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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ο ιφγνο Πξὸο Σηκόζενλ ὑπὲξ ρξέσο απνηειεί ην 49ν θείκελν ζην corpus ηνπ
Γεκνζζέλε, ε ζπγγξαθή ηνπ, σζηφζν, απνδίδεηαη νκφθσλα ζηνλ Απνιιφδσξν, ηνλ
επνλνκαδφκελν «ελδέθαην αηηηθφ ξήηνξα»,1 απφ ηνλ νπνίν θαη εθθσλήζεθε. Σν
πεξηερφκελν ηνπ ιφγνπ καξηπξεί ηελ εθθψλεζή ηνπ ζην πιαίζην κηαο ηδησηηθήο
δηθαζηηθήο δηακάρεο, πνπ φκσο αθνξά έλα επηθαλέο δεκφζην πξφζσπν ηνπ 4νπ αη.
π.Υ. Ο Απνιιφδσξνο απνθαζίδεη λα εγείξεη δίθε ελαληίνλ ηνπ Σηκφζενπ, ζηνλ νπνίν
απεπζχλεη ηελ θαηεγνξία ηεο νθεηιήο ρξεκάησλ ζηνλ ηξαπεδίηε παηέξα ηνπ
Παζίσλα, πνπ έρεη ζην κεηαμχ πεζάλεη.
Ο θαηεγνξνχκελνο Σηκφζενο είλαη γηνο ηνπ πεξίθεκνπ ζηξαηεγνχ Κφλσλα απφ
ην δήκν ηεο Αλαθιχζηνπ, πνπ δηεηέιεζε θαη ν ίδηνο ζηξαηεγφο, αθνινπζψληαο ην
παξάδεηγκα ηνπ παηέξα ηνπ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ 378 θαη 356 π.Υ. ηελ
αθήγεζε ηνπ Απνιιφδσξνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε πνιιά πεξηζηαηηθά απφ ηε δεκφζηα
δξάζε ηνπ Σηκφζενπ θαη ηελ πνξεία ηνπ σο ζηξαηεγνχ. Έηζη, ζπκπιέθνληαη ζην
ζχλνιν ηνπ θεηκέλνπ ζηνηρεία ηφζν ηδησηηθά, πνπ αθνξνχλ δειαδή ηελ δηθαζηηθή
δηακάρε αλάκεζα ζε δχν ηδηψηεο κε ηελ αηηηνινγία ηνπ ρξένπο, φζν θαη δεκφζηα,
εθφζνλ ν θαηεγνξνχκελνο είλαη επηθαλέο πξφζσπν ζηε ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή
ζθελή ηεο Αζήλαο ηνπ 4νπ αη. π.Υ. πλεπψο, ν 49νο ιφγνο ζην corpus ηνπ Γεκνζζέλε
απνηειεί αθελφο πινχζηα πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο ζηελ θιαζηθή Αζήλα θαη αθεηέξνπ ελδεηθηηθή πεξίπησζε ησλ
νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ αλάιεςε ελφο ζηξαηησηηθνχ
αμηψκαηνο.
Η ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα ηνλ ιφγν Πξὸο Σηκόζενλ πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε
δεηήκαηα παηξφηεηαο θαη ρξνλνιφγεζεο, ελψ νη πιεξνθνξίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε
απηφλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ έρνπλ αμηνπνηεζεί ζε κειέηεο πνπ
επηρεηξνχλ λα αλαζπλζέζνπλ ην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη ηεο Αζήλαο ηνπ 4νπ αη. π.Υ. Η
αλά ρείξαο εξγαζία εζηηάδεη πξσηίζησο ζηηο ξεηνξηθέο πνηφηεηεο ηνπ ιφγνπ θαη
απνπεηξάηαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλαζχλζεζε ησλ λνκηθψλ θαη ηζηνξηθψλ πηπρψλ ηεο
εθδηθαδφκελεο ππφζεζεο θαη λα πξνζθέξεη κηα ζπλνιηθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε.
ε πξψην ζηάδην, είλαη ζθφπηκν λα εμεηαζηνχλ ηα ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα θαη
ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ ιφγνπ, θαζψο θαη δηάθνξα ακθηιεγφκελα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηθαληθή δηακάρε. Έηζη, ε παξνχζα εξγαζία απαξηίδεηαη
1

Έηζη ηνλ νλνκάδεη ν Pearson 1966 ζηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ ηνπ.
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απφ ηέζζεξα βαζηθά θεθάιαηα: ζηελ αξρή δίλεηαη κηα γεληθή εηζαγσγή ζηελ ππφζεζε
ηνπ ιφγνπ (Α), ελψ ζηε ζπλέρεηα δηεξεπλάηαη ην ηζηνξηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο
επνρήο κε παξάιιειε έληαμε ησλ δχν βαζηθψλ πξνζψπσλ ηνπ ιφγνπ ζε απηφ (Β). Σν
επφκελν θεθάιαην (Γ) αζρνιείηαη κε δεηήκαηα λνκηθήο ππφζηαζεο, ρξνλνιφγεζεο
θαη παηξφηεηαο ηνπ ιφγνπ Πξὸο Σηκόζενλ, ελψ εμεηάδεηαη παξάιιεια αλ ε ελ ιφγσ
δίθε έρεη ππνθηλεζεί απφ ελδερφκελνπο πνιηηηθνχο ζθνπνχο ή πξφθεηηαη απιψο γηα
κηα πξνζπάζεηα αλάθηεζεο ηδησηηθψλ ρξεκάησλ. Αλαιχεηαη έπεηηα (Γ) θαζέλα απφ
ηα κέξε ηνπ ιφγνπ μερσξηζηά επί ηε βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ξεηνξηθήο
ηερληθήο ηνπ Απνιιφδσξνπ.
Σφζν ζηελ αθήγεζε ηνπ ιφγνπ φζν θαη ζηελ επηρεηξεκαηνινγία, ν
Απνιιφδσξνο ζπκπιέθεη δηαξθψο ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Σηκφζενπ ζηε
δεκφζηα δξάζε ηνπ θαη ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, πξάγκα πνπ θαζίζηαηαη αλαπφθεπθην,
φηαλ θαιείηαη θάπνηνο λα εγείξεη ηδησηηθή δίθε ελαληίνλ ελφο δεκνζίνπ πξνζψπνπ. Οη
δχν απηνί ηνκείο είλαη ηφζν αιιειέλδεηνη, πνπ ηα φξηα κεηαμχ ηνπο είλαη ζπρλά
αζαθή. Ο ξήηνξαο θαίλεηαη πσο πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί ηελ πνιηηηθή ππφζηαζε
ηνπ ζηξαηεγνχ Σηκφζενπ πξνσζψληαο ηελ άπνςε φηη ε δεκφζηα ζπκπεξηθνξά
αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηηο ηδησηηθέο ζρέζεηο. ην πιαίζην, ινηπφλ, ηεο ιεπηνκεξνχο
εμέηαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ιφγνπ, επηδηψθσ ζπλάκα λα εξεπλήζσ κε πνην ηξφπν
ν Απνιιφδσξνο κεηαρεηξίδεηαη ην δεκφζην πξνθίι ηνπ Σηκφζενπ πξνο φθειφο ηνπ
πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ θαη κε πνηεο ξεηνξηθέο ζηξαηεγηθέο
πξνζπαζεί λα ππνλνκεχζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αληηδίθνπ.
Οη ζηξαηεγηθέο ηνπ Απνιιφδσξνπ, ελφο ξήηνξα πνπ έρεη ππνζηεί αξλεηηθή
θξηηηθή- ηδίσο φηαλ ζπγθξίλεηαη κε ηνλ Γεκνζζέλε, ζην corpus ηνπ νπνίνπ ζψδνληαη
νη ιφγνη ηνπ-, ζπρλά απνδεηθλχνπλ πσο ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ αιιά θαη
ε ζπλνιηθή ζχλζεζε ηνπ ιφγνπ ηνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζθνπηκφηεηα· ζπλεπψο, νη
δηθαληθνί ιφγνη ηνπ Απνιιφδσξνπ δελ ζα πξέπεη λα θξίλνληαη κφλνλ επί ηε βάζεη ησλ
ππνηηζέκελσλ πθνινγηθψλ ηνπο αδπλακηψλ, αιιά θπξίσο κε γλψκνλα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πεηζηηθφηεηά ηνπο. Ο 49νο ιφγνο, παξά ηηο φπνηεο αζηνρίεο
ζηε γιψζζα θαη ην χθνο, απνδεηθλχεη πεξίηξαλα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ξήηνξα λα
ζπκπιέθεη ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο πηπρέο ελφο δεηήκαηνο, λα ρξεζηκνπνηεί ηεθκήξηα
θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξνο φθειφο ηνπ, λα νκαδνπνηεί ην πιηθφ ηνπ κε ηξφπν πνπ
ζπκθέξεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή, δίλνληαο έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά θαη
πξφζσπα, θαη λα θαηνξζψλεη ελ ηέιεη λα εληππψλεη ζην λνπ ησλ αθξναηψλ κηα ηφζν
πεηζηηθή ηζηνξία, ψζηε λα θαζηζηά δπζρεξή ηελ αλαζθεπή ηεο.
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Α. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΤΠΟΘΔΗ
Σν πεξηερφκελν ηνπ ιφγνπ Πξὸο Σηκόζενλ ὑπὲξ ρξέσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππφζεζε
ηνπ Ληβάληνπ, επηηξέπεη ηε ιεπηνκεξή αλαζχλζεζε ηεο εθδηθαδφκελεο ππφζεζεο,
παξφιν πνπ δελ ζψδεηαη ν ιφγνο ηνπ δεχηεξνπ δηαδίθνπ. Ο Απνιιφδσξνο κελχεη ηνλ
Σηκφζεν, έλδνμν ζηξαηεγφ θαη πνιηηηθφ ηεο Αζήλαο, κε ηελ θαηεγνξία ηνπ ρξένπο. Ο
θαηήγνξνο ηζρπξίδεηαη πσο ν Σηκφζενο έρεη ιάβεη ηέζζεξα δάλεηα απφ ηνλ παηέξα
ηνπ, ηνλ Παζίσλα, πνπ θηάλνπλ ζπλνιηθά ην πνζφ ησλ 4.438 δξαρκψλ θαη 2 νβνιψλ,
ελψ θαζεκία απφ ηηο νθεηιέο είλαη θαηαγεγξακκέλε ζηα βηβιία ηεο ηξάπεδαο. Δθφζνλ
ν Παζίσλ δελ βξίζθεηαη ελ δσή, εθείλνο πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα κελχζεη ηνλ
Σηκφζεν θαη λα δηεδηθήζεη δηθαζηηθά ηα νθεηιφκελα ρξήκαηα είλαη ν κεγαιχηεξνο εθ
ησλ δχν πηψλ θαη θιεξνλφκσλ ηνπ, ν Απνιιφδσξνο, ν νπνίνο κάιηζηα δηαζέηεη ηελ
απαξαίηεηε ξεηνξηθή παηδεία θαη αξθεηή εκπεηξία ζε δηθαληθέο δηελέμεηο.2 ην πξψην
κηζφ πεξίπνπ ηνπ ιφγνπ (49.6-33), ν νκηιεηήο αθεγείηαη δηεμνδηθά ηελ αηηία, ηηο
ζπλζήθεο θαη ηε ρξνληθή ζπγθπξία θάζε δαλεηζκνχ, βαζηδφκελνο ζηηο γξαπηέο
θαηαρσξίζεηο ησλ ρξεψλ ζηα ηξαπεδηθά βηβιία. ην δεχηεξν κηζφ (49.34-67)
εθηίζεληαη ε επηρεηξεκαηνινγία, ζηελ νπνία δεζπφδνπλ επηρεηξήκαηα ἀπὸ ηῶλ
εἰθόησλ, θαη ηα άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, φπσο καξηπξίεο θαη φξθνη.3
Απφ ηε κία πιεπξά, ν Απνιιφδσξνο πξνζπαζεί λα απνδείμεη φηη ν Σηκφζενο
είλαη ν πξαγκαηηθφο νθεηιέηεο, εθφζνλ έδσζε εληνιή ζε θάπνηα άιια άηνκαδνχινπο ή αθνινχζνπο ηνπ- λα ιάβνπλ ην δάλεην εθ κέξνπο ηνπ, ελψ απφ ηελ άιιε, ν
ίδηνο ν θαηεγνξνχκελνο αξλείηαη νπνηαδήπνηε αλάκεημε ζηε δηαδηθαζία ηνπ
δαλεηζκνχ απφ ηνλ Παζίσλα. Δχινγα ινηπφλ ν νκηιεηήο επηδηψθεη λα ππνλνκεχζεη εθ
ησλ πξνηέξσλ ηα πηζαλά επηρεηξήκαηα πνπ επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνο
ππεξάζπηζή ηνπ ν Σηκφζενο. ην πιαίζην ηεο ξεηνξηθήο ηερληθήο εληάζζεηαη θαη ε
επηδίσμή ηνπ ηφζν λα απεηθνλίζεη δηά ηνπ ιφγνπ ην θαηάιιειν γηα ηελ πεξίζηαζε
ήζνο ησλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ππφζεζε, φζν θαη λα πξνθαιέζεη ζηνπο
δηθαζηέο θαη ζην αθξναηήξην ζπλαηζζήκαηα επλντθά πξνο ηνλ ίδην θαη ερζξηθά πξνο
ηνλ αληίδηθφ ηνπ. Ο ιφγνο ηνπ αληηδίθνπ δελ ζψδεηαη, φκσο ε ππεξαζπηζηηθή γξακκή
πνπ ελδερνκέλσο αθνινχζεζε είλαη δπλαηφ λα αλαζπληεζεί κέζα απφ αλαθνξέο ηνπ
Απνιιφδσξνπ ζηηο αληηξξήζεηο ηηο νπνίεο πξνέβαιε ν Σηκφζενο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
2
3

Βι. αλαιπηηθά γηα ηε ξεηνξηθή εθπαίδεπζε ηνπ Απνιιφδσξνπ Trevett 1992: 111 θ.εε.
Βι. ηελ ππφζεζε ηνπ Ληβάληνπ ζηνλ 49 ν ιφγν. Όια ηα απνζπάζκαηα απφ ην αξραίν θείκελν πνπ
παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηελ έθδνζε ηνπ M.R. Dilts. 2002. Demosthenis
Orationes. Oxonii/ New York.
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δηαηηεζίαο πνπ είρε πξνεγεζεί. Η έθβαζε ηεο δίθεο είλαη γλσζηή ράξε ζε κηαλ
εμσηεξηθή πεγή, ηνλ Πινχηαξρν, ν νπνίνο αλαθέξεη ζην Βίν ηνπ Γεκνζζέλε πσο ν
Απνιιφδσξνο θέξδηζε ηειηθά ηνλ Σηκφζεν ζηελ δηθαληθή απηή δηακάρε.4

4

Πινχη. Γεκ. 15.1: ιέγεηαη δὲ θαὶ ηὸλ θαηὰ Σηκνζένπ ηὸλ ζηξαηεγνῦ ιόγνλ, ᾧ ρξεζάκελνο
Ἀπνιιόδσξνο εἷλε ηὸλ ἄλδξα ηνῦ ὀθιήκαηνο.
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Β. ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Μηα ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 4νπ
αη. π.Υ., κε εζηίαζε ζηε ζηξαηησηηθή δξάζε θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ ζηξαηεγνχ
Σηκφζενπ, θξίλεηαη ρξήζηκε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηφ ην πιαίζην κέζα ζην
νπνίν ηνπνζεηείηαη ε δηθαληθή δηακάρε Απνιιφδσξνπ θαη Σηκφζενπ, αιιά θαη λα
είλαη επρεξήο ε παξαθνινχζεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ εμηζηνξνχληαη ζηελ αθήγεζε
ηνπ 49νπ ιφγνπ θαη ε έληαμή ηνπο ζηα ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, είλαη απαξαίηεην λα εθηεζνχλ νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκία
ζηελ Αζήλα ηνπ 4νπ αη. π.Υ. θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο, θπξίσο κέζα απφ ηηο γλψζεηο καο γηα ηελ ηξάπεδα ηνπ Παζίσλα, ηνπ πην
γλσζηνχ θαη επηηπρεκέλνπ ηξαπεδίηε, νη θιεξνλφκνη ηνπ νπνίνπ (ν Απνιιφδσξνο θαη
ν αδεξθφο ηνπ Παζηθιήο) είλαη, άιισζηε, θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία πξέπεη λα
απνδνζεί ην ρξένο ηνπ Σηκφζενπ. πλδπάδνληαο ηνπο δχν απηνχο ηνκείο, ηε
ζηξαηησηηθή ηζηνξία θαη ην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη, κπνξεί θαλείο έπεηηα λα
θαηαλνήζεη θαιχηεξα θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο θαη κε πνηα αηηηνινγία ιήθζεθαλ απφ
ηνλ ζηξαηεγφ ηα ηέζζεξα δάλεηα, γηα ηα νπνία δηθάδεηαη σο νθεηιέηεο.

1. Ο Σιμόθεορ και η δπάζη ηος υρ ζηπαηηγού και πολιηικού
Η ηαξαρψδεο πεξίνδνο ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 4νπ αη. π.Υ. ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε
δηάζπαζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ (ζπαξηηαηηθή εγεκνλία, ζεβατθή
εγεκνλία, Β‟ Αζελατθή ζπκκαρία), πνπ είρε σο απφξξνηα ηελ πνιηηηθή θαη
νηθνλνκηθή αζηάζεηα θαζψο θαη ηηο ζπρλέο πεξζηθέο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο
νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζηε δηακφξθσζε ηεο παλειιήληαο ηδέαο. Η Αζήλα, γηα λα
θαηαζηείιεη

ηελ

απμαλφκελε

δχλακε

ηεο

πάξηεο,

μεθηλά

πξνζπάζεηεο

απνθαηάζηαζεο ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ηηο πφιεηο θαη ηα λεζηά πνπ ήηαλ κέιε ηεο Α΄
Αζελατθήο ζπκκαρίαο. Σν 378/7 π.Υ. ηδξχεηαη επίζεκα ε Β΄ Αζελατθή ζπκκαρία, ε
νπνία ζπγθξνηείηαη επί ηε βάζεη ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο απηνλνκίαο θάζε πφιεο, ψζηε
λα κελ πξνζθξνχεη ζηνπο φξνπο ηεο Αληαιθηδείνπ εηξήλεο.5 Ο εηήζηνο ζπκκαρηθφο
θφξνο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο ζπληάμεηο, ελψ σο επηπιένλ φξνο ηέζεθε ε
5

Βι. Rhodes 2006: 204 θ.εε. γηα ηελ Αληαιθίδεην εηξήλε θαη 228 θ.εε. γηα ηελ ίδξπζε ηεο Β΄
Αζελατθήο ζπκκαρίαο.
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απαγφξεπζε θαηνρήο γεο απφ ηνπο Αζελαίνπο ζηηο πφιεηο θαη πεξηνρέο ησλ
ζπκκάρσλ.6
Ο Σηκφζενο, έλαο απφ ηνπο γηνπο ηνπ πεξίθεκνπ ζηξαηεγνχ Κφλσλα πνπ είρε
ζπληξίςεη ηνλ ζπαξηηαηηθφ ζηφιν ζηε κάρε ηεο Κλίδνπ ην 395 π.Υ., δεζπφδεη ζηελ
ηζηνξία ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 4νπ αη. π.Υ., θαζψο ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξνζάξηεζε
πφιεσλ ζηε Β΄ Αζελατθή ζπκκαρία ππήξμε θαζνξηζηηθή. Ο ίδηνο δηεηέιεζε
ζηξαηεγφο θαη επηθεθαιήο ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ ζρεδφλ γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ
δηάζηεκα κεηαμχ ηεο Αληαιθηδείνπ εηξήλεο (378/7 π.Υ.) θαη ηεο έλαξμεο ηνπ
πκκαρηθνχ πνιέκνπ ην 358 π.Υ. Ξεθίλεζε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ σο ζηξαηεγφο θαη
πνιηηηθφο έρνληαο θιεξνλνκήζεη απφ ηνλ παηέξα ηνπ κηα αξθεηά κεγάιε πεξηνπζία
πνπ ηνπ εμαζθάιηζε κηα ζηαζεξή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζέζε.7 Θεσξείηαη ζπρλά
ν πην ηθαλφο ζηξαηεγφο ηεο επνρήο ηνπ, αλ θαη ε ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή ηνπ πνξεία
ππήξμε πνιπηάξαρε. Ο Ιζνθξάηεο, ηνπ νπνίνπ ν Σηκφζενο ήηαλ καζεηήο, εμαίξεη ηηο
ηθαλφηεηεο θαη ηηο αξεηέο ηνπ ζηξαηεγνχ πνπ ηνλ θαζηζηνχλ αλψηεξν απφ ηνπο
νκνίνπο ηνπ.8 Η θήκε ηνπ, σζηφζν, θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ απφ ηνλ αζελατθφ ιαφ
θαίλεηαη πσο πέξαζε απφ αξθεηέο δηαθπκάλζεηο, εμαηηίαο αθξηβψο ησλ κεηαπηψζεσλ
πνπ γλψξηζε ε ζηξαηησηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία.
Γηα πξψηε θνξά ην 375 π.Υ., ν Σηκφζενο εκθαλίδεηαη επηθεθαιήο ελφο ζηφινπ
πνπ έπιεπζε γχξσ απφ ηελ Πεινπφλλεζν γηα επίδεημε ηεο αζελατθήο δχλακεο πξνο
ηε πάξηε θαη εμαζθάιηζε ηε ζπκκαρία ησλ Κεξθπξαίσλ θαη ησλ Κεθαιιήλσλ,
θαζψο θαη ηε θηιία ησλ Αθαξλάλσλ θαη ησλ Μνινζζψλ.9 Απηή ηελ πξψηε
επηηπρεκέλε εθζηξαηεία ηνπ, σζηφζν, αθνινπζεί κηα δεχηεξε πνπ θαηέιεμε ζε
απνηπρία. Όηαλ ην 373 π.Υ. θιήζεθε λα βνεζήζεη κε ην ζηφιν ηνπ ηελ Κέξθπξα πνπ
πνιηνξθνχληαλ απφ ηε πάξηε, δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ θαη ειιείςεη
πιεξψκαηνο, αληί λα πιεχζεη γχξσ απφ ηελ Πεινπφλλεζν, ζηξάθεθε πξψηα πξνο ην
Αηγαίν κε ζθνπφ λα ζπγθεληξψζεη πεξηζζφηεξα πινία θαη ρξήκαηα απφ ηνπο
ζπκκάρνπο ησλ Αζελαίσλ. Δμαηηίαο απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηεο ακέιεηαο λα
ζπεχζεη ζε βνήζεηα ησλ Κεξθπξαίσλ ζπκκάρσλ, ν Σηκφζενο αλαθιήζεθε απφ
ζηξαηεγφο θαη ππνβιήζεθε ζε δίθε, κε θαηεγφξνπο ηνλ Καιιίζηξαην θαη ηνλ

6

Βι. Rhodes 2006: 230-233 γηα ηηο ζρεηηθέο παξαπνκπέο ζηηο αξραίεο πεγέο.
Γηα ηελ πεξηνπζία ηνπ Κφλσλα βι. Davies 1971: 508.
8
Βι. Ιζνθξ. 15.101-139. Δμαηξεηηθά ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηπγράλεη ν Σηκφζενο θαη απφ ηνλ Κνξλήιην
Νέπσηα, ν νπνίνο ζπλέγξαςε ην βίν ηνπ.
9
Ξελ. Διι. 5.4.63-66· Γηνδ. ηθ. 15.36.5 θ.ε.· IG II/III2 43B, 96 θ.ε.
7
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Ιθηθξάηε, αληηκεησπίδνληαο ηελ βαξχηαηε θαηεγνξία ηεο πξνδνζίαο.10 Αζσψζεθε,
βέβαηα, θπξίσο ιφγσ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Αιθέηα, βαζηιηά ησλ Μνινζζψλ, θαη ηνπ
Ιάζνλα, ηπξάλλνπ ησλ Φεξψλ, πνπ ήηαλ ζχκκαρνη δηθνί ηνπ αιιά θαη ηεο Αζήλαο,
έπαςε, φκσο, λα είλαη ζηξαηεγφο.11 Όιεο νη ιεπηνκέξεηεο απηήο ηεο δεχηεξεο
απνηπρεκέλεο επηρείξεζεο ηνπ Σηκφζενπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αθήγεζε ηνπ ιφγνπ
ηνπ Απνιιφδσξνπ, φπσο ζα δηαπηζηψζνπκε ζηε ζπλέρεηα.12
Μεηά ηε δίθε ηνπ, ην θαινθαίξη ηνπ 373/2 π.Υ., ν Σηκφζενο έθπγε απφ ηελ
Αζήλα θαη πήγε λα ππεξεηήζεη σο κηζζνθφξνο ζην βαζηιηά ηεο Πεξζίαο ζηνλ πφιεκν
ελαληίνλ ησλ εγεκφλσλ ηεο Αηγχπηνπ.13 Η αθξηβήο ρξνλνινγία ηεο επηζηξνθήο ηνπ
παξακέλεη άγλσζηε. Δκθαλίδεηαη μαλά ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην ηεο Αζήλαο ην 365
π.Υ., σο επαλεθιεγκέλνο ζηξαηεγφο κε ηελ επηηπρεκέλε θαηάθηεζε ηεο άκνπ κεηά
απφ δεθάκελε πνιηνξθία. Έπεηηα, θαηέιαβε επίζεο ηε εζηφ, ηελ Κξηζψηε, ηελ
Πνηίδαηα, ηελ Σνξψλε θαη άιιεο πφιεηο, αιιά νη πξνζπάζεηέο ηνπ λα θαηαθηήζεη ηελ
Ακθίπνιε θαη ηελ Όιπλζν δελ ζηέθζεθαλ απφ επηηπρία.14
Οη επφκελεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δξάζε ηνπ Σηκφζενπ αλάγνληαη ζην
357 π.Υ., φηαλ ν ζηξαηεγφο ηάρζεθε ππέξ ησλ Δπβνέσλ ζηε δηακάρε ηνπο κε ηνπο
Θεβαίνπο. ην πιαίζην ηνπ πκκαρηθνχ πνιέκνπ (357-6 π.Υ.), ν Σηκφζενο, ν
Ιθηθξάηεο θαη ν γηνο ηνπ Μελεζζέαο ζηάιζεθαλ λα βνεζήζνπλ ην ζηξαηεγφ Υάξε
ζηε λαπκαρία ζηα Έκβαηα, σζηφζν, ιφγσ ζαιαζζνηαξαρήο αξλήζεθαλ ελ ηέιεη λα
πιεχζνπλ πξνο ηε Υίν θαη θαηεγνξήζεθαλ απφ εθείλνλ γηα πξνδνζία. ηε δίθε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 355 π.Υ. ν Ιθηθξάηεο αζσψζεθε, ελψ ν Σηκφζενο
θαηαδηθάζηεθε λα πιεξψζεη πνιχ κεγάιν πξφζηηκν, γη‟ απηφ αλαγθάζηεθε λα
θαηαθχγεη ζηε Υαιθίδα, φπνπ θαη πέζαλε ην 354 π.Υ.15 Μηα αξλεηηθή απνηίκεζε ηεο
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Ο Απνιιφδσξνο ζην ιφγν ηνπ δελ αλαθέξεη επζέσο ηελ πξνδνζία αιιά ηελ ραξαθηεξίδεη «κεγίζηελ
αἰηίαλ» (49.9). Η πιεξνθνξία αληιείηαη απφ ηνλ (ςεπδν)-Πινχηαξρν, Ἠζηθά 836D: ζπλέγξαςε δὲ
ιόγσ θαὶ Ἰθηθξάηεη, ηὸλ κὲλ πξὸο Ἁξκόδηνλ, ηὸλ δὲ προδοζίας θξίλνληη Σηκόζενλ· θαὶ ἀκθνηέξνηο
ἐλίθα· ἀλαδεμακέλνπ δ’ Ἰθηθξάηνπο ηὰο ηνῦ Σηκνζένπ πξάμεηο, ηαῖο εὐζύλαηο ἀλαιαβὼλ ηὴλ ηο
προδοζίας αἰηίαλ ἀπνινγεῖηαη δηὰ ηνῦ Λπζίνπ ιόγνπ· θαὶ αὐηὸο κὲλ ἀπειύζε, ὁ δὲ Σηκόζενο
ἐδεκηώζε πιείζηνηο ρξήκαζηλ.
11
χκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ Αξηζηνηέιε (Ἀζελ. Πνι. 61.2), νη ζηξαηεγνί πνπ πθίζηαλην
θαζαίξεζε απφ ην αμίσκά ηνπο (ἀπνρεηξνηνλία) αιιά αζσψλνληαλ ζηε δίθε, επέζηξεθαλ ζην
αμίσκα απηφ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Σηκφζενπ, φκσο, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη
πσο είηε ππήξμε θάπνηα κεηαβνιή ζην λφκν, είηε ρξεηαδφηαλ λα εθδνζεί θάπνην ςήθηζκα γηα ηελ
επαλαηνπνζέηεζε ηνπ ζηξαηεγνχ ζην αμίσκα, βι. Scafuro 2011: 366 ζεκ. 44 θαη 368 ζεκ. 50.
12
Βι. 49.9 θ.εε. Πξβ. Ξελ. Διι. 6.2.11-13· Γηφδ. ηθ. 15.47.2 θαη Rhodes 2006: 234-235 γηα ηε
δεχηεξε εθζηξαηεία ηνπ Σηκφζενπ.
13
Βι. [Γεκ.] 49.25-28 θαη 59-60. Πξβ. Γηφδ. ηθ. 15.41-43.
14
Βι. Rhodes 2006: 237 γηα ηηο αλάινγεο παξαπνκπέο ζηα αξραία θείκελα.
15
Γηα απηή ηελ ηειεπηαία εθζηξαηεία ηνπ Σηκφζενπ θαη ηελ θαηάιεμή ηεο βι. αλαιπηηθά Rhodes
2005: 239-240.
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ζηξαηεγίαο ηνπ Σηκφζενπ ζπκππθλψλεηαη ζην ζρφιην ηνπ Αηιηαλνχ πσο κφλν ε ηχρε
ήηαλ ππεχζπλε γηα ηηο επηηπρίεο ηνπ ζηξαηεγνχ θαη φρη νη ηθαλφηεηεο ηνπ ίδηνπ.16 Οη
Αζελαίνη, βέβαηα, εθ ησλ πζηέξσλ κεηάλησζαλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη
ζηνλ Σηκφζεν, γη‟ απηφ θαη απήιιαμαλ ην γην ηνπ Κφλσλα απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο
ηνπ ρξένπο πνπ είρε θιεξνλνκήζεη απφ ηνλ παηέξα ηνπ, ελψ παξάιιεια αλήγεηξαλ
αγάικαηα πξνο ηηκήλ ηνπ ζηελ Αγνξά θαη ζηελ Αθξφπνιε.17

2. Σο ηπαπεζικό ζύζηημα και η ηπάπεζα ηος Παζίυνα
Η νηθνλνκία ζηελ Αζήλα ηνπ 4νπ αη. π.Υ. γλψξηζε πεξηφδνπο χθεζεο θαη
αλάθακςεο ιφγσ ησλ ηζηνξηθψλ ζπγθπξηψλ κεηά ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν.18 Ο
ηξαπεδηθφο ηνκέαο, φκσο, θαίλεηαη πσο δεκηνχξγεζε ζηελ θιαζηθή Αζήλα
πξννπηηθέο γηα δπλάκεη εμαηξεηηθά θεξδνθφξεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ
πξνζέθεξε

πεδίν

γηα

ξαγδαία

αχμεζε

κηαο

αμηφινγεο

πεξηνπζίαο,
19

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πάληα θαη ηνπ αλάινγνπ δηαθηλδπλεχκαηνο.

