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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαιπζνχλ νη ιφγνη «Πξνο ίκσλα» ηνπ ξήηνξα 

Λπζία θαη «Καηά Κφλσλνο» ηνπ ξήηνξα Γεκνζζέλε νη νπνίνη απνηεινχλ ιφγνη 

ζσκαηηθήο βίαο θαη βιάβεο. ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηεί ην λνκηθφ 

πιαίζην πνπ αθνξά ηελ ζσκαηηθή βιάβε θαη χβξε ζην αηηηθφ δίθαην. Έπεηηα, θαηά ηελ 

αλάιπζε ησλ ιφγσλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ππφζεζε ησλ ιφγσλ, ζηελ ρξνλνιφγεζε, 

ζην λνκηθφ πιαίζην, ζηνπο δηαδίθνπο θαη ζην χθνο ην εθάζηνηε ιφγνπ. Ηδηαίηεξε 

ζεκαζία θαη δηεμνδηθή εξκελεία δίλεηαη ζην πεξηερφκελν θαη ζηελ δνκή ησλ ιφγσλ. 

ηνλ ιφγν «πξνο ίκσλα» ε αλάιπζε βαζίδεηαη ζηα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

νκηιεηήο, δειαδή ν απνινγνχκελνο πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνχζεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ 

θαηεγφξνπ ηνπ θαη πξφθεηηαη γηα δηθή πνπ αθνξά ηξαχκα ἐθ πξνλνίαο. ζνλ αθνξά ην 

ιφγν ηνπ Γεκνζζέλε «Καηά Κφλσλνο» πξφθεηηαη γηα δίθε αἰθείαο (κήλπζε γηα 

θαθνπνίεζε) θαη ππάξρνπλ θαηεγνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε άζεκλεο ζπκπεξηθνξέο θαη 

βηαηνπξαγίεο. ’ απηφλ ηνλ ιφγν εμεηάδνληαη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ θαηεγφξνπ ζην 

δηθαζηήξην ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη σο ζχκα ερζξνπξαμηψλ πνπ ζπλέβεζαλ εηο βάξνο 

ηνπ. ην ηειεπηαίν κέξνο εξγαζίαο γίλεηαη ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δχν ιφγσλ ψζηε 

λα αλαδεηρηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

ΩΜΑΣΙΚΗ ΒΛΑΒΗ-ΣΡΑΤΜΑ ΕΚ ΠΡΟΝΟΙΑ   
 ηελ αξραία Αζήλα νη λνκηθέο ππνζέζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο εθδίθαζήο ηνπο. Κπξίσο ρσξίδνληαη ζε δίθε ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη 

δηθαίνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ. ζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο δίθεο απηέο αθνξνχζαλ ηα 

εγθιήκαηα ή αληηπαξαζέζεηο πνπ δίραδαλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. ε απηέο ηηο δίθεο έρεη 

δηθαίσκα ν θάζε πνιίηεο λα ππνβάιιεη κήλπζε. Ζ ιδησηηθή δίθε αθνξνχζε θπξίσο 

ππνζέζεηο νη νπνίεο δελ απαζρνινχζαλ νχηε επεξέαδαλ ην ζχλνιν ηεο πνιηηείαο.
1
 

ζνλ αθνξά ηνλ φξν «γξαθή» κπνξνχκε λα πνχκε φηη ήηαλ ν πην ζπλεζηζκέλνο ηχπνο 

δεκφζηαο δίθεο. πγθεθξηκέλα, νλνκάζηεθε έηζη γηαηί αξρηθά ήηαλ ε κφλε ππφζεζε 

πνπ απαηηνχζε ππνβνιή γξαπηήο θαηαγγειίαο, πξάγκα ην νπνίν ίζρπε γηα φιεο ηηο 

ππνζέζεηο απφ ηνλ 4
ν
 αηψλα θαη έπεηηα.

2
 

 Με βάζε ην Αηηηθφ Γίθαην ην ρηχπεκα θαη ε επίζεζε ζε θάπνηνλ άιιν άλζξσπν 

απνηεινχζε αδίθεκα θαη γηα απηφ γηλφηαλ δίθε αηθείαο. Έλνρνο θξηλφηαλ απηφο πνπ 

είρε δψζεη ην πξψην ρηχπεκα θαη ην δηθαζηήξην εάλ έθξηλε έλνρν ηνλ θαηεγνξνχκελν 

ηφηε ζα έπξεπε λα νξηζηεί ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο, πνπ ζα δηλφηαλ ζην ζχκα. 

Μάιηζηα, ν θαηήγνξνο είρε ην δηθαίσκα λα πξνηείλεη κηα πνηλή γηα ηνλ 

θαηεγνξνχκελν αιιά θαη ν θαηεγνξνχκελνο κπνξνχζε λα αληηπαξαβάιεη κία πην 

επηεηθή πνηλή θαη ηφηε ην δηθαζηήξην ζα απνθάζηδε αλ ζα επηβαιιφηαλ ε κία ή θαη νη 

δχν πξνηεηλφκελεο πνηλέο. Τπήξρε άιιε κία θαηεγνξία πνπ είρε ζρέζε κε ηελ 

πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο θαη νλνκάδεηαη «ηξαῦκα ἐθ πξνλνίαο». ηελ νπζία ε 

δηαθνξά ζε απηφ ην ζεκείν ήηαλ πσο ν εζθεκκέλνο ηξαπκαηηζκφο πεξηέρεη ρξήζε 

θάπνηνπ νξγάλνπ ελψ θαη ηφηε επξφθεηην γηα «ηξαῦκα ἐθ πξνλνίαο». Γεληθά έλαο 

εζθεκκέλνο ηξαπκαηηζκφο πνπ πεξηείρε ρηχπεκα κε πέηξα ή κε θάπνην φπιν 

ζεσξνχηαλ αλζξσπνθηνλία, ελψ ην ρηχπεκα ρσξίο φπιν ζεσξνχηαλ απιψο ζσκαηηθή 

βιάβε θαη γηα απηή ηελ πεξίπησζε γηλφηαλ δίθε αἰθείαο θαη ην αδίθεκα απηφ 

εθδηθαδφηαλ ζην δηθαζηήξην ηεο Ζιηαίαο.
3    

                                                           
1
 Macdowell D. M., (2015)

6
, ζει.:90 

2
 Macdowell D. M., (2015)

6
, ζει.:91 

3
 Macdowell D. M., (2015)

6
, ζει.:191 
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 Μάιηζηα, ν ραξαθηήξαο ηνπ αδηθήκαηνο «ηξαῦκα ἐθ πξνλνίαο» απνηέιεζε 

ζεκείν ζπδήηεζεο θαη δηαιφγνπ. ηελ νπζία ην ηξαχκα είλαη ν ηξαπκαηηζκφο ελφο 

αλζξψπνπ κέζσ ελφο φπινπ θαη έηζη μερσξίδεηαη απφ ηηο επηζέζεηο νη νπνίεο δελ 

πεξηέρνπλ φπια θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε δίθε αηθείαο ή ζε χβξε. Οη απφςεηο 

δηίζηαληαη γηα ηελ ιέμε πξφλνηα, θαζψο άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη ζεκαίλεη πξφζεζε θαη 

άιινη φηη ζεκαίλεη πξνκειεηεκέλε, αιιά νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη ε 

πξφλνηα δίλεη ηελ ζεκαζία ζην ηξαχκα ηνλ ηξαπκαηηζκφ κε ζθνπφ λα ζθνηψζεη ή 

αιιηψο απφπεηξα δνινθνλίαο.
4          

 Βέβαηα, γηα λα ππάξμεη ην αδίθεκα ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο ζα έπξεπε θάπνηνο λα 

επηηεζεί ζε έλαλ άιινλ άλζξσπν λα ηνλ θαθνπνηνχζε ζσκαηηθά κε ηε ρξήζε βίαο θαη 

φιε απηή ε ελέξγεηα λα είρε ζθνπφ ην ζάλαην ηνπ ζχκαηνο. Ο δφινο ηνπ δξάζηε δελ 

έπξεπε λα θαλεί ζην δηθαζηήξην αθφκα θαη αλ ν ερζξφο ηνπ ηνλ αδηθνχζε ή ηνλ 

πξνθαινχζε, θαζψο αλ θαηλφηαλ φηη ε πξάμε πνπ έθαλε ήηαλ επί ζθνπνχ ηφηε ε 

απφθαζε ζα ήηαλ αξθεηά επηβαξπληηθή γηα απηφλ. Ο δξάζηεο θαη ην ζχκα κπνξνχζε 

λα είλαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα, ην θχιν θαη ηελ ειηθία, 

δειαδή κπνξνχζε λα είλαη ειεχζεξνο πνιίηεο, κέηνηθνο, μέλνο ή απειεχζεξνο, δνχινο, 

γπλαίθα ή αλήιηθνο.
5
   

 Ζ εζθεκκέλε ζσκαηηθή βιάβε ήηαλ πνιχ ζνβαξφ αδίθεκα γηα ηνπο Αζελαίνπο 

θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη κπνξνχζαλ λα εθδηθαζηνχλ απφ ην 

δηθαζηήξην ηνπ Αξείνπ Πάγνπ φπσο γηλφηαλ κε ηηο ππνζέζεηο αλζξσπνθηνλίαο. 

Αθφκα, ζεσξνχηαλ γξαθή θαη απηφ δήισλε φηη ην αδίθεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα ην 

θαλεξψζεη θαη θάπνηνο άιινο πνιίηεο πέξα απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν πνπ είρε 

ππνζηεί απηή ηελ θαθνπνίεζε. ηελ νπζία ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχκα δελ ήηαλ ζε 

ζέζε λα εκθαληζηεί ζην δηθαζηήξην γηα λα απαγγείιεη θαηεγνξίεο ζην πξφζσπν ην 

νπνίν είρε αδηθήζεη εηο βάξνο ηνπ, ηφηε ήηαλ δπλαηφλ ν έλνρνο λα θαηεγνξεζεί απφ 

θάπνηνλ άιιν άλζξσπν. ζνλ αθνξά ηελ πνηλή απηνχ ηνπ αδηθήκαηνο ήηαλ ε δήκεπζε 

ηεο πεξηνπζίαο θαη ε εμνξία.
6 Ζ πνηλή πνπ επηβαιιφηαλ ζηνλ δξάζηε ζσκαηηθψλ 

θαθψζεσλ ήηαλ ζηελ επρέξεηα ησλ δηθαζηψλ πνπ εθδηθάδνπλ ηελ ππφζεζε θαη απηνί 

θαζφξηδαλ ηη ζα ππνζηεί. ηαλ δελ πξνβιεπφηαλ απφ ην λφκν νξηζκέλε πνηλή ηφηε είρε 

ην δηθαίσκα ν κελπηήο λα πξνηείλεη ζηε κήλπζή ηνπ ηελ πνηλή πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ 

                                                           
4
 Philips D. D. (2008), ςελ.: 74 

5
 Λιακοποφλου Ι. (1999), ςελ.:192 

6
 Macdowell D. M., (2015)

6
, ζει.:192 
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ζα έπξεπε λα επηβιεζεί ζηνλ θαηεγνξνχκελν.
7
        

 Οη πεξηπηψζεηο πνπ δελ πεξηείραλ πνηλέο γηα πξάμεηο πνπ πεξηιάκβαλαλ βία ήηαλ 

φηαλ έλαο άλζξσπνο ρεηξνδηθνχζε εηο βάξνο κνηραιίδαο γπλαίθαο ε νπνία 

θπθινθνξνχζε ζηε δεκφζηα αγνξά φπνπ απαγνξεπφηαλ, ρσξίο φκσο λα ηεο 

πξνθαιέζεη ζάλαην ε αλαπεξία θαη φηαλ θνλεπφηαλ ν ιεζηήο πνπ ζα επηρεηξνχζε λα 

θιέςεη κε βία ηελ πεξηνπζία θάπνηνπ.
8
 

ΤΒΡΙ 

 Σελ δηάπξαμε ὕβξεσο ηελ ζπλαληάκε ζε αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο ηξνθή, πνηφ θαη ζπκπεξηθέξνληαη ρσξίο ινγηθή θαη κε άζεκλεο πξάμεηο. Απηνί 

ζπλήζσο ήηαλ άλζξσπνη κε έληνλν πινπηηζκφ, πνιηηηθή δχλακε, αιιά απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη απηή ε ζπκπεξηθνξά πεξηνξηδφηαλ απαξαίηεηα ζηνπο λένπο ή ζηνπο 

πινχζηνπο.
9
 Δπηπιένλ, ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο χβξεσο ήηαλ νη ζεμνπαιηθέο 

παξελνριήζεηο, ε επίζεζε ελαληίνλ θάπνηνπ άιινπ αλζξψπνπ, ν πφλνο, ε αξπαγή ηεο 

πεξηνπζίαο, ε θαηαπάηεζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ν ριεπαζκφο θαη ε απεηζαξρία 

ζηηο αηνκηθέο θαη ζετθέο αμίεο. Σελ ζηηγκή πνπ έλαο άλζξσπνο κε ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θαη ηηο πξάμεηο ηνπ πξνζβάιιεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη αδηαθνξεί γηα απηφ 

ηφηε δηαπξάηηεη χβξε.
10 Ζ χβξηο ήηαλ νπνηαδήπνηε βίαηε πξάμε ζε βάξνο ειεχζεξνπ 

πνιίηε ή δνχινπ θαη δησθφηαλ κε γξαθή ὕβξεσο. Μάιηζηα ζηελ πεξίπησζε 

αδηθήκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη ὕβξηο κπνξνχζε λα επηβιεζεί ε ζαλαηηθή πνηλή φηαλ ε 

ὕβξηο αθνξνχζε ππεμαίξεζε δεκνζίσλ ρξεκάησλ, θηβδειεία.
11

   

 ηελ νπζία ζηελ πεξίπησζε ηνπ θάπνηνο αζθνχζε ὕβξη ζε νπνηνδήπνηε άλζξσπν 

ν νπνίνο κπνξνχζε λα ήηαλ παηδί, γπλαίθα, άλδξαο ειεχζεξνο ή δνχινο ή αθφκα θαη 

παξαβάηεο ηνπ λφκνπ ηφηε είρε ηε δπλαηφηεηα θαη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ην 

αδίθεκα πνπ είρε γίλεη εηο βάξνο ηνπ ππνβάιινληαο κήλπζε ζηνπο ζεζκνζέηεο πφιεο. 

ηε ζπλέρεηα νη ζεζκνζέηεο παξέπεκπαλ ηελ ππφζεζε ζην δηθαζηήξην ηεο Ζιηαίαο 

εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κήλπζε θαη εάλ 

ππήξρε θάπνην εκπφδην πνπ αθνξνχζε θάπνην δεκφζην δήηεκα ε δηαδηθαζία απηή 

γηλφηαλ ακέζσο κφιηο ζα ήηαλ θαη πάιη εθηθηφ, δειαδή φηαλ ζα είρε ιπζεί ην δεκφζην 

πξφβιεκα. Σφηε απηφλ πνπ ην δηθαζηήξην ηεο Ζιηαίαο ζα απνθάζηδε θαη ζα έθξηλε φηη 

ήηαλ έλνρνο ζα ηνπ επέβαιε πνηλή θαη κε βάζε ην δίθαην θαη ζα έπξεπε λα ηελ ππνζηεί 

                                                           
7
 Λιακοποφλου Ι. (1999), ςελ.:192 

8
 Macdowell D. M.,, (2015)

 6
, ζει.:177 

9
 Μαγνθςαλη Σ., (2008), ςελ.:205 

10
 Macdowell D. M.,, (2015)

6
, ζει.:200 

11
 Μαγνθςαλη Σ., (2008), ςελ.:123 
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ή αλάινγα κε ηελ ρξεκαηηθή πνηλή λα ηελ πιεξψζεη.
12

      

 Μάιηζηα εάλ ζε θάπνηνλ είρε επηβιεζεί ρξεκαηηθή πνηλή θαη απηφο δελ ηελ είρε 

απνπιεξψζεη ηφηε ζα έπξεπε λα θπιαθηζηεί κέρξη λα βξεη ηα ρξήκαηα θαη ήηαλ 

ειεχζεξνο φηαλ ζα είρε πιεξψζεη φιν ην πνζφ. Βέβαηα δελ ππάξρεη κεγάιε ζαθήλεηα 

σο πξνο ηη κνξθέο ζπκπεξηθνξάο εξκελεχνληαη θαη ραξαθηεξίδνληαη σο εθθξάζεηο 

ὕβξεσο. Γεληθά, φινη νη Αζελαίνη πνιίηεο ήμεξαλ ηη πεξηειάκβαλε ην αδίθεκα ηεο 

ὕβξεσο θαη ήηαλ ζηελ επρέξεηα ηνπ θαζελφο λα θξίλεη εάλ νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά 

απνηεινχζε ελέξγεηα θαη πξάμε χβξεσο. Ήηαλ ζεκαληηθφ ν θαηήγνξνο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζεκαληηθέο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο απέλαληη ζην λφκν νη νπνίεο ζα 

έπεηζαλ γηα ηα ιεγφκελά ηνπ θαη ζα έπξεπε λα γλσξίδεη κε ιεπηνκέξεηεο φιε ηε 

δηαδηθαζία πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα πξνρσξήζεη θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κία ππφζεζε.
13

 Αθφκα, ε απφδεημε δηάπξαμεο ὕβξεσο ήηαλ κηα δχζθνιε πεξίπησζε θαη κάιηζηα 

απαηηνχζε ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 1/5 ησλ ςήθσλ ησλ δηθαζηψλ, δηαθνξεηηθά 

επηβάιινληαλ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ζηνλ ελάγνληα. ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο πξάμεο σο 

πβξηζηηθήο θαίλεηαη λα παίδεη ξφιν ην θίλεηξν ζχκθσλα κε ην νπνίν γηλφηαλ ε ὕβξηο. 

Ζ ὕβξηο ζεσξνχηαλ ε ζθφπηκε θαθνπνίεζε ελφο αηφκνπ ε νπνία είρε βαζηθφ ζηφρν ηελ 

ηαπείλσζε ηνπ θνηλσληθνχ θχξνπο θαη ηεο ζέζεο ηνπ εθάζηνηε ζχκαηνο, θάηη πνπ ήηαλ 

άμην πνηλήο ζην πιαίζην ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο. Ωο αηηίεο, κε βάζε ηα παξαπάλσ, 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζεσξνχληαη ην λεαξφ ηεο ειηθίαο, ε αθζνλία ηξνθήο, πνηνχ θαη 

πινχηνπ, ελψ σο ζπλέπεηεο αλαθέξνληαη ε αθφκα κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ηξνθήο, 

πνηνχ, ε εξσηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε θνξντδία, ν θφλνο, ε πθαξπαγή πεξηνπζίαο.
14
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 Gagarin M., (2001), ςελ.:246 
13

 Gagarin M., (2001), ςελ.:246 
14

 Macdowell D. M.,, (2015)
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

Ο ΛΟΓΟ «ΠΡΟ ΙΜΩΝΑ» 

1. Τπόθεςη 
 Ζ ππφζεζε ζην ιφγν «πξνο ίκσλα» μεθηλάεη απφ ηε ζηηγκή πνπ είρε έξζεη ζηελ 

Αζήλα έλαο λεαξφο ελ νλφκαηη Θεφδνηνο, ν νπνίνο θαηαγφηαλ απφ ηηο Πιαηαηέο θαη 

δηεθδηθείηαη σο εξσηηθφο ζχληξνθνο απφ ηνλ απνινγνχκελν αιιά θαη απφ ηνλ ίκσλα. 

Ο ίκσλαο πξφθεηηαη γηα ηνλ Αζελαίν πνιίηε πνπ έρεη απεπζπλζεί ζην δηθαζηήξην, 

θαζψο ηζρπξηδφηαλ πσο έγηλε επίζεζε ελαληίνλ ηνπ θαη έθαλε ιφγν γηα θφλν εθ 

πξνκειέηεο απφ ηνλ απνινγνχκελν, αιιά επηζεκαίλεη πσο θαηάθεξε λα γιηηψζεη κε 

πνιιά ηξαχκαηα. Ο νκηιεηήο θαη ν ίκσλ ήηαλ εξσηεπκέλνη κε ηνλ Θεφδνην, ν νπνίνο 

ήηαλ έλαο λεαξφο ζε ειηθία. Ο ίκσλ, ν νπνίνο είλαη θαη ν θαηήγνξνο, ππνζηεξίδεη φηη 

είρε δψζεη ζηνλ Θεφδνην έλα ρξεκαηηθφ πνζφ (300 δξαρκέο) πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα(ἐηφικεζε γὰξ εἰπεῖλ ὡο 

αὐηὸο κὲλ ηξηαθνζίαο δξαρκὰο ἔδσθε Θενδφηῳ, ζπλζήθαο πξὸο αὐηὸλ 

πνηεζάκελνο,§22). Ο θαηεγνξνχκελνο φκσο αλακείρζεθε ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη 

έδσζε ζηνλ λεαξφ κεγαιχηεξε ρξεκαηηθή ακνηβή γηα λα ηνλ έρεη ππφ ηελ επρέξεηά ηνπ. 

Βέβαηα ν ίκσλ δηεθδίθεζε ηα ρξήκαηά ηνπ θαη θαηάθεξε λα ηα πάξεη πίζσ. κσο 

κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ν θαηεγνξνχκελνο καδί κε ηνλ Θεφδσξν 

επηζθέθζεθαλ ηνλ ίκσλα ζην ζπίηη ηνπ θαη ηνπ επηηέζεθαλ κε φζηξαθα δειαδή κε 

ζξαχζκαηα απφ θεξακηθά ζθεχε ηνπ κε απνηέιεζκα λα ηνλ ηξαπκαηίζνπλ πνιχ 

άζρεκα.( θεζὶ δ᾽ ἐπὶ ηαῖο αὑηνῦ ζχξαηο ὑπ᾽ ἐκνῦ δεηλῶο δηαηεζῆλαη ηππηφκελνο. §27, 

ιέγεη δ᾽ ὡο ἡκεῖο ἤιζνκελ ἐπὶ ηὴλ νἰθίαλ ηὴλ ηνχηνπ ὄζηξαθνλ ἔρνληεο, θαὶ ὡο 

ἠπείινπλ αὐηῷ ἐγὼ ἀπνθηελεῖλ, θαὶ ὡο ηνῦηφ ἐζηηλ ἡ πξφλνηα.§28).
15

    

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά κε βάζε ηνλ θαηεγνξνχκελν ππνζηεξίδεηαη πσο ε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ Θεφδνηνπ θαη ηνπ ίκσλα ζηακάηεζε ιφγσ ηεο βάλαπζεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ ίκσλα. Ο ίκσλ επεηδή δελ κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ απψιεηα ηνπ Θενδφηνπ 

επηρείξεζε λα κπεη ζην ζπίηη ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ κε βία καδί κε θίινπο ηνπ θαη φληαο 

ν ίδηνο ζε θαηάζηαζε κέζεο.
16

 θνπφο ηνπ ήηαλ λα δηεθδηθήζεη πίζσ ηνλ Θεφδνην θαη 

κάιηζηα απφ ηελ ππεξβνιηθή καλία ηνπ δελ δίζηαζε λα παξαβηάζεη ην άβαην ηνπ 

γπλαηθσλίηε(ἐιζὼλ ἐπὶ ηὴλ νἰθίαλ ηὴλ ἐκὴλ λχθησξ κεζχσλ, ἐθθφςαο ηὰο ζχξαο 

εἰζῆιζελ εἰο ηὴλ γπλαηθσλῖηηλ. §6). Ζ επίζεζε απνθξνχζηεθε αιιά νη επηζέζεηο θαη νη 

                                                           
15

 Λεντάκησ Β.,, (2015), ςελ.:84 
16

 Ράπτησ Γ., (2004), ςελ.:166 
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ελνριήζεηο ελαληίνλ ηνπο δελ ζηακάηεζαλ απφ ηνλ ίκσλα θαη γηα απηφ ην ιφγν ν 

θαηεγνξνχκελνο έθξηλε αλαγθαίν πσο ζα έπξεπε λα πάξεη ηνλ Θεφδνην θαη λα θχγνπλ 

απφ ηελ πφιε γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη λα εξεκήζνπλ ηα πξάγκαηα (νὕησ δὲ 

ζθφδξα ἠπνξνχκελ ὅ ηη ρξεζαίκελ, ὦ βνπιή, ηῇ ηνχηνπ παξαλνκίᾳ, ὥζηε ἔδνμέ κνη 

θξάηηζηνλ εἶλαη ἀπνδεκῆζαη ἐθ ηῆο πφιεσο.§10). ηαλ ήξζε ε ζηηγκή λα επηζηξέςνπλ 

ν Θεφδνηνο έκεηλε ζην ζπίηη θάπνηνπ Λπζίκαρνπ θαη ζηελ ίδηα γεηηνληά έηπρε λα 

λνηθηάδεη ζπίηη θαη ν ίκσλ. ηαλ ν ίκσλ αληηιήθζεθε ηελ παξνπζία ηνπ λεαξνχ ηφηε 

έβαιε αλζξψπνπο λα παξαθνινπζνχλ ηηο θηλήζεηο ηνπ θαη λα ηνλ ζπιιάβνπλ.
 17

  

 Ο θαηεγνξνχκελνο επηζηξέθνληαο απφ ηνλ Πεηξαηά επηζθέπηεηαη ηνλ Λπζίκαρν 

θαη αθνχ έκεηλαλ γηα ιίγν ζην ζπίηη απνθαζίδνπλ λα βγνπλ έμσ(ἐλ δὲ ηνχηῳ ηῷ θαηξῷ 

ἀθηθλνῦκαη ἐγὼ ἐθ Πεηξαηῶο, θαὶ ηξέπνκαη παξηὼλ ὡο ηὸλ Λπζίκαρνλ: ὀιίγνλ δὲ 

ρξφλνλ δηαηξίςαληεο ἐμεξρφκεζα. §12). Σφηε ν ίκσλ θαη ε παξέα ηνπ νη νπνίνη ήηαλ 

κεζπζκέλνη βξήθαλ ηελ επθαηξία λα ηνπο νξκήζνπλ θαη λα ηνπο επηηεζνχλ. Ο 

Θεφδνηνο βγάδεη ην παλσθφξη ηνπ θαη ηξέπεηαη ζε θπγή θαη ν νκηιεηήο πηζηεχνληαο 

φηη ν λεαξφο θαηάθεξε λα ηνπο μεθχγεη, ηξέρεη θαη απηφο πξνο άιιε θαηεχζπλζε 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη ζπγθξνχζεηο.
18

 Ο Θεφδνηνο φκσο δελ ηα θαηάθεξε 

θαη ηνλ πξφιαβαλ κπήθαλ ζην θαζαξηζηήξην πνπ είρε δεηήζεη θαηαθχγην θαη ηνλ 

έβγαιαλ έμσ κέζσ ηεο βίαο (κεηὰ δὲ ηαῦηα ηὸ κὲλ κεηξάθηνλ εἰο γλαθεῖνλ θαηέθπγελ, 

νὗηνη δὲ ζπλεηζπεζφληεο ἦγνλ αὐηὸλ βίᾳ, βνῶληα θαὶ θεθξαγφηα θαὶ 

καξηπξφκελνλ.§15). ην ζεκείν ζπγθεληξψζεθε πιήζνο απφ ηηο θσλέο θαη ηηο θξαπγέο 

απφγλσζεο ηνπ λεαξνχ αιιά ν ίκσλ θαη ε παξέα ηνπ δελ πηνήζεθαλ θαη μπινθνπνχλ 

αθφκα θαη φπνηνλ πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ην λέν.
 19

       

 ηε ζπλέρεηα ν νκηιεηήο, ελψ πεξπαηνχζε ηπραία βιέπεη ηνπο απαγσγείο θαη 

απνθαζίδεη εθείλε ηε ζηηγκή λα κελ αλερηεί άιιν ηελ θαθνπνίεζε ηνπ αγνξηνχ θαη 

παξεκβαίλεη ζηελ ζχγθξνπζε θαη πξνζπαζεί λα ηνλ ζψζεη απφ ην ρέξηα ηνπο κε 

απνηέιεζκα λα γίλεη κία κεγάιε ζχγθξνπζε αλάκεζά ηνπο(ἔηη δὲ ηππηφλησλ αὐηὸλ ὑπὸ 

ηῆο κέζεο θαὶ ἐκνῦ ἀκπλνκέλνπ, θαὶ ηῶλ παξαγελνκέλσλ ὡο ἀδηθνπκέλνηο ἡκῖλ 

ἁπάλησλ ἐπηθνπξνχλησλ, ἐλ ηνχηῳ ηῷ ζνξχβῳ ζπληξηβφκεζα ηὰο θεθαιὰο 

ἅπαληεο.§18).
20
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 Λεντάκησ Β., (2015), ςελ.:84 
18

 Carey C., (2003)
6
, ςελ.:88 

19
 Λεντάκησ Β., (2015), ςελ.:85 

20
 Λεντάκησ Β., (2015), ςελ.:85 



11 
 

1. Φρονολόγηςη   
 Απφ ην 398 έσο ην 386 π.Υ. ππήξραλ δχν πνιχ ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηνλ αξραίν 

θφζκν ηα νπνία ήηαλ ε ζπλσκνζία ηνπ Κηλάδσλα (398 π.Υ.) θαη ν Κνξηλζηαθφο (395-

386 π.Υ.). Σν πξψην γεγνλφο πνπ αλαθέξζεθε αθνξνχζε ηνλ παξηηάηε Κηλάδσλ ν 

νπνίνο ήζειε λα έρεη ηα πιήξε δηθαηψκαηα ελφο παξηηάηε θαη γη' απηφ επηρεηξνχζε λα 

νξγαλψλεη νκάδεο πνπ δελ είραλ πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζηελ πφιε ηεο πάξηεο 

δεκηνπξγψληαο ζπλσκνζίεο. Σν ζρέδην απηφ φκσο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε αθνχ νη 

έθνξνη αλαθάιπςαλ ηηο επηδηψμεηο ηνπ πξηλ ηηο εθαξκφζεη.
21

     

 Με πξφηππν ηηο επηδηψμεηο ηνπ Κηλάδσλνο ελήξγεζαλ νη Θεβαίνη νη νπνίνη 

δεκηνχξγεζαλ κηα ηζρπξή νκάδα ζηελ νπνία αλήθαλ ε Κφξηλζνο, ην Άξγνο, ε Αζήλα 

θαη πεξηείρε αλζξψπνπο δπζαξεζηεκέλνπο απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξέρνληαλ. 

