συµπληρωµατικά στοιχεία ενός λόγου, καθώς η συγκεκριµένη χρήση του
πάθους δεν είναι ούτε απαραίτητη, ούτε θεµιτή για την απόδειξη των θέσεων του
ρήτορα.Κατά συνέπεια η διαβολή δεν συνιστά πίστιν, αλλά παρέκβασιν. Ωστόσο, η
άµεση σχέση της µε το πάθος αλλά και µε το ἦθος, από τη συνεργασία των οποίων
προέκυψε ως υποπροϊόν, της χαρίζει πειστικότητα και ευελιξία που µεταφράζεται στη
δυνατότητα να εισέρχεται ακόµη και στο µέρος των αποδείξεων και να συνεργάζεται
µε τα ηθικά και παθητικά επιχειρήµατα.
Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι ο
χαρακτήρας της διαβολής, όπως προκύπτει από τη ρητορική θεωρία και πράξη του
πέµπτου και τέταρτου π.Χ.αιώνα ,είναι τόσο παραπλανητικός όσο και ο ρόλος που
καλείται να διαδραµατίσει στους δικανικούς λόγους . Συγκεκριµένα, η διαβολή αν και
δεν ανήκει στα επίσηµα µέσα πειθούς διαθέτει µεγάλη ικανότητα να πείθει τους
δικαστές. Με τη βοήθειά της οι ρήτορες επιχειρούν να παρασύρουν το ακροατήριό
τους επηρεάζοντας τις διαθέσεις του.Αυτό το επιτυγχάνουν µε την αληθοφάνεια των
στοιχείων της και την πειστικότητα των προσωπείων που υιοθετεί σε κάθε µέρος του
λόγου.
Επιπλέον, παρόλο που η διαβολή δεν αποτελεί βασικό δοµικό συστατικό κάθε
λόγου, η παρουσία της σε αυτόν

καθίσταται ολοένα και πιο αισθητή, καθώς

διευκολύνει το ρήτορα να περάσει τα µηνύµατά

του και να χειραγωγήσει το

ακροατήριό του . Ενδεικτική ως προς αυτό είναι η αύξηση της συχνότητας εµφάνισης
της διαβολής και η διευρυµένη χρήση της στους λόγους του ∆ηµοσθένη και του
Αισχίνη, όπου οι αρχικές της µορφές και οι τόποι που συναντάµε στο Λυσία
καλλιεργούνται, εµπλουτίζονται και αποκτούν δριµύτητα και καυστικότητα . Κατά
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συνέπεια, η εξελικτική πορεία της διαβολής φαίνεται να είναι ανάλογη µε τους
ρυθµούς εξέλιξης της αρχαίας ελληνικής ρητορικής, οι οποίοι της επιτρέπουν να
ξεδιπλώσει τις πραγµατικές της δυνατότητές της και να βρει τη γνήσια έκφραση και
φύση της , όπως θα τη συναντήσουµε στη συνέχεια στους λόγους και το θεωρητικό
έργο του Κικέρωνα και του Κοϊντιλιανού.
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Συντοµογραφίες
Όλες οι παραποµπές στη Τέχνη Ῥητορικὴ του Αριστοτέλη και στη Ῥητορικὴ πρὸς
Ἀλέξανδρον του Αναξιµένη έχουν συντοµογραφηθεί ως εξής:
Τέχνη Ῥητορικὴ = Αριστ. Ῥητ.
Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον = [Αριστ.] Ῥητ. πρὸς Ἀλέξ. [ Η συγκεκριµένη
πραγµατεία , αν και δεν ανήκει στον Αριστοτέλη, εντάσσεται στο σώµα των έργων
του και γι’ αυτό συντοµογραφείται µε τον παραπάνω τρόπο.]
Αισχίνης Ι Κατά Τιµάρχου
ΙΙ Περι της παραπρεσβείας
ΙΙΙ Κατά Κτησιφωντος
Ανδoκίδης Ι Περί τῶν µυστηρίων
Αντιφών : VI Περί τοῦ χορευτοῦ
∆ηµοσθένης VIII Περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ
ΙX Κατὰ Φιλίππου ΙΙΙ
XVI Ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν
XVIII Περὶ τοῦ στεφάνου
XIX Περὶ τῆς παραπρεσβείας
XXIII Κατ’ Ἀριστοκράτους
ΧΧ V Κατ'Ἀριστογείτονος
XLI Κατά Σπουδίου
LIV

Κατά Κόνωνος αἰκείας

LVII Κατ’ Εὐβουλίδου
Ισοκράτης

I

Πρὸς ∆ηµόνικον

VIIΙ Περί εἰρήνης
XV Περί τῆς ἀντιδόσεως
Λυσίας

ΙΧ Ὑπὲρ τοῦ στρατιώτου
ΧΙΙ Κατ’ Ἐρατοσθένους
ΧΙΙΙ Κατ’ Ἀγοράτου
ΧΙΧ Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρηµάτων

Λυκούργος

Ι

Κατὰ Λεωκράτους

Υπερείδης

ΙΙ

Ὑπὲρ Λυκόφρονος
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