ε γεληθέο

γξακκέο, αλ κία ηξάπεδα θαηφξζσλε λα απνθχγεη ηνλ θίλδπλν ηεο ρξεσθνπίαο, ην
θέξδνο πνπ κπνξνχζε λα απνθέξεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο ήηαλ αξθεηά κεγάιν: αξρηθά,
ηα πάγηα έμνδα πεξηνξίδνληαλ ζηελ πιεξσκή ησλ δνχισλ, πνπ ήηαλ νη ζπλήζεηο
ππάιιεινη ησλ ηξαπεδψλ, θαη ζηελ ελνηθίαζε ελφο ρψξνπ σο έδξαο γηα ηηο ηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο· έπεηηα, ν ηφθνο ησλ δαλείσλ ήηαλ αξθεηά πςειφο, ελψ ηφθνο γηα ηηο
θαηαζέζεηο, φπσο θαίλεηαη, δηλφηαλ ζπάληα· θαη ηέινο, νη λνκηζκαηηθέο ζπλαιιαγέο,
πνπ απνηεινχζαλ ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ ηξαπεδηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπληζηνχζαλ
εχθνιν θαη θαζαξφ θέξδνο.20
Η γεληθή εληχπσζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Αζήλα
ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ ζπκππθλψλεηαη ζηε ζέζε φηη νη ηξαπεδίηεο πιήξσλαλ πςειά
πνζνζηά ηφθνπ γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνπο επίδνμνπο θαηαζέηεο θαη, απφ ηελ άιιε,
ρξέσλαλ επίζεο πςεινχο ηφθνπο ζηα δάλεηα· απηφ είρε σο απφξξνηα ν δαλεηζκφο απφ
ηηο ηξάπεδεο λα πεξηνξίδεηαη ζε ηδησηηθά θαηαλαισηηθά δάλεηα, εθφζνλ νη Αζελαίνη
16

Αηιηαλφο, Πνηθίιε Ιζηνξία 13.43. Ο ίδηνο αλαθέξεη κάιηζηα πσο νη δσγξάθνη ηεο επνρήο, σο έλδεημε
ριεπαζκνχ, απεηθφληδαλ ηνλ Σηκφζεν λα θνηκάηαη θαη πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ λα ζηέθεηαη ε
Σχρε πνπ ζπγθέληξσλε πφιεηο κέζα ζε έλα δίρηπ.
17
Βι. Κνξλήιην Νέπσηα, Σηκ. 4. Πξβ. Klee 1937: 1329.
18
Βι. Isager - Hansen 1975: 55 θαη 241.
19
Βι. Davies 1981: 66.
20
Βι. Trevett 1992: 4.
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επαγγεικαηίεο δελ είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα απνπιεξψζνπλ δάλεηα κε
ηφζν αθξηβνχο ηφθνπο.21 ην ζχλνιν ησλ ζσδφκελσλ ιφγσλ ησλ ξεηφξσλ
καξηπξείηαη ε ρνξήγεζε έληεθα δαλείσλ απφ ηξάπεδεο ζε ηδηψηεο: ηξία απφ απηά
πξννξίδνληαλ γηα παξαγσγηθνχο ζθνπνχο, πέληε γηα θαηαλαισηηθνχο, ελψ ε ρξήζε
ησλ ππνινίπσλ δελ είλαη γλσζηή.22 Σα ηξία εκπνξηθά δάλεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ
αληίζηνηρα γηα ηελ θαηαζθεπή αξσκαηνπνηείνπ (Αζήλ. 13.611f), γηα ηε κίζζσζε
κεηαιιείσλ (Γεκ. 40.52) θαη γηα λαπηηθνχο ζθνπνχο (Γεκ. 34.2). Απφ ηα πέληε
θαηαλαισηηθά δάλεηα, ην έλα ιήθζεθε απφ ηνλ Απνιιφδσξν γηα λα δνζεί πξνο
εμφθιεζε ησλ ιχηξσλ θάπνηνπ θίινπ ηνπ (Γεκ. 53.9), ελψ ηα ππφινηπα ηέζζεξα
είλαη εθείλα πνπ ρνξήγεζε ν Παζίσλ ζηνλ Σηκφζεν θαη πεξηγξάθνληαη ζην ιφγν ηνπ
Απνιινδψξνπ πνπ κειεηάηαη εδψ. Αλ θαη ζην ιφγν απηφ ζπλαληάκε ην κηθξφηεξν ζε
αμία δάλεην πνπ είλαη γλσζηφ απφ ηηο πεγέο, 23 σζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα δάλεηα πνπ
κλεκνλεχνληαη ζηνπο ξεηνξηθνχο ιφγνπο πεξηιακβάλνπλ αξθεηά κεγάια πνζά,
γεγνλφο ην νπνίν, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θχξνο ησλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε
απηά, ππνδεηθλχεη πσο ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ήηαλ θάζε άιιν παξά αζπλήζηζηε
πεγή ρξεκαηνδφηεζεο.24
Ο Παζίσλ, ν παηέξαο ηνπ Απνιιφδσξνπ, ήηαλ ν πην γλσζηφο θαη επηηπρεκέλνο
ηξαπεδίηεο ηεο θιαζηθήο Αζήλαο, φπσο κπνξνχκε ηνπιάρηζηνλ λα ζπκπεξάλνπκε απφ
ηηο ζσδφκελεο καξηπξίεο πνπ ηνπ απνδίδνπλ ηε θήκε ελφο έληηκνπ θαη αμηφπηζηνπ
επηρεηξεκαηία.25 Ο Παζίσλ μεθίλεζε σο δνχινο λα εξγάδεηαη ζηελ ηξάπεδα πνπ ηφηε
αλήθε ζηνλ Αξρέζηξαην θαη ηνλ Αληηζζέλε, ψζπνπ ζηαδηαθά απέθηεζε ηελ ειεπζεξία
ηνπ θαη έγηλε ν ίδηνο ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο, ελψ αξγφηεξα εμαζθάιηζε ηελ

21

Απηή είλαη ε ζέζε ηνπ R. Bogaert. 1968. Banques Et Banquiers Dans Les Cités Grecques. Leiden,
φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Thompson 1979: 224. Σελ ηδέα ηνπ Bogaert αθνινπζνχλ νη IsagerHansen 1975: 91-98 ζηελ εηζαγσγή ηνπο γηα ηελ αζελατθή θνηλσλία ηνπ 4 νπ αη. π.Υ. Αληίζεηα, ν
Thompson 1979: 224 θ.εε. πξνζπαζεί λα απνδείμεη πσο νη δηαζέζηκεο πεγέο γηα ηηο ηξάπεδεο θαη
ηνπο ηξαπεδίηεο ζηελ Αζήλα είλαη αλεπαξθείο θαη ζπκπησκαηηθέο πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί κηα
ηέηνηα ζέζε. Ο ίδηνο ζεσξεί πσο, ζχκθσλα κε ηηο αξραίεο καξηπξίεο, νη Αζελαίνη πξνηηκνχζαλ λα
θξαηνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκάησλ ηνπο ζην ζπίηη θαη λα δαλείδνπλ κε ηδησηηθή
πξσηνβνπιία ζε δηθνχο ηνπο έκπηζηνπο αλζξψπνπο, παξά λα θάλνπλ θαηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο,
ηηο νπνίεο δελ εκπηζηεχνληαλ απφιπηα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεκάησλ ηνπο.
22
Η δηάθξηζε βέβαηα κεηαμχ ηδησηηθψλ θαηαλαισηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ παξαγσγηθψλ δαλείσλ
δελ είλαη πάληνηε εχθνιε, βι. Finley 1953: 259. Ο θαηάινγνο ησλ έληεθα δαλείσλ, δεκηνχξγεκα
ηνπ Bogaert, έρεη γίλεη αληηθείκελν θξηηηθήο θαη επαλεμέηαζεο ηφζν σο πξνο ηνλ πξαγκαηηθφ
αξηζκφ ησλ γλσζηψλ δαλεηζκψλ φζν θαη σο πξνο ην είδνο ησλ δαλείσλ απηψλ, βι. Thompson
1979: 230-33 θαη Cohen 1992: 33-4.
23
Πξφθεηηαη γηα ην δάλεην ησλ 100 δξαρκψλ (1 κλαο) πνπ δήηεζε ν Σηκφζενο απφ ηνλ Παζίσλα καδί
κε ζθεπάζκαηα, ηκάηηα θαη δχν αζεκέληα θχπειια, γηα λα θηινμελήζεη ζην ζπίηη ηνπ ηνλ Ιάζνλα
θαη ηνλ Αιθέηα (49.22-23). Απηφ είλαη ην ηξίην θαηά ζεηξά δάλεην πνπ έιαβε ν Σηκφζενο.
24
Βι. Cohen 1992: 24.
25
Βι. Γεκ. 36.43-44.
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ηδηφηεηα ηνπ Αζελαίνπ πνιίηε θαη εγγξάθεθε ζην δήκν ησλ Αραξλψλ, σο αληακνηβή
γηα ηηο γελλαηφδσξεο πξνζθνξέο ηνπ ζηελ πφιε.26 Η ηξάπεδά ηνπ, πνπ είρε ηελ έδξα
ηεο ζηνλ Πεηξαηά, απαζρνινχζε θπξίσο δνχινπο, κε ηνλ Φνξκίσλα λα θαηέρεη ηε
ζέζε ηνπ ππεχζπλνπ ηακία.
Η ηξάπεδα ηνπ Παζίσλα ρξεζηκνπνηνχληαλ φρη κφλν απφ εκπφξνπο (π.ρ. Γεκ.
52.3), αιιά θαη απφ επηθαλή πνιηηηθά πξφζσπα, φπσο είλαη ε πεξίπησζε ηνπ
Σηκφζενπ. Σα δάλεηα πνπ δφζεθαλ ζηνλ Σηκφζεν θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 373-372
π.Υ. θαίλεηαη πσο ήηαλ ζηε θχζε ηνπο πνιηηηθά θαη φρη εκπνξηθά ή θαηαλαισηηθάφπσο ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη-,27 εθφζνλ ν θαηαλαισηήο είλαη έλα δεκφζην
πξφζσπν θαη φρη έλα ηππηθφ παξάδεηγκα Αζελαίνπ δαλεηνιήπηε, ελψ ην κεγαιχηεξν
κέξνο ησλ ρξεκάησλ πνπ έιαβε ν Σηκφζενο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα θαιχςεη έμνδα
ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη γηα λα θηινμελήζεη ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ
ζπκκάρνπο.
Η ζπκθσλία κεηαμχ Παζίσλα θαη Σηκφζενπ γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δαλείσλ
αλαθέξεηαη κε ηνλ φξν «ζπκβόιαηνλ» (49.2), ιέμε πνπ ζηελ νξνινγία ηνπ 4νπ αη. π.Υ.
δειψλεη κηα ππνρξέσζε ή δέζκεπζε γεληθά, ζε αληίζεζε πξνο ηελ «ζπγγξαθήλ», πνπ
είλαη ην γξαπηφ ζπκβφιαην.28 Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κηα πξνθνξηθή ζπκθσλία
δαλεηζκνχ ρξεκάησλ, ε νπνία σζηφζν θαηαγξάθεηαη ζηα βηβιία ηεο ηξάπεδαο ηνπ
Παζίσλα. Η πξαθηηθή απηή ηεο γξαπηήο θαηαρψξηζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ
ζπληζηά βαζηθή πιεξνθνξία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη
θαίλεηαη λα έρεη παγησζεί ηελ επνρή πνπ εθθσλήζεθε ν ιφγνο,, εθφζνλ ν
Απνιιφδσξνο ηελ παξνπζηάδεη σο ζπλήζεηα («εἰώζαζηλ», 49.5)· απηφ ζεκαίλεη φηη ε
κέζνδνο απηή εθαξκνδφηαλ ζίγνπξα θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ρνξεγήζεθαλ ηα δάλεηα
ζηνλ Σηκφζεν (373-372 π.Υ.), ελψ ν παξαθείκελνο ηνπ ξήκαηνο- κε ζεκαζία
ελεζηψηα- ππνδεηθλχεη κηα ζπλέρεηα ζηε ρξήζε ηεο κέρξη θαη ηε ζηηγκή ηεο δίθεο.29
Οη γξαπηέο θαηαρσξίζεηο θαη ζεκεηψζεηο ησλ ηξαπεδηηψλ, αλαθεξφκελεο σο
«γξάκκαηα» ή «ὑπνκλήκαηα», ήηαλ επηβεβιεκέλεο, ψζηε λα γλσξίδνπλ νη ίδηνη
26

Βι. Γεκ. 36.43, 48· 59.2. Πξβ. Trevett 1992: 1-17 θαη Davies 1971: 427 θ.εε. γηα ηε ιεπηνκεξή
ηζηνξία ηνπ Παζίσλα θαη ηεο ηξάπεδάο ηνπ.
27
Βι. αλαιπηηθφηεξα Thompson 1979: 230-31 θαη Cohen 1992: 33-4. Απηφ αλαηξέπεη θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζρεηηθά κε ηα ζπλεζέζηεξα είδε δαλείσλ ζηελ θιαζηθή
Αζήλα.
28
Βι. Austin & Vidal-Naquet 1998: 497. Πξβ. γηα ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «ζπκβόιαηνλ» Γεκ. 33.3· 34.3
θαη εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ην δαλεηζκφ ρξεκάησλ Γεκ. 32.1, 32.7· Ιζνθξ. 12.243· Λπζ. 12.98
θ.ά. ην ιφγν ηνπ Απνιιφδσξνπ, ν φξνο «ζπκβόιαηνλ» αλαθέξεηαη άιινηε ζην ζπλνιηθφ πνζφ
ησλ 4.438 δξαρκψλ θαη 2 νβνιψλ, πνπ αληηζηνηρεί θαη ζηα ηέζζεξα δάλεηα πνπ έιαβε ν Σηκφζενο
(π.ρ. 49.2), θαη άιινηε κεκνλσκέλα ζε θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα απηά δάλεηα (π.ρ. 49.18).
29
Βι. Cohen 1992: xiii.
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επαθξηβψο ηηο θηλήζεηο ησλ πνζψλ ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ
ηνπο.30 Οη θαηαρσξίζεηο απηέο έπξεπε λα πεξηιακβάλνπλ, ζχκθσλα κε ηνλ
Απνιιφδσξν (49.5), φρη κφλν ην αθξηβέο πνζφλ, αιιά θαη ηνλ ρξφλν θάζε δαλεηζκνχ
θαζψο θαη ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξηδφηαλ. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε πνπ
πξνέθππηε θάπνηα δηαθσλία κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαλ ζε κία ζπλαιιαγήφπσο ζπκβαίλεη ζην ιφγν πνπ εμεηάδεηαη-, ηα ηξαπεδηθά ππνκλήκαηα ζεσξνχληαλ
ηθαλά απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
Σα δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηνλ Σηκφζεν θαίλεηαη πσο ήηαλ άηνθα, θπξίσο
ιφγσ ηεο θηιηθήο ζρέζεο πνπ ζπλέδεε ηα δχν εκπιεθφκελα πξφζσπα, αλ θαη ν
Απνιιφδσξνο δελ θάλεη θακία επζεία αλαθνξά ζην δήηεκα ηνπ ηφθνπ. Οη θεηκεληθέο
ελδείμεηο δίλνπλ ηελ αίζζεζε φηη ν Απνιιφδσξνο απαηηεί κφλν ην αξρηθφ πνζφ πνπ
ρνξεγήζεθε ζε κνξθή δαλείνπ ζηνλ Σηκφζεν (ηὸ δνζὲλ, 49.2). Σν ίδην είρε ζην λνπ
ηνπ θαη ν Παζίσλ φηαλ ζπκθψλεζε λα ηνπ δψζεη ηα ηέζζεξα απηά δάλεηα·
πξνζδνθνχζε, σζηφζν, πσο ζα είρε επηπιένλ φθεινο απφ ηνλ ζηξαηεγφ, ειπίδνληαο
ζε γελλαηφδσξε αληαπφδνζε ηεο ράξηηνο. ηε ζέζε ηνπ ηφθνπ, δειαδή, ηίζεηαη ε
ράξηο, ε νπνία, εθηφο απφ ην αλακελφκελν αίζζεκα επγλσκνζχλεο, ππνζέηνπκε πσο
ζα είρε ηδαληθά θαη κηα έκπξαθηε κνξθή. Καη ηα ηέζζεξα δάλεηα, επίζεο, δφζεθαλ
ρσξίο εγγχεζε θαη ρσξίο κάξηπξεο (νὔηε γὰξ ἐπ᾽ ἐλερύξῳ νὔηε κεηὰ καξηύξσλ ἔδσθελ,
49.2),31 ελψ δελ νξίζηεθε νχηε πξνζεζκία γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπο: ν Σηκφζενο είρε
ηελ επρέξεηα λα επηζηξέςεη ηα ρξήκαηα φπνηε επαλαθηνχζε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ
επκάξεηα (ζσζέληνο δὲ ἐπὶ ηνύηῳ ἐγίγλεην, ὁπόηε βνύινηην εὐπνξήζαο ἡκῖλ ἀπνδνῦλαη,
49.2).
Ο ιφγνο ηνπ Απνιιφδσξνπ είλαη επίζεο ζεκαληηθφο, δηφηη δηαζψδεη- εθηφο ηνπ
πιήζνπο ησλ ζηνηρείσλ γηα ηε δαλεηνιεςία θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο- ηε κφλε πιήξε θαη ιεπηνκεξή ππφζεζε γηα ηελ θαηάζεζε ή θχιαμε
αληηθεηκέλσλ σο επηπξφζζεηε ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα (49.31-32). πγθεθξηκέλα, ν
Απνιιφδσξνο αθεγείηαη πσο ν Σηκνζζέλεο, έλαο Αζελαίνο πνιίηεο θαη θίινο ηνπ
Φνξκίσλα πνπ αζρνινχληαλ κε ην εκπφξην, φηαλ επξφθεηην λα θχγεη απφ ηελ Αζήλα,
θαηέζεζε θάπνηα ρξήκαηα ζηελ ηξάπεδα ηνπ Παζίσλα πξνζθνκίδνληαο ηαπηφρξνλα
θαη δχν θχπειια γηα λα θπιαρζνχλ εθεί φζν ζα έιεηπε. Ο Cohen ρξεζηκνπνηεί ηε
καξηπξία απηή γηα λα ππνζηεξίμεη φηη νη ηξάπεδεο δελ ιεηηνπξγνχζαλ σο
30
31

Βι. 49.5, 43, 44, 59.
Ο Απνιιφδσξνο ππνλνεί φηη ήηαλ αζπλήζηζην νη ηξαπεδίηεο λα δαλείδνπλ ρσξίο ηελ παξνπζία
καξηχξσλ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ ήηαλ ν θαλφλαο, βι. Millett 1991: 125.
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ελερπξνδαλεηζηήξηα, φπσο ππνζηεξίδνπλ πνιινί εζθαικέλα, αιιά φηη φζνη έδηλαλ
πξνζσπηθά αληηθείκελα ζηελ ηξάπεδα, επηδεηνχζαλ κφλν ηε θχιαμή ηνπο θαηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ελδερφκελεο απνπζίαο ηνπο, ελψ παξάιιεια είραλ
νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην απφιπην θαη άλεπ φξσλ δηθαίσκα ηεο επηζηξνθήο ησλ
αληηθεηκέλσλ απηψλ.32 Έηζη, φηαλ ν Σηκνζζέλεο απαηηεί λα ιάβεη πίζσ ηα θχπειιά
ηνπ, ν Παζίσλ αλαγθάδεηαη λα δηαπξαγκαηεπζεί καδί ηνπ ηελ ρνξήγεζε απνδεκίσζεο
237 δξαρκψλ, εθφζνλ ν Φνξκίσλ είρε δψζεη θαηά ιάζνο ηα αληηθείκελα ζηνλ
Σηκφζεν, ν νπνίνο ακέιεζε λα ηα επηζηξέςεη. Σν ηξίην δάλεην ηνπ Σηκφζενπ (49.2224) παξέρεη επηπιένλ ηελ πιεξνθνξία φηη ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα δαλεηζηεί θάπνηνο
απφ ηελ ηξάπεδα, εθηφο απφ ρξήκαηα, θαη αληηθείκελα φπσο ζθεπάζκαηα, ξνχρα,
θχπειια. Γελ δηεπθξηλίδεηαη, σζηφζν, αλ απηά ηα αληηθείκελα αλήθαλ ζηνλ ηξαπεδίηε
ή ήηαλ «θαηαζέζεηο» άιισλ πειαηψλ φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σηκνζζέλε. Σν
ζρφιην, εληνχηνηο, ηνπ Απνιιφδσξνπ γηα ηελ «ἀπὸ ηύρεο» παξάδνζε ησλ θππέιισλ
ζην δνχιν ηνπ Σηκφζενπ ππνδεηθλχεη πσο ηα αληηθείκελα πνπ θαηέζεηαλ νη πειάηεο
ζηελ ηξάπεδα δελ κπνξνχζαλ- ηνπιάρηζηνλ επηζήκσο- λα δηαθηλεζνχλ ζε άιινπο
πειάηεο φπσο γηλφηαλ κε ηα ρξήκαηα.

3. Οικονομική διασείπιζη ηυν ζηπαηιυηικών επισειπήζευν
Έλα εμαηξεηηθά θξίζηκν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηεο πνιηηηθήο θαη
νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο ηνπ 4νπ αη. π.Υ. θαη ρξήδεη εμέηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελν ηνπ ιφγνπ ηνπ Απνιιφδσξνπ, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
ρξεκαηνδνηνχζε ε Αζήλα ηηο πνιεκηθέο ηεο επηρεηξήζεηο. Σα έζνδα ηνπ αζελατθνχ
ζεζαπξνθπιαθίνπ θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 4νπ αη. θαίλεηαη πσο θηλνχληαλ ζε αξθεηά
ρακειά

επίπεδα,

γεγνλφο

πνπ

θαζηζηνχζε

αδχλαηε

ηελ

πηνζέηεζε

κηαο

ηκπεξηαιηζηηθήο πνιηηηθήο αλάινγεο κε εθείλε πνπ είρε αθνινπζήζεη ε Αζήλα ηνλ 5ν
αη. π.Υ., φηαλ αθζνλνχζαλ νη νηθνλνκηθνί ηεο πφξνη. Παξ‟ φια απηά, ζην πιαίζην ηεο
αλαζπγθξφηεζεο ηεο Αζελατθήο ζπκκαρίαο, νη Αζελαίνη θιήζεθαλ λα αλαιάβνπλ
αξθεηέο πνιεκηθέο εθζηξαηείεο, πνπ φκσο ήηαλ αδχλαην λα ρξεκαηνδνηεζνχλ εμ
νινθιήξνπ απφ ηα δηαζέζηκα ζηξαηησηηθά θνλδχιηα.

32

Βι. Cohen 1992: 23.
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εκαληηθή πεγή εζφδσλ γηα ην αζελατθφ θξάηνο ζπληζηνχζε ην ζχζηεκα ησλ
ζπκκνξηῶλ πνπ ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 378/7 π.Υ.33 Οη ζπκκνξίεο
απνηεινχληαλ απφ ην ζχλνιν ησλ επθαηάζηαησλ πνιηηψλ ηεο Αζήλαο, νη νπνίνη είραλ
ηελ ππνρξέσζε αθελφο λα πιεξψλνπλ ηηο εηζθνξέο, εηδηθνχο θφξνπο πνπ
πξννξίδνληαλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη
αθεηέξνπ λα εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, θαηά βάζε ηελ ηξηεξαξρία, πνπ
ζπλίζηαην ζην θαζήθνλ ηεο επάλδξσζεο κηαο ηξηήξνπο κε ην θαηάιιειν πιήξσκα.
Δληνχηνηο, απνδείρζεθε πσο νχηε νη πφξνη πνπ εμαζθαιίδνληαλ απφ ηηο ζπκκνξίεο
επαξθνχζαλ γηα ηε ζσζηή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πνιεκηθψλ εθζηξαηεηψλ.
Έηζη, απφ ην 373 π.Υ. θαη κεηά, ε Αζήλα αλαδήηεζε πφξνπο κέζσ ηεο
πξαθηηθήο ησλ ζπλεηζθνξψλ απφ ηνπο ζπκκάρνπο, ησλ ιεγφκελσλ ζπληάμεσλ,
εθφζνλ ε ζχζηαζε ηεο Β΄ Αζελατθήο εγεκνλίαο δελ πξνέβιεπε ηελ επηβνιή
ζπκκαρηθνχ θφξνπ. ε απηή ηελ ηαθηηθή αλαγθάζηεθε λα θαηαθχγεη θαη ν Σηκφζενο,
φηαλ ηέζεθε επηθεθαιήο ηεο επηρείξεζεο ζηελ Κέξθπξα ην 373 π.Υ. Δπεηδή αθξηβψο
δελ είρε ηα δηαζέζηκα κέζα γηα ηε ζπληήξεζε ησλ πιεξσκάησλ ηνπ ζηφινπ ηνπ,
πεξηέπιεπζε ην Αηγαίν πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεη ρξήκαηα απφ ηνπο ζπκκάρνπο ησλ
Αζελαίσλ. Γηα ηελ ίδηα εθζηξαηεία ν Σηκφζενο δαλείζηεθε ην πνζφλ ησλ 1.351
δξαρκψλ θαη 2 νβνιψλ απφ ηελ ηξάπεδα ηνπ Παζίσλα, ιίγν πξηλ αλαρσξήζεη απφ ηνλ
Πεηξαηά.34 Δπηπιένλ, φπσο καο πιεξνθνξεί ν Απνιιφδσξνο, ν ζηξαηεγφο θαηά ηε
δηάξθεηα απηήο ηεο επηρείξεζεο δαλείζηεθε ηδησηηθά ην ηεξάζηην πνζφ ησλ 7
ηαιάλησλ- 7 κλεο απφ θαζέλαλ απφ ηνπο εμήληα Βνησηνχο ηξηεξάξρνποππνζεθεχνληαο έλα ηκήκα ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηνπο
κηζζνχο θαη ηελ ηξνθνδνζία ησλ πιεξσκάησλ.35 Έπεηηα, ν Σηκφζενο δαλείζηεθε
αθφκε 1.000 δξαρκέο απφ ηνλ ηακία ηνπ πινηάξρνπ Φηιίππνπ γηα λα ηηο δηαλείκεη
ζηνπο Βνησηνχο ηξηεξάξρνπο ψζηε λα κελ εγθαηαιείςνπλ ηελ επηρείξεζε.36
Ο Αξηζηνηέιεο πεξηγξάθεη ηελ επξεκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ν Σηκφζενο
πξνζπαζνχζε λα αλαπιεξψζεη ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ εθζηξαηεηψλ ηνπ. Δλδεηθηηθή είλαη ε έκπλεπζή ηνπ λα εθδψζεη λέν ράιθηλν
33

Οη ζπκκνξίεο, φπσο εμεγείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα, ήηαλ νκάδεο Αζελαίσλ πνιηηψλ πνπ κνηξάδνληαλ
ηηο δαπάλεο γηα ηηο εηζθνξέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο. Γηα κηα πην ιεπηνκεξή εμέηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ησλ ζπκκνξηῶλ θαη ησλ αλάινγσλ αξραίσλ πεγψλ βι. Hansen 1991: 112-115. Δδψ γίλεηαη κηα
ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ ζπκκνξηῶλ σο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ.
34
Απηφ είλαη ην πξψην δάλεην ηνπ Σηκφζενπ (49.6-8).
35
Βι. 49.11-12. Ο Απνιιφδσξνο επηζεκαίλεη κάιηζηα φηη ν Σηκφζενο είπε ςέκαηα φηη ηα ρξήκαηα
απηά πξνέξρνληαλ απφ ηηο ζηξαηησηηθέο εηζθνξέο θαη φρη απφ ηδησηηθφ δαλεηζκφ.
36
Ο Σηκφζενο δήηεζε κεηά απφ ηνλ Παζίσλα λα θαηαβάιεη απηέο ηηο 1000 δξαρκέο ζηνλ Φίιηππν.
Απηφ ήηαλ ην δεχηεξν δάλεην (49.17-18).
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λφκηζκα, φηαλ νη Αζελαίνη πνιεκνχζαλ κε ηνπο Οιπλζίνπο, ελψ ζε άιιεο
πεξηπηψζεηο επεδίσθε λα παξαπιαλήζεη ην πιήξσκα ηνπ ζηφινπ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα
δηθαηνινγήζεη ηελ αξγνπνξία ηεο πιεξσκήο θαη ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ.37
πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, πσο ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ
ζηελ Αζήλα ηνπ 4νπ αη. π.Υ., ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ δεκνζίσλ ρξεκάησλ,
επαθίεην θαζαξά θαη κφλν ζηελ πξσηνβνπιία ησλ ζηξαηεγψλ. Έηζη, εμεγνχληαη νη
αγσληψδεηο πξνζπάζεηεο ηνπ Σηκφζενπ λα εμαζθαιίζεη ηνπο αλαγθαίνπο ρξεκαηηθνχο
πφξνπο, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ιφγν πνπ καο απαζρνιεί. Όπσο εχζηνρα
παξαηεξεί ν Millett, ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ πφξσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηηο πνιεκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ εμαηξεηηθά ζνιφο θαη
αζαθήο.38

37

Βι. Αξηζη. Οἰθνλ. 2.2.23. Πξβ. Robinson- Price 1967: 1-6 γηα ηελ έθηαθηε έθδνζε ηνπ ράιθηλνπ
λνκίζκαηνο απφ ηνλ Σηκφζεν.
38
Βι. Millett 1991: 71.
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Γ. Η ΓΙΚΑΝΙΚΗ ΓΙΑΜΑΥΗ ΑΠΟΛΛΟΓΩΡΟΤ ΚΑΙ ΣΙΜΟΘΔΟΤ
ην θεθάιαην απηφ ζα ζπδεηεζνχλ νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ αλαθνξηθά
κε ηε δίθε ζηελ νπνία εθθσλήζεθε ν ιφγνο Πξὸο Σηκόζενλ ὑπὲξ ρξέσο θαη ρξήδνπλ
ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη αλάιπζεο, δηφηη είλαη σο επί ην πιείζηνλ ακθηιεγφκελα. Σν
πξψην απφ απηά ηα ζέκαηα είλαη ην είδνο ηεο δίθεο, πνπ δελ δηεπθξηλίδεηαη ζε θαλέλα
ζεκείν ηνπ ιφγνπ. Σν πεξηζζφηεξν κειάλη έρεη ρπζεί γηα ην δήηεκα ηεο ρξνλνιφγεζεο
ηεο δίθεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαπφθεπθηε ηελ επαλεμέηαζε ησλ δηαζέζηκσλ
ζηνηρείσλ θαη ησλ δηαθφξσλ απφςεσλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί. Έπεηηα, θξίλεηαη
αλαγθαίν λα κειεηεζεί θαηά πφζν ν Απνιιφδσξνο ήηαλ αξκφδηνο λα εγείξεη κε δηθή
ηνπ πξσηνβνπιία απηή ηε δίθε, εθφζνλ δελ είρε ν ίδηνο θακία αλάκεημε κε ηελ
ηξάπεδα κεηά ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ, θαη ζε πνην βαζκφ ε δηθαζηηθή απηή δίσμε
ππνθηλήζεθε απφ πνιηηηθά ή ηδησηηθά θίλεηξα. Θα εμεηάζνπκε, ηέινο, ηα δηαζέζηκα
ζηνηρεία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πθνινγηθψλ κεηξήζεσλ πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο
άπνςεο φηη ν ιφγνο γξάθηεθε απφ ηνλ Απνιιφδσξν, παξφιν πνπ δηαζψδεηαη ζην
corpus ηνπ Γεκνζζέλε.

1. Νομικό πλαίζιο: ηο είδορ ηηρ δίκηρ
ην ιφγν ηνπ Γεκνζζέλε Παξαγξαθὴ ὑπὲξ Φνξκίσλνο ν νκηιεηήο παξέρεη ηελ
πιεξνθνξία φηη ν Απνιιφδσξνο είρε νδεγήζεη ζε δίθε πνιινχο πνιίηεο κε ηελ
θαηεγνξία φηη ακέιεζαλ νη ίδηνη λα απνπιεξψζνπλ δάλεην ζηνλ Παζίσλα, θαη
κάιηζηα ππνλνεί φηη ε έθβαζε ησλ δηθαζηηθψλ απηψλ δηελέμεσλ ππήξμε ζεηηθή γηα
εθείλνλ, ν νπνίνο εηζέπξαμε σο απνδεκίσζε αξθεηά ρξήκαηα.39 Σν ππνηηζέκελν
θείκελν ηεο θαηεγνξίαο, πνπ παξαηίζεηαη απφ ηνλ νκηιεηή ηνπ ιφγνπ, ‘ἔβλαυέ με ὁ
δεῖλα νὐθ ἀπνδηδνὺο ἐκνὶ ηὸ ἀξγύξηνλ, ὃ θαηέιηπελ ὁ παηὴξ ὀθείινληα αὐηὸλ ἐλ ηνῖο
γξάκκαζηλ’ (Γεκ. 36.20), ππνδεηθλχεη πσο νη κελχζεηο πνπ ππέβαιε ν Απνιιφδσξνο
ζηνπο νθεηιέηεο ηνπ παηέξα ηνπ εληάζζνπλ ηηο ζπλαθφινπζεο δίθεο ζηελ θαηεγνξία
ηεο «βιάβεο». ε κία δίθε ηέηνηνπ είδνπο ζα κπνξνχζε λα έρεη εθθσλεζεί θαη ν ιφγνο
Πξὸο Σηκόζενλ, αλ θαη δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηνλ ηχπν ηεο δίθεο νχηε ζηνλ
ηίηιν αιιά νχηε θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ ιφγνπ.
39

Βι. Γεκ. 36.20· πξβ. 36.41: ηνζαῦηα κὲλ ηνίλπλ ρξήκαη᾽ εἰιεθὼο θαὶ ρξέα πνιιῶλ ηαιάλησλ ἔρσλ,
ὧλ ηὰ κὲλ παξ᾽ ἑθόλησλ, ηὰ δ᾽ ἐθ ηῶλ δηθῶλ εἰζπξάηηεη, ἃ ηο κηζζώζεσο ἔμσ ηο ηξαπέδεο θαὶ ηο
ἄιιεο νὐζίαο, ἣλ θαηέιηπελ Παζίσλ, ὠθείιεη᾽ ἐθείλῳ θαὶ λῦλ παξεηιήθαζηλ νὗηνη.
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ε κηα αλάινγε ππφζεζε πνπ αλαιχεηαη ζηνλ 56ν ιφγν ηνπ Γεκνζζέλε, θάπνηνο
Γαξείνο εγείξεη δίθε βιάβεο ελαληίνλ ηνπ Γηνλπζφδσξνπ, ν νπνίνο απέηπρε λα
εμνθιήζεη ην δάλεην πνπ έιαβε απφ εθείλνλ. Η νκνηφηεηα ηεο ππφζεζεο κε εθείλε
ηνπ Σηκφζενπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα πσο θαη ε ελ ιφγσ δίθε
αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο «βιάβεο». Ωζηφζν, αλάκεζα ζηηο δχν ππνζέζεηο
εληνπίδνληαη αξθεηέο δηαθνξέο, νη νπνίεο έγθεηληαη αθελφο ζην είδνο ηνπ
«ζπκβνιαίνπ» (χπαξμε ή κή ηφθνπ θαη ελερχξνπ) θαη αθεηέξνπ ζηε δηάθξηζε
αλάκεζα

ζε

«αζέηεζε

ζπκθσλίαο»,

ε

νπνία

αξκφδεη

πεξηζζφηεξν

ζηνλ

παξαδεδνκέλν ηίηιν ηνπ ιφγνπ, ή «πξφθιεζε δεκίαο», ζηελ νπνία ζα ηαίξηαδε ν
ηίηινο «Καηά Σηκνζένπ».40 Ο Harrison αλαθέξεη πσο ε ηππηθή δηαδηθαζία γηα
παξαβίαζε ελφο ζπκβνιαίνπ ήηαλ ε «δίθε βιάβεο», πνπ απνηειεί κε βεβαηφηεηα κηα
«δίθε θαηά ηηλνο».41 Ο ιφγνο ηνπ Απνιιφδσξνπ ηηηινθνξείηαη Πξὸο Σηκόζενλ θαη φρη
Καηὰ Σηκνζένπ, εληνχηνηο απηφ δελ απνθιείεη ηελ εθθψλεζή ηνπ ζε κηα δίθε βιάβεο,
εθφζνλ έρνπκε θη εδψ ηελ παξαβίαζε ελφο ζπκβνιαίνπ. Σν ζπκβφιαην, βέβαηα,
κεηαμχ ηνπ δαλεηζηή Παζίσλα θαη ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ Σηκφζενπ ζα κπνξνχζε
ελδερνκέλσο λα ζεσξεζεί αλεπίζεκν, δεδνκέλεο ηεο ζχλαςήο ηνπ ρσξίο ηελ
παξνπζία καξηχξσλ θαη ελερχξνπ, ιφγσ ηεο θηιηθήο ζρέζεο πνπ ζπλέδεε ηα δχν
πξφζσπα.
Δλαιιαθηηθά, γηα ηε δηεθδίθεζε πεξηνπζίαο νπνηνπδήπνηε είδνπο ήηαλ δπλαηφ
λα θηλεζεί «δίθε ρξένπο» ή «δίθε αξγπξίνπ», σζηφζν νη καξηπξίεο γηα ηελ χπαξμε
ηέηνηαο θαηεγνξίαο δηθψλ θαη γηα ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νλνκαζηψλ είλαη
ειάρηζηεο έσο κεδακηλέο.42

Ο Harrison παξαηεξεί πσο «ε „δίθε ρξέσο‟ δελ

ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο, ελψ ε „δίθε ἀξγπξίνπ‟ είλαη πνιχ ζπάληα, παξφιν πνπ ζα
έπξεπε λα είλαη πην ζπρλή αλ επξφθεηην απιψο γηα νθεηιή ρξεκάησλ». 43 Σν φηη νη
δίθεο απηνχ ηνπ είδνπο θαίλεηαη πσο ήηαλ αξθεηά ζπάληεο, αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο
40