Σφηε μεθίλεζε πφιεκνο ελαληίνλ ηεο πάξηεο ν νπνίνο πήξε ην φλνκα Κνξηλζηαθφο 

γηαηί ζηελ Κνξηλζία γηλφληνπζαλ νη πεξηζζφηεξεο αδηθίεο. Ο πφιεκνο δελ είρε ληθεηή 

αιιά είρε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηε δχλακε πνπ αζθνχζε ε πάξηε ζε 

φιε ηελ Διιάδα. Απηφ ζπλέβε θαζψο ε δχλακε ηεο πάξηεο κεηψζεθε ζε ζχγθξηζε κε 

απηήλ πνπ είρε φηαλ είρε βγεη ληθήηξηα ζηνλ πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν.
22

   

 Σν 394 π.Υ. έγηλε ε κάρε ηεο Νεκέαο ζηελ νπνία νη Αζελαίνη, νη Βνησηνί θαη νη 

Κνξίλζηνη βξέζεθαλ αληηκέησπνη κε ηελ κεγάιε ηνπο ήηηα ηελ νπνία είραλ πξνθαιέζεη 

νη παξηηάηεο θαη νη ζχκκαρνί ηνπο. Μάιηζηα νη Αζελαίνη πνπ είραλ ζεκαληηθέο 

απψιεηεο νρπξψζεθαλ γχξσ απφ ηελ πφιε ηεο Κνξίλζνπ ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία κε 

ζθνπφ λα εκπνδίζνπλ ηελ έιεπζε ερζξνχ. Σφηε έγηλε γλσζηφ φηη ν Αγεζίιανο 

εηζέβαιε ζηε Βνησηία αθνχ πξψηα είρε πεξάζεη απφ ηελ Αζία ζηελ Διιάδα. Έηζη 

θάπνηα ζηξαηεχκαηα έζπεπζαλ γηα βνήζεηα θαη ε ζχγθξνπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Κνξψλεηα. ρσξίο φκσο ηε λίθε ησλ Αζελαίσλ.
23

 ηνλ ιφγν ινηπφλ αθνχ αλαθέξνληαη 

γεγνλφηα ηνπ Κνξηλζηαθνχ πνιέκνπ ππνδεηθλχεηαη φηη ε δίθε έγηλε κεηά ην 394. 

Αθφκα, ε δίθε γίλεηαη ηέζζεξα ρξφληα κεηά απφ ηα γεγνλφηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

ιφγν φπσο θαηαιαβαίλνπκε απφ αλαθνξέο ζηνλ θείκελν (θαὶ ἐμ ἐθείλνπ ηνῦ ρξφλνπ 

ηεηηάξσλ ἐηῶλ παξειειπζφησλ νὐδέλ κνη πψπνηε ἐλεθάιεζελ νὐδείο.§19,  νὐθ 

ἐηφικεζε ηεηηάξσλ ἐηῶλ ἐπηζθήςαζζαη εἰο ὑκᾶο §39).
24
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 Κυριαζθσ Γ., (1993), ςελ.:243 
22
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23
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2. Νομικό Πλαίςιο 

 Ζ θαηεγνξία πνπ αληηκεησπίδεη ν θαηεγνξνχκελνο είλαη ηξαῦκα ἐθ πξνλνίαο θαη 

πξφθεηηαη γηα δηθαληθφ ιφγν. ην αηηηθφ δίθαην ν φξνο «ηξαῦκα ἐθ πξνλνίαο» δελ 

πεξηιακβάλεη απιά έλα ηξαπκαηηζκφ εθ πξνκειέηεο, αιιά απφπεηξα θφλνπ πνπ δελ 

πέηπρε ην ζθνπφ ηεο θαη είρε απνηέιεζκα ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ. Ζ δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη ζην δηθαζηήξην είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο ππνζέζεηο 

θφλνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θαηεγνξνχκελνο θξηζεί έλνρνο ηφηε ε πνηλή ηνπ είλαη 

εμνξία θαη δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ.
25

 Μάιηζηα 

γηα ηνπο Αζελαίνπο νη Αζελαίνη ζεσξνχζαλ πνιχ ζνβαξή ηελ απφπεηξα εζθεκκέλν 

ηξαπκαηηζκφ θαη απηφ γίλεηαη θαλεξφ απφ ην γεγνλφο πσο ην ζπγθεθξηκέλν αδίθεκα 

εθδηθαδφηαλ ζην δηθαζηήξην ηνπ Αξείνπ Πάγνπ
26

 φπσο θαη νη ππνζέζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ αλζξσπνθηνλία εθ πξνκειέηεο θαη ήηαλ γξαθή.
27

 

 

3. Διάδικοι 

A. Θεόδοτοσ 

 Σα πξφζσπα ηνπ ιφγνπ ζηα νπνία ζηεξίδεηαη φιε ε ππφζεζε είλαη ηξία. Αξρηθά, 

είλαη ν Θεφδνηνο ν νπνίνο είλαη έλαο λεαξφο πνπ θαηαγφηαλ απφ ηηο Πιαηαηέο θαη 

πξνζέθεξε εξσηηθέο ππεξεζίεο κε αληάιιαγκα ηα ρξήκαηα. Ζ θνηλσληθή ηνπ ζέζε δελ 

είλαη δηαθξηηή. Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε πσο θαηά ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν ε 

πάξηε θφλεπζε φιν ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ ησλ Πιαηαηψλ θαη εμαλδξαπφδηζε ηηο 

γπλαίθεο θαη ηα παηδηά. Απηνί πνπ θαηάθεξαλ λα επηβηψζνπλ ηνπο παξαρσξήζεθε απφ 

ηελ Αζήλα ε δπλαηφηεηα λα πνιηηνγξαθεζνχλ αξθεί λα πεξλνχζαλ θάπνηα δνθηκαζία 

πνπ ζα απνδεηθλχεη ηελ αθνζίσζή ηνπο ζηελ πφιε πνπ ηνπο ππνδερφηαλ. Ο Θεφδνηνο 

δελ είρε θαλέλα φθεινο απφ ην ςήθηζκα ηεο εθθιεζίαο ηνπ δήκνπ αθνχ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ πηζαλή πεξίπησζε λα βαζαληζηεί(εἰ κὴ ηνῦηφ γε ηὸ παηδίνλ, ὃ 

ἐπηθνπξῆζαη κέλ κνη νὐθ ἂλ ἐδχλαην, κελῦζαη δὲ ἱθαλὸλ ἦλ βαζαληδφκελνλ, εἴ ηη ἐγὼ 

ἐμεκάξηαλνλ;§33). 
28

           

 Ο βαζαληζκφο απαγνξεπφηαλ φηαλ θάπνηνο ήηαλ Αζελαίνο πνιίηεο αιιά 

επηβαιιφηαλ φηαλ θάπνηνο ήηαλ δνχινο γηα λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε θαη έγθπξε ε 

καξηπξία ηνπ. Απηφ φκσο δελ καο θαζηζηά βέβαην, νχηε απνδεηθλχεη φηη ν Θεφδνηνο 

                                                           
25

 Λεντάκησ Β., (2015), ςελ.: 81 
26

 Macdowell D. M., (2015)
6
, ζει.:192 

27
 Carey C., (2000), ςελ.:75 

28
 Λεντάκησ Β., (2015), ςελ.:81-83 
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ήηαλ δνχινο. Μάιηζηα ν βαζαληζκφο ηνπ λεαξνχ δηθαηνινγείηαη επεηδή δελ 

παξνπζηάδεηαη σο κάξηπξαο αιιά σο ζπλέλνρνο ζε κία δνινθνληθή ελέξγεηα, θάηη πνπ 

επηηξεπφηαλ ζηελ αζελατθή πνιηηεία, δειαδή ν βαζαληζκφο ελφο θαηεγνξνπκέλνπ γηα 

έλα ζνβαξφ θαη ζεκαληηθφ αδίθεκα φηαλ ήηαλ μέλνο. Απφ θάπνηα άιια ζεκεία ηνπ 

ιφγνπ θαίλεηαη φηη ν Θεφδνηνο ήηαλ κέηνηθνο θαη αλ ήηαλ δνχινο ζα πεξηκέλακε 

θάπνηα ζηηγκή λα γίλεη αλαθνξά ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, φκσο δελ γίλεηαη ζε θαλέλα 

ζεκείν ηνπ ιφγνπ.
 29           

 Δπηπιένλ, ν ίκσλ έθαλε ζπκθσλία κε ην λεαξφ θαη φρη κε θάπνηνλ θχξηφ ηνπ 

θάηη πνπ δείρλεη πσο ν ίδηνο ν Θεφδνηνο εηζπξάηηεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ 

ζπκθσλήζεθε. Οπφηε, ν Θεφδνηνο είλαη έλαο ειεχζεξνο λεαξφο ν νπνίνο κπνξεί λα 

δήζεη κε φπνηνλ θάζε θνξά απηφο πξνηηκά θαη λα εγθαηαιείςεη γηα έλα δηάζηεκα ηελ 

Αζήλα ρσξίο λα ειεγρζεί απφ θάπνηνλ ή λα πξέπεη λα ινγνδνηήζεη ζε θάπνηνλ. 

Δπνκέλσο, απηή ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ ηελ έρεη έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο δελ είλαη 

δνχινο θαη δελ έρεη θάπνηνλ θχξην.
30

    

Β. ίμων και ομιλητήσ 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη δχν Αζελαίνη πνπ δηεθδηθνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ν 

έλαο είλαη ν ίκσλ, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη σο θαηήγνξνο θαη ν άιινο είλαη ν 

απνινγνχκελνο. Ο θαηεγνξνχκελνο βξίζθεηαη ζε ψξηκε ειηθία θαη είλαη γφλνο κηαο 

απφ ηηο πινπζηφηεξεο νηθνγέλεηεο ηεο Αζήλαο θάηη πνπ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηαλ 

αλαθέξνληαη απηά πνπ έρνπλ πξνζθεξζεί απφ ηνπο πξνγφλνπο ηνπ θαη ηνλ ίδην ζηελ 

πφιε.(θζνλεῖλ εἰζηζκέλσλ, ἐάλ ηηο ἐλ ηῇ πφιεη πξνζπκῆηαη ρξεζηὸο εἶλαη§9,θαὶ κὴ πεξη

ίδεηε ἐθ ηῆο παηξίδνο ἀδίθσοἐθπεζφληα, ὑπὲξ ἧο ἐγὼ πνιινὺο θηλδχλνπο θεθηλδχλεπθα

θαὶ πνιιὰο ιῃηνπξγίαοιειῃηνχξγεθα, θαὶ θαθνῦ κὲλ αὐηῇ νὐδελὸο αἴηηνο γεγέλεκαη,  

νὐδὲ ηῶλ ἐκῶλ πξνγφλσλνὐδείο, ἀγαζῶλ δὲ πνιιῶλ:§47). Ο ίκσλ δελ ήηαλ πινχζηνο 

κε βάζε ηα ιεγφκελα ηνπ, θαζψο δειψλεη φηη ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ 

ζηνηρείσλ αληηζηνηρεί ζε δηαθφζηεο πελήληα δξαρκέο.( ζθέςαζζε δὲ ὡο ἄπηζηα εἴξεθε. 

ηὴλ γὰξ νὐζίαλ ηὴλ ἑαπηνῦ ἅπαζαλ πεληήθνληα θαὶ δηαθνζίσλ δξαρκῶλ ἐηηκήζαην. 

§24). Βέβαηα ην γεγνλφο φηη ζηξαηνινγήζεθε σο νπιίηεο (ἐλ Κνξίλζῳ γάξ, ἐπεηδὴ 

ὕζηεξνλ ἦιζε ηῆο πξὸο ηνὺο πνιεκίνπο κάρεο θαὶ ηῆο εἰο Κνξψλεηαλ ζηξαηείαο, §45) 

                                                           
29

 Carey C., (2003)
6 

,ςελ.:90 
30

 Λεντάκησ Β., (2015), ςελ.:81-83 
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καο δείρλεη φηη δελ αλήθε ζηνπο ζήηεο νη νπνίνη ήηαλ κηα νηθνλνκηθά αδχλακε ηάμε 

ησλ Αζελαίσλ. ζνλ αθνξά ηελ ειηθία ηνπ δελ ππάξρεη θάπνηα πιεξνθνξία.
31

 

4. Ηθοποιία-Παθοποιία 
 Ζ εζνπνηία θαη ε παζνπνηία απνηεινχλ ηερλάζκαηα ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο πνπ 

εμππεξεηνχλ νξηζκέλν ζθνπφ. Ζ εζνπνηία πεξηιακβάλεη ην ήζνο ησλ πξνζψπσλ πνπ 

παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηερληθά κέζα πεηζνχο γηα ηελ επίδεημε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

εθάζηνηε νκηιεηή ή γηα ηελ πξνζβνιή ηνπ αληηπάινπ. Απηφ γίλεηαη κε ινγηθά 

επηρεηξήκαηα ηα νπνία απνζθνπνχλ λα θεξδίζνπλ ην αθξναηήξην θαη λα ην πείζνπλ  

γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ελάγσλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ ιεγνκέλσλ 

ηνπ ή γηα ηελ αλεζηθφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ αληηπάινπ. Ζ παζνπνηία αθνξά ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη ζην αθξναηήξην θαη ζπγθεθξηκέλα ν 

θαηεγνξνχκελνο πξνθαιεί ηελ εχλνηα ησλ δηθαζηψλ θαη πξνβάιιεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εγείξεη ζαπκαζκφ θαη εθηίκεζε γηα ην πξφζσπφ ηνπ. Δπηπιένλ, 

πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη αηζζήκαηα κε αξλεηηθφ πεξηερφκελν γηα ηνπο αληηπάινπο 

ηνπ φπσο νξγή θαη απέρζεηα. ηελ νπζία ηνλίδεη ηα αξλεηηθά ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

αληηπάινπ γηα λα πξνβάιεη ηελ αλαμηνπηζηία θαη ηελ αλεηιηθξίλεηα πνπ ππνζηεξίδεη φηη 

ηνλ δηαθξίλεη. Αθφκα, πξνζπαζεί λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ησλ βνπιεπηψλ φηαλ 

ζπλήζσο ηνπο πξνθαιεί λα θάλνπλ ην θαζήθνλ ηνπο θαη λα ππνζηεξίμνπλ ην δίθαην 

ππνλνψληαο φηη ε δηθή ηνπ ε πιεπξά πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί θαη λα δηθαησζεί απφ 

απηνχο θαη εάλ δελ ην θάλνπλ ηφηε ζα έρνπλ αληηηαρζεί απέλαληη ζην λφκν θαη ζηελ 

δηθαηνζχλε.
32             

 Με βάζε ηνλ Λεληάθε Β. ν ίκσλ πηζαλφηεηα ζα είρε απεπζπλζεί ζην 

αθξναηήξην ηνλίδνληαο ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ 

αληηπάινπ ηνπ. Θα είρε επηζεκάλεη ηελ θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αληηπάινπ 

ηνπ θαη ζα είρε ππνζηεξίμεη φηη ν πινχηνο νδεγεί ηνπο αλζξψπνπο ηελ ππεξνςία θαη  

ζηελ δηάπξαμε χβξεσο. ηελ νπζία ν ίκσλ επηρεηξεκαηνινγνχζε κε ζθνπφ λα 

παξνπζηάζεη ηνλ αληίπαιφ ηνπ ζαλ έλαλ άλζξσπν γεκάην ππεξνςία ν νπνίνο δελ 

λνηάδεηαη γηα ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπ θαη αληηζέησο επραξηζηηέηαη φηαλ ηνλ ηαπεηλψλεη 

γηαηί απηφ απνηεινχζε χβξε, δειαδή φηαλ θάπνηνο πξνζέβαιε έλαλ άιινλ κε ζθνπφ 

λα ηνλ πξνζβάιεη θαη λα ληψζεη ηθαλνπνίεζε απφ απηφ.
33 Με απηφ ην ηξφπν γίλεηαη 

ρξήζε ηεο επίζεζεο ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ απφ ηνλ ίκσλα κε ζθνπφ λα δείμεη ηε 

                                                           
31

 Λεντάκησ Β., (2015), ςελ.: 82 
32

 Kennedy G., (2012)
10

, ςελ.:12 
33

 Λεντάκησ Β., (2015), ςελ.:84 
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δηαθζνξά ηνπ ραξαθηήξα ηνπ νκηιεηή θαη λα πξνθαιέζεη ζην αθξναηήξην αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα γηα απηφλ. Έηζη ζα έρεη ειπίδεο φηη κπνξεί λα θεξδίζεη ηε δίθε εθφζνλ 

ζα έρεη δείμεη φηη απηφο είλαη έλαο απιφο άλζξσπνο ν νπνίνο ήξζε αληηκέησπνο κε κία 

αδηθία θαη πέξα απφ απηφ ηξαπκαηίζηεθε απφ ηνλ αληίπαιφ ηνπ ρσξίο λα θηαίεη ζε 

θάηη.               

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν νκηιεηήο ζε νιφθιεξν ην ιφγν παξνπζηάδεηαη σο έλαο 

κεηξηνπαζήο θαη ήξεκνο άλζξσπνο, ν νπνίνο δελ ζέιεη θαη δελ επηζπκεί λα εκπιέθεηαη 

ζε δηακάρεο θαη γεληθφηεξα ζε εληάζεηο. Μάιηζηα γηα απηφ ην ιφγν φηαλ 

δεκηνπξγήζεθαλ νη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε απηφλ θαη ζηνλ ίκσλα λα απνθάζηζε λα 

πάξεη ηνλ Θενδφην θαη λα θχγνπλ απφ ηελ πφιε κε ζθνπφ λα θαηεπλαζηνχλ ηα 

πλεχκαηα θαη λα κελ νμπλζνχλ άιιν ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο (νὕησ δὲ ζθφδξα 

ἠπνξνχκελ ὅ ηη ρξεζαίκελ, ὦ βνπιή, ηῇ ηνχηνπ παξαλνκίᾳ, ὥζηε ἔδνμέ κνη θξάηηζηνλ 

εἶλαη ἀπνδεκῆζαη ἐθ ηῆο πφιεσο. ιαβὼλ δὴ ηὸ κεηξάθηνλ （ἅπαληα γὰξ δεῖ ηἀιεζῆ 

ιέγεηλ） ᾠρφκελ ἐθ ηῆο πφιεσο.§10). Γχξηζε ινηπφλ πίζσ καδί κε ηνλ ζχληξνθφ ηνπ 

φηαλ ζεψξεζε πσο δελ ζα ππήξρε θάπνην πξφβιεκα θάηη πνπ ζέιεη λα καο δείμεη 

νκηιεηήο πφζο απερζαλφηαλ ηνπο δηαπιεθηηζκνχο (ἐπεηδὴ δὲ ᾤκελ ἱθαλὸλ εἶλαη ηὸλ 

ρξφλνλ ίκσλη ἐπηιαζέζζαη κὲλ ηνῦ λεαλίζθνπ, κεηακειῆζαη δὲ ηῶλ πξφηεξνλ 

ἡκαξηεκέλσλ,ἀθηθλνῦκαη πάιηλ.§10). Με βάζε ηνλ νκηιεηή ν ίκσλ είλαη απηφο πνπ 

δηαηαξάζζεη ηελ εξεκία ηνπ νκηιεηή θαη ηνπ Θενδφηνπ. Απηφ πνπ ζπλέβε είλαη φηη ν 

ίκσλ θαη πάιη φηαλ επηζηξέθνπλ ηνπο δεκηνπξγεί ζνβαξφ πξφβιεκα, θαζψο ηνπο 

επηηίζεηαη μαλά κε απνηέιεζκα λα είλαη απηφο πνπ δηαηαξάζζεη ηελ θηιήζπρε δσή ηνπ 

Θενδφηνπ θαη ηνπ νκηιεηή γηα άιιε κία θνξά, θάηη πνπ ν νκηιεηήο επηδίσθε λα κελ 

μαλαζπκβεί.       

 Δπηπιένλ, ν ίδηνο ν νκηιεηήο παξνπζηάδεηαη σο επεξγέηεο ηεο πφιεο θαζψο 

ππνζηεξίδεη φηη γηα απηήλ λα έρεη βάιεη ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ θαη πνηέ δελ ηελ 

έβιαςε νχηε ηεο πξνθάιεζε θάηη θαθφ. Αληηζέησο ν ίδηνο θαη νη πξφγνλνί ηνπ 

θξφληηζαλ θαη θξνληίδνπλ ηελ πφιε ε νπνία έρεη πάξεη πνιιά θαιά απφ απηνχο. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν ν νκηιεηήο ζέιεη λα αλαδείμεη πφζν δίθαηνο θαη ηίκηνο άλζξσπνο είλαη 

θαζψο γηα ηνπο Αζελαίνπο έπαηδε πνιχ κεγάιν ξφιν νη άλζξσπνη λα θέξνληαη θαιά 

ζηελ πφιε θαη λα κελ ηελ πξνδίδνπλ (θαὶ κὴ πεξηίδεηε ἐθ ηῆο παηξίδνο ἀδίθσο 

ἐθπεζφληα, ὑπὲξ ἧο ἐγὼ πνιινὺο θηλδχλνπο θεθηλδχλεπθα θαὶ πνιιὰο ιῃηνπξγίαο 

ιειῃηνχξγεθα, θαὶ θαθνῦ κὲλ αὐηῇ νὐδελὸο αἴηηνο γεγέλεκαη, νὐδὲ ηῶλ ἐκῶλ 

πξνγφλσλ νὐδείο, ἀγαζῶλ δὲ πνιιῶλ §47).        
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 ηε ζπλέρεηα πξνζβάιιεη ην ήζνο ηνπ αληηπάινπ ν νπνίνο είλαη ν ίκσλ 

ζέινληαο λα ηνλίζεη φηη είλαη έλαο ζξαζχο, πνηαπφο, βάλαπζνο, βίαηνο, άδηθνο θαη 

αγελήο άλζξσπνο ν νπνίνο δελ έρεη εζηθέο αμίεο θαη θπθινθνξεί κεζπζκέλνο 

πξνθαιψληαο πξνβιήκαηα. Τπνζηεξίδεη, ινηπφλ, φηη ν εξαζηήο ηνπ ν Θεφδνηνο 

ππέθεξε φηαλ βξηζθφηαλ κε ηνλ ίκσλα θαη πσο ν ίδηνο ηνλ θέξδηζε κε ηελ αγαζφηεηα 

ην ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Αλαθέξνληαο ηηο επηζέζεηο πνπ ππέζηε ν νκηιεηήο απφ ηνλ 

ίκσλα, ην γεγνλφο φηη κπήθε ζην ζπίηη ηνπ κε ηε βία θαη δελ ζεβάζηεθε ηνλ ηεξφ 

ρψξν ηνπ γπλαηθσλίηε, φηη ρηχπεζε ηνλ θίιν ηνπ ζην θεθάιη απφ ηελ έληαζε πνπ ηνπ 

είρε δεκηνπξγεζεί, φηη επηηέζεθε μαλά ζην λεαξφ φηαλ επέζηξεςαλ ζηνλ Πεηξαηά  ζέιεη 

λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ήηαλ έλαο αληζφξξνπνο άλζξσπνο ν νπνίνο δελ 

δηζηάδεη ζπλερψο κε ηελ πξψηε επθαηξία λα δείρλεη ηελ δηαθζνξά ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ(ἐιζὼλ ἐπὶ ηὴλ νἰθίαλ ηὴλ ἐκὴλ λχθησξ κεζχσλ§6, θαὶ ἐκνῦ κὲλ ἁκαξηάλεη, 

Ἀξηζηνθξίηνπ δέ, ὃο παξ᾽ ἐκὲ ἦιζε κεη᾽ αὐηνῦ, βαιὼλ ιίζῳ ζπληξίβεη ηὸ κέησπνλ.§9, 

ὀιίγνλ δὲ ρξφλνλ δηαηξίςαληεο ἐμεξρφκεζα. νὗηνη δ᾽ ἤδε κεζχνληεο ἐθπεδῶζηλ ἐθ᾽ 

ἡκᾶο§12, ὅηη κὲλ ηνίλπλ νὗηνο ἦλ ὁ ἀδηθήζαο, ὦ βνπιή,§15). Αθφκα, πξνο ην ηέινο 

ηνπ ιφγνπ νκηιεηήο παξνπζηάδεη έλα ηζρπξφ επηρείξεκα πνπ απνδεηθλχεη κε βάζε ηα 

ιεγφκελα ηνπ ηελ αηηκία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ζίκσλα θαη απηφ είλαη ην γεγνλφο 

φηη πξφδσζε ηελ πφιε φηαλ θαιέζηεθε λα ζηξαηεπηεί θαη άξγεζε λα πάεη κε απψηεξν 

ζθνπφ λα απνθχγεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε κάρε ( θαὶ παλζηξαηηᾷ ηῶλ πνιηηῶλ 

ἐμειζφλησλ, δφμαο ἀθνζκφηαηνο εἶλαη θαὶ πνλεξφηαηνο, κφλνο Ἀζελαίσλ ὑπὸ ηῶλ 

ζηξαηεγῶλ ἐμεθεξχρζε §45).          

 ελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ ιφγνπ δεηά απφ ηνπο δηθαζηέο λα ηνλ ιππεζνχλε 

θαη παίξλεη σο δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη είλαη ζχκα ζε φιε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη 

πσο ζα πξέπεη λα ηνπ απνδνζεί δηθαηνζχλε (ὥζηε δηθαίσο ἂλ ὑθ᾽ ὑκῶλ θαὶ ὑπὸ ηῶλ 

ἄιισλ ἐιεεζείελ, νὐ κφλνλ εἴ ηη πάζνηκη ὧλ ίκσλ βνχιεηαη, ἀιιὰ θαὶ ὅηη ἠλαγθάζζελ 

ἐθ ηνηνχησλ πξαγκάησλ εἰο ηνηνχηνπο ἀγῶλαο θαηαζηῆλαη). Με φια ηα παξαπάλσ θαη 

ζθηαγξαθεί έλαλ ζαπκαζηφ ραξαθηήξα γηα ην πξφζσπφ ηνπ, πξνζβάιιεη έληνλα ην 

ήζνο ηνπ αληηπάινπ κε ινγηθά επηρεηξήκαηα θαη πξνζπαζεί λα πξνθαιέζεη ηελ εχλνηα 

ησλ δηθαζηψλ νη νπνίνη κε απηά πνπ ιέεη ππνλνεί φηη ζα πξέπεη λα κείλνπλ πηζηνί ζηα 

θαζήθνληά ηνπο γηαηί εάλ ηνλ θξίλνπλ έλνρν ζα έρνπλ αδηθήζεη ηνλ ίδην θαη ζα έρνπλ 

αθήζεη ειεχζεξν έλαλ άλζξσπν, ν νπνίνο δελ αμίδεη λα είλαη πνιίηεο ηεο αζελατθήο 

θνηλσλίαο. Σέινο, πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα ζπκπάζεηαο θαη ζπκπφληαο πξνο ηνπο 

αθξναηέο γηα ην πξφζσπφ ηνπ αθνχ ζε φιν ηνλ ιφγν είλαη απηφο ν νπνίνο έρεη 

εκπιαθεί ζε βηαηφηεηεο ρσξίο λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηίπνηα παξάλνκν θαη έρεη 
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ηαιαηπσξεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ε πξνζσπηθή ηνπ δσή θαη ε εξσηηθή ηνπ δσή κε ην 

Θεφδνην. 

 

5. Ύφοσ 
 Οη ιφγνη ηνπ Λπζία απνηεινχλ πξφηππα θαζαξνχ αηηηθνχ πεδνχ ιφγνπ κε 

ραξαθηεξηζηηθά θαζεκεξηλήο αιιά ηαπηφρξνλα εθιεπηπζκέλεο γιψζζαο ζηελ νπνία 

παξαηεξνχκε απνπζία πνηεηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη επηθπιαθηηθή ρξήζε κεηαθνξψλ. Σν 

χθνο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα πεηζηηθφ θαη δσληαλφ θαζψο ζπλνδεχεηαη απφ γνεηεία θαη 

αλεπηηήδεπηε απιφηεηα. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ απιά αλαθέξεη ν νκηιεηήο φηη θαη ν 

ίδηνο θαη ν ίκσλ επηζπκνχζαλ εξσηηθά ηνπ Θενδφηνπ αιιά απηφο ηνλ θαηέθηεζε κε 

φκνξθν ηξφπν θαη ν ίκσλ ηνπ θεξφηαλ άζρεκα θαη γηα απηφ ν λεαξφο έθπγε απφ 

θνληά ηνπ, δειαδή κε απιή ινγηθή καο παξνπζηάδεη ν Λπζίαο ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

(ἡκεῖο γὰξ ἐπεζπκήζακελ, ὦ βνπιή, Θενδφηνπ, Πιαηατθνῦ κεηξαθίνπ, θαὶ ἐγὼ κὲλ εὖ 

πνηῶλ αὐηὸλ ἠμίνπλ εἶλαί κνη θίινλ, νὗηνο δὲ ὑβξίδσλ θαὶ παξαλνκῶλ ᾤεην 

ἀλαγθάζεηλ αὐηὸλ πνηεῖλ ὅ ηη βνχινηην §5). 
34

   

 Δπηπιένλ, ν Λπζίαο μερψξηζε σο ξήηνξαο θαη απηφ πνπ ηνλ έθαλε κνλαδηθφ ζην 

είδνο ηνπ είλαη ην γεγνλφο φηη αζρνιήζεθε κε ην αηνκηθφ χθνο. ηελ νπζία απηφ πνπ 

θαηάθεξε ν Λπζίαο είλαη λα δίλεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην ηη έιεγαλ νη νκηιεηέο ηνπ 

θαη φρη ζην πψο ην έιεγαλ, δειαδή εζηίαζε ζην πεξηερφκελν θαη φρη ζηε κνξθή ηνπ 

ιφγνπ θάηη πνπ γηλφηαλ κέρξη ηφηε. Ζ ηδηαίηεξε πεηζψ πνπ απνξξέεη απφ ην χθνο ηνπ 

Λπζία πξνθχπηεη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπλδπάδεη ηνλ αλεπηηήδεπην ιφγν κε ηελ 

θπζηθφηεηα θαη ηελ απιφηεηα, πξνζαξκφδνληαο θάζε θνξά ην χθνο ηνπ ιφγνπ ηνπ 

ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πειάηε ηνπ. Μάιηζηα ζε 

ππνζέζεηο θφλνπ πνπ αλαιακβάλεη ηελ πιεπξά ηνπ θαηεγνξνχκελνπ ηφηε πξνηηκά ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο εχλνηαο ηνπ αθξναηεξίνπ φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηνλ ιφγν «πξνο 

ίκσλα», φπνπ ν θαηεγνξνχκελνο παξνπζηάδεηαη σο ζχκα ελψ θαηεγνξείηαη απφ ηνλ 

ίκσλα φηη είλαη ν ζχηεο ζε επίζεζε πνπ δέρηεθε απφ απηφλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εζνπνηία ν Λπζίαο θαηάθεξλε λα ζθηαγξαθεί ηνλ ραξαθηήξα θαη ην ήζνο ησλ πειαηψλ 

ηνπ θάηη πνπ ηνλ νδήγεζε ζηε λίθε πνιιψλ δηθψλ. Σν χθνο ηνπ Λπζία είρε κία 

ηδηαίηεξε ράξε, πνπ νθεηιφηαλ ζηε ιεπηφηεηα ησλ ιφγσλ ηνπ δεκηνπξγψληαο ηελ 

αίζζεζε ηεο θνκςφηεηαο. Παξ' φια απηά ν Λπζίαο δελ μέθεπγε απφ ην πξέπνλ, 

                                                           
34

 Edwards M., (2002), ςελ.:34 
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δειαδή δελ ρξεζηκνπνηνχζε ππεξβνιηθά ηερλάζκαηα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ αίζηα 

έθβαζε ηεο δίθεο, αιιά ην θαηάθεξλε απηφ φλησο πάληα ζηα φξηα ηεο ξεηνξηθήο 

ηέρλεο. Ο Λπζίαο σο ξήηνξαο επηζηξάηεπε ζηνπο ιφγνπο ηνπ ηελ επηλνεηηθφηεηά ηνπ 

θάηη πνπ επηηπγραλφηαλ κε ππνζεηηθνχο ζπιινγηζκνχο, νη νπνίνη ήηαλ ηφζν ηζρπξνί 

πνπ κπνξνχζαλ λα αλαηξέςνπλ ηελ ππεξαζπηζηηθή γξακκή ησλ αληηπάισλ.
35

  

 Μάιηζηα, ππάξρνπλ θαη άιια ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ ηνπ Λπζία ηα νπνία 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ιφγν ζε ιφγν αθνχ ρξεζηκνπνηεί πνηθίιεο κεζφδνπο έθθξαζεο. 

ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ πνιηηηθφ πεξηερφκελν ρξεζηκνπνηεί πεξηνδηθφ χθνο 

απνθεχγνληαο ηελ εθηελή ρξήζε ξεηνξηθψλ ζρεκάησλ φπσο είλαη ε αληίζεζε. Σνπο 

ηδησηηθνχο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο εληάζζεηαη θαη ν ιφγνο «πξνο ίκσλα» πξνηηκά θαη 

επηιέγεη ηε ραιαξή δνκή κε αλνινθιήξσηεο αληηζέζεηο ή καθξνπεξίνδν ιφγν ν νπνίνο 

απνηειείηαη απφ αιιεπάιιειεο δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο, πνπ εμαξηψληαη απφ θάπνηα 

θχξηα πξφηαζε (ἀιιὰ γάξ, ὦ βνπιή, πάληα αὐηῷ ηαῦηα ζχγθεηηαη θαὶ κεκεράλεηαη, θαὶ 

δνῦλαη κέλ θεζηλ, ἵνα κὴ δνθῇ δεηλὰ πνηεῖλ, εἰ κεδελὸο αὐηῷ ζπκβνιαίνπ γεγελεκέλνπ 

ηνηαῦηα ἐηφικα ὑβξίδεηλ ηὸ κεηξάθηνλ, ἀπεηιεθέλαη δὲ πξνζπνηεῖηαη, διόηι θαλεξφο 

ἐζηηλ ἐγθαιέζαο νὐδέπνη᾽ ἀξγχξηνλ νὐδὲ κλείαλ πεξὶ ηνχηνπ νὐδεκίαλ πνηεζάκελνο. 

§26) Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγήζεη ηελ αίζζεζε ηεο δσληάληαο θαη 

ηνπ ηδηαίηεξνπ χθνπο πνπ θαηλνκεληθά δελ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηαο θάηη πνπ ην 

θάλεη αθφκα πην ζαπκαζηφ.
36   

 πρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ιφγνπο ηνπ Λπζία ηππηθέο ξεηνξηθέο πξνηάζεηο 

κε εμαίξεζε ηνπο ππνζεηηθνχο ζπιινγηζκνχο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα 

ξεηνξηθά θείκελα. ηελ παξάγξαθν 37 ηελ ππνζεηηθή πξφηαζε ηελ αθνινπζεί κία 

αλαθνξηθή πξφηαζε θάηη πνπ είλαη ζπάλην ε θξάζε «δεηλφλ ἂλ εἴε» λα αλήθεη ζε 

δεπηεξεχνπζα πξφηαζε θαη ε ππνζεηηθή πξφηαζε πνπ αθνινπζεί λα έρεη σο 

ζπκπιήξσκα δεπηεξεχνπζα νπζηαζηηθή πξφηαζε (δεηλὸλ εἰ πεξὶ ηνχησλ ἐγὼ δφμσ 

πξνλνεζῆλαη, πεξὶ ὧλ νὗηνη ηπγράλνπζηλ νὕησ δεηλὰ θαὶ παξάλνκα πεπνηεθφηεο.)
37

  

  

                                                           
35

 Κωνςταντινόπουλοσ Β. Λ.,(2014), ςελ.:59-61 
36

 Edwards M., (2002), ςελ.:34 
37

 Κωνςταντινόπουλοσ Β. Λ.,(2014), ςελ.:71-72 



19 
 

6. Δομή 
 Ο Λπζίαο ζηνλ ιφγν «πξνο ίκσλα» νδεγείηαη ζε έλαλ βαζηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ 

ιφγνπ ν νπνίνο γίλεηαη ζε ηέζζεξα κέξε, ηα νπνία είλαη αξθεηά δηαθξηηά κεηαμχ ηνπο 

θαη ην θαζέλα επηηειεί ην δηθφ ηνπ ζθνπφ. Υξεζηκνπνηεί ξεηνξηθή πνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο έληερλε θαη θάζε κέξνο ηνπ ιφγνπ είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ππφζεζεο.
38

 Γεληθά. ζηα πξννίκηα ηνπ ν Λπζίαο εληππσζηάδεη κε ηελ 

επξεκαηηθφηεηά ηνπ αθνχ ζε θάζε ιφγν πξσηνηππεί θαη πξνεηνηκάδεη ην αθξναηήξην 

γηα απηφ πνπ ζα αθνινπζήζεη ζηελ δηήγεζε. Έηζη ζηνλ ιφγν «πξνο ίκσλα» 

πξντδεάδεη ηνπο δηθαζηέο γηα ηε δηαθζνξά ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ίκσλα θαη ηνπο 

πξνθαηαιακβάλεη αξλεηηθά γηα απηφλ (αὐηὸλ εἰο ηνζνῦηνλ ηφικεο ἡγεζάκελ 

ἀθηθέζζαη, ὥζηε ὑπὲξ ὧλ αὐηὸλ ἔδεη δνῦλαη δίθελ, ὑπὲξ ηνχησλ ὡο ἀδηθνχκελνλ 

ἔγθιεκα πνηήζαζζαη θαὶ νὕησ κέγαλ θαὶ ζεκλὸλ ὅξθνλ δηνκνζάκελνλ εἰο ὑκᾶο 

ἐιζεῖλ.§1). Ζ δηήγεζε ηνπ ιφγνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πεηζηηθφηεηα, απιφηεηα θαη 

ζαθήλεηα θαη νη πίζηεηο απνηεινχλ ην ηκήκα ηνπ ιφγνπ φπνπ ζα θαλεί ε 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ξήηνξα πνπ ζα βαζηζηεί ηελ επηλνεηηθφηεηά ηνπ θαη ζηε 

ινγηθή ηνπ. Σέινο ν επίινγνο ζα είλαη ε ζχλνςε ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ πνπ ζα 

αθνξνχλ ηελ αλεζηθφηεηα ηνπ αληηπάινπ ηνπ ζε αληίζεζε κε ηε δηθή ηνπ εζηθφηεηα.
39

 

Σα κέξε ινηπφλ ζηα νπνία ρσξίδεηαη ν ιφγνο είλαη ηα εμήο: 

1. ΠΡΟΟΗΜΗΟ (§ 1-4) 

2. ΓΗΖΓΖΗ (§5-20) 

3. ΠΗΣΔΗ (§21-45) 

4. ΔΠΗΛΟΓΟ (§46-48) 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Edwards M., (2002), ςελ.:35 
39

 Κωνςταντινόπουλοσ Β. Λ.,(2014), ςελ.:86-88 



20 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

ΑΝΑΛΤΗ  ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ «ΠΡΟ ΙΜΩΝΑ»  

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ (§1-4)    

 

 Ο Λπζίαο απ΄ ηελ αξρή θηφιαο ηνπ ιφγνπ επηρεηξεί λα θαηαδείμεη ηνλ 

απνινγνχκελν ζε θαηεγνξνχκελν θαη ηνλ ζχηε ζε ζχκα. Απηφ γίλεηαη κε ηελ 

πξνζπάζεηα δηαβνιήο ηνπ αληηπάινπ θάηη πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ ππνλφκεπζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ, αιιά θαη ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ, πνπ απνηειεί κία αξθεηά 

ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή ηεο δηθαληθήο ξεηνξείαο (ὑπὲξ ηνχησλ ὡο ἀδηθνχκελνλ ἔγθιεκα 

πνηήζαζζαη θαὶ νὕησ κέγαλ θαὶ ζεκλὸλ ὅξθνλ δηνκνζάκελνλ εἰο ὑκᾶο ἐιζεῖλ. §1) . ηε 

ζπλέρεηα θαηήγνξνο θαη θαηεγνξνχκελνο πξηλ εθθσλήζνπλ ηνπο ιφγνπο ηνπο 

νξθίδνληαη φηη ζα πνπλ ηελ αιήζεηα θαη γηα απηφ ν φξθνο δίλεηαη πάλσ ζε θνκκάηηα 

θξέαηνο ζπλήζσο απφ θάπνην θξηφ ή ηαχξν. Ο φξθνο είρε κεγάιε ζεκαζία θαη 

ππνδήισλε ηελ ηεξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Μάιηζηα ζπρλά παξαηεξείηαη φηη νη δχν 

αληίπαινη πνπ βξίζθνληαη ελψπηνλ ελφο δηθαζηεξίνπ λα έρνπλ πξνβεί ζε 

παξαζθεληαθέο ζπλελλνήζεηο θαη ζην ζεκείν απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζε κία 

ππνηηζέκελε επηηήδεηα επηινγή πνπ πεξηειάκβαλε δσξνδνθία ησλ θξηηψλ θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καξηχξσλ. Απηφ ην επηρείξεκα πξνζέβαιε ην δηθαζηήξην θαη ήηαλ 

αξθεηά άζεκλν σο πξνο ην ήζνο ησλ δηθαζηψλ. Ο θαηεγνξνχκελνο πξνβαίλεη ζε κηα 

δηαθξηηηθή θνιαθεία ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ελαπνζέηεη ηηο ειπίδεο ηνπ ζηελ εκπεηξία θαη 

ζην εζηθφ θχξνο ηνπ Άξεηνπ Πάγνπ, ν νπνίνο απνηειεί ην αλψηεξν δηθαζηηθφ ζψκα 

ηεο Αζελατθήο Πνιηηείαο.
40

          

 Πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ν νκηιεηήο δελ έρεη θακηά ακεραλία γηα ην γεγνλφο 

φηη εξσηεχηεθε έλαλ λεαξφ αιιά ληψζεη αλαζθάιεηα σο πξνο ηελ δηαθνξά ειηθίαο 

ηνπο, θαζψο έλησζε έληνλν εξσηηθφ πάζνο γηα απηφλ παξφιν πνπ ήηαλ θαηά πνιιά 

ρξφληα κεγαιχηεξφο ηνπ.
41

 Απηφ πνπ ηνλ έθαλε λα είλαη πξνβιεκαηηζκέλνο σο πξνο ην 

ήζνο ηνπ ήηαλ ε ζσκαηηθή εθπιήξσζε ηνπ πφζνπ ηνπ. Μάιηζηα ε έθθξαζε εξσηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ήηαλ επηηξεπηή φηαλ απεπζπλφηαλ ζε θάπνηνλ κέηνηθν ή δνχιν θαη 

απηφ ζπλέβαηλε δηφηη ε θαηψηεξε θνηλσληθή ζέζε επέηξεπε ζηνλ ελδηαθεξφκελν λα 

εθδειψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη λα θαλεξψζεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ δσήο. Ο απνινγνχκελνο κπνξεί λα ήηαλ έλαο άλζξσπνο κεγάιεο 

                                                           
40

 Λεντάκησ Β., (2015), ςελ.:115 
41

 Ράπτησ Γ., (2004), ςελ.:200 

http://archeia.moec.gov.cy/sm/441/mantitheos_1_3_noimatika.pdf
http://archeia.moec.gov.cy/sm/441/mantitheos_1_3_noimatika.pdf
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ειηθίαο ρσξίο σζηφζν απηφ λα ζεκαίλεη φηη ήηαλ ειηθησκέλνο θάηη πνπ γίλεηαη θαλεξφ 

απφ ην γεγνλφο φηη είρε ηε ζσκαηηθή δχλακε λα ππεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα 

εκπιέθεηαη ζε δηακάρεο. Απφ απηά ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ήηαλ πάλσ απφ ζαξάληα 

εηψλ. Δπηπιένλ, ν νκηιεηήο δελ ζεσξεί θαθφ θαη επηιήςηκν ην φηη εξσηεχηεθε έλαλ 

άληξα λεφηεξν ηνπ, αιιά είλαη πξνβιεκαηηζκέλνο κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη κε φζα 

ζπλέβεζαλ κεηαμχ ηνπο αθφηνπ εθδήισζε ην εξσηηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ.
42

 

 

2. ΔΙΗΓΗΙ (§5-20) 

Α) Πρώτη επίθεςη ίμωνα(§ 5-9) 

 Ο νκηιεηήο δείρλεη φηη ν ίδηνο θαη ν άιινο εξαζηήο ηνπ Θενδφηνπ, ν ίκσλ 

ηνλ δηεθδίθεζαλ ηαπηφρξνλα, αιιά ζηελ ζπλέρεηα ηεο δηήγεζεο θαίλεηαη φηη ν 

νκηιεηήο θέξδηζε ηνλ λεαξφ απφ ηνλ ίκσλα επεηδή ηνπ πξφζθεξε κεγαιχηεξε 

ρξεκαηηθή ακνηβή (ἡκεῖο γὰξ ἐπεζπκήζακελ, ὦ βνπιή, Θενδφηνπ, Πιαηατθνῦ κεηξαθίνπ 

§5). Ο Θεφδνηνο ήηαλ έλαο λεαξφο πνπ ακεηβφηαλ γηα ηηο ζεμνπαιηθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξφζθεξε ζε άλδξεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Βέβαηα ε θαηεγνξία ηνπ δελ έγθεηηαη ζηηο 

ελ ιφγσ ππεξεζίεο αιιά ζην γεγνλφο φηη θαη νη δχν άλδξεο δηεθδίθεζαλ ην Θεφδνην 

ηαπηφρξνλα θαη απηφο πξνηίκεζε εθείλνλ πνπ ηνπ πξφζθεξε ηελ πςειφηεξε ρξεκαηηθή 

ακνηβή κε απνηέιεζκα λα πξνθαιέζεη ηελ νξγή θαη ηε δπζθνξία ηνπ ίκσλα. Ωζηφζν, 

ην γεγνλφο φηη έλαο άλζξσπνο πξφζθεξε ην ζψκα ηνπ έλαληη ρξεκαηηθήο ακνηβήο ήηαλ 

θάηη πνπ ηνλ νδεγνχζε ζε πνιηηηθή αηίκσζε κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα 

αλαιάβεη θαλέλα αμίσκα αιιά νχηε θαη λα απεπζχλεη ην ιφγν ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ ζε 

δεκφζην ρψξν φπσο ήηαλ ε εθθιεζία ηνπ δήκνπ. Απηφ ζπλέβαηλε δηφηη ζχκθσλα κε 

ηνλ λφκν ζεσξνχηαλ φηη απηφο πνπ δηαζέηεη ην ζψκα ηνπ θαη ην πνπιάεη κπνξεί εμίζνπ 

εχθνια λα πνπιήζεη θαη ηελ πφιε ηνπ θαη λα ηελ πξνδψζεη. Γη’ απηφ ινηπφλ φηαλ 

θάπνηνο ρξεζηκνπνηνχζε έλα ζπκπνιίηε ηνπ γηα λα ηθαλνπνηήζεη ην εξσηηθφ ηνπ πάζνο 

κπνξνχζε λα κελπζεί γηα χβξε γηαηί ηνπ ζηεξνχζε ην δηθαίσκα ηεο ηζεγνξίαο, ελφο 

ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ηεο δεκνθξαηίαο. Έηζη ζπλήζσο πξνέθππηε ν απνδέθηεο ηεο 

ρξεκαηηθήο ακνηβήο ήηαλ δνχινο ή μέλνο.
43

       

 ηε ζπλέρεηα ν νκηιεηήο ππνζηεξίδεη πσο ν ίκσλ πήγε ζπίηη ηνπ βξάδπ 

ζε θαηάζηαζε κέζεο, αιιά είλαη πηζαλφηεξν λα πήγε κφλν γηα λα δεηήζεη ηα ρξήκαηά 

ηνπ πίζσ ζε αληίζεζε κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ νκηιεηή (ππζφκελνο γὰξ ὅηη ηὸ 

                                                           
42

 Λεντάκησ Β., (2015), ςελ.:116 
43

 Λεντάκησ Β., (2015), ςελ.:117 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28mei%3Ds&la=greek&can=h%28mei%3Ds0&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr0&prior=h(mei=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pequmh%2Fsamen&la=greek&can=e%29pequmh%2Fsamen0&prior=ga\r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D0&prior=e)pequmh/samen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=boulh%2F&la=greek&can=boulh%2F0&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*qeodo%2Ftou&la=greek&can=*qeodo%2Ftou0&prior=boulh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*platai%2Bkou%3D&la=greek&can=*platai%2Bkou%3D0&prior=*qeodo/tou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=meiraki%2Fou&la=greek&can=meiraki%2Fou0&prior=*platai+kou=
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κεηξάθηνλ ἦλ παξ᾽ ἐκνί, ἐιζὼλ ἐπὶ ηὴλ νἰθίαλ ηὴλ ἐκὴλ λχθησξ κεζχσλ §6).
44

 ην ιφγν 

ηνπ αλαθέξεη φηη ζην ζπίηη ήηαλ ε αδειθή ηνπ θαη νη αληςηέο ηνπ ρσξίο λα θάλεη 

αλαθνξά ζε ζχδπγν θάηη κνπ καο δείρλεη φηη ήηαλ άγακνο ή ρήξνο. Βέβαηα κπνξνχκε 

λα δηαθξίλνπκε εχθνια ηελ ππνθξηζία ηνπ νκηιεηήο ν νπνίνο, παξά ην γεγνλφο φηη ζην 

γπλαηθσλίηε ηνπ ζπηηηνχ βξηζθφηαλ ε αδειθή ηνπ θαη νη αληςηέο ηνπ,  ηελ ίδηα ζηηγκή 

βξηζθφηαλ κε ηνλ εξσκέλν ην δηακέξηζκα αλδξψλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε άζρεκε 

ζπκπεξηθνξά πνπ επέδεημε ν ίκσλ ηε ζηηγκή πνπ επηζθέθζεθε ην ζπίηη ηνπ νκηιεηή 

πξνθάιεζε ηδηαίηεξν απνηξνπηαζκφ θαζφινπ δελ πεξίκελαλ θάηη ηέηνην θαη φινη ηνπο 

δεηνχζαλ ζπγγλψκε εθηφο απφ ηνλ ίδην ηνλ ίκσλα. 45      

 Ο νκηιεηήο καδί  κε ηνλ ζχληξνθφ ηνπ ηελ ψξα ηεο εθφδνπ ηνπ ίκσλα 

ζην ζπίηη ηνπ, βξηζθφηαλ ζην ρψξν φπνπ γίλνληαλ ηα ζπκπφζηα θαη δεηπλνχζε. 

Αμηνπεξίεξγν απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν ίκσλ εηζέβαιε πξψηα ζην γπλαηθσλίηε πνπ 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ν ηειεπηαίνο ρψξνο αλαδήηεζεο ηνπ Θενδφηνπ, θαζψο είλαη 

δπζπξφζηηνο θαη απφ ηνπο πην πξνζηαηεπκέλνπο ρψξνπο ηνπ ζπηηηνχ (ἐθθφςαο ηὰο 

ζχξαο εἰζῆιζελ εἰο ηὴλ γπλαηθσλῖηηλ, ἔλδνλ νὐζῶλ ηῆο ηε ἀδειθῆο ηῆο ἐκῆο θαὶ ηῶλ 

ἀδειθηδῶλ, αἳ νὕησ θνζκίσο βεβηψθαζηλ ὥζηε θαὶ ὑπὸ ηῶλ νἰθείσλ ὁξψκελαη 

αἰζρχλεζζαη.§6). Σν πην ινγηθφ θαη ην πην πηζαλφλ ζα ήηαλ λα ςάμεη πξψηα ηνπο 

ππφινηπνπο ρψξνπο ηνπ ζπηηηνχ. Αθφκα, νκηιεηήο ζα έπξεπε λα είρε νπσζδήπνηε 

αθνχζεη ηελ θαζαξία πνπ γηλφηαλ ζην ρψξν ηνπ γπλαηθψλ θαη λα είρε ήδε θαηεπζπλζεί 

εθεί γηα λα εμαθξηβψζεη ηη γίλεηαη αιιά απηφ δελ ζπλέβε. ηελ νπζία βγήθε έμσ απφ 

ηνλ ρψξν ησλ γπλαηθψλ κφλν φηαλ ηνλ θψλαμε ν ίκσλ (ὥζηε ἐμεπξὼλ νὗ ἐδεηπλνῦκελ 

ἀηνπψηαηνλ πξᾶγκα θαὶ ἀπηζηφηαηνλ ἐπνίεζελ §7). 46 
      

 Ο νκηιεηήο αθνχ θαιείηαη απφ ηνλ ίκσλα λα αλακεηξεζνχλ ζαλ άληξεο 

έμσ απφ ην ζπίηη θαη ε επίζεζε ηνπ απνθξνχεηαη, ππνζηεξίδεη φηη ν ίκσλ ζπλερίδεη λα 

έρεη καληψδε ζπκπεξηθνξά θαη θαηά ιάζνο ρηππάεη έλα απφ ηνπο θίινπο ηνπ πνπ ήηαλ 

καδί ηνπ γηα λα ηνλ βνεζήζεη. Απηφ ηνπ θαίλεηαη αξθεηά γεινίν φπσο ππνζηεξίμεη ζηε 

ζπλέρεηα, αιιά γελληέηαη ην εξψηεκα γηαηί δελ θαηέθπγε ζηε δηθαηνζχλε αλ 

πξαγκαηηθά έηζη έγηλαλ ηα πξάγκαηα θαζψο ήηαλ βέβαην φηη ήηαλ έλνρνο ν ίκσλ 

αθνχ ππήξραλ θαη κάξηπξεο.
47
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 Carey C., (2000), ςελ.:82 
45

 Λεντάκησ Β., (2015), ςελ.:118 
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 Λεντάκησ Β., (2015), ςελ.:118 
47

 Λεντάκησ Β., (2015), ςελ.:119 
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Β) Αποδημία του ομιλητή (§10) 

 Ο νκηιεηήο επεηδή ήηαλ έλαο εχπνξνο άλζξσπνο απνθάζηζε λα 

εγθαηαιείςεη ηελ πφιε θαη λα απαιιαρζεί απηφο θαη ν Θεφδνηνο απφ ηηο επηζέζεηο ηνπ 

ίκσλα. Ο θαηεγνξνχκελνο γηα λα κελ πξνθαιέζεη πξφβιεκα ζηελ θνηλσλία ηεο 

Αζήλαο απνθάζηζε καδί κε ηνλ ζχληξνθφ ηνπ λα αθήζνπλ ηελ Αζήλα θαη λα πάλε ζε 

κία άιιε πφιε ηεο νπνίαο ην φλνκα δελ αλαθέξεηαη.
48

 Μάιηζηα, απφ ην γεγνλφο φηη 

φηαλ επηζηξέθεη θαη πάιη ζηελ Αζήλα θαη ν ίκσλ ηνπο επηηίζεηαη θαηαιαβαίλνπκε φηη 

ν ιφγνο απνθπγήο ηνπ ήηαλ πξαγκαηηθφο, θαζψο ίζσο πξαγκαηηθά λα ήζειε λα 

απνθχγεη άζρεκεο θαηαζηάζεηο φπσο απηή πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζην ζπίηη ηνπ 

(ὥζηε ἔδνμέ κνη θξάηηζηνλ εἶλαη ἀπνδεκῆζαη ἐθ ηῆο πφιεσο). Σν ζεκείν απηφ εληνπίδνπκε 

έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πσο αλ ν Θεφδνηνο ήηαλ δνχινο ηφηε δελ ζα κπνξνχζε λα 

εγθαηαιείςεη ηελ Αζήλα ή ηνπιάρηζηνλ δελ ζα κπνξνχζε λα ην είρε θάλεη ρσξίο ηελ 

άδεηά ή ηελ επηηήξεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ.         

 Ο νκηιεηήο γηα λα εληζρχζεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θαη ηελ 

αιεζνθάλεηα ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ ππνζηεξίδεη πσο φια φζα ζα δηεγεζεί είλαη αιεζή 

θαη ζα  θαλεξψζεη ηα πάληα αθφκα θαη αλ ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ ηνλ εθζέηνπλ. Έηζη 

εληζρχεηαη ε αμηνπηζηία ηνπ κε ηε ινγηθή φηη φηαλ θάπνηνο επηρεηξεί λα αλαθεξζεί ζε 

πξάγκαηα κπνξεί λα πξνζβάινπλ ηελ εηθφλα ηνπ δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηα άιιν 

παξά λα πεη φιε ηελ αιήζεηα πξνθεηκέλνπ λα αλαδπζεί ε δηθαηνζχλε.
49

 

 

Γ)Δεύτερη επίθεςη ίμωνα (§11-14) 

  Έπεηηα, κεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ν νκηιεηήο θαη ζχληξνθνο πνπ 

επηζηξέθνπλ ζηελ Αζήλα θαη ν Θεφδνηνο κέλεη ζην ζπίηη ηνπ Λπζηκάρνπ. κσο δελ 

ππάξρεη ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο πνπ λα ππνδειψλεη αλ ν Θεφδνηνο έκεηλε εθεί γηα 

θάπνηεο ψξεο ή γηα θάπνηνλ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Έηζη δεκηνπξγνχληαη δχν 

εθδνρέο φζνλ αθνξά ηελ αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ. Αξρηθά, ε πξψηε εθδνρή είλαη φηη 

επηζηξέθεη ζηελ Αζήλα θαη απιά άθεζε ηνλ Θεφδνην γηα θάπνηα ψξα ζην θηιηθφ ηνπ 

ζπίηη κε ζθνπφ λα πάεη ζην Πεηξαηά γηα θάπνηα ππφζεζε θαη έπεηηα λα γπξίζεη λα ηνλ 

πάξεη. Ζ δεχηεξε εθδνρή έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν νκηιεηήο απφ ζεβαζκφ θαη 

δηαθξηηηθφηεηα πξνο ηελ νηθνγέλεηά ηνπ απέλαληη ζηελ νπνία αηζζάλεηαη 
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ληξνπηαζκέλνο εμαηηίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπκβάληνο κε ηνλ ίκσλα, απνθαζίδεη λα 

αθήζεη ηνλ εξσκέλν ηνπ ζην ζπίηη ελφο θίινπ ηνπ θαη εθεί ζα κπνξεί λα ηνλ 

επηζθέπηεηαη φπνηε ζέιεη ρσξίο θαλέλαλ ελδνηαζκφ. Ζ πην πηζαλή εθδνρή είλαη ε 

δεχηεξε, παξφιν πνπ είλαη δχζθνιν λα γίλεη πηζηεπηή, θαζψο ν νκηιεηήο έθπγε γηα έλα 

δηάζηεκα απφ ηελ πφιε ηνπ γηα λα γιηηψζεη απφ ηηο ερζξφηεηεο ηνπ ίκσλα, 

επηζηξέθεη θαη αθήλεη ηνλ λεαξφ ζε έλα ζπίηη πνπ βξίζθεηαη ζηε γεηηνληά ηνπ 

αλζξψπνπ εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ είρε αλαγθαζηεί λα θχγεη απφ ηελ πφιε ηνπ θἀγὼ κὲλ 

ᾠρφκελ εἰο Πεηξαηᾶ, νὗηνο δ᾽ αἰζζφκελνο εὐζέσο ἥθνληα ηὸλ Θεφδνηνλ θαὶ 

δηαηξίβνληα παξὰ Λπζηκάρῳ, ὃο ᾤθεη πιεζίνλ ηῆο νἰθίαο ἧο νὗηνο ἐκεκίζζσην, 

παξεθάιεζέ ηηλαο ηῶλ ηνχηνπ ἐπηηεδείσλ. §11).
50      

 Γεληθά, παξαηεξείηαη φηη ε ππφζεζε πεξηέρεη αξθεηά ζπκπηψζεηο. Καηά ηχρε ν 

Θεφδνηνο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην ζπίηη ηνπ ίκσλα θαη ζπκπησκαηηθά ηελ ψξα πνπ 

ν ίκσλ θαη ε παξέα ηνπ επηηίζεηαη ζην λεαξφ εθείλε αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ ν 

νκηιεηήο επηζθέπηεηαη ηνλ Λπζίκαρν. Ννκίδνληαο ν νκηιεηήο πσο ν εξσκέλνο ηνπ ζα 

μεθχγεη απφ ηελ καλία ησλ αλζξψπσλ απηψλ πήξε δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε θαη κεηά 

πάιη ζπκπησκαηηθά κπξνζηά απφ έλα άιιν ζπίηη ηνπο μαλαζπλαληά. Μάιηζηα 

νκηιεηήο παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θηιήζπρν θαη ζπλεηφ φηαλ απνθάζηζε λα θχγεη 

καθξηά απφ ηε ζπκπινθή πνπ πήγε λα δεκηνπξγεζεί Θεσξψληαο πσο θαη ν εξσκέλνο 

ηνπ ζα ζσδφηαλ. Απηφ φκσο ην ζηεξίδεη ζην γεγνλφο φηη ζεψξεζε πσο δελ ζα ππήξρε 

θακία ζεκαζία θαη θαλέλα πξαθηηθφ απνηέιεζκα εάλ έκελε εθεί θαη δηαπιεθηίδνληαλ 

καδί κε ηνλ ίκσλ θαη ηελ παξέα ηνπ νπφηε ε πξάμε ηνπ δελ ήηαλ απνηέιεζκα δεηιίαο, 

αιιά απνηέιεζκα απηήο ηεο ινγηθήο εζσηεξηθήο δηεξγαζίαο (ηαῦηα δηαλνεζεὶο ἑηέξαλ 

ὁδὸλ ᾠρφκελ ἀπηψλ: νὕησ ζθφδξ᾽ αὐηνὺο ἐθπιαηηφκελ, θαὶ πάληα ηὰ ὑπὸ ηνχησλ 

γηγλφκελα κεγάιελ ἐκαπηῷ ζπκθνξὰλ ἐλφκηδνλ §14 ).
51 ε απηφ ην ζεκείν γελληέηαη 

εχινγα ην εξψηεκα γηαηί ν νκηιεηήο δελ επηθαιέζηεθε ηελ καξηπξία ηνπ Θενδφηνπ ν 

νπνίνο είλαη ην θχξην πξφζσπν ηεο ηζηνξίαο θαη εκπιέθεηαη ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο. 

