
                                                       ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

     ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

 

                                               ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ  

   «ΑΡΥΑΙΑ ΚΑΙ ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» 

    (ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ) 

 

Η ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΑ ΑΘΗΝΑ. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΟΤ 

ΛΤΙΑ: ΓΗΜΟΤ ΚΑΣΑΛΤΔΩ ΑΠΟΛΟΓΙΑ, ΠΔΡΙ ΣΗ 

ΔΤΑΝΓΡΟΤ ΓΟΚΙΜΑΙΑ, ΚΑΣΑ ΦΙΛΩΝΟ ΓΟΚΙΜΑΙΑ. 

 
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Σεο 

Μαρίας Γ. Κοπανιηζάνοσ 

Γηπισκαηνχρνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο – Αξραηνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ  

1993 

 

Δπιβλέποσζα Καθηγήηρια 

Βνινλάθε Διέλε, Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. 

σνεπιβλέπονηες 

Κσλζηαληηλφπνπινο Βαζίιεηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ. 

Δπζηαζίνπ Αζαλάζηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Ηφλην Παλεπηζηήκην. 

 

 

 

Καλαμάηα, Μάιος 2017 

 

 

 



2 
 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

ΔΙΑΓΩΓΗ ………………………………………………………………………………. 5                                               

Α ΛΤΙΑ 

1. ΒΙΟ ……………………………………………………………………………………..8 

2. ΔΡΓΟ …………………………………………………………………………………….9 

3. ΓΟΜΗ ΛΟΓΩΝ 

 ΠΡΟΛΟΓΟ ………………………………………………………………………10 

 ΠΡΟΘΔΗ ………………………………………………………………………...10 

 ΓΙΗΓΗΗ ………………………………………………………………………….11 

 ΔΝΣΔΥΝΔ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ……………………………………………………...11  

 ΗΘΟΠΟΙΙΑ ………………………………………………………………………..12 

 ΠΑΘΟΠΟΙΙΑ ……………………………………………………………………...14 

 ΑΣΔΥΝΔ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ………………………………………………………..14 

 ΔΠΙΛΟΓΟ ………………………………………………………………………..16 

4. ΤΦΟ ……………………………………………………………………………………16 

Β. ΓΟΚΙΜΑΙΑ …………………………………………………………………………...20 

Γ. ΣΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ …………………………………………………………………..25 

Γ. ΟΙ ΛΟΓΟΙ 

1. ΓΗΜΟΤ ΚΑΣΑΛΤΔΩ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 

α. ΤΠΟΘΔΗ ………………………………………………………………………………28 

β. ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ………………………………………………………………………...30 

 ΠΡΟΘΔΗ ………………………………………………………………………….32 

 ΔΝΣΔΥΝΔ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ……………………………………………………….32 

 ΠΑΡΔΚΒΑΗ ……………………………………………………………………...41 

 ΔΠΙΛΟΓΟ ………………………………………………………………………...43 

γ. ΤΦΟ …………………………………………………………………………………….43 

δ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ……………………………………………………………………..44 

2. ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΤΑΝΓΡΟΤ ΓΟΚΙΜΑΙΑ 

α. ΤΠΟΘΔΗ ……………………………………………………………………………....47 

β. ΥΡΟΝΟ ΔΚΦΩΝΗΗ ………………………………………………………………48 

γ. ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 ΣΟ ΚΑΣΗΓΟΡΗΣΗΡΙΟ …………………………………………………………..49 

 ΔΝΣΔΥΝΔ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ……………………………………………………….50 

 ΗΘΟΠΟΙΙΑ, ΠΑΘΟΠΟΙΙΑ ……………………………………………………….54 

δ. ΤΦΟ …………………………………………………………………………………….56 

ε. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ……………………………………………………………………..57 

3. ΚΑΣΑ ΦΙΛΩΝΟ ΓΟΚΙΜΑΙΑ 

α. ΤΠΟΘΔΗ ………………………………………………………………………………61 



3 
 

β. ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ………………………………………………………………………..61 

 ΠΡΟΘΔΗ ………………………………………………………………………...62 

 ΓΙΗΓΗΗ ………………………………………………………………………….63 

 ΔΝΣΔΥΝΔ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ……………………………………………………...66 

 ΗΘΟΠΟΙΙΑ ………………………………………………………………………..69 

 ΠΑΘΟΠΟΙΙΑ ……………………………………………………………………...71 

 ΑΣΔΥΝΔ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ………………………………………………………..72 

 ΔΠΙΛΟΓΟ ………………………………………………………………………..73 

γ. ΤΦΟ …………………………………………………………………………………....74 

δ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ …………………………………………………………………....75 

Δ. ΔΠΙΛΟΓΟ …………………………………………………………………………….78 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ …………………………………………………………………………..81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ζπλέιαβαλ ζηε δηεθπεξαίσζή ηεο. 

Καηά θχξην ιφγν είκαη επγλψκσλ ζηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θπξία Βνινλάθε, ε 

νπνία κνπ πξφηεηλε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη κε θαζνδήγεζε κε επνηθνδνκεηηθά ζρφιηα 

ψζηε λα θζάζσ ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Θεξκέο επραξηζηίεο νθείινληαη θαη ζηα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, ηνλ 

θχξην Κσλζηαληηλφπνπιν θαη ηνλ θχξην Δπζηαζίνπ, αιιά θαη ζε φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Κιαζζηθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Καιακάηαο 

γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ κνπ παξείραλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο κνπ.  
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Με ηνλ φξν ξεηνξηθή ελλννχκε ηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε θαλφλσλ πνπ καο βνεζνχλ 

λα εθθξαδφκαζηε θαηαλνεηά θαη πεηζηηθά, ελψ κε ηνλ φξν ξεηνξεία αλαθεξφκαζηε ζηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή απηψλ ησλ θαλφλσλ ζην πιαίζην ελφο ξεηνξηθνχ ιφγνπ. Γελ είλαη ηπραίν 

φηη νη απαξρέο ηεο ξεηνξηθήο ζεσξίαο ζπκπίπηνπλ κε ηηο πξνφδνπο ηεο δεκνθξαηίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ. ζηηο πξαθνχζεο ηεο ηθειίαο κεηά ηελ θαηάιπζε ηεο ηπξαλλίαο 

ην 467 π.Υ., φπνπ ην πιήζνο ησλ αζηηθψλ δηθψλ πνπ αθνινχζεζαλ νη πνιίηεο γηα ηελ 

αλάθηεζε ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο, νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο δηθαληθήο ξεηνξείαο
1
.       

Δπίθεληξν ηεο ζπζηεκαηηθήο ξεηνξηθήο απφ ηα κέζα ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ. ππήξμε ε 

Αζήλα φπνπ νη πνιίηεο εθθσλνχζαλ ιφγνπο ζηελ Δθθιεζία θαη ζηα δηθαζηήξηα. Αξρηθά νη 

αγνξεηέο έβγαδαλ ιφγν απηνζρεδηάδνληαο, αξγφηεξα φκσο θαηάιαβαλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνεηνηκάδνπλ ην ιφγν ηνπο γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί. Ζ αζπλήζηζηε πξαθηηθή πνπ 

αθνινπζνχζαλ ήηαλ φηη δελ δηάβαδαλ ην θείκελν πνπ είραλ πξνεηνηκάζεη, αιιά ην 

εθθσλνχζαλ απφ κλήκεο
2
. Οη επίδνμνη πνιηηηθνί ζεσξνχζαλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δίθεο 

πνιηηηθνχ θπξίσο πεξηερνκέλνπ είηε σο θαηήγνξνη είηε σο θαηεγνξνχκελνη, απνηεινχζε κηα 

θαιή επθαηξία λα επηδείμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη γη‟ απηφ ήηαλ πνιινί απηνί νη νπνίνη 

ζπνχδαδαλ ξεηνξηθή
3
. πλήζσο φκσο ζηελ δηθαληθή ξεηνξηθή, δειαδή ζε ιφγνπο πνπ 

εθθσλνχληαλ ζηα δηθαζηήξηα , φπνπ νη δηάδηθνη έπξεπε λα κηιήζνπλ ν θαζέλαο γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ, θαζψο δελ ππήξραλ δηθεγφξνη θαη δελ είραλ φινη ηελ επρέξεηα ιφγνπ, 

θαηέθεπγαλ ζηνπο ινγνγξάθνπο.  

Οη ινγνγξάθνη ήηαλ επαγγεικαηίεο ζπγγξαθείο ιφγσλ πνπ έγξαθαλ ή  έλαλ έηνηκν  

ιφγν ή έλα κέξνο έηνηκνπ ιφγνπ, ηνλ νπνίν νη πειάηεο ηνπο έπξεπε λα ηνλ απνζηεζίζνπλ θαη 

λα ηνλ απαγγείινπλ απφ κλήκεο
4
. Πνιινί δηάδηθνη δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ινγνγξάθνπο είηε 

γηαηί ην πξνηηκνχζαλ είηε γηαηί δελ είραλ ρξήκαηα γηα ηελ ακνηβή ηνπ ινγνγξάθνπ
5
. Σν 

ιατθφ αίζζεκα απνδνθίκαδε ηελ πξαθηηθή ησλ ιφγσλ πνπ γξάθνληαλ απφ επαγγεικαηίεο, 

αιιά απηφ δελ απέηξεπε ηε ζπγγξαθή ηέηνησλ ιφγσλ, φπσο θαίλεηαη απφ ην κεγάιν αξηζκφ 

ξεηνξηθψλ ιφγσλ πνπ έρνπλ δηαζσζεί θαη κάιηζηα, ελψ ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο 

ηνπ ιφγνπ πξηλ θαη κεηά ηε δίθε ηελ θξαηνχζαλ κπζηηθή , ν ινγνγξάθνο ηειηθά θέξδηδε ηελ 

                                                           
1
 Δπζηαζίνπ (2004): 17. 

2
 MacDowell (2003): 19. 

3
 Carey (2002

6
): 5. 

4
 Edwards (2002): 16, MacDowell (2003

4
): 386.  

5
 Gagarin (2011): 226-227 
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εθηίκεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε δεμηνηερλία ηνπ ιφγνπ ηνπ
6
. Δλψ νη ινγνγξάθνη ζηνπο ιφγνπο 

ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ θάπνηεο γεληθέο ζέζεηο (θνηλνί ηφπνη), εληνχηνηο θξφληηδαλ λα 

θσηίδνπλ ηηο πιεπξέο εθείλεο ηεο ππφζεζεο πνπ εμππεξεηνχζαλ ηνλ πειάηε ηνπο θαη αλάινγα 

κε ην είδνο ηεο δίθεο, πξνζάξκνδαλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο. Καιχηεξνη ξεηνξηθνί ιφγνη 

ζεσξνχληαλ εθείλνη πνπ έδηλαλ ηελ εληχπσζε φηη ήηαλ απζφξκεηνη, ζχκθσλνη κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ην ήζνο ηνπ νκηιεηή, πεηζηηθνί , ζπγθηλεηηθνί, απηνί πνπ θάιππηαλ ηελ 

ηέρλε ηνπο πίζσ απφ έλα πξνζσπείν απιφηεηαο
7
. Βέβαηα πνιινί νκηιεηέο απνκαθξχλνληαλ 

απφ ην γξαπηφ ιφγν πνπ εηνίκαδε ν ινγνγξάθνο είηε ηπραία , είηε ζθφπηκα
8
. Ο ινγνγξάθνο, 

θπξίσο φηαλ θέξδηδε κία ππφζεζε, γηα λα δηαθεκίζεη ηε δνπιεηά ηνπ θπθινθνξνχζε 

αληίγξαθα ηνπ ιφγνπ ηνπ
9
. Δπηθαλέζηεξνο ινγνγξάθνο δηθαληθψλ ιφγσλ ζεσξείηαη ν 

Λπζίαο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηξεηο δηθαληθνχο ιφγνπο ηνπ ινγνγξάθνπ Λπζία 

ηνπο «Γήκνπ θαηαιύζεσο ἀπνινγία» (25), «Πεξί ηο Δὐάλδξνπ δνθηκαζίαο» (26) θαη «Καηά 

Φίισλνο δνθηκαζίαο» (31). Καη νη ηξεηο απηνί ιφγνη αλαθέξνληαη ζε έλα θνηλφ ζηνηρείν πνπ 

είλαη ε δηαδηθαζία ηεο δνθηκαζίαο, ελφο ζεζκνχ πνπ, φπσο ζα επηζεκάλνπκε ζηε ζπλέρεηα 

ηεο εξγαζίαο καο, αξκφδεη ζην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα ηεο αξραίαο Αζήλαο.   

Ζ εξγαζία καο δηαξζξψλεηαη ζε πέληε κέξε. ην πξψην κέξνο πξνζεγγίδνπκε ην 

ινγνγξάθν Λπζία. Αθνχ θάλνπκε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε δσή ηνπ Λπζία θαη ηελ πεξίνδν 

πνπ έδεζε, ε νπνία θαζφξηζε θαη ηε κεηέπεηηα ζηξνθή ηνπ ζηε ζπγγξαθή ξεηνξηθψλ ιφγσλ, 

αζρνινχκαζηε κε ην έξγν ηνπ, ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδεηαη ηηο ελφηεηεο ζηνπο ιφγνπο ηνπ, ηελ 

θξηηηθή πνπ έρεη γίλεη ζε απηφλ θαη ην απαξάκηιιν χθνο ηνπ. 

ην δεχηεξν κέξνο επηθεληξσλφκαζηε ζηε δνθηκαζία. Γίλνπκε ηνλ νξηζκφ, 

εμεηάδνπκε ηα είδε ηεο, επηκέλνληαο ζηε δνθηκαζία ησλ αξρφλησλ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 

νη ιφγνη καο. ηε ζπλέρεηα, αθνχ παξνπζηάζνπκε φιε ηε δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη ν 

ππνςήθηνο γηα λα πεξάζεη ηε δνθηκαζία θαη λα αλαιάβεη έλα αμίσκα, παξαζέηνπκε ηηο 

απφςεηο γηα ην ζθνπφ ηεο δνθηκαζίαο.  

ην ηξίην κέξνο αλαθέξνπκε πνιχ ζχληνκα ην ηζηνξηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη θαη νη ηξεηο ιφγνη πνπ θαινχκαζηε λα εμεηάζνπκε.  Καη νη ηξεηο απηνί ιφγνη 

εθθσλνχληαη κεηά ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, ηελ πεξίνδν ηεο 

απνθαηεζηεκέλεο δεκνθξαηίαο. Δπεηδή είλαη δίθεο πνπ αλαθέξνληαη ζε πξφζσπα θαη 

θαηαζηάζεηο ηεο αζελατθήο πνιηηείαο, καο παξνπζηάδνπλ  ηελ εηθφλα ηεο πνιηηηθήο θαη 

                                                           
6
 Carey (2002

6
): 6. 

7
 Edwards (2002): 16. 

8
 MacDowell (2003

4
): 386. 

9
 Edwards (2003): 16-17. 
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θνηλσληθή δσήο ηεο Αζήλαο, φρη κφλν ηελ πεξίνδν ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκνθξαηίαο, 

αιιά θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ηα νιηγαξρηθά θηλήκαηα ηνπ 411 π.Υ 

θαη θπξίσο ηνπ 403 π.Υ.  κε ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ην θαζεζηψο ησλ Σξηάθνληα 

ηπξάλλσλ. Έηζη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν 

γξάθηεθαλ, αιιά θπξίσο έγηλαλ ηα γεγνλφηα θαη νη πξάμεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

ππνζέζεηο. 

Σν ηέηαξην κέξνο αθηεξψλεηαη ζηνπο ηξεηο ιφγνπο δνθηκαζίαο. ε θάζε ιφγν αξρηθά 

παξαζέηνπκε ηελ ππφζεζε θαη ζηνηρεία γηα ηνλ ρξφλν εθθψλεζεο ηνπ. Έπεηηα επηρεηξνχκε 

ηελ εξκελεπηηθή αλάιπζε ησλ ιφγσλ ζχκθσλα κε ηε δνκή ηνπ ιφγνπ, φπνπ απηφ θξίλεηαη 

εθηθηφ, γηα λα θαηαλνήζνπκε  θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηεο δνθηκαζίαο θαη ηνλ ηξφπν γξαθήο 

ηνπ Λπζία. Μηα ζχληνκε πθνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξείηαη ζηεξίδεηαη ζηε κειέηε ησλ 

Devries (1892), Denniston (1952), Σδάξηδαλνο (1966), Dover (1968), Edwards (1985), 

Adams (1989), Usher (1999), Usher (2003), Pernot (2005), Jebb (2009), Κσλζηαληηλφπνπινο 

– Παλνκήηξνο (2010) θαη Κσλζηαληηλφπνπινο (2014). ην ηέινο ηνπ θάζε ιφγνπ 

παξαζέηνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ ιφγνπ, ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

θαη ηα ζηνηρεία εζνπνηίαο θαη παζνπνηίαο  πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ξήηνξαο, θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα καο, θάλνληαο θξηηηθή απνηίκεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ξήηνξα.  

Σν πέκπην κέξνο πεξηιακβάλεη ηνλ επίινγν ηεο εξγαζίαο καο φπνπ παξαζέηνπκε ηα 

γεληθά ζπκπεξάζκαηά καο.  
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Α. ΛΤΙΑ 

  1. ΒΙΟ  

Ο Λπζίαο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Παηέξαο ηνπ ήηαλ ν Κέθαινο, έλαο πξαθνχζηνο ν 

νπνίνο πξνζθιήζεθε ζηελ Αζήλα απφ ηνλ Πεξηθιή πξηλ ην 460 π.Υ.
10

. Ζ ρξνλνινγία 

γέλλεζεο ηνπ δελ είλαη αθξηβψο γλσζηή. Ο Γηνλχζηνο Αιηθαξλαζζεχο θαη ν Φεπδν-

Πινχηαξρνο ππνζέηνπλ ην 459 π.Υ.
11

, ελψ λεψηεξνη κειεηεηέο ηνπνζεηνχλ ηε γέλλεζε ηνπ 

Λπζία αλάκεζα ζην 440 π.Υ. θαη ην 436 π.Υ.
12

. Δίρε δχν αδεξθνχο ηνλ Πνιέκαξρν θαη ηνλ 

Δπζχδεκν θαη κηα αδεξθή. ε ειηθία δεθαπέληε εηψλ κεηαλάζηεπζε ζηνπο Θνχξηνπο  φπνπ, 

φπσο ιέγεηαη, ππήξμε καζεηήο ηνπ ξήηνξα Σεηζία. Δθεί θαηεγνξήζεθε γηα «Αηηηθηζκφ»
13

 θαη 

απειάζεθε ζηελ Αζήλα ην 412 π.Υ. ηελ Αζήλα κεηείρε ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 

θαηαζθεπήο αζπίδσλ, αιιά κε ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο ηξηάθνληα ηπξάλλνπο ε 

πεξηνπζία ηνπ δεκεχηεθε, ν αδεξθφο ηνπ Πνιέκαξρνο ζπλειήθζε θαη θαηαδηθάζηεθε λα πηεί 

ην θψλεην. Ο Λπζίαο θαηάθεξε λα δξαπεηεχζεη ζηα Μέγαξα. Δπεηδή ζπκκεηείρε ζηνπο 

αγψλεο ησλ δεκνθξαηηθψλ γηα ηελ θαηάιπζε ηεο ηπξαλλίαο, ν Θξαζχβνπινο πξφηεηλε λα ηνπ 

δνζεί ε ηζαγέλεηα
14

. Σελ πεξίνδν εθείλε άζθεζε πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ηνπ αηφκνπ πνπ 

ζεσξνχζε ππεχζπλν γηα ηα δεηλά ηνπ ίδηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ελαληίνλ ηνπ 

Δξαηνζζέλνπο , ν νπνίνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο Σξηάθνληα ηπξάλλνπο θαη ήηαλ απηφο πνπ είρε 

ζπιιάβεη ηνλ αδεξθφ ηνπ
15

. Ο ιφγνο ηνπ απηφο, ν «Καηά Δξαηνζζέλνπο», ίζσο είλαη ν 

θαιχηεξφο ηνπ ιφγνο, ηνλ εθθψλεζε ν ίδηνο θαη κηιά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ
16

.  Ο Αξρίλνο,  κε 

γξαθή παξαλφκσλ
17

, θαηνξζψλεη λα αθπξσζεί ην ςήθηζκα πνπ έδηλε ηελ ηζαγέλεηα ζην 

Λπζία σο αληηζπληαγκαηηθφ θαη έηζη ν Λπζίαο ζπλερίδεη λα θαηνηθεί σο κέηνηθνο ηζνηειήο
18

.  

Αθνχ ππήξμε κηα ζχληνκε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία εξγάζηεθε σο δάζθαινο ξεηνξηθήο , απφ 

ην 401 π.Υ. εξγάζηεθε σο ινγνγξάθνο
19

. Πέζαλε γχξσ ζην 380 π.Υ.   

 

                                                           
10

 Jebb (2009): 142 
11

 Ζ αξραία πιεξνθνξία φηη γελλήζεθε ην 459 π.Υ. ζηεξίδεηαη ζηε ιαζεκέλε πξνυπφζεζε φηη ν Λπζίαο πήγε 

ζηνπο Θνχξηνπο ηελ επνρή πνπ ηδξχζεθαλ ην 444 π.Υ. βι. Lesky (1981
5
): 818. 

12
 Jebb(2009): 143-145. 

13
 φ. π: 147. 

14
 φ. π: 151. 

15
 Edwards (2002): 33-34. 

16
 Kennedy (2005

6
): 107. 

17
 MacDowell (2003

4
): 81, αθειιαξίνπ (2012

6
): 157, ε γξαθή παξαλφκσλ πξνέβιεπε βαξχηαηεο θπξψζεηο, 

αθφκα θαη ζάλαην, γηα ηνπο πνιίηεο πνπ έθαλαλ πξνηάζεηο ςεθηζκάησλ αληίζεηεο κε ηνπο λφκνπο. Ζ γξαθή 

παξαλφκσλ έγηλε δεκνθηιήο κέζνδνο ελαληίνλ πνιηηηθψλ αλδξψλ πνπ έθαλαλ πξνηάζεηο ζηελ Δθθιεζία ηνπ 

Γήκνπ. 
18

 MacDowell (2003
4
): 125, ηζνηειήο ήηαλ ν κέηνηθνο πνπ πιήξσλε ηνπο ίδηνπο θφξνπο κε έλαλ Αζελαίν πνιίηε 

θαη φρη πςειφηεξνπο ή απαιιαζζφηαλ απφ ην «κεηνίθηνλ».
 

19
 Kennedy (2005

6
): 108. 



9 
 

2. ΔΡΓΟ  

ηνλ Λπζία απνδίδνληαη φρη ιηγφηεξνη απφ ηεηξαθφζηνη είθνζη πέληε ιφγνη, ελψ ν 

Γηνλχζηνο ν Αιηθαξλαζζεχο θαη ν Caecilius ( Καηθίιηνο ηθειηψηεο Καιαθηίλνο)
20

 ζεσξνχλ 

γλήζηνπο δηαθφζηνπο ηξηάληα ηξεηο ιφγνπο ηνπ θαη απφ απηνχο καο έρνπλ δηαζσζεί ηξηάληα 

ηέζζεξηο ιφγνη
21

. Αληηθείκελν έξεπλαο απνηεινχλ θαη ηα θξηηήξηα εθείλα βάζεη ησλ νπνίσλ 

δηαζψζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη θαη νη απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ δηαθνξνπνηνχληαη
22

. 

Καζψο ν Λπζίαο ήηαλ πνιπγξαθφηαηνο θαη θεκηζκέλνο, ππήξμαλ πιαζηνγξάθνη πνπ 

κηκήζεθαλ ην χθνο ηνπ θαη θπθινθφξεζαλ ιφγνπο ζην φλνκα ηνπ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί 

πξφβιεκα ζηνπο κειεηεηέο θαη ακθηζβεηείηαη ε παηξφηεηα θάπνησλ απφ απηνχο
23

.  

Δλψ ν Λπζίαο αζρνιήζεθε θαη κε ηα ηξία είδε ηεο ξεηνξηθήο, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

έξγσλ ηνπ, φκσο, απνηειείηαη απφ δηθαληθνχο ιφγνπο, ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ 

ελδηαθέξνληνο. Ο Γηνλχζηνο ν Αιηθαξλαζζέαο επηβεβαηψλεη φηη ν Λπζίαο είλαη πνιχ θαιφο 

ζηνπο ζπκβνπιεπηηθνχο θαη ζηνπο επηδεηθηηθνχο ιφγνπο, αιιά ε κεγάιε ηνπ αμία θαίλεηαη 

ζηνπο δηθαληθνχο ιφγνπο
24

. Απφ νξηζκέλνπο κειεηεηέο θαηεγνξήζεθε σο θαηξνζθφπνο γηαηί 

έγξαθε ιφγνπο γηα ηνπο δηάδηθνπο ζηα δηθαζηήξηα θαη εχθνια άιιαδε ζηάζε ζηα ίδηα 

δεηήκαηα πνπ ζηελ κηα πεξίπησζε κπνξεί λα ππεξαζπηδφηαλ, ελψ ζηελ άιιε λα 

θαηεγνξνχζε, αλάινγα κε ηνλ πειάηε ηνπ. ίγνπξα ηέηνηνπ είδνπο ραξαθηεξηζκνί είλαη 

αλππφζηαηνη, αλ θαηαλνήζνπκε φηη έγξαθε ηνπο ιφγνπο ηνπ ζε κηα επνρή επεξεαζκέλε απφ 

ηε ζνθηζηηθή θαη φηη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα κπαίλεη θάζε θνξά ζην ραξαθηήξα ηνπ πξνζψπνπ 

γηα ην νπνίν γξάθεη θαη λα πξνζαξκφδεη ην ιφγν ηνπ ζε απηφ, απνηειεί ηδηαίηεξν πξνζφλ ηνπ 

Λπζία
25

. 

  Οη ιφγνη ηνπ αλακθηζβήηεηα απνηεινχλ πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εζσηεξηθή 

θαηάζηαζε ηεο Αζήλαο ζηηο αξρέο ηνπ 4
νπ

 αηψλα. Οξηζκέλνη ιφγνη ηνπ πεξηέρνπλ πνιηηηθέο 

λχμεηο, θαζψο αλαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Αζήλα κεηά ην ηέινο ηνπ 

                                                           
20

 Suidae Lexicon: ῥήησξ ζνθηζηεύζαο ἐλ Ῥώκῃ ἐπί ηνῦ εβαζηνῦ Καίζαξνο θαί ἕσο Ἀλδξηαλνῦ θαί ἀπό δνύισλ, 

ὡο ηηλέο ἰζηνξήθαζη θαί πξόηεξνλ κέλ θαινύκελνο Ἀξράγαζνο ηήλ δέ δόμαλ Ἰνπδαῖνο… 
21

 Lesky (1981
5
): 819, Todd (2005): 103, αλαθέξεη φηη 31 ιφγνη δηαζψδνληαη ζηηο κεζαησληθέο εθδφζεηο θαη 

ηξεηο αθφκα ζηηο κνληέξλεο εθδφζεηο ζηεξηδφκελεο «ζηελ νπζηαζηηθή αιιά κεξηθή πξνζθνξά» ηνπ Γηνλπζίνπ 

Αιηθαξλαζζέα.  
22

 Kennedy (2005
6
): 109, αλαθέξεηαη ζηελ θνηλή αληίιεςε πνπ επηθξαηεί  φηη νη ιφγνη πξνέξρνληαη απφ ηνπο 

θαθέινπο ηνπ ίδηνπ ηνπ ξήηνξα, ελψ κεξηθνί ελδερνκέλσο  λα δηαζψζεθαλ γηαηί δεκνζηεχηεθαλ σο δηαθήκηζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ θαη παξαπέκπεη  ζηελ άπνςε ηνπ Dover ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη έρνπλ παξαδνζεί νη ιφγνη 

εθείλνη πνπ δηαζψζεθαλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπ. Todd (2005): 104-105, ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη δηαζψδνληαη 

νη ιφγνη απηνί πνπ νξγαλψλνληαη ζε κηα ζεκαηηθή βάζε. Κάλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο δνθηκαζίαο 

θαζψο δελ βξέζεθαλ φινη καδί θαη αθνχ επηζεκαίλεη φηη έρνπκε ιφγνπο δνθηκαζίαο κφλν απφ ηνλ Λπζία, 

απνδίδεη ην γεγνλφο ζην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πνπ είραλ απηνί νη ιφγνη, θαζψο εθθσλήζεθαλ ζηα ρξφληα κεηά 

ηελ εθδίσμε ησλ Σξηάθνληα θαη ηελ γεληθή ακλεζηία πνπ αθνινχζεζε. 
23

 Lesky (1981
5
): 822, Edwards (2002): 35.  

24
 Πεξί ηλ ἀξραίσλ ῥεηόξσλ –Λπζίαο, 16. 

25
 Lesky (1981

5
): 821. 
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Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, αιιά θαη εθείλνη αθφκα 

νη ιφγνη πνπ αζρνινχληαη κε πξνζσπηθέο αληηδηθίεο, θσηίδνπλ πηπρέο ηεο δσήο ησλ 

Αζελαίσλ πνιηηψλ θαη δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα λνκηθφ ζχζηεκα ηεο αξραίαο Αζήλαο
26

.   

3. ΓΟΜΗ ΣΩΝ ΛΟΓΩΝ  

Ο Λπζίαο πηνζεηεί ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ ζε ηέζζεξα κέξε
27

: ζηνλ 

πξφινγν, ζηε δηήγεζε, ζηελ απφδεημε θαη ζηνλ επίινγν, αλ θαη ζπρλά παξαζέηεη κηα 

δηαθσηηζηηθή έθζεζε ησλ γεγνλφησλ (πξφζεζε) ζπλήζσο ζηελ ελφηεηα ηεο αθήγεζεο
28

. 

Απηή ε νκνηφκνξθε απιφηεηα ηεο δηάξζξσζεο ησλ ιφγσλ ηνπ ηεο νπνίαο ε ζεηξά πνηέ δελ 

κεηαβάιιεηαη, είλαη πνπ ηνλ θάλεη μερσξηζηφ αλάκεζα ζηνπο άιινπο ξήηνξεο
29

. 

 ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ο πξφινγνο πνπ απνηειεί ηελ αξρή ηνπ δηθαληθνχ ιφγνπ, έρεη ζθνπφ λα θαηαηνπίζεη 

ην αθξναηήξην γηα λα κπνξέζεη λα παξαθνινπζήζεη ην ιφγν, λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ή ηελ 

νξγή ηνπ αθξναηεξίνπ θαη λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ
30

. Ο Λπζίαο ρξεζηκνπνηεί κηα 

πνηθηιία πξνιφγσλ θαη παξά ην γεγνλφο φηη έρεη γξάςεη πνιινχο ιφγνπο, απνθεχγεη ηελ 

θνηλνηππία θαη ν θάζε ιφγνο ηνπ είλαη πξσηφηππνο, πξνζαξκνζκέλνο ζηηο αλάγθεο ηεο 

ππφζεζε πνπ αζρνιείηαη
31

. Ο Γηνλχζηνο ν Αιηθαξλαζζέαο (Λπζίαο 17) ζεσξεί ηνλ Λπζία 

πνιχ ηθαλφ θαη επράξηζην ζηνπο πξνιφγνπο θαη έρεη επηζεκάλεη ηελ πνηθηιία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πξνιφγσλ ηνπ θαζψο, φπσο αλαθέξεη, άιινηε αξρίδεη κε απηνέπαηλν, 

άιινηε κε θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ αληηδίθνπ , άιινηε επαηλεί ηνπο δηθαζηέο, πξνζπαζψληαο 

λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ηνπο, άιινηε παξνπζηάδεη ηνλ δηθαζηηθφ αγψλα άληζν, θαζψο 

βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε θαη άιινηε παξνπζηάδεη ηελ ππφζεζε ηνπ σο  ζεκαληηθή 

ππφζεζε ηνπ ζπλφινπ. 

ΠΡΟΘΔΗ 

Δλψ ν Αξηζηνηέιεο ζεσξεί φηη ε πξφζεζε είλαη έλα απφ ηα δχν νπζηαζηηθά κέξε ηνπ 

ιφγνπ - ην άιιν είλαη ε απφδεημε- θαζψο πξέπεη πξψηα λα εθζέζεη ν ξήηνξαο ην ζέκα ηνπ θαη 

κεηά λα ην απνδείμεη
32

, ν Λπζίαο δελ επηκέλεη πνιχ ζηελ έθζεζε ησλ γεγνλφησλ, αθνχ ηε 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα θάλεη κηα πξνθαηαξθηηθή αλαθνξά ζηα γεγνλφηα θαη λα πξνεηνηκάζεη ην 

                                                           
26

 MacDowel (2003): 24. 
27

 Ο Αξηζηνηέιεο δηαθξίλεη ηα κέξε ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ «… ηά δὲ πιεῖζηα πξννίκηνλ, πξόζεζηο πίζηηο 

ἐπίινγνο» Ρεηνξηθή 1414a 36. 
28

 Edwards (2002): 35. 
29

 Jebb (2009): 179-180. 
30

 Ρεηνξηθή 1415a . 
31

 Carey (2002
6
): 9, Edwards (2002): 35. 

32
 Ρεηνξηθή  1414a 35.  
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αθξναηήξην ηνπ γηα ηε δηήγεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη « θαί ηόλ ἀθξναηήλ παξαζθεπάζαο 

εὐκαζ πξόο ηόλ κέιινληα ιόγνλ….»
33

.    

ΓΙΗΓΗΗ 

ηηο αθεγήζεηο ησλ γεγνλφησλ ν Λπζίαο ζεσξείηαη αξηζηνηέρλεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Γηνλχζην ηνλ Αιηθαξλαζζέα είλαη ν θαιχηεξνο απφ φινπο ηνπο ξήηνξεο «… θξάηηζηνλ αὐηόλ 

εἶλαη πάλησλ ῥεηόξσλ» (Λπζίαο 18). Οη δηεγήζεηο ηνπ έρνπλ ζπληνκία, ζαθήλεηα, 

αιεζνθάλεηα, πεηζηηθφηεηα, ράξε θαη είλαη επράξηζηεο, κε απνηέιεζκα νη αθξναηέο ηνπ λα 

κελ πξνζέρνπλ αλ απηά ηα νπνία ιέγεη είλαη αιεζή ή πιαζηά. Οη δηεγήζεηο ησλ έξγσλ ηνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζην ζπλνιηθφ ζθνπφ ησλ ιφγσλ, θαζψο απνηεινχλ έλα κέζν λα παξνπζηάζεη ν 

ξήηνξαο ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ πειάηε ηνπ θαη λα πξνζδψζεη θπζηθφηεηα θαη δσληάληα ζην 

ιφγν ηνπ, γη‟ απηφ θαη ρξεζηκνπνηεί έλα επηθαλεηαθά άηερλν χθνο κε ην θαζεκεξηλφ 

ιεμηιφγην, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη φιε ε δηήγεζε πξνέξρεηαη αβίαζηα απφ ηνλ 

πειάηε ηνπ
34

. 

ΔΝΣΔΥΝΔ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ 

Έληερλεο απνδείμεηο είλαη απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ίδην ηνλ ξήηνξα 

αθνινπζψληαο ηηο κεζφδνπο ηεο ξεηνξηθήο «ἒληερλα δέ ὅζα δηά ηο κεζόδνπ θαί δη’ ἡκλ 

θαηαζθεπαζζλαη πηζαλόλ» θαη δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ήζνο ηνπ 

ξήηνξα, ζε απηέο πνπ ζηνρεχνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλαηζζήκαηα ζην αθξναηήξην θαη ηέινο 

ζε απηέο πνπ πεξηέρνπλ ηα επηρεηξήκαηα θαη πεξηέρνληαη ζηελ αγφξεπζε ηνπ ξήηνξα
35

. Ο 

Αξηζηνηέιεο ζσξεί φηη ε απφδεημε «… ηό δέ πίζηηο» απνηειεί ην δεχηεξν ζεκαληηθφ κέξνο 

ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ φπνπ αθνινπζεί ηελ έθζεζε ηνπ ζέκαηνο «Γηό εἰπόληα κή ἀπνδεῖμαη ἤ 

ἀπνδεῖμαη κή πξνεηπόληα ἀδύλαηνλ»
36

. Ο ξήηνξαο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί σο ηξφπνπο 

απφδεημεο ηα παξαδείγκαηα, ηα ελζπκήκαηα, ηα επηρεηξήκαηα πηζαλνινγίαο, ηα γλσκηθά  θαη 

ηνπο θνηλνχο ηφπνπο
37

. 

Οη απνδείμεηο ζηνπο ιφγνπο ηνπ Λπζία είλαη απηέο πνπ πξνθάιεζαλ ην κηθξφηεξν 

ζαπκαζκφ αλ θαη ήηαλ επηλνεηηθφο ζην λα βξίζθεη επηρεηξήκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζε θάζε 

πεξίπησζε θαη απφ απηά λα θξίλεη θαη λα επηιέγεη ηα θπξηφηεξα θαη ηα ηζρπξφηεξα (Λπζίαο 

15). Σα επηρεηξήκαηα πηζαλνινγίαο ηνπ είλαη πνιχ εχζηνρα, ηα παξαδείγκαηα θαη νη θξίζεηο 

                                                           
33

 Πεξί ηλ ἀξραίσλ ῥεηόξσλ –Λπζίαο, 17. 
34

 Carey (2002
6
): 8-9. 

35
 Ρεηνξηθή 1356a 4, «αἱ κελ γαξ εἰζίλ ἐλ ηῶ ἢζεη ηνῦ ιέγνληνο,  αἱ δε ἐλ ηῶ ηόλ ἀθξναηήλ δηαζεῖλαη πσο, αἱ δε ἐλ 

αὐηῶ ηῶ ιόγῳ δηά ηνῦ δεηθλύλαη ἤ θαίλεζζαη δεηθλύλαη». 
36

 Ρεηνξηθή  1414a 35 ή Γ 13. 
37

 ην Α βηβιίν ζην θεθ. 2 ηεο Ρεηνξηθήο  αλαθέξεηαη ζηα παξαδείγκαηα, ζηα ελζπκήκαηα, ζηα εηθφηα, ζηα 

γλσκηθά θαη επαλέξρεηαη ζην Γ βηβιίν θεθ. 17. ην Β βηβιίν ηεο Ρεηνξηθήο ζηα θεθάιαηα 23 θαη 24 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη θνηλνί ηφπνη ησλ ελζπκεκάησλ. 
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ηνπ είλαη αθξηβείο «ηνῦ παξαδείγκαηνο ἀθξηβέζηαηνο θξηηήο» θαη είλαη ηθαλφο λα δηαθξίλεη ηηο 

ελδείμεηο πνπ αθνινπζνχλ ηηο πξάμεηο θαη απφ απηέο λα νδεγείηαη ζε ζπκπεξάζκαηα «θαί εἰο 

ηεθκεξίσλ δόμαλ ἀγαγεῖλ δπλαηώηαηνο» (Λπζίαο 19). Απηή ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ λνεκάησλ 

ηνπ θαη ε ιαθσληθφηεηα ηνπ εμππεξεηνχζε ηελ νηθνλνκία ηνπ ιφγνπ γηαηί, θαζψο νη δηάδηθνη 

είραλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν λα κηιήζνπλ ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη δελ κπνξνχζαλ λα 

επαλέιζνπλ ζην βήκα, νη δηθαζηέο φθεηιαλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα λα επεμεξγαζηνχλ ηα 

επηρεηξήκαηα θαη λα απνθαλζνχλ. Ο Λπζίαο αθνινπζνχζε θάζε θνξά κηα επηρεηξεκαηνινγία 

πνπ ζα ηαίξηαδε ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ πειάηε ηνπ θαη ζα ήηαλ κηα θπζηθή ζπλέρεηα ηεο 

αθήγεζεο
38

. ηηο άκεζεο ινγηθέο απνδείμεηο ν ιφγνο ηνπ Λπζία είλαη νμχηαηνο ζηελ 

αλαθάιπςε θαη επηινγή ησλ επηρεηξεκάησλ, ζηηο απνδείμεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηελ εζηθή 

είλαη απνηειεζκαηηθφο, ελψ ζηηο απνδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλαίζζεκα είλαη 

αδχλακνο
39

. 

ΗΘΟΠΟΙΙΑ 

Μεγάιε είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Λπζία ζηελ εζνπνηία, ηελ ηερληθή εθείλε πνπ 

παξνπζηάδεη ην ραξαθηήξα ηνπ νκηιεηή ζηνπο ιφγνπο πνπ έγξαθε γηα ηνπο πειάηεο ηνπ
40

. Ζ 

ζθηαγξάθεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ πειάηε ηνπ ή ηνπ αληίδηθνπ απαληάηαη ζπρλά ζηνλ 

πξφινγν αιιά γίλεηαη θπξίσο ζηε δηήγεζε, ε νπνία κε απηφ ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνηείηαη σο 

κέζν πεηζνχο
41

. Απηφ απνηειεί κέξνο ηεο δηαπίζησζεο ηνπ Αξηζηνηέιε ν νπνίνο ζεσξεί φηη ε 

παξνπζίαζε ηνπ ήζνπο ζε έλα ξεηνξηθφ ιφγν είλαη ε θαιχηεξε απφδεημε «… θπξησηάηελ ἒρεη 

πίζηηλ ηό ἦζνο» θαη δεκηνπξγεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο ζην πξφζσπν ηνπ ξήηνξα «… ηνῦ 

ἤζνπο, ὅηαλ νὕησ ιερζῆ ὁ ιόγνο ὣζηε ἀμηόπηζηνλ πνηζαη ηόλ ιέγνληα»
42

. Ο Γηνλχζηνο 

Αιηθαξλαζζέαο έρεη μερσξίζεη ην ηαιέλην απηφ ηνπ Λπζία θαη  ηνλ ραξαθηεξίδεη πνιχ 

αμηφινγν ζηε δηαγξαθή ησλ ραξαθηήξσλ «… ηὰο ἐθ ηῶλ ἠζῶλ γε πίζηεηο ἀμηνιφγσο πάλπ 

θαηαζθεπάδεηλ…» (Λπζίαο 8), ζεσξψληαο φηη φηαλ δελ κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζε πξαγκαηηθά 

γεγνλφηα δηακνξθψλεη κφλνο ηνπ ην ήζνο ησλ πξνζψπσλ θάλνληάο ηα λα θαίλνληαη απφ ην 

ιφγν αμηφπηζηα  κε αλψηεξεο αξρέο, κε κεηξηνπάζεηα, παξνπζηάδνληαο ηα  λα απερζάλνληαη 

θάζε αδηθία θαη λα επηιέγνπλ πάληα ην δίθαην (Λπζίαο 19)
43

. Ο Jebb αλαγλσξίδεη ην 

απαξάκηιιν απηφ ηαιέλην ηνπ Λπζία  ην νπνίν φκσο, φπσο δηαπηζηψλεη, δελ επηδέρεηαη 

                                                           
38

 Cooper (2007): 210. 
39

 Jebb (2009): 82-83. 
40

 Kennedy (2005
6
): 108. 

41
 Edwards (2002): 36. 

42
 Ρεηνξηθή 1356a 5-10. 