Βι. ηε δηαθνξνπνίεζε ζηνπο ηίηινπο ησλ δχν ιφγσλ: Καηὰ Γηνλπζνδώξνπ βιάβεο απφ ηε κία θαη
Πξὸο Σηκόζενλ ὑπὲξ ρξέσο απφ ηελ άιιε. Πξβ. Λπζ. Πξὸο Αἰζρίλελ ηὸλ σθξαηηθὸλ ρξέσο (απ.
I.1-4 Carey). Βι. επίζεο Murray 1939: VI 192, ν νπνίνο παξαπέκπεη ζηνλ Sandys, ζρεηηθά κε ηελ
αηηηνιφγεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ 56νπ ιφγνπ (Καηὰ Γηνλπζνδώξνπ).
41
Βι. Harrison 1971: 79. Ο ίδηνο επηζεκαίλεη πσο ε γεληθά απνδεθηή άπνςε γηα ηε δηαθνξά κεηαμχ
ησλ δηθψλ «θαηά ηηλνο» θαη «πξόο ηηλα» είλαη φηη νη πξψηεο ήηαλ πνηληθέο δίθεο, ελψ ζηηο
ηειεπηαίεο είηε δελ ππήξρε πξνζσπηθή αδηθνπξαμία είηε δελ γηλφηαλ λα επηβιεζεί πνηλή. Ωζηφζν,
ε δηάθξηζε απηή δελ είλαη απφιπηε.
42
Η «δίθε ἀξγπξίνπ» εκθαλίδεηαη ζηνλ Γεκνζζέλε (39.25· 52.14), ελψ ζηελ Αζελαίσλ Πνιηηείαλ
γίλεηαη αλαθνξά ζε «ηξαπεδηηηθέο δίθεο» (52.2). Ο MacDowell 2015: 226 ζρνιηάδεη γηα ηηο δίθεο
πνπ απνζθνπνχζαλ ζηε δηεθδίθεζε πεξηνπζίαο: «Αλ απηή νλνκαδφηαλ „δίθε Υ‟, εμεηδηθεχνληαο
έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο πεξηνπζίαο, απηφ απνηεινχζε απιψο κηα αλεπίζεκε νλνκαζία θαη φρη
έλαλ λνκηθφ νξηζκφ· θαη νη αλεπίζεκεο νλνκαζίεο είλαη αζαθείο, επηθαιππηφκελεο θαη, ζε θάπνηα
έθηαζε, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά κε ηνπο λνκηθνχο ηίηινπο».
43
Βι. Harrison 1971: 79 ζεκ. 3.
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ζσδφκελεο πεγέο, ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ήηαλ ιηγφηεξν ζπκθέξνπζεο γηα ηνλ
θαηήγνξν ζε ζχγθξηζε κε ηηο δίθεο βιάβεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ θάπνηνο έραλε κηα
δίθε ρξένπο ή αξγπξίνπ, ήηαλ ππνρξεσκέλνο απιψο λα πιεξψζεη ην ρξεκαηηθφ πνζφλ
πνπ ν κελπηήο ηζρπξηδφηαλ φηη ηνπ ρξσζηνχζε. Δάλ, φκσο, θάπνηνο έραλε κηα δίθε
βιάβεο, ν λφκνο ηνλ ππνρξέσλε λα θαηαβάιεη ην δηπιάζην πνζφλ, ζηελ πεξίπησζε
πνπ ε βιάβε ήηαλ ζθνπνχκελε, ή ην αξρηθφ πνζφλ, αλ ε βιάβε είρε πξνθιεζεί ρσξίο
πξφζεζε.44 Δπνκέλσο, ν ελάγσλ πνπ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα πείζεη ηνπο δηθαζηέο φηη
θάπνηνο ηνπ ζηεξνχζε ρξήκαηα εθ πξνζέζεσο, ζα επέιεγε κε βεβαηφηεηα λα ππνβάιεη
κήλπζε γηα βιάβε.45
Ο Απνιιφδσξνο παξνπζηάδεη ηελ παξάιεηςε εμφθιεζεο δαλείνπ κε φξνπο
θινπήο: ην ξήκα «απνζηεξεῖλ», πνπ είλαη ζπλψλπκν ηνπ «θιέπηεηλ», ρξεζηκνπνηείηαη
ζπρλά απφ ηνπο ξήηνξεο ζηελ πεξίπησζε δηθψλ επ‟ αθνξκή αλεμφθιεησλ δαλείσλ.46
Ο Απνιιφδσξνο ζην ιφγν ηνπ δελ θάλεη θακία λχμε νχηε γηα επηβνιή ηφθνπ ζηα
δάλεηα πνπ ρνξήγεζε ν παηέξαο ηνπ ζηνλ Σηκφζεν, αιιά νχηε θαη γηα αίηεκα
είζπξαμεο ηνπ δηπιαζίνπ πνζνχ, φπσο ζπκβαίλεη επί παξαδείγκαηη ζην ιφγν Καηά
Γηνλπζνδώξνπ. Δθφζνλ αθξηβψο, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ηα δάλεηα πνπ δφζεθαλ
ζηνλ Σηκφζεν ήηαλ άηνθα, ζα ζπλέθεξε κε βεβαηφηεηα ηνλ Απνιιφδσξν λα επηιέμεη
ηε δίθε βιάβεο, ψζηε, ζε πεξίπησζε πνπ θεξδίζεη ηελ ππφζεζε, λα ιάβεη ην δηπιάζην
πνζφλ απφ απηφ πνπ δάλεηζε ν παηέξαο ηνπ ζηνλ Σηκφζεν θαη απφ απηφ πνπ ζα
ιάκβαλε ζηελ πεξίπησζε ηεο απιήο δίθεο ρξένπο ή αξγπξίνπ. Ωζηφζν, ην γεγνλφο φηη
ν ιφγνο δελ ηηηινθνξείηαη Καηὰ Σηκνζένπ βιάβεο αιιά Πξὸο Σηκόζενλ ὑπὲξ ρξέσο
δελ καο επηηξέπεη λα ζπλαγάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ην δήηεκα απηφ.
Σν βέβαην είλαη πσο πξηλ απφ ηελ παξνχζα δίθε είρε πξνεγεζεί δηαηηεζία, θαηά
ηελ νπνία ν Απνιιφδσξνο είρε θαιέζεη σο κάξηπξα ηνλ Αληηθάλε, πνπ εκπιέθεηαη
ζηελ ηζηνξία ηε ζρεηηθή κε ην δεχηεξν δάλεην πνπ έιαβε ν Σηκφζενο (49.14-18). Ο
Αληηθάλεο, φκσο, ππνθηλνχκελνο απφ ην ζηξαηεγφ, δελ εκθαλίζηεθε πνηέ γηα λα
θαηαζέζεη ππέξ ηνπ Απνιιφδσξνπ, γη‟ απηφ ν ξήηνξαο μεθίλεζε έπεηηα κηα ηδησηηθή
δίθε βιάβεο ελαληίνλ ηνπ. Δπεηδή, ινηπφλ, ν ίδηνο δελ θαηάθεξε λα πξνζθνκίζεη ηε
καξηπξία ελφο πξνζψπνπ, ε απφθαζε ηνπ δηαηηεηή ππήξμε επλντθή γηα ηνλ Σηκφζεν.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαηηεζίαο, ν Σηκφζενο είρε δεηήζεη απφ ηνλ Απνιιφδσξν
44

Βι. Γεκ. 21.43.
Βι. αλαιπηηθά MacDowell 2015: 233.
46
Σν ξήκα ἀπνζηεξέσ-ῶ ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηέο θνξέο απφ ηνλ Απνιιφδσξν ζε φιν ην ιφγν ηνπ:
49.2, 4, 21, 42, 45, 54, 68. Γηα ηε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο βι. αλαιπηηθά Cohen 1983: 22 θ.εε. Σν ίδην
ξήκα ζε ζπκθξαδφκελα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ δαλείσλ εκθαλίδεηαη θαη ζηνλ Αξηζηνθάλε,
βι. π.ρ. Νεθ. 1072, 1464· θθι. 449.
45
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αληίγξαθα απφ ηα βηβιία («γξάκκαηα») ηεο ηξάπεδαο, ζηα νπνία είραλ θαηαρσξηζζεί
νη

ιεπηνκέξεηεο

θάζε

δαλείνπ

(49.43).

Οη

γξαπηέο

απηέο

θαηαρσξίζεηο

ρξεζηκνπνηήζεθαλ έπεηηα κπξνζηά ζην δηαηηεηή σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ελψ ηελ
ίδηα ιεηηνπξγία ππνζέηνπκε φηη ζα είραλ θαη ζηε κεηέπεηηα δίθε. Αλ ε δηαδηθαζία ηεο
δηαηηεζίαο έγηλε κε δεκφζην δηαηηεηή, ν Απνιιφδσξνο ζα πξέπεη λα άζθεζε έθεζε
γηα αθχξσζε ηεο δηαηηεζίαο, εθφζνλ δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ απφθαζε. ηελ
πεξίπησζε απηή, νη θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ θαη ηα άιια ζηνηρεία πνπ
πξνζθνκίδνληαλ ζηε δηαηηεζία ζθξαγίδνληαλ κέρξη ηελ εκέξα ηεο δίθεο θη έηζη νχηε
ν θαηήγνξνο νχηε ν θαηεγνξνχκελνο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμνπλ ηα έγγξαθα ή
λα πξνζζέζνπλ θάπνην θαηλνχξγην ζηνηρείν.47 Βέβαηα, ν Απνιιφδσξνο ζην ιφγν ηνπ
αλαθέξεη πσο πξνηίζεηαη λα θαιέζεη σο κάξηπξα ηνλ Αληηθάλε, ν νπνίνο είρε
παξαιείςεη λα εκθαληζηεί ηελ θαζνξηζκέλε γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ
δηαηηεηή εκέξα (49.18). Γελ κπνξνχκε λα πνχκε κε βεβαηφηεηα θαηά πφζν απηφ ήηαλ
λφκηκν, φκσο ελ ηέιεη ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ε ίδηα ε χπαξμε ηεο ελ ιφγσ
καξηπξηθήο θαηάζεζεο, δηφηη δελ γίλεηαη θακία πεξαηηέξσ αλαθνξά ζην πξφζσπν ηνπ
Αληηθάλε ζην ηκήκα ησλ πίζηεσλ φπνπ παξέρνληαη νη ππφινηπεο καξηπξίεο.

2. Υπονολόγηζη ηηρ δίκηρ
Η ρξνλνιφγεζε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο δίθεο, ζηελ νπνία απηφο εθθσλήζεθε, έρεη
απνηειέζεη επίκαρν δήηεκα γηα ηνπο κειεηεηέο πνπ ζπδεηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν
θείκελν. Η πξψηε απφπεηξα ρξνλνιφγεζεο αλάγεηαη ζηνλ Rehdantz,48 ηε ζέζε ηνπ
νπνίνπ γξήγνξα αληηθξνχεη ν Schaefer,49 πξνηείλνληαο ηελ «παξαδνζηαθή» κέρξη
ζήκεξα ρξνλνινγία ηνπ 362/1 π.Υ., πνπ αθνινπζεί ε πιεηνςεθία ησλ κειεηεηψλ (κε
κηθξή απφθιηζε ηεο Scafuro πνπ ελαιιαθηηθά ζεσξεί πηζαλφηεξε ηελ εθδνρή ηνπ

47

Βι. MacDowell 2015: 325.
Η πξφηαζε ηνπ M. Rehdantz 1845 ζηε δηαηξηβή ηνπ Vitae Chabriae, Iphicratis, Timothei
Atheniensium, Berlin (φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Harris 1988: 44), ηνπνζεηεί ηελ εθθψλεζε ηνπ
ιφγνπ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζην 360 θαη 356 π.Υ. Μηα ηφζν χζηεξε ρξνλνιφγεζε
επηρείξεζε έπεηηα κφλν ν Α. Φιψξνο 1960, ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα ζπλδέζεη ην ιφγν κε ηε
θαηαδίθε ηνπ Σηκφζενπ απφ ηνλ Υάξε ην 358 π.Υ. Μηα ηέηνηνπ είδνπο ρξνλνιφγεζε, φκσο,
θαίλεηαη απίζαλε, ιφγσ ηεο επηδείλσζεο ησλ ζρέζεσλ Απνιιφδσξνπ θαη Φνξκίσλα (θαη εθφζνλ
ν ηειεπηαίνο εκθαλίδεηαη σο κάξηπξαο ζηε δίθε ελαληίνλ ηνπ Σηκφζενπ, ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ
Απνιιφδσξν πξέπεη αθφκε λα είλαη θαιή).
49
Βι. Schaefer 1858: 140-143.
48
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363/2).50 ηε ρξνλνιφγεζε απηή αληηηίζεηαη πξψηνο ν Klee,51 ν νπνίνο, ζηεξηδφκελνο
ζε θεηκεληθέο ελδείμεηο, ηνπνζεηεί ηε δηθαληθή δηακάρε λσξίηεξα ζην 368/7 π.Υ. Με
γλψκνλα ηελ επηθπιαθηηθή ζηάζε ηνπ Klee, αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα ν Harris52
επηδηψθεη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ παξαδνζηαθή ρξνλνιφγεζε ηνπ ιφγνπ,
αλαπηχζζνληαο ηα επηρεηξήκαηά ηνπ γηα δχν πηζαλά έηε: 369/8 θαη 367/6 π.Υ.53
Η εθδνρή ηεο αξθεηά χζηεξεο ρξνλνιφγεζεο ηνπ ιφγνπ ζην δηάζηεκα 360-356
π.Υ. απνξξίπηεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ κειεηεηψλ σο αδχλαηε θαη αβάζηκε, δηφηη
δε ιακβάλεη ππφςε γεγνλφηα θαη ζπγθπξίεο ηεο ελ ιφγσ ρξνληθήο πεξηφδνπ, φπσο επί
παξαδείγκαηη ηε δηεηή απνπζία ηνπ Απνιιφδσξνπ απφ ηελ Αζήλα θαη ηε δηάξξεμε
ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ εθείλνπ θαη ηνπ Φνξκίσλα, πνπ εκθαλίδεηαη σο κάξηπξαο ζηε
δίθε.54 Οη δχν επηθξαηέζηεξεο ρξνλνινγίεο (ε «παξαδνζηαθή» ηνπ 362 θαη ε
πξσηκφηεξε ηνπ 368 π.Υ.) ζηεξίδνληαη ζε ηεθκήξηα ηφζν θεηκεληθά φζν θαη ηζηνξηθά,
ηα νπνία, φκσο, ζπλδπάδνληαη θαη εξκελεχνληαη κε δηαθνξεηηθφ ζε θάζε πεξίπησζε
ηξφπν απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο θαζεκηάο εθδνρήο.
Απφ ηε κία πιεπξά, ε πξφηαζε ηνπ Schaefer, ηελ νπνία ελζηεξλίδνληαη νη
πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο, ζέηεη ζαλ terminus post quem γηα ηε ρξνλνιφγεζε ηεο δίθεο
ην δηάζηεκα απφ ην 364 κέρξη ην 362 π.Υ. θαηά ην νπνίν ελειηθηψζεθε ν Παζηθιήο, ν
κηθξφο αδεξθφο ηνπ Απνιιφδσξνπ, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζην ιφγν λα θαηαζέηεη σο
κάξηπξαο.55 Η ππφζεζε απηή θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην αμίσκα φηη έλαο
αλήιηθνο δελ κπνξνχζε λα παξάζρεη καξηπξηθή θαηάζεζε ζην δηθαζηήξην. Δπηπιένλ,
ην 365 π.Υ. ν Σηκφζενο απνρψξεζε απφ ηελ Αζήλα γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε πνιεκηθή
εθζηξαηεία, νπφηε θαίλεηαη αδχλαην λα πξφιαβε λα επηζηξέςεη πξηλ απφ ην 362 π.Υ.
αλ terminus ante quem ηίζεηαη πάιη ην 362 π.Υ., εθφζνλ πξνο ηα ηέιε ηνπ ίδηνπ
έηνπο θαη γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα ν Απνιιφδσξνο απνπζηάδεη απφ ηελ Αζήλα
ιφγσ ηεο αλάιεςεο ηξηεξαξρίαο, ελψ κηα χζηεξε ρξνλνινγία δελ ζα ήηαλ ζπκβαηή
κε ηελ εκθάληζε ηνπ Φνξκίσλα σο κάξηπξα ππέξ ηνπ Απνιιφδσξνπ, ιφγσ ηεο

50

Βι. Blass 1887-98: 522-523· Kirchner 1901-3 #13700 (Timotheus)· Murray 1939: 375· Gernet
1959: 11· Davies 1971: 250-251, 429, 510· Kallet 1983: 239-240· Trevett 1991: 21-27· Trevett
1992: 35-36· Scafuro 2011: 359-361.
51
Βι. Klee 1925: 1327.
52
Βι. Harris 1988: 44-52. Σν άξζξν απηφ πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ζην βηβιίν ηνπ ίδηνπ Democracy
and the Rule of Law in Classical Athens: Essays on Law, Society and Politics. Cambridge 2006:
355-364.
53
Με ηνλ Harris ηείλεη λα ζπκθσλήζεη επηθπιαθηηθά ν MacDowell 2009: 106.
54
Βι. παξαπάλσ ζεκ. 48. Πξβ. Trevett 1991: 21 ζεκ. 1.
55
Γηα ηελ ελειηθίσζε ηνπ Παζηθιή βι. Trevett 1992: 38.
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φμπλζεο ησλ ζρέζσλ κεηαμχ ησλ δχν θαη ηε ζπλαθφινπζε δηθαζηηθή ηνπο δηακάρε.
Έηζη, θαηαιήγνπκε ζην 362 π.Υ. σο πηζαλφ έηνο εθδίθαζεο ηεο ππφζεζεο.56
Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ρξνλνιφγεζεο ηνπ ιφγνπ ζέηεη σο βαζηθή
πξνυπφζεζε ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο φηη έλαο αλήιηθνο κπνξνχζε λα θαηαζέζεη
ζην δηθαζηήξην. Ο Harris ππνζηεξίδεη πσο, παξφιν πνπ δελ ππάξρνπλ καξηπξίεο πνπ
λα βεβαηψλνπλ φηη νη θαηαζέζεηο ησλ αλειίθσλ επηηξέπνληαλ απφ ην λφκν, σζηφζν
δελ ππάξρεη θαη θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλχεη φηη απαγνξεχνληαλ.57
Δμαηξνπκέλνπ ηνπ δεηήκαηνο ηεο ελειηθίσζεο ηνπ Παζηθιή, ε εθδνρή ηεο πξψηκεο
ρξνλνιφγεζεο ηνπ 369 π.Υ. θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηα ζηνηρεία
ηνπ ίδηνπ ηνπ ιφγνπ θαη ηηο θεηκεληθέο ελδείμεηο. Αξρηθά, ζα ήηαλ αλακελφκελν ν
Απνιιφδσξνο λα μεθηλήζεη ηηο δηθαζηηθέο δηψμεηο ελαληίνλ ησλ νθεηιεηψλ ακέζσο
κεηά ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ θαη φρη λα αθήζεη λα παξέιζεη δηάζηεκα δέθα εηψλ
απφ ηε ζηηγκή πνπ ρνξεγήζεθαλ ηα δάλεηα. Έπεηηα, ν ραξαθηεξηζκφο ηεο δεχηεξεο
απνηπρεκέλεο εθζηξαηείαο ηνπ Σηκφζενπ σο «ὑζηέξνπ ἔθπινπ»58 ζα δεκηνπξγνχζε
ίζσο πξφβιεκα αλ αθνπγφηαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 360 π.Υ., ιακβάλνληαο
θαλείο ππφςε ην γεγνλφο φηη ζα είρε πξνεγεζεί αθφκε κία εθζηξαηεία ην 365 π.Υ.
Ωζηφζν, ειιείςεη επαξθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα ζηεξίδνπλ απηή ηε ξεμηθέιεπζε
εξκελεία ηνπ Harris, είλαη αδχλαην λα απνδερηνχκε κε βεβαηφηεηα ηε δηθή ηνπ
πξφηαζε ρξνλνιφγεζεο. Δμάιινπ, ν Γεκνζζέλεο καο πιεξνθνξεί φηη ζηηο αξρέο ηνπ
360 νη δίθεο αλαβιήζεθαλ ιφγσ ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ.59 πλεπψο, αλ θαη ε
εθδνρή ηεο πξψηκεο ρξνλνιφγεζεο ηεο δίθεο ζα θάληαδε ηδαληθή, δελ ππάξρνπλ
αξθεηά ζηνηρεία γηα λα ππνζηεξηρζεί, φπσο επίζεο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ηθαλά,
ψζηε λα απνξξηθζεί ε παξαδνζηαθή ρξνλνιφγεζε ηνπ ιφγνπ.
Παξφιν πνπ δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί κε βεβαηφηεηα θάπνηα απφ ηηο εθδνρέο
πνπ έρνπλ πξνηαζεί, πξνζσπηθά ηείλσ λα ζπκθσλήζσ κε ηελ παξαδνζηαθή
ρξνλνιφγεζε ηνπ ιφγνπ ην 362 π.Υ. Σα επηρεηξήκαηα πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο
56

Βι. αλαιπηηθφηεξα Schaefer 1858: 140-143 θαη Trevett 1991: 22. Η Scafuro 2011: 360-361,
παξαζέηεη δχν επηπξφζζεηα δεδνκέλα πνπ εληζρχνπλ ηελ ππφζεζε φηη ν Σηκφζενο βξηζθφηαλ ζηελ
Αζήλα θαηά ην έηνο 373/2 π.Υ.
57
Ο ίδηνο κάιηζηα βξίζθεη έλα απφζπαζκα, ην νπνίν εξκελεχεη σο έκκεζν ππαηληγκφ γηα ηε
λνκηκφηεηα ηεο εκθάληζεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ σο καξηχξσλ ζην δηθαζηήξην, ελψ
παξάιιεια πξνζζέηεη γηα ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπ ην γεγνλφο φηη νη νκηιεηέο είραλ καδί ηνπο
πνιιέο θνξέο ζηα δηθαζηήξηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζνπλ
αηζζήκαηα ζπκπφληαο θαη λα θεξδίζνπλ ηελ εχλνηα ησλ δηθαζηψλ, βι. Harris (1988), 46. Βέβαηα,
απηφ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ, εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα θαηάζεζε αιιά γηα επηρείξεζε
ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο ησλ δηθαζηψλ· γεληθά ην argumentum ex silentio ηνπ Harris δελ
θαίλεηαη αξθεηά πεηζηηθφ. Πξβ. Trevett 1991: 22-23.
58
Βι. 49.6, 8.
59
Βι. Γεκ. 45.4.
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ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο ζέζεο αθελφο είλαη ζπκβαηά κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία
ησλ αληηδίθσλ Απνιιφδσξνπ θαη Σηκφζενπ ζηελ Αζήλα θαηά ην ελ ιφγσ έηνο θαη
αθεηέξνπ δελ αληηβαίλνπλ ζε θακηά λνκηθή δηαδηθαζία ηνπ αζελατθνχ δηθαίνπ.

3. Ο Απολλόδυπορ υρ καηήγοπορ
Ο Σηκφζενο νδεγείηαη ζε δίθε κε ην θαηεγνξεηήξην ηεο κε εμφθιεζεο ρξένπο ζηνλ
ηξαπεδίηε Παζίσλα, ν νπνίνο φκσο δε βξίζθεηαη πιένλ ελ δσή. Γηα ην ιφγν απηφ,
εκθαλίδεηαη σο θαηήγνξνο ν Απνιιφδσξνο, ν νπνίνο γλσξίδνπκε πσο, κεηά ην
ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ ην 370/69 π.Υ., μεθηλά κηα ζεηξά λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ
πξνθεηκέλνπ λα αλαθηήζεη ηα νθεηιφκελα ζηελ ηξάπεδα ρξήκαηα.60 Σν πξφβιεκα πνπ
αλαθχπηεη αθνξά ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Απνιιφδσξνπ λα εγείξεη κε δηθή ηνπ
πξσηνβνπιία ηε δίθε ελαληίνλ ηνπ Σηκφζενπ θαη λα παξνπζηαζηεί ν ίδηνο ζην
δηθαζηήξην σο θαηήγνξνο, δεδνκέλνπ φηη ε ηξάπεδα θιεξνλνκήζεθε εμ νινθιήξνπ
απφ ηνλ αδεξθφ ηνπ Παζηθιή, ελψ εθείλνο δελ θαίλεηαη λα έρεη θάπνην έλλνκν
ζπκθέξνλ.
Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε δηαζήθε ηνπ Παζίσλα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
κνηξάζηεθε ε θιεξνλνκηά ζηνπο δχν γηνπο ηνπ έρνπλ σο εμήο: κεηά ην ζάλαην ηνπ
παηέξα ηνπο θαη κέρξη ην 367 π.Υ., ν Απνιιφδσξνο θαη ν Παζηθιήο ιάκβαλαλ απφ
θνηλνχ θαη ηζφηηκα ηα έζνδα απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ Παζίσλα, ελψ ηα ρξήκαηα απφ
ηελ εθκίζζσζε ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ θαηαζθεπήο αζπίδσλ ζπλέρηζαλ λα
δηαλέκνληαη εμίζνπ κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ Παζηθιή ην 362 π.Υ. Έθηνηε ε ηξάπεδα
θιεξνδνηήζεθε νξηζηηθά ζηνλ Παζηθιή θαη ην εξγαζηήξην ζηνλ Απνιιφδσξν.61
Ο Απνιιφδσξνο ζην ιφγν πνπ εθθσλεί ζηε δηθαληθή δηακάρε κε ηνλ Σηκφζεν
ηζρπξίδεηαη πσο δηθαηνχηαη κεξίδην ζηα ρξήκαηα πνπ ρξσζηνχζε ν Σηκφζενο ζηνλ
παηέξα ηνπ θαη πνπ ηψξα ζηεξεί απφ ηνλ νίθν ηνπ (γίγλεηαη ἐκὸλ ηὸ κέξνο, 49.43).62
Αλ δερηεί θαλείο ηελ πξσηκφηεξε ρξνλνιφγεζε ηεο δίθεο (ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 360 π.Υ.), ε εμήγεζε θαζίζηαηαη εχθνιε: εθφζνλ ν Παζηθιήο, ζηνλ νπνίν ζα
θιεξνδνηνχληαλ ε ηξάπεδα, είλαη αλήιηθνο, θαιείηαη εχινγα λα αλαιάβεη ηε
δηθαζηηθή δίσμε ν Απνιιφδσξνο σο κεγαιχηεξνο αδεξθφο θαη πξνζηάηεο ηνπ νίθνπ
60

Βι. Γεκ. 36.20, 41.
Βι. Γεκ. 36.8, 37.
62
Πξβ. φκσο 49.2: ηὸ δνζὲλ ἀπνζηεξεῖ κε, φπνπ δε γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηνλ αδεξθφ ηνπ, γεγνλφο
πνπ κπνξεί λα ζπληζηά απιψο παξάιεηςε ηνπ νκηιεηή.
61

23

ηνπ. Καη θαζψο, κάιηζηα, ηα δχν αδέξθηα ζπλέρηδαλ κέρξη ην 367 π.Υ. λα ιακβάλνπλ
ηζφηηκν κεξίδην απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ παηέξα ηνπο, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη θαη ηα
ρξέε πνπ έπξεπε λα εμνθιεζνχλ απφ ηνπο νθεηιέηεο ηεο ηξάπεδαο ζα κνηξάδνληαλ
επίζεο εμίζνπ.63
ηελ πεξίπησζε ηψξα ηεο απνδνρήο ηεο «παξαδνζηαθήο» ρξνλνιφγεζεο ηνπ
362 π.Υ., ην δηθαίσκα ηνπ Απνιιφδσξνπ λα αλαιάβεη ηε δηθαζηηθή δίσμε ελαληίνλ
ηνπ Σηκφζενπ θαη λα παξαιάβεη ην κεξίδηφ ηνπ απφ ηελ εμφθιεζε ησλ δαλείσλ
απνξξέεη απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο γηνπ θαη θιεξνλφκνπ ηνπ Παζίσλα, αλεμάξηεηα
απφ ηε ζχλδεζή ηνπ ή κε κε ηε ζπλέρηζε ηεο ηξάπεδαο. Ο Finley επηζεκαίλεη πσο «ν
Απνιιφδσξνο είρε ην δηθαίσκα λα νδεγήζεη ηνλ Σηκφζεν ζην δηθαζηήξην, γηαηί ν
εκπνξηθφο νίθνο θαη ην ηδησηηθφ λνηθνθπξηφ ηνπ Παζίσλα ήηαλ έλα θαη ην απηφ».64
Γελ ππήξρε δειαδή θακία δηάθξηζε απφ λνκηθήο ή πξαθηηθήο απφςεσο κεηαμχ ηεο
ηξαπεδηθήο πεξηνπζίαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πινχηνπ ηνπ ηξαπεδίηε. Αιιά αθφκε θαη
λα ππήξρε, απηφ δελ απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα ν Απνιιφδσξνο λα δηθαηνχηαη κεξίδην
απφ ηα πνζά πνπ νθείινληαλ ζηνλ Παζίσλα. Σν γεγνλφο φηη ν Παζηθιήο
θιεξνλφκεζε ηελ ηξάπεδα θαη ηηο θαηαζέζεηο πνπ ππήξραλ ζε απηή δελ ζπλεπάγεηαη
απαξαίηεηα φηη θιεξνλφκεζε θαη ηηο νθεηιέο ησλ δαλείσλ θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα.
Δίηε, ινηπφλ, ηα ρξήκαηα πνπ δφζεθαλ ζηνλ Σηκφζεν αληιήζεθαλ απφ ηηο θαηαζέζεηο
ηεο ηξάπεδαο είηε απφ ηνλ πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Παζίσλα- αλ ππήξρε δηάθξηζε
κεηαμχ ησλ δχν-, εμαθνινπζεί λα επζηαζεί ε ππφζεζε φηη θαη νη δχν γηνη ηνπ
Παζίσλα ζα δηθαηνχληαλ ηζφπνζν κεξίδην απφ ηνπο νθεηιέηεο, σο ηκήκα ηεο
πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο ηνπ ηξαπεδίηε θαη φρη σο πξντφλ εζφδσλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, δειαδή ηεο ηξάπεδαο.65 Η Scafuro πξνζζέηεη ην επηπιένλ
ζηνηρείν φηη, εμαηηίαο ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπ Παζηθιή αθελφο, θαη αθεηέξνπ ηεο
κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο ηνπ Απνιιφδσξνπ ζηα δηθαζηήξηα θαη ζηε ξεηνξηθή ηέρλε,
ζα πξέπεη λα ππήξμε θάπνηα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν αδειθψλ, ψζηε ν
Απνιιφδσξνο λα αλαιακβάλεη ηηο δηθαληθέο δηακάρεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηνπζία

Ο ζπλήγνξνο ηνπ Φνξκίσλα, βέβαηα, ζηνλ 36ν ιφγν ηνπ Γεκνζζέλε ζρνιηάδεη πσο ν Απνιιφδσξνο
έρεη ιάβεη παξαπάλσ απφ ην κηζφ ησλ ρξεψλ πνπ εμνθιήζεθαλ, αδηθψληαο ηνλ αδεξθφ ηνπ: νὗηνο
γὰξ ἐθ κὲλ ηῶλ ρξεῶλ ὁκνῦ ηάιαλη᾽ εἴθνζηλ εἰζπέπξαθηαη ἐθ ηῶλ γξακκάησλ ὧλ ὁ παηὴξ θαηέιηπελ,
θαὶ ηνύησλ ἔρεη πιένλ ἢ ηὰ ἡκίζεα (πνιιῶλ γὰξ ηὰ κέξε ηὸλ ἀδειθὸλ ἀπνζηεξεῖ), 36.36.
64
Βι. Finley 1988: 142 θαη Finley 1953: 259.
65
Πξβ. Trevett 1991: 26-27. Ο Harris 1988: 49, αληηηίζεηαη ζηελ άπνςε απηή, ππνζηεξίδνληαο πσο,
εθφζνλ ν Παζηθιήο θιεξνλφκεζε ηελ ηξάπεδα, θιεξνλφκεζε ζπλαθφινπζα θαη ην δηθαίσκα επί
ησλ ρξεψλ πνπ πξέπεη λα απνπιεξσζνχλ ζε απηή. Γηα λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηνπ, κάιηζηα,
απνξξίπηεη ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Απνιιφδσξνπ ζην 49.43 «γίγλεηαη ἐκὸλ ηὸ κέξνο» σο ςεχδνο.
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ηνπ νίθνπ ηνπο, αιιά θαη λα ιακβάλεη ελδερνκέλσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηα
θέξδε.66

4. Ιδιυηική ή πολιηική ζκοπιμόηηηα ηηρ δίυξηρ;
Σν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηεο ελ ιφγσ δηθαληθήο δηακάρεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη
έλαο ηδηψηεο (ν Απνιιφδσξνο) θαηεγνξεί έλα δεκφζην πξφζσπν (ηνλ ζηξαηεγφ
Σηκφζεν) κε κηα αηηηνινγία ηδησηηθήο θχζεσο (ην πθηζηάκελν ρξένο πξνο ηελ
νηθνγέλεηά ηνπ). Ωζηφζν, ζην ιφγν ηνπ ν Απνιιφδσξνο, φπσο ζα εξεπλήζνπκε
ιεπηνκεξψο ζηε ζπλέρεηα, επηζηξαηεχεη αξθεηά ζηνηρεία ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηνπ
αληηδίθνπ ηνπ, παξφηη απηά δε ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ππφζεζε. Σν δήηεκα πνπ
ηίζεηαη είλαη αλ ν θαηήγνξνο εγείξεη ηε ζπγθεθξηκέλε δίσμε ζην πιαίζην ηεο ακηγψο
ηδησηηθήο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ Σηκφζεν ή αλ επηδηψθεη κέζα απφ ηελ ηδησηηθή απηή
δηθαζηηθή δηακάρε λα βιάςεη πνιηηηθά ηνλ αληίδηθφ ηνπ.
Ο Trevett ζεσξεί πσο δελ ππάξρεη πνιηηηθφ θίλεηξν πίζσ απφ ηελ ππφζεζε,
δηφηη ν ελάγσλ δελ επηδηψθεη ηφζν λα δηαζχξεη ηνλ Σηκφζεν.67 Αληίζεηα, ν Hesk
ηζρπξίδεηαη πσο ν Απνιιφδσξνο πξνζπαζεί φλησο λα δηαβάιεη ηνλ Σηκφζεν θαη λα
ζέζεη ζε θίλδπλν ην δεκφζην πξνθίι ηνπ, κέζα απφ ηελ αλαθνξά ζηηο επηνξθίεο ηνπ
ζηξαηεγνχ θαη ζην λφκν πεξί εμαπάηεζεο ηνπ ιανχ (49.67).68 Η δηεξεχλεζε ηνπ
δεηήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζε ηεο πνιηηηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ Απνιιφδσξνπ
θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, απφ ηε κία, θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ Σηκφζεν απφ ηελ
άιιε.
ην ιφγν Παξαγξαθὴ ὑπὲξ Φνξκίσλνο, ν νκηιεηήο θάλεη λχμε ζηελ πξαθηηθή
ηνπ Απνιιφδσξνπ λα αζθεί δηψμεηο φρη κφλν ηδησηηθέο αιιά θαη ελαληίνλ πνιηηηθψλ
πξνζψπσλ: θαὶ ηίο νὐθ νἶδελ ὅζα πξάγκαηα πξάηησλ νὐ πέπαπζαη, νὐ κόλνλ δίθαο
ἰδίαο δηώθσλ νὐθ ἐιάηηνπο ηαπηεζί, ἀιιὰ δεκνζίᾳ ζπθνθαληῶλ θαὶ θξίλσλ ηίλαο νὔ;
νὐρὶ Σηκνκάρνπ θαηεγόξεηο; νὐρὶ Καιιίππνπ ηνῦ λῦλ ὄληνο ἐλ ηθειίᾳ; νὐ πάιηλ
Μέλσλνο; νὐθ Αὐηνθιένπο; νὐ Σηκνζένπ; νὐθ ἄιισλ πνιιῶλ; (Γεκ. 36.53). Αλάκεζα
ζηηο δεκφζηεο θαηεγνξίεο θαη ζπθνθαληίεο ηνπνζεηεί θαη ηε δίθε ηνπ Σηκφζενπ, αλ
θαη ζα δηαπηζηψζνπκε πσο δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο πξνεγνχκελεο. Σα νλφκαηα
66

