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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

   Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί ένα ερμηνευτικό λημματικό υπόμνημα 

των λόγων Πρòς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ [Δημ. (32)] και Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ 

(Δημ. 36).  

   Η ιστορία της φιλολογικής έρευνας αναφορικά με τον υπομνηματισμό των αρχαίων 

κειμένων ξεκινάει από τον 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. παραλλήλως με την εποχή της 

συγγραφής τους, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για εξέταση και σχολιασμό 

των κειμένων αυτών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη τεκμηρίωση και 

αποκωδικοποίησή τους. Τον 19ο αιώνα παρατηρείται κατά κύριο λόγο η δημιουργία 

κριτικών εκδόσεων, ενώ ο 20ός αιώνας χαρακτηρίζεται ως ο «αιώνας των 

υπομνημάτων», κατά τον οποίο το ενδιαφέρον των κλασικών φιλολόγων 

επικεντρώνεται στα αρχαία κείμενα, εμβαθύνοντας στο ιστορικό τους πλαίσιο, στις 

φιλοσοφικές και θρησκευτικές τους ιδέες, στα ιδεολογικά τους ζητήματα, στην 

αλληλένδετη σχέση του κειμένου με τον συγγραφέα και στα θέματα που σχετίζονται 

με το νόημα του πρωτότυπου έργου (Ευσταθίου 2010: 154-155).  

   Στη συγκεκριμένη εργασία έχουμε επιλέξει το παραδοσιακό λημματικό υπόμνημα, 

προκειμένου να αναδειχθεί, μέσω λεπτομερούς εξέτασης, κάθε τμήμα που απαρτίζει 

τους συγκεκριμένους λόγους του Δημοσθένη. Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε κομβικές 

λέξεις ή φράσεις του αρχαίου κειμένου, πραγματοποιώντας στη συνέχεια 

επεξηγηματικά σχόλια. 

   Η λειτουργία του παραδοσιακού λημματικού ερμηνευτικού υπομνήματος είναι 

ζήτημα που απασχολεί επισταμένως τους σύγχρονους μελετητές. Το παραδοσιακό 

λημματικό υπόμνημα παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα: την ερμηνεία ενός 

σημείου από πολλές και διαφορετικές πλευρές, την εφαρμογή πλήθους διαφόρων 

θεωριών σχετικά με το υπό εξέταση απόσπασμα και την πολύ καλή γνώση των 

λεπτομερειών του κειμένου από τον υπομνηματιστή αναφορικά με τη γραμματική, τη 

σύνταξη κλπ. Ωστόσο, σοβαρό μειονέκτημα αποτελεί η κατάτμηση του κειμένου σε 

μικρότερα τμήματα. Πολλές φορές, η ανάλυση των επιμέρους σημείων προϋποθέτει 

την άριστη γνώση εν συνόλω όχι μόνου του έργου αλλά και ολόκληρου του corpus 

κειμένων του ίδιου συγγραφέα. Επίσης, κάθε επιμέρους απόσπασμα του κειμένου δεν 

συνιστά μεμονωμένη πηγή πληροφορίας, αλλά είναι αναπόσπαστο μέρος του 

συνόλου του, το οποίο σχετίζεται άμεσα με τα προηγούμενα και με τα επόμενα 

θεματικά στοιχεία (Βολονάκη 2012: 13-14). Για τους προβληματισμούς που 
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υπάρχουν και τον τρόπο συγγραφής των υπομνημάτων βλ. Ma (1994): 77-78, Gibson 

& Shuttleworth - Kraus (2002) και για μια κριτική μελέτη του υπομνήματος βλ. 

Ευσταθίου (2010): 153-165, όπου παρατίθεται πρόσθετη βιβλιογραφία. 

   Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί διάφορα ερμηνευτικά υπομνήματα για τους 

λόγους του Δημοσθένη, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως σε ζητήματα κριτικής 

κειμένου, εξέτασης του ιστορικού και νομικού πλαισίου, γλωσσολογικής και 

ρητορικής προσέγγισης. Μία σημαντική μελέτη που ασχολείται με την εξέταση των 

ερμηνευτικών υπομνημάτων αρχαίων συγγραφέων για τους λόγους του Δημοσθένη 

είναι του Gibson (2002). 

   Το παλαιότερο υπόμνημα είναι αυτό του Penrose (1843)  που περιέχει ερμηνευτικά 

σχόλια για διάφορους ιδιωτικούς λόγους του ρήτορα, μεταξύ των οποίων και ο λόγος 

Πρòς Ζηνόθεμιν παραγραφή. Οι Sandys & Paley (1875) ασχολήθηκαν με τον 

σχολιασμό διαφόρων λόγων του Δημοσθένη, συμπεριλαμβανομένου και του λόγου 

Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφή, εστιάζοντας σε ζητήματα σημασιολογικά, νομικά και 

ρητορικά. Εδώ, αξίζει να αναφερθεί το υπόμνημα του Cosman (1939) για τον λόγο 

Πρòς Ζηνόθεμιν παραγραφή, το οποίο περιέχει εκτενή σχόλια, ανάλυση των 

επιχειρημάτων της υπόθεσης και του ιστορικού πλαισίου, καθώς και των νομικών 

όρων που παρατίθενται στο αρχαίο κείμενο. Στη συνέχεια υπάρχει το υπόμνημα του 

Pearson (1972) που έχει συνταχθεί για έξι λόγους του Δημοσθένη (ανάμεσά τους και 

οι προαναφερθέντες δικανικοί λόγοι), ερμηνεύοντας υφολογικά και νομικά ζητήματα, 

όπως και τη λειτουργία διαφόρων σχημάτων λέξεων. Παρ’ όλα αυτά, δεν 

επικεντρώνεται σε επιχειρήματα ήθους και πάθους ή σε τεχνικές πειθούς που 

χρησιμοποιούνται από τον λογογράφο. Σημαντική μελέτη που πρέπει να αναφερθεί 

είναι αυτή των Ιsager & Hansen (1975), οι οποίοι εξηγούν με αναλυτικό τρόπο 

θέματα που αφορούν το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο του 4ου αιώνα π.Χ. 

Πραγματοποιούν μια γρήγορη ανασκόπηση όλων των επιχειρημάτων και των 

νομικών διαδικασιών που παρουσιάζονται στους λόγους παραγραφής του 

Δημοσθένη, χωρίς ωστόσο να αναλύουν τη ρητορική τους διάσταση. Ο MacDowell 

(2004) επίσης εξετάζει διάφορους λόγους του συγκεκριμένου λογογράφου, στους 

οποίους περιλαμβάνονται και αυτοί που εξετάζονται στην εργασία μας, 

παρουσιάζοντας μια σύντομη εισαγωγή για το θέμα κάθε λόγου και 

πραγματοποιώντας βασικά επεξηγηματικά σχόλια. Παρόμοια μελέτη είναι και αυτή 

των Wolpert & Kapparis (2011), οι οποίοι μετά από την προβολή της υπόθεσης του 

λόγου Πρòς Ζηνόθεμιν παραγραφή, προβαίνουν σε κάποια επιλεκτικά αλλά πολύτιμα 
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σχόλια επί του κειμένου. Τέλος, το πιο πρόσφατο υπόμνημα που έχει συνταχθεί, και 

περιλαμβάνει και τον λόγο Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφή, είναι αυτό των Carey & 

Waterfield (2014), στο οποίο εμπεριέχονται βασικά εισαγωγικά σχόλια για ζητήματα 

που αφορούν γενικώς τον τρόπο εκδίκασης μιας δίκης, την προβολή των υφολογικών 

γνωρισμάτων που χαρακτηρίζουν τον Δημοσθένη, καθώς και ένας πολύ σύντομος 

σχολιασμός κάποιων συγκεκριμένων φράσεων του λόγου αυτού. 

   Η επιλογή των λόγων του Δημοσθένη Πρòς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ (32) και Ὑπὲρ 

Φορμίωνος παραγραφὴ (36) πραγματοποιήθηκε για δύο αιτίες. Πρώτον, μέχρι 

στιγμής δεν έχει υλοποιηθεί ενδελεχής υπομνηματισμός και των δύο αυτών  

κειμένων. Δεύτερον, και οι δύο λόγοι αφορούν υποθέσεις παραγραφής, από την 

εξέταση των οποίων αντλούμε σημαντικά στοιχεία για τη διαδικασία αυτή και την 

απήχησή της εκείνη την εποχή.  

   Οι λόγοι αυτοί παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες σχετικά με το περιεχόμενο της 

υπόθεσης, η οποία και στις δύο περιπτώσεις αφορά οικονομική ζημία. Κεντρικό τους 

θέμα αποτελεί η παραγραφή, μία ιδιαίτερη δίκη σύμφωνα με την οποία ο αρχικός 

ενάγων δίωκε δικαστικώς τον αντίδικό του για υποβολή καταγγελίας από τον 

τελευταίο κατά απαγορευμένο από τον νόμο τρόπο. Στον πρώτο λόγο (Πρòς 

Ζηνόθεμιν παραγραφὴ) η οικονομική βλάβη αφορά την πραγματική κυριότητα του 

σιταριού, την οποία διεκδικούν ταυτοχρόνως ο Δήμων και ο Ζηνόθεμις· στον δεύτερο 

λόγο (Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ) κύριο θέμα είναι η απόκρουση της κατηγορίας 

του Απολλοδώρου εναντίον του Φορμίωνος σχετικά με την κακή και επιζήμια 

διαχείριση της πατρικής του περιουσίας. Επιπροσθέτως, αξίζει να επισημανθούν τα 

διάφορα ρητορικά μέσα πειθούς που χρησιμοποιούνται στους λόγους αυτούς 

αναφορικά με τα παραπτώματα των κατηγορούμενων, τα οποία συγκροτούν τη βάση 

του κατηγορητηρίου και προβάλλουν ανάγλυφα τον χαρακτήρα τους.  

   Στην εισαγωγή κάθε λόγου αναπτύσσουμε θέματα νομικής διαδικασίας, πολιτικού 

και κοινωνικού περιεχομένου και αναλύουμε τις ρητορικές τεχνικές που 

χαρακτηρίζουν τη δομή και το ύφος των συγκεκριμένων λόγων. Οι επιφυλάξεις για 

τη γνησιότητα της ταυτότητας του συγγραφέα είναι επίσης μείζονος σημασίας, για 

αυτό και έχουμε καταρτίσει ξεχωριστό κεφάλαιο στο οποίο εξετάζουμε αυτά τα 

προβλήματα. 

   Ιδιαίτερο ρόλο στη διατριβή μας κατέχει η εξέταση κοινών ρητορικών σχημάτων 

και εκφράσεων που εφαρμόζονται και από άλλους Αττικούς ρήτορες, 

καταδεικνύοντας την κοινή χρήση τους στο δικανικό πλαίσιο της αττικής ρητορείας 



ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΖΗΝΟΘΕΜΙΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ (32) 

ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ (36) 

13 

 

και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Επιπλέον, πολύ σημαντική είναι η εξέταση για τα 

στοιχεία ύφους που χρησιμοποιεί ο Δημοσθένης σε όλους τους λόγους του, καθώς και 

των πρωτότυπων τεχνικών και μεθόδων που παρατηρούνται στα συγκεκριμένα έργα, 

προκειμένου να επιτύχει τον εκάστοτε στόχο του και να εξυπηρετήσει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των πελατών του. Επίσης, εξετάζουμε την 

επιχειρηματολογία, όπως επίσης ιστορικά και οικονομικά θέματα. Τέλος, η 

βιβλιογραφία που έχουμε χρησιμοποιήσει δεν άπτεται μόνο θεμάτων ερμηνείας των 

συγκεκριμένων λόγων, αλλά παρουσιάζει ευρύτερα ζητήματα της αρχαίας ελληνικής 

ρητορικής, πολιτικής, ιστορίας και δικαίου.  

   Τα υπομνήματα που παραθέτουμε στη συγκεκριμένη εργασία αποτελούνται από 

λήμματα, τα οποία επεξεργάζονται ζητήματα γλωσσικά, ετυμολογικά και υφολογικά. 

Το κείμενο από το οποίο προέρχονται τα λήμματα προέρχεται από την πρόσφατη 

έκδοση της Οξφόρδης (2008). Επίσης, σε ορισμένα σημεία των λόγων λαμβάνουμε 

υπόψη την παλαιότερη έκδοση της Οξφόρδης του 1921 που περιέχεται στον IΙ τόμο 

της σειράς με επιμέλεια του W. Rennie. Τα ζητήματα κριτικής του κειμένου τα 

σχολιάζουμε μόνο στο οικείο μέρος του ερμηνευτικού υπομνήματος, όπου κρίνεται 

απαραίτητο για την κατανόηση του κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε το 

κείμενο της έκδοσης του M. Dilts, III τόμος, στη σειρά της Οξφόρδης με ελάχιστες 

αποκλίσεις (32.10 ἐργαστήρια, 36.13 καὶ ὡς τὸ ἀσπιδοπηγεῖον εἵλετο). 

   Ειδικότερα, η χειρόγραφη παράδοση του δημοσθενικού κειμένου περιλαμβάνεται 

στους ακόλουθους κώδικες: 

 S (Parisinus 2934, 9ος-10ος αιώνας) 

 A (Monacensis 485, 10ος αιώνας) 

 F (Marcianus 416, 10ος αιώνας)  

 Q (Marcianus 418, 10ος αιώνας) 

 D (Ambrosianus 112, 10ος αιώνας) 

 Y (Parisinus 2935, 10ος αιώνας) 

 P (Laurentianus plut. 59.9, 10ος αιώνας). 

 

   Ο κώδικας S είναι ο αρχαιότερος από όλα τα χειρόγραφα του Δημοσθένη (9ος - 

10ος αιώνας). Μετά την ανακάλυψή του από τον I. Bekker, ο κώδικας αυτός, αρχικώς 

τουλάχιστον, θεωρήθηκε ως ο πιο σημαντικός έναντι των υπολοίπων και αποτέλεσε 

τον βασικό κώδικα στον οποίο στηρίχθηκαν όλες οι εκδόσεις που ακολούθησαν. 
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Ωστόσο, γρήγορα η αξία του αμφισβητήθηκε λόγω του γεγονότος ότι περιέχει αρκετά 

σφάλματα ενώ ο A έχει πολύ καλές γραφές. Η αντίληψη που τελικώς επικρατεί είναι 

ότι και οι δύο αυτοί κώδικες είναι ίσης αξίας.  

   Οι Πρὸς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ και Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ εντοπίζονται στους 

τρεις βασικούς κώδικες του Δημοσθένη και συγκεκριμένα στον S, στον Α και στον F. 

Δεν περιλαμβάνονται όμως στον βασικό κώδικα Y, στον κώδικα P αλλά περιέχονται 

στον κώδικα D.  

   Προχωρώντας η διάδοση του δημοσθενικού κειμένου ήταν τεράστια. Η editio 

princeps πραγματοποιήθηκε από τον Άλδο Μανούτιο στη Βενετία το 1504. Άλλα 

εκδοτικά ορόσημα είναι τα ακόλουθα: η έκδοση στη Βιβλιοθήκη Μπότλιαν το 1532, 

του Felicianus στη Βενετία το 1543, του Lambinus στο Παρίσι το 1570, του Wolff 

στη Φραγκφούρτη το 1604, του Bekker στην Οξφόρδη το 1823,  του Schafer στο 

Λονδίνο το 1824-1827 και του Blass στη Λειψία το 1885-1889. Σήμερα οι δύο 

τρέχουσες εκδόσεις που χρησιμοποιούμε είναι του Rennie (1921) και του Dilts 

(2008).  

   Τέλος, στις δύο προαναφερθείσες τρέχουσες εκδόσεις εντοπίζονται ορισμένες 

διαφορές γραφών, οι οποίες οφείλονται στην προσωπική μεθοδολογία του 

φιλολογικού εκδότη. Για παράδειγμα, στο κείμενο του Rennie παρατηρείται η 

προτίμηση στο φθογγικό φαινόμενο της εκθλίψεως, γεγονός που οφείλεται πιθανόν 

στο ότι ο Rennie επιθυμούσε να αποδώσει λεκτικώς την προφορική ταυτότητα του 

λόγου και άρα τη ζωντάνια του. Αντιθέτως, ο Dilts αποφεύγει την έκθλιψη και 

προχωράει σε μια πιο κριτική ανάγνωση του κειμένου, το οποίο αποδεικνύεται από 

τις συμπληρώσεις και τους οβελισμούς που πραγματοποιεί, βασισμένος προφανώς σε 

νέα κειμενικά ευρήματα που προέρχονται από παπυρικά σπαράγματα.  
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Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΩΣ ΡΗΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

      

   Ο Δημοσθένης υπήρξε ο επιφανέστερος ρήτορας της Αρχαιότητας καθώς και 

διαπρεπής πολιτικός της αρχαίας Αθήνας (Kirchner, PA 3597). Γεννήθηκε στην 

Παιανία της Αττικής το 384 π.Χ. Καταγόταν από πλούσια οικογένεια και ήταν γιος 

του Δημοσθένη και της Κλεοβούλης, σκυθικής καταγωγής και κόρης του Γύλωνα 

(Πλούτ. Δημοσθένης 4.2). Σε μικρή ηλικία έχασε τον πατέρα του αφήνοντας ορφανό 

τον ίδιο και την αδελφή του (MacDowell 1978: 93). Η περιουσία όμως που του 

κληροδότησε ήταν τεράστια. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο (Δημοσθένης 4.3) αυτή 

ανερχόταν στη συνολική αξία σχεδόν των 15 ταλάντων. Λόγω της μικρής του 

ηλικίας, την κηδεμονία του αλλά και τη διαχείριση της περιουσίας του ανέλαβαν ο 

Άφοβος, ο Δημοφώντας και ο Θηριππίδης (Δημ. Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ 27.4, 

Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Β’ 28.15). Αυτοί σπατάλησαν το μεγαλύτερο μέρος της 

πατρικής περιουσίας του ρήτορα, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να ξεκινήσει εναντίον 

τους μια σειρά δικαστικών αγώνων, συγγράφοντας ο ίδιος τους λόγους που θα 

εκφωνούσε στο δικαστήριο (Kατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ 27, Kατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς 

B’ 28, Πρὸς Ἄφοβον ὑπὲρ Φάνου ψευδομαρτυριῶν 29, Πρὸς Ὀνήτορα ἐξούλης Α’ 30, 

Πρὸς Ὀνήτορα ἐξούλης Β’ 31). Παρότι, δεν κατόρθωσε να του αποδοθεί πλήρως η 

πατρική του περιουσία, η ενασχόλησή του με τις δίκες αυτές του δημιούργησε το 

ενδιαφέρον για τη ρητορική. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να ασχοληθεί με τη μελέτη της 

ρητορικής τέχνης και να γίνει μαθητής του σπουδαίου λογογράφου εκείνης της 

εποχής, του Ισαίου, o οποίος εξειδικευόταν κατεξοχήν στα θέματα κληρονομικού 

δικαίου (Pernot 2005: 60, Jebb 2009: 267). Γενικότερα, η διδασκαλία της ρητορικής 

ήταν απαραίτητη σπουδή για τους εύπορους Αθηναίους πολίτες που τους χρησίμευε 

στη μετέπειτα ενασχόλησή τους με την πολιτική και την ανάμειξή τους με τα 

δικαστήρια (Carey & Waterfield 2014: viii). Ο Δημοσθένης τονίζει ότι έλαβε αυτού 

του είδους τη μόρφωση (Περὶ τοῦ στεφάνου 18.257). Για να μπορέσει να εξελιχθεί σε 

έναν καλό ρήτορα, φρόντισε να εξαλείψει τα φυσικά του ελαττώματα, όπως ήταν η 

αδυναμία της φωνής του, η αδέξια χρήση χειρονομιών και ο φόβος του να μιλήσει 

ενώπιον κοινού, δίνοντας έμφαση στην κατάκτηση τεχνικών μέσων. Έτσι λοιπόν 

άσκησε την ορθοφωνία του και τη ρητορική του υπόκριση (MacDowell 2009: 21). 

Κατόπιν επίπονης άσκησης και επιτυχημένης τριβής με τη δημόσια ζωή ο 

Δημοσθένης απέκτησε σύντομα πολύ μεγάλη φήμη και εξελίχθηκε σε έναν δεινό 
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ρήτορα. Εργάστηκε επ’ αμοιβή στη διάθεση άλλων ως λογογράφος, προκειμένου να 

εξασφαλίσει τα προς το ζην (Phelan 2016: 11). Μέσα από τη συγγραφή λόγων δεν 

έπαιρνε απλώς χρήματα, αλλά εξασκούσε τις ρητορικές του ικανότητες και 

ισχυροποιούσε τις κοινωνικές και πολιτικές του διασυνδέσεις. Αρχικά, έγινε γνωστός 

για τις επιτυχίες του στη συγγραφή ιδιωτικών δικανικών λόγων. O Edwards (2002: 

64) αναφέρει ότι οι δικανικοί λόγοι του ρήτορα περιλαμβάνουν μια ποικιλία θεμάτων 

τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε δημόσιες υποθέσεις και δείχνουν την ικανότητά του στο 

να σκιαγραφεί χαρακτήρες και να χρησιμοποιεί λογικά επιχειρήματα.  

   Από το 340 π.Χ. και έπειτα κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της Αθήνας, γεγονός 

που σημαίνει  ότι δεν είχε την ανάγκη να συγγράφει λόγους για λογαριασμό άλλων 

(Worthington 2012: 11).
 
Για τις κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις που πραγματοποιήθηκαν 

και ώθησαν τον Δημοσθένη να στραφεί στα πολιτικά πράγματα και να γίνει ένας 

μεγάλος πoλιτικός ρήτορας βλ. Badian (2000): 19-37. Αναφορικά με την 

προετοιμασία της πολιτικής του σταδιοδρομίας ασχολήθηκε με τη μελέτη των έργων 

του Θουκυδίδη (Dobson 1967: 203). Εξελίχθηκε σε έναν σπουδαίο πολιτικό ρήτορα, 

ο οποίος με μια σειρά λόγων προσπάθησε να εγείρει την αντίδραση των συμπολιτών 

του έναντι της επεκτατικής πολιτικής του βασιλιά της Μακεδονίας, του Φιλίππου Β’ 

(Sealey 1993: 5-6). Ο πρώτος λόγος του εναντίον του Φιλίππου, o Κατά Φιλίππου Α’ 

(4), εκφωνήθηκε από τον ίδιο περίπου το 351 π.Χ. έχοντας κυρίως δύο στόχους: 

πρώτον, τη δημιουργία ισχυρής συμμαχίας μεταξύ των άλλων ελληνικών πόλεων 

κατά του Μακεδόνα βασιλιά (§§4-7) και δεύτερον, την πολεμική αναδιοργάνωση της 

πόλης (§§20-27). Σύμφωνα με τον Harding (2006: 244) ο λόγος αυτός αποτελεί την 

είσοδο του Δημοσθένη ως πολιτικού άνδρα στο αθηναϊκό πολιτικό γίγνεσθαι. Επίσης, 

οι τρεις Ὀλυνθιακοὶ λόγοι του (1-3) φανερώνουν την προσπάθειά του να πείσει τους 

Αθηναίους να αναλάβουν δράση εναντίον της επεκτατικής πολιτικής του Φιλίππου 

και να βοηθήσουν τους Ολυνθίους, οι οποίοι ζητούσαν τη βοήθεια της Αθήνας. 

Ωστόσο, η προτροπή του αυτή δεν εισακούσθηκε, με αποτέλεσμα το 348 π.Χ. η 

Όλυνθος να καταστραφεί. Όλοι οι λόγοι του εναντίον του Φιλίππου καθώς και οι 

Ὀλυνθιακοὶ του αποτελούν σπουδαία αριστουργήματά του που αποτυπώνουν την 

άψογη ρητορική του τέχνη. Η Βολονάκη (2017: 246) διαπιστώνει ότι η έντονη 

πολεμική του εναντίον του Φιλίππου υπαγορεύεται από τις προσωπικές του 

πεποιθήσεις. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, 

αφού ο πολιτικός  ρήτορας  έπρεπε να ενδιαφέρεται και να υπηρετεί αποκλειστικά το 

συμφέρον της πόλης του και όχι τη δική του πολιτική θέση. 
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   Οι πρώτοι δημόσιοι λόγοι του Δημοσθένη είναι οι Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 

(19) και Κατὰ Ἀνδροτίωνος παρανόμων (22) που εκφωνούνται το 354 π.Χ. Την ίδια 

χρονιά εκφωνείται και ο λόγος Περί τῶν συμμοριῶν (14), ο πρώτος συμβουλευτικός 

λόγος του ρήτορα, και ακολουθούν ο Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας (15) και ο Ὑπὲρ 

Μεγαλοπολιτῶν (16), οι οποίοι σχετίζονται με θέματα που αφορούν τις σχέσεις της 

Αθήνας με άλλες πόλεις. Στον λόγο Περί τῶν συμμοριῶν (14) η έντονη χρήση του 

αντιθετικού ύφους δεικνύει τις επιρροές που δέχθηκε από τον Θουκυδίδη (Edwards 

2002: 66). Μία μελέτη που εξετάζει τους πρώιμους πολιτικούς λόγους του ρήτορα 

είναι αυτή του Burke (2002): 165-193. 

   Το 336 π.Χ. ο Κτησιφών πρότεινε ο Δημοσθένης να τιμηθεί με χρυσό στεφάνι στη 

γιορτή των Μεγάλων Διονυσίων για τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει στην Αθήνα. Ο 

Αισχίνης όμως μήνυσε τον Κτησιφώντα ότι η πρότασή του για την απόδοση τιμών 

στον Δημοσθένη ήταν παράνομη. Συγκεκριμένα, στον λόγο του Κατά Κτησιφῶντος 

(3) κατηγόρησε τον ρήτορα ως υπεύθυνο για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η 

πόλη. Ο Δημοσθένης τού απάντησε με τον λόγο του Περὶ τοῦ στεφάνου (18), έναν 

εξαιρετικό λόγο, πρότυπο ύφους και αριστουργηματικής τεχνικής (Yunis 2007: 372). 

Στον λόγο αυτόν ο τελευταίος αναφέρεται στην πολιτική του καριέρα και επιτίθεται 

έντονα στον αντίπαλό του, συγκρίνοντας τον βίο του με τον δικό του. 

   Ο Δημοσθένης ως γνωστό δημόσιο πρόσωπο που συμμετείχε στα κοινά της πόλης 

του ανέλαβε πλήθος λειτουργιών (Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.153-167). 

Για όλες τις λειτουργίες του βλ. Davies, APF 135-137. Λίγο πριν φθάσει το τέλος της 

ζωής του, το όνομά του ενεπλάκη στην υπόθεση των αρπάλειων χρημάτων. Ο 

Άρπαλος ήταν θησαυροφύλακας του Μ. Αλεξάνδρου που υπεξαίρεσε χρήματα από 

τον βασιλικό θησαυρό και στη συνέχεια κατέφυγε στην Αθήνα. Ο Δημοσθένης 

κατηγορήθηκε ότι δωροδοκήθηκε από τον Άρπαλο. Η ποινή του ήταν να 

καταδικασθεί σε πρόστιμο 50 ταλάντων αλλά, επειδή αδυνατούσε να το πληρώσει, 

κατέληξε να εξορισθεί πρώτα στην Αίγινα και έπειτα στην Τροιζήνα. Μετά τον 

θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου επέστρεψε στην Αθήνα. Όμως σύντομα αναγκάσθηκε να 

φύγει ξανά εξαιτίας της ανάμειξής του στην αποτυχημένη επανάσταση που ξέσπασε 

εναντίον των Μακεδόνων. Ο ίδιος μετέβη στην Καλαβρία (τον σημερινό Πόρο), όπου 

και αυτοκτόνησε με δηλητήριο το 322 π.Χ. μέσα στον ναό του Ποσειδώνα (Saïd & 

Trédé & de Boulluec 2001: 325). 

   Το δημοσθενικό corpus αποτελείται από 61 λόγους (δικανικούς και 

συμβουλευτικούς), έναν επιτάφιο, μια ερωτική πραγματεία, ένα σύνολο προοιμίων 
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και μερικές επιστολές. Οι δικανικοί του λόγοι περιλαμβάνουν περισσότερες ιδιωτικές 

υποθέσεις παρά δημόσιες. Γνήσιοι ουσιαστικά θεωρούνται 41 λόγοι, τα προοίμια και 

οι επιστολές. Παρ’ όλα αυτά οι λόγοι αυτοί, ακόμη και αν δεν ανήκουν όλοι στον 

Δημοσθένη και έχουν γραφθεί από άλλους σύγχρονούς του λογογράφους, θεωρούνται 

αδιαμφισβήτητη πηγή για το νομικό σύστημα εκείνης της εποχής και τις νομικές 

διαδικασίες που χρησιμοποιούνταν τότε (Wolff 2007: 94). 

   Το ύφος του Δημοσθένη είναι ιδιαίτερο, γεγονός που τον ξεχωρίζει από τους 

υπόλοιπους Αττικούς ρήτορες. Ο Λογγίνος (Περὶ Ὕψους 12.4-5) τον κατατάσσει ως 

τον κορυφαίο ρήτορα, εξυμνώντας την ταχύτητα, το πάθος και τη δύναμη του λόγου 

του. Ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς (Περὶ τῆς Δημοσθένους λέξεως 37, Περὶ 

συνθέσεως ὀνομάτων 19) τονίζει ότι ο Δημοσθένης χρησιμοποιεί πλήθος σχημάτων 

λόγου για να διαμορφώσει τον εκάστοτε λόγο του και σύμφωνα με τους σκοπούς που 

επιθυμεί να εξυπηρετήσει. Μαζί με τον Πλάτωνα και τον Ηρόδοτο είναι εκείνος, ο 

οποίος μεταχειρίσθηκε τα περισσότερα σχήματα λόγου, ώστε να προσδώσει στο ύφος 

του το στοιχείο της ποικιλίας. Στις αρχές της ρητορικής του σταδιοδρομίας φαίνεται 

ότι είναι επηρεασμένος από το πρότυπο των ισοκρατικών περιόδων με τη 

γλαφυρότητα και την ισορροπημένη αρμονία τους. Επιδράσεις επίσης έχει δεχθεί από 

τον Λυσία και τον Πλάτωνα (MacDowell 2009: 10). Αποφεύγει την επιτηδευμένη 

χρήση της γλώσσας, όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, τηρώντας την αρχή του 

πρέποντος (Ἀριστ. Ῥητορικὴ 1404b, 1414a26, Διον. Ἁλικ. Περὶ τῆς Δημοσθένους 

λέξεως 48). Σε πολλές περιπτώσεις ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς συγκρίνει τον 

Δημοσθένη με άλλους συγγραφείς της εποχής του και αναγνωρίζει την υπεροχή του 

αναφορικά με την επιλογή των λέξεων (Περὶ συνθέσεως ὀνομάτων 18). Για 

παράδειγμα ο Δείναρχος παρουσιάζεται ως κατώτερός του στο θέμα της δεινότητας 

(Διον. Ἁλικ. Περὶ Δεινάρχου 8). Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι η αττική ελληνική 

γλώσσα, η οποία προσιδιάζει στη γλώσσα της καθημερινότητας (Edwards 2002: 60). 

   Το ύφος του ρήτορα θα μπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία του περιοδικού 

ύφους στην οποία ανήκουν οι Αττικοί ρήτορες και λογογράφοι του τελευταίου 

τετάρτου του 4ου αιώνα π.Χ. με κυριότερους εκπροσώπους τον ίδιο, τον Λυσία και 

τον Ισοκράτη (Κωνσταντινόπουλος & Πανομήτρος 2010: 44). Γενικότερα, το ύφος 

του δεν έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά εναλλάσσεται τακτικά ακόμη και 

μέσα στον ίδιο τον λόγο (Gagarin 2018: 5). Υπάρχουν όμως κάποια υφολογικά 

γνωρίσματα που επαναλαμβάνονται συχνά από τον ρήτορα. Έτσι λοιπόν η ρητορική 

δεινότητα του Δημοσθένη και η γοητεία του ύφους του εντοπίζονται μέσα από τις 
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συχνές επικλήσεις στους θεούς, το ιδιαίτερο λεξιλόγιό του, τη συνεχή χρήση της 

αποστροφής, την ειρωνεία, τον συνδυασμό των πολυσύνδετων και ασύνδετων 

σχημάτων, τις αναδιπλώσεις, τις αντιθέσεις κλπ. Για την παράλληλη χρήση αυτών 

των σχημάτων από τον Δημοσθένη στον λόγο του Περὶ τοῦ στεφάνου (18) βλ. Yunis 

(2001): 19-24. Χρησιμοποιεί μακροσκελείς προτάσεις σε συνδυασμό με μικρότερες 

και πιο απλές, κάτι που προσδίδει το στοιχείο του αυθορμητισμού (Edwards 2002: 

59). Ο Δημοσθένης επιπλέον αποφεύγει τον τρίβραχυ ρυθμό (Blass 1906: 32, Dobson 

1967: 241, McCabe 1981, Sealey 1993: 231). Πβ. Περὶ τοῦ στεφάνου (18), όπου ο 

Adams (1917: 271) σχολιάζει ότι η εσκεμμένη αποφυγή του ρυθμού αυτού από τον 

Δημοσθένη αποτελεί πολύτιμο στοιχείο για τη γνησιότητα του λόγου. Επίσης 

συνηθίζει σε έναν λόγο του να επαναλαμβάνει τακτικά τα ίδια επιχειρήματα με 

διαφορετικό τρόπο κάθε φορά, προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς του (Milns 

2000: 210). Η χρήση επίσης μακρών περιόδων αποτελεί ένα δύσκολο χαρακτηριστικό 

των λόγων του, διότι για την εκφώνησή τους χρειαζόταν καλή χρήση της φωνής και 

των πνευμόνων (Hall 1995: 47). Οι ρητορικές ερωτήσεις, οι οποίες εντοπίζονται πολύ 

συχνά στους πρώιμους λόγους του και γίνονται πιο σπάνιες στους πιο ώριμους 

λόγους του, αποτελούν δείγμα της γραφής του (Hudson - Williams 1953: 162, 

Kennedy 1989: 268). Επιπροσθέτως, η χρήση μεταφορών είναι ένα ακόμη 

χαρακτηριστικό στοιχείο του που παρατηρείται κυρίως στα πρώτα έργα της 

ρητορικής του καριέρας (Trevett 1994: 187). Στους δημόσιους λόγους της ώριμης 

περιόδου του αναμειγνύει την αφήγηση με τα επιχειρήματα, δίνοντας με αυτόν τον 

τρόπο μεγαλύτερη αμεσότητα και ταχύτητα στη χρήση της γλώσσας (Pearson 1964: 

96-97). Τέλος, τα ασύνδετα και πολυσύνδετα σχήματα εμφανίζονται πολύ συχνά 

στους όψιμους λόγους του (Kapparis 1999: 53, Milns 2000: 212). Πιο αναλυτικά για 

το ύφος του Δημοσθένη βλ. Blass (1889) και ιδιαιτέρως τις σελ. 65-225, Wooten 

(1989): 576-588, Edwards (2013): 15-26.    

   Συνεπώς, καταδεικνύεται ότι ο Δημοσθένης υπήρξε σημαντικό πρόσωπο της εποχής 

του που αποτέλεσε πρότυπο ύφους και ρητορικής τέχνης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο του λόγου. 

1.1. Εμπορικό δίκαιο - Εμπόριο σιταριού. 

   Το εμπορικό δίκαιο σύμφωνα με την αρχαία αττική νομοθεσία ρύθμιζε, εκτός 

άλλων, τις συναλλαγές που πραγματοποιούνταν μεταξύ των ανθρώπων που 

ασχολούνταν με τη θάλασσα και το εμπόριο. Εκείνη την εποχή τα εμπορικά ζητήματα 

ήταν πολλά, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν συχνά αντιπαραθέσεις μεταξύ των 

εμπλεκόμενων πλευρών, οι οποίες φυσικά έπρεπε να διευθετηθούν. Οι εμπορικές 

δίκες λάμβαναν χώρα όταν αναφυόταν οποιαδήποτε διαφορά κατά την άσκηση της 

εμπορικής δραστηριότητας ανάμεσα σε εμπόρους και πλοιάρχους και για όσο χρονικό 

διάστημα διαρκούσε γενικώς η περίοδος της ναυσιπλοΐας (Finley 1973: 162). Οι δίκες 

αυτές αρχικώς δεν διεξάγονταν μηνιαίως ([Δημ.] Περὶ Ἁλοννήσου 7.12). Αργότερα, 

μεταξύ των ετών 355-343/342 π.Χ. η Αθήνα προχώρησε στη μηνιαία εξέταση των 

νομικών διαφορών που προέκυπταν σχετικά με το ναυτικό εμπόριο ([Δημ.] Πρὸς 

Ἀπατούριον παραγραφὴ 33.23, Παραγραφὴ πρὸς Πανταίνετον 37.2). Οι υποθέσεις που 

σχετίζονταν με τους εμπορικούς νόμους υποβάλλονταν ενώπιον των θεσμοθετῶν
 
(για 

τον ρόλο τους πβ. Ἀριστ. Ἀθηναίων Πολιτεία 59.1-6. Επίσης βλ. Ostwald 1969: 174-

175, Harrison 1971: 12-17, Gagarin 1981: 71-77, Rhodes 1981: 657-668, 

Σακελλαρίου 2000: 197-199, Biscardi 2004: 414) και η εξέτασή τους ξεκινούσε από 

τον μήνα Βοηδρομιώνα έως τον μήνα Μουνιχιώνα (από τον Σεπτέμβριο έως τον 

Απρίλιο), δηλαδή διεξάγονταν κυρίως τους χειμερινούς μήνες, περίοδο κατά την 

οποία τα εμπορικά ταξίδια εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών ήταν πολύ 

δύσκολο να πραγματοποιηθούν (Cohen 1973: 23-59, Carey & Reid 1985: 234, Reed 

2003: 89). Ο Ξενοφών στο έργο του Πόροι ἣ Περὶ προσόδων (3.3) επισημαίνει ότι 

είναι πολύ σημαντικό να τακτοποιούνται άμεσα οι εμπορικές υποθέσεις, προκειμένου 

το εμπόριο να διεξάγεται κανονικά και χωρίς προβλήματα. Συνεπώς, βασική επιδίωξη 

αυτής της ρύθμισης αποτελούσε η δυνατότητα που δινόταν στους εμπόρους και τους 

πλοιάρχους να εκδικάζονται άμεσα οι υποθέσεις τους χωρίς να χρειάζεται να 

παραμένουν στην Αθήνα για κάποια δίκη και έτσι να μην επιχειρούν ταξίδια, 

ιδιαιτέρως τους μήνες του καλοκαιριού που ο καιρός ήταν κατάλληλος για τη 

ναυσιπλοΐα (MacDowell 1978: 232).   
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   Ο Rawson (2012: 35) τονίζει ότι σχετικά με τις εμπορικές υποθέσεις ενδιαφέρον 

στοιχείο ήταν το γεγονός ότι δεν γινόταν καμία απολύτως διάκριση μεταξύ των 

Αθηναίων και των ξένων, αλλά όλοι είχαν την ίδια αντιμετώπιση ([Δημ.] Πρὸς τὴν 

Λάκριτον παραγραφὴν 35.45). Μια υπόθεση που αφορούσε ναυτικά ζητήματα 

μπορούσε να εισαχθεί σε δίκη μόνο όταν υπήρχε κάποιο γραπτό συμβόλαιο μεταξύ 

των δύο διαδίκων, το οποίο σύμφωνα με τον κατήγορο είχε αθετηθεί να εκπληρωθεί 

από τον κατηγορούμενο. Ασφαλώς, στις υποθέσεις αυτές ο ένας από τους δύο 

εμπλεκόμενους έπρεπε να ήταν ναύκληρος ή έμπορος. Στις εμπορικές δίκες η 

επιχειρηματολογία των διαδίκων επικεντρωνόταν κυρίως στους όρους του γραπτού 

συμβολαίου παρά σε επιχειρήματα που σχετίζονταν με τον χαρακτήρα τους και την 

κοινωνική τους θέση (Lanni 2006: 149). Ειδικότερα, η συμφωνία που είχε ορισθεί 

μεταξύ των δύο πλευρών ρύθμιζε τους όρους του ταξιδιού που θα 

πραγματοποιούνταν από την Αθήνα ή προς την Αθήνα (Cohen 1973: 100-114, Meijer 

& van Nijf 1992: 46, Wilson 1997: 111). Για τους συγκεκριμένους νόμους που 

αφορούσαν τις εμπορικές δίκες βλ. Carey (1997): 150. Απαραίτητη επίσης ήταν η 

παρουσίαση στο δικαστήριο του γραπτού συμβολαίου που είχε συναφθεί μεταξύ των 

δύο αντιδίκων, ώστε να εξετασθούν ακριβώς οι όροι της συμφωνίας. Επιπροσθέτως, 

υπήρχε νόμος, ο οποίος απαγόρευε σε έναν ναύκληρο να πλεύσει σε οποιοδήποτε 

άλλο λιμάνι εκτός από αυτό που όριζε το συμβόλαιο ([Δημ.] Κατὰ Διονυσοδώρου 

βλάβης 56.10). Τέλος, ο MacDowell (1978: 65) υπογραμμίζει ότι στην περίπτωση που 

διαπιστωνόταν ότι κάποιος είχε αδίκως και παρανόμως οδηγήσει σε δίκη έναν έμπορο 

ή έναν πλοίαρχο, τότε ήταν δυνατόν να διωχθεί ο ίδιος ως συκοφάντης με τη 

διαδικασία της ἐνδείξεως ή της ἀπαγωγῆς ([Δημ.] Ἔνδειξις κατὰ Θεοκρίνου 58.11). 

Για τη διαδικασία αυτή βλ. Hansen (1976). 

   Εκείνη την εποχή σπουδαίο ρόλο κατείχε η χορήγηση δανείου, η οποία ήταν πολύ 

διαδεδομένη. Η εφαρμογή της δανειοδότησης εντοπίζεται και στον χώρο της 

ναυσιπλοΐας. Τα ναυτικά δάνεια αφορούσαν τα ταξίδια που πραγματοποιούνταν στη 

θάλασσα. Πράγματι, ενώ στα δάνεια αστικού δικαίου δεν είχε σημασία ο σκοπός για 

τον οποίο ο δανειζόμενος ζητούσε τα χρήματα, στα ναυτικά δάνεια ο δανειστής έδινε 

ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό στον δανειζόμενο, του οποίου η χρήση του 

οριζόταν βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων (Biscardi 2004: 257). Τα δάνεια αυτά 

είχαν υψηλό τόκο (Wolpert & Kapparis 2011: 138), ο οποίος δεν ήταν καθορισμένος 

αλλά εξαρτιόταν από το είδος του εμπορεύματος που μεταφερόταν, τις αποστάσεις 

που έπρεπε να διανύσει το καράβι και φυσικά τον προορισμό του. Ο πλοιοκτήτης ή ο 
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έμπορος, για να μπορέσει να αγοράσει εμπορεύματα και να αντιμετωπίσει τα έξοδα 

του ταξιδιού, λάμβανε δάνειο σύμφωνα με την αξία του μεταφερόμενου φορτίου και 

την αξία του πλοίου. Σε περιπτώσεις, όπως η περίπτωση αυτή του λόγου Πρὸς 

Ζηνόθεμιν παραγραφή, όταν μεταφερόταν σιτάρι ή κάποιο άλλο αγαθό, αυτό 

λειτουργούσε ως εγγύηση για τη χορήγηση δανείου σε έναν έμπορο (πβ. §4). Τα 

ναυτικά δάνεια ήταν κυρίως δύο ειδών. Υπήρχε το απλό δάνειο, το οποίο οριζόταν σε 

σχέση με το ταξίδι του πλοίου από την Αθήνα σε άλλο λιμάνι ([Δημ.] Πρὸς 

Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.6-7) και το δάνειο της επιστροφής, το οποίο σχετιζόταν με 

το ταξίδι του πλοίου από την Αθήνα σε άλλο λιμάνι και με επιστροφή ξανά στην 

Αθήνα (Isager & Hansen 1975:  75). Το ύψος των ναυτικών δανείων προσδιοριζόταν 

από τους ελλοχεύοντες κινδύνους που υπήρχαν, όπως ήταν για παράδειγμα το 

ναυάγιο ή η συνάντηση με πειρατές, καθώς και από τη συνολική χρονική διάρκεια 

του ταξιδιού (Kennedy 1892: 331, Biscardi 2004: 258). Οι δανειστές μπορούσαν είτε 

να περιμένουν να επιστρέψει το πλοίο στον τόπο, ο οποίος είχε ορισθεί με τη 

δανειακή σύμβαση, είτε να ταξιδέψουν και εκείνοι μαζί με το καράβι (Isager & 

Hansen 1975:  83). Στην περίπτωση κατά την οποία το πλοίο ναυαγούσε, τότε το 

δάνειο που είχε ορισθεί ακυρωνόταν (Casson 1991: 102-103, Carey 1997: 150)· εάν 

όμως το πλοίο έφθανε σώο και ασφαλές στο λιμάνι, τότε ο οφείλων έπρεπε μέσα σε 

προθεσμία είκοσι ημερών να εξοφλήσει το δάνειο που χρωστούσε (Cohen 1989: 218). 

Αν δεν το εξοφλούσε, τότε ο δανειστής του είχε το δικαίωμα να εγείρει δίκη εναντίον 

του και να του κατάσχει ισάξιο μέρος της περιουσίας του (Ashburner 1909: 218).
 
Πιο 

αναλυτικά για τα ναυτικά δάνεια και τις εμπορικές δίκες που προέκυπταν βλ. Calhoun 

(1930): 561-584, Isager & Hansen (1975): 74-87, Millet (1983): 36-52, (1991): 188-

196, Cohen (2005): 300-302, Lanni (2006): 150-174. 

   Αναφορικά με την εισαγωγή του σιταριού στην αρχαία Αθήνα, αυτή ήταν πολύ 

αυξημένη κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα π.Χ. και εξής. Για την κάλυψη των 

επισιτιστικών αναγκών της πόλης ήταν απαραίτητη η εισαγωγή βασικών 

εμπορευμάτων διατροφής (Cohen 1973: 102). Οι λόγοι ήταν η ελάχιστη έκταση 

καλλιεργήσιμης γης στην Αττική σε σχέση με τον πληθυσμό της και η μικρή 

προσαρμοστικότητα του εδάφους (Adams 1976: 215). Για το πρόβλημα του εδάφους 

και του επισιτισμού βλ. Hornblower (1991): 12, όπου υπάρχει και νεότερη 

βιβλιογραφία. Η Αθήνα αποτελούσε τον μεγαλύτερο εισαγωγέα σιταριού στον αρχαίο 

κόσμο με την εμπορική του διακίνηση μέσω θαλάσσης εκείνα τα χρόνια να είναι 

πολύ έντονη. Η λέξη σίτος είναι γενικός όρος και σημαίνει τα σιτηρά που 
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περιλαμβάνουν, τόσο το σιτάρι (s.v. πυρός), όσο και το κριθάρι (s.v. κριθή) [LSJ]. 

Στην Αττική η παραγωγή του κριθαριού ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με αυτήν του 

σιταριού. Το κριθάρι αποτελούσε την κύρια τροφή των Αθηναίων, ενώ η 

κατανάλωση του σιταριού γινόταν συμπληρωματικά (Garnsey 1988: σημ. 27, Isager 

& Hansen 1975: 18, 51)· υπήρχε αυτό το δεδομένο, διότι η καλλιέργεια του κριθαριού 

ήταν πιο εύκολη, αφού το κριθάρι ήταν πιο ανθεκτικό σε μεγάλες περιόδους ξηρασίας 

(Pritchett & Pippin 1956: 185). Βέβαια, όπως διαπιστώνουν οι Isager & Hansen 

(1975: 20), πρέπει να τονισθεί ότι η Αθήνα δεν είχε τη δυνατότητα να εισάγει σε 

μεγάλες ποσότητες το σιτάρι που χρειαζόταν από τις γειτονικές της πόλεις (Δημ. Περὶ 

τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.31). Η Βοιωτία και κάποιες περιοχές της 

Πελοποννήσου παρήγαγαν μεγάλες ποσότητες σιταριού και είχαν επιτύχει τη 

διατροφική αυτάρκεια που επιζητούσε η Αθήνα. Δεν μπορούσαν όμως να την 

τροφοδοτήσουν πλήρως· αργότερα χρειάστηκε και αυτές να προχωρήσουν στην 

εισαγωγή σιταριού (Λυκ. Κατὰ Λεωκράτους 1.26). Η Θεσσαλία επίσης είχε μεγάλη 

παραγωγικότητα στο σιτάρι, αλλά εξ όσων είναι γνωστά δεν προμήθευε την Αθήνα 

(Ξεν. Ἑλληνικὰ 5.4.56). Τον 5ο αιώνα π.Χ. η βασική πηγή εισαγωγής σιταριού στην 

Αθήνα ήταν ο Βόσπορος (Isager & Hansen 1975: 21). Ο Δημοσθένης (Περὶ τῆς 

ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.31-32) αναφέρει ότι περίπου 400.000 μέδιμνοι σιταριού 

εισάγονταν ετησίως από εκεί. Σύμφωνα όμως με τους de ste Croix (1972: 46-47) και 

Hansen (1975: 18-19) αυτή η αναφορά του Δημοσθένη είναι υπερβολική και πιθανόν 

δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατά το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. 

η εισαγωγή του σιταριού γινόταν πλέον από τον Πόντο (Reed 2003: 18).  

   Γενικότερα, το ζήτημα της προμήθειας του προϊόντος αυτού ήταν μείζονος 

σημασίας για την αθηναϊκή Πολιτεία, αφού η Εκκλησία του Δήμου συζητούσε για 

αυτό στις συνεδριάσεις που πραγματοποιούσε συνολικά δέκα φορές τον χρόνο 

(Ἀριστ. Ἀθηναίων Πολιτεία 43.4). Το αθηναϊκό κράτος εισήγαγε νόμους, επειδή 

ενδιαφερόταν για την επαρκή προμήθεια της Αθήνας με σιτάρι και τη διατήρηση 

χαμηλών τιμών κατά την πώλησή του (Harris 2006: 152). Ο Kremmydas (2012: 246) 

λέγει ότι όλοι οι νόμοι σχετικά με το θέμα του σιταριού θεσπίστηκαν κατά την 

αρχαϊκή περίοδο. Ειδικότερα, υπήρχε ένας νόμος, ο οποίος αποδιδόταν στον Σόλωνα 

και απαγόρευε την εξαγωγή οποιουδήποτε αθηναϊκού αγροτικού προϊόντος, με μόνη 

εξαίρεση το ελαιόλαδο (Πλούτ. Σόλων 24.1-2). Επιπλέον, υπήρχε άλλος νόμος, ο 

οποίος δεν επέτρεπε στους Αθηναίους πολίτες και στους μετοίκους να εισαγάγουν 

σιτάρι σε άλλη αγορά εκτός της Αθήνας ή να δανείζουν χρήματα για να 
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χρηματοδοτηθεί η εισαγωγή σιταριού σε άλλη πόλη και όχι στην Αθήνα (Ἀριστ. 

Ἀθηναίων Πολιτεία 51.4, [Δημ.] Πρὸς τὴν Λάκριτον παραγραφὴν 35.50-51). Για τις 

αρχαίες πηγές που περιλαμβάνουν τους νόμους που αφορούν το εμπόριο του σιταριού 

βλ. Arnaoutoglou (1998): 48. Το σιτάρι λοιπόν, το οποίο έφθανε στην πόλη 

πωλούνταν σε ένα ιδιαίτερο μέρος της Αγοράς και ο έλεγχός του γινόταν από τους 

σιτοφύλακες (Garnsey 1988: 141, Kremmydas 2012: 251). Αρχικώς, ο αριθμός τους 

ανερχόταν στους πέντε που επόπτευαν στην πόλη και στους πέντε που επόπτευαν 

στον Πειραιά. Αργότερα όμως, ο Rhodes (1981: 577-578) αναφέρει ότι κατά τη 

διάρκεια του 4ου αιώνα π.Χ., εξαιτίας της μεγάλης αύξησης της εισαγωγής του 

σιταριού, ο αριθμός τους αυξήθηκε σε είκοσι και δεκαπέντε σιτοφύλακες αντιστοίχως 

(Ἀριστ. Ἀθηναίων Πολιτεία 51.3). Αυτοί σύμφωνα με τους MacDowell (1978: 157) 

και Woolmer (2008: 43 σημ. 122) απαγόρευαν την πώληση τού μη αλεσμένου 

σιταριού, του χονδρού αλευριού και του άρτου σε υπερβολική τιμή. Οι έμποροι που 

ασχολούνταν με την εισαγωγή του σιταριού στον Πειραιά το πωλούσαν στους 

σιτοπῶλες (MacDowell 2009: 260). Ο τόπος, όπου διεξάγονταν αυτού του είδους οι 

εμπορικές συναλλαγές ήταν το Ἐμπόριον, το οποίο ήταν μια ειδικά οριοθετημένη 

περιοχή ([Δημ.] Πρὸς τὴν Λάκριτον παραγραφὴν 35.28). Για το Ἐμπόριον βλ. Nielsen 

(1997): 85-105, Kremmydas (2012): 253. Ο Hansen (1997: 86) τονίζει ότι οι έμποροι 

υποχρεώνονταν να μεταφέρουν στην Αθήνα τα 2/3 κάθε φορτίου σίτου, το οποίο 

έφερναν στο Ἐμπόριον (Ἀριστ. Ἀθηναίων Πολιτεία 51.4). Αξίζει να επισημανθεί ότι 

τον 4ο αιώνα π.Χ. η τιμή του σίτου έφθανε τις 6 δραχμές ανά μέδιμνο για το σιτάρι 

και τις 3 δραχμές για το κριθάρι (Pritchett & Pippin 1956: 185-186, 197-198). Ο 

Woolmer (2008: 135) σημειώνει ότι σε περιόδους ανεπάρκειας σίτου δεν έλειπαν οι 

περιπτώσεις αυτών που το πωλούσαν σε υπέρογκες τιμές ή διέδιδαν φήμες περί 

ανεπάρκειας για να ωφεληθούν οικονομικά ([Δημ.] Πρὸς Φαίνιππον περὶ ἀντιδόσεως 

42.31). Η Αθήνα σύμφωνα με υπάρχουσες πληροφορίες διήλθε μια πολύ σοβαρή 

κρίση σιτοδείας κατά τη διάρκεια των ετών 330/320 π.Χ. (Isager & Hansen 1975: 

200-204). Γενικότερα, ο έλεγχος της τιμής πώλησης του σιταριού ήταν σημαντικός 

και απαραίτητος για την Πολιτεία, διότι έτσι περιοριζόταν οποιαδήποτε διάθεση 

κερδοσκοπίας από τους εμπόρους. Ενδιαφέρουσα πηγή που μας παρέχει αξιόλογα 

στοιχεία για την εισαγωγή και τον έλεγχο του σιταριού στην αρχαία Αθήνα αποτελεί 

ο λόγος του Λυσία Κατά τῶν σιτοπωλῶν (22). Ο κατήγορος προτείνει την τιμωρία 

των σιτοπωλῶν που λειτουργούν βάσει του συμφέροντός τους και με τη συμπεριφορά 

τους διαφθείρουν το εμπόριο (Seager 1966: 172-184, Moreno 2007: 221-223). Ο 



ΠΡΟΣ ΖΗΝΟΘΕΜΙΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

26 

 

MacDowell (1978: 157-158) υπογραμμίζει ότι σε περιπτώσεις στις οποίες δεν 

τηρούνταν πλήρως οι παραπάνω εμπορικοί νόμοι, η ποινή που αποδιδόταν στους 

παρανομούντες ήταν πολύ βαριά, όπως δήμευση της περιουσίας τους ή ακόμη και 

καταδίκη σε θάνατο ([Δημ.] Πρὸς Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.37, Πρὸς τὴν Λάκριτον 

παραγραφὴν 35.50-51, Λυσ. Κατά τῶν σιτοπωλῶν 22.5, 13). Αναφορικά με την 

εισαγωγή σιταριού στην αρχαία Αθήνα βλ. Garnsey (1985): 63-73, (1988): 134-164, 

Stroud (1998), Moreno (2007): 3-33, για τις εμπορικές διασυνδέσεις της Αθήνας 

σχετικά με την προμήθεια σιταριού βλ. Reed (2003): 16-19 και γενικότερα για το 

εμπόριο σιταριού βλ. Casson (1954): 168-187, Noonan (1973): 231-242, Amemiya 

(2007): 80-83. 

 

1.2. Η Υπόθεση του λόγου - Χρονολόγηση. 

   Ο Δήμων είναι ο κατήγορος της συγκεκριμένης δίκης, ο οποίος είχε δώσει δάνειο 

στον έμπορο Πρώτο για να αγοράσει συγκεκριμένη ποσότητα σιταριού στις 

Συρακούσες. Το σιτάρι μεταφερόταν από τις Συρακούσες στο λιμάνι του Πειραιά με 

το πλοίο του Ηγεστράτου που καταγόταν από τη Μασσαλία. Ο Ηγέστρατος μαζί με 

τον συμπατριώτη του τον Ζηνόθεμι είχαν δανεισθεί χρήματα από Μασσαλιώτες 

δανειστές, οι οποίοι δεν κατονομάζονται στον λόγο, προκειμένου να αγοράσουν 

εμπορεύματα, βάζοντας παραλλήλως ως υποθήκη το σιτάρι του πλοίου και 

ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι τους ανήκε (§4). Ο Ζηνόθεμις με τον Ηγέστρατο όμως δεν 

αγόρασαν ποτέ τα εμπορεύματα που έπρεπε και τα χρήματα των δανειστών τους τα 

οικειοποιήθηκαν, στέλνοντάς τα κρυφά στην πατρίδα τους (§5). Το συμβόλαιο που 

είχε συναφθεί ανάμεσα σε αυτούς τους δύο και στους δανειστές τους όριζε ότι για την 

εξόφληση του δανείου απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η ασφαλής άφιξη του καραβιού 

στον προορισμό του (Cohen 1973: 164). Για αυτόν τον λόγο, με σκοπό να αποφύγουν 

την αποπληρωμή του δανείου και να κρατήσουν τα χρήματα, ο Ζηνόθεμις και ο 

Ηγέστρατος σκέφτηκαν να βυθίσουν το πλοίο (§5). Ο Ηγέστρατος ανέλαβε να 

προκαλέσει το ναυάγιο του καραβιού, κατεβαίνοντας τη νύχτα στο αμπάρι του και 

ανοίγοντας μια τρύπα. Ωστόσο, έγινε αντιληπτός από τους επιβάτες και στην 

προσπάθειά του να ξεφύγει κατέληξε στη θάλασσα και πνίγηκε (§§5-6). Στη συνέχεια 

ο Ζηνόθεμις, αφού η πρώτη προσπάθειά του με τον Ηγέστρατο απέτυχε, ζήτησε από 

τους ναύτες του πλοίου να το εγκαταλείψουν, ώστε να βυθισθεί (§7). Το καράβι 

τελικά σώθηκε στην Κεφαλλονιά και εκεί οι άρχοντες του νησιού αποφάσισαν να το 
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στείλουν πίσω στην Αθήνα (§§8-9). Ο Ζηνόθεμις, μετά την επιστροφή του πλοίου 

στην πόλη, ήγειρε διεκδικήσεις σχετικά με την κυριότητα του σιταριού, αναφέροντας 

ότι το σιτάρι ανήκε στον Ηγέστρατο και τώρα πια στον ίδιο, αφού του είχε δανείσει 

χρήματα στο παρελθόν και δεν του τα είχε επιστρέψει (§12). Ο Δήμων και ο Πρώτος 

προέβαλαν τις αμφισβητήσεις τους αναφορικά με τους ισχυρισμούς του Ζηνοθέμιδος, 

με αποτέλεσμα ο τελευταίος να κινήσει εναντίον τους δίκη (Osborne 1985: 57). Η 

δίκη που διεξήγαγε εναντίον του Πρώτου ήταν δίκη ἐμπορικὴ βλάβης. Ο Ζηνόθεμις 

κατηγόρησε τον Πρώτο για εθελούσια βλάβη εναντίον του που είχε σχέση με την 

απομάκρυνση του σιταριού από εκείνον (§25) και με την κλοπή σχετικών εγγράφων 

(§27). Η δίκη του Ζηνοθέμιδος εναντίον του κατηγόρου ήταν δίκη ἐμπορικὴ ἐξούλης, 

η οποία βασιζόταν στην κατηγορία της παράνομης αφαίρεσης του σιταριού από 

αυτόν που ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης του. Για τις συγκεκριμένες δίκες εναντίον 

του Πρώτου και του κατηγόρου βλ. Phillips (2013): 323. Ο Ζηνόθεμις κατόρθωσε, 

κατόπιν μυστικής συμφωνίας με τον Πρώτο, ο τελευταίος να καταδικασθεί ερήμην 

(§26). Ο Δήμων από την πλευρά του υπέβαλε μήνυση εναντίον του Ζηνοθέμιδος, 

βασιζόμενος στους νόμους, οι οποίοι ορίζουν τις εμπορικές συμφωνίες. Η εκδίκαση 

της παραγραφῆς συνιστά τη δίκη για την οποία συντάχθηκε ο παρών λόγος.  

   Η χρονολογία συγγραφής του λόγου δεν είναι βέβαιη. Σύμφωνα όμως με το 

τελευταίο μέρος του, όπου ο Δημοσθένης ισχυρίζεται ότι μετά την ανάμειξή του στα 

κοινά ως πολιτικός ρήτορας έπαψε να συγγράφει λόγους για ιδιωτικές υποθέσεις, 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο λόγος αυτός πρέπει να γράφθηκε περίπου το 354-340 

π.Χ., ίσως και λίγο αργότερα (Isager & Hansen 1975: 149, MacDowell 2004: 84, 

Wolpert & Kapparis 2011: 141). Επίσης, και η αναφορά στους εμπορικούς δεσμούς 

που συνέδεαν την Αθήνα με τις Συρακούσες (πβ. §4) σύμφωνα με τον Pearson (1972: 

249) δημιουργούν τη σκέψη ότι ο λόγος αυτός πιθανόν να γράφθηκε μετά το 344 

π.Χ., όταν ο Τιμολέων εγκαταστάθηκε εκεί. Πιο συγκεκριμένα, ο τελευταίος ήταν 

Κορίνθιος στρατηγός και πολιτικός που στάλθηκε στη Σικελία για να βοηθήσει τους 

Έλληνες που ζούσαν εκεί, ώστε να απαλλαγούν από τον φόβο των τυράννων και των 

Καρχηδονίων. Κατόρθωσε μετά την ανατροπή της τυραννίας στην περιοχή να 

αποκαταστήσει το δημοκρατικό καθεστώς. Ανέλαβε την εξουσία της περιοχής και 

λειτούργησε υπέρ της ανασυγκρότησής της. Για τις ενέργειές του αυτές θεωρείται ότι 

έσωσε τον Ελληνισμό της Σικελίας. Αυτό είχε ως συνέπεια να διεξάγονται έκτοτε 

απρόσκοπτα κάθε είδους δραστηριότητες. Γενικότερα για τον Τιμολέοντα πβ. Πλούτ. 
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Βίοι παράλληλοι Τιμολέων. Επίσης βλ. Westlake (1952), Bicknell (1984): 130-134, 

Whitehead (1986): 145-158, Talbert (2008), Waston (2010): 259-278, Kears (2014). 

 

1.2.1. Τα πρόσωπα. 

   Ο κατήγορος της συγκεκριμένης δίκης είναι ο Δήμων. Το όνομά του δεν 

αναφέρεται σε κανένα άλλο σημείο του λόγου παρά μόνο στον επίλογο (§31). Ήταν 

γιος του Δημομέλους, ο οποίος ήταν παππούς του Δημοσθένη, και επομένως, ο 

Δήμων ήταν θείος του ρήτορα (Kirchner, PA 3736, Davies, APF 113). Πβ. Δημ. Κατὰ 

Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ 27.11. Είχε έναν γιο, τον Δημοφώντα που ήταν ένας από τους 

επιτρόπους του Δημοσθένη (Δημ. Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ 27.4). Ο πατέρας του 

ρήτορα είχε επίσης ορίσει στον Δημοφώντα να παντρευτεί την κόρη του (Δημ. Κατὰ 

Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Β’ 28.15). Ο Δήμων σύμφωνα με τον λόγο Πρὸς Ἄφοβον ὑπὲρ 

Φάνου ψευδομαρτυριῶν ([Δημ.] 29.20, 59) υπήρξε ένας από τους κηδεμόνες του 

Δημοσθένη (συνεπιτρόπου) και είχε κατηγορηθεί από τον ίδιο ως συνυπεύθυνος του 

Αφόβου στο θέμα της κακής του επιτροπείας.  Γνωρίζουμε όμως ότι οι επίτροποι του 

Δημοσθένη και οι διαχειριστές της πατρικής του περιουσίας ήταν τρεις: ο Άφοβος, ο 

Δημοφών και ο Θηριππίδης.  Η συγκεκριμένη αναφορά στον Δήμωνα δημιουργεί 

κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την πατρότητα του λόγου Πρὸς Ἄφοβον ὑπὲρ Φάνου 

ψευδομαρτυριῶν (29). Για αυτές τις αμφιβολίες βλ. MacDowell (1989): 253-263. Σε 

άλλες πηγές ο Δήμων παρουσιάζεται ως αυτός που κάλεσε τον Δημοσθένη να 

επιστρέψει στην Αθήνα το 323 π.Χ. μετά την εξορία του (Πλούτ. Δημοσθένης 27.4-5). 

Σύμφωνα με τον Cohen (1973: 172) πιθανόν να ήταν τραπεζίτης, ο οποίος 

χρησιμοποιούσε τραπεζικά κεφάλαια για να χορηγεί δάνεια σε ναυτικές υποθέσεις. 

Πιο αναλυτικά για τα βιογραφικά στοιχεία του Δήμωνος βλ. Davies, APF 116-119.  

   Ο Ζηνόθεμις είναι ο κατηγορούμενος της συγκεκριμένης δίκης. Ήταν μέτοικος (για  

τη θέση του μετοίκου στην αθηναϊκή κοινωνία βλ. Harrison 1968: 187-199, Isager & 

Hansen 1975: 68-69, Whitehead 1977: 65-67, MacDowell 1978: 76-78, Carey 1997: 

8-9, Σακελλαρίου 2000: 137-141, Watson 2010: 259-268, Kamen 2013: 43-61) ή 

ξένος (Harrison 1968: 196, Isager & Hansen 1975: 72 σημ. 72, Whitehead 1977: 48) 

με καταγωγή από τη Μασσαλία (Harrison 1971: 113). Πιθανότατα να ήταν έμπορος 

(Reed 2003: 100). Για τον έμπορο και τις δραστηριότητές του εκείνη την εποχή βλ. 

Finley (1935): 320-336, MacDowell (1978): 231-234, Lovano (2019): 149-155. Για 

τον βίο του Ζηνοθέμιδος γενικότερα βλ. Oikonomides (1978): 83-88, Cohen (1992): 
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168-169 και για τη συνωμοσία του εναντίον του κατηγόρου βλ. Roisman (2006): 36-

37. 

   Ο Ηγέστρατος υπήρξε συνεργάτης του Ζηνοθέμιδος και ήταν μέτοικος ή ξένος που 

κατοικούσε στην Αθήνα (Reed 2003: 101). Ο Vinogradoff (1922: 164) επισημαίνει 

ότι η καταγωγή του ήταν από τη Μασσαλία (§§5, 8). Κατά τους Isager & Hansen 

(1975: 65 σημ. 13) ήταν ναύκληρος (§4), πιθανότατα όμως να ήταν και ο καπετάνιος 

του πλοίου (Casson 1971: 316).  

   Ο Πρώτος ήταν έμπορος (§§8, 14, 18, 25, Kirchner, PA 12327). Mάλλον δεν ήταν 

Αθηναίος αλλά μέτοικος ή ξένος (§29). Πιο συγκεκριμένα, ο Πρώτος δανείσθηκε 

χρήματα από τον κατήγορο για να αγοράσει σιτάρι από τις Συρακούσες (§15). 

Ακολούθως συνωμότησε με τον Ζηνόθεμι, ώστε ο τελευταίος να οικειοποιηθεί το 

σιτάρι και ο ίδιος να απαλλαγεί από την υποχρέωσή του να επιστρέψει τα οφειλόμενα 

χρήματα στον κατήγορο (§§26, 30).  

 

1.2.2. Οι προσωπικότητες. 

   Ο κατήγορος παρουσιάζει τον εαυτό του νομοταγή, αφού η δίκη αυτή που εισήγαγε 

στηρίζεται σε συγκεκριμένους νόμους (§§1-2). Γενικότερα, προβάλλεται ως ένας 

άνθρωπος που υπήρξε θύμα της πλεκτάνης του Ζηνοθέμιδος και των συνεργών του 

(§§11-12, 24-27) και που στην παρούσα φάση αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να χάσει 

εξαιτίας του αντιδίκου του την κυριότητα του σιταριού (§§12, 23).   

   Ο Ζηνόθεμις, ο οποίος είναι ο αντίδικος της παρούσης υπόθεσης, σε όλον τον λόγο 

παρουσιάζεται ως πονηρός και απατεώνας (§§3, 12, 30). Η αναίδεια και το θράσος 

του αναφέρονται από τον κατήγορο με εμφατικό τρόπο, ιδιαιτέρως όταν τονίζει ότι 

τόλμησε μετά από όλες τις σκευωρίες του να επιστρέψει στην Αθήνα και να 

διεκδικήσει την κυριότητα του σιταριού (§9). Κατάφερε επίσης να κερδίσει με το 

μέρος του τον Αριστοφώντα (§11) και επιπλέον συνωμότησε με τον Πρώτο για να 

καταδικασθεί ερήμην στη δίκη που κίνησε εναντίον του και να μην φανεί, αν 

αποσυρόταν από τη δίωξη, ότι τον συκοφαντεί (§26). Η προβολή όλων των 

συνωμοσιών του Ζηνοθέμιδος είναι σκόπιμη, προκειμένου να εγερθούν στους 

δικαστές αισθήματα οργής και αγανάκτησης εναντίον του.  

   Σημαντικό ρόλο στον λόγο έχει και ο Ηγέστρατος, ο οποίος υπήρξε συνεργός του 

Ζηνοθέμιδος. Προβάλλεται ως εργαλείο στα χέρια του τελευταίου, επειδή ήταν 

αυτός, ο οποίος ανέλαβε το έργο της βύθισης του καραβιού χωρίς επιτυχία (§5). Ο 
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θάνατός του, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους επιβάτες, σχολιάζεται ως 

αποτέλεσμα θεϊκής τιμωρίας και απόδοσης δικαιοσύνης για τις πράξεις του (§6). 

 

2. Διαδικασία. 

2.1. Η δίκη της παραγραφής. 

   Ο τίτλος του λόγου Πρὸς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ που σώζεται στη χειρόγραφη 

παράδοση δηλώνει ότι ο συγκεκριμένος λόγος σχετίζεται με υπόθεση παραγραφής. 

Συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις μέσα από το αρχαίο κείμενο που αναφέρονται στη 

διαδικασία της παραγραφῆς είναι οι εξής: §1 παραγεγραμμένος, μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι 

τὴν δίκην, παρεγραψάμην, §23 παραγέγραμμαι, §24 παρεγραψάμην. 

   Σύμφωνα με τον Carawan (2007: 134, 2012: 567) το 403 π.Χ., όταν έληξε ο 

εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στους δημοκρατικούς και τους ολιγαρχικούς, όλοι οι 

πολίτες συμφώνησαν να μην διεξάγουν δίκη ο ένας εναντίον του άλλου για τα 

αδικήματα, τα οποία είχαν διαπραχθεί εκείνη τη χρονική περίοδο· έτσι έδωσαν τον 

σχετικό όρκο (Ἀνδοκ. Περὶ τῶν μυστηρίων 1.90-91). Αν οποιοσδήποτε παρέβαινε τη 

συμφωνία αυτή και υπέβαλλε μήνυση αντιμετωπιζόταν με τη διαδικασία της 

παραγραφῆς (Isager & Hansen 1975: 123, Sealey 1993: 134, Lanni 2016: 183). Ο 

Todd (1990: 233) υπογραμμίζει ότι αρχικά  η παραγραφὴ θεσμοθετήθηκε με πρόταση 

του Αρχίνου (για τη βιογραφία του προσώπου αυτού βλ. Kirchner, PA 2526) και 

αφορούσε τις υποθέσεις που παραβίαζαν τη γενική αμνηστία που δόθηκε μετά την 

ανατροπή των Τριάκοντα Τυράννων και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας (Ἰσοκ. 

Παραγραφὴ πρὸς Καλλίμαχον 18.2-3). Πβ. Suidae Lexicon Σούδα π 319 ὄταν λέγη τις 

ὄτι το πράγμα, περί οὗ το ἔγκλημα ἐστίν, εἰσήχθη πρότερον εἰ δικαστήριον, καί 

γεγένηται περί αὐτοῦ γνώσις. Καί διά τοῦτο φησί μη δεῖν ἔτι περί αὐτοῦ συνίστασθαι 

κρίσιν. Μάλιστα δε τούς νόμους ἀναγιγνώσκειν τοῖς δικασταῖς, οἱ πλεονάκις δικάζεσθαι 

περί τῶν αὐτῶν οὓ συγχωρούσι. Λέγει δε περί αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἄμα τοῖς δικασταῖς 

παραδεικνύς, ὡς οἱ πάλαι δικάσαντες και δικαίως και κατά του νόμους ψηφίσαντες. 

Καί τοῦτο ἐστί παραγραφή. Αντιθέτως ο Calhoun (1918: 170) θεωρεί ότι η 

συγκεκριμένη διαδικασία υπήρχε πριν από το 403 π.Χ. και ότι ο Αρχίνος καθόρισε 

απλώς ορισμένα σημεία της. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχουν αρκετά παραδείγματα 

αναφορικά με τη χρήση της παραγραφῆς στη δημόσια διαδικασία με συνέπεια να 

έχουν δημιουργηθεί πολλές αμφισβητήσεις για τον τρόπο ακριβώς που 

χρησιμοποιούνταν (Calhoun 1918: 183, Gowder 2013: 9). Για τις εικασίες που 
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πραγματοποιούνται σχετικά με την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής της παραγραφῆς 

βλ. Ostwald (1986): 510, Loening (1987): 99-102. 

   Αργότερα, κατά τον 4ο αιώνα π.Χ., η παραγραφὴ άρχισε να χρησιμοποιείται και σε 

άλλου είδους υποθέσεις. Αποτελούσε πλέον μια ιδιαίτερη δίκη κατά την οποία ο 

αρχικός μηνυτής διωκόταν από τον αντίδικό του για υποβολή παράνομης καταγγελίας 

(Harris 2018: 213). Ο ενάγων στην εν λόγω δίκη προέβαλλε τον ισχυρισμό ότι η 

προηγούμενη δίκη που είχε ολοκληρωθεί μεταξύ των δύο διαδίκων δεν ήταν νόμιμη. 

Οι λόγοι για τους οποίους μια δίκη χαρακτηριζόταν ως παράνομη ήταν είτε, διότι δεν 

προβλεπόταν από κάποια νομοθετική διάταξη είτε, διότι υπήρχε κάποια άλλη σοβαρή 

αιτία που παρακώλυε την εξέτασή της (MacDowell 2009: 260). Ειδικότερα, οι Harris 

(2006: 406) και Worthington (2007: 291) επισημαίνουν ότι σοβαρές αιτίες ακύρωσης 

μιας δίκης ήταν πρώτον, όταν η υπόθεση μεταξύ δύο διαδίκων είχε ήδη υπάρξει 

αντικείμενο δικαστικής κρίσης (Δημ. Κατὰ Τιμοκράτους 24.54)· δεύτερον, αν είχε ήδη 

διευθετηθεί με ιδιωτική διαιτησία και τρίτον, αν εκδικαζόταν ή όχι το κατάλληλο 

χρονικό διάστημα (Δημ. Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ 36.15, 26), αφού υπήρχαν 

νόμοι, οι οποίοι όριζαν τα χρονικά όρια μέσα στα οποία μπορούσε κάποιος να 

υποβάλει τη μήνυσή του εναντίον κάποιου για ένα αδίκημα. Για τον νόμο της 

προθεσμίας πβ. Δημ. Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ 36.25 σχ. Επίσης, υπήρχε νόμος, ο 

οποίος ανέφερε ότι είναι λανθασμένες οι μηνύσεις που αφορούσαν αδικήματα για τα 

οποία έχει δώσει ο ενάγων άφεση ή απαλλαγή στον αντίπαλό του (Δημ. Ὑπὲρ 

Φορμίωνος παραγραφὴ 36.25, Παραγραφὴ πρὸς Πανταίνετον 37.1). Επιπλέον, ένας 

άλλος λόγος παραγραφής από το δημοσθενικό corpus (Παραγραφὴ πρὸς Ναυσίμαχον 

και Ξενοπείθην 38.1, 17) τονίζει ότι υπάρχει συγκεκριμένος νόμος που απαγορεύει να 

γίνονται μηνύσεις αναφυόμενες από επιτροπεία μετά την παρέλευση πέντε ετών από 

τη λήξη της επιτροπείας και εφόσον έχει επέλθει συμβιβασμός μεταξύ των δύο 

πλευρών (Harrison 1968: 120). Τέλος, αν κάποιος είχε μηνυθεί άδικα στον 

πολέμαρχο ότι δεν ήταν γνήσιος Αθηναίος αλλά ξένος, μπορούσε μέσω της 

διαδικασίας της παραγραφῆς να εγείρει εναντίον του αντιδίκου του δίκη, ώστε να 

εξετασθεί το ζήτημα και εν τέλει να αποδειχθεί ότι μηνύθηκε με λανθασμένο τρόπο 

(Kapparis 2005: 99). Οι Harrison (1971: 107) και Johnstone (2011: 165) αναφέρουν 

ότι η σειρά με την οποία μιλούσαν οι διάδικοι στη συγκεκριμένη δίκη αντιστρεφόταν, 

αφού ο κατηγορούμενος της αρχικής δίκης γινόταν πλέον ο μηνυτής στη δίκη αυτή 

και μιλούσε πρώτος (Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν 45.1, Ἰσοκ. Παραγραφὴ 

πρὸς Καλλίμαχον 18.1). Κατά τους Isager & Hansen (1975: 125) η αρχική δίκη 
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αναβαλλόταν μέχρι να πραγματοποιηθεί η δίκη για την παραγραφὴ και φυσικά από το 

αποτέλεσμά της κρινόταν αν η αρχική δικαστική διαμάχη θα έπρεπε να συνεχισθεί ή 

να αναβληθεί. Ο διάδικος, ο οποίος τελικά έχανε τη δίκη τιμωρούνταν με χρηματική 

ποινή, τη λεγόμενη ἐπωβελία (Αἰσχίν. Κατὰ Τιμάρχου 1.163), η οποία ήταν πρόστιμο 

ίσο με το 1/6 του διαφιλονικούμενου ποσού και επιβαλλόταν στον διάδικο που δεν 

κατόρθωνε να συγκεντρώσει το 1/5 των ψήφων των δικαστών (Harrison 1968: 120, 

MacDowell 1978: 215, Carey 1997: 151, Scafuro 2011: 216 σημ. 5, Shear 2011: 310). 

Γενικότερα για την ἐπωβελία βλ. Whitehead (2002): 84-96, MacDowell (2008): 87-

94. Η αξία της παραγραφῆς επομένως ήταν ιδιαιτέρως σημαντική και κατά τη 

διάρκεια του 4ου αιώνα π.Χ. πολύ διαδεδομένη (Sealey 1993: 135). Σύμφωνα με τον 

MacDowell (1978: 217) το συμπέρασμα που εύλογα προκύπτει είναι ότι μέσα σε λίγο 

καιρό από την εισαγωγή της η παραγραφὴ φάνηκε ότι ήταν τόσο αποτελεσματική, 

ώστε η χρήση της άρχισε να διευρύνεται και σε άλλα είδη υποθέσεων. 

   Στο έργο του Δημοσθένη περιλαμβάνονται συνολικά επτά λόγοι που έχουν γραφθεί 

για υποθέσεις παραγραφής, οι οποίοι παρέχουν αρκετά παραδείγματα των 

περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιούνταν τότε η διαδικασία αυτή. Οι λόγοι αυτοί 

εκτός από τον παρόντα είναι οι, Πρὸς Ἀπατούριον παραγραφὴ (33), Πρὸς Φορμίωνα 

ὑπὲρ δανείου (34), Πρὸς την Λάκριτον παραγραφὴν (35), Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ 

(36), Παραγραφὴ πρὸς Πανταίνετον (37) και Παραγραφὴ πρὸς Ναυσίμαχον και 

Ξενοπείθην (38). Οι πρώτοι τέσσερεις λόγοι παραγραφής του ρήτορα (32-35) 

αφορούν τη σύναψη αλλά και την αθέτηση συμβολαίων που σχετίζονταν με εμπορικά 

δάνεια. Στους υπόλοιπους τρεις λόγους (36-38) ο ομιλητής χρησιμοποιεί την 

παραγραφή, με σκοπό να δείξει ότι η μήνυση που έχει γίνει είναι παράνομη, επειδή ο 

ενάγων είχε πιο πριν συγχωρήσει τον αντίδικό του. Επιπλέον, εκτός από τον 

Δημοσθένη, με λόγους παραγραφής ασχολήθηκαν ο Ισοκράτης (Παραγραφὴ πρὸς 

Καλλίμαχον 18) και ο Λυσίας (Κατὰ Παγκλέωνος ὅτι οὐκ ἦν Πλαταιεύς 23). Πιο 

αναλυτικά για την παραγραφὴ ως νομική διαδικασία βλ. Calhoun (1918): 169-185, 

Wolff (1966), Harrison (1971): 106-107, Isager & Hansen (1975): 123-131, 

MacDowell (1978): 214-219, Katzouros (1989): 119-152, Todd (1993): 135-139, 

Scafuro (1997): 123-125, Sealey (1999): 134-137, Carawan (2001): 17-51, Biscardi 

(2004): 397-402, MacDowell (2004): 12-13, Carawan (2011): 254-295, Harris (2015): 

7-36, Talamanca (2017): 36-158, Harris (2018): 213-214 και για τη χρήση της στους 

ρητορικούς λόγους βλ. Harris (2015): 7-36. 
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   Ο πρώτος λόγος που γράφθηκε για υπόθεση παραγραφής είναι η Παραγραφὴ πρὸς 

Καλλίμαχον (18) του Ισοκράτη που εκφωνήθηκε περίπου το 400 π.Χ. (Kapparis 2005: 

100). Το κείμενο με τον νόμο που πρότεινε ο Αρχίνος σχετικά με τη χρήση της 

παραγραφῆς κατά τη διάρκεια της αμνηστίας δεν διασώθηκε. Σε αυτόν τον λόγο 

όμως, υπάρχει η αναφορά του Ισοκράτη, η οποία δίνει χρήσιμες πληροφορίες 

αναφορικά με τη διαδικασία αυτή εκείνα τα χρόνια (Harrison 1971: 106, Carawan 

2012: 574). Ο λόγος αρχίζει με την παρουσίαση των γεγονότων που 

διαδραματίσθηκαν κατά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, την επανάσταση που 

ξέσπασε στον Πειραιά το 403 π.Χ. και την αμνηστία που ακολούθησε μετέπειτα. 

Σύμφωνα με την υπόθεση ο Καλλίμαχος υπέβαλε μήνυση εναντίον του παρόντος 

κατηγόρου για αφαίρεση 10.000 δραχμών από τον ίδιο. Ο κατήγορος από την πλευρά 

του ισχυρίσθηκε ότι το θέμα αυτό είχε διευθετηθεί μεταξύ τους με ιδιωτική διαιτησία 

(§14). Στη συνέχεια ο Καλλίμαχος παραιτήθηκε από την υπόθεση. Αργότερα όμως 

υπέβαλε ξανά νέα καταγγελία (§12), μάλλον επειδή είχε αλλάξει το έτος (MacDowell 

1978: 216). Ο ενάγων, αντί να επαναλάβει τη διαμαρτυρία, χρησιμοποίησε τη 

διαδικασία της παραγραφῆς εναντίον της αρχικής υπόθεσης, επικαλούμενος τον νόμο 

του Αρχίνου (§2) και υποστηρίζοντας ότι προτίθεται να πληρώσει πρόστιμο 200 

δραχμών αν ο Καλλίμαχος κατάφερνε να κερδίσει τη δίκη (§10). Για τη διαμαρτυρία 

ως διαδικασία πβ. §19 σχ. Ο σωζόμενος λόγος είναι αυτός που εκφώνησε ο άγνωστος 

κατήγορος στη δίκη παραγραφῆς που διεξήγαγε εναντίον του Καλλιμάχου. 

   Ο λόγος Κατά Παγκλέωνος ὅτι οὐκ ἦν Πλαταιεύς (23) του Λυσία αποτελεί λόγο 

παραγραφής που εκφωνήθηκε, όπως και ο λόγος παραγραφής του Ισοκράτη, περίπου 

το 400/399 π.Χ. Ο Αριστόδικος μήνυσε τον Παγκλέωνα. Θεωρούσε ότι ο τελευταίος 

δεν ήταν Αθηναίος πολίτης και για αυτό απευθύνθηκε στον πολέμαρχο (§1). Ο 

Παγκλέων ισχυρίσθηκε ότι ήταν Πλαταιεύς και επομένως είχε δικαιώματα Αθηναίου 

πολίτη με αποτέλεσμα η υπόθεση αυτή να μην ανήκει στις αρμοδιότητες του 

πολέμαρχου (§14). Για την πολιτογράφηση των Πλαταιέων βλ. Kapparis (1995): 359-

378. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν ήγειρε εναντίον του αυτού του είδους τη δίκη 

κατηγορώντας τον αντίδικό του ότι η μήνυσή του πραγματοποιήθηκε με εσφαλμένο 

τρόπο (Isager & Hansen 1975: 129). Ο MacDowell (1978: 216) παρατηρεί ότι στον 

λόγο αυτόν χρησιμοποιείται ο όρος ἀντιγραφὴ στη θέση του όρου παραγραφή, 

προκειμένου να δηλωθεί η λειτουργία της παραγραφῆς ως μήνυσης εναντίον άλλης 

μήνυσης που έχει προηγηθεί (§10 τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τῆς τε ἀντιγραφῆς ἕνεκα ταυτησὶ καὶ 

αὐτῆς τῆς δίκης). Για την ἀντιγραφὴ βλ. Harrison (1971): 131-133. Ο Αριστόδικος 
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στην προηγούμενη δίκη είχε χρησιμοποιήσει τη διαδικασία της διαμαρτυρίας εναντίον 

του Παγκλέωνος. Και στον λόγο Παραγραφὴ πρὸς Καλλίμαχον του Ισοκράτη (18) 

αλλά και σε αυτόν τον λόγο του Λυσία παρατηρείται ότι χρησιμοποιείται η 

παραγραφὴ στην περίπτωση στην οποία είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως η 

διαδικασία της διαμαρτυρίας.  

 

2.2. Η ρητορική της παραγραφής. 

   Στον συγκεκριμένο λόγο η επιχειρηματολογία του κατηγόρου δομείται επάνω σε 

δύο βασικούς στόχους: αφενός στην απόδειξη ότι η προηγούμενη δίκη που κίνησε 

εναντίον του ο Ζηνόθεμις ήταν παράνομη και, αφετέρου στην αμαύρωση του ήθους 

του αντιδίκου (§2). Στην προηγούμενη δίκη, ο Ζηνόθεμις ως κατήγορος διεκδικούσε 

την κυριότητα του επίμαχου φορτίου σιτηρών και ισχυριζόταν ότι οι διεκδικήσεις του 

Δήμωνος και του Πρώτου ήταν παράνομες (§14). 

   Ο κατήγορος ήδη από το προοίμιο του λόγου του αναφέρεται στους νόμους, οι 

οποίοι ορίζουν τις εμπορικές συμφωνίες και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, αν 

κάποιος δικάζεται αντίθετα με αυτούς τους νόμους, τότε η δίκη δεν είναι νόμιμη (§1). 

Για τους εμπορικούς νόμους πβ. §1 σχ. Εμμέσως προκύπτει το συμπέρασμα ότι, 

εφόσον δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις για τον Ζηνόθεμι, τότε η δίκη που 

ήγειρε είναι παράνομη. Άλλωστε τονίζει ότι και ο ίδιος ο αντίδικός του παραδέχεται 

στη μήνυσή του πως δεν υπάρχει μεταξύ τους κανένα γραπτό συμβόλαιο (§2 

ὁμολογεῖ), κάτι το οποίο ήταν απαραίτητο ως αποδεικτικό μέσο για τη διεξαγωγή μιας 

εμπορικής δίκης. Στη συνέχεια, η επίθεση του κατηγόρου εναντίον του Ζηνοθέμιδος 

σχεδιάζεται με την περιγραφή της απάτης την οποία είχε μεθοδεύσει με τον 

Ηγέστρατο σχετικά με την αποφυγή πληρωμής του δανείου που είχαν λάβει, της 

βύθισης του καραβιού και της παράνομης διεκδίκησης της κυριότητας του σιταριού 

(§§4-9). Όλα τα παραπάνω γεγονότα εξιστορούνται αναλυτικά από τον κατήγορο, 

χωρίς να εξηγούνται βασικές λεπτομέρειες, οι οποίες θα συνέβαλλαν στην 

ευχερέστερη κατανόηση της υπόθεσης. Πρώτον, οι λεπτομέρειες αυτές αφορούν το 

είδος του δανείου που χορηγήθηκε στον Ζηνόθεμι και στον Ηγέστρατο· δεύτερον, τη 

δεδομένη στιγμή που εκφωνείται ο λόγος τη διευκρίνιση για το ποιο άτομο κατείχε το 

σιτάρι και, τέλος, το πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκε το πλοίο να μεταβεί από την 

Κεφαλλονιά στην Αθήνα. 
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   Επιπλέον, ο κατήγορος χρησιμοποιεί κάποιες προσωπικές του κρίσεις με τις οποίες 

αλλοιώνει τα πραγματικά γεγονότα ή τουλάχιστον αποκρύπτει την αληθινή τους 

διάσταση, ώστε να παρουσιάσει την ενοχή των αντιδίκων του ως αναμφίβολη. Για 

παράδειγμα, τέτοιου είδους κρίση υπάρχει στον λόγο, όταν ο κατήγορος αναφέρεται 

στον θάνατο του Ηγεστράτου ως ατύχημα που συνέβη στην προσπάθεια του 

τελευταίου να ξεφύγει από το καράβι, όταν έγινε αντιληπτός από τους επιβάτες κατά 

την απόπειρά του να το βυθίσει (§6). Όπως επισημαίνουν οι Isager & Hansen (1975: 

141-142), τα μόνα αντικειμενικά γεγονότα, τα οποία προκύπτουν από τη διήγηση του 

κατηγόρου, είναι ο πνιγμός του Ηγεστράτου και ο κίνδυνος του πλοίου να ναυαγήσει. 

Πάρα ταύτα, δεν είναι γνωστή η αιτία που προξένησε την παρ’ ολίγον βύθιση του 

καραβιού, παρότι ο κατήγορος ισχυρίζεται ότι αυτή προκλήθηκε από τις ενέργειες 

του Ηγεστράτου. Είναι πολύ πιθανόν αυτή να συνέβη λόγω της κακοκαιρίας που 

επικρατούσε. Άλλωστε και ο ίδιος ο κατήγορος παραδέχεται στη συνέχεια του λόγου 

του τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που υπήρχαν (§27). Φαίνεται λοιπόν ότι ο 

κατήγορος χρησιμοποιεί κάποια βέβαια περιστατικά που έχουν συμβεί, ερμηνεύοντας 

τις αιτίες που τα προξένησαν σύμφωνα με το δικό του όφελος και χωρίς την ύπαρξη 

μαρτυριών που να τα επιβεβαιώνουν.  

   Η αναφορά επίσης στο όνομα του Αριστοφώντος και στην ανάμειξή του στην 

υπόθεση του Μικκαλίωνος (§11) λειτουργεί υπέρ του κατηγόρου, αφού σκοπός του 

είναι να τονίσει τη συνωμοσία του Αριστοφώντος με τον Ζηνόθεμι, προκειμένου να 

υποσκάψει το ήθος και των δύο και να τους περιθωριοποιήσει. Παρακάτω στον λόγο 

και ιδιαιτέρως στις §§14-18 υπάρχει εκτεταμένη αφήγηση, η οποία περιλαμβάνει 

διαλόγους που αποδίδονται σε ευθύ λόγο. Η περιγραφή των γεγονότων υποστηρίζεται 

με κάποια επιχειρήματα αλλά και με τις μαρτυρίες των προσώπων που ήταν παρόντα 

στο καράβι. Η πρώτη μαρτυρία που χρησιμοποιείται από τον κατήγορο ανήκει στον 

Πρώτο και διατυπώνεται με τη μορφή ερώτησης. Ο Πρώτος τονίζει ότι δεν είναι 

δυνατόν ο Ζηνόθεμις να ισχυρίζεται ότι δάνεισε χρήματα στον Ηγέστρατο παρότι 

γνώριζε πολύ καλά ότι ήταν αφερέγγυος στις συναλλαγές του (§15). Ο σκοπός της 

συγκεκριμένης δήλωσης του Ζηνοθέμιδος σύμφωνα με τον κατήγορο είναι να 

υπογραμμίσει ότι ο Ηγέστρατος είχε δανεισθεί χρήματα από τον ίδιο και δεν του τα 

είχε επιστρέψει και, αφού το σιτάρι ήταν του Ηγεστράτου, τώρα πλέον ανήκει σε 

εκείνον ως αποπληρωμή για το χρέος του αποθανόντος.  

   Στη συνέχεια ο κατήγορος επισημαίνει ότι θα παρουσιάσει μια σημαντική απόδειξη 

(§16 σημεῖον), η οποία θα επιβεβαιώσει τη συνέργεια των δύο αντιπάλων του. Η 
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απόδειξη αυτή είναι ότι πριν προσπαθήσουν ο Ζηνόθεμις με τον Ηγέστρατο να 

βυθίσουν το πλοίο, ο πρώτος έδωσε ένα έγγραφο σε κάποιον επιβάτη, χωρίς ωστόσο 

να γνωρίζουμε το περιεχόμενο τού εν λόγω εγγράφου. Κάποιος από τους 

παρευρισκόμενους της συγκεκριμένης διαμάχης, ο οποίος παραμένει ανώνυμος, θέτει 

ως απορία το θέμα της εμπιστοσύνης και τονίζει ότι, αν εμπιστεύονταν πραγματικά ο 

ένας τον άλλον, τότε ο Ζηνόθεμις δεν θα προέβαινε σε αυτήν την ενέργεια μέσα στο 

καράβι ή καλύτερα θα φρόντιζε να τακτοποιήσει τις διαφορές του με τον Ηγέστρατο 

πριν επιβιβασθούν στο πλοίο.  

   Η άρνηση επίσης του Ζηνοθέμιδος να μεταβούν όλοι στις Συρακούσες, ώστε να 

εξετάσουν πιο σωστά την υπόθεση, διότι εκεί θα αποδεικνυόταν ποιος ήταν εκείνος, ο 

οποίος είχε αγοράσει το σιτάρι και είχε πληρώσει τους δασμούς (§18), φανερώνει 

ξεκάθαρα για τον κατήγορο τον φόβο του Ζηνοθέμιδος ότι εν τέλει θα 

αποκαλυπτόταν η απάτη του.  

   Ένα επιπλέον αποδεικτικό στοιχείο της ενοχής του Ζηνοθέμιδος αποτελεί το 

γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της βύθισης του καραβιού εκείνος παρότρυνε το 

πλήρωμα να το εγκαταλείψουν. Η παρότρυνσή του αυτή δείχνει ολοφάνερα ότι είναι 

αδύνατον να του ανήκε το σιτάρι, αφού στην περίπτωση αυτή θα μεταχειριζόταν κάθε 

δυνατή προσπάθεια για να το προφυλάξει (§21). Η επιρροή στο πάθος των δικαστών 

πραγματοποιείται με φορτισμένους όρους από τον κατήγορο (§23 δεινόν, αἰσχρόν), ο 

οποίος περιγράφει τις συνέπειες της απόφασής τους. Ο κατήγορος στοχεύει στα 

αισθήματα συμπάθειας των δικαστών, όταν τους αναφέρει ότι, όπως οι άρχοντες της 

Κεφαλλονιάς αποφάσισαν να επιστρέψει το πλοίο και τα εμπορεύματά του στην 

Αθήνα και ουσιαστικά έλαβαν δίκαιη απόφαση υπέρ του και των συμφερόντων του, 

το ίδιο αντιστοίχως πρέπει να πράξουν και οι Αθηναίοι, ώστε να μην ευνοήσουν τον 

Ζηνόθεμι και αδικήσουν τον ίδιο.  

   Ακόμη, η συμφωνία του Ζηνοθέμιδος με τον Πρώτο, ώστε να καταδικασθεί ερήμην 

στην προηγούμενη δίκη που πραγματοποιήθηκε, ερμηνεύεται από τον κατήγορο ως 

προσπάθεια του Ζηνοθέμιδος να προστατεύσει τον εαυτό του, αφού αν σταματούσε 

τη δίωξη εναντίον του Πρώτου, τότε θα γινόταν φανερή σε όλους η συκοφαντία του. 

Κατά το αρχαίο αττικό δίκαιο απαγορευόταν κάποιος, ο οποίος είχε μηνύσει κάποιον 

άλλον να παραιτηθεί ξαφνικά από τη δίκη, διότι αυτό αυτομάτως σήμαινε δύο 

πράγματα: είτε ότι είχε δωροδοκηθεί είτε ότι είχε λειτουργήσει εναντίον του 

αντιπάλου του, με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των προσωπικών του 

συμφερόντων και, επομένως τον είχε συκοφαντήσει.  
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   Στον επίλογο ο κατήγορος εσκεμμένα αναφέρει ότι οι αντίπαλοί του επιδιώκουν να 

εξαπατήσουν και να παραπλανήσουν τους δικαστές (§31 παρακρούσεσθαι καὶ 

φενακιεῖν ὑμᾶς). Με τον τρόπο αυτόν στοχεύει στο πάθος των δικαστών, προκειμένου 

να τονίσει την προσπάθεια εξαπάτησής τους από τους αντιπάλους του εγείροντας 

ταυτοχρόνως εναντίον τους αισθήματα οργής. Επίσης, σκοπίμως επισημαίνει ότι ο 

Δημοσθένης προσφέρθηκε ανιδιοτελώς ως συγγενής του να συγγράψει τον λόγο του 

(§32), διότι αποσκοπεί στην άρση πιθανών υποψιών που συνόδευαν τη σύνταξη 

δικανικών λόγων από επαγγελματίες λογογράφους. Τέλος, σε όλον τον λόγο η χρήση 

ατέχνων πίστεων, δηλαδή νόμων και μαρτυριών από τον κατήγορο, συμβάλλει ως 

αντικειμενικό πειστήριο για την ενίσχυση των επιχειρημάτων του. Ο Biscardi (2004: 

421-422) επισημαίνει ότι, όταν ένας διάδικος δεν παρουσίαζε ενώπιον των δικαστών 

τους νόμους που τον αφορούσαν, ήταν σαν να υποδήλωνε ότι δεν επιθυμούσε την 

εφαρμογή τους. Έτσι λοιπόν ζητάει να κληθούν οι μάρτυρες για να δώσουν τη δική 

τους κατάθεση για την υπόθεση (§§13, 19) καθώς και να αναγνωσθεί από τον 

γραμματέα του δικαστηρίου ο σχετικός νόμος που αφορά την παραγραφὴ (§23). Οι 

MacDowell (2004: 86) και Roisman (2006: 163) υπογραμμίζουν ότι, εφόσον τις 

μαρτυρίες που αναφέρει ο κατήγορος στον λόγο του δεν τις διαθέτουμε παρά μόνο 

τους τίτλους τους, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε ακριβώς ποιο μέρος της διήγησης 

του κατηγόρου θα επιβεβαιώσουν οι μάρτυρες. Επιπλέον, ούτε το κείμενο με τον 

νόμο της παραγραφῆς δεν μας έχει διασωθεί· όμως, όπως συμπεραίνεται από τα 

συμφραζόμενα του λόγου, ο κατήγορος πιθανότατα χρησιμοποίησε τον νόμο εκείνον 

που ορίζει ότι μια δίκη που έχει προηγουμένως διεξαχθεί είναι παράνομη αν δεν 

τηρούνται πλήρως όλοι οι νόμοι που αφορούν την εκάστοτε υπόθεση. Στην 

προκειμένη περίπτωση δεν έχουν τηρηθεί σωστά οι νόμοι που αφορούν τις εμπορικές 

συμφωνίες. 