43
 Ο Γηνλχζηνο Αιηθαξλαζζέαο δελ ελλνεί ηελ εζνπνηία κε ηελ έλλνηα ηεο ζθηαγξάθεζεο ραξαθηήξσλ πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη, αιιά αλζξψπσλ πνπ είλαη θαζσζπξέπεη θαη απηφ παξνπζηάδεηαη απφ ην Λπζία ζηνπο ιφγνπο 

ηνπ βι. Lesky (1981
5
): 821, ππνζεκ. 1. 
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αλάιπζε γηαηί είλαη έλα έκθπην ηαιέλην
44

. Καηά πφζν ν ραξαθηήξαο πνπ παξνπζίαδε ν 

Λπζίαο αληηπξνζψπεπε ηελ πξαγκαηηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ νκηιεηή, απηφ είλαη έλα ζέκα 

πνπ απαζρνιεί ηνπο κειεηεηέο
45

. Δίλαη πηζαλφ λα εκπλέεηαη ν Λπζίαο απφ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ πειάηε ηνπ θαη λα ηελ παξνπζηάδεη ζηε ζπλέρεηα δηαθνξνπνηεκέλε, 

πξνζδίδνληαο ηεο θάπνηα δξακαηηθά ζηνηρεία
46

. Ο ινγνγξάθνο ζπλεξγαδφηαλ κε ηνλ πειάηε 

ηνπ, αλάινγα κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ηεο ππφζεζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλέζεηε ην ιφγν ηνπ 

κε ην δηθφ ηνπ ιεμηιφγην θαη ηε δηθή ηνπ θξίζε, ηνλίδνληαο ηα ζεκεία πνπ ήζειε λα δψζεη 

έκθαζε θαη θξνληίδνληαο λα πεηχρεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή απήρεζε πνπ επηδίσθε. Έλαο 

ινγνγξάθνο ζαλ ηνλ Λπζία πνπ είρε επίγλσζε ηνπ ηαιέληνπ ηνπ θαη γλψξηδε φηη ν ιφγνο πνπ 

έγξαθε γηα ηνλ πειάηε ηνπ ζα θξηλφηαλ απφ ην αθξναηήξην, θαζψο κάιηζηα επηδίσθε λα 

ειθχζεη κε ηε γξαθή ηνπ θαη άιινπο πειάηεο, είλαη ινγηθφ λα κελ άθελε ηίπνηα ζηελ ηχρε 

ηνπ
47

. Πάλησο ην ζίγνπξν είλαη φηη απέθεπγε ηηο θνηλφηππεο θξάζεηο άιισλ ξεηφξσλ θαη 

παξνπζίαδε ηνλ θάζε ραξαθηήξα μερσξηζηφ
48

. Σα «πνξηξαίηα» ησλ πειαηψλ ηνπ ήηαλ 

πςειήο αθξίβεηαο πξνζαξκνζκέλα ζην ραξαθηήξα ηνπο θαη έηζη απηνί εθθσλνχζαλ ην ιφγν 

ηνπο κε κεγαιχηεξε πεηζηηθφηεηα, αλ θαη θξφληηδε λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ δηθφ ηνπο 

ιεμηιφγην, ελψ ε πεξηγξαθή ηνπ ήζνπο ησλ αληηδίθσλ απνθάιππηε ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο 

ραξαθηήξα
49

. ε αξθεηνχο ιφγνπο αλαθέξεηαη ζην ραξαθηήξα ηνπ αληηπάινπ ν νπνίνο είλαη 

εθ δηακέηξνπ αληίζεηνο κε ην ραξαθηήξα ηνπ νκηιεηή γηα ηνλ νπνίν είλαη γξακκέλνο ν ιφγνο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, φηαλ ηα γεγνλφηα ζε κηα δίθε ακθηζβεηνχληαλ, νη δηθαζηέο θαηέιεγαλ 

ζην ηη είλαη πηζαλφ (εηθφο) φηη ζα είρε θάλεη έλα πξφζσπν φπσο ν θαηήγνξνο ή ν 

θαηεγνξνχκελνο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο
50

. Οη έλνξθνη θαίλεηαη 

φηη έδηλαλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηελ εηιηθξίλεηα ηνπ νκηιεηή
51

 θαη γη‟ απηφ ε έθβαζε 

ηεο δίθεο εμαξηηφηαλ απφ ηελ αμηνπηζηία απηψλ πνπ παξνπζίαδαλ ηα γεγνλφηα
52

. Ζ 

ζθηαγξάθεζε ησλ ραξαθηήξσλ ησλ ιφγσλ ηνπ δελ απνηειεί θνηλφ ζηνηρείν, θαζψο 

ζθηαγξαθείηαη πεξηζζφηεξν ν ραξαθηήξαο ησλ πειαηψλ ηνπ ζηνπο ππεξαζπηζηηθνχο ηνπ 

ιφγνπο παξά ησλ θαηεγφξσλ ή ησλ θαηεγνξνπκέλσλ φηαλ ν νκηιεηήο είλαη κελπηήο θαη 

κάιηζηα ε ηδηαίηεξε θξνληίδα κε ηελ νπνία ζθηαγξαθνχληαη νη δηάθνξνη πειάηεο ηνπ ίζσο λα 

                                                           
44

 Jebb (2009): 173. 
45

 Edwards (2002): 36. 
46

 Carey (2002
6
): 10. 

47
 Usher (2007): 32-35. 

48
 Kennedy (2005

6
): 108 

49
 Usher (2003): 144. 

50
 Kennedy (2005

6
): 109-111 

51
 Usher (2003): 145. 

52
 Hall (1995): 189-190. 
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εξκελεχεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο ππφζεζεο ή απφ ηε ζπκπάζεηα πνπ κπνξεί λα αηζζάλζεθε ν 

ξήηνξαο γηα θάπνηα πξφζσπα ή θάπνηεο ππνζέζεηο
53

. 

ΠΑΘΟΠΟΙΙΑ 

ην είδνο ησλ έληερλσλ πίζηεσλ φπνπ ν ξήηνξαο κε ην ιφγν ηνπ αζθεί επίδξαζε ζην 

αθξναηήξην, ν Λπζίαο είλαη  πην ήπηνο «πεξί δέ ηά πάζε καιαθώηεξόο ἐζηη…» θαη δελ κπνξεί 

λα πεηχρεη κε ζθξίγνο θαη δσληάληα ηε δεκηνπξγία παζψλ νχηε λα πξνθαιέζεη ηνλ νίθην θαη 

άιια παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα (Λπζίαο 19). Ο Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε φηη ν ιφγνο πξέπεη λα 

εμάπηεη ηα πάζε ησλ αθξναηψλ θαη  θαζψο είλαη εθείλα πνπ αιιάδνπλ ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε 

θαη πξνθαινχλ δηαθνξέο ζηελ θξίζε ησλ δηθαζηψλ, ηνπο επεξεάδνπλ ψζηε λα παίξλνπλ θαη 

ηηο αλάινγεο απνθάζεηο
54

. χκθσλα κε ηα πάζε πνπ εμάπηεη ν ξήηνξαο πξνθαιεί ζηνπο 

δηθαζηέο ηελ ζπκπάζεηα ή ηελ αληηπάζεηα θαη ζπγθηλεζηαθέο θαηαζηάζεηο πνπ επηηπγράλνπλ 

ηελ εχλνηα ησλ αθξναηψλ. Απφ λεψηεξνπο κειεηεηέο ζεσξείηαη θάπσο άδηθε απηή ε θξηηηθή 

πνπ αζθήζεθε ζην Λπζία, θαζψο κπνξεί ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζπλαηζζεκάησλ λα 

κελ είλαη ηφζν αξηζηνηερληθφο, φπσο ζηε δηήγεζε θαη ηελ εζνγξαθία, αιιά δελ παχεη λα 

επηδηψθεη, πάληα κέζα ζηα φξηα ηεο δηθήο ηνπ αίζζεζεο
55

,  ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζην αθξναηήξην ηνπ πνπ ζα είλαη σθέιηκα γηα ηελ ππφζεζή ηνπ
56

. 

ΑΣΔΥΝΔ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ 

ε έλα ξεηνξηθφ ιφγν αλαπφζπαζην κέξνο απνηεινχλ νη άηερλεο απνδείμεηο φπνπ 

είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηε ξεηνξηθή ηέρλε, δελ παξάγνληαη απφ ην ξήηνξα, αιιά 

πξνυπάξρνπλ θαη θαιείηαη ν ξήηνξαο λα επηιέμεη θαη λα παξνπζηάζεη θάζε θνξά ηηο 

θαηάιιειεο γηα ηελ ππφζεζή ηνπ. ε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη νη κάξηπξεο, νη νκνινγίεο πνπ 

επηηπγράλνληαη κε βαζαληζηήξηα
57

, ηα έγγξαθα, νη λφκνη θαη νη φξθνη
58

. Σα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία ζηα αζελατθά δηθαζηήξηα έρνπλ πεξηνξηζκέλν ξφιν, θαζψο κεγάιν κέξνο ηεο 

πιεξνθφξεζεο, πνπ ζηε ζεκεξηλή επνρή  παξέρεηαη απφ ηνπο κάξηπξεο, παξνπζηαδφηαλ απφ 

ηνπο δηαδίθνπο ζηε δηήγεζε ηνπ ιφγνπ θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία απνηεινχζαλ 

επηβεβαίσζε ησλ ιεγνκέλσλ. Ζ απνδεηθηηθή θάζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ εμέηαζε ησλ 

καξηχξσλ δελ πξνεγείην, αιιά νη κάξηπξεο παξεκβάιινληαλ θάζε θνξά πνπ αλαθεξφηαλ 

έλα γεγνλφο πνπ έπξεπε λα επηβεβαησζεί απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ
59

. Βέβαηα θαη ζε 

                                                           
53

 Usher (2003): 164. 
54

 Ρεηνξηθή : ζε φιν ην Β βηβιίν ν Αξηζηνηέιεο επηθεληξψλεηαη ζηα πάζε. 
55

 Jebb (2009): 187. 
56

 Carey (2002
6
): 11. 

57
 MacDowel (2003

4
): 378, ε καξηπξία πνπ πξνεξρφηαλ απφ δνχιν, άλδξα ή γπλαίθα, κπνξνχζε λα 

πξνζθνκηζηεί ζην δηθαζηήξην αλ είραλ πξνεγεζεί βαζαληζηήξηα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί θαη ε αιήζεηα ησλ  

ιεγνκέλσλ ησλ δνχισλ. 
58

 Ο Αξηζηνηέιεο ζηε Ρεηνξηθή αλαθέξεηαη ζηηο άηερλεο απνδείμεηο 1355b 40, επηζεκαίλεη πνηεο είλαη 1375a 24. 
59

 Η.Δ.Δ. (1972): 546. 
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απηφ ην ζεκείν κπνξνχζε λα παξέκβεη ν ζπγγξαθέαο ηνπ ιφγνπ θαη λα απνθαζίζεη αλ ζα 

ζπληάμεη πξνζρέδηα θαηαζέζεσλ, πσο ζα δηαηππψζεη ην πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ θαη κε 

ηελ θαηάιιειε επηδεμηφηεηα θαη νμπδέξθεηα λα θέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα
60

. 

Δπνκέλσο απαηηνχζαλ θάπνην βαζκφ ξεηνξηθήο ηθαλφηεηαο θαη νη άηερλεο απνδείμεηο είηε 

ήηαλ λφκνη είηε ήηαλ κάξηπξεο, θαζψο κπνξνχζε ν αγνξεηήο λα είλαη επηλνεηηθφο θαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηνλ βνεζήζνπλ ζηελ ππφζεζή ηνπ
61

. 

Μάιηζηα ν Αξηζηνηέιεο επηζεκαίλεη φηη νη δηάδηθνη δελ αξθεί λα βξνπλ ηηο απνδείμεηο 

αιιά πξνηείλεη ηξφπνπο λα κπνξέζνπλ λα ηηο αμηνπνηήζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν
62

. 

Οη δηάδηθνη έρνπλ επηινγέο πσο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην απνδεηθηηθφ ηνπο ζηνηρείν. Αλ ε 

ρξεζηκνπνίεζε θάπνηνπ λφκνπ επλνεί ηελ ππφζεζε ηνπο ηνλ ππελζπκίδνπλ ζηνπο δηθαζηέο, 

ελψ αλ δελ ηνπο ζπκθέξεη θαινχλ ηνπο δηθαζηέο λα αθνινπζήζνπλ ηνπο άγξαθνπο λφκνπο ή 

λα ςεθίζνπλ θαηά ζπλείδεζε ή αθφκα, αλ θάπνηνο λφκνο επηδέρεηαη δηπιή εξκελεία, 

νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εξκελεία πνπ ζπκθέξεη ηελ ππφζεζή ηνπο. Αθφκα 

ζεσξψληαο ζεκαληηθή ηελ σθέιηκε καξηπξία πξνηείλεη, αλ δελ ππάξρνπλ απηφπηεο 

κάξηπξεο, λα παξνπζηαζηνχλ απηνί πνπ ζα βεβαηψλνπλ ηε δηαγσγή ησλ δηαδίθσλ.  

Σνλ 5
ν
 αη. π.Υ. νη κάξηπξεο θαηέζεηαλ απηνπξνζψπσο, ελψ απφ ηηο αξρέο ηνπ 4

νπ
 αη. 

π.Υ. νη θαηαζέζεηο θαη νπνηαδήπνηε άιια ληνθνπκέληα έπξεπε λα είλαη γξαπηά, λα 

ππνβιεζνχλ πξνδηθαζηηθά ζε κηα πξνθαηαξθηηθή δηαδηθαζία θαη λα θπιαρζνχλ ζε έλα 

πηζάξη «… ηαῖο ἐο ηνύο ἐρίλνπο ἐκβεβιεκέλαηο» κέρξη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην δηθαζηήξην, 

ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα θάπνηνο απφ ηνπο δηαδίθνπο λα αηθληδηάζεη ηνλ αληίπαιφ ηνπ θαη 

λα παξνπζηάζεη θάπνηα θαηλνχξηα απφδεημε
63

. Οη δηάδηθνη πξνζρεδίαδαλ ηελ θαηάζεζε ηελ 

νπνία δηάβαδε ν θιεηήξαο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη νη κάξηπξεο επηβεβαίσλαλ ηα 

γεγνλφηα, εθηφο αλ ππνζηήξηδαλ φηη δελ ήηαλ απηφπηεο κάξηπξεο ή δελ γλψξηδαλ ηίπνηε γηα 

ηελ ππφζεζε. Δπνκέλσο νη αληίδηθνη ζπγθέληξσλαλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία εθείλα πνπ 

ζεσξνχζαλ φηη ζα πξνθαινχζαλ εληχπσζε ζην αθξναηήξην θαη καδί κε ηα επηρεηξήκαηα ζα 

νδεγνχζαλ ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ πειάηε ηνπο
64

.  

 

 

 

 

                                                           
60

 Carey (1994): 95-106. 
61

 Gagarin (2011): 223. 
62

 Ρεηνξηθή 1.15 ή 1375a22-1377b12, ζην θεθάιαην απηφ αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ν ξήηνξαο ηηο άηερλεο απνδείμεηο. 
63

 Αζ. Πνιηη. 53.2-3, Gagarin (2011): 221-222. 
64

 Carey (1994): 95-106 
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ΔΠΙΛΟΓΟ  

Οη επίινγνη
65

 ηνπ Λπζία είλαη ζχληνκνη. Κάλεη αλαθεθαιαίσζε ησλ βαζηθψλ 

ζεκείσλ ηνπ ιφγνπ κε ηξφπν επράξηζην αιιά ηνπ έρεη αζθεζεί θξηηηθή γηα ηελ έιιεηςε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ζην ζπλαηζζεκαηηθφ κέξνο, δειαδή ζηηο παξαθιήζεηο θαη 

ηηο ηθεζίεο
66

. Πάλησο νη επίινγνη ηνπ εκθαλίδνπλ πνηθηιία, αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ππφζεζεο θαη ελίνηε πεξηέρνπλ εληππσζηαθέο εθθιήζεηο ζηνπο 

δηθαζηέο ψζηε λα πξάμνπλ ην θαζήθνλ ηνπο
67

.  

4. ΤΦΟ 

Όθνο είλαη ν ηδηαίηεξνο εμαηνκηθεπκέλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί θαζέλαο 

ηε γιψζζα, αμηνπνηψληαο κέζα απφ ηηο επηινγέο ηνπ ηα πνηθίια κέζα πνπ απηή ηνπ 

πξνζθέξεη ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ην γξαπηφ ιφγν
68

.  ηε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ θξάζε “le style 

est l‟ homme”, πνπ πιένλ έρεη ηε κνξθή αμηψκαηνο, ν G.Buffon δειψλεη φηη «ην χθνο είλαη ν 

άλζξσπνο». Σν χθνο αληαλαθιά ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα, ην πλεπκαηηθφ ηνπ 

επίπεδν
69

, ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη απφ ηα πλεπκαηηθά ξεχκαηα ηεο επνρήο ηνπ, αιιά θαη 

απφ ηελ θνηλσλία ηεο νπνίαο είλαη κέινο. Ο J. Finley επαπμάλνληαο ηε θξάζε ηνπ Buffon 

εθθξάδεη ηελ άπνςε “le style est l‟ age”
70

 δειαδή «ην χθνο είλαη ε επνρή», θαζψο ν 

ζπγγξαθέαο επεξεάδεηαη απφ ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηνπ θαη 

απνηππψλεη κέζα απφ ην έξγν ηνπ ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηα κεγάια πξνβιήκαηα
71

. Σν 

ιεμηιφγην θαη ε γξακκαηηθή, ε δνκή θαη ην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ 

χθνπο ησλ νπνίσλ ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπο  θαζνξίδεη θαη ην πξνζσπηθφ χθνο ηνπ θάζε 

ζπγγξαθέα
72

. 

Μεγάιε ππήξμε ε ζπκβνιή ηνπ Λπζία ζηελ θαζηέξσζε ελφο χθνπο πξφδαο κε θνκςή 

απιφηεηα πνπ ζηε ζπλέρεηα απνηέιεζε ην πξφηππν ηνπ απινχ χθνπο πνπ αλαγλψξηζαλ θαη 

κηκήζεθαλ νη κεηαγελέζηεξνη
73

. Ο Γεκήηξηνο
74

 αλαγλσξίδεη φηη ζηνλ ηχπν ηνπ ιηηνχ ιφγνπ 

«ἐπί ηνῡ ἰζρλνῡ ραξαθηξνο» αλήθνπλ νη ιφγνη ηνπ Λπζία αιιά θαη ν Γηνλχζηνο 

                                                           
65

 χκθσλα κε ηελ Ρεηνξηθή 1419b ζθνπφο ηνπ επηιφγνπ είλαη  λα αλαθεθαιαηψλνληαη ζπλνπηηθά νη απνδείμεηο, 

λα πξνρσξά ν ξήηνξαο ζηελ αλάκλεζε ησλ γεγνλφησλ θαη λα επηηπγράλεη ηελ εχλνηα ησλ αθξναηψλ θαη ην 

πάζνο ζηελ ςπρή ηνπο. 
66

 Πεξί ηλ ἀξραίσλ ῥεηόξσλ, Λπζίαο, 19. 
67

 Edwards (2002): 38. 
68

 Βι. Μπακπηληψηεο , ιι. πθνινγία. 
69

 Κσλζηαληηλφπνπινο-Παλνκήηξνο (2010): 39. 
70

 Finley (2004
6
): 279. 

71
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72
 φ.π: 36-38. 

73
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6
): 108. 

74
 Πεξί ξκελείαο IV  §§190-208. 
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Αιηθαξλαζζεχο
75

 εγθσκηάδεη ηνλ Λπζία, ζεσξψληαο ηνλ αμεπέξαζην θαη ηνλίδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ χθνπο ηνπ θαη ηηο αξεηέο ηνπ ιφγνπ ηνπ, πνπ ηνλ θάλνπλ λα απνηειεί 

πξφηππν γηα ηνπο ζχγρξνλνπο αιιά θαη γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Ο Λπζίαο πηνζέηεζε ην χθνο 

ηνπ ιφγνπ πνπ  θάζε Αζελαίνο  πνιίηεο, φηαλ αλέβαηλε ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ, 

ρξεζηκνπνηνχζε, αιιά ην νδήγεζε ζηελ ηειείσζε, πξνζαξκφδνληάο ην ζηνλ πειάηε ηνπ κε 

έλα ηξφπν θπζηθφ, γεγνλφο πνπ ηνλ έθαλε αζπλαγψληζην
76

. Καηάιαβε φηη έπξεπε λα 

κεηαρεηξηζηεί θαηάιιεια ηηο ππνζέζεηο πνπ ηνπ εκπηζηεχηεθαλ ψζηε ν πειάηεο ηνπ λα θαλεί 

έλα έμππλν άηνκν, πνπ κηιάεη κε θπζηθφηεηα, ρσξίο απαξαίηεηα ηε βνήζεηα θάπνηνπ 

επαγγεικαηία ινγνγξάθνπ
77

. Γη‟ απηφ ην ιφγν ν Λπζίαο πξνζπάζεζε λα πείζεη φρη κφλν κε 

ηα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνίεζε, αιιά κε ηε θπζηθφηεηα θαη απιφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ, 

ελφο ιφγνπ πνπ ηεξνχζε ην «πξέπνλ» (Λπζίαο 9),  δειαδή πνπ πξνζαξκνδφηαλ ζηε κφξθσζε 

θαη ην ραξαθηήξα ηνπ πειάηε ηνπ, αιιά φρη ζε βάξνο ησλ ηερληθψλ εθείλσλ πνπ ζα 

νδεγνχζαλ ζε κηα επηηπρεκέλε έθβαζε ηεο δίθεο
78

. Μηα άιιε ηδηφηεηα ηνπ Λπζία είλαη ε 

ελάξγεηα (Λπζίαο 7), δειαδή ε ηθαλφηεηα λα γίλνληαη ηα ιεγφκελα ηνπ αληηιεπηά απφ ηηο 

αηζζήζεηο θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο ιεπηνκέξεηαο θαη ηελ απφδνζε ηνπ 

ραξαθηήξα κε δσληάληα. Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ χθνπο ηνπ είλαη ην «ηαθη», ε 

δηαθξηηηθφηεηα ηνπ, ν ηξφπνο πνπ παξνπζηάδεη ηνλ νκηιεηή ψζηε λα θεξδίζεη ηε ζπκπάζεηα 

ηνπ αθξναηεξίνπ
79

. Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή αξεηή ηνπ Λπζία, απηή πνπ κπνξεί λα θαλεξψζεη 

ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ θαη πνπ απνηέιεζε αληηθείκελν κηκεηηζκνχ, είλαη ε «ράξηο» πνπ 

απνπλέεη θάζε ιέμε ηνπ θαη δελ κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ιφγηα «ηαύηελ κέληνη θξαηίζηελ ηε 

ἀξεηήλ θαη ραξαθηεξηθσηάηελ ηο Λπζίνπ ιέμεσο» (Λπζίαο 11). Ο Jebb ππνζέηεη φηη ε 

«ράξηο» ηνπ Λπζία ζπλίζηαηαη ζην ζπλδπαζκφ ηεο πεηπρεκέλεο έθθξαζεο θαη ηεο αβξφηεηαο 

πνπ αληαλαθιάηαη απφ απηή
80

.  

Ο Λπζίαο αληηπξνζσπεχνληαο ην απιφ χθνο,  κηκείηαη ηε γιψζζα ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο
81

 θαη είλαη αλακθηζβήηεηα πνιχ ζεκαληηθφο φρη κφλν ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε 

ζηελ ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο επγισηηίαο αιιά θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Υξεζηκνπνηψληαο κηα γιψζζα θαζαξή, αλεπηηήδεπηε, ηνπ θαζεκεξηλνχ αηηηθνχ ιφγνπ, 

πξνζαξκνδφκελε θάζε θνξά  ζηελ έθθξαζε ησλ γεγνλφησλ, ζηνπο ζπιινγηζκνχο ή ζηα 

                                                           
75

 Πεξί ησλ Αξραίσλ Ρεηόξσλ- Λπζίαο , 2-11 
76

 Jebb (2009): 162-163. 
77

 φ. π: 160. 
78

 Κσλζηαληηλφπνπινο (2014): 56-62. 
79

 Jebb (2009): 184. 
80

 φ. π: 176-177. 
81

 φ. π: 162. 
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«πάζε»
82

 δεκηνχξγεζε ηελ αίζζεζε ηεο δσληάληαο θαη ηεο αλεπηηήδεπηεο απιφηεηαο
83

. 

Έθεξε ην θαζεκεξηλφ ηδίσκα ζηε ινγνηερληθή γξαθή θαη φξηζε ην πξψην παξάδεηγκα φπνπ ε 

ηέιεηα θνκςφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ απιφηεηα
84

. Ζ γιψζζα ηνπ ξέεη αβίαζηα θαη νκαιά, 

θαηαιήγνληαο ζε έλα ξπζκηθφ απνηέιεζκα ρσξίο λα θαηαβάιιεη θακία πξνζπάζεηα
85

. Ο 

Γηνλχζηνο  ραξαθηεξίδεη ηνλ Λπζία εμαηξεηηθφ θαιιηηέρλε ηνπ ιφγνπ (Λπζίαο 3)  θαη ζεσξεί 

φηη ε θαζαξή γιψζζα «ην θαζαξεύεηλ ηήλ δηάιεθηνλ» πνπ ρξεζηκνπνηεί αμίδεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε (Λπζίαο 2). Οη αξεηέο ηεο ζαθήλεηαο ησλ 

ιέμεσλ
86

, φπνπ δελ ππεξεηεί ην ζέκα ηηο ιέμεηο αιιά ην ιεμηιφγην ππεξεηεί ην ζέκα (Λπζίαο 

4), ηεο βξαρπινγίαο θαη ηεο ππθλφηεηαο ησλ λνεκάησλ (Λπζίαο 5) είλαη απαξαίηεηεο  ζηνπο 

δηθαληθνχο ιφγνπο. Ζ απζηεξφηεηα απηή ηνπ χθνπο ηνπ κπνξεί λα απνηειεί θαη κηα 

ζπλεηδεηή αληίδξαζε ζηηο ππεξβνιέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηε ρξήζε ησλ γνξγίεησλ 

ζρεκάησλ θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ζην πεδφ ιφγν ελφο πνηεηηθνχ  ιεμηινγίνπ
87

. ηελ νπζία 

φκσο δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα κηα απφιπηε γισζζηθή θαζαξφηεηα, θαζψο έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πνηεηηθή ζχληαμε ηε-ηε θαη εκθαλίδνληαη ζην έξγν ηνπ πνηεηηθέο 

ιέμεηο
88

. Απνθεχγεη ηηο αζπλήζηζηεο εθθξάζεηο, είλαη θεηδσιφο ζηηο κεηαθνξέο θαη 

ρξεζηκνπνηεί ιίγεο πεξηθξάζεηο, αιιά ζπλεζίδεη λα ρξεζηκνπνηεί αληηζέζεηο, πνιπζχλδεηα ή 

αζχλδεηα, ππεξβαηά ή κεησλπκίεο θαη νξηζκέλα γνξγίεηα ζρήκαηα
89

. 

ηε δνκή ηεο πξφηαζεο ρξεζηκνπνηεί ην πεξηνδηθφ χθνο φπνπ νη ζθέςεηο 

δηεπζεηνχληαη ζε έλα πιέγκα καθξψλ πξνηάζεσλ, αιιά απνθεχγεη ηε κνλνηνλία, 

δεκηνπξγψληαο κηα πνηθηιία αλάινγα κε ην κέξνο ηνπ ιφγνπ. ηελ απφδεημε ε δνκή είλαη πην 

έληερλε, ελψ ζηε δηήγεζε νη πξνηάζεηο ζπλδένληαη ραιαξφηεξα
90

 θαη ζπκίδνπλ ην ζπλερέο 

χθνο, απηφ πνπ πξνζηδηάδεη ζηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν, δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ εληχπσζε ελφο 

άηερλνπ ιφγνπ φπσο αθξηβψο δεκηνπξγείηαη ζην κπαιφ ηνπ νκηιεηή
91

.  Ο Λπζίαο αθφκα 

δηαθνξνπνηεί ην χθνο ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ην πεξηνδηθφ χθνο ζε κεγαιχηεξε αλαινγία φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, ζηνπο ιφγνπο πνπ ζπλδπάδνπλ ηνλ δεκφζην 

κε ηνλ ηδησηηθφ ραξαθηήξα ν ζπλδπαζκφο πεξηφδσλ είλαη κηθξφηεξνο θαη ζηνπο ιφγνπο 
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ηδησηηθνχ ελδηαθέξνληνο ην χθνο ηνπ ιφγνπ ράλεη ηελ πεξηνδηθφηεηά ηνπ
92

. Σν ιηηφ χθνο, ε 

έιιεηςε εληππσζηαθψλ θξάζεσλ, ε δηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ κέζσ ππνζεηηθψλ 

ζπιινγηζκψλ θαη θπξίσο ε εζνγξαθία είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ χθνπο ηνπ Λπζία. 
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Β.  ΓΟΚΙΜΑΙΑ 

ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα ηεο αξραίαο Αζήλαο ππήξραλ δχν ηχπνη δηθψλ, απηέο πνπ 

αθνξνχζαλ δεηήκαηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη αθνξνχζαλ ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ «δίθε 

δεκνζία» θαη απηέο πνπ αθνξνχζαλ ηδησηηθέο ππνζέζεηο «δίθε ἰδία». Έλα ηχπν δίθεο 

δεκνζίνπ δηθαίνπ απνηεινχζαλ νη δηαδηθαζίεο ηεο δνθηκαζίαο θαηά ηηο νπνίεο γηλφηαλ 

έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο άλδξα λα γίλεη πνιίηεο, λα αλαιάβεη έλα αμίσκα ή λα 

κηιήζεη ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ
93

.  

Η δνθηκαζία ησλ εθήβσλ γηλφηαλ ζηα πιαίζηα ηεο εγγξαθήο ελφο εθήβνπ ζηα κεηξψα 

«ιεμηαξρηθφλ γξακκαηεῖνλ» ηνπ Γήκνπ ηνπ, αθνχ είρε ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα απνθηήζεη ηελ αζελατθή ππεθνφηεηα. ηε ζπλέιεπζε 

ησλ δεκνηψλ παξνπζηαδφηαλ ν έθεβνο ν νπνίνο  έπξεπε λα απνδείμεη φηη είρε ηε λφκηκε 

ειηθία, φηη ήηαλ ειεχζεξνο θαη ήηαλ λφκηκν ηέθλν Αζελαίνπ πνιίηε. Αλ ε πιεηνςεθία ησλ 

κειψλ ηνπ δήκνπ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλε, ηφηε εγγξαθφηαλ ζην «ιεμηαξρηθφλ γξακκαηεῖνλ». Αλ 

έθξηλαλ φκσο φηη δελ είρε θζάζεη ζηελ θξίζηκε ειηθία ηφηε παξέκελε ζηελ ηάμε ησλ παίδσλ. 

πνηνο απνξξηπηφηαλ βάζεη θαηαγσγήο κπνξνχζε λα αζθήζεη έθεζε ζην δηθαζηήξην θαη αλ 

ε εηπκεγνξία ήηαλ ελαληίνλ ηνπ, ν ππνςήθηνο πνπιηφηαλ σο δνχινο, ελψ αλ δηθαησλφηαλ, ν 

δήκνο αλαγθαδφηαλ λα ηνλ εγγξάςεη ζηα κεηξψα ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ε Βνπιή είρε ρξένο λα 

ειέγμεη αλ νη απνθάζεηο ησλ δεκνηψλ ήηαλ βάζηκεο θαη επέβαιιε πξφζηηκν ζηα κέιε ηνπ 

δήκνπ πνπ απφ ακέιεηα ή δφιν είραλ δερζεί αλήιηθνπο ππνςεθίνπο, ηα νπνία, φκσο, κε ηε 

ζεηξά ηνπο κπνξνχζαλ λα πξνζθχγνπλ ζην δηθαζηήξην θαηά ηνπ πξνζηίκνπ.
94

  

Ζ δνθηκαζία ησλ ξεηόξσλ αθνξνχζε κηα λνκηθή πξάμε πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζεη 

ζηνλ απνθιεηζκφ ελφο ξήηνξα  απφ ην δηθαίσκα ιφγνπ ζηελ Δθθιεζία ηνπ δήκνπ. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο δνθηκαζίαο κπνξνχζε λα ελεξγνπνηεζεί ελαληίνλ θάπνηνπ ξήηνξα απφ 

νπνηνλδήπνηε πνιίηε
95

 ν νπνίνο ζεσξνχζε φηη ν ξήηνξαο ήηαλ αλάμηνο λα ζπκβνπιεχεη ηελ 

Δθθιεζία ηνπ δήκνπ θαη ηνλ θαηήγγεηιε ζην Γήκν κε εηζαγγειία. Οη θαηεγνξίεο πνπ 

κπνξνχζαλ λα απνθιείζνπλ έλα ξήηνξα ήηαλ ε θαθνκεηαρείξηζε ησλ γνλέσλ ηνπ, ε 

θαηαζπαηάιεζε ηεο νηθνγελεηαθήο πεξηνπζίαο, ν έθιπηνο βίνο θαη ε αδπλακία εθπιήξσζεο 

ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ
96

. Ζ δνθηκαζία έπαηξλε ηε κνξθή κηα δίθεο πνπ 
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ηεινχληαλ απφ ην ειηαζηηθφ Γηθαζηήξην θαη ε ηηκσξία ήηαλ  ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ (ἀηηκία)
97

. 

Ζ δνθηκαζία ησλ ηππέσλ ήηαλ κηα εηήζηα δηαδηθαζία φπνπ ε Βνπιή ήηαλ αξκφδηα λα 

θξίλεη ηηο αηηήζεηο εθείλσλ πνπ δεηνχζαλ ηε δηαγξαθή ηνπο απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ηππέσλ 

γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο ή πγείαο, θαζψο επίζεο εμέηαδε ηε θαηάζηαζε θαη ηε κεηαρείξηζε 

ησλ ίππσλ, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ηππέσλ θαη ηελ νηθνλνκηθήο ηνπο ηθαλφηεηα λα 

δηαηεξήζνπλ ην άινγν. πνηνο θαηαηαζζφηαλ ζην ηππηθφ ρσξίο λα ππνζηεί ηε δνθηκαζία 

ηηκσξνχληαλ κε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ
98

.  

Ζ δνθηκαζία ησλ ἀδπλάησλ ιάκβαλε ρψξα εηεζίσο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ 

νη πεξηπηψζεηο θαηαζπαηάιεζεο δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Ζ Βνπιή εμέηαδε ηηο πεξηπηψζεηο 

αλίθαλσλ αλζξψπσλ γηα λα δηαπηζηψζεη, αλ πιεξνχζαλ ηνπο ζσκαηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

φξνπο γηα ην επίδνκα απνξίαο, πνπ ρνξεγνχζε ε πνιηηεία
99

.  

Ζ δνθηκαζία ησλ αξρόλησλ ήηαλ έλαο πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο, έλα απζηεξφηαην 

κέζν πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ
100

, πνπ πεξλνχζε θάζε άξρνληαο θιεξσηφο ή αηξεηφο, πξηλ 

αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ
101

. Ζ κεγάιε ζεκαζία πνπ έδηλε ε αζελατθή πνιηηεία ζηελ 

ηζνηηκία ησλ πνιηηψλ θαη ζην δηθαίσκα ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά θαη ζηνπο ζεζκνχο 

ηεο πφιεο
102

, θαίλεηαη απφ ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηιέγνληαλ νη πνιίηεο γηα δηάθνξα 

δεκφζηα αμηψκαηα πνπ εθηφο απφ ηελ εθινγή ηνπο κε αλάηαζε ρεξηψλ, ππήξρε θαη ε 

δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε πνιηηεία έδηλε ζηνπο πνιίηεο ίζα 

δηθαηψκαηα ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν πινχηνο, ε δεκνηηθφηεηα ή ε επγισηηία ηνπο
103

. Ζ 

δνθηκαζία ήηαλ ζηελ νπζία κηα αλαζεψξεζε γηα λα ειεγρζεί, αλ εθείλνο ν νπνίνο δηνξηδφηαλ 

ζε θάπνην αμίσκα είηε κε θιήξσζε είηε κε εθινγή,  δηθαηνχληαλ λα ην αζθήζεη
104

. Κάζε 

πνιίηεο κπνξνχζε λα επηιεγεί κε θιήξν ή κε εθινγή, φκσο πξηλ αξρίζεη λα αζθεί ηα 

θαζήθνληά ηνπ έπξεπε λα ππνζηεί δνθηκαζία απφ δηθαζηέο ζε δηθαζηήξην πνπ ηεινχζε ππφ 

ηελ πξνεδξία ησλ Θεζκνζεηψλ. ζνη εθιέγνληαλ κε θιήξσζε σο κέιε ηεο Βνπιήο ηνπ 

επφκελνπ έηνπο, πθίζηαλην δνθηκαζία κφλν απφ ηελ απνρσξνχζα Βνπιή θαη φρη απφ θάπνην 

δηθαζηήξην «δνθηκάδεη δὲ θαὶ ηνὺο βνπιεπηὰο ηνὺο ηὸλ ὕζηεξνλ ἐληαπηὸλ βνπιεύζνληαο» (Αζ. 

Πνιηη.  45.3). πνηνο απνξξηπηφηαλ απφ ηε Βνπιή είρε δηθαίσκα λα αζθήζεη έθεζε ζε 
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ειηαζηηθφ Γηθαζηήξην ην νπνίν έθξηλε αλέθθιεηα (Αζ. Πνιηη.  55.2). ζνη εθιέγνληαλ κε 

θιήξσζε γηα ην αμίσκα ησλ Δλλέα Αξρόλησλ έπξεπε πξψηα λα ππνζηνχλ δνθηκαζία απφ ηε 

Βνπιή. ε πξσηκφηεξε πεξίνδν ε απφξξηςε απφ ηε Βνπιή ήηαλ ηειεζίδηθε, αιιά ήδε απφ 

ηελ επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε ε ηειηθή απφθαζε επηθπιαζζφηαλ πάληνηε απφ δηθαζηέο , έηζη 

ψζηε ε απφθαζε ηεο Βνπιήο λα είλαη πξνδηθαζηηθή θαη ππνδείθλπε κηα εηπκεγνξία ζηνπο 

δηθαζηέο ρσξίο, φκσο, λα ηνπο δεζκεχεη. 

 Καηά ηε δνθηκαζία νη Δλλέα Άξρνληεο
105

 θαινχληαλ λα απαληήζνπλ ζε ζεηξά 

ηππηθψλ εξσηήζεσλ πνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν ελφηεηεο. Οη εξσηήζεηο ηεο πξψηεο ελφηεηαο 

απέβιεπαλ ζηελ εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ ηα νπνία απνδείθλπαλ φηη ν 

δηαγσληδφκελνο είρε γελλεζεί απφ γλήζηνπο Αζελαίνπο πνιίηεο, αλήθε ζε ζπγθεθξηκέλε 

θαηξία, ιάηξεπε ηνπο ζενχο ηεο πνιηάδαο θνηλφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλα ηεξά θαη είρε 

νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν  (Αζ. Πνιηη. 55.3).  

Οη εξσηήζεηο ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο θαηέηεηλαλ ζηελ εμαθξίβσζε ηνπ ήζνπο ηνπ 

δνθηκαδνκέλνπ σο αλζξψπνπ θαη πνιίηε, ξσηψληαο ηνλ αλ θέξεηαη θαιά ζηνπο γνλείο ηνπ, 

αλ πιεξψλεη θφξνπο θαη αλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο  «ἔπεηηα 

γνλέαο εἰ εὖ πνηεῖ, θαὶ ηὰ ηέιε <εἰ> ηειεῖ,θαὶ ηὰο ζηξαηείαο εἰ ἐζηξάηεπηαη.» (Αζ. Πνιηη. 55.3). 

Γηα νξηζκέλνπο άξρνληεο απαηηνχληαλ πξφζζεηα πξνζφληα. Ο άξρσλ Βαζηιεχο έπξεπε λα 

είλαη έλαο άλδξαο κε αλδξεία θαη λα έρεη ζχδπγν ε νπνία δελ ζα έρεη παληξεπηεί 

πξνεγνπκέλσο άιινλ άλδξα. Δθείλνο πνπ αλαιάκβαλε θαζήθνλ ηξαηεγνχ φθεηιε λα έρεη 

παηδηά απφ λφκηκν γάκν θαη λα έρεη θηεκαηηθή πεξηνπζία ζηελ Αζήλα. Οη Σακίεο θαη 

ηδηαίηεξα ηεο Αζελάο, έπξεπε λα αλήθνπλ ζην ηέινο ησλ πεληαθνζηνκεδίκλσλ
106

 «θειεύεη γὰξ 

θιεξνῦλ ηνὺο ηακίαο ἐθ πεληαθνζηνκεδίκλσλ» (Αζ. Πνιηη.  8.1).   

Οη απαληήζεηο πνπ έδηλε ν δνθηκαδφκελνο έπξεπε λα επηβεβαησζνχλ απφ κάξηπξεο 

πνπ πξφηεηλε ν ίδηνο «θάιεη», θεζίλ, «ηνύησλ ηνὺο κάξηπξαο» (Αζ. Πνιηη. 55.3), αιιά θαη λα 

κελ ακθηζβεηεζνχλ απφ άιινπο κάξηπξεο, θαζψο φπνηνο ήζειε κπνξνχζε λα απεπζχλεη 

θαηεγνξία θαηά ηεο νπνίαο κπνξνχζε ν ππνςήθηνο λα ππεξαζπηζζεί ηνλ εαπηφ ηνπ. ηε 

ζπλέρεηα απνθάζηδε ε Βνπιή κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ ή ην δηθαζηήξην κε ηε ςήθν ησλ 

δηθαζηψλ (Αζ. Πνιηη. 55.4). Αθνχ νη ππνςήθηνη πεξλνχζαλ ηε δνθηκαζία επηηπρψο, πξηλ 

αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο έπξεπε λα νξθηζηνχλ. Πξψηα νξθίδνληαλ παηψληαο ζε κηα 

ηεξή πέηξα πνπ βξηζθφηαλ κπξνζηά ζηε Βαζίιεην ηνά. Έπεηηα νδεγνχληαλ ζηελ Αθξφπνιε 

ζε κηα ζέζε πιάη ζην άγαικα ηεο Αζελάο. Μεηά ηε εθεί νξθσκνζία θνξνχζαλ ζην θεθάιη 
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ζηεθάληα απφ κχξηα πνπ ηνπο θαζηζηνχζαλ πξφζσπα ηεξά θαη αθνχ πξφζθεξαλ ζπζίεο ζηνπο 

Θενχο κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ ην αμίσκά ηνπο (Αζ. Πνιηη.  55.5)
107

.  

Αλακθηζβήηεηα ε δνθηκαζία ππήξρε γηα λα ειέγρεη, αλ θάπνηνο άξρνληαο ή 

βνπιεπηήο πνπ είρε εθιεγεί κε θιήξν ή κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ είρε ηα θαηάιιεια πξνζφληα, 

θαζψο ε Αζελατθή πνιηηεία ήζειε λα παξέρεη αζθάιεηα ζηνπο πνιίηεο ηεο ρσξίο λα ηνπο 

πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία ηνπο. Σν γεγνλφο φηη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δνθηκαζίαο ήηαλ 

ππνρξεσκέλνη λα πεξάζνπλ θαη απηνί νη άξρνληεο πνπ εθιέγνληαλ απφ ην ιαφ «πάληεο γὰξ 

θαὶ νἱ θιεξσηνὶ θαὶ νἱ ρεηξνηνλεηνὶ δνθηκαζζέληεο ἄξρνπζηλ» (Αζ. Πνιηη. 55.2), 

απνδπλακψλεη ηελ άπνςε φηη ήηαλ έλα κέζν γηα ηελ απνκάθξπλζε απφ ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ 

θξάηνπο ησλ αθαηάιιεισλ πνιηηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο
108

. 

 Απφ λνκηθή άπνςε ε δνθηκαζία απνηεινχζε κέζν ειέγρνπ ησλ λφκηκσλ πξνζφλησλ 

ησλ ππνςεθίσλ αξρφλησλ, ησλ πξνζφλησλ δειαδή πνπ έζεηε ε πνιηηεία σο πξνυπνζέζεηο. 