Έηζη ζα εμεγνχληαλ ην ζρφιην ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ Φνξκίσλα. Βι. παξαπάλσ ζεκ. 63 θαη Scafuro
2011: 362-363.
67
Βι. Trevett 1992: 127-8.
68
Βι. Hesk 2001: 58 ζεκ. 119. Η αλαθνξά ζην λφκν απηφ θαη ε ζθνπηκφηεηά ηεο ζα ζπδεηεζνχλ
εθηελέζηεξα ζην επφκελν θεθάιαην, ζην ηκήκα ησλ πίζηεσλ.
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ησλ ππνινίπσλ ηεζζάξσλ ζηξαηεγψλ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε ηνπ 362-360
π.Υ. ζην βφξεην Αηγαίν, θαηά ηελ νπνία ν Απνιιφδσξνο είρε δηαηειέζεη ηξηήξαξρνο,
νπφηε νη θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπο ελέρνπλ βέβαηε πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα.69 Η δίθε
ελαληίνλ ηνπ Σηκφζενπ, φκσο, αθνξκάηαη απφ ηελ ηδησηηθή αηηηνινγία ηνπ ρξένπο,
ελψ παξάιιεια πξνεγείηαη ηεο επηρείξεζεο ηνπ 362 π.Υ.· ζπλεπψο, ε ζχλδεζε κε ηηο
ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο ζπθνθαληίαο θαζίζηαηαη αξθεηά δπζρεξήο.70
Έπεηηα, ην αλ ν Απνιιφδσξνο έηξεθε ηδηαίηεξε εθηίκεζε γηα θάπνην απφ ηα
επηθαλή πνιηηηθά πξφζσπα ηεο επνρήο ηνπ είλαη επίζεο δχζθνιν λα ζπλαρζεί κε
βεβαηφηεηα. Ο Trevett ζεσξεί πσο ν Απνιιφδσξνο δελ ππήξμε δηαθεξπγκέλνο
ππνζηεξηθηήο θακηάο απφ ηηο ηξεηο επηθξαηνχζεο παξαηάμεηο- εγεηηθά κέιε ησλ
νπνίσλ ήηαλ ν Σηκφζενο, ν Καιιίζηξαηνο θαη ν Αξηζηνθψλ αληίζηνηρα- θαη πσο νη
δηψμεηο ελαληίνλ ησλ παξαπάλσ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ δελ κπνξνχλ λα ηδσζνχλ σο
εθδειψζεηο ζχγθξνπζεο κε θάπνηα απφ ηηο παξαηάμεηο· αληίζεηα, πξνηείλεη απηέο λα
εμεγεζνχλ κε γλψκνλα ηελ πξνζσπηθή επηδίσμε ηνπ ξήηνξα λα αλαδεηρζεί ζηελ
πνιηηηθή ζθελή ηεο Αζήλαο.71 Γεδνκέλεο, ινηπφλ, ηεο αγσληψδνπο πξνζπάζεηαο ηνπ
Απνιιφδσξνπ σο λεφθνπνπ πνιίηε λα απνηηλάμεη ην ζηίγκα ηεο δνπιηθήο θαηαγσγήο
ηνπ παηέξα ηνπ, κνηάδεη ινγηθφ λα επηδηψθεη λα εκθαληζζεί σο πην Αζελαίνο απφ ηνπο
Αζελαίνπο.72
Αλ εμεηάζνπκε, ηψξα, ηηο θεηκεληθέο ελδείμεηο ζηνλ 49ν ιφγν, κπνξνχκε λα
ζπλαγάγνπκε ζε πξψην ζηάδην νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζρέζε ηνπ Σηκφζενπ
κε ηνλ Παζίσλα, ηνλ παηέξα ηνπ Απνιιφδσξνπ, κε ηνλ νπνίνλ έγηλαλ νη ηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηεζζάξσλ δαλείσλ, πνπ ζπλήθζεζαλ ρσξίο
εγγπήζεηο θαη ρσξίο ηφθν, ππνδεηθλχνπλ πσο αλάκεζα ζην δαλεηζηή θαη ζην
δαλεηδφκελν ππήξρε κηα ηδηαίηεξε ζρέζε. Ο Απνιιφδσξνο ππνλνεί πσο ν παηέξαο ηνπ
είρε εκπηζηεπηεί ηνλ Σηκφζεν ιφγσ ηεο θήκεο ηνπ σο δεκνζίνπ πξνζψπνπ (49.68) θαη
69

Ο Απηνθιήο, ν Μέλσλ θαη ν Σηκφκαρνο ήηαλ νη ζηξαηεγνί πνπ ήηαλ δηαδνρηθά επηθεθαιήο ηνπ
αζελατθνχ ζηφινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεξαξρίαο ηνπ Απνιιφδσξνπ, ελψ ν Κάιιηππνο ήηαλ
εθείλνο πνπ είρε δψζεη εληνιή ζηνλ Απνιιφδσξν λα ζπεχζεη παξάλνκα λα πεξηζπιιέμεη ηνλ
Καιιίζηξαην πνπ ήηαλ εμφξηζηνο, βι. [Γεκ.] 50.47-49 θαη αλαιπηηθά γηα θάζε πεξίπησζε Trevett
1992: 131-134.
70
Γελ είλαη, βέβαηα, απίζαλν ν νκηιεηήο ηνπ 36 νπ ιφγνπ ηνπ Γεκνζζέλε λα αλαθέξεηαη ζε θάπνηα
άιιε δίθε ελαληίνλ ηνπ Σηκφζενπ πνπ δελ καο είλαη γλσζηή. Σν γεγνλφο, κάιηζηα, φηη παξαθάησ
ν Απνιιφδσξνο θαηεγνξείηαη πσο έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζηηο δηψμεηο κε πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα θαη
φρη ζηηο ηδησηηθέο ηνπ ππνζέζεηο (36.54) θαίλεηαη αζπκβίβαζην κε ηελ έληαμε ηεο δίθεο ηνπ
Σηκφζενπ ζηηο πεξηπηψζεηο ζπθνθαληίαο, εθφζνλ απηή έρεη θαηά πάζα πηζαλφηεηα πξνεγεζεί ησλ
ππνινίπσλ δηθαζηηθψλ δηακαρψλ.
71
Βι. Trevett 1992: 135-137.
72
Βι. ηελ αθήγεζε θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Απνιιφδσξνο ζηνλ ιφγν Πξὸο
Πνιπθιέα. Πξβ. ην ζρφιην ηνπ αληηδίθνπ πνπ παξαηίζεηαη απφ ηνλ Απνιιφδσξν ζηνλ ίδην ιφγν:
‘ἄξηη κῦο πίηηεο γεύεηαη: ἐβνύιεην γὰξ Ἀζελαῖνο εἶλαη’ ([Γεκ.] 50.26).
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φηη ππήξρε κηα ζρέζε θηιίαο κεηαμχ ηνπο (49.50), ελψ παξάιιεια ηνλίδεη ζπλερψο
πσο ε απφθαζε ηνπ Παζίσλα λα ρνξεγήζεη θάζε δάλεην ήηαλ ζπλέπεηα ηνπ νίθηνπ
πνπ ηνπ πξνθαινχζε ε απειπηζηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζηξαηεγνχ.73
Σαπηφρξνλα, φκσο, ν ηξαπεδίηεο επέιεμε λα δεκηνπξγήζεη κηα ζρέζε ππνρξέσζεο κε
έλα δεκφζην πξφζσπν πνπ δηαδξακάηηδε θνκβηθφ ξφιν ζην πνιηηηθφ γίγλεζζαη ηεο
επνρήο ηνπ. ην ιφγν ηνπ Απνιιφδσξνπ θαζίζηαηαη εκθαλέο πσο ν Παζίσλ επεδίσθε
ηελ αληαπφδνζε ράξηηνο καδί κε ηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεκάησλ. 74 Απηφ δελ
ζπλεπάγεηαη, σζηφζν, ηελ χπαξμε θάπνηαο πνιηηηθήο ηνπνζέηεζεο απφ ηελ πιεπξά
ηνπ ηξαπεδίηε.
Η αραξηζηία πνπ θαηαινγίδεηαη ζηνλ Σηκφζεν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία
ηνπ λα ηεξεί ηηο ππνζρέζεηο θαη ηνπο φξθνπο ηνπ, αλακθίβνια απνζθνπεί ζηελ
ππνλφκεπζε ηεο θήκεο ηνπ σο πνιηηηθνχ πξνζψπνπ. Δληνχηνηο, ην γεγνλφο φηη ν
Απνιιφδσξνο

εθζέηεη

ηνλ

Σηκφζεν

κπξνζηά

ζην

αζελατθφ

αθξναηήξην,

ππελζπκίδνληαο θαη απνθαιχπηνληαο ζηνηρεία ηεο δεκφζηαο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, δελ
ππνδεηθλχεη απαξαίηεηα κηα πνιηηηθά ππνθηλνχκελε δηθαζηηθή δίσμε. Απηφ πνπ
θαίλεηαη φηη επηδηψθεη λα πεηχρεη ν ξήηνξαο είλαη ε αλάδεημε ηεο αμηνπηζηίαο θαη
εληηκφηεηαο ηεο δηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ Σηκφζενπ κε ηνλ
Παζίσλα. Ο Απνιιφδσξνο κνηάδεη λα ππνλνεί πσο ν παηέξαο ηνπ ήηαλ εθείλνο πνπ
νπζηαζηηθά λνηάζηεθε πεξηζζφηεξν γηα ην θαιφ ηεο πφιεο, γη‟ απηφ δάλεηζε ζην
ζηξαηεγφ ηα ρξήκαηα πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ επηρεηξήζεηο· φηαλ
εκθαλίδεηαη, δειαδή, ν Παζίσλ σο έκκεζνο ρξεκαηνδφηεο ησλ αζελατθψλ πνιεκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, αλαδεηθλχεηαη εκθαλέζηαηα ην ελδηαθέξνλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ
ελάγνληνο γηα ηελ επεκεξία ηεο πφιεο, ελψ παξάιιεια ζηειηηεχεηαη ε αλεπζπλφηεηα
θαη αλαμηνπηζηία ηνπ ζηξαηεγνχ. Θεσξψ, επνκέλσο, πσο ε ελ ιφγσ δίθε πηζαλφηαηα
δελ ελέρεη πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα, αιιά ν νκηιεηήο ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ηεο
δεκφζηαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αληηδίθνπ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηα
επηρεηξήκαηά ηνπ, λα δηακνξθψζεη κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα γηα ην ήζνο ηνπ
Σηκφζενπ θαη λα αλαδείμεη ηαπηφρξνλα ηελ πξνζθνξά ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζηελ πφιε,
73
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Βι. π.ρ. 49.17: ὁξῶλ δὲ ὁ παηὴξ ὁ ἐκὸο ηό ηε κέγεζνο ηνῦ ἀγῶλνο ἡιίθνλ ἦλ ηνύηῳ, θαὶ ὡο ἠπνξεῖην
νὗηνο, θαὶ ἐλεῶν αὐηόλ, [...].
Βι. 49.3: ᾤεην κὲλ νὖλ, ὦ ἄλδξεο δηθαζηαί, ὁ παηήξ, εἰ ζσζείε Σηκόζενο ηόηε ἐμ ἐθείλσλ ηῶλ
θηλδύλσλ θαὶ ἀθίθνηην νἴθαδε παξὰ βαζηιέσο, εὐπνξσηέξνπ γελνκέλνπ ηνύηνπ ἢ ὡο ηόηε δηέθεηην,
νὐ κόλνλ ηὰ ἑαπηνῦ θνκηεῖζζαη, ἀιιὰ θαὶ ἄιινπ εἴ ηνπ δένηην πξὸο Σηκόζενλ πξᾶμαη ὑπάξμεηλ αὑηῷ.
Πξβ. 49.27: ἔθε γάξ, θἂλ κὴ ηύρῃ ὧλ ἐδεῖην ηνῦ παηξόο, νὐθ ὀξγηζζήζεζζαη ὥζπεξ ἂλ ἄιινο ηηο
ἀπνηπρώλ, ἀιι᾽ ὧλ αὑηῷ δεεζέληη ὑπεξέηεθελ, ηνύησλ, ἄλ πνηε δύλεηαη, ράξηλ ἀπνδώζεηλ· 49.54:
ἀληὶ δὲ ηνῦ ράξηλ ἀπνδνῦλαη ὧλ ἐπηζηεύζε θαὶ ἔιαβελ παξὰ ηνῦ παηξὸο ηνῦ ἐκνῦ, νἴεηαη δεῖλ θαὶ ηὰ
ἀξραῖα, ἂλ δύλεηαη, ἀπνζηεξζαη.
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ζηε δεκφζηα δσή ηεο νπνίαο ν ίδηνο, θαίηνη λεφθνπνο πνιίηεο, θηινδνμεί λα
πξσηαγσληζηήζεη.

5. Παηπόηηηα ηος λόγος
Ο ιφγνο Πξὸο Σηκόζενλ ζψδεηαη ζην corpus ηνπ Γεκνζζέλε, σζηφζν ε παηξφηεηα
ηνπ ιφγνπ είρε ακθηζβεηεζεί ήδε απφ ηελ χζηεξε αξραηφηεηα. Ο Πινχηαξρνο
αλαθέξεη πσο ν Γεκνζζέλεο «ιέγεηαη» φηη έγξαςε γηα ηνλ Απνιιφδσξν ηνλ ιφγν
ελαληίνλ ηνπ Σηκνζένπ (Πινχη. Γεκ. 15.1). Σν γεγνλφο φηη ν ζπγγξαθέαο εηζάγεη ηελ
πιεξνθνξία απηή ελ είδεη θήκεο θαη φρη κε απφιπηε βεβαηφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
καξηπξία ηνπ Αξπνθξαηίσλα, ν νπνίνο ζην ιήκκα «θαθνηερληῶλ» ακθηζβεηεί ηε
γλεζηφηεηα ηνπ ιφγνπ75 δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο γηα ηελ απφδνζε ηνπ θεηκέλνπ ζην
Γεκνζζέλε. Οη ζχγρξνλνη κειεηεηέο ηνλ εληάζζνπλ κε βεβαηφηεηα ζηνπο
ςεπδεπίγξαθνπο ιφγνπο πνπ κάιηζηα θέξνπλ θνηλά πθνινγηθά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο
θαη απνδίδνληαη πηζαλφηαηα ζηνλ ίδην ηνλ Απνιιφδσξν, απφ ηνλ νπνίν θαη
εθθσλήζεθαλ.76
Η ρξνλνιφγεζε ηνπ ιφγνπ, παξφιν πνπ είλαη δήηεκα αληηπαξάζεζεο ζηε
βηβιηνγξαθία, ζπλεγνξεί επίζεο ππέξ ηεο απφδνζεο ηνπ θεηκέλνπ ζηνλ Απνιιφδσξν.
Ο Γεκνζζέλεο, έρνληαο γελλεζεί ην 384 π.Υ., ζα ήηαλ πνιχ λένο γηα λα έρεη γξάςεη
ην ιφγν απηφ, ελψ δεδνκέλεο ηεο πιεξνθνξίαο φηη νη πξψηνη ιφγνη ηνπ ξήηνξα ήηαλ
εθείλνη θαηά ησλ επηηξφπσλ ηνπ θαη θαηά ηνπ Ολήηνξα ην 362 π.Υ.,77 ε ζπγγξαθή
ηνπ ιφγνπ απφ ην Γεκνζζέλε είλαη θαη πάιη απίζαλε, αθφκε θη αλ δερηνχκε ηελ
χζηεξε ρξνλνιφγεζή ηνπ.78
Ο Trevett ζηε κνλνγξαθία ηνπ γηα ηνλ Απνιιφδσξν εμεηάδεη ιεπηνκεξψο ηα
γισζζηθά θαη πθνινγηθά ζηνηρεία πνπ είλαη θνηλά ζηνπο ιφγνπο πνπ εθθσλήζεθαλ
απφ ην ξήηνξα θαη ηνπο δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνπο γλήζηνπο ιφγνπο ηνπ Γεκνζζέλε.
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Αξπνθξ. s.v. θαθνηερληῶλ: δίθεο ὄλνκα, ἣλ νἱ ἑιόληεο ηηλὰ ςεπδνκαξηπξηῶλ θαηὰ ηνῦ παξαζρνκέλνπ
αὐηὸλ ἐδίδνζαλ· Γεκνζζέλεο ἐν ηῷ καηὰ Τιμοθέοσ ηίζεφς, εἰ γνήζιος, θαὶ ἐλ ηῷ θαη Δὐέξγνπ θαὶ
Μλεζηβνύινπ. Αλαθνξά ζην ιφγν Πξὸο Σηκόζενλ θάλεη επίζεο ν Αζήλαηνο (11.486c-d), σζηφζν
δε ζρνιηάδεη ηελ παηξφηεηα ή γλεζηφηεηά ηνπ.
76
Τπάξρνπλ 7 ιφγνη ζπλνιηθά ζην corpus ηνπ Γεκνζζέλε πνπ εθθσλήζεθαλ απφ ηνλ Απνιιφδσξν
(45, 46, 49, 50, 52, 53, 59). Η θξαηνχζα άπνςε ζηε βηβιηνγξαθία είλαη φηη φινη εθηφο ηνπ 45 νπ
ιφγνπ είλαη γξακκέλνη απφ ην ίδην ρέξη, πνπ θαίλεηαη λα είλαη εθείλν ηνπ Απνιιφδσξνπ, βι.
ελδεηθηηθά Trevett 1992: 50-51· Gernet 1954-60: iii. 12-13· Pearson 1966: 347.
77
Πινχη. Γεκ. 6.2.
78
Βι. Trevett 1992: 51.
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Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο είλαη ε έθηαζε ησλ
πξνηάζεσλ, ε ζπρλφηεηα ησλ αλησλπκηψλ «νὗηνο» θαη «αὐηόο», ε ρξήζε νξηζηηθνχ
άξζξνπ πξηλ απφ ηα θχξηα νλφκαηα θαη ε παξνπζία ηεο ραζκσδίαο. Σν ζπκπέξαζκα
πνπ εμάγεηαη απφ κηα ηέηνηνπ είδνπο έξεπλα είλαη φηη νη έμη ιφγνη ηνπ Απνιιφδσξνπ
([Γεκ.] 46, 49, 50, 52, 53, 59) εκθαλίδνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ιφγνπο ζην
corpus ηνπ Γεκνζζέλε κεγαιχηεξεο ζε έθηαζε πξνηάζεηο, πεξηζζφηεξεο αλησλπκίεο,
ζπρλφηεξε ρξήζε ηνπ άξζξνπ θαη κηθξφηεξε κέξηκλα ζηελ απνθπγή ηεο ραζκσδίαο.79
Σα απνηειέζκαηα ηεο πθνινγηθήο αλάιπζεο ζηνλ 49ν ιφγν είλαη ζπκβαηά κε ηα
αληίζηνηρα ησλ ιφγσλ πνπ απνδίδνληαη ζηνλ Απνιιφδσξν. πγθεθξηκέλα, ν ιφγνο
Πξὸο Σηκόζενλ ζπλίζηαηαη απφ 152 πξνηάζεηο ζπλνιηθά, ε έθηαζε ησλ νπνίσλ είλαη
αξθεηά κεγάιε. Απηφ πνπ πξνθαιεί εμαηξεηηθή εληχπσζε θαη δελ αθήλεηαη
αζρνιίαζην απφ ηνπο κειεηεηέο είλαη ε «πεξίνδνο-ηέξαο» ησλ

§§ 9-14.80 Οη

αλησλπκίεο «νὗηνο» θαη «αὐηόο» είλαη επίζεο αξθεηά ζπρλέο (ζε πνζνζηφ 3.17%),
ελψ ζπρλή είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ νξηζηηθνχ άξζξνπ πξηλ απφ ηα θχξηα νλφκαηα. Σν
παξφλ θείκελν, ηέινο, παξνπζηάδεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ραζκσδίαο κέζα
ζην ζχλνιν ησλ ιφγσλ πνπ πεξηέρεη ην corpus ηνπ Γεκνζζέλε.81
Η πθνινγηθή αλάιπζε ηνπ ιφγνπ, ζπλεπψο, εληζρχεη ηελ άπνςε πσο ην θείκελν
δελ αλήθεη ζην Γεκνζζέλε, αιιά θαηά πάζα πηζαλφηεηα γξάθηεθε απφ ηνλ
Απνιιφδσξν, φπσο θαη νη ππφινηπνη ιφγνη πνπ εθθσλήζεθαλ απφ απηφλ (κε
εμαίξεζε ηνλ 45ν). Ο MacDowell αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά γηα ην ιφγν Πξὸο
Σηκόζενλ πσο, «δεδνκέλσλ ησλ εμαηξεηηθά καθξνζθειψλ πξνηάζεσλ πνπ είλαη ζπρλά
αζπλάξηεηεο θαη θιχαξεο, είλαη δχζθνιν λα πηζηέςεη θαλείο πσο ν Γεκνζζέλεο ζα
κπνξνχζε λα έρεη παξνπζηάζεη έλα ηφζν θαθνγξακκέλν θείκελν».82

79

Βι. Trevett 1992: 61-69. Δθείλνο πνπ πξψηνο κειέηεζε ηελ χπαξμε ραζκσδίαο ζηνπο ιφγνπο ησλ
ξεηφξσλ ήηαλ ν G. E. Benseler. 1841. De hiatu in oratoribus atticis et historicis graecis.
Freiburg, ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ νπνίνπ αμηνπνηεί θαη ν Trevett.
80
Βι. Trevett 1992: 107: “mammoth sentence”.
81
Βι. αλαιπηηθά Trevett 1992: 61-69, φπνπ παξαηίζεληαη νη πίλαθεο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
κεηξήζεσλ.
82
Βι. MacDowell 2009: 105. Ο κειεηεηήο γηα λα εληζρχζεη ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ απηφ θέξλεη σο
παξάδεηγκα ηελ πεξίνδν ησλ παξαγξάθσλ 9-14 πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ελψ πξνηείλεη θαη
ηελ πηζαλφηεηα ν ιφγνο λα είλαη κηα πξψηε πξφρεηξε θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ θαη ησλ
επηρεηξεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην δηθαζηήξην θαη φρη ε ηειηθή κνξθή ηνπ θεηκέλνπ
πνπ εθθσλήζεθε.
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Γ. Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ

Ο ιφγνο Πξὸο Σηκόζενλ ὑπὲξ ρξέσο αθνινπζεί πηζηά ηελ ηππηθή δνκή ελφο δηθαληθνχ
ιφγνπ, πνπ ήηαλ απνδεθηή απφ ηνπο ξήηνξεο ηνπ 4νπ αη. π.Υ. Η ηεηξακεξήο δνκή
είλαη εκθαλήο θαη βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηε ξεηνξηθή ζεσξία.83 Σν πξννίκην
(§§1-5), πνπ απνβιέπεη ζηελ θαηνρχξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο θαιήο πίζηεο
ηνπ αθξναηεξίνπ, αθνινπζείηαη απφ κηα καθξνζθειή θαη ιεπηνκεξή αθήγεζε (§§633), ζηελ νπνία αλαιχνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ηα ηέζζεξα δάλεηα πνπ ρνξήγεζε ν
Παζίσλ ζηνλ Σηκφζεν. Έπεηαη ε απφδεημε (§§34-67), φπνπ ν θαηήγνξνο παξέρεη
ινγηθά επηρεηξήκαηα γηα λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηνπ, ελψ παξάιιεια επηδηψθεη λα
αληηθξνχζεη ηηο πηζαλέο ελζηάζεηο πνπ επξφθεηην ν ελαγφκελνο λα εγείξεη ζην ιφγν
ηνπ γηα λα απνδείμεη φηη δελ έιαβε ν ίδηνο ηα δάλεηα θαη, επνκέλσο, δελ είλαη απηφο
πνπ πξέπεη λα θαηεγνξεζεί σο νθεηιέηεο. Ο ιφγνο θιείλεη κε ην ζχληνκν επίινγν
(§§68-69) πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ νκηιεηή λα ζπγθεθαιαηψζεη ηα κέζα πεηζνχο
πνπ ρξεζηκνπνίεζε θαη λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ησλ δηθαζηψλ, κέζα απφ κηα
ζπλαθφινπζε ζπλαηζζεκαηηθή έθθιεζε.

1. Πποοίμιο:
θνπφο ηνπ πξννηκίνπ ελφο δηθαληθνχ ιφγνπ είλαη λα παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο γηα
ηελ εθδηθαδφκελε ππφζεζε πιεξνθνξίεο, επηηξέπνληαο ζηνλ νκηιεηή λα εμαζθαιίζεη
ηελ αδηάζπαζηε πξνζνρή ηνπ αθξναηεξίνπ θαη ηε ζπλαθφινπζε απφθηεζε ηεο
επλνίαο ηνπ. Ο Απνιιφδσξνο ζην πξννίκην ηνπ ιφγνπ ηνπ, αθνχ πξνζδηνξίδεη ην
ξφιν ηνπ σο ελάγνληνο, ην φλνκα ηνπ ελαγνκέλνπ θαη ην πεξηερφκελν ηεο
θαηεγνξίαο, επηρεηξεί λα δηαιχζεη ηελ ελδερφκελε θαρππνςία ησλ δηθαζηψλ γηα ηελ
απφθαζή ηνπ λα πξνζθχγεη ζην δηθαζηήξην πξνο δηεθδίθεζε ησλ ρξεκάησλ πνπ
νθείιεη ν Σηκφζενο ζηνλ παηέξα ηνπ: κεδελὶ ὑκῶλ ἄπηζηνλ γελέζζσ, ὦ ἄλδξεο
δηθαζηαί, εἰ Σηκόζενο ὀθείισλ ἀξγύξηνλ ηῷ παηξὶ ηῷ ἐκῷ θεύγεη λῦλ ὑπ᾽ ἐκνῦ ηαύηελ
ηὴλ δίθελ (49.1). Ο θφβνο ηνπ Απνιιφδσξνπ θαίλεηαη πσο αθνξκάηαη απφ ην γεγνλφο

83

Η δηαίξεζε ελφο ξεηνξηθνχ ιφγνπ ζε ηέζζεξα κέξε (πξννίκηνλ, δηήγεζηο, πίζηηο, ἐπίινγνο)
παγηψζεθε θαη θαζηεξψζεθε (ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν) απφ ηνλ Ιζνθξάηε θαη ηε
ζρνιή ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Γηνλχζην Αιηθαξλαζζέα (Λπζίαο 16). Γηα ζχληνκε επεμήγεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο θάζε κέξνπο βι. Kennedy 2010: 12.
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φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζηξαηεγνχ ηελ επνρή ηεο δίθεο ήηαλ θαηά πάζα
πηζαλφηεηα αξθεηά θαιή, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη δπζπηζηία ην φηη ν ίδηνο
αλαγθάζηεθε λα δαλεηζηεί ρξήκαηα απφ ηελ ηξάπεδα ηνπ Παζίσλα. Γηα ην ιφγν απηφ,
ν ξήηνξαο επηζπκεί λα αθεγεζεί δηεμνδηθά ηα γεγνλφηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ θαηά
ηελ νπνία έγηλε θάζε δαλεηζκφο, ηνλίδνληαο ηδηαηηέξσο ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία
πνπ νδήγεζε ηνλ Σηκφζεν ζηε ζχλαςε ησλ δαλείσλ.84 Η πηζαλφηαηε νηθνλνκηθή
αλάθακςε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, πνπ επηζπλέβε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, αλαγθάδεη
ην ξήηνξα λα ππελζπκίζεη επαθξηβψο ζηνπο δηθαζηέο ηηο ζπλζήθεο πνπ ίζρπαλ ην
ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ρνξεγήζεθαλ ηα δάλεηα.85
Ήδε απφ ηελ αξρή ν Απνιιφδσξνο επηδεηθλχεη κηα έληνλε δηάζεζε λα
ππνλνκεχζεη ην ήζνο ηνπ αληηδίθνπ ηνπ, πξνζάπηνληάο ηνπ ηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηνπ
«ἀραξίζηνπ» θαη «ἀδηθσηάηνπ» (49.1), πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίζεζε πξνο ηνλ
«βέιηηζηνλ» παηέξα ηνπ πξντδεάδνπλ αξλεηηθά ηνπο δηθαζηέο, ελψ ζπλάκα
απνθαιχπηνπλ ηηο ξεηνξηθέο ηερληθέο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε
ζπλέρεηα γηα ην ζηηγκαηηζκφ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Σηκφζενπ.86 Ο ξήηνξαο εηζδχνληαο
ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ παηέξα ηνπ δεκηνπξγεί πξνζδνθίεο γηα ηελ επηζπκεηή θαη
αξκφδνπζα ζπκπεξηθνξά ηνπ Σηκφζενπ ζηηο ηδησηηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο: ᾤεην κὲλ νὖλ,
ὦ ἄλδξεο δηθαζηαί, ὁ παηήξ, εἰ ζσζείε Σηκόζενο ηόηε ἐμ ἐθείλσλ ηῶλ θηλδύλσλ θαὶ
ἀθίθνηην νἴθαδε παξὰ βαζηιέσο, εὐπνξσηέξνπ γελνκέλνπ ηνύηνπ ἢ ὡο ηόηε δηέθεηην, νὐ
κόλνλ ηὰ ἑαπηνῦ θνκηεῖζζαη, ἀιιὰ θαὶ ἄιινπ εἴ ηνπ δένηην πξὸο Σηκόζενλ πξᾶμαη
ὑπάξμεηλ αὑηῷ (49.3). Ο Απνιιφδσξνο δειψλεη μεθάζαξα πσο ν παηέξαο ηνπ λφκηδε
φηη, φηαλ ν Σηκφζενο ζα αλέθακπηε νηθνλνκηθά κεηά απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηηο
ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Πέξζε βαζηιηά, φρη κφλν ζα εμνθινχζε ην ρξένο ηνπ,
αιιά θαη ζα ηνπ πξφζθεξε νηηδήπνηε άιιν ρξεηαδφηαλ. Σν αλ απηφ ζα ήηαλ ρξήκαηα,
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Η ιέμε ἀπνξία επαλαιακβάλεηαη ηξεηο θνξέο κφλν ζην πξννίκην, ελψ καδί κε ηα παξάγσγά ηεο
εκθαλίδεηαη ζπλερψο ζε φιν ην ιφγν. Η αληίζεζε ἀπνξίαο- εὐπνξίαο, πνπ ππνδεηθλχεη ηηο
κεηαπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζηξαηεγνχ, δηαηξέρεη νιφθιεξν ην ιφγν ηνπ
Απνιιφδσξνπ (πξβ. 49.68: ὅηαλ ἀπορούμενοι μὲν δαλείδσληαη θαὶ νἴσληαη δηὰ ηὴλ δόμαλ
πηζηεύεζζαη δεῖλ, εὐπορήζανηες δὲ κὴ ἀπνδηδῶζηλ, πνπ ππνλνεί φηη ν Σηκφζενο είλαη πιένλ
επθαηάζηαηνο). Η έκθαζε πνπ δίλεηαη, βέβαηα, ζηελ απειπηζηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ
Σηκφζενπ σο αηηία ηεο ζπκπάζεηαο ηνπ Παζίσλα ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη θαη ζηνλ αθξναηή
αηζζήκαηα ζπκπάζεηαο πξνο ηνλ θαηεγνξνχκελν, σζηφζν ε ζπρλφηαηε επαλάιεςε ηεο ἀπνξίαο
απνζθνπεί ζηε δηθαηνιφγεζε ηεο απφθαζεο ηνπ ηξαπεδίηε λα πξνζθέξεη βνήζεηα ζηνλ ζηξαηεγφ.
85
Η αλάγθε γηα ιεπηνκεξή αθήγεζε επηζεκαίλεηαη δχν θνξέο ζην πξννίκην, κία ζηελ αξρή θαη κία
ζην ηέινο: 49.1: ἐπεηδὰλ ὑκᾶο ἀλακλήζσ ηόλ ηε θαηξὸλ ἐλ ᾧ ηὸ ζπκβόιαηνλ ἐγέλεην, θαὶ ηὰ
ζπκβάληα ηνύηῳ ἐλ ἐθείλῳ ηῷ ρξόλῳ, θαὶ εἰο ὅζελ ἀπνξίαλ θαηέζηε νὗηνο, [...]· 49.4: ἀλαγθαῖόλ
κνη δνθεῖ εἶλαη ἐμ ἀξρο ἅπαληα δηεγήζαζζαη ὑκῖλ, ηά ηε ὀθεηιόκελα, θαὶ εἰο ὅ ηη ἕθαζηνλ αὐηῶλ
θαηερξήζαην, θαὶ ηνὺο ρξόλνπο ἐλ νἷο ηὸ ζπκβόιαηνλ ἐγέλεην.
86
Γηα ηηο ηερληθέο εζνπνηίαο ηηο νπνίεο κεηαρεηξίδεηαη ν Απνιιφδσξνο βι. παξαθάησ ηελ ελφηεηα ηεο
αθήγεζεο.
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δψξα ή πνιηηηθή ελδερνκέλσο ππνζηήξημε δελ δηεπθξηλίδεηαη. Η ράξηο εκθαλίδεηαη
ζαλ άηππε εζηθή ππνρξέσζε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο εμφθιεζεο ησλ ρξεκάησλ,
εθφζνλ ν δαλεηζκφο γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο θηιίαο.87 Ο Σηκφζενο, παξφιν πνπ
νθείιεη ράξηλ ζηνλ πηζησηή ηνπ, δελ πξνηίζεηαη λα εμνθιήζεη ην ρξένο ηνπ, παξά
κφλν αλ αλαγθαζηεί λα ην θάλεη αληηδηθψληαο καδί ηνπ (δη’ ἔρζξαο θαὶ δίθεο, 49.4).
ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ιφγνπ, ν νκηιεηήο θξνληίδεη λα επηζεκαίλεη ηελ αδπλακία ηνπ
αληηδίθνπ ηνπ λα αληεπεμέιζεη ζηηο πξνζδνθίεο πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε νηθνγέλεηα
ηνπ Απνιιφδσξνπ- θαη πνπ επηδηψθεη εκκέζσο ν νκηιεηήο λα κεηαβηβάζεη θαη ζηνπο
δηθαζηέο- δηεπξχλνληαο ην πεδίν αλαθνξάο ηνπ θαη ζην πνιηηηθφ γίγλεζζαη.
Τπνλνκεχεη, ηέινο, εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ Σηκφζενπ κέζα απφ ηελ
ππφδεημε ηεο πξνδηάζεζεο εθείλνπ λα εμαπαηά ηνπο απνδέθηεο ησλ ιφγσλ ηνπ (ἐὰλ δὲ
δύλεηαη ὑκᾶο πεῖζαη ὡο νὐθ ὀθείιεη, ἐμαπαηήζαο ηῷ ιόγῳ, 49.4).
Η πξνγξακκαηηθή δήισζε ηνπ ξήηνξα πξνο ην αθξναηήξηφ ηνπ πσο ν ίδηνο
ζεσξεί αλαγθαίν λα αθεγεζεί εμαξρήο φια ηα γεγνλφηα (49.4) ζεκαηνδνηεί ηε
κεηάβαζε ζηελ εθηελή αθήγεζε πνπ έπεηαη ηνπ πξννηκίνπ θαη αληαπνθξίλεηαη ζηελ
ππφζρεζε απηή ηνπ νκηιεηή. 88 Η αθξηβήο γλψζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξφθεηηαη ν ίδηνο
λα εθζέζεη νθείιεηαη ζηα ιεγφκελα ὑπνκλήκαηα πνπ ζπλήζηδαλ λα ζπληάζζνπλ νη
ηξαπεδίηεο γηα λα γλσξίδνπλ ηελ θίλεζε ησλ πνζψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο
ηξάπεδαο.89 Με εθφδηα ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ ηξαπεδηθψλ βηβιίσλ θαη ηηο
ξεηνξηθέο ηερληθέο θαηαζθεπήο ηνπ ήζνπο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ ππφζεζε
πξνζψπσλ, ν Απνιιφδσξνο ζα πξνζπαζήζεη λα κεηαηξέςεη ην ἄπηζηνλ ζε πηζηόλ.
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Βι. 49.27, 54.
Η ππφζρεζε ηνπ νκηιεηή λα δηεγεζεί εμ αξρήο φια ηα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο είλαη ηππηθή ζηνπο
ξήηνξεο θαη θπξίσο ζηνπο ιφγνπο ηνπ Γεκνζζέλε, βι. π.ρ. Γεκ. 34.5· 36.3· 37.3· 40.5· 54.2.
πρλή είλαη, επίζεο, ε ππφζρεζε πεξί ζπληνκίαο ηεο αθήγεζεο, ε νπνία εδψ φκσο απνπζηάδεη.
89
Βι. 49.5. Η πξαθηηθή απηή ησλ «γξακκάησλ» αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ γηα λα δηθαηνινγεζεί ε
παξάζεζε ηφζν ιεπηνκεξψλ θαη αθξηβψλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηα ηέζζεξα δάλεηα (49.43, 44,
59).
88
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2. Αθήγηζη και ἠθοποιία:
Σν βαζηθφηεξν αιιά θαη πην ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ιφγσλ ηνπ
Απνιιφδσξνπ είλαη ε αζπλήζηζηα καθξνζθειήο αθήγεζε, πνπ ζπληζηά θεληξηθφ
κέζν πεηζνχο, δηαδξακαηίδνληαο ζπρλά πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ξεηνξηθή ηνπ ζε
ζχγθξηζε κε ηε ινγηθή ή λνκηθή επηρεηξεκαηνινγία. Aπηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ εθ
πξψηεο φςεσο αληηηίζεηαη ζηηο αξεηέο κηαο θαιήο αθήγεζεο, ζχκθσλα κε ηε
ξεηνξηθή ζεσξία ηνπ 4νπ αη. π.Υ., πνπ δηδάζθεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ελφο
ξεηνξηθνχ ιφγνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπληνκία, ζαθήλεηα θαη
πεηζηηθφηεηα.90 Βέβαηα, ην γεγνλφο φηη νη αθεγήζεηο ηνπ Απνιιφδσξνπ δελ
αληαπνθξίλνληαη ζην πξφηππν ηεο ζπληνκίαο, δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη
κεηνλεθηνχλ ζε ζαθήλεηα θαη πεηζηηθφηεηα. Η δεηλφηεηα ηνπ Απνιιφδσξνπ σο
ξήηνξα έρεη ακθηζβεηεζεί αξθεηά απφ παιαηφηεξνπο κειεηεηέο εμαηηίαο αθξηβψο ηεο
βαξχηεηαο πνπ δίλεηαη ζηελ αθήγεζε, απφ ηε κία, θαη ηεο αδπλακίαο ησλ ινγηθψλ
επηρεηξεκάησλ, απφ ηελ άιιε, ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ εξκελεπζεί σο ηεθκήξηα ηεο
κεηξηφηεηαο ηνπ ξήηνξα.91 Ωζηφζν, ε ζχγρξνλε έξεπλα ηείλεη λα αλαζεσξήζεη ηελ
παξαδνζηαθή άπνςε φηη ε αθήγεζε έρεη πεξηνξηζκέλν ξφιν ζηα λνκηθά θείκελα, θαη
ππνζηεξίδεη φηη ε έθζεζε ησλ λνκηθψλ επηρεηξεκάησλ ππεξεηείηαη θαιχηεξα κέζα
απφ κηα πξνζεθηηθή δηθαληθή αθήγεζε.92
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κηα ιεπηνκεξήο θαη αλαιπηηθή αθήγεζε κπνξεί λα
θαηαζηεί εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή σο κέζν πεηζνχο θαη, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο,
αθφκε θαη λα ππεξηζρχζεη ηεο ινγηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο.93 Γεδνκέλνπ κάιηζηα ηνπ
ρακεινχ θαηά βάζε κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιήζνπο ησλ δηθαζηψλ ζηα αζελατθά
δηθαζηήξηα, κηα γιαθπξή θαη ελδηαθέξνπζα εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ ηεο ππφζεζεο
ζα απνηεινχζε φρη κφλν ην πην δσληαλφ θαη ειθπζηηθφ ηκήκα ηνπ δηθαληθνχ ιφγνπ
αιιά παξάιιεια ην πην πεηζηηθφ, εθφζνλ κηα πιήξεο θαη ζρνιαζηηθή παξνπζίαζε
ησλ πεξηζηαηηθψλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξαγσγήζεη θαηάιιεια ηνπο δηθαζηέο.
Δπηπιένλ, ε αθήγεζε ζπληζηά ην ηκήκα εθείλν ηνπ ιφγνπ πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ
90

