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ΔΙΑΓΩΓΗ 

   θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ππήξμε ε λνεκαηηθή αλάιπζε δχν δηθαληθψλ 

ιφγσλ, «Πξνο ίκσλα», πνπ αλήθεη ζηνλ επηθαλή ινγνγξάθν θαη ξήηνξα  Λπζία 

θαζψο θαη ηνλ ιφγν  «Καηά Κφλσλνο»,  ηνπ  δηαθεθξηκέλνπ ξήηνξα θαη πνιηηηθνχ 

Γεκνζζέλε. 

   Αθνχ κειεηήζεθε ε έλλνηα ηεο ξεηνξηθήο, κε ηελ πξνβνιή ησλ δεκηνπξγψλ  ηεο 

θαη ησλ  πξνυπνζέζεσλ αλάπηπμήο ηεο,  πξνζεγγίζηεθε ε λνκνζεζία ηεο αξραίαο 

αζελατθήο πνιηηείαο κε ηελ παξάζεζε φξσλ δηθνλνκίαο. Έπεηηα, αθνχ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηνηρεία ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ησλ δχν ινγνγξάθσλ, αλαιχζεθε 

μερσξηζηά  ν θάζε δηθαληθφο ιφγνο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηε κνξθή ησλ ιφγσλ,  

θαζψο ην έξγν ηνπ Λπζία πξαγκαηεχεηαη ην αδίθεκα ηνπ ηξαπκαηηζκνχ εθ 

πξνκειέηεο (ηξαχκα ἐθ πξνλνίαο»), ελψ ην έξγν ηνπ Γεκνζζέλε αθνξά ην αδίθεκα 

ησλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ (ηξαχκα αἰθείαο). Τπήξμε αθνινχζσο, ζπγθξηηηθή κειέηε  

ησλ δχν αδηθεκάησλ, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζηνηρεηνζέηεζήο ηνπο , ηνλ ρψξν ζηνλ 

νπνίνλ εθδηθάδνληαλ αιιά θαη ηηο πνηληθέο θπξψζεηο πνπ αλαινγνχλ ζην θάζε 

αδίθεκα. Αλάινγε ππήξμε ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη ησλ δπν δηθαληθψλ ιφγσλ, 

σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. Δμεηάζηεθε, δειαδή,  ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ 

πξννηκίνπ ησλ δχν ιφγσλ θαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ απηφο έρεη. ην 

ρσξίν ηεο πίζηεσο αλαιχζεθαλ ηα επηρεηξήκαηα θαη αμηνινγήζεθε ε ηζρχο ηνπο. 

Σέινο , παξνπζηάζηεθε ν ηξφπνο επηινγήο έθζεζεο ηνπ επηιφγνπ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη επηζεκάλζεθαλ ζπγθξηηηθά νη ξεηνξηθέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο ιφγνπο, ηα ζηνηρεία εζνπνηίαο θαη παζνπνηίαο. Σέινο, 

επηρεηξήζεθε λα γίλεη κηα εηθαζία σο πξνο ηελ εηπκεγνξία ησλ ππνζέζεσλ θαη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νδεγήζεθε ην δηθαζηηθφ ζψκα ζ‟ απηή. 
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ΡΗΣΟΡΙΚΗ: Η ΔΝΝΟΙΑ , ΟΙ ΑΠΑΡΥΔ  ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ 

 

   Ζ ξεηνξηθή είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο αλεπξέζεσο ζε θάζε δήηεκα ησλ 

επηρεηξεκάησλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πηζηεπζνχλ ζρεηηθψο. Σνχην πξάγκαηη δελ είλαη 

έξγν θακίαο άιιεο ηέρλεο θαη νη θαλφλεο ηεο δελ αθνξνχλ θακία άιιε θαηεγνξία1. 

Έηζη, απηφ πνπ απνθαινχκε ξεηνξηθή κπνξεί λ‟ αλαρζεί ζην θπζηθφ έλζηηθην ηεο 

επηβίσζεο , θαζψο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ πεξηβάιινληνο καο θαη ηεο άζθεζεο επηξξνήο 

ζε πξάμεηο άιισλ σο πξνο απηφ πνπ δείρλεη πην ζπκθέξνλ γηα ηνπο εαπηνχο καο, ηηο 

νηθνγέλεηέο καο, ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο καο νκάδεο, θαη ηνπο απνγφλνπο καο. 

Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ άκεζεο δξάζεο (γηα παξάδεηγκα δχλακεο, απεηιψλ, 

δσξνδνθηψλ) ή κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο ρξήζεο «ζεκείσλ», απφ ηα νπνία ηα πην 

ζεκαληηθά είλαη νη ιέμεηο ζηνλ πξνθνξηθφ ή γξαπηφ ιφγν. Οξηζκέλεο αληηιήςεηο πεξί 

ξεηνξηθήο, κε δηαθνξεηηθφ φλνκα, κπνξνχλ λ‟ αλεπξεζνχλ ζε πνιιέο αξραίεο 

θνηλσλίεο. ηελ Αίγππην ή ζηελ Κίλα, γηα παξάδεηγκα, φπσο θαη ζηελ αξραία 

Διιάδα, είραλ γξαθηεί πξαθηηθά εγρεηξίδηα κε ζπκβνπιέο πξνο ηνπο αλαγλψζηεο, πψο 

λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθνί νκηιεηέο2. 

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα εμεγήζνπκε ηε δηαθνξά ησλ ελλνηψλ ηεο ξεηνξηθήο 

θαη ηεο ξεηνξείαο. Μ ε ηνλ φξν ξεηνξηθή ελλννχκε ηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε 

θαλφλσλ πνπ καο βνεζνχλ λα εθθξαδφκαζηε θαηαλνεηά αιιά θαη πεηζηηθά, ελψ κε 

ηνλ φξν ξεηνξεία αλαθεξφκαζηε ζηελ πξαγκαηηθή εθαξκνγή απηψλ ησλ θαλφλσλ ζην 

πιαίζην ελφο ξεηνξηθνχ ιφγνπ. Γελ είλαη αζθαιψο παξάδνμν φηη ε ξεηνξεία 

πξνεγήζεθε ηζηνξηθψο ηεο ξεηνξηθήο, θαζψο θαη φηη ε ξεηνξηθή απνηέιεζε ηνλ 

πξφδξνκν κηαο πην έληερλεο ξεηνξείαο ζηε ζπλέρεηα. Ήδε απφ ηνλ φκεξν ην ράξηζκα 

ηνπ πεηζηηθνχ ιφγνπ ήηαλ ην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ησλ εξψσλ: ν ήξσαο ζα πξέπεη 

ηαπηνρξφλσο  λα είλαη ηθαλφο ζηα ιφγηα θαη ζηα έξγα3. 

Ο ειιεληθφο φξνο  ξεηνξηθή θαίλεηαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ θχθιν ηνπ 

σθξάηε ηνλ πέκπην αηψλα, θαη πξσηνεκθαλίδεηαη ζηνλ πιαησληθφ δηάινγν Γνξγίαο, 

πνπ γξάθηεθε κάιινλ πεξί ην 385 π.Υ., αιιά ε ππφζεζή ηνπ ηνπνζεηείηαη κηα γελεά 

                                                           
1
 Ηλιοφ,Ηλ.,τομ1, (1980), 19 

2
Kennedy,G., (2005), 9 

3
 Ράπτησ, Γ., (2004),17 
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λσξίηεξα. ηα αξραία ειιεληθά, ν φξνο ξεηνξηθή δειψλεη ζπγθεθξηκέλα ηελ πνιηηηθή 

ηέρλε ηεο δεκφζηαο νκηιίαο, φπσο απηή εμειίρζεθε ζε ζπλειεχζεηο κε δηεξεπλεηηθφ 

ραξαθηήξα, ζε δηθαζηήξηα θαη ζε άιιεο επίζεκεο πεξηπηψζεηο, ππφ ην θαζεζηψο 

θαηαζηαηηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο αξραίεο ειιεληθέο πφιεηο, εηδηθά ζηελ αζελατθή 

δεκνθξαηία. Ωο ηέηνηα,  απνηειεί έλα πνιηηηζηηθφ ππνζχλνιν κηαο πην γεληθήο 

αληίιεςεο γηα ηε δχλακε ησλ ιέμεσλ θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπο λα επεξεάζνπλ κηα 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ή πξνζιακβάλνληαη4.  

    Οη θιαζηθνί ζπγγξαθείο, κάιηζηα, ζεσξνχζαλ ηε ξεηνξηθή πξντφλ «εχξεζεο» ή 

αθξηβέζηεξα, «αλαθάιπςεο», θαηά ηνλ πέκπην π.Υ. αηψλα, ζηηο δεκνθξαηίεο ησλ 

πξαθνπζψλ θαη ηεο Αζήλαο5. Δπνκέλσο, νη απαξρέο ηεο ξεηνξηθήο ζεσξίαο 

ζπκπίπηνπλ κε ηηο πξνφδνπο ηεο δεκνθξαηίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πέκπηνπ 

αηψλα6.Σν ειεχζεξν πνιίηεπκα θαη νη ζεζκνί ησλ ιανθξαηηθώλ Αζελώλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ηηο κεζφδνπο ηεο παξαγσγήο πνπ 

επηξξίπηνληαλ ην κφρζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πιηθψλ αλαγθψλ ζηνπο δνχινπο 

θαη ζηνπο ζπκκάρνπο ησλ Αζελαίσλ , επέηξεπαλ ή κάιινλ επέβαιιαλ ζηνπο 

ειεχζεξν πνιίηεο λ‟ αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ πλεπκαηηθή θαη αηζζεηηθή 

θαιιηέξγεηα ηνπο θαη λα βξίζθνπλ εμαηξεηηθή δηαζθέδαζε ζηελ εληξχθεζε 

πεξίηερλσλ ιφγσλ7. 

πγθεθξηκέλα, πξψηκε αληηπξνζσπεπηηθή πεξίπησζε ηεο ηέρλεο απηήο ζηελ 

Αζήλα ηνπ πέκπηνπ αηψλα ήηαλ ν δεκνθξαηηθφο πνιηηηθφο Θεκηζηνθιήο, ν νπνίνο 

έπεηζε ηε ζπλέιεπζε λα λ‟ αλαπηχμεη ηε λαπηηθή δχλακε ηεο πφιεσο θαη θαηφπηλ λα 

ηε ρξεζηκνπνηήζεη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε αιακίλα. 

χκθσλα κε ηνλ Ζξφδνην θαη ηνλ Πινχηαξρν, ν Θεκηζηνθιήο δηδάρζεθε ηε ξεηνξηθή 

δεηλφηεηα απφ ηνλ Μλεζίθηιν, ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη σο πξφδξνκνο ησλ ζνθηζηψλ. 

Ζ αλάγθε γηα ξεηνξηθή εθπαίδεπζε, ηδηαίηεξα κε ηε κνξθή εγρεηξηδίσλ, έγηλε 

επηηαθηηθή κεηά ηηο ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο (462) ηνπ Δθηάιηε, ν νπνίνο δηαδέρζεθε 

ηνλ Θεκηζηνθιή σο εγεηηθή  πνιηηηθή κνξθή ηεο  δεκνθξαηηθήο κεξίδαο ζηελ Αζήλα. 

Απηή ε αλάγθε άξρηζε λα ηθαλνπνηείηαη πιήξσο σο απνηέιεζκα εμειίμεσλ φρη ζηελ 

                                                           
4
Kennedy,G., (2005), 9 

5
 ο.π., (2005),10 

6
Edwards,M.,(2002), 12 

7
Ηλιοφ,Ηλ.,τομ1, (1980), 3 
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Αζήλα αιιά ζηηο πξαθνχζεο ηεο ηθειίαο, φπνπ ε δεκνθξαηία είρε δηαδερζεί ηελ 

ηπξαλλία ην 4678. 

   Ζ αξραία παξάδνζε νκφθσλα απέδηδε ηελ εχξεζε ηεο ξεηνξηθήο ζηνλ Κφξαθα 

θαη ηνλ καζεηή ηνπ Σεηζία, παξ‟ φιν πνπ παξακέλεη αβέβαην πνηα ήηαλ ε ηδηαίηεξε, 

πξνζσπηθή ζπκβνιή ηνπ θαζελφο. Ο Κφξαθαο αλέπηπμε πηζαλψο ηε ρξήζε ηνπ 

επηρεηξήκαηνο (ρξήζε ησλ «εηθφησλ») πνπ αληιείηαη απφ ηελ πηζαλνινγία, κε ην 

νπνίν ήηαλ δπλαηφ λα ειεγρζνχλ νη εηδηθέο πεξηζηάζεηο κηαο ππφζεζεο έλαληη ησλ 

γεληθψλ ζπλζεθψλ ηνπ αλζξψπνπ. Έλα ηέηνην ινγηθφ επηρείξεκα κπνξνχζε λα 

ζπζηεκαηνπνηεζεί θαη λα γίλεη αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη ην πξνηηκνχζαλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο άκεζεο απνδείμεηο ησλ καξηχξσλ, (νη νπνίνη ζα κπνξνχζε π.ρ.,  

λα δσξνδνθεζνχλ ) ή απφ ηα έγγξαθα (πνπ ήηαλ δπλαηφλ λα παξαπνηεζνχλ). 

Δλδερνκέλσο, ν Σεηζίαο λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηεχξπλζε απηήο ηεο ηερληθήο ηνπ 

επηρεηξεκαηνινγείλ θαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ δαζθάινπ ηνπ ζε 

κνξθή εγρεηξηδίνπ (Σέρλε). Δπίζεο, ν Κφξαθαο θαίλεηαη λα εηζεγήζεθε έλαλ ηξηκεξή 

ρσξηζκφ ησλ ιφγσλ πνπ εθθσλνχζαλ νη πνιίηεο, φηαλ απεπζχλνληαλ ζηε ζπλέιεπζε. 

Ο Σεηζίαο αλέιημε απηήλ ηε δηαίξεζε γηα ζθνπνχο δηθαληθνχο, δεκηνπξγψληαο ηελ 

ηεηξακεξή δνκή ηε ησλ δεκνζίσλ ιφγσλ ηεο θιαζηθήο επνρήο: εηζαγσγή (πξννίκηνλ), 

αθήγεζε (δηήγεζηο), απφδεημε (πίζηηο) θαη ζπκπέξαζκα (επίινγνο).9 

   Ο Αξηζηνηέιεο πνιχ ζσζηά παξαηεξεί φηη ν Σεηζίαο, ν Θξαζχκαρνο, ν Θεφδσξνο 

θαη πνιινί άιινη αζρνιήζεθαλ κάιινλ κε ζέκαηα εμσηεξηθά θαη μέλα πξνο ηε 

βαζχηεξε νπζία ηεο ξεηνξηθήο, δειαδή κε ηε δηάηαμε ηνπ ιφγνπ. Ο Αξηζηνηέιεο, 

φκσο ,πξψηνο πξνζπάζεζε λα δηαγλψζεη ηε θχζε ηεο ξεηνξηθήο θαη ην ζθνπφ ηεο. 

Καη ζθνπφ κελ αλαγλσξίδεη φηη έρεη ε ξεηνξηθή ην λα πείζεη ηνπο αθξναηέο, 

επνκέλσο ε ηέρλε ηνπ ξήηνξα ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ εχξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

απνδείμεσλ. Θεσξεί ζπλεπψο, σο ζπνπδαηφηεξν ζεκείν ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο εθείλν 

πνπ αλαθέξεηαη ζηηο απνδείμεηο10. 

   Απφ ηηο απνδείμεηο άιιεο είλαη άηερλεο θαη άιιεο είλαη έληερλεο. Άηερλεο απνδείμεηο 

είλαη εθείλεο πνπ δελ παξάγνληαη απφ εκάο ηνπο ίδηνπο αιιά πξν ηεο ελεξγείαο καο 

ππάξρνπλ: δειαδή νη κάξηπξεο, νη νκνινγίεο πνπ επηηπγράλνληαη κε βαζαληζηήξηα, ηα 

έγγξαθα θαη ηα ζρεηηθά. 

                                                           
8
 Edwards,M.,(2002), 12 -13 

9
 ο.π., 13 

10
Ηλιοφ,Ηλ.,τομ1, (1980), 19 
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Δληέρλνπο απνδείμεηο  είλαη φζα κπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε εκείο δηα ηεο κεζφδνπ 

ηεο ξεηνξηθήο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα επσθεινχκεζα ησλ αηέρλσλ θαη λα 

δεκηνπξγνχκε ηηο εληέρλνπο απνδείμεηο. Οη έληερλεο απνδείμεηο είλαη ηξηψλ εηδψλ: Οη 

πξψηεο πξνέξρνληαη απφ ην ήζνο ηνπ ξήηνξα. Οη άιιεο ζπλίζηαληαη ζην λα θέξνπκε 

(δηα ηνπ ιφγνπ) ην αθξναηήξην ζε κηα νξηζκέλε ςπρνινγηθή δηάζεζε. Σν ηξίην είδνο 

απνηειείηαη απφ ηα επηρεηξήκαηα πνπ είλαη ε θαίλνληαη πεηζηηθά θαη πεξηέρνληαη ζηελ 

αγφξεπζε: ελζπκήκαηα (ζπιινγηζκνί), γλψκεο,  παξαδείγκαηα11. 

Η ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΑΡΥΑΙΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΔΙΑ  

 

Δίδη Γικών 

   Οη αζελατθέο ππνζέζεηο ηαμηλνκνχληαη γεληθά  ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηελ 

νπνία θηλνχληαλ θαη έξρνληαλ ζην ζηάδην ηεο εθδίθαζεο. Ζ ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

είλαη «δίθε» θαη ε επξχηεξε δηάθξηζε είλαη εθείλε κεηαμχ κηα ππφζεζεο ηδησηηθνχ θαη 

κεηαμχ κηαο ππφζεζεο δεκνζίνπ δηθαίνπ12. 

   Οη δεκφζηεο δίθεο αθνξνχζαλ εγθιήκαηα ή δηαθνξέο πνπ ζεσξνχληαλ φηη έζηγαλ 

ηελ θνηλφηεηα σο ζχλνιν, θαη θαηά ζπλέπεηα, νπνηνζδήπνηε ήζειε, είρε δηθαίσκα λα 

ππνβάιεη κήλπζε. Ο εζεινληήο κελπηήο κπνξνχζε λα είλαη νπνηνζδήπνηε ειεχζεξνο 

ελήιηθαο άλδξαο, κφλν πνπ κεξηθά είδε εγθιεκάησλ δελ κπνξνχζαλ λα θαηαγγειζνχλ 

απφ θάπνηνλ πνπ δελ είρε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ελψ θαλέλα δελ κπνξνχζε λα 

θαηαγγειζεί απφ πνιίηε πνπ είρε απνζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ. Σα 

εγθιήκαηα γηα ηα νπνία κπνξνχζαλ λα εγεξζνχλ δεκφζηεο δίθεο, πεξηειάκβαλαλ 

εθείλα ηα νπνία έζηγαλ θαηαθαλψο ην ζχλνιν ηεο θνηλφηεηαο εμίζνπ, φπσο π.ρ. ε 

πξνδνζία, ε ιηπνηαμία απφ ην ζηξαηφ ή ε θαηάρξεζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Αιιά θαη 

κεξηθά εγθιήκαηα πνπ ζηξέθνληαλ θαη‟ αηφκσλ ππάγνληαλ επίζεο ζ‟ απηή ηελ 

θαηεγνξία, είηε  δηφηη ην ζχκα ελφο ηέηνηνπ εγθιήκαηνο ήηαλ ίζσο αλίθαλν λ‟ 

αλαιάβεη λνκηθή δξάζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, είηε απιψο επεηδή κηα ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά, ζεσξνχληαλ ηφζν ζνβαξή, ψζηε λα είλαη πξνζβιεηηθή αθφκε θαη γηα 

εθείλνπο  πνπ δε ζίγνληαλ πξνζσπηθά απφ απηή. Αλάκεζα ζ‟ απηά ηα εγθιήκαηα ήηαλ 

                                                           
11

ο.π., 20-21 
12

 Macdowel, D.M.,(2003),90 
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ε θαθνκεηαρείξηζε νξθαλνχ, ε απνπιάλεζε ειεχζεξεο γπλαίθαο, νξηζκέλα είδε 

θινπψλ θαη ε «ὓβξηο»13. 

   Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηχπνο δεκφζηαο δίθεο ήηαλ ε γξαθή, ε νπνία νλνκαδφηαλ έηζη 

δηφηη, φπσο θαίλεηαη, αξρηθά ήηαλ ν κφλνο ηχπνο ππφζεζεο  ζηνλ νπνίνλ ε θαηαγγειία 

έπξεπε λα ππνβιεζεί γξαπηψο, αλ θαη σο ηνλ ηέηαξην αηψλα νη έγγξαθεο θαηαγγειίεο 

είραλ γίλεη θαλφλαο θαη ζε άιιεο ππνζέζεηο14. 

   Δπεηδή ν φισλ εηζήγαγε ην ζχζηεκα ηεο  κήλπζεο απφ εζεινληέο ζεσξείηαη 

ζπλήζσο, σο ν άλζξσπνο, ν νπνίνο εηζήγαγε ηελ νλνκαζία θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

«γξαθήο», αλ θαη δελ ππάξρνπλ θαηεγνξεκαηηθά ζηνηρεία γη‟ απηφ15. 

ηνλ αληίπνδα, ε ηδησηηθή ππφζεζε, θπξηνιεθηηθά «δίθε ἰδία» νλνκαδφηαλ ζπρλά 

απιψο «δίθε». Αθνξνχζε έλα ζέκα πνπ ζεσξνχληαλ φηη δελ επεξέαδε ηελ θνηλφηεηα 

σο ζχλνιν αιιά κφλν ηα εκπιεθφκελα άηνκα. Μφλν ην πξφζσπν πνπ ηζρπξηδφηαλ φηη 

είρε ππνζηεί θάπνηα άδηθε πξάμε ή απνζηέξεζε κπνξνχζε λα ήηαλ κελπηήο. Έλα 

ηδηαίηεξν είδνο ηδησηηθήο ππφζεζεο ήηαλ ε «δηαδηθαζία», πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ φηαλ 

έλα δηθαίσκα (π.ρ. λα δηεθδηθήζεη θάπνηνο κηα θιεξνλνκηά) ή κηα ππνρξέσζε (π.ρ. 

γηα εθηέιεζε κηαο ηξηεξαξρίαο ) ακθηζβεηνχληαλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

πξνζψπσλ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γλψξηζκα ήηαλ φηη δελ ππήξρε κελπηήο θαη 

θαηεγνξνχκελνο, αιιά φζνη πξφβαιιαλ αμηψζεηο βξίζθνληαλ ζηελ ίδηα κνίξα. 

Οη ππνζέζεηο αλζξσπνθηνλίαο (δίθε θφλνπ) παξνπζίαδαλ αλσκαιίεο. Δθφζνλ δελ 

κπνξνχζε λα θαηαγγειζεί γηα αλζξσπνθηνλία απφ ην πξφζσπν πνπ είρε δνινθνλήζεη, 

ε ππφζεζε δελ κπνξνχζε λα είλαη ηδησηηθή κε ηελ απζηεξή έλλνηα. Ο κελπηήο ζα 

ήηαλ ζπλήζσο θάπνηνο ζπγγελήο ηνπ λεθξνχ. Ακθηζβεηείηαη αλ θάπνηνο κε ζπγγελήο 

επηηξεπφηαλ λα ππνβάιεη κήλπζε. Ωζηφζν, ν φξνο γξαθή θαη νη άιινη φξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηηο δεκφζηεο ππνζέζεηο δε ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ 

αλζξσπνθηνλία, ίζσο δηφηη νη Αζελαίνη δηαηήξεζαλ γηα ηηο ππνζέζεηο 

αλζξσπνθηνλίαο  θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ ηε δηαδηθαζία πνπ 

πηζηεχεηαη φηη είρε εηζαρζεί  απφ ηνλ Γξάθνληα ή παιηφηεξα, πξηλ απφ ηελ επηλφεζε 

ηεο «γξαθήο»16. 

                                                           
13

 ο.π.,91 
14

 ο.π. 
15

 ο.π. 

16 
ο.π.,93 
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 Η διαδικαζία διεξαγωγήρ ηηρ δίκηρ 

   ηελ αξραία αζελατθή πνιηηεία νη ζπλεδξηάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ ήηαλ δεκφζηεο. Ο 

θαζέλαο κπνξνχζε ηπραία θαη αλελφριεηα λα παξαθνινπζήζεη ηε δηεμαγσγή ηεο 

δίθεο γχξσ απφ ην θηγθιίδσκα ηνπ δηθαζηεξίνπ κε ηελ επηβαιιφκελε επθνζκία θαη 

ηάμε17. 

   Οη δηάδηθνη ζηελ πνηληθή δίθε είραλ ππνρξέσζε λα εκθαληζζνχλ απηνπξνζψπσο 

ζην δηθαζηήξην. Αλ δελ εκθαληδφηαλ ν κελπηήο (θαηήγνξνο), ε δίθε καηαησλφηαλ. Αλ 

δελ εκθαληδφηαλ ν θαηεγνξνχκελνο θαηαδηθαδφηαλ εξήκελ, ζαλ λα ήηαλ παξψλ18.Οη 

δηάδηθνη είραλ ηελ ππνρξέσζε λ‟ αγνξεχνπλ κφλν ζηα ζέκαηα θαηεγνξίαο. Σν ίδην θαη 

νη δηθαζηέο, λ‟ απνθαζίδνπλ κφλν επ‟ απηήο. Σελ ππνρξέσζε απηή ησλ δηθαζηψλ 

επέβαιιε θαη ν δηθαζηηθφο φξθνο πνπ έδηλαλ19. 

   Ζ θχξηα δηαδηθαζία άξρηδε κε ηελ αγφξεπζε ηνπ κελπηή – θαηεγφξνπ πνπ έπαηξλε 

πξψηνο ηνλ ιφγν γηα λ‟ απνδείμεη ηελ ελνρή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Ζ πξψηε απηή 

αγφξεπζε ιεγφηαλ «πξφηεξνο ἐθ θαηεγνξίαο ιφγνο»20. ηαλ ν θαηήγνξνο ηειείσλε 

ηελ αγφξεπζή ηνπ, ν πξνεδξεχσλ έδηλε ηνλ ιφγν ζηνλ θαηεγνξνχκελν, πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπ εθθσλνχζε ηνλ «πξην ηο ἀπνινγίαο» ιφγν, απνθξνχνληαο ηελ 

θαηεγνξία θαη επηδηψθνληαο λ‟ απνδείμεη ην αβάζηκν απηήο, ηφζν θαηά ην λφκν φζν 

θαη θαηά ηελ νπζία. Ζ απνινγία ήηαλ «ηεξφ» δηθαίσκα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε έπξεπε λα ηνπ δνζεί ε δπλαηφηεηα λ‟ απνινγεζεί21. 

ηαλ ηειείσλε θαη ν θαηεγνξνχκελνο ηελ απνινγία ηνπ, ν θαηήγνξνο είρε ην 

δηθαίσκα δεπηεξνινγίαο, δειαδή λα δεηήζεη θαη πάιη ηνλ ιφγν, γηα λ‟ αληηθξνχζεη ηα 

επηρεηξήκαηα θαη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ απνινγεζέληνο θαηεγνξνπκέλνπ. Ζ δεχηεξε 

απηή αγφξεπζε ηνπ θαηεγφξνπ ιεγφηαλ «ὓζηεξνο ἐθ θαηεγνξίαο ιφγνο »22. 

Δθφζνλ ν θαηήγνξνο ιάκβαλε γηα δεχηεξε θνξά ην ιφγν, ν θαηεγνξνχκελνο  είρε θη 

απηφο δηθαίσκα λα δεπηεξνινγήζεη θαη λα είλαη απηφο πνπ ζα κηινχζε ηειεπηαίνο 

ζηνπο δηθαζηέο. ηε δεχηεξε απηή απνινγία ηνπ, πνπ ιεγφηαλ «ὓζηεξνο ἐμ  

                                                           
17

 Λιακοποφλου Ι., (1999),485 
18

ο.π.,486 
19

 ο.π.,487 
20

 ο.π.,490 
21

 ο.π.,492 
22

ο.π., 493 
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απνινγίαο ιφγνο», ν θαηεγνξνχκελνο αληέθξνπε φια ηα επηρεηξήκαηα ηνπ θαηεγφξνπ 

θαη ηελ θαηεγνξία23. 

   Ο θαηεγνξνχκελνο ηειεηψλνληαο ηελ απνινγία ηνπ, είρε ην δηθαίσκα λα 

παξνπζηάζεη κπξνζηά ζην δηθαζηήξην ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ, θαζψο θαη 

άιινπο ζπγγελείο θαη θίινπο, ζε κηα ηειεπηαία πξνζπάζεηα λα ζπγθηλήζεη ηνπο 

δηθαζηέο, γηα λα επηηχρεη ηελ αζσσηηθή ηνπο ςήθν24.  

   Σφζν ν θαηήγνξνο, φζν θαη ν θαηεγνξνχκελνο, κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηελ 

επηδίσμή ηνπο γηα θαηαδίθε ή αζψσζε απφ ηξίηα πξφζσπα (ζπγγελείο, θίινη, 

νκντδεάηεο). Σα πξφζσπα απηά ιέγνληαλ «ζπλήγνξνη» θαη είραλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ 

ην ιφγν θαη αλεξρφκελνη ζην εηδηθφ βάζξν ηνπ δηθαζηεξίνπ λα θαηεγνξήζνπλ ή λα 

ππεξαζπηζζνχλ ηνλ θαηεγνξνχκελν25. Μάιηζηα, νη δηάδηθνη είραλ ηελ ππνρξέσζε, 

ελψ αγφξεπαλ, λα παξνπζηάδνπλ θαη ηνπο κάξηπξεο πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο26. 

Ζ απφδεημε ησλ γεγνλφησλ  θαη ησλ πεξηζηαηηθψλ γηλφηαλ εθηφο απφ ηηο καξηπξίεο 

θαη κε έγγξαθα πνπ ήηαλ θάζε κνξθήο, δειαδή ζπκβφιαηα δηαζήθεο, επηζηνιέο, 

θαηάινγνη δηάθνξνη πξαγκάησλ ή πξνζψπσλ. ια απηά ηα δηάβαδε ν γξακκαηέαο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ζηνπο δηθαζηέο κε εληνιή ηνπ δηαδίθνπ πνπ αγφξεπε27. 

Ο δηάδηθνο πνπ αγφξεπε ρξεζηκνπνηνχζε, επίζεο  θαη ηα ινηπά απνδεηθηηθά κέζα 

(ηεθκήξηα, εηθφηα, εμψδηθεο νκνινγίεο)  φζν κπνξνχζε θαιχηεξα ζε κηα θαηαιεπηή 

ζεηξά επηρεηξεκάησλ θαη ζπιινγηζηηθήο. Δπηπιένλ, γηα ηε λνκηθή ζεκειίσζε ησλ 

ηζρπξηζκψλ ηνπ  ν δηάδηθνο ρξεζηκνπνηνχζε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο λφκσλ θαη 

ςεθηζκάησλ, πνπ θαη απηέο ηηο δηάβαδε ζην δηθαζηήξην ν γξακκαηέαο κε εληνιή 

απηνχ ηνπ δηαδίθνπ28. Σέινο, ζα πξέπεη λ‟ αλαθεξζεί πσο νη δηάδηθνη είραλ ην 

δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ηνλ αληίδηθφ ηνπο πξνθεηκέλνπ λ‟ απνδείμνπλ ηελ 

αιήζεηα θάπνηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπο. Σνλ θαινχζαλ κπξνζηά ζην δηθαζηήξην θαη 

ππέβαιιαλ ζ‟ απηφλ εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο είρε ππνρξέσζε λα δψζεη 

απάληεζε29. 

                                                           
23

 ο.π.,494 
24

 ο.π.,495 
25

 ο.π.,496 
26

ο.π.,497 
27

 ο.π.,498 
28

 ο.π.,499 
29

 ο.π.,500 
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   Δίλαη θαηαλνεηφ πσο νη δηθαζηέο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λ‟ αθνχλ κε ηελ ίδηα πξνζνρή 

θαη αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηνπο δχν δηαδίθνπο γηα λα κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ δίθαηε 

γλψκε πξηλ απνθαλζνχλ ζηελ εηπκεγνξία ηνπο. Πεξίθεκε έγηλε ε δηαδηθαζηηθή απηή 

αξρή «κεδελί δηθάζαη πξίλ ἀκθνῖλ κῦζνλ ἀθνύζεο»30. 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ  

Μαπηςπίερ 

   Οη καξηπξηθέο θαηαζέζεηο πνπ είραλ απμεκέλε απνδεηθηηθή ηζρχ31 γίλνληαλ δεθηέο 

ρσξίο πεξηνξηζκφ – εθηφο απφ έλαλ: λα κελ έρεη ν κάξηπξαο ειαηησκέλε λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα. Καηά θαλφλα δελ κπνξνχζαλ λα θαηαζέζνπλ σο κάξηπξεο νη 

γπλαίθεο ηα παηδηά θαη νη δνχινη – νη γπλαίθεο θαη νη δνχινη κπνξνχζαλ λα θιεζνχλ 

λα καξηπξήζνπλ κφλν ζε εγθιήκαηα αίκαηνο. Οη δνχινη κπνξνχζαλ επίζεο λα 

θαηαζέηνπλ θαη θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εκπνξηθψλ δηθψλ, θαζψο ζπκκεηείραλ 

πξάγκαηη ζηα  sacra ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία αλήθαλ. Οη δνχινη (φπσο άιισζηε 

θαη νη γπλαίθεο) είραλ απηνηειή πξνζσπηθφηεηα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

θαη ηνπ ζξεζθεπηηθνχ δηθαίνπ. ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο νη θαηαζέζεηο ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ δνχισλ ιακβάλνληαλ κε πξάμε εμψδηθε ηεο νπνίαο  πξνεγείην κηα 

εηδηθή ηππηθή πξάμε (πξόζθιεζηο) κε ηελ νπνία δεηνχζαλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θπξίνπ 

ηεο γπλαίθαο ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζηελ θπξηφηεηά ηνπ ππαγφηαλ ν δνχινο, γηα λα 

ηνπο επηηξαπεί λα θαηαζέζνπλ. εκεησηένλ φηη ε θαηάζεζε ησλ δνχισλ δελ 

κπνξνχζε λα ιεθζεί πξηλ πξνεγνπκέλσο ρξεζηκνπνηεζνχλ βαζαληζηήξηα32. 

 

Βάζανοι 

   Οη εμψδηθεο καξηπξίεο ησλ δνχισλ, αλδξψλ ή γπλαηθψλ, απνθηνχζαλ ζεκαζία γηα 

ην δηθαζηήξην κφλν αλ πξνεγνχληαλ βαζαληζηήξηα (βάζαλνο)33. Ο ιφγνο πνπ νδήγεζε 

ζηε ζέζπηζε απηνχ ηνπ θαλφλα, πξέπεη λα ήηαλ φηη έλαο δνχινο πνπ γλψξηδε θάηη 

ζεκαληηθφ ζα αλήθε ζπλήζσο ζε θάπνηνλ απφ ηνπο δηάδηθνπο, θαη επνκέλσο ζα 

θνβφηαλ λα πεη νηηδήπνηε αληίζεην ζηα ζπκθέξνληα ηνπ θπξίνπ ηνπ, εθηφο θη αλ ε 

πίεζε πνπ αζθνχληαλ επάλσ ηνπ γηα λα απνθαιχςεη ηελ αιήζεηα, ήηαλ αθφκα 

                                                           
30

 ο.π.,488 
31

 Κυριακόπουλοσ, Π., 591 
32

 Biscardi, A., (2005), 422 
33

ο.π, 423 
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κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκσξία ηελ νπνία κπνξνχζε λα πεξηκέλεη απφ ηνλ θχξηφ ηνπ γη‟ 

απηή ηνπ ηελ απνθάιπςε. Ο δνχινο, φκσο,  απνηεινχζε πνιχηηκν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν, ην νπνίν κπνξνχζε λα ππνζηεί βιάβε κε ηα βαζαληζηήξηα, θαη επνκέλσο 

δελ κπνξνχζε λα βαζαληζηεί ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ34.   

ηελ  πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε πνπ ν θχξηνο ηνπ δνχινπ δελ επέηξεπε λα 

βαζαληζζεί ν δνχινο ηνπ  ή πνπ απηφο κελ , αληηζέησο ηνλ πξνζέθεξε γηα βάζαλνλ  

φκσο ν αληίδηθφο ηνπ δε δερφηαλ ηελ πξνζθνξά, ν δηάδηθνο πνπ ελδηαθεξφηαλ 

ηδηαίηεξα γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ δνχινπ, θξφληηδε λα αλαγξαθεί ζηα πξαθηηθά ε 

ζρεηηθή πξόθιεζηο . Έηζη, ε ηειεπηαία απηή απνθηνχζε απνδεηθηηθή αμία γηα ηνλ 

πξνζθαιέζαληα δηάδηθν35. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο βάζαλνη δνχισλ γηα καξηπξία ηνπο απαγνξεχνληαλ ελψπηνλ 

ηνπ δηθαζηεξίνπ36.Έηζη, φηαλ έλαο δνχινο αλαθξηλφηαλ κε βαζαληζηήξηα, 

ελδερνκέλσο, φ,ηη έιεγε θαηαγξαθφηαλ θαη κπνξνχζε έπεηηα λ‟ αλαγλσζζεί ζην 

δηθαζηήξην, φπσο ε καξηπξία θάζε άιινπ κάξηπξα. Απιψο, άιια πξφζσπα πνπ είραλ 

παξεπξεζεί ζηελ αλάθξηζε θαη φρη ν ίδηνο ν δνχινο ζα παξεπξίζθνληαλ ζηε δίθε γηα 

λα βεβαηψζνπλ φηη ην αλαγηγλσζθφκελν έγγξαθν απνηεινχζε αθξηβή θαηαγξαθή 

φζσλ είρε πεη37. 

Τπάξρνπλ κεξηθέο ελδείμεηο φηη κπνξνχζαλ λα βαζαληζηνχλ σο κάξηπξεο θαη 

ειεχζεξνη μέλνη , αιιά δελ είλαη ζαθέο θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο ήηαλ απηφ δπλαηφλ. 

Οη μέλνη εκθαλίδνληαλ ζπρλφηεξα σο ζπλεζηζκέλνη κάξηπξεο, ρσξίο βαζαληζηήξηα. 

Ωζηφζν, ην λα βαζαλίδεηο έλαλ αζψν ή κηα αζψα γηα λα ειέγμεηο ηελ αιήζεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ησλ ζρεηηθψλ κε ην αδίθεκα θάπνηνπ άιινπ, απηφ θαίλεηαη σο πξάμε 

αλαίηηαο θαη άζθνπεο βαξβαξφηεηαο. Έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αλζξσπηά, ε νπνία 

ζεσξείηαη σο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Αζελαίσλ. Οχηε θαη απνηειεί απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν αλαθάιπςεο γεγνλφησλ, δηφηη παξαθηλεί ηνλ κάξηπξα λα πεη κάιινλ φ,ηη 

επηζπκεί ν βαζαληζηήο, παξά φ,ηη είλαη πξάγκαηη αιήζεηα38. 

  

                                                           
34

 Macdowel, D.M.,(2003),378 
35

 Biscardi, A., (2005), 423 
36

 Κυριακόπουλοσ, Π., 590 
37

 Macdowel, D.M.,(2003),380- 381 
38

 ο.π.,380 
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Όπκορ 

   Έλα άιιν είδνο πξφθιεζεο πνπ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηνηρείν 

απνηεινχζε ε πξφθιεζε δφζεσο φξθνπ39. Καηά ηελ θιαζηθή πεξίνδν, κάιηζηα,  ε 

δφζε φξθνπ δελ είρε ζηελ Αζήλα ηελ ίδηα ζεκαζία πνπ είρε ζηηο ινηπέο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο. Πάλησο θαη ζηελ πφιε ηεο Παιιάδαο θαηά ηελ αξρατθή επνρή, ν φξθνο 

επηβαιιφηαλ απφ ηνλ άξρνληα, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία. Σνχην εμππεξεηνχζε ηε 

βαζηθή δηθνλνκηθή αλάγθε δεδνκέλνπ φηη νη δίθεο ηφηε δηεμάγνληαλ απνθιεηζηηθψο 

πξνθνξηθά θαη έηζη, νη φξθνη απνηεινχζαλ καδί κε ηνπο κάξηπξεο ηα κνλαδηθά 

απνδεηθηηθά κέζα40. Ζ ζεκαζία ηνπ σο απνδεηθηηθνχ κέζνπ άξρηζε λα κεηψλεηαη 

αθνχ επηηξάπεθε ε πξνζαγσγή ζην δηθαζηήξην εγγξάθσλ απνδέημεσλ41. Έθηαζε 

κάιηζηα ζην ζεκείν λα επηβάιιεηαη κφλν κε πξσηνβνπιία ελφο απφ ηα δηάδηθα κέξε 

κέζσ πξνθιήζεσο πνπ δελ απνηεινχζε ηίπνη‟ άιιν παξά κηα πξφζθιεζε ζηνλ 

αληίδηθν λα δψζεη φξθν ή απηφο ν ίδηνο ή θάπνην πξφζσπν πνπ βξηζθφηαλ θάησ απφ 

ηελ εμνπζία ηνπ42, φηη ε δηθή ηνπ (ηνπ θαζελφο) δήισζε,  ζε θάπνην ακθηζβεηνχκελν 

ζεκείν ήηαλ αιεζηλή43 . Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, νζάθηο ε απάληεζε ηνπ αληηδίθνπ 

ήηαλ αξλεηηθή, ε πξόθιεζηο θαηαρσξηδφηαλ ζηα πξαθηηθά θαη απνηεινχζε ζηνηρείν 

ππέξ ηνπ πξνζθαιέζαληνο44. 

Γιαιηηζία 

   Σν αζελατθφ ζχζηεκα δεκφζηαο δηαηηεζίαο αλαπηχρζεθε απφ έλα ζχζηεκα 

πεξηθεξεηαθψλ δηθαζηψλ. Καηά ηα κέζα ηνπ έθηνπ αηψλα είραλ δηνξηζηεί απφ ηνλ 

ηχξαλλν Πεηζίζηξαην κεξηθνί δηθαζηέο δήκσλ γηα λα εμνηθνλνκήζνπλ ηνλ ρξφλν ησλ 

αγξνηψλ, εθδηθάδνληαο ηηο δηαθνξέο ηνπο ζηηο πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο δνχζαλ, αληί 

λα ηνπο ππνρξεψλνπλ λα ηαμηδεχνπλ ζηελ πφιε. Απηνί νη δηνξηζκνί, φκσο, 

θαηαξγήζεθαλ, ρσξίο λα γλσξίδνπκε πφηε. Σν 453/2 δηνξίζηεθαλ εθ λένπ δηθαζηέο 

δήκσλ. Ήηαλ ηξηάληα θαη πεξηφδεπαλ ζηελ Αηηηθή. ην ηέινο ηνπ πέκπηνπ αηψλα, ν 

αξηζκφο απηφο απμήζεθε απφ ηξηάληα ζε ζαξάληα, εθιεγφκελνπο αλια ηέζζεξηο κε 

θιήξν απφ θαζεκία απφ ηηο δέθα θπιέο. ην εμήο απνθαινχληαλ απιψο νη 

                                                           
39

 Macdowel, D.M.,(2003),381 
40

 Biscardi, A., (2005), 423 - 424 
41

 Κυριακόπουλοσ, Π., 590 
42

 Biscardi, A., (2005),  424 
43

 Macdowel, D.M.,(2003),381 
44

 Biscardi, A., (2005),  424 
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«Σεζζαξάθνληα». Ωζηφζν, εκείο ζα ηνπο νλνκάζνπκε θπινδηθαζηέο45.  

Καηά ηνλ ηέηαξην αηψλα νη θπινδηθαζηέο ήηαλ νη άξρνληεο νη αξκφδηνη γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο ηδησηηθέο ππνζέζεηο («δίθαη»), κε ηελ εμαίξεζε ησλ ηδησηηθψλ 

ππνζέζεσλ ηηε νπνίεο ρεηξηδφηαλ ν άξρσλ (φπσο ήηαλ νη θιεξνλνκηθέο ππνζέζεηο ), νη 

ζεζκνζέηεο (φπσο ήηαλ νη εκπνξηθέο ππνζέζεηο), ή άιινη άξρνληεο. πνηνο 

επηζπκνχζε λα θέξεη ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο ππφζεζε, ε νπνία ελέπηπηε ζηε 

δηθαηνδνζία ησλ θπινδηθαζηψλ έπξεπε λα ππνβάιεη αίηεζε ζηνπο ηέζζεξηο 

θπινδηθαζηέο ηεο θπιήο ζηελ νπνία αλήθε ν ελαγφκελνο. Αλ ην εκπιεθφκελν ζηελ 

ππφζεζε ρξεκαηηθφ πνζφ δελ ήηαλ κεγαιχηεξν ησλ δέθα δξαρκψλ, νη ηέζζεξηο 

θπινδηθαζηέο  είραλ δηθαηνδνζία λα εθδηθάζνπλ ηελ ππφζεζε. Γηαθνξεηηθά ηελ 

παξέπεκπαλ ζε δηαηηεηή. Σν δήηεκα απηφ δελ αλήθε ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ 

αληηδίθσλ ή ησλ θπινδηθαζηψλ. Ζ παξαπνκπή ζε δηαηηεηή γηλφηαλ απηνκάησο46. 

Μάιηζηα, ν ζεζκφο ηεο δηαηηεζίαο εηζήρζεθε ην 399, ιίγν κεηά απφ ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ ηξηάληα απφ ηνπο ζαξάληα δηθαζηέο ησλ δήκσλ. Λεηηνπξγνχζε 

κφλν ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο θπινδηθαζηέο. ινη νη άξξελεο Αζελαίνη πνιίηεο 

εθηεινχζαλ θαζήθνληα δηαηηεηψλ θαηά ην εμεθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, έηνο ην 

νπνίν ζεκείσλε ην ηέινο ηεο ππνρξέσζήο ηνπο πξνο ηελ παξνρή ζηξαηησηηθήο 

ππεξεζίαο47. 

Οη δεκφζηνη δηαηηεηέο ήηαλ φπσο νη «άξρνληεο» θαη νη πεξηζζφηεξνη άιινη 

αμησκαηνχρνη, απινί πνιίηεο ρσξίο θάπνηα ηδηαίηεξε επθπΐα ή ηθαλφηεηα, αλ θαη 

ειηθία ηνπο βέβαηα ζήκαηλε φηη είραλ πξάγκαηη θάπνηα πείξα δσήο. 

Κάζε δηαηηεζία δηεμαγφηαλ ζε θάπνην δεκφζην ηφπν, φπνπ φπνηνο ελδηαθεξφηαλ 

κπνξνχζε λα παξαθνινπζήζεη θαη λ‟ αθνχζεη ηηο δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο. Ο 

δηαηηεηήο άθνπγε ηα επηρεηξήκαηα θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνληαλ απφ ηνλ 

ελάγνληα θαη ηνλ ελαγφκελν θαη πξνζπαζνχζε , αλ γηλφηαλ, λα πεηχρεη θάπνην 

ζπκβηβαζκφ. Απηφ κπνξνχζε λ‟ απαηηήζεη έλαλ αξηζκφ ζπλειεχζεσλ ζε δηαθνξεηηθέο 

κέξεο. Αλ δελ επηηπγραλφηαλ ζπκβηβαζκφο, θαζφξηδε εθ ησλ πξνηέξσλ κηα κέξα θαηά 

ηε νπνία ζα εμέδηδε ηελ απφθαζή ηνπ. Αλ ν είηε ν έλαο είηε ν άιινο αληίδηθνο 

επηζπκνχζε ηελ αλαβνιή ηεο εκεξνκελίαο, κπνξνχζε λα ππνβάιεη θαη‟ απηήο γξαπηή 

έλζηαζε, εληζρπκέλε κε φξθν, φηη δελ κπνξεί λα παξαζηεί («ὑπνκσζία») ιφγσ 

αζζελείαο ή απνπζίαο ηνπ απφ ηελ Αηηηθή. Αλ ν δηαηηεηήο απνδερφηαλ ηελ έλζηαζε, 

                                                           
45

 Macdowel, D.M.,(2003),320 - 321 
46

 ο.π.,321 
47

 ο.π.,321 - 322 
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αλέβαιε ηελ εκεξνκελία. Αλ ηελ έθξηλε απαξάδεθηε, εμέδηδε ηελ απφθαζή ηνπ ηελ 

εκεξνκελία πνπ είρε εμ‟ αξρήο θαζνξηζζεί παξά ηελ απνπζία ελφο απφ ηνπο 

αληηδίθνπο. Αλ θάπνηνο βξηζθφηαλ ζε δπζρεξή ζέζε, πξέπεη λα ήηαλ δειεαζηηθφ λα 

δεηήζεη αλαβνιή, αθφκε θη φηαλ δελ ηε ρξεηαδφηαλ πξαγκαηηθά48. 

ηαλ ν δηαηηεηήο εμέδηδε ηελ απφθαζή ηνπ, ηελ γλσζηνπνηνχζε ακέζσο ζηνπο 

ηέζζεξηο θπινδηθαζηέο απφ ηνπο νπνίνπο είρε παξαπεκθζεί ζ‟ απηφλ ε ππφζεζε. Γηα 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ έπαηξλε απφ ηνλ ελάγνληα ακνηβή κηαο δξαρκήο (ε νπνία 

νλνκαδφηαλ «παξάζηαζηο»). Ο αληίδηθνο, ν νπνίνο ππέβαιε αίηεζε γηα αλαβνιή ηεο 

εκεξνκελίαο έθδνζεο ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο, έπξεπε λα θαηαβάιεη ζηνλ δηαηηεηή 

αθφκε κηα δξαρκή. Σν πνζφ θαίλεηαη κηθξφ, φκσο δελ είλαη θαηάθσξα δπζαλάινγν 

πξνο ηνπο ηξεηο νβνινχο (κηζή δξαρκή) πνπ έπαηξλε έλαο δηθαζηήο49. 

 

Γπαθή Παπανόμων 

   Δίλαη γεγνλφο πσο ζηελ πξαθηηθή νη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο ησλ Αζελαίσλ είραλ 

κηα πεξηζζφηεξν πξνζσξηλή ή εηδηθή κνξθή θαη γη‟ απηφ ιακβάλνληαλ κε ςεθίζκαηα. 

Πξάγκα πνπ ζήκαηλε φηη αξθνχζε ε απιή πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ πνπ ήηαλ 

παξφληεο ζε κηα ζπλέιεπζε ηεο Δθθιεζίαο50. 

 Δίηε ε θαηλνχξηα πξφηαζε επεδίσθε ηε ζέζπηζε λφκνπ, είηε ηελ έθδνζε ςεθίζκαηνο, 

ν ίδηνο ν πξνηείλσλ είρε ηελ επζχλε λα βεβαησζεί φηη δελ παξαβίαδε θαλέλαλ 

ππάξρνληα λφκν, είηε ζηε κνξθή είηε ζην πεξηερφκελν. Αλ ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην, ν 

πξνηείλσλ κπνξνχζε λα δησρζεί. Ακέζσο κφιηο ν κελπηήο πξνέβαηλε ζε έλνξθε 

δήισζε φηη πξνηίζεην λα ππνβάιεη «γξαθή παξαλφκσλ», ν πξνηεηλφκελνο λφκνο ή 

ςήθηζκα, είηε ε Δθθιεζία είρε ςεθίζεη γη‟ απηφλ είηε φρη, αλαζηειιφηαλ κέρξη ηε 

δηεμαγσγή ηεο δίθεο Αλ ν ελαγφκελνο θξηλφηαλ έλνρνο, ηηκσξνχληαλ, ζπλήζσο κε 

πξφζηηκν, ελψ ν λφκνο ή ην ςήθηζκα πνπ πξφηεηλε αθπξσλφηαλ. Αλ θάπνηνο 

θαηαδηθαδφηαλ ηξεηο θνξέο γη‟ απηφ ην είδνο εγθιήκαηνο , πθίζηαην επηπξφζζεηα θαη 

ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ51. 

Καηά ηνλ ηέηαξην αηψλα ήηαλ δπλαηφλ, επίζεο, λα κελπζεί θάπνηνο  κε «γξαθή» γηα 

ηε ζέζπηζε «αλάξκνζηνπ λφκνπ». Απηή θαηεγνξία ήηαλ θαηά έλα ηξφπν ζηελφηεξε 

                                                           
48

 ο.π.,323 - 324 
49

 ο.π.,324                          
50

 ο.π., 80 
51

 ο.π., 81 
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απφ ηε «γξαθή παξαλφκσλ», δηφηη είρε λα θάλεη κφλν κε λένπο λφκνπο, φρη κε λέα 

ςεθίζκαηα. Απφ κηα άιιε άπνςε, φκσο ήηαλ επξχηεξε, δηφηη  ε ιέμε «κε επηηήδεηνο» 

απνηειεί έλαλ αφξηζην φξν πνπ ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη θαη άιια αδηθήκαηα απφ 

ηελ παξαβίαζε πθηζηακέλνπ λφκνπ. 

Καηά ηνλ πέκπην αηψλα δελ ππάξρνπλ γλσζηέο πεξηπηψζεηο κελχζεσο γηα ηε ζέζπηζε 

ηνπ «κε επηηεδείνπ λφκνπ» θαη ην γεγνλφο φηη απηή δηαδηθαζία εθαξκνδφηαλ κφλν 

γηα λφκνπο ππνδειψλεη φηη πξέπεη λα ζεζπίζηεθε θαηά ηελ επνρή κεηά ην 403, φηαλ ε 

δηάθξηζε αλάκεζα ζε λφκνπο θαη ςεθίζκαηα ήηαλ επαθξηβψο θαζνξηζκέλε. πσο 

ζπλέβαηλε κε ην ζχζηεκα ηεο ζεζπίζεσο λφκσλ δηα ησλ λνκνζεηψλ, έηζη θαη απηή ε 

δηαδηθαζία ελδέρεηαη λα πξνέθπςε απφ ηελ ηδηαίηεξε αλεζπρία πνπ ππήξρε εθείλε ηελ 

πεξίνδν, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θψδηθα λφκσλ απφ αλεπηζχκεηεο κεηαβνιέο. Σα 

ςεθίζκαηα, φκσο, εμαθνινπζνχζαλ λα πξνζβάιινληαη κε ηε γξαθή παξαλφκσλ, πνπ 

θαίλεηαη φηη ππήξμε ε πνιχ ζπλεζέζηεξε απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο. Έγηλε δεκνθηιήο 

κέζνδνο ππνβνιήο θαηεγνξίαο ελαληίνλ εμερφλησλ πνιηηηθψλ αλδξψλ, νη νπνίνη 

ππέβαιαλ ζπρλά πξνηάζεηο ζηελ Δθθιεζία. 

Παπαγπαθή 

   Ζ παξαγξαθή απνηειεί ζεζκφ βαζηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ αηηηθνχ 

δηθνλνκηθνχ θαηλνκέλνπ, πνπ θαηά νξηζκέλνπο απφ ηνπο δηθαηνδίθεο εηζήρζε κε 

θάπνην λφκν πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Αξρίλν θαηά ην 403 -402 π.Υ. , κε άιια ιφγηα 

ιίγν κεηά ηελ πηψζε ησλ Σξηάθνληα ηπξάλλσλ52.πγθεθξηκέλα, πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο θχξηαο δηαδηθαζίαο, ν θαηεγνξνχκελνο είρε ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη ελζηάζεηο 

γηα ηελ αλαξκνδηφηεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ, γηα κε λφκηκε «εηζαγσγή» ηεο ππνζέζεσο  

ιφγσ παξαγξαθήο ή δεδηθαζκέλνπ ή παξαηηήζεσο ηνπ κελπηή απφ ηεο εγθιήζεσο . 

Αίηεκα ηεο ελζηάζεσο ήηαλ πάληα ε καηαίσζε ηεο εθδηθάζεσο. Ζ έλζηαζε απηή 

ιεγφηαλ «παξαγξαθή» ή πεξηθξαζηηθά «παξαγξάθεηαη ηελ δίθελ». ηαλ γηλφηαλ πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηεο θπξίαο δηαδηθαζίαο, πξνεγνχληαλ απηήο, αγφξεπε πξψηνο (θαίηνη 

«θεχγσλ») ν εληζηάκελνο θαηεγνξνχκελνο, χζηεξα ν κελπηήο αληίδηθνο, ν κελ 

πξψηνο αλαπηχζζνληαο ηνπο ιφγνπο ηεο ελζηάζεσο, ν δε δεχηεξνο αληηθξνχνληαο 

απηνχο, θαη ην δηθαζηήξην έβγαδε απφθαζε. Αλ έθαλε δεθηή ηελ έλζηαζε, ε εθδίθαζε 

ηεο ππφζεζεο καηαησλφηαλ. Αλ δε γηλφηαλ δεθηή ε θχξηα δηαδηθαζία ζπλερηδφηαλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, επηβαιιφηαλ ζε βάξνο ηνπ ληθεκέλνπ δηαδίθνπ ρξεκαηηθφ 

πνζφ («ἐπσβειία»). Μπνξνχζε, φκσο, ν θαηεγνξνχκελνο λα κελ ππνβάιεη ηελ 
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έλζηαζε πξν ηεο δηαδηθαζίαο  , αιιά λα ππνζηεξίμεη ηνπο ιφγνπο απηήο θαηά ηελ  

απνινγία ηνπ επί ηεο νπζίαο, δεηψληαο πάιη ην ίδην πξάγκα, δειαδή ηε καηαίσζε ηεο 

δίθεο53. 