Μπνξεί βέβαηα ν Θεφδνηνο λα είλαη κεηαμχ ησλ καξηχξσλ πνπ ζα θαηαζέζνπλ ηε 

ζπλέρεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρεη θαη πεξίπησζε εθφζνλ ιεθζεί ππφςε φηη ε 

δίθε γίλεηαη ηέζζεξα ρξφληα κεηά απφ ηα ζπκβάληα φηη ν λεαξφο κπνξεί λα βξίζθεηαη 

ζε κία άιιε πφιε ή λα κελ είλαη πηα ελ δσή.
52
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Δ)Σρίτη επίθεςη ίμωνα(§15-17) 

  Ο λεαξφο Θεφδνηνο επεηδή είρε ηξνκνθξαηεζεί κε φζα ζπλέβαηλαλ γχξσ ηνπ 

θαηεπζχλζεθε ζε έλα βαθείν πξνθεηκέλνπ λα ζσζεί, αιιά ε παξέα ηνπ ίκσλα έηξεμε 

λα ηνλ πηάζεη γηα λα είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ κηαο θαη ήηαλ επθαηξία ηψξα πνπ έιεηπε ν 

νκηιεηήο (νὗηνη δὲ ζπλεηζπεζφληεο ἦγνλ αὐηὸλ βίᾳ, βνῶληα θαὶ θεθξαγφηα θαὶ 

καξηπξφκελνλ. §15). Έηζη ν ίκσλ ζα θαηάθεξλε λα εθπιεξψζεη ηε κφληκε επηζπκία 

πνπ είρε γηα ηνλ Θεφδνην. Γίλεηαη ινηπφλ ζην ζεκείν απηφ ε καλία πνπ έηξεθε ηνλ 

ίκσλα γηα ην πξφζσπν ηνπ Θενδφηνπ θαη πσο ν αδίζηαθηνο άλζξσπνο ήηαλ νπνίνο 

δελ ζεβφηαλ ηηο επηζπκίεο ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ.
53

 

 

Ε)Σέταρτη επίθεςη ίμωνα(§17-20) 

 Ο νκηιεηήο ελψ βξηζθφηαλ ζην ζπίηη ηνπ Λάδσλα ν νπνίνο πηζαλφηεηα ζα είλαη 

αλάκεζα ζε απηνχο πνπ ζηελ ζπλέρεηα ζα θαηαζέζνπλ σο κάξηπξεο ζπλάληεζε μαλά 

ην ίκσλα κε ηελ παξέα ηνπ πνπ θεξφηαλ άζρεκα ζην λεαξφ. Ο ηφπνο αλαθέξεηαη γηα 

λα δνζεί έκθαζε πσο ε κάρε έγηλε αιινχ θαη φρη κπξνζηά ζην ζπίηη ηνπ ίκσλα φπσο 

ηζρπξίδεηαη ν ίδηνο. Μάιηζηα ν απνινγνχκελνο ηνλίδεη ηδηαίηεξα φηη πεξπαηνχζε 

νινκφλαρνο ( ἐγὼ κφλνο βαδίδσλ ἐληπγράλσ§17) θάηη πνπ απνδεηθλχεη φηη δελ θάιεζε 

βνήζεηα, θαζψο δελ είρε θαλέλαλ πξνζρεδηαζκφ. Βέβαηα κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη 

νη πεξαζηηθνί, νη νπνίνη βιέπνπλ ηελ αδηθία θαη παξεκβαίλνπλ παίξλνληαο ην κέξνο 

ηνπ νκηιεηή, φηη ήηαλ θίινη ηνπ αθνχ νη εμσηεξηθνί παξαηεξεηέο φηαλ γίλεηαη κία 

δηακάρε αλάκεζα ζε αλζξψπνπο πξνζπαζνχλ λα εξεκήζνπλ ηα πλεχκαηα θαη λα 

ρσξίζνπλ ηα δχν κέξε θαη φρη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηήλ.
 54

   

 Τπνζηεξίδεηαη απφ ηνλ νκηιεηή φηη ν λεαξφο ηαπεηλψζεθε κε ηξφπν ηφζν 

αλήζηθν θαη βάλαπζν πνπ ππνλνεί κεηαμχ άιισλ φηη ππέζηε θαη βηαζκφ. Ο Θεφδνηνο 

παξνπζηάδεηαη σο ην ζχκα πνπ ππέθεξε ηα ρέξηα ελφο πβξηζηηθνχ αλζξψπνπ ηνπ 

νπνίνπ νη πξάμεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο είλαη απνηξφπαηεο.
55

 ηε ζπλέρεηα ε παξέα ηνπ 

ίκσλα θαη ν ίδηνο ζηξάθεθαλ πξνο ηνλ νκηιεηή θαη άξρηζαλ λα ηνλ μπινθνπνχλ. Γελ 

αξλείηαη φκσο φηη θαη ν ίδηνο αληέδξαζε θαη φηη αληαπέδσζε ηα ρηππήκαηα φλησο πηα 

ακπλφκελνο. Ο νκηιεηήο ηξαπκάηηζε ηνλ ίκσλα, αιιά απηφ έγηλε επεηδή έπξεπε λα 
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πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, θαζψο βξηζθφηαλ ήδε κέζα ζε κία ζπκπινθή πνπ έλαο 

ρηππνχζε ηνλ άιινλ κε καλία. ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ππάξρεη κία ζχγρπζε σο πξνο 

ηελ έθθξαζε πνπ επηηπγράλεηαη κε ηνλ γξήγνξν ξπζκφ ηεο αθήγεζεο, ηελ δηαξθή 

ελαιιαγή ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ, ηε ζπζζψξεπζε ησλ επαλαιήςεσλ 

θαη ησλ κεηνρψλ. Ωζηφζν απηή ε ζχγρπζε δελ γίλεηαη ηπραία αιιά έρεη ζθνπφ λα 

απνδψζεη ηε ζχγρπζε πνπ επηθξαηνχζε ζηε κάρε εθείλε ηε ζηηγκή.
56

    

 Ο ίκσλ άθεζε λα πεξάζνπλ ηέζζεξα ρξφληα γηα λα θηλήζεη δηθαζηηθέο 

δηαδηθαζίεο ζε ζθνπφ λα θαηεγνξήζεη ηνλ νκηιεηή άιια απηφο ππνζηεξίδεη φηη νη 

πξαγκαηηθέο ηνπ πξνζέζεηο δελ ήηαλ ην εξσηηθφ ηνπ πάζνο αιιά ε απφζπαζε 

ρξεκάησλ απφ ηνλ ίδην. Έηζη φπσο ππνζηεξίδεη ν νκηιεηήο ν ίκσλ ηνλ ππνηίκεζε, 

δειαδή ζθέθηεθε φηη ν νκηιεηήο ζα είρε ράζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ππνζηεξίμεη 

απνηειεζκαηηθά ηνλ εαπηφ ηνπ αθνχ είρε θινληζηεί ην θχξνο ηνπ.
57

 

3. ΠΙΣEΙ (§ 21-45) 

Α) Αναςκευή και απόκρουςη των ιςχυριςμών του ίμωνα (§ 21-42) 

 «ἐηόικεζε γὰξ εἰπεῖλ ὡο αὐηὸο κὲλ ηξηαθνζίαο δξαρκὰο ἔδσθε Θενδόηῳ, ζπλζήθα

ο πξὸοαὐηὸλ πνηεζάκελνο, ἐγὼ δ᾽ ἐπηβνπιεύζαο ἀπέζηεζα αὐηνῦ ηὸ κεηξάθηνλ. θαίηνη ἐρ

ξῆλ αὐηόλ, εἴπεξ ἦλ ηαῦη᾽ ἀιεζῆ, παξαθαιέζαληα κάξηπξαο ὡο πιείζηνπο θαηὰ  

ηνὺο λόκνποδηαπξάηηεζζαη πεξὶ αὐηῶλ.»(§22) : Ο ίκσλ ππνζηεξίδεη φηη πιήξσζε ην 

λεαξφ θαη ηνλ είρε δεζκεχζεη γηα λα ηνπ πξνζθέξεη εξσηηθέο ππεξεζίεο γηα έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Γελ δηεπθξηλίδεηαη φκσο αλ απηή ε δέζκεπζε ήηαλ γξαπηή ή 

πξνθνξηθή. Ο νκηιεηήο απηφ πνπ αθήλεη λα ελλνεζεί ζε απηφ ην ζεκείν είλαη πσο αλ ν 

ίκσλ έιεγε ηελ αιήζεηα ζα έπξεπε λα έρεη θάλεη ην ππνηηζέκελν ζπκθσλεηηθφ κε ηελ 

παξνπζία καξηχξσλ θαη λα είρε επηρεηξήζεη λα πάξεη ηα ρξήκαηά ηνπ πίζσ κε 

δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, αθνχ ζα είρε επηθαιεζζεί ηνπο κάξηπξεο ηνπ θαη ζα ηνπο είρε 

δεηήζεη λα θαηαζέζνπλ ζηε δίθε. Με βάζε ην ζπιινγηζκφ απηφ εθφζνλ ν ίκσλ δελ 

επηθαιέζηεθε κάξηπξεο δελ έγηλε θαη ε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία. Σφηε ν νκηιεηήο 

θαιεί ακέζσο ηνπο βνπιεπηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ ίκσλα 

είλαη ςεχδε. Πηζαλφηαηα ζε απηφ ην ζεκείν ν ίκσλ λα κελ ιέεη ςέκαηα γηαηί ην 

γεγνλφο φηη δελ δήηεζε ηα ρξήκαηά ηνπ πίζσ κέζσ δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ δελ 

πηζηνπνηεί φηη δελ πιήξσζε ην Θεφδνην. Ίζσο λα γλψξηδε φηη δελ ζα θέξδηδε ηε δίθε 

γηαηί ε ζπκθσλία ηνπο είρε γίλεη ρσξίο θάπνηα επίζεκε δέζκεπζε θαη ρσξίο κάξηπξεο. 
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Έηζη επέιεμε λα πάξεη ηα ρξήκαηά ηνπ πίζσ κε εθθνβηζκφ εηζβάιινληαο ζην ζπίηη ηνπ 

νκηιεηή.
58             

 ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη φηη ν ίκσλ είρε ππνζηεξίμεη πσο νιφθιεξε ε 

πεξηνπζία ηνπ έγθεηηαη ζηηο δηαθφζηεο πελήληα δξαρκέο, πνζφ αξθεηά ρακειφ γηα έλαλ 

πνιίηε. Έηζη εχινγα ν νκηιεηήο εηζάγεη έλα λέν επηρείξεκα ππνζηεξίδνληαο πσο δελ 

είλαη ινγηθφ λα πξνζθέξεη πνζφ ζε έλα λεαξφ γηα ηηο εξσηηθέο ηνπ επηζπκίεο 

κεγαιχηεξν απφ φιε ηνπ ηελ πεξηνπζία.(ζθέςαζζε δὲ ὡο ἄπηζηα εἴξεθε. ηὴλ γὰξ 

νὐζίαλ ηὴλ ἑαπηνῦ ἅπαζαλ πεληήθνληα θαὶδηαθνζίσλ δξαρκῶλ ἐηηκήζαην. §24). 

Βέβαηα κπνξεί απηφ ην πνζφ λα ην είρε ζπγθεληξψζεη απφ έξαλν, λα έρεη πάξεη δάλεην, 

λα είρε πνπιήζεη θάπνηα απφ ηα ππάξρνληα ηνπ γηα λα θαηαθέξεη λα αγνξάζεη ηηο 

εξσηηθέο ππεξεζίεο ηνπ λεαξνχ. Τπάξρεη θαη πεξίπησζε λα είρε δειψζεη κηθξφηεξε 

πεξηνπζία εθείλε ηε δεδνκέλε ζηηγκή θαη έπεηηα λα ήηαλ κεγαιχηεξε.
59

 

 Έπεηηα, ν νκηιεηήο ππνζηεξίδεη φηη ν ίκσλ ρξεζηκνπνίεζε ςεπδή ιεγφκελα 

φηαλ επέκελε πσο είρε δψζεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηηο εξσηηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Θενδφηνπ αιιά αθφκα κεγαιχηεξν ήηαλ ην ςέκα ηνπ φηαλ είπε πσο πήξε πίζσ ην 

πνζφ απηφ. Σν ζπιινγηζκφ απηφ ν νκηιεηήο ηνλ ζηεξίδεη ζην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε 

ηα ιεγφκελά ηνπ ζα ήηαλ παξάινγν λα έρεη δηαπξάμεη ηελ αηηκία γηα ηελ νπνία 

θαηεγνξείηαη κε ζθνπφ λα ηνπ ζηεξήζεη ηηο ηξηαθφζηεο δξαρκέο ελψ ηαπηφρξνλα λα 

ηνλ είρε απνθξνχζεη.
60 Σν επηρείξεκα απηφ φκσο ηνπ νκηιεηή δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο 

σο πξνο ηελ εηιηθξίλεηα ηνπ θαζψο ζα κπνξνχζε λα έρεη επηζηξέςεη ζηνλ ίκσλα ηηο 

ηξηαθφζηεο δξαρκέο κε ζθνπφ λα απνθχγεη παξφκνηεο ζθελέο ζην κέιινλ.
61

 Γηα απηφ 

ην ιφγν θηφιαο δελ ηζρπξίδεηαη φηη εγθαηέιεηςε ηελ Αζήλα επεηδή ηνλ είρε απνθξνχζεη 

θαη κεηά θνβφηαλ κήπσο γίλεη θάηη ρεηξφηεξν; Σν εξψηεκα πνπ απαζρνιεί ζε απηφ ην 

ζεκείν είλαη γηαηί ν θαηήγνξνο λα ηζρπξηζηεί φηη πήξε πίζσ ηα ρξήκαηά ηνπ αθνχ απηφ 

θαίλεηαη λα είλαη ππέξ ηεο άιιεο πιεπξάο θαη ζα εμππεξεηνχζε ην θαηεγνξεηήξην. 

Πηζαλφηαηα ν ίκσλ λα είρε πξνβάιεη κε θάζε δπλαηφ κέζν ηελ ππεξνςία ηνπ 

αληηπάινπ ηνπ θαη λα είρε επηρεηξήζεη λα ππνζηεξίμεη φηη δηψρηεθε απφ ην ζπίηη ηνπ 

νκηιεηή κε αξθεηά απαμησηηθφ ηξφπν φπνπ ηα ρξήκαηα ήηαλ φρη απιή επηζηξνθή αιιά 

θίλεζε απαμίσζεο. Μάιηζηα ην γεγνλφο φηη ν ίκσλ δελ αθνινχζεζε ηε δηθαζηηθή νδφ 

δελ ζπλάγεη ην ζπκπέξαζκα φηη δελ δηεθδίθεζε ηα ρξήκαηά ηνπ θάηη πνπ ρξεζηκνπνηεί 

νκηιεηήο ζαλ επηρείξεκα (δηφηη θαλεξφο ἐζηηλ ἐγθαιέζαο νὐδέπνη᾽ ἀξγχξηνλ νὐδὲ 
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κλείαλ πεξὶ ηνχηνπ νὐδεκίαλ πνηεζάκελνο. §26).
62

       

 Σν γεγνλφο φηη ν ίκσλ θαηαδίσμε ηνλ Θεφδνην γηα πάλσ απφ ηέζζεξα ζηάδηα 

θάηη πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ νκηιεηή λα παξνπζηάζεη ην δηθφ ηνπ αληεπηρείξεκα. 

Θεσξεί πσο απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε γεληθή θαηάζηαζε, θαζψο αλ ν ίκσλ είρε 

ρηππεζεί φπσο ππνζηεξίδεη απφ ηνλ νκηιεηή ηφζν άζρεκα δελ ζα κπνξνχζε λα ηξέρεη 

θαη λα ηνλ θαηαδηψθεη κε ηέηνηα καλία ηνλ Θεφδνην γηα ηφζε ψξα, αθνχ δελ ζα είρε ηε 

δχλακε θαη ηελ ελέξγεηα γηα λα θάλεη ην ηέηνην. Αλ ιάβνπκε ππφςε θαη ην γεγνλφο φηη 

έλα ζηάδην ηζνδπλακεί κε εθαηφλ νγδφληα πέληε κέηξα ηφηε θαηαιαβαίλνπκε φηη είλαη 

αδχλαηνλ έηζη εμαζιησκέλνπο πνπ ζα ήηαλ θαη ηαιαηπσξεκέλνο απφ ηα ρηππήκαηα ηνπ 

λα έθαλε κία ηέηνηα κεγάιε απφζηαζε.         

 Ο ίκσλ ππνζηεξίδεη θαη επηκέλεη ζην θαηεγνξεηήξην πσο δέρηεθε επίζεζε κε 

αηρκεξφ αληηθείκελν θαη ππήξμε έληνλε απεηιή γηα ηε δσή ηνπ. Σν ηξαχκα εθ πξφλνηαο 

ηζνδπλακνχζε κε απφπεηξα θφλνπ θαη γηα απηφ ην ιφγν ν ίκσλ ζέιεη λα θαηαζηήζεη 

ζαθέο φηη ε επίζεζε πνπ δέρηεθε ήηαλ πνιχ ζνβαξή θαη πξέπεη λα έρεη ε πνηλή ηζάμηα 

κε ηελ απφπεηξα θφλνπ. Σν αληεπηρείξεκα φκσο ηνπ νκηιεηή απνηππψλεηαη κε κία 

δφζε εηξσλείαο. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα κπνξέζεη λα αληηθξνχζεη απηφ ην επηρείξεκα 

ν νκηιεηήο ππνζηεξίδεη πσο ε ρξήζε ελφο απφ ην ζρέδην φπινπ απνδεηθλχεη αθξηβψο 

ην αληίζεην, φηη δειαδή δελ είρε ηελ πξφζεζε λα ηνλ ζθνηψζεη. Αλ πξαγκαηηθά ήζειε 

λα ηνλ ζθνηψζεη ζα ήηαλ εμνπιηζκέλνο θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηνχζε έλα θεξακηθφ 

ζξαχζκα θαη νχηε ε απεηιή ηνπ ζαλάηνπ απνηειεί ζνβαξφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν θαζψο 

πξφθεηηαη γηα κία ζηηγκή αδπλακίαο κε ιεθηηθή ππεξβνιή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ 

θάπνηνο βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε θαη ζχγρπζε (ιέγεη δ᾽ ὡο 

ἡκεῖο ἤιζνκελ ἐπὶ ηὴλ νἰθίαλ ηὴλ ηνχηνπ ὄζηξαθνλ ἔρνληεο, θαὶ ὡο ἠπείινπλ αὐηῷ ἐγὼ 

ἀπνθηελεῖλ, θαὶ ὡο ηνῦηφ ἐζηηλ ἡ πξφλνηα. §28).
63  

 Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη φηη ν νκηιεηήο ζα ήηαλ ηξειφο αλ ήζειε πξαγκαηηθά λα 

ελαληησζεί ζε πνιιά άηνκα αθνχ ε ήηηα ηνπ ζα ήηαλ ζίγνπξε. Σν επηρείξεκα φκσο 

απηφ δελ επζηαζεί θαζψο ν νκηιεηήο κπνξεί λα γλψξηδε φηη θαη ζπγθεθξηκέλε ψξα πνπ 

πήγε ζην ζπίηη ηνπ ζίκσλα απηφο ζα ήηαλ κφλνο αθνχ νη θηιηθέο ζπγθεληξψζεηο θαη 

νηλνπνζίεο ζπλεζίδνληαλ ην βξάδπ. Μπνξνχκε κάιηζηα λα ππνζέζνπκε φηη ζθνπφο ηνπ 

νκηιεηή δελ ήηαλ λα γίλεη δηαβφεηνο θαηά ηελ επίζεζή ηνπ θαηά ηνπ ίκσλα αιιά λα 

ηνπ αληαπνδψζεη ηελ ηειεπηαία επίζεζή ηνπ ζηνλ ίδην θαη ηνλ ζχληξνθφ ηνπ. Με βάζε 
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πάληα ηνλ νκηιεηή φηη ε πξάμε δειαδή ε επίζθεςε ηνπ ζην ζπίηη ηνπ ζίκσλα κε ζθνπφ 

ηελ επίζεζε ζα είρε λφεκα χπαξμεο Αλ είρε θίλεηξν λα δηεθδηθήζεη ηνλ λεαξφ. Απφ ηε 

ζηηγκή φκσο πνπ ν Θεφδνηνο ήηαλ καδί ηνπ δελ είρε θαλέλαλ ιφγν λα ζηξαθεί 

ελαληίνλ ηνπ ίκσλα. Μπνξεί φκσο ην θίλεηξν ηεο επίζεζεο λα ήηαλ ε εθδίθεζε θαη ε 

επίδεημε δχλακεο θάηη πνπ νκηιεηήο κε ηα επηρεηξήκαηά ηνπ δελ πείζεη γηα ηελ 

αλππαξμία απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ.
64

         

 Ο νκηιεηήο παίξλεη σο γεγνλφο θαη σο δεδνκέλν ην φηη γηα έλα δηάζηεκα έθπγε 

απφ ηελ Αζήλα καδί κε ηνλ Θεφδνην θαη απηφ ην έθαλε γηα λα απνθχγεη ηηο επηζέζεηο 

θαη ηηο ζπγθξνχζεηο κε ηνλ ίκσλα. Απηφ φκσο δελ απνηειεί γεγνλφο αιιά έλα 

αλαπφδεηθην ζηνηρείν θαη απηφ δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη κπνξεί θάπνηνο λα απνθχγεη 

θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή κία ζχγθξνπζε αιιά κία άιιε ρξνληθή ζηηγκή λα επηδηψθεη. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά αλ φλησο ν νκηιεηήο είρε ζθνπφ λα επηηεζεί θαη λα θαθνπνηήζεη 

ηνπ ίκσλα ζα είρε πάξεη καδί ηνπ έλαλ άλζξσπν πην ζσκαηψδε θαη φρη ηνλ Θεφδνην 

πνπ ήηαλ ζηελ νπζία έλα παηδί. Ζ ιέμε «παηδίνλ» πνπ ρξεζηκνπνηεί ν νκηιεηήο 

ζεκαίλεη λεαξφο δνχινο θαη ν απνινγνχκελνο κε απηή ηε θξάζε δελ έρεη ζθνπφ λα 

αλαθεξζεί ζηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ λεαξνχ, αιιά ζηε ζσκαηηθή ηνπ δηάπιαζε.
65  

 ηελ παξάγξαθν 33 νκηιεηήο αλαθέξεηαη ζην Θεφδνην ππνζηεξίδνληαο φηη ζα 

κπνξνχζε λα ηνλ θαηαδψζεη κεηά απφ βαζαληζηήξηα γηα ηελ πξάμε γηα ηελ νπνία ηνλ 

θαηεγνξεί ν ίκσλ θαη βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ σο 

απνινγνχκελνο. Με βάζε ην λφκν ε καξηπξία ελφο δνχινπ ζην δηθαζηήξην δελ 

ιακβαλφηαλ ππφςε εάλ δελ είρε απνζπαζηεί κε βαζαληζηήξηα. Ζ πξφθιεζε ζε βάζαλα 

ησλ δνχισλ κε ζθνπφ ηελ εθκαίεπζε ηεο αιήζεηαο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε έλαλ 

αληίδηθν λα δεηάεη ηνπο δνχινπο άιισλ πξνζψπσλ ή αθφκα λα πξνζθέξεη θαη ηνπο 

δηθνχο ηνπ ζηνλ αληίπαιν πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε αιήζεηα ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ. 

ηε ζπγθεθξηκέλε φκσο ππφζεζε είλαη δχζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο πψο ζα 

κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ε παξαπάλσ πξαθηηθή.
 66       

 ηελ νπζία αλ ππνζέζνπκε φηη ν Θενδφηνο είλαη δνχινο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν 

ίκσλ θαη νκηιεηήο ηνλ πιεξψλνπλ γηα ηηο εξσηηθέο ηνπο ππεξεζίεο, ηφηε είλαη ζαθέο 

φηη απηφο δελ αλήθεη ζε θαλέλαλ απφ ηνπο δχν θαη φηη ν θχξηνο ηνπ είλαη έλα άιιν 

πξφζσπν ην νπνίν είλαη ακέηνρν θαη δελ εκπιέθεηαη ζηελ ππφζεζε. Οπφηε ζα έπξεπε 

λα πξνθιεζεί ζε βάζαλν απφ ηνλ θχξην ηνπ αιιά απηφο δελ ζα είρε θαλέλα ιφγν λα 
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παξαρσξήζεη γηα θαθνκεηαρείξηζε θαη πηζαλφ ηξαπκαηηζκφ έλα πεξηνπζηαθφ ηνπ 

ζηνηρείν. πλεπψο, ν νκηιεηήο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν δελ αλαθέξεηαη ζηνλ 

βαζαληζκφ ηνπ Θενδφηνπ σο δνχινπ-κάξηπξα, αιιά σο ζπλέλνρνπ ζηελ ελέξγεηά ηνπ 

( ὃ ἐπηθνπξῆζαη κέλ κνη νὐθ ἂλ ἐδχλαην, κελῦζαη δὲ ἱθαλὸλ ἦλ βαζαληδφκελνλ, εἴ ηη 

ἐγὼ ἐμεκάξηαλνλ;).
67

           

 ηελ παξάγξαθν 36 ν νκηιεηήο πξνβαίλεη ζε έλα εξψηεκα πξνο δηθαζηέο θαη 

απηφ αθνξά πνηνη πξέπεη λα ζεσξνχληαη έλνρνη γηα ηα πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ 

απηνί πνπ ηξέπνληαη ζε θπγή ή απηνί πνπ πξνζπαζνχλ λα πηάζνπλ απηνχο πνπ έρνπλ 

ηξαπεί ζε θπγή (θαίηνη πνηέξνπο ρξὴ αἰηίνπο ηῶλ γεγελεκέλσλ εἶλαη λνκίδεηλ, ηνὺο 

θεχγνληαο ἢ ηνὺο δεηνῦληαο θαηαιαβεῖλ;). Βέβαηα ζε θακία πεξίπησζε ε ηξνπή ζε 

θπγή δελ απνηειεί απφδεημε αζσφηεηαο αθνχ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη πνιιέο 

θνξέο απηφο πνπ απνθεχγεη κία θαηάζηαζε κπνξεί λα ην θάλεη επεηδή ζπλεηδεηνπνηεί 

φηη ζα βγεη εηηεκέλνο απφ κία ζχγθξνπζε πνπ επξφθεηην λα ζπκβεί.
68

   

 ηελ παξάγξαθν 39 ν νκηιεηήο ζεσξεί πσο ν ίκσλ ηε ζηηγκή πνπ ζεσξνχζε φηη 

είρε αδηθεζεί απφ ηνλ ίδην ζα έπξεπε λα δεηήζεη άκεζα δηθαίσζε. κσο ην γεγνλφο φηη 

δελ ην έθαλε ζεκαίλεη φηη απηή ε θαηεγνξία πνπ πθίζηαηαη εμππεξεηεί άιια 

ζπκθέξνληα ηνπ ίκσλα (ὁ γὰξ ἀδηθεζείο θαὶ ἐπηβνπιεπζεὶο ὑπ᾽ ἐκνῦ, ὥο θεζηλ, νὐθ 

ἐηφικεζε ηεηηάξσλ ἐηῶλ ἐπηζθήςαζζαη εἰο ὑκᾶο). ε απηή ηελ πεξίπησζε ην 

επηρείξεκά ηνπ κπνξεί λα αληηζηξαθεί αλ ππνζέζνπκε φηη ε ηαπείλσζε ηνπ ίκσλα 

κπνξεί λα ήηαλ ηφζν κεγάιε ψζηε αθφκα θαη κεηά απφ ηφζν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

λα δεηά δηθαίσζε θαη εθδίθεζε. Μάιηζηα είλαη πηζαλφλ ν ίκσλ λα πίζηεπε φηη δελ 

έρεη ειπίδεο λα θεξδίζεη ηφηε ηε δίθε θαη γηα απηφ δελ πξνέβε ζε κήλπζε ηνπ 

αληηπάινπ ηνπ λσξίηεξα.
69  

 Ο απνινγνχκελνο επηθαιείηαη ην λφκν θαη ππνζηεξίδεη φηη γηα λα απαγγειζεί 

θαηεγνξία γηα ηξαχκα εθ πξνλνίαο ζα πξέπεη λα έρεη επηδησρζεί ν ζάλαηνο ηνπ 

ζχκαηνο. Ο νκηιεηήο δελ απεπζχλεηαη ζην δηθαζηήξην ηεο Ζιηαίαο αιιά ζε έλα 

δηθαζηήξην ην νπνίν είλαη αξθεηά έκπεηξν θαη εηδηθεχεηαη ζε ππνζέζεηο ηέηνηνπ είδνπο. 

Δίλαη ινηπφλ αδχλαηνλ λα αιιάμεη ην ζθεπηηθφ ηνπ λνκνζέηε κε κία άθξσο 

ππνθεηκεληθή εξκελεία ηνπ λφκνπ θαη είλαη ζαθέο φηη ν ίκσλ θαηεγνξεί ηνλ 

απνινγνχκελν φηη επηδίσμε ην ζάλαην ηνπ θαη φρη απιψο ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ. ηελ 
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παξάγξαθν 41 ν νκηιεηήο αλαξσηηέηαη πνηνο ζα ήηαλ ηφζν αθειήο ψζηε λα πξνκειεηά 

ην ηξαπκαηηζκφ ηνπ ερζξνχ ηνπ. Σν επηρείξεκα απηφ είλαη ιαλζαζκέλν εθφζνλ ν 

θφλνο θαη ν ηξαπκαηηζκφο έρνπλ ηελ ίδηα πνηλή δειαδή ηζφβηα εμνξία ζα ήηαλ 

ινγηθφηεξν λα επηιέμεη θαλείο ην θφλν γηαηί ζα είρε πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

δνζεί αθνχ ην ζχκα ζα ήηαλ λεθξφ ελψ ν ηξαπκαηίαο ζα ήηαλ ζε ζέζε λα πεη πνηνο ηνλ 

ρηχπεζε(ἔπεηηα δὲ θαὶ νὐδεκίαλ ἡγνχκελ πξφλνηαλ εἶλαη ηξαχκαηνο ὅζηηο κὴ ἀπνθηεῖλ

αη βνπιφκελνο ἔηξσζε. ηίο γὰξ νὕησο ἐζηὶλ εὐήζεο). 70 

Β) Διαβολή του ίμωνα (§44-45) 

             Ο νκηιεηήο ζε απηφ ην ζεκείν πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη ηηο αξλεηηθέο πηπρέο 

ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ίκσλα θαη λα πείζεη γηα απηέο. Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη ε αγνξαία 

ζρέζε ηνπ κε ηνλ Θεφδνην είλαη κία ζρέζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έξσηα θαη ν ίκσλ 

είλαη απηφο ν νπνίνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπθνθαληψλ πνπ πξνζπαζεί λα 

θεξδίδεη έζνδα εθβηάδνληαο ηνπο πην εχπνξνπο αλζξψπνπο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεη έλα 

γεγνλφο απφ ην παξειζφλ κε ζθνπφ λα δηαβάιιεη ην ραξαθηήξα ηνπ ίκσλα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη φηη ν ίκσλ έθηαζε ζηελ Κφξηλζν θαζπζηεξεκέλνο ηελ 

εθζηξαηεία ηεο Κνξψλεηαο θαη θαηεγνξήζεθε απφ ηνλ ηαμίαξρν φηη έθηαζε ζηελ 

Κφξηλζν κε ζθφπηκε θαζπζηέξεζε κε απψηεξν ζθνπφ λα απνθχγεη ηνλ θίλδπλν (ἐλ 

Κνξίλζῳ γάξ, ἐπεηδὴ ὕζηεξνλ ἦιζε ηῆο πξὸο ηνὺο πνιεκίνπο κάρεο θαὶ ηῆο εἰο 

Κνξψλεηαλ ζηξαηείαο, ἐκάρεην ηῷ ηαμηάξρῳ Λάρεηη θαὶ ἔηππηελ αὐηφλ, §45).71  

 ην ζεκείν απηφ νκηιεηήο ζέιεη λα εζηηάζεη ζηνλ απζάδε ραξαθηήξα ηνπ 

ίκσλα θαη λα επαλαθέξεη ζην δηθαζηήξην ην γεγνλφο φηη ν ίκσλ είρε απξεπή 

ζπκπεξηθνξά ηελ πεξίνδν εθείλε ελαληίνλ ηνπ ζηξαηεγνχ Λάρεηα, θαζψο ππήξμε 

ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο αθνχ ν ίκσλ ηνπ επηηέζεθε. Σφηε θαηεγνξήζεθε γηα 

μπινδαξκφ θαη επηδηψρζεθε απφ ην Αζελατθφ ζηξάηεπκα ηελ πεξίνδν ηνπ 

Κνξηλζηαθνχ πνιέκνπ (θαὶ παλζηξαηηᾷ ηῶλ πνιηηῶλ ἐμειζφλησλ, δφμαο ἀθνζκφηαηνο1 

εἶλαη θαὶ πνλεξφηαηνο, κφλνο Ἀζελαίσλ ὑπὸ ηῶλ ζηξαηεγῶλ ἐμεθεξχρζε §45).72 Με 

απηά ηα ιεγφκελα ν ίκσλ παξνπζηάδεηαη σο έλα άηνκν ην νπνίν είλαη βιαβεξφ γηα 

ηελ παηξίδα θαη επηθίλδπλν θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ηζρχεη θάηη ηέηνην δελ ζα ήηαλ 

δπλαηφλ λα ιεθζνχλ ηα ιεγφκελα ηνπ σο αιεζή ζην δηθαζηήξην. Ο νκηιεηήο θάλεη 
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επίζεζε ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ κε απψηεξν ζθνπφ λα πείζεη γηα ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ γηα λα δείμεη φηη δελ είλαη άηνκν εκπηζηνζχλεο. 

4. ΕΠΙΛΟΓΟ (§46-48) 
 ηηο ηειεπηαίεο παξαγξάθνπο ηνπ ιφγνπ πνπ απνηεινχλ θαη ηνλ επίινγν 

ηνπ ιφγνπ βιέπνπκε πσο ν απνινγνχκελνο έρεη αλαθεξζεί ελαληίνλ ηνπ ίκσλα θαη 

έρεη παξαβεί ηελ απαγφξεπζε δειαδή ην ζχλεζεο ξεηνξηθφ ηέρλαζκα κε ην νπνίν ν 

νκηιεηήο δειψλεη φζα θαλνληθά ζα φθεηιε λα έρεη απνζησπήζεη θάηη πνπ ζην ζεκείν 

απηφ εθαξκφδεηαη αλαδξνκηθά.
73

 Δηδηθφηεξα, ζηνλ Άξεην Πάγν δελ επηηξεπφηαλ λα 

αλαθέξνληαη γεγνλφηα θαη ζέκαηα ηα νπνία δελ αθνξνχζαλ ηελ ππφζεζε πνπ 

εθδηθαδφηαλ, φκσο ν νκηιεηήο απηφ ην παξέβιεςε κε ζθνπφ λα δψζεη βάξνο ζηε 

ζξαζχηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ ίκσλα θαη απφ απηφ βιέπνπκε ηε ξεηνξηθή 

ηέρλε ηνπ Λπζία. Μάιηζηα ζηελ παξάγξαθν 46 ρξεζηκνπνηεί πξψην πιεζπληηθφ 

πξφζσπν γηα λα δειψζεη θαζνιηθή δηάζηαζε ηελ πεξίπησζή ηνπ θαη λα θάλεη 

επίθιεζε ζην ζπλαίζζεκα ησλ δηθαζηψλ κε ζθνπφ λα ηνπο θαιέζεη λα ηαπηηζηνχλ 

καδί ηνπ. Υξεζηκνπνηεί θαη ην επηρείξεκα φηη ν ίδηνο είρε αληαπνθξηζεί ζηηο 

ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο θάηη πνπ ν θαηήγνξφο ηνπ δελ ην είρε θάλεη, αληηζέησο έρεη 

πξνζπαζήζεη κε θάζε ηξφπν λα ηηο απνθχγεη.
74  

 Σέινο, θαιεί ηνπο δηθαζηέο λα είλαη πηζηνί ζην θαζήθνλ ηνπο θαη λα 

εθαξκφζνπλ ηε δηθαηνζχλε ζηελ ππφζεζε ηνπ, θαζψο παίξλεη σο δεδνκέλν ην γεγνλφο 

φηη είλαη αζψνο θαη αλ ηνλ θξίλνπλ άδηθν ηφηε ζα έρνπλ πάξεη ηε ιάζνο απφθαζε θαη 

απηφ απνηειεί ζχλεζεο ξεηνξηθφ ηέρλαζκα φπνπ ν νκηιεηήο πξνζπαζεί λα θάλεη 

επίθιεζε ζην ήζνο ησλ δηθαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα ηνπο 

πείζεη λα πξάμνπλ ην δίθαην κε βάζε ηα ιεγφκελα ηνπ (ὧλ ὑκεῖο κεκλεκέλνη ηὰ δίθαηα 

ςεθίδεζζε, θαὶ κὴ πεξηίδεηε ἐθ ηῆο παηξίδνο ἀδίθσο ἐθπεζφληα, ὑπὲξ ἧο … θαὶ θαθνῦ 

κὲλ αὐηῇ νὐδελὸο αἴηηνο γεγέλεκαη, νὐδὲ ηῶλ ἐκῶλ πξνγφλσλ νὐδείο, ἀγαζῶλ δὲ 

πνιιῶλ: §47). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

Ο ΛΟΓΟ  «ΚΑΣΑ ΚΟΝΩΝΟ» 

1. Τπόθεςη 
 χκθσλα κε ηελ εθδνρή ηνπ θαηήγνξνπ ηνπ Αξίζησλα, φια μεθίλεζαλ πξηλ απφ 

δχν ρξφληα, φηαλ ζηε δηάξθεηα κηαο ζηξαηησηηθήο εμφδνπ ζην Πάλαθην νη γηνη ηνπ 

Κφλσλα πνπ κεζνθνπνχζαλ θαζεκεξηλά θαη νιεκεξίο, θέξνληαλ πξνθιεηηθά θαη 

άζεκλα. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπο ήηαλ απξεπήο αξρηθά απέλαληη ζηνπο δνχινπο ηνπ 

Αξίζησλα θαη ζηε ζπλέρεηα απέλαληη ζηνλ ίδην αθνχ ηνλ έβξηδαλ, ηνπο 

ζπκπεξηθέξνληαλ άζρεκα θαη έθηαζαλ αθφκε λα εηζβάινπλ ζηε ζθελή ηνπο θαη λα 

ηνπο μπινθνπήζνπλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ν θαηήγνξνο, κεηά ηελ επηζηξνθή ζηελ 

πφιε, δελ έδσζε ζπλέρεηα ζην ζέκα απηφ, έλα βξάδπ, ελψ πεξπαηνχζε κε θάπνην θίιν 

ηνπ ζηελ αγνξά, ζπλαληήζεθε θαηά ηχρε κε ηνλ έλα γην ηνπ Κφλσλα θαη δέρζεθε ιίγν 

αξγφηεξα επίζεζε απφ ηνλ Κφλσλα, ηνλ γην ηνπ θαη ηελ παξέα ηνπο απφ ηνπο νπνίνπο 

θαθνπνηήζεθε βάλαπζα (ὑβξηζζείο, ὦ ἄλδξεο δηθαζηαί, θαὶ παζὼλ ὑπὸ Κφλσλνο 

ηνπηνπὶ ηνηαῦηα, ὥζηε πνιὺλ ρξφλνλ πάλπ κήηε ηνὺο νἰθείνπο κήηε ηῶλ ἰαηξῶλ κεδέλα 

πξνζδνθᾶλ πεξηθεχμεζζαί κε, ὑγηάλαο θαὶ ζσζεὶο ἀπξνζδνθήησο ἔιαρνλ αὐηῷ ηὴλ 

δίθελ ηῆο αἰθείαο ηαπηελί. §1). Έηζη αλαγθάζηεθε λα πξνζθχγεη ζηε δηθαηνζχλε γηα 

λα κπνξέζεη λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ.
75

. Ο ηξαπκαηηζκφο ηνπ Αξίζησλα  ήηαλ 

πνιχ ζνβαξφο θαη κάιηζηα ηνλ έθεξε πνιχ θνληά ζην ζάλαην θαη γηα απηφ ην ιφγν 

θαηεγνξεί θαη παξαπέκπεη ηνλ Κφλσλα ζην δηθαζηήξην, ν νπνίνο είρε θχξην ξφιν ζηελ 

επίζεζε. Γηα λα ηζρπξνπνηήζεη ηα ιεγφκελα ν Αξίζησλ παξνπζηάδεη κάξηπξεο γηα λα 

επαιεζεχζνπλ απηά πνπ έρεη ππνζηεξίμεη φηη έρνπλ ζπκβεί. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν 

Κφλσλ παξνπζηάδεη δηθνχο ηνπ κάξηπξεο πξνζπαζψληαο λα αξλεζεί θάζε θαηεγνξία. 

Ο Γεκνζζέλεο κε ηζρπξή επηρεηξεκαηνινγία ακθηζβεηεί φζα αλαθέξνληαη απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ Κφλσλα, αθνχ κε κηα γεληθή ζεψξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο 

απνδεηθλχεηαη φηη είλαη αγελείο θαη εχθνια ςεχδνληαη.
76
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1. Φρονολόγηςη 
 Ο ιφγνο θαηά Κφλσλνο είλαη έλαο ιφγνο πνπ πεξηέρεη βία, αθνχ απηφο είλαη θαη 

ν ιφγνο ηνπ θαηεγφξνπ πνπ θηλεί ηελ δηαδηθαζία ππεξάζπηζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ, θαζψο 

δέρηεθε βηαηφηεηεο θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ θαηεγνξεί. Απνηειεί κάιηζηα έλαλ απφ 

ηνπο αξραηφηεξνπο ηδησηηθνχο ιφγνπο ηνπ Γεκνζζέλε θαη είλαη ηνπ Αξίζησλα θαηά 

ηνπ Κφλσλνο γηα βηαηνπξαγία. Πηζαλνινγείηαη πσο νη ρξνλνινγίεο ησλ γεγνλφησλ ηνπ 

ιφγνπ νξίδνληαη ην 357 ή ην 343π.Υ. θαη αληίζηνηρα ην 355 ή ην 341 π.Υ. σο πξνο ηηο 

ρξνλνινγίεο εθδίθαζεο ηεο ππφζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αθξηβήο εκεξνκελία ησλ 

ζπκβάλησλ πνπ αλαθέξεη ν Αξίζησλ θαη ε εκεξνκελία ηεο δίθεο δελ κπνξνχλ λα 

επαιεζεπηνχλ θαη λα εμαθξηβσζνχλ κε αθξίβεηα. Ο Αξίζησλ αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα 

πνπ έγηλαλ ζηελ εθζηξαηεία ην 341 π. Υ. ζην Πάλαθην πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο 

Αζήλαο θαη ηεο Βνησηίαο(ἐμῆιζνλ ἔηνο ηνπηὶ ηξίηνλ εἰο Πάλαθηνλ θξνπξᾶο ἡκῖλ 

πξνγξαθείζεο. ἐζθήλσζαλ νὖλ νἱ πἱεῖο νἱ Κφλσλνο ηνπηνπὶ ἐγγὺο ἡκῶλ, ὡο νὐθ ἂλ 

ἐβνπιφκελ §3). ηελ Βνησηία είραλ επαλδξσζεί φια ηα θξνχξηα πνπ βξίζθνληαλ ζηα 

ζχλνξα ην 357 π.Υ. θαη απηφ καο δείρλεη φηη νη ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

Αξίζησλνο ήηαλ ην 357 ή ην 343.
77

      

  ηελ παξάγξαθν 7 γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πίλζαξν ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζηελ 

παξέα ηνπ Κφλσλα θαη ήηαλ γηνο ηνπ πνιηηηθνχ Δχβνπινπ (παξὰ Πακθίιῳ ηῷ γλαθεῖ 

Κφλσλ νὑηνζί, Θεφηηκφο ηηο, Ἀξρεβηάδεο, πίλζαξνο ὁ Δὐβνχινπ, Θενγέλεο ὁ 

Ἀλδξνκέλνπο, πνιινί ηηλεο, νὓο ἐμαλαζηήζαο ὁ Κηεζίαο ἐπνξεχεη᾽ εἰο ηὴλ ἀγνξάλ §7). 

Απφ απηφ ινηπφλ θαηαιαβαίλνπκε φηη ίζσο ν Γεκνζζέλεο είρε αλαιάβεη απηή ηελ 

ππφζεζε γηα λα εμππεξεηήζεη πνιηηηθέο ηνπ ζθνπηκφηεηεο αθνχ ν Δχβνπινο ήηαλ 

πνιηηηθφο ηνπ αληίπαινο. Ο Γεκνζζέλεο είρε θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ φηαλ ε παξάηαμε 

ηνπ Δχβνπινπ απέηπρε λα ειέγμεη ηελ δχλακε ηεο Μαθεδνλίαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

απηφ ηζρχεη δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ ρξνλνιφγεζε ηνπ ιφγνπ. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην 341 ν Γεκνζζέλεο έρεη αλαδεηρζεί ζε εμέρνπζα πνιηηηθή 

κνξθή καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη πηζαλφλ ε ρξνλνιφγεζε ηνπ έξγνπ λα έγθεηηαη 

ην 350.
78
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2. Νομικό πλαίςιο 
 Ο ιφγνο αθνξά δίθε αηθείαο, είλαη δηθαληθφο θαη πξφθεηηαη γηα πξάμεηο βίαο πνπ 

έγηλαλ κεηαμχ ηνπ Αξίζησλα θαη ηνπο γηνπο ηνπ Κφλσλα, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη 

κνλίκσο κεζπζκέλνη θαη ππνζηεξίδεηαη φηη ηνλ ρηχπεζαλ ζρεδφλ κέρξη ζαλάηνπ. Ο 

ίδηνο δελ επηδίσμε λα απαγγείιεη θαηεγνξίεο γηα ζνβαξφηεξα αδηθήκαηα, φπσο ήηαλ ε 

απαγσγή ισπσδπηψλ ή ε γξαθή χβξεσο (πάλησλ δὲ ηῶλ θίισλ θαὶ ηῶλ νἰθείσλ, νἷο 

ζπλεβνπιεπφκελ, ἔλνρνλ κὲλ θαζθφλησλ αὐηὸλ ἐθ ηῶλ πεπξαγκέλσλ εἶλαη θαὶ ηῇ ηῶλ 

ισπνδπηῶλ ἀπαγσγῇ θαὶ ηαῖο ηῆο ὕβξεσο γξαθαῖο,§1).Οη ισπνδχηεο εληάζζνληαλ καδί 

κε ηνπο θιέθηεο ζηνπο θαθνχξγνπο. Πξφθεηηαη γηα αλζξψπνπο πνπ έθιεβαλ ηε λχρηα 

θαη ην αληηθείκελν θινπήο ήηαλ ξνχρα, πεξηζζφηεξεο απφ δέθα δξαρκέο ζε ιηκάλη ή 

πεξηζζφηεξεο απφ πελήληα ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο. Ζ θινπή ελδχκαηνο  πνπ έγηλε 

ζην ζπγθεθξηκέλν ιφγν απηφ ζα κπνξνχζε λα είρε γίλεη θαηεγνξία γηα απαγσγή 

ισπσδπηψλ, αιιά δελ έγηλε. Μάιηζηα αλ θάπνηνο αληηιακβαλφηαλ θαη δηαπίζησλε 

έλαλ θιέθηε ζε απηή ηελ θαηεγνξία ηφηε είρε ην δηθαίσκα λα ηνλ ζπιιάβεη θαη λα ηνλ 

παξαπέκςεη ζηνπο Έλδεθα πνπ ήηαλ νη άξρνληεο θαη απηή ε δηαδηθαζία νλνκαδφηαλ 

απαγσγή. Γηαθνξεηηθά αλ ν θιέθηεο ιακβαλφηαλ επ’ απηνθψξσ ηφηε νη Έλδεθα 

κπνξνχζαλ λα δηαηάμνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ, αλ απηφο ζηελ εξψηεζε πνπ ζα ηνπ 

έθαλαλ γηα ην αλ είλαη έλνρνο απαληνχζε ζεηηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

παξαδερφηαλ ν θιέθηεο ελνρή ηνπ ηφηε ζηεξνχηαλ ηελ ειεπζεξία ηνπ. θαζψο ηνλ 

θξαηνχζαλ ζηελ θπιαθή κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα δηθαδφηαλ θαη αλ θξηλφηαλ έλνρνο ζα 

έπξεπε λα επέιζεη ε εθηέιεζε ηνπ.  

3. Διάδικοι 

Α. Αρίςτων 

 Ο Αξίζησλ, ν νπνίνο είλαη έλαο απιφο θαη αμηνπξεπήο λένο βξίζθεηαη ζε 

ακήραλε ζέζε κέρξη θαη λα πεξηγξάςεη ηα αηζρξά ιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ φηαλ 

ηνπ επηηέζεθαλ. Αθφκα, ν Αξίζησλ, ν νπνίνο επιφγσο είλαη ν θαηήγνξνο θαη ν 

εθθσλεηήο ηνπ ιφγνπ, παξνπζηάδεηαη σο έλαο ήξεκνο, ζπλεηφο,  θαινθάγαζνο λεαξφο 

Αζελαίνο  ν νπνίνο έπεζε ζχκα ησλ άζρεκσλ θαη απξεπψλ ζπκπεξηθνξψλ αλζξψπσλ 

θαη αλάκεζα ζε απηνχο ηνπ αδαείο βξίζθνληαλ νη γηνη ηνπ Κφλσλα πνπ είλαη 

θαηεγνξνχκελνο.  
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Β. Κόνων 

Ο Κφλσλ είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνο ζηελ ειηθία απφ ηνλ Αξίζησλα θαη πηζαλφηεηα λα 

είλαη αθφκε θαη πελήληα ρξφληα κεγαιχηεξνο (ὅζηηο δ᾽ ἐηῶλ κέλ ἐζηηλ πιεηφλσλ ἢ 

πεληήθνληα §22). Γελ έρνπκε παξαπάλσ ζηνηρεία γηα απηφλ πέξα απφ πιεξνθνξίεο 

πνπ δίλνληαη ζην ιφγν. Ο Κφλσλ θαη νη γηνη ηνπ απνηεινχζαλ νκάδα κέζπζσλ, νη 

νπνίνη πξνθαινχζαλ ηαξαρέο θαη ζπγθξνχζεηο ζηελ πφιε.  

4. Ηθοποιία-Παθοποιία 
 Ο Αξίζησλ απφ ηα πξψηα θηφιαο ιφγηα ηνπ ζέιεη λα δείμεη φηη είλαη έλαο 

εηιηθξηλήο ν νπνίνο δελ έρεη θαλέλα ζπκθέξνλ λα θαηεγνξήζεη ηνλ Κφλσλα παξά κφλν 

λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ, θαζψο θαη θηλδχλεςε λα πεζάλεη φηαλ ηνπ επηηέζεθε 

απηφο θαη ε παξέα ηνπ (ὑγηάλαο θαὶ ζσζεὶο ἀπξνζδνθήησο ἔιαρνλ αὐηῷ ηὴλ δίθελ ηῆο 

αἰθείαο ηαπηελί.§1). Παξνπζηάδεη κε ηδηαίηεξε πεηζψ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ιέγνληαο 

φηη επραξίζησο ζα δεηνχζε ηε ζαλαηηθή πνηλή γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν απνηππψλεηαη ε 

ζνβαξφηεηα ηνπ αδηθήκαηνο πνπ έγηλε ελαληίνλ ηνπ, ζέινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν λα 

επαηζζεηνπνηήζεη ην αθξναηήξην(νὕησο ἐπνίεζα θαὶ δη᾽ ἐθείλνπο ἰδίαλ ἔιαρνλ δίθελ, 

ἥδηζη᾽ ἄλ, ὦ ἄλδξεο Ἀζελαῖνη, ζαλάηνπ θξίλαο ηνπηνλί. §1). Ο ίδηνο ν Αξίζησλ είρε 

εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο φπσο θαη ν Κφλσλ θαζψο ήηαλ 

ζηξαηεπκέλνη ζην ίδην ζεκείν θαη απφ εθεί μεθίλεζαλ φια (ἐμῆιζνλ ἔηνο ηνπηὶ ηξίηνλ 

εἰο Πάλαθηνλ θξνπξᾶο ἡκῖλ πξνγξαθείζεο. ἐζθήλσζαλ νὖλ νἱ πἱεῖο νἱ Κφλσλνο 

ηνπηνπὶ ἐγγὺο ἡκῶλ, ὡο νὐθ ἂλ ἐβνπιφκελ: ἡ γὰξ ἐμ ἀξρῆο ἔρζξα θαὶ ηὰ 

πξνζθξνχκαη᾽ ἐθεῖζελ ἡκῖλ ζπλέβε: §3). ηε ζπλέρεηα δεηά απφ ηνπο δηθαζηέο λα ηνλ 

βνεζήζσ λα βξεη ην δίθην θάηη πνπ απνηειεί ζπλεζηζκέλν ξεηνξηθφ φηαλ δειαδή 

θαίλεηαη σο δεδνκέλν φηη ν νκειίηεο έρεη δίθην (βνεζῆζαί κνη ηὰ δίθαηα. §2).   

 θνπφο ηνπ Αξίζησλα είλαη λα δηαβάιεη ην ήζνο ηνπ αληηπάινπ δειαδή ηνπ 

Κφλσλα, ψζηε λα κελ ιεθζνχλ ηα ιεγφκελα ηνπ σο αιεζή θαη λα πξνβιεζεί ν ίδηνο σο 

έλαο θαζεκεξηλφο άλζξσπνο ν νπνίνο ήηαλ ζχκα μπινδαξκφ ρσξίο λα θηαίεη ζε θάηη. 

Απηφ ην βιέπνπκε απφ ην γεγνλφο φηη αλαθέξεη πσο ήηαλ ζπλερψο κεζπζκέλνο καδί κε 

ηελ παξέα ηνπ θαη θέξνληαλ άζρεκα ζηνπο δνχινπο πνπ ηνπο ζπλφδεπαλ φηαλ 

ππεξεηνχζαλ σο θξνπξνί. Έηζη γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ν Κφλσλ θαη ε παξέα ηνπ είραλ 

πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπλερψο έδεηρλαλ ηελ αζέβεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπο θαη 

φηαλ ηνπο έγηλε παξαηήξεζε γηα ηελ άζρεκε ζπκπεξηθνξά ηνπο θέξζεθαλ αθφκα 

ρεηξφηεξα, θαζψο επηηέζεθαλ ζηνλ ίδην θαη ζε άιινπο πνπ βξίζθνληαλ ζην ρψξν 
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(εθείλν ηειεπηῶληεο δὲ θαὶ πιεγὰο ἐλέηεηλαλ ἐκνί, θαὶ ηνζαχηελ θξαπγὴλ θαὶ ζφξπβνλ 

πεξὶ ηὴλ ζθελὴλ ἐπνίεζαλ ὥζηε. §5)  

 Έπεηηα, κε έληνλε πεξηγξαθή απνδίδεηαη ε επίζεζε πνπ ππέζηε ν Αξίζησλ απφ 

ηνλ Κφλσλα θαη ηελ παξέα ηνπ θαη πξνζπαζεί λα είλαη ηδηαίηεξα παξαζηαηηθή 

πξνθεηκέλνπ λα πείζεη γηα ηα ιεγφκελά ηνπ θαη έλα θάλεη θαηαλνεηφ φηη ππέθεξε ζηα 

ρέξηα ηνπ θαη φρη κφλν απηφ, αιιά ππέζηε θαη πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαζψο ηνλ 

θνξφηδεπαλ θαη ηνλ άθεζαλ ζε κία πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε (ῥάμαληεο εἰο ηὸλ 

βφξβνξνλ νὕησ δηέζεθαλ ἐλαιιφκελνη θαὶ ὑβξίδνληεο, ὥζηε ηὸ κὲλ ρεῖινο δηαθφςαη, 

ηνὺο δ᾽ ὀθζαικνὺο ζπγθιεῖζαη: §8). Αλαθέξεη κάιηζηα ν Αξίζησλ φηη βξίζθεηαη ζε 

ακεραλία λα αλαθέξεη ηεο πβξηζηηθέο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ελαληίνλ ηνπ ηε 

ζηηγκή πνπ είρε μπινθνπεζεί ζέινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν λα δείμεη πφζν δηαθέξεη απφ 

απηνχο αλζξψπνπο θαη φηη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ δηαθξίλεηαη απφ ζεβαζκφ θαη 

ζεκαληηθέο εζηθέο αξρέο (βιαζθεκίαλ ἔρεη ηηλὰ θαὶ ὀλνκάδεηλ ὀθλήζαηκ᾽ ἂλ ἐλ ὑκῖλ 

ἔληα, ὃ δὲ ηῆο ὕβξεψο ἐζηη ηῆο ηνχηνπ ζεκεῖνλ θαὶ ηεθκήξηνλ ηνῦ πᾶλ ηὸ πξᾶγκ᾽ ὑπὸ 

ηνχηνπ γεγελῆζζαη, ηνῦζ᾽ ὑκῖλ ἐξῶ §9). 

  Δπηπιένλ, ν Αξίζησλ ππνζηεξίδεη πσο ζα ληψζεη ηδηαίηεξα αδηθεκέλνο αλ 

ιεθζνχλ ηα ιφγηα ηνπ Κφλσλνο σο αιεζή, ρξεζηκνπνηψληαο μαλά ην ξεηνξηθφ 

ηέρλαζκα φηη νη δηθαζηέο ζα πξέπεη λα θάλνπλ ην θαζήθνλ ηνπο, θαζψο είλαη βέβαην 

φηη ν ίδηνο ιέεη ηελ αιήζεηα, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλαλ αξθεηά έκπηζην άλζξσπν πνπ 

δελ έρεη πξνθαιέζεη πνηέ θάπνην πξφβιεκα ζηελ πφιε ζε αληίζεζε κε ηνλ Κφλσλα θαη 

ηελ παξέα ηνπ νη νπνίνη πνιιέο θνξέο έρσ ζπκπεξηθεξζεί κε αζέβεηα πξνο ηελ πφιε 

(ἐγὼ δ᾽, ὦ ἄλδξεο δηθαζηαί, ραιεπῶο ἐθ᾽ νἷο πέπνλζα ἐλελνρψο, νὐρ ἧηηνλ ηνῦη᾽ 

ἀγαλαθηήζαηκ᾽ ἂλ θαὶ ὑβξίζζαη λνκίζαηκη, εἰ νἷφλ η᾽ εἰπεῖλ, εἰ ηαῦη᾽ ἀιεζῆ δφμεη 

Κφλσλ νὑηνζὶ ιέγεηλ πεξὶ ἡκῶλ §15).  

 ε νπνηαδήπνηε επθαηξία ν Αξίζησλ δελ δηζηάδεη λα επηζεκαίλεη πσο ήηαλ πνιχ 

πηζαλφλ λα είρε ράζεη ηε δσή ηνπ απφ ηελ επίζεζε πνπ δέρηεθε επηζεκαίλνληαο μαλά 

θαη μαλά πφζν ζνβαξφ ήηαλ ην αδίθεκα πνπ δέρηεθε. Έηζη πξνζβάιιεη ην ήζνο ηνπ 

αληηπάινπ θαη απνδίδεη κία δξακαηηθφηεηα ζηα ιεγφκελά ηνπ ε νπνία είλαη αξθεηά 

βνεζεηηθή ψζηε λα θάλεη ην αθξναηήξην λα ηνλ ζπκπνλέζεη θαη ηνπ απνδψζεη 

δηθαηνζχλε. Δπηπιένλ, ζπλερίδεη λα πξνζβάιιεη ην ήζνο ηνπ αθνχ πέξα απφ ην γεγνλφο 

φηη ζαλ πξνζσπηθφηεηα είλαη απερζήο, πνιχ θαη αλίθαλνο παηέξαο αθνχ απηφο έκαζε 

θαη δίδαμε ζηα παηδηά ηνπ λα ζπκπεξηθέξνληαη άζρεκα θαη λα είλαη απαίδεπηα (ηνχηνηο 



38 
 

πἱέζηλ, νὐρ ὅπσο ἀπέηξεςελ ἢ δηεθψιπζελ, ἀιι᾽ αὐηὸο ἡγεκὼλ θαὶ πξῶηνο θαὶ πάλησλ 

βδειπξψηαηνο γεγέλεηαη §22). Πξνζπαζεί ν Αξίζησλ ζπλερψο λα δείρλεη πφζν άηηκνο 

είλαη ν Κφλσλ θαη ε παξέα ηνπ αλαθέξνληαο πσο ρξεζηκνπνίεζαλ ςεπδή επηρείξεκαηα 

θαη αλαιεζείο καξηπξίεο γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θάηη πνπ δελ ηνπο θάλεη 

άδηθνπο κφλν απέλαληη ζηνλ Αξίζησλα αιιά θαη ζηνλ απέλαληη ζην λφκν θαη ζε 

νιφθιεξε ηελ θνηλσλία (ἐκβάιιεηαη καξηπξίαλ ςεπδῆ θαὶ ἐπηγξάθεηαη κάξηπξαο 

ἀλζξψπνπο νὓο νὐδ᾽ ὑκᾶο ἀγλνήζεηλ νἴνκαη §31). Δπηθαιείηαη θαη ηελ ζεκαζία ηνπ 

φξθνπ ε νπνία ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή ζηελ Αζελατθή θνηλσλία, ιέγνληαο πσο ν Κφλσλ 

νχηε απηφ δελ ζα ζθεθηεί θαη παξφιν πνπ ζα νξθηζηεί ζα ρξεζηκνπνηήζεη ςεπδή θαη 

αλαμηφπηζηα επηρεηξήκαηα (νὐ δὴ Κφλσλ ὁ ηνηνῦηνο πηζηφο ἐζηηλ ὀκλχσλ, νὐδὲ πνιινῦ 

δεῖ, ἀιι᾽ ὁ κεδ᾽ εὔνξθνλ ἑθὼλ κεδὲλ ἂλ ὀκφζαο §41).  

 Βέβαηα ν Αξίζησλ δελ παξαιείπεη ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ ιφγνπ λα 

δψζεη αμία ζην γεγνλφο φηη πξφγνλνί ηνπ αιιά θαη ν ίδηνο ήηαλ θαη είλαη ρξήζηκνη 

ζηελ πνιηηεία, εθηέιεζαλ ζηξαηησηηθά ηνπο θαζήθνληα σο ηξηήξαξρνη θαη σο 

ζηξαηηψηε,ο αιιά ζε αληίζεζε κε ηνπο θαηεγνξνχκελνπο θαλέλαο δελ ήηαλ ρξήζηκνο 

γηα ηελ παηξίδα (ὡο ἡκεῖο ρξήζηκνη, θαὶ αὐηνὶ θαὶ ὁ παηήξ, ἕσο ἔδε, θαὶ 

ηξηεξαξρνῦληεο θαὶ ζηξαηεπφκελνη θαὶ ηὸ πξνζηαηηφκελνλ πνηνῦληεο, θαὶ ὡο νὐδὲλ 

νὔζ᾽ νὗηνο νὔηε ηῶλ ηνχηνπ νὐδείο:§44).  

 ια ινηπφλ ηα παξαπάλσ θαη ζθηαγξαθνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Αξίζησλα 

θάλνληαο θαηαλνεηφ πσο πξφθεηηαη γηα έλαλ επιαβή άλζξσπν, ν νπνίνο πνηέ δελ είρε 

δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζηελ θνηλσλία θαη δηαθξίλεηαη απφ πςειέο εζηθέο αξρέο. 

Απηφο ν άλζξσπνο ινηπφλ έπεζε ζχκα κηαο βίαηεο παξέαο κε αξρεγφ ηνλ Κφλσλα 

φπνηνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ρεηξφηεξσλ αλζξψπσλ φζνλ αθνξά ζηηο εζηθέο ηνπ 

αξρέο. Ο Αξίζησλ θάλνληαο επίζεζε ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ θαη εμεγψληαο ηελ 

θαηάζηαζε κε δξακαηηθφ ηξφπν πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ηελ εχλνηα ησλ δηθαζηψλ θαη 

λα πξνθαιέζεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα ζην αθξναηήξην πξνθεηκέλνπ λα αληηηαρζνχλ 

ζηνλ Κφλσλα θαη λα πάξνπλ ην κέξνο ηνπ. 
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5. Ύφοσ 
 Ο Γεκνζζέλεο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ξήηνξεο θαη μερσξίδεη 

θαη ην χθνο ηνπ γηα ηελ ηδηαίηεξε ξεηνξηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Πάληα πξνεηνίκαδε κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ηνπο ιφγνπο ηνπ θαη πξνζάξκνδε ην χθνο ηνπ αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπ ιφγνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ χθνπο ηνπ είλαη ε απνθπγή ηεο ραζκσδίαο ρσξίο λα 

έρεη ππεξβνιηθή απζηεξφηεηα. Αθφκα, νη παχζεηο πνπ γίλνληαλ εμαηηίαο ηεο 

ραζκσδίαο έδηλαλ ηελ επθαηξία ζηνλ νκηιεηή λα πάξεη ρξφλν θαη λα μεθνπξάζεη ην 

ιφγν ηνπ. Οη πεξίνδνη ηνπ ιφγνπ ζηνλ Γεκνζζέλε δελ επεμεξγάδνληαη ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ αιιά δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πεηζψ ηνπ ιφγνπ θαη φρη ηφζν ζηε 

κνξθή ηνπ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζην ιφγν θαηά Κφλσλνο νπνίνο είλαη ιεηηνπξγηθφο 

ιφγνο θαη φρη πξντφλ κηαο ηέρλεο γηα ηελ ηέρλε. πγθεθξηκέλα ν Γεκνζζέλεο 

απνθεχγεη ηελ ρξήζε δχν βξαρέσλ ζπιιαβψλ ζηε ζεηξά δεκηνπξγψληαο έλα 

επηβιεηηθφ θαη κεγαινπξεπέο απνηέιεζκα. πλεζίδεη λα ρξεζηκνπνηεί νηθείν χθνο κε 

έληνλα εθθξαζηηθά κέζα φπσο κεηαθνξέο (ηνὺο δ᾽ ὀθζαικνὺο ζπγθιεῖζαη=βνπισκέλα 

κάηηα §8), παξνκνηψζεηο (ᾖδε γὰξ ηνὺο ἀιεθηξπόλαο κηκνύκελνο ηνὺο λεληθεθόηαο, νἱ δὲ 

θξνηεῖλ ηνῖο ἀγθῶζηλ αὐηὸλ ἠμίνπλ ἀληὶ πηεξύγσλ ηὰο πιεπξάο.§9) φηαλ ν Κφλσλ θαη ε 

παξέα ηνπ ιαινχλ ζαλ θφθνξεο πάλσ απφ ηνλ ρηππεκέλν Αξίζησλα γηα ηε λίθε ηνπο 

θαη ρηππνχλ ζηα πιεπξά ηνπο, ηνπο αγψλεο ηνπο παξνκνηάδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο κε 

θνθφξηα φηαλ ληθνχλ. Αθφκα, ρξεζηκνπνηνχληαη παξαζηαηηθέο εηθφλεο γηα λα 

πξνζδψζνπλ ξεαιηζηηθφηαηα θαη δξακαηηθφηεηα ζηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπκβεί φπσο 

φηαλ πεξηγξάθεηαη ε ζθελή πνπ ρηππνχλ ηνλ Αξίζησλα (πξῶηνλ ἐμέδπζαλ, εἶζ᾽ 

ὑπνζθειίζαληεο θαὶ ῥάμαληεο εἰο ηὸλ βόξβνξνλ νὕησ δηέζεθαλ ἐλαιιόκελνη θαὶ 

ὑβξίδνληεο, ὥζηε ηὸ κὲλ ρεῖινο δηαθόςαη §8). Ο ηφλνο ηνπ ηείλεη λα είλαη νξγηζκέλνο, 

(ἐγὼ δ᾽, ὦ ἄλδξεο δηθαζηαί, ραιεπῶο ἐθ᾽ νἷο πέπνλζα ἐλελνρώο, νὐρ ἧηηνλ ηνῦη᾽ 

ἀγαλαθηήζαηκ᾽ ἂλ θαὶ ὑβξίζζαη λνκίζαηκη, εἰ νἷόλ η᾽ εἰπεῖλ, εἰ ηαῦη᾽ ἀιεζῆ δόμεη Κόλσλ 

νὑηνζὶ ιέγεηλ πεξὶ ἡκῶλ, θαὶ ηνζαύηε ηηο ἄγλνηα παξ᾽ ὑκῖλ ἐζηηλ, §15) εηξσληθφο ή 

ζαξθαζηηθφο θαη ζπαληφηεξα ζπγθηλεηηθφο ή ρηνπκνξηζηηθφο.
79
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6. Δομή 
 Ο ιφγνο «θαηά Κφλσλνο» δηαηξείηαη ζε ηξία κέξε. κσο ν ιφγνο δελ πεξηέρεη 

επίινγν, θαζψο νινθιεξψλεηαη κε δχν ζπλνπηηθέο πεξηφδνπο. Κάζε κέξνο επηηειεί ην 

δηθφ ηνπ ζθνπφ ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε θαη ζηελ αξρή ν ιφγνο επηθεληξψλεηαη ζην λα 

ελεκεξσζεί ην αθξναηήξην γηα ην ζέκα θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνζπάζεηα 

εμαζθάιηζεο ηεο εχλνηαο ηνπ αθξναηεξίνπ (πξννίκην). ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε έθζεζε 

ησλ γεγνλφησλ κε ηξφπν πνπ λα θαίλεηαη φηη ν νκηιεηήο έρεη δίθην θαη γίλεηαη 

επηζήκαλζε ζε ζεκεία πνπ ηνλ ζπκθέξνπλ (δηήγεζηο). Έπεηηα, ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνδείμεηο θαη επηρεηξήκαηα κε ζθνπφ λα πείζνπλ γηα ηελ ζέζε ηνπ νκηιεηή θαη ζην 

ζεκείν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ε εζνπνηία θαη ε παζνπνηία. Σα κέξε ηνπ ιφγνπ είλαη ηα 

εμήο: 

1. ΠΡΟΟΗΜΗΟ (§1-2)  

2. ΓΗΖΓΖΗ (§3-12), 

3. ΠΗΣΗ Ζ ΑΠΟΓΔΗΞΗ (§13-44).  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

Η ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ «ΚΑΣΑ ΚΟΝΩΝΟ» 

 ην ζεκείν απηφ ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ θάζε επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ ηνπ ιφγνπ μερσξηζηά ψζηε λα εμεηάζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

ξεηνξηθή ηνπ Γεκνζζέλε θαη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ θαηεγφξνπ θαη ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ. Αθφκα, ζα δνχκε πψο νη βίαηεο ερζξνπξαμίεο ρεηξίδνληαλ απφ ηνπο 

ξήηνξεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην Γεκνζζέλε, ηη βαξχηεηα είρε ε ρξήζε ηνπο θαη ηη 

ζεκαζία νη ζπλέπεηέο ηνπο 

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ (§1-2) 

 Ο Αξίζησλ απφ ηελ πξψηε θηφιαο ιέμε (ὑβριςιείσ)  ηνπ ιφγνπ θαηαθέξλεη λα 

δψζεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο πνπ δηέπξαμε εηο βάξνο ηνπ ν Κφλσλ. 

Υξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηε κεηνρή θαίλεηαη πσο ν θαηήγνξνο είλαη έλαο κεηξηνπαζήο 

άλδξαο πνπ ζέιεη λα πξνβάιεη ην ήζνο ηνπ θαη λα δείμεη φηη ην πξαγκαηηθφ αδίθεκα 

είλαη ε ὕβξηο θαη φρη ε ζσκαηηθή βιάβε. Μάιηζηα ζθνπφο ηνπ Αξίζησλα είλαη λα 

πεξάζεη ην κήλπκα πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Κφλσλ είλαη ηθαλφο λα δηαπξάμεη ην 

αδίθεκα ηεο ὕβξεσο ηφηε ην αδίθεκα ηεο αηθείαο γηα απηφλ ζα ήηαλ πηαίζκα. Ο ίδηνο ν 

θαηήγνξνο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ επηζεκαίλεη πσο δελ ππέβαιε γξαθή ὕβξεσο 

ιφγσ ηεο κεηξηνπάζεηαο ηνπ θαη πσο παξά ην γεγνλφο φηη νη θίινη ηνπ πξνζπαζνχζαλ 

λα ηνλ επεξεάζνπλ θαη λα ηνλ πείζνπλ λα ππνβάιεη γξαθή ὕβξεσο ή ισπνδπηψλ 

απαγσγή, απηφο εμαηηίαο ηεο ηαπεηλφηεηαο πνπ ηνλ δηαθαηείρε απνθάζηζε λα θηλήζεη 

ηηο δηαδηθαζίεο ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ρξεζηκνπνηψληαο δίθε αηθείαο. .
80  

 Βέβαηα ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο ν ζθνπφο ηνπ Αξίζησλα λα κελ 

ππνβάιιεη γξαθή ὕβξεσο ή ε απαγσγή ισπνδπηψλ κπνξεί λα πξνζέθεξε θάπνην 

θέξδνο θαη ζηνλ ίδην, θαζψο δελ ήηαλ δχζθνιν λα απνδεηρηεί ε ὕβξηο πνπ κπνξεί λα 

είρε δηαπξάμεη έλαο άλζξσπνο. Αθφκα, εάλ ε γξαθή ὕβξεσο ή ε απαγσγή ισπνδπηψλ 

δελ ζπλερηδφηαλ ζαλ δηαδηθαζία εάλ δελ θέξδηδε ην έλα πέκπην ησλ ςήθσλ ησλ 

δηθαζηψλ ηφηε νη επηπηψζεηο γηα ηνλ θαηήγνξν ζα ήηαλ ζνβαξέο. εκαληηθφ είλαη θαη 

έλα άιιν ζηνηρείν ην νπνίν ζίγνπξα επεξέαζε ηελ επηινγή ηνλ Αξίζησλα λα θηλήζεη 

ηηο δηαδηθαζίεο γηα δίθε αηθείαο. Απηφ είλαη πσο εάλ γηλφηαλ γξαθή ὕβξεσο θαη 

απνδεηθλπφηαλ φηη φλησο είρε δηαπξάμεη χβξε ν Κφλσλ ηφηε ζα πιεξψλνπλ πξφζηηκν 

                                                           
80

 Χατζηλάμπρου Ρ. (2008), ςελ.:15 



42 
 

ζηελ πνιηηεία θαη φρη ζηνλ Αξίζησλα αιιά κε ηελ δίθε αηθείαο ην πξφζηηκν ζα δνζεί 

ηνλ θαηήγνξν.
 81 

 Ο Αξίζησλ ρξεζηκνπνηεί επηρεηξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηνπο δηθαζηέο γηα 

ηελ δχζθνιε θαηάζηαζε ζηελ νπνία είρε επέιζεη θαη επηθαιείηαη ηελ αλεζπρία ησλ 

γηαηξψλ, ησλ θίισλ ηνπ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπ φηαλ δηαπίζησζαλ ηα ρηππήκαηα πνπ 

είρε ππνζηεί θαη πσο θνβφληνπζαλ κήπσο ράζεη ηε δσή ηνπ γηαηί ήηαλ δχζθνιν λα 

αληέμεη ην ζψκα ηνπ φιεο απηέο ηηο βηαηνπξαγίεο.
82

 Γεληθά δελ πξνζδηνξίδεηαη ν 

αξηζκφο ησλ γηαηξψλ νη νπνίνη ηνλ εμέηαζαλ αιιά ην γεγνλφο φηη αλαθέξεηαη ζε 

θάπνηα ζεκεία γηα απηνχο ζηνλ πιεζπληηθφ δείρλεη φηη ήηαλ πνιινί θαη πσο 

ρξεηάζηεθαλ αξθεηνί γηαηξνί γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηελ άζρεκε θαηάζηαζε ηνπ θαη λα 

θξίλνπλ αλ πξαγκαηηθά ζα κπνξνχζε λα ζπλέιζεη ή αλ ζα έραλε ηεο δσήο ηνπ(§36 

ἀιιὰ θαὶ κάξηπξαο ἰαηξνὺο παξέρνκαη). Οπφηε κέζσ απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο πεξλά 

ην κήλπκα φηη είρε θαθνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ.       

 Δπηπιένλ, ν Αξίζησλ ρξεζηκνπνηεί ηελ θιεηηθή πξνζθψλεζε (ὦ ἄλδξεο 

Ἀζελαῖνη) πξηλ απφ ηε ιέμε ζαλάηνπ (ὦ ἄλδξεο Ἀζελαῖνη, ζαλάηνπ θξίλαο ηνπηνλί.§1) κε 

ζθνπφ λα επηζεκάλεη πσο απηφ πνπ είρε ζπκβεί εηο βάξνο ηνπ άμηδε αθφκε θαη ηε 

ζαλαηηθή πνηλή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, θαζψο ήηαλ θάηη πάξα πνιχ άζρεκν αθνχ ζα 

κπνξνχζε λα ηνπ είρε ζηεξήζεη ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή. Εεηψληαο ινηπφλ απφ ηνπο 

δηθαζηέο λα θξίλνπλ ζσζηά θαη λα επηβάινπλ αθφκε θαη ηε ζαλαηηθή πνηλή πξνβαίλεη 

ζε κία αληίζεζε κε ην πξφζσπν πνπ έδεημε ζηελ αξρή σο έλαο κεηξηνπαζήο άλζξσπνο, 

αθνχ πξνζπαζεί λα επηβιεζεί ζηνλ θαηεγνξνχκελν ε εζράηε ησλ πνηλψλ. Σν ηέινο ηνπ 

πξννηκίνπ πξνζπαζεί λα θεληξίζεη ηελ εχλνηα ησλ δηθαζηψλ θαη λα ηνπο θάλεη λα 

πηζηέςνπλ πσο απηά πνπ δεηάεη είλαη ηα δηθαηφηεξα ηα ιεγφκελά ηνπ είλαη αιεζή θαη 

έγθπξα. ηελ νπζία πξνθαιεί ηνπο δηθαζηέο λα πξάμνπλ ηα δίθαηα θαη ππεξεηήζνπλ 

ζσζηά ην ρξένο ηνπο (βνεζῆζαη κνη ηὰ δίθαηα).
83
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2. ΔΙΗΓΗΙ (§3-12) 

 Ζ δηήγεζε ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ππεξάζπηζε ηνπ Αξίζησλα. Σν πξψην(§3-6) κέξνο αθνξά απηά πνπ ζπλέβεζαλ πξηλ 

ηελ επίζεζε, δειαδή ηα γεγνλφηα ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Πάλαθηνπ φηαλ ν ίδηνο είρε 

θιεζεί εθεί σο κέινο ηεο θξνπξάο (ἐμῆιζνλ ἔηνο ηνπηὶ ηξίηνλ εἰο Πάλαθηνλ θξνπξᾶο 

ἡκῖλ πξνγξαθείζεο) θαη ην δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ επίζεζε πνπ δέρηεθε θαη 

ηηο ζπλέπεηέο ηεο (§7-12). Ο Γεκνζζέλεο ζε απηφ ην θνκκάηη ηνπ ιφγνπ πξνζπαζεί 

κέζσ ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ λα επαηζζεηνπνηήζεη ην θελφ γηα λα θεξδίζεη ηε 

ζπκπάζεηα ησλ δηθαζηψλ, πξνβάιινληαο ηελ θαζαξφηεηα ηνπ ήζνπο ηνπ Αξίζησλα θαη 

εζηηάδεη ζηελ αλάδεημε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ Κφλσλα θαη ηεο νκάδαο ηνπ σο 

αλάξκνζηε. Απηά πνπ ζπλέβεζαλ ζην ζηξαηφπεδν ζην Πάλαθην βνεζνχλ πνιχ ηελ 

ππεξάζπηζε ηνπ Αξίζησλα, θαζψο παξνπζηάδνληαη νη πξνζσπηθφηεηεο ησλ δχν 

πιεπξψλ. Απφ ηε κία πιεπξά ππάξρνπλ νη γηνη ηνπ Κφλσλα πνπ πεξηγξάθνληαη σο 

άηνκα πνπ ζπλερψο ήηαλε κεζπζκέλνη απφ ην πξσί κέρξη ην βξάδπ θαηά ηε 

ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία θαη ζπκπεξηθέξνληαλ κε απξέπεηα ηφζν ζηνλ ίδην φζν θαη 

ζηνπο δνχινπο ηνπ.
84            

 ηελ ηέηαξηε, ηελ πέκπηε θαη ηελ έθηε παξάγξαθν πεξηγξάθεηαη ε άζρεκε 

ζπκπεξηθνξά ησλ γησλ ηνπ Κφλσλα νη νπνίνη είραλ εγεηηθφ ραξαθηήξα ζην 

ζηξαηφπεδν. Υιεχαδαλ θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ πβξηζηηθνχο ραξαθηεξηζκφο πξνο ηνπο 

θξνπξνχο, ηνπο δνχινπο θαη κάιηζηα θαηεγνξνχληαη φηη ελνρινχζαλ ζηνπο δνχινπο 

πεγαίλνληαο ζηελ θνπδίλα φηαλ καγείξεπαλ θαη ηνπο ελνρινχζαλ κε θαπλφ. Μέιε ηεο 

θξνπξάο θαη φρη ν ίδηνο ν Αξίζησλαο απεπζχλζεθαλ ηνλ αλψηαην ηνπο θαη απηφ ηνπο 

επέπιεμε γηα ηελ άζρεκε ζπκπεξηθνξά ηνπο. κσο ην ίδην βξάδπ νη γηνη ηνπ Κφλσλα 

αληέδξαζαλ αθφκε πην βίαηα θαη ηνλ μπινθφπεζαλ.
85

 Με απηφ ηνλ ηξφπν ν Αξίζησλ  

δείρλεη πσο δελ ιεηηνχξγεζε ζαλ θαηαδφηεο, αθνχ δελ κεηέθεξε ν ίδηνο ηνλ ζηξαηεγφ 

ηνπο απηά πνπ είραλ ζπκβεί (ηῷ ζηξαηεγῷ ηὸ πξᾶγκ᾽ εἴπνκελ θνηλῇ πάληεο νἱ ζχζζηηνη 

πξνζειζφληεο, νὐθ ἐγὼ ηῶλ ἄιισλ ἔμσ). Δπίζεο, θαίλεηαη φηη απηά πνπ αθνινχζεζαλ 

ζηελ αγνξά ήηαλ θπζηθά επαθφινπζα ηεο βηαηφηεηαο πνπ δηαθαηείρε ηνπο λένπο γηνπο 

ηνπ Κφλσλα θαη πσο ίδηνο ν Αξίζησλ πξνζπάζεζε λα θξαηήζεη ην αμίσκα πνπ είρε 

                                                           
84

 Χατζηλάμπρου Ρ. (2008), ςελ.:17 
85

 Usher S., (2001), ςελ.: 246 



44 
 

φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα θάηη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνθαιέζεη μαλά ηελ 

εχλνηα ησλ δηθαζηψλ θαη λα δείμεη πφζν αμηέπαηλν ήζνο είρε.
86      

 Βέβαηα πξνθαινχληαη θάπνηα εξσηήκαηα ηα νπνία ρσιαίλνπλ ηελ εγθπξφηεηα 

ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ Αξίζησλνο. Απηά ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθαινχληαη είλαη γηα 

πνην ιφγν νη γηνη ηνπ Κφλσλα μπινθφπεζαλ κφλν ηνλ Αξίζησλα, ηνπο είρε θάλεη θάηη; 

ηνπο είρε πξνθαιέζεη; Αθνχ έρεη δερηεί απηή ηελ άζρεκε επίζεζε πνπ πεξηγξάθεη γηαηί 

δελ ππέβαιε ακέζσο γξαθή ὕβξεσο ή δίθε αηθείαο; ηη έγηλε δελ είρε ηε καξηπξία ησλ 

ππνινίπσλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζηξαηφπεδν νη νπνίνη είραλ δερηεί θαη απηνί 

βίαηεο ζπκπεξηθνξέο απφ απηνχο; γηαηί ήηαλ φινη ηφζν αλεθηηθνί θαη δελ είραλ θάπνηεο 

θπξψζεηο φηαλ ζπκπεξηθέξνληαλ άζρεκα νη γηνη ηνπ Κφλσλα; Δπνκέλσο, πξνθχπηνπλ 

εξσηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ αλαζθάιεηα σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αιήζεηα ησλ 

επηρεηξεκάησλ.
87

           

 ηε ζπλέρεηα ζηελ έβδνκε θαη ζηελ φγδνε παξάγξαθν δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα 

ην βξάδπ ηνπ μπινδαξκνχ ηνπ Αξίζησλα θαη καζαίλνπκε πσο βξηζθφηαλ κε ην θίιν 

ηνπ Φαλφζηξαην ζην Λεσθφξηνλ θαη πσο ηφηε έγηλε ε ζπλάληεζε κε ηνπο δξάζηεο. 

Πξψηα, αθηλεηνπνίεζαλ ην θίιν ηνπ θαη έπεηηα ηνλ ρηχπεζαλ πάξα πνιχ άζρεκα. 

κσο δελ αλαθέξεηαη ε ψξα θαη ε επνρή, δειαδή αλ ήηαλ άλνημε ή θζηλφπσξν, 

ρεηκψλαο ή, θαινθαίξη γηαηί αλάινγα κε ηελ επνρή θαζνξίδεηαη θαη ε νξαηφηεηα πνπ 

κπνξνχκε λα έρνπκε θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο (ἑζπέξαο). Αθφκα θαη γηα ην Λεσθφξηνλ 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ αγνξά δελ γίλεηαη ζαθήο ε αθξηλή ηνπνζεζία ηνπ.     

 Ο Φαλφζηξαηνο παξφιν πνπ ήηαλ θίινο ηνπ Αξίζησλα δελ αλαθέξεη ηνπο θίινπο 

ηνπ αιιά ν ζπλνκήιηθφο ηνπ (ηῶλ ἡιηθησηῶλ ηηλὸο) πξνθεηκέλνπ λα δψζεη κεγαιχηεξε 

ηζρχ ζηελ αμηνπηζηία ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ, αθνχ απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ κάξηπξα 

εθείλεο ηεο λχρηαο θαη δελ ζα έπξεπε λα ελλνεζεί φηη αλ θιεζεί σο κάξηπξαο ζα 

ππεξαζπηζηεί ην θίιν ηνπ, αιιά φηη ζα πεη ηελ αιήζεηα σο έλαο άλζξσπνο πνπ 

βξηζθφηαλ καδί ηνπ θαη είπε απηά πνπ έγηλαλ. Τπνζηεξίδεηαη πσο φηαλ είδαλ ην γην 

ηνπ Κφλσλα, ηνλ Κηεζία απηφο ήηαλ πνιχ κεζπζκέλνο θαη θαηεπζπλφηαλ πξνο ην ζπίηη 

ηνπ Πάκθηινπ φπνπ ήηαλ ν παηέξαο ηνπ κεζπζκέλνο θαη έπηλε. κσο ζηελ παξάγξαθν 

31 ν Κφλσλ ππνζηεξίδεη πσο δελ βξηζθφηαλ ζε ζπκπφζην αιιά ζε δείπλν θάηη πνπ 

θαλεξψλεη ηα ηερλάζκαηα ηνπ Γεκνζζέλε πξνθεηκέλνπ λα δείμεη κία εηθφλα γεκάηε 
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ειαηηψκαηα απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηεγνξνπκέλσλ. Έηζη επηηπγράλεηαη λα θαλεί ε 

κεγάιε αληίζεζε σο πξνο ηηο πξνζσπηθφηεηεο ησλ δχν πιεπξψλ, δειαδή απφ ηε κία 

θαίλεηαη ν ελάξεηνο Αξίζησλ πνπ θάλεη βφιηα κε έλαλ θίιν ηνπ θαη απφ ηελ άιιε ε 

αλαμηνπξεπήο εηθφλα ησλ γησλ ηνπ Κφλσλα θαη ν ίδηνο λα παξνπζηάδεηαη σο 

κέζπζνο.
88

               

 ην ηέινο ηεο φγδνεο παξαγξάθνπ ζηελ αξρή ηεο έλαηεο δίλεηαη πεξηγξαθηθά ε 

επίζεζε ησλ δξαζηψλ ζηνλ θίιν ηνπ θαη ζηνλ ίδην ηνλ Αξίζησλα. Μάιηζηα ε νκάδα 

ησλ αλζξψπσλ πνπ ηνπ επηηέζεθαλ πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ηνλ μπινθφπεζαλ 

βάλαπζα, έζημαλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηηκή ηνπ φηαλ ηνλ αθήζακε κηζφγπκλν, 

ηξαπκαηηζκέλν ζην δξφκν. Απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ γίλεηαη ζαθέο φηη ν 

Κφλσλ πξνέβε ζε πβξηζηηθά ζρφιηα ελαληίνλ ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Αξίζησλα, δειαδή 

δηέπξαμε «ὕβξη», αθνχ φπσο αλαθέξεηαη θνθνξεπφηαλε γηα ην γεγνλφο φηη ηνλ είρε 

μπινθνπήζεη θαη κάιηζηα ηνπ ιέγαλε νη ζχληξνθνί ηνπ λα ηνλ ρηππήζεη ζηα πιεπξά κε 

ηνπο αγθψλεο νη νπνίνη αληηπξνζψπεπαλ ηα θηεξά ηνπ θφθνξα. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

πεξλάεη ν Γεκνζζέλεο έκκεζα ην κήλπκα πσο ν Κφλσλ ήηαλ ν αξρεγφο ηεο νκάδαο 

πνπ μπινθφπεζε ηνλ Αξίζησλα. Αθφκα, ε θινπή ηνπ καλδχα ηνπ ήηαλ ζνβαξφ 

αδίθεκα θαη κπνξνχζε λα θηλήζεη ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ απαγσγή ισπνδπηψλ θαη καο 

πξνμελεί απνξία γηα πνην ιφγν δελ ην έθαλε (θαὶ κεηὰ ηαῦη᾽ ἐγὼ κὲλ ἀπεθνκίζζελ ὑπὸ 

ηῶλ παξαηπρφλησλ γπκλφο, νὗηνη δ᾽ ᾤρνλην ζνἰκάηηνλ ιαβφληεο κνπ). 89  

 Έπεηηα, κεηαθέξζεθε ζην ζπίηη ηνπ φπνπ γπλαίθεο εθεί ζηελαρσξήζεθαλ γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ θαη ακέζσο πξνζπάζεζαλ λα ηνλ βνεζήζνπλ. ηελ δέθαηε θαη ηελ 

εληεθάηε παξάγξαθν επηθαιείηαη ηηο καξηπξίεο πεξαζηηθψλ πνπ ηπραίλεη λα είλαη θίινη 

ηνπ θαη νη ζπγγελείο ηνπ θαζψο πξφθεηηαη γηα κία θιεηζηή θνηλσλία θαη ήηαλ αξθεηά 

θπζηνινγηθφ λα ζπκβεί απηφ, είλαη ησλ γηαηξψλ πνπ ηνλ εμέηαζαλ. Γελ πξέπεη φκσο λα 

μερλάκε πσο νη κάξηπξεο νη νπνίνη ήηαλ πεξαζηηθνί ηνλ είδαλ αθνχ είρε μπινθνπεζεί 

θαη ν κφλνο πνπ είρε δεη ην ζπκβάλ λα δηαπξάηηεηαη ήηαλ ν θίινο ηνπ ν Φαλφζηξαηνο, 

ηνπ νπνίνπ ε καξηπξία δελ κπνξεί λα ιεθζεί κε ζηγνπξηά αιεζή, θαζψο επηβαξχλεηαη 

απφ ηηο θηιηθέο ζρέζεηο πνπ είραλ. Δδψ ν Γεκνζζέλεο γλσξίδνληαο πφζν κεγάιε 

ζεκαζία, βαξχηεηα θαη αμηνπηζηία έρεη ε γλσκάηεπζε γηαηξψλ, επαλέξρεηαη ζην 

επηρείξεκα απηφ γηα λα ζπκίζεη ζηνπο δηθαζηέο θαη ζην αθξναηήξην φηη ρξεηάζηεθαλ 

αξθεηνί γηαηξνί γηα λα ηνλ εμεηάζνπλ θαη φινη δηαπίζησζαλ πσο ε θαηάζηαζή ηνπ 
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ήηαλ αξθεηά θξίζηκε θαη ζνβαξή ζέινληαο λα επηζεκάλεη φηη δελ ςεχδεηαη. ην ηέινο 

ηεο δηήγεζεο επηζεκαίλεη ηελ πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δξαζηψλ θαη ηνλίδεη ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη δπλακηθφηεηα ηεο εζηθήο ηνπ πξνζσπηθφηεηαο.
90

 

 

3. ΠΙΣΙ-ΑΠΟΔΕΙΞΙ (§13-44) 
 Ο Γεκνζζέλεο αθνχ νινθιήξσζε ηελ δηήγεζε ρξεζηκνπνηεί ην ζρήκα ηνπ 

θχθινπ, θαζψο επαλαιακβάλεη πσο ε ερζξνπξαμία πνπ δέρηεθε ν πειάηεο ηνπ ήηαλ 

πάξα πνιχ ζνβαξή. ην ζεκείν απηφ ζα γίλεη αλαθνξά ζηα επηρεηξήκαηα ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ θαη ζα γίλεη πξνζπάζεηα απφ ηνλ Αξίζησλα λα αληηθξνχζεη. Ο Κφλσλ 

ηζρπξίδεηαη φπσο αλαθέξεη ν Αληηθψλ, φηη ε ππφζεζε δελ είλαη ηφζν ζνβαξή φζν ζέιεη 

λα ηελ παξνπζηάζεη ν θαηήγνξνο θαη πσο δελ ππήξρε ιφγνο λα παξαπεκθζεί ζην 

δηθαζηήξην, αθνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επξφθεηην γηα ζπλεζηζκέλεο ζπγθξνχζεηο πνπ 

γίλνληαλ κεηαμχ αληίπαισλ λεαληθψλ νκάδσλ (ἑηαηξεηῶλ) θαη ζπρλά γηα αζήκαληνπο 

ιφγνπο, φπσο γηα ηε δηεθδίθεζε θάπνηαο εηαηξείαο. Αθφκα, ν Κφλσλ ζα θαηεγνξήζεη 

ηνλ Αξίζησλα θαη ζα ηνλ εληάμεη ζε εθείλνπο πνπ αλζξψπνπο πνπ κεζνθνπνχλ θαη 

πξνθαινχλ ερζξνπξαμίεο, αιιά φκσο δελ δέρνληαη λα ππνζηνχλ ηηο ζπλέπεηεο φηαλ 

θάπνηνη ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη έηζη φπσο απηνί ζπκπεξηθέξνληαη. ηελ νπζία δελ 

ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ δίθαηα ηνπο άγξαθνπο λφκνπο ησλ λεαληθψλ νκάδσλ, αιιά 

δεηνχλ ηε βνήζεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ φηαλ ππνζηνχλ ήηηα. Δδψ ππνλνεί ν Κφλσλ φηη ν 

Αξίζησλ αλήθεη ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη πσο δελ έρεη θαλέλα αίζζεκα δηθαίνπ 

αιιά είλαη θαζαξά εθδηθεηηθφο θαη παξάινγνο.
91       

 Ο ηζρπξηζκφο ηνπ Κφλσλνο φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπ γηνπ ηνπ Αξίζησλα 

αιιά θαη ηνλ ίδην ηνλ Αξίζησλα ζε αληίπαιεο νκάδεο πηζαλφηαηα λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ αιήζεηα θαη ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα νλφκαηα δχν εηαηξεηψλ ζίγνπξα 

δελ είλαη ηπραίν. Ίζσο νη γηνη ηνπ Κφλσλνο λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ζηηο δύν ή ην 

δεχηεξν (αὐηνιήθπζνη) λα πξνζδηνξίδεη ηελ ἑηαηξεία ζηελ νπνία αλήθε ν Αξίζησλ, θαη 

γη’ απηφ αλαθέξεηαη απφ ηνλ Κφλσλα. Δπίζεο, ζηηο παξαγξάθνπο ηηο 17 θαη 20 , 

πξνζδηνξίδεηαη σο εηαηξεία ηνπ Κφλσλνο θαη ησλ γησλ ηνπ κφλν ν φκηινο ησλ 

ἰζπθάιισλ. ηελ πεξίπησζε πνπ απηή ε ζθέςε ηζρχεη, ηφηε ν ξήηνξαο ζπεχδεη λα 

θάλεη κία γεληθή αλαθνξά ζηνπο αὐηνιεθύζνπο σο ἑηαηξεία, ελδερνκέλσο γηα λα κελ 
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πξνθαιέζεη κε ηελ απνζηψπεζή ηεο ηελ ππνςία ησλ δηθαζηψλ φηη αλήθεη ζε απηήλ, 

δηφηη ν ίδηνο αξλείηαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ηέηνηεο ἑηαηξεῖεο (§16‐17).
92

   

 Δίλαη πηζαλφ ε δηαθσλία κεηαμχ ηνπ Κηεζία θαη Αξίζησλνο λα είρε σο αθεηεξία 

κία αληηδειία γηα θάπνηα εηαηξεία γηα απηφ ην ιφγν λα γίλεηαη κλεία ζηα ιφγηα ηνπ 

Κφλσλνο. Παξφια απηά ν Γεκνζζέλεο κε ηελ ηερληθή ηεο ξεηνξηθήο ηνπ θαηάθεξε λα 

ζηξέςεη ην αθξναηήξην ελαληίνλ ηνπ Κφλσλνο θαη λα παξνπζηάζεη ηελ άιιε πιεπξά 

σο κία νκάδα πνπ ζπκκεηείρε ζε αλίεξεο εηαηξείεο θάηη πνπ ν πειάηεο ηνπ δελ 

νκνινγεί πνηέ πσο δειαδή ππήξμε κέινο θάπνηαο ηέηνηαο εηαηξείαο. ζνλ αθνξά ην 

επηρείξεκα ηνπ Κφλσλνο φηη νη δηακάρεο ηέηνηνπ είδνπο ήηαλ ζπρλέο κεηαμχ ησλ λέσλ, 

ν Γεκνζζέλεο ην ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηνλ ραξαθηεξίδεη σο έλαλ κεζφθνπν άλδξα θαη 

παηέξα πνπ δελ δίζηαδε λα κηιήζεη θαη λα ζπκπεξηθεξζεί κε αιαδνλεία.
93

    

 Οη παξάγξαθνη 15, 16 θαη 17 απνηεινχλ ηελ άκεζε απάληεζε ηνπ Αξίζησλνο 

πξνζπαζψληαο λα αληηπαξαζέζεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ απέλαληη ζην ιφγν ηνπ Κφλσλνο 

θαη κέζσ ησλ ξεηνξηθψλ κέζσλ έρεη ζθνπφ λα πείζεη ηνπο δηθαζηέο. Μάιηζηα 

ππνζηεξίδεη πσο αλ νη δηθαζηέο πηζηέςνπλ ηελ δηαβνιήλ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ν 

Αξίζησλ ζα ππνζηεί χβξε πνπ ζα είλαη αθφκα κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ έρεη ήδε 

ππνζηεί. Βέβαηα γηα λα κελ πξνζβάιεη ηνπο δηθαζηέο ζε πεξίπησζε πνπ αζσψζνπλ ηνλ 

Κφλσλα κεηξηάδεη ηελ θαηάζηαζε ιέγνληαο πσο αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην ζηελ νπζία ζα 

πξφθεηηαη γηα άγλνηα ησλ δηθαζηψλ ζρεηηθά κε ην ήζνο ησλ δχν αληηδίθσλ.
94

   

 Έπεηηα, κέρξη ηελ παξάγξαθν 19 πξνζθέξεη θαηά θάπνην ηξφπν έλα κάζεκα γηα 

λα απνδείμεη φηη νη λφκνη έρνπλ δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα κελ δηθαηνινγνχληαη νη 

πξάμεηο πνπ είλαη άμηεο πνηλψλ. Άξα ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αδηθεζεί δελ 

επηηξέπεηαη λα βηαηνπξαγήζεη, αιιά νθείιεη λα απεπζπλζεί ζηελ δηθαηνζχλε θη ν λφκνο 

λα ηνπ επηβάιιεη ηελ πνηλή πνπ ηνπ αξκφδεη. Απηφ ν Αξίζησλ ην θάλεη γηα λα πεξάζεη 

ην κήλπκα πσο αλ ν Κφλσλ εθεχξεη κία πεηζηηθή δηθαηνινγία γηα ηελ χβξε θαη ηνλ 

μπινδαξκφ πνπ δηέπξαμε ηφηε ζα πξέπεη λα ηηκσξεζεί κε βάζε ηνπο λφκνπο. ηελ 

νπζία φκσο ν Αξίζησλ παίξλεη σο πξνυπφζεζε θάηη πνπ δελ έρεη απνδεηρζεί, δειαδή 
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ην δηθαζηήξην δελ έρεη απνθαζίζεη φηη ν Κφλσλ είλαη έλνρνο θαη πσο πξαγκαηηθά 

δηέπξαμε χβξε θαη βηαηνπξαγία.
95

           

 Ο Αξίζησλ είλαη ζαλ λα θάλεη κία επίδεημε ησλ γλψζεσλ ηνπ γηα ηε λνκνζεζία 

θαη ζην ζεκείν απηφ θηλδπλεχεη λα ραξαθηεξηζηεί δηθνκαλήο, θάηη πνπ δελ αξκφδεη 

ζηελ εηθφλα ελφο κέηξηνπ πνιίηε, πνπ ήζειε λα δείμεη παξαπάλσ. Γηα απηφ ην ιφγν 

ζπεχδεη λα δηθαηνινγεζεί φηη ε γλψζε ηνπ πάλσ ζηα λνκηθά ζέκαηα πξνέξρεηαη απφ 

ηελ αδηθία πνπ ππέζηε απφ ηνλ Κφλσλα θαη αλαγθάζηεθε λα κειεηήζεη πξνθεηκέλνπ 

λα μέξεη ηη είλαη δηθαηφηεξν γηα απηφλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα αθφινπζα ξήκαηα θαη 

εθθξάζεηο : ‘ἀλάγθε γὰξ’ (§17), ‘ππνζηεξίδνπλ’(§18), ‘αθνύσ’(§18), ‘θαηά ηε γλώκε 

κνπ’(§19).               

 Ο Αξίζησλ αθνχ αλαθέξζεθε ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ, ζηηο παξαγξάθνπο 20 

έσο 25 ζα επηρεηξήζεη λα αληηθξνχζεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Κφλσλνο αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δεκηνπξγεί κία δηαζηξέβισζε ηελ νπνία κε ηελ ξεηνξηθή ηέρλε ηνπ 

Γεκνζζέλε πξνζπαζεί λα ηελ ζπγθαιχςεη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνζπαζεί λα 

δεκηνπξγήζεη κία απξεπή εηθφλα ηνπ Κφλσλνο ππνζηεξίδνληαο πσο απηφο 

ππεξαζπηδφηαλ αιαδνληθά ην δηθαίσκα ηνπ ζην πιαίζην ησλ εξσηηθψλ δηελέμεσλ θαη 

σο κέινο ησλ ἰζπθάιισλ, λα επηηίζεηαη ζε φπνηνλ ζέιεη. ην ζεκείν απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη επζχο ιφγνο γηα λα κεηαθεξζνχλ ηα ιφγηα ηνπ Κφλσλνο θαη έηζη ν 

ξήηνξαο απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπαζεί λα ηνλίζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ ζπκθέξνπλ θαη λα 

απνζησπήζεη απηά πνπ δελ ηνπ είλαη ρξήζηκα. Δηδηθφηεξα, ν Κφλσλ αλαθέξεηαη ζηηο 

άζεκλεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ γηνπ ηνπ Αξίζησλνο θάηη πνπ δελ αλαθέξεηαη. ηφρνο εδψ 

ηνπ Αξίζησλνο είλαη ε εζνπνηία θαη ε παζνπνηία, δειαδή ε πξφθιεζε αληηπάζεηαο, 

νξγήο θαη κίζνπο ζηνπο δηθαζηέο γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν κε ζθνπφ λα ηνπ επηβάιινπλ 

ηελ πην απζηεξή πνηλή ππάξρεη.
96         

 Πεξηγξάθνληαο μαλά ηηο θξηθηέο ζηηγκέο πνπ έδεζε ζηα ρέξηα ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ πξνζπαζεί λα ηνλίζεη ηελ πνηφηεηα πνπ ππέζηε (βγήθα έμσ πγηήο, 

γύξηζα ζπίηη κνπ πάλσ ζε θνξείν). Μάιηζηα εδψ γελλάηαη ην εξψηεκα γηαηί δελ 

αλαθέξεηαη ζηελ δηήγεζε ε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ φπσο γίλεηαη ζε 

απηφ ην ζεκείν φπνπ εξκελεχεη θαη ηνλίδεη βηαηφηεηα πνπ δέρηεθε. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή ζηε δηήγεζε ν νκηιεηήο πξέπεη λα εθζέζεη ηα γεγνλφηα κε αληηθεηκεληθφηεηα 
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θαη νπδεηεξφηεηα, ελψ ζηηο απνδείμεηο είλαη πηα ειεχζεξνο λα πξνβεί ζηελ εξκελεία 

απηψλ. Ο ξήηνξαο παξνπζηάδεη ηνλ Κφλσλα σο ηνλ εζηθφ θαη θπζηθφ απηνπξγφ φιεο 

απηήο ηεο θαηαζηάζεηο αθνχ είλαη απηφο πνπ επεξέαζε αξλεηηθά ηα παηδηά ηνπ 

(αξρεγόο θαη πξσηεξγάηεο θαη ν αρξεηόηεξνο όισλ, § 22). Κάλεη ηζρπξή επίζεζε ζην 

πξφζσπν ηνπ Κφλσλνο θαη είλαη ζαλ λα πξνβάιιεη ηελ θαηαδίθε ηνπ σο ηε κφλε ιχζε 

πνπ ππάξρεη, δειαδή αθφκα θαη αλ απνδεηρζεί φηη δελ είρε ζπκκεηνρή ζηα γεγνλφηα 

απηά θαη φηη κφλν ν γηνο ηνπ ήηαλ πνπ δηέπξαμε ζνβαξφ αδίθεκα, ελψπηνλ ηνπ παηέξα 

ηνπ, απηφο είλαη ππεχζπλνο γηαηί δελ ηνπ έδσζε ηε ζσζηή αλαηξνθή.
97   

 ηηο παξάγξαθνπο 26 κε 30 πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο πνπ ζπκπεξηθέξζεθε ν 

αληίδηθνο ζηελ δηαηηεζία θαη δεκηνπξγία ακθηβνιίεο γηα ηελ ελνρή ηνπ Κφλσλνο, 

δειαδή φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζην ηξαπκαηηζκφ ηνπ Αξίζησλνο. 

ίγνπξα ην γεγνλφο φηη ππάξρεη καξηπξία εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ νκηιεηή, αιιά 

απηφ δελ ζεκαίλεη πσο απηά πνπ ιέγνληαη είλαη θαη αιεζή. 
98

     

 Ο Αξίζησλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο εθζέηεη φιεο ηηο πξάμεηο ηνπ 

Κφλσλνο, πνπ δειψλνπλ φηη πξνζπάζεζε λα πξνθαιέζεη φζν κεγαιχηεξε 

θαζπζηέξεζε κπνξνχζε κε ζθνπφ λα νξγαλψζεη ηελ ππεξάζπηζή ηνπ. Θεσξεί φηη απηφ 

ην πέηπρε θαη κπφξεζε λα ραιθεχζεη ζηνηρεία θαη λα βξεη ςεπδνκάξηπξεο. Αθφκα, νη 

αληίδηθνη δελ επηζπκνχζαλ λα αλαγλσζηνχλ νη καξηπξίεο θαη λα παξαδψζνπλ 

αληίγξαθα φκσο γηα φινπο ηνπο κάξηπξεο ηνπ Αξίζησλνο απαηηήζεθε νξθσκνζία. Ο 

Αξίζησλ ππνγξακκίδεη πσο ν Κφλσλ παξνπζηάδεη καξηπξίεο πνπ δελ ήηαλ νχηε 

ρξήζηκεο νχηε ζεκαληηθέο θαη ζθνπφ είραλ λα θεξδίζνπλ ρξφλν, φπσο ε καξηπξία φηη ν 

Κηεζίαο ήηαλ γηνο ηνπ Κφλσλνο απφ κία εηαηξεία θαη φηη είρε ππνθέξεη αξθεηά απφ 

απηφ ην γεγνλφο. Μάιηζηα ν Κφλσλ δήηεζε νη δνχινη πνπ ην ζπλφδεπαλ ην βξάδπ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε φιε ε δηέλεμε λα ππνζηνχλ βαζαληζηήξηα γηα λα κπνξέζεη ε 

καξηπξία ηνπο λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε θαη λα είλαη έγθπξε. Απηφ θαη πάιη ν 

Αξίζησλ ζεσξεί φηη ήηαλ ζθφπηκε ελέξγεηα θαζπζηέξεζεο99.     

 Βιέπνπκε πσο ν Κφλσλ έθαλε θάπνηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαζπζηεξήζεη 

ηε δηαδηθαζία, αιιά θάπνηεο άιιεο θηλήζεηο  ηνπ ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθέο θαζψο αλ ν 

Κηεζίαο δελ ήηαλ λφκηκν παηδί ηνπ θαη δελ αλήθε ζηνλ νίθν ηνπ ηφηε ν απηφο ζα 

απαιιαζζφηαλ απφ ηελ επζχλε ηεο αλαηξνθήο ηνπ. Με βάζε ηελ επηρεηξεκαηνινγία 
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ηνπ Κφλσλνο απηφο πνπ ελεπιάθε κε ηνλ Αξίζησλα ήηαλ ν γηνο ηνπ ν Κηεζίαο θαη φρη 

ν ίδηνο. Ο Αξίζησλ  φκσο ηνλ θαηεγνξεί κε ην επηρείξεκα πσο αθφκε θαη αλ έγηλαλ ηα 

πξάγκαηα έηζη φπσο ηα ιέεη ν Κφλσλ, απηφο είλαη ζπλππεχζπλνο γηα ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ γηνπ ηνπ.
100

             

 ηηο παξαγξάθνπο 31-37 ν Αξίζησλ πξνζπαζεί λα πξνζβάιεη ηνπο κάξηπξεο πνπ 

θαηέζεζαλ ππέξ ηνπ Κφλσλνο θαη λα ηνπο ραξαθηεξίζεη σο αλαμηφπηζηνπο. Δίλαη 

ζίγνπξν πσο νη καξηπξίεο ππέξ ηνπ Κφλσλα ήηαλ πνιχ θαιέο γηα ηελ απφδεημε ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θάηη πνπ αλαγθάδεηαη λα παξαδερηεί θαη ν 

ίδηνο ν Αξίζησλ (ηνύηῳ δὲ κὴ παξαζρνκέλῳηνύηνπο κάξηπξαο ἦλ δήπνπ 

ιόγνονὐδείο,ἀιι’ἑαισθέλαη παξαρξῆκ’ὑπῆξρε ζησπῇ, §33). Ακέζσο φκσο 

ραξαθηήξηδε ηηο καξηπξίεο ηνπ ςεπδήο θαη πξνζπαζεί λα αληηθξνχζεη ηα απνδεηθηηθά 

ηνπ ζηνηρεία (ηὰ ςεπδῆ κεκαξηπξήθαζηλ, §33). Γελ ζηακαηάεη λα ραξαθηεξίδεη ηνπο 

κάξηπξεο ηνπ Κφλσλνο σο ςεπδνκάξηπξεο θαη ζπλερψο θαηεγνξεί ην ήζνο ηνπο. Απηά 

θαίλνληαη έληνλα ζηελ πξφηαζή ηνπ: «εάλ ινηπόλ θάλνπλ δηαξξήμεηο θαη ρηππνύλ 

απηνύο πνπ βξίζθνπλ κπξνζηά ηνπο» ( §37), φπνπ παξνπζηάδεη ηνπο κάξηπξεο ηεο 

αληίζεηεο πιεπξάο σο ηνπο ρεηξφηεξνπο αλζξψπνπο πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα ιάβεη 

ππφςε ηνπ ηα ιεγφκελά ηνπο σο ζνβαξά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο δελ ππάξρεη 

απνδεδεηγκέλε ελνρή ησλ καξηχξσλ νχηε παξέρνληαη ζηνηρεία γηα ηνπο κάξηπξεο πνπ 

λα ηνπο ελνρνπνηνχλ. 101           

 Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ρξήδεη ην γεγνλφο φηη παξαζέηνληαη απηνιεμεί νη καξηπξίεο 

πνπ πξνβάιινληαη σο ππεξάζπηζε ηνπ Κφλσλνο, ελψ ν Αξίζησλ απνθεχγεη λα 

παξαζέζεη θαηά ιέμε ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ ηνπ. Πηζαλφηαηα νη κάξηπξεο ηνπ 

Αξίζησλνο λα ηνλ είδαλ ηξαπκαηηζκέλν, κηζφγπκλν θαη ρηππεκέλν ,αιιά κπνξεί λα 

έθηαζαλ αθνχ είρε θχγεη ν δξάζηεο πνπ ηνλ είρε θέξεη ζε ηέηνηα θαηάζηαζε.
102 

Βέβαηα ζα πξέπεη λα πνχκε πσο κπνξεί λα έρεη δίθην ν Αξίζησλ θαη νη κάξηπξεο ηνπ 

Κφλσλνο λα ςεπδνκαξηχξεζαλ, αθνχ θαηέζεζαλ ηε καξηπξία ηνπ ζην ηέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο, φηαλ πηζαλφλ ν Κφλσλ λα θνβφηαλ φηη κπνξεί λα έραλε ηελ ππφζεζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ απηνί παξνπζίαδαλ ςεπδείο καξηπξίεο γηα λα ζψζνπλ ην θίιν 

ηνπο ηφηε θηλδχλεπαλ λα θηλήζεη ελαληίνλ ηνπο ν Αξίζησλ δίθε ςεπδνκαξηπξίσλ. 

κσο κπνξεί λα ζπλαηλέζνπλ επεηδή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ αδχλαηνλ λα 
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θαηαδηθαζηνχλ ζε δίθε ςεπδνκαξηπξίσλ, αθνχ ηνπο πξνζηάηεπε ε ζθφπηκε ακθηζεκία 

ηνπ θεηκέλνπ ηεο θαηάζεζεο. Δίλαη αζαθέο πνηνο είλαη ην ζχκα θαη πνηνο ν δξάζηεο 

θαη ν Κφλσλ κπνξεί λα είρε βάιεη ζηνλ Αξίζησλα έλα εκπφδην θαη λα παξαπάηεζε φρη 

φκσο λα ηνλ είρε ρηππήζεη. Γελ ζπλαληάκε φκσο θάπνην ζρφιην γηα ηελ αζάθεηα 

θαηάζεζεο απφ ηνλ Γεκνζζέλε θάηη πνπ δελ απνθιείεη ην γεγνλφο πξνζρεδηαζκέλεο 

ακθηζεκίαο ηεο θαηάζεζεο.
103

          

 ηελ παξάγξαθν 33 βιέπνπκε φηη ν Αξίζησλ ρξεζηκνπνηεί έλα εἰθόο σο 

επηρείξεκα θαη απηφ είλαη ε απνξία ηνπ γηαηί λα ππνβάιεη αγσγή ελαληίνλ ηνπ ν 

Κφλσλνο αλ ν ηειεπηαίνο δελ ήηαλ ν δξάζηεο; επηζεκαίλεη θαη ηνλίδεη φηη ν 

θαηεγνξνχκελνο είλαη έλνρνο θαη πσο είλαη ζίγνπξν φηη ζα απνδεηρζεί ε ελνρή ηνπ. 

Μάιηζηα είλαη δχζθνιν λα δερηεί θαλείο πσο ν Αξίζησλ επηλφεζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

Κφλσλνο ελψ απηφο ήηαλ έλαο απιφο ζεαηήο θαη κε βάζε ηνλ Κφλσλα ν Κηεζίαο ήηαλ 

ν βαζηθφο έλνρνο. Δθφζνλ ινηπφλ ν Κηεζίαο ήηαλ ν βαζηθφο έλνρνο γηαηί ν Αξίζησλ 

ηνλ άθεζε λα μεθχγεη; Οπφηε ζε απηφ ην ζεκείν αλαξσηηφκαζηε κήπσο ν Κφλσλ δελ 

ήηαλ έλαο απιφο ζεαηήο θαη είρε πξνζθιεζεί καδί κε άιινπο απφ ηνλ γην ηνπ λα 

επηηεζνχλ ζηνλ Αξίζησλα κε ζθνπφ λα ηνλ ηηκσξήζνπλ γηα ηελ πξνζβιεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πνπ είρε απέλαληη ηνλ Κηεζία φηαλ ζπλαληήζεθαλ πξψηε θνξά 

εθείλν ην βξάδπ. Μπνξεί θαη αλ δελ ππήξρε πξφζθιεζε λα πέξλαγε ν Κφλσλ ηπραία 

απφ εθείλν ην ζεκείν εθείλν ην βξάδπ θαη λα ήηαλ πξαγκαηηθά έλαο ακέηνρνο ζεαηήο, 

ν νπνίνο φκσο κπνξεί λα έβγαιε ην ηκάηην ηνπ Αξίζησλνο καδί κε ηνλ γην ηνπ ή κε ηε 

βνήζεηα θάπνηνπ άιινπ. 
104

         

 πσο θαη λα ’ρεη ππήξραλ ιφγνη πνπ πξνέηξεπαλ ηνλ Αξίζησλα λα θηλεζεί 

λνκηθά ελαληίνλ ηνπ Κφλσλνο είηε είρε κεδακηλή αλάκεημε ή κεγάιε αλάκεημε ζηνλ 

μπινδαξκφ ηνπ. ην ππφινηπν ηκήκα απηνχ ηνπ απνζπάζκαηνο ν Αξίζησλ ηνλ 

πξνζπαζεί λα πξνζβάιεη ηελ αμηνπηζηία ησλ καξηχξσλ ηνπ Κφλσλνο νη νπνίνη 

παξνπζηάδνληαη σο επηθαλείο Αζελαίνη πνιίηεο, ζνβαξνί θαη κε ζεβαζκφ πξνο ην 

λφκν. Οη κάξηπξεο παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ Αξίζησλα σο άλζξσπνη πνπ έπηλαλ καδί 

κε ηνλ Κφλσλα, ήηαλ κέιε ηεο ίδηαο εηαηξείαο θαη ζπλερψο έπξαηηαλ αζεβείο θαη 

άζεκλεο πξάμεηο. Ηζρπξίδεηαη Λνηπφλ πσο νη κάξηπξεο απηνί έδσζαλ ςεπδείο 

καξηπξίεο πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ Κφλσλα, αθνχ αλήθαλ ζηελ ίδηα 
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εηαηξεία.
105

             

  ηηο παξαγξάθνπο 38 κε 41 βιέπνπκε ην πην ηζρπξφ επηρείξεκα ηνπ 

Κφλσλνο ην νπνίν πξνζπαζεί λα εμνπδεηεξψζεη ν Αξίζησλ. Σν επηρείξεκα απηφ είλαη 

φξθνο πνπ έδσζε ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα δείμεη φηη φια απηά πνπ ζα 

ηζρπξηζηεί είλαη αιεζή. Ο Γεκνζζέλεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη απηφ ην 

επηρείξεκα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο εζνπνηίαο θαη ηεο δηαβνιήο. Καηεγνξεί ηνλ 

Κφλσλα ππνζηεξίδνληαο πσο είλαη ζξαζχο, ρσξίο εζηθνχο θξαγκνχο θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κπνξεί λα εμαπαηήζεη ηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη είλαη έληηκνη θαη 

απνλήξεπηνη (νἱ γὰξ νἶκαη βέιηηζηνη θαὶ ἥθηζη ἂλ αὐηνί ηη ςεπζάκελνη κάιηζζ’ὑπὸ 

ηῶληνηνύησλ ἐμαπαηῶληαη∙ §38). Ο Αξίζησλ αληί λα αζρνιεζεί κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

φξθνπ ηνπ Κφλσλνο πξνζπαζεί λα πξνζβάιεη ηελ ηζρχ ηνπ θαη λα δείμεη φηη ζηελ 

νπζία ν φξθνο ηνπ δελ ήηαλ θαη ηφζν ηζρπξφο θαζψο πξνέξρεηαη απφ έλαλ άλζξσπν 

αζεβή. Μάιηζηα ζέινληαο λα δείμεη φηη ν Κφλσλ είλαη έλαο αλαμηφπηζηνο άλζξσπνο 

παξαζέηεη ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. Δπηζεκαίλεη πσο δχν απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ 

Κφλσλνο είραλ άζρεκε θαηάιεμε, θαζψο ν έλαο είρε θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην θαη ν 

άιινο είρε θάπνηα αλαπεξία ζηα κάηηα πνπ ζχκθσλα κε ην ιαφ απηφ ππνδειψλεη ζεία 

ηηκσξία.
106    

 Βέβαηα φια απηά πνπ αλαθέξεη ν Αξίζησλ δελ ππάξρνπλ απνδείμεηο θαη ην κφλν 

πνπ θαηαθέξλεη είλαη λα γελλήζεη εξσηήκαηα θαη απνξίεο. Απνθαζίδεη λα παξαζέζεη 

ην πεξηερφκελν ηνπ φξθνπ ηνπ, ν φπνηνο φκσο πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηελ ηζρχ ηνπ φξθνπ 

ηνπ Κφλσλνο, αθνχ ζα νξθηζηεί ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπ θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα 

απηά ζα βξίζθνληαλ ζην δηθαζηήξην θαη ζα έπηαλε κε ηα ρέξηα ηνπ ην θεθάιη ηνπο γηα 

λα απαγγείιεη ηνλ φξθν ηνπ. ιε απηή ε δηαδηθαζία θαζηζηνχζε ηνλ φξθν ηνπ 

Κφλσλνο αξθεηά αμηφπηζην θαη γηα απηφ ην ιφγν ν Αξίζησλ απνθεχγεη λα παξαζέζεη 

ηνλ φξθν ηνπ θαηά ιέμε ψζηε λα κελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε απηφλ ηνλ Κφλσλνο. 

Τπνζηεξίδεη κάιηζηα πσο ν φξθνο ηνπ είλαη αξθεηά ηίκηνο θαη εηιηθξηλήο φζν θη αλ 

πξνζπαζήζεη ν αληίδηθφο ηνπ λα ηνλ απνδπλακψζεη δελ ζα ην θαηαθέξεη, ζέινληαο λα 

δείμεη γηα αθφκε κία θνξά φηη ν Κφλσλ ζπλερψο πξνζπαζνχζε λα δηαβάιιεη θαη λα 

πξνζβάιεη ηελ εζηθή ηνπ Αξίζησλνο.
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 ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ιφγνπ (§41-44) ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηερλάζκαηα ηεο 

δηθαληθήο ξεηνξείαο. Έηζη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πξνθιεζεί ε νξγή θαη ην κίζνο ησλ 

δηθαζηψλ γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ν αξίζησλ ηνπο παξαθηλεί λα κπνπλ ζηε ζέζε 

ηνπ θαη λα ληψζνπλ πσο ην αδίθεκα πνπ απηφο ππέζηε, ην ππέζηεζαλ φινη(ὥζπεξ 

ἂλαὐηὸοἕθαζηνο παζὼλ ηὸλπεπνηεθόη’ἐκίζεη ,νὕησο ὑπὲξ ἐκνῦπξὸο Κόλσλα ηνπηνλὶ 

ηὴλ ὀξγὴλ ἔρεηλ, §42). ηελ νπζία ιφγσ έιιεηςεο ηζρπξψλ θαη πεηζηηθψλ 

επηρεηξεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα λα επεξεαζηνχλ νη δηθαζηέο 

θαη λα θνξηηζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά ψζηε λα θξίλνπλ έλνρν ηνλ θαηεγνξνχκελν. 

Μάιηζηα πξνεηδνπνηεί ηνπο δηθαζηέο φηη ν Κφλσλ ζα δεηήζεη έιενο απφ απηνχο αιιά 

ηνπο πξνηξέπεη λα κελ αληαπνθξηζνχλ θαη λα ζθεθηνχλ πσο ζα αδηθήζνπλ έλαλ 

άλζξσπν ν νπνίνο ήηαλ ζχκα θαη αθνχ ππέζηε «ὕβξηλ» ηφηε απεπζχλζεθε ζε απηνχο 

γηα λα απνδνζεί δηθαηνζχλε θαη λα ηηκσξεζεί απηφο ν αζεβήο άλζξσπνο. Γελ 

παξαιείπεη λα αλαθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ηελ παηξίδα κε ζθνπφ λα πξνβάιιεη ηε 

ζεκλφηεηά ηνπ θαη ηε κεηξηνπάζεηα ηνπ. Σν γεγνλφο φηη ζπλερψο ζέιεη λα πξνβάιεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ σο έλαλ ζεκλφ θαη εζηθφ άλζξσπν δελ ζπλάδεη κε ηηο θξαζηηθέο 

επηζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ελαληίνλ ηνπ Κφλσλνο.
108      

 Ο ιφγνο φπσο είπακε θαη παξαπάλσ δελ πεξηέρεη επίινγν. ηελ νπζία ν Αξίζησλ 

ηειεηψλεη ην ιφγν ηνπ δχν πξνηάζεηο (Οὐθ νἶδ’ὅ ηη δεῖ πιείσ ιέγεηλ∙ νἶκαη  γὰξ ὑκᾶο 

νὐδὲλ ἀγλνεῖλ ηῶλεἰξεκέλσλ, §44), κε ηηο νπνίεο δειψλεη πσο δελ ππάξρεη ιφγνο λα 

πεη θάηη παξαπάλσ αθνχ ζεσξεί πσο νη δηθαζηέο ζα θξίλνπλ φια απηά πνπ ήζειε λα 

δείμεη κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θαη πσο ζα απνθαζίζνπλ ην δηθαηφηεξν γηα απηφλ, 

ππνλνψληαο πσο ζε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη θάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε πσο νη δηθαζηέο 

δελ κπνξνχλ λα ζπλεθηηκήζνπλ ηα γεγνλφηα ζσζηά.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 

ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΩΝ ΛΟΓΩΝ «ΠΡΟ ΙΜΩΝΑ» ΚΑΙ «ΚΑΣΑ 

ΚΟΝΩΝΟ» 
 

1. υγκριτική εξέταςη ωσ  προσ το είδοσ  
 Πξφθεηηαη γηα δχν δηθαληθνχο ιφγνπο νη νπνίνη δηαθέξνπλ σο πξνο ην αδίθεκα 

αθνχ ν ιφγνο «πξνο ίκσλα» ηνπ Λπζία αθνξά ην ηξαχκα εθ πξνλνίαο, δειαδή ν 

ηξαπκαηηζκφο ήηαλ εθ πξνκειέηεο θαη ν ιφγνο «θαηά Κφλσλνο» ηνπ Γεκνζζέλε πνπ 

αθνξά ηξαχκα αηθείαο, δειαδή ην αδίθεκα πνπ πεξηέρεη ζσκαηηθή βιάβε. Αθφκα, ζην 

ιφγν ηνπ Λπζία βιέπνπκε ηελ ππεξαζπηζηηθή γξακκή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, θαζψο 

ηνπ έρεη απαγγειζεί θαηεγνξία απφ ηνλ ίκσλα φηη ηνπ επηηέζεθε κε θάπνην 

αληηθείκελν, ελψ ζην ιφγν ηνπ Γεκνζζέλε βιέπνπκε ηνλ θαηήγνξν, Αξίζησλα ν 

νπνίνο είλαη ην ζχκα θαη έρεη απεπζπλζεί ζην δηθαζηήξην απεπζχλνληαο δίθε αηθείαο 

ελαληίνλ ηνπ Κφλσλα θαη ηεο παξέαο ηνπ, νη νπνίνη ηνλ μπινθφπεζαλ άγξηα. 

2. υγκριτική εξέταςη ωσ  προσ το περιεχόμενο 

Α. Προοίμιο 

 ζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ ιφγσλ εληνπίδνληαη θνηλά ζηνηρεία θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην πξννίκην. Δηδηθφηεξα, ν Αξίζησλ ζηνλ ιφγνο «Καηά Κφλσλνο» θαη 

ν νκηιεηήο ζηνλ ιφγν «πξνο ίκσλα»  βιέπνπκε λα παξνπζηάδνληαη σο ζχκαηα. 

Βέβαηα απφ ηε κεξηά ηνπ Αξίζησλα απηφ είλαη ινγηθφ, θαζψο έπεζε ζχκα άγξηνπ 

μπινδαξκνχ απφ ηνλ Κφλσλα ελψ ζηνλ ιφγν «πξνο ίκσλα» ν νκηιεηήο πνπ 

θαηεγνξείηαη φηη απηφο ήηαλ ν ζχηεο ν νπνίνο επηηέζεθε ζηνλ ίκσλα κεηαηξέπεηαη ζε 

ζχκα. ηελ νπζία βιέπνπκε ηελ ξεηνξηθή ηερληθή ηεο επίζεζε ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ 

θαη ζηελ ζηνπο δχν ιφγνπο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ θαηεγνξνχκελν ζην ιφγν "πξνο 

ίκσλα" πνπ θαηεγνξεί ην ίκσλα γηα απξεπή ζπκπεξηθνξά θαη αλαίζρπλην 

ραξαθηήξα θαη ζηνλ ιφγν θαηά Κφλσλνο ν Αξίζησλ θαηεγνξεί ηνλ Κφλσλα γηα 

απνπζία εζηθψλ αξρψλ θαη ηνλ παξνπζηάδεη σο ηνλ ρεηξφηεξν φισλ ησλ αλζξψπσλ 

απφ ζέκα δηαγσγήο. Κάλνληαο ινηπφλ επίζεζε ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ θαη νη δχν 

νκηιεηέο πξνζπαζνχλ λα θαηαθέξνπλ λα θεξδίζνπλ ηελ εχλνηα ησλ δηθαζηψλ θαη ηε 

ζπκπφληα φινπ ηνπ αθξναηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη ζην 

ηέινο ε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ λα είλαη ππέξ ηνπο. Δπηπιένλ, ακαπξψλνληαο ην 

ήζνο ησλ αληηπάισλ πξνζπαζνχλ λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζην 

αθξναηήξην γηα απηνχο θαη ζηε ζπλέρεηα δεηνχλ λα επηβιεζεί δηθαηνζχλε παίξλνληαο 
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σο δεδνκέλν φηη ε δηθή ηνπο ζέζε είλαη δηθαηφηεξε θάηη πνπ γίλεηαη γηα λα επεξεάζνπλ 

ηνπο δηθαζηέο θαη λα ηνπο θάλνπλ λα πηζηεχνπλ φηη ζα θάλνπλ ην θαζήθνλ ηνπο εάλ 

πάξνπλ απνθάζεηο πνπ ζπκθέξνπλ ηνπο νκηιεηέο.        

 Δπηπιένλ, ζηνλ ιφγν «πξνο ίκσλα» ζην πξννίκην αλαθέξεηαη ν έξσηαο πνπ είρε 

ν νκηιεηήο κε ηνλ Θεφδνην θάηη πνπ δελ ήηαλ παξάλνκν απφ ηε ζηηγκή πνπ ν 

εξσκέλνο κπνξεί λα ήηαλ δνχινο ή κέηνηθνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηνλ ιφγν «θαηά 

Κφλσλνο» ν Αξίζησλ ελψ έρεη ππνζηεί πνιιά δεηλά θαη κεγάιε ηαιαηπσξία απφ ηνλ 

Κφλσλα, φπσο αλαθέξεη θαη ν νκηιεηήο απφ ηνλ ίκσλα, θηλεί δίθε αηθείαο ελαληίνλ 

ηνπ κε ηελ θαηεγνξία ηεο χβξεσο θαη ην γεγνλφο απηφ ζην απνδίδεη ζην φηη είλαη έλαο 

κεηξηνπαζήο λένο ν νπνίνο δηαθξίλεηαη απφ θξφλεζε θαη ζχλεζε θαη γηα απηφ δελ 

απνδίδεη ζην Κφλσλα θαηεγνξία κεγαιχηεξεο βαξχηεηαο. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο 

ζην πξννίκην θαη ησλ δχν ιφγσλ ζθηαγξαθείηαη ην ήζνο ησλ δχν νκηιεηψλ θαη 

επηηπγράλεηαη ε πξνζέιθπζε ηεο εχλνηαο ησλ δηθαζηψλ θαη ε πξνζνρή ηνπο 

(πξφζεμηο). 

  Αθφκα, θαη νη δχν νκηιεηέο παξνπζηάδνπλ ην ζέκα ηνπ ιφγνπ ζην πξννίκην θαη 

απηφ δίλεηαη απφ ηνλ νκηιεηή ζην ιφγν «πξνο ίκσλα» φηαλ αλαθέξεη ηελ εξσηηθή ηνπ 

ζρέζε κε ηνλ Θεφδνην θαη ηηο βίαηεο πξάμεηο ηνπ  ελαληίνλ ηνπο θαη ζην ιφγν «θαηά 

Κφλσλνο» φηαλ ν Αξίζησλ ηνλ αλαθέξεη ηηο ζσκαηηθέο βιάβεο πνπ ππέζηε απφ ηελ 

επίζεζε ηνπ Κφλσλα. 

 

Β. Διήγηςη 

 ηελ δηήγεζε ησλ δχν ιφγσλ αξρίδεη ε έθζεζε ησλ γεγνλφησλ κε πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο. ε απηφ πνπ νκνηάδνπλ νη δχν ιφγνη είλαη φηη φηαλ δέρηεθαλ ηελ 

επίζεζε νη νκηιεηέο νη αληίπαινί ηνπο βξίζθνληαλ ππφ ηελ επήξεηα κέζεο θαη είραλ 

καδί ηνπο ηελ παξέα ηνπ γηα λα ηνπο βνεζνχλ ζηηο βίαηεο πξάμεηο ηνπο. Βέβαηα εδψ 

ππάξρεη έλα ζεκείν ζην νπνίν δηαθέξνπλ νη δχν ιφγνη θαη απηφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 

ιφγν «θαηά Κφλσλνο» αλαθέξνληαη ζπκκνξίεο κε ην φλνκα απηνιήθπζνη θαη 

ηζχθαιινη, θάηη ην νπνίν δελ ζπλαληάηαη ζην ιφγν «πξνο ίκσλα». Αθφκα, φζνλ 

αθνξά ηηο επηζέζεηο παξαηεξνχκε φηη θαηαγξάθνληαη ζε δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαη ζπγθεθξηκέλα νη επηζέζεηο ηνπ ίκσλνο πξνο ηνλ νκηιεηή είλαη ηέζζεξηο, ελψ νη 

επηζέζεηο ηνπ Κφλσλνο ελαληίνλ ηνπ Αξίζησλνο είλαη δχν. 
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  Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηα θίλεηξα ησλ επηζέζεσλ ηνλ έλαλ ιφγν είλαη θαλεξά 

ελψ ζηνλ άιινλ δελ είλαη. Δηδηθφηεξα, ζην ιφγν 'πξνο ίκσλα' ην θίλεηξν θαη ην 

βαζηθφ αίηην ησλ επηζέζεσλ ήηαλ ε επηζπκία ηνπ ίκσλνο λα δηεθδηθήζεη θαη λα πάξεη 

πίζσ απφ ηνλ νκηιεηή ηνλ Θεφδνην. Σν ιφγν φκσο θαηά Κφλσλνο δελ αλαθέξνληαη ηα 

αθξηβή αίηηα ησλ επηζέζεσλ ηνπ Κφλσλα θαη ηεο παξέαο ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ γησλ ηνπ ελαληίνλ ηνπ Αξίζησλνο.        

 Σν απνηέιεζκα ησλ επηζέζεσλ θαη ησλ δχν ιφγσλ είλαη ζαθψο αξλεηηθφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα φηαλ ν ίκσλ εηζέβαιε καδί κε ηελ παξέα ηνπ ζην ζπίηη ηνπ νκηιεηή 

ππήξμε κεγάιε δηαπινθή αλάκεζα ηνπο θαη ηξαπκαηίζηεθαλ φινη φζνη αλακείρζεθαλ 

ζηε δηακάρε, ελψ ζην ηέινο θάπνηνη θίινη ηνπ ίκσλνο νη νπνίνη δελ ήηαλ ππφ ηελ 

επήξεηα κέζεο απνινγήζεθαλ δεηψληαο ζπγλψκε γηα φιε ηελ αλαζηάησζε πνπ είρε 

είρε πξνθιεζεί. Απηφ δελ ζπκβαίλεη ζηελ ππφζεζε ηνπ Αξίζησλνο θαζψο κεηά απφ ηελ 

ηζρπξή επίζεζε πνπ δέρηεθε απφ ηνλ Κφλσλα, ηνπο γηνπο ηνπ θαη απφ φζνπο άιινπο 

ηνλ ζπλφδεπαλ έκεηλε αηκφθπξηνο ρσξίο λα κπνξεί λα θνπλεζεί αθνχ ν μπινδαξκφο 

πνπ ππέζηε ήηαλ βίαηνο βάλαπζνο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ πνπ ηνλ έθεξε ζε 

απηή ηελ θαηάζηαζε ήηαλ ηδηαίηεξα πβξηζηηθή ηε ζηηγκή πνπ απηφο ππέθεξε απφ ηα 

ηξαχκαηα πνπ ηνπ είραλ ήδε πξνθαιεί. Γελ ππάξρεη θακία αλαθνξά θαη θαλέλα ίρλνο 

κεηακέιεηαο ζπγγλψκεο γηα ηελ επίζεζε πνπ δέρηεθε φπσο ζπλέβε ζηνλ ιφγσ 'πξνο 

ίκσλα'.  

 Δπίζεο, θαη ζηνπο δχν ιφγνπο είλαη εκθαλήο ε αληίζεζε αλάκεζα ζην ήζνο ησλ 

αληηπάισλ θαη ζην ήζνο ησλ νκηιεηψλ, θαζψο ην ήζνο ησλ νκηιεηψλ είλαη απηφ πνπ 

εμαίξεηαη θαη δηαθέξεη κε ζεηηθφ πάληα ηξφπν απφ ην ήζνο ησλ αληηπάισλ. Γη’ απηφ ην 

ιφγν γίλεηαη ζεκαληηθή ρξήζε ηνπ ξεηνξηθνχ ηερλάζκαηνο ηεο επίζεζε ζην ήζνο ηνπ 

αληηπάινπ θάηη πνπ δηαθαίλεηαη θαη ζηνπο δχν ιφγνπο απφ ηηο επηζέζεηο πνπ γίλνληαη. 

ηελ νπζία ζην ιφγν «πξνο ίκσλα» ζπλερψο πξνζβάιιεηαη ε δηαθζνξά ηνπ ήζνπο 

ηνπ ίκσλνο απφ ηνλ νκηιεηή αθνχ ραξαθηεξίδεηαη σο αλαίζρπληνο θαη αλήζηθνο 

άλζξσπνο ν νπνίνο επηζπκνχζε λα εθκεηαιιεπηεί ηνλ Θεφδνην ρσξίο φκσο λα ηνπ 

ζπκπεξηθέξεηαη κε εππξεπή ηξφπν (§5-9). Δίλαη ζε κεγάιν βαζκφ αζεβήο θαη αγελήο, 

αθνχ, φηαλ καδί κε ηελ παξέα ηνπ βξηζθφηαλ ζε θαηάζηαζε κέζεο εηζέβαιε ζην ζπίηη 

ηνπ νκηιεηή κε ηελ βία, δελ δίζηαζε λα εηζέιζεη ζηνλ γπλαηθσλίηε ν νπνίνο ήηαλ ν 

ρψξνο απαξάβαηνο. Αθφκα, ζηελ δεχηεξε επίζεζε (§11-14) πνπ δέρεηαη ν νκηιεηήο 

καδί κε ηνλ εξσηηθφ ηνπ ζχληξνθν ηνλ Θεφδνην πεξηγξάθεηαη θαη πάιη ν ίκσλ σο 

έλαο ζξαζχο, εθδηθεηηθφο θαη νξγηζκέλνο άλζξσπνο ν νπνίνο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη 
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ηελ καλία πνπ έρεη γηα ηνλ Θεφδνην. Οη ηειεπηαίεο δχν επηζέζεηο (§15-20) δειαδή ε 

ηξίηε ή ηέηαξηε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ίκσλα δείρλνπλ φηη ν ίδηνο θαη ε 

παξέα ηνπ δελ ζηακαηνχλ λα είλαη αλαηδείο, αθνχ πξνβαίλνπλ ζε βηαηνπξαγίεο 

ελαληίνλ ηνπ νκηιεηή θαη ηνπ Θενδφηνπ ρσξίο λα δηζηάζνπλ νχηε λα εκπνδηζηνχλ απφ 

ηελ θνηλσληθή θαηαθξαπγή γηα ηηο βίαηεο πξάμεηο ηνπο.  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηνλ ιφγν «θαηά Κφλσλνο» ν Αξίζησλ αλαθέξεη φηη ν 

Κφλσλ θαη νη γηνη ηνπ φηαλ βξίζθνληαλ ζηελ εθζηξαηεία ζηνλ Πάλαθην 

ζπκπεξηθέξνληαλ κε αζέβεηα θαη ήηαλ ζπλερψο κεζπζκέλνη. Δθεί πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

πξψηε επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Αξίζησλνο αιιά θαη ησλ δνχισλ ηνπ, κεηά απφ 

παξαηήξεζε ηνπ ζηξαηεγνχ ζε απηνχο γηα άζρεκε ζπκπεξηθνξά (§3-6). ηε ζπλέρεηα 

ν Αξίζησλ δέρεηαη ηελ δεχηεξε επίζεζε ηνπ Κφλσλνο θαη ηεο ζπκκνξίαο ηνπ νη νπνίνη 

είλαη πάιη ππφ ηελ επήξεηα κέζεο(§7-12).ηελ δεχηεξε ινηπφλ επίζεζε δείρλνπλ αθφκα 

πην αλαίζρπλην ραξαθηήξα αθνχ πέξα απφ ηα πνιχ ζνβαξά ηξαχκαηα πνπ ηνπ 

πξνθάιεζαλ παξνπζηάδνπλ θαη ηδηαίηεξα πβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ην πξφζσπν 

ηνπ αθνχ ηνλ αθήλνπλ εκίγπκλν θαη παξηζηάλνπλ, κπξνζηά ηνπ ηε ζηηγκή πνπ 

βξηζθφηαλ εκηιηπφζπκνο απφ ηνλ βίαην μπινδαξκφ ηνπ, ηνπο θφθνξεο γηα λα δείμνπλ 

φηη ραίξνληαη πνιχ κε ηε λίθε ηνπο. Απνδεηθλχεηαη ινηπφλ απφ ηα παξαπάλσ φηη θαη 

ζηνπο δχν ιφγνπο έρνπκε επίζεζε ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

δηαβάινπλ ζην αθξναηήξην γηα λα κελ ππάξμεη θακία εκπηζηνζχλε ζηα ιεγφκελά ηνπο, 

θαζψο πξφθεηηαη γηα αλζξψπνπο νη νπνίνη δελ έρνπλ εζηθέο αμίεο, δελ ζέβνληαη ην 

ζπλάλζξσπν θαη είλαη βιαβεξνί γηα ηελ θνηλσλία. 

Γ. Πίςτεισ 

 ην ζεκείν απηφ ζηνλ ιφγν «πξνο ίκσλα» εθζέηνληαη ηα επηρεηξήκαηα ηα νπνία 

είρε ρξεζηκνπνηήζεη ν ίκσλ, ν νπνίνο είλαη ν θαηήγνξνο, γηα λα θαηεγνξήζεη ηνλ 

νκηιεηή θαη ν νκηιεηήο παξνπζηάδεη ηα αληεπηρεηξήκαηα ηνπ γηα λα ππεξαζπηζηεί ηνλ 

εαπηφ ηνπ.Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηνλ ιφγν «Καηά Κφλσλνο» επεηδή έρνπκε ηνλ 

θαηήγνξν ν νπνίνο είλαη ν Αξίζησλ παξνπζηάδνληαη ηα αληεπηρεηξήκαηα πνπ ππνζέηεη 

φηη ζα έζεηε ν Κφλσλ θαη πξνζπαζεί λα ηα αληηθξνχζεη.  

 Αξρηθά. ζην ιφγν «πξνο ίκσλα» ην επηρείξεκα ηνπ ίκσλνο φηη ρηππήζεθε απφ 

ηνλ νκηιεηή ζην θεθάιη κπξνζηά ζηελ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπ αληίθξπ νχηε απφ ην 

γεγνλφο φηη αλ γηλφηαλ απηφ ν ίκσλ δελ ζα ήηαλ ηθαλφο λα ηξέρεη πεξίπνπ γηα έλα 

ρηιηφκεηξν θαη λα θπλεγά ην λεαξφ Θεφδνην. Αθφκε, ην άιιν επηρείξεκα ηνπ ίκσλνο 
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φηη ν νκηιεηήο απείιεζε φηη ζα ηνλ ζθνηψζεη κε θεξακίδηα θαη αηρκεξά αληηθείκελα 

αληηθξνχεηαη απφ ηνλ νκηιεηή κε ην επηρείξεκα φηη αλ ήζειε θαη είρε σο ζηφρν 

πξαγκαηηθά λα ηνλ ζθνηψζεη ηφηε ζα έρεη καδί ηνπ θαιχηεξν νπιηζκφ ή ζα πήγαηλε ζε 

απηφλ κε θίινπο ηνπ γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ θαη φρη κε ηνλ Θεφδνην ν νπνίνο ήηαλ έλαο 

λεαξφο θαη επνκέλσο δελ είρε ηελ θαηάιιειε ζσκαηηθή δηάπιαζε γηα ηέηνηνπ είδνπο 

θαηαζηάζεηο. ηε ζπλέρεηα ν νκηιεηήο παξνπζηάδεη θαη αθφκε έλα πνιχ ηζρπξφ 

επηρείξεκα θαη απηφ είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ δηάιεμε ν ίκσλ γηα λα θαηεγνξήζεη 

ηνλ νκηιεηή θαη λα ηνλ κελχζεη αθνχ έρνπλ πεξάζεη ηέζζεξα ρξφληα απφ ηελ πεξίνδν 

πνπ έγηλαλ φια απηά. Μπνξνχκε ινηπφλ λα ππνζέζνπκε φηη ν Λπζίαο θαηάθεξε λα 

θεξδίζεη ηε δίθε θαζψο αθνινχζεζε ηελ ηαθηηθή λα ακπλζεί θαη φρη λα επηηεζεί ζηηο 

θαηεγνξίεο πνπ είρε πξνζάςεη ν ίκσλ ζηνλ πειάηε ηνπ. 

 ε αληίζεζε κε ηνλ ιφγν «πξνο ίκσλα» ν ιφγνο «θαηά Κφλσλνο» δελ έρεη ηφζν 

ηζρπξά επηρεηξήκαηα θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Δηδηθφηεξα, ζην επηρείξεκα ηνπ 

Κφλσλνο φηη ε ππφζεζε απηή αθνξά δηακάρε πνπ ήηαλ ζηελ ζπλεζηζκέλε αλάκεζα ζε 

λένπο, ν Αξίζησλ ππνζηεξίδεη φηη απηφ δελ ηζρχεη ρσξίο λα επηρεηξεκαηνινγεί 

πξνβάιινληαο κφλν ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ν Κφλσλ δελ είλαη ηθαλφο παηέξαο θαζψο δελ 

έρεη κάζεη ηα παηδηά ηνπ ζσζηή δηαγσγή. ηε ζπλέρεηα ζην επφκελν επηρείξεκα ηνπ 

Κφλσλνο φηη δειαδή ν αδεξθφο ηνπ Αξίζησλνο θαη ν ίδηνο θαηεγνξνχληαη γηα βίαηεο 

πξάμεηο ζην παξειζφλ, ν Αξίζησλ πξνζπαζεί πείζεη ρσξίο λα έρεη φκσο ηζρπξά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Αθφκα ν Κφλσλ θαηάθεξε λα παξνπζηάζεη ηξεηο κάξηπξεο πξνο 

ππεξάζπηζε ηνπ, ππέβαιε θαηάζεζε γηα βαζαληζκφ ησλ δνχισλ πνπ βξίζθνληαλ εθεί 

εθείλν ην βξάδπ ηεο κεγάιεο ζχγθξνπζεο θαη νξθίζηεθε ζηα παηδηά ηνπ γηα ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ. Αθφκε, έλα ζεκείν ζην νπνίν δηαθέξνπλ νη δχν ιφγνη 

είλαη φηη ηνλ ιφγν θαηά Κφλσλνο ν Αξίζησλ εθζέηεη λνκηθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

πείζεη γηα ην γεγνλφο φηη ζα πξέπεη νπσζδήπνηε ζην θαηεγνξνχκελν λα επηβιεζνχλ 

πνηλέο αληίζηνηρεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ. Απηφ ινηπφλ δελ ην ζπλαληάκε ζην ιφγν «πξνο 

ίκσλα» αθνχ ην κφλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ νκηιεηή είλαη φηη ηζρπξίδεηαη 

πσο ην ηξαχκα εθ πξνλνίαο πξφθεηηαη γηα απφπεηξα θφλνπ θαη φρη κε ζθνπφ ηνλ 

ηξαπκαηηζκφ.  

 Δπηπξφζζεηα, άιιν έλα ζεκείν ην νπνίν εληνπίδεηαη σο θνηλφ ζηνπο δχν ιφγνπο 

είλαη ν βαζαληζκφο ησλ δνχισλ. Απφ ηελ κία πιεπξά αλαθέξεηαη ην ελδερφκελν 

βαζαληζκνχ ηνπ Θενδφηνπ θαη απφ ηελ άιιε αλαθέξεηαη φηη ν Κφλσλ είρε δεηήζεη λα 

βαζαληζηνχλ νη δνχινη νη νπνίνη βξίζθνληαλ εθείλν ην βξάδπ ηεο δηακάρεο θαη είδαλ ηη 
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αθξηβψο ζπλέβε. Αθφκε θαη ζηνπο δχν ιφγνπο ρξεζηκνπνηείηαη εζνπνηία θαη ε 

παζνπνηία κέζα απφ ηελ επίζεζε ζην ήζνο ηνπ αληηπάινπ. ην ζεκείν απηφ φκσο 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην χθνο ηνπ Γεκνζζέλε είλαη αξθεηά πην δξακαηηθφ θαη 

έληνλν αιιά θαη παξαζηαηηθφ απφ ην χθνο ηνπ Λπζία θαζψο νη ζθελέο βίαο ηνπ 

Γεκνζζέλε απνηππψλνληαη κε πεξηζζφηεξε πεξηγξαθηθφηεηα. Σν απνηέιεζκα είλαη ην 

αθξναηήξην λα επαηζζεηνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ ην χθνο ηνπ Γεκνζζέλε, θαζψο 

παξνπζηάδεηαη κε κεγάιε βαλαπζφηεηα ε επίζεζε πνπ δέρηεθε ν Αξίζησλ απφ ηνλ 

Κφλσλα. 

Δ. Επίλογοσ 

 ηνλ ιφγν «πξνο ίκσλα» ζπλνςίδεηαη ε δηαθζνξά ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ίκσλνο 

ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη θαη σο πξνδφηεο γηα ηελ παηξίδα, θαζψο δελ ππεξέηεζε φηαλ 

ηνλ θάιεζαλ θάηη πνπ δείρλεη φηη δελ είλαη ηθαλφο λα απνηειεί κέινο ηεο θνηλσλίαο θαη 

θαη’ επέθηαζε δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε ηα ιεγφκελά ηνπ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ζην ιφγν  «θαηά Κφλσλνο» δελ ππάξρεη επίινγνο, απιά ν ιφγνο θιείλεη 

κε δχν πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο ν Αξίζησλ ππνζηεξίδεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν αζσσζεί 

ν Κφλσλ ηφηε ζα έρεη ππνζηεί κεγάιε αδηθία θαη ζα είλαη ζχκα χβξεσο. 

3. υγκριτική εξέταςη ωσ  προσ το ποινικό πλαίςιο 
 Ο ιφγνο «Καηά Κφλσλνο» απνηειεί δίθε αηθείαο, αιιά πξφθεηηαη γηα δηάπξαμε 

χβξεσο ζέινληαο έηζη ν Αξίζησλ λα επηζεκάλεη ηε βαξχηεηα ηνπ αδηθήκαηνο πνπ 

ππέζηε. ηνλ ιφγν φκσο «πξνο ίκσλα» ν νκηιεηήο θαηεγνξείηαη γηα ηξαχκα  εθ 

πξνλνίαο, αιιά ππνζηεξίδεη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππήξρε ζθνπφο δνινθνλίαο 

ηφηε δελ πξέπεη λα γίλεηαη ιφγνο γηα ηξαπκαηηζκφ εθ πξνζέζεσο. ζνλ αθνξά ην ιφγν 

«Καηά Κφλσλνο» ζηνλ νπνίν ν Κφλσλ θαηεγνξείηαη γηα δηάπξαμε χβξεσο, γηα λα 

απνδεηρζεί απηή ε θαηεγνξία ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη απηφο έλησζε κεγάιε 

επραξίζηεζε ηε ζηηγκή πνπ κείσλε ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ Αξίζησλνο θαη γηα απηφ ην 

ιφγν γίλεηαη ηφζν ιεπηνκεξή αλάιπζε ηηο επηζέζεηο πνπ δέρηεθε. 
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