Γηα ηηο αξεηέο κηα θαιήο αθήγεζεο βι. Αλαμηκ. Ῥεη. πξὸο Ἀιέμ. 38.6.
Βι. επί παξαδείγκαηη ηελ απνηίκεζε πνπ θάλεη ν Kennedy 1963: 247 γηα ηηο ξεηνξηθέο ηθαλφηεηεο
ηνπ Απνιιφδσξνπ: «Ο Απνιιφδσξνο είλαη ηξίηεο θαηεγνξίαο ξήηνξαο. [...] Σν χθνο ηνπ είλαη
κέηξην, ε ζχλζεζε ησλ ιφγσλ ηνπ θαζφινπ εληππσζηαθή, ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ αδχλακε».
92
Πξβ. Brooks 2005: 424 (φπσο παξαηίζεηαη ζηελ Olson 2014: 4): «ν λφκνο, ζα έιεγε θαλείο,
ρξεηάδεηαη κηαλ αθήγεζε».
93
Πξβ. Pearson 1981: 39, φπνπ αλαθέξεηαη πσο κηα αθήγεζε πνπ παξνπζηάδεηαη κε επηδέμην ηξφπν
θαη ππνζηεξίδεηαη απφ πεηζηηθέο καξηπξίεο κπνξεί λα θεξδίζεη κηα ππφζεζε ρσξίο λα έρεη αλάγθε
απφ πνιιά ζπκπιεξσκαηηθά επηρεηξήκαηα.
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νκηιεηή λα πξνβάιεη κέζα απφ δηάθνξεο ξεηνξηθέο ηερληθέο ηνλ ραξαθηήξα (ἦζνο)
ησλ πξνζψπσλ, δεκηνπξγψληαο κε άιια ιφγηα ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ψζηε λα
θεξδίζεη ν ίδηνο ηε ζπκπάζεηα ησλ αθξναηψλ θαη λα απνδψζεη ζηνλ αληίδηθν ην ξφιν
ηνπ «θαθνχ» πνπ έρεη βιάςεη ζθνδξά ηνλ νκηιεηή θαη αμίδεη λα ηηκσξεζεί.94
Ο Απνιιφδσξνο θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεη πσο θαλέλα απνδεηθηηθφ κέζν δελ
έρεη πξαγκαηηθή αμία αλ δελ είλαη εληαγκέλν ζε κηα ιεπηνκεξή, ζπλεθηηθή αθήγεζε,
πνπ λα θαζηζηά ην ιφγν ζην ζχλνιφ ηνπ αιεζνθαλή. Με γλψκνλα απηφ ην θξηηήξην,
ε ρξήζε ηεο αθήγεζεο σο κέζνπ πεηζνχο απφ ην ξήηνξα είλαη «αμεπέξαζηε, ζθφπηκε
θαη εμαηξεηηθά επέιηθηε απφ ιφγν ζε ιφγν, φπσο ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο
θάζε ππφζεζεο».95 ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ν Απνιιφδσξνο αθήλεη ζε πξψην
επίπεδν ηα γεγνλφηα λα κηιήζνπλ απφ κφλα ηνπο, ελψ νη θαηλνκεληθέο αζηνρίεο ησλ
αθεγήζεψλ ηνπ- ππεξβνιηθά καθξνπεξίνδνο ιφγνο, ελνριεηηθέο επαλαιήςεηο,
ζπκπεξίιεςε ζπρλά κε ζρεηηθψλ κε ηελ ππφζεζε ζηνηρείσλ- κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ
θαη λα απνηηκεζνχλ θαιχηεξα, αλ εληαρζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ξεηνξηθέο ηερληθέο
θαη ζθνπηκφηεηεο.
Η αθήγεζε ζην ιφγν Πξὸο Σηκόζενλ θαηαιακβάλεη ζρεδφλ ηε κηζή έθηαζε ηνπ
ηνπ ιφγνπ (49.6-33) θαη ζπγθξνηείηαη απφ κηθξφηεξα δηαθξηηά ηκήκαηα· θαζέλα απφ
απηά εμηζηνξεί ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθαλ ηα ηέζζεξα δάλεηα (θαη ην
ζπκπιήξσκα ζην ηξίην δάλεην) απφ ηνλ ηξαπεδίηε Παζίσλα ζην γλσζηφ Αζελαίν
ζηξαηεγφ. Οη 28 παξάγξαθνη ηεο δηήγεζεο παξέρνπλ πιεζψξα ζηνηρείσλ ηφζν γηα ηε
ζηξαηησηηθή δξάζε ηνπ Σηκφζενπ θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ πνιεκηθψλ ηνπ
επηρεηξήζεσλ φζν θαη γηα δηάθνξεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη γηα ηε ιεηηνπξγία
ηεο ηξάπεδαο ηνπ Παζίσλα.
ην ζεκείν φπνπ γίλεηαη ε κεηάβαζε απφ ην πξννίκην ηνπ ιφγνπ ζην ηκήκα ηεο
δηεγήζεσο, ν ξήηνξαο κεηαηξέπεηαη ζε πξσηαξρηθφ αθεγεηή ησλ γεγνλφησλ πνπ
ζπλζέηνπλ ηελ ηζηνξία ηελ νπνία ν ίδηνο επηιέγεη λα δηεγεζεί. Η χπαξμε θαη ε
ηαπηφηεηα ηνπ αθεγεηή θαζψο θαη ησλ απνδεθηψλ ηεο αθήγεζεο δειψλνληαη ήδε
απφ ηελ αξρή κε ζαθείο αθεγεκαηηθνχο δείθηεο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζδηνξίδεηαη θαη
ην πεξηερφκελφ ηεο: ἀλαγθαῖόλ κνη δνθεῖ εἶλαη ἐμ ἀξρο ἅπαληα δηεγήζαζζαη ὑκῖλ, ηά
ηε ὀθεηιόκελα, θαὶ εἰο ὅ ηη ἕθαζηνλ αὐηῶλ θαηερξήζαην, θαὶ ηνὺο ρξόλνπο ἐλ νἷο ηὸ
ζπκβόιαηνλ ἐγέλεην (49.4). Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο, ν αθεγεηήο- πνπ
ηαπηίδεηαη κε ην ζπγγξαθέα θαη εθθσλεηή ηνπ ιφγνπ- είλαη εμσηεξηθφο, εθφζνλ δελ
94
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Βι. Trevett 1992: 85.
Βι. Kapparis 2017: 285.
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ζπκκεηέρεη ν ίδηνο ζηα γεγνλφηα πνπ εμηζηνξεί νχηε ππήξμε απηφπηεο κάξηπξαο,
αιιά ιεηηνπξγεί σο εμσηεξηθφο παξαηεξεηήο πνπ παξεκβαίλεη νξηζκέλεο θνξέο,
θάλνληαο αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ κε κεηα-αθεγεκαηηθά ζρφιηα.96 Οη απνδέθηεο
ηεο αθήγεζεο (ὑκεῖο) είλαη θαηά βάζε νη δηθαζηέο, σζηφζν ζε απηνχο πξνζηίζεληαη
θαη φζνη άιινη παξεπξίζθνληαη ζην δηθαζηηθφ ρψξν ηε ζηηγκή ηεο εθθψλεζεο ηνπ
ιφγνπ: αληίδηθνο, ινηπφ αθξναηήξην.
Ο Απνιιφδσξνο εκθαλίδεηαη ζην ηκήκα ηεο αθήγεζεο σο αγγειηαθφξνο
γεγνλφησλ θαη πεξηζηαηηθψλ ζηα νπνία νχηε ππήξμε παξψλ νχηε είρε πξνζσπηθή
αλάκεημε, ελψ κεηαθέξεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο θάλνληαο ρξήζε θπξίσο ηνπ πιαγίνπ
ιφγνπ.97 Η πεξηγξαθή ηνπ βαζίδεηαη ζηα αθξηβή ζηνηρεία ησλ ηξαπεδηθψλ βηβιίσλ
(49.5) θαη ζηηο επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ηζρπξίδεηαη ν ίδηνο φηη ηνπ είρε δψζεη ν
παηέξαο ηνπ πξηλ πεζάλεη (49.42). Έπεηηα, νη πιεξνθνξίεο απηέο γηα ηνπο δαλεηζκνχο
ηνπ Σηκφζενπ εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο εμηζηφξεζεο γεγνλφησλ πνπ
αλήθνπλ ζηε ζπιινγηθή κλήκε ησλ Αζελαίσλ πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε δίθε. Απηφ
πξνζδίδεη κηα αμηφπηζηε βάζε ζην ιφγν ηνπ Απνιιφδσξνπ, ν νπνίνο δξάηηεηαη ηεο
επθαηξίαο λα εκπινπηίζεη ηελ απηαπφδεηθηε ηζηνξηθή κλήκε ησλ αθξναηψλ ηνπ κε ηα
ζηνηρεία ηεο δηθήο ηνπ ππφζεζεο πνπ ζα θαληάδνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ εμαηξεηηθά
αιεζνθαλή.98 Ο αθεγεηήο επηθαιείηαη, άιισζηε, ξεηά ηε κλήκε ησλ απνδεθηψλ ηεο
αθήγεζεο γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ αιήζεηα ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ, εκπιέθνληαο θαηά
θάπνηνλ ηξφπν ηνπο δηθαζηέο ζηελ ηζηνξία πνπ αθεγείηαη, ζην βαζκφ πνπ θαινχληαη
λα αλαθαιέζνπλ γεγνλφηα γηα ηα νπνία έρνπλ πξνζσπηθή γλψζε.99 Η ηερληθή απηή
96

ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαληθψλ αθεγήζεσλ πνπ απαληνχλ ζηελ Αηηηθή ξεηνξεία ν αθεγεηήο είλαη
εζσηεξηθφο, έρεη δειαδή θαη ν ίδηνο ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα γεγνλφηα πνπ αθεγείηαη. Έλα
παξάδεηγκα εμσηεξηθνχ αθεγεηή, εθηφο απφ ηνλ Απνιιφδσξν ζηελ παξνχζα αθήγεζε, ζεσξείηαη
ν αλψλπκνο αθεγεηήο ηνπ ιφγνπ ηνπ Αληηθψληα Καηὰ ηο κεηξπηᾶο, ν νπνίνο εμηζηνξεί ηα
γεγνλφηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ πνπ ζπλέβε πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα φηαλ
απηφο ήηαλ αθφκε παηδί. Δμσηεξηθφ αθεγεηή έρνπκε επίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ελάγσλ ή ν
ελαγφκελνο εθπξνζσπείηαη απφ θάπνηνλ ζπλήγνξν ν νπνίνο δελ έρεη πξνζσπηθή αλάκεημε ζηελ
πινθή ηεο ηζηνξίαο πνπ αθεγείηαη. Γηα ηα είδε αθεγεηψλ βι. αλαιπηηθά De Jong- Nünlist- Bowie
2004: 1-2.
97
Ο Kapparis 2017 παξνκνηάδεη ηνλ νκηιεηή ηνπ ιφγνπ καο κε ηνπο αγγειηαθφξνπο ηεο ηξαγσδίαο,
βι. ζζ. 288-289 θαη 289 ζεκ. 8.
98
Αλ ν αθεγεηήο εμέζεηε κφλν ηελ ηζηνξία ησλ ηεζζάξσλ δαλείσλ, ζέηνληαο απζηεξά φξηα ζην
ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπκπεξηιάβεη ζηελ αθήγεζε, ζα ήηαλ επρεξέζηεξν ζηνλ Σηκφζεν
λα παξάζρεη ηθαλνπνηεηηθά ηεθκήξηα πνπ λα ηνλ απαιιάζζνπλ απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάκεημε
ζην δαλεηζκφ. Σν θχξνο ησλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπγθπξηψλ, φκσο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ
θαηαζθεπάδεηαη ε αθήγεζε ηνπ Απνιιφδσξνπ, θαζηζηά ηελ εθδνρή ηνπ πεηζηηθφηεξε θαη ηελ
αλαζθεπή ηεο εμαηξεηηθά δχζθνιν εγρείξεκα.
99
Βι. 49.13-14: ὧλ ἀθνύνληεο ὑκεῖο ἐλ ηῷ δήκῳ ηόηε ἀναμνήζθηηε πῶο ἕθαζηνο πεξὶ αὐηνῦ ηὴλ
γλώκελ εἶρελ: νὐ γὰξ ἀγλνεῖηε ηὰ ιεγόκελα. Πξβ. 49.1: ἀιι᾽ ἐπεηδὰλ ὑκᾶο ἀναμνήζφ ηόλ ηε θαηξὸλ
ἐλ ᾧ ηὸ ζπκβόιαηνλ ἐγέλεην, θαὶ ηὰ ζπκβάληα ηνύηῳ ἐλ ἐθείλῳ ηῷ ρξόλῳ, θαὶ εἰο ὅζελ ἀπνξίαλ
θαηέζηε νὗηνο, [...]. Ο Απνιιφδσξνο ιακβάλεη εμαξρήο σο δεδνκέλν φηη νη δηθαζηέο γλσξίδνπλ
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ηεο κεηαηξνπήο ησλ εμσηεξηθψλ απνδεθηψλ ηεο αθήγεζεο ζε εζσηεξηθνχο κέζα απφ
ηελ ηαχηηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο (ὑκεῖο) κε ην ζχλνιν ηνπ
αζελατθνχ ιανχ εληζρχεη ηε δηάδξαζε κεηαμχ ηνπ αθεγεηή θαη ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ
θαη ζπλεγνξεί ππέξ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ νκηιεηή θαη ηεο πεηζηηθφηεηαο ηεο αθήγεζεο.
ε θάζε ιφγν πνπ απνηειεί πξντφλ εθθψλεζεο ζε πξαγκαηηθέο δηθαληθέο
ζπλζήθεο θαζίζηαηαη εκθαλήο ε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο
δίθεο θαη ηνπ ρσξηθνχ θαη ρξνληθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν εθηπιίζζνληαη ηα
γεγνλφηα ηεο αθήγεζεο. Δπεηδή ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ησλ
δαλεηζκψλ θαη ηεο δηθαζηηθήο δηακάρεο είλαη αξθεηά κεγάιν (αλ δερηνχκε ηελ
παξαδνζηαθή ρξνλνιφγεζε ηεο δίθεο), ν Απνιιφδσξνο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα
επαλαθέξεη ζηε κλήκε ησλ δηθαζηψλ ηηο ηζηνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο
πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα ζε φιε ηελ αθήγεζε αθξηβή
πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηνπηθνχ θαη ρξνληθνχ πεδίνπ δξάζεο ησλ πξνζψπσλ.
Η αθήγεζε αθνινπζεί κηα γξακκηθή εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ, σζηφζν κέζα
ζε απηέο ηηο κηθξφηεξεο ηζηνξίεο πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχλνιφ ηεο εληάζζνληαη επηπιένλ
γεγνλφηα πνπ δε ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ππφζεζε (49.9-14), θαζψο θαη ζηνηρεία
πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ρσξνρξφλν ηεο θπξίσο αθήγεζεο θαη ζα έπξεπε λα
απνηεινχλ κέξνο ησλ πίζηεσλ (49.18-21). Μέζα ζηελ αθήγεζε ζπκπιέθνληαη,
επίζεο, αξθεηά ζπρλά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν θαη ρξφλν ησλ
γεγνλφησλ πνπ εμηζηνξνχληαη αιιά θαη δείθηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην εδψ θαη ην
ηψξα ηεο δίθεο. Η ρξήζε γηα παξάδεηγκα ησλ δεηθηηθψλ αλησλπκηψλ φηαλ γίλεηαη
αλαθνξά ζην πξφζσπν ηνπ αληηδίθνπ πνπ έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ αθήγεζε
(π.ρ. Σηκόζενο νὑηνζί, 49.6) απνζθνπεί ζηελ ελαξγέζηεξε πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ,
επηηξέπνληαο ζηνπο δηθαζηέο λα δεκηνπξγήζνπλ λνεηηθέο εηθφλεο νξκψκελνη απφ έλα
νξαηφ εξέζηζκα. Ο αθεγεηήο ελ γέλεη θαίλεηαη πσο δηαζέηεη πιήξε επίγλσζε θαη
έιεγρν ηνπ πιηθνχ ηνπ, εθφζνλ κπνξεί λα κεηαθηλείηαη κε ζρεηηθή επρέξεηα ζηα
δηάθνξα ηκήκαηα ηεο ηζηνξίαο, ελψ παξάιιεια θάλεη έλαλ βαζηθφ δηαρσξηζκφ
κεηαμχ αθήγεζεο θαη πίζηεσλ, επηκέλνληαο ζηελ αλάγθε λα νινθιεξψζεη ηελ
εμηζηφξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο πξηλ απφ ηελ παξνρή ηεθκεξίσλ θαη καξηπξηψλ.100

100

ήδε ηα γεγνλφηα πνπ ζα ηνπο αθεγεζεί, γη‟ απηφ ην κφλν πνπ πξέπεη λα θάλεη είλαη λα ηα
επαλαθέξεη ζηε κλήκε ηνπο ελζσκαηψλνληάο ηα ζηε δηθή ηνπ ηζηνξία, ε νπνία γίλεηαη κε ηνλ
ηξφπν απηφ πην πεηζηηθή. Αλαγθάδνληαο ηνπο δηθαζηέο, κε άιια ιφγηα, λα πηζηέςνπλ πσο έρνπλ
πξνζσπηθή γλψζε ησλ γεγνλφησλ, φπσο απηά εμηζηνξνχληαη απφ ηνλ νκηιεηή, ν Απνιιφδσξνο
εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο, ψζηε νη ίδηνη λα ζπκθσλήζνπλ κε ηε δηθή ηνπ εθδνρή.
Βι. π.ρ. 49.18: θαὶ ηαῦηα ὅηη ἀιεζ ἐζηηλ, ηὸλ δόληα ηὸ ἀξγύξηνλ Φνξκίσλα ὑκῖλ κάξηπξα
παξέμνκαη, ἐπεηδὰλ θαὶ πεξὶ ηνῦ ἄιινπ ζπκβνιαίνπ δηεγήζσκαη ὑκῖλ, ἵλα ηῆ αὐηῆ καξηπξίᾳ πεξὶ
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Ιδηαίηεξα εκθαλήο ζην αθεγεκαηηθφ κέξνο ηνπ ιφγνπ είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ
Απνιιφδσξνπ λα απεηθνλίζεη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηνπο ραξαθηήξεο ησλ
πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηζηνξία ηνπ θαη θπξίσο ηνλ ραξαθηήξα ηνπ
Σηκφζενπ. Οη ηερληθέο πνπ κεηαρεηξίδεηαη ν ξήηνξαο πξνθεηκέλνπ λα ζθηαγξαθήζεη
ηελ εηθφλα θαη ην ήζνο ηνπ αληηδίθνπ πεξηιακβάλνπλ ηφζν επζείο ραξαθηεξηζκνχο,
ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ θξίλνπλ θαη αμηνινγνχλ εκθαλψο ηα εζηθά θαη θνηλσληθά
γλσξίζκαηα ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ, φζν θαη έκκεζνπο ραξαθηεξηζκνχο πνπ
πξνθχπηνπλ

απφ

πξάμεηο,

ιφγηα

θαη

ζπλαηζζήκαηα

ηνπ

ραξαθηήξα

πνπ

ζθηαγξαθείηαη, θαζψο θαη απφ ζπγθξίζεηο κε άιινπο ραξαθηήξεο ηεο αθήγεζεο.101 ε
δχν κφλν ζεκεία ηνπ ιφγνπ ηνπ ν Απνιιφδσξνο απνδίδεη ζηνλ Σηκφζεν άκεζνπο
ραξαθηεξηζκνχο: ζην πξννίκην ηνλ απνθαιεί «ἀράξηζηνλ» θαη «ἀδηθώηαηνλ πάλησλ
ἀλζξώπσλ» (49.1) κε ηελ επεμήγεζε φηη φρη κφλν δελ αληαπέδσζε ράξηλ
(νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξάμε επγλσκνζχλεο) ζηνλ Παζίσλα πνπ ηνπ πξνζέθεξε
νηθνλνκηθή ζηήξημε φηαλ εθείλνο βξηζθφηαλ ζε αλάγθε, αιιά δελ απνπιήξσζε νχηε
ην

νθεηιφκελν

πνζφ

ζηνλ

Απνιιφδσξν,

ηνλ

θιεξνλφκν

ηνπ

Παζίσλα.

Πξνδηαζέηνληαο αξλεηηθά ην αθξναηήξηφ ηνπ, ν νκηιεηήο έπεηηα αηηηνινγεί ηελ
απφδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γλσξηζκάησλ ζηνλ Σηκφζεν κέζα απφ ηελ αθήγεζε
γεγνλφησλ πνπ εθζέηνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηφζν ζηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο
φζν θαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, γηα λα ηνπ πξνζάςεη, ηέινο, ιίγν πξηλ απφ
ηνλ επίινγν θαη ελ είδεη ζπκπεξαζκαηηθήο δηαπίζησζεο απφ ηα πξνεγνχκελα
επηρεηξήκαηά ηνπ, ηνπο ραξαθηεξηζκνχο «ἄπιεζηνο» θαη «αἰζρξνθεξδήο» (49.67).
Παξάιιεια, απφ ηελ αξρή ηνπ ιφγνπ ηνπ, ν ξήηνξαο θαζηζηά εκθαλέο φηη ε
θαηαζθεπή ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ πξφθεηηαη λα βαζηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ
ζηε ζχγθξηζε, πνπ απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή εζνπνηίαο:
ηόηε ἡγήζεζζε ηὸλ κὲλ παηέξα ηὸλ ἐκὸλ βέιηηζηνλ γελέζζαη πεξὶ Σηκόζενλ, ηνῦηνλ δὲ νὐ
κόλνλ ἀράξηζηνλ εἶλαη, ἀιιὰ θαὶ ἀδηθώηαηνλ πάλησλ ἀλζξώπσλ (49.1). Δθφζνλ ν
ίδηνο ν Απνιιφδσξνο δελ απνηειεί ελεξγφ πξφζσπν ζηα γεγνλφηα πνπ ζα αθεγεζεί,
επηιέγεη λα ηνπνζεηήζεη ζηε ζέζε ηνπ «θαινχ» ήξσα πνπ πέθηεη ζχκα ηεο «θαθίαο»
ηνπ αληηδίθνπ ηνλ παηέξα ηνπ, ηνλ Παζίσλα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νπνίνπ γίλεηαη
ζεηηθφ πξφηππν θαη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. Έηζη, θάζε πξάμε ηνπ Σηκφζενπ
ὅινπ ηνῦ ρξέσο ἀθνύζαληεο εἰδηε ὅηη ἀιεζ ιέγσ. Πξβ. 49.21: ὡο δὲ νὐθ ἀιεζ ἔιεγελ, ἀιι᾽ αὐηὸο
δαλεηζάκελνο ἀπνζηεξεῖ, ἐγὼ ὑκᾶο δηδάμσ, ἐπεηδὰλ θαὶ πεξὶ ηῶλ ἄιισλ ὧλ ὀθείιεη θαζ᾽ ἕθαζηνλ
ὑκῖλ δηεγήζσκαη.
101
Γηα ηηο ηερληθέο ραξαθηεξηζκνχ ησλ πξνζψπσλ κηαο αθήγεζεο βι. ηε ζπδήηεζε πνπ θάλνπλ νη K.
De Temmerman θαη E. van Emde Boas 2018: 19-23.
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αμηνινγείηαη ζε ζχγθξηζε κε ην πξφηππν απηφ, κε απνηέιεζκα ε αραξηζηία θαη ε
αλαμηνπηζηία ηνπ ίδηνπ λα αληηδηαζηέιιεηαη ζπλερψο πξνο ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ
γελλαηφδσξε ζηάζε πνπ επέδεημε ν δαλεηζηήο ηνπ.102
ε γεληθέο γξακκέο, ν Απνιιφδσξνο επηδηψθεη λα δηαβάιεη ηνλ αληίδηθφ ηνπ
κέζα απφ ηηο δηθέο ηνπ πξάμεηο θαη ιφγηα θαη φρη ηφζν κε πξνζσπηθή επίζεζε ζην
ήζνο ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, επηιέγεη πξνζεθηηθά ηα γεγνλφηα πνπ ζα εθζέζεη, ψζηε
λα παξνπζηάζεη ηνλ Σηκφζεν σο έλαλ αλεχζπλν ζηξαηεγφ πνπ απνηπγράλεη λα
αληεπεμέιζεη ηφζν ζηηο εληνιέο ηεο πφιεσο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αζελατθνχ ιανχ φζν
θαη ζηηο ηδησηηθέο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε ηηο
ζηξαηεγηθέο εζνπνηίαο θαζψο θαη ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν
ξήηνξαο, είλαη ζθφπηκν λα δηαηξέμνπκε θαζέλα απφ ηα κηθξφηεξα ηκήκαηα πνπ
ζπλαπαξηίδνπλ ηελ αθήγεζε ηνπ ιφγνπ.


Πξψην δάλεην (49.6-8):

Σν πξψην ηκήκα ηεο αθήγεζεο, ε κεηάβαζε ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη κε ην
κεηα-αθεγεκαηηθφ ζρφιην ηνπ νκηιεηή «ἐμ ἀξρο ἅπαληα δηεγήζαζζαη ὑκῖλ» (49.4),
εηζάγεηαη κε ην ηππηθφ ζηηο δηθαληθέο αθεγήζεηο κφξην «γάξ» (49.6)103 θαη
πεξηιακβάλεη ηα γεγνλφηα θαη ηα αθξηβή ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην πξψην δάλεην
πνπ έιαβε ν Σηκφζενο απφ ηνλ Παζίσλα. Ο ρξφλνο θαη ν ηφπνο ηεο ηζηνξίαο
πξνζδηνξίδνληαη εμαξρήο: ν δαλεηζκφο ρξνλνινγείηαη ηνλ δέθαην κήλα ηνπ έηνπο
θαηά ην νπνίν ήηαλ άξρσλ ν σθξαηίδεο (374/3 π.Υ.),104 φηαλ ν ζηξαηεγφο επξφθεηην
λα μεθηλήζεη ηελ «χζηεξε» εθζηξαηεία ηνπ γηα λα βνεζήζεη ηελ Κέξθπξα πνπ
πνιηνξθνχληαλ απφ ηνπο παξηηάηεο.105 Αθξηβψο πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε ηνπ
ζηφινπ ηνπ, ν Σηκφζενο πιεζηάδεη ηνλ Παζίσλα ζηνλ Πεηξαηά θαη ηνπ δεηά λα ηνπ
δαλείζεη 1.351 δξαρκέο θαη 2 νβνινχο, γηα λα θαιχςεη ηα έμνδα ηεο εθζηξαηείαο,
102

Πξβ. ηελ αληίζεζε ζην ηέινο ηνπ πξννηκίνπ: ἃ κεηὰ ράξηηνο ἔιαβελ Σηκόζενο ἀπὸ ηο ηξαπέδεο
δεεζεὶο ηνῦ παηξὸο ηνῦ ἐκνῦ, ηαῦηα δη᾽ ἔρζξαο θαὶ δίθεο ηεηειεπηεθόηνο ἐθείλνπ ἐμειεγρζεὶο κὲλ ὡο
ὀθείιεη νἴεηαη δεῖλ ἀπνδνῦλαη (49.4).
103
Η ρξήζε ηνπ «γάξ» ζηελ αξρή ησλ αθεγήζεσλ είλαη ζπζηεκαηηθή ζηνπο ιφγνπο ηνπ Λπζία, ηνπ
Ιζνθξάηε θαη ηνπ Γεκνζζέλε, ελψ είλαη ιηγφηεξν ζπρλή ζηνλ Αηζρίλε θαη ηνλ Αλδνθίδε. Βι. De
Jong- Nünlist- Bowie 2004: 319, 326, 333, 337 θαη 343.
104
Ο κήλαο Μνπληρηὼλ ηνπ αηηηθνχ έηνπο αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην κήλα Απξίιην.
105
Βι. 49. 6: ηὸλ ὕζηεξνλ ἔθπινπλ· 49.8: ὃ ἐθπιέσλ ἔιαβελ ζηξαηεγῶλ ηὸ ὕζηεξνλ. Η «πξφηεξε»
επηηπρεκέλε εθζηξαηεία ηνπ Σηκφζενπ, ζηελ νπνία ν Απνιιφδσξνο- πξνθαλψο ζθνπίκσο- δελ
θάλεη θακία αλαθνξά, πξαγκαηνπνηήζεθε ην 375 π.Υ., βι. παξαπάλσ ζζ. 6-7. Η Scafuro 2011:
365 ζεκ. 39, επηζεκαίλεη πσο ν ραξαθηεξηζκφο «ὕζηεξνο ἔθπινπο» ίζσο είρε γίλεη θάπνην επξέσο
δηαδεδνκέλν ριεπαζηηθφ ζρφιην γηα ηελ απνηπρία ηνπ Σηκφζενπ ζηελ εθζηξαηεία ηνπ 373 π.Υ.,
εμαηηίαο ηεο νπνίαο νδεγήζεθε ζε δίθε γηα πξνδνζία, φπσο εμηζηνξεί παξαθάησ ν Απνιιφδσξνο
(49.9).
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ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη γηα πνηα αθξηβψο ρξήζε πξννξηδφηαλ ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ.
Σα ρξήκαηα απηά ζα δίλνληαλ ζηνλ ηακία ηνπ Σηκφζενπ, ηνλ Αληίκαρν, ν νπνίνο κε
ηε ζεηξά ηνπ έζηεηιε ην γξακκαηέα ηνπ Απηφλνκν λα παξαιάβεη ην πνζφ απφ ηνλ
Φνξκίσλα, πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηεο ηξάπεδαο θαη πνπ θαηέγξαςε
κάιηζηα ηελ νθεηιή ηνπ Σηκφζενπ καδί κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο.106 Η
ζπκθσλία, δειαδή, γηα ην δαλεηζκφ ησλ ρξεκάησλ έγηλε κεηαμχ ηνπ Σηκφζενπ θαη
ηνπ Παζίσλα ζηνλ Πεηξαηά, ελψ ε εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ
ζπλεξγάηεο/ δνχινπο ησλ δχν πξνζψπσλ. Κνκβηθήο ζεκαζίαο είλαη ε ζπρλφηαηε
επαλάιεςε ηνπ ξήκαηνο «θειεύσ», γηα λα θαηαζηεί ζαθέο πνηνο είλαη ν πξαγκαηηθφο
νθεηιέηεο ησλ ρξεκάησλ, ζηνηρείν πνπ απνθηά απνδεηθηηθή ηζρχ ζην ηκήκα ησλ
πίζηεσλ, φηαλ ν ξήηνξαο αληηθξνχεη εθ ησλ πξνηέξσλ ελδερφκελα επηρεηξήκαηα ηνπ
αληηδίθνπ πεξί απνπνίεζεο ηνπ ρξένπο.107
Δπεηδή ζε νιφθιεξε ηελ αθήγεζε ν Απνιιφδσξνο αλαθέξεηαη ζε πιεζψξα
νλνκάησλ, θξνληίδεη θάζε θνξά λα επαλαιακβάλεη δχν ή αθφκε θαη ηξεηο θνξέο ηα
ζηνηρεία θάζε δαλείνπ (ρξφλνο, ζπλζήθεο, αηηία δαλεηζκνχ, αθξηβέο πνζφλ, άηνκα
πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαιαβή ησλ ρξεκάησλ). Έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ
πξψηνπ απηνχ δαλείνπ, ν αθεγεηήο επαλαιακβάλεη δχν θνξέο νπζηαζηηθά ηα
γεγνλφηα- ε πξψηε θνξά ζεκαηνδνηεί ηελ πξνθνξηθή εληνιή (49.6-7), ε δεχηεξε ηε
γξαπηή θαηαρψξηζή ηεο ζηα βηβιία ηεο ηξάπεδαο (49.8)-, ελψ ζην ηέινο
αλαθεθαιαηψλνληαη ζε κηα πξφηαζε ηα ίδηα δεδνκέλα: ηὸ κὲλ ηνίλπλ πξῶηνλ ρξέσο, ὃ
ἐθπιέσλ ἔιαβελ ζηξαηεγῶλ ηὸ ὕζηεξνλ, ηνζνῦηνλ ὀθείιεη (49.8). Σν ζπκπεξαζκαηηθφ
απηφ ζρφιην ηνπ αθεγεηή, πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπλδέζκνπ
«ηνίλπλ», νινθιεξψλεη ην πξψην ηκήκα ηεο αθήγεζεο.


Γεχηεξν δάλεην (49.9-17):

ην δεχηεξν ηκήκα ηεο αθήγεζεο, ν Απνιιφδσξνο, πξηλ πξνβεί ζηελ
εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ αθνξνχλ ζην δεχηεξν δάλεην, θάλεη κηα αξθεηά
κεγάιε εηζαγσγή πνπ θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο λα κε ζρεηίδεηαη κε ηελ ππφζεζε,
θηινδνμεί, σζηφζν, λα δψζεη κηα ιεπηνκεξή ρξνλνινγηθή πνξεία ηεο ζηαδηνδξνκίαο
106

107

Γηα ηηο επζχλεο πνπ κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ νη δνχινη ζηηο ηξάπεδεο βι. Cohen 1992: 74-74.
πγθεθξηκέλα γηα ην ξφιν ηνπ Φνξκίσλα ζηελ ηξάπεδα ηνπ Παζίσλα, βι. Trevett 1992: 6 θ.εε.
Σν ξήκα «θειεύσ» ζε δηάθνξνπο γξακκαηηθνχο ηχπνπο επαλαιακβάλεηαη πέληε θνξέο κέζα ζηηο
ηξεηο παξαγξάθνπο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αθήγεζε ηνπ πξψηνπ δαλείνπ. Η επαλάιεςε ιέμεσλ ή
θξάζεσλ πνπ απνδεηθλχεηαη φηη εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία
ηνπ Απνιιφδσξνπ θαίλεηαη πσο είλαη ζπζηεκαηηθή πξαθηηθή ηνπ ξήηνξα ζην ιφγν πνπ
κειεηνχκε. Πξβ. ηε ρξήζε ηνπ «ζπληζηάλαη» παξαθάησ ζζ. 45 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
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ηνπ Σηκφζενπ σο ζηξαηεγνχ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε αλαθνξηθά κε
ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ εθζηξαηεηψλ ηνπ, δεκηνπξγψληαο θαηά θάπνην ηξφπν
ζρέζεηο αηηίνπ θαη αηηηαηνχ. πλεπψο, ν ξήηνξαο μεθηλά κηα «ηεξαηψδε» πεξίνδν πνπ
εθηείλεηαη ζε έμη νιφθιεξεο παξαγξάθνπο (9-14), ππελζπκίδνληαο ζηνπο δηθαζηέο ηελ
έθπησζε ηνπ Σηκφζενπ απφ ην αμίσκά ηνπ («ἀπνρεηξνηνλία»)108 θαη ηε δίθε ζηελ
νπνία ππνβιήζεθε εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπ λα αληεπεμέιζεη ζηηο πξνζδνθίεο ηεο
πφιεσο θαη εθζέηνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν ίδηνο νδεγήζεθε ζε
νηθνλνκηθφ αδηέμνδν κε φιε ηνπ ηελ πεξηνπζία ππνζεθεπκέλε.109 Η καθξνζθειήο
απηή πεξίνδνο- κε ηα πνηθίια αζχλδεηα, ηηο παξελζέζεηο θαη ηηο επαλαιήςεηοεζηηάδεη ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο ζπγθπξίεο, αθελφο, πνπ νδήγεζαλ ζηε δίθε
ηνπ Σηκφζενπ θαη ζην αξλεηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ηελ επνρή εθείλε ελαληίνλ
ηνπ, θαη αθεηέξνπ ζηελ αηηηνιφγεζε ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ
ζηξαηεγνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν Απνιιφδσξνο πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ην
δεχηεξν δάλεην πνπ έιαβε ν Σηκφζενο απφ ηελ ηξάπεδα ηνπ Παζίσλα, ελψ
ηαπηφρξνλα επηρεηξεί λα αλαθαιέζεη ζηε κλήκε ησλ δηθαζηψλ ηα ζπλαηζζήκαηα
νξγήο θαη απνγνήηεπζεο πνπ θαίλεηαη πσο είρε δεκηνπξγήζεη ε απνηπρία ηνπ
ζηξαηεγνχ ην 373 π.Υ., ψζηε λα παξαρζεί αθξηβψο ην ίδην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα θαη
ηε ζηηγκή εθθψλεζεο ηνπ ιφγνπ ζην δηθαζηήξην.
Οη ίδηνη νη δηθαζηέο ζην ηκήκα απηφ ηεο αθήγεζεο εκθαλίδνληαη γηα πξψηε
θνξά σο ελεξγά πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο, εθφζνλ ν αθεγεηήο απεπζχλεηαη ζε απηνχο
ζε δεχηεξν πιεζπληηθφ πξφζσπν ππελζπκίδνληάο ηνπο ηηο απνθάζεηο πνπ έιαβαλ νη
ίδηνη σο εθπξφζσπνη ηνπ αζελατθνχ ιανχ (παξφιν πνπ πξνθαλψο δελ ήηαλ ηα ίδηα
απηά άηνκα πνπ έιαβαλ ηηο απνθάζεηο) ζρεηηθά κε ηε δίθε ηνπ Σηκφζενπ, ηελ
αζψσζε θαη ηελ «απνρεηξνηνλία» ηνπ θαη ηελ επηβνιή ζαλαηηθήο πνηλήο ζηνλ
Αληίκαρν. Σν θιίκα πνπ δεκηνπξγεί, έπεηηα, ν Απνιιφδσξνο φηαλ παξαζέηεη
ιεπηνκεξψο ηηο ζπκθνξέο πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ πφιε εμαηηίαο ηνπ ζηξαηεγνχ ζα
πξέπεη λα ήηαλ αξθεηά θνξηηζκέλν. Σν αζχλδεην ζρήκα ηεο §13 (δηὰ ηὸ ζπκβεβεθέλαη
ηῆ πόιεη ηνηαῦηα πξάγκαηα, ἄκηζζνλ κὲλ ηὸ ζηξάηεπκα θαηαιειύζζαη ἐλ Καιαπξείᾳ,
πνιηνξθεῖζζαη δὲ ηνὺο πεξὶ Πεινπόλλεζνλ ζπκκάρνπο ὑπὸ Λαθεδαηκνλίσλ,
θαηεγνξνύλησλ δὲ ηνῦηνλ αἴηηνλ εἶλαη ηο παξνύζεο ἀηπρίαο Ἰθηθξάηνπο θαὶ
Καιιηζηξάηνπ, ἔηη δὲ ηῶλ ἀθηθλνπκέλσλ ἀπὸ ζηξαηεύκαηνο ἀπαγγειιόλησλ ἐλ ηῷ δήκῳ
108

Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο «ἀπνρεηξνηνλίαο» βι. Αξ. Αζελ. Πνι. 43.4 θαη 61.2. Πξβ. ζ. 8 ζεκ. 10 ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο.
109
Βι. 49.11-12.
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ηὴλ παξνῦζαλ ἔλδεηαλ θαὶ ἀπνξίαλ, ηὰ δὲ θαὶ δη᾽ ἐπηζηνιῶλ ἑθάζηνπ ππλζαλνκέλνπ
παξὰ ηῶλ νἰθείσλ θαὶ ἐπηηεδείσλ ὡο δηέθεηλην), ζην νπνίν ν ξπζκφο ηεο αθήγεζεο
επηηαρχλεηαη αηζζεηά, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπφηαλ θη απφ αλάινγε επηηάρπλζε ηνπ
ξπζκνχ

ηεο

εθθψλεζεο,

πξάγκα

πνπ

αλαπφθεπθηα

ζα

πξνθαινχζε

ηε

ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ αθξναηεξίνπ. Ο νκηιεηήο επηζεκαίλεη, άιισζηε, φηη νη
αθξναηέο δελ γίλεηαη λα αγλννχλ ηα γεγνλφηα πνπ θαίλεηαη πσο πξνθαινχζαλ νξγή
ζηνλ αζελατθφ ιαφ (ή ηνπιάρηζηνλ έηζη ζέιεη λα θάλεη ν Απνιιφδσξνο ηνπο δηθαζηέο
λα πηζηέςνπλ): ὧλ ἀθνύνληεο ὑκεῖο ἐλ ηῷ δήκῳ ηόηε ἀλακλήζζεηε πῶο ἕθαζηνο πεξὶ
αὐηνῦ ηὴλ γλώκελ εἶρελ: νὐ γὰξ ἀγλνεῖηε ηὰ ιεγόκελα (49.13-14). Ο ξήηνξαο, κε άιια
ιφγηα, επηρεηξεί λα νδεγήζεη ην αθξναηήξην ζηελ αλαβίσζε ππαξθηψλ ή κε
αλακλήζεσλ ζρεηηθψλ κε ηα γεγνλφηα πνπ αθεγείηαη, ζηα νπνία κάιηζηα έρεη ήδε
πείζεη ηνπο δηθαζηέο φηη ήηαλ παξφληεο θαη είραλ ελεξγφ αλάκεημε. Με ηελ ηερληθή
απηή ηεο επίθιεζεο ζηε κλήκε ησλ δηθαζηψλ, επηηπγράλεηαη παξάιιεια ε
αλαπαξαγσγή ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ αλάινγσλ κε απηά πνπ ν αθεγεηήο
επηζεκαίλεη φηη επηθξαηνχζαλ ηφηε· δελ είλαη ηπραίν, άιισζηε, ην γεγνλφο φηη ε
ηεξάζηηα πεξίνδνο ιφγνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηφζα πνιιά ζηνηρεία θαη πεξηζηαηηθά
ρσξίο παχζεηο, ηειεηψλεη κε ηε θξάζε «κᾶιινλ αὐηῷ ὀξγίδεζζε ὑκεῖο» (49.14), ε
νπνία ζπληζηά, ζα ιέγακε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θιηκάθσζε κηαο θαηλνκεληθά κε
ζρεηηδνκέλεο κε ηελ ππφζεζε αθήγεζεο.
Η ηαρχηεηα ηεο αθήγεζεο ζηε ζπλέρεηα κεηψλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε
αξκφδνπζα πξνζνρή ζηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ δεχηεξνπ
δαλείνπ.110 Μεηά ηελ θαζαίξεζή ηνπ, ινηπφλ, απφ ην αμίσκα ηνπ ζηξαηεγνχ θαη ιίγν
πξηλ απφ ηε δίθε ηνπ, ν Σηκφζενο αλαγθάδεηαη λα δαλεηζηεί ζηελ Καιαπξεία 1.000
δξαρκέο απφ ηνλ Αληηθάλε, ηνλ ηακία θάπνηνπ πινηνθηήηε Φηιίππνπ, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίζεη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ πιεξψκαηνο ησλ βνησηηθψλ πινίσλ. Όηαλ
επηζηξέθεη ζηελ Αζήλα δεηά απφ ηνλ Παζίσλα λα ηνπ δαλείζεη 1.000 δξαρκέο γηα λα
εμνθιήζεη ην ρξένο ηνπ ζηνλ Φίιηππν, επεηδή θνβήζεθε κήπσο ν πινηνθηήηεο
θαηαζέζεη ελαληίνλ ηνπ ζηε δίθε θαη απνθαιπθζεί ην ςέκα πνπ είπε ζηνπο Βνησηνχο
φηη ην πνζφλ πξνέξρεηαη απφ ηα ζηξαηησηηθά ρξήκαηα.111 Έηζη, ν παηέξαο ηνπ
Απνιιφδσξνπ, θαηαλνψληαο ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ν Σηκφζενο
εμαηηίαο ηφζν ηεο επηθείκελεο δίθεο ηνπ φζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δπζπξαγίαο,
110

111

Βι. γεληθά γηα ηηο απμνκεηψζεηο ζην ξπζκφ ησλ δηθαληθψλ αθεγήζεσλ De Jong- Nünlist 2007: 10
θαη 342.
49.17. Δίλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ ν Σηκφζενο παξνπζηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην ίδην ςεχδνο, πξβ.
49.12.
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δίλεη εληνιή ζηνλ Φνξκίσλα λα πιεξψζεη ηηο 1.000 δξαρκέο ζηνλ Φίιηππν θαη λα
γξάςεη ζηα βηβιία ηεο ηξάπεδαο φηη ην ρξένο αλήθεη ζηνλ Σηκφζεν.


Δγθηβσηηζκέλε αθήγεζε (49.18-21):

ην ζεκείν απηφ ν Απνιιφδσξνο δηαθφπηεη ηελ αθήγεζε θαη κεηαθέξεη ηνπο
αθξναηέο ηνπ ζην παξφλ ηεο δίθεο, γηα λα αλαθεξζεί ζηνπο δχν κάξηπξεο πνπ
πξφθεηηαη λα θαιέζεη ζηε ζπλέρεηα, κε ηνλ έλαλ εθ ησλ νπνίσλ κάιηζηα έρεη
αληηδηθήζεη ζην παξειζφλ. πγθεθξηκέλα, ν πξψηνο κάξηπξαο, ν Φνξκίσλ, θαίλεηαη
φηη δίλεη ηελ θαηάζεζή ηνπ καδί κε ηα ππφινηπα άηνκα πνπ ήηαλ ηφηε ππεχζπλα γηα
ηηο ζπλαιιαγέο ζηελ ηξάπεδα ηνπ Παζίσλα (ηνπο ἐπηθαζεκέλνπο, 49.33). Ωο δεχηεξνο
κάξηπξαο θαιείηαη ν Αληηθάλεο, ν ηακίαο ηνπ Φηιίππνπ, ν νπνίνο φκσο δελ
δηεπθξηλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα αλ φλησο πξνζήιζε. Ο Απνιιφδσξνο ελζσκαηψλεη ζηελ
αθήγεζε κηα ηζηνξία πνπ ιακβάλεη επεμεγεκαηηθφ ξφιν, ζηελ νπνία ν ξήηνξαο
δηθαηνινγεί ηελ αδπλακία ηνπ λα πξνζθνκίζεη ηε καξηπξία ηνπ Αληηθάλε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαηηεζίαο πνπ είρε πξνεγεζεί θαη ηε ζπλαθφινπζε κήλπζε βιάβεο πνπ
ππέβαιε ν ίδηνο ζηνλ Αληηθάλε γηα ηελ παξάιεηςή ηνπ λα εκθαληζηεί σο κάξηπξαο.112
Η παξέθβαζε απηή απφ ηελ θπξίσο ξνή ησλ γεγνλφησλ εηζάγεη κέζα ζηελ ελφηεηα
ηεο αθήγεζεο πιηθφ πνπ ζα έπξεπε λα εκπεξηέρεηαη ζηελ επηρεηξεκαηνινγία. Σν
παξάδεηγκα απηφ εηζρψξεζεο ζηελ αθήγεζε κε αθεγεκαηνινγηθνχ πιηθνχ ζεσξείηαη
απφ ηνλ Trevett ελδεηθηηθφ ηεο αδπλακίαο ηνπ Απνιιφδσξνπ ηφζν λα νξγαλψζεη ην
πιηθφ ηνπ φζν θαη λα αλαπηχμεη ζσζηά ηα επηρεηξήκαηα θαη ηηο απνδείμεηο ηνπ,
πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ν ξήηνξαο «αηζζάλεηαη πην νηθεία» κε ηε δηαρείξηζε ηεο
αθήγεζεο παξά κε ην ηκήκα ησλ πίζηεσλ.113 ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, σζηφζν, ν
ζπλδπαζκφο αθήγεζεο θαη πίζηεσλ ίζσο έγθεηηαη ζε ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ ξήηνξα,
πξνθεηκέλνπ ν ίδηνο λα εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ην ζθνπφ ηνπ, δηθαηνινγψληαο εθ ησλ
πξνηέξσλ ηελ απνπζία ηεο καξηπξηθήο θαηάζεζεο. Δμάιινπ, ν Απνιιφδσξνο
ελζσκαηψλεη

ζπζηεκαηηθά

ζηελ

αθήγεζε

ζηνηρεία

πνπ

πξφθεηηαη

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ έπεηηα ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ.

112

Γηα ην δήηεκα εάλ ε λνκηθή δηαδηθαζία πνπ μεθηλά ν Απνιιφδσξνο ελαληίνλ ηνπ Αληηθάλε είλαη
δίθε ιηπνκαξηπξίνπ ή δίθε βιάβεο βι. Harrison 1971: 141-142.
113
Βι. Trevett 1992: 91.
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Σξίην δάλεην (49.22-24):

Η κεηάβαζε απφ ηελ εγθηβσηηζκέλε ηζηνξία ηεο δηαηηεζίαο ζηε βαζηθή
αθήγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε έλα αθφκε κεηα-αθεγεκαηηθφ ζρφιην: ὡο δὲ νὐθ ἀιεζ
ἔιεγελ, ἀιι᾽ αὐηὸο δαλεηζάκελνο ἀπνζηεξεῖ, ἐγὼ ὑκᾶο δηδάμσ, ἐπεηδὰλ θαὶ πεξὶ ηῶλ
ἄιισλ ὧλ ὀθείιεη θαζ᾽ ἕθαζηνλ ὑκῖλ δηεγήζσκαη (49.21). Σν αθεγεκαηηθφ ηκήκα πνπ
αθνξά ζην ηξίην θαηά ζεηξά δάλεην ηνπ Σηκφζενπ απφ ηελ ηξάπεδα ηνπ Παζίσλα
εηζάγεηαη μαλά κε ην «γάξ» (49.22) θαη ζέηεη εμαξρήο ηνπηθνχο θαη ρξνληθνχο δείθηεο:
ε ηζηνξία ηνπνζεηείηαη ζην κήλα Μαηκαθηεξηψλα ηνπ 373/2 π.Υ. 114 ιίγν πξηλ απφ ηε
δίθε ηνπ Σηκφζενπ, φηαλ αθξηβψο θαηέθζαζαλ ζην ζπίηη ηνπ ζηνλ Πεηξαηά ν Αιθέηαο
θαη ν Ιάζσλ γηα λα ηνλ ππνζηεξίμνπλ. Δπεηδή ν Σηκφζενο δελ είρε ηα απαξαίηεηα γηα
ηε θηινμελία εθφδηα, ζηέιλεη ην δνχιν ηνπ Αηζρξίσλα λα δεηήζεη απφ ηνλ παηέξα ηνπ
Απνιιφδσξνπ θιηλνζθεπάζκαηα, ξνχρα, δχν αζεκέληα θχπειια θαη κία κλα (100
δξαρκέο). Ο Παζίσλ ηνπ δαλείδεη φια φζα ρξεηάδεηαη, δηφηη θαηαλφεζε θαη πάιη ηελ
νηθνλνκηθή ηνπ δπζρέξεηα, αιιά φηαλ θηάλεη ε ζηηγκή απηά λα επηζηξαθνχλ, ν
δνχινο ηνπ Σηκφζενπ ακειεί λα πξνζθνκίζεη ηα δχν θχπειια θαη ηηο 100 δξαρκέο.
Η ηζηνξία απηή εληάζζεηαη ζε θνηλά ζπκθξαδφκελα κε ηελ πξνεγνχκελε, δηφηη
πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε δίθε ηνπ Σηκφζενπ θαη ηελ θαηάιεμή ηεο, ηα
νπνία -εθφζνλ έρνπλ πεξηγξαθεί ιεπηνκεξψο παξαπάλσ- εδψ αλαθέξνληαη
πεξηζζφηεξν σο ρξνληθνί δείθηεο πξνθεηκέλνπ λα εληάμνπλ επρεξέζηεξα ην
αθξναηήξην ζην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο αθήγεζεο.115 Παξάιιεια, ν ξήηνξαο εθθξάδεη
ζε πιάγην ιφγν ηηο ζθέςεηο ηνπ παηέξα ηνπ γηα λα αηηηνινγήζεη αθελφο ην γεγνλφο φηη
εθείλνο θαζπζηέξεζε λα απαηηήζεη ηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο θαη αθεηέξνπ λα
αλαδείμεη ηελ αληίζεζε κεηαμχ ηνπ θηιεχζπιαρλνπ Παζίσλα θαη ηνπ άδηθνπ θαη
αηζρξνθεξδνχο Σηκφζενπ: ἀπνιειπκέλῳ ηνίλπλ ηο αἰηίαο πνιιὴ ζπλέβαηλελ αὐηῷ κεηὰ
ηαῦηα ρξεκάησλ ἀπνξία εἴο ηε ηὰο ἰδίαο ρξείαο θαὶ εἰο ηὰο δεκνζίαο εἰζθνξάο, ἃ ὁξῶλ
ὁ παηὴξ ὁ ἐκὸο νὐθ ἐηόικα ηνῦηνλ εὐζὺο ἀπαηηεῖλ ηὸ ἀξγύξηνλ: νὔηε γὰξ ἂλ ηνῦηνλ
εὐπνξήζαλζ᾽ ἡγεῖην ἀδηθζαη αὑηόλ, νὔη᾽ ἂλ αὐηὸο ἀπνξνῦληα ηνῦηνλ ἔρεηλ ὁπόζελ
εἰζπξάμεηελ (49.23-24). Η πξνζδνθία ηνπ Παζίσλα γηα ηε ζπλέπεηα ηνπ Σηκφζενπ ζηηο
νηθνλνκηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο αιιά θαη γηα ελδερφκελε αληαπφδνζε ράξηηνο
θαηαξξίπηεηαη ακέζσο έπεηηα, φηαλ ν αθεγεηήο εθζέηεη ηελ θαηάιεμε ηεο ηζηνξίαο.

Ο κήλαο Μαηκαθηεξηὼλ ήηαλ ν 5νο κήλαο ηνπ αηηηθνχ έηνπο, πεξίπνπ ν δηθφο καο Ννέκβξηνο, ελψ
ην 373/2 π.Υ. ήηαλ ην έηνο θαηά ην νπνίν ήηαλ άξρσλ ν Αζηείνο.
115
Βι. 49.22: ἐπὶ ηὸλ ἀγῶλα ηὸλ ηνύηνπ· 49.23: ἀπνιειπκέλῳ ηνίλπλ ηο αἰηίαο
114
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Σέηαξην δάλεην (49.25-30):

Η αθήγεζε ηνπ 4νπ δαλείνπ μεθηλά απηή ηε θνξά κε ην ζχλδεζκν «ηνίλπλ» θαη
έρεη σο αθεηεξία ηε ζηηγκή πνπ ν Σηκφζενο επξφθεηην λα ηαμηδέςεη ζηελ Αίγππην γηα
λα ηεζεί ππφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ βαζηιηά ηεο Πεξζίαο, γεγνλφο πνπ, φπσο
πιεξνθνξνχκαζηε παξαθάησ (49.28), ζπλέβε ην κήλα Θαξγειηψλα ηνπ 373/2 π.Υ. Ο
Σηκφζενο επηδεηά ζπλάληεζε κε ηνλ Παζίσλα ζην Παξάιην,116 φπνπ ζπζηήλεη ζηνλ
ηξαπεδίηε ηνλ Φηιψλδα, πηζηφ ζπλεξγάηε ηνπ εθείλν ηνλ θαηξφ, θαη δεηά λα πιεξψζεη
ν ίδηνο ην λαχιν γηα ηα μχια πνπ ζα κεηέθεξε ν Φηιψλδαο απφ ηελ Μαθεδνλία σο
δψξν ηνπ βαζηιηά Ακχληα πξνο ηνλ Σηκφζεν. ην ζεκείν απηφ παξαηίζεηαη ν
ππνηηζέκελνο δηάινγνο ηνπ Σηκφζενπ κε ηνλ Παζίσλα ζε πιάγην ιφγν, κέζα απφ ηνλ
νπνίν εθθξάδνληαη νη ζθέςεηο ησλ δχν πξνζψπσλ. Πξηλ εθζέζεη ηα ιφγηα ηνπ
αληηδίθνπ, ν αθεγεηήο παξεκβάιιεη πξνθαηαβνιηθά έλα ζρφιην ελ είδεη πξνιήςεσο
γηα ηελ κεηέπεηηα έθβαζε ηεο ηζηνξίαο, πνπ ππνλνκεχεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ ιφγνπ ηνπ Σηκφζενπ: ἅκα ηε ηῆ δεήζεη εἶπε ιόγνλ, ᾧ νὐθ ἀθόινπζα
πνηεῖ ηὰ ἔξγα λπλί (49.27). Ο ίδηνο ν ζηξαηεγφο παξνπζηάδεηαη λα είλαη επγλψκσλ γηα
ηηο πξνεγνχκελεο επεξγεζίο ηνπ Παζίσλα πξνο απηφλ θαη λα δεκηνπξγεί ηελ
πξνζδνθία γηα αληαπφδνζε ράξηηνο.117 Η ηερληθή απηή ηεο παξάζεζεο ηνπ αθξηβνχο
(θαηά ην δνθνχλ) ιφγνπ ηνπ Σηκφζενπ εληείλεη ηε ζεκαζία ηεο απνηπρίαο ηνπ
αληηδίθνπ λα ηεξήζεη ηηο ππνζρέζεηο ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ζπληζηά έκκεζν
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ππέξ ηεο ηζρχνο ησλ δαλεηζκάησλ.118 Σα ιφγηα ηνπ Παζίσλα,
απφ ηελ άιιε πιεπξά, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ην ζρφιην ηνπ αθεγεηή γηα ηε
ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζή ηνπ ζην ιφγν ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ (ἀθνύζαο δὲ ὁ παηὴξ ὁ
ἐκὸο ηαῦηα ἥζθη ηε ηνῖο ιόγνηο, 49.27) απνζθνπνχλ ζηελ αλάδεημε ηνπ ραξαθηήξα
ηνπ ίδηνπ θαη ζηελ αληηδηαζηνιή ηνπ κε ην ήζνο ηνπ Σηκφζενπ. Ο Παζίσλ ζην ζεκείν
απηφ εκθαλίδεηαη επθνιφπηζηνο θαη ζχκα ηεο εμαπάηεζεο ηνπ Σηκφζενπ, ν νπνίνο κε
ηηο ςεπδείο ηνπ ππνζρέζεηο επηρεηξεί λα ρεηξαγσγήζεη ην ζπλνκηιεηή ηνπ πξνο ην
πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ.

116

Σν Παξάιηνλ ήηαλ ην ηεξφ θάπνηνπ ήξσα Πάξαινπ. Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ
ελδερνκέλσο πξνζδίδεη επηζεκφηεηα ζην δηάινγν πνπ ζα αθνινπζήζεη, ελψ νη ςεπδείο
ππνζρέζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί ν Σηκφζενο απνθηνχλ έλα αλφζην πεξίβιεκα.
117
Βι. 49.25: ηῶλ ηε πξνϋπεξγκέλσλ εἰο αὑηὸλ ἐπῄλεη· 49.27: ἔθε γάξ, θἂλ κὴ ηύρῃ ὧλ ἐδεῖην ηνῦ
παηξόο, νὐθ ὀξγηζζήζεζζαη ὥζπεξ ἂλ ἄιινο ηηο ἀπνηπρώλ, ἀιι᾽ ὧλ αὑηῷ δεεζέληη ὑπεξέηεθελ,
ηνύησλ, ἄλ πνηε δύλεηαη, ράξηλ ἀπνδώζεηλ.
118
Ο ξήηνξαο, δειαδή, παξαζέηνληαο ηα ιφγηα ηνπ Σηκφζενπ, ηνλ βάδεη νπζηαζηηθά λα νκνινγήζεη φηη
επεξγεηήζεθε απφ ηνλ Παζίσλα κέζσ ησλ δαλείσλ πνπ ηνπ ρνξεγήζεθαλ.
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Μεηά απφ ην ζχληνκν απηφ δηάινγν, ε εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ κεηαηίζεηαη
ζηνλ επφκελν ρξφλν (372/1 π.Υ) φηαλ πιένλ ν Σηκφζενο έρεη θχγεη απφ ηελ Αζήλα
θαη ν Φηιψλδαο επηζηξέθεη απφ ηε Μαθεδνλία κε ηα μχια, ην λαχιν ησλ νπνίσλ είρε
ζπκθσλήζεη ν Παζίσλ λα πιεξψζεη, ψζηε εθείλα λα κεηαθεξζνχλ ζην ζπίηη ηνπ
Σηκφζενπ ζηνλ Πεηξαηά. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αθήγεζεο νινθιεξψλεηαη κε
ηελ θαηαρψξηζε ηνπ ρξένπο θαη ηνπ νθεηιέηε ζην ηξαπεδηθφ αξρείν (49.30).
Υαξαθηεξηζηηθή ζηελ αθήγεζε ηνπ 4νπ δαλείνπ είλαη ε δηαξθήο επαλάιεςε ηνπ
ζθεληθνχ ηεο ζχζηαζεο ηνπ Φηιψλδα ζηνλ Παζίσλα, πνπ δελ πεξλά απαξαηήξεηε
απφ ην κάηη ελφο πξνζεθηηθνχ αλαγλψζηε. Σν «ζπληζηάλαη» θαίλεηαη πσο ιεηηνπξγεί
σο ηερληθφο φξνο γηα ηε γλσξηκία ελφο αηφκνπ κε ηνλ ηξαπεδίηε. 119 Ο Απνιιφδσξνο
επαλαιακβάλεη ζπλνιηθά νρηψ θνξέο φηη ν Σηκφζενο ζχζηεζε ηνλ Φηιψλδα ζηνλ
παηέξα ηνπ, έηζη ψζηε λα απνηππσζεί ζηε κλήκε ησλ αθξναηψλ πσο ν Παζίσλ δελ
ηνλ γλψξηδε απφ πξηλ, ζηνηρείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί παξαθάησ ζηελ
επηρεηξεκαηνινγία.


πκπιήξσκα ζην ηξίην δάλεην (49.31-32):

ηνλ ίδην ρξφλν (372/1 π.Υ.) ηνπνζεηείηαη θαη ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο αθήγεζεο
πνπ άπηεηαη ηνπ ζπκπιεξψκαηνο ζην ηξίην θαηά ζεηξά δάλεην, σο ζπλέπεηα ηεο
παξάιεηςεο ηνπ Σηκφζενπ λα επηζηξέςεη ηα αζεκέληα θχπειια πνπ είρε δαλεηζηεί
φηαλ θηινμελνχζε ηνλ Ιάζνλα θαη ηνλ Αιθέηα. Σα δχν απηά θχπειια, φπσο εμηζηνξεί
ν Απνιιφδσξνο, αλήθαλ ζε θάπνηνλ Σηκνζζέλε, θίιν θαη ζπλεξγάηε ηνπ Φνξκίσλα,
ν νπνίνο ηα είρε αθήζεη γηα θχιαμε ζηελ ηξάπεδα καδί κε άιια ρξήκαηα πνπ είρε
θαηαζέζεη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απνπζίαο ηνπ απφ ηελ Αζήλα. Όηαλ, ινηπφλ, ν
Σηκνζζέλεο επηζηξέθεη θαη δεηά ηα αζεκέληα ηνπ θχπειια, ν Παζίσλ ηνπ εμεγεί φηη
δφζεθαλ θαηά ιάζνο αιινχ θαη ηνλ πείζεη λα ιάβεη σο απνδεκίσζε ην πνζφ ησλ 237
δξαρκψλ, ην νπνίν πξνζέζεζε έπεηηα ζην πξνεγνχκελν ρξένο ηνπ Σηκφζενπ. Η
αθήγεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξένο ζπλνδεχεηαη απφ ηηο καξηπξίεο ηφζν ηνπ
Φνξκίσλα θαη ησλ ππνινίπσλ εξγαδνκέλσλ ηεο ηξάπεδαο φζν θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ
Σηκνζζέλε πνπ έιαβε ηελ απνδεκίσζε γηα ηα θχπειια. ην ζεκείν απηφ
νινθιεξψλεηαη ε ελφηεηα ησλ αθεγήζεσλ θαη ν ξήηνξαο πξνζθνκίδεη ηηο καξηπξηθέο
θαηαζέζεηο θαη ηνπο φξθνπο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηα γεγνλφηα πνπ έρεη αθεγεζεί..

119

Βι. Cohen 1992: 212 ζεκ. 133. Πξβ. Ιζνθξ. 17.4.
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3. Δπισειπημαηολογία και ἄηετνοι πίζηεις
Οη πίζηεηο ζεσξνχληαλ ην ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ελφο δηθαληθνχ ιφγνπ ζηε ξεηνξηθή
ζεσξία ηνπ 4νπ αη. π.Υ., κέζα απφ ην νπνίν γηλφηαλ εκθαλήο ε πξνζπάζεηα ελφο
ξήηνξα λα πείζεη ηνπο δηθαζηέο πσο ε δηθή ηνπ εθδνρή ηεο ηζηνξίαο είλαη πην αιεζηλή
απφ εθείλε ηνπ αληηδίθνπ ηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί ην δχζθνιν απηφ εγρείξεκα, ν
νκηιεηήο θαινχληαλ λα θνκίζεη δχν εηδψλ ηεθκήξηα: άκεζα απνδεηθηηθά ζηνηρεία,
ἀηέρλνπο πίζηεηο, φπσο θαηαζέζεηο καξηχξσλ, φξθνπο, έγγξαθα, θαη έληερλα κέζα
πεηζνχο, ἐληέρλνπο πίζηεηο, δειαδή επηρεηξήκαηα βαζηζκέλα θαηά θχξην ιφγν ζηελ
πηζαλφηεηα (εἰθόηα), αιιά θαη ηερληθέο ζθηαγξάθεζεο (δηά ηνπ ιφγνπ) ηνπ ήζνπο ηνπ
νκηιεηή θαη πξφθιεζεο πάζνπο ζην αθξναηήξην.120 Οη ζηξαηεγηθέο εζνπνηίαο θαη
παζνπνηίαο ηηο νπνίεο επηζηξαηεχεη ν ξήηνξαο, παξφηη εληνπίδνληαη ζε νιφθιεξν ην
ιφγν, γίλνληαη πεξηζζφηεξν εκθαλείο ζηελ αθήγεζε θαη ζηνλ επίινγν αληίζηνηρα,
ελψ ζην ηκήκα ησλ πίζηεσλ πεξηιακβάλνληαη θαηά βάζε ηα επηρεηξήκαηα ηνπ ξήηνξα
θαη νη θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ.
Σα επηρεηξήκαηα πνπ παξαηίζεληαη απφ ηνλ νκηιεηή θέξνπλ απνδεηθηηθή ηζρχ
κφλν φηαλ εληάζζνληαη ζην αξκφδνλ ζπγθείκελν, ην νπνίν παξέρεηαη απφ ηελ
αθήγεζε πνπ έρεη πξνεγεζεί.121 Γηα ην ιφγν απηφ, ν Απνιιφδσξνο επαλαιακβάλεη ηα
βαζηθά ζεκεία ηεο ηζηνξίαο θάζε δαλείνπ πξηλ πξνβεί ζηελ έθζεζε ηεο
επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ θαη ζηελ παξνρή ησλ καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ, ελψ
παξάιιεια ζπκπιέθεη ζηηο πίζηεηο αθεγεκαηηθφ πιηθφ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηε
κεγαιχηεξε εμνηθείσζε ηνπ ξήηνξα κε ηηο αθεγήζεηο παξά κε ηε ινγηθή
επηρεηξεκαηνινγία.
ην ηκήκα απηφ παξαηεξείηαη έληνλα ε ζηξνθή απφ ηνλ πιάγην ιφγν, πνπ
θπξηαξρνχζε ζηελ αθήγεζε, ζηνλ επζχ ιφγν κε ζπρλέο απνζηξνθέο πξνο ηνλ
θαηεγνξνχκελν αιιά θαη πξνζθσλήζεηο ησλ δηθαζηψλ ζε δεχηεξν πξφζσπν.122 Η
κεηαβνιή απηή ζεκαηνδνηεί ηελ ελεξγφ έληαμε ηνπ νκηιεηή ζηε δξάζε ηεο
ππφζεζεο, εθφζνλ ζην πξνεγνχκελν ηκήκα εθείλνο ήηαλ απιψο ν εμσηεξηθφο
αθεγεηήο γεγνλφησλ ζηα νπνία δελ ήηαλ παξψλ νχηε είρε πξνζσπηθή αλάκεημε.123
ηελ ελφηεηα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, φκσο, ν Απνιιφδσξνο ιακβάλεη ελεξγφ
120

Βι. Αξηζη. Ῥεη. 1355b35-39.
Πξβ. Gagarin 2003: 199 «Η ινγηθή επηρεηξεκαηνινγία είλαη παξνχζα (ζηνπο δηθαληθνχο ιφγνπο),
αιιά πάληνηε ζηα ζπκθξαδφκελα κηαο ηζηνξίαο, θαη ε ηζηνξία θάλεη πεξηζζφηεξα απφ φζα
λνκίδνπκε γηα λα ειέγμεη ηε ζπιινγηζηηθή δηαδηθαζία».
122
Βι. 49.39, 46, 49-50, 61, 63-64, 66-67.
123
Βι. Kapparis 2017: 289.
121
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ζπκκεηνρή, δηφηη έρεη πξνεγεζεί ε δηθή ηνπ αληηπαξάζεζε κε ηνλ Σηκφζεν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαηηεζίαο, ζηελ νπνία βαζίδεη ν ίδηνο ηελ πξνζθφκηζε ησλ
απνδεηθηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ.
Ο Απνιιφδσξνο δηαξζξψλεη ην ηκήκα ησλ πίζηεσλ κε έλαλ θαηλνκεληθά
αλνξζφδνμν ηξφπν, δηφηη δελ εθζέηεη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ αθνινπζψληαο ηε
ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ δαλεηζκψλ- κηα ηαθηηθή πνπ, φπσο είδακε, εθαξκφδεηαη κε
ζρνιαζηηθή αθξίβεηα ζηελ αθήγεζε. πγθεθξηκέλα, ζηελ αξρή ηεο απφδεημεο, δίλεηαη
έλα επηρείξεκα ἀπὸ ηνῦ εἰθόηνο αλαθνξηθά κε ην ηέηαξην δάλεην (49.34-42). Έπεηηα,
ν Απνιιφδσξνο βαζηζκέλνο ζην πην βαξπζήκαλην απνδεηθηηθφ ηνπ ζηνηρείν, ηα
βηβιία («γξάκκαηα») ηεο ηξάπεδαο, δηαηξέρεη πάιη απφ ηελ αξρή θάζε δάλεην θαη
παξέρεη πηζαλά επηρεηξήκαηα γηα λα εληζρχζεη ηε ζέζε ηνπ. Ο νκηιεηήο, γλσξίδνληαο
πηζαλφηαηα ήδε ηα ηεθκήξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν θαηεγνξνχκελνο ζην ιφγν ηνπ,
εθφζνλ είραλ ελδερνκέλσο εθηεζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο πνπ είρε πξνεγεζεί,
έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ αλαζθεπήο ηνπο. Μεηαμχ ησλ
επηρεηξεκάησλ, ν ξήηνξαο παξεκβάιιεη δηάζπαξηα θαη ἀηέρλνπο πίζηεηο, ηηο καξηπξίεο
έμη ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ αιιά θαη ηνλ δηθφ ηνπ φξθν.
Οη πξψηεο καξηπξίεο πνπ πξνζθνκίδεη ν Απνιιφδσξνο είλαη εθείλεο ηνπ
Φνξκίσλα θαη ησλ ππνινίπσλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαλ ηφηε ζηελ ηξάπεδα. ε απηέο
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε καξηπξία ηνπ Σηκνζζέλε, ηνλ νπνίν ν Παζίσλ είρε
απνδεκηψζεη γηα ηα αζεκέληα θχπειια πνπ είραλ δνζεί θαηά ιάζνο ζηνλ Σηκφζεν θαη
δελ είραλ κέρξη ηφηε επηζηξαθεί (49.33). Ακέζσο κεηά, ν Απνιιφδσξνο παξαζέηεη ηε
καξηπξία ηνπ Σηκφζενπ, ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαηηεζίαο θαίλεηαη φηη έρεη
παξαδερηεί πσο ε μπιεία πνπ είρε θέξεη ν Φηιψλδαο απφ ηε Μαθεδνλία κεηαθέξζεθε
απφ ην ιηκάλη ζην ζπίηη ηνπ ζηνλ Πεηξαηά (49.33). Όπσο κπνξνχκε λα ζπλαγάγνπκε
απφ ηα παξαθάησ, φκσο, ν Σηκφζενο ηζρπξίζηεθε φηη ε μπιεία δελ ήηαλ δηθή ηνπ,
αιιά αλήθαλ ζηνλ Φηιψλδα θαη είραλ κεηαθεξζεί ζηελ Αζήλα ράξηλ εκπνξίαο.124
Ο Απνιιφδσξνο μεθηλά ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ αλαθεξφκελνο ζην ηέηαξην
δάλεην, ζεκαηνδνηψληαο παξάιιεια κε ην δηθφ ηνπ ζρφιην ηε κεηάβαζε ζην ηκήκα
ησλ πίζηεσλ: ἔηη δὲ θαὶ ἐθ ηεθκεξίσλ πεηξάζνκαη ἐγὼ ὑκᾶο δηδάμαη ὅηη ἀιεζ ιέγσ
124

Ο Απνιιφδσξνο θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο λα παξεξκελεχεη ηε καξηπξία ηνπ Σηκφζενπ: ζην
49.33 καο πιεξνθνξεί πσο ν Σηκφζενο ζπκθψλεζε πσο ε μπιεία κεηαθέξζεθε ζην ζπίηη ηνπ ζηνλ
Πεηξαηά, ελψ ακέζσο κεηά (49.34) εθιακβάλεη ηε καξηπξία απηή σο παξαδνρή ηεο θπξηφηεηαο
ηνπ Σηκφζενπ επί ησλ μχισλ. Αλ εθείλνο είρε ήδε νκνινγήζεη πσο ήηαλ δηθή ηνπ ε μπιεία, δελ ζα
ππήξρε ιφγνο ν Απνιιφδσξνο λα παξαζέζεη επηρεηξήκαηα γηα λα ην απνδείμεη. Πξνθαλψο,
ινηπφλ, ν Απνιιφδσξνο εξκελεχεη θαηά ην δνθνχλ –θαη ην ζπκθέξνλ- ηελ καξηπξία ηνπ
Σηκφζενπ θαη δελ πξφθεηηαη γηα αζψα παξεξκελεία.
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(49.34). Ο νκηιεηήο πξνβάιιεη ηα εμήο επηρεηξήκαηα- ελ είδεη ξεηνξηθψλ εξσηήζεσλ
πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο δηθαζηέο ζε δεχηεξν πιεζπληηθφ πξφζσπν- γηα λα απνδείμεη
αθελφο φηη ε μπιεία αλήθε ζηνλ Σηκφζεν θαη αθεηέξνπ φηη ν Παζίσλ πιήξσζε ηα
έμνδα κεηαθνξάο ηνπο θαη‟ εληνιή ηνπ Σηκφζενπ: ν Παζίσλ, αλ ήμεξε πσο ε μπιεία
δελ αλήθε ζηνλ Σηκφζεν αιιά ζηνλ Φηιψλδα πνπ κεηά βίαο γλψξηδε, δελ ζα άθελε
πνηέ λα κεηαθεξζεί ην εκπφξεπκα απφ ην ιηκάλη, αιιά αθνχ ζα ηνπνζεηνχζε θάπνηνλ
δνχιν ζηε θχιαμή ηνπ, ζα πεξίκελε κέρξη λα πνπιεζεί θάπνην κέξνο ηνπ, ψζηε λα
απνδεκησζεί γηα ηα ρξήκαηα ηνπ λαχινπ (49.35).125
Έπεηηα, θαλέλαο απφ ηνπο θίινπο θαη ζπγγελείο ηνπ Σηκφζενπ, πνπ
επηκεινχληαλ ηηο ππνζέζεηο ηνπ φζν εθείλνο έιεηπε ζηελ Αίγππην, δελ πξνζήιζε σο
κάξηπξαο γηα λα θαηαζέζεη είηε φηη ν Παζίσλ δελ ήηαλ απηφο πνπ θάιπςε ηα έμνδα
γηα ηε κεηαθνξά ηεο μπιείαο, είηε φηη ηα ρξήκαηα ιήθζεθαλ φλησο απφ ηελ ηξάπεδα
αιιά έρνπλ απνπιεξσζεί απφ ηνλ ίδην ην Φηιψλδα ή απφ θάπνηνλ εθ ησλ νηθείσλ ηνπ
Σηκφζενπ (49.38).126 Σν δεχηεξν απηφ επηρείξεκα αλαιχεη εθηελψο ν Απνιιφδσξνο
ζηε ζπλέρεηα, ζην πιαίζην ηεο πξψηεο απνζηξνθήο ηνπ πξνο ηνλ αληίδηθν (49.39-41).
Η παξάιεηςε ηνπ Σηκφζενπ λα πξνζθνκίζεη καξηπξηθή θαηάζεζε ησλ ζπγγελψλ ηνπ
εξκελεχεηαη δηηηά απφ ηνλ ίδην ηνλ νκηιεηή: είηε νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε
εκπηζηνζχλεο θαη νηθεηφηεηαο ζηνλ νίθν ηνπ αληηδίθνπ είηε ζε ζπλεηδεηή επηινγή ηνπ
πνπ απνδεηθλχεη ηελ πιενλεμία ηνπ ίδηνπ θαη ηε ζθφπηκε εμαπάηεζε ηνπ
Απνιιφδσξνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Παξφιν πνπ ε πξψηε πηζαλή εξκελεία πνπ
δίλεηαη απφ ην ξήηνξα δελ ζπληζηά απφδεημε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ επηρεηξήκαηνο ηνπ,
σζηφζν απνζθνπεί ζηνλ αξλεηηθφ ραξαθηεξηζκφ ηνπ Σηκφζενπ θαη ζηελ
αληηδηαζηνιή ησλ νίθσλ ησλ δηαδίθσλ.
Γηα λα εληζρχζεη ηελ αιήζεηα ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ, ν Απνιιφδσξνο δεηά λα
αλαγλσζζεί ν φξθνο πνπ είρε δψζεη ελψπηνλ ηνπ δηαηηεηή. ην έγγξαθν απηφ ηεο
πίζηεσο ππνζέηνπκε πσο ν νκηιεηήο νξθίδεηαη ή πξνθαιεί ηνλ αληίδηθφ ηνπ λα ηνπ
επηηξέςεη λα νξθηζηεί φηη ν Σηκφζενο έιαβε πξάγκαηη ηα ρξήκαηα απφ ηελ ηξάπεδα
ηνπ παηέξα ηνπ θαη ην ρξένο απηφ δελ έρεη αθφκε απνπιεξσζεί. 127 ην ηέινο ηνπ
125

Απηή ήηαλ ε ζπλήζεο πξαθηηθή γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, βι. Cohen 1992: 37. Η ιεηηνπξγία
ηεο πνιιαπιήο επαλάιεςεο ηεο ζχζηαζεο ηνπ Φηιψλδα ζηνλ Παζίσλα έγθεηηαη ζηελ ελίζρπζε
αθξηβψο απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο.
126
Ο Απνιιφδσξνο θξίλεη αλαγθαία ηελ πξνζθφκηζε καξηπξηθήο θαηάζεζεο ησλ ζπγγελψλ ηνπ
Σηκφζενπ, δηφηη ν Φηιψλδαο είρε ζην κεηαμχ πεζάλεη πξηλ αθφκε επηζηξέςεη ν ζηξαηεγφο απφ ηελ
Αίγππην (49.39).
127
Η Scafuro 2011: 378 ζεκ. 83, ππνζέηεη φηη ν Απνιιφδσξνο ελδερνκέλσο είρε πξνεηνηκάζεη έλαλ
φξθν θαη πξνθάιεζε ηνλ Σηκφζεν ζηε δηαηηεζία λα ηνπ δεηήζεη λα νξθηζηεί. Παξφιν πνπ θαίλεηαη
πσο ν Σηκφζενο δελ δέρηεθε απηή ηελ πξφθιεζε, ην έγγξαθν ηνπ φξθνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηε
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ηκήκαηνο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, ν ξήηνξαο αλαθέξεηαη κε πεξηζζφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο ζηελ πξόθιεζηλ ηνῦ ὅξθνπ πνπ δηαηππψζεθε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαηηεζίαο. Ο Απνιιφδσξνο, εληνχηνηο, δελ πξνζέθεξε ηελ
επθαηξία ζηνλ Σηκφζεν λα δψζεη ηνλ φξθν, δηφηη, φπσο ηζρπξίδεηαη, ν ιφγνο ηνπ δελ
είλαη αμηφπηζηνο δεδνκέλεο ηεο πξνεγνχκελεο εμνηθείσζήο ηνπ κε ηελ επηνξθία θαη
ςεπδνξθία.128
Ο νκηιεηήο πξνζθνκίδεη, έπεηηα, ηε καξηπξία ηνπ αδεξθνχ ηνπ Παζηθιή, ν
νπνίνο θαιείηαη λα επηβεβαηψζεη πσο ν παηέξαο ηνπο Παζίσλ φζν ήηαλ άξξσζηνο,
ελεκέξσλε θαη ηνπο δχν γηνπο ηνπ αλαιπηηθά γηα ηα ρξέε πνπ νθείινληαλ ζηελ
ηξάπεδα, ηνπο νθεηιέηεο θαη ην αθξηβέο πνζφλ πνπ ρξσζηνχζε ν θαζέλαο, απφ πνηνλ
ιήθζεθαλ ηα ρξήκαηα θαη κε πνηα αηηηνινγία (49.42). Ο Παζηθιήο, είηε δερηνχκε φηη
είλαη ελήιηθνο ηε ζηηγκή ηεο δίθεο είηε φρη, θαιείηαη λα δψζεη θαηάζεζε γηα γεγνλφηα
πνπ ζπλέβεζαλ φηαλ ήηαλ αθφκε παηδί.129 Δίλαη ακθίβνιν αλ φλησο ν Παζίσλ
εμέζεηε ηφζν ιεπηνκεξψο ηα δεδνκέλα ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε έλα παηδί
κφιηο δέθα ρξνλψλ, φπσο θαη αλ ν Παζηθιήο είλαη ζε ζέζε λα ζπκεζεί, ηε ζηηγκή πνπ
δηεμάγεηαη ε δίθε, πιεξνθνξίεο γηα έλα ηφζν εμεηδηθεπκέλν δήηεκα πνπ αλάγεηαη
ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία.
Απηή ε πξνθνξηθή παξνπζίαζε ησλ ρξεψλ, πάλησο, απφ ηνλ Παζίσλα
ζπκπίπηεη κε ην πεξηερφκελν ησλ «γξακκάησλ», ησλ γξαπηψλ θαηαρσξίζεσλ ζηα
ηξαπεδηθά βηβιία, ηα νπνία ζπδεηά ν ελάγσλ ακέζσο παξαθάησ (49.43). Αληίγξαθα
απηψλ ησλ «γξακκάησλ» είρε δεηήζεη ν Σηκφζενο κπξνζηά ζην δηαηηεηή· ζηε δίθε ν
Απνιιφδσξνο πεξηιακβάλεη αθφκε κία καξηπξία ηνπ Σηκφζενπ, ζηελ νπνία απηφο
νκνινγεί πσο έζηεηιε ν ίδηνο ηνλ Φξαζηεξίδε λα παξαιάβεη απφ ηελ ηξάπεδα ηα
αληίγξαθα ησλ ηξαπεδηθψλ ππνκλεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ζηηο νθεηιέο ηνπ.130 Σα
«γξάκκαηα», επνκέλσο, πνπ είρε πξνζθνκίζεη ν Απνιιφδσξνο ελψπηνλ ηνπ δηαηηεηή
ιεηηνπξγνχλ σο επηπξφζζεηα θαη αδηάςεπζηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία (49.44).
Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ δχν καξηπξηψλ πνπ αθνξνχλ ζην ζπλνιηθφ ρξένο, ν
ξήηνξαο αλαιακβάλεη λα αληηθξνχζεη ηα επηρεηξήκαηα πνπ ππνζέηνπκε πσο

δίθε σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. Πξβ. Mirhady 1991: 80, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη πσο εθφζνλ ε
πξφθιεζε ηνπ φξθνπ απνξξίθζεθε, ην έγγξαθν πνπ ηνπνζεηήζεθε ζηνλ ερίλν ζα πξέπεη λα ήηαλ
κηα γξαπηή δηαηχπσζε ηεο πξφηαζεο ηνπ φξθνπ θαη φρη ν ίδηνο ν φξθνο.
128
Βι. 49.65-67. Σν ηκήκα απηφ ηνπ ιφγνπ αλαιχεηαη ακέζσο παξαθάησ ζζ. 53 θ.εε. ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο.
129
Ο Παζηθιήο, γελλεκέλνο πεξίπνπ ην 380 π.Υ., ιίγν πξηλ απφ ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ ζα πξέπεη
λα ήηαλ ην πνιχ δέθα ρξνλψλ.
130
Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο πξνθιήζεσο γηα αίηεζε αληηγξάθσλ ησλ αξρείσλ βι. Harrison 1971: 135.
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ρξεζηκνπνίεζε ν Σηκφζενο πξνο ππεξάζπηζή ηνπ κπξνζηά ζην δηαηηεηή γηα θαζέλα
απφ ηα ηέζζεξα δάλεηα θαηά ζεηξά. Αλαθνξηθά κε ην πξψην δάλεην, ινηπφλ, πνπ είρε
ρνξεγεζεί ιίγν πξηλ απφ ηελ εθζηξαηεία ζηελ Κέξθπξα, ν ζηξαηεγφο ηζρπξίδεηαη πσο
ηα ρξήκαηα δελ ηα δαλείζηεθε ν ίδηνο, αιιά ν ηακίαο ηνπ Αληίκαρνο. Γηα λα απνδείμεη
ν Απνιιφδσξνο φηη ην ζπγθεθξηκέλν δάλεην ιήθζεθε απφ ηνλ Αληίκαρν φρη φκσο γηα
ηδησηηθφ ηνπ ζθνπφ αιιά θαη‟ εληνιή ηνπ Σηκφζενπ, επηζεκαίλεη πσο ν ελαγφκελνο
δελ παξείρε θαλέλα κάξηπξα γηα λα ππνζηεξίμεη ηε ζέζε ηνπ θαη εθζέηεη ην εμήο
επηρείξεκα: αλ ήηαλ φλησο ν Αληίκαρνο ν νθεηιέηεο ηνπ δαλείνπ, ν Παζίσλ ζα είρε
αδξάμεη ηελ επθαηξία, ηε ζηηγκή πνπ δεκεχηεθε ε πεξηνπζία εθείλνπ κεηά ηελ
απνηπρεκέλε εθζηξαηεία ηνπ 373 π.Υ., λα δηεθδηθήζεη κεξίδην ζε απηή, ψζηε λα
αλαθηήζεη ηα νθεηιφκελα. Οη πηζαλέο αηηίεο πνπ ζα εκπφδηδαλ απηή ηε δηεθδίθεζε,
φπσο επί παξαδείγκαηη ε αδπλακία πιεξσκήο ηνπ απαηηνχκελνπ γηα ηε δηεθδίθεζε
θξαηηθήο πεξηνπζίαο πνζνχ (παξαθαηαβνιή), ε ακθηζβήηεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ
ηξαπεδίηε ή ε πηζαλή αληίξξεζε ηνπ Καιιίζηξαηνπ πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηε
δήκεπζε, δελ πθίζηαληαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Παζίσλα (49.45-47).131 Ο
Απνιιφδσξνο επηθαιείηαη κάιηζηα ηελ πξνζσπηθή γλψζε ησλ δηθαζηψλ γηα ην
ραξαθηήξα ηνπ παηέξα ηνπ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εμάξεη ηελ πξνζπκία εθείλνπ λα
ππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ: πάληεο γὰξ ἴζηε ηὸλ παηέξα ηὸλ ἐκὸλ νὐ ηῶλ δεκνζίσλ
ἀδίθσο ἐπηζπκνῦληα, ἀιιὰ ηῶλ αὑηνῦ ὑκῖλ, ὅ ηη θειεύζαηηε, πξνζύκσο ἀλαιίζθνληα
(49.46).
ρεηηθά κε ην δεχηεξν δάλεην ησλ 1.000 δξαρκψλ πνπ έιαβε ν Σηκφζενο απφ
ηνλ Παζίσλα κε ζθνπφ λα εμνθιήζεη ην ρξένο ζε θάπνηνλ πινηνθηήηε Φίιηππν, απφ
ηνλ νπνίν είρε δαλεηζηεί ην ίδην πνζφ γηα λα ην δηαλείκεη ζηα πιεξψκαηα ησλ
βνησηηθψλ πινίσλ, ν ίδηνο ηζρπξίδεηαη πσο ν δαλεηνιήπηεο ήηαλ ν Βνησηφο λαχαξρνο,
ν νπνίνο κάιηζηα έδσζε ζηνλ Παζίσλα ραιθφ σο ππνζήθε. Η δηάςεπζε ηνπ
παξαπάλσ ηζρπξηζκνχ ζηεξίδεηαη ζηα εμήο επηρεηξήκαηα: θαη‟ αξράο, ν Σηκφζενοθαη φρη ν Βνησηφο λαχαξρνο- ήηαλ ν αξκφδηνο λα δηαλέκεη ηελ ηξνθή ζηα πιεξψκαηα,
λα ζπιιέγεη ηηο εηζθνξέο θαη ηα ρξήκαηα ησλ ζπκκάρσλ, θαη λα ινγνδνηεί γηα απηά
ηα ζέκαηα. Δπηπιένλ, ην αλ ζα παξέκελαλ ή φρη νη βνησηηθέο ηξηήξεηο ζηελ πνιεκηθή
εθζηξαηεία (γεγνλφο πνπ εμαξηηφηαλ απφ ηελ ηξνθνδνζία ησλ πιεξσκάησλ ηνπο)
ήηαλ έλα δήηεκα πνπ ζα επεξέαδε άκεζα ηελ ηχρε ηνπ Σηκφζενπ, ελψ αληίζεηα ν
131

Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο δηεθδίθεζεο δηθαηψκαηνο ζε θξαηηθή πεξηνπζία (ἐλεπίζθεςηο) θαη γηα ηελ
ππνρξέσζε πιεξσκήο ηεο παξαθαηαβνιήο πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 1/5 ηεο αμίαο ηνπ
δηεθδηθνχκελνπ πνζνχ, βι. Harrison 1971: 180 θαη 215-216.
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Βνησηφο δηνηθεηήο ηνπ ζηφινπ δελ είρε θαλέλα φθεινο απφ ηελ παξακνλή ηνπο, ψζηε
λα αλαγθαζηεί λα δαλεηζηεί ρξήκαηα (49.49-50). Καηά δεχηεξν ιφγν, ν Παζίσλ
δηαηεξνχζε θηιηθή ζρέζε κε ηνλ Σηκφζεν, φρη κε ηνλ Βνησηφ λαχαξρν. Η πξνζθνξά
ραιθνχ σο ππνζήθεο δελ ηεθκεξηψλεηαη απφ αθξηβή ζηνηρεία (πνζφηεηα θαη
πξνέιεπζε ηνπ ραιθνχ, άηνκα πνπ ηνλ κεηέθεξαλ, ηνλ παξέιαβαλ θαη ηνλ δχγηζαλ),
ελψ δεκηνπξγεί απνξία ην γεγνλφο φηη ν λαχαξρνο επέιεμε λα δψζεη ην ραιθφ ζηνλ
Παζίσλα θαη δελ ηνλ έδσζε εμαξρήο ζηνλ Φίιηππν, πνπ επραξίζησο ζα ιάκβαλε
ππνζήθε θαη ηφθν γηα ην δάλεην (49.51-53).
Δλψ εθζέηεη ην δεχηεξν απηφ επηρείξεκά ηνπ, ν Απνιιφδσξνο απεπζχλεη έλαλ
θαηαηγηζκφ εξσηήζεσλ ζηνλ Σηκφζεν αλαθνξηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ
πνζφηεηα ηνπ ραιθνχ πνπ ππνηίζεηαη φηη ν Βνησηφο λαχαξρνο έδσζε σο ππνζήθε
ζηνλ Παζίσλα, δίλνληαο ηελ εληχπσζε φηη θάλεη θάπνηνπ είδνπο αλάθξηζε ζηνλ
θαηεγνξνχκελν, έηζη ψζηε λα ηνλ νδεγήζεη ζε ακεραλία.132 Η αλάθξηζε απηή, πνπ
εληάζζεηαη ζε κηα εθηελή απνζηξνθή πξνο ηνλ αληίδηθν (49.49-53), ζέηεη έλα πιήζνο
εξσηεκάησλ, ε αθξηβήο απάληεζε ησλ νπνίσλ ζα θαζηζηνχζε πεηζηηθφ ην επηρείξεκα
ηνπ Σηκφζενπ. Οη ιεπηνκέξεηεο ηηο νπνίεο επηδεηά λα κάζεη ν Απνιιφδσξνο αθνξνχλ
ζηελ πνζφηεηα ηνπ ραιθνχ, ηελ πξνέιεπζή ηνπ, ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ηνπ ζηνλ
Βνησηφ λαχαξρν, ηελ ηδηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ πξνζθφκηζαλ ηνλ ραιθφ ζηνλ
Παζίσλα, ηα νλφκαηα ησλ δνχισλ πνπ ηνλ παξέιαβαλ θαη ηνλ δχγηζαλ. Πξνθαλψο ν
ξήηνξαο απεπζχλεη εθ ηνπ αζθαινχο ηηο εξσηήζεηο απηέο ζηνλ αληίδηθφ ηνπ, επεηδή
είλαη βέβαηνο πσο δελ είλαη δπλαηφ λα απαληεζνχλ. Απηφ ππνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ
απηνπεπνίζεζε θαη ακεζφηεηα πνπ απνπλέεη ε απνζηξνθή ηνπ πξνο απηφλ, αιιά θαη
απφ ηελ επηζεηηθή, ζα ιέγακε, δηάζεζε κε ηελ νπνία ηνλ αλαθξίλεη.
Αλαθνξηθά κε ην ηξίην δάλεην ησλ 100 δξαρκψλ θαη ησλ δχν θππέιισλ πνπ
θνζηνινγήζεθαλ κε ην πνζφ ησλ 237 δξαρκψλ, ν Απνιιφδσξνο ζηεξίδεηαη εμ
νινθιήξνπ ζην επηρείξεκα φηη ν Σηκφζενο αξλήζεθε λα παξάζρεη ηε καξηπξία ηνπ
Αηζρξίσλα, ηνπ αθνινχζνπ ηνπ πνπ ζηάιζεθε λα παξαιάβεη ηα ρξήκαηα θαη ηηο
θηάιεο (49.55-58). Ο νκηιεηήο ηνλίδεη πσο ν Σηκφζενο απέθπγε λα δψζεη ζαθή
απάληεζε σο πξνο ηελ πνιηηηθή ππφζηαζε ηνπ Αηζρξίσλα, επεηδή, θαηά ηνλ ίδην,
θνβφηαλ φηη ε θαηάζεζε ηνπ αθνινχζνπ ηνπ, είηε κε καξηπξία ζηελ πεξίπησζε πνπ
ήηαλ ειεχζεξνο, είηε κε βαζαληζκφ, εάλ ήηαλ δνχινο, ζα είρε αξλεηηθφ γη‟ απηφλ
132

Ο Trevett 1992: 95 νλνκάδεη ηε κέζνδν απηή «πνιιαπιή ππνθνξά». Ωζηφζν, απηφ πνπ θάλεη ν
Απνιιφδσξνο δελ είλαη λα απαξηζκεί ζε κνξθή εξσηήζεσλ φιεο ηηο πηζαλέο εθδνρέο ελφο
δεηήκαηνο θαη έπεηηα λα ηηο αλαηξεί· νη εξσηήζεηο πνπ ζέηεη αθνξνχλ θάζε θνξά θαη έλα
δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν, δελ είλαη δειαδή ακνηβαία απνθιεηφκελεο.
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απνηέιεζκα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε επηκνλή ηνπ Απνιιφδσξνπ ζηελ πξαθηηθή ηνπ
βαζαληζκνχ ησλ δνχισλ γηα ηελ εθκαίεπζε ηεο αιήζεηαο θαη ζηελ αληηδηαζηνιή
απηήο ηεο κεζφδνπ πξνο ηηο καξηπξηθέο θαηαζέζεηο ησλ Αζελαίσλ πνιηηψλ, ηδίσο αλ
ιάβεη θαλείο ππφςε ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο ήηαλ γηνο ελφο πξψελ δνχινπ. Βέβαηα,
ζηελ πξάμε ε πξφθιεζε ζε βαζαληζκφ («βάζαλνο») νπδέπνηε θαηέιεγε ζε
πξαγκαηηθφ βαζαληζκφ ηνπ δνχινπ, αιιά απνζθνπεί θπξίσο ζηελ εμαζθάιηζε
ξεηνξηθνχ πιενλεθηήκαηνο γη‟ απηφλ πνπ ηε δεηεί: ε ρξήζε ηεο πξνθιήζεσο ζε
βαζαληζκφ ησλ δνχισλ ζηνπο δηθαληθνχο ιφγνπο θαηαιήγεη ζρεδφλ πάληα ζηελ
απφξξηςή ηεο απφ ηνλ αληίδηθν.133
Η επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Απνιιφδσξνπ γηα ηα ηέζζεξα δάλεηα νινθιεξψλεηαη
κε ηελ πξνιεπηηθή θαηάξξηςε ηνπ ηειεπηαίνπ επηρεηξήκαηνο πνπ επξφθεηην λα
ρξεζηκνπνηήζεη ν Σηκφζενο ζηελ απνινγία ηνπ θαη αθνξά απφ θνηλνχ ζην ηξίην θαη
ηέηαξην δάλεην. Ο ζηξαηεγφο θαίλεηαη πσο έρεη ηζρπξηζηεί φηη ην έηνο θαηά ην νπνίν
είλαη θαηαρσξηζκέλν ζηα ηξαπεδηθά βηβιίν ην ρξένο γηα ηελ μπιεία θαη ηελ
απνδεκίσζε ησλ θππέιισλ ν ίδηνο απνπζίαδε ζηελ Αίγππην ππεξεηψληαο ην βαζηιηά
ηεο Πεξζίαο· γηα ην ιφγν απηφ, δελ κπνξεί λα θαηεγνξεζεί σο νθεηιέηεο. Ο
Απνιιφδσξνο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, βαζίδεη ην αληεπηρείξεκά ηνπ ζηηο γλψζεηο ηνπ
γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ ηξαπεδηηψλ:
εμεγεί πσο ζηα βηβιία ηεο ηξάπεδαο θαηαγξάθεηαη ην ρξένο ηε ζηηγκή ηεο αλάιεςεο
ησλ ρξεκάησλ απφ ηνλ ινγαξηαζκφ. Έηζη, ελψ ε εληνιή γηα ην δαλεηζκφ δφζεθε
λσξίηεξα, ε ρξνλνινγία θαηαρψξηζεο ηνπ ρξένπο ζπκπίπηεη κε ην ρξφλν θαηά ηνλ
νπνίν δφζεθαλ ηα ρξήκαηα ζηνλ εληεηαικέλν γηα ηελ παξαιαβή ηνπο ζε θάζε
πεξίπησζε (49.59-64). Ο Απνιιφδσξνο παξεκβάιιεη ζην ζεκείν απηφ αθφκε κία
καξηπξία, ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη, σζηφζν, πνην αθξηβψο είλαη ην πξφζσπν πνπ
θαηαζέηεη. Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη, ππνζέηνπκε φηη ζα πξέπεη λα
εκθαλίδεηαη έλα απφ ηα άηνκα ζηα νπνία ν Σηκφζενο, φηαλ επξφθεηην λα ππεξεηήζεη
σο κηζζνθφξνο, φθεηιε επίζεο ρξήκαηα ρσξίο ππνζήθε θαη ελέρπξα, εθφζνλ ε
πεξηνπζία ηνπ είρε ππνζεθεπηεί ήδε ζε άιια πξφζσπα θαη ν ίδηνο βξηζθφηαλ ζε
εμαηξεηηθά δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (49.61).
Σα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Απνιιφδσξνο ζην ζχλνιφ ηνπο θαίλνληαη
αξθεηά πεηζηηθά θαη αληηθξνχνπλ φιεο ηηο πηζαλέο αληηξξήζεηο ηνπ αληηδίθνπ, αλ θαη
έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν αξλεηηθήο θξηηηθήο, θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο
133

Βι. Gagarin 1996: 13, 16. Αλάινγε είλαη θαη ε ρξήζε ηεο πξνθιήζεσο ηνπ φξθνπ, φπσο ζα
δηαπηζηψζνπκε ζηε ζπλέρεηα.
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νξγάλσζεο θαη ζπλνρήο ζην ηκήκα απηφ ηνπ ιφγνπ.134 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
νξγαλψλεη ν ξήηνξαο ην πιηθφ ηνπ ζπλίζηαηαη ζε κηα νκαδνπνίεζε ησλ
επηρεηξεκάησλ πνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ην πεξηερφκελν ησλ ζέζεσλ ηηο νπνίεο
εθείλνο επηζπκεί λα αλαζθεπάζεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην βαζηθφ επηρείξεκα πνπ
πξφθεηηαη λα πξνβάιεη ν αληίδηθνο Σηκφζενο ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε πσο δελ είλαη ν
ίδηνο ν νθεηιέηεο αιιά θάπνην άιιν πξφζσπν, δηαθνξεηηθφ ζε θάζε πεξίζηαζε. Απηφ
ην εθαξκφδεη ζην πξψην, δεχηεξν θαη ελ κέξεη ζην ηέηαξην δάλεην. Ο Απνιιφδσξνο
επηιέγεη λα μεθηλήζεη κε ην ηειεπηαίν δάλεην γηαηί δελ θαζίζηαηαη απνιχησο ζαθέο αλ
ν ελαγφκελνο ζα ππνζηεξίμεη πσο δελ νθείιεη ν ίδηνο ηα ρξήκαηα ή φηη ην πνζφ έρεη
ήδε εμνθιεζεί. Έπνληαη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ δαλείνπ πνπ
θηλνχληαη ζηνλ ίδην άμνλα, ελψ ην επηρείξεκα γηα ην ηξίην δάλεην βαζίδεηαη
απνθιεηζηηθά

ζηελ

απνηπρία

ηνπ

αληηδίθνπ

λα

παξάζρεη

κάξηπξεο.

Η

επηρεηξεκαηνινγία θιείλεη κε ηελ έθζεζε ηεθκεξίσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξαθηηθή ησλ
ηξαπεδηθψλ θαηαρσξίζεσλ, πνπ απεπζχλνληαη ζηε δηθαηνινγία ηεο απνπζίαο ηνπ
Σηκφζενπ απφ ηελ Αζήλα σο απφδεημεο ηεο απαιιαγήο ηνπ απφ ην ρξένο. Μηα ηέηνηα
νκαδνπνίεζε ησλ επηρεηξεκάησλ κπνξεί λα εξκελεχζεη ηηο ζθνπηκφηεηεο ηνπ νκηιεηή
ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ απνδεηθηηθψλ ηνπ κέζσλ.135


Η ξεηνξηθή ηεο απάηεο:

ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ ηκήκαηνο ησλ πίζηεσλ, αθξηβψο πξηλ απφ ηνλ
επίινγν, ν Απνιιφδσξνο παξαζέηεη ην λφκν πεξί εμαπάηεζεο ηνπ ιανχ: ἐάλ ηηο ηὸλ
δκνλ ὑπνζρόκελνο ἐμαπαηήζῃ, εἰζαγγειίαλ εἶλαη πεξὶ αὐηνῦ (49.67).136 Η αλαθνξά
ζην ζπγθεθξηκέλν λφκν γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ νκηιεηή λα
δηθαηνινγήζεη ηελ απφξξηςε ηεο πξνθιήζεσο ηνπ όξθνπ ηνπ αληηδίθνπ ηνπ, Σηκφζενπ.
Ο Απνιιφδσξνο επηηίζεηαη αλνηρηά ζηνλ επηθαλή ζηξαηεγφ, θαηεγνξψληαο ηνλ γηα
πνιιέο θαη κεγάιεο επηνξθίεο, πνπ, θαηά ηα ιεγφκελά ηνπ, ζπλέβεζαλ νινθάλεξα
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Βι. Blass 1887-98: 525.
Πξβ. ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Trevett 1992: 95.
136
Ο λφκνο απηφο κε νξηζκέλεο παξαιιαγέο εκθαλίδεηαη ζηηο εμήο πεγέο: Γεκ. 20.100, 135· Ξελ. ιι.
1.7.35· Αξηζη. Ἀζελ. Πνι. 43.5. Σν δήηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ παξάζεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ ζην ιφγν ηνπ Απνιιφδσξνπ είλαη φηη πξνβιέπεηαη ε δηαδηθαζία ηεο
«εἰζαγγειίαο» γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ εμαπάηεζεο ηνπ ιανχ κε ςεπδείο ππνζρέζεηο,
δηαδηθαζία πνπ αθελφο δελ αλαθέξεηαη ζηηο ππφινηπεο παξαιιαγέο ηνπ λφκνπ θαη ηεο νπνίαο ε
ρξήζε θαη εμέιημε αθεηέξνπ δελ είλαη απνιχησο γλσζηή θαη ζαθήο ζηηο πεγέο καο ζπλνιηθά. Βι.
ηε ζπδήηεζε πνπ θάλεη ν Hesk 2001: 55 θ.εε. Πξβ. Hansen 1975: 14 θαη Kremmydas 2013: 5152.
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ηφζν ελψπηνλ ηεο πφιεο φζν θαη ζε ηδησηηθφ επίπεδν.137 Γηα ην ιφγν απηφ, αθελφο,
θαη αθεηέξνπ επεηδή ν ίδηνο ν νκηιεηήο ζεσξεί πσο δηαζέηεη ήδε αξθεηά απνδεηθηηθά
ζηνηρεία, κάξηπξεο θαη ηεθκήξηα, ψζηε λα είλαη απηφο πνπ ζα θεξδίζεη ηε δίθε,
αξλείηαη λα επηηξέςεη ζηνλ αληίδηθφ ηνπ λα δψζεη ηνλ φξθν.138
Η πξόθιεζηο ὅξθνπ ήηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ Todd, κηα δηαδηθαζία ηεο νπνίαο ε
ζπάληα εθαξκνγή ππνδεηθλχεη πσο κεζνδεπφηαλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί ε απφξξηςή ηεο απφ ηνλ αληίδηθν.139 Ο Απνιιφδσξνο, επηδηψθνληαο λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πξφθιεζε πξνο φθειφο ηνπ, πξνζαξκφδεη ηε ξεηνξηθή
ζηξαηεγηθή ηνπ αλάινγα κε ηελ έθβαζε θαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο. Γειαδή,
αθνχ νξθίζηεθε ν ίδηνο θαη ηνπνζέηεζε ηνλ φξθν ηνπ ζηνλ ἐρῖλνλ (ην θηβψηην γηα ηελ
θχιαμε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δίθε) θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαηηεζίαο, εμαζθάιηζε ηελ απφδεημε ηεο αιήζεηαο ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ.
Αλ ν Σηκφζενο δελ έδεηρλε δηάζεζε λα νξθηζηεί θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ, ν
Απνιιφδσξνο ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηελ άξλεζή ηνπ σο απφδεημε ηνπ ςεχδνπο ηνπ.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πνπ ν αληίδηθνο πξνβαίλεη ελ ηέιεη εθείλνο ζε πξφθιεζε
φξθνπ, ν ξήηνξαο αλαγθάδεηαη λα ηελ απνξξίςεη πξνθεηκέλνπ λα κελ θηάζεη ε
ππφζεζε ζε αδηέμνδν.140
ην πιαίζην ηεο δηθαηνιφγεζεο ηεο απφθαζήο ηνπ απηήο, ν Απνιιφδσξνο
δειψλεη φηη έρνπλ ππάξμεη πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ν Σηκφζενο θαηαπάηεζε
ηνλ φξθν ηνπ. Κάλνληαο ρξήζε ηεο ξεηνξηθήο ηερληθήο ηεο «παξάιεηςεο»
(praeteritio), ηζρπξίδεηαη φηη φινη νη Αζελαίνη γλσξίδνπλ ηηο εκθαλείο επηνξθίεο ηνπ
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Βι. 49.65: ἐγὼ δ᾽ εἰ κὲλ κὴ πεξηθαλῶο αὐηὸλ ᾔδε πνιινὺο θαὶ κεγάινπο ὅξθνπο ἐπησξθεθόηα θαὶ
πόιεζη θαὶ ἰδηώηαηο, ἔδσθα ἂλ αὐηῷ ηόλδε ηὸλ ὅξθνλ. Γχν πεξηπηψζεηο θαηαπάηεζεο φξθσλ απφ
ηνλ Σηκφζεν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα ζπκπεξηθνξά ηνπ αλαθέξεη ν Απνιιφδσξνο ακέζσο
παξαθάησ. Όζνλ αθνξά ηνπο φξθνπο πξνο ηνπο ηδηψηεο, ππνζέηνπκε πσο ν νκηιεηήο ππνλνεί ηελ
νθεηιή ρξεκάησλ απφ ηνλ Σηκφζεν ζε θάπνηα άιια άηνκα, πέξα απφ ηνλ ίδην ηνλ Απνιιφδσξν,
θάπνην απφ ηα νπνία έρεη ήδε δψζεη ηε καξηπξία ηνπ (βι. 49.61).
138
Βι. 49.65: λῦλ δέ κνη ἐδόθεη, καξηύξσλ κὲλ ὄλησλ ἐκνὶ ὡο ἔιαβνλ ηὸ ἀξγύξηνλ ἀπὸ ηο ηξαπέδεο νἷο
νὗηνο ἐθέιεπζελ δνῦλαη, πεξηθαλῶλ δὲ ηεθκεξίσλ, δεηλὸλ εἶλαη ηὸλ ὅξθνλ δνῦλαη ηνύηῳ.
139
Βι. Todd 1990: 35. Ο Todd παξνκνηάδεη ηε δηαδηθαζία ηεο πξνθιήζεσο ηνπ φξθνπ κε εθείλε ηεο
πξνθιήζεσο γηα βαζαληζκφ καξηχξσλ (βάζαλνο), ε νπνία επίζεο θαηά θαλφλα απνξξηπηφηαλ.
Πξβ. 49.55-58 θαη παξαπάλσ ζ. 43.
140
«Αλ θάπνηνο απνδερφηαλ ηελ πξφθιεζε φξθνπ ηνπ αληηδίθνπ, ηφηε απηή ε καξηπξία είρε πεηζηηθή
δχλακε, δηφηη δελ ππήξρε δηαδηθαζηηθφο ηξφπνο γηα ηε δηάςεπζε ηεο δήισζεο πνπ ππήξρε ζηνλ
φξθν», βι. Todd 1990: 35. Πξβ. Hesk 2001: 59: «Η δήισζε ηνπ Απνιιφδσξνπ φηη ν Σηκφζενο
δήηεζε λα νξθηζηεί γηα λα απαιιαγεί απφ ηηο θαηεγνξίεο (49.65: ἠμίνπ νὗηνο θαὶ αὐηὸο ὀκόζαο
ἀπειιάρζαη), κπνξεί λα ππνδεηθλχεη φηη ε ακνηβαία απνδνρή ηεο πξφθιεζεο φξθνπ θαη απφ ηηο
δχν πιεπξέο ζήκαηλε φηη δελ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πεξαηηέξσ λνκηθέο δηαδηθαζίεο».
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γλσζηνχ ζηξαηεγνχ, γη‟ απηφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πεξηνξίδεηαη λα αλαθεξζεί ζε
κφλν δχν απφ απηέο:141
ἴζηε γὰξ ηνῦηνλ ἐλ ηῷ δήκῳ ὀκόζαληα θαὶ ἐπαξαζάκελνλ αὑηῷ ἐμώιεηαλ, εἰ
κὴ γξάςνηην Ἰθηθξάηελ μελίαο, θαὶ θαζηεξώζαληα ηὴλ νὐζίαλ ηὴλ ἑαπηνῦ.
ὀκόζαο δὲ ηαῦηα θαὶ ὑπνζρόκελνο ἐλ ηῷ δήκῳ, νὐ πνιιῷ ρξόλῳ ὕζηεξνλ
ἕλεθα ηνῦ ζπκθέξνληνο αὑηῷ ἔδσθελ ηῷ πἱεῖ ηῷ ἐθείλνπ ηὴλ ζπγαηέξα
(49.66).
Ο Απνιιφδσξνο ηζρπξίδεηαη, ινηπφλ, πσο ν Σηκφζενο είρε νξθηζηεί ελψπηνλ ηεο
εθθιεζίαο ηνπ δήκνπ φηη ζα αζθνχζε δίσμε ελαληίνλ ηνπ Ιθηθξάηε κε ηελ θαηεγνξία
ηνπ ζθεηεξηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ,142 εμαπνιχνληαο κάιηζηα θαηάξεο
ελαληίνλ ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ηεο δσήο ηνπ (ζε πεξίπησζε πνπ έιεγε ςέκαηα) θαη
αθηεξψλνληαο ηελ πεξηνπζία ηνπ ζε ηεξέο ρξήζεηο. Παξφια απηά, ιφγσ ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ζπκθέξνληνο θαηαπάηεζε ηνλ φξθν ηνπ θαη έδσζε ηελ θφξε ηνπ ζην
γην ηνπ Ιθηθξάηε.143 Η επηνξθία ηνπ Σηκφζενπ έρεη δηηηή ζεκαζία: ζπληζηά, απφ ηε
κία, εμαπάηεζε ηνπ αζελατθνχ ιανχ- γη‟ απηφ παξαηίζεηαη θαη ν λφκνο πνπ πξνβιέπεη
ηελ εηζαγγειία (49.67)- θαη, απφ ηελ άιιε, πξνζβνιή πξνο ηνπο ζενχο·144 έρεη, κε
άιια ιφγηα, ηφζν λνκηθέο φζν θαη ζξεζθεπηηθέο ζπλέπεηεο.
Η παξνπζίαζε ηεο επηνξθίαο σο επξέσο γλσζηνχ γεγνλφηνο (νὓο δὲ
πεξηθαλέζηαηα θαὶ ὑκεῖο αὐηῷ πάληεο ζύληζηε ὅξθνπο ἐπησξθεθόηη, 49.66) θαη ε ρξήζε
ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο δεπηέξνπ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ σο απνδέθηε ηεο
εμαπάηεζεο ηνπ Σηκφζενπ (ὃο νὖλ νὔηε ὑμᾶς ᾐζρύλζε ἐμαπαηζαη ὑπνζρόκελνο,
49.67) θαζηζηνχλ ηνπο δηθαζηέο (κέζσ ηεο ζηεξεφηππεο ηαχηηζήο ηνπο κε ηνπο
εθθιεζηάδνληεο πνιίηεο) απηφπηεο κάξηπξεο ηεο επηνξθίαο, αθφκε θη αλ δελ
παξεπξίζθνληαλ νη ίδηνη ηε ζηηγκή εθείλε ζηε ζπλέιεπζε ηνπ ιανχ. Η ηερληθή απηή
ηνπ Απνιιφδσξνπ εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ επηρεηξήκαηφο ηνπ θαη παξάιιεια
αληηζηαζκίδεη ηελ έιιεηςε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα ζηεξίδνπλ ηελ αιήζεηα
141

Βι. Hesk 2001: 59.
Η ζπγθεθξηκέλε αγσγή νλνκάδεηαη γξαθὴ μελίαο, βι. Harrison 1971: 204. Πξβ. Davies 1971: 250,
γηα ηνπο πηζαλνχο ιφγνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ηνπ Σηκφζενπ ελαληίνλ ηνπ Ιθηθξάηε.
143
Ο γάκνο ηεο θφξεο ηνπ Σηκφζενπ κε ην γην ηνπ Ιθηθξάηε ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζηηο αξρέο ηνπ 362
π.Υ., πνπ επέζηξεςε ν Σηκφζενο ζηελ Αζήλα, θαη ζην θαινθαίξη (Ινχιην-Αχγνπζην ηνπ 362),
φηαλ εθθσλήζεθε ν παξψλ ιφγνο, βι. Davies 1971: 250-251. Ο Harris 1988, φκσο, πνπ
επαλαπξνζδηνξίδεη ηε ρξνλνιφγεζε ηνπ ιφγνπ, πξνηείλεη θαη ηε ζπλαθφινπζε αιιαγή ζηε
ρξνλνινγία ηνπ γάκνπ, βι. ζζ. 51-52.
144
Ο ηεξφο ραξαθηήξαο ηνπ φξθνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε κεηνρή ὑπνζρόκελνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
ζην θείκελν ηνπ λφκνπ (49.67), γη‟ απηφ ε επηνξθία ηνπ Σηκφζενπ ηαπηίδεηαη κε αζέβεηα θαη ὕβξηλ
πξνο ηνπο ζενχο, βι. Hesk 2001: 60.
142
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ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ.145 Έηζη, δεκηνπξγείηαη κηα ζχλδεζε κεηαμχ κηαο εηθφλαο πνπ
έιαβε ρψξα ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ κε ππνηηζέκελνπο κάξηπξεο ηνπο ίδηνπο ηνπο
δηθαζηέο θαη ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πνπ ζηέθεηαη κπξνζηά
ζηα κάηηα ηνπο ζηνλ ηφπν θαη ρξφλν ηεο δίθεο. Η ζχλδεζε απηή ιεηηνπξγεί ππέξ ηνπ
ξήηνξα, εθφζνλ επηρεηξεί λα πξνθαηαιάβεη ηνπο δηθαζηέο γηα ηελ αλαμηνπηζηία ηνπ
ιφγνπ ηνπ Σηκφζενπ πνπ ζα αθνινπζήζεη: ν Απνιιφδσξνο επηδηψθεη εκκέζσο λα
πξνεηδνπνηήζεη ηνπο δηθαζηέο φηη φπσο αθξηβψο ν θαηεγνξνχκελνο ηνπο είρε
εμαπαηήζεη ζην παξειζφλ κε ηηο επηνξθίεο ηνπ ζην ρψξν ηεο ζπλέιεπζεο, θαηά ηνλ
ίδην ηξφπν ζα πξνζπαζήζεη λα ηνπο εμαπαηήζεη κε φζα επηρεηξήκαηα πξφθεηηαη λα
πξνβάιεη πξνο ππεξάζπηζή ηνπ ζην δηθαζηηθφ ρψξν ηε ζηηγκή πνπ ζα ιάβεη ην ιφγν.
Η παξάζεζε απηνχ ηνπ παξαδείγκαηνο επηνξθίαο ηνπ Σηκφζενπ, θαζψο θαη ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ πεξί εμαπάηεζεο ηνπ δήκνπ, παξφιν πνπ δε ζρεηίδεηαη άκεζα
κε ηελ ππφζεζε, ιεηηνπξγεί σο πξφζζεην επηρείξεκα, ην ζπκπέξαζκα ηνπ νπνίνπ
εθθξάδεηαη σο εξψηεζε θαη ζπληζηά πηζαλή αλαγσγή απφ ην ζχλνιν ησλ Αζελαίσλ
(ὑκᾶο) ζην άηνκν (ἐκέ): πῶο νὐθ εἰθὸο ἐκὲ ηνύηῳ κὴ ἐζέιεηλ ὅξθνλ δνῦλαη; (49.67).
Δθφζνλ, ινηπφλ, ν Σηκφζενο δελ ηήξεζε ηηο ππνζρέζεηο ηνπ ζην δεκφζην πεδίν
εμαπαηψληαο ην ιαφ θαη δελ θνβήζεθε νχηε ηνπο ζενχο, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη δελ
είλαη ηθαλφο λα ηεξήζεη ηηο ππνζρέζεηο ηνπ νχηε ζηηο ηδησηηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο, γη‟
απηφ έρεη εμαπαηήζεη θαη ηνλ ίδην ηνλ Απνιιφδσξν, αξλνχκελνο λα εμνθιήζεη ηα
ρξέε ηνπ. Η αδπλακία ηνπ ζηξαηεγνχ λα ζέβεηαη ηνπο φξθνπο ηνπ είλαη απηή,
άιισζηε, πνπ αλάγθαζε ηνλ νκηιεηή λα αξλεζεί ηελ πξφθιεζε φξθνπ.
Σν δεχηεξν παξάδεηγκα εμαπάηεζεο ηνπ ιανχ πεξηιακβάλεη αθφκε έλαλ φξθν
ηνπ Σηκφζενπ ελψπηνλ ηεο εθθιεζίαο ηνπ δήκνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ αθνξά
ζηελ πεξηνπζία ηνπ ζηξαηεγνχ. Γειαδή, ν ίδηνο νξθίζηεθε φηη δελ έρεη αξθεηά
νηθνλνκηθά εθφδηα γηα ηελ πεξίνδν ηνπ γήξαηνο, ελψ, θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ
ελάγνληνο, έρεη απνθηήζεη πνιχ κεγάιε πεξηνπζία:
νὔπσ ηνίλπλ πνιὺο ρξόλνο ἐζηὶλ ἐμ ὅηνπ ἐλ ηῷ δήκῳ πάιηλ δησκόζαην κὴ
εἶλαη αὑηῷ ἐθόδηα ηῷ γήξᾳ ἱθαλά, ηνζαύηελ νὐζίαλ θεθηεκέλνο: νὕησο
ἄπιεζηνο θαὶ αἰζρξνθεξδὴο ὁ ηξόπνο αὐηνῦ ἐζηηλ (49.67).

145

Πξβ. Γεκ. 21.18, φπνπ ν νκηιεηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα ηερληθή, πξνυπνζέηνληαο φηη φινη νη
δηθαζηέο ήηαλ κάξηπξεο ησλ γεγνλφησλ πνπ ν ίδηνο πεξηγξάθεη: θαὶ ηνύησλ, ὅζα γ᾽ ἐλ ηῷ δήκῳ
γέγνλ᾽ ἢ πξὸο ηνῖο θξηηαῖο ἐλ ηῷ ζεάηξῳ, ὑκεῖο ἐζηέ κνη κάξηπξεο πάληεο, ἄλδξεο δηθαζηαί. θαίηνη
ηῶλ ιόγσλ ηνύηνπο ρξὴ δηθαηνηάηνπο ἡγεῖζζαη, νὓο ἂλ νἱ θαζήκελνη ηῷ ιέγνληη καξηπξῶζηλ ἀιεζεῖο
εἶλαη.
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Ο Σηκφζενο, κεηά ηε κηζζνθνξηθή ηνπ ππεξεζία ζην βαζηιηά ηεο Πεξζίαο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ πνιέκσλ ζηελ Αίγππην, θαίλεηαη πσο αλέθηεζε ηελ πξνεγνχκελε
νηθνλνκηθή ηνπ επηθάλεηα. Απηφ επηβεβαηψλεηαη, άιισζηε, θαη απφ ην γεγνλφο φηη
ζηνλ πξνεγνχκελν φξθν ηνπ ζέιεζε λα αθηεξψζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηα ζεία. Σν
ζπκπέξαζκα πνπ ζπλάγεηαη, επνκέλσο, είλαη πσο ν Σηκφζενο είλαη ηφζν ἄπιεζηνο θαη
αἰζρξνθεξδήο, ψζηε λα εμαπαηά ην ιαφ κε ηνλ ςεπδή φξθν ηνπ. Οη δχν επζείο απηνί
ραξαθηεξηζκνί ηνπ αληηδίθνπ απνζθνπνχλ ζην ζηηγκαηηζκφ ηνπ ήζνπο ηνπ θαη ζηελ
παξνπζίαζή ηνπ σο αλαμηφπηζηνπ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ.
Η θαηλνκεληθά κε ζρεηηδφκελε κε ηελ ππφζεζε αλαθνξά ζηηο επηνξθίεο θαη
ςεπδνξθίεο ηνπ Σηκφζενπ θαη ζην λφκν πεξί εμαπάηεζεο ηνπ ιανχ εληάζζεηαη,
ζπλεπψο, ζηε ξεηνξηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Απνιιφδσξνπ, κε ηελ νπνία ν ίδηνο επηδηψθεη
λα εληππψζεη ζην λνπ ησλ δηθαζηψλ ηε ζέζε φηη ε δεκφζηα ζπκπεξηθνξά ηνπ
Σηκφζενπ

είλαη

απνηέιεζκα

ηνπ

ζπλνιηθνχ

ηνπ

ήζνπο

θαη

επνκέλσο

αληηθαηνπηξίδεηαη αλαγθαζηηθά θαη ζηηο ηδησηηθέο ηνπ ζρέζεηο. Δίλαη, βέβαηα, πην
εχθνιν θαη ζπκθέξνλ ζηνλ Απνιιφδσξν λα εθζέηεη ην ραξαθηήξα ηνπ αληηδίθνπ
κέζα απφ αλαθνξέο ζε γεγνλφηα πνπ είλαη ζε φινπο γλσζηά ιφγσ ηεο δεκφζηαο
εκβέιεηάο ηνπο θαη πνπ δε ρξήδνπλ θακηάο απφδεημεο θαη ηεθκεξίσζεο. Λακβάλνληαο
σο δεδνκέλα απηά ηα γεγνλφηα, ν ξήηνξαο ηα εληάζζεη ζε επηρεηξήκαηα πνπ
εληζρχνπλ ελ ηέιεη ηελ ππφζεζή ηνπ, ελψ παξάιιεια επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη
θνηλέο εκπεηξίεο κε ηνπο δηθαζηέο, ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ εχλνηά ηνπο: είλαη θαη νη
δχν πιεπξέο ζχκαηα ηεο απάηεο ηνπ Σηκφζενπ ζε δηαθνξεηηθφ φκσο αλά πεξίπησζε
πεδίν δξάζεο.
Δθηφο απφ ηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηεο ξεηνξηθήο ηεο
εμαπάηεζεο, ν Απνιιφδσξνο δεκηνπξγεί ζε φιν ην ιφγν ηνπ έκκεζεο αλαινγίεο
κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Σηκφζενπ ζηε δεκφζηα θαη ζηξαηησηηθή ηνπ δξάζε θαη
ζηηο ηδησηηθέο ηνπ ζπκθσλίεο. Γηα παξάδεηγκα, ε αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη δχν θνξέο
ν ζηξαηεγφο δαλείδεηαη ρξήκαηα ηδησηηθά αιιά ιέεη ςέκαηα φηη ην πνζφ πξνέξρεηαη
απφ ηα ζηξαηησηηθά ρξήκαηα (49.12, 16), αλαπφθεπθηα ζηηγκαηίδεη ηελ αμηνπηζηία
ηνπ. Έπεηηα, φηαλ ν Απνιιφδσξνο ηζρπξίδεηαη φηη ν θαηεγνξνχκελνο ἀπνζηεξεῖ απφ
ηνπο Βνησηνχο λαπάξρνπο ην δάλεην (49.12), φηη ν Φίιηππνο επίζεο ἀπνζηεξεῖηαη ηα
ρξήκαηα πνπ δάλεηζε ζηνλ Σηκφζεν (49.16) θαη φηη ν ζηξαηεγφο ἀπνζηεξεῖ, ηέινο,
ρξήκαηα θαη απφ απηνχο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππνζεθεπκέλε ε πεξηνπζία ηνπ (49.61),
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ν ξήηνξαο ππνλνεί φηη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ν Σηκφζενο ἀπνζηεξεῖ θαη απφ εθείλνλ ηα
ρξήκαηα ησλ ηεζζάξσλ δαλείσλ.146

4. Δπίλογορ και παθοποιία
Ο ζχληνκνο επίινγνο ηνπ ιφγνπ- απνηεινχκελνο απφ δχν κφλν παξαγξάθνπο (49.6869)- ζπλίζηαηαη ζε δχν δηαθξηηά κέξε: ζην πξψην (68), ν Απνιιφδσξνο επηδηψθεη λα
δηεγείξεη ζηνπο δηθαζηέο ην ζπλαίζζεκα ηεο νξγήο. Η νξγή είλαη ην ζπλαίζζεκα πνπ
δηαηξέρεη νιφθιεξν ην θείκελν θαη εκθαλίδεηαη αξθεηά ζπρλά ζην ζχλνιν ησλ
δηθαληθψλ ιφγσλ. Ο Απνιιφδσξνο απεπζπλφκελνο ζηνπο δηθαζηέο, θαη εκκέζσο ζε
νιφθιεξε ηελ πφιε, επηζεκαίλεη πσο εχινγα εθείλνη νξγίδνληαη κε ηνπο ηξαπεδίηεο
πνπ πθίζηαληαη ρξεσθνπία, φκσο είλαη πξνηηκφηεξν λα ζηξέςνπλ ηελ νξγή ηνπο ζε
εθείλνπο πνπ, δηαπξάηηνληαο αδηθίεο, είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ρξεσθνπία ησλ
ηξαπεδψλ.147 Έλαο απφ απηνχο βέβαηα είλαη θαη ν Σηκφζενο, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη
απφ ην ξήηνξα λα ρξεζηκνπνηεί ηε θήκε ηνπ σο επηθαλνχο δεκνζίνπ πξνζψπνπ σο
εγγχεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. Η πξνηξνπή γηα ζηξνθή ηεο νξγήο ζηνπο ἀδηθνῦληαο
ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ Σηκφζενπ σο ἀδηθσηάηνπ ζην πξννίκην ηνπ
ιφγνπ (49.1). Μέρξη ζηηγκήο ν ξήηνξαο επεδίσθε λα εμάςεη αηζζήκαηα νξγήο γηα ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ Σηκφζενπ ζηε δεκφζηα δξάζε (π.ρ. 49.14)· ηψξα πξνζπαζεί λα
ζηξέςεη ηελ νξγή ησλ δηθαζηψλ πξνο ηνλ αληίδηθν κε ηελ αηηηνινγία ηεο άδηθεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζηηο ηδησηηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο κε ηνλ νίθν ηνπ Απνιιφδσξνπ.
Σν ζέκα ηεο ἀπνξίαο θαη εὐπνξίαο πνπ είρε εηζαρζεί επίζεο ζην πξννίκην θαη
δηαηξέρεη ην ιφγν ζην ζχλνιφ ηνπ επαλέξρεηαη θαη ζηνλ επίινγν γηα λα επηβεβαηψζεη
πσο ηε ζηηγκή ηεο δίθεο ν Σηκφζενο έρεη κε βεβαηφηεηα αλαθηήζεη ηελ νηθνλνκηθή
ηνπ επηθάλεηα θαη παξ‟ φια απηά αξλείηαη λα απνπιεξψζεη ην ρξένο ηνπ πξνο ηνλ
νίθν ηνπ Απνιιφδσξνπ: ἀπνξνύκελνη κὲλ δαλείδσληαη θαὶ νἴσληαη δηὰ ηὴλ δόμαλ
πηζηεύεζζαη δεῖλ, εὐπνξήζαληεο δὲ κὴ ἀπνδηδῶζηλ, ἀιι᾽ ἀπνζηεξῶζηλ (49.68).
ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ επηιφγνπ (69), ν νκηιεηήο ζπγθεθαιαηψλεη ηα κέζα
πεηζνχο πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα απνδείμεη φηη ν Σηκφζενο είλαη ν νθεηιέηεο. Απηά
ζπλίζηαλην ζε κάξηπξεο θαη ηεθκήξηα, δειαδή άηερλεο θαη έληερλεο πίζηεηο. Ο
146

147

Η επηινγή ηνπ ξήκαηνο κάιηζηα δελ είλαη ηπραία: ην ἀπνζηεξέσ εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο απάηεο
(:ζηεξψ κε δφιν). Βι. LSJ, s.v. ἀπνζηεξέσ.
Πξβ. Γεκ. 37.52: κηζνῦζη, θεζίλ, Ἀζελαῖνη ηνὺο δαλείδνληαο. Γηα παξαδείγκαηα ρξεσθνπίαο ησλ
ηξαπεδψλ βι. Γεκ. 36.50, 45.63-64.
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ξήηνξαο εκθαλίδεηαη λα έρεη πιήξε επνπηεία ηνπ πιηθνχ ηνπ θαη ηελ απηνπεπνίζεζε
φηη ηα απνδεηθηηθά ηνπ ζηνηρεία είλαη ηθαλά, ψζηε λα ηνπ επηηξέςνπλ λα θεξδίζεη ηελ
ππφζεζε. Ο Απνιιφδσξνο θιείλεη ην ιφγν ηνπ κε ην αίηεκα γηα επλντθή πξνο απηφλ
απφθαζε απφ ηνπο δηθαζηέο. Η δέεζή ηνπ γηα βνήζεηα ζηελ είζπξαμε ησλ ρξεψλ απφ
ηνπο ὀθείινληαο, ππνδεηθλχεη φηη ν Σηκφζενο δελ είλαη ν κφλνο νθεηιέηεο ηνπ παηέξα
ηνπ θαη φηη ν ίδηνο ν Απνιιφδσξνο ζθνπεχεη λα θηλήζεη θη άιινπο δηθαζηηθνχο
αγψλεο κέρξη λα αλαθηήζεη φια ηα ηξαπεδηθά δάλεηα πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί.148

148

Βι. 49.69: δένκαη νὖλ ὑκῶλ ζπλεηζπξᾶμαί κνη ηνὺο ὀθείινληαο, ἅ κνη ὁ παηὴξ θαηέιηπελ.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα παξάζρεη κηα πξψηε πξνζέγγηζε θαη κηα
γεληθή ζεψξεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ ιφγνπ Πξὸο Σηκόζενλ ὑπὲξ ρξέσο,
ελφο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ εθθσλήζεθαλ θαη πηζαλφηαηα γξάθηεθαλ απφ ηνλ
Απνιιφδσξν. Έγηλε πξνζπάζεηα λα θαιπθζνχλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα ζέκαηα
πνπ ζρεηίδνηαη ηφζν κε ηα ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα θαη ην λνκηθφ πιαίζην ζην νπνίν
εληάζζεηαη ε δίθε, φζν θαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ ιφγνπ, θαζψο θαη ηηο ξεηνξηθέο
ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ νκηιεηή, πξνθεηκέλνπ απηφο λα εμαζθαιίζεη
κηα επλντθή αληηκεηψπηζε απφ ηνπο δηθαζηέο. Οξηζκέλα δεηήκαηα, σζηφζν, φπσο γηα
παξάδεηγκα ε ρξνλνιφγεζε ηνπ ιφγνπ ή ε εμαθξίβσζε ηνπ είδνπο ηεο ελ ιφγσ
δηθαληθήο δηακάρεο παξακέλνπλ αλνηθηά, πξνζθέξνληαο έδαθνο γηα πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζε.
Σν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηνπ ιφγνπ πνπ κειεηήζεθε έγθεηηαη αθελφο ζηελ
πιεζψξα πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη γηα ηε ζηξαηησηηθή δξάζε ηνπ επηθαλνχο
ζηξαηεγνχ Σηκφζενπ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιεκηθψλ ηνπ επηρεηξήζεσλ, θαζψο
θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ θιαζηθή Αζήλα θαη ηηο
πξαθηηθέο ηεο ηξάπεδαο ηνπ Παζίσλα, αθεηέξνπ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ζπλδπάδνληαη ζηνηρεία ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο εηθφλαο ησλ πξνζψπσλ πνπ
εκπιέθνληαη ζηελ ππφζεζε. Απηφ πνπ δηαηξέρεη νιφθιεξν ην ιφγν είλαη ε
πξνζπάζεηα ηνπ νκηιεηή λα πξνβάιεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηδίθνπ
ηνπ κέζα απφ ηε δεκφζηα δξάζε ηνπ, απνδεηθλχνληαο πσο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο
ηελ πφιε θαη ηνλ αζελατθφ ιαφ ελ γέλεη αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηηο ηδησηηθέο ηνπ
ζρέζεηο. Έηζη, ν ξήηνξαο επηηπγράλεη λα αλαγάγεη κηα ηδησηηθή δηθαζηηθή δηέλεμε ζε
ππφζεζε δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, κε απψηεξν ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ηε ζεηηθή γηα
ηνλ ίδην έθβαζε ηεο ππφζεζεο. Παξάιιεια, επηδηψθεη λα αλαδείμεη ηελ ππεξνρή ηεο
δηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο σο πξνο ην ήζνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο, ψζηε, παξνπζηάδνληαο
ηνλ νίθν ηνπ σο ζχκα ηεο απάηεο ηνπ Σηκφζενπ, λα θεξδίζεη ηε ζπκπάζεηα ηνπ
αθξναηεξίνπ ηνπ.
Ο ξήηνξαο, παξφιν πνπ δελ είρε πξνζσπηθή αλάκεημε ζηελ ππφζεζε πνπ έρεη
αλαιάβεη λα ππεξαζπίζεη, σζηφζν θαίλεηαη λα κηιά κε ηελ απηνπεπνίζεζε ηεο
πιήξνπο επνπηείαο ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ καξηπξηψλ πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίζνπλ ηε
λίθε. Η εκπεξηζηαησκέλε έθζεζε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ απνδεηθηηθψλ
ζηνηρείσλ δίλεη ηελ εληχπσζε πσο ν νκηιεηήο δελ αθήλεη θακηά πηπρή ρσξίο λα ηε
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θσηίζεη θαη πσο δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο λα αθεγεζεί θαλείο ηε ζπγθεθξηκέλε
ηζηνξία.149 Με άιια ιφγηα, ην γεγνλφο φηη ν Απνιιφδσξνο παξνπζηάδεη πξψηνο σο
θαηήγνξνο απηή ηελ ηφζν ιεπηνκεξή θαη πεηζηηθή έθζεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ
πηζαλφηαηα δεκηνπξγεί εμαξρήο εμαηξεηηθά κεγάιε δπζθνιία ζηνλ αληίδηθν λα
αλαζθεπάζεη ηελ ηζηνξία θαη λα αιιάμεη ηελ ήδε εληππσκέλε ζην λνπ ησλ δηθαζηψλ
εηθφλα ησλ πξαγκάησλ. Απηφο ζα πξέπεη λα είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν
Απνιιφδσξνο θέξδηζε ηε δίθε, παξφιν πνπ δελ ζψδεηαη ν ιφγνο ηνπ Σηκφζενπ, ψζηε
λα γλσξίδνπκε επαθξηβψο πψο ρεηξίζηεθε θη εθείλνο ηελ ππφζεζή ηνπ.

149

Πξβ. Pearson 1966: 354, ν νπνίνο παξαηεξεί πσο ν Απνιιφδσξνο «δίλεη πάληα ηελ εληχπσζε φηη
κηιάεη κε απφιπηε εηιηθξίλεηα».
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Πεπίλητη:
Η αλά ρείξαο δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη δεηήκαηα ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο
θχζεο πνπ άπηνληαη ηνπ ιφγνπ Πξὸο Σηκόζενλ ὑπὲξ ρξέσο, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζην
corpus ηνπ Γεκνζζέλε, σζηφζν απνδίδεηαη νκφθσλα ζηνλ Απνιιφδσξν, ηνλ γην ηνπ
ηξαπεδίηε Παζίσλα. Η δηθαληθή δηακάρε Απνιιφδσξνπ θαη Σηκφζενπ αθνξά ζηελ
θαηεγνξία ηεο νθεηιήο ηεζζάξσλ δαλείσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.438 δξαρκψλ θαη 2
νβνιψλ. Η εμέηαζε ηνπ ιφγνπ δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα: αξρηθά, δίλεηαη
κηα γεληθή εηζαγσγή ζηελ ππφζεζε ηνπ ιφγνπ θη έπεηηα δηεξεπλάηαη ην ηζηνξηθφ θαη
νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο επνρήο, κε έκθαζε ζηελ ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή
ζηαδηνδξνκία ηνπ έλδνμνπ ζηξαηεγνχ Σηκφζενπ θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ
πνιεκηθψλ εθζηξαηεηψλ ηνπ θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο
ζηελ Αζήλα ηνπ 4νπ αη. π.Υ. Σν επφκελν θεθάιαην αζρνιείηαη κε λνκηθέο πηπρέο ηεο
δηθαληθήο δηακάρεο, εμαθξηβψλνληαο ην είδνο ηεο δίθεο ζηελ νπνία εθθσλήζεθε ν
ππφ εμέηαζε ιφγνο, ηα θίλεηξα ηνπ θαηεγφξνπ αιιά θαη ζηνηρεία ρξνλνιφγεζεο θαη
παηξφηεηαο ηνπ ιφγνπ. ην ηειεπηαίν θαη εθηελέζηεξν ηκήκα αλαιχεηαη ην
πεξηερφκελν ηνπ ιφγνπ θαη ε ξεηνξηθή ηνπ: αθεγεκαηηθά ζηνηρεία, ξεηνξηθέο
ηερληθέο ἠζνπνηίαο θαη παζνπνηίαο, επηρεηξεκαηνινγία θαη ἄηερλνη πίζηεηο. Η
παξνχζα εξγαζία επηδηψθεη, ελ θαηαθιείδη, λα πξνζθέξεη κηα πξψηε εξκελεπηηθή
πξνζέγγηζε ζηνλ ιφγν Πξὸο Σηκόζενλ, εζηηάδνληαο ζηνλ επηδέμην ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ν ξήηνξαο ρξεζηκνπνηεί ηελ δεκφζηα εηθφλα ηνπ αληηδίθνπ ηνπ γηα λα απνδείμεη ηελ
ελνρή ηνπ ζε κηα ππφζεζε ηδησηηθνχ ελδηαθέξνληνο.
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Summary:
The present master‟s thesis deals with private and public issues that relate to the
speech Against Timotheus concerning a debt, which is included in the corpus of
Demosthenes, but is unanimously attributed to Apollodorus, the son of the banker
Passion. The legal dispute between Apollodorus and Timotheus concerns the
accusation of the debt of four loans totaling 4,438 drachmas and 2 obols. The
examination of the speech is structured in four chapters: the first chapter provides a
general introduction to the case, while the second explores the historical and
economic context of the period, with an emphasis on the military and political career
of the illustrious General Timotheus and the way in which his military campaigns
were financed as well as on the banking system in 4th century Athens. The next
chapter deals with legal aspects of the lawsuit, ascertaining the type of proceedings in
which this speech was delivered, the prosecutor‟s incentive and the dating and
authorship of the speech. The last and most extensive section analyzes the content of
the speech and its rhetoric: narrative elements, rhetorical techniques of ethopoiia and
pathopoiia, argumentation and atechnoi pisteis. In conclusion, the purpose of the
present thesis is to offer a first interpretive approach to the speech Against Timotheus,
focusing on the skillful way in which the orator uses the public image of his disputant
in order to prove his guilt in a case of private interest.
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