Σιμηηόρ ἀγών 

   ηαλ επξφθεηην γηα εγθιήκαηα γηα ηα νπνία ν λνκνζέηεο δελ είρε πξνβιέςεη 

νξηζκέλε πνηλή, ε δίθε έπαηξλε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ηηκεηνῦ ἀγῶλνο. ‟ απηνχο ηνπο 

αγψλεο νη δηθαζηέο ήηαλ εθείλνη πνπ θαζφξηδαλ «ὅ,ηη ρξή παζεῖλ ἤ ἀπνηεῖζαη» (ηη 

πνηλή έπξεπε λα ππνζηεί ή ηη πξφζηηκν έπξεπε λα θαηαβάιεη) ν θαηεγνξνχκελνο. ε 

παξφκνηεο πεξηπηψζεηο δηεμάγνληαλ δχν ςεθνθνξίεο: κε ηελ πξψηε θαζνξηδφηαλ ε 

ελνρή ή φρη ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Με ηε δεχηεξε απνθαζηδφηαλ πνηα πνηλή ζα 

επηβαιιφηαλ, επηιέγνληαο κεηαμχ ησλ δχν, αθελφο εθείλεο πνπ πξφηεηλε ν θαηήγνξνο 

θαη  αθεηέξνπ απηήο πνπ ν ίδηνο ν θαηεγνξνχκελνο δήισλε πσο ζα δερφηαλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ . ρεηηθψο παξαηεξήζεθε φηη ην ζχζηεκα θαηέιεγε ζην παξάδνμν λα 

εκθαλίδεηαη ν θαηεγνξνχκελνο λα πξνηείλεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ πνηλέο θάζε άιιν παξά 

κηθξέο , θη αηφ γηα λα κελ σζεζνχλ νη δηθαζηέο λα θάλνπλ δεθηή ηελ αληίζεηε 

πξφηαζε ηνπ θαηεγφξνπ γηα πνιχ κεγαιχηεξε πνηλή54. 
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Η ΣΔΥΝΗ ΣΩΝ ΛΟΓΟΓΡΑΦΩΝ 

       Καηά ηνλ ηέηαξην αηψλα,  ήηαλ θνηλή ηαθηηθή  ε αλάζεζε ηεο ζπγγξαθήο ελφο 

ιφγνπ ζ‟ έλαλ ινγνγξάθν. Καζψο θάζε δηάδηθνο  έπξεπε λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ 

ηνπ, δελ κπνξνχζε  λα παξακείλεη ζησπειφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, θαη λα 

κηιάεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θάπνηνο δηθεγφξνο, φπσο ζηα ζεκεξηλά δηθαζηήξηα. Γελ 

ήηαλ φηη ππήξρε θάπνηνο γξαπηφο λφκνο πνπ ηνλ ππνρξέσλε λα κηιήζεη, αιιά κάιινλ 

φηη θαλέλα αζελατθφ δηθαζηήξην  δε ζα ςήθηδε ππέξ ελφο άλδξα, ν νπνίνο δελ έιεγε 

ηίπνηα. Έηζη, πνιινί απφ ηνπο ζσδφκελνπο ιφγνπο, πνπ απνδίδνληαη ζηνλ Αληηθψληα, 

ηνλ Λπζία, ηνλ Ηζαίν θαη ηνλ Γεκνζζέλε, είλαη γξακκέλνη, γηα λα εθθσλεζνχλ απφ 

θάπνηνλ άιινλ55. Ο ινγνγξάθνο, ινηπφλ, ιεηηνπξγνχζε ηφζν σο λνκηθφο ζχκβνπινο 

φζν θαη σο ζπληάθηεο νκηιηψλ  θαη απνθηνχζε ζεκαληηθή εκπεηξνγλσζία ζηε λνκηθή 

επηρεηξεκαηνινγία αιιά  θαη ζηελ εγθιεκαηνινγηθή ζηξαηεγηθή56.  

     Γελ είλαη ζίγνπξν αλ νη ιφγνη δηαβάδνληαλ ζην δηθαζηήξην ή απνζηεζίδνληαλ θαη 

απαγγέιινληαλ απφ κλήκεο, ην ηειεπηαίν , φκσο, είλαη πηζαλφηεξν. Ίζσο ην 

δηθαζηήξην λα ζρεκάηηδε πνιχ θαιχηεξε εληχπσζε, αλ ν νκηιεηήο θαηλφηαλ φηη έιεγε 

απιψο φ,ηη ήμεξε ν ίδηνο γηα ηελ ππφζεζε, ρσξίο θακία πεξίηερλε πξνεηνηκαζία ή 

βνήζεηα. Αλακθίβνια κεξηθνί νκηιεηέο απνκαθξχλνληαλ απφ ην γξαπηφ θείκελν είηε 

ηπραία είηε ζθφπηκα, ελψ κεξηθά θείκελα ηξνπνπνηνχληαλ πξνο φθεινο ησλ 

αλαγλσζηψλ, κεηά ην πέξαο ηεο δίθεο. Έηζη, δελ κπνξνχκε πνηέ λα είκαζηε βέβαηνη 

φηη έλα θείκελν πνπ έρνπκε απνηειεί αθξηβή θαηαγξαθή ελφο ιφγνπ πνπ πξαγκαηηθά 

εθθσλήζεθε57. 

    Παξ‟ φια απηά ήηαλ ζχλεζεο θαηλφκελν νκηιεηέο λ‟ απνθεξχζζνπλ ηε λνκηθή 

εκπεηξία ή ηε ξεηνξηθή ηθαλφηεηα, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή εμέδηδαλ έλαλ επηδέμηα 

ζπγθξνηεκέλν ιφγν. Ωζηφζν, νη Αζελαίνη εληππσζηάδνληαλ απφ ηηο λέεο ηδέεο ησλ 

ζνθηζηψλ, ησλ νπνίσλ ε επηξξνή ζε φια ηα ζέκαηα ηεο αζελατθήο θνπιηνχξαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ηζηνξίαο, ηεο ηξαγσδίαο, ηεο θσκσδίαο θαη ηεο 

θηινζνθίαο ήηαλ ηεξάζηηα58. 
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Ο Λςζίαρ 

   Ο Λπζίαο,   πνπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 459 π.Υ.  θαη ήηαλ γηφο ηνπ 

πξαθνχζηνπ , σο πξνο ηελ θαηαγσγή, επηθαλνχο  Κέθαινπ, ζηελ ειηθία ησλ 

δεθαπέληε εηψλ,   κεηαλάζηεπζε (είηε κε ηα δχν αδέξθηα ηνπ είηε κε ηνλ κεγαιχηεξν  

αδεξθφ ηνπ,  ηνλ Πνιέκαξρν ) ζηελ απνηθία  ησλ  Θνπξίσλ. Δθεί έκεηλε κέρξη λα 

εθδησρζεί απφ ηελ αληηαζελατθή παξάηαμε,  κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο ηθειηθήο 

απνζηνιήο, νπφηε θαη επέζηξεςε ζηελ Αζήλα ην 412-11 π.Υ59.   

   ηελ απνηθία ησλ Θνπξίσλ, ν γλσζηφο ξήηνξαο,  ιέγεηαη φηη  εθπαηδεχηεθε απφ ηνλ 

πξαθνχζην  ξεηνξηθφ Σεηζία. Απηφ κπνξεί λα είλαη κηα εηθαζία βαζηδφκελε 

απνθιεηζηηθά ζηελ παξακνλή ηνπ Λπζία  ζηε Magna Graeca.  Ωζηφζν, πξέπεη 

ηνπιάρηζηνλ λα πξνζεγγίδεη ηελ αιήζεηα, ζην βαζκφ πνπ ν Λπζίαο νινθιήξσζε ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπ ζε κηα πεξηνρή φπνπ ζεκεηψζεθαλ πξφνδνη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο 

ξεηνξηθήο. Ζ αξραία παξάδνζε, άιισζηε,  απνδίδεη ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο 

δηακφξθσζεο ζπζηεκαηηθψλ ξεηνξηθψλ ζεσξηψλ ζην Κφξαθα θαη ηνλ Σεηζία ηνλ 

πξαθνχζην αιιά  θαη ζην ζνθηζηή Γνξγία, ηνπ νπνίνπ ην χθνο είρε ηεξάζηηα 

επηξξνή ζηελ Αζήλα ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 5νπ αηψλα60.  

     ρεηηθά κε ηελ πεξίνδν 412 - 403 έρνπκε ιίγεο πιεξνθνξίεο. Ο  Λπζίαο  , 

κάιηζηα, είρε δειψζεη φηη, πξηλ απφ ηελ θπξηαξρία ησλ Σξηάθνληα,  ε νηθνγέλεηά ηνπ 

δελ είρε δηαθσλία κε θαλέλαλ. Αζρνινχληαλ κ‟  έλα εξγνζηάζην αζπίδνπνηίαο ζηνλ 

Πεηξαηά θαη εθηηκάηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Λπζία , πσο ηφηε ε  πεξηνπζία ηνπο έθηαλε ηα 

70 ηάιαληα. ΄ απηήλ ηελ πεξίνδν κπνξεί λα αλήθεη "ε θαξηέξα ηνπ σο δάζθαινο ηεο 

ξεηνξηθήο". Γεδνκέλνπ, φκσο,  φηη ππάξρεη ηζρπξηζκφο  γηα απεηξία ηνπ  ζηελ νκηιία 

ην 403π.Υ.,  πηζαλψο λα πηζηέςνπκε φηη είρε έλα  παζεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε 

ξεηνξηθή πξηλ απφ απηή ηελ εκεξνκελία61. 

    Ωζηφζν, κεηά ηελ ήηηα ηεο Αζήλαο ,  ην 404 π.Υ.  θαη ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ 

νιηγαξρηθνχ θαζεζηψηνο ησλ Σξηάθνληα, ε  θαηάζηαζε άιιαμε δξακαηηθά. Καζψο ν  

Λπζίαο θαη ν αδεξθφο ηνπ Πνιέκαξρνο είραλ πεξηνπζία ,  ην κεγαιχηεξν κέξνο απηήο  

δεκεχηεθε,  γηα λα πιεξσζεί  ε παξηηαηηθή θξνπξά πνπ ζηήξηδε ην θαζεζηψο. Ο 

Πνιέκαξρνο ζαλαηψζεθε ρσξίο δίθε, ελψ  ν Λπζίαο δξαπέηεπζε γηα ηα Μέγαξα. 

Αξγφηεξα, φηαλ νη δεκνθξαηηθνί εμφξηζηνη  εηζέβαιαλ ζηελ Αηηηθή βνήζεζε κε 
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ρξήκαηα, κηζζνθφξνπο θαη φπια ». Τπήξμε αλάκεζα ζ‟ απηνχο ηνπο κεηνίθνπο πνπ 

επηβξαβεχζεθαλ κε ην δηθαίσκα ηνπ Αζελαίνπ πνιίηε, ζχκθσλα κε ην δηάηαγκα ηνπ 

Θξαζχβνπινπ κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο . Ωζηφζν, ην δηάηαγκα 

αθπξψζεθε θαη ν Λπζίαο έδεζε ηε δσή ηνπ σο κέηνηθνο κε ηελ  πξνλνκηνχρα ηδηφηεηα 

ηνπ «ηζνηεινχο»62 . 

   Ζ θαξηέξα ηνπ Λπζία σο επαγγεικαηία νκηιεηή,  θαίλεηαη γηα λα είλαη ην 

απνηέιεζκα κηαο ηπραίαο ζπλχπαξμεο επθαηξηψλ θαη αλαγθψλ .Μεηά ηελ 

απνθαηάζηαζε  ηεο δεκνθξαηίαο άζθεζε δίσμε ελαληίνλ ηνπ Δξαηνζζέλνπο, έλαλ 

απφ ηνπο Σξηάθνληα ηπξάλλνπο,   γηα ηε δνινθνλία ηνπ Πνιεκάξρνπ. Ζ  νκηιία πνπ 

παξέδσζε,  πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ησλ  ππνςεθίσλ πειαηψλ. Ζ εηνηκφηεηά ηνπ 

λα εθκεηαιιεπηεί ηε λέα ηνπ θήκε απμήζεθε απφ ηελ απψιεηα ηνπ πινχηνπ ηνπ, θαηά 

ηελ πεξίνδν ησλ Σξηάθνληα. Βέβαηα, ε  ηθαλφηεηά ηνπ λα βνεζήζεη ηνπο 

δεκνθξαηηθνχο δείρλεη φηη δελ νδεγήζεθε ζηε θηψρεηα. Ωζηφζν, ην πνζφ ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ, ην νπνίν ήηαλ ζε κεηξεηά είρε εληειψο ραζεί , ελψ άιινη  ηίηινη  

ηδηνθηεζίαο απνδείρζεθε  δχζθνιν λα επαλαθηεζνχλ63.   Ωζηφζν, ε δηδαζθαιία ηεο 

ξεηνξηθήο, ε νπνία πηζαλφηαηα ζα έπξεπε λα ρξνλνινγείηαη κεηά ην 403, θαη ε 

ζπγγξαθή νκηιηψλ γηα ρξήκαηα επέηξεςαλ  ζηνλ  Λπζία λ‟ αλαθηήζεη κε θάπνην 

ηξφπν ηελ πξνεγνχκελε επεκεξία ηνπ64.  

   Οη ιφγνη ηνπ Λπζία ζεσξνχληαλ απφ ηνπο θξηηηθνχο ηεο αξραηφηεηαο πξφηππα 

θαζαξνχ θαη δηάθαλνπ Αηηηθνχ πεδνχ ιφγνπ, κε ηελ θαζεκεξηλή αιιά εθιεπηπζκέλε 

γιψζζα ηνπο, ηελ απνπζία πνηεηηθνχ ιφγνπ θαη ηε θεηδσιή ρξήζε κεηαθνξψλ . 

χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ θαη θξηηηθφ Γηνλχζην ηνλ Αιηθαξλαζζέα, ην χθνο ηνπ είλαη 

δσληαλφ, πεηζηηθφ θαη ελδεδπκέλν κε ράξηλ, κε γνεηεία πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

θαηλνκεληθά αλεπηηήδεπηε, απιφηεηά ηνπ. Πξφθεηηαη, πξάγκαηη, γηα εμέρνλ 

παξάδεηγκα θαζαξφηεηαο ζηνλ ιφγν65.  

  ηελ νξγάλσζε ηεο νκηιίαο ζην ζχλνιφ ηεο, ν Λπζίαο δείρλεη ηελ επηζπκία γηα 

ζαθήλεηα θαη απιφηεηα πηνζεηψληαο ζηαζεξά ηε κνξθή: πξννίκην, αθήγεζε (φπνπ 

ρξεηάδεηαη), απνδείμεηο θαη επίινγνο. Καη πάιη, φκσο,  ε επηθαλεηαθή απιφηεηα είλαη 

παξαπιαλεηηθή, αθνχ ε αθήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα 
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εηθφλα ηνπ νκηιεηή ή ηνπ αληηπάινπ, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηνπο δηθαζηέο γηα ηελ 

αιήζεηα ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ νκηιεηή. Γεδνκέλνπ φηη απηφ ην ζηνηρείν παξνπζηάδεηαη 

ζπρλά ζην πξννίκην, ππάξρεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κηα ζηελή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεκνλσκέλσλ ηκεκάησλ ηεο νκηιίαο πνπ παξαβηάδνπλ ηνλ απιφ ηππηθφ δηαρσξηζκφ66. 

 Γηα ηα κεκνλσκέλα κέξε ηεο νκηιίαο, ε ζεκαζία ηνπ πξννηκίνπ , ζηελ νπνία ν 

νκηιεηήο θάλεη ηελ πξψηε ηνπ επαθή κε ην αθξναηήξηφ ηνπ, είλαη εκθαλήο. Καζέλα 

απφ ηα πξννίκηα ηνπ δηαζσζέληνο πιηθνχ είλαη πξνζαξκνζκέλν ψζηε λα ηαηξηάδεη ζε 

θάζε νκηιία θαη απηή ε πνηθηιία έρεη εμίζνπ επηζεκαλζεί ζην κεγάιν αξηζκφ ησλ 

ιφγσλ πνπ απνδφζεθαλ ζηελ Λπζία θαηά ηελ αξραηφηεηα67. 

   Αθφκε, μερσξηζηφ θαη αμηνζαχκαζην, ηφζν απφ ηνπο ζχγρξνλνπο φζν θαη απφ ηνπο 

αξραίνπο αλαγλψζηεο,  είλαη ην αθεγεκαηηθφ ηκήκα, γηα ην νπνίν ν Γηνλχζηνο  

Αιηθαξλαζζεχο  ραξαθηήξηζε ηνλ  Λπζία «αλακθηζβήηεηα ην θαιχηεξν απφ φινπο 

ηνπο ξήηνξεο». Απηφ ην ηκήκα,  ινηπφλ,  είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα κέζν 

παξνπζίαζεο ηεο εθδνρήο ησλ γεγνλφησλ απ‟ ηελ πιεπξά  ηνπ νκηιεηή.  Ζ 

αιεζνθάλεηα ηεο αθήγεζεο  ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζην έξγν ηεο πεηζνχο. 

πγθεθξηκέλα, νη αθεγήζεηο ηνπ είλαη παξαζηαηηθέο θαη βξίζθνληαη εζσηεξηθά  ζε 

ζπκθσλία. Δπίζεο, δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα, ρσξίο λα είλαη εθηεηακέλεο. Οη 

ιεπηνκέξεηεο , δειαδή, πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε γεληθή αμηνπηζηία ηνπ ιφγνπ, δελ 

είλαη θνπξαζηηθέο αιιά παξνπζηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν,  ψζηε λα κε δηαθφπηνπλ ηελ 

νκαιή πνξεία ηεο αθήγεζεο. Τπάξρεη ζε φιε ηε δηάξθεηα  έλα απιφ θαη πξνθαλψο 

άηερλν αλαπφθεπθην πνπ, φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο κε ηνλ Λπζία, είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην πξντφλ ηεο αθξηβνχο δεμηνηερλίαο ηνπ68.  

   ηνπο ηδησηηθνχο ιφγνπο  πξνηηκάηαη ην ξένλ χθνο, ε ραιαξή δνκή, κε 

αλνινθιήξσηεο αληηζέζεηο θαη αλαθφινπζα ή κε καθξνζθειείο πξνηάζεηο, πνπ 

απνηεινχληαη απφ αιιεπάιιειεο δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ 

κηα αξρηθή θχξηα πξφηαζε (πξφθεηηαη γηα ηελ απνθαινχκελε ηζηνξηθή πεξίνδν), 

δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε ηεο δσληάληαο θαη ηεο αλεπηηήδεπηεο απιφηεηαο πνπ ηφζν 

πνιχ ζαχκαζαλ νη θξηηηθνί69. Βέβαηα, ζηνπο ιφγνπο ηνπ πνπ αζρνινχληαη κε πνιηηηθά 

γεγνλφηα δείρλεη πξνηίκεζε ζην πεξηνδηθφ χθνο. Σν πεξηνδηθφ χθνο ζπλδπάδεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο κε ηελ απνθπγή ηεο ραζκσδίαο, ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ 
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γνξγίεησλ ζρεκάησλ, φπσο π.ρ. ηεο αληίζεζεο70 

 

Γεληθφηεξα,  ην ιπζηαληθφ χθνο μερσξίδεη γηα ηελ πνηθηιία ηνπ, φπσο απηή 

θαζνξίδεηαη κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ δηάθνξσλ ξεηνξηθψλ ηνπ ιφγσλ ή φπσο 

εκθαίλεηαη ζηα δηαθνξεηηθά κέξε θαζελφο απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ71.  
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 Ο Γημοζθένηρ  

   Ο Γεκνζζέλεο γελλήζεθε  ην έηνο 384 π.Υ., θαη ζε ειηθία επηά εηψλ έραζε ηνλ 

παηέξα ηνπ, ν νπνίνο ήηαλ πνιίηεο εχπνξνο θαη επππφιεπηνο θαη νλνκαδφηαλ επίζεο 

Γεκνζζέλεο. 

   Ζ παηξηθή, φκσο,  πεξηνπζία ζπαηαιήζεθε ζηα ρέξηα άπηζησλ θεδεκφλσλ. 

πγθεθξηκέλα, ελψ θαηά ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα Γεκνζζέλε, ππνινγηδφηαλ ζε 

δεθαηέζζεξα ηάιαληα, θαηέιεμε λα πεξηνξηζηεί ζε έλα ηάιαλην ή θάηη πεξηζζφηεξν, 

κεηά απφ ηε δεθαεηή θεδεκνλία72.  

 Ο παηέξαο ηνπ είρε δχν εξγνζηάζηα, ην έλα νπινπνηίαο θαη ην άιιν θιηλνπνηίαο, ζηα 

νπνία ήηαλ θεθάιαηα έληνθα ηνπνζεηεκέλα θαη εμαζθάιηδαλ εηζνδήκαηα αλψηεξα  

απφ ηα έμνδα ηεο νηθνγέλεηαο, ηα νπνία ζα έπξεπε λ‟ απμάλνπλ ηελ παηξηθή 

πεξηνπζία.. Έηζη, φηαλ ν Γεκνζζέλεο ελειηθηψζεθε , θαηά ην 18
ν
 έηνο, θαη ελεγξάθε 

ζηα βηβιία ηνπ δήκνπ Παηαλίαο, ν λένο δήηεζε ινγνδνζία απφ ηνπο θεδεκφλεο ηνπ 

γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ηφηε έκαζε φηη νηθνλνκηθά ήηαλ θαηεζηξακκέλνο 

Παξ‟ φιν πνπ  νη αληίδηθνη αλέζεηαλ ζηνπο ινγνγξάθνπο λα γξάθνπλ ηνπο ιφγνπο 

ηνπο νπνίνπο επξφθεηην λα εθθσλήζνπλ, ν  Γεκνζζέλεο ήζειε ν ίδηνο  λα κπνξέζεη 

λα παξαθνινπζήζεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ θαη λα ππεξαζπίζεη πξνζσπηθά ην δίθην ηνπ. 

Έηζη, αλαδήηεζε δηδάζθαιν, πνπ ζα ήηαλ ηθαλφο λα ηνλ κπήζεη ζηελ ηέρλε ηνπ 

«ὁκηιεῖλ» θαη ζπγρξφλσο λα ηνπ ρξεζηκεχζεη θαη σο ζχκβνπινο. Γελ απεπζχλζεθε 

ζηνλ Ηζνθξάηε, αιιά ζ‟ έλαλ πην ηαπεηλφ θαζεγεηή ηνλ Ηζαίν, ν νπνίνο ήηαλ απφ 

ηνπο πιένλ πεξηδήηεηνπο ινγνγξάθνπο  ηεο Αζήλαο73.   Καηεπζπλφκελνο, ινηπφλ, απφ 

ηνλ δηδάζθαιφ ηνπ, ν Γεκνζζέλεο κπφξεζε λα ππνζηεξίμεη ην δήηεκά ηνπ κε 

επζπθξηζία, ζπγθξαηεκέλε ζπγθίλεζε θαη ζαθήλεηα, κε απνηέιεζκα λα πεηζζνχλ νη 

δηθαζηέο74. 

   Έπεηηα, άξρηζε λα γξάθεη ράξηλ δηαδίθσλ. Απηφ, άιισζηε απνηέιεζε εμαηξεηηθή 

πξνπαξαζθεπή γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ ξεηνξεία. Έκαζε κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν λα γλσξίδεη 

ηνπο λφκνπο ηεο παηξίδαο ηνπ. πλήζηδε λ‟ αξπάδεη ηνλ αληίπαιν, ζψκα κε ζψκα, θαη 

λα ηνλ ζπζθίγγεη ζηνπο ζπιινγηζκνχο ηεο ξσκαιέαο ινγηθήο. Τπέηαζζε ηελ ηδηνθπία 

ηνπ ζηελ αθξηβνινγία, ηελ νπνία απαηηνχζαλ νη ρξεκαηηθέο ππνζέζεηο. Σέινο, ε 

θιεςχδξα , ε νπνία θαλφληδε ακείιηθηα ζηα αζελατθά δηθαζηήξηα ηνλ 

πξνζδηνξηδφκελν, γηα θάζε δηάδηθν, ρξφλν, ηνλ αλάγθαδε λα επηιέγεη ηηο απνδείμεηο, 
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λα παξαιείπεη νηηδήπνηε πεξηηηφ θαη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

βξαρπινγία75. 

   Αμίδεη, βεβαίσο, λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηε λεαληθή ηνπ ειηθία , ε  αζζεληθήο ηνπ 

θξάζε αιιά θαη ε θπζηθή ηνπ θιίζε, ηνλ ψζεζαλ λα θαιιηεξγεί ην πλεχκα ηνπ ζε 

βάξνο ηνπ  ζψκαηνο. πλήζηζε, δειαδή απφ πνιχ λσξίο λα ζπγθεληξψλεη ηε ζθέςε 

ηνπ ζ‟ έλα  αληηθείκελν πνπ παξαθνινπζνχζε  κε επηκνλή θαη πάζνο. 

Ήηαλ θίινο ηνπ κνλήξνπ βίνπ, ιηηνδίαηηνο, ελψ σο ραξαθηήξαο ήηαλ ζνβαξφο, 

θαηεθήο, δπλαηφο θαη ζθιεξαγσγεκέλνο, θακσκέλνο  γηα λα κάρεηαη, γηα λα 

επηπιήηηεη ηνπο αδπλάηνπο , γηα λα δηεγείξεη ην ζάξξνο ησλ άιισλ πνπ είρε 

θινληζηεί.76. 

   Απηή ε δχλακε ηεο ζέιεζεο θαη ηεο επηκνλήο ηνπ απνηππψζεθε θαη ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίνλ  πξνζπαζνχζε λα μεπεξάζεη ηε θπζηθή αλαπεξία ηνπ θσλεηηθνχ ηνπ 

νξγάλνπ θαζψο δελ άξζξσλε κε επθξίλεηα,  δηφηη ε θσλή ηνπ ζηεξείην δχλακεο θαη 

επξχηεηαο. Απήγγεηιε, ινηπφλ, ζηίρνπο βαδίδνληαο γξήγνξα ή αλεβαίλνληαο 

αλεθνξηθέο νδνχο, ελψ παξάιιεια πξνζπαζνχζε λα κηιήζεη επθξηλψο έρνληαο ζην 

ζηφκα ηνπ ραιίθηα,  ζχκθσλα κε ηηο καξηπξίεο ηνπ  Γεκήηξηνπ Φαιεξέα, ν νπνίνο 

ηνλ είρε γλσξίζεη πξνζσπηθά77. 

   ρεηηθά κε ηε ξεηνξεία, αξεζθφηαλ ζην λα ιέεη φηη ε ππφθξηζε είλαη ην πξψην 

πξάγκα γηα ηνλ ξήηνξα, ην δεχηεξν ε ππφθξηζε θαη ην ηξίην πάιη ε ππφθξηζε. Δάλ 

πηζηέςνπκε ηνπο ιεπηνιφγνπο,  ε ππφθξηζε ηνπ Γεκνζζέλε ήηαλ ππεξβνιηθή θαη δελ 

ηε δηέθξηλε ε απιφηεηα θαη ε γιαθπξφηεηα. Ο Γεκνζζέλεο, φκσο,  άθελε λα μεζπά 

ην πάζνο  ζηνλ ηξφπν πνπ κηινχζε, ζηε ρεηξνλνκία ηνπ θαη παξέζπξε ην ιαφ. Ζ 

νκηιία ηνπ ήηαλ ηνικεξφηεξε απφ ην χθνο ηνπ. Αθεηέξνπ, πνηέ δελ εγθαηέιεηπε ηηο 

κειεηεξέο ζπλήζεηέο ηνπ, πξνεηνηκάδνληαο επηκειψο φ,ηη ήζειε λα πεη θαη ελδίδνληαο 

φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν ζηνλ απηνζρεδηαζκφ, αλ θαη ήμεξε λ‟ απηνζρεδηάδεη φηαλ 

ππήξρε αλάγθε, φπσο κλεκνλεχεη ν Πινχηαξρνο78. 

   Βεβαίσο,  δε δηαβάδνπκε ηηο δεκεγνξίεο ηνπ  Γεκνζζέλε, έηζη φπσο ηηο εθθψλεζε. 

Ο ξήηνξαο δειαδή, ήμεξε ηφζν θαιά φηη κε άιιν ηξφπν πξέπεη λα κηιά θαλείο ζηνλ 

αθξναηή θαη δηαθνξεηηθά ζηνλ αλαγλψζηε. Κη φκσο, νη δσεξέο εθείλεο εξσηήζεηο, νη 

απξφνπηνη εθείλνη ηξφπνη έθθξαζεο, νη έληερλεο εθείλεο θπζηθέο  πεξίνδνη καο 
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ππελζπκίδνπλ ηνλ ηφλν ηεο θσλήο ηνπ θαη ηε ξεηνξηθή ηνπ ρεηξνλνκία. Θα έιεγε 

θαλείο φηη ε ππφθξηζε άθεζε θάπνην αφξαην απνηχπσκα ζ‟ εθείλε ηε ξεηνξεία , ε 

νπνία είλαη πιήξεο δσήο  κεηά απφ είθνζη θαη πιένλ αηψλεο79.  

   Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κηα απφ ηηο αλππέξβιεηεο ινγνηερληθέο αξεηέο ηνπ 

Γεκνζζέλε ήηαλ ε ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαθνξνπνηεί ην χθνο ηνπ, ψζηε λα είλαη 

θαηάιιειν θάζε θνξά γηα ηελ πεξίζηαζε γηα ηελ νπνία γξάθηεθε , είηε επξφθεηην γηα 

ηδησηηθή δίθε, είηε γηα δεκφζηα αγφξεπζε. Πην αλαιπηηθά, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

αλακεηγλχεη καθξνζθειείο πεξηφδνπο κε κηθξφηεξεο θαη απινχζηεξεο δεκηνπξγνχλ 

κηα αίζζεζε απζνξκεηηζκνχ. Οη πξνηάζεηο απηέο ιεηηνπξγνχλ σο ζπλφςηζε ή 

εηζάγνπλ έλα λέν επηρείξεκα , ελψ ξεηνξηθέο εξσηήζεηο –κία ή ζεηξά εξσηήζεσλ- 

βνεζνχλ λ‟ απνθεχγεηαη ην κνλφηνλν ησλ πεξηφδσλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη νη 

πεξίνδνη θαζαπηέο παξνπζηάδνπλ έιιεηςε πνηθηιίαο: ζηνλ Γεκνζζέλε, ε ζέζε ηνπ 

ξήκαηνο ηεο θχξηαο πξφηαζεο πνηθίιιεη ελ ζρέζεη κε ηηο κεηνρηθέο πξνηάζεηο, αλ θαη 

νη αλαθνξηθέο θαζψο θαη νη απαξεκθαηηθέο ζπλήζσο πξνεγνχληαη ηνπ ξήκαηνο.  Ο 

ξήηνξαο πξνζπαζεί, επίζεο, λ‟ απνθχγεη ηε ραζκσδία, φρη φκσο κε ηελ απζηεξφηεηα 

πνπ δηέθξηλε ηνλ Ηζνθξάηε: νη παχζεηο εμαηηίαο ηεο ραζκσδίαο πηζαλφλ λα έδηλαλ 

ζηνλ νκηιεηή ηνλ ρξφλν λα πάξεη κηα αλάζα. Πξάγκαηη, απφ απηή ηελ άπνςε, νη 

πεξίνδνη ηνπ ιφγνπ ζηνλ Γεκνζζέλε είλαη ιηγφηεξν επεμεξγαζκέλεο απ‟ φ,ηη ζηνλ 

Ηζνθξάηε, θαζψο ν Γεκνζζέλεο έδηλε κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πεηζψ ηνπ 

ιφγνπ παξά ζηε κνξθή ηνπ. Οη ιφγνη ηνπ, κε γεληθνχο φξνπο κηιψληαο, είλαη 

ιεηηνπξγηθνί θαη φρη πξντφληα κηαο ηέρλεο γηα ηελ ηέρλε80. 

   Ο Γεκνζζέλεο έγξαςε ζε θαζαξά αηηηθή ειιεληθή γιψζζα, αιιά ζε κηα αηηηθή 

γιψζζα πνπ ήηαλ πην θνληά ζηε γιψζζα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, παξά ζ‟ εθείλε ηνπ 

Λπζία ή ηνπ Ηζνθξάηε. πρλά ρξεζηκνπνηεί νηθείεο εθθξάζεηο θαη επηθσλήκαηα, 

θαζψο εληππσζηαθέο κεηαθνξέο θαη ηδησκαηηζκνχο. Ο ηφλνο ηνπ κπνξεί λα είλαη 

νξγηζκέλνο, εηξσληθφο, ή ζαξθαζηηθφο, ζπαληφηεξα ζπγθηλεηηθφο ή ρηνπκνξηζηηθφο.  

ηα αθεγεκαηηθά ηνπ κέξε, εληνχηνηο, ν Γεκνζζέλεο θαηαθεχγεη ζηε γισζζηθή 

απιφηεηα ηνπ Λπζία81. Απηφο ν ζπλδπαζκφο ηεο απιφηεηαο ηνπ Λπζία θαη ηεο 

Θνπθπδίδεηαο πνιππινθφηεηαο ζε έλα «κέζνλ» χθνο ζεσξνχζε ν Γηνλχζηνο φηη 

παξάγεη ηελ πην απνηειεζκαηηθή ξεηνξηθή82.  
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

 

Σπαύμαηα ἐκ ππονοίαρ και ηπαύμαηα  αἰκείαρ 

 

σκαηηθέο βιάβεο  - ηξαχκαηα απφ πξφζεζε / Σξαχκαηα  ἐθ πξνλνίαο 

   ηνλ ξεηνξηθφ  ιφγν  Πξνο ίκσλα, ε  θαηεγνξία πνπ αληηκεησπίδεη ν νκηιεηήο 

είλαη γηα ηξαύκα εθ πξνλνίαο. χκθσλα κε ηελ αηηηθή λνκνζεζία, ήηαλ αδίθεκα λα 

θαηαθέξεη θαλείο ρηχπεκα ζε θάπνηνλ άιινλ θαη κπνξνχζε γηα ην ιφγν απηφ λα 

θηλεζεί κηα ζπλεζηζκέλε ηδησηηθήο θχζεο δίθε γηα ζσκαηηθή βιάβε ( «δίθε 

αηθείαο»).Μηα αθφκε ζνβαξφηεξε θαηεγνξία ήηαλ ν εζθεκκέλνο ηξαπκαηηζκφο 

(«ηξαχκα εθ πξνλνίαο»). Ζ δηάθξηζε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ απινχ ρηππήκαηνο 

θαίλεηαη φηη δελ είρε θαζνξηζζεί κε λφκν83.  

   Τπνδειψλεηαη,  πάλησο ,(Λπζίαο 4.6.) , φηη ζηελ πξάμε ρηχπεκα κε πέηξα ή κε 

άιιν φπιν εζεσξείην γεληθά σο εζθεκκέλνο ηξαπκαηηζκφο, ελψ έλα ρηχπεκα ρσξίο 

φπιν ήηαλ απιψο ζσκαηηθή βιάβε (αηθεία). Γηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαδηθαζίαο δείρλνπλ πφζν πεξηζζφηεξν ζνβαξή ζεσξνχζαλ νη Αζελαίνη κηα ππφζεζε 

εζθεκκέλνπ ηξαπκαηηζκνχ απφ ηελ απιή ζσκαηηθή βιάβε. Πξψηνλ, εθδηθαδφηαλ απφ 

ηνλ Άξεην Πάγν, φπσο νη ππνζέζεηο αλζξσπνθηνλίαο εθ πξνζέζεσο. Γεχηεξνλ, ήηαλ 

«γξαθή», πξάγκα πνπ ζήκαηλε φηη δελ ήηαλ απαξαίηεην λα θαηαγγειζεί απφ ην ίδην 

ην ζχκα. Αλ ην ζχκα ήηαλ πνιχ ζνβαξά ρηππεκέλν γηα λ‟ αλαιάβεη δηθαζηηθέο 

ελέξγεηεο, ν δξάζηεο κπνξνχζε λα παξαπεκθζεί ζηε δηθαηνζχλε απφ θάπνηνλ 

άιινλ84. 

      Γηα λα ζηνηρεηνζεηεζεί ην αδίθεκα ησλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ, φπνπ θάπνηνο,  

πξνμελνχζε ζε άιινλ ζσκαηηθέο θαθψζεηο ή βιάβε ηεο πγείαο ηνπ , κε απφπεηξα λα 

ηνλ θνλεχζεη, ήηαλ απαξαίηεην ν δφινο ηνπ δξάζηε λα  θαηεπζχλεηαη ζηελ αθαίξεζε 

ηεο δσήο ηνπ ζχκαηνο. ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο πξφζεζεο επέθεξε ζσκαηηθέο 

θαθψζεηο,  απνηπγράλνληαο   ζηνλ θχξην ζθνπφ ηεο αλζξσπνθηνλίαο85. 

Αλ ηα ἐπελερζέληα  ηξαχκαηα επέθεξαλ αξγφηεξα ην ζάλαην ηνπ παζφληνο , δελ 

ππήξρε ηδηαίηεξε πεξίπησζε «ζαλαηεθφξσλ ηξαπκάησλ» αιιά ε πξάμε 
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ραξαθηεξηδφηαλ σο αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε, αθνχ ζην απνηέιεζκα απηφ 

απέβιεςε απφ ηελ αξρή ν  δξάζηεο θαη ζηελ επηηπρία απηνχ θαηέηεηλε ε πξφζεζε 

απηνχ86. 

   ρεηηθά κε ην ππνθείκελν θαη ην αληηθείκελν ηνπ αδηθήκαηνο κπνξνχζε  λα είλαη 

θάζε πξφζσπν αλεμάξηεηα απφ ειηθία θαη θχιν (γπλαίθα,  αλήιηθν ) θαζψο θαη απφ 

ηδηφηεηα (ειεχζεξνο πνιίηεο, κέηνηθνο , μέλνο ή απειεχζεξνο,  δνχινο ή άιιν 

ππεμνχζην πξφζσπν). 

   Σα ηξαχκαηα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ζε θάζε κέινο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο 

(θεθαιή, θνξκφο, άθξα) θαζψο θαη ζε θάζε ζπλάξζξσζε ή φξγαλν , ηνπ νπνίνπ 

δηαηαξαζζφηαλ  απφ ηελ θάθσζε ε νκαιή θπζηθή ιεηηνπξγία. Γελ ελδηέθεξε αλ ηα 

ηξαχκαηα πξνθαινχζαλ ή φρη  αλαπεξία πξφζθαηξε ή κφληκε. Γελ ελδηέθεξε, επίζεο,  

ην κέζνλ θαη ν ηξφπνο πνπ επέθεξαλ ηνλ ηξαπκαηηζκφ. Δθηφο απφ ηα φπια (ζπαζί, 

αθφληην, βέινο) θαη ηα θηππήκαηα κε πέηξα ή θεξακίδη, κε ρέξηα ή πφδηα, ήηαλ 

πξφζθνξα θαη ζπλεζηζκέλα κέζα ηνπ δξάζηε87.  

   Οη πξνβιεπφκελεο  πνηλέο γηα ην αδίθεκα απηφ ήηαλ ε εμνξία θαη ε δήκεπζε ηεο 

πεξηνπζίαο  ηνπ δξάζηε. Οη πνηλέο επηβάιινληαλ αζξνηζηηθά, γηαηί ε δεχηεξε ήηαλ 

παξεπφκελε ηεο πξψηεο.88.  

   Ζ πνηληθή δίσμε θαηά ηνπ δξάζηε άξρηδε κε ηελ ππνβνιή κελχζεσο απφ ηνλ 

παζφληα. Ζ κήλπζε απηή  (γξαθή ) ππνβαιιφηαλ ζηνλ αξκφδην άξρνληα, πνπ ήηαλ ν 

βαζηιεχο. Απηφο δηελεξγνχζε ηελ πξναλάθξηζε θαη δηαβίβαδε ηελ ππφζεζε ζην 

αξκφδην δηθαζηήξην89. 

   ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε «γξαθή» ήηαλ έγγξαθε κήλπζε 

πνπ ζηξεθφηαλ ελαληίνλ πξνζψπνπ πνπ δηέπξαμε δεκφζην αδίθεκα (π.ρ. ιηπνηαμία ή 

δσξνδνθία) ή ηδησηηθφ κελ, αιιά πνπ ελδηέθεξε θαη ηε δεκφζηα ηάμε, είηε ιφγσ ηεο 

θχζεο ηνπ αδηθήκαηνο (π.ρ. κνηρείαο ή θαθψζεσο), είηε ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ 

ηειέζεσο (π.ρ. χβξεσο)90. Άιισζηε, ηα αδηθήκαηα απηά κπνξεί λα πξνζέβαιαλ εθ 

πξψηεο φςεσο, κφλν κεκνλσκέλα άηνκα, φκσο θαηά βάζνο έζεηαλ ζε θίλδπλν 

νιφθιεξν ην θνηλσληθφ ζχλνιν91. 

   Ζ Βνπιή ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, πνπ παξέκεηλε πάληνηε ζηελ θαξδηά ησλ Αζελαίσλ σο 
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ζχκβνιν ηεο αζελατθήο πνιηηείαο92 ήηαλ ην αξκφδην δηθαζηήξην πνπ δίθαδε ηα 

αδηθήκαηα ησλ ζσκαηηθψλ θαθψζεσλ απφ πξφζεζε93. Ήηαλ  ην αξραηφηεξν θαη 

(αξρηθά) ην θπξηφηεξν δηθαζηήξην πνπ είρε πάξεη ηελ νλνκαζία ηνπ απφ ηνλ νκψλπκν 

ιφθν φπνπ θαη ζπλεδξίαδε. Μέιε ηεο βνπιήο απηήο γίλνληαλ απηνί πνπ είραλ 

δηαηειέζεη ζηνπο ελλέα άξρνληεο. Έπξεπε, φκσο, λ‟ απνδεηρζνχλ άκεκπηνη ζηε 

δηαρείξηζε ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο, γη‟ απηφ θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο 

ινγνδνηνχζαλ, νπφηε  θαη ζπγθαηαιέγνληαλ ζηα κέιε ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ ήηαλ απξνζδηφξηζηνο94.  

   Ζ Βνπιή ηνπ Αξείνπ Πάγνπ  είρε ηελ αξκνδηφηεηα λα δηθάδεη ππνζέζεηο  εθ 

πξνκειέηεο θφλνπ θαη ηξαπκαηηζκνχ, εκπξεζκνχ θαη πξνθιήζεσο ζαλάηνπ κε 

δειεηεξίαζε95. Δπίζεο ήηαλ αξκφδηα λα εθδηθάδεη ηα αδηθήκαηα πνπ είραλ ζρέζε κε 

ηηο ηεξέο ειαίεο (εθξίδσζε ή πινηνκία ηεξήο ειαίαο -πνπ ιεγφηαλ «κνξία»- θαζψο θαη 

θαηαζηξνθή ηνπ μχιηλνπ πεξηθξάγκαηνο ηέηνηαο ειαίαο – πνπ ιεγφηαλ «ζεθφο»)96. 

Σν δηθαζηήξην ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζπλεδξίαδε αξρηθά πάληα ζηνλ νκψλπκν ιφθν θαη 

αξγφηεξα θαη ζηε ιεγφκελε «ζηνά ηνπ βαζηιέσο»97 
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 σκαηηθέο βιάβεο / Σξαχκαηα αἰθείαο 

   ηνλ ξεηνξηθφ  ιφγν  Καηά Κφλσλνο, ε  θαηεγνξία πνπ αληηκεησπίδεη ν Κφλσλ 

είλαη γηα ηξαύκα αἰθείαο. 

Απηφο πνπ δηέπξαηηε ην αδίθεκα ησλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ (αἰθείαο) έθαλε άδηθε ή 

αλαίηηα επίζεζε ελαληίνλ άιινπ θαη ηνπ πξνμελνχζε ζσκαηηθέο θαθψζεηο  ή βιάβε 

ηεο πγείαο ηνπ98. 

    Σν αδίθεκα απηφ πεξηειάκβαλε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζσκαηηθψλ βιαβψλ, εθηφο 

απφ ηελ πεξίπησζε ησλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ απφ πξφζεζε αλζξσπνθηνλίαο. Αλ νη 

ζσκαηηθέο θαθψζεηο επέθεξαλ αξγφηεξα ην ζάλαην ηνπ παζφληνο, ε πξάμε 

ραξαθηεξηδφηαλ σο αλζξσπνθηνλία99. 

   Ο αμηνχκελνο δφινο ηνπ δξάζηε ζπλίζηαην ζηελ απφ κέξνπο  ηνπ γλψζε φηη 

ελεξγνχζε άδηθα θαη παξάλνκα επηηηζέκελνο ελαληίνλ ηνπ άιινπ θαη επηθέξνληαο ζ‟ 

απηφλ  ζσκαηηθέο θαθψζεηο, ελέξγεηα πνπ έπξεπε λ‟ απνθχγεη αθνινπζψληαο ηε 

λφκηκε νδφ, έζησ θαη αλ ν άιινο ηνλ αδηθνχζε ή ηνλ πξνθαινχζε. Γη‟ απηφ ήηαλ 

επηβαξπληηθή (σο πξνο ηελ χπαξμε ηνπ δφινπ) ε πεξίπησζε πνπ ν δξάζηεο έθαλε ηελ 

επίζεζε ελαληίνλ ηνπ παζφληνο ρσξίο ιφγν (αλαίηηα)100. 

   Γξάζηεο θαη ζχκα ηνπ αδηθήκαηνο κπνξνχζε λα είλαη  θάζε πξφζσπν, αλεμάξηεηα 

απφ ηδηφηεηα (ειεχζεξνο πνιίηεο, κέηνηθνο, μέλνο ή απειεχζεξνο, δνχινο ή άιιν 

ππεμνχζην πξφζσπν ) θαζψο θαη απφ ειηθία θαη θχιν (γπλαίθα, αλήιηθνο)101. 

ρεηηθά κε ηηο θαθψζεηο απηέο κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ζε θάζε κέινο ηνπ αλζξσπίλνπ 

ζψκαηνο (θεθαιή, θνξκφο, άθξα) θαζψο θαη ζε θάζε ζπλάξζξσζε ή φξγαλν, ηνπ 

νπνίνπ δηαηαξαζζφηαλ απφ ηελ θάθσζε ε νκαιή θπζηθή ιεηηνπξγία. Γελ ελδηέθεξε 

αλ ηα ηξαχκαηα πξνθαινχζαλ ή φρη αλαπεξία, πξφζθαηξε ή κφληκε. Γελ αζθνχζαλ 

επίζεο λνκηθή επηξξνή ην κέζνλ (ρέξηα, πφδηα, πέηξεο ) θαζψο θαη ν ηξφπνο 

(θηχπεκα, ζπξψμηκν)πνπ επέθεξαλ ηηο θαθψζεηο102.  

   ζνλ αθνξά ηελ επηβαιιφκελε πνηλή ζηνλ δξάζηε ζσκαηηθψλ θαθψζεσλ (αἰθεία), 

απηή ήηαλ ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ δηθαζηψλ πνπ εθδίθαδαλ ηελ ππφζεζε. Απηνί 

είραλ εμνπζία απφ ην λφκν λα επηβάινπλ ζηνλ θαηεγνξνχκελν φ,ηη πξέπεη λα ππνζηεί 
                                                           
98

 ο.π., 289 
99

 ο.π. 
100

 ο.π., 290 
101

 ο.π. 
102

 ο.π., 291 



29 
 

ή λα εθηίζεη. πλεπψο, ε πνηλή ηεο αἰθείαο κπνξνχζε λα είλαη ζάλαηνο, θπιάθηζε, 

εμνξία, ή ρξεκαηηθή πνηλή ή πξφζηηκν. 

   ηηο πεξηπηψζεηο απηέο , πνπ δελ πξνβιεπφηαλ απφ ην λφκν νξηζκέλε πνηλή (ή 

πξνβιέπνληαλ δηαδεπθηηθά πεξηζζφηεξεο απφ κία) ε δίθε ιεγφηαλ «ἀγψλ ηηκεηφο» θαη 

ν κελπηήο πξφηεηλε ζηε κήλπζή ηνπ ηελ πνηλή πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ έπξεπε λα 

επηβιεζεί ζηνλ θαηεγνξνχκελν103.  

   ε φζεο πεξηπηψζεηο ππήξρε άξζε ηνπ αδίθνπ (άκπλα, ζπγγλψκε) ή ηνπ αμηφπνηλνπ 

ε πξάμε ήηαλ αηηκψξεηε. Δηδηθφηεξα, παξέκελε αηηκψξεηνο ν δξάζηεο ζσκαηηθψλ 

θαθψζεσλ ζε βάξνο κνηραιίδαο γπλαίθαο (εθφζνλ δελ πξνθαινχζε ζ‟ απηήλ 

αλαπεξία ή ζάλαην), πνπ ζχρλαδε ζε απαγνξεπκέλν δεκφζην ρψξν κεηά ηελ θαηαδίθε  

ηεο. Δπίζεο, ζε βάξνο θιέπηε, πνπ θαηαδησθφηαλ ηε λχρηα104. 

   ρεηηθά κε ηελ εθδίθαζε ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ηεο «αἰθείαο» ήηαλ αξκφδην ην 

δηθαζηήξην ηεο Ζιηαίαο πνπ δίθαδε κε ηηο ζρεηηθέο πνηληθέο 

δηαηάμεηο105.πγθεθξηκέλα, ε Ζιηαία ππήξμε ην πξψην αιεζηλά ιατθφ δηθαζηήξην ηεο 

Αζήλαο106 ζην νπνίν εθιέγνληαλ 6000 απφ ην ζχλνιν ησλ Αζελαίσλ πνιηηψλ. Απφ 

απηνχο νη  1000 ήηαλ αλαπιεξσκαηηθνί , ρσξίο δηαθξίζεηο πεξηνπζίαο, ή ηάμεσο. Γηα 

λα εθιεγεί θαλείο δηθαζηήο έπξεπε α)λα είλαη γλήζηνο Αζελαίνο πνιίηεο,  β) λα έρεη 

ζπκπιεξσκέλν ην ηξηαθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο, γ)λα έρεη  αθψιπηε ηε ρξήζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ (δειαδή λα κελ είλαη θαηαδηθαζκέλνο ζε ζηέξεζε ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ  δηθαησκάησλ, λα κελ νθείιεη ζην Γεκφζην θιπ.)107.Οη ιατθνί απηνί 

δηθαζηέο  αλαδεηθλχνληαλ κε θιήξν θαη ε ζεηεία ηνπο ήηαλ εηήζηα108. Μάιηζηα θαζψο 

πξφθεηηαη γηα δεκηνχξγεκα ηνπ φισλα ζεσξείηαη πσο απνηέιεζε ηε κεγαιχηεξε 

παξαρψξεζή ηνπ πξνο ηηο ιηγφηεξεο εχπνξεο ηάμεηο, πνπ είραλ κείλεη εθηφο ηεο 

πνιηηηθήο δσήο θαη ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγεκάησλ109. 

   Ζ Ζιηαία  ήηαλ δηθαζηήξην γεληθήο θαζ‟ χιελ αξκνδηφηεηαο. Απηή δίθαδε ( ζε 

νινκέιεηα ή ηκήκαηα) φιεο ηηο ππνζέζεηο, εθηφο απφ εθείλεο πνπ κε εηδηθή δηάηαμε 

λφκνπ εθδηθάδνληαλ απφ άιια δηθαζηήξηα. Γίθαδε, επίζεο θαη αλζξσπνθηνλίεο εθηφο 
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απφ εθείλεο πνπ ππάγνληαλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Γηα ηελ εθδίθαζε 

απηψλ ησλ («θνληθψλ» ιεγνκέλσλ) δηθψλ ζπγθξνηνχληαλ «εηδηθά » ειηαζηηθά 

δηθαζηήξηα, πνπ είραλ δηθή ηνπ νλνκαζία ην θαζέλα, αλάινγα κε ηελ εθδηθαδφκελε 

πεξίπησζε110. Έηζη, ην Παιιάδην Γηθαζηήξην  είρε ηελ αξκνδηφηεηα λα δηθάδεη 

ππνζέζεηο κε αθνπζίνπο, ηπραίνπο θφλνπο, απφπεηξεο θφλνπ πνιίηε φπσο θαη 

εθνπζίνπ θφλνπ κεηνίθνπ, μέλνπ ή δνχινπ111.Σν Γειθίλην Γηθαζηήξην, ζην νπνίν ν 

θαηεγνξνχκελνο νκνινγεί κελ ηνλ θφλν, αιιά ηζρπξίδεηαη φηη λνκίκσο ηνλ δηέπξαμε, 

θαζψο ππάξρνπλ θαη «δίθαηνη θφλνη», πνπ λνκίκσο κέλνπλ αηηκψξεηνη, εθφζνλ 

βεβαίσο δηαπηζησζεί ε λνκηκφηεηά ηνπο. 

   Σν Γηθαζηήξην ζην Πξπηαλείν, ε αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε δίθε θαη‟ 

αγλψζησλ πνπ πξνθάιεζαλ θφλν  εθνχζην ή αθνχζην κε ιίζν, μχιν ή ζίδεξν112. 

Σέινο, ην  Γηθαζηήξην ηεο Φξεαηηχδαο  ζην νπνίν δηθάδεηαη πνιίηεο  πνπ είλαη ήδε 

θαηαδηθαζκέλνο ζε εμνξία  γηα αθνχζηα αλζξσπνθηνλία -γηα ηελ νπνία ρσξεί 

ζπκβηβαζκφο- θαη θαηεγνξείηαη εθ λένπ γηα εθνχζην θφλν ή ηξαπκαηηζκφ113. ηελ 

πεξίπησζε απηή ην κελ δηθαηήξην ζπλεδξίαδε ζηελ παξαιηαθή ηνπνζεζία πνπ 

ιεγφηαλ «ἐλ Φξεαηηνῖ», ν δε θαηεγνξνχκελνο πιεζίαδε πάλσ ζε πινηάξην απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ζάιαζζαο θαη απνινγνχληαλ γηα αλζξσπνθηνλία. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη 

ν θαηεγνξνχκελνο αζθνχζε ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ηεο απνινγίαο ηνπ γηα ην λέν 

αδίθεκα θαη ε εμνξία ηνπ δε δηαθνπηφηαλ114. 

ζνλ αθνξά ηνλ ηφπν  ζπλεδξηάζεσο ,  ε Ζιηαία δίθαδε ζην χπαηζξν θαη ηα 

πξναλαθεξζέληα «θνληθά» δηθαζηήξηα απηήο  ζηηο ηνπνζεζίεο απφ ηηο νπνίεο πήξαλ 

θαη ηελ ηδηαίηεξε νλνκαζία ηνπο, ηα δε ππφινηπα ζηελ αγνξά, φπνπ ππήξρε θαη 

νηθνδφκεκα ηεο Ζιηαίαο115. 
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ΡΗΣΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΛΤΙΟΤ -  ΠΡΟ ΙΜΩΝΑ  

 

Διζαγωγικά ηοισεία 

 

Σν Δίδνο Σνπ Λφγνπ 

   Σα είδε ησλ ξεηνξηθψλ ιφγσλ είλαη ηξία: ν ζπκβνπιεπηηθφο, ν δηθαληθφο θαη ν 

παλεγπξηθφο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο αλήθεη, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηνπ Blass, 

ζηνπο δεκφζηνπο δηθαληθνχο ιφγνπο ηνπ Λπζία, ηξίηνο θαηά ηελ αξίζκεζε. 

Ζ δίθε απηή ζπληζηά ην κφλν ιφγν ηνπ ξήηνξα πνπ καδί κε ην  «Πεξὶ ηξαχκαηνο ἐθ 

πξνλνίαο», αλαθέξεηαη ζην αδίθεκα ηνπ ηξαπκαηηζκνχ εθ πξνκειέηεο
116

.  

Ηζηνξηθφ Πιαίζην – Ο ρξφλνο ηέιεζεο ηεο δίθεο  

   Απφ ην 398-386 π.Υ. δχν κεγάια γεγνλφηα έιαβαλ ρψξα: ε ζπλνκσζία ηνπ 

Κηλάδσλα (398 π.Υ.)θαη ν Κνξηλζηαθφο πφιεκνο (395-386 π.Υ.). Ο Κηλάδσλ δελ ήηαλ 

παξηηάηεο, επηζπκνχζε, φκσο, λα έρεη ηα πιήξε δηθαηψκαηα ελφο παξηηάηε. Γηα ην 

ιφγν απηφ πξνζπαζνχζε λα νξγαλψζεη ζπλσκνζία κε εθείλεο ηηο νκάδεο ηεο 

θνηλσλίαο ηεο πάξηεο πνπ δελ είραλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα                                                                                                                    

. Σν ζρέδην αλαθαιχθζεθε απφ ηνπο Δθφξνπο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ο 

Κηλάδσλ είρε ππνινγίζεη πνιχ ξεαιηζηηθά ηηο  πξννπηηθέο επηηπρίαο ηνπ, αθνχ 

ζπλαληνχζε θαζεκεξηλά ζηελ αγνξά ηεο πάξηεο ηνπο δπζαξεζηεκέλνπο θαηά ησλ 

ιίγσλ παξηηαηψλ κε πιήξε δηθαηψκαηα117. 

   Με ηνλ ίδην ηξφπν ζθέθηεθαλ θαη νη Θεβαίνη, νη νπνίνη θηλήζεθαλ ζην πιαίζην ησλ 

δπζαξεζηεκέλσλ πφιεσλ. Γξήγνξα δεκηνχξγεζαλ έλα ζπλαζπηζκφ, ζηνλ νπνίνλ 

αλήθαλ ε Κφξηλζνο, ην Άξγνο θαη ε Αζήλα. Ο πφιεκνο, ν νπνίνο άξρηζε ελαληίνλ ηεο 

πάξηεο νλνκάζηεθε Κνξηλζηαθφο, γηαηί ην ζέαηξν ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ε Κνξηλζία. Ο ζθνπφο ηεο ζχξξαμεο ήηαλ λα θινληζηεί ε ηζρχο ηεο 
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πάξηεο ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Ο πφιεκνο ήηαλ ακθίξξνπνο, δελ ππήξμε ληθεηήο, 

φκσο ην απνηέιεζκα ήηαλ ε ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηεο δχλακεο ηεο πάξηεο ζε 

ζχγθξηζε κε απηήλ πνπ είρε απνθηήζεη κεηά ηε λίθε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ 

(404)118. 

   πγθεθξηκέλα, ην 394 κ.Υ. έγηλε ε κάρε ηεο Νεκέαο θαη ν ζπλαζπηζκφο Αζελψλ, 

Βνησηψλ θαη Κνξηλζίσλ ππέζηε ζπληξηπηηθή ήηηα απφ ηνπο παξηηάηεο θαη ηνπο 

ζπκκάρνπο ηνπο. Οη Αζελαίνη, ηφηε, πνπ είραλ βαξχηαηεο απψιεηεο νρπξψζεθαλ ζε 

ζηξαηεγηθέο ζέζεηο γχξσ απφ ηελ Κφξηλζν, ψζηε λα εκπνδηζηεί ε δηάβαζε ηνπ 

ερζξνχ. ε απηή ηε ζπγθπξία  κφιηο έθηαζε ε είδεζε φηη ν Αγεζίιανο εηζβάιιεη ζηε 

Βνησηία δφζεθε εληνιή απνζπαζηνχλ νξηζκέλεο δπλάκεηο θαη λα ζπεχζνπλ ζε 

βνήζεηα. Ζ χγθξνπζε έγηλε ζηελ Κνξψλεηα, φπνπ ε Αζήλα εηηήζεθε μαλά119. 

Μάιηζηα, ε αλαθνξά ηεο παξαγξάθνπ 45 παξαπέκπεη ζηα ρξφληα 395-394 π.Υ., θαη 

κε βάζε απηά, νη ππνινγηζκνί ηνπ Αλ. Εάθα ρξνλνινγνχλ ηελ ππφζεζε πεξίπνπ ζηα 

394-93 π.Υ.120 . 

Ζ ππφζεζε 

   Ο Αζελαίνο  πνιίηεο  ίκσλ,  κε ζπκπνιίηε ηνπ, ην νπνίνπ ην φλνκα είλαη άγλσζην, 

έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε θαζψο  δηεθδηθνχλ ηνλ  λεαξφ Θεφδνην απφ ηηο Πιαηαηέο,  

σο εξσηηθφ ζχληξνθν. ε ζπκπινθή κεηαμχ ηνπο, ν ίκσλ  ηξαπκαηίδεηαη. Δπεηδή 

φκσο γηα ην επεηζφδην, ν  ίδηνο είρε ηελ επζχλε δελ θαηαγγέιιεη ηνλ ζπκπνιίηε ηνπ. 

Ωζηφζν, κεηά ην πέξαζκα ηεζζάξσλ εηψλ, ν ίκσλ θαηαθεχγεη ζηε δηθαηνζχλε, 

θαηαγγέιινληαο ηνλ αληεξαζηή ηνπ. Δπηιέγεη απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν,  δηφηη 

πξφθεηηαη γηα κηα δχζθνιε ζηηγκή γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν θαζψο εθδηθάδεηαη 

ηαπηφρξνλα ππφζεζή ηνπ γηα αληίδνζε, αληαιιαγή δειαδή πεξηνπζίαο κε άιινλ 

θαηήγνξν, πξάγκα πνπ γηλφηαλ φηαλ ν βαξηά θνξνινγνχκελνο θαη ππνρξεσκέλνο λ‟ 

αλαιάβεη ιεηηνπξγία ζεσξνχζε δπζβάζηαρην απηφλ ηνλ έθηαθην θφξν121.  

Ο θαηεγνξνχκελνο, γηα ηνλ νπνίνλ ν Λπζίαο έγξαςε ην ιφγν απηφ, πξνζπαζεί λα 

απνδείμεη φηη ν ίδηνο δελ είρε πξνκειεηήζεη ηελ επίζεζε πνπ νδήγεζε ζηνλ 

ηξαπκαηηζκφ ηνπ ίκσλα  θαη φηη γηα ην αηπρέο γεγνλφο ζα έπξεπε λα ινγνδνηήζεη ν 

ηειεπηαίνο, θαζψο ην είρε πξνθαιέζεη κε ηηο πξάμεηο ηνπ. 
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Οη πξσηαγσληζηέο  

   Οη πξσηαγσληζηέο ηεο δίθεο είλαη ν ίκσλ( ν ελάγσλ), ν αγλψζηνπ νλφκαηνο 

ζπκπνιίηεο ηνπ (ν ελαγφκελνο) θαη ν λεαξφο Θεφδνηνο . 

   Ο ίκσλ είλαη θαηψηεξεο ηάμεο Αζελαίνο πνιίηεο, θησρφο, ή ηνπιάρηζηνλ έηζη 

δειψλεη, απνηηκψληαο ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζε δηαθφζηεο πελήληα δξαρκέο 

(παξάγξαθνο 24). Σν γεγνλφο πάλησο φηη ζηξαηνινγήζεθε σο νπιίηεο (παξάγξαθνο 

45), ππνδεηθλχεη φηη δελ αλήθεη ζηνπο «ζχηεο», ηελ νηθνλνκηθή αζζελέζηεξε ηάμε 

ησλ Αζελαίσλ πνιηηψλ. Γηα ηελ ειηθία ηνπ δελ ππάξρεη έλδεημε122. 

   Ο θαηεγνξνχκελνο, αγλψζηνπ νλφκαηνο,  είλαη Αζελαίνο πνιίηεο θαη αλήθεη ζηελ 

πςειή θνηλσλία ηεο  Αζήλαο, θαηαγφκελνο απφ κηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο απηήο. 

Μάιηζηα ην γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιεςε ιεηηνπξγηψλ (παξάγξαθνη 

20,45) απνδεηθλχεη φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ επθαηάζηαην θαη νηθνλνκηθά ηζρπξφ 

άλδξα. Δίλαη ψξηκεο ειηθίαο (παξάγξαθνο 4), ρσξίο, σζηφζν, λα πξέπεη θαη‟ αλάγθελ 

λα ηνλ θαληαζηνχκε γεξαηφ αθνχ είρε αθφκε ηε δχλακε λα εκπιαθεί ζε θαπγάδεο θαη 

λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ. 

   Ο Θεφδνηνο – ην πξφζσπν θιεηδί- ηεο ππφζεζεο έρεη ακθίβνιε θνηλσληθή ζέζε. 

Σν Πιαηατθφλ κεηξάθηνλ , φπσο απνθαιείηαη απφ ηνλ Λπζία, απνθιείεηαη λα είλαη 

Αζελαίνο πνιίηεο. Απηφ ζπλάγεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηα πιαίζηα ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ, θαηά ην 427, νη Πιαηαηέο θπξηεχηεθαλ απφ ηνπο 

παξηηάηεο θαη ζα κπνξνχζαλ νη  Πιαηαηείο, πνπ επέδεζαλ, λα δηεθδηθήζνπλ  ηελ 

Αζελατθή ππεθνφηεηα, αλ πιεξνχζαλ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο. Φαίλεηαη  ζίγνπξν, 

φκσο , φηη πνηέ ν παηέξαο ηνπ Θενδφηνπ δελ έιαβε ηελ αζελατθή  

ππεθνφηεηα123.Παξάιιεια, ζηελ παξάγξαθν 33 γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ελδερφκελν 

βαζαληζκφ ηνπ. Ζ πξαθηηθή απηή ήηαλ απαγνξεπκέλε ζηελ πεξίπησζε ελφο 

Αζελαίνπ πνιίηε, επηβεβιεκέλε φκσο ζηελ πεξίπησζε ελφο δνχινπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζεσξεζεί έγθπξε ε καξηπξία ηνπ. Απηφ, φκσο, δελ απνδεηθλχεη, απαξαίηεηα  πσο ν 

Θεφδνηνο ήηαλ δνχινο. πσο έρεη επηζεκαλζεί (Bushala 1967), πνπζελά δε γίλεηαη 

κλεία ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ, ζε ζπκθξαδφκελα φπνπ θάηη ηέηνην ζα ήηαλ αλακελφκελν. Ο 

ίκσλ θάλεη ζπκθσλεηηθφ απεπζείαο κε ηνλ λεαξφ, φρη κε ηνλ θχξηφ ηνπ. Ο Θεφδνηνο 
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θαξπψλεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζπκθσλήζεθε. Δίλαη ειεχζεξνο λα δήζεη κε 

φπνηνλ θάζε θνξά επηιέγεη θαη ην θπξηφηεξν, λα εγθαηαιείςεη γηα έλα δηάζηεκα ηελ 

Αζήλα ρσξίο λα δψζεη ινγαξηαζκφ ζε θαλέλαλ. Μηα ηέηνηα ειεπζεξία θηλήζεσλ είλαη 

αδηαλφεηε γηα έλαλ δνχιν, αθφκε θη αλ απηφο αλήθε ζηελ πξνλνκηνχρν θαηεγνξία 

ησλ ρσξηο νηθνύλησλ(ησλ δνχισλ δειαδή πνπ δνχζαλ θαη εξγάδνληαλ ζε θαζεζηψο 

εκηαπηνλνκίαο, απνδίδνληαο κέξνο ησλ εηζπξάμεψλ ηνπο ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπο). 

Tέινο,  αλ ήηαλ δνχινο ν λεαξφο, δε ζα ζπλέθεξε πεξηζζφηεξν ηνλ νκηιεηή λα ηνλ 

έρεη αγνξάζεη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε 

ηνπ; Ζ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα πξνθαλψο ππήξρε124.  

Καζψο απνθιείεηαη ην ελδερφκελν ν Θεφδνηνο λα είλαη δνχινο αιιά θαη ειεχζεξνο 

πνιίηεο (εμαηηίαο ηεο δηα βαζάλνπ απφζπαζεο καξηπξίαο§34), νδεγνχκαζηε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη κάιινλ πξέπεη λα ήηαλ κέηνηθνο. 

   Δμάιινπ, ε αηηηθή λνκνζεζία επέηξεπε ην βαζαληζκφ ελφο θαηεγνξνπκέλνπ γηα 

ζνβαξφ αδίθεκα φηαλ απηφο ήηαλ μέλνο125. Δπηπιένλ,  ν αιινδαπφο δε ζηγφηαλ απφ ην 

λφκν, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ, ν εθπνξλεπφκελνο  πνπ ήηαλ Αζελαίνο πνιίηεο δελ 

κπνξνχζε λα θαηέρεη δηνηθεηηθφ αμίσκα ζηελ Αζήλα ή λα δηαηππψζεη πξφηαζε ζηε 

ζπλέιεπζε126 . Ίζσο θαη γη‟ απηφ ν νκηιεηήο αλνηρηά αλαθέξεηαη ζηελ ηδηφηεηα ηνπ 

Θενδφηνπ, αθνχ δελ θηλδπλεχεη λα ππνζηεί θάπνηα κνξθή πνηλήο. 

Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ εθδηθάδεηαη ε ππφζεζε ν Θεφδνηνο πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ δεθανθηψ ρξνλψλ, γη‟ απηφ θαηεγνξνχκελνο απνδίδεη ζ‟ απηφλ ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ παηδίνλ (παξάγξαθνο 33)127 
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Ζ δνκή ηνπ δηθαληθνχ ιφγνπ 

   Ο Λπζίαο ζεκαηνδνηεί κηα λέα αξρή γηα ηελ έληερλε ξεηνξηθή σο πξνο ηνλ ηξφπν 

πνπ ρεηξίδεηαη ηηο πνηθίιεο ελφηεηεο ηνπ ιφγνπ ηνπ. Καη εθείλνο επίζεο πηνζεηεί ηνλ 

βαζηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ ιφγνπ ζε ηέζζεξα κέξε, αλ θαη ζπρλά πξνζζέηεη κηα 

δηαθσηηζηηθή εηζαγσγή (πξφζεζηο), ζπλήζσο ζηελ αθεγεκαηηθή ελφηεηα128. 

ην ζπγθεθξηκέλν δηθαληθφ ιφγν ε δνκή είλαη ε εμήο: 

Πξννίκην: §§1-4  

Γηήγεζε: §§ 5-20 

Πίζηεηο: §§ 21-45 

Δπίινγνο : §§ 46-48 

 

Πποοίμιο (§§ 1-4) 

   ην πξννίκην, ν  Λπζίαο, εθαξκφδεη,  ηελ εμήο αξρή: «Ζ θαιχηεξε άκπλα είλαη ε 

επίζεζε», κεηαηξέπνληαο απφ ηηο πξψηεο θηφιαο ιέμεηο ηελ απνινγία ζε θαηεγνξία 

θαη ηνλ ζχηε ζε ζχκα 129. Έηζη, ν θαηεγνξνχκελνο μεθηλά ηελ απνινγία ηνπ θάλνληαο 

επίζεζε ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζε θήκεο θνβεξέο γηα 

ηνλ ίκσλα θαη ζην κέγεζνο ηεο ζξαζχηεηάο ηνπ, αθνχ γηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία ζα 

έπξεπε ν ίδηνο λα ηηκσξείηαη , θαηεγνξεί ηνλ ζπκπνιίηε ηνπ. 

Ζ ακαχξσζε ηνπ ήζνπο ηνπ αληηπάινπ (δηαβνιή) θαη ζπλεπψο ε ππνλφκεπζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ, απνηειεί ζπλήζε ηαθηηθή ηεο δηθαληθήο ξεηνξείαο130. 

   ὅξθνλ δηνκνζάκελνλ: ην ζεκείν απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζηε δησκνζία. Καηήγνξνο 

θαη θαηεγνξνχκελνο πξηλ εθθσλήζνπλ ηνπο ιφγνπο ηνπο νξθίδνληαλ λα πνπλ ηελ 

αιήζεηα. Ο φξθνο δηλφηαλ πάλσ ζε θνκκάηηα θξέαηνο (ηφκηα )απφ ηαχξν, θάπξν θαη 

θξηφ, νη νπνίνη είραλ ζθαγηαζζεί απφ ηα θαηάιιεια πξφζσπα θαη ηελ θαηάιιειε 

εκέξα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιήξσο ε ηεξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο131. 

   Έπεηηα, ν απνινγνχκελνο επηθαιείηαη ηε δίθαηε θξίζε ησλ βνπιεπηψλ θαζψο ζε 

άιιε πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα ζπλαρζεί θάπνην επηζθαιέο ζπκπέξαζκα. Απηφ ζα 

ζπλέβαηλε γηαηί εχθνια ζα παξαβηαδφηαλ ην αίζζεκα ηνπ δηθαίνπ. Δδψ ππαηλίζζνληαη 
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νη παξαζθεληαθέο ζπλελλνήζεηο, δειαδή ε επηηήδεηα επηινγή θαη πξνεηνηκαζία ησλ 

καξηχξσλ παξά δσξνδνθία ησλ θξηηψλ, γεγνλφο πνπ νπσζδήπνηε ζα πξνζέβαιε ην 

δηθαζηήξην132. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εθ πξννηκίνπ δειψλεη φηη θάηη αλάινγν 

ζ‟ απνθεπρζεί.  

   Γείρλεη ,ινηπφλ, ν θαηεγνξνχκελνο  εκπηζηνζχλε ζηνπο δηθαζηέο θαη αηζζάλεηαη 

ζίγνπξνο φηη ζα επηηειέζνπλ αθξηβνδίθαηα ην θαζήθνλ ηνπο. Απηή είλαη κηα πάγηα 

ηαθηηθή ηνπ Λπζία. Απ‟ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ ηνπ νη θαηεγνξνχκελνί ηνπ εθθξάδνληαη 

θνιαθεπηηθά γηα ηελ επζπθξηζία ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο. Ζ ππνζεηηθή πξφηαζε καδί 

κε ηελ θχξηα θάλνπλ ηνλ ππνζεηηθφ ιφγν ηνπ κε πξαγκαηηθνχ,  πνπ δίλεη έκθαζε ζηε 

βεβαηφηεηα ηνπ απνινγνπκέλνπ φηη νη δηθαζηέο ζα αξζνχλ ζην χςνο ηνπο, γηαηί δελ 

είλαη δπλαηφλ λα πξάμνπλ δηαθνξεηηθά.133 

   ηε ζπλέρεηα,  ν θαηεγνξνχκελνο δειψλεη ηελ αγαλάθηεζή ηνπ θαζψο 

εμαλαγθαδφκελνο απφ ηνλ ίκσλα, θαη φρη απφ δηθή ηνπ βνχιεζε, ζα κηιήζεη γηα 

δεηήκαηα γηα ηα νπνία αλερφηαλ λα αδηθείηαη, επηζεκαίλνληαο ηε ληξνπή πνπ βίσλε 

γη‟ απηή ηελ αλνρή. 

πγθεθξηκέλα, αλέρζεθε ηηο πξνθιήζεηο θαη ηε ρξήζε βίαο απφ ηνλ θαηήγνξφ ηνπ, 

ίκσλα134  θαζψο δελ ήζειε λα γλσζηνπνηεζνχλ   θάπνηεο δηαδεδνκέλεο ζπλήζεηεο 

ζηελ Αζήλα ηεο επνρήο. ην ζεκείν απηφ αλαθέξεηαη ζηνλ έξσηά ηνπ πξνο ηνλ 

Θεφδνην απφ ηηο Πιαηαηέο πνπ είρε έξζεη ζηελ Αζήλα θαη ηνπ «ηάξαμε» έθηνηε ηε 

δσή. κσο, απηφ ήηαλ θαζαξά πξνζσπηθφ ηνπ ζέκα θαη δελ ήζειε λα πάξεη 

δεκνζηφηεηα135 . 

   Ωζηφζν,  αθνχ ην πξνζσπηθφ ηνπ πξφβιεκα πήξε απξφζκελεο δηαζηάζεηο 

δεκνζηφηεηαο, είλαη απνθαζηζκέλνο λα ηα πεη φια ζην δηθαζηήξην ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ136.Δπηπιένλ ν ελαγφκελνο ηνλίδεη πσο ζε πεξίπησζε  πνπ θξηζεί έλνρνο, λα 

κελ ηχρεη ζπγγλψκεο, σζηφζν αλ αζσσζεί λα κελ ζεσξεζεί άλζξσπνο επηεινχο 

αμίαο εμαηηίαο ησλ πξναλαθεξζέλησλ επηζπκηψλ ηνπ. 

Γηαπηζηψλεηαη απφ ηε κηα φηη  νκνινγεί  ηνλ έξσηά ηνπ γηα ηνλ Θεφδνην, απ‟ ηελ 

άιιε πιεπξά έθδειε είλαη ε ακεραλία ηνπ ε νπνία δελ εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο φηη 
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εξσηεχηεθε έλαλ λεαξφ, αιιά ζην φηη ην εξσηηθφ πάζνο είλαη αηαίξηαζην κε ηελ 

ειηθία ηνπ137. 

   ηελ αξραηφηεηα, ν έξσηαο ελφο σξίκνπ άληξα γηα έλα αλήιηθν αγφξη ζεσξνχληαλ 

θάηη ην θπζηνινγηθφ. Απηφ πνπ πξνβιεκάηηδε εζηθά ήηαλ ε ζσκαηηθή πιήξσζε ηεο 

επηζπκίαο: επηιήςηκε φηαλ ν εξψκελνο ήηαλ γηνο ελφο πνιίηε, απνιχησο αλεθηή θαη 

αλακελφκελε φηαλ επξφθεηην γηα κέηνηθν ή δνχιν138.Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή 

ζέζε ηνπ εξσκέλνπ είλαη απηφ πνπ επηηξέπεη ζηνλ νκηιεηή λ‟ απνθαιχςεη κε ζρεηηθή 

άλεζε ιεπηνκέξεηεο ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο139. 

   Παξ‟ φια απηά δεηά ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο κηα θαη ηνλ έξσηά ηνπ θαλέλαο 

λφκνο δελ ηνλ απαγνξεχεη. Πξάγκαηη είλαη δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ λα επηζπκεί θάηη 

θαη ζηηο λφκηκεο επηζπκίεο (ζηφρνπο ηδαληθά, έξσηεο) θαλείο δελ πξέπεη λα νξζψλεη 

απξνζπέιαζηα ηείρε, αδίθσο κάιηζηα140. Άιισζηε,  ππνζηεξίδεη φηη έρεη δηαρεηξηζηεί 

θαη ππνκείλεη ηα πάζε ηνπ θαηά ηξφπν θφζκην θαη εππξεπή. ην ηέινο ηνπ πξννηκίνπ, 

ν θαηεγνξνχκελνο δειψλεη φηη ζα πεξάζεη ζηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία γηα λα 

θαηαξξίςεη θαη λα αλαηξέζεη ηηο θαηεγνξίεο ηνπ ίκσλα141. 

   Έξγν ηνπ πξννηκίνπ είλαη ε εύλνηα, ε πξόζεμηο θαη ε επκάζεηα. Με ηνλ φξν 

πξόζεμηο, ν νκηιεηήο επηδηψθεη λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηεξίνπ. ην 

ζπγθεθξηκέλν πξννίκην απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ επίζεζε πνπ θάλεη ζην ήζνο ηνπ 

θαηεγφξνπ ηνπ, ηνπ ίκσλα δειαδή, θαηεγνξψληαο ηνλ γηα ζξαζχηεηα, ςεπδνξθία 

θαη αλαμηνπηζηία. πγρξφλσο, πξνθαιεί ηελ πεξηέξγεηα ηνπ αθξναηεξίνπ φηαλ κηιά 

γηα κηα εμαηξεηηθά άδηθε ζπκπεξηθνξά  απφ κέξνπο ηνπ ίκσλα, ε νπνία 

πεξηειάκβαλε αθφκε θαη ηε ρξήζε βίαο, ηελ νπνία αλερφηαλ. Ζ πξνζνρή, ηέινο 

έιθεηαη κε ηελ αλαθνξά ζηελ νκνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γηα ηνλ έξσηά ηνπ πξνο 

ηνλ θαηά πνιχ λεφηεξφ ηνπ Θεφδνην, θάηη πνπ δελ ήζειε ζε θακία πεξίπησζε λα 

δεκνζηνπνηεζεί. Δγείξεηαη ,ινηπφλ,  ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ιφγνπο ηεο επαίζρπληεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ίκσλα πξνο ηνλ θαηεγνξνχκελν αιιά γηα ηνπο  ιφγνπο πνπ 

σζνχλ ηνλ ηειεπηαίν λα κηιήζεη δηεμνδηθά θαη θαη΄ αλάγθελ γηα κηα πξνζσπηθή ηνπ 

ππφζεζε πνπ απέθξππηε. 
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   Ο νκηιεηήο επηδηψθεη ην αθξναηήξην ηνπ λα δηάθεηηαη θηιηθά πξνο απηφλ (εύλνηα). 

Απηφ επηηπγράλεηαη θαζψο επηθαιείηαη ηε δίθαηε θξίζε ησλ δηθαζηψλ θαη δειψλεη ηε 

ζηγνπξηά ηνπ γηα κηα δίθαηε δίθε. Δπηπιένλ,  ην γεγνλφο φηη πξνβάιιεηαη σο ν 

απνδέθηεο  βίαησλ ελεξγεηψλ, ηηο νπνίεο δελ έρεη θαηαγγείιεη,  πξνζπαζψληαο λα 

δήζεη κε θνζκηφηεηα, βνεζά ηνλ νκηιεηή λα παξνπζηάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο ην ζχκα 

θαη λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο κηαο επλντθήο πξνδηάζεζεο ησλ δηθαζηψλ απέλαληη 

ηνπ. 

   Ζ επκάζεηα, δειαδή ε ζχληνκε ελεκέξσζε ηνπ αθξναηεξίνπ επί ηνπ ζέκαηνο 

επηδηψθεηαη κε κηα αλαθνξά πνπ ν νκηιεηήο αθξνζηγψο θάλεη γηα ηνλ έξσηά ηνπ πξνο 

ηνλ Θεφδνην, ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ίκσλα ηεο νπνίαο είρε γίλεη ζηφρνο. 

Γειψλεη μεθάζαξα  ηελ πξφζεζή ηνπ λα κηιήζεη αλαιπηηθά γηα φια απηά αιιά θαη λα 

θαηαξξίςεη ηηο θαηεγνξίεο πνπ έρεη εμαπνιχζεη ελαληίνλ ηνπ ν ίκσλαο, ρσξίο 

βεβαίσο εθ πξννηκίνπ λα ηηο  νλνκαηίδεη. 
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Γιήγηζη(§§5-20) 

 

Ζ πξψηε επίζεζε ηνπ ίκσλα (§§5-9) 

   ηε δηήγεζε, ν θαηεγνξνχκελνο παξαδέρεηαη ηελ εξσηηθή επηζπκία πνπ είρε ληψζεη 

γηα ηνλ Θεφδνην, λεαξφ απφ ηηο Πιαηαηέο, φπσο αθξηβψο θαη ν θαηήγνξνο, ν ίκσλ. 

O Θεφδνηνο πξνζέθεξε επ‟ ακνηβή ζεμνπαιηθέο ππεξεζίεο ζε κεγαιχηεξνπο άληξεο.  

Ζ δηαηχπσζε εδψ δίλεη ηελ εληχπσζε φηη νη δχν αληεξαζηέο δηεθδίθεζαλ ηνλ 

Θεφδνην ηαπηνρξφλσο. Απφ ηε ζπλέρεηα φκσο ηεο δηήγεζεο δηαθαίλεηαη φηη ν 

νκηιεηήο απέζπαζε ηνλ λεαξφ απφ ηνλ ίκσλα κε ην δέιεαξ ηεο κεγαιχηεξεο 

ακνηβήο142. 

    Ο θαηεγνξνχκελνο, σζηφζν, πξνζδηνξίδεη ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά αλάκεζα ζε απηφλ 

θαη ηνλ ίκσλα. Γηεπθξηλίδεη, δειαδή, φηη  ν ίδηνο θξφληηδε ηνλ λεαξφ Θεφδνην, ελψ ν 

ίκσλαο ηνπ θεξφηαλ κε ηξφπν πξνζβιεηηθφ θαη θαηαδπλαζηεπηηθφ πηζηεχνληαο φηη 

ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα θάλεη φ,ηη απηφο ήζειε. 

Θα ρξεηαδφηαλ, κάιηζηα, πνιχο θαηξφο θαη πνιχο θφπνο λα απαξηζκήζεη ν 

απνινγνχκελνο πφζεο πξνζβνιέο δέρηεθε ν Θεφδνηνο απφ ηνλ ίκσλα θαη ηελ παξέα 

ηνπ143. Παξ‟ φια απηά δειψλεη φηη ζα επηθεληξσζεί ζηηο πξάμεηο ηνπ ίκσλα πνπ 

δεκίσζαλ θαηά πνιχ ηνλ θαηεγνξνχκελν.  

   πγθεθξηκέλα, πεξηγξάθεη πσο κηα λχρηα, πνπ ν ίκσλ πιεξνθνξήζεθε φηη ν 

Θεφδνηνο βξίζθεηαη ζην ζπίηη ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, κεζπζκέλνο,  έζπαζε ηηο πφξηεο, 

κπήθε ζην ζπίηη ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα εηζήιζε ρσξίο ληξνπή ζην 

γπλαηθσλίηε. Δθεί θηινμελνχληαλ ε ρήξα ηνπ αδειθνχ ηνπ  κε ηηο δχν θφξεο ηεο , πνπ 

κεηά ην ρηχπεκα ηεο κνίξαο δνχζαλ θιεηζκέλεο κέζα ζην ζπίηη, απνθεχγνληαο ηε 

ζπλαλαζηξνθή, αθφκα θαη κε ηνπο ζπγγελείο ηνπο. Σφζν βαξηά ππέθεξαλ ην πέλζνο 

ηνπο144. 

   Μάιηζηα, κε αλαίδεηα ζπγρξσηίζηεθε κε ηε ρήξα θαη ηηο αληςηέο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ θαη ρξεηάζηεθε ε παξέκβαζε ησλ παξεπξηζθνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα 

εθδησρζεί απφ ην δσκάηην ηνπο. Έπεηηα, ακεηαλφεηνο θαηεπζχλζεθε πξνο ηνλ 

αλδξψλα, θάιεζε ηνλ απνινγνχκελν λα βγεη έμσ, άξρηζε λα ηνλ ρηππά ρσξίο ιφγν. 
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ηαλ ν απνινγνχκελνο ακχλζεθε, ν ίκσλαο ηνλ ιηζνβφιεζε ρσξίο ζηφρν. Ωζηφζν, 

πέηπρε θαηά ιάζνο έλαλ θίιν ηνπ, ηνλ Αξίζηαξρν  πνπ είρε έξζεη καδί ηνπ γηα λα ηνλ 

βνεζήζεη.  

   Ο θαηεγνξνχκελνο απνθαζίδεη λ‟ αθήζεη αηηκψξεην ηνλ ίκσλα γηαηί γλσξίδεη πσο 

ζα είλαη δχζθνιν λ‟ απνδείμεη ηελ ελνρή ηνπ  θαηεγφξνπ ηνπ αθνχ νη πξάμεηο ηνπ ζα 

θαίλνληαλ ηαηξηαζηέο αλ ζπλππνινγίζεη θαλείο ην θαχιν ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. 

Αληηζέησο, ν ίδηνο πνπ αγσλίδεηαη γηα ην θνηλφ θαιφ ζα ηνλ πεξηγειάζνπλ. 

 Ζ απνδεκία ηνπ νκηιεηή(§10) 

   Ο θαηεγνξνχκελνο γηα λ‟ απνθεπρζεί ην ζθάλδαιν ζηελ αζελατθή θνηλσλία, 

πξνηίκεζε λα εγθαηαιείςεη ηελ Αζήλα θαη κε ην κεηξάθην λ‟ απνδεκήζεη ρσξίο λ΄ 

αλαθέξεηαη ζε πνηα πφιε πήγε145. Ζ αλαθνξά απηή καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

νκηιεηήο ήηαλ επθαηάζηαηνο θαζψο είρε ηε δπλαηφηεηα λα θχγεη. Δπηπιένλ, 

ζπλάγεηαη πσο αλ ν Θεφδνηνο ήηαλ δνχινο δε ζα κπνξνχζε λα εγθαηαιείςεη ηελ 

Αζήλα ή ηνπιάρηζηνλ δε ζα ην είρε θάλεη ρσξίο λα επηηεξείηαη απφ ηνλ θχξηφ ηνπ146. 

Ζ δεχηεξε επίζεζε ηνπ ίκσλα(§§11-14) 

   Ο θαηεγνξνχκελνο κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα επηζηξέθεη ζηελ Αζήλα 

ζεσξψληαο φηη ζα έρεη μεραζηεί ε ππφζεζε κε ην Θεφδνην θαη φηη ν ίκσλαο δε ζα 

ηνπο μαλαελνριήζεη. 

Πεγαίλεη, ινηπφλ, ν νκηιεηήο ζηνλ Πεηξαηά θαη ν Θεφδνηνο ζ‟ έλα θηιηθφ ζπίηη, ζ‟ 

απηφ ηνπ Λπζηκάρνπ. Δίλαη πηζαλφ απφ δηαθξηηηθφηεηα πξνο ηελ νηθνγέλεηά ηνπ,  

απέλαληη ζηελ νπνία αηζζάλεηαη εθηεζεηκέλνο ιφγσ ηνπ πξνεγνχκελνπ επεηζνδίνπ, ν 

απνινγνχκελνο λα έρεη εγθαηαζηήζεη ηνλ Θεφδνην ζην ζπίηη ηνπ θίινπ ηνπ , φπνπ θαη 

ηνλ επηζθέπηεηαη147. 

   Ο ίκσλαο κε ηελ παξέα ηνπ, κφιηο πιεξνθνξήζεθαλ φηη ν θαηεγνξνχκελνο πήγε 

ζηνλ Λπζίκαρν γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ Θεφδνην, κεζπζκέλνη επηηίζεληαη ελαληίνλ 

ηνπο. Φαίλεηαη φηη ν ρξφλνο πνπ θχιεζε απφ ηελ  πξψηε επίζεζε δε ζηάζεθε αξθεηφο 

λα μεζπκάλεη ηελ νξγή ηνπ ίκσλα ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη λα ηηζαζεχζεη 
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ην αζίγαζην πάζνο ηνπ γηα ηνλ κηθξφ Θεφδνην148.  ηε ζπκπινθή απηή,  δε 

ζπκκεηέρεη φιε ε νκάδα ηνπ ίκσλα, αιιά ν  Θεφθηινο, ν Πξψηαξρνο θαη ν 

Απηνθιήο νξκνχλ λ‟ απνζπάζνπλ ηνλ Θεφδνην γηα ινγαξηαζκφ ίκσλα149. Ο 

Θεφδνηνο ηφηε αθήλεη ην ηκάηηφ ηνπ θαη ηξέρεη λα μεθχγεη ελψ θαη ν θαηεγνξνχκελνο 

αιιάδεη δξφκν ζεσξψληαο πσο ν ίκσλαο θαη ε νκάδα ηνπ ζα ζηακαηήζνπλ λα ηνλ 

θπλεγνχλ απφ ληξνπή πξνο ηνπο πεξαζηηθνχο πνπ ζα ζπλαληνχζαλ.   Έηζη, ζ‟ απηή ηε 

ζπκπινθή δελ ππάξρεη θαλέλαο ηξαπκαηηζκφο,  φπσο ςεπδψο αλαθέξεη ν ίκσλ. 

Πξνο επηβεβαίσζε ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ, ν νκηιεηήο δειψλεη φηη ζα παξνπζηάζεη θαη 

κάξηπξεο. 

   ε πξψηε αλάγλσζε ε θπζηθφηεηα, ε ελάξγεηα θαη ε ζπλνρή ηεο αθήγεζεο, θαζψο 

θαη ε αιεζνθάλεηα ηνπ ραξαθηήξα δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε πσο ε ππφζεζε είλαη 

μεθάζαξε. Σηο ξσγκέο ηηο δηαπηζηψλεη θαλείο ζε  δεχηεξε θαη ηξίηε  αλάγλσζε, 

παξαηεξψληαο ιεπηνκέξεηεο πνπ είραλ πεξάζεη απαξαηήξεηεο150.  

   πγθεθξηκέλα, εγείξνληαη ακθηβνιίεο γηα ην ρξεκαηηθφ πνζφ, γηα ηνλ πξαγκαηηθφ 

ιφγν εηζβνιήο ηνπ ίκσλα ζην ζπίηη ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ αιιά θαη γηα ην θίλεηξν 

ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ηειεπηαίνπ απφ ηελ Αζήλα. Δλδέρεηαη ην βξάδπ ηεο πξψηεο 

επίζθεςεο ν ίκσλαο λα κελ  είρε έξζεη ηπραία, φπσο ππνζηήξηδε ν θαηεγνξνχκελνο, 

αιιά κε ζθνπφ λα δεηήζεη ηα ρξήκαηά ηνπ πίζσ,  αθνχ πηα δελ είρε ζηελ 

«ηδηνθηεζία» ηνπ ηνλ Θεφδνην. Ο  νκηιεηήο ίζσο λα έδσζε ηα ρξήκαηα βξηζθφκελνο 

ζε ζέζε αδπλακίαο, αθνχ ζηεθφηαλ κφλνο  απέλαληη ζηνλ ίκσλα θαη ηελ παξέα ηνπ. 

Ο ηειεπηαίνο απνρψξεζε φρη γηαηί απνθξνχζηεθε ε επίζεζε αιιά επεηδή πήξε απηφ 

πνπ ήζειε. κσο , θάηη ηέηνην, δε ζα κπνξνχζε λα ην αλερζεί ν απνινγνχκελνο  γη‟ 

απηφ πήξε καδί ηνπ ηνλ λεαξφ ίκσλα θαη ζέιεζε λ‟ αληαπνδψζεη ηελ «επίζθεςε»151. 

Βέβαηα, εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ν  απνινγνχκελνο αλαθέξεη φηη ε αδειθή 

ηνπ  θαη νη αληςηέο ηνπ δνχζαλ κε ηφζν εππξεπή ηξφπν, ψζηε ληξέπνληαλ λα ηηο 

βιέπνπλ αθφκε θαη νη ζπγγελείο. Τπάξρεη, εδψ, έλαο πξνβιεκαηηζκφο κε ην φηη ε 

παξνπζία ηεο αδειθήο θαη ησλ αληςηψλ ηνπ κέζα ζην ζηνλ γπλαηθσλίηε δελ ηνλ 

εκπφδηδε λα βξίζθεηαη ηελ ίδηα ψξα κε ηνλ εξσκέλν ηνπ ζην δηακέξηζκα ησλ 
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αλδξψλ152.Δπίζεο παξάδνμν είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ν ίκσλ εηζβάιιεη πξψηα ζην 

γπλαηθσλίηε, ζηνλ πην δπζπξφζηην θαη πξνζηαηεπκέλν ρψξν ηνπ ζπηηηνχ θαη έπεηηα 

ζηνλ αλδξώλα, πνπ ινγηθά ζα βξηζθφηαλ πιεζηέζηεξα ζηελ αύιεην ζύξα, ψζηε λα 

ειέγρεηαη ε πξφζβαζε. Δίλαη επίζεο πεξίεξγν φηη ν νκηιεηήο πνπ νπσζδήπνηε ζα είρε 

αθνχζεη ηε θαζαξία ζην ρψξν ησλ γπλαηθψλ ζα παξέκελε θιεηζκέλνο ζηνλ ρψξν ηνπ 

θαη δε βγήθε παξά κφλν αθνχ ηνλ θάιεζε έμσ ν ίκσλ153. 

   Έπεηηα,  ζα  παξαηεξεζεί φηη ε  δηήγεζε βξίζεη ζπκπηψζεσλ. πκπησκαηηθά ν 

λεαξφο βξίζθεηαη ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε απφ ην ζπίηη ηνπ ίκσλα. πκπησκαηηθά 

ηελ ψξα πνπ ν ίκσλ θαη ε ζπληξνθηά ηνπ επηηίζεληαη ζηνλ λεαξφ ν νκηιεηήο 

επηζθέπηεηαη ηνλ Λπζίκαρν. Θεσξψληαο φηη ν αγαπεκέλνο ηνπ ζα μεθχγεη απφ ηελ 

θαηαδίσμε παίξλεη άιιν δξφκν θαη  ζηε ζπλέρεηα , φπσο  ζα πεξηγξαθεί, κπξνζηά ζε 

άιιν ζπίηη ζπκπησκαηηθά μαλαπέθηεη επάλσ ηνπο154. 

   Πην αλαιπηηθά,  ε αληίθαζε πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηνλ Carey, είλαη φηη ελψ ν 

απνινγνχκελνο εγθαηαιείπεη ηελ Αζήλα κε ηνλ Θεφδνην,  γηα λ‟ απνθχγεη ην 

ζθάλδαιν θαη πξνζηξηβέο κε ηνλ ίκσλα,  ζηε ζπλέρεηα , φηαλ επηζηξέθεη,  εγθαζηζηά 

ηνλ εξσκέλν ηνπ ζε ζπίηη θίινπ ηνπ πνπ βξίζθεηαη  πνιχ θνληά ζε απηφ ηνπ εξσηηθνχ 

ηνπ αληίδεινπ. Κάλεη ηδηαίηεξε εληχπσζε ε επηινγή απηή,  πνπ εηθάδεηαη φηη 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηφηη ν απνινγνχκελνο ζέιεζε λα πξνθαιέζεη θα ηαπεηλψζεη ηνλ 

ίκσλα, επηδεηθλχνληαο ην απφθηεκά ηνπ155. Ωζηφζν, ην ζηνηρείν απηφ έξρεηαη ζε 

αληίθαζε κε ην ήζνο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πνπ ν Λπζίαο πξνζπαζεί λα δηαγξάςεη, 

δειαδή, απηφ ηνπ ζπλεηνχ θαη ζψθξνλα αλζξψπνπ θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη  

εξσηήκαηα θαη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε  ην  αλ φλησο εγθαηέιεηςε ηελ Αζήλα 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ππξνδνηεί εληάζεηο. 

   Αλ φλησο ηζρχεη ε παξαπάλσ εηθαζία, ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίνλ έθπγε  ηφηε ν απνινγνχκελνο απφ ηελ Αζήλα. Γε θαίλεηαη, ινηπφλ  λα είλαη 

άιινο απφ ην λα απνθχγεη εληάζεηο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ πνπ ηελ είρε πξνζβάιεη, 

εγθαζηζηψληαο ηνλ λεαξφ θαη πξνθαιψληαο έηζη ηελ εηζβνιή ηνπ ίκσλα156. 

Ο θαηεγνξνχκελνο, επηπιένλ, αλαθέξεη πσο  ζεψξεζε ,φηη απφ ληξνπή πξνο ζηνπο 

πεξαζηηθνχο πνπ ζα ζπλαληνχζαλ, ε ζπκκνξία ηνπ ίκσλα ζα ζηακαηνχζε λα θπλεγά 
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ηνλ Θεφδνην. Δπνκέλσο, ζπλάγεηαη, φηη δε ππήξραλ άιινη άλζξσπνη κπξνζηά ζην 

ζπίηη ηνπ ίκσλα. Καη φκσο, ζηε ζπλέρεηα, ν νκηιεηήο ζα επηθαιεζηεί ηε καξηπξία 

ησλ παξαγελνκέλσλ φηη «θαλέλα θεθάιη δελ άλνημε» ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε. 

Πξφθεηηαη γηα κηα αλαθνινπζία, ε νπνία δχζθνια ζα γηλφηαλ αληηιεπηή θαηά ηελ 

αθξφαζε ηνπ ιφγνπ157. 

Ζ ηξίηε επίζεζε ηνπ ίκσλα (§§15-17) 

   Ο λεαξφο Θεφδνηνο ηξνκνθξαηεκέλνο απφ ηα φζα έβιεπε, πήγε λα ζσζεί ζε 

παξαθείκελν βαθείν, αιιά νη δηψθηεο ηνπ έηξεμαλ λα ηνλ ζπιιάβνπλ γηα λα είλαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ ίκσλα, καθξηά απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν. Έηζη, ε κφληκε επηζπκία ηνπ 

ίκσλα ζα εθπιεξσλφηαλ.158. 

Ο ηδηνθηήηεο ηνπ βαθείνπ, ν Μφισλαο, καδί κε παξεπξηζθνκέλνπο πνπ πξνζπάζεζαλ 

λ‟ απνηξέςνπλ ηε βίαηε απνκάθξπλζε ηνπ Θεφδνηνπ μπινθνπήζεθαλ. 

Ζ ηέηαξηε επίζεζε ηνπ ίκσλα(§§ 17-20) 

   Ο απνινγνχκελνο πνπ πξνρσξνχζε κφλνο ηνπ ζ‟ εθείλν ην ζεκείν ηεο ζπκπινθήο, 

θνληά ζην ζπίηη ηνπ Λάκπσλα, δελ άληερε ζηελ ηδέα λα ράζεη ην κεηξάθηνλ ή λα ην 

αθήζεη ζηα ρέξηα ησλ «βαξβάξσλ» ηνπ ίκσλα. Έηζη, φξκεζε αλάκεζα ζε πνιινχο 

θαη απέζπαζε πξνο ζηηγκήλ ηνλ Θεφδνην. 

 κσο, κεζπζκέλνη νη επηζπκνχληεο ην κεηξάθηνλ νξκνχλ ελαληίνλ ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ θαη φζσλ επηρείξεζαλ λα βνεζήζνπλ απηφλ θαη ηνλ Θεφδνην, θαη 

γίλεηαη ζθνδξή κάρε απφ ηελ νπνία βγήθαλ φινη ζρεδφλ κε ζπαζκέλα ηα θεθάιηα. 

Μεηά ηε ζχγθξνπζε, ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, νη θίινη ηνπ ίκσλα, μεκέζπζηνη 

αζθαιψο, δήηεζαλ ζπγγλψκε απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν γηα ηα γεγνλφηα εθείλεο ηεο 

βξαδηάο, θαη επί ηέζζεξα νιφθιεξα ρξφληα, θαλείο δελ ηνλ θαηήγγεηιε159. 

   ρεηηθά κε ηε ζπκπινθή, ν απνινγνχκελνο αλαθέξεη φηη έγηλε θνληά ζην ζπίηη ηνπ 

Λάκπσλα. Ζ ηνπνγξαθηθή απηή ιεπηνκέξεηα δίλεηαη γηα λα ηεθκεξησζεί φηη ε κάρε  

δελ έγηλε κπξνζηά ζην ζπίηη ηνπ ίκσλα, φπσο ηζρπξίδεηαη ν ίδηνο. Καηά πάζα 

πηζαλφηεηα ν Λάκπσλ ζα είλαη αλάκεζα ζε απηνχο πνπ ζα θαηαζέζνπλ σο 

κάξηπξεο160. 
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Ο απνινγνχκελνο ηνλίδεη φηη πεξπαηνχζε κφλνο ηνπ, δελ είρε θαιέζεη εληζρχζεηο, 

θάηη πνπ ζα ζηνηρεηνζεηνχζε πξνζρεδηαζκφ. Γελ κπνξνχκε φκσο λ‟ απνθιείζνπκε 

θαη ην γεγνλφο φηη νη πεξαζηηθνί πνπ βιέπνπλ ηελ αδηθία θαη παξεκβαίλνπλ ππέξ ηνπ 

νκηιεηή (παξάγξαθνο 18) δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηθνί ηνπ θίινη. πλήζσο νη 

εμσηεξηθνί παξαηεξεηέο,  φηαλ παξίζηαληαη ζε κηα θηινληθία πξνζπαζνχλ λα 

ρσξίζνπλ ηα δχν κέξε, δε ζπκκεηέρνπλ ζ‟ απηήλ161. 

    Ο απνινγνχκελνο θάλεη ιφγν γηα κηα ζθνδξή κάρε, απφ ηελ νπνία βγήθαλ φινη 

ζρεδφλ κε ζπαζκέλα ηα θεθάιηα. Γελ αξλείηαη ινηπφλ, ν νκηιεηήο φηη αληαπέδσζε ηα 

ρηππήκαηα ή φηη ηξαπκάηηζε ηνλ ίκσλα. Απηφ φκσο έγηλε κέζα ζηε γεληθεπκέλε 

ζπκπινθή θαη κάιηζηα ηνλίδεη φηη ην έθαλε ακπλφκελνο162. Με ηδηαίηεξν λνκηθφ βάξνο 

ε ρξήζε ηεο θξάζεο ἢξμαην ρεηξῶλ ἀδίθσλ. 

   Μάιηζηα, γηα ηέζζεξα ρξφληα δε γίλεηαη θακία θαηαγγειία παξά κφλν κεηά ην 

πέξαζκά ηνπο, δειαδή, ηε ρξνληθή ζηηγκή φπνπ ν απνινγνχκελνο θαίλεηαη φηη βγήθε 

εηηεκέλνο απφ ηε δηαδηθαζία αληαιιαγήο ηεο πεξηνπζίαο γηα έθηαθην θφξν 

(ιεηηνπξγία)163.Γεληθφηεξα, ιεηηνπξγίεο  ήηαλ ζπλεηζθνξέο ζηα έμνδα ππέξ ηνπ 

Αζελατθνχ δήκνπ, πνπ ηηο αλαιάκβαλαλ πνιχ ζπρλά νη πινχζηνη Αζελαίνη 

απηνβνχισο ή αλ δε ζπλέβαηλε απηφ , ππφ ηελ ππφδεημε ησλ αξκφδησλ αξρφλησλ.   

Καλείο δελ κπνξνχζε λα αξλεζεί ηε ιεηηνπξγία, σζηφζν, αλ ζεσξνχζε  φηη είρε άδηθα 

επηιεγεί  είρε ην δηθαίσκα έλζηαζεο θαη ππφδεημεο ελφο αηφκνπ  πνπ θαηά ηε γλψκε 

ηνπ ήηαλ  πινπζηφηεξν. Έηζη, πξνθαινχζε ηνλ ππνδεηθλπφκελν  ζε αληαιιαγή – 

αληίδνζε ηδηνθηεζίαο. Ο ηειεπηαίνο είρε ηξεηο επηινγέο: ζα κπνξνχζε λα δερηεί ηε  

ιεηηνπξγία ή  ζα κπνξνχζε λα απνδερζεί ηελ αληαιιαγή πεξηνπζίαο, αθήλνληαο έηζη  

απηφλ πνπ ηνλ είρε πξνθαιέζεη, λα επηηειέζεη ηε ιεηηνπξγία ή  ηξίηνλ κπνξνχζε λα 

επηηξέςεη ζην δηθαζηήξην λα απνθαζίζεη πνηνο ζα  εθηειέζεη ηε ιεηηνπξγία164. 

 Ίζσο ν νκηιεηήο λα είρε  απνδερζεί ηελ αληαιιαγή θαη λα είρε απνθηήζεη αθίλεηα επί 

ησλ νπνίσλ νθείινληαλ  ρξέε ή ηα νπνία  ππφθεηλην ζε απαηηήζεηο. Δλαιιαθηηθά, ν 

νκηιεηήο  κπνξεί λα είρε απνδερζεί ηελ αληαιιαγή θαη απηφο ή ν αληίπαιφο ηνπ ζηε 

ζπλέρεηα λα αλαθάιππηαλ φηη ηα ζηνηρεία πνπ είραλ απνγξαθεί πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 
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ε αληαιιαγή  έιεηπαλ. Ση αθξηβψο είρε ζπκβεί ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη άγλσζην, 

αιιά πηζαλψο ζα έπξεπε λα ιεθζνχλ λνκηθά κέηξα 165. 

   Σν γεγνλφο φηη ν ίκσλ δελ θηλήζεθε ελ ζεξκψ αιιά άθεζε λα πεξάζεη έλα ηφζν 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα ηεο απνινγίαο σο έλδεημε 

γηα ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ πξνζέζεηο.  Θα ππνζηεξίμεη φηη θίλεηξν δελ είλαη ην εξσηηθφ 

πάζνο αιιά ν ςπρξφο απνινγηζκφο. Καη ζηφρνο ηνπ δελ είλαη ε δηθαίσζε, αιιά ε 

απφζπαζε ρξεκάησλ απφ ηνλ νκηιεηή166. 
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Πίζηειρ (§§ 21-45) 

 

   ηελ ελφηεηα 21, ν απνινγνχκελνο εθθξάδεη ηελ επηζπκία λα δηέθξηλε ηνλ  ίκσλα 

ε εηιηθξίλεηα θαη ε δίθαηε θξίζε ψζηε λα επηβεβαίσλε ηα ιεγφκελα ηνπ νκηιεηή, 

πξνθεηκέλνπ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαη ζσζηέο απφςεηο λα ζπλαρζνχλ απφ  ην 

δηθαζηήξην γηα ηα γεγνλφηα. Μέζσ απηνχ ηνπ ηερλάζκαηνο, ν θαηεγνξνχκελνο 

δειψλεη απεξίθξαζηα ηελ εηιηθξίλεηα ησλ δηθψλ πξνζέζεσλ θαη ιεγνκέλσλ, ρσξίο λ‟ 

αθήλεη πεξηζψξην λ‟ αθνπζηνχλ  δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Καη ζ‟ έλα ηέηνην ελδερφκελν 

,πξνθαηαβάιεη ηνπο δηθαζηέο φηη αληίζεηεο απφςεηο ζα ήηαλ ζπγρξφλσο θαη ςεπδείο. 

Σνλίδεη , έπεηηα, γηα κηα αθφκε θνξά, φπσο είρε θάλεη θαη ζην πξννίκην ηνπ ιφγνπ, 

ηελ αδηαθνξία ηνπ ίκσλα γηα ηνπο φξθνπο. Ζ πξνβνιή απηήο ηεο αδηαθνξίαο  βνεζά 

ηνλ απνινγνχκελν λα ππνζηεξίμεη φηη ν ίκσλαο εχθνια ζα παξαβίαδε ηνπο φξθνπο 

θαη επνκέλσο ζα ήηαλ εχινγν ην θαηεγνξεηήξηφ ηνπ λα βαζηζηεί ζε ςεπδή ζηνηρεία. 

Έηζη, επηδηψθεη λα παξνπζηάζεη φηη, ε κφλε πεξίπησζε λ‟ αθνπζηεί ε αιήζεηα ζα 

πεξηνξηζηεί απνθιεηζηηθά  ζηα δηθά ηνπ ιεγφκελα ηνπ. 

   Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη έθδειν φηη πξνζπαζεί λα κεηψζεη ηνλ αληίπαιν, λα 

θεξδίζεη ηελ εχλνηα ησλ βνπιεπηψλ εμαζθαιίδνληαο ηε ζεηηθή ηνπο δηάζεζε απέλαληη 

ζηα αληεπηρεηξήκαηα πνπ πξφθεηηαη λ‟ αλαπηχμεη. 

1
ν
 Δπηρείξεκα Καηεγνξίαο ηνπ ίκσλα:  

   Ο ίκσλαο ηζρπξίδεηαη φηη είρε ζπλάςεη ζπκβφιαην κε ηνλ λεαξφ Θεφδνην λα ηνπ 

«αλήθεη»167 θαη ζπγθεθξηκέλα, φηη ν λεαξφο είρε δεζκεπηεί λα εθηειεί ρξέε εξσκέλνπ  

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα, θαη΄ απνθιεηζηηθφηεηα, έλαληη ακνηβήο. Βέβαηα δελ 

ππάξρεη δηεπθξίληζε αλ ε δέζκεπζε ήηαλ γξαπηή ή πξνθνξηθή168. Ωζηφζν, χζηεξα 

απφ παξέκβαζε ηνπ απνινγνπκέλνπ, θαηά ηνλ ίκσλα  καηαηψζεθε ε ζπλεηθζείζα 

ζπκθσλία. 

   Σν πνζφ, κάιηζηα,  θαίλεηαη φηη αλέξρεηαη ζε ηξηαθφζηεο δξαρκέο.  

Γηα λα έρνπκε κηα αίζζεζε ησλ κεγεζψλ,  κπνξνχκε λα ιάβνπκε ππφςε καο η‟ 

αθφινπζα ζηνηρεία: ηα ηέιε ηνπ 5
νπ

 αηψλα,  ην εκεξνκίζζην ελφο εηδηθεπφκελνπ 

ηερλίηε ήηαλ κία δξαρκή. Με ηξηαθφζηεο δξαρκέο κπνξνχζε θαλείο λα αγνξάζεη έλαλ 
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ή δχν δνχινπο ή έλα θαηψηεξεο πνηφηεηαο άινγν. Ζ επίζθεςε ζε πνξλείν ζηνίρηδε 

απφ έλαλ νβνιφ σο δχν δξαρκέο, γηα κηα λχρηα φκσο κε νλνκαζηή εηαίξα 

απαηηνχληαλ πνιχ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί 

ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ εηαηξνχληα θαη ηνλ πνξλεπφκελνλ. πγθεθξηκέλα, ν πξψηνο 

εκπιέθεηαη κε έλαλ θάζε θνξά πειάηε, ζε ζρεηηθά καθξνπξφζεζκε βάζε θαη κε δηθή 

ηνπ επηινγή, ελψ ν δεχηεξνο πξνζθέξεηαη αδηαθξίησο ζε πνιινχο. Έηζη, ζχκθσλα κε 

ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ ίκσλα, ν  λεαξφο είρε δεζκεπηεί λα εθηειεί ρξέε εξσκέλνπ  γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα θαη θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα, έλαληη ακνηβήο169. 

 

i. Αληεπηρείξεκα (§ 22) 

«θαίηνη ἐρξῆλ αὐηόλ, εἴπεξ ἦλ ηαῦη᾽ ἀιεζῆ, παξαθαιέζαληακάξηπξαο ὡο πιείζηνπο θαη

ὰ ηνὺο λόκνπο δηαπξάηηεζζαη πεξὶ αὐηῶλ». 

   Ο θαηεγνξνχκελνο αληηηάζζεηαη ζην πξναλαθεξζέλ επηρείξεκα ηνπ ίκσλα, 

ιέγνληαο φηη αλ φλησο είρε γίλεη ην ζπκθσλεηηθφ θαη είρε θαηαβιεζεί ην 

ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ, ζα έπξεπε φιε απηή ε δηαδηθαζία λα είρε γίλεη 

ελψπηνλ καξηχξσλ. 

   Πξνηάζζνληαο ην αληεπηρείξεκα απηφ, ν  θαηεγνξνχκελνο ζέιεη λα ηνλίζεη φηη 

εθφζνλ κάξηπξεο δελ ππάξρνπλ, θάηη πνπ εχθνια βεβαηψλεηαη, ην ζπκθσλεηηθφ δελ 

έγηλε. Δπηπιένλ αλ  ν ίκσλαο   είρε δψζεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ 

δξαρκψλ  ζα κπνξνχζε λα δηεθδηθήζεη ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ηνπ 

επηθαινχκελνο ηνπο κάξηπξέο ηνπ. Ωζηφζν, νχηε ζε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε πξνέβε 

νχηε κάξηπξεο εκθαλίδεη170. 

   Απ‟ ηελ άιιε πιεπξά, εμεηάδνληαο πην αλαιπηηθά  ην αληεπηρείξεκα ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε θαη ζε άιια ζπκπεξάζκαηα:   ην φηη ν 

ίκσλ δε δηεθδίθεζε ηα ρξήκαηά ηνπ αθνινπζψληαο ηε δηθαζηηθή νδφ δελ απνηειεί 

απφδεημε φηη δελ πιήξσζε ηνλ Θεφδνην. Δλδερνκέλσο, λα γλψξηδε φηη δελ είρε 

ειπίδεο λα θεξδίζεη ηε λίθε, είηε γηαηί ε ζπλελλφεζε είρε γίλεη άηππα, ρσξίο γξαπηφ 

ζπκθσλεηηθφ θαη ρσξίο κάξηπξεο, είηε γηαηί ην κεηξάθην ήηαλ αλήιηθν θαη δελ είρε 

δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα. 
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   Δπηπξνζζέησο, ε αλππαξμία ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κπνξεί λα  νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ελδερνκέλσο  ν ίκσλ λα κελ ήζειε λα εθζέζεη ηνλ εαπηφ  ηνπ ππνγξάθνληαο  έλα 

ηέηνην έγγξαθν, πφζν κάιινλ κε ηελ παξνπζία καξηχξσλ. Άιισζηε,  γηα λα 

ζεκειησζεί ε θαηεγνξία ηεο εθπφξλεπζεο δελ απαηηνχληαλ  γξαπηά θείκελα171.  

Βαζηδφκελνη ζηα ζηνηρεία απηά,  κπνξνχκε ,ινηπφλ, λα ζπλάγνπκε  ην ζπκπέξαζκα 

φηη ν ίκσλ ελδέρεηαη λα κελ  έθαλε ζπκθσλεηηθφ ππφ  ηελ παξνπζία καξηχξσλ γηα 

ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, αιιά απηφ δελ απνθιείεη ην γεγνλφο φηη  πιήξσζε ηνλ 

Θεφδνην. 

ii. Αληεπηρείξεκα (§ 24)     

«ζθέςαζζε δὲ ὡο ἄπηζηα εἴξεθε. ηὴλ γὰξ νὐζίαλ ηὴλ ἑαπηνῦ ἅπαζαλπεληήθνληα θαὶ  

δηαθνζίσλ δξαρκῶλ ἐηηκήζαην. θαίηνη ζαπκαζηὸλ εἰ ηὸλ 

ἑηαηξήζνληα πιεηόλσλ ἐκηζζώζαην ὧλ αὐηὸο ηπγράλεη θεθηεκέλνο.» 

   Ο νκηιεηήο ππνζηεξίδεη φηη είλαη αδηαλφεην θάπνηνο λα δηαζέηεη ηξηαθφζηεο 

δξαρκέο γηα λα απνθηήζεη ηνλ εξώκελόλ ηνπ, ηε ζηηγκή πνπ ε πεξηνπζία πεξηνξίδεηαη 

ζηηο δηαθφζεο δξαρκέο, φπσο ν ίδηνο ηελ έρεη απνηηκήζεη. 

   Πξφθεηηαη γηα έλα αληεπηρείξεκα ινγηθφ, πνπ ελέρεη έλαλ ηδηαίηεξν βαζκφ 

ζνβαξφηεηαο. Ωζηφζν , ε κφλε θσλή αληηιφγνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα αθνπζηεί είλαη 

φηη ελδέρεηαη ε απνηίκεζε λα αθνξνχζε κφλν ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ ίκσλα. 

Μπνξεί δειαδή, ν ίκσλαο λα έθαλε έξαλν απφ ηνπο θίινπο ηνπ, λα πήξε δάλεην ή 

θαη λα πνχιεζε φια ηα ππάξρνληά ηνπ πξνθεηκέλνπ λ‟ απνθηήζεη ηνλ λεαξφ. 

Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε θαη ε πεξηνπζία ηνπ λα ήηαλ κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ είρε 

δειψζεη, φηαλ θαηεγνξήζεθε φηη έθηαζε ζηελ Κφξηλζν κε ζθφπηκε θαζπζηέξεζε, 

ψζηε λ‟ απνθχγεη ηηο θξίζηκεο κάρεο (ίζσο π.ρ. λα είρε θιεξνλνκήζεη θάπνην 

 θηήκα ). Δπίζεο, ζέινληαο λ‟ απνθξνχζεη ηελ θαηεγνξία ηεο αλππνηαμίαο, ελδέρεηαη 

λα είρε ππνβάιεη ςεπδή δήισζε φηη ε πεξηνπζία ηνπ ήηαλ πνιχ κηθξή θαη έηζη δελ 

κπνξνχζε λα ππεξεηήζεη ηηο ηάμεηο ησλ νπιηηψλ. 

   Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ ελφηεηα 23, ν απνινγνχκελνο ζπλερίδεη ην ιφγν ηνπ  

θάλνληαο επίζεζε ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ θαη ηνλίδνληαο ηελ βίαηε, αζεβή θαη 

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Οη αλαθνξέο απηέο ζηφρν έρνπλ λα πξνθαηαβάιινπλ 

ηνπο δηθαζηέο ζε βάξνο ηνπ θαηεγφξνπ, δεκηνπξγψληαο ηελ εηθφλα ηνπ αδίζηαθηνπ 
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θαη ηνπ αιαδφλα, έηζη ψζηε ν θαηεγνξνχκελνο λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη λα 

γίλεη φζν ην δπλαηφλ γίλεηαη πεηζηηθφο ζην επφκελν αληεπηρείξεκα πνπ πξφθεηηαη λα 

παξαζέζεη. 

2ν Δπηρείξεκα Καηεγνξίαο ηνπ ίκσλα: 

    Ο ίκσλαο ππνζηεξίδεη φηη πήξε πίζσ ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ δξαρκψλ απφ ηνλ 

θαηεγνξνχκελν, ην νπνίν πνζφ  είρε δψζεη ζηνλ Θεφδνην γηα ηηο επηθείκελεο 

ππεξεζίεο ηνπ. 

Βεβαίσο , ην γεγνλφο απηφ είλαη θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα κελ είρε παξαζέζεη θαζψο 

κε κηα πξψηε αλάγλσζε κάιινλ απηή ε αλαθνξά ζα σθεινχζε πεξηζζφηεξν ηνλ 

θαηεγνξνχκελν απφ ηνλ θαηήγνξν. Μηα ππφζεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη γη‟ απηφ είλαη 

φηη ν ίκσλαο πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη ηνλ θαηεγνξνχκελν σο έλαλ άλζξσπν πνπ 

θέξεηαη αιαδνληθά θαη ππεξνπηηθά. Ίζσο ν θαηήγνξνο  λα είρε ππνζηεξίμεη φηη 

εθδηψρζεθε απφ ην ζπίηη ηνπ ηειεπηαίνπ κε απαμησηηθφ ηξφπν: «Πάξε ηα ρξήκαηα 

ζνπ θαη θχγε, ν λεαξφο πξνηηκά εκέλα.». Κάηη ηέηνην ζα ηαίξηαδε κε ηε κεηέπεηηα 

ζηάζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ: ν ιφγνο πνπ εγθαηέζηεζε ην κεηξάθηνλ απέλαληη απφ ην 

ζπίηη ηνπ πξψελ εξαζηή ηνπ, ήηαλ γηα λα ηνλ ηαπεηλψζεη πεξηζζφηεξν172. 

Αληεπηρείξεκα (§§ 25-26) 

    Ο απνινγνχκελνο κε ηε ρξήζε ξεηνξηθήο εξψηεζεο απαληά ζην παξαπάλσ 

επηρείξεκα. Αλαξσηηέηαη, ινηπφλ,  πψο είλαη δπλαηφλ λα απνθξνχνπλ ηνλ ίκσλα 

ζηελ εκπινθή πνπ είραλ θαη έπεηηα λα ηνπ επηζηξέθνπλ θαη ηα ρξήκαηα ελψ 

ζπγρξφλσο λα είλαη εθηεζεηκέλνη ζε θαηεγνξίεο θαη ζηνλ εθβηαζκφ. 

πκπεξαίλεη, επνκέλσο,  πσο ν ίκσλαο ηζρπξίδεηαη φηη θαηέβαιιε ην ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηηθφ πνζφ ζηνλ Θεφδνην  απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα λα είλαη πξνζσπηθά 

θαιπκκέλνο θαη  γηα λα κελ θαηεγνξεζεί γηα επαίζρπληεο πξάμεηο ζε πεξίπησζε πνπ 

ηνικνχζε λα πξνζβάιεη ηνλ λεαξφ  Θεφδνην. 

   χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ θαηεγνξνχκελν, φια είλαη επηλνήζεηο ηνπ ίκσλα ,ν 

νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη ηνπ επεζηξάθεζαλ ηα ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ηζρπξνπνηήζεη 

ηε ζέζε ηνπ φηη πξνεγνπκέλσο ηα είρε δψζεη. 

Σέινο , πξνζζέηεη φηη πνηέ ν ίκσλαο δελ ηνπο θαηήγγεηιε γηα ρξήκαηα, νχηε έθαλε 

θακία αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε. 
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   Σν αληεπηρείξεκα πνπ έρεη ζέζεη ν θαηεγνξνχκελνο είλαη πηζαλφ θαη αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ εηθφησλ θαζψο ν νκηιεηήο δηαηππψλεη ηηο ζέζεηο ηνπ κέζα απφ κηα 

ξεηνξηθή εξψηεζε, ρσξίο ηελ παξάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Θα κπνξνχζε , αθφκε θαη λα παξαηεξεζνχλ  ζεκάδηα ζαζξφηεηαο ηνπ 

αληεπηρεηξήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα,  θαίλεηαη πην ινγηθφ λα είραλ επηζηξαθεί ηα ρξήκαηα ζηνλ ίκσλα 

γηαηί έηζη ν απνινγνχκελνο ζα κπνξνχζε λ‟ απνθχγεη βίαηεο ζθελέο θαηαδίσμήο ηνπ 

απφ ηνλ ίκσλα ζην κέιινλ. Άιισζηε, φπσο ν ίδηνο αλαθέξεη γη‟ απηφ ην ιφγν είρε 

εγθαηαιείςεη ηελ πφιε γηα έλα δηάζηεκα(§10). 

Αθνχ ηνλ είρε απνθξνχζεη φπσο ιέεη, ηη θνβφηαλ173; 

Σέινο, ην γεγνλφο φηη ν ίκσλαο δελ αθνινχζεζε λνκηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα δεηήζεη 

ηα ρξήκαηά ηνπ δε ζεκαίλεη φηη δελ ηα δηεθδίθεζε κε άιινλ ηξφπν. 

3ν Δπηρείξεκα Καηεγνξίαο ηνπ ίκσλα 

   Ο ίκσλαο ππνζηήξημε φηη «ρηππήζεθε» απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν ζην θεθάιη 

κπξνζηά ζηελ πφξηα ηνπ θαη πεξηήιζε ζε πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε. 

Αληεπηρείξεκα (§ 27) 

«θεζὶ δ᾽ ἐπὶ ηαῖο αὑηνῦ ζύξαηο ὑπ᾽ ἐκνῦ δεηλῶο δηαηεζῆλαη ηππηόκελνο». 

   ηε ζέζε απηή, ν θαηεγνξνχκελνο πξνβάιιεη ηελ έλζηαζή  ηνπ θαζψο αλαξσηηέηαη 

πψο είλαη δπλαηφλ λα είλαη ηφζν άζρεκα ρηππεκέλνο ν ίκσλαο θαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα  θπλεγά ηνλ Θεφδνην θαη ηνλ απνινγνχκελν πεξίπνπ  ηέζζεξα ζηάδηα, πνπ 

ηζνδπλακνχλ  κε έλα ρηιηφκεηξν. Γηα λα επηηείλεη ηελ πεηζηηθφηεηα ηνπ ιφγνπ 

δειψλεη φηη ην πεξηζηαηηθφ απηφ δηαδξακαηίζηεθε κπξνζηά ζηα κάηηα δηαθνζίσλ θαη 

πιένλ αλζξψπσλ. Σν αληεπηρείξεκα ηνπ νκηιεηή είλαη απνιχησο ινγηθφ, πεηζηηθφ, 

ηεθκεξησκέλν  θαη απεπζχλεηαη ζηελ θνηλή ινγηθή. 

4ν Δπηρείξεκα Καηεγνξίαο ηνπ ίκσλα 

   Ο ίκσλαο ππνζηεξίδεη φηη  ν θαηεγνξνχκελνο πήγε ζην ζπίηη ηνπ κε θεξακίδηα θαη 

ηνλ απεηινχζε φηη ζα ηνλ ζθνηψζεη. Σνλίδεη ηα αηρκεξά αληηθείκελα, πνπ 

ππνδειψλνπλ ηελ πξνκειέηε αιιά θαη ηελ απεηιή  ζαλάηνπ, πνπ παξαπέκπνπλ φρη 

απιψο ζε ηξαπκαηηζκφ αιιά ζε πξφζεζε γηα αλζξσπνθηνλία. 
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Αληεπηρείξεκα (§28) 

«ιέγεη δ᾽ ὡο ἡκεῖο ἤιζνκελ ἐπὶ ηὴλ νἰθίαλ ηὴλ ηνύηνπ ὄζηξαθνλ ἔρνληεο, θαὶ ὡο 

ἠπείινπλ αὐηῷ ἐγὼ ἀπνθηελεῖλ, θαὶ ὡο ηνῦηό ἐζηηλ ἡ πξόλνηα». 

   Σν ζθεπηηθφ ηνπ ίκσλα, θαηά ηνλ θαηεγνξνχκελν , είλαη  λ΄ απνδείμεη φηη ν 

ηειεπηαίνο,  πξψηνο άξρηζε ηνλ θαβγά θαη ζπγθεθξηκέλα  ηνλ είρε πξνζρεδηάζεη. 

Θέιεη λα παξνπζηάζεη φηη πξφθεηηαη φρη κφλν  γηα έλα ηξαχκα εθ πξνλνίαο, αιιά γηα 

κηα απφπεηξα θφλνπ θαζψο ππήξραλ θαη ηα αηρκεξά αληηθείκελα αιιά θαη ε απεηιή 

ζαλάηνπ. Δμάιινπ, ν εζθεκκέλνο ηξαπκαηηζκφο δελ ήηαλ απαξαίηεηα απφπεηξα 

αλζξσπνθηνλίαο174. 

   κσο, ν ηφλνο ηεο απάληεζεο ηνπ απνινγνπκέλνπ  είλαη εηξσληθφο : ε ρξήζε ελφο 

απηνζρέδηνπ φπινπ απνδεηθλχεη αθξηβψο ην αληίζεην. Αλ ν νκηιεηήο είρε πξάγκαηη 

πξφζεζε λα ζθνηψζεη , ζα πήγαηλε θαιχηεξα εμνπιηζκέλνο – δε ζα ρξεζηκνπνηνχζε 

θεξακηθφ ζξαχζκα. Οχηε ε απεηιή «ζα ζε ζθνηψζσ!» ζπληζηά ζνβαξφ απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν. Πξφθεηηαη γηα ιεθηηθή ππεξβνιή, φρη αζπλήζηζηε ζε ζηηγκέο έληαζεο175. 

   Απηή εηξσληθή ρξνηά πνπ δηαθαίλεηαη  θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ 

θαηεγφξνπ είλαη ηδηαηηέξσο  πεηζηηθή θαη αλαηξέπεη νινζρεξψο ην ςεπδνιφγεκα ηνπ 

ίκσλα176. Πξάγκαηη θάπνηνο κε ηε ρξήζε απιψλ, απηνζρέδησλ αληηθεηκέλσλ θαη κε 

κηα απεηιεηηθή δηάζεζε θαη έθθξαζε δελ κπνξεί λα θαηεγνξεζεί γηα θφλν εθ 

πξνκειέηεο. 

ii. Αληεπηρείξεκα (§ 29) «εἰ κὴ εἰο ηνῦην καλίαο ἀθηθόκελ ὥζηε ἐπηζπκεῖλ 

 εἷο ὢλ πνιινῖο κάρεζζαη» 

   Δθηφο απφ ηνλ εηξσληθφ ηφλν ηεο θσλήο ηνπ, ν απνινγνχκελνο  ππνζηεξίδεη φηη ζα 

ήηαλ παξάθξσλ αλ πήγαηλε ζην ζπίηη ηνπ ίκσλα ηε ζηηγκή πνπ ήηαλ 

ζπγθεληξσκέλνη ηφζνη άλζξσπνη, κφλν καδί κε ηνλ Θεφδνην , ρσξίο θακία  κηα 

νξγαλσκέλε νκάδα θίισλ ηνπ λα ηνλ πιαηζηψλεη. Δπηπιένλ, ζα είρε λ‟ αληηκεησπίζεη 

θαη ηελ επραξίζηεζε ηνπ άλζξσπνπ πνπ παξαβίαζε ηελ ηδησηηθή ηνπ θαηνηθία θαη 

άζθεζε βία επάλσ ηνπ.  

   Σν επηρείξεκα αλήθεη ζηελ ηάμε ησλ εηθφησλ αθνχ γίλεηαη ιφγνο γηα πηζαλή 

παξαθξνζχλε ηνπ νκηιεηή αλ είρε ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε. Θα κπνξνχζε βέβαηα λα 
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επζηαζεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νκηιεηήο γλψξηδε φηη ζην ζπίηη ηνπ ίκσλ ήηαλ 

ζπγθεληξσκέλνη θαη άιινη άλζξσπνη177. 

Δπηπιένλ, πξφθεηηαη γηα έλα ςπρνινγηθφ αληεπηρείξεκα πνπ πξνθαιεί αηζζήκαηα 

αληηπάζεηαο γηα ηνλ θαηήγνξν κε ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηνπο πξνθαηαβάιιεη 

λα είλαη αξλεηηθά δηαθείκελνη απέλαληί ηνπ.   

iii. Αληεπηρείξεκα (§ 30)  

«ἐπεηδὴ δὲ ρξόλνο δηεγέλεην, πάιηλ, ὡο νὗηόο θεζηλ,ἐπεζύκεζα πεξηβόεηνο 

 γελέζζαη;» 

   Ο θαηεγνξνχκελνο ππελζπκίδεη ζηνπο δηθαζηέο ηελ επαίζρπληε ζπκπεξηθνξά πνπ 

είρε επηδείμεη ν ίκσλαο, φηαλ κε ηελ παξέα ηνπ είρε εηζβάιεη ζην ζπίηη ηνπ 

παξαβηάδνληαο ηνλ γπλαηθψλα - ρσξίο θαλέλα ίρλνο ζεβαζκνχ ζηηο γπλαίθεο πνπ 

δηέκελαλ εθεί -  αιιά θαη ηνλ αλδξψλα ζηε ζπλέρεηα . Σφηε έθαλαλ κηα βίαηε επίζεζε, 

ηελ νπνία ν απνινγνχκελνο απνζηψπεζε. Θεσξεί, ινηπφλ,  ν νκηιεηήο παξάινγν θαη 

αθχζηθφ λα πεγαίλεη  εζθεκκέλα θαη κεζνδεπκέλα λα πξνθαιέζεη έλα ζαλάζηκν 

ηξαχκα ζηνλ ίκσλα, ηε ζηηγκή πνπ απφ ηελ αξρή ε ζηάζε ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δηαθξηηηθφηεηα θαη έληνλε επηδίσμε λα κε καζεπηεί ε ηδησηηθή ηνπ δσή θαη ηα 

πξνζσπηθά ηνπ πάζε. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, « γηαηί κεηά απφ ηφζν θαηξφ 

λα ζέιεη λα γίλεη δηαβφεηνο»;  

    Ο θαηεγνξνχκελνο ηζρπξίδεηαη φηη πξνζπάζεζε λα κε δψζεη έθηαζε ζηελ απξεπή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ίκσλ θαη λα ηελ θξαηήζεη  ζηελ αθάλεηα, πξνθεηκέλνπ  λ‟ 

απνθχγεη πξνζηξηβέο καδί ηνπ θαη λα κε ζπηισζεί ε θήκε ηνπ. Πξφθεηηαη  γηα 

επηρείξεκα  ςπρνινγηθφ πνπ δελ  ηεθκεξηψλεηαη  κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Έηζη, δελ 

κπνξεί λ΄ απνθιεηζηεί θαη ην γεγνλφο φηη ν απνινγνχκελνο αξρηθά ελδέρεηαη λα κελ 

ήζειε θάπνηα ζπκπινθή κε ηνλ θαηήγνξν, αιιά αξγφηεξα ζα κπνξνχζε λα ήζειε λα 

πάξεη εθδίθεζε ή απιψο θαη κφλν λα θάλεη επίδεημε ηεο δχλακήο ηνπ, ρσξίο λα γίλεη 

απαξαίηεηα «δηαβφεηνο». 

   Θα πξέπεη εδψ λα ηνληζηεί ε ρξήζε ηεο ιέμεο «δηαβφεηνο » ε νπνία είλαη 

ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλε θαη ζηφρν έρεη λα δηεγείξεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο δηθαζηέο, 

ζηνπο νπνίνπο πξνβάιιεη ηελ εηθφλα ελφο αλζξψπνπ πνπ ζέιεη λα δήζεη κε 

αμηνπξέπεηα, παξά ηα πάζε ηνπ. 
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iv. Αληεπηρείξεκα (§ 31)  

«θαὶ εἰ κὲλ ἦλ παξὰ ηνύηῳ ηὸ κεηξάθηνλ, εἶρελ  ἄλ ηηλα  ιόγνλ ηὸ  ςεῦδνο αὐηῷ  

ὡο ἐγὼ δηὰ ηὴλ ἐπηζπκίαλ ἠλαγθαδόκελ ἀλνεηόηεξόλ ηη πνηεῖλ ηῶλ εἰθόησλ;» 

 

   Ο νκηιεηήο ηζρπξίδεηαη φηη ζα είρε ινγηθή λα είρε  πξνβεί ζε θάπνηα παξάηνικε θαη 

παξάινγε ελέξγεηα αλ ην θίλεηξφ ηνπ ήηαλ λα δηεθδηθήζεη ηνλ Θεφδνην. Δθφζνλ 

φκσο θάηη ηέηνην δελ πθίζηαηαη, θαη ήδε έρεη θεξδίζεη ηνλ λεαξφ, δελ έρεη θαλέλα 

ιφγν λα επηηεζεί ζηνλ αληίδειφ ηνπ. Μάιηζηα, δελ παξαιείπεη ν θαηεγνξνχκελνο λα 

κηιήζεη γηα ην κίζνο πνπ έηξεθε ν Θεφδνηνο ελαληίνλ ηνπ ίκσλα. 

   Σν επηρείξεκα δηαζέηεη κηα ινγηθή βάζε. Ωζηφζν, ζα κπνξνχζε  ν αληίινγνο λα 

ηεζεί κε ηε ζέζε φηη πνιιέο θνξέο κηα παξάηνικε πξάμε δελ ππαγνξεχεηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ ηχθισζε ηνπ πάζνπο αιιά θαη απφ ηελ έληνλε 

επηζπκία γηα εθδίθεζε. 

ρεηηθά κε ηελ αλαθνξά γηα ην  κίζνο πνπ εμέηξεθε ν Θεφδνηνο ελαληίνλ ηνπ ίκσλα 

ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη γίλεηαη ζηνρεπφκελα,  πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ 

νη δηθαζηέο γηα ηα αηζζήκαηα ηνπ λεαξνχ Θενδφηνπ πξνο ηνλ ίκσλα άιια θαη λα 

ηεθκεξησζεί ε  πξνεγνχκελε ζέζε ηνπ νκηιεηή γηα ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά πνπ είρε ν 

θαηήγνξνο ζε βάξνο ηνπ Θενδφηνπ. Γη‟ απηφ θαηαθεχγεη θαη ζηελ ππεξβνιή φηη ν 

λεαξφο ηνλ κηζεί πεξηζζφηεξν απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο. 

 

v.Αληεπηρείξεκα(§32) 

«ὥζηε ηῷ ὑκῶλ  πηζηὸλ  ὡο  ἐγὼ πξόηεξνλ κὲλ ἐμέπιεπζα ἐθ ηῆο πόιεσο ἔρσλ ηὸ  

κεηξάθηνλ, ἵλα κὴ ηνύηῳ καρνίκελ, ἐπεηδὴ δὲ ἀθηθόκελ πάιηλ, ἦγνλ αὐηὸλ ἐπὶ  ηὴλ 

 νἰθίαλ ηὴλ ίκσλνο, νὗ πιεῖζηα ἔκειινλ πξάγκαηα ἕμεηλ;»  

   Με κηα ξεηνξηθή εξψηεζε, ν απνινγνχκελνο ζεσξεί αδηαλφεην λα εγθαηαιείπεη 

ηελ Αζήλα γηα λ‟ απνθχγεη ζπγθξνχζεηο θαη ηαξαρψδεηο θαηαζηάζεηο θαη έπεηηα λα 

επαλέξρεηαη θαη κφλνο ηνπ λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνλ εαπηφ ηνπ επηηηζέκελνο 

θαηά ηνπ ίκσλα. 

   ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ηε ρξήζε ηεο ξεηνξηθήο εξψηεζεο, έλα 

ζρήκα ιφγνπ πνπ πνηθίιιεη ην ιφγν θαη  κε ην νπνίν ν ξήηνξαο πξνζπαζεί λα πείζεη 

ηνπο δηθαζηέο –ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη- φηη είλαη απηνλφεην πσο ηα πξάγκαηα 

είλαη αθξηβψο φπσο ηα πεξηγξάθεη. 
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   Σα φηη ν νκηιεηήο έθπγε έλα δηάζηεκα απφ ηελ Αζήλα είλαη γεγνλφο. Σν 

επηρείξεκα, φκσο  κε ηε ρξήζε ξεηνξηθήο εξψηεζεο δελ κπνξεί λα είλαη έλαο 

απνδείμηκνο ηζρπξηζκφο. ηνλ αληίπνδα ηνπ ιφγνπ απηνχ, ζα κπνξνχζε λα παξαηεζεί 

φηη  ελδερνκέλσο ν νκηιεηήο λα ήζειε λ‟ απνθχγεη ηε ζχγθξνπζε κε ηνλ ίκσλα ζε 

κηα δεδνκέλε ζπγθπξία, αιιά απηφ δε ζεκαίλεη φηη δε ζα ηελ επηδίσθε θάπνηνλ ρξφλν 

αξγφηεξα178.  

 

vi. Αληεπηρείξεκα (§§  33 -34) 

«νὕησ δὲ ἦιζνλ ἀπαξάζθεπνο,[…] ἀιι᾽ ἐληαῦζα  ἦιζνλ νὗ αὐηὸο  ἔκειινλ  ὑπὸ 

 πιείζησλ  ὀθζήζεζζαί ηε θαὶ ζπγθνπήζεζζαη,  ὥζπεξ  θαη᾽  ἐκαπηνῦ  ηὴλ  πξόλνηαλ  

ἐμεπξίζθσλ, ἵλ᾽ ὡο κάιηζηα ὑπὸ ηῶλ ἐρζξῶλ ὑβξηζζείελ;» 

   Υξεζηκνπνηψληαο αιιεπάιιειεο ξεηνξηθέο εξσηήζεηο, ν θαηεγνξνχκελνο θάλεη 

ιφγν γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο επίζεζεο. Τπνζηεξίδεη, δειαδή, φηη ζα ήηαλ κεγάιε 

αθξνζχλε απφ κέξνπο ηνπ λα επηηεζεί θαηά ηνπ ίκσλα, κφλνο ηνπ θαη 

απξνεηνίκαζηνο, ρσξίο ηε ζπλδξνκή θίισλ θαη ππεξεηψλ παξά κφλν  κε ηε 

ζχκπξαμε ηνπ Πιαηατθνχ κεηξαθίνπ, πνπ είρε ηφζν πεξηνξηζκέλε ζσκαηηθή 

δηάπιαζε θαη ζα νκνινγνχζε δηάπξαμε αδηθήκαηνο, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πξνεγνπκέλσο ζα είρε βαζαληζηεί. πγρξφλσο, επηζεκαίλεη θαη ηνλ ηφπν, πνπ θαηά 

ηνλ ίκσλα, έθαλε ηελ επίζεζε θαη δελ είλαη άιινο απφ ην ζπίηη ηνπ ηειεπηαίνπ . 

Θεσξεί ,δειαδή,  αλφεην απφ ηελ πιεπξά ηνπ λα επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, 

φπνπ ζα βξίζθνληαλ πνιιά άηνκα πνπ ζα ηνπ ελαληηψλνληαλ, θαη φρη θάπνην απφκεξν 

ρψξν. 

   Απηφ πνπ θάλεη ηδηαίηεξε εληχπσζε είλαη ε  ρξήζε ηεο αλησλπκίαο ηνῡην, φηαλ ν 

θαηγνξνχκελνο αλαθέξεηαη ζην Πιαηατθφ κεηξάθην. Καηά ηνλ Carey, ππνδεηθλχεη φηη 

ην αγφξη βξηζθφηαλ ζην δηθαζηήξην θαη επνκέλσο, ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ νκηιεηή 

ζπλερίδεηαη. Γηα λα δεισζεί, σζηφζν,  ε θπζηθή παξνπζία ηνπ Θεφδνηνπ ζην 

δηθαζηήξην, ζα είρε ίζσο πξνηηκεζεί ε ν ηχπνο ηόδε. Γελ είλαη δπλαηφλ, ινηπφλ, λα 

εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο κε βάζε ηελ 

αλησλπκία179. 

   Αμίδεη λα επηζεκαλζεί  θαη ε ρξήζε ηεο ιέμεο παηδίνλ, πνπ επηιέγεηαη εδψ γηα 

ιφγνπο ξεηνξηθνχο: δειαδή γηα λα ππνβαζκηζηεί ν ξφινο ηνπ Θενδφηνπ ζηε 
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ζχγθξνπζε πνπ αθνινχζεζε. Οχηε ην παηδίνλ θαίλεηαη εδψ λα ζεκαίλεη ηνλ λεαξφ 

δνχιν θαζψο ν απνινγνχκελνο  δελ αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή ζέζε αιιά ζηε 

ζσκαηηθή ηνπ δηάπιαζε180. 

   ίγνπξα νη ξεηνξηθέο εξσηήζεηο  άιια θαη ε  αθξνζχλε, πνπ ηνλίδεη, ν 

απνινγνχκελνο  φηη ζα ηνλ δηέθξηλε, ζε πεξίπησζε επίζεζεο θαηά ηνπ ίκσλα, δελ 

έρνπλ απνδεηθηηθή ηζρχ. Μάιινλ , παξαπέκπνπλ ζ‟ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

πεηζνχο, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα. Ωζηφζν, νη 

ζπλζήθεο ηεο ππνηηζέκελεο επίζεζεο είλαη ζε ζέζε λα ζπλζέζνπλ έλα επηρείξεκα 

ινγηθφ. 

  

vii. Αληεπηρείξεκα ( §§  35 -36) 

«θαίηνη πνηέξνπο ρξὴ αἰηίνπο ηῶλ γεγελεκέλσλ εἶλαη λνκίδεηλ, ηνὺο 

θεύγνληαο ἢ ηνὺο δεηνῦληαο θαηαιαβεῖλ»; 

   Ο απνινγνχκελνο πεξηγξάθεη ο ηε ζθελή φπνπ ν Θεφδνηνο πεηά ην ηκάηηφ ηνπ 

ζέινληαο  λα δηαθχγεη, ελψ ν ίδηνο αιιάδεη δξφκν  ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα μεθχγεη 

απφ ηνλ ίκσλα θαη ηε ζπκκνξία ηνπ . Γηεξσηάηαη, ινηπφλ,  πνηνη είλαη νη αίηηνη ηεο 

ηειηθήο ζπκπινθήο, απηνί  πνπ θεχγνπλ γηα λα γιηηψζνπλ ή απηνί πνπ ηνπο θπλεγνχλ 

επηζπκψληαο λα ηνπο ζπιιάβνπλ181; 

   Σν αληεπηρείξεκα ζεσξείηαη ςπρνινγηθφ αθνχ δεκηνπξγεί  ηελ εηθφλα, ζηνπο 

δηθαζηέο,  δχν αλζξψπσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα μεθχγνπλ απφ ην κέλνο θάπνησλ 

άιισλ. Απηφ έξρεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ ελνρνπνίεζε  

απηψλ πνπ ηξέπνληαη ζε θπγή ή  απηψλ πνπ θαηαδηψθνπλ. 

 Παξ‟ φια απηά, δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο  επαξθψο ηεθκεξησκέλν θαζψο ζα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη  ε ηξνπή ζε θπγή δε ζπληζηά θαη‟ αλάγθε θαη 

απφδεημε αζσφηεηαο. Σν βάδεη ζηα πφδηα θαη απηφο πνπ κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία 

ελεπιάθεη ζε έξηδα, αιιά δηαπηζηψλεη φηη ράλεη ζηε κάρε182. 

Βεβαίσο,  ζαθήο είλαη ε πξφζεζε ηνπ ξήηνξα, κεηαρεηξηδφκελνο απηά ηα κέζα θαη 

παξαζέηνληαο ηα  ζπγθεθξηκέλα αληεπηρεηξήκαηα, λ‟ απνδείμεη φηη δελ πξφθεηηαη γηα 

ηξαπκαηηζκφ εθ πξνκειέηεο, ζέηνληαο ηνπο δηθαζηέο πξν ησλ επζπλψλ ηνπο θαη 

θαιψληαο ηνπο λα πάξνπλ ζέζε θαη λ‟ απαληήζνπλ ζ‟ έλα θαηλνκεληθά εχινγν 
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εξψηεκα. πγρξφλσο, ν ίδηνο ζην εξψηεκα απηφ δίλεη θαη ηελ απάληεζε, νπφηε πηα 

κηιάκε γηα κηα εξσηαπφθξηζε πνπ ζηφρν έρεη λα επηηείλεη ηε ζέζε ηνπ νκηιεηή πεξί 

«ηεο αζσφηεηάο» ηνπ. 

 

viii. Αληεπηρείξεκα ( §§ 37-38): 

Ο νκηιεηήο πεξηγξάθεη πάιη ηε ζθελή ηεο επίζεζεο κε ηε εηθφλα δχν αηφκσλ, ηνπ 

ηδίνπ θαη ηνπ Θενδφηνπ, λα μπινθνπνχληαη απφ ηνλ ίκσλα θαη ηελ παξέα ηνπ. 

Σαπηφρξνλα, αληηζηξέθεη ην ζθεληθφ θαη πεξηγξάθεη κηα ππνηηζέκελε ζχζηαζε 

ζπκκνξίαο απφ κέξνο ηνπ θαη κηα πξνκειεηεκέλε επίζεζε ελαληίνλ ηνπ ίκσλα. 

Γηεξσηάηαη, ινηπφλ, γηαηί λα έθηαλε ζ‟ απηφ ην ζεκείν δηαθηλδπλεχνληαο ηελ ίδηα ηνπ 

ηελ πεξηνπζία αιιά θαη ηελ παξακνλή ζηελ παηξίδα, «[…] πεξὶ ηῆο παηξίδνο 

θαὶ ηῆο νὐζίαο ηῆο  ἐκαπηνῦ ἁπάζεο θηλδπλεύσ;» 

πγθεθξηκέλα, ε  εμνξία ήηαλ κηα απζηεξή πνηλή αθνχ έλαο άλδξαο πνπ έθζαλε 

ρσξίο πφξνπο ζε κηα μέλε πφιε κπνξεί λα ζπλαληνχζε δπζθνιίεο ζην λα γίλεη 

απνδεθηφο εθεί183. Μάιηζηα, έπξεπε λα  κέλεη έμσ απφ ηελ Αηηηθή θαη λ‟ απνθεχγεη 

ηηο κεγάιεο  ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο θαη αγψλεο , πνπ ηνπο παξαθνινπζνχζαλ άλζξσπνη 

απ‟ φια ηα κέξε ηεο Διιάδαο. Αλ ηνλ έβξηζθαλ ζηελ Αηηηθή, φπνηνο ηνλ αλαθάιππηε 

κπνξνχζε είηε λα ηνλ ζπιιάβεη θαη λα ηνλ νδεγήζεη ζηνπο ζεζκνζέηεο ή απιψο λα 

ηνλ ππνδείμεη ζηνπο ζεζκνζέηεο γηα λα εθηειεζζεί, ρσξίο άιιε δίθε184. Απηή ε πνηλή 

επηβαιιφηαλ γηα αθνχζηα αλζξσπνθηνλία θαη κεξηθέο θνξέο γηα πξνδνζία. Μάιηζηα 

ε πνηλή ηεο εμνξίαο , φπσο θαη ηνπ ζαλάηνπ ή ηεο «αηηκίαο»  ζα κπνξνχζαλ λα 

επαπμεζνχλ  κε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ δηάθνξεο πξφζζεηεο πνηλέο: δήκεπζε 

πεξηνπζίαο, θαηεδάθηζε ζπηηηνχ, απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηαθήο ζηελ Αηηηθή φηαλ 

πέζαηλε θαη ζηέξεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζηνπο απνγφλνπο.185 

Ζ δηαδηθαζία δήκεπζεο ηεο πεξηνπζίαο ήηαλ ε εμήο: Ο δήκαξρνο ηνπ δήκνπ ζηνλ 

νπνίνλ αλήθε ν θαηάδηθνο ππνρξενχληαλ λα θαηαξηίζεη θαηάινγν ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. 

Αλ παξελέβαηλε θάπνηνο άιινο πξνβάιινληαο αληαπαίηεζε γηα θάπνην κέξνο ηεο 

πεξηνπζίαο δηεμαγφηαλ δίθε («δηαδηθαζία»). ηε ζπλέρεηα ε πεξηνπζία, ε νπνία 

επηδηθαδφηαλ ζηελ πνιηηεία έβγαηλε ζε πιεηζηεξηαζκφ απφ ηνπο «πσιεηέο». ε 

ηέηνηεο ππνζέζεηο ζπλέβαηλε κεξηθέο θνξέο ζπγγελείο θαη θίινη ηνπ θαηαδίθνπ λα 

παίξλνπλ θξπθά ζηελ θαηνρή ηνπο ηκήκα ηεο πεξηνπζίαο ηνπ γηα λα ηελ ζψζνπλ απφ 
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ηε δήκεπζε θαη λα ηελ θξαηήζνπλ γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο. Αλ απηφ αλαθαιππηφηαλ, 

φπνηνο ήζειε κπνξνχζε λα ηνπο ελαγάγεη κε «απνγξαθή» θαηαινγνγξάθνληαο ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, κε ηα νπνία θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ απνζηεξνχληαλ 

παξάλνκα απφ ηελ πνιηηεία. 

    Με κηα αθφκε ξεηνξηθή εξψηεζε, ν νκηιεηήο θηάλεη ζηελ αθξαία ππφζεζε γηα 

πξνκειεηεκέλε επίζεζε απφ κέξνπο ηνπ ελαληίνλ ηνπ ίκσλα. Ο θαηεγνξνχκελνο 

θάλεη απηή ηελ επηινγή θαη θεξδίδεη ηελ πξνζνρή ηνπ αθξναηεξίνπ θαη εηδηθφηεξα 

ησλ δηθαζηψλ, θάλνληαο επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα. πγθεθξηκέλα,  φζν παξάηνικε 

θ αλ θαίλεηαη απηή ε εηθαζία δελ ηελ παξαζέηεη γηα λα ιεηηνπξγήζεη εηο βάξνο ηνπ.  

Αληηζέησο, ν  απνινγνχκελνο  δε δηζηάδεη λα πηνζεηήζεη ην θαηεγνξεηήξηφ ηνπ 

πξνθεηκέλνπ απηφ λα εθπέζεη,  κε ην ζθεπηηθφ φηη έζησ θαη αλ ίζρπε θάηη ηέηνην, δε 

ζα ππήξρε θαλέλα φθεινο παξά κφλν ν θίλδπλνο λα ράζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη λα 

εμνξηζηεί απφ ηελ πφιε ηνπ. Πξφθεηηαη γηα δχν πνηλέο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο, θαζψο 

ε πξψηε ηζνδπλακεί κε ηε απψιεηα ηνπ παξφληνο αιιά θαη ηνπ κέιινληνο ελφο 

αλζξψπνπ θαζψο ζηεξείηαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ελψ ε δεχηεξε, ζηα 

πιαίζηα ηεο αζελατθήο πνιηηείαο, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ηζνδχλακε ή θαη 

ρεηξφηεξε θαη απφ ηε ζαλαηηθή θαηαδίθε. 

   Πξφθεηηαη γηα έλα εληππσζηαθφ αληεπηρείξεκα, ην  νπνίν ζα ραξαθηεξηδφηαλ θαηά 

θχξην ιφγν σο  ςπρνινγηθφ κε απηή ηελ αληίζηξνθε πνξεία θαη κε ηελ αλαθνξά ησλ  

ηφζν επνλείδηζησλ θπξψζεσλ πνπ θαλέλαο δε ζα ήζειε λα ηηο ππνζηεί . Ωζηφζν,  ε 

εθηξνπή ηνπ αληεπηρεηξήκαηνο  ζα βαζηδφηαλ ζηελ άπνςε φηη θάπνηνο φηαλ επηρεηξεί 

κηα παξάηνικε θαη παξάλνκε πξάμε, πνιιέο θνξέο  αδηαθνξεί ή  δε ζπλππνινγίδεη 

ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο θπξψζεηο πνπ ζα ππάξμνπλ ζην κέιινλ. 
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ix.Αληεπηρείξεκα(§39):  

« ὁ γὰξ ἀδηθεζείο θαὶ ἐπηβνπιεπζεὶο ὑπ᾽ ἐκνῦ, ὥο θεζηλ, νὐθ ἐηόικεζε ηεηηάξσλ  ἐηῶλ  

ἐπηζθήςαζζαη εἰο ὑκᾶο¨». 

   Ο νκηιεηήο  εμαπνιχεη ην θαηεγνξεηήξηφ ηνπ γηα επίζεζε πνπ δέρζεθε απφ ηνλ 

απνινγνχκελν ηέζζεξα ρξφληα κεηά ηα ζπκβάληα. 

Δπηζεκαίλεη, δειαδή, φηη παξά ην γεγνλφο φηη ν ίκσλαο αδηθήζεθε, ζχκθσλα  κε ηα 

ιεγφκελά ηνπ, γηα ηέζζεξα ρξφληα δελ είρε θηλεζεί λνκηθά θαη δελ είρε παξαπέκςεη ζε 

δίθε ηνλ θαηεγνξνχκελν. Απηή ζα ήηαλ ε αλακελφκελε αληίδξαζε ελφο αλζξψπνπ 

πνπ έρεη ππνζηεί ηελ φπνηα αδηθία απφ ζπκπνιίηε ηνπ θαη ζα ήζειε λα ηθαλνπνηεζεί 

ην αίζζεκα πεξί δηθαίνπ. 

   Με απηή ηελ επηζήκαλζε, ν θαηεγνξνχκελνο θαπηεξηάδεη ηε βξαδπθιεγή 

αληίδξαζε ηνπ ίκσλα θαη ππνδεηθλχεη φηη δελ ππήξμε ζχκα χβξεσο. Άιισζηε, απηφο 

πνπ ηαπεηλψλεηαη θαη κάιηζηα δηπιά, δεηά άκεζε ηθαλνπνίεζε, δελ παξακέλεη 

αδξαλήο επί κηα ηεηξαεηία186.  

Τπφ απηή ηελ νπηηθή γσλία, πξφθεηηαη γηα έλα επηρείξεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί , κε κηα πξψηε αλάγλσζε,  ινγηθφ κε εχινγν ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο  

ηεηξαεηνχο αδξάλεηαο. 

   Παξ‟ φια απηά, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ φηη ε παξαπνκπή ηνπ νκηιεηή ζε δίθε 

γίλεηαη κεηά ηελ ήηηα ηνπ ζε δίθε γηα αληίδνζε, ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή, ινηπφλ,  πνπ 

ην θχξνο ηνπ έρεη πιεγεί. Δπνκέλσο, είλαη πηζαλφ ν ίκσλαο λα αμηνιφγεζε απηή ηε 

ζπγθπξία θαη λα πξνζέθπγε ζηε δηθαηνζχλε, φηαλ πηα είρε ειπίδεο λα θεξδίζεη ηε 

δίθε θαη φρη ηέζζεξα ρξφληα πξηλ, πνπ πηζαλφηεηεο δηθαίσζήο ηνπ λα ήηαλ ιηγφηεξεο 

ή θαη κεδακηλέο. 

Αλ ηζρχεη θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ην κέγεζνο ηεο ηαπείλσζεο 

ηνπ ίκσλα ήηαλ ηφζν κεγάιν, πνπ ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα ην κέλνο ηνπ δελ είρε 

θαηαιαγηάζεη αιιά δεηνχζε επηκφλσο εθδίθεζε. 

   Βεβαίσο δε κπνξεί λα αγλνεζεί ην γεγνλφο φηη ελδέρεηαη λα επέιεμε ν ίκσλαο ηε 

ρξνληθή απηή ζηηγκή λα μεθηλήζεη ηε δηθαζηηθή δηακάρε πξνζβιέπνληαο λα 

πθαξπάμεη δηα ηεο λνκηθήο νδνχ έλα ζεκαληηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ απφ ηνλ 

θαηεγνξνχκελν. 
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x. Αληεπηρείξεκα ( §40):  

« πνιιὰ  ὑβξηζκέλνο ὑπὸ ίκσλνο θαὶ θαηαγεὶο ηὴλ θεθαιὴλ  ὑπ᾽ αὐηνῦ  νὐθ ἐηόικεζα 

 αὐηῷ ἐπηζθήςαζζαη, ἡγνύκελνο δεηλὸλ εἶλαη, εἰ . ἄξα πεξὶ  παίδσλ  ἐθηινληθήζακελ  

ἡκεῖο  πξὸο    ἀιιήινπο». 

   Με ζζέλνο θαη απηνπεπνίζεζε ν θαηεγνξνχκελνο ππνζηεξίδεη φηη  θαηά ηε γλψκε 

ηνπ επαξθψο έρεη αλαπηχμεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ απνδεηθλχνληαο φηη δελ 

επζχλεηαη γηα φζα ν ίκσλαο ηνπ θαηαινγίδεη. Με επίθιεζε ζην ήζνο ηνπ πνκπνχ, ν 

νκηιεηήο παξνπζηάδεη ηελ αλσηεξφηεηά ηνπ θαζψο δε ππήξμε εθδηθεηηθφο θαη δελ 

θαηήγγεηιε ηνλ ίκσλα γηα ηηο πξνζβνιέο θαη ην ηξαπκαηηζκφ ηνπ ζην θεθάιη επεηδή 

ζεσξνχζε φηη δε ζα έπξεπε λα εμνξηζηεί ν ίκσλαο  απφ ηελ παηξίδα εμαηηίαο κηαο 

εξσηηθήο θηινληθίαο. 

   Μπνξεί λα δηαπηζησζεί φηη ν απνινγνχκελνο έρεη ήδε αληηζηξέςεη απηφ ην 

επηρείξεκα, πξνβάιινληαο ηε κλεζηθαθία θαη ηε κηθξφηεηα ηνπ ίκσλα, πνπ νδήγεζε 

ηνλ θαηεγνξνχκελν ζε δίθε  εμαηηίαο κηα απιήο εξσηηθήο θηινληθίαο. 

πγρξφλσο,  θαίλεηαη  φηη  ζέιεη λα πξνθαηαιάβεη ηνπο δηθαζηέο, ζρεηηθά κε ηηο 

θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ εμαπνιπζεί ελαληίνλ ηνπ θαη λα ηνλίζεη  φηη ην ζέκα ήηαλ κηα 

εξσηηθή δηακάρε ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ζπλέβεζαλ  θάπνηνη ηξαπκαηηζκνί, πνπ δελ 

ππνδειψλνπλ ηελ πξνκειέηε. 

xi.Αληεπηρείξεκα (§41):  

«ἔπεηηα δὲ θαὶ νὐδεκίαλ ἡγνύκελ πξόλνηαλ εἶλαη ηξαύκαηνο  ὅζηηο κὴ 

ἀπνθηεῖλαη βνπιόκελνο ἔηξσζε. ηίο γὰξ νὕησο ἐζηὶλ εὐήζεο ». 

  Ζ  πξφζεζε, θαηά ηνλ θαηεγνξνχκελν  ζηνηρεηνζεηείηαη  κφλν φηαλ ππάξρεη 

επηδίσμε γηα ζάλαην. Μάιηζηα, ηελ πξνκειέηε, ζηελ πεξίπησζε  ηνπ ηξαπκαηηζκνχ, 

ηε ζεσξεί αθειή. 

   Ο νκηιεηήο, δειαδή  ππνζηεξίδεη φηη ην ηξαχκα εθ πξνλνίαο  είλαη ζηελ νπζία κηα 

δξάζε γηα απφπεηξα θφλνπ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη θαη  ηε δηθαηνδνζία ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ, ηηο δηαδηθαζηηθέο νκνηφηεηεο κε ππνζέζεηο δνινθνλίαο θαη ην γεγνλφο 

φηη ζηνλ ηέηαξην ιφγν ηνπ Λπζία , Πεξί ηξαύκαηνο εθ πξνλνίαο, ν κελπηήο 

ππνζηεξίδεη, φπσο ν ίκσλ(§28), φηη δελ είλαη κφλν φηη ηξαπκαηίζηεθε, αιιά φηη 
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έγηλε απφπεηξα θφλνπ ελαληίνλ ηνπ . Απηφ πνπ δελ είλαη ζαθέο είλαη ε  απφδεημε ηεο 

πξφζεζεο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ λα ζθνηψζεη187. 

   Ο θαηεγνξνχκελνο θάλεη ιφγν γηα αθέιεηα θαη εδψ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ιαλζάλεη 

θαη ην επηρείξεκα  φηη ε  πξνκειέηε κπνξεί  λα ζπλππάξρεη κε ηνλ θφλν, φρη κε ηνλ 

ηξαπκαηηζκφ θαζψο ν ηξαπκαηίαο είλαη ζε ζέζε λα πεη πνηνο ηνλ ρηχπεζε, ελψ ν  

λεθξφο φρη. Δθφζνλ, ινηπφλ, θφλνο θαη ηξαπκαηηζκφο επηζχξνπλ ηελ ίδηα πνηλή, 

δειαδή ηζφβηα εμνξία, ινγηθφηεξν δε ζα ήηαλ λα επηιέμεη θαλείο ηνλ θφλν188; 

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζχκθσλα κε ηνλ  λφκν πνπ αθνξά  ηελ  

αλζξσπνθηνλία,  ε πξφλνηα ζεκαίλεη «πξφζεζε», φρη «πξνζρεδηαζκφ». Έηζη,  ζα 

πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη ε πξφλνηα πηζαλφηαηα είρε ηελ ίδηα ζεκαζία θαη γηα ηνλ  

ηξαπκαηηζκφ, φπσο αθξηβψο  θαη γηα ηε δνινθνλία. πλεπψο, ην ηξαχκα ἐθ πξνλνίαο 

πξέπεη λα εξκελεπζεί σο «εθ πξνζέζεσο ηξαπκαηηζκφο », φρη« πξνκειεηεκέλνο  

ηξαπκαηηζκφο ».189  Δπίζεο θαίλεηαη φηη ν λφκνο πεξί ηξαπκάησλ δελ θαζφξηζε ηελ  

πξφλνηα σο πξφζεζε θφλνπ. Αλ ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην, ν νκηιεηήο ζα αλέθεξε ην 

ζρεηηθφ λνκηθφ  πιαίζην, αληί λα δίλεη απιά κηα εξκελεία ηνπ λφκνπ, έηζη,  φπσο 

εμππεξεηεί ηα άκεζα ζπκθέξνληά ηνπ190. 

xii.Αληεπηρείξεκα §§ 42-43  

«ὅζηηο ἐθ πνιινῦ  πξνλνεῖηαη ὅπσο ἕιθνο  ηηο αὐηνῦ ηῶλ  ἐρζξῶλ ιήςεηαη; ἀιιὰ    

δῆινλ  ὅηη θαὶ  νἱ ηνὺο  λόκνπο  ἐλζάδε  ζέληεο,  νὐθ  εἴ  ηηλεο  καρεζάκελνη 

ἔηπρνλ ἀιιήισλ  θαηάμαληεο ηὰο  θεθαιάο» 

   Ο θαηεγνξνχκελνο επηζεκαίλεη ζηνπο δηθαζηέο φηη δελ ππήξμε πξφζεζε θαη 

πξνκειέηε γηα θφλν.  πγθξηκέλα , ηνλίδεη φηη ε πνηλή ηεο εμνξίαο δελ έρεη 

πξνβιεθζεί απφ ηνπο λνκνζέηεο γηα ηξαπκαηηζκνχο πνπ θαηά ηχρε ζπλέβεζαλ, αιιά 

γηα πεξηπηψζεηο πξνκειέηεο ελφο θφλνπ , ν νπνίνο είηε πξαγκαηνπνηήζεθε ή απιψο 

δελ επηηεχρζεθε, αιιά  θαηέιεμε απιψο ζ έλαλ ηξαπκαηηζκφ. Γειαδή ν θφλνο  

ζεσξείηαη σο ζπληειεζκέλνο , είηε έγηλε, είηε φρη,  εθφζνλ πξνεγήζεθε ν ζρεδηαζκφο 

ηνπ. Δπηπιένλ, αλαθέξεη φηη νη ίδηνη νη δηθαζηέο έρνληαο απηφ ην ζθεπηηθφ  απηφ 

επέβαιαλ βαξχηαηεο πνηλέο ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο. 
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    κσο φηαλ πξφθεηηαη γηα πεξηζηαηηθά άλεπ νπζίαο, φπνπ ε πεηξαθηηθή δηάζεζε, ε 

επίδξαζε ηεο κέζεο, ε έιιεηςε ζνβαξφηεηαο είλαη ε αηηία ησλ ηξαπκαηηζκψλ, ηφηε νη 

βαξχηαηεο θπξψζεηο ζα ήηαλ αδηαλφεην λα  εθαξκφδνληαη θαζψο νη άκεζα 

εκπιεθφκελνη φηαλ πεξηέιζνπλ ζε θαηάζηαζε λελεκίαο ζα κεηαλνήζνπλ γηα ηηο 

πξάμεηο ηνπο. Παξαζέηεη, κάιηζηα θαη ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπινθέο γίλνληαη κε 

αθνξκή θάπνηα εηαίξα, θάηη πνπ καο παξαπέκπεη ζηνλ ηέηαξην ιφγν ηνπ Λπζία, 

επίζεο πεξί ηξαύκαηνο εθ πξνλνίαο, φπνπ κήινλ ηεο έξηδνο είλαη κηα εηαίξα191. 

     Αθνχ  ινηπφλ, ππνζηεξίδεη φηη ν ηξαπκαηηζκφο εθ πξνλνίαο ζηνηρεηνζεηείηαη κφλν 

φηαλ ππάξρεη πξφζεζε δνινθνλίαο , ηνλίδεη φηη δελ είρε ηέηνηα πξφζεζε θαη ζα 

πξνζπαζήζεη λα ην απνδείμεη. Θέινληαο λα δψζεη, κάιηζηα,   θχξνο θαη αμηνπηζηία 

ζην ιφγν ηνπ παξαζέηεη ην πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πνπ είλαη έλα είδνο 

άηερλσλ πίζηεσλ  θαη αλαθέξεηαη ζε ζπκπινθέο, φκσο,  ζηηο νπνίεο ν ηξαπκαηηζκφο 

είλαη ηπραίνο θαη ακνηβαίνο, αίξνληαο έηζη ην ζχκα, ηνλ ζχηε θαη ηελ πξφζεζε192. 

    κνηα  θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, φπσο έρεη ππνζηεξίμεη, αθνξκή απνηέιεζε 

ε  απιή δηεθδίθεζε ελφο αγνξηνχ, θάηη ην νπνίν ζηεξείηαη νπζίαο θαη ζνβαξφηεηαο, 

νπφηε δελ ηίζεηαη ζέκα πξνκειέηεο δνινθνλίαο. 

 Έηζη, αθνχ απνπζηάδεη ε πξφζεζε δνινθνλίαο δε είλαη δπλαηφλ λα θαηεγνξεζεί γηα 

ηξαπκαηηζκφ εθ πξνλνίαο θαη επνκέλσο είλαη αδηαλφεην λα ηνπ επηβιεζνχλ νη πνηλέο 

ηεο εμνξίαο θαη ηεο δήκεπζεο ηεο πεξηνπζίαο. 

   Ωζηφζν, δε ζα πξέπεη λα παξαιεηθζεί ην γεγνλφο φηη αθήλεη αζαθέο ην ζέκα, φπνπ 

νη ηξαπκαηηζκνί πξνθχπηνπλ απφ ρηππήκαηα (φρη ακνηβαία ) ή απφ  φπια193. Απηφ 

έρεη απφιπηε ζπλάθεηα κε απηφ πνπ είρε ππνζηεξίμεη ν ίκσλαο, φηη δειαδή κε ηνλ 

Θεφδνην είραλ έξζεη ζην ζπίηη ηνπ κε όζηξαθα θαη ηνλ ηξαπκάηηζαλ, αθήλνληάο ηνλ 

ζε άζιηα θαηάζηαζε. 
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§§ 44-45 : Ο εξεηζηηθφο  θαη ζξαζχο ίκσλαο 

   Καζψο νινθιεξψλεη ηνλ ιφγν ηνπ ν θαηεγνξνχκελνο είλαη θαηαπέιηεο γηα ηνλ 

θαηήγνξφ ηνπ. Πην αλαιπηηθά, ζεσξεί φηη ν ίκσλαο ζα έπξεπε ηε ρξνληθή απηή 

ζηηγκή λα δηθάδεηαη αληηκεησπίδνληαο ηελ εζράηε ησλ πνηλψλ, δειαδή ηνλ ζάλαην 

θαη φρη ν ίδηνο λα θηλδπλεχεη λα ράζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη λα εθδησρζεί απφ ηε 

ρψξα ηνπ. 

   Έπεηηα,  απνδίδεη ηελ θαηεγνξία ηνπ ζπθνθάληε ζηνλ κελπηή ηνπ, δειαδή ηνπ 

αηφκνπ πνπ θεξδίδεη ηα πξνο ην δελ θαηαδίδνληαο θαη εθβηάδνληαο ηνπο πινπζίνπο. 

Βέβαηα, απηφ ην ζηνηρείν δε ζπλάδεη κε ηελ αγάπε ηνπ γηα ηνλ Θεφδνην θαζψο 

πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθά εληειψο δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ζπλππάξμνπλ ζην πξφζσπν ελφο αηφκνπ. Έηζη, παξαθηλεί ηνπο δηθαζηέο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πφζν  θαχινο, ππνθξηηήο θαη αλαηδήο είλαη ν ίκσλαο. 

   Δπηρεηξεί, κάιηζηα,  λα ηεθκεξηψζεη ηε ζέζε ηνπ αλαθεξφκελνο θαη  ζ‟ έλα 

πεξηζηαηηθφ  κεηά ηε κάρε ηεο Κνξψλεηαο, φπνπ θαηέθζαζε ζηελ Κφξηλζν κε 

ζθφπηκε θαζπζηέξεζε ψζηε λ‟ απνθχγεη ηνλ θίλδπλν θαη λα κελ πάξεη κέξνο ζηνλ 

πφιεκν, ζηνλ νπνίνλ νη Αζελαίνη εηηήζεθαλ ηειηθά . Μάιηζηα, αλαθέξεη φηη 

γξνλζνθφπεζε ηνλ ηαμίαξρφ ηνπ θαη ππήξμε ν κφλνο Αζελαίνο πνπ εθδηψρζεθε απφ 

ηνλ Αζελατθφ ζηξαηφ κε δεκφζηα πξνθήξπμε. 

   Παξαηεξείηαη φηη ν θαηεγνξνχκελνο πξηλ απφ ηνλ επίινγν, ρξεζηκνπνηεί σο ηξφπν 

πεηζνχο ηελ επίζεζε ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ. Γελ είλαη ηπραία ε ηερληθή απηή ηνπ 

Λπζία, ν νπνίνο δηα ζηφκαηνο ηνπ απνινγνπκέλνπ, επηδηψθεη λα  αθήζεη ηνπο 

δηθαζηέο κε ηελ  εηθφλα ηνπ εξεηζηηθνχ θαη απείζαξρνπ ίκσλα, ιίγν πξηλ ην ηέινο. 

Σν εληππσζηαθφ είλαη φηη ν νκηιεηήο θάλεη κηα παξέθβαζε απφ ηελ ππφζεζε θαη 

πεξηγξάθεη έλα πεξηζηαηηθφ πνπ δε ζρεηίδεηαη κε αχηε, γεγνλφο πνπ δελ επηηξεπφηαλ 

θαηά ηελ εθδίθαζε κηαο ππφζεζεο.  

   Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά απφ ηηο άιιεο εζνγξαθήζεηο ηνπ ίκσλα είλαη φηη ν Λπζίαο 

δελ πξνβάιιεη ηελ αλαίδεηά ηνπ ζηα πιαίζηα κηαο ηδησηηθήο ππφζεζεο αιιά ζηα 

πιαίζηα ηψξα  ελφο δεηήκαηνο πνπ αθνξνχζε ηελ ίδηα ηνπ ηελ παηξίδα θαη κάιηζηα 

ελφο πνιέκνπ.  

   Ο  ινγνγξάθνο γλσξίδεη ηελ ηδηαίηεξε επαηζζεζία πνπ είραλ ε Αζελαίνη γηα 

δεηήκαηα θηινπαηξίαο. θφπηκα, ινηπφλ, επηιέγεη λα παξαζέζεη ην πεξηζηαηηθφ απηφ 
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θαηαδεηθλχνληαο ηε κνρζεξή ζπκπεξηθνξά ηνπ ίκσλα, ν νπνίνο θέξζεθε απξεπψο 

ζε ηαμίαξρφ ηνπ θαη απφηαρζεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζηξαηεγνχο, κε ηελ θαηεγνξία 

ηεο ιηπνηαμίαο, ζε θξίζηκε ζηηγκή γηα ηελ Αζήλα. Έηζη, ν θαηήγνξνο παξνπζηάδεηαη 

φρη κφλν σο έλαο θαχινο άλζξσπνο αιιά θαη σο έλαο επηθίλδπλνο πνιίηεο γηα ηελ 

παηξίδα ηνπ. 
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Δπίλογορ (§§ 46-48 ) 

 

   ηνλ επίινγν ν νκηιεηήο δειψλεη φηη δε ζα αλαθεξζεί πεξαηηέξσ ζηελ επαίζρπληε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ίκσλα θαζψο δελ είλαη λφκηκν λα πεξηγξάθνληαη γεγνλφηα πνπ δε 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ππφζεζε. Βεβαίσο, θαιεί ηνπ δηθαζηέο λα μαλαζθεθζνχλ ηε ζηάζε 

ησλ αλζξψπσλ πνπ   εηζβάινπλ ζηηο νηθίεο ησλ ζπκπνιηηψλ ηνπο, ηνπο θαηαδηψθνπλ 

θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο λα είλαη βίαηε απέλαληί ηνπο. Δπηθαιείηαη, έπεηηα, ηε δίθαηε 

θξίζε ησλ δηθαζηψλ λα νδεγεζνχλ ζε κηα απφθαζε πνπ ζα είλαη ζχκθπηε κε ην 

πλεχκα δηθαίνπ, ψζηε λα κελ εθδησρζεί απφ ηελ παηξίδα ηνπ. 

Σνλίδεη φηη γηα ηελ παηξίδα έρεη δηαθηλδπλεχζεη πνιιέο θνξέο ηε δσή ηνπ, ελψ κεγάιε 

είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ κε ηηο ιεηηνπξγίεο, ηε ζηηγκή πνπ ε παηξίδα ηνπ κφλν έρεη 

σθειεζεί απφ απηφλ θαη ηνπο πξνγφλνπο ηνπ. Σέινο, δεηά ηνλ νίθην ηφζν ησλ 

δηθαζηψλ φζν θαη ησλ Αζελαίσλ πνιηηψλ θαζψο αδίθσο έρεη εκπιαθεί ζ‟ απηφ ην 

δηθαζηηθφ αγψλα. 

   Οη παξάγξαθνη 46-48 θαιχπηνπλ ηνλ επίινγν ηνπ δηθαληθνχ απηνχ ιφγνπ. 

 Οη επίινγνη ηνπ Λπζία, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο πξνιφγνπο ηνπ, εκθαλίδνπλ 

αμηνπξφζεθηε πνηθηιία θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ππφζεζεο. 

Σείλνπλ πξνο ηελ εθιέπηπλζε θαη ηνπο ρακεινχο ηφλνπο θαη έρνπλ δερηεί θξηηηθή γηα 

ηελ απνπζία επίθιεζεο ζην ζπλαίζζεκα. Δλίνηε, φκσο, πεξηέρνπλ εηιηθξηλείο θαη 

εληππσζηαθέο εθθιήζεηο ζηνπο δηθαζηέο λα πξάμνπλ ην θαζήθνλ ηνπο194. 

   ην ζπγθεθξηκέλν επίινγν, πξάγκαηη ν απνινγνχκελνο θάλεη έθθιεζε ζηνπο 

δηθαζηέο γηα κηα δίθαηε απφθαζε, «ὧλ ὑκεῖο  κεκλεκέλνη ηὰ δίθαηα ςεθίδεζζε», θάηη 

πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζηνλ πξφινγν, φπνπ έγηλε αλαθνξά ζηε δίθαηα θξίζε ησλ 

δηθαζηψλ. Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηεί ην ζχλεζεο δηθαζηηθφ ηέρλαζκα ηεο praeteritio, 

κε ην νπνίν δειψλεη φζα θαλνληθά ζα φθεηιε λα έρεη απνζησπήζεη. „Έρεη, φκσο, ήδε 

παξαβηάζεη ηελ απαγφξεπζε απηή θαη είλαη πιένλ αξγά λα ηνλ δηαθφςεη ν θήξπθαο 

ηνπ δηθαζηεξίνπ195.  

   πγρξφλσο,  εληχπσζε πξνθαιεί ε ρξήζε γ‟ πιεζπληηθνχ αληί γ‟ εληθνχ θαη 

Δλεζηψηα αληί Ανξίζηνπ, πξνθεηκέλνπ ν νκηιεηήο λα πξνζδψζεη θαζνιηθή δηάζηαζε 

ζην ιφγν ηνπ αιιά θαη λα θαιέζεη ηνπ δηθαζηέο λα ηαπηηζηνχλ καδί ηνπ, «ἐθεῖλν 
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 ἐλζπκεῖζζε: νὗηνί εἰζηλ παηξίδνονἱ βίᾳεἰο ηὴλ ἡκεπαηξίδνο…νὗηνη νἱ δηώθνληεο, νὗηνη 

νἱ βίᾳ ἐθ ηῆο ὁδνῦ ζπλαξπάδνληεο  ἡκᾶο». 

   Δληχπσζε, επίζεο, πξνθαιεί ε έληνλε αληίζεζε ήζνπο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ζε 

ζρέζε κε ηνλ θαηήγνξφ ηνπ. πγθεθξηκέλα, ελψ ν ίκσλ παξνπζηάδεηαη κνρζεξφο θαη 

αδηάθνξνο έσο επηθίλδπλνο γηα ηελ παηξίδα ηνπ εμαηηίαο ηνπ  άκεηξνπ εγσθεληξηζκνχ 

ηνπ , ν θαηεγνξνχκελνο εκθαλίδεηαη επεξγέηεο ηεο παηξίδαο θαη ηδηαηηέξσο 

θηιφπαηξηο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θνηλφ ηφπν ε αλαθνξά ζηηο ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο 

θάπνηνπ θαη ε αληδηνηειήο αγάπε θαη αθνζίσζε γηα ηελ παηξίδα. 

Παξάιιεια, κε ηελ αλαθνξά ζηνπο πξνγφλνπο θαη ζηνλ ππαηληγκφ φηη απηνί ήηαλ 

δηαθεθξηκέλνη επηβεβαηψλεη γηα άιιε κηα θνξά ηελ θαιή νηθνλνκηθή ηνπ 

θαηάζηαζε196. 

   Σέινο,  δεηά ηνλ νίθην ησλ δηθαζηψλ. Ο νίθηνο είλαη ε ιχπε πνπ πξνθαιείηαη 

επεηδή βιέπνπκε φηη κηα ζπκθνξά θαηαζηξεπηηθή επέξρεηαη ζε πξφζσπν πνπ δελ 

άμηδε λα ηελ ππνζηεί θαη κάιηζηα φηαλ αληηιακβαλφκαζηε φηη ε ζπκθνξά απηή είλαη 

δπλαηφλ λα έιζεη ζε καο ή ζε θάπνηνλ δηθφ καο, θπξίσο δε αλ «είλαη θαη θνληά καο197. 
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ΡΗΣΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ – ΚΑΣΑ 

ΚΟΝΩΝΟ 
 

Διζαγωγικά  ηοισεία 

 

Σν είδνο ηνπ ιφγνπ  

   Ο ξεηνξηθφο ιφγνο Καηά Κφλσλνο,  αλήθεη ζην δηθαληθφ είδνο ησλ έξγσλ ηνπ 

Γεκνζζέλε, πεληεθνζηφο ηέηαξηνο θαηά ηελ αξίζκεζε, ζηνλ νπνίνλ ν Αξίζησλ 

θαηεγνξεί ηνλ Κφλσλα γηα ηξαύκα αἰθείαο. Βέβαηα, ν Αξίζησλ, επηζεκαίλεη ηε 

βαξχηεηα ηνπ αδηθήκαηνο, θάλνληαο ιφγν, εθ πξννηκίνπ, γηα δηάπξαμε  ὕβξεσο απφ 

πιεπξάο ελαγνκέλνπ, ρσξίο σζηφζν, ν ίδηνο ν ελάγσλ  λα ππνβάιιεη γξαθή ὕβξεσο. 

  

Ηζηνξηθφ πιαίζην – Ο ρξφλνο ηέιεζεο ηεο δίθεο  

   ρεηηθά κε ην ρξφλν ηέιεζεο ηεο δίθεο, νχηε ε εκεξνκελία ησλ γεγνλφησλ,  πνπ 

πεξηγξάθεη ν Αξίζησλ,  νχηε ε εκεξνκελία ηεο δίθεο κπνξνχλ λα εμαθξηβσζνχλ κε 

βεβαηφηεηα. ηε δηήγεζε, ζηελ ηξίηε ελφηεηα, ν Αξίζησλ  θαζψο εμηζηνξεί  ηα 

γεγνλφηα, αλαθέξεηαη ζηελ εθζηξαηεία πνπ έγηλε ην 341 π.Υ ζην Πάλαθην198, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζηα φξηα κεηαμχ Αζήλαο θαη Βνησηίαο. Βέβαηα, καο ελεκεξψλεη φηη 

θακία ηέηνηα εθζηξαηεία δελ είρε γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηεξνχ Πνιέκνπ (355 – 

346 π.Υ.) . Παξ‟ φια απηά, φια ηα θξνχξηα ζηα ζχλνξα κε ηε Βνησηία θαίλνληαη λα 

έρνπλ επαλδξσζεί ην 357 π.Υ . Απηφ ππνδειψλεη φηη ην έηνο ηεο ζηξαηησηηθήο 

ζεηείαο ηνπ Αξίζησλνο  ήηαλ ην 357 ή ην 343, ελψ ε ρξνλνινγία  ηνπ ιφγνπ ην 355 ή 

ην 341199. Βέβαηα, ν Γεκνζζέλεο κπνξεί λα είλαη αλαμηφπηζηνο ζε απηή ηελ νκηιία θαη 

ε ζηξαηησηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη εθεί κπνξεί λα κελ είλαη αθξηβψο ην 

είδνο πνπ πεξηγξάθεηαη200. 

  Αμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ζηελ παξέα ηνπ Κφλσλα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ  
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παξάγξαθνο 7, ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη ν πίλζαξνο, πνπ ήηαλ γηνο ηνπ πνιηηηθνχ 

Δπβνχινπ. Ζ ζρέζε ινηπφλ ηνπ Κφλσλα κε ηνλ γην ηνπ Δπβνχινπ, ζηελ παξάηαμε 

ηνπ νπνίνπ ν Γεκνζζέλεο είρε επηηεζεί θαηά ηα ηέιε ηνπ 350, ιφγσ ηεο απνηπρίαο ηεο  

λα ειέγμεη ηελ απμαλφκελε δχλακε ηεο Μαθεδνλίαο, καο δείρλεη φηη ίζσο ν 

Γεκνζζέλεο είρε δερζεί ηελ ππφζεζε γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο. Αλ βέβαηα, απηφ ηζρχεη 

δε καο βνεζά ζηε ρξνλνιφγεζε ηνπ ιφγνπ. Γεδνκέλνπ , φκσο φηη απφ ην 341  

Γεκνζζέλεο ππήξμε κηα απφ ηηο πιένλ  εγεηηθέο πνιηηηθέο κνξθέο, νξηαθά θαη πην 

πηζαλά θαίλεηαη λα πξνζδηνξίδεηαη ε ρξνλνιφγεζε ηνπ έξγνπ πεξίπνπ ζην 350201. 

Ζ ππφζεζε 

   Ο Αξίζησλ, ν θαηήγνξνο θαη εθθσλεηήο ηνπ παξφληνο ιφγνπ, θηιήζπρνο λεαξφο 

Αζελαίνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ,  έπεζε ζχκα ηαξαρνπνηψλ, αλάκεζα 

ζηνπο νπνίνπο  ήηαλ θαη νη γηνη ηνπ Κφλσλα, Παξ‟ φιν πνπ ην γεγνλφο αλαθέξζεθε 

ζην ζηξαηεγφ θαη έγηλε ε ζρεηηθή επίπιεμε, απηή ε  νκάδα κέζπζσλ θαη ηαξαμηψλ ην 

ίδην βξάδπ βηαηνπξάγεζε ελαληίνλ ηνπ Αξίζησλα θαη ησλ άιισλ ζπζηξαηησηψλ ηνπ 

πνπ είραλ θάλεη ηελ θαηαγγειία.   

   Λίγν θαξφ αξγφηεξα, ζπγθεθξηκέλα έλα απφγεπκα,  φηαλ ν Αξίζησλ πεξπαηνχζε κε 

θάπνην θίιν ηνπ, ηνλ Φαλφζηξαην,  ζηελ αγνξά ζπλάληεζε ηπραία ηνλ γην ηνπ 

Κφλσλα ,  ηνλ Κηεζία, ν νπνίνο ηνπ απεπζχλζεθε θαηά ηξφπν δπζλφεην θαζψο ήηαλ 

κεζπζκέλνο . ηε ζπλέρεηα,  ν Αξίζησλ δέρζεθε επίζεζε απ‟ ηελ νκάδα  ηνπ Κφλσλα, 

ε νπνία βξηζθφηαλ ππφ ηελ επήξεηα ηεο κέζεο. Μάιηζηα, ν ελάγσλ μπινθνπήζεθε 

ηφζν  άγξηα, ψζηε βξέζεθε ζην κεηαίρκην δσήο θαη ζαλάηνπ.  
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Οη πξσηαγσληζηέο 

   Ο Αξίζησλα ήηαλ άγλσζηνο λεαξφο Αζελαίνο πνιίηεο ν νπνίνο δηψθεη κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο δίθεο αθείαο ηνλ Κφλσλα . 

  Ο Κφλσλαο ήηαλ αξθεηά κεγαιχηεξνο ηνπ Αξίζησλνο, πηζαλφηαηα πιεφλησλ 

πελήληα εηψλ, γηα ηνλ νπνίνλ επίζεο, πέξα απφ ηα ζηνηρεία απηνχ ηνπ ιφγνπ δε 

γλσξίδνπκε ηίπνηε άιιν. 

  Ο Κηεζίαο ήηαλ γηνο ηνπ Κφλσλα  θαη είρε ιάβεη κέξνο καδί κε ηνλ Αξίζησλα  ζηελ 

εθζηξαηεία ζην Πάλαθην. 

  Ο Φαλφζηξαηνο, ήηαλ ζπλνκήιηθνο θαη θίινο ηνπ Αξίζησλνο, Γηα ηνλ Φαλφζηξαην 

γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε δηήγεζε ηνπ ιφγνπ θαζψο βξέζεθε καδί κε ηνλ 

Αξίζησλα ζηελ αγνξά θαη ζηε ζπλέρεα έγηλε απνδέθηεο ηεο επίζεζεο πνπ εμαπφιπζε  

ε νκάδα ηνπ Κφλσλα ζηνρνπνηψληαο βέβαηα ηνλ  θαηήγνξν. 

Ζ δνκή ηνπ δηθαληθνχ ιφγνπ  

ην ζπγθεθξηκέλν δηθαληθφ ιφγν ε δνκή είλαη ε εμήο: 

Πξννίκην: §§1-2  

 Γηήγεζηο: §§3- 12:  

 Πίζηηο ή Απφδεημηο:  §§13-41  

 Δπίινγνο : §§42-44 
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Πποοίμιο (§§ 1-2) 
 

   Ο Αξίζησλ εμ‟ αξρήο απνδίδεη ζηνλ Κφλσλα ηελ θαηεγνξία ηεο ὕβξεσο. Μάιηζηα, 

θάλεη ιφγν γηα  πξφθιεζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ,   απφ ηηο νπνίεο γιίησζε πξνο κεγάιε 

έθπιεμε ησλ γηαηξψλ θαη ησλ  νηθείσλ ηνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη θάλεη ιφγν γηα ὕβξε 

δελ ππνβάιιεη γξαθή ὕβξεσο - πνπ ζα κπνξνχζε λα επηζχξεη θαη ηελ πνηλή ηνπ 

ζαλάηνπ - αιιά   θαηαζέηεη δίθε αἰθείαο202. 

   Ακέζσο , βέβαηα ζπεχδεη ν ξήηνξαο λα αηηηνινγήζεη ηε κε ππνβνιή γξαθή ὕβξεσο. 

Ωο θχξηνο ιφγνο πξνβάιιεηαη ε κεηξηνπάζεηα (κεηξηφηεο) ηνπ Αξίζησλνο. Ζ ππνβνιή 

θαη ε ππνζηήξημε κηαο αγσγήο δεκνζίνπ ραξαθηήξα ζα απαηηνχζε ηφικε θαη λνκηθή 

εκπεηξία κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαζέηεη έλαο λένο ηεο ειηθίαο 

ηνπ Αξίζησλνο. Έηζη, ζπγγελείο θαη θίινη ηνλ ζπλεβνχιεπζαλ λα θαηαζέζεη δίθε 

αἰθείαο, αγσγή δειαδή ηδησηηθνχ ραξαθηήξα, θαη εθείλνο πνπ δηαθξίλεηαη απφ 

κεηξηφηεηα, αξεηή πνπ επηζεκαίλεη σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ήζνπο ηνπ θαη‟ 

επαλάιεςε ζην ιφγν (16,17,24) αθνινχζεζε ηελ παξαίλεζή ηνπο203. 

   Ο θαηήγνξνο, ζηε ζπλέρεηα, πξντδεάδεη ηνπο δηθαζηέο γηα δεηλά ηα νπνία έρεη 

ππνζηεί απφ ηνλ Κφλσλα, κηιά ζπγθεθξηκέλα γηα βηαηφηεηεο αιιά θαη γηα επαίζρπληε 

ζπκπεξηθνξά πνπ επέδεημε ζην κέιινλ  ν θαηεγνξνχκελνο απέλαληί ηνπ. 

Σέινο, επηθαιείηαη ηελ επκελή δηάζεζε ησλ δηθαζηψλ, πξνβάιιεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο 

ζχκα θαη δείρλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα κε καθξεγνξήζεη. 

    Mε ηελ πξψηε θηφιαο ιέμε ηνπ ιφγνπ , «ὑβξηζζείο»,  ν ξήηνξαο πξνζδηνξίδεη ην 

αδίθεκα πνπ δηαπξάρζεθε ελαληίνλ ηνπ πειάηε ηνπ. Ζ εληχπσζε ηεο ακεζφηεηαο πνπ 

πξνζδίδεηαη,  ηαηξηάδεη ζην χθνο ελφο λένπ νκηιεηή, ελψ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε λφεκα 

ηεο κεηνρήο ζπλάδεη κε ην ήζνο ηνπ κεηξηνπαζνχο άλδξα πνπ πξνβάιιεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ ν Αξίζησλ204.  

  ην ζεκείν απηφ,  ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν φξνο ὕβξηο, αλ θαη αξθεηά θνηλή 

ιέμε, δελ είλαη εχθνιν λα νξηζζεί ή λα κεηαθξαζζεί. Οη ζχγρξνλνη ζπγγξαθείο ηε 
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ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλά κε ηελ έλλνηα ηεο «αιαδνλείαο», απηή φκσο δελ 

αληηπξνζσπεχεη επαξθψο ην θάζκα ηεο αξραίαο ειιεληθήο ιέμεο205. 

   Οη ραξαθηεξηζηηθέο εθδειψζεηο ηεο, πέξα απφ ην λα ηξψεη θαη λα πίλεη θαλείο, είλαη 

λα έρεη ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, λα θάλεη δαβνιηέο, λα ρηππά θαη λα ζθνηψλεη, λ‟ 

αξπάδεη ηελ πεξηνπζία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ αλζξψπσλ, λα ριεπάδεη ηνπο 

αλζξψπνπο θαη λ‟ απεηζαξρεί θαη ζηηο αλζξψπηλεο θαη ζηηο ζετθέο εμνπζίεο. Έλα 

πξφζσπν θαλεξψλεη ὕβξη,  κε ην λα εληξπθεί ζε ζπκπεξηθνξά ε νπνία είλαη θαθή,  ή 

ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, αλψθειε, επεηδή έηζη ζέιεη λα θάλεη, αδηαθνξψληαο γηα 

ηηο επηζπκίεο ή ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ αλζξψπσλ206. 

  ε λνκηθφ, σζηφζν, πιαίζην, ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θάζκαηνο κηαο γξαθήο χβξεσο  

θαη ηνπ θάζκαηνο κηα δίθεο γηα ζσκαηηθή θάθσζε, δπζθήκηζε βξηζθφηαλ ζην 

θίλεηξν θαη ζηελ πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ παξαβάηε. Αλ, π.ρ., έλαο άλδξαο 

ρηππνχζε θάπνηνλ άιινλ επεηδή είρε ράζεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ ή θαηά ηχρε, απηφ ήηαλ 

απιψο ζσκαηηθή βιάβε (αἰθεία). Αιιά, αλ ηνλ ρηππνχζε επεηδή ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ ζπνπδαηφηεξεο απφ ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ ππφιεςε ηνπ 

ζχκαηφο ηνπ, απηφ ήηαλ ὕβξηο, δειαδή πνιχ ζνβαξφηεξν έγθιεκα207.  

   ηε  Ρεηνξηθή ηνπ Αξηζηνηέιε,  εμάιινπ, επηζεκαίλεηαη φηη ηελ ὕβξηλ δελ ηε 

δηαπξάηηεη θάπνηνο αλ δψζεη ρηχπεκα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, αιιά κφλν αλ ην θάλεη 

κε θάπνην ζθνπφ, φπσο ηελ αηίκσζε ηνπ άιινπ ή ηε δηθή ηνπ δηαζθέδαζε. Δπηπιένλ, 

ν ηαγεηξίηεο θηιφζνθνο ζεσξεί φηη ὕβξηο είλαη λα θάλεη θαη λα ιέεη θαλείο πξάγκαηα 

πνπ αηηκάδνπλ ην ζχκα, φρη γηα λα θεξδίζεη ν δξάζηεο θάηη ην νπνίν δελ είρε πξηλ, 

αιιά γηα λα δηαζθεδάζεη208. 

   ‟ έλα δηθαζηήξην, ζπλεπψο,  είλαη δχζθνιν λ‟ απνδεηρζεί κηα πλεπκαηηθή 

θαηάζηαζε. Μπνξεί λα είλαη αξθεηά εχθνιν λ‟ απνδείμεηο φηη θάπνηνο ζε ρηχπεζε, 

είλαη φκσο πνιχ δπζθνιφηεξν, λ‟ απνδείμεηο φηη απηφ πνπ ηνλ έθαλε λα ζε ρηππήζεη 

ήηαλ ν αξξσζηεκέλνο εγσηζκφο θαη φρη θάπνην άιιν θίλεηξν ή ηπραίν ζπκβάλ209. 

   ηε ζπλέρεηα ηνπ ιφγνπ, ν Αξίζησλ  γηα λα θεξδίζεη  ακέζσο ηηο εληππψζεηο γηα ηε 

βαξχηεηα ηνπ αδηθήκαηνο, δειψλεη κε έκθαζε ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ φινη 
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νη ζπγγελείο αιιά θαη νη εηδηθνί «νη ηαηξνί» πίζηεπαλ φηη ζα ππνθχςεη ζηα ηξαχκαηά 

ηνπ, §1 «ὥζηε πνιὺλ  ρξόλνλ  πάλπ  κήηε  ηνὺο  νἰθείνπο  κήηε ηῶλ ἰαηξῶλ 

 κεδέλα πξνζδνθᾶλ   πεξηθεύμεζζαί  κε». Πξφθεηηαη κάιινλ γηα ππεξβνιή , πνπ φκσο 

ηνλίδεη ηελ αλεζπρία θαη ηελ απειπηζία πνπ θπξίεπζε νηθείνπο θαη ηαηξνχο γηα ηνλ 

επηθείκελν ζάλαην ελφο λένπ αλζξψπνπ. ηνλ ιφγν παξαηεξείηαη ζχγρπζε σο πξνο 

ηνλ αξηζκφ ησλ ηαηξψλ, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη άιινηε εληθφο (§§ 10,11,12) θαη 

άιινηε πιεζπληηθφο αξηζκφο (§§1, 9, 36), φηαλ γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά. ην 

πξννίκην, φκσο , ηνπ ιφγνπ θξίζεθε ζθφπηκν, αθφκε θαη αλ ν ηαηξφο ήηαλ έλαο, λα 

δεισζεί φηη ζχκθσλα κε ηε γλψκε πνιιψλ ηαηξψλ ν Αξίζησλ ζεσξήζεθε 

εηνηκνζάλαηνο210.  

  Μάιηζηα πξνθεηκέλνπ λ‟ απνθχγεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο ππεξβνιήο επηζεκαίλεη  

φηη ην γεγνλφο φηη ηειηθά ζψζεθε θαη κπφξεζε λα δηεθδηθήζεη ην δίθην ηνπ ζην 

δηθαζηήξην ήηαλ απξνζδφθεην211,§1 «ζσζεὶο ἀπξνζδνθήησο»   . 

 

   §1«δίθελ ηῆο αἰθείαο ηαπηελί -  ὕβξεσο  γξαθαῖο». Σν αδίθεκα είλαη θαηά ηνλ 

νκηιεηή νπζηαζηηθά χβξηο, ηδηαίηεξα βαξχηαην, θαη αο έρεη ππνβιεζεί δίθε αἰθείαο , 

θαη φρη γξαθή ὕβξεσο, φπσο ζα άξκνδε ζην αδίθεκα. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν 

νηθνδνκείηαη έλα επηρείξεκα  a fortiori:212 αλ δειαδή ν Κφλσλ είλαη έλνρνο γηα ὕβξηλ, 

πφζν κάιινλ είλαη έλνρνο γηα ην ειάζζνλ αδίθεκα ηεο αἰθείαο213. ην ζεκείν απηφ 

αμίδεη λα επηζεκαλζεί ν δηθαληθφο  φξνο «ἔιαρνλ δίθελ». Πξφθεηηαη  γηα κηα θξάζε, 

πνπ ελψ  ζχκθσλα κε ηελ εηπκνινγία ηεο  ζεκαίλεη παζεηηθφηεηα, ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη απνδίδεηαη κε ηελ ελεξγφ έλλνηα  φηη ν ελάγσλ «αζθεί πξνζθπγή 

ή δίσμε»214. 

 

   §1 «ηλ  ισπνδπηλ  ἀπαγσγῆ» Οη  ισπνδχηεο  καδί κε ηνπο θιέθηεο, ηνπο 

δηαξξήθηεο θαη ηνπο απαγσγείο θαηαηάζζνληαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ εγθιεκαηηψλ 

πνπ ραξαθηεξίδνληαλ σο θαθνχξγνη. Σα αδηθήκαηά ηνπο  ελέπηπηαλ ζηε δηθαηνδνζία 

ησλ  Έληεθα αξρφλησλ215 . ηνπο Έληεθα νδεγνχζαλ ηνπο θαθνχξγνπο  ηνπο νπνίνπο  
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ζπλειάκβαλαλ επ‟ απηνθψξσ (flagrante delicto)216. Ζ επ‟ απηνθψξσ ινηπφλ, 

ζχιιεςε  νλνκαδφηαλ απαγσγή, αιιά απφ ηνλ ηέηαξην ηνπιάρηζηνλ αηψλα νη 

ζπιιήςεηο  κπνξνχζαλ λα γίλνπλ  θαη αξγφηεξα217.  

   Μεηά ηε ζχιιεςε, αλ ν θεξφκελνο σο ισπνδχηεο νκνινγνχζε ηελ ελνρή ηνπ, νη 

Έληεθα δηέηαδαλ ηελ εθηέιεζή ηνπ ρσξίο δίθε. Αλ πάιη αξληφηαλ ηελ ελνρή, ηφηε 

θξαηείην ζηε θπιαθή έσο ηε δίθε θαη αλ θξηλφηαλ έλνρνο, σο πνηλή νξηδφηαλ ν 

ζάλαηνο218.  Γεδνκέλνπ, φκσο,  φηη ν Αξίζησλ ππνζηεξίδεη φηη μπινθνπήζεθε θαη είρε  

απνγπκλσζεί, ήηαλ ηερληθά δπλαηή ε δίσμε ηνπ Κφλσλα  κε ηελ θαηεγνξία ηνπ 

ισπνδχηε, αθφκε θαη αλ δελ ππήξρε ε πξφζεζε λα θιέςεη ηνλ Αξίζησλα , αιιά λα 

ηνλ  ηαπεηλψζεη219. 

   Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ελψ ν Κφλσλ ζα κπνξνχζε λα ζπιιεθζεί 

σο «ισπνδχηεο»  θαη λα κελπζεί γηα εμχβξηζε, παξαπέκπεηαη ζε δίθε απφ ηνλ 

Αξίζησλα γηα πξφθιεζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ.  

   Οη ιφγνη , ινηπφλ, πνπ νδήγεζαλ ζ‟ απηή ηελ επηινγή δίθεο πξνβάιινληαη ππφ ην 

πξίζκα ηεο  ιφγσ ειηθίαο ζεκλφηεηαο θαη έιιεηςεο λνκηθήο εκπεηξίαο ηνπ ελάγνληνο, 

§1«κὴ κείδσ πξάγκαη᾽ ἢ δπλήζνκαη θέξεηλ ἐπάγεζζαη, κεδ᾽ ὑπὲξ ηὴλ ἡιηθίαλ  

πεξὶ  ὧλ  ἐπεπόλζεηλ ἐγθαινῦληα θαίλεζζαη».  

Ωζηφζν,  ππήξραλ θαη άιια θίλεηξα πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ππνβνιήο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αγσγήο.  

   - Ζ γξαθή ὕβξεσο ή ε απαγσγή ισπσδπηώλ επεθχιαζζε θίλδπλν ζνβαξψλ πνηλψλ 

γηα ηνλ ελάγνληα, εάλ δε ζπλέρηδε ηε λνκηθή δηαδηθαζία ή εάλ απνηχγραλε λα 

ζπγθεληξψζεη ην έλα πέκπην ησλ ςήθσλ ησλ δηθαζηψλ. Μάιηζηα ε απφδεημε ηεο 

δηάπξαμεο χβξεσο ήηαλ αξθεηά δχζθνιε ζε ζρέζε κε απηήλ ηεο αἰθείαο. 

   -  ηελ πεξίπησζε ηνπ Αξίζησλνο, ίζσο ήηαλ αξθεηφ λ‟ απνδείμεη φηη δέρηεθε 

ρηππήκαηα, θάηη ζρεηηθά εχθνιν, δηφηη πνιινί άλζξσπνη ηνλ είδαλ ηξαπκαηηζκέλν, 

ελψ δε δηέζεηε κάξηπξεο ηθαλνχο θαη πξφζπκνπο  λα βεβαηψζνπλ θαη λα πείζνπλ φηη 

δηαπξάρζεθε ζε βάξνο ηνπ χβξηο .  

   - Σέινο, αλ ν Κφλσλ θαηαδηθαδφηαλ ζε δίθε γξαθή χβξεσο , ην πξφζηηκν ζα 

πεξηερφηαλ ζηελ πνιηηεία, ελψ ν ληθεηήο ζε κηα ηδησηηθή δίθε αἰθείαο δηεθδηθνχζε θαη 
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έπαηξλε ν ίδηνο ηε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε220. Άιισζηε νη Αζελαίνη ζεσξνχζαλ ηελ 

ηηκή θαη ηελ ππφιεςε ζεκαληηθά πξάγκαηα, αιιά απηφ δε ζεκαίλεη φηη αγλννχζαλ ηηο 

επθαηξίεο γηα πιηθά θέξδε221.  

   Αλ θαη ν ιφγνο αθνξά δίθελ αἰθείαο, σζηφζν ν Αξίζησλ αληηκεησπίδεη ην αδίθεκα 

σο ὕβξηλ θαη έηζη αλαθέξεηαη ζε απηφ. Πξνζπαζεί, δειαδή,  λα θαιιηεξγήζεη ηελ 

εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα ζνβαξφηαην αδίθεκα, ηνπ νπνίνπ ν δξάζηεο αμίδεη λα 

ηηκσξεζεί κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πνηλή, ηε ζαλαηηθή 222, §1 «ὦ  ἄλδξεο  Ἀζελαῖνη,  

ζαλάηνπ θξίλαο ηνπηνλί». 

   Ζ δήισζε  απηή ηνπ Αξίζησλνο φηη ζα επηζπκνχζε κε κεγάιε ραξά ηελ επηβνιή ηεο 

ζαλαηηθήο πνηλήο γηα ηνλ αληίδηθφ ηνπ, ππνγξακκίδεη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ αδηθήκαηνο 

πνπ ππέζηε, πξνζθξνχεη φκσο ζηελ εηθφλα ηνπ κεηξίνπ, ηνπ κε ππεξβνιηθά 

δπλακηθνχ λένπ πνπ πξνζπαζεί λα νηθνδνκήζεη ζηνλ ιφγν ηνπ. Γη‟ απηφ θαη ζπεχδεη 

λα δεηήζεη ακέζσο ζπγγλψκε απφ ηνπο δηθαζηέο, §2 «θαὶ ηνύηνπ ζπγγλώκελ ἕμεηε»,  

αλ θαη είλαη ζίγνπξνο φηη φινη ζα θαηαλνήζνπλ ηελ επηζπκία ηνπ απηή, κφιηο 

πιεξνθνξεζνχλ ηη ππέθεξε απφ ηνλ αληίδηθν223,§2«εὖ  νἶδ᾽ ὅηη,  πάληεο,  ἐπεηδὰλ  ἃ  

πέπνλζ᾽ ἀθνχζεηε» .  

    Με ηνπο ξεηνξηθνχο ινγφηππνπο ηεο επηδίσμεο ηεο εχλνηαο ησλ δηθαζηψλ (captatio 

benevolentiae),  έθθιεζε παξνρήο βνήζεηαο ζε πεξίπησζε πνπ απηνί πεηζζνχλ γηα ην 

δίθην ηνπ, θαη ηελ ππφζρεζε φηη ζα είλαη ζχληνκνο ζηνλ ιφγν ηνπ νινθιεξψλεηαη ην 

πξννίκην ηνπ θαηά Κφλσλνο, §2 «ἀμηῶ δὴ θαὶ δένκαη πάλησλ ὁκνίσο ὑκῶλ πξῶηνλ 

κὲλ εὐλντθῶο ἀθνῦζαί κνπ πεξὶ ὧλ πέπνλζα ιέγνληνο, εἶηα, ἐὰλ ἠδηθῆζζαη θαὶπαξαλελν

κῆζζαη δνθῶ, βνεζῆζαί κνη ηὰ δίθαηα […] δηεγήζνκαη  […]  δηὰ  βξαρπηάησλ».  

   Δηδηθή κλεία ζα πξέπεη λα γίλεη ζην βαξχ πεξηερφκελφ ηνπ ξήκαηνο  ἀμηῶ , πνπ 

κεηξηάδεηαη θαη ζρεδφλ αίξεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ παξαθιεηηθνχ ξήκαηνο δένκαη. Ζ 

αμίσζε γίλεηαη ζεκλή ηθεζία, γεκάηε ζπζηνιή θαη ζεβαζκφ πξνο ην θχξνο ηεο 

δηθαζηηθήο αξρήο . Βεβαίσο, ε έληαμε ζην πξννίκην ησλ παξαπάλσ ζηεξεφηππσλ 

θξάζεσλ δελ απνηεινχζε απιψο ζπκκφξθσζε πξνο ηελ θαζηεξσκέλε ζχκβαζε, αιιά 
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επηηεινχζε ζεκαληηθή ππεξεζία ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ νκηιεηή λα γίλεη απνδεθηφο 

απφ ηνπο δηθαζηέο224. 

   Έηζη,  εμεηάδνληαο αλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη ηνπ πξννηκίνπ, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν νκηιεηήο πξνζπαζεί λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αθξναηεξίνπ 

(πξόζεμηο),  κε ηελ επηινγή ηνπ λα θαηεγνξήζεη ηνλ Κφλσλα γηα πξφθιεζε 

ζσκαηηθήο βιάβεο, ηε ζηηγκή πνπ ζα κπνξνχζε λα ππνβάιεη γξαθή ὕβξεσο, ελψ έρεη 

ππνζηεί βηαηφηεηεο θαη πνιιά δεηλά απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν.  

   πγρξφλσο, ν Αξίζησλ  απνζθνπψληαο  ζηελ επκελή δηάζεζε ηνπ αθξναηεξίνπ 

 ( εύλνηα), παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο ζχκα,  σο έλαλ άλζξσπν πνπ έρεη αδηθεζεί 

θαη  έρεη ππνζηεί ζσκαηηθέο βιάβεο. Μάιηζηα, ηνλίδεη ηε βαξχηεηα ησλ ηξαπκάησλ 

ηνπ θαη ππνλνεί πσο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θαη ζαλάζηκα. Αληηζεηηθά,  ν ίδηνο,  

ρσξίο λα επσθειεζεί ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ παξείρε ν λφκνο,  δελ νδεγεί  ηνλ 

θαηεγνξνχκελν ζε δίθε πνπ ζα επέζπξε  ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ. Άιισζηε, φπσο 

επηζεκαίλεη , κε ηελ παξφηξπλζε ησλ νηθείσλ ηνπ, ζπκπεξηθέξζεθε κε ηε ζεκλφηεηα 

πνπ ηνπ επέβαιε ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπ.  Σα  παξαπάλσ  ζπληζηνχλ  ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ θαηεγφξνπ λα πξνβάιιεη ηελ εηθφλα ηνπ ζεκλνχ, ελάξεηνπ, 

θηιήζπρνπ λένπ πνπ είλαη ν απνδέθηεο κηαο επαίζρπληεο ζπκπεξηθνξάο. Σελ ίδηα 

ζηηγκή  δεηψληαο ζπγρψξεζε « ζπγγλώκελ  ἕμεηε  », επηθαινχκελνο ηελ επλντθή 

δηάζεζε ηνπ αθξναηεξίνπ  « ἀμη  δὴ  θαὶ  δένκαη  πάλησλ  ὁκνίσο  ὑκλ   πξηνλ  

κὲλ  εὐλντθο ἀθνῦζαί κνπ βνεζζαί  κνη  ηὰ   δίθαηα» θαη  δειψλνληαο φηη  δε ζα 

κηιήζεη δηεμνδηθά, πξνθαλψο γηα λα κελ θνπξάζεη,  «ἐμ  ἀξρο  δ᾽  ὡο  ἕθαζηα 

πέπξαθηαη  δηεγήζνκαη  πξὸο ὑκᾶο,  ὡο ἂλ  νἷφο η᾽ ὦ δηὰ βξαρπηάησλ», θαζηζηά ζαθή 

ηελ πξφζεζή ηνπ γηα κηα επλντθή αληηκεηψπηζε απφ ηνπο δηθαζηέο . 

ρεηηθά κε ηνλ ηειεπηαίν ζηφρν ηνπ πξννηκίνπ, ηελ επκάζεηα ν Αξίζησλ πεξηνξίδεηαη 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δίθεο –πξφθεηηαη γηα ηδησηηθή δίθε- ζηελ νπνία έρεη 

παξαπέκςεη ηνλ θαηεγνξνχκελν κε ηελ θαηεγνξία ησλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ αλ θαη ε 

ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ ζα δηθαηνινγνχζε θαη‟ απηφλ  γξαθή ὕβξεσο. Βεβαηψλεη, 

σζηφζν, ην αθξναηήξην φηη ζα μεθηλήζεη ηε δηήγεζε ησλ γεγνλφησλ απφ ηελ αξρή. 
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Γιήγηζη(§§3-12) 
 

    Ζ δεχηεξε ζεκαληηθή ελφηεηα ηνπ ιφγνπ  είλαη ε δηήγεζηο, ε νπνία ζπληζηά ην 

ζχλνιν ησλ «πξαγκαηηθψλ» ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο ππφζεζεο ηνπ 

νκηιεηή. Ζ αθήγεζε ηνπ Αξίζησλα ππνδηαηξείηαη ζε  δχν κέξε: 

§§3 - 6 πξντζηνξία ηεο ππνηηζέκελεο επίζεζεο θαη  

§§7-12 ηελ επίζεζε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. 

    Ο Αξηζηνηέιεο (Ρεη. 1356a) αλαγλσξίδεη ην πάζνο (ζπλαίζζεκα) σο κηα κνξθή ηεο 

απφδεημεο. Σν πάζνο ζπλίζηαηαη ζην  λα πξνθαιέζεη  ζην θνηλφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη γηα λα επηηεπρζεί ε  πεηζψ, δειαδή (ζηε δηθαληθή 

ξεηνξηθή)  ε ζπκπάζεηα γηα ηνλ νκηιεηή θαη αγαλάθηεζε ελάληηα ζηνλ αληίπαιφ 

ηνπ225.  

§§ 3-6: Ζ πξντζηνξία θαη ε ππνηηζέκελε επίζεζε  

   Ο Αξίζησλ μεθηλά ηελ εμηζηφξεζε ησλ γεγνλφησλ αλαθεξφκελνο ζηελ εθζηξαηεία 

ζην Πάλαθην, § 3 «ἐμιζνλ ἔηνο ηνπηὶ ηξίηνλ εἰο Πάλαθηνλ».  Ζ δηαηχπσζε ηεο 

πξφηαζεο ππνδειψλεη φηη ε θξνπξά ήηαλ κηα επίζεκε απνζηνιή, δελ απνηεινχζε  

κέξνο εθπαίδεπζεο εθήβσλ, § 3 « θξνπξᾶο ἡκῖλ πξνγξαθείζεο» .226 

ηελ εθζηξαηεία απηή, νη γηνη ηνπ Κφλσλνο είραλ ζηξαηνπεδεχζεη δίπια ζηε ζθελή 

ηνπ Αξίζησλα. Ο ηειεπηαίνο ηνλίδεη φηη απηφ απνηέιεζε θαη ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο 

αληηδηθίαο ηνπο,227 § 3 «ἡ  γὰξ  ἐμ ἀξρο  ἔρζξα  θαὶ  ηὰ  πξνζθξνχκαη᾽  ἐθεῖζελ  ἡκῖλ 

 ζπλέβε» . 

     Καηά ηελ πεξηγξαθή ησλ αηηηψλ απηήο ηεο έρζξαο, ν  ξήηνξαο δελ θείδεηαη  

ιεπηνκεξεηψλ. Οη γηνη ηνπ Κφλσλα  άξρηδαλ λα πίλνπλ απφ ην πξσί,  

§ 3 «ἔπηλνλ ἑθάζηνζ᾽ νὗηνη ηὴλ ἡκέξαλ» , κε απνηέιεζκα ηελ ψξα ηνπ βξαδηλνχ, 

φηαλ ν κέζνο άλζξσπνο ραιαξψλεη κε ιίγν θξαζί κεηά ηνλ θάκαην ηεο κέξαο, απηνί 

ήηαλ ήδε κεζπζκέλνη θαη αζρεκνλνχζαλ228.  

   Μηα ηφζν κεγάιε  θαηαλάισζε πνηνχ ζ‟ έλα ζπκπφζην, δειαδή,  γηλφηαλ κεηά ην 

βξαδηλφ γεχκα. Ωζηφζν, νη  γηνη ηνπ Κφλσλα αξρίδνπλ ην πνηφ κεηά ην κεζεκεξηαλφ 

γεχκα θαη ζπλερίδνπλ λα πίλνπλ φιε κέξα , θάζε κέξα. Σν ρεηξφηεξν απφ φια, είλαη 
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φηη φζνλ αθνξά ην θαζήθνλ ηνπο, ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα βξίζθνληαη ζε δηαθνπέο. 

Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε κέζε ζηελ αξραία φζν θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή ζα 

κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί κε επηείθεηα ή απζηεξφηεηα αλάινγα κε ην πψο 

ζπκπεξηθέξεηαη ην άηνκν .ηε ξεηνξηθή  απηή ε εμαηνκηθεπκέλε ζπκπεξηθνξά  ζα 

εμαξηεζεί απφ ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγγξαθέα229.  

   Σελ ίδηα ζηηγκή ν Αξίζησλ κε ηελ νκάδα ησλ ζηξαηησηψλ ηνπ ζπλέρηδαλ λα 

ζπκπεξηθέξνληαη κε ηελ ίδηα εππξέπεηα ζην ζηξαηφπεδν, φπσο αθξηβψο θαη ζηελ 

πφιε, «ἡκεῖο  δ᾽ὥζπεξ  ἐλζάδ᾽ εἰψζεηκελ,  νὕησ  δηήγνκελ  θαὶ ἔμσ».  

ηνλ αληίπνδα, νη γηνί ηνπ Κφλσλα  δηέπξαηηαλ ὕβξηλ αξρηθά απέλαληη ζηνπο δνχινπο 

ηνπ Αξίζησλνο   θαη άιισλ, έπεηηα απεχζπλαλ ριεπαζκνχο πξνο ηνπο θπξίνπο ησλ 

δνχισλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  θαη ηνπ νκηιεηή θαη δε ζηακάηεζαλ λα 

ζπκπεξηθέξνληαη έηζη, νχηε φηαλ έγηλε ζρεηηθή αλαθνξά ζηνλ ζηξαηεγφ θαη εθείλνο 

ηνπο επέπιεμε απζηεξά γηα ηελ φιε ηνπο πνιηηεία ζην ζηξαηφπεδν. 

   Αμηνζεκείσηε είλαη ε ρξήζε παξαηαηηθνχ ρξφλνπ δειαδή πνπ εθθξάδεη δηάξθεηα 

θαη επαλάιεςε ζην παξειζφλ, γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ γηψλ ηνπ 

Κφλσλνο, §3 «ἔπηλνλ  ἑθάζηνζ᾽  νὗηνη  ηὴλ  ἡκέξαλ», §4 «ἐπαξῴλνπλ νὗηνη»,  

«  ἔηππηνλ  θαὶ  ηὰο ἀκίδαο  θαηεζθεδάλλπνλ  θαὶ  πξνζενχξνπλ», « θαὶ  ἀζειγείαο 

 θαὶ  ὕβξεσο  νὐδ ᾽ὁηηνῦλ  ἀπέιεηπνλ».  

Μεηά ηελ επίπιεμε απφ ην ζηξαηεγφ, θαη ελψ ζα έπξεπε λα ζπλεηηζηνχλ , νη γηνη ηνπ 

Κφλσλα επηηέζεθαλ ζηνλ Αξίζησλα θαη ζηελ νκάδα ηνπ, ηνπο έβξηζαλ θαη ρηχπεζαλ 

ηνλ Αξίζησλα.  

   Ζ θαηάζηαζε κάιηζηα μέθπγε ηφζν, ψζηε λ‟ αθνπζηνχλ απφ ηηο αξρέο  ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ (ζηξαηεγφ θαη ηαμίαξρνπο), νη νπνίνη καδί κε άιινπο ζηξαηηψηεο 

έζπεπζαλ λα ηνπο ρσξίζνπλ θαη λα πξνιάβνπλ ηα ρεηξφηεξα230. πγθεθξηκέλα,  ν 

θαηήγνξνο ππνζηεξίδεη φηη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ζα κπνξνχζε  λα είρε ζπκβεί 

θαθφ αλεπαλφξζσην, σζηφζν ε αηηία ήηαλ ε θαηάζηαζε  κέζεο ζηελ νπνία είραλ 

πεξηέιζεη νη γηνη ηνπ Κφλσλνο .Έηζη,  δεκηνπξγήζεθε ερζξηθφ θιίκα, ην νπνίν θαη 

δηαηεξήζεθε θαηά ηελ επηζηξνθή ακθνηέξσλ ζηελ Αζήλα.  

    Με φξθν πνπ απεπζχλεη ζηνπο ζενχο, §6 « κὰ ηνὺο ζενὺο» , ν θαηήγνξνο 

ηζρπξίδεηαη φηη δε ζα αλαθεξφηαλ πνηέ ζε απηά ηα γεγνλφηα θαη ζε θακία πεξίπησζε 

δε ζα παξέπεκπε ηνλ θαηεγνξνχκελν ζε δίθε. Ζ κφλε αζπίδα ζηα παξειζφληα 

ζπκβάληα ζα ήηαλ ε πξνθχιαμή ηνπ κέζσ ηεο απνθπγήο ζπλαληήζεσλ κε ηνπο γηνπο 
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ηνπ Κφλσλα.  

ην ηέινο ηεο πξψηεο ελφηεηαο ηεο δηήγεζεο, ν Αξίζησλ δειψλεη φηη ζα 

επηβεβαηψζεη ηα παξαπάλσ κε καξηπξίεο, ελψ επηζεκαίλεη φηη ν Κφλσλ ,αληί λ‟ 

αλαζεσξήζεη γηα ηα ζθάικαηα ζηα νπνία είρε πεξηπέζεη, πξνέβε ζε ρείξηζηε 

ζπκπεξηθνξά.  

   Ζ ζπγθεθξηκέλε  ππνελφηεηα  ζα κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί ή λ‟ απνδνζεί ην 

πεξηερφκελφ ηεο ζπληνκφηεξα θαζψο ε νπζία ηεο ππφζεζεο βξίζθεηαη ζην ηη έγηλε ηε 

βξαδηά ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ Αξίζησλνο. Θα κπνξνχζε δειαδή ν Αξίζησλ λα 

ηζρπξηζηεί φηη ζπλαληήζεθε κε ηνλ Κφλσλα θαη ηνπο θίινπο ηνπ, νη νπνίνη  ηνλ 

μπινθφπεζαλ231. Ωζηφζν, ε δηήγεζε ησλ γεγνλφησλ ζην Πάλαθην είλαη εθηεηακέλε 

θαζψο ν ζθνπφο ηεο είλαη δηηηφο. 

   Αξρηθά , θαλεξψλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Αξίζησλνο λα παξνπζηάζεη ηελ αηηία ησλ 

γεγνλφησλ ζηελ αγνξά θαη λα κελ αθήζεη απνξίεο ζηνπο δηθαζηέο γηα ηελ αξρή ηεο 

δηακάρεο. Δπνκέλσο, δεκηνπξγεί ζεηηθή εληχπσζε ζην αθξναηήξην θαη ην 

πξνεηνηκάδεη λα δερηεί επλντθά ηε ζπλέρεηα ηεο232.  

   πγρξφλσο, ε  εμηζηφξεζε  απηψλ ησλ γεγνλφησλ  παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ ξήηνξα λα παξνπζηάζεη ην ήζνο ησλ δχν αληηδίθσλ πξηλ απφ ην 

βξάδπ ηεο επίζεζεο ζηελ αγνξά θαη λα πξνθαιέζεη επλντθά γηα  ηνλ πειάηε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηα ζηνπο δηθαζηέο. Πην αλαιπηηθά, ν Γεκνζζέλεο  πεξηγξάθεη αθελφο κε 

κειαλά ρξψκαηα ηνλ ραξαθηήξα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Κφλσλνο θαη ησλ γηψλ ηνπ, 

§§3-4 «ἔπηλνλ  ἑθάζηνζ᾽  νὗηνη  ηὴλ  ἡκέξαλ», «ἐπαξῴλνπλ νὗηνη», «  ἔηππηνλ  θαὶ  

ηὰο ἀκίδαο  θαηεζθεδάλλπνλ  θαὶ  πξνζενχξνπλ θαὶ ἀζειγείαο  θαὶ  ὕβξεσο  νὐδ᾽ 

ὁηηνῦλ  ἀπέιεηπνλ», «ἐριεχαδνλ ἡκᾶο», αθεηέξνπ πξνβάιιεη ηνλ πειάηε ηνπ σο 

κεηξηφθξνλα θαη κεηξηνπαζή, φπσο αθξηβψο ήηαλ ε πξνζδνθψκελε ζπκπεξηθνξά 

ελφο λένπ ζηελ αζελατθή θνηλσλία, §4 «ἡκεῖο  δ᾽ ὥζπεξ  ἐλζάδ᾽  εἰψζεηκελ,  νὕησ 

 δηήγνκελ θαὶ ἔμσ». Με ηε ζηνρεπφκελε δηήγεζε ιεπηνκεξεηψλ ησλ γεγνλφησλ 

πξνζπαζεί λα εγείξεη ζπλαηζζήκαηα ζπκπάζεηαο ησλ δηθαζηψλ πξνο ηνλ πειάηε ηνπ 

θαη απέρζεηαο πξνο ηνλ θαηεγνξνχκελν.233 Έηζη, ελψ νη  γηνη ηνπ Κφλσλνο 

πεξηγξάθνληαη σο κέζπζνη θαη κάιηζηα θαηά ηελ εθπιήξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο 

ππνρξέσζεο εθηφο ηνπ άζηεσο, κε αζειγή  θαη βίαηε ζπκπεξηθνξά , ν  ξήηνξαο 

βξίζθεη ηελ επθαηξία λ‟ αλαδείμεη ζπγθξηηηθά ηελ ππεξνρή ηνπ ήζνπο ηνπ πειάηε ηνπ. 
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Ο ηειεπηαίνο έπξαμε σο φθεηιε ην θαζήθνλ ηνπ ζηνλ Πάλαθην ρσξίο λ‟ αιιάμεη 

ζπκπεξηθνξά, ληψζνληαο δειαδή θαθψο ελλννχκελε ειεπζεξία έμσ απφ ην άζηπ. 

Δκθαλίδεηαη λα δείρλεη αλεθηηθφηεηα θαη πξνζπαζεί λα κελ πξνθαιεί βίαηνπο 

αλζξψπνπο, φηαλ φκσο ε θαηάζηαζε μέθπγε, αληέδξαζε κε λφκηκν ηξφπν, 

αλαθέξνληαο ηα έθηξνπα ζηνλ ζηξαηεγφ, §4 « ὁξληεο  δ᾽  ἡκεῖο  ηαῦηα  θαὶ 

 ιππνχκελνη  ηὸ  κὲλ  πξηνλ ἀπεπεκςάκεζα,  ὡο  δ᾽  ἐριεχαδνλ  ἡκᾶο  θαὶ  νὐθ  

ἐπαχνλην,  ηῶ  ζηξαηεγῶ  ηὸ πξᾶγκ᾽  εἴπνκελ  θνηλῆ  πάληεο  νἱ ζχζζηηνη  

πξνζειζφληεο,  νὐθ  ἐγὼ  ηλ  ἄιισλ ἔμσ». πεχδεη κάιηζηα λα επηζεκάλεη φηη δελ 

πήξε απηή ηελ πξσηνβνπιία κφλνο ηνπ αιιά «απφ θνηλνχ φιν ην ηκήκα»,  ψζηε λα 

κελ θαηεγνξεζεί φηη είλαη ν παξάμελνο ή κάιινλ ν θαηαδφηεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ. 

Δπίζεο, δελ είλαη δεηιφο, θαζψο ηάρα παξαδέρεηαη φηη ε επέκβαζε ηνπ ζηξαηεγνχ θαη 

ησλ ηαμηαξρψλ απέηξεςε θαη ηνλ ίδην θαη ηελ νκάδα ηνπ λ‟ αληηδξάζεη κε βία θαη λα  

πξνμελήζεη αλεπαλφξζσην θαθφ ζηνπο αληηπάινπο234,§5 «ὥζηε  θαὶ  ηὸλ ζηξαηεγὸλ 

 θαὶ  ηνὺο  ηαμηάξρνπο  ἐιζεῖλ  θαὶ  ηλ  ἄιισλ  ζηξαηησηλ  ηηλάο, νἵπεξ ἐθψιπζαλ 

 κεδὲλ  ἡκᾶο ἀλήθεζηνλ  παζεῖλ κεδ᾽  αὐηνὺο  πνηζαη παξνηλνπκέλνπο 

ὑπὸ ηνπησλί». 

   Σέινο, νινθιεξψλνληαο ηε δηήγεζε ησλ γεγνλφησλ πξηλ απφ ηε λχρηα ηνπ 

ηξαπκαηηζκνχ ηνπ, ν Αξίζησλ παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο έλα θηιήζπρν, κε 

δηθνκαλή λέν, ν νπνίνο δελ απεπζχλζεθε ηφηε ζηε δηθαηνζχλε γηα φζα ππέθεξε ζην 

ζηξαηφπεδν, φκσο, σο κέηξηνο άλζξσπνο έλησζε νξγή θαη έρζξα πξνο ηνπο γηνπο ηνπ 

Κφλσλνο, αιιά απνθάζηζε λα απνθεχγεη απηνχο θαη ηνπο φκνηνχο ηνπο, §6 «κὰ  ηνὺο  

ζενὺο  νὐ  κὴλ ἔγσγ ᾽  ᾠφκελ  δεῖλ  νὔηε  δίθελ  ιαρεῖλ  αὐηνῖο  νὔηε  ιφγνλ  πνηεῖζζαη 

 ηλ ζπκβάλησλ  νὐδέλα » . 

Γελ έρνπκε ιφγν λ‟ ακθηζβεηήζνπκε φηη ν Αξίζησλ ιέεη ηελ αιήζεηα γηα ηελ 

αθεηεξία ηεο έρζξαο ηνπ κε ηνπο γηνπο ηνπ Κφλσλνο. Γελ είκαζηε φκσο ζίγνπξνη φηη 

ιέεη φιε ηελ αιήζεηα235.  

   Ήηαλ ν ίδηνο ηφζν αλεθηηθφο απέλαληη ζηνλ Κηεζία θαη ζηνπο αδειθνχο ηνπ; Γελ 

ηνπο πξνθάιεζε θαζφινπ ή ηνπιάρηζηνλ δελ αληαπέδσζε ηηο χβξεηο θαη ηνπο 

ριεπαζκνχο; Γηαηί νη γηνη ηνπ Κφλσλνο ζηξάθεθαλ κε βία  θπξίσο ελαληίνλ ηνπ; 

Αθφκε,  γηαηί ν Αξίζησλ, αθνχ θαηέιεμε λα ρηππεζεί απφ απηνχο δελ ππέβαιε 

ελαληίνλ ηνπο ακέζσο δίθελ αηθείαο ή γξαθήλ χβξεσο (γηα ηελ χβξε πνπ δέρζεθε ν 
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ίδηνο θαη νη δνχινη ηνπ), θαζψο κάιηζηα δηέζεηε ηε καξηπξία πνιιψλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ηνπ ζηξαηεγνχ θαη ησλ ηαμηάξρσλ; Ή κήπσο ηειηθά δελ εμαζθάιηζε ηε 

καξηπξία ησλ αξρψλ ηνπ ζηξαηνπέδνπ, νη νπνίεο πηζαλφλ λα κελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο καξηπξίεο πνπ δεηάεη λα αλαγλσζζνχλ ζην ηέινο απηήο ηεο ππνελφηεηαο (6), 

θαζψο απνπζηάδεη εηδηθή αλαθνξά ζε απηέο236; 

   Αμηνπξφζεθην , επίζεο, είλαη φηη νη γηνη ηνπ Κφλσλα ζα κπνξνχζαλ λα 

παξαπεκθζνχλ ζε γξαθή χβξεσο ηφζν γηα ηελ επίζεζή ηνπο ζηνλ Αξίζησλα, φζν θαη 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηνπο δνχινπο. Άιισζηε ηφζν  ε  γξαθή χβξεσο 

φζν θαη ε δίθε αηθείαο   θάιππηαλ θαη αδηθήκαηα θαηά ησλ ζθιάβσλ ησλ άιισλ 

αλζξψπσλ βέβαηα, δεδνκέλνπ φηη νη ηδηνθηήηεο είραλ ηε ζπλήζεηα λα  ρηππνχλ ηνπο 

ζθιάβνπο ηνπο. Ζ έληαμε ησλ δνχισλ θαίλεηαη φηη  απνηειεί ίζσο κηα πξνζηαζία ησλ 

ηδηνθηεηψλ θαη φρη κηα αλεζπρία γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Δπεηδή, φκσο,   νη 

Αζελαίνη ήηαλ ηδηαίηεξα επαίζζεηνη  ζε πξνζβνιέο ζρεηηθά κε ηελ  πξνζσπηθή 

αμηνπξέπεηα, δεκηνπξγεί έθπιεμε ε αλνρή ηνπ Αξίζησλα θαη ελδερνκέλσο θαη 

ππνςίεο.237 

   Ίζσο ινηπφλ ηα πξάγκαηα ζην ζηξαηφπεδν λα κελ έγηλαλ αθξηβψο έηζη, φπσο ηα 

παξνπζηάδεη ν Αξίζησλ. Ζ έρζξα κε ηνπο γηνχο ηνπ Κφλσλνο κπνξεί λα μεθίλεζε σο 

αληηπαιφηεηα λέσλ  πνπ αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο (βι. 14, 39). Μάιηζηα, 

κπνξεί σο θάπνην ζεκείν ε ζπκπεξηθνξά θαη ησλ δχν πιεπξψλ λα ήηαλ παξφκνηα, 

έσο φηνπ ε νκάδα ηνπ Κηεζίνπ ππεξίζρπε θαη δηεηξάλσζε ηελ ππεξνρή ηεο κε 

εθθνβηζκνχο θαη βηαηνπξαγίεο. Πηζαλφλ, ηφηε ν Αξίζησλ λα παξαβίαζε ηνπο 

άγξαθνπο θαλφλεο ηεο αληηπαιφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ, φηαλ έζεζε ην ζέκα ελψπηνλ 

ησλ αξρψλ, νη νπνίεο αλ κε ηη άιιν επέπιεμαλ ηνπο αληηπάινπο ηνπ. Γη‟ απηφ ίζσο 

θαη μπινθνπήζεθε εηδηθά απηφο238.  

  Γηαηί φκσο δελ ηηκσξήζεθαλ νη γηνη ηνπ Κφλσλνο απζηεξφηεξα; Μήπσο άξαγε δελ 

ελεξγνχζαλ απξφζθιεηνη, νπφηε ν ζηξαηεγφο αξθέζηεθε ζε απζηεξή επίπιεμε πξνο 

εθείλνπο πνπ μεπέξαζαλ ηα φξηα, έρνληαο επίγλσζε σζηφζν φηη πξφθεηηαη γηα 

αληηπαιφηεηα κεηαμχ εηαηξεηψλ239; Δμάιινπ έρνπκε κφλν ηε καξηπξία ηνπ Αξίζησλα 
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φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ήηαλ αμηέπαηλε, δελ θιήζεθαλ κάξηπξεο γηα λα ην 

βεβαηψζνπλ240. 

§§ 7-12: Ζ επίζεζε ζηνλ Αξίζησλα θαη νη ζπλέπεηεο ηεο   

   Λίγν θαηξφ κεηά απφ ηα ζπκβάληα ζηελ Πάλαθην, ν Αξίζησλ, ζχκθσλα κε ηελ 

θαηάζεζή ηνπ, βξηζθφηαλ ζηελ αγνξά κε ην ζπλνκήιηθφ ηνπ Φαλφζηξαην, φηαλ   

ζπλάληεζαλ  ηπραία ηνλ Κηεζία - γην ηνπ Κφλσλα - ζε θαηάζηαζε κέζεο. Με θξαπγέο 

θαη αθαηάιεπηα ιφγηα, ηα νπνία, αλ ήηαλ απεηιέο, ν  Αξίζησλ θαη Φαλφζηξαηνο δελ 

κπφξεζαλ λα θαηαιάβνπλ, ν Κηεζίαο ηνπο πξνζπέξαζε θαη θαηεπζχλζεθε πξνο ην 

ζπίηη, φπνπ ν παηέξαο ηνπ κε ηελ παξέα ηνπ έπηλαλ241, §7« ἔπηλνλ  δ᾽ ἄξ᾽ ἐληαῦζα 

ηαῦηα γὰξ ὕζηεξνλ ἐππζφκεζα παξὰ Πακθίιῳ ηῶ γλαθεῖ Κφλσλ νὑηνζί, Θεφηηκφο ηηο, 

 Ἀξρεβηάδεο, πίλζαξνο ὁ Δὐβνχινπ, Θενγέλεο ὁ Ἀλδξνκέλνπο». Ο Κηεζίαο ηνπο 

μεζήθσζε θαη ηνπο νδήγεζε πξνο ηελ αγνξά, ηε ζηηγκή πνπ ν Αξίζησλ κε ηνλ 

Φαλφζηξαην μαλαγχξηδαλ πξνο ην Λεσθφξην.  

 

    ηε ζπλέρεηα ηεο δηήγεζεο πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε επίζεζε πνπ δέρζεθε ν 

Αξίζησλ θαη ν Φαλφζηξαηνο απφ ηελ νκάδα ηνπ Κφλσλνο.   Ζ επίζεζε ήηαλ 

ζηνρεπφκελε ελαληίνλ ηνπ πξψηνπ, ν δεχηεξνο θξαηήζεθε γηα λα κελ αληηδξάζεη,  

§8« ὡο δ᾽ἀλεκείρζεκελ, εἷο κὲλ αὐηλ, ἀγλψο ηηο, Φαλνζηξάηῳ πξνζπίπηεη θαὶ 

 θαηεῖρελ ἐθεῖλνλ,[…] ιεγφλησλ».  

 

    Παξαηεξείηαη πσο ζπλδπάδεηαη ε βία θαη ε χβξηο , θαζψο ν Αξίζησλ θαθνπνηήζεθε 

βίαηα φρη απφ έλαλ αιιά  απφ νκάδα αλζξψπσλ, νη νπνίνη  εθηφο απφ ηνλ μπινδαξκφ 

είραλ θαη πξφζεζε λα ηνλ εμεπηειίζνπλ πεηψληαο  ηνλ ζηε ιάζπε θαη αθήλνληάο ηνλ 

εκίγπκλν κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηκαηίνπ ηνπ. Ζ ρεηξφηεξε κάιηζηα πξάμε χβξεσο  -

θαζψο θαλεξψλεη επραξίζηεζε γηα ην απνηέιεζκα ηεο επίζεζεο- δηαπξάρζεθε απφ 

ηνλ Κφλσλα, ν νπνίνο επεπθεκνχκελνο απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ, εμεηέιεζε πάλσ 

ζηνλ εκηιππφζπκν θαη ηξαπκαηηζκέλν Αξίζησλα έλαλ ληθεηήξην πβξηζηηθφ ρνξφ, 

κηκνχκελν ηνπ θφθνξεο. 242, §8 « ᾖδε γὰξ ηνὺο ἀιεθηξπφλαο κηκνχκελνο  ηνὺο 

 λεληθεθφηαο, νἱ δὲ  θξνηεῖλ ηνῖο ἀγθζηλ αὐηὸλ ἠμίνπλ ἀληὶπηεξχγσλ   ηὰο πιεπξάο». 
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   Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί  φηη νη θνθνξνκαρίεο ήηαλ δεκνθηιείο ζηελ Αζήλα . 

Δίραλ ζεζκνζεηεζεί δειαδή, αγψλεο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα  κηα θνξά εηεζίσο ζην 

ζέαηξν ηνπ Γηνλχζνπ. Ωζηφζν,  ην άζιεκα δελ πεξηνξηδφηαλ  κφλν ζηνπο  επίζεκνπο 

δηαγσληζκνχο. Ηδησηηθέο ζπλαληήζεηο  ζα κπνξνχζαλ  λα πξαγκαηνπνηνχληαλ  αλά 

πάζα ζηηγκή (Αηζρίλεο 1.53)243.  

 

    Αλίθαλνο,  κεηά απφ απηά ν Αξίζησλ,  λα αληηδξάζεη ή λα ζεθσζεί, κεηαθέξζεθε 

απφ πεξαζηηθνχο αξρηθά ζπίηη ηνπ, φπνπ νη γπλαίθεο ηνπ ζπηηηνχ ηνλ ππνδέρζεθαλ κε 

θξαπγέο, θαηφπηλ ζηα δεκφζηα ινπηξά, φπνπ θιήζεθα νη ηαηξνί, θαη ηέινο ζην ζπίηη 

ηνπ Μεηδίνπ, φπνπ δηαλπθηέξεπζε244.  

 

   Ο Αξίζησλ παξαζέηεη δχν ζχλνια καξηπξηψλ, εθείλεο ησλ πεξαζηηθψλ πνπ ηνλ 

πεξηκάδεςαλ  θαη ηνλ κεηέθεξαλ ζην ζπίηη, νη νπνίνη δελ θαηνλνκάδνληαη, θαη ησλ 

Δπμηζένπ θαη Μεηδίνπ, νη νπνίνη ηνλ ζπλφδεπζαλ ζην ινπηξφ θαη κεηά ζην ζπίηη ηνπ 

ηειεπηαίνπ. Σέινο, ν Αξίζησλ δεηά ηελ αλάγλσζε ηεο γλσκάηεπζεο ηνπ ηαηξνχ, 

θαζψο θαη ηηο καξηπξίεο εθείλσλ πνπ ηνλ επηζθέθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάξξσζήο ηνπ. Ο ίδηνο κάιηζηα πεξηγξάθεη ηε ζνβαξή θιηληθή ηνπ θαηάζηαζε θαη 

κεηαθέξεη ηελ άπνςε ηνπ ηαηξνχ γηα ηε ζσηεξία ηνπ245. 

 

   Μέζσ ηεο δηήγεζεο ησλ γεγνλφησλ ηεο βξαδηάο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ν Αξίζησλ 

πξνζπαζεί λα ζηνηρεηνζεηήζεη φηη ην αδίθεκα πνπ ππέζηε ήηαλ απξφθιεηε, βάλαπζε 

θαη πβξηζηηθή επίζεζε. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν παξνπζηάδεη ην επεηζφδην σο ζπλέρεηα ησλ 

γεγνλφησλ ζην Πάλαθην θαη ζπλέπεηα ηνπ αηζρξνχ ήζνπο ησλ ίδησλ πξνζψπσλ θαη 

ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Κφλσλνο. Ζ ζχλδεζε γίλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Αξίζησλα ζηελ αξρή ηεο δηήγεζεο κε ηε ρξνληθή, γεληθή σζηφζν αλαθνξά  

« χζηεξα απφ ιίγν θαηξφ», §7 «ρξφλῳ δ᾽ ὕζηεξνλ νὐ πνιιῶ πεξηπαηνῦληνο,   

ὥζπεξ εἰψζεηλ, ἑζπέξαο» . Ζ πιεξνθνξία απηή δελ αθήλεη ην πεξηζψξην ζηνπο 

δηθαζηέο λα θξίλνπλ εάλ φλησο ππήξρε ρξνληθή εγγχηεηα κεηαμχ ησλ γεγνλφησλ ζην 

ζηξαηφπεδν θαη ηεο επίζεζεο ζηελ αγνξά, θαη επηπιένλ δελ απνζαθελίδεη ζε πνηα 

επνρή ηνπ έηνπο αλαθέξεηαη, ιεπηνκέξεηα απαξαίηεηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο φηη ην επεηζφδην ζπλέβε «έλα βξάδπ».  
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   Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο επνρήο θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα λα εθηηκεζεί ε  δπλαηφηεηα 

νξαηφηεηαο ησλ καξηχξσλ ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα, θαη επνκέλσο ε αμηνπηζηία ηνπο. 

Γελ πξέπεη λα μερλά θαλείο φηη νη δξφκνη ηεο αξραίαο Αζήλαο δελ ήηαλ θσηηζκέλνη, 

επνκέλσο ε νξαηφηεηα ηε λχρηα, ηδηαίηεξα ηνλ ρεηκψλα, ήηαλ εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλε246.  

 

    Δθείλε, ινηπφλ, ηε βξαδηά ν Αξίζησλ έθαλε ηνλ πεξίπαηφ ηνπ ζηελ αγνξά, φπσο ην 

ζπλήζηδε, ρσξίο δειαδή λ΄ αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ δξνκνιφγην, επεηδή ζρεδίαδε θάηη. 

Μαδί ηνπ πεξπαηνχζε ν Φαλφζηξαηνο, ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη σο ζπλνκήιηθφο ηνπ. 

Απηφο είλαη ν κνλαδηθφο απηφπηεο κάξηπξαο ηνπ Αξίζησλνο , παξψλ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο επίζεζεο, ε αμηνπηζηία ηνπ νπνίνπ εληζρχεηαη κε ην λα ραξαθηεξίδεηαη 

απιφο σο ζπλνκήιηθνο θαη φρη σο θίινο ηνπ Αξίζησλνο.  Απφ ηελ άιιε φκσο ν 

ραξαθηεξηζκφο απηφο εγείξεη ηελ ππνςία φηη ν Φαλφζηξαηνο αλήθε ζηελ ίδηα εηαηξεία 

κε ηνλ νκηιεηή. Γεληθά, ε ζηάζε ηνπ Αξίζησλνο απέλαληη ζηνλ Φαλφζηξαην 

παξαμελεχεη. Δλψ ε νλνκαζηηθή αλαθνξά ζηελ ελφηεηα 7, «κεηὰ Φαλνζηξάηνπ  ηνῦ  

Κεθηζηέσο», εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ν Φαλφζηξαηνο έδσζε καξηπξία, σζηφζν ε 

θαηάζεζή ηνπ βαζηθνχ απηφπηε κάξηπξα ηνπ Αξίζησλνο, δελ αλαθέξεηαη μεθάζαξα 

ζην θείκελν. Ίζσο  ε καξηπξία ηνπ λα ζπλαλαθέξεηαη κε απηέο ησλ πεξαζηηθψλ, 

 ( ελφηεηα 9, « θαὶ  κεηὰ  ηαῦη᾽  ἐγὼ  κὲλ  ἀπεθνκίζζελ  ὑπὸ  ηλ παξαηπρφλησλ 

 γπκλφο,  νὗηνη  δ᾽  ᾤρνλην  ζνἰκάηηνλ  ιαβφληεο  κνπ»).  Δλδερνκέλσο επεηδή νη 

κάξηπξεο ηνπ Κφλσλνο θαηεγνξνχληαη γηα αλαμηνπηζηία ιφγσ ηεο θηιηθήο ηνπο 

ζρέζεο πξνο ηνλ Κφλσλα ( ελφηεηεο 31-37 , « ἐκβάιιεηαη  καξηπξίαλ  ςεπδ  θαὶ  

ἐπηγξάθεηαη  κάξηπξαο  ἀλζξψπνπο  νὓονὐδ᾽  ὑκᾶο  ἀγλνήζεηλ  νἴνκαη,  ἐὰλ 

 ἀθνχζεηε… ηνίρνπο  ηνίλπλ  δηνξχηηνληεο  θαὶ  παίνληεο  ηνὺο  ἀπαληληαο,  ἆξ᾽  ἂλ 

 ὑκῖλὀθλζαη  δνθνῦζηλ  ἐλ  γξακκαηεηδίῳ  ηὰ  ςεπδ  καξηπξεῖλ  ἀιιήινηο  νἱ 

θεθνηλσλεθφηεο  ηνζαχηεο  θαὶ  ηνηαχηεο  θηιαπερζεκνζχλεο  θαὶ πνλεξίαο θαὶ 

ἀλαηδείαο θαὶ ὕβξεσο;»), ν Αξίζησλ ζέιεζε λα απνζησπήζεη ηε καξηπξία ηνπ – αλ 

θαη δελ ραξαθηεξίδεηαη έηζη αιιά κπνξεί εχθνια λα ζεσξεζεί απφ ηνπο δηθαζηέο – 

θίινπ ηνπ Φαλφζηξαηνπ, ψζηε λα κελ απνδπλακσζεί ην πηζαλνινγηθφ επηρείξεκα 
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πνπ πξνβάιιεη γηα ηε κεξνιεπηηθή θαη αλαμηφπηζηε θαηάζεζε ησλ καξηχξσλ ηνπ 

αληηδίθνπ ηνπ247. 

 

     Έπεηηα, ν  Αξίζησλ  ηζρπξίδεηαη φηη ε ππνηηζέκελε επίζεζε ήηαλ εληειψο 

απξφθιεηε. ην ζεκείν απηφ  ρξεηάδεηαη λ‟ αλαθεξζεί φηη  είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ 

Αξίζησλα  λ‟ απνδείμεη φηη απηή ε πξψηε ζπλάληεζε πέξαζε ρσξίο επεηζφδηα 

δεδνκέλνπ , φηη  ν Κφλσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξάγξαθν 31, « ἐκβάιιεηαη   

καξηπξίαλ  ςεπδ  θαὶ  ἐπηγξάθεηαη  κάξηπξαο  ἀλζξψπνπο  νὓο  νὐδ᾽ ὑκᾶο 

 ἀγλνήζεηλ νἴνκαη […] καξηπξνῦζηλ ἀπηέλαη  ἀπὸ  δείπλνπ  κεηὰ  Κφλσλνο ,  θαὶ  

πξνζειζεῖλ  ἐλ  ἀγνξᾷ  καρνκέλνηο   Ἀξίζησλη  θαὶ  ηῶ  πἱεῖ  ηῶ  Κφλσλνο»,  

επηθαιείηαη φηη ε ζπλάληεζε απηή ήηαλ ε κνλαδηθή ζπλάληεζε κεηαμχ ηνπ Αξίζησλα 

θαη ηνπ Κηεζία.  Δπίζεο,  ν Κφλσλ ηζρπξίδεηαη φηη ν αγψλαο έιαβε ρψξα εθείλε ηε 

ζηηγκή, θαη φηη ν ίδηνο ήξζε αθνχ είρε μεθηλήζεη ε ζπκπινθή κεηαμχ ηνπ Κηεζία θαη 

ηνπ Αξίζησλνο248.   

 

   πλεπψο ,  ν Αξίζησλαο ζα πξέπεη  λ‟ απνδείμεη φηη ε ζπλάληεζε απηή έιαβε 

πξάγκαηη ρψξα249. Άιισζηε, αλαθεξφκελνο ζ‟ απηήλ επηζπκεί λα  δηθαηνινγήζεη ηελ 

ελέδξα πνπ ηζρπξίδεηαη φηη ζηήζεθε ζε βάξνο ηνπ ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ Κηεζία θαη 

φινπο απηνχο πνπ εθείλνο θάιεζε γηα ελίζρπζε, πξνεμάξρνληνο αζθαιψο ηνπ παηέξα 

ηνπ. Ζ δηήγεζε, σζηφζν,  θαίλεηαη αιεζνθαλήο. Λέεη ν Αξίζησλ φιε ηελ αιήζεηα250; 

 

  Ζ αιήζεηα είλαη πσο ν Αξίζησλαο , απνδίδεη  ζπλνπηηθά θαη  κε ππεθθπγέο έλα 

ζεκαληηθφ ζεκείν. Πξφθεηηαη γηα ηε ζπλάληεζε ηνπ Αξίζησλα θαη ηνπ Φαλφζηξαηνπ 

κε ηνλ Κηεζία. Ζ πεξηγξαθή ηεο ζπλάληεζεο απηήο είλαη εθπιεθηηθά ζχληνκε251, §7 

« παξέξρεηαη  Κηεζίαο  ὁ  πἱὸο ὁ  ηνχηνπ,  κεζχσλ,  θαηὰ  ηὸ  Λεσθφξηνλ ,  ἐγγὺο 

 ηλ Ππζνδψξν .   θαηηδὼλ δ᾽  ἡκᾶο θαὶ θξαπγάζαο, θαὶ  δηαιερζείο  ηη πξὸο  

αὑηὸλ νὕησο ὡο ἂλ  κεζχσλ, ὥζηε  κὴκαζεῖλ ὅ ηη ιέγνη,  παξιζε  

πξὸο Μειίηελ ἄλσ».    Δπνκέλσο, ππνςηαδφκαζηε  φηη θξχβεη θάηη, ίζσο θάπνηα 

πξνθιεηηθή ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη ηελ επαθφινπζε επίζεζε252. 
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Γελ ππήξμε θακία αληίδξαζε απφ ηελ πιεπξά απηνχ θαη ηνπ Φαλφζηξαηνπ, χζηεξα 

απφ φζα είραλ ζπκβεί ζην ζηξαηφπεδν, φηαλ αληάκσζαλ ηνλ Κηεζία κφλν ηνπ; 

Καη ρσξίο λα ππνζηεί ην παξακηθξφ, έηξεμε ν Κηεζίαο λα μεζεθψζεη ηνλ παηέξα ηνπ 

θαη ηνπο θίινπο ηνπ απφ ην ζπκπφζην γηα λ‟ αλαδεηήζνπλ ηνλ Αξίζησλα κέζα ζηε 

λχρηα; Μήπσο  ήηαλ δχν ελαληίνλ ελφο θαη πηζαλφλ επηηέζεθαλ ή έζησ πξνθάιεζαλ 

κε ιφγν ηνλ Κηεζία θαη  δελ ηνλ άθεζαλ απιψο λα πξνζπεξάζεη; Καη‟ απηή ηελ 

εθδνρή ν Κηεζίαο θαηάθεξε λα μεθχγεη θαη λα ηξέμεη πξνο αλαδήηεζε βνήζεηαο. ε 

ιίγν θαηέθζαζε εληζρπκέλνο απφ ηνλ παηέξα ηνπ Κφλσλα θαη θάπνηνπο άιινπο, 

ηέζζεξηο απφ ηνπο νπνίνπο θαηνλνκάδνληαη253. 

 

    Δπηπιένλ, αλ ηα πξάγκαηα έγηλαλ φπσο ηα παξνπζηάδεη ν Αξίζησλ, ζα πξέπεη λα 

δερζνχκε πσο ν Κηεζίαο κεηά ηελ πξψηε ηνπο ζπλάληεζε πεξπάηεζε φιε ηε καθξηά 

δηαδξνκή απφ ηελ αγνξά έσο ηε Μειίηε, θαη γχξηζε θάλνληαο ην ίδην δξνκνιφγην κε 

ηνλ παηέξα ηνπ, ρσξίο λα κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο φηη ζα μαλαζπλαληνχζε ηνλ 

Αξίζησλα ζηελ αγνξά. Θα ελεξγνχζε θάπνηνο έηζη, εθηφο αλ ήηαλ επηζεηηθφ άηνκν ζε 

ππεξβνιηθφ βαζκφ, αλ δελ είρε δερζεί ηνπιάρηζηνλ θάπνηα πξφθιεζε;  

 

    Ζ παξακηθξή φκσο πξνθιεηηθή ελέξγεηα πνπ ελδερνκέλσο ππήξμε απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ Αξίζησλνο, αλ θαη δε ζα δηθαηνινγνχζε  ηνλ βαξχ ηξαπκαηηζκφ πνπ ππέζηε, 

θαιφ ήηαλ λ‟ απνζησπεζεί γηα λα κε δνζεί θακία αθνξκή γηα δεκηνπξγία ζπκπάζεηαο 

πξνο ηνλ Κφλσλα  ή  δηθαηνιφγεζε  ηεο πξάμεο απφ ηελ πιεπξά ησλ δηθαζηψλ.  

Δλδερνκέλσο ,ινηπφλ,  θαηά ηε ζπλάληεζε ηνπ Αξίζησλνο θαη ηνπ Φαλνζηξάηνπ κε 

ηνλ Κηεζία ζηελ αγνξά δφζεθε ζηνλ Αξίζησλα  ε επθαηξία λα εθδηθεζεί γηα ηα 

γεγνλφηα ζην Πάλαθην (κπνξεί θαη γηα άιια)254. 

 

    Γελ κπνξνχκε, ινηπφλ, λα είκαζηε βέβαηνη φηη ηα πεπξαγκέλα έγηλαλ φπσο 

πεξηγξάθνληαη. Ζ δηήγεζε ηεο επίζεζεο δε ζηεξίδεηαη ζε ζηέξεε καξηπξία255.. 

πγθεθξηκέλα,  θαη ζηελ ελφηεηα 9 κε ηε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο  «ᾤρνλην» πνπ 

απνδίδεηαη ζε ρξφλν ππεξζπληέιηθν (είραλ πάεη καθξηά), είλαη θπζηθφ λα ππνζέζνπκε 

φηη ν Κφλσλαο  θαη νη θίινη ηνπ είραλ θχγεη πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ησλ πεξαζηηθψλ. 

Ωζηφζν, ν Αξίζησλ επηδηψθεη λα πξνβάιεη  φηη ε νη πεξαζηηθνί παξελέβεζαλ 
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πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζνπλ απηή ηελ άγξηα επίζεζε256, §9 « ἐγὼ  κὲλ  ἀπεθνκίζζελ  

ὑπὸ ηλ παξαηπρφλησλ γπκλφο, νὗηνη δ᾽ ᾤρνλην  ζνἰκάηηνλ   ιαβφληεο  

κνπ. ὡο δ᾽ ἐπὶ ηὴλζχξαλ ἦιζνλ». Δπίζεο, νη καξηπξίεο πνπ επηθαιείηαη ν Αξίζησλ 

αλήθνπλ ζε αλζξψπνπο πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα δελ ήηαλ παξφληεο ηελ ψξα ηεο 

επίζεζεο, νπφηε δελ κπνξνχλ λα θαηνλνκάζνπλ ηνλ δξάζηε257 , §10 «ζπλέβε  ηνίλπλ,  

ὦ ἄλδξεο  δηθαζηαί,  θαὶ Δὐμίζενλ ηνπηνλὶ ηὸλ Υνιιῄδελ, ὄλζ᾽ἡκῖλ ζπγγελ, 

 θαὶ Μεηδίαλ  κεηὰ ηνχηνπ ἀπὸ δείπλνπ πνζὲλ ἀπηφληαο πεξηηπρεῖλ πιεζίνλ ὄληη 

 κνη ηο νἰθίαο». Καη  βέβαηα δελ πξέπεη λα μερλά θαλείο  φηη ηα γεγνλφηα έιαβαλ ρψξα βξάδπ 

κέζα δειαδή ζην ζθνηάδη θαζψο επίζεο ν  κφλνο  ζίγνπξνο απηφπηεο κάξηπξαο  απφ ηελ πιεπξά  

ηνπ Αξίζησλνο είλαη ν Φαλφζηξαηνο ηνπ νπνίνπ ε θαηάζεζε , αλ ηειηθά δφζεθε φπσο εκείο 

πηζηεχνπκε, δελ είλαη απνιχησο  αμηφπηζηε ιφγσ ηεο θηιηθήο ηνπ ζρέζεο κε ηνλ Αξίζησλα. Σν κφλν  

βέβαην γεγνλφο επνκέλσο είλαη πσο ν Αξίζησλαο  δέρζεθε επίζεζε,  θαη κάιηζηα  απφ πεξηζζφηεξα 

ηνπ ελφο άηνκα, θαζψο ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν γηα  λ‟ αθαηξέζνπλ ην ηκάηην258.  

 

     Έθπιεμε ,πάλησο,  πξνθαιεί  ην γεγνλφο φηη έλαο άλζξσπνο πνπ είρε ηξαπκαηηζηεί 

ζνβαξά,  κεηαθέξεηαη ζε δεκφζην ινπηξφ γηα λα πιπζεί  αληί απηφ  λα ζπκβεί ζην 

ζπίηη259.  Μάιηζηα, ν ίδηνο παξαθάησ παξαδέρεηαη φηη ιφγσ ηεο απφζηαζεο ηνπ ινπηξνχ απφ ηελ 

νηθία ηνπ θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπ εμάληιεζεο απνθαζίζηεθε απφ ηνπο νηθείνπο λα κελ επηζηξέςεη 

ζπίηη ηνπ, αιιά  λα κεηαθεξζεί  ζην πιεζίνλ ηνπ ινπηξνχ ζπίηη ηνπ Μεηδίνπ.  

Ζ κφλε εμήγεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί  γη‟ απηά ηα λπρηεξηλά δξνκνιφγηα  ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ είλαη 

φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ  γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κάξηπξεο , πηζαλφλ θαη‟ επηηαγή ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Αξίζησλνο , ν νπνίνο ίζσο λα κελ ήηαλ ηφζν αλήκπνξνο ψζηε λα κελ κπνξεί λα κηιήζεη260,  

 §8  «κήηε θζέγμαζζαη δχλαζζαη». 

 

    Δπηπξνζζέησο , ππάξρεη κηα εθπιεθηηθή  δηαθχκαλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γηαηξψλ πνπ  

παξαθνινχζεζαλ  ηνλ Αξίζησλα. Πην αλαιπηηθά, ρξεζηκνπνηείηαη   πιεζπληηθφο αξηζκφο  ζηηο 

ελφηεηεο  §1 « κήηε ηλ ἰαηξλ κεδέλα πξνζδνθᾶλ πεξηθεχμεζζαί κε», § 9   «θαὶ  

πεξηπιχλαληεο ἔδεημαλ ηνῖο ἰαηξνῖο», §36  «ἀιιὰ θαὶ κάξηπξαο ἰαηξνὺο παξέρνκαη». 

Αληίζεηα,  ν εληθφο αξηζκφο παξαηεξείηαη δχν θνξέο ζηελ ελφηεηα §10 « θαὶ  ἰαηξὸλ  ἄγνπζηλ 

 παξαγελέζζαη», «ιαβὲ δὴ θαὶ ηὴλ ηνῦ ἰαηξνῦ καξηπξίαλ» θαη  ζηε §12 «θαὶ  ὡο κὲλ 
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 ὁ ἰαηξὸο ἔθε,» , « ιέγε ηὴλ ηνῦ ἰαηξνῦ καξηπξίαλ» ελψ  κηα θνξά ζηελ  

ελφηεηα 11261 ,«ἔθε θνβεῖζζαη ιίαλ ὁ ἰαηξφο».   

 

       Πηζαλψο είηε κφλν έλαο γηαηξφο  ηνλ παξαθνινχζεζε , θαη ν ίδηνο επηδίσμε  λα εληζρχζεη ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζήο  δίλνληαο κηα ππεξβνιηθή δηάζηαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθάζεσλ ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ  ή  αξθεηνί γηαηξνί ησλ παξαθνινχζεζαλ  θαη κφλν έλαο απφ απηνχο ήηαλ 

πεπεηζκέλνο φηη ν Αξίζησλαο  ήηαλ θνληά ζην ζάλαην. πνηα,  σζηφζν,  θαη αλ  ήηαλ  πξαγκαηηθά ε 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ Αξίζησλνο κεηά ηνλ ηξαπκαηηζκφ , πεξηγξάθεηαη αξηζηνηερληθά απφ ηνλ 

ξήηνξα κε θαηάιιεινπο ηαηξηθνχο φξνπο, νη νπνίνη ζεσξνχκε φηη ζα πξνμέλεζαλ εληχπσζε ζηνπο 

δηθαζηέο , §11 « νἰδεκάησλ ηλ ἐλ ηῶ πξνζψπῳ θαὶ ηλ ἑιθλ», « ππξεηνὶ  δὲ 

 παξεθνινχζνπλ  κνη ζπλερεῖο θαὶἀιγήκαηα, ὅινπ κὲλ ηνῦ ζψκαηνο πάλπ ζθνδξὰ 

 θαὶ δεηλά, κάιηζηα δὲ ηλπιεπξλ θαὶ ηνῦ ἤηξνπ, θαὶ ηλ ζηηίσλ ἀπεθεθιείκελ»,  

§ 12 «εἰ κὴ θάζαξζηο αἵκαηνο αὐηνκάηε κνη πάλπ πνιιὴζπλέβε πεξησδχλῳ  ὄληη  

θαὶ ἀπνξνπκέλῳ ἤδε, θἂλ ἔκππνο γελφκελνο δηεθζάξελ: λῦλ δὲ ηνῦη᾽ ἔζῳζελ ηὸ αἷκ᾽ 

 ἀπνρσξζαλ » . Ζ θαηαθιείδα ηεο πεξηγξαθήο κηαο ηφζν δεηλήο θαηάζηαζεο είλαη φηη ε ζσηεξία 

ηνπ Αξίζησλνο νθείιεηαη ζ‟ έλα κηθξφ ζαχκα, ζηε ζσζηή αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ , ηε 

ζηηγκή πνπ ε ηαηξηθή γλψζε αδπλαηνχζε λα δψζεη ιχζε262 . 

 

   Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην ήζνο ηφζν ηνπ θαηεγφξνπ , φζν θαη ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ δηαγξάθεηαη μεθάζαξα. πγθεθξηκέλα, καο δίλεηαη πάιη ε εηθφλα 

ηνπ κέζπζνπ Κφλσλα  αιιά θαη ηνπ γηνπ ηνπ. Μάιηζηα, ε εηθφλα απηή  ηνπ 

κεζπζκέλνπ Κηεζία πνπ θεχγεη θξαπγάδνληαο, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε εθείλε ηνπ 

Αξίζησλνο πνπ έθαλε καδί κε έλαλ άιιν λέν ηνλ θαζηεξσκέλν ηνπ πεξίπαην ζηελ 

αγνξά λεθάιηνο, γη‟ απηφ θαη κπνξεί λ‟ αλαθαιέζεη θάπνηεο ηνπνγξαθηθέο 

ιεπηνκέξεηεο263. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζεζεο ν Αξίζησλ παξνπζηάδεηαη 

σο έλαο κεηξηνπαζήο, αζψνο λένο πνπ είλαη ην ζχκα κηαο άγξηαο επίζεζεο, ελψ ηελ 

ίδηα ζηηγκή ν Κφλσλ θαη ν γηνο ηνπ πνπ αζθνχλ ηελ επίζεζε,  θαίλνληαη λα είλαη 

βίαηνη, πβξηζηηθνί, άλζξσπνη ρεηξίζηνπ είδνπο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ 

ηνλ εμεπηειηζηηθφ ρνξφ ηνπ Κφλσλα, ν νπνίνο κηκείηαη  ηνλ θφθνξα πάλσ ζην 

εκίγπκλφ θαη  βαξηά ηξαπκαηηζκέλν  ζψκα ηνπ Αξίζησλα. Μάιηζηα, κε ηνλ ρνξφ 
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απηφ θαη ηε ζπγθεθξηκέλε κίκεζε, ν Κφλσλ πηζηνπνηείηαη σο ν εγέηεο ηεο νκάδαο 

πνπ θαθνπνίεζε ηνλ Αξίζησλα. 

 

    Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ηε θξνληίδα ηνπ ξήηνξα λα ζπλζέζεη ιφγν ζε αξκνλία σο πξνο 

ηελ ειηθία ηνπ πειάηε ηνπ , πξβι , π.ρ. ηα εμαλαζηήζαο / αθνχ μεζήθσζε, (7) θαη αλακείρζεκελ / 

κφιηο αληακσζήθακε (8), δάλεηα απφ ην ιεμηιφγην ηνπ ζηξαηνχ κε κεηαθνξηθή εδψ ζεκαζία , ηα 

νπνία ηαηξηάδνπλ ζ‟ έλαλ λέν άλδξα πνπ ππεξέηεζε σο φθεηιε ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία. 

Σέινο, ζεκεηψλνπκε ηε ρξήζε ηνπ ξεηνξηθνχ ζρήκαηνο ζην 9 («ζα δίζηαδα λα  αλαθέξσ ελψπηνλ 

ζαο») κε δηπιή ιεηηνπξγία (βι. Αξηζηνη. Ρεηνξηθή 1408a  16-18) :  δεκηνπξγεί δεζκφ ζπκπάζεηαο 

αλάκεζα ζηνλ νκηιεηή θαη ζηνπο δηθαζηέο, θαζψο ν πξψηνο εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα αμηνπξεπήο  ψζηε 

λα κελ κπνξεί λ‟ αξζξψζεη ηε βιαζθεκία πνπ άθνπζε, θαη νη δεχηεξνη νκνίσο ελάξεηνη ψζηε λα κελ 

αληέρνπλ λα ηελ αθνχζνπλ, ελψ ηαπηφρξνλα ην ζρήκα απηφ αθήλεη πεξηζψξηα ζηνπο δηθαζηέο λα 

θαληαζηνχλ ηη εμαηξεηηθά αηζρξφ κπνξεί λα εηπψζεθε264. 

 

  

                                                           
264

 ο.π., 23 
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Πίζηιρ ή Απόδειξιρ ( §§ 13-44) 

  

   Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηεγήζεσο, ν ξήηνξαο επαλέξρεηαη κε ην ζρήκα θχθινπ 

ζηελ ελαξθηήξηα ζθέςε ηνπ ιφγνπ, φηη δειαδή ην αδίθεκα πνπ ππέζηε ν πειάηεο ηνπ 

είλαη εμαηξεηηθά ζνβαξφ παξά ην είδνο ηεο αγσγήο πνπ θαηέιεμε λα ππνβάιεη265. -Σν 

ζρήκα απηφ δεκηνπξγεί κηα ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα ηεο πιεξφηεηαο266. Ο Αξίζησλ , 

κάιηζηα θάλεη ιφγν γηα αζέιγεηα –αραιίλσηε ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ηνπ Κφλσλα, 

κηα ιέμε ζπλψλπκε κε απηήο ηεο χβξεσο267. Έπεηηα, ζα γίλεη ε  πξναλαγγειία ησλ 

επηρεηξεκάησλ ηνπ αληηδίθνπ θαη  ε  πξνζπάζεηα αλαίξεζήο ηνπο268.  

 

1
ν 
 Δπηρείξεκα  αληηδίθνπ:  

   χκθσλα, κε ηνλ Αξίζησλα, ν Κφλσλ ζα ηζρπξηζηεί φηη ε ππφζεζε παξνπζηάδεηαη 

σο εμαηξεηηθά ζνβαξή, ελψ δελ είλαη θαη δελ άμηδε λα θηάζεη ζην δηθαζηήξην, θαζψο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα ζπλήζεηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ αληίπαισλ 

λεαληθψλ νκάδσλ (εηαηξεηψλ), ζπρλά γηα αζηείνπο ιφγνπο, φπσο π.ρ. γηα ηε 

δηεθδίθεζε θάπνηαο εηαίξαο269, §14  «θαὶ  ἐξεῖλ  ὡο  εἰζὶλ  ἐλ ηῆ  πφιεη πνιινί,  

θαιλ θἀγαζλ ἀλδξλ πἱεῖο, νἳ παίδνληεο νἷ᾽ ἄλζξσπνη  λένη  ζθίζηλ αὐηνῖο  

ἐπσλπκίαο πεπνίεληαη,  θαὶ θαινῦζηηνὺο  κὲλ ἰζπθάιινπο, ηνὺο  δ᾽  αὐηνιεθχζνπο,  

ἐξζη  δ᾽ ἐθ ηνχησλ ἑηαηξλ ηηλέο». πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα λεαξνχο πνπ είλαη 

γφλνη εληίκσλ νηθνγελεηψλ, πνπ απνθαινχληαη άιινη σο ηζχθαιινη θαη άιινη σο 

απηνιήθπζνη. Ο Αξίζησλαο , ινηπφλ ζεσξεί πσο ν γηνο ηνπ Κφλσλα είλαη έλαο απφ 

απηνχο ηνπο λεαξνχο πνπ μπινθνπνχλ θαη μπινθνπνχληαη γηα θάπνηα εηαίξα, γεγνλφο 

ην νπνίν ζπλεζίδεηαη λα ζπκβαίλεη θαηά ηελ πηζαλή γλψκε ηνπ Κφλσλα. 

    ην ζεκείν απηφ ρξεηάδεηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη φξνη ηζχθαιινη θαη 

απηνιήθπζνο. Ηζχθαιινη απνθαινχληαλ ην νκνίσκα αλδξηθνχ κνξίνπ, ην νπνίν 

θαηαζθεπαδφηαλ ζπλήζσο απφ θφθθηλν δέξκα γηα ρξήζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε 

θαιιηθή πνκπή, θαηά ηνλ ενξηαζκφ ησλ Μεγάισλ Γηνλπζίσλ, κηα ηειεηή πνπ είρε 

ραξαθηήξα δέεζεο ππέξ ηεο επγνλία ησλ Αζελαίσλ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

                                                           
265

 ο.π. 
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 Carey, C., Reid, R. A., (2000) ,86 
267

 ο.π. 
268

 Χατζηλάμπρου , Ρ., 23 -24 
269

 ο.π., Ρ., 24 
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ηεο270. Άιιε εξκελεία ήηαλ νη ρνξνί θαη ην ηξαγνχδη απηήο ηεο ηειεηνπξγίαο ηεο 

γνληκφηεηαο. Δπίζεο, ηζχθαιινη ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη φζνη 

ζπκκεηείραλ ζε απηή ηελ ηειεηνπξγία. χκθσλα, βέβαηα, κε ηελ παξάγξαθν 17, 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη  Ηζχθαιινο  ήηαλ  ην φλνκα ηνπ ζενχ ηεο 

γνληκφηεηαο, ελψ ε  ιέμε αξγφηεξα εκθαλίδεηαη σο ηίηινο ηνπ θαιιηθφ ζενχ  

Πξίαπνο, ηνπ νπνίνπ ε ιαηξεία εμαπιψζεθε ζηελ Διιάδα απφ ηελ Αζία, κεηά ηνλ 

Αιέμαλδξν. Δπηπιένλ, ε  ιέμε  απηή έρεη ζπλδειψζεηο ζεμνπαιηθήο ηθαλφηεηαο, 

άθξαηεο γιψζζηθήο έθθξαζεο  θαη  ζπκπεξηθνξάο, ίζσο ιεθηηθήο βίαο, φπσο 

ζπλαληάκε ζπρλά ζε  ηειεηνπξγίεο γνληκφηεηαο271. Απ‟ ηελ άιιε πιεπξά, 

απηνιήθπζνο είλαη ν θησρφο πνπ δελ έρεη λα πιεξψζεη ηνλ ππεξέηε θαη κεηαθέξεη 

κφλνο ηνπ ηηο ιεθχζνπο ( αγγεία πνπ πεξηείραλ ιάδη)  ζηα βαιάλεηα (ζηα ινπηξά)272. 

 

2
ν 
 Δπηρείξεκα  αληηδίθνπ:  

Σν δεχηεξν επηρείξεκα πνπ ζα πηζαλψο  ζα δηαηππσζεί απφ ηνλ Κφλσλα ελαληίνλ ηνπ 

Αξίζησλνο είλαη πσο ζα εκθαλίζεη  ηνλ θαηήγνξν θαη ηνπο αδειθνχο ηνπ σο 

αλζξψπνπο πνπ κεζνχλ θαη πξνθαινχλ βίαηεο πξάμεηο, νη ίδηνη φκσο δελ αλέρνληαη λα 

ππνζηνχλ ηηο ζπλέπεηεο αληίζηνηρσλ ζπκπεξηθνξψλ. Γελ αλέρνληαη δειαδή λα 

παίμνπλ δίθαηα, ζχκθσλα κε ηνπο άγξαθνπο θαλφλεο ησλ λεαληθψλ νκάδσλ, αιιά 

απεπζχλνληαη ζηε δηθαηνζχλε, φηαλ εηηεζνχλ. Γε δηέπνληαη , επνκέλσο, απφ θαλέλα 

αίζζεκα δηθαίνπ αιιά αληίζεηα είλαη παξάινγνη θαη εθδηθεηηθνί273, §14  «ἡκᾶο  

δὲπάληαο  ηνὺο ἀδειθνὺο  παξνίλνπο  κέλ ηηλαο  θαὶ  ὑβξηζηὰο  θαηαζθεπάζεη,  

ἀγλψκνλαο  δὲ  θαὶ  πηθξνχο. ». 

 

   Ο  ηζρπξηζκφο ηνπ Κφλσλνο γηα ζπκκεηνρή ηνπ γηνπ ηνπ αιιά θαη ηνπ Αξίζησλνο 

ζε αληίπαιεο εηαηξείεο, αλ θαη γηα ηνλ ηειεπηαίν δε δειψλεηαη ξεηά νχηε θαλ ζηε 

κεηαθνξά ησλ ιφγσλ ηνπ Κφλσλνο αιιά ππαηληθηηθά, πηζαλφηαηα αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ αιήζεηα. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη δχν νλφκαηα εηαηξεηψλ, ζεσξνχκε φρη 

ηπραία. Ίζσο νη γηνη ηνπ Κφλσλνο λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζηηο δχν ή ην δεχηεξν 

(«αὐηνιήθπζνη») λα πξνζδηνξίδεη ηελ εηαηξεία ζηελ νπνία αλήθε ν Αξίζησλ θαη γη‟ 

απηφ  αλαθέξεηαη απφ ηνλ Κφλσλα. Άιισζηε  ζηηο παξαγξάθνπο 17 «νὗηνη  γάξ  

εἰζηλ νἱ ηεινῦληεο ἀιιήινπο ηῶ ἰζπθάιιῳ» θαη 20 «ἂλ  δ᾽ εἴπῃ  Κφλσλ  
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„ἰζχθαιινί ηηλέο ἐζκελ ἡκεῖο ζπλεηιεγκέλνη» σο εηαηξεία ηνπ Κφλσλνο θαη ησλ γηψλ 

ηνπ πξνζδηνξίδεηαη κφλν ν φκηινο  ησλ ἰζπθάιισλ.  

Αλ απηή καο ε ζθέςε ηζρχεη, ηφηε ν ξήηνξαο ζπεχδεη λα θάλεη κηα γεληθή αλαθνξά 

ζηνπο αὐηνιήθπζνπο σο εηαηξεία, ελδερνκέλσο γηα λα κελ πξνθαιέζεη κε ηελ 

απνζηψπεζή ηεο ηελ ππνςία ησλ δηθαζηψλ φηη αλήθεη ζε απηήλ, θαζψο ν ίδηνο 

αξλείηαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ηέηνηεο ἑηαηξεῖεο (16-17). 

 

   Θεσξνχκε, επίζεο, πηζαλφ ε δηακάρε κεηαμχ Κηεζίνπ θαη Αξίζησλνο λα μεθίλεζε 

σο αληηδειία γηα θάπνηα εηαίξα, γη‟ απηφ θαη γίλεηαη κλεία ζηα ιφγηα ηνπ Κφλσλνο. 

Ωζηφζν, απηνχο ηνπο ηζρπξηζκνχο, ν Γεκνζζέλεο θαηάθεξε λα ηνπο ζηξέςεη ελαληίνλ 

ηνπ Κφλσλνο θαη λα ηνπο παξνπζηάζεη σο παξαδνρή ηεο ζπκκεηνρήο ζε αλίεξεο 

ἑηαηξεῖεο φρη κφλν ηνπ Κηεζίνπ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Κφλσλνο , ελψ ν πειάηεο ηνπ 

αζθαιψο δελ νκνινγεί πνηέ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο κέινπο θάπνηαο ηέηνηαο  ἑηαηξείαο. 

Σέινο, κε ην λα παξνπζηάδεη ηνλ ίδην ηνλ Κφλσλα λα νκνινγεί φηη δηακάρεο ηέηνηνπ 

είδνπο είλαη ζπρλέο κεηαμχ λέσλ, πξνεηνηκάδεη ηνπο δηθαζηέο λα δερζνχλ έλα βαζηθφ 

επηρείξεκα ηνπ πειάηε ηνπ ελαληίνλ ηνπ Κφλσλνο, φηη δειαδή  δελ κπνξεί λα δείμεη 

θαλείο θακία επηείθεηα πξνο έλαλ κεζφθνπν άλδξα θαη παηέξα πνπ βηαηνπξαγνχζε θαη 

ζπκπεξηθεξφηαλ ζαλ θαθνκαζεκέλνο λένο274 .  
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Ζ Αληηπαξάζεζε Σνπ Λφγνπ  Σνπ  Δλάγνληνο  ηνλ Λφγν Σνπ Δλαγνκέλνπ 

 (§§ 15-17) 

       ηνπο ππνηηζέκελνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Κφλσλα,   ν Αξίζησλ απαληά πσο   ζα ην ζεσξνχζε σο 

κηα λέα  νξγή, αλ είρε επηηξαπεί ζηνλ Κφλσλα λα πξνθαηαιάβεη ηε θξηηηθή επηηξνπή ακαπξψλνληαο 

ηνλ ραξαθηήξα ηνπ275. πγθεθξηκέλα, δειψλεη πσο ζ‟ αγαλαθηνχζε κε ηελ άγλνηα ησλ δηθαζηψλ ε 

νπνία ζα ηνπο νδεγνχζε ζην λα πεηζζνχλ απφ ηηο αλππφζηαηεο θαηεγνξίεο ηνπ νπνηνπδήπνηε.. 

πλεπψο,  ζεσξεί  φηη νη δηθαζηέο  δελ ζα πξέπεη λα δερηνχλ αβάζηκνπο ηζρπξηζκνχο, εηδηθά φηαλ 

βξίζθνληαη ζε θίλδπλν νη αμηνπξεπείο άλδξεο (νη κέηξηνη), §15« ηνῦ δὲ  θαζ᾽ ἡκέξαλ  βίνπ 

 θαὶ ηλ  ἐπηηεδεπκάησλ κεδ᾽ὁηηνῦλ  ἔζηαη  ηνῖο  κεηξίνηο  ὄθεινο». Ο Αξίζησλ ζεσξεί , 

βέβαηα,  ηνλ εαπηφ ηνπ σο έλαλ απφ ηνπο κεηξίνπο276.  

 

       Έπεηηα, ν Αξίζησλ απαληά ζηελ πηζαλή θαηεγνξία ηνπ Κφλσλα πσο ν θαηήγνξνο θαη η‟ αδέξθηα 

ηνπ  κεζνχλ   θαη πξνθαινχλ βίαηεο ελέξγεηεο. πγθεθξηκέλα , δηαβεβαηψλεη ηνπο δηθαζηέο πσο θάηη 

ηέηνην δε ζπκβαίλεη θαη πξνζζέηεη  πσο δε ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ απζάδεηο επεηδή πξνζθεχγνπλ 

ζηε δηθαηνζχλε, αθινπζψληαο ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο, §16 «νὔζ᾽ ὑβξίδνληεο  ὑπ᾽  

νὐδελὸο  ἀλζξψπσλ ἑσξάκεζα, νὐδ᾽  ἄγλσκνλ νὐδὲλ ἡγνχκεζα  πνηεῖλ,  εἰ πεξὶ  

ὧλ ἠδηθήκεζ᾽ ἀμηνῦκελ θαηὰ ηνὺο λφκνπο δίθελ ιαβεῖλ». Με απηφ ηνλ ηξφπν απαληά θαη 

ζηελ πηζαλή θαηεγνξία ηνπ Κφλσλα φηη είλαη εθδηθεηηθνί θαη δελ αθνινπζνχλ ηνπο άγξαθνπο 

λφκνπο ησλ ζπκκνξηψλ  πνπ ηνπο ζέινπλ  λα επηιχνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο ρσξίο λα απεπζχλνληαη ζηε 

δηθαηνζχλε. Ζ ζέζε απηή απνηειεί αθφκε έλα έξεηζκα ζηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Αξίζησλα φηη δελ 

αλήθνπλ ζε ζπκκνξίεο. Άιισζηε γηα  λα ηεξεί θάπνηνο ηνπο άγξαθνπο λφκνπο ησλ ζπκκνξηψλ 

πξνυπνζέηεη λα είλαη κέινο απηψλ. Έηζη, απνδίδεη ηελ θαηεγνξία ησλ ηζπθάιισλ  ζηνλ Κφλσλα θαη 

ηνπο γηνπο ηνπ , πνπ σο κέιε  ηέηνησλ λεαληθψλ νκάδσλ επηδίδνληαη ζε πξάμεηο αλίεξεο γηα ηηο νπνίεο 

θάζε έληηκνο πνιίηεο ζα έλησζε ληξνπή. 

 

       Οη ελφηεηεο 15-17 απνηεινχλ ηελ άκεζε απάληεζε ηνπ Αξίζησλνο, ε νπνία φκσο ζηεξείηαη 

αδηάζεηζησλ επηρεηξεκάησλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα αληηπαξάζεζε  ηνπ ιφγνπ ηνπ  

Αξίζησλνο  ζηνλ ιφγν ηνπ Κφλσλνο,  κε ηελ έληερλε ξήζε ησλ ξεηνξηθψλ κέζσλ .  

‟ απηφ ην πιαίζην ππνζηεξίδεηαη φηη αλ νη δηθαζηέο πηζηέςνπλ ηε δηαβνιήλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ  

γηα ηνλ Αξίζησλα , ηφηε ν ηειεπηαίνο  ζα έρεη ππνζηεί , αλ κπνξεί λα ππάξμεη , αθφκε κεγαιχηεξε  

ὓβξηλ, §15 «ραιεπο ἐθ᾽ νἷο  πέπνλζα ἐλελνρψο, νὐρ ἧηηνληνῦη᾽ ἀγαλαθηήζαηκ᾽ ἂλ θαὶ 
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 ὑβξίζζαη λνκίζαηκη». Δπεηδή , φκσο , ππάξρεη θίλδπλνο λα δπζαξεζηεζνχλ νη δηθαζηέο απφ ην 

ελδερφκελν πνπ παξνπζηάδεη ν Αξίζησλ, λα θαλνχλ δειαδή άδηθνη θαη ζπλπβξηζηέο, αλ αζσψζνπλ 

ηνλ Κφλσλα , ζπεχδεη ν ξήηνξαο λα κεηξηάζεη ηε δξηκχηεηα απηήο ηεο ξήζεο. Αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην, 

ζα νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ άγλνηα  ησλ δηθαζηψλ γηα ην ήζνο ησλ δχν αληηδίθσλ , σο πξνο ην 

νπνίν ππεξέρεη ζαθψο ν Αξίζησλ, §15 « θαὶ ηνζαχηε ηηο ἄγλνηα παξ᾽ ὑκῖλ ἐζηηλ». 

 Απηφο δηάγεη βίνλ κέηξηνλ , θαλείο δελ κπνξεί λα καξηπξήζεη ην αληίζεην277. 

Απηφ φκσο πνπ θάλεη εληχπσζε είλαη φηη δελ  παξνπζηάδεη κάξηπξεο ή άιια ζηνηρεία 

πνπ ζπλεγνξνχλ ζ‟ απηφ. Αληίζεηα, ζηξέθεηαη ζην ήζνο ησλ αληηδίθσλ, θαη αμηνπνηεί 

ηελ παξαδνρή ηνπ Κφλσλνο φηη νη γηνη ηνπ αλήθνπλ  ζε λεαληθή εηαηξεία, §16 

«ἰζπθάιινηο δὲ θαὶ  αὐηνιεθχζνηο ζπγρσξνῦκελ  εἶλαη ηνῖο πἱέζη ηνῖο ηνχηνπ,». 

 

   Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε  δηαβνιή γηα ζπκκεηνρή ησλ αληηδίθσλ  ζε αλίεξεο 

ἑηαηξεῖεο, φπνπ ιαηξεχεηαη σο ζεφο ν Ἰζχθαιινο, ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επζεβή δηθή 

ηνπ επίθιεζε ζηνπο ζενχο , §16 «εὔρνκαη ηνῖο ζενῖο»θαη θαηάξα γηα ηνπο βιάζθεκνπο 

αθνχ νη  ηειεηέο ησλ ἰζπθάιισλ  είλαη ηφζν αλφζηεο. Γελ επηηξέπεηαη, κάιηζηα,  

ζηνπο κεηξίνπο (άξα θαη επζεβείο αλζξψπνπο ), φπσο είλαη ν Αξίζησλ θαη νη 

δηθαζηέο, λα κηινχλ γη‟ απηέο, πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα λα ζπκκεηέρνπλ278. 

 

   Σέινο,  θξίλεηαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί ε έληνλε εζνπνηία ηεο ελφηεηαο θαζψο 

ν Αξίζησλ παξνπζηάδεηαη σο έλαο πνιίηεο επζεβήο, εζηθφο, έληηκνο  πνπ δηάγεη έλαλ 

βίν κε θνζκηφηεηα, ν νπνίνο απέρεη απφ ζπθνθαληίεο, πνπ ελδερνκέλσο  ηνπ 

απνδψζεη ν θαηεγνξνχκελνο. Δπηπιένλ,  θξίλεηαη σο λνκηκφθξσλ πνιίηεο πνπ 

απεπζχλεηαη ζην δηθαζηηθφ ζψκα πξνθεηκέλνπ λ‟ απνδνζεί δηθαηνζχλε αθνχ δε 

ζπληζηά κέινο ζπκκνξηψλ γηα λα επηιχζεη ηηο φπνηεο δηαθνξέο ζην πιαίζην απηψλ.  

Απ‟ ηελ άιιε πιεπξά ζεσξείηαη πσο ηφζν ν Κφλσλ φζν θαη νη γηνη ηνπ αλήθνπλ ζηηο 

λεαληθέο απηέο νκάδεο, ηηο «εηαηξίεο»,  δηαηεξνχλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

απνδίδνπλ ςεπδείο θαηεγνξίεο ηνλ Αξίζησλα δηαπξάηηνληαο χβξε. Γε δηζηάδεη 

κάιηζηα , θαηά ηξφπν θνκςφ λα ραξαθηεξίζεη θαη ηνπο δηθαζηέο άδηθνπο θαη 

ζπλπβξηζηέο αλ απνδερζνχλ θαη πηζηέςνπλ ηα αλαπφδεηθηα ιεγφκελα ηνπ Κφλσλα, κε 

κνλαδηθφ ειαθξπληηθφ απηφ ηεο άγλνηαο. 

   Σν θνηλφ ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πηζαλή ξήζε ηνπ ελαγνκέλνπ θαη απηή 

ηνπ ελάγνληνο είλαη ε έιιεηςε επηρεηξεκάησλ. Πην, αλαιπηηθά, ζηηο ελδερφκελεο 
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θαηεγνξίεο ηνπ Κφλσλα, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ Αξίζησλα σε αβάζηκεο θαη 

αλεπηβεβαίσηεο ν ηειεπηαίνο αληηπαξαζέηεη θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ έλαλ ιφγν πνπ 

ζηεξείηαη ζηνηρείσλ θαη επηρεηξεκάησλ. 

 

Ζ Έθζεζε ξσλ Γηθνλνκίαο Γεισηηθή Σεο  Αλαγθαηφηεηαο Σεο Πνηλήο  Σνπ  

Καηεγνξνπκέλνπ ( §§17 -19) 

   ηελ ελφηεηα 17  ν Αξίζησλ δηαθφπηεη ηνλ αληίινγν ζηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ 

Κφλσλνο, θαη πξνζθέξεη θαηά θάπνην ηξφπν δηθνλνκίαο έλα κάζεκα, γηα λ‟ απνδείμεη 

φηη ν λνκνζέηεο  έρεη πξνβιέςεη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα  γηα ηε 

δηθαηνιφγεζε αμηφπνηλσλ πξάμεσλ. Δπνκέλσο φηαλ θάπνηνο αδηθείηαη, δελ πξέπεη λα 

απηνδηθήζεη αιιά νθείιεη λα απεπζπλζεί ζηε δηθαηνζχλε θαη λα δεηήζεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. Αθφκε, ινηπφλ, θαη αλ ν Κφλσλ κπνξέζεη λα εθεχξεη θάπνηα 

πεηζηηθή δηθαηνινγία γηα ηελ ὓβξηλ θαη ηνλ μπινδαξκφ πνπ δηέπξαμε, πξέπεη λα 

ηηκσξεζεί ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο279 .  

    πγθεθξηκέλα, ζηελ ελφηεηα απηή, γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο δίθεο νη νπνίεο 

δηελεξγνχληαλ γηα ιφγνπο δπζθήκηζεο,  πνπ απνζθνπνχζαλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

λφκνπο, ζηελ απνθπγή αςηκαρηψλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Έπεηηα, αλαθέξεηαη ε δίθε 

αἰθείαο αιιά θαη ν ζπλεζέζηεξνο ηχπνο δεκφζηαο δίθεο, ε γξαθή,  πξνο απνθπγή ησλ 

θφλσλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν έρεη ζεζπηζηεί δίθε γηα ην αδίθεκα ηεο εμχβξηζεο θαζψο 

θαηά ηνλ Αξίζησλα ε εμχβξηζε ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ηξαπκαηηζκφ θαη ν 

ηειεπηαίνο ζε θφλν.  

   ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί ε ζπλέπεηα κε ηελ νπνία ν ξήηνξαο θξνληίδεη 

λα εληζρχεη ηελ εηθφλα ηνπ πειάηε ηνπ. Δμαηηίαο ηεο γλψζεο πνπ ν Αξίζησλ 

επηδεηθλχεη γηα ηε λνκνζεζία, θηλδπλεχεη λα ραξαθηεξηζηεί δηθνκαλήο, 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δελ αξκφδεη ζηνλ κέηξην πνιίηε. Γη‟ απηφ θαη ζπεχδεη λα 

δηθαηνινγεζεί φηη ε ελαζρφιεζή ηνπ κε ηα ζπγθεθξηκέλα λνκηθά ζέκαηα νθείιεηαη 

ζηνλ Κφλσλα (ἀλάγθε γάξ, 17) θαη παξεκβάιιεη ζηελ ελφηεηα απηή ξήκαηα φπσο: 

«ππνζηεξίδνπλ» (18), «αθνχσ» (18),  «θαηά ηε γλψκε κνπ » (19), πνπ δειψλνπλ κε 

νηθεηφηεηα κε ηέηνηα δεηήκαηα280.  

    Δληχπσζε, πάλησο,  πξνθαιεί  ην γεγνλφο φηη φρη κφλν ν ινγνγξάθνο αιιά θαη  νη 

δηάδηθνη παξνπζηάδνληαη λα δηαβάδνπλ θείκελα λφκσλ, πξνθαλψο φρη απιψο απφ 
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ελδηαθέξνλ ή ζα κηα ελαζρφιεζε ξνπηίλαο αιιά έρνληαο ππνρξεσζεί ιφγσ ηεο 

αληηδηθίαο ηνπο. Πηζαλψο, πνιινί απφ ηνπο αληηδίθνπο λα πξνέξρνληαλ απφ ηα κεζαία 

θαη αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο, σζηφζν κεξηθνί απφ απηνχο παξνπζηάδνληαη 

σο άλζξσπνη κεηξίνπ εηζνδήκαηνο, φπσο θαη ν Αξίζησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε. Βέβαηα, φπσο παξαηεξεί θάπνηνο ζε κηα θσκσδία ζηα ηέιε ηνπ 4
νπ

 αηψλα, 

νη  λφκνη  είλαη πξάγκαηη σξαίν πξάγκα, αιιά εθείλνο πνπ παξαηεξεί απφ πνιχ θνληά 

ηνπο λφκνπο απνδεηθλχεηαη έλαο επαγγεικαηίαο θαηήγνξνο281. 

   Ωζηφζν, ν ζπιινγηζκφο ηνπ Αξίζησλνο , ζηεξίδεηαη ζθφπηκα ζ‟ έλα ινγηθφ 

ζθάικα. Ο Αξίζησλ πξνυπνζέηεη ηελ απφδεημε ηεο  ελνρήο ηνπ Κφλσλνο, θάηη πνπ 

δελ έρεη ζπκβεί . Ο ίδηνο ν Κφλσλ ηζρπξίδεηαη φηη δελ είρε ν ίδηνο ζπκκεηνρή ζηε 

δηακάρε, θαη φηη ηέηνηεο ζπκπινθέο ήηαλ ζπρλέο κεηαμχ ζεξκφαηκσλ λεαξψλ, έλαο 

απφ ηνπο  νπνίνπο ήηαλ θαη ν ελάγσλ. Ο ξήηνξαο, φκσο,  πξνθαλψο επεηδή δελ κπνξεί 

λ‟ απνδείμεη ην ςεπδέο ησλ ηζρπξηζκψλ  ηνπ Κφλσλνο, είηε γηαηί δε δηαζέηεη επαξθή 

ζηνηρεία είηε γηαηί απηνί είλαη αιεζείο, ζθφπηκα απνπξνζαλαηνιίδεη ην δηθαζηήξην 

απφ ηελ νπζία ηεο απφδεημεο κε ηε ζεσξία ηεο δηθνλνκίαο  πνπ παξαζέηεη282. 
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Ζ πλέρεηα  Σεο Αληηπαξάζεζεο  Σνπ Λφγνπ Σνπ Δλάγνληνο  ηνλ Λφγν Σνπ 

Δλαγνκέλνπ( §§20-25) 

   Μεηά ηελ παξέλζεζε γηα ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ, ν Αξίζησλ παξνπζηάδεηαη λα 

ζπλερίδεη ηελ αλαίξεζε ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ  Κφλσλνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

φκσο ηα δηαζηξεβιψλεη θαη κε ζχκκαρν ηε ξεηνξηθή ηέρλε ηνπ Γεκνζζέλνπο, 

πξνζπαζεί λα ζπγθαιχςεη ηελ έιιεηςε  απνδείμεσλ θαη ηελ θαηαθπγή ηνπ ζε 

πηζαλνινγηθά επηρεηξήκαηα (εἰθφηα). 

 

   πγθεθξηκέλα,  εκθαλίδεη ηνλ Κφλσλα λα ππεξαζπίδεηαη αιαδνληθά  «ην δηθαίσκά 

ηνπ» ζην πιαίζην εξσηηθψλ δηακαρψλ θαη σο κέινο ησλ ἰπζθάιισλ λα επηηίζεηαη ζε 

φπνηνλ ζέιεη,§20 «ἂλ δ᾽ εἴπῃ Κφλσλ „ἰζχθαιινί ηηλέο ἐζκελ ἡκεῖο  ζπλεηιεγκέλνη,  

θαὶ  ἐξληεο   νὓο ἂλ ἡκῖλ δφμῃ παίνκελ  θαὶ  ἄγρνκελ‟,  εἶηα γειάζαληεο 

 ὑκεῖο ἀθήζεηε;». Γηεξσηάηαη, ινηπφλ, ν Αξίζησλ αλ νη δηθαζηέο ζα ηνλ αζψσλαλ 

χζηεξα απφ κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά θαη απαληά απνθαηηθά. Ζ εληχπσζε, πάλησο,  

πνπ αθήλεη ε ρξήζε ηνπ επζένο ιφγνπ είλαη φηη κεηαθέξνληαη αθξηβψο ηα ιφγηα ηνπ 

Κφλσλνο, ε νπνία εληζρχεηαη ράξε ζηελ επηδεμηφηεηα ηνπ ξήηνξα λα αμηνπνηήζεη απφ 

απηά νξηζκέλα ζηνηρεία, απνζησπψληαο φ,ηη δελ επλνεί ηνλ πειάηε ηνπ. Έηζη, δελ 

ππάξρεη κλεία ζηηο δηακάρεο κεηαμχ αληίδεισλ  εξαζηψλ. Δπίζεο, θάζε αλαθνξά ζε 

αλάινγε κε ηνπ γηνπ ηνπ ζπκπεξηθνξά ηνπ Αξίζησλνο (λπρηεξηλά γιεληνθφπηα, 

έξσηεο κε εηαίξεο, ζπκκεηνρή ζε λεαληθέο ἑηαηξεῖεο θαη δηακάρεο) απνζησπάηαη. 283. 

 

   Βεβαίσο , ε  δήισζε ηνπ Κφλσλα φηη ν γηνο ηνπ αλήθεη ζε κηα ηέηνηα ζπκκνξία 

απνηειεί θαη παξαδνρή φηη θαη ν Κφλσλ  είλαη κέινο ηεο ίδηαο εηαηξείαο284.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί  ε εθ λένπ αλαθνξά, ζηελ ελφηεηα 20, φηη ππήξμε ην ζχκα κηαο 

παξάινγεο βίαο θαη φηη ε θιηληθή ηνπ θαηάζηαζε ήηαλ ηδηαηηέξσο ζνβαξή, κε 

απνηέιεζκα ηελ έληνλε  αλεζπρία ησλ νηθείσλ ηνπ θαη ησλ γεηηφλσλ ηνπ.  

 

   ηε ζπλέρεηα ησλ ελνηήησλ 21-23, ν  ξήηνξαο ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ζηνλ δξάζηε κηαο ηέηνηαο ὓβξεσο, γηα ηνλ νπνίν ν λφκνο,  δε δέρεηαη 

θακία δηθαηνινγία, κπνξεί κφλν λα δείμεη επηείθεηα ζηελ επηβνιή ηεο πνηλήο, 

αλαγλσξίδνληαο σο ειαθξπληηθφ ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπ. 
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Ζ αίηεζε γηα επηείθεηα πξνο λεαξφ άηνκν απερείηαη ζηα επηρεηξήκαηα ηνπ Κφλσλνο 

φρη αζθαιψο γηα ηνλ ίδην αιιά γηα ηνλ γηφ ηνπ, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζ‟ απηά ηα 

γεγνλφηα. Γηα ηνλ Αξίζησλα, φκσο,  εζηθφο θαη θπζηθφο απηνπξγφο είλαη ν 

κεζφθνπνο  Κφλσλ, ν νπνίνο απνηέιεζε αξλεηηθφ  πξφηππν γηα ηνπο λένπο  ηεο 

νκάδαο θαη κάιηζηα γηα ηα παηδηά ηνπ . Άμηνο πξνζνρήο είλαη ν ηξηπιφο 

ραξαθηεξηζκφο «αξρεγφο θαη πξσηεξγάηεο θαη ν αρξεηφηεξνο φισλ» ζηελ ελφηεηα 

22, ηέηνηνη ραξαθηεξηζκνί απαληνχλ ζπρλά ζηνπο ιφγνπο ηνπ Γεκνζζέλε285. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί  φηη ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη κλεία ζηελ ειηθία ηνπ Κφλσλα, 

αλαθέξεηαη δειαδή φηη ππεξβαίλεη ηα πελήληα έηε, ζηνηρείν πνπ δελ αθήλεη 

πεξηζψξηα ειαθξπληηθψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

 

    Έπεηηα, ζηηο ελφηεηεο 24-25, ν Αξίζησλ ππνγξακκίδεη φηη ν Κφλσλ παξ‟ νιν πνπ  

έρεη θαηαπαηήζεη ηνπο λφκνπο  πνπ αθνξνχλ ηε γξαθή ὓβξεσο θαη ηελ ἀπαγσγή 

ισπσδπηλ, δελ έρεη παξαπεκθζεί ζε δίθε, θαηά βνχιεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Αξίζησλνο, 

αλ θαη απηφ ζα ήηαλ ην πξέπνλ. Πξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ, παξαζέηεη ηελ 

πεξίπησζε ηνπ παηέξα ηεο ηέξεηαο ηεο Βξαπξψλαο, ν νπνίνο θξίζεθε έλνρνο απφ ην 

δηθαζηήξην ηνπ Αξείνπ Πάγνπ γηα ππνθίλεζε μπινδαξκνχ πνπ θαηέιεμε ζε 

αλζξσπνθηνλία, ρσξίο ν ίδηνο λα έρεη αγγίμεη ην ζχκα. Σν αδίθεκα, γηα ην νπνίν 

θαηαδηθάζηεθε ν θαηεγνξνχκελνο ζην δηθαζηηθφ πξνεγνχκελν, ήηαλ  πηζαλφηαηα 

αλζξσπνθηνλία εθ πξνκειέηεο, φπσο δειαδή ζα θαηεγνξείην θαη ν Κφλσλ απφ ηνπο 

ζπγγελείο ηνπ Αξίζησλνο, αλ ππέθππηε, φπσο ζρεδφλ ζπλέβε, ζηα ηξαχκαηά ηνπ286. 

 

   ‟ απηφ ηνλ ιφγν ηνπ ελάγνληνο, επηζεκαίλνληαη δχν ζηνηρεία: ην γεγνλφο φηη 

αλαθέξεηαη γηα άιιε κηα θνξά ε  άζρεκε θαηάζηαζε ηνπ Αξίζησλνο κεηά ηελ 

επίζεζε αιιά θαη ην φηη θξίλεηαη απαξαίηεην λα θαηαδηθαζηεί ν Κφλσλαο θαζψο δε 

ζα πξέπεη λα ηνπ δνζεί θαλέλα ειαθξπληηθφ , αλεμάξηεηα απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ. 

ηφρνο, ινηπφλ,  απηήο ηεο ππνελφηεηαο θαίλεηαη φηη είλαη ε εζνπνηία θαη θπξίσο ε 

παζνπνηία, ε πξφθιεζε δειαδή αληηπάζεηαο, νξγήο έσο θαη κίζνπο ζηνπο δηθαζηέο 

γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν, ψζηε λα ηνπ επηβιεζεί ε απζηεξφηεξε δπλαηή πνηλή287.  
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   Πην αλαιπηηθά, ε  επαλάιεςε ηεο πεξηγξαθήο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ Αξίζησλνο κεηά 

ηελ επίζεζε αξθεί γηα λα θαηαλνήζνπκε πφζν ζεκαληηθή ζέζε θαηείρε ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ. Οπζηαζηηθά ήηαλ ιίγα απφ ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχζε λ‟ 

απνδείμεη. Ζ ζχγθξηζε,  άιισζηε,  ηεο πεξηγξαθήο ησλ γεγνλφησλ ηνπ μπινδαξκνχ 

εδψ κε ηελ αληίζηνηρε ζηελ ελφηεηα  9, θαλεξψλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Αξίζησλνο λα 

ηνλίζεη ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ.  Γηα ην ζθνπφ απηφ ππάξρεη ε 

παξάηαμε ησλ ηξηψλ ξεκάησλ («έζεξλαλ», «μέληπλαλ», «θαθνπνηνχζαλ») ζε ρξφλν 

παξαηαηηθφ, ε έληαζε ηεο ζεκαζίαο ησλ νπνίσλ θνξπθψλεηαη ζην  ξήκα  

«ὑβξηδφκελ», Δπηπιένλ, ζα πξέπεη αλαθεξζνχλ ε αληίζεζε «βγήθα έμσ πγηήο» -  

«γχξηζα ζπίηη κνπ πάλσ ζε θνξείν», ε ρξήζε ηνπ „δπλαηνχ ‟ ζεκαζηνινγηθά ξήκαηνο 

«είρε νξκήζεη έμσ / ἐμεπεδήθεη», αληί π.ρ. «βγήθε έμσ / ἐμιζε», ην ζρφιην «φπσο 

γηα θάπνην λεθξφ»  θαη ε αλαθνξά ζηελ αληίδξαζε ησλ γεηηφλσλ, ζηνηρεία πνπ 

απνπζηάδνπλ απφ ηελ ελφηεηα 9. Ίζσο κάιηζηα ε αληαπφθξηζε ησλ γεηηφλσλ λα είλαη 

επηλφεζε ηνπ ξήηνξα, θαζψο δελ αλαθέξεηαη ζηε δηήγεζε θαη απνπζηάδεη ζρεηηθή 

θαηάζεζε. Αλαξσηηέηαη , ζπλεπψο, θαλείο γηαηί δελ έγηλε ήδε ζηελ ελφηεηα  9 ηέηνηα 

πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ. Ο ιφγνο ηεο δηαθνξεηηθήο παξνπζίαζεο ζεσξνχκε φηη 

είλαη πσο ζηε δηήγεζε ν νκηιεηήο νθείιεη λα εθζέζεη ηα γεγνλφηα κε επίθαζε 

νπδεηεξφηεηαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, ελψ πιένλ ζηηο απνδείμεηο είλαη ειεχζεξνο λα 

πξνρσξήζεη ζε εξκελεία απηψλ288.  

 

    Γίλεηαη θαηαλνεηφ, ινηπφλ,  φηη ε  απνπζία ζηέξεεο καξηπξίαο γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ Κφλσλνο ζην επεηζφδην ηνπ μπινδαξκνχ θαιχπηεηαη, θαη αληίζεηα ηνλίδεηαη  φηη 

ε ελνρή ηνπ έρεη απνδεηρζεί . Δπνκέλσο έρνπλ θάζε ιφγν λα νξγηζηνχλ ελαληίνλ ελφο 

πελεληάρξνλνπ πνπ πξσηνζηαηεί ζε βηαηφηεηεο ζαλ  θαθνκαζεκέλνο λεαξφο θαη 

απνηειεί θαθφ παξάδεηγκα γηα ηνπο λένπο, θαη λα ηνπ επηβάιινπλ αθφκε θαη ηε 

ζαλαηηθή πνηλή. ηφρνο ηνπ είλαη λα επηηχρεη ηελ θαηαδίθε ηνπ ελαγνκέλνπ θαη ηελ 

επηβνιή ζε απηφλ φζν ην δπλαηφλ απζηεξφηεξεο πνηλήο. Μάιηζηα,  ε θαηαδίθε ηνπ 

Κφλσλνο πξνβάιιεηαη σο κνλφδξνκνο289.     Αθφκε, φκσο,  θαη αλ δερζεί θαλείο ηε 

δηθή ηνπ εθδνρή ησλ γεγνλφησλ, φηη δειαδή ν ίδηνο δελ είρε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηνλ 

θαπγά, αιιά ηπραία ζπλάληεζε ζηελ αγνξά ηνλ γηφ ηνπ θαη ηνλ Αξίζησλα  λα 

καιψλνπλ, νθείιεη ην δηθαζηήξην λα ηνλ ηηκσξήζεη γηα ηελ αλαηξνθή πνπ έδσζε ζηα 

παηδηά  ηνπ, ηα νπνία δηαπξάηηνπλ ζνβαξφηαηα αδηθήκαηα ελψπηνλ ηνπ παηέξα ηνπο 
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ρσξίο θφβν θαη ληξνπή. Ο ζπιινγηζκφο θαηαιήγεη ζ‟ έλα ζπκπέξαζκα ἐθ ηλ 

εἰθφησλ , ην νπνίν αθνχγεηαη αθειέο ίζσο θαη παξάινγν, πξνθαλψο φκσο ζα είρε 

επίδξαζε ζην αζελατθφ θνηλφ ηνπ ηέηαξηνπ αηψλα: αθνχ ν Κφλσλ επηηξέπεη ζηα 

παηδηά ηνπ λα κελ ηνλ ζέβνληαη, θαη ν ίδηνο δε ζα ζεβφηαλ ηνλ δηθφ ηνπ παηέξα. 

 

    Δίλαη αιήζεηα πσο ηα επηρεηξήκαηά ηνπ ζην θαηεμνρήλ απνδεηθηηθφ ηκήκα ηνπ 

ιφγνπ θαίλνληαη αηεθκεξίσηα γη‟ απηφ  ίζσο παξαζέηεη ηνπο λφκνπο  πνπ αθνξνχλ ηε 

γξαθή ὓβξεσο θαη ηελ ἀπαγσγή ισπσδπηλ, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα είρε γίλεη θαη 

λσξίηεξα (π.ρ. ζηελ αξρή ηνπ ιφγνπ), γηα λα πξνζθέξεη επίθαζε ζηήξημεο ζηα 

ιεγφκελά ηνπ.  κσο, νη λφκνη δελ απνδεηθλχνπλ ην δεηνχκελν, φηη δειαδή ν Κφλσλ 

ήηαλ απηφο πνπ δηέπξαμε απηά ηα αδηθήκαηα. Απηφ πξνβάιιεηαη απζαίξεηα σο 

απνδεδεηγκέλν απφ ηνλ Αξίζησλα, θαη ζ‟ απηφ ζηεξίδεη ηε ζπλέρεηα ηνπ ζπιινγηζκνχ 

ηνπ. Δθφζνλ ν Κφλσλ ζα θξηλφηαλ έλνρνο ζε γξαθή ὓβξεσο θαη ἀπαγσγή 

ισπσδπηλ , πφζν κάιινλ δίθε αἰθείαο (argumentum  a fortiori).Λίγν κάιηζηα έιεηςε 

λα ήηαλ θαηεγνξνχκελνο ζε δίθε θφλνπ, θαζψο ν Αξίζησλ, φπσο είρε απνδείμεη, 

παξαιίγν λα ππνθχςεη ζηα ηξαχκαηά ηνπ.  

    Σν φηη ν Αξίζησλ επέιεμε λα ππνβάιεη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμήγεζε ζην πξννίκην 

«επηφηεξν » ηχπν αγσγήο , δειαδή δίθε αἰθείαο, δελ αιινηψλεη ην ήζνο ηνπ, αληίζεηα 

ππνγξακκίδεη ηε κεηξηφηεηα θαη ηελ απξαγκνζχλε ηνπ. Απξαγκνζχλε ραξαθηεξίδεη 

ηνλ θηιήζπρν άλζξσπν πνπ δελ αγαπά ηηο ηαξαρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

δηθψλ. Ο ξήηνξαο πξνζπαζεί λ‟ απνκαθξχλεη ηελ ππνςία γηα δηθνκαλία απφ ηνλ 

πειάηε ηνπ, ιίγν πξνηνχ απηφο αλαθεξζεί ζε δηθαζηηθφ πξνεγνχκελν290. 

Ο θαηεγνξνχκελνο ζην δηθαζηηθφ πξνεγνχκελν δελ πξνζδηνξίδεηαη κε ην φλνκά ηνπ 

(καδί κε παηξσλπκηθφ θαη δεκνηηθφ σο είζηζηαη) αιιά σο «ν παηέξαο ηεο ηέξεηαο απφ 

ηε Βξαπξψλα». Ο πξνζδηνξηζκφο έρεη ηε ζεκαζία ηνπ. Αθφκε θαη απηφο , ν νπνίνο 

ιφγσ ηεο ζέζεο ηεο θφξεο ηνπ κπνξνχζε λα θξηζεί κε επηείθεηα, ηηκσξήζεθε 

ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, θαη κάιηζηα ελψ, φπσο ηζρπξίδεηαη ν Αξίζησλ, δελ είρε 

αγγίμεη ηνλ λεθξφ. Πφζν κάιινλ πξέπεη λα ηηκσξεζεί ν Κφλσλ, ν νπνίνο θαηά ηνλ 

νκηιεηή πξσηνζηάηεζε ζηε ζπκπινθή (argumentum a fortiori – επηρείξεκα θαηά ηφ 

κᾶιινλ)291. 
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Ζ Πξνζπάζεηα Κσιπζηεξγίαο Σεο Γηαηηεζίαο Με ηφρν Σελ Οηθνλνκία Υξφλνπ 

(§§26-30) 

    Ο Αξίζησλ, ζηε ζπλέρεηα ηνπ ιφγνπ,  εθζέηεη κηα ζεηξά απφ πξάμεηο ηνπ Κφλσλνο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο, νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

αληηδίθνπ λα πξνθαιέζεη φζν κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε κπνξνχζε, πηζαλφηαηα γηα λα 

νξγαλσζεί θαιχηεξα ε ππεξάζπηζή ηνπ. Τπνλνεί,  δειαδή, ν Αξίζησλ φηη ν Κφλσλ 

πξνζπάζεζε, θαη σο έλα βαζκφ θαηάθεξε, λα θεξδίζεη ρξφλν ψζηε λα ραιθεχζεη 

ζηνηρεία, λα βξεη ςεπδνκάξηπξεο. Έηζη, εμαηηίαο ηεο ζηάζεο ηεο αληίπαιεο πιεπξάο 

παξαηάζεθε ε δίαηηα πέξαλ απφ ηα κεζάλπρηα. 

 

   Δπίζεο, νη αληίδηθνη δελ ήζειαλ λα αλαγλσζηνχλ νη καξηπξίεο θαη λα παξαδψζνπλ 

αληίγξαθα, ελψ αληίζεηα απαίηεζαλ ηελ νξθσκνζία φισλ ησλ καξηχξσλ ηνπ 

Αξίζησλνο.  Δπηπιένλ, ππνγξακκίδεηαη φηη παξνπζίαζαλ κάξηπξεο γηα άζρεηα 

πξάγκαηα σο πξνο ηελ ππφζεζε, ζπγθεθξηκέλα φηη ν Κηεζίαο ήηαλ γηνο ηνπ Κφλσλνο 

απφ κία εηαίξα θαη φηη είρε ππνθέξεη αξθεηά. Σέινο, ππνγξακκίδεηαη φηη  γηα λα 

πξνθιεζεί θαζπζηέξεζε («ἐπί δηαθξνχζεη»), δήηεζε ν Κφλσλ λα θιεζνχλ θαη λα 

θαηαζέζνπλ θαηφπηλ βαζαληζκνχ, γηαηί κφλν έηζη κπνξνχζε λα απνθηήζεη 

εγθπξφηεηα ε καξηπξία ηνπο, νη δνχινη πνπ ηνλ ζπλφδεπαλ ην βξάδπ ηεο 

ζπκπινθήο292. Με απηφ ηνλ ηξφπν θέξδηδαλ ρξφλν θαη δε ζθξαγίδνληαλ νη ερίλνη. 

Δδψ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη φηαλ θάπνηνο δηάδηθνο ήζειε λα παξαζέζεη ζην 

δηθαζηήξην έλα γξαπηφ ηεθκήξην σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν, κπνξνχζε θπζηθά λα ην 

θάλεη ζηελ αγφξεπζή ηνπ. ηνλ πέκπην αηψλα, νη θαηαζέζεηο δίλνληαλ ζπλήζσο ζην 

δηθαζηήξην απφ ηνπο κάξηπξεο πξνθνξηθά αιιά απφ ην 375, φιεο απηέο νη θαηαζέζεηο 

θαη νπνηαδήπνηε άιια ληνθνπκέληα ζα παξνπζηάδνληαλ ζην δηθαζηήξην έπξεπε λα 

ήηαλ γξαπηά. Ο ερίλνο , ινηπφλ, ήηαλ ην πηζάξη ζην νπνίν ηα γξαπηά απηά ζηνηρεία, 

πνπ έπξεπε λα ππνβιεζνχλ πξνδηθαζηηθά ζε κηα πξνθαηαξθηηθή δηαδηθαζία, 

ζθξαγίδνληαλ θαη θπιάζζνληαλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην δηθαζηήξην. Ο δηάδηθνο 

δελ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην δηθαζηήξην θάπνην ληνθνπκέλην πνπ δελ ήηαλ 

ζηνλ ερίλν. Απηφ πξνθαλψο γηλφηαλ, έηζη ψζηε λα εκπνδηζηεί ν δηάδηθνο λ‟ απνθηήζεη 

πιενλέθηεκα, αηθληδηάδνληαο ηνλ αληίδηθφ ηνπ, κε απνδείμεηο γηα ηηο νπνίεο ν 

ηειεπηαίνο δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνο293. 
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    ‟ απηή ηελ ελφηεηα πεξηγξάθεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αληηδίθνπ θαηά ηε δηαηηεζία 

(δίαηηα), ε νπνία,  φπσο ηνπιάρηζηνλ παξνπζηάδεηαη, δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο γηα ηελ 

ελνρή ηνπ Κφλσλνο, δειαδή ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ 

Αξίζησλνο294.  Βέβαηα, κε ην λα παξνπζηάδεη ν Αξίζησλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Κφλσλα 

ζην ζπκβνχιην ηεο  δηαηηεζίαο, θαηά ηα πξψηα ζηάδηα, επηδηψθεη λ‟ απνδείμεη  φηη ν 

αληίπαινο δελ έρεη εκπηζηνζχλε ζηε δχλακε ηεο δηθήο ηνπ ππφζεζεο. Πξφθεηηαη γηα 

έλαλ θνηλφ ηφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηάδηθνη295.  

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε δηαηηεζία ζηελ Αζήλα πήξε δχν 

κνξθέο, δεκφζηα θαη ηδησηηθή. ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ δηαηηεηψλ, φπνπ  ν δηάδηθνο 

κπνξεί λα πξνζθχγεη, ε ππφζεζε ήηαλ δπλαηφλ λα δηθαζηεί απφ θξηηηθή επηηξνπή. Ζ 

απφθαζε ηνπ ηδησηηθνχ δηαηηεηή, απ‟ ηελ άιιε πιεπξά  ήηαλ ηειηθή. ην παξφλ ρσξίν 

έρνπκε δεκφζηα δηαηηεζία296. 

 

    Ζ παξνπζίαζε ηεο καξηπξίαο, ινηπφλ, εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ νκηιεηή γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα , ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ιέεη φιε ηελ αιήζεηα. ίγνπξα, θάπνηεο 

ελέξγεηεο ηνπ Κφλσλνο, φπσο παξνπζηάδνληαη, θαίλεηαη λα έγηλαλ κε ζηφρν λα 

πξνθιεζεί θαζπζηέξεζε ηεο δηαδηθαζίαο297, αθνχ κε ηελ αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο ν 

Κφλσλ, θαηέζηεζε αδχλαηε ηελ έθδνζε απφθαζεο298. Θεσξνχκε φκσο φηη θάπνηεο 

θηλήζεηο ηνπ ελαγνκέλνπ ζθφπηκα ππνβαζκίδνληαη σο αλνχζηεο πξνζπάζεηεο 

πξφθιεζεο θαζπζηέξεζεο299.  

 

     Πην αλαιπηηθά, ε  θαηάζεζε φηη ν Κηεζίαο ήηαλ κε λφκηκν παηδί ηνπ Κφλσλνο, 

δειαδή δελ αλήθε ζηνλ νἶθνλ ηνπ, αλ θξηλφηαλ αμηφπηζηε, είλαη εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο, θαζψο απαιιάζζεη ηνλ Κφλσλα απφ ηελ επζχλε ηεο αλαηξνθήο ηνπ 

Κηεζίνπ. Αο κελ μερλάκε φηη ν Κφλσλ ηζρπξίδεηαη φηη κε ηνλ Αξίζησλα ζπλεπιάθε ν 

Κηεζίαο θαη φρη ν ίδηνο, ελψ ν Αξίζησλ ηνλ θαηεγνξεί φηη αθφκε θαη έηζη αλ έγηλαλ 

ηα πξάγκαηα, ν Κφλσλ είλαη ζπλππεχζπλνο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ γηνπ ηνπ. Δπίζεο, 

δελ απνζαθελίδεηαη, θαη δελ είκαζηε βέβαηνη φηη απηφ δε γίλεηαη ζθφπηκα, ε ζεκαζία 

ηεο αλαθνξάο ηνπ Κφλσλνο ζην φηη ν Κηεζίαο είρε ππνθέξεη πνιχ. εκαίλεη φηη ε 
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δσή ηνπ ήηαλ δχζθνιε, γη‟ απηφ ηνπ αμίδεη ε θαηαλφεζε θαη ην έιενο ησλ δηθαζηψλ, 

ή φηη είρε ππνθέξεη πνιχ απφ ηνλ Αξίζησλα ην πεξίθεκν εθείλν βξάδπ ζηελ αγνξά 

αιιά θαη άιινηε300. 

    Έπεηηα, ν Γεκνζζέλεο αθηεξψλεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα απηήο ηεο ελφηεηαο γηα λα 

εμνπδεηεξψζεη ηελ εληχπσζε πνπ πξέπεη λα άθεζε ε πξφθιεζηο ηνπ Κφλσλνο λα 

θαηαζέζνπλ νη  δνχινη ηνπ θαηφπηλ βαζάλνπ, κε ην λα επηζεκαίλεη ζην δηθαζηήξην 

ηελ πξφζεζε πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ πξάμε απηή, ε νπνία είλαη θαη πάιη ε 

πξφθιεζε  θαζπζηέξεζεο. Γη‟ απηφ ζπλέβε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ιίγν πξνηνχ 

αλαθνηλσζεί ε απφθαζε ηεο δηαηηεζίαο θαη αθνχ είραλ εμαληιεζεί άιια κέζα 

θσιπζηεξγίαο. Έμππλα απνθεχγεηαη λα ζρνιηαζηεί ε νπζία ηεο πξνθιήζεσο, ε νπνία 

πηζαλφηαηα έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε ηεο δηαηηεζίαο, πνπ φπσο 

ππνςηαδφκαζηε επλννχζε ηνλ Κφλσλα θαη δεηνχζε ηελ απαιιαγή ηνπ (§ 33). ηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε,  ζεσξνχκε φηη ν Γεκνζζέλεο δε ζ‟ απνζησπνχζε ηελ 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζή ηεο δηαηηεζίαο ζε βάξνο ηνπ Κφλσλνο. 

 

   ρεηηθά κε ηελ πξφθιεζε, ρξεηάδεηαη λα επηζεκαλζεί φηη ν πξνθαιψλ κπνξνχζε λ‟ 

απεπζχλεη ηελ πξφθιεζή ηνπ ελψπηνλ καξηχξσλ, ίζσο φκσο ε πξφθιεζε 

δηαηππσλφηαλ γξαπηψο. Θα φξηδε ηνπο δνχινπο, ηελ αλάθξηζε ησλ νπνίσλ 

επηζπκνχζε ν πξνθαιψλ, θαζψο θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ επξφθεηην λα ηνπο 

ππνβιεζνχλ. Μπνξνχζε, επίζεο, λα νξίδεη πνηα κέζνδνο βαζαληζκνχ ζα 

ρξεζηκνπνηείην θαη πνηνο ζα ηελ εθάξκνδε, ελψ κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη θαη 

αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο απνδεκίσζεο ηνπ θπξίνπ γηα θάζε κφληκε βιάβε πνπ ζα 

πξνθαινχληαλ ζην δνχιν301.Αμίδεη λ‟ αλαθεξζεί φηη  ππήξρε επηπιένλ ε πξφθιεζε 

δφζεσο φξθνπ αιιά θαη ε δπλαηφηεηα πξνζθφκηζεο πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ, δειαδή 

θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα έβιεπαλ κε ηα κάηηα ηνπο νη δηθαζηέο302. 

 

   ην ηέινο απηήο ηεο ππνελφηεηαο ζπλνςίδνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη 

δηθαζηέο δε ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ζνβαξά ππ‟ φςηλ ηνπο ηελ πξφθιεζηλ γηα θαηάζεζε 

ησλ δνχισλ ηνπ αληηδίθνπ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηηο ππνςίεο γηα ηε ζεηηθή γηα ηνλ 

Κφλσλα εληχπσζε, πνπ πξέπεη λ‟ άθεζε ζηνπο δηθαζηέο απηή ε θίλεζε. 
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Οη Καηαζέζεηο Σσλ Μαξηχξσλ Τπεξάζπηζεο Καη  Ζ Γηαβνιή Σνπ Αξίζησλνο 

 (§§ 31-37) 

   Ζ πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο  ηνπ Κφλσλνο θαηά ηελ δηαηηεζίαλ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ 

αλαθνξά – δηαβνιή ζηνπο κάξηπξεο ππεξαζπίζεψο ηνπ. ηφρνο ηνπ ξήηνξα είλαη λα δηαβάιεη ηνπο 

κάξηπξεο πνπ θαηέζεζαλ ππέξ ηνπ Κφλσλνο, ψζηε λα ηνπο θαηαζηήζεη αλαμηφπηζηνπο. 

   Πξνθαλψο νη καξηπξίεο ηνπο απνηεινχζαλ έλα ηζρπξφ ππεξαζπηζηηθφ φπιν γηα ηνλ 

θαηεγνξνχκελν, γεγνλφο πνπ αλαγθάδεηαη λα παξαδερηεί θαη ν ίδηνο ν Αξίζησλ,  §33 

«ηνχηῳ δὲ κὴ παξαζρνκέλῳ ηνχηνπο κάξηπξαο[…] ἑαισθέλαη παξαρξκ᾽», γη‟ απηφ 

θαη ν Γεκνζζέλεο θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα λα ην εμνπδεηεξψζεη. 

   Πην αλαιπηηθά, ν Αξίζησλ πξνηάζζεη ζεηξά πηζαλνινγηθψλ  επηρεηξεκάησλ, 

ραξαθηεξίδνληαο θαη‟ επαλάιεςε ηνπο κάξηπξεο ηνπ Κφλσλνο σο ςεπδνκάξηπξεο 303 

(§31 «ἐκβάιιεηαη καξηπξίαλ ςεπδ θαὶ ἐπηγξάθεηαη κάξηπξαο..», §33 

«εἰθφησο ηὰ ςεπδκεκαξηπξήθαζηλ.»), θαζψο έρνπλ θαηαζέζεη φηη ν Αξίζησλαο 

δηαπιεθηηδφηαλ κε ηνλ Κηεζία θαη φρη  κε ηνλ Κφλσλα. Πξφθεηηαη γηα ηνπο Γηφηηκν, 

Αξρεβηάδε, Υαηξήηην, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ Αξίζησλα κε ηα 

παηξσλχκηά ηνπο, ελ αληηζέζεη κε ηνπο  κάξηπξέο ηνπ, νη νπνίνη απιψο αλαθέξνληαη: 

Λπζίζηξαηνο, Παζέαο, Νηθήξαηνο θαη Γηφδσξνο, νη νπνίνη έρνπλ θαηαζέζεη φηη είδαλ 

ηνλ Κφλσλα λα επηηίζεηαη ελαληίνλ ηνπ Αξίζησλνο,  αθαηξψληαο  ηνπ ηα ξνχρα θαη 

πξνβαίλνληαο ζε πξνζβιεηηθέο ελέξγεηεο. Έκκεζα, ινηπφλ, δηεξσηάηαη ν Αξίζησλ 

πψο είλαη δπλαηφλ  νη κάξηπξεο απηνί, πνπ παξεπξέζεζαλ ηπραία ζην γεγνλφο λα 

έρνπλ ςεπδνκαξηπξήζεη θαη ζπλερίδεη,  ηνλίδνληαο φηη κελχεη θαη δηψθεη ηνλ άλζξσπν 

πνπ επηηέζεθε ελαληίνλ ηνπ θαη φρη θάπνηνλ πνπ δελ ηνλ άγγημε. 

 

     Έπεηηα, ελαληίνλ ησλ καξηχξσλ ηνπ Κφλσλα, ν Αξίζησλ εμαπνιχεη θαηεγνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ην ήζνο ηνπο. πγθεθξηκέλα,  ν θαηήγνξνο αλαθέξεη φηη νη άλζξσπνη 

απηνί ζπκκεηέρνπλ ζε γιέληηα καδί κε ηνλ Κφλσλα, ζπκπεξηθέξνληαη ρσξίο ληξνπή 

θαη ηνικνχλ λα ςεχδνληαη, ρσξίο ε αιήζεηα λα έρεη γη‟ απηνχο θακία ηζρχ. ηε 

ζπλέρεηα, νη θαηεγνξίεο γίλνληαη πην βαξηέο αθνχ ν Αξίζησλ επηζεκαίλεη φηη νη 

κάξηπξεο έρνπλ ππνθξηηηθή ζπκπεξηθνξά θαζψο ε εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε δε 

ζπλάδεη κε ηνλ αιαδνληθφ ραξαθηήξα ηνπο θαη φηη νη καξηπξίεο ηνπο απνηεινχλ  

πξντφλ πξνζπλελλφεζεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ  αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αιήζεηα. 
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Σέινο, ηα ιφγηα ηνπ γίλνληαη αθφκε πην ζθιεξά, θαζψο θαηεγνξεί ηνπο  κάξηπξεο ηνπ 

Κφλσλα φηη  είλαη αδίζηαθηνη, φηη είλαη ηνηρσξχρνη θαη  φηη αθνχ έρνπλ πξνβεί ζε 

επαίζρπληεο πξάμεηο, δε ζα δίζηαδαλ λα ςεπδνκαξηπξήζνπλ. 

 

    ρεηηθά κε ηηο καξηπξίεο,  ην θείκελν δελ επηκέλεη, δελ παξέρεη ζηνηρεία γηα ηνπο 

κάξηπξεο νχηε δειψλεη ηνλ αξηζκφ ηνπο, γεγνλφο πνπ καο ππνςηάδεη φηη κάιινλ νη 

κάξηπξεο θαηαζέηνπλ γηα ηζρπξηζκνχο θαη φρη γηα απνθάζεηο θαηαδηθψλ. 

Δληχπσζε επίζεο πξνμελεί ε απηνιεμεί παξάζεζε ηεο θαηάζεζεο ησλ καξηχξσλ ηνπ 

Κφλσλνο, ηε ζηηγκή πνπ παξαθξάδνληαη ζχληνκα ηα ιεγφκελα ησλ καξηχξσλ ηνπ 

Αξίζησλνο, νη νπνίνη σο πεξαζηηθνί εχζηνρα δειψλνληαη κφλν κε ην φλνκά ηνπο 

ρσξίο παηξσλπκηθφ ή δεκνηηθφ. Αλ κάιηζηα ε θαηάζεζε ησλ δηθψλ ηνπ καξηχξσλ 

είλαη ηφζν απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο, φζν πξνζπαζεί λα πείζεη ζην 32, δε γίλεηαη 

θαηαλνεηφ γηαηί ε αλαθνξά ηνπ ζε απηήλ είλαη ηφζν ζχληνκε. Πξνθαλψο,  απηφ 

ζπκβαίλεη ζθφπηκα. Ο Αξίζησλαο απνθεχγεη λα παξαζέζεη θαηά ιέμε ηελ θαηάζεζε 

ησλ καξηχξσλ ηνπ, θαζψο ππάξρεη ακθηβνιία,  αλ απηή θαηνλφκαδε ηνλ Κφλσλα σο 

δξάζηε ηνπ ηξαπκαηηζκνχ θαη ηεο αθαίξεζεο ηνπ ελδχκαηνο. Πηζαλφηαηα, δειαδή, νη 

ιέμεηο «ὑπφ Κφλσλνο», θαη νη κεηνρέο ζε ρξφλν ελεζηψηα («ηππηφκελνλ», 

«ἐθδπφκελνλ», «ὑβξηδφκελνλ») λ‟ απνπζίαδαλ απφ ηελ θαηάζεζε, γεγνλφο ζην νπνίν 

ζπλεγνξεί ε ρξήζε ηεο κεηνρήο «πεπνλζφηα»/ «λα έρσ ππνζηεί» (32). Οη κάξηπξεο 

δειαδή ηνπ Αξίζησλνο είδαλ κελ ηνλ ελάγνληα ρηππεκέλν θαη εκίγπκλν αιιά πξέπεη 

λα έθζαζαλ, αθνχ είρε θχγεη ν δξάζηεο304. 

 

    Οινθιεξψλνληαο ην ζρνιηαζκφ καο γηα ηνπο κάξηπξεο ηνπ Κφλσλνο, νθείινπκε λα 

αλαγλσξίζνπκε φηη ελδερνκέλσο ν Αξίζησλ λα έρεη δίθην, φηαλ ηζρπξίδεηαη φηη απηνί 

δελ θαηαζέηνπλ ηελ αιήζεηα. Απφ ηελ παξάγξαθν 31 γίλεηαη ζαθέο φηη ν Κφλσλ 

θαηέζεζε ηε καξηπξία ηνπο ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, φηαλ πιένλ θνβφηαλ φηη ζα 

έραλε ηελ ππφζεζε. Αλ ινηπφλ απηνί ςεπδνκαξηχξεζαλ, γηα λα ζψζνπλ ηνλ θίιν ηνπο 

φηαλ ν ηειεπηαίνο είρε εμαληιήζεη θάζε άιιν κέζν πεηζνχο, ηφηε δηέηξεραλ ηνλ 

θίλδπλν λα θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο απφ ηνλ Αξίζησλα δίθε ςεπδνκαξηπξηψλ. 

Ίζσο φκσο ζπλαίλεζαλ λα δψζνπλ ηελ θαηάζεζε πνπ παξαζέηεη ν Αξίζησλ, δηφηη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ αδχλαην λα θαηαδηθαζηνχλ ζε δίθε ςεπδνκαξηπξίσλ, 

γηαηί ηνπο πξνθχιαζζε ε πηζαλφηαηα ζθφπηκε ακθηζεκία ηνπ θεηκέλνπ ηεο 
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θαηάζεζεο.  Ζ ρξήζε ηεο απαξεκθαηηθήο ζχληαμεο κε ππνθείκελν θαη αληηθείκελν ζε 

αηηηαηηθή πηψζε «(κή παηάμαη Κφλσλα Αξίζησλα»)  έρεη σο  απνηέιεζκα λα κείλεη 

αζαθέο πνηνο είλαη δξάζηεο θαη πνην ην ζχκα. Έηζη, ε ζχληαμε πξνζέθεξε θάιπςε 

ζηνπο θίινπο ηνπ Κφλσλνο φπνηα θαη αλ ήηαλ ε αιήζεηα. Δλαιιαθηηθά, επηζεκαίλεη ν 

Carey, ε ακθηζεκία «ζα κπνξνχζε λα αθνξά ην ξήκα παηάμαη. Ο Κφλσλ, δειαδή, ζα 

κπνξνχζε λα έρεη βάιεη ζηνλ Αξίζησλα ηξηθινπνδηά, λα ηνλ είρε θινηζήζεη ή 

πνδνπαηήζεη, φρη φκσο γξνλζνθνπήζεη» 305.  

 

      Ο Γεκνζζέλεο, βέβαηα, δελ εληάζζεη ζηνλ ιφγν ηνπ πειάηε ηνπ θάπνην ζρφιην 

γηα ηελ αζάθεηα ηεο θαηάζεζεο. Απηφ φκσο δελ απνθιείεη απαξαίηεηα ην ελδερφκελν 

ηνπ πξνζρεδηαζκνχ ηεο ακθηζεκίαο ηεο θαηάζεζεο, ε νπνία κπνξεί λα κελ έγηλε 

αληηιεπηή, ή αλ έγηλε, λα κελ θξίζεθε ζθφπηκν λα ζρνιηαζηεί.  

 

     ηε ζπλέρεηα ηνπ ιφγνπ (33) ν Αξίζησλ πξνβάιιεη έλα εἰθφο σο επηρείξεκα: γηαηί 

λα ππνβάιεη αγσγή ελαληίνλ ηνπ Κφλσλνο, αλ ν ηειεπηαίνο δελ ήηαλ ν δξάζηεο; 

Με έκθαζε, κάιηζηα, ηνλίδεηαη φηη ν αληίδηθνο είλαη έλνρνο θαη ε ελνρή ηνπ έρεη 

απνδεηρζεί. Δίλαη δχζθνιν λα δερηεί θαλείο φηη ν Αξίζησλ επηλφεζε ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπ Κφλσλνο ζηε ζπκπινθή θαη ππέβαιε αγσγή ελαληίνλ ελφο παζεηηθνχ 

ζεαηή (φπσο ηζρπξίδεηαη ν Κφλσλ) αθήλνληαο ηνλ πξαγκαηηθφ έλνρν, δειαδή ηνλ 

Κηεζία, λα μεθχγεη. Γη‟ απηφ κπνξεί  ν Κφλσλ λα κελ ήηαλ έλαο απιφο ζεαηήο ζηε 

ζπκπινθή κεηαμχ Αξίζησλνο θαη Κηεζίνπ, αιιά λα πξνζθιήζεθε καδί κε άιινπο 

απφ ηνλ γηφ ηνπ γηα λα επηηεζνχλ ζηνλ Αξίζησλα σο ηηκσξία ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ηελ 

πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηνλ Κηεζία θαηά ηελ πξψηε ηνπο 

ζπλάληεζε εθείλν ην βξάδπ306.  

 

   Αθφκε θαη αλ δελ ππήξμε πξφζθιεζε θαη ηπραία ν Κφλσλ ζπλάληεζε ηνλ γηφ ηνπ 

θαη ηνλ Αξίζησλα πνπ κάισλαλ κέζα ζηελ αγνξά, κέζα ζ‟ απηφ ην πιαίζην ηεο 

αληηπαιφηεηαο είλαη κάιινλ απίζαλν λα έκεηλε ακέηνρνο. Ίζσο πξάγκαηη λα έβγαιε 

ην ηκάηην ηνπ Αξίζησλνο καδί κε ηνλ γηφ ηνπ ή θάπνηνλ άιινλ. πνηα, φκσο θαη αλ 

ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Κφλσλνο ζηνλ μπινδαξκφ, ππήξραλ φπσο πξναλαθέξζεθαλ, 

                                                           
305

ο.π.,31-32 
306

 ο.π.,32 



105 
 

ιφγνη πνπ σζνχζαλ ηνλ Αξίζησλα λα πξνηηκήζεη λα ππνβάιεη αγσγή κφλν ελαληίνλ 

ηνπ Κφλσλνο307.  

 

   Σν ππφινηπν ηκήκα απηήο ηεο ζεκαληηθήο ππνελφηεηαο αλαιψλεηαη ζηελ 

πξνζπάζεηα εμνπδεηέξσζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ καξηχξσλ ηνπ Κφλσλνο, απφ ηνπο 

νπνίνπο θάπνηνη είραλ ηαπηηζηεί κε επηθαλείο Αζελαίνπο ηεο επνρήο. Παξνπζηάδνληαη 

σο θαηλνκεληθά ζνβαξνί θαη επππφιεπηνη πνιίηεο, γλσζηνί ζηελ αζελατθή θνηλσλία 

γηα ηελ εππξεπή ηνπο παξνπζία, νη νπνίνη δηαβεβαηψλνπλ φηη ν Κφλσλ δελ είρε 

ζπκκεηνρή ζηε ζχγθξνπζε. Ο Αξίζησλ, φκσο, παξνπζηάδεη φινπο απηνχο σο 

ζπκπφηεο (φρη ηπραία ε επηινγή ηνπ ραξαθηεξηζκνχ, ε ζρέζε ηνπ Κφλσλνο κε ην 

πνηφ επαλέξρεηαη) θαη κέιε ηεο ίδηαο ἑηαηξείαο, φπνπ αλήθε ν Κφλσλ, νη νπνίνη 

επηδίδνληαλ ζε φισλ ησλ εηδψλ ηηο παξάλνκεο θαη αηζρξέο πξάμεηο308.Δίραλ , ινηπφλ, 

κηα αλαθφινπζε ζπκπεξηθνξά, αθνχ επηδίδνληαλ ζε επνλείδηζηεο πξάμεηο ελψ 

ζπγρξφλσο, ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο  πηνζεηνχζαλ έλα  ζνβαξφ χθνο θαη 

κηκνχληαλ ηα ιαθσληθά ήζε. Ηζρπξίδνληαλ , κάιηζηα, φηη θνξνχζαλ ηνλ ηξηβψλα, 

έλαλ κηθξφ, ρνλδξνεηδή καλδχα, έλδπκα  ησλ θησρφηεξσλ Αζελαίσλ, ν νπνίνο  

ζπλδεφηαλ κε ηνπο παξηηάηεο. Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη  ζαπκαζκφο ηεο πάξηεο 

θαη ε απνκίκεζε ησλ ζπαξηηαηηθψλ ζπλεζεηψλ δελ ήηαλ αζπλήζηζηνο αλάκεζα ζηνπο 

πινχζηνπο Αζελαίνπο, αθφκα θαη κεηά ηε κάρε ησλ Λεχθηξσλ309, θαηά ηελ νπνία νη 

παξηηάηεο εηηήζεθαλ απφ ηνπο Θεβαίνπο, ζε κηα απφ ηηο πιένλ πεξηζπνχδαζηεο 

κάρεο ηεο αξραηφηεηαο, απφ πιεπξάο ζηξαηησηηθήο ηαθηηθήο, . 

 

     ρεηηθά κε ηνλ θνηλφ ηφπν πνπ κπνξνχκε λ‟ αλαγλσξίζνπκε  ζην ιφγν απηφ είλαη 

ην γεγνλφο φηη ν Αξίζησλ παξνπζηάδεη ηνπο κάξηπξεο θαη θίινπο ηνπ αληηπάινπ σο 

κέξνο κηαο ζπλσκνζίαο , πνπ ζηφρν έρεη λα δηαζηξεβιψζεη ηε δηθαηνζχλε310. Πην 

αλαιπηηθά, ηα κέιε κηα εηαηξείαο θαηά ηνλ Αξίζησλα, ε γλψζε ηνπ νπνίνπ γηα ηηο 

αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο  ίζσο νθείιεηαη ζηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ηδίνπ ζε κία απφ απηέο, είραλ σο βαζηθή αξρή ηελ αιιεινυπνζηήξημε, επνκέλσο 

ζεσξνχζαλ ηελ ςεπδνξθία ζην δηθαζηήξην ππνρξέσζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ αζψσζε ηνπ εηαίξνπ ηνπο. Άξα, ε καξηπξία ηνπο ζηεξείηαη θαηά ηνλ 
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Αξίζησλα θάζε αμηνπηζηίαο, ζε αληίζεζε αζθαιψο κε ηνπο δηθνχο ηνπ κάξηπξεο πνπ 

ήηαλ απινί πεξαζηηθνί311.  

 

   Μάιηζηα, ν Αξίζησλ παξνπζηάδεη ζε επζχ ιφγν ηνλ δήζελ ζπιινγηζκφ ησλ 

καξηχξσλ ηνπ Αξίζησλνο, πξνηνχ ςεπδνκαξηπξήζνπλ. Πξφθεηηαη γηα εμνινθιήξνπ 

επηλνεκέλν δηάινγν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζθφπηκε ππεξβνιή έσο θαη ςεχδε 

(αξθεί λα ηνλ ζπγθξίλεη θαλείο κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζεζε ησλ καξηχξσλ ηνπ 

Κφλσλνο ζην 31), πξνθεηκέλνπ λα εγείξεη ηελ νξγή ησλ δηθαζηψλ ελαληίνλ ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ. 

 

 Με ηε ρξήζε επζένο ιφγνπ ν Γεκνζζέλεο πξνζπαζεί, θαη ζεσξνχκε φηη ηα 

θαηαθέξλεη πνιχ θαιά, λα παξνπζηάζεη σο πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηνλ δηάινγν κεηαμχ 

ησλ καξηχξσλ ηνπ Κφλσλνο. Ο J.Ober ππνζηεξίδεη φηη ν Γεκνζζέλεο ζ‟ απηφλ ηνλ 

ιφγν εθκεηαιιεχεηαη ηε δπζπηζηία ησλ δηθαζηψλ θαη ελδερνκέλσο θαη ηνλ θφβν ηνπο 

ελαληίνλ ησλ αξηζηνθξαηηθψλ. Ο Αξίζησλ κε έκθαζε ηνλίδεη ηελ αξηζηνθξαηηθή αμία 

ηεο αθνζίσζεο πξνο ηνπο θίινπο ζε βάξνο ηεο δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ ιατθψλ 

δηθαζηεξίσλ. Οη θίινη ηνπ Κφλσλνο , θαηά ηνλ Αξίζησλα, νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ 

ηάμε ηλ θαιλ θ ἀγαζλ, πηνζεηνχλ έλαλ ηξφπν δσήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

θαηά βνχιεζε δξάζε, ηελ πεξηθξφλεζε ησλ ζεψλ θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

παξαδφζεσλ, ηε δηάπξαμε ὓβξεσο, ηελ ςεπδνξθία κε ζηφρν ηελ παξνρή βνήζεηαο 

πξνο ηνπο νκνίνπο ηνπο. Γη‟ απηφ νη άλζξσπνη ηνπ ιανχ, δειαδή, νη κέηξηνη, νη κέζνη 

πνιίηεο ζηνπο νπνίνπο αλήθεη ν ελάγσλ θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ, πξέπεη λα πξναζπίζνπλ 

ηα ζπκθέξνληά ηνπο, πνπ δηαηαξάζζνληαη απφ ηε δξάζε ησλ αξηζηνθξαηψλ, θαη λ‟ 

απνθαηαζηήζνπλ ηελ ηζνξξνπία κε κέζν ηε ζπιινγηθή ηνπο ηζρχ σο θξηηέο ζηα ιατθά 

δηθαζηήξηα312. 

   ην ηέινο ηνπ ιφγνπ, νθείινπκε λα ππνγξακκίζνπκε ηελ ππεξβνιή φζσλ 

δηαηππψλνληαη ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ θαηεγνξία ησλ καξηχξσλ σο ηνηρσξχρσλ. 

ίγνπξα δελ πξφθεηηαη γηα απνδεδεηγκέλε ελνρή ζε ηέηνην αδίθεκα, θαζψο ε 

ζχιιεςε γηα ηνηρσξπρία επέβαιε σο πνηλή ηελ εθηέιεζε. ζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία 

φηη «ρηππνχλ απηνχο πνπ βξίζθνπλ κπξνζηά ηνπο»,  δε γλσξίδνπκε αλ αλαθέξεηαη ζε 

πξφζθαηα γεγνλφηα ή ζηα ρξφληα ηεο ληφηεο ησλ καξηχξσλ313.  
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Ο ξθνο Σνπ Κφλσλα Καη Ζ Πξνζπάζεηα Γηαβνιήο Σνπ Αξίζησλνο 

( §§ 38-41) 

    Ήηαλ ζπλεζηζκέλν γηα ηνπο θαηεγνξνχκελνπο λα θέξνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην 

δηθαζηήξην γηα λα δηεγείξνπλ ηελ θξίζε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο. Ωζηφζν, ν Κφλσλ 

πξνηίζεηαη λα νξθηζηεί ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπ314. Ο Αξίζησλ, ινηπφλ, θαηαβάιιεη 

πξνζπάζεηα λα εμνπδεηεξσζεί έλα αθφκε «δπλαηφ ραξηί» ηνπ Κφλσλνο, ν φξθνο πνπ 

έδσζε ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ,  ν ξήηνξαο 

ρξεζηκνπνηεί θπξίσο ηηο ηερληθέο ηεο εζνπνηίαο θαη ηεο δηαβνιο. πεχδεη, ινηπφλ, ν 

Αξίζησλ λα πξνεηδνπνηήζεη ηνπο δηθαζηέο γηα ηελ πιένλ (αλάκεζα ζηηο ηφζεο) αλαηδή 

πξάμε ηνπ αληηδίθνπ, ηελ νξθσκνζία ηνπ. Πξφθεηηαη γηα πιεξνθνξία πνπ θάπνηνο 

ηξίηνο (ρσξίο λα θαηνλνκάδεηαη) αθνχγνληαο έλησζε θαηάπιεμε θαη γη‟ απηφ ηε 

κεηέθεξε ζηνλ Αξίζησλα. Έηζη, ν ηειεπηαίνο πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο δηθαζηέο φηη 

δελ είλαη ίδηνλ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ λα παξαθνινπζεί άιινπο αλζξψπνπο , νχηε θαλ 

ηνλ αληίδηθφ ηνπ, γη‟ απηφ θαη ε αλαθνξά ηνπ φξθνπ ηνπ Κφλσλνο εηζάγεηαη κε ηα 

ξήκαηα «αθνχσ» θαη «ιέλε». Ο φξθνο ηνπ Κφλσλνο απαμηψλεηαη σο «αδηάληξνπεο»  

θαη «αβάζηκεο πξάμεηο ζξάζνπο» (§38), νη νπνίεο κπνξνχλ λα εμαπαηήζνπλ κφλν ηνπο 

πιένλ έληηκνπο θαη απνλήξεπηνπο αλζξψπνπο315. 

     Ο Γεκνζζέλεο θξνληίδεη λα ζπληεξεί θαιή ηε ζρέζε ηνπ πειάηε ηνπ κε ηνπο 

δηθαζηέο. Ζ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, αθφκε θαη αλ δηακνξθψλεηαη ε ηάζε λα 

επλνήζεη ηνλ αληίδηθν, πξνέξρεηαη απφ ηνπο εζηθνχο αλζξψπνπο πνπ φκσο 

εμαπαηήζεθαλ316.  

     Ωζηφζν, αληί λ‟ αζρνιεζεί κε ηελ νπζία ηνπ φξθνπ θαη λα παξαζέζεη ην 

πεξηερφκελφ ηνπ, ν Αξίζησλ  ζηξέθεηαη γηα άιιελ κηα θνξά πξνο ην ήζνο θαη ηνλ βίν 

ηνπ Κφλσλνο, ζέινληαο λα αθπξψζεη ηελ ηζρχ ηνπ φξθνπ εθείλνπ. Καη  πάιη 

ππνγξακκίδεηαη φηη ν Αξίζησλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάκςεη ε δηθαηνζχλε, αλαγθάζηεθε 

λα πιεξνθνξεζεί (39) ηα ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Κφλσλνο ζε ἑηαηξεία θαηά ηε 

ληφηε ηνπ,  κε ηελ νλνκαζία Σξηβαιινί, ε νπνία επηδηδφηαλ ζε αλίεξεο πξάμεηο πνπ 

πξνθαινχζαλ ην δεκφζην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα, φπσο ηε βξψζε ησλ πξνζθνξψλ 

ζηελ Δθάηε θαη ησλ φξρεσλ ησλ ρνίξσλ πνπ πξνζθέξνληαλ ζηνπο θαζαξκνχο πξηλ 

απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο εθθιεζίαο ηνπ δήκνπ317. 
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     Πψο είλαη ινηπφλ δπλαηφλ λα ζεσξεζεί έγθπξνο ν φξθνο ελφο ηέηνηνπ αλζξψπνπ; 

Γηα λα εληζρχζεη κάιηζηα ηελ δηαβνιήλ πξνο ην πξφζσπν ηνπ αληηδίθνπ ν Αξίζησλ 

επηιέγεη ζθφπηκα λ‟ αλαθέξεη ηα νλφκαηα δχν εηαίξσλ ηνπ Κφλσλνο, απφ ηνπο 

νπνίνπο ν έλα είρε θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην θαη ν άιινο ραξαθηεξίδεηαη απφ αλαπεξία 

ζηα κάηηα, πνπ θαηά ηε ιατθή πίζηε ζπρλά δειψλεη ζεία ηηκσξία, ζπλήζσο γηα 

αζέβεηα318. 

    Γελ κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηελ αιήζεηα ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ Αξίζησλνο. Κακία 

απφδεημε δελ πξνζθέξεηαη γηα ηηο αηηηάζεηο ηνπ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ θάπνηεο 

απνξίεο, φπσο π.ρ. πψο είλαη δπλαηφλ νη Σξηβαιινί λα έηξσγαλ ηνπο φξρεηο ησλ 

ρνίξσλ πνπ πξνζθέξνληαλ γηα ηνπο θαζαξκνχο, φηαλ παξαδίδεηαη (ρφιηα Αηζρ.1.23) 

πσο κεηά ηελ ηειεηή νη ζαλαησκέλνη ρνίξνη ξίρλνληαλ ζηε ζάιαζζα; 

Δπίζεο , ν Αξίζησλ θαηαγγέιιεη ηελ ππεξβνιή ηνπ Κφλσλνο λα νξθηζηεί ζηε δσή 

ησλ παηδηψλ ηνπ σο κε θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ησλ Αζελαίσλ, ηζρπξηζκφο πνπ 

ζχκθσλα κε ηηο πεγέο θξίλεηαη κάιινλ αβάζηκνο. Σέινο, ν Αξίζησλ αλαγθάδεηαη γηα 

λα αληηκεησπίζεη ηελ ςεπδνξθία λα εηζεγεζεί πξφθιεζηλ, πνπ αθνξνχζε ηελ 

νξθσκνζία ηνπ γηα ηελ αιήζεηα ησλ θαηεγνξηψλ πνπ απαγγέιιεη ελαληίνλ ηνπ 

Κφλσλνο. 

     Παξαζέηεη άιισζηε ην πεξηερφκελν ηνπ φξθνπ ηνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα 

ππνιείπεηαη ζε δξακαηηθφηεηα ηεο νξθσκνζίαο ηνπ Κφλσλνο, θαζψο ν ηειεπηαίνο ζα 

νξθηδφηαλ ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπ πνπ πηζαλφηαηα ζα παξεπξίζθνληαλ ζην 

δηθαζηήξην θαη πάλσ ζην θεθάιη ηνπο ζα κπνξνχζε λα ηνπνζεηήζεη ηα ρέξηα ηνπ γηα 

λ‟ απαγγείιεη ηνλ φξθν ηνπ, φκσο ζηελ νπζία είλαη ν ίδηνο, κφλν πην γεληθφο, δηφηη ε 

θαηάξα πνπ ηνλ ζπλνδεχεη αλαθέξεηαη γεληθά ζηε γεληά θαη ζηελ νηθία. Ίζσο απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ν Αξίζησλ δελ παξαζέηεη απηνιεμεί ηνλ φξθν ηνπ, ψζηε λα κελ 

κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε απηφλ ηνπ Κφλσλνο319. 

     Σέινο, ν Αξίζησλ ζπεχδεη λα δηεπθξηλίζεη φηη ε πεξίπησζε ηεο ςεπδνξθίαο ηνπ 

είλαη κφλν έλα ππνζεηηθφ ελδερφκελν , πνπ νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηνλ φξθν ηνπ, 

αιιά δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζή ηνπ, φζε πξνζπάζεηα θαη αλ θαηαβάιεη ν αληίδηθφο 

ηνπ λα πείζεη ην δηθαζηήξην γηα ην αληίζεην 320. 
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Δπίλογορ ( §§ 42-44) 

 
   ην ηέινο ηνπ ιφγνπ εκθαλίδνληαη ζηνηρεία πνπ απαληψληαη ζπρλά ζηε δηθαληθή 

ξεηνξεία. Σν πξψην είλαη ε πξνζπάζεηα δηέγεξζεο ζπλαηζζεκάησλ νξγήο θαη κίζνπο 

ζηνπο δηθαζηέο γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν (παζνπνηία). Απεπζχλεηαη πξφζθιεζε ζ‟ 

απηνχο λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ νκηιεηή θαη λα ζεσξήζνπλ θνηλφ ην αδίθεκα πνπ 

απηφο ππέζηε. Γίλεηαη θαλεξή ε πξνζπάζεηα άζθεζεο επηξξνήο ζην ζπκηθφ ησλ 

δηθαζηψλ, πξνθαλψο ιφγσ έιιεηςεο  ηζρπξψλ,  πεηζηηθψλ επηρεηξεκάησλ  θαη 

αδηάζεηζησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ321. 

 

   Με ηελ πξφθιεζε ηέηνησλ ζπλαηζζεκάησλ, επηζπκεί ν Γεκνζζέλεο λα 

νινθιεξψζεη ην ιφγν ηνπ ν πειάηεο ηνπ, θαη κάιηζηα επηδηψθεη λα ηνπο ηα 

ζπληεξήζεη, πξνεηδνπνηψληαο ηνπο δηθαζηέο φηη ν θαηεγνξνχκελνο ζα επηδηψμεη λα ηα 

κεηαβάιεη ζε νίθην πξνο φθειφο ηνπ. Γη‟ απηφ ζπεχδεη λα πξνεηνηκάζεη ηελ απφθξηζή 

ηνπο ζηελ παξάθιεζε ηνπ Κφλσλνο γηα έιενο. Ωο δίθαηνη, ινηπφλ, δηθαζηέο θαη 

ζπλεηνί πνιίηεο νθείινπλ λα ηνπ ην αξλεζνχλ, ζθεπηφκελνη φηη ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε αθελφο ζα αδηθήζνπλ έλαλ άλζξσπν πνπ έρεη ππνζηεί θαηάθνξε ὓβξηλ θαη 

απεπζχλζεθε ζ‟ απηνχο γηα λα δηθαησζεί, αθεηέξνπ φηη κε ηελ ηπρφλ αζψσζε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ ζ‟ αλνίμεη ν δξφκνο  γηα πεξηζζφηεξεο ηέηνηεο άλνκεο 

ζπκπεξηθνξέο322. 

 

   Σέινο, ν Αξίζησλ δελ παξαιείπεη ηελ αλαθνξά ζηηο ππεξεζίεο απηνχ θαη ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ πξνο ηελ παηξίδα.323 . Δίλαη αιήζεηα πσο είλαη  ζπλεζηζκέλν γηα ηνπο 

δηαδίθνπο λα παξαζέηνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο σο έλαλ πξνθαλή ηξφπν γηα λα εδξαησζεί 

ν ζσζηφο εζηθφο ραξαθηήξαο324. Βέβαηα, ε αλαθνξά είλαη ηδηαίηεξα ζχληνκε, γεληθή 

θαη ζην αθξνηειεχηεην ζεκείν ηνπ ιφγνπ, ίζσο γηα λα πξνβάιεη ηε ζεκλφηεηα θαη 

κεηξηνπάζεηα ηνπ νκηιεηή θαη λα θιείζεη ηελ νκηιία ηνπ αθήλνληαο ζηνπο δηθαζηέο 

απηή ηελ εληχπσζε325. Ωζηφζν, ν ηζρπξηζκφο είλαη χπνπηα ζχληνκνο. πσο 

πξναλαθέξζεθε ε ζπληνκία ηαηξηάδεη ζην ζεκλφ πξφζσπν ηνπ Αξίζησλνο, αιιά  
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απνπζηάδεη ε παξνρή απφδεημεο326, γεγνλφο πνπ δε ζα έβιαπηε ηελ εηθφλα ηνπ 

κεηξηνπαζνχο λένπ πνπ πξνζπαζεί λα νηθνδνκήζεη ν Αξίζησλ. Γελ παξαιείπεη, 

αζθαιψο, ν ηειεπηαίνο θαη πάιη λα δηαβάιεη ηνλ αληίδηθν γηα ηε κε ηέιεζε 

ιεηηνπξγηψλ θαη ηε κε εθπιήξσζε ππεξεζηψλ πξνο ηελ παηξίδα, φπσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ζεηείαο (§§ 3-6).Ζ θαηλνκεληθή ζπζηνιή ηνπ 

Αξίζησλνο λα κηιήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ έξρεηαη πάλησο ζε ερεξή αληίζεζε κε ηηο 

θξαζηηθέο επηζέζεηο πνπ εμαπνιχεη ελαληίνλ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Κφλσλνο327. 

Ο ιφγνο νινθιεξψλεηαη νπζηαζηηθά ρσξίο επίινγν, κε δχν ζχληνκεο πεξηφδνπο, κε 

ηηο νπνίεο νινθιεξψλνληαη επίζεο νη ιφγνη 20, 36, 38, ηνπ Γεκνζζέλνπο θαη 7 θαη 8 

ηνπ Ηζαίνπ328. 
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ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΙΚΑ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

Σο είδορ ηων λόγων 

    ρεηηθά κε ηνπο δχν δηθαληθνχο ιφγνπο,  ζα πξέπεη λ‟ αλαθεξζεί φηη ν ιφγνο «Πξνο 

ίκσλα», πνπ  ζπληζηά έξγν ηνπ Λπζία,   αθνξά ην αδίθεκα ηνπ ηξαπκαηηζκνχ εθ 

πξνκειέηεο (ηξαχκα ἐθ πξνλνίαο»), ζε αληίζεζε κε ηνλ ιφγν «Καηά Κφλσλνο», πνπ 

είλαη έξγν ηνπ Γεκνζζέλε θαη πξαγκαηεχεηαη ην αδίθεκα ησλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ 

(ηξαχκα αἰθείαο).ηελ πξψηε πεξίπησζε , ν Λπζίαο γξάθεη έλαλ δηθαληθφ ιφγν 

ππεξάζπηζεο,  πνπ ζπληζηά ηελ απνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ,  θαζψο ν αληίπαιφο 

ηνπ,  ίκσλ,  έρεη  πξνζθχγεη ζηε δηθαηνζχλε, απνδίδνληάο  ηνπ ηελ θαηεγνξία γηα 

ηξαπκαηηζκφ εθ πξνκειέηεο. ε αληηδηαζηνιή κε ηνλ Λπζία, ν  Γεκνζζέλεο  ζπλζέηεη 

έλαλ ιφγν θαηεγνξίαο γηα ηνλ πειάηε ηνπ, ηνλ Αξίζησλα, ν νπνίνο θαηαζέηεη δίθε 

αἰθείαο ελαληίνλ ηνπ Κφλσλα. 

 

Σο πεπιεσόμενο ηων λόγων 

    ζνλ αλαθνξά ην πξννίκην ησλ δχν ιφγσλ παξαηεξνχληαη θνηλά ζηνηρεία. Αξρηθά,  

δηαπηζηψλεηαη πσο απηνί πνπ εθθσλνχλ ηνπο ιφγνπο παξνπζηάδνληαη σο ζχκαηα. 

Βεβαίσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γεκνζζέλε, απηφ  ίζσο δελ πξνθαιεί ηφζν κεγάιε 

εληχπσζε, θαζψο πξφθεηηαη γηα ιφγν θαηεγνξίαο , φκσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Λπζία 

πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο  φηη ε απνινγία κεηαηξέπεηαη ζε θαηεγνξία θαη 

ν ζχηεο ζε ζχκα. Δπηπιένλ, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δηαθξίλεηαη έλαο  πάγηνο φξνο 

ηεο δηθαληθήο ξεηνξείαο , πνπ είλαη ε δηαβνιή ηνπ αληηπάινπ. πγθεθξηκέλα, ζηνλ 

ιφγν «Πξνο ίκσλα» ν θαηεγνξνχκελνο ακαπξψλεη ην ήζνο ηνπ αληηπάινπ 

θαηεγνξψληαο ηνλ γηα δηάπξαμε αδηθηψλ θαη άζθεζε βίαο, φπσο αθξηβψο θαη ζηνλ 

ιφγν «Καηά Κφλσλνο», φπνπ ν Αξίζησλ θάλεη  ιφγν γηα ρξήζε βίαο θαη επαίζρπληε 

ζπκπεξηθνξά απφ ηελ πιεπξά ηνπ Κφλσλα. Με απηφ ηνλ ηξφπν , νη νκηινχληεο 

επηδηψθνπλ λα θεξδίζνπλ ηελ εχλνηα ησλ δηθαζηψλ  ελψ ζπγρξφλσο επηζπκνχλ λα  

ηνπο έρνπλ πξνδηαζέζεη αξλεηηθά γηα ηνπο αληηπάινπο ηνπο. ην πιαίζην ηεο 

πξνζπάζεηαο απηήο, θαη ζηνπο δχν ιφγνπο,  γίλεηαη επίθιεζε ζηε δίθαηε θξίζε αιιά 

θαη ηελ επκελή δηάζεζε ησλ δηθαζηψλ, ψζηε λα δηάθεηληαη θηιηθά απέλαληη ηνπο.  
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηφ πνπ πξνζειθχεη ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή  θαη εκθαλίδεηαη 

κφλν ζηνλ ιφγν «Πξνο ίκσλα»,   είλαη ε αλαθνξά ζην ζέκα ηνπ έξσηα  ελφο 

Αζελαίνπ πνιίηε γηα έλαλ λεψηεξν άλδξα, γεγνλφο πνπ δελ είλαη εζηθά επηιήςηκν, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε ν εξψκελνο λα είλαη δνχινο ή κέηνηθνο. Αληίζηνηρα,  απηφ πνπ 

εγείξεη ην ελδηαθέξνλ ζηνλ ιφγν «Καηά Κφλσλνο» είλαη ην γεγνλφο φηη ν Αξίζησλ 

απνδίδεη ζηνλ Κφλσλα ηελ θαηεγνξία ηεο ὕβξεσο, ελώ θαηαζέηεη δίθε αἰθείαο. 

Βαζίδεη, κάιηζηα, ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηνπ  ζ‟  έλα  ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ήζνπο 

ηνπ, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηε κεηξηνπάζεηα. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο γηα 

αλνρή απέλαληη ζηηο αδηθίεο πνπ ππέζηε αιιά θαη   εππξεπή ζηάζε απέλαληη ζηα πάζε 

ηνπ,  θάλεη ιφγν θαη ν θαηεγνξνχκελνο ζηνλ ιφγν «Πξνο ίκσλα». Γίλεηαη, ζπλεπψο 

αληηιεπηφ πσο ε έληνλε δηαγξαθή ησλ εζψλ παξαηεξείηαη ζην πξννίκην θαη ησλ δχν 

ιφγσλ, ελψ παξάιιεια επηηπγράλνληαη θαη νη ζηφρνη ηνπ πξννηκίνπ: πξφζεμηο θαη 

εχλνηα. ρεηηθά κε ηελ επκάζεηα,  ζην έξγν ηνπ Λπζία,  ζα πεξηνξηζηνχκε  κφλν ζηελ 

αλαθνξά πνπ θάλεη ν θαηεγνξνχκελνο,  γηα ηνλ έξσηά ηνπ πξνο ηνλ λεαξφ Θεφδνην 

αιιά θαη ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ίκσλα,  ηεο νπνίαο είρε γίλεη ζηφρνο. ην έξγν 

ηνπ Γεκνζζέλε, ε ζχληνκε ελεκέξσζε ηνπ αθξναηεξίνπ επί ηνπ ζέκαηνο επηδηψθεηαη 

κε   ηελ επηζήκαλζε ησλ ζσκαηηθψλ βιαβψλ πνπ πξνθάιεζε ν Κφλσλ ζηνλ 

Αξίζησλα.   

   ηε δηήγεζε, παξαηεξείηαη φηη θαη ζηνπο δχν δηθαληθνχο ιφγνπο,  αθνχ 

πξνζδηνξηζηεί  μεθάζαξα ην ζεκείν εθθίλεζεο ησλ αληηδηθηψλ, θνηλφο ηφπνο είλαη φηη 

νη αληίδηθνη ησλ νκηινχλησλ  βξίζθνληαη ππφ ηελ επήξεηα κέζεο θαη ζηηο 

βηαηνπξαγίεο, ζηηο νπνίεο επηδίδνληαη,  πιαηζηψλνληαη  απφ θίινπο ηνπο . Μάιηζηα, 

ζηνλ ιφγν «Πξνο ίκσλα» , γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ίκσλα θαη ηελ παξέα ηνπ, ελψ 

ζηνλ ιφγν Καηά Κφλσλνο», ζηνλ Κφλσλα, ζηελ παξέα ηνπ θαη ζηνπο γηνχο ηνπ. Θα 

πξέπεη, βέβαηα,  λα επηζεκαλζεί φηη ζην ρσξίν ηεο πίζηεσο, ζηνλ ιφγν «Καηά 

Κφλσλνο»,   γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε  λεαληθέο νκάδεο (εηαηξείεο - 

ζπκκνξίεο), νη νπνίεο κάιηζηα θαηνλνκάδνληαη (ηζχθαιινη θαη απηνιήθπζνη), θάηη 

πνπ δε ζπλαληάηαη ζηνλ ιφγν ηνπ Λπζία.. 

   Δπηπιένλ, απηφ πνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξε εληχπσζε είλαη,  φηη νη επηζέζεηο  πνπ 

γίλνληαη ζ‟ απηνχο πνπ εθθσλνχλ ηνπο ιφγνπο, δηαδξακαηίδνληαη φρη ζ‟ έλα, αιιά ζε 

πεξηζζφηεξα ρξνληθά επίπεδα. Έηζη, ν θαηεγνξνχκελνο, ζηνλ ιφγν ηνπ Λπζία, 

πεξηγξάθεη ηέζζεξηο επηζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη εηο βάξνο ηνπ , ελψ  ν 
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Αξίζησλ, ζηνλ ιφγν ηνπ Γεκνζζέλε, αλαθέξεη δχν επηζεηηθέο ελέξγεηεο θαη κία 

ιεθηηθή επίζεζε. 

      Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, επίζεο,  είλαη ηα θίλεηξα ησλ επηζέζεσλ. ηνλ  

ιφγν «Πξνο ίκσλα», ν θαηεγνξνχκελνο ππνζηεξίδεη φηη ν ίκσλ κε ηελ αξσγή ησλ 

θίισλ , βηαηνπξάγεζε  ελαληίνλ ηνπ, ζέινληαο λ‟ απνζπάζεη ηνλ λεαξφ Θεφδνην, γηα 

ιφγνπο εξσηηθήο αληηδειίαο, ελψ ζηνλ  ιφγν «Πξνο ίκσλα», δελ πξνζδηνξίδνληαη, 

ηνπιάρηζηνλ ζηε δηήγεζε,   ηα αίηηα απηήο ηεο πβξηζηηθήο επίζεζε. Μφλν ζην ρσξίν 

ηεο πίζηεσο ππάξρεη ππαηληγκφο  φηη ε  αίηηα έλαξμεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ππήξμε ε 

εξσηηθή δηεθδίθεζε ελφο πξνζψπνπ  θαη ζπγθεθξηκέλα  κηαο  εηαίξαο, γεγνλφο,  

βέβαηα,  ην νπνίν δε δέρεηαη ν Αξίζησλαο 

    Σα επαθφινπζα ησλ επηζεηηθψλ απηψλ ελεξγεηψλ, νη ηξαπκαηηζκνί δειαδή,   

πνηθίιινπλ σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ηε κνξθή ηνπο. πγθεθξηκέλα,  ζηνλ ιφγν ηνπ 

Λπζία ζηελ ηειεπηαία επίζεζε, ν ίκσλαο θαη απηνί πνπ ηνλ πεξηζηνηρίδνπλ, ζε 

θαηάζηαζε κέζεο, νξκνχλ ελαληίνλ  ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ  θαη απηψλ πνπ ηνλ 

βνεζνχζαλ. Αθνινπζεί ζπκπινθή, απφ ηελ νπνία φινη βγαίλνπλ , φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη,  «κε ζπαζκέλα θεθάιηα» , γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη 

πξνθαλψο ν θαηεγνξνχκελνο αληαπέδσζε ηα ρηππήκαηα θαη ίζσο ηξαπκάηηζε ηνλ 

ίκσλα. Έπεηηα, ν ίκσλ θαη νη θίινη ηνπ , φπσο παξαζέηεη, μεκέζπζηνη ηνπ δήηεζαλ 

ζπγγλψκε. Αληηζέησο, ζηνλ ιφγν «Καηά Κφλσλνο»,  ν Αξίζησλαο,  κεηά ηε  βάλαπζε 

επίζεζε πνπ  δέρηεθε  θαη ηνλ απφιπην εμεπηειηζκφ πνπ ππέζηε,   ππήξμε αδχλακνο 

λ‟ αληηδξάζεη θαη λα ζεθσζεί, νπφηε ήηαλ απαξαίηεηε ε ζπκβνιή ησλ πεξαζηηθψλ 

γηα ηε κεηαθνξά ηνπ. Ζ θιηληθή ηνπ θαηάζηαζε ήηαλ ηφζν ζνβαξή, πνπ , φπσο 

θαηαζέηεη ζε πνιιά ζεκεία ηνπ ιφγνπ, βξηζθφηαλ ζην κεηαίρκην δσήο θαη ζαλάηνπ. 

   Δπηπξνζζέησο , δηαπηζηψλεηαη φηη  θαη ζηνπο δχν ιφγνπο θαζίζηαηαη  έληνλε ε 

αληηπαξαβνιή ηεο ζπλεηήο, θαινπξναίξεηεο, θφζκηαο θχζεο απηψλ πνπ εθθσλνχλ 

ηνπο ιφγνπο  κε ηε βηαηφηεηα, θαπιφηεηα θαη αλαίδεηα ησλ αληηδίθσλ ηνπο. Πην 

αλαιπηηθά, ζηε δηήγεζε ηνπ ιφγνπ «Πξνο ίκσλα»,  θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

παξαγξάθνπο 5-9,  ν ίκσλαο παξνπζηάδεηαη σο έλαο άλζξσπνο αλήζηθνο  πνπ 

εθκεηαιιεχεηαη ηνλ λεαξφ Θεφδνην, παξαβηάδνληαο ζηνηρεηψδεηο θαλφλεο ηεο εζηθήο. 

Δίλαη απηαξρηθφο θαη πξνζβιεηηθφο απέλαληί ηνπ, αιιά θαη απέλαληη ζηνλ νκηιεηή. 

Καηά ηελ πξψηε επίζεζε, θαίλεηαη πσο  είλαη αλαηδήο θαη μεδηάληξνπνο θαζψο, καδί 

κε ηελ παξέα ηνπ ζε θαηάζηαζε κέζεο, εηζβάιιεη ζην γπλαηθσλίηε θαη ηνλ αλδξῶλα 
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ηνπ μέλνπ ζπηηηνχ. Γείρλεη , ινηπφλ, πφζν αζεβήο είλαη παξαβηάδνληαο αθφκε θαη ην 

άβαην ηνπ γπλαηθσλίηε. πγρξφλσο,  πξνθχπηεη φηη είλαη αδίζηαθηνο αθνχ θαιεί ηνλ 

αληίδειν ηνπ έμσ γηα λα ινγαξηαζηνχλ ζαλ άληξεο θαη φηαλ ε επίζεζε απνθξνχεηαη, 

απηφο ζπλερίδεη λα  πεηξνβνιεί  ηνλ θαηεγνξνχκελν απφ απφζηαζε329. 

   ηε δεχηεξε επίζεζε ηνπ ίκσλα( §§11-14) θαίλεηαη φηη ν είλαη αθφκε νξγηζκέλνο 

θαη  δελ έρεη μεπεξάζεη ην πεξηζηαηηθφ κε ηνλ Θεφδνην γη‟ απηφ θαη πξνβαίλεη ζηηο 

αληίζηνηρεο ελέξγεηεο  ζπγθξνηψληαο κηα «ζπκκνξία» θίισλ ηνπ πνπ επηηίζεηαη ζην 

Πιαηατθόλ κεηξαξθηνλ  θαη ηνλ νκηιεηή. 

Γηαγξάθεηαη ,ινηπφλ, ην πξνθίι ελφο εθδηθεηηθνχ, πνηαπνχ αλζξψπνπ πνπ 

παξνπζηάδεηαη λα έρεη δψζεη  θαη  ςεπδείο πιεξνθνξίεο γηα έλαλ ηξαπκαηηζκφ, ν 

νπνίνο θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ δελ πθίζηαηαη εθείλε ηε ρξνληθή 

ζηηγκή .  

    ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε επίζεζε πνπ θάλεη (§§15-20), ν ίκσλ εκθαλίδεηαη σο  

αληζφξξνπνο θαη ζξαζχδεηινο θαζψο πνηέ δελ αληηκεησπίδεη ηνλ αληίπαιφ ηνπ κφλνο 

ηνπ, αιιά θάζε θνξά παίξλεη καδί ηνπ θαη ηνπο θίινπο ηνπ. Μάιηζηα,  «ε ζπκκνξία 

ηνπ» ίκσλα, φπσο θαη ν ίδηνο, θαίλεηαη πσο ζηεξείηαη εζηθψλ θξαγκψλ, ρσξίο λα 

δίλεη ζεκαζία νχηε θαη ζηελ θαηαθξαπγή ηνπ θφζκνπ. Έηζη, πξνβαίλεη  ζε 

μπινδαξκνχο θαη βηαηνπξαγίεο. 

    ε αληηζηνηρία, ζηνλ ιφγν «Καηά Κφλσλνο» (§§3-6),  νη γηνη ηνπ Κφλσλα, ζηελ 

πξψηε επίζεζε, φηαλ βξίζθνληαη ζηελ εθζηξαηεία ζηνλ Πάλαθην, παξνπζηάδνληαη σο 

αλαηδείο αθνχ  κεζπζκέλνη ρηππνχλ ηνλ Αξίζησλα αιιά θαη ηνπο  δνχινπο ηνπ,  

αθφκα θαη κεηά ηελ επίπιεμε ηνπ ζηξαηεγνχ ηνπο.  

Έπεηηα (§§ 7-12), ν  Κφλσλ θαη ε ζπκκνξία ηνπ , πάιη ππφ ηελ επήξεηα κέζεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο αζεβείο  θαη μεδηάληξνπνη ζην κέγηζην βαζκφ,  θαζψο 

δηαπξάηηνπλ χβξε,  εθηειψληαο έλαλ πβξηζηηθφ ρνξφ επάλσ ζην εκίγπκλν θαη 

εκηιηπφζπκν ζψκα ηνπ Αξίζησλνο. Σν γεγνλφο φηη ν Αξίζησλ θείηεηαη ζην έδαθνο 

εκίγπκλνο, καο παξαπέκπεη ζηνλ Θεφδνην πνπ ηξέρεη λα μεθχγεη απφ απηνχο πνπ ηνλ 

θαηαδηψθνπλ , αθήλνληαο ην ηκάηηφ ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα εηθφλα ζθιεξή  πνπ 

απνηππψλεη ηελ αγξηφηεηα θαη κλεζηθαθία ηνπ Κφλσλα θαη ηεο παξέαο ηνπ. Μάιηζηα, 

φηη νη γηνη ηνπ επηδίδνληαη ζε αλάξκνζηεο πξάμεηο ελνρνπνηνχλ θαη θαζηζηνχλ ππαίηην 

ηνλ Κφλσλα, επηβαξχλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ην ήζνο ηνπ. 

                                                           
329

Λεντάκησ, Β., (2015),  18 



115 
 

   ηε ζπλέρεηα, ζην ρσξίν ηεο πίζηεσο (§§21-45), ζηνλ ιφγν «Πξνο ίκσλα», αθνχ 

πξφθεηηαη γηα ιφγν ππεξάζπηζεο, παξνπζηάδνληαη ηα επηρεηξήκαηα θαηεγνξίαο ηνπ 

ίκσλα θαη έπεηηα, ν θαηεγνξνχκελνο πξνβάιιεη ηα αληεπηρεηξήκαηά ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λ‟ αλαηξέςεη ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο θαηεγνξίαο. ηνλ ιφγν 

«Καηά Κφλσλνο», αθνχ πξφθεηηαη γηα ιφγν θαηεγνξίαο, αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ηα 

αληεπηρεηξήκαηα πνπ ζα έζεηε ν αληίδηθνο ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Αξίζησλνο,  θαη ζηε 

ζπλέρεηα ν ίδηνο ν Αξίζησλαο πξνζπαζεί λα η‟ αλαηξέςεη. 

   ηνλ ιφγν ηνπ Λπζία, ηα αληεπηρεηξήκαηα πνηθίινπλ, θαζψο θάπνηα απφ απηά είλαη 

ινγηθά, άιια ςπρνινγηθά – κε επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα θαη άιια εχθνια 

αλαηξέςηκα, αθνχ δελ απνηεινχλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ωο ηζρπξφ αληεπηρείξεκα 

ζηελ θαηεγνξία ηνπ ίκσλα,  φηη ρηππήζεθε απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν ζην θεθάιη, 

κπξνζηά ζηελ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, αλαδεηθλχεηαη ν ηζρπξηζκφο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ φηη ήηαλ αδχλαην, ν ίκσλαο  λα  ήηαλ ζε ζέζε λα θπλεγά ηνλ 

λεαξφ Θεφδνην,  γηα έλα πεξίπνπ ρηιηφκεηξν, κπξνζηά ζηα κάηηα δηαθνζίσλ θαη 

παξαπάλσ καξηχξσλ, ελψ  ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη ηφζν βαξηά ρηππεκέλνο. Δπηπιένλ, 

έλα αθφκε πεηζηηθφ επηρείξεκα,  ζηελ θαηεγνξία ηνπ ίκσλα φηη ν θαηεγνξνχκελνο 

ζην ζπίηη ηνπ ηνλ απείιεζε κε θεξακίδηα θαη αηρκεξά αληηθείκελα φηη ζα ηνλ 

ζθνηψζεη,  απνηειεί ε απάληεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ φηη αλ ήζειε πξαγκαηηθά λα 

ηνλ ζθνηψζεη ζα είρε εμνπιηζηεί θαιχηεξα. Θα εξρφηαλ, επίζεο , κε θίινπο ηνπ θαη 

φρη κε ηνλ Θεφδνην, πνπ είρε κηθξή ζσκαηηθή δηάπιαζε.  Αθνινπζεί έλα ηδηαηηέξσο  

ινγηθφ επηρείξεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ν ίκσλαο απνθαζίδεη 

λα κελχζεη ηνλ θαηεγνξνχκελν. Πην αλαιπηηθά, ν ίκσλαο , ν νπνίνο έρεη ηαπεηλσζεί 

απφ ηνλ θαηεγνξνχκελν, δε δεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηζζήκαηνο πεξί δηθαίνπ 

άκεζα, αιιά κεηά ην πέξαζκα ηεζζάξσλ εηψλ. 

    Πξφθεηηαη γηα ηζρπξά επηρεηξήκαηα πνπ παξαζέηεη ν θαηεγνξνχκελνο θαη ζα 

κπνξνχζαλ λα πξντδεάζνπλ ηνλ αλαγλψζηε γηα κηα πηζαλή δηθαίσζή ηνπ. Ζ κφλε 

αζάθεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ιφγν είλαη φηη ελψ ππνζηεξίδεη φηη  ηξαπκαηηζκφο εθ 

πξνλνίαο ζηνηρεηνζεηείηαη κφλν φηαλ ππάξρεη πξφζεζε δνινθνλίαο, δελ 

επηρεηξεκαηνινγεί κε ελάξγεηα. Γεληθφηεξα, φκσο,  κπνξνχκε λα ζεσξήζνκε φηη ν 

Λπζίαο πξέπεη λα θέξδηζε ηε δίθε θαη λ‟ απάιιαμε ηνλ πειάηε ηνπ απφ ηηο 

θαηεγνξίεο. Σα επηρεηξήκαηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ  θαη θπξίσο ε ζέζε φηη θηλήζεθε 

ακπλφκελνο θαη φρη επηηηζέκελνο  ππεξίζρπζαλ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ. 
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   Αληίζηνηρα, ζηνλ Λφγν ηνπ Γεκνζζέλε,  σο πξνο ην ζχλνιφ ηνπο, ηα επηρεηξήκαηα 

δε ζηεξίδνληαη ζε ζηέξεα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Πην αλαιπηηθά, ζηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ 

Κφλσλα, φηη πξφθεηηαη γηα ππφζεζε ήζζνλνο ζεκαζίαο κεηαμχ αληίπαισλ λεαληθψλ 

νκάδσλ, ν Αξίζησλαο αληηδξά θαη δελ ην δέρεηαη, ππνζηεξίδνληαο φηη θάηη ηέηνην δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο λα επηρεηξεκαηνινγεί. ην  επφκελν 

επηρείξεκα, ν Κφλσλαο ζα ελνρνπνηνχζε ηνλ Αξίζησλα θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ γηα βίαηεο 

πξάμεηο, ρσξίο λ‟ αθνινπζνχλ ηνπο άγξαθνπο λφκνπο ησλ λεαληθψλ νκάδσλ,  θαζψο 

απεπζχλνληαη ζηε δηθαηνζχλε, έρνληαο εηηεζεί. Σν επηρείξεκα απηφ ν Αξίζησλαο 

πξνζπαζεί λα ην αλαηξέςεη, ρσξίο σζηφζν λα δηαζέηεη ηζρπξά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Πεξηνξίδεηαη ζηε ρξήζε ξεηνξηθψλ κέζσλ κέζα απφ ηε δηαβνιή ηνπ ήζνπο ηνπ 

Κφλσλα θαη ησλ παηδηψλ ηνπ. Απ΄ ηελ άιιε πιεπξά, ην γεγνλφο φηη ν Κφλσλ 

θαηφξζσζε λα δηαζέηεη ηξείο απηφπηεο κάξηπξεο ππεξαζπίζεσο, αλ ζπλεθηηκεζεί κε 

ηελ πξόθιεζηλ πνπ ππέβαιε γηα θαηάζεζε κε βαζαληζκφ ησλ δνχισλ πνπ ηνλ 

ζπλφδεπαλ ην βξάδπ ηεο ζπκπινθήο, θαη κε ηνλ δξακαηηθφ φξθν ζηε δσή ησλ 

παηδηψλ ηνπ, ίζσο λα ηνπ εμαζθάιηζε ηελ αζψσζε, φπσο άιισζηε είρε απνθαλζεί θαη 

ε δηαηηεζία.330. 

   Αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο  ζηνλ ιφγν ηνπ «Καηά Κφλσλνο»,  ππάξρεη  ε έθζεζε 

φξσλ δηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία θαη πάιη γίλεηαη πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπ Αξίζησλα 

λα πείζεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ πνηληθψλ θπξψζεσλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

Αληίζηνηρε έθζεζε  δηθνλνκηθψλ φξσλ δελ παξαηεξείηαη ζηνλ  ιφγν «Πξνο ίκσλα». 

Απνηππψλεηαη  κφλν ε πξνζσπηθή ζέζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ  φηη ην ηξαχκα εθ 

πξνλνίαο  νπζηαζηηθά ζπληζηά κηα δξάζε γηα απφπεηξα θφλνπ, δειαδή ζπλππάξρεη 

κφλν κε ηνλ θφλν, φρη κε ηνλ ηξαπκαηηζκφ.  

   Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη θνηλά ζεκεία, φπσο ν βαζηθφο ηφπνο ηεο δηαβνιήο αιιά θαη 

ε ρξήζε ξεηνξηθψλ εξσηήζεσλ. Σν ζηνηρείν ηεο  δηαβνιήο ελζσκαηψζεθε  έληερλα 

θαη ζηνπο δχν ξεηνξηθνχο ιφγνπο, ελψ  κε ηηο ξεηνξηθέο εξσηήζεηο επηρεηξήζεθε λα 

δεκηνπξγεζεί ε επηζπκία ζην αθξναηήξην απζφξκεηα λα απαληήζεη θαη επνκέλσο  λα 

πηνζεηήζεη κηα επλντθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ νκηιεηή. Παξ‟ φιν πνπ νη ξεηνξηθέο 

εξσηήζεηο πξνζδίδνπλ ακεζφηεηα, δσληάληα, πνηθηιία ζην ιφγν, ελψ δελ αθήλνπλ ηνλ 

αθξναηή ζε αδξάλεηα αιιά επαγξχπλεζε, εληνχηνηο κεηψλνπλ ηελ απνδεηθηηθή ηζρχ 

ησλ ξεηνξηθψλ ιφγσλ,  

                                                           
330

 Χατζηλάμπρου , Ρ., 36 
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   Έλα άιιν ζηνηρείν νκνηφηεηαο ζηνπο δχν ιφγνπο, είλαη ν βαζαληζκφο ησλ δνχισλ. 

ην ιφγν «Πξνο ίκσλα» γίλεηαη  αλαθνξά ζηνλ ελδερφκελν βαζαληζκφ ηνπ 

Θεφδνηνπ, ελψ ζηνλ ιφγν «Καηά Κφλσλνο»  ηζρπξίδεηαη ν Αξίζησλ φηη ν Κφλσλαο 

δήζε λα θαηαζέζνπλ θαηφπηλ βαζαληζκνχ, νη δνχινη πνπ ηνλ ζπλφδεπαλ ην βξάδπ ηεο 

ζπκπινθήο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη θαζπζηέξεζε, γεγνλφο πνπ ζπλέθεξε ηνλ 

Κφλσλα. ίγνπξα, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ,  θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν,  κφλν έηζη 

κπνξνχζε λα απνθηήζεη εγθπξφηεηα ε καξηπξία ησλ δνχισλ. 

   Δπηπιένλ , θνηλφο ηφπνο απνηειεί ην γεγνλφο φηη γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ θαηάζεζε 

φξθνπ. Πην αλαιπηηθά,  ζηνλ  ιφγν ηνπ Λπζία, ν θαηεγνξνχκελνο, ζην πξννίκην, 

βεβαηψλεη φηη ζα αλαηξέςεη κε επηρεηξήκαηα ηα φζα ν ίκσλαο νξθίζηεθε. Απ‟ ηελ 

άιιε πιεπξά,  ζηνλ ιφγν ηνπ Γεκνζζέλε, ζην ηκήκα ηεο πίζηεσο, ν Αξίζησλαο 

επηρεηξεί λα αθπξψζεη ηελ ηζρχ ηνπ φξθνπ πνπ έρεη θάλεη ν Κφλσλ ζηε δσή ησλ 

παηδηψλ ηνπ,  κέζα απφ ηηο ηερληθέο ηεο εζνπνηίαο θαη ηεο δηαβνιήο. Μάιηζηα, 

βεβαηψλεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ δηθνχ ηνπ φξθνπ. Παξά ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα «εμνπδεηεξσζεί» ν φξθνο ,θαη παξά ηνλ βαζκφ κε 

ηνλ νπνίν απηφ απνδεηθλχεηαη, εληνχηνηο, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο αλαληίξξεηα, ν 

ίκσλαο θαη ν Κφλσλαο παξνπζηάδνληαη  αλεηιηθξηλείο θαη  επίνξθνη,  πνπ  δε 

δηζηάδνπλ λα παξαβνχλ αθφκε θαη ηνπο φξθνπο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο 

ζθνπνχο ηνπο . 

Δπίζεο,  θαη ζηνπο δχν ιφγνπο, ε εζνπνηία, ζην ηκήκα ηεο πίζηεσο, είλαη έληνλε κέζα 

απφ ηε δηαβνιή ησλ αληηπάισλ ησλ νκηινχλησλ. πγθεθξηκέλα, ζηνλ ιφγν ηνπ 

Λπζία, ν θαηεγνξνχκελνο πξνζπαζεί λα ηνλίζεη ηελ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηεγφξνπ ηνπ, ην φηη είλαη ν ζχηεο, ν απφιπηνο πβξηζηήο θαη ππαίηηνο ησλ βίαησλ 

ελεξγεηψλ πνπ έρεη αληηζηξέςεη πξνο φθειφο ηνπ ηα γεγνλφηα. Καηά ηελ πεξηγξαθή 

ελφο επεηζνδίνπ κεηά ηε κάρε ηεο Κνξψλεηαο, ηνλ θαηεγνξεί  επίζεο, φηη είλαη 

ζπθνθάληεο, δφιηνο, απείζαξρνο, κνρζεξφο θαη εξεηζηηθφο. Παξάιιεια,  ν ίκσλ 

εζνγξαθείηαη σο εγσθεληξηθφο,  αηνκηζηήο, αδηάθνξνο γηα ηελ παηξίδα ηνπ,  εμαηηίαο 

ηεο ιηπνηαμίαο πνπ επέδεημε ζε θξίζηκεο ζηηγκέο γη‟ απηήλ. κνηα, θαη ζηνλ ιφγν ηνπ 

Γεκνζζέλε, ν Αξίζησλ παξνπζηάδεη  ηνλ Κφλσλα θαη ηνπο γηνχο ηνπ σο ζπθνθάληεο 

θαη πβξηζηέο, ελψ ηνλ ίδην σο λνκηκφθξσλ, έληηκν θαη εζηθφ. Μάιηζηα,  ν Κφλσλ 

ραξαθηεξίδεηαη σο ην αξλεηηθφ πξφηππν γηα ηνπο λένπο, πνπ αθφκε θη αλ δε 

ζπκκεηείρε ν ίδηνο ζηα γεγνλφηα , είλαη  ν εζηθφο απηνπξγφο ,  πνπ ζα πξέπεη λα 

ηηκσξεζεί γηα  ηελ αλαηξνθή πνπ έδσζε ζηα παηδηά  ηνπ θαζψο δηαπξάηηνπλ 
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ζνβαξφηαηα αδηθήκαηα ελψπησλ ηνπ, ρσξίο λα αηζρχλνληαη. Δμίζνπ έληνλε κε ηελ 

εζνπνηία, φκσο,  είλαη θαη ε παζνπνηία, αθνχ ζπλαηζζήκαηα απνζηξνθήο θαη κίζνπο 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζνχλ ζηνπο δηθαζηέο ηφζν γηα ηνλ Κφλσλα φζν θαη 

γηα ηνλ ίκσλα κέζα απφ απηφ ηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπο. 

   ηνλ επίινγν θαη ησλ δχν ιφγσλ γίλεηαη επίθιεζε ζηε δίθαηε θξίζε ηνπ δηθαζηηθνχ 

ζψκαηνο θαη παξάθιεζε ζην έιεφο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα πάγηα ηαθηηθή , πνπ 

ζηφρν έρεη ηελ εχλνηα ησλ δηθαζηψλ,  πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή 

απφθαζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε,  επηζεκαίλεηαη πσο αλ δηθαησζεί ν ίκσλαο, άδηθα 

ν θαηεγνξνχκελνο ζα εμνξηζηεί απφ ηελ παηξίδα ηνπ, ηε ζηηγκή πνπ ηεο έρεη ηφζα 

πξνζθέξεη, ελψ αλ αζσσζεί ν Κφλσλαο, αθελφο ζα έρεη αδηθεζεί ν Αξίζησλαο, πνπ 

είλαη ζχκα χβξεσο, αθεηέξνπ ζα δνζεί ην έλαπζκα γηα ηε ζπλέρεηα αλάινγσλ ηέηνησλ 

αλάξκνζησλ ζπκπεξηθνξψλ. 

  Δπηπξνζζέησο,  ζηνλ ιφγν ηνπ Λπζία ζπλνςίδεηαη ε ζηάζε ηνπ ίκσλα θαη 

εκθαλίδεηαη σο εμαηξεηηθά θαχινο θαη απφιπηνο ππεχζπλνο  πνπ ζα έπξεπε θαλνληθά 

λα δηθάδεηαη εμαηηίαο ησλ απξεπψλ ελεξγεηψλ ηνπ. Αληίζηνηρα, ζηνλ ιφγν ηνπ 

Γεκνζζέλε, πην έληνλα θαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε, επηδηψθεηαη ε δηαβνιή ηνπ  

Κφλσλα θαζψο  ηνλίδεηαη ε κε ηέιεζε ιεηηνπξγηψλ θαη ε κε εθπιήξσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ  πξνο ηελ παηξίδα.. Σέινο, δηαπηζηψλεηαη φηη θαη ζηνπο δχν ιφγνπο 

ηφζν ν θαηεγνξνχκελνο  φζν θαη ν Κφλσλαο, θαζψο δειψλνπλ φηη έρνπλ εθπιεξψζεη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνο ηελ παηξίδα, αλαδεηθλχνληαη σο ελάξεηνη, ζπλεηνί κε κεγάιε 

αγάπε γηα ηελ παηξίδα. 
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Σο ποινικό πλαίζιο ηων δικανικών λόγων   

  ην ξεηνξηθφ ιφγν Καηά Κφλσλνο, εληχπσζε θάλεη εμ‟ αξρήο ην γεγνλφο φηη ν  

Αξίζησλ θαηαζέηεη κελ  δίθε αἰθείαο, ελαληίνλ ηνπ Κφλσλνο, ηνλίδεη, δε, φηη 

πξφθεηηαη γηα δηάπξαμε  ὕβξεσο, επηζεκαίλνληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηε βαξχηεηα 

ηνπ αδηθήκαηνο. 

    Γηα λ‟ απνδείμεη, φηη δελ είρε δηαπξάμεη ην αδίθεκα ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο, αιιά  

ὕβξε έπξεπε λα δείμεη πνην ήηαλ ην θίλεηξν θαη ε πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ Κφλσλα 

εθείλε ηε ζηηγκή. Καη εθφζνλ ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο χβξεσο  είλαη λα 

ληψζεη θαλείο επραξηζηεκέλνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα θνκπάδεη ζε βάξνο άιισλ, 

δχζθνια κπνξνχζε λα ππάξμεη ήρνο πνπ λ‟ απνθαιχπηεη πεξηζζφηεξν μεθάζαξα ηελ 

«ὕβξε» απφ ηνλ ήρν ηνλ νπνίν, ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ Αξίζησλνο, έβγαδε ν 

Κφλσλ. Παξ‟ φια απηά, αλ θαη ε ὕβξηο απνηεινχζε ζαπκάζην ζέκα γηα ηε ξεηνξηθή 

θαηαγγειία, νη άιιεο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο ηεο επίζεζεο θαη ηεο εμχβξηζεο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν αθξηβείο θαη επηθεξδείο331. 

   Αλαληίξξεηα, θαζίζηαηαη ελαξγέο ην λνκηθφ πιαίζην ησλ αδηθεκάησλ . ηελ 

πεξίπησζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο αἰθείαο, ν ηξαπκαηηζκφο γηλφηαλ  ρσξίο ηε ρξήζε 

φπινπ. Ήηαλ απιψο ζσκαηηθή βιάβε. Αληηζέησο,  ν εθ πξνκειέηεο ηξαπκαηηζκφο 

γηλφηαλ κε πέηξα ή κε άιιν φπιν θαη ζεσξείην πην ζεκαληηθφο ζηελ αζελατθή 

πνιηηεία.. Έηζη, νη ππνζέζεηο αἰθείαο δηθάδνληαλ ζην δηθαζηήξην ηεο Ζιηαίαο, ρσξίο 

νη πνηληθέο θπξψζεηο λα είλαη θαζνξηζκέλεο, ελψ γηα ηηο ππνζέζεηο εζθεκκέλνπ 

ηξαπκαηηζκνχ αξκφδην δηθαζηήξην ήηαλ ν Άξεηνο Πάγνο, κε ζπγθεθξηκέλεο  πνηλέο 

ηελ εμνξία θαη ηε δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο  ηνπ δξάζηε. 

   Ωζηφζν, δελ ππάξρεη ζαθήλεηα ζρεηηθά κε ην αλ έλαο ηξαπκαηηζκφο εθ πξνκειέηεο 

ζπληζηά απηνκάησο απφπεηξα θφλνπ. ηνλ ιφγν «Καηά Κφλσλνο» θαη ζπγθεθξηκέλα  

θαηά ηελ παξάζεζε ησλ φξσλ δηθνλνκίαο,  δε γίλεηαη ηέηνηα αλαθνξά. Μάιηζηα δε 

θαίλεηαη λα ζπληζηά ν θφλνο απφξξνηα ελφο εζθεκκέλνπ ηξαπκαηηζκνχ. Αληηζέησο, 

ζηνλ ιφγν «Πξνο ίκσλα» ν θαηεγνξνχκελνο  ηζρπξίδεηαη φηη ε πξνκειέηε 

ζπλππάξρεη κφλν κε ηνλ θφλν. Σξαπκαηηζκφο εθ πξνλνίαο ζηνηρεηνζεηείηαη κφλν φηαλ 

ππάξρεη πξφζεζε δνινθνλίαο. Θεσξεί, κάιηζηα φηη είλαη άηνπν λα γίλεηαη ιφγνο γηα 
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ηξαπκαηηζκφ εθ πξνζέζεσο. Ο ηξαπκαηηζκφο ηζνδπλακεί, ζχκθσλα κε απηφλ , κε 

απφπεηξα θφλνπ πνπ δελ ηειεζθφξεζε γη‟ απηφ θαη εθδηθάδνληαη απηέο νη ππνζέζεηο 

απφ ηε Βνπιή ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, θαζψο επίζεο, ππάξρνπλ θαη νη πνιχ βαξηέο 

πνηληθέο θπξψζεηο. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηνλ θαηεγνξνχκελν είηε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ν θφλνο είηε   φρη, ν θφλνο ζεσξείηαη ζπληειεζκέλνο. 

   Αδηακθηζβήηεηα, έλαο ηξαπκαηηζκφο εθ πξνζέζεσο ζπληζηά πνιχ πην ζνβαξή 

θαηεγνξία απφ ηνλ απιφ ηξαπκαηηζκφ. Θα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε θφλν. 

πλεπάγεηαη, φκσο απηφκαηα θαη ηνλ θφλν; 

Δίλαη γεγνλφο φηη ,ζχκθσλα κε ηνλ λφκν  πεξί αλζξσπνθηνλίαο,  ν θφλνο ἐθ πξνλνίαο 

απαηηνχζε απηφο πνπ ελεξγεί λα ζθνπεχεη κφλν ζηελ πξάμε, φρη ζηνλ ζάλαην πνπ 

πξνθχπηεη332. Παξ‟ φια απηά,  δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ην γεγνλφο φηη, απηφο 

πνπ δηελεξγεί ηνλ εθ πξνκειέηεο ηξαπκαηηζκφ, απνδέρεηαη φρη ηε βεβαηφηεηα αιιά  

ηελ πηζαλφηεηα ελφο θφλνπ, ζηνλ νπνίνλ απηφο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη. 
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