Μέζα απφ κηα ηππηθή δηαδηθαζία εξσηήζεσλ ε πνιηηεία κπνξνχζε λα ειέγμεη απηνχο πνπ 

παξνπζίαδαλ λνκηθή αδπλακία θαη λα απνξξίςεη φζνη  δελ ήηαλ γλήζηνη Αζελαίνη πνιίηεο, 

δελ είραλ ηελ θαηάιιειε ειηθία, δελ εθπιήξσλαλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη είραλ ζηεξεζεί 

ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. χκθσλα κε ηνλ Headlam ν ζθνπφο ηεο δνθηκαζίαο ήηαλ θάηη 

αληίζηνηρν κε ην ζθνπφ πνπ έρεη έλα πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο γηα κηα ζέζε ππνηξνθίαο ζε 

έλα παλεπηζηήκην
109

. Απφ ηνπο ζσδφκελνπο ιφγνπο, φκσο, πξνθχπηεη φηη πέξα απφ ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςήθησλ αμησκαηνχρσλ, κεγάιε ζεκαζία δηλφηαλ ζην ήζνο 

θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ πνιίηε ζηε ηδησηηθή αιιά θαη ζηελ δεκφζηα  δσή
110

. Μέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ αιιά θαη απφ ην δηθαίσκα πνπ είραλ νη πνιίηεο λα θαηεγνξήζνπλ 

έλαλ ππνςήθην αμησκαηνχρν ειεγρφηαλ ν ραξαθηήξαο ηνπ, ε εληηκφηεηα θαη ε αθεξαηφηεηα 

ηεο δσήο ηνπ. Μεγάιε ζεκαζία δηλφηαλ ζηηο αληηδεκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

ππνςεθίσλ αμησκαηνχρσλ, ηδηαίηεξα κεηά ηηο δχν νιηγαξρηθέο επαλαζηάζεηο ησλ 

Σεηξαθνζίσλ θαη ησλ Σξηάθνληα
111

. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζην θαζεζηψο ησλ Σεηξαθνζίσλ ή 

ησλ Σξηάληα ηχξαλλσλ ιεηηνπξγνχζε απνηξεπηηθά, θαζψο θαη αλ παξαβίαδαλ έλα εηδηθφ 

λφκν φπσο λα έρνπλ ππεξεηήζεη σο ηππείο ηελ επνρή ησλ Σξηάθνληα, φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

ηζρχνληα απφ ηε δεθαεηία ηνπ 390 π.Υ.  λφκν, δελ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κέινο ηεο 

Βνπιήο
112

. Απφ ηνπο ζσδφκελνπο ξεηνξηθνχο ιφγνπο  παξαηεξείηαη νη ξήηνξεο λα 

απεπζχλνπλ εξσηήζεηο άζρεηεο κε ηα λφκηκα πξνζφληα ησλ αμησκαηνχρσλ, αιιά πνπ 
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αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ ηδησηηθή  δσή ησλ ππνςεθίσλ
113

, γεγνλφο πνπ ν Headlam  

θαηαθξίλεη, θαζψο ζεσξεί φηη απηή ε  θαηάρξεζε πνπ γηλφηαλ απφ ηνπο ξήηνξεο, επεξέαδε 

ηελ θξίζε ησλ δηθαζηψλ
114

. ηνπο ιφγνπο, φκσο, πνπ ν ππνςήθηνο ππεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηφ 

ηνπ επηδηψθεη ν ίδηνο λα απνθαιχςεη ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηεο δσήο ηνπ 

πξνζπαζψληαο λα πείζεη γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηνλ παηξησηηζκφ 

ηνπ
115

. 

Ζ δνθηκαζία ήηαλ πεξηζζφηεξν κηα ηππηθή δηαδηθαζία, εθηφο βέβαηα απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνην άηνκν θαηεγνξνχζε θάπνηνλ ππνςήθην αμησκαηνχρν, αιιά θαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε ε ακθηζβήηεζε αθνξνχζε ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ κε ην παξειζφλ θαη φρη 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ή ηελ δηνηθεηηθή ηνπ πείξα
116

. Μπνξεί ε δηαδηθαζία ηεο δνθηκαζίαο λα 

έκνηαδε κε κηα ζπλεζηζκέλε δίθε φκσο ππήξραλ  ζεκαληηθέο δηαθνξέο, θαζψο ε θαηεγνξία 

κπνξνχζε λα ππνβιεζεί ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε θαη παξφιν πνπ νη ππνςήθηνη 

δελ αληηκεηψπηδαλ ηελ ππνβνιή θάπνηαο θαηεγνξίαο, έπξεπε λα εκθαληζηνχλ ζην δηθαζηήξην 

ή ηε Βνπιή θαη λα απαληήζνπλ ζηηο θαζηεξσκέλεο εξσηήζεηο. Σέινο αλ ε ςεθνθνξία 

απέβαηλε ζε βάξνο ηνπ ππνςεθίνπ, δελ ηνπ επηβαιιφηαλ θάπνηα ηηκσξία απιψο απνθιεηφηαλ 

απφ ην αμίσκα
117

.  

Απφ φιε ηε δηαδηθαζία ηεο δνθηκαζίαο πξνθχπηεη φηη ζθνπφο ηεο δελ ήηαλ κφλν ν 

έιεγρνο ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ αμησκαηνχρσλ, αιιά δηλφηαλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

ηδησηηθή θαη δεκφζηα δσή ησλ ππνςεθίσλ, ζην ραξαθηήξα ηνπο, ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπο απέλαληη ζηελ πνιηηεία θαη ζηηο πνιηηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Ηδηαίηεξα 

ζε πεξηφδνπο πνιηηηθά ηαξαγκέλεο νη ππνςήθηνη θαινχληαλ λα απνινγεζνχλ γηα ηηο 

πνιηηηθέο ηνπο επηινγέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηάθεξε ε Αζελατθή δεκνθξαηία λα 

πξνζηαηεπηεί απνκαθξχλνληαο απφ ηα δεκφζηα αμηψκαηα αλεπηζχκεηνπο θαη θαχινπο 

αλζξψπνπο
118

.  
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Γ. ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ νη νιηγαξρηθνί πνιίηεο ήηαλ 

δπζαξεζηεκέλνη, θαζψο έπεθηε πάλσ ηνπο ην νηθνλνκηθφ βάξνο ηνπ πνιέκνπ αιιά δελ 

απνθάζηδαλ ηελ αλαηξνπή ηνπ πνιηηεχκαηνο , θαζψο κέζσ ηνπ πνιέκνπ ηνπο πξνζθεξφηαλ ε 

δπλαηφηεηα ζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθήο αλάδεημεο. Ζ θαηάζηαζε άιιαμε  κεηά ηελ απνηπρία 

ηεο ηθειηθήο εθζηξαηείαο 415-413 π.Υ., φπνπ ζεσξήζεθε ππεχζπλε ε δεκνθξαηία θαη 

εηαηξίεο νιηγαξρηθψλ αλέπηπμαλ ππξεηψδε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ 

πνιηηεχκαηνο. Δπηθεθαιήο ηεο νιηγαξρηθήο παξάηαμεο ήηαλ ν ξήηνξαο Αληηθψλ, ν 

Πείζαλδξνο, ξηδνζπαζηηθφο δεκνθξάηεο παιαηφηεξα θαη ζηελφο θίινο ηνπ Κιέσλα, ν 

Φξχληρνο θαη ν Θεξακέλεο απφ ηε ηεηξία. Ζ πξψηε απνθαζηζηηθή ζηξνθή έγηλε ην 413 π.Υ. 

κε ηελ εθινγή ησλ δέθα Πξνβνχισλ - πνιηηψλ κε νιηγαξρηθά θξνλήκαηα - πνπ απνηέιεζαλ 

ηελ αλψηαηε αξρή ζηελ Αζήλα θαη αλέιαβαλ νξηζκέλεο απφ ηηο δηθαηνδνζίεο ηεο Βνπιήο θαη 

ησλ Πξπηάλεσλ. Ζ πνιηηεηαθή αιιαγή πνπ ππνζηεξίρηεθε απφ έλα θιίκα θφβνπ, άξρηζε  ην 

Μάην ηνπ 411 π.Υ.  κε ην δηνξηζκφ κηαο επηηξνπήο απφ ηξηάληα «ζπγγξαθείο»  φπνπ κεηαμχ 

ηνπο ήηαλ θαη νη δέθα Πξφβνπινη. ηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ πνπ έγηλε ζηηο 8 Ηνπλίνπ ζηνλ  

Ίππην Κνισλφ - αληί γηα ηελ Πλχθα - αλάκεζα ζε άιια κέηξα απνθαζίζηεθε λα 

πεξηνξηζζνχλ ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζε πέληε ρηιηάδεο πνιίηεο θαη ε Βνπιή λα απνηειείηαη 

απφ ηεηξαθφζηα κέιε κε απεξηφξηζηε εμνπζία.  Οη Σεηξαθφζηνη θπβέξλεζαλ ηέζζεξηο  κήλεο 

ζθνηψλνληαο, θπιαθίδνληαο ή εμνξίδνληαο ηνπο δεκνθξαηηθνχο πνπ θαίλνληαλ ελνριεηηθνί. 

ηαλ ην λαπηηθφ ησλ Αζελαίσλ ζηε άκν αξλήζεθε λα αλαγλσξίζεη ηνπο Σεηξαθνζίνπο, νη 

αθξαίνη νιηγαξρηθνί ζηξάθεθαλ γηα ζηήξημε ζηελ πάξηε αιιά αλαηξάπεθαλ, θαζψο 

ππήξραλ δηαθσλίεο ζηνπο θφιπνπο ηνπο, θαη επηθξάηεζε ε παξάηαμε πνπ βξηζθφηαλ ππφ ηελ 

επηξξνή ηνπ κεηξηνπαζνχο εγέηε Θεξακέλε. Οη Σεηξαθφζηνη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 

κεηξηνπαζείο νιηγαξρηθνχο πνπ απνηέιεζαλ ηελ θπβέξλεζε ησλ «5000». Μεηά ηε λίθε ηνπ 

αζελατθνχ ζηφινπ ππφ ηνλ Αιθηβηάδε ελαληίνλ ηνπ ζπαξηηαηηθνχ έμσ απφ ηελ Κχδηθν ηελ 

άλνημε ηνπ 410 π.Υ., ε δεκνθξαηία απνθαηαζηάζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 410 π.Υ.
119

. 

Ζ ήηηα ησλ Αζελαίσλ απφ ην ζηφιν ηνπ παξηηάηε Λχζαλδξνπ ζηνπο Αηγφο 

Πνηακνχο, ζήκαλε ζηελ νπζία θαη ην ηέινο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, θαζψο νη 

Αζελαίνη ζπλζεθνιφγεζαλ κε ηνπο παξηηάηεο θαη ην 404 π.Υ. παξέδσζαλ ηελ πφιε ηνπο. Ζ 

ζπλζήθε εηξήλεο κε ηνπο παξηηάηεο πξνέβιεπε ηελ παιηλφξζσζε ηνπ παηξνπαξάδνηνπ 

πνιηηεχκαηνο, φξνο πνπ εξκελεχηεθε απφ ηνπο νιηγαξρηθνχο ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληά 
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ηνπο θαη ζήκαλε αλαπφθεπθηα ηελ επηθξάηεζε ησλ ληφπησλ νιηγαξρηθψλ θαη κάιηζηα ησλ 

αθξαίσλ ζηνηρείσλ πνπ έραηξαλ ηεο πξνηίκεζεο θαη βνήζεηαο ηνπ Λχζαλδξνπ. Οη 

νιηγαξρηθνί αξρηθά δηφξηζαλ κηα εθηειεζηηθή επηηξνπή απφ πέληε εθφξνπο θαη χζηεξα 

αλέζεζαλ ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ζε ηξηάληα πνιίηεο κε αξρεγφ ην Θεξακέλε, απφ ηελ 

παξάηαμε ησλ κεηξηνπαζψλ νιηγαξρηθψλ θαη ηνλ Κξηηία, εγέηε ησλ αθξαίσλ νιηγαξρηθψλ, νη 

νπνίνη, αληί λα εθπνλήζνπλ ην πνιίηεπκα ησλ Αζελαίσλ, ζπγθέληξσζαλ κε ηελ αλνρή ηνπ 

Λχζαλδξνπ ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπο.  Ο Κξηηίαο ππνζηήξηδε φηη νη ελεξγνί πνιίηεο έπξεπε 

λα είλαη ηξεηο ρηιηάδεο νιηγαξρηθνί , λα επηιέγνληαη αλάκεζα ζηνπο πινπζηφηεξνπο 

Αζελαίνπο θαη λα ράλνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπο κε απφθαζε ησλ Σξηάθνληα. παξηηαηηθή 

θξνπξά εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αθξφπνιε θαη ην θαζεζηψο εμειίρζεθε ζε ηξνκνθξαηηθφ. Ο 

Θεξακέλεο επέθξηλε ηελ πνιηηηθή ηνπ Κξηηία θαη ηεο πιεηνςεθίαο ησλ Σξηάθνληα, δελ 

κπνξνχζε φκσο λα αλαραηηίζεη ηελ ηξνκνθξαηία. Υίιηνη πεληαθφζηνη Αζελαίνη πνιίηεο 

ζαλαηψζεθαλ θαη  πέληε ρηιηάδεο θαηέθπγαλ ζηε Θήβα, ζην Άξγνο θαη ηα Μέγαξα δεηψληαο 

άζπιν. Ζ θαηάζηαζε άξρηζε λα αλαηξέπεηαη φηαλ ν Θξαζχβνπινο, θπγάο δεκνθξαηηθφο, 

θαηέιαβε κε εβδνκήληα άληξεο ην θξνχξην ηεο Φπιήο θαη, αθνχ απμήζεθε ν αξηζκφο ζε 

ρίιηνπο άλδξεο, ηνπο νδήγεζε ζηνλ Πεηξαηά θαη ζε νδνκαρία πνπ αθνινχζεζε λίθεζαλ νη 

δεκνθξαηηθνί. ηνπο θφιπνπο ησλ νιηγαξρηθψλ ππήξμαλ αληηδξάζεηο θαη νη Σξηάθνληα 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηνπο Γέθα νη νπνίνη φκσο αθνινχζεζαλ ηελ ίδηα πνιηηηθή. Οη 

αληηκαρφκελεο παξαηάμεηο, νη νιηγαξρηθνί ζηελ Αζήλα θαη νη δεκνθξαηηθνί ζηνλ Πεηξαηά, 

αλαγθάζηεθαλ λα ζπκθηιησζνχλ χζηεξα απφ παξέκβαζε ηνπ βαζηιηά ηεο πάξηεο 

Παπζαλία. Απνθαζίζηεθε λα δνζεί γεληθή ακλεζηία ην 403/2 π.Υ. επί ηνπ άξρνληνο 

Δπθιείδε. Δμαηξέζεθαλ νη Σξηάθνληα, νη Γέθα, νη Έλδεθα πνπ ήηαλ ππεχζπλνη ησλ 

θπιαθίζεσλ θαη ησλ εθηειέζεσλ θαη φζνη είραλ ρξεκαηίζεη κέιε ζηηο επηηξνπέο ησλ 

Σξηάθνληα θαη ησλ Γέθα. Αθφκα φκσο θαη απηνί κπνξνχζαλ λα σθειεζνχλ απφ ηελ 

ακλεζηία αλ ζπκθσλνχζαλ λα ππνβιεζνχλ ζε επίζεκε έξεπλα γηα ηηο πξάμεηο ηνπο φηαλ 

βξίζθνληαλ ζηελ εμνπζία (Αζ. Πνιηη. 39.6).  Σν επηέκβξην ηνπ 403 π.Υ. ήιζαλ νη 

δεκνθξαηηθνί απφ ηνλ Πεηξαηά ζηελ πφιε θαη ε δεκνθξαηία απνθαηαζηάζεθε. Ζ πιήξεο 

εμνκάιπλζε ηεο θαηάζηαζεο επηηεχρζεθε κφιηο ην 401/0 π.Υ., φηαλ ε Διεπζίλα , πνπ ην 403 

π.Υ. είρε γίλεη αλεμάξηεην θξάηνο απφ ηνπο Σξηάθνληα ψζηε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ σο 

θαηαθχγηφ ηνπο, πξνζαξηήζεθε ζηελ αηηηθή επηθξάηεηα
120

. Τπάξρεη κηα αβεβαηφηεηα γηα ην 

ρξφλν πνπ ζπκθσλήζεθε ε ακλεζηία θαη εηπψζεθαλ νη φξθνη, θαζψο ν Αξηζηνηέιεο ηελ 

ηνπνζεηεί ην 403 π.Υ. φηαλ κεηά απφ ηελ παξέκβαζε ηνπ παξηηάηε βαζηιηά Παπζαλία 
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ππήξμε ε ζπκθηιίσζε θαη απνθαηαζηάζεθε ε δεκνθξαηία, ελψ ν Ξελνθψληαο ηελ ηνπνζεηεί 

ην 401 π.Υ κεηά δειαδή θαη απφ ηελ πξνζάξηεζε ηεο Διεπζίλαο, ηνπ θαηαθπγίνπ ησλ 

νιηγαξρηθψλ
121

. Ίζσο νη φξθνη θαη ε ακλεζηία ηνπ 401 π.Υ. λα απνηεινχλ κηα 

επαλαβεβαίσζε ησλ φξθσλ ηνπ 403 π.Υ.
122

. 
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Γ. ΟΙ ΛΟΓΟΙ 

1. ΓΗΜΟΤ ΚΑΣΑΛΤΔΩ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 

α. ΤΠΟΘΔΗ 

 Ο ιφγνο έρεη γξαθηεί γηα έλα πνιίηε-ην φλνκα ηνπ νπνίνπ δελ γλσξίδνπκε- ν νπνίνο, 

ελψ θαιείηαη λα αλαιάβεη έλα δεκφζηα αμίσκα, ηελ πεξίνδν ηεο απνθαηεζηεκέλεο 

δεκνθξαηίαο, θαηεγνξείηαη φηη ππήξμε έλαο απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ 

Σξηάθνληα ηπξάλλσλ. Ο ηίηινο ηνπ, πνπ νθείιεηαη ζε κηα εθηίκεζε ηνπ πξψηνπ εθδφηε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ γεληθφηεξν ραξαθηήξα ηνπ ιφγνπ 
123

, δελ αληαπνθξίλεηαη ζην 

πεξηερφκελν ηνπ, θαζψο δελ είλαη κηα δίθε φπνπ ν θαηεγνξνχκελνο δηθάδεηαη γηα εζράηε 

πξνδνζία, αιιά είλαη κηα δνθηκαζία, φπνπ ν θαηεγνξνχκελνο ελδηαθέξεηαη θπξίσο λα 

απνδείμεη φηη δελ είρε αλάκεημε ζηα εγθιήκαηα ησλ Σξηάθνληα ηπξάλλσλ
124

. Πέξα απφ απηφ 

φκσο, ν θαηεγνξνχκελνο επηιέγεη λα αλαθεξζεί ζηελ πνιηηηθή εζηθή
125

 θαη ν ίδηνο απνηειεί 

κηα γεληθεπκέλε πνιηηηθή πξνζσπηθφηεηα πνπ αληαλαθιά ηελ εηθφλα ηεο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Αζήλα. Έηζη  απηφο ν ςεπδεπίγξαθνο ηίηινο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ δηνξαηηθφηεηα ηνπ αξραίνπ ζπληάθηε ν νπνίνο δηαπίζησζε φηη ε νκηιία 

είλαη κηα ζπδήηεζε γηα ηελ αζελατθή δεκφζηα πνιηηηθή θαη ν ιφγνο αλαθέξεηαη ζηελ 

Αζελατθή Γεκνθξαηία
126

.  

Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο δνθηκαζίαο θαη ηελ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ αλάιεςε ηνπ αμηψκαηνο νη θαηήγνξνη ηνπ, ηνπο νπνίνπο δελ νλνκάδεη
127

, 

ηνλ θαηεγνξνχλ γηα ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Σξηάθνληα, ζηεξψληαο ηνπ ην 

αμίσκα. Γελ είλαη γλσζηφ πνην είλαη ην δεκφζην αμίσκα, αιιά, αθνχ ν ιφγνο εθθσλείηαη ζε 

ειηαζηηθφ Γηθαζηήξην ηεο απνθαηεζηεκέλεο δεκνθξαηίαο (§ 1), πξνεδξεπφκελν απφ ηνπο 

Θεζκνζέηεο
128

, ν ππνςήθηνο γηα ην αμίσκα έρεη ήδε απνξξηθζεί απφ ηε Βνπιή
129

. Ο 

θαηεγνξνχκελνο δελ θαιείηαη λα απνδείμεη ηελ ηερληθή ηνπ θαηάξηηζε θαη ηα λφκηκα 

πξνζφληα ηνπ, αιιά λα αλαζθεπάζεη ηηο ακθηβνιίεο γηα ην ήζνο ηνπ θαη ηελ ππαθνή ηνπ 

ζηνπο λφκνπο ηεο Γεκνθξαηίαο
130

. Οη θαηήγνξνη δελ ηνλ θαηεγνξνχλ γηα ζπγθεθξηκέλεο 
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ελέξγεηεο, αιιά ζηεξίδνπλ ηελ θαηεγνξία ηνπο ζηελ γεληθή αξρή φηη ζαλ κέινο ησλ 

νιηγαξρηθψλ δελ κπνξεί λα ηνλ εκπηζηεχνληαη θαη λα ηνπ δίλνπλ αμηψκαηα (§ 1). Ζ έιιεηςε 

φκσο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηνλ θαηεγνξνχκελν, θαζψο δελ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ελαληίνλ ηνπ, δπζρεξαίλεη ηελ ππφζεζε ηεο θαηεγνξίαο
131

. Ο 

θαηεγνξνχκελνο πξνζπαζψληαο λα αληηθξνχζεη απηή ηε γεληθή αξρή πεξλά πάλσ απφ ηηο 

πξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο, θάλνληαο ην ιφγν ηνπ έλα ελδηαθέξνλ ηζηνξηθφ ληνθνπκέλην γηα 

ηελ πεξίνδν ακέζσο κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο
132

. 

Ο θαηεγνξνχκελνο είλαη έλαο άλζξσπνο αξθεηά πινχζηνο γηα λα αλαιάβεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο «ηεηξηεξάξρεθά ηε γὰξ πεληάθηο, θαὶ ηεηξάθηο λελαπκάρεθα, θαὶ εἰζθνξὰο ἐλ ηῶ 

πνιέκῳ πνιιὰο εἰζελήλνρα», (§ 12) θαη λα πξνζθέξεη ζηελ παηξίδα ηνπ ηελ πεξίνδν ηεο 

δεκνθξαηίαο
133

, αιιά θαη λα γίλεη ζηφρνο ησλ ζπθνθαληψλ νη νπνίνη ηνλ θαηεγνξνχλ άδηθα 

απνβιέπνληαο ζηα ρξήκαηά ηνπ
134

. Αζρνινχληαλ κε ηελ πνιηηηθή θαη επηδεηνχζε λα 

ζπλερίζεη ηελ θαξηέξα ηνπ ζηελ πνιηηηθή δσή κεηά ηε δηαθνπή απφ ην θαζεζηψο ησλ 

Σξηάθνληα. Μάιηζηα δειψλνληαο φηη, ελψ ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη αμηψκαηα ηελ επνρή 

ησλ Σξηάθνληα, δελ ην ζέιεζε «εἰ κὲλ ἐμόλ κνη ἄξρεηλ κὴ ἐβνπιόκελ» (§ 14), ππνλνεί φηη 

ήηαλ έλα πξφζσπν πνπ ζα κπνξνχζε λα βξίζθεηαη ζε δεκφζην αμίσκα νπνηαδήπνηε ζηηγκή.  

Μέιεκα ηνπ είλαη λα κεηψζεη ην ξφιν ησλ θαηεγφξσλ ηνπ (§ 1), λα απνδείμεη  φηη δελ 

αλέιαβε θάπνην αμίσκα ηελ επνρή ησλ Σξηάθνληα (§ 14) θαη δελ έβιαςε θαλέλα πνιίηε (§ 

15). Σν βαζηθφ ηνπ επηρείξεκα φκσο, κε ην νπνίν απνξξίπηεη ηελ θαηεγνξία, αλαθέξεηαη 

ζηελ πνιηηηθή εζηθή, θχξην ζέκα ηεο νπνίαο είλαη ν ξεαιηζκφο θαη ε ηδηνηέιεηα θαη 

ρξεζηκνπνηεί ην δηθφ ηνπ παξάδεηγκα γηα λα δηεπθξηλίζεη ηελ πξφηαζε φηη είλαη ζηε θχζε 

ησλ πνιηηηθψλ ν θαηξνζθνπηζκφο, θαζψο ζα επηιέμνπλ ην πνιηηηθφ ζρήκα πνπ ζα ηνπο 

σθειήζεη πεξηζζφηεξν (§ 8)
135

. 

Ζ εκεξνκελία εθθψλεζεο ηνπ ιφγνπ δελ είλαη ζαθήο. Κακία εζσηεξηθή απφδεημε δελ 

επηηξέπεη έλα αζθαιέο ζπκπέξαζκα. Αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηελ έιιεηςε ηδεαιηζκνχ ηνπ 

νκηιεηή θαη ηνλ θπληθφ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη ηελ πνιηηηθή, νδεγνχκαζηε ζηελ εθηίκεζε 

φηη ν ιφγνο δελ εθθσλήζεθε ακέζσο κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, αιιά αθνχ 

είραλ εθδεισζεί ηα πξνβιήκαηα ηεο ζπκθηιίσζεο. Έηζη ε εθηίκεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

κειεηεηψλ πνπ πξνθξίλνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζην 401 θαη 399 π.Υ , θαίλεηαη 
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πηζαλφηεξε
136

. Καζψο ζην ιφγν γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ επαλάθηεζε ηεο Διεπζίλαο απφ 

ηνπο νπαδνχο ηεο απνθαηεζηεκέλεο δεκνθξαηίαο (§ 9) «εἰζὶ δὲ νἵηηλεο ηλ ιεπζῖλάδε 

ἀπνγξαςακέλσλ, ἐμειζόληεο κεζ᾽ ὑκλ, ἐπνιηόξθνπλ ηνὺο κεζ᾽ αὑηλ», πνπ έιαβε ρψξα ην 

401/0 π.Υ., δειαδή ηξία ρξφληα κεηά ηελ πηψζε ησλ Σξηάθνληα θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

δεκνθξαηίαο, ν Todd ππνζηεξίδεη φηη απηή πξέπεη λα είλαη ε ρξνλνινγία εθθψλεζεο ην 

ιφγνπ
137

. Γεδνκέλνπ κάιηζηα ηνπ γεγνλφηνο φηη ε επαλάθηεζε ηεο Διεπζίλαο έγηλε ηελ 

επνρή ηνπ άξρνληνο Ξελαηλέηνπ, «δηειύζεζαλ δὲ θαὶ πξὸο ηνὺο ἐλ ιεπζῖλη θαηνηθήζαληαο, 

ἔηεη ηξίηῳ κεηὰ ηὴλ ἐμνίθεζηλ, ἐπὶ Ξελαηλέηνπ ἄξρνληνο» (Αζ. Πνιηη. 40.4), ν Murphy, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξφθεηηαη γηα δνθηκαζία, ε νπνία γηλφηαλ γηα ηνπο άξρνληεο θάζε 

Μάην-Ηνχλην, ππνζέηεη φηη ν ιφγνο δελ εθθσλήζεθε λσξίηεξα απφ ην Μάην ή Ηνχλην ηνπ 400 

π.Υ.
 138

. 

β. ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  §§ 1-6 

ην πξννίκην απηφ, ην νπνίν ζηεξείηαη ηελ ζπληνκία θαη νηθνλνκία ηνπ ιφγνπ ησλ 

άιισλ πξννηκίσλ ησλ ιφγσλ ηνπ Λπζία, ν νκηιεηήο δειψλεη φηη πξφθεηηαη λα απνδείμεη ηελ 

αζσφηεηά ηνπ αιιά ηαπηφρξνλα θάλεη θαη κηα ζθνδξή επίζεζε ελαληίνλ ησλ θαηεγφξσλ 

ηνπ
139

. Με ηηο πξψηεο ιέμεηο ηνπ πξννηκίνπ  «ὑκῖλ κὲλ πνιιὴλ ζπγγλώκελ ἔρσ, ὦ ἄλδξεο 

δηθαζηαί» (§ 1), ν θαηεγνξνχκελνο δίλεη  κηα έθθξαζε ζπλεηδεηήο αζσφηεηαο
140

  θαη 

ηαπηφρξνλα πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή θαη ηελ εχλνηα ησλ δηθαζηψλ. Παξαδέρεηαη 

φηη παξέκεηλε ζην άζηπ ηελ επνρή ησλ Σξηάθνληα  θαη δελ  ζα ήηαλ παξάμελν νη θαηεγνξίεο 

πνπ αθνχζηεθαλ ελαληίνλ ηνπ λα έρνπλ θάλεη ηνπο δηθαζηέο λα αγαλαθηήζνπλ ελαληίνλ φισλ 

φζνη παξέκεηλαλ ζηελ Αζήλα ηελ πεξίνδν εθείλε
141

 (§ 1). πσο ζπλεζίδεηαη ζηα πξννίκηα
142

, 

ζηξέθεηαη ελαληίνλ ησλ θαηεγφξσλ ηνπ κε έλα αγαλαθηηζκέλν ηφλν δηακαξηπξίαο, 

απνθαιψληαο ηνπο, αξρηθά κε κηα πεξηγξαθηθή δηαηχπσζε ηνπ ξφινπ ηνπο, ζπθνθάληεο, 

θαζψο είλαη απηνί πνπ δελ αζρνινχληαη κε ηα πξνζσπηθά ηνπο δεηήκαηα αιιά κε ηηο 

ππνζέζεηο ησλ άιισλ (§ 1). ηε ζπλέρεηα ηνπο θαηνλνκάδεη επζέσο «κὴ ηὴλ αὐηὴλ γλώκελ 

ἔρεηλ ηνῖο ζπθνθάληαηο» (§ 3) θαη πξνζδηνξίδεη ην ξφιν ηνπο, θαζψο θαηεγνξνχλ ηνπο αζψνπο 

πνιίηεο κε ζθνπφ λα ηνπο απνζπάζνπλ ρξήκαηα (§ 3).  
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ην αζελατθφ δηθαζηηθφ ζχζηεκα ζπθνθάληεο απνθαινχληαλ ν άλζξσπνο πνπ έθαλε 

αβάζηκεο θαηαγγειίεο είηε γηα λα θεξδίζεη ηελ ακνηβή πνπ δηλφηαλ ζηνλ επηηπρεκέλν κελπηή, 

αθνχ πεηχραηλε ηελ θαηαδίθε θάπνηνπ αζψνπ θαηεγνξνχκελνπ, είηε πεξίκελε λα θεξδίζεη 

ρξήκαηα, εθβηάδνληαο ηνλ θαηεγνξνχκελν γηα λα απνζχξεη ηελ κήλπζε. Δπεηδή ε 

ζπθνθαληία είρε εμειηρζεί ζε κάζηηγα θαη νη κελπηέο έπξεπε λα απνζαξξχλνληαη λα 

ηαιαηπσξνχλ αζψνπο, εηζήρζεθε πνηλή
143

 γηα ην κελπηή δεκφζηαο ππφζεζεο πνπ 

ζπγθέληξσλε ιηγφηεξν απφ ην έλα πέκπην ησλ ςήθσλ ησλ δηθαζηψλ ή εγθαηέιεηπε ηελ 

ππφζεζε πνπ είρε μεθηλήζεη , αθνχ επηδίσμή ηνπ ήηαλ ε δσξνδνθία. Πνηλή ήηαλ ην πξφζηηκν 

ησλ 1000 δξαρκψλ ή θαη ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ
144

. Άλζξσπνη αλαίζρπληνη δελ 

δίζηαδαλ λα γίλνπλ ζπθνθάληεο επεηδή ηα θέξδε απφ αγσγέο πνπ ζα θέξδηδαλ ήηαλ 

κεγαιχηεξα απφ ηηο δεκηέο πνπ ζα είραλ αλ εηζάγνληαλ ζε δίθε κε γξαθή ζπθνθαληίαο
145

. Οη 

ζπθνθάληεο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ δελ δίζηαδαλ λα 

δηαζηξέςνπλ ην λφκν, λα παξαπιαλήζνπλ ην δήκν θαη λα ππνλνκεχζνπλ ην θαιφ ηεο 

πφιεο
146

. 

Αθνχ ήδε ν νκηιεηήο παξνπζίαζε ζε πνηα θαηεγνξία αλζξψπσλ αλήθνπλ νη 

θαηήγνξνη ηνπ ζηε ζπλέρεηα ηνπο παξνπζηάδεη σο αλίθαλνπο
147

, θαζψο παίξλεη έμππλα ηελ 

πξσηνβνπιία λα αλαθέξεη φηη ε πεξηγξαθή ησλ θαηεγφξσλ γηα ηα δεηλά ησλ Αζελαίσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Σξηάθνληα είλαη αλεπαξθήο «ὅζα ὑπὸ ηλ ηξηάθνληα 

γεγέλεηαη ηῆ πόιεη, ἐκνῦ θαηεγνξεθέλαη» (§ 2) θαη κε απηφ ην επηλφεκα επηβεβαηψλεη ζηελ 

νπζία ηελ δηθή ηνπ θαηαδίθε γηα ηηο πξάμεηο ησλ Σξηάθνληα
148

, ελψ, εθθξάδνληαο αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ αληίζεζή ηνπ, απηνπξνζδηνξίδεηαη σο ν πην αθξαηθλήο δεκνθξάηεο πνπ 

παξέκεηλε ζηελ Αζήλα  «νἷόζπεξ ἂλ ηλ ἐθ Πεηξαηο ὁ βέιηηζηνο ἐλ ἄζηεη κείλαο ἐγέλεην» (§ 

2). Ζ ζπκπεξηθνξά επνκέλσο ησλ θαηεγφξσλ είλαη ζπλεπήο κε ην ραξαθηήξα ηνπο, ελψ 

ρξένο ησλ δηθαζηψλ είλαη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζψσλ θαη ην θαιφ ηεο 

πφιεο (§ 3)
149

. Μεηά ηελ επίθιεζε ζηνπο δηθαζηέο λα απνλείκνπλ ηε δηθαηνζχλε μεθηλά ηελ 

παξάζεζε ησλ απνδείμεσλ
150

 ψζηε λα ζεκειηψζεη ηελ αζσφηεηά ηνπ
151

 «κέγα κὲλ νὗλ 

ἡγνῦκαί  κνη ηεθκήξηνλ εἶλαη» (§ 5).  
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Βαζηθφ ηνπ επηρείξεκα είλαη νη γεληθέο πνιηηηθέο θαηεγνξίεο
152

  πνπ εμαπνιχνπλ νη 

θαηήγνξνη ελαληίνλ ηνπ γηα λα εκπνδίζνπλ ηελ εθινγή ηνπ, αθνχ δελ έρνπλ ηίπνηα 

ζπγθεθξηκέλν ελαληίνλ ηνπ (§ 5). Μπνξεί λα έρνπλ εηπσζεί πάξα πνιιά γηα ηα εγθιήκαηα 

ησλ Σπξάλλσλ, αιιά δελ έρεη θαλέλα λφεκα λα ρξεψλνληαη ζε θάπνηνλ ν νπνίνο δελ 

ζπκκεηείρε ζε απηά (§ 5). Αλ κπνξέζεη λα απνδείμεη φηη είλαη αζψνο κπνξεί λα δηεθδηθήζεη 

ηα πξνλφκηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε φπσο αθξηβψο θαη νη δηαθεθξηκέλνη πνιίηεο
153

. Οη 

θαηήγνξνί ηνπ, φκσο, κε ηε ζηάζε πνπ θξαηνχλ ζε πνιίηεο πνπ δελ έρνπλ βιάςεη ηελ πφιε, 

πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ζηνπο ήδε ππάξρνληεο ερζξνχο ηεο (§ 6)
154

. 

ΠΡΟΘΔΗ § 7 

Ζ  πξφζεζε, πνπ ζηελ νπζία είλαη κηα ζχληνκε δηήγεζε κε αθεγεκαηηθφ ραξαθηήξα, 

ρξεζηκνπνηείηαη  απφ ηνλ ξήηνξα γηα λα θάλεη κηα δήισζε γηα ηα ηε γξακκή ηνπ πξψηνπ 

κφλν επηρεηξήκαηνο ηνπ
155

. Ο θαηεγνξνχκελνο δειψλεη φηη  νη άλζξσπνη απνθαζίδνπλ αλ ζα 

είλαη νιηγαξρηθνί ή δεκνθξαηηθνί θαη ν ίδηνο ζα απνδείμεη φηη δελ έρεη θάλεη θακία ελέξγεηα 

ελαληίνλ ηεο δεκνθξαηίαο «νὐδέλ κνη πξνζθνλ θαθόλνπλ εἶλαη ηῶ πιήζεη ηῶ ὑκεηέξῳ» (§ 7). 

ΔΝΣΔΥΝΔ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ §§ 8 – 28 

Ζ απφδεημε ηνπ ιφγνπ μεθηλάεη κε έλα θπληθφ αθνξηζκφ φπνπ ν νκηιεηήο δηαηππψλεη 

ηελ άπνςε φηη ε ζηάζε ησλ πνιηηψλ  θαη ηα πνιηηηθά ηνπο θξνλήκαηα θαζνξίδνληαη απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ «ὅηη νὐδείο ἐζηηλ ἀλζξώπσλ θύζεη νὔηε ὀιηγαξρηθὸο νὔηε 

δεκνθξαηηθόο, ἀιι᾽ ἥηηο ἄλ ἑθάζηῳ πνιηηεία ζπκθέξῃ, ηαύηελ πξνζπκεῖηαη θαζεζηάλαη» (§ 8). 

Μηα ηέηνηνπ είδνπο δήισζε απαληάηαη πξψηε θνξά ζε ξεηνξηθφ ιφγν
156

 γη‟ απηφ νη 

κειεηεηέο δηαθνξνπνηνχληαη ζηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο. Ο Ηζνθξάηεο έρεη αλαθέξεη 

ζρεηηθά φηη ν θαζέλαο επηζπκεί εθείλε ηε κνξθή ηεο δηαθπβέξλεζεο θαηά ηελ νπνία ληψζεη 

λα απνιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ησλ άιισλ
157

. Ο Dover ππνζηεξίδεη φηη ν Λπζίαο κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε ηνπ, δελ επηδηψθεη λα θάλεη ην δηαρσξηζκφ φηη νη πινχζηνη επηδηψθνπλ 

ηελ νιηγαξρία θαη νη θησρνί ηε δεκνθξαηία, αιιά θάλεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο 

πνπ επηζπκνχλ λα θεξδίζνπλ ηνλ έπαηλν θαη  ηελ εθηίκεζε ησλ άιισλ πνιηηψλ θαη 

επηδηψθνπλ ηε δεκνθξαηία θαη ζε απηνχο πνπ  έρνπλ ππνζηεί ηηκσξία ή αηηκία θαη  
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επηδηψθνπλ ηελ νιηγαξρία
158

. Μηα πηζαλή εμήγεζε απηήο ηεο γελίθεπζεο ζα ήηαλ φηη απηφο ν 

ιφγνο δελ έρεη γξαθεί γηα κηα πξαγκαηηθή ππφζεζε, αιιά γηα λα θπθινθνξήζεη σο έλα 

θπιιάδην γηα ππνζέζεηο δνθηκαζίαο φπνπ πξψελ ππνζηεξηθηέο ηεο νιηγαξρίαο απεηινχληαη 

ζηελ απνθαηεζηεκέλε δεκνθξαηία
159

. Δπίζεο έλαο πηζαλφο ιφγνο πνπ ν νκηιεηήο γεληθεχεη 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ην γεγνλφο φηη ζεσξεί πσο ππεξαζπίδεηαη, φρη κφλν ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά 

θαη φινπο ηνπο ππνζηεξηθηέο ησλ Σξηάθνληα, νη νπνίνη δηαρσξίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ 

ηηο αθξφηεηεο ησλ Σξηάθνληα
160

. Δπηπξφζζεηα ν Λπζίαο πνπ ζαλ κέηνηθνο δελ ζα κπνξνχζε 

λα θηινδνμεί λα θεξδίζεη ηηκέο απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε θάπνην δεκφζην αμίσκα, πηζαλφλ 

βξίζθεηαη πην θνληά ζηε ζέζε ηεο έληαμεο ζε πνιηηηθή παξάηαμε αλάινγα κε ην 

ζπκθέξνλ
161

.  

Ο ξήηνξαο ζηε ζπλέρεηα εληζρχεη ηελ παξαπάλσ ζέζε ηνπ φηη νη πνιηηηθνί 

κεηαβάιινπλ ηα θξνλήκαηά ηνπο αλάινγα κε ην ζπκθέξνλ ηνπο, αλαθέξνληαο ην παξάδεηγκα 

ηνπ Φξχληρνπ, ηνπ Πείζαλδξνπ θαη άιισλ δεκαγσγψλ, νη νπνίνη  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεκνθξαηίαο έθαλαλ αδηθήκαηα ζε βάξνο ηνπ ιανχ (§ 9). Ήηαλ ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή ησλ 

ξεηφξσλ ζηνπο δηθαληθνχο ιφγνπο  λα θάλνπλ ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο απινχο πνιίηεο νη 

νπνίνη δελ είραλ θαλέλα πνιηηηθφ ή δηνηθεηηθφ ξφιν θαη θέξδηδαλ ηε ζπκπάζεηα ηνπ 

αθξναηεξίνπ θαη ζηνπο αληηπάινπο ηνπο, ηνπο επηδέμηνπο ξήηνξεο θαη ζθιεξνχο 

πνιηηηθνχο
162

. Δπεηδή νη πνιηηηθνί ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθψλ ηνπο 

γηα λα απνθχγνπλ ηηο ζπλέπεηεο, παξαπιαλνχζαλ ηνπο πνιίηεο
163

, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

δπζπηζηία απέλαληί ηνπο. Οη πνιηηηθνί απηνί άλδξεο επηδηψθνληαο ην ζπκθέξνλ ηνπο, αθνχ 

θαηάιαβαλ ινηπφλ φηη ε δεκνθξαηία δελ ηνπο εμππεξεηνχζε πιένλ, επέβαιιαλ ηελ νιηγαξρία 

ησλ Σεηξαθνζίσλ ην 411 π.Υ. θαη ζηε ζπλέρεηα άιιαμαλ ζηάζε πάιη, ππνζηεξίδνληαο ηε 

δεκνθξαηία (§ 9).  