   Αναφορικά με τη γνησιότητα των τίτλων των νόμων και των μαρτυριών που 

χρησιμοποιούνται σε έναν λόγο, όταν λείπει το κυρίως κείμενο που πρέπει να τους 

συνοδεύει, η Βολονάκη (2012: 60) υποστηρίζει ότι πιθανόν ο λογογράφος να 

σημείωσε στο περιθώριο του λόγου του κάποιες πληροφορίες, με σκοπό να δείξει τα 

ακριβή σημεία στα οποία θα χρησιμοποιήσει τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία που 

θα τον βοηθήσουν στην ενίσχυση της επιχειρηματολογίας του. Επίσης, ως μια ακόμη 

πιθανή εξήγηση σύμφωνα με τον Gagarin (2011: 10) αποτελεί το γεγονός ότι οι τίτλοι 

και τα επιπλέον έγγραφα, τα οποία εμπεριέχονται σε έναν δικανικό λόγο, αρκετές 

φορές με το πέρασμα του χρόνου χάνονταν. Ο MacDowell (1990: 43-47) 
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συμπληρώνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις όταν υπάρχουν ενδεχομένως να μην 

ανήκουν στον ίδιο τον λογογράφο αλλά να αποτελούν πλαστές προσθήκες 

μεταγενέστερων μελετητών. 

   Συμπερασματικά, η ρητορική του κατηγόρου έχει στόχο να δημιουργήσει κλίμα 

εμπάθειας από τους δικαστές προς το πρόσωπο του Ζηνοθέμιδος. Ο τελευταίος 

παρουσιάζεται ψεύτης, συκοφάντης και σφετεριστής, ο οποίος μεταχειρίζεται κάθε 

πονηρό μέσο, προκειμένου να κερδίσει την κυριότητα του σιταριού. Επιπροσθέτως, ο 

κατήγορος προσπαθεί να προσελκύσει την εύνοια των δικαστών για τον ίδιο μέσω 

της προβολής του ως θύματος του αντιδίκου και των συνεργών του. Η 

επιχειρηματολογία του κατηγόρου δεν φωτίζει καθοριστικά τα γεγονότα της 

υπόθεσης αντιθέτως αποκρύπτει πολλά βασικά σημεία (Isager & Hansen 1975: 138).  

   Το αποτέλεσμα της δίκης δεν είναι γνωστό. Ο Roisman (2006: 37) επισημαίνει, 

σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης, ότι ο μόνος άνθρωπος, ο οποίος υποστήριξε  

τον κατήγορο αναφορικά με τον ισχυρισμό του για το φορτίο του σιταριού που 

αγοράστηκε με δικά του χρήματα ήταν ο Πρώτος, ο οποίος στη συγκεκριμένη δίκη 

απουσίαζε. Από την άλλη πλευρά,  με το μέρος του Ζηνοθέμιδος ήταν ο Αριστοφών 

και οι δανειστές του από τη Μασσαλία. Παρ’ όλα αυτά, δεν είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε αν ο κατήγορος τελικά κατάφερε να κερδίσει ή να χάσει την υπόθεση 

παραγραφής (Isager & Hansen 1975: 148). Ο MacDowell (2009: 275) υποστηρίζει ότι 

ο κατήγορος ενδεχομένως να κέρδισε τη συγκεκριμένη υπόθεση και ο Ζηνόθεμις να 

ήγειρε ξανά νέα δίκη εναντίον του. Όμως, επειδή ο αντίπαλός του ήταν ξένος και θα 

του ήταν δύσκολο να παραμένει στην Αθήνα μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, ο 

κατήγορος θα ήλπιζε ότι στο τέλος θα εγκατέλειπε την υπόθεση.  

   Συνοψίζοντας, η βάση του κατηγορητηρίου δεν φαίνεται ισχυρή, αφού οι 

παράνομες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο Ζηνόθεμις δεν αποδεικνύονται 

επαρκώς, όπως ούτε και ότι η κατοχή του σιταριού ανήκει στον ίδιο τον κατήγορο. 

Το συμπέρασμα είναι ότι θα ήταν αρκετά δύσκολο για τον ίδιο να κατάφερε να πείσει 

τελικά τους δικαστές πως ο Ζηνόθεμις είναι ένοχος για όλα αυτά που τον κατηγορεί. 

 

3. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του λόγου. 

3.1. Η Δομή. 

   Η δομή του συγκεκριμένου λόγου παρουσιάζει την εξής μορφή. Το προοίμιο (§§1-

3) ακολουθείται από τη διήγηση (§§4-30) και τον επίλογο (§§31-32). 
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   Στο προοίμιο συνοψίζονται τα βασικότερα σημεία της υπόθεσης. Ο κατήγορος από 

την αρχή του λόγου του αναφέρεται στους νόμους που ορίζουν τις εμπορικές 

συμφωνίες δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο ίδιος είναι απολύτως νομοταγής (§1 

οἱ νόμοι κελεύουσιν ~ καὶ περὶ ὧν ἂν ὦσι συγγραφαί) και παραλλήλως επιχειρεί να 

εγείρει το πάθος στους δικαστές, τονίζοντας ότι θα φανερώσει την πονηριά και το 

θράσος του αντιδίκου του (§3). Το προοίμιο αυτό αποτελεί έναν προθάλαμο για όσα 

θα ακολουθήσουν μετέπειτα στη διήγηση του κατηγόρου. 

   Το τμήμα της διήγησης έχει την ακόλουθη δομή. Ξεκινάει με την παρουσίαση των 

γεγονότων που εκτυλίχθησαν στο καράβι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, στην 

προσέγγισή του στο λιμάνι της Κεφαλλονιάς, έπειτα από την αποτυχημένη 

προσπάθεια βύθισης του από τον Ζηνόθεμι και τον Ηγέστρατο, και στην επεισοδιακή 

επιστροφή του στην Αθήνα. Η συνωμοσία του Ζηνοθέμιδος με τον Ηγέστρατο 

παρουσιάζεται σκοπίμως από τον κατήγορο αναλυτικά, ώστε να τους 

περιθωριοποιήσει αλλά και να τονίσει τον βαθμό ευθύνης του Ζηνοθέμιδος σχετικά 

με την απόπειρα βύθισης του καραβιού και την καταστροφή του σιταριού. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται σε επιχειρήματα ήθους και πάθους. Η συγκεκριμένη διήγηση σε όλη 

την έκτασή της περιλαμβάνει και αποδείξεις. Δεν βασίζεται απλώς στην περιγραφή 

των γεγονότων, αλλά ο κατήγορος χρησιμοποιεί τα κατάλληλα επιχειρήματα για να 

ενισχύσει τη θέση του και να τονίσει την ενοχή του αντιπάλου του. Η φυσική ροή της 

διήγησης διακόπτεται από τον κατήγορο με την παρουσίαση διαφόρων συζητήσεων, 

σχετικών με την υπόθεση, που διαδραματίστηκαν επάνω στο καράβι (§§15, 17). 

Σύμφωνα με τον de Bakker (2012: 395) η επιτυχία του Δημοσθένη ως ρήτορα 

έγκειται στο γεγονός ότι συνδέει, μέσω των εκάστοτε διαλόγων που χρησιμοποιεί, 

τους δικαστές με τον χώρο στον οποίο εκτυλίχθησαν τα γεγονότα, χρησιμοποιώντας 

τα πρόσωπα που μιλούν ως μέσα που τους ενώνουν. Με τον τρόπο αυτόν καταφέρνει 

να δώσει στους δικαστές και στο ακροατήριο καλύτερη και πιο εναργή εικόνα των 

γεγονότων. Εδώ, εκτός από τη ζωντάνια και την αμεσότητα που κατορθώνει να 

επιτύχει ο κατήγορος, προβάλλει και τον πονηρό χαρακτήρα του Ζηνοθέμιδος, ο 

οποίος ψευδώς ισχυρίζεται ότι δάνεισε χρήματα στον Ηγέστρατο ενώ γνώριζε τον 

αναξιόπιστο χαρακτήρα του. Επίσης, έντονη είναι η έκκλησή του προς τους δικαστές, 

με σκοπό να τους επηρεάσει για να αποφασίσουν υπέρ του (§23). Συμπερασματικά, η 

διήγηση περιλαμβάνει την εξιστόρηση των γεγονότων από τον κατήγορο, τα οποία 

περιέχουν τα κατάλληλα επιχειρήματα που στοχεύουν στην υπερασπιστική ψήφο των 

δικαστών για τον ίδιο και ακολούθως στην ήττα του αντιπάλου. 
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   Πρέπει να σημειωθεί ότι στον συγκεκριμένο λόγο δεν υπάρχει ξεχωριστή ενότητα 

πίστεων, αλλά μέσα στη διήγηση υπάρχουν οι αποδείξεις του κατηγόρου. Ο 

Αριστοτέλης (Ῥητορικὴ 1414b) παρατηρεί ότι σε όλους τους δικανικούς λόγους δεν 

είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα τέσσερα αυτά μέρη. Ανάλογο παράδειγμα αποτελεί 

ο λόγος του Δημοσθένη Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην (20) στον οποίο απουσιάζει 

παντελώς η διήγηση (Kremmydas 2012: 175). Πιο αναλυτικά για τη λειτουργία των 

αποδείξεων πβ. Ἀριστ. Ῥητορικὴ 1417b- 1418b. 

   Τέλος, ο επίλογος του συγκεκριμένου λόγου είναι σύντομος με το τελευταίο μέρος 

του να απουσιάζει· έτσι δημιουργούνται σοβαρές απορίες σχετικά με το υπόλοιπο 

περιεχόμενό του. Ο κατήγορος φροντίζει για την έγερση του πάθους των δικαστών 

αναφέροντας την προσπάθεια παραπλάνησής τους από τους αντιδίκους του (§31). 

Παρ’ όλα αυτά η ροή του επιλόγου μέχρι το σημείο που διαθέτουμε διακόπτεται 

απότομα από τη διήγηση του Δημοσθένη (§32).  

 

3.2. Το Ύφος του λόγου - Το ζήτημα της γνησιότητας. 

   Στο συγκεκριμένο λόγο το ύφος είναι γενικά απλό. Το προοίμιο περιλαμβάνει 

διάφορα ρητορικά σχήματα, όπως είναι για παράδειγμα οι επαναλήψεις (§1 

παραγεγραμμένος - παρεγραψάμην, §3 προσέσχετε - προσέχειν), τα ετυμολογικά 

σχήματα (§1 Ἀθήναζε - Ἀθήνηθεν), η παρήχηση (§1 περὶ τῶν νόμων πρῶτον εἰπεῖν), 

τα πολυσύνδετα (§2 καὶ τὴν ὅλην ἐπιβουλὴν καὶ πονηρίαν) και τα ομοιοτέλευτα (§2 

οὐδὲν ἦν συμβόλαιον οὐδὲ συγγραφή, μαθήσεσθε - ὄψεσθε, §3, τόλμαν - πονηρίαν - 

τυχοῦσαν). Σύμφωνα με τον Kirk (1895: 34) η τελευταία φράση του προοιμίου δεν 

ταιριάζει στο ύφος του Δημοσθένη (§3 ἀκούσεσθε γὰρ ἀνθρώπου ~ οἶμαι δε). Ωστόσο, 

ο κατήγορος στο σημείο αυτό εκφράζει τη γνώμη του, λέγοντας ότι μέσα από την 

παρουσίαση των επιχειρημάτων του θα προσπαθήσει να γίνει γνωστή η επιβουλή του 

αντιδίκου του. 

   Το ύφος στη διήγηση προσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε μέρους. Ο 

κατήγορος χρησιμοποιεί συγκεκριμένα ρητορικά σχήματα για να στηλιτεύσει το ήθος 

των αντιπάλων του και να καταδείξει την προσπάθειά τους να βυθίσουν το πλοίο και 

να σφετερισθούν το σιτάρι. Έτσι, στο τμήμα αυτό υπάρχουν ασύνδετα σχήματα (§4 

Ζηνόθεμις γὰρ οὑτοσί, ὢν ὑπηρέτης Ἡγεστράτου τοῦ ναυκλήρου), αντιθέσεις (§5 ὁ μὲν 

οὖν Ἡγέστρατος - οὑτοσὶ δ᾽, ἄνω - κάτω, §10 ἀχθόμενος μὲν - ἀναγκαζόμενος δε), 

ετυμολογικά σχήματα (§6 κακὸς κακῶς, §18 ἀπολαβεῖν - προσλαβεῖν), επαναλήψεις 
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(§11 ἀτύχημα - ἀτυχήσαντες, §17 ἐξήγετο - ἐξαχθῆναι - ἐξάξω) και αντιστροφή (§30 

ἐγὼ μὲν γὰρ αὐτὸν κλητεύσω - οὔτε νῦν κλητεύσεις), με σκοπό να τονίσει αρνητικά το 

χαρακτήρα των αντιπάλων του και να δείξει τη δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί 

σε αυτήν τη δίκη εξαιτίας τους. Κατά τη διάρκεια της διήγησής του ο κατήγορος 

αποκτάει ύφος πιο άμεσο με τη χρήση ρητορικών ερωτήσεων (§§10, 15, 16, 17, 21, 

27) και υποφοράς (§12). Η χρήση της αποστροφής, με την απότομη δηλαδή εναλλαγή 

του δευτέρου πληθυντικού προσώπου σε δεύτερο ενικό πρόσωπο (§15 κ.εξ.), 

πραγματοποιείται με στόχο ο ίδιος να απευθυνθεί με αμεσότητα προς τον αντίδικό 

του και να δηλώσει ειρωνεία. Η ειρωνική διάθεση του κατηγόρου υπάρχει και στις 

§§12, 24, 27· ο Kirk (1895: 35) υποστηρίζει όμως ότι αυτό το ειρωνικό ύφος δεν είναι 

εφάμιλλο του ύφους του Δημοσθένη αλλά σαφώς πιο αδύναμο. Επίσης, παρατηρείται 

η μεταφορά συζητήσεων σε ευθύ λόγο (§§15, 19) που έχουν ως στόχο να 

απεικονίσουν πιο αποτελεσματικά τα γεγονότα που αφορούν την παρούσα δίκη. Η 

χρήση του ιστορικού ενεστώτα ενισχύει τη διήγηση, η οποία γίνεται πιο ζωντανή και 

ρεαλιστική (§6 φεύγει καὶ διωκόμενος ῥίπτει αὑτὸν εἰς τὴν θάλατταν). Στα 

επιχειρήματα πάθους ο κατήγορος χρησιμοποιεί συνώνυμες λέξεις για να αναφερθεί 

στις ίδιες έννοιες (πβ. §18 ἐωνημένος - §20 πριαμένου, §25 κέρδος - ὠφελίας), 

επαναλήψεις (πβ. §9 τολμῆσαι - τόλμῃ, §12 ἐξηπατημένοι - §15 ἐξηπάτηκας - 

ἐξηπάτηκε), υπερβολή (§§9, 15) και ειρωνεία (§§12, 14, 27). Άλλα υφολογικά 

γνωρίσματα, τα οποία συμβάλλουν στην επιχειρηματολογία του κατηγόρου, είναι η 

εισαγωγή της προκατάληψης, δηλαδή της ανασκευής των επιχειρημάτων του 

αντιπάλου (§28), η χρήση κοινών ρητορικών τόπων, όπως είναι για παράδειγμα η 

προβολή του ψεύδους και της συκοφαντίας του αντιδίκου (§§19, 24, 27) καθώς και η 

επαναλαμβανόμενη χρήση της δεικτικής αντωνυμίας οὑτοσί, τουτῳί (§§4, 5, 7, 11, 

17) αναφορικά με τους αντιπάλους, προκειμένου να προκαλέσει το ενδιαφέρον και 

την προσοχή των δικαστών για αυτούς.  

   Τέλος, το ύφος του επιλόγου δεν έχει ιδιαίτερα ρητορικά σχήματα. Παρ’ όλα αυτά η 

χρήση των πολυσύνδετων σχημάτων και της παρήχησης (§32 καὶ τὸ σαυτοῦ καὶ 

τοὐμόν, πρὸς ἓν πρᾶγμα ἴδιον προσεληλυθέναι· ἀλλὰ καὶ τῆς πολιτείας αὐτῆς τὰ τοιαῦτ᾽ 

ἐξέστηκα), όπως επίσης και η μεταφορά της συζήτησης του Δημοσθένη με τον 

Δήμωνα σε ευθύ λόγο, τονίζουν την ανάγκη προφύλαξης των δικαστών από την 

εξαπάτηση των αντιδίκων του κατηγόρου και την προσπάθεια του τελευταίου να 

προκαταλάβει πιθανές σκέψεις των δικαστών ότι η συγγραφή του λόγου δεν 
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πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο τον Δημοσθένη ως επαγγελματία λογογράφου, ώστε 

να κερδίσει την υπόθεση.  

   Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι η υφολογική διάρθρωση του λόγου 

είναι προσαρμοσμένη αποκλειστικά στον σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί, δηλαδή στην 

υπεράσπιση των εμπορικών συμφερόντων του κατηγόρου.  

   Σχετικά με τη γνησιότητα του παρόντος λόγου έχουν διατυπωθεί αρκετές 

αμφιβολίες όσον αφορά τη συγγραφή του από τον Δημοσθένη (Pearson 1972: 249, 

252). Εικάζεται χωρίς να είναι βέβαιο ότι ο Δήμων έγραψε μόνος του τον 

συγκεκριμένο λόγο (MacDowell 2004: 84), παρότι στο τέλος λέγει ότι ο Δημοσθένης 

τον συνέθεσε για χάρη του κατόπιν παράκλησής του (§§31-32). Οι αιτίες, βάσει των 

οποίων διατυπώνονται αυτές οι σοβαρές αμφισβητήσεις είναι, τα ανίσχυρα 

επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται, το απλό και ακόσμητο ύφος του κατηγόρου, το 

αδύναμο προοίμιο, η προχειρότητα του επιλόγου, καθώς και το ύφος των τελευταίων 

του φράσεων (Kirk 1895: 34). Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δεν συνάδουν με το ύφος 

του Δημοσθένη. Ο Cohen (1992: 159) επίσης θεωρεί δύσκολο ο Δημοσθένης, ως 

σπουδαίος ρήτορας της εποχής του, να ασχολήθηκε με τέτοιου είδους ιδιωτική 

υπόθεση. Οι Kennedy (1892: 148), Cosman (1939: 28) και Isager & Hansen (1975: 

139) από τη δική τους πλευρά θεωρούν αναμφισβήτητα ότι ο λόγος αυτός ανήκει 

στον Δημοσθένη. Ο Carawan (2007: 111 σημ. 29) υποστηρίζει και αυτός, χωρίς 

μεγάλη βεβαιότητα ωστόσο, ότι ο Δημοσθένης έγραψε πράγματι αυτόν τον λόγο. 

Κατά μία άλλη εκδοχή, σύμφωνα με αυτήν του Zane (1925: 340-341), ο ίδιος ο 

Δημοσθένης είναι αυτός που συνέταξε αυτόν τον κακής ποιότητας λόγο για τον 

Δήμωνα, ώστε να εκδικηθεί εμμέσως τον ανιψιό του Άφοβο, ο οποίος υπήρξε 

κηδεμόνας του ρήτορα μετά τον θάνατο του πατέρα του και είχε καταχραστεί την 

περιουσία του. Συγκεκριμένα ο Δημοσθένης έγραψε δύο λόγους με τον τίτλο Κατὰ 

Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ (27) και Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Β’ (28), με σκοπό να 

καταγγείλει την κακή διαχείριση της πατρικής του περιουσίας από τον Άφοβο και 

τους υπόλοιπους επιτρόπους του. Γενικότερα για τον βίο του Άφοβου βλ. Kirchner, 

PA 2776, Davies, APF 119-120. 

   Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, τα υφολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτόν 

τον λόγο παρουσιάζουν σημαντικές αδυναμίες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η 

εντύπωση ενός αυτοσχέδιου και πρόχειρου λόγου που δεν είναι εφάμιλλος του ύφους 

και του τρόπου γραφής του Δημοσθένη. Εν κατακλείδι, το συμπέρασμα που 
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προκύπτει είναι ότι πολύ πιθανόν ο συγκεκριμένος λόγος να μην ανήκει στον ρήτορα 

αλλά να συμπεριελήφθη εσφαλμένα στο corpus του.  

   Ωστόσο, σχετικά με την αναζήτηση της πατρότητας του συγκεκριμένου λόγου, 

αυτό που θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί, θα ήταν στυλομετρικές στατιστικές 

αναλύσεις με βάση τα στοιχεία ύφους του λόγου αυτού εν συγκρίσει με έναν γνήσιο 

λόγο του Δημοσθένη, όπως είναι ο Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου (21). 

 



 

44 

 

   ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΖΗΝΟΘΕΜΙΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

 

   1. Ἄνδρες δικασταί, βούλομαι παραγεγραμμένος μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην, περὶ 

τῶν νόμων πρῶτον εἰπεῖν, καθ᾽ οὓς παρεγραψάμην. οἱ νόμοι κελεύουσιν, ὦ ἄνδρες 

δικασταί, τὰς δίκας εἶναι τοῖς ναυκλήροις καὶ τοῖς ἐμπόροις τῶν Ἀθήναζε καὶ τῶν 

Ἀθήνηθεν συμβολαίων, καὶ περὶ ὧν ἂν ὦσι συγγραφαί· ἂν δέ τις παρὰ ταῦτα 

δικάζηται, μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι  τὴν δίκην. 2. τουτῳὶ τοίνυν Ζηνοθέμιδι πρὸς μὲν ἐμὲ 

ὅτι οὐδὲν ἦν συμβόλαιον οὐδὲ συγγραφή, καὐτὸς ὁμολογεῖ ἐν τῷ ἐγκλήματι· δανεῖσαι 

δέ φησιν Ἡγεστράτῳ ναυκλήρῳ, τούτου δ᾽ ἀπολομένου ἐν τῷ πελάγει, ἡμᾶς τὸ ναῦλον 

σφετερίσασθαι· τουτὶ τὸ ἔγκλημά ἐστιν. ἐκ δὴ τοῦ αὐτοῦ λόγου τήν τε δίκην οὐκ 

εἰσαγώγιμον οὖσαν μαθήσεσθε, καὶ τὴν ὅλην ἐπιβουλὴν καὶ πονηρίαν τουτουὶ τοῦ 

ἀνθρώπου ὄψεσθε. 3. δέομαι δ᾽ ὑμῶν πάντων, ὦ ἄνδρες δικασταί, εἴπερ ἄλλῳ τινὶ 

πώποτε πράγματι τὸν νοῦν προσέσχετε, καὶ τούτῳ προσέχειν· ἀκούσεσθε γὰρ 

ἀνθρώπου τόλμαν καὶ πονηρίαν οὐ τὴν τυχοῦσαν, ἄνπερ ἐγὼ τὰ πεπραγμέν᾽ αὐτῷ πρὸς 

ὑμᾶς πολλάκις εἰπεῖν δυνηθῶ. οἶμαι δέ.  

   4. Ζηνόθεμις γὰρ οὑτοσί, ὢν ὑπηρέτης Ἡγεστράτου τοῦ ναυκλήρου, ὃν καὶ αὐτὸς 

ἔγραψεν ἐν τῷ ἐγκλήματι ὡς ἐν τῷ πελάγει ἀπώλετο (πῶς δέ, οὐ προσέγραψεν, ἀλλ᾽ 

ἐγὼ φράσω), ἀδίκημα τοιουτονὶ μετ᾽ ἐκείνου συνεσκευάσατο. χρήματα ἐν ταῖς 

Συρακούσαις ἐδανείζετο οὗτος κἀκεῖνος. ὡμολόγει δ᾽ ἐκεῖνος μὲν πρὸς τοὺς τούτῳ 

δανείζοντας, εἴ  τις ἔροιτο, ἐνεῖναι σῖτον ἐν τῇ νηῒ τούτῳ πολύν, οὗτος δὲ πρὸς τοὺς 

ἐκείνῳ τὸν γόμον οἰκεῖον ἔχειν αὐτὸν τῆς νεώς· ὢν δὲ ὁ μὲν ναύκληρος, ὁ δ᾽ ἐπιβάτης, 

ἐπιστεύοντ᾽ εἰκότως ἃ περὶ ἀλλήλων ἔλεγον. 5. λαμβάνοντες δὲ τὰ χρήματα, οἴκαδε 

ἀπέστελλον εἰς τὴν Μασσαλίαν, καὶ οὐδὲν εἰς τὴν ναῦν εἰσέφερον. οὐσῶν δὲ τῶν 

συγγραφῶν, ὥσπερ εἰώθασιν ἅπασαι, σωθείσης τῆς νεὼς ἀποδοῦναι τὰ χρήματα,        

ἵν᾽ ἀποστερήσαιεν τοὺς δανείσαντας, τὴν ναῦν καταδῦσαι ἐβουλεύσαντο. ὁ μὲν               

οὖν Ἡγέστρατος, ὡς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπῆραν δυοῖν ἢ τριῶν ἡμερῶν πλοῦν, καταβὰς               

τῆς νυκτὸς εἰς κοίλην ναῦν διέκοπτε τοῦ πλοίου τὸ ἔδαφος. οὑτοσὶ δ᾽,                        

ὡς οὐδὲν εἰδώς, ἄνω μετὰ τῶν ἄλλων ἐπιβατῶν διέτριβεν. ψόφου δὲ γενομένου, 

αἰσθάνονται οἱ ἐν τῷ πλοίῳ ὅτι κακόν τι ἐν κοίλῃ νηὶ γίγνεται, καὶ βοηθοῦσι κάτω. 
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1. Κύριοι δικαστές, αφού πρότεινα την παραγραφή και θεωρώ ότι η αγωγή δεν μπορεί 

να εκδικασθεί, θέλω πρώτα να μιλήσω αναφορικά με τους νόμους, στους οποίους έχω 

στηρίξει την παραγραφή. Οι νόμοι ορίζουν, κύριοι δικαστές, ότι οι δίκες αφορούν 

τους ιδιοκτήτες των πλοίων και τους εμπόρους που μεταφέρουν εμπορεύματα από και 

προς την Αθήνα βάσει συμβολαίων, και σχετικά με όσα ορίζουν τα έγγραφα· αν 

κάποιος όμως δικάζεται αντίθετα με αυτά, τότε η αγωγή δεν μπορεί να εκδικασθεί. 2. 

Ότι ανάμεσα λοιπόν σε αυτόν τον Ζηνόθεμι και σε εμένα δεν υπάρχει κανένα γραπτό 

συμβόλαιο και κανένα έγγραφο, το ομολογεί και αυτός στη μήνυσή του· ισχυρίζεται 

ότι έδωσε δάνειο στον πλοιοκτήτη Ηγέστρατο, και όταν εκείνος χάθηκε στο πέλαγος, 

εμείς σφετεριστήκαμε το φορτίο του πλοίου· αυτό είναι το περιεχόμενο της μήνυσης. 

Από αυτόν εδώ τον λόγο θα μάθετε ότι η αγωγή δεν μπορεί να εκδικασθεί, και θα 

δείτε συνολικά την κακή πρόθεση και την πονηριά αυτού του ανθρώπου. 3. Σας 

παρακαλώ όλους, κύριοι δικαστές, αν ποτέ έχετε δώσει την προσοχή σας σε κάποια 

άλλη υπόθεση, να δώσετε και σε αυτήν τη δέουσα σημασία. Θα ακούσετε για το 

θράσος και την πονηριά αυτού του ανθρώπου που δεν είναι τυχαία, αν εγώ μπορέσω 

να περιγράψω τις πράξεις του σε εσάς με πολλές λεπτομέρειες. Νομίζω όμως ότι 

μπορώ. 

   4. Αυτός εδώ ο Ζηνόθεμις, ο οποίος ήταν υπηρέτης του Ηγεστράτου του 

πλοιοκτήτη, όπως και ο ίδιος αναφέρει στη μήνυσή του ότι ο δεύτερoς χάθηκε στο 

πέλαγος (πώς λοιπόν, δεν το αναφέρει, αλλά θα σας πω εγώ), συνωμότησε με εκείνον 

και διέπραξε το παρακάτω αδίκημα. Καθένας από τους δύο δανείσθηκε χρήματα στις 

Συρακούσες. Ο Ηγέστρατος πληροφορούσε όσους ήθελαν να δανείσουν στον 

Ζηνόθεμι, αν κάποιος ρωτούσε, ότι υπήρχε άφθονο σιτάρι επάνω στο πλοίο, αυτός 

πάλι ο Ζηνόθεμις πληροφορούσε όσους ήθελαν να δανείσουν στον Ηγέστρατο ότι το 

φορτίο ανήκε σε εκείνον· ο ένας ήταν πλοιοκτήτης, ο άλλος επιβάτης, έτσι όλοι 

πίστευαν εύλογα όσα έλεγε ο ένας για τον άλλον. 5. Αφού πήραν τα χρήματα, τα 

έστειλαν στη Μασσαλία, και δεν φόρτωσαν τίποτα στο καράβι. Τα συμβόλαια, όπως 

συνηθίζεται σε όλα, όριζαν ότι τα χρήματα θα επιστραφούν αν το πλοίο φθάσει σώο 

στον προορισμό του. Για να εξαπατήσουν τους δανειστές, σκέφθηκαν να βουλιάξουν 

το πλοίο. Ο Ηγέστρατος λοιπόν, όταν είχαν περάσει δυο ή τρεις ημέρες που είχαν 

απομακρυνθεί από τη στεριά, κατέβηκε τη νύχτα στο αμπάρι του καραβιού και 

προσπάθησε να ανοίξει τρύπα. Αυτός εδώ όμως, σαν να μην γνώριζε τίποτα, 

βρισκόταν επάνω με τους υπόλοιπους επιβάτες. Όταν λοιπόν ακούστηκε θόρυβος, 

κατάλαβαν αυτοί που ήταν στο πλοίο ότι κάτι κακό συμβαίνει στο καράβι, και πήγαν  



ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

46 

 

6. ὡς δ᾽ ἡλίσκεθ᾽ ὁ Ἡγέστρατος καὶ δίκην δώσειν ὑπέλαβεν, φεύγει καὶ διωκόμενος 

ῥίπτει αὑτὸν εἰς τὴν θάλατταν, διαμαρτὼν δὲ τοῦ λέμβου διὰ τὸ νύκτα εἶναι, ἀπεπνίγη. 

ἐκεῖνος μὲν οὕτως, ὥσπερ ἄξιος ἦν, κακὸς κακῶς ἀπώλετο, ἃ τοὺς ἄλλους ἐπεβούλευσε 

ποιῆσαι, ταῦτα  παθὼν αὐτός. 7. οὑτοσὶ δ᾽ ὁ κοινωνὸς αὐτοῦ καὶ συνεργὸς τὸ μὲν 

πρῶτον εὐθὺς ἐν τῷ πλοίῳ παρὰ τἀδικήματα, ὡς οὐδὲν εἰδώς, ἀλλ᾽ ἐκπεπληγμένος καὶ 

αὐτός, ἔπειθεν τὸν πρῳρέα καὶ τοὺς ναύτας εἰς τὸν λέμβον ἐμβαίνειν καὶ ἐκλείπειν τὴν 

ναῦν τὴν ταχίστην, ὡς ἀνελπίστου τῆς σωτηρίας οὔσης καὶ καταδυσομένης τῆς νεὼς 

αὐτίκα μάλα, ἵν᾽, ὅπερ διενοήθησαν, τοῦτ᾽ ἐπιτελεσθείη καὶ ἡ ναῦς ἀπόλοιτο καὶ τὰ 

συμβόλαια ἀποστερήσαιεν. 8. ἀποτυχὼν δὲ τούτου, καὶ τοῦ παρ᾽ ἡμῶν ἐμπλέοντος 

ἐναντιωθέντος καὶ τοῖς ναύταις μισθούς, εἰ διασῴσειαν τὴν ναῦν, μεγάλους 

ἐπαγγειλαμένου, σωθείσης εἰς Κεφαλληνίαν τῆς νεὼς διὰ τοὺς θεοὺς μάλιστά γε, εἶτα 

καὶ διὰ τὴν τῶν ναυτῶν ἀρετήν, πάλιν μετὰ τῶν Μασσαλιωτῶν τῶν τοῦ Ἡγεστράτου 

πολιτῶν μὴ καταπλεῖν Ἀθήναζε τὸ πλοῖον ἔπραττε, λέγων ὡς αὐτός τε καὶ τὰ χρήματ᾽ 

ἐκεῖθέν ἐστι, καὶ ὁ ναύκληρος εἴη καὶ οἱ δεδανεικότες Μασσαλιῶται. 9. ἀποτυχὼν δὲ 

καὶ τούτου, καὶ τῶν ἀρχόντων τῶν ἐν τῇ Κεφαλληνίᾳ γνόντων Ἀθήναζε τὴν ναῦν 

καταπλεῖν, ὅθενπερ ἀνήχθη, ὃν οὐδ᾽ ἂν εἷς ἐλθεῖν ᾤετο δεῦρο τολμῆσαι τοιαῦτά γ᾽ 

ἐσκευωρημένον καὶ πεποιηκότα, οὗτος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοσοῦτον ὑπερβέβληκεν 

ἀναιδείᾳ καὶ τόλμῃ, ὥστ᾽ οὐκ ἐλήλυθεν μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ σίτου τοῦ ἡμετέρου 

ἀμφισβητήσας ἡμῖν δίκην προσείληχεν.  

   10. Τί οὖν ποτ᾽ ἐστὶν τὸ αἴτιον, καὶ τῷ ποτ᾽ ἐπηρμένος οὗτος καὶ ἐλήλυθεν καὶ τὴν 

δίκην εἴληχεν; ἐγὼ ὑμῖν ἐρῶ, ἄνδρες δικασταί, ἀχθόμενος μὲν νὴ τὸν Δία καὶ θεούς, 

ἀναγκαζόμενος δέ. ἔστιν ἐργαστήριον μοχθηρῶν ἀνθρώπων συνεστηκότων ἐν              

τῷ Πειραιεῖ· οὓς οὐδ᾽ ὑμεῖς ἀγνοήσετ᾽ ἰδόντες. 11. ἐκ τούτων ἕνα, ἡνίχ᾽ οὗτος    

ἔπραττεν ὅπως ἡ ναῦς μὴ καταπλεύσεται δεῦρο, πρεσβευτὴν ἐκ βουλῆς τινα λαμβάνομεν 

γνώριμον οὑτωσί, ὅ τι δ᾽ ἦν οὐκ εἰδότες, ἀτύχημα οὐδὲν ἔλαττον, εἰ οἷόν τ᾽ εἰπεῖν, 

ἀτυχήσαντες ἢ τὸ ἐξ ἀρχῆς πονηροῖς ἀνθρώποις συμμεῖξαι. οὗτος ὁ πεμφθεὶς ὑφ᾽ ἡμῶν 

(Ἀριστοφῶν ὄνομ᾽ αὐτῷ), ὃς καὶ τὰ τοῦ Μικκαλίωνος πράγματ᾽ ἐσκευώρηται (ταῦτα γὰρ  
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κάτω να βοηθήσουν. 6. Όταν ο Ηγέστρατος πιάστηκε επ’ αυτοφώρω και κατάλαβε 

ότι θα τιμωρηθεί, φεύγει και στην προσπάθειά του να ξεφύγει πέφτει στη θάλασσα, 

εξαιτίας όμως του ότι ήταν νύχτα δεν βρήκε τη βάρκα, πνίγηκε. Εκείνος λοιπόν έτσι, 

όπως του άξιζε, σαν κακός που ήταν βρήκε κακό θάνατο, παθαίνοντας αυτά, τα οποία 

επιβουλευόταν για τους άλλους. 7. Αυτός εδώ ο σύντροφος και συνένοχός του, 

αμέσως μόλις διεπράχθησαν στο πλοίο τα αδικήματα, σαν να μην γνώριζε τίποτα, 

αλλά ξαφνιασμένος και ο ίδιος, έπειθε τον πρωρέα και τους ναύτες να μπουν στη 

βάρκα και να εγκαταλείψουν το γρηγορότερο το καράβι, γιατί τάχα δεν είχαν καμία 

ελπίδα σωτηρίας και ότι το καράβι θα βυθιζόταν αμέσως. Σύμφωνα με το σκεπτικό 

τους, αυτό περίμεναν να συμβεί ότι το πλοίο θα χανόταν και τα συμβόλαια θα έπαυαν 

να ισχύουν. 8. Απέτυχε όμως αυτός, γιατί αυτός που ταξίδευε για να προστατεύσει τα 

συμφέροντά μας εναντιώθηκε και στους ναύτες μισθούς, αν έσωζαν το πλοίο, 

μεγάλους έταξε, το πλοίο διασώθηκε στην Κεφαλλονιά, χάρη στους θεούς, και έπειτα 

χάρη στη μαεστρία των ναυτών, τότε αυτός συνεννοήθηκε με τους Μασσαλιώτες 

συμπολίτες του Ηγεστράτου ώστε το πλοίο να μην επιστρέψει στην Αθήνα από όπου 

ξεκίνησε, λέγοντας ότι και ο ίδιος και τα χρήματα ήταν από εκεί, όπως και ο 

πλοιοκτήτης και οι Μασσαλιώτες δανειστές. 9. Αφού όμως απέτυχε και σε αυτό, 

αποφασίσθηκε από τους άρχοντες της Κεφαλλονιάς το πλοίο να επιστρέψει στην 

Αθήνα, από όπου ξεκίνησε. Τώρα αυτός ο άνδρας, για τον οποίο κανένας δεν θα 

πίστευε ότι θα τολμούσε να έρθει εδώ μετά από τόσες σκευωρίες και από τέτοιες 

πράξεις, αυτός, κύριοι Αθηναίοι, επέδειξε τόση μεγάλη αναίδεια και θράσος, που όχι 

μόνο ήρθε, αλλά έκανε μήνυση σε εμάς διεκδικώντας το δικό μας σιτάρι.  

   10. Ποιος ήταν ο λόγος που το έκανε αυτό, και από πού ξεσηκώθηκε και ήρθε εδώ 

και έκανε μηνύσεις; Εγώ θα σας το πω, κύριοι δικαστές, και ας στενοχωριέμαι μα τον 

Δία και τους θεούς, αλλά η ανάγκη με εξωθεί σε αυτό. Υπάρχουν ομάδες πονηρών 

ανθρώπων που συγκεντρώνονται στον Πειραιά· και εσείς θα τους καταλάβετε αν τους 

δείτε. 11. Από αυτά ένα θα σας πω, όταν αυτός μηχανορραφούσε για να μην 

επιστρέψει το πλοίο εδώ, στείλαμε έπειτα από συμφωνία αντιπρόσωπό μας κάποιον 

από τη Βουλή ο οποίος μας ήταν γνωστός, αλλά δεν γνωρίζαμε ακριβώς τον αληθινό 

του χαρακτήρα, μας ήταν ατύχημα όχι λιγότερο σοβαρό, αν μπορούμε να μιλήσουμε 

έτσι, από το να είχαμε από την αρχή αναμειχθεί με πονηρούς ανθρώπους. Αυτός που 

είχε σταλεί από εμάς, (το όνομά του είναι Αριστοφών) και είχε σκευωρήσει στην  υπό- 

 



ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

48 

 

νῦν ἀκούομεν), ἠργολάβηκεν αὐτὸς καὶ κατεπήγγελται τουτῳί, καὶ ὅλως ἐστὶν ὁ πάντα 

πράττων οὗτος· ὁδὶ δ᾽ ἅσμενος δέδεκται ταῦτα. 12. ὡς γὰρ διήμαρτεν τοῦ διαφθαρῆναι 

τὸ πλοῖον, οὐκ ἔχων ἀποδοῦναι τὰ χρήματα τοῖς δανείσασιν (πῶς γάρ; ἅ γ᾽ ἐξ ἀρχῆς μὴ 

ἐνέθετο) ἀντιποιεῖται τῶν ἡμετέρων, καί φησι τῷ Ἡγεστράτῳ ἐπὶ τούτῳ τῷ σίτῳ 

δεδανεικέναι ὃν ὁ παρ᾽ ἡμῶν ἐπιπλέων ἐπρίατο. οἱ δὲ δανεισταὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς 

ἐξηπατημένοι, ὁρῶντες ἑαυτοῖς ἀντὶ τῶν χρημάτων ἄνθρωπον πονηρὸν χρήστην, ἄλλο 

δ᾽ οὐδέν, ἐλπίδα ἔχοντες ὑπὸ τούτου παρακρουσθέντων ὑμῶν ἐκ τῶν ἡμετέρων 

ἀπολήψεσθαι τὰ ἑαυτῶν, ὃν ἴσασιν ψευδόμενον ταῦτα καθ᾽ ἡμῶν, τούτῳ συνδικεῖν 

ἀναγκάζονται τοῦ συμφέροντος εἵνεκα τοῦ ἑαυτῶν. 

    13. Τὸ μὲν οὖν πρᾶγμ᾽ ὑπὲρ οὗ τὴν ψῆφον οἴσετε, ὡς εἰπεῖν ἐν κεφαλαίῳ, τοιοῦτόν 

ἐστιν. βούλομαι δὲ τοὺς μάρτυρας ὧν λέγω πρῶτον ὑμῖν παρασχόμενος, μετὰ ταῦτ᾽ ἤδη 

καὶ τἄλλα διδάσκειν. καί μοι λέγε τὰς μαρτυρίας. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 

   14. Ἐπειδὴ τοίνυν ἀφίκετο δεῦρο τὸ πλοῖον, γνόντων τῶν Κεφαλλήνων 

ἀντιπράττοντος τούτου, ὅθεν ἐξέπλευσε τὸ πλοῖον, ἐνταῦθα καὶ καταπλεῖν αὐτό, τὴν μὲν 

ναῦν οἱ ἐπὶ τῇ νηῒ δεδανεικότες ἐνθένδε εὐθέως εἶχον, τὸν δὲ σῖτον ὁ ἠγορακὼς εἶχεν· 

ἦν δ᾽ οὗτος ὁ ἡμῖν τὰ χρήματ᾽ ὀφείλων. μετὰ ταῦτα ἧκεν οὗτος ἔχων τὸν παρ᾽ ἡμῶν 

πεμφθέντα πρεσβευτήν, τὸν Ἀριστοφῶντα, καὶ ἠμφεσβήτει τοῦ σίτου, φάσκων 

Ἡγεστράτῳ δεδανεικέναι. 15. ‘‘τί λέγεις, ἄνθρωπε;’’ εὐθέως ὁ Πρῶτος (τοῦτο γὰρ ἦν 

τοὔνομα τῷ τὸν σῖτον εἰσαγαγόντι, τῷ τὰ χρήματα ἡμῖν ὀφείλοντι) ‘‘σὺ χρήματα 

δέδωκας Ἡγεστράτῳ, μεθ᾽ οὗ τοὺς ἄλλους ἐξηπάτηκας, ὅπως δανείσηται; καὶ σοὶ 

πολλάκις λέγοντος ὅτι τοῖς προϊεμένοις ἀπολεῖται τὰ χρήματα; σὺ {οὖν} ταῦτ᾽ ἀκούων 

αὐτὸς ἂν προήκω;’’ ἔφη καὶ ἀναιδὴς ἦν. ‘‘οὐκοῦν εἰ τὰ μάλιστ᾽ ἀληθῆ λέγεις,’’ τῶν 

παρόντων τις ὑπέλαβεν, ‘‘ὁ σὸς κοινωνὸς καὶ πολίτης, ὁ Ἡγέστρατος, ὡς ἔοικεν, 

ἐξηπάτηκέν σε, καὶ ὑπὲρ τούτων αὐτὸς αὑτῷ θανάτου τιμήσας ἀπόλωλεν.’’                

16. ‘‘καὶ ὅτι γ᾽,’’ ἔφη τις τῶν παρόντων, ‘‘ἁπάντων ἐστὶ συνεργὸς οὗτος ἐκεί-          

νῳ, σημεῖον ὑμῖν ἐρῶ· πρὸ γὰρ τοῦ διακόπτειν ἐπιχειρῆσαι τὴν ναῦν, τίθενται πρός 

τινα τῶν συμπλεόντων οὗτος καὶ ὁ Ἡγέστρατος συγγραφήν. καίτοι εἰ μὲν εἰς πίσ-       

τιν ἔδωκας, τί πρὸ τοῦ κακουργήματος αὖ τὰ βέβαια ἐποιοῦ; εἰ δ᾽ ἀπιστῶν ἐτύγχανες,   
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θεση του Μικκαλίωνος (γεγονότα που τώρα τα ακούμε), μπήκε ο ίδιος στην υπηρεσία 

αυτού και του υποσχέθηκε βοήθεια, και αυτός οργάνωσε τα πάντα· ο Ζηνόθεμις όμως 

τα αποδέχθηκε με χαρά. 12. Όταν απέτυχε να καταστρέψει το καράβι, και δεν 

μπορούσε να επιστρέψει τα χρήματα στους δανειστές (πώς θα μπορούσε άλλωστε; 

από την αρχή δεν είχε βάλει τίποτα), σφετερίστηκε τα δικά μας εμπορεύματα, και 

ισχυρίσθηκε ότι στον Ηγέστρατο έδωσε δάνειο με εγγύηση το σιτάρι το οποίο το είχε 

αγοράσει αυτός που είχε σταλεί στο πλοίο από εμάς. Οι δανειστές οι οποίοι είχαν από 

την αρχή εξαπατηθεί, είδαν ότι αντί για χρήματα κέρδισαν έναν πονηρό οφειλέτη, 

τίποτε άλλο, επειδή όμως έχουν την ελπίδα ότι αν από αυτόν ξεγελαστείτε, θα πάρουν 

πίσω τα δικά τους χρήματα από τα δικά μας, αναγκάζονται να υπερασπίζονται αυτόν 

που γνωρίζουν ότι ψεύδεται γιατί έχουν συμφέρον.  

   13. Αυτή είναι η υπόθεση περιληπτικά για την οποία θα δώσετε την ψήφο σας. 

Θέλω να καλέσω πρώτα τους μάρτυρες οι οποίοι θα σας επιβεβαιώσουν όσα λέω, και 

μετά από αυτά θα σας αποδείξω και τα υπόλοιπα. Διάβασέ μου τις μαρτυρίες. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

   14. Όταν λοιπόν το πλοίο επέστρεψε εδώ – γιατί αποφάσισαν οι Κεφαλλήνες, παρά 

τις αντίθετες ενέργειες αυτού, ότι το πλοίο θα έπρεπε να καταπλεύσει στο λιμάνι από 

όπου ξεκίνησε πρώτα – το πήραν αμέσως εκείνοι που είχαν δανείσει τα χρήματα και 

το σιτάρι αυτός που το είχε αγοράσει· αυτός ήταν που είχε δανεισθεί τα χρήματα από 

εμάς. Έπειτα ήρθε αυτός έχοντας μαζί του τον αντιπρόσωπό μας, τον Αριστοφώντα, 

και αμφισβητούσε την κυριότητα του σιταριού, λέγοντας ότι έχει δώσει δάνειο στο 

Ηγέστρατο. 15. «Τί λέγεις, άνθρωπε;» είπε αμέσως ο Πρώτος (αυτό είναι το όνομα 

του εισαγωγέα του σιταριού που μας χρωστάει χρήματα). «Δεν είσαι εσύ που έδωσες 

χρήματα στον Ηγέστρατο, που μαζί έχεις εξαπατήσει και άλλους, για να δανεισθεί 

αυτός; Δεν σου έλεγε πολλές φορές ότι οι δανειστές θα χάσουν τα χρήματά τους; Εσύ 

λοιπόν άκουσες αυτά και του δάνεισες χρήματα;». «Ναι» απάντησε με αναίδεια. «Αν 

λες την αλήθεια» είπε κάποιος από τους παρευρισκόμενους που διέκοψε τη συζήτηση, 

«ο φίλος και συμπολίτης σου, ο Ηγέστρατος, όπως φαίνεται, σε έχει εξαπατήσει, και 

για αυτούς τους λόγους αυτός καταδίκασε τον εαυτό του σε θάνατο και πέθανε». 16. 

«Και ότι», είπε κάποιος από τους παρευρισκόμενους, «αυτός υπήρξε σε όλα συνεργός 

εκείνου, θα σας αναφέρω μια απόδειξη. Πριν επιχειρήσουν να ανοίξουν τρύπα στο 

καράβι, έδωσαν σε κάποιον από τους επιβάτες του πλοίου αυτός και ο Ηγέστρατος 

ένα έγγραφο. Αν του είχες εμπιστοσύνη, γιατί έκανες αυτό πριν το έγκλημά σας; Αν πά- 
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τί οὐχ, ὥσπερ οἱ ἄλλοι, τὰ δίκαι᾽ ἐλάμβανες ἐν τῇ γῇ;’’ 17. τί ἂν τὰ πολλὰ λέγοι τις; ἦν 

γὰρ οὐδ᾽ ὁτιοῦν πλέον ἡμῖν ταῦτα λέγουσιν, ἀλλ᾽ ἀντείχετο τοῦ σίτου. ἐξῆγεν αὐτὸν ὁ 

Πρῶτος καὶ ὁ κοινωνὸς τοῦ Πρώτου, Φέρτατος·οὑτοσὶ δ᾽ οὐκ ἐξήγετο, οὐδ᾽ ἂν ἔφη 

διαρρήδην ὑπ᾽ οὐδενὸς ἐξαχθῆναι, εἰ μὴ αὐτὸν ἐγὼ ἐξάξω. 18. μετὰ ταῦτα προὐκαλεῖτο 

ὁ Πρῶτος αὐτὸν καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τὴν  ἀρχὴν τὴν τῶν Συρακοσίων, κἂν μὲν ἐωνημένος τὸν 

σῖτον ἐκεῖνος φαίνηται καὶ τὰ τέλη κείμενα ἐκείνῳ καὶ τὰς τιμὰς ὁ διαλύων ἐκεῖνος, 

τοῦτον πονηρὸν ὄντα ἀξιοῦμεν ζημιοῦσθαι, εἰ δὲ μή, καὶ τὰ διάφορα ἀπολαβεῖν καὶ 

τάλαντον προσλαβεῖν, καὶ τοῦ σίτου ἀφιστάμεθα. ταῦτ᾽ ἐκείνου προκαλουμένου καὶ 

λέγοντος καὶ ἡμῶν οὐδὲν ἦν πλέον, ἀλλ᾽ ἦν αἵρεσις ἢ τοῦτον ἐξάγειν ἢ ἀπολωλεκέναι 

σωθέντα καὶ παρόντα τὰ ἡμέτερ᾽ αὐτῶν. 19. ὁ γὰρ αὖ Πρῶτος διεμαρτύρετο ἐξάγειν, 

βεβαιῶν ἀναπλεῖν ἐθέλειν εἰς τὴν Σικελίαν· εἰ δὲ ταῦτ᾽ ἐθέλοντος αὑτοῦ προησόμεθ᾽ 

ἡμεῖς τούτῳ τὸν σῖτον, οὐδὲν αὑτῷ μέλειν. καὶ ὅτι ταῦτ᾽ ἀληθῆ λέγω, καὶ οὔτ᾽ ἂν 

ἐξαχθῆναι ἔφη, εἰ μὴ ὑπ᾽ ἐμοῦ, οὔθ᾽ ἃ προὐκαλεῖτο περὶ τοῦ ἀναπλεῖν ἐδέχετο, ἔν τε τῷ 

πλῷ τὴν συγγραφὴν ἔθετο, λέγε τὰς μαρτυρίας. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 

   20. Ἐπειδὴ τοίνυν οὔτ᾽ ἐξάγεσθαι ἤθελεν ὑπὸ τοῦ Πρώτου οὔτ᾽ εἰς τὴν Σικελίαν 

ἀναπλεῖν ἐπὶ τὰ δίκαια, προειδώς θ᾽ ἅπαντ᾽ ἐφαίνετο, ἃ ὁ Ἡγέστρατος ἐκακούργει, 

λοιπὸν ἦν ἡμῖν τοῖς ἐνθένδε μὲν πεποιημένοις τὸ συμβόλαιον, παρειληφόσι δὲ τὸν 

σῖτον παρὰ τοῦ δικαίως ἐκεῖ πριαμένου, ἐξάγειν τοῦτον. 21. τί γὰρ ἂν καὶ ἄλλο 

ἐποιοῦμεν; οὔπω γὰρ τοῦτό γ᾽ οὐδεὶς ἡμῶν τῶν κοινωνῶν ὑπέλαβεν, ὡς ὑμεῖς 

γνώσεσθέ ποτ᾽ εἶναι τούτου τὸν σῖτον, ὃν καταλιπεῖν οὗτος ἔπειθεν τοὺς ναύτας, ὅπως 

ἀπόλοιτο τοῦ πλοίου καταδύντος. ὃ καὶ μέγιστόν ἐστι σημεῖον τοῦ μηδὲν προσήκειν 

αὐτῷ. τίς γὰρ ἂν τὸν ἑαυτοῦ σῖτον ἔπειθε προέσθαι τοὺς σῴζειν βουλομένους; ἢ τίς οὐκ 

ἂν ἔπλει δεξάμενος τὴν πρόκλησιν εἰς τὴν Σικελίαν, οὗ ταῦτ᾽ ἦν ἐλέγξαι καθαρῶς; 22. 

καὶ μὴν οὐδὲ τοῦτ᾽ ἐμέλλομεν ὑμῶν καταγνώσεσθαι, ὡς εἰσαγώγιμον ψηφιεῖσθε τούτῳ  
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λι δεν του είχες εμπιστοσύνη, γιατί όπως οι άλλοι, δεν έλαβες μία έννομη 

επιβεβαίωση στη στεριά;». 17. Γιατί κανείς να αναφέρει ό,τι ειπώθηκε; Δεν 

κερδίσαμε τίποτα περισσότερο από αυτά που είπαμε, αλλά αυτός κρατούσε το σιτάρι. 

O Πρώτος προσπάθησε να το απομακρύνει και το ίδιο έκανε και ο συνεργάτης του 

Πρώτου, ο Φέρτατος· αυτός εδώ όμως αρνήθηκε την απομάκρυνσή του, και έλεγε 

κατηγορηματικά ότι δεν θα απομακρυνθεί από κανέναν, εκτός από εμένα. 18. Μετά 

από αυτά απευθύναμε πρόταση σε αυτόν να ερωτήσουμε τους άρχοντες των 

Συρακούσιων, και αν εκείνος είχε αγοράσει το σιτάρι όπως φαίνεται και είχε δώσει τα 

χρήματα και είχε πληρώσει τους δασμούς, να απαιτήσουμε να τιμωρήσουμε αυτόν ως 

απατεώνα, ειδάλλως, να του πληρώσουμε τα έξοδα, να του δώσουμε ένα τάλαντο, και 

να του αφήσουμε το σιτάρι. Μετά από την πρότασή μας και όσα μας απάντησε, δεν 

μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο, αλλά η επιλογή μας ήταν ή να 

απομακρύνουμε το σιτάρι ή να το χάσουμε παρότι είχε σωθεί και βρισκόταν μπροστά 

μας. 19. Στη συνέχεια ο Πρώτος μας κάλεσε να διαμαρτυρηθούμε για την 

απομάκρυνση του σιταριού, και διαβεβαίωνε ότι ήταν πρόθυμος να επιστρέψει στη 

Σικελία· αλλά αν παρά τη θέλησή του παραδίδαμε το σιτάρι σε αυτόν, δεν θα τον 

ενδιέφερε το θέμα. Και για να αποδείξω ότι λέω την αλήθεια, ότι αρνήθηκε να 

απομακρυνθεί το σιτάρι, εκτός από εμένα, και ότι δεν δέχθηκε την πρόταση να 

ταξιδέψουμε πίσω, και ότι στο πλοίο έδωσε το συμβόλαιο σε κάποιον, διάβασε τις 

μαρτυρίες. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

   20. Επειδή λοιπόν αυτός αρνήθηκε να απομακρυνθεί το σιτάρι από τον Πρώτο, ούτε 

ήθελε να γυρίσουμε στη Σικελία για να ελέγξουμε τα δίκαια, φάνηκε από πριν ότι 

γνώριζε τα πάντα, για όσα κακά θα έκανε ο Ηγέστρατος, έτσι αυτό που απέμενε σε 

εμάς, που είχαμε συνάψει το συμβόλαιο και είχαμε παραλάβει το σιτάρι από αυτόν 

που το είχε αγοράσει εκεί νόμιμα, ήταν ότι έπρεπε να το απομακρύνουμε. 21. Τί άλλο 

θα μπορούσαμε να κάνουμε; Κανείς από τους συνεταίρους μας δεν κατάλαβε, ότι 

εσείς θα αναγνωρίζατε πως το σιτάρι ανήκει σε αυτόν, αυτόν που έπειθε τους ναύτες 

να το εγκαταλείψουν για να χαθεί μετά τη βύθιση του πλοίου. Αυτή είναι η 

μεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν μπορεί να ανήκει σε αυτόν το σιτάρι. Ποιος θα 

παρότρυνε αυτούς που θέλουν να σώσουν το σιτάρι του να το εγκαταλείψουν; Ή 

ποιος δεν θα δεχόταν την πρόταση να γυρίσει στη Σικελία, για να ελέγξει ξεκάθαρα 

τα πράγματα; 22.  Και όμως δεν σκοπεύουμε να σας κατηγορήσουμε, ότι κάνατε δεκτή  
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τὴν δίκην περὶ τούτων τῶν χρημάτων, ἃ κατὰ πολλοὺς τρόπους οὗτος ἔπραττεν ὅπως μὴ 

εἰσαγώγιμα δεῦρ᾽ ἔσται, πρῶτον μὲν ὅτ᾽ αὐτὰ καταλιπεῖν τοὺς ναύτας ἔπειθεν, εἶθ᾽ ὅτ᾽ 

ἐν Κεφαλληνίᾳ μὴ δεῦρο πλεῖν τὴν ναῦν ἔπραττεν. 23. πῶς γὰρ οὐκ αἰσχρὸν καὶ δεινὸν 

ἂν γένοιτο, εἱ Κεφαλλῆνες μέν, ὅπως τοῖς Ἀθηναίοις σωθῇ τὰ χρήματα, δεῦρο πλεῖν τὴν 

ναῦν ἔκριναν, ὑμεῖς δ᾽ ὄντες Ἀθηναῖοι τὰ τῶν πολιτῶν τοῖς καταποντίσαι βουληθεῖσιν 

δοῦναι γνοίητε, καὶ ἃ μὴ καταπλεῖν ὅλως οὗτος δεῦρ᾽ ἔπραττεν, ταῦτ᾽ εἰσαγώγιμα τούτῳ 

ψηφίσαισθε; μὴ δῆτ᾽, ὦ Ζεῦ καὶ θεοί. λέγε δή μοι τί παραγέγραμμαι. 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

   Λέγε δή μοι τὸν νόμον. 

 

ΝΟΜΟΣ 

   24. Ὅτι μὲν τοίνυν ἐκ τῶν νόμων παρεγραψάμην μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην, 

ἱκανῶς οἴομαι δεδεῖχθαι· τέχνην δ᾽ ἀκούσεσθε τοῦ σοφοῦ τοῦ ταῦτα πάντα 

συντεθεικότος, τοῦ Ἀριστοφῶντος. ὡς γὰρ ἐκ τῶν πραγμάτων ἁπλῶς οὐδὲν ἑώρων 

δίκαιον ἑαυτοῖς ἐνόν, ἐπικηρυκεύονται τῷ Πρώτῳ καὶ πείθουσι τὸν ἄνθρωπον ἐνδοῦναι 

τὰ πράγμαθ᾽ ἑαυτοῖς, πράττοντες μὲν ὡς ἔοικεν καὶ ἐξ ἀρχῆς τοῦτο, ὡς ἡμῖν νῦν 

φανερὸν γέγονεν, οὐ δυνάμενοι δὲ πεῖσαι. 25. ὁ γὰρ {ἄνθρωπος ὁ} Πρῶτος,                           

ἕως μὲν ᾤετο τὸν σῖτον κέρδος ἐλθόντα ποιήσειν, ἀντείχετο τούτου, καὶ μᾶλλον ᾑρεῖτο 

αὐτός τε κερδᾶναι κα ἡμῖν τὰ δίκαι᾽ ἀποδοῦναι, ἢ κατακοινωνήσας τούτοις τῆς μὲν 

ὠφελίας τούτους ποιῆσαι μερίτας, ἡμᾶς δ᾽ ἀδικῆσαι· ὡς δὲ δεῦρο ἥκοντος αὐτοῦ καὶ 

περὶ ταῦτα πραγματευομένου, ἐπανῆκεν ὁ σῖτος, ἄλλην εὐθέως ἔλαβεν γνώμην.                           

26. καὶ ἅμα (εἰρήσεται γάρ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πᾶσα πρὸς ὑμᾶς ἡ ἀλήθεια) καὶ ἡμεῖς οἱ 

δεδανεικότες προσεκρούομεν αὐτῷ  καὶ πικρῶς εἴχομεν, τῆς τε ζημίας ἐφ᾽ ἡμᾶς ἰούσης 

τῆς περὶ τὸν σῖτον καὶ συκοφάντην ἀντὶ χρημάτων αἰτιώμενοι τοῦτον ἡμῖν    

κεκομικέναι. ἐκ τούτων, οὐδὲ φύσει χρηστὸς ὢν ἅνθρωπος δῆλον ὅτι, ἐπὶ τούτους 

ἀποκλίνει, καὶ συγχωρεῖ τὴν δίκην ἔρημον ὀφλεῖν, ἣν οὗτος αὐτῷ λαγχάνει τότε, ὅτε 

οὔπω ταὔτ᾽ ἐφρόνουν. 27. εἰ μὲν γὰρ ἀφῆκε τὸν Πρῶτον, ἐξελήλεγκτο ἂν εὐθέως ἡμᾶς 
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την αγωγή για τα εμπορεύματα, τα οποία με πολλούς τρόπους προσπάθησε να μην 

φθάσουν εδώ, πρώτα όταν έπειθε τους ναύτες να τα εγκαταλείψουν, και έπειτα όταν 

στην Κεφαλλονιά προσπαθούσε το πλοίο να μην ξαναγυρίσει εδώ. 23. Δεν θα ήταν 

αισχρό και φοβερό, αν οι Κεφαλλονίτες, οι οποίοι αποφάσισαν να σωθούν τα 

εμπορεύματα των Αθηναίων, και έκριναν ότι το πλοίο έπρεπε να γυρίσει εδώ, εσείς 

που είστε Αθηναίοι να αποφασίζατε να παραδώσετε την περιουσία των συμπολιτών 

σας σε αυτούς που θέλησαν να την καταποντίσουν, και αυτόν που προσπάθησε 

γενικά να μην έρθει το πλοίο, και αυτά τα εμπορεύματα να του επιτρέψετε να κάνει 

δικαστήριο για αυτά; Μην το κάνετε, μα τον Δία και τους θεούς. Διάβασέ μου την 

παραγραφή που υπέβαλα. 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

    Διάβασέ μου τον νόμο. 

 

ΝΟΜΟΣ 

   24. Κατά τη γνώμη μου σύμφωνα με τους νόμους με τους οποίους πρότεινα την 

παραγραφή, η αγωγή δεν μπορεί να εκδικασθεί, νομίζω ότι έχει αποδειχθεί 

ικανοποιητικά. Θα ακούσετε για την τέχνη του σοφού που οργάνωσε τα πάντα, του 

Αριστοφώντος. Όταν διαπίστωσαν από τα ίδια τα πράγματα ότι δεν μπορεί να τους 

αναγνωρισθεί κανένα δίκιο, συνεννοήθηκαν με τον Πρώτο και τον έπεισαν να αφήσει 

την υπόθεση στους ίδιους, όπως φαίνεται αυτό έπρατταν από την αρχή, όπως έγινε 

φανερό σε εμάς, όμως δεν μπορούσαν να τον πείσουν. 25. Αυτός ο άνθρωπος ο 

Πρώτος, όσο πίστευε ότι το σιτάρι θα του έφερνε κέρδος εξακολουθούσε να το 

διεκδικεί, κρατώντας το, και πιο πολύ προτιμούσε να κερδίσει ο ίδιος και να 

αποδώσει σε εμάς τα δίκαια, παρά να συσχετισθεί μαζί τους, να τους δώσει μερίδιο 

από την ωφέλεια, και να αδικήσει εμάς· όταν όμως γύρισε αυτός και άρχισε τις 

συζητήσεις για τα εμπορεύματα, η τιμή του σιταριού έπεσε, και αμέσως άλλαξε 

γνώμη. 26. Συγχρόνως (θα πω, κύριοι Αθηναίοι, σε εσάς όλη την αλήθεια) και εμείς 

οι δανειστές του συγκρουστήκαμε μαζί του και στενοχωρηθήκαμε, εξαιτίας της 

ζημιάς που είχαμε για το σιτάρι και τον κατηγορήσαμε ότι αντί για χρήματα μας 

έφερε έναν συκοφάντη. Από αυτά λοιπόν, μολονότι από τη φύση του δεν είναι καλός 

άνθρωπος, ήρθε με το μέρος αυτών, και συμφώνησε να καταδικασθεί ερήμην, στη 

δίκη που έκαναν εναντίον του, πριν έρθουν σε συμφωνία ο ένας με τον άλλον.           

27. Αν αυτός απάλλασσε τον Πρώτο, θα αποδεικνυόταν αμέσως ότι μας συκοφαντεί·  



ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

54 

 

συκοφαντῶν· ὀφλεῖν δὲ παρὼν ἐκεῖνος οὐ συνεχώρει, ἵν᾽ ἐὰν μὲν αὐτῷ ποιῶσιν ἃ 

ὡμολογήκασιν—, εἰ δὲ μή, τὴν ἔρημον ἀντιλάχῃ· ἀλλὰ τί ταῦτα; εἰ μὲν γὰρ ἃ γέγραφεν 

οὗτος εἰς τὸ ἔγκλημα ἐποίει, οὐκ ὀφλεῖν ἂν δίκην δικαίως, ἀλλ᾽ ἀποθανεῖν ὁ Πρῶτος 

ἔμοιγε δοκεῖ. εἰ γὰρ ἐν κακοῖς καὶ χειμῶνι τοσοῦτον οἶνον ἔπινεν ὥσθ᾽ ὅμοιον εἶναι 

μανίᾳ, τί οὐκ ἄξιός ἐστι παθεῖν; ἢ εἰ γράμματ᾽ ἔκλεπτεν; εἰ ὑπανέῳγεν; 28. ἀλλὰ ταῦτα 

μὲν αὐτοὶ πρὸς ἑαυτοὺς ὑμεῖς ὅπως ποτ᾽ ἔχει διακρινεῖσθε· τῇ δ᾽ ἐμῇ δίκῃ μηδὲν ἐκείνης 

πρόσαγε. εἴ τί σ᾽ ἠδίκηκεν ὁ Πρῶτος ἢ λέγων ἢ ποιῶν, ἔχεις ὡς ἔοικε δίκην· οὐδεὶς 

ἡμῶν ἐκώλυεν, οὐδὲ νῦν παραιτεῖται. εἰ σεσυκοφάντηκας, οὐ περιεργαζόμεθα. 29. νὴ 

Δία, ἀλλ᾽ ἐκποδών ἐστιν ἅνθρωπος. διά γ᾽ ὑμᾶς, ἵνα τάς τε μαρτυρίας τὰς ἡμετέρας 

λίπῃ, καὶ νῦν ὑμεῖς ὅ τι ἂν βούλησθε λέγητε κατ᾽ αὐτοῦ. εἰ γὰρ μὴ δι᾽ ὑμῶν ἔρημος 

ἐγίγνετο ἡ δίκη, ἅμ᾽ ἂν αὐτὸν προσεκαλοῦ καὶ κατηγγύας πρὸς τὸν πολέμαρχον, καὶ εἰ 

μὲν κατέστησέ σοι τοὺς ἐγγυητάς, μένειν ἠναγκάζετ᾽ ἄν, ἢ σὺ παρ᾽ ὧν λήψει δίκην 

ἑτοίμους εἶχες, εἰ δὲ μὴ κατέστησεν, εἰς τὸ οἴκημα ἂν ᾔει. 30. νῦν δὲ κοινωσάμενοι τὸ 

πρᾶγμα, ὁ μὲν διὰ σοῦ τὴν γεγονυῖαν ἔκδειαν οὐκ ἀποδώσειν ἡμῖν οἴεται, σὺ δ᾽ ἐκείνου 

κατηγορῶν τῶν ἡμετέρων κύριος γενήσεσθαι. τεκμήριον δε· ἐγὼ μὲν γὰρ αὐτὸν 

κλητεύσω, σὺ δ᾽ οὔτε κατηγγύησας οὔτε νῦν κλητεύσεις. 

   31. Ἔτι τοίνυν ἑτέρα τις ἐστὶν ἐλπὶς αὐτοῖς τοῦ παρακρούσεσθαι καὶ φενακιεῖν ὑμᾶς. 

αἰτιάσονται Δημοσθένην, καὶ ἐκείνῳ ἐμὲ πιστεύοντα φήσουσιν ἐξάγειν τουτονί, 

ὑπολαμβάνοντες τῷ ῥήτορα καὶ γνώριμον εἶναι ἐκεῖνον πιθανὴν ἔχειν τὴν αἰτίαν. ἐμοὶ δ᾽ 

ἐστὶ μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, Δημοσθένης οἰκεῖος γένει (καὶ πάντας ὑμῖν ὄμνυμι τοὺς 

θεοὺς ἦ μὴν ἐρεῖν τἀληθῆ), 32. προσελθόντος δ᾽ αὐτῷ μου καὶ παρεῖναι καὶ βοηθεῖν 

ἀξιοῦντος εἴ τι ἔχοι, ‘‘Δήμων,’’ ἔφη, ‘‘ἐγὼ ποιήσω μὲν ὡς ἂν σὺ κελεύῃς (καὶ γὰρ ἂν 

δεινὸν εἴη). δεῖ μέντοι καὶ τὸ σαυτοῦ καὶ τοὐμὸν λογίσασθαι. ἐμοὶ συμβέβηκεν, ἀφ᾽ οὗ 

περὶ τῶν κοινῶν λέγειν ἠρξάμην, μηδὲ πρὸς ἓν πρᾶγμα ἴδιον προσεληλυθέναι· ἀλλὰ καὶ 

τῆς πολιτείας αὐτῆς τὰ τοιαῦτ᾽  ἐξέστηκα. . . . . 
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από την άλλη όμως εκείνος δεν δεχόταν να είναι παρών στη δίκη, και αν γινόντουσαν 

αυτά που είχαν συμφωνήσει θα είχε καλώς—,  ειδάλλως, θα προσέβαλε την ερήμην 

καταδικαστική απόφαση· αλλά γιατί όλα αυτά; Αν είχε κάνει όσα γράφει στη μήνυσή 

του αυτός, δεν θα αρκούσε μόνο μία δίκη, αλλά ο Πρώτος θα έπρεπε να καταδικασθεί 

σε θάνατο. Αν μέσα στην κακοκαιρία και τον χειμώνα έπινε τόσο κρασί ώστε να 

μοιάζει ότι έχει καταληφθεί από μανία, και τί δεν θα του άξιζε να πάθει; Αν έκλεβε τα 

συμβόλαια; Αν άνοιγε τις σφραγίδες; 28. Παρ’ όλα αυτά, εσείς θα εξακριβώσετε τις 

πράξεις αυτών· μην μπερδεύεις όμως τη δική μου υπόθεση με εκείνη. Αν σε αδίκησε 

ο Πρώτος ή με λόγια ή με έργα, μπορείς να κάνεις δίκη· κανείς από εμάς δεν σε 

εμποδίζει, ούτε τώρα σου ζητάει να δείξεις επιείκεια. Αν έχεις συκοφαντήσει, δεν το 

εξετάζουμε. 29. Μα τον Δία, θα πει ότι αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε. Εξαιτίας 

σας εξαφανίστηκε, για να απαλλαχθεί από τις μαρτυρίες μας, και εσείς τώρα να λέτε 

ό,τι θέλετε εναντίον του. Αν η ερήμην καταδίκη δεν έγινε εξαιτίας σας, θα τον 

προσκαλούσες συγχρόνως μπροστά στον πολέμαρχο, και θα ζητούσες να φέρει 

εγγυητές, και αν έφερνε τους εγγυητές, θα αναγκαζόταν να παραμείνει, και εσύ θα 

είχες έτοιμους εκείνους από τους οποίους θα μπορούσες να ζητήσεις το δίκιο σου, αν 

δεν έφερνε, θα φυλακιζόταν. 30. Τώρα όμως με την κοινή σας συνεννόηση για την 

υπόθεση, αυτός πιστεύει ότι εξαιτίας της κατηγορίας θα απαλλαχθεί από την 

υποχρέωση να μας αποδώσει αυτά που μας οφείλει, εσύ όμως νομίζεις ότι με το να 

τον κατηγορήσεις θα γίνεις κάτοχος της περιουσίας μας. Η απόδειξη είναι η εξής· εγώ 

θα τον καλέσω στο δικαστήριο, εσύ όμως ούτε θα του ζητήσεις εγγυητές ούτε θα τον 

καλέσεις στο δικαστήριο.  

   31. Ακόμη υπάρχει ελπίδα για αυτούς ότι μπορούν να σας κοροϊδέψουν και να σας 

εξαπατήσουν. Θα κατηγορήσουν τον Δημοσθένη, και θα πουν ότι προσπάθησα να 

απομακρύνω το σιτάρι από αυτόν επειδή εμπιστευόμουν τις ικανότητες εκείνου 

θεωρώντας ότι θα γίνει πιστευτή η κατηγορία τους μιας και είναι ρήτορας και 

δημόσιο πρόσωπο. Για εμένα, κύριοι Αθηναίοι, ο Δημοσθένης είναι συγγενής μου 

(και σε όλους τους θεούς ορκίζομαι ότι θα πω την αλήθεια), 32. όταν πήγα να τον 

βρω και του ζήτησα αν μπορούσε να με βοηθήσει, μου είπε «Δήμων, εγώ θα κάνω 

αυτό που μου ζητάς (και θα ήταν φοβερό να σου αρνηθώ). Πρέπει όμως να σκεφθείς 

τον εαυτό σου και εμένα. Δεν μου έχει συμβεί, από τότε που άρχισα να εκφωνώ 

λόγους για δημόσια ζητήματα, να ασχοληθώ με ιδιωτικές υποθέσεις˙ αλλά και στην 

πολιτική έχω αποφύγει τέτοιου είδους πράγματα. . . . . 
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

Προοίμιον §§1-3. 

   Η ρητορική τακτική που ακολουθεί ο κατήγορος στο προοίμιο αυτό είναι αφενός, 

να υπογραμμίσει ότι η συγκεκριμένη δίκη στηρίζεται κατεξοχήν στους νόμους της 

πόλης του που αφορούν τις εμπορικές δίκες, δείχνοντας έτσι ότι τους γνωρίζει καλά 

και φροντίζει να τους τηρεί, και αφετέρου να τονίσει τον πονηρό χαρακτήρα του 

αντιπάλου του, με σκοπό να υπονομεύσει το ήθος του.  

   Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη (Ῥητορικὴ 1414b, 1415a) κάθε προοίμιο ενός 

δικανικού λόγου έχει ως στόχο να παρουσιάσει συνοπτικά τα γεγονότα, έτσι ώστε ο 

ακροατής να μπορέσει να διαφωτισθεί καλύτερα για το θέμα. Επιπλέον, συχνά ο 

κατήγορος τονίζει πόσο σημαντική είναι η υπόθεσή του και πόσο αξίζει την προσοχή 

των δικαστών (Ἀριστ. Ῥητορικὴ 1415b33-1416a3). Έτσι και σε αυτό το προοίμιο ο 

κατήγορος προϊδεάζει τους δικαστές για το τί θα μάθουν παρακάτω, αφού πρόκειται 

να παρουσιάσει αναλυτικά όλες τις παράνομες και πονηρές πράξεις του Ζηνοθέμιδος.  

 

1. Ἄνδρες δικασταί: Η έναρξη ενός δικανικού λόγου με την επίκληση στους 

δικαστές αποτελεί σπάνιο φαινόμενο στην αττική ρητορεία. Σύμφωνα με τον 

Kremmydas (2012: 176) παρουσιάζεται μόνο μία φορά στον Ισαίο (Περὶ τοῦ Πύρρου 

κλήρου 3.1) και εκτός από τον συγκεκριμένο λόγο, άλλη μία φορά στον Δημοσθένη 

(Περὶ τῆς ἀτελείας Πρὸς Λεπτίνην 20.1). Η επίκληση αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό 

στοιχείο των αττικών δικανικών λόγων (Griffith - Williams 2013: 41). Ο κατήγορος 

απευθύνεται στους δικαστές τονίζοντας τον δικαστικό τους ρόλο (πβ. §3), αφού 

εκείνοι είναι που θα αποφασίσουν σχετικά με την έκβαση της δίκης. Με αυτόν τον 

τρόπο επισημαίνει ότι η υπόθεσή του είναι σημαντική και αφορά πρωτίστως τους 

ίδιους. Ο Martin (2006: 86) παρατηρεί ότι μέσα στις τρεις πρώτες παραγράφους ο 

κατήγορος χρησιμοποιεί τρεις φορές την εν λόγω προσφώνηση για να καθορίσει τα 

επιχειρήματά του και για να προκαλέσει την προσοχή των δικαστών. Στη συνέχεια 

του λόγου οι δικαστές εσκεμμένα αποκαλούνται ἄνδρες Ἀθηναῖοι (πβ. §§9, 23, 26, 

31) για να τους υπενθυμίσει την ιδιότητά τους ως Αθηναίων πολιτών (Hansen 1991: 

152-155). Αναφορικά με την προσφώνηση των δικαστών ο Todd (2007: 88) 

υπογραμμίζει ότι δεν υπήρχαν κάποιοι ιδιαίτεροι κανόνες που έπρεπε να 

ακολουθούνταν. Για τις επικλήσεις των ρητόρων προς τους δικαστές με διάφορους 
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τρόπους βλ. Αποστολάκης (2003): 189-190 και για τις προσφωνήσεις που 

χρησιμοποιεί ο Δημοσθένης στους λόγους του βλ. Serafim (2017): 26-41. 

 

παραγεγραμμένος - παρεγραψάμην: Το ρήμα παραγράφω σημαίνει «ενίσταμαι για 

τη νομιμότητα μιας αγωγής», «ζητώ να κριθεί απαράδεκτη μια αγωγή» (LSJ). Η  

επανάληψη εδώ (παραγεγραμμένος - παρεγραψάμην) πραγματοποιείται για λόγους 

έμφασης, με σκοπό ο κατήγορος να τονίσει ότι ο νόμος τού έδινε το δικαίωμα χρήσης 

της παραγραφῆς και, αφού αυτός λειτουργεί πάντοτε σύμφωνα με τους νόμους της 

πόλης του, τότε θα τον χρησιμοποιήσει. Για την επιχειρηματολογία του κατηγόρου 

σχετικά με το δικαίωμα που έχει να πραγματοποιήσει αυτού του είδους τη δίκη βλ. 

Εισαγωγή 2.2. Στο συγκεκριμένο σημείο ο κατήγορος προβάλλει τις αντιρρήσεις του 

αναφορικά με το δικαίωμα του αντιδίκου του να εγείρει δίκη εναντίον του (Cohen 

1992: 127). Για αυτόν τον λόγο τώρα, προκειμένου να κατορθώσει να τον 

αντιμετωπίσει, χρησιμοποιεί τη διαδικασία της παραγραφῆς.  

    

οἱ νόμοι κελεύουσιν, ὦ ἄνδρες δικασταί, τὰς δίκας εἶναι τοῖς ναυκλήροις καὶ τοῖς 

ἐμπόροις τῶν Ἀθήναζε καὶ τῶν Ἀθήνηθεν συμβολαίων: Η προσωποποίηση οἱ 

νόμοι κελεύουσιν υποδηλώνει την καθολική ισχύ και την επιβολή των νόμων, καθώς 

αυτοί παίζουν τον κύριο ρόλο στη συγκεκριμένη διαδικασία. Σύμφωνα με τον 

Carevaro (2019: 81) η συνήθης χρήση από τον Δημοσθένη του πληθυντικού αριθμού 

για τους νόμους (πβ. Δημ. Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.8 ὑπαρχόντων νόμων 

καὶ πάλαι κυρίων) αναφέρεται συνολικώς στο νομικό σύστημα της Αθήνας. Ο 

κατήγορος εδώ φαίνεται ότι σέβεται το δημοκρατικό καθεστώς, διότι ταυτίζεται με 

τους νόμους της πόλης του και λειτουργεί εφαρμόζοντάς τους, γεγονός που δίνει 

κύρος και στα επιχειρήματά του (πβ. Δημ. Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ 27.17 ὁ μὲν 

νόμος κελεύει τὴν προῖκ᾽ ὀφείλειν). Παρουσιάζει τους νόμους υπεράνω κάθε εξουσίας 

και αυτό αποδεικνύεται από την επανειλημμένη αναφορά του στον λόγο (πβ. §24 ἐκ 

τῶν νόμων παρεγραψάμην), ώστε να επηρεάσει τους δικαστές, οι οποίοι οφείλουν να 

δράσουν με γνώμονα τη νομοθεσία της πόλης τους. Το επιχείρημά του αποσκοπεί 

στην πρόκληση του αισθήματος ευθύνης και δικαιοσύνης των δικαστών, προκειμένου 

να τους κερδίσει με το μέρος του. Για τους δικαστές ως εκφραστές των νόμων πβ. 

Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.224. 

   Η παρούσα δίκη αφορά εμπορική υπόθεση. Το συγκεκριμένο χωρίο περιλαμβάνει 

τους όρους που ισχύουν σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου 
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(Harrison 1971: 119 σημ. 2, Woolmer 2008: 235). Οι όροι αυτοί είναι οι εξής. 

Πρώτον, οι εμπορικοί νόμοι ορίζουν ότι οι δίκες που διεξάγονται πρέπει να γίνονται 

μεταξύ των ναυκλήρων και των εμπόρων. Κατά τους Casson (1971: 314-315) και 

Woolmer (2008: 23) ο ναύκληρος είναι εκείνος που κυβερνάει ένα εμπορικό πλοίο· 

πιθανόν να είναι ιδιοκτήτης του πλοίου ή υπάλληλος ή δούλος του πλοιοκτήτη 

([Δημ.] Πρὸς Ἀπατούριον παραγραφὴ 33.1, Λυσ. Κατὰ Ερατοσθένους 12.16). Ο όρος 

έμπορος σημαίνει «αυτόν που επιβιβάζεται σε ένα πλοίο ως απλός επιβάτης» αλλά 

μπορεί να είναι και «αυτός που ασχολείται με εμπορικές συναλλαγές» (Carey & Reid 

1985: 233). Δεύτερον, τα ταξίδια πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά με 

αφετηρία και προορισμό την Αθήνα ([Δημ.] Πρὸς Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.42). Για 

τον νόμο αυτόν βλ. Εισαγωγή 1.1. Τρίτον, η εμπορική νομοθεσία ορίζει απαραίτητα 

τη χρήση συμβολαίων. Ο όρος συμβόλαιον σημαίνει τη σύμβαση που συντάσσεται 

μεταξύ δύο μερών και αφορά την αναγνώριση κάποιου δανείου ή χρηματικής οφειλής 

(LSJ). Χρησιμοποιείται συχνά από τους Αττικούς ρήτορες για να δηλώσει γενικότερα 

τις συμφωνίες που απορρέουν από επιχειρηματικές συναλλαγές και έχουν σχέση είτε 

με το ίδιο το περιεχόμενο των συμφωνιών είτε με χρέη (Todd 2007: 394). Οι Carawan 

(2007: 398) και Harris (2015: 8) τονίζουν ότι το συμβόλαιο δεν έχει τη σημασία της 

γραπτής σύμβασης αλλά είναι μια ευρύτερη έννοια που περιλαμβάνει τις 

υποχρεώσεις ή τις οφειλές που αφορούν δύο εμπλεκόμενες πλευρές. Ο Harrison 

(1971: 110-115) αναφέρει ότι ο όρος αυτός αποτελεί ένα είδος διαπραγματεύσεων 

ανάμεσα σε δύο μέρη και σχετίζεται κατά κύριο λόγο με ιδιωτικές υποθέσεις. Οι 

Isager & Hansen (1975: 87) στον συγκεκριμένο λόγο μεταφράζουν τη λέξη αυτή ως 

«συμφωνία». Ο Pearson (1972: 254) υποστηρίζει ότι με τον όρο συμβόλαιον εννοείται 

η σύμβαση και γενικότερα οι υποχρεώσεις που υπάρχουν μεταξύ δύο πλευρών για 

την εισαγωγή και την εξαγωγή εμπορευμάτων. Για την αμφισημία του όρου 

συμβόλαιον βλ. Cohen (1973): 100-114. Στο χωρίο αυτό η παραβίαση του νομικού 

πλαισίου που διέπει τη διεξαγωγή του εμπορίου υπογραμμίζεται σκοπίμως από τον 

κατήγορο, αφού ισοδυναμεί με διάπραξη αδικήματος από την πλευρά του αντιπάλου 

του.  

 

καὶ περὶ ὧν ἂν ὦσι συγγραφαί: Ο Todd (2007: 326) επισημαίνει ότι η συγγραφὴ έχει 

την έννοια «του γραπτού συμβολαίου», «της γραπτής συμφωνίας» (πβ. Αἰσχίν. Κατὰ 

Τιμάρχου 1.160, [Δημ.] Πρὸς Ἀπατούριον παραγραφὴ 33.36). Ο Cosman (1939: 40) 

αναφέρει επίσης ότι ο όρος αυτός αποτελεί τη γραπτή σύμβαση ενός συμβολαίου. 
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Σύμφωνα με τη Βολονάκη (2012: 375) η συγγραφὴ ορίζεται ως ένα γραπτό κείμενο 

που έχει τη μορφή συμβολαίου και στο συγκεκριμένο σημείο έχει τη σημασία της 

γραπτής πρότασης. Η ύπαρξη του συμβολαίου αποτελούσε βασικό κριτήριο προς 

εξέταση για μια εμπορική δίκη (Carawan 2007: 123). Οι  εμπορικές συμφωνίες που 

συνάπτονταν τότε ήταν αρκετά περίπλοκες και σε πολλές περιπτώσεις αμφίσημες, με 

συνέπεια να είναι αναγκαία η γραπτή διατύπωσή τους, προκειμένου να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε είδους διαφωνία μεταξύ των προσώπων που τις αφορούσαν (MacDowell 

1978: 233, Thomas 1981: 41). Ο Pearson (1972: 254) καταθέτει την άποψη ότι 

πιθανόν υπήρξε αρχικά μία προφορική συμφωνία ανάμεσα σε δύο πρόσωπα σχετικά 

με τις εμπορικές τους συναλλαγές και έπειτα συντάχθηκε το γραπτό τους συμβόλαιο, 

το οποίο κατέγραφε τα συμφωνηθέντα. 

 

ἄν δέ τις παρὰ ταῦτα δικάζηται, μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην: Η φράση αυτή 

αποτελεί, σύμφωνα με τον τρόπο κατά τον οποίο είναι διατυπωμένη, ένα μέρος από 

τον νόμο της παραγραφῆς που είχε τεθεί σε ισχύ από τον Αρχίνο μετά την 

αποκατάσταση της Δημοκρατίας και πλέον έχει χαθεί (Cosman 1939: 41). Πβ. 

Πολυδεύκης 8.57 παραγραφὴ δ’ ἦν ἡ αὐτή καὶ παραμαρτυρία, ὅταν τις μὴ εἰσαγώγιμον 

λέγῃ εἶναι τὴν δίκην ἣ ὡς κεκριμένος ἣ διαίτης γεγενημένος ἣ ὡς αφειμένος, ἣ ὡς τῶν 

χρόνων ἐξηκόντων ἐν οἷς ἔδει κρίνεσθαι. Οι διάδικοι σε μια εμπορική δίκη συνηθίζουν 

να εστιάζουν τα επιχειρήματά τους στους όρους που προϋποθέτουν μια γραπτή 

σύμβαση (Lanni 2006: 166). Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στον παρόντα λόγο. Ο 

κατήγορος έχει ήδη επισημάνει τα κριτήρια με βάση τα οποία μια δίκη δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και συμπεραίνει πως, αν δεν τηρούνται αυτά, η δίκη είναι 

παράνομη. Το ρήμα εἰσάγω εδώ έχει νομική σημασία και σημαίνει «οδηγώ μια 

υπόθεση στο δικαστήριο» (LSJ). Η φράση μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην είναι 

στερεότυπη σε υποθέσεις παραγραφής ([Δημ.] Πρὸς Ἀπατούριον παραγραφὴ 33.3, 

Πρὸς Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.43, Πρὸς τὴν Λάκριτον παραγραφὴν 35.45, 

Παραγραφὴ πρὸς Πανταίνετον 37.1, Λυσ. Κατὰ Παγκλέωνος ὅτι οὐκ ἦν Πλαταιεύς 

23.5). Επίσης, σύμφωνα με τον Carawan (2011: 274-275) μια δίκη δεν μπορεί να 

διεξαχθεί, όταν υπάρχουν διάφορα νομικά κωλύματα που εμποδίζουν την εισαγωγή 

της, όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα της χρονικής προθεσμίας (πβ. Δημ. Ὑπὲρ 

Φορμίωνος παραγραφὴ 36.26, Παραγραφὴ πρὸς Ναυσίμαχον καὶ Ξενοπείθην 38.17, 

18).  
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2. τουτῳὶ τοίνυν Ζηνοθέμιδι: Η χρήση της δεικτικής αντωνυμίας τουτῳὶ σημαίνει 

ότι ο Ζηνόθεμις είναι παρών στη δίκη και ότι στο σημείο αυτό έχουμε ένα στοιχείο 

ρητορικής υπόκρισης, αφού ο κατήγορος τον δείχνει. Η χειρονομία αυτή επηρεάζει 

ψυχολογικώς τους δικαστές και το ακροατήριο, αφού τους καταδεικνύει, πιθανόν και 

με ένταση στη φωνή του, τον αντίπαλο. Για τον αφηγηματικό σύνδεσμο τοίνυν ο 

Edwards (2004: 343) επισημαίνει ότι χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από έναν 

ομιλητή στην αφήγηση για να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Σύμφωνα με τον 

Denniston (GP: 574-575) εμφανίζεται ιδιαιτέρως μετά την προβολή μαρτυριών ή 

άλλων αποδεικτικών στοιχείων (πβ. Λυσ. Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.23, Kατὰ 

Νικομάχου γραμματέως εὐθυνῶν κατηγορία 30.21 με το σχ. της Βολονάκη 2012: 384). 

Ο Smyth (1920: 669-670 §2897)  με τη σειρά του σημειώνει ότι χρησιμοποιείται όταν 

εισάγει ένα νέο επιχείρημα, όπως συμβαίνει και στο παρόν χωρίο. 

 

καὐτὸς ὁμολογεῖ ἐν τῷ ἐγκλήματι: Ο όρος ἔγκλημα σημαίνει «την κατηγορία», «την 

μήνυση», «την καταγγελία» (LSJ). Πβ. [Δημ.] Πρὸς Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.16, 

Παραγραφὴ πρὸς Πανταίνετον 37.22. Η έννοια αυτή στην αρχαία αττική νομοθεσία 

σχετιζόταν με υποθέσεις ιδιωτικού δικαίου και αφορούσε την έγγραφη κατηγορία 

εναντίον κάποιου προς το δικαστήριο, με σκοπό να διεξαχθεί μια δίκη. Η κατηγορία 

αυτή περιελάμβανε τα ονόματα των διαδίκων και τη σύντομη παρουσίαση της 

υπόθεσης. Πιο ειδικά, με τον όρο αυτόν δηλωνόταν ένα επίσημο έγγραφο, το οποίο 

είχε ο δικαστής, μαζί επίσης και με την κατάθεση του κατηγορούμενου πριν από την 

έναρξη της δίκης (Carawan 2007: 394). Αρχικώς, η διαδικασία διεξαγόταν με 

προφορικό τρόπο, αργότερα όμως περίπου το 378/377 π.Χ. κρίθηκε αναγκαία η 

υποβολή γραπτών υπομνημάτων ώστε να υπάρχουν, αν τυχόν χρειασθούν στο 

μέλλον, αποδεικτικά στοιχεία (Harrison 1971: 88). Η επιβεβαίωση από τον ίδιο τον 

Ζηνόθεμι ότι δεν υπάρχει κανένα γραπτό συμβόλαιο ανάμεσα σε αυτόν και τον 

κατήγορο επιτυγχάνει αποτελεσματικά τη δημιουργία προκατάληψης εναντίον του, 

αφού υπογραμμίζει την παράνομη δραστηριότητά του. 

 

ναῦλον: Η λέξη ναῦλον σημαίνει είτε «τα χρήματα που δίνονται για τη μεταφορά με 

πλοίο», δηλαδή «τα ναύλα», είτε «το φορτίο του πλοίου» (πβ. [Δημ.] Πρὸς Τιμόθεον 

ὑπὲρ χρέως 49.35). Εδώ έχει την έννοια του εμπορεύματος που μεταφέρεται με το 

καράβι και στην προκειμένη περίπτωση το εμπόρευμα αυτό είναι το σιτάρι. 
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μαθήσεσθε - ὄψεσθε: Με τη χρήση αυτών των ρημάτων γνώσης και αίσθησης σε 

χρόνο μέλλοντα που είναι πολύ συχνή στους Αττικούς ρήτορες (Δημ. Kατὰ 

Ἀριστοκράτους 23.8, Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ 27.3, Λυσ. Δήμου καταλύσεως 

ἀπολογία 25.8), ο κατήγορος επιχειρεί να προκαταβάλει τους δικαστές 

επισημαίνοντάς τους ότι θα καταλάβουν πως η μήνυση που έχει υποβληθεί εναντίον 

του από τον Ζηνόθεμι δεν πρέπει να εκδικασθεί, διότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες 

νομικές προϋποθέσεις και ότι στη συνέχεια θα δουν και θα ακούσουν (πβ. §3 

ἀκούσεσθε) για την κακία και τη φαυλότητα του αντιπάλου του. Ο κατήγορος συνδέει 

τα ρήματα αίσθησης που χρησιμοποιεί με την παροχή αποδείξεων για να τεκμηριώσει 

έτι περαιτέρω την υπόθεσή του (πβ. Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 18.144, Κατὰ Κόνωνος 

αἰκείας 54.3). Έτσι λοιπόν, η αναφορά του αυτή έχει ρητορική αξία, αφού φανερώνει 

ότι έχει πολλά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θα ενισχύσουν τα επιχειρήματα που θα 

χρησιμοποιήσει παρακάτω αναφορικά με το ήθος του αντιπάλου του. Η χρήση των 

συγκεκριμένων ρημάτων υπάρχει και στον Kατὰ Ερατοσθένους λόγο του Λυσία 

(12.100), με τον κατήγορο να υπογραμμίζει στον επίλογό του ότι έχει ήδη 

παρουσιάσει τις αποδείξεις που πρέπει, ώστε να στηρίξει τις κατηγορίες του εναντίον 

του αντιδίκου του (παύσομαι κατηγορῶν. ἀκηκόατε, ἑωράκατε, πεπόνθατε, ἔχετε· 

δικάζετε).  

 

3. δέομαι δ᾽ ὑμῶν πάντων: Με το ρήμα αυτό ο κατήγορος ζητάει από τους δικαστές 

την προσοχή τους. Η τοποθέτησή του στην αρχή της πρότασης είναι σκόπιμη για να 

προσελκύσει το ενδιαφέρον τους αλλά και για να δείξει ότι βρίσκεται υπό την 

απόλυτη διάθεσή τους. Για τη χρήση του ρήματος αυτού στους ρητορικούς λόγους 

πβ. [Δημ.] Κατὰ Ὀλυμπιοδώρου βλάβης 48.3, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Κίρωνος κλήρου 8.4, 

Λυσ. Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία 16.9.  

 

εἴπερ ἄλλῳ τινὶ πώποτε πράγματι τὸν νοῦν προσέσχετε, καὶ τούτῳ προσέχειν: 

Μία τυπική ρητορική τακτική, που εντοπίζεται συχνά στην αττική δικανική ρητορεία, 

είναι η έκκληση του κατηγόρου στην προσοχή των δικαστών (Δημ. Κατὰ Φιλίππου Α’ 

4.6, Παραγραφὴ πρὸς Πανταίνετον 37.3, Ἰσοκ. Περὶ εἰρήνης 8.3, Λυσ. Κατὰ 

Διογείτονος 32.19, Πρὸς Σπουδίαν ὑπὲρ προικός 41.2). Ο κατήγορος επαναλαμβάνει 

δύο φορές το ρήμα προσέχω, ζητώντας από τους δικαστές να προσέξουν την υπόθεσή 

του, επικαλούμενος με αυτόν τον τρόπο τον θεσμικό τους ρόλο και τον όρκο που 

έχουν δώσει· υπονοεί δηλαδή ότι, αφού σε άλλες υποθέσεις που εκδίκασαν έδωσαν τη 
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δέουσα σημασία, το ίδιο πρέπει να πράξουν και στην παρούσα φάση (πβ. Δημ. Κατὰ 

Ἀριστοκράτους 23.4 με το σχ. του Harris 2018: 29). Συνεπώς, εδώ επισημαίνει ότι η 

υπόθεσή του έχει ισχυρό νομικό έρεισμα και ότι διαθέτει όλα τα στοιχεία που 

χρειάζονται εναντίον του αντιπάλου του. 

 

ἀκούσεσθε γὰρ ἀνθρώπου τόλμαν καὶ πονηρίαν: Πβ. §2 ἐπιβουλὴν καὶ πονηρίαν. 

Στο σημείο αυτό ο αττικός τύπος τόλμαν έχει αρνητική σημασία και σημαίνει «το 

θράσος», «την αναίδεια» ([Δημ.] Κατὰ Ἀριστογείτονος Α’ 25.25). Η χρήση του 

θράσους αποτελεί κοινό ρητορικό μοτίβο των Αττικών ρητόρων με στόχο την 

επίτευξη της περιθωριοποίησης του αντιπάλου τους (Αἰσχίν. Κατὰ Τιμάρχου 1.64, 

Κατὰ Κτησιφῶντος 3.53, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Κλεωνύμου κλήρου 1.17, Ἰσοκ. Παραγραφὴ 

πρὸς Καλλίμαχον 18.16, Λυκ. Κατὰ Λεωκράτους 1.135). Η λέξη πονηρία επίσης είναι 

ένας συνήθης ρητορικός τόπος που χρησιμοποιείται από έναν διάδικο εναντίον του 

αντιπάλου του, προκειμένου να τον παρουσιάσει ως πονηρό και να τον υποβαθμίσει 

([Δημ.] Πρὸς τὴν Λάκριτον παραγραφὴν 35.5, Λυσ. Πρὸς τὴν εἰσαγγελίαν περὶ τοῦ μὴ 

δίδοσθαι τῷ ἀδυνάτῳ ἀργύριον 24.2). Ο Christ (2006: 38) θεωρεί ότι ως πονηρὸς 

χαρακτηρίζεται εκείνος, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τα προσωπικά του 

συμφέροντα και αποφεύγει εσκεμμένα την εκτέλεση των δημόσιων καθηκόντων του. 

Επιπλέον, χρησιμοποιείται συχνά ως όρος για να περιγράψει τους πολιτικούς και 

κυρίως αυτούς που εμπλέκονται με ολιγαρχικά καθεστώτα (Βολονάκη 2012: 330). 

Γενικότερα, ο χαρακτηρισμός κάποιου ως πονηροῦ χρησιμοποιούνταν ως αντώνυμο 

του όρου χρηστὸς και δήλωνε κάποιον, ο οποίος θεωρούσε ότι τα δικά του 

συμφέροντα ήταν ανώτερα από αυτά της πόλης του (Dover 1974: 296, Perysinakis 

2019: 250). Η επισήμανση ότι σύντομα οι δικαστές θα ακούσουν για το θράσος και 

την πονηριά του Ζηνοθέμιδος χρησιμοποιείται εύστοχα από τον κατήγορο, ώστε να 

ενισχύσει την προκατάληψη εναντίον του (πβ. Λυσ. Πρὸς Σίμωνα ἀπολογία 3.45 

προσήκειν ἀκοῦσαι καὶ τεκμήριον ἔσεσθαι τῆς τούτου θρασύτητος καὶ τόλμης). Η 

φράση οὐ τὴν τυχοῦσαν λειτουργεί συμπληρωματικά και υποδηλώνει ότι πρόκειται 

για έναν συστηματικά κακό και πονηρό άνθρωπο. 

 

ἄνπερ ἐγὼ τὰ πεπραγμέν᾽ αὐτῷ πρὸς ὑμᾶς πολλάκις εἰπεῖν δυνηθῶ: Αποτελεί 

συνήθης τακτική ενός ρήτορα να ολοκληρώνει το προοίμιό του προϊδεάζοντας τους 

δικαστές, λέγοντας ότι στη συνέχεια του λόγου του θα προσπαθήσει να τους εξηγήσει 

τα γεγονότα της υπόθεσης (Δημ. Κατὰ Ἀριστοκράτους 23.6, Κατὰ Στεφάνου 
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ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.2, Πρὸς Βοιωτὸν περὶ προικὸς μητρῴας 40.4, Λυσ. Ὑπὲρ τοῦ 

Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία 1.5). Οι Wolpert & Kapparis (2011: 142 σημ. 7) 

θεωρούν ότι στο σημείο αυτό ο κατήγορος υπαινίσσεται την έλλειψη εμπειρίας του 

σε δίκες (πβ. [Δημ.] Πρὸς Νικόστρατον περὶ ἀνδραπόδων ἀπογραφῆς Ἀρεθουσίου 

53.13 καὶ ἀπορούμενος ἐγὼ τοῖς πράγμασιν νέος ὢν ὅ τι χρησαίμην καὶ ἄπειρος 

πραγμάτων, Λυσ. Κατὰ Ερατοσθένους 12.3 μὴ διὰ τὴν ἀπειρίαν ἀναξίως καὶ ἀδυνάτως 

ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ ἐμαυτοῦ τὴν κατηγορίαν ποιήσομαι). Αν τελικά μπορέσει να 

μιλήσει ο ίδιος, πιθανόν υπονοώντας ότι είναι άπειρος και ότι έχει έλλειψη ρητορικής 

δεινότητας, τότε θα κατορθώσει να παρουσιάσει με πολλές λεπτομέρειες την κακία 

του αντιδίκου του. 

 

οἶμαι δέ: Το συγκεκριμένο ρήμα εκφράζει γνώμη και πραγματοποιεί τη μετάβαση 

από το προοίμιο στη διήγηση. Σύμφωνα με τον Bateman (1958: 49-50) τέτοιου είδους 

γνώμες παρουσιάζονται πολύ συχνά σε λόγους του Δημοσθένη και του Αντιφώντα 

και είναι πιο σπάνιες στον Λυσία (Ἀντ. Περὶ τοῦ Ἡρῷδου φόνου 5.11, Λυσ. Κατὰ 

Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.43). Εδώ ο κατήγορος δείχνει μετριοφροσύνη επισημαίνοντας 

ότι θα προσπαθήσει μέσα από τον λόγο του να φανερώσει στους δικαστές τον κακό 

χαρακτήρα του αντιπάλου του. 

 

Διήγησις §§4-30. 

    Η εκτενής διήγηση του λόγου αυτού προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για το 

περιεχόμενό του. Έμφαση δίνεται επίσης στα επιχειρήματα, τα οποία χρησιμοποιεί ο 

κατήγορος, προκειμένου να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του σχετικά με 

συγκεκριμένα γεγονότα. Η ρητορική αποτελεσματικότητα του κατηγόρου 

επιτυγχάνεται μέσω της προβολής του Ζηνοθέμιδος και του Ηγεστράτου ως ενόχων 

για τον κίνδυνο βύθισης του πλοίου και γενικότερα παρουσιάζοντας την πονηρή τους 

προαίρεση. 

   Ειδικότερα, ο κατήγορος θα εξηγήσει αναλυτικά την απάτη του Ζηνοθέμιδος και 

του Ηγεστράτου προς τους δανειστές τους (§§4-23) και θα αναφερθεί στη συνωμοσία 

που είχαν εξυφάνει ο Ζηνόθεμις με τον Πρώτο για να κρατήσουν το σιτάρι και να μην 

το επιστρέψουν στον κατήγορο (§§24-30).  Το τμήμα αυτό φαίνεται ότι χωρίζεται σε 

τρία χρονικά μέρη. Το πρώτο σχετίζεται με την προετοιμασία του ταξιδιού, το 

δεύτερο με τη διάρκεια του ταξιδιού και το τρίτο με το τέλος του ταξιδιού και την 

επιστροφή του πλοίου στην Αθήνα.  
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   Η διέγερση των συναισθημάτων των δικαστών παίζει κεντρικό ρόλο στο τμήμα 

αυτό, αφού η προσπάθεια του κατηγόρου έγκειται στην προβολή του συνωμοτικού 

χαρακτήρα των αντιδίκων του. Το πλήθος των ρητορικών ερωτήσεων διαφωτίζει τα 

επιχειρήματα (§§10, 22, 27, 28) και αυξάνει το ενδιαφέρον των δικαστών για την 

υπόθεση. Όλη η επιχειρηματολογία αποσκοπεί στο να αποδείξει ότι το σιτάρι δεν 

ανήκει στον Ζηνόθεμι αλλά στον Πρώτο, επειδή σε αυτόν ο κατήγορος είχε δανείσει 

τα χρήματα για την αγορά του προϊόντος στις Συρακούσες. 

 

§§4-9: Συχνά οι Αττικοί ρήτορες στους λόγους τους είτε ακολουθούν τη χρονική 

ακολουθία των γεγονότων είτε προσφεύγουν σε πολλούς αναχρονισμούς, όπως και 

στις παραγράφους αυτές, προκειμένου να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα 

(Edwards 2007: 342). Στις συγκεκριμένες παραγράφους ο κατήγορος επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον κυρίως στην παρουσίαση εκείνης της βραδιάς κατά την οποία έγινε η 

απόπειρα του Ζηνοθέμιδος και του Ηγεστράτου να βυθίσουν το καράβι. Επειδή 

επιθυμεί να αποδείξει ότι το σιτάρι δεν ανήκει στον Ζηνόθεμι, κρίνει σκόπιμο να 

περιγράψει όλη την ιστορία από την αρχή, με σκοπό οι δικαστές να ενημερωθούν 

πλήρως για το θέμα. Έτσι λοιπόν εξιστορεί αναλυτικά όλα τα γεγονότα αναφορικά με 

την προετοιμασία των δύο ανδρών πριν το ταξίδι (ώστε να τους χορηγηθεί δάνειο και 

στη συνέχεια να κατορθώσουν να εξαπατήσουν τους δανειστές τους), την έναρξη του 

ταξιδιού και τις ενέργειες που πραγματοποίησαν οι δύο συνεργάτες για να βυθίσουν 

το καράβι. Ο πνιγμός του Ηγεστράτου προβάλλεται ως θεϊκή τιμωρία για τις πράξεις 

του. Η χρήση των γενικών απολύτων (§8 ἐπλέοντος ἐναντιωθέντος) δημιουργεί 

ένταση, τονίζοντας την προσπάθεια του Πρώτου να πείσει τους ναύτες να μην 

επιτρέψουν το πλοίο να βυθισθεί, προσφέροντάς τους χρήματα. Στο τέλος, η 

αποτυχία του σχεδίου του Ζηνοθέμιδος φαίνεται σύμφωνα με τον κατήγορο ότι δεν 

τον πτοεί, αφού ακόμη και τώρα διεξάγει δίκη εναντίον του με θράσος, διεκδικώντας 

την κυριότητα του σιταριού (§9). 

   Η περιγραφή του κατηγόρου ομοιάζει σαν να ήταν παρών στα γεγονότα και να 

γνωρίζει πολύ καλά τη συνωμοσία του Ζηνοθέμιδος και του Ηγεστράτου. Ο σκοπός 

του είναι μέσα από αυτήν τη λεπτομερειακή έκθεση να παρουσιάσει με ενάργεια και 

πειθώ την ιστορία. Γενικότερα, η προβολή μιας ιστορίας για συνωμοσία είχε 

σημαντική απήχηση στο αθηναϊκό δικαστήριο, διότι με αυτόν τον τρόπο ένας 

κατήγορος έπληττε πιο αποτελεσματικά το ήθος του αντιδίκου του.  

 



ΠΡΟΣ ΖΗΝΟΘΕΜΙΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

65 

 

4. γὰρ: Σύμφωνα με τον Smyth (1920: 638 §2803) συνήθως ο σύνδεσμος γὰρ, όταν 

χρησιμοποιείται μετά την πρώτη λέξη μιας πρότασης, στοχεύει στο να επεξηγήσει τη 

δήλωση της προηγούμενης ή της επόμενης πρότασης που ακολουθεί (Λυσ. Ἐν βουλῇ 

Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία 16.2). Στο παρόν σημείο χρησιμοποιείται για να 

σηματοδοτήσει την έναρξη της διήγησης (πβ. [Δημ.] Πρὸς Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 

34.6, Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ 36.5).  

 

ὑπηρέτης Ἡγεστράτου: Ο Ζηνόθεμις αποκαλείται ως υπηρέτης του Ηγεστράτου. Ο 

Vinogradoff (1922: 164) θεωρεί ότι ο χαρακτηρισμός αυτός από τον κατήγορο 

χρησιμοποιείται με υποτιμητική σημασία για τον αντίδικό του. Ο Cohen (2000: 136) 

από τη δική του πλευρά σημειώνει ότι ο Ζηνόθεμις ήταν πράγματι υπηρέτης του 

Ηγεστράτου. Κατά τους Wolpert & Kapparis (2011: 142 σημ. 8) ο κατήγορος πιθανόν 

με τη λέξη αυτή να επιθυμεί είτε να προβάλει τη χαμηλή κοινωνική θέση του 

αντιπάλου του είτε σκοπίμως να τον υποβαθμίσει. 

 

ἔγραψεν ἐν τῷ ἐγκλήματι: Το ρήμα γράφω σημαίνει «γράφω», «καταγγέλλω» (LSJ). 

Εδώ χρησιμοποιείται σχετικά με τη γραπτή μήνυση που υπέβαλε ο Ζηνόθεμις. 

   Ο νόμος όριζε ότι κάθε Αθηναίος πολίτης είχε το δικαίωμα να υποβάλει ενώπιον 

του δικαστηρίου ή του αρμόδιου άρχοντα την καταγγελία του εναντίον κάποιου για 

μια συγκεκριμένη υπόθεση. Οι καταγγελίες αφορούσαν αδικήματα δημόσιας ή 

ιδιωτικής φύσης. Η διαδικασία της γραπτής υποβολής καταγγελίας δημοσίων 

αδικημάτων ονομαζόταν γραφή. Πιθανότατα ο Σόλων να είναι αυτός, ο οποίος 

εισήγαγε την ονομασία και τη διαδικασία της γραφῆς. Αργότερα, από τον 4ο αιώνα 

π.Χ. και εξής, οι έγγραφες καταγγελίες επεκτάθηκαν και σε άλλου είδους υποθέσεις 

(MacDowell 1978: 56, 57). Για τη γραφὴ ως νομική διαδικασία βλ. Harrison (1971): 

76-78, MacDowell (1978): 56-65, Σακελλαρίου (2000): 295-298. 

 

(πῶς δέ, οὐ προσέγραψεν, ἀλλ᾽ ἐγὼ φράσω): Η λειτουργία της παρένθεσης είναι 

διευκρινιστική και επεξηγηματική. Ο κατήγορος σκοπεύει να διηγηθεί στους δικαστές 

τον τρόπο με τον οποίο πέθανε ο Ηγέστρατος, αφού δεν αναφέρεται γραπτώς στη 

μήνυση του Ζηνοθέμιδος. Θεωρεί ότι αυτή η πληροφορία θα φανεί πολύ χρήσιμη για 

την υπόθεσή του. Το συντακτικό σύνολο ἀλλ᾽ ἐγὼ φράσω δείχνει την πρόθεση του 

κατηγόρου να παραθέσει λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα (πβ. §10 ἐγὼ ὑμῖν 

ἐρῶ). Για τη συχνή χρήση της φράσης αυτής στους Αττικούς ρήτορες πβ. Αἰσχίν. 
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Κατὰ Κτησιφῶντος 3.171, Δημ. Κατὰ Φιλίππου Α’ 4.20, Kατὰ Μειδίου περὶ τοῦ 

κονδύλου 21.199.  

 

ἀδίκημα τοιουτονὶ μετ᾽ ἐκείνου συνεσκευάσατο: Το αδίκημα του Ζηνοθέμιδος και 

του Ηγεστράτου σχετικά με την παράνομη οικειοποίηση του σιταριού, την εξαπάτηση 

των δανειστών και την προσπάθεια βύθισης του πλοίου περιγράφεται στη συνέχεια 

διεξοδικά από τον κατήγορο. Η χρήση του ρήματος συνεσκευάσατο χρησιμοποιείται 

με αρνητική έννοια και έχει τη σημασία τής από κοινού συνωμοσίας, της 

ραδιουργίας, και παρουσιάζεται συχνά στον Δημοσθένη (Kατὰ Τιμοκράτους 24.206, 

Περὶ τῆς παραπρεσβείας 19.79, Κατὰ Ἀριστογείτονος Α’ 25.9). Ο κατήγορος 

αποσκοπεί στη συναισθηματική διέγερση των δικαστών παρωθώντας τους, ως 

θεματοφύλακες της δικαιοσύνης, να τιμωρήσουν τον αντίπαλό του που οργάνωσε και 

διέπραξε αδίκημα. 

 

ἐν ταῖς Συρακούσαις ἐδανείζετο οὗτος κἀκεῖνος: Έπειτα από τον Πόντο και την 

Αίγυπτο, η Σικελία ήταν η τρίτη κατά σειρά περιοχή που προμήθευε την Αθήνα με 

σιτάρι (Isager & Hansen 1975: 25). Μετά τη μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. οι 

εισαγωγές σιτηρών από τον Πόντο είχαν μειωθεί δραματικά. Αποτέλεσμα ήταν η 

Αθήνα να εφοδιάζεται συχνότερα με σιτάρι από τη Σικελία ([Δημ.] Κατὰ 

Διονυσοδώρου βλάβης 56.9). Σύμφωνα με τον Cohen (1992: 173) στο συγκεκριμένο 

χωρίο η δανειοδότηση του Ζηνοθέμιδος και του Ηγεστράτου στις Συρακούσες από 

Μασσαλιώτες δανειστές τονίζει την πολυπλοκότητα των δανειακών συμβάσεων 

εκείνης της εποχής που αφορούσαν το ναυτιλιακό εμπόριο. 

 

εἴ τις ἔροιτο: Η φράση χρησιμοποιείται συχνά από τους Αττικούς ρήτορες στους 

λόγους τους (Αἰσχίν. Κατὰ Τιμάρχου 1.80, Δημ. Κατὰ Τιμοκράτους 24.204, Πρὸς 

Βοιωτὸν περὶ τοῦ ὀνόματος 39.28, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Κλεωνύμου κλήρου 1.36). Ο στόχος 

του κατηγόρου είναι να προδιαθέσει τους δικαστές αναφερόμενος σε πιθανές 

ερωτήσεις που ενδεχομένως να υποβληθούν σχετικά με τη χορήγηση δανείου στους 

αντιπάλους του.  

 

τὸν γόμον οἰκεῖον ἔχειν αὐτὸν τῆς νεώς: Η λέξη γόμον σημαίνει «το φορτίο», «το 

βάρος του πλοίου» (LSJ). Για το ουσιαστικό αυτό πβ. [Δημ.] Κατὰ Διονυσοδώρου 

βλάβης 56.3. Στο συγκεκριμένο σημείο αφορά την ποσότητα του σιταριού που 
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υπάρχει στο καράβι. Το επίθετο οἰκεῖον χρησιμοποιείται ως κατηγορούμενο στο 

ουσιαστικό γόμον, με σκοπό ο κατήγορος να τονίσει με ειρωνικό τρόπο τους 

ισχυρισμούς του Ζηνοθέμιδος ότι το φορτίο του πλοίου ανήκε στον Ηγέστρατο.  

 

ὁ δ᾽ ἐπιβάτης: Η λέξη ἐπιβάτης σήμαινε κατά την Αρχαιότητα «τον πολεμιστή», «τον 

στρατιώτη που είχε επιβιβασθεί σε πλοίο» (Λυσ. Κατ᾽ Ἀνδοκίδου ἀσεβείας 6.46). 

Στους λόγους του Δημοσθένη η λέξη αυτή δηλώνει τον έμπορο που ταξιδεύει με το 

πλοίο και έχει αναλάβει την εποπτεία του μεταφερόμενου φορτίου (πβ. Πρὸς 

Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.51, Κατὰ Διονυσοδώρου βλάβης 56.10). Στο συγκεκριμένο 

χωρίο το ουσιαστικό αυτό χρησιμοποιείται για τον Ζηνόθεμι. 

 

5. οἴκαδε ἀπέστελλον εἰς τὴν Μασσαλίαν: Ο κατήγορος υπογραμμίζει ότι οι 

αντίπαλοί του έστειλαν τα χρήματά τους στη Μασσαλία, προκειμένου να 

εξαπατήσουν τους δανειστές τους.  

 

ὥσπερ εἰώθασιν ἅπασαι: Μία φράση που χρησιμοποιείται σκοπίμως από τον 

κατήγορο και τονίζει την κοινή εφαρμογή που ισχύει από όλους τους Αθηναίους, 

πολίτες και μη, αναφορικά με τη διατύπωση γραπτών συμβολαίων για τα ναυτικά 

δάνεια. 

 

σωθείσης τῆς νεὼς ἀποδοῦναι τὰ χρήματα: Η υποθετική μετοχή δηλώνει ότι στην 

περίπτωση που το καράβι έφθανε ασφαλές στον προορισμό του, τότε οι αντίπαλοι του 

κατηγόρου θα έπρεπε να επιστρέψουν τα χρήματα που όφειλαν στους δανειστές τους.  

Εδώ οι δανειακοί όροι έχουν άμεσα σχέση με την κατοχύρωση της ασφάλειας του 

πλοίου (Cohen 1992: 165 σημ. 227). Πβ. [Δημ.] Πρὸς Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.33 

σωθείσης τῆς νεὼς αὐτὸν ἀποδοῦναι κελεύει τὰ χρήματα, Πρὸς Πολυκλέα περὶ τοῦ 

ἐπιτριηραρχήματος 50.17 σωθέντος δὲ τοῦ πλοίου Ἀθήναζε ἀποδοῦναι αὐτὸ καὶ τοὺς 

τόκους, Κατὰ Διονυσοδώρου Βλάβης 56.22 σωθείσης τῆς νεὼς ἀποδοῦναι τὰ χρήματα. 

Σύμφωνα με τον Pearson (1972: 257) η τελική πρόταση που ακολουθεί αμέσως 

παρακάτω φανερώνει τον σκοπό των σχεδίων τους (ἵν᾽ ἀποστερήσαιεν τοὺς 

δανείσαντας, τὴν ναῦν καταδῦσαι ἐβουλεύσαντο).  

 

τὴν ναῦν καταδῦσαι ἐβουλεύσαντο: Το ρήμα εδώ καθιστά εμφανή τον σχεδιασμό 

του Ζηνοθέμιδος και του Ηγεστράτου για τη βύθιση του καραβιού. Έχει την έννοια 
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της ραδιουργίας, η οποία συναντάται συχνά σε ανάλογα συμφραστικά πλαίσια των 

Αττικών ρητόρων· ο στόχος είναι να αμαυρώσουν το ήθος των αντιπάλων τους 

(Ἀνδοκ. Περὶ τῶν μυστηρίων 1.75, Δημ. Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ 36.51). Ένα 

ρήμα με παρόμοια λειτουργία είναι το ἐπιβουλεύομαι (πβ. §6, Ἀντ. Κατηγορία φόνου 

ἀπαράσημος 2 1.1, [Δημ.] Κατὰ Φιλίππου Δ’ 10.49). 

 

δυοῖν ἢ τριῶν ἡμερῶν πλοῦν: Ο Δημοσθένης χρησιμοποιεί τον χρόνο ως σημείο 

αναφοράς στις διηγήσεις του, άλλοτε γυρίζοντας πίσω στο παρελθόν και άλλοτε 

προχωρώντας στο μέλλον (de Jong 2007: 342). Στο παρόν χωρίο προβάλλεται το 

χρονικό διάστημα των δύο με τριών ημερών που μεσολάβησαν από τη στιγμή που το 

πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι μέχρι να πραγματοποιηθεί η προσπάθεια βύθισής του 

από τον Ζηνόθεμι και τον Ηγέστρατο. Μέσα από αυτήν την αναφορά προκύπτει ότι ο 

κατήγορος δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει ακριβώς τον χρόνο. Για τη χρήση των 

αριθμητικών στην αττική ρητορεία πβ. Δημ. Περὶ τῆς εἰρήνης 5.23, Περὶ τοῦ στεφάνου 

18.195, Ἰσοκ. Πρὸς Δημόνικον 1.28, Λυσ. Κατ᾽ Ἀνδοκίδου ἀσεβείας 6.8, Ἐν βουλῇ 

Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία 16.14. Ο Cosman (1939: 62) επίσης αναφέρει ότι η 

ταχύτητα των εμπορικών πλοίων κατά την Αρχαιότητα ήταν περίπου 5 ναυτικά μίλια 

ανά ώρα. Η ναυτική απόσταση μεταξύ των Συρακουσών και της Κεφαλλονιάς ήταν 

συνολικά 257 ναυτικά μίλια. Επομένως, η διατύπωση του κατηγόρου στη συνέχεια 

ότι το πλοίο τελικά σώθηκε στην Κεφαλλονιά (§8) είναι σωστή, αφού περίπου δύο με 

τρεις ημέρες μετά τον απόπλου του καραβιού, χρόνο κατά τον οποίο 

πραγματοποιήθηκε η απόπειρα βύθισής του, αυτό θα είχε φθάσει κοντά στο 

συγκεκριμένο νησί. 

  

καταβὰς τῆς νυκτὸς εἰς κοίλην ναῦν διέκοπτε τοῦ πλοίου τὸ ἔδαφος: Το επίθετο 

κοῖλος έχει τη σημασία «του κοίλου», «του κούφιου» (LSJ). Η φράση κοίλην ναῦν 

σημαίνει «το αμπάρι του πλοίου» (Ἡροδ. Ἱστορίαι 8.119, Ξεν. Ἑλληνικὰ 1.6.19). Ο 

κατήγορος εσκεμμένα εδώ εστιάζει στην πράξη του Ηγεστράτου, η οποία 

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, κρυφά και με απόλυτη μυστικότητα, 

όπως όλες οι παράνομες πράξεις. 

 

οὑτοσὶ δ᾽, ὡς οὐδὲν εἰδώς, ἄνω μετὰ τῶν ἄλλων ἐπιβατῶν διέτριβεν. ψόφου δὲ 

γενομένου, αἰσθάνονται οἱ ἐν τῷ πλοίῳ ὅτι κατόν τι ἐν κοίλῃ νηῒ γίγνεται, καὶ 

βοηθοῦσι κάτω: Ο κατήγορος μεταφέρει στους δικαστές την εικόνα των γεγονότων. 
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Η άγνοια του Ζηνοθέμιδος αναφορικά με τον θόρυβο που δημιουργήθηκε στο καράβι 

σχολιάζεται με ειρωνεία από τον κατήγορo (ὡς οὐδὲν εἰδώς). Η επανάληψη της 

συγκεκριμένης φράσης και παρακάτω (πβ. §7) αποκαλύπτει την υποκριτική του 

συμπεριφορά. Ο όρος ψόφος δεν υπάρχει σε κανέναν άλλον λόγο του Δημοσθένη και 

έχει τη σημασία «κάθε άναρθρου ήχου», «κρότου» ή «θορύβου» (Λυσ. Ὑπὲρ τοῦ 

Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία 1.14). Στο παρόν χωρίο είναι ο θόρυβος που 

προκλήθηκε από τον Ηγέστρατο στο αμπάρι του καραβιού, με σκοπό να το βυθίσει. 

Η αντίθεση που χρησιμοποιείται (ἄνω - κάτω) ουσιαστικά περιγράφει τη δράση σε 

δύο επίπεδα. Από τη μία πλευρά τονίζεται η αναστάτωση που δημιουργήθηκε από τις 

ενέργειες του Ηγεστράτου στους επιβάτες του καραβιού και γενικότερα σε όλο το 

πλήρωμα που βρίσκονταν επάνω στο κατάστρωμα και από την άλλη πλευρά η άμεση 

αντίδραση όλων να βοηθήσουν στην κατάσταση κάτω στο αμπάρι του πλοίου. Η 

χρήση τοπικών επιρρημάτων αποτελεί σύνηθες ρητορικό μοτίβο στους Αττικούς 

ρήτορες (Ἀνδοκ. Περὶ τῶν μυστηρίων 1.4, Λυσ. Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου 

ἀπολογία 1.9). Αξίζει να αναφερθεί στο χωρίο αυτό ότι η εναλλαγή στον χρόνο της 

αφήγησης από παρελθοντικό χρόνο σε χρόνο ενεστώτα (αἰσθάνονται, γίγνεται, 

βοηθοῦσι) προσδίδει ζωντάνια και αμεσότητα στην περιγραφή. 

 

6. ἡλίσκεθ᾽ - ὑπέλαβεν: Το ρήμα ἁλίσκομαι σημαίνει «συλλαμβάνομαι επ’ 

αυτοφώρω», «εντοπίζομαι να κάνω κάτι» (LSJ). Επίσης χρησιμοποιείται ως νομικός 

όρος σε λόγους της αττικής ρητορείας και σημαίνει «κηρύσσομαι ένοχος», 

«καταδικάζομαι» (Δημ. Περὶ τῆς παραπρεσβείας 19.179, Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ 

κονδύλου 21.105). Στο παρόν σημείο η χρήση του παρατατικού (ἡλίσκεθ᾽) δηλώνει τη 

σύλληψη του Ηγεστράτου εξαιτίας της συμμετοχής του στη βύθιση του καραβιού. Η 

φράση δίκην δώσειν είναι στερεότυπη και δηλώνει την τιμωρία κάποιου για μια κακή 

του πράξη ([Δημ.] Κατὰ Νεαίρας 59.44). Ο Ηγέστρατος κατάλαβε ότι επρόκειτο να 

τιμωρηθεί και για αυτόν τον λόγο προσπάθησε να διαφύγει. Εδώ η χρήση του 

ρήματος ὑπέλαβεν υπογραμμίζει την ίδια την αναγνώριση από τον Ηγέστρατο της 

παράνομης πράξης του, καθώς και των μελλοντικών συνεπειών που αυτή θα επέφερε. 

Για τη χρήση του ρήματος αυτού πβ. Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 18.147, Περὶ τῆς 

ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.146.  

 

φεύγει καὶ διωκόμενος ῥίπτει αὑτὸν εἰς τὴν θάλατταν: Η χρήση του ιστορικού ή 

αφηγηματικού ενεστώτα είναι αποτελεσματική, διότι δίνει ένταση στην αφήγηση 
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περιγράφοντας τα γεγονότα που αφορούν την καταδίωξη του Ηγεστράτου από τους 

επιβάτες του πλοίου και την πτώση του στη θάλασσα. Για τη χρήση του ιστορικού 

ενεστώτα στη δικανική ρητορεία βλ. Sicking & Stork (1997): 131-168. 

 

τοῦ λέμβου: Ο λέμβος στην Αρχαιότητα ήταν το μικρό σκάφος. Χρησίμευε για τη 

θαλάσσια συγκοινωνία και υπήρχε πάντοτε ως βοηθητικό πλοιάριο στα μεγάλα 

καράβια, τα σκάφη αλιείας και τα ποταμόπλοια (Casson 1971: 162). Σημαντικό 

χαρακτηριστικό του λέμβου ήταν η ταχύτητά του (Morrison & Gardiner 1995: 122). Η 

λέξη αυτή χρησιμοποιείται αρκετά σπάνια στους Αττικούς ρήτορες. Εκτός από τον 

συγκεκριμένο λόγο, εμφανίζεται άλλη μια φορά σε κείμενο του Δημοσθένη (Πρὸς 

Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.10). Ο λεξικογράφος Αρποκρατίων σημειώνει για τη 

λέμβο: s.v. Δημοσθένης ἐν τῷ πρὸς Ζηνόθεμιν. εἶδος νεὼς ὁ λέμβος· πολλάκις δὲ 

εἴρηται ἐν τῇ κωμῳδίᾳ. 

 

κακὸς κακῶς ἀπώλετο: Το επίθετο κακὸς χρησιμοποιείται με ηθική σημασία και 

δηλώνει «αυτόν που δεν έχει καλές προθέσεις και συμπεριφέρεται άσχημα». 

Χρησιμοποιείται ως αντώνυμο των λέξεων ἀγαθὸς και χρηστὸς (Dover 1974: 52-53). 

Στο σημείο αυτό η παρήχηση που δημιουργείται (κακὸς κακῶς) είναι σκόπιμη, ώστε 

να τονισθεί από τον κατήγορο ότι ο Ηγέστρατος ήταν κακός και, επομένως, είχε και 

κακό θάνατο. Η φράση αυτή εμφανίζεται συχνά σε λόγους του Δημοσθένη (Περὶ τοῦ 

στεφάνου 18.267, Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.204) καθώς και στην αρχαία 

κωμωδία (Ἀριστοφ. Πλοῦτος στιχ. 66). 

 

ἃ τοὺς ἄλλους ἐπεβούλευσε ποιῆσαι, ταῦτα παθὼν αὐτός: Το ρήμα ἐπιβουλεύω 

υποδηλώνει την πρόθεση του Ηγεστράτου για εξαπάτηση. Για τη χρήση του ρήματος 

αυτού στον Δημοσθένη πβ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.16, Κατὰ 

Ἀνδροτίωνος παρανόμων 22.1, Πρὸς τὴν Λάκριτον παραγραφὴν 35.27. Η Βολονάκη 

(2012: 118-119) επισημαίνει ότι χρησιμοποιείται επίσης σε υποθέσεις που αφορούν 

συνωμοσία εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος (πβ. Λυσ. Κατὰ Ἀγοράτου 

ἐνδείξεως 13.6, 48). Ο κατήγορος σχολιάζει εμμέσως ότι o θάνατος του Ηγεστράτου 

επήλθε ως τιμωρία ή ως μια μορφή εκδίκησης για τις πράξεις του. Στο συγκεκριμένο 

σημείο η εκδίκηση, όπως υπονοείται από τον κατήγορο, πραγματοποιείται 

πιθανότατα ακόμη και από θεϊκή παρέμβαση. Για την εκδίκηση ως πράξη 

προερχόμενη από τους θεούς πβ. Ξεν. Ἑλληνικὰ 2.3.39. 
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7. οὑτοσὶ δ᾽ ὁ κοινωνὸς αὐτοῦ καὶ συνεργὸς ~ ἔπειθεν τὸν πρῳρέα καὶ τοὺς 

ναύτας εἰς τὸν λέμβον ἐμβαίνειν καὶ ἐκλείπειν τὴν ναῦν τὴν ταχίστην: Ο 

κατήγορος χαρακτηρίζει εσκεμμένα τον Ζηνόθεμι ως σύντροφο και συνεργό του 

Ηγεστράτου, προκειμένου να υπογραμμίσει τη συνεργασία τους για τη βύθιση του 

πλοίου. Για τις λέξεις κοινωνὸς και συνεργὸς πβ. §§15, 16 σχ. Η χρήση της 

αντωνυμίας οὑτοσὶ χρησιμοποιείται συχνά στην αττική δικανική ρητορεία (Ἀντ. Περὶ 

τοῦ χορευτοῦ 6.43, [Δημ.] Πρὸς τὴν Λάκριτον παραγραφὴν 35.36, Λυσ. Ἀρεοπαγιτικὸς 

περὶ τοῦ σηκοῦ ἀπολογία 7.10, Κατὰ Παγκλέωνος ὅτι οὐκ ἦν Πλαταιεὺς 23.13) και 

δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια της δίκης γινόταν κάποιου είδους χειρονομία από τον 

εκάστοτε αντίδικο προς τον αντίπαλό του που ήταν παρών (Todd 2007: 675, 

Βολονάκη 2012: 50, Griffith - Williams 2013: 159, Serafim 2017: 74). Η πίεση του 

Ζηνοθέμιδος στον πρωρέα και τους υπόλοιπους ναύτες του καραβιού να το 

εγκαταλείψουν και να επιβιβασθούν στη λέμβο υποδηλώνει την ενοχή του. 

Αναφορικά με τον πρωρέα οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ήταν αξιωματικός 

του καραβιού και βοηθός του κυβερνήτη (Ξεν. Οἰκονομικὸς 8.14). Στην περίπτωση 

θανάτου του ναυκλήρου, ο πρωρέας γινόταν πλέον υπεύθυνος του καραβιού (Pearson 

1972: 258).  

 

ὡς ἀνελπίστου τῆς σωτηρίας οὔσης: Μία φράση, η οποία δηλώνει προσπάθεια 

αποθάρρυνσης του πληρώματος από τον Ζηνόθεμι, για να εγκαταλειφθεί το πλοίο. 

Θεωρούσε ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα σωτηρίας του από τη στιγμή που ξεκίνησε η 

βύθισή του. 

 

ὅπερ διενοήθησαν: Ο κατήγορος επισημαίνει σκοπίμως τη σκευωρία των αντιπάλων 

του, οι οποίοι με τις δόλιες ενέργειές τους προσδοκούσαν τη βύθιση του πλοίου και 

κατά συνέπεια την ακύρωση των δανειακών τους συμβάσεων, αφού απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εξόφληση του χρέους του ήταν η ομαλή επιστροφή του καραβιού 

στην Αθήνα. Βλ. Εισαγωγή 1.1. 

 

8. ἀποτυχὼν δὲ τούτου: Η μετοχή αυτή υπογραμμίζει την αποτυχία των σχεδίων του 

Ζηνοθέμιδος. Για λόγους έμφασης και η §9 ξεκινάει με την ίδια φράση.  

 

καὶ τοῦ παρ᾽ ἡμῶν ἐμπλέοντος ἐναντιωθέντος ~  σωθείσης εἰς Κεφαλληνίαν τῆς 

νεὼς διὰ τοὺς θεοὺς μάλιστά γε, εἶτα καὶ διὰ τὴν τῶν ναυτῶν ἀρετήν: Η 
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συσσώρευση των γενικών απολύτων στο συγκεκριμένο σημείο επιταχύνει την 

αφήγηση και συντονίζεται με την κρισιμότητα των στιγμών. Το πλοίο έφθασε τελικά 

σώο στην Κεφαλλονιά χάρη στις ενέργειες των ναυτών και κυρίως στη βοήθεια των 

θεών. Για τον ρητορικό αυτόν τόπο, ότι δηλαδή οι θεοί βοηθούν τους ανθρώπους 

όταν τους έχουν ανάγκη πβ. Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 18.153 νῦν δὲ τό γ᾽ ἐξαίφνης 

ἐπέσχον ἐκεῖνοι, μάλιστα μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, θεῶν τινὸς εὐνοίᾳ πρὸς ὑμᾶς, εἶτα 

μέντοι καὶ ὅσον καθ᾽ ἕν᾽ ἄνδρα, καὶ δι᾽ ἐμέ. Ο άνθρωπος, ο οποίος υπονοείται από τον 

κατήγορο ότι ήταν εκείνος που έταξε χρήματα στους ναύτες για να σώσουν το πλοίο 

είναι χωρίς αμφιβολία ο Πρώτος (Murray 1936: 183, MacDowell 2004: 88 σημ. 6, 

Wolpert & Kapparis 2011: 143 σημ. 12). Αντίστοιχο παράδειγμα με το συγκεκριμένο 

χωρίο αποτελεί ο λόγος του Δημοσθένη Πρὸς Πολυκλέα περὶ τοῦ ἐπιτριηραρχήματος 

(50.35), όπου ο Απολλόδωρος κατηγορείται ότι ως τριήραρχος παρείχε πολύ 

μεγάλους μισθούς στο πλήρωμα της τριήρους (διεφθαρμένον μὲν πλήρωμα καὶ εἰωθὸς 

ἀργύριον πολὺ προλαμβάνειν καὶ ἀτελείας ἄγειν τῶν νομιζομένων ἐν τῇ νηὶ λῃτουργιῶν 

καὶ λοῦσθαι ἐν βαλανείῳ, τρυφῶντας δ' ἐπιβάτας καὶ ὑπηρεσίαν ὑπὸ μισθοῦ πολλοῦ καὶ 

ἐντελοῦς). 

 

οἱ δεδανεικότες Μασσαλιῶται: Οι δανειστές που δάνεισαν χρήματα στον Ζηνόθεμι 

και τον Ηγέστρατο κατάγονταν από τη Μασσαλία. Ο Cohen (1992: 172) υποστηρίζει 

ότι τα πλήρη στοιχεία των προσώπων αυτών είναι άγνωστα, αλλά πολύ πιθανόν να 

ήταν είτε τραπεζίτες είτε απλοί ιδιώτες που ασχολούνταν με τραπεζικά κεφάλαια. Ο 

Ζηνόθεμις στηριζόμενος στο επιχείρημα της κοινής καταγωγής του με τους 

δανειστές, ζήτησε τη βοήθειά τους, ώστε να ματαιώσει την επιστροφή του πλοίου 

στην Αθήνα.  

 

9. ἐσκευωρημένον καὶ πεποιηκότα: Η προβολή του Ζηνοθέμιδος ως ηθικού 

αυτουργού και εκτελεστή της σκευωρίας με τον Ηγέστρατο είναι μείζονος σημασίας, 

αφού σκοπός του κατηγόρου είναι να τον στιγματίσει και να τον περιθωριοποιήσει. 

Για τη χρήση της σκευωρίας ως ρητορικό μοτίβο εναντίον ενός αντιπάλου πβ. Δημ. 

Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ 36.33, Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.47.  

 

τοσοῦτον ὑπερβέβληκεν ἀναιδείᾳ καὶ τόλμῃ, ὥστ᾽ οὐκ ἐλήλυθεν μόνον, ἀλλὰ καὶ 

τοῦ σίτου τοῦ ἡμετέρου ἀμφισβητήσας ἡμῖν δίκην προσείληχεν: Το ρήμα 

ὑπερβάλλω δίνει βαρύτητα σε αυτό που θα αναφέρει ο κατήγορος στη συνέχεια του 
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λόγου του εναντίον του αντιδίκου του και ταυτοχρόνως ελκύει την προσοχή των 

δικαστών (πβ. Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 18.275 τοσοῦτον ὑπερβέβληκεν ἅπαντας 

ἀνθρώπους ὠμότητι καὶ συκοφαντίᾳ). Τα ουσιαστικά ἀναιδείᾳ καὶ τόλμῃ σε 

συνδυασμό με το συγκεκριμένο ρήμα χρησιμοποιούνται με υποτιμητική σημασία για 

να τονίσουν το θράσος του Ζηνοθέμιδος. Αυτός, παρά τις παράνομες πράξεις του για 

την απαλλαγή εξόφλησης του δανείου, όχι μόνο επέστρεψε στην Αθήνα, αλλά τώρα 

αμφισβητεί την κυριότητα του σιταριού, τολμώντας να εγείρει δίκη εναντίον του 

κατηγόρου, αλλά και του Πρώτου (πβ. Δημ. Περὶ τῆς παραπρεσβείας 19.72 εἰς τοίνυν 

τοῦτ᾽ ἀναιδείας καὶ τόλμης αὐτὸν ἥξειν ἀκούω). Η δίκη εναντίον του κατηγόρου ήταν 

δίκη ἐξούλης (Harris 2015: 20). Αφορούσε υποθέσεις στις οποίες κάποιος, μέσω 

δικαστικής απόφασης, είχε κριθεί ότι ήταν ο κύριος μιας συγκεκριμένης χρηματικής ή 

κτηματικής περιουσίας αλλά το πρόσωπο που την κατείχε αρνιόταν να του την 

παραδώσει (Isager & Hansen 1975: 144, Rubinstein 2018: 14). Τότε, ο πραγματικός 

ιδιοκτήτης της περιουσίας μπορούσε να εγείρει δίκη εναντίον του κατόχου 

αποδεικνύοντας ότι είχε κάθε δικαίωμα λήψης της περιουσίας και ότι ο 

κατηγορούμενος τον είχε εκδιώξει βιαίως όταν προσπάθησε να την πάρει 

(MacDowell 1978: 153). Επίσης, δίκη ἐξούλης μπορούσε κάποιος να διεξαγάγει,  

όταν σε μια προηγούμενη δίκη τού είχε επιδικασθεί αποζημίωση αλλά ο αντίπαλός 

του δεν του την είχε καταβάλει (Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.81). Για το 

συγκεκριμένο είδος δίκης βλ. Harrison (1968): 217-220, 311-314, MacDowell (1978): 

153-154, (1990): 261, Todd (1990): 226, Christ (1998): 532-533, Harris (2013): 123-

146. 

 

10. Τί οὖν ποτ᾽ ἐστὶν τὸ αἴτιον, καὶ τῷ ποτ᾽ ἐπηρμένος οὗτος καὶ ἐλήλυθεν καὶ 

τὴν δίκην εἴληχεν;: Η ρητορική ερώτηση εδώ χρησιμοποιείται για να  κινητοποιήσει 

την κριτική σκέψη των δικαστών, ώστε να καταλάβουν τα πραγματικά κίνητρα του 

αντιδίκου του. Ο κατήγορος στη συνέχεια απαντάει μόνος του στην ερώτηση αυτή 

και εξηγεί ποιο πρόσωπο πιστεύει ότι επηρέασε τον Ζηνόθεμι σχετικά με την 

υπόθεση.  

   Η χρήση ρητορικών ερωτήσεων σε δικανικούς λόγους των Αττικών ρητόρων είναι 

κοινός ρητορικός τόπος (πβ. Αἰσχίν. Περὶ τῆς παραπρεσβείας 2.136-139, όπου 

υπάρχουν δεκατρείς συνεχόμενες ερωτήσεις, γεγονός που δεν παρουσιάζεται τόσο 

έντονα σε κανέναν άλλον λόγο της δικανικής ρητορείας, Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 
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18.282-283, Λυσ. Κατὰ Ερατοσθένους 12.26-29).  Ο Αριστοτέλης (Ῥητορικὴ 1419a) 

θεωρεί ότι οι ρητορικές ερωτήσεις πρέπει να διατυπώνονται από έναν διάδικο μόνο 

όταν πρόκειται να αποδείξει μέσω αυτών ότι οι ισχυρισμοί του αντιπάλου του είναι 

άτοποι. Ο Adams (1905: 356-357) ισχυρίζεται ότι οι ρητορικές αυτές ερωτήσεις είναι 

είτε απλώς ρητορικές, δηλαδή δεν χρήζουν κάποιας απάντησης και χρησιμοποιούνται 

για να προκαλέσουν κάποιο συναίσθημα, είτε περιλαμβάνουν μια νέα πληροφορία, 

προκειμένου ένας ομιλητής να εδραιώσει ένα επιχείρημά του. Ο Harris (2010: 14) 

λέγει ότι οι ρητορικές ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για να δώσει ο ομιλητής έμφαση 

στον λόγο του ή για να προβεί σε μία συμπερασματική δήλωση ενός επιχειρήματός 

του. Τέλος, η χρήση ερωτημάτων, τα οποία μένουν αναπάντητα από έναν ομιλητή 

στοχεύει στο να παρουσιάσει κάποιο συμπέρασμα ως κοινώς αποδεκτό (Δημ. Κατὰ 

Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.217, Λυσ. Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία 

1.27, Ἀρεοπαγιτικὸς περὶ τοῦ σηκοῦ ἀπολογία 7.17). Τη χρήση των ρητορικών 

ερωτήσεων στους Φιλιππικούς λόγους του Δημοσθένη και τα είδη τους αναλόγως με 

τον εκάστοτε στόχο του ομιλητή αναλύει ο Wooten (2013: 349-371). Για τις 

ρητορικές ερωτήσεις επίσης βλ. MacDowell (2009): 248-249. 

 

ἐγὼ ὑμῖν ἐρῶ: Ο κατήγορος επιθυμεί να κατατοπίσει τους δικαστές, αφού 

επισημαίνει ότι ο ίδιος θα απαντήσει στην ερώτηση που έχει θέσει προηγουμένως 

σχετικά με τα κίνητρα του Ζηνοθέμιδος. Η φράση αυτή, όταν χρησιμοποιείται από 

έναν διάδικο, με σκοπό να απαντήσει ο ίδιος σε ερωτήματα που έχει θέσει, συνιστά 

συχνό ρητορικό τόπο (Ἀνδοκ. Περὶ τῶν μυστηρίων 1.8, Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ 

κονδύλου 21.154). 

 

ἀχθόμενος μὲν νὴ τὸν Δία καὶ θεούς, ἀναγκαζόμενος δε: Η αντίθεση (μὲν - δὲ) 

τονίζει τη διατύπωση. Για το σχήμα της αντίθεσης βλ. Smyth (1920): 656 §2904. Οι 

μετοχές αυτές σε παθητική φωνή χρησιμοποιούνται για να αναδείξουν την κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται ο κατήγορος· αυτός αναφέρει ότι αφενός στενοχωριέται για όσα 

έχουν συμβεί, αφετέρου όμως υπογραμμίζει τη δύσκολη θέση στην οποία έχει 

περιέλθει εξαιτίας των αντιπάλων του και η οποία τον αναγκάζει τώρα να μιλήσει. Ο 

κατήγορος εσκεμμένα θυματοποιεί τον εαυτό του, επισημαίνοντας ότι έχει υποφέρει 

πολλά δεινά από αυτούς με απώτερο στόχο να διεγείρει τα συναισθήματα συμπάθειας 

των δικαστών προς το πρόσωπό του. Επίσης, συχνά οι διάδικοι στους δικανικούς 

λόγους δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να θυμίσουν στους δικαστές δυσάρεστα 
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γεγονότα του παρελθόντος, όπως και εδώ. Για αυτό το ρητορικό μοτίβο πβ. Λυκ. 

Κατὰ Λεωκράτους 1.16 ἀναγκάζομαι νῦν μεμνῆσθαι περὶ αὐτῶν, Λυσ. Kατὰ Φίλωνος 

δοκιμασίας 31.8 καθ᾽ ὅσον ἀναγκάζομαι, κατὰ τοσοῦτον μέμνημαι. 

   Η επίκληση ενός κατηγόρου στον Δία και σε όλους τους θεούς δίνει εμφατικό και 

επίσημο χαρακτήρα στη δήλωση (Sommerstein & Torrance 2014: 77). Ο 

συγκεκριμένος όρκος παρουσιάζεται συχνά στους λόγους του Δημοσθένη (Περὶ τοῦ 

στεφάνου 18.129, Κατὰ Ἀριστογείτονος Α’ 25.65). Γενικότερα για τη χρήση του  

όρκου αυτού στους Αττικούς ρήτορες πβ. Δημ. Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ 36.39 

σχ.  

 

ἔστιν ἐργαστήρια μοχθηρῶν ἀνθρώπων συνεστηκότων ἐν τῷ Πειραιεῖ: Το 

ἐργαστήριον κυριολεκτικά έχει την ίδια σημασία με τη νέα ελληνική και σημαίνει 

«οποιοδήποτε μέρος στο οποίο εκτελείται μια εργασία», «το εργαστήριο», «το 

κατασκευαστήριο» (LSJ). Η λέξη αυτή απαντάται και με την έννοια του «οίκου 

ανοχής» ([Δημ.] Κατὰ Νεαίρας 59.67). Στο σημείο αυτό χρησιμοποιείται ως γενική 

πληροφορία και παραδοχή επί της οποίας ο κατήγορος θα δομήσει την αφήγηση της 

εναντίον του σκευωρίας. Ο SF προτείνει ως ορθή τη λέξη ἐργαστήρια σε πληθυντικό 

αριθμό αντί για ενικό, άποψη την οποία υιοθετούμε και εμείς, προφανώς για να 

τονίσει την ύπαρξη πολλών ομάδων ανθρώπων που συνωμοτούν. Ο Roisman (2006: 

36-37) επισημαίνει ότι ο Αριστοφών (πβ. §11 σχ.) ήταν επίσης μέλος αυτών των 

ομάδων. Για τη συγκεκριμένη συνωμοσία βλ. Lofberg (1917): 65-66. Γενικότερα, η 

μεταφορική χρήση της λέξης ἐργαστήρια, προκειμένου να τονισθούν οι ραδιουργίες 

ενός αντιπάλου, είναι συχνή στον Δημοσθένη (πβ. Παραγραφὴ πρὸς Πανταίνετον 

37.39 ἐργαστήριον τῶν συνεστώτων, Πρὸς Βοιωτὸν περὶ τοῦ ὀνόματος 39.2, Πρὸς 

Βοιωτὸν περὶ προικὸς μητρῴας 40.9 ἐργαστήριον συκοφαντῶν). Για τη φράση 

ἐργαστήριον συκοφαντῶν και τον τρόπο που χρησιμοποιείται βλ. Calhoun (1964): 95, 

Christ (1998): 65-66. Τέλος, τα ἐργαστήρια αυτά εδρεύουν στον Πειραιά, το κέντρο 

εμπορίου της Αρχαιότητας και αποτελούν έναν τόπο, όπου παράγονται μοχθηροί 

άνθρωποι. 

    

11. πρεσβευτὴν ἐκ βουλῆς: Για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους ο κατήγορος 

με τον Πρώτο όρισαν έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, ο οποίος θα 

βεβαιωνόταν ότι το πλοίο θα επέστρεφε στην Αθήνα. Σύμφωνα με τους Murray 

(1936: 184) και Pearson (1972: 260) ο όρος πρεσβευτής εδώ έχει την έννοια του 
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απεσταλμένου, του αντιπροσώπου που προερχόταν από τη Βουλή. Ο αντιπρόσωπος 

αυτός ήταν ο Αριστοφών. Ο MacDowell (2004: 88 σημ. 8) ισχυρίζεται ότι, σύμφωνα 

με τα συμφραζόμενα του λόγου, πιθανόν ο Αριστοφών να ήταν μέλος της αθηναϊκής 

Βουλής, χωρίς όμως να μπορεί να υποτεθεί ο,τιδήποτε με απόλυτη βεβαιότητα. Για 

τον ρόλο της Βουλής στην αρχαία Αθήνα βλ. Jones (1958): 111-122, Rhodes (1972): 

12-13, 176-178, MacDowell (1978): 179-190, Mossé (2000): 75-85, Σακελλαρίου 

(2000): 171-179, 302-303. 

 

γνώριμον οὑτωσί: Η πρόταση αυτή αφορά τον Αριστοφώντα. Ο κατήγορος 

επισημαίνει ότι, ενώ ήταν γνωστός του ο Αριστοφών, εντούτοις δεν ήξερε καλά τον 

χαρακτήρα του. Ο σκοπός του είναι να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα του 

προσώπου αυτού για να κερδίσει έτσι τα αισθήματα οίκτου και συμπάθειας των 

δικαστών. Η χρήση του επιρρήματος οὑτωσί αποσκοπεί στο να στραφεί η προσοχή 

των δικαστών στον Αριστοφώντα. Για ίδια χρήση του επιρρήματος αυτού πβ. Αἰσχίν. 

Κατὰ Κτησιφῶντος 3.186, Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.88. 

 

ἀτύχημα - ἀτυχήσαντες: Ο κατήγορος χαρακτηρίζει ως ἀτύχημα τη γνωριμία του με 

τους αντιδίκους του. Η σύντομη επανάληψη της λέξης αυτής μέσα στην ίδια φράση 

τονίζει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για τη συνεργασία τους αλλά υπεύθυνη είναι η τύχη.  

   Ο όρος τύχη γενικά χρησιμοποιείται για να περιγράψει ο,τιδήποτε συμβαίνει στη 

ζωή κάποιου και δεν είναι αποτέλεσμα των ενεργειών του αλλά αποτελεί μια δράση 

που προέρχεται είτε από κάποιον άλλον άνθρωπο είτε από τους θεούς (Βολονάκη 

2012: 378). Αντίθετα, η λέξη ἀτύχημα ορίζεται ως «η κακή τύχη ενός ανθρώπου», «η 

ατυχία» και χρησιμοποιείται ως συχνός ρητορικός τόπος στους Αττικούς ρήτορες 

([Δημ.] Ἔνδειξις κατὰ Θεοκρίνου 58.1, Ἰσοκ. Πρὸς Δημόνικον 1.26). Για το θέμα της 

τύχης βλ. Jaeger (1963): 131-133, Dover (1974): 138-141, Mikalson (1983): 61-62. 

 

(Ἀριστοφῶν ὄνομ᾽ αὐτῷ): Η παρένθεση εδώ λειτουργεί διευκρινιστικά. Ο 

Αριστοφών δεν απαντάται σε καμία άλλη αρχαία πηγή εκτός του παρόντος λόγου. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του κειμένου ορίσθηκε αρχικά ως εκπρόσωπος των 

συμφερόντων του κατηγόρου και του Πρώτου, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση 

για την αντιπαράθεση που είχε προκύψει ανάμεσα στον κατήγορο και τον Ζηνόθεμι. 

Αργότερα όμως, κατόπιν δωροδοκίας, συνωμότησε με τον Ζηνόθεμι και 
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λειτούργησαν από κοινού για να σφετερισθούν το εμπόρευμα του καραβιού (§§11, 

24).  

 

καὶ τὰ τοῦ Μικκαλίωνος πράγματ᾽ ἐσκευώρηται: Αναφορικά με τον Μικκαλίωνα 

(Kirchner, PA 10167) και την υπόθεσή του δεν υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία από 

κάποια πηγή. Η εν λόγω αναφορά του κατηγόρου αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο 

θέμα ήταν γνωστό σε όλους (Pearson 1972: 260). Χρησιμοποιείται με αρνητική 

σημασία ως ένα ζήτημα που αφορά κάποιου είδους σκευωρία. Η προβολή της 

ανάμειξης του Αριστοφώντος στην υπόθεση αυτή λειτουργεί ως επιχείρημα που 

υποσκάπτει το ήθος του. 

 

(ταῦτα γὰρ νῦν ἀκούομεν): Η εμφατική χρήση του χρονικού επιρρήματος νῦν 

δηλώνει την έκπληξη του κατηγόρου, ο οποίος για να τονίσει τη αθωότητά του, 

ισχυρίζεται ότι μαθαίνει για πρώτη φορά την ανάμειξη του Αριστοφώντος στην 

υπόθεση του Μικκαλίωνος. Η εμπλοκή του Αριστοφώντος είναι μια πληροφορία που 

φαίνεται ότι έχει γίνει πρόσφατα γνωστή από τους αντιδίκους του κατηγόρου. 

 

ἠργολάβηκεν αὐτὸς καὶ κατεπήγγελται τουτῳί: Το ρήμα ἐργολαβέω σημαίνει 

«εργάζομαι με αμοιβή», «επιδιώκω χρηματική ωφέλεια», «κερδοσκοπώ» (LSJ). Εδώ 

έχει τη σημασία της κερδοσκοπίας (πβ. Δημ. Κατὰ Ἀνδροτίωνος παρανόμων 22.49). 

Το ρήμα κατεπαγγέλλομαι σημαίνει «δίνω υποσχέσεις», «δεσμεύομαι» (LSJ). Πβ. 

Αἰσχίν. Κατὰ Κτησιφῶντος 3.223. Για τη χρήση των δύο αυτών ρημάτων μαζί πβ. 

Αἰσχίν. Κατὰ Τιμάρχου 1.173 κατεπαγγέλλεται γὰρ πρὸς αὐτούς, ἐργολαβῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς. 

Η συνεργασία του Ζηνοθέμιδος με τον Αριστοφώντα πραγματοποιήθηκε ύστερα από 

δωροδοκία του τελευταίου. Ο κατήγορος σκοπίμως επισημαίνει το θέμα αυτό, ώστε 

να προκαλέσει αισθήματα οργής και δυσαρέσκειας στους δικαστές εναντίον των 

αντιπάλων του, αφού η δωροδοκία αποτελούσε παράνομη πράξη στην αρχαία Αθήνα 

και για αυτόν ακριβώς τον λόγο γινόταν πάντοτε κρυφά (Harvey 1985: 93).  

 

καὶ ὅλως ἐστὶν ὁ πάντα πράττων οὗτος: Στο χωρίο αυτό όλες οι επιθέσεις του 

κατηγόρου μετατοπίζονται στο πρόσωπο του Αριστοφώντος. Ο Αριστοφών εστάλη 

ως εκπρόσωπος του ίδιου και των υπόλοιπων συνεταίρων του στην Κεφαλλονιά, για 

να ελέγξει για ποιον λόγο καθυστερούσε το πλοίο να αποπλεύσει προς την Αθήνα. Ο 

MacDowell (2004: 89 σημ. 10) υποστηρίζει ότι, αφού διαπίστωσε ότι οι όροι της 
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συμφωνίας σχετικά με το ταξίδι του πλοίου και με το εμπόρευμα δεν ήταν ξεκάθαροι, 

πρότεινε στον Ζηνόθεμι να διεκδικήσει την κυριότητα του σιταριού. Ο κατήγορος 

χρησιμοποιεί εντέχνως στο τέλος της πρότασης αυτής την αντωνυμία οὗτος, με σκοπό 

να καταδείξει τον Αριστοφώντα. Για τη χρήση της αντωνυμίας αυτής από τον 

κατήγορο γενικότερα σε όλον τον λόγο, προκειμένου να αναφερθεί με περιφρονητικό 

και απαξιωτικό τρόπο προς τους αντιπάλους του πβ. §2 τουτῳὶ τοίνυν Ζηνοθέμιδι, 

τούτου δ’ ἀπολομένου, τουτουὶ τοῦ ἀνθρώπου. 

 

ὁδὶ δ᾽ ἅσμενος δέδεκται ταῦτα: Η χρήση του συγκεκριμένου τύπου της δεικτικής 

αντωνυμίας (ὁδὶ) δίνει έμφαση στον λόγο. Το επίθετο ἅσμενος χρησιμοποιείται για να 

τονίσει τη συναισθηματική κατάσταση του Ζηνοθέμιδος, ο οποίος με μεγάλη 

ευχαρίστηση αποδέχθηκε τη βοήθεια του Αριστοφώντος. Για τη χρήση του επιθέτου 

αυτού στους Αττικούς ρήτορες πβ. Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 18.36, Λυσ. Ὑπὲρ τοῦ 

Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία 1.13, Ἀπολογία δωροδοκίας ἀπαράσημος 21.18, Κατὰ 

τῶν σιτοπωλῶν 22.14. Αξίζει να επισημανθεί εδώ το ρητορικό μοτίβο της αντίθεσης 

που χρησιμοποιείται. Στο τέλος της προηγούμενης παραγράφου ο κατήγορος 

προβάλλει τον εαυτό του να στενοχωριέται με την εξέλιξη των γεγονότων 

(ἀχθόμενος). Αντίθετα αυτή η παράγραφος ολοκληρώνεται με τη δήλωση ότι ο 

Ζηνόθεμις είναι ευχαριστημένος για τη βοήθεια που του παρέχεται από τον 

Αριστοφώντα (ἅσμενος).  

 

12. ὡς γὰρ διήμαρτεν τοῦ διαφθαρῆναι τὸ πλοῖον: Το ρήμα διαμαρτάνω σημαίνει 

«αποτυγχάνω να κάνω κάτι», «να αποκτήσω κάτι» (πβ. §§8, 9 ἀποτυχὼν). Η χρήση 

του έναρθρου απαρέμφατου (τοῦ διαφθαρῆναι) είναι χαρακτηριστική σχετικά με το 

ύφος του λόγου και τονίζει την αποτυχία του Ζηνοθέμιδος να βυθίσει το καράβι (πβ. 

§16 τοῦ διακόπτειν, §19 τοῦ ἀναπλεῖν). Η παρήχηση του δι- (διήμαρτεν - διαφθαρῆναι) 

υπογραμμίζει την παράνομη πράξη του Ζηνοθέμιδος. 

 

(πῶς γάρ; ἅ γ᾽ ἐξ ἀρχῆς μὴ ἐνέθετο): Η πρόταση μέσα στην παρένθεση είναι 

επεξηγηματική. Κατά τον Smyth (1920: 638 §2805) η ερώτηση πῶς γάρ 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάτι το οποίο είναι αδύνατον να συμβεί. Ο 

κατήγορος υποστηρίζει ότι ο Ζηνόθεμις δεν είχε τοποθετήσει από την αρχή τα 

εμπορεύματα στο πλοίο. 
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ἀντιποιεῖται τῶν ἡμετέρων: Το ρήμα ἀντιποιοῦμαι σημαίνει «διεκδικώ για τον 

εαυτό μου κάτι που δεν μου ανήκει» (LSJ). Ο κατήγορος αναφέρεται στον 

σφετερισμό του εμπορεύματος από τον αντίπαλό του.  

 

καί φησι τῷ Ἡγεστράτῳ ἐπὶ τούτῳ τῷ σίτῳ δεδανεικέναι ὃν ὁ παρ᾽ ἡμῶν 

ἐπιπλέων ἐπρίατο: Ο κατήγορος αντικρούει στο σημείο αυτό τον ισχυρισμό του 

Ζηνοθέμιδος ότι είχε δώσει δάνειο στον Ηγέστρατο με εγγύηση το σιτάρι (πβ. §14) 

και επισημαίνει ότι έχει αγορασθεί από τον απεσταλμένο τους στο καράβι, τον 

Πρώτο. 

 

οἱ δὲ δανεισταὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐξηπατημένοι, ὁρῶντες ἑαυτοῖς ἀντὶ τῶν χρημάτων 

ἄνθρωπον πονηρὸν χρήστην, ἄλλο δ᾽ οὐδέν: Η πρόταση αυτή περιγράφει 

εμφατικώς την εξαπάτηση των δανειστών από τον Ζηνόθεμι. Η φράση ἐξ ἀρχῆς 

υποδηλώνει ότι, εφόσον το σιτάρι είχε αγορασθεί από τον Πρώτο, τότε η εγγύηση του 

σιταριού που είχαν οι δανειστές από τον Ζηνόθεμι ήταν άνευ ουσίας, πράγμα που 

υποδεικνύει ότι εξαπατήθηκαν από την αρχή της συμφωνίας τους. Η συχνή 

επανάληψη του ρήματος ἐξαπατῶ (πβ. §15 ἐξηπάτηκας, ἐξηπάτηκε) ενισχύει την 

κατηγορία εναντίον του περί απάτης. Άλλες συνώνυμες λέξεις που χρησιμοποιεί 

σκοπίμως ο κατήγορος σε όλον τον λόγο του, για να υπογραμμίσει την απάτη των 

αντιπάλων του, είναι οι ακόλουθες: §12 παρακρουσθέντων, ψευδόμενον, §31 

παρακρούσεσθαι, φενακιεῖν. Το αποτέλεσμα ήταν οι δανειστές να κερδίσουν έναν 

πονηρό οφειλέτη παρά την επιστροφή των χρημάτων τους. Για το επίθετο χρήστης πβ. 

Δημ. Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ 32.6 σχ. 

 

ἐλπίδα ἔχοντες ὑπὸ τούτου παρακρουσθέντων ὑμῶν ἐκ τῶν ἡμετέρων 

ἀπολήψεσθαι τὰ ἑαυτῶν: Με τη μετοχή παρακρουσθέντων δηλώνεται η εξαπάτηση 

των δικαστών από τον Ζηνόθεμι, η οποία, σύμφωνα με τον κατήγορο, δημιουργεί την 

ελπίδα στους δανειστές του τελευταίου ότι θα κατορθώσουν να λάβουν ξανά τα 

χρήματα που τους οφείλονται από τα χρήματα του κατηγόρου και του Πρώτου. Κατά 

τον Αποστολάκη (2009: 164) η  χρήση τoυ ρήματος παρακρούομαι είναι συνήθης σε 

καταγγελίες ομιλητών, ώστε να τονίσουν την απόπειρα του αντιπάλου τους είτε να 

παραπλανήσει τους δικαστές με τα απατηλά ρητορικά του τεχνάσματα (Αἰσχίν. Κατὰ 

Τιμάρχου 1.170, Δημ. Κατὰ Ἀριστοκράτους 23.107), όπως παρατηρείται και εδώ, είτε 

να εκμεταλλευθεί την άγνοιά τους σχετικά με όλα τα στοιχεία που αφορούν την 
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εκάστοτε υπόθεση, είτε ακόμη να φροντίσει για την ερμηνεία των νόμων με γνώμονα 

το συμφέρον του.  

 

ὃν ἴσασιν ψευδόμενον: Ο κατήγορος υπονομεύει το ήθος του αντιπάλου του 

προβάλλοντάς τον ως ψεύτη. Λέγει ότι αυτό είναι γνωστό σε όλους (ὃν ἴσασιν), μία 

φράση η οποία αποτελεί κοινό ρητορικό τόπο· και στοχεύει να προδιαθέσει θετικά 

τους δικαστές και το ακροατήριο, ώστε να συμμερισθούν την άποψή του (Wolpert 

2003: 540, Λεντάκης 2018: 92). Σύμφωνα με τον Ober (1999: 149) αυτού του είδους 

οι φράσεις χρησιμοποιούνται από έναν ομιλητή για να εξασφαλίσει τη συμφωνία 

ακόμη και αυτών που αγνοούσαν το θέμα, γιατί οι τελευταίοι θα αισθάνονταν ντροπή 

για την άγνοια μιας τόσο κοινής γνώσης. Η ιδέα του ψεύδους που προβάλλεται εδώ 

είναι σύνηθες ρητορικό μοτίβο, το οποίο μειώνει την αξιοπιστία του αντιπάλου και 

υποσκάπτει την επιχειρηματολογία του. Για την κοινότοπη χρήση του ψεύδους ως 

ρητορικού μέσου εναντίον ενός αντιδίκου πβ. Αἰσχίν. Περὶ τῆς παραπρεσβείας 2.2, 

[Δημ.] Πρὸς Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.48, Λυσ. Δήμου καταλύσεως ἀπολογία 25.2.  

 

τούτῳ συνδικεῖν ἀναγκάζονται: Προφανώς εδώ εννοείται ότι οι δανειστές 

υπερασπίστηκαν τον Ζηνόθεμι στην προηγούμενη δίκη που πραγματοποιήθηκε και, 

σύμφωνα με τον κατήγορο, ισχυρίσθηκαν αναγκαστικά ότι το σιτάρι τού ανήκει· με 

τη δήλωσή τους αυτή ενδεχομένως θα μπορούσαν να πάρουν ξανά τα χρήματα που 

του είχαν δανείσει (Wolpert & Kapparis 2011: 144 σημ. 16). 

   Στην αρχαία Αθήνα ο σύνδικος ήταν «o συνήγορος» (Kremmydas 2012: 36). Ο 

Harrison (1971: 34-35) αναφέρει ότι διοριζόταν για να αντιπροσωπεύει την πόλη σε 

διάφορες υποθέσεις που προέκυπταν, με σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων 

της (Ἀνδοκ. Περὶ τῶν μυστηρίων 1.150, Δημ. Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 

20.153). Επίσης, σύνδικος μπορούσε να ήταν κάποιος, ο οποίος συμμετείχε σε μια 

δίκη για να υπερασπισθεί ένα άτομο σε μια ιδιωτική του υπόθεση (Todd 1990: 238). 

Η Rubinstein (2000: 51) θεωρεί ότι υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορούσε 

κάποιος να ορισθεί ως σύνδικος σε περισσότερες από μία υποθέσεις (Δημ. Περὶ τῆς 

ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.152). Ας σημειωθεί ότι μετά την πτώση των Τριάκοντα 

Τυράννων σύνδικοι ονομάζονταν οι δικαστές, οι οποίοι εξέδιδαν αποφάσεις για 

θέματα που σχετίζονταν με δημεύσεις περιουσιών (Λυσ. Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ 

δοκιμαζομένῳ ἀπολογία 16.7). 
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τοῦ συμφέροντος εἵνεκα τοῦ ἑαυτῶν: Η υπεράσπιση του Ζηνοθέμιδος από τους 

δανειστές του πραγματοποιείται για λόγους οικονομικού συμφέροντος. Για τον κοινό 

τόπο ότι ο αντίπαλος λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον του πβ. Δημ. Κατὰ 

Φιλίππου Α’ 4.41, Πρὸς Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.48. Το συγκεκριμένο επιχείρημα 

έχει ως στόχο να προκαλέσει τα αισθήματα οργής των δικαστών απέναντι σε αυτούς 

που επιδιώκουν το χρηματικό όφελος. Άλλες συνώνυμες λέξεις που 

χρησιμοποιούνται στον λόγο για να τονίσουν την ίδια έννοια και παραλλήλως να 

συνδράμουν στην υφολογική του ποικιλία είναι το κέρδος και η ὠφέλεια (πβ. §25). 

Για τη χρήση των συγκεκριμένων λέξεων στους Αττικούς ρήτορες, οι οποίες 

περικλείουν την έννοια της χρηματικής ωφέλειας βλ. Dover (1974): 171-174. 

 

13. Τὸ μὲν οὖν πρᾶγμ᾽ ὑπὲρ οὗ τὴν ψῆφον οἴσετε, ὡς εἰπεῖν ἐν κεφαλαίῳ, 

τοιοῦτόν ἐστιν: Ο κατήγορος παρουσίασε περιληπτικά την υπόθεση στους δικαστές, 

οι οποίοι πρόκειται στη συνέχεια να ψηφίσουν. Για τον κοινό τόπο της συνοπτικής 

παρουσίασης μιας υπόθεσης από έναν διάδικο πβ. Δημ. Κατὰ Τιμοκράτους 24.5, Λυσ. 

Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.33 με το σχ. της Βολονάκη 2012: 172. Μέχρι αυτό το 

σημείο έχει διηγηθεί την ιστορία της παρ’ ολίγον βύθισης του καραβιού. Θα 

ακολουθήσουν οι  καταθέσεις των μαρτύρων, η περιγραφή της αγκυροβόλησης του 

πλοίου στο λιμάνι της Κεφαλλονιάς, καθώς και τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν με την 

επιστροφή του στην Αθήνα. 

  Η διαδικασία της ψηφοφορίας στα αθηναϊκά δικαστήρια πραγματοποιούνταν 

αμέσως μετά την εκφώνηση των λόγων των δύο αντίπαλων πλευρών (Perlman 2018: 

17). Ο Αριστοτέλης (Ἀθηναίων Πολιτεία 68.1-4) περιγράφει ότι για τη διαδικασία 

αυτή υπήρχαν δύο δίσκοι, ο ένας μπρούντζινος και ο άλλος ξύλινος. Κάθε δίσκος 

περιείχε στη μέση του έναν σωλήνα. Στον μπρούντζινο σωλήνα τοποθετούνταν οι 

έγκυρες ψήφοι και στον ξύλινο οι άκυρες. Κάθε δικαστής τοποθετούσε μία από τις 

ψήφους του σε κάθε σωλήνα. Όταν έληγε η ψηφοφορία γινόταν η καταμέτρησή τους. 

Η πλειονότητα των ψήφων καθόριζε το αποτέλεσμα (Wilson 2013: 401). Συνήθως, 

υπήρχε μέριμνα να είναι μονός ο αριθμός των δικαστών που εκδίκαζαν κάθε 

υπόθεση. Αν υπήρχε ίσος αριθμός ψήφων, αυτό σήμαινε αθώωση (Staveley 1972: 95-

100). Επιπλέον, στην περίπτωση των τιμητῶν ἀγώνων, οι δικαστές δεν μπορούσαν να 

εξετάσουν ένα σύνολο πιθανών ποινών, αλλά μπορούσαν να ψηφίσουν για να 

επιλέξουν μια ποινή μεταξύ εναλλακτικών επιλογών, οι οποίες είχαν προταθεί από 

τους διαδίκους (Lanni 2006: 40). Ο ενάγων της δίκης που κέρδιζε την υπόθεση 
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πρότεινε μια ποινή, ο εναγόμενος από την πλευρά του αντιπρότεινε μια άλλη, και οι 

δικαστές ψήφιζαν υπέρ της μίας ή της άλλης ποινής. Κάθε κατηγορούμενος έπρεπε να 

αντιμετωπίσει με τον δέοντα σεβασμό την ποινή που πρότεινε και να μην είναι 

υπερβολικά επιεικής, διότι τότε οι δικαστές θα ψήφιζαν υπέρ της πρότασης του 

κατηγόρου. Σε δημόσιες υποθέσεις αν ο ενάγων λάμβανε λιγότερο από το 1/5 των 

ψήφων των δικαστών, τότε έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο 1.000 δραχμών και 

παραλλήλως έχανε το δικαίωμα να υποβάλει στο μέλλον καταγγελίες του ίδιου είδους 

(MacDowell 1978: 252). Σε ιδιωτικές υποθέσεις στις οποίες ο κατήγορος ζητούσε ένα 

χρηματικό ποσό από τον κατηγορούμενο, αν τελικά έχανε τη δίκη, τότε είχε την 

υποχρέωση να πληρώσει στον αντίπαλό του το 1/6 του ποσού, το οποίο είχε αξιώσει, 

δηλαδή την ἐπωβελία. Βλ. Εισαγωγή 2.1.  

 

καί μοι λέγε τὰς μαρτυρίας: Η φράση αυτή είναι συνήθης στην αττική ρητορεία 

(Δείν. Κατὰ Δημοσθένους 1.27, [Δημ.] Ἔνδειξις κατὰ Θεοκρίνου 58.43, Ἔφεσις πρὸς 

Εὐβουλίδην 57.19, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Απολλοδώρου κλήρου 7.17, Λυκ. Κατὰ Λεωκράτους 

1.20). Αξίζει να επισημανθεί ότι κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα π.Χ. όλες οι 

μαρτυρίες που χρησιμοποιούνταν σε μια δίκη ήταν σε γραπτή μορφή και διαβάζονταν 

για να επαληθεύσει ένας διάδικος τους ισχυρισμούς του (Harris 1989: 71-72, Rydberg 

- Cox 2003: 660). Στο σημείο αυτό ο κατήγορος απευθύνεται στον γραμματέα του 

δικαστηρίου και του ζητάει την ανάγνωση των μαρτυρίων που αποδεικνύουν ότι είναι 

αληθινά όσα έχει προαναφέρει. Ο Canevaro (2019: 78) υπογραμμίζει γενικότερα ότι 

εκείνη την εποχή ο ρόλος του γραμματέα σε μια δίκη ήταν ιδιαιτέρως σπουδαίος, 

διότι όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που προσκομίζονταν διαβάζονταν από αυτόν.   

   Σημαντικό αποδεικτικό μέσο για την πιστοποίηση των γεγονότων σε μια υπόθεση 

ήταν οι μάρτυρες. Ο Αριστοτέλης (Ῥητορική 1375a) σημειώνει ότι υπάρχουν πέντε 

είδη ατέχνων πίστεων και ανάμεσα σε αυτές συμπεριλαμβάνει και τις μαρτυρίες. 

Σύμφωνα με τον Thür (2005: 146-169) από τα είδη αυτά το μόνο που έχει τη 

σημαντικότερη θέση στο αθηναϊκό δικανικό σύστημα είναι οι μαρτυρικές καταθέσεις, 

αφού αυτές επικυρώνουν τη γνησιότητα των αποδεικτικών εγγράφων. Στην 

περίπτωση απουσίας αποδεικτικών εγγράφων για μια υπόθεση, οι μάρτυρες ήταν 

αυτοί που είχαν τον πρωταρχικό ρόλο και καλούνταν για να επιβεβαιώσουν ένα 

γεγονός (Carey 1997: 15). Στην αρχαία Αθήνα οι μάρτυρες κατά κανόνα υποστήριζαν 

τον διάδικο. Υπήρχαν όμως περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας μάρτυρας μπορεί να 

μην είχε την πρόθεση να υποστηρίξει κάποιον. Τότε ερχόταν στο δικαστήριο και εκεί 
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ο διάδικος του ζητούσε να επιβεβαιώσει ένα γεγονός. Ο μάρτυρας μπορούσε είτε να 

επαληθεύσει ενόρκως το γεγονός αυτό είτε να το αρνηθεί. Αν πάλι δεν επιθυμούσε να 

κάνει ο,τιδήποτε από τα δύο, τότε έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο 1.000 δραχμών 

(MacDowell 1978: 243-244). Ο de Bakker (2012: 396) υποστηρίζει ότι, όταν ένας 

ρήτορας αναφέρει ότι θα χρησιμοποιήσει αποδεικτικά στοιχεία στον λόγο του, όπως 

είναι οι μαρτυρίες, οι νόμοι κλπ., το κάνει με σκοπό την επίδειξη (πβ. Δημ. Κατὰ 

Ἀφόβου Β’ 28.11-13, όπου έχουμε επτά συνεχόμενες μαρτυρίες). Η διαδικασία που 

ακολουθούνταν για τις καταθέσεις μαρτύρων ήταν η παρακάτω. Παλιότερα ο 

μάρτυρας κατέθετε προφορικώς στο δικαστήριο. Ο κατήγορος τού έθετε κάποιες 

ερωτήσεις ή του ζητούσε να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς του (Ἀνδοκ. Περί τῶν 

μυστηρίων 1.14, 18, 69, Ἀριστοφ. Σφῆκες στιχ. 963-6). Όμως, περίπου το 375 π.Χ. το 

σύστημα άλλαξε. Ο γραμματέας του δικαστηρίου διάβαζε ενώπιον των δικαστών μια 

γραπτή έκθεση της κατάθεσης του μάρτυρα και ο τελευταίος απλώς πιστοποιούσε αν 

η έκθεση αυτή ήταν αληθής ή όχι (Bonner 1905: 46-47, Calhoun 1919: 190-193, 

Rubinstein 2000: 72-75, Gagarin 2008: 189). Ως μάρτυρες στο δικαστήριο καλούνταν 

συνήθως άνδρες Αθηναίοι πολίτες, ενώ απαγορευόταν να καταθέσουν γυναίκες ή 

παιδιά. Αναφορικά με τις καταθέσεις μαρτύρων δεν έλειπαν και οι περιπτώσεις 

ψευδομαρτυρίας. Οι Harrison (1971: 192) και Thür (2005: 157) τονίζουν ότι ο 

αντίδικος, όταν θεωρούσε την κατάθεση ενός μάρτυρα της άλλης πλευράς ψευδή, 

τότε μπορούσε να υποβάλει επίσημη ένσταση (ἐπισκέπτεσθαι) και έτσι να διεξαχθεί 

εναντίον του νέα δίκη για ψευδομαρτυρία (πβ. [Δημ.] Κατὰ Ὀλυμπιοδώρου βλάβης 

48.45).  

 

14. δεῦρο - ὅθεν - ἐνταῦθα: Ο Δημοσθένης συχνά χρησιμοποιεί αναφορικά 

επιρρήματα αντί για τοπωνύμια, προκειμένου να δηλώσει έναν τόπο (de Bakker 2012: 

407). Το επίρρημα δεῦρο χρησιμοποιείται συνήθως για να δηλώσει την Αθήνα, όπως 

και εδώ (Δημ. Περὶ τῆς εἰρήνης 5.8, Περὶ τοῦ στεφάνου 18.287, Kατὰ Μειδίου περὶ τοῦ 

κονδύλου 21.168). Το επίρρημα ὅθεν αφορά την Αθήνα από όπου ξεκίνησε το πλοίο 

για να φτάσει στον προορισμό του (Ἰσοκ. Φίλιππος 5.102). Το επίρρημα ἐνταῦθα 

δηλώνει και αυτό με τη σειρά του την Αθήνα, το λιμάνι επιστροφής του πλοίου 

(Ἀνδοκ. Περὶ τῆς ἑαυτοῦ καθόδου 2.20, Δημ. Περὶ τῆς παραπρεσβείας 19.93).  

 

γνόντων τῶν Κεφαλλήνων ἀντιπράττοντος τούτου: Στο συγκεκριμένο χωρίο 

επισημαίνεται ότι οι άρχοντες του νησιού της Κεφαλλονιάς ήταν εκείνοι, οι οποίοι 
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αποφάσισαν για την επιστροφή του πλοίου στην Αθήνα (πβ. §9). Προφανώς, η 

απόφασή τους να επιστρέψει το πλοίο στην πόλη αυτή υποδηλώνει πιθανόν ότι 

θεωρούσαν αβάσιμες τις διεκδικήσεις του Ζηνοθέμιδος. 

 

τὴν μὲν ναῦν οἱ ἐπὶ τῇ νηῒ δεδανεικότες ἐνθένδε εὐθέως εἶχον, τὸν δὲ σῖτον ὁ 

ἠγορακὼς εἶχεν· ἦν δ᾽ οὗτος ὁ ἡμῖν τὰ χρήματ᾽ ὀφείλων: Ο κατήγορος πληροφορεί 

τους δικαστές για το τί ακριβώς συνέβη με το πλοίο και το εμπόρευμά του αμέσως 

μετά από την επιστροφή του στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον αθηναϊκό νόμο το πλοίο 

το πήραν για είκοσι ημέρες οι δανειστές του Ζηνοθέμιδος και του Ηγεστράτου ως 

ενέχυρο για τα χρήματα που δεν τους είχαν ακόμη επιστραφεί (Thür 2014: 241), ενώ 

το σιτάρι δόθηκε σε αυτόν που το είχε αγοράσει με τα χρήματα του κατηγόρου, 

δηλαδή στον Πρώτο. 

 

ἠμφεσβήτει τοῦ σίτου, φάσκων Ἡγεστράτῳ δεδανεικέναι: Στο σημείο αυτό οι 

αμφισβητήσεις του Ζηνοθέμιδος για την κυριότητα του σιταριού βασίζονται στους 

ισχυρισμούς του σχετικά με τα χρήματα, τα οποία είχε δανείσει στον Ηγέστρατο. Οι 

Wolpert & Kapparis (2011: 144 σημ. 17) επισημαίνουν ότι το χωρίο αυτό δεν είναι 

αρκετά σαφές λόγω του γεγονότος ότι ο κατήγορος δεν επεξηγεί βασικές 

λεπτομέρειες αναφορικά με το θέμα αυτό. 

 

15. ‘‘τί λέγεις, ἄνθρωπε;’’: Εδώ η λειτουργία του ευθέος λόγου εντός της διήγησης 

είναι μείζονος σημασίας, διότι υποδεικνύει τη συναφή προσπάθεια του ομιλητή να 

προσδώσει ενάργεια στον λόγο του. Ο Usher (2007: 230) αναγνωρίζει την 

αποτελεσματική χρήση του ευθέος λόγου στους δικανικούς λόγους (πβ. Λυσ. Κατὰ 

Διογείτονος 32.15-17). Γενικότερα η χρήση του από τους Αττικούς ρήτορες προσδίδει 

ζωντάνια και αμεσότητα στους λόγους τους (MacDowell 1989: 22). 

   Ο τύπος της συγκεκριμένης ρητορικής ερώτησης τονίζει την αγανάκτηση του 

Πρώτου ως προς τις προφορικές διατυπώσεις του Ζηνοθέμιδος, ότι δάνεισε χρήματα 

στον Ηγέστρατο, ενώ γνώριζε ότι ήταν αναξιόπιστος στις οικονομικές του 

συναλλαγές. Η κλητική προσφώνηση ἄνθρωπε χρησιμοποιείται εδώ στο πλαίσιο της 

επίθεσης εναντίον του Ζηνοθέμιδος (Pearson 1972: 263). Είναι συχνή σε λόγους του 

Δημοσθένη για να καταδείξει την αγανάκτηση κάποιου (Περὶ τῆς παραπρεσβείας 

19.94, Kατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.179, Πρὸς Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.15). 
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‘‘σὺ χρήματα δέδωκας Ἡγεστράτῳ, μεθ᾽ οὗ τοὺς ἄλλους ἐξηπάτηκας ~ σὺ {οὖν} 

ταῦτ᾽ ἀκούων αὐτὸς ἂν προήκω;’’: Ο κατήγορος μεταφέρει σε ευθύ λόγο τα λόγια 

του Πρώτου προς τον Ζηνόθεμι, μία συζήτηση, η οποία σύμφωνα με τον de Bakker 

(2012: 394) πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά και αφορούσε τη δανειοδότηση του 

Ηγεστράτου από τον Ζηνόθεμι· έτσι αποδεικνύεται επίσης ότι πολύ πιθανόν ο 

Πρώτος να γνώριζε για την απάτη στις Συρακούσες. Ο κατήγορος όμως δεν εξηγεί 

στους δικαστές την πηγή αυτής της πληροφορίας (Pearson 1972: 263). Η προβολή της 

γενικότερης αναξιοπιστίας του Ηγεστράτου ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις 

αποτελεί σημαντική απόδειξη ότι είναι αδύνατον ο Ζηνόθεμις να υπήρξε δανειστής 

του. Οι συνεχείς ερωτήσεις, τις οποίες θέτει ο κατήγορος από το σημείο αυτό και στο 

εξής (§§15-17), είναι ουσιαστικά δηλώσεις και καταφάσεις. Τέλος, η χρήση διαλόγων 

μέσα στο κείμενο είναι ρητορικό τέχνασμα, το οποίο προσδίδει στον λόγο ευθύτητα 

και ζωντάνια (πβ. Δημ. Κατὰ Κόνωνος αἰκείας 54.35). 

 

ἔφη καὶ ἀναιδὴς ἦν: Το ρήμα ἔφη χρησιμοποιείται πολύ συχνά στους πλατωνικούς 

διαλόγους (Πρωταγόρας 310b, Συμπόσιον 174b, Φαίδων 107c). Ο Δημοσθένης 

επίσης συνηθίζει να χρησιμοποιεί στους λόγους του τα λόγια τρίτων είτε σε ευθύ 

λόγο (Περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ 8.74, Περὶ τῆς παραπρεσβείας 19.46) είτε σε πλάγιο 

(Πρὸς Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.46), με σκοπό να ισχυροποιήσει τα επιχειρήματά 

του. Η συμπεριφορά του Ζηνοθέμιδος χαρακτηρίζεται από τον ομιλητή ως αναιδής, ο 

οποίος απάντησε καταφατικά στην ερώτηση του Πρώτου ότι είχε δώσει χρήματα 

στον Ηγέστρατο. 

 

τῶν παρόντων τις ὑπέλαβεν: Ο MacDowell (2004: 90 σημ. 11) θεωρεί ότι αυτός που 

είπε στον Ζηνόθεμι ότι εξαπατήθηκε από τον Ηγέστρατο ήταν μάλλον ένας από τους 

επιβάτες του πλοίου παρά κάποιος που άκουσε για την υπόθεση στην Αθήνα.  

 

ὁ σὸς κοινωνὸς καὶ πολίτης, ὁ Ἡγέστρατος: Ο κατήγορος μεταφέρει τα λόγια ενός 

από τους επιβαίνοντες του καραβιού. Οι χαρακτηρισμοί που δίνονται αφορούν τον 

Ηγέστρατο. Η λέξη κοινωνὸς σημαίνει «αυτόν που είναι συμμέτοχος», «συνέταιρος 

κάποιου» (Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 18.21, Ἰσοκ. Παναθηναϊκὸς 12.184). Παραπάνω, ο 

κατήγορος χρησιμοποιεί τον όρο αυτόν για να χαρακτηρίσει τον Ζηνόθεμι (πβ. §7). Ο 

Zane (1925: 343) περιγράφει ότι ο Ηγέστρατος, όταν βρισκόταν στη Σικελία, 

συνάντησε τον Ζηνόθεμι, και του εξήγησε ότι έχει δικό του ένα καράβι φορτωμένο με 
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σιτάρι που πρόκειται να ταξιδέψει στην Αθήνα. Έπειτα του ζήτησε δάνειο για το 

φορτίο του πλοίου και έτσι περίπου ξεκίνησε η συνεργασία τους. Η λέξη πολίτης 

χρησιμοποιείται για να υπενθυμίσει ότι η καταγωγή και των δύο ήταν από τη 

Μασσαλία. 

 

ὡς ἔοικεν: Η φράση αυτή σημαίνει «όπως φαίνεται» (Smyth 1920: 470 §2016) και 

χρησιμοποιείται από κάποιον από τους επιβαίνοντες του πλοίου, ο οποίος τόνισε στον 

Ζηνόθεμι ότι έχει εξαπατηθεί από τον Ηγέστρατο. Πιθανόν να υποδηλώνει ότι η 

εξαπάτηση αυτή είναι φανερή σε όλους. Για τη φράση αυτή στους Αττικούς ρήτορες 

πβ. Ἀνδοκ. Περὶ τῶν μυστηρίων 1.137, Δημ. Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων Ἐλευθερίας 15.27, Περὶ 

τοῦ στεφάνου 18.172, Kατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.87, Ὑπερείδ. Κατ᾽ 

Ἀθηνογένους 3.2.  

 

καὶ ὑπὲρ τούτων αὐτὸς αὑτῷ θανάτου τιμήσας ἀπόλωλεν: Ο κατήγορος καταθέτει 

ότι ο Ηγέστρατος προτίμησε να τιμωρήσει ο ίδιος τον εαυτό του σε θάνατο (τιμήσας), 

επειδή εξαπάτησε τον Ζηνόθεμι, και δεν είχε την πρόθεση να του επιστρέψει τα 

οφειλόμενα χρήματα. Ο Carawan (2007: 120) επισημαίνει ότι ο κατήγορος εδώ 

έρχεται σε αντίθεση με τα λεγόμενά του, αφού προηγουμένως είχε αναφέρει ότι ο 

θάνατος του Ηγεστράτου ήταν ατύχημα (πβ. §6). Παρατηρείται λοιπόν ότι, για 

λόγους που εξυπηρετούν τον σκοπό του κατηγόρου, ο θάνατος του Ηγεστράτου στο 

χωρίο αυτό παρουσιάζεται ως αυτοκτονία. Για τη φράση αυτή πβ. [Δημ.] Kατὰ 

Ἀριστογείτονος Α’ 25.80 αὐτὸς αὑτῷ θανάτου τετίμηκεν. 

 

16. ἁπάντων ἐστὶ συνεργὸς οὗτος ἐκείνῳ: Στο συγκεκριμένο σημείο ο Ζηνόθεμις 

χαρακτηρίζεται από κάποιον άλλον επιβάτη του πλοίου ως συνεργὸς του Ηγεστράτου, 

και όχι από αυτόν που μίλησε προηγουμένως. Η επανάληψη του επιθέτου αυτού (πβ. 

§7) είναι σκόπιμη, ώστε να τονίσει τη συνεργασία των δύο αυτών προσώπων για τη 

βύθιση του πλοίου. Για τη λέξη συνεργὸς πβ. Δημ. Περὶ τῆς παραπρεσβείας 19.144, 

Λυσ. Κατ᾽ Ἀνδοκίδου ἀσεβείας 6.2. 

 

σημεῖον ὑμῖν ἐρῶ: To σημεῖον συνήθως παρουσιάζεται στον Δημοσθένη με τη μορφή 

σημεῖον δε ή σημεῖον γάρ και σημαίνει «αυτή είναι η απόδειξη για αυτό ή σε αυτό» 

(LSJ). Στο παρόν χωρίο ο κατήγορος επιδιώκει να πείσει τους δικαστές ότι το 
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επιχείρημά του που θα ακολουθήσει στη συνέχεια είναι ισχυρό. Έτσι, προτάσσει 

προαγγελτικά το σημεῖον για να αποδείξει την ενοχή του Ζηνοθέμιδος.  

 

τίθενται πρός τινα τῶν συμπλεόντων οὗτος καὶ ὁ Ἡγέστρατος συγγραφήν: Ο 

Ζηνόθεμις και ο Ηγέστρατος πριν προσπαθήσουν να βυθίσουν το πλοίο έδωσαν ένα 

έγγραφο σε κάποιον από τους επιβάτες του καραβιού. Ο κατήγορος φαίνεται ότι δεν 

γνωρίζει την ταυτότητα του συγκεκριμένου προσώπου (τινα), αλλά μας παραθέτει 

αυτήν την πληροφορία. Οι Isager & Hansen (1975: 140) διατυπώνουν τις αμφιβολίες 

τους σχετικά με την ερμηνεία αυτού του χωρίου και αναρωτιούνται τί θα μπορούσε 

να κερδίσει ο Ζηνόθεμις έχοντας καταθέσει το εν λόγω έγγραφο στον επιβάτη του 

πλοίου. Επίσης διερωτώνται με ποιον τρόπο αυτή η αναφορά του κατηγόρου 

χρησιμοποιείται ως επιχείρημα απόδειξης εδώ ότι ο Ζηνόθεμις ήταν συνένοχος του 

Ηγεστράτου. Τελικώς καταλήγουν, όπως και ο MacDowell (2004: 90 σημ. 12) ότι 

στο συγκεκριμένο χωρίο, αυτό που υπονοείται είναι ότι ο Ζηνόθεμις και ο 

Ηγέστρατος δάνεισαν χρήματα σε κάποιον έμπορο, ο οποίος θα ταξίδευε μαζί τους 

στο πλοίο ως επιβάτης. Το γραπτό συμβόλαιο που του παρέδωσαν εν πλω 

συντάχθηκε για να εξασφαλίσουν ότι θα αποπληρωθεί το χρέος του, ακόμη και αν το 

πλοίο βυθιζόταν.  

 

τί πρὸ τοῦ κακουργήματος αὖ τὰ βέβαια ἐποιοῦ;: Η λέξη κακούργημα αναφέρεται 

στο αδίκημα των αντιπάλων του κατηγόρου, δηλαδή στην προσπάθεια βύθισης του 

πλοίου. Ως κακοῦργοι χαρακτηρίζονταν σύμφωνα με το αρχαίο αττικό δίκαιο όλοι οι 

κοινοί εγκληματίες (Gagarin 2003: 186), οι οποίοι διέπρατταν μια παράνομη πράξη, 

συμπεριλαμβανομένων και των ἀνδροφόνων (Βολονάκη 2012: 244). Ο Αριστοτέλης 

(Ἀθηναίων Πολιτεία 52.1) τονίζει ότι υπάρχουν τρία είδη κακούργων και αυτοί είναι 

οι κλέπται, οι ἀνδραποδισταί και οι λωποδύται. Αργότερα ο Δημοσθένης πρόσθεσε 

στην κατηγορία των κακούργων και τους τοιχωρύχους (Πρὸς τὴν Λάκριτον 

παραγραφὴν 35.47). Η διαδικασία που ακολουθούνταν εναντίον των κακούργων ήταν 

η ἀπαγωγὴ (Hunter 2007: 10). Για τους κακούργους και τη διαδικασία της ἀπαγωγῆς 

βλ. Harrison (1971): 221-229, Hansen (1976): 36, 48, MacDowell (1978): 120-122, 

Gagarin (1979): 313-322, (2003): 183-192, Harris (2006): 373-390, Hunter (2007): 9-

17, Kremmydas (2012): 438. Ο κατήγορος χρωματίζει το επιχείρημά του με 

αυστηρότητα και τονίζει ότι η πράξη των αντιπάλων του αποτελεί κακούργημα. Στη 

συνέχεια ο όρος απαντάται ξανά, προκειμένου να ενταθεί αυτή η αίσθηση (πβ. §20). 
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Οι Αττικοί ρήτορες συνηθίζουν στους λόγους τους να χρησιμοποιούν τη λέξη 

κακούργημα για να προκαλέσουν την οργή των δικαστών και παραλλήλως να 

καταρρακώσουν το ήθος των αντιπάλων τους (Ἀντ. Περὶ τοῦ Ἡρῷδου φόνου 5.10, 

Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 18.31, Κατὰ Τιμοκράτους 24.86, Λυσ. Kατὰ Ἀγοράτου 

ἐνδείξεως 13.78).  

 

εἰ δ᾽ ἀπιστῶν ἐτύγχανες, τί οὐχ, ὥσπερ οἱ ἄλλοι, τὰ δίκαι᾽ ἐλάμβανες ἐν τῇ γῇ;:  

Η εισαγωγή της πρότασης αυτής με τον σύνδεσμο εἰ πραγματοποιείται για να 

εκφράσει τη γνώμη του κατηγόρου (Smyth 1920: 504-505 §2246). Επιπλέον, στο 

χωρίο αυτό η χρήση των αντιθετικών συνδέσμων (μὲν - δὲ) είναι σκόπιμη, γιατί 

ενδυναμώνει το επιχείρημα. Ο κατήγορος απευθύνεται στον Ζηνόθεμι και 

επισημαίνει ότι αν δεν είχε εμπιστοσύνη στον Ηγέστρατο, τότε έπρεπε να 

τακτοποιήσει το ζήτημα μεταξύ τους σχετικά με το δάνειο όσο ακόμη βρίσκονταν 

στη στεριά. Για τον εμπρόθετο προσδιορισμό του τόπου ἐν τῇ γῇ πβ. Δημ. Περὶ τοῦ 

στεφάνου 18.234, Λυσ. Κατὰ Ερατοσθένους 12.97. Η λέξη δίκαια
 
χρησιμοποιείται από 

τον κατήγορο για να δηλώσει τους νόμιμους διακανονισμούς που έπρεπε να γίνουν 

μεταξύ του Ζηνοθέμιδος και του Ηγεστράτου πριν ξεκινήσει το ταξίδι τους. 

 

17. τί ἂν τὰ πολλὰ λέγοι τις;: Mε αυτήν τη ρητορική ερώτηση ο κατήγορος 

υποστηρίζει ότι έχει αποδειχθεί ικανοποιητικά η ενοχή των αντιπάλων του και για 

αυτόν τον λόγο δεν κρίνει σκόπιμο να αναπτύξει περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, 

επιθυμεί να δείξει ότι δεν έχει πρόθεση να κουράσει τους δικαστές και έτσι να 

δημιουργηθεί η εντύπωση ότι φλυαρεί (πβ. [Δημ.] Πρὸς Μακάρτατον περὶ Ἁγνίου 

κλήρου 43.68, Πρὸς Πολυκλέα περὶ τοῦ ἐπιτριηραρχήματος 50.2). Φαίνεται λοιπόν ότι 

για λόγους οικονομίας χρόνου ο κατήγορος παραλείπει και άλλα γεγονότα της 

υπόθεσής του χαρακτηρίζοντάς τα εμμέσως ασήμαντα. Πιθανότατα η φράση αυτή να 

δείχνει την πρόθεσή του να παρακάμψει επίτηδες ορισμένα γεγονότα της υπόθεσης, 

των οποίων η πραγμάτευση ίσως να μην ήταν προς όφελός του. 

  

ἐξῆγεν αὐτὸν ὁ Πρῶτος: Ο όρος ἐξαγωγὴ σχετίζεται με τη διεκδίκηση της κατοχής 

ενός περιουσιακού στοιχείου από κάποιον και την απομάκρυνσή του από τον 

ιδιοκτήτη του ([Δημ.] Πρὸς Λεωκάρη περὶ τοῦ Ἀρχιάδου κλήρου 44.34,  Ἰσαῖ.  Περὶ 

τοῦ Πύρρου κλήρου 3.22). Η ἐξαγωγὴ αποτελούσε τυπική πρόσκληση στην οποία 

προέβαινε κάποιος ιδιώτης για την παράδοση της κατοχής ενός πράγματος από 
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κάποιον άλλον (Biscardi 2004: 344). Στην περίπτωση που κάποιος διεκδικούσε 

παράνομα ένα αντικείμενο, τότε ο ιδιοκτήτης του αντικειμένου είχε το δικαίωμα να 

εγείρει εναντίον του δίκη ἐξούλης (Wolpert & Kapparis 2011: 145 σημ. 19). Αν ο 

κατηγορούμενος έχανε τη δίκη, τότε είχε την υποχρέωση να επιστρέψει όχι μόνο το 

περιουσιακό στοιχείο, το οποίο είχε οικειοποιηθεί, αλλά και να πληρώσει πρόστιμο 

ίσο με την αξία του χρέους του  (Ξανθάκη - Καραμάνου 1989: 203, MacDowell 2004: 

85). Για την ἐξαγωγὴ του σιταριού στη συγκεκριμένη υπόθεση βλ. Vinogradoff 

(1922): 163-174. Για τη διαδικασία της ἐξαγωγῆς βλ. Harrison (1968): 219-220, 313-

314, Hunter 1994: 142. Εδώ η ἐξαγωγὴ αφορά την προσπάθεια του Πρώτου να 

απομακρύνει το σιτάρι από τον Ζηνόθεμι.  

 

καὶ ὁ κοινωνὸς τοῦ Πρώτου, Φέρτατος: Για το πρόσωπο αυτό δεν υπάρχουν 

πληροφορίες από κάποια πηγή. Ο Φέρτατος υπήρξε συνεργάτης του Πρώτου, ο 

οποίος μετείχε στη διαδικασία της ἐξαγωγῆς του σιταριού. 

 

οὐδ᾽ ἂν ἔφη διαρρήδην ὑπ᾽ οὐδενὸς ἐξαχθῆναι, εἰ μὴ αὐτὸν ἐγὼ ἐξάξω: Το 

επίρρημα διαρρήδην σημαίνει «ρητώς» (LSJ). Για τη φράση ἔφη διαρρήδην πβ. Λυσ. 

Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.50 διαρρήδην λέγει. Ο κατήγορος αναφέρεται στους 

ισχυρισμούς του Ζηνοθέμιδος, ο οποίος τόνιζε με κατηγορηματικό τρόπο ότι 

επιθυμούσε είτε μόνος του, χωρίς τη βοήθεια κανενός, να πραγματοποιήσει την 

απομάκρυνση του σιταριού, είτε αυτό να απομακρυνθεί από τον ίδιο τον κατήγορο. Ο  

Murray (1936: 188) υποστηρίζει ότι από το παρόν χωρίο φαίνεται πως ο Ζηνόθεμις 

θεωρούσε ότι από τον κατήγορο, παρά από τον Πρώτο, θα ήταν πιο εύκολο να 

κερδίσει την υπόθεση για τη ζημιά που υπέστη από την εξαγωγή του σιταριού. Οι 

Isager & Hansen (1975: 146-147) σημειώνουν ότι δύο είναι οι πιθανές εκδοχές 

αναφορικά με τον τρόπο που εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα και οδήγησαν τον Ζηνόθεμι 

στην εισαγωγή της δίκης ἐξούλης. Σύμφωνα με την πρώτη, ο Πρώτος απομάκρυνε το 

σιτάρι από τον Ζηνόθεμι (πβ. §§17, 19, 20). Ο τελευταίος απαιτούσε να του 

επιστραφεί, επειδή ήταν δανειστής του Ηγεστράτου και σύμφωνα με το συμβόλαιό 

τους, το σιτάρι αποτελούσε εγγύηση για την εξόφληση του χρέους. Ο Ζηνόθεμις είχε 

το δικαίωμα να υποβάλει εναντίον του Πρώτου δίκη ἐξούλης. Όμως, δεν 

πραγματοποίησε αυτήν τη δίκη και συνέχισε να διεκδικεί την κυριότητα του σιταριού. 

Όταν η τιμή πώλησης του σιταριού μειώθηκε, ο Πρώτος, ο οποίος έπαψε να 

ενδιαφέρεται για αυτό και γενικότερα επιθυμούσε να απαλλαγεί από τη συγκεκριμένη 
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υπόθεση, ενημέρωσε τον κατήγορο ότι προσπάθησε να απομακρύνει το σιτάρι αλλά 

δεν τα κατάφερε. Επίσης, του επεσήμανε ότι, αν ο Ζηνόθεμις προσπαθούσε ακόμη να 

γίνει κύριος του σιταριού, τότε, αν είχε τη σύμφωνη γνώμη του, θα του το έδινε. Το 

αποτέλεσμα της υπόθεσης ήταν ο κατήγορος τελικά να λάβει το σιτάρι από τον 

Πρώτο ως εγγύηση για το δάνειο που του είχε χορηγήσει. Στη συνέχεια ο Ζηνόθεμις 

ζήτησε την επιστροφή του από τον κατήγορο και, επειδή ο τελευταίος του το 

αρνήθηκε, ήγειρε εναντίον του δίκη ἐξούλης (Vinogradoff 1922: 170-171) και 

εναντίον του Πρώτου δίκη βλάβης. Για τη δίκη βλάβης ως διαδικασία βλ. Harrison 

(1971): 25-26, Todd (1993): 266-267, 279-282, Adamidis (2017): 77-79. Η πτώση της 

τιμής του σιταριού ήταν η αιτία που οδήγησε τον Πρώτο στο να δώσει το σιτάρι στον 

κατήγορο, γιατί για τον ίδιο αυτή ήταν πιο συμφέρουσα λύση από το να το είχε 

πουλήσει και στη συνέχεια να έπρεπε να εξοφλήσει το δάνειο. Η δεύτερη εκδοχή είχε 

ως εξής: Ο Πρώτος από την αρχή είχε στην κυριότητά του το σιτάρι αλλά ο 

Ζηνόθεμις μπόρεσε και το πήρε. Ο Πρώτος όμως προσπάθησε να του το απομακρύνει 

χωρίς επιτυχία. Παρ’ όλα αυτά ο Ζηνόθεμις επιθυμούσε να παραχωρήσει το σιτάρι 

μόνο στον κατήγορο. Το σιτάρι δόθηκε στον κατήγορο από τον Πρώτο. Στο σημείο 

αυτό διατυπώνονται ερωτηματικά για το πώς συνέβη αυτό, αφού ο Ζηνόθεμις ήταν 

αυτός που το είχε στην κατοχή του. Τότε ο τελευταίος διεξήγαγε δίκη ἐξούλης 

εναντίον του κατηγόρου. 

   Σύμφωνα με τα συμφραζόμενα του λόγου το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι 

ως πιθανότερη εκδοχή για την εξέλιξη των γεγονότων και την εισαγωγή της δίκης 

ἐξούλης από τον Ζηνόθεμι είναι η πρώτη. 

 

18. μετὰ ταῦτα προὐκαλεῖτο ὁ Πρῶτος αὐτὸν καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τὴν τῶν 

Συρακοσίων: Η πρόκλησις χρησιμοποιείται στο παρόν σημείο ως νομικός όρος που 

αφορά την εξώδικη διευθέτηση μιας διαφοράς. Ο κατήγορος μαζί με τον Πρώτο 

πρότειναν στον Ζηνόθεμι να μεταβούν στη Σικελία, προκειμένου να εξετασθούν όλες 

οι απαραίτητες πληροφορίες από τους άρχοντες των Συρακουσών για την κυριότητα 

του σιταριού. Για τη διαδικασία της προκλήσεως και τα είδη της, αναλόγως των 

περιπτώσεων που έπρεπε να αντιμετωπίσει, βλ. Harrison (1971): 135-136, 150-153, 

Isager & Hansen (1975): 114-115, MacDowell (1978): 278-281, Beck (2013): 217. 

 

κἂν μὲν ἐωνημένος τὸν σῖτον ἐκεῖνος φαίνηται καὶ τὰ τέλη κείμενα ~ εἰ δὲ μή, καὶ 

τὰ διάφορα ἀπολαβεῖν καὶ τάλαντον προσλαβεῖν, καὶ τοῦ σίτου ἀφιστάμεθα: Η 
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τριπλή επανάληψη της αντωνυμίας ἐκεῖνος μέσα στην ίδια πρόταση χρησιμοποιείται 

για να τονίσει τις πράξεις του Πρώτου αναφορικά με το σιτάρι. Η μετοχή  ἐωνημένος 

αφορά το σιτάρι που αγοράσθηκε στη Σικελία. Άλλη μετοχή που χρησιμοποιεί ο 

Δημοσθένης στον συγκεκριμένο λόγο με συνώνυμη έννοια για να αναφερθεί στο 

αγορασμένο σιτάρι είναι η μετοχή πριαμένου (πβ. §20). Η πρόταση που υποβλήθηκε 

στον Ζηνόθεμι περιείχε τους ακόλουθους όρους. Αν αποδεικνυόταν ότι το σιτάρι το 

είχε αγοράσει ο Πρώτος και είχε πληρώσει τους δασμούς για την εξαγωγή του από τη 

Σικελία στην Αθήνα, τότε θα έπρεπε ο Ζηνόθεμις να τιμωρηθεί ως πονηρός και 

ψεύτης, αφού προσπάθησε να το σφετερισθεί. Το τέλος εδώ σημαίνει «τον φόρο», 

«τον δασμό» (Αἰσχίν. Κατὰ Κτησιφῶντος 3.113). Οι Pearson (1972: 265) και Wolpert 

& Kapparis (2011: 146 σημ. 21) υποστηρίζουν ότι στο σημείο αυτό τα τέλη που 

αναφέρονται είναι είτε τα τέλη εξαγωγής είτε τα τέλη λιμανιού που ίσχυαν ως 

κανόνας πληρωμής στις σημαντικότερες πόλεις της Αρχαιότητας. Ο MacDowell 

(2004: 90 σημ. 15) θεωρεί ότι τα τέλη σχετίζονται με το λιμάνι των Συρακουσών. Για 

τους φορολογικούς δασμούς που υπήρχαν στο θαλάσσιο εμπόριο για την εισαγωγή 

και εξαγωγή των εμπορευμάτων και κυρίως του σιταριού βλ. Fawcett 2016: 159-164. 

   Στην αντίθετη περίπτωση, ο κατήγορος λέγει ότι, αν αποδεικνυόταν πως τελικά το 

σιτάρι ανήκε στον Ζηνόθεμι, ήταν διατεθειμένος να προβεί σε όλες τις δίκαιες 

ενέργειες υπέρ του· αυτές ήταν να του πληρωθούν όλα τα έξοδά του, να του δοθεί 1 

τάλαντο ως αποζημίωση και να του παραχωρηθεί το σιτάρι. Το ομοιοτέλευτο σχήμα 

ἀπολαβεῖν - προσλαβεῖν χρησιμοποιείται από τον κατήγορο για να περιγράψει 

καλύτερα τη διαδικασία της συναλλαγής. Ο κατήγορος επιδιώκει στο σημείο αυτό να 

δείξει την επιθυμία του για την ομαλή τακτοποίηση των διαφορών του με τον 

Ζηνόθεμι. 

 

ἀλλ᾽ ἦν αἵρεσις ἢ τοῦτον ἐξάγειν ἢ ἀπολωλεκέναι σωθέντα καὶ παρόντα τὰ 

ἡμέτερ᾽ αὐτῶν: Ο κατήγορος υπογραμμίζει ότι η επιλογή του ήταν είτε να 

απομακρύνει το σιτάρι είτε να το αφήσει να χαθεί παρότι είχε σωθεί. Η αντίθεση που 

δημιουργείται από τη σύζευξη των απαρεμφάτων (ἐξάγειν - ἀπολωλεκέναι) και των 

μετοχών (σωθέντα - παρόντα) δίνει έμφαση στη διατύπωσή του. Για τη χρήση της 

λέξης αἵρεσις πβ. Δημ. Κατὰ Ἀνδροτίωνος παρανόμων 22.19, Ἰσοκ. Περὶ ἀντιδόσεως 

15.50. 
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19. ὁ γὰρ αὖ Πρῶτος διεμαρτύρετο ἐξάγειν, βεβαιῶν ἀναπλεῖν ἐθέλειν εἰς τὴν 

Σικελίαν: Σύμφωνα με το παρόν χωρίο ο Πρώτος επιθυμούσε να υποβάλουν με τον 

κατήγορο διαμαρτυρία εναντίον του Ζηνοθέμιδος για την απομάκρυνση του σιταριού. 

Η επιθυμία του επίσης να επιστρέψουν στη Σικελία αποσκοπούσε στο να διαπιστωθεί 

από τα αρχεία που κρατούνταν εκεί σε ποιον ανήκε το σιτάρι (Harris 2015: 23). 

   Η διαμαρτυρία αποτελούσε νομική διαδικασία, η οποία ήταν χρονολογικώς 

παλαιότερη από την παραγραφὴ (Carey 1997: 109). Βασιζόταν στην επίσημη 

πιστοποίηση ενός περιστατικού που είχε συμβεί από κάποιον μάρτυρα (Thür 2005: 

151, Carawan 2007: 118). Η διαμαρτυρία χρησιμοποιούνταν σε ιδιωτικές αλλά και σε 

δημόσιες υποθέσεις (Isager & Hansen 1975: 132). Επίσης, ήταν η μόνη διαδικασία 

που εφαρμοζόταν σε υποθέσεις κληρονομικού δικαίου (Isager & Hansen 1975: 134, 

Todd 1990: 221). Κατά τον MacDowell (1978: 214) η αιτία για την οποία η 

διαδικασία της παραγραφῆς παραγκώνισε τη διαμαρτυρία ήταν ότι αυτό που 

χρειαζόταν σε κάθε υπόθεση δεν ήταν μια απλή και μόνο μαρτυρία ενός γεγονότος 

αλλά λογικά και στέρεα επιχειρήματα. Για τη διαδικασία της διαμαρτυρίας βλ. 

Calhoun (1918): 169-185, Harrison (1971): 124-131, Johnstone (2011): 165. 

 

εἰ δὲ ταῦτ᾽ ἐθέλοντος αὑτοῦ προησόμεθ᾽ ἡμεῖς τούτῳ τὸν σῖτον οὐδὲν αὑτῷ 

μέλειν: Στο συγκεκριμένο χωρίο τονίζεται ότι στην περίπτωση που το σιτάρι 

παραδινόταν στον Ζηνόθεμι, το οποίο αποτελούσε εγγύηση για το δάνειο, ο Πρώτος 

δεν θα είχε καμία νομική υποχρέωση για την αποπληρωμή του χρέους του στον 

κατήγορο. Το επιχείρημα που στοιχειοθετείται εδώ είναι ότι ο κατήγορος θα έπρεπε 

είτε να διώξει δικαστικά τον Ζηνόθεμι είτε να παραιτηθεί από όλες τις νομικές του 

αξιώσεις, πράγμα που αυτομάτως θα σήμαινε την απαλλαγή του Πρώτου από κάθε 

οικονομική υποχρέωση (Wolpert & Kapparis 2011: 146 σημ. 22). Πβ. §30, όπου ο 

κατήγορος αναφέρεται ακόμη στις ανεξόφλητες οικονομικές υποχρεώσεις του 

Πρώτου (ὁ μὲν διὰ σοῦ τὴν γεγονυῖαν ἔκδειαν οὐκ ἀποδώσειν ἡμῖν οἴεται). 

 

καὶ ὅτι ταῦτ᾽ ἀληθῆ λέγω ~ λέγε τὰς μαρτυρίας: Οι μαρτυρίες που 

χρησιμοποιούνται εδώ αφορούν στην άρνηση του Ζηνοθέμιδος να προβεί ο Πρώτος 

στη διαδικασία ἐξαγωγῆς του σιταριού, τη μη αποδοχή της προκλήσεως να μεταβεί 

στη Σικελία και την επιβεβαίωση ότι έδωσε το συμβόλαιο σε κάποιον επιβάτη. 
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20. Ἐπειδὴ τοίνυν οὔτ᾽ ἐξάγεσθαι ἤθελεν ὑπὸ τοῦ Πρώτου οὔτ᾽ εἰς τὴν Σικελίαν 

ἀναπλεῖν ἐπὶ τὰ δίκαια: Η πρόταση αυτή λειτουργεί ως επιβεβαίωση των μαρτυριών 

που έχουν προηγηθεί. Η απόρριψη της πρότασης από τον Ζηνόθεμι να μεταβούν όλοι 

ξανά με το καράβι στη Σικελία ισοδυναμεί με αδυναμία προσωπικής διευθέτησης της 

υπόθεσης. Συγχρόνως, αυτή η επαναλαμβανόμενη αναφορά λειτουργεί ως επιχείρημα 

που επιβεβαιώνει την ενοχή του (πβ. §18). 

 

προειδώς θ᾽ ἅπαντ᾽ ἐφαίνετο: Ο ομιλητής αναφέρει ότι ο Ζηνόθεμις διέβλεψε πως 

θα γινόταν γνωστή η απάτη του αν πραγματοποιούνταν το ταξίδι στη Σικελία. 

 

παρειληφόσι δὲ τὸν σῖτον παρὰ τοῦ δικαίως ἐκεῖ πριαμένου, ἐξάγειν τοῦτον: Οι 

Wolpert & Kapparis (2011: 146 σημ. 23) υποστηρίζουν ότι ο κατήγορος δίκαια 

προέβαλε νομική αξίωση επί της κατοχής του σιταριού, αφού ο Πρώτος αθέτησε τους 

όρους του δανείου και σύμφωνα με τον παρόν χωρίο ως μόνος τρόπος για να το 

αποκτήσει ήταν να το απομακρύνει από τον Ζηνόθεμι μέσω της διαδικασίας της 

ἐξαγωγῆς. 

 

21. τί γὰρ ἂν καὶ ἄλλο ἐποιοῦμεν;: Η ερώτηση του κατηγόρου είναι ουσιαστικά μία 

συμπερασματική δήλωση. Απευθυνόμενος στους δικαστές λέγει ότι η μόνη και 

αναγκαία λύση ήταν η απομάκρυνση του σιταριού. 

 

ὃν καταλιπεῖν οὗτος ἔπειθεν τοὺς ναύτας: Το ρήμα πείθω στην ενεργητική φωνή 

σημαίνει «πείθω κάποιον να κάνει κάτι» (LSJ). Σύμφωνα με τη Βολονάκη (2012: 

141) η ικανότητα ενός ατόμου για πειστικό λόγο ήταν σημαντικό μέσο για να επιτύχει 

τη συγκατάθεση κάποιου σε μια πράξη. Στο σημείο αυτό το ρήμα δηλώνει την 

προσπάθεια του αντιπάλου του να πείσει τους ναύτες του πλοίου να σταματήσουν 

κάθε απόπειρα σωτηρίας του σιταριού, αφού το πλοίο βυθιζόταν. 

 

ὃ καὶ μέγιστόν ἐστι σημεῖον τοῦ μηδὲν προσήκειν αὐτῷ: Το σημεῖον είναι η 

απόδειξη για τον ομιλητή ότι το σιτάρι δεν ανήκει στον Ζηνόθεμι, γιατί ο τελευταίος 

κατέβαλε κάθε προσπάθεια να πείσει τους ναύτες του καραβιού να το εγκαταλείψουν. 

Το μέγιστον ενισχύει το επιχείρημα. 
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τίς γὰρ ἂν τὸν ἑαυτοῦ σῖτον ἔπειθε προέσθαι τοὺς σῴζειν βουλομένους; ἢ τίς οὐκ 

ἂν ἔπλει δεξάμενος τὴν πρόκλησιν εἰς τὴν Σικελίαν, οὗ ταῦτ᾽ ἦν ἐλέγξαι 

καθαρῶς;: Οι δύο διαδοχικές ρητορικές ερωτήσεις του κατηγόρου προσελκύουν το 

ενδιαφέρον των δικαστών και επιτείνουν την προσοχή τους για τη λεπτομερή 

παρακολούθηση του θέματος. Ο κατήγορος συνοψίζει αυτά που έχει αναφέρει 

προηγουμένως, με επιχειρήματα ἐκ τοῦ εἰκότος. Η παρότρυνση του Ζηνοθέμιδος 

στους ναύτες του καραβιού να εγκαταλείψουν το σιτάρι ενώ το πλοίο βυθιζόταν 

αποτελεί την πρώτη σοβαρή απόδειξη ότι αυτό δεν του ανήκε. Ένα επιπρόσθετο 

στοιχείο που συνηγορεί στην ενοχή του Ζηνοθέμιδος είναι ότι αρνήθηκε την 

πρόκληση του κατηγόρου να μεταβεί στη Σικελία. Η φράση ἐλέγξαι καθαρῶς που 

χρησιμοποιείται αφορά τον έλεγχο και την εξεύρεση όλων των αποδείξεων που 

υπάρχουν εκεί για τη λύση του ζητήματος (πβ. [Δημ.] Πρὸς τὴν Λάκριτον παραγραφὴν 

35.27 ἐλέγχονται καταφανῶς, Πρὸς Καλλικλέα περὶ χωρίου βλάβης 55.14 φανερῶς 

ἐξελέγχει). 

 

22. καὶ μὴν οὐδὲ τοῦτ᾽ ἐμέλλομεν ὑμῶν καταγνώσεσθαι: Το απαρέμφατο 

καταγνώσεσθαι σημαίνει εδώ «κατηγορώ» (LSJ). Η χρήση του παρατατικού 

(ἐμέλλομεν) σε συντακτική αντιστοιχία με το απαρέμφατο δηλώνει πρόθεση στο 

παρελθόν (Goodwin 1860: 20-21). Ο κατήγορος δεν προτίθεται να λοιδορήσει τους 

δικαστές, επειδή αποδέχθηκαν τη μήνυση του Ζηνοθέμιδος. 

 

ὡς εἰσαγώγιμον - μὴ εἰσαγώγιμα: Η διπλή χρήση της μετοχής στο χωρίο αυτό 

αφορά στην πρώτη περίπτωση το νομικό πλαίσιο της δίκης που ήγειρε ο Ζηνόθεμις, 

το οποίο σύμφωνα με τον κατήγορο είναι παράνομο, και στην δεύτερη περίπτωση 

αφορά την προσπάθεια του Ζηνοθέμιδος να μην φθάσουν τα εμπορεύματα στην 

Αθήνα. Το ετυμολογικό σχήμα προσελκύει την προσοχή των δικαστών ως προς το 

περιεχόμενο της πρότασης. Για το σχήμα αυτό βλ. Denniston, GPS: 134.  

 

ψηφιεῖσθε τούτῳ τὴν δίκην περὶ τούτων τῶν χρημάτων: Οι δικαστές καλούνται να 

ψηφίσουν αν τελικά είναι νόμιμη η δίκη του Ζηνοθέμιδος για την κυριότητα των 

εμπορευμάτων.  

 

ἃ κατὰ πολλοὺς τρόπους οὗτος ἔπραττεν - τὴν ναῦν ἔπραττεν: Η επανάληψη του 

ρήματος ἔπραττεν παραπέμπει στις προσπάθειες του Ζηνοθέμιδος να πείσει τους 
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ναύτες να εγκαταλείψουν τα εμπορεύματα και το πλοίο, όπως και να μην επιστρέψει 

αυτό από την Κεφαλλονιά στην Αθήνα. Η φράση του κατηγόρου ἃ κατὰ πολλοὺς 

τρόπους δεικνύει την ποικιλία των ραδιούργων μέσων που χρησιμοποίησε ο 

αντίπαλός του για να επιτύχει τους σκοπούς του, αυξάνοντας παραλλήλως τη 

δυσαρέσκεια των δικαστών εναντίον του. 

 

23. πῶς γὰρ οὐκ αἰσχρὸν καὶ δεινὸν ἂν γένοιτο ~ ταῦτ᾽ εἰσαγώγιμα τούτῳ 

ψηφίσαισθε;: Οι Adkins (1972: 31-33, 156-158) και Dover (1974: 70) υποστηρίζουν 

ότι το επίθετο αἰσχρὸς χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάθε πράξη που δημιουργεί 

την απογοήτευση, την περιφρόνηση ή την αντιπάθεια κάποιου. Με τα επίθετα 

αἰσχρὸν και δεινὸν εξυπηρετούνται οι ρητορικοί στόχοι του κατηγόρου, οι οποίοι 

είναι αφενός, να φορτίσει συναισθηματικά τους δικαστές και αφετέρου, να 

λειτουργήσει αποτρεπτικά, ώστε να μην δώσουν την ψήφο τους υπέρ των ανθρώπων 

αυτών που προσπάθησαν να κάνουν κακό στους συμπολίτες τους, διότι αποτελούν 

δημόσια απειλή. Σύμφωνα με τον Αποστολάκη (2003: 74) επιχειρήματα που 

εισάγονται με φράσεις ή λέξεις όπως είναι το δεινὸν εδώ, και περιλαμβάνουν 

προτάσεις που περιέχουν τα μόρια μὲν - δέ, χαρακτηρίζουν μια αντίφαση. Στην 

αντίφαση αυτή η πρόταση που εισάγεται με το μὲν αναφέρεται σε ένα αληθινό 

γεγονός, ενώ η πρόταση με το δὲ αφορά τί θα ήταν δεινὸν να συμβεί σύμφωνα με το 

επιχείρημα που έχει προηγηθεί. Το επιχείρημα του κατηγόρου είναι ότι, αφού οι 

άρχοντες της Κεφαλλονιάς αποφάσισαν υπέρ της Αθήνας, δεν είναι δυνατόν οι 

Αθηναίοι να λάβουν διαφορετική απόφαση. Η απόφαση των αρχόντων της 

Κεφαλλονιάς χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης, ως ένα δικαστικό προηγούμενο για 

την επικείμενη απόφαση των Αθηναίων. Για ένα αντίστοιχο παράδειγμα πβ. [Δημ.] 

Κατὰ Ἀριστογείτονος Α’ 25.63 (εἶτ᾽ οὐκ αἰσχύνεσθ᾽, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ οἱ μὲν ἐπὶ 

πονηρίᾳ καὶ τοῖς ἐσχάτοις ἐμπεπτωκότες εἰς τὸ οἴκημα τοσούτῳ τοῦτον ἡγήσανθ᾽ 

ἑαυτῶν εἶναι πονηρότερον ὥστ᾽ ἄμεικτον ἑαυτοῖς καταστῆσαι, ὑμεῖς δ᾽ ἐξεληλακότων 

τῶν νόμων αὐτὸν ἐκ τῆς πολιτείας εἰς ὑμᾶς αὐτοὺς καταμείξετε;).  

   Το εμπόριο του σιταριού ήταν ευαίσθητο θέμα για τους Αθηναίους και για αυτό 

ήταν εύκολο να κατηγορηθεί κανείς ότι παρεμπόδισε την εισαγωγή του στην Αθήνα. 

Ο κατήγορος ουσιαστικά στηρίζει το επιχείρημά του στο γεγονός ότι εκείνος είναι 

Αθηναίος, ενώ ο Ζηνόθεμις και ο Πρώτος ξένοι. Θεωρεί ότι, επειδή είναι 

συμπατριώτης των Αθηναίων, εκείνοι πρέπει να του παραδώσουν τα εμπορεύματα 

(Martin 2006: 85). Το συγκεκριμένο επιχείρημα τίθεται σκοπίμως με μορφή 
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ρητορικής ερώτησης προς τους δικαστές, προκειμένου να εγείρει το ενδιαφέρον τους, 

μια τακτική την οποία ο Δημοσθένης χρησιμοποιεί και σε άλλον λόγο του αρχίζοντας 

ακριβώς με την ίδια φράση πῶς γὰρ οὐκ αἰσχρὸν (Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 

20.9). Η λέξη εἰσαγώγιμα χρησιμοποιείται με διπλό νόημα, δηλαδή, πρώτον, τονίζει 

ότι η δίκη του Ζηνοθέμιδος δεν μπορεί να διεξαχθεί και δεύτερον, αφορά τα 

εμπορεύματα που έχουν εισαχθεί στην Αθήνα (MacDowell 2004: 92 σημ. 18, Wolpert 

& Kapparis 2011: 147 σημ. 24). Επιπλέον, η χρήση της προσφώνησης Ἀθηναῖοι 

επισημαίνει ότι όλοι είναι Αθηναίοι εκ καταγωγής και για αυτόν τον λόγο πρέπει να 

αποφασίσουν για το δίκαιο της πόλης τους. 

 

μὴ δῆτ᾽, ὦ Ζεῦ καὶ θεοί: Το επίρρημα δῆτα είναι εμφατικός τύπος του δὴ και 

σημαίνει «ασφαλώς», «φυσικά», «αναμφίβολα» (Denniston, GP: 276). Η επίκληση 

στον Δία και στους θεούς παρουσιάζεται με την άρνηση μὴ δῆτ᾽ (Smyth 1920: 647 

§2851). Το αίτημα του κατηγόρου είναι οι δικαστές να μην αποφασίσουν υπέρ των 

αντιδίκων του και να μην παραδώσουν την περιουσία του σε αυτούς. Για αυτήν την 

επιφωνηματική έκφραση πβ. Ἀντ. Περὶ τοῦ χορευτοῦ 6.40, Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 

18.285, Κατὰ Ἀριστοκράτους 23.186, Κατὰ Ἀριστογείτονος Α’ 25.31. 

  

Λέγε δή μοι τὸν νόμον: Η πιο συνήθης πρακτική παρουσίασης ενός νόμου ή ενός 

αποσπάσματος από τον νόμο ενώπιον των δικαστών ήταν η ανάγνωσή του από τον 

γραμματέα του δικαστηρίου (Carey & Giannadaki & Griffith - Williams 2018: 18). 

Εδώ ο νόμος που προσκομίζεται είναι αυτός της παραγραφῆς, σύμφωνα με τον οποίο 

ο κατήγορος θεωρεί ότι θα κατορθώσει να αποδείξει πως η δίκη του Ζηνοθέμιδος 

εναντίον του δεν είναι νόμιμη.  

   Αξίζει να σημειωθεί ότι η ακριβής παράθεση ενός νόμου ενώπιον του δικαστηρίου 

ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα του διαδίκου, αφού δεν ήταν δυνατή η προσκόμιση 

στο δικαστήριο κάποιου επίσημου εγγράφου. Ενδεχόμενες παραποιήσεις του νόμου 

επισημαίνονταν από τον αντίδικο (Carey & Reid 1985: 4-5). Σύμφωνα με τον 

Αποστολάκη (2009: 136) συχνά οι ομιλητές, αν και επικαλούνται την ύπαρξη νόμων 

για να δείξουν ότι λειτουργούν βάσει αυτών, δεν παραθέτουν τους νόμους (Αἰσχίν. 

Κατὰ Κτησιφῶντος 3.30, Δημ. Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.27, Λυσ. Ὑπὲρ τοῦ 

Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία 1.30) ή σε σπάνιες περιπτώσεις παραθέτουν 

επιλεκτικά ορισμένα εδάφια των νόμων. Παράδειγμα αποτελεί ο λόγος του 

Δημοσθένη Πρὸς Μακάρτατον περὶ Ἀγνίου κλήρου (43) ο οποίος είναι πλούσιος σε 
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προβολή νόμων και μαρτυριών. Ο Sickinger (2007: 286-302) εξετάζει συγκεκριμένα 

παραδείγματα σε δικανικούς λόγους για τη χρήση των νόμων από τους διαδίκους, οι 

οποίοι υπογραμμίζουν ότι κατέχουν καλά το περιεχόμενο του εκάστοτε νόμου που 

παρουσιάζουν, προβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο τους εαυτούς τους ως απολύτως 

νομότυπους. Σκοπός τους είναι να επηρεασθούν οι δικαστές και να πεισθούν για την 

ορθότητα της υπόθεσής τους. Ο Canevaro (2019: 77) επίσης λέγει ότι η άρνηση ενός 

διαδίκου να διαβασθεί ένας νόμος, του παρείχε την ευκαιρία για να τον παραφράσει 

σύμφωνα με το συμφέρον του ή να τον ερμηνεύσει εσφαλμένα. Σε δίκες όμως στις 

οποίες υπήρχαν ιδιαίτερα και περίπλοκα νομικά ζητήματα, η επιλογή του διαδίκου να 

μην διαβασθεί ο νόμος, δημιουργούσε υποψίες στους δικαστές, οι οποίες 

ενδεχομένως να ενισχύονταν και από τον αντίδικό του, ως προς το δίκαιο της 

υπόθεσής του. 

 

24. Ὅτι μὲν τοίνυν ἐκ τῶν νόμων παρεγραψάμην μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην, 

ἱκανῶς οἴομαι δεδεῖχθαι: Μέχρι το σημείο αυτό ο κατήγορος θεωρεί ότι έχει 

αποδείξει ικανοποιητικώς πως η δίκη του Ζηνοθέμιδος εναντίον του δεν είναι νόμιμη. 

Στη συνέχεια του λόγου του έως και το τέλος επικεντρώνεται κυρίως στο να πλήξει 

το ήθος των αντιπάλων τους, παρουσιάζοντας τον φαύλο χαρακτήρα τους. 

 

τέχνην δ᾽ ἀκούσεσθε τοῦ σοφοῦ τοῦ ταῦτα πάντα συντεθηκότος, τοῦ 

Ἀριστοφῶντος: Το ρήμα αίσθησης σε χρόνο μέλλοντα (ἀκούσεσθε) επιτυγχάνει από 

τον κατήγορο τη δημιουργία προκατάληψης στους δικαστές εναντίον του 

Αριστοφώντος, αφού πρόκειται να τους περιγράψει τον πονηρό του χαρακτήρα. Ο 

όρος τέχνη χρησιμοποιείται με τη σημασία «του τεχνάσματος», «της πανουργίας» και 

αποτελεί κοινό ρητορικό τόπο στους Αττικούς ρήτορες (Αἰσχίν. Κατὰ Κτησιφῶντος 

3.37, Ἰσοκ. Περὶ εἰρήνης 8.4, Λυσ. Κατ᾽ Ἀνδοκίδου ἀσεβείας 6.7). Σκοπίμως η λέξη 

αυτή τίθεται στην αρχή της πρότασης για να διεγείρει την προσοχή των δικαστών και 

να τονισθεί ο δόλιος χαρακτήρας του Αριστοφώντος. Ο χαρακτηρισμός του ως σοφοῦ 

σύμφωνα με τον Kirk (1895: 35) περιέχει ειρωνική διάθεση (πβ. [Δημ.] Πρὸς τὴν 

Λάκριτον παραγραφὴν 35.43, Λυσ. Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων πρὸς τὸ 

δημόσιον 19.53). Ο κατήγορος επιθυμεί να αμαυρώσει το ήθος του Αριστοφώντος 

εντάσσοντας και αυτόν στην κατηγορία των πονηρών και των απατεώνων. 
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ἐπικηρυκεύονται τῷ Πρώτῳ καὶ πείθουσι τὸν ἄνθρωπον ἐνδοῦναι τὰ πράγμαθ᾽ 

ἑαυτοῖς: Το ρήμα ἐπικηρυκεύονται χρησιμοποιείται ως τεχνικός όρος σε ιδιωτικές 

υποθέσεις και σημαίνει «διαπραγματεύομαι με κάποιον» (LSJ). Ο κατήγορος 

αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις του Ζηνοθέμιδος και του Αριστοφώντος με τον 

Πρώτο, προκειμένου να πείσουν τον τελευταίο να αναλάβουν εκείνοι την υπόθεση 

σχετικά με το ζήτημα της κυριότητας του σιταριού. Για τη χρήση του ρήματος αυτού 

πβ. Δημ. Περὶ τῆς εἰρήνης 5.18, Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.52. 

 

25. ὁ γὰρ {ἄνθρωπος ὁ} Πρῶτος, ἕως μὲν ᾤετο τὸν σῖτον κέρδος ἐλθόντα 

ποιήσειν: Ο Schaefer οβελίζει τη φράση εντός της παρένθεσης, θεωρώντας την εδώ 

περιττή. Κατά τον MacDowell (2004: 92 σημ. 20) η διεκδίκηση της κυριότητας του 

σιταριού από τον Πρώτο είχε οικονομικούς σκοπούς, διότι αν πωλούσε το σιτάρι σε 

αξία μεγαλύτερη από το δάνειο που χρωστούσε στον κατήγορο, θα είχε επιπλέον 

σημαντικά οικονομικά κέρδη, αλλά και θα αποπλήρωνε το χρέος του. Για τη λέξη 

κέρδος πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.159, Ἰσοκ. Πρὸς εὐθύνους 

ἀμάρτυρος 21.6. 

 

μᾶλλον ᾑρεῖτο αὐτός τε κερδᾶναι καὶ ἡμῖν τὰ δίκαι᾽ ἀποδοῦναι: Σύμφωνα με τον 

κατήγορο ο Πρώτος προτιμούσε να κερδίσει ο ίδιος το σιτάρι και να του αποδώσει το 

δίκαιο μέρος του από αυτό. Για τη φράση δίκαι᾽ ἀποδοῦναι πβ. Δημ. Κατὰ Κόνωνος  

αἰκείας 54.42. 

 

ἢ κατακοινωνήσας τούτοις τῆς μὲν ὠφελίας τούτους ποιῆσαι μερίτας: Το 

ουσιαστικό μερίτας σημαίνει «τους μετόχους» (LSJ) και δεν εμφανίζεται σε κανέναν 

άλλον λόγο του Δημοσθένη (Cosman 1939: 147). Η χρήση του συνδέσμου ἢ, που 

δηλώνει σύγκριση σχετικά με αυτό που έχει αναφερθεί προηγουμένως, υπογραμμίζει 

ότι ο Πρώτος, αρχικώς τουλάχιστον, δεν επιθυμούσε να συνεργασθεί με τον Ζηνόθεμι 

και τον Αριστοφώντα και να τους έχει μετόχους στα κέρδη του.  

 

ἐπανῆκεν ὁ σῖτος, ἄλλην εὐθέως ἔλαβεν γνώμην: Η μείωση της τιμής του σιταριού 

οδήγησε τον Πρώτο να αλλάξει άμεσα τη στάση του απέναντι στον Ζηνόθεμι. 

Μάλλον ότι δεν τον συνέφερε η συγκεκριμένη μείωση, γιατί θα τον δυσκόλευε στην 

αποπληρωμή του χρέους προς τον κατήγορο. Σχετικά με την τιμή του σιταριού και 

τους παράγοντες που την καθόριζαν βλ. Εισαγωγή 1.1. Για τη χρήση του επιρρήματος 
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εὐθέως στους Αττικούς ρήτορες πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.209, 

Λυσ. Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία 1.17, Πρὸς Σίμωνα ἀπολογία 3.11. 

 

26. (εἰρήσεται γάρ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πᾶσα πρὸς ὑμᾶς ἡ ἀλήθεια): Η φράση αυτή 

αποτελεί συχνό ρητορικό μοτίβο στον Δημοσθένη (Κατὰ Ἀριστογείτονος Α’ 25.13, 

Παραγραφὴ πρὸς Πανταίνετον 37.55, Πρὸς Βοιωτὸν περὶ τοῦ ὀνόματος 39.3, Πρὸς 

Βοιωτὸν περὶ προικὸς μητρῴας 40.10, Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.4). Στην 

αρχαϊκή περίοδο η έννοια της ἀλήθειας καθοριζόταν από τη σημασία της ενθύμησης 

(μνημοσύνη). Άλλωστε, ετυμολογικά η λέξη ἀλήθεια προέρχεται από το στερητικό -α 

και το ρήμα λήθω που σημαίνει «λανθάνω» (LSJ). Η ἀλήθεια επομένως δεν 

σχετιζόταν με την έλλειψη του ψεύδους και της εξαπάτησης αλλά με την αποφυγή 

της σιωπής και της λήθης (Hesk 2000: 146). Ο κατήγορος πληροφορεί τους δικαστές 

και το ακροατήριο που τον παρακολουθεί ότι πρόκειται να τους πει όλη την αλήθεια 

αναφορικά με τη δραστηριότητα του Πρώτου.  

 

τῆς τε ζημίας ἐφ᾽ ἡμᾶς ἰούσης τῆς περὶ τὸν σῖτον: Σύμφωνα με τον Todd (2007: 

89) η λέξη ζημία χρησιμοποιείται από έναν ομιλητή για να οριοθετήσει το νομικό 

πλαίσιο της υπόθεσης. Στο συγκεκριμένο σημείο η ζημία αναφέρεται στο κέρδος που 

απώλεσαν ο κατήγορος και οι δανειστές εξαιτίας της μείωσης της τιμής του σιταριού 

(MacDowell 2004: 92 σημ. 21). Οι Wolpert & Kapparis (2011: 147 σημ. 25) θεωρούν 

ότι, αν λάβουμε ως δεδομένο ότι ο Πρώτος είχε αθετήσει τους όρους του δανείου, οι 

δανειστές μπορούσαν να διεκδικήσουν την κυριότητα του σιταριού ως ασφάλεια· 

επειδή όμως η τιμή του είχε μειωθεί, το αποτέλεσμα θα ήταν να μην τους επιστραφεί 

το πλήρες ποσό του δανείου τους. 

 

συκοφάντην: Η υπονόμευση του χαρακτήρα και της αξιοπιστίας του Πρώτου από 

τον κατήγορο επιτυγχάνεται μέσω της προβολής του ως συκοφάντη (πβ. §§27, 28).  

   Ως γνωστόν, συκοφάντης ονομαζόταν αυτός, ο οποίος με ανυπόστατες καταγγελίες 

επεδίωκε είτε την καταδίκη κάποιου αθώου κατηγορούμενου για λογαριασμό ενός 

τρίτου προσώπου λαμβάνοντας για τις υπηρεσίες του κάποια πληρωμή, είτε, διότι 

ήλπιζε να εκβιάσει τον κατηγορούμενο, προκειμένου να απομυζήσει οικονομικά 

οφέλη (Kremmydas 2012: 432, Sanders 2012: 370). Οι περιπτώσεις συκοφαντίας 

ήταν πολύ συχνές κυρίως το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ., με αποτέλεσμα να 

έχουν εξελιχθεί σε μία μεγάλη πληγή για την αθηναϊκή κοινωνία (MacDowell 1978: 
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62). Το βασικότερο κίνητρο των συκοφαντών θεωρείται ότι ήταν ο χρηματισμός. Το 

ζήτημα αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο αμφισβήτησης μεταξύ των μελετητών. Ο 

Osborne (1990: 83-102) θεωρεί ότι οι κατηγορίες περί οικονομικών κινήτρων που 

χρησιμοποιούνταν στα δικαστήρια εξαπολύονταν εναντίον οποιουδήποτε κατηγόρου 

και όχι μιας συγκεκριμένης ομάδας μηνυτών. Ο Lofberg (1917: 24) επίσης 

χαρακτηρίζει τη συκοφαντία ως νόσο και επισημαίνει ότι αποτελεί ένα είδος 

επαγγέλματος για κάποιους που αποφέρει χρηματική ανταμοιβή. Η Βολονάκη (2012: 

216) αναφέρει ότι στους ρητορικούς λόγους ο χαρακτηρισμός κάποιου ως συκοφάντη 

χρησιμοποιείται πάντοτε με υποτιμητική σημασία και αποτελεί κοινό τόπο (Αἰσχίν. 

Κατὰ Κτησιφῶντος 3.256, Δημ. Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.62, Λυσ. Δήμου 

καταλύσεως ἀπολογία 25.3). Για τη συχνή χρήση τέτοιου είδους κατηγοριών στην 

αττική δικανική ρητορεία που σχετίζονται με τη συκοφαντία βλ. Harvey (1990): 103-

121, Osborne (1990): 82-102, εκ των οποίων ο πρώτος υποστηρίζει ότι η τακτική των 

συκοφαντών να χρησιμοποιούν μια κατηγορία για να κερδίσουν χρήματα ήταν 

συστηματική, ενώ ο δεύτερος θεωρεί ότι η τακτική αυτή ήταν περιστασιακή. Ο 

Κάππαρης (2008: 207) σημειώνει ότι υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες πλούσιοι 

πολίτες, οι οποίοι δεν επιθυμούσαν να οδηγηθούν στα δικαστήρια, εξαγόραζαν πριν 

από τη διεξαγωγή της δίκης τον εκάστοτε συκοφάντη για να αποσύρει την καταγγελία 

εναντίον τους (Δημ. Πρὸς Βοιωτὸν περὶ τοῦ ὀνόματος 39.3, Ἰσοκ. Πρὸς εὐθύνους 

ἀμάρτυρος 21.5, Λυσ. Πρὸς τὴν εἰσαγγελίαν περὶ τοῦ μὴ δίδοσθαι τῷ ἀδυνάτῳ 

ἀργύριον 24.17). Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις στις οποίες ο μηνυτής - συκοφάντης 

δεν λάμβανε κανένα χρηματικό ποσό. Αυτό συνέβαινε, διότι είχε την πεποίθηση ότι 

είτε με αυτόν τον τρόπο θα αποκτούσε φήμη είτε ότι θα μπορούσε να προξενήσει 

ζημιά σε πολιτικό ή προσωπικό του ανταγωνιστή. Προκειμένου να αποφευχθεί η 

ταλαιπωρία των αθώων από επίδοξους συκοφάντες, υπήρχε συγκεκριμένη ποινή για 

όποιον συγκέντρωνε λιγότερο από το 1/5 των ψήφων των δικαστών. Επιπροσθέτως, ο 

μηνυτής δεν επιτρεπόταν για κανέναν λόγο να παραιτηθεί από την υπόθεση, γιατί 

αυτό σήμαινε ότι ενδεχομένως είχε δωροδοκηθεί από τον αντίπαλό του. Η ποινή που 

επιβαλλόταν και στις δύο περιπτώσεις ήταν πρόστιμο 1.000 δραχμών (MacDowell 

1990: 268). Αναφορικά με τη δίωξη ενός συκοφάντη, αυτή γινόταν με τη διαδικασία 

της προβολῆς. Κάθε Αθηναίος πολίτης μπορούσε μία φορά τον χρόνο να υποβάλει 

καταγγελία στην Εκκλησία του Δήμου ότι κάποιος ήταν συκοφάντης. Μετά την 

ακροαματική διαδικασία στην Εκκλησία του Δήμου ακολουθούσε κανονική δίκη. Η 

ποινή επιβαλλόταν από τους δικαστές. Η δίωξη της συκοφαντίας μπορούσε επιπλέον 
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να υποβληθεί και με γραφὴ συκοφαντίας (Ἀριστ. Ἀθηναίων Πολιτεία 59.4, Αἰσχίν. 

Περὶ τῆς παραπρεσβείας 2.145, Ἰσοκ. Περὶ ἀντιδόσεως 15.314). Η μοναδική 

περίπτωση, η οποία έχει καταγραφεί σχετικά με την ποινή ενός συκοφάντη ήταν 

πρόστιμο 10.000 δραχμών (Λυσ. Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.65). Αν ο συκοφάντης 

δεν πλήρωνε το πρόστιμο, στο μέλλον έχανε το δικαίωμα να υποβάλει ξανά προς δίκη 

οποιαδήποτε υπόθεση (Lofberg 1917: 86). Πάντως, δεν είναι γνωστό αν υπήρχε 

κάποιος νόμος τότε, ο οποίος περιελάμβανε τον ορισμό του συκοφάντη, ώστε να 

μπορέσουν να βοηθηθούν οι δικαστές για την έκδοση της απόφασής τους εναντίον 

του. Σύμφωνα με τον MacDowell (1978: 65-66) είναι πολύ πιθανόν να μην υπήρχε 

αυτός ο ορισμός και οι δικαστές να αποφάσιζαν με βάση κάθε περίπτωση που είχαν 

ενώπιόν τους και συνιστούσε συκοφαντία. Τα στοιχεία που είχαν ήταν είτε ο πιθανός 

συκοφάντης να είχε πληρωθεί για να μηνύσει κάποιον, είτε είχε απειλήσει κάποιον 

ότι αν δεν τον πλήρωνε θα τον μήνυε, είτε είχε αποκαλύψει με κάποιον τρόπο την 

αλήθεια μιας καταγγελίας που είχε απαγγείλει. Πάντως είναι βέβαιο ότι οι Αθηναίοι 

αντιμετώπιζαν δυσκολίες στο να αποδείξουν κάποια περίπτωση από τις παραπάνω, με 

αποτέλεσμα η πάταξη της συκοφαντίας να είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. 

 

οὐδὲ φύσει χρηστὸς ὢν ἅνθρωπος δῆλον ὅτι: Ο κατήγορος σκοπίμως εδώ 

επισημαίνει ότι ο Πρώτος δεν είναι από τη φύση του χρηστός, διότι επιθυμεί με αυτόν 

τον τρόπο να τονίσει τη συνεργασία του με τον Ζηνόθεμι και τη συμφωνία μαζί του 

για ερήμην καταδίκη. Σύμφωνα με τον κατήγορο η τιμιότητα αποτελεί ένα εκ φύσεως 

προτέρημα του ανθρώπου. Ο σοφιστής Πρωταγόρας αναφέρει ότι οι ηθικές αρετές 

δεν υπάρχουν εκ φύσεως στον άνθρωπο, αλλά καλλιεργούνται μέσω της διδασκαλίας 

και της άσκησης (Πλ. Πρωταγόρας 323c). Κατά τον Todd (2007: 316) η προβολή 

κάποιου ως χρηστοῦ είναι ένα μοτίβο που χρησιμοποιείται πολύ συχνά από τους 

Αττικούς ρήτορες ([Δημ.] Κατὰ Νεαίρας 59.2, Λυσ. Kατὰ Ερατοσθένους 12.32). Ο 

όρος αυτός ταυτίζεται με αυτόν του ἀγαθοῦ και του ἐσθλοῦ. Ως και τον 5ο αιώνα π.Χ. 

ο ἀγαθὸς ήταν ο άνθρωπος με ηθικές αξίες, ο τίμιος. Ο σωστός πολίτης ήταν επίσης ο 

καλός κἀγαθός, αυτός δηλαδή, που ήταν ωραίος στην όψη αλλά και που είχε καλή 

αγωγή και υψηλή θέση στην κοινωνία. Για την έννοια του καλοῦ κἀγαθοῦ βλ. Adkins 

(1960): 236, 336-337, Dover (1974): 41-45. Αργότερα, ο όρος αυτός 

αντικαταστάθηκε από τον όρο χρηστός, ο οποίος σημαίνει αυτόν που κατέχει την 

αρετή του καλού πολίτη (Βολονάκη 2012: 208, Kremmydas 2012: 193) και είναι 

χρήσιμος για την πόλη του (Adkins 1972: 63, 99, 126-127). Ο Δημοσθένης (Περὶ τοῦ 
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στεφάνου 18.269) δίνει τον δικό του ορισμό για τον τίτλο του χρηστοῦ, αναφέροντας 

χαρακτηριστικά ότι ο χρηστὸς άνθρωπος είναι αυτός, ο οποίος ευεργετεί τον 

συνάνθρωπό του και λησμονεί τις ευεργεσίες που του έχει προσφέρει. Ο Αριστοτέλης 

(Πολιτικά Γ’ 1276b 34-35, 1277a 1-2, 10-12) επίσης, θεωρεί ότι η αρετή του χρηστοῦ 

πολίτη πρέπει να υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, διότι μόνο τότε η πόλη θα είναι 

άριστη.  

 

συγχωρεῖ τὴν δίκην ἔρημον ὀφλεῖν: Στην προηγούμενη δίκη που πραγματοποιήθηκε 

με μηνυτή τον Ζηνόθεμι και κατηγορούμενο τον ίδιο τον ομιλητή, ο Πρώτος είχε 

συμφωνήσει με τον Ζηνόθεμι να καταδικασθεί ερήμην (Wolpert & Kapparis 2011: 

148 σημ. 27). Ο Harrison (1971: 102 σημ. 6) παρατηρεί ότι δεν γνωρίζουμε αν 

καταδικάστηκε τελικά κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ή της δίκης. Για τη χρήση του 

ρήματος συγχωρῶ πβ. Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Δικαιογένους κλήρου 5.18, Λυσ. Περὶ τραύματος 

ἐκ προνοίας, ὑπὲρ οὗ καὶ πρὸς ὃν ἄδηλον 4.1. 

   Την ημέρα που γινόταν η δίκη οι διάδικοι και οι μάρτυρες προσέρχονταν στο 

δικαστήριο για τη διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας. Ένας διάδικος μπορούσε 

να ζητήσει την αναβολή της διαδικασίας αυτής. Η αναβολή δινόταν σε περιπτώσεις 

απουσίας ή ασθένειας ενός διαδίκου και επιβεβαιωνόταν ενόρκως από έναν φίλο του 

(ὑπωμοσία). Ο Harrison (1971: 192) υπογραμμίζει ότι αν η άλλη πλευρά ισχυριζόταν 

επίσης ενόρκως πως αυτό δεν ήταν αληθές, τότε οι δικαστές έπρεπε να αποφασίσουν 

σχετικώς, δηλαδή αν θα ανέβαλαν την υπόθεση ή αν θα εξέδιδαν απόφαση υπέρ του 

παρόντος διάδικου ([Δημ.] Κατὰ Ὀλυμπιοδώρου βλάβης 48.25, Ἔνδειξις κατὰ 

Θεοκρίνου 58.43). Επιπλέον, δεν είναι απολύτως γνωστός ο ακριβής τρόπος με τον 

οποίο μια υπόθεση εισαγόταν εκ νέου μετά την αναβολή της. Σύμφωνα με τον 

Harrison (1971: 155, 197) το πιθανότερο ήταν να γινόταν με αίτημα του διαδίκου, ο 

οποίος διαφώνησε αρχικώς στη χορήγηση της αναβολής και ζήτησε στη συνέχεια τον 

ορισμό νέας δικασίμου. Η δίκη που κρινόταν σε βάρος κάποιου διάδικου, ενώ αυτός 

απουσίαζε, ονομαζόταν ἔρημος (MacDowell 1978: 248-249). Μέσα σε διάστημα δύο 

μηνών έπρεπε να ζητήσει νέα εκδίκαση της υπόθεσής του, εφόσον η ερημοδικία 

οφειλόταν στις παρακάτω αιτίες: Πρώτον, όταν δεν είχε γίνει δεκτό το αίτημά του για 

αναβολή της δίκης παρότι υπήρχε σοβαρός λόγος για να αναβληθεί. Πρέπει να 

επισημανθεί, ότι η διεξαγωγή της ἐρήμην δίκης γινόταν ακόμη και αν ο διάδικος δεν 

ευθυνόταν για την απουσία του από το δικαστήριο. Πβ. [Δημ.] Πρὸς Ἀπατούριον 

παραγραφὴ 33.20, όπου ο κατηγορούμενος Παρμένων λόγω σεισμού, που σκότωσε τη 
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γυναίκα του και τα παιδιά του, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο δικαστήριο. Δεύτερον, 

άλλος λόγος ερημοδικίας ήταν όταν δεν είχε προηγηθεί της δίκης η νόμιμη κλήτευση 

του ερημοδικασθέντος. Τότε ο ερημοδικασθείς μπορούσε να εγείρει γραφὴ 

ψευδοκλητείας κατά των κλητήρων που πιστοποίησαν τη νόμιμη κλήτευσή του στην 

πρώτη δίκη. Αντικείμενο της κρίσης των δικαστών στη γραφὴ ψευδοκλητείας ήταν η 

ψευδής ή η μη βεβαίωση του γεγονότος της κλήτευσης από τους κλητήρες. Αν 

συνέβαινε αυτό, τότε διεξαγόταν νέα δίκη (Harrison 1971: 198). Αν επίσης ο 

κατήγορος μιας υπόθεσης δεν παρίσταντο στη δίκη και η υπόθεση αυτή ήταν 

δημόσιας φύσης, τότε όφειλε να πληρώσει πρόστιμο 1.000 δραχμών και πιθανόν 

στερούνταν μελλοντικά το δικαίωμα να υποβάλει ξανά τέτοιου είδους μήνυση  

(MacDowell 1978: 65). Για το δικαίωμα ενός διαδίκου να εφεσιβάλει τη διεξαγωγή 

μιας ἐρήμην δίκης πβ. Πολυδεύκης 8.61 ἀντιλαχεῖν δίκην ἐξῆν ὁπότε τις μὴ παρὼν ἐν 

δικαστηρίῳ κατακηρυχθεὶς καὶ μὴ ὑπακούων ἐρήμην ὄφλοι. ἀντιλαχεῖν δὲ ἑντὸς δύο 

μηνῶν ὑπῆρχεν. 

 

27. ἐξελήλεγκτο ἂν εὐθέως ἡμᾶς συκοφαντῶν: Με τη χρήση του επιτακτικού 

ρήματος ἐξελέγχω τονίζεται η διαδικασία του ελέγχου ως απόδειξη της συκοφαντίας 

του Ζηνοθέμιδος. Το τρίτο ενικό πρόσωπο παρακειμένου (ἐξελήλεγκτο) δείχνει την εκ 

των πραγμάτων συκοφαντική στάση του Ζηνοθέμιδος. Η σύζευξη του ρήματος αυτού 

με τη μετοχή συκοφαντῶν δημιουργεί την ισχυρή αίσθηση της πανουργίας, η οποία 

επηρεάζει τους δικαστές, καταδεικνύοντάς τους ότι απέναντι τους έχουν έναν 

συκοφάντη. Ο κατήγορος πληροφορεί τους δικαστές ότι στην προηγούμενη δίκη που 

ήγειραν ο Ζηνόθεμις και ο Αριστοφών εναντίον του Πρώτου συνεννοήθηκαν με τον 

τελευταίο και συμφώνησαν να καταδικασθεί ερήμην. Αναφέρει ότι, ακόμη και αν το 

επιθυμούσαν, δεν μπορούσαν εν τέλει να αποσυρθούν από τη συγκεκριμένη δίκη, 

γιατί θα αποδεικνυόταν ότι κατηγόρησαν ψευδώς τον κατήγορο. Όπως σημειώνει ο 

MacDowell (2004: 93 σημ. 23), ο λόγος που συνέβη αυτό ήταν ο ακόλουθος. Αν ο 

Ζηνόθεμις έπαυε να κατηγορεί τον Πρώτο ότι αυτός ευθύνεται που έχει εξαφανισθεί 

το συμβόλαιό του με τον Ηγέστρατο, τότε ο Ζηνόθεμις δεν θα είχε καμία απολύτως 

δικαιολογία για την έλλειψη προσκόμισης του συμβολαίου αυτού στη δίκη που 

διεξήγαγε εναντίον του κατηγόρου, με συνέπεια να αποκαλυπτόταν η απάτη του. 

 

ὀφλεῖν δὲ παρὼν ἐκεῖνος οὐ συνεχώρει, ἵν᾽ ἐὰν μὲν αὐτῷ ποιῶσιν ἃ 

ὡμολογήκασιν—, εἰ δὲ μή, τὴν ἔρημον ἀντιλάχῃ: Ο Πρώτος φαίνεται ότι δεν είχε 
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πλήρως εμπιστοσύνη στον Ζηνόθεμι, για αυτό και κατά τη χρονική στιγμή 

διεξαγωγής της δίκης που πραγματοποιήθηκε εναντίον του απουσίαζε από την Αθήνα 

(Wolpert & Kapparis 2011: 148 σημ. 28). Ο ομιλητής θεωρεί ότι ο Πρώτος θα 

προσέβαλλε το αποτέλεσμα στην περίπτωση που δεν τον ικανοποιούσε, με τη 

δικαιολογία της αναπόφευκτης απουσίας του από τη δίκη.  

 

εἰ γὰρ ἐν κακοῖς καὶ χειμῶνι τοσοῦτον οἶνον ἔπινεν ὥσθ᾽ ὅμοιον εἶναι μανίᾳ, τί 

οὐκ ἄξιός ἐστι παθεῖν; ἢ εἰ γράμματ᾽ ἔκλεπτεν; εἰ ὑπανέῳγεν;: Το κείμενο με τη 

μήνυση την οποία υπέβαλε ο Ζηνόθεμις εναντίον του Πρώτου δεν μας έχει σωθεί 

(MacDowell 2004: 86). Παρ’ όλα αυτά, από το χωρίο αυτό αντλούμε ορισμένες 

πληροφορίες σχετικά με την επίσημη κατηγορία του Ζηνοθέμιδος εναντίον του 

Πρώτου. Αυτές σύμφωνα με τον Harris (2013: 167) λειτουργούν ως αποδείξεις για να 

κερδίσει ο κατήγορος τη δική του υπόθεση. Με τη χρήση των τριών διαδοχικών 

ρητορικών ερωτήσεων που εισάγονται με τον υποθετικό σύνδεσμο εἰ ο κατήγορος 

δείχνει τις αμφιβολίες του. Τονίζει ότι, αν ο Πρώτος είχε μεθύσει και βρισκόταν σε 

μανιώδη κατάσταση, τότε λογικά θα του άξιζε ανάλογη τιμωρία. Για τη λέξη μανία 

πβ. Δημ. Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ 36.48 σχ. Ο όρος γράμματ’ που υπάρχει εδώ 

σημαίνει «τα συμβόλαια» (Ἀντ. Φαρμακείας κατὰ τῆς μητρυιᾶς 1.30, Λυσ. Κατὰ 

Διογείτονος 32.14). Ο κατήγορος  προβάλλει την κατηγορία του Ζηνοθέμιδος ότι ο 

Πρώτος είχε κλέψει τα συμβόλαια και τα είχε ανοίξει κρυφά.  

 

28. εἴ τί σ᾽ ἠδίκηκεν ὁ Πρῶτος ἢ λέγων ἢ ποιῶν, ἔχεις ὡς ἔοικε δίκην· οὐδεὶς 

ἡμῶν ἐκώλυεν, οὐδὲ νῦν παραιτεῖται: Η προβολή του ρητορικού σχήματος λόγῳ - 

ἔργῳ (εδώ λέγων ἢ ποιῶν) είναι συνήθης τόπος στους Αττικούς ρήτορες (Δημ. Περὶ 

τοῦ στεφάνου 18.89, Κατὰ Νεαίρας 59.109, Λυσ. Kατ᾽ Ἀνδοκίδου ἀσεβείας 6.17). Ο 

κατήγορος εκφράζει την άποψη ότι, αν ο Ζηνόθεμις θεωρεί ότι έχει αδικηθεί από τον 

Πρώτο είτε με τα λόγια του είτε με τις πράξεις του, τότε έχει το δικαίωμα να 

διεξαγάγει δίκη εναντίον του, χωρίς κανείς από την πλευρά του κατηγόρου να του 

σταθεί εμπόδιο. Σύμφωνα με τον MacDowell (2004: 93 σημ. 24) πιθανόν στο χωρίο 

αυτό η αδικία που έχει υποστεί ο Ζηνόθεμις από τον Πρώτο να σχετίζεται με την 

προηγούμενη δίκη που πραγματοποιήθηκε, στην οποία ο Πρώτος αν και έχασε και 

έπρεπε να αποζημιώσει τον Ζηνόθεμι, εκείνος δεν τον αποζημίωσε. 

 



ΠΡΟΣ ΖΗΝΟΘΕΜΙΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

105 

 

εἰ σεσυκοφάντηκας, οὐ περιεργαζόμεθα: Ο κατήγορος τονίζει με ειρωνεία προς τον 

Ζηνόθεμι πως αν είναι συκοφάντης, αυτό αποτελεί ένα θέμα που δεν τον απασχολεί. 

Στις §§28-30 η χρήση της αποστροφής δίνει ένταση στον λόγο και ενισχύει την 

επίθεση του κατηγόρου εναντίον του αντιπάλου του (Kirk 1895: 34). 

 

§§29-30: Σε αυτό το τμήμα ο κατήγορος μέσω της προκατάληψης προβάλλει το 

επιχείρημα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ο αντίδικός του για να δικαιολογήσει 

την απουσία του Πρώτου από τη δίκη (§29). Επίσης, με τη χρήση υποθετικών 

προτάσεων, προχωράει στην πιθανή εξέλιξη των γεγονότων για το αν τελικά ο 

Πρώτος βρισκόταν στην Αθήνα (§30). Η παρουσίαση των εναλλακτικών θέσεων 

αναφορικά με τις ενέργειες του Ζηνοθέμιδος έχει ως σκοπό να δείξει ότι πρώτον, 

γνωρίζει πολύ καλά τον χαρακτήρα του αντιπάλου του και δεύτερον, τον τρόπο που 

θα αντιμετώπιζε την αντιδικία του με τον Πρώτο. 

 

29. νὴ Δία, ἐκποδών ἐστιν ἅνθρωπος ~ καὶ νῦν ὑμεῖς ὅ τι ἂν βούλησθε λέγητε 

κατ᾽ αὐτοῦ: Το ἐκποδὼν σημαίνει «είναι εξαφανισμένος» (πβ. Ἀνδοκ. Περὶ τῶν 

μυστηρίων 1.135, [Δημ.] Κατὰ Ἀριστογείτονος Α’ 25.23, Πρὸς Φαίνιππον περὶ 

ἀντιδόσεως 42.2, Ἰσοκ. Πανηγυρικὸς 4.173, Λυσ. Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.7). Ο 

κατήγορος επισημαίνει ότι ο Πρώτος απουσίαζε από την προηγούμενη δίκη για να 

αποφύγει τις μαρτυρίες που θα χρησιμοποιούσε εναντίον του, αλλά και για να 

μπορούν οι αντίδικοί του να τον κατηγορούν ανεμπόδιστα.  

 

κατηγγύας πρὸς τὸν πολέμαρχον: Το ρήμα έχει δικανική σημασία και σημαίνει 

«καθιστώ κάποιον υπεύθυνο εγγύησης» (LSJ). Ο κατήγορος τονίζει την υποχρεωτική 

ύπαρξη εγγυητών για τον Πρώτο ενώπιον του πολέμαρχου, με σκοπό να αναγκασθεί 

ένας ξένος να παρουσιασθεί στο δικαστήριο (Harrison 1968: 273 σημ. 1). Για το 

συγκεκριμένο επιχείρημα πβ. Ἰσοκ. Τραπεζιτικὸς 17.12 καὶ ταῦτα λέγων καὶ 

ἀγανακτῶν καὶ δακρύων εἷλκέ με πρὸς τὸν πολέμαρχον, ἐγγυητὰς αἰτῶν, καὶ οὐ 

πρότερον ἀφῆκεν, ἕως αὐτῷ κατέστησ᾽ ἓξ ταλάντῶν ἐγγυητάς.  

   Στην αρχαία Αθήνα ο πολέμαρχος ήταν ένας από τους εννέα άρχοντες και το όνομά 

του σήμαινε «αρχηγός στον πόλεμο» (Ostwald 1969: 174). Οι αρμοδιότητές του 

αφορούσαν ζητήματα στρατιωτικού περιεχομένου (Meissner 2010: 5) και εξωτερικής 

πολιτικής (Κάππαρης 2008: 263). Επίσης, ήταν υπεύθυνος για τη διεξαγωγή δίκης για 

κάθε μήνυση που υποβαλλόταν στην Αθήνα, στην οποία, είτε ο κατήγορος είτε ο 
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κατηγορούμενος δεν ήταν Αθηναίοι αλλά αλλοδαποί (Harrison 1968: 196, 

Σακελλαρίου 2000: 139). Βλ. Phillips (2013): 259, όπου επισημαίνει τα καθήκοντα 

του πολέμαρχου προς τους ξένους χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τον λόγο Κατὰ 

Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Β’ ([Δημ.] 46.23). Κατά το πρώτο μισό του 5ου αιώνα 

π.Χ. η ανάπτυξη του εμπορίου δημιούργησε συχνότερες επαφές των Αθηναίων με 

τους ξένους, με αποτέλεσμα οι μηνύσεις που υπέβαλαν μεταξύ τους για διάφορα 

προβλήματα που ανέκυπταν να ήταν πάρα πολλές. Ο πολέμαρχος λοιπόν δεν ήταν σε 

θέση να ασχοληθεί με όλες αυτές τις υποθέσεις. Ο MacDowell (1978: 222) αναφέρει 

ότι οι υποθέσεις που κράτησε υπό την αρμοδιότητά του ήταν εκείνες στις οποίες είτε 

ο ενάγων ή ο εναγόμενος ήταν μέτοικος ή ξένος (Λυσ. Kατὰ Παγκλέωνος ὅτι οὐκ ἦν 

Πλαταιεὺς 23.2) είτε υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονταν ξένοι· συγκεκριμένα είχε 

αποφασισθεί η παραπομπή των μηνύσεών τους σε αυτόν με ειδικό ψήφισμα. Επίσης, 

στην ευθύνη του πολέμαρχου ήταν και η γραφὴ ἀπροστασίου, μια διαδικασία 

σύμφωνα με την οποία ο εναγόμενος ήταν πάντοτε μη Αθηναίος πολίτης (Ἀριστ. 

Ἀθηναίων Πολιτεία 58.3). Για τη γραφὴ ἀπροστασίου ως διαδικασία βλ. MacDowell 

(1978): 78 και για τη δίκη ἀπροστασίου βλ. Harrison (1968): 169, 185, 189, 192-193, 

Isager & Hansen (1975): 67, Whitehead (1977): 94-95, Zelnick - Abramovitz (2005): 

274-292. Για τον ρόλο του πολέμαρχου σύμφωνα με το αρχαίο αττικό δίκαιο βλ. 

Harrison (1971): 9-11, MacDowell (1978): 221-224, Todd (1990): 218, Κάππαρης 

(2008): 263-264.  

 

καὶ εἰ μὲν κατέστησέ σοι τοὺς ἐγγυητάς, μένειν ἠναγκάζετ᾽ ἄν: Οι Wolpert & 

Kapparis (2011: 137) τονίζουν ότι η συγκεκριμένη αναφορά του κατηγόρου είναι 

εσκεμμένη για να υπενθυμίσει το χρηματικό ποσό που έπρεπε να καταβληθεί από 

τους εγγυητές του Πρώτου, αφού εκείνος ήταν ξένος. Σύμφωνα με τον κατήγορο οι 

εγγυητές όφειλαν να διασφαλίσουν ότι ο Πρώτος δεν θα διέφευγε από την Αθήνα 

ωσότου εκδικαζόταν η υπόθεση. 

   Η αρχαία αττική νομοθεσία επέτρεπε σε ορισμένες περιπτώσεις την αποτροπή της 

φυλάκισης ενός κατηγορούμενου μέχρι να πραγματοποιηθεί η δίκη, αν βέβαια 

υπήρχαν κάποιοι πολίτες, συνήθως δύο ή τρεις, οι οποίοι ήταν διατεθειμένοι να 

εγγυηθούν ότι δεν θα τρεπόταν σε φυγή (Κάππαρης 2008: 254). Σε κάθε μήνυση που 

επιβαλλόταν εναντίον ενός ξένου ο μηνυτής μπορούσε να απαιτήσει την προσκόμιση 

εγγυητών, οι οποίοι θα διασφάλιζαν την εμφάνιση του ξένου στο δικαστήριο. Οι 

εγγυητές είχαν την υποχρέωση να πληρώσουν πρόστιμο στην περίπτωση που δεν 
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παρουσιαζόταν ο ξένος στο δικαστήριο για να δικασθεί.  Πιθανόν το ποσό αυτό να 

ανερχόταν στην αξία της διαφοράς (MacDowell 1978: 76). Στην περίπτωση 

οικονομικής συμφωνίας ο ρόλος των εγγυητών αφορούσε τη διασφάλιση της 

πληρωμής του συμφωνηθέντος ποσού από τον κατηγορούμενο· ειδάλλως σε 

περίπτωση αθέτησης θα έπρεπε οι ίδιοι οι εγγυητές να το πληρώσουν. Αν τελικά οι 

εγγυητές δεν εξοφλούσαν το χρέος, τότε αντιμετώπιζαν τις ίδιες ποινές με τον 

οφειλέτη, όπως ήταν για παράδειγμα η δήμευση των περιουσιακών τους στοιχείων ή 

η φυλάκιση (Δημ. Κατὰ Τιμοκράτους 24.40, 144).   

 

εἰ δὲ μὴ κατέστησεν, εἰς τὸ οἴκημα ἂν ᾔει: Το ουσιαστικό οἴκημα εδώ δηλώνει «τη 

φυλακή», «το δεσμωτήριο» (Murray 1936: 196). Επίσης χρησιμοποιείται από τους 

Αττικούς ρήτορες και με άλλες έννοιες, όπως είναι «η αποθήκη» ([Δημ.] Πρὸς 

Φαίνιππον περὶ ἀντιδόσεως 42.6) και «ο οίκος ανοχής», «το χαμαιτυπείο» (Αἰσχίν. 

Κατὰ Τιμάρχου 1.74, Δείν. Κατὰ Δημοσθένους 1.23, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Φιλοκτήμονος 

κλήρου 6.19). Η χρήση της φυλάκισης ως ποινή τιμωρίας ήταν σπάνια σύμφωνα με το 

αρχαίο αττικό δίκαιο (MacDowell 1990: 268). Οι Cohen (2005: 301) και Wolpert & 

Kapparis (2011: 148 σημ. 31) αναφέρουν ότι, αν ο κατηγορούμενος μιας υπόθεσης 

δεν ήταν Αθηναίος πολίτης και αποτύγχανε να προσκομίσει εγγυητές, τότε 

αναγκαστικά φυλακιζόταν μέχρι την πραγματοποίηση της δίκης. Για την 

υποχρεωτική παροχή εγγυητών από τους ξένους πβ. Ἀνδοκ. Περὶ τῶν μυστηρίων 

1.134, Ἰσοκ. Τραπεζιτικὸς 17.12, Λυσ. Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.23.  

 

30. ὁ μὲν διὰ σοῦ τὴν γεγονυῖαν ἔκδειαν οὐκ ἀποδώσειν ἡμῖν οἴεται: Η λέξη 

ἔκδειαν έχει τη σημασία «της έλλειψης» (LSJ). Εδώ αφορά την έλλειψη που 

προκαλείται από την πτώση των τιμών. Ο κατήγορος ισχυρίζεται ότι ο Πρώτος, 

επειδή κατηγορήθηκε από τον Ζηνόθεμι ότι κατέχει παράνομα το σιτάρι και 

καταδικάστηκε στη δίκη που έγινε ερήμην, θεωρεί ότι θα αποφύγει τώρα να του 

αποδώσει αυτά που οφείλει. Ο MacDowell (2004: 94 σημ. 26) επισημαίνει ότι αν ο 

Πρώτος είχε κατορθώσει να πουλήσει το σιτάρι σε χαμηλή τιμή, θα έπρεπε έπειτα να 

φροντίσει να αντισταθμίσει τη διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού που θα 

συγκέντρωνε και του ποσού που χρωστούσε ως δάνειο στον κατήγορο. Αυτή ακριβώς 

την οικονομική ζημία ήθελε να αποφύγει ο Πρώτος. 
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σὺ δ᾽ ἐκείνου κατηγορῶν τῶν ἡμετέρων κύριος γενήσεσθαι: Ο κατήγορος 

χρησιμοποιεί με ειρωνεία τον χαρακτηρισμό κύριος για τον Ζηνόθεμι, αφού θεωρεί 

ότι με τις κατηγορίες που εξαπολύει εναντίον του Πρώτου, θα καταφέρει εν τέλει να 

γίνει κάτοχος της περιουσίας του. 

 

τεκμήριον δέ· ἐγὼ μὲν γὰρ αὐτὸν κλητεύσω, σὺ δ᾽ οὔτε κατηγγύησας οὔτε νῦν 

κλητεύσεις: Ο MacDowell (2004: 94 σημ. 27) σχολιάζει ότι στο παρόν χωρίο δεν 

γνωρίζουμε ακριβώς ποιο είδος νομικής διαδικασίας επικαλείται ο ομιλητής με το 

ρήμα κλητεύω. Τον ίδιο ακριβώς προβληματισμό αναφέρει και ο Thür (2005: 161). 

Παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο ρήμα εδώ δηλώνει τη κλήτευση ενός μάρτυρα κατά 

τη διάρκεια μιας δίκης. Ο λεξικογράφος Αρποκρατίων λέγει για το θέμα αυτό: s.v. 

λέγεται δὲ κλητεύεσθαι καὶ ἐκκλητεύεσθαι ἐπὶ τῶν μαρτύρων, ὅταν μὴ ὑπακούωσι πρὸς 

τὴν μαρτυρίαν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, καὶ ἔστιν ἐπιτίμιον κατ̓ αὐτῶν δραχμαὶ χίλιαι. Ο 

κατήγορος αναφέρει ως απόδειξη ότι ο ίδιος πρόκειται να καλέσει ως μάρτυρα στη 

δίκη τον Πρώτο, σε αντίθεση με τον Ζηνόθεμι που ούτε ζήτησε εγγυητές για τον 

Πρώτο, ούτε πρόκειται να τον καλέσει. Το τέχνασμα του αυτό δεν είναι ιδιαιτέρως 

αποτελεσματικό, αφού ο Πρώτος είναι γνωστό ότι έλειπε από την Αθήνα κατά τη 

διεξαγωγή της συγκεκριμένης δίκης. 

 

Επίλογος §§31-32. 

   Το τέλος του συγκεκριμένου επιλόγου δεν υπάρχει ολόκληρο. Αποτελεί τον μόνο 

λόγο από όλoυς όσους ανήκουν στο δημοσθενικό corpus που το τελευταίο μέρος του 

απουσιάζει, πιθανόν, διότι το χειρόγραφο υπέστη κάποια καταστροφή. Ο εκδότης στο 

κριτικό υπόμνημα αναφέρει ότι οι τρεις τελευταίοι στίχοι του κειμένου είναι 

ελαττωματικοί και ότι στο τέλος σημειώνονται στον βασικό κώδικα S (Parisinus 

Graecus 2934) οριζόντια S, τα οποία σημαίνουν το απολεσθέν μέρος του επιλόγου. 

Ενδεχομένως να υπήρχε ένα κενό ήδη από το πρώτο αντίγραφο του αρχετύπου ή ο 

λόγος συντάχθηκε από μνήμης ύστερα από την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δίκης 

από κάποιον ακροατή που γνώριζε grosso modo το ύφος του Δημοσθένη. Στο βιβλίο 

του Dove F. J. (1828) με τίτλο Demosthenis et Aeschinis. Quae exstant omnia, Τόμος 

3, σελ. 480, στη σημείωση για την παράγραφο η’ του λόγου, αναφέρεται μια πιθανή 

συμπλήρωση του επιλόγου: «Οὐδὲ δημοσίᾳ δικάζομαι ἢ συνδικῶ τινὶ, οὐκ ὢν 

περίτριμμα τῆς ἀγορᾶς, ὥσπερ Αἰσχίνης.» Η φράση αυτή, η οποία συνάδει με το ύφος 

του Δημοσθένη, αποσκοπεί στο να πιστοποιήσει την αποστασιοποίησή του από κάθε 
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είδους δίκη. Επίσης, έντονη είναι η επίθεση του ρήτορα προς τον αντίπαλό του, τον 

Αισχίνη, για την ανάμειξή του σε δίκες. Πρόκειται για μια πιθανοφανή 

αποκατάσταση του κενού που υπάρχει στον επίλογο, αλλά χωρίς να παρατίθενται 

επιπλέον επεξηγήσεις για την προέλευσή του. Το βέβαιο είναι ότι αποτελεί εικασία 

του εν λόγω εκδότη - μεταφραστή. Εμείς όμως δεν δυνάμεθα να εκφράσουμε μια 

τεκμηριωμένη άποψη επ’ αυτού του θέματος, καθώς άπτεται του πεδίου της 

παλαιογραφίας και θα παρείλκε από το αντικείμενο έρευνας της παρούσης εργασίας.   

   Προχωρώντας, ο κατήγορος τονίζει την εξαπάτηση των δικαστών από τον Ζηνόθεμι 

(§31). Επίσης, αναφέρεται σε ενδεχόμενες κατηγορίες, τις οποίες μπορεί να υποστεί ο 

συγγενής του ο Δημοσθένης, στον οποίο ανέθεσε τη συγγραφή του συγκεκριμένου 

λόγου του (§31). Ο όρκος στους θεούς ότι θα πει την αλήθεια (§31) λειτουργεί ως 

επιβεβαίωση σχετικά με αυτά που θα αναφέρει στη συνέχεια, ότι δηλαδή δέχθηκε 

βοήθεια από τον ρήτορα. Επίσης, ότι η ανάθεση της υπόθεσής του στον Δημοσθένη 

πραγματοποιήθηκε μόνο λόγω των συγγενικών δεσμών που τους συνδέουν. 

Γενικότερα σε αυτόν τον επίλογο, τουλάχιστον μέχρι το σημείο που διαθέτουμε, ο 

κατήγορος δεν ανακεφαλαιώνει τα γεγονότα ούτε επιδιώκει την εύνοια των δικαστών 

για τον εαυτό του, δύο βασικά στοιχεία, τα οποία αφορούν συνήθως τη λειτουργία 

του επιλόγου (πβ. Ἀριστ. Ῥητορικὴ 1419b).  

 

31. Ἔτι τοίνυν ἑτέρα τις ἐστὶν ἐλπὶς αὐτοῖς τοῦ παρακρούσεσθαι καὶ φενακιεῖν 

ὑμᾶς: Η ελπίδα που τρέφουν ο Ζηνόθεμις και ο Πρώτος ότι μπορούν να κοροϊδέψουν 

και να παραπλανήσουν τους δικαστές αναφέρεται με σαρκασμό από τον κατήγορο. 

Για τη χρήση της λέξης αυτής πβ. Δημ. Κατὰ Φιλίππου Α’ 4.2, Kατὰ Νεαίρας 59.57, 

Ἰσοκ. Πρὸς Νικοκλέα 2.20, Λυσ. Κατὰ Ἐργοκλέους ἐπίλογος 18.25. Η φράση 

παρακρούσεσθαι καὶ φενακιεῖν ὑμᾶς είναι στερεότυπη στους λόγους του Δημοσθένη 

(Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.88, Κατὰ Ἀριστοκράτους 23.107, Πρὸς Ἄφοβον 

ὑπὲρ Φάνου ψευδομαρτυριῶν 29.36, Πρὸς Ὀνήτορα ἐξούλης Β’ 31.12). Εδώ ο 

κατήγορος χρησιμοποιεί μαζί δύο συνώνυμες λέξεις, προκειμένου να προειδοποιήσει 

τους δικαστές, ώστε να μην παραπλανηθούν και εξαπατηθούν από τους αντιπάλους 

του. Η Ξανθάκη - Καραμάνου (1989: 2) σημειώνει ότι ο Δημοσθένης συχνά στους 

λόγους του χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο σχήμα, το λεγόμενο ἓν διὰ δυοῖν, στο 

οποίο δύο σχεδόν συνώνυμες λέξεις χρησιμοποιούνται μαζί για να δηλώσουν με 

μεγαλύτερη έμφαση την ίδια ιδέα. Πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.204 

ἐξαπατῶν καὶ φενακίζων.  
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αἰτιάσονται Δημοσθένην, καὶ ἐκείνῳ ἐμὲ πιστεύοντα φήσουσιν ἐξάγειν τουτονί, 

ὑπολαμβάνοντες τῷ ῥήτορα καὶ γνώριμον εἶναι ἐκεῖνον πιθανὴν ἔχειν τὴν αἰτίαν: 

Η πρόταση αρχίζει και τελειώνει με τη χρήση της ίδιας ετυμολογικά λέξης 

(αἰτιάσονται - αἰτίαν) για να τονισθεί το επιχείρημα. Στο σημείο αυτό φαίνεται ότι ο 

κατήγορος επιθυμεί να προλάβει τις υποψίες των δικαστών για τις κατηγορίες που θα 

δεχθεί ο Δημοσθένης από τους αντιπάλους του και να επισημάνει ότι δεν του ανέθεσε 

τη συγγραφή του συγκεκριμένου λόγου, επειδή του είχε εμπιστοσύνη ως κορυφαίου 

ρήτορα και γνωστού πολιτικού προσώπου (Dover 1974: 26). Σύμφωνα με τη Wohl 

(2010: 37-39) αυτή ακριβώς την τακτική ακολουθεί και ο Δημοσθένης στον λόγο του 

Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου (21.189-192), με σκοπό να προλάβει τα αρνητικά 

συναισθήματα που θα προσπαθήσει να προκαλέσει στους δικαστές λέγοντας ῥήτωρ 

ἐστὶν οὗτος. 

   Η λέξη ῥήτορας έχει την έννοια «του αγορητή», «αυτού δηλαδή που μιλάει 

δημόσια» (Dover 1974: 27). Ακόμη, χρησιμοποιούνταν για να δηλώσει τους 

πολιτικούς, οι οποίοι κατάφεραν και ανήλθαν στην εξουσία χάρη στην ικανότητά 

τους στην πειθώ. Εκείνη την εποχή, οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνταν για τους 

ρήτορες ήταν κατά κύριο λόγο αρνητικοί, εξαιτίας της προκατάληψης που υπήρχε 

από τους Αθηναίους ότι όλοι όσοι είχαν ρητορικές ικανότητες εξαπατούσαν τον λαό 

(Βολονάκη 2014: 179). Ο Θουκυδίδης (Ἱστορίαι 3.42.43) λέγει ότι ο ῥήτορας έπρεπε 

να αφοσιώνεται πλήρως στο συμφέρον της πόλης του και ο ρόλος του να είναι 

συμβουλευτικός. Δεν κατακτά την εξουσία μέσω των όπλων, όπως συμβαίνει με τον 

τύραννο (Ἀριστ. Πολιτικὰ 1305a 7-15), αλλά με το ρητορικό του πάθος. Ο 

Αριστοτέλης (Ῥητορικὴ 1355b) πιστεύει ότι η ρητορική είναι η ικανότητα ανεύρεσης 

του επιχειρήματος που μπορεί να είναι πιστευτό για οποιοδήποτε θέμα. Ο Αισχίνης 

(Κατὰ Τιμάρχου 1.170) χαρακτηρίζει τον Δημοσθένη ως τεχνίτη του λόγου. Την 

εποχή εκείνη ο ρόλος ενός ρήτορα ήταν ιδιαιτέρως σπουδαίος, καθώς με τους λόγους 

του και με τη προσεγμένη επιχειρηματολογία του στην Εκκλησία του Δήμου, τη 

Βουλή και το δικαστήριο, ήταν δυνατόν να επηρεάσει την εσωτερική και εξωτερική 

πολιτική της πόλης του. Ονομαζόταν και λογογράφος, καθώς εργαζόταν επί πληρωμή 

για να συνθέσει δικανικούς λόγους, τους οποίους οι πελάτες του αποστήθιζαν και 

εκφωνούσαν ενώπιον των δικαστών για να κερδίσουν την εκάστοτε δίκη στην οποία 

ήταν αναμεμιγμένοι. Σύμφωνα με τον Kapparis (2019: 195) οι Αττικοί ρήτορες 

γνώριζαν πολύ καλά ότι η επιτυχία των λόγων τους δεν στηριζόταν αποκλειστικά 

στην αποστήθισή τους από τους πελάτες τους αλλά κεντρικό ρόλο έπαιζε η 
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παρουσίασή τους μέσω της υπόκρισης, της ζωντάνιας, της χρήσης κατάλληλων 

λέξεων και επιχειρημάτων που είναι ικανά να πείσουν το ακροατήριο για να 

κερδίσουν τη συμπάθεια και την υποστήριξή του. Ο ῥήτορας γενικότερα είχε ειδικές 

νομικές γνώσεις και με τη ρητορική του τέχνη μπορούσε να προσαρμόζει κάθε φορά 

τα επιχειρήματα ήθους και πάθους στις ανάγκες των υποθέσεών του, με σκοπό να 

πείσει τους δικαστές. Παρότι οι Αθηναίοι έδειχναν καχυποψία απέναντι σε 

οποιουσδήποτε διαδίκους είχαν ιδιαίτερες ρητορικές επιδεξιότητες, αποτελούσε κοινή 

τακτική να πληρώνουν ακριβά έναν λογογράφο για να τους συνθέσει τον λόγο που 

τους ήταν αναγκαίος σε κάθε νομική υπόθεση. Αξίζει να επισημανθεί ότι δεν έλειπαν 

και οι κατηγορίες περί δωροδοκίας ενός ρήτορα, οι οποίες αποτελούσαν ένα μέρος 

από τις επιθέσεις που εξαπέλυαν οι αντίπαλοί του, προκειμένου να υποσκάψουν το 

ήθος του (Strauss 1985: 68-69). Για τον ρόλο του ῥήτορα στο αρχαίο αθηναϊκό 

σύστημα βλ. Hansen (1983b): 151-180. 

 

Δημοσθένης οἰκεῖος γένει: O Δημοσθένης ήταν συγγενής με τον κατήγορο του 

συγκεκριμένου λόγου, τον Δήμωνα. Για τη συγγένεια αυτή βλ. Εισαγωγή 1.2.1. Ο 

Carawan (2007: 148) λέγει ότι εκείνη την εποχή, η αναφορά του ονόματος του 

συνηγόρου ενός διαδίκου διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση μιας 

υπόθεσης, ειδικότερα αν αυτός είχε συγγενικούς ή φιλικούς δεσμούς με τον διάδικο 

(πβ. [Δημ.] Κατὰ Νεαίρας 59.16). 

 

(καὶ πάντας ὑμῖν ὄμνυμι τοὺς θεοὺς ἦ μὴν ἐρεῖν τἀληθῆ):  Η φράση αυτή τίθεται 

σε παρένθεση, διότι παρεμβαίνει στην κύρια ροή του λόγου και λειτουργεί 

συμπληρωματικά. Το ρήμα ὄμνυμι σημαίνει «ορκίζομαι για κάτι», «επιβεβαιώνω ή 

επικυρώνω με όρκο» (LSJ). Στην Αρχαιότητα κάθε όρκος ήταν ιδιαιτέρως 

σημαντικός και άρχιζε με την επίκληση προς τους θεούς ως μαρτύρων ότι ο όρκος θα 

τηρηθεί (Ὁμήρ. Ἱλιάς στιχ. 275-280). Αν ο όρκος δεν τηρούνταν, τότε ερχόταν η 

κατάρα (Fletcher 2012: 3). Η επιορκία, δηλαδή η καταπάτηση του όρκου, αποτελούσε 

πολύ σοβαρό παράπτωμα εναντίον των θεών. Στην περίπτωση αυτή η τιμωρία δεν 

επιβαλλόταν από τους ανθρώπους αλλά από τους θεούς. Απόδειξη αποτελεί το 

γεγονός ότι κανένας αρχαίος κώδικας δεν προέβλεπε ποινή για την επιορκία, γιατί  

αυτή αποτελούσε υπόθεση των θεών. Μάλιστα ο Ησίοδος (Ἔργα καί Ἡμέραι στιχ. 

190-194) επισημαίνει ότι η επιορκία είναι το κατεξοχήν παράπτωμα, το οποίο 

επισύρει την πιο σκληρή ποινή που μπορούν να καταλογίσουν οι θεοί στον επίορκο. 
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Στις δημόσιες υποθέσεις των Αττικών ρητόρων η φράση ὄμνυμι τοὺς θεοὺς απαντάται 

μόνο τρεις φορές και όλες στους λόγους του Δημοσθένη (εκτός από τον λόγο αυτόν, 

Κατὰ Ἀριστοκράτους 23.5, Κατὰ Κόνωνος αἰκείας 54.41). Για τους όρκους προς τους 

θεούς στην αττική ρητορεία βλ. Sommerstein & Torrance (2014): 230-239. Στο χωρίο 

αυτό ο κατήγορος ορκίζεται σε όλους τους θεούς ότι θα πει την αλήθεια σχετικά με 

τη συζήτηση που πραγματοποίησε με τον Δημοσθένη για τη συγγραφή του λόγου 

του. Η έκκλησή του στο θρησκευτικό συναίσθημα των δικαστών είναι σκόπιμη, διότι 

με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι, μέσω της έκκλησης στους θεούς, ο κατήγορος 

αναγνωρίζει τη βαριά ευθύνη που φέρουν οι ισχυρισμοί του, αφού στην περίπτωση 

ψευδορκίας θα υπάρξει η θεϊκή τιμωρία. Εφόσον λοιπόν ο κατήγορος σέβεται τους 

θεούς, αυτομάτως προκύπτει ότι δεν θα προκαλέσει την οργή τους.  

 

32. ‘‘Δήμων,’’ ἔφη, ‘‘ἐγὼ ποιήσω μὲν ὡς ἂν σὺ κελεύῃς ~  μηδὲ πρὸς ἓν πρᾶγμα 

ἴδιον προσεληλυθέναι· ἀλλὰ καὶ τῆς πολιτείας αὐτῆς τὰ τοιαῦτ᾽ ἐξέστηκα. . . . .: 

Ο κατήγορος σε πρώτο ενικό πρόσωπο μεταφέρει στους δικαστές τα λόγια του 

Δημοσθένη, ο οποίος σύμφωνα με το χωρίο αυτό δέχθηκε να συγγράψει τον λόγο που 

θα εκφωνούσε στο δικαστήριο για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εδώ έχουμε τη 

μεταφορά από τον κατήγορο ενός διαλόγου που πραγματοποιήθηκε πριν την παρούσα 

δίκη, προκειμένου να κάνει πιο παραστατική και πιο αληθινή την κατάθεσή του. Η 

συγκεκριμένη αναφορά στο τέλος του λόγου προκαλεί την έκπληξη και εγείρει την 

προσοχή των δικαστών, αλλά σίγουρα ο κατήγορος θα είχε τους λόγους του για να 

μιλήσει δημόσια για αυτό το θέμα. 

   Ο Δημοσθένης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κατηγόρου, λέγει ότι δεν είναι 

δυνατόν να αρνηθεί τη βοήθειά του προς αυτόν, αφού έχουν συγγενικούς δεσμούς. 

Παραλλήλως επισημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά για τον ίδιο που πρόκειται να 

ασχοληθεί ξανά με υπόθεση ιδιωτικού δικαίου αφιλοκερδώς από τότε που ξεκίνησε 

την καριέρα του ως πολιτικός ρήτορας (Penrose 1843: 162, Cohen 1992: 127, 

Worthington 2000: 182).  Το τέλος του λόγου του κατηγόρου δεν έχει σωθεί, με 

συνέπεια να δημιουργούνται κάποιες εύλογες απορίες σχετικά με τη συνέχειά του. Η 

λέξη πολιτεία συνήθως όταν χρησιμοποιείται από τον Δημοσθένη σημαίνει είτε «το 

πολίτευμα» (Περὶ τοῦ στεφάνου 18.65) είτε «την πολιτική ζωή» (Περὶ τῆς 

παραπρεσβείας 19.184). Στο σημείο αυτό δεν γνωρίζουμε για ποιον ακριβώς λόγο 

χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη λέξη, αφού η συνέχεια της πρότασης απουσιάζει. 

Επομένως, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για 
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την ερμηνεία ολόκληρης της πρότασης (Murray 1936: 197). Πιθανόν σύμφωνα με τα 

συμφραζόμενα του λόγου να υποδηλώνεται εδώ η πολιτική ζωή που διετέλεσε ο 

Δημοσθένης, ο οποίος είναι γνωστό ότι είχε ασχοληθεί ως ρήτορας με τα πολιτικά 

πράγματα της Αθήνας. 



 

 
 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Το νομικό πλαίσιο του λόγου. 

1.1. Το τραπεζικό σύστημα - Μίσθωση περιουσίας. 

    Οι πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με τη λειτουργία των τραπεζών 

στην αρχαία Ελλάδα ανάγονται στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. 

(Σακελλαρίου 2000: 36). Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρείται ότι είναι ο πρώτος λαός στην 

ιστορία που εγκαθίδρυσε το τραπεζικό σύστημα (Isager & Hansen 1975: 96). 

Συγκεκριμένα, αυτοί που ασχολούνταν με το εμπόριο του χρήματος 

πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές τους επάνω σε ένα τραπέζι (τράπεζα) με 

αποτέλεσμα έτσι να προέλθει το σημερινό όνομά της (Isager & Hansen 1975: 88, 

Amemiya 2007: 104, Scafuro 2011: 246 σημ. 85). Η φύλαξη των χρημάτων αρχικά 

γινόταν σε ιερούς χώρους, όπως ήταν για παράδειγμα ο ναός του Απόλλωνα στη 

Δήλο (Finley 1973: 174). Η ιερότητα με την οποία ήταν περιβεβλημένοι οι ναοί 

καθώς και το απαραβίαστό τους παρείχαν σημαντική ασφάλεια για τα χρήματα. 

Σταδιακά συσσωρεύονταν εκεί μεγάλα χρηματικά ποσά, με συνέπεια να υπάρξουν 

ορισμένοι οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση προς όφελός τους, απαιτούσαν 

τη χορήγηση τόκου, προκειμένου να κερδίσουν τη φύλαξη των χρημάτων αυτών. Με 

αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν οι πρώτες τράπεζες.  

   Το τραπεζικό σύστημα στην αρχαία Ελλάδα παρουσιάζει κάποιες διαφορές από το 

αντίστοιχο που υπάρχει σήμερα. Μία σημαντική διαφορά είναι ότι η λειτουργία των 

τραπεζών τότε γινόταν από απλούς ιδιώτες χωρίς κάποια νομική κάλυψη και δίχως η 

λειτουργία αυτή να υπόκειται σε κυβερνητικές ρυθμίσεις, όπως ισχύει στη σημερινή 

εποχή (Cohen 1992: 9). Οι κύριες τραπεζικές εργασίες περιελάμβαναν την ανταλλαγή 

των νομισμάτων και τον έλεγχο της γνησιότητάς τους, τις έντοκες καταθέσεις και τα 

έντοκα δάνεια, τη διαχείριση περιουσιών, την παροχή εγγυήσεων για τη 

διεκπεραίωση των υποχρεώσεων των πελατών της τράπεζας και τη συγκατάθεση για 

τη χορήγηση κάποιου δανείου (Hasebroek 1933: 86). Επίσης, η ύπαρξη πόλεων - 

κρατών κατά τη διάρκεια της Αρχαιότητας είχε ως επακόλουθο την κυκλοφορία 

πολλών και διαφορετικών νομισμάτων για τις εμπορικές τους συναλλαγές. Επομένως, 

η παρουσία του ἀργυραμοιβοῦ ήταν απολύτως αναγκαία, αφού ο ρόλος του ήταν να 

γνωρίζει την αξία και το βάρος κάθε νομίσματος, να ξεχωρίζει τα γνήσια νομίσματα 
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από τα κίβδηλα και τα ελλιποβαρή και να μπορεί να καθορίζει την αξία κάθε 

νομίσματος σε σχέση με το νόμισμα της πόλης στην οποία πραγματοποιούνταν η 

συναλλαγή (Cohen 1992: 18-19).  

   Σχετικά με τις δανειακές συμβάσεις που παρείχαν οι τράπεζες τα πράγματα είχαν 

ως εξής. Δάνεια ορίζονταν μεταξύ συγγενών, γειτόνων, δήμων κλπ. (Λυκ. Κατὰ 

Λεωκράτους 1.22). Υπήρχε επίσης και ο θεσμός του ἐράνου που αφορούσε μια ομάδα 

ανθρώπων που έδιναν χρήματα σε κάποιο κοινό ταμείο για έναν συγκεκριμένο σκοπό 

(LSJ). Στα νέα ελληνικά η σημασία της λέξης έχει μεταβληθεί, διότι ο αρχαίος ἔρανος 

ήταν ένα άτοκο δάνειο, το οποίο έπρεπε να επιστραφεί, ενώ ο έρανος σήμερα έχει τη 

σημασία της συλλογής χρημάτων, τα οποία δεν επιστρέφονται σε αυτούς που τα 

χορηγούν (Millett 1991: 153-159, Κάππαρης 2008: 185). Γενικότερα για τον ἔρανον 

βλ. Cohen (1992): 207-215. O τύπος του δανείου που ήταν γνωστός τότε ήταν το 

απλό δάνειο σύμφωνα με το οποίο ο οφειλέτης έπρεπε να πληρώσει την οφειλή του 

μέσα σε συγκεκριμένη χρονική προθεσμία. Όλοι οι δανειστές, αρχικά τουλάχιστον, 

δεν ήταν επαγγελματίες τραπεζίτες αλλά απλοί πολίτες που δάνειζαν τα χρήματά τους 

(Isager & Hansen 1975: 84). Αργότερα, τα δάνεια που δίνονταν ήταν έντοκα. Ο 

Πλάτων (Νόμοι 742c) δείχνει ότι ήταν αντίθετος με αυτόν τον τύπο δανείων (μηδέ 

δανείζειν ἐπί τόκῳ ὡς ἐξόν μη ἀποδιδόναι τό παράπαν τῷ δανεισαμένῳ μήτε τόκον 

μήτε κεφάλαιον). Τα δάνεια που παρέχονταν από τις τράπεζες είχαν και το ανάλογο 

επιτόκιο, το οποίο καθοριζόταν σύμφωνα με το ύψος του δανειζόμενου ποσού. Τα 

ναυτικά δάνεια είχαν το υψηλότερο επιτόκιο, το οποίο έφθανε το 100% όταν στην 

περίπτωση απώλειας του πλοίου ο δανειστής δεν είχε καμία χρηματική αξίωση από 

τον δανειζόμενο. Το κράτος επίσης σε περιπτώσεις ανάγκης δεν συνήθιζε να 

δανείζεται χρήματα από τις τράπεζες, διότι οι τόκοι που μετέπειτα έπρεπε να 

αποπληρώσει ήταν πολύ υψηλοί και για αυτόν τον λόγο ήταν προτιμότερο να 

δανείζεται χρήματα από τον θησαυρό που ήταν αποθηκευμένος στον ναό της Αθηνάς 

(Isager & Hansen 1975: 98). Πιο αναλυτικά για τα δάνεια βλ. MacDowell (1978): 

142-145, Osborne (1985): 127-153, Millett (1991): 160-207, Lovano (2019): 135-138. 

   Στην αρχαία Αθήνα το επάγγελμα του τραπεζίτη δεν έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης, 

διότι ήταν συνυφασμένο με αυτό του τοκογλύφου. Έτσι εξηγείται πρώτον, ο λόγος 

για τον οποίο οι γνωστοί τραπεζίτες εκείνη την εποχή ήταν λίγοι και δεύτερον, ο 

λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μέτοικοι ή δούλοι (Whitehead 

1977: 116, Shipton 1997: 401, Amemiya 2007: 106). Σύμφωνα με τον Davies (APF 

60) υπάρχει το παράδειγμα ενός μόνο γνήσιου Αθηναίου που ασχολούνταν με 
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τραπεζικές εργασίες, αυτό του Αριστολόχου (§50). Ένας τραπεζίτης επίσης, είχε τη 

δυνατότητα να μεταβιβάσει ή να ενοικιάσει την τράπεζά του σε έναν έμπιστο δούλο 

του, γιατί με αυτόν τον τρόπο φρόντιζε να εξασφαλίσει τη συνέχιση και την εύρωστη 

λειτουργία της, ακόμη και μετά τον θάνατό του. Υπήρξαν λοιπόν δούλοι, όπως ο 

Πασίων και ο Φορμίων, οι οποίοι ασχολήθηκαν με τραπεζικές δραστηριότητες και 

χάρη στις ικανότητές τους κατόρθωσαν στη συνέχεια να πλουτίσουν (Arnaoutoglou 

2006: 136, Forsdyke 2012: 21). Ο Πασίων ήταν δούλος που απελευθερώθηκε από 

τους πρώην κυρίους του και ακολούθως ασχολήθηκε με τραπεζικές εργασίες. Σε 

αυτόν ανήκε η μεγαλύτερη τραπεζική επιχείρηση στην αρχαία Ελλάδα, αποκτώντας 

έτσι ξακουστό όνομα τραπεζίτη (Finley 1973: 62). Απόδειξη της μεγάλης απήχησης 

που είχε ο Πασίων αποτελούν οι παρακάτω αναφορές. Ο Τραπεζιτικός (17) του 

Ισοκράτη είναι αφιερωμένος στον Πασίωνα. Το θέμα που διαπραγματεύεται ο λόγος 

αφορά τα χρήματα που κατέθεσε στην τράπεζα ο γιος του Σωπαίου, ο οποίος ήταν 

συνεργάτης και έμπιστος φίλος του Σατύρου, τυράννου της Ηράκλειας του Πόντου. 

Τα χρήματα μόλις έπρεπε να επιστραφούν δεν δόθηκαν από τον Πασίωνα ακέραια 

αλλά πολύ λιγότερα, με αποτέλεσμα η υπόθεση να φθάσει στο δικαστήριο. Επίσης, 

όπως μαρτυρείται από τον ίδιο τον Δημοσθένη (Kατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ 27.11), 

και ο πατέρας του είχε κάποια χρήματά του στην τράπεζα του Πασίωνος. Άλλοι 

σημαντικοί πελάτες του Πασίωνος ήταν ο Τιμόθεος ([Δημ.] Πρὸς Τιμόθεον ὑπὲρ 

χρέως 49.2) και ο Καλλίστρατος με τον οποίο τον συνέδεε προσωπική φιλία ([Δημ.] 

Πρὸς Τιμόθεον ὑπὲρ χρέως 49.47). Ο Φορμίων επίσης, πρώην δούλος του Πασίωνος, 

ανέλαβε με μίσθωση την τράπεζα του πρώην κυρίου του και του έδωσε να παντρευτεί 

τη σύζυγό του μετά τον θάνατό του, ώστε με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσει και τη 

συνέχιση του οίκου του (Shipton 1997: 410). Ο Φορμίων υπήρξε και αυτός πολύ 

ικανός τραπεζίτης (§51). Πριν αναλάβει την τράπεζα ο Φορμίων, υπεύθυνος ήταν ο 

Κίττος, ο οποίος ήταν και αυτός πρώην δούλος του Πασίωνος (Ἰσοκ. Τραπεζιτικὸς 

17.11). Για τη λειτουργία της τράπεζας του Πασίωνος βλ. Wells (1917): 144-163, 

Isager & Hansen (1975): 177-191, Cohen (1992): 81-82. Στην περίπτωση επίσης κατά 

την οποία η λειτουργία της τράπεζας ήταν επικερδής, τότε ο δούλος ή ο μέτοικος που 

τη διηύθυνε μπορούσε να αναλάβει την εκτέλεση λειτουργιών ή να προσφέρει δωρεές 

προς την πόλη (Isager & Hansen 1975: 89). Τέλος, οι δίκες που πραγματοποιούνταν 

για τη διευθέτηση τραπεζικών θεμάτων γίνονταν μόνο μία φορά τον μήνα (Ἀριστ. 

Ἀθηναίων Πολιτεία 52.2). Πιο αναλυτικά για το τραπεζικό σύστημα της αρχαίας 

Αθήνας βλ. Isager & Hansen (1975): 88-98, Amemiya (2007): 104-106. 
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   Στη συγκεκριμένη υπόθεση η μίσθωση της ακίνητης περιουσίας του Πασίωνος στον 

Φορμίωνα μετά την ανάθεση της κηδεμονίας του μικρού του γιου στον τελευταίο 

αποτελεί το κεντρικό ζήτημα που απασχολεί τον Απολλόδωρο και επ’ αυτού έχει 

υποβάλει τις κατηγορίες του. Αναφορικά με τη μίσθωση περιουσίας, αυτή ήταν μια 

διαδικασία κατά την οποία ήταν δυνατόν κάποιος να μπορεί να χρησιμοποιεί μια 

περιουσία χωρίς να έχει την κυριότητά της. Ο κύριος της περιουσίας επέτρεπε στον 

μισθωτή της να κατέχει την περιουσία του για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και ως 

αντάλλαγμα οριζόταν μεταξύ τους η καταβολή χρηματικού ποσού, δηλαδή η 

καταβολή ενοικίου. Μέσα στη συμφωνία αυτή μπορούσαν να καθορισθούν οι 

ημερομηνίες πληρωμής του ενοικίου και οι υποχρεώσεις του μισθωτή. Στην 

περίπτωση που ο μισθωτής της περιουσίας που ανήκε στο κράτος δεν πλήρωνε το 

ενοίκιο, υπήρχαν συγκεκριμένοι νόμοι που τον ανάγκαζαν να προβεί στην 

αποπληρωμή του ή ακόμη σε πιο σπάνιες περιπτώσεις μπορούσε να χάσει τα πολιτικά 

του δικαιώματα μέχρι να εξοφλήσει το χρέος του (Δημ. Κατὰ Τιμοκράτους 24.40). 

Επίσης, στην περίπτωση που ο κάτοχος της περιουσίας ήταν ιδιώτης και ο 

ενοικιαστής του αθετούσε την πληρωμή του ενοικίου, τότε μπορούσε να υποβάλει 

εναντίον του μισθωτή του καταγγελία, η οποία ονομαζόταν δίκη καρποῦ ή δίκη 

ἐνοικίου (MacDowell 1978: 140-142). Αναφορικά με τη δίκη καρποῦ το όνομά της 

πιθανόν υποδηλώνει ότι το ενοίκιο για τη μίσθωση γης καταβαλλόταν σε είδος. 

Ωστόσο, η ακριβής φύση της δίκης ἐνοικίου και της δίκης καρποῦ δεν είναι σαφής 

(Harrison 1971: 79 σημ. 3). Για τα δύο αυτά είδη δικών καθώς και τις διαφωνίες που 

υπάρχουν αναφορικά με το αν υπάρχει μεταξύ τους αλληλένδετη σχέση ή όχι βλ. 

Maffi (2005): 265. Στο πλαίσιο της κηδεμονίας η μίσθωση περιουσίας 

πραγματοποιούνταν με μία ειδική διαδικασία, ώστε να αποτραπεί η εκμετάλλευσή 

της από κακούς κηδεμόνες. Ένας πατέρας, όταν δεν μπορούσε να ορίσει κάποιον δικό 

του κηδεμόνα για την εποπτεία και τη φροντίδα των παιδιών του καθώς και της 

περιουσίας του, απευθυνόταν στον αρμόδιο άρχοντα. Εκείνος αποφάσιζε σε ποιον θα 

επιδίκαζε το μίσθιο και θα αναλάμβανε την κηδεμονία των ανήλικων παιδιών. Ο 

τελευταίος με τη σειρά του, όφειλε να προσφέρει τη δική του περιουσία ως εγγύηση 

για την επιστροφή της περιουσίας του ανήλικου παιδιού, μαζί επιπλέον με το ενοίκιο 

του μίσθιου, το οποίο έπρεπε να καταβληθεί συνολικά όταν το παιδί ενηλικιωνόταν 

(Harrison 1968: 106). Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής θα κατείχε τη δική 

του περιουσία, την οποία είχε προσφέρει ως ασφάλεια, αλλά θα την έχανε στην 

περίπτωση που δεν κατάφερνε να επιστρέψει στον πρώην κηδεμονευόμενό του 
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ολόκληρη την περιουσία του μετά την ενηλικίωσή του και τη λήξη της μίσθωσης 

(Finley 1951: 38-44, MacDowell 1978: 144).  

 

1.2. Η Υπόθεση του λόγου - Χρονολόγηση.  

   Ο Φορμίων είναι ο κατήγορος της συγκεκριμένης υπόθεσης παραγραφής. Η δίκη 

που ήγειρε εναντίον του Απολλοδώρου πραγματοποιείται για να τονίσει τους λόγους 

για τους οποίους η προηγούμενη δίκη του αντιπάλου του είναι παράνομη και 

παραλλήλως να προστατευθεί από τις οικονομικές του απαιτήσεις καθώς και από τις 

άδικες κατηγορίες του. Ο λόγος αποτελεί συνηγορία, την οποία έχουν αναλάβει οι 

φίλοι του Φορμίωνος (§1). Στην πορεία όμως ο κεντρικός ομιλητής γίνεται ένας, ο 

οποίος παρέχει τη συνδρομή του στην υπεράσπιση του προσώπου αυτού (§10 κ.εξ.).  

   Στην αρχή του λόγου οι συνήγοροι του Φορμίωνος αναφέρουν ότι η απειρία του 

τελευταίου και η αδυναμία του στην εκφώνηση δημόσιας ομιλίας τούς ώθησαν, ώστε 

να αναλάβουν τον λόγο υπεράσπισής του (§1). Τονίζουν ότι η συγκεκριμένη δίκη 

πραγματοποιείται με στόχο να αποδείξουν την αθωότητα του Φορμίωνος, ο οποίος 

υπήρξε νόμιμος διαχειριστής της πατρικής περιουσίας του Απολλοδώρου. Στη 

συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η μίσθωση της τράπεζας του Πασίωνος στον 

Φορμίωνα, καθώς και οι όροι της διαθήκης του Πασίωνος σύμφωνα με τους οποίους 

μετά τον θάνατό του ο Φορμίων έπρεπε να παντρευτεί τη γυναίκα του πρώτου και να 

αναλάβει την κηδεμονία του μικρότερου παιδιού του (§8). Ο σπάταλος χαρακτήρας 

του Απολλοδώρου δημιουργεί την ανάγκη στους επιτρόπους του Πασικλή να 

προστατεύσουν τα οικονομικά του συμφέροντα και έτσι προχωρούν στη διανομή της 

περιουσίας. Ο Απολλόδωρος συνεχίζει ωστόσο να αποζητάει και άλλα υλικά αγαθά 

και έτσι φθάνει στο σημείο να απαιτεί πρόσθετες οικονομικές απολαβές από την 

περιουσία της μητέρας του (§14). Ο ομιλητής θεωρεί απαραίτητο να αναφερθεί στον 

συμβιβασμό που υπήρξε ανάμεσα στον Φορμίωνα και τον Απολλόδωρο σχετικά με 

τη διευθέτηση της οικονομικής τους αντιπαράθεσης και στην τελική αθέτηση αυτής 

της συμφωνίας από τον τελευταίο, ο οποίος ξεκίνησε νέα δίκη (§16). Επισημαίνει τις 

κατηγορίες του Απολλοδώρου αναφορικά με την υποτιθέμενη εξαφάνιση της 

διαθήκης του πατέρα του (§18), προχωράει στην αναλυτική πληροφόρηση των 

δικαστών για την περιουσιακή κατάσταση του αντιπάλου του (§§36-39) και τις 

λειτουργίες που έχει αναλάβει (§§39-40) και παρέχει σημαντικά στοιχεία αναφορικά 

με τον τρόπο ζωής του, ο οποίος περιλαμβάνει πλούσια ένδυση, έντονη ερωτική ζωή, 

συνοδεία δούλων και γενικότερα ασελγή διαβίωση (§45). Επίσης, ο ομιλητής 
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ασχολείται με την προβολή του εργατικού και ηθικού χαρακτήρα του Φορμίωνος, ο 

οποίος χάρη σε αυτά τα προσόντα κέρδισε την εμπιστοσύνη του Πασίωνος και 

ορίστηκε διαχειριστής της περιουσίας του (§51). Στον επίλογο, υπογραμμίζει το 

πλήθος των δημόσιων υπηρεσιών που έχει προσφέρει ο Φορμίων στην πόλη, 

προβάλλει το αξιόπιστο όνομα που έχει αποκτήσει στον εμπορικό κόσμο (§57) καθώς 

και τον φιλάνθρωπο και καλό του χαρακτήρα (§59). Τέλος, ζητάει από τους δικαστές 

να μην γίνουν έρμαια της συκοφαντικής συμπεριφοράς του Απολλοδώρου αλλά να 

ψηφίσουν σύμφωνα με τους νόμους και τους όρκους της πόλης τους, οι οποίοι 

ορίζουν την τελική αθώωση του Φορμίωνος (§61).  

   Αναφορικά με τη χρονολογία εκφώνησης του λόγου, αυτή πρέπει να τοποθετηθεί 

γύρω στο 351/350 π.Χ., όταν και πραγματοποιήθηκε η μήνυση του Απολλοδώρου 

στον Φορμίωνα (Isager & Hansen 1975: 188). Ο ομιλητής όμως κατηγορεί τον 

Απολλόδωρο ότι καθυστέρησε να υποβάλει μήνυση εναντίον του Φορμίωνος, αφού 

έχουν περάσει περισσότερα από είκοσι χρόνια από τότε που πραγματοποιήθηκε η 

ενοικίαση της τράπεζας στον τελευταίο (§26). Ο θάνατος του Πασίωνος είχε συμβεί 

το 370/369 π.Χ. και η μίσθωση της τράπεζας πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο 

αργότερα. Υπάρχει επίσης, άλλη αναφορά στον λόγο, η οποία μας πληροφορεί ότι 

έχουν περάσει δεκαοκτώ με είκοσι χρόνια από τη διανομή της τράπεζας και του 

εργαστηρίου των ασπίδων στα δύο αδέλφια (§§19, 38). Τέλος, η αναφορά στην 

παραμονή του Καλλίππου στη Σικελία (§52) είναι σημαντικό στοιχείο, διότι μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο παρών λόγος πρέπει να εκφωνήθηκε το αργότερο το 

350 π.Χ., όταν ο Κάλλιππος ήταν ακόμη ζωντανός (Davies, APF 275, Isager & 

Hansen 1975: 177). Για τη χρονολογία συγγραφής του λόγου βλ. Sandys & Paley 

(1875): xxv-xxvi, Trevett (1992): 48.  

 

1.2.1. Τα πρόσωπα. 

   Ο κατήγορος της συγκεκριμένης δίκης είναι ο Φορμίων (Davies, APF 431-432, 

Glover 1917: 321-325). Η γέννησή του τοποθετείται γύρω στο 400 π.Χ. και ήταν 

δούλος ξενικής καταγωγής (Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.73, 81), ο 

οποίος αργότερα απελευθερώθηκε από τον κύριό του τον Πασίωνα και απέκτησε την 

ιδιότητα του μετοίκου. Όπως είναι φυσικό, εξαιτίας του ότι ήταν ξένος, δεν κατείχε 

σε ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα (Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν 

Α’ 45.30) και αυτό του δημιουργούσε αρκετές δυσκολίες στις δημόσιες ομιλίες (§1). 
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Η τελευταία αναφορά που υπάρχει για τον Φορμίωνα από τις αρχαίες πηγές 

εντοπίζεται στα σχόλια του Υπερείδη (Κατὰ Πασικλέους 134), όπου γίνεται γνωστό 

ότι ο Φορμίων είχε αναλάβει την εκτέλεση τριηραρχίας
 
και, επομένως, ανήκε στους 

πιο πλούσιους πολίτες της Αθήνας. Για τις τριηραρχίες πβ. Δημ. Ὑπὲρ Φορμίωνος 

παραγραφὴ 36.41 σχ. Η καριέρα του εξελίχθηκε, μετά την απελευθέρωσή του από τον 

Πασίωνα, παρόμοια με αυτήν του πρώην κυρίου του. Συγκεκριμένα, ενοίκιασε την 

τράπεζα του Πασίωνος και ασχολήθηκε με οικονομικά θέματα (Δημ. Κατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.33). Απέκτησε γρήγορα τη φήμη ενός πολύ καλού τραπεζίτη 

που ήταν αξιόπιστος στους εμπορικούς κύκλους (§51). Σύμφωνα με τη διαθήκη του 

Πασίωνος, ο Φορμίων παντρεύτηκε τη σύζυγό του Αρχίππη και έγινε κηδεμόνας του 

μικρότερου του παιδιού, του Πασικλή (§8). Στη συνέχεια ο Απολλόδωρος 

κατηγόρησε τον Φορμίωνα για πλαστά οικογενειακά έγγραφα, αναφορικά με τη 

διαθήκη του πατέρα του, και για περιουσιακή ζημία.  

   Ο Απολλόδωρος γεννήθηκε στην Αθήνα το 394 π.Χ. (Isager & Hansen 1975: 178, 

Scafuro 2011: 220). Ήταν ο μεγαλύτερος γιος του τραπεζίτη Πασίωνα και της 

Αρχίππης και αδελφός του Πασικλή (Kirchner, PA 1411, Glover 1917: 325-336, 

Kennedy 1963: 246, Davies, APF 437-442). Ο Απολλόδωρος για ένα διάστημα ζούσε 

σε μια αγροτική περιοχή μακριά από την Αθήνα και ήταν γείτονας και φίλος με τον 

Νικόστρατο ([Δημ.] Πρὸς Νικόστρατον περὶ ἀνδραπόδων ἀπογραφῆς Ἀρεθουσίου 

53.4). Ήταν φιλόδοξος άνδρας, ο οποίος επιθυμούσε να ενταχθεί στον πολιτικό βίο 

ως σημαντικό και εξέχον πρόσωπο. Υπήρξε πολύ καλός ρήτορας και πολιτικός και 

για αυτό θα έπρεπε και αυτός να βρίσκεται ως ενδέκατος στον κατάλογο των δέκα 

Αττικών ρητόρων (Pearson 1966: 347-359) Ο Κάππαρης (2008: 25) επισημαίνει ότι η 

φιλολογική έρευνα έχει αδικήσει τον Απολλόδωρο ως συγγραφέα. Το συγγραφικό 

έργο του που μας διασώζεται είναι αρκετά μεγαλύτερο από του Ανδοκίδη, του 

Αντιφώντα, του Δεινάρχου και των άλλων Αττικών ρητόρων και περίπου ίσης 

έκτασης με αυτού του Ισαίου. Για τον Απολλόδωρο ως συγγραφέα και το ύφος του 

βλ. Trevett (1992): 50-76, Κάππαρης (2008): 23-29. Ήταν παντρεμένος με την κόρη 

του Δεινία (§8) και ως πλούσιος άνδρας είχε αναλάβει πολλές τριηραρχίες (West 

1995: 145). Για την προβολή όλων των δημόσιων λειτουργιών που είχε αναλάβει ο 

Απολλόδωρος βλ. Trevett (1992): 10-12, Deene (2011): 172. Στον λόγο Πρὸς 

Πολυκλέα περὶ τοῦ ἐπιτριηραρχήματος ([Δημ.] 50) πληροφορούμαστε ότι ο 

Απολλόδωρος ήταν τριήραρχος το 362/361 π.Χ.· όμως, ο διάδοχός του ο Πολυκλής 

δεν παρουσιάσθηκε εγκαίρως για να αναλάβει την τριηραρχία, με αποτέλεσμα ο 
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Απολλόδωρος να εγείρει δίκη εναντίον του ζητώντας του αποζημίωση για τα 

πρόσθετα έξοδα που αναγκάσθηκε να καταβάλει. Κατά τη διάρκεια του 348/347 π.Χ. 

υπήρξε μέλος της Βουλής (Hansen 1976: 244) και σύμφωνα με τους Isager & Hansen 

(1975: 190) είχε καταθέσει ψήφισμα με το οποίο πρότεινε τη μετατροπή των 

θεωρικών χρημάτων σε στρατιωτικά ([Δημ.] Κατὰ Νεαίρας 59.4). Η πρόταση αυτή 

έβρισκε σύμφωνο και τον ίδιο τον Δημοσθένη, ο οποίος αφιέρωσε τον τρίτο 

Ὀλυνθιακὸ του λόγο σε αυτό το ζήτημα, θεωρώντας πως η συγκεκριμένη πρόταση 

ήταν η μόνη σωτήρια λύση για την Αθήνα. Για αυτήν την πρόταση του Απολλοδώρου 

βλ. Hansen (1976): 235-246. Το ψήφισμά του εν τέλει εγκρίθηκε παραλλήλως με τα 

γεγονότα που εκτυλίσσονταν στη Χαλκιδική.  

   Ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος πολιορκούσε την Όλυνθο και οι Αθηναίοι 

ετοιμάζονταν να εκστρατεύσουν εκεί. Όμως, τον Αύγουστο του 348 π.Χ. η πτώση της 

Ολύνθου επέφερε αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με τους περισσότερους στην Αθήνα 

να υποστηρίζουν την ειρηνική πλέον συμπόρευση με τον Φίλιππο και την αποφυγή 

οποιασδήποτε εχθρικής σύρραξης. Ο Στέφανος, πολιτικός και αυτός όπως ο 

Απολλόδωρος αλλά υπέρμαχος του Μακεδονικού κόμματος, ακύρωσε με γραφὴ 

παρανόμων το ψήφισμα του Απολλοδώρου. Για τη γραφὴ παρανόμων ως διαδικασία 

βλ. MacDowell (1978): 50-52, Lyttkens & Tridimas & Lindgren (2018): 389-412, για 

τη χρονική προθεσμία υποβολής της γραφῆς παρανόμων βλ. Giannadaki (2014): 15-

34 και ειδικότερα για τη γραφὴ παρανόμων που υποβλήθηκε εναντίον του 

Απολλοδώρου βλ. Hansen (1976): 235-246. Το αποτέλεσμα ήταν ο Απολλόδωρος  να 

καταδικασθεί σε πρόστιμο 1 ταλάντου. Στην αρχαία Αθήνα το τάλαντο δεν ήταν 

νόμισμα αλλά αντιπροσώπευε αξία. Το 1 τάλαντο ισοδυναμούσε με 60 μνες ή 6.000 

δραχμές (Goodwin 1885: 117, Σακελλαρίου 2000: 32, Halkos & Kyriazis 2010: 268). 

Κατά τον Κάππαρη (2008: 13) η κλήρωση αυτή του Απολλοδώρου στη Βουλή 

λειτούργησε αποφασιστικά για την ενασχόλησή του με την πολιτική, δημιουργώντας 

του την ανάγκη να συμβάλει ενεργά στην αντιμετώπιση του Μακεδονικού κινδύνου. 

Η αντιπαλότητα του Απολλοδώρου με τον Στέφανο συνεχίστηκε. Ο Στέφανος 

εστράφη σε προσωπικό επίπεδο εναντίον του Απολλοδώρου κατηγορώντας τον για 

ανθρωποκτονία εξ αμελείας μιας γυναίκας από τις Αφίδνες (Isager & Hansen 1975: 

190). Ο σκοπός της κατηγορίας αυτής ήταν να επιτύχει την προσωρινή ατιμία και 

εξορία του Απολλοδώρου, διότι εκείνο το διάστημα πραγματοποιούνταν 

διαπραγματεύσεις για την ειρήνη του Φιλοκράτη, της οποίας η επίτευξη ήταν πολύ 

σημαντική για το Μακεδονικό κόμμα. Τελικά, η άδικη καταγγελία εναντίον του 
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Απολλοδώρου αποκαλύφθηκε· παρ’ όλα αυτά, όμως, η ενέργεια του Στεφάνου δείχνει 

ότι ο Απολλόδωρος ήταν ένας ισχυρός πολιτικός αντίπαλος, τον οποίο φοβούνταν οι 

εχθροί του και για αυτό προσπάθησαν να τον απομακρύνουν έστω και προσωρινά 

από τον κύκλο των διαπραγματεύσεων (Κάππαρης 2008: 14).  

   Στο συνολικό έργο του Δημοσθένη περιλαμβάνονται επτά λόγοι που έχουν γραφθεί 

από τον Απολλόδωρο και εκφωνήθηκαν στο δικαστήριο από τον ίδιο. Οι λόγοι αυτοί 

είναι οι Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ (45), Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Β’ 

(46), Πρὸς Τιμόθεον ὑπὲρ χρέως (49), Πρὸς Πολυκλέα περὶ τοῦ ἐπιτριηραρχήματος 

(50), Πρὸς Κάλλιππον (52), Πρὸς Νικόστρατον περὶ ἀνδραπόδων ἀπογραφῆς 

Ἀρεθουσίου (53) και Κατὰ Νεαίρας (59). Για τους παραπάνω λόγους, εκτός από τον 

Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ (45), και τον λόγο Κατὰ Εὐέργου καὶ 

Μνησιβούλου ψευδομαρτυριῶν (47), ο οποίος είναι ο μόνος που δεν σχετίζεται με 

υποθέσεις του Απολλοδώρου, εκτιμάται ότι, παρότι ανήκουν στο δημοσθενικό 

corpus, δεν είναι γραμμένοι από τον Δημοσθένη αλλά από τον Απολλόδωρο 

(Kennedy 1963: 246-247, MacCabe 1981: 172-174). Μπορεί το συγγραφικό ύφος του 

Απολλοδώρου να φαίνεται απλό, και όχι τόσο επιτηδευμένο και περίπλοκο όπως του 

Δημοσθένη, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι λόγοι του στερούνταν σε πειστικότητα 

από τους λόγους άλλων σημαντικών ρητόρων. Μετά τον θάνατο των γονιών του, ο 

Απολλόδωρος ήγειρε δίκη βλάβης εναντίον του Φορμίωνος για κακή διαχείριση της 

πατρικής του περιουσίας και για παράνομη κατοχή δικών του περιουσιακών 

στοιχείων, ζητώντας του αποζημίωση 20 ταλάντων.  

   Σημαντικό ρόλο στον λόγο κατέχει ο Πασίων (Kirchner, PA 11672, Gowder 1917: 

302-336), ο οποίος υπήρξε δούλος δύο Αθηναίων τραπεζιτών, του Αρχεστράτου και 

του Αντισθένη (MacDowell 2004: 150)· γρήγορα όμως αποδείχθηκε άξιος της 

εμπιστοσύνης τους και κέρδισε την ελευθερία του (§43). Η Scafuro (2011: 219) 

σημειώνει ότι μετά την πολιτογράφησή του απέκτησε τα δικαιώματα του μετοίκου. 

Ως απελεύθερος πλέον κληρονόμησε την τράπεζα, δημιούργησε μεγάλη περιουσία 

και περίπου το 395 π.Χ. παντρεύτηκε την Αρχίππη με την οποία απέκτησαν δύο 

γιους, τον Απολλόδωρο και τον Πασικλή (Davies, APF 429). Σύμφωνα με τον 

Σακελλαρίου (2000: 37) ο Πασίων και οι σύγχρονοι του τραπεζίτες εισήγαγαν 

κάποιους νεωτερισμούς αναφορικά με τη λειτουργία των τραπεζών, οι οποίοι ήταν οι 

εξής: πρώτον, άρχισαν τους δανεισμούς όχι μόνο με δικά τους χρήματα αλλά και από 

τις καταθέσεις της τράπεζας, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση των κεφαλαίων που 

προσφέρονταν για δανειοδότηση, δεύτερον, διατηρούσαν καταστάσεις κινήσεως κάθε 
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τραπεζικού λογαριασμού και τρίτον, εκτελούσαν μετεγγραφές από τον έναν 

λογαριασμό στον άλλον με αποτέλεσμα να αυξήσουν τη ρευστότητα των 

συναλλαγών. Ο Πασίων πολιτογραφήθηκε ως Αθηναίος πολίτης με ψήφισμα της 

Εκκλησίας του Δήμου. Σύμφωνα με τους Trevett (1992: 160) και Whitehead (1993: 

54-55) η πολιτογράφησή του αποτελούσε ένδειξη ευγνωμοσύνης εκ μέρους της 

Πολιτείας για τη σημαντική οικονομική του συνεισφορά στο δημόσιο (Δημ. Κατὰ 

Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.85). Ο Trevett (1992: 177) επίσης σημειώνει ότι o 

Πασίων δεν αντιμετώπισε ποτέ προκατάληψη για τη δουλική του προέλευση, αφού 

αρκέστηκε να ασχοληθεί μόνο με τις τραπεζιτικές του εργασίες, καθώς και με τη 

διεκπεραίωση των δημόσιων του υπηρεσιών και πλήθους άλλων ευεργεσιών. Για τις 

ευεργεσίες του Πασίωνος προς την Αθήνα βλ. Davies (APF 435). Η ακριβής 

ημερομηνία της εγγραφής του στα αθηναϊκά μητρώα είναι αβέβαιη αλλά ως 

πιθανότερη θεωρείται γύρω στο 386 π.Χ. (Κάππαρης 2008: 143). Ο Davies (APF 

429-430) θεωρεί ότι η πολιτογράφησή του έγινε μετά το 391 π.Χ. και αρκετό καιρό 

πριν το 371 π.Χ. Πάντως, η εγγραφή της οικογένειάς του πραγματοποιήθηκε στον 

δήμο των Αχαρνών (Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.46, Κατὰ Νεαίρας 

59.2). Λίγο πριν τον θάνατό του, στη διαθήκη που συνέταξε, όρισε κεντρικό 

διαχειριστή της περιουσίας του τον δούλο του Φορμίωνα, ο οποίος ανέλαβε για 

μερικά χρόνια τη διοίκηση της τράπεζας (Δημ. Πρὸς Κάλλιππον 52.7-8), αφού πρώτα 

του είχε παραχωρήσει την ελευθερία του και τον προέτρεψε να παντρευτεί τη γυναίκα 

του Αρχίππη. Πιο αναλυτικά για τον βίο του Πασίωνος βλ. Davies, APF 427-434 και 

για την Αρχίππη πβ. §8 σχ. 

   Ο Πασικλής ήταν γιος του Πασίωνος και της Αρχίππης (Kirchner, PA 11654, 

Davies, APF 429, 442). Όταν πέθανε ο πατέρας του ήταν ανήλικος και έτσι την 

κηδεμονία του ανέλαβε ο Φορμίων. Στη δίκη που διεξήγαγε ο Απολλόδωρος εναντίον 

του Τιμοθέου για οικονομικό χρέος ο Πασικλής κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης 

του αδελφού του ([Δημ.] Πρὸς Τιμόθεον ὑπὲρ χρέως 49.42-43), όμως στην 

αντιπαράθεση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στον Απολλόδωρο και τον Φορμίωνα 

σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του Πασίωνος δεν τάχθηκε με το μέρος του 

αδελφού του, αλλά υποστήριξε τον Φορμίωνα (Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν 

Α’ 45.37). Αυτό δυσαρέστησε πολύ τον Απολλόδωρο (Δημ. Κατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.83-84).  
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1.2.2. Οι προσωπικότητες. 

   Ο ηθικός και εργατικός χαρακτήρας του Φορμίωνος προβάλλεται εντόνως από τον 

ομιλητή σε όλον τον λόγο και αποδεικνύεται από την παραχώρηση της ελευθερίας 

του από τον πρώην κύριό του τον Πασίωνα, ως ανταμοιβή για τη σχέση 

εμπιστοσύνης που είχε δημιουργηθεί μεταξύ τους (§30), καθώς και την ανάθεση της 

διαχείρισης της περιουσίας του και της κηδεμονίας του μικρού γιου του (§8)· επίσης, 

από την πολιτογράφησή του ως Αθηναίου πολίτη (§47). Η προβολή της ανάληψης 

και διεκπεραίωσης δημόσιων λειτουργιών από τον Φορμίωνα χρησιμοποιείται με 

θετικό αντίκτυπο για τον ίδιο παρουσιάζοντας εμμέσως τη φιλοπατρία του και την 

ανάγκη του για προσφορά υπηρεσιών προς την πόλη (§57). Η εργατικότητα και οι 

αναμφίβολες τραπεζιτικές ικανότητες του Φορμίωνος είναι στοιχεία που συνθέτουν 

την προσωπικότητά του και λειτουργούν ευνοϊκά για εκείνον, αφού έτσι 

αποδεικνύεται χρήσιμος και ωφέλιμος για τη συλλογική ευημερία και πρόοδο της 

πόλης (§50). Σύμφωνα με τα συμφραζόμενα ο Φορμίων ακολούθησε σχολαστικά 

όλες τις οδηγίες του Πασίωνος που αφορούσαν τη διαχείριση της περιουσίας του, 

προκειμένου να την παραδώσει ακέραιη στον Απολλόδωρο (§3). Άξια αναφοράς 

αποτελεί και η παρουσίαση των δύο αντιδίκων στην τήρηση της ιδιωτικής τους 

συμφωνίας. Ενώ λοιπόν ο Φορμίων αποδέχθηκε τον συμβιβασμό με τον Απολλόδωρο 

και τήρησε εξ ολοκλήρου τους όρους της συμφωνίας (§15), ο Απολλόδωρος δεν 

επέδειξε τον ίδιο σεβασμό και την αθέτησε εγείροντας δίκη εναντίον του. Ο Φορμίων 

σκιαγραφείται ως ένας άνθρωπος που έχει ευεργετήσει τον Απολλόδωρο, που είναι 

καλός και σωστός πολίτης, εργατικός και τίμιος στη δουλειά του με περισσή αγάπη 

και φροντίδα για την πόλη του (§2 εὖ πεποιηκὼς, §44 χρήσιμος, §55 τούτου 

δικαιοσύνης καὶ φιλανθρωπίας).  

   Διαφορετική είναι η εντύπωση που δημιουργεί ο Απολλόδωρος. Η έμφαση που 

δίνεται στην εισαγωγή αυτής της παράνομης δίκης από την πλευρά του (§3) δηλώνει 

την έλλειψη σεβασμού του απέναντι στους νόμους της πόλης του και την πεποίθησή 

του ότι θα κατορθώσει να κερδίσει την υπόθεση. Ο Απολλόδωρος όμως αποδείχθηκε 

αναξιόπιστος, αφού παραβίασε τον διακανονισμό που είχε συνάψει με τον Φορμίωνα 

σχετικά με την τακτοποίηση των περιουσιακών τους διαφορών (§15). Η σύγκριση 

χαρακτήρων ανάμεσα στον Απολλόδωρο και τον Πασίωνα (§§43-44) είναι 

απαραίτητη για τον ομιλητή, για να προβάλει από την αντίθεση τον τύπο του έντιμου 

και ηθικού άνδρα που αντιπροσωπεύει ο Πασίων, και από την άλλη πλευρά τον 
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εγωκεντρικό και ωφελιμιστή Απολλόδωρο. Προχωρώντας, ο ομιλητής επιτίθεται στη 

δουλική καταγωγή του αντιπάλου του (§46). Οι χαρακτηρισμοί σχετικά με τη 

δουλική του προέλευση έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στον ίδιο, αφού ήταν δημόσιο 

πρόσωπο. Η Βολονάκη (2014: 196) θεωρεί ότι οι συχνές επιθέσεις για τη δουλική του 

καταγωγή δεν χρησιμοποιούνται απλώς ως μέσο ταπείνωσης και αμαύρωσης του 

ήθους του, αλλά στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην απομάκρυνσή του από το πολιτικό 

σκηνικό, αφού ήταν πολιτογραφημένος και όχι γνήσιος Αθηναίος πολιτικός. Η 

οικογένεια του Απολλοδώρου, με τρανό παράδειγμα τον πατέρα του, απολάμβανε τον 

σεβασμό και την αποδοχή των Αθηναίων που αποδεικνυόταν εμπράκτως με την 

πολιτογράφησή της στους αθηναϊκούς καταλόγους. Η συμπεριφορά όμως του 

Απολλοδώρου ως κληρονόμου έχει ακυρώσει και υποβαθμίσει εντελώς αυτό το 

δικαίωμα (§47). Συγκεκριμένα, ιδιαίτερο ρόλο κατέχει η αναφορά του ομιλητή στην 

αδιαφορία του Απολλοδώρου για αυτό το δικαίωμα, στάση η οποία αποτυπώνεται 

στην ανάρμοστη συμπεριφορά του προς την πόλη, με τον πολυτελή και προκλητικό 

τρόπο ζωής του και τον αλαζονικό και υπεροπτικό του χαρακτήρα (§45). Ειδικότερα, 

σε ένα μεγάλο μέρος του λόγου ο ομιλητής επικεντρώνεται στην εγωκεντρική 

συμπεριφορά του Απολλοδώρου στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο και στην 

κατασπατάληση υπέρογκων χρημάτων για την καλλιέργεια αυτής της εικόνας (§§45-

48). Η επισήμανση αυτή είναι σημαντική, διότι τονίζεται ότι ο πολυτελής τρόπος 

ζωής του Απολλοδώρου στερεί από την πόλη σημαντικά χρηματικά ποσά για την 

εκτέλεση δημόσιων υπηρεσιών. Αξίζει να επισημανθεί ότι στον λόγο Πρὸς Πολυκλέα 

περὶ τοῦ ἐπιτριηραρχήματος ([Δημ.] 50) ο Απολλόδωρος επιχειρεί αγωνιωδώς να 

δείξει ότι έχει προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στην Αθήνα και ότι έχει επιδείξει 

υπερβάλλοντα ζήλο ως τριήραρχος, με σκοπό να φανεί αντάξιος της τιμής της 

πολιτογράφησής του. Είναι γνωστό ότι οι Αθηναίοι επιθυμούσαν έναν ήσυχο και 

έντιμο τρόπο ζωής από τους πολιτογραφημένους πολίτες και γενικότερα από όλους 

τους πολίτες της Αθήνας. Για το θέμα της πολιτογράφησης πβ. §30 σχ. Γίνεται λοιπόν 

αντιληπτό ότι η παρουσίαση αυτής της συμπεριφοράς του Απολλοδώρου προκαλεί 

σίγουρα αισθήματα οργής και αγανάκτησης σε όσους το ακούν.  

   Περίοπτη θέση κατέχει η προβολή της συκοφαντικής δραστηριότητας του 

Απολλοδώρου ως αφερέγγυου και αναξιόπιστου ατόμου. Η προσπάθειά του να 

κερδίσει χρήματα υποδηλώνεται με την άδικη κατηγορία του προς τον Φορμίωνα για 

περιουσιακή βλάβη και τις συνεχείς ενασχολήσεις του με δίκες, οι οποίες δεικνύουν 

τη διαρκή εμπλοκή του σε διενέξεις, με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

127 

 

προσωπικών του συμφερόντων (§§3, 8, 26, 40, 42, 45, 51, 52). Η περιγραφή του 

Απολλοδώρου ως κερδοσκόπου λειτουργεί καταλυτικά ως επιχείρημα προκατάληψης 

για τους δικαστές, οι οποίοι είχαν γενικώς δυσμενή διάθεση απέναντι στους διαδίκους 

με υψηλή κοινωνική και οικονομική θέση. Η επίθεση του ομιλητή εναντίον του 

αντιδίκου του αποβλέπει στο να υποσκάψει το ήθος του και να τον απομονώσει. 

Γενικότερα, στον συγκεκριμένο λόγο ο Απολλόδωρος χαρακτηρίζεται συκοφάντης, 

ανάξιος της πατρικής εμπιστοσύνης, αλαζόνας, άνδρας δουλικής καταγωγής, 

σπάταλος και γεμάτος ακόλαστα πάθη. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί για τον Απολλόδωρο 

συνοψίζονται στις εξής λέξεις και φράσεις: §34 ψεύσεται, §39 αἰσχρῶς καὶ κακῶς 

ἀνήλωκας, §45 ζῇς ἀσελγῶς, §56 Ἀπολλοδώρου τῆς πονηρίας, §58 μιαρῷ τούτῳ 

ἀνθρώπῳ. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί είναι σκόπιμοι και συνηθισμένοι σε τέτοιες 

περιπτώσεις, διότι από το αποτέλεσμα της δίκης κρινόταν η καταβολή ή όχι μεγάλου 

χρηματικού ποσού. Λειτουργούν αρνητικά για τους δικαστές, οι οποίοι επιθυμούσαν 

η πόλη τους να κατοικείται από ανθρώπους χρηστούς και αγαθούς, φειδωλούς στα 

προσωπικά τους έξοδα και με αγάπη για την κοινωνία στην οποία διαβιούσαν. Εν 

κατακλείδι, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο ομιλητής συνθέτει με τέτοιο τρόπο το 

πορτρέτο του Απολλοδώρου, ώστε να πείσει τους δικαστές για τις ψευδείς κατηγορίες 

του εναντίον του Φορμίωνος και συνάμα για την ενοχή του. 

   Ο Πασικλής παρουσιάζεται στον λόγο αυτόν από τον ομιλητή ως θύμα του 

Απολλοδώρου, ο οποίος σφετεριζόταν το μερίδιό του από την πατρική κληρονομιά 

(§8). Ταυτοχρόνως, αναγνωρίζει την καλή διαχείριση της περιουσίας του πατέρα του 

από τον Φορμίωνα και την σωστή κηδεμονία του, τα οποία επιβεβαιώνονται, αφού 

μόλις ενηλικιώθηκε δεν ήγειρε καμία δίκη εναντίον του τελευταίου (§22). 

 

1.2.3. Επιχειρήματα. 

   Στον συγκεκριμένο λόγο οι στόχοι του ομιλητή είναι κατά κύριο λόγο δύο: Ο 

πρώτος έχει σχέση με την παρουσίαση της δίκης που διεξήγαγε ο Απολλόδωρος ως 

παράνομης, αφού είχε επέλθει προηγούμενος συμβιβασμός των δύο αντιδίκων, και ο 

δεύτερος αφορά την αμαύρωση του χαρακτήρα του αντιπάλου, με σκοπό ο Φορμίων 

να κερδίσει την εύνοια των δικαστών.  

   Το πρώτο επιχείρημα, το οποίο χρησιμοποιεί ο ομιλητής για να υποστηρίξει ότι η 

ενοικίαση της τράπεζας του Πασίωνος πραγματοποιήθηκε με κεφάλαια του 

Φορμίωνος, είναι η σχετική αναφορά που εντοπίζεται στο συμβόλαιο της μίσθωσης. 
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Σε αυτό ο Πασίων εμφανίζεται ως οφειλέτης 11 ταλάντων αντί για χρηματοδότης 

(§12). Επίσης, τονίζει πως αν πράγματι ο Φορμίων όφειλε χρήματα στον 

Απολλόδωρο, τότε ο τελευταίος θα ζητούσε από εκείνον άμεση ικανοποίηση για το 

χρέος. Κατά τη διανομή της περιουσίας δεν είχε την παραμικρή απαίτηση. Ακόμη ένα 

σημαντικό επιχείρημα του ομιλητή που αξίζει να σχολιασθεί είναι ότι η μίσθωση της 

τράπεζας που πραγματοποιήθηκε αργότερα από τον Απολλόδωρο σε άλλους 

ενοικιαστές έγινε με το ίδιο μίσθωμα και ότι στο συμβόλαιο δεν καταγράφεται πως ο 

Απολλόδωρος χρησιμοποίησε δικό του κεφάλαιο. Αν πραγματικά ο Φορμίων είχε 

αφαιρέσει τα κεφάλαια της τράπεζας, όπως τον κατηγορεί ο Απολλόδωρος, ο 

τελευταίος θα έπρεπε να βρει νέα, προκειμένου να προχωρήσει στη μίσθωσή της· ή 

αν επίσης είχε αφαιρεθεί έστω και ένα μικρό μέρος από τα κεφάλαια της τράπεζας 

από τον Φορμίωνα, αυτομάτως προκύπτει ότι ο Απολλόδωρος δεν θα μπορούσε να 

την ενοικιάσει με το ίδιο μίσθωμα (§13).  

   Στη συνέχεια ο ομιλητής επισημαίνει τον συμβιβασμό που υπήρξε ανάμεσα στις 

δύο πλευρές και προβάλλει τη διαιτησία που έλαβε χώρα (§15), ώστε να καταδείξει 

παρακάτω ότι η δίκη που κίνησε ο Απολλόδωρος εναντίον του Φορμίωνος είναι 

παράνομη και έχει σχέση τόσο με την παραβίαση των νόμων από τον αντίπαλό του, 

όσο και με τον συκοφαντικό του χαρακτήρα (§23). Το τελευταίο αυτό επιχείρημα 

ενεργοποιεί την παθολογία στον λόγο και χρησιμοποιείται από τον ομιλητή για να 

επηρεάσει αρνητικά τους δικαστές, αφού είναι γνωστό ότι οι συκοφάντες δεν είχαν 

την εκτίμηση της Πολιτείας και των πολιτών, με αποτέλεσμα να στιγματίζονται και 

να περιθωριοποιούνται. Ένα άλλο επιχείρημα του ομιλητή σχετίζεται με τον 

Πασικλή. Ο ίδιος ήταν πολύ μικρός σε ηλικία όταν πέθανε ο πατέρας του· μόλις 

ενηλικιώθηκε, δεν ήγειρε καμία δίκη εναντίον του Φορμίωνος για κακή διαχείριση 

της περιουσίας του. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι δεν μπορεί να θεωρεί ο 

Απολλόδωρος τον εαυτό του αδικημένο που ήταν ενήλικας όταν πέθανε ο πατέρας 

του, αλλά ο Πασικλής που ήταν μικρός και ανυπεράσπιστος (§22).  

   Επιπλέον, ο ομιλητής αναφέρει ότι οι μηνύσεις που έχει υποβάλει ο Απολλόδωρος 

εναντίον διαφόρων προσώπων για χρηματικές οφειλές στον πατέρα του έχουν 

σημειωθεί στη διαθήκη του και σύμφωνα με αυτές έχει πορευθεί στο δικαστήριο· 

συνεπώς, είναι αδύνατον να ισχυρίζεται τώρα ότι αυτή είναι πλαστή (§21). 

   Το ζήτημα του συμβιβασμού και της προηγούμενης αθώωσης ενός αντιδίκου 

επανέρχεται συχνά μέσα στον λόγο για να φανεί ότι η δίκη του Απολλοδώρου είναι 

παράνομη (§§25, 35, 53, 60). Για να ισχυροποιήσει το επιχείρημά του ο ομιλητής 
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χρησιμοποιεί τον σχετικό νόμο που είχε θεσπίσει ο Σόλων αναφορικά με το ζήτημα 

της χρονικής προθεσμίας, η οποία όριζε ότι μέσα σε διάστημα πέντε ετών από τη 

στιγμή που προέκυπτε οποιοδήποτε πρόβλημα μεταξύ δύο πλευρών έπρεπε να 

εγερθεί δίκη (§27). Η χρήση του ονόματος του Σόλωνα είναι σημαντική, αφού δίνεται 

έμφαση στην ενοχή του Απολλοδώρου και στην παραβίαση του νόμου που είχε 

θεσπίσει ο σπουδαίος αυτός νομοθέτης. Αναφορικά με την ισχύ της νομοθεσίας του 

Σόλωνα και τη χρησιμοποίηση του ονόματός του ως αδιαμφισβήτητου εργαλείου που 

ενισχύει τις θέσεις ενός ομιλητή πβ. §27 σχ. Επίσης, η προβολή συγκεκριμένων 

παραδειγμάτων από τον ομιλητή που αφορούν άλλους άνδρες, οι οποίοι έδωσαν τις 

γυναίκες τους μετά τον θάνατό τους ως συζύγους στους πρώην δούλους τους, 

κρίνεται αναγκαία, διότι έτσι επισημαίνεται πως αυτή η τακτική που ακολούθησε και 

ο Πασίων είναι συνήθης και απολύτως αποδεκτή από την κοινή αθηναϊκή αντίληψη 

(§§28-29). Άλλωστε, αυτή η ενέργειά του δικαιολογείται, επειδή ο Πασίων θεωρούσε 

ότι ο Φορμίων ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για τη διατήρηση του οίκου του (§30). 

   Ο ομιλητής συνεχίζει την επιχειρηματολογία του λέγοντας ότι αυτός ο γάμος 

πραγματοποιήθηκε νόμιμα και με τη σύμφωνη γνώμη του Απολλοδώρου, γιατί κατά 

τη διανομή της περιουσίας της μητέρας του δέχθηκε και έλαβε το 1/4 της 

κληρονομιάς, αναγνωρίζοντας ως νόμιμα τα δύο παιδιά που είχε αποκτήσει η μητέρα 

του με τον Φορμίωνα (§32). Επίσης, τονίζει ότι εάν ο Απολλόδωρος θεωρούσε ότι ο 

γάμος αυτός δεν ήταν νόμιμος, τότε θα στρεφόταν και εναντίον των ετεροθαλών 

αδελφών του και θα ζητούσε το μερίδιό τους. Επιπλέον, ένα σημαντικό επιχείρημα 

που τίθεται με τη μορφή ρητορικής ερώτησης είναι ότι ο Απολλόδωρος κατέχει το 

σπίτι του που του έχει κληροδοτηθεί από τον πατέρα του με αποτέλεσμα να θεωρείται 

αντιφατικό να ισχυρίζεται τώρα ότι η διαθήκη του δεν είναι αληθινή (§34).  

   Για να επιτεθεί ακόμη περισσότερο στο ήθος του Απολλοδώρου, χρησιμοποιεί το 

επιχείρημα της δουλικής του καταγωγής. Είναι γνωστή η προκατάληψη των 

Αθηναίων απέναντι σε πολιτογραφημένους άνδρες δουλικής προέλευσης και 

ειδικότερα αν αυτή συνοδευόταν από έλλειψη σεβασμού απέναντι στην πόλη που 

τους είχε παραχωρήσει αυτό το δικαίωμα. Ο Απολλόδωρος δέχεται λοιπόν επίθεση 

για την αγνωμοσύνη που επέδειξε απέναντι στον αθηναϊκό δήμο (§§47-48). Ο 

ομιλητής φρονεί ότι ο αντίπαλός του δεν θα πρέπει να κατηγορεί τον Φορμίωνα και 

να τηρεί αλαζονική στάση απέναντί του για τη δουλική του καταγωγή, διότι αν 

θεωρεί ότι του ανήκει, επειδή ήταν πρώην δούλος του πατέρα του, τότε θα πρέπει και 

εκείνος να ανήκει αντιστοίχως στους πρώην κυρίους του Πασίωνος, αφού και ο 



ΥΠΕΡ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

130 

 

πατέρας του ήταν πρώην δούλος τους (§48). Στη συνέχεια, προκειμένου να 

καλλιεργήσει θετική εικόνα για τον χαρακτήρα, το ήθος και τις τραπεζιτικές 

ικανότητες του Φορμίωνος, ο ομιλητής αξιοποιεί τα παραδείγματα άλλων τραπεζιτών 

που χρεοκόπησαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Αυτό το πράττει, γιατί επιθυμεί 

να αναδείξει περισσότερο τον Φορμίωνα, ο οποίος διέσωσε την τράπεζα και σύντομα 

απέκτησε τη φήμη ενός πολύ καλού τραπεζίτη (§50). Επιπλέον, με αλλεπάλληλες 

ρητορικές ερωτήσεις επισημαίνει την καθυστέρηση του Απολλοδώρου να εγείρει 

δίκη εναντίον του Φορμίωνος και αναφέρει ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι την 

αμέλησε, επειδή δεν ασχολούνταν με δίκες όλο αυτό το χρονικό διάστημα· είναι όμως 

γνωστές όλες οι μηνύσεις που ήγειρε εναντίον σημαντικών προσώπων εκείνης της 

εποχής (§53). Τέλος, καίρια θέση για την εξύψωση του ήθους του Φορμίωνος κατέχει 

η αναφορά του ομιλητή στο πλήθος των λειτουργιών που έχει αναλάβει, γεγονός που 

δείχνει τη βαθειά ευγνωμοσύνη του προς την πόλη για την πολιτογράφησή του (§57)· 

παραλλήλως, αποτελεί ένα επιχείρημα, το οποίο προσελκύει τη συμπάθεια και την 

εύνοια των δικαστών. 

   Ο ομιλητής, για να ενισχύσει με μεγαλύτερη εγκυρότητα τα επιχειρήματά του, 

χρησιμοποιεί τις άτεχνες πίστεις, οι οποίες λειτουργούν επιβεβαιωτικά στους 

ισχυρισμούς του. Η χρήση επίσημων εγγράφων που αφορούν τη συμφωνία που 

υπήρξε ανάμεσα στον Φορμίωνα και τον Πασίωνα σχετικά με τη μίσθωση της 

τράπεζας και του εργαστηρίου των ασπίδων, οι μαρτυρίες, η απόφαση της διαιτησίας, 

η παρουσίαση των νόμων, αναφορικά με το δικαίωμα χρήσης της διαδικασίας της 

παραγραφῆς και του χρονικού ορίου διεξαγωγής μιας δίκης, αποτελούν αντικειμενικές 

αποδείξεις που συμβάλλουν στην τεκμηρίωση των επιχειρημάτων του (§§4, 7, 10, 13, 

16, 21, 22, 24, 25, 35, 40, 48, 55, 56, 62). 

   Όπως συνάγεται, η επιχειρηματολογία του ομιλητή ενέχει μεγαλύτερη βαρύτητα 

από αυτήν του Απολλοδώρου (Isager & Hansen 1975: 177). Στηρίζεται σε δύο 

αποδεικτικά στοιχεία που είναι ο προηγούμενος συμβιβασμός των δύο αντιδίκων και 

η πλήρης απαλλαγή του Φορμίωνος, όπως και η κατοχή της πραγματικής διαθήκης 

του Πασίωνος που ορίζει τα συμφωνηθέντα. Η έγερση του κατάλληλου πάθους των 

δικαστών επιτυγχάνεται, αφενός με την παρουσίαση του συμβιβασμού των δύο 

αντιδίκων, πράγμα που καθιστά την τωρινή δίκη χωρίς νομική βάση, και αφετέρου με 

την αμαύρωση του χαρακτήρα του Απολλοδώρου. Το ιδεολογικό πλαίσιο επί του 

οποίου στηρίζεται η επιχειρηματολογία του ομιλητή είναι η προβολή της υπεροψίας 

του Απολλοδώρου, η περιγραφή της ανήθικης ζωής του και η ανάδειξη της δουλικής 
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του καταγωγής. Ωστόσο, εκ διαμέτρου αντίθετος με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ο 

Φορμίων, ο οποίος ζει μια αξιοσέβαστη ζωή, με καλή φήμη στον επιχειρηματικό 

κύκλο για τις ικανότητές του και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του (Pearson 1972: 

207).  

   Ο λόγος αυτός είναι από τους λίγους λόγους των Αττικών ρητόρων που διαθέτουμε  

πληροφορίες για τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς καθώς και για το αποτέλεσμα 

της δίκης (MacDowell 2004: 152). Η Rubinstein (2013: 137) επισημαίνει ότι οι 

συνήγοροι του Φορμίωνος κατάφεραν να δημιουργήσουν έντονα αρνητικά 

συναισθήματα στους δικαστές εναντίον του Απολλοδώρου, με την επίθεσή τους προς 

το πρόσωπό του να είναι ιδιαιτέρως καταστροφική για τον ίδιο. Ο Απολλόδωρος 

τελικά ηττήθηκε (Κάππαρης 2008: 24, Scafuro 2011: 216) και αναγκάσθηκε να 

πληρώσει την αντίστοιχη ἐπωβελία (Δημ. Kατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.6).  

 

2. Διαδικασία.  

2.1. Η δίκη της παραγραφής. 

   Ο τίτλος του λόγου Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ αποκαλύπτει ότι το κείμενο 

συντάχθηκε για λογαριασμό του Φορμίωνος και σχετίζεται με υπόθεση παραγραφής 

(Harrison 1971: 108, Isager & Hansen 1975: 177, Sealey 1993: 135, MacDowell 

2004: 12). Για την παραγραφὴ ως νομική διαδικασία και τη χρήση της βλ. [Δημ.] 

Πρòς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ Εισαγωγή 2.1. 

   Ο Απολλόδωρος προέβη σε μήνυση εναντίον του Φορμίωνος, η οποία αφορούσε 

κακή διαχείριση της πατρικής του περιουσίας, διεκδικώντας από αυτόν αντίστοιχη 

αποζημίωση. Ο Φορμίων υπέβαλε ένσταση παραγραφῆς. Η υποβολή αυτή βασίσθηκε 

στους εξής νόμους: Πρώτον, στον νόμο που ορίζει ότι, αν κάποιος αθωωθεί και έρθει 

σε συμβιβασμό με τον αντίδικό του, δεν είναι δυνατόν να δικασθεί ξανά. Ο 

Απολλόδωρος είχε μηνύσει στον παρελθόν τον Φορμίωνα με την κατηγορία ότι 

κατείχε παρανόμως πολλά δικά του περιουσιακά στοιχεία· είχε υπάρξει όμως μεταξύ 

τους συμβιβασμός και απαλλαγή του τελευταίου από κάθε κατηγορία (§§3, 16, 25). 

Δεύτερον, ο ομιλητής στηρίζεται στο καθορισμένο από τον Σόλωνα χρονικό όριο των 

πέντε ετών που ισχύει σχετικά με την ποινική δίωξη κάποιου (§27). Η μήνυση του 

Απολλοδώρου εναντίον του Φορμίωνος πραγματοποιείται καθυστερημένα (§§26, 53), 

γεγονός που την καθιστά παράνομη. Συνεπώς, εφόσον οι δύο αυτοί νόμοι δίνουν στον 

Φορμίωνα το δικαίωμα να υλοποιήσει τη διαδικασία της παραγραφῆς και να εγείρει 
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δίκη, το χρησιμοποιεί, για να αποδείξει ότι η προηγούμενη δίκη που διεξήγαγε 

εναντίον του ο Απολλόδωρος δεν είναι νόμιμη. Ο ομιλητής έχει ως στόχο να 

καταδείξει στους δικαστές τους λόγους για τους οποίους είναι παράνομη η δίκη του 

Απολλοδώρου και στη συνέχεια να καταρρίψει τις κατηγορίες του για την 

υποτιθέμενη περιουσιακή βλάβη που του προξένησε ο Φορμίων. 

 

2.2. Συνηγορία. 

   Ο κύριος ομιλητής της συγκεκριμένης δίκης δεν κατονομάζεται αλλά από το 

προοίμιο προκύπτει ότι διατηρούσε φιλικούς δεσμούς με τον Φορμίωνα (§1 

ἐπιτηδείοις) και για αυτό ανέλαβε την υπεράσπισή του. Η χρήση πληθυντικού 

αριθμού δείχνει ότι υπήρξαν και άλλα πρόσωπα που βοήθησαν στην υπεράσπιση του 

Φορμίωνος. Σύμφωνα με την αρχή του λόγου είναι πολύ πιθανόν ο Φορμίων να 

παρουσίασε μια πολύ σύντομη εισαγωγή της υπόθεσης και έπειτα να επικαλέστηκε 

αδυναμία, λόγω της ελλιπούς γνώσης της ελληνικής και ότι ήταν αλλοδαπός. Έτσι οι 

δικαστές του επέτρεψαν τη βοήθεια συνηγόρου. Συγκριτικά με άλλους λόγους 

συνηγορίας ο λόγος αυτός είναι πολύ πιο μικρός σε έκταση αλλά περιέχει όλα εκείνα 

τα γνωρίσματα που τον καθιστούν λόγο συνηγορίας, με χαρακτηριστικότερο στοιχείο 

την αναφορά του ομιλητή στον προηγούμενο λόγο του Φορμίωνος (§1). Όπως 

αναφέρει η Rubinstein (2000: 33) ο λόγος αυτός αποτελεί όντως συνηγορία, γιατί 

μέσα στο κείμενο ο ομιλητής λειτουργεί ως μέρος μιας ομάδας συνηγόρων (§1). 

Επίσης, τονίζει ότι είναι πολύ πιθανόν στις §§23-24 τον κεντρικό συνήγορο να 

αντικατέστησε άλλος συνήγορος, πράγμα που αποδεικνύεται με την ομοιότητα του 

τμήματος αυτού με το προοίμιο (§§1-3), καθώς και με τη χρήση του συνδέσμου 

τοίνυν (§23), ο οποίος χρησιμοποιείται για να εισαγάγει νέο ομιλητή (Denniston, GP: 

571-574). Τέλος, επισημαίνει ότι η έκκληση του συνηγόρου στον υπάλληλο του 

δικαστηρίου να σταματήσει τη ροή του νερού της κλεψύδρας ορίζει το τέλος του 

λόγου συνηγορίας (§62). Για επιπρόσθετες υποθέσεις συνηγορίας πβ. [Δημ.] Κατὰ 

Νεαίρας (59), Λυσ. Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως (13), Kατὰ Διογείτονος (32). 

   Στο αρχαίο αττικό δίκαιο η συνηγορία είναι ο λόγος, ο οποίος εκφωνείται σε ένα 

δικαστήριο από έναν συνήγορο για λογαριασμού του διαδίκου (Scafuro 2011: 288 

σημ. 60). Εκείνη την εποχή, στα αθηναϊκά δικαστήρια ήταν επιτρεπτή η συνηγορία 

υπέρ κάποιου διαδίκου και εφαρμοζόταν σε υποθέσεις υπεράσπισης και σε υποθέσεις 

κατηγορίας (MacDowell 1978: 251). Οι Carey & Waterfield (2014: xv) θεωρούν ότι 
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οι δικαστές δεν αντιμετώπιζαν πάντοτε θετικά τους διαδίκους που δεν υποστήριζαν 

μόνοι τους τον εαυτό τους στο δικαστήριο. Η Humphreys (1985: 218) υποστηρίζει ότι 

ο ρόλος του συνηγόρου στην εκάστοτε υπόθεση είναι πολύ σύντομος και περιορίζεται 

απλώς στο να επαινέσει τον χαρακτήρα του διαδίκου που έχει αναλάβει. Ο  

συνήγορος μπορούσε είτε να αναλάβει ένα μέρος της υπεράσπισης του διαδίκου είτε 

σε πιο σπάνιες περιπτώσεις να την αναλάβει εξ ολοκλήρου (Carey 1997: 13). Έτσι 

αποκτούσε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, διότι είχε την ευθύνη για την επιτυχημένη 

υπεράσπιση του διαδίκου, με την προβολή των κατάλληλων επιχειρημάτων και των 

σχετικών νόμων και την ανακεφαλαίωση των βασικότερων σημείων του λόγου του 

(Chroust 1954: 351). Ο χρόνος συνηγορίας ήταν καθορισμένος και ένας συνήγορος 

δεν μπορούσε να μιλήσει περισσότερη ώρα από αυτήν που του παρείχε η κλεψύδρα. 

Ο χρόνος της κλεψύδρας ήταν αντίστοιχος με τον χρόνο που είχε κάθε διάδικος να 

μιλήσει σε μία δίκη. Ο διάδικος μπορούσε είτε μέσα στον δικό του χρόνο να 

παραχωρήσει τον λόγο στον συνήγορό του, ώστε να συμπληρώσει την υπεράσπισή 

του είτε μπορούσε να του παραχωρήσει όλο τον χρόνο και να μιλήσει μόνο αυτός για 

λογαριασμό του (MacDowell 1978: 251). Ο Rhodes (1981: 719-728) επισημαίνει ότι 

στις δημόσιες υποθέσεις ο συνολικός χρόνος εκδίκασης μιας υπόθεσης ήταν 132 χοές, 

δηλαδή 396 λεπτά εκ των οποίων το 1/3 παραχωρούνταν στον έναν διάδικο, το άλλο 

τρίτο στον δεύτερο διάδικο και το τελευταίο τρίτο στον καθορισμό της ποινής (Ἀριστ. 

Ἀθηναίων Πολιτεία 67.3). Ο Κάππαρης (2008: 159) υπογραμμίζει ότι οι περιπτώσεις 

στις οποίες επιτρεπόταν η συνηγορία ήταν, όταν κάποιος δεν είχε την απαραίτητη 

εμπειρία σε δημόσιες ομιλίες, περίπτωση, η οποία εντοπίζεται και στον παρόντα 

λόγο, ή ήταν πολύ νέος και δεν ήταν συνηθισμένος σε τέτοιου είδους διαδικασίες. 

Πβ. Δημ. Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ 27.2, όπου ο Δημοσθένης λόγω του νεαρού της 

ηλικίας του χαρακτηρίζει τον εαυτό του άπειρο στις δημόσιες ομιλίες. Επίσης, μπορεί 

να ήταν ηλικιωμένος και να μην είχε τη δύναμη και την αντοχή να εκφωνήσει έναν 

λόγο ή να είχε προβλήματα ομιλίας και άρθρωσης που δυσχέραιναν σημαντικά την 

αυτοπρόσωπη υπεράσπισή του. Επιπλέον, υπήρχε η περίπτωση σε κάποιον να είχε 

επιβληθεί μέσω νόμου η απαγόρευση ομιλίας του στο δικαστήριο (ἄτιμος), με 

συνέπεια να ήταν αναγκαία η τοποθέτηση συνηγόρου. Εκείνα τα χρόνια ο διάδικος, ο 

οποίος χρησιμοποιούσε έναν συνήγορο να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του 

δικαστηρίου μιλώντας αντ’ αυτού, φρόντιζε πάντοτε στην αρχή του λόγου να 

γνωστοποιήσει τις αιτίες, οι οποίες τον οδήγησαν στη χρήση της συνηγορίας (όπως 

για παράδειγμα, η έλλειψη νομικής παιδείας, ρητορικής ικανότητας, εμπειρίας κλπ.). 
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Ο συνήγορος, ο οποίος αναλάμβανε την υπεράσπιση ενός προσώπου σε μια δίκη, δεν 

έπρεπε σε καμία περίπτωση να γνωστοποιήσει ότι έλαβε χρηματική αμοιβή από το 

πρόσωπο αυτό, ακόμη και αν την είχε αποδεχθεί κρυφά, διότι τότε ήταν πιθανόν να 

καταγγελθεί με γραφὴ ([Δημ.] Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Β’ 46.26). Σύμφωνα 

με τον Κάππαρη (2008: 159) η γνωστοποίηση αυτή ήταν πολύ πιθανόν να 

δημιουργούσε υποψίες στους δικαστές ως απόπειρα εξαπάτησής τους, αφού ένας 

πλούσιος διάδικος θα προσπαθούσε σίγουρα να κερδίσει την υπόθεση αναθέτοντάς 

την σε κάποιον, ο οποίος με τις ρητορικές του στρατηγικές και τα επιδέξια 

τεχνάσματά του θα κατάφερνε να προσελκύσει την εύνοια των δικαστών και τη 

θετική τους ψήφο. Πιο αναλυτικά για τον θεσμό της συνηγορίας από μια πιο 

πρόσφατη μελέτη βλ. Rubinstein (2000). Επίσης βλ. Dover (1968): 148-174, Kennedy 

(1968): 419-426, Κάππαρης (2008): 159-160. 

 

3.  Ο λόγος υπεράσπισης του Απολλοδώρου.  

3.1. O Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ (45) του Δημοσθένη.  

   Στον λόγο Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ (45) ο Απολλόδωρος παρουσιάζει 

τον πλούτο, ως ένα εργαλείο που καταστρέφει όλες τις ευπρεπείς κοινωνικές σχέσεις 

(Ober 1989: 212). Ο Απολλόδωρος μετά τη δικαστική του ήττα από τον Φορμίωνα 

ξεκίνησε νέα δίκη εναντίον του Στεφάνου, ο οποίος υπήρξε κύριος μάρτυρας της 

προηγούμενης δίκης, κατηγορώντας τον ότι ψευδομαρτύρησε υπέρ του Φορμίωνος 

(Kennedy 1963: 213, Dobson 1967: 257, Scafuro 2011: 215). Σύμφωνα με τους 

Kirchner (PA 12885) και Davies (APF 438) ο Στέφανος, γιος του Μενεκλέους, ήταν 

εξάδελφος της γυναίκας του Απολλοδώρου (§54). Η μαρτυρία του φαίνεται ότι 

λειτούργησε επιβαρυντικά για τον Απολλόδωρο και κυρίως στο μέρος εκείνο που 

αφορούσε τους ψευδείς ισχυρισμούς του σχετικά με τη διαθήκη του Πασίωνος. 

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος κατέθεσε ότι ο Φορμίων κατείχε το αντίγραφο της 

διαθήκης του πατέρα του Απολλοδώρου και του απηύθυνε πρόκληση σύμφωνα με 

την οποία στην περίπτωση που ο τελευταίος δεν το αναγνώριζε ως γνήσιο, να ανοίξει 

τη διαθήκη που κατείχε ο Αμφίας. Ωστόσο, ο Απολλόδωρος δεν επεδίωξε να ανοίξει 

τη διαθήκη (§8). Αναφορικά με την επιχειρηματολογία του Απολλοδώρου, 

προκειμένου να αποκρούσει τις κατηγορίες σχετικά με την άρνησή του να ανοιχθεί η 

διαθήκη του πατέρα του βλ. Scafuro (2011): 225-227. Στη συνέχεια, ο τελευταίος 

μήνυσε τον Στέφανο για ψευδομαρτυρία, ισχυριζόμενος ότι ήταν πλαστή η διαθήκη 
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του πατέρα του και ότι όλη η υπόθεση εναντίον του ήταν αποτέλεσμα σκευωρίας 

(§41). Για τη διαδικασία της δίκης ψευδομαρτυριῶν βλ. Harrison (1971): 126-131, 

Scafuro (1994): 156-198, Rubinstein (2000): 69-70, Thür (2005): 157-158. Κατά τον 

Thompson (1981: 86) η επιχειρηματολογία του κατηγόρου στηρίζεται σε δύο άξονες: 

Ο πρώτος σχετίζεται με την επιλογή συγκεκριμένων μαρτυριών, τις οποίες θεωρεί 

αβάσιμες, με σκοπό να τις καταρρίψει ευκολότερα, και ο δεύτερος αφορά στο να 

αυξήσει την προκατάληψη των δικαστών έναντι της αλλοδαπής καταγωγής του 

Φορμίωνος και της δουλικής του προέλευσης. 

   Στον προκείμενο λόγο ο Απολλόδωρος, αφού έχει αναφερθεί διεξοδικά στις 

δικονομικές παραβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί εναντίον του και στους ψευδείς 

ισχυρισμούς του Στεφάνου, μεταβαίνει στο τμήμα των πίστεων εκ του βίου (§63 

κ.εξ.), επιχειρώντας συχνές επιθέσεις στο ήθος του αντιπάλου του και 

παρουσιάζοντάς τον ως κόλακα και καιροσκόπο. Υπογραμμίζει επίσης ότι είναι 

κακός πολίτης, αφού δεν έχει αναλάβει λειτουργίες, με στόχο να προκαλέσει τη 

δυσαρέσκεια των δικαστών (§§63-67). Η επίθεσή του οργανώνεται και γύρω από το 

πρόσωπο του Φορμίωνος, επισημαίνοντας τον τυχοδιωκτικό του χαρακτήρα (§73). Ο 

Απολλόδωρος λοιπόν φροντίζει να υποσκάψει το ήθος του Στεφάνου (§§53-70). 

Ακολούθως, όπως επισημαίνει η Scafuro (2011: 218) πραγματοποιεί επιθέσεις 

εναντίον του Φορμίωνος ως απάντηση για την επίθεση που δέχθηκε και ο ίδιος από 

τον τελευταίο στην προηγούμενη δίκη (§§71-82). 

   Κοινά επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται και στους δύο αυτούς λόγους, ώστε να 

αμαυρωθούν ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του αντιπάλου, αποτελούν για 

παράδειγμα, η αναφορά της ύβρης που έχει διατελέσει ο αντίδικος, η οποία αποτελεί 

ένα πολύ σοβαρό αδίκημα που χρησιμοποιούνταν από τους Αττικούς ρήτορες ως 

επιχείρημα πάθους για να δημιουργήσει αποστροφή και εχθρικά αισθήματα σε όσους 

το άκουγαν (Δημ. Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ 36.30, Δημ. Κατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.86)· ή η προβολή της αγνωμοσύνης που έχει επιδείξει ο 

Φορμίων αναφορικά με το δικαίωμα της πολιτογράφησης που του παραχωρήθηκε, 

όπως αντιστοίχως κατηγορείται και ο Απολλόδωρος από τον συνήγορο του 

Φορμίωνος. Ακόμη, ως εργαλείο εναντίον του αντιδίκου χρησιμοποιείται το 

επιχείρημα της δουλικής του καταγωγής για να στιγματισθεί και να περιθωριοποιηθεί 

(Δημ. Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ 36.46, Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 

45.82, 86). Σχετικά με την παρουσίαση του καλού χαρακτήρα του κατηγόρου και στις 

δύο υποθέσεις τονίζεται η ανάγκη αθώωσής του για τις ευεργεσίες που έχει 
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προσφέρει ο ίδιος και η οικογένειά του στην πόλη (Δημ. Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ 

36.57, Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.85). Επίσης, χρησιμοποιούνται 

κοινά σχήματα λόγου, όπως ετυμολογικά σχήματα, παρηχήσεις και επαναλήψεις 

(§§21, 26, 35, 45, 85) και παρόμοιες εκφράσεις που προωθούν το ρητορικό σχήμα της 

αυξήσεως (πβ. Δημ. Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ 36.57 δεῖται καὶ ἱκετεύει καὶ ἀξιοῖ 

σωθῆναι, Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.85 καὶ δέομαι καὶ ἀντιβολῶ καὶ 

ἱκετεύω) καθώς και πλήθος ρητορικών ερωτήσεων, με σκοπό να ενισχυθεί η 

επιχειρηματολογία του κατηγόρου (Δημ. Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ 36.19-10, 53, 

Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.82, 87-88). Επιπλέον, η χρήση ατέχνων 

πίστεων με την προβολή μαρτυριών και επίσημων εγγράφων είναι μείζονος σημασίας 

για να επαληθευθούν οι ισχυρισμοί του Απολλοδώρου (§§8, 19, 24, 25, 28, 31, 46, 

55, 60, 61). Στο τέλος και των δύο λόγων ο ομιλητής κάνει έκκληση στους δικαστές 

να ψηφίσουν σύμφωνα με τους όρκους που έχουν δώσει (πβ. Δημ. Ὑπὲρ Φορμίωνος 

παραγραφὴ 36.61, Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.86). Αξίζει να επισημανθεί 

η άποψη του Trevett (1992: 138), ο οποίος επισημαίνει την αξία των λόγων αυτών 

του Δημοσθένη καθώς και του λόγου Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Β’ (46), οι 

οποίοι αποτελούν πολύτιμη και αδιαμφισβήτητη πηγή πληροφοριών κυρίως για την 

οικογένεια του Απολλοδώρου και την περιουσιακή του κατάσταση και λιγότερο για 

την πολιτική του καριέρα.  

   Πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι σε αυτήν τη δίκη ο Απολλόδωρος έχασε την 

υπόθεση από τον Φορμίωνα του οποίου τον λόγο είχε γράψει ο Δημοσθένης· όμως, 

στη δίκη εναντίον του Στεφάνου ανέθεσε και αυτός τη συγγραφή του λόγου του στον 

Δημοσθένη (Scafuro 2011: 227-228), επειδή προφανώς γνώριζε πολύ καλά την ισχύ 

της ρητορείας του και των επιτυχών τεχνασμάτων του, προκειμένου να αποκομίσει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Ο Mirhady (2000: 182) λέγει ότι, πως αν υποτεθεί ότι οι 

δύο αυτοί λόγοι εγράφησαν από τον Δημοσθένη, μπορεί κάποιος να παρατηρήσει την 

ευελιξία και τη δύναμη γραφής του σπουδαίου αυτού ρήτορα, ο οποίος χρησιμοποιεί 

ισχυρά επιχειρήματα που ευνοούν και πλήττουν τα ίδια άτομα ταυτοχρόνως. 

 

4. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του λόγου. 

4.1. Η Δομή.  

   Η δομή του συγκεκριμένου λόγου περιλαμβάνει όλα τα βασικά τμήματα που 

υπάρχουν σε τέτοιου είδους λόγους που εκφωνούνται στο δικαστήριο. Το προοίμιο 
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(§§1-4) ακολουθείται από τη διήγηση (§§5-16), την απόδειξη (§§17-56) και τον 

επίλογο (§§57-62).  

   Στο συγκεκριμένο προοίμιο ακολουθούνται τα πρότυπα σύνθεσης του Αριστοτέλη, 

δηλαδή ο ομιλητής επιθυμεί να πληροφορήσει τους δικαστές για την υπόθεση (§1 ἵν᾽ 

εἰδότες καὶ μεμαθηκότες ὀρθῶς τὰ δίκαια παρ᾽ ἡμῶν), να προσελκύσει την προσοχή 

τους (§3 διὰ βραχυτάτων εἰπεῖν πειράσομαι) και να κερδίσει την εύνοιά τους, 

αντικρούοντας τις συκοφαντίες του αντιπάλου του (§3 τούτου συκοφαντία φανερὰ 

γενήσεται). Για τη λειτουργία των προοιμίων πβ. Ἀναξ. Ρητορική πρός Ἀλέξανδρον 

1425a28, Ἀριστ. Ῥητορικὴ 1414b-1416b. Ο ομιλητής αναφέρει περιληπτικά τα 

βασικά σημεία της υπόθεσης και της δίκης που πραγματοποίησε ο Απολλόδωρος 

εναντίον του Φορμίωνος καθώς και το εισαγώγιμο ή όχι της προκειμένης δίκης.  

   Η μετάβαση από το προοίμιο στη διήγηση συχνά δηλώνεται με τον σύνδεσμο γὰρ 

(πβ. §5, Ἰσοκ. Παραγραφὴ πρὸς Καλλίμαχον 18.5, Λυσ. Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους 

φόνου ἀπολογία 1.6, Ἀρεοπαγιτικὸς περὶ τοῦ σηκοῦ ἀπολογία 7.4). Τα τρία βασικά 

χαρακτηριστικά μιας διήγησης είναι η σαφήνεια, η συντομία και η πειθώ (Kennedy 

1963: 121). Η εν λόγω διήγηση ασχολείται με την παρουσίαση των γεγονότων που 

αφορούν τη μίσθωση της τράπεζας στον Φορμίωνα, τη διανομή της περιουσίας στα 

δύο αδέλφια, εκτός από το μέρος που είχε εκμισθωθεί στον Φορμίωνα, και την 

προβολή της διαιτησίας που πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν μεταξύ των δύο 

αντιδίκων για την τακτοποίηση των οικονομικών τους διαφορών. Εδώ λοιπόν 

επιτυγχάνεται η σαφήνεια. Πριν την έναρξη της διήγησης ο κατήγορος τονίζει ότι θα 

προσπαθήσει να μιλήσει σύντομα (§3). Τα γεγονότα ακολουθούν χρονική ακολουθία, 

προκειμένου οι δικαστές να κατατοπισθούν για την υπόθεση. Όμως, συχνά στους 

λόγους του Δημοσθένη, σύμφωνα με τους de Jong & Nünlist (2007: 506), υπάρχει 

χρονική αταξία, ούτως ώστε ο ρήτορας να εξυπηρετήσει τους εκάστοτε σκοπούς του 

και να πείσει το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Η διήγηση έχει σύνθετη δομή, διότι 

μαζί με την εξιστόρηση των γεγονότων παρεμβάλλονται και αποδείξεις. Οι 

αποδείξεις που χρησιμοποιούνται αφορούν τη συκοφαντική δυσφήμηση του 

Φορμίωνος από τον Απολλόδωρο για επιστροφή χρημάτων (§12). Σημαντικό επίσης 

στοιχείο της αφηγηματικής τεχνικής του ομιλητή είναι τα σύντομα του σχόλια που 

σχετίζονται με τον χαρακτήρα του Απολλοδώρου και τα κίνητρα των ενεργειών του, 

ώστε να προκαταβάλει τους δικαστές εναντίον του. Τέτοιου είδους σχόλια είναι για 

παράδειγμα όταν ο Απολλόδωρος παρουσιάζεται από τον ομιλητή να καταχράται την 

κοινή περιουσία που είχε με τον αδελφό του, με σκοπό να ικανοποιήσει τις 
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προσωπικές του επιθυμίες (§8) ή όταν ζητάει επιπλέον χρήματα από τον Φορμίωνα 

μετά τον θάνατο της μητέρας του (§14).  

   Η απόδειξη, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, περιλαμβάνει όλα εκείνα τα 

επιχειρήματα που θα οδηγήσουν στην ήττα του Απολλοδώρου. Το τμήμα αυτό 

στηρίζεται στις άτεχνες και έντεχνες πίστεις του ομιλητή, οι οποίες σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη (Ῥητορικὴ 1355b35-56a4) αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της 

απόδειξης. Για τη χρήση των αποδείξεων στον Αριστοτέλη και στους Αττικούς 

ρήτορες βλ. Carey (1994): 95-106. Ο ομιλητής χρησιμοποιεί επανειλημμένως 

επιχειρήματα ήθους και πάθους, τα οποία αποσκοπούν στο να προκαλέσουν 

συναισθηματικό φορτίο στον ψυχικό κόσμο των δικαστών και του ακροατηρίου και 

έτσι να προδιατεθούν θετικά έναντι του ομιλητή. Η διαρκής υπενθύμισή του για την 

απαλλαγή του Φορμίωνος καταδεικνύει ότι η προηγούμενη δίκη του Απολλοδώρου 

δεν είναι νόμιμη (§§24, 25).  

   Τέλος, κάθε επίλογος εξυπηρετεί τρεις βασικούς στόχους, οι οποίοι είναι: πρόκληση 

εύνοιας για τον ομιλητή και αντιστοίχως δυσαρέσκειας για τον αντίπαλό του, έγερση 

πάθους και ανακεφαλαίωση των σημαντικότερων σημείων της υπόθεσης (Ἀριστ. 

Ῥητορικὴ 1419b). Συχνά οι διάδικοι στον επίλογο τονίζουν στους δικαστές τον όρκο 

που έχουν δώσει για να αποφασίζουν σύμφωνα με τους νόμους της πόλης τους (Δημ. 

Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.167, Λυσ. Κατὰ Θεομνήστου Α’ 10.32), όπως 

επίσης συχνή είναι και η αναφορά τους στις δημόσιες υπηρεσίες που έχουν αναλάβει, 

ώστε να κερδίσουν τη συμπάθειά τους (Λυσ. Πρὸς Σίμωνα ἀπολογία 3.47). Κατά τον 

Carey (1994: 26-34) η έντονη συναισθηματική φόρτιση που χρησιμοποιείται σε έναν 

επίλογο δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο αυτού του τμήματος, αλλά διέπει όλον τον 

λόγο. Ο συγκεκριμένος επίλογος παρουσιάζει όλες τις αρετές ενός τυπικού δικανικού 

επιλόγου. Είναι εκτενής, στον οποίον ο ομιλητής εστιάζει στα βασικά σημεία της 

κατηγορίας του εναντίον του Απολλοδώρου (§60)· παραλλήλως κάνει εκκλήσεις 

πάθους προς τους δικαστές με το να τους τονίζει τις λειτουργίες που έχει αναλάβει ο 

Φορμίων, καθώς και να τους υπενθυμίζει τους όρκους τους (§61)· με τη μέθοδο αυτή 

στοχεύει στην τελική αθώωση του Φορμίωνος και στην τιμωρία του Απολλοδώρου. 

Τέλος, η πίστη του ομιλητή στην απόδοση δικαιοσύνης από τους δικαστές 

εκφράζεται με τη φράση οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν. οἶμαι γὰρ ὑμᾶς οὐδὲν ἀγνοεῖν 

τῶν εἰρημένων (§62), η οποία είναι στερεότυπη και επιδιώκει τα ίδια ρητορικά 

αποτελέσματα με τον λόγο του Δημοσθένη Παραγραφὴ πρὸς Ναυσίμαχον καὶ 

Ξενοπείθην (38.28). 
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4.1.1. Απόδειξη. 

   Το τμήμα της απόδειξης είναι εντυπωσιακό, διότι περιλαμβάνει όλα εκείνα τα 

επιχειρήματα, τα οποία είναι σημαντικά για την απόδειξη των άδικων κατηγοριών του 

αντιδίκου. Ο ομιλητής αναφέρεται στον συμβιβασμό που υπήρξε μεταξύ του 

Απολλοδώρου και του Φορμίωνος και στην απαλλαγή του τελευταίου από όλες τις 

κατηγορίες, στο ζήτημα της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή δίκης, στην 

περιγραφή του χαρακτήρα του Απολλοδώρου και του τρόπου ζωής του, καθώς και 

στην προβολή του ήθους του Φορμίωνος, ο οποίος παρουσιάζεται ως καλός και 

ενάρετος εν αντιθέσει με τον φαύλο Απολλόδωρο. 

   Η απόδειξη περιλαμβάνει συχνές συναισθηματικές εκκλήσεις. Ο λόγος δεν 

ακολουθεί ένα απλό γραμμικό πρότυπο αλλά ο ομιλητής συχνά επανέρχεται στα ίδια 

επιχειρήματα, όπως είναι για παράδειγμα η απαλλαγή του Φορμίωνος (§25) ή η 

αποχή του Πασικλή από τη συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη (§§20, 22)· έτσι 

διαφαίνεται ότι ο Απολλόδωρος ξεκίνησε αυτήν τη δίκη εναντίον του Φορμίωνος 

παρακινούμενος από προσωπικά συμφέροντα. Χρησιμοποιούνται επίσης αρκετές 

άτεχνες πίστεις (§§21, 22, 25, 35, 40, 48, 55, 56) και πλήθος ρητορικών ερωτήσεων, 

οι οποίες διακόπτουν τη ροή του λόγου άλλοτε για να επεξηγήσουν ένα σχόλιο του 

ομιλητή και για να προβάλουν ένα επιχείρημα (§§20, 55) και άλλοτε για να δείξουν 

ειρωνεία (§32), ή και τα δύο (§53). Οι ρητορικές ερωτήσεις γενικότερα εντοπίζονται 

στους λόγους του Δημοσθένη για να πραγματοποιήσει προσωπικές επιθέσεις στον 

αντίπαλό του (Edwards 2004: 348). Στις έντεχνες πίστεις του ομιλητή περιλαμβάνεται 

δύο φορές η χρήση παραδειγμάτων, τα οποία αποτελούν ένα είδος λογικών 

επιχειρημάτων, προκειμένου να φανερώσει την πρώτη φορά ότι είναι συνηθισμένο 

φαινόμενο κάποιος να παντρεύει τη γυναίκα του με τον πρώην δούλο του και για 

αυτό δεν θα πρέπει ο γάμος αυτός του Φορμίωνος με την Αρχίππη να δημιουργεί 

απορία (§§28-29)· ακολούθως, τα παραδείγματα αφορούν πρώην τραπεζίτες που 

πτώχευσαν, με σκοπό να ενισχυθούν οι ικανότητες του Φορμίωνος, ο οποίος υπήρξε 

υπόδειγμα τραπεζίτη (§50). Η δομή επίσης της επιχειρηματολογίας του ομιλητή σε 

άλλα σημεία του τμήματος αυτού είναι σύντομη προσπαθώντας να ανακεφαλαιώσει 

γρήγορα τα βασικότερα επιχειρήματά του (§24)· άλλοτε είναι πιο αναλυτική, αφού 

επιμένει στην διερεύνηση επιχειρημάτων που θεωρεί σημαντικά και τα οποία 

δύνανται να δράσουν αποτελεσματικά εναντίον του Απολλοδώρου, όπως είναι για 
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παράδειγμα η προβολή της δουλικής του καταγωγής (§45) ή η συνεχής ανάμειξή του 

σε δικαστικούς αγώνες (§§53-54).  

   Η τεχνική του ομιλητή στο τμήμα αυτό επικεντρώνεται στην επιτυχή παρουσίαση 

των επιχειρημάτων του για να επηρεάσει τους δικαστές στην τελική τους απόφαση.    

Οι δικαστές έχουν την ελευθερία να σχηματίσουν τη δική τους άποψη σχετικά με τα 

γεγονότα, όμως η συνεχής εναλλαγή επιχειρημάτων ήθους και πάθους, η υπενθύμιση 

του ρήτορα ότι πρέπει να υπηρετούν τους νόμους της πόλης (§25) και η επιφύλαξή 

του μην τυχόν εξαπατηθούν από τον αντίπαλό του (§53) είναι στοιχεία που 

επηρεάζουν δραματικά την τελική κρίση τους για την υπόθεση.                   

   Συμπερασματικά, το ύφος και η δομή της απόδειξης δείχνουν ότι πρόκειται για έναν 

λόγο στον οποίο περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα στοιχεία που τον κάνουν να φαίνεται 

ως λόγος κατηγορίας. Στην απόδειξη αυτή ο ομιλητής συχνά απαντάει σε  

επιχειρήματα που έχει χρησιμοποιήσει ο Απολλόδωρος στην προηγούμενη δίκη που 

διεξήγαγε εναντίον του Φορμίωνος (§§46, 53), γιατί θέλει να τα ανατρέψει 

χρησιμοποιώντας υποθετικούς συλλογισμούς που θα ενισχύσουν περισσότερο τον 

ειρμό των ιδεών του. Για τη μέθοδο ανασκευής των επιχειρημάτων του αντιπάλου πβ. 

Ἀριστ. Ῥητορικὴ 1418b. Η επιχειρηματολογία του ομιλητή και η διεξοδική ανάλυση 

των γεγονότων αναμειγνύονται με επιχειρήματα πάθους, προκειμένου να επιδράσουν 

καταλυτικά στους δικαστές και να τους αποκαλύψουν τη συκοφαντία του 

Απολλοδώρου. 

 

4.2. Το Ύφος. 

   Η διερεύνηση του ύφους του λόγου αυτού είναι σημαντική, διότι μέσα από την 

παρατήρηση των ιδιαίτερων υφολογικών στοιχείων που τον απαρτίζουν, είναι 

δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με την ποιότητα του λόγου, καθώς 

και να διατυπωθούν σοβαρές υποθέσεις για την πατρότητά του.  

   Ο λόγος αυτός είναι γενικά πλούσιος σε ρητορικά τεχνάσματα. Πρέπει να 

αναφερθεί ότι ένας καλογραμμένος λόγος ήταν από μόνος του ικανός να 

εντυπωσιάσει τους δικαστές (Hall 1995: 47). Το ύφος εδώ ακολουθεί τη μέση οδό. 

Έχει τα χαρακτηριστικά της απλότητας, αλλά είναι και διανθισμένο με ρητορικά 

σχήματα. 

   Ειδικότερα, στο προοίμιο το ύφος είναι λιτό χωρίς εξάρσεις και περιττό στόμφο. Η 

σαφήνεια αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της ρητορικής του Δημοσθένη και 

χρησιμεύει για να ενημερώσει πλήρως ο ρήτορας επί των επιμέρους παραμέτρων του 
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θέματος. Κεντρική ιδέα είναι η προβολή της δίκαιης παραγραφῆς που υπέβαλαν ο 

Φορμίων και οι συνήγοροί του εναντίον του Απολλοδώρου, καθώς και η ανυπόστατη 

κατηγορία του τελευταίου εναντίον του Φορμίωνος για περιουσιακή ζημία. Το ύφος 

του προοιμίου κοσμείται με διάφορα ρητορικά σχήματα, όπως είναι για παράδειγμα 

το ομοιοτέλευτο (§1 εἰδότες καὶ μεμαθηκότες), οι επαναλήψεις (π.χ. §2 πάντα 

πεποιηκὼς - εὖ πεποιηκὼς) και τα πολυσύνδετα (π.χ. §4 καί μοι λαβὲ τὰς συνθήκας 

καὶ τὴν πρόκλησιν καὶ τὰς μαρτυρίας ταυτασί).  

   Το ύφος στη διήγηση είναι απλό. Στην ανάλυση του τμήματος αυτού οι ρητορικές 

ερωτήσεις δίνουν αμεσότητα στον λόγο (§§9, 11), χρησιμοποιούνται επαναλήψεις (§8  

ἀναλίσκειν - ἀναλώσῃ, νέμειν - νείμασθαι, §9 ἐμεμίσθωθ᾽ - μισθώσεις) και 

πολυσύνδετα σχήματα (§13 Ξένωνι καὶ Εὐφραίῳ καὶ Εὔφρονι καὶ Καλλιστράτῳ, καὶ 

οὐδὲ τούτοις παρέδωκεν ἰδίαν ἀφορμήν). Η διήγηση διακόπτεται από την κλιμακωτή 

και σύντομη παρουσίαση των βασικότερων αποδεικτικών στοιχείων που 

επιβεβαιώνουν τη συκοφαντική συμπεριφορά του Απολλοδώρου (§12 μέγιστον - 

δεύτερον - τρίτον). Ο Wooten (1989: 586) συμπεραίνει ότι η ταχύτητα στην προβολή 

των επιχειρημάτων, όπως παρουσιάζεται και εδώ, είναι δείγμα του ύφους που 

εμφανίζεται συχνά στους λόγους του Δημοσθένη (πβ. Κατὰ Φιλίππου Γ’ 9.36-37).  

   Στο τμήμα των αποδείξεων το ύφος γίνεται πιο περίπλοκο, καθώς χρησιμοποιούνται 

διάφορα σχήματα και τεχνάσματα για τη στηλίτευση του ήθους του αντιπάλου. Η 

μακρά χρήση της αποστροφής προετοιμάζει το έδαφος για την υπόκριση. Άλλωστε το 

μεγαλύτερο όπλο του Δημοσθένη είναι η υποκριτική του ικανότητα. Ο ίδιος όταν 

ρωτήθηκε κάποτε για το ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά πράγματα στη ρητορική, 

απάντησε και τις τρεις φορές ότι είναι η υπόκριση (Κικ. De Oratore 3.3). Ο Burke 

(2014: 25) τονίζει ότι η υπόκριση μπορεί να αποκτηθεί από κάποιον μέσω της 

πρακτικής άσκησης. Σύμφωνα με τον Apostolakis (2017: 137) για τη μελέτη ενός 

δικανικού λόγου δεν είναι απαραίτητη μόνο η εξέταση του κειμένου αλλά επιπλέον 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολύτιμα στοιχεία που αφορούν την εμφάνιση του 

ομιλούντος, τη χρήση της φωνής του, τις κινήσεις του σώματος του κλπ. Επειδή 

πιστεύεται ότι τα περισσότερα γραπτά κείμενα των Αττικών ρητόρων είναι 

επεξεργασμένες μορφές των προφορικών τους λόγων, είναι δυνατόν να παρατηρήσει 

κανείς κάποια σημάδια με τα οποία ο ρήτορας υποδεικνύει την εκφραστική 

απαγγελία του λόγου και τη χρήση της υπόκρισης. Ο ομιλητής επίσης μπορεί με το 

κατάλληλο ύφος να προτρέπει το ακροατήριο που τον παρακολουθεί να αντιδράσει 

με έναν συγκεκριμένο τρόπο. O Serafim (2010: 20) υποστηρίζει ότι η υπόκριση δεν 
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είναι μόνο το σύνολο των χειρονομιών ενός ομιλητή και η κατάλληλη τοποθέτηση 

της φωνής του αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα συναισθήματα του 

ακροατηρίου του για να επιτύχει τους σκοπούς του. Εδώ το στοιχείο της υπόκρισης 

είναι σημαντικό, διότι με τη χρήση της αποστροφής και με τον αντίστοιχο τόνο της 

φωνής, τη στάση του σώματος και τις ανάλογες χειρονομίες, ο ομιλητής επιτίθεται 

άμεσα στον Απολλόδωρο, προκαλώντας την οργή των δικαστών και ταυτοχρόνως 

δηλώνει ειρωνεία (πβ. §44 κ.εξ.). Η εικόνα αποκτάει θεατρικότητα που επηρεάζει 

ψυχολογικώς τους δικαστές και το ακροατήριο που παρακολουθεί. Η αποστροφή 

επανέρχεται συχνά μέσα στον λόγο (§53 κ.εξ.) εξυπηρετώντας καταλλήλως τους 

σκοπούς του κατηγόρου. Ο έκδηλος σαρκασμός του ομιλητή αποσκοπεί στο να 

δημιουργήσει στους δικαστές αισθήματα περιφρόνησης προς τον αντίπαλό του, να 

αποδυναμώσει κάθε επιχείρημά του και αυτόχρημα να τον περιθωριοποιήσει (§§34, 

39, 52). Κατάλληλα ρήματα και εκφράσεις αναδεικνύουν τον αλαζονικό χαρακτήρα 

του αντιδίκου, ο οποίος συμπεριφέρεται άπληστα και υπεροπτικά (π.χ. §41 

ἀλαζονεύσεται, §47 ὑβρίζεις, προπηλακίζεις, δεικνύεις). Η χρήση ασύνδετου σχήματος 

δημιουργεί έμφαση στα επιχειρήματα του ομιλητή (§52). Έτσι λοιπόν υπάρχουν 

αντιθέσεις (§44 δόξαι - εἶναι), επαναλήψεις (π.χ. §23 γεγενημένου - γεγενημένης), 

ετυμολογικά σχήματα (π.χ. §39 καταλελειτουργηκώς - ἐλειτούργεις) και ομοιοτέλευτα 

σχήματα (π.χ. §41 χρηστὸν εἶναι τὸν αὐτὸν θαυμαστὸν ἡλίκον). Η ταχεία ροή του 

λόγου στην §45 αποτελεί δείγμα της ρητορικής του Δημοσθένη και θυμίζει το 

αντίστοιχο χωρίο στον λόγο Περὶ τοῦ στεφάνου (18.265) με τις νόμιμες ενέργειες του 

Δημοσθένη, οι οποίες αντιπαραβάλλονται με τις παράνομες ενέργειες του Αισχίνη 

(ἐξέτασον τοίνυν παρ᾽ ἄλληλα τὰ σοὶ κἀμοὶ βεβιωμένα, πράως, μὴ πικρῶς, Αἰσχίνη· 

εἶτ᾽ ἐρώτησον τουτουσὶ τὴν ποτέρου τύχην ἂν ἕλοιθ᾽ ἕκαστος αὐτῶν. ἐδίδασκες 

γράμματα, ἐγὼ δ᾽ ἐφοίτων. ἐτέλεις, ἐγὼ δ᾽ ἐτελούμην. ἐγραμμάτευες, ἐγὼ δ᾽ 

ἠκκλησίαζον. ἐτριταγωνίστεις, ἐγὼ δ᾽ ἐθεώρουν. ἐξέπιπτες, ἐγὼ δ᾽ ἐσύριττον. ὑπὲρ τῶν 

ἐχθρῶν πεπολίτευσαι πάντα, ἐγὼ δ᾽ ὑπὲρ τῆς πατρίδος). Στο σημείο αυτό συγκρίνονται 

ο έντιμος χαρακτήρας του Αντιμάχου με την ανάρμοστη συμπεριφορά και τον έκλυτο 

τρόπο ζωής του Απολλοδώρου. Άλλες συγκρίσεις πραγματοποιούνται ανάμεσα στους 

τρεις βασικούς πρωταγωνιστές του λόγου (Φορμίων - Απολλόδωρος - Πασίων) 

σχετικά με τον χαρακτήρα τους. Η σύγκριση αυτή ελκύει την προσοχή των δικαστών 

και επιτείνει τις αντιθέσεις μεταξύ αυτών των προσώπων: ο Φορμίων με τον Πασίωνα 

ομοιάζουν στον χαρακτήρα, ενώ ο Απολλόδωρος διαφέρει σε αρνητικό βαθμό (§56). 

Οι αντιθέσεις επίσης ενισχύονται με την προβολή των τραπεζιτικών ικανοτήτων του 
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Φορμίωνος σε σχέση με τους υπόλοιπους τραπεζίτες της εποχής του, οι οποίοι 

χρεοκόπησαν και καταστράφηκαν. Με τη χρήση λέξεων που εκφράζουν αίσθηση και 

γνώση (§50 ὁρᾷ, σκοπεῖν) η προβολή αυτή φαίνεται αληθινή.  

   Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό γνώρισμα στο τμήμα της απόδειξης είναι η χρήση 

της αποστροφής, με την οποία ο ομιλητής επιτίθεται σθεναρά στον Απολλόδωρο και 

φιλοδοξεί να τον απομονώσει (§§31, 47, 52, 54). Η χρήση εκφράσεων που 

παρουσιάζουν τον εργατικό και ενάρετο χαρακτήρα του Φορμίωνος συμβάλλει 

ενεργά στην θετική αποτίμηση του ήθους του. Στο τμήμα αυτό ο ομιλητής 

κλιμακώνει την επιχειρηματολογία του εναντίον του Απολλοδώρου, απευθύνοντας 

ερωτήσεις που εξουδετερώνουν την ισχύ των αντιπάλων απόψεων και ενδυναμώνουν 

τη θέση του ίδιου έναντι των δικαστών (§§19-21, 53-54). Η παράθεση υποθετικών 

συλλογισμών στο τμήμα αυτό, όπως και στη διήγηση, αποκαλύπτει κάποιον βαθμό 

αβεβαιότητας· από την άλλη όμως είναι ένα τεκμήριο που δεικνύει ότι ο ομιλητής 

έχει εξετάσει σε βάθος το ζήτημα και έχει οργανώσει πλήρως τα επιχειρήματά του 

(§§13, 46).     

   Επιπλέον, η χρήση ρητορικών ερωτήσεων είναι ένα μέσο διά του οποίου ο 

Δημοσθένης προβάλλει τις σκέψεις του σε κάθε θέμα χωριστά και με τη δέουσα 

λεπτομέρεια. Στον συγκεκριμένο λόγο οι ρητορικές ερωτήσεις αποσκοπούν στο να 

αποδείξουν ότι είναι νόμιμη η δίκη που υπέβαλε ο Φορμίων (Carawan 1983: 222). 

Επίσης, έντονη είναι και η χρήση κοινών ρητορικών τόπων, που δείχνουν σαφώς την 

αλληλεπίδραση των Αττικών ρητόρων (π.χ. §1 τὴν μὲν ἀπειρίαν τοῦ λέγειν, §32 ἀλλὰ 

μὴν ὅτι ταῦτ᾽ ἀληθῆ λέγω, §62 οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν). Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δοθεί στην ειρωνική χρήση της προσφώνησης ὦ βέλτιστε (§52). Ο ομιλητής 

ακόμη χρησιμοποιεί συνώνυμες λέξεις για να αναφερθεί σε έννοιες με την ίδια 

σημασία, ώστε να αυξήσει την υφολογική ποικιλία του λόγου (π.χ. §23 πλάσμα καὶ 

σκευώρημ᾽). Σε ορισμένες περιπτώσεις η αναφορά στο πρόσωπο του Απολλοδώρου 

γίνεται με τη χρήση δεικτικών αντωνυμιών (οὗτος, οὑτοσί, τουτονί, τουδὶ), 

προκειμένου να τον απαξιώσει και να προκαλέσει την περιφρόνηση των δικαστών και 

όλου του ακροατηρίου (§§20, 26, 31, 53).  

   Στον επίλογο του λόγου οι θετικοί χαρακτηρισμοί που προάγουν το ήθος του 

Φορμίωνος αντιτίθενται με τους αρνητικούς κατά του Απολλοδώρου, υπονομεύοντας 

έτσι τον χαρακτήρα του (π.χ. για τον Φορμίωνα πβ. §57 χρήσιμος που 

επαναλαμβάνεται δύο φορές στην αρχή και το τέλος της παραγράφου και για τον 

Απολλόδωρο πβ. §58 μιαρῷ). Συνοπτικά, τα επιχειρήματα διαβολής εναντίον του 
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αντιπάλου και οι μέθοδοι πρόκλησης πάθους με τη χρήση χαρακτηριστικών λέξεων 

(§59 σῷσαι, βοηθήσειέ) αποτελούν γνωρίσματα που εντοπίζονται κατά κύριο λόγο 

στον Λυσία (Usher 1999: 267-268). Εδώ είναι εμφανής η επιρροή του ρήτορα αυτού 

στον Δημοσθένη. Η χρήση επίσης παρηχήσεων (§58 μηδ᾽ ἐπιτρέψητε ἀνατρέψαι, §61 

αἰτίας καὶ βλασφημίας, λέγῃ καὶ κακολογῇ, φυλάττετε καὶ μέμνησθε, ποιῆτε - 

εὐορκήσετε - σώσετε) και ρημάτων αίσθησης (§§58, 59) εντείνουν την προσοχή των 

δικαστών. Τέλος, η χρήση ρημάτων σε προστακτική (§58 μὴ προῆσθε, μηδ᾽ 

ἐπιτρέψητε, §60 κελεύετε, §61 μὴ προσέχετε τὸν νοῦν, φυλάττετε, μέμνησθε) δηλώνει 

ότι ο ομιλητής προσπαθεί να παρέμβει στον ρόλο των δικαστών και να τους υποδείξει 

τις ενέργειές τους. 

   Εν κατακλείδι, στα υφολογικά χαρακτηριστικά του λόγου παρατηρείται μεγάλη 

ποικιλία, η οποία προωθεί τα επιχειρήματα του ομιλητή. Επίσης, σε όλον τον λόγο η 

χρήση έναρθρων απαρεμφάτων (πβ. §1 τοῦ λέγειν, §27 τοῦ μὴ συκοφαντεῖσθαι, §30 

τοῦ χρηματίσασθαι) αποτελεί στοιχείο που ανήκει κατεξοχήν στο ύφος του 

Δημοσθένη (Denniston, GPS: 37), όπως επίσης και η χρήση μακρών περιόδων 

(Denniston, GPS: 68), τις οποίες διαδέχονται κοφτές προτάσεις (πβ. §§11-12, 14-15, 

18-19, 52-53). Γενικότερα, η προβολή επιχειρημάτων ήθους και πάθους, η δραματική 

ένταση στον λόγο με τη χρησιμοποίηση λέξεων που εκφράζουν συναισθήματα και 

ηθικές ιδιότητες (πβ. §3 συκοφαντεῖ, §33 ἀναιδεστάτους λόγους, §44 χρηστόν, §47 

ὑβρίζεις, §61 κραυγὴ καὶ ἀναίδεια), το ύφος στις §§52-62 που θυμίζουν διάλογο 

(Humphreys 1985: 220), οι εκκλήσεις του ομιλητή, ώστε οι δικαστές να μην 

εξαπατηθούν από τους ψευδείς ισχυρισμούς του αντιπάλου (§61) και οι επικλήσεις 

του στους θεούς (§§39, 55, 53, 61) προσθέτουν πειστικότητα και αληθοφάνεια στα 

γεγονότα, τα οποία είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ύφους του Δημοσθένη.    

 

4.3. Η Γνησιότητα του λόγου.  

   Η πατρότητα ενός λόγου αποτελεί περίπλοκο ζήτημα, διότι μπορεί το κείμενο που 

μας σώζεται είτε να είναι το πρωτότυπο έργο του λογογράφου είτε να αποτελεί την 

τελική μορφή του κειμένου προς έκδοση· είναι πολύ πιθανόν το κείμενο να έχει 

δεχθεί παρεμβάσεις από τους αντιγραφείς της ελληνιστικής και βυζαντινής περιόδου 

(Βολονάκη 2012: 60). Για το θέμα αυτό δεν μπορούμε να εκφέρουμε μια βέβαιη 

γνώμη, αν συνυπολογίσουμε τα υπάρχοντα δεδομένα. 

   Ο λόγος Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ παρουσιάζει όλες τις αρετές της κομψότητας 

του ύφους και της σύνθεσης που θα μπορούσαν να αποδοθούν στον Δημοσθένη και 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

145 

 

για αυτό θεωρείται ένας από τους καλύτερους ιδιωτικούς του λόγους (Sandys & Paley 

1875: xxvii). Ο Δείναρχος (Κατὰ Δημοσθένους 1.111) τονίζει τη γνησιότητα του 

λόγου αυτού του Δημοσθένη. Ο Αισχίνης επίσης (Kατὰ Κτησιφῶντος 2.165) 

επιρρίπτει κατηγορίες εναντίον του ρήτορα, υποστηρίζοντας ότι έχει γράψει για την 

ίδια υπόθεση δύο διαφορετικούς λόγους για δύο αντιδίκους, τον Φορμίωνα και τον 

Απολλόδωρο, με σκοπό το χρηματικό όφελος (Duncan 2006: 63). Σύμφωνα με τον 

Trevett (1992: 52) ο ένας λόγος τον οποίο εννοεί ο Αισχίνης ότι ανήκει στον 

Δημοσθένη είναι χωρίς αμφιβολία ο λόγος Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ (36). Ο 

Trevett (1992: 89-90) διατυπώνει τις αμφιβολίες του για τον λόγο Kατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν Α’ (45), αν όντως είναι αυτός που αναφέρει ο Αισχίνης ως γνήσιο 

του Δημοσθένη. Όπως διαπιστώνει και ο MacDowell (2004: 151-152), ο λόγος αυτός 

ανήκει στον Δημοσθένη και ενδεχομένως η εκφώνησή του να πραγματοποιήθηκε από 

κάποιον φίλο του Φορμίωνος, ο οποίος υπήρξε ο συνήγορός του. 

   Σημαντικές μελέτες που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για να αποδειχθεί η 

γνησιότητα ενός λόγου, είναι αυτές του Dover (1968) και των Usher & Najock 

(1982). Ο Dover στη μελέτη του για το ύφος στους λόγους του Λυσία αποπειράται, 

με αφετηρία τον γνήσιο λόγο του Κατὰ Ἐρατοσθένους (12), να εντοπίσει τα ιδιαίτερα 

υφολογικά στοιχεία και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται σε σύγκριση με τους 

υπόλοιπους λόγους που ανήκουν στον Λυσία και να εξαγάγει πολύτιμα 

συμπεράσματα σχετικά με τη γνησιότητά τους. Διεξοδικότερη είναι η μελέτη των 

Usher & Najock, οι οποίοι, βασιζόμενοι σε στατιστική ανάλυση σε ένα σύνολο από 

ομάδες λέξεων, υπολογίζουν τις διαφορές των λέξεων από τους λόγους που ανήκουν 

στο corpus του Λυσία ανεξάρτητα από τον λόγο Κατὰ Ἐρατοσθένους. O Trevett 

(1992: 62-76) με τη σειρά του επιχειρεί στο έργο του μια μελέτη αναφορικά με το 

ύφος στους λόγους του Δημοσθένη εντοπίζοντας μέσα από τη χρήση κοινών λέξεων 

να διαχωρίσει τους γνήσιους λόγους του ρήτορα από αυτούς που ανήκουν κατά λάθος 

στο corpus του και έχουν ως συγγραφέα τους τον Απολλόδωρο. Επισημαίνει ότι η 

γνησιότητα ενός λόγου μπορεί να αμφισβητηθεί, αφού στην αττική δικανική ρητορεία 

ήταν συχνή η χρήση κοινών ρητορικών τόπων και επιχειρημάτων. Υπήρχε τέτοια 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ρητόρων και ένας λογογράφος μπορούσε να ακολουθήσει 

τον ίδιο τρόπο γραφής σε όλους τους λόγους του· όμως η παράμετρος που πρέπει να 

ληφθεί υπόψη είναι ότι το κείμενο εξαρτάται από τους στόχους που επιθυμούσε να 

επιτύχει σε κάθε περίπτωση. Πάντως, τα κριτήρια που εφαρμόζει για να εξακριβώσει 

ποιοι είναι γνήσιοι λόγοι του Δημοσθένη σχετίζονται με την έκταση των λόγων, τη 
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συχνότητα εμφάνισης των αντωνυμιών οὗτος και αὑτὸς και τη χρήση κοινών λέξεων 

και συνδετικών μορίων (Trevett 1992: 71). 

   Με βάση τις απόψεις από τις μελέτες του Dover (1968) και των Usher & Najock 

(1982) o μόνος λόγος από το δημοσθενικό corpus που μπορεί να αποδοθεί με 

βεβαιότητα στον Δημοσθένη είναι ο λόγος Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου (21). Δεν 

εκφωνήθηκε ποτέ, ούτε δημοσιεύτηκε από τον ρήτορα· περιλαμβάνει όμως 

αυτοβιογραφικά του στοιχεία που αφορούν την προσωπική του διένεξη με τον 

Μειδία. Η σύγκριση του λόγου αυτού με τον λόγο Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να διατυπωθούν κάποιες ασφαλείς εικασίες που αφορούν 

τη γνησιότητα του τελευταίου. Οι δύο λόγοι, παρότι έχουν διαφορετικό νομικό 

πλαίσιο, παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες ως προς τα επιχειρήματα που 

χρησιμοποιούνται, τα ρητορικά σχήματα και τα μέσα πειθούς. Συγκεκριμένα, ο 

Απολλόδωρος και ο Μειδίας είναι πολιτικοί, γνωστά πρόσωπα στη δημόσια ζωή, 

εναντίον των οποίων έχουν γραφθεί οι λόγοι αυτοί. Ένα κοινό σημείο των δύο λόγων 

ως προς το περιεχόμενο είναι η προβολή του ανήθικου και πολυτελούς βίου του 

Απολλοδώρου που ομοιάζει με αυτόν του Μειδία (§§45-47, πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου 

περὶ τοῦ κονδύλου 21.133, 158). Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιείται ως 

επιχείρημα η δουλική καταγωγή των δύο αυτών προσώπων για να καταρρακωθεί το 

ήθος τους (§46, πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.148-149). Επίσης, 

χρησιμοποιούνται κοινές λέξεις και εκφράσεις, των οποίων η χρήση είναι 

χαρακτηριστική στον Δημοσθένη (π.χ. §20 μιαρῷ, πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ 

κονδύλου 21.19 μιαροῦ, §45 ἀκολούθους, πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 

21.158 ἀκολούθους, §47 ὑβρίζεις, πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.204 

ὑβριστὴς γὰρ εἶ), συχνές ρητορικές ερωτήσεις (§§20, 53-54, πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου 

περὶ τοῦ κονδύλου 21.122, 197-198, 222) και επικλήσεις στους θεούς (§§39, 51, 53, 

61, πβ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.160, 199), στοιχεία που υποδηλώνουν είτε 

ότι και οι δύο λόγοι είναι γραμμένοι από τον ίδιο λογογράφο είτε από διαφορετικούς 

λογογράφους που έχουν χρησιμοποιήσει κοινά στοιχεία και επομένως έχουν 

αλληλοεπηρεασθεί.  

   Εν συνόψει, από τα επιχειρήματα που παρουσιάσθηκαν στην Εισαγωγή 4.2. 

διαπιστώνεται ότι τα υφολογικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου λόγου 

ταιριάζουν στο ύφος και στον τρόπο με τον οποίο ο Δημοσθένης συνέγραφε τα 

κείμενά του. Συνεπώς, με κύριο γνώμονα τα προαναφερθέντα, το συμπέρασμα στο 
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οποίο οδηγούμαστε είναι, ότι ο λόγος αυτός έχει συνταχθεί από τον Δημοσθένη, 

τηρουμένων ορισμένων επιφυλάξεων. 
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ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

   1. Τὴν μὲν ἀπειρίαν τοῦ λέγειν, καὶ ὡς ἀδυνάτως ἔχει Φορμίων, αὐτοὶ  πάντες ὁρᾶτ᾽, 

ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι· ἀνάγκη δ᾽ ἐστὶν τοῖς ἐπιτηδείοις ἡμῖν, ἃ σύνισμεν πολλάκις τούτου 

διεξιόντος ἀκηκοότες, λέγειν καὶ διδάσκειν ὑμᾶς, ἵν᾽ εἰδότες καὶ μεμαθηκότες ὀρθῶς τὰ 

δίκαια παρ᾽ ἡμῶν, ἃν ᾖ δίκαια καὶ εὔορκα, ταῦτα ψηφίσησθε. 2. τὴν μὲν οὖν 

παραγραφὴν ἐποιησάμεθα τῆς δίκης, οὐχ ἵν᾽ ἐκκρούοντες χρόνους ἐμποιῶμεν,  ἀλλ᾽ ἵνα 

τῶν πραγμάτων, ἐὰν ἐπιδείξῃ μηδ᾽ ὁτιοῦν ἀδικοῦνθ᾽ ἑαυτὸν οὑτοσί, ἀπαλλαγή τις αὐτῷ 

γένηται παρ᾽ ὑμῖν κυρία. ὅσα γὰρ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἐστὶν ἀνθρώποις ἰσχυρὰ καὶ βέβαια 

ἄνευ τοῦ παρ᾽ ὑμῖν ἀγωνίσασθαι, ταῦτα πάντα πεποιηκὼς Φορμίων οὑτοσί, καὶ πολλὰ 

μὲν εὖ πεποιηκὼς Ἀπολλόδωρον τουτονί, 3. πάντα δ᾽, ὅσων κύριος τῶν τούτου 

κατελείφθη, διαλύσας καὶ παραδοὺς δικαίως, καὶ πάντων ἀφεθεὶς μετὰ ταῦτα τῶν 

ἐγκλημάτων, ὅμως, ὡς ὁρᾶτε, ἐπειδὴ φέρειν τοῦτον οὐχ οἷός τ᾽ ἐστίν, δίκην ταλάντων 

εἴκοσι λαχὼν αὐτῷ ταύτην συκοφαντεῖ. ἐξ ἀρχῆς οὖν ἅπαντα τὰ πραχθέντα τούτῳ πρὸς 

Πασίωνα καὶ Ἀπολλόδωρον ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων εἰπεῖν πειράσομαι, ἐξ ὧν 

εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἥ τε τούτου συκοφαντία φανερὰ γενήσεται, καὶ ὡς οὐκ εἰσαγώγιμος ἡ δίκη 

γνώσεσθ᾽ ἅμα ταῦτ᾽ ἀκούσαντες.    

   4. Πρῶτον μὲν οὖν ὑμῖν ἀναγνώσεται τὰς συνθήκας, καθ᾽ ἃς ἐμίσθωσε Πασίων τὴν 

τράπεζαν τούτῳ καὶ τὸ ἀσπιδοπηγεῖον. καί μοι λαβὲ τὰς συνθήκας καὶ τὴν πρόκλησιν 

καὶ τὰς μαρτυρίας ταυτασί. 

  

ΣΥΝΘΗΚΑΙ.  ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ.  ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 

    Αἱ μὲν οὖν συνθῆκαι, καθ᾽ ἃς ἐμίσθωσεν ὁ Πασίων τούτῳ τὴν τράπεζαν καὶ τὸ 

ἀσπιδοπηγεῖον ἤδη καθ᾽ ἑαυτὸν ὄντι, αὗταί εἰσιν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι·                          

δεῖ δ᾽ ὑμᾶς ἀκοῦσαι καὶ μαθεῖν ἐκ τίνος τρόπου προσώφειλεν τὰ ἕνδεκα τάλαντα ὁ 

Πασίων ἐπὶ τὴν τράπεζαν. 5. οὐ γὰρ δι᾽ ἀπορίαν ταῦτ᾽ ὤφειλεν, ἀλλὰ διὰ φιλεργίαν.                             

ἡ μὲν γὰρ ἔγγειος ἦν οὐσία Πασίωνι μάλιστα ταλάντων εἴκοσιν, ἀργύριον δὲ πρὸς ταύτῃ 

δεδανεισμένον ἴδιον πλέον ἢ πεντήκοντα τάλαντα. ἐν οὖν τοῖς πεντήκοντα ταλάντοις 

τούτοις ἀπὸ τῶν παρακαταθηκῶν τῶν τῆς τραπέζης ἕνδεκα τάλαντα ἐνεργὰ ἦν.  
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 1. Την απειρία του να μιλήσει, και την αδυναμία που έχει ο Φορμίων να 

υπερασπισθεί τον εαυτό του, όλοι τα βλέπετε, κύριοι Αθηναίοι· είναι ανάγκη εμείς οι 

φίλοι του, να σας διηγηθούμε και να σας αποδείξουμε, αυτά που έχουμε ακούσει να 

εκθέτει με λεπτομέρειες πολλές φορές και τα γνωρίζουμε καλά, ώστε αφού 

εξακριβώσετε και μάθετε ορθά την αλήθεια από εμάς, για αυτά θα ψηφίσετε,  

σύμφωνα με τους νόμους και τους όρκους που έχετε δώσει. 2. Δεν υποβάλαμε την 

ένσταση παραγραφής, για να σας ξεγελάσουμε και να κερδίσουμε χρόνο, αλλά για τα 

ίδια τα πράγματα, αν μπορέσει δηλαδή αυτός εδώ να αποδείξει ότι δεν έχει διαπράξει 

κανένα αδίκημα, να κερδίσει έτσι από εσάς οριστική απαλλαγή. Για όλα αυτά, αυτός 

εδώ ο άνθρωπος έχει δώσει όλες τις εγγυήσεις και τις διαβεβαιώσεις που μπορεί να 

δώσει κάποιος χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουμε σε εσάς, όλα αυτά τα έχει κάνει 

αυτός εδώ ο Φορμίων, και σε πολλά πράγματα έχει ευεργετήσει αυτόν εδώ τον 

Απολλόδωρο 3. για όλα όμως, όσων υπήρξε διαχειριστής αυτού, του τα πλήρωσε και 

του τα παρέδωσε νόμιμα, και απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες, όμως, όπως 

βλέπετε, επειδή δεν είναι δυνατόν να δεχθεί τις απαιτήσεις του, τον συκοφαντεί και 

τον οδηγεί σε δίκη ζητώντας είκοσι τάλαντα. Από την αρχή θα προσπαθήσω να 

εκθέσω όσο πιο σύντομα μπορώ να πω τις πράξεις αυτού απέναντι στον Πασίωνα και 

τον Απολλόδωρο, από αυτά γνωρίζω καλά ότι θα αποκαλυφθεί η συκοφαντία του, και 

από αυτά θα καταλάβετε γιατί η δίκη δεν μπορεί να εκδικασθεί αφού συγχρόνως 

ακούσετε αυτά.   

   4. Πρώτα θα σας διαβασθούν οι συμφωνίες, σύμφωνα με τις οποίες ο Πασίων 

ενοίκιασε την τράπεζα σε αυτόν και το εργαστήριο των ασπίδων. Πάρε από εμένα τις 

συμφωνίες, την πρόκληση και αυτές τις μαρτυρίες.  

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΠΡΟΚΛΗΣΗ. ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

   Αυτές είναι λοιπόν οι συμφωνίες, σύμφωνα με τις οποίες ο Πασίων μίσθωσε την 

τράπεζα και το εργαστήριο των ασπίδων μετά την απελευθέρωσή του, κύριοι 

Αθηναίοι· πρέπει όμως να ακούσετε και να μάθετε με ποιον τρόπο ο Πασίων φαίνεται 

να χρωστάει έντεκα τάλαντα στην τράπεζα. 5. Δεν έγινε οφειλέτης εξαιτίας της 

φτώχειας του, αλλά εξαιτίας της εργατικότητάς του. Η αξία της έγγειας περιουσίας 

του Πασίωνος ανερχόταν σε περισσότερο από είκοσι τάλαντα, επιπλέον είχε δανείσει 

σε μετρητά περισσότερα από πενήντα τάλαντα. Από αυτά τα πενήντα τάλαντα τα 

έντεκα τάλαντα προέρχονταν από τις καταθέσεις της τράπεζας και έτσι γίνονταν  προσο- 
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6. μισθούμενος οὖν ὅδε τὴν ἐργασίαν αὐτὴν τῆς τραπέζης καὶ τὰς  παρακαταθήκας 

{λαμβάνων}, ὁρῶν ὅτι, μήπω τῆς πολιτείας αὐτῷ παρ᾽ ὑμῖν οὔσης, οὐχ οἷός τ᾽ ἔσοιτο 

εἰσπράττειν ὅσα Πασίων ἐπὶ γῇ καὶ συνοικίαις δεδανεικὼς ἦν, εἵλετο μᾶλλον αὐτὸν τὸν 

Πασίωνα χρήστην ἔχειν τούτων τῶν χρημάτων ἢ τοὺς ἄλλους χρήστας, οἷς προειμένος 

ἦν. καὶ οὕτω διὰ ταῦτ᾽ ἐγράφη εἰς τὴν μίσθωσιν προσοφείλων ὁ Πασίων ἕνδεκα 

τάλαντα, ὥσπερ καὶ μεμαρτύρηται ὑμῖν. 

    7. Ὅν μὲν τοίνυν τρόπον ἡ μίσθωσις ἐγένετο, μεμαρτύρηται ὑμῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 

ἐπικαθημένου· ἐπιγενομένης δ᾽ ἀρρωστίας τῷ Πασίωνι μετὰ ταῦτα, σκέψασθ᾽ ἃ 

διέθετο. λαβὲ τῆς διαθήκης τὸ ἀντίγραφον καὶ τὴν πρόκλησιν ταυτηνὶ καὶ τὰς μαρτυρίας 

ταυτασί, παρ᾽ οἷς αἱ διαθῆκαι κεῖνται. 

 

ΔΙΑΘΗΚΗ. ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ. ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 

   8. Ἐπειδὴ τοίνυν ὁ Πασίων ἐτετελευτήκει ταῦτα διαθέμενος, Φορμίων οὑτοσὶ τὴν μὲν 

γυναῖκα λαμβάνει κατὰ τὴν διαθήκην, τὸν δὲ παῖδ᾽ ἐπετρόπευεν. ἁρπάζοντος δὲ τούτου 

καὶ πόλλὰ ἀπὸ κοινῶν τῶν χρημάτων ἀναλίσκειν οἰομένου δεῖν, λογιζόμενοι πρὸς 

ἑαυτοὺς οἱ ἐπίτροποι, ὅτι, εἰ δεήσει κατὰ τὰς διαθήκας, ὅσ᾽ ἂν οὗτος ἐκ κοινῶν τῶν 

χρημάτων ἀναλώσῃ, τούτοις ἐξελόντας ἀντιμοιρεὶ τὰ λοιπὰ νέμειν, οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἔσται 

περιόν, νείμασθαι τὰ ὄντα ὑπὲρ τοῦ παιδὸς ἔγνωσαν. 9. καὶ νέμονται τὴν ἄλλην οὐσίαν 

πλὴν ὧν ἐμεμίσθωθ᾽ οὑτοσί· τούτων δὲ τῆς προσόδου τὴν ἡμίσειαν τούτῳ ἀπεδίδοσαν. 

ἄχρι μὲν οὖν τούτου τοῦ χρόνου πῶς ἔνεστ᾽ ἐγκαλεῖν αὐτῷ μισθώσεως; οὐ γὰρ νῦν, 

ἀλλὰ τότ᾽ εὐθὺς ἔδει χαλεπαίνοντα φαίνεσθαι. καὶ μὴν οὐδὲ τὰς ἐπιγιγνομένας 

μισθώσεις ὡς οὐκ ἀπείληφεν ἔστ᾽ εἰπεῖν αὐτῷ. 10. οὐ γὰρ ἄν ποτ᾽, ἐπειδὴ 

δοκιμασθέντος Πασικλέους ἀπηλλάττετο τῆς μισθώσεως ὅδε, ἀφήκατ᾽ ἂν αὐτὸν 

ἁπάντων τῶν ἐγκλημάτων, ἀλλὰ τότ᾽ ἂν παραχρῆμα ἀπῃτεῖτε, εἴ τι προσώφειλεν ὑμῖν. 

ὡς τοίνυν ταῦτ᾽ ἀληθῆ λέγω, καὶ ἐνείματο οὗτος πρὸς τὸν ἀδελφὸν παῖδ᾽ ὄντα, καὶ 

ἀφῆκαν τῆς μισθώσεως καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἐγκλημάτων, λαβὲ ταυτηνὶ τὴν 

μαρτυρίαν. 
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δοφόρα. 6. Όταν ο Φορμίων ενοίκιασε την εκμετάλλευση της τράπεζας και των 

καταθέσεων, είδε ότι, δεν είχε αποκτήσει ακόμη την ιδιότητα του Αθηναίου πολίτη,    

επομένως, δεν μπορούσε να εισπράξει όσα ο Πασίων είχε δανείσει με την ασφάλεια 

γης και κατοικιών, προτίμησε λοιπόν να θεωρηθεί ο ίδιος ο Πασίων οφειλέτης αυτών 

των χρημάτων και όχι οι άλλοι οφειλέτες, στους οποίους είχε δανείσει. Και έτσι 

εξαιτίας αυτών γράφθηκε στη μίσθωση ότι ο Πασίων χρωστούσε επιπλέον έντεκα 

τάλαντα, όπως έχει ήδη μαρτυρηθεί στο δικαστήριό σας. 

   7.  Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο έγινε η μίσθωση, έχει ήδη μαρτυρηθεί σε εσάς 

από τον υπάλληλο της τράπεζας· μετά από αυτά ο Πασίων αρρώστησε, εξετάστε 

λοιπόν τον τρόπο με τον οποίον συνέταξε τη διαθήκη του. Πάρε από εμένα το 

αντίγραφο της διαθήκης και αυτήν την πρόκληση και αυτές τις μαρτυρίες, από αυτούς 

που κρατούσαν τη διαθήκη. 

 

ΔΙΑΘΗΚΗ. ΠΡΟΚΛΗΣΗ. ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

   8. Όταν λοιπόν ο Πασίων πέθανε και αφού είχε κάνει τη διαθήκη του, αυτός εδώ ο 

Φορμίων σύμφωνα με τη διαθήκη παντρεύτηκε τη γυναίκα του, και ανέλαβε την 

επιτροπεία του παιδιού του. Επειδή όμως αυτός θεωρούσε ότι μπορούσε να αρπάζει 

πολλά χρήματα από την κοινή περιουσία για να τα ξοδεύει, οι επίτροποι σκέφτηκαν, 

κατά τις διατάξεις της διαθήκης, ότι, αν αφαιρούσαν από την κληρονομιά όσα αυτός 

ξόδευε από την κοινή περιουσία και ερχόταν η στιγμή να μοιράσουν τα πράγματα σε 

δύο ίσης αξίας μερίδες, δεν θα είχε μείνει τίποτα, έτσι αποφάσισαν να μοιράσουν την 

περιουσία για να διαφυλάξουν τα συμφέροντα του παιδιού. 9. Και μοίρασαν την 

υπόλοιπη περιουσία εκτός από το τμήμα που είχε μισθώσει αυτός εδώ· από εκείνα τα 

μέρη έδωσαν το μισό ποσό του εισοδήματος σε αυτόν. Μέχρι αυτήν τη στιγμή πώς 

είναι δυνατόν να τον κατηγορεί για τη μίσθωση; Όχι τώρα, αλλά τότε θα έπρεπε 

αμέσως να είχε εξοργισθεί μαζί του. Και ούτε μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν πήρε τα 

μισθώματα από αυτόν. 10. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν με την ενηλικίωση του 

Πασικλή απαλλάχθηκε αυτός από τη μίσθωση, δεν θα τον αφήνατε ελεύθερο από 

όλες τις κατηγορίες, αλλά αμέσως θα απαιτούσατε να σας πληρώσει, αν σας όφειλε 

ο,τιδήποτε. Για να αποδείξω ότι λέω την αλήθεια, ότι η περιουσία μοιράσθηκε για να 

διασφαλισθούν τα δικαιώματα του αδερφού που ήταν παιδί, και ότι τον απάλλαξαν 

από τη μίσθωση και όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, πάρε αυτήν εδώ τη μαρτυρία.  
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

   11. Εὐθὺς τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὡς ἀφεῖσαν τουτονὶ τῆς μισθώσεως, νέμονται 

τὴν τράπεζαν καὶ τὸ ἀσπιδοπηγεῖον, καὶ λαβὼν αἵρεσιν Ἀπολλόδωρος αἱρεῖται τὸ 

ἀσπιδοπηγεῖον ἀντὶ τῆς τραπέζης. καίτοι εἰ ἦν ἰδία τις ἀφορμὴ τούτῳ πρὸς τῇ τραπέζῃ, 

τί δή ποτ᾽ ἂν εἵλετο τοῦτο μᾶλλον ἢ ἐκείνην; οὔτε γὰρ ἡ πρόσοδος ἦν πλείων, ἀλλ᾽ 

ἐλάττων (τὸ μὲν γὰρ τάλαντον, ἡ δ᾽ ἑκατὸν μνᾶς ἔφερεν), οὔτε τὸ κτῆμ᾽ ἥδιον, εἰ προσῆν 

χρήματα τῇ τραπέζῃ ἴδια. ἀλλ᾽ οὐ προσῆν. διόπερ σωφρονῶν εἵλετο τὸ ἀσπιδοπηγεῖον 

οὗτος· τὸ μὲν γὰρ κτῆμ᾽ ἀκίνδυνον ἐστιν, ἡ δ᾽ ἐργασία προσόδους ἔχουσα ἐπικινδύνους 

ἀπὸ χρημάτων ἀλλοτρίων. 

   12. Πολλὰ δ᾽ ἄν τις ἔχοι λέγειν καὶ ἐπιδεικνύναι σημεῖα τοῦ τοῦτον συκοφαντεῖν 

ἐγκαλοῦντ᾽ ἀφορμήν. ἀλλ᾽ οἶμαι μέγιστον μέν ἐστιν ἁπάντων τεκμήριον τοῦ μηδεμίαν  

λαβεῖν ἀφορμὴν εἰς ταῦτα τουτονὶ τὸ ἐν τῇ μισθώσει γεγράφθαι προσοφείλοντα τὸν 

Πασίων᾽ ἐπὶ τὴν τράπεζαν, οὐ δεδωκότα ἀφορμὴν τούτῳ, δεύτερον δὲ τὸ τοῦτον ἐν τῇ 

νομῇ μηδὲν ἐγκαλοῦντα φαίνεσθαι, τρίτον δ᾽, ὅτι μισθῶν ἑτέροις ὕστερον ταὐτὰ ταῦτα 

τοῦ ἴσου ἀργυρίου οὐ φανήσεται προσμεμισθωκὼς ἰδίαν ἀφορμήν. 13. καίτοι εἰ, ἣν ὁ 

πατὴρ παρέσχεν, ὑπὸ τοῦδε ἀπεστερεῖτο, αὐτὸν νῦν προσῆκεν ἐκείνοις ἄλλοθεν 

πορίσαντα δεδωκέναι. ὡς τοίνυν ταῦτ᾽ ἀληθῆ λέγω, καὶ ἐμίσθωσεν ὕστερον Ξένωνι καὶ 

Εὐφραίῳ καὶ Εὔφρονι καὶ Καλλιστράτῳ, καὶ οὐδὲ τούτοις παρέδωκεν ἰδίαν ἀφορμήν, 

ἀλλὰ τὰς παρακαταθήκας καὶ τὴν ἀπὸ τούτων ἐργασίαν αὐτὴν ἐμισθώσαντο, λαβέ μοι 

τὴν τούτων μαρτυρίαν. {καὶ ὡς τὸ ἀσπιδοπηγεῖον εἵλετο.} 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

   14. Μεμαρτύρηται μὲν τοίνυν ὑμῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι καὶ τούτοις         

ἐμίσθωσαν καὶ οὐ παρέδωκαν ἰδίαν ἀφορμὴν οὐδεμίαν, καὶ ἐλευθέρους ἀφεῖσαν                           

ὡς μεγάλα εὖ πεπονθότες, καὶ οὐκ ἐδικάζοντο οὔτ᾽ ἐκείνοις τότ᾽ οὔτε τούτῳ.               

ὃν μὲν τοίνυν χρόνον ἡ μήτηρ ἔζη, ἡ πάντα ἀκριβῶς ταῦτ᾽ εἰδυῖα, οὐδὲν ἔγκλημα             

πώποτε ἐποιήσατο πρὸς τουτονὶ Φορμίωνα Ἀπολλόδωρος· ὡς δ᾽ ἐτελεύτησεν                    

ἐκείνη, τρισχιλίας ἐγκαλέσας ἀργυρίου δραχμὰς πρὸς αἷς ἔδωκεν ἐκείνη             

δισχιλίαις τοῖς τούτου παιδίοις, καὶ χιτωνίσκον τινὰ καὶ θεράπαιναν, ἐσυκοφάντει.      
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

11. Αμέσως λοιπόν, κύριοι Αθηναίοι, μόλις απάλλαξαν αυτόν εδώ από τη μίσθωση, 

μοίρασαν την τράπεζα και το εργαστήριο των ασπίδων, και ο Απολλόδωρος είχε το 

δικαίωμα να επιλέξει και προτίμησε το εργαστήριο ασπίδων αντί της τράπεζας. 

Ωστόσο αν υπήρχε κάποιο δικό του κεφάλαιο στην τράπεζα, για ποιον λόγο να 

προτιμήσει περισσότερο αυτό από εκείνη; Δεν είχε περισσότερα έσοδα, αλλά 

λιγότερα (το ένα απέδιδε ένα τάλαντο, ενώ η άλλη εκατό μνες), ούτε η εκμετάλλευση 

του εργαστηρίου θα ήταν προσοδοφόρα, αν υπήρχαν χρήματα στην τράπεζα. Όμως 

δεν υπήρχαν. Για αυτόν τον λόγο σκέφτηκε με σωφροσύνη και προτίμησε το 

εργαστήριο των ασπίδων· το περιουσιακό αυτό στοιχείο είναι ακίνδυνο, ενώ η 

τράπεζα είναι ριψοκίνδυνη δραστηριότητα γιατί διαχειρίζεται χρήματα ξένων.  

   12. Πολλές αποδείξεις θα μπορούσε να πει κάποιος για να δείξει ότι αυτός τον 

συκοφαντεί όταν του ζητάει επιστροφή του κεφαλαίου. Αλλά νομίζω ότι μεγαλύτερη 

απόδειξη του ότι όταν αυτός ενοίκιασε την τράπεζα αυτή δεν είχε κανένα κεφάλαιο, 

είναι αυτό που γράφεται στο συμβόλαιο της μίσθωσης στο οποίο ο Πασίων 

παρουσιάζεται ως οφειλέτης της τράπεζας, και όχι αυτός που έδωσε το κεφάλαιο, 

δεύτερον, αυτός κατά τη διανομή δεν φαίνεται να ζητάει τίποτα, τρίτον, αυτός 

μίσθωσε αργότερα την τράπεζα σε άλλους με το ίδιο μίσθωμα, και δεν φαίνεται στο 

συμβόλαιο ότι έχει βάλει δικό του κεφάλαιο. 13. Ωστόσο, αν τα κεφάλαια που του 

είχε αφήσει ο πατέρας του, είχαν αφαιρεθεί από αυτόν, ο ίδιος τώρα θα έπρεπε να τα 

πάρει από κάπου αλλού και να τα επιστρέψει στους ενοικιαστές. Για το ότι λέω την 

αλήθεια και ότι μετά από αυτά αυτός μίσθωσε την τράπεζα στον Ξένωνα, στον 

Ευφραίο, στον Εύφρονα και στον Καλλίστρατο, και ότι δεν τους έδωσε δικό του 

κεφάλαιο, αλλά ενοίκιασαν τις καταθέσεις και τις επενδύσεις των καταθέσεων και ότι 

προτίμησε το εργαστήριο των ασπίδων, πάρε από εμένα τη μαρτυρία για αυτά. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

   14. Σας έχει λοιπόν ήδη μαρτυρηθεί, κύριοι Αθηναίοι, ότι αυτοί μίσθωσαν την 

τράπεζα σε αυτούς και δεν τους παρέδωσαν δικό τους κεφάλαιο, και τους απαλλαξαν 

από κάθε υποχρέωση θεωρώντας τους μεγάλους ευεργέτες, και δεν τους έφεραν στα 

δικαστήρια ούτε εκείνους τότε ούτε αυτόν. Για όσο καιρό ζούσε η μητέρα τους, η 

οποία τα γνώριζε όλα ακριβώς, ποτέ ο Απολλόδωρος δεν προέβαλε κάποια απαίτηση 

προς τον Φορμίωνα· όταν όμως πέθανε εκείνη τον συκοφαντούσε, αφού του ζήτησε 

τρεις χιλιάδες δραχμές επιπλέον με τις δυο χιλιάδες που είχε δώσει εκείνη στα παιδιά 
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15. καὶ οὐδ᾽ ἐνταῦθα τούτων οὐδὲν ὧν νῦν ἐγκαλεῖ λέγων φανήσεται. ἐπιτρέψας δὲ τῷ 

τε τῆς ἑαυτοῦ γυναικὸς πατρὶ καὶ τῷ συγκηδεστῇ τῷ αὑτοῦ καὶ Λυσίνῳ καὶ 

Ἀνδρομένει, πεισάντων τούτων Φορμίωνα τουτονὶ δοῦναι δωρεὰν τὰς τρισχιλίας καὶ τὸ 

προσόν, καὶ φίλον μᾶλλον ἔχειν τοῦτον ἢ διὰ ταῦτ᾽ ἐχθρὸν αὐτὸν εἶναι, λαβὼν τὸ 

σύμπαν πεντακισχιλίας, καὶ πάντων ἀφεὶς τῶν ἐγκλημάτων τὸ δεύτερον εἰς τὸ ἱερὸν τῆς 

Ἀθηνᾶς ἐλθών, 16. πάλιν, ὡς ὁρᾶτε, δικάζεται, πάσας αἰτίας συμπλάσας καὶ ἐγκλήματα 

ἐκ παντὸς τοῦ χρόνου τοῦ πρὸ τούτου (τοῦτο γάρ ἐστιν μέγιστον ἁπάντων), ἃ 

οὐδεπώποτε  ᾐτιάσατο. ὡς τοίνυν ταῦτ᾽ ἀληθῆ λέγω, λαβέ μοι τὴν γνῶσιν τὴν γενομένην 

ἐν ἀκροπόλει, καὶ τὴν μαρτυρίαν τῶν παραγενομένων, ὅτ᾽ ἀφίει τῶν ἐγκλημάτων 

ἁπάντων Ἀπολλόδωρος, λαμβάνων τοῦτο τὸ ἀργύριον. 

 

ΓΝΩΣΙΣ. ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

   17. Ἀκούετε τῆς γνώσεως, ἄνδρες δικασταί, ἣν ἔγνω Δεινίας, οὗ τὴν θυγατέρ᾽ οὗτος 

ἔχει, καὶ Νικίας ὁ τὴν ἀδελφὴν τῆς τούτου γυναικὸς ἔχων. ταῦτα τοίνυν λαβὼν καὶ 

ἀφεὶς ἁπάντων τῶν ἐγκλημάτων, ὥσπερ ἢ πάντων τεθνεώτων τούτων ἢ τῆς ἀληθείας οὐ 

γενησομένης φανερᾶς, δίκην τοσούτων ταλάντων λαχὼν τολμᾷ δικάζεσθαι. 

   18. Τὰ μὲν οὖν πεπραγμένα καὶ γεγενημένα Φορμίωνι πρὸς Ἀπολλόδωρον ἐξ ἀρχῆς 

ἅπαντ᾽ ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι. οἶμαι δ᾽ Ἀπολλόδωρον τουτονί, οὐδὲν ἔχοντα 

δίκαιον εἰπεῖν περὶ ὧν ἐγκαλεῖ, ἅπερ παρὰ τῷ διαιτητῇ λέγειν ἐτόλμα, ταῦτ᾽ ἐρεῖν, ὡς τὰ 

γράμματα ἡ μήτηρ ἠφάνικε πεισθεῖσα ὑπὸ τούτου, καὶ τούτων ἀπολωλότων οὐκ ἔχει 

τίνα χρὴ τρόπον ταῦτ᾽ ἐξελέγχειν ἀκριβῶς. 19. περὶ δὴ τούτων καὶ ταύτης τῆς αἰτίας 

σκέψασθε ἡλίκα ἄν τις ἔχοι τεκμήρια εἰπεῖν ὅτι ψεύδεται. πρῶτον μὲν γάρ, ὦ ἄνδρες 

Ἀθηναῖοι, τίς ἂν ἐνείματο τὰ πατρῷα μὴ λαβὼν γράμματα, ἐξ ὧν ἔμελλεν εἴσεσθαι      

τὴν καταλειφθεῖσαν οὐσίαν; οὐδὲ εἷς δήπου. καίτοι δυοῖν δέοντα εἴκοσιν ἔτη ἐστὶν ἐξ 

ὅτου ἐνείμω, καὶ οὐκ ἂν ἔχοις ἐπιδεῖξαι, ὡς ἐνεκάλεσας πώποτε ὑπὲρ τῶν γραμμάτων.     

20. δεύτερον δέ, τίς οὐκ ἄν, ἡνίκα ὁ Πασικλῆς ἀνὴρ γεγονὼς ἐκομίζετο τὸν λόγον       

τῆς ἐπιτροπῆς, εἰ δι᾽ αὑτοῦ τὰ γράμματ᾽ ὤκνει τὴν μητέρα αἰτιᾶσθαι διεφθαρκέναι,τούτῳ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΕΡ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

155 

 

του, και κάποιον χιτωνίσκο και μια δούλη. 15. Και θα φανερωθεί ότι δεν έλεγε τότε 

τίποτε από τις τωρινές του κατηγορίες. Αυτός ανέθεσε τη διαιτησία στον πατέρα της 

γυναίκας του και στον συγγενή του εξ αγχιστείας, και στον Λυσίνο και στον 

Ανδρομένη, αυτοί αφού έπεισαν τον Φορμίωνα να δώσει τρεις χιλιάδες δραχμές και 

επιπλέον χρήματα για να τον έχει περισσότερο ως φίλο παρά εχθρό, πήρε συνολικά 

πέντε χιλιάδες δραχμές και για δεύτερη φορά μέσα στον ναό της Αθήνας τον 

απάλλαξε από όλες τις κατηγορίες, 16. πάλι, όπως βλέπετε, τον μηνύει, πλάθοντας 

πιθανές κατηγορίες και απαιτήσεις που σχετίζονται με το προηγούμενο χρονικό 

διάστημα (και το σημαντικότερο από όλα), που δεν έχει ποτέ πριν προβάλλει. Για το 

ότι λέω την αλήθεια πάρε από εμένα την απόφαση που ελήφθη στην Ακρόπολη, και 

τη μαρτυρία των παρευρισκομένων όταν ο Απολλόδωρος τον απάλλαξε από όλες τις 

κατηγορίες, λαμβάνοντας τα χρήματα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

   17. Ακούστε την απόφαση, κύριοι δικαστές, την οποία πήρε ο Δεινίας, του οποίου 

την κόρη έχει παντρευτεί, και ο Νικίας, ο σύζυγος της αδερφής της γυναίκας του. 

Αυτός αφού έλαβε αυτά τα χρήματα τον απάλλαξε από όλες τις κατηγορίες, ωστόσο 

σαν να έχουν πεθάνει αυτοί οι μάρτυρες ή σαν να μην πρόκειται να φανερωθεί η 

αλήθεια, τολμά να κάνει δίκη και να ζητάει τόσα τάλαντα.  

   18. Για όλα αυτά τα οποία έχουν πραχθεί και έχουν γίνει από τον Φορμίωνα στον 

Απολλόδωρο από την αρχή όλα τα έχετε ήδη ακούσει, κύριοι Αθηναίοι. Νομίζω ότι ο 

αυτός εδώ ο Απολλόδωρος, δεν μπορεί να πει τίποτε δίκαιο σχετικά με τις απαιτήσεις 

του, ώστε αυτά που ισχυριζόταν μπροστά στον διαιτητή με θράσος, αυτά θα σας πει, 

ότι η μητέρα του εξαφάνισε τα έγγραφα αφού πείστηκε από αυτόν, και ότι μετά την 

απώλειά τους δεν είχε κανέναν τρόπο να αποδείξει με ακρίβεια το δίκιο του. 19. 

Σχετικά με τις δηλώσεις αυτές και με αυτήν την κατηγορία, σκεφτείτε ποιες 

αποδείξεις θα μπορούσε να έχει κάποιος για να πει ότι αυτός ψεύδεται. Πρώτον, 

λοιπόν, κύριοι Αθηναίοι, ποιος θα μοίραζε την πατρική του κληρονομιά χωρίς να έχει 

στα χέρια του τα έγγραφα, από τα οποία θα γνώριζε το ακριβές μέγεθος της 

περιουσίας του; Κανένας βέβαια. Και όμως ενώ έχουν περάσει δεκαοκτώ χρόνια από 

τότε που έγινε η διανομή της περιουσίας, δεν θα μπορούσες να αποδείξεις, ότι τον 

μήνυσες ποτέ πριν για το θέμα των εγγράφων. 20. Δεύτερον, όταν ο Πασικλής 

ενηλικιώθηκε ζήτησε από τους επιτρόπους του τον απολογισμό για την κληρονομιά, 

αν ο άλλος ντρεπόταν να κατηγορήσει τη μητέρα του ότι κατέστρεψε τα έγγραφα, δεν  
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ταῦτ᾽ ἐδήλωσεν, ὅπως διὰ τούτου ταῦτ᾽ ἠλέγχθη; τρίτον δ᾽, ἐκ ποίων γραμμάτων τὰς 

δίκας ἐλάγχανες; οὗτος γὰρ πολλοῖς τῶν πολιτῶν δίκας λαγχάνων πολλὰ χρήματα 

εἰσπέπρακται, γράφων εἰς τὰ ἐγκλήματα ‘ἔβλαψέ με ὁ δεῖνα οὐκ ἀποδιδοὺς ἐμοὶ τὸ 

ἀργύριον, ὃ κατέλιπεν ὁ πατὴρ ὀφείλοντα αὐτὸν ἐν τοῖς γράμμασιν’. 21. καίτοι εἰ 

ἠφάνιστο τὰ γράμματα, ἐκ ποίων γραμμάτων τὰς δίκας ἐλάγχανεν;  ἀλλὰ μὴν ὅτι ταῦτ᾽ 

ἀληθῆ λέγω, τὴν μὲν νομὴν ἀκηκόατε ἣν ἐνείματο, καὶ μεμαρτύρηται ὑμῖν· τῶν δὲ 

λήξεων  τούτων ἀναγνώσεται ὑμῖν τὰς μαρτυρίας. λαβὲ τὰς μαρτυρίας μοι. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 

   Οὐκοῦν ἐν ταύταις ταῖς λήξεσιν ὡμολόγηκεν ἀπειληφέναι τὰ τοῦ πατρὸς γράμματα· οὐ 

γὰρ δὴ συκοφαντεῖν γε,  οὐδ᾽ ὧν οὐκ ὤφειλον οὗτοι δικάζεσθαι φήσειεν ἄν. 

   22. Νομίζω τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μεγάλων καὶ πολλῶν ὄντων ἐξ ὧν ἔστιν ἰδεῖν 

οὐκ ἀδικοῦντα Φορμίωνα τουτονί, μέγιστον ἁπάντων εἶναι, ὅτι Πασικλῆς, ἀδελφὸς ὢν 

Ἀπολλοδώρου τουτουί, οὔτε δίκην εἴληχεν οὔτ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲν ὧν οὗτος ἐγκαλεῖ. καίτοι οὐ 

δήπου τὸν μὲν παῖδα ὑπὸ τοῦ πατρὸς καταλειφθέντα, καὶ οὗ τῶν ὄντων κύριος ἦν, 

ἐπίτροπος καταλελειμμένος, οὐκ ἂν ἠδίκει, σὲ δέ, ὃς ἀνὴρ κατελείφθης τέτταρα καὶ 

εἴκοσιν ἔτη γεγονώς, καὶ ὑπὲρ σαυτοῦ ῥᾳδίως ἂν τὰ δίκαια ἐλάμβανες εὐθύς, εἴ τι 

ἠδικοῦ. οὐκ ἔστι ταῦτα. ὡς τοίνυν ταῦτ᾽ ἀληθῆ λέγω καὶ ὁ Πασικλῆς οὐδὲν ἐγκαλεῖ, λαβέ 

μοι τὴν τούτου μαρτυρίαν. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

   23. Ἃ τοίνυν ἤδη περὶ αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην δεῖ σκοπεῖν ὑμᾶς, 

ταῦτ᾽ ἀναμνήσθητε ἐκ τῶν εἰρημένων. ἡμεῖς γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, γεγενημένου  μὲν 

διαλογισμοῦ καὶ ἀφέσεως τῆς τραπέζης καὶ τοῦ ἀσπιδοπηγείου τῆς μισθώσεως, 

γεγενημένης δὲ διαίτης καὶ πάλιν πάντων ἀφέσεως, οὐκ ἐώντων τῶν νόμων δίκας ὧν 

ἂν ἀφῇ τις ἅπαξ λαγχάνειν, 24. συκοφαντοῦντος τούτου καὶ παρὰ τοὺς νόμους 

δικαζομένου παρεγραψάμεθα ἐκ τῶν νόμων μὴ εἶναι τὴν δίκην εἰσαγώγιμον. ἵν᾽ οὖν εἰδῆ- 
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θα γνωστοποιούσε το γεγονός στον Πασικλή, ώστε μέσω αυτού να διερευνηθούν όλα; 

Τρίτον, σύμφωνα με ποια έγγραφα έκανες τις δίκες; Αυτός έχει πάει στα δικαστήρια   

πολλούς πολίτες και έχει εισπράξει πολλά χρήματα, γράφοντας στις μηνύσεις του 

«αυτός με ζημίωσε επειδή δεν μου επέστρεψε τα χρήματα, τα οποία αναφέρει ο 

πατέρας μου στα έγγραφά του ότι του χρωστούσε». 21. Αν είχε εξαφανισθεί η 

διαθήκη, με βάση ποια έκανες τις μηνύσεις; Αλλά το ότι λέω την αλήθεια, έχετε 

ακούσει για τη διανομή η οποία πραγματοποιήθηκε, και έχει ήδη μαρτυρηθεί σε εσάς· 

τώρα θα διαβασθούν οι καταθέσεις που αφορούν τις καταγγελίες που έκανε. Πάρε 

από εμένα τις μαρτυρίες. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

   Άλλωστε σε αυτές τις δίκες ομολόγησε ότι απέκτησε τα έγγραφα του πατέρα του· 

δεν θα μπορούσε να ισχυρισθεί ότι συκοφαντεί όμως, και ούτε ότι υποβάλλει 

μηνύσεις για αυτούς που δεν χρωστάνε. 

   22. Νομίζω λοιπόν, κύριοι Αθηναίοι, ότι υπάρχουν μεγάλες και πολλές αποδείξεις 

από τις οποίες μπορεί να δει κάποιος ότι ο Φορμίων δεν αδίκησε αυτόν εδώ, η 

μεγαλύτερη όμως απόδειξη από όλες είναι, ότι ο Πασικλής, που είναι αδελφός αυτού 

του Απολλοδώρου, δεν κίνησε κάποια δίκη ούτε προέβαλε κάποια απαίτηση όπως 

αυτός εγείρει. Ωστόσο, τον αδελφό σου που ήταν παιδί όταν ανέλαβε την επιτροπεία 

από τον πατέρα σου, και ήταν κύριος της περιουσίας, κατά τη διάρκεια που ήταν 

επίτροπος, δεν μπόρεσε να αδικήσει· ενώ εσένα, που σε άφησε άνδρα είκοσι 

τεσσάρων ετών και που εύκολα υπέρ του εαυτού σου θα μπορούσες αμέσως να 

λάβεις το δίκιο σου, θα μπορούσε να αδικήσει. Δεν γίνονται αυτά. Για το ότι λέω την 

αλήθεια και ότι ο Πασικλής δεν έχει υποβάλει καμία μήνυση, πάρε από εμένα τη 

μαρτυρία αυτού. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

   23. Όσα λοιπόν πρέπει να εξετάσετε σχετικά με το γεγονός ότι  η αγωγή δεν μπορεί 

να εισαχθεί, να τα θυμηθείτε από αυτά που έχουν ειπωθεί. Για εμάς, κύριοι Αθηναίοι, 

αφενός έχει γίνει οικονομικός έλεγχος και υπήρξε απαλλαγή για τη μίσθωση της 

τράπεζας και του εργαστηρίου των ασπίδων, αφετέρου έχει γίνει διαιτησία και πάλι 

υπήρξε απαλλαγή από όλες τις κατηγορίες, ενώ οι νόμοι δεν επιτρέπουν να δικασθεί 

ξανά κάποιος που αθωώθηκε μία φορά. 24. Αυτός είναι συκοφάντης και από τους 

νόμους προκύπτει ότι η δίκη δεν μπορεί να εκδικασθεί. Για να δείτε υπέρ ποιου θέμα- 
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τε ὑπὲρ οὗ τὴν ψῆφον οἴσετε, τόν τε νόμον ὑμῖν τοῦτον ἀναγνώσεται καὶ τὰς μαρτυρίας 

ἐφεξῆς τῶν παρόντων, ὅτ᾽ ἠφίει τῆς μισθώσεως καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἐγκλημάτων 

Ἀπολλόδωρος. λαβέ μοι τὰς μαρτυρίας ταυτασὶ  καὶ τὸν νόμον. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ. ΝΟΜΟΣ 

   25. Ἀκούετε τοῦ νόμου λέγοντος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τά τε ἄλλ᾽ ὧν μὴ εἶναι δίκας, 

καὶ ὅσα τις ἀφῆκεν ἢ ἀπήλλαξεν. εἰκότως· εἰ γάρ ἐστι δίκαιον, ὧν ἂν ἅπαξ γένηται 

δίκη, μηκέτ᾽ ἐξεῖναι δικάζεσθαι, πολὺ τῶν ἀφεθέντων δικαιότερον μὴ εἶναι δίκας. ὁ μὲν 

γὰρ ἐν ὑμῖν ἡττηθεὶς τάχ᾽ ἂν εἴποι τοῦτο ὡς ἐξηπατήθητε ὑμεῖς· ὁ δὲ αὑτοῦ φανερῶς 

καταγνοὺς καὶ ἀφεὶς καὶ ἀπαλλάξας, τίν᾽ ἂν ἑαυτὸν αἰτίαν αἰτιασάμενος τῶν αὐτῶν 

πάλιν εἰκότως δικάζοιτο; οὐδεμίαν δήπου. διόπερ τοῦτο πρῶτον ἔγραψεν ὁ τὸν νόμον 

θεὶς ὧν μὴ εἶναι δίκας, ὅσα τις ἀφῆκεν ἢ ἀπήλλαξεν. ἃ τῷδε γέγονεν ἀμφότερα· καὶ γὰρ 

ἀφῆκεν καὶ ἀπήλλαξεν. ὡς δ᾽ ἀληθῆ λέγω, μεμαρτύρηται ὑμῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι. 

   Λαβὲ δή μοι καὶ τὸν τῆς προθεσμίας νόμον. 

 

ΝΟΜΟΣ 

 26. Ὁ μὲν τοίνυν νόμος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, σαφῶς οὑτωσὶ τὸν χρόνον ὥρισεν· 

Ἀπολλόδωρος δ᾽ οὑτοσὶ παρεληλυθότων ἐτῶν πλέον ἢ εἴκοσιν τὴν ἑαυτοῦ συκοφαντίαν  

ἀξιοῖ περὶ πλείονος ὑμᾶς ποιήσασθαι τῶν νόμων, καθ᾽ οὓς ὀμωμοκότες δικάζετε. 

καίτοι πᾶσι μὲν τοῖς νόμοις προσέχειν εἰκός ἐσθ᾽ ὑμᾶς, οὐχ ἥκιστα δὲ τούτῳ, ὦ ἄνδρες 

Ἀθηναῖοι. 27. δοκεῖ γάρ μοι καὶ ὁ Σόλων οὐδενὸς ἄλλου ἕνεκα θεῖναι αὐτὸν ἢ τοῦ μὴ 

συκοφαντεῖσθαι ὑμᾶς. τοῖς μὲν γὰρ ἀδικουμένοις τὰ πέντε ἔτη ἱκανὸν ἡγήσατ᾽ εἶναι 

εἰσπράξασθαι· κατὰ δὲ τῶν ψευδομένων τὸν χρόνον ἐνόμισεν σαφέστατον ἔλεγχον 

ἔσεσθαι. καὶ ἅμα ἐπειδὴ ἀδύνατον ἔγνω ὂν τούς τε συμβάλλοντας καὶ τοὺς μάρτυρας ἀεὶ 

ζῆν, τὸν νόμον ἀντὶ τούτων ἔθηκεν, ὅπως μάρτυς εἴη τοῦ δικαίου τοῖς ἐρήμοις. 

   28. Θαυμάζω τοίνυν ἔγωγ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταί, τί ποτ᾽ ἐστὶν ἃ πρὸς ταῦτ᾽ ἐπιχειρήσει 

λέγειν Ἀπολλόδωρος οὑτοσί. οὐ γὰρ ἐκεῖνό γ᾽ ὑπείληφεν, ὡς ὑμεῖς, μηδὲν ὁρῶντες  εἰς  
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τος θα δώσετε την ψήφο σας, θα σας διαβασθεί ο νόμος αυτός και οι καταθέσεις των 

παρευρισκομένων, όταν ο Απολλόδωρος τον απάλλαξε από τη μίσθωση και από όλες 

τις υπόλοιπες κατηγορίες. Πάρε από εμένα αυτές τις μαρτυρίες και τον νόμο. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ. ΝΟΜΟΣ 

   25. Ακούστε τον νόμο που λέει, κύριοι Αθηναίοι, για τις δίκες που δεν μπορούν να 

διεξαχθούν, και για όσες κανείς αθώωσε κάποιον ή του έδωσε απαλλαγή. Αυτό είναι 

λογικό· αν είναι δίκαιο, για αυτούς που αθωώθηκαν μία φορά, είναι πολύ δικαιότερο 

να μην ξαναδικάζονται αυτοί που απαλλάχθηκαν. Αυτός ο οποίος έχασε μια δίκη, θα 

μπορούσε δήθεν να πει ότι εξαπατηθήκατε· αυτός όμως που φανερά καταδίκασε τον 

εαυτό του και συγχώρησε και απάλλαξε τον αντίδικό του, για ποιον λόγο θα 

μπορούσε να κατηγορήσει τον εαυτό του για τα ίδια ζητήματα κάνοντας πάλι εύλογα 

δίκη; Δεν υπάρχει καμία κατηγορία. Για αυτό πρώτα ο νομοθέτης όρισε ανάμεσα στις 

περιπτώσεις που δεν πρέπει να γίνονται δίκες, όσες κάποιος έχει δώσει αθώωση ή 

απαλλαγή. Και τα δύο έχει κάνει αυτός· και αθώωσε και έδωσε απαλλαγή. Για το ότι 

λέω την αλήθεια, έχει ήδη μαρτυρηθεί σε εσάς, κύριοι Αθηναίοι.  

   Πάρε από εμένα και τον νόμο της προθεσμίας.  

 

ΝΟΜΟΣ 

   26. Ο νόμος λοιπόν, κύριοι Αθηναίοι, όρισε με σαφήνεια τον χρόνο· αυτός όμως 

εδώ ο Απολλόδωρος αφού έχουν περάσει περισσότερα από είκοσι χρόνια έχει την 

απαίτηση να θεωρήσετε τη συκοφαντία του ανώτερη από τους νόμους, σύμφωνα με 

τους οποίους έχετε ορκισθεί να δικάζετε. Ωστόσο, πρέπει να σέβεστε όλους τους 

νόμους και όχι λιγότερο αυτόν, κύριοι Αθηναίοι. 27. Πιστεύω ότι τον θέσπισε ο 

Σόλων όχι για κανέναν άλλον λόγο παρά για να σας προστατεύσει από τις 

συκοφαντίες. Θεώρησε ότι τα πέντε χρόνια είναι ικανοποιητικό διάστημα για να 

δικαιωθούν αυτοί που αδικούνται· ενώ εναντίον αυτών που ψεύδονται ο ίδιος ο 

χρόνος πίστευε ότι θα είναι σαφέστερη απόδειξη. Και συγχρόνως αφού γνώριζε ότι 

είναι αδύνατον αυτοί που εμπλέκονται σε κάποια υπόθεση και οι μάρτυρές τους να 

ζουν για πάντα, έθεσε σε ισχύ τον συγκεκριμένο νόμο αντί αυτών, για να μπορεί να 

είναι μάρτυρας για το δίκαιο για όσους δεν είναι παρόντες. 

   28. Απορώ λοιπόν εγώ, κύριοι δικαστές, τί θα προσπαθήσει να πει αυτός εδώ ο 

Απολλόδωρος απέναντι σε αυτά τα επιχειρήματα. Δεν σκέφτηκε εκείνο, πως εσείς, 

βλέποντας ότι δεν έχει υποστεί καμία αδικία στην περιουσία του, θα θυμώσετε επειδή  
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χρήματα τοῦτον ἠδικημένον, ὀργιεῖσθ᾽ ὅτι τὴν μητέρ᾽ ἔγημεν αὐτοῦ Φορμίων. οὐ γὰρ 

ἀγνοεῖ τοῦτο, οὐδ᾽ αὐτὸν λέληθεν, οὐδ᾽ ὑμῶν πολλούς, ὅτι Σωκράτης ὁ τραπεζίτης 

ἐκεῖνος, παρὰ τῶν κυρίων ἀπαλλαγεὶς ὥσπερ ὁ τούτου πατήρ, ἔδωκε Σατύρῳ τὴν 

ἑαυτοῦ γυναῖκα, ἑαυτοῦ ποτὲ γενομένῳ. 29. ἕτερος Σωκλῆς τραπεζιτεύσας ἔδωκε τὴν 

ἑαυτοῦ γυναῖκα Τιμοδήμῳ τῷ νῦν ἔτ᾽ ὄντι καὶ ζῶντι, γενομένῳ ποθ᾽ αὑτοῦ. καὶ οὐ 

μόνον ἐνθάδε ταῦτα ποιοῦσιν οἱ περὶ τὰς ἐργασίας ὄντες ταύτας, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, 

ἀλλ᾽ ἐν Αἰγίνῃ ἔδωκεν Στρυμόδωρος Ἑρμαίῳ τῷ ἑαυτοῦ οἰκέτῃ τὴν γυναῖκα, καὶ 

τελευτησάσης ἐκείνης ἔδωκε πάλιν τὴν θυγατέρα τὴν ἑαυτοῦ. καὶ πολλοὺς ἂν ἔχοι τις 

εἰπεῖν τοιούτους. 30. εἰκότως· ὑμῖν μὲν γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῖς γένει πολίταις, 

οὐδὲ ἓν πλῆθος χρημάτων ἀντὶ τοῦ γένους καλόν ἐστιν ἑλέσθαι· τοῖς δὲ τοῦτο μὲν 

δωρεὰν ἢ παρ᾽ ὑμῶν ἢ παρ᾽ ἄλλων τινῶν λαβοῦσιν, τῇ τύχῃ δ᾽ ἐξἀρχῆς ἀπὸ τοῦ 

χρηματίσασθαι καὶ ἑτέρων πλείω κτήσασθαι καὶ αὐτῶν τούτων ἀξιωθεῖσιν, ταῦτ᾽ ἐστὶν 

φυλακτέα. διόπερ Πασίων ὁ πατὴρ ὁ σὸς οὐ πρῶτος οὐδὲ μόνος, οὐδ᾽ αὑτὸν ὑβρίζων 

οὐδ᾽ ὑμᾶς τοὺς υἱεῖς, ἀλλὰ μόνην ὁρῶν σωτηρίαν τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασιν, εἰ τοῦτον 

ἀνάγκῃ ποιήσειεν οἰκεῖον ὑμῖν, ἔδωκε τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, μητέρα δ᾽ ὑμετέραν τούτῳ. 

31. πρὸς μὲν οὖν τὰ συμφέροντα ἐὰν ἐξετάζῃς, καλῶς βεβουλευμένον αὐτὸν εὑρήσεις· 

εἰ δὲ πρὸς γένους δόξαν ἀναίνει Φορμίωνα κηδεστήν, ὅρα μὴ γελοῖον ᾖ σὲ ταῦτα λέγειν. 

εἰ γάρ τις ἔροιτό σε, ποῖόν τιν᾽ ἡγεῖ τὸν πατέρα τὸν σεαυτοῦ εἶναι, χρηστὸν εὖ οἶδ᾽ ὅτι 

φήσειας ἄν. πότερον οὖν οἴει μᾶλλον ἐοικέναι τὸν τρόπον καὶ πάντα τὸν βίον Πασίωνι 

σαυτὸν ἢ τουτονί; ἐγὼ μὲν εὖ οἶδ᾽ ὅτι τοῦτον. εἶθ᾽ ὅς ἐστιν ὁμοιότερος σοῦ τῷ σῷ 

πατρί, τοῦτον, εἰ τὴν μητέρα τὴν σὴν ἔγημεν, ἀναίνει; 32. ἀλλὰ μὴν ὅτι γε δόντος καὶ 

ἐπισκήψαντος τοῦ σοῦ πατρὸς ταῦτ᾽ ἐπράχθη, οὐ μόνον ἐκ τῆς διαθήκης ἔστιν ἰδεῖν, ὦ 

ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀλλὰ καὶ σὺ μάρτυς αὐτὸς γέγονας. ὅτε γὰρ τὰ μητρῷα πρὸς μέρος 

ἠξίους νέμεσθαι, ὄντων παίδων ἐκ τῆς γυναικὸς Φορμίωνι τουτῳί, τότε ὡμολόγεις 

κυρίως δόντος τοῦ πατρὸς τοῦ σοῦ κατὰ τοὺς νόμους αὐτὴν γεγαμῆσθαι. εἰ γὰρ αὐτὴν 

εἶχε λαβὼν ἀδίκως ὅδε μηδενὸς δόντος, οὐκ ἦσαν οἱ παῖδες κληρονόμοι, τοῖς δὲ μὴ 

κληρονόμοις οὐκ  ἦν μετουσία τῶν ὄντων. ἀλλὰ μὴν ὅτι ταῦτ᾽ ἀληθῆ λέγω, 

μεμαρτύρηται <τῷ> τὸ τέταρτον μέρος λαβεῖν καὶ ἀφεῖναι τῶν ἐγκλημάτων ἁπάντων.  
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παντρεύτηκε τη μητέρα του ο Φορμίων. Δεν αγνοεί εκείνο, ούτε από τον ίδιο 

διαφεύγει, όπως και σε πολλούς από εσάς, ότι ο Σωκράτης ο τραπεζίτης εκείνος, 

απελευθερώθηκε από τους κυρίους του όπως και ο πατέρας αυτού, έδωσε τη γυναίκα 

του στον Σάτυρο, που ήταν κάποτε δούλος του. 29. Κάποιος άλλος ο Σωκλής που 

ήταν τραπεζίτης έδωσε τη γυναίκα του στον Τιμόδημο που υπάρχει και ζει ακόμη, και 

ήταν δούλος του κάποτε. Δεν είναι μόνο εδώ που γίνονται αυτά τα πράγματα και 

υπάρχουν αυτοί που έχουν αυτές τις συνήθειες, κύριοι Αθηναίοι, αλλά στην Αίγινα ο 

Στρυμόδωρος έδωσε στον δούλο του Έρμαιο τη γυναίκα του, και όταν εκείνη πέθανε 

του έδωσε την κόρη του. Και πολλούς τέτοιους θα μπορούσε να αναφέρει κάποιος. 

30. Αυτό είναι λογικό· για εσάς λοιπόν, κύριοι Αθηναίοι, που είστε πολίτες εκ 

καταγωγής, δεν θα ήταν σωστό να προτιμήσετε πλήθος χρημάτων αντί της καταγωγής 

σας· εκείνοι όμως που έλαβαν ως δώρο είτε από εσάς είτε από άλλους την ιδιότητα 

του πολίτη, και δεν είχαν από την αρχή την επιτυχία να πλουτίσουν και να αξιωθούν 

να αποκτήσουν περισσότερα από τους άλλους, πρέπει να προφυλάξουν την περιουσία 

τους. Για αυτόν τον λόγο ο Πασίων ο πατέρας σου χωρίς να είναι ούτε ο πρώτος ούτε 

ο μόνος, και χωρίς να θέλει να μειώσει την υπόληψή του, τη δική σας και των γιων 

του, αλλά βλέποντας ότι ήταν ο μόνος τρόπος για να σώσει την περιουσία του, αν 

έκανε αυτόν τον άνθρωπο αναγκαστικά συγγενή σας, του έδωσε τη γυναίκα του, τη 

μητέρα σας. 31. Αν λοιπόν εξετάσεις τα συμφέροντα, θα βρεις ότι καλά ο ίδιος 

σκέφτηκε· αν όμως εξαιτίας της φήμης της καταγωγής σου, θεωρείς ανάξιο τον 

Φορμίωνα για συγγενή σου, κοίταξε μην γελοιοποιηθείς λέγοντας αυτά. Αν κάποιος 

σε ρωτήσει, τι άνθρωπος θεωρείς πως ήταν ο πατέρας σου, γνωρίζω καλά ότι θα 

ισχυριζόσουν πως είναι ενάρετος. Ποιος νομίζεις ότι μοιάζει περισσότερο στον τρόπο 

ζωής του και σε όλον τον βίο του Πασίωνος εσύ ή αυτός εδώ; Εγώ γνωρίζω καλά ότι 

αυτός του ομοιάζει. Αυτός ο οποίος ομοιάζει περισσότερο στον πατέρα σου από 

εσένα, αυτόν, δεν δέχεσαι να παντρευτεί τη μητέρα σου; 32. Αλλά ότι ο γάμος έγινε 

με τη συναίνεση και την προτροπή του πατέρα του, όχι μόνο από την ίδια τη διαθήκη 

μπορεί να φανεί, κύριοι Αθηναίοι, αλλά και εσύ ο ίδιος έχεις γίνει μάρτυρας αυτού. 

Όταν είχες την αξίωση να μοιρασθεί η περιουσία της μητέρας σου, παρόλο που είχε 

παιδιά με αυτόν εδώ τον Φορμίωνα, τότε ομολογούσες ότι ο πατέρας σου την είχε 

δώσει για να παντρευτεί σύμφωνα με τους νόμους. Αν αυτός την είχε παντρευτεί 

παράνομα και χωρίς να δοθεί από κανέναν, τα παιδιά αυτά δεν θα ήταν κληρονόμοι, 

και αφού δεν θα ήταν κληρονόμοι δεν θα μετείχαν στο μοίρασμα της περιουσίας.   

Αλλά για το ότι λέω την αλήθεια, ότι πήρε το ένα τέταρτο της περιουσίας και τον απάλ- 
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   33. Κατ᾽ οὐδὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δίκαιον οὐδὲν ἔχων εἰπεῖν, ἀναιδεστάτους 

λόγους ἐτόλμα λέγειν πρὸς τῷ διαιτητῇ, περὶ ὧν προακηκοέναι βέλτιόν ἐσθ᾽ ὑμᾶς, ἕνα 

μὲν τὸ παράπαν μὴ γενέσθαι διαθήκην, ἀλλ᾽ εἶναι τοῦτο πλάσμα καὶ σκευώρημ᾽ ὅλον, 

ἕτερον δ᾽ ἕνεκα τούτου πάντα ταῦτα συγχωρεῖν τὸν πρὸ τοῦ χρόνον καὶ οὐχὶ δικάζεσθαι, 

ὅτι μίσθωσιν ἤθελεν αὐτῷ φέρειν Φορμίων πολλὴν καὶ ὑπισχνεῖτ᾽ οἴσειν· ἐπειδὴ δ᾽ οὐ 

ποιεῖ ταῦτα, τηνικαῦτα, φησίν, δικάζομαι· 34. ὅτι δὴ ταῦτ᾽ ἀμφότερ᾽, ἐὰν λέγῃ, ψεύσεται 

καὶ τοῖς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ πεπραγμένοις ἐναντία ἐρεῖ, σκοπεῖτε ἐκ τωνδί. ὅταν μὲν τοίνυν τὴν 

διαθήκην ἀρνῆται, ἐκ τίνος τρόπου πρεσβεῖα λαβὼν τὴν συνοικίαν κατὰ τὴν διαθήκην 

ἔχει, τοῦτ᾽ ἐρωτᾶτ᾽ αὐτόν. οὐ γὰρ ἐκεῖνό γ᾽ ἐρεῖ, ὡς ὅσα μὲν πλεονεκτεῖν τόνδ᾽ ἔγραψεν 

ὁ πατήρ, κύρια ἐστὶν τῆς διαθήκης, τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἄκυρα. 35. ὅταν δ᾽ ὑπὸ τῶν τοῦδ᾽ 

ὑποσχέσεων ὑπάγεσθαι φῇ, μέμνησθ᾽ ὅτι μάρτυρας ὑμῖν παρεσχήμεθα, οἳ χρόνον πολὺν 

τοῦδ᾽ ἀπηλλαγμένου μισθωταὶ τούτοις ἐγίγνοντο τῆς τραπέζης καὶ τοῦ ἀσπιδοπηγείου. 

καίτοι τόθ᾽, ὁπηνίκα ἐμίσθωσεν ἐκείνοις, τῷδ᾽ ἐγκαλεῖν παραχρῆμα ἐχρῆν, εἴπερ ἀληθῆ 

ἦν ὑπὲρ ὧν τότ᾽ ἀφεὶς νῦν τούτῳ δικάζεται. ὡς τοίνυν ἀληθῆ λέγω, καὶ πρεσβεῖά τε τὴν 

συνοικίαν ἔλαβεν κατὰ τὴν διαθήκην, καὶ τῷδ᾽ οὐχ ὅπως ἐγκαλεῖν ᾤετο δεῖν, ἀλλ᾽ 

ἐπῄνει, λαβὲ τὴν μαρτυρίαν. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ
 

   36. Ἵνα τοίνυν εἰδῆτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅσα χρήματ᾽ ἔχων ἐκ τῶν μισθώσεων καὶ 

ἐκ τῶν χρεῶν ὡς ἀπορῶν καὶ πάντ᾽ ἀπολωλεκὼς ὀδυρεῖται, βραχέα ἡμῶν ἀκούσατε. 

οὗτος γὰρ ἐκ μὲν τῶν χρεῶν ὁμοῦ τάλαντ᾽ εἴκοσιν εἰσπέπρακται ἐκ τῶν γραμμάτων ὧν 

ὁ πατὴρ κατέλιπεν, καὶ τούτων ἔχει πλέον ἢ τὰ ἡμίσεα (πολλῶν γὰρ τὰ μέρη τὸν 

ἀδελφὸν ἀποστερεῖ)· 37. ἐκ δὲ τῶν μισθώσεων, ὀκτὼ μὲν ἐτῶν ἃ Φορμίων εἶχε         

τὴν τράπεζαν, ὀγδοήκοντα μνᾶς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑκάστου, τὸ ἥμισυ τῆς ὅλης μισθώσεως·      

καὶ ταῦτ᾽ ἐστὶ δέκα τάλαντα καὶ τετταράκοντα μναῖ· δέκα δὲ τῶν μετὰ ταῦτα,              

ὧν ἐμίσθωσαν ὕστερον Ξένωνι καὶ Εὐφραίῳ καὶ Εὔφρονι καὶ Καλλιστράτῳ,           

τάλαντον τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑκάστου. 38. χωρὶς δὲ τούτων, ἐτῶν ἴσως                             

εἴκοσι τῆς ἐξ ἀρχῆς νεμηθείσης οὐσίας, ἧς αὐτὸς ἐπεμελεῖτο, τὰς προσόδους,  πλέον ἤ          
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λαξε από όλες τις κατηγορίες έχει ήδη μαρτυρηθεί. 

   33. Δεν έχει λοιπόν, κύριοι Αθηναίοι, τίποτε δίκαιο να πει, και έτσι τόλμησε να 

αναφέρει αναιδέστατα λόγια ενώπιον του διαιτητή, για τα οποία είναι καλύτερο να  

έχετε ακούσει από πριν, το πιο υπερβολικό από όλα είναι ότι δεν υπήρξε διαθήκη, 

αλλά ότι είναι ένα πλαστό κείμενο και γενικά μια σκευωρία, το άλλο ήταν ο λόγος 

εξαιτίας του οποίου όλον αυτόν τον καιρό δεν έκανε καμία δίκη, ότι ο Φορμίων ήθελε 

να του δώσει μεγάλο μίσθωμα και του το είχε υποσχεθεί πως θα του το δώσει· επειδή 

όμως δεν έχει κάνει αυτά, για αυτόν τον λόγο τώρα, ισχυρίζεται, ότι δικάζομαι· 34. 

Αν θα πει αυτά τα δύο πράγματα, θα ψεύδεται και θα μιλήσει ενάντια σε αυτά που 

έχουν πραχθεί από τον ίδιο, αυτό μπορείτε να το εξετάσετε από τα ακόλουθα. Όταν 

λοιπόν αρνηθεί τη διαθήκη, ρωτήστε τον με ποιον τρόπο ως μεγαλύτερος έλαβε το 

σπίτι και μένει σε αυτό σύμφωνα με τη διαθήκη. Βέβαια, δεν θα ισχυρισθεί ότι όσα 

έγραψε ο πατέρας του είναι έγκυρα, ενώ τα άλλα άκυρα. 35. Όταν ισχυρισθεί ότι 

ξεγελάστηκε από τις υποσχέσεις αυτού, θυμηθείτε ότι σας έχουμε παρουσιάσει 

μάρτυρες, οι οποίοι αρκετό καιρό μετά την απαλλαγή του έγιναν ενοικιαστές για 

αυτούς της τράπεζας και του εργαστηρίου των ασπίδων. Όμως τότε, αμέσως μόλις 

έγινε η μίσθωση σε εκείνους, θα έπρεπε να προβάλει απαιτήσεις, αν ήταν αληθινά 

εκείνα για τα οποία τότε τον απάλλαξε και τώρα τον μηνύει. Για το ότι λέω την 

αλήθεια και ότι ως μεγαλύτερος έλαβε το σπίτι σύμφωνα με τη διαθήκη, και τότε όχι 

μόνο δεν θεωρούσε ότι έπρεπε να τον κατηγορεί, αλλά τον επαινούσε κιόλας, πάρε τη 

μαρτυρία.  

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

   36. Για να δείτε λοιπόν, κύριοι Αθηναίοι, όσα χρήματα έχει πάρει από τις μισθώσεις 

και τις οφειλές που σαν να είναι φτωχός και να έχει χάσει τα πάντα οδύρεται, θα 

ακούσετε εν συντομία. Αυτός από τις οφειλές έχει εισπράξει είκοσι τάλαντα όπως 

φαίνεται και από τα έγγραφα που άφησε ο πατέρας του, και από αυτά έχει 

περισσότερο από τα μισά· (και πολλά από την περιουσία του αδελφού του 

αποστερεί). 37. Από τις μισθώσεις αυτές, για τα οκτώ χρόνια κατά τα οποία ο 

Φορμίων είχε  την τράπεζα, πήρε ογδόντα μνες για κάθε έτος, το μισό ποσό όλης της 

μίσθωσης· και όλα αυτά έκαναν δέκα τάλαντα και σαράντα μνες· για τα επόμενα δέκα 

χρόνια, κατά τα οποία έπειτα μισθωτές ήταν ο Ξένων και ο Ευφραίος και ο Εύφρων 

και ο Καλλίστρατος, πήρε ένα τάλαντο για κάθε χρόνο. 38. Εκτός από αυτά, για τα 

είκοσι χρόνια που είχε διανεμηθεί η πατρική περιουσία, την οποία αυτός είχε φροντίσει  
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μνᾶς τριάκοντα. ἐὰν δ᾽ ἅπαντα συνθῆτε, ὅσα ἐνείματο, ὅσα εἰσεπράξατο,  ὅσ᾽ εἴληφε 

μίσθωσιν, πλέον ἢ τετταράκοντα τάλαντα εἰληφὼς φανήσεται, χωρὶς ὧν                       

οὗτος εὖ πεποίηκεν, καὶ τῶν μητρῴων, καὶ ὧν ἀπὸ τῆς τραπέζης ἔχων οὐκ ἀποδίδωσι 

πένθ᾽ ἡμιταλάντων καὶ ἑξακοσίων δραχμῶν. 39. ἀλλὰ νὴ Δία ταῦθ᾽ ἡ πόλις εἴληφεν, 

καὶ δεινὰ πέπονθας πολλὰ καταλελειτουργηκώς.  ἀλλ᾽ ἃ μὲν ἐκ κοινῶν ἐλειτούργεις τῶν 

χρημάτων, σὺ καὶ ἁδελφὸς ἀνηλώσατε· ἃ δ᾽ ὕστερον, οὐκ ἔστιν ἄξια μὴ ὅτι δυοῖν 

ταλάντοιν προσόδου, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἴκοσι μνῶν. μηδὲν οὖν τὴν πόλιν αἰτιῶ, μηδ᾽ ἃ σὺ τῶν 

ὄντων αἰσχρῶς καὶ κακῶς ἀνήλωκας, ὡς ἡ πόλις εἴληφεν, λέγε. 40. ἵνα δ᾽ εἰδῆτε, ὦ 

ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τό τε πλῆθος τῶν χρημάτων ὧν εἴληφε, καὶ τὰς λειτουργίας ἃς 

λελειτούργηκεν, ἀναγνώσεται ὑμῖν καθ᾽ ἓν ἕκαστον. λαβέ μοι τὸ βιβλίον τουτὶ καὶ τὴν 

πρόκλησιν ταυτηνὶ καὶ τὰς μαρτυρίας ταυτασί.  

 

<ΒΙΒΛΙΟΝ.> ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ. ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 

   41. Τοσαῦτα μὲν τοίνυν χρήματα εἰληφὼς καὶ χρέα πολλῶν ταλάντων ἔχων, ὧν τὰ μὲν 

παρ᾽ ἑκόντων, τὰ δ᾽ ἐκ τῶν δικῶν εἰσπράττει, ἃ τῆς μισθώσεως ἔξω τῆς τραπέζης καὶ 

τῆς ἄλλης οὐσίας, ἣν κατέλιπεν Πασίων, ὠφείλετο ἐκείνῳ καὶ νῦν παρειλήφασιν οὗτοι, 

καὶ τοσαῦτ᾽ ἀνηλωκὼς ὅσ᾽ ὑμεῖς ἠκούσατε, οὐδὲ πολλοστὸν μέρος τῶν προσόδων, μὴ 

ὅτι τῶν ἀρχαίων, εἰς τὰς λειτουργίας, ὅμως ἀλαζονεύσεται καὶ τριηραρχίας                    

ἐρεῖ καὶ χορηγίας. 42. ἐγὼ δ᾽, ὡς μὲν οὐκ ἀληθῆ ταῦτ᾽ ἐρεῖ, ἐπέδειξα, οἶμαι μέντοι,           

κἂν εἰ ταῦτα πάντ᾽ ἀληθῆ λέγοι, κάλλιον εἶναι καὶ δικαιότερον τόνδ᾽ ἀπὸ τῶν αὑτοῦ               

λειτουργεῖν ὑμῖν ἢ τούτῳ δόντας τὰ τούδε, μικρὰ τῶν πάντων αὐτοὺς μετασχόντας,  

τόνδε μὲν ἐν ταῖς ἐσχάταις ἐνδείαις ὁρᾶν, τοῦτον δ᾽ ὑβρίζοντα καὶ εἰς ἅπερ                       

εἴωθεν ἀναλίσκοντα. 43. ἀλλὰ μὴν περί γε τῆς εὐπορίας, ὡς ἐκ τῶν τοῦ πατρὸς           

τοῦ σοῦ κέκτηται, καὶ ὧν ἐρωτήσειν ἔφησθα, πόθεν τὰ ὄντα κέκτηται Φορμίων,                       

μόνῳ τῶν ὄντων ἀνθρώπων σοὶ τοῦτον οὐκ ἔνεστ᾽ εἰπεῖν τὸν λόγον. οὐδὲ                         

γὰρ Πασίων ὁ σὸς πατὴρ ἐκτήσαθ᾽ εὑρὼν οὐδὲ τοῦ πατρὸς αὐτῷ παραδόντος,                  

ἀλλὰ παρὰ τοῖς αὑτοῦ κυρίοις Ἀντισθένει καὶ Ἀρχεστράτῳ τραπεζιτεύουσι πεῖραν δοὺς ὅτι  
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να μισθώσει, πήρε για τις προσόδους, περισσότερο από τριάντα μνες. Εάν τα 

προσθέσετε όλα όσα του διανεμήθηκαν, όσα εισέπραξε και όσα πήρε από τη 

μίσθωση, θα φανεί ότι έχει πάρει περισσότερα από σαράντα τάλαντα, χωρίς να 

υπολογισθούν αυτά που αυτός του ευεργέτησε, και αυτά από τη μητρική του 

περιουσία, και από την τράπεζα που είχε και δεν αποπλήρωσε τα πέντε ημιτάλαντα 

και εξακόσιες δραχμές. 39. Αλλά μα τον Δία θα πεις ότι η πόλη στα πήρε, και έχεις 

υποστεί πολλά δεινά εξαιτίας των δημόσιων λειτουργιών που έχεις αναλάβει. Αλλά 

αυτά που ξόδευες για να κάνεις λειτουργίες από τα κοινά χρήματα, τα ξοδεύατε τόσο 

εσύ όσο και ο αδελφός σου· για αυτά ύστερα, όχι μόνο δεν άξιζαν δύο τάλαντα του 

εισοδήματος, άλλα ούτε και είκοσι μνες. Μην κατηγορείς την πόλη, ούτε όσα 

χρήματα εσύ ξόδεψες αισχρά και άσχημα, ότι η πόλη σού πήρε, να λες. 40. Για να 

δείτε, κύριοι Αθηναίοι, το πλήθος των χρημάτων που πήρε και πόσες λειτουργίες 

ανέλαβε, θα σας διαβασθούν ένα προς ένα τα παρακάτω. Πάρε από εμένα αυτό το 

υπόμνημα, αυτήν την πρόκληση και αυτές τις μαρτυρίες.  

 

<ΥΠΟΜΝΗΜΑ.> ΠΡΟΚΛΗΣΗ. ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

   41. Τόσα λοιπόν χρήματα απέκτησε και από χρέη αξίας πολλών ταλάντων, από 

αυτά τα μεν τα πήρε με τη θέληση των οφειλετών, τα δε τα εισέπραξε μετά από δίκες, 

είχε ακόμη αυτά από την ενοικίαση της τράπεζας και της υπόλοιπης περιουσίας που 

άφησε ο Πασίων, και οφείλονταν σε εκείνον και τώρα τα πήραν αυτοί, και ξόδεψε 

τόσα χρήματα, όσα εσείς ακούσατε, και έδωσε το μικρότερο μέρος από τα 

εισοδήματα για τις λειτουργίες, όχι από τα αρχικά κεφάλαια, όμως, θα περηφανευτεί 

και θα αναφέρει τριηραρχίες και χορηγίες. 42. Εγώ λοιπόν, απέδειξα ότι δεν θα πει 

την αλήθεια, νομίζω όμως, και αν λέει σε όλα την αλήθεια, είναι καλύτερο και 

δικαιότερο να αναλαμβάνει λειτουργίες από τη δική του περιουσία παρά να 

παραδώσετε την περιουσία αυτού, και θα αποκομίσετε μικρά οφέλη από μεγάλη 

περιουσία και θα δείτε τον έναν από τη μία πλευρά να πέφτει στην έσχατη ένδεια και 

αυτόν από την άλλη πλευρά να υβρίζει και να κάνει τις σπατάλες που συνηθίζει.  43. 

Αλλά σχετικά με τον πλούτο του, ότι τον απέκτησε από τον πατέρα σου, και 

ισχυρίζεσαι ότι θα τον ρωτήσεις από πού βρήκε τόσα χρήματα ο Φορμίων, είσαι ο 

μόνος από τους ανθρώπους που δεν έχει δικαίωμα να του πεις αυτόν τον λόγο. Ούτε ο 

Πασίων ο πατέρας σου δεν απέκτησε αυτά τα χρήματα τυχαία ούτε του τα άφησε ο 

πατέρας του, αλλά απέδειξε στους κυρίους του, στον Αντισθένη και στον Αρχέστρατο 

που ήταν τραπεζίτες, ότι είναι καλός και δίκαιος, και έτσι κέρδισε την εμπιστοσύνη τους. 
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χρηστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἐπιστεύθη. 44. ἔστι δ᾽ ἐν ἐμπορίῳ καὶ χρήμασιν ἐργαζομένοις 

ἀνθρώποις φιλεργὸν δόξαι καὶ χρηστὸν εἶναι τὸν αὐτὸν θαυμαστὸν ἡλίκον. οὔτ᾽ οὖν 

ἐκείνῳ τοῦθ᾽ οἱ κύριοι παρέδωκαν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἔφυ χρηστός, οὔτε τῷδ᾽ ὁ σὸς πατήρ· 

σὲ γὰρ ἂν πρότερον τοῦδε χρηστὸν ἐποίησεν, εἰ ἦν ἐπ᾽ ἐκείνῳ. εἰ δὲ τοῦτ᾽ ἀγνοεῖς, ὅτι 

πίστις ἀφορμὴ πασῶν ἐστι μεγίστη πρὸς χρηματισμόν, πᾶν ἂν ἀγνοήσειας. χωρὶς δὲ 

τούτων πολλὰ καὶ τῷ σῷ πατρὶ καὶ σοὶ καὶ ὅλως τοῖς ὑμετέροις πράγμασι Φορμίων 

γέγονε χρήσιμος. ἀλλ᾽ οἶμαι τῆς σῆς ἀπληστίας καὶ τοῦ σοῦ τρόπου τίς ἂν δύναιτ᾽ 

ἐφικέσθαι; 45. καὶ δῆτα θαυμάζω πῶς οὐ λογίζει πρὸς σεαυτόν, ὅτι ἔστιν Ἀρχεστράτῳ 

τῷ ποτὲ τὸν σὸν πατέρα κτησαμένῳ υἱὸς ἐνθάδε, Ἀντίμαχος, πράττων οὐ κατ᾽ ἀξίαν, ὃς 

οὐ δικάζεταί σοι, οὐδὲ δεινά φησι πάσχειν, εἰ σὺ μὲν χλανίδα φορεῖς, καὶ τὴν μὲν 

λέλυσαι, τὴν δ᾽ ἐκδέδωκας ἑταίραν, καὶ ταῦτα γυναῖκ᾽ ἔχων ποιεῖς, καὶ τρεῖς παῖδας 

ἀκολούθους περιάγει, καὶ ζῇς ἀσελγῶς ὥστε καὶ τοὺς ἀπαντῶντας αἰσθάνεσθαι, αὐτὸς 

δ᾽ ἐκεῖνος πολλῶν ἐνδεής ἐστιν. 46. οὐδὲ τὸν Φορμίων᾽ ἐκεῖνος οὐχ ὁρᾷ. καίτοι εἰ κατὰ 

τοῦτ᾽ οἴει σοι προσήκειν τῶν τούτου, ὅτι τοῦ πατρός ποτ᾽ ἐγένετο τοῦ σοῦ, ἐκείνῳ 

προσήκει μᾶλλον ἢ σοί· ὁ γὰρ αὖ σὸς πατὴρ ἐκείνων ἐγένετο, ὥστε καὶ σὺ καὶ οὗτος 

ἐκείνου γίγνεσθε ἐκ τούδε τοῦ λόγου. σὺ δ᾽ εἰς τοῦθ᾽ ἥκεις ἀγνωμοσύνης ὥσθ᾽ ἃ     

προσήκει σοι τοὺς λέγοντας ἐχθροὺς νομίζειν, ταῦτ᾽ αὐτὸς ποιεῖς ἀνάγκην εἶναι λέγειν, 

47. καὶ ὑβρίζεις μὲν σαυτὸν καὶ τοὺς γονέας τεθνεῶτας, προπηλακίζεις δὲ τὴν πόλιν,  

καὶ ἃ τῆς τουτωνὶ φιλανθρωπίας ἀπολαύσας ηὕρετο ὁ σὸς πατὴρ καὶ μετὰ ταῦτα 

Φορμίων οὑτοσί, ταῦτα ἀντὶ τοῦ κοσμεῖν καὶ περιστέλλειν, ἵνα καὶ τοῖς δοῦσιν ὡς 

εὐσχημονέστατα ἐφαίνετο καὶ τοῖς λαβοῦσιν ὑμῖν, ἄγεις εἰς μέσον, δεικνύεις, ἐλέγχεις, 

μόνον οὐκ ὀνειδίζεις οἷον ὄντα σ᾽ ἐποιήσαντο Ἀθηναῖον. 48. εἶτ᾽ εἰς τοῦθ᾽ ἥκεις μανίας 

(τί γὰρ ἂν ἄλλο τις εἴποι;) ὥστ᾽ οὐκ αἰσθάνει ὅτι καὶ νῦν ἡμεῖς μὲν ἀξιοῦντες, ἐπειδήπερ 

ἀπηλλάγη Φορμίων, μηδὲν’ ὑπόλογον εἶναι εἴ ποτε τοῦ σοῦ πατρὸς ἐγένετο, ὑπὲρ σοῦ 

λέγομεν, σὺ δὲ μηδέποτ᾽ ἐξ ἴσου σοι γενέσθαι τοῦτον ἀξιῶν κατὰ σαυτοῦ λέγεις· ἃ γὰρ 

ἂν σὺ δίκαια σαυτῷ κατὰ  τούτου τάξῃς, ταὐτὰ ταῦθ᾽ ἥξει κατὰ σοῦ παρὰ τῶν τὸν σὸν 

πατέρ᾽ ἐξ  ἀρχῆς κτησαμένων. ἀλλὰ μὴν ὅτι κἀκεῖνος ἦν τινῶν, εἶτ  ̓ ἀπηλλάγη τὸν αὐτὸν τρόπον  
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44. Για αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με το εμπόριο και τα χρήματα η 

φήμη του εργατικού και του καλού έχει μεγάλη αξία. Αυτές τις ιδιότητες δεν τις 

απέδωσαν στον Πασίωνα οι κύριοί  του, αλλά ο ίδιος από τη φύση του ήταν καλός· 

ούτε και σε αυτόν τις έδωσε ο πατέρας σου· εσένα πρώτα θα έκανε καλό, αντί για 

εκείνον. Αν αγνοείς αυτό, ότι η εμπιστοσύνη είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο για 

την απόκτηση χρημάτων, τότε αγνοείς τα πάντα. Εκτός από αυτά ο Φορμίων είχε 

γίνει χρήσιμος σε πολλά για τον πατέρα σου και για εσένα και για όλες σας τις 

υποθέσεις. Αλλά νομίζω ποιος θα μπορούσε να φθάσει την απληστία σου και τον 

κακό σου χαρακτήρα; 45. Και ακόμη απορώ που δεν σκέφτεσαι, ότι ο Αρχέστρατος 

στον οποίο κάποτε ανήκε ο πατέρας σου έχει αυτόν εδώ τον γιο, ο Αντίμαχος, που 

κάνει αυτά που δεν αξίζει, ο οποίος δεν σε οδηγεί σε δίκη, ούτε λέει πως έχει υποστεί 

πολλά δεινά, αν εσύ φοράς χλανίδα, και απελευθερώνεις τη μία, και προικίζεις την 

άλλη εταίρα, και κάνεις αυτά ενώ έχεις σύζυγο, και γυρίζεις με τρεις δούλους για 

συνοδεία, και ζεις τόσα ακόλαστα ώστε σκανδαλίζεις και αυτούς που σε συναντούν, 

ενώ εκείνος είναι πολύ φτωχός. 46. Ούτε και την κατάσταση του Φορμίωνος βλέπει. 

Ωστόσο αν νομίζεις ότι σου ανήκει η περιουσία αυτού, επειδή κάποτε υπήρξε δούλος 

του πατέρα σου, λογικά θα ανήκει πολύ περισσότερο σε εκείνον παρά σε εσένα· 

άλλωστε και ο πατέρας σου ήταν δούλος εκείνων, ώστε από αυτό το επιχείρημα 

προκύπτει ότι και εσύ και αυτός ανήκετε σε εκείνον. Εσύ λοιπόν έχεις φθάσει σε 

τέτοιο σημείο αγνωμοσύνης ώστε αναγκάζεις τους ανθρώπους να λένε πράγματα που 

όποιος τα λέει ταιριάζει να θεωρείται εχθρός, 47. και από τη μία πλευρά εξευτελίζεις 

τον εαυτό σου και τους γονείς σου που έχουν πεθάνει, και από την άλλη πλευρά 

κοροϊδεύεις την πόλη, και από την φιλανθρωπία αυτών το δικαίωμα που απέκτησε 

πρώτα ο πατέρας σου και έπειτα αυτός εδώ ο Φορμίων, αντί να το φροντίζεις και να 

το σέβεσαι για να το χαίρονται και αυτοί που το έδωσαν και αυτοί που το έλαβαν από 

εσάς, εσύ το φέρνεις δημοσία, το δείχνεις, το διασύρεις, μόνο που δεν προσβάλλεις 

εκείνους που σε έκαναν Αθηναίο. 48. Έπειτα, έχεις έρθει σε τόσο μεγάλη μανία (τί 

άλλο να πει κανείς;), ώστε ποτέ δεν καταλαβαίνεις ότι εμείς, οι οποίοι δεν θέλουμε να 

κατηγορείται ο Φορμίων, επειδή υπήρξε κάποτε δούλος του πατέρα σου, αφού 

απελευθερώθηκε, υπερασπιζόμαστε εσένα· εσύ όμως έχεις την απαίτηση να μην τον 

μεταχειρισθείς ως ίσο με εσένα και κατηγορείς τον ίδιο σου τον εαυτό· αυτά τα 

δικαιώματα που θεωρείς ότι έχεις επάνω σε αυτόν, τα ίδια έχουν και σε εσένα αυτοί 

που ήταν από την αρχή κύριοι του πατέρα σου. Αλλά για να αποδειχθεί ότι εκείνος 

ήταν δούλος αυτών και έπειτα  απελευθερώθηκε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο  
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ὅνπερ οὗτος ἀφ᾽ ὑμῶν, λαβέ μοι ταυτασὶ τὰς μαρτυρίας, ὡς ἐγένετο Πασίων 

Ἀρχεστράτου. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 

   49. Εἶτα τὸν σῴσαντα μὲν ἐξ ἀρχῆς τὰ πράγματα καὶ πολλὰ χρήσιμον αὑτὸν 

παρασχόντα τῷ πατρὶ τῷ τούτου, τοσαῦτα δ᾽ αὐτὸν τοῦτον ἀγαθὰ εἰργασμένον, ὅσα ὑμεῖς 

ἀκηκόατε, τοῦτον οἴεται δεῖν ἑλὼν τηλικαύτην δίκην ἀδίκως ἐκβαλεῖν. οὐ γὰρ ἄλλο γ᾽ 

ἔχοις οὐδὲν ἂν ποιῆσαι. εἰς μὲν γὰρ τὰ ὄντ᾽ εἰ βλέπεις ἀκριβῶς, ταῦθ᾽ εὑρήσεις ὧν ἔστιν, 

ἐάν, ὃ μὴ γένοιτο, ἐξαπατηθῶσιν οὗτοι. 50. ὁρᾷς τὸν Ἀριστόλοχον τὸν Χαριδήμου· ποτ᾽ 

εἶχεν ἀγρόν, εἶτά γε νῦν πολλοί· πολλοῖς γὰρ ἐκεῖνος ὀφείλων αὐτὸν ἐκτήσατο. καὶ τὸν 

Σωσίνομον καὶ τὸν Τιμόδημον καὶ τοὺς ἄλλους τραπεζίτας, οἵ, ἐπειδὴ διαλύειν ἐδέησεν 

οἷς ὤφειλον, ἐξέστησαν ἅπαντες τῶν ὄντων. σὺ δ᾽ οὐδὲν οἴει δεῖ σκοπεῖν οὐδ᾽ ὧν ὁ πατὴρ 

σοῦ πολλῷ βελτίων ὢν καὶ ἄμεινον φρονῶν πρὸς ἅπαντ᾽ ἐβουλεύσατο· 51. ὅς, ὦ Ζεῦ καὶ 

θεοί, τοσούτῳ τοῦτον ἡγεῖτο σοῦ πλείονος ἄξιον εἶναι καὶ σοὶ καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς 

ὑμετέροις πράγμασιν ὥστ᾽ ἀνδρὸς ὄντος σοῦ τοῦτον, οὐ σὲ τῶν ἡμίσεων κατέλιπεν 

ἐπίτροπον καὶ τὴν γυναῖκ᾽ ἔδωκεν καὶ ζῶν αὐτὸν ἐτίμα, δικαίως, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι· οἱ 

μὲν γὰρ ἄλλοι τραπεζῖται μίσθωσιν οὐ φέροντες, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἐργαζόμενοι, πάντες 

ἀπώλοντο,  οὗτος δὲ μίσθωσιν φέρων δύο τάλαντα καὶ τετταράκοντα μνᾶς ὑμῖν ἔσῳσε τὴν 

τράπεζαν. 52. ὧν ἐκεῖνος μὲν χάριν εἶχεν, σὺ δ᾽ οὐδένα ποιεῖ λόγον, ἀλλ᾽ ἐναντία τῇ 

διαθήκῃ καὶ ταῖς ἀπ᾽ ἐκείνης ἀραῖς, γραφείσαις ὑπὸ τοῦ σοῦ πατρός, ἐλαύνεις διώκεις 

συκοφαντεῖς. ὦ βέλτιστε, εἰ οἷόν τε σὲ τοῦτ᾽ εἰπεῖν, οὐ παύσει, καὶ γνώσει τοῦθ᾽, ὅτι 

πολλῶν χρημάτων τὸ χρηστὸν εἶναι λυσιτελέστερόν ἐστιν; σοὶ γοῦν, εἴπερ ἀληθῆ λέγεις, 

χρήματα μὲν τοσαῦτ᾽ εἰληφότι πάντ᾽ ἀπόλωλεν, ὡς φῄς· εἰ δ᾽ ἦσθ᾽ ἐπιεικής, οὐκ ἄν ποτ᾽ 

αὔτὰ ἀνήλωσας. 

53. Ἀλλ᾽ ἔγωγε μὰ τὸν Δία καὶ θεοὺς πανταχῇ σκοπῶν οὐδὲν ὁρῶ, δι᾽ ὅτι ἂν σοὶ 

πεισθέντες τουδὶ καταψηφίσαιντο. τί γάρ; ὅτι πλησίον ὄντων τῶν ἀδικημάτων 

ἐγκαλεῖς; ἀλλ᾽ ἔτεσι καὶ χρόνοις ὕστερον αἰτιᾷ. ἀλλ᾽ ὅτι τοῦτον ἀπράγμων ἦσθα  τὸν χρόνον; 
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απελευθερώθηκε και αυτός από εσάς, πάρε από εμένα αυτές τις μαρτυρίες, ότι ο 

Πασίων ανήκε στον Αρχέστρατο. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

   49. Έπειτα αυτόν που έσωσε από την αρχή τις επιχειρήσεις του και που υπήρξε 

πολύ χρήσιμος για τον πατέρα του, και τόσα αγαθά προσέφερε σε αυτόν, όπως εσείς 

έχετε ακούσει, νομίζει ότι είναι σωστό να τον καταστρέψει οδηγώντας τον άδικα σε 

αυτήν τη δίκη. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Αν σκεφθείς ακριβώς την 

περιουσία, θα δεις σε ποιον ανήκει, εάν, ο μη γένοιτο, ξεγελασθούν αυτοί. 50. 

Βλέπεις τον Αριστόλοχο, τον γιο του Χαριδήμου· κάποτε είχε ένα χωράφι, τώρα το 

έχουν πολλοί· γιατί εκείνος όφειλε σε πολλούς όταν το απέκτησε. Και τον Σωσίνομο 

και τον Τιμόδημο και τους άλλους τραπεζίτες, οι οποίοι, επειδή έπρεπε να 

εξοφλήσουν όσα χρωστούσαν, έχασαν όλη τους την περιουσία. Εσύ όμως δεν 

νομίζεις ότι πρέπει να σκεφτείς πώς ο πατέρας σου, που ήταν καλύτερος και 

φρονιμότερος από εσένα, διευθέτησε όλες τις υποθέσεις· 51. Αυτός, μα τον Δία και 

τους θεούς, τόσο περισσότερο άξιο θεωρούσε εσένα από αυτόν ώστε για το συμφέρον 

και το δικό σου και το δικό του και της περιουσίας σας, αν και είχες ενηλικιωθεί, σε 

όρισε διαχειριστή του λιγότερου από το μισό της κληρονομιάς και έδωσε σε αυτόν τη 

γυναίκα του και τον τιμούσε όσο ζούσε, δικαίως, κύριοι Αθηναίοι· οι άλλοι 

τραπεζίτες που δεν χρειάστηκε να πληρώνουν ενοίκιο, αλλά έκαναν όλες τις εργασίες 

τους με δικά τους κεφάλαια, όλοι καταστράφηκαν, αυτός όμως που πλήρωνε ενοίκιο 

δύο τάλαντα και σαράντα μνες σάς έσωσε την τράπεζα. 52. Για αυτούς τους λόγους 

εκείνος του χρωστούσε ευγνωμοσύνη, εσύ όμως δεν κάνεις λόγο για αυτά, αλλά 

ενεργείς αντίθετα από τη διαθήκη και τις κατάρες σε εκείνη, που έχουν γραφθεί από 

τον πατέρα σου, τον καταδιώκεις, τον κατηγορείς, τον συκοφαντείς. Καλέ μου 

άνθρωπε, αν μπορούμε να σε αποκαλέσουμε έτσι, δεν θα σταματήσεις, και δεν θα 

καταλάβεις, ότι το να είσαι ενάρετος είναι ωφελιμότερο από τα πολλά χρήματα; Εσύ 

λοιπόν, αν λες την αλήθεια, παρότι είχες πολλά χρήματα, τα έχασες, όπως 

ισχυρίζεσαι· αν ήσουν σωστός, δεν θα τα είχες ποτέ ξοδέψει. 

   53. Αλλά εγώ μα τον Δία και τους θεούς εξετάζοντας την υπόθεση από κάθε πλευρά 

δεν μπορώ να δω, πώς θα ήταν δυνατόν από εσένα να πεισθούν οι δικαστές ώστε να 

καταδικάσουν αυτόν. Τί θα πεις; Ότι τα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί έχουν γίνει 

πρόσφατα; Αλλά εσύ τον κατηγορείς χρόνια και χρόνια μετά. Θα ισχυρισθείς ότι όλον 

αυτόν τον χρόνο δεν ασχολιόσουν με τα δικαστήρια;  Και ποιος όμως δεν γνωρίζει  ότι 
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καὶ τίς οὐκ οἶδεν ὅσα πράγματα πράττων οὐ πέπαυσαι, οὐ μόνον δίκας ἰδίας διώκων 

οὐκ ἐλάττους ταυτησί, ἀλλὰ δημοσίᾳ συκοφαντῶν καὶ κρίνων τίνας ˂οὔ> οὐχὶ 

Τιμομάχου κατηγόρεις; οὐχὶ Καλλίππου τοῦ νῦν ὄντος ἐν Σικελίᾳ; οὐ πάλιν Μένωνος; 

οὐκ Αὐτοκλέους; οὐ Τιμοθέου; οὐκ ἄλλων πολλῶν; 54. καίτοι πῶς ἔχει λόγον σέ, 

Ἀπολλόδωρον ὄντα, πρότερον τῶν κοινῶν, ὧν μέρος ἠδικοῦ, δίκην ἀξιοῦν λαμβάνειν, 

ἢ τῶν ἰδίων ὧν νῦν ἐγκαλεῖς, ἄλλως τε καὶ τηλικούτων ὄντων, ὡς σὺ φῄς; τί ποτ᾽ οὖν 

ἐκείνων κατηγορῶν τόνδ᾽ εἴας; οὐκ ἠδικοῦ, ἀλλ᾽ οἶμαι συκοφαντεῖς νῦν. ἡγοῦμαι 

τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πάντων μάλιστ᾽ εἰς τὸ πρᾶγμ᾽ εἶναι τούτων μάρτυρας 

παρασχέσθαι· τὸν γὰρ συκοφαντοῦντα ἀεὶ τί χρὴ νομίζειν νῦν ποιεῖν; 55. καὶ νὴ Δί᾽ 

ἔγωγε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, νομίζω πάνθ᾽ ὅσα τοῦ τρόπου τοῦ Φορμίωνός ἐστι σημεῖα 

καὶ τῆς τούτου δικαιοσύνης καὶ φιλανθρωπίας, καὶ ταῦτ᾽ εἰς τὸ πρᾶγμ᾽ εἶναι πρὸς ὑμᾶς 

εἰπεῖν. ὁ μὲν γὰρ περὶ πάντ᾽ ἄδικος τάχ᾽ ἄν, εἰ τύχοι, καὶ τοῦτον ἠδίκει· ὁ δὲ μηδένα 

μηδὲν ἠδικηκώς, πολλοὺς δ᾽ εὖ πεποιηκὼς ἑκών, ἐκ τίνος εἰκότως ἂν τρόπου τοῦτον 

μόνον ἠδίκει τῶν πάντων; τούτων τοίνυν τῶν μαρτυριῶν ἀκούσαντες γνώσεσθε τὸν 

ἑκατέρου τρόπον. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 

      56. Ἴθι δὴ καὶ τὰς κατ᾽ Ἀπολλοδώρου τῆς πονηρίας. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 

    Ἆρ᾽ οὖν ὅμοιος οὑτοσί; σκοπεῖτε. λέγε. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 

   Ἀνάγνωθι δὴ καὶ ὅσα δημοσίᾳ χρήσιμος τῇ πόλει γέγονεν οὑτοσί. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 

   57. Τοσαῦτα τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, Φορμίων χρήσιμος γεγονὼς καὶ τῇ          

πόλει καὶ πολλοῖς ὑμῶν, καὶ οὐδένα οὔτ᾽ ἰδίᾳ οὔτε δημοσίᾳ κακὸν οὐδὲν εἰργασμένος, οὐδ᾽              
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δεν σταμάτησες να κάνεις δίκες, όχι μόνο ιδιωτικού χαρακτήρα που δεν έχουν και 

αυτές μικρή σημασία, αλλά και δημόσιες που προκλήθηκαν από τις συκοφαντίες και 

τις κατηγορίες σου; Δεν κατηγόρησες τον Τιμόμαχο;  Ούτε τον Κάλλιππο που 

τώρα βρίσκεται στη Σικελία; Ούτε πάλι τον Μένωνα; Ούτε τον Αυτοκλή; Ούτε τον 

Τιμόθεο; Ούτε άλλους πολλούς; 54. Και όμως είναι λογικό για εσένα, που είσαι ο 

Απολλόδωρος, πρώτα για τις δημόσιες αδικίες, οι οποίες εν μέρει σου προκαλούσαν 

ζημιά, να ζητάς να λάβεις αποζημίωση, και μόλις τώρα να κάνεις μηνύσεις για 

ιδιωτικά θέματα, τα οποία είναι τόσο σπουδαία, όπως ισχυρίζεσαι; Για ποιον λόγο 

κατηγορούσες εκείνους και άφηνες αυτόν; Δεν σε αδίκησε, αλλά νομίζω ότι τώρα 

συκοφαντείς. Θεωρώ λοιπόν, κύριοι Αθηναίοι, ότι το καλύτερο από όλα που έχω να 

κάνω για αυτήν την υπόθεση είναι να παρουσιάσω μάρτυρες· αυτόν που πάντοτε 

συκοφαντεί τί θα μπορούσε να κάνει τώρα; 55. Μα τον Δία, εγώ, κύριοι Αθηναίοι, 

νομίζω ότι θα πρέπει να σας πω για αυτήν την υπόθεση όλες τις αποδείξεις που 

υπάρχουν για τον χαρακτήρα του Φορμίωνος και για τη δικαιοσύνη του και τη 

φιλανθρωπία του. Αυτός που είναι πάντοτε άδικος, αν τύχει, και αυτόν μπορεί να 

αδικήσει· εκείνος όμως που όχι μόνο δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα, αλλά έχει 

κάνει πολλές ευεργεσίες με τη θέλησή του, για ποιον λόγο θα αδικούσε αυτόν μόνο 

από όλους τους ανθρώπους; Αφού ακούσετε λοιπόν τις μαρτυρίες αυτές, θα 

καταλάβετε τον χαρακτήρα του καθενός. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

   56. Πάρε και διάβασε τις μαρτυρίες που αποδεικνύουν την πονηριά του 

Απολλοδώρου.  

 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

Επομένως ο Φορμίων ομοιάζει σε αυτόν; Σκεφτείτε. Διάβασε. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

   Διάβασε και τις δημόσιες υπηρεσίες που έχουν κάνει αυτόν εδώ χρήσιμο για την 

πόλη.  

 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

   57. Τόσες λοιπόν υπηρεσίες, κύριοι Αθηναίοι, έχει προσφέρει ο Φορμίων που τον 

έχουν κάνει χρήσιμο για την πόλη αλλά και για πολλούς από εσάς,  και δεν έχει κάνει   
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ἀδικῶν Ἀπολλόδωρον τουτονί, δεῖται καὶ ἱκετεύει καὶ ἀξιοῖ σωθῆναι, καὶ ἡμεῖς 

συνδεόμεθα οἱ ἐπιτήδειοι ταῦθ᾽ ὑμῶν. ἐκεῖνο δ᾽ ὑμᾶς ἀκοῦσαι δεῖ. τοσαῦτα γάρ, ὦ 

ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρήμαθ᾽ ὑμῖν ἀνεγνώσθη προσηυπορηκώς, ὅσ᾽ οὔθ᾽ οὗτος οὔτ᾽ ἄλλος 

οὐδεὶς κέκτηται. πίστις μέντοι Φορμίωνι παρὰ τοῖς εἰδόσι καὶ τοσούτων καὶ πολλῷ 

πλειόνων χρημάτων ἐστίν, δι᾽ ἧς καὶ αὐτὸς αὑτῷ καὶ ὑμῖν χρήσιμός ἐστιν. 58. ἃ μὴ 

προῆσθε, μηδ’ ἐπιτρέψητε ἀνατρέψαι τῷ μιαρῷ τούτῳ ἀνθρώπῳ, μηδὲ ποιήσητε 

αἰσχρὸν παράδειγμα, ὡς τὰ τῶν ἐργαζομένων καὶ μετρίως ἐθελόντων ζῆν τοῖς 

βδελυροῖς καὶ συκοφάνταις ὑπάρχει παρ᾽ ὑμῶν λαβεῖν· πολὺ γὰρ χρησιμώτερα ὑμῖν 

παρὰ τῷδε ὄντα ὑπάρχει. ὁρᾶτε γὰρ αὐτοὶ καὶ ἀκούετε τῶν μαρτύρων, οἷον ἑαυτὸν τοῖς 

δεηθεῖσι παρέχει. 59. καὶ τούτων οὐδὲν εἵνεκα τοῦ λυσιτελοῦντος εἰς χρήματα 

πεποίηκεν, ἀλλὰ φιλανθρωπίᾳ καὶ τρόπου ἐπιεικείᾳ. οὔκουν ἄξιον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, 

τὸν τοιοῦτον ἄνδρα προέσθαι τούτῳ, οὐδὲ τηνικαῦτα ἐλεεῖν ὅτ᾽ οὐδὲν ἔσται τούτῳ 

πλέον, ἀλλὰ νῦν ὅτε κύριοι καθέστατε σῷσαι· οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ὁρῶ καιρὸν ἐν τίνι  ἂν 

μᾶλλον βοηθήσειέ τις αὐτῷ. 60. τὰ μὲν οὖν πολλὰ ὧν Ἀπολλόδωρος ἐρεῖ, νομίζετ᾽ εἶναι 

λόγον καὶ συκοφαντίας, κελεύετε δ᾽ αὐτὸν ἐπιδεῖξαι, ἢ ὡς οὐ διέθετο ταῦθ᾽ ὁ  πατήρ, ἢ 

ὡς ἔστιν τις ἄλλη μίσθωσις πλὴν ἧς ἡμεῖς δείκνυμεν, ἢ ὡς οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν 

διαλογισάμενος τῶν ἐγκλημάτων ἁπάντων, ἃ ἔγνω <θ᾽> ὁ κηδεστὴς ὁ τούτου καὶ  

οὗτος αὐτὸς συνεχώρησεν, ἢ ὡς διδόασιν οἱ νόμοι δικάζεσθαι τῶν οὕτω πραχθέντων, ἢ 

τῶν τοιούτων τι δεικνύναι. 61. ἐὰν δ᾽ ἀπορῶν αἰτίας καὶ βλασφημίας λέγῃ καὶ 

κακολογῇ, μὴ προσέχετε τὸν νοῦν, μηδ᾽ ὑμᾶς ἡ τούτου κραυγὴ καὶ ἀναίδεια ἐξαπατήσῃ, 

ἀλλὰ φυλάττετε καὶ μέμνησθε ὅσ᾽ ἡμῶν ἀκηκόατε. κἂν ταῦτα ποιῆτε, αὐτοί τ᾽ 

εὐορκήσετε καὶ τουτονὶ δικαίως σώσετε, ἄξιον ὄντα νὴ τὸν Δία καὶ θεοὺς ἅπαντας. 

   62. Ἀνάγνωθι λαβὼν αὐτοῖς τὸν νόμον καὶ τὰς μαρτυρίας τασδί. 

 

ΝΟΜΟΣ. ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 

   Οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν. οἶμαι γὰρ ὑμᾶς οὐδὲν ἀγνοεῖν τῶν εἰρημένων. ἐξέρα τὸ 

ὕδωρ. 
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κανένα κακό ούτε στον ιδιωτικό ούτε στον δημόσιο βίο, και δεν έχει αδικήσει αυτόν 

εδώ τον Απολλόδωρο, σας παρακαλεί, σας ικετεύει και σας ζητάει να τον σώσετε,  

και εμείς οι φίλοι του σας παρακαλούμε μαζί του. Πρέπει να ακούσετε και εκείνο. 

Τόσα, κύριοι Αθηναίοι, χρήματα από τις καταθέσεις που σας διαβάσθηκαν πρέπει να 

είχε, όσα ούτε αυτός ούτε κανείς άλλος έχει αποκτήσει. Τόσο μεγάλη πίστωση δίνουν 

στον Φορμίωνα αυτοί που τον γνωρίζουν, ώστε βρίσκει τόσα και ακόμη περισσότερα 

κεφάλαια, για να μπορέσει να είναι χρήσιμος για τον εαυτό του και εσάς. 58. Μην τον 

αφήσετε, ούτε να επιτρέψετε να καταστραφεί από αυτόν τον μιαρό άνθρωπο· μην 

δώσετε αισχρό παράδειγμα ότι τα υπάρχοντα των εργατικών ανθρώπων που ζουν 

έντιμα θα έχουν τη δυνατότητα οι φαύλοι και οι συκοφάντες να τα πάρουν με δική 

σας απόφαση· η περιουσία θα είναι πολύ πιο χρήσιμη για εσάς αν βρίσκεται στα 

χέρια του. Βλέπετε και ακούτε από τους μάρτυρες, πόσο βοηθάει αυτούς που του 

ζητούν μια χάρη.  59. Αυτό δεν το κάνει επειδή περιμένει να κερδίσει χρήματα, αλλά 

από τη φιλανθρωπία και την επιείκεια του χαρακτήρα του. Δεν αξίζει, κύριοι 

Αθηναίοι, αυτού του είδους τον άνθρωπο να τον αφήσετε στη θέληση αυτού, ούτε 

τώρα να του δείξετε έλεος όταν δεν θα έχει να προσμένει τίποτα πια, αλλά τώρα που 

εσείς έχετε καταστεί κύριοι της τύχης του να τον σώσετε· εγώ δεν βλέπω άλλη 

καλύτερη ευκαιρία για να τον βοηθήσει κάποιος. 60. Από τα πολλά που θα πει ο 

Απολλόδωρος, θεωρήστε πως είναι απλώς λόγια και συκοφαντίες, διατάξτε τον να 

σας αποδείξει, ή ότι δεν έκανε αυτήν τη διαθήκη ο πατέρας του, ή ότι υπήρχε άλλη 

μίσθωση εκτός από αυτήν που εμείς δείξαμε, ή ότι δεν απάλλαξε τον Φορμίωνα από 

όλες τις κατηγορίες, όπως αποφάσισε και ο συγγενής του και αποδέχθηκε και ο ίδιος, 

ή ότι οι νόμοι επιτρέπουν να γίνονται δίκες μετά από ζητήματα που έχουν διευθετηθεί 

με αυτόν τον τρόπο, ή να αποδείξει κάτι από αυτά. 61. Εάν δεν κάνει τίποτε, αν λέει 

και κακολογεί με κατηγορίες και βλασφημίες, μην του δώσετε σημασία, ούτε η 

κραυγή του και η αναίδειά του να σας εξαπατήσει, αλλά φυλαχτείτε και θυμηθείτε 

όσα έχετε ακούσει από εμάς. Και αν κάνετε αυτά, εσείς οι ίδιοι και τον όρκο σας θα 

κρατήσετε και αυτόν τον άνθρωπο δικαίως θα τον σώσετε, που είναι άξιος, μα τον 

Δία και όλους τους θεούς.   

   62. Πάρε και διάβασε σε αυτούς τον νόμο και αυτές εδώ τις μαρτυρίες. 

 

 ΝΟΜΟΣ. ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ  

   Δεν γνωρίζω γιατί πρέπει να πω περισσότερα. Νομίζω ότι δεν αγνοείτε τίποτα από 

αυτά που έχουν προαναφερθεί. Αφαίρεσε το νερό. 
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Προοίμιον §§1-4.  

   Οι κύριοι στόχοι του συγκεκριμένου προοιμίου είναι η παρουσίαση της παράνομης 

δίκης που ήγειρε ο Απολλόδωρος εναντίον του Φορμίωνος και η προβολή της 

συκοφαντίας του. Αρχικά, οι συνήγοροι του Φορμίωνος τονίζουν στους δικαστές ότι 

η απειρία του τελευταίου και η αδυναμία του στις δημόσιες ομιλίες, τους οδήγησαν 

να αναλάβουν την υπεράσπισή του (§1). Αναφέρουν ότι η αυτή η μήνυση που 

υπέβαλαν δεν πραγματοποιήθηκε για να κερδίσουν χρόνο αλλά για να 

αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τις κατηγορίες του Απολλοδώρου, τις οποίες μάλιστα 

θεωρούν ότι είναι συκοφαντικές (§3). Στη συνέχεια του λόγου ακολουθεί μία 

σύντομη παράθεση των ευεργεσιών του Φορμίωνος προς τον Απολλόδωρο (§3). 

Ταυτοχρόνως, ο ομιλητής υπογραμμίζει ότι η δίκη που διεξήχθη εναντίον του 

Φορμίωνος δεν είναι εισαγώγιμη (§3). Στο τέλος του προοιμίου, ζητάει από τον 

υπάλληλο του δικαστηρίου να διαβασθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που θα 

επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς του (§4). 

   Εν κατακλείδι, το προοίμιο αυτό αποτελεί μία σύντομη περιγραφή της υπόθεσης 

που πρόκειται να εξετασθεί, ώστε να μπορέσουν οι δικαστές να κατατοπισθούν 

καλύτερα για το θέμα. Κάθε προσπάθεια θετικής απεικόνισης του χαρακτήρα του 

Φορμίωνος είναι αναγκαία, ώστε να πεισθούν γρήγορα για την αθωότητά του. Κατά 

τον Αριστοτέλη (Ῥητορικὴ 1414b) οι στόχοι κάθε προοιμίου ενός δικανικού λόγου 

είναι οι εξής: η εύνοια, η προσοχή και η ευμάθεια. Στον συγκεκριμένο λόγο η 

εξασφάλιση της εύνοιας των δικαστών επιτυγχάνεται μέσω της εκπεφρασμένης 

πρόθεσης των συνηγόρων να μην τους εξαπατήσουν και να τους καταθέσουν όλη την 

αλήθεια αναφορικά με την υπόθεση (§1). Η προσοχή τους δεσμεύεται από την πρώτη 

κιόλας φράση του λόγου, στην οποία αποκαλύπτεται η έλλειψη εμπειρίας του 

Φορμίωνος και η αδυναμία του στους δημόσιους λόγους, στοιχεία που τον κάνουν 

ευάλωτο και έτσι οι φίλοι του θέλησαν να αναλάβουν τη συνηγορία του (§1). 

Προξενείται το ενδιαφέρον των δικαστών ως προς τη μέθοδο και τα επιχειρήματα που 

θα χρησιμοποιήσουν τα πρόσωπα αυτά, για να συνδράμουν αποφασιστικά στην 

υπεράσπισή του. Τέλος, η σύντομη παρουσίαση των γεγονότων από τον ομιλητή 

λειτουργεί ως προθάλαμος που εισάγει τους δικαστές στην ουσία της υπόθεσης (§3).       
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   Το ύφος του λόγου προσαρμόζεται σύμφωνα με τον βασικό στόχο του ομιλητή, ο 

οποίος είναι να πείσει τους δικαστές για το δίκαιο της υπόθεσης του Φορμίωνος. Για 

την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου χρησιμοποιεί επαναλήψεις (§2 πάντα πεποιηκὼς - 

εὖ πεποιηκὼς) που υπογραμμίζουν τον ηθικό χαρακτήρα του Φορμίωνος. Ο 

τελευταίος παρουσιάζεται ως ένας φιλήσυχος και άπειρος άνθρωπος, ο οποίος δεν 

έχει σχέση με δίκες και είναι αδύναμος να υπερασπισθεί τον εαυτό του (§1 τὴν μὲν 

ἀπειρίαν τοῦ λέγειν, καὶ ὡς ἀδυνάτως ἔχει). Αυτή του η αδυναμία δημιουργεί κλίμα 

συμπάθειας από τους δικαστές. Το κεντρικό μοτίβο που διατρέχει όλο το προοίμιο 

είναι η προβολή της συκοφαντίας του Απολλοδώρου, η οποία υποκινείται από δόλια 

κίνητρα, προκειμένου να επιτευχθεί η αμαύρωση του ήθους του.  

 

1. Τὴν μὲν ἀπειρίαν τοῦ λέγειν: Η χρήση του εισαγωγικού μὲν στο προοίμιο ενός 

λόγου αποτελεί σύνηθες χαρακτηριστικό που εντοπίζεται κυρίως στους πρώιμους 

ρήτορες (Denniston, GP: 383). Η αναφορά στην απειρία ενός ομιλητή να μιλήσει 

δημόσια αποτελεί κοινό ρητορικό τόπο στους Αττικούς ρήτορες ([Δημ.] Πρὸς 

Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.1, Πρὸς Νικόστρατον Περὶ ἀνδραπόδων ἀπογραφῆς 

Ἀρεθουσίου 53.13, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Κίρωνος κλήρου 8.5, Λυσ. Kατὰ Ἐρατοσθένους 

12.3, Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων πρὸς τὸ δημόσιον 19.2). Οι ομιλητές στις 

δίκες συνηθίζουν να παρουσιάζουν τους εαυτούς τους φιλήσυχους και άπειρους με τα 

δικαστήρια και τις δίκες, προκειμένου να καταρρίψουν κάθε επιχείρημα εναντίον 

τους περί εμπειρίας και ρητορικών δεξιοτήτων (Volonaki 2019: 284), καθώς επίσης 

να κερδίσουν την ανοχή και την προστασία των δικαστών (Roisman 2005: 140). Ο 

συγκεκριμένος τόπος συνήθως εντοπίζεται σε ιδιωτικές υποθέσεις και σπάνια σε 

δημόσιες ή σε περιπτώσεις στις οποίες διάδικοι έχουν καταγγείλει εθελοντικά 

κάποιον (Kremmydas & Powell & Rubinstein 2013: 2). Ο Φορμίων δεν είχε την 

ανάλογη εμπειρία, ώστε να μπορέσει να εκφωνήσει τον λόγο υπεράσπισής του 

(Sandys & Paley 1875: 3, Chroust 1954: 351). Εξ αυτών των συνθηκών κρίνεται 

αναγκαία η αντικατάστασή του από άλλον κατήγορο. 

 

καὶ ὡς ἀδυνάτως ἔχει Φορμίων: Η αδυναμία του Φορμίωνος στις δημόσιες ομιλίες 

αναφέρεται εσκεμμένα στο συγκεκριμένο σημείο. Ο MacDowell (2004: 153 σημ. 7) 

υποστηρίζει ότι πολύ πιθανόν ο Φορμίων να ήταν εκείνο το διάστημα που διεξαγόταν 

η δίκη μεγάλος σε ηλικία, πράγμα που τον δυσχέραινε σημαντικά, ώστε να 
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υπερασπισθεί μόνος του τον εαυτό του. Την ίδια άποψη έχει και ο Murray (1936: 

322), ο οποίος τονίζει επιπλέον το γεγονός ότι ο Φορμίων υπήρξε πρώην δούλος και 

ξένος, γεγονός που τον εμπόδισε να λάβει οποιουδήποτε είδους εκπαίδευση. Οι 

Rubinstein (2000: 16) και Carey & Waterfield (2014: 502) αναφέρουν ότι οι δικαστές 

επέτρεψαν σε συνηγόρους να αναλάβουν την υπεράσπισή του, γιατί ήταν πρώην 

δούλος και επίσης δεν γνώριζε καλά την ελληνική γλώσσα. Οι Isager & Hansen 

(1975: 116) και Αποστολάκης (2003: 69 σημ. 169) θεωρούν ότι ενδεχομένως ο 

Φορμίων στην αρχή της δίκης να είπε κάποια λόγια πριν οι συνήγοροί του 

συνεχίσουν εκ μέρους του την εκφώνηση τού λόγου του.  

 

αὐτοὶ πάντες ὁρᾶτ᾽: Σύμφωνα με τον O’ Conell (2017: 36), με τον ρηματικό τύπο 

ὁρᾶτ᾽ οι συνήγοροι του Φορμίωνος στρέφουν την προσοχή των δικαστών στον ίδιο 

για να δικαιολογήσουν ως ένα ζήτημα κοινής γνώσης την αδυναμία του να μιλήσει 

στη δίκη. Γενικότερα, αυτού του είδους οι εκφράσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ένα 

θέμα ως κοινά αποδεκτό, αποτελούν συνήθη ρητορικό τόπο στην αττική ρητορεία 

(Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.3, Λυσ. Kατὰ Φίλωνος δοκιμασίας 31.12). 

 

τοῖς ἐπιτηδείοις: Οι Konstan (1997: 64) και Todd (2007: 572) αναφέρουν ότι το 

επίθετο αυτό έχει τη σημασία «του φίλου», «του οικείου» ([Δημ.] Πρὸς τὴν Λάκριτον 

παραγραφὴν 35.6, Ἰσοκ. Περὶ ἀντιδόσεως 15.102, Λυσ. Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους 

φόνου ἀπολογία 1.22). Στο συγκεκριμένο σημείο η λέξη αυτή χρησιμοποιείται στον 

πληθυντικό αριθμό για να δηλώσει τους φίλους του Φορμίωνος, οι οποίοι ανέλαβαν 

την υπεράσπισή του στην εν λόγω δίκη (πβ. Δημ. Kατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 

45.60 μαρτυροῦσι φίλοι εἶναι καὶ ἐπιτήδειοι Φορμίωνι). Γενικότερα, ο νόμος στην 

αρχαία Αθήνα αναγνώριζε το δικαίωμα σε ορισμένους διαδίκους να ζητήσουν τη 

βοήθεια συνηγόρων (Woolpert & Kapparis 2011: 195 σημ. 13). Οι Bonner (1905: 84-

85), Harrison (1971: 159), MacDowell (1978: 251), Todd (1993: 94-95), Phillips 

(2004: 5), Humphreys (2007: 198) και Worthington (2010: 288) υποστηρίζουν ότι 

ένας διάδικος συνηθίζει να κάνει νύξη στον λόγο του ότι η βοήθεια συνηγόρου τού 

παρέχεται στο πλαίσιο μόνο φιλικών ή συγγενικών δεσμών, με σκοπό να άρει 

οποιαδήποτε υποψία των δικαστών ότι προσέλαβε συνήγορο για να κερδίσει την 

υπόθεση (Ἰσοκ. Πρὸς Εὐθύνουν ἀμάρτυρος 21.1 καὶ γὰρ φίλος ὤν μοι τυγχάνει, Λυσ. 

Κατὰ Διογείτονος 32.1 ἐπ᾽ ἐμὲ κηδεστὴν ὄντα κατέφυγον). Από την §3 και έπειτα, ο 

κεντρικός συνήγορος γίνεται ένας, ο οποίος μιλάει σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Ο 
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Cohen (2017: 135) υποστηρίζει ότι μάλλον ο ίδιος ο Δημοσθένης ήταν αυτός που 

εκφώνησε στο δικαστήριο τον λόγο υπεράσπισης του Φορμίωνος.  

 

ἃ σύνισμεν πολλάκις τούτου διεξιόντος ἀκηκοότες: Οι συνήγοροι του Φορμίωνος 

επισημαίνουν ότι έχουν ακούσει πολλές φορές την υπόθεσή του, με αποτέλεσμα να 

είναι σε θέση να την περιγράψουν οι ίδιοι στους δικαστές. Προφανώς στο σημείο 

αυτό εννοούν ότι είτε ως φίλοι του γνωρίζουν για το θέμα από τον ίδιο είτε είναι πολύ 

πιθανόν στην προηγούμενη δίκη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους δύο 

διαδίκους, να άκουσαν τον λόγο υπεράσπισής του.  

 

λέγειν καὶ διδάσκειν ὑμᾶς: Οι συνήγοροι του Φορμίωνος προκαταλαμβάνουν τους 

δικαστές, αφού παρακάτω θα αποδείξουν όλα αυτά που γνωρίζουν σχετικά με την 

υπόθεση και τα οποία θα συνδράμουν υπέρ του στη δίκη (πβ. §12 λέγειν καὶ 

ἐπιδεικνύναι). Σύμφωνα με τον Todd (2007: 677) το ρήμα διδάσκω χρησιμοποιείται 

εδώ με τη σημασία της απόδειξης και αποτελεί στερεότυπη διατύπωση (Αἰσχίν. Κατὰ 

Τιμάρχου 1.170, Κατὰ Κτησιφῶντος 3.238, Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 

21.8, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Ἀστυφίλου κλήρου 9.27, Λυσ. Πρὸς Σίμωνα ἀπολογία 3.21).  

 

ἃν ᾖ δίκαια καὶ εὔορκα, ταῦτα ψηφίσησθε: Το χωρίο αυτό υπενθυμίζει στους 

δικαστές ότι πρέπει να ψηφίσουν σύμφωνα με τους νόμους της πόλης τους και τους 

δικαστικούς τους όρκους (πβ. Δημ. Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.118 

ὀμωμοκότες κατὰ τοὺς νόμους δικάσειν ἥκετε, Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν 

Α’ 45.87 ὑπὲρ τῶν νόμων καὶ ὑπὲρ τῶν ὅρκων οὓς ὀμωμοκότες δικάζετε). Ο Todd 

(2007: 694) σημειώνει ότι οι δικαστές στην αρχαία Αθήνα δεσμεύονταν από τους 

νόμους να ψηφίζουν με βάση τους όρκους που είχαν δώσει. Οι διάδικοι συχνά 

επισημαίνουν στους δικαστές ότι πρέπει να μείνουν πιστοί στους όρκους τους ή τους 

προειδοποιούν ότι οι αντίδικοί τους θα προσπαθήσουν να τους επηρεάσουν για να 

τους καταπατήσουν (Martin 2009: 264). Ο συνδυασμός των λέξεων δίκαια καὶ εὔορκα 

είναι στερεότυπος στην αττική ρητορεία (πβ. Αἰσχίν. Κατὰ Κτησιφῶντος 1.8, Δημ. 

Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.24, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Φιλοκτήμονος κλήρου 6.2). Η 

λέξη δίκαια επαναλαμβάνεται και στην προηγούμενη φράση (τὰ δίκαια παρ᾽ ἡμῶν) 

για να τονισθεί το γεγονός ότι οι νόμοι και η υπακοή σε αυτούς κατέχουν τον 

πρωταρχικό ρόλο στην υπόθεση. Η φράση ταῦτα ψηφίσησθε τοποθετείται επίτηδες 

στο τέλος για τονισμό. Αποτελεί κοινό επιχείρημα ενός διαδίκου η επίκληση στη 
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θετική ψήφο των δικαστών, η οποία είναι συνυφασμένη με το δίκαιο της υπόθεσής 

του (πβ. [Δημ.] Πρὸς Βοιωτὸν περὶ προικὸς μητρῴας 40.60, Kατὰ Νεαίρας 59.126, 

Λυσ. Πρὸς Σίμωνα ἀπολογία 3.47). 

   Σύμφωνα με το αρχαίο αττικό δίκαιο το δικαστικό σώμα αποτελούνταν από 6.000  

πολίτες άνω των 30 ετών που δεν είχαν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και 

είχαν δώσει τον δικαστικό όρκο (Todd 1993: 82-87, Harris 2006: 158). Ο όρκος 

αυτός δινόταν στην αρχή κάθε έτους (Carey & Waterfield 2014: 502). Περιελάμβανε 

φράσεις σύμφωνα με τις οποίες η απόφαση των δικαστών επρόκειτο να βασισθεί 

στους νόμους και στα ψηφίσματα της πόλης· στην περίπτωση που δεν υπήρχαν 

σχετικοί νόμοι, τότε η απόφαση θα προέκυπτε, όπως λέγει ο Αριστοτέλης, (Ῥητορικὴ 

1375a) με γνώμονα τη δικαιότερη κρίση (Harrison 1971: 48, MacDowell 1978: 43-

44, Beck 2013: 211). Η υπόμνηση στους όρκους που έχουν δώσει οι δικαστές είναι 

συχνή στα έργα των Αττικών ρητόρων (Αἰσχίν. Kατὰ Κτησιφῶντος 3.6, Δημ. Kατὰ 

Ἀριστοκράτους 23.96, Πρὸς Βοιωτὸν περὶ τοῦ ὀνόματος 39.40). Το κείμενο του όρκου 

περιλαμβάνεται στον λόγο του Δημοσθένη Κατὰ Τιμοκράτους (24.149-151), αν και 

από ορισμένους μελετητές διατυπώνονται αμφιβολίες σχετικά με την αυθεντικότητά 

του και υποστηρίζουν ότι έχουν υπάρξει αλλοιώσεις και προσθήκες (Bonner & Smith 

1930-1938: 152-155, Harrison 1971: 48). Οι υποχρεώσεις των δικαστών σύμφωνα με 

τον όρκο αυτόν συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία: οι δικαστές πρέπει να σέβονται 

και να υπακούουν στους νόμους και στα ψηφίσματα της Αθήνας, να είναι 

αμερόληπτοι και να ακούν προσεκτικά και τους δύο διαδίκους κατά τη διάρκεια της 

ακροαματικής διαδικασίας, να ψηφίζουν αποκλειστικά για το ζήτημα που αφορά η 

δίωξη και τέλος, να μην αποδέχονται ποτέ καμία προσπάθεια δωροδοκίας τους 

(Isager & Hansen 1975: 117). Παρά το ότι η αυθεντικότητα του όρκου αμφισβητείται, 

στον λόγο του Ισοκράτη Περὶ ἀντιδόσεως (15.21) επιβεβαιώνεται η αρχή για την 

αμεροληψία των δικαστών και της ισοβαρούς εκατέρωθεν ακρόασης. Το συμπέρασμα 

που προκύπτει είναι ότι ο δικαστής έπρεπε να λάβει την απόφασή του πρώτα με 

κριτήριο τον αντίστοιχο ισχύοντα νόμο της πόλης  του και έπειτα ενεργοποιώντας την 

κρίση και το αισθητήριό του. Για τον όρκο των δικαστών βλ. Cronin (1936), Harris 

(2006): 157-181, Mirhady (2007): 49-55, Sommerstein (2013): 69-80. 

 

2. τὴν μὲν οὖν παραγραφὴν ἐποιησάμεθα τῆς δίκης: Στο σημείο αυτό υπάρχει η 

πρώτη αναφορά σχετικά με το είδος της δίκης που αφορά ο συγκεκριμένος λόγος. Για 
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τη διαδικασία της παραγραφῆς και τη χρήση της σε ανάλογες υποθέσεις βλ. [Δημ.] 

Πρòς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ Εισαγωγή 2.1. 

 

οὐχ ἵν᾽ ἐκκρούοντες χρόνους ἐμποιῶμεν: Στην αρχαία Αθήνα υπήρχαν περιπτώσεις 

κατά τις οποίες ένας διάδικος κατηγορούσε τον αντίδικό του ότι ζήτησε να διεξαχθεί 

δίκη εναντίον του, με σκοπό να εκμεταλλευθεί τον χρόνο υπέρ του και να κερδίσει 

την υπόθεση (πβ. Δημ. Κατὰ Ἀριστοκράτους 23.93, Kατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν 

Α’ 45.4, Κατὰ Εὐέργου καὶ Μνησιβούλου ψευδομαρτυριῶν 47.63). Σύμφωνα με το 

παρόν χωρίο η εισαγωγή της παραγραφῆς θα μπορούσε να εκληφθεί ως μία σκόπιμη 

ενέργεια ενός διαδίκου, προκειμένου να καθυστερήσει την πραγματοποίηση της 

κανονικής δίκης (Scafuro 1997: 40 σημ. 58, Talamanca 2017: 119). Συνεπώς, οι 

συνήγοροι του Φορμίωνος προκαταλαμβάνουν τους δικαστές σχετικά με την 

εισαγωγή της. 

 

ἐὰν ἐπιδείξῃ μηδ᾽ ὁτιοῦν ἀδικοῦνθ᾽ ἑαυτὸν οὑτοσί, ἀπαλλαγή τις αὐτῷ γένηται 

παρ᾽ ὑμῖν κυρία: Οι συνήγοροι του Φορμίωνος τονίζουν ότι αν ο ίδιος κατορθώσει 

να αποδείξει ότι δεν έχει διαπράξει τίποτα εις βάρος του Απολλοδώρου, τότε οι 

δικαστές οφείλουν να τον απαλλάξουν οριστικώς από την υπόθεση. Για τη χρήση της 

αντωνυμίας οὑτοσί στους δικανικούς λόγους πβ. [Δημ.] Πρὸς Ζηνοθέμιν παραγραφὴ 

32.7 σχ.   

 

ταῦτα πάντα πεποιηκὼς Φορμίων οὑτοσί, καὶ πολλὰ μὲν εὖ πεποιηκὼς 

Ἀπολλόδωρον τουτονί: Η επανάληψη της μετοχής (πάντα πεποιηκώς - εὖ πεποιηκὼς) 

δίνει βαρύτητα στη διατύπωση. Η φράση πάντα πεποιηκὼς λειτουργεί ως 

συμπέρασμα της πρότασης που έχει προηγηθεί σύμφωνα με την οποία ο Φορμίων 

έχει πράξει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έχει δώσει όλες τις εγγυήσεις που 

χρειάζονται αναφορικά με την τακτοποίηση των υποθέσεών του. Η φράση εὖ 

πεποιηκὼς υπογραμμίζει γενικά ότι ο Φορμίων έχει ευεργετήσει τον Απολλόδωρο.  

 

3. πάντα δ᾽, ὅσων κύριος τῶν τούτου κατελείφθη, διαλύσας καὶ παραδοὺς 

δικαίως, καὶ πάντων ἀφεθεὶς μετὰ ταῦτα τῶν ἐγκλημάτων: Στο εν λόγω χωρίο 

εντύπωση προκαλεί η αλλεπάλληλη χρήση των μετοχών (διαλύσας, παραδούς,  

ἀφεθεὶς) που έχουν ως υποκείμενό τους τον Φορμίωνα. Μέσω αυτών περιγράφονται 
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συνοπτικά όλες οι ενέργειες του Φορμίωνος, δημιουργώντας έτσι γοργότητα στον 

λόγο. Ο ίδιος διένειμε και παρέδωσε δίκαια την περιουσία που διαχειριζόταν στους 

δικαιούχους της και απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες του Απολλοδώρου. Για τη 

μετοχή διαλύσας πβ. §50, Δημ. Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.12, Πρὸς 

Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.40, για τη μετοχή παραδοὺς πβ. Λυσ. Κατὰ Ερατοσθένους 

12.68 και για τη μετοχή ἀφεθεὶς πβ. Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.40, 

Λυσ. Πρὸς Σίμωνα ἀπολογία 3.25. 

 

ὡς ὁρᾶτε: Η εν λόγω φράση αισθητοποιεί τη συκοφαντία του Απολλοδώρου 

εναντίον του Φορμίωνος, καταδεικνύοντας παραλλήλως ότι προσέφυγε άδικα στο 

δικαστήριο. Είναι κοινώς γνωστά ζητήματα στους δικαστές. Επανάληψη της φράσης 

αυτής υπάρχει και στην §16. 

 

ἐπειδὴ φέρειν τοῦτον οὐχ οἷός τ᾽ ἐστίν: H προσωπική σύνταξη οἷός τ᾽ εἰμί σημαίνει 

«είμαι τέτοιος άνθρωπος που…», «έχω τη δυνατότητα να…». Σύμφωνα με τον 

Kremmydas (2012: 179) η φράση οὐχ οἷός τ᾽ ἐστίν αποτελεί κοινότοπη φράση που 

χρησιμοποιείται από τους Αττικούς ρήτορες, τόσο στα προοίμιά τους (Δημ. Κατὰ 

Ἀνδροτίωνος παρανόμων 22.1, Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.1, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ 

Νικοστράτου κλήρου <ἐπίλογος> 4.1), όσο και στους επιλόγους τους ([Δημ.] Πρὸς 

Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.52, Ἰσοκ. Κατὰ Λοχίτου 20.22). Ο Pearson (1972: 210) 

υποστηρίζει ότι στο σημείο αυτό είναι πολύ πιθανόν να υπήρξε κάποια σχετική 

αλλαγή στον τόνο της φωνής του ομιλητή και ότι ο Απολλόδωρος είναι αυτός, ο 

οποίος έχει ξεκινήσει αυτήν τη δίκη εναντίον του Φορμίωνος. Εύλογα προκύπτει ότι 

ο Φορμίων αναγκαστικά εμπλέκεται σε αυτήν τη δίκη (πβ. §33 ἐπεὶ δ᾽ οὐ ποιεῖ ταῦτα, 

τηνικαῦτα, φησί, δικάζομαι, δίκην ἠναγκάσθην λαχεῖν). Πβ. επίσης Δημ. Κατὰ 

Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.5, όπου ο Απολλόδωρος αναφέρει ότι αναγκάσθηκε 

να προχωρήσει στη δικαστική δίωξη του Φορμίωνος (δίκην ἠναγκάσθην αὐτῷ λαχεῖν).  

 

συκοφαντεῖ: Ο ομιλητής χαρακτηρίζει ρεαλιστικά και κατηγορηματικά τον αντίπαλο 

ως συκοφάντη. Η συκοφαντία του Απολλοδώρου αφορμάται από το μίσος που τρέφει 

για τον Φορμίωνα και ότι προσέφυγε εύκολα στο δικαστήριο, με σκοπό να λάβει  

οικονομική αποζημίωση. Σύμφωνα με τον διαχωρισμό στους τύπους συκοφαντών 

που πραγματοποιεί ο Kremmydas (2012: 431-432), ο Απολλόδωρος ανήκει στην 

κατηγορία αυτών, οι οποίοι μέσω των ψευδών κατηγοριών τους επιδιώκουν να 
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δωροδοκηθούν για να αποσύρουν τη μήνυσή τους. Στην §15 τονίζεται ότι στο 

παρελθόν ο ίδιος είχε πάρει χρήματα από τον Φορμίωνα, προκειμένου να λήξει η 

αντιπαράθεσή τους και να συμβιβασθούν. Η παρουσίαση ενός διαδίκου από τον 

αντίπαλό του ως συκοφάντη αποτελεί κοινό ρητορικό τέχνασμα στη δικανική 

ρητορεία και χρησιμοποιείται ως επιχείρημα πάθους για να πλήξει την ακεραιότητα 

του χαρακτήρα του. Για τον ορισμό της συκοφαντίας και του συκοφάντη πβ. [Δημ.] 

Πρòς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ 32.26 σχ. 

 

ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων εἰπεῖν πειράσομαι: Η φράση είναι στερεότυπη 

στους Αττικούς ρήτορες (Δημ. Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ 27.3, Κατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.2, Λυσ. Πρὸς τὴν εἰσαγγελίαν περὶ τοῦ μὴ δίδοσθαι τῷ ἀδυνάτῳ 

ἀργύριον 24.4) και τίθεται πριν την έναρξη της διήγησης από έναν διάδικο για να 

τονίσει στους δικαστές ότι θα μιλήσει με συνοπτικό τρόπο για τα γεγονότα (Griffith - 

Williams 2013: 46-47, Harris 2018: 121 σημ. 45). Ο ομιλητής θα αναφερθεί με 

συντομία στην καλή συμπεριφορά του Φορμίωνος έναντι του Πασίωνος και του 

Απολλοδώρου. Ως αποτέλεσμα αυτού πιστεύει ότι θα γίνει γνωστή η συκοφαντική 

διάθεση του Απολλοδώρου καθώς και οι λόγοι σύμφωνα με τους οποίους η 

συγκεκριμένη αγωγή του δεν μπορεί να  πραγματοποιηθεί. 

 

οὐκ εἰσαγώγιμος ἡ δίκη: Η φράση αυτή αποτελεί κοινό τόπο στον Δημοσθένη. Πβ.  

[Δημ.] Πρòς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ 32.1 σχ. Ο ομιλητής τονίζει ότι η αγωγή του 

Απολλοδώρου εναντίον του Φορμίωνος δεν μπορεί να εκδικασθεί. Οι λόγοι για τους 

οποίους η δίκη είναι παράνομη απαριθμούνται από τον ομιλητή στην §23. Αξίζει να 

επισημανθεί ότι ο Απολλόδωρος στη δίκη που διεξήγαγε στη συνέχεια (Δημ. Κατὰ 

Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.51) επιτίθεται εναντίον της ισχύος της 

συγκεκριμένης, διατεινόμενος ότι οι δικαστές σε μια δίκη εξετάζουν την ουσία μιας 

υπόθεσης, ενώ στη δίκη που πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής της διαδικασίας της 

παραγραφῆς εξετάζονται ουσιαστικά τα τυπικά κωλύματα που προκύπτουν για το 

εισαγώγιμο μιας αγωγής, κάτι το οποίο κατά την άποψή του δεν έχει τόσο σημαντικό 

ρόλο.  

 

4. Πρῶτον μὲν οὖν ὑμῖν ἀναγνώσεται τὰς συνθήκας, καθ᾽ ἃς ἐμίσθωσε Πασίων 

τὴν τράπεζαν τούτῳ καὶ τὸ ἀσπιδοπηγεῖον: Με το επίρρημα πρῶτον επισημαίνεται 

ότι προτεραιότητα του ομιλητή αποτελεί η ανάγνωση των συμφωνιών που 
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σχετίζονται με την ενοικίαση της τράπεζας και του εργαστηρίου των ασπίδων του 

Πασίωνος στον Φορμίωνα. Ωστόσο, στο σημείο αυτό το συγκεκριμένο επίρρημα δεν 

ακολουθείται κανονικά από τα επιρρήματα δεύτερον, τρίτον κλπ. (πβ. Αἰσχίν. Κατὰ 

Κτησιφῶντος 3.169, Ἀνδοκ. Περὶ τῶν μυστηρίων 1.14-16, Ἀντ. Φαρμακείας κατὰ τῆς 

μητρυιᾶς 1.3) ή από το επίρρημα ἔπειτα δὲ (πβ. [Δημ.] Πρὸς Φαίνιππον περὶ 

ἀντιδόσεως 42.1, 8, Λυσ. Κατὰ Νικομάχου γραμματέως εὐθυνῶν κατηγορία 30.19) που 

είναι συνήθη στους ρητορικούς λόγους των πρώιμων κυρίως ρητόρων ως ενός μέσου 

που επιτυγχάνει οργανική συνοχή (Αποστολάκης 2003: 206). 

   Ο Πασίων λίγο πριν τον θάνατό του ενοίκιασε στον Φορμίωνα την τράπεζα και το 

εργαστήριο κατασκευής ασπίδων που κατείχε. Η ασπίδα ήταν το αρχαιότερο μέσο 

άμυνας. Ο Amemiya (2007: 30) σημειώνει ότι το πιο γνωστό εργαστήριο ασπίδων 

στην Αρχαιότητα ήταν αυτό του πατέρα του Λυσία, του Κεφάλου, στο οποίο 

εργάζονταν συνολικά περίπου 120 δούλοι (Λυσ. Κατὰ Ἐρατοσθένους 12.19). Και ο 

ίδιος ο Λυσίας εργαζόταν στην οικογενειακή αυτή επιχείρηση (Edwards 2002: 33) 

πριν δημευτεί μεγάλο μέρος της περιουσίας του το 404 π.Χ. από τους Τριάκοντα 

Τυράννους (Glover 1917: 317). Ο Απολλόδωρος στον λόγο του Δημοσθένη Κατὰ 

Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ (45.29) ισχυρίζεται ότι η συγκεκριμένη μίσθωση που 

αναφέρεται εδώ δεν είναι πραγματική, διότι περιλαμβάνεται στη διαθήκη του πατέρα 

του, την οποία θεωρεί πλαστή. Το κείμενο της μίσθωσης για την τράπεζα 

παρουσιάζεται στον ίδιο λόγο (45.31) και είχε τους παρακάτω όρους: Ο Φορμίων θα 

έπρεπε κάθε χρόνο να δίνει στα παιδιά του Πασίωνος ως ενοίκιο 2 τάλαντα και 40 

μνες ανεξαρτήτως των καθημερινών εξόδων της τράπεζας· επίσης δεν είχε το 

δικαίωμα να ασχολείται με τις τραπεζικές εργασίες χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Για 

τη μίσθωση περιουσίας βλ. Εισαγωγή 1.1. 

 

καί μοι λαβὲ τὰς συνθήκας καὶ τὴν πρόκλησιν καὶ τὰς μαρτυρίας ταυτασί: Ο 

ομιλητής δίνει στον γραμματέα του δικαστηρίου να διαβασθούν το κείμενο με τις 

συνθήκες, η πρόκλησις και οι μαρτυρίες. Ο όρος συνθῆκαι έχει σχέση με κάθε γραπτό 

έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που αφορούν τα ναυτικά δάνεια. 

Ως συνθῆκαι χαρακτηρίζονται και τα υπομνήματα, τα οποία ήταν σημειώσεις που 

αναφέρονταν σε δάνεια και, στην περίπτωση που οι σημειώσεις αυτές είχαν 

συνταχθεί από κάποιον τραπεζίτη, αποτελούσαν σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για 

το δικαστήριο (Biscardi 2004: 423). Επίσης, ως συνθῆκαι αναφέρονται κάθε είδους 

συμφωνίες που ορίζονταν μεταξύ δύο πλευρών (Harris 2018: 234), χωρίς ωστόσο, 
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όπως διατυπώνει ο Todd (2007: 326), να είναι απαραίτητη η γραπτή μορφή τους. Οι 

συνθῆκαι εδώ αφορούν ξεχωριστά τις δύο γραπτές συμφωνίες με βάση τις οποίες ο 

Πασίων ενοίκιασε στον Φορμίωνα την τράπεζα και το εργαστήριο των ασπίδων 

(Knopf 2005: 118). Για τη χρήση του όρου αυτού στον πληθυντικό αριθμό πβ. Δημ. 

Περὶ τοῦ στεφάνου 18.164, Λυσ. Περὶ τῆς δημεύσεως τῶν τοῦ Νικίου ἀδέλφου ἐπίλογος 

18.15. Η πρόκλησις εδώ αφορούσε την πρόταση του Φορμίωνος στον Απολλόδωρο 

για την παρουσίαση συγκεκριμένων εγγράφων που αποδείκνυαν τη γνησιότητα του 

συμβολαίου της μίσθωσης μεταξύ του Πασίωνος και του Φορμίωνος (Sandys & Paley 

1875: 6, Murray 1936: 324). Για το περιεχόμενο της συγκεκριμένης προκλήσεως πβ. 

Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.25-31. Για την πρόκληση ως διαδικασία 

πβ. [Δημ.] Πρòς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ 32.18 σχ. Ο ομιλητής επιδιώκει στο παρόν 

σημείο να τονίσει ότι ο Φορμίων έχει μεταχειρισθεί κάθε τρόπο, προκειμένου να 

αποδείξει ότι η μίσθωση της τράπεζας στον ίδιο από τον Πασίωνα έχει γίνει με 

απολύτως νόμιμο τρόπο. Τέλος, οι μαρτυρικές καταθέσεις που πρόκειται να 

παρουσιασθούν αφορούν τη μίσθωση της ακίνητης περιουσίας του Πασίωνος. Για τη 

χρήση της στερεότυπης φράσης λαβὲ τὰς μαρτυρίας πβ. Αἰσχίν. Κατὰ Τιμάρχου 1.50, 

Δημ. Πρὸς Ὀνήτορα ἐξούλης Α’ 30.17, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Κίρωνος κλήρου 8.11. Για τη 

χρήση των μαρτύρων και των μαρτυριών στα αθηναϊκά δικαστήρια πβ. [Δημ.] Πρὸς 

Ζηνόθεμιν παραγραφὴ 32.13 σχ. 

 

δεῖ δ᾽ ὑμᾶς ἀκοῦσαι καὶ μαθεῖν ἐκ τίνος τρόπου προσώφειλεν τὰ ἕνδεκα τάλαντα 

ὁ Πασίων ἐπὶ τὴν τράπεζαν: Η φράση δεῖ δ᾽ ὑμᾶς ἀκοῦσαι καὶ μαθεῖν αποτελεί κοινό 

ρητορικό τόπο στους δικανικούς λόγους (Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Ἁγνίου κλήρου 11.19, Λυσ. 

Kατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.4). Ο ομιλητής τονίζει στους δικαστές ότι πρέπει να 

ακούσουν και να μάθουν από τον ίδιο την αιτία για την οποία ο Πασίων χρωστούσε 

11 τάλαντα στην τράπεζα. Η διευκρίνιση αυτή του ομιλητή θεωρείται σημαντική, 

προκειμένου οι δικαστές να κατανοήσουν τα γεγονότα. Τα 11 τάλαντα προέρχονταν 

από καταθέσεις στην τράπεζα, τα οποία ο Πασίων θέλησε να τα αυξήσει και για αυτό 

τα είχε δανείσει με υποθήκη. Μετά τη μίσθωση της τράπεζας στον Φορμίωνα το 

χρέος δεν μπορούσε να μεταβιβασθεί σε αυτόν, διότι ακόμη δεν ήταν Αθηναίος 

πολίτης· επιπλέον, δεν είχε το δικαίωμα καταφυγής στο δικαστήριο για τη διεκδίκηση 

των χρημάτων από τους οφειλέτες του Πασίωνος. Επομένως, αυτός είναι και ο λόγος 

που ο Πασίων φαινόταν ότι χρωστούσε τα χρήματα.  
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Διήγησις §§5-16. 

    Στη διήγηση ο ομιλητής παρουσιάζει διεξοδικά τη μίσθωση της τράπεζας του 

Πασίωνος στον Φορμίωνα καθώς και τους όρους της διαθήκης του Πασίωνος. Μετά 

τον θάνατό του ο Φορμίων έπρεπε να παντρευτεί τη γυναίκα του και να γίνει 

κηδεμόνας του μικρότερου παιδιού του (§8). Η ανάγκη των επιτρόπων να 

προστατεύσουν τα οικονομικά συμφέροντα του Πασικλή εξαιτίας της σπατάλης του 

Απολλοδώρου οδηγεί στον ισάξιο καταμερισμό της πατρικής περιουσίας (§8). Η 

επιθυμία του τελευταίου για την απόκτηση και άλλων υλικών αγαθών συνεχίζεται με 

τις οικονομικές και υλικές του απαιτήσεις από την περιουσία της μητέρας του (§14). 

Η διήγηση τελειώνει με την περιγραφή του συμβιβασμού που υπήρξε ανάμεσα στον 

Απολλόδωρο και τον Φορμίωνα σχετικά με την τακτοποίηση των οικονομικών τους 

διαφορών και στη μη τήρηση αυτής της συμφωνίας από την πλευρά του 

Απολλοδώρου, η οποία τον παρακινεί να ξεκινήσει νέα δίκη (§16).  

   Η παρουσίαση του Απολλοδώρου στη διήγηση ως ανθρώπου που επιθυμεί το 

χρηματικό κέρδος, η προβολή της συκοφαντικής του διάθεσης απέναντι στον 

Φορμίωνα καθώς και της αναξιοπιστίας του αναφορικά με την αθέτηση του 

συμβιβασμού του με τον τελευταίο, προκαλούν στους δικαστές αρνητικά 

συναισθήματα για το πρόσωπό του. 

 

5. οὐ γὰρ δι᾽ ἀπορίαν ταῦτ᾽ ὤφειλεν, ἀλλὰ διὰ φιλεργίαν: Η έναρξη της διήγησης 

με τον σύνδεσμο γὰρ είναι συνήθης στους Αττικούς ρήτορες (πβ. [Δημ.] Πρὸς 

Ζηνόθεμιν παραγραφὴ 32.4 σχ.). Η οφειλή των 11 ταλάντων από τον Πασίωνα δεν 

έχει σχέση με ενδεχόμενη φτώχεια αλλά με την εργατικότητά του. Ο Cohen (1992: 

130) αναφέρει ότι η φράση αυτή μπορεί να καταλήγει σε έναν παράδοξο ισχυρισμό, 

όμως παρακάτω εξηγείται αναλυτικά. Η λέξη φιλεργία που χρησιμοποιείται εδώ είναι 

σπάνια στους ρητορικούς λόγους (Αποστολάκης 2009: 174). Απαντάται εκτός από 

τον λόγο αυτόν και στον λόγο Πρὸς Φαίνιππον περὶ ἀντιδόσεως ([Δημ.] 42.32). Η 

φιλεργία του Πασίωνος είναι εκείνη, η οποία του επέτρεψε μέσω της προσωπικής του 

εργασίας να δανείζει χρήματα. Από την άλλη πλευρά, ο Απολλόδωρος στον λόγο του 

Δημοσθένη Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ (45.33) διατυπώνει τις αμφιβολίες 

του αναφορικά με το ζήτημα του χρέους των 11 ταλάντων, επισημαίνοντας ότι αυτό 

προέκυψε από την κακή διαχείριση του Φορμίωνος (Sandys & Paley 1875: 75). 
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ἡ μὲν γὰρ ἔγγειος ἦν οὐσία Πασίωνι μάλιστα ταλάντων εἴκοσιν: Ο όρος οὐσία 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει τα περιουσιακά στοιχεία ενός ατόμου και 

περιελάμβανε τόσο τα έμψυχα πράγματα όσο και άψυχα. Οι δούλοι υπολογίζονταν 

και αυτοί ως μέρος της περιουσίας του κυρίου τους, αφού με την εργασία τους 

συντελούσαν στην αύξησή της (Finley 1973: 63). Η ἔγγειος οὐσία αναφέρεται αλλιώς 

και φανερὰ οὐσία (Δημ. Πρὸς Ὀνήτορα ἐξούλης Α’ 30.30). Είναι γνωστή η διάκριση 

μεταξύ της φανερᾶς και της ἀφανοῦς οὐσίας (Cohen 1992: 193). Ο λεξικογράφος 

Αρποκρατίων τονίζει χαρακτηριστικά για την ἀφανῆ οὐσία καὶ τη φανερὰ οὐσία: s.v. 

ἀφανὴς μὲν ἡ ἐν χρήμασι καὶ σώμασι καὶ σκεύεσι, φανερὰ δὲ ἡ ἔγγειος. Η διάκριση 

αυτή υπάρχει μεταξύ των ορατών και μη ορατών αγαθών. Τα ακίνητα περιουσιακά 

στοιχεία δεν ήταν δυνατόν να κρυφτούν σε αντίθεση με τα κινητά. Η φανερὰ οὐσία 

είναι η γη που κατέχει κάποιος, τα σπίτια, τους δούλους, τα ζώα κλπ. (Δημ. 

Παραγραφὴ πρὸς Ναυσίμαχον καὶ Ξενοπείθην 38.7, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Ἁγνίου κλήρου 

11.41-43). Ο Harrison (1968: 230) επισημαίνει ότι η διάκριση μεταξύ της φανερᾶς 

και της ἀφανοῦς οὐσίας έχει περισσότερο λογοτεχνική χροιά και όχι τόσο νομική 

υπόσταση, αφού οι νόμοι που σχετίζονταν με το κληρονομικό δίκαιο δεν έκαναν 

καμία απολύτως αναφορά σε αυτού του είδους τον διαχωρισμό. Εδώ η φράση αυτή 

αποκαλύπτει ότι η ἔγγειος περιουσία του Πασίωνος ανερχόταν στα 20 τάλαντα. Ο 

Bogaert (1986: 37) υποστηρίζει ότι τα ετήσια έσοδα της ακίνητης περιουσίας του 

Πασίωνος ανέρχονταν στις 3.000 δραχμές. Σύμφωνα με τον Trevett (1992: 162) δεν 

γνωρίζουμε ακριβώς αν η περιουσία του Πασίωνος ήταν όντως αξίας 20 ταλάντων, 

όμως πιθανόνατα η αξία αυτή μπορεί να υπολογιστεί συνολικά από το σπίτι που 

κατείχε στον Πειραιά ([Δημ.] Πρὸς Κάλλιππον 52.13), το σπίτι που έδωσε ως δώρο 

στον Απολλόδωρο (πβ. §35) και το σπίτι που κληροδότησε στην Αρχίππη (Δημ. Κατὰ 

Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.28).  

 

ἀργύριον δὲ πρὸς ταύτῃ δεδανεισμένον ἴδιον πλέον ἢ πεντήκοντα τάλαντα: Το 

ἀργύριον χρησιμοποιείται εδώ με περιληπτική σημασία και σημαίνει «τα χρήματα». Ο 

Sandys οβελίζει το επίθετο ἴδιον, ωστόσο η ύπαρξή του στο κείμενο θεωρείται 

αναγκαία για να τονισθεί ότι τα χρήματα που δάνεισε ο Πασίων ανήκαν στην 

προσωπική του περιουσία. Ο Cohen (1992: 132) υποστηρίζει ότι τα δάνεια που είχε 

χορηγήσει προηγουμένως ο Πασίων ήταν τα απλά (ἡ μὲν γὰρ ἔγγειος ἦν οὐσία)· με τον 

αντιθετικό σύνδεσμο δὲ πιθανόν εννοείται ότι το εν λόγω δάνειο των 50 ταλάντων και 

άνω είναι ναυτικού τύπου. Σύμφωνα με τον Harris (2018: 237) εκείνη την εποχή ήταν 
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συνηθισμένο φαινόμενο οι τραπεζίτες να δανείζουν χρήματα από τις καταθέσεις μιας 

τράπεζας.  

 

ἐν οὖν τοῖς πεντήκοντα ταλάντοις τούτοις ἀπὸ τῶν παρακαταθηκῶν τῶν τῆς 

τραπέζης ἕνδεκα τάλαντα ἐνεργὰ ἦν: Ο όρος παρακαταθῆκαι εδώ σχετίζεται με τις 

τραπεζικές καταθέσεις (Knopf 2005: 204), οι οποίες ενοικιάστηκαν από τον Πασίωνα 

στον Φορμίωνα μαζί επίσης με την εκμετάλλευση της τράπεζας. Κατά τους 

MacDowell (1990: 395), Cohen (1992: 111) και Todd (2007: 579) η παρακαταθήκη 

δεν αποτελεί απλώς έναν τεχνικό όρο αλλά χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

οποιοδήποτε είδος περιουσίας ή χρημάτων έχει ανατεθεί στη φύλαξη κάποιου. Για τη 

χρήση της λέξης αυτής στην αττική ρητορεία πβ. Δημ. Κατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.31, Λυσ. Κατὰ Διογείτονος 32.16. Τα 11 τάλαντα που 

αναφέρονται στο συγκεκριμένο σημείο ανήκαν στις καταθέσεις της τράπεζας. Το 

επίθετο ἐνεργὰ χρησιμοποιείται με την έννοια του κέρδους. Η Knopf (2005: 204) 

τονίζει ότι προφανώς τα χρήματα αυτά είχαν επενδυθεί σε ακίνητη περιουσία. Για τη 

χρήση του επιθέτου αυτού με την ίδια σημασία πβ. Δημ. Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ 

27.7. Γενικότερα, στην παράγραφο αυτή η αναφορά του ομιλητή με ακρίβεια σε όλα 

τα χρηματικά ποσά που αφορούσαν την περιουσία του Πασίωνος καθώς και τα 

χρήματα που είχε δανείσει (ταλάντων εἴκοσιν, ἕνδεκα τάλαντa) προσδίδουν κύρος και 

αληθοφάνεια στους ισχυρισμούς του. Σύμφωνα με τη Βολονάκη (2012: 381) η χρήση 

αριθμών σε έναν λόγο είναι ένα σύνηθες τέχνασμα που χρησιμοποιούν οι Αττικοί 

ρήτορες, με σκοπό να πείσουν για την υπόθεσή τους (πβ. Δημ. Κατὰ Ἀφόβου 

ἐπιτροπῆς Α’ 27.7). 

 

6. μισθούμενος οὖν ὅδε τὴν ἐργασίαν αὐτὴν τῆς τραπέζης καὶ τὰς 

παρακαταθήκας {λαμβάνων}: O Blass αθετεί το λαμβάνων στο χωρίο αυτό, 

στηριζόμενος στην §13 (τὰς παρακαταθήκας καὶ τὴν ἀπὸ τούτων ἐργασίαν αὐτὴν 

ἐμισθώσαντο). Ο ομιλητής αναφέρεται στην έναρξη της μίσθωσης της τράπεζας και 

των καταθέσεών της από τον Φορμίωνα. 

 

ὁρῶν ὅτι, μήπω τῆς πολιτείας αὐτῷ παρ᾽ ὑμῖν οὔσης ~ εἵλετο μᾶλλον αὐτὸν τὸν 

Πασίωνα χρήστην ἔχειν τούτων τῶν χρημάτων, ἢ τοὺς ἄλλους χρήστας, οἷς 

προειμένος ἦν: Στο σημείο αυτό γίνεται αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο θα 

μπορούσε ένας μη Αθηναίος πολίτης να ασχοληθεί με δανεισμούς. Στην αρχαία 
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Αθήνα υπήρχε συγκεκριμένος νόμος, ο οποίος απαγόρευε στους ξένους να έχουν δική 

τους ιδιοκτησία (MacDowell 1978: 133, Carey & Waterfield 2014: 502). O Ober 

(2000: 31) λέγει ότι υπήρχαν ορισμένες μόνο περιπτώσεις μετοίκων στους οποίους 

παραχωρούνταν το δικαίωμα κτήσης περιουσίας. Ο  Φορμίων δεν ήταν Αθηναίος 

πολίτης και δεν είχε τη δυνατότητα να εισπράξει τα δάνεια που είχε χορηγήσει ο 

Πασίων σε διάφορα πρόσωπα μέσω της ασφάλειας γης και κατοικιών. Αποτέλεσμα 

ήταν να διατηρήσει ο Πασίων την ονομαστική ιδιοκτησία αυτών των οικονομικών 

απαιτήσεων με τη μορφή του οφειλέτη και όχι αυτοί που ήταν οι πραγματικοί 

οφειλέτες. Με τον τρόπο αυτόν ο Φορμίων θα μπορούσε να ενεργεί για την εξόφληση 

των δανείων (Cohen 2017: 133-134). Για τη χρήση του επιθέτου χρήστης με τη 

σημασία του οφειλέτη στους Αττικούς ρήτορες πβ. Δημ. Πρὸς Ὀνήτορα ἐξούλης Α’ 

30.12, Πρὸς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ 32.12, Λυσ. Κατὰ Διογείτονος 32.29. Για τη λέξη 

συνοικία πβ. §34 σχ. Παρόμοια περίπτωση σχετικά με τα δεδομένα που ίσχυαν στις 

δανειακές υποθέσεις εντοπίζουμε στον λόγο του Ισοκράτη Τραπεζιτικὸς (17.42-43), 

όπου ο Πασίων, ως μη Αθηναίος πολίτης, δεν μπορούσε να δώσει δάνειο 7 ταλάντων 

μέσω των τραπεζικών του κεφαλαίων· προκειμένου να επιτευχθεί η δανειοδότηση, 

όρισε ως εγγυητή του τον Αρχέστρατο.  

 

ὥσπερ καὶ μεμαρτύρηται ὑμῖν: Η χρήση του ὥσπερ μαζί με παρακείμενο 

χρησιμοποιείται για να υπογραμμίσει ότι έχουν ήδη παρουσιασθεί οι κατάλληλες 

μαρτυρικές καταθέσεις ενώπιον των δικαστών, οι οποίες αναφέρουν τον λόγο για τον 

οποίο υπήρχε η οφειλή των 11 ταλάντων του Πασίωνος (πβ. §4). 

 

7. Ὃν μὲν τοίνυν τρόπον ἡ μίσθωσις ἐγένετο, μεμαρτύρηται ὑμῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 

ἐπικαθημένου: Επανάληψη της φράσης για έμφαση (πβ. §6). O MacDowell (1990: 

229) σημειώνει ότι το τοίνυν χρησιμοποιείται συχνά από τον Δημοσθένη στον 

συγκεκριμένο λόγο για να σηματοδοτήσει τη μετάβαση σε νέο σημείο 

επιχειρηματολογίας (πβ. §§14, 22, 23, 26, 28, 33, 34, 41, 57). Ως ἐπικαθήμενος 

αναφέρεται ο υπάλληλος της τράπεζας, ο οποίος σε προηγούμενο σημείο της δίκης 

φαίνεται ότι έχει προσκομίσει την κατάθεση για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η 

μίσθωση των περιουσιακών στοιχείων του Πασίωνος στον Φορμίωνα (πβ. §4). Για τη 

λέξη αυτή πβ. Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.33, Πρὸς Τιμόθεον ὑπὲρ 

χρέως 49.17, 33. 
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ἐπιγενομένης δ᾽ ἀρρωστίας τῷ Πασίωνι μετὰ ταῦτα: Στο παρόν σημείο 

αναφέρεται ότι ο Πασίων αρρώστησε έπειτα από την πραγματοποίηση των 

μισθώσεων των ακινήτων του. Κατά τον Glover (1917: 321), αρρώστησε λίγο μετά 

από το δάνειο που είχε χορηγήσει στον Τιμόθεο. Δεν γωρίζουμε ακριβώς το είδος της 

ασθένειας του Πασίωνος. Σχετικές όμως αναφορές για την ασθένεια που τον 

ταλαιπωρούσε εντοπίζονται και σε άλλους λόγους του Δημοσθένη (πβ. Πρὸς 

Τιμόθεον ὑπὲρ χρέως 49.42 ἔλεγεν ἀρρωστῶν ὅ τι ὀφείλοιτο αὐτῷ ἕκαστον, Πρὸς 

Κάλλιππον 52.14 ἐπειδὴ ᾔσθετο ἀδυνάτως ἤδη ἔχοντα τὸν πατέρα καὶ μόγις εἰς ἄστυ 

ἀναβαίνοντα καὶ τὸν ὀφθαλμὸν αὐτὸν προδιδόντα). 

 

σκέψασθ᾽ ἃ διέθετο: Ο ομιλητής απευθύνεται στους δικαστές και ζητάει την 

προσοχή τους αναφορικά με το θέμα της διαθήκης του Πασίωνος. Το ρήμα διέθετο ως 

νομικός όρος περιγράφει την καταγραφή της ιδιοκτησίας κάποιου ή τη συγγραφή 

μιας διαθήκης (Βολονάκη 2012: 181). Εδώ ο ομιλητής πρόκειται να παρουσιάσει 

στους δικαστές τον τρόπο με τον οποίο ο Πασίων συνέταξε τη διαθήκη του.  

 

λαβὲ τῆς διαθήκης τὸ ἀντίγραφον: Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο λόγο αλλά και 

τον λόγο του Δημοσθένη Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν (45.10) συμπεραίνουμε ότι 

στην αρχαία Αθήνα κάθε διαθήκη είχε και το αντίστοιχό της αντίγραφο. Το 

προσκομιζόμενο κείμενο εδώ είναι αντίγραφο της πρωτότυπης διαθήκης. Το κείμενο 

με το ακριβές περιεχόμενο της διαθήκης περιέχεται στον λόγο του Δημοσθένη Κατὰ 

Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ (45.28), αν και ο Απολλόδωρος αμφέβαλλε για την 

αυθεντικότητά της. Υποστήριζε ότι, αφού ήταν γνήσιος γιος του πατέρα του, ο 

τελευταίος δεν χρειαζόταν να συντάξει διαθήκη ([Δημ.] Κατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν Β’ 46.13-15). Η παρουσίαση πλαστών διαθηκών ήταν σύνηθες 

φαινόμενο (Lanni 2006: 165). Για τον λόγο αυτόν οι δικαστές ήταν επιφυλακτικοί 

απέναντι στις προσκομιζόμενες διαθήκες και, όπως υποστηρίζουν οι Chroust (1973: 

193), Isager & Hansen (1975: 113) και Humphreys (2002: 245) τις αντιμετώπιζαν με 

μεγάλη επιφύλαξη. Για τις περιπτώσεις που είχαν σχέση με τη γνησιότητα μιας 

διαθήκης, όπως στον συγκεκριμένο λόγο, ο διάδικος προσκόμιζε τα κατάλληλα 

έγγραφα που αποδείκνυαν ότι κατείχε την πραγματική διαθήκη (Thür 2005: 149). 

    Στο αρχαίο αττικό δίκαιο εκτός από την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή υπήρχε 

και η εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή. Ο όρος διαθήκη αρχικά σήμαινε τη διαθήκη, 

η οποία συνδυαζόταν με υιοθεσία, μια ερμηνεία την οποία και ο Αριστοτέλης 
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επιβεβαιώνει (Πολιτικὰ 1247b). Η διαθήκη δηλωνόταν με τη χρήση του ρήματος 

διατίθεσθαι (Harrison 1968: 150). Αργότερα, κατά τις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. 

έχουμε τη νεότερη μορφή διαθήκης, η οποία ήταν ανεξάρτητη από οποιαδήποτε 

υιοθεσία, και αφορούσε τον ορισμό κληρονόμου και την παραχώρηση σε αυτόν 

περιουσιακών στοιχείων του διαθέτη (Asheri 1963: 9). Ο κληρονόμος πλέον δεν 

λάμβανε την ιδιότητα του εξ υιοθεσίας γιου του, όπως ίσχυε παλιότερα (Rubinstein 

1993: 81-86). Οι διαθήκες κατά κύριο λόγο υπήρξαν γραπτές. Σε όλους τους λόγους 

του Ισαίου (1-11) που αφορούν κληρονομικό δίκαιο, κάθε φορά που τίθεται το θέμα 

της διαθήκης γίνεται φανερό ότι πρόκειται για γραπτή διαθήκη. Ένα αξιόλογο 

παράδειγμα του τρόπου σύνταξης της διαθήκης αποτελεί αυτό του λόγου Κατὰ 

Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ (Δημ. 45.18), όπου αναφέρεται επί της διαθήκης το 

πρόσωπο του διαθέτη. Η σύνταξη της διαθήκης δεν αφορούσε απλώς τη μεταβίβαση 

της περιουσίας κάποιου σε κάποιον άλλον. Ο Biscardi (2004: 207) διατυπώνει ότι η 

σύνταξης μιας διαθήκης, σύμφωνα με την οποία μια περιουσία μεταβιβαζόταν σε 

κάποιο άλλο άτομο, σήμαινε αυτομάτως και την υιοθεσία του. Σχετικά με τη 

σφράγιση της διαθήκης ο Calhoun (1915: 76) τονίζει ότι ήταν πολύ πιθανόν να 

συμμετείχαν και οι μάρτυρες στη διαδικασία αυτή. Τέλος, αυτός ο οποίος είχε γιους ή 

νόμιμους κληρονόμους δεν επιτρεπόταν να συντάξει διαθήκη, αλλά είχε μόνο την 

υποχρέωση να μεριμνήσει για τις κόρες του, αν βέβαια υπήρχαν (Biscardi 2004: 213-

214).  

 

καὶ τὴν πρόκλησιν ταυτηνὶ καὶ τὰς μαρτυρίας ταυτασί, παρ᾽ οἷς αἱ διαθῆκαι 

κεῖνται: Σύμφωνα με τoυς Scafuro (2011: 223) και Carey & Waterfield (2014: 503) η  

πρόκλησις που αναφέρεται εδώ συνδέεται με την πρόταση του Φορμίωνος στον 

Απολλόδωρο να ανοίξουν τη διαθήκη του Πασίωνος, που είχε κατατεθεί στον 

διαιτητή, για να αποδειχθεί ότι αυτή είναι η πραγματική. Το περιεχόμενο της 

συγκεκριμένης προκλήσεως παρουσιάζεται από τη μαρτυρία του Στεφάνου στον λόγο 

του Δημοσθένη Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν (45.8). Οι μαρτυρίες που θα 

χρησιμοποιήσει επίσης στο σημείο αυτό ο ομιλητής θα φανερώσουν τα πρόσωπα που 

είχαν αναλάβει τη φύλαξη της διαθήκης. Ένα από τα πρόσωπα αυτά ήταν ο 

Κηφισοφών, τον οποίο ο Απολλόδωρος κατηγορεί ότι έχει ψευδώς ισχυρισθεί πως 

κατέχει τη διαθήκη του Πασίωνος από τον πατέρα του (Δημ. Κατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν 45.19, 20). Για τον Κηφισοφώντα και την οικογένειά του βλ. 

Davies, APF 291-293. 
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8. Ἐπειδὴ τοίνυν Πασίων ἐτετελευτήκει: Ο Πασίων πέθανε περίπου το 370/369 

π.Χ. (Davies, APF 431, Glover 1917: 322), την εποχή του άρχοντα Δυσνικήτου 

([Δημ.] Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Β’ 46.13). 

 

Φορμίων οὑτοσὶ τὴν μὲν γυναῖκα λαμβάνει κατὰ τὴν διαθήκην: Στην αρχαία 

Αθήνα υπήρχε νόμος, ο οποίος επέτρεπε σε έναν άνδρα λίγο πριν πεθάνει να δώσει με 

προίκα τη γυναίκα του σε νέο σύζυγο (MacDowell 1978: 89, Worthington 2012: 14). 

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του Δημοσθένη κατά την οποία η μητέρα του, 

κατόπιν εντολής του πατέρα του, παντρεύτηκε τον Άφοβο (Δημ. Κατὰ Ἀφόβου 

ἐπιτροπῆς Α’ 27.5). Στον συγκεκριμένο λόγο ο Carey (1991: 85) υπογραμμίζει ότι ο 

Πασίων μέσω διαθήκης όρισε μετά τον θάνατό του να παντρευτεί η σύζυγός του 

Αρχίππη τον Φορμίωνα. Η προικοδότησή της περιελάμβανε 1 τάλαντο τοποθετημένο 

στην Πεπαρηθό (τη σημερινή Σκόπελο), 1 τάλαντο τοποθετημένο στην Αττική και 

ένα σπίτι αξίας 100 μνων μαζί με δούλες, χρυσά αντικείμενα και όλα όσα βρίσκονταν 

μέσα σε αυτό (Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.28). Ο νόμος αυτός ήταν 

πολύ χρήσιμος, διότι ο άνδρας που απεβίωνε επιθυμούσε με τον τρόπο αυτόν να 

εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του επιτρόπου της περιουσίας του, ώστε να τη 

διαχειρισθεί όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο αποδοτικά, δημιουργώντας πιο 

στενούς δεσμούς με την οικογένειά του. Ο συγκεκριμένος γάμος του Φορμίωνος με 

την Αρχίππη έβρισκε παντελώς αντίθετο τον Απολλόδωρο, ο οποίος τονίζει στον 

λόγο του Δημοσθένη Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ (45.3) ότι έγινε κατά τη 

διάρκεια της απουσίας του από την Αθήνα (Isager & Hansen 1975: 183). Τα 

επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο Απολλόδωρος, προκειμένου να πλήξει την 

εγκυρότητα αυτού του γάμου είναι, ότι εφόσον η μητέρα του δεν είχε κανέναν άλλον 

συγγενή εν ζωή για να ορισθεί κύριός της, τότε σύμφωνα με τον νόμο ο ενήλικος γιος 

της ήταν ο κύριος της περιουσίας του πατέρα του και μεριμνούσε για την προστασία 

της μητέρας του ([Δημ.] Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Β’ 46.19). Σύμφωνα με τον 

Απολλόδωρο λοιπόν ο γάμος του Φορμίωνος με την Αρχίππη έγινε πολλά χρόνια 

μετά τον θάνατο του πατέρα του, εκμεταλλευόμενοι και οι δυο τους την απουσία του 

από την πόλη ([Δημ.] Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Β’ 46.20). 

  Η Αρχίππη γεννήθηκε μετά το 410 π.Χ. και ήταν σύζυγος του Πασίωνος με τον 

οποίο είχαν αποκτήσει δύο γιους, τον Απολλόδωρο και τον Πασικλή. Ο γάμος τους 

πραγματοποιήθηκε πιθανόν το 395 π.Χ. Ο Davies (APF 429) υποστηρίζει ότι ήταν 

πολύ νέα γυναίκα όταν παντρεύτηκε τον Πασίωνα με τον οποίο η ηλικιακή τους 
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διαφορά έφθανε τα είκοσι χρόνια. Στη συνέχεια παντρεύτηκε τον Φορμίωνα και 

απέκτησε μαζί του άλλα δύο παιδιά, τα οποία συμπεριέλαβε στους νόμιμους 

κληρονόμους της (πβ. §32). Η καταγωγή της Αρχίππης και η κοινωνική της θέση 

αποτελούν αμφιλεγόμενο θέμα. Ο Whitehead (1986: 113) σημειώνει ότι μια γυναίκα 

αναλόγως με την κοινωνική θέση του συζύγου της αποκτούσε και εκείνη τα 

αντίστοιχα δικαιώματα. Προφανώς λοιπόν, αφού ο Πασίων μετά την πολιτογράφησή 

του απέκτησε δικαιώματα Αθηναίου πολίτη, το ίδιο θα ίσχυε και για εκείνη. Ο Carey 

(1991: 84 κ.εξ.) από δική του πλευρά θεωρεί ότι ο Πασίων και η Αρχίππη ήταν 

μέτοικοι και ότι ο Πασίων ως νέος πολίτης της Αθήνας όφειλε να χωρίσει τη σύζυγό 

του και να παντρευτεί Αθηναία για να αποκτήσει και γνήσιους Αθηναίους απογόνους. 

Ο Ogden  (1996a: 132) θεωρεί, όπως και ο Carey, ότι όντως η Αρχίππη και ο Πασίων 

ήταν μέτοικοι. Η Pomeroy (1997: 185) δεν καταλήγει σε κάποιο ξεκάθαρο 

συμπέρασμα αναφορικά με την καταγωγή της. Τέλος, ο Κάππαρης (2008: 142) 

αναφέρει ότι ήταν ελεύθερη αλλά μη Αθηναία. Μία πρόσφατη μελέτη που υπάρχει 

σχετικά με τη βιογραφία της Αρχίππης είναι αυτή του Ferrucci (2013: 11-28).  

 

τὸν δὲ παῖδα ἐπετρόπευεν: Με βάση τη διαθήκη του Πασίωνος, ο Φορμίων είχε την 

υποχρέωση να αναλάβει την κηδεμονία του μικρού του γιου, του Πασικλή.  

   Ο θεσμός της ἐπιτροπείας προβλεπόταν από την αθηναϊκή νομοθεσία σύμφωνα με 

την οποία διορίζονταν ένας ή περισσότεροι κηδεμόνες στην περίπτωση κατά την 

οποία μετά τον θάνατο ενός πατέρα υπήρχαν ανήλικα παιδιά (Cox 2014: 143). Ο 

άρχων επέβαλλε υποχρεωτικά σε κάποιον το καθήκον της ανατροφής και της 

διαχείρισης της περιουσίας ενός ανήλικου παιδιού, όταν δεν υπήρχε κάποιος 

συγγενής για να το αναλάβει (Harrison 1968: 103, Maffi 2005: 258). Υπήρχαν 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ίδιος ο πατέρας μέσω της διαθήκης του όριζε τον 

κηδεμόνα του παιδιού του (Biscardi 2004: 195). Αντίστοιχη περίπτωση είναι αυτή 

του Πασίωνος που παρουσιάζεται στον συγκεκριμένο λόγο αλλά και εκείνη του 

Δημοσθένη στον οποίο, όπως και ο ίδιος περιγράφει στους λόγους του Κατὰ Ἀφόβου 

ἐπιτροπῆς Α’ (27) και Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Β’ (28) και Πρὸς Ὀνήτορα ἐξούλης Α’ 

(30) και Πρὸς Ὀνήτορα ἐξούλης Β’  (31), ο πατέρας του όρισε ως κηδεμόνες του τον 

Άφοβο, τον Δημοφώντα και τον Θηριππίδη. Τα κύρια καθήκοντα του επιτρόπου ήταν 

η εξασφάλιση στέγης, τροφής, ένδυσης και εκπαίδευσης στον επιτροπευόμενο καθώς 

και η εκπροσώπησή του στις δημόσιες υποθέσεις (MacDowell 1978: 93-94). 

Σημαντική επίσης ήταν και η καλή διαχείριση της περιουσίας του την οποία ο 
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επίτροπος φρόντιζε να αυξάνει, αντλώντας από αυτήν μόνο τα απαραίτητα χρήματα 

για την κάλυψη των αναγκών του ανηλίκου. Όταν ο κηδεμονευόμενος συμπλήρωνε 

τα δεκαοκτώ του χρόνια και γραφόταν στα μητρώα των Αθηναίων πολιτών, τότε ο 

κηδεμόνας του όφειλε να του παραδώσει την περιουσία του μαζί με όλες εκείνες τις 

γραπτές διατυπώσεις, οι οποίες διαβεβαίωναν ότι ενήργησε καλώς για τη διατήρηση 

και την αύξηση αυτής (Biscardi 2004: 197). Υπήρχε επίσης ιδιαίτερη ρύθμιση στο 

αθηναϊκό νομικό σύστημα, η οποία προέβλεπε την αντιμετώπιση περιπτώσεων που 

αφορούσαν κακομεταχείριση ανηλίκου (Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Ἁγνίου κλήρου 11.6). Στην 

περίπτωση κατά την οποία ο πρώην επιτροπευόμενος θεωρούσε ότι ο κηδεμόνας του 

δεν του είχε παραδώσει την πραγματική αξία της περιουσίας του, μπορούσε μέσα σε 

διάστημα πέντε ετών από το τέλος της κηδεμονίας να τον καταγγείλει με δίκη 

ἐπιτροπείας (Carey 1997: 94). Η διαδικασία που εφαρμοζόταν μέχρι και τον 4ο αιώνα 

π.Χ. ήταν η εἰσαγγελία, η οποία αφορούσε τη γνωστοποίηση του αδικήματος στον 

αρμόδιο άρχοντα, ο οποίος αναλάμβανε την εξέταση της υπόθεσης. Το γεγονός ότι η 

διώξη αυτού του είδους των αδικημάτων γινόταν μέσω της διαδικασίας της 

εἰσαγγελίας, και όχι με απλή καταγγελία από κάποιον, αποδεικνύει το μεγάλο 

ενδιαφέρον των Αθηναίων να προστατεύσουν τα ορφανά παιδιά από την ύπαρξη 

κακών κηδεμόνων (MacDowell 1978: 94).   

 

ἁρπάζοντος δὲ τούτου καὶ πόλλὰ ἀπὸ κοινῶν ὄντων τῶν χρημάτων ἀναλίσκειν: Η 

χρονική μετοχή στην αρχή της πρότασης είναι υφολογική επιλογή του ομιλητή για να 

αναδείξει την παράνομη συμπεριφορά του Απολλοδώρου, ο οποίος υπεξαιρούσε 

χρήματα από την κοινή περιουσία που είχε με τον αδελφό του. Ο ομιλητής στη 

συνέχεια επιτίθεται στο ήθος του Απολλοδώρου παρουσιάζοντάς τον ως άσωτο (πβ. 

§45 σχ.) και να σπαταλάει χρήματα (Scafuro 2011: 262 σημ. 134). Για τη χρήση του 

ρήματος ἁρπάζω πβ. [Λυσ.] Ὑπὲρ Πολυστράτου 20.17, Ἀπολογία δωροδοκίας 

ἀπαράσημος 21.13.  

 

οἱ ἐπίτροποι: Σύμφωνα με τους Trevett (1992: 8) και MacDowell (2004: 150) οι 

επίτροποι του Πασικλή ήταν ο Φορμίων και ο Νικοκλής (πβ. Δημ. Κατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.37). Για τα βιογραφικά στοιχεία του Φορμίωνος βλ. Εισαγωγή 

1.2.1. Όμως, για τη ζωή του Νικοκλή δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Ο 

Davies (APF 435) διατυπώνει την άποψη ότι πολύ πιθανόν να μην είχε κανέναν 

συγγενικό δεσμό με τον Πασίωνα. 
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κατὰ τὰς διαθήκας: Ο πληθυντικός αριθμός στη φράση έχει ρητορική ισχύ και 

προσδίδει έμφαση. Για τη συχνή χρήση της λέξης διαθήκας στον πληθυντικό πβ. Δημ. 

Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.37, Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν B’ 46.13, 

Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Κλεωνύμου κλήρου 1.43, Περὶ τοῦ Νικοστράτου κλήρου <ἐπίλογος> 

4.18. 

 

ἀντιμοιρεὶ τὰ λοιπὰ νέμειν: Ο ισομερής χωρισμός της περιουσίας κάποιου στους 

γιους του προβλεπόταν από τον νόμο (Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Φιλοκτήμονος κλήρου 6.25) και 

δεν χρειαζόταν η διαθήκη του για να τον ορίσει. Το επίρρημα ἀντιμοιρεὶ που σημαίνει 

«δύο ίσης αξίας μερίδες» (LSJ) δεν εμφανίζεται σε κανένα άλλον λόγο των Αττικών 

ρητόρων, παρά μόνο εδώ (Sandys & Paley 1875: 10). Οι επίτροποι του Πασικλή, 

παρά το γεγονός ότι ήταν ακόμη ανήλικος, αποφάσισαν να μοιράσουν εξίσου την 

περιουσία του Πασίωνος στον Απολλόδωρο και τον Πασικλή, με σκοπό να 

διαφυλάξουν το μερίδιο του τελευταίου από τα αλόγιστα έξοδα του αδελφού του. 

Σύμφωνα με τη Scafuro (2011: 221) η διανομή αυτή πρέπει να πραγματοποιήθηκε 

γύρω στο 367 π.Χ., μετά την επιστροφή του Απολλοδώρου στην Αθήνα και αφού είχε 

εκτελέσει τα τριηραρχικά του καθήκοντα.   

 

9. καὶ νέμονται τὴν ἄλλην οὐσίαν πλὴν ὧν ἐμεμίσθωθ᾽ οὑτοσί· τούτων δὲ τῆς 

προσόδου ἡμίσειαν τούτῳ ἀπεδίδοσαν: Εδώ αναφέρεται ότι οι κηδεμόνες του 

Πασικλή μοίρασαν την περιουσία του Πασίωνος, εκτός από τα μέρη της εκείνα που 

είχαν εκμισθωθεί στον Φορμίωνα. Επίσης, έδωσαν στον Απολλόδωρο το μισό ποσό 

από τα έσοδα που απέφερε η ενοικίαση της τράπεζας και του εργαστηρίου των 

ασπίδων.  

 

ἄχρι μὲν οὖν τούτου τοῦ χρόνου πῶς ἔνεστ᾽ ἐγκαλεῖν αὐτῷ μισθώσεως; ~ ὡς οὐκ 

ἀπείληφεν ἔστ᾽ εἰπεῖν αὐτῷ: Ο ομιλητής με την ερώτησή του αυτή θίγει εμμέσως το 

ζήτημα της χρονικής προθεσμίας και επισημαίνει ότι ο Απολλόδωρος μέχρι αυτήν τη 

στιγμή της δίκης δεν είχε ποτέ κατηγορήσει τον Φορμίωνα αναφορικά με τη μίσθωση 

της περιουσίας του πατέρα του. Στη συνέχεια ο ίδιος απαντάει στην ερώτηση 

τονίζοντας ότι, αν ο Απολλόδωρος είχε οποιοδήποτε πρόβλημα με τον Φορμίωνα, θα 

έπρεπε αμέσως να είχε φανερώσει τα παράπονά του και, ότι λάμβανε κανονικά το 

μερίδιό του από τις μισθώσεις των ακινήτων. Αυτός ο τύπος επιχειρήματος, που 
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διατυπώνεται επανειλημμένως στον Περί του στεφάνου (Δημ. 18.22, 193), βασίζεται 

στη λογική ότι μια κατηγορία που διατυπώνεται ετεροχρονισμένα είναι κακόβουλη 

και ύποπτη. Από τη δική του πλευρά ο Απολλόδωρος στον λόγο του Δημοσθένη Κατὰ 

Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ (45.5) αρνείται ότι ο Φορμίων τού χορηγούσε το 

μερίδιό του και τον κατηγορεί ότι ψεύδεται. 

 

10. ἐπειδὴ δοκιμασθέντος Πασικλέους: Η αναφορά στην ενηλικίωση του Πασικλή 

δίνει χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με το χρονικό διάστημα της λήξης της 

μίσθωσης των ακινήτων του Πασίωνος στον Φορμίωνα καθώς και τη διαδικασία της 

δοκιμασίας που πραγματοποιήθηκε για την εγγραφή του Πασικλή στον δήμο. Για τη 

δοκιμασία του Δημοσθένη μετά την ενηλικίωσή του πβ. Δημ. Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς 

Α’ 27.5 ἀνὴρ εἶναι δοκιμασθείην. Σύμφωνα με το παρόν χωρίο πιθανότατα ο Φορμίων 

κατείχε τη μίσθωση της τράπεζας για οκτώ χρόνια μέχρι ο Πασικλής να ενηλικιωθεί 

(Scafuro 2011: 220 σημ. 15). 

   Οι Sealey (1957: 195-197) και Harrison (1971: 205-206) υποστηρίζουν ότι η 

δοκιμασία ήταν διαδικασία κατά την οποία, όταν ένας άνδρας έφθανε στην ηλικία των 

δεκαοκτώ ετών όφειλε να παρουσιασθεί μπροστά στη συνέλευση του αθηναϊκού 

δήμου, ώστε να εξετασθεί αν πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για την εγγραφή του 

στο μητρώο (Ἀριστ. Ἀθηναίων Πολιτεία 42.1, Δημ. Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ 

27.63). Σύμφωνα με τη Wohl (2010: 248) ο Περικλής είχε εισαγάγει νόμο, ο οποίος 

όριζε ότι μόνο τα παιδιά που προέρχονταν από Αθηναίους γονείς θα καταχωρίζονταν 

ως πολίτες (Ἀριστ. Ἀθηναίων Πολιτεία 26.3). Ο Todd (2007: 694) τονίζει ότι για την 

εγγραφή αυτή απαραίτητα κριτήρια ήταν η αθηναϊκή καταγωγή και η ηλικία. Σχετικά 

με την ηλικία, η οποία οριζόταν στα δεκαοκτώ έτη βλ. Rhodes (1981): 497-498. Οι 

νεωστί εγγεγραμμένοι πολίτες, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι δεν είχαν εγγραφεί 

στα μητρώα του δήμου πριν γίνουν δεκαοκτώ ετών, εξετάζονταν ξανά από τη Βουλή 

(MacDowell 1978: 69). Στην περίπτωση που κρινόταν ότι κάποιος ήταν μικρότερος 

από αυτήν την ηλικία, επιβαλλόταν πρόστιμο στα μέλη του δήμου που τον είχαν 

εσφαλμένως εγγράψει. Τα μέλη του δήμου είχαν το δικαίωμα να προσφύγουν σε δίκη 

εναντίον αυτού του προστίμου, ώστε να εξετασθεί από τους δικαστές το θέμα της 

αμφισβητούμενης ηλικίας (Lacey 1968: 94-95).  

 

ἀπηλλάττετο τῆς μισθώσεως ὅδε, ἀφήκατ᾽ ἂν αὐτὸν ἁπάντων τῶν ἐγκλημάτων: 

Μετά την ενηλικίωση του Πασικλή, τα δύο αδέλφια, δηλαδή ο Απολλόδωρος και ο 
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Πασικλής, απάλλαξαν τον Φορμίωνα από το δικαίωμα μίσθωσης της περιουσίας και 

από όλες τις κατηγορίες. Σε όλον τον λόγο το ζήτημα αυτό τονίζεται επανειλημμένως 

από τον ομιλητή για να καταδείξει την παράνομη προσφυγή του Απολλοδώρου σε 

δίκη (§§3, 11, 15, 16, 23, 24, 35, 60). 

 

παῖδ᾽ ὄντα: Ο Πασικλής πιθανόν να ήταν οκτώ με δέκα ετών, όταν 

πραγματοποιήθηκε η διανομή της πατρικής του περιουσίας. Το ουσιαστικό παῖδ᾽ 

επαναλαμβάνεται και σε άλλα σημεία του λόγου (§§8, 9, 22) για να τονισθεί η μικρή 

ηλικία του Πασικλή (πβ. Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Ἀστυφίλου κλήρου 9.27 μικρὸν ὄντα). 

 

11. Εὐθὺς: Το επίρρημα αυτό στην αρχή της πρότασης τονίζει ότι ο Απολλόδωρος 

προέβη άμεσα στη διανομή της περιουσίας μετά τη λήξη της μίσθωσης του 

Φορμίωνος.   

 

καὶ λαβὼν αἵρεσιν Ἀπολλόδωρος αἱρεῖται τὸ ἀσπιδοπηγεῖον ἀντὶ τῆς τραπέζης: 

Η επανάληψη εδώ (αἵρεσιν - αἱρεῖται) εμφατικοποιεί την επιλογή του Απολλοδώρου. 

Λόγω του γεγονότος ότι ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός είχε το δικαίωμα να επιλέξει 

πρώτος ποιο μέρος της περιουσίας του πατέρα του ήθελε να κληρονομήσει (Murray 

1936: 328, MacDowell 2004: 156 σημ. 22). Ο Απολλόδωρος προτίμησε το 

εργαστήριο των ασπίδων αντί της τράπεζας. Η εύνοια αυτή προς τον Απολλόδωρο, 

επειδή ήταν ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, φαίνεται επίσης και από το σπίτι που 

κληρονόμησε ως δώρο σύμφωνα με τη διαθήκη του πατέρα του (πβ. §34). 

 

καίτοι εἰ ἦν ἰδία τις ἀφορμὴ τούτῳ πρὸς τῇ τραπέζῃ, τί δή ποτ᾽ ἂν εἵλετο τοῦτο 

μᾶλλον ἢ εκείνην;: Η ἀφορμὴ αποτελεί το αρχικό κεφάλαιο που κατατίθεται ως 

σημείο εκκίνησης για μια επιχείρηση (Cohen 1992: 184). Σύμφωνα με τον Kirk 

(1895: 16) η συγκεκριμένη ρητορική ερώτηση εμπεριέχει το επιχείρημα του ομιλητή, 

το οποίο σχετίζεται με την προβολή της έλλειψης ύπαρξης κεφαλαίων του 

Απολλοδώρου στην τράπεζα. Η σύγκριση που πραγματοποιείται ανάμεσα στο 

εργαστήριο των ασπίδων και την τράπεζα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, παρά το 

γεγονός ότι το εργαστήριο των ασπίδων απέφερε λιγότερα έσοδα από την κατοχή της 

τράπεζας, η οποία βασίζεται εξ ολοκλήρου σε καταθέσεις και επενδύσεις, η κατοχή 

του εργαστηρίου είναι περισσότερο ασφαλής (Cohen 1992: 69).   
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οὔτε γὰρ ἡ πρόσοδος ἦν πλείων, ἀλλ᾽ ἐλάττων (τὸ μὲν γὰρ τάλαντον, ἡ δ᾽ ἑκατὸν 

μνᾶς ἔφερεν), οὔτε τὸ κτῆμ᾽ ἥδιον, εἰ προσῆν χρήματα τῇ τραπέζῃ ἴδια. ἀλλ᾽ οὐ 

προσῆν: Η πρόσοδος σημαίνει «το εισόδημα» (LSJ). Ο Kremmydas (2012: 233) 

αναφέρει ότι η λέξη αυτή χρησιμοποιείται συχνά στους Αττικούς ρήτορες (Δημ. Kατὰ 

Ἀριστοκράτους 23.110, Ἰσοκ. Περὶ εἰρήνης 8.21, Λυσ. Ἀπολογία δωροδοκίας 

ἀπαράσημος 21.3). Τα έσοδα που απέφερε η κατοχή του εργαστηρίου των ασπίδων 

ήταν λιγότερα από αυτά της τράπεζας. Ο ομιλητής υποστηρίζει ότι η ενασχόληση με 

το εργαστήριο δεν είναι ευχάριστη, εννοώντας πιθανόν ότι η λειτουργία του και τα 

προβλήματα που ανέκυπταν από την κατασκευή των ασπίδων να ήταν ποικίλα και 

δυσεπίλυτα (Sandys & Paley 1875: 12)· δεδομένου ότι ο Απολλόδωρος δεν είχε δικά 

του χρήματα στην τράπεζα, δεν διέθετε και το κίνητρο να την επιλέξει.   

 

διόπερ σωφρονῶν εἵλετο τὸ ἀσπιδοπηγεῖον οὗτος· τὸ μὲν γὰρ κτῆμ᾽ ἀκίνδυνόν 

ἐστιν, ἡ δ᾽ ἐργασία προσόδους ἔχουσα ἐπικινδύνους ἀπὸ χρημάτων ἀλλοτρίων: Ο 

ομιλητής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ήταν σωστή η επιλογή του Απολλοδώρου 

να διαλέξει το εργαστήριο των ασπίδων, διότι η κατοχή του δεν ενέχει ιδιαίτερους 

οικονομικούς κινδύνους όπως η τράπεζα. Ο Cohen (1992: 111) σημειώνει ότι όντως η 

λειτουργία της είναι επικίνδυνη λόγω της αστάθειας και της αβεβαιότητας που 

υπάρχει στις δανειακές και επενδυτικές δραστηριότητες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και 

ο χαρακτηρισμός που δίνει ο ομιλητής στο εν λόγω χωρίο για την τράπεζα, η οποία 

για αυτόν δεν αποτελεί κτῆμα, όπως είναι το εργαστήριο, αλλά είναι μια ἐργασία, η 

οποία δεν εμπνέει οικονομική ασφάλεια και σταθερότητα. 

 

12. Πολλὰ δ᾽ ἄν τις ἔχοι λέγειν καὶ ἐπιδεικνύναι σημεῖα τοῦ τοῦτον συκοφαντεῖν 

ἐγκαλοῦντ᾽ ἀφορμήν: Η δυνητική ευκτική εδώ φανερώνει δυνατότητα στο μέλλον. 

Ο ομιλητής αναφέρει την πλειάδα στοιχείων που θα μπορούσε να αναφέρει κανείς, 

ώστε να αποδείξει ότι ο Απολλόδωρος συκοφαντεί τον Φορμίωνα· του ζητάει να 

επιστρέψει το κεφάλαιο της τράπεζας, το οποίο θεωρεί ότι έχει αφαιρέσει παράνομα. 

Η λέξη σημεῖα σημαίνει τα αποδεικτικά στοιχεία. Για τη χρήση της λέξης σημεῖα πβ. 

[Δημ.] Πρὸς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ 32.16 σχ. Η φράση αυτή αποτελεί κοινό ρητορικό 

τόπο στους Αττικούς ρήτορες και χρησιμοποιείται από έναν ομιλητή για να 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των δικαστών και να τους προϊδεάσει ότι διαθέτει πολλές 
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αποδείξεις εναντίον του αντιπάλου του (Δημ. Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.163, 

Κατὰ Τιμοκράτους 24.194, Λυσ. Πρὸς Σίμωνα ἀπολογία 3.46). 

 

ἀλλ᾽ οἶμαι τεκμήριον μέγιστον μέν ἐστιν ἁπάντων τεκμήριον τοῦ μηδεμίαν 

λαβεῖν ἀφορμὴν: Η Βολονάκη (2012: 237-138) παρατηρεί ότι σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη (Ῥητορικὴ i.2.16-17) το τεκμήριον δηλώνει ένα αδιαμφισβήτητο 

επιχείρημα, το οποίο βασίζεται σε ένα αληθινό γεγονός ή ένα ιστορικό συμβάν. Ο 

Αριστοτέλης (Ῥητορικὴ 1357b, 1404b1-4) διαχωρίζει τη σχέση της λέξης σημεῖον που 

σημαίνει «ένδειξη» (πβ. Δημ. Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.140, Ἰσοκ. 

Εὐαγόρας 9.8, Ἑλένη 10.11, Λυσ. Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς 2.28) και της 

λέξης τεκμήριον, το οποίο σημαίνει «απόδειξη». Μπορεί να προηγείται ή να έπεται 

των γεγονότων που αφηγείται ένας κατήγορος (πβ. [Δημ.] Κατὰ Εὐέργου καὶ 

Μνησιβούλου ψευδομαρτυριῶν 47.77, Λυσ. Πρὸς τὴν εἰσαγγελίαν περὶ τοῦ μὴ δίδοσθαι 

τῷ ἀδυνάτῳ ἀργύριον 24.11). Στους δικανικούς λόγους το τεκμήριον αποτελεί το 

στοιχείο σύμφωνα με το οποίο ένας διάδικος θα τεκμηριώσει την υπόθεσή του 

(Griffith - Williams 2013: 54). Η σημασία του εδώ αποδεικνύεται από τον υπερθετικό 

βαθμό του επιθέτου μέγιστον που το προσδιορίζει (πβ. Δημ. Κατὰ Κόνωνος αἰκείας 

54.9, Λυσ. Ἀπολογία δωροδοκίας ἀπαράσημος 21.6). Η προκείμενη παρουσίαση ενός 

γεγονότος που θα διαφωτίσει την υπόθεση προσελκύει την προσοχή των δικαστών. 

Το τεκμήριον στο υπό εξέταση χωρίο παραπέμπει στο συμβόλαιο της μίσθωσης (στο 

οποίο είναι καταγεγραμμένη η οφειλή του Πασίωνος) από όπου προκύπτει ότι, όταν ο 

Φορμίων ενοίκιασε την τράπεζα, δεν υπήρχε κανένα κεφάλαιο.   

 

εἰς ταῦτα τουτονὶ τὸ ἐν τῇ μισθώσει ~ οὐ φανήσεται προσμεμισθωκὼς ἰδίαν 

ἀφορμήν: Ο ομιλητής, προκειμένου να αποδείξει την απουσία κεφαλαίων όταν ο 

Φορμίων ανέλαβε την τράπεζα, αναφέρει ότι στο συμβόλαιο της μίσθωσης ο Πασίων 

παρουσιάζεται ως οφειλέτης και όχι ως χρηματοδότης (πβ. §§4-6). Η στρατηγική του 

ομιλητή στοχεύει στο να καταδείξει ότι η τράπεζα δημιουργήθηκε από την αρχή χάρη 

στον Φορμίωνα. Τα επιρρήματα που χρησιμοποιεί (δεύτερον, τρίτον) επιμερίζουν και 

απαριθμούν όλες τις αποδείξεις που θα χρησιμοποιήσει κατά του αντιπάλου του. Μία 

δεύτερη απόδειξη εναντίον του Απολλοδώρου είναι ότι ο ίδιος κατά τη διανομή της 

πατρικής περιουσίας δεν είχε καμία απολύτως απαίτηση. Ως τρίτη και τελευταία του 

απόδειξη στο χωρίο αυτό είναι ότι ο Απολλόδωρος προχώρησε σε νέα μίσθωση της 

τράπεζας σε άλλους ενοικιαστές με την ίδια τιμή που προϋπήρχε και δεν 
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χρησιμοποίησε κανένα δικό του κεφάλαιο. Η απορία όμως που προκύπτει εδώ είναι η 

εξής: Έπειτα από τον θάνατο του Πασίωνος η τράπεζα κληρονομήθηκε από τον 

Πασικλή. Επομένως, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς ο Απολλόδωρος ανέθεσε τη 

μίσθωση της τράπεζας σε νέους μισθωτές. Ο Harris (2006: 359 σημ. 16) συμπεραίνει 

ότι ο ομιλητής δεν λέει την αλήθεια αναφορικά με τη μίσθωση της τράπεζας από τον 

Απολλόδωρο. Γνωρίζουμε ότι οι νέοι ενοικιαστές είχαν μισθώσει την τράπεζα και το 

εργαστήριο των ασπίδων πληρώνοντας ενοίκιο 1 τάλαντο ετησίως (πβ. §37), ίσο με 

αυτό που πλήρωνε και ο Φορμίων (πβ. §11). Η ερμηνεία που δίνει γα το παρόν χωρίο 

είναι ότι ο Απολλόδωρος και ο Πασικλής εκμίσθωσαν τα δύο ακίνητα ξεχωριστά, 

αλλά λειτουργώντας από κοινού για τα συμφέροντά τους. Σύμφωνα με τους Sandys & 

Paley (1875: 13) μια άλλη εξήγηση, που επίσης θα μπορούσε να δοθεί, είναι ότι 

πιθανόν ο Απολλόδωρος να λειτούργησε ως εκπρόσωπος του μικρότερου και άπειρου 

αδερφού του.  

 

13. καίτοι εἰ, ἣν ὁ πατὴρ παρέσχεν, ὑπὸ τοῦδε ἀπεστερεῖτο, αὐτὸν νῦν προσῆκεν 

ἐκείνοις ἄλλοθεν πορίσαντα δεδωκέναι: Το επιχείρημα που προωθείται εδώ είναι το 

ακόλουθο. Αν ο Φορμίων είχε αφαιρέσει τα κεφάλαια της τράπεζας, όπως ο 

Απολλόδωρος τον κατηγορεί, θα έπρεπε ο τελευταίος να αντλήσει κεφάλαια από 

άλλες πηγές και να τα παραδώσει στους νέους μισθωτές. Επομένως, αν υπήρχαν 

λιγότερα χρήματα στην τράπεζα, ο Απολλόδωρος δεν θα μπορούσε να λάβει από τους 

ενοικιαστές του το ίδιο ποσό μισθώματος με αυτό που αναγράφεται στο συμβόλαιο 

με τον Φορμίωνα.  

 

καὶ ἐμίσθωσεν ὕστερον Ξένωνι καὶ Εὐφραίῳ καὶ Εὔφρονι καὶ Καλλιστράτῳ: Η 

τράπεζα ενοικιάστηκε από τον Απολλόδωρο στον Ξένωνα, στον Ευφραίο, στον 

Εύφρονα και στον Καλλίστρατο. Η χρήση των ονομάτων δίνει αξιοπιστία και κύρος 

στους ισχυρισμούς του ομιλητή. Σχετικά με τα βιογραφικά στοιχεία των προσώπων 

αυτών δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες παρά μόνο για τον Εύφρονα, ο 

οποίος αναφέρεται και σε άλλον λόγο ότι ήταν ενοικιαστής της τράπεζας του 

Πασίωνος ([Δημ.] Πρὸς Τιμόθεον ὑπὲρ χρέως 49.44).  

 

λαβέ μοι τὴν τούτων μαρτυρίαν, καὶ ὡς τὸ ἀσπιδοπηγεῖον εἵλετο: O Schaefer 

οβελίζει τη φράση καὶ ὡς τὸ ἀσπιδοπηγεῖον εἵλετο. Ωστόσο, η παρουσία της είναι 
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απαραίτητη, διότι η μαρτυρία που θα χρησιμοποιήσει ο ομιλητής πρόκειται να 

αποδείξει όλα αυτά που έχει αναφέρει προηγουμένως στην αγόρευσή του, δηλαδή ότι 

ο Απολλόδωρος μίσθωσε την τράπεζα σε νέους ενοικιαστές, δεν χρησιμοποίησε δικό 

του κεφάλαιο αλλά ενοίκιασε τις καταθέσεις και τους τόκους των καταθέσεων της 

τράπεζας, και επέλεξε από την περιουσία του πατέρα του το εργαστήριο των 

ασπίδων.  

 

14. Μεμαρτύρηται μὲν τοίνυν ὑμῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι καὶ τούτοις 

ἐμίσθωσαν καὶ οὐ παρέδωκαν ἰδίαν ἀφορμὴν οὐδεμίαν: Οι μαρτυρίες που έχουν 

ήδη παρουσιασθεί αποδεικνύουν στους δικαστές ότι τα δύο αδέλφια μίσθωσαν την 

τράπεζα στους νέους ενοικιαστές της. Με τη χρήση του αρνητικού μορίου οὐ 

τονίζεται σκοπίμως ότι δεν τους παρέδωσαν κανένα δικό τους κεφάλαιο.  

  

ἐλευθέρους ἀφεῖσαν ὡς μεγάλα εὖ πεπονθότες, καὶ οὐκ ἐδικάζοντ᾽ οὔτ᾽ ἐκείνοις 

τότ᾽ οὔτε τούτῳ: Με τη φράση αυτή υπονοείται ότι οι ενοικιαστές της τράπεζας 

ήταν αρχικώς δούλοι. Οι Harrison (1968: 176 σημ. 2) και Cohen (1992: 76) 

υποστηρίζουν ότι μετά τη λήξη της μίσθωσης ο Απολλόδωρος και ο Πασικλής 

αναγνώρισαν τις υπηρεσίες που τους είχαν προσφέρει (ὡς μεγάλa εὖ πεπονθότες) και 

ως ανταμοιβή τούς απελευθέρωσαν και δεν διεξήγαγαν καμία δίκη ούτε εναντίον 

αυτών αλλά ούτε και εναντίον του Φορμίωνος. Πβ. Δημ. Πρὸς Ἄφοβον ὑπὲρ Φάνου 

ψευδομαρτυριῶν 29.31 Μιλύαν ἐλεύθερον εἶναι, ἀφεθέντα, [Δημ.] Κατὰ Εὐέργου καὶ 

Μνησιβούλου ψευδομαρτυριῶν 47.55 ἀφειμένη ἐλευθέρα.  

   Η απελευθέρωση ενός δούλου δεν απαιτούσε κάποια ιδιαίτερη και επίσημη 

διαδικασία. Ο ιδιοκτήτης ενός δούλου μπορούσε να τον ελευθερώσει, αλλά δεν 

αποκτούσε ποτέ τα δικαιώματα του πολίτη. Αν παρέμενε στον τόπο καταγωγής του 

πρώην κυρίου του, αποκτούσε τα δικαιώματα του μετοίκου (Maffi 2005: 259, 

Amemiya 2007: 28). Ένας από τους παλαιότερους τρόπους απελευθέρωσης ενός 

δούλου ήταν η ἱεροδουλεία, κατά την οποία ένας δούλος αφιερωνόταν στον θεό· μετά 

την ολοκλήρωση αυτής της υπηρεσίας θεωρούνταν ελεύθερος. Όμως, η ελευθερία 

του αυτή δεν ήταν απόλυτη· περιοριζόταν στην υποχρέωση του δούλου να ζει μέσα 

στον ναό και να εργάζεται προς όφελος του θεού. Ο Biscardi (2004: 163-165) 

επισημαίνει ότι υπήρχαν και άλλοι τρόποι απελευθέρωσης ενός δούλου όπως ήταν, η 

απελευθέρωση διὰ κήρυκος, η απελευθέρωση ἐν ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ, η απελευθέρωση 

κατά τη διάρκεια τοπικών αθλητικών αγώνων, η απελευθέρωση σε δικαστήριο, όπου 
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ο κύριος ενός δούλου τον απελευθέρωνε με δήλωσή του ενώπιον των δικαστών, η 

απελευθέρωση επάνω στον βωμό, όπου εκείνος που απελευθέρωνε έναν δούλο 

απήγγελνε τυπικά λόγια για την απελευθέρωσή του εμπρός στον βωμό· η 

απελευθέρωση, η οποία γινόταν κατόπιν πρόσκλησης του δούλου να γευματίζει με 

τον κύριό του, με την πράξη αυτή να γίνεται γνωστή στη συνέλευση του λαού και η 

απελευθέρωση μέσω εγγράφου, το οποίο συντασσόταν με την παρουσία μαρτύρων 

και ανέφερε την πρόθεση του κυρίου να απελευθερώσει τον δούλο του. Ένας δούλος 

ξενικής καταγωγής ήταν δυνατόν μετά την απελευθέρωσή του να επιστρέψει στην 

πατρίδα του. Στην περίπτωση που παρέμενε στην Αθήνα, εγγραφόταν ως μέτοικος 

και ο πρώην κύριός του γινόταν προστάτης του. Το αττικό νομικό σύστημα όριζε 

επίσης στον απελεύθερο την εκτέλεση κάποιων υποχρεώσεων προς τον πρώην κύριό 

του. Αν ο απελεύθερος δεν εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις του αυτές ή εγγραφόταν στα 

αθηναϊκά μητρώα, χρησιμοποιώντας ως προστάτη του άλλον κύριο, τότε ο πρώην 

κύριός του μπορούσε να εγείρει εναντίον του δίκη ἀπροστασίου (Harrison 1968: 182). 

Ακόμη, η απελευθέρωση ενός δούλου μπορούσε να συμπεριληφθεί στη διαθήκη του 

ιδιοκτήτη του και να πραγματοποιηθεί μετά τον θάνατό του. Παρ’ όλα αυτά, δεν 

υπάρχουν πληροφορίες αν ο κληρονόμος του αποθανόντος πρώην ιδιοκτήτη όφειλε 

στη συνέχεια να γίνει ο προστάτης του απελεύθερου, αλλά ούτε και αν ο τελευταίος 

θα έπρεπε να εκτελεί κάποια καθήκοντα για χάρη του. Επιπροσθέτως, υπήρχαν 

ειδικές περιπτώσεις στις οποίες μπορούσε ένας δούλος να απελευθερωθεί από την 

Πολιτεία χωρίς την έγκριση του κυρίου του. Για παράδειγμα, όταν ένας δούλος 

κατέδιδε ότι ο κύριός του είχε διαπράξει ιεροσυλία· ή σε άλλη περίπτωση αν 

γνωστοποιούσε διάφορα εγκλήματά του (πβ. Λυσ. Ὑπὲρ Καλλίου ἱεροσυλίας ἀπολογία 

5.3-5). Τέλος, οι δούλοι που πολέμησαν το 406 π.Χ. στις Αργινούσες υπέρ της 

Αθήνας απελευθερώθηκαν και επιπλέον τους δόθηκε ως δώρο για την πολύτιμη 

συνδρομή τους η ιδιότητα του Αθηναίου πολίτη (MacDowell 1978: 82-83).  

 

ὃν μὲν τοίνυν χρόνον ἡ μήτηρ ἔζη, ἡ πάντ᾽ ἀκριβῶς ταῦτ᾽ εἰδυῖα, οὐδὲν ἔγκλημα 

πώποτε ἐποιήσατο πρὸς τουτονὶ Φορμίων᾽ Ἀπολλόδωρος: Οι Sandys & Paley 

(1875: 14-15) υποστηρίζoυν ότι ο Απολλόδωρος εσκεμμένα, όσο ζούσε η μητέρα του,  

δεν ήγειρε καμία δίκη κατά του Φορμίωνος για περιουσιακή ζημία. Ο λόγος ήταν ότι 

η ίδια γνώριζε καλά την περιουσία του τελευταίου της συζύγου, του Φορμίωνος, και 

τις οικονομικές του δραστηριότητες (πάντ᾽ ἀκριβῶς ταῦτ᾽ εἰδυῖα) και σίγουρα θα 

απέτρεπε τον γιο της να τον συκοφαντήσει και να διεξάγει άδικη δίκη εναντίον του. 
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ὡς δ᾽ ἐτελεύτησεν ἐκείνη, τρισχιλίας ἐγκαλέσας ἀργυρίου δραχμὰς πρὸς αἷς 

ἔδωκεν ἐκείνη δισχιλίαις τοῖς τούτου παιδίοις, καὶ χιτωνίσκον τινὰ καὶ 

θεράπαιναν, ἐσυκοφάντει: Ο θάνατος της Αρχίππης περιγράφεται από τον ίδιο τον 

Απολλόδωρο στον λόγο Πρὸς Πολυκλέα περὶ τοῦ ἐπιτριηραρχήματος ([Δημ.] 50.60). 

Συνέβη περίπου τον Φεβρουάριο του 360 π.Χ. (Davies, APF 435). Σύμφωνα με τους 

Cohen (1992: 107) και Κάππαρη (2008: 194) ενδύματα, κοσμήματα, υπηρέτριες και 

χρήματα ήταν αντικείμενα, τα οποία μπορούσαν να κατέχουν αυτοπροσώπως οι 

γυναίκες στην Αρχαιότητα και αποτελούσαν δείγμα του πλούτου και της κοινωνικής 

τους θέσης. Τα αντικείμενα αυτά συχνά περιλαμβάνονταν στο μέρος της προίκας που 

τους χορηγούνταν και περιέρχονταν εξ ολοκλήρου στην κατοχή τους έπειτα από τον 

γάμο (Schaps 1979: 7-11). Στο παρόν χωρίο ο Cohen (1992: 107) υποστηρίζει ότι δεν 

παρέχεται ικανοποιητική εξήγηση αναφορικά με την κοινωνική θέση της Αρχίππης, η 

οποία της έδινε το δικαίωμα να κληροδοτήσει την περιουσία της στα παιδιά της. 

Σύμφωνα όμως με τον λόγο φαίνεται ότι ο νόμος της παραχωρούσε αυτό το 

δικαίωμα. Η Αρχίππη είχε κληροδοτήσει στα παιδιά που είχε αποκτήσει με τον 

Φορμίωνα 2.000 δραχμές. Τα παιδιά αυτά ήταν δύο (πβ. §32, Δημ. Κατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.75). Στο σημείο αυτό ο Απολλόδωρος απαιτεί τα 

συγκεκριμένα χρήματα που προορίζονταν για τα ετεροθαλή αδέλφια του να δοθούν 

σε εκείνον, θεωρώντας τα ως μέρος της περιουσίας του πατέρα του. Ο χιτώνας που 

αναφέρεται ήταν ένα είδος ενδύματος, το οποίο φοριόταν από άνδρες και από 

γυναίκες. Το ύφασμά του ήταν κατά κύριο λόγο λινό, καρφωμένο ή ραμμένο γύρω 

στους ώμους και τυλιγμένο γύρω από τη μέση με μία ζώνη (Gleland & Davies & 

Llewellyn Jones 2007: 32). Η χρήση του υποκοριστικού (χιτωνίσκος) από τον 

ομιλητή ίσως να φαίνεται περιφρονητική αλλά, όπως λέγει ο MacDowell (2004: 158 

σημ. 30), ο χιτώνας που ζητούσε ο Απολλόδωρος ως αποζημίωση από τη μητέρα του 

είχε κάποια αξία. Για τη χρήση της λέξης αυτής πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ 

κονδύλου 21.216. Για τη χρήση της λέξης θεράπαιναν που σημαίνει «υπηρέτρια» πβ. 

Ἀνδοκ. Περὶ τῶν μυστηρίων 1.64, [Δημ.] Κατὰ Νεαίρας 59.35. Τέλος, ο ομιλητής 

υπογραμμίζει ότι όλες οι κατηγορίες που εξαπολύει ο Απολλόδωρος εναντίον του 

Φορμίωνος είναι προϊόν συκοφαντίας για να εκπληρώσει έτσι τις οικονομικές του 

αξιώσεις.  
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15. καὶ οὐδ᾽ ἐνταῦθα τούτων οὐδὲν ὧν νῦν ἐγκαλεῖ λέγων φανήσεται: Ο ομιλητής 

πιστεύει ότι συντόμως θα καταστεί φανερό ότι ο Απολλόδωρος δεν κατηγορούσε 

παλιότερα τον Φορμίωνα, όπως κάνει τώρα.  

 

ἐπιτρέψας δὲ: Η μετοχή χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη διαιτησία που 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Φορμίωνος και του Απολλοδώρου για την επίλυση 

των οικονομικών τους διαφορών. Για τη στερεότυπη χρήση του ρήματος ἐπιτρέπω σε 

θέματα που αφορούν υποθέσεις διαιτησίας πβ. [Δημ.] Πρὸς Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 

34.18, Πρὸς Βοιωτὸν περὶ προικὸς μητρῴας 40.44, Λυσ. Κατὰ Διογείτονος 32.2. 

   Ο Calhoun (1919: 21) υποστηρίζει για τον λόγο αυτόν ότι η ύπαρξη ενός μόνο 

κεντρικού διαιτητή (πβ. §§18, 33, Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.23, 58) 

και η χρήση των ἐχίνων (δοχείων) μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν όλα τα 

αποδεικτικά έγγραφα για την υπόθεση, είναι ενδεικτικά τού ότι η συγκεκριμένη 

διαιτησία ήταν δημόσια. Τη χρήση των ἐχίνων κατά τη διάρκεια της διαιτησίας 

αναλύει ο Αριστοτέλης (Ἀθηναίων Πολιτεία 53.2-3).  

   Η διαιτησία ήταν μια διαδικασία, η οποία εφαρμοζόταν σε περιπτώσεις στις οποίες 

μια διαφορά που υπήρχε μεταξύ δύο ανθρώπων ρυθμιζόταν με τη βοήθεια ενός τρίτου 

αμερόληπτου ατόμου, χωρίς στη συνέχεια να επιτρέπεται η υπόθεση αυτή να εισαχθεί 

στο δικαστήριο (Ἰσοκ. Παραγραφὴ πρὸς Καλλίμαχον 18.11 ὡς οὐκ εἰσαγώγιμος ἦν ἡ 

δίκη διαίτης γεγενημένης). Σύμφωνα με τον MacDowell (1990: 303) η χρήση της 

δημόσιας διαιτησίας αποσκοπούσε στο να μην καταναλωθεί χρόνος και χρήμα για μια 

υπόθεση που μπορούσε να διευθετηθεί εξωδικαστικά. Διαιτητής μπορούσε να γίνει 

όποιος είχε φθάσει στο 60ό έτος της ηλικίας του (Sealey 1993: 137). Ο συνολικός 

αριθμός των διαιτητών κυμαινόταν από έναν έως πέντε (Akrigg & Tordoff 2013: 

169). Η παρουσία μαρτύρων κατά τη διάρκεια της διαιτησίας ήταν αναγκαία για να 

μπορέσει να πραγματοποιηθεί (Bonner & Smith 1930-1938: 52-53, Thür 2005: 156, 

157, 163). Η απόφαση του δημόσιου διαιτητή μπορούσε να εφεσιβληθεί (Λεντάκης 

2018: 58) σε αντίθεση με την απόφαση του ιδιωτικού διαιτητή, η οποία ήταν 

τελεσίδικη και ισότιμη με αυτήν του δικαστηρίου. Φυσικά, έπρεπε να γίνει σεβαστή 

και από τις δύο πλευρές (Scafuro 1997: 395, Sommerstein 2013: 110). Τέλος, αν ένας 

αντίδικος αρνιόταν τη διαιτησία κάποιου, τότε αυτή δεν μπορούσε να προχωρήσει 

(MacDowell 1978: 203-204, 206).  

 



ΥΠΕΡ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

203 

 

τῷ τε τῆς ἑαυτοῦ γυναικὸς πατρὶ καὶ τῷ συγκηδεστῇ τῷ αὑτοῦ: Ένα από τα 

πρόσωπα που ανέλαβαν τη διαιτησία της υπόθεσης ήταν ο πεθερός του 

Απολλοδώρου. Πβ. §17 σχ. Ο δεύτερος διαιτητής ήταν ο άνδρας της αδερφής της 

συζύγου του Απολλοδώρου. Ο άνδρας αυτός ήταν ο Νικίας (§17), χωρίς να είναι 

βέβαιο αν πρόκειται για ένα από τα γνωστά πρόσωπα που έφεραν το όνομα αυτό 

εκείνη την περίοδο (MacDowell 2004: 158 σημ. 33). Το επίθετο κηδεστὴς φανερώνει 

συγγένεια που  προκύπτει έπειτα από γάμο (Βολονάκη 2012: 108, Kremmydas 2012: 

293). Για τη χρήση του συγκεκριμένου επιθέτου στους Αττικούς ρήτορες πβ. Δημ. 

Περὶ τοῦ στεφάνου 18.312, Λυσ. Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.1. Σύμφωνα με τον 

Murray (1936: 333) οι δύο αυτοί διαιτητές ορίσθηκαν από την πλευρά του 

Απολλοδώρου. 

 

καὶ Λυσίνῳ καὶ Ἀνδρομένει: Για τα δύο αυτά πρόσωπα δεν υπάρχουν περαιτέρω 

στοιχεία. Γνωρίζουμε όμως ότι ήταν οι διαιτητές που ορίσθηκαν από τον Φορμίωνα.   

 

πεισάντων τούτων Φορμίωνα τουτονὶ δοῦναι δωρεὰν τὰς τρισχιλίας: Η δωρεὰ 

σημαίνει «το δώρο», «την επιχορήγηση» (LSJ). Όταν βρίσκεται σε πληθυντικό 

αριθμό, έχει τη σημασία «των δημόσιων προσφορών». Η φράση αυτή υποδηλώνει ότι 

ο Φορμίων δεν αποδέχθηκε νομικά τις απαιτήσεις του Απολλοδώρου, πείσθηκε όμως 

από τους διαιτητές της υπόθεσης να του δώσει 3.000 δραχμές για να συμβιβασθούν 

μεταξύ τους και να λήξει η αντιπαράθεσή τους. Για τη φράση δοῦναι δωρεὰν πβ. 

Δημ. Περὶ τῆς παραπρεσβείας 19.170, Πρὸς Φαίνιππον περὶ ἀντιδόσεως 42.19, Ἰσαῖ. 

Περὶ τοῦ Μενεκλέους κλήρου 2.31. 

 

καὶ τὸ προσόν: Η λέξη προσὸν σημαίνει «το πλεόνασμα», «το πρόσθετο ποσό» 

(LSJ). Ο Pearson (1972: 218) θεωρεί ότι το προσὸν που ζητάει ο Απολλόδωρος 

αφορά τις 2.000 δραχμές που έμελλε να δοθούν από τη μητέρα του Απολλοδώρου 

στα παιδιά που είχε αποκτήσει με τον Φορμίωνα. Πιθανόν όμως εδώ το προσὸν να 

σχετίζεται με τον χιτωνίσκο και τη δούλη που επιθυμούσε ο αντίπαλος να λάβει ως 

αποζημίωση. 

 

καὶ φίλον μᾶλλον ἔχειν τοῦτον ἢ διὰ ταῦτ᾽ ἐχθρὸν αὐτὸν εἶναι: Η ιδέα της φιλίας 

και η αποφυγή της έχθρας αναδεικνύεται σκοπίμως στο χωρίο αυτό για να γεννηθούν 

τα κατάλληλα συναισθήματα στην ψυχολογία των δικαστών. 
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λαβὼν τὸ σύμπαν πεντακισχιλίας: Ο Απολλόδωρος έλαβε τελικά το συνολικό ποσό 

των 5.000 δραχμών, από τις οποίες οι 2.000 προέρχονταν από τα χρήματα της 

μητέρας του και οι υπόλοιπες 3.000 από τον Φορμίωνα. 

 

καὶ πάντων ἀφεὶς τῶν ἐγκλημάτων τὸ δεύτερον εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Ἀθηνᾶς: Ο 

Κάππαρης (2008: 210) λέγει ότι σύμφωνα με το αρχαίο αττικό δίκαιο υπήρχαν 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ακροάσεις καθώς και δίκες, οι οποίες σχετίζονταν με 

ιδιωτικές υποθέσεις, πραγματοποιούνταν μέσα σε ναούς (πβ. [Δημ.] Πρὸς Ἀπατούριον 

παραγραφὴ 33.18 εἰς τὸ Ἡφαιστεῖον). Ο ομιλητής εσκεμμένα επιδιώκει να τονίσει ότι 

ο Απολλόδωρος με την τωρινή του δίκη δεν σέβεται και αμφισβητεί την ίδια την 

απόφαση της απαλλαγής του Φορμίωνος που ελήφθη πριν ορισμένα χρόνια μέσα 

στον ναό της Αθηνάς. 

 

16. πάλιν, ὡς ὁρᾶτε, δικάζεται, πάσας αἰτίας συμπλάσας: Το πάλιν υπογραμμίζει, 

πιθανόν με τόνο αγανάκτησης, την εκ νέου διεξαγωγή δίκης του Απολλοδώρου 

εναντίον του Φορμίωνος. Η μετοχή συμπλάσας χρησιμοποιείται μεταφορικά από τον 

ομιλητή για να καταδείξει τον χαρακτήρα του Απολλοδώρου, ο οποίος έχει πλάσει 

κάθε πιθανή κατηγορία με αποδέκτη τον Φορμίωνα. Το στοιχείο που εξυφαίνεται εδώ 

αποσκοπεί στην προβολή της ραδιουργίας του αντιπάλου. Για τη χρήση της μετοχής 

αυτής πβ. Αἰσχίν. Κατὰ Κτησιφῶντος 3.77. Η φράση ὡς ὁρᾶτε υποδηλώνει την ευχή 

του ομιλητή ότι και οι δικαστές συμμερίζονται αυτήν την άποψη. 

 

ἐκ παντὸς τοῦ χρόνου τοῦ πρὸ τούτου (τοῦτο γάρ ἐστιν μέγιστον ἁπάντων), ἃ 

οὐδεπώποτε ᾐτιάσατο: Η χρήση της παρένθεσης είναι επεξηγηματική. Σύμφωνα με 

τον κατήγορο η σημαντικότερη απόδειξη για την ενοχή του Απολλοδώρου είναι οι 

κατηγορίες και οι απαιτήσεις του τελευταίου που δεν είχαν ποτέ ακουσθεί ξανά από 

τον ίδιο πρωτύτερα, αλλά παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην εν λόγω δίκη.  

 

λαβέ μοι τὴν γνῶσιν τὴν γενομένην ἐν ἀκροπόλει: Η γνῶσις χρησιμοποιείται με 

δικανική σημασία και σημαίνει «την απόφαση». Επιπλέον, σύμφωνα με τη Βολονάκη 

(2012: 192 σημ. 157) δηλώνει «την έρευνα» (πβ. Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 18.224, 

Λυκ. Κατὰ Λεωκράτους 1.141). Στο σημείο αυτό ο ομιλητής δίνει στον γραμματέα 

του δικαστηρίου να διαβάσει την απόφαση των διαιτητών αναφορικά με τη 
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διευθέτηση της υπόθεσης και την απαλλαγή του Φορμίωνος από τις απαιτήσεις του 

αντιπάλου του, η οποία έλαβε χώρα στον ναό της Αθηνάς (Sandys & Paley 1875: 16). 

Πιθανόν εδώ εννοείται ο Παρθενών, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στη συγκεκριμένη 

θεά (Murray 1936: 333). 

 

καὶ τὴν μαρτυρίαν τῶν παραγενομένων, ὅτ᾽ ἀφίει τῶν ἐγκλημάτων ἁπάντων 

Ἀπολλόδωρος: Εδώ η μαρτυρία που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο ομιλητής θα 

επιβεβαιώσει ότι ο Απολλόδωρος, αφού πήρε το μέρος της περιουσίας της μητέρας 

του που του αντιστοιχούσε καθώς και χρήματα από τον Φορμίωνα, τον απάλλαξε από 

κάθε είδους κατηγορία.  

 

λαμβάνων τοῦτο τὸ ἀργύριον: Η έκφραση αυτή είναι τυπική στους Αττικούς 

ρήτορες και δηλώνει την αποδοχή δωροδοκίας από κάποιον ([Δημ.] Ἔνδειξις κατὰ 

Θεοκρίνου 58.34, [Λυσ.] Ὑπὲρ Πολυστράτου 20.7). Η Βολονάκη (2012: 233) 

σχολιάζει την ποικιλία εκφράσεων σχετικών με τα μέσα της δωροδοκίας. Οι 

εκφράσεις αυτές φανερώνουν είτε την αποδοχή είτε την πειθώ με μέσα δωροδοκίας 

(δέχεσθαι, πείθειν). Για τους διάφορους τύπους δωροδοκίας και διαφθοράς βλ. 

Harvey (1985): 84-89. Εδώ γίνεται ευθεία αναφορά στη χρηματική αποζημίωση που 

έλαβε ο Απολλόδωρος από τον Φορμίωνα για να λυθεί και επίσημα η διαφορά τους. 

 

Απόδειξις §§17-56. 

    Στο τμήμα αυτό ο ομιλητής επιχειρεί να ανασκευάσει τα επιχειρήματα του 

αντιπάλου του για το θέμα τη διαθήκης, καθώς και τις κατηγορίες του κατά του 

Φορμίωνος. Επίσης, έντονη είναι η επίθεσή του προς τον Απολλόδωρο αναφορικά με 

τον χαρακτήρα του και τον τρόπο ζωής του.  

   Ο ομιλητής επανέρχεται στο ζήτημα του προηγούμενου συμβιβασμού των δύο 

αντιδίκων (§25) και παραλλήλως αναφέρει το όνομα του Σόλωνα και το ζήτημα της 

χρονικής προθεσμίας που έχει ορίσει, μηχανευόμενος έτσι ένα αποτελεσματικό 

ρητορικό τέχνασμα (§27). Παρουσιάζει ένα πλήθος παραδειγμάτων που αφορούν 

πρώην δούλους, οι οποίοι χάρη στην εργατικότητα και τον έντιμο χαρακτήρα τους, 

κέρδισαν την εμπιστοσύνη των πρώην κυρίων τους και παντρεύτηκαν έπειτα από τον 

θάνατο των τελευταίων τις συζύγους τους (§§28-29), όπως συμβαίνει και με την 

περίπτωση του Φορμίωνος. Ο ομιλητής με ένα νέο επιχείρημα τονίζει ότι ο γάμος του 

Φορμίωνος με την Αρχίππη ήταν απολύτως νόμιμος και είχε τη σύμφωνη γνώμη του 
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Απολλοδώρου, διότι αποδέχθηκε τα παιδιά τους ως νόμιμα καθώς επίσης και η 

διανομή της περιουσίας να πραγματοποιηθεί σε τέσσερα ίσα μέρη (§32). Επιπλέον, ο 

ομιλητής θεωρεί σκόπιμο να κάνει λόγο για την περιουσιακή κατάσταση του 

Απολλοδώρου και να διηγηθεί με λεπτομέρειες την πηγή των εσόδων του, 

προκειμένου να υπογραμμίσει τη μεγάλη επιθυμία του για χρήματα καθώς και τον 

σπάταλο χαρακτήρα του. Δεν διστάζει να ισχυρισθεί ότι ο Απολλόδωρος εξαιτίας της 

ανήθικης συμπεριφοράς του έχει φθάσει στο σημείο να εξευτελίζει το δικαίωμα του 

Αθηναίου πολίτη που είχε παραχωρηθεί στην οικογένειά του. Το επιχείρημα αυτό 

είναι σημαντικό, διότι όλοι οι Αθηναίοι ήταν πολύ αυστηροί σχετικά με τον τρόπο 

διαχείρισης του δικαιώματος της αθηναϊκής πολιτογράφησης που δινόταν σε ξένους. 

Προσδοκούσαν από αυτούς να ενεργούν πάντοτε με τον κατάλληλο τρόπο, 

εκδηλώνοντας έτσι τη διαρκή ευγνωμοσύνη τους για την κατοχή αυτού του 

δικαιώματος. Ο ομιλητής επισημαίνει τα προσόντα του Φορμίωνος ως τραπεζίτη 

συγκρίνοντάς τον και με άλλους τραπεζίτες εκείνης της εποχής (§51). Τέλος, 

επικαλείται μάρτυρες, οι οποίοι θα επιβεβαιώσουν τον ανέντιμο χαρακτήρα του 

Απολλοδώρου και συνάμα θα αποδείξουν τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει ο 

Φορμίων υπέρ της πόλης (§57). 

   Οι χαρακτηρισμοί σε αυτό το τμήμα του λόγου μειώνουν το κύρος του ήθους του 

Απολλοδώρου, ο οποίος από τη μία πλευρά παρουσιάζεται ως ένας διεφθαρμένος 

νέος δουλικής καταγωγής που συμπεριφέρεται στην προσωπική του ζωή με ακόλαστο 

και αναίσχυντο τρόπο, και από την άλλη πλευρά ως ένας αδίστακτος συκοφάντης στη 

δημόσια ζωή που προσπαθεί να κερδίσει χρήματα. Η χρήση ρητορικών ερωτήσεων 

(§§19, 20, 53, 54) και παραδειγμάτων (§§28-29) ενισχύει τα επιχειρήματα του 

ομιλητή και έλκει εντόνως την προσοχή των δικαστών. Επιπροσθέτως, η σύγκριση 

ανάμεσα στον Φορμίωνα και τον Απολλόδωρο σε σχέση με τον χαρακτήρα του 

Πασίωνος υπογραμμίζει τη διαφορετικότητά τους (§31).  

 

§§17-21: Η σύντομη περίληψη των σημαντικότερων επιχειρημάτων του ομιλητή δίνει 

την αίσθηση ότι το ζήτημα έχει πλήρως εξετασθεί. Ο ακροατής διαφωτίζεται για το 

περιεχόμενο του λόγου και την επιχειρηματολογία του ομιλητή. Ο ίδιος θα αναφέρει 

και θα εξηγήσει στη συνέχεια ότι, πρώτον, ο Απολλόδωρος είχε στα χέρια του την 

πραγματική διαθήκη του πατέρα του και σύμφωνα με αυτήν πραγματοποιήθηκε η 

διανομή της περιουσίας ανάμεσα στον ίδιο και τον αδελφό του· δεύτερον, ότι ο 

Πασικλής δεν είχε καμία ενημέρωση για τις κατηγορίες που εξαπέλυε ο 
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Απολλόδωρος εναντίον του Φορμίωνος, πράγμα που αποδεικνύεται, αφού δεν κίνησε 

κανέναν δικαστικό αγώνα για κακή επιτροπεία εναντίον του τελευταίου (§22)· και, 

τρίτον, ότι ο Απολλόδωρος έχει διεξαγάγει σκοπίμως πολλές δίκες εναντίον 

διαφόρων προσώπων για οικονομική βλάβη. 

 

17. Ἀκούετε τῆς γνώσεως, ἄνδρες δικασταί, ἣν ἔγνω Δεινίας, οὗ τὴν θυγατέρ᾽ 

οὗτος ἔχει, καὶ Νικίας ὁ τὴν ἀδελφὴν τῆς τούτου γυναικὸς ἔχων: Ο Δεινίας, γιος 

του Θεομνήστου, ήταν ένα από τα πρόσωπα που ανέλαβαν τη διαιτησία ανάμεσα 

στον Φορμίωνα και τον Απολλόδωρο για τη διανομή της περιουσίας της Αρχίππης. 

Ζούσε έως και το 349 π.Χ., όταν κατέθεσε υπέρ του Απολλοδώρου στον λόγο που 

εκφώνησε εναντίον του Στεφάνου (Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.55). 

Είχε αποκτήσει τρία παιδιά, μία κόρη, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Απολλόδωρο 

(Scafuro 2011: 254 σημ. 110) και μαζί είχαν αποκτήσει παιδιά (πβ. §15, [Δημ.] Κατὰ 

Νεαίρας 59.2), έναν γιο, τον Θεόμνηστο, ο οποίος ήταν κατήγορος μαζί με τον 

Απολλόδωρο στην υπόθεση της Νεαίρας ([Δημ.] Κατὰ Νεαίρας 59), όπως και άλλη 

μία κόρη (Davies, APF 437). Ο Νικίας υπήρξε και αυτός διαιτητής στην υπόθεση του 

Φορμίωνος και του Απολλοδώρου. Ήταν παντρεμένος με την αδελφή της συζύγου 

του Απολλοδώρου (Davies, APF 438) και ήταν γαμπρός του Δεινία. Ωστόσο, δεν 

υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή του και έτσι δεν γνωρίζουμε αν 

μπορούμε να τον ταυτίσουμε με κάποια άλλα γνωστά πρόσωπα που έφεραν το 

συγκεκριμένο όνομα εκείνη την περίοδο (πβ. §15 σχ.). Οι δύο αυτοί διαιτητές 

αποφάσισαν για τον συμβιβασμό των δύο πλευρών. Ο MacDowell (2004: 159 σημ. 

37) επισημαίνει ότι o ομιλητής επιθυμεί να καταδείξει ότι ο Απολλόδωρος παρά τους 

συγγενικούς δεσμούς που είχε μαζί τους, δείχνει τώρα να μην σέβεται την απόφασή 

τους. 

 

ὥσπερ ἢ πάντων τεθνεώτων τούτων ἢ τῆς ἀληθείας οὐ γενησομένης φανερᾶς, 

δίκην τοσούτων ταλάντων λαχὼν τολμᾷ δικάζεσθαι: Ο ομιλητής λέγει ευθέως 

στους δικαστές ότι ο Απολλόδωρος τους έχει εξαπατήσει, επειδή συμπεριφέρεται 

θρασύτατα σαν να μην ζουν πλέον όλοι οι μάρτυρες, οι οποίοι θα επιβεβαιώσουν την 

προηγούμενη απαλλαγή του Φορμίωνος από τον ίδιο. Το θράσος με το οποίο ένας 

ομιλητής κινείται κατά του αντιδίκου του σε μια δίκη αποτελεί κοινό ρητορικό μοτίβο 

στους Αττικούς ρήτορες (Ἀντ. Ἐκ κατηγορίας ὃ ὕστερος 3 3.5, [Δημ.] Πρòς Ζηνόθεμιν 

παραγραφὴ 32.3, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Φιλοκτήμονος κλήρου 6.46). 
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18. Τὰ μὲν οὖν πεπραγμένα καὶ γεγενημένα Φορμίωνι πρὸς Ἀπολλόδωρον:  Η 

χρήση των συνώνυμων λέξεων (πεπραγμένα - γεγενημένα) σε συνδυασμό με το 

ομοιοτέλευτο επισημαίνει όλες τις πράξεις του Φορμίωνος με αποδέκτη του τον 

Απολλόδωρο.  

 

ἐξ ἀρχῆς ἅπαντ᾽ ἀκηκόατε: Ο ομιλητής στο σημείο αυτό αναφέρει ότι έχει αφηγηθεί 

από την αρχή όλα αυτά που ο Φορμίων έχει πράξει προς τον Απολλόδωρο και, 

συνεπώς, έχει τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε στην αρχή του λόγου του (πβ. §3). Ο 

Carey (1994: 37) θεωρεί ότι η έκφραση αυτή αποτελεί σύνηθες ρητορικό τέχνασμα, 

με το οποίο ένας διάδικος εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη των δικαστών και του 

ακροατηρίου ότι δεν έχει αποφύγει την απόκρυψη οποιουδήποτε στοιχείου που είναι 

σημαντικό για την υπόθεσή του, αλλά αντιθέτως έχει προσπαθήσει με λεπτομέρειες 

να παρουσιάσει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με αυτήν (πβ. Δημ. Κατὰ Ἀφόβου 

ἐπιτροπῆς Α’ 27.60, Λυσ. Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.4). Οι Sicking & Stork (1996: 

165) αναφέρουν επίσης ότι η χρήση παρακειμένου για το ρήμα ἀκούω από έναν 

ομιλητή δείχνει ότι οι δικαστές δύνανται να εξαγάγουν τα συμπεράσματά τους, αφού 

έχει ολοκληρωθεί η ακρόαση της υπόθεσης.    

 

οἶμαι: Η χρήση αυτού του ρήματος φανερώνει την προσωπική άποψη του ομιλητή 

(Αἰσχίν. Κατὰ Κτησιφῶντος 3.169, Λυσ. Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία 

1.35, Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων πρὸς τὸ δημόσιον 19.4). Ο συνήγορος του 

Φορμίωνος χρησιμοποιεί το σχήμα της προκατάληψης ενώπιον των δικαστών και 

τους τονίζει στη συνέχεια ότι, αφού ο Απολλόδωρος δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να 

αιτιολογήσει τις παράλογες απαιτήσεις του σχετικά με τη διανομή της περιουσίας, θα 

καταφύγει στη δικαιολογία που αφορά τη δόλια εξαφάνιση των τραπεζικών 

εγγράφων του πατέρα του από τη μητέρα του.  

 

ἅπερ παρὰ τῷ διαιτητῇ λέγειν ἐτόλμα: O Todd (2007: 669) σχολιάζει ότι το 

θράσος, το οποίο κατακλύζει κάποιον ενώπιον ενός διαιτητή, αποτελεί συχνό 

ρητορικό τόπο που χρησιμοποιεί ο Δημοσθένης στους ιδιωτικούς του λόγους (Κατὰ 

Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ 27.49 ἐτόλμα τοίνυν πρὸς τῷ διαιτητῇ λέγειν, Πρὸς Βοιωτὸν περὶ 

τοῦ ὀνόματος 39.22 ἐτόλμα τοίνυν πρὸς τῷ διαιτητῇ πρᾶγμ᾽ ἀναιδέστατον λέγειν).  
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ὡς τὰ γράμματα ἡ μήτηρ ἠφάνικε πεισθεῖσα ὑπὸ τούτου: Το ουσιαστικό γράμματα 

αφορά τα προσωπικά έγγραφα και τα βιβλία που σχετίζονταν με την τράπεζα του 

Πασίωνος (πβ. §21, [Δημ.] Πρὸς Τιμόθεον ὑπὲρ χρέως 49.43). Ο ομιλητής αναφέρει 

τον ισχυρισμό του Απολλοδώρου μπροστά στους διαιτητές, με τον οποίο δήλωνε ότι 

η μητέρα του πείσθηκε από τον Φορμίωνα και εξαφάνισε τα έγγραφα που χρειαζόταν 

και για αυτόν τον λόγο δεν έχει στα χέρια του τώρα κανένα αποδεικτικό μέσο. Η 

χρήση του ρήματος ἠφάνικε είναι πιο λογοτεχνική σε αντίθεση με το απαρέμφατο 

διεφθαρκέναι που χρησιμοποιεί στην §20 (πβ. Δημ. Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ 

27.24). Επανάληψη του ρήματος ἠφάνικε έχουμε και στην §21. Το ρήμα πείθω 

χρησιμοποιείται συχνά από τους Αττικούς ρήτορες σε θέματα δωροδοκίας (Δημ. Περὶ 

τοῦ στεφάνου 18.175, Λυσ. Kατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.18). Η χρήση της μετοχής 

αυτής σε παθητική φωνή σημαίνει «πείθομαι από κάποιον άλλον να κάνω κάτι» 

(LSJ). Ο Απολλόδωρος αναφέρεται υπαινικτικά και σε άλλον λόγο του Δημοσθένη 

στη διαφθορά της μητέρας του από τον Φορμίωνα (Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν 

Α’ 45.27, 79).   

 

καὶ τούτων ἀπολωλότων οὐκ ἔχει τίνα χρὴ τρόπον ταῦτ᾽ ἐξελέγχειν ἀκριβῶς: Στο 

σημείο αυτό τονίζεται με ειρωνεία ότι εξαιτίας των εξαφανισμένων εγγράφων ο 

Απολλόδωρος δεν έχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του για 

το πραγματικό περιεχόμενο της διαθήκης. Ο έλεγχος των αποδείξεων σε μια υπόθεση 

αποτελεί κοινό ρητορικό μοτίβο στην αττική ρητορεία (Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ 

κονδύλου 21.16, Λυσ. Κατ᾽ Ἀνδοκίδου ἀσεβείας 6.44).   

 

19. περὶ δὴ τούτων καὶ ταύτης τῆς αἰτίας σκέψασθε ἡλίκα ἄν τις ἔχοι τεκμήρια 

εἰπεῖν ὅτι ψεύδεται: Ο ομιλητής αναφέρεται στις αποδείξεις που πρόκειται να 

παραθέσει ακολούθως, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι ο Απολλόδωρος ψεύδεται. Mε το 

ρητορικό σχήμα της υποφοράς προχωράει από το σημείο αυτό και εξής στην έκθεση 

των πιθανών ισχυρισμών του αντιπάλου του και τους οποίους στη συνέχεια 

αντικρούει. Για το σχήμα αυτό βλ. Smyth (1920): 641 §2819.  

 

πρῶτον μὲν γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τίς ἂν ἐνείματο ~ οὐδὲ εἷς δήπου: Ο 

ομιλητής διατυπώνει την πρώτη του ερώτηση σύμφωνα με την οποία αναρωτιέται αν 

μπορεί κανείς να μοιράσει την πατρική του περιουσία χωρίς να γνωρίζει ακριβώς από 

κάποιο γραπτό κείμενο το σύνολό της. Έτσι λοιπόν μόνος του απαντάει ότι αυτό δεν 
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μπορεί να το κάνει κανείς. Η εφαρμογή ερωταποκρίσεων αντί για μια απλή 

διατύπωση είναι κοινός ρητορικός τόπος στους Αττικούς ρήτορες και 

χρησιμοποιείται για μεγαλύτερη ρητορική έμφαση και προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος των δικαστών και του ακροατηρίου (πβ. Ἀνδοκ. Περὶ τῶν μυστηρίων 

1.148, Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 18.24). 

 

καίτοι δυοῖν δέοντα εἴκοσιν ἔτη ἐστὶν ἐξ ὅτου ἐνείμω, καὶ οὐκ ἂν ἔχοις ἐπιδεῖξαι, 

ὡς ἐνεκάλεσας πώποθ᾽ ὑπὲρ τῶν γραμμάτων: Η χρονική αυτή ένδειξη μάς παρέχει 

σημαντικές πληροφορίες για τη συγγραφή του λόγου. Ο θάνατος του Πασίωνος 

συνέβη γύρω στο 370/369 π.Χ. (πβ. §8 σχ.) και ο Φορμίων ανέλαβε τη μίσθωση της 

τράπεζας και του εργαστηρίου των ασπίδων περίπου εκείνο το διάστημα ή έναν 

χρόνο πριν πεθάνει ο Πασίων. Η διανομή της περιουσίας πραγματοποιήθηκε το 367 

π.Χ., δηλαδή μετά την επιστροφή του Απολλοδώρου από τη Σικελία, όπου 

συμμετείχε ως τριήραρχος. Επομένως, από τη συγκεκριμένη αναφορά του ομιλητή 

στην οποία διαπιστώνει ότι ο Απολλόδωρος μέσα στα δεκαοκτώ χρόνια που πέρασαν 

δεν προέβαλε αντιρρήσεις σχετικά με την κατανομή της περιουσίας προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι ο λόγος αυτός εκφωνήθηκε περίπου το 350 π.Χ. Για τη χρονολογία 

εκφώνησης του λόγου βλ. Εισαγωγή 1.2. Η επισήμανση του μεγάλου αυτού χρονικού 

διαστήματος που μεσολάβησε, προκειμένου ο Απολλόδωρος να εγείρει ξανά τις 

ενστάσεις του για τη διεκδίκηση της περιουσίας του πατέρα του, αποτελεί κοινό 

ρητορικό τέχνασμα σε λόγους υπεράσπισης (Δημ. Παραγραφὴ πρὸς Ναυσίμαχον καὶ 

Ξενοπείθην 38.18) και χρησιμοποιείται για να αμφισβητήσει το νομικό πλαίσιο μιας 

δίκης, καθώς και να δημιουργήσει κλίμα υποψίας στους δικαστές για τα πιθανά 

κίνητρα ενός κατηγόρου. 

 

20. δεύτερον δέ, τίς οὐκ ἄν, ἡνίκα ὁ Πασικλῆς ἀνὴρ γεγονὼς ἐκομίζετο τὸν λόγον 

τῆς ἐπιτροπῆς ~ ὅπως διὰ τούτου ταῦτ᾽ ἠλέγχθη;: Η δεύτερη ερώτηση του ομιλητή 

διατυπώνεται με τη χρήση υποθετικού λόγου και είναι η εξής. Αν ο Απολλόδωρος 

ντρεπόταν να κατηγορήσει τη μητέρα του ότι χάθηκαν τα έγγραφα εξαιτίας της, θα 

έπρεπε κανονικά να πληροφορήσει τον αδελφό του τον Πασικλή για το γεγονός αυτό. 

Όμως φαίνεται ότι δεν το έπραξε. Ο ομιλητής στο παρόν χωρίο αναφέρεται στην 

ενηλικίωση του Πασικλή, ο οποίος ζήτησε από τους επιτρόπους του, όπως προέβλεπε 

και ο νόμος, πλήρη ενημέρωση για τη διαχείριση της πατρικής του περιουσίας 
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(MacDowell 2004: 159 σημ. 40). Για τον νόμο αυτόν πβ. §§8, 10 σχ. Η διαρκής 

αναφορά του ομιλητή στην ενηλικίωση του Πασικλή αποσκοπεί στο να αποδείξει ότι 

εκείνος δεν ήγειρε καμία δίκη εναντίον του Φορμίωνος για κακή επιτροπεία (πβ. Δημ. 

Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.83 ὡς ἀδελφὸς ὢν ἐμὸς Πασικλῆς οὐδὲν 

ἐγκαλεῖ τῶν αὐτῶν τούτῳ πραγμάτων), ένα γεγονός, το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή 

με τις πράξεις του Απολλοδώρου και τις κατηγορίες του εναντίον του Φορμίωνος.  

 

τρίτον δ᾽, ἐκ ποίων γραμμάτων τὰς δίκας ἐλάγχανες;: Η φράση λαγχάνειν δίκην 

σημαίνει ότι οι αρμόδιοι άρχοντες πραγματοποιούσαν κλήρωση (λαγχάνειν) για την 

ημερομηνία διεξαγωγής μιας δίκης. Ο MacDowell (1990: 247) λέγει ότι το ρήμα 

λαγχάνω χρησιμοποιείται για να δηλώσει την έναρξη μιας νομικής δίωξης από 

κάποιον. Η τρίτη ερώτηση του ομιλητή διερευνά το γεγονός ότι εφόσον ο 

Απολλόδωρος δεν είχε τα έγγραφα του πατέρα του, δεν ήταν δυνατόν εκ των 

πραγμάτων να ξεκινήσει όλες αυτές τις δίκες εναντίον συγκεκριμένων ατόμων για 

ανεξόφλητα χρέη που οφείλονταν στον τελευταίο. Η εναλλαγή από τρίτο ενικό 

πρόσωπο σε δεύτερο ενικό δηλώνει αποστροφή και δίνει στο ύφος αμεσότητα αλλά 

και ειρωνεία. Για τη χρήση της αποστροφής πβ. §22 σχ.  

 

‘ἔβλαψέ με ὁ δεῖνα οὐκ ἀποδιδοὺς ἐμοὶ τὸ ἀργύριον, ὃ κατέλιπεν ὁ πατὴρ 

ὀφείλοντα αὐτὸν ἐν τοῖς γράμμασιν’:  Η χρήση των εισαγωγικών και του πρώτου 

ενικού προσώπου χρησιμοποιούνται εντέχνως από τον ομιλητή για να μεταφέρουν 

αυτούσιο το κείμενο με τις μηνύσεις που υπέβαλε ο Απολλόδωρος. Η αόριστη 

αντωνυμία δεῖνα δημιουργεί τονισμό, υπογραμμίζοντας όλες τις περιπτώσεις άδικης 

υποβολής δίκης από τον Απολλόδωρο Ο Pearson (1972: 221) στην ερμηνεία του 

χωρίου αυτού αντιπαραβάλλει την υπόθεση του Τιμοθέου. O Απολλόδωρος ήγειρε 

δίκη εναντίον του τελευταίου για οικονομικό χρέος προς τον πατέρα του (Davies, 

APF 509). Ο Απολλόδωρος εντόπισε στα έγγραφα του Πασίωνος σημείωση για 

οφειλή τεσσάρων δανείων από τον Τιμόθεο, τα οποία όμως ο τελευταίος δεν 

αναγνώρισε ([Δημ.] Πρὸς Τιμόθεον ὑπὲρ χρέως 49), με αποτέλεσμα αργότερα να 

κινήσει δίκη βλάβης εναντίον του ζητώντας αποπληρωμή των χρεών. Ο Gagarin 

(2004: 160) λέγει ότι η δίκη βλάβης ήταν η βασική διαδικασία που χρησιμοποιούνταν 

για τη διεκδίκηση χρηματικών οφειλών. Σύμφωνα με τους Carey & Reid (1985: 134) 

το ρήμα ἔβλαψέ χρησιμοποιείται σε έναν δικανικό λόγο για να τονίσει ότι κάποιος, ο 

οποίος είχε καταδικασθεί για σκόπιμη διάπραξη οικονομικής ζημίας, έπρεπε να 
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πληρώσει το διπλάσιο ποσό της ζημιάς που είχε προξενήσει, ειδάλλως στην 

περίπτωση που αποδεικνυόταν ότι ήταν ακούσια, τότε μόνο το ακριβές ποσό της 

(Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.43). Ο ομιλητής επανέρχεται στη συνέχεια 

του λόγου του στο θέμα των δικών που έχει εγείρει ο Απολλόδωρος, αναφέροντας τα 

ονόματα προσώπων που κατηγόρησε (πβ. §54).  

 

21. καίτοι εἰ ἠφάνιστο τὰ γράμματα, ἐκ ποίων γραμμάτων τὰς δίκας ἐλάγχανεν;: 

Με τον σύνδεσμο καίτοι που εισάγει αντίθεση ο ομιλητής αναρωτιέται, εφόσον ο 

Απολλόδωρος δεν είχε τα έγγραφα του πατέρα του, πώς είναι δυνατόν να έκανε όλες 

αυτές τις δίκες ζητώντας χρηματική αποζημίωση για περιουσιακή βλάβη. Εδώ έχουμε 

επανάληψη της ερώτησης ἐκ ποίων γραμμάτων τὰς δίκας ἐλάγχανεν για να 

διακριβωθούν τα ακριβή κίνητρα (πβ. §20). Ο ομιλητής θέλει ακριβώς να αναδείξει 

ότι αυτά τα γράμματα υπήρχαν και έτσι ο Απολλόδωρος μπόρεσε και υπέβαλε τις 

μηνύσεις του. Η αναφορά του στην έλλειψη των εγγράφων του πατέρα του είναι εκ 

διαμέτρου αντίθετη με τα ίδια του τα λόγια στη δίκη που ήγειρε εναντίον του 

Τιμοθέου, όπου εκεί διαβεβαίωνε ότι είχε όλα τα αρχεία του πατέρα του μέσα στα 

οποία αναγραφόταν το χρέος (πβ. [Δημ.] Πρὸς Τιμόθεον ὑπὲρ χρέως 49.43 κελεύοντος 

ἐνεγκεῖν τὰ γράμματα ἀπὸ τῆς τραπέζης καὶ ἀντίγραφα αἰτοῦντος ~ ἐξενέγκας ἔδωκα 

ζητεῖν τὰ γράμματα καὶ ἐκγράφεσθαι ὅσα οὗτος ὤφειλε). Η συνεχής επισήμανση του 

ομιλητή για τον Απολλόδωρο ως ατόμου που αποσκοπεί καθαρά στο οικονομικό 

κέρδος και στην υλική ευμάρεια λειτουργεί επιβαρυντικά εναντίον του (πβ. §§3, 14, 

36, 39, 45, 52). 

 

ἀλλὰ μὴν ὅτι ταῦτ᾽ ἀληθῆ λέγω: Ο Pearson (1972: 221) αναφέρει ότι ο ομιλητής με 

τη φράση αυτή είναι σαν να απαντάει σε κάποιον που τον ρώτησε ότι πράγματι έχει 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Η εν λόγω 

έκφραση είναι συχνή στην αττική ρητορεία για να δείξει ο ομιλητής ότι δεν έχει να 

αποκρύψει κανένα σημαντικό στοιχείο και ότι δεν ψεύδεται (Αἰσχίν. Κατὰ Τιμάρχου 

1.98, Δημ. Παραγραφὴ πρὸς Πανταίνετον 37.13, Λυσ. Πρὸς Σίμωνα ἀπολογία 3.20).  

 

τὴν μὲν νομὴν ἀκηκόατε ἣν ἐνείματο: Το ρήμα ἀκηκόατε σημαίνει ότι οι δικαστές 

έχουν ήδη ακούσει για τη διανομή της περιουσίας του Πασίωνος, άρα τους είναι 

γνωστό θέμα (πβ. §8). Η παρήχηση που χρησιμοποιεί (νομὴν - ἐνείματο) αποσκοπεί 
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στο να προβάλει με μεγαλύτερη έμφαση το θέμα της διανομής της πατρικής 

περιουσίας. 

 

τῶν δὲ λήξεων τούτων ἀναγνώσεται ὑμῖν τὰς μαρτυρίας: Το ουσιαστικό λῆξις 

είναι δικανικός όρος, ο οποίος σύμφωνα με τον Harrison (1968: 10) αφορά την 

έγγραφη καταγγελία που υποβαλλόταν στον αρμόδιο άρχοντα ως πρώτο βήμα μιας 

δικαστικής αγωγής (Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.50, Ἔνδειξις κατὰ 

Θεοκρίνου 58.32). Ο ομιλητής, για να επιβεβαιώσει τα επιχειρήματά του, πρόκειται 

να ζητήσει την ανάγνωση των καταθέσεων των μαρτύρων, γιατί επιθυμεί να 

αποδείξει την αλήθεια σχετικά με τις δίκες που έχει εγείρει ο Απολλόδωρος.  

 

Οὐκοῦν ἐν ταύταις ταῖς λήξεσιν ὡμολόγηκεν ἀπειληφέναι τὰ τοῦ πατρὸς 

γράμματα: Το ρήμα ὡμολόγηκεν σημαίνει ότι ο Απολλόδωρος ομολόγησε στις δίκες 

που διεξήγαγε ότι κατείχε τα έγγραφα του πατέρα του. Έτσι δηλώνεται η παραδοχή 

των ισχυρισμών του ομιλητή. Επανάληψη του ρήματος υπάρχει και στη συνέχεια του 

λόγου (πβ. §32).  

 

οὐ γὰρ δὴ συκοφαντεῖν γε, οὐδ᾽ ὧν οὐκ ὤφειλον οὗτοι δικάζεσθαι φήσειεν ἄν: Η 

φράση οὐ γὰρ δὴ σημαίνει «όχι φυσικά», «όχι βέβαια» (Smyth 1920: 642 §2048). Στο 

χωρίο αυτό η άρνηση με το απαρέμφατο συκοφαντεῖν τονίζει ότι ο Απολλόδωρος δεν 

μπορεί να παραδεχθεί για τον εαυτό του ότι είναι συκοφάντης και ότι διεξάγει δίκες 

για ανύπαρκτα χρέη. Και πάλι εδώ ο ομιλητής με τη χρήση του ρητορικού τόπου της 

συκοφαντίας επιτίθεται στο ήθος του αντιπάλου του, στηλιτεύοντας έτσι τις 

παράλογες απαιτήσεις του. 

 

22. Νομίζω τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μεγάλων καὶ πολλῶν ὄντων ἐξ ὧν ἔστιν 

ἰδεῖν οὐκ ἀδικοῦντα Φορμίωνα τουτονί, μέγιστον ἁπάντων εἶναι: Η φράση νομίζω 

τοίνυν είναι στερεότυπη στον Δημοσθένη, μέσω της οποίας προβάλλονται τα 

επιχειρήματα του ομιλητή, αλλά και η αλήθεια της υπόθεσης (Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς 

Λεπτίνην 20.15, Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ 27.40). Βασικός σκοπός του ομιλητή είναι 

να παρουσιάσει τις πολλές και σημαντικές αποδείξεις που καταμαρτυρούν ότι ο 

Φορμίων δεν διέπραξε καμία αδικία εναντίον του Απολλοδώρου. Η δήλωση περί 

ύπαρξης πολλών αποδείξεων από έναν διάδικο αποτελεί συχνό ρητορικό μοτίβο. 

Αυτή πραγματοποιείται πριν την ανάλυση των επιμέρους επιχειρημάτων (Δείν. Κατὰ 
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Δημοσθένους 1.101, Λυσ. Κατὰ Ἐρατοσθένους 12.95). Με την φράση ἐξ ὧν ἔστιν ἰδεῖν 

καλούνται οι δικαστές να ενσκήψουν στο θέμα και να προσπαθήσουν να αντιληφθούν 

καλύτερα την ουσία της υπόθεσης. Καταλυτικό ρόλο σε αυτό κατέχει ο επιτυχής 

τρόπος παρουσίασης των αποδείξεων. Ο O’ Connell (2017: 12) υπογραμμίζει ότι το 

ρήμα ὁρῶ χρησιμοποιείται κυρίως στην αττική δικανική ρητορεία με την έννοια της 

παροχής γνώσης (Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.221, Λυσ. Κατὰ 

Νικομάχου γραμματέως εὐθυνῶν κατηγορία 30.33). Η χρήση του ρήματος αποσκοπεί 

στο να παρουσιάσει τις αποδείξεις πιο χειροπιαστές και, συνεπώς, πιο πειστικές για 

τους δικαστές. Με το επίθετο μέγιστον ενισχύεται μία συγκεκριμένη απόδειξη, η 

οποία σύμφωνα με τον ομιλητή αφορά το γεγονός ότι ο Πασικλής δεν υπέβαλε καμία 

μήνυση εναντίον του Φορμίωνος, αλλά ούτε και είχε καμία οικονομική αξίωση από 

εκείνον, όπως ο Απολλόδωρος. Ταυτοχρόνως ελκύεται η προσοχή των δικαστών για 

να ακούσουν τις αποδείξεις αυτές που θα παρουσιάσει στη συνέχεια του λόγου του. 

Για τη φράση μέγιστον ἁπάντων με τη σημασία της απόδειξης πβ. Δημ. Περὶ τῆς 

παραπρεσβείας 19.211. 

 

Ἀπολλοδώρου τουτουί: Η δεικτική αντωνυμία καταδεικνύει, πιθανόν με κάποια 

χειρονομία, τον Απολλόδωρο, ο οποίος είναι παρών στη δίκη. Ο de Bakker (2012: 

396) σημειώνει ότι η χρήση δεικτικών αντωνυμιών από έναν ομιλητή προς τον 

αντίπαλό του πραγματοποιείται στα πλαίσια της επίδειξης. O O’ Connell (2017: 53) 

παρατηρεί επίσης ότι η χρήση χειρονομιών αποτελεί σημαντικό μέρος της πειθούς 

στα αθηναϊκά δικαστήρια, μέσω των οποίων οι διάδικοι επιδιώκουν να δεσμεύσουν 

την προσοχή των δικαστών επιδρώντας στο συναισθηματικό τους κόσμο. Έτσι 

υποστηρίζουν αποτελεσματικά τα επιχειρήματά τους ή υποσκάπτουν αυτά των 

αντιπάλων τους. Για την πρόκληση του δικαστικού θορύβου σχετικά με τη χρήση 

χειρονομιών από τους διαδίκους βλ. Bers (1985): 15. Συνήθως η δεικτική αντωνυμία, 

όπως εδώ, έπεται του κυρίου ονόματος (Αποστολάκης 2009: 104). Πβ. Αἰσχίν. Κατὰ 

Τιμάρχου 1.1, Δείν. Κατὰ Δημοσθένους 1.3. 

 

οὔτε δίκην εἴληχεν οὔτ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲν ὧν οὗτος ἐγκαλεῖ: Η διπλή άρνηση που 

χρησιμοποιείται (οὔτε - οὔτ᾽) δίνει έμφαση στην πρόταση (Smyth 1920: 662 §2942) 

και έχει ως στόχο να δηλώσει δύο γεγονότα, τα οποία κατά την άποψη του ομιλητή 

επιβεβαιώνουν την αθωότητα του Φορμίωνος. Πρώτον, ότι ο Πασικλής μόλις 

ενηλικιώθηκε δεν υπέβαλε καμία μήνυση εναντίον του Φορμίωνος για κακή 
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διαχείριση της περιουσίας του και, δεύτερον, δεν είχε καμία δικαστική απαίτηση για 

εξόφληση οικονομικού χρέους από τον ίδιο (ἐγκαλεῖ). Για τη χρήση του ρήματος 

ἐγκαλῶ με τη σημασία που προαναφέρθηκε πβ. Δημ. Πρὸς Ὀνήτορα ἐξούλης Β’ 31.6, 

Λυσ. Πρὸς Σίμωνα ἀπολογία 3.26. Στον λόγο του Δημοσθένη Κατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν Α’ (45.83) ο Απολλόδωρος απαντάει σε αυτό το επιχείρημα και 

επιβεβαιώνει ότι ο Πασικλής όντως δεν ήγειρε καμία δίκη εναντίον του Φορμίωνος, 

επειδή τον θεωρεί συνεργό του τελευταίου και κατ’ επέκταση δικό του αντίδικο στην 

παρούσα δίκη. Μάλιστα, η Scafuro (2011: 218) διατυπώνει την άποψη ότι, σύμφωνα 

με τον προαναφερθέντα λόγο (45.84), για να αιτιολογήσει ο Απολλόδωρος την άποψή 

του, προσβάλλει την καταγωγή του Πασικλή λέγοντας ότι είναι πολύ πιθανόν να έχει 

γεννηθεί παράνομα. Ειδικότερα, ο ίδιος αναφέρει ότι είναι αδέλφια από την ίδια 

μητέρα, αλλά διατηρεί τις επιφυλάξεις του αν είναι αδέλφια και από τον ίδιο πατέρα. 

Σαφώς το επιχείρημα του Απολλοδώρου για την καταγωγή του Πασικλή δεν ευσταθεί 

(βλ. Εισαγωγή 1.2.1.), όμως πιθανόν χρησιμοποιείται για να προκληθούν υποψίες 

στους δικαστές και να μειωθεί η αξιοπιστία του τελευταίου. 

 

καίτοι οὐ δήπου τὸν μὲν παῖδα ὑπὸ τοῦ πατρὸς καταλειφθέντα, καὶ οὗ τῶν ὄντων 

κύριος ἦν, ἐπίτροπος καταλελειμμένος, οὐκ ἂν ἠδίκει: Σύμφωνα με τον Harrison 

(1968: 98) κύριος χαρακτηρίζεται εκείνος που έχει την ευθύνη των περιουσιακών 

στοιχείων μιας οικογένειας και ἐπίτροπος αυτός που έχει την κηδεμονία ενός 

ανήλικου τέκνου. Εδώ ο ομιλητής διαχωρίζει πράγματι τους δύο αυτούς όρους και 

τονίζει τον διπλό ρόλο του  Φορμίωνος, ο οποίος από τη μία πλευρά, ορίσθηκε κύριος 

της περιουσίας του Πασίωνος, και από την άλλη πλευρά ότι του ανατέθηκε η 

επιτροπεία του Πασικλή (βλ. μετοχή καταλελειμμένος). Για τη χρήση του ρήματος 

καταλείπω που σχετίζεται με υποθέσεις κληρονομικού δικαίου πβ. Δημ. Kατὰ Ἀφόβου 

ἐπιτροπῆς Α’ 27.44, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Κλεωνύμου κλήρου 1.1. Η υπενθύμιση του ομιλητή 

για την μικρή ηλικία του Πασικλή λειτουργεί ως επιχείρημα που επηρεάζει 

συναισθηματικά τους δικαστές για να τονίσει ότι δεν υπέστη καμία αδικία από τον 

Φορμίωνα. 

 

σὲ δέ, ὃς ἀνὴρ κατελείφθης τέτταρα καὶ εἴκοσιν ἔτη γεγονώς, καὶ ὑπὲρ σαυτοῦ 

ῥᾳδίως ἂν τὰ δίκαια ἐλάμβανες εὐθύς, εἴ τι ἠδικοῦ: Το παρόν χωρίο έχει έντονη 

ρητορική χροιά, καθώς εξαίρεται το επιχείρημα σχετικά με την αντιφατική 

συμπεριφορά του Απολλοδώρου. Θεωρεί αδικημένο τον εαυτό του από τον 
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Φορμίωνα παρότι ήταν μεγάλος σε ηλικία για να διεκδικήσει το δίκιο του. Η 

αποστροφή που χρησιμοποιείται στο σημείο αυτό (σὲ δὲ) στοχεύει στην 

περιθωριοποίηση του Απολλοδώρου. Κατά τον Lausberg (1998: 338-339 §762) η 

αποστροφή μπορεί να εφαρμοσθεί σε διάφορα τμήματα του λόγου και ιδιαιτέρως στο 

προοίμιο και τη διήγηση. Χρησιμοποιείται κυρίως για την ανασκευή των 

επιχειρημάτων του αντιπάλου (Βολονάκη 2012: 194). Είναι πολύ πιθανόν επίσης ο 

ομιλητής να στρέφει το πρόσωπό του προς τον αντίπαλο για να του απευθύνει τον 

λόγο του (Kremmydas & Powell & Rubinstein 2013: 6). Για τη χρήση της 

αποστροφής στην αττική ρητορεία κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. βλ. Usher (2010): 351-

362. Για την αποστροφή στον παρόντα λόγο πβ. §§47, 52 σχ. Για τη χρήση της 

δυνητικής οριστικής που εκφράζει το μη πραγματικό ή το πιθανό στο παρόν χωρίο 

βλ. Smyth (1920): 402 §§1784-1786, 514 §2290. Εδώ η χρήση της έχει ως σκοπό να 

υποσκάψει τα επιχειρήματα που ενδέχεται να προβάλει ο Απολλόδωρος. 

 

οὐκ ἔστι ταῦτα: Όταν αυτό το συντακτικό σύνολο τίθεται μετά από μία ρητορική 

ερώτηση, δίνει έμφαση στην απάντηση (Kirk 1895: 18). Δεν είναι δυνατόν ο 

Φορμίων να αδίκησε τον Απολλόδωρο και όχι τον ανήλικο Πασικλή, ενώ θα 

μπορούσε αν το επιθυμούσε. Για τη στερεότυπη χρήση της φράσης αυτής στον 

Δημοσθένη πβ. Πρὸς Ἄφοβον ὑπὲρ Φάνου ψευδομαρτυριῶν 29.49, Ἔφεσις πρὸς 

Εὐβουλίδην 57.53. 

 

ὡς τοίνυν ταῦτ᾽ ἀληθῆ λέγω καὶ ὁ Πασικλῆς οὐδὲν ἐγκαλεῖ, λαβέ μοι τὴν τούτου 

μαρτυρίαν: Ο ομιλητής προσκομίζει στον γραμματέα του δικαστηρίου τη μαρτυρία 

του Πασικλή, προκειμένου να επιβεβαιωθεί από τον ίδιο ότι δεν κίνησε οποιαδήποτε 

νομική διαδικασία εναντίον του Φορμίωνος. Η χρήση της δεικτικής αντωνυμίας 

τούτου φανερώνει ότι είναι παρών στη συγκεκριμένη δίκη. Συνάμα η χρησιμοποίησή 

του από τον Φορμίωνα ως μάρτυρα υπεράσπισης υποδηλώνει τις καλές σχέσεις των 

δύο προσώπων. Αντιθέτως, οι σχέσεις του με τον Απολλόδωρο παρουσιάζονται 

προβληματικές, γεγονός που καταδεικνύεται από τον ίδιο τον Απολλόδωρο, ο οποίος 

αναφέρει ότι πιθανόν ο Πασικλής να αποτελεί την αιτία αρχής των κακών πράξεων 

του Φορμίωνος (Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.84). Η Scafuro (2011: 265 

σημ. 147) τονίζει ότι μια τέτοια διατύπωση από τον Απολλόδωρο αποτελεί ένα πολύ 

σοβαρό υπονοούμενο, επειδή πιθανότατα θεωρεί ότι οι δυο τους είχαν συνωμοτήσει 

εναντίον του για το δικό τους συμφέρον. 
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23. Ἃ τοίνυν ἤδη περὶ αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην δεῖ σκοπεῖν 

ὑμᾶς, ταῦτ᾽ ἀναμνήσθητε ἐκ τῶν εἰρημένων: Το αίτημα ενός διαδίκου να 

εξετάσουν ενδελεχώς οι δικαστές τα γεγονότα και να αποφασίσουν αναλόγως 

αποτελεί κοινό τόπο της αττικής ρητορείας (Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 

21.42, Κατὰ Τιμοκράτους 24.210). Ο ομιλητής παρακινεί τους δικαστές να 

επαναφέρουν στη μνήμη τους όσα λόγια του έχουν ειπωθεί και αποδεικνύουν ότι η 

δίκη του Απολλοδώρου δεν είναι νόμιμη. Το ρήμα ἀναμνήσθητε χρησιμοποιείται 

συνήθως για ανακεφαλαίωση (Αἰσχίν. Κατὰ Κτησιφῶντος 3.31, [Δημ.] Πρὸς 

Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.49) και λειτουργεί ως ρητορικό μέσο που θα συνδράμει 

στην υπενθύμιση των επιχειρημάτων εκείνων που επιβεβαιώνουν ότι η δίκη του 

Απολλοδώρου είναι παράνομη.  

 

γεγενημένου μὲν διαλογισμοῦ καὶ ἀφέσεως τῆς τραπέζης καὶ τοῦ ἀσπιδοπηγείου 

τῆς μισθώσεως, γεγενημένης δὲ διαίτης καὶ πάλιν πάντων ἀφέσεως, οὐκ ἐώντων 

τῶν νόμων δίκας ὧν ἂν ἀφῇ τις ἅπαξ λαγχάνειν: Η χρήση των αντιθετικών 

συνδέσμων (μὲν - δὲ) και της επανάληψης (γεγενημένου - γεγενημένης) προωθούν τη 

ρητορική έμφαση. Ο όρος διαλογισμὸς σημαίνει εδώ τον οικονομικό έλεγχο. Στο 

σημείο αυτό αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις της τράπεζας και του εργαστηρίου 

των ασπίδων. Η λέξη αυτή εμφανίζεται και στο τέλος του λόγου (πβ. §60), ωστόσο 

όμως είναι σπάνια, διότι δεν εμφανίζεται σε κανέναν άλλον λόγο του Δημοσθένη. Η 

δίαιτα σημαίνει «τη διαιτησία» (Ἰσοκ. Παραγραφὴ πρὸς Καλλίμαχον 18.13, Λυσ. 

Κατὰ Διογείτονος 32.2). Ο ομιλητής σκοπίμως εδώ επανέρχεται στο θέμα της 

διαιτησίας που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Φορμίωνα και τον Απολλόδωρο για 

τη διευθέτηση της υπόθεσής τους (πβ. §15). Το σημείο αυτό φαίνεται ότι αποτελεί 

αντικείμενο κρίσης των δικαστών ως προς την αποδοχή ή όχι της εισαγωγής της 

προηγούμενης δίκης του Απολλοδώρου (Talamanca 2017: 97). Ο σκοπός του είναι να 

τους υπενθυμίσει ότι μεταξύ τους υπήρξε προηγούμενος συμβιβασμός και, κατά 

συνέπεια, να τους αποδείξει ότι, αφού οι νόμοι δεν επιτρέπουν να διεξάγονται δίκες 

κατόπιν αφέσεως ή απαλλαγής του αντιπάλου, τότε είναι άδικη η τωρινή μήνυση του 

Απολλοδώρου.  

 

24. συκοφαντοῦντος τούτου παρὰ τοὺς νόμους δικαζομένου παρεγραψάμεθα ἐκ 

τῶν νόμων μὴ εἶναι τὴν δίκην εἰσαγώγιμον: Ο ομιλητής επισημαίνει ότι υπάρχουν 

νόμοι γενικά, οι οποίοι ορίζουν τις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται να διεξαχθεί μια 
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δίκη. Τους νόμους αυτούς φαίνεται να καταστρατηγεί με τη συμπεριφορά του ο 

Απολλόδωρος. Αμέσως παρακάτω, εξειδικεύει τη δική του περίπτωση και 

παρουσιάζει συγκεκριμένα τον νόμο εκείνον, ο οποίος αφορά την απαλλαγή.  

 

ἵν᾽ οὖν εἰδῆτε ὑπὲρ οὗ τὴν ψῆφον οἴσετε ~ λαβέ μοι τὰς μαρτυρίας ταυτασὶ καὶ 

τὸν νόμον: Ο ομιλητής, προκειμένου να πείσει τους δικαστές να ψηφίσουν υπέρ του 

Φορμίωνος, θα παραδώσει στον γραμματέα του δικαστηρίου τις καταθέσεις των 

μαρτύρων που επιβεβαιώνουν ότι ο Απολλόδωρος απάλλαξε τον Φορμίωνα από τη 

μίσθωση της τράπεζας και από όλες τις κατηγορίες του· επίσης, τον σχετικό νόμο που 

απαγορεύει να διωχθεί κάποιος δικαστικά από κάποιον, αν προηγουμένως έχει 

υπάρξει απαλλαγή του. Αναφορικά με τη γνησιότητα όλων των εγγράφων που 

προσκομίζονται στο δικαστήριο από έναν διάδικο, με σκοπό να πείσει για την 

αλήθεια των ισχυρισμών του βλ. MacDowell (1990): 43-47. Ο Canevaro (2013: 3-7) 

συγκεντρώνει τις απόψεις διαφόρων μελετητών σχετικά με την αυθεντικότητα ή μη 

όλων των εγγράφων (νόμων, ψηφισμάτων, μαρτυριών) που εμπεριέχονται στην 

αττική ρητορεία. Γενικότερα, στη μελέτη του ασχολείται με συγκεκριμένους λόγους 

του Δημοσθένη και διατυπώνει τις δικές του απόψεις αναφορικά με τη γνησιότητα 

των εγγραφών που παρουσιάζονται. Για την παρουσίαση του εν λόγω νόμου στο 

χωρίο αυτό που αφορά την απαλλαγή πβ. Δημ. Παραγραφὴ πρὸς Πανταίνετον 37.18, 

όπου η απαλλαγή σχετίζεται με την αναγνώριση της αθωότητας του αντιδίκου και τον 

συμβιβασμό των δύο πλευρών, Δημ. Παραγραφὴ πρὸς Ναυσίμαχον καὶ Ξενοπείθην 

38.4, όπου η προβολή του νόμου της απαλλαγής τονίζει την απαλλαγή του 

Αρίσταιχμου από όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις του μετά τη λήξη της επιτροπείας του 

στον Ναυσίμαχο και τον Ξενοπείθη. Στον παρόντα λόγο ο ομιλητής επιθυμεί να 

προκαταλάβει αποτελεσματικά τους δικαστές, δείχνοντας ότι γνωρίζει και τηρεί 

απολύτως τους νόμους της πόλης του. 

 

25. Ἀκούετε τοῦ νόμου λέγοντος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τά τε ἄλλα ὧν μὴ εἶναι 

δίκας καὶ ὅσα τις ἀφῆκεν ἢ ἀπήλλαξεν: H ακριβής προβολή των ειδικών διατάξεων 

που ορίζουν ότι μια υπόθεση υπόκειντο σε παραγραφὴ είναι αναγκαία (Carey 1996: 

41). Σύμφωνα με το παρόν χωρίο έχει ήδη κατατεθεί ο νόμος που περιέχει 

συγκεκριμένες υποθέσεις, οι οποίες υπάγονται στη διαδικασία της παραγραφῆς. Στις 

υποθέσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις, βάσει των οποίων κάποιος 

συγχώρεσε και απάλλαξε τον αντίδικό του από κάθε είδους απαίτηση. Ο Harrison 
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(1971: 123) υπογραμμίζει ότι η φράση μὴ εἶναι δίκας σημαίνει ότι μέσω της χρήσης 

της παραγραφῆς ο εναγόμενος αποδεικνύει ότι η δίκη του ενάγοντος εναντίον του δεν 

είναι νόμιμη και, συνεπώς, δεν μπορεί να διεξαχθεί. Για την κοινότοπη χρήση της 

φράσης ἀκούετε τοῦ νόμου στον Δημοσθένη πβ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 

21.48, Παραγραφὴ πρὸς Πανταίνετον 37.19. 

 

εἰκότως: Με το επίρρημα αυτό δίνεται έμφαση στη λογική του συμπεράσματος που 

προκύπτει σχετικά με τις υποθέσεις για τις οποίες απαγορεύεται να γίνει δίκη κατόπιν 

συμβιβασμού ή απαλλαγής του αντιδίκου. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται και 

παρακάτω (πβ. §30), ώστε να δώσει επιβεβαιωτικό χαρακτήρα στα επιχειρήματα του 

ομιλητή (Ἰσοκ. Περὶ εἰρήνης 8.29, Λυσ. Kατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.1, Ἐν βουλῇ 

Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία 16.16). Για τη χρήση του επιρρήματος αυτού με 

τρόπο που ενισχύει τα επιχειρήματα του ομιλητή πβ. Ἰσοκ. Περὶ τοῦ Κίρωνος κλήρου 

8.12 με το σχ. της Griffith - Williams (2013: 119). 

 

εἰ γάρ ἐστι δίκαιον, ὧν ἂν ἅπαξ γένηται δίκη, μηκέτ᾽ ἐξεῖναι δικάζεσθαι, πολὺ 

τῶν ἀφεθέντων δικαιότερον μὴ εἶναι δίκας: Οι διάδικοι συνηθίζουν να 

επικαλούνται σε μία δίκη το δίκαιο της υπόθεσής τους, προκειμένου να λάβουν υπέρ 

τους την ψήφο των δικαστών (Adkins 1972: 124). Στο συγκεκριμένο χωρίο η 

επίκληση στην έννοια της δικαιοσύνης προσδίδει χαρακτήρα κύρους σε αυτό το 

επιχείρημα a fortiori. Η χρήση των επαναλήψεων (δίκαιον - δικαιότερον), (δίκη - 

δικάζεσθαι - δίκας) δίνουν βαρύτητα στη διατύπωση. Ο συλλογισμός βασίζεται στην 

ιδέα ότι, εφόσον θεωρείται δίκαιο (δίκαιον) να μην δικάζονται ξανά όσοι αθωώθηκαν 

μια φορά κατά το παρελθόν, είναι ακόμη πιο δίκαιο (δικαιότερον) να μην οδηγούνται 

ξανά σε δίκη και αυτοί, οι οποίοι συμβιβάσθηκαν. Προφανώς, ο ομιλητής εδώ δίνει 

μεγάλη σημασία στον συμβιβασμό των δύο αντιπάλων που αυτομάτως σημαίνει 

αμφίδρομη αναγνώριση του δικαίου τους και που λειτουργεί επίσης με απωθητικό 

τρόπο για αυτούς, ώστε να εγείρουν ξανά νέα δίκη.  

 

ὁ μὲν γὰρ ἐν ὑμῖν ἡττηθεὶς τάχ᾽ ἂν εἴποι τοῦθ᾽ ὡς ἐξηπατήθητε ὑμεῖς: Εδώ η 

παρήχηση (ἡττηθεὶς - ἐξηπατήθητε) εξυπηρετεί τον αισθητικό αντίκτυπο που προξενεί 

η διατύπωση. Ο ομιλητής λέγει ότι αυτός που ηττήθηκε σε μία δίκη, ίσως συμπεράνει 

ότι οι δικαστές εξαπατήθηκαν από τον αντίδικό του και για αυτόν τον λόγο δεν 

κέρδισε την υπόθεση. Αυτό είναι ένα επιχείρημα ἐκ τοῦ εἰκότος, που στοιχειοθετείται 
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από την κοινή, καθημερινή εμπειρία και αυτόχρημα θεωρείται αποδεκτό. Σύμφωνα 

με τον Kremmydas (2013: 66-67) η εξαπάτηση των δικαστών αποτελεί το πιο συχνό 

είδος απάτης που εντοπίζεται στην αττική δικανική ρητορεία και χρησιμοποιείται από 

έναν ομιλητή ως επιχείρημα εναντίον του αντιπάλου του· συνήθως διατυπώνεται με 

φράσεις που δηλώνουν απόπειρα εξαπάτησης παρά βεβαιότητα (Λυσ. Kατὰ Ἀγοράτου 

ἐνδείξεως 13.70). Με την επισήμανση της εξαπάτησης των δικαστών καυτηριάζεται 

το ήθος του αντιδίκου και αποδυναμώνονται τα επιχειρήματά του. Ίδια άποψη έχουν 

οι Βολονάκη (2012: 226) και Griffith - Williams (2013: 108), θεωρώντας ότι η 

εξαπάτηση των δικαστών από τους αντιδίκους αποτελεί συχνό ρητορικό τόπο στους 

Αττικούς ρήτορες (Δημ. Κατὰ Ἀριστοκράτους 23.92, Πρὸς Βοιωτὸν περὶ προικὸς 

μητρῴας 40.21, Λυσ. Κατὰ Νικομάχου γραμματέως εὐθυνῶν κατηγορία 30.34). 

 

ὁ δ᾽ αὑτοῦ φανερῶς καταγνοὺς καὶ ἀφεὶς καὶ ἀπαλλάξας, τίν᾽ ἂν ἑαυτὸν αἰτίαν 

αἰτιασάμενος τῶν αὐτῶν πάλιν εἰκότως δικάζοιτο;: Η μετοχή καταγνοὺς σημαίνει 

στο συγκεκριμένο χωρίο «καταδικάζω τον εαυτό μου» (LSJ). Η ρητορική αυτή 

ερώτηση αποτελεί ουσιαστικά το επιχείρημα του ομιλητή. Αυτός που φανερά 

συμβιβάσθηκε και απάλλαξε τον αντίπαλό του από μία υπόθεση, δεν είναι δυνατόν να 

εγείρει για το ίδιο θέμα δίκη εναντίον του.  

 

οὐδεμίαν δήπου: Ο ομιλητής απαντάει στην ερώτηση που έχει θέσει προηγουμένως 

και τονίζει ότι ο Απολλόδωρος δεν είχε κανέναν απολύτως λόγο να εγείρει δίκη 

εναντίον του Φορμίωνος. Η αντωνυμία δήπου χρησιμοποιείται σε απαντήσεις 

ρητορικών ερωτήσεων (Denniston, GP: 267). Εδώ η χρήση της στο τέλος της φράσης 

πραγματοποιείται για λόγους τονισμού (πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ Κονδύλου 

21.156 οὐδεὶς ἀγνοεῖ δήπου).  

 

διόπερ τοῦτο πρῶτον ἔγραψεν ὁ τὸν νόμον θεὶς ὧν μὴ εἶναι δίκας, ὅσα τις ἀφῆκεν 

ἢ ἀπήλλαξεν: Η πρόταση αυτή αποτελεί συμπερασματική δήλωση της 

προηγούμενης. Ο ομιλητής λέγει ότι ο νόμος που ορίζει τις υποθέσεις παραγραφής 

αναφέρει ότι σημαντικότερες είναι οι υποθέσεις αυτές που έχουν σχέση με 

προηγούμενη αθώωση ή συμβιβασμό των αντιδίκων. Για την προσπάθεια του 

ομιλητή να ερμηνεύσει τον νόμο που τον αφορά σύμφωνα με τη δική του περίπτωση 

πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.44. Για τον ρητορικό τόπο σχετικά με 

την πρόθεση του νομοθέτη βλ. Todