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ΔΙΑΓΩΓΗ
ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζεί θαη θαη’ επέθηαζε λα ζθηαγξαθεζεί ζε αδξέο
γξακκέο ην θαηλφκελν «Γεκνζζέλεο». Αξρηθά ζα επηρεηξεζεί κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο
επνρήο ζηελ νπνία έδεζε, γεγνλφο πνπ δηακφξθσζε θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο έδξαζε. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζα κειεηεζεί ε Αζήλα ηνπ 4νπ αηψλα π.Υ., κε ηηο θπξίαξρεο πνιηηηθέο ηάζεηο ηεο
θαη ην αληίζηνηρν θνηλσληθφ θιίκα πνπ απηέο είραλ δηακνξθψζεη. Θα επηρεηξεζεί ζηε ζπλέρεηα
κηα θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ-ζηαζκψλ ηεο Αζελατθήο ηζηνξίαο ππφ ηε ζθηά ηεο καθεδνληθήο
απεηιήο, ελψ παξάιιεια ζα δηεξεπλεζεί ε δξάζε ησλ πξνζσπηθνηήησλ - θαη θαηά θχξην ιφγν
ηνπ Γεκνζζέλε - πνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο.
Αθνινχζσο, ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε – θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά – ησλ θπξηφηεξσλ
ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ηνπ βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο, Φηιίππνπ ηνπ Β’ θαζψο θαη ηνπ δηαδφρνπ
ηνπ Αιεμάλδξνπ κε ηνπο Αζελαίνπο, απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ ήηαλ ε νξηζηηθή θαηάθηεζε ηεο
Διιάδαο απφ ηε καθεδνληθή δπλαζηεία, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε έληνλεο αλαηαξάμεηο θαη
δηακφξθσζε λέεο ηζνξξνπίεο ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη.
ε έλα δεχηεξν επίπεδν ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε ηεο πνιχπιεπξεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
Γεκνζζέλε σο ελφο ηθαλφηαηνπ ξήηνξα θαη εμίζνπ ηθαλνχ πνιηηηθνχ πνπ γλψξηζε εμαηξεηηθά
κεγάιε απήρεζε αιιά θαη απνδνθηκαζία απφ ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη
ελαξγέζηαηα θαη κέζα απφ ηε κειέηε δχν ιφγσλ πνπ ζπληέζεθαλ ελαληίνλ ηνπ απφ δχν
«αληηπάινπο» ηνπ ξήηνξεο, ηνλ Γείλαξρν θαη ηνλ Τπεξείδε. Αθνξκή ππήξμε κηα δίθε πνπ
ζπζηάζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί κηα ππφζεζε δσξνδνθίαο, ζηελ νπνία αλακείρζεθε ην
φλνκα ηνπ Γεκνζζέλε σο ελφο εθ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα δίθε ηδηαίηεξεο
ζεκαζίαο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε έθβαζή ηεο θαζφξηζε ηε κεηέπεηηα πνξεία ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ
Γεκνζζέλε φζν θαη ησλ δχν «θαηεγφξσλ» ηνπ, ηνπ Γεηλάξρνπ θαη ηνπ Τπεξείδε.
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Η ΑΘΗΝΑ ΣΟΤ 4ΟΤ ΑΙΩΝΑ π.Υ.
Κςπίαπσα πολιηικά πεύμαηα
Γχν είλαη ηα βαζηθά ξεχκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ δηαηξείηαη ε θνηλή γλψκε ησλ Αζελψλ ζηε
δηάξθεηα ηνπ 4νπ αηψλα π.Υ.: νιηγαξρηθφ θαη δεκνθξαηηθφ. Βέβαηα ζην εζσηεξηθφ θαη ησλ δχν
παξαηάμεσλ δηαθξίλεη θαλείο ηφζν αθξαίεο φζν θαη κεηξηνπαζείο απνρξψζεηο αιιά θαη πνηθηιίεο
απφςεσλ αλαθνξηθά κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ή κε ηα πξφζσπα πνπ επσκίδνληαλ εγεηηθέο
επζχλεο ή επεδίσθαλ ηελ πξνψζεζή ηνπο ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην.
Αμηνζεκείσηνη ήηαλ νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί ε ηδηφηεηα ηνπ
πνιηηηθνχ εγέηε ηνπ 4νπ αη. π.Υ.1 Μεηαμχ άιισλ νη δεκνθηιέζηεξνη είλαη «ξήηνξαο», «ιέγσλ»,
«πνιηηηθόο», «ηα ηῆο πόιεσο πξάηησλ».2 Οη δχν πξψηεο πξνζσλπκίεο νθείινληαη θπξίσο ζην
γεγνλφο φηη ζπλεζέζηεξν θαη εκθαλέζηεξν έξγν ηνπο ήηαλ ε εθθψλεζε ιφγσλ ζηελ Δθθιεζία
ηνπ Γήκνπ, σο άκεζε ζπλέπεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε έλα δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, φπσο
άιισζηε ζπλέβαηλε θαη ηνλ ακέζσο πξνεγνχκελν αηψλα.3
Δθείλν πνπ δηαθνξνπνηεί σζηφζν ηηο δχν απηέο πεξηφδνπο κεηαμχ ηνπο είλαη ε βαζκηαία
δηάθξηζε, πνπ αξρίδεη λα πηνζεηείηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 4νπ αη. κεηαμχ ησλ εγεηψλ, πνπ
ζπαληφηαηα εθιέγνληαλ ζηξαηεγνί θαη ηνπ λένπ ηχπνπ ζηξαηεγνχ, πνπ έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη εγέηεο, φπσο ν Δχβνπινο, ν
Αηζρίλεο αιιά θαη ν Γεκνζζέλεο, πνπ δξνχζαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηα πιαίζηα ησλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δεκνθξαηηθήο Αζήλαο, ελψ ζηε δεχηεξε άλδξεο κε γλψζεηο θαη
ηθαλφηεηεο ζρεδφλ επαγγεικαηηθέο, πνπ επηδίδνληαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ ελαζρφιεζή
ηνπο κε ηα ζηξαηησηηθά, απέρνληαο απφ ηηο ζπδεηήζεηο ηεο Δθθιεζίαο ηνπ δήκνπ, φπσο ν
Υαβξίαο, ν Ιθηθξάηεο, ν Υάξεο, ησλ νπνίσλ ην αμίσκα ήηαλ εληαχζην.

1

Όπωσ επιςθμαίνει ο Sealey οι Ακθναίοι ζωσ τότε δεν χρθςιμοποιοφςαν μία και μόνθ λζξθ για να περιγράψουν
τθν ιδιότθτα του πολιτικοφ, Sealey (1993), 30.
2
Ι.Ε.Ε., (2000), τόμοσ 7, 28.
3
Worthington (1992), 122.
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Πολιηικό και κοινωνικό κλίμα
ηελ πεξίνδν πνπ κεζνιάβεζε κεηαμχ ηεο πηψζεο ησλ Σξηάθνληα ηπξάλλσλ (403 π.Υ.) θαη
ηνπ Λακηαθνχ πνιέκνπ πνπ αθνινχζεζε ηνλ ζάλαην ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ, ζα κπνξνχζακε λα
ππνζηεξίμνπκε φηη ε πφιε ηεο Αζήλαο, ζην εζσηεξηθφ ηεο, γλψξηζε κηα επνρή θνηλσληθήο
εηξήλεο, ζρεηηθήο πνιηηεηαθήο ζηαζεξφηεηαο θαη θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ. ’ απηφ ην
νκνινγνπκέλσο εμαηξεηηθφ θαηλφκελν ζπλεηέιεζε πιεζψξα παξαγφλησλ.
Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, χζηεξα απφ ηελ θαηάιπζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ
Σξηάθνληα, ηα νιηγαξρηθά ζηνηρεία ήηαλ εζηθά, αξηζκεηηθά θαη νπσζδήπνηε πνιηηηθά
εμαζζελεκέλα.4 Σν 355 π.Υ., φηαλ πξνσζήζεθαλ θαη πάιη ζην πξνζθήλην, δελ απείιεζαλ
ζνβαξά ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, δηνίθεζαλ κε ζρεηηθή κεηξηνπάζεηα θαη ηάμε ελψ
παξάιιεια αχμεζαλ ηηο θνηλσληθέο παξνρέο πξνο ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο. ε θακία
πεξίπησζε δελ κπνξνχκε βέβαηα λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη αξηζηνθξάηεο εγθαηέιεηςαλ ηελ παιηά
ηνπο ηδενινγία. Γελ παξαηηήζεθαλ νχηε ζηηγκή απφ ηηο επηθξίζεηο ηνπο απέλαληη ζηε
δεκνθξαηηθή κνξθή ηνπ αζελατθνχ πνιηηεχκαηνο.
ηα ζηξεβιά επηρεηξήκαηά ηνπο ζπγθαηαιέγνληαλ κεηαμχ άιισλ: ε παξνρή ίζσλ δηθαησκάησλ
ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, παξαβιέπνληαο ην γεγνλφο φηη σο άλζξσπνη απφ ηε θχζε ηνπο είλαη
άληζνη, ε αλάζεζε, απφ ηελ πιεπξά ησλ δεκνθξαηηθψλ, ηεο δηνίθεζεο ηεο πφιεο ζε ηπραίνπο
αλζξψπνπο θαη φρη ζε εθείλνπο πνπ απφ ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αγσγή ηνπο δηέζεηαλ ηα
απαξαίηεηα ερέγγπα, ε παξνρή ελφο είδνπο «κηζζνχ» ζηνπο πνιίηεο, ε αλαγσγή ηεο Δθθιεζίαο
ηνπ δήκνπ ζε φξγαλν αλψηεξν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο λφκνπο (λνκνζεηηθή εμνπζία Δθθιεζίαο) θαη
σο απνθνξχθσκα ε «ηπξαλλία» ησλ πνιιψλ ζε βάξνο ησλ νιίγσλ (επηβνιή βαξχηαηεο
θνξνινγίαο, ρξεκαηηθέο θαηαδίθεο απφ ηα δηθαζηήξηα, εθβηαζκνί ζπθνθαληψλ).
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο εμαθνινπζνχζε λα πξνέξρεηαη απφ ηα θηήκαηά
ηνπο, ε εξγαζία παξέκελε κηα έλλνηα πεξηθξνλεηέα γη’ απηνχο, ην ίδην θαη φζνη εξγάδνληαλ, ελψ
σο ζηαζεξή γξακκή ηνπο παξέκελε ε θαηαδίθε ηεο δεκνθξαηίαο σο ελφο ηνπιάρηζηνλ κε
ιεηηνπξγηθνχ πνιηηεχκαηνο. Οη αξκνδηφηεηέο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο
πφιεο, φπσο ε Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ, είραλ πεξηνξηζηεί ζηελ θαηαςήθηζε, απ’ ηελ πιεπξά ηνπο,
ησλ θηινπφιεκσλ πξνηάζεσλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ, πνπ φπσο ζα αλαιπζεί ζηε
ζπλέρεηα, ππνζηήξηδαλ θαη ηειηθά επέβαιιαλ νη δεκνθξαηηθνί.
Σα δεκνθξαηηθά ζηνηρεία απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά κεηά ηελ παιηλφξζσζε ηνπ πνιηηεχκαηνο,
ζέηνληαο θαη πάιη ζε εθαξκνγή ηελ αξρή ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, απέθπγαλ ηηο αληεθδηθήζεηο,
δελ εμαπέιπζαλ δησγκνχο ελαληίνλ ησλ πινπζίσλ αιιά ζεβάζηεθαλ ηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο
4

Οι μετριοπακείσ ολιγαρχικοί, είτε δεν ςυνεργάςτθκαν ςτο παρελκόν με τουσ τυράννουσ είτε διαχϊριςαν
φανερά τθ κζςθ τουσ από αυτοφσ, καταδιϊχκθκαν και ςυνζπραξαν με τουσ Δθμοκρατικοφσ. Αυτοί ιταν που
αποτζλεςαν και τον πυρινα των θγετϊν τθσ πολιτικισ ςκθνισ ςτθν Ακινα του 4ου αιϊνα. Οι αριςτοκράτεσ με τθ
ςειρά τουσ (φφςει και κζςει ολιγαρχικϊν πεποικιςεων) είτε αποςφρκθκαν από τον δθμόςιο βίο είτε δεν
κατόρκωναν πλζον να εκλεγοφν ςε επίκαιρα αξιϊματα, άλλωςτε τόςο ο αρικμόσ των πολιτικϊν όςο και των
ςτρατιωτικϊν θγετϊν αριςτοκρατικισ καταγωγισ ιταν εξαιρετικά μικρόσ κατά τθν περίοδο αυτι.
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θαη ηνπ ιφγνπ ησλ επηθξηηψλ ηεο δεκνθξαηίαο. 5 Η κεηξηνπαζήο απηή ζηάζε ησλ νηθνλνκηθά
αζζελέζηεξσλ δεκνθξαηηθψλ ζηνηρείσλ απέλαληη ζηα πινχζηα θαη αξηζηνθξαηηθά ήηαλ, κεηαμχ
άιισλ, θπζηθή ζπλέπεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ζηελ Αζήλα επί
πνιιέο γεληέο, ε νπνία είρε εθπαηδεχζεη πνιηηηθά ηηο ιατθέο κάδεο.6
Οη αληηιήςεηο ησλ αξηζηνθξαηψλ πεξί αληθαλφηεηαο ηνπ δήκνπ λα ρεηξηζηεί ηα θνηλά
δηαςεχζηεθαλ ζηελ πξάμε. Δλψ ε αξηζηνθξαηηθή νιηγαξρία ηνπ 404 π.Υ. εθθπιίζηεθε ζε
ηπξαλλία, ε δεκνθξαηία ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ δελ πξφδσζε ηνλ εαπηφ ηεο αιιά, παξά ηηο φπνηεο
κεηνλεμίεο παξνπζίαδε7, εθαξκφζηεθε κε απφιπηε ζπλέπεηα, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν
ζηηο αληίπαιεο θσλέο λα αθνχγνληαη ειεχζεξα αιιά θαη ζηα ίδηα ηα δεκνθξαηηθά ζηνηρεία λα
αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο βειηίσζεο ηνπ αζελατθνχ πνιηηεχκαηνο.
Μεηά ηελ απνζηαζία ηεο Υίνπ, ηεο Κσ θαη ηεο Ρφδνπ θαη ηε ιήμε ηνπ πκκαρηθνχ πνιέκνπ,
ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηφζν ζηελ εζσηεξηθή φζν θαη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ
αζελατθνχ θξάηνπο. Οη δηαδνρηθέο ζηξαηησηηθέο θαη δηπισκαηηθέο απνηπρίεο ησλ Αζελαίσλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ θαηά ην δπλαηφλ αιψβεηε ηελ «αξρή» ηνπο ζην πιαίζην ηεο Β’
Αζελατθήο πκκαρίαο, έθζεηξαλ αλεπαλφξζσηα ηα πξφζσπα πνπ εηζεγήζεθαλ ηηο ζρεηηθέο
ελέξγεηεο ζηελ Δθθιεζία ηνπ δήκνπ θαζψο θαη εθείλνπο πνπ, φληαο επηθνξηηζκέλνη κε ηελ
εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ, δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ εληνιέσλ ηνπο.
Απηφ είρε σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πνιηηψλ απφ λέα πνιηηηθά
ζπλζήκαηα θαζψο θαη ηελ εθδήισζε απ’ ηελ πιεπξά ηνπο αηζζεκάησλ εκπηζηνζχλεο απέλαληη
ζε εθείλνπο πνπ ηα ππνζηήξηδαλ, λένπο δειαδή εγέηεο, πνπ δελ είραλ αθφκα «θζαξεί».8
Σελ ίδηα πεξίνδν, ζε εμσηεξηθφ επίπεδν, ε επηθίλδπλε θαη νινέλα πηεζηηθφηεξε καθεδνληθή
απεηιή επηβνήζεζε σο έλαλ βαζκφ ηε ζπκπιεζίαζε ησλ αζελατθψλ θνηλσληθψλ κνλάδσλ,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ πιεηνςεθνχζαλ νη νπαδνί ησλ πεξηζζφηεξν ξηδνζπαζηηθψλ ιχζεσλ, φρη
κφλν ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο αιιά θαη εζσηεξηθήο πνιηηηθήο. Οη Μαθεδφλεο, πεξηζζφηεξν ψξηκνη
απφ πνηέ, εηνηκάδνληαλ ππφ ηελ εγεζία ηνπ Φηιίππνπ ηνπ Β’ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κεγάια
βήκαηα πξνφδνπ ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία νη λφηηεο ειιεληθέο δπλάκεηο δηέλπαλ, ζε ζρέζε κε
ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα, κηα πεξίνδν παξαθκήο.
Οη ηθαλφηεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ Μαθεδφλα βαζηιηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ
αθνινπζνχζε, ηελ αχμεζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ αιιά θαη ηεο απφδνζήο ηνπ,
5

Ι.Ε.Ε., (2000), τόμοσ 7, 27.
θμαντικόσ επίςθσ παράγοντασ τθσ μετριοπάκειασ των δθμοκρατικϊν ιταν θ ςυνείδθςθ τθσ αρικμθτικισ και
πολιτικισ δφναμισ τουσ. Εφόςον γνϊριηαν και ςυνεχϊσ διαπίςτωναν ότι αποτελοφςαν τθ μεγάλθ πλειοψθφία
ςτθν Εκκλθςία του διμου και ςτα λαϊκά δικαςτιρια και ότι οι αποφάςεισ που λαμβάνονταν εκεί εφαρμόηονταν
από τα αρμόδια εκτελεςτικά όργανα, οι ίδιοι δεν αιςκάνονταν καμιά ανάγκθ να καταφφγουν ςε πράξεισ βίασ
απομακρυνόμενοι από τισ νόμιμεσ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ.
7
υχνό φαινόμενο αποτελοφςε θ χειραγϊγθςθ του διμου από τουσ επιδζξιουσ χειριςμοφσ ικανότατων ομιλθτϊν,
που ενδιαφζρονταν για τθν εκτόπιςθ από το πολιτικό ςκθνικό των αντιπάλων τουσ επιδιϊκοντασ παράλλθλα να
ςυγκαλφψουν ατομικζσ τουσ ευκφνεσ.
8
Werner (1963), 70.
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θαηέζηεζαλ ζε έλαλ πνιχ κεγάιν βαζκφ εθηθηή ηελ πινπνίεζε ησλ νκνινγνπκέλσο θηιφδνμσλ
ζρεδίσλ ηνπ. Απηά πξσηίζησο αθνξνχζαλ ζηελ εδξαίσζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο
Μαθεδνλίαο θαη δεπηεξεπφλησο ζηε ζπλέλσζε ησλ πφιεσλ ηεο κεζεκβξηλήο Διιάδαο ππφ ηελ
θπξηαξρία ηνπ κε απψηαην ζηφρν ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο πεξζηθήο απεηιήο.
Θέινληαο ινηπφλ λα ζπλνςίζνπκε ηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο πνπ εγθξίζεθαλ ζηαζεξά απφ ηελ
πιεηνςεθία ηνπ αζελατθνχ δήκνπ απφ ην 355π.Υ. θαη εμήο, αμίδεη λα ζηαζνχκε ζηα αθφινπζα:
σο θπξίαξρε γξακκή νξίζηεθε ε απνθπγή νπνηαζδήπνηε εμσηεξηθήο εκπινθήο, εθηφο απφ
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηαθπβεχνληαλ δσηηθά αζελατθά ζπκθέξνληα, ε αλφξζσζε ηεο
ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ, ν απζηεξφηεξνο έιεγρνο ηεο
δηαρείξηζεο θαζψο θαη ε δηάζεζε ησλ πεξηζζεπκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φρη ζε πνιεκηθέο
δαπάλεο, αιιά ζε δεκφζηα θαη θνηλσθειή έξγα. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη γηα πξψηε θνξά
κεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζηξεθφηαλ πξνο ηα έμσ ε Αζήλα πηνζέηεζε
κηα πνιηηηθή κε επηθξαηέζηεξα ηα απνκνλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη αηξεηνί άξρνληεο πνπ
πξφηεηλαλ ηα κέηξα απηά θαη ζηε ζπλέρεηα επηθνξηίζηεθαλ κε ηελ εθηέιεζε ηνπο ήηαλ αθελφο
εχπνξνη θαη αθεηέξνπ εληαγκέλνη απφ πνιηηηθήο άπνςεο ζηελ πην ζπληεξεηηθή κεξίδα ησλ
δεκνθξαηηθψλ θαη αληίζηνηρα ζηελ πην κεηξηνπαζή πηέξπγα ησλ νιηγαξρηθψλ.
Οη ίδηνη πνιηηηθνί σζηφζν παξά ηηο αιιαγέο πνπ εηζεγήζεθαλ απέθπγαλ ζε θάζε πεξίπησζε λα
ππνζηεξίμνπλ αθφκε θαη ηελ πην «αλψδπλε» πνιηηεηαθή κεηαβνιή. Άιισζηε ν ζεβαζκφο ηνπ
πνιηηεχκαηνο ηνπο έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφδνπλ ην πνιηηηθφ πξφγξακκά ηνπο κε ηελ
έγθξηζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ δήκνπ, ηελ νπνία αζθαιψο ζα έραλαλ, ακέζσο κφιηο άξρηδαλ λα
ππνζηεξίδνπλ κεηαξξπζκίζεηο ηνπ θαζεζηψηνο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηε ζηάζε
ηνπο έπαημε θαη ην γεγνλφο φηη νη κεηξηνπαζείο νιηγαξρηθνί δελ ιεζκνλνχζαλ νχηε ζηηγκή φηη νη
φπνηεο «απφπεηξεο» θαηάιπζεο ηεο δεκνθξαηίαο ζπληειέζηεθαλ ζην παξειζφλ, αθφκα θαη φηαλ
έγηλαλ θάησ απφ ηδηαίηεξα επλντθέο ζπλζήθεο, ππήξμαλ βξαρχβηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηειεπηαία
έιεμε εηο βάξνο ηνπο.
Έηζη, ε καθξά δηαβίσζε ησλ Αζελαίσλ κέζα ζε δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο δηαπαηδαγψγεζε
πνιηηηθά φρη κφλν ηνπο ίδηνπο ηνπο δεκνθξαηηθνχο, δηδάζθνληάο ηνπο λα απνθεχγνπλ ηηο δηψμεηο
θαη ηελ θαηαπίεζε ησλ αληηπάισλ ηνπο αιιά θαη ηνπο κεηξηνπαζείο νιηγαξρηθνχο, καζαίλνληάο
ηνπο φηη ε άζθεζε ηεο εμνπζίαο κέζα ζην πιαίζην ηνπ πνιηηεχκαηνο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε
πξνηηκφηεξε απφ ηελ επηδίσμε ηεο αλαηξνπήο ηνπ.
Ο ζπνπδαηφηεξνο απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ησλ λέσλ πνιηηηθψλ κέηξσλ, πνπ επσκίζζεθε θαη
ηελ εθαξκνγή ηνπο ήηαλ ν Δχβνπινο, έλαο πνιηηηθφο άλδξαο, πνπ δελ είρε δηαδξακαηίζεη
ηδηαίηεξα νπζηαζηηθφ ξφιν πξηλ απφ ην 355 π.Υ. Δθείλε ηε ρξνληά έθαλε ηελ πξψηε ζεκαληηθή
ηνπ εκθάληζε ππνζηεξίδνληαο ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ πνιέκνπ ελαληίνλ ησλ απνζηαηψλ
ζπκκάρσλ θαη ηελ αλάθιεζε ηνπ ζηξαηεγνχ Υάξεηα απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μ. Αζίαο. Ο ίδηνο
κάιηζηα εκθαλίζηεθε ζην πξνζθήλην κε ηε ζέζε απηή φηαλ πηα ήηαλ εκθαλέο φηη νη Αζελαίνη
δελ ζα κπνξνχζαλ λα επαλαθέξνπλ κε ηε βία ηνπο απνζηάηεο ζηε ζπκκαρία, ελψ παξάιιεια
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δέρνληαλ θαη απζηεξέο πηέζεηο απφ ηνλ κεγάιν Βαζηιέα γηα ηελ απνρψξεζε ησλ ζηξαηεπκάησλ
ηνπο απφ ηελ πεξηνρή ηεο επηθξάηεηάο ηνπ.
Ο αζελατθφο ιαφο απνδέρζεθε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ Δπβνχινπ ζρεηηθά κε ηελ κεηαπνιεκηθή
πνξεία ηεο πφιεο θαη ηνλ εκπηζηεχζεθε, κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα ηνπ αλαζέζεη έλα απφ ηα
αμηψκαηα πνπ ζα ηνπ επέηξεπαλ λα κεηέρεη άκεζα ζηε δηνίθεζε ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ,
εθείλν ηνπ ζηξαηεγνχ. Ο ίδηνο σζηφζν αξλήζεθε θαη πεξηνξίζηεθε ζην λα απνδερζεί ηελ εθινγή
ηνπ σο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο δηαρείξηζεο ηνπ ηακείνπ ησλ «ζεσξηθψλ» γηα ηελ ηεηξαεηία 354350 π.Υ. Η εξγαηηθφηεηα θαη ε κεηξηνπάζεηά ηνπ ήηαλ ηα πξνζφληα εθείλα πνπ, ζε ζπλδπαζκφ
κε ηε δεκαγσγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ «ζεσξηθψλ» απ’ ηελ πιεπξά ηνπ, ηνλ έθαλαλ λα
ζηαζεξνπνηήζεη ηελ επίδξαζή ηνπ ζην ιαφ, αθνχ ήηαλ κέρξη ην 346 π.Υ. ν εκπλεπζηήο ηεο
αζελατθήο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.
Μαδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ επηηέιεζαλ ζεκαληηθφ έξγν αλφξζσζεο, ελψ ν ίδηνο αζρνιήζεθε
άκεζα κε ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα.9 Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πνπ εηζεγήζεθε,
ηεο πξνζσπηθήο ηνπ εξγαζίαο, ηνπ θχξνπο αιιά θαη ηεο καθξνρξφληαο παξάηαζεο ηεο «αξρήο»
ηνπ δελ άξγεζαλ λα θαλνχλ, απνθέξνληαο κεγάια θέξδε ηφζν ζηελ ηδησηηθή φζν θαη ζηε
δεκφζηα νηθνλνκία.10 Απμάλνληαο ινηπφλ θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ηα έζνδα ηνπ «ζεσξηθνχ»
ηακείνπ, άξρηζε λα δηαλέκεη κεγαιχηεξα πνζά σο «ζεσξηθά» θαη δηνξγάλσλε
κεγαινπξεπέζηεξεο ηειεηέο.
πγρξφλσο χςσζε έλαλ θξαγκφ ζηηο θηινπφιεκεο παξνξκήζεηο ηνπ αζελατθνχ πιήζνπο, κε
ηελ αηηηνινγία φηη νη πνιεκηθέο δαπάλεο ζα απνξξνθνχζαλ ηα πεξηζζεχκαηα πνπ
ηξνθνδνηνχζαλ ην ηακείν απηφ. Οη πξνζδνθίεο ηνπ, θαζψο θαη απηέο ησλ νκντδεαηψλ ηνπ,
θάλεθε πνιχ γξήγνξα φηη επξφθεηην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Η ζρεηηθά εηξελφθηιε πνιηηηθή ηνπ
αλαθνχθηζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε, παξά ηελ αχμεζε ησλ «ζεσξηθψλ»,
έκεηλαλ αξθεηά πεξηζψξηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δεκνζίσλ έξγσλ. Αμίδεη σζηφζν λα
ζεκεηψζνπκε φηη ν Δχβνπινο θάζε άιιν παξά παξακέιεζε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θξάηνπο. Η
εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ θφκκαηνο πνπ δηεχζπλε δελ ήηαλ απφιπηα απνκνλσηηθή θαη εηξελφθηιε.
ηνλ αληίπνδα ηεο παξάηαμεο ηνπ Δπβνχινπ, αλαδείρζεθαλ κεηαμχ άιισλ, σο άθξνη
δεκνθξαηηθνί θαη θηινπφιεκνη, ν Τπεξείδεο θαη ν Γεκνζζέλεο. Ο Τπεξείδεο είρε γίλεη γλσζηφο
ιίγα ρξφληα λσξίηεξα απφ κηα δίθε ζηελ νπνία είρε ηε ζέζε ηνπ θαηεγφξνπ, ελψ ν Γεκνζζέλεο
έρνληαο θάλεη ηελ πξψηε ηνπ εκθάληζε ην 354 π.Υ., κε έλαλ ιφγν πνπ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα
έρεη εθθσλεζεί θαη απ’ ηνλ Δχβνπιν φπσο αλαθέξνπλ νη κειεηεηέο,11 πηνζέηεζε θηινπφιεκε
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O Werner τον αποκαλεί χαρακτθριςτικά « ζναν εξαιρετικό ειδικό ςτον οικονομικό τομζα», Werner (1963), 70.
Λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ κυκλοφορίασ τθσ «αττικισ» δραχμισ, Ι.Ε.Ε., (2000), τόμοσ 7, 46.
11
Werner (1963), 70-71.
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ζηάζε απ’ ην 353/2 π.Υ. θαη έπεηηα, νπφηε θαη μεθίλεζε κηα άληζε κνλνκαρία ελαληίνλ ηνπ
Φηιίππνπ, ζπληζηψληαο ηνλ ζεκαληηθφηεξν πνιηηηθφ αληίπαιν ηνπ Δπβνχινπ.12

Η Αθήνα ςπό ηη μακεδονική απειλή
Ο Φίιηππνο, επεθηείλνληαο ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ πέξα απφ ηα καθεδνληθά θαη ζξαθηθά παξάιηα
πξνρψξεζε θαη ζηελ θαηάιεςε πφιεσλ πνπ αλήθαλ ζηελ Β’ Αζελατθή ζπκκαρία, θαζψο θαη
εδαθψλ πνπ ππάγνληαλ άκεζα ζηνλ αζελατθφ έιεγρν, φπσο ηα παξάιηα ηνπ βφξεηνπ Αηγαίνπ θαη
ηα ζηελά ηνπ Διιεζπφληνπ, πεξηνρέο λεπξαιγηθέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εκπνξηθψλ δξφκσλ αιιά
θαη αλαληηθαηάζηαηεο πεγέο πξψησλ πιψλ13 θαη ζηηεξψλ γηα ηελ πφιε ηεο Αζήλαο.14 Όπσο ήηαλ
θπζηθφ επνκέλσο, θαηά ηελ πεξίνδν απηή, ζην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο πιήζαηλαλ νη θσλέο εθείλεο
πνπ ηάζζνληαλ θαλεξά ππέξ ηεο ηήξεζεο κηαο ζθιεξήο αληη-καθεδνληθήο ζηάζεο θαη ε
πιεηνςεθία ηεο Δθθιεζίαο ηνπ δήκνπ εμαθνινπζνχζε λα επλνεί ηελ αλάιεςε δξάζεσο ελαληίνλ
ηνπ Μαθεδφλα βαζηιηά.
Δπξφθεηην βέβαηα γηα έλαλ αγψλα άληζν θαη απηφ ήηαλ νινθάλεξν θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο
Αζελαίνπο. Οη ηειεπηαίνη φρη κφλν πζηεξνχζαλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο, ζε ζρέζε κε ηε
καθεδνληθή δχλακε, αιιά θαη δελ κπνξνχζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηνλ κνλαδηθφ ζηνλ νπνίν
ππεξηεξνχζαλ, ην λαπηηθφ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ νθεηιφηαλ ηφζν ζηελ θαηαθαλή αξηζκεηηθή
ππεξνρή ηνπ καθεδνληθνχ ζηξαηνχ φζν θαη ζηελ αλσηεξφηεηά ησλ ζηξαηεπζίκσλ ζε επίπεδν
ζσκαηηθήο αιθήο, αληνρήο, άζθεζεο αιιά θαη ηερληθήο.15
Οη Αζελαίνη απφ ηελ άιιε πιεπξά, φρη κφλν δελ πηνζέηεζαλ ηηο βειηηψζεηο πνπ εηζήγαγαλ νη
αληίπαινί ηνπο αιιά αληηζέησο αξθέζζεθαλ ζην λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κηζζνθφξσλ
ζηξαηησηψλ ελ ζρέζεη κε ηνπο απινχο πνιίηεο. Σα κεηνλεθηήκαηα σζηφζν πνπ ζπλεπαγφηαλ ε
ζηξαηνιφγεζε απηψλ ησλ επαγγεικαηηψλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζνβαξά γηα ηνπο Αζελαίνπο. Πέξα απφ
ηελ επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ παληειή έιιεηςε παηξησηηθψλ θηλήηξσλ
απφ ηε κεξηά ηνπο, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κηζζνθφξσλ ζπλήζηδε βαζκηαία ηνπο πνιίηεο λα
απνθεχγνπλ ηε ζηξάηεπζε.16 ηνηρεία γηα ηα παξαπάλσ αληινχκε θαη απφ πνιινχο ιφγνπο ηνπ
Γεκνζζέλε. Ο Αζελαίνο ξήηνξαο κέζα απφ απηνχο θξφληηδε λα γλσζηνπνηεί ζην αθξναηήξηφ
ηνπ ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ ζπλεπαγφηαλ γηα ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ ε ηαθηηθή ηνπο λα
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ςκζψθσ του, Worthington (2000), 46.
13
Όπωσ θ ναυπθγιςιμθ ξυλεία, βλ. ςθμαςία Αμφίπολθσ για τουσ Ακθναίουσ, Sealey, R, (1993), ςελ. 110-111.
14
Για τθ ςπουδαιότθτα των ςυγκεκριμζνων περιοχϊν για τουσ Ακθναίουσ βλ. και Engels, 80-81.
15
Βλ. μακεδονικι φάλαγγα.
16
Worthington (2000), 51.
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αληηηάζζνπλ ζηνλ Φίιηππν κηζζνθνξηθά ζηξαηεχκαηα, ελψ παξάιιεια ηνπο εθηζηνχζε ηελ
πξνζνρή αλαθνξηθά κε ηελ απξνζπκία πνιιψλ απφ απηνχο λα εθζηξαηεχζνπλ νη ίδηνη.
Δπηζηξέθνληαο ζηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Φηιίππνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε ζ’ απηά θαη
ηνλ άθζνλν πινχην πνπ ν ίδηνο είρε ζηελ θαηνρή ηνπ (ρξπζσξπρεία Παγγαίνπ φξνπο), ηνλ νπνίν
δηέζεηε θαηά βνχιεζε, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη θαηά θαηξνχο φρη κφλν ηε βειηίσζε ηεο
εθζηξαηεπηηθήο δχλακήο ηνπ αιιά θαη ηελ εζσηεξηθή δηάβξσζε ησλ ερζξηθψλ ή θαη νπδέηεξσλ
απέλαληί ηνπ δπλάκεσλ. Η κεηνλεμία ελ ησ κεηαμχ ησλ Αζελαίσλ απέλαληη ζην θξάηνο ηνπ
κεγάισλε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ πνπ εληνπίδνληαλ κεηαμχ
ηνπο ζηε δηνίθεζε, γεγνλφο πνπ αχμαλε ηελ ππεξνρή ηνπ Μαθεδφλα βαζηιηά. Απφ ηε κηα
πιεπξά, ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, νη απνθάζεηο
ιακβάλνληαλ απφ ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ ζε δεκφζηεο ζπλειεχζεηο, έπεηηα απφ ηελ ππνζηήξημε
αληηθαηηθψλ πξνηάζεσλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρσξίο πιήξε θαη άκεζε εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο
θαη πξνπάλησλ κε άγλνηα ησλ πξνζέζεσλ ηνπ αληηπάινπ, κέζα ζε αηκφζθαηξα επεξεαζκέλε
απφ ζπγθηλήζεηο, αλεζπρία θαη ακθηβνιίεο.17 Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Φίιηππνο πιεξνθνξνχληαλ
κε αθξίβεηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζην «ζηξαηφπεδν» ησλ αληηπάισλ ηνπ. Έηζη, κε
βάζε ηα εθάζηνηε δεδνκέλα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πλεπκαηηθή ηνπ εγξήγνξζε εθηηκνχζε
νξζά ηελ φιε θαηάζηαζε, θαηέζηξσλε ζρέδηα δξάζεο, κε πνηθίιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ελψ φιεο
νη απνθάζεηο ήηαλ απνθιεηζηηθά δηθέο ηνπ θαη κάιηζηα ιακβάλνληαλ ππφ άθξα κπζηηθφηεηα.
Σέινο, αλαιάκβαλε ν ίδηνο ηνπο πνιηηηθνχο, δηπισκαηηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο ρεηξηζκνχο πνπ
επηβάιινληαλ, θέξνληαο απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απηφο ηελ επζχλε ησλ επηινγψλ ηνπ.18
Όπσο πξναλαθέξζεθε, κηα απφ ηηο αηηίεο ηεο κεηνλεθηηθήο ζέζεο, ζηελ νπνία βξέζεθαλ νη
Αζελαίνη απέλαληη ζηνλ παλίζρπξν θαηά ηελ επνρή εθείλε Φίιηππν ηνλ Β’, ήηαλ ην γεγνλφο φηη,
ιφγσ ηεο ηεηακέλεο αηκφζθαηξαο πνπ επηθξαηνχζε ζην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο ηνπο σο απφξξνηα
κηαο πιεζψξαο παξαγφλησλ,19 νη ίδηνη εκθαλίδνληαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο σο ηδηαίηεξα
επεπεξέαζηνη απέλαληη ζηνπο ξήηνξεο, πνπ ππνζηήξηδαλ ζζελαξά ηελ εγθαηάιεηςε θάζε
πνιεκηθήο πξνζπάζεηαο θαη παξνπζίαδαλ ηνλ Μαθεδφλα βαζηιηά σο έλαλ απφ ηνπο θαιχηεξνπο
θίινπο ησλ Αζελαίσλ.
Πνιινί κειεηεηέο έρνπλ δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη ε έθβαζε ηνπ αγψλα κεηαμχ Φηιίππνπ θαη
Αζελαίσλ θαζνξίζηεθε απφ ηελ εμήο δηαθνξά: κηα παιηά εγεκνληθή δχλακε ζε θάζε πιένλ
παξαθκήο, πνπ ζηεξηδφηαλ θαηά έλαλ πνιχ κεγάιν βαζκφ ζε παξάγνληεο έμσαηηηθνχο,20αληηκαρφηαλ έλα θξάηνο, ε εγεζία θαη νη ππέξηεξεο πιηθέο δπλάκεηο ηνπ νπνίνπ
ζπγθεληξψλνληαλ κέζα ζηα φξηα ηεο εζληθήο έθηαζήο ηνπ θαη βξίζθνληαλ ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν
17

Sealey, (1993), 34.
Mader, (2006), 367-386.
19
Κυρίωσ λόγω τθσ ταχείασ εξάντλθςθσ των οικονομικϊν πόρων, των ςτρατιωτικϊν αποτυχιϊν τουσ, των ζντονων
ςυηθτιςεων που διεξάγονταν ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Εκκλθςίασ αλλά και τθσ ςυχνισ εκδίκαςθσ πολιτικϊν
υποκζςεων από τα δικαςτιρια, γεγονότα που είχαν απογοθτεφςει ιδιαίτερα τουσ Ακθναίουσ και είχαν κάμψει το
θκικό φρόνθμά τουσ.
20
γεγονόσ που τθν κακιςτοφςε τρωτι κάκε φορά που δεν μποροφςε να διατθριςει τθν «αρχι» τθσ,
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κίαο θαη κφλεο αλαγλσξηζκέλεο αξρήο πνπ έραηξε ηεο εθηίκεζεο φισλ ησλ κειψλ ηεο
θνηλφηεηαο.21 Πξνθεηκέλνπ βέβαηα λα νδεγεζνχκε ζηελ εμαγσγή θαηά ην δπλαηφλ αζθαιψλ
ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ αληηπαξάζεζε ησλ δχν απηψλ δπλάκεσλ, ηα αίηηα αιιά θαη
ηα απνηειέζκαηά ηεο, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε ηηο ζέζεηο πνπ ππνζηεξίρζεθαλ απφ
θάζε πιεπξά ζε δηάθνξεο επί κέξνπο πεξηπηψζεηο, αθνινπζψληαο ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά ηνπο,
θαζψο θαη ηνλ αληίθηππφ πνπ απηέο είραλ ζηελ πνξεία εμέιημεο ησλ γεγνλφησλ.
Όηαλ θαηά ην θαινθαίξη ή ην θζηλφπσξν ηνπ 354 π.Υ. θπθινθφξεζαλ ζηελ Αζήλα νη θήκεο φηη
ν Μ. Βαζηιηάο εηνίκαδε εθζηξαηεία ελαληίνλ ηεο πφιεο, θηινπφιεκνη ξήηνξεο ππνζηήξημαλ ζηελ
Δθθιεζία ηνπ δήκνπ ηελ θήξπμε «πξνιεπηηθνχ» πνιέκνπ. ’ απηήλ ηελ ηδέα αληηηάρζεθαλ φρη
κφλν ν Δχβνπινο θαη νη θίινη ηνπ, γλσζηνί γηα ηε θηιεηξεληθή πνιηηηθή ηνπο, αιιά θαη ν
Γεκνζζέλεο, πνπ εθθψλεζε εμ’ αθνξκήο απηήο ηεο πεξίζηαζεο ηνλ πξψην δεκφζην ιφγν ηνπ.22
Δπηρεηξψληαο κηα ζχλνςε ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ θαηαιήγνπκε ζηα αθφινπζα: έλαο πφιεκνο
θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζα ήηαλ θαζ’ φια αζχκθνξνο ηδηαίηεξα εθφζνλ θαλείο δελ
κπνξνχζε λα παξάζρεη ηελ παξακηθξή βεβαηφηεηα αλαθνξηθά κε ηηο ερζξηθέο πξνζέζεηο ηνπ Μ.
Βαζηιέα απέλαληη ζηνπο Αζελαίνπο. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ νη ηειεπηαίνη απνθάζηδαλ λα
επηηεζνχλ ελαληίνλ ηνπ, νη ερζξνί ηνπο ζα ζπληάζζνληαλ κε εθείλνλ θαη ε πφιε ζα εξρφηαλ
αληηκέησπε φρη κφλν κε κηα ερζξηθή δχλακε αιιά κε έλαλ ηζρπξφ ζπλαζπηζκφ. Όινη είραλ
γλψζε φηη νη Αζελαίνη δελ δηέζεηαλ επαξθή κέζα (πινία, ρξήκαηα, ζηξαηεγηθέο ζέζεηο) γηα λα
αλαιάβνπλ έλαλ ηέηνην πφιεκν.23 Η αληηπξφηαζή ηνπ επνκέλσο αθνξνχζε ζηε ιήςε κέηξσλ γηα
ηελ ελίζρπζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ηεο πφιεο, κεξηθά απφ ηα νπνία εηζεγήζεθε θαη ν
ίδηνο.24
Έλαλ πεξίπνπ ρξφλν αξγφηεξα, ν Γεκνζζέλεο απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη κηα εληειψο
δηαθνξεηηθή πνιηηηθή, ζπληαζζφκελνο κε ηε κεξίδα ησλ θηινπνιέκσλ, φηαλ κηα πξεζβεία
Μεγαινπνιηηψλ έθηαζε ζηελ Αζήλα, αηηνχκελε ζχλαςε ζπκκαρίαο ελαληίνλ ηεο πάξηεο.25 Ο
Δχβνπινο θαη νη θίινη ηνπ ηήξεζαλ αληίζεηε ζηάζε. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ε πιεηνςεθία
ησλ πνιηηψλ αθνινχζεζε ηελ παξάηαμε ηνπ Δπβνχινπ θαη φρη ηνλ Γεκνζζέλε. Κάηη αλάινγν
ζπλέβε θαη δχν ρξφληα αξγφηεξα, φηαλ έθηαζε ζηελ Αζήλα έλα αίηεκα ησλ δεκνθξαηψλ Ρνδίσλ
γηα παξνρή βνήζεηαο απέλαληη ζηελ επηθπξηαξρία ηεο Αξηεκηζίαο, κε ηελ νπνία ζπλεξγάδνληαλ
νη νιηγαξρηθνί. Σν θφκκα ηνπ Δπβνχινπ απέθξνπζε ην αίηεκα επεηδή θνβφηαλ πηζαλή εκπινθή
ηεο πφιεο ζε πφιεκν κε ηνλ Μ. Βαζηιέα. Ο Γεκνζζέλεο, αληηζέησο, ήηαλ ππέξ ηεο απνδνρήο
ηνπ αηηήκαηνο απηνχ έρνληαο σο θπξηφηεξν επηρείξεκά ηνπ ηελ ηδέα φηη «νη θίινη ηεο ειεπζεξίαο
πξέπεη λα ζεσξνύλ ερζξνύο όινπο εθείλνπο πνπ θαηαιύνπλ ηα δεκνθξαηηθά πνιηηεύκαηα ζε κία
21

Ι.Ε.Ε., (2000), τόμοσ 7, 43.
Worthington, (2000), 46.
23
Αποτελοφςε ςυνικθ τακτικι του Δθμοςκζνθ ο ςυςχετιςμόσ τθσ αποφυγισ ενόσ πολζμου με τθν αποφυγι
μεγάλων δαπανϊν από τθν πόλθ λόγω των ςτρατιωτικϊν προετοιμαςιϊν, βλ. και Hunt (2010), 244-247.
24
Πιο αναλυτικά βλ. Ι.Ε.Ε., (2000), τόμοσ 7, 47.
25
Κατά τθ γνϊμθ του οι Ακθναίοι είχαν κάκε ςυμφζρον να αναχαιτίςουν τθ πάρτθ και να μθν τθσ επιτρζψουν να
επωφελθκεί από τθν εξαςκζνιςθ των Θθβαίων, βλ. Sealey (1993), 129-130.
22
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πόιε».26 Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο ε Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ ηάρζεθε ππέξ ηνπ
Δπβνχινπ.27
Γηαθνξεηηθή σζηφζν ήηαλ ε ζηάζε πνπ ηεξήζεθε απφ ηνπο Αζελαίνπο θαηά ηα ίδηα ρξφληα
απέλαληη ζηηο εθάζηνηε επηζέζεηο ηνπ Φηιίππνπ, φρη κφλν ελαληίνλ ησλ θηήζεψλ ηνπο ή ησλ
ζπκκαρηθψλ ηνπο πφιεσλ, αιιά θαη ελαληίνλ άιισλ θξαηψλ. Σνλ αληηκεηψπηζαλ κε ηα φπια θαη
ε παξάηαμε ηνπ Δπβνχινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηδίνπ, φρη κφλν δελ αληέδξαζε ζηε
ιήςε απηήο ηεο απφθαζεο αιιά πξσηνζηαηνχζε θηφιαο. Ο Γεκνζζέλεο θαη νη νκντδεάηεο ηνπ
δελ δηαθσλνχζαλ ζε γεληθέο γξακκέο κε ηελ πνιηηηθή πνπ είρε ραξαρζεί απ’ ηελ αληίπαιε
παξάηαμε. Αληηζέησο ν ίδηνο, πξνζπαζνχζε λα ελζαξξχλεη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ ηνλίδνληάο ηνπο
φηη ππεξηηκνχλ ηε δχλακε ηνπ Μαθεδφλα βαζηιηά.
χκθσλα κε ηνλ ξήηνξα ν Φίιηππνο δελ ήηαλ αθαηακάρεηνο αιιά νη επηηπρίεο ηνπ νθείινληαλ
ζηελ ηφικε ηνπ θαη πνιιέο θνξέο ζηελ θαινηπρία ηνπ.28 Γηαθήξπζζε κάιηζηα ζε θάζε επθαηξία,
φηη ήηαλ επηβεβιεκέλε αλάγθε νη ζπκπνιίηεο ηνπ λα απνβάινπλ ηε βξαδχηεηα θαη ηε ξαζπκία
πνπ ηνπο δηέθξηλε29 θαη λα νξγαλψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, ηφζν ζηελ μεξά φζν θαη ζηε
ζάιαζζα, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. χκθσλα κε ηα ιεγφκελά
ηνπ αιιά θαη ηελ φιε ζηάζε ηνπ δελ θαίλεηαη λα ακθέβαιιε γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ Αζελαίσλ
λα αλαραηηίζνπλ ηνλ Φίιηππν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ελέηεηλαλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο.30 Ήηαλ
κάιηζηα ηέηνηα ε εκπηζηνζχλε ηνπ ζηε δχλακε ηεο Αζήλαο, ψζηε ηφληδε φηη ε καθεδνληθή
απεηιή δελ ζα έπξεπε ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξνθήζεη φιε ηελ πξνζνρή ησλ ζπκπνιηηψλ
ηνπ, νδεγψληαο ηνπο ζηελ παξαίηεζή ηνπο απφ άιια ζπκθέξνληα ζηνλ ρψξν ησλ εμσηεξηθψλ
ζρέζεψλ ηνπο. Γελ αλαινγίζηεθε νχηε ζηηγκή ηελ εμαζζελεηηθή επίδξαζε πνπ ζα είρε πάλσ
ζηελ άκπλα ηεο πφιεο ε παξάιιειε δηεμαγσγή πνιέκσλ θαη ελαληίνλ άιισλ δπλάκεσλ.
Αληηζέησο, θξίλνληαο απφ ηελ πξνζεθηηθή πνιηηηθή ηνπ Δπβνχινπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ,
ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ ζεσξνχζαλ ηηο αζελατθέο δπλάκεηο αξθεηέο λα απνδψζνπλ ζε πεξίπησζε
πνπ ζα θαηαλέκνληαλ ζε πεξηζζφηεξα κέησπα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ππνζηήξηδαλ ηε ζπγθέληξσζε
φισλ ησλ αζελατθψλ πξνζπαζεηψλ ζηα κέησπα πνπ έθξηλαλ πην δσηηθά θαη σο εθ ηνχηνπ πην
επηθίλδπλα ελψ παξάιιεια θαίλεηαη λα είραλ νξηζηηθά παξαηηεζεί απφ ηελ νπνηαδήπνηε
αλάκεημή ηνπο ζε πνιέκνπο «γνήηξνπ» πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Πεινπνλλήζνπ ή ηνπ λνηίνπ
Αηγαίνπ.
26

Ι.Ε.Ε., (2000), τόμοσ 7, 47.
Κρίνοντασ από τθ ςτακερι αυτι τουσ γραμμι, δε κα ιταν παρακινδυνευμζνο να υποςτθρίξουμε ότι για τουσ
Ακθναίουσ θ αποφυγι του πολζμου και ςυγχρόνωσ θ προςπάκεια επίτευξθσ μιασ ειρθνικισ λφςθσ ιταν τισ
περιςςότερεσ φορζσ θ ιδανικι, γεγονόσ που ζχει υποςτθριχτεί και από ζναν αρικμό μελετθτϊν, βλ. Hunt (2010),
268. Κάτι τζτοιο ωςτόςο ςε καμία περίπτωςθ δεν μασ αφινει περικϊριο να διατυπϊςουμε τθν άποψθ ότι οι
Ακθναίοι καταδίκαηαν τον πόλεμο ςυλλιβδθν, αλλά τον αντιμετϊπιηαν μάλλον ωσ ζνα αναγκαίο κακό.
28
Worthington (2000), 55.
29
Η οποία πολλζσ φορζσ απζβαινε μοιραία τόςο για τουσ ίδιουσ όςο και για τουσ ςυμμάχουσ τουσ, όπωσ ςτθν
περίπτωςθ τθσ κακυςτερθμζνθσ αποςτολισ βοικειασ προσ τουσ κατοίκουσ τθσ Μεκϊνθσ το 354 π.Χ.,
Worthington, I., (2000), ςελ. 47.
30
ό.π., 51.
27
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ςγκπούζειρ Φιλίππος - Αθηναίων
Απφ ην 355 π.Υ. ε πιεηνςεθία ηνπ Αζελατθνχ δήκνπ ππνζηήξημε ζηαζεξά πνιηηηθή
αληίζηαζεο ελαληίνλ ηνπ Φηιίππνπ. Απηή ε πνιηηηθή σζηφζν, δελ έθεξε ηα πξνζδνθψκελα
απνηειέζκαηα, κε ηνπο Αζελαίνπο λα κεηξνχλ πεξηζζφηεξεο δεκίεο παξά θέξδε. Απηέο νη
εμειίμεηο ηνπο έθαλαλ λα δηεξσηψληαη αλ ε ζηάζε, πνπ σο ηφηε είραλ ηεξήζεη, ήηαλ ξεαιηζηηθή ή
αλ ίζσο ζα έπξεπε λα αξρίζνπλ λα ζθέθηνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Απηέο ζπλνιηθά ήηαλ ηξεηο.
Σελ πξψηε ηελ ππνζηήξηδε αθνχξαζηα, επί ρξφληα, ν Γεκνζζέλεο. χκθσλα κε απηή, αηηία ησλ
αιιεπάιιεισλ απνηπρηψλ ησλ Αζελαίσλ δελ ήηαλ ε πνιηηηθή αληίζηαζήο ηνπο, αιιά ηα
αλεπαξθή κέζα πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Απηφ πνπ έπξεπε επνκέλσο λα θάλνπλ ήηαλ φρη λα
εγθαηαιείςνπλ απηή ηελ πνιηηηθή αιιά λα ηε ζπλερίζνπλ - θαη κάιηζηα κε ηφικε, ελίζρπζε ησλ
δπλάκεψλ ηνπο θαη απηνζπζία. πλνςίδνληαο ηηο δχν ελαπνκείλαζεο ιχζεηο αξθνχκαη ζην λα
αλαθέξσ φηη ε δεχηεξε πξέζβεπε ηελ αλαδήηεζε ζπκκάρσλ ζηνλ αγψλα ελαληίνλ ηνπ Φηιίππνπ,
ελψ ε ηξίηε θαη έζραηε ιχζε δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη άιιε απφ ηε ζχλαςε εηξήλεο κε ηνλ
Μαθεδφλα βαζηιηά, κηαο εηξήλεο, πνπ ζα ζπλεπαγφηαλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ γεγνλφησλ σο
ηεηειεζκέλσλ. Οη Αζελαίνη απνθαζηζκέλνη λα κελ επαλαιάβνπλ ιάζε ηνπ παξειζφληνο
απέξξηςαλ ηελ πξψηε ιχζε θαη πξνζαλαηνιίζηεθαλ δηαδνρηθά ζηε δεχηεξε θαη ζηελ ηξίηε.
Έηζη μεθίλεζαλ άκεζα ηελ απνζηνιή πξεζβεηψλ ζηηο θπξηφηεξεο ειιεληθέο πφιεηο κε ζθνπφ ηε
ζπγθξφηεζε αληηθηιηππηθήο ζπκκαρίαο, έρνληαο σο θπξηφηεξν εκπλεπζηή ηεο λέαο απηήο
πξσηνβνπιίαο ηνλ Δχβνπιν. Ο Γεκνζζέλεο δελ ζπκθψλεζε κε απηή ηελ γξακκή πξνβιέπνληαο
ηελ απνηπρία ηεο, αθνχ, φπσο ππνζηήξηδε νη ίδηνη νη ζπκπνιίηεο ηνπ δελ είραλ θαηαβάιεη
πξνζπάζεηεο αλάινγεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Πξάγκαηη, νη εμειίμεηο δελ ήηαλ επλντθέο γηα ηνπο
Αζελαίνπο. Οη πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηηο νπνίεο επηζθέθζεθαλ αξλήζεθαλ λα ζπλάςνπλ ζπκκαρία
καδί ηνπο, αθελφο δηφηη δελ είραλ απεηιεζεί απφ ηνλ Φίιηππν, νχηε είραλ ιφγνπο λα πηζηεχνπλ
φηη θηλδπλεχνπλ απφ απηφλ θαη αθεηέξνπ, δηφηη δηέβιεπαλ φηη κηα ζπκκαρία, κε κνλαδηθφ ζθνπφ
ηελ πξνζηαζία ησλ αζελατθψλ ζπκθεξφλησλ, ζα πξνθαινχζε ηελ ερζξφηεηα ηνπ Μαθεδφλα
βαζηιηά.
Μεηά ηελ επηζηξνθή ησλ πξέζβεσλ ζηελ Αζήλα ήηαλ πιένλ θνηλή πεπνίζεζε φισλ ησλ
παξαηάμεσλ31 φηη ε επηδίσμε ζπλελλφεζεο κε ηνλ Φίιηππν ήηαλ ν κνλαδηθφο δξφκνο πνπ
αλνηγφηαλ κπξνζηά ηνπο. Έηζη, θαηά ηελ αξρή ηνπ έηνπο 346 π.Υ. νη Αζελαίνη ελέθξηλαλ ηελ
πξφηαζε ηνπ Φηινθξάηε γηα απνζηνιή πξεζβείαο ζηε καθεδνληθή πξσηεχνπζα. Αλάκεζα ζηα
κέιε ηεο ήηαλ θαη ν Γεκνζζέλεο κε ηνλ Αηζρίλε. Ο Γεκνζζέλεο πήξε ηειεπηαίνο ηνλ ιφγν θαη
ζχκθσλα πάληα κε ηε καξηπξία ηνπ Αηζρίλε έραζε ηε θσλή ηνπ θαη ηνλ εηξκφ ησλ ιφγσλ ηνπ κε

31

Με τθ μερίδα των φιλοπολζμων, γφρω από τον Τπερείδθ, να ζχει περιοριςτεί ςε μια μικρι μειοψθφία.
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απνηέιεζκα λα ζηακαηήζεη ακήραλνο. Παξά ηελ επγεληθή ελζάξξπλζε ηνπ Φηιίππνπ λα
αλαθηήζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη λα ζπλερίζεη, απέηπρε θαη ε λέα ηνπ απφπεηξα.32
Η ηαξαρή ηνπ Γεκνζζέλε απνδφζεθε απφ ηνλ Αηζρίλε ζην γεγνλφο φηη ηα ππφ ζπδήηεζε
ζέκαηα είραλ εμαληιεζεί θαη σο εθ ηνχηνπ ν ίδηνο δελ είρε λα πξνζζέζεη λέα επηρεηξήκαηα. Η
εμήγεζε απηή πξνυπνζέηεη ηε κε πξνβιεπφκελε ζπκκεηνρή ηνπ ξήηνξα ζηε ζπγθεθξηκέλε
ζπδήηεζε αιιά ηελ αηθλίδηα παξεκβνιή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία
ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. Καζψο επίζεο ήηαλ ζπλεζηζκέλνο λα πξνεηνηκάδεη ηνπο ιφγνπο ηνπ κε
κεγάιε επηκέιεηα, θαηά ηελ ζηηγκή απηή βξέζεθε ζε ακεραλία θαη έραζε ηελ ςπρξαηκία ηνπ. Γελ
ζα πξέπεη επηπιένλ ζε θακία πεξίπησζε λα απνθιείζνπκε θαη ην ελδερφκελν ηεο έληνλεο
ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ θφξηηζεο απφ ηελ αληηπαξάζηαζή ηνπ κε ηνλ Φίιηππν, ηνλ νπνίν είρε
ηφζεο θνξέο ζην παξειζφλ ζηηγκαηίζεη.
Ο Φίιηππνο, αθνχγνληαο κε πξνζνρή ηα αηηήκαηα ησλ πξέζβεσλ, απάληεζε ζε έλαλ θηιηθφ
γεληθά ηφλν. Οη Αζελαίνη αληηπξφζσπνη εθηφο ηνπ φηη ηθαλνπνηήζεθαλ απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ
ππέθπςαλ θαη ζηε γνεηεία ηνπ. Όινη πιελ ηνπ Γεκνζζέλε. Δθείλνο θπξηεχζεθε απφ έληνλε
αλεζπρία, φρη κφλν απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ Μαθεδφλα βαζηιηά33 αιιά θπξίσο απφ ηελ θαζ’ φια
καιαθή, ππνρσξεηηθή θαη θνιαθεπηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. Ωζηφζν, φπσο
ππαγφξεπαλ νη πεξηζηάζεηο, ζπγθαηαηέζεθε θαη ν ίδηνο ζηε ζπλέρηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, νη
νπνίεο επξφθεηην λα δηεμαρζνχλ ζηελ Αζήλα, φπνπ ζα κεηέβαηλε καθεδνληθή πξεζβεία. Ύζηεξα
απφ ηηο αιιεπάιιειεο απνηπρίεο πνπ αθνινχζεζαλ θαηά ηηο απφπεηξεο ζπκπιεζίαζεο ησλ δχν
δπλάκεσλ πνπ επηρεηξήζεθαλ, ήξζε ζην πξνζθήλην ε ιχζε ηεο «θνηλήο εηξήλεο»34 κεηαμχ ησλ
Αζελαίσλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο κε ην θξάηνο ηνπ Φηιίππνπ. Δπξφθεηην γηα έλα ζρέδην, ε
πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ άξγεζε λα ηεζεί ζε εθαξκνγή. Απηφ αθελφο νθεηιφηαλ ζηελ αδπλακία
ράξαμεο κηαο θνηλήο γξακκήο πιεχζεο κεηαμχ ησλ θπξίαξρσλ πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ ηεο
Αζήλαο θαη αθεηέξνπ ζηελ αμηνζεκείσηε θσιπζηεξγία απφ ηελ πιεπξά ηνπ Μαθεδφλα βαζηιηά
αλαθνξηθά κε ηελ απφζπαζε ηνπ φξθνπ ηνπ,35 πξνθεηκέλνπ ε ελ ιφγσ εηξήλε λα πξνζιάβεη έλαλ
έγθπξν ραξαθηήξα.
Αληηιακβαλφκελνο ν Φίιηππνο ηνλ δηραζκφ ηεο αζελατθήο θνηλήο γλψκεο αλαθνξηθά κε ηα
δεηήκαηα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ηε ζπλερηδφκελε δπζπηζηία ηνπ ξεχκαηνο πνπ
εθπξνζσπνχζε ν Γεκνζζέλεο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ, θξφληηδε λα πιεξνθνξείηαη κε ηε
κεγαιχηεξε δπλαηή αζθάιεηα ηα αδχλαηα ζεκεία ησλ Αζελαίσλ γεληθά, θαζψο θαη ησλ αηφκσλ
πνπ απνηεινχζαλ ηηο εθάζηνηε πξεζβείεο πνπ ζηέθνληαλ κπξνζηά ηνπ.36

32

Worthington (2000), 61-62.
Που ιταν το λιγότερο αόριςτεσ, αν όχι αρνθτικζσ.
34
Ι.Ε.Ε., (2000), τόμοσ 7, 70.
35
Worthington (2000), 67.
36
το ςθμείο αυτό κα πρζπει να λάβουμε υπόψθ τθν - κάκε άλλο παρά ςυμφζρουςα για τουσ ίδιουσ - ςυνικεια
των Ακθναίων, να χρθςιμοποιοφν ωσ πρζςβεισ όχι υπαλλιλουσ αλλά πολιτικοφσ άνδρεσ και ςυχνότατα
διαφορετικϊν πολιτικϊν κατευκφνςεων, με δυςμενι, όπωσ φαίνεται, τισ περιςςότερεσ φορζσ αποτελζςματα.
33
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Μεηά ηε ζπζζσξεπκέλε ιατθή απνγνήηεπζε απέλαληη ζηα πξφζσπα πνπ επεξέαζαλ ηε
δηακφξθσζε ηεο αζελατθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαηά ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ακέζσο
κεηά ην ηέινο ηνπ πκκαρηθνχ πνιέκνπ θαη κέρξη πεξίπνπ ην 346 π.Υ., νη Αζελαίνη αλέδεημαλ
ζηηο εθινγέο αξρφλησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο επηηειείο πνπ σο ηφηε αλήθαλ ζηελ
αληηπνιίηεπζε37, ελψ ν Δχβνπινο έπαςε λα δηαδξακαηίδεη ηνλ ελεξγφ ξφιν πνπ σο ηφηε θαηείρε.
Η πιεηνςεθία αξρίδεη λα αθνινπζεί ηνπο ππέξκαρνπο ηεο θηινπφιεκεο πνιηηηθήο ζηάζεο, φπσο
ηνλ Τπεξείδε θαη ηνλ Γεκνζζέλε. Αλάκεζα ζηνπο ιφγνπο ηεο επηθξάηεζεο θπξίσο ηνπ
ηειεπηαίνπ ζπγθαηαιέγεηαη αλακθηζβήηεηα ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο άξρηζε λα ζπληζηά εγθαίξσο
ηελ πηνζέηεζε κηαο πεξηζζφηεξν απνθαζηζηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηνλ Μαθεδφλα βαζηιηά, ζηε
γνεηεία θαη ζηηο ππνζρέζεηο ηνπ νπνίνπ αξλήζεθε πεηζκαηηθά λα ππνθχςεη.38 Σέινο, παξά ηε
ζηαζεξή αληηθηιηππηθή ηνπ ζηάζε, θάλεθε ξεαιηζηήο απνδερφκελνο ηε ζχλαςε εηξήλεο,
πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα κε δηαθνπνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο, ζπγθξαηψληαο ηνπο
ζπκπνιίηεο απφ αζπιιφγηζηεο πξάμεηο απφγλσζεο.
Δληνχηνηο, παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο ησλ θηιηππηδφλησλ γηα ην αληίζεην, ήηαλ εκθαλέο φηη ε
«Φηινθξάηεηνο» εηξήλε, πνπ ππνγξάθεθε ηελ ίδηα ρξνληά, δελ επξφθεηην λα δηαξθέζεη γηα πνιχ.
Η πιεηνςεθία ησλ Αζελαίσλ χζηεξα απφ κεξηθέο παιηλδξνκήζεηο πηνζέηεζε ζηάζε δπζπηζηίαο
απέλαληη ζηνλ Φίιηππν. πγρξφλσο, πεξηέβαιε κε εκπηζηνζχλε ηνπο πνιηηηθνχο πνπ επέθξηλαλ
ην ζχκθσλν απηήο ηεο εηξήλεο θαη ππνζηήξηδαλ ζην εμήο είηε ηελ εηξεληθή αλαζεψξεζή ηνπ είηε
ηελ επαλάιεςε ησλ ερζξνπξαμηψλ κε ηνλ Μαθεδφλα.39 Μέζα ζε απηφ ην θιίκα, ηα ρξφληα πνπ
αθνινχζεζαλ απφ ην 346 έσο ην 342 π.Υ., ραξαθηεξίδνληαλ απφ επαλεηιεκκέλεο θξίζεηο ζηηο
ζρέζεηο κεηαμχ Φηιίππνπ θαη Αζελαίσλ, νη νπνίεο γξήγνξα απέθηεζαλ έλα πνιχ πην έληνλν
ραξαθηήξα, νδεγψληαο ζηελ ηειηθή αλακέηξεζε κεηαμχ ηνπο.40
Οη φπνηνη ειηγκνί επηρεηξήζεθαλ ζην κεζνδηάζηεκα απφ ηελ πιεπξά ηνπ Φηιίππνπ41
πξνζέθξνπζαλ ζηελ αδηάιιαθηε ζηάζε ησλ Αζελαίσλ αληηθηιηππηθψλ.42 Δθείλνη, έρνληαο
ζηαζεί ζην χςνο ησλ φζσλ δηεθήξπζζαλ ζε πεξηφδνπο πνπ ν ζπζρεηηζκφο ησλ δπλάκεσλ ήηαλ
37

Φίλοι του Δθμοςκζνθ.
Ωςτόςο, όπωσ πολφ εφςτοχα διατυπϊνει ο Ryder ςτο άρκρο του κανείσ δεν κα μποροφςε να υποςτθρίξει ότι
ςτθν περίπτωςθ του Δθμοςκζνθ ζχουμε ζναν πολιτικό, ο οποίοσ διζκρινε τθν «απειλι» που ο Φίλιπποσ
ςυνιςτοφςε για τουσ ςυμπολίτεσ πολφ νωρίτερα από άλλεσ πολιτικζσ φιγοφρεσ τθσ εποχισ του, Worthington
(2000), 45.
39
ό.π, 76.
40
Αν επιχειροφςε κανείσ να αναηθτιςει τθ κζςθ του Δθμοςκζνθ μζςα ςε όλο αυτό το κλίμα, κα παρατθροφςε ότι
θ πολιτικι του είχε παραμείνει αμετάβλθτθ. Παρά τθν ζλλειψθ ςτοιχειωδϊν ενδείξεων που κα υποδιλωναν μια
εχκρικι ι τουλάχιςτον υπονομευτικι ςτάςθ του Μακεδόνα βαςιλιά απζναντι ςτουσ Ακθναίουσ, κατά τα χρόνια
που ακολοφκθςαν τθν υπογραφι τθσ ειρινθσ μεταξφ τουσ , ο ριτορασ - πολιτικόσ εξακολουκοφςε με αμείωτθ
ζνταςθ να εγείρει τθ δθμόςια ανθςυχία των ςυμπολιτϊν του ςχετικά με τθ ςυνεχιηόμενθ μακεδονικι απειλι.
Εφλογα κα μποροφςε κανείσ να ςυμπεράνει ότι θ ςτάςθ του αυτι εξυπθρετοφςε τθν όποια ςτόχευςι του
απζναντι ςτουσ πολιτικοφσ του αντιπάλουσ.
41
Άλλοτε με τθν υπόςχεςθ μικρότερων ι μεγαλφτερων παραχωριςεων και άλλοτε με τθν υποτικζμενθ
αναγνϊριςθ τθσ αυτονομίασ των ελλθνικϊν πόλεων.
42
Worthington (2000), 71.
38
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δπζκελέζηεξνο γη’ απηνχο, δελ είραλ ιφγν λα ππνρσξήζνπλ ηψξα πνπ ζηγά ζηγά έβιεπαλ λα
δεκηνπξγείηαη κηα κεγάιε ζπκκαρία ελαληίνλ ηνπ κεγάινπ ηνπο «ερζξνχ». Έηζη, ζηαζεξή
πξφηαζε ηνπ Γεκνζζέλε θαη ησλ θίισλ ηνπ ήηαλ ε απφθξνπζε φισλ ησλ πξνζθνξψλ ηνπ
Μαθεδφλα βαζηιηά, φζν δειεαζηηθέο θαη αλ θάληαδαλ θάπνηεο θνξέο. χκθσλα κε ηα ιεγφκελά
ηνπ, νη αζελατθέο δηεθδηθήζεηο ζα έπξεπε λα ζεσξνχληαη απφ φινπο σο απηνλφεηα δίθαηεο.43
Αλάκεζα ζηα έηε 342 θαη 339 π.Υ. ε πξνζνρή ηνπ Φηιίππνπ ζηξάθεθε ζηε Θξάθε, απεηιψληαο
έηζη ζε κεγάιν βαζκφ ηα αζελατθά ζπκθέξνληα ζηε Υεξζφλεζν θαη θπξίσο ηελ επηθνηλσλία
ησλ Αζελαίσλ κε ηνλ Διιήζπνλην.44Οη Αζελαίνη, αλήζπρνη γηα ηελ ηφζν δσηηθή γη’ απηνχο
πεξηνρή,45 αλέζεζαλ ηε δηνίθεζε ηεο άκπλάο ηεο ζε έλαλ ηθαλφ θαη δξαζηήξην ζηξαηεγφ, ηνλ
Γηνπείζε. Μηα ζεηξά σζηφζν δηθψλ ηνπ, απεξίζθεπησλ ελεξγεηψλ, είρε σο απνηέιεζκα ηνλ
ηεξκαηηζκφ ηεο εηξήλεο κεηαμχ Αζελαίσλ θαη Φηιίππνπ, ν νπνίνο κάιηζηα δήηεζε ηελ άκεζε
αλάθιεζε ηνπ ελ ιφγσ ζηξαηεγνχ απφ ηελ πεξηνρή. 46
Η ζηάζε πνπ ηήξεζαλ νη Αζελαίνη απέλαληη ζηνλ Γηνπείζε, χζηεξα απφ ηελ εμαηξεηηθά
αξλεηηθή γηα ηνπο ίδηνπο εμέιημε ησλ γεγνλφησλ, ήηαλ ηδηαίηεξα ζθιεξή. Αληίζεηα ν
Γεκνζζέλεο ππεξαζπίζηεθε ηνλ ζηξαηεγφ, ηνλίδνληαο ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο φηη ν πφιεκνο κε
ηνλ Φίιηππν δελ ήηαλ έλα ηξνκαθηηθφ ελδερφκελν, αιιά κηα πξαγκαηηθφηεηα, κέζα ζηελ νπνία
ήδε δνχζαλ γηα πνιχ θαηξφ, απφ ηε ζηηγκή πνπ εθείλνο επνθζαικηνχζε ηε ζξαθηθή ρεξζφλεζν
θαη ην Βπδάληην κε απψηεξν ζθνπφ ηνπ ηελ νηθνλνκηθή απνδπλάκσζε ηεο Αζήλαο θαη ηέινο ηελ
ππνηαγή ηεο. 47 Με ηελ ίδηα επθαηξία ν ξήηνξαο ηνπο έςεμε γηα ηελ αδξαλή ζηάζε ηνπο, ηνλ
αηνκηθηζκφ ηνπο θαζψο θαη ηελ απξνζπκία ηνπο λα επσκηζζνχλ θηλδχλνπο θαη ζπζίεο,
επηζεκαίλνληάο ηνπο παξάιιεια φηη κε ηε ζηάζε ηνπο απηή δελ εκπλένπλ ηελ παξακηθξή
εκπηζηνζχλε θαη ζπκπάζεηα ζηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο, γη’ απηφ θαη παξέκελαλ απνκνλσκέλνη
ηε ζηηγκή πνπ «φθεηιαλ» λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηε ζηάζε θαη ησλ
ππνινίπσλ ειιεληθψλ πφιεσλ απέλαληη ζηνλ Φίιηππν.48
Μέζα ζε απηφ ην θιίκα δελ ζα πξέπεη λα καο πξνθαιεί θακία εληχπσζε ε ζεηηθή ζηάζε πνπ
ηήξεζε ν Γεκνζζέλεο απέλαληη ζην ελδερφκελν ζχλαςεο κηαο ηζφηηκεο ζπκκαρίαο ηεο πφιεο
ηνπ κε ηνπο Δπβνείο. Ο ίδηνο είρε πιήξε ζπλαίζζεζε φηη είρε πιένλ πεξάζεη ε επνρή θαηά ηελ
νπνία νη Αζελαίνη κπνξνχζαλ λα θαηέρνπλ ηα πξσηεία κέζα ζε κηα ζπκκαρία. Πξνθεηκέλνπ λα
ζρεκαηηζηεί ηψξα έλαο αληηθηιηππηθφο ζπλαζπηζκφο, έπξεπε νη ζπκπνιίηεο ηνπ λα παξαηηεζνχλ
απφ νπνηαδήπνηε ηέηνηα δηεθδίθεζε. Έηζη θη έγηλε. Η λέα ηαθηηθή ησλ Αζελαίσλ δηθαηψζεθε
απφ ηα πξάγκαηα, κε ηε ζπζπείξσζε ησλ Διιήλσλ πνπ απνθάζηδαλ λα αληηζηαζνχλ ζηνλ
Φίιηππν.
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. Worthington (2000), 74-75.
Ι.Ε.Ε., (2000), τόμοσ 7, 81-82.
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Βλ. Sealey (1993), 26.
46
Πιο αναλυτικά βλ. Worthington (2000), 77.
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Γηεξεπλψληαο θαλείο ελδειερέζηεξα ηε ζπκβνιή ηνπ Γεκνζζέλε ζηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ,
νξγαλσκέλνπ αληηθηιηππηθνχ ζπλαζπηζκνχ, ζα πξέπεη λα ζηαζεί ζηα αθφινπζα: ήηαλ εθείλνο
πνπ ππνζηήξημε έλζεξκα ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ ηελ απνζηνιή πξεζβεηψλ ζηελ
Πεινπφλλεζν θαη ζηε δπηηθή Διιάδα, ζηα λεζηά ηεο Υίνπ θαη ηεο Ρφδνπ, ζηελ πφιε ηνπ
Βπδαληίνπ αιιά θαη ζηε Θεζζαιία.49 πγρξφλσο ηφληζε φηη έπξεπε πάζε ζπζία νη Αζελαίνη λα
επηδηψμνπλ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Μ. Βαζηιέσο ελαληίνλ ηνπ Μαθεδφλα βαζηιηά, απνβάιινληαο
πξνθαηαιήςεηο εηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ βαξβάξνπ ή ηνπ «θνηλνύ ερζξνύ όιεο
ηεο Διιάδαο», πνπ απφ θαηξνχ εηο θαηξφ έζπεπδαλ λα ηνπ απνδψζνπλ. 50
Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν νη θηιηππίδνληεο ζηελ Αζήλα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνδπλακψζνπλ
ηηο φπνηεο απφπεηξεο πξνζέγγηζεο ηνπ Μ. Βαζηιηά απφ ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, δηέδηδαλ φηη νη
επηθεθαιήο ηεο αληηκαθεδνληθήο παξάηαμεο, Γεκνζζέλεο θαη Τπεξείδεο είραλ θαηαζηεί
αληηθείκελα εμαγνξάο απφ ηνλ Πέξζε βαζηιηά. Παξ’ φια ηαχηα ηνλ Μάξηην ηνπ 340 π.Υ.
ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ Αζήλα αληηπξφζσπνη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο πφιεηο θαη
απνθαζίζηεθε ε ζχλαςε ακπληηθήο ζπκκαρίαο κεηαμχ ηνπο, ε νπνία ζα είρε σο ζεκειηψδε φξν
ηελ ηζφηηκε ζέζε φισλ ησλ κειψλ ηεο. Η αζελατθή εθθιεζία αλαγλψξηζε φηη ην έξγν απηφ
νθεηιφηαλ ζηνλ Γεκνζζέλε γη’ απηφ θαη απνθαζίζηεθε λα ηνπ απνλεκεζεί ηηκεηηθά έλα ρξπζφ
ζηεθάλη.51
Ο Φίιηππνο, φπσο ήηαλ θπζηθφ, δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη αδξαλήο απέλαληη ζηνλ ερζξηθφ
απηφ ζπλαζπηζκφ, απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ν ίδηνο, φληαο απαζρνιεκέλνο ζηε Θξάθε, δελ
κπνξνχζε λα ιάβεη δξάζε ελαληίνλ ηνπ θαη θνβφηαλ πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε άιιν ηελ
ελδερφκελε πξνζρψξεζε ησλ Βνησηψλ ζε απηφλ. Μειεηψληαο κε ςπρξαηκία ηελ θαηάζηαζε
απηή ν Γεκνζζέλεο θαηέιεμε ζηε δηαπίζησζε φηη ε πην ζπκθέξνπζα εμέιημε γηα ηνπο ίδηνπο ηε
ζηηγκή απηή ζα ήηαλ λα επηηχρνπλ κηα ηέηνηα ζπκκαρία κε ηνπο Θεβαίνπο θαη κάιηζηα ζηνλ
ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν.
Δλεξγψληαο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ζηφρεπζε θαη νη δχν δπλάκεηο απέζηεηιαλ ζπγρξφλσο
πξέζβεηο ζηελ πφιε ηεο Θήβαο. Αλάκεζα ζηα κέιε ηεο αζελατθήο πξεζβείαο κάιηζηα
ζπγθαηαιεγφηαλ θαη ν Γεκνζζέλεο. Οη πξνηάζεηο ηνπ Φηιίππνπ ζηνπο Βνησηνχο ήηαλ πνιχ
δειεαζηηθέο. Καη νη πξνηάζεηο φκσο πνπ δηαηχπσζε ν Γεκνζζέλεο δελ ήηαλ ιηγφηεξν επλντθέο
γη’ απηνχο. Οη ηειεπηαίνη, πεπεηζκέλνη φηη ζα γίλνληαλ θαη πάιη κηα κεγάιε δχλακε αλαθηψληαο
ηε ρακέλε ηνπο επηξξνή ζηηο γχξσ πεξηνρέο, απνθάζηζαλ ηε ζχλαςε ζπκκαρίαο κε ηνπο
Αζελαίνπο.52 Σα απνηειέζκαηα ηνπ ρεηκεξηλνχ πνιέκνπ πνπ αθνινχζεζε άθεζαλ ηηο δχν
ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ηθαλνπνηεκέλεο, αθνχ ν Φίιηππνο είρε αλαραηηηζηεί θαη ν αζελατθφο
ζηφινο θπξηαξρνχζε ζην Αηγαίν.

49

Ο ίδιοσ μάλιςτα, μαηί με τον Τπερείδθ αποτζλεςαν μζλθ των πρεςβειϊν αυτϊν.
Ι.Ε.Ε., (2000), τόμοσ 7, 83.
51
Worthington (2000), 79.
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Οη λέεο ηζνξξνπίεο σζηφζν έκειιε λα αλαηξαπνχλ εθ λένπ πνιχ ζχληνκα. Ο Μαθεδφλαο
βαζηιηάο, έρνληαο ζην πιεπξφ ηνπ ηνλ αμηφκαρν γην ηνπ Αιέμαλδξν, ζεκείσζε κηα ζπληξηπηηθή
λίθε ελαληίνλ ησλ αληηπάισλ ηνπ θαηά ην έηνο 338 π.Υ. ζηε Υαηξψλεηα ηεο Βνησηίαο. Έηζη,
κεηά απφ πνιιά έηε αηκαηεξψλ ζπγθξνχζεσλ θαη έληνλσλ δηπισκαηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ ν
κνλάξρεο ηεο Μαθεδνλίαο θαηφξζσζε λα θαζππνηάμεη θαη ηνπο ηειεπηαίνπο ππιψλεο
αληίζηαζεο ζηα ζρέδηά ηνπ γηα ηελ επηθξάηεζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. ην εμήο ε ζπλζεθνιφγεζε
κε ηνλ λέν θπξίαξρν ησλ πνιηηηθψλ πξαγκάησλ ζηελ Διιάδα ήηαλ κνλφδξνκνο γηα ηνπο
Αζελαίνπο.

Αλέξανδπορ και Αθήνα
Μεηά ηνλ αηθλίδην ζάλαην ηνπ Φηιίππνπ σο άμηνο ζπλερηζηήο ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδείρζεθε ν γηνο
ηνπ Αιέμαλδξνο. Αληηιακβαλφκελνο ν ίδηνο φηη ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα δξάζεη θαη κάιηζηα
αζηξαπηαία, επέδεημε ηδηαίηεξε ζχλεζε θαη δηπισκαηηθφηεηα.53 Κίλεζε κε ζηξαηφ πξνο ηε λφηηα
Διιάδα, επηζπκψληαο απιψο λα θάλεη επίδεημε ηεο δχλακήο ηνπ θαη ζέινληαο λα απνθχγεη πάζε
ζπζία ηελ νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε.54 Ο πνιεκηθφο ππξεηφο πνπ είρε θπξηεχζεη σο εθείλε ηε
ζηηγκή ηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο Θεβαίνπο θφπαζε.
Οη Αζελαίνη κάιηζηα απφ θφβν κήπσο δερζνχλ αηθληδηαζηηθή επίζεζή ηνπ πήξαλ δηάθνξα
κέηξα , φπσο ήηαλ ε επηδηφξζσζε ησλ ηεηρψλ. Απφ ηηο ελέξγεηέο ηνπο θαίλεηαη πσο θαη δηθή ηνπο
πξφζεζε ήηαλ ε απνθπγή ηεο ξήμεο κε ηνλ Αιέμαλδξν. Μηα αθφκα θίλεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε
απηή ήηαλ θαη ε απνζηνιή πξεζβείαο πξνο ηνλ λεαξφ εγεκφλα, κέινο ηεο νπνίαο αξρηθά είρε
νξηζηεί θαη ν Γεκνζζέλεο. Ο ίδηνο σζηφζν απνθάζηζε φηη δελ επηζπκνχζε λα θέξεη εηο πέξαο
απηή ηελ απνζηνιή γη’ απηφ θαη απνρψξεζε πξηλ ε πξεζβεία θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηεο. Οη
πηζαλέο εμεγήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ ελέξγεηά ηνπ απηή είλαη είηε φηη ππνρψξεζε απφ θφβν55,
είηε φηη ήζειε λα δηαθπιαρζεί αθέξαηνο απέλαληη ζηνλ Μ. Βαζηιηά απ’ ηνλ νπνίν θέξεηαη λα είρε
δερζεί κεγάια ρξεκαηηθά πνζά πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεί ζηαζεξή πνιηηηθή ελαληίνλ ησλ
Μαθεδφλσλ.
Ο Αιέμαλδξνο σζηφζν, ζην λέν ζπλέδξην πνπ ζπγθάιεζε ζηελ Κφξηλζν ηελ ίδηα πεξίνδν (335
π.Υ.), θαηφξζσζε λα επηηχρεη απηφ πνπ δελ πξφιαβε ν παηέξαο ηνπ, λα ελψζεη φινπο ηνπο
Έιιελεο ππφ ηελ θπξηαξρία ηνπ ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ θαη λα πξνρσξήζεη έηζη απεξίζπαζηνο

53

Προςόντα που κατείχε ςτον ίδιο αν όχι ςε μεγαλφτερο βακμό από τον πατζρα και προκάτοχό του ςτον
μακεδονικό κρόνο.
54
Worthington (2000), 91.
55
Λόγω τθσ μακροχρόνιασ και ςφοδρισ αντιμακεδονικισ πολιτικισ του.
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ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο εθζηξαηείαο ηνπ ζηελ Αζία, έρνληαο πξνεγνπκέλσο θξνληίζεη λα
δηαζθαιίζεη απνιχησο ηα λψηα ηνπ.56
ην δηάζηεκα βέβαηα πνπ ν λεαξφο βαζηιηάο πξνζπαζνχζε λα ππνηάμεη ηα βαξβαξηθά θχια ηεο
Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, νη Πέξζεο, αλήζπρνη γηα ηε ζπλέρηζε ηεο παξακνλήο ηνπ καθεδνληθνχ
εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο ζηε Μ. Αζία, πξνζπάζεζαλ κε θάζε ηξφπν λα εμαγνξάζνπλ ηηο
ειιεληθέο πφιεηο. Οξηζκέλεο απφ απηέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε πάξηε απνδέρζεθαλ ηα
βαξβαξηθά ρξήκαηα, ελψ άιιεο, φπσο ε Αζήλα αξλήζεθαλ λα ηα δερζνχλ. Ωζηφζν ζχκθσλα κε
ακθηζβεηνχκελεο πεγέο ηεο επνρήο, ν Γεκνζζέλεο, σο ηδηψηεο, είρε ήδε έξζεη ζε ζπλελλνήζεηο
κε ηνπο Πέξζεο θαη είρε ιάβεη ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ ηαιάλησλ, πξνθεηκέλνπ λα ην
ρξεζηκνπνηήζεη ζηνλ αγψλα ηνπ ελαληίνλ ησλ Μαθεδφλσλ.57
Πνιχ γξήγνξα, ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο απνπζίαο ηνπ Αιεμάλδξνπ ζηνπο αγψλεο ηνπ κε ηα
βφξεηα βαξβαξηθά θξάηε, άξρηζαλ λα δηαδίδνληαη θήκεο ζρεηηθέο κε ηνλ αηθλίδην ζάλαηφ ηνπ
ζην πεδίν ηεο κάρεο. Ο Γεκνζζέλεο κάιηζηα παξνπζίαδε «κάξηπξεο» πνπ δηαβεβαίσλαλ φηη
είραλ πνιεκήζεη ζην πιεπξφ ηνπ Μαθεδφλα βαζηιηά ζηε κνηξαία γη απηφλ κάρε θαη
επηβεβαίσλαλ ηελ νξζφηεηα ησλ θεκψλ. Απηή ε αλαγγειία ήηαλ αξθεηή ψζηε λα ππξνδνηήζεη
ηελ άκεζε αληίδξαζε ησλ αληηκαθεδνληθψλ παξαηάμεσλ ζηηο δηάθνξεο πφιεηο. ηελ Αζήλα ε
αληηκαθεδνληθή θίλεζε ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε, κε ηελ παξάηαμε ησλ θηινπφιεκσλ Αζελαίσλ λα
έρεη πεηζηεί απφ ηνλ Γεκνζζέλε λα ζπλδξάκεη ηνπο Θεβαίνπο ζηελ εμέγεξζή ηνπο, ε νπνία
βξηζθφηαλ ήδε ζε εμέιημε.
Δπηζηξέθνληαο σζηφζν ζψνο απφ ηελ εθζηξαηεία ηνπ απηή ν Αιέμαλδξνο, αλέζεζε ζηνπο
εθπξνζψπνπο ηνπ πλεδξίνπ ηεο Κνξίλζνπ ηελ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ησλ απνζηαηψλ. Έηζη, ε
πφιε ηεο Θήβαο ηζνπεδψζεθε θαη νη θάηνηθνί ηεο πσιήζεθαλ σο δνχινη. Ο λεαξφο εγεκφλαο
ήζειε λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη, απφ ηε ζηηγκή πνπ εηνηκαδφηαλ γηα κηα λέα, ηφζν ζεκαληηθή
εθζηξαηεία, πνπ ζα ηνλ θξαηνχζε καθξηά απφ ηελ Διιάδα γηα θαηξφ, δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο ζην
εμήο λα αλερζεί ηελ παξακηθξή απνζηαζία άιισλ πφιεσλ. Η είδεζε ηεο θαηαζηξνθήο ηεο
παλάξραηαο απηήο πφιεο έθηαζε ζηελ Αζήλα απφ νξηζκέλνπο Θεβαίνπο πνπ είραλ θαηνξζψζεη
λα μεθχγνπλ. Καηάπιεθηνη (θαη ηξνκνθξαηεκέλνη) νη Αζελαίνη απνθάζηζαλ ηελ απνζηνιή
πξέζβεσλ θηιηθά δηαθείκελσλ πξνο ηνπο Μαθεδφλεο, κε ζθνπφ λα ζπγραξνχλ ηνλ Αιέμαλδξν
γηα ηηο πξφζθαηεο πνιεκηθέο ηνπ επηηπρίεο αιιά θαη γηα ηελ «δίθαηε» ηηκσξία ησλ απνζηαηψλ
Θεβαίσλ.
Ο λεαξφο βαζηιηάο αληέδξαζε κε ηδηαίηεξα πεξηθξνλεηηθφ ηξφπν απέλαληη ζηε κηθξνπξεπή
απηή ζηάζε ηεο άιινηε θξαηαηήο Αζήλαο. Παξ’ φια απηά θάλεθε δηαιιαθηηθφο κε ηνπο
Αζελαίνπο, απαηηψληαο κφλν λα ηνπ παξαδνζνχλ νη αξρεγνί ηεο αληηκαθεδνληθήο παξάηαμεο,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Γεκνζζέλεο, ν Λπθνχξγνο θαη ν Τπεξείδεο. Η απαίηεζή ηνπ απηή
πξνθάιεζε ηαξαρή ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ. Παξά ηελ εμαηξεηηθά δπζκελή ζέζε ζηελ νπνία
βξίζθνληαλ νη Αζελαίνη, δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα δερζνχλ ηέηνηνλ εμεπηειηζκφ ηνπ θχξνπο ηεο
56
57

Worthington (2000), 92.
Ι.Ε.Ε., (2000), τόμοσ 10, 34.
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πφιεο ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ απνθαζίζηεθε λα κελ παξαδνζεί θαλείο θαη λα ζηαιεί δεχηεξε
πξεζβεία ζηνλ Αιέμαλδξν.
Παξ’ φιε ηελ νξγή ηνπ εθείλνο ηειηθά δέρζεθε λα ζπλδηαιερηεί κε ηνπο Αζελαίνπο, ζέινληαο
λα απνθχγεη κε θάζε ηξφπν ηνλ εμεπηειηζκφ ηεο ππεξήθαλεο απηήο πφιεο‧ θάηη πνπ ζα
κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ αηηία πηζαλήο κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηνπο Πέξζεο, θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο καθξνρξφληαο εθζηξαηείαο ηνπ ζηελ Αζία. Έλαο επηπιένλ ιφγνο χςηζηεο
πνιηηηθήο ζεκαζίαο ήηαλ θπζηθά θαη ην γεγνλφο φηη, σο πφιε, ε Αζήλα εμαθνινπζνχζε λα
απνηειεί κηα ππνινγίζηκε λαπηηθή δχλακε θαη γη’ απηφ δελ ζα έπξεπε ζε θακία πεξίπησζε λα
δηάθεηηαη ερζξηθά απέλαληί ηνπ. Πξνηίκεζε έηζη λα δείμεη κεγαινςπρία ζπγρσξψληαο ηνπο,
απνδεηθλχνληαο γηα κηα αθφκε θνξά ηνλ ζεβαζκφ πνπ έηξεθε γη’ απηνχο αιιά θαη ηελ νξζή
πνιηηηθή ηνπ θξίζε.
Ύζηεξα απφ απηή ηελ εμέιημε ήηαλ αλακελφκελν, επηθαλεηαθά ηνπιάρηζηνλ, ε πνιηηηθή ηεο
Αζήλαο απέλαληη ζην καθεδνληθφ θξάηνο λα αιιάμεη. Η άιινηε εγεηηθή απηή δχλακε άξρηζε λα
θαίλεηαη πεξηζζφηεξν επέιηθηε θαη νη αληηκαθεδνληθνί άξρηζαλ λα κεηξηάδνπλ ηνπο ηφλνπο ηνπο.
Ο Γεκνζζέλεο, ν Τπεξείδεο θαη ν Λπθνχξγνο, πηζηνί πάληνηε ζηηο παιηέο ηνπο απφςεηο,
δηαηήξεζαλ άζβεζην ην κίζνο ηνπο γηα ηνπο Μαθεδφλεο αιιά, θαλεξά ηνπιάρηζηνλ, δελ
εθθξάδνληαλ πηα. Έηζη ε Αζήλα, ζε αληίζεζε κε άιιεο ειιεληθέο πφιεηο πξνζπάζεζε, κε βάζε
ηε κεγάιε πνιηηηθή ηεο πείξα, λα πξνζαξκνζηεί ζηε λέα θαηάζηαζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ
πνιηηψλ ηεο λα κελ επεξεάδεηαη νπζηαζηηθά. Σν κφλν πνπ κπνξεί λα ζεσξήζεη θαλείο φηη
πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο καθεδνληθήο επηξξνήο ήηαλ ε δξαζηεξηφηεηά
ηεο ζηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.
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Η Αθήνα καηά ηη διάπκεια ηηρ εκζηπαηείαρ ηος Αλεξάνδπος ζηην Αζία
(334-323 π.Υ.)
Δλψ νη θαηαθηήζεηο ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ ζηνλ αζηαηηθφ ρψξν ζεκειίσλαλ κηα απέξαληε
απηνθξαηνξία, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, θαη κάιηζηα ζηνπο θφιπνπο ηεο πκκαρίαο ηεο Κνξίλζνπ,
πνπ ηππηθά ηνπιάρηζηνλ εμέθξαδε ηελ παλειιήληα ελφηεηα, εμαθνινπζνχζαλ νη αληηζέζεηο ησλ
πφιεσλ κεηαμχ ηνπο. ηηο πφιεηο εθείλεο, πνπ έβιεπαλ κεησκέλε ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, νη
ηζρπξέο αληηκαθεδνληθέο παξαηάμεηο ππνζηήξηδαλ φηη ε «παλειιήληα ελόηεηα» δελ ήηαλ παξά ην
πξφζρεκα γηα ηελ καθεδνληθή θπξηαξρία ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.
Η εηξήλε, πνπ, θαηλνκεληθά ηνπιάρηζηνλ, είρε απνθαηαζηαζεί κεηά ηηο ηειεπηαίεο ζηξαηεγηθέο
θηλήζεηο ηνπ Αιεμάλδξνπ, απνδείρζεθε πσο είρε έλαλ ηδηαίηεξα εχζξαπζην ραξαθηήξα.
πληεξνχληαλ απφ ην δένο πνπ πξνθαινχζε ε καθεδνληθή δχλακε θαη ηηο
αιιεινζπγθξνπφκελεο θηινδνμίεο πνπ έηξεθαλ νη εγέηηδεο ειιεληθέο δπλάκεηο , φπσο ε Αζήλα
θαη ε πάξηε κεηαμχ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε απφπεηξα ηεο ηειεπηαίαο,
ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ βαζηιηά ηεο Άγε, λα εμεγεξζεί κε φιν ηνλ ζηξαηφ ηεο ελαληίνλ ηνπ
Αληηπάηξνπ ηελ άλνημε ηνπ 331 π.Υ. Η κάρε ήηαλ ηδηαίηεξα ζθιεξή θαη ε έθβαζε ηνπ φινπ
πνιέκνπ πνπ είρε μεζπάζεη ζηελ Πεινπφλλεζν, εμαξηηφηαλ απφιπηα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ
Αζελαίσλ, πνπ ηελ επνρή εθείλε είραλ ζπγθξνηήζεη ηζρπξφ ζηξαηφ θαη ζηφιν.
Η πνιππφζεηε σζηφζν ζπλεξγαζία ησλ δχν ηζρπξψλ ειιεληθψλ δπλάκεσλ δελ επεηεχρζε.
Καζνξηζηηθφο ζηελ εμέιημε απηή ήηαλ ν ξφινο ηνπ Γεκνζζέλε κε ηελ εμαηξεηηθά αξλεηηθή ηνπ
ζηάζε, αθνχ δελ ελλννχζε λα ππνηάμεη ηελ Αζήλα ζηελ ππεξεζία ησλ ζπαξηηαηηθψλ ζρεδίσλ,
πηζαλφηαηα επεηδή είρε αμηνινγήζεη πην ζσζηά ηε κεγάιε δχλακε ηνπ καθεδνληθνχ παξάγνληα.
Έηζη, ην θζηλφπσξν ηνπ ίδηνπ έηνπο ν ζπαξηηαηηθφο θαη ν ζπκκαρηθφο ζηξαηφο θαηαηξνπψζεθαλ
απφ ηελ παλίζρπξε ζηξαηησηηθή δχλακε ηνπ Αληηπάηξνπ.
Δληνχηνηο, παξά ηελ άξλεζή ηνπο λα ζπκπξάμνπλ ζηνλ πφιεκν ηνπ Άγε, νη Αζελαίνη
εμαθνινπζνχζαλ λα ειπίδνπλ φηη ε πφιε ηνπο ζα απνθαζηζηνχζε ηελ παιηά εγεηηθή ηεο ζέζε
θαη πξνεηνηκάδνληαλ γηα ηελ θαηάιιειε επθαηξία, πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα απνηηλάμνπλ ηε
καθεδνληθή θπξηαξρία απφ ηε Νφηηα Διιάδα. Γηαηεξψληαο δσληαλή ζηε κλήκε ηνπο ηελ
πλεπκαηηθή θαη νηθνλνκηθή αίγιε ηνπ έλδνμνπ παξειζφληνο, νη Αζελαίνη δηέβιεπαλ πσο, κεηά
ηηο ηαπεηλψζεηο πνπ είραλ ππνζηεί θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηνπο Μαθεδφλεο ζηνλ ηνκέα
ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπο, ήηαλ πεξηζζφηεξν ζπκθέξνλ γη’ απηνχο λα απνθχγνπλ
νπνηαδήπνηε αλνηρηή ξήμε καδί ηνπο. Αληηζέησο ζα ήηαλ θξνληκφηεξν λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ
νινθάλεξε αλνρή, αλ φρη εχλνηα, ηνπ λεαξνχ εγεκφλα πξνο απηνχο θαη ζπγρξφλσο λα επηδνζνχλ
ζηελ αλαζχζηαζε ησλ δπλάκεψλ ηνπο.58
Η επηδίσμε ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο ήηαλ απηή πνπ, αλέιπηζηα, νδήγεζε ηηο αληίπαιεο
παξαηάμεηο πνπ θπξηαξρνχζαλ ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην, λα ραξάμνπλ κηα παξάιιειε πνιηηηθή
58
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γξακκή. Έηζη, ηφζν νη δηαιιαθηηθνί νιηγαξρηθνί θηινκαθεδφλεο φζν θαη νη αδηάιιαθηνη,
ζπληζηνχζαλ πιήξε ππνηαγή ζην θαζεζηψο ηεο πκκαρίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν επηθεθαιήο
ησλ κεηξηνπαζψλ δεκνθξαηηθψλ, ζπλεηφο Λπθνχξγνο59 ήηαλ ππέξκαρνο ηεο ζπζηεκαηηθήο
πεξηζπιινγήο. Σελ ίδηα ζηηγκή ηα πνιεκηθά θεξχγκαηα ηνπ αδηάιιαθηνπ αληηκαθεδφλα
Τπεξείδε δελ έβξηζθαλ πηα θακία απήρεζε, αθνχ φινη νη θπξηφηεξνη πνιηηηθνί παξάγνληεο, γηα
δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ν θαζέλαο, επεδίσθαλ κε θάζε ηξφπν ηελ εηξήλε. Κάηη ηέηνην, χζηεξα απφ
θνηλή παξαδνρή φισλ, ζα επηηπγραλφηαλ κφλν κε ηελ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο ηεο πφιεο απφ
έλαλ ζπλαζπηζκφ ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ κεξίδσλ, κε πλεχκα ακνηβαίσλ ππνρσξήζεσλ θαη
άκεζν ζηφρν ηελ αλαβίσζε ηεο αζελατθήο ηζρχνο.

323 π.Υ. και εξήρ
Όια απηά ηα ζρέδηα βέβαηα επξφθεηην λα αλαηξαπνχλ γηα κία αθφκα θνξά κεηά ηνλ ζάλαην
ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ θαη ηελ αλαθαηάηαμε ησλ δπλάκεσλ πνπ εθείλνο ππξνδφηεζε. Οη δηάδνρνί
ηνπ αλαιακβάλνπλ λα κνηξάζνπλ ηελ ηεξάζηηα απηνθξαηνξία ηνπ σο νη λένη βαζηιείο, γεγνλφο
πνπ ηνπο θέξλεη αληηκέησπνπο κε ηνπο ζηξαηεγνχο ηεο Μαθεδνλίαο θαη δεκηνπξγεί ζηγά ζηγά
έλα αγεθχξσην ράζκα κεηαμχ ηνπο. Η δηαρσξηζηηθή απηή γξακκή κεηαμχ ηεο θεληξηθήο
εμνπζίαο θαη ησλ εθηειεζηψλ ηεο σζηφζν, ζα φξηδε θαη ηηο ηχρεο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ, νη
νπνίεο ζην εμήο ζα έπξεπε λα εμαξηψληαη κφλν απφ ηνπο βαζηιείο.
Δπξφθεηην γηα έλα ζρέδην αξθεηά θηιφδνμν απφ καθεδνληθήο πιεπξάο θαη νη δπζθνιίεο ηεο
εθαξκνγήο δελ άξγεζαλ λα θαλνχλ. Οη Αζελαίνη ζηξάθεθαλ ακέζσο πξνο ηνπο βαζηιείο θαη
θπξίσο ηνλ Πνιππέξρνληα, ππελζπκίδνληάο ηνπο ηελ ππνγεγξακκέλε ζην παξειζφλ «απηνλνκία
ησλ Διιήλσλ». Φαίλεηαη κάιηζηα φηη ζην πιεπξφ ηνπο είραλ έλαλ ηδηαίηεξα ηζρπξφ ζχκκαρν, ηελ
κεηέξα ηνπ Αιεμάλδξνπ Οιπκπηάδα, ε αλάκεημε ηεο νπνίαο ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ήηαλ
ηδηαίηεξα ελεξγή θαηά ηελ πεξίνδν απηή.
Πνιχ γξήγνξα εληνχηνηο επξφθεηην λα αληηιεθζνχλ φηη «παηδφηαλ» έλα ηδηαίηεξα άζρεκν
δηαπξαγκαηεπηηθφ παηρλίδη ζε βάξνο ηνπο, γεγνλφο πνπ ζπλεπαγφηαλ έλα θάζε άιιν παξά
επλντθφ κέιινλ γη’ απηνχο. Έηζη, απνθάζηζαλ λα εμεγεξζνχλ, λα θαζαηξέζνπλ ηνπο άξρνληεο θαη
λα αλεβάζνπλ ζηελ εμνπζία ηνπο αθξαηθλέζηεξνπο δεκνθξαηηθνχο, πνπ είραλ επαλέιζεη ζηελ
πφιε απφ ηελ εμνξία χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Πνιππέξρνληα.60 Η λέα θαηάζηαζε βέβαηα
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επξφθεηην λα αλαηξαπεί γηα κηα αθφκα θνξά, φηαλ έθηαζε ζηελ πφιε ν Κάζζαλδξνο, κε
ηδηαίηεξα επηζεηηθέο δηαζέζεηο.
Οη ζπγθξνχζεηο ηνπ κε ηνλ Πνιππέξρνληα νδήγεζαλ ζε απνηπρίεο ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ζηελ
απφπεηξα αλάιεςεο ηνπ ειέγρνπ ηεο πφιεο απφ ηνλ Κάζζαλδξν. ηελ πίεζε απηή πνπ ηνπο
αζθήζεθε νη Αζελαίνη αληέηαμαλ άκπλα σο ηελ άλνημε ηνπ 317 π.Υ., φληαο φκσο
αλεπαξθέζηαηνη απέλαληί ηνπ απνθάζηζαλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ. Ο Κάζζαλδξνο κε ην πέξαο
ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζπλήςε εηξήλε κε ηνπο Αζελαίνπο, κε ηε ζπκθσλία λα θξαηήζνπλ ηελ
πφιε ηνπο θαη ηα πινία ηνπο θαη λα είλαη πάληνηε θίινη θαη ζχκκαρνί ηνπ. Σν πνιίηεπκα έγηλε
θαη πάιη ηηκνθξαηηθφ θαη ν Κάζζαλδξνο αλέιαβε λα νξίζεη έλαλ «επηκειεηή ηεο πόιεο», αμίσκα
πνπ αλέζεζε ζηνλ πεξηπαηεηηθφ θηιφζνθν θαη πνιηηηθφ Γεκήηξην Φαιεξέα, ν νπνίνο επέδεημε
ζρεηηθά κεηξηνπαζή ζηάζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ, επηδηψθνληαο παξάιιεια
λα επηβάιεη αζφξπβα έλα θαζεζηψο πξνζσπηθήο θπξηαξρίαο.
Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη πξσηαγσληζηέο ηνπ κεγάινπ αγψλα, πνπ άξρηζε ακέζσο κεηά ηνλ
ζάλαην ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ, πνιέκεζαλ θπξίσο κεηαμχ ηνπο είηε γηα ηελ θπξηαξρία νιφθιεξεο
ηεο αιεμαλδξηλήο απηνθξαηνξίαο είηε γηα ηελ εμαζθάιηζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ
ηεο. Ύζηεξα απφ έλαλ αδηάιεηπην δσδεθαεηή πφιεκν ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο ηνπ θξάηνπο
(323-311 π.Υ.), επηηεχρζεθε κηα θάπνηνπ είδνπο ηζνξξνπία ησλ αληηκαρφκελσλ δπλάκεσλ θαη νη
πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο θφπαζαλ. Έηζη ππνγξάθεθε ζπλζήθε εηξήλεο κεηαμχ ηνπο, έλαο εθ ησλ
φξσλ ηεο νπνίαο ήηαλ θαη ε απηνλνκία ησλ Διιήλσλ. Κάηη ηέηνην σζηφζν ζηελ Δπξψπε δελ
εθαξκφζηεθε πνηέ.61 Οπζηαζηηθά επξφθεηην γηα κηα εηξήλε πνπ απιψο επηθχξσλε ηνλ
δηακειηζκφ ηνπ θξάηνπο απηνχ, ελψ ε λέα πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ πξνέθππηε αληαπνθξηλφηαλ
ζηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ κεηαμχ ησλ Γηαδφρσλ.
Η γλσζηή δξάζε ηνπ Πηνιεκαίνπ62 αιιά θαη ηνπ Καζζάλδξνπ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ην 308 π.Υ.
έγηλε αθνξκή γηα κηα αθφκα άθημε ζηελ πφιε ησλ Αζελψλ, ηεο θπξηφηεξεο βάζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ, απηή ηε θνξά απφ ηνλ Αληίγνλν. Η εζσηεξηθή θαηάζηαζε ζηελ Αζήλα θαηά ηελ
πεξίνδν απηή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ηεηακέλε αλ ιάβνπκε ππ’ φςηλ ηε δηαθπβέξλεζή
ηεο απφ ηνλ Γεκήηξην Φαιεξέα, πνπ λαη κελ γηλφηαλ κε ηξφπν ζπλεηφ, δελ κπνξνχζε φκσο ηελ
ίδηα ζηηγκή λα είλαη θαη επράξηζηε ζηνπο Αζελαίνπο, πνπ πεξηζζφηεξν απφ φινπο ηνπο άιινπο
Έιιελεο επηζπκνχζαλ ηελ απηνλνκία. Ο Γεκήηξηνο θπβεξλνχζε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
Καζζάλδξνπ, κε ηελ ακεηάβιεηε εμσηεξηθά κνξθή ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ ζπληεξνχκελε κε
ηδηαίηεξε επηκέιεηα επίθαζε, φηη ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ήηαλ εθείλε πνπ ηνλ είρε
ηνπνζεηήζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη ηνλ δηαηεξνχζε ζε απηή.
Σν έξγν ηεο «απειεπζέξσζεο» ηεο πφιεο απφ ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ Γεκεηξίνπ Φαιεξέα
επξφθεηην λα αλαιάβεη, σο επί ην πιείζηνλ, ν Γεκήηξηνο, ν κεηέπεηηα επνλνκαδφκελνο
«Πνιηνξθεηήο», γηνο ηνπ Αληηγφλνπ ιφγσ ηεο πξνρσξεκέλεο πηα ειηθίαο ηνπ παηέξα ηνπ. Οη
Αζελαίνη, κε επηθεθαιήο ηνλ Γεκήηξην Φαιεξέα, δελ θαηφξζσζαλ λα αληηηάμνπλ
61
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απνηειεζκαηηθή αληίζηαζε θαη έηζη ε πφιε, πνπ είρε ζηεξεζεί, επί δεθαπέληε πεξίπνπ ρξφληα,
ηελ ειεπζεξία ηεο ήηαλ πηα νξηζηηθά; απηφλνκε. Σν λέν απηφ κέιινλ σζηφζν θάζε άιιν παξά
νξηζηηθά δηαζθαιηζκέλν ήηαλ. Μφιηο κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ην 304 π.Υ. θη ελψ ν Γεκήηξηνο
είρε εγθαηαιείςεη ηελ Αζήλα ην 306 π.Υ., ε πφιε δέρηεθε εθ λένπ εηζβνιή απφ ηνλ Κάζζαλδξν,
πνπ άξρηζε λα ηελ πνιηνξθεί. Γξήγνξα έγηλε αληηιεπηή απφ ηνπο Αζελαίνπο ε άκεζε αλάγθε
επηζηξνθήο θαη ζχκπξαμεο ηνπ Γεκεηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθξνπζηεί γηα κηα αθφκα θνξά ν
θίλδπλνο. Έηζη θαη ζπλέβε. Σν θαινθαίξη ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ ε άθημε ηνπ Γεκεηξίνπ αλάγθαζε
ηνλ Κάζζαλδξν λα ιχζεη ηελ πνιηνξθία ησλ Αζελψλ θαη λα απνζπξζεί ζηηο Θεξκνπχιεο.
Η επηζηξνθή απηή ηνπ Γεκεηξίνπ ζηελ Αζήλα δελ έκειιε λα έρεη έλαλ ζχληνκν ραξαθηήξα,
αθνχ κεηά ηελ απφθξνπζε ηνπ Καζζάλδξνπ παξέκεηλε λα δηαρεηκάζεη εθεί. Η δηακνλή ηνπ ζηελ
πφιε παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, φρη ηφζν γηα ηε δξάζε ηνπ ηδίνπ, φζν γηα ηελ επίδξαζε
πνπ είρε ε παξνπζία ηνπ ζηελ πνιηηηθή δσή ησλ Αζελαίσλ. Μεηά ηελ εθδίσμε ηνπ Γεκεηξίνπ
ηνπ Φαιεξέα ζρεκαηίζηεθαλ ζηελ Αζήλα δχν πνιηηηθέο παξαηάμεηο: ε κία κε αξρεγφ ηνλ αληςηφ
ηνπ Γεκνζζέλε Γεκνράξε, πνπ επηζπκνχζε λα ζπλερίζεη ηελ έλδνμε παξάδνζε ηεο πφιεο θαη
ππνζηήξηδε ηελ πιήξε αλεμαξηεζία ηεο θαη ε άιιε κε αξρεγφ θάπνηνλ ηξαηνθιή, πνπ επεδίσθε
ηελ εχλνηα ηνπ Γεκεηξίνπ, θπξίσο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ.
Όπσο είλαη επλφεην, ε παξνπζία ηνπ Γεκεηξίνπ ελίζρπζε ηε ζέζε ηνπ ηξαηνθιή, πνπ δελ
παξέιεηςε λα δείμεη ηελ επγλσκνζχλε ηνπ γη’ απηφ κε θαθφγνπζηεο εθδειψζεηο αθνζίσζεο
νιφθιεξεο ηεο πφιεο.63
Ο Γεκήηξηνο ζα κπνξνχζε λα είρε αξλεζεί ηέηνηνπ είδνπο ηηκέο ρσξίο λα κεησζεί ην γφεηξφ ηνπ
ή ε επηξξνή πνπ αζθνχζε ζηελ πφιε. Αληηζέησο, φρη κφλν δελ έθαλε θάηη ηέηνην, αιιά θαη
ππνζηήξηδε θαλεξά ηα πξφζσπα απηά κε ηελ ελεξγφ αλάκεημή ηνπ ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή δσή
ηεο πφιεο. Μάιηζηα, φπσο αλαθέξνπλ νη ηζηνξηθνί, φηαλ ε Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ απαγφξεπζε
ζηνπο πνιίηεο λα θαηαθεχγνπλ ζηνλ Γεκήηξην γηα πξνζσπηθέο ηνπο ππνζέζεηο, εμνξγίζηεθε
ηφζν, ψζηε φρη κφλν αθχξσζε ηε ζρεηηθή απφθαζε, αιιά έδσζε εληνιή λα ζαλαησζνχλ ε λα
εμνξηζηνχλ εθείλνη πνπ πξφηεηλαλ ην κέηξν απηφ.64 Με ηε ζπλαίλεζή ηνπ εμνξίζηεθαλ επίζεο ηα
θαιχηεξα δεκνθξαηηθά ζηνηρεία θαη ν ίδηνο ν Γεκνράξεο. Απηφ σζηφζν πνπ πξνθαιεί ηε
κεγαιχηεξε εληχπσζε είλαη ην γεγνλφο φηη παξά ηελ αλάκεημή ηνπ ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ησλ
Αζελαίσλ, ηα ζπλζήκαηα πεξί «ειεπζεξίαο» θαη «δεκνθξαηίαο» πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν
Γεκήηξηνο εμαθνινπζνχζαλ λα βξίζθνπλ απήρεζε ζε πνιινχο Έιιελεο ηεο θπξίσο Διιάδαο.
ε έλα ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα εληνχηνηο επξφθεηην λα θαλεί, φηη ε πεξηβφεηε
θπξηαξρία ηνπ ζηηο πεξηνρέο απηέο δελ ζηεξηδφηαλ ζε ηφζν αθιφλεηα ζεκέιηα. Δλψ ν ίδηνο
βξηζθφηαλ ζηε Θξάθε, νη Βνησηνί, φπσο θαη ζην παξειζφλ, επαλαζηάηεζαλ γηα κηα αθφκα θνξά
ελαληίνλ ηνπ θαη ην παξάδεηγκά ηνπο αθνινχζεζαλ νη Αζελαίνη. Δπξφθεηην βέβαηα γηα δχν
απνηπρεκέλεο εμεγέξζεηο νη θχξηνη ππνθηλεηέο ησλ νπνίσλ είηε θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην είηε
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εμνξίζηεθαλ. Η ακέζσο επφκελε ελέξγεηα ηνπ Γεκεηξίνπ ήηαλ λα δηαηάμεη ηελ επάλνδν ησλ
νιηγαξρηθψλ65 ζηελ πφιε θαη, σο θπζηθφ επαθφινπζν, λα θαηαιχζεη ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα.
Η κνίξα ηνπ φκσο ήηαλ πξνδηαγεγξακκέλε. Μέζα ζην επφκελν δηάζηεκα ράλνληαο ηνπο
Μαθεδφλεο ζπκκάρνπο ηνπ, έραζε φρη κφλν ηελ επηξξνή ηνπ ζηηο πεξηνρέο ηεο θπξίσο Διιάδαο
αιιά θαη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ καθεδνληθφ ζξφλν. Οη Αζελαίνη κε ηε ζεηξά ηνπο, έρνληαο ηε
βνήζεηα ηνπ ζηφινπ ηνπ Πηνιεκαίνπ θαη αξρεγφ ηνπο ηνλ Οιπκπηφδσξν εμεγέξζεθαλ ελαληίνλ
ηνπ, απέθιεηζαλ ηε θξνπξά ηνπ θαη ηνλ αλάγθαζαλ λα παξαδνζεί, ζπλάπηνληαο παξάιιεια
ζπκκαρία κε ηνλ ζαηξάπε ηεο Αηγχπηνπ.
Γηαηππψλνληαο κηα γεληθφηεξε θξίζε επί ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ ειιεληθψλ
πφιεσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 4νπ αη. π. Υ., θαηλφκελν πνπ εληάζεθε ηδηαίηεξα θαηά ηελ επνρή ησλ
δηαδφρσλ ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε ήηαλ εθείλε
πνπ ππξνδνηνχζε ηελ επηζπκία ησλ εθάζηνηε «πξνζηαηψλ» ηνπο λα ηηο ζέζνπλ ππφ ηελ άκεζε
επηξξνή ηνπο. Κάηη ηέηνην αθελφο ζα εμαζθάιηδε ζηνπο ηειεπηαίνπο ηελ ππνζηήξημή ησλ πφιεσλ
απηψλ, ζηνπο πνιέκνπο πξνο ηνπο αληηπάινπο ηνπο, ελψ ζπγρξφλσο ζα ιεηηνπξγνχζε θαη σο
παξάγνληαο εδξαίσζεο ηεο θπξηαξρίαο ηνπο.
Κάζε θνξά επνκέλσο πνπ ε δηαηήξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο κίαο ή θαη πεξηζζνηέξσλ απφ απηέο
ηηο πφιεηο εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ πνιηηηθή ησλ Γηαδφρσλ θαη ε αληίζεζε απηή έπαηξλε ηνλ
ραξαθηήξα αλνηρηήο ζχγθξνπζεο ήηαλ θπζηθφ λα επηθξαηνχλ, ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία, νη
ηειεπηαίνη. Παίξλνληαο σο ηξαληαρηφ παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε ηεο Αζήλαο, κηαο πφιεο πνπ
αληηκεηψπηδε δηαξθψο ηα αιιεινζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα ησλ Γηαδφρσλ, παξαηεξνχκε φηη
ζην εζσηεξηθφ ηεο παξνπζίαδε ηφζν πνιηηηθέο φζν θαη θνηλσληθέο αληηζέζεηο, νη νπνίεο
παξείραλ πξφζθνξν έδαθνο ζηηο μέλεο επεκβάζεηο. Απηέο πάιη κε ηε ζεηξά ηνπο φμπλαλ αθφκα
πεξηζζφηεξν ηηο εζσηεξηθέο αληηζέζεηο. Οη επεκβάζεηο γίλνληαλ θαηά θαλφλα κε ηελ ππνζηήξημε
κηαο απφ ηηο δχν αληηκαρφκελεο παξαηάμεηο, δειαδή ησλ νιηγαξρηθψλ ή ησλ δεκνθξαηηθψλ, κε
ηελ πνιηηηθή ησλ Γηαδφρσλ λα νθείιεηαη απνθιεηζηηθά, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζε ιφγνπο
ηαθηηθήο.
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Ο ΓΗΜΟΘΔΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΓΥΡΟΝΟΙ ΣΟΤ
Καηά ηελ πεξίνδν αλφδνπ ηεο «παξάηαμεο» ηνπ Γεκνζζέλε ζηελ πξνηίκεζε ηεο θνηλήο
γλψκεο ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ (346 π.Υ.), αλέβεθε ζηελ πξψηε γξακκή θαη ν Τπεξείδεο, δεηλφο
ξήηνξαο, θαιιηεξγεκέλνο, παιηφο καζεηήο ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Ιζνθξάηε. Παξ’ φιεο σζηφζν
απηέο ηνπ ηηο ηδηφηεηεο ζηεξνχληαλ ησλ πλεπκαηηθψλ θαη πξνπάλησλ ησλ εζηθψλ πξνζφλησλ ηνπ
νκντδεάηε ηνπ Γεκνζζέλε66, ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχζαλ ηνλ ηειεπηαίν έλαλ «αιεζηλό πνιηηηθό
εγέηε»67 ζχκθσλα κε αξθεηνχο ηζηνξηθνχο ηεο πεξηφδνπ.
Όπσο απνδείρζεθε, ε απήρεζε πνπ βξήθαλ ν Γεκνζζέλεο θαη νη θίινη ηνπ, νθεηιφηαλ ζην
γεγνλφο φηη ε πνιηηηθή ηνπο αληαπνθξηλφηαλ ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο επηζπκίεο ηεο πιεηνςεθίαο
ηνπ αζελατθνχ ιανχ. Ο Τπεξείδεο, φπσο θαη ν Ηγήζηππνο68 αλήθαλ ζε απηνχο πνπ πίζηεπαλ φηη
ε εηξήλεπζε κε ηνλ Φίιηππν δελ ζα έπξεπε λα πθίζηαηαη σο ελδερφκελν θαη φηη νη ίδηνη φθεηιαλ
λα αλαιάβνπλ θαη πάιη ηα φπια ελαληίνλ ηνπ ην γξεγνξφηεξν.
Ο Γεκνζζέλεο παξάιιεια αληηκεηψπηζε ηελ εηξήλε σο έλα αλαγθαίν θαθφ γη’ απηφ θαη
ζπλεξγάζηεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο, πξνζπαζψληαο αδηάθνπα λα επηηχρεη επκελέζηεξνπο
φξνπο. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ: εθείλε λα δηαηεξεζεί φζν ρξεηαδφηαλ, πξνθεηκέλνπ νη Αζελαίνη λα
αλαδηνξγαλψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη λα ζρεκαηίζνπλ κηα κεγάιε αληηθηιηππηθή ζπκκαρία.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ παξαθηλνχζε ζπλερψο ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ λα αγσληζηνχλ γηα ηελ πφιε ηνπο
θαζψο θαη γηα ηνπο άιινπο Έιιελεο, έρνληαο σο ζηφρν ηνπο φρη κφλν ηελ πξνζηαζία ηεο
αλεμαξηεζίαο ηεο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, αιιά θαη ηελ αλάθηεζε
ηεο παιηάο ζέζεο ηεο Αζήλαο σο κεγάιεο δχλακεο. Θέινληαο λα ηνλψζεη ην εζηθφ ηνπο πξνο
απηή ηελ θαηεχζπλζε, απηφο, φπσο θαη άιινη ξήηνξεο καδί ηνπ, ππελζχκηδαλ ζηνπο αθξναηέο
ηνπο ηε δχλακε θαη ηα πινχηε ηεο πφιεο ηνπο θαηά ην παξειζφλ θαη ηνπο θαινχζαλ λα
εκπλεπζηνχλ απφ ηα επηηεχγκαηα ησλ πξνγφλσλ ηνπο.
Παξά ηελ εθ δηακέηξνπ αληίζεηε ζηάζε ησλ θηιηππηδφλησλ, νη δχν παξαηάμεηο παξνπζίαδαλ
θαη ζεκεία επαθήο, κε ζπνπδαηφηεξν ηελ θνηλή νπηηθή ηνπο γσλία, πνπ δελ ήηαλ άιιε απφ απηή
ηεο Αζήλαο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο.69
Μεηά ηελ εκπινθή ηνπ Γεκνζζέλε ζε δηθαζηηθέο δηακάρεο ελαληίνλ αλδξψλ ηεο
θηινκαθεδνληθήο παξάηαμεο, φπσο ηνπ Αηζρίλε θαη ηνπ Φηινθξάηε, ρσξίο αίζηα γηα απηφλ
θαηάιεμε, ν ίδηνο απνθάζηζε λα ρακειψζεη γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα ηνπο ηφλνπο ηεο ξεηνξηθήο
ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ πιεγεί ζε αλεπαλφξζσην βαζκφ ην θχξνο ηνπ σο ελφο απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο αληηθηιηππηθήο παξάηαμεο ζηελ Αζήλα.
66
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Αθφκα θαη χζηεξα απφ ηε ζπλζεθνιφγεζε ησλ Αζελαίσλ κε ηνλ Μαθεδφλα βαζηιηά, κεηά ηελ
έθβαζε ηεο κάρεο ηεο Υαηξψλεηαο, νη αληηθηιηππηθνί πνιηηηθνί δηαηήξεζαλ σο έλαλ βαζκφ ηελ
επηξξνή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο πφιεο. Απηφ ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζηνχλ ζην εμήο
πάλσ ζηηο λέεο βάζεηο πνπ είραλ δηακνξθσζεί, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηελ εζσηεξηθή
αλάθακςε ηεο πφιεο αλαθνξηθά κε φινπο εθείλνπο ηνπο ηνκείο πνπ είραλ δερηεί ζνβαξά
πιήγκαηα θαηά ηα ρξφληα ησλ αηκαηεξψλ ζπγθξνχζεσλ πνπ είραλ πξνεγεζεί.
Μία απφ ηηο πξνζσπηθφηεηεο πνπ δηαθξίζεθαλ γηα ην έξγν ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ
έλαο αθφκε εγέηεο ησλ αληηθηιηππηθψλ, ν Λπθνχξγνο. Καηέρνληαο κηα ζέζε πνπ ηνπ επέηξεπε
λα δηεπζχλεη ηελ αζελατθή δεκφζηα νηθνλνκία, εξγάζηεθε ζθιεξά θαη κε ηελ ηθαλή δηαρείξηζε
αιιά θαη ηελ επαγξχπλεζή ηνπ θαηφξζσζε γξήγνξα λα επηηχρεη ηελ αλφξζσζή ηεο. Γψδεθα
νιφθιεξα ρξφληα αθηέξσζε ζηελ ππεξεζία ηεο Αζήλαο ν εππαηξίδεο απηφο δεκνθξάηεο. Απφ ην
338 θαη νπζηαζηηθά έσο ην 326/5 π.Υ.70 είρε ησλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ θαη επέδεημε
ζηνλ ηνκέα απηφ απαξάκηιιεο ηθαλφηεηεο. Υάξε ζηα απζηεξά κέηξα πνπ εθάξκνζε ε αζελατθή
νηθνλνκία, απνθαηαζηάζεθε ζην χςνο ηεο κέγηζηεο αζελατθήο αθκήο.71
Παξάιιεια εληζρχζεθε θαη ε αζθάιεηα ηεο πφιεο κε ηελ νινθιήξσζε ησλ λέσλ νρπξσηηθψλ
έξγσλ πνπ είρε αξρίζεη ν Γεκνζζέλεο. Η λαπηηθή δχλακε ηεο Αζήλαο απνθαηαζηάζεθε θαη
επηπιένλ εθζπγρξνλίζηεθε. Η ζνβαξφηεξε σζηφζν κεηαξξχζκηζή ηνπ, πνπ είρε επξχηεξν
θνηλσληθφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο θαη ηεο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο ησλ
Αζελαίσλ, ήηαλ ε αλαλέσζε ηνπ παιαηνχ ζεζκνχ ηεο «εθεβείαο», πνπ φξηδε ηελ ππνρξεσηηθή
δηεηή ζηξαηησηηθή αγσγή φισλ ησλ λεαξψλ Αζελαίσλ κεηαμχ δεθαελλέα θαη είθνζη εηψλ.72 Σν
αλνξζσηηθφ ηνπ έξγν σζηφζν δελ ζηακαηνχζε εθεί. Δπεθηεηλφηαλ θαη ζηελ εληνλφηαηε
νηθνδνκηθή θαη εμσξατζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη αλαθαινχζε ζηε
κλήκε ηελ αληίζηνηρε ηεο Πεξίθιεηαο πεξηφδνπ.
Η πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο επεκεξίαο θαη ν αγψλαο πνπ
θαηέβαιε ν Λπθνχξγνο σο ξήηνξαο γηα ηελ θάζαξζε ηεο πνιηηείαο απφ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ,
θαηά ηελ πξνζσπηθή ηνπ πεπνίζεζε είραλ πξνδψζεη ηηο αζελατθέο αμίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
απνηπρία ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Άγε ελαληίνλ ηνπ Αληηπάηξνπ73, ππξνδφηεζαλ κηα αθφκα
αλαδσπχξσζε ηεο δηακάρεο ησλ δηαθφξσλ παξαηάμεσλ ζηελ πφιε, πνπ εθδειψζεθε κε κηα
ζεηξά δηθαζηηθψλ αγψλσλ. Πέξα απφ ηε λέα απηή εζσηεξηθή αλαηαξαρή ε πνιηηεία, ηελ ίδηα
πεξίνδν, είρε λα αληηκεησπίζεη θαη κηα λέα ζνβαξφηεξε θξίζε, ε νπνία πξνθιήζεθε ιφγσ ηεο
έληνλεο ζηηνδείαο πνπ κάζηηδε ηελ Αζήλα απφ ην 330 έσο ην 326 π.Υ. πεξίπνπ. Πξνο ην ηέινο
απηήο ηεο πεξηφδνπ ιήθζεθαλ λέα έθηαθηα κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην
ζνβαξφηαην απηφ πξφβιεκα, κε ηε θαζνξηζηηθφηαηε ζπκβνιή ηνπ Γεκνζζέλε. Ο ηειεπηαίνο
άιισζηε, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Λπθνχξγνπ (324 π.Υ.), απέκεηλε σο ν κφλνο εγέηεο ηεο
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Ενϊ τυπικά, μετά το πζρασ τθσ τετραετίασ το αξίωμα περιιλκε ςε πρόςωπα τθσ απόλυτθσ εμπιςτοςφνθσ του.
Ι.Ε.Ε., (2000), τόμοσ 10, 214.
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ό.π., 214.
73
Βλ. και πιο κάτω.
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δεκνθξαηηθήο παξάηαμεο ζε κηα επνρή πνπ λέεο εμειίμεηο έκειιε λα νδεγήζνπλ ηελ Αζήλα ζην
ρείινο ηνπ πνιέκνπ.

Ο ΓΗΜΟΘΔΝΗ Ω ΡΗΣΟΡΑ

Η θήμη ηος ζηην απσαιόηηηα
Η ξεηνξηθή ηδηφηεηα ηνπ Γεκνζζέλε ήηαλ ζρεδφλ ε θαηεμνρήλ πηπρή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ,
πνπ απαζρφιεζε ηνπο βηνγξάθνπο ηνπ θαηά ηα ειιεληζηηθά ρξφληα. Σα ινγνηερληθά ηνπ
επηηεχγκαηα θξίζεθαλ άμηα κεγαιχηεξεο πξνζνρήο απ’ φηη νη πνιηηηθέο ηνπ αλδξαγαζίεο.74 Όπσο
επηζεκαίλεη ν Craig Cooper ζην θεθάιαηφ ηνπ γηα ηνλ Γεκνζζέλε75, ν ξήηνξαο, πξηλ απφ ηνπο
Βίνπο ηνπ Πινπηάξρνπ, είρε ππάξμεη αληηθείκελν κειέηεο κφλν σο πξνο απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα,
αθνχ σο πνιηηηθή θηγνχξα δελ ζεσξνχληαλ άμηνο ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο.76
«Γεκνζζέλεο ὁ ῥήησξ».77 Απηφο ν Γεκνζζέλεο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ «δεκηνχξγεκα» ησλ
Αιεμαλδξηλψλ ζρνιηαζηψλ αιιά θαη ηεο έξεπλαο ησλ Πεξηπαηεηηθψλ, νη νπνίνη απνηέιεζαλ ηηο
θπξηφηεξεο πεγέο ησλ κεηαγελέζηεξσλ βηνγξάθσλ ηνπ. Μέζα απφ ηελ έξεπλα ησλ θηινιφγσλ
ηεο ειιεληζηηθήο πεξηφδνπ αλαδχεηαη σο κηα αμηφινγε θηγνχξα κε εμαηξεηηθά επηηεχγκαηα ζην
ελεξγεηηθφ ηνπ. Μάιηζηα κέρξη ηνλ πξψην αηψλα κ.Υ. θαηέιεμε λα ζεσξείηαη σο ν πξψηνο
κεηαμχ ησλ Αηηηθψλ ξεηφξσλ. Η ραξαθηεξηζηηθή δεηλόηεο ηνπ, θαζψο θαη ε δχλακε ηνπ ιέγεηλ
ηνπ εμπκλήζεθαλ ηφζν απφ Έιιελεο ζρνιηαζηέο φζν θαη απφ Ρσκαίνπο νκνηέρλνπο ηνπ,78 νη
νπνίνη έζπεπζαλ λα ηνλ ραξαθηεξίζνπλ σο «ηνλ άςνγν ξήηνξα απ’ ηνλ νπνίν δελ έιεηπε
ηίπνηα»79, σο ηνλ κφλν ηθαλφ λα πξνζδψζεη κηα κεγαιεηψδε, θινγεξή θαη πεξίηερλε αμηνπξέπεηα
ζηα ιφγηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ.
Η ηειηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπ σο ξήηνξα, ηελ νπνία αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη θαηφξζσζε ν
ίδηνο λα δηακνξθψζεη, απνθηά αθφκα κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα, δεδνκέλεο ηεο εχζξαπζηεο
74

Graham, W., (1993), 20-30.
Worthington (2000), 224-240.
76
ό.π., 224-225.
77
Όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει ο Gibson, ζτςι ζμεινε γνωςτόσ ςτθν ιςτορία, όπωσ ο Όμθροσ ωσ «ο Ποιητήσ»,
Gibson (2002), Ειςαγωγι, 2.
78
τουσ οποίουσ άςκθςε ςθμαντικότατθ επίδραςθ, όπωσ άλλωςτε και ςτουσ Ζλλθνεσ ομοτζχνουσ του, βλ. ό.π.
Ειςαγωγι, 1.
79
Κικζρωνασ, (Βροφτοσ 35).
75
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ηδηνζπζηαζίαο ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βξαδπγισζζία ηνπ. Δπξφθεηην γηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ
ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ζα ζπληζηνχζαλ ηξνρνπέδε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ νπνηνπδήπνηε λα
επηηχρεη ζηελ δεκφζηα εθθψλεζε ιφγσλ. Ση ήηαλ ινηπφλ απηφ πνπ έρεη θαηαζηήζεη ηνλ
Γεκνζζέλε, πιένλ πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ - αλ φρη ηνλ θνξπθαίν - ηνπ
Καλφλα ησλ αηηηθψλ ξεηφξσλ; Παξά ηα ζεκεία ζηα νπνία εθ θχζεσο πζηεξνχζε ε αθνζίσζή
ηνπ, ε απνθαζηζηηθφηεηά ηνπ, ε ζθιεξή δνπιεηά ηνπ θαη νη αλαξίζκεηεο ψξεο πνπ αθηέξσλε
ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ιφγσλ ηνπ, κε ηελ παξάιιειε εμάζθεζε ηνπ πάλσ ζηελ εθθψλεζή ηνπο,
ήηαλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ηνπ έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθηήζεη έλα επίπεδν επίδνζεο,
πνπ μεπεξλνχζε φινπο ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ – ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε.
Γελ ζα πξέπεη, σζηφζν, ζε θακία πεξίπησζε λα ιεζκνλήζνπκε φηη απηή ε εμαηξεηηθή θήκε δελ
αθνινχζεζε ηνλ ξήηνξα ἅκα ηῇ ἐκθαλίζεη ηνπ. Ο ίδηνο ηέζεθε ζην κηθξνζθφπην θαη δέρηεθε ηελ
νμεία θξηηηθή ηφζν ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ, ξεηφξσλ θαη θηινζφθσλ, φζν θαη ησλ κεηαγελέζηεξσλ
βηνγξάθσλ ηνπ αιιά θαη ζρνιηαζηψλ ηνπ έξγνπ ηνπ.80 Η δξηκχηεξε θξηηηθή πνπ ηνπ αζθήζεθε
απφ ηνπο ηειεπηαίνπο, ήηαλ απηή ησλ Πεξηπαηεηηθψλ θηινζφθσλ θαη φρη ησλ κεηαγελέζηεξσλ
νκνηέρλσλ ηνπ, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ ηνλ αληηκεηψπηζε κε ηδηαίηεξν ζαπκαζκφ θαη
ζεβαζκφ.

Ο «εξαζκημένορ» πήηοπαρ
Απηφ πνπ πξνέβαιιαλ σο θπξηφηεξν επηρείξεκά ηνπο νη Πεξηπαηεηηθνί θηιφζνθνη, ζην πιαίζην
ηεο δξηκχηαηεο θξηηηθήο πνπ άζθεζαλ ζην πξφζσπν ηνπ Γεκνζζέλε, ήηαλ νη αθνχξαζηεο
πξνζπάζεηεο πνπ, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο, θαηέβαιιε εθείλνο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε
ζέζε λα αληαγσληζηεί ιακπξά παξαδείγκαηα ξεηνξηθήο δεηλφηεηαο, έλαλ ραξαθηεξηζκφ πνπ
απέδηδαλ κεηαμχ άιισλ ζε ζχγρξνλνπο νκνηέρλνπο ηνπ ξήηνξα φπσο ήηαλ ν Αηζρίλεο, ν
Γεκάδεο θαη ν Φσθίσλ.
Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Cooper81 ην πξσηαξρηθφ δήηεκα πνπ ήγεηξαλ νη εθπξφζσπνη
ηεο Πεξηπαηεηηθήο ζρνιήο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαδείμνπλ, πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο, ηελ
θαησηεξφηεηα ηνπ Γεκνζζέλε έλαληη ησλ νκνηέρλσλ ηνπ, ήηαλ ε αληηπαξάζεζε θύζεσο-ηέρλεο.
χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο αιιά θαη θαηά ηα ιεγφκελα φισλ ζρεδφλ ησλ κεηαγελέζηεξσλ ξεηφξσλ
θαη βηνγξάθσλ ηνπ Γεκνζζέλε, φπσο ν Γηνλχζηνο ν Αιηθαξλαζζεχο θαη ν Γεκήηξηνο Φαιεξέαο,
ν ξήηνξαο εξγαδφηαλ ζθιεξά – αθνινπζψληαο κηα ζεηξά απφ κεζφδνπο – πάλσ ζηνλ επηηνληζκφ
ηεο θσλήο ηνπ, θαζψο θαη ζηηο ρεηξνλνκίεο ηνπ, αςεθψληαο ην κέγεζνο ηεο δνθηκαζίαο, ζηελ
νπνία ππέβαιιε ην αλήκπνξν ζψκα ηνπ ππνρξεψλνληάο ην λα θαηαβάιιεη ηέηνηνπ είδνπο
πξνζπάζεηεο.
80
81

Βλ. τα όςα αναφζρει ο Sealey, Sealey (1993), 101.
Worthington (2000), 225.
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Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο, πνπ καο παξαδίδνληαη απφ ηνπο
πξναλαθεξζέληεο βηνγξάθνπο ηνπ Γεκνζζέλε, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη θπζηθέο κεηνλεμίεο ηνπ
ξήηνξα έθηαλαλ κέρξη ην ζεκείν ηνπ ηξαπιίζκαηνο θαζψο θαη ηεο αδπλακίαο, απφ ηελ πιεπξά
ηνπ, άξζξσζεο ηνπ ζπκθψλνπ [ξ]. Οη ζρνιηαζηέο σζηφζν δελ ζηακαηνχλ εθεί. Μαο παξέρνπλ
επηπιένλ κηα πιεζψξα πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθψλ κε ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ
είδνπο ησλ δπζθνιηψλ απφ ηνλ ξήηνξα. Αλαθέξνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηελ πξαθηηθή ηνπ λα
εμαζθείηαη ζηελ εθθψλεζε ησλ ιφγσλ ηνπ, έρνληαο γεκίζεη ηε ζηνκαηηθή ηνπ θνηιφηεηα κε
κηθξνχ κεγέζνπο πέηξεο. Δθηφο απηνχ, θξφληηδε λα αζθεί ηε θσλή ηνπ, κηιψληαο θαζψο έηξερε,
ελψ παξάιιεια ελδπλάκσλε ηελ αλαπλνή ηνπ απαγγέιινληαο ηνπο ιφγνπο ηνπ κέζα ζην
δηάζηεκα πνπ δηαξθνχζε κία αλάζα ηνπ. Δπηπξνζζέησο, γλσξίδνληαο ηνλ εμίζνπ ζπνπδαίν ξφιν
ηεο ζσζηήο ηνπνζέηεζεο – ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο ηνπ πάλσ ζην βήκα, εμαζθνχληαλ κε ηδηαίηεξε
επηκέιεηα ζηηο θηλήζεηο θαη ηηο ρεηξνλνκίεο ηνπ, παξαηεξψληαο ην είδσιφ ηνπ ζε έλα θάηνπηξν.82
Απηνχ ηνπ είδνπο νη δηεγήζεηο νδήγεζαλ πνιινχο ζχγρξνλνπο ζρνιηαζηέο ηνπ έξγνπ ηνπ83, λα
ραξαθηεξίζνπλ ηνλ Γεκνζζέλε σο «έλα ηξαλό παξάδεηγκα αληηζηάζκηζεο κηαο πιεζώξαο
ζσκαηηθώλ αδπλακηώλ».
Δπηζηξέθνληαο ζηα παξαδείγκαηα ησλ ξεηφξσλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο αληηζηηθηηθά
πξνο ηνλ Γεκνζζέλε, σο ππεξέρνληεο θαηά πνιχ φρη κφλν ζε θπζηθφ ηαιέλην αιιά θαη ζε
επίπεδν παξνπζίαζεο ησλ ιφγσλ ηνπο ελψπηνλ αθξναηεξίνπ, αμίδεη λα αλαθέξνπκε πην
ζπγθεθξηκέλα φηη νξηζκέλνη απφ απηνχο, φπσο ν Γεκάδεο θαη ν Φσθίσλ εμαίξνληαλ γηα ηε
γλήζηα ηθαλφηεηά ηνπο ζηνλ απηνζρεδηαζκφ, ζηνηρείν πνπ ηνπο θαζηζηνχζε αλίθεηνπο απέλαληη
ζηνπο πξνζρεδηαζκέλνπο ιφγνπο ηνπ Γεκνζζέλε.

Γημοζθενική «δεινόηης»
Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δεκνζζεληθνχ χθνπο, πνπ θαηέζηε αληηθείκελν αξλεηηθήο
θξηηηθήο απφ νξηζκέλνπο Πεξηπαηεηηθνχο, φπσο ν Γεκήηξηνο Φαιεξέαο, ήηαλ ε επηηήδεπζε,
φπσο πξναλαθέξζεθε. Ο δηάδνρνο ηνπ Αξηζηνηέιε ζηνλ Πεξίπαην, ν Θεφθξαζηνο , είρε ηελ
πεπνίζεζε φηη ε επηδεηθηηθή ξεηνξεία σο είδνο ζα έπξεπε λα είλαη απαιιαγκέλε απφ θάζε κνξθή
επηηεδεπκέλνπ ιφγνπ. Έηζη, ξήηνξεο φπσο ν Φσθίσλ ζεσξήζεθαλ αλψηεξνη, εμαηηίαο ηεο
ξεηνξηθήο απιφηεηάο ηνπο, ζηνηρείν πνπ εκθαλψο απνπζίαδε απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ Γεκνζζέλε.
Ο Γεκήηξηνο Φαιεξέαο σζηφζν δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζηελ δηαηχπσζε ηεο θξηηηθήο ηνπ θαηά
82

φμφωνα μάλιςτα με τον Πλοφταρχο, ςπανίωσ κα άκουγε κανείσ τον Δθμοςκζνθ να εκφζρει γνϊμθ για κάποιο
ηιτθμα «ἐπὶ καιροῦ». Ακόμα και όταν τον καλοφςαν με το όνομά του, ενϊ παρευριςκόταν ςε ςυνελεφςεισ τθσ
Εκκλθςίασ του Διμου, να ανζβει ςτο βιμα και να τοποκετθκεί επί του εκάςτοτε κζματοσ, ο ίδιοσ ποτζ δεν
ανταποκρινόταν κετικά μζχρισ ότου είχε ςκεφτεί διεξοδικά το ηιτθμα και ζνιωκε επαρκϊσ προετοιμαςμζνοσ όςον
αφοροφςε τον λόγο του.
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Βλ. Pomeroy, όπωσ παρακζτει ο Cooper ςτο κεφάλαιό του για τον Δθμοςκζνθ, Worthington (2000), 226.
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ηνπ δεκνζζεληθνχ χθνπο αιιά ζέιεζε λα αλαδείμεη ηελ πνιπζξχιεηε δεηλόηεηα ηνπ ξήηνξα σο
κηα μερσξηζηή θαηεγνξία χθνπο,84 ηδηαηηέξσο δεκνθηινχο θαηά ηελ επνρή ηνπ φπσο καο
πιεξνθνξεί ν Craig Cooper.85
Απηφ επνκέλσο πνπ ζηνρνπνηήζεθε απφ ηνπο θηινζφθνπο ηεο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιε, θαηέζηε
φκσο ζπλάκα θαη ην θαηεμνρήλ αληηθείκελν ζαπκαζκνχ απφ κεηαγελέζηεξνπο ξήηνξεο θαη
βηνγξάθνπο ηνπ Γεκνζζέλε, ήηαλ ηα ξεηνξηθά πνηθίικαηα ζηνπο ιφγνπο ηνπ, πνπ ζηφρεπαλ
ζηελ επραξίζηεζε ηνπ αθξναηεξίνπ86. Απηά σζηφζν ήηαλ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
θαινζρεδηαζκέλε εθθψλεζε ησλ ηειεπηαίσλ ζπληέιεζαλ θαζνξηζηηθά ζε απηή ηελ
απνδεδεηγκέλε ζήκεξα πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ, πνπ απνθαιείηαη δεηλόηεο. Πξηλ ζπεχζνπκε
εληνχηνηο λα εμπκλήζνπκε κε ηε ζεηξά καο, σο ζεκέιην ιίζν ηεο απηαπφδεηθηεο αμίαο ησλ ιφγσλ
ηνπ Γεκνζζέλε, ηελ πεξίθεκε δεηλφηεηά ηνπ, ζα ήηαλ ηδηαηηέξσο δηαθσηηζηηθή κηα απφπεηξα
πξνζέγγηζεο θαη αλάιπζεο ηεο «πνηφηεηαο» απηήο εἰο ηὰ ἐμ ὧλ ζπλεηέζε.
Αλ επηρεηξνχζακε λα ζπγθεληξψζνπκε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπλαπνηεινχλ ηνλ φξν
«δεκνζζεληθή δεηλόηεηα» ζίγνπξα δελ ζα ζπγθαηαιέγακε ζε απηά, αθφκα θαη ζχκθσλα κε έλαλ
νινθάλεξν ζαπκαζηή ηνπ Γεκνζζέλε φπσο ήηαλ ν Κηθέξσλαο, ηελ παηγληψδε δηάζεζε θαη ηα
επθπνινγήκαηα πνπ δηέθξηλαλ ιφγνπο άιισλ ξεηφξσλ, φπσο ν Γεκάδεο θαη ν Λπζίαο. ηνλ
αληίπνδα αμίδεη λα δηαθξίλνπκε ηελ παξνπζία δχν ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, πνπ θαηά γεληθή
νκνινγία ησλ ξεηφξσλ ηαπηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα απηή ηνπ δεκνζζεληθνχ χθνπο θαη δελ είλαη
άιια απφ ηελ ηθοποιία θαη ηε ζχλζεηε σπήζη ηων ζσημάηων λόγος.87
Αμίδεη αθφκα λα ζηαζνχκε ζηελ δηαζχλδεζε πνπ πνιινί αξραίνη κειεηεηέο δηέθξηλαλ κεηαμχ
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκφζηαο αληηπαξάζεζεο, ηεο εθθψλεζεο ελφο ιφγνπ ζην πιαίζην απηήο θαη
ηέινο ηνπ απζηεξνχ χθνπο πνπ ραξαθηήξηδε ηνλ ιφγν απηφλ. Πξνθεηκέλνπ ν εθάζηνηε ξήηνξαο
λα επηηχρεη ην πξναλαθεξζέλ «κεγαινπξεπέο ύθνο» (strong style), επέιεγε πνιχ ζπρλά ην
ιεγφκελν αζχλδεην ζρήκα (δηαιειπκέλε ιέμηο), αθνχ σο ζηνηρείν ππξνδνηνχζε ηελ
επηδησθφκελε δξακαηηθή παξνπζίαζε ηνπ ιφγνπ ηνπ (ἠζνπνηία). Ο Γεκήηξηνο Φαιεξέαο88
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Wooten, (1989), 576-588.
Worthington (2000), 229.
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Οι ίδιοι μάλιςτα εξιραν τισ ακοφραςτεσ προςπάκειεσ, που ο ίδιοσ ο Δθμοςκζνθσ κατζβαλλε προκειμζνου να
καταπολεμιςει τισ ςωματικζσ του αδυναμίεσ αλλά και τθν ςχολαςτικι προετοιμαςία των λόγων του ωσ κάποιεσ
από τισ ςπουδαιότερεσ αποδείξεισ του μεγαλείου του ριτορα. Σθν ίδια ςτιγμι αναγνϊριςαν τθν πανίςχυρθ χριςθ
των ςχθμάτων λόγου του κακϊσ και το δραματικό ςτοιχείο που πλαιςίωνε τθν εκφϊνθςθ των λόγων του και το
χαρακτιριςαν ωσ πθγι τθσ δεινότητόσ του και όχι ωσ τθν προςπάκεια ενόσ διεφκαρμζνου πολιτικοφ άνδρα να
διεγείρει το ακροατιριό του. Αυτι θ εικόνα δεν επρόκειτο να αλλοιωκεί ςτο μζλλον. Ο Δθμοςκζνθσ μζχρι τον
δεφτερο αιϊνα κα είχε μετατραπεί ςτον «πολυαγαπθμζνο» των ρθτόρων, όπωσ αναφζρει χαρακτθριςτικά ο
Cooper, ό.π., 238, το ζργο και θ φιμθ των οποίων βαςιηόταν ςχεδόν αποκλειςτικά ςτθν επιτυχθμζνθ διδαςκαλία
τθσ ρθτορικισ τζχνθσ, ο διδακτικόσ χαρακτιρασ τθσ οποίασ λαμβανόταν πλζον ωσ κάτι το δεδομζνο.
87
Η χριςθ των τελευταίων μάλιςτα κεωροφνταν αναντικατάςτατθ για τθν αποτελεςματικότθτα του τρόπου
εκφϊνθςθσ ενόσ λόγου.
88
Όπωσ άλλωςτε και ο Αριςτοτζλθσ, που υποςτιριηε ότι το πρϊτο βραβείο ςε ζναν δραματικό αγϊνα το κατακτά
ο θκοποιόσ εκείνοσ που κατζχει όλεσ τισ πτυχζσ μια άρτιασ απαγγελίασ , το κατάλλθλο δθλαδι φψοσ και τόνο ςτθ
φωνι του ςε ςυνδυαςμό με τον ρυκμό. Σο ίδιο ακριβϊσ ίςχυε κατά τα λεγόμενά του - ςφμφωνα με τα όςα
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ζπλέδεε ζηελά ηελ δεκφζηα εθθψλεζε ελφο ξεηνξηθνχ ιφγνπ κε ηελ ηθοποιία89, θαζψο
αλαθέξεη θαη ν Cooper90, ελψ άιινη, φπσο ν Θεφθξαζηνο επηζεκαίλνπλ επίζεο ηελ πιεζψξα ησλ
θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αιιά θαη ηηο νκνηφηεηεο ζηελ ηερληθή, πνπ κνηξάδνληαη απφ θνηλνχ ηα
δχν απηά είδε.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαηαιήγεη θαλείο ζην εχινγν ζπκπέξαζκα φηη ζην πιαίζην κηαο
νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο αληηπαξάζεζεο ζηελ θιαζηθή θαη κεηαθιαζηθή Αζήλα, ν ηξφπνο
παξνπζίαζεο ελφο ιφγνπ,91 είρε πνιχ κεγαιχηεξε βαξχηεηα απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ. Άιισζηε
δελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξίδνπκε ηνλ θαηεμνρήλ ιφγν γέλλεζεο -χπαξμεο ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο,
πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ ίδηα ηελ πεηζώ θαη ηελ αδηακθηζβήηεηε δχλακή ηεο.
Θα ήηαλ επνκέλσο αλακελφκελν ν Γεκνζζέλεο, σο ν ζπνπδαηφηεξνο εθπξφζσπνο ηνπ
κεγαινπξεπνύο ύθνπο, λα δηαπξέπεη ζηελ απαγγειία θαη δε ζηελ δξακαηηθή, απφ ηε ζηηγκή
κάιηζηα πνπ θαη ν ίδηνο φηαλ ξσηηφηαλ αλαθνξηθά κε ην πξσηεχνλ, δεπηεξεχνλ, ηξηηεχνλ θ.φ.θ
ζηνηρείν ηεο ξεηνξείαο, επέκελε λα δίλεη σο κία θαη κνλαδηθή απάληεζε ηελ εκθώνηζη ελφο
ιφγνπ. Οη κεηαγελέζηεξνη βηνγξάθνη ηνπ έζπεπζαλ λα απνδψζνπλ απηή ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ ν
ξήηνξαο πξνζέδηδε ζηελ απαγγειία, ζηελ εθπαίδεπζε πνπ ν ίδηνο είρε ιάβεη απφ εζνπνηνχο φπσο
ν Αλδξφληθνο, θάηη πνπ νη Πεξηπαηεηηθνί ηνπ πξνζήςαλ σο έλα αθφκα αξλεηηθφ ζηνηρείν ζηελ
φιε ηνπ ξεηνξηθή ππφζηαζε.
Γη’ απηνχο ν Γεκνζζέλεο ελζάξθσλε αθξηβψο ην είδνο εθείλν ηεο «δηαθζνξάο» γηα ηελ νπνία
έθαλε ιφγν ν ίδηνο ν Αξηζηνηέιεο ζηε «Ρεηνξηθή» ηνπ. Σνλ επηθξίλνπλ ππνζηεξίδνληαο φηη ν
ρξφλνο θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιιε πξνθεηκέλνπ λα ηειεηνπνηήζεη ηελ απαγγειία ησλ
ιφγσλ ηνπ, ήηαλ απφξξνηα ηεο κεγαιχηεξεο βαξχηεηαο πνπ είρε γηα ηνλ ίδην ην πεξηηχιηγκα ηνπο
ελ αληηζέζεη πξνο ηελ νπζία ηνπο. Απηή, ζπλερίδνπλ, ήηαλ θαη ε πξαγκαηηθή αηηία πνπ ελ ηέιεη
έθαλε ηνπο ιφγνπο ηνπ ηφζν ειθπζηηθνχο γηα ηηο κάδεο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ, ζχκθσλα κε ηα
ιεγφκελά ηνπο, απηνχ ηνπ είδνπο ε επηηήδεπζε κφλν σο πνηαπή, επηειήο θαη καιζαθή ζα άξκνδε
λα ραξαθηεξηζηεί.92
Μηα ηέηνηνπ είδνπο απνηίκεζε ηεο ππφζηαζήο ηνπ σο ξήηνξα απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ, δε ζα
κπνξνχζε παξά λα εγείξεη θαη εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έθηαζε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο
αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα θαηλφκελν πνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ
«επαγγεικαηηθή» ηνπ ηδηφηεηα ή ζα έπξεπε ελδερνκέλσο λα αλαδεηεζνχλ θαη ηπρφλ πξνεθηάζεηο
ηνπ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Γεκνζζέλε σο πξνζσπηθφηεηα;
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζην επίθεληξν ηεο θξηηηθήο ησλ Πεξηπαηεηηθψλ εληνπίδεηαη ην
δεκνζζεληθφ χθνο θαζψο θαη νη κέζνδνη πνπ κεηαρεηξηδφηαλ ν ξήηνξαο θαηά ηελ εθθψλεζε ησλ
γνωρίηουμε ότι ανζφερε ςτο χαμζνο ςιμερα ζργο του «Περὶ Ρθτορικῆσ» - και ςτο πλαίςιο οποιαςδιποτε
πολιτικισ αντιπαράκεςθσ.
89
Με τθ ςφγχρονθ ερμθνεία του όρου.
90
Worthington (2000), 231.
91
τθν ουςία το περίβλθμά του.
92
ό.π., 232.
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ιφγσλ ηνπ. Οη ίδηνη θηιφζνθνη σζηφζν εκβαζχλνπλ ζηελ θξηηηθή ηνπο θαηαινγίδνληαο ζηνλ
Γεκνζζέλε κηα ξνπή πξνο ηε δηαθζνξά ζε ζπλδπαζκφ κε εμφθζαικε δεηιία, αληηδηαζηέιινληάο
ηεο πξνο ηελ παξξεζία θαη ηελ εληηκφηεηα πνπ δηέθξηλε άιινπο νκνηέρλνπο ηνπ, πνπ ήηαλ πέξαλ
απηψλ θαη ηθαλφηαηνη νκηιεηέο.
Πξνθεηκέλνπ κάιηζηα λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ηηο νκνινγνπκέλσο βαξχηαηεο απηέο θαηεγνξίεο
πξνο ην πξφζσπν ηνπ ξήηνξα, ηνπ θαηαιφγηδαλ, σο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο απνδείμεηο ηεο
επζηάζεηαο ηέηνησλ θαηεγνξηψλ, ηελ ηεξάζηηα απήρεζε αιιά θαη επηξξνή πνπ αζθνχζε ζην
αθξναηήξηφ ηνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο, ν ίδηνο ήηαλ ν ξήηνξαο πνπ
«ηνπο άμηδε». Ήηαλ έλαο αλέληηκνο πνιηηηθά άλδξαο, αξγπξψλεηνο, ηθαλφο κφλν λα επαηλεί κέζα
απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ ηα θαηνξζψκαηα θαη ηηο αξεηέο παιαηφηεξσλ γελεψλ, φληαο ν ίδηνο
αλίθαλνο λα ηηο κηκεζεί.93 Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ζπλερίδνπλ,94είρε θαη έλα ηέινο αληάμην ηεο
δεηιίαο ηνπ, ζέηνληαο ν ίδηνο ηέξκα ζηε δσή ηνπ.95
Γελ ππάξρεη σζηφζν ελ ηέιεη θακηά δηαβεβαίσζε ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν απηνχ ηνπ είδνπο ε
θξηηηθή είρε θάπνηα βάζε θαη αλ ζα έπξεπε σο εθ ηνχηνπ λα ιεθζεί ζνβαξά ππ’ φςηλ ηνπ
νπνηνπδήπνηε ζχγρξνλνπ κειεηεηή, πνπ επηρεηξεί λα δηακνξθψζεη κηα θαηά ην δπλαηφλ ζαθή
εηθφλα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ξήηνξα. Σν πηζαλφηεξν είλαη λα απνηειεί απφξξνηα ηεο
επηθξηηηθήο δηάζεζεο νξηζκέλσλ απφ ηνπο θηινζφθνπο ηεο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιε96, απφ ηε
ζηηγκή πνπ δελ βξήθε ηζρπξά εξείζκαηα νχηε θαηά ηελ επνρή πνπ δηαηππψζεθε, ζην
πξνζθνξφηεξν ίζσο έδαθνο, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ πνιηηηθή αξέλα ηεο επνρήο.
Ο Γεκνζζέλεο ήηαλ σο γλσζηφλ θαη κηα ελεξγή πνιηηηθή θηγνχξα, πεξηηξηγπξηζκέλνο απφ
νκντδεάηεο αιιά θαη αληηπάινπο – αληηθξνλνχληεο. Γελ ζα ήηαλ επνκέλσο δπλαηφλ λα πηζηέςεη
θαλείο φηη ηέηνηνπ είδνπο θαηεγνξίεο δελ ζα είραλ θαηά θαηξνχο επηζηξαηεπζεί απφ ηνπο
ηειεπηαίνπο ζηηο πξνζπάζεηεο ηζνπέδσζεο ηνπ πνιηηηθνχ ηνπο αληηπάινπ. Σν ζίγνπξν είλαη φηη
ππήξμαλ πνιιέο ηέηνηεο πξνζπάζεηεο. Δίλαη επίζεο γεγνλφο φηη ε «άλνδνο», ε «πηψζε» ηνπ αιιά
θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο θήκεο ηνπ σο ξήηνξα επεξέαζαλ θαηαιπηηθά θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ
ζηαδηνδξνκία. Δλψ βξηζθφηαλ ζηνλ θνινθψλα ηεο θαξηέξαο ηνπ θαηεγνξήζεθε γηα δηαθζνξά
(ππφζεζε Αξπάινπ) θαη εμνξίζηεθε φρη κφλν απφ ηελ πφιε ηνπ θαη ην πνιηηηθφ γίγλεζζαη αιιά
θαη απφ ηνπο θφιπνπο ηεο «ηέρλεο» ηνπ, δνθηκάδνληαο ηε ξεηνξηθή αηίκσζε.
ε θακία πεξίπησζε απφ ηελ άιιε δελ ζα κπνξνχζε λα ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε ε δεκνθηιία
ηνπ ξήηνξα θαηά ηελ επνρή ηνπ. Ωο ηεθκήξηα γη’ απηήλ κπνξνχκε λα ιάβνπκε ηφζν ηελ
πξναλαθεξζείζα θξηηηθή, ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο, φζν θαη ηα ιεγφκελα ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ
ξήηνξα θσκσδηνγξάθσλ θαη πνηεηψλ. Γελ ήηαλ άιισζηε ιίγεο νη θνξέο πνπ ν ίδηνο παξσδήζεθε
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Worthington (2000), 235.
Με προεξάρχοντα τον Δθμιτριο Φαλθρζα,
95
φμφωνα με τον Πλοφταρχο ο κάνατόσ του επιλκε φςτερα από τθν κατάποςθ μιασ ποςότθτασ δθλθτθρίου που
εμπεριεχόταν ςτθν γραφίδα με τθν οποία ςυνζγραφε τουσ λόγουσ του.
96
Και ιδιαιτζρωσ του Δθμθτρίου Φαλθρζα, πικανότατα ςτθν προςπάκειά του να αμυνκεί απζναντι ςτθ ςφοδρι
επίκεςθ που ο ίδιοσ δζχκθκε από τον ανιψιό του Δθμοςκζνθ, Δθμοχάρθ, ο οποίοσ φαίνεται ότι επιχείρθςε να
αποκαταςτιςει τθν τρωκείςα φιμθ του ριτορα ςε βάροσ του εν λόγω Περιπατθτικοφ.
94
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ζην πιαίζην θσκσδηψλ γηα ην «κεινδξακαηηθφ» ηνπ χθνο, ηηο εθθσθαληηθέο αληηζέζεηο ηνπ θαη
ηελ εζνπνηία ησλ ιφγσλ ηνπ.
Γελ ζα πξέπεη επίζεο λα καο πξνβιεκαηίδεη ην γεγνλφο φηη εληνπίδνληαη αμηνζεκείσηεο
απνθιίζεηο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίζηεθε ν Γεκνζζέλεο απφ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο
κειεηεηέο ηνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θαηλφκελν απηφ έγθεηηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ
ηδηφηεηά ηνπο, εάλ επξφθεηην δειαδή γηα θηινζφθνπο, ξήηνξεο ή πνιχ κεηαγελέζηεξα γηα
θξηηηθνχο ηεο Λνγνηερλίαο.97 ηα ρέξηα ησλ πξψησλ ε θήκε ηνπ σο ξήηνξα ακαπξψζεθε. Η
πνιηηηθή ηνπ αλεληηκφηεηα ήηαλ, φπσο ππνζηήξηδαλ, απηφ πνπ αληηθαηνπηξηδφηαλ ζηελ έιιεηςε
εληηκφηεηαο ηνπ ιφγνπ ηνπ θαη ζηελ ζεαηξηθφηεηα ηεο απαγγειίαο ηνπ. Ο Γεκνζζέλεο ζα
«καξάδσλε» ζε απηή ηελ «εμνξία» γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηξίηνπ αηψλα, κέρξη ηε ζηηγκή
πνπ βξέζεθε ζηα ρέξηα ησλ αιεμαλδξηλψλ θηινιφγσλ θαη θαηέθηεζε δηθαησκαηηθά ηε θήκε ελφο
εμαίζηνπ ξήηνξα. Ωο ηφηε βέβαηα ε Ρεηνξηθή είρε αλαγλσξηζηεί θη επηζήκσο σο ηέρλε θαη ν ίδηνο
παξνπζηαδφηαλ πιένλ σο έλα παξάδεηγκα ξήηνξα πνπ εξγάζηεθε ζθιεξά θαη θαηέθηεζε ηελ
θνξπθή. Ο ίδηνο σζηφζν δελ έπαςε πνηέ λα απνηειεί κηα ακθηιεγφκελε θηγνχξα, ιεηηνπξγψληαο
πνιιάθηο σο ην κήινλ ηεο έξηδνο κέζα ζε δηαθνξεηηθά ζπκθξαδφκελα θάζε θνξά. Δμέρνληα
ξφιν θαηείρε γηα παξάδεηγκα ζηηο θαηά θαηξνχο δηακάρεο κεηαμχ θηινζφθσλ θαη ξεηφξσλ
ζρεηηθά κε ηελ δηαξθψο απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα ησλ ξεηνξηθψλ ζπνπδψλ θαηά ηε
κεηαθιαζηθή επνρή θαη ηελ αληηδηαζηνιή ηνπο πξνο ηελ «ηέρλε» ηεο Φηινζνθίαο.
Όπσο ηνλίδεη πνιχ εχζηνρα ν Craig Cooper98 θαλείο καο δελ κπνξεί λα γλσξίδεη κε αθξίβεηα
πνην είλαη ην πνζνζηφ αιεζείαο ζηελ εηθφλα πνπ έρεη δηακνξθσζεί γηα ηνλ Γεκνζζέλε θαη πνπ
καο έρεη παξαδνζεί σο ζήκεξα. ε θάζε πεξίπησζε φκσο πξφθεηηαη γηα κηα εηθφλα πνπ έρεη
παγησζεί κέζα απφ ηα γξαπηά θείκελα θαη απηφ ηελ έρεη θαηαζηήζεη ζήκεξα ηε κφλε απνδεθηή
πξαγκαηηθφηεηα. ην φλνκά ηνπ δηαθξίλεη θαλείο ηε θηγνχξα ελφο δεηλνχ ξήηνξα, ην χθνο ηνπ
νπνίνπ θαηέζηε πνιιάθηο αληηθείκελν κίκεζεο ελψ ε επηηπρία ηνπ κέζσ ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο
θαη ηεο δηαξθνχο άζθεζεο εγθσκηάζηεθε απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ κειεηεηψλ ηνπ. Μάιηζηα γηα
πνιινχο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ιεηηνχξγεζε, κέζα απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ, σο κηα πνιχηηκε
δεμακελή πιεξνθνξηψλ γηα κηα επνρή πνπ φπσο ηνλίδεη ν Gibson απνηέιεζε αδηακθηζβήηεηα ηε
ζπνπδαηφηεξε απφ ηελ άπνςε ζηξαηησηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θπζηθά πνιηηηζηηθψλ επηηεπγκάησλ
ηνπ αξραίνπ θφζκνπ.99

97

Σο ζργο τουσ αναφορικά με τον Δθμοςκζνθ, όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει ο Gibson, ζγκειτο ςτθ μελζτθ τθσ
επίδραςθσ που αςκοφςαν οι λόγοι του ςτουσ ακροατζσ και μετζπειτα αναγνϊςτεσ του (ςφγχρονθ κεωρία τθσ
πρόςλθψθσ) και ςτουσ τρόπουσ που ο ριτορασ μεταχειριηόταν προκειμζνου να το πετφχει αυτό, Gibson, C.A.,
(2002), Ειςαγωγι ςελ. 2.
98
Worthington, I., (2000), ςελ. 238.
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Ο ΓΗΜΟΘΔΝΗ Ω ΠΟΛΙΣΙΚΟ
Απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ θαη ηα έξγα ηνπ ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε κε ζρεηηθή αζθάιεηα,
φηη ν Γεκνζζέλεο είρε δηακνξθψζεη κηα ζηαζεξή εμσηεξηθή πνιηηηθή, ηελ νπνία επηρεηξψληαο λα
ζπλνςίζνπκε ζα θαηαιήγακε ζηα εμήο: αξρηθφ κέιεκά ηνπ ήηαλ ε αθχξσζε ησλ θαηαθηήζεσλ
ηνπ Φηιίππνπ ζηε Θξάθε, νη νπνίεο έζηγαλ ηα αζελατθά ζπκθέξνληα. Παξάιιεια ελέκελε κε
αμηνζεκείσηε επηκνλή ζηηο αμηψζεηο ησλ Αζελαίσλ γηα ηελ θπξηφηεηα ηνπο επί ηεο Ακθίπνιεο
ελψ δελ παξαηηήζεθε πνηέ απφ ην κεγαιεπήβνιν ζρέδηφ ηνπ γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο ηζρπξνχ
αληηκαθεδνληθνχ ζπλαζπηζκνχ. 100
’ απηά ηα αηηήκαηα ζπκθσλνχζαλ κε ηνλ Γεκνζζέλε θαη νη ππφινηπνη εγέηεο ηνπ
αληηκαθεδνληθνχ κεηψπνπ, γλσξίδνληαο φκσο παξάιιεια φηη επξφθεηην γηα έλα ζρέδην κε πνιχ
κηθξέο ειπίδεο επηηπρίαο. Η κφλε πεξίπησζε επίδεημεο δηαιιαθηηθήο ζηάζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ
Φηιίππνπ ζα ήηαλ νη ηζρπξέο πηέζεηο ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο ζα δερφηαλ. Κάηη ηέηνην ζαθέζηαηα
ζα πξνυπέζεηε αξρηθά ηε ζεκαληηθή ελίζρπζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ δπλακηθνχ ησλ
ίδησλ ησλ Αζελαίσλ ελψ ηαπηφρξνλα νη ίδηνη νη Έιιελεο ζα έπξεπε λα αλαγλσξίζνπλ ζην
πξφζσπν ηνπ Φηιίππνπ ηε δσληαλή απεηιή ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο.
Η αληηκαθεδνληθή πνιηηηθή ηνπ ξήηνξα ζπλερίζηεθε ακεηάβιεηε, φπσο ήηαλ θπζηθφ, αθφκα
θαη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Φηιίππνπ. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ε Αζήλα πξσηνζηάηεζε κεηαμχ ησλ
ππνινίπσλ ειιεληθψλ πφιεσλ, νη νπνίεο ζην άθνπζκα ηεο είδεζεο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Μαθεδφλα
κνλάξρε θηλεηνπνηήζεθαλ άκεζα πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν
απφ ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ πνπ δηακνξθσλφηαλ.
Ο Γεκνζζέλεο δελ κπνξνχζε λα ζπγθξαηήζεη ηε ραξά ηνπ πνπ ν Φίιηππνο πιένλ απνηεινχζε
παξειζφλ, γη’ απηφ θαη ακέζσο κεηά ηελ αλαγγειία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ηειεπηαίνπ, παξνπζηάζηεθε
ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ ζηεθαλσκέλνο θαη έπεηζε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ φηη ν ζάλαηνο ηνπ
Μαθεδφλα βαζηιηά ηνπ είρε πξνθεηεπζεί ζηνλ χπλν ηνπ απφ ηνπο ζενχο.101 Γηα ηνλ ιφγν απηφ
εθείλνη ηψξα ζα έπξεπε λα ηνπο πξνζθέξνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο επραξηζηήξηεο ζπζίεο θαη λα
εγθξίλνπλ έλα ςήθηζκα πνπ απέδηδε κεηαζαλάηηεο ηηκέο ζηνλ δνινθφλν ηνπ Φηιίππνπ.
Οξηζκέλνη ζπλεηνί πνιηηηθνί πξνζπάζεζαλ λα ηνλ πείζνπλ λα νξζνθξνλήζεη, αιιά κάηαηα. Γηα
ηνλ Γεκνζζέλε, ε Μαθεδνλία πηα ζα ήηαλ έλα θξάηνο ζην νπνίν ζα βαζίιεπε ην ράνο, αθνχ
επξφθεηην ζην εμήο λα θπβεξλάηαη απφ έλα «κεηξάθηνλ».102 πγρξφλσο μεθίλεζε ζπλελλνήζεηο
ηφζν κε πξφζσπα απφ ηνλ ίδην ηνλ πεξίγπξν ηνπ Αιεμάλδξνπ, πνπ ερζξεχνληαλ ηνλ λέν κνλάξρε
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θαη θαηείραλ ζηξαηεγηθέο ζέζεηο,103 ελψ επηρείξεζε θαη πξνζεγγίζεηο κε ηνπο Πέξζεο, ψζηε λα
ζπλδξάκνπλ ζηελ εμέγεξζε ελαληίνλ ησλ Μαθεδφλσλ.
Γηα πνιινχο κειεηεηέο ηνπ Γεκνζζέλε, ε πεξίνδνο ηεο βαζηιείαο ηνπ κεγάινπ Αιεμάλδξνπ
παξνπζηάδεη έλα μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ εθηφο ησλ άιισλ θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη απνηειεί
έλα ηδαληθφ πιαίζην γηα ηε κειέηε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θηγνχξαο ηνπ ξήηνξα θαη σο
πνιηηηθνχ άλδξα. Ωο βαζηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαδηθαζία απηή ζεσξήζεθε απφ νξηζκέλνπο, φρη
άζηνρα ζεσξψ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ξήηνξαο-πνιηηηθφο αμηνπνίεζε ηηο ππάξρνπζεο επθαηξίεο
ζπλέλσζεο ησλ Διιήλσλ ζηνλ θνηλφ ζθνπφ, πνπ δελ ήηαλ άιινο απφ ηελ νξηζηηθή
εμνπδεηέξσζε ηεο καθεδνληθήο απεηιήο. Πάλσ ζε απηή ηε γξακκή ν Cawkell104 επηζεκαίλεη φηη
ν Γεκνζζέλεο δελ θαηφξζσζε λα πεηχρεη κηα απνηειεζκαηηθή ζπλέλσζε ησλ Διιήλσλ, θπξίσο
ιφγσ ηνπ ιαλζαζκέλνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εξκήλεπζε κηα ζεηξά γεγνλφησλ, θαζνξηζηηθψλ γηα
ηηο ειιελν-καθεδνληθέο ζρέζεηο, φπσο ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα.
Σν 335 π.Υ. ην έσο ηφηε πςειφ πξνθίι ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο αζελατθέο πνιηηηθέο ππνζέζεηο,
θαίλεηαη φηη παξνπζηάδεη κηα δξακαηηθή πηψζε. Διάρηζηεο είλαη νη ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο
εκπιέθεηαη είηε πξνζσπηθά είηε αλαιακβάλεη λα εθθσλήζεη θάπνηνλ ιφγν ηνπ ζην δηθαζηήξην
γη’ απηέο, κε γλσζηφηεξε ηελ εκπινθή ηνπ ζηελ ππφζεζε ηνπ Αξπάινπ, ε νπνία είρε σο
απνηέιεζκα θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ εμνξία. Με κηα πξψηε καηηά ινηπφλ ζα κπνξνχζε θαλείο λα
ππνζηεξίμεη φηη ην πξνθίι ηνπ Γεκνζζέλε ζηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Αιεμάλδξνπ έξρεηαη
ζε εληππσζηαθή αληίζεζε κε ην αληίζηνηρν ηεο επί Φηιίππνπ επνρήο. Αο εμεηάζνπκε σζηφζν ηα
γεγνλφηα απφ ηελ αξρή πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε αλ ην παξαπάλσ ζα ήηαλ έλα αζθαιέο
ζπκπέξαζκα ζην νπνίν ζα κπνξνχζε λα θαηαιήμεη θαλείο.
Καηά ηελ πεξίνδν πνπ ηνλ ζξφλν ηεο Μαθεδνλίαο θαηείρε ν Φίιηππνο, ν Γεκνζζέλεο ζα άμηδε
δηθαησκαηηθά λα ηνπ απνδνζεί ν ραξαθηεξηζκφο ελφο άλδξα κε κεγάιε επηξξνή. Δπξφθεηην
κάιηζηα γηα κηα θαηάζηαζε εδξαησκέλε, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ
πξνο ην πξφζσπφ ηνπ, σο πνιηηηθνχ εγέηε, δελ δηαηαξάρζεθε νχηε κεηά ηελ θαηαδηθαζκέλε ζε
απνηπρία ζπκκαρία ηεο πφιεο ηνπ κε ηε Θήβα ην 339 π.Υ., νχηε κεηά ηελ θαηαζηξνθηθή γηα ηελ
ειεπζεξία θαη ηελ απηνλνκία ησλ Διιήλσλ κάρε ζηε Υαηξψλεηα έλαλ ρξφλν αξγφηεξα. Ο ίδηνο
άιισζηε παξέκεηλε ελεξγφο πνιηηηθά θαη ζηελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν, φπσο επηζεκαίλεη ν
Worthington.105
Αλ επηρεηξνχζακε λα αμηνινγήζνπκε ηελ ελεξγφ δξάζε ηνπ Γεκνζζέλε θαηά ηα ρξφληα ηεο
βαζηιείαο ηνπ Αιεμάλδξνπ εθαξκφδνληαο ηα ίδηα θξηηήξηα κε απηά πνπ ζα κεηαρεηξηδφκαζηαλ
γηα ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε πεξίνδν, ζπγθξίλνληάο ηνλ δειαδή κε ηνλ αθνχξαζην ζπλήγνξν
ππέξ ηεο απηνλνκίαο ησλ Διιήλσλ ηεο επνρήο ηνπ Φηιίππνπ, ηφηε είλαη ζίγνπξν φηη ζα
γλσξίδακε ηδηαίηεξε απνγνήηεπζε. Ο Γεκνζζέλεο ηεο αιεμαλδξηλήο πεξηφδνπ δηαηεξεί έλα πνιχ
πην ήζπρν πξνθίι. Σν γεγνλφο απηφ δελ ζα πξέπεη λα καο μελίδεη. Αξθεί λα αλαινγηζηνχκε ηηο
103
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θνξέο πνπ θηλδχλεπζε λα «εμνλησζεί», πέθηνληαο ζηα ρέξηα ηνπ λεαξνχ εγεκφλα ηεο
Μαθεδνλίαο. Οη ιφγνη απηνζπληήξεζεο ήηαλ επνκέλσο εθείλνη πνπ ηνλ ψζεζαλ λα
απνηξαβερηεί απφ ην πνιηηηθφ πξνζθήλην θαη λα πεξηνξηζηεί ζηε ζπγγξαθή ιφγσλ γηα ηδησηηθέο
ππνζέζεηο ζηα δηθαζηήξηα. Κάηη ηέηνην σζηφζν θαηά πφζν ζα κπνξνχζε λα επζηαζεί γηα έλα
πξφζσπν πνπ επί είθνζη ηνπιάρηζηνλ ρξφληα είρε δηαδξακαηίζεη ξφινπο θιεηδηά, ηφζν ζηηο
πνιηηηθέο ππνζέζεηο ηεο Αζήλαο φζν θαη ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο;
Αλ θάηη ηέηνην δελ επζηαζεί ηφηε πνιινί κειεηεηέο αλαξσηηνχληαη πψο είλαη δπλαηφλ λα κελ
έρνπκε ζήκεξα ιφγνπο πνπ ν ίδηνο ζα είρε εθθσλήζεη κπξνζηά ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηεο πφιεο
ηνπ ελαληίνλ ηνπ Αιεμάλδξνπ; Η επηθξαηέζηεξε απάληεζε είλαη ζρεηηθά απιή θαη εχινγε. Αηηία
ήηαλ ε απνπζία ηνπ λεαξνχ εγεκφλα απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο
εθζηξαηείαο ηνπ ζηελ Αζία. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε πψο ήηαλ
δηακνξθσκέλε ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ηνπ Φηιίππνπ. Η
κεγάιε απήρεζε ηνπ Γεκνζζέλε ζηεξηδφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ξεηνξηθή ηεο
«ηξνκνθξαηίαο» πνπ ν ίδηνο εμαζθνχζε ζε θάζε δνζείζα επθαηξία.106 Η φιε επηρεηξεκαηνινγία
ηνπ αιιά θαη ε πεηζψ πνπ αζθνχζε ζην εθάζηνηε αθξναηήξηφ ηνπ, βαζηδφηαλ ζην γεγνλφο φηη ν
Φίιηππνο ήηαλ παξψλ (σο θπζηθή παξνπζία) ζηελ Διιάδα. Οη άλζξσπνη επνκέλσο κπνξνχζαλ
λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ηνπ ζηξαηνχ ηνπ θαη έηζη λα ληψζνπλ ηνλ θίλδπλν γη’ απηνχο
ππαξθηφ. Κάηη ηέηνην δελ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αιεμάλδξνπ, δηφηη
ν ίδηνο βξηζθφηαλ γηα κεγάια δηαζηήκαηα ζε κέξε καθξηλά θαη άγλσζηα γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ
Αζελαίσλ πνιηηψλ.
Δπνκέλσο ν Γεκνζζέλεο δελ πξνέβαιε ηελ παξακηθξή αληίζηαζε ζηελ επεθηαηηθή δξάζε ηνπ
λεαξνχ εγεκφλα; χκθσλα κε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία κέρξη ην 330 π.Υ. ήηαλ μεθάζαξα ελαληίνλ
ηνπ Αιεμάλδξνπ θαη κάιηζηα ην δηαθήξπζζε δεκνζίσο. Απφ πνχ πήγαδε σο ηφηε απηφ ηνπ ην
ζζέλνο, πνπ απφ ην 330 θαη εμήο ράζεθε; Πηζαλφηαηα, φπσο παξαηεξεί ν Worthington ν ξήηνξαο
σο ηφηε δηαηεξνχζε άζβεζηε ηελ ειπίδα ηνπ φηη νη Πέξζεο ζα ζήκαηλαλ ην ηέινο ηνπ Μαθεδφλα
βαζηιηά.107 Αθφκα σζηφζν θαη φηαλ κε ηνλ θαηξφ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη θάηη ηέηνην θαηλφηαλ
κάιινλ αλέθηθην δελ παξαηηήζεθε απφ ηηο ειπίδεο ηνπ. Όια απηά κέρξη ην 331 π.Υ. νπφηε θαη ε
ζπληξηπηηθή ήηηα ηνπ βαζηιηά ηεο πάξηεο Άγε απφ ηνλ ζηξαηφ ηνπ Αληηπάηξνπ ήξζε λα
επηβεβαηψζεη ηνπο ιαλζάλνληεο, σο ηφηε, θφβνπο ηνπ ζρεηηθά κε ηε αδπλακία ησλ
ζπκπαηξησηψλ ηνπ λα αληηηαρζνχλ είηε θαηά κφλαο είηε ελσκέλνη ζηελ παλίζρπξε καθεδνληθή
δχλακε.108
Η ελ ιφγσ ήηηα σζηφζν είρε αληίθηππν θαη ζηελ αμηνπηζηία ηνπ ξήηνξα αλαθνξηθά κε ηελ
αληηκαθεδνληθή πνιηηηθή ηνπ, αθνχ, φπσο ζηε ζπλέρεηα ηνπ θαηαινγίζηεθε, δελ έθξηλε νξζά ηελ
θαηάζηαζε. Αλ είρε ζπκβνπιεχζεη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ λα ζπλδξάκνπλ ηνλ Άγε ζε απηή ηνπ
ηελ εμέγεξζε, ηφηε ν καθεδνληθφο ζηξαηφο ζα είρε βξεζεί αληηκέησπνο κε έλαλ παλίζρπξν
106
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ζπλαζπηζκφ πνπ πηζαλφηαηα ζα ηνπ θαηέθεξε έλα ηζρπξφ πιήγκα θαη έηζη ζα ζπληζηνχζε κηα
πξαγκαηηθή απεηιή ζηα ζρέδηά ηνπο γηα ηελ εγθαζίδξπζε καθεδνληθήο εγεκνλίαο ζηελ Διιάδα.
Ήηαλ φκσο έηζη; Καη αλ λαη, ηφηε γηαηί ν Γεκνζζέλεο, έρνληαο ηελ απαηηνχκελε νμπδέξθεηα θαη
καθξνρξφληα πείξα, δελ πξνέβιεςε κηα ηέηνηα «ηδαληθή» επθαηξία γηα ηελ παηξίδα ηνπ λα
απαιιαγεί νξηζηηθά απφ ηνλ θίλδπλν εγεκφλεπζεο;
Κάηη ηέηνην θαληάδεη κάιινλ απίζαλν. Ο ίδηνο άιισζηε γλψξηδε πνιχ θαιά φηη ζε κηα
ελδερφκελε επέιαζε ηνπ καθεδνληθνχ ζηξαηνχ ζηε λφηηα Διιάδα ε Αζήλα θαη φρη ε πάξηε ζα
έκπαηλε πξψηε ζην ζηφραζηξν ησλ Μαθεδφλσλ ζηξαηεγψλ. Δπνκέλσο πνχ ζηεξηδφηαλ ε φιε
ζηάζε ηνπ; Όπσο πξναλαθέξακε φιεο ηνπ νη ειπίδεο είραλ ελαπνηεζεί ζηελ εμφλησζε ηνπ
Αιεμάλδξνπ απφ ηνπο Πέξζεο. Απηνί ήηαλ άιισζηε θαη νη κφλνη ζηνπο νπνίνπο κπνξνχζε λα
ειπίδεη, αθνχ είρε πιένλ πιήξε ζπλαίζζεζε φηη νπνηαδήπνηε απφπεηξα αληίζηαζεο θαηά ησλ
Μαθεδφλσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ Διιήλσλ ζα ήηαλ κάηαηε.109
Δρνχζεο έηζη ηεο θαηάζηαζεο επνκέλσο, πνην ην φθεινο γηα ηνπο ηαιαηπσξεκέλνπο θαη
απνθαξδησκέλνπο πηα Αζελαίνπο λα γίλνληαη αθξναηέο ηεο δπζάξεζηεο ππελζχκηζεο ησλ
πξφζθαησλ απνηπρηψλ ηνπο δηα ζηφκαηνο ηνπ Γεκνζζέλε, ηδηαίηεξα απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ήηαλ
πιένλ ζην ρέξη ηνπο λα θάλνπλ ην παξακηθξφ πξνθεηκέλνπ λα αλαηξέςνπλ ηε δπζκελή απηή γηα
ηνπο ίδηνπο θαηάζηαζε; Γηα ηνλ ιφγν απηφ λνκίδσ πσο θαλείο δελ ζα κπνξνχζε λα θαηεγνξήζεη
ηνλ Γεκνζζέλε πνπ ηελ πεξίνδν απηή εζηίαζε ζηε ζπγγξαθή ιφγσλ πνπ αθνξνχζαλ ηδησηηθέο
ππνζέζεηο θαη φρη ζηελ πξφζθαηε νδπλεξή ηζηνξία.
Αθνινχζεζε ινηπφλ κηα πεξίνδνο εζπρίαο αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Γεκνζζέλε πνπ δηήξθεζε πεξίπνπ έμη ρξφληα κέρξη ηελ εκθάληζε ζην πξνζθήλην ηεο πεξηβφεηεο
ππφζεζεο ηνπ Αξπάινπ ην 324 π.Υ., έλα ζεκείν ζηαζκφ γηα ηελ πνιηηηθή ππφζηαζε ηνπ ξήηνξα
θαηά ηελ επνρή εθείλε. Πνηα ήηαλ φκσο ε θαηάζηαζε πνπ βίσλαλ νη Αζελαίνη ζην
κεζνδηάζηεκα ππφ ην θαζεζηψο ηεο καθεδνληθήο εγεκνλίαο; ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ
νιφθιεξε ε Διιάδα απνιάκβαλε θαηαξράο κηα πεξίνδν εηξήλεο θαη επεκεξίαο σο επαθφινπζα
ηεο καθεδνληθήο παξνπζίαο. Σν θιίκα απηφ ζε έλα δεχηεξν επίπεδν επλφεζε θαη ηηο ζρέζεηο
δηαθφξσλ πξνζσπηθνηήησλ θαη ησλ δχν θξαηψλ κεηαμχ ηνπο.110 Έλα θαηλφκελν εμίζνπ
εληππσζηαθφ είλαη θαη ε απνπζία ηξηβψλ κεηαμχ ησλ δεκνθηιέζηεξσλ αζελαίσλ πνιηηηθψλ
εγεηψλ, φπσο ηνπ Γεκνζζέλε θαη ηνπ Τπεξείδε κε ηνλ Γεκάδε θαη ηνλ Φσθίσλα.
Με ηη αζρνινχληαλ ν Γεκνζζέλεο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν δελ καο είλαη απφιπηα γλσζηφ.
ίγνπξα ήηαλ ελεξγφο ιεηηνπξγηθά,111 ρσξίο σζηφζν λα επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην
εμαπνιχνληαο επηζέζεηο θαηά ηνπ Αιεμάλδξνπ, ηνπιάρηζηνλ φρη πξηλ ην 324 π.Υ., κηα ρξνληά
109

Και επρόκειτο πράγματι για μια «πικρι» ςυνειδθτοποίθςθ όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει ο Worthington,
Worthington (2000), 99.
110
Όπωσ για παράδειγμα τισ ςχζςεισ που αναπτφχκθκαν μεταξφ του Δθμοςκζνθ και του Αντιπάτρου μεταξφ
άλλων.
111
Γεγονόσ που αποδεικνφεται από τθν οικονομικι ςυνειςφορά του ςτον λιμό που ζπλθξε τθν Ακινα τθν εποχι
αυτι, ό.π., 101.
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πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε έκειιε λα ηνλ ζεκαδέςεη. Σφηε αλέιαβε θαη πάιη «δξάζε» θαη
κάιηζηα ζε δεκφζην επίπεδν ελαληίνλ ηνπ λεαξνχ βαζηιηά. Αηηία, φπσο πξναλαθέξζεθε ήηαλ ε
ππφζεζε ηνπ Αξπάινπ112 αιιά θαη ην ςήθηζκα πεξί επηζηξνθήο ησλ πνιηηηθψλ εμνξίζησλ πνπ
ελέθξηλε ν Μ. Αιέμαλδξνο ηελ ίδηα πεξίνδν.

Η ΤΠΟΘΔΗ ΣΟΤ ΑΡΠΑΛΟΤ
Σν 330 π.Υ. ν Αιέμαλδξνο, μεθηλψληαο γηα ηελ εθζηξαηεία ηνπ ελαληίνλ ηνπ Γαξείνπ, άθεζε
ζηε Βαβπιψλα ηνλ Άξπαιν, σο ππεχζπλν γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζεζαπξνθπιαθίνπ ηνπ,
εκπηζηεπφκελνο ζε απηφλ πεξίπνπ 6.000 πεδνχο ζηξαηηψηεο, ιίγνπο ηππείο θαζψο θαη κεξηθνχο
ειαθξά νπιηζκέλνπο. Σν θαινθαίξη ηνπ 324, ζε κηα πεξίνδν ζηηνδείαο γηα ηελ Αζήλα, ν
ζεζαπξνθχιαθαο ηνπ λεαξνχ εγεκφλα ηεο Μαθεδνλίαο έθηαζε ζηα αλνηρηά ηνπ νπλίνπ
έρνληαο δξαπεηεχζεη απφ ηε Βαβπιψλα κε 30 πινία, πιήζνο κηζζνθφξσλ θαη πέληε ρηιηάδεο
ηάιαληα απφ ηνλ βαζηιηθφ ζεζαπξφ, πξφζπκνο λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ελαληίνλ ηνπ λεαξνχ
βαζηιηά.113 Οη Αζελαίνη, γλσξίδνληαο φηη ν Αιέμαλδξνο έρεη επηζηξέςεη απφ ηηο Ιλδίεο θαη
βξίζθεηαη ζηελ Πεξζία, θνβήζεθαλ ην ελδερφκελν αηθληδηαζηηθήο επίζεζεο θαη θαηάιεςεο ηνπ
Πεηξαηά, γη’ απηφ θαη αξλήζεθαλ λα ηνλ δερζνχλ ζηελ πφιε ηνπο. Ύζηεξα απφ πξφηαζε
κάιηζηα ηνπ Γεκνζζέλε δφζεθε εληνιή ζηνλ ζηξαηεγφ Φηινθιή λα εκπνδίζεη, αλ
παξνπζηαδφηαλ αλάγθε, ηελ είζνδφ ηνπ ζην ιηκάλη.
Ο Άξπαινο φκσο βξίζθνληαο θαηαθχγην ζην αθξσηήξην Σαίλαξν θαη αζθαιίδνληαο εθεί ηα
ππάξρνληά ηνπ, επέζηξεςε ζηελ Αζήλα, φπνπ δήηεζε λα γίλεη δεθηφο σο ηθέηεο θαη Αζελαίνο
πνιίηεο. Υάξε σζηφζν ζηε κεηξηνπάζεηα ηνπ Γεκνζζέλε ε πφιε αξλήζεθε νπνηαδήπνηε
ζπλεξγαζία καδί ηνπ, θάηη πνπ ζα ηελ νδεγνχζε πιένλ αλνηρηά ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ
Αιέμαλδξν. Θέινληαο βέβαηα ζπλάκα λα απνθχγεη θαη ηελ έθδνζε ηνπ θπγάδα ζηνπο
Μαθεδφλεο, πηνζέηεζε γηα κηα αθφκα θνξά ηελ πξφηαζε ηνπ ξήηνξα λα θπιαθηζηεί ν Άξπαινο,
λα θαηαζρεζεί ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ εθηαθνζίσλ ηαιάλησλ114 πνπ έθεξε καδί ηνπ θαη ζην εμήο
λα αζθαιηζηεί ζηελ Αθξφπνιε.
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Επρόκειτο για μια υπόκεςθ που δθμιουργοφςε ουςιαςτικά τθν ιδανικι ευκαιρία για μια απροκάλυπτθ
επανάςταςθ εναντίον τθσ Μακεδονίασ.
113
Λίγουσ μινεσ νωρίτερα, όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει ο Sealey, ο Άρπαλοσ είχε τιμθκεί από τουσ Ακθναίουσ
με τθν παραχϊρθςθ προσ το πρόςωπό του τθσ ιδιότθτασ του Ακθναίου πολίτθ, ωσ μια ευχαριςτιρια πράξθ για
τθν αποςτολι ςιτθρϊν ςτθν πόλθ ςε μια ιδιαίτερα δφςκολθ γι’ αυτοφσ περίοδο, Sealey (1993), 213.
114
Μια πλθροφορία κάκε άλλο παρά επιβεβαιωμζνθ κατά τον Worthington, Worthington (2000), 103.
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Λίγν θαηξφ αξγφηεξα ε ππφζεζε έκειιε λα πάξεη κηα απξφβιεπηε ηξνπή. Ο Άξπαινο,
πηζαλφηαηα κε ηε βνήζεηα ή ηελ αλνρή ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε θξνχξεζή ηνπ, δξαπέηεπζε θαη
θαηέθπγε ζηελ Κξήηε, φπνπ θαη δνινθνλήζεθε. Σν δήηεκα πνιχ γξήγνξα κεγάισζε θαη πήξε
δηαζηάζεηο εζσηεξηθήο θξίζεο, φηαλ απνθαιχθζεθε πσο απφ ηα ρξήκαηα πνπ ππνηίζεηαη φηη
είραλ θαηαηεζεί ζηελ Αθξφπνιε, βξέζεθαλ κφιηο ηα κηζά. Οη θήκεο γηα δσξνδνθία θαη
θαηαρξήζεηο νξγίαζαλ θαη θπζηθά θχξηνο ζηφρνο ησλ ππνςηψλ ήηαλ ν ππεχζπλνο γηα ηνλ
ρεηξηζκφ ηεο ππφζεζεο ηνπ Αξπάινπ, Γεκνζζέλεο.115 Ο ίδηνο εηζεγήζεθε θαη πέηπρε λα
αλαηεζεί ζρεηηθή γεληθή έξεπλα ζηνλ Άξεην Πάγν, πξνηείλνληαο κάιηζηα θαη ηελ πνηλή ηνπ
ζαλάηνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ζα απνδεηθλπφηαλ ε ελνρή ηνπ! Η απφθαζε
σζηφζν θαζπζηεξνχζε αδηθαηνιφγεηα θαη ε επζχλε γη’ απηφ απνδφζεθε απφ πνιινχο ζηελ
έληνλε πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ θαζψο θαη ζηελ πξνθαηεηιεκκέλε ζηάζε ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ απέλαληη ζηνλ Γεκνζζέλε.116
Οη πηέζεηο πνπ αζθνχληαλ ζην κεηαμχ ζηνπο Αξενπαγίηεο ήηαλ κεγάιεο κε απνηέιεζκα εθείλνη
ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα λα θαηαζέζνπλ ηα πνξίζκαηά ηνπο, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβαλφηαλ έλαο
θαηάινγνο κε ηα νλφκαηα ησλ αηφκσλ πνπ είραλ δσξνδνθεζεί απφ ηνλ Άξπαιν, καδί κε ην
αθξηβέο πνζφ πνπ ν θαζέλαο ηνπο είρε εηζπξάμεη. Αλάκεζά ηνπο ήηαλ θαη ν Γεκνζζέλεο. Η
επθαηξία ήηαλ ηδαληθή γηα ηνπο αθξαίνπο ησλ δχν αληίπαισλ παξαηάμεσλ λα επηηχρνπλ ηελ
νξηζηηθή εμνπδεηέξσζε ησλ κεηξηνπαζψλ. Γέθα θαηήγνξνη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαλαηηθνί
ππέξκαρνη θαη ερζξνί ησλ Μαθεδφλσλ, κε πξνεμάξρνληα ηνλ Τπεξείδε νξίζηεθαλ λα
ππνζηεξίμνπλ ην θαηεγνξεηήξην κπξνζηά ζην δηθαζηήξην ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ Ηιηαζηψλ,
πνπ ζπγθιήζεθε ηελ άλνημε ηνπ 323 π.Υ. γηα λα θξίλεη ηνπο ππνδίθνπο.
Μέζα ζε κηα νμχηαηε αηκφζθαηξα πξψηνο δηθάζηεθε ν Γεκνζζέλεο κε ηελ θαηεγνξία φηη
έιαβε είθνζη ηάιαληα. ηελ αγφξεπζε ηνπ Τπεξείδε αλαθέξεηαη φηη ν ξήηνξαο αλαγλψξηζε φηη
έιαβε θάπνην πνζφ θαη ηζρπξίζηεθε φηη ην ρξεζηκνπνίεζε γηα εζληθνχο ζθνπνχο, πνπ δελ ήηαλ
ζε ζέζε λα απνθαιχςεη, αξγφηεξα φκσο αλαθάιεζε θαη αξλήζεθε ηελ ελνρή ηνπ. Δίλαη γεγνλφο
φηη βξηζθφηαλ ζε κηα ηδηαίηεξα δπζκελή ζέζε, εμαηηίαο ηεο δηάρπηεο θαρππνςίαο πξνο ην
πξφζσπφ ηνπ, ιφγσ ησλ πνιιψλ παξαιείςεσλ εθ κέξνπο ηνπ θαηά ηελ παξαιαβή θαη
ζπλαθφινπζε απνγξαθή ησλ θαηαζρεζέλησλ ρξεκάησλ θαη θπζηθά εμαηηίαο ηεο πνιεκηθήο πνπ
αζθνχληαλ εηο βάξνο ηνπ απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπ.

115115

το ςθμείο αυτό αξίηει να τονίςουμε, όπωσ πολφ εφςτοχα παρατθρεί ο Sealey, ότι οι όποιεσ ςυνζπειεσ
ακολοφκθςαν τθν κατάχρθςθ των μακεδονικϊν χρθμάτων από τον Άρπαλο και τθν καταφυγι του ςτθν πόλθ των
Ακθνϊν είχαν κακαρά εςωτερικό χαρακτιρα, αφοφ ςε καμιά περίπτωςθ οι Ακθναίοι δεν κα ιταν υποχρεωμζνοι
να επιςτρζψουν ςτον Αλζξανδρο το κλαπζν χρθματικό ποςό ι να λογοδοτιςουν για τα γεγονότα αυτά ςε
οποιονδιποτε εντολοδόχο του, Sealey (1993), 214. Άλλωςτε το γεγονόσ τθσ απουςίασ οποιαςδιποτε μορφισ
εξωτερικισ πίεςθσ από μακεδονικισ πλευράσ, αποδεικνφεται και από το χρονικό διάςτθμα που μεςολάβθςε
μζχρι τθν ζκδοςθ του αρεοπαγιτικοφ πορίςματοσ.
116
Πικανότατα θ κζςθ αυτι να βρικε ερείςματα ςτισ μζχρι τότε ςχζςεισ του ριτορα με το ανϊτατο αυτό
δικαςτιριο αφοφ, αφενόσ μοιράηονταν τα ίδια αντιμακεδονικά αιςκιματα και αφετζρου ο ίδιοσ φαίνεται ότι είχε
προχωριςει ςε μεταρρυκμίςεισ που ενίςχυαν τισ δικαιοδοςίεσ και τθ δφναμθ του ςυμβουλίου. Για περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ βλ. Sealey (1993), 185-187 και Worthington (1992), 136.
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Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα θαηαδηθαζηεί ζε πξφζηηκν πελήληα ηαιάλησλ, ην νπνίν αδπλαηψληαο
λα πιεξψζεη θπιαθίζζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα δξαπέηεπζε ζηελ Αίγηλα, απ’ φπνπ θαη ζπλέρηδε ηηο
δηακαξηπξίεο πεξί ηεο αζσφηεηάο ηνπ. Οπσζδήπνηε ε ζπγθεθξηκέλε έθβαζε ηεο ελ ιφγσ δίθεο
πξνθάιεζε κηα λέα αλαθαηαλνκή ησλ πνιηηηθψλ επηξξνψλ πνπ έιεγραλ ηε δσή ηεο πφιεο. Η
θηινπφιεκε παξάηαμε, κε επηθεθαιήο ηνλ Τπεξείδε, νδεγνχζε πιένλ εκθαλψο ηελ πφιε ζηελ
επαλάζηαζε. Όηαλ κάιηζηα ην θαινθαίξη ηνπ ίδηνπ έηνπο έθηαζε ζηελ Αζήλα ε είδεζε ηνπ
αηθλίδηνπ ζαλάηνπ ηνπ βαζηιηά ηεο Μαθεδνλίαο, δφζεθε ην ζχλζεκα γηα ηελ έλαξμε ηνπ
απειεπζεξσηηθνχ αγψλα.
Αο επηζηξέςνπκε φκσο ζηελ ππφζεζε ηνπ Αξπάινπ. ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν Μαθεδφλαο
ζεζαπξνθχιαθαο βξηζθφηαλ ζηε θπιαθή ν Γεκνζζέλεο ζηάιζεθε ζηελ Οιπκπία πξνθεηκέλνπ
λα δηαπξαγκαηεπηεί εθεί κε ηνλ Νηθάλνξα ηελ ππφζεζε ηεο επαλφδνπ ησλ εμνξίζησλ ζηηο εζηίεο
ηνπο, πνπ είρε απνθαζηζηεί απφ ηνλ Αιέμαλδξν.117 Η επηζηξνθή ηνπ ζηελ Αζήλα ζπλέπεζε κε
ηελ απφδξαζε ηνπ Αξπάινπ απφ ηε θπιαθή, γεγνλφο πνπ, φπσο ήηαλ θπζηθφ ήγεηξε ππνςίεο.
Απηφ κάιηζηα πνπ επηδείλσζε ηελ θαηάζηαζε γηα ηνλ ξήηνξα ήηαλ ε μαθληθή κεηαζηξνθή ηνπ
αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο ζενπνίεζεο ηνπ Αιεμάλδξνπ απφ ηνπο Αζελαίνπο. Δλψ κέρξη ηφηε
ήηαλ θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηνο σο πξνο απηφ ην ελδερφκελν, ε ζηάζε ηνπ ηψξα ήηαλ εληειψο
δηαθνξεηηθή. Ακέζσο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζπκβνχιεπζε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ λα
απνδερζνχλ ηε λέα απηή «πξαγκαηηθφηεηα».
Πξνθαλέζηαηα νη πεξηζζφηεξνη έζπεπζαλ λα απνδψζνπλ απηή ηνπ ηε κεηαζηξνθή ζε
δσξνδνθία απφ ηε καθεδνληθή πιεπξά. Μεηαμχ απηψλ, δχν απφ ηνπο θαηεγφξνπο ηνπ ζηελ ελ
ιφγσ δίθε, ν Γείλαξρνο θαη ν Τπεξείδεο. Θα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε επνκέλσο φηη ν
Γεκνζζέλεο βξέζεθε ζε κηα ηδηαίηεξα δεηλή ζέζε; Ήηαλ αλίθαλνο λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ
ηνπ απέλαληη ζηηο νκνινγνπκέλσο βαξχηαηεο απηέο θαηεγνξίεο; Γελ ζα πξέπεη λα ζπλδένπκε ην
ρακειφ ηνπ πνιηηηθφ πξνθίι θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν κε κηα ζπλαθφινπζε πηψζε ηνπ
γνήηξνπ ηνπ ή κε ηελ απψιεηα ηεο δεκνηηθφηεηάο ηνπ θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα επεξεάδεη
ζπλεηδήζεηο. Απηά ήηαλ αλαθαίξεηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, γεγνλφο πνπ
απνδεηθλχεηαη πεξίηξαλα απφ ηα εμήο:
Ο Γεκνζζέλεο ήηαλ ν άλζξσπνο εθείλνο, πνπ έπεηζε ηνπο Αζελαίνπο λα απνπέκςνπλ ηνλ
Άξπαιν ηελ πξψηε θνξά πνπ ζέιεζε λα βξεη θαηαθχγην ζηελ πφιε ηνπο. Δπξφθεηην γηα έλα
εγρείξεκα ηδηαίηεξα δχζθνιν αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην ηεηακέλν αληηκαθεδνληθφ θιίκα πνπ
θπξηαξρνχζε ζηελ πφιε ηδίσο κεηά ην ςήθηζκα ηεο επαλφδνπ ησλ εμνξίζησλ αιιά θαη ηε
ζθιεξή αληίζηαζε πνπ πξφβαιε ν Τπεξείδεο, ν νπνίνο επηζπκνχζε κε θάζε ηξφπν λα
αμηνπνηήζεη ηα ρξήκαηα αιιά θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ παξείρε ζηνπο Αζελαίνπο ν
Άξπαινο ελάληηα ζηνλ Αιέμαλδξν. Αθνινχζσο ν Γεκνζζέλεο ήηαλ γηα κηα αθφκα θνξά απηφο
πνπ πξφηεηλε ηε θπιάθηζε ηνπ ζεζαπξνθχιαθα θαζψο θαη κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο
έπξεπε λα πξνρσξήζνπλ νη Αζελαίνη απέλαληη ζηνλ Μαθεδφλα βαζηιηά ζρεηηθά κε απηφλ.
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Σέινο, ήηαλ εθείλνο πνπ αλέιαβε ην έξγν ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ Νηθάλνξα, φπσο
πξναλαθέξζεθε. Όια ηα παξαπάλσ επνκέλσο απνηεινχλ αδηάζεηζηεο απνδείμεηο ηεο πνιηηηθήο
δχλακεο θαη επηξξνήο ηνπ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.
Όιεο νη θηλήζεηο ηνπ ππαγνξεχνληαλ απφ κηα θαιά νξγαλσκέλε ζηξαηεγηθή. Γηα πνηνλ ιφγν ε
Αζήλα, χζηεξα απφ δηθή ηνπ ππφδεημε, δελ εθκεηαιιεχηεθε ηελ παξνπζία ηνπ Αξπάινπ πξνο
φθειφο ηεο θαη ελαληίνλ ηνπ Αιεμάλδξνπ; Γηφηη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο άδνμεο
εμέγεξζεο ηνπ Άγε ιίγα ρξφληα λσξίηεξα, έηζη θαη ηψξα ν Γεκνζζέλεο έβιεπε μεθάζαξα φηη κηα
λέα αληηπαξάζεζή ηνπο κε ηνλ Μαθεδφλα118, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε επηζηξνθή ηνπ ζηελ
Διιάδα ήηαλ ζρεδφλ γεγνλφο, ζα είρε αλάινγε θαηάιεμε. Ο Γεκνζζέλεο κπνξνχζε λα δεη
μεθάζαξα φηη ε απνδνρή ηεο πξφηαζεο ηνπ Αξπάινπ ζα ζήκαηλε απηνθηνλία γηα ηνπο
Αζελαίνπο.
ην ζεκείν απηφ αλαθχπηεη έλα αθφκα εξψηεκα. Απηή ε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ
Γεκνζζέλε ζα ζπληζηνχζε έλαλ ηθαλφ ιφγν ψζηε ν ίδηνο κε θάπνηνλ ηξφπν λα επέηξεςε ζηνλ
Άξπαιν λα δξαπεηεχζεη; Θα ήηαλ εχινγν λα ζθεθηεί θαλείο, πξάγκα πνπ πηζαλφηαηα έθαλε θαη
ν Γεκνζζέλεο, φηη ν Αιέμαλδξνο ζην άθνπζκα απηήο ηεο είδεζεο ίζσο λα απνθάζηδε λα ηεξήζεη
κηα επηφηεξε ζηάζε απέλαληη ζην αίηεκα ησλ Αζελαίσλ πεξί αλάθιεζεο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηνπο
εμνξίζηνπο ςεθίζκαηνο. Σνλ ίδην ζθνπφ πηζαλφηαηα εμππεξεηνχζε, φπσο παξαηεξεί ν
Worthington θαη ε μαθληθή κεηαζηξνθή ηνπ ξήηνξα αλαθνξηθά κε ηελ ζενπνίεζε ηνπ
Αιεμάλδξνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη θακηά έλδεημε πνπ λα ππνδεηθλχεη φηη πίζηεςε
πξαγκαηηθά ζηελ αμία κηαο ηέηνηαο ελέξγεηαο. Μάιινλ απψηαηνο ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα θνιαθεπηεί
ν βαζηιηάο θαη έηζη λα απμεζνχλ νη πηζαλφηεηεο λα απνβεί γφληκε ε επηθείκελε ζπλάληεζε ησλ
Αζελαίσλ πξέζβεσλ καδί ηνπ.119
Αλ ζειήζεη ινηπφλ θαλείο λα αμηνινγήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Γεκνζζέλε θαηά ηελ πεξίνδν
απηή δελ ζα δηέπξαηηε ζθάικα ραξαθηεξίδνληάο ηελ αλάινγε αλ φρη θαη αλψηεξε απφ ηελ
αληίζηνηρε ηεο επί Φηιίππνπ επνρήο. Η αζελατθή πνιηηηθή ήηαλ γηα κηα αθφκα θνξά
«δεκνζζεληθή» πνιηηηθή, φπσο ηνλίδεη ν Worthington.120
Όιε απηή ε θαηάζηαζε βέβαηα, ιφγσ ηεο ζέζεο ζηελ νπνία βξηζθφηαλ πηα ε άιινηε θξαηαηή
Αζήλα, δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν παξά έλα παηρλίδη ηχρεο κε ίζεο αλ φρη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο
ήηηαο παξά λίθεο. Έηζη θαη έγηλε. Η ζηξαηεγηθή ηνπ Γεκνζζέλε δελ απέδσζε θαξπνχο θαη ε
είδεζε ηεο άθαξπεο πξεζβεπηηθήο απνζηνιήο έθηαζε ζηελ Αζήλα φηαλ αλαθνηλψζεθε ην
πφξηζκα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν Γεκνζζέλεο θξηλφηαλ έλνρνο
δσξνδνθίαο.121 Ο ξήηνξαο αγαλαθηηζκέλνο απαίηεζε απφ ην ζχλνιν ησλ Αξενπαγηηψλ λα
πξνζθνκίζνπλ ηηο απνδείμεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηήξημαλ ηελ ελνρή ηνπ. Κάηη ηέηνην σζηφζν δελ
ήηαλ εθηθηφ, ηδηαίηεξα απφ ηε ζηηγκή πνπ απηέο ήηαλ αλχπαξθηεο, φπσο άιισζηε απνδεηθλχεηαη
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Ζςτω και με τθν υποςτιριξθ του Αρπάλου.
Worthington (2000), 105.
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ό.π., 105.
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Εξαιρετικι ςφμπτωςθ για να είναι όντωσ.
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θαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ ηνπ πνξίζκαηφο ηνπο. Κάπσο έηζη ε ππφζεζε είρε θηάζεη
ζε αδηέμνδν γηα ηνλ Γεκνζζέλε θαη ε δίθε ηνπ απφ ηνπο 1.500 Ηιηαζηηθνχο δηθαζηέο θαηλφηαλ
κνλφδξνκνο.

ΓΔΙΝΑΡΥΟΤ: «Καηά Δημοζθένοσς»

Νομικό πλαίζιο – καηηγοπία – ποινή – διαδικαζία ηηρ δίκηρ
Ο Γεκνζζέλεο θαη νη ππφινηπνη θαηεγνξνχκελνη νδεγήζεθαλ ελψπηνλ ηνπ αζελατθνχ
δηθαζηεξίνπ ην 324/323 π.Υ., χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνθάζεσο απφ
ηνλ Άξεην Πάγν, κε ηελ θαηεγνξία ηεο δσξνδνθίαο, ηεο ππεμαίξεζεο δειαδή κέξνπο ησλ
ρξεκάησλ πνπ είραλ θηάζεη ζηελ Αζήλα καδί κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ ζεζαπξνθπιαθίνπ ηνπ
Αιεμάλδξνπ, Άξπαιν.122 Η απόθαζηο, πνπ εκθαλίζηεθε σο δηαδηθαζία ζηα κέζα ηνπ ηεηάξηνπ
αηψλα θαη εηζεγήζεθε πηζαλφηαηα απφ ηνλ Γεκνζζέλε ην 343 π.Υ.,123 απνηεινχζε είηε κηα
ελαιιαθηηθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εηζαγγειίαο, είηε έλα επηπιένλ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απηήο,
απφ ηε ζηηγκή πνπ νη νκνηφηεηεο πνπ εληνπίδνληαλ κεηαμχ ηνπο ήηαλ κεγάιεο.
Η απόθαζηο εθαξκνδφηαλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνο ζεσξνχληαλ χπνπηνο πξνδνζίαο, ελψ
σο δηαδηθαζία, φπσο πξναλαθέξζεθε, ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ φκνηα κε ηελ εηζαγγειία. Η ιέμε
απόθαζηο αθνξνχζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ αλαθνξά πνπ εμέδηδε ην ζπκβνχιην ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ θαη θαη’ επέθηαζε ζε φιε ηελ δηαδηθαζία πνπ βαζηδφηαλ ζην ζπγθεθξηκέλν
πφξηζκα. ην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο ν Άξεηνο Πάγνο, χζηεξα απφ αίηεκα ηεο Βνπιήο,
αλαιάκβαλε λα δηεμαγάγεη έλα είδνο πξνθαηαξθηηθήο αθξφαζεο φπνπ εμέδηδε έλα επίζεο
πξνθαηαξθηηθφ πφξηζκα. Αλ ν θαηεγνξνχκελνο θξηλφηαλ έλνρνο, ηφηε νδεγνχληαλ ζηε ζπλέρεηα
ζην δηθαζηήξην πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε επίζεκε ηειηθή απφθαζε πνπ ηνλ αθνξνχζε.
χκθσλα κε ηνλ Γείλαξρν ζηελ παξάγξαθν 50 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ ηνπ, νη απνθάζεηο
κπνξνχζαλ λα μεθηλήζνπλ κε δχν κφλν δηαδηθαζίεο. Δίηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ ςήθηζκα ηεο
Δθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ (θαηά πξόζηαμηλ), είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ Άξεην Πάγν κε δηθή ηνπ
πξσηνβνπιία (αὕηε πξνειόκελε). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαίλεηαη φηη ηέζεθε ζε
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Πζραν τθσ επίςθμθσ κατθγορίασ υπιρχαν εξίςου ιςχυρζσ υποψίεσ για τθ ςυμμετοχι του Δθμοςκζνθ ςτθν
απόδραςθ του Αρπάλου από τθ φυλακι, όπου κρατοφνταν αμζςωσ μετά τθν άφιξι του ςτθν Ακινα, φςτερα
μάλιςτα από πρόταςθ του ίδιου του κατθγορουμζνου.
123
Όπωσ μασ πλθροφορεί ο Worthington, Worthington (1992), 357.
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εθαξκνγή ε πξψηε δηαδηθαζία, αθνχ ε δεχηεξε πηζαλφηαηα ιεηηνπξγνχζε σο έλα κέζν
απηνειέγρνπ ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ Αξενπαγηηηθνχ ζπκβνπιίνπ αιιά θαη ησλ ίδησλ
ησλ κειψλ ηνπ. Η απόθαζηο θαηά πξόζηαμηλ,124 είρε ηζρχ κφλν ζε πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ
πξνζψπσλ, ππφπησλ γηα δηαθζνξά ή πξνδνζία θαη κπνξνχζε λα ηεζεί ζε εθαξκνγή κφλν χζηεξα
απφ αίηεκα ηνπ δήκνπ. Απηφ θαίλεηαη πσο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζθαλδάινπ ηνπ
Αξπάινπ.125
Απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο καο νδεγεί κε αζθάιεηα ζην ζπκπέξαζκα φηη ε
δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δίθεο ήηαλ απηή ηεο απόθαζεο είλαη πξσηίζησο ε αλάκεημε ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Απηή άιισζηε είλαη θαη ε βαζηθή δηαθνξά ηεο
απνθάζεσο απφ ηελ εηζαγγειία.126 Δλψ ζηελ δεχηεξε δηαδηθαζία ελεξγφ ξφιν είραλ ε Βνπιή θαη
ε Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ, ζηελ πξψηε εξρφηαλ λα πξνζηεζεί θαη ν Άξεηνο Πάγνο ζηα
εκπιεθφκελα ζψκαηα. ηελ ππφζεζε άιισζηε ηνπ Αξπάινπ ην απνηέιεζκα ηεο αξενπαγηηηθήο
απόθαζεο είλαη απηφ πνπ έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε κεηέπεηηα δηαδηθαζία θαη είλαη απηφ πνπ
καο εκπνδίδεη λα ηε ραξαθηεξίζνπκε σο εηζαγγειία. Κάηη ηέηνην σζηφζν δελ αλαηξεί ηε ζηελή
ζχλδεζε πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ δχν δηαδηθαζηψλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε απνδνρή δσξνδνθίαο
απφ έλαλ ξήηνξα ζε βάξνο ηεο πφιεο ηνπ ζπληζηνχζε έλα έγθιεκα πξνδνζίαο, ην νπνίν
εθδηθαδφηαλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εηζαγγειίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη νη δίθεο ηνπ
Γεκνζζέλε θαη ησλ ζπγθαηεγνξνπκέλσλ ηνπ δηελεξγήζεθαλ, ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηνπ
πνξίζκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, σο δίθεο εηζαγγειίαο.127
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Όπωσ επιςθμαίνει ο Worthington, Worthington (1992), 359.
Όπωσ προαναφζρκθκε προκειμζνου να ξεκινιςει θ διαδικαςία τθσ απόφαςθσ από τον Άρειο Πάγο, κα ζπρεπε
προθγουμζνωσ να ζχει φτάςει ς’ αυτόν ζνα αίτθμα από τθν Εκκλθςία του Διμου. Αμζςωσ μετά τθν απόδραςθ του
Αρπάλου ςυςτάκθκε ςε ςυνζλευςθ ο διμοσ όπου, οι Ακθναίοι πολίτεσ, υποπτευόμενοι ζνα αρικμό πολιτικϊν
ανδρϊν, ωσ αναμεμειγμζνουσ ςτο ςκάνδαλο αυτό, απαίτθςαν τισ ανάλογεσ εξθγιςεισ. Ο Δθμοςκζνθσ όντασ
απρόκυμοσ ι ανίκανοσ να τισ παράςχει πρότεινε τθν ανάλθψθ τθσ διερεφνθςθσ μιασ προκαταρκτικισ ζρευνασ
από τον Άρειο Πάγο.
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Ενϊ κεμελιακι διαφορά αποτελοφςε και το γεγονόσ ότι ςτθ μεν ειςαγγελία θ ποινι ιταν προκακοριςμζνθ
(ἀγών τιμητόσ), ενϊ ςτθ διαδικαςία τθσ απόφαςησ θ ζκδοςθ τθσ ποινισ ακολουκοφςε τθ δίκθ (ἀγὼν ἀτίμητοσ).
Αυτό είναι και ζνα από τα βαςικά επιχειριματα των όςων ςυνθγοροφν κατά του χαρακτθριςμοφ τθσ εν λόγω
δίκθσ ωσ αποφάςεωσ, όπωσ αναφζρει ο Worthington, ό.π., 360, από τθ ςτιγμι που ο Δείναρχοσ μζςα ςτον λόγο
του αναφζρεται περιςςότερεσ από μία φορζσ ςτθν προβλεπόμενθ για τον κατθγοροφμενο ποινι με βάςθ το
αδίκθμα που είχε διαπράξει, ωσ τθν καταβολι προςτίμου δεκαπλαςίου του ποςοφ που καταχράςτθκε
ςυνοδευόμενθ από μερικι ατιμία, ι τθν καταδίκθ του ςε κάνατο, ςφμφωνα μάλιςτα με τθν επικυμία του ίδιου
του Δθμοςκζνθ.
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ό.π., 360.
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ΟΙ ΓΙΑΓΙΚΟΙ
Γείναπσορ
Σα εμαγφκελα κέζα απφ ην θείκελν ηνπ ιφγνπ ηνπ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ ίδην θαη ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπ, δελ είλαη επαξθή, ψζηε λα πξνρσξήζνπκε κε ζρεηηθή αζθάιεηα ζε έλαλ
αμηφπηζην ραξαθηεξηζκφ ηνπ.128 Δληνχηνηο, κέζα απφ ηε ζέζε ηνπ, σο ηνλ ινγνγξάθν πνπ
ζπλέζεζε γηα πξψηε θνξά ζηε δσή ηνπ έλαλ ιφγν ηέηνηνπ κεγέζνπο γηα κηα δίθε αλάινγεο
ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα εθθσλεζεί απφ ηνλ έλαλ εθ ησλ δέθα θαηεγφξσλ ηνπ Γεκνζζέλε
αιιά θαη γλσξίδνληαο ηα θάζε άιιν παξά θηιηθά αηζζήκαηα πνπ ν ίδηνο έηξεθε γηα ηνλ
θαηεγνξνχκελν, κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε κηα απφπεηξα ζθηαγξάθεζεο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ
θαηά ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
Απφξξνηα ηεο αλάιεςεο θαη νινθιήξσζεο απφ ηνλ ίδην ηεο ζπγγξαθήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ιφγνπ ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο θήκεο ηνπ σο ινγνγξάθνπ απέλαληη ζε έλαλ άλδξα πνπ γηα ηξηάληα
ζρεδφλ ρξφληα ππεξαζπηδφηαλ ηελ ειιεληθή απηνλνκία θαη ηελ αληίζηαζε απέλαληη ζηελ
ηκπεξηαιηζηηθή πνιηηηθή ησλ Μαθεδφλσλ.129 Έλαλ άλδξα ππφ ηε ζθηά ηνπ νπνίνπ έκειιε ζην
εμήο λα εμεηάδεηαη, φληαο ν ίδηνο ν ηειεπηαίνο θαη ν λεφηεξνο ηνπ θαηαιφγνπ ησλ δέθα αηηηθψλ
ξεηφξσλ. Ο άλδξαο απηφο θπζηθά δελ ήηαλ άιινο απφ ηνλ Γεκνζζέλε.130
Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε άθζαζηε ζπλδπαζηηθή ππνκνλή κε ηελ νπνία ν Γείλαξρνο εξγαδφηαλ
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ιφγσλ ηνπ, θάηη πνπ γίλεηαη δηαθξηηφ κε κηα πξνζεθηηθή καηηά θαη
ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν (§§18-22, φπνπ γηα παξάδεηγκα αληηπαξαβάιιεη ζηηγκέο απφ ηελ
ηζηνξία ηεο Θήβαο κε αλάινγεο ηεο αζελατθήο ηζηνξίαο ζέινληαο λα αλαδείμεη ηνλ θαηαιπηηθφ
ξφιν ησλ εγεηψλ ζηελ άλνδν ή ηε ζπληξηβή κηαο πφιεο), (§23, φπνπ επηζηξαηεχεη κηα ζεηξά
παξαδεηγκάησλ αλδξψλ πνπ ηηκσξήζεθαλ απζηεξά απφ ην δηθαζηήξην έρνληαο δηαπξάμεη
ιηγφηεξν ζνβαξά αδηθήκαηα απφ απηφ ηνπ Γεκνζζέλε, ζέινληαο λα ηνλίζεη φηη ε πηζαλή
αζψσζή ηνπ ζα ήηαλ κηα πξάμε αζπιιφγηζηε απφ ηελ πιεπξά ησλ δηθαζηψλ) αιιά θαη (§28,
φπνπ αλαζχξεη κηα ζεηξά πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ν Γεκνζζέλεο είρε ρξεκαηηζηεί ζην
παξειζφλ, πάληνηε εηο βάξνο ηεο πφιεο ηνπ, ζπλεπψο δελ ζα πξέπεη λα πξνθαιεί έθπιεμε ην
γεγνλφο φηη ην έθαλε θαη ζηελ παξνχζα πεξίζηαζε).
Ο ίδηνο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν, θξπκκέλνο πίζσ απφ ην πξνζσπείν ηνπ πειάηε ηνπ, θξνληίδεη
επζχο εμαξρήο λα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη θχξην κέιεκά ηνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο ηεο
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Όπωσ για παράδειγμα ςυμβαίνει ςτον ςωηόμενο λόγο του κατά του Προξζνου, όπου οι πλθροφορίεσ που ο
ίδιοσ εκκζτει αναφορικά με τθ ηωι του είναι τόςεσ, ϊςτε να μασ επιτρζπουν μια ςχεδόν ολοκλθρωμζνθ
προςζγγιςθ τθσ προςωπικότθτάσ του, Radermacher, 162.
129
Sihler, 122.
130
Τπό το ςυγκεκριμζνο πρίςμα μάλιςτα είχαν αποδοκεί κατά καιροφσ ςτον Δείναρχο χαρακτθριςμοί όπωσ
«κρίκινοσ» ι «αγροίκοσ» Δθμοςκζνθσ από τουσ Αλεξανδρινοφσ φιλολόγουσ, αφοφ θ διαρκισ εξζταςι του υπό τθ
ςκιά του πρϊτου εκ των δζκα του καταλόγου είχε μειϊςει ςθμαντικά τθν προςοχι που κα ζπρεπε ίςωσ να δοκεί
ςτο ζργο του, Worthington (2001), 4, Πάτςθσ, 547-8, Lockwood, 185.
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πφιεο ησλ Αζελψλ131θαζψο θαη ε απαιιαγή ηεο απφ ηε δξάζε δηεθζαξκέλσλ αλδξψλ, φπσο ν
Γεκνζζέλεο (§2). ην πιαίζην απηφ παξνπζηάδεηαη σο έλα πξφζσπν πνπ αληηκεησπίδεη κε
απφιπην ζεβαζκφ ηνπο λφκνπο θαη ηελ ηζρχ ηνπο, φπσο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εθηειεζηηθψλ ηνπο
νξγάλσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην αλψηαην ζπκβνχιην ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Μέζα απφ ηα
ιεγφκελά ηνπ απνδεηθλχεη φηη ν ίδηνο δελ κπήθε νχηε ζηηγκή ζηε δηαδηθαζία ακθηζβήηεζεο ηεο
εγθπξφηεηαο ηνπ αξενπαγηηηθνχ πνξίζκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν θαηεγνξνχκελνο θξίζεθε
σο έλνρνο δσξνδνθίαο, αθνχ θάηη ηέηνην ζα ηζνδπλακνχζε κε ηελ ακθηζβήηεζε ηεο αδηάθζνξεο
θχζεο ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, ζηα ρέξηα ηνπ νπνίνπ είρε ελαπνηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο ε
ηχρε ηεο Αζήλαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ «θαηαδηθάδεη» θαη νπνηαδήπνηε απφπεηξα ζα επηρεηξνχλην
πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή απφ ηνλ Γεκνζζέλε ζην εμήο (§§58-59), ελψ δελ δηζηάδεη ζε πνιιά
ζεκεία ηνπ ιφγνπ ηνπ λα θαηαθεξζεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ επηζηξαηεχνληαο
βαξχηαηνπο ραξαθηεξηζκνχο (§§15, 16, 18, 24, 40, 50, 77, 92, 95). Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη
ε εηθφλα ελφο ξήηνξα, δηαηεζεηκέλνπ λα κεηαρεηξηζηεί θάζε κέζν πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηήζεη
ηελ ηέρλε ηνπ ζην έπαθξν θαζψο θαη ηνλ απψηαην ζηφρν ηεο πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ πειθώ.

Γημοζθένηρ
Ο πξψηνο ζηνλ θαηάινγν ησλ δέθα αηηηθψλ ξεηφξσλ θαη ίζνο ν δεηλφηεξνο ξήηνξαο ηεο
αξραηφηεηαο. ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δίθεο βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ
καδί κε άιινπο ελλέα Αζελαίνπο πνπ θαηεγνξνχληαη φηη δσξνδνθήζεθαλ απφ ηνλ
ζεζαπξνθχιαθα ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ, Άξπαιν. Δηζάγεηαη ζην δηθαζηήξην πξψηνο, ηελ άλνημε
ηνπ 323 π.Υ. θαη νη θαηήγνξνί ηνπ αξηζκνχλ ηνπο δέθα. Έλαο εμ απηψλ είλαη θαη ν πειάηεο ηνπ
Γεηλάξρνπ, ηνπ ξήηνξα πνπ ζπλέζεζε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν ελαληίνλ ηνπ. Σα ζηνηρεία πνπ
ζπγθεληξψλνληαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ γηα ηνλ ίδην θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ
είλαη ζίγνπξα ελδεηθηηθά ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο ηνπ Γεηλάξρνπ θαη σο ηέηνηα ζα πξέπεη σο επί ην
πιείζηνλ λα εμεηαζηνχλ.132
ην πξννίκην ηνπ ιφγνπ παξνπζηάδεηαη σο απφιπηα βέβαηνο γηα ηελ αζσφηεηά ηνπ ή, θαηά ηνλ
ξήηνξα, γηα ηελ αζψσζή ηνπ απφ ηνλ Άξεην Πάγν, ιφγσ ηεο ζρέζεο ηνπ κε ην ελ ιφγσ ζψκα ζην
παξειζφλ, γη’ απηφ θαη δελ δίζηαζε λα πξνηείλεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηελ εζράηε ησλ πνηλψλ ζε
πεξίπησζε απφδεημεο ηεο ελνρήο ηνπ (§1). Έρεη απνδεδεηγκέλα θαηαρξαζηεί ηκήκα ησλ
ρξεκάησλ ηνπ Αξπάινπ θαη κάιηζηα ζε βάξνο ηεο πφιεο ηνπ133(§§3-4). Όληαο ν ίδηνο
«δεκνηηθόο» γίλεηαη απξνθάιππηα ακθηζβεηίαο ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ελφο εθ ησλ ππιψλσλ ηεο
αζελατθήο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (§9), ελψ δελ δηζηάδεη λα
131

Μολονότι ο ίδιοσ Κορίνκιοσ μζτοικοσ.
Από τθ ςτιγμι που διατυπϊνονται δια ςτόματοσ ενόσ εκ των κατθγόρων του και δεν αποτελοφν μια απόπειρα
αντικειμενικισ ςκιαγράφθςθσ τθσ προςωπικότθτασ και του πολιτικοφ ζργου του.
133
Αφοφ δεν τα αξιοποίθςε προκειμζνου να υλοποιιςει το αντιμακεδονικό του πρόγραμμα παρά τα
ιδιοποιικθκε.
132
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παξαηηεζεί (ηνπιάρηζηνλ θαλεξά) απφ ηελ αληηκαθεδνληθή πνιηηηθή ηνπ134, θάζε θνξά πνπ ην
θξίλεη απαξαίηεην, απνδεηθλχνληαο πεξίηξαλα ηελ αζπλέπεηα πνπ ηνλ δηέθξηλε ελ ζρέζεη κε ηα
ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο ηνπ (§§17, 47, 94). Γελ δηζηάδεη λα δηαζηξεβιψζεη ηελ αιήζεηα
πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ζηνπο δηθαζηέο κηα απφιπηα σξαηνπνηεκέλε εηθφλα ηνπ εαπηνχ
ηνπ (φπσο κε ηελ ππελζχκηζε ησλ πνιπάξηζκσλ επεξγεζηψλ ηνπ απέλαληη ζηελ πφιε ή κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζε πνιιέο πξεζβεπηηθέο απνζηνιέο ζην παξειζφλ ππεξεηψληαο ην ζπκθέξνλ ηεο
Αζήλαο, §§11, 12, 13, 28).
Έρνληαο πξνρσξήζεη γηα πνιινζηή θνξά ζηε δηάπξαμε ηεο εηδερζνχο απηήο ελέξγεηαο ηεο
απνδνρήο δσξνδνθίαο, πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζεη ηελ θνηλή γλψκε πξνο φθεινο ησλ
πξνζσπηθψλ ηνπ επηδηψμεσλ135 (§§18, 28, 41, 44, 45), θαζίζηαηαη πξνδφηεο ηεο εκπηζηνζχλεο
ησλ πνιηηψλ ράξε ζηελ ςήθν ησλ νπνίσλ αλαδείρζεθε ζηε ζέζε πνπ θαηείρε αιιά θαη κηαξφο,
κε απνηέιεζκα ε θαθνηπρία ηνπ λα κνιχλεη ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ θαη λα επεξεάδεη ηελ ηχρε
νιφθιεξεο ηεο πφιεο (§§18, 21, 32, 33, 92, 95). Η φιε ζηάζε αιιά θαη ε πνιηηηθή ηνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο πξνδνηηθέο ηφζν απέλαληη ζηελ πφιε φζν θαη ζηνπο ζπκκάρνπο ηεο (§§77,
103) ελψ ε πξσηνθαλήο αδξάλεηα- απάζεηά ηνπ ζε θξηζηκφηαηεο γηα ηελ πφιε ζηηγκέο ηεο
ζηέξεζε πνιιέο θνξέο ηε δπλαηφηεηα λα κεηαζηξαθεί ε ηχρε ηεο πξνο ην θαιχηεξν
(επαλάζηαζε Άγηδνο §34).
πληζηά ζνβαξφηαην θίλδπλν γηα ηελ πφιε, φρη κφλν εμαηηίαο ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηνπ
αιιά θαη ιφγσ ηνπ θαθνπνηνχ ραξαθηήξα ηνπ (βι. ηελ εκπινθή ηνπ σο εζηθνχ απηνπξγνχ ζηε
δνινθνλία ηνπ Νηθνδήκνπ, ππνζηεξηθηή ηνπ Μεηδία §30). πγρξφλσο είλαη έλαο μεδηάληξνπνο
ζπθνθάληεο (αθνχ δελ ζα δηζηάζεη λα δηαηππψζεη κηα εληειψο αβάζηκε θαηεγνξία ζε βάξνο ηνπ
πειάηε ηνπ Γεηλάξρνπ, §§48-54), δεηιφο θαη ιηπνηάθηεο, αθνχ πξνηάζζεη ζε θάζε πεξίπησζε ην
πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ (§§79-82). Δλ θαηαθιείδη, φληαο αηζρξνθεξδήο θαη πνλεξφο απφ ηε
θχζε ηνπ (§108) είλαη πέξα γηα πέξα αλάμηνο λα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ Αζελαίσλ πνιηηψλ
(§§41, 94-96) θαη ην κφλν πνπ ηνπ πξέπεη είλαη ν ζάλαηνο.

134

Βλ. τθ ςτάςθ του ςτο ηιτθμα τθσ κεοποίθςθσ του Αλεξάνδρου ςτθν Ακινα αλλά και τθν υποδοχι που
επεφφλαςςε ςτουσ Μακεδόνεσ πρζςβεισ ςτθν πόλθ.
135
Μιασ πράξθσ που αποκτά ακόμα μιαρότερο χαρακτιρα δεδομζνθσ τθσ μεγάλθσ οικονομικισ του άνεςθσ αλλά
και τθσ κζςθσ του ωσ δθμοςίου λειτουργοφ.
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Ύθορ Γεινάπσος
Ήηαλ ν ηειεπηαίνο πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ Καλφλα ησλ δέθα Αηηηθψλ ξεηφξσλ,
κνινλφηη ν ίδηνο Κνξίλζηνο κέηνηθνο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ αλαγλψξηζε, ζε έλαλ
ζηνηρεηψδε έζησ βαζκφ, ηεο ινγνηερληθήο ηνπ αμίαο, φπσο ζεκεηψλεη ν Worthington, ήδε απφ
ηε ζχγρξνλή ηνπ επνρή. Ο ίδηνο επίζεο αλαγλσξίδεη ηελ ηερληθή ηεο θπθιηθήο ζχλζεζεο (ring
composition) θαη κάιηζηα ζε έλαλ ηδηαίηεξα πεξίπινθν βαζκφ, σο θπξηαξρνχζα ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ιφγν ηνπ Γεηλάξρνπ «Καηά Γεκνζζέλνπο»,136 φπνπ κνινλφηη θαίλεηαη λα
ππνδηαηξεί ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ ζίγεη ζε κηθξφηεξεο θαηεγνξίεο, θαζεκηά απφ απηέο έρεη κηα
δηαθξηηή εζσηεξηθή δνκηθή ελφηεηα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηελ θαηνρή
κηαο αμηνζαχκαζηεο ζπλζεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηελ χπαξμε ζπλνρήο ζηελ ηαμηλφκεζε ηνπ
πιηθνχ ηνπ.137138 Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζπλεγνξνχλ θαη ε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή επηινγή
αιιά θαη ηαμηλφκεζε ηνπ πιηθνχ, ην νπνίν ζπλζέηεη ηελ εθηεηακέλε ηζηνξηθή αθήγεζε πνπ ν
ίδηνο έρεη εληάμεη ζηνλ ιφγν ηνπ, ζηνρεχνληαο κεηαμχ άιισλ ζηελ έγεξζε ησλ παηξησηηθψλ θαη
φρη κφλν αηζζεκάησλ ηνπ αθξναηεξίνπ (§§14, 18-24, 30, 38-39), ζηε δεκηνπξγία ελφο
πξνθαηεηιεκκέλνπ θιίκαηνο ελάληηα ζηνλ Γεκνζζέλε θαη σο εθ ηνχηνπ ζηε δηαζθάιηζε ηεο
θαηαδίθεο ηνπ.139
ηνλ αληίπνδα, κειεηεηέο φπσο ν Blass αλαγλσξίδνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν ηνπ κηα
ζρεδφλ παληειή έιιεηςε ζπλνρήο κεηαμχ ηεο ζθέςεο ηνπ θαη ηνπ πξαγκαηεπφκελνπ ζέκαηνο,
γεγνλφο πνπ, φπσο ππνζηεξίδνπλ, θαζίζηαηαη εκθαλέο κεηαμχ άιισλ απφ ηα απφηνκα
ζηακαηήκαηα θαη ηα δηαδνρηθά λέα μεθηλήκαηα ζε πνιιά ζεκεία ηνπ ιφγνπ. Ο Worthington
έξρεηαη λα απαληήζεη ζε απηφ επηθαινχκελνο γηα κηα αθφκα θνξά ηελ πηνζέηεζε απφ ηνλ
ξήηνξα ηεο ηερληθήο ηεο θπθιηθήο ζχλζεζεο, θπζηθή ζπλέπεηα ηεο νπνίαο είλαη ν εληνπηζκφο
ηέηνησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ.140 Κηλνχκελνη ζην ίδην κήθνο θχκαηνο νξηζκέλνη κειεηεηέο
ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ιφγν ηνπ σο καθξνπεξίνδν θαη άκνξθν, ζηεξνχκελν ζπλνρήο141
136

Βλ. τθν βαςικι γραμμι τθσ επιχειρθματολογίασ του γφρω από τθν οποία οικοδομικθκε ο λόγοσ του και
ςφμφωνα με τθν οποία ελλείψει αποδείξεων το κφροσ και θ φιμθ του Αρεοπαγιτικοφ ϊματοσ κα ζπρεπε να
επαρκοφν, ϊςτε να κεωρθκεί απολφτωσ αξιόπιςτο το πόριςμά του ςε βάροσ του Δθμοςκζνθ.
137
Worthington, (2001), 5.
138
Σθν άποψι του αυτι ωςτόςο δεν φαίνεται να ςυμμερίηεται ο Tuplin, ο οποίοσ υποςτθρίηει ότι οι ςυνεχείσ
υποδιαιρζςεισ ςτισ οποίεσ προβαίνει ο Δείναρχοσ – τισ περιςςότερεσ φορζσ ςε κάποια από τα ιδθ ςυντεταγμζνα
επιχειριματά του – περιςςότερο δυςχεραίνουν μάλλον παρά ευνοοφν τθν ταφτιςθ των όςων αναφζρει με τθν
ιςτορικι πραγματικότθτα, Tuplin, 389. Η άποψθ του τελευταίου ωςτόςο δεν κεωρϊ ότι ςυνειςφζρει ςτθν
προςπάκεια μιασ βακφτερθσ κατανόθςθσ του ζργου του Δεινάρχου, αφοφ θ πιςτότθτα απζναντι ςτα ιςτορικά
γεγονότα πολφ μικρι ςχζςθ ζχει με τθ βαςικι ςτόχευςθ τθσ ρθτορικισ τζχνθσ εν γζνει.
139
το πλαίςιο αυτό άλλωςτε εντάςςεται και θ καταφυγι του ςε πλθκϊρα «τόπων», αγαπθμζνων ςτο
ακροατιριο, προκειμζνου να ενιςχφςει τθν πειςτικότθτα των επιχειρθμάτων του, χειραγωγϊντασ τθν κοινι
γνϊμθ αναφορικά με ςυγκεκριμζνα γεγονότα και περιόδουσ (βλ. §§14, 75 θ παρουςίαςθ του Κόνωνα ωσ ενόσ
Ακθναίου «ιρωα», §14 θ διαμόρφωςθ του προφίλ του Σιμοκζου από μια φιλοολιγαρχικι φιγοφρα ςε ζναν
«δημοφιλή» πολιτικό, §§14, 25, 38-39, 73-76 θ παρουςίαςθ τθσ πάρτθσ ωσ πόλθσ εχκρικισ και ευριςκόμενθσ εκ
καταβολισ ςε μειονεκτικι κζςθ απζναντι ςτθν Ακινα).
140
Worthington, (1992), 36.
141
Sihler, 126.

48

(επηθαινχκελνη παξαγξάθνπο φπσο νη: 4-5, 18-21, 46-47, 112), γεγνλφο πνπ θαηά ηνπο ίδηνπο
δπζρέξαηλε ην ήδε δχζθνιν έξγν ησλ δηθαζηψλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ησλ
επηρεηξεκάησλ ηνπ. Ο Worthington κε ηε ζεηξά ηνπ ραξαθηεξίδεη ηα ίδηα ηκήκαηα ηνπ ιφγνπ σο
εμαηξεηηθά ζχλζεηεο ελφηεηεο, απνηεινχκελεο απφ έλα κεγάιν εχξνο πιηθνχ, ε επηινγή ηνπ
νπνίνπ είρε πξνζρεδηαζηεί κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα απφ ηνλ Γείλαξρν.142
Λφγσ απηήο αθξηβψο ηεο ζχλζεηεο δνκήο ηνπ ιφγνπ ηνπ αιιά θαη ησλ εκθαηηθψλ ηνπ
εηζαγσγψλ, κε ηηο αλησλπκίεο ζπρλά λα πξνηάζζνληαη (§40) θαη ηηο ερεξέο επαλαιήςεηο
ιέμεσλ143 (§§10, 28), ν Γηνλχζηνο Αιηθαξλαζζεχο αιιά θαη νξηζκέλνη ζχγρξνλνη θξηηηθνί
έζπεπζαλ λα ραξαθηεξίζνπλ ηα ειιεληθά ηνπ Γεηλάξρνπ σο «θαηψηεξεο πνηφηεηαο», θξίλνληαο
σο επί ην πιείζηνλ απφ ην θαιχηεξα ζσδφκελν ηκήκα ηνπ έξγνπ ηνπ. Κάηη ηέηνην σζηφζν ζε
θακία πεξίπησζε δελ ζα κπνξνχζε λα ιεθζεί κε βεβαηφηεηα σο αληηπξνζσπεπηηθφ θαη σο εθ
ηνχηνπ επαξθέο γηα ηε δηαηχπσζε ελφο αζθαινχο ζπκπεξάζκαηνο αλαθνξηθά κε ηνλ ραξαθηήξα
ηνπ ινγνηερληθνχ ηνπ χθνπο.
Πξνρσξψληαο έλα αθφκε βήκα ν Worthington έξρεηαη λα αλαγλσξίζεη θαη λα δηαθξίλεη δχν
ζηάδηα ζηε δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ: Αθελφο, ην ιεηηνπξγηθφ ζηάδην
(ηεο πξνθνξηθήο παξνπζίαζήο ηνπ ελψπηνλ ησλ δηθαζηψλ, δηα ζηφκαηνο ηνπ πειάηε ηνπ) θαη
αθεηέξνπ ηελ επεμεξγαζκέλε, αλ φρη ηειεηνπνηεκέλε κνξθή ηνπ (πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη
ζηε ζπλέρεηα αλάγλσζκα ζηα ρέξηα πεξηζζφηεξν εθπαηδεπκέλσλ/θαιιηεξγεκέλσλ ινγνηερληθά
αλαγλσζηψλ). ηελ αξρηθή ηνπ επνκέλσο κνξθή ν ίδηνο αλαγάγεη θαη ζπγρξφλσο δηθαηνινγεί
ηελ παξνπζία ζηνηρείσλ απηνζρεδηαζκνχ, πνπ εληνπίδνληαη ζηελ ηειηθή επεμεξγαζκέλε κνξθή
ηνπ (φπσο ε αλαθνξά ζηελ θιεςχδξα §31, νη μαθληθέο ζθέςεηο §92 θαη ε εμίζνπ απζφξκεηε
έθθξαζή ηνπο §§10, 15, νη αιιεπάιιειεο εξσηήζεηο, πνπ ζηφρν ηνπο έρνπλ ηελ αλάθηεζε,
πηζαλφηαηα, ηεο πξνζνρήο ησλ δηθαζηψλ αιιά θαη ηε ρξήζε ζπάλησλ θαη αζπλήζηζησλ ιέμεσλ,
πνπ πξνζδίδνπλ έλα επηπιένλ δξακαηηθφ βάξνο θαη κηα κεγαιχηεξε αίζζεζε ακεζφηεηαο ζηνλ
ιφγν).
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ό.π., 35-36.
Που όμωσ από μόνεσ τουσ ςε καμία περίπτωςθ δεν αποτελοφν δείγματα τθσ γραφισ ενόσ «μζτριου» ριτορα
αλλά πικανότατα υπθρετοφςαν κάποια ςυγκεκριμζνθ ςτόχευςθ, λειτουργϊντασ ίςωσ ωσ μνθμονικά τεχνάςματα
ςτθ διάρκεια τθσ εκφϊνθςθσ του λόγου ςτον χϊρο του δικαςτθρίου.
143
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Γομή ηος Λόγος – Θέζειρ – Δπισειπήμαηα
Οη πξψηεο ηέζζεξηο παξάγξαθνη ζπληζηνχλ ην πξννίκην ηνπ ιφγνπ.144 Δδψ ν Γείλαξρνο
ππελζπκίδνληαο ζηνπο δηθαζηέο ηελ απφθαζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ λα πξνηείλεη γηα ηνλ εαπηφ
ηνπ ηελ εζράηε ησλ πνηλψλ ζε πεξίπησζε απφδεημεο ηεο ελνρήο ηνπ,145 ηνπο ηνλίδεη φηη θαηά ηελ
παξνχζα ζηηγκή ε απφδεημε απηή βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπο. Έρεη πιένλ πεξίηξαλα απνδεηρζεί,
θαηά ηα ιεγφκελά ηνπ φηη ν ξήηνξαο πξάγκαηη ηδηνπνηήζεθε ηκήκα ησλ κέρξη ηφηε
θπιαζζνκέλσλ ζηελ Αθξφπνιε ρξεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα φζα απνθάλζεθε ην ζπκβνχιην ησλ
Αεξνπαγηηψλ. Πέξαλ απηήο ηνπ σζηφζν ηεο αλαθνξάο δελ επεθηείλεηαη ζε πεξεηαίξσ αλάιπζε
αθνχ ζην ζεκείν απηφ θχξην κέιεκά ηνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη εμαξρήο ηελ πξνζνρή θαη ηελ
εχλνηα ησλ δηθαζηψλ απέλαληί ηνπ. Έλα βήκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη θαη ην γεγνλφο
φηη ζπεχδεη λα απνινγεζεί εμαξρήο γηα ηπρφλ επαλαιήςεηο ζηνλ ιφγν ηνπ, πνπ, φπσο θξνληίδεη
λα δηαζαθήζεη, ζηφρν έρνπλ λα δηαηεξήζνπλ ζε πςειφ επίπεδν ην ζπλαίζζεκα νξγήο ησλ
δηθαζηψλ απ’ ην νπνίν δηθαίσο βέβαηα ζα έπξεπε λα δηαθαηέρνληαη.
Ο ππξήλαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ ιφγνπ, φπσο εχζηνρα δηαηππψλεη ν
Worthington,146 θπξηαξρείηαη απφ κηα αλαινγία, πνπ δελ είλαη άιιε απφ απηήλ ηνπ δηθαζηηθνχ
ζψκαηνο κε ην ζψκα ησλ Αζελαίσλ πνιηηψλ. Ο Γείλαξρνο κάιηζηα πξνρσξεί ιίγν πεξηζζφηεξν
εθηζηψληαο ζηνπο δηθαζηέο ηελ πξνζνρή απφ ηε ζηηγκή πνπ, φπσο ηνλίδεη, νη ίδηνη θξίλνπλ ηνλ
Γεκνζζέλε, αιιά θαη ν αζελατθφο δήκνο κε ηε ζεηξά ηνπ θξίλεη απηνχο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο
(επηρείξεκα ήζνπο) 147.
ηφρνο ηνπ ξήηνξα είλαη λα θαηαδείμεη επζχο εμαξρήο ηελ απνδεδεηγκέλε ελνρή ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ, ηνπ νπνίνπ ε ηδηφηεηα σο ελφο εθ ησλ πνιηηηθψλ εγεηψλ (δεκαγσγόο)148 ηεο
Αζήλαο, θαζηζηά ηελ πξάμε ηεο ππεμαίξεζεο ησλ ρξεκάησλ αθφκα πην απερζή, απφ ηε ζηηγκή
πνπ πξνρσξψληαο ζε απηήλ ν Γεκνζζέλεο πξφδσζε κε ηνλ εηδερζέζηεξν ηξφπν ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ (επηρείξεκα ήζνπο), ράξε ζηελ ςήθν θαη ηε ζηήξημε ησλ νπνίσλ ήηαλ
ζε ζέζε λα απνθαζίδεη γηα ην κέιινλ ηεο πφιεο ηνπ ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο.149 ην ζεκείν
απηφ δελ ζα κπνξνχζε βέβαηα λα κελ αλαθχςεη ην εμήο εξψηεκα: Πψο είλαη δπλαηφλ νη δηθαζηέο
λα πξνρσξήζνπλ ζε άκεζε έθδνζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο ηνπο (ζχκθσλα κε ηηο παξαηλέζεηο ηνπ
144

Πρόκειται για δευτερολογία, όπωσ φαίνεται ξεκάκαρα μζςα από τισ αναφορζσ του ριτορα ςε προθγοφμενουσ
ομιλθτζσ (τρατοκλισ) αλλά και ςτθν επιςιμανςι του ότι το μεγαλφτερο μζροσ των κατθγοριϊν ζχει απαγγελκεί
και το μόνο που εκκρεμεί μετά τον δικό του λόγο είναι θ απόφαςθ των δικαςτϊν (αφοφ προθγθκεί θ απολογία
του εναγομζνου).
145
Πρόκειται για ζνα κζμα ςτο οποίο κα επανζλκει και μάλιςτα λεπτομερζςτερα ςτθ διάρκεια του λόγου του.
146
Worthington (1992), 121.
147
Με βάςθ αυτό το δεδομζνο εφκολα εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι μια ενδεχόμενθ ακωωτικι απόφαςθ κα
ενζταςςε και τουσ δικαςτζσ ςτο ςφνολο των διεφκαρμζνων ανδρϊν.
148
Ζννοια απαλλαγμζνθ από τθν αρνθτικι ςθμαςία με τθν οποία χρθςιμοποιοφνταν κατά τον προθγοφμενο
αιϊνα, καταλιγοντασ τϊρα να ςθμαίνει ‘τον πολιτικό που χαίρει τθσ αποδοχισ του διμου’.
149
Όπωσ επιςθμαίνει ο Worthington οι Ακθναίοι αντιμετϊπιηαν τθν αποδοχι δωροδοκίασ ενάντια ςτθν πόλθ ωσ
τθν πιο αξιόμεμπτθ μορφι διαφκοράσ των πολιτικϊν τθσ, γι’ αυτό και ο ίδιοσ ο Δείναρχοσ φροντίηει ανά τακτά
διαςτιματα να μεταχειρίηεται τον ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςμό αναφερόμενοσ ςτο αδίκθμα για το οποίο
κατθγορείται ο Δθμοςκζνθσ προκειμζνου να επθρεάςει κατά το δυνατόν τθν ετυμθγορία των δικαςτϊν, ό.π., 124.
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Γεηλάξρνπ) απφθαζεο, ρσξίο ην παξακηθξφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζε βάξνο ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ,150 ζηεξηδφκελνη απιψο θαη κφλν ζε έλαλ θαηάινγν κε ηα νλφκαηα θαη ηα
ππεμαηξεκέλα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηά, πξνζθνκηζκέλν ζην δηθαζηήξην απφ ην
ζπκβνχιην ησλ Αξενπαγηηψλ;
Η απάληεζε, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ελππάξρεη ζην εξψηεκα, θαη δελ είλαη άιιε απφ ην
ίδην ην φξγαλν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Οη αλαθνξέο ηνπ Γεηλάξρνπ ζην θχξνο, ηε θήκε θαη ηηο
δηθαηνδνζίεο ηνπ αλψηαηνπ δηθαζηηθνχ απηνχ ζψκαηνο (επηρεηξήκαηα ήζνπο), θαηαιακβάλνπλ
έλα πνιχ κεγάινο κέξνο ηνπ ιφγνπ ηνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ απνηεινχλ ην κνλαδηθφ κέζν πνπ
έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ησλ δηθαζηψλ αιιά θαη ηνπ
αθξναηεξίνπ απφ ηελ παληειή απνπζία απνδείμεσλ πνπ ζα ήηαλ ηθαλέο λα θαηαζηήζνπλ ην
αξενπαγηηηθφ πφξηζκα έγθπξν.151 ηελ πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο απηήο ηεο πξνζνρήο ζα πξέπεη
επίζεο λα εληάμνπκε θαη ηελ «ηνικεξή» δήισζε ηνπ ξήηνξα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην
κέγεζνο θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο εθδηθαδφκελεο ππφζεζεο δελ είραλ πξνεγνχκελν ζηα δηθαζηηθά
πξαθηηθά ηεο πφιεο θαη γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν ν ίδηνο «απαηηεί» απφ ηνπο δηθαζηέο λα
δηαηππψζνπλ αλάινγα ηελ θξίζε ηνπο.
Σν πξννίκην νινθιεξψλεηαη κε κηα αθφκα αλαθνξά ζηε δηεμαγσγή ηεο δηεξεπλεηηθήο
δηαδηθαζίαο απφ κέξνπο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, πνπ ζα θαηαδείμεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο θαη
ελψπηνλ ησλ δηθαζηψλ ηελ θαηνρή ησλ «ππεμαηξεκέλσλ ρξεκάησλ» απφ ηνπο δηεθζαξκέλνπο
πνιηηηθνχο άλδξεο ηεο Αζήλαο.
ηηο επφκελεο εθηά παξαγξάθνπο ηνπ ιφγνπ (5-11), ν Γείλαξρνο θαηαπηάλεηαη κε ηελ
πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο απφ ηνπο δηθαζηέο αιιά θαη ηελ πφιε ζπιιήβδελ ηεο θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζε βάξνο ηνπ Γεκνζζέλε σο απφιπηα έγθπξεο θαη σο εθ ηνχηνπ
αδηακθηζβήηεηα απνδεθηήο. Η πξνζπάζεηα πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιεη πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή, αθνχ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην αξενπαγηηηθφ πφξηζκα
δελ ζπλνδεπφηαλ απφ επαξθή απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξνρσξεί ζε κηα
εθηεηακέλε παξνπζίαζε ησλ θπξηαξρηθψλ εμνπζηψλ ηνπ ζψκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαζψο θαη
ζε πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο ηνπ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο κάιηζηα είραλ πξνηαζεί απφ ηνλ
ελαγφκελν.
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη ν ξήηνξαο ν Γεκνζζέλεο πνηέ ζην παξειζφλ δελ είρε
ακθηζβεηήζεη ηέηνηνπ είδνπο πνξίζκαηα ελψ ζηε δηθή ηνπ πεξίπησζε, γηα πξψηε θνξά, ηεξεί
κηα εληειψο δηαθνξεηηθή ζηάζε, επηρεηξψληαο λα θαηαθέξεη πιήγκα ελάληηα ζηελ αμηνπηζηία
ηνπ ελ ιφγσ ζπκβνπιίνπ αιιά θαη ζηελ αθεξαηφηεηα θαη ακεξνιεςία ησλ κειψλ πνπ ην
150

Θα πρζπει εδϊ να τονίςουμε, όπωσ αναφζρει ο Worthington, ότι ο Δθμοςκζνθσ ςτθ διάρκεια των ζξι μθνϊν
που διιρκεςε θ ζρευνα του Αρείου Πάγου επιχείρθςε δφο φορζσ να παρζμβει ςτθν πορεία τθσ, αρχικά ηθτϊντασ
από τον διμο να προςκομίςει ςτουσ Αρεοπαγίτεσ ςτοιχεία που κα αποδείκνυαν τθν ενοχι του και αργότερα, μετά
τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςισ τουσ, όταν απαίτθςε να ςυνοδεφςουν τθν αναφορά τουσ με επαρκι ςτοιχεία που κα
τθν κακιςτοφςαν ζγκυρθ. Και οι δφο απόπειρζσ του ζπεςαν ςτο κενό, ό.π., 133.
151
Και δεν κα πρζπει να αγνοοφμε το γεγονόσ ότι θ όλθ υπόκεςθ εναντίον του Δθμοςκζνθ ςτθρίηεται ακριβϊσ ςε
αυτι τθν απόφαςιν του Αρείου Πάγου.
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απαξηίδνπλ (επηρείξεκα ήζνπο). Απηφ ην νπνίν θαηνξζψλεη ν Γείλαξρνο είλαη λα δεκηνπξγήζεη
ζην ζεκείν απηφ γηα ηνλ Γεκνζζέλε ηελ εηθφλα ελφο αζπλεπή θαη αξγπξψλεηνπ πνιηηηθνχ
άλδξα, ν νπνίνο ελεξγεί θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν νξκψκελνο απφ πνηαπά θαη ξππαξά θίλεηξα
(επηρείξεκα ήζνπο).
Μηα αθφκα απφπεηξα ηνπ Γεηλάξρνπ λα πξνθαηαβάιεη αξλεηηθά ην ζχλνιν ησλ δηθαζηψλ
απέλαληη ζην ήζνο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Γεκνζζέλε είλαη θαη ν επαλεηιεκκέλνο
ζπζρεηηζκφο ηνπ ηειεπηαίνπ κε ηνλ «αλππφιεπην» Γεκάδε, κηα ηαθηηθή πνπ επαλέξρεηαη
αξθεηέο θνξέο κέζα ζηνλ ιφγν (§§ 7, 94, 101).
Δπηζηξέθνληαο ζηνλ ππξήλα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο ηνπ ιφγνπ, ζα
πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζ’ απηφλ εληάζζεηαη θαη κηα ζεηξά απφ αιιεπάιιειεο, κάιινλ
ξεηνξηθέο εξσηήζεηο (§§ 7-9), πνπ ν ξήηνξαο απεπζχλεη ζηνλ Γεκνζζέλε, νη αλακελφκελεο
απαληήζεηο ησλ νπνίσλ δηθαηνινγνχλ ηε κνίξα πνπ αλαπφθεπθηα πεξηκέλεη ηνλ θαηεγνξνχκελν
ζην ηέινο απηήο ηεο δίθεο. ηε ζπλέρεηα ν Γείλαξρνο επαλέξρεηαη ζε θάηη πνπ είρε αθξνζηγψο
αλαθέξεη ζην πξννίκην ηνπ ιφγνπ ηνπ θαη απηφ δελ είλαη άιιν απφ ηνλ αληίθηππν πνπ ζα έρεη
πάλσ ζε νιφθιεξε ηελ πφιε θαη ην πνιίηεπκά ηεο ε έθβαζε απηήο ηεο δίθεο, αθνχ ηφζν ε
επεκεξία φζν θαη ε βιάβε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ησλ δηθαζηψλ
(επηρείξεκα πάζνπο). Δθείλνη επνκέλσο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ήηαλ εμσθξεληθφ λα απαιιάμνπλ
ηνλ πνιηηηθφ απηφλ άλδξα απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηνλ βαξαίλνπλ, φηαλ ν ίδηνο, ηζρπξηδφκελνο φηη
αλήθεη ζηνπο «δεκνθξαηηθνχο», ακθηζβεηεί απξνθάιππηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ελφο εθ ησλ
ππιψλσλ ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (επηρείξεκα ήζνπο).
ηε ζπλέρεηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ λα δπζθεκίζεη ηνλ Γεκνζζέλε ν ξήηνξαο αλαζχξεη θαη
παξνπζηάδεη ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δίθεο δχν γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο
ππνζηεξίδνληαο φηη ε αίζηα έθβαζή ηνπο γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν ήηαλ ε αηηία ηεο αλεκπφδηζηεο
ζπλέρηζεο ηεο θαηαζηξεπηηθήο γηα ηελ πφιε θαη ηελ Διιάδα ζπιιήβδελ δξάζεο ηνπ (επηρείξεκα
ήζνπο). Σα γεγνλφηα απηά δελ είλαη άιια απφ ηε θεκνινγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ ελαγφκελν
ελφο κεγάινπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ απφ ηνλ βαζηιηά ηεο Πεξζίαο ην 336 π.Υ.152 θαη ηελ επίζεο
θεκνινγνχκελε αλάκεημή ηνπ ζηε κεηέπεηηα θαηαζηξνθή ησλ Θεβψλ.153
Αλαθνξηθά κάιηζηα κε ην πξψην γεγνλφο ν Γείλαξρνο έξρεηαη κεξηθέο παξαγξάθνπο πην θάησ
(§18) λα ηνλίζεη φηη ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ πεξζηθψλ ηαιάλησλ ν Γεκνζζέλεο θάζε άιιν παξά
ην έζεζε ζηελ ππεξεζία ηνπ αληηκαθεδνληθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αληηζέησο, θαηά ηα ιεγφκελα
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. Worthington (1992), 140.
Όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει ο Δείναρχοσ ο Δθμοςκζνθσ προτίμθςε να δει τθν πόλθ των Θθβϊν να
γκρεμίηεται ςυκζμελα παρά να ςυνειςφζρει ζςτω κι ζνα ελάχιςτο μερίδιο από το χρθματικό ποςό που είχε δεχκεί
ωσ δϊρο από τον Δαρείο, προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν Αρκαδικι βοικεια (§§10, 18). Σο γεγονόσ αυτό
ωςτόςο επιδζχεται μεγάλθ αμφιςβιτθςθ αν εξετάςει κανείσ τον ρόλο που εξαρχισ διαδραμάτιςε ο Δθμοςκζνθσ
ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ςτρατιωτικισ βοικειασ προσ τουσ Θθβαίουσ, άςχετα με τθν τελικι τθσ ζκβαςθ. Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. ό.π., 165. Σο πικανότερο είναι θ εν λόγω ανάμειξθ του ριτορα ςτθν καταςτροφι
των Θθβϊν να αποτελοφςε ζναν τόπο κατά του Δθμοςκζνθ, ιδθ από λόγουσ του Αιςχίνθ, γι’ αυτό και τον
μεταχειρίηεται εδϊ με τόςθ ευκολία ο Δείναρχοσ.
153
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ηνπ ξήηνξα, ην ηδηνπνηήζεθε. Η ελ ιφγσ θαηεγνξία ζα κπνξνχζε λα ιεθζεί ππφςε ηνπ
δηθαζηεξίνπ, ίζσο θαη ησλ κεηέπεηηα αλαγλσζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ κέρξη ζήκεξα, σο
ζπγθαηαιεγφκελε ζηα επηρεηξήκαηα ηνπ Γεηλάξρνπ αλ δελ παξαηεξνχληαλ θάπνηεο
αμηνπξφζεθηεο «παξαθσλίεο» ζηε ζπλέρεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε κεηαβνιή ηνπ
θαηαρξαζκέλνπ πνζνχ απφ κέξνο ησλ ηξηαθνζίσλ ηαιάλησλ (§10), ζε ηξηαθφζηα ηάιαληα (§18)
θαη ηέινο ζε ιηγφηεξα απφ εθαηφλ πελήληα ηάιαληα (§70). Πνχ βξηζθφηαλ ηειηθά ε αιήζεηα, αλ
φλησο ηα πξάγκαηα είραλ έηζη;154
ε θακία πεξίπησζε βέβαηα δελ ζα κπνξνχζακε λα απνθιείζνπκε ηελ χπαξμε ελφο θάπνηνπ
ππξήλα αιήζεηαο ζηελ φιε ππφζεζε. Όπσο είλαη γλσζηφ θαη κάιηζηα αλαιχζεθε ζηα
πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Γεκνζζέλε ζηε
δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Αιεμάλδξνπ ζηεξηδφηαλ ζηνλ δηαθαή πφζν ηνπ ν λεαξφο Μαθεδφλαο
αλ φρη λα θαηαηξνπσζεί ηνπιάρηζηνλ λα δερζεί έλα ηζρπξφ πιήγκα απφ ηελ Πεξζηθή
Απηνθξαηνξία, πνπ ζα ζήκαηλε ηελ αξρή ηνπ ηέινπο ηνπ.155 ην πιαίζην απηφ επνκέλσο δελ ζα
ήηαλ δηφινπ απίζαλν λα έρεη απνδερηεί ρξήκαηα πξνζθεξφκελα απφ ηελ πεξζηθή πιεπξά
πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζεη ηελ αζελατθή θνηλή γλψκε πξνο φθεινο ησλ θνηλψλ ηνπο επηδηψμεσλ.
Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη θάηη ηέηνην δελ κπνξνχζε λα απνδεηρζεί ηζηνξηθά. Γελ είλαη φκσο
ιίγεο νη θνξέο πνπ ε ηζηνξηθή αθξίβεηα ζπζηάδεηαη απφ ηε ξεηνξεία ράξηλ ηεο ελίζρπζεο ελφο
θαηά ηα άιια αδχλακνπ επηρεηξήκαηνο ή ζηελ ππεξεζία ηνπ χςηζηνπ ζηφρνπ ηεο ηέρλεο απηήο
πνπ δελ είλαη άιινο απ’ ηελ πεηζώ.
ην ζεκείν απηφ αλαθχπηεη έλα αθφκε εξψηεκα: Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα πξναλαθεξζέληα
γεγνλφηα έιαβαλ ρψξα κεηαμχ ηνπ 336 θαη 335 π.Υ. γηαηί ε δηαδηθαζία ηεο απνθάζεσο ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ μεθίλεζε ην 324 π.Υ. γηα λα νινθιεξσζεί έμη κήλεο αξγφηεξα; Η απάληεζε ζα
κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη είλαη δηηηή. Αλ εμεηάδακε ηελ ππφζεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ
αζελατθνχ δήκνπ, πηζαλφλ λα θαηαιήγακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαζπζηέξεζε απηή νθεηιφηαλ
ζηελ ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπ Γεκνζζέλε κε ην αξενπαγηηηθφ ζψκα αθξηβψο ιφγσ ηεο νπνίαο ζα
ήηαλ ελδερφκελε κηα επλντθή γηα ηνλ ίδην απφθαζε, θάηη πνπ ζε θάζε πεξίπησζε νη Αζελαίνη ζα
ήζειαλ λα απνθχγνπλ. Αλ ην ίδην γεγνλφο εμεηαζηεί απφ ηε δεκνζζεληθή πιεπξά ηφηε κάιινλ ε
απφθαζε ηνπ ξήηνξα λα πξνηείλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηελ αλάιεςε ηεο εξεπλεηηθήο
δηαδηθαζίαο απφ ηνλ Άξεην Πάγν λα ήηαλ απφξξνηα ηνπ θφβνπ ηνπ φηη ε θνηλή γλψκε ζα
βξηζθφηαλ αθφκα ελ βξαζκψ θαη έηζη ε θαηάιεμε κηαο δίθεο εηζαγγειίαο ζε βάξνο ηνπ ηε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζα ήηαλ κάιινλ επηδήκηα γηα ηνλ ίδην.
πλερίδνληαο ν Γείλαξρνο παξνπζηάδεη έλα εληειψο ππνζεηηθφ ζελάξην ζχκθσλα κε ην νπνίν ν
Άξεηνο Πάγνο ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεζεί λα δηεμαγάγεη έξεπλα αλαθνξηθά κε ηνλ Γεκνζζέλε
154

Ο Worthington τονίηει ότι δεν υπάρχουν επαρκείσ αποδείξεισ που να μποροφν να πιςτοποιιςουν τθν αποδοχι
χρθμάτων εκ μζρουσ του Δθμοςκζνθ από τον Πζρςθ βαςιλιά, οφτε κατά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο αλλά
οφτε και νωρίτερα, ενϊ παράλλθλα επιςθμαίνει ότι οι πιο πάνω ςτρογγυλοποιιςεισ ι αυξομειϊςεισ του ποςοφ
των χρθμάτων αποτελοφν μζροσ τθσ τεχνικισ εντυπωςιαςμοφ του ριτορα και ωσ τζτοιεσ κα πρζπει να λθφκοφν,
ό.π., 141-142.
155
Αςχζτωσ αν οι ελπίδεσ του αυτζσ ζπεςαν ςτο κενό.
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θαη άιινπο φκνηνχο ηνπ αξγπξψλεηνπο πνιηηηθνχο. ε πνηα πεξίπησζε ζα ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην;
Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκία ηνπ ζα ήηαλ ε αζψσζε ησλ αλδξψλ απηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ
ε θαηαζηξνθή νιφθιεξεο ηεο πφιεο (§11). Σν επηρείξεκα απηφ ιακβαλφκελν εθ ηνπ αληηζέηνπ
θαίλεηαη φηη ιεηηνχξγεζε απνηειεζκαηηθά εηο επίξξσζηλ ηεο κέρξη ηνπ ζεκείνπ απηνχ
επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ ξήηνξα θαη πηζαλφηαηα λα ζπλεηέιεζε θαη ζηελ θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε ζε βάξνο ηνπ Γεκνζζέλε. Σαπηφρξνλα επαλέθεξε ζην πξνζθήλην θαη ηελ άπνςε φηη ν
Άξεηνο Πάγνο ηέζεθε γηα κηα αθφκα θνξά ζηελ ππεξεζία ηνπ θνηλνχ θαινχ απφ ηε ζηηγκή πνπ
φρη κφλν δηεμήγαγε ηειηθά ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αιιά θαη κε ηελ επηζπκεηή γηα ην ζχλνιν
ησλ Αζελαίσλ έθβαζε.
ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ν Γείλαξρνο πξνρσξεί, επηιέγνληαο ζηηγκέο ηεο πξνεγνχκελεο
αζελατθήο ηζηνξίαο, ζε κηα εθ ησλ πξνηέξσλ επίζεζε ζε βάξνο ηνπ Γεκνζζέλε κε αθνξκή ηα
πηζαλά επηρεηξήκαηα πνπ ν ηειεπηαίνο ζα επηζηξαηεχζεη πξνθεηκέλνπ λα «εμαπαηήζεη» ην
δηθαζηήξην θαη ζπγρξφλσο λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ.156
ηηο §§11-13 αιιά θαη ζηελ §28 ν ξήηνξαο ζηνρεχεη ζην λα θαηαδείμεη, κέζα απφ ηξεηο
πξνεγνχκελεο ελέξγεηεο ηνπ Γεκνζζέλε ηνλ βαζκφ ηεο δηαθζνξάο ηνπ. ε απηέο ζπγθαηαιέγεηαη
θαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο δηπισκαηηθέο επηηπρίεο ηνπ ηειεπηαίνπ φπσο ήηαλ ε ζχλαςε
ζπκκαρίαο ηεο Αζήλαο κε ηελ πφιε ησλ Θεβψλ ην 339 π.Υ, ζηελ επίηεπμε ηεο νπνίαο ν ίδηνο
είρε άκεζε ζπκκεηνρή σο ν νξγαλσηήο θαη αξρεγφο ηεο αζελατθήο πξεζβείαο πνπ ζηάιζεθε ζηε
Θήβα. Όπσο είλαη θπζηθφ ν Γείλαξρνο αλαηξέπεη ην ελ ιφγσ επηρείξεκα ζε βάξνο ηνπ
ελαγνκέλνπ, θαηεγνξψληαο ηνλ φηη αθξηβψο νη δηθέο ηνπ ελέξγεηεο ήηαλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ
θαηαζηξνθή ησλ Θεβψλ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ελψ ιίγν έιιεηςε λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν θαη ηελ
ίδηα ηελ Αζήλα. πλερίδνληαο αλαθέξεηαη ζηελ επνλείδηζηε πξάμε ηνπ Γεκνζζέλε λα
απνηειέζεη ηνλ «κνλαδηθφ» ζηξαηηψηε πνπ εγθαηέιεηςε ηε ζέζε ηνπ ζηε κάρε ηεο Υαηξψλεηαο,
θάηη σζηφζν γηα ην νπνίν ν ίδηνο πνηέ δελ θαίλεηαη λα θαηεγνξήζεθε, ελψ ην ζπγθεθξηκέλν
ηκήκα νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνξά ηνπ ξήηνξα ζηα πνιπάξηζκα αιιά αηειέζθνξα ηαμίδηα
ηνπ Γεκνζζέλε αλά ηελ Διιάδα σο κέινο πξεζβεηψλ, θάηη πνπ αλαηξείηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ
Γείλαξρν ζηελ §81 ηνπ ίδηνπ ιφγνπ, φπνπ αλαθέξεηαη μεθάζαξα φηη ζε φιε ηε δσή ηνπ
Γεκνζζέλε δχν κφλν ππήξμαλ νη θνξέο πνπ ηαμίδεςε γηα δηπισκαηηθνχο ζθνπνχο (επηρεηξήκαηα
ήζνπο).
ηηο §§14,16-17 θαη 22-23 ν ξήηνξαο αληηπαξαβάιεη ηνλ Γεκνζζέλε κε ηνλ Σηκφζεν, έλαλ
Αζελαίν ζηξαηεγφ, ν νπνίνο κνινλφηη είρε επεξγεηήζεη ζην παξειζφλ ηελ πφιε ηνπ,157 φηαλ
απνδείρζεθε φηη είρε ρξεκαηηζηεί φρη κφλν θαηαδηθάζηεθε απφ ην αζελατθφ δηθαζηήξην σο
έλνρνο δσξνδνθίαο θαη πξνδνζίαο αιιά δελ πξνρψξεζε θαη ζηελ παξακηθξή αληίδξαζε γηα ηε
156

Όπωσ αναφζρει ο Worthington ςτθριηόμενοι ςτθν §12 κα μποροφςαμε να καταλάβουμε ότι ο Δείναρχοσ ιταν
πολφ πικανόν να είχε διαμορφϊςει μια εικόνα του περιεχομζνου τθσ απολογίασ του Δθμοςκζνθ ακοφγοντάσ τον
ςτθν Αγορά, όπου περιφερόταν μετά τθν ανακοίνωςθ του αρεοπαγιτικοφ πορίςματοσ και προςπακοφςε με κάκε
τρόπο να υπεραςπιςτεί τθν ακωότθτά του, Worthington (1992), 146.
157
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το κατά πόςο οι ευεργεςίεσ αυτζσ δικαιολογοφν τθν ζνταςθ του
εγκωμιαςτικοφ φφουσ του Δεινάρχου ςτο ςθμείο αυτό βλ. Worthington (1992), 148-152.
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ζθιεξφηεηα ηεο ηηκσξίαο ηνπ, αλαγλσξίδνληαο ην θχξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ηελ ηζρχ ησλ
λφκσλ.158 ηφρνο θπζηθά ηνπ Γεηλάξρνπ ζην ζεκείν απηφ είλαη λα θάλεη κηα αλαγσγή ζηελ
παξνχζα δίθε φπνπ ν θαηεγνξνχκελνο, έρνληαο απνδεηρζεί ε ελνρή ηνπ, πξέπεη λα ηηκσξεζεί κε
ηελ πνηλή πνπ ηνπ αλαινγεί, δειαδή απηή ηνπ ζαλάηνπ. ηηο παξαγξάθνπο 15-16 θαη 24-26
πεγαίλεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ έλα βήκα πην πέξα επηζεκαίλνληαο ζηνπο δηθαζηέο φηη νη
πξναλαθεξζείζεο ελέξγεηεο ηνπ ελαγνκέλνπ απνηεινχλ πεξίηξαλε απφδεημε ηεο πξνδνζίαο ηνπ
απέλαληη ζηελ πφιε θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηεο (επηρείξεκα ήζνπο), κνινλφηη ε πνιηηηθή ηνπ
ππνηίζεηαη πσο ζηφρεπε αθξηβψο ζην αληίζεην θαη έηζη ζηελ παξάγξαθν 27 δεηεί γηα κηα αθφκε
θνξά ηελ παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ηνπ ελαγνκέλνπ.159
ηηο επφκελεο δεθαεθηά παξαγξάθνπο (29-47), φπνπ ε αλαθνξά ζε γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο
ζπλερίδεηαη, ν Γείλαξρνο θάλεη κλεία ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά160 πνπ φπσο ν ίδηνο
ηζρπξίδεηαη έξρνληαη λα εληζρχζνπλ ηελ ήδε επηβεβιεκέλε αλάγθε ηεο εμφλησζεο ηνπ
επηθίλδπλνπ απηνχ θαη θαθνπνηνχ ζηνηρείνπ απφ ηελ πφιε.161 Μεηαμχ απηψλ αλαθέξεηαη ζηελ
εκπινθή ηνπ Γεκνζζέλε ζηε δνινθνλία ηνπ Νηθφδεκνπ162, ππνζηεξηθηή ηνπ αληηπάινπ ηνπ
Μεηδία (§30),163 ζην πιαίζην πξνζσπηθήο αληεθδίθεζεο,164 ζηελ απνπζία νπνηαζδήπνηε
επεξγεζίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ απέλαληη ζηελ πφιε ζην παξειζφλ (§§31,35),165 ζηελ
«πξσηνθαλή» αδξάλεηά ηνπ θαηά ηελ επηρεηξνχκελε επαλάζηαζε ηνπ βαζηιηά ηεο πάξηεο Άγη
ην 331 (§34),166ηε ζηηγκή πνπ «νιφθιεξε ε Διιάδα ήηαλ έηνηκε λα ελσζεί καδί ηνπ ζε
158

Καταδικάςτθκε ςε καταβολι του εξωφρενικά μεγάλου ποςοφ των εκατό ταλάντων, ενϊ δεν υπιρχαν επαρκι
αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ ενοχισ του.
159
Σονίηει μάλιςτα ςτο ςθμείο αυτό ότι από τθ ςτιγμι που ο κατθγοροφμενοσ δεν είναι ζνασ τυχαίοσ πολίτθσ αλλά
ζνασ δθμόςιοσ λειτουργόσ θ «δίκαιθ» αυτι καταδίκθ του κα ζχει τθ διπλάςια βαρφτθτα και ςυγχρόνωσ κα
προκαλζςει τον ζπαινο των πολιτϊν απζναντι ςτο ςϊμα των δικαςτϊν, που δεν κυςίαςε το δίκαιο μπροςτά ςτα
κοφφια λόγια ενόσ διεφκαρμζνου άνδρα (§27).
160
Μεταξφ των οποίων και οι «αναρίκμθτεσ» περιπτϊςεισ αποδοχισ δωροδοκίασ, τισ οποίεσ καταλογίηει ςτον
Δθμοςκζνθ, κατά τισ οποίεσ ο τελευταίοσ εξαςφάλιςε ςε ανάξιουσ άνδρεσ τθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ του
Ακθναίου πολίτθ, κάτι που όπωσ τονίηει ο Δείναρχοσ είναι αυταπόδεικτο, γι’ αυτό και θ επίκλθςθ μαρτφρων ςτο
ςυγκεκριμζνο ςθμείο κεωρείται από τον ίδιο περιττι!
161
Η ελαφρά διαφοροποίθςθ του περιεχομζνου των ςυγκεκριμζνων παραγράφων από τισ αμζςωσ προθγοφμενεσ
ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι εδϊ ο Δείναρχοσ ςτοχεφει ςτο να καταδείξει τθ ςχζςθ αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ τθσ πόλθσ
και των θγετικϊν μορφϊν τθσ, των οποίων οι αποφάςεισ και οι ενζργειεσ τθν οδθγοφν άλλοτε ςτθ ςωτθρία και
άλλοτε ςτθν καταςτροφι. το ςυγκεκριμζνο επομζνωσ πλαίςιο και ο Δθμοςκζνθσ, ο οποίοσ ςφμφωνα με τον
ριτορα, ουδζποτε ςτο παρελκόν πρόςφερε κάτι αγακό ςτθν πόλθ, κα πρζπει να απομακρυνκεί το ςυντομότερο
δυνατόν από αυτιν ϊςτε να πάψει να αποτελεί εμπόδιο ςτθ μεταςτροφι τθσ τφχθσ τθσ προσ το καλφτερο
(επιχείρθμα κατά το εικόσ).
162
Είχε κατθγοριςει τον Δθμοςκζνθ για λιποταξία ςτθ διάρκεια τθσ Ευβοϊκισ εκςτρατείασ (348 π.Χ.), όταν εκείνοσ
επζςτρεψε βιαςτικά ςτθν Ακινα προκειμζνου να αναλάβει (κατά τουσ ιςχυριςμοφσ του) μια χορθγία.
163
φμφωνα με τα λεγόμενα του Δεινάρχου ενϊ φαίνεται ότι ο εναγόμενοσ ςυνεργάςτθκε με τον Αρίςταρχο (ζναν
νεαρό με τον οποίο διατθροφςε ερωτικό δεςμό) ςτθν εκτζλεςθ τθσ εν λόγω δολοφονίασ αργότερα φρόντιςε ϊςτε
ο ςυνεργόσ του να εξοριςτεί από τθν πόλθ ζχοντασ ζρκει προθγουμζνωσ αντιμζτωποσ με βαρφτατεσ κατθγορίεσ.
164
Κάτι τζτοιο ωςτόςο φαντάηει εξαιρετικά ακραίο, ιδιαίτερα για τον χαρακτιρα του Δθμοςκζνθ, αφοφ κα
μποροφςε κάλλιςτα να αντιμετωπίςει τον αντίπαλό του μζςω τθσ δικαςτικισ οδοφ αντί να καταφφγει ςε αυτι τθ
βάναυςθ πράξθ που πικανότατα κα ζκετε και τον ίδιο ςε κίνδυνο!
165
Σθ ςτιγμι που ο ίδιοσ φανερά απολάμβανε μια ηωι γεμάτθ ανζςεισ (§36).
166
Για περιςςότερα βλ. ςε προθγοφμενο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ.
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επαλάζηαζε», ζηεξψληαο έηζη απφ ηελ παηξίδα ηνπ κηα αθφκα επθαηξία λα κεηαβιεζεί ε ηχρε
ηεο πξνο ην θαιχηεξν. Αθφκε αλαθέξεηαη ζηελ θαθή λνκνζεζία πνπ εηζήγαγε ζην παξειζφλ ζε
βάξνο ηεο Αζήλαο, αιιά θαη ζην «αδηάζεηζην» επηρείξεκά ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ απνδεδεηγκέλε
θαθνηπρία πνπ ζπλφδεπε θαη ζπλνδεχεη ηνλ Γεκνζζέλε, ηελ νπνία κάιηζηα αλαπφθεπθηα έρεη
κεηαδψζεη θαη ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ (§§32-33).
Όια ηα παξαπάλσ θπζηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμφθζαικε αληίζεζή ηνπ πξνο ηνπο
ζπνπδαίνπο πξνγφλνπο ησλ Αζελαίσλ, νη νπνίνη, κεηαμχ ησλ άιισλ επγελψλ πξάμεψλ ηνπο,
φπσο ζα άξκνδε ζηε θήκε ηνπο, ζπκπεξηθέξζεθαλ κε ηδηαίηεξε αλζξσπηά ζηνπο Θεβαίνπο
εμνξίζηνπο πνπ δήηεζαλ θαηαθχγην ζηελ πφιε ηνπο κεηά ηελ θαηάιεςε ηνπ θξνπξίνπ ηεο
Καδκείαο απφ ηνπο Λαθεδαηκνλίνπο ην 379 π.Υ. (§§37-39). ηηο επφκελεο ηέζζεξηο
παξαγξάθνπο (40-44), ζέινληαο ν ξήηνξαο λα απνδείμεη γηα κηα αθφκα θνξά ηνλ δηεθζαξκέλν
ραξαθηήξα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ν ίδηνο,
έρνληαο πξνεγνπκέλσο ιάβεη ρξήκαηα,167 αλαζθεχαδε ή ηξνπνπνηνχζε λφκνπο θαη ςεθίζκαηα,
πξφηεηλε παξάινγεο ηηκέο θαη αληακνηβέο γηα αλάμηα πξφζσπα ή πξνρσξνχζε ζε «παξάλνκεο»
πνιηηνγξαθήζεηο. Όινο επνκέλσο ν πξφηεξνο βίνο ηνπ απνδεηθλχεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο φηη
ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα δίζηαδε ηψξα λα δερζεί έλα ηφζν κεγάιν ρξεκαηηθφ πνζφ θαη
κάιηζηα αθέξαην, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηδηψμεηο.
Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ ιφγνπ νινθιεξψλεηαη κε ην αίηεκα ηνπ Γεηλάξρνπ λα αλαγλσζζεί
ε «ἀξά» ζε βάξνο ηνπ κηαξνχ θαη επηδήκηνπ γηα ηελ πφιε Γεκνζζέλε, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί
πιένλ θαλεξή ε αλάγθε ηεο θαηαδίθεο ηνπ ηφζν κε πνιηηηθνχο φζν θαη κε ζξεζθεπηηθνχο φξνπο.
ηε ζπλέρεηα (§§ 48-53, 54-60 θαη 61-63), αθνινπζεί κηα παξνπζίαζε απφ ηνλ ξήηνξα ησλ
εμνπζηψλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ζε έλα ηκήκα πνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο
ηνπ. Έρνληαο αθήζεη γηα ιίγν θαηά κέξνπο ηελ αλαθνξά ηνπ ζην φξγαλν απηφ, ζηηο
παξαγξάθνπο 48-53 ν Γείλαξρνο επηζηξέθεη ζην θπξίαξρν απηφ ζέκα ηνπ ιφγνπ ηνπ. Έηζη,
αλαθέξεηαη αξρηθά ζηνπο δχν θαη κνλαδηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηφλ λα
μεθηλήζεη ε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο απφ ην ελ ιφγσ δηθαζηηθφ ζψκα (§50), ζηελ πξνζπάζεηά
ηνπ λα δηαςεχζεη θάζε πηζαλφ ηζρπξηζκφ ηνπ Γεκνζζέλε, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν ίδηνο ν
ελάγσλ είρε ζην παξειζφλ θξηζεί έλνρνο απφ ην αξενπαγηηηθφ ζπκβνχιην θαη λα απνδείμεη πέξαλ
πάζεο ακθηβνιίαο ηελ αζσφηεηά ηνπ (§§51-53).168
ηηο παξαγξάθνπο 54-60 πνπ αθνινπζνχλ, ν ξήηνξαο πξνρσξεί έλα βήκα πην πέξα
επηρεηξψληαο λα αλαηξέςεη έλα αθφκα πηζαλφ επηρείξεκα ηνπ Γεκνζζέλε. χκθσλα κε απηφ, ν
ελαγφκελνο ζα αηηνχληαλ ηελ αζψσζή ηνπ απφ ην δηθαζηήξην παίξλνληαο σο δεδνκέλν ηελ
167

Και μάλιςτα πολφ λιγότερα από το ποςό που κατθγορείται τϊρα ότι ζχει υπεξαιρζςει.
Επίςθσ ςτόχοσ του ςτο ςθμείο αυτό είναι να καταςτιςει ςαφζσ ότι φςτερα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ τθσ απόφαςησ ο Άρειοσ Πάγοσ δεν οφείλει να ςυνοδεφει το εκάςτοτε πόριςμά του με
ςυμπλθρωματικζσ αποδείξεισ αλλά αρκείται απλώσ και μόνο ςτθν ζκδοςθ τθσ αναφοράσ του, ενιςχφοντασ ζτςι
για μια ακόμα φορά τθν επιχειρθματολογία του, από τθ ςτιγμι που το παραπάνω αντεπιχείρθμα,
επιςτρατευμζνο από τον Δθμοςκζνθ κα μποροφςε ίςωσ ακόμα και να του εξαςφαλίςει τθν ακϊωςι του.
168
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αζψσζε θαη άιισλ αλδξψλ ζην παξειζφλ, νη νπνίνη κνινλφηη είραλ αξρηθά θξηζεί έλνρνη απφ ην
ζπκβνχιην ησλ Αξενπαγηηψλ, ζηε ζπλέρεηα, νδεγνχκελνη ζε δίθε, απαιιάρζεθαλ απφ ηηο
θαηεγνξίεο πνπ ηνπο βάξαηλαλ (§§54, 58-59). Κάηη ηέηνην σζηφζν, εκκέζσο πιελ ζαθψο,
«θαηαδηθάδεηαη» απφ ηνλ ξήηνξα, ν νπνίνο ζέιεη λα ηνλίζεη ηελ απφιπηα αδηάθζνξε θχζε ησλ
Αξενπαγηηψλ169 ελ ζρέζεη κε ηελ πεξηζζφηεξν επεπεξέαζηε ζηάζε ησλ δηθαζηψλ,170
ιακβάλνληαο ππφςε ηε κε επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα.
Παίξλνληαο επνκέλσο σο δεδνκέλε ηελ αδηαβιεηφηεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ν Γείλαξρνο
επηρεηξεκαηνινγεί φηη ν Γεκνζζέλεο βξίζθεηαη παγηδεπκέλνο απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαη σο
εθ ηνχηνπ αλήκπνξνο λα αληηηαρζεί ζηελ εηο βάξνο ηνπ εθδεδνκέλε απφθαζε. Αθελφο, φρη κφλν
δηφηη ήηαλ ν ίδηνο πνπ αηηήζεθε ηελ αλάκεημε ηνπ ελ ιφγσ ζπκβνπιίνπ ζηελ ππφζεζή ηνπ (§61)
αιιά θαη δηφηη πνιιάθηο ζην παξειζφλ είρε ππνζηεξίμεη αλεπηθχιαθηα ηα επξήκαηά ηνπ (§§6263), αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε θξνληίζεη ψζηε λα εληζρπζνχλ νη εμνπζίεο ηνπ (§62).
Σν ηκήκα ηνπ ιφγνπ πνπ αθνινπζεί (§§64-85), έξρεηαη λα απνηειέζεη δεπγάξη κε ηηο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 29-47, φπσο επηζεκαίλεη ν Worthington,171 θαη πεξηζηξέθεηαη γχξσ
απφ ην ζέκα ηνπ ζεκαίλνληνο ξφινπ ησλ εγεηψλ κηαο πφιεο ζε ζρέζε κε ηελ επεκεξία αιιά θαη
ηελ παξαθκή ηεο. Η ζέζε απηή ηνπ ξήηνξα έξρεηαη λα εληζρπζεί κέζα απφ ηελ αλαθνξά ηνπ ζε
επηιεγκέλα γεγνλφηα απφ ηελ ηζηνξία ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θήβαο, κέζα απφ ηα νπνία, φπσο ν
ίδηνο ππνζηεξίδεη, απνδεηθλχεηαη ε αθαηαιιειφηεηα ηνπ Γεκνζζέλε σο πνιηηηθνχ αξρεγνχ θαη
επνκέλσο ε αλάγθε ηεο άκεζεο απνκάθξπλζήο ηνπ απφ ηελ πνιηηηθή δσή ηεο Αζήλαο.172
Αλαθεξφκελνο ζηελ ηζηνξία ησλ Θεβψλ, ν Γείλαξρνο εζηηάδεη αξρηθά ζηελ επνρή ηεο
αλάδεημεο ηεο πφιεο ζε κηα ζεκαληηθφηαηε δχλακε, ε νπνία, φπσο ηνλίδεη, επεηεχρζε κφλν ράξε
ζηε δξάζε ζπνπδαίσλ εγεηψλ (§§72-73), ελψ ακέζσο κεηά εμεηάδεη ππφ ην ίδην πξίζκα θαη ηελ
παξαθκή ηεο, ηελ νπνία απνδίδεη θαη πάιη ζηηο πξάμεηο αλαμίσλ αλδξψλ, ηνπο νπνίνπο ζπλδέεη
κε ηνλ Γεκνζζέλε (§74), ζέινληαο θπζηθά λα θάλεη αλαγσγέο κε ηελ ηχρε πνπ πεξηκέλεη ηελ
Αζήλα αλ ν ηειεπηαίνο εμαθνινπζήζεη αλεκπφδηζηνο ηε δξάζε ηνπ (§§75-76). Πξνρσξψληαο ζε
169

Προσ επίρρωςιν μάλιςτα του επιχειριματόσ του κάνει αναφορά ςε τρεισ περιπτϊςεισ μελϊν του
αρεοπαγιτικοφ ςυμβουλίου, που αποπζμφκθκαν από τουσ ίδιουσ τουσ ςυναδζλφουσ τουσ, φςτερα από τθν
αποδεδειγμζνθ εμπλοκι τουσ ςε κολάςιμεσ πράξεισ (§56).
170
Όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που αφινονται (άκελά τουσ!) να παραςυρκοφν από
το ςυναίςκθμα του οίκτου με αποτζλεςμα να αποφαςίηουν ςε βάροσ τθσ δικαιοςφνθσ. Εδϊ βζβαια κα πρζπει να
επιςθμάνουμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ παρατιρθςι του ζχει μάλλον γενικευτικό χαρακτιρα, αφοφ ςε καμία
περίπτωςθ δεν κα επικυμοφςε να προκαλζςει τθν οργι των εν λόγω δικαςτϊν προσ το πρόςωπό του. Για ποιον
λόγο όμωσ, όπωσ πολφ εφςτοχα παρατθρεί ο Worthington, Worthington (1992), 221, ο Δείναρχοσ κα «ρίςκαρε»
ςτο ςθμείο αυτό να αναφερκεί ςε αυτι τθ ςυμπεριφορά των δικαςτϊν ενϊ κάκε άλλο παρά ενιςχφει τθν
επιχειρθματολογία του; Η πικανότερθ ( και πιο λογικι) εξιγθςθ που δίνεται από τον μελετθτι ςε αυτό είναι ότι
το εν λόγω επιχείρθμα χρθςιμοποιείται αποτρεπτικά. ε καμία περίπτωςθ οι ςυγκεκριμζνοι δικαςτζσ δε κα
πρζπει να περιπζςουν ςτο ίδιο ςφάλμα με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ ςτο παρελκόν, αφοφ κάτι τζτοιο κα ιταν
καταςτροφικό δεδομζνου του μεγζκουσ τθσ εγκλθματικισ πράξθσ του Δθμοςκζνθ.
171
ό.π., 229.
172
το ςθμείο αυτό για παράδειγμα αξίηει να αναφερκεί θ ςαρκαςτικι επίκεςθ που εξαπολφει ο Δείναρχοσ ςτον
Δθμοςκζνθ ςτισ παραγράφουσ 79-82, με αφορμι τισ αποδθμίεσ του τελευταίου από τθν Ακινα ςε περιςτάςεισ
ιδιαίτερα κρίςιμεσ για τθν τφχθ τθσ πόλθσ, από φόβο για τθν προςωπικι του ακεραιότθτα.
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έλαλ θάπσο γεληθεπηηθφ ραξαθηεξηζκφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζην ζεκείν απηφ ηα
πεξηζζφηεξα επηρεηξήκαηα ηνπ Γεηλάξρνπ ζηνρεχνπλ ζηελ έγεξζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ
δηθαζηψλ θαη φρη ηεο ινγηθήο ηνπο – επηρεηξήκαηα πάζνπο (§§66, 67). Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα απνηειεί ε αλαθνξά ηνπ ξήηνξα ζηνλ αληίθηππν πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, ζα έρεη
ζηελ θνηλή γλψκε ηεο Αζήλαο ε ελδερφκελε αζψσζε ηνπ Γεκνζζέλε, αθνχ ζην εμήο ν
νπνηνζδήπνηε ζα είλαη ζε ζέζε λα ππεμαηξεί ή λα θαηαρξάηαη ρξήκαηα ζε βάξνο ηεο πφιεο ηνπ
ρσξίο λα δηαηξέρεη ηνλ παξακηθξφ θίλδπλν λα ηηκσξεζεί γη’ απηφ.173
Οη επφκελεο παξάγξαθνη (86-103) ραξαθηεξίδνληαη σο «απνγνεηεπηηθέο» απφ άπνςε
πεξηερνκέλνπ απ’ ηνλ Worthington174, αθνχ, ζπλερίδνληαο ζην ίδην κήθνο θχκαηνο, ν Γείλαξρνο
επηδηψθεη κέζα απφ ηελ αλαθνξά ζε πξνγελέζηεξα γεγνλφηα λα δηαζθαιίζεη ηελ θαηαδίθε ηνπ
Γεκνζζέλε ιφγσ ηεο απνδεδεηγκέλεο ζε πνιπάξηζκεο πεξηπηψζεηο δεηιίαο (§§78-82),
θηινρξεκαηίαο175 θαη αζπλέπεηάο ηνπ (§91). Γελ παξαιείπεη βέβαηα, γηα κηα αθφκα θνξά, λα
πξνρσξήζεη ζε κηα αληηπαξαβνιή ηεο απάζεηαο θαη ηεο δηαθζνξάο ηνπ ξήηνξα κε ηηο
παηξησηηθέο πξάμεηο αλσλχκσλ πξνγφλσλ ηνπ (§§100, 101). ηηο παξαγξάθνπο 94-96 κάιηζηα
ηα παξαπάλσ αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ελαγνκέλνπ εμεηαδφκελα ζε αληηδηαζηνιή
κε ηελ εληνλφηαηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ αληηπάινπ Δπβνχινπ, νδεγνχλ ηνλ ξήηνξα
ζηε δηαηχπσζε ηνπ αηηήκαηνο πεξί ζηέξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πνιίηε απφ ηνλ Γεκνζζέλε!
ηελ παξάγξαθν 87, επαλεξρφκελνο ζην ζέκα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αλψηαηεο εμνπζίαο ηνπ
αξενπαγηηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν ξήηνξαο επηθαιείηαη δχν κπζνινγηθά παξαδείγκαηα (πεξηζζφηεξν
ή ιηγφηεξν δηαδεδνκέλα), κέζα απφ ηα νπνία ηνλίδεηαη ε πιήξεο ππνηαγή αθφκα θαη ίδησλ ησλ
ζεψλ ζηηο απνθάζεηο ηνπ. ην ίδην ζέκα επηζηξέθεη θαη ζηελ παξάγξαθν 104 ιίγν πξηλ ηνλ
επίινγν ηνπ ιφγνπ ηνπ. ην πξνηειεπηαίν απηφ ηκήκα ν Γείλαξρνο επηθαιείηαη ηελ πεξίπησζε
ηνπ Γεκάδε (§§101,104),176 ηνλ νπνίν ηνπνζεηεί ζε πνιχ πην επππφιεπηε ζέζε απφ απηή ηνπ
Γεκνζζέλε, δηφηη, αλ θαη δηθαδφκελνο γηα ην ίδην αδίθεκα κε ηνλ ηειεπηαίν, απνδέρζεθε
αδηακαξηχξεηα ηελ εηπκεγνξία ησλ δηθαζηψλ θαη νπδέπνηε έζεζε ππφ ακθηζβήηεζε ηελ
αμηνπηζηία ηεο εηο βάξνο ηνπ εθδνζείζαο απφ ηνλ Άξεην Πάγν απφθαζεο.
Σν επηινγηθφ ηκήκα ηνπ ιφγνπ (§§105-114), ζπληζηά ζην ζχλνιφ ηνπ, φπσο ζα κπνξνχζακε
λα πνχκε, κηα πξνηξνπή ηνπ Γεηλάξρνπ πξνο ηνπο δηθαζηέο ελαληίνλ ηνπ Γεκνζζέλε. Γεγνλφο
173

το ίδιο πλαίςιο κυμαίνεται και θ απόπειρα πρόκλθςθσ φόβου-πανικοφ ςτουσ δικαςτζσ με τθν αναφορά του
Δεινάρχου ςτο ενδεχόμενο απαίτθςθσ τθσ επιςτροφισ του υπεξαιρεμζνου ποςοφ από τον Αλζξανδρο, ι του
ενδεχομζνου τθσ παραδειγματικισ τιμωρίασ των ςυμπολιτϊν του για τθν παροχι καταφυγίου ςτον Άρπαλο (§68)
(επιχείρθμα πάκουσ). Κάτι τζτοιο ωςτόςο φάνταηε μάλλον απίκανο, ιδιαίτερα από τθ ςτιγμι που είχε παρζλκει
πολφσ καιρόσ από τθν αποδθμία του Αρπάλου από τθ Βαβυλϊνα, ςυν του ότι κατά τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι
ιταν ιδθ νεκρόσ αλλά και διότι ο Αλζξανδροσ ιταν ομολογουμζνωσ απαςχολθμζνοσ με πολφ ςοβαρότερα
ηθτιματα, όπωσ εφςτοχα διατυπϊνει ο Worthington, Worthington, (1992), 233.
174
ό.π., 256.
175
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ μεταςτροφι τθσ κζςθσ του Δθμοςκζνθ εν ςχζςει με τθν απόφαςθ
περί κεοποίθςθσ του Αλεξάνδρου ςτθν Ακινα (§94), όπωσ αναλφκθκε και ςτα ειςαγωγικά κεφάλαια τθσ εν λόγω
εργαςίασ.
176
Μια κακόλα ανυπόλθπτθ φιγοφρα, που μάλιςτα δικάςτθκε και καταδικάςτθκε in absentia.
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πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα έπξεπε λα πξνθαιεί ηελ έθπιεμή καο απφ ηε ζηηγκή πνπ απηή
είλαη ε ηειεπηαία επθαηξία ηνπ ξήηνξα λα επηρεηξήζεη θαη ηειηθά λα δηαζθαιίζεη ηελ θαηαδίθε
ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, πξηλ αθνπζηνχλ ζην δηθαζηήξην ηφζν νη ιφγνη ησλ ππνινίπσλ θαηεγφξσλ
φζν θαη ε ίδηα ε απνινγία ηνπ Γεκνζζέλε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ μαλαδίλεηαη απφ ηνλ Γείλαξρν
έκθαζε ζε επηρεηξήκαηα πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο επηζηξαηεπζεί, ζηε δηάξθεηα ηνπ ιφγνπ.
Μεηαμχ απηψλ ε αλάγθε απνδνρήο ηνπ αξενπαγηηηθνχ πνξίζκαηνο σο έρεη (§§105-106) θαη ε
θαηαδίθε ηνπ Γεκνζζέλε πξνο φθεινο ηνπ θνηλνχ θαινχ (§§107-114). Δπηδηψθνληαο κάιηζηα λα
θαηαζηήζεη ηνλ αξγπξψλεην ραξαθηήξα ηνπ ελαγνκέλνπ θαηαθαλή, ηνλίδεη ηελ ηεξάζηηα
νηθνλνκηθή ηνπ άλεζε (επσθεινχκελνο πάληνηε απφ ηε ζέζε ηνπ σο πνιηηηθφο εγέηεο), γεγνλφο
πνπ θαζηζηά ηελ εκπινθή ηνπ ηψξα ζηελ ελ ιφγσ ππφζεζε δσξνδνθίαο αθφκα πην αμηφκεκπηε
θαη θαηαδηθαζηέα (§108).
ηηο δχν επφκελεο παξαγξάθνπο (109,110), ν ξήηνξαο εθηζηά γηα κηα αθφκε θνξά ηελ
πξνζνρή ζηνπο δηθαζηέο απέλαληη ζηα ηερλάζκαηα ζηα νπνία ζα επηρεηξήζεη λα θαηαθχγεη ν
θαηεγνξνχκελνο σο ηε κνλαδηθή ελαπνκείλαζα ζαλίδα ζσηεξίαο, πνπ δελ είλαη άιια απφ ηελ
επηδίσμε ηεο πξφθιεζεο ηνπ νίθηνπ ησλ δηθαζηψλ νδπξφκελνο θαη δαθξχδνληαο. Δπηζηξέθνληαο
ακέζσο κεηά ζην ζέκα ηεο θηινρξεκαηίαο ηνπ Γεκνζζέλε, ηνλίδεη φηη κηα αθφκε αδηάζεηζηε
απφδεημε ηεο δηεθζαξκέλεο θχζεο ηνπ είλαη θαη ην γεγνλφο ηεο ηαρχηαηεο αλέιημήο ηνπ κνινλφηη
πξνεξρφκελνο απφ έλα «ηαπεηλφ» μεθίλεκα σο ινγνγξάθνο (§111). Αθφκα θαιεί ηνπο δηθαζηέο
λα ζηαζνχλ ηδηαίηεξα δχζπηζηνη απέλαληη ζηνπο φπνηνπο κάξηπξεο ππεξάζπηζεο πξφθεηηαη λα
παξνπζηαζζνχλ κπξνζηά ηνπο αθνχ ζε θάζε πεξίπησζε, έρνληαο πηζαλφηαηα εκπινθή θαη νη
ίδηνη ζηελ ελ ιφγσ ππφζεζε, ζα επηβνπιεχνληαη ηνπο λφκνπο αιιά θαη ηελ επεκεξία νιφθιεξεο
ηεο πφιεο θαη σο εθ ηνχηνπ νη καξηπξίεο ηνπο ζα είλαη ςεπδείο (§§112-113). Σέινο, ηνλίδεη
ζηνπο δηθαζηέο φηη είλαη ρξένο ηνπο λα ηηκσξήζνπλ παξαδεηγκαηηθά ηνλ ζπγθεθξηκέλν άλδξα θαη
κάιηζηα κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο, αθνχ ην κέιινλ νιφθιεξεο ηεο πφιεο ζα θξηζεί απφ ηελ
απφθαζή ηνπο (επηρείξεκα πάζνπο) θαη κε απηή ηνπ ηελ έθθιεζε νινθιεξψλεη ηνλ ιφγν ηνπ
ελαληίνλ ηνπ Γεκνζζέλε.
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ΤΠΔΡΔΙΓΟΤ: «Καηά Δημοζθένοσς σπέρ ηων Αρπαλείων»

ΟΙ ΓΙΑΓΙΚΟΙ
Τπεπείδηρ
Ωο ελεξγφ θαη πηζηφ κέινο ηεο αληηκαθεδνληθήο παξάηαμεο ζην πιεπξφ ηνπ Γεκνζζέλε ήδε
απφ ην 343 π.Υ., ππνζηεξίδνληαο ζζελαξά ηελ αληίζηαζε κε θάζε δπλαηφ κέζν απέλαληη ζηε
Μαθεδνλία θαη ηνπο βαζηιείο ηεο, είρε ζπλδεζεί κε κηα ζηελή πνιηηηθή, αλ φρη πξνζσπηθή θηιία
κε ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη αληίδηθφ ηνπ ηψξα Γεκνζζέλε. Δθθσλψληαο ν ίδηνο ηνλ ιφγν ηνπ ζην
πιαίζην ηεο δίθεο γχξσ απφ ην ζθάλδαιν ηνπ Αξπάινπ, παξνπζηάδεηαη ελψπηνλ ησλ δηθαζηψλ
σο ππεξαζπηζηήο ηνπ δηθαίνπ θαη ησλ λφκσλ, ηνπο νπνίνπο ν θαηεγνξνχκελνο, αηηνχκελνο ηελ
αζψσζή ηνπ, θαηαπαηά (§§1, 25). Ο ίδηνο ν ξήηνξαο σζηφζν, σο έλαο εθ ησλ δέθα
θαηεγφξσλ,177 δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα επηηξέςεη θάηη ηέηνην αιιά νχηε θαη ηελ εμαπάηεζε
ησλ δηθαζηψλ απφ ηνλ Γεκνζζέλε (§6). Αληίζεηα, ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ, έρεη ρξένο λα ζπκβάιεη
ηα κέγηζηα ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη θαίλεηαη φηη είλαη απνθαζηζκέλνο λα αγσληζηεί
κε θάζε ηξφπν γηα λα ην πεηχρεη απηφ (§38). Όληαο εηιηθξηλήο θίινο ηνπ ηειεπηαίνπ ζην
παξειζφλ, «αλαγθάζηεθε» εθ ησλ πξαγκάησλ λα απνρσξήζεη απφ απηή ηνπο ηε ζρέζε, κε
θέξνληαο ν ίδηνο θακηά πξνζσπηθή επζχλε θαη κάιηζηα ζέινληαο λα ην θαηαζηήζεη απηφ ζαθέο
ππνδεηθλχεη ηνλ θαηεγνξνχκελν σο ηνλ απνθιεηζηηθφ ππαίηην ηεο δηάιπζήο ηεο (§20). Σνπ
θαηαινγίδεη αθφκα θαη ηελ επζχλε ηεο ζηέξεζεο ηεο θαιήο θήκεο, πνπ δηθαηνινγεκέλα ζα
ζπλφδεπε ππφ άιιεο ζπλζήθεο ηνλ ίδην ηνλ ξήηνξα θαη ηνπο νκντδεάηεο ηνπ, ιφγσ ηεο ζχλδεζεο
ηνπ νλφκαηφο ηνπ καδί ηνπο (§21). Θέινληαο ινηπφλ λα απνθαηαζηήζεη φιεο απηέο ηηο αδηθίεο
ζπκκεηείρε θαη ν ίδηνο ελεξγά ζηηο πξν-δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο (ζπλέιεπζε ηνπ δήκνπ) ζρεηηθά
κε ηελ ελ ιφγσ δίθε, γεγνλφο πνπ ππελζπκίδεη κε ηελ πξψηε επθαηξία ζηνπο δηθαζηέο (§24).

Γημοζθένηρ
Ο ζχγρξνλνο αλαγλψζηεο ηνπ ιφγνπ, φπσο θαη νη παξεπξηζθφκελνη ζηνλ ρψξν ηνπ
δηθαζηεξίνπ, ελψ δηεμαγφηαλ ε δίθε, ζα εληφπηδαλ ζίγνπξα αξθεηέο νκνηφηεηεο ζηνλ ηξφπν
ζθηαγξάθεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ απφ ηνπο δχν ξήηνξεο. Κάηη ηέηνην σο
έλαλ βαζκφ είλαη απφιπηα ζεκηηφ θαη ζπγρξφλσο αλακελφκελν εθφζνλ παξαηεξείηαη ζην
πιαίζην ηεο ίδηαο θαη ηεο απηήο δίθεο, κε ηελ ιεπηή δηαθνξά φηη ν Τπεξείδεο είρε αλαπηχμεη κηα
πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνλ θαηεγνξνχκελν ζην παξειζφλ ε νπνία έιεμε άδνμα, γεγνλφο πνπ
πηζαλφλ λα πξνζέδηδε έλαλ ηδηαίηεξα θνξηηζκέλν ηφλν ζηνλ ιφγν ηνπ σο θαηεγφξνπ. Ο
177

Ωσ ο μόνοσ «αδωροδόκητοσ» κατά τον Πλοφταρχο, Whitehead, 355.
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Γεκνζζέλεο ινηπφλ, παξνπζηάδεηαη λα θάζθεη θαη λα αληηθάζθεη (§§1, 2), γεγνλφο πνπ
ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ ξήηνξα κε κηα ζεηξά παξαδεηγκάησλ (ελψ αξρηθά είρε ν ίδηνο δεηήζεη ηε
δηεμαγσγή έξεπλαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, πξνηείλνληαο κάιηζηα λα ηηκσξεζεί κε ηελ πνηλή ηνπ
ζαλάηνπ ζε πεξίπησζε απφδεημεο ηεο ελνρήο ηνπ §29, εθ ησλ πζηέξσλ απνξξίπηεη ην
αξενπαγηηηθφ πφξηζκα σο αλαιεζέο. Δλψ ζην παξειζφλ είραλ πνιιάθηο θαηαξεηνξεπζεί απφ ηνλ
ίδην θαηεγνξνχκελνη γηα άιια αδηθήκαηα, χζηεξα απφ ηελ έθδνζε θαηαδηθαζηηθψλ πνξηζκάησλ
ζε βάξνο ηνπο,178 ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φληαο ν ίδηνο απνδεδεηγκέλα έλνρνο, αηηείηαη
ηελ αζψσζή ηνπ §26. Η επηινγή ησλ θίισλ ηνπ βαζίδεηαη ζε εμαηξεηηθά επκεηάβιεηα θξηηήξηα
γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη θαη ηελ αζηάζεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ §20).
Δίλαη έλαο αλαίζρπληνο ζπθνθάληεο ηεο βνπιήο, ηελ νπνία θαηεγνξεί φηη ελεξγεί ζε βάξνο ηνπ,
δεηψληαο κε πξνθιήζεηο λα ζπλνδεχζεη ην πφξηζκά ηεο κε «απνδεηθηηθά ζηνηρεία» (§3).
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ, θαηά ηνλ ξήηνξα, είλαη λα εμαπαηήζεη ηνπο δηθαζηέο, φρη κφλν
αλαθνξηθά κε ηε δηθή ηνπ πεξίπησζε αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζπγθαηεγνξνχκελνχο ηνπ179,
ηφζν κε ηνλ επηδέμην ρεηξηζκφ ηνπ ιφγνπ ηνπ, φζν θαη κε ηα δάθξπά ηνπ180 (§§6, 40). ηελ
παξάγξαθν 7 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ Τπεξείδε, κεηαμχ άιισλ, θαη σο ν «πξνεμάξρσλ κεηαμύ
ησλ αλαηζρύλησλ αλδξώλ» εμαηηίαο ησλ πξάμεψλ ηνπ, αθνχ δελ δίζηαζε λα εμαπαηήζεη
νιφθιεξε ηελ πφιε αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίζηεθε ηελ άθημε ηνπ Αξπάινπ,
απνβιέπνληαο πάληα ζην πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο181 (§§8, 9, 10). Λίγεο παξαγξάθνπο πην θάησ ν
ξήηνξαο εηξσλεπφκελνο ηνλ απνθαιεί «επηζηάηε όισλ ησλ πξαγκάησλ ζηελ πόιε»,
απνδεηθλχνληαο σζηφζν γηα κηα αθφκα θνξά, έζησ θαη έκκεζα, ηελ ηεξάζηηα επηξξνή πνπ
αζθνχζε θαηά θχξην ιφγν σο πνιηηηθφο ζηελ Αζήλα (§§12, 15).
Υσξίο ηελ παξακηθξή αίζζεζε αηδνχο ν Γεκνζζέλεο πεξηθξνλεί ηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο,
πξάγκα πνπ ν ξήηνξαο ηαπηίδεη κε ηελ πεξηθξφλεζή ηνπ απέλαληη ζηνπο δηθαζηέο αιιά θαη
ζηνπο ίδηνπο ηνπο λφκνπο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ελψ αξρηθά είρε απνδερηεί ηελ εγθιεκαηηθή πξάμε
ηνπ,182 ζηε ζπλέρεηα, φηαλ ε εμέιημε ησλ πξαγκάησλ δελ ήηαλ απηή πνπ αλέκελε, ζεκείσζε κηα
πιήξε κεηαζηξνθή, αλαηξψληαο ηα φζα είρε πξνεγνπκέλσο νκνινγήζεη θαη απνπνηνχκελνο ηελ
νπνηαδήπνηε εκπινθή ηνπ ζην ζθάλδαιν απηφ ηνπ Αξπάινπ (§13). Όληαο κάιηζηα ν ίδηνο
κηαξφο επηζπκνχζε λα κεηαδψζεη ην κίαζκα απφ ηελ πξάμε ηνπ ζε νιφθιεξε ηελ πφιε (§13).
Δπαλεξρφκελνο ζηε ζπλέρεηα ν ξήηνξαο ζε έλα ζέκα πνπ είρε ζίμεη λσξίηεξα ζηνλ ιφγν ηνπ
ηνλίδεη φηη ν θαηεγνξνχκελνο είλαη αζπλεπήο αθφκα θαη απέλαληη ζηελ αληηκαθεδνληθή πνιηηηθή
ηνπ183, αθνχ, κνινλφηη ζηα ιφγηα αληηκαθεδνληθφο, ζηελ πξάμε είρε πνιιέο θνξέο ελεξγήζεη
πξνο φθεινο ηειηθά ησλ Μαθεδφλσλ (§19).

178

τθν τιμωρία των οποίων αιτοφνταν με πάκοσ ο Δθμοςκζνθσ.
Όντασ ο πρϊτοσ από αυτοφσ που καλείται να απολογθκεί.
180
Δεν είναι άλλωςτε μια τακτικι που δεν είχε υιοκετιςει και ςτο παρελκόν.
181
τόχοσ του ιταν να ςυγκαλφψει τθν υπεξαίρεςθ του ποςοφ των είκοςι ταλάντων που διζπραξε.
182
Προςπακϊντασ να τθν δικαιολογιςει με «ψεφδθ»
183
Βλ. τθ μεταςτροφι τθσ ςτάςθσ του αναφορικά με τθ κεοποίθςθ του Μ. Αλεξάνδρου (§§31, 32).
179
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Η θηινρξεκαηία ηνπ θαηά ηνλ Τπεξείδε είλαη απνδεδεηγκέλα αθφξεζηε, αξθεί λα αλαινγηζηεί
θαλείο ηηο θνξέο πνπ είρε ζην παξειζφλ απνδερζεί δσξνδνθία γηα ίδηνλ φθεινο (§25), ελψ παξά
ην γεγνλφο φηη είρε απνθνκίζεη θαη απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ πφιε πνιιά ρξεκαηηθά νθέιε θη
έρνληαο ηψξα θηάζεη ζε κηα πξνρσξεκέλε ειηθία δελ δείρλεη θαλέλα εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα
ηελ επεκεξία ηεο (§22). Σν κεγάιν βέβαηα «θαηεγνξψ» ηνπ ξήηνξα ζε πξνζσπηθφ επίπεδν184
δηαηππψλεηαη απέλαληη ζηελ άλαλδξε θαη ππνθξηηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ «πξψελ» εηαίξνπ ηνπ,185
εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη κε ηηο πξάμεηο ηνπ πέηπρε, φρη κφλν λα γίλεη ν ίδηνο θαηαγέιαζηνο
αιιά λα βπζίζεη ζηελ ληξνπή θαη φζνπο θάπνηε ηνλ πίζηεςαλ θαη ζπκπνξεχζεθαλ καδί ηνπ
(§21).

Ύθορ Τπεπείδη
ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δίθεο, αλεβαίλνληαο ζην βήκα ηνπιάρηζηνλ ηξίηνο ζηε
ζεηξά186, ν ξήηνξαο δελ είρε σο πξσηαξρηθφ κέιεκά ηνπ λα πιεξνθνξήζεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα
ηνπο δηθαζηέο γηα ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα, ηα ζρεηηδφκελα κε ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε, αθνχ ην
έξγν απηφ είραλ σο επί ην πιείζηνλ επηηειέζεη νη δχν, αλ φρη πεξηζζφηεξνη, νκηιεηέο πνπ
πξνεγήζεθαλ. Σν γεγνλφο απηφ επνκέλσο ηνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα εθζέζεη κε ζρεηηθή άλεζε
ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ, ε νπνία θαηά θχξην ιφγν απαξηηδφηαλ απφ κεκνλσκέλεο παξαηλέζεηο
πξνο ηνπο δηθαζηέο, πνπ ζπγρξφλσο ζα είραλ ηελ επηδησθφκελε απφ ηνλ ίδην απήρεζε θαη ζην
ηφηε αθξναηήξην, παξ’ φιν πνπ εμαηηίαο ηεο απνζπαζκαηηθά ζσδφκελεο κνξθήο ηνπ ιφγνπ ηνπ
πηζαλφλ λα πξνθαινχλ σο έλαλ βαζκφ ζχγρπζε ζηνλ ζχγρξνλν αλαγλψζηε.
Γελ είλαη εχθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είρε απνθαζίζεη λα δνκήζεη ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ιφγν ηνπ ν Τπεξείδεο αθξηβψο ιφγσ ηνπ απνζπαζκαηηθνχ ηνπ ραξαθηήξα, φπσο
πξναλαθέξζεθε, σζηφζν ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε κε ζρεηηθή αζθάιεηα φηη ηα θχξηα
ζέκαηα ηνπ είλαη, αθελφο ην ίδην ην έγθιεκα ηεο δσξνδνθίαο θαη αθεηέξνπ ν ίδηνο ν δξάζηεο,
ελψ, σο δεπηεξεχνλ ζέκα ζα αλαγλψξηδε θαλείο ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζηε
ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε (εηζαγσγή ιφγνπ, §§31, 38). Η αιιειεμάξηεζε κάιηζηα πνπ ππάξρεη
κεηαμχ ησλ δχν θπξίσλ ζεκάησλ είλαη απηή ε νπνία δεκηνπξγεί έλαλ βαζκφ έληαζεο ίζσο αθφκα
θαη παξαδνμφηεηαο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ ν ξήηνξαο πηνζεηεί (βι. ηελ ππεξβνιή πνπ θπξηαξρεί
ζηηο παξαγξάθνπο 6 «ηνὺο ἂιινπο ὰγώλαο ἅπαληαο» θαη 7 «νὐδ’ ὑπέξ ἑλὸο ἀδηθήκαηνο ἀιι’ ὑπέξ
ἁπάλησλ»). Δκθαλέζηαηε είλαη θπζηθά θαη ε εηξσληθή-ζαξθαζηηθή δηάζεζε ηνπ Τπεξείδε (βι.
§3 πξνθιήζεηο Γεκνζζέλε, §7 πξνθηλδπλεύεη – πξναλαηζρπληεί, §12 πξνῑθα δεινλόηη, ηῶλ ὅισλ
πξαγκάησλ ἐπηζηάηελ, §14 «νὐδείο…ἀλαηξεῑ ὃλ ἔζηηλ πξίαζζαη», «θίλδπλνο…ἔζηηλ κὴ ζὺ
184

Πζρα από τισ μομφζσ του για τθν ίδια τθν πράξθ τθσ δωροδοκίασ και τθν προςπάκεια από τθν πλευρά του
κατθγορουμζνου να παρακωλφςει τθν ομαλι λειτουργία τθσ δικαιοςφνθσ (§31).
185
Βλ. το ςχόλιο του ριτορα ςχετικά με τουσ «ἀκρατοκώθωνασ» (§40).
186
Όπωσ ςθμειϊνει ο Whitehead, Whitehead, 362.
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ἂπεηζηνο…δσξνδνθίαλ;», §20 «θίινπο ηνὺο ἀπ’ Δὐξίπνπ θέθηεηαη»). ε νξηζκέλα ζεκεία επίζεο
ηνπ ιφγνπ ηνπ πηνζεηεί ιεμηιφγην ηνπ ίδηνπ ηνπ Γεκνζζέλε (§22 «θήδεηαη ηῆο παηξίδνο», §31
«ἐθθξνύεηλ») αλαγλσξίδνληαο, φπσο ζεκεηψλεη ν Whitehead ηελ επγισηηία ηνπ.187
Δπηζηξέθνληαο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ αμίδεη λα ζεκεηψζεη θαλείο ηα επηρεηξήκαηα a
fortiori πνπ απαληψληαη θαη ην έλα δηαδέρεηαη ην άιιν (βι. §24 « νὐ γὰξ ἔζηηλ ὁκνίσο
δεηλὸλ…ὅζελ κὴ δεῑ»), θαζψο θαη ηα επηρεηξήκαηα θαη’ αλαινγίαλ (βι. επίζεο §24 «ηνῑο
ἀδηθνύζηλ ἁπιᾶ… ηνῑο δὲ δσξνδνθνῦζηλ δεθαπιᾶ…»). Έληνλε είλαη επίζεο θαη ε ρξήζε
επηρεηξεκάησλ πάζνπο (§22 «δίθαηα νξγίδεζζε κε ηνλ Γεκνζζέλε», §39 «ζηνπο ηάθνπο ησλ
πξνγόλσλ») αιιά θαη ήζνπο (§5 ε ηήξεζε ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ απφ ηνλ Άξεην Πάγν, §§25,
30, φπνπ εμαίξνληαη ηα θηιάλζξσπα θαη δεκνθξαηηθά αηζζήκαηα ησλ δηθαζηψλ θαη ε επηεηθήο
ζηάζε ηνπ δήκνπ αληίζηνηρα). Σέινο, αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θέληξν ηνπ
ιφγνπ εληνπίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 20 θαη 21, φηαλ ην χθνο ηνπ ξήηνξα, ακέζσο κεηά ην
ζρφιην κε ηνλ Δχξηπν απνθηά έλαλ ηδηαίηεξα πξνζσπηθφ ηφλν.

187

Whitehead, 429, 455.
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Γομή ηος Λόγος – Θέζειρ – Δπισειπήμαηα
Ο ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο δελ δηαζψδεηαη αθέξαηνο αιιά ζε απνζπαζκαηηθή κνξθή, γεγνλφο
πνπ δπζρεξαίλεη ηελ φπνηα επηρεηξνχκελε πξνζπάζεηα αλάιπζήο ηνπ. ηελ πξψηε παξάγξαθν ν
Τπεξείδεο, έλαο εθ ησλ δέθα θαηεγφξσλ ηνπ Γεκνζζέλε ζηε δίθε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ην
ζθάλδαιν ηνπ Αξπάινπ, εθθσλεί ν ίδηνο ηνλ ιφγν πνπ έρεη ζπλζέζεη κε αθνξκή ηελ ππφζεζε
απηή θαη μεθηλά απεπζπλφκελνο ζηνπο δηθαζηέο.
Κχξην κέιεκά ηνπ είλαη λα εθκεδελίζεη πάζε ζπζία ηηο φπνηεο πηζαλφηεηεο αζψσζεο ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ κπνξεί λα ππήξραλ, ηνλίδνληαο φηη δελ είλαη δπλαηφλ κφλνο απηφο λα βξίζθεηαη
ππεξάλσ ηνπ λφκνπ αιιά θαη ησλ ςεθηζκάησλ ηεο Δθθιεζίαο ηνπ δήκνπ, δερφκελνο ηδηαίηεξε
κεηαρείξηζε ζην δηθαζηήξην. Σν επηρείξεκά ηνπ κάιηζηα εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν
Γεκνζζέλεο είρε δηαδξακαηίζεη πξσηεχνληα ξφιν ζηε ζέζπηζε ησλ ςεθηζκάησλ απηψλ θαη ζηελ
πξνθεηκέλε κάιηζηα πεξίπησζε ήηαλ απηφο πνπ πξφηεηλε ηελ εθαξκνγή ηνπο θη φρη θάπνηνο απ’
ηνπο ερζξνχο ηνπ, πνπ ηνλ επηβνπιεπφηαλ.
ηελ ακέζσο επφκελε παξάγξαθν (§2), ν Τπεξείδεο παξνπζηάδεη ηνλ αζελατθφ δήκν σο ην
«φξγαλν» πνπ απνθάλζεθε ππέξ ηεο εκπινθήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζην ζπγθεθξηκέλν
ζθάλδαιν, κνινλφηη γλσξίδνπκε φηη ν ξφινο ηνπ πεξηνξηδφηαλ απιψο θαη κφλν ζηελ αλάζεζε
ηεο εθθίλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα αξκφδηα ζψκαηα, φπσο ελ πξνθεηκέλσ ζηνλ
Άξεην Πάγν. Ο ίδηνο ν Γεκνζζέλεο κάιηζηα, φπσο καο πιεξνθνξεί ν ξήηνξαο,188 έμαιινο
ακέζσο κεηά ηελ άδηθε (θαηά ηνλ ίδην) ζε βάξνο ηνπ απφθαζε πξνρψξεζε ζε πξόθιεζηλ
αηηνχκελνο ηελ αλάζεζε ηεο έξεπλαο γηα ηελ ππφζεζή ηνπ ζην αλψηαην αξενπαγηηηθφ
δηθαζηήξην.189
ηελ §3 ην χθνο ηνπ Τπεξείδε απνθηά κηα εηξσληθή ρξνηά φηαλ αλαθέξεηαη ζηηο
«αιιεπάιιειεο»190 πξνθιήζεηο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ απέλαληη ζηνλ Άξεην Πάγν, νη νπνίεο
ζπλνδεχνληαλ απφ παξάινγεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα έπξεπε θαηά ηνλ ίδην
ηνλ Γεκνζζέλε λα ζπλνδεχνπλ ην πφξηζκά ηνπ. Απηφ πηζαλφηαηα νθεηιφηαλ ζηελ αλαγλψξηζε
απφ ηνλ Γεκνζζέλε ηνπ ηεηειεζκέλνπ ραξαθηήξα ηνπ αξενπαγηηηθνχ πνξίζκαηνο θαη σο εθ
ηνχηνπ ζε κηα χζηαηε πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαηξέςεη ηελ εηθφλα πνπ ζα ζρεκαηηδφηαλ βάζεη
απηνχ γηα ηνλ ίδην ζην δηθαζηήξην. Βάζεη ησλ ζσδφκελσλ ζε απνζπαζκαηηθή έζησ κνξθή
ιέμεσλ ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ (§4), ν Τπεξείδεο θαιεί ηνλ Γεκνζζέλε λα εμεγήζεη (θαηά
ηελ απνινγία ηνπ πηζαλφηαηα) ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν ίδηνο πηζηεχεη φηη ην αξενπαγηηηθφ
ζπκβνχιην απνθάλζεθε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν απέλαληί ηνπ.
ηελ §5 κάιηζηα ν ξήηνξαο ζπεχδεη λα ππεξαζπηζηεί ην ίδην ην ζπκβνχιην ραξαθηεξίδνληαο ηε
ζηάζε ηνπ θαη ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο σο άθξσο δεκνθξαηηθά απφ ηε
ζηηγκή κάιηζηα πνπ ηα κέιε ηνπ αλαγθάζηεθαλ λα εθδψζνπλ ηε ζρεηηθή ηνπο απφθαζε χζηεξα
188

Κάτι που είχε κάνει και ςτον δικό του λόγο ο Δείναρχοσ (1.5).
Αναφερόμενο ςυχνά ςτον λόγο με τον όρο «βουλή».
190
Μολονότι ςτθν πραγματικότθτα δφο ςτον αρικμό.
189
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απφ ηηο αιιεπάιιειεο πηέζεηο πνπ δέρηεθαλ απφ ηνλ δήκν.191 Αμηνινγψληαο επνκέλσο ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν ξήηνξαο δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν
έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα ςέμεη θαη’ αλάινγν ηξφπν ηελ «απαξάδεθηε» ζηάζε ηνπ Γεκνζζέλε
(§6), πνπ έρεη σο βαζηθή ζηφρεπζή ηνπ ηελ εμαπάηεζε ησλ δηθαζηψλ, φρη κφλν αλαθνξηθά κε ηε
δηθή ηνπ πεξίπησζε αιιά θαη φισλ ησλ άιισλ θαηεγνξνπκέλσλ γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν
ζθάλδαιν.192
Θέινληαο επνκέλσο ν ξήηνξαο λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ησλ δηθαζηψλ ηνπο ηνλίδεη φηη ζα
πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθνί θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ αθεζνχλ λα
παξαζπξζνχλ απφ ηα φπνηα ξεηνξηθά ηερλάζκαηα επηζηξαηεχζεη ζηε ζπλέρεηα ν
θαηεγνξνχκελνο πξνο ππεξάζπηζή ηνπ. Όπσο επηζεκαίλεη θαλέλα απφ ηα επηρεηξήκαηά ηνπ δε
ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη επζηαζεί απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζηάζε ηνπ αξενπαγηηηθνχ ζπκβνπιίνπ
ήηαλ απφιπηα δίθαηε απέλαληη ζε φινπο ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνλ
θαηάινγν ηεο απφθαζήο ηνπ κφλν ηα νλφκαηα ησλ ελφρσλ γηα δσξνδνθία θαη ην θαηαρξαζκέλν
απφ ηνλ θαζέλα πνζφ. Βαζηδφκελνο ζε ηη επνκέλσο ν Γεκνζζέλεο αηηείηαη πεξαηηέξσ
δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πεξίπησζή ηνπ; χκθσλα κε ην δηθφ ηνπ ζθεπηηθφ επνκέλσο δελ
ζα έπξεπε θαη νη ππφινηπνη ζπγθαηεγνξνχκελνί ηνπ λα έρνπλ ηελ ίδηα απαίηεζε;
Γηαηππψλνληαο ην θπξίαξρν επηρείξεκα ηνπ ιφγνπ ηνπ, ν ξήηνξαο αλαθέξεη ζηελ §7 φηη ην
αξενπαγηηηθφ πφξηζκα θαζ’ απηφ απνηειεί επαξθέζηαηε απφδεημε ηεο ελνρήο ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ,193 ελψ ην κφλν πνπ ελαπφθεηηαη ζηνλ ίδην λα θάλεη (θαη κάιηζηα δεζκεχεηαη λα
ην πξάμεη) είλαη λα απνθαιχςεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν Γεκνζζέλεο θαηαρξάζηεθε ηα
ρξήκαηα απηά. πλερίδνληαο ζηελ §8 ν ξήηνξαο παξαζέηεη ηνπο ιφγνπο (θαηά ηνλ ίδην
πξνθάζεηο), ηνπο νπνίνπο πξνηάζζνληαο ν Γεκνζζέλεο, εκπφδηζε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ λα
επηηξέςνπλ ζηελ ζηαικέλε απφ ηνλ Φηιφμελν πξεζβεία λα νδεγήζεη ηνλ θπγάδα Άξπαιν
ελψπηνλ ηνπ Αιεμάλδξνπ. Απηφο ν ιφγνο δελ είλαη άιινο απφ ηελ απνθπγή - πάζε ζπζία - κηαο
αλνηρηήο ζχγθξνπζεο κε ηνλ Μαθεδφλα. Έηζη, αληηπξφηεηλε σο ηελ αζθαιέζηεξε ιχζε, ηε
θπιάθηζε ηνπ Αξπάινπ θαη ηε δέζκεπζε ησλ ρξεκάησλ πνπ έθεξε καδί ηνπ ζηελ Αθξφπνιε,
αθνχ πξψηα ζα ηνπο γλσζηνπνηνχζε ην αθξηβέο πνζφ (§9). ηελ πξαγκαηηθφηεηα βέβαηα, φπσο
ηζρπξίδεηαη ν ξήηνξαο, απηφ ζην νπνίν ζηφρεπε ν νμχλνπο πνιηηηθφο ήηαλ λα απνθηήζεη αθξηβή
γλψζε ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα ππνινγίζεη κε αθξίβεηα ην ηκήκα
πνπ ν ίδηνο ζα νηθεηνπνηνχληαλ ζηε ζπλέρεηα.
Η ελνρή ηνπ κάιηζηα είλαη πέξα γηα πέξα απνδεδεηγκέλε αλ αλαινγηζηεί θαλείο, φπσο ηνλίδεη ν
Τπεξείδεο, φηη κνινλφηη ην αθξηβέο πνζφ είρε δεισζεί μεθάζαξα απφ ηνλ Άξπαιν ελψπηνλ ηεο
Δθθιεζίαο, ν ίδηνο ν θαηεγνξνχκελνο ηήξεζε απφιπηε ζησπή φηαλ ηα «ἀλαθεξόκελα» ζηελ
191

το ςθμείο αυτό, όπωσ εφςτοχα παρατθρεί ο Whitehead, ο Τπερείδθσ δεν κα ζχανε τθν ιδανικι αυτι ευκαιρία
να επαινζςει τθ ςτάςθ του διμου κολακεφοντάσ τον, Whitehead, 379.
192
Από τθ ςτιγμι που ο ίδιοσ ειςιχκθ πρϊτοσ ςτο δικαςτιριο ςτθ κζςθ του κατθγορουμζνου. Παρά το γεγονόσ
αυτό πρόκειται για μια μάλλον υπερβολικι διλωςθ του Τπερείδθ.
193
Άποψθ που αποτελεί και τον πυρινα τθσ επιχειρθματολογίασ του Δεινάρχου ςτον Κατά Δημοςθζνουσ λόγο
του.
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Αθξφπνιε ρξήκαηα απνδείρζεθαλ φηη είλαη 350 αληί 700 ηαιάλησλ, έρνληαο πξνθαλψο ν ίδηνο
νηθεηνπνηεζεί 20 απφ απηά (§10). Απφδεημε ηεο ελνρήο ηνπ επίζεο είλαη θαη ε αδξάλεηά ηνπ φηαλ
δηαπίζησζε αξρηθά ηε κε νξζή δηεθπεξαίσζε απφ ηνπο θχιαθεο ηνπ Αξπάινπ ηεο απνζηνιήο
πνπ ηνπο είρε αλαζέζεη αιιά θαη ε απξνζπκία ηνπ λα ηνπο νδεγήζεη ζηε ζπλέρεηα ζε δίθε,
ακέζσο κεηά ηε δξαπέηεπζε ηνπ Αξπάινπ, φπσο ζα αλακελφηαλ ζε πεξίπησζε πνπ ήηαλ φλησο
αζψνο θαη επνκέλσο ζα επηζπκνχζε κε θάζε ηξφπν ηελ απεκπινθή ηνπ νλφκαηφο ηνπ απφ έλα
ηέηνην ζθάλδαιν (§12).
Μάιινλ απίζαλν επίζεο θαληάδεη ην ελδερφκελν, θαηά ηνλ Τπεξείδε, ν Άξπαινο,
επξηζθφκελνο ζε κηα ηφζν δεηλή ζέζε, λα κελ επηρείξεζε πξσηίζησο λα πξνζεγγίζεη ηνλ
θαηεγνξνχκελν, σο έλα πξφζσπν κε ηδηαίηεξα κεγάιε επηξξνή ζηε ζθαίξα ηεο δξάζεο ηνπ, ελψ
είρε ήδε επηρεηξήζεη λα δσξνδνθήζεη πνιχ ιηγφηεξν θαηαμησκέλνπο ξήηνξεο απφ απηφλ (§12).
ηε ζπλέρεηα ν Τπεξείδεο απεπζπλφκελνο γηα κηα αθφκε θνξά ζηνπο δηθαζηέο ζέιεη λα ηνπο
απνδείμεη ηελ αξλεηηθή πνηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
εθζέηεη ηελ αηθλίδηα κεηαζηξνθή ηεο ζηάζεο ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ απνδνρή απφ ηελ πιεπξά
ηνπ ηεο ηδηνπνίεζεο ηκήκαηνο ησλ «θεθνκηζκέλσλ» ζηελ Αζήλα ρξεκάησλ ηνπ Αξπάινπ. Όπσο
αλαθέξεη ν ξήηνξαο (§13), αξρηθά νκνιφγεζε ηελ πξάμε ηνπ, επηθαινχκελνο σζηφζν ιφγνπο
αλσηέξαο βίαο,194 ελψ ζηε ζπλέρεηα, φηαλ είδε φηη νη δειψζεηο ηνπ μεζήθσζαλ ελαληίνλ ηνπ ηελ
νξγή ηνπ πιήζνπο, αλαζεψξεζε, θαηεγνξψληαο ηνλ Άξεην Πάγν γηα θνιαθεπηηθή απέλαληη ζηνλ
Αιέμαλδξν ζπκπεξηθνξά, εμαηηίαο ηεο νπνίαο επηζπκεί λα ηνλ εμνληψζεη (§14), παξαβιέπνληαο
ηελ απηαπφδεηθηε θαηά ηνλ ξήηνξα πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ σο ζηφρνη εμφλησζεο
αληηκεησπίδνληαη νη αδέθαζηνη κάιινλ θαη πην αθέξαηνη ησλ πνιηηψλ θαη φρη νη αξγπξψλεηνη θαη
αρξεηφηεξνη απφ απηνχο.
ηελ επφκελε παξάγξαθν (§15), ν ξήηνξαο έξρεηαη λα αλαθεξζεί ζε έλα ζέκα, πνπ είρε ζηγεί
θαηά αλάινγν ηξφπν θαη απφ ηνλ Γείλαξρν θαη απηφ δελ είλαη άιιν απφ ηε βιάβε ηνπ ζπλφινπ
ησλ πνιηηψλ εμαηηίαο ησλ ελεξγεηψλ ησλ εγεηψλ ηνπο. Η επαίζρπληε απηή πξάμε ηνπ
Γεκνζζέλε απέδεημε φηη «ζπλεξγάζηεθε» κε ηνπο ερζξνχο ηεο Διιάδαο πξνθεηκέλνπ λα ηε
ζέζνπλ ππφ ηνλ πιήξε έιεγρφ ηνπο, αθνχ απηή είλαη απνδεδεηγκέλα κηα ζπλήζεο ηαθηηθή ηνπο.
Απηφ κάιηζηα ζπλέβε πνιιάθηο ζην παξειζφλ φηαλ είρε απνδερζεί βαξβαξηθά θαη φρη κφλν
ρξήκαηα, ηα νπνία κεηαρεηξίζηεθε πξνο φθειφο ηνπ θαη κφλν θαη φρη απνζθνπψληαο ζηελ θνηλή
σθέιεηα195 (§16-17). Με ηκήκα απηψλ ησλ ρξεκάησλ κάιηζηα θξφληηζε λα δεη κε ηδηαίηεξε
άλεζε, φληαο ηδηνθηήηεο δχν ζπηηηψλ! Έλα εμ’ απηψλ επξηζθφκελν εληφο ηνπ άζηεσο (θάηη
ινγηθφ γηα έλαλ ελεξγφ πνιηηηθφ θαηά ηνλ Whitehead196), ελψ ην άιιν ζηνλ Πεηξαηά, παξέρνληάο
194

Όπωσ τονίηει, ςφμφωνα με τα όςα διζδιδαν οι φίλοι του (κάνοντασ ζναν υπαινιγμό ςτθ δικι τουσ φιλία ςτο
παρελκόν), ζλαβε τα χριματα ςε αντικατάςταςθ ενόσ ποςοφ που είχε ιδθ προ-δανειςτεί από το κεωρικό ταμείο
και το οποίο είχε ςτθ ςυνζχεια παραχωριςει ςτον διμο (§13), κζλοντασ να μεταδϊςει το μίαςμα τθσ πράξθσ του
ςε ολόκλθρθ τθν πόλθ, (βλ. ανάλογο επιχείρθμα και ςτον λόγο του Δεινάρχου, §§40, 88).
195
Όπωσ εφςτοχα αναφζρει ο Whitehead ςτόχοσ του ριτορα ςτο ςθμείο αυτό είναι να καταφζρει ζνα ιςχυρό
πλιγμα ςτον αντίδικό του (προκαταβάλλοντασ τουσ δικαςτζσ εναντίον του) κζτοντασ υπό εντονότατθ
αμφιςβιτθςθ τον πατριωτιςμό του, Whitehead, 408.
196
ό.π. 409.
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ηνπ έηζη αλά πάζα ζηηγκή έλαλ ηξφπν δηαθπγήο απφ ηελ Αηηηθή, εάλ θαζίζηαλην αλάγθε. Κάηη
ηέηνην σζηφζν δελ αξκφδεη ζε έλαλ «δίθαηνλ δεκαγσγόλ» θαηά ηνλ Τπεξείδε (§17).
ηελ §19 πνπ αθνινπζεί, ν ξήηνξαο απεπζχλεηαη ζηνλ Γεκνζζέλε, θαηεγνξψληαο ηνλ φηη
έγηλε ε αηηία λα αλαηξαπεί έλα απφ θαηξφ θαιά πξνεηνηκαδφκελν ζρέδην, ζχκθσλα κε ην νπνίν
φινη νη Έιιελεο ζα μεζεθψλνληαλ ελάληηα ζηνλ Αιέμαλδξν θαη ζην νπνίν ζα ζπληεινχζε
θαηαιπηηθά ε άθημε ηνπ Αξπάινπ, κε ηελ αμηνπνίεζε απφ ηνπο Αζελαίνπο ησλ ρξεκάησλ θαη
ησλ ζηξαηησηψλ πνπ έθεξε καδί ηνπ.197 Η πξνδνηηθή ζηάζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ φκσο, φρη κφλν
έζεζε ζε θίλδπλν ην ζρέδην απηφ, αιιά ηειηθά πέηπρε θαη ηελ νξηζηηθή καηαίσζή ηνπ.
ηηο επφκελεο δχν παξαγξάθνπο (20-21) ν Τπεξείδεο, ζε ζπλέρεηα ηεο απνζηξνθήο ηνπ πξνο
ηνλ Γεκνζζέλε, ζίγεη γηα πξψηε θνξά θαλεξά ην ζέκα ηεο «δηαιειπκέλεο» θηιίαο ηνπο, ηελ
επζχλε γηα ηε δηάιπζε ηεο νπνίαο απνδίδεη εμ’ νινθιήξνπ ζηνλ ηειεπηαίν. Όπσο αλαθέξεη
ραξαθηεξηζηηθά απηφ πνπ ζεκαηνδφηεζε ην ηέινο ηεο ήηαλ ε «κεηαβνιή/κεηαζηξνθή» ηνπ
Γεκνζζέλε απφ θάπνηνλ πνπ άμηδε λα ζεσξεί θίιν ηνπ ζε έλαλ πνιηηηθφ πνπ ιπκαηλφηαλ ηελ
επεκεξία ηεο πφιεο ηνπ. Έλα άλδξα πνπ φρη κφλν έγηλε ν ίδηνο θαηαγέιαζηνο αιιά ληξφπηαζε
θαη φινπο εθείλνπο πνπ ζην παξειζφλ είραλ ζπκπνξεπζεί καδί ηνπ (ζπκπεξηιακβάλνληαο θπζηθά
ν ξήηνξαο ζ’ απηνχο θαη ηνλ εαπηφ ηνπ). Σέηνηα κάιηζηα είλαη ε θαηάληηα ηνπ, φπσο ζπλερίδεη,
πνπ θαηαδέρεηαη ηψξα λα ζσθξνλίδεηαη απφ πνιχ λεφηεξνχο ηνπ ξήηνξεο «κεηξάθηα», αληί λα
ζπκβαίλεη ην αθξηβψο αληίζεην ζχκθσλα κε ηε θπζηθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ (§§21-22) θαη
κνινλφηη ζε κηα αξθεηά πξνρσξεκέλε ειηθία, ειάρηζηα ηνλ ελδηαθέξεη ην θαιφ ηεο παηξίδαο ηνπ
(§22).
Αληί επνκέλσο ε ζηάζε απηή λα πξνμελεί ληξνπή ζηνλ ίδην, εθείλνη πνπ δηαθαηέρνληαη απφ ην
ζπλαίζζεκα απηφ ηνπ «ειέγρνπ» θαίλεηαη λα είλαη νη ίδηνη νη δηθαζηέο, ζπλαηζζαλφκελνη ηα
βιέκκαηα φισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ λα είλαη ζηξακκέλα πάλσ ηνπο αλακέλνληαο ηελ
εηπκεγνξία ηνπο (§23).198 Ύζηεξα απφ θάπνηεο ρακέλεο γξακκέο, ν ξήηνξαο επαλέξρεηαη ζηελ
§24 ζε έλα επηρείξεκα a fortiori πνπ έξρεηαη λα δηαδερζεί έλα άιιν. Όπσο ηνλίδεη
ραξαθηεξηζηηθά, θνβεξφηεξν απφ ηελ πξάμε ηεο ππεμαίξεζεο ρξεκάησλ θαζ’ απηή είλαη ην
γεγνλφο φηη ν έλνρνο, φληαο κάιηζηα θάηνρνο ελφο δεκνζίνπ αμηψκαηνο, απνδέρζεθε ηε
δσξνδνθία απφ εθεί πνπ δελ έπξεπε. ηε ζπλέρεηα κάιηζηα πξνρσξεί ζηελ παξνπζίαζε κηαο
«έμππλεο»199 αληίζεζεο, πνπ δελ είλαη άιιε απ’ ηνλ ηξφπν θαη πξνπαληφο ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο
νπνίνπο απφ ηε κία νξηζκέλνη ηδηψηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα ρξήκαηα πνπ ηνπο είρε εκπηζηεπηεί ν
Άξπαινο, ελψ αληηζέησο νη «ξήηνξεο» θαη νη «ζηξαηεγνί» ηα ηδηνπνηήζεθαλ κε θχξην ζηφρν ηελ
πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ.
ηελ παξάγξαθν 25 ν ξήηνξαο απεπζχλεηαη γηα κηα αθφκα θνξά ζην δηθαζηηθφ ζψκα
ζπιινγηθά,200 ππελζπκίδνληάο ηνπο φηη ράξε ζηε δηθή ηνπο ειεήκνλα θαη θηιάλζξσπε ζηάζε νη
197

Βλ. και Engels, 299-300.
Βλ. αντίςτοιχθ επιςιμανςθ του Δεινάρχου απζναντι ςτουσ δικαςτζσ (1.3).
199
Όπωσ τθ χαρακτθρίηει ο Whitehead.
200
Επιχειρϊντασ κα μποροφςαμε να ποφμε να τουσ ταυτίςει με το ςφνολο των πολιτϊν.
198
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δεκφζηνη ιεηηνπξγνί είραλ πνιιάθηο ηηο επθαηξίεο λα επσθειεζνχλ νηθνλνκηθά, πξάμε πνπ απφ
κφλε ηεο δελ είλαη εζηθά πξνβιεκαηηθή αιιά θαζίζηαηαη ηέηνηα φηαλ ε σθέιεηα απηή ησλ
πνιηηηθψλ γίλεηαη ζε βάξνο νιφθιεξεο ηεο πφιεο ηνπο. Ωο παξαδείγκαηα ηήξεζεο απηήο ηεο
βιαπηηθήο απέλαληη ζηελ πφιε ζηάζεο ν ξήηνξαο επηθαιείηαη θπζηθά ηνλ θαηεγνξνχκελν, ηνλ
νπνίν κάιηζηα εληάζζεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηνλ Γεκάδε,201 σο δχν εμαηξεηηθά θηιφδνμνπο
θαη αξγπξψλεηνπο άλδξεο πνπ κε κπνξψληαο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ θηινρξεκαηία ηνπο, εθηφο
απφ ηελ απνδνρή βαξβαξηθψλ ή μέλσλ ρξεκάησλ, δε δίζηαζαλ, φηαλ ηνπο δφζεθε ε επθαηξία, λα
απνδερζνχλ δσξνδνθία ζε βάξνο ηεο ίδηαο ηεο παηξίδαο ηνπο. Φπζηθφ επαθφινπζν επνκέλσο
είλαη ε παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ηνπο ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη νη ηειεπηαίνη ζην
παξειζφλ είραλ πνιιάθηο αηηεζεί ηελ θαηαδίθε άιισλ αμησκαηνχρσλ (θαη κάιηζηα ηδησηώλ),
φηαλ απνδείρζεθε θάπνηα παξαηππία ηνπο (§26).202
ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο (29-30), ν ξήηνξαο επηρεηξεί, κέζα απφ αλαθνξέο ζε
ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο ηνπ αζελατθνχ παξειζφληνο, λα θαηαζηήζεη εκθαλή ηελ επηεηθή ζηάζε
ηνπ δήκνπ απέλαληη ζηνπο πνιίηεο εθείλνπο πνπ είραλ πξνζθέξεη θαηά θαηξνχο ηηο ππεξεζίεο
ηνπο ζηελ πφιε, ηεο νπνίαο ζηάζεο απνδέθηεο είρε ππάξμεη θπζηθά θαη ν ίδηνο ν Γεκνζζέλεο. 203
Σν γεγνλφο απηφ επηβάιιεη, ζχκθσλα κε ηνλ Τπεξείδε, ζηελ παξνχζα ζηηγκή νη Αζελαίνη λα
ηεο αληαπνδψζνπλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηηο επεξγεζίεο απηέο, φληαο πξφζπκνη λα ππεξεηήζνπλ
ην δίθαην αιιά θαη ζπζηάζνπλ ηε δσή ηνπο γη’ απηήλ αλ είλαη αλαγθαίν.
ηελ παξάγξαθν 31 πνπ αθνινπζεί, ν ξήηνξαο απεπζπλφκελνο ζηνλ Γεκνζζέλε ηνλ
εηξσλεχεηαη – ςέγεη γηα ηελ πξνθιεηηθή θαη απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελφζσ ε έξεπλα γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ απφ ηνλ Άξεην Πάγν βξηζθφηαλ αθφκα ζε εμέιημε, έρνληαο σο ζηφρν ηνπ
θπζηθά λα παξεκπνδίζεη ηελ νκαιή εμέιημή ηεο. πλερίδεη κάιηζηα αλαθεξφκελνο ζηελ
αμηνπξφζεθηε ζηάζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ απέλαληη ζην ςήθηζκα πεξί ζενπνίεζεο ηνπ
Αιεμάλδξνπ ζηελ Αζήλα204θαηά ην ίδην δηάζηεκα (§§31-32), απφδεημε ηνπ αζηαζνχο θαη σο εθ
ηνχηνπ αλαμηφπηζηνπ ραξαθηήξα ηνπ.
Οη επφκελεο παξάγξαθνη 34-36, ζπληζηνχλ κηα έθθιεζε ηνπ Τπεξείδε πξνο ηνπο δηθαζηέο λα
αλαινγηζζνχλ ην βάξνο ηεο απφθαζεο πνπ πξφθεηηαη λα εθδψζνπλ, αθνχ ε εμαζθάιηζε
αηηκσξεζίαο ζε άλδξεο ζαλ ηνλ Γεκνζζέλε, κέζσ ηεο δηθήο ηνπο αζσσηηθήο απφθαζεο,
ηζνδπλακεί κε αλάιεςε απ’ ηελ πιεπξά ηνπο ηεο επζχλεο ησλ πξάμεσλ ησλ ηειεπηαίσλ, ελψ
ζπγρξφλσο ππνγξάθεη ηελ θαηαδίθε ηεο πφιεο ηνπο205.
ηηο θαηαιεθηηθέο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ ν ξήηνξαο ηνπνζεηεί ζε κηα κάιινλ κε
αλακελφκελε ζεηξά ηα ζηάδηα εθδίθαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο θαηαιήγνληαο ζηελ
αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηψλ, πνπ δελ είλαη άιιε απ’ ηελ έθδνζε ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο
201

Κάτι που είχε κάνει και ο Δείναρχοσ νωρίτερα ςτον λόγο του (1.11, 89, 101).
Πολφ μικρότερθσ κλίμακασ, όπωσ αφινει να εννοθκεί ο Τπερείδθσ.
203
Βλ. τθν απονομι τιμθτικοφ ςτεφάνου προσ το πρόςωπό του.
204
Γεγονόσ που επίςθσ αναφζρεται λίγο πιο εκτεταμζνα ςτον λόγο του Δεινάρχου (§94).
205
Με τθν εμπλοκι τθσ ςε πόλεμο για τουσ λάκοσ λόγουσ.
202
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ζε βάξνο ηνπ ελφρνπ γηα ην βαξχηαην αδίθεκα ηεο απνδνρήο δσξνδνθίαο «θαηὰ ηῆο παηξίδνο»
(§38). ηφρνο ηνπ είλαη λα θαηαζηεί ζαθέο φηη ε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε είλαη πέξα γηα πέξα
ζχκθσλε κε ηνπο λφκνπο θαη ην δίθαην, γη’ απηφ θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζεο ησλ
ηειεπηαίσλ206 ζα βαξαίλνπλ ζην εμήο ηνπο ίδηνπο ηνπο δηθαζηέο. Απηνί είλαη πνπ νθείινπλ ιφγσ
ηεο ζέζεο ηνπο λα ηνπνζεηνχλ ηε ζσηεξία θαη ηελ επδαηκνλία ηεο πφιεο πάλσ απφ ηηο φπνηεο
πξνζσπηθέο ζπκπάζεηεο ή αληηπάζεηεο θαη λα παξακέλνπλ πηζηνί απέλαληη ζην θαζήθνλ ηνπο,
ρσξίο λα αθήλνληαη θάζε θνξά λα επεξεάδνληαη απφ ηηο παξαθιήζεηο θαη ηελ επγισηηία ησλ
εθάζηνηε ξεηφξσλ πνπ βξίζθνληαη απέλαληί ηνπο (§39).
Ο ιφγνο νινθιεξψλεηαη κε ηε παξάγξαθν 40, φπνπ ν Τπεξείδεο θαιεί γηα κηα αθφκα θνξά
ηνπο δηθαζηέο, ζε ζπλέρεηα ησλ φζσλ είρε αλαθέξεη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, λα
αγλνήζνπλ ηα «θξνθνδείιηα» δάθξπα ηνπ Αγλσλίδε, ελφο εθ ησλ πηζαλψλ ζπλεγφξσλ ηνπ
Γεκνζζέλε,207απφ ηε ζηηγκή πνπ ηφζν απηφο φζν θαη ν θαηεγνξνχκελνο βξίζθνληαη ζηελ
εμαηξεηηθά απηή δεηλή γηα ηνπο ίδηνπο θαηάζηαζε σο ζπλέπεηα ησλ δηθψλ ηνπο θαη κφλν θαιά
ζρεδηαζκέλσλ επηινγψλ θαη φρη ιφγσ θαθνηπρίαο, νπφηε θαη ν ζξήλνο απ’ ηελ πιεπξά ηνπο ζα
ήηαλ αλακελφκελνο θαη δηθαηνινγεκέλνο. Απφ ην θιείζηκν ηνπ ιφγνπ θπζηθά δελ ζα κπνξνχζε
λα ιείπεη ν εηξσληθφο ηφλνο ηνπ Τπεξείδε απέλαληη ζηνλ Γεκνζζέλε, ν νπνίνο ςέγεη σο
«ἀθξαηνθώζσλαο» φζνπο ράλνπλ ηνλ έιεγρν πίλνληαο θξαζί ππέξ ην δένλ, ελψ εθείλνο ελεξγεί
κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν κε κπνξψληαο λα ειέγμεη ηε θηινρξεκαηία ηνπ. Μηα ηέηνηα
ζπκπεξηθνξά επνκέλσο κφλν σο δεηιή θαη άλαλδξε ζα κπνξνχζε θαηά ηνλ ξήηνξα λα
ραξαθηεξηζηεί.

206

Με τθν ενδεχόμενθ ζκδοςθ μιασ ακωωτικισ απόφαςθσ.
Γεγονόσ για το οποίο γίνεται μνεία και ςτον λόγο του Δεινάρχου (§112), χωρίσ βζβαια εκεί να ονοματίηονται οι
ςυνιγοροι.
207
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ςμπεπάζμαηα
Οη παξαπάλσ ιφγνη θαηεγνξίαο ηνπ Γεηλάξρνπ θαη ηνπ Τπεξείδε ζηεξίρηεθαλ ζε κεγάιν
βαζκφ, φπσο είδακε, ζηελ παξαδνρή φηη ην θχξνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζα έπξεπε λα είλαη αξθεηφ
γηα ηελ απνδνρή ηνπ πνξίζκαηφο ηνπ αλαθνξηθά κε ηνλ Γεκνζζέλε. Κάηη ηέηνην σζηφζν δελ ζα
κπνξνχζε λα ηζρχεη. Λφγσ έιιεηςεο νπζησδψλ απνδείμεσλ φινη αλεμαηξέησο νη ππφδηθνη γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ζα έπξεπε είηε λα θαηαδηθαζηνχλ είηε λα αζσσζνχλ. Σν γεγνλφο φηη
ππήξμε έζησ θαη έλαο απφ απηνχο, φπσο επηζεκαίλεη ν Worthington, πνπ απαιιάρζεθε απφ ηηο
θαηεγνξίεο πνπ ηνλ βάξαηλαλ, απνδεηθλχεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο ηφζν ηελ αδπλακία ησλ
αξενπαγηηηθψλ επξεκάησλ φζν θαη ηελ θξπκκέλε «αηδέληα» πνπ ξχζκηδε ηελ πνξεία ηεο δίθεο
ηνπ Γεκνζζέλε.208 Γηαθνξεηηθά πάλσ ζε πνηα ζηνηρεία ζηήξημαλ νη δηθαζηέο ηελ αζσφηεηα ή
ηελ ελνρή ησλ ππνδίθσλ;
Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ν Worthington, θαη δελ έρσ ιφγν λα δηαθσλήζσ καδί
ηνπ, είλαη φηη ε εηπκεγνξία ησλ δηθαζηψλ ζρεηηθά κε ηνλ Γεκνζζέλε είρε μεθάζαξα πνιηηηθή
βάζε, αθνχ απψηεξνο ζηφρνο ηνπο ήηαλ ε εμαθάληζή ηνπ απφ ηελ πνιηηηθή ζθελή.209 Άκεζν
επαθφινπζν ηεο θαηαδίθεο ηνπ θαη ηεο αδπλακίαο ηνπ λα θαηαβάιεη ην πξφζηηκν πνπ ηνπ
επηβιήζεθε210 ήηαλ ν απην-εμνξηζκφο ηνπ. ηελ Αζήλα κπφξεζε λα επηζηξέςεη κφλν κεηά ηνλ
ζάλαην ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ θαη απηφ γηα λα μαλαθχγεη πξνθεηκέλνπ λα κελ εθηειεζηεί ε
θαηαδηθαζηηθή ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απφ ηνλ Γεκάδε ιίγν αξγφηεξα. Ο εληνπηζκφο ηνπ ζην
ζεκεξηλφ λεζάθη ηνπ Πφξνπ δελ άξγεζε. Μελ επηζπκψληαο ζε θακία πεξίπησζε λα ζπξζεί
ηαπεηλσκέλνο κπξνζηά ζηνλ Αληίπαηξν πξνηίκεζε λα ζέζεη ν ίδηνο ηέξκα ζηε δσή ηνπ πίλνληαο
ην δειεηήξην πνπ θχιαζζε ζην εζσηεξηθφ ηεο θαιάκνπ ηνπ.
Πέηπραλ ηειηθά νη πνιηηηθνί ηνπ αληίπαινη θαη καδί κε απηνχο φζνη ηνλ ερζξεχνληαλ ηνλ ζηφρν
ηνπο; Απηφ δελ κπνξεί λα απαληεζεί κε έλα απφιπην λαη ή φρη. Σν ζίγνπξν βέβαηα είλαη φηη ε
φιε ππφζεζε θαη ηδηαηηέξσο ε αξλεηηθή έθβαζε πνπ απηή είρε γηα ηνλ ξήηνξα άθεζε έλα
αλεμίηειν ζηίγκα ζηε κεηά ζάλαηνλ θήκε ηνπ.
Ση ζήκαηλε άξαγε ε παξνπζία θαη ε δξάζε ηνπ Γεκνζζέλε γηα ηελ Αζήλα ηνπ 4νπ αη. π.Υ.; Ο
Worthington δελ δηζηάδεη λα ππνζηεξίμεη φηη ήηαλ ην πξφζσπν πνπ ππαγφξεπε ηελ πην
ζεκαληηθή πνιηηηθή: ηελ εμσηεξηθή. 211 Ήηαλ ν πνιηηηθφο πνπ ελεξγνχζε αθνινπζψληαο ηηο
επηηαγέο ησλ θαηξψλ ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ Φηιίππνπ. Η ζηάζε πνπ
ηήξεζε απέλαληη ζηνλ πξψην εγεκφλα ηεο Μαθεδνλίαο ήηαλ απηή πνπ ζα ηνπ έδηλε ηε
δπλαηφηεηα αξρηθά λα ζπγθεληξψζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηαηεξήζεη ηε δχλακή ηνπ.
208

Worthington (2000), 106.
ό.π., 106.
210
Πενιντα τάλαντα, μια ποινι εξαιρετικά ελαφρφτερθ από τθν αναμενόμενθ, με βάςθ τθ ςτάςθ και τθν
πολεμικι και των δφο ρθτόρων ςε βάροσ του.
211
ό.π., 107-108.
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ίγνπξα ε πνιχρξνλε ηξηβή ηνπ ζηελ θνλίζηξα ηνπ πνιηηηθνχ βίνπ ηνλ εθνδίαζε κε πνιχηηκε
πείξα γηα ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ. Πείξα, πνπ ηνλ βνεζνχζε λα αμηνινγεί ηηο πηζαλφηεηεο
πνπ θαηά θαηξνχο είραλ νη Αζελαίνη λα αληηηαρζνχλ ζην καθεδνληθφ «ζεξίν». Πείξα, πνπ ηνπ
ππαγφξεπε λα ελεξγεί έρνληαο πάληα σο πξσηαξρηθφ ηνπ κέιεκα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
αζελατθψλ ζπκθεξφλησλ, ή ηνπιάρηζηνλ απηψλ πνπ ν ίδηνο πίζηεπε φηη ζα έπξεπε λα είλαη.
Μηιάκε ινηπφλ γηα έλαλ Γεκνζζέλε, λαη κελ θαηά ηα θαηλφκελα ιηγφηεξν δξαζηήξην πνιηηηθά
θαη πεξηζζφηεξν ελεξγφ ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν ζηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Αιεμάλδξνπ,
αιιά εμίζνπ ηζρπξφ ζε βαζκφ ηέηνην πνπ θαλείο ζα κπνξνχζε ζπλνιηθά λα ραξαθηεξίζεη ηελ
αληη-καθεδνληθή πνιηηηθή ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν απηή πνιχ πην επηηπρεκέλε απφ ηελ αληίζηνηρε
ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Όπσο πνιχ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Sealey ζε
επίξξσζε ησλ παξαπάλσ «γηα κεξηθά ρξόληα ε αζελατθή ηζηνξία ηαπηηδόηαλ κε ηε βηνγξαθία ηνπ
Γεκνζζέλε».212

212

Sealey (1993), 185.
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