Ο Φξχληρνο ππήξμε έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγνχο ηνπ Αζελατθνχ ζηφινπ ζηε άκν θαη 

απηφο πνπ ελαληηψζεθε ζηελ αλάθιεζε ηνπ Αιθηβηάδε ζηελ Αζήλα επεηδή θαηάιαβε ηα 

ηδηνηειή ηνπ θίλεηξα γηα ηε δηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο νιηγαξρίαο 

«θαὶ ηνῖο κὲλ ἄιινηο ἐθαίλεην εὔπνξα θαὶ πηζηά, Φξπλίρῳ δὲ ζηξαηεγῶ ἔηη ὄληη νὐδὲλ 

ἤξεζθελ…..» (Θνπθ, 8.48. 4-7). Ήηαλ έλαο απφ ηνπο αθξαίνπο νιηγαξρηθνχο πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ πξψηε νιηγαξρηθή επαλάζηαζε ηνπ 411 π.Υ., θαζψο ζεσξνχζε ηε δεκνθξαηία έλα θαθφ 

πνπ πξέπεη λα ππνλνκεχεηαη απφ φια ηα δηαζέζηκα κέζα, ελψ ζηελ νιηγαξρία βξήθε κηα 
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κνξθή θπβέξλεζεο πνπ ζα πξνσζνχζε  ηα δηθά ηνπ ζπκθέξνληα θαη εθείλα ησλ άιισλ 

νκντδεαηψλ ηνπ
164

. Γνινθνλήζεθε ιίγν πξηλ ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ 

Σεηξαθνζίσλ
165

. Ο Πείζαλδξνο ππήξμε κηα απφ ηηο εγεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο πνπ 

θπξηάξρεζαλ ζηελ Αζελατθή ηζηνξία ηελ πεξίνδν απφ ηελ Δηξήλε ηνπ Νηθία κέρξη ην ηέινο 

ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ
166

. Ήηαλ έλαο δηαθεθξηκέλνο πνιηηηθφο πνπ αλήθε ζηε 

δεκνθξαηηθή παξάηαμε κέρξη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ζηφινπ ησλ Αζελαίσλ ζηε ηθειηθή 

εθζηξαηεία. ηε ζπλέρεηα, ππήξμε έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο γηα ηελ επηθξάηεζε ησλ 

νιηγαξρηθψλ θαη ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Σεηξαθνζίσλ
167

. Ζ κεηαζηξνθή ηνπ απηή δελ 

νθεηιφηαλ ζε ηδενινγηθνχο αιιά ζε πξαθηηθνχο ιφγνπο
168

, θαζψο ζεσξνχζε φηη κε έλα 

νιηγαξρηθφ θαζεζηψο ζα κπνξνχζε λα πξνζειθχζεη ηελ Πεξζηθή βνήζεηα ζηνλ αγψλα θαηά 

ησλ παξηηαηψλ «νἱ δὲ κεηὰ ηνῦ Πεηζάλδξνπ πξέζβεηο ηλ Ἀζελαίσλ ….   ὡο ἐμείε αὐηνῖο 

Ἀιθηβηάδελ θαηαγαγνῦζη θαὶ κὴ ηὸλ αὐηὸλ ηξόπνλ δεκνθξαηνπκέλνηο βαζηιέα ηε μύκκαρνλ 

ἔρεηλ θαὶ Πεινπνλλεζίσλ πεξηγελέζζαη» (Θνπθ. 8.53.1). ε απηή ηελ πξνζπάζεηα λα 

απνδεηρζεί φηη ν άλζξσπνο δελ είλαη θχζεη δεκνθξαηηθφο ή νιηγαξρηθφο, αιιά επηιέγεη 

ζχκθσλα κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ, ίζσο λα αδηθείηαη ν Πείζαλδξνο,  θαζψο δελ 

ελδηαθεξφηαλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο αιιά γηα ηελ λίθε ηεο Αζήλαο ζηνλ 

Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν
169

. Δμάιινπ ν Αξηζηνηέιεο ραξαθηεξίδεη ηνλ Πείζαλδξν ζπλεηφ 

θαη επθπή
170

. Απφ ην γεγνλφο φηη αλαθέξεηαη ν Φξχληρνο θαη ν Πείζαλδξνο θαη φρη ν 

Θεξακέλεο πνπ ήηαλ αξρεγφο ηεο κεηξηνπαζήο παξάηαμεο ησλ νιηγαξρηθψλ ζα κπνξνχζακε 

λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν νκηιεηήο ήηαλ έλαο απφ ηνπο νπαδνχο ηνπ Θεξακέλε
171

. 

ηε ζπλέρεηα ησλ παξαδεηγκάησλ ηνπ ν θαηεγνξνχκελνο αλαθέξεηαη ζηνπο 

νιηγαξρηθνχο εθείλνπο πνπ ελψζεθαλ κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο γηα ηελ αλαηξνπή ησλ 

Σεηξαθνζίσλ θαη κεηά έγηλαλ κέιε ησλ Σξηάθνληα ηπξάλλσλ, ελψ πξσηχηεξα νη ίδηνη είραλ 

αλαηξέςεη ην θαζεζηψο ησλ Σεηξαθνζίσλ ζην φλνκα ηεο δεκνθξαηίαο (§ 9). Σειεπηαίν 

αλαθέξεη ην παξάδεηγκα νξηζκέλσλ ππνζηεξηθηψλ ησλ Σξηάθνληα νη νπνίνη, αθνχ πξψηα 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διεπζίλα κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.Υ., ζηε 

ζπλέρεηα ελψζεθαλ κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο θαη ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ησλ νκντδεαηψλ θαη 

ζπγθξαηνπκέλσλ ηνπο νιηγαξρηθψλ ζηελ Διεπζίλα. (§ 9). Πξάγκαηη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε 
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ηεο δεκνθξαηίαο φπνηνο απφ ηνπο νιηγαξρηθνχο δελ ήζειε λα παξακείλεη ζηελ Αζήλα ππφ 

ηνπο φξνπο ηεο γεληθήο ακλεζηίαο πνπ απνθαζίζηεθε, κπνξνχζε λα θαηαθχγεη ζηελ 

Διεπζίλα, ε νπνία ζα ήηαλ έλα αλεμάξηεην θαηαθχγην ησλ νιηγαξρηθψλ (Αζ. Πνι. 39). ηαλ 

νη δεκνθξαηηθνί ηεο Αζήλαο έκαζαλ φηη νη νιηγαξρηθνί ζηελ Διεπζίλα ζπγθέληξσλαλ 

κηζζνθφξνπο, ζηξάηεπζαλ ελαληίνλ ηνπο, ζθφησζαλ ηνπο ζηξαηεγνχο ηνπο, πνπ είραλ έξζεη 

γηα  δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα χπνπιε δηπισκαηία
172

 θαηάθεξαλ ηνπο 

ππφινηπνπο λα παξαδνζνχλ. ηε ζπλέρεηα πήξαλ φξθνπο φηη δε ζα θξαηήζνπλ θαθία κεηαμχ 

ηνπο «θαὶ ὀκόζαληεο ὅξθνπο ἦ κὴλ κὴ κλεζηθαθήζεηλ» (Διιεληθά 2.4.43) θαη ζα νκνλνήζνπλ. 

ην ηέινο ησλ παξαδεηγκάησλ ηνπ, ν νκηιεηήο γηα λα ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο γελίθεπζεο πνπ 

πξνεγήζεθε, ηελ επαλαιακβάλεη παξαθξαζκέλε
173

, αλαθέξνληαο φηη νη πην ηζρπξέο ζρέζεηο 

αλαπηχζζνληαη απφ ηα πξνζσπηθά ζπκθέξνληα πεξηζζφηεξν παξά απφ ηδενινγηθέο 

θαηαβνιέο (§ 10). Αθνχγνληαο νη δηθαζηέο απηφλ ηνλ αθνξηζκφ θαη ηελ πξνηξνπή ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ λα απνθαζίζνπλ κε θξηηήξην ην πνηνο σθειείηαη κε ηελ αιιαγή ηνπ 

πνιηηεχκαηνο ηεο δεκνθξαηίαο (§ 10), ζίγνπξα θαηάιαβαλ  φηη ζα πξέπεη λα ηνλ 

αληηκεησπίζνπλ σο μερσξηζηή πεξίπησζε
174

. 

Πνηνη είλαη φκσο απηνί πνπ σθεινχληαη απφ ηελ αιιαγή ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο νιηγαξρίαο; Ο θαηεγνξνχκελνο αξρίδεη λα αλαθέξεη 

απηέο ηηο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ. Δίλαη φζνη ήηαλ άηηκνη, είραλ δειαδή ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά 

ηνπο δηθαηψκαηα
175

 ή είραλ ινγνδνηήζεη αλεπηηπρψο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ 

ρξεκάησλ
176

 ή ζηεξήζεθαλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο ή γλψξηζαλ θάπνηα άιιε ζπκθνξά (§ 11). Ο 

θαηεγνξνχκελνο δελ αλήθεη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο γηα λα επηζπκεί αιιαγή ηνπ 

πνιηηεχκαηνο (§ 12) θαη ζέινληαο λα ηνλίζεη φηη ε δεκνθξαηία ήηαλ έλα θαζεζηψο πνπ 

ηθαλνπνηνχζε ηελ πνιηηηθή ηνπ θηινδνμία θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ ην ππεξεηνχζε, 

αλαθέξεηαη ζηηο ζέζεηο επζχλεο πνπ θαηείρε
177

 θάλνληαο έηζη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο 
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 MacDowel (2003
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): 117-120, ζηέξεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ δε ζήκαηλε κφλν ηελ απψιεηα ηνπ 

δηθαηψκαηνο ςήθνπ, αιιά ν πνιίηεο δελ επηηξεπφηαλ λα κπεη ζε λανχο ή ζηελ Αγνξά, λα θαηέρεη θάπνην 

δεκφζην αμίσκα, λα είλαη κέινο ηεο Βνπιήο ή έλνξθνο, δελ κπνξνχζε λα κηιήζεη ζηελ Δθθιεζία ή ζε 

δηθαζηήξην,  Biscardi  (2004
5
): 147-150, δηαθξίλεη ηελ αηηκία ζε α) νιηθή απφιπηε αηηκία πνπ ζπλεπαγφηαλ θαη 

εμνξία θαη ηελ πιήξε απψιεηα ηεο δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ, β) νιηθή ζρεηηθή αηηκία πνπ 

ζπλεπαγφηαλ ηελ απψιεηα νξηζκέλσλ κφλν δηθαησκάησλ, γ) κεξηθή αηηκία πνπ ζπλεπαγφηαλ κείσζε ηεο 

δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ νιηθή αηηκία. 
176

 Αζ. Πνιηη. 54.2, MacDowel (2003
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): 262-265,  Biscardi (2004
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): 110, θαηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο νη 
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πνιηηηθήο ηνπ θαξηέξαο θαη θαηνξζψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κηα νκαιή κεηάβαζε ζην 

νπζηψδεο κέξνο ηνπ ιφγνπ ηεο δνθηκαζίαο
178

. Σνλίδεη φηη αλέιαβε πέληε θνξέο ηξηήξαξρνο
179

 

«ηεηξηεξάξρεθά ηε γὰξ πεληάθηο», πήξε ηέζζεξηο θνξέο κέξνο ζε λαπκαρίεο  «ηεηξάθηο 

λελαπκάρεθα», πξφζθεξε  πνιιά ρξήκαηα ζε πεξίνδν πνιέκνπ «εἰζθνξὰο ἐλ ηῶ πνιέκῳ 

πνιιὰο εἰζελήλνρα» θαη αληαπνθξίζεθε ζε άιιεο «ιεηηνπξγίεο»
180

 «ηἆιια ιειῃηνύξγεθα» (§ 

12). Ζ πξνζθνξά ηνπ απηή ζηελ πνιηηεία ηνλ έθεξλε ζε μερσξηζηή ζέζε αλάκεζα ζηνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπ «νὐδελὸο ρεῖξνλ ηλ πνιηηλ»  (§ 12) θαη έηζη, παξνπζηάδνληαο ηελ εηθφλα 

ηνπ θαινχ πνιίηε, ζε κηα ελδερφκελε παξνπζία ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ζα βξηζθφηαλ ζε 

πιενλεθηηθή ζέζε (§ 13). Απηνί νη ηζρπξηζκνί απνβιέπνπλ ζην λα επηηχρνπλ ηελ εχλνηα ησλ 

δηθαζηψλ  αιιά θαη παξνπζηάδνπλ ην πξνθίι ηνπ θαηεγνξνχκελνπ έηζη ψζηε λα 

δηθαηνινγείηαη ε νμεία θξηηηθή πνπ ζα αζθήζεη αξγφηεξα ζηνπο «ξηδνζπαζηηθνχο» 

δεκνθξαηηθνχο
181

.  

Ζ ζηάζε ηνπ απηή θαη ην ήζνο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκνθξαηίαο ηνλ θαζηζηά 

αθαηάιιειν γηα ηηκέο ηελ πεξίνδν ηεο νιηγαξρίαο
182

, θαζψο νη Σξηάθνληα πξνέθξηλαλ απηνχο 

πνπ επνθζαικηνχζαλ ηε δεκνθξαηία (§ 13). Παξαδέρεηαη φηη ήηαλ ζηελ Αζήλα ηελ πεξίνδν 

ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Σξηάθνληα «παξ᾽ ἡκλ» (§ 13), αιιά επηκέλεη φηη δελ αλέιαβε δεκφζην 

αμίσκα νχηε ηελ πεξίνδν ησλ Σεηξαθνζίσλ νχηε ησλ Σξηάθνληα (§14). Δμάιινπ θαλέλαο απφ 

ηνπο θαηεγφξνπο ηνπ δε ζα κπνξνχζε λα απνδείμεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θάπνην αμίσκα (§ 

14), θαζψο δελ ππήξρε ην φλνκα ηνπ θαηαγεγξακκέλν ζε θαλέλα επίζεκν θαηάινγν
183

. Γελ 

αξλείηαη φηη ηνπιάρηζηνλ αξρηθά ήηαλ έλαο απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο νιηγαξρίαο ηνπ 404-3 

π.Υ. θαζψο, φπσο αλαθέξεη, ζα κπνξνχζε λα ιάβεη θάπνην αμίσκα ηελ πεξίνδν ηεο 

νιηγαξρίαο, «εἰ κὲλ ἐμόλ κνη ἄξρεηλ κὴ ἐβνπιόκελ» (§ 14). Καη κε ην δηπιφ επηρείξεκα πνπ 

ζέηεη θαηαιήγεη ζην ίδην ζπκπέξαζκα φηη ν ίδηνο κε ηε ζηάζε ηνπ δελ ήηαλ θίινο ηνπ 

θαζεζηψηνο ησλ Σξηάθνληα: αλ νη ηξηάθνληα ηνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία λα κνηξαζηεί ηελ 

εμνπζία καδί ηνπο θαη απηφο αξλήζεθε, απνδεηθλχεηαη φηη δελ ήηαλ θίινο κε απηνχο, απφ ηελ 
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 Λπζίαο, πέξ Μαληηζένπ, §§ 6-7, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά  ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο ησλ ηππέσλ  πνπ 
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άιιε αλ νη Σξηάθνληα δελ ηνπ έδσζαλ ην δηθαίσκα λα πάξεη κέξνο ζηελ εμνπζία ηνπο, απηφ 

ζεκαίλεη φηη δελ ηνλ ζεσξνχζαλ δηθφ ηνπο άλζξσπν (§ 14)
184

.   

ηε ζπλέρεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ ν θαηεγνξνχκελνο, ρσξίο λα αλαθέξεηαη θαζφινπ ζηηο 

ελέξγεηεο πνπ έθαλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ Αζήλα ηελ πεξίνδν ησλ 

Σξηάθνληα, αλαθέξεηαη ζε απηά πνπ δελ έθαλε, ηα νπνία νθείινπλ νη δηθαζηέο λα 

εμαθξηβψζνπλ. Ο θαηεγνξνχκελνο, φπσο ηζρπξίδεηαη, δελ ππεξέηεζε ζηελ Βνπιή ή ζε 

θάπνην άιιν αμίσκα, δελ νδήγεζε θαλέλα ζηε θπιαθή κε ηε δηαδηθαζία ηεο απαγσγήο
185

, 

δελ ηηκψξεζε ηνπο ερζξνχο ηνπ ή επεξγέηεζε ηνπο θίινπο ηνπ (§ 15), νχηε ζπκπεξηέιαβε 

θαλέλα Αζελαίν ζηνλ  θαηάινγν «νὐδ᾽ εἰο ηὸλ θαηάινγνλ Ἀζελαίσλ θαηαιέμαο νὐδέλα 

θαλήζνκαη» (§ 16). Πξνθαιεί έθπιεμε φηη ν νκηιεηήο δελ γίλεηαη αθξηβήο ζε πνηνλ θαηάινγν 

αλαθέξεηαη, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα αζάθεηα. Οξηζκέλνη κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη αλαθέξεηαη 

ζε έλα θαηάινγν πνπ είρε ν Λχζαλδξνο, ν ζηξαηεγφο ησλ παξηηαηψλ θαη πεξηειάκβαλε ηνπο 

Αζελαίνπο εθείλνπο πνπ ήηαλ αληίζεηνη κε ην θαζεζηψο ησλ Σξηάθνληα θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνβάιινπλ αληίζηαζε
186

. Ο Todd αλαθέξεη έλαλ θαηάινγν φπνπ αλαγξάθνληαλ νη Αζελαίνη 

εθείλνη πνπ  θαινχληαλ λα ππεξεηήζνπλ θάησ απφ ηελ εμνπζία ηνπ Λχζαλδξνπ, κεηά ην 404 

π.Υ. φπνπ ε Αζήλα ήηαλ ζχκκαρνο ηεο πάξηεο
187

. Ο κφλνο θαηάινγνο πνπ παξνπζηάδεηαη 

μεθάζαξα απφ ηνλ Ξελνθψληα είλαη απηφο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο Σξηζρίιηνπο νπαδνχο ηνπ 

θαζεζηψηνο ησλ Σξηάθνληα « ἔζηη δὲ ἐλ ηνῖο θαηλνῖο λόκνηο ηλ κὲλ ἐλ ηνῖο ηξηζρηιίνηο ὄλησλ 

κεδέλα ἀπνζλῄζθεηλ ἄλεπ ηο ὑκεηέξαο ςήθνπ, ηλ δ’ ἔμσ ηνῦ θαηαιόγνπ θπξίνπο εἶλαη ηνὺο 

ηξηάθνληα ζαλαηνῦλ» ( Διιεληθά 2.3. 51-52). ). Δπηπξφζζεηα δελ ρξεηάζηεθε λα πάεη θάπνηα 

ππφζεζε ηνπ ζε δηαηηεζία θαη λα δεηήζεη ηελ εχλνηα θάπνηνπ δηθαζηή
188

 «νὐδὲ δίαηηαλ 

θαηαδηαηηεζάκελνο νὐδελόο»  θαη δελ έιαβε ηελ θαηαζρεζείζα πεξηνπζία θαλελφο ζπκπνιίηε 

ηνπ «νὐδὲ πινπζηώηεξνο ἐθ ηλ ὑκεηέξσλ γεγνλὼο ζπκθνξλ» (§ 16). Με ιίγα ιφγηα κε 

θακία πξάμε ηνπ δελ έβιαςε ηνπο πνιίηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νιηγαξρίαο. Αλ βέβαηα είρε 

βνεζήζεη ηνπο δεκνθξαηηθνχο εθείλε ηελ πεξίνδν, ζα ήηαλ κηα πξάμε επλντθή γηα ηελ 

ππφζεζή ηνπ, αιιά θαλέλαο δελ κπνξνχζε λα ηνπο βνεζήζεη (§ 16), γηαηί νη Σξηάθνληα 
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4
): 187-189, αθειιαξίνπ (2012

6
): 301, απαγσγή ήηαλ κηα δηαδηθαζία πνπ γηλφηαλ αλ είρε 
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Σεζζαξάθνληα.  
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αζθνχζαλ απζηεξφ έιεγρν
189

. κσο ην γεγνλφο φηη δελ αλαθέξεη ηίπνηα ζπγθεθξηκέλν γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηελ πεξίνδν απφ ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ησλ Σξηάθνληα κέρξη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, δπζθνιεχεη ηνπο δηθαζηέο λα εθηηκήζνπλ ηελ επζχλε ηνπ 

γηα ηηο πξάμεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νιηγαξρίαο
190

.  

 Πάλησο ν θαηεγνξνχκελνο είλαη ζίγνπξνο φηη έρεη απνδείμεη ηα δεκνθξαηηθά ηνπ 

θξνλήκαηα «κεγίζηελ ἡγνῦκαη πεξὶ ἐκαπηνῦ ηῆ δεκνθξαηίᾳ πίζηηλ δεδσθέλαη» (§ 17). 

πλερίδεη κε έλα ηζρπξφ επηρείξεκα θαη κε έληνλν χθνο ηνλίδεη φηη έλαο άλζξσπνο πνπ δελ 

έθαλε θακία άλνκε πξάμε ζε έλα θαζεζηψο πνπ ππήξρε κεγάιε αλνκία, ζίγνπξα ζα πξέπεη 

λα ζεσξείηαη λνκνηαγήο πνιίηεο ζην ησξηλφ θαζεζηψο ηεο δεκνθξαηίαο 
191

 θαη έλαο ηέηνηνπ 

είδνπο άλζξσπνο νθείιεη λα δηαζέηεη ηελ πεξηνπζία ηνπ γηα ην θαιφ ηεο πφιεο (§ 17). Απηή ε 

εηιηθξίλεηα ησλ ιφγσλ ηνπ κέζα απφ έλα ζπλαηζζεκαηηθφ παηξησηηζκφ, απνδίδεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ζηε απνθαηεζηεκέλε δεκνθξαηία θαη ηελ θαιή ηνπ ζηάζε απέλαληη ζηνπο 

πνιίηεο θαη, ελψ ζηελ αξρή νη δηθαζηέο ζα ζεσξήζνπλ φηη έρνπλ λα θάλνπλ κε έλα 

αλαίζρπλην εγσηζηή, ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαιάβνπλ φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ εηιηθξηλή άλζξσπν 

πνπ εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ κε εληηκφηεηα
192

. 

ηε ζπλέρεηα ζηνρνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο απηνχο ελαληίνλ ησλ νπνίσλ ζα έπξεπε λα 

θαηεπζχλεηαη ε νξγή ησλ δηθαζηψλ, ζηνπο νπνίνπο φκσο δελ αλήθεη ν θαηεγνξνχκελνο
193

. 

Δίλαη εθείλνη νη νπνίνη, αθνχ έκεηλαλ ζηελ πφιε θαη ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο Σξηάθνληα, 

βαζάληζαλ ην ιαφ, ηνλ εμφξηζαλ, θαη δήκεπζαλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπ (§ 18). Γελ ζεκαίλεη φηη 

επεηδή έκεηλε ζηελ πφιε θαη δελ ππέζηε ζπκθνξέο, ζπκκεηείρε ζηηο ζεξησδίεο ηνπ 

θαζεζηψηνο. Δπεηδή θνβάηαη φηη απηή ηνπ ε απξαμία κπνξεί λα εξκελεπηεί σο ζπλαίλεζε, 

πξνζπαζεί λα ζπγθξίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηνπο ελεξγνχο ππνζηεξηθηέο ηνπ θαζεζηψηνο θαη 

λα δηαρσξίζεη ηε ζέζε ηνπ
194

. Πξνζπαζεί λα δψζεη ζηνπο δηθαζηέο λα θαηαιάβνπλ φηη έκεηλε 

ζηελ πφιε επεηδή ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ  αζθάιεηα θαη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ «ηνὺο πξνζπκνπκέλνπο ηὰ ἑαπηλ ζζαη» (§ 18). Θέιεη λα ηνπο πείζεη φηη νη 

πξάμεηο ηνπ νθείινληαη ζε κηα πεθσηηζκέλε ηδηνηέιεηα θαη φηη ζα είλαη έλαο αιεζηλφο 

ππνζηεξηθηήο ηνπ λένπ θαζεζηψηνο
195

.  

ε απηφ ην ζεκείν ησλ έληερλσλ απνδείμεσλ ν θαηεγνξνχκελνο αθήλεη πίζσ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ ππφζεζε θαη επηζηξέθεη ζε γεληθά πνιηηηθά επηρεηξήκαηα φπνπ θαηαιήγνπλ 
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ζην βαζηθφ ζέκα πνπ είλαη ε νκφλνηα
196

 ζηελ απνθαηεζηεκέλε δεκνθξαηία «ἐθ ηνύησλ γὰξ 

θαὶ ὁκόλνηαλ πιείζηελ πνηήζεηε» (§ 20). Οπζηαζηηθά ν  νκηιεηήο παίξλεη ηψξα ην ξφιν ηνπ 

πνιηηηθνχ θαζνδεγεηή  θαη κε ην χθνο ελφο αλζξψπνπ πνπ λνηάδεηαη γηα ην θαιφ ηεο πφιεο 

αλαιχεη ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε, ηνλίδνληαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε απνθαηεζηεκέλε 

δεκνθξαηία λα θξαηάεη ελσκέλνπο φινπο ηνπο πνιίηεο θαη πφζν επηθίλδπλν είλαη λα 

απνκαθξχλνληαη απφ ην λέν θαζεζηψο νη νιηγαξρηθνί
197

. Γελ δηζηάδεη λα παξνπζηάζεη κε 

ζαθήλεηα ηηο θαηαρξήζεηο πνπ γίλνληαλ ηελ πεξίνδν ηεο δεκνθξαηίαο, θαζψο πνιινί 

θαηέθιεβαλ ην δεκφζην, δσξνδνθνχληαλ  ή θαη ππέζθαπηαλ ηηο ζπκκαρηθέο ζρέζεηο γηα 

πξνζσπηθφ φθεινο (§ 19), αδηαθνξψληαο γηα ηελ ερζξηθή δηάζεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη ζην δηθαζηήξην απηή ε αλαθνξά
198

. 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο νκφλνηαο πξνηξέπεη ηνπο δηθαζηέο 

λα δηδαρζνχλ απφ ηα ζθάικαηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ Σξηάθνληα (§ 21). Θέηεη έλα 

ηνικεξφ επηρείξεκα θαζψο απεπζχλεηαη ζε δηθαζηέο ηεο απνθαηεζηεκέλεο δεκνθξαηίαο: Ζ 

πηψζε ησλ Σξηάθνληα  δελ νθείιεηαη ζηελ ζηξαηησηηθή ππεξνρή ησλ δεκνθξαηηθψλ, αιιά 

ζηα εγθιήκαηα «δηὰ ηὴλ ηλ ηξηάθνληα πνλεξίαλ» (§ 21) θαη  ζηελ εζσηεξηθή δηρφλνηα πνπ 

ππήξρε ζηνπο θφιπνπο ηνπ νιηγαξρηθνχ θαζεζηψηνο
199

 «ηνὺο δὲ ηξηάθνληα κὴ ηὴλ αὐηὴλ 

γλώκελ ἔρνληαο» (§ 22) θαη απηή ε δηρφλνηα έδσζε ειπίδα ζηνπο εμφξηζηνπο δεκνθξαηηθνχο 

γηα ηελ επάλνδφ ηνπο απφ ηελ εμνξία
200

. Πξάγκαηη ππήξρε δηρφλνηα αλάκεζα ζην 

ζθιεξνππξεληθφ Κξηηία θαη ηνλ κεηξηνπαζή Θεξακέλε ιφγσ ησλ εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ 

ησλ Σξηάθνληα
201

 θαη ηελ έθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε ηξεηο ρηιηάδεο πνιίηεο
202

. 

Υξεζηκνπνηψληαο ν θαηεγνξνχκελνο ην παξάδεηγκα ησλ νιηγαξρηθψλ, φπνπ ιφγσ ηεο 

δηρφλνηαο, έραζαλ ηελ εμνπζία, νδεγείηαη ζην επηρείξεκα φηη αλ δελ ππάξμεη νκφλνηα ζηελ 

απνθαηεζηεκέλε δεκνθξαηία ζα σθειεζνχλ νη ερζξνί ηεο πφιεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο (§ 

23)
203

. Οη πνιίηεο πνπ ζέινπλ ην θαιφ ηεο πφιεο δελ ζα αληηδξάζνπλ ζηελ εθινγή ησλ 

νιηγαξρηθψλ πνπ έκεηλαλ ζηελ Αζήλα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ Σξηάθνληα γηαηί κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα κείλνπλ ζηαζεξνί ζηνπο φξθνπο ηεο απνθαηεζηεκέλεο δεκνθξαηίαο «νἵηηλεο 

ὁκνλνεῖλ ὑκο βνπιόκελνη ηνῖο ὅξθνηο θαὶ ηαῖο ζπλζήθαηο ἐκκέλνπζη» (§ 23). Σνλίδεη φηη 
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απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο νκφλνηαο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ακλεζηίαο ηνπ 403 π.Υ., πνπ ε 

βαζηθή ηεο αξρή ζπλνςίδεηαη ζηε θξάζε «ηλ δε παξειειπζόησλ κεδελί πξνο κεδέλα 

κλεζηθαθεῑλ ἐμεῑλαη» (Αζ. Πνιηη. 39.6). θνπφο ηεο ακλεζηίαο ήηαλ λα εμαιείςεη ηηο κλήκεο 

απφ φιεο ηηο αδηθίεο πνπ είραλ δηαπξαρζεί πξηλ ηελ έλαξμή ηεο θαη λα πξνζθέξεη 

ζηαζεξφηεηα ζηελ λέα θπβέξλεζε
204

. Γηα άιιε κηα θνξά ν θαηεγνξνχκελνο δελ 

ππεξαζπίδεηαη κφλν ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θαη φινπο ηνπο νιηγαξρηθνχο πνπ ζαλ θαη απηφλ 

παξέκεηλαλ ζηελ Αζήλα, αιιά δελ ζπκκεηείραλ ζηηο αθξφηεηεο ηνπ θαζεζηψηνο θαη ηψξα 

δηεθδηθνχλ κηα ζέζε ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο απνθαηεζηεκέλεο δεκνθξαηίαο «ππλζάλεζζαη 

κὲλ ἡκο κεηέρνληαο ηλ πξαγκάησλ» (§ 23). ηεξίδεηαη ζηελ γεληθφηεξε αίζζεζε απεηιήο 

πνπ αηζζάλνληαλ νη δεκνθξαηηθνί Αζελαίνη απφ ηνπο νιηγαξρηθνχο εμφξηζηνπο
205

 γηα λα 

ππνζηεξίμεη φηη νη κφλνη πνπ ζα σθειεζνχλ απφ θαηαπάηεζε ησλ φξθσλ ηεο ακλεζηίαο, 

είλαη νη εμφξηζηνη νιηγαξρηθνί, δειαδή ηα ελαπνκείλαληα κέιε ησλ Σξηάθνληα, νη Γέθα πνπ 

ηνπο δηαδέρηεθαλ ζηελ εμνπζία θαη νη ππνζηεξηθηέο ηνπο, επεηδή απηνί πηζηεχνπλ πσο φζνη 

αδηθνχληαη απφ ηελ δεκνθξαηία, ζα γίλνπλ ζχκκαρνί ηνπο (§ 24). 

ηε ζπλέρεηα ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ θαζεζηψηνο πνπ αλέιαβε ηελ εμνπζία κεηά ηελ 

πηψζε ησλ Σεηξαθνζίσλ. Δίλαη επηθξηηηθφο απέλαληη ζηνπο δεκνθξαηηθνχο πνπ αλέιαβαλ 

ηελ εμνπζία κεηά ηελ νιηγαξρία ησλ Σεηξαθνζίσλ, θαζψο εθπξνζσπνχλ ηηο δπλάκεηο ηεο 

δηρφλνηαο
206

. Έλα θνηλφ ηέρλαζκα ησλ ξεηφξσλ ήηαλ λα απνδείμνπλ φηη νη αληίπαινη θαη νη 

ππνζηεξηθηέο ηνπο  ήηαλ άλζξσπνη πνπ ηνπνζεηνχζαλ ην ρξήκαηα θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο 

ζπκθέξνλ πάλσ απφ ηελ αιήζεηα θαη ηε δεκνθξαηία
207

. Αλαθέξεη νλνκαζηηθά ηξεηο 

ζπθνθάληεο δεκνθξαηηθνχο, ηνλ Δπηγέλε, ηνλ Γεκνθάλε θαη ηνλ Κιεηζζέλε νη νπνίνη 

πξφηαμαλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ, πινχηηζαλ ζε βάξνο ηεο πφιεο θαη ησλ ζπκπνιηηψλ 

ηνπο παίξλνληαο ηηο πεξηνπζίεο ηνπο θαη έγηλαλ αηηία ζπκπνιίηεο ηνπο λα θαηαδηθαζηνχλ ζε 

ζάλαην ρσξίο δίθε, λα εμνξηζηνχλ ή λα ζηεξεζνχλ ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα (§ 26). ηελ 

νπζία ηνπο παξαιιειίδεη κε ηνπο δηθνχο ηνπ θαηεγφξνπο πνπ ζαλ ζπθνθάληεο θαη απηνί 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηελ πφιε ζε εκθχιην ή λα πινπηίζνπλ θαηεγνξψληαο πινχζηνπο 

αλζξψπνπο θαη απνζπψληαο απφ απηνχο ρξεκαηηθά πνζά «ὥζηε ηνὺο κὲλ ἡκαξηεθόηαο 

ἀξγύξηνλ ιακβάλνληεο ἀθηέλαη» (§ 26). 

Δίλαη αιήζεηα φηη ε Αζελατθή δεκνθξαηία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ λφκνπ, ζηεξίρζεθε 

ζηελ ππεξεζία ησλ θαηαδνηψλ θαη ήηαλ ππνρξεσκέλε λα ηνπο αληακείςεη γηα ηηο 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. Δπαγγεικαηίεο θαηαδφηεο θαίλεηαη φηη δνχζαλ σο παξάζηηα ζηελ 
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Αζήλα, φκσο ε πνιηηεία γηα λα πεξηνξίζεη επηπφιαηεο θαηεγνξίεο, επέβαιιε απζηεξέο πνηλέο 

ζε απηνχο ηνπο θαηαδφηεο πνπ δελ ζπγθέληξσλαλ νη θαηεγνξίεο ηνπο πέληε ςήθνπο ησλ 

δηθαζηψλ ή εγθαηέιεηπαλ κηα δίσμε πνπ είρε μεθηλήζεη. Οη θαηαδφηεο ζπλήζηδαλ λα  

εθβηάδνπλ πινχζηνπο άλδξεο, νη νπνίνη είηε είραλ έλνρε ζπλείδεζε είηε δελ επηζπκνχζαλ ηε 

δνθηκαζία κηα δίθεο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν είραλ έλα κέζν πινπηηζκνχ. Απηή βέβαηα ε 

θαηάζηαζε απνηεινχζε κεγάιε αλεζπρία γηα ηνπο πινχζηνπο, θαζψο γηα ηελ Αζελατθή 

πνιηηεία ηα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαλ απφ ηα δηθαζηήξηα απνηεινχζαλ κηα πεγή εζφδσλ 

θαη ππήξρε ν πεηξαζκφο απφ ηνπο δηθαζηέο λα ςεθίζνπλ ζχκθσλα κε ην ζπκθέξνλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηακείνπ. Δπνκέλσο νη θαηαδφηεο απνηεινχζαλ κηα ελφριεζε γηα ηνπο πινχζηνπο 

πνιίηεο αιιά κπνξνχζαλ λα εμππεξεηήζνπλ  ηα Αζελατθά δηθαζηήξηα πνπ ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πξνζπαζνχζαλ λα απμήζνπλ ηα έζνδά ηνπο θαηαδηθάδνληαο πινχζηνπο 

θαηεγνξνχκελνπο κε αλεπαξθείο απνδείμεηο
208

. 

Ο θαηεγνξνχκελνο ηνλίδεη φηη ηα αθξαία ζηνηρεία θαη νη ζπθνθάληεο θαη ζηα δχν 

θαζεζηψηα απεηινχλ πεξηζζφηεξν ηελ νκφλνηα
209

 θαη πξέπεη νη δηθαζηέο λα είλαη 

πξνζεθηηθνί, γλσξίδνληαο φηη ηα δχν νιηγαξρηθά θαζεζηψηα ππήξμαλ ην απνηέιεζκα κηαο 

βαζηάο δηαηαξαρήο θαη ηεο ηάζεο ησλ αλζξψπσλ λα παξαζχξνληαη απφ ηνπο ζπθνθάληεο (§ 

27). Ζ ζχγθξηζε πνπ θάλεη είλαη βέβαηα δπζαλάινγε θαζψο ηα βάζαλα ηνπ ιανχ ζηα ρέξηα 

ησλ Σξηάθνληα είλαη πνιιαπιάζηα απηψλ ηα νπνία ππέζηεζαλ νη νιηγαξρηθνί ηελ πεξίνδν ηεο 

απνθαηεζηεκέλεο δεκνθξαηίαο
210

. Φξνληίδεη λα δηαθνξνπνηήζεη απφ απηά ηα αθξαία 

ζηνηρεία, ηνπο εγέηεο ηεο παξάηαμεο ηνπ Πεηξαηά
211

 νη νπνίνη αγσλίζηεθαλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη επηδηψθνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο 

ακλεζηίαο θαη ππαθνή ζηνπο φξθνπο, γηαηί απηνί απνηεινχλ εγγχεζε ηεο δεκνθξαηίαο 

«ἡγνύκελνη ηαύηελ δεκνθξαηίαο εἶλαη θπιαθήλ» (§ 28) . 

ΠΑΡΔΚΒΑΗ §§ 29 - 34 

ην ηέινο ησλ απνδείμεσλ ν θαηεγνξνχκελνο πξνβαίλεη ζε παξέθβαζε ηνπ ιφγνπ 

αλαγλσξίδνληαο ηελ χπαξμε ηξηψλ νκάδσλ δεκνθξαηηθψλ
212

: Ζ κηα νκάδα είλαη  απηνί, πνπ 

ζαλ ηνλ ίδην, παξέκεηλαλ ζηελ πφιε θάησ απφ ηελ εμνπζία ησλ Σξηάθνληα αιιά επέδεημαλ 

εζηθή ζπκπεξηθνξά (§ 29). Μηιά ν θαηεγνξνχκελνο γηα κηα πξνλνκηνχρν ηάμε ε νπνία 

αηζζάλζεθε φηη ηα ζπκθέξνληά ηεο εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα απφ ηελ νιηγαξρία ηνπ 404 

π.Υ., είρε εζηθέο επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηνπο Σξηάθνληα θαη είλαη ππφ φξνπο ππνζηεξηθηηθή 
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ζηε απνθαηαζηαζείζα δεκνθξαηία
213

. Ζ δεχηεξε νκάδα είλαη απηνί πνπ ελψζεθαλ κε ην 

Θξαζχβνπιν θαη βνήζεζαλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο (§ 29). Ζ Σξίηε θαηεγνξία 

δεκνθξαηηθψλ είλαη απηνί  φπνπ έθπγαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηπξαλλίαο , έκεηλαλ ζηελ 

εμνξία κέρξη λα ηειεηψζνπλ νη ζπγθξνχζεηο δεκνθξαηηθψλ – νιηγαξρηθψλ θαη αθνχ  

επέζηξεςαλ, επηρεηξνχλ λα ζπθνθαληνχλ «νἳ θεύγνληεο κὲλ δη᾽ ἑηέξνπο ἐζώζεζαλ, 

θαηειζόληεο δὲ ζπθνθαληεῖλ ἐπηρεηξνῦζηλ» (§ 29). Πξνζπαζψληαο λα απνκαθξχλεη ηελ 

πξνζνρή ησλ δηθαζηψλ απφ ηελ πξψηε νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη θαη ν ίδηνο θαη ηνλίδνληαο 

ηελ θαθή πίζηε ηεο ηξίηεο νκάδαο, θάλεη παξέθβαζε ελαληίνλ ησλ ζπθνθαληψλ
214

. Μηα 

επίζεζε ζηνπο θαηεγφξνπο είλαη ζπλεζηζκέλν κέξνο ελφο ιφγνπ ππεξάζπηζεο. Οη θαηεγνξίεο 

είλαη άκεζεο θαη ηζρπξέο, θαζψο κε κηα ηδηνθπή θίλεζε πξνζπαζεί λα δείμεη φηη νη 

ζπθνθάληεο ηεο πεξηφδνπ ηεο δεκνθξαηίαο δελ δηαθέξνπλ θαζφινπ απφ ηνπο Σξηάθνληα 

ηπξάλλνπο «νὐδὲλ δηαθέξνληεο ηλ ηξηάθνληα» (§ 31), αθνχ ζθνπφο θαη ησλ δχν είλαη ν 

παξάλνκνο πινπηηζκφο ζε βάξνο ηνπ ζπλφινπ
215

. Απηνί ζηελ πεξίνδν ηεο δεκνθξαηίαο ελψ 

έρνπλ αλαιάβεη αμηψκαηα θαη έρνπλ δηαρεηξηζηεί δεκφζην ρξήκα, δελ έρνπλ ινγνδνηήζεη γηα 

ηελ θαθνδηνίθεζε «πνιιὰο δὲ ἀξρὰο ἄξρνληεο νὐδεκηο εὐζύλελ δηδόαζηλ» (§ 30), ελψ ήηαλ 

θησρνί έρνπλ γίλεη πινχζηνη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη ηφζν αλαμηφπηζηε πνπ κπνξνχλ λα 

δηαηαξάμνπλ θαη ηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο «ἀληὶ δὲ εἰξήλεο πόιεκνλ θαηεγγέιθαζη, δηὰ ηνύηνπο 

δὲ ἄπηζηνη ηνῖο Ἕιιεζη γεγελήκεζα» (§ 30). O νκηιεηήο ηαπηίδεη ηνπο ζπθνθάληεο απηνχο κε 

κηα κηθξή νκάδα πνιηηηθψλ νη νπνίνη ηζρπξίδνληαλ ςεπδψο φηη πξφζθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ θαη απαμηψλνληαο ηνπο πξαγκαηηθνχο παηξηψηεο ηεο 

απνθαηεζηεκέλεο δεκνθξαηίαο, απνθαζίδνπλ θαη δξνπλ αλελφριεηνη
216

 (§ 33).  

Ο θαηεγνξνχκελνο επηηίζεηαη θαη ζηε δεχηεξε νκάδα δεκνθξαηηθψλ, ζε απηνχο πνπ 

αγσλίζηεθαλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, επεηδή κέλνπλ αδξαλείο απέλαληη 

ζηνπο αθξαίνπο δεκνθξαηηθνχο πνπ ππνδαπιίδνπλ ηελ εηξήλε (§ 32). Απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ην ζξάζνο λα ζεσξνχλ ηε θαπιφηεηα πξνζφλ «αἰζρύλνληαη κὴ 

δνθνῦληεο εἶλαη πνλεξνί» (§ 34), ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ αχμεζε ηνπ θφβνπ 

ησλ ζπκάησλ ηνπο
217

, νθείινπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη δηθαζηέο. Με ην χθνο ελφο αλζξψπνπ 

πνπ λνηάδεηαη γηα ην θαιφ ηεο πφιεο ηνλίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ησλ 

φξθσλ ζρεηηθά κε ηελ ακλεζηία «δίθαηνλ κὲλ ἡγνύκεζ᾽ εἶλαη πξὸο πάληαο ὑκο ηνὺο πνιίηαο 

ηαῖο ζπλζήθαηο θαὶ ηνῖο ὅξνηο ἐκκέλεηλ» (§ 34), θαζψο είλαη ζεκαληηθφ  ε απνθαηεζηεκέλε 
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δεκνθξαηία λα θξαηάεη ελσκέλνπο φινπο ηνπο πνιίηεο θαη λα κελ απνκαθξχλεη ηνπο 

νιηγαξρηθνχο
218

. 

ΔΠΙΛΟΓΟ § 35 

Απφ ηνλ επίινγν ηνπ ιφγνπ δηαζψδεηαη έλα αξρηθφ ηκήκα. Αθνινπζεί ηελ παξέθβαζε 

θαη δηαθξίλεηαη απφ έλα επηζεηηθφ χθνο ελαληίνλ ησλ ζπθνθαληψλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί έλα παξαθιεηηθφ χθνο πξνο ηνπο δηθαζηέο ζρεηηθά κε ηε δηθή ηνπ ππφζεζε
219

. 

Δκκέλεη ζηε πηζηή εθαξκνγή ησλ φξθσλ θαη θαζψο γλσξίδεη ηε δχλακε ησλ αθξαίσλ θσλψλ 

ηεο δεκνθξαηηθήο παξάηαμε, ησλ ζπθνθαληψλ, φπσο ηνπο ραξαθηεξίδεη, θαιεί ηνπο δηθαζηέο 

λα ηηκσξήζνπλ ηνπο ππαίηηνπο ησλ ζπκθνξψλ «ὅηαλ κὲλ ἴδσκελ ηνὺο ηλ θαθλ αἰηίνπο 

δίθελ δηδόληα» (§ 35). Οη ππαίηηνη ησλ ζπκθνξψλ ηεο δεκνθξαηηθήο Αζήλαο, νη νπνίνη 

κάιηζηα δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ακλεζηία είλαη νη Σξηάθνληα, νη Γέθα πνπ πξνζσξηλά 

ηνπο αληηθαηέζηεζαλ, νη  Έληεθα θαη νη Γέθα άξρνληεο ζηνλ Πεηξαηά. Αθφκα θαη απηνί  φκσο 

ζα κπνξνχζαλ, φπσο αλαθέξεη ν Αξηζηνηέιεο (Αζ. Πνιηη. 39.6) λα ππνζηνχλ έιεγρν θαη λα 

παξακείλνπλ ζηελ απνθαηεζηεκέλε δεκνθξαηία, αιιά ζα δέρνληαλ επίζεζε απφ ηα ζχκαηα 

ηνπ θαζεζηψηνο θαη ηνπο ζπθνθάληεο
220

. Γελ δηζηάδεη λα πξνεηδνπνηήζεη φηη δελ ζα αληέμεη ε 

δεκνθξαηία αλ ζπλερηζηνχλ νη αδηθίεο θαη νη θαηαδίθεο αζψσλ, φπσο είλαη ν ίδηνο  πνπ 

θαζψο δελ θαηέθπγε ζηελ Διεπζίλα κεηά ηε λίθε ησλ δεκνθξαηηθψλ, ζίγνπξα δελ αλήθεη 

ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο παξάηαμεο ηνπ Κξηηία
221

.  

γ. ΤΦΟ 

Σν χθνο ηνπ ιφγνπ απηνχ είλαη αλάινγν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Καζψο παίξλεη ηε 

κνξθή δεκεγνξίαο, ην χθνο ηνπ είλαη πην πεξηνδηθφ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ιφγνπο ηνπ 

Λπζία
222

. Απφ ην πξννίκην ν ιφγνο ηνπ είλαη πεξηνδηθφο, θαζψο εμαπνιχεη ηελ επίζεζε ηνπ 

ζηνπο θαηεγφξνπο ηνπ πνπ ηνλ θαηεγνξνχλ γηα εγθιήκαηα πνπ δελ έρεη δηαπξάμεη (§§ 1, 4, 

5). ζν ε ζθέςε ηνπ εμειίζζεηαη θαη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ γίλνληαη πην πεξίπινθα, ην χθνο 

γίλεηαη πην πεξίηερλν κε απνθνξχθσκα ηελ § 18 πνπ παξνπζηάδεηαη έλαο πεξηνδηθφο ιφγνο 

κε αληηζέζεηο πνπ θζάλεη ζε πςειφ επίπεδν, θαζψο ν θαηεγνξνχκελνο δηαθνξνπνηεί ην ήζνο 

ηνπ απφ απηνχο πνπ παξέκεηλαλ ζηελ Αζήλα ηελ πεξίνδν ησλ Σξηάθνληα θαη νινθιεξψλεη 

ηελ έληαζε ηνπ ιφγνπ ηνπ ζηελ παξάγξαθν κε ηε ρξήζε πεξηφδνπ sensus suspensio
223

.   
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Υαξαθηεξηζηηθή ηνπ πεξηνδηθνχ χθνπο ηνπ ιφγνπ είλαη ε  § 30 ε νπνία απνηειείηαη απφ κηα 

θχξηα πξφηαζε απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη πιάγηα εξσηεκαηηθή πξφηαζε, δεπηεξεχνπζα 

ππνζεηηθή πξφηαζε εμαξηεκέλνπ ππνζεηηθνχ ιφγνπ ηνπ αληίζεηνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη 

έπνληαη έμη αλαθνξηθέο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο παξαηαθηηθά, 

ζπκπιεθηηθά θαη αληηζεηηθά. Ο ξήηνξαο ρξεζηκνπνηεί αληηζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζεη ζπκκεηξία θαη λα δψζεη ξπζκηθφηεηα ζην ιφγν ηνπ (§§ 2, 3, 4, 13, 22, 27, 28), 

θαηεγνξεκαηηθέο κεηνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ζπκπινθή απνθαηηθή πξνζδίδνληαο ξπζκφ (§§ 

15, 21), παξίζσζε (§§ 7, 17, 25, 27)
224

, παξνλνκαζία ή εηπκνινγηθφ ζρήκα (§§ 14, 16, 22, 

23, 27, 30)
225

, ππεξβαηφ (§§ 8, 10, 11, 12, 20, 25), ρηαζηφ (§ 12)
226

, επαλαθνξά
227

 (§ 34), 

ξεηνξηθέο εξσηήζεηο (§§ 9, 14), πνιπζχλδεην (§§ 12, 15)
228

, επαλαζηξνθή (§ 31)
229

 θαη 

αληηζηξνθή (§ 20)
230

. 

Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ο Λπζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε γξάθεη έλα ιφγν γηα ηνλ πειάηε ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεη ηε δηαδηθαζία ηεο δνθηκαζίαο θαη λα αλαιάβεη έλα δεκφζην αμίσκα. 

Οη θαηήγνξνη ηνπ έρνπλ έλζηαζε θαη φπσο εηθάδνπκε απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ιφγνπ, ηνλ θαηεγνξνχλ γηα ζπκκεηνρή ζηα εγθιήκαηα ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Σξηάθνληα, 

θαζψο είρε παξακείλεη ζηελ Αζήλα ηελ επίκαρε πεξίνδν. Πεξίπνπ ηξία ρξφληα κεηά ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, πνπ αθφκα ήηαλ λσπέο νη κλήκεο ησλ ζπκθνξψλ πνπ 

ππέζηεζαλ νη δεκνθξαηηθνί, ε ζπκκεηνρή ζην θαζεζηψο ησλ Σξηάθνληα απνηεινχζε 

ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάιεςε αμησκάησλ ζηε δεκνθξαηηθή Αζήλα. Ζ ακλεζηία πνπ 

ζπκθσλήζεθε, έδηλε ζεσξεηηθά ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ νιηγαξρηθψλ ζηελ πνιηηηθή 

δσή ηεο Αζήλαο, αιιά ε εθαξκνγή ηεο απνηεινχζε κηα δνθηκαζία γηα ηελ απνθαηεζηεκέλε 

δεκνθξαηία. Καη κπνξεί ε πνιηηεία λα έδηλε επθαηξία ζηνπο νιηγαξρηθνχο γηα ζπκκεηνρή ζηα 

αμηψκαηα ζηα πιαίζηα ηεο ζπκθηιίσζεο, φκσο ζηνπο απινχο πνιίηεο ππήξρε έλα αίζζεκα 

                                                                                                                                                                                     
έρεη θαη ηελ θχξηα ηδέα φηη θαλέλαο απφ ηνπο πνιίηεο δελ ζα εμαηξεζεί απφ ηελ θαηαδίθε, αλ νη δηθαζηέο 

θαηαδηθάζνπλ θαη ηνλ ίδην. 

 
224
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226

 «ηεηξηεξάξρεθά … πεληάθηο,… ηεηξάθηο λελαπκάρεθα». 
227

 «ηὰ κελ … ὁξηε ηὰ δ᾽ … ἀθνύεηε», ε επαλαθνξά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδψζεη δσληάληα, δχλακε θαη 

πάζνο βι. Denniston (1952): 84. 
228

«ηεηξηεξάξρεθά ηε γὰξ πεληάθηο, καὶ ηεηξάθηο λελαπκάρεθα, καὶ εἰζθνξὰο ἐλ ηῶ πνιέκῳ πνιιὰο εἰζελήλνρα, 

καὶ ηἆιια ιειῃηνύξγεθα» , «οὔηε ἀπαρζεὶο… οὔηε … ηεηηκσξεκέλνο, οὔηε … πεπνλζώο». 
229

 « ἐθεῖλνη …. ὧλπεξ νὗηνη, νὗηνη … ὧλπεξ ἐθεῖλνη». 
230

 « ἀιιά … ἔρεηε, ἥλπεξ … εἴρεηε». 
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ερζξφηεηαο
231

. Ο θαηεγνξνχκελνο δελ ακθηζβεηεί φηη παξέκεηλε ζηελ Αζήλα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θαζεζηψηνο, αιιά πξνζπαζεί λα θάλεη ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε απηνχο πνπ 

πξνέβεζαλ ζε ζεξησδίεο θαη ζε απηνχο, φπσο ν ίδηνο, πνπ δελ ζπκκεηείραλ. Πξνθαλψο 

ζεσξνχζε φηη  κηα ηέηνηα δηάθξηζε ζα ιεηηνπξγνχζε ζεηηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαη γη‟ απηφ 

επηκέλεη πνιχ ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ λα ηνλίζεη φηη δελ έθαλε ηηο απνηξφπαηεο πξάμεηο 

ησλ νπαδψλ ηνπ θαζεζηψηνο θαη εθ ηνπ αληηζέηνπ πξνβάιιεηαη, αλ φρη σο έλαο θηιήζπρνο 

άλζξσπνο, ζίγνπξα σο έλαο κεηξηνπαζήο νιηγαξρηθφο.  

Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη παξφιν πνπ ν ιφγνο εθθσλείηαη ζε κηα πεξίπησζε 

δνθηκαζίαο, ν θαηεγνξνχκελνο δελ επηκέλεη λα παξνπζηάζεη, φπσο ζπλεζίδεηαη ζε ηέηνηνπ 

είδνπο ιφγνπο, ζηνηρεία απφ ηελ ηδησηηθή ηνπ δσή ή ζηνηρεία πνπ λα δείρλνπλ ηνλ 

παηξησηηζκφ ηνπ. Ίζσο ζε απηφ λα νθείιεηαη θαη ε έιιεηςε ηεο δηήγεζεο ζηε δηάξζξσζε ηνπ 

ξεηνξηθνχ ιφγνπ. Αλαθέξεη ζχληνκα φηη αλέιαβε πέληε θνξέο ηξηήξαξρνο, πήξε ηέζζεξηο 

θνξέο κέξνο ζε λαπκαρίεο, πξφζθεξε ρξήκαηα ζε πεξίνδν πνιέκνπ θαη πήξε κέξνο ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο, κε ζθνπφ λα ζεσξείηαη θαιχηεξνο απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκπνιίηεο 

ηνπ (§ 12). Γίλεηαη ε αίζζεζε ή φηη δελ έρεη θάηη ζεκαληηθφ λα πεη γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ή 

φηη ζθνπφο ηνπ είλαη λα παξνπζηαζηεί θάπνηα άιιε πιεπξά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ.  

Ο Λπζίαο πεηπραίλεη λα ζθηαγξαθήζεη έλαλ ραξαθηήξα θνληά ζηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ πειάηε ηνπ. Τπάξρεη ζπλέπεηα ησλ ιφγσλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ κε ηηο πξάμεηο ηνπ. 

Δμάιινπ ε πξνζπάζεηα πξνβνιήο κηαο δεκνθξαηηθήο πξνζσπηθφηεηαο ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε αξλεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Δίλαη κεηξηνπαζήο νιηγαξρηθφο, πηζαλφλ νπαδφο ηνπ 

Θεξακέλε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζεζηψηνο, δηαθσλψληαο κε ηηο ζεξησδίεο ηνπ, δελ 

ζπκκεηείρε αιιά θαη δελ αληέδξαζε, πξνζπαζψληαο λα ζψζεη ηελ δσή ηνπ θαη ηελ πεξηνπζία 

ηνπ. Παξφια απηά δελ παξνπζηάδεηαη σο κηα δεηιή πξνζσπηθφηεηα. Ο Λπζίαο αθνινπζψληαο 

κηα θιηκάθσζε ζηε δηαγξαθή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ πειάηε ηνπ απφ απιφ νιηγαξρηθφ ηνλ 

κεηαηξέπεη ζε κηα εγεηηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο παξάηαμεο ησλ κεηξηνπαζψλ νιηγαξρηθψλ πνπ 

παξέκεηλαλ ζηελ Αζήλα κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη δηεθδηθνχλ πξνλφκηα 

ζηελ πνιηηηθή δσή. πλεζηζκέλνο λα αζρνιείηαη κε ηελ πνιηηηθή επηδηψθεη έλα αμίσκα ζηελ 

απνθαηεζηεκέλε δεκνθξαηία, δείρλνληαο λα πηζηεχεη ζηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο 

ακλεζηίαο θαη ζε κηα δεκνθξαηία πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

νιηγαξρηθψλ πνιηηψλ. Γελ δηζηάδεη λα αλαθεξζεί ζηα ηξσηά ηεο απνθαηεζηεκέλεο 

δεκνθξαηίαο θαη λα θαηαθεξζεί ελαληίνλ ησλ αθξαίσλ δεκνθξαηηθψλ πνπ δεκηψλνπλ ηελ 

ππφζεζε ηεο δεκνθξαηίαο, εθθξάδνληαο ηηο απφςεηο ηεο παξάηαμεο ηνπ.  

                                                           
231

 Adams (1989): 254. 
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Άμην παξαηήξεζεο είλαη ε χπαξμε ξεηνξηθψλ επηρεηξεκάησλ, πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ 

έιιεηςε ησλ επηρεηξεκάησλ εθείλσλ πνπ ζηεξηδφκελα ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα ζα 

απνδείθλπαλ ηελ αδπλακία ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ. Γη‟ απηφ  πξνβαίλεη ζε γεληθεχζεηο γηα ηελ 

πνιηηηθή εζηθή θαη ην ήζνο ηεο απνθαηεζηεκέλεο δεκνθξαηίαο, ζέινληαο λα ηνλίζεη θαη λα 

πξνεηδνπνηήζεη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ  φηη ε εθδηθεηηθφηεηα ελαληίνλ ησλ νιηγαξρηθψλ ηελ 

πεξίνδν ηεο απνθαηεζηεκέλεο δεκνθξαηίαο είλαη πεξηζζφηεξν επηθίλδπλε απφ ηελ 

εθδηθεηηθφηεηα ηελ πεξίνδν ησλ Σξηάθνληα
232

. Ο ιφγνο έρνληαο ηε κνξθή δεκεγνξίαο 

παξνπζηάδεη φιε ηελ πξφζθαηε ηζηνξία, λνπζεηεί κεηξηνπάζεηα θαη αλαπηχζζεη αξρέο 

πνιηηηθήο ζεσξίαο ςάρλνληαο κάηαηα γηα αλαίξεζε ησλ θαηεγνξηψλ ελαληίνλ ηνπ
233

. 

Ο θαηεγνξνχκελνο θαιψληαο ηνπο δηθαζηέο λα απνθαζίζνπλ κε θξηηήξην ηελ ηηκσξία 

ησλ πξαγκαηηθά ππεχζπλσλ γηα ηηο ζπκθνξέο ηεο πφιεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ φξθσλ ηεο 

ακλεζηίαο, ίζσο λα ειπίδεη ζε κηα επλντθή απφθαζε.  Ίζσο θάπνηνη δηθαζηέο λα ηαπηίζηεθαλ 

καδί ηνπ γηαηί, ελψ αλήθαλ ζηελ νιηγαξρηθή παξάηαμε, έδεημαλ κεηξηνπάζεηα θαη αλέιαβαλ 

αμηψκαηα. ίγνπξα ε πιεηνςεθία ησλ δηθαζηψλ ζα αλαξσηηφηαλ γηα ην πψο ζπκπεξηθεξφηαλ 

θαη πνηεο ήηαλ νη αθξηβείο ηνπ ελέξγεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζεζηψηνο. Ζ απνπζία 

καξηχξσλ, πνπ ζα πηζηνπνηνχζαλ έζησ απηά πνπ ηζρπξίδεηαη φηη δελ έθαλε, είλαη 

ηνπιάρηζηνλ χπνπηε. Ζ  ζεσξία ηνπ φηη νη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο θαη επηινγέο ηνπ θαζελφο 

εμαξηψληαη απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ, κπνξεί λα πξνβιεκάηηζε ηνπο δηθαζηέο θαη ε αλαθνξά ζηα 

ηξσηά ηεο απνθαηεζηεκέλεο δεκνθξαηίαο θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ πνιηηηθψλ ηεο 

δεκνθξαηηθήο παξάηαμεο, πηζαλφλ λα ζπλνδεχηεθε απφ απνδνθηκαζίεο κηαο κεξίδαο 

δηθαζηψλ. Απφ ην πεξηερφκελν θαη ην χθνο ηνπ ιφγνπ ηνπ θαίλεηαη φηη ν θαηεγνξνχκελνο 

είλαη κηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Αλ ηειηθά πήξε ην αμίσκα δελ ην γλσξίδνπκε, πάλησο, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο 

ππήξρε έληνλε δπζαξέζθεηα ελαληίνλ ησλ αξηζηνθξαηηθψλ νηθνγελεηψλ θαη θζφλνο απέλαληη 

ζηνπο πινχζηνπο θαη επηηπρεκέλνπο πνιίηεο
234

, θαηαλννχκε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε 

ν νκηιεηήο ψζηε λα πείζεη ην αθξναηήξηφ ηνπ.  

 

 

 

                                                           
232

 Rhodes (2004): 140. 
233

 Lavency (2007): 22. 
234

 Sinclair (1997): 50. 
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2. ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΤΑΝΓΡΟΤ ΓΟΚΙΜΑΙΑ 

α. ΤΠΟΘΔΗ 

Ο ιφγνο απηφο απνηειεί ην ζσδφκελν κέξνο ελφο επξχηεξνπ ιφγνπ, φπνπ ε αξρή ηνπ 

έρεη ραζεί απφ ην «Palatinus»  ρεηξφγξαθν θαη ν ηίηινο ηνπ πξνθχπηεη απφ κηα ζεηξά ηίηισλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηνπ ρεξνγξάθνπ
235

. Πξφθεηηαη γηα κηα δίθε δνθηκαζίαο θαη ν 

ιφγνο απηφο είλαη ν ηειεπηαίνο ρξνλνινγεκέλνο ιφγνο ζην «corpus» ηνπ Λπζία
236

. Δίλαη 

ιφγνο θαηεγνξίαο, είλαη δειαδή εθ κέξνπο ηνπ θαηήγνξνπ, ηνπ νπνίνπ ην φλνκα δελ 

γλσξίδνπκε, ελαληίνλ ηνπ Δπάλδξνπ, ην φλνκα ηνπ νπνίνπ ην ζπκπεξαίλνπκε απφ ηνλ ηίηιν, 

θαζψο δελ παξνπζηάδεηαη πνπζελά ζην ζσδφκελν κέξνο ηνπ ιφγνπ θαη πηζαλψο ζα βξίζθεηαη 

ζην ρακέλν ηκήκα ηνπ
237

. Πξφθεηηαη γηα ην κνλαδηθφ ιφγν δνθηκαζίαο ηνπ Λπζία πνπ αθνξά 

ζην αμίσκα ηνπ Άξρνληα
238

. Ζ δνθηκαζία ησλ Αξρόλησλ γηλφηαλ αξρηθά απφ ηε Βνπιή θαη ζε 

πεξίπησζε έθεζεο ε ππφζεζε εμεηαδφηαλ απφ ην Γηθαζηήξην «Κξίλεη ηάο ἀξράο ἡ βνπιή ηάο 

πιείζηαο …. νὐ θπξία δ΄ ἡ θξίζηο, ἀιι΄ ἐθέζηκνο εἰο ηό  δηθαζηήξηνλ»  (Αζ. Πνιηη. 55.2). ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν ιφγνο εθθσλείηαη ζηε Βνπιή  «ὦ ἄλδξεο βνπιεπηαί» (§ 21) θαη 

κεηά ζα αθνινπζήζεη ε εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ζην Γηθαζηήξην «δηθαζηήξηνλ δὲ παξὰ ηνὺο 

λόκνπο ἀδύλαηνλ πιεξσζλαη» (§ 6). Σν αμίσκα γηα ην νπνίν δνθηκάδεηαη  είλαη ηνπ 

Δπώλπκνπ Άξρνληα 
239

, φπσο πξνθχπηεη ζπκπεξαζκαηηθά, θαζψο ν θαηήγνξνο ζην ιφγν ηνπ 

αλαθέξεηαη ζην θαζήθνλ ηνπ Άξρνληα  λα θξνληίδεη ηηο επηθιήξνπο
240

 θαη ηα νξθαλά
241

 «θαὶ 

ἐπηθιήξσλ θαὶ ὀξθαλλ θύξηνλ γεγελεκέλνλ» (§ 12) πνπ ήηαλ κηα απφ ηηο βαζηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Δπώλπκνπ Άξρνληα. Ο ξφινο ηνπ Δπώλπκνπ Άξρνληα ήηαλ ζεκαληηθφο, 

θαζψο κε ην φλνκά ηνπ ραξαθηήξηδε ην θάζε έηνο, ήηαλ εγγπεηήο ηεο πεξηνπζίαο ησλ 

πνιηηψλ, ρεηξηδφηαλ ηηο αγσγέο γηα θαθνπνίεζε γνλέσλ ή νξθαλψλ ή επηθιήξσλ, ηηο αγσγέο 

πξνο επίιπζε δηαθνξψλ ζηε ζθαίξα ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ, νξγάλσλε θαη επφπηεπε ηνπο 

ζεαηξηθνχο δηαγσληζκνχο θαη νξγάλσλε νξηζκέλεο πνκπέο θαη ζξεζθεπηηθέο ενξηέο
242

.  

Ηδηαηηεξφηεηα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν Δχαλδξνο ν νπνίνο δνθηκάδεηαη, δελ 

επηιέρηεθε απφ ηελ αξρή σο Δπώλπκνο Άξρνληαο αιιά σο «επηιαρψλ»
243

, δειαδή σο 

                                                           
235

 Todd (2000): 271. 
236

 Usher (1999): 110. 
237

 Todd (2000): 271. 
238

 Hunter (1990): 229. 
239

 αθειιαξίνπ (2012
6
): 195 , ππνζεκ. 35, ν πξνζδηνξηζκφο επψλπκνο αλήθεη ζηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο.   

240
 Carey (2010): 72, επίθιεξνη θαινχληαη νη γπλαίθεο ησλ νπνίσλ νη παηέξεο είραλ πεζάλεη ρσξίο λα αθήζνπλ 

άλδξεο θιεξνλφκνπο θαη ν λφκνο επέηξεπε ζηνλ πην θνληηλφ άλδξα ζπγγελή λα ηηο δηεθδηθήζεη. 
241

 Todd (1993): 285. 
242

 Αζ. Πνιηη. 56.2-7,  αθειιαξίνπ (2012
6
): 195-196. 

243
 Αξπνθξαηίσλ ιεμηθφ: Αἰζρίλεο θαηὰ Κηεζηθῶληνο „νὔηε ιαρὼλ νὔἠ ἐπηιαρὼλ, ἀιἰ ἐθ παξαζθεπῆο 

πξηάκελνο.‟ ἔνηθε ηὸ γηγλφκελνλ ηνηνῦηνλ εἶλαη. ἐθιεξνῦλην νἱ βνπιεχεηλ ἢ ἄξρεηλ ἐθηέκελνη, ἔπεηηα ἑθάζηῳ 
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αληηθαηαζηάηεο ηνπ εθιεγκέλνπ κε θιήξσζε Άξρνληα, ν νπνίνο απέηπρε ζηε δνθηκαζία γηα 

ηελ αλάιεςε ηνπ αμηψκαηφο ηνπ. Απηφο ν νπνίνο εθιέρηεθε αξρηθά σο Άξρνληαο ην δεχηεξν 

έηνο ηεο 99
εο

 Οιπκπηάδαο ήηαλ ν Λεσδάκαληαο ν νπνίνο θαηεγνξήζεθε απφ ηνλ 

Θξαζχβνπιν ηνλ Κνιιπηέα θαη απέηπρε ζηε δνθηκαζία πνπ αθνινχζεζε «ὅηη ὁ αὐηὸο νὗηνο 

ἀλὴξ [Θξαζύβνπινο] αἴηηνο γεγέλεηαη Λεσδάκαληά ηε ἀπνδνθηκαζζλαη» (§ 13). Ζ κφλε 

γλσζηή καξηπξία ηεο ζρέζεο ηνπ Θξαζχβνπινπ κε ηνλ Λεσδάκαληα
244

 απνηειεί έλα 

«αλέθδνην» ζηε Ρεηνξηθή (2.23.25) φπνπ ν Αξηζηνηέιεο, ζέινληαο λα επηζεκάλεη ηε ζρέζε 

αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο, ρξεζηκνπνηεί ην παξάδεηγκα ηνπ Θξαζχβνπινπ, ν νπνίνο 

θαηεγφξεζε ηνλ Λεσδάκαληα φηη ην φλνκά ηνπ ήηαλ γξακκέλν ζε κηα ζηήιε ζηελ Αθξφπνιε 

φπνπ αλαγξάθνληαλ νη ερζξνί ηνπ ιανχ, ην νπνίν  φκσο ζβήζηεθε ηελ επνρή ησλ Σξηάθνληα. 

Ο Λεσδάκαληαο θαηαξξίπηεη απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ, απαληψληαο φηη νη Σξηάθνληα ζα ηνπ 

είραλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε, αλ ε ερζξφηεηα ηνπ ιανχ ήηαλ γξακκέλε πάλσ ζηε ζηήιε. 

Απηή είλαη κηα έμππλε, αλ φρη πεηζηηθή απάληεζε, αιιά απνδεηθλχεη φηη ν Θξαζχβνπινο 

θαηεγφξεζε ηνλ Λεσδάκαληα σο ερζξφ ηεο δεκνθξαηίαο θαη πηζαλφλ είρε δηαδξακαηίζεη 

θάπνην ξφιν ζην θαζεζηψο ησλ Σξηάθνληα
245

. Απφ ηελ άιιε, ν Θξαζχβνπινο, πνπ αλήθε 

ζηε δεκνθξαηηθή παξάηαμε, παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ θαηήγνξν σο ππεξαζπηζηήο ηνπ 

Δπάλδξνπ  «ηνῦ κὲλ θαηήγνξνο γελόκελνο, ὑπὲξ ηνύηνπ δὲ ἀπνινγήζαζζαη 

παξαζθεπαζάκελνο» (§ 13). Ο θαηήγνξνο δελ θξχβεη ηε θηιηθή ζρέζε πνπ είρε κε ηνλ 

Λεσδάκαληα, φκσο δηεπθξηλίδεη φηη δελ ήηαλ ην θίλεηξν ηνπ ε πξνζσπηθή εθδίθεζε
246

, αιιά 

ε θξνληίδα ηνπ γηα ηελ πφιε (§ 15).  Καζήθνλ ηνπ θάζε πνιίηε είλαη λα νδεγήζεη ζε δεκφζηα 

δίθε θάπνηνλ πνπ έρεη παξαβεί ηνπο λφκνπο ηεο πφιεο, ζεσξψληαο ηνλ θαη δηθφ ηνπ ερζξφ 

αθνχ βιάπηεη ην ζχλνιν θαη φρη θάπνηνλ ππνθηλνχκελνο απφ πξνζσπηθέο δηαθνξέο
247

. Γελ 

δηζηάδεη ν θαηήγνξνο  λα παξνπζηάζεη ηε δίθε δνθηκαζίαο σο κηα πξνζσπηθή αληηπαξάζεζε 

γηα ην πνηνο ζα πείζεη ηνπο βνπιεπηέο, αλάκεζα ζηνλ ίδην θαη ζην Θξαζχβνπιν, ν νπνίνο  ζα 

κηιήζεη ζηε ζπλέρεηα ππεξαζπηδφκελνο ηνλ Δχαλδξν (§ 21).  

β.  ΥΡΟΝΟ ΔΚΦΩΝΗΗ 

Πνιχ βαζηθφ ζηνηρείν πνπ νδεγεί ζηε ρξνλνιφγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ, είλαη 

ε εκθάληζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ Δπάλδξνπ, ν νπνίνο είλαη γλσζηφ φηη ήηαλ Δπώλπκνο  

Άξρνληαο ην ηξίην έηνο ηεο 99
εο 

Οιπκπηάδαο, δειαδή ην έηνο 382 π.Υ.. Ο ιφγνο εθθσλήζεθε 

ηελ ηειεπηαία κέξα ηεο αιιαγήο ηνπ έηνπο, φπνπ γηνξηάδεηαη ν Γίαο σηήξ «ἡ γὰξ αὔξηνλ 

                                                                                                                                                                                     
ηῶλ ιαρφλησλ ἕηεξνο ἐπειάγραλελ, ἵλ̓ ἐὰλ ὁ πξῶηνο ιαρὼλ ἀπνδνθηκαζζῇ ἢ ηειεπηήζῃ, ἀλἠ ἐθείλνπ γέλεηαη 

βνπιεπηὴο ὁ ἐπηιαρὼλ αὐηῷ. ὑπνθαίλεηαη δὲ ηαῦηα ἐλ ηῷ Πιάησλνο Ὑπεξβφιῳ. 
244

 Todd (2000): 273. 
245

 Todd (1993): 287. 
246

 Humphreys (2007): 196. 
247

 Harris (2006): 405. 
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ἡκέξα κόλε ινηπὴ ηνῦ ἐληαπηνῦ ἐζηηλ, ἐλ δὲ ηαύηῃ ηῶ Γηὶ ηῶ ζσηξη ζπζία γίγλεηαη» (§ 6), άξα 

ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο ηεο 99
εο 

Οιπκπηάδαο θαη θαζψο έλα Οιπκπηαθφ έηνο 

ππνινγίδεηαη απφ Ηνχιην ζε Ηνχιην, ζπκπεξαίλνπκε φηη  εθθσλήζεθε ην κεζνθαιφθαηξν ηνπ 

382 π.Υ.
248

. Δπεηδή ην φλνκα ηνπ Δπάλδξνπ δελ είλαη ζπάλην, νη κειεηεηέο πξνζηξέρνπλ ζε 

εζσηεξηθέο καξηπξίεο, δειαδή ζε ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζην ιφγν θαη  κπνξνχλ λα 

ρξνλνινγεζνχλ απφ άιιεο πεγέο. ηνλ Ξελνθψληα
249

 απαληάηαη ην φλνκα ηνπ Θξαζχβνπινπ 

ηνπ Κνιιπηέσο ν νπνίνο κε νθηψ πινία, μεθηλψληαο απφ ηε Θξάθε, ζέιεζε λα ελσζεί κε ην 

Αζελατθφ ζηφιν, φκσο ηα πινία ηνπ αηρκαισηίζηεθαλ απφ ηνλ παξηηάηε Αληαιθίδα  ιίγν 

πξηλ ηελ Αληαιθίδεην Δηξήλε ηνπ 387 π.Υ.. Δπνκέλσο, αθνχ ν ιφγνο πξέπεη λα εθθσλείηαη 

κεηά ην 387 π.Υ. θαη πξηλ ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ Λπζία ην 380 π.Υ., εχθνια κπνξεί λα 

ηαπηηζηεί ν θαηεγνξνχκελνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ κε ηνλ Δχαλδξν ηνλ Δπώλπκν 

Άξρνληα ηνπ 382/1 π.Υ.
250

. 

γ. ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

ΣΟ ΚΑΣΗΓΟΡΗΣΗΡΙΟ  

Σν ζσδφκελν ηκήκα ηνπ ιφγνπ ζηεξείηαη ησλ ηζρπξψλ θαηεγνξηψλ πνπ ζα έπξεπε λα 

είρε παξνπζηάζεη ν νκηιεηήο πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηνπο βνπιεπηέο λα απνξξίςνπλ ηνλ 

Δχαλδξν θαη πηζαλφηαηα  ππήξραλ πην ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ζην κέξνο ηνπ ιφγνπ πνπ 

δελ ζψδεηαη
251

. Απφ απηά πνπ δηαζψδνληαη θαηαιαβαίλνπκε φηη ν Δχαλδξνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Σξηάθνληα ηχξαλλσλ είρε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πάλσ ζηηο 

νπνίεο ζηεξίδεηαη ην θαηεγνξεηήξην. Αξρηθά, πξνζπαζψληαο λα ακαπξψζεη
252

 ην φλνκα ηνπ 

Δπάλδξνπ, ηνλ ζπλδέεη κε  απηνχο ηνπο πνιίηεο  πνπ έκεηλαλ ζηελ Αζήλα κεηά ην ηέινο ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, φηαλ ηελ πφιε εμνπζίαδαλ νη Λαθεδαηκφληνη
253

 «ὅηε ἡ πόιηο ὑπὸ 

[ηλ] Λαθεδαηκνλίσλ ἤξρεην» (§ 2). Οη πνιίηεο απηνί ήηαλ νιηγαξρηθνί,  ππνζηήξημαλ ηελ 

παξάδνζε ηεο Αζήλαο ζηνπο παξηηάηεο θαη αξγφηεξα πνιινί απφ απηνχο έγηλαλ 

ππνζηεξηθηέο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Σξηάθνληα θαη νδήγεζαλ ζηελ θπγή θαη ηελ εμνξία 

πνιινχο δεκνθξαηηθνχο Αζελαίνπο «ἀιιὰ θαὶ ηο πόιεσο ἐμήιαζαλ» (§ 2). Μνκθή ελαληίνλ 

                                                           
248

 Jebb (2009): Annals θαη 242-243. 
249

 Διιεληθά 5.1.26-5.1.27, «ἐθ δὲ ηνύηνπ Θξαζύβνπινο ὁ Κνιιπηεὺο ἔρσλ λαῦο ὀθηὼ ἔπιεη ἀπὸ Θξᾴθεο, 

βνπιόκελνο ηαῖο ἄιιαηο Ἀηηηθαῖο λαπζὶ ζπκκεῖμαη. ὁ δὲ Ἀληαιθίδαο, ἐπεὶ αὐηῶ νἱ ζθνπνὶ ἐζήκελαλ ὅηη 

πξνζπιένηελ ηξηήξεηο ὀθηώ, ……. ἐπεὶ δὲ ηαύηαο ἔιαβελ, ἰδόληεο νἱ ὕζηεξνη ἁιηζθνκέλνπο ζθλ αὐηλ ηνὺο 

πξόπινπο ὑπ᾽ ἀζπκίαο θαὶ† ηλ βξαδπηέξσλ ἡιίζθνλην· ὥζζ᾽ ἥισζαλ ἅπαζαη.». 
250

 Todd (2000): 272. 
251

 Todd (1993): 285. 
252
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 Ζ πφιε ησλ Αζελψλ κεηά ηελ ήηηα ζηνπο Αηγφο Πνηακνχο παξαδφζεθε ζηνλ παξηηάηε ζηξαηεγφ 

Λχζαλδξν , βι. Διιεληθά 2.2.22-23 θαη κεηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο Σξηάθνληα,  παξηηαηηθή 

θξνπξά εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα χζηεξα απφ πξφζθιεζε ησλ ηπξάλλσλ, βι. Διιεληθά 2.3.13-14. 



50 
 

ηνπ απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη δελ ινγνδφηεζε γηα ηηο πξάμεηο ηνπ, φηαλ απνθαηαζηάζεθε ε 

δεκνθξαηία
254

 (§ 3).  

Μηα αθφκα θαηεγνξία είλαη φηη ππεξέηεζε σο ηππέαο ηελ επνρή ησλ Σξηάθνληα, 

θαζψο ην φλνκα ηνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηηο μχιηλεο πηλαθίδεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο 

θαηάινγνο ησλ ηππέσλ
255

, έρεη δηαηειέζεη  Βνπιεπηήο ηελ ίδηα πεξίνδν θαη κε θάζε ηξφπν 

ππνλφκεπε ηε δεκνθξαηία (§ 10). Ο θαηήγνξνο ζηεξίδεηαη ζε λφκν πνπ ππήξρε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 390 π.Υ., ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, φπνηνο είρε ππεξεηήζεη ζην ηππηθφ επί ησλ 

Σξηάθνληα, δελ κπνξνχζε λα γίλεη κέινο ηεο Βνπιήο
256

. Σέινο θαηεγνξεί ηνλ Δχαλδξν γηα 

ζαλάηνπο αλζξψπσλ πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο νξθαλά παηδηά «ὧλ ἐλίνηο αὐηὸο ηο ὀξθαλίαο 

αἴηηνο γεγέλεηαη;» (§ 12), γηα ζπιιήςεηο «δηὰ κὲλ ηνὺο ηνηνύηνπο ζπιιεθζέληαο» (§ 18) θαη γηα  

εγθιήκαηα «δηὰ κέλ γε ηνὺο πνιιὰ ἐμακαξηόληαο» (§ 20). 

ΔΝΣΔΥΝΔ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ 

Σν ζσδφκελν ηκήκα ηνπ ιφγνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ αληίθξνπζε ησλ 

επηρεηξεκάησλ πνπ πεξηκέλεη ν θαηήγνξνο
257

 λα πεη ν Δχαλδξνο ζηελ απνινγία ηνπ γηα λα 

ππεξαζπηζηεί ηνπ εαπηφ ηνπ, κε ηέηνην ηξφπν κάιηζηα, ψζηε λα ζπζθνηίζεη ηελ αιήζεηα 

«ἐπηζύξνληα ηὰ πξάγκαηα θαὶ δηαθιέπηνληα ηῆ ἀπνινγίᾳ ηὴλ θαηεγνξίαλ» (§ 3). Δληχπσζε 

πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη νη αληίδηθνη ήηαλ θαιά ελεκεξσκέλνη γηα απηά πνπ ζα ππνζηήξηδε ν 

αληίπαινο «θαὶ λπλὶ αὐηὸλ ἀθνύσ» (§ 3) θαη είλαη πηζαλφ λα είραλ θάπνηεο επαθέο πξηλ ηελ 

δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη λα γλψξηδαλ ηα νλφκαηα ησλ ζπλεγφξσλ θαη ησλ 

καξηχξσλ πνπ επξφθεηην λα παξέκβνπλ
258

. 

Αξρηθά ν Δχαλδξνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη έλα επηρείξεκα ζηεξενηππηθφ, αγαπεκέλν ησλ 

δηαδίθσλ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηε απνθαηεζηεκέλεο δεκνθξαηίαο θαη αθνξνχζε ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο απέλαληη ζηελ παηξίδα
259

. Θα ηζρπξηζηεί φηη νη πξφγνλνη 

ηνπ πξφζθεξαλ πνιιά ηελ πεξίνδν ηεο δεκνθξαηίαο κε ηε δηάζεζε ησλ ρξεκάησλ ηνπο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο (§ 3). Ο θαηήγνξνο γηα λα αληηθξνχζεη απηφλ ηνλ 

ηζρπξηζκφ ρξεζηκνπνηεί έλα θαηλνθαλέο επηρείξεκα αλαθέξνληαο φηη ηα ρξήκαηα απηά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα κπνξέζεη ν παηέξαο ηνπ Δπάλδξνπ λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε 
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 Αζ. Πνιηη. 39.6, φζνη είραλ αλάκεημε ζην θαζεζηψο ησλ Σξηάθνληα ή αξγφηεξα ζηε δηαθπβέξλεζε ησλ Γέθα, 

κπνξνχζαλ λα σθειεζνχλ απφ ηελ ακλεζηία αθνχ πξψηα ππνβιεζνχλ ζε έξεπλα θαη ινγνδνηήζνπλ γηα ηηο 

πξάμεηο ηνπο. 
255

 Λπζίαο, πέξ Μαληηζένπ, § 6, αλαθέξεηαη ζηελ μχιηλε πηλαθίδα πάλσ ζηελ νπνία έγξαθαλ ηα νλφκαηα ησλ 

ηππέσλ θαη ε νπνία βξηζθφηαλ ζε θνηλή ζέα. Ο Μαληίζενο ακθηζβεηεί ηελ εγθπξφηεηα απηήο ηεο πηλαθίδαο 

θαζψο ήηαλ εθηεζεηκέλε θαη κπνξνχζε ν θαζέλαο λα αιινηψζεη  ην πεξηερφκελν ηεο. 
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ηνπ ιανχ θαη λα αζθήζεη επηξξνή ζην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα ψζηε αξγφηεξα λα ζπληειέζεη 

ζηελ αλαηξνπή ηνπ  «δηὰ γὰξ ηαῦηα πηζηεπζεὶο ὑπὸ ηνῦ δήκνπ θαηέιπζε ηὴλ δεκνθξαηίαλ» (§ 

4). ίγνπξα, έρνληαο ν Δχαλδξνο ηέηνηνπο πξνγφλνπο, αμίδεη λα θαηαδηθαζηεί
260

. 

ηε ζπλέρεηα ν θαηήγνξνο γλσξίδεη φηη ν Δχαλδξνο ζα πξνβάιιεη ζηνηρεία ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ πνπ αθνξνχλ ηελ θαιή ηνπ δηαγσγή «ὅηη αὐηὸο θόζκηόο ἐζηη» (§ 3), ηε 

ζσθξνζχλε ηνπ «εἰ ζώθξσλ ἐζηίλ» (§ 5) θαη ηελ απξαγία ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηελ πνιηηηθή δσή ηελ επνρή ησλ Σξηάθνληα «πξὸο δὲ ηὴλ ἡζπρηόηεηα ηὴλ ηνύηνπ» (§ 5). 

Ήηαλ ζχλεζεο ζηηο δνθηκαζίεο γηα ηελ αλάιεςε ησλ αμησκάησλ νη άλζξσπνη λα επαηλνχλ ηηο 

αμίεο ηεο ζσθξνζύλεο , ηεο ἡζπρηόηεηαο, δειαδή ηεο πηνζέηεζεο κηαο απνιηηηθήο δσήο 

καθξηά απφ ηα θνηλά φπνπ φκσο ην κφλν ελδηαθέξνλ ήηαλ ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπο πξνο ην θξάηνο
261

. Ο θαηήγνξνο ζεσξεί απαηειφ ηνλ ηζρπξηζκφ
262

  απηφ θαη θαιεί ηνπο 

Βνπιεπηέο λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζηάζε ηνπ Δπάλδξνπ ηελ πεξίνδν ηεο ηπξαλλίαο (§ 5), θαζψο 

πξνηίκεζε λα ζπκπξάμεη κε ην θαζεζηψο θαη λα δηαπξάμεη θαθνπξγήκαηα «εἵιεην παξαλόκσο 

πνιηηεπζλαη» (§ 5). 

Έλα αθφκα επηρείξεκα ηνπ Δπάλδξνπ ζεσξεί ν θαηήγνξνο φηη ζρεηίδεηαη κε ην ρξφλν 

δηεμαγσγήο ηεο δίθεο δνθηκαζίαο. Δπεηδή ν Δχαλδξνο θαιείηαη λα αλαιάβεη ην αμίσκα ηνπ 

Δπώλπκνπ Άξρνληα, κεηά ηελ απνδνθηκαζία ηνπ Λεσδάκαληα, ε δηεμαγσγή ηεο δηθήο ηνπ 

δίθεο έρεη θαζπζηεξήζεη κέρξη ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ έηνπο. Ο θαηήγνξνο ζεσξεί φηη ν 

Δχαλδξνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη σο επηρείξεκα φηη ε πηζαλή απνδνθηκαζία ηνπ δε ζα αθήζεη 

πεξηζψξηα ρξφλνπ λα εθιεγεί άιινο Δπώλπκνο Άξρνληαο ψζηε λα πξνιάβεη λα πάξεη κέξνο 

ζηηο παηξνγνληθέο ζπζίεο «ἐὰλ αὐηὸλ ἀπνδνθηκάζεηε, ἄζπηα ηὰ πάηξηα ἱεξὰ γίγλεζζαη» (§ 6) 

πνπ γίλνληαλ ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ ρξφλνπ «ἡ γὰξ αὔξηνλ ἡκέξα κόλε ινηπὴ ηνῦ ἐληαπηνῦ 

ἐζηηλ» (§ 6). Αλαθέξεηαη ζηελ πνκπή πξνο ηηκή ηνπ Γία σηήξνο πνπ δηνξγαλψλεη θάζε έηνο 

ν Δπώλπκνο Άξρνληαο (Αζ. Πνιηη. 56.5). Ο θαηήγνξνο ζεσξεί φηη, ήδε, ε φιε δηαδηθαζία δελ 

είλαη ζσζηή, γηαηί θαζψο ε δηαδηθαζία ηεο δνθηκαζίαο  γίλεηαη ζηελ εθπλνή ηνπ ρξφλνπ πνπ 

πξέπεη λα νξηζηεί ν λένο Δπώλπκνο Άξρνληαο, δελ ππάξρεη ην ρξνληθφ πεξηζψξην λα θξηζεί ε 

ππφζεζε απφ ην δηθαζηήξην ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αξλεηηθή γηα ηνλ Δχαλδξν, γηαηί δελ 

επηηξέπεηαη απφ ην λφκν λα ζπγθαιείηαη δηθαζηήξην ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ ρξφλνπ 

«δηθαζηήξηνλ δὲ παξὰ ηνὺο λόκνπο ἀδύλαηνλ πιεξσζλαη» (§ 6). Πξνζπαζψληαο λα 

εξκελεχζεη απηή ηελ θαζπζηέξεζε, ζεσξεί φηη πηζαλή αηηία είλαη ε απεξρφκελε Βνπιή λα 

έρεη  παξαλνκήζεη, εμππεξεηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εθινγή ηνπ Δπάλδξνπ (§ 7). 

                                                           
260

 Usher (1999): 110. 
261
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262
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Μάιηζηα απηφο κπνξεί λα είλαη θαη έλαο ζνβαξφο ιφγνο πνπ ε πξνζπάζεηα ηνπ θαηεγφξνπ λα 

απνξξηθζεί ν Δχαλδξνο, απέηπρε
263

,  θαζψο  ε Βνπιή κπνξεί λα ήηαλ απξφζπκε λα 

θαηαζηξέςεη απηή ηελ εηήζηα γηνξηή
264

. ηε ζπλέρεηα ηνπ επηρεηξήκαηφο ηνπ ζεσξεί φηη ζα 

ήηαλ επζεβέζηεξν λα πξνζθεξζνχλ νη ζπζίεο απφ ηνλ Άξρνληα-Βαζηιέα
265

 θαη ηνπο 

ζπλάξρνληέο ηνπ, φπσο γηλφηαλ θαη παιαηφηεξα, παξά  απφ έλαλ άλζξσπν πνπ έγηλε ππαίηηνο 

πνιιψλ ζπκθνξψλ γηα ηελ πφιε ηελ πεξίνδν ησλ Σξηάθνληα (§ 8). 

Ο θαηήγνξνο αλεβάδεη ηνλ ηφλν ηεο νκηιίαο ηνπ
266

 αλαθέξνληαο έλαλ λφκν ζρεηηθά 

κε ηε δνθηκαζία, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν απνθιείνληαη απφ ηα δεκφζηα αμηψκαηα απηνί πνπ 

άζθεζαλ εμνπζία θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νιηγαξρίαο «ὅηη ὁ ζεὶο ηὸλ πεξὶ ηλ δνθηκαζηλ 

λόκνλ νὐρ ἥθηζηα [πεξὶ] ηλ ἐλ ὀιηγαξρίᾳ ἀξμάλησλ ἕλεθα ἔζεθελ» (§ 9). Ο ζπληάθηεο ηνπ 

λφκνπ, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ θαηήγνξνπ, ζεσξεί παξαλντθφ λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

δηνηθνχλ ηελ πφιε θαη λα εθαξκφδνπλ ηνπο λφκνπο, απηνί πνπ αλέηξεςαλ ηε δεκνθξαηία θαη 

ζηε ζπλέρεηα δηνηθψληαο ηελ πφιε έβιαςαλ ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο (§ 9). Ο θαηήγνξνο ηνλίδεη 

ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο δνθηκαζίαο, θαζψο ε ζσζηή άζθεζε ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο 

θαηάιιεινπο πνιίηεο ζψδεη ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη γη‟ απηφ ε απφθαζε ησλ 

Βνπιεπηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, αλ αλαινγηζηνχλ  κάιηζηα, ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία
267

 ηνπ 

αμηψκαηνο ηνπ Δπώλπκνπ Άξρνληα. Γηα λα εληζρχζεη ην επηρείξεκα ηνπ πξνβαίλεη ζε 

ζχγθξηζε ηνπ αμηψκαηνο ηνπ Δπψλπκνπ Άξρνληα κε απηφ ηνπ Βνπιεπηή. Δπεηδή ε Βνπιή 

είλαη έλα ζψκα πνπ απνηειείηαη απφ πεληαθφζηνπο Βνπιεπηέο, ν θάζε Βνπιεπηήο δελ ζα 

κπνξνχζε  λα πξνβεί αλεμέιεγθηα ζε άλνκεο πξάμεηο «ῥᾳδίσο ἂλ ὑπὸ ηλ ἄιισλ ἐθσιύεην» 

θαη επηπξφζζεηα ε δηάξθεηα ηνπ βνπιεπηηθνχ αμηψκαηνο είλαη εηήζηα (§ 11). Αληίζεηα ν 

Δπώλπκνο Άξρνληαο αζθεί κφλνο ηνπ ηελ εμνπζία θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ηζφβην κέινο ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ
268

. 

Δπεηδή ήηαλ ζπλεζηζκέλν νη δηάδηθνη λα επηρεηξεκαηνινγνχλ πάλσ ζε κηα δηάδνζε 

ζρεηηθά κε ηνλ αληίδηθν ή λα ζπλδένπλ ην φλνκα ηνπο κε θάπνην ζεκαληηθφ γεγνλφο
269

, ν 

θαηήγνξνο ζεσξεί φηη ν Δχαλδξνο ζα ζηεξίμεη ηελ ππεξάζπηζή ηνπ ζηελ ακλεζηία, ζηνπο 

φξθνπο θαη ηηο ζπλζήθεο «θαὶ ηνὺο ὅξθνπο θαὶ ηὰο ζπλζήθαο ὑκο ὑπνκλήζεηλ» (παξ 16) πνπ 

ζπλφδεςαλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο κεηά ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ 
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Σξηάθνληα θαη ζα παξνπζηάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο έλαλ απφ ηνπο πνιινχο Αζελαίνπο πνιίηεο 

πνπ παξέκεηλαλ ζηελ πφιε «ἀιιὰ πεξὶ πάλησλ ηλ ἐλ ἄζηεη κεηλάλησλ» ( § 16) ηελ πεξίνδν 

ησλ Σξηάθνληα ρσξίο λα ζπκκεηέρνπλ ζηα εγθιήκαηά ηνπο. Ο Λπζίαο επηρεηξεκαηνινγεί 

αλαγλσξίδνληαο ηελ χπαξμε δηαθφξσλ βαζκψλ παηξησηηζκνχ
270

. Γηαθξίλεη ηνπο θαινχο 

πξψελ νιηγαξρηθνχο  νη νπνίνη παξέκεηλαλ ζηελ πφιε, έζσζαλ ηνπο δεκνθξαηηθνχο πνιίηεο 

απφ βέβαην ζάλαην φηαλ ζπλειήθζεζαλ απφ ην θαζεζηψο «δηὰ δὲ ηνὺο ἄιινπο [ηνὺο 

ζπιιεθζέληαο] ἐθθπγεῖλ» (§ 18) αιιά θαη βνήζεζαλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, 

ζπκπξάηηνληαο θαη εληζρχνληαο ηηο δπλάκεηο ησλ δεκνθξαηηθψλ. Απηψλ ησλ πνιηηψλ ε αμία 

αλαγλσξίζηεθε πεξηζζφηεξν απφ ηελ απνθαηεζηεκέλε δεκνθξαηία, θαζψο έδεημαλ ην ήζνο 

ηνπο ζηε δχζθνιε πεξίνδν ηεο ηπξαλλίαο θαη ηηκήζεθαλ αλαιακβάλνληαο αμηψκαηα. Απφ ηελ 

άιιε ππάξρνπλ νη νιηγαξρηθνί εθείλνη πνπ πξνηίκεζαλ λα ππεξεηήζνπλ ηνπο 

Λαθεδαηκνλίνπο θαη ηνπο εγθάζεηνπο απηψλ, ηνπο Σξηάθνληα θαη έγηλαλ αηηία λα πεζάλνπλ 

πνιινί Αζελαίνη απφ ηηο ζεξησδίεο ηνπ θαζεζηψηνο (§ 18). Ζ δηάθξηζε απηή πηζηνπνηεί θαη 

ην δηαρσξηζκφ πνπ έθαλε ε απνθαηεζηεκέλε δεκνθξαηία φπνπ κε δηάηαγκα θαζφξηδε ην 

ζθνπφ ηεο ακλεζηίαο πνπ δελ ήηαλ λα πξνζηαηεχζεη φινπο φζνη παξέκεηλαλ ζην άζηπ, αιιά 

απηνχο πνπ δελ είραλ θάλεη αδηθήκαηα θαη είραλ ζπκβάιιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

δεκνθξαηίαο. Ζ άπνςε απηή φηη ε ακλεζηία ήηαλ έλα δψξν ζηνπο θαινχο νιηγαξρηθνχο θαη ν 

ζεζκφο ηεο δνθηκαζίαο έλα αληίκεηξν ζηνπο εγθιεκαηίεο, κπνξεί λα απερεί ηηο απφςεηο κηαο 

κεξίδαο αλζξψπσλ, αιιά κπνξεί θαη λα είλαη αληίζεηεο κε ην ζθνπφ ηεο ακλεζηίαο θαη λα 

δειψλνπλ ην βαζκφ ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Λπζία λα εμαπαηήζεη ην θνηλφ
271

. Σν γεγνλφο φκσο 

φηη νη δηθαζηέο απνθαζίδνπλ θάζε θνξά αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, δειψλεη φηη ην ζέκα ηεο 

ακλεζηίαο δελ αληηκεησπίδεηαη πάληα κε ηελ ίδην ηξφπν θαη νξηζκέλεο θνξέο αληηκεησπίδεηαη 

ρσξίο λα έρεη ζεκαζία
272

. 

Ο θαηήγνξνο ζηνλ επίινγν ηνπ, θιείλεη ην ιφγν ηνπ θαιψληαο ηνπο βνπιεπηέο λα 

απνθαζίζνπλ, αλαινγηδφκελνη ην ήζνο ην δηθφ ηνπ θαη ην ήζνο ηνπ Θξαζχβνπινπ. 

Υξεζηκνπνηεί ηελ πίζηηλ εθ βίνπ
273

 θαη θαζψο ζεσξεί φηη ν Θξαζχβνπινο πνπ ζα 

παξνπζηαζηεί γηα λα ππεξαζπηζηεί ηνλ Δχαλδξν,  ζα πξνβεί ζε θαηεγνξίεο γηα ην ήζνο ηνπ, 

απηνπαξνπζηάδεηαη. Γελ κέλεη κφλν ζηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά ππνζηεξίδεη ηα δεκνθξαηηθά 

θξνλήκαηα ηνπ παηέξα ηνπ θαη ησλ πξνγφλσλ ηνπ  «πεξὶ κὲλ νὖλ ἐκνῦ ἢ ηνῦ παηξὸο ἢ ηλ 

πξνγόλσλ νὐδὲλ νὗηνο εἰπεῖλ ἕμεη εἰο κηζνδεκίαλ» (§ 21). Δμάιινπ ν ίδηνο δελ κπνξεί λα 

θαηεγνξεζεί φηη ζηήξημε ηελ νιηγαξρία γηαηί ελειηθηψζεθε κεηά ηελ πηψζε ηεο  (§ 21). 
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Πξάγκαηη έλαο Αζελαίνο πνιίηεο κπνξνχζε λα απνθηήζεη πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζηελ ειηθία 

ησλ δεθανρηψ ρξφλσλ, αθνχ πξψηα πεξλνχζε απφ δνθηκαζία γηα λα εμεηαζηνχλ ηα πξνζφληα 

ηνπ
274

 (Αζ. Πνιηη. 42.1). Οχηε ν παηέξαο ηνπ ζα κπνξνχζε λα θαηεγνξεζεί φηη είρε 

νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ζηα νιηγαξρηθά θηλήκαηα θαζψο είρε ζθνησζεί πξηλ ηελ επηβνιή 

ησλ νιηγαξρηθψλ θηλεκάησλ ηνπ 411 π.Υ. θαη 404 π.Υ. (§ 21) θαη, φπσο ηνλίδεη, νη πξφγνλνί 

ηνπ ήηαλ πνιέκηνη ηεο ηπξαλλίαο ησλ Πεηζηζηξαηηδψλ (§ 22). Δπίζεο ε εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ απέλαληη ζηελ πφιε απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη  ε νηθνγέλεηα 

ηνπ μφδεςε φιε ηελ πεξηνπζία ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ γηα ηε 

ζσηεξία ηεο πφιεο «εἰο δὲ ηὴλ ηο πόιεσο ζσηεξίαλ ἐλ ηῶ πνιέκῳ ἅπαο ἀλειώζε» (§ 22). ε 

αληίζεζε κε ην ήζνο ην δηθφ ηνπ ακέζσο αληηπαξαβάιιεη ηα ζηπγεξά εγθιήκαηα ηνπ 

Θξαζχβνπινπ
275

 γηα ηα νπνία ηνπ αμίδεη ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ
276

 «ὥζη᾽ ἄμηνλ εἶλαη ἕθαζηνλ 

ἔξγνλ ζαλάηνπ» (§ 23). Σνλ θαηεγνξεί
277

 φηη, αθνχ πήξε ρξήκαηα, απνμέλσζε ηνπο Βνησηνχο 

απφ ηελ Αζήλα θαζψο ζηήξημε ηελ πνιηηεηαθή αιιαγή ζηε Θήβα
278

 (§ 23), φηαλ ν 

παξηηάηεο Φνηβίδαο θαηέιαβε ηελ Καδκεία θαη ελίζρπζε ηελ παξηηαηηθή επηξξνή 

(Διιεληθά 5.2.25-5.2.29). πλερίδεη ηηο θαηεγνξίεο θαζψο ζεσξεί φηη ν Θξαζχβνπινο  

επζχλεηαη γηα ηελ απψιεηα, κε πξνδνζία, Αζελατθψλ ηξηήξεσλ (§ 23)  ζηε ζχγθξνπζε κε ην 

παξηηάηε ζηξαηεγφ Αληαιθίδα  ζηνλ Διιήζπνλην θαη ηέινο, αλαθεξφκελνο ίζσο ζε έλα 

επαθφινπζν ηεο κάρεο ζηνλ Διιήζπνλην
279

, ηνλ θαηεγνξεί γηα ηελ θαηαζπθνθάληεζε 

αηρκάισησλ λαπηψλ θαη ηε απφζπαζε ρξεκάησλ  απφ απηνχο (§ 23). Ο Θξαζχβνπινο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν, αληηζηηθηηθά πξνο ηνλ θαηήγνξν, δξα ζαλ θνηλφο ζπθνθάληεο 

πξνζπαζψληαο λα απνθνκίζεη ρξεκαηηθά νθέιε
280

.  

ΗΘΟΠΟΙΙΑ - ΠΑΘΟΠΟΙΙΑ 

Σν ζσδφκελν ηκήκα ηνπ ιφγνπ μεθηλά κε κηα απνζηξνθή ηνπ θαηεγφξνπ πξνο ηνλ 

Δχαλδξν «ζύλνηζζα» (§ 1), ηνλίδνληαο φηη εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ 

έρεη πεξάζεη απφ ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Σξηάθνληα, ε ζπκκεηνρή ηνπ 
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θαηεγνξνχκελνπ ζηηο αλνκίεο ηνπ θαζεζηψηνο δελ πξέπεη λα ιεζκνλεζεί. Αγαλαθηεί «ὃ δὴ 

ἔγσγε θαὶ ἀγαλαθη» (§ 1), κε απηή ηελ έπαξζε ηνπ Δπάλδξνπ πνπ έρεη ην ζξάζνο λα έξρεηαη 

ζηε Βνπιή θαη λα δηεθδηθεί αμηψκαηα θαη κάιηζηα ζεσξεί ππεχζπλνπο ηνπο ίδηνπο ηνπο 

Βνπιεπηέο «αἴηηνη δὲ ηνύησλ ὑκεῖο ἐζηε» (§ 2) θαζψο, ελψ είλαη νη ίδηνη άλζξσπνη πνπ 

δηψθνληαλ γηα ηα δεκνθξαηηθά ηνπο θξνλήκαηα ηελ πεξίνδν ηεο ηπξαλλίαο, ηψξα ειέγρνπλ 

ηνλ Δχαλδξν γηα ηε ζέζε ηνπ Δπώλπκνπ Άξρνληα. Έηζη βξίζθεη επθαηξία λα εμάξεη ην ήζνο 

ηεο απνθαηεζηεκέλεο δεκνθξαηίαο πνπ δελ θξάηεζε κίζνο ζηνπο νιηγαξρηθνχο (§ 2)  θαη δελ 

δηζηάδεη λα εθθξάζεη ηελ πηθξία ηνπ
281

 απνθαιψληαο ηνπο Βνπιεπηέο αθειείο πνπ 

επηηξέπνπλ λα αλαιάβνπλ αμηψκαηα νη νιηγαξρηθνί  «ὥζηε εἰθόησο ὑκλ ηαύηελ ηὴλ εὐήζεηαλ 

θαηαγηγλώζθνπζηλ» (§ 2) «θαη κὴ εὐήζεηο αὐηῶ εἶλαη δνθηε» (§ 5). Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πξνθιήζεθαλ ζηνπο δηθαζηέο απφ ηε δήισζε απηή ηνπ Δπάλδξνπ θαη νη αληηδξάζεηο ηνπο, 

δελ καο είλαη γλσζηέο. Μπνξεί λα αθνχζηεθαλ θξαπγέο απνδνθηκαζίαο θαη θσλέο απφ ηνπο 

Βνπιεπηέο ή θαη ην αθξναηήξην, δεκηνπξγψληαο κηα έληαζε, φπσο γηλφηαλ ζπρλά ζηηο 

δίθεο
282

.  

Ο Δχαλδξνο παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ θαηήγνξν σο άλζξσπνο πνπ έρεη πξφζεζε λα 

εμαπαηήζεη θαη λα κπεξδέςεη ηνπο βνπιεπηέο γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ παξειζφληνο. Αηηία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ηεο ζηάζεο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζεζηψηνο 

ησλ Σξηάθνληα είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ «ὁ ηνύηνπ ηξόπνο» (§ 5), γηαηί, ελψ κπνξνχζε λα δεη 

ήζπρα, πξνηίκεζε λα δηαπξάηηεη θαθνπξγήκαηα (§ 5), ελψ ηψξα πνπ έρεη επαλέιζεη ε 

δεκνθξαηία, αλαγθάδεηαη λα ππαθνχζεη ζηνπο λφκνπο ηεο πφιεο. Ίζσο λα ππεξβάιιεη ν 

θαηήγνξνο παξνπζηάδνληαο ηνλ Δχαλδξν σο  αδίζηαθην δνινπιφθν πνπ έρεη πείζεη ηε Βνπιή 

λα παξαλνκήζεη, θαζψο πίζηεπε φηη ε ζεηεία ηεο Βνπιήο είρε ιήμεη  θαη ε εθινγή ηνπ 

Δπάλδξνπ δελ ήηαλ λφκηκε (§ 7). Πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη αηζζήκαηα θφβνπ ζηνπο 

δηθαζηέο θηλδπλνινγψληαο  κε ηηο άλνκεο πξάμεηο πνπ πξφθεηηαη λα θάλεη ν Δχαλδξνο σο 

Δπώλπκνο Άξρνληαο, αλ πεξάζεη ηε δνθηκαζία, θαζψο κάιηζηα ζα απνηειέζεη θαη ηζφβην 

κέινο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (§ 7). Οη Βνπιεπηέο είλαη  απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηνλ 

εμνλπρηζηηθφ έιεγρν ηεο δσήο θαη ησλ πξάμεσλ ελφο ηέηνηνπ αλζξψπνπ, ηνπ νπνίνπ 

θαινχληαη λα επηδνθηκάζνπλ ηελ εθινγή ζε έλα αλψηεξν αμίσκα «ἢ δνθηκάζαληεο ηὸλ ἄμηνλ 

ηο ἀξρο ζηεθαλώζεηλ»
283

 (§ 8).  

ηε ζπλέρεηα ππελζπκίδεη ην ρξένο ηνπο απέλαληη ζηελ πφιε θαη ηελ επζχλε ηνπο γηα 

ην κέιινλ ηεο ίδηαο ηεο πφιεο, θαζψο κε ην βνπιεπηηθφ ηνπο φξθν δεζκεχνληαη λα πξάηηνπλ 
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 Usher (1999): 110, ππνζεκ. 192. 
282

 Hall (1995): 178-181. 
283

 αθειιαξίνπ (2012
6
): 173, ην ζηεθάλη απφ κχξηα ήηαλ δηαθξηηηθφ ησλ βνπιεπηψλ θαη νξηζκέλσλ αξρφλησλ. 
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ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο
284

. Έρνπλ ρξένο λα απνθαζίζνπλ 

ζσζηά γηαηί ε ζσζηή άζθεζε ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο Άξρνληεο σθειεί ηνπο πνιίηεο θαη ηελ 

πφιε «ὡο ἐλ ηῶ ἕθαζηνλ δηθαίσο ἄξρεηλ ἥ ηε πνιηηεία θαὶ ηὸ ἄιιν πιζνο ηὸ ὑκέηεξνλ 

ζῴδεηαη» (§ 9). Πξνζπαζεί λα πείζεη φηη δελ ππνθηλείηαη απφ πξνζσπηθά πάζε, επεηδή 

απνδνθηκάζηεθε ε εθινγή ηνπ θίινπ ηνπ Λεσδάκαληα
285

 θαη απεηιεί ηνπο δηθαζηέο φηη ζα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ νξγή ηνπ ιανχ «ηόηε κὲλ γὰξ ὑκο ᾤνλην ὀξγηζζέληαο Λεσδάκαληα 

ἀπνδνθηκάζαη» (§ 14), φηαλ απηφο θαηαιάβεη φηη δελ έθξηλαλ ακεξφιεπηα ηνλ Λεσδάκαληα 

πνπ ηνλ θαηαδίθαζαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην θαζεζηψο ησλ Σξηάθνληα, ελψ γηα ηνλ ίδην 

ιφγν αζσψζνπλ ηνλ Δχαλδξν. πλερίδεη ν θαηήγνξνο λα ζέιεη λα πξνθαιέζεη αηζζήκαηα 

θφβνπ ζηνπο Βνπιεπηέο πξνεηδνπνηψληαο ηνπο φηη, αλ δελ απνδνθηκάζνπλ ηνλ Δχαλδξν, ζα 

θαηεγνξεζνχλ φηη πξνσζνχλ ζηελ εμνπζία ηνπο νιηγαξρηθνχο (§ 15). Ζ εθδηθεηηθή καλία ηνπ 

θαηεγφξνπ θαη ε πξνζπάζεηα λα δπζθεκήζεη ηνλ Δχαλδξν
286

 δελ είλαη αξθεηή, θαζψο 

ζηξέθεηαη κε εκπάζεηα ελαληίνλ ηνπ Θξαζχβνπινπ, ηνπ ππνζηεξηθηή ηνπ Δπάλδξνπ. Ζ 

αληηπαξάζεζε ηεο δηθή ηνπ δσήο, ελφο απνδεδεηγκέλα δεκνθξαηηθνχ πνιίηε πνπ εθπιήξσλε 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ πφιε θαη ηνπ Θξαζχβνπινπ πνπ νη πξάμεηο ηνπ 

επηζχξνπλ ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ, απνηειεί, ζχκθσλα κε ηνλ θαηήγνξν, ην θξηηήξην γηα ηελ 

θαηαδίθε ηνπ Δπάλδξνπ. 

δ. ΤΦΟ 

 Ο νκηιεηήο ζην  ιφγν θαίλεηαη λα εθθξάδεη ηελ πηθξία ηνπ ππνθηλνχκελνο απφ ην 

κίζνο ηνπ γηα ηνλ Δχαλδξν (§§ 3-5, 9 ,23) θαη ρξεζηκνπνηεί δεθηηθφ χθνο κε έληνλεο 

εθθξάζεηο «ἐπηζύξνληα ηὰ πξάγκαηα θαὶ δηαθιέπηνληα ηῆ ἀπνινγίᾳ ηὴλ θαηεγνξίαλ» (§3), «ηὰ 

ἔξγα ἀεηκλεζηφηεξα» (§4), «ἄζπηα» (§6), «ἐισβήζαλην» (§9), «βάζαλνλ» (§17), «εἰο 

κηζνδεκίαλ» (§21)
 287

. Τπάξρεη πεξηνδηθφ χθνο ζε απιή, φκσο, κνξθή ζε κέξε ηνπ ιφγνπ 

πνπ αλαθέξεηαη ζην ήζνο ηνπ Δπάλδξνπ ηελ πεξίνδν ηεο δεκνθξαηίαο (§§ 3-5) θαη ζηηο 

ελέξγεηεο ηνπ Θξαζχβνπινπ (§§ 23-24). ην ζχλνιν ηνπ ιφγνπ νη πξνηάζεηο είλαη ιηηέο, 

απφηνκεο κε ππέξνρε ξνή
288

. Παξαηεξείηαη ζπρλή ρξήζε ησλ ππνζεηηθψλ ιφγσλ, θπξίσο ζην 

κέξνο ηνπ ιφγνπ πνπ ν θαηήγνξνο πξνζπαζεί λα αληηθξνχζεη ηα πηζαλά επηρεηξήκαηα ηνπ 

Δπάλδξνπ (§§ 5, 6, 7, 9, 10, 11). Δίλαη ζπρλή ε επηδνηηθή ζχλδεζε πξνηάζεσλ θαη φξσλ – 

ζρήκα θαη‟ άξζηλ θαη ζέζηλ
289

 - ψζηε νη ηδέεο λα αληηπαξαηίζεληαη θαη φρη λα ππνηάζζνληαη 
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6
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5
): 103. 
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 Humphreys (2007): 196, ε παξαδνρή ησλ δηαδίθσλ φηη ε παξνπζία ηνπο ζην δηθαζηήξην ππνθηλνχληαλ απφ 
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287

 Devries (1892): 28. 
288

 φ. π: 28, ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ 22 πεξηνδηθέο πξνηάζεηο.  
289

 Κσλζηαληηλφπνπινο (2014): 66. 
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ζε κηα θχξηα ηδέα (§§ 2, 3, 16) 
290

. Τπάξρνπλ ξεηνξηθέο εξσηήζεηο φηαλ ν ξήηνξαο ζέιεη λα 

επεξεάζεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο Βνπιεπηέο (§§ 12, 13, 14), απνζηξνθή φπνπ απεπζχλεηαη 

ζηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ζηνπο βνπιεπηέο (§§ 1, 8, 20), αληηζηξνθή (§ 12) 
291

, πνιπζχλδεην 

(§§ 18, 20), κεηαθνξά (§ 3) 
292

, ρηαζηφ (§ 9) 
293

, πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ αληηζέζεσλ (§§ 4, 

5) θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε γνξγίεησλ ζρεκάησλ φπσο παξίζσζε (§ 1) 
294

, παξνλνκαζία (§§ 

13, 20) 
295

, νκνηνηέιεπην (§ 3)
296

.  

ε. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ο ιφγνο απηφο εθθσλείηαη ζε κηα ππφζεζε δνθηκαζίαο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ 

αμηψκαηνο ηνπ Δπώλπκνπ Άξρνληα. Δπηβεβαηψλεηαη φηη ε αθεξαηφηεηα ηνπ  ραξαθηήξα ηνπ 

δνθηκαδφκελνπ, ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απέλαληη ζηελ πφιε θαη νη πνιηηηθέο 

ηνπ επηινγέο είλαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλάιεςε ελφο αμηψκαηνο ή ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ 

απηφ. Γη‟ απηφ θαη ν θαηήγνξνο δελ ηνλ κέκθεηαη γηα ηα ηππηθά ηνπ πξνζφληα πνπ πξνθαλψο 

δελ ακθηζβεηνχληαη, αιιά γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ (§ 5) ν νπνίνο, φηαλ νη ζπλζήθεο ην 

επηηξέπνπλ, ηνλ νδεγεί ζε άλνκεο πξάμεηο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπιιήςεηο , εμνξίεο (§ 13) 

θαη δνινθνλίεο (§ 12) δεκνθξαηηθψλ Αζελαίσλ, ζχκθσλα κε ην θαηήγνξν, ιεηηνπξγνχλ 

απνηξεπηηθά γηα ηελ εθινγή ηνπ. Ζ πνιηηηθή ηνπ επηινγή λα αλήθεη ζηνπο νπαδνχο ησλ 

Σξηάθνληα θαη λα έρεη κάιηζηα ππεξεηήζεη ζην ηππηθφ (§ 10) ή λα έρεη βνπιεπηηθφ αμίσκα (§ 

11) θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαζεζηψηνο, ηνλ απνθιείεη απφ ηελ πνιηηηθή δσή ηεο 

δεκνθξαηηθήο Αζήλαο. Ο θνηλφο ηφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ θαη ηεο νηθνγέλεηά ηνπο ζηελ πεξίνδν ηεο δεκνθξαηίαο, δελ θαίλεηαη λα 

ακθηζβεηείηαη απφ ην θαηήγνξν, αιιά αλαηξείηαη ε ζεκαζία ηεο,  πξνζζέηνληαο θαη ηελ 

θαηεγνξία ηεο δνιηφηεηαο θαη ηνπ θαηξνζθνπηζκνχ, θαζψο ζεσξεί φηη ε δαπάλε ηεο παηξηθήο 

πεξηνπζίαο είρε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαηάιπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο (§ 4).   

          Ο ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο καο δίλεη κηα εηθφλα ηεο πνιηηηθήο δσήο ηνπ 4
νπ

 αηψλα π.Υ. 

θαζψο εμειίζζεηαη ζε κηα δηακάρε δχν πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο 

εμνπζίαο. Απφ ηε κηα πιεπξά είλαη ν Λεσδάκαληαο, πνπ απνδνθηκάζηεθε απφ ηε Βνπιή γηα 
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ην αμίσκα ηνπ Δπώλπκνπ Άξρνληα, καδί κε ηνλ θαηήγνξν θαη απφ ηελ άιιε είλαη ν Δχαλδξνο 

ν νπνίνο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Θξαζχβνπιν, ηζρπξφ παξάγνληα ηεο δεκνθξαηηθήο 

παξάηαμεο. Οη ηζρπξηζκνί ηνπ θαηήγνξνπ φηη δελ ππνθηλείηαη απφ ηε θηιία ηνπ κε ηνλ 

Λεσδάκαληα γηα λα θηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δνθηκαζίαο ελαληίνλ ηνπ Δπάλδξνπ (§ 15),  

δελ πείζνπλ θαλέλα. Ζ απφξξηςε ηνπ Λεσδάκαληα  εμαηηίαο ηνπ Θξαζχβνπινπ θαη ε 

δνθηκαζία ηνπ Δπάλδξνπ γηα ην ίδην αμίσκα κε ππνζηεξηθηή ηνλ Θξαζχβνπιν, ηνλ θάλνπλ 

εθδηθεηηθφ θαη επίκνλν ζηελ πξνζπάζεηα απφξξηςεο  ηνπ Δπάλδξνπ
297

. Ζ αληηπαξάζεζε 

ζηνηρείσλ ηνπ βίνπ ηνπ δηθνχ ηνπ κε απηά ηνπ Θξαζχβνπινπ πνπ απνδεηθλχνπλ ην ήζνο ηνπ 

θαζελφο (§§ 21-24) , ζε κηα δίθε πνπ αθνξά ηνλ Δχαλδξν, θαζψο θαη ε έθθιεζή ηνπ ζηνπο 

βνπιεπηέο  λα απνθαζίζνπλ αλάκεζα ζηνλ ίδην θαη ηνλ Θξαζχβνπιν, θαλεξψλεη φηη ε 

ππφζεζε κπνξεί λα μεπεξλά ηα φξηα κηα δίθεο δνθηκαζίαο θαη λα κεηαηξέπεηαη ζε κηα 

πνιηηηθή δίθε
298

. ε έλα ηέηνην πιαίζην κπνξεί λα εμεγεζεί θαη ην πεξηερφκελν ηνπ επηιόγνπ, 

πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο επηιφγνπο, θαζψο επηιέγεη ν ξήηνξαο λα 

θιείζεη ην ιφγν ηνπ κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Θξαζχβνπινπ πνπ επηθέξνπλ ηελ 

πνηλή ηνπ ζαλάηνπ θαη δείρλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ.  

       Μπνξεί ν ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο λα κελ έρεη δηαζσζεί νιφθιεξνο αιιά έρεη ηδηαίηεξε 

αμία, γηαηί αλαθέξεηαη ζηνλ λφκν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δνθηκαζία θαη αθνξά ηελ πεξίνδν ηεο 

ακλεζηίαο ε νπνία δφζεθε απφ ηελ απνθαηεζηεκέλε δεκνθξαηία κεηά ηελ πηψζε ηνπ 

θαζεζηψηνο ησλ Σξηάθνληα. Ζ χπαξμε ελφο λφκνπ πνπ απέθιεηε απφ ηε γεληθεπκέλε 

ακλεζηία απηνχο πνπ αλήθαλ ζηνπο Σξηάθνληα, ηνπο Γέθα ή είραλ ρξεκαηίζεη κέιε ζηηο 

επηηξνπέο ηνπο είλαη γεγνλφο (§ 9). Ζ δηαθνξνπνίεζε πνπ επηρεηξείηαη  (§§ 16-18, 20), ψζηε 

λα ππάξμεη κηα δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηνπο ηξηζρηιίνπο νπαδνχο ηεο ηπξαλλίαο πνπ 

αλέιαβαλ αμηψκαηα θαη  πξνέβεζαλ ζε ζεξησδίεο θαη ζε απηνχο πνπ ήηαλ κεηξηνπαζείο, 

πξνβιεκαηίδεη ζρεηηθά κε ην αλ πξφθεηηαη γηα ην ίδην λφκν ή θάπνην δηάηαγκα, θαζψο θαη 

ζρεηηθά κε ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθδφζεθε
299

.  

        πσο είλαη γλσζηφ, ν Δχαλδξνο δηεηέιεζε ηειηθά Άξρνληαο ην 382 π.Υ., έηζη πξνθχπηεη 

εθ ηνπ απνηειέζκαηνο φηη ν ιφγνο απηφο ηνπ Λπζία δελ είρε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

θαη δελ θαηάθεξε λα πείζεη ηνπο δηθαζηέο. Μπνξεί λα ππάξρεη κηα πνηθηιία εμαηνκηθεπκέλσλ 

επηρεηξεκάησλ πνπ παξαηάζζνληαη γξήγνξα,  θαζψο ν νκηιεηήο ζέιεη λα θαηαθιχζεη ηνπο 
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289, Usher (1999): 110. 
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αληηπάινπο ηνπ θαη ην αθξναηήξην κε ρείκαξξν απνδείμεσλ
300

, αιιά πξνθαλψο δελ έρνπλ 

ηελ απνδεηθηηθή ηζρχ πνπ ρξεηάδεηαη. ηε βαζηθή θαηεγνξία φηη  ππεξέηεζε σο ηππέαο ηελ 

πεξίνδν ησλ Σξηάθνληα θαη είρε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζην θαζεζηψο (§ 10), παξαηεξείηαη  

έιιεηςε ηζρπξψλ απνδείμεσλ
301

, θαζψο ε αλαθνξά κφλν ζηελ μχιηλε πηλαθίδα πνπ κπνξνχζε 

κάιηζηα λα παξαπνηεζεί, δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Θα κπνξνχζε ν ξήηνξαο λα αλαθέξεη φηη 

ππάξρεη ην φλνκα ηνπ Δπάλδξνπ ζηνλ θαηάινγν ησλ ηππέσλ πνπ ππάξρεη ζηα επίζεκα αξρεία 

ηνπ θξάηνπο, νπφηε δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ακθηζβήηεζε
302

. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε θαη ε  ρξήζε ηεο άξλεζεο  κὴ πξνζδίδεη έλα ζηνηρείν αβεβαηφηεηαο ζηελ 

θαηεγνξία
303

  «ὅηε κὴ κόλνλ ἱππεπθὼο κεδὲ βεβνπιεπθώο, ἀιιὰ θαὶ εἰο ηὸ πιζνο 

ἐμεκαξηεθὼο θαίλεηαη» (§ 10). Ζ απνπζία καξηχξσλ πνπ ζα επηβεβαίσλαλ φρη κφλν ηε 

ζεηεία ηνπ ζην ζψκα ησλ ηππέσλ αιιά θαη ηηο θαηεγνξίεο γηα ηηο ζπιιήςεηο θαη ζαλαηψζεηο 

αλζξψπσλ (§ 13) είλαη χπνπηε.  Αφξηζηε, αζαθήο θαη ππεξβνιηθή ίζσο, είλαη ε θαηεγνξία 

ελαληίνλ ηνπ παηέξα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ (§ 4), θαζψο δελ πξνζδηνξίδεηαη αλ πήξε κέξνο 

ζην πξαμηθφπεκα ηνπ 411 ή ηνπ 404 π.Υ.
304

. Ο ρξφλνο δηεμαγσγήο  ηεο δίθεο, ηελ ηειεπηαία 

κέξα ηνπ έηνπο , πξηλ δηαιπζεί ε απεξρφκελε Βνπιή θαη αλαιάβνπλ λένη βνπιεπηέο ηα 

θαζήθνληά ηνπο θαη φπνπ έπξεπε λα γίλνπλ νη ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, κπνξεί λα έρεη ηε 

ζεκαζία ηνπ ζηελ απφθαζε ησλ δηθαζηψλ. Δπίζεο κε ηελ  αλάιεςε ηνπ αμηψκαηνο απφ ηνλ 

Δχαλδξν ηειηθά, πξνθχπηεη φηη ην κνηίβν ηνπ νιηγαξρηθνχ πνπ πξέπεη λα ηηκσξεζεί γηα ηελ 

πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζην θαζεζηψο ησλ Σξηάθνληα ηπξάλλσλ, κπνξεί λα ζεσξνχληαλ 

μεπεξαζκέλν θαη λα είρε θνπξάζεη ηνπο δηθαζηέο, αθνχ κάιηζηα είραλ πεξάζεη ζρεδφλ είθνζη 

ρξφληα απφ ηνπο φξθνπο ηεο Ακλεζηίαο
305

. Θα πξέπεη λα είρε απνδεηρζεί θαη νη δηθαζηέο λα 

ήηαλ απφιπηα πεπεηζκέλνη γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζην θαζεζηψο ή ζε άλνκεο 

πξάμεηο ηελ πεξίνδν ηεο ηπξαλλίαο, φπσο θαίλεηαη κε ην παξάδεηγκα ηνπ Λεσδάκαληα, ν 

νπνίνο απνδνθηκάζηεθε λσξίηεξα γηα ηνλ ίδην ιφγν. Γελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί θαη ην 

γεγνλφο φηη ίζσο λα πξφθεηηαη γηα κηα δίθε πνιηηηθνχ ραξαθηήξα, φπνπ ε απφθαζε πάξζεθε 

ππφ ηε επίδξαζε ηνπ ηζρπξνχ δεκνθξαηηθνχ Θξαζχβνπινπ, ν νπνίνο ππνζηήξηδε ηελ εθινγή 

ηνπ Δπάλδξνπ
306

. Σέινο ίζσο θαη ν ίδηνο ν Λπζίαο κπνξεί λα κελ είρε πηζηέςεη ηφζν ζηε 

ππφζεζε, θαζψο ήμεξε φηη νπζηαζηηθά ήηαλ ρακέλε θαη παξφιν πνπ θαίλεηαη  ν ιφγνο ιίγν 
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301
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302

 ην ιφγν ηνπ Λπζία πέξ Μαληηζένπ § 7 γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ησλ ηππέσλ φπνπ νη 

θχιαξρνη θαηέγξαθαλ ηα νλφκαηα ησλ ηππέσλ ηεο θπιήο ηνπο πνπ ήηαλ ππφρξενη θαη ηθαλνί λα ηππεχνπλ. 
303
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βηαζηηθά γξακκέλνο, ρσξίο πεξίηερλα ζηνηρεία χθνπο,  δελ πζηεξεί ζηελ ηφικε ηεο έθθξαζεο 

θαη ζηε δεκηνπξγία ζπλαηζζεκάησλ
307

. 
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3. ΚΑΣΑ ΦΙΛΩΝΟ ΓΟΚΙΜΑΙΑ 

α. ΤΠΟΘΔΗ 

     Ο ιφγνο «Καηά Φίισλνο δνθηκαζίαο» απνηειεί έλα αθφκα ιφγν ηνπ Λπζία πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο δνθηκαζίαο.  Ζ ππφζεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαγγειία ελαληίνλ ελφο 

πνιίηε πνπ εθιέγεηαη κε θιήξσζε γηα ην αμίσκα ηνπ Βνπιεπηή. Ζ δηαδηθαζία εθηπιίζζεηαη 

ελψπηνλ ηεο απεξρφκελεο Βνπιήο ησλ Πεληαθνζίσλ «Γνθηκάδεη δε ηνύο βνπιεηάο ηνύο ηόλ 

ὕζηεξνλ ἐληαπηόλ βνπιεύζνληαο…» (Αζ. Πνιηη.  45.3). Ο νκηιεηήο είλαη Βνπιεπηήο, κέινο 

ηεο απεξρφκελεο Βνπιήο θαη έρεη αληηξξήζεηο γηα ηελ εθινγή ηνπ Φίισλα (§ 1). Ο Φίισλαο, 

πνπ αλήθεη ζην δήκν ησλ Αραξλψλ (§ 16) ηνλ κεγαιχηεξν δήκν ησλ Αζελψλ, δελ είλαη 

γλσζηφο απφ άιιεο ηζηνξηθέο αλαθνξέο
308

. Ο ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο 

άιινπο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δνθηκαζίαο γηαηί ν Φίισλαο δελ 

θαηεγνξείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην θαζεζηψο ησλ Σξηάθνληα ή γηα αδηθήκαηα ελάληηα 

ζηνπο δεκνθξαηηθνχο, αιιά γηα ην γεγνλφο φηη πξνηίκεζε ηελ νπδεηεξφηεηα απνθεχγνληαο 

ηελ εζηθή επζχλε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ παξάηαμε ησλ δεκνθξαηηθψλ, πνπ απέβιεπε ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο
309

. Πξνηίκεζε λα θαηαθχγεη ζηνλ Χξσπφ θξνληίδνληαο γηα 

ηηο ηδησηηθέο ηνπ ππνζέζεηο παξά γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο πνιηηείαο, αιιά θαη ζηελ πξνζσπηθή 

ηνπ δσή ε ζηάζε ηνπ δελ είλαη θαιχηεξε
310

. Ζ θαηεγνξία ινηπφλ εδξάδεηαη ζην ραξαθηήξα 

ηνπ
311

 ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά ζηε εθινγή ηνπ Φίισλα σο 

Βνπιεπηή. Ζ εκεξνκελία εθθψλεζεο ηνπ ιφγνπ δελ είλαη εμαθξηβσκέλε. ίγνπξα 

εθθσλείηαη κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ην 403/2 π.Υ., θαζψο  ε ππφζεζε 

δηθάδεηαη ελψπηνλ ηεο Βνπιήο ησλ Πεληαθνζίσλ
312

. Ζ πην πηζαλή πεξίπησζε είλαη ν ιφγνο 

λα εθθσλείηαη αλάκεζα ζην 403 π.Υ. θαη 398 π.Υ.
313

. Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ν 

θαηήγνξνο θαιεί σο κάξηπξεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Φίισλα αλζξψπνπο πνπ ήδε ήηαλ 

κεγάιεο ειηθίαο ηελ πεξίνδν πνπ θαηεγνξείηαη γηα αδηθήκαηα, αιιά δελ έρνπλ πεζάλεη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ γίλεηαη ε δίθε, ζεσξείηαη απφ νξηζκέλνπο κειεηεηέο σο πηζαλή 

εκεξνκελία εθθψλεζεο ην 398 π.Υ.
314

. 

β. ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ §§ 1-4 
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312
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313
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314
 Carey (2002
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): 179, Jebb (2009): 248, ηνπνζεηεί ηελ εθθψλεζε ηνπ ιφγνπ αλάκεζα ζην 404 π.Υ θαη 395 

π.Υ. 
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ην πξννίκην ηνπ ιφγνπ ηνπ ν θαηήγνξνο επηζεκαίλεη ηε ζξαζχηεηα ηνπ Φίισλα «εἰο 

ηνῦην ηόικεο Φίισλα ἀθηθέζζαη» (§ 1) πνπ ζέιεη λα πεξάζεη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

δνθηκαζίαο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ αμηψκαηνο ηνπ Βνπιεπηή. Ο θαηήγνξνο δηθαηνινγεί ηελ 

απφθαζή ηνπ λα ακθηζβεηήζεη ηελ εθινγή ηνπ Φίισλα. Σα θίλεηξα ηνπ είλαη ηα πνιιά 

ακαξηήκαηα  ηνπ Φίισλα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ παηξίδα
315

 (§  2), θαζψο είλαη 

πξνζεισκέλνο ζην θαζήθνλ ηνπ σο Βνπιεπηήο. Ο θαηήγνξνο ελήξγεζε ζχκθσλα κε ηνλ 

βνπιεπηηθφ φξθν (Αζ. Πνιηη. 22.2) ν νπνίνο πεξηιακβάλεη κηα ξήηξα πνπ αλαθέξεηαη ζην 

θαζήθνλ ηνπ Βνπιεπηή λα αληηηίζεηαη ζηελ επηινγή θάπνηνπ αθαηάιιεινπ ππνςήθηνπ 

«ἔλεζηί ηε ἐλ ηῶ ὅξθῳ ἀπνθαλεῖλ εἴ ηίο ηηλα νἶδε ηλ ιαρόλησλ ἀλεπηηήδεηνλ ὄληα βνπιεύεηλ» 

(§ 2).  Αληηζηξέθνληαο
316

  ηελ ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή φπνπ ν θαηεγνξνχκελνο παξαπνλείηαη 

γηα ηελ έιιεηςε ρξφλνπ ψζηε λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ, ν θαηήγνξνο ζεσξεί φηη έρεη 

ιηγφηεξν ρξφλν απφ ηνλ Φίισλα λα πξνεηνηκάζεη ηελ θαηεγνξία ηνπ «ὅηη νὐθ ἀπὸ ἴζεο 

παξαζθεπο» (§ 3). Δθθξάδεη ηελ αδπλακία ηνπ λα απνδψζεη ηηο θαηεγνξίεο  (§ 4), φρη γηαηί 

δελ έρεη ηελ  ηθαλφηεηα λα κηιά ελψπηνλ ηνπ ιανχ «ηῶ δύλαζζαη θαὶ εἰσζέλαη ιέγεηλ ἐλ ὑκῖλ» 

(§ 2) , αιιά γηαηί δελ γλσξίδεη φιν ην κέγεζνο ηεο θαπιφηεηαο ηνπ θαηεγνξνχκελνπ. Έηζη 

θαιεί ηνπο άιινπο Βνπιεπηέο πνπ είλαη θαιχηεξνη απφ ηνλ ίδην ζηελ παξάζεζε ησλ 

αδηθεκάησλ ηνπ Φίισλα (§ 4), λα ζπλδξάκνπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ
317

 θαη λα βνεζήζνπλ ηε 

Βνπιή ψζηε λα ζρεκαηίζεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ. 

ΠΡΟΘΔΗ §§ 5-7 

ηελ πξφζεζε ηνπ ιφγνπ ν θαηήγνξνο δίλεη ηνλ νξηζκφ ηνπ θαινχ Βνπιεπηή θαη κε 

αληηζεηηθφ ηξφπν δείρλεη πνηνο πξαγκαηηθά είλαη ν Φίισλαο θαη πφζν απέρεη απφ ην είλαη 

άμηνο γηα ην αμίσκα απηφ
318

. χκθσλα κε λφκν ηνπ Πεξηθιή ην 451/0 π.Υ. Αζελαίνο πνιίηεο 

ζεσξνχληαλ απηφο πνπ θαη νη δχν γνλείο ηνπ ήηαλ γλήζηνη Αζελαίνη πνιίηεο
319

. ηε ζπλέρεηα 

νη ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζε ν Πεινπνλλεζηαθφο Πφιεκνο νδήγεζαλ ζε κηα ζχγρπζε 

ζρεηηθά κε ηε δηάθξηζε ζε Αζελαίνπο θαη κε Αζελαίνπο πνιίηεο, ψζπνπ ηελ επνρή ησλ 

Σξηάθνληα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε είραλ νη ηξεηο ρηιηάδεο νπαδνί ηνπ θαζεζηψηνο. Απφ ηνλ 

θαηήγνξν αθνχγεηαη ηψξα ε άπνςε φηη, ζηε Βνπιή, πξέπεη λα εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν 

απηνί, πνπ φρη κφλν είλαη απφ ηε θχζε ηνπο πνιίηεο αιιά επηπιένλ ην επηζπκνχλ «ηνὺο πξὸο 

ηῶ εἶλαη πνιίηαο θαὶ ἐπηζπκνῦληαο ηνύηνπ» (§ 3). Ο Λπζίαο επηρεηξεκαηνινγεί φηη δελ είλαη 
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αξθεηφ λα γελλεζεί θάπνηνο πνιίηεο, αιιά λα ζέιεη λα έρεη απηή ηελ ηδηφηεηα, πνπ 

ζπλεπάγεηαη έλα ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν κε ηελ παηξίδα ηνπ θαη κηα ζηάζε παηξησηηζκνχ. Ζ 

θιεξνλνκηθφηεηα σο κφλν θξηηήξην δηάθξηζεο ηνπ πνιίηε δελ είλαη πιένλ αξθεηφ.    

Αθνινπζεί ε δηάθξηζε ησλ πνιηηψλ αλάινγα κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην γεληθφ θαιφ. 

Δίλαη απφ ηε κηα πιεπξά νη παηξηψηεο πνπ βξίζθνληαη δίπια ζηελ πφιε ηνπο αδηαθξίησο, 

φηαλ επηπρεί αιιά θαη φηαλ δπζηπρεί «εὖ ηε πξάηηεηλ ηὴλ πόιηλ ηήλδε θαὶ ἀλεπηηεδείσο δηὰ ηὸ 

ἀλαγθαῖνλ ζθίζηλ αὐηνῖο ἡγεῖζζαη εἶλαη κεηέρεηλ ηὸ κέξνο ηλ δεηλλ» (§ 5) θαη απφ ηελ άιιε, 

ππάξρνπλ θαη απηνί πνπ ζεσξνχλ παηξίδα ηνπο, ην κέξνο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηελ πεξηνπζία 

ηνπο «ὡο πζα γ παηξὶο αὐηνῖο ἐζηηλ ἐλ ᾗ ἂλ ηὰ ἐπηηήδεηα ἔρσζηλ» (§ 6). Γη‟ απηνχο παηξίδα 

δελ είλαη ε «πφιηο» αιιά ην κέξνο πνπ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο 

άλζξσπνο είλαη θαη ν Φίισλαο, ν νπνίνο ηνπνζεηεί ην αηνκηθφ ηνπ ζπκθέξνλ «ἐπὶ ηὸ ἑαπηλ 

ἴδηνλ θέξδνο» (§ 6) πάλσ απφ ην ζπκθέξνλ ηεο παηξίδαο «ηὸ ηο πόιεσο θνηλὸλ ἀγαζὸλ» (§ 

6)
320

 θαη απηφ θαιείηαη λα απνδείμεη ν θαηήγνξνο.   

ΓΙΗΓΗΗ §§ 8-23 

  ηε δηήγεζε ηνπ ιφγνπ ν Λπζίαο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζε γεγνλφηα, αιιά ππάξρεη 

κηα ελαιιαγή γεγνλφησλ θαη επηρεηξεκάησλ. Πξνθαλψο ν Λπζίαο ζεψξεζε απαξαίηεην λα 

εκπινπηίζεη ηηο πξάμεηο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ κε ηα απαξαίηεηα επηρεηξήκαηα, ψζηε λα 

εληζρχζεη ηελ εηθφλα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Φίισλα φπσο ζέιεη ν ίδηνο λα παξνπζηάζεη θαη 

λα νδεγήζεη ζηελ απφξξηςε ηνπ απφ ηε ζέζε ηνπ Βνπιεπηή
321

. Ο Φίισλαο δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηνπο άιινπο πνιίηεο θαζψο ιεηηνπξγεί αληίζεηα απφ απηνχο «ηὰ ἐλαληία ἅπαζη ηνῖο 

ἄιινηο  πνιίηαηο ἐπνίεζε» (§ 9). Αξρηθά, φηαλ ην θαζεζηψο ησλ Σξηάθνληα ζθιήξπλε ηε 

ζηάζε ηνπ κεηά ηελ θαηαδίθε ηνπ κεηξηνπαζνχο Θεξακέλε θαη εμεδίσθε φζνπο δελ αλήθαλ 

ζηνπο ηξεηο ρηιηάδεο νπαδνχο, ν Φίισλαο πήγε λα θαηνηθήζεη έμσ απφ ηελ πφιε ζηελ 

αγξνηθία ηνπ «ᾤθεη ἐλ ἀγξῶ» (§ 8). ηαλ φκσο νη δεκνθξαηηθνί Αζελαίνη πνπ 

ζπγθεληξψλνληαλ ζηνλ Πεηξαηά, έθαλαλ ηελ αληεπίζεζε ηνπο, ν θαηεγνξνχκελνο πξνηίκεζε 

παίξλνληαο φιε ηνπ ηελ πεξηνπζία (§ 9) λα κείλεη σο κέηνηθνο
322

 ζηνλ Χξσπφ
323

, έρνληαο έλα 
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 Bakewell (1999): 15-19. 
321
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): 182. 

322
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): 153-156, MacDowel (2003

4
): 122-125, κέηνηθνη ραξαθηεξίδνληαλ νη ειεχζεξνη μέλνη πνπ 

δνχζαλ κφληκα ζηελ Αζήλα ζε κηα ελδηάκεζε ζέζε κεηαμχ γλήζησλ Αζελαίσλ πνιηηψλ θαη πεξαζηηθψλ μέλσλ, 

δελ είραλ πεξηζζφηεξα πνιηηηθά δηθαηψκαηα απφ ηνπο άιινπο μέλνπο αιιά γίλνληαλ απνδεθηνί σο κέιε ηεο 
θνηλφηεηαο. Ο θάζε κέηνηθνο έπξεπε λα έρεη έλα Αζελαίν πνιίηε σο «πξνζηάηε», απαξαίηεηε πξνυπφζεζε για 
λα κπνξεί ν κέηνηθνο λα ζπκκεηέρεη ζηε δσή ηεο πφιεο. Σν «κεηνίθηνλ» ήηαλ ν θφξνο πνπ θαηέβαιαλ φινη νη 

κέηνηθνη σο αλαγλψξηζε ηεο γελλαηφδσξεο παξαρψξεζεο ηεο πφιεο πξνο απηνχο θαη αλεξρφηαλ ζε 12 δξαρκέο 

ηνλ ρξφλν γηα ηνλ άληξα θαη 6 δξαρκέο γηα ηε γπλαίθα. 
323

 Ο Χξσπφο βξίζθεηαη ζηα ζχλνξα Αηηηθήο θαη Βνησηίαο θαη εθείλε ηελ πεξίνδν αλήθε ζηνπο Θεβαίνπο, 

Θνπθπδίδε  «Ἱζηνξίαη» 8.60.1 «Βνησηνὶ δὲ ηειεπηληνο ἤδε ηνῦ ρεηκλνο Ὠξσπὸλ εἷινλ πξνδνζίᾳ,  Ἀζελαίσλ 

ἐκθξνπξνύλησλ.» 
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πξνζηάηε αληηπξφζσπν θαη λα θαηαβάιιεη ην κεηνίθηνλ, παξά λα κείλεη ζηελ πφιε ηνπ «ἐλ 

Ὠξσπῶ κεηνίθηνλ θαηαηηζεὶο ἐπὶ πξνζηάηνπ ᾤθεη» (παξ. 9). Δπεηδή θαηάιαβε φηη ε παξακνλή 

ηνπ ζηελ αγξνηθία έγηλε επηθίλδπλε, ζηε ζπλέρεηα πήγε ζηνλ Χξσπφ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγεη ηε δχζθνιε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Αζήλα απφ ηηο απζαηξεζίεο ησλ 

ηπξάλλσλ. Σν αδίθεκα, φκσο,  πνπ δηαπξάηηεη ζχκθσλα κε ηνλ θαηήγνξν, είλαη ε ρξνληθή 

ζηηγκή ηεο πξάμεο, ε απνπζία ηνπ δειαδή, φηαλ παξαηάρζεθαλ γηα κάρε νη δεκνθξαηηθνί κε 

ηνπο νιηγαξρηθνχο
324

. Ο Φίισλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαξαγκέλεο επνρήο κέρξη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, δελ ζπκπαξαηάρζεθε κε θακία παξάηαμε, νχηε κε ηνπο 

νιηγαξρηθνχο αιιά νχηε θαη κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο (§ 13) θαη αθνινχζεζε κηα νπδέηεξε 

ζηάζε
325

. 

 Έρεη πξνβιεκαηίζεη ηνπο κειεηεηέο ην γεγνλφο φηη ν Λπζίαο δελ θάλεη θακία 

αλαθνξά ζην λφκν ηνπ φισλα πνπ αλαθέξεη, φηη ζε πεξίπησζε εκθπιίνπ πνιέκνπ, φπνηνο 

δελ πάξεη ηα φπια θαη δελ ηαρζεί κε ην κέξνο θάπνηαο παξάηαμεο, ζα θαηαδηθάδεηαη ζε 

αηηκία θαη ζα ζηεξείηαη ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα «ὃο ἄλ ζηαζηαδνύζεο ηο πόιεσο κή ζηε 

ηά ὅπια κεδέ κέζ’ ἑηέξσλ, ἄηηκνλ εἶλαη θαη ηο πόιεσο κή κεηέρεηλ» (Αζ. Πνιηη. 8.5). 

Οξηζκέλνη κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη ν λφκνο είλαη άγλσζηνο ζην Λπζία γηαηί είλαη 

απαξραησκέλνο θαη δελ ήηαλ ζε ηζρχ ή φηη δελ ππήξρε ηελ ρξνληθή πεξίνδν εθθψλεζεο ηνπ 

ιφγνπ, αιιά είλαη κηα επηλφεζε ηνπ ηέηαξηνπ αηψλα κεηά ηα ρξφληα ηνπ Λπζία. Ζ άπνςε 

απηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ν Λπζίαο γλψξηδε ην λφκν, αιιά επίηεδεο δελ ηνλ αλέθεξε, 

γηαηί ν Φίισλ δελ βξηζθφηαλ ζηελ πφιε, αιιά ζηνλ Χξσπφ θαη έηζη ζα θαηλφηαλ φηη 

απεπζχλεηαη ζε άιινπο Αζελαίνπο πνιίηεο, πνπ ήηαλ  ζηελ πφιε εθείλε ηελ πεξίνδν, δελ 

θαίλεηαη λα γίλεηαη επξέσο απνδεθηή
326

.  

Άμην ιφγνπ είλαη φηη ε εζηθή επζχλε ηνπ Φίισλα λα κε ζπκκεηέρεη ζηνλ αγψλα ηεο 

πφιεο ηνπ, παξαπνηείηαη απφ ηνλ θαηήγνξν, θαζψο εζηηάδεηαη ε ελνρή ηνπ Φίισλα ζηελ 

νπδεηεξφηεηα ηνπ. Απηή είλαη κηα έμππλε αλαθνξά ηνπ ξήηνξα θαζψο δελ ζέιεη, λα 

δπζαξεζηήζεη ην αθξναηήξην ηνπ πνπ απνηειείηαη απφ ππνζηεξηθηέο ηεο δεκνθξαηηθήο θαη 

ηεο νιηγαξρηθήο παξάηαμεο 
327

. Ζ αδηαθνξία ηνπ Φίισλα ήηαλ ηφζν κεγάιε πνπ δελ 

παξαιείπεη ν θαηήγνξνο λα ηνλίζεη ηελ αδπλακία ηνπ λα  ζπκκεηάζρεη ζηνλ αγψλα ησλ 

δεκνθξαηηθψλ νχηε φηαλ άξρηζαλ νη επηηπρίεο
328

 «νὐδὲ ηνύησλ ηη ηλ εὐηπρεκάησλ ἠμίσζε 

κεηαζρεῖλ» (§ 9) κε ην Θξαζχβνπιν, αξρηθά ζηε Φπιή θαη αξγφηεξα κε ηηο λίθεο ησλ 
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δεκνθξαηηθψλ Αζελαίσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ Πεηξαηά. Ο θαηήγνξνο ηζρπξίδεηαη φηη δελ 

ππάξρεη θακία δηθαηνινγία γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ψζηε ε πνιηηεία λα 

δείμεη ηελ επηείθεηά ηεο. Παξνπζηάδεη έλα θνηλφ ηφπν θαζψο αλαθέξεη φηη ε θνηλσλία 

θαηαλνεί εθείλνπο πνπ νδεγήζεθαλ ζην έγθιεκα εμαηηίαο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο θπζηθήο ηνπο 

αληθαλφηεηαο , φκσο εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηεο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ αδηθνχλ, ελψ 

κπνξνχλ λα δήζνπλ ρσξίο λα εγθιεκαηήζνπλ
329

. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε πξνζηαζία ησλ 

αδπλάκσλ απφ ηελ Αζελατθή πνιηηεία θαη ε θηιάλζξσπε δηάζεζε ησλ Αζελαίσλ
330

, αιιά ν 

θαηεγνξνχκελνο νχηε αλάπεξνο είλαη ψζηε λα κελ κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζηνλ αγψλα (§12) , 

θαη νχηε θησρφο ψζηε λα κελ κπνξεί  λα εθηειεί δεκφζηα ιεηηνπξγία
331

 (§ 12) ή λα παξέρεη 

ηνλ νπιηζκφ ζε θάπνηνπο πνιίηεο, νη νπνίνη ζα ππεξαζπηζηνχλ ηελ παηξίδα ηνπο ζηε ζέζε 

ηνπ αλ απηφο αδπλαηεί (§ 15).  

       Ο Φίισλαο δελ αξθέζηεθε κφλν ζε απηφ. Ο θαηήγνξνο πξνζζέηεη ζην θαηεγνξεηήξην ηε 

ζχζηαζε ζπκκνξίαο ζηνλ Χξσπφ, πνπ είρε θαηαθχγεη, κε ζθνπφ ηηο επηδξνκέο θαη ηηο 

ιεειαζίεο ησλ πεξηνπζηψλ  ησλ θησρψλ «ὀιίγα κὲλ ηλ ἐπηηεδείσλ ἔρνληεο» (§ 18) θαη 

κεγάισλ ζε ειηθία θαηνίθσλ «ηλ πνιηηλ ηνῖο πξεζβπηάηνηο» (§ 18)  πνπ αλήθαλ ζηε 

δεκνθξαηηθή παξάηαμε «εὖλνη κὲλ ὄληεο ηῶ πιήζεη» (§ 18). Μάιηζηα ε ιεειαζία πνπ γηλφηαλ 

ζηνπο θησρνχο απηνχο αλζξψπνπο αθνξνχζε κηθξά ρξεκαηηθά πνζά, δψα, ζηηεξά θαη ίζσο 

μπιεία θαη θεξακίδηα
332

. 

Μηα πην ζπγθεθξηκέλε θαη ζεκαληηθή θαηεγνξία
333

 ελάληηα ζηνλ  Φίισλα είλαη φηη 

δελ έζαςε ν ίδηνο ηε κεηέξα ηνπ, αιιά ε ίδηα, πξηλ πεζάλεη,  έδσζε ρξήκαηα ζηνλ Αληηθάλε, 

έλαλ άλζξσπν πνπ δελ ήηαλ ζπγγελήο ηεο, γηα ηελ ηαθή ηεο  (§ 21). Οη Αζελαίνη έδηλαλ 

κεγάιε ζεκαζία ζην ζεβαζκφ απέλαληη ζηνπο ειηθησκέλνπο γνλείο ηνπο θαη ε θαθνπνίεζε 

γνλέα ζεσξνχληαλ κεγάιν παξάπησκα. χκθσλα κε λφκν ηνπ φισλα ζηνλ πηφ πνπ 

παξέιεηπε λα εμαζθαιίζεη ζηνπο γνλείο ηνπ ηξνθή ή ζηέγε, ή αλ ρξεζηκνπνηνχζε ζσκαηηθή 

βία ελαληίνλ ηνπο ή παξέιεηπε λα ηνπο παξάζρεη ηηο αξκφδνπζεο ηαθηθέο ηειεηέο,  κπνξνχζε 

λα γίλεη κήλπζε γηα θαθνκεηαρείξηζε ησλ γνλέσλ ηνπ, ε «θάθσζηο γνλέσλ»
334

, κε πνηλή ηε 

ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ. Ζ πνιηηεία επηβξάβεπε απηφλ πνπ έθεξλε ζε δίθε 

ηελ θαθνκεηαρείξηζε γνλέσλ κε ην λα κελ ππνζηεί θαλέλα πξφζηηκν ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
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θαηάθεξλε λα θαηαδηθαζηεί ν θαηεγνξνχκελνο (Αζ. Πνιηη.  56.6). Γηα λα γίλεη κάιηζηα ν 

θαηήγνξνο πην αμηφπηζηνο θαη λα επεξεάζεη ηνπο Βνπιεπηέο, πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ην πνζφ 

ησλ ηξηψλ κλσλ πνπ δφζεθε γηα ηελ ηαθή
335

 ηεο κεηέξαο ηνπ Φίισλα. Σν πην επηβαξπληηθφ 

είλαη φηη ε κεηέξα ηνπ θαηεγνξνχκελνπ γλψξηδε φηη ν γηφο ηεο δελ ζα εθπιήξσλε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ππεξληθψληαο ηελ κεηξηθή αγάπε πνπ δηθαηνινγεί θαη ζπγρσξεί ηα 

πάληα, δελ ηνλ εκπηζηεχηεθε γηα ηελ ηαθή ηεο. Έηζη κε ηελ ηερληθή ηνπ εηθφηνο παξνπζηάδεη 

έλαλ άλζξσπν αλαμηφπηζην πνπ θαη ε ίδηα ε πνιηηεία δελ κπνξεί λα ηνπ δείμεη εκπηζηνζχλε 

θαη λα αλαιάβεη ην αμίσκα
336

 (§ 22).  

ΔΝΣΔΥΝΔ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ  §§ 24-33 

Ο θαηήγνξνο απεπζπλφκελνο ζηνπο βνπιεπηέο ζεσξεί φηη θαη κφλν ε ζηάζε ηνπ 

Φίισλα απέλαληη ζηε κεηέξα ηνπ είλαη ιφγνο απνδνθηκαζίαο  ηνπ «ηί <ἂλ> νὖλ βνπιεζέληεο 

ὑκεῖο ηνῦηνλ δνθηκάζαηηε;» (§ 24). Σν γεληθφ επηρείξεκα ηνπ φηη πξψηα πξέπεη θάπνηνο 

πνιίηεο λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ πφιε θαη κεηά λα αλαιάβεη 

δεκφζηα αμηψκαηα (§ 24), είλαη ινγηθφ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ αλήθεη ν Φίισλαο, ν 

νπνίνο δελ κπνξεί λα εθιεγεί Βνπιεπηήο, θαζψο έρεη αδηθήζεη ηελ πφιε . ηε ζπλέρεηα 

πξνζζέηεη έλαλ παξάμελν ηζρπξηζκφ πνπ απνηξέπεη ηελ εθινγή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ κε ην 

ζθεπηηθφ ησλ κειινληηθψλ επεξγεζηψλ πνπ ίζσο θάλεη γηα ηελ πφιε ηνπ (§ 24). Πξάγκαηη ζα 

ήηαλ παξάινγν λα κελ ηηκσξείηαη θάπνηνο γηα αδηθίεο πνπ έρεη θάλεη θαη λα ηηκάηαη γηα 

πξάμεηο, φρη πνπ έθαλε, αιιά πνπ πξφθεηηαη λα θάλεη. Δμάιινπ ε αλάιεςε ηνπ αμηψκαηνο 

απφ ηνλ Φίισλα ζα απνηειέζεη έλα θαθφ πξφηππν, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα ζειήζνπλ θαη 

άιινη πνιίηεο, αθνχ δηαπξάμνπλ άλνκεο πξάμεηο, λα αλαιάβνπλ δεκφζηα αμηψκαηα (§ 26).  

Πξνζπαζψληαο λα δείμεη ην κέγεζνο ηνπ αδηθήκαηνο θαη ηεο επαθφινπζεο ηηκσξίαο ζέηεη ην 

εμήο επηρείξεκα: Κάζε Αζελαίνο πνιίηεο κπνξνχζε λα θαηαγγείιεη  γηα πξνδνζία θάπνηνλ 

πνπ πξφδσζε θάπνην θξνχξην, πνιεκηθφ πινίν ή θάπνην ζηξαηφπεδν (§ 27), ν νπνίνο κε ηε 

ζεηξά ηνπ ππνβάιινληαλ ζε δίθε ηελ θαινχκελε «εηζαγγειία»
337

. Ζ ηηκσξία ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο ήηαλ κεγάιε «ηαῖο ἐζράηαηο ἂλ δεκίαηο ἐδεκηνῦην» (§ 26), θαηάζρεζε 

πεξηνπζίαο, ζάλαηνο θαη απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο λα ηαθεί ζηε Αηηηθή
338

. Αθνχ ινηπφλ ν 

θαηεγνξνχκελνο έρεη δηαπξάμεη κεγαιχηεξν αδίθεκα θαη είλαη πξνδφηεο ηεο ίδηαο ηνπ ηεο 

παηξίδαο, πξέπεη λα ηηκσξεζεί κε ηηο κεγαιχηεξεο πνηλέο γη‟ απηή ηνπ ηελ πξνδνζία θαη φρη 
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λα ηηκεζεί παίξλνληαο ην αμίσκα ηνπ βνπιεπηή  «νὐ πεξὶ ηνῦ βνπιεύεηλ ἀιιὰ πεξὶ ηνῦ 

δνπιεύεηλ θαὶ ηο κεγίζηεο ηηκσξίαο ἀγσλίδνηην» (§ 26). 

 ηε ζπλέρεηα έρεη ν θαηήγνξνο λα αληηκεησπίζεη ην ηζρπξφηεξν επηρείξεκα ηνπ 

Φίισλα
339

. Ο Φίισλαο ζα ηζρπξηζηεί πσο δελ ππάξρεη θαλέλαο λφκνο πνπ λα απνθιείεη ηνπο 

πνιίηεο πνπ έκελαλ εθηφο Αηηηθήο απφ ην λα αλαιάβνπλ δεκφζην αμίσκα (§ 27). ην ζεκείν 

απηφ επαλέξρεηαη ην εξψηεκα γηαηί ν Λπζίαο δελ αλαθέξεηαη ζην λφκν ηνπ φισλα, φπνπ 

ραξαθηεξίδεη «άηηκνπο» φζνπο δελ κεηέρνπλ, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη εκθχιηα ζχγθξνπζε 

ζηελ πφιε. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ε χπαξμε απηνχ ηνπ λφκνπ ζα ήηαλ γλσζηή θαη ζηνπο 

Βνπιεπηέο θαη ε απφθξπςε ηνπ απφ ηνλ θαηήγνξν θαη ε κείσζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηεο 

πεηζηηθφηεηαο ηνπ επηρεηξήκαηφο ηνπ, ζα δεκηνπξγνχζε βάζηκεο ππνςίεο ζπκπαηγλίαο κε ηνλ 

θαηεγνξνχκελν
340

. χκθσλα κε ηνλ Carey ην πην πηζαλφ είλαη ν λφκνο απηφο ηνπ φισλα λα 

έρεη πέζεη ζε αρξεζηία θαη λα κελ αλαβίσζε κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ λφκσλ πνπ 

νινθιεξψζεθε κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο
341

. Πάλησο ν θαηήγνξνο απαληά ζε 

απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ θαηεγνξνχκελνπ κε ην ππεξβνιηθφ επηρείξεκα φηη δελ έρεη 

ζεζπηζηεί θάπνηνο λφκνο, γηαηί θαλέλαο λνκνζέηεο δελ κπνξνχζε λα θαληαζηεί  φηη θάπνηνο 

πνιίηεο ζα κπνξνχζε λα πξνβεί ζε κηα ηφζν απνηξφπαηα πξάμε «δηὰ ηὸ κέγεζνο ηνῦ 

ἀδηθήκαηνο νὐδεὶο πεξὶ αὐηνῦ ἐγξάθε λόκνο» (§ 27) . Καη ζπλερίδεη, δεηψληαο ζηελ νπζία 

απφ ηνπο δηθαζηέο λα γίλνπλ θαη λνκνζέηεο
342

, αλαξσηψκελνο πσο είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη 

λφκνο πνπ λα θαηαδηθάδεη απηφλ πνπ ιηπνηαθηεί απφ ηελ παξάηαμή ηνπ, φηαλ απηή δελ 

βξίζθεηαη ζε δχζθνιε ζέζε, ελψ δελ έρεη πξνβιέςεη ηηκσξία γη‟ απηφλ πνπ εγθαηαιείπεη ηελ 

πφιε ηνπ  ζε πεξίνδν πνιέκνπ «εἰ δέ ηηο αὐηο ηο πόιεσο ἐλ θηλδύλῳ νὔζεο ιίπνη ηὴλ πόιηλ 

αὐηήλ, νὐθ ἂλ ἄξα ἐηέζε» (§ 28).  

  Ζ ζχγθξηζε ηεο ζηάζεο ηνπ Φίισλα κε απηή ησλ κεηνίθσλ πξνζζέηεη πεξηζζφηεξν 

ρξψκα ζην ιφγν παξά νπζία
343

. Ο Λπζίαο ρξεζηκνπνηεί έλα ξεηνξηθφ ηέρλαζκα 

παξνπζηάδνληαο ηνπο κέηνηθνπο σο ζεκείν ζχγθξηζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξάμεσλ ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ
344

. Ζ πξνζθνξά ησλ κεηνίθσλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο είλαη 

κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ Φίισλα. Οη κέηνηθνη βνήζεζαλ ηελ πφιε, ελψ ν Φίισλαο πξφδσζε 

ηελ πφιε. Οη κέηνηθνη μεπέξαζαλ θαηά πνιχ  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζηελ πφιε
345
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«νὐ θαηὰ ηὸ πξνζθνλ ἑαπηνῖο ἐβνήζεζαλ ηῶ δήκῳ» (§ 29), ζε αληίζεζε κε ηνλ Φίισλα πνπ 

έδξαζε αληίζεηα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ο Λπζίαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζπκίδεη ζηνπο 

Βνπιεπηέο ηελ ζπκκεηνρή ησλ κεηνίθσλ ζηελ παξάηαμε ησλ δεκνθξαηηθψλ κε αξρεγφ ηνλ 

Θξαζχβνπιν πνπ νδήγεζε ζηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Σξηάθνληα ηπξάλλσλ. Ο 

Θξαζχβνπινο πξφηεηλε ηελ παξαρψξεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζε κέηνηθνπο θαη δνχινπο 

πνπ επέζηξεςαλ καδί ηνπ απφ ηνλ Πεηξαηά, αλαγλσξίδνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη 

απνθαζηζηψληαο ηελ αληζφηεηα ησλ πνιηηψλ απφ ηα ζπληεξεηηθά θξηηήξηα ηζαγέλεηαο πνπ 

ίζρπαλ απφ ηελ επνρή ηνπ Πεξηθιή
346

. Ζ πξφηαζε απηή ελψ ςεθίζηεθε απφ ηελ Δθθιεζία 

ηνπ δήκνπ, θαηαγγέιζεθε απφ ηνλ Αξρίλν
347

 κε γξαθή παξαλφκσλ
348

. Ο θαηήγνξνο ηνλίδεη 

φηη ε πνιηηεία ηίκεζε ηνπο κέηνηθνπο «ἐηηκήζαηε ἀμίσο ηο πόιεσο» (§ 29), αιιά ηνλ Φίισλα 

πνπ πξφδσζε ηελ παηξίδα ηνπ πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα ηνπ ζηεξήζεη ηα πνιηηηθά ηνπ 

δηθαηψκαηα «εἰ κή γε ἄιιῳ ηηλὶ κείδνλη, ηῆ γε παξνύζῃ ἀηηκίᾳ» (§ 29).  

Ο θαηήγνξνο ζηε ζπλέρεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ θαιεί ηνπο βνπιεπηέο λα πξάμνπλ ην 

θαζήθνλ ηνπο θαη λα αθνινπζήζνπλ απηφ πνπ θάλεη πάληνηε ε πφιε, δειαδή λα ηηκά ηνπο 

επεξγέηεο ηεο θαη λα πεξηθξνλεί ηνπο δεηινχο «ὅ ηη πνηὲ ηνὺο ἀγαζνὺο ἄλδξαο γελνκέλνπο πεξὶ 

ηὴλ πόιηλ ηηκηε θαὶ ηνὺο θαθνὺο ἀηηκάδεηε» (§ 30). Οη πνηλέο απνηεινχλ έλα θαιφ κάζεκα 

γηα ηηο επφκελεο γεληέο ψζηε λα πξνζπκνπνηνχληαη γηα ην θαιφ « ἵλ᾽ ἀγαζνὶ πξνζπκληαη 

γίγλεζζαη ἐθ παξαζθεπο» (§ 30). Καιεί ζηε ζπλέρεηα ηνπο Βνπιεπηέο λα ζέζνπλ ηα θξηηήξηα 

κε ηα νπνία πξέπεη λα ειέγρνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Βνπιεπηέο
349

. Γηα άιιε κηα θνξά, κέζα 

απφ ηελ αληίζεζε πξνζσπηθνχ θαη ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο, πξνβάιιεηαη ε αδηαθνξία ηνπ 

Φίισλα γηα ηελ πφιε. Ο θαηεγνξνχκελνο δελ κπνξεί λα γίλεη βνπιεπηήο, επεηδή νχηε ηνπο 

φξθνπο ηνπ ζα κπνξέζεη λα ζεβαζηεί «πνίσλ ἂλ ὑκῖλ δνθεῖ νὗηνο ὅξθσλ θξνληίζαη» (§ 31), 

αθνχ αζέηεζε ηνλ φξθν πνπ έθαλε σο έθεβνο
350

 κε ηνλ νπνίν ππνζρφηαλ ηηκή ζηνπο 

παηξνπαξάδνηνπο ζενχο
351

, νχηε ζα σθειήζεη ζε θάηη ηελ πφιε «πο ἂλ ρξεζηόλ ηη 

βνπιεῦζαη πεξὶ ηο πνιηηείαο», αθνχ κέρξη ηψξα δελ ηεο έρεη πξνζθέξεη (§ 31), νχηε ζα 

δηαθπιάμεη ηα απφξξεηα ηεο πφιεο σο κέινο ηεο Βνπιήο «πνῖα ἂλ ἀπόξξεηα ηεξζαη», αθνχ 
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πάληα ελδηαθεξφηαλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο (§ 31). Οη επζχλεο ησλ βνπιεπηψλ είλαη 

πνιχ κεγάιεο αλ δελ ηνλ απνδνθηκάζνπλ «ζρέηιηνλ δ᾽ ἂλ εἴε» (§ 31).  

  ην ηειεπηαίν κέξνο ησλ πίζηεσλ ν θαηήγνξνο αλαθέξεηαη ζην ξφιν ησλ 

ζπλεγφξσλ
352

 θαη ππνζηεξηθηψλ ηνπ Φίισλα, θαηεγνξψληαο ηνπο φηη επηδνθηκάδνπλ 

πξνδνηηθέο ζπκπεξηθνξέο
353

. Απηνί ζα πξνζπαζήζνπλ λα επεξεάζνπλ ηε Βνπιή λα 

επηδνθηκάζεη ηελ εθινγή ηνπ, φκσο ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα ηνλ πξνέηξεπαλ λα βνεζήζεη ηελ 

πφιε φηαλ ε ίδηα αγσληδφηαλ γηα ηε δεκνθξαηία (§ 32). Ο θαηήγνξνο κε ζηγνπξηά δειψλεη 

φηη, αθνχ ν Φίισλαο πξφδσζε ηελ παηξίδα  ηνπ, ζα πξνδψζεη θαη ηε Βνπιή, ην πξνπχξγην 

ηεο δεκνθξαηίαο θαη επνκέλσο είλαη αλάμηνο λα γίλεη κέινο ηεο
354

. Απηφ πνπ πξέπεη ν 

Φίισλαο λα θάλεη θαη ηαηξηάδεη ζηε δνθηκαζία είλαη λα θαηαδηθάζεη ν ίδηνο ηνλ εαπηφ ηνπ
355

 , 

αθνχ δελ ηάρζεθε ζην πιεπξφ ηεο πφιεο «κόλνο δή, ὦ βνπιή, δηθαίσο νὐδ᾽ ἂλ ἀγαλαθηνίε κὴ 

ηπρώλ» (§ 33). 

ΗΘΟΠΟΙΙΑ 

Ο θαηήγνξνο είλαη έλαο πεπεηξακέλνο αγνξεηήο «ηῶ δύλαζζαη θαὶ εἰσζέλαη ιέγεηλ» (§ 

2) 
356

, παξφια απηά δειψλνληαο έιιεηςε επγισηηίαο «νἵηηλεο δπλαηώηεξνη ἐκνῦ εἰζη ιέγεηλ» 

(§ 4), ζέιεη λα δψζεη κηα εληχπσζε ζεκλφηεηαο
357

 «νὐδὲ ... ἐλ ὑκῖλ ἐπαξζείο» (§ 2). Δίλαη 

παηξηψηεο κε ζπλαίζζεζε επζχλεο απέλαληη ζηνπο φξθνπο ηνπ σο Βνπιεπηήο (§ 2) γη‟ απηφ 

θαη εζεινληηθά κελχεη ηνλ Φίισλα κε κηα «απζηεξή αιιά ςχρξαηκε αίζζεζε 

δηθαηνζχλεο»
358

. Δμάιινπ ζηελ θαηεγνξία ηνπ απηή, δελ ππνθηλείηαη απφ πξνζσπηθή έρζξα  

(§ 2), αιιά απφ ηελ αθηινθεξδή ππεξεζία ηνπ ζηελ πφιε
359

, αλαγλσξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

πνηαπφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ «ἀιιὰ ηῶ πιήζεη ηλ ἁκαξηεκάησλ αὐηνῦ 

πηζηεύσλ» (§ 2) . Απνηεινχζε θνηλφ ηφπν νη θαηήγνξνη λα δηθαηνινγνχλ ηελ θαηεγνξία 

ηζρπξηδφκελνη φηη πξάηηνπλ ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη ην ζπκθέξνλ ηεο πφιεο
360

. Ζ 

άπνςε ηνπ φηη πξνεγείηαη ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απέλαληη ζηελ πνιηηεία θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ε δηεθδίθεζε αμησκάησλ, απερεί ηηο δεκνθξαηηθέο ηνπ απφςεηο (§ 24). 

Δίλαη έλαο άλζξσπνο αλππνρψξεηνο θαη ζηαζεξφο ζηηο απφςεηο ηνπ θαζψο ε πξνζπάζεηα 
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δσξνδνθίαο ηνπ απφ ηνπο ζπλεγφξνπο ηνπ Φίισλα, φπσο ππαηλίζζεηαη, απέηπρε
361

 «ἐπεηδὴ 

ἐκὲ νὐθ ἐδύλαλην πεῖζαη» (παξ. 32). 

ε κηα δίθε δνθηκαζίαο ήηαλ αλακελφκελν λα πξνβάιινληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε 

δεκφζηα δξάζε θαη ηελ πξνζσπηθή δσή ησλ δνθηκαδφκελσλ. Πνιιέο θνξέο ιεπηνκέξεηεο γηα 

ηελ πξνζσπηθή δσή θάπνηνπ γίλνληαλ γλσζηέο ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ θαη ε δνθηκαζία 

ιεηηνπξγνχζε σο πεγή ππαηληγκψλ θαη δηαδφζεσλ θνπηζνκπνιηνχ
362

. Ο θαηήγνξνο 

πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη γηα ην Φίισλα έλα πξφηππν, αθξηβψο αληίζεην απφ απηφ ηνπ 

θαινχ πνιίηε θαη παηξηψηε. Ο Φίισλαο ηνλ θαηξφ ηεο ηπξαλλίαο ησλ Σξηάθνληα, αθφκα θαη 

ηελ πεξίνδν πνπ ε δεκνθξαηηθή παξάηαμε είρε αξρίζεη λα επηθξαηεί, απηφο αληίζεηα απφ 

ηνπο άιινπο πνιίηεο ιηπνηάθηεζε θαη θαηνίθεζε σο κέηνηθνο ζηνλ Χξσπφ, αζρνινχκελνο 

κφλν κε ηηο δηθέο ηνπ ππνζέζεηο (§ 9). Γελ ηνλ θαηεγνξεί φηη αλήθε ζηελ νιηγαξρηθή 

παξάηαμε, αιιά κε ηε ζηάζε αδηαθνξίαο πνπ θξάηεζε, δελ ζπκκεηείρε ζηελ πξνζπάζεηα 

απνθαηάζηαζεο ηεο δεκνθξαηίαο
363

 «θαηεξγαζάκελόο ηη ηλ ηῆ θνηλῆ πνιηηείᾳ ζπκθεξόλησλ» 

(§ 9). Μάιηζηα δελ δηζηάδεη λα ηνλ θαηεγνξήζεη σο πξνδφηε ηεο πφιεο «ἀκθνηέξνπο θαλεξόο 

ἐζηη πξνδνύο» (§ 13), γη‟ απηφ νξγίδεηαη κε ηελ αλαίδεηα θαη ηε ζξαζχηεηα ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ πνπ επηδηψθεη ην αμίσκα ηνπ Βνπιεπηή «νὐρ ἕλ ηη κόλνλ ἀιιὰ πνιιὰ 

ηνικεξόο ἐζηηλ» (§ 2). Ζ παξαβνιή ηνπ κε ηνπο θησρνχο θαη αλάπεξνπο, νη νπνίνη 

δηθαηνινγνχληαη λα αδηθνχλ αθνχζηα «δηὰ ηὸ ἡγεῖζζαη ἄθνληαο αὐηνὺο ἁκαξηάλεηλ» (§ 11), 

αθνχ νχηε ρξήκαηα έρνπλ ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά, νχηε ηελ αξηηκέιεηα λα 

πνιεκήζνπλ γηα ηελ παηξίδα ηνπο, κεηψλεη πεξηζζφηεξν ην εζηθφ θχξνο ηνπ Φίισλα «νὗηνο 

ηνίλπλ νὐδεκηο ζπγγλώκεο ἄμηόο ἐζηη ηπρεῖλ» (§ 12). Ζ πνηαπφηεηα θαη ε κηθξνπξέπεηα ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ θαίλεηαη απφ ηηο ιεζηξηθέο επηδξνκέο πνπ έθαλε ζηνπο θησρνχο «ὀιίγα κὲλ 

ηλ ἐπηηεδείσλ ἔρνληεο» (§ 18) θαη ειηθησκέλνπο θαηνίθνπο ηνπ Χξσπνχ «ἀδύλαηνη δὲ ὑπὸ 

ηο ἡιηθίαο» (§ 18) φπνπ ηνπο απνζπνχζε ηα ιίγα ππάξρνληα πνπ είραλ γηα λα επηβηψζνπλ
364

. 

Δπηπιένλ ε κεηέξα ηνπ δελ έδεημε εκπηζηνζχλε ζηνλ γηφ ηεο «ἐθείλε γὰξ ηνύηῳ κὲλ 

ἠπίζηεζελ» (§ 21) , ηνπ αξλήζεθε λα θξνληίζεη ηελ ηαθή ηεο «παξαιηπνῦζα ηνῦηνλ ὑὸλ ὄληα 

ἑαπηο» (§ 21) θαη πξνηίκεζε λα δψζεη ρξήκαηα ζε έλαλ  κε ζπγγελή, ειπίδνληαο ζε κηα 

θαζσζπξέπεη θεδεία. Ζ κε εθπιήξσζε απφ ηε πιεπξά ησλ ηέθλσλ ηνπ ρξένπο ηεο ηαθήο ησλ 

γνλέσλ ηνπο ζεσξνχληαλ πξάμε επαίζρπληε
365

. Ο θαηήγνξνο αθήλεη λα ελλνεζεί φηη ν 

Φίισλαο θαθνκεηαρεηξηδφηαλ ηελ κεηέξα ηνπ θαη φηη ζα πξνζπαζνχζε λα απνθνκίζεη φθεινο 
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αθφκα θαη απφ ην ζάλαηφ ηεο
366

, θαζψο δελ ζα  ρξεζηκνπνηνχζε ζσζηά ηα ρξήκαηα ηεο 

θεδείαο ηεο. Ζ ζχγθξηζε, ηέινο, πνπ θάλεη ν Λπζίαο αλάκεζα ζηνπο κεηνίθνπο θαη ζην 

Φίισλα (§ 29) απνζθνπεί ζην λα δειψζεη ηελ απνηπρία ηνπ λα δήζεη σο πνιίηεο θαη λα ηνλ 

παξνπζηάζεη σο ηνλ ρεηξφηεξν κέηνηθν, θαζψο ηνπνζεηεί ηα ρξήκαηα θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

ζπκθέξνλ πάλσ απφ ην θαιφ ηεο πφιεο
367

. 

ΠΑΘΟΠΟΙΙΑ 

 Σα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, φζν θαη ηνπ θαηήγνξνπ 

επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο ζπκπάζεηαο ή αληηπάζεηαο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

Βνπιεπηψλ πνπ θαινχληαη λα θξίλνπλ ηελ ππφζεζε απηή ηεο δνθηκαζίαο. Ο θαηήγνξνο, 

Βνπιεπηήο θαη απηφο, δεηάεη ηελ θαηαλφεζή ηνπο γαηί δελ έρεη πξνιάβεη λα πξνεηνηκάζεη 

θαιά ην θαηεγνξεηήξην ζε ζρέζε κε ηνλ θαηεγνξνχκελν πνπ ζα έρεη ρξφλν
368

 «νὐθ ἀπὸ ἴζεο 

παξαζθεπο» (§ 3) θαη δεηάεη θαη ηελ ζπλδξνκή ησλ Βνπιεπηψλ ψζηε λα θαηαζέζνπλ φζα ν 

ίδηνο έρεη παξαιείςεη. Ζ άπνςε ηνπ φηη ζηε Βνπιή δελ αξθεί λα βξίζθνληαη απηνί πνπ είλαη 

απφ ηε θχζε ηνπο πνιίηεο, αιιά πξέπεη λα ην επηζπκνχλ απηφ θαη λα είλαη κηα ζπλεηδεηή 

επηινγή, βξίζθεη ζίγνπξα ζχκθσλνπο πνιινχο Βνπιεπηέο
369

. Απνινγείηαη πνπ αλαγθαζηηθά 

(§ 8) ζα δπζαξεζηήζεη ηνπ Βνπιεπηέο, ζπκίδνληαο ηνπο νδπλεξέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο 

ζπκθνξέο πνπ ππέζηε ε παηξίδα κεηά ηελ ήηηα ησλ Αζελαίσλ ζηνπο Αηγφο Πνηακνχο, ηε 

ζπλζεθνιφγεζε κε ηνπο παξηηάηεο θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Σξηάθνληα 

ηπξάλλσλ. Καζψο ζέιεη λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ησλ νιηγαξρηθψλ αιιά θαη ησλ 

δεκνθξαηηθψλ βνπιεπηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Βνπιή, θαηεγνξεί ηνλ Φίισλα γηα ηελ 

νπδέηεξε ζηάζε πνπ θξάηεζε θαη δελ αλακείρζεθε κε θάπνηα παξάηαμε
370

. θνπφο ηνπ είλαη 

λα πξνθαηαιάβεη ηνπο βνπιεπηέο θαη ησλ δχν παξαηάμεσλ ελαληίνλ ηνπ Φίισλα θαη 

πξνζπαζεί λα ηνλ απνκνλψζεη παξνπζηάδνληαο ηνλ αδηάθνξν, φηαλ νη άιινη πνιίηεο 

πξνζπαζνχζαλ κε θάζε ηξφπν λα βνεζήζνπλ ηελ πφιε ηνπο  «ηὰ ἐλαληία ἅπαζη ηνῖο 

ἄιινηο  πνιίηαηο ἐπνίεζε» (§ 8). Ζ παξνπζίαζε απφ ηνλ θαηήγνξν σο άλζξσπν πνπ πξνηίκεζε 

λα θαηαθχγεη ζην Χξσπφ θαη λα δήζεη σο κέηνηθνο, ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

πεξηνπζία παξά γηα ην γεληθφ θαιφ, έρεη ζθνπφ λα πξνθαιέζεη ηελ απνδνθηκαζία ησλ 

Βνπιεπηψλ θαη απηή ε δπζαξέζθεηα κεγαιψλεη, φηαλ απηνί πιεξνθνξνχληαη ηηο ιεζηξηθέο 

επηδξνκέο πνπ έθαλε ζηνπο αδχλακνπο γέξνληεο ηνπ Χξσπνχ. Ο θαηήγνξνο πξνθαιεί 

επηπιένλ ηνλ νίθην ησ Βνπιεπηψλ παξνπζηάδνληαο ηνπο γέξνληεο απηνχο σο δεκνθξαηηθνχο 
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«εὖλνη κὲλ ὄληεο ηῶ πιήζεη» (§ 18). Πξνζπαζψληαο λα εγείξεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα 

ηνλ θαηεγνξνχκελν, θαιεί ηνπο Βνπιεπηέο λα θνηηάμνπλ ηελ αξηηκέιεηα ηνπ «ὡο θαὶ ὑκεῖο 

ὁξηε» (§ 12), ε νπνία δελ δηθαηνινγεί θακία αθνχζηα αδηθία ή παξακέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ σο πνιίηε. Απνθνξχθσκα ηεο αλακελφκελεο δπζαξέζθεηαο ησλ 

Βνπιεπηψλ απνηειεί ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ηεο κεηέξαο ηνπ ζην πξφζσπφ ηνπ γηα ηελ 

ηαθή ηεο θαη ε αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απέλαληη ζηε κεηέξα ηνπ. 

Θπκίδεη ζηνπο βνπιεπηέο ην ρξένο ηνπο θαζψο νη απνθάζεηο ηνπο ζα έρνπλ επηπηψζεηο ζην 

ζχλνιν «ἵλα βειηίνπο ὦζηλ νἱ πνιῖηαη» (παξ. 25) θαη ηνπο θαιεί λα κελ θνβεζνχλ λα 

απνδνθηκάζνπλ ηνλ Φίισλα κε ηελ ηδέα φηη ζα γίλνπλ κηζεηνί απφ ηνπο πνιίηεο, θαζψο έρεη 

δηαπξάμεη ηέηνηνπ είδνπο αδηθήκαηα (§ 13)
371

. ην ηέινο πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα 

ησλ Βνπιεπηψλ, ηνλίδνληαο ηνπο αγψλεο ηνπο γηα ηε δεκνθξαηία θαη εξρφκελνη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζε αληίζεζε κε ηε ζηάζε ηνπ Φίισλα (§ 32). 

ΑΣΔΥΝΔ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ 

Ο θαηήγνξνο γηα λα επηβεβαηψζεη ηα ιεγφκελά ηνπ φηη ν Φίισλαο ηελ πεξίνδν ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ησλ Σξηάθνληα έθπγε απφ ηελ Αζήλα, θαηνηθνχζε ζηνλ Χξσπφ σο κέηνηθνο, 

απέθηεζε πεξηνπζία θαη δελ αγσλίζηεθε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, θαιεί 

κάξηπξεο, πηζαλφλ πνιίηεο πνπ γλψξηδαλ πξνζσπηθά ηνλ Φίισλα θαη κπνξνχζε ε καξηπξία 

ηνπο λα έρεη θχξνο «ὡο νὖλ ᾤθεη ηε ἐλ Ὠξσπῶ ἐπὶ πξνζηάηνπ θαὶ ἐθέθηεην ἱθαλὴλ νὐζίαλ θαὶ 

νὔη᾽ ἐλ ηῶ Πεηξαηεῖ νὔη᾽ ἐλ ηῶ ἄζηεη ἔζεην ηὰ ὅπια, ἵλα εἰδηε ὅηη ηαῦηα πξηνλ ἀιεζ ιέγσ, 

ἀθνύζαηε ηλ καξηύξσλ»(§ 14) . 

ηε ζπλέρεηα γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ θαηεγνξία φηη δελ είρε θακία ζπλεηζθνξά ζε 

ρξήκαηα ή φηη δελ εμαζθάιηζε ηνλ νπιηζκφ ζε ζπλδεκφηεο ηνπ πνπ ήζειαλ λα πνιεκήζνπλ, 

θαιεί σο κάξηπξα ηνλ Γηφηηκν θαη φζνπο εθιέρηεθαλ καδί κε απηφλ απφ ην δήκν ησλ 

Αραξλέσλ
372

 «θαί κνη θάιεη Γηόηηκνλ ηὸλ Ἀραξλέα θαὶ ηνὺο αἱξεζέληαο κεη᾽ αὐηνῦ ηνὺο 

δεκόηαο ὁπιίζαη ἀπὸ ηλ εἰζελερζέλησλ ρξεκάησλ» (§ 16). Ο Γηφηηκνο πηζαλφλ ζα είρε έλα 

θαηάινγν κε ηνπο δεκφηεο πνπ είραλ ζπλεηζθέξεη ρξήκαηα ή είραλ εθνδηάζεη κε νπιηζκφ 

ζπκπνιίηεο ηνπο ψζηε λα κελ απαηηείηαη ε δηθή ηνπο ζπκκεηνρή
373

. 

Μηα άιιε πεξίπησζε θιήζεο καξηχξσλ είλαη γηα λα επηβεβαησζνχλ νη εγθιεκαηηθέο 

ελέξγεηεο ηνπ Φίισλα απέλαληη ζηνπο γέξνπο θαη αδχλακνπο θαηνίθνπο ηνπ Χξσπνχ
374

. Ο 

θαηήγνξνο θαιεί ηνπο κάξηπξεο (§ 19), αιιά εθθξάδεη ηελ ακθηβνιία ηνπ γηα ηελ παξνπζία 

ηνπο, ιφγσ ηεο κεγάιεο ειηθίαο ηνπο θαη ηεο αδπλακίαο ηνπο λα έξζνπλ ζην άζηπ θαη λα 
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 ηνηρεία παζνπνηίαο ζην Carey (2002
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372
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374
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θαηαζέζνπλ απφ ηνλ καθξηλφ Χξσπφ. Οη γέξνη, θησρνί θαη αδχλακνη θάηνηθνη ηνπ Χξσπνχ 

είλαη άμηνη ζαπκαζκνχ, γηαηί παξά ηελ ζσκαηηθή θαη νηθνλνκηθή αδπλακία ηνπο, θαινχληαη 

λα θαηαζέζνπλ απηά πνπ βίσζαλ απφ ηνλ Φίισλα «νὐ κέληνη ηνῦηόλ γε ρξὴ δηὰ ηὴλ ἐθείλσλ 

ἀδπλακίαλ δὶο ὠθειεζλαη, ηόηε η᾽ ἀθειόκελνλ ἃ εἶρνλ, λῦλ ηε δνθηκαζζέληα ὑθ᾽ ὑκλ» (§ 

19). Βέβαηα ππήξρε θαη ε «ἐθκαξηπξία» φπνπ, αλ έλαο κάξηπξαο ήηαλ άξξσζηνο ή 

βξηζθφηαλ ζην εμσηεξηθφ, κπνξνχζε ζην δηθαζηήξην λα ρξεζηκνπνηεζεί ε γξαπηή θαηάζεζε 

ηνπ, αλ άιια πξφζσπα ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαζέζνπλ φηη ηελ είρε επηβεβαηψζεη
375

. Απηή είρε 

ζέζε έλνξθεο γξαπηήο θαηάζεζεο θαη ε καξηπξία ήηαλ ίζεο αμίαο κε έλα κάξηπξα πνπ 

παξνπζηαδφηαλ ζην δηθαζηήξην
376

. Αθφκα φκσο θαη αλ ε δηαδηθαζία απηή κπνξνχζε λα 

ηζρχεη θαη γηα πεξηπηψζεηο δνθηκαζίαο, δελ είλαη γλσζηφ αλ είρε ην ρξφλν ν θαηήγνξνο, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δίθε, λα νξγαλψζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ «ἐθκαξηπξία»
377

.  

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε θαιείηαη σο κάξηπξαο ν Αληηθάλεο ν ίδηνο άλζξσπνο πνπ 

πήξε ηα ρξήκαηα απφ ηε κεηέξα ηνπ Φίισλα γηα λα επηκειεζεί ηεο ηαθήο ηεο. Έηζη νη 

ηζρπξηζκνί ηνπ θαηήγνξνπ, γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηε κεηέξα ηνπ, 

επηβεβαηψλνληαη κε ζηνηρεία απφ ηνλ Αληηθάλε, απνκαθξχλνληαο ηελ ππνςία ηεο θήκεο θαη 

ηνπ θνπηζνκπνιηνχ
378

 «ὡο νὖλ θαὶ ηαῦη᾽ ἀιεζ ἐζηηλ, ἀθνύζαηε αὐηνῦ ηνῦ ιαβόληνο ηὸ 

ἀξγύξηνλ θαὶ ζάςαληνο αὐηήλ» (§ 23).   

ΔΠΙΛΟΓΟ  § 34 

ην ζχληνκν επίινγν ν θαηήγνξνο ηζρπξίδεηαη φηη έρεη πεη αξθεηά γηα ηελ ππφζεζε, 

αλ θαη έρεη παξαιείςεη πνιιά απφ απηά πνπ έρεη δηαπξάμεη ν Φίισλαο. Απηφ κπνξεί λα 

εξκελεπηεί είηε ζαλ δηάζεζε ηνπ θαηήγνξνπ λα κελ θνπξάζεη ηνπο δηθαζηέο γηα πξάγκαηα 

πνπ ηνπο έρεη ήδε πείζεη θαη έηζη λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ηνπο, είηε δελ έρεη άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία λα παξνπζηάζεη. ηε ζπλέρεηα ζέηεη μαλά ην ζέκα ησλ θξηηεξίσλ πνπ πξέπεη λα 

ηζρχεη γηα ηελ αλάιεςε ηνπ αμηψκαηνο ηνπ βνπιεπηή
379

. Σν θαιχηεξν θξηηήξην απνηειεί ην 

ήζνο ησλ ίδησλ ησλ βνπιεπηψλ θαη ηα πξνζφληα ηνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάιεςε ηνπ 

αμηψκαηνο ηνπο «νὐ γὰξ ἄιινηο ηηζὶλ ὑκο δεῖ πεξὶ ηλ ἀμίσλ ὄλησλ βνπιεύεηλ ηεθκεξίνηο 

ρξζζαη ἢ ὑκῖλ αὐηνῖο» (§ 34). Ζ απφξξηςε ηνπ Φίισλα απνδεηθλχεη ηε νπζηψδε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηε αλήθνπζηε ρπδαηφηεηα ηνπ θαη ην ήζνο ησλ βνπιεπηψλ πνπ ηνλ δηθάδνπλ
380

. Ο 

θαηεγνξνχκελνο δηαθέξεη απφ απηνχο γηαηί κε ηηο πξάμεηο ηνπ απνδεηθλχεη φηη δελ ηαηξηάδεη 
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ζε κηα δεκνθξαηνχκελε πνιηηεία θαη ζα απνηειέζεη αξλεηηθφ πξφηππν γηα ηνπο λένπο «ἔζηη 

γὰξ ηὰ ηνύηνπ ἐπηηεδεύκαηα θαηλὰ παξαδείγκαηα θαὶ πάζεο δεκνθξαηίαο ἀιιόηξηα» (§ 34). 

γ. ΤΦΟ 

Άμην πξνζνρήο είλαη ην χθνο ηνπ ιφγνπ φπνπ ν νκηιεηήο δείρλεη ηε ξεηνξηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα. Δίλαη ηδηαίηεξα πεξίηερλν θαη ζα ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν ζε έλα ιφγν πνπ αθνξνχζε 

ζε κηα δεκφζηα ππφζεζε παξά ζε έλα ιφγν ηδησηηθφ θαη γη‟ απηφ ην ιφγν εγείξνληαη ζέκαηα 

ακθηζβήηεζεο ηεο απζεληηθφηεηαο ηνπ ιφγνπ απφ ηνπο κειεηεηέο
381

. Ζ γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ηαηξηάδεη θαη ζην πξφζσπν πνπ ηνλ εθθσλεί, θαζψο πξφθεηηαη γηα κέινο ηεο 

Βνπιήο, αιιά θαη ζην θνηλφ πνπ απεπζχλεηαη γηα λα πείζεη, ηα κέιε ηεο Βνπιήο ησλ 

Πεληαθνζίσλ
382

. Φαίλεηαη ν Λπζίαο λα ζέιεη λα δψζεη ζηνηρεία ηεο ινγνηερληθήο ηνπ έθεζεο 

κε πεξίηερλν πεξηνδηθφ χθνο θαη αξηζηνηερληθή δνκή πξνηάζεσλ
383

. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηεί πεξηνδηθφ ιφγν κε πεξίηερλεο πεξηφδνπο (§§ 1, 2, 8, 32), ηζνξξνπεκέλε 

αληηζεηηθή δνκή ησλ πξνηάζεσλ (§§ 2, 4, 7, 12, 31), ρηαζηφ (§§ 7, 9)
384

, ξεηνξηθέο εξσηήζεηο 

(§§ 28, 29, 31) γηα λα εθθξάζεη απηά πνπ ζέιεη ν θαηεγνξνχκελνο λα αλαθέξεη γηα ην ήζνο 

ηνπ Φίισλα θαιχηεξα απφ ην θάλεη κηα απιή δήισζε, γλσκηθά (§§ 6, 11)
385

, ππεξβαηφ (§§ 5, 

6, 22)
386

, ππεξβνιή (§ 3)
387

, επαλάιεςε ζπλσλχκσλ γηα έκθαζε ( § 17)
388

, ππνθνξά (§ 

24)
389

, απνζηψπεζε (§§ 20, 34)
390

, κεηαθνξά (§ 32)
391

, πνιπζχλδεην (§ 32), έλαξζξν 

απαξέκθαην
392

 (§§ 2, 5, 6, 11, 21, 22, 26, 27), γνξγίεηα ζρήκαηα φπσο νκνηνηέιεπην (§§ 2, 

31)
393

, παξίζσζε (§§ 3, 4, 12, 17, 24, 28)
394

, παξνλνκαζία (§§ 9, 11, 17, 24, 26, 31)
395

. 
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Γείγκαηα ελφο πεξίηερλνπ χθνπο απνηεινχλ ν πιεζπληηθφο αξηζκφο αθεξεκέλνπ 

νπζηαζηηθνχ («ηὰο ράξηηαο» §24) θαζψο θαη ε αξρατθφηεξε ρξήζε ηνπ ηε  («ἔλεζηί ηε ἐλ ηῶ 

ὅξθῳ» §2) ή ηνπ ηε … ηε («ηόηε η᾽ ἀθειόκελνλ … λῦλ ηε δνθηκαζζέληα» §19). Ζ ρξήζε 

Παζεηηθψλ Ανξίζησλ δεκηνπξγνχλ έλα βαξχ χθνο
396

 (§§ 1, 3, 4, 19, 26) θαζψο θαη ε ρξήζε 

ζπάλησλ ή αζπλήζηζησλ ιέμεσλ ζηνπο ξήηνξεο («ἀθηλδύλσο» § 7, «δπζηύρεκα» § 10, 

«ηαιαηπσξεῖλ» § 12,  «ἀδπλακίαλ», «ὑπεξκηζήζαηε» § 19,  «ἀκλεκνλεῖλ» § 25). 

δ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο ηνπ Λπζία απνηειεί άιιε κηα πεξίπησζε δίθεο δνθηκαζίαο. Ο 

Λπζίαο θαηνξζψλεη λα ηαηξηάμεη ην ιφγν ηνπ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ νκηιεηή, φπσο θάλεη 

ζηνπο ιφγνπο ηνπ, θαη λα παξνπζηάζεη έλα άλζξσπν πνπ εζεινληηθά, ρσξίο πξνζσπηθή έρζξα 

θαη κφλν απφ ηελ αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο, έξρεηαη λα θαηαγγείιεη ηνλ Φίισλα , θάλνληαο 

ηνπο βνπιεπηέο λα πεξηκέλνπλ έλα ιφγν πέξα απφ ηα ζπλεζηζκέλα
397

. Ο θαηήγνξνο εζηηάδεη 

ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην ραξαθηήξα ηνπ Φίισλα, θαζψο πνιίηεο ακθηβφινπ ραξαθηήξα 

ζα κπνξνχζαλ λα απνθιεηζηνχλ απφ ηε δνθηκαζία
398

. Δμάιινπ ζηελ πξφζεζε ηνπ ιφγνπ ζέηεη 

ην ζέκα ηνπ (§ 7). Θα απνδείμεη φηη ν Φίισλαο δελ κπνξεί λα αλαιάβεη έλα δεκφζην αμίσκα 

γηαηί δελ έρεη ζπλείδεζε πνιίηε, θαζψο πξνέηαμε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ έλαληη ηνπ 

θαινχ ηεο παηξίδαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δνθηκαζίαο ιακβαλφηαλ ππφςε ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνςεθίνπ ζηνπο γνλείο ηνπ
399

. Ο Φίισλαο, ζχκθσλα κε ην θαηήγνξν, δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζε απηφλ ηνλ φξν, θαζψο απείρε απφ ηελ ηεξή ππνρξέσζε ηεο ηαθήο ηεο 

κεηέξαο ηνπ (§ 22). Απηή είλαη κηα ζνβαξή θαηεγνξία πνπ, αλ ν θαηήγνξνο θαηάθεξλε λα 

πείζεη ηνπο Βνπιεπηέο, ζίγνπξα ζα νδεγνχζε ζηελ απνδνθηκαζία ηνπ θαηεγνξνχκελνπ.  

Αμηνπξφζεθην είλαη φηη, ιίγα ρξφληα κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, 

θαηεγνξείηαη  έλαο πνιίηεο πνπ αλήθεη ζηε δεκνθξαηηθή παξάηαμε. Γελ ππάξρεη θακία 

ππνςία ζπκκεηνρήο ζην θαζεζηψο ησλ Σξηάθνληα, θαζψο κάιηζηα είρε ν ίδηνο εθδησρζεί απφ 

ηελ Αζήλα. Δμάιινπ έλα ηέηνην γεγνλφο ζα απνηεινχζε έλα ηζρπξφ επηρείξεκα ηνπ 

                                                                                                                                                                                     
394

 εἴ ηη … ἐιιείπνηκη … δηὰ ηνῦην ὠθειεζλαη … ὅ ηη …δηδάμαηκη,  ἐθ ηνύησλ ἀπνδνθηκαζζλαη», «ἐλδεο … δηὰ 

ηὴλ ἀπεηξίαλ …  ἱθαλο … δηὰ ηὴλ …  θαθίαλ», «ηῶ ζώκαηη ἀδύλαηνο ηαιαηπσξεῖλ … ηῆ νὐζίᾳ ἄπνξνο 

ιῃηνπξγεῖλ», «νὐρ … δηελνήζε, ἀιι᾽ … παξεζθεπάζαην», « …  εἰ ἐμ ὧλ κὲλ ἤδε ἡκάξηεθε  κεδέπνηε 

ηηκσξεζήζεηαη, ἐμ ὧλ δὲ κέιιεη εὖ πνηήζεηλ ἤδε ηεηηκήζεηαη», « εἰ κέλ ηηο ιίπνη … ἐηέζε … εἰ δέ ηηο … ιίπνη … 

νὐθ ἂλ … ἐηέζε;». 
395

 «ἐπὶ θαηεηξγαζκέλνηο … ἐιζεῖλ …ζπγθαηειζεῖλ θαηεξγαζάκελνο», «γλώκῃ … ζπγγλώκεο», «δπζηπρήκαηα 

εὐηπρήκαηα», «ηηκσξεζήζεηαη … ηεηηκήζεηαη», «ηηκσξεζήζεηαη … ηηκήζεηαη», «ηνῦ βνπιεύεηλ … ηνῦ δνπιεύεηλ», 

«δεκίαηο ἐδεκηνῦην», «ἀπόξξεηα ηεξζαη … ηὰ πξνεηξεκέλα πνηζαη». 
396

 Devries (1892): 27. 
397

 Morgan (1895): 135. 
398

 Adeleye (1983): 298. 
399

 Ξελνθψληαο Απνκλεκνλεύκαηα 2.2.13 . 



76 
 

θαηήγνξνπ ελαληίνλ ηνπ
400

. Έηζη θαηεγνξείηαη γηα ηελ νπδεηεξφηεηα πνπ επέδεημε αθνχ δελ 

ηάρζεθε ζην πιεπξφ θακίαο παξάηαμεο θαη γηα ηελ έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζην πιεπξφ ησλ 

δεκνθξαηηθψλ, ζηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ 

Αζήλα. Ο θαηήγνξνο γλσξίδεη φηη ν Φίισλαο ζα ζηεξηρζεί ζην λνκνζεηηθφ θελφ πνπ ππάξρεη 

ζην αζελατθφ δίθαην πνπ δελ έρεη πξνβιέςεη πνηλέο γηα θάπνηνλ πνπ εγθαηαιείπεη ηελ πφιε 

ηνπ φηαλ απηή ηνλ ρξεηάδεηαη (§ 27). Ζ θαηαδίθε επνκέλσο ηνπ Φίισλα είλαη ζηε ζπλείδεζε 

ησλ Αζελαίσλ γηαηί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη θαη εζηθά κεκπηή. Με αθνξκή απηή ηε 

ζπκθεξνληνινγηθή ζηάζε , ν Λπζίαο πξνβάιιεη έλα πνιηηηθφ αμίσκα, ηελ επίγλσζε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

θαζελφο απέλαληη ζηελ πφιε. 

Αλ ν Φίισλαο πήξε ην αμίσκα δελ ην γλσξίδνπκε. Δίλαη βέβαην φηη ν θαηήγνξνο 

παξνπζίαζε κε ηέηνην ηξφπν ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Φίισλα ψζηε λα επεξεάζεη ην ζπκηθφ 

ησλ Βνπιεπηψλ θαη λα απνθαζίζνπλ πεξηζζφηεξν νξκψκελνη απφ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Γη‟ 

απηφ θαη ζηε δηήγεζε ηνπ  ιφγνπ πνπ παξνπζηάδεη ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηνλ ηδηνηειή θαη 

πνηαπφ ραξαθηήξα
401

 ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, ην χθνο γίλεηαη πην πεξίηερλν θαη ε ρξήζε 

ζρεκάησλ ιφγνπ κεγαιχηεξε. 

 Ο Φίισλαο είλαη έλαο δεηιφο ή ηδηνηειήο άλζξσπνο πνπ πεξηκέλεη λα μεθαζαξίζεη ε 

θαηάζηαζε ζηελ Αζήλα γηα λα επηζηξέςεη θαη λα δηεθδηθήζεη ζηελ ζπλέρεηα έλα δεκφζην 

αμίσκα. Ο θαηήγνξνο παξνπζίαζε αξθεηνχο κάξηπξεο γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηηο θαηεγνξίεο, 

γεγνλφο ζεηηθφ γηα λα πεηχρεη ηελ απνδνθηκαζία ηνπ Φίισλα. Με πνηα επηρεηξήκαηα φκσο, 

αληηκεηψπηζε ν Φίισλαο ηηο θαηεγνξίεο δελ ην γλσξίδνπκε. Ίζσο ε εγθαηάιεηςε ηεο 

παηξίδαο ηνπ θαη ε θαηαθπγή ηνπ ζηνλ Χξσπφ πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ θαηήγνξν σο κηα 

ζπλεηδεηή εγθαηάιεηςε ηεο πφιεο,  ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα απιή παξάιεηςε απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ Φίισλα
402

. Θα κπνξνχζε λα αλαθέξεη παξαδείγκαηα πνιιψλ Αζελαίσλ πνπ 

απνκαθξχλζεθαλ απφ ηελ πφιε ηα ρξφληα ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ Σξηάθνληα. Δπεηδή δελ 

γίλεηαη αλαθνξά απφ ηνλ θαηήγνξν, ζηνλ αθξηβή ρξφλν πνπ έθπγε απφ ηελ Αζήλα θαη δελ 

παξνπζηάδεη θάπνηνλ κάξηπξα πνπ λα επηβεβαηψλεη φηη εγθαηέιεηςε ηελ Αζήλα ηελ πεξίνδν 

πνπ μεθηλνχζε ε δηακάρε ησλ αληηκαρφκελσλ παξαηάμεσλ
403

, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί 

απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν φηη ιεηηνπξγεί παξαπιαλεηηθά. Ζ καξηπξία ηνπ Αληηθάλε φηη ε 

κεηέξα ηνπ Φίισλα έδσζε ζε απηφλ ηα ρξήκαηα γηα ηελ ηαθή ηνπ, παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ 

θαηήγνξν σο έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηνλ ίδην ηεο ην γην, ελψ απιά ε κεηέξα ζα κπνξνχζε λα 
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θαηαθχγεη ζηε ιχζε ηνπ Αληηθάλε, επεηδή ν Φίισλαο απνπζίαδε απφ ηελ Αζήλα
404

 θαη δελ 

ζα κπνξνχζε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ίζσο λα θαινχζε κάξηπξεο ν 

θαηεγνξνχκελνο πνπ λα επηβεβαίσλαλ ηελ αδπλακία λα παξνπζηαζηεί ζηελ ηαθή ηεο 

κεηέξαο ηνπ φζν θαη αλ ην επηζπκνχζε.  

Αλ ην θίλεηξν ηνπ θαηήγνξνπ είλαη πξαγκαηηθά κφλν ε ζπλαίζζεζε ηεο επζχλεο πνπ 

έρεη ιφγσ ηνπ βνπιεπηηθνχ ηνπ αμηψκαηνο, ψζηε λα ελεξγεί γηα ην θαιφ ηεο παηξίδαο, δελ ην 

γλσξίδνπκε. ίγνπξα πάλησο ν ξήηνξαο γλψξηδε φηη κφλν ε έιιεηςε ζπκκεηνρήο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ζε θάπνηα απφ ηηο δχν πνιηηηθέο παξαηάμεηο δελ αξθνχζε γηα ηελ θαηαδίθε 

ηνπ, γη‟ απηφ βάδεη φιε ηνπ ηελ ηέρλε λα παξνπζηάζεη έλαλ άλζξσπν κε ηφζν άζρεκν 

ραξαθηήξα
405

. 
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Δ. ΔΠΙΛΟΓΟ 

Μέζα απφ ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ ηξηψλ ιφγσλ δνθηκαζίαο πνπ 

δεκηνχξγεζε ν Λπζίαο γηα ηνπο πειάηεο ηνπ, παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξία ηεο αζελατθήο 

πνιηηείαο θαη θπξίσο ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζεζηψηνο ησλ 

Σξηάθνληα. Οη δνινθνλίεο πνιηηψλ, νη ζπιιήςεηο , νη θαηαδίθεο, νη εμνξίεο θαη θάζε είδνπο 

εγθιεκαηηθή ελέξγεηα πνπ νδεγνχζε ηνπο αλζξψπνπο ζηελ νξθάληα θαη ηελ πξνζθπγηά 

απνηεινχζαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο πεξηφδνπ. Ο Δχαλδξνο θαηεγνξείηαη φηη έγηλε αηηία λα 

κείλνπλ γπλαίθεο αλππεξάζπηζηεο θαη παηδηά νξθαλά,  ν Φίισλαο έθπγε απφ ηελ παηξίδα ηνπ 

γηα λα ζψζεη ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη ν θαηεγνξνχκελνο ζην ιόγν 25 παξαδέρεηαη 

ηα αίζρε πνπ έγηλαλ ηελ πεξίνδν ησλ Σξηάθνληα, αιιά δελ απνδέρεηαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

απηά. 

Καζψο ππάξρεη απνπζία ιφγσλ δνθηκαζίαο απφ άιινπο ξήηνξεο
406

, νη ιφγνη απηνί 

απνηεινχλ βαζηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην λνκηθφ ζχζηεκα  ηεο αξραίαο Αζήλαο. Οη δίθεο 

δνθηκαζίαο πξέπεη λα ήηαλ κηα ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία ηελ επνρή ηεο απνθαηεζηεκέλεο 

δεκνθξαηίαο. Δίλαη άμην ζαπκαζκνχ ην γεγνλφο φηη κεηά ηελ πηψζε ησλ Σξηάθνληα θαη ηελ 

ήηηα ηεο νιηγαξρηθήο παξάηαμεο, δφζεθε ακλεζηία ζηνπο νπαδνχο ηεο νιηγαξρίαο θαη ην 

δηθαίσκα ηεο ίζεο ζπκκεηνρήο ζηα δεκφζηα αμηψκαηα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη πνιηηηθνί 

ηνπο αληίπαινη κε ηε δηαδηθαζία ηεο δνθηκαζίαο έβξηζθαλ ηελ επθαηξία λα ηνπο 

θαηεγνξήζνπλ γηα ηηο πξάμεηο πνπ έθαλαλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ Σξηάθνληα, είηε 

ππνθηλνχκελνη απφ πξνζσπηθή έρζξα πξνο ηνπο νιηγαξρηθνχο, θαζψο νη κλήκεο απφ ηα δεηλά 

πνπ πέξαζαλ ήηαλ λσπέο, είηε απφ ην πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ πφιε, θαζψο 

ζεσξνχζαλ φηη ζα κπνξνχζαλ νη νιηγαξρηθνί παίξλνληαο ηα θαηάιιεια αμηψκαηα λα 

απεηιήζνπλ ηε δεκνθξαηία. Έηζη ν θαηήγνξνο ηνπ Δπάλδξνπ ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηελ αλεζπρία 

ηνπ γηα ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ αλάιεςε ηνπ αμηψκαηνο ηνπ Δπώλπκνπ Άξρνληα απφ έλαλ 

ππνλνκεπηή ηεο δεκνθξαηίαο. Αμηνπξφζεθηε είλαη ε δηάθξηζε πνπ γίλεηαη αλάκεζα ζε 

απηνχο πνπ θαηείραλ αμηψκαηα ηελ πεξίνδν ησλ Σξηάθνληα θαη ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ηνπ 

ιανχ θαη ζε απηνχο ηνπο νιηγαξρηθνχο πνπ ήηαλ κεηξηνπαζείο. Ο Δχαλδξνο θαηεγνξείηαη φηη 

ππεξέηεζε ζην ηππηθφ ησλ Σξηάθνληα, ελψ ν θαηεγνξνχκελνο ζην ιόγν 25 ππεξαζπίδεηαη κε 

πάζνο ηελ απνπζία ηνπ απφ νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ζην θαζεζηψο. Μάιηζηα ζην ιόγν 26 

παξνπζηάδεηαη θαη ν λφκνο πνπ βεβαηψλεη φηη δελ ππήξρε γεληθή ακλεζηία, αιιά εθείλνη πνπ 

έγηλαλ αηηία λα θαηαιπζεί ε δεκνθξαηία δελ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζέζε ζηα αμηψκαηα ηεο 

δεκνθξαηηθήο Αζήλαο. 
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Ο ιφγνο δνθηκαζίαο ν νπνίνο δηαθνξνπνηείηαη απφ ην κνηίβν ηνπ νιηγαξρηθνχ πνπ 

θαηεγνξείηαη γηα ηηο αλνκίεο ηνπ παξειζφληνο είλαη ν ιόγνο 31, θαζψο ν Φίισλαο πνπ 

θαηεγνξείηαη, δελ είλαη ζίγνπξα νιηγαξρηθφο. Ο Φίισλαο έρεη ππνζηεί ηε δηαδηθαζία ηεο 

δνθηκαζίαο εμαηηίαο θπξίσο ηνπ θαχινπ ραξαθηήξα ηνπ αιιά θαη ηεο αδηαθνξίαο  πνπ έδεημε 

ζηνλ αγψλα ησλ δεκνθξαηηθψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο. 

Ζ δπλαηφηεηα ηνπ Λπζία λα πξνζαξκφδεη ηνλ ιφγν ηνπ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

πειάηε ηνπ, αθνχ πξψηα ηελ έρεη κειεηήζεη, θαη ζηηο αλάγθεο ηεο ππφζεζεο, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή. ην ιόγν 25, πνπ είλαη ππεξαζπηζηηθφο, ν ξήηνξαο πξνζαξκφδεη ην 

πεξηερφκελν θαη ην χθνο ηνπ ιφγνπ ζε έλαλ άλζξσπν πνπ δηεθδηθεί κηα ζέζε ζηελ πνιηηηθή 

δσή ηεο Αζήλαο, κηιάεη πνιιέο θνξέο σο εθπξφζσπνο ησλ νιηγαξρηθψλ θαη ν ιφγνο ηνπ 

πεξηέρεη γεληθεχζεηο πνιηηηθήο εζηθήο θαη πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο. ην ιόγν 26 πνπ είλαη 

θαηεγνξίαο, ζηξέθεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Δπάλδξνπ θαη ηνπ ππνζηεξηθηή 

ηνπ Θξαζχβνπινπ, δειψλνληαο ηε ζεκαζία αλάιεςεο ησλ αμησκάησλ απφ ηνπο 

θαηάιιεινπο αλζξψπνπο θαη αμηνπνηψληαο ην λφκν ηεο Αζελατθήο δεκνθξαηίαο, ζρεηηθά κε 

φζνπο είραλ αλαιάβεη αμηψκαηα ηελ πεξίνδν ηνπ θαζεζηψηνο ησλ Σξηάθνληα. ην ιόγν 31, 

αθνχ πξψηα ν ξήηνξαο πξνβάιιεη κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία, ηελ αδηαθνξία ζπκκεηνρήο ζηα 

γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, ζηε ζπλέρεηα αζρνιείηαη κε 

ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν ν Λπζίαο ζθηαγξαθεί 

πξαγκαηηθά ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Παξνπζηάδεηαη κπξνζηά ζην θνηλφ, έλαο ηχπνο 

ζπκθεξνληνιφγνο θαη θαχινο, πνπ πξνηάζζεη ην πξνζσπηθφ φθεινο έλαληη ηνπ γεληθνχ 

θαινχ, θάλεη ιεζηξηθέο επηδξνκέο, δελ εθπιεξψλεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη 

θπξίσο δελ ζεσξείηαη απφ ηε κεηέξα ηνπ άμηνο λα δηεπζεηήζεη ηηο ηεξνηειεζηίεο ηεο ηαθήο 

ηεο. 

Παξαηεξείηαη φηη ν πξφινγνο ζηνπο ιόγνπο 25 θαη 31, ζηνπο  νπνίνπο καο έρεη 

δηαζσζεί,  δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ ππφζεζε. Βέβαηα ππάξρνπλ θνηλά ζηνηρεία φπσο 

ε ρξήζε ηππηθψλ ξεηνξηθψλ θξάζεσλ
407

, ή ε δεκηνπξγία  ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο δηθαζηέο, 

φηαλ ζην ιόγν 25 ν θαηεγνξνχκελνο δηθαηνινγεί ηελ ελαληίνλ ηνπ νξγή ησλ δηθαζηψλ, θαζψο 

απηνί έρνπλ παξαπιαλεζεί θαη ζην ιόγν 31 ν θαηήγνξνο θαιεί ηνπο βνπιεπηέο λα νξγίδνληαη 

κε ην ζξάζνο ηνπ Φίισλα λα ζέιεη λα αλαιάβεη αμίσκα. Δπηπιένλ θνηλφ ζηνηρείν είλαη νη 

θαηεγνξίεο ηνπ νκηιεηή ζηνλ αληίδηθν ηνπ, θαζψο ζην ιόγν 25 ν θαηεγνξνχκελνο 

ραξαθηεξίδεη ζπθνθάληεο ηνπο αληηδίθνπο ηνπ θαη ζην ιόγν 31 ν θαηήγνξνο είλαη αδχλακνο 

κπξνζηά ζην κέγεζνο ησλ αδηθεκάησλ ηνπ Φίισλα.  ηε κφλε δηήγεζε πνπ εμεηάζακε ζην 

                                                           
407

 25.1 «ὑκῖλ κὲλ πνιιὴλ ζπγγλώκελ ἔρσ, ὦ ἄλδξεο δηθαζηαί», 31.1 «ὤηκελ κέλ, ὦ βνπιή, νὐθ ἄλ πνη᾽ εἰο ηνῦην 

ηόικεο Φίισλα ἀθηθέζζαη». 
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ιόγν 31, ν Λπζίαο επηβεβαηψλεη ην κέγεζνο ηνπ ηαιέληνπ ηνπ, ζθηαγξαθψληαο κηα δσληαλή 

θαη αιεζνθαλή πξνζσπηθφηεηα. ηηο απνδείμεηο ηνπ ν ξήηνξαο  είλαη εθεπξεηηθφο, 

ρξεζηκνπνηεί  επηρεηξήκαηα (25.9, 25.14, 25.17, 25.21, 25.24, 31.5, 31.24, 31.26, 31.28) πνπ 

πνιιέο θνξέο είλαη ηδηαίηεξα, λφκνπο (26.9, 26.16-26.18, 26.20), θνηλνχο ηφπνπο  (26.3, 

31.11), γλσκηθά θαη κάξηπξεο, φπνπ θξίλεη φηη εμππεξεηνχλ ηελ ππφζεζή ηνπ. Σέινο νη 

επίινγνη ηνπ είλαη ζχληνκνη. ην ιόγν 25 πνπ ζψδεηαη ε αξρή ηνπ επηιφγνπ ν ξήηνξαο 

ππελζπκίδεη ζηνπο δηθαζηέο ην ρξένο ηνπο λα εθαξκφδνπλ ηνπο φξθνπο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο 

πφιεο θαη θάλεη παξάθιεζε λα ηηκσξνχλ απηνχο πνπ πξαγκαηηθά είλαη έλνρνη. ην ιόγν 26 

δηαθνξνπνηείηαη αληηπαξαβάιινληαο ην ήζνο ην δηθφ ηνπ κε ην ήζνο ηνπ Θξαζχβνπινπ θαη 

ζην ιόγν 31, πνπ ν επίινγνο είλαη πην ζχληνκνο, ζεσξψληαο φηη έρεη πείζεη ηνπο βνπιεπηέο, 

ηνπο πξνηξέπεη λα απνθαζίζνπλ ζχκθσλα κε ην ήζνο ηνπο.  

  Ο Λπζίαο ππήξμε απφ ηνπο πην ζπνπδαίνπο ινγνγξάθνπο ηεο επνρήο ηνπ, φπσο 

δηαβάδνπκε ζηνλ Φαῖδξν (228 a)  «δεηλόηαηνο ὢλ ηλ λῦλ γξάθεηλ». Ζ αμία ηνπ έξγνπ ηνπ 

είρε αλαγλσξηζηεί  απφ ηελ αξραηφηεηα, θαζψο έρεη πεξηιεθζεί ζηνλ θαλφλα ησλ δέθα 

αηηηθψλ ξεηφξσλ πνπ ήηαλ έλαο θαηάινγνο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ θιαζηθψλ ηνπ είδνπο, ψζηε 

λα δεκηνπξγεζεί έλα corpus αλαθνξάο γηα ηελ θξηηηθή, ηε κίκεζε, ηελ εθπαίδεπζε
408

. 

Τπήξμε απαξάκηιινο ηερλίηεο ησλ επηρεηξεκάησλ πηζαλνινγίαο πνπ αμηνπνηνχζε ζην 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ αιεζνθάλεηά ηνπο
409

 θαη αμεπέξαζηνο ζηελ «εζνγξαθία» ηνπ, ζηελ 

ζθηαγξάθεζε δειαδή ησλ ραξαθηήξσλ ησλ πειαηψλ ηνπ, ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κνριφο 

επεξεαζκνχ ησλ δηθαζηψλ. Δμάιινπ ε κεγάιε παξαγσγή ιφγσλ απφ ην Λπζία αληαλαθιά 

ηελ κεγάιε εθηίκεζε πνπ έηξεθαλ ζην πξφζσπν ηνπ νη πειάηεο ηνπ αιιά θαη ην αθξναηήξηφ 

ηνπ
410

. Πέξα φκσο απφ ηα παξαπάλσ, ην έξγν ηνπ Λπζία είλαη ζεκαληηθφ γηαηί κέζα απφ 

απηφ παξνπζηάδεη κηα ζπλεπή εηθφλα, αμηφπηζηε γηα ηνπο ζχγρξνλνπο ηνπ θαη καζαίλνπκε 

ζηνηρεία γηα  ηε δσή ηεο Αζήλαο ζηηο αξρέο ηνπ ηέηαξηνπ αηψλα, φπσο απηή αληηκεησπίδεηαη 

απφ έλαλ άλδξα ηεο εκπεηξία, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο αληίιεςεο ηνπ Λπζία
411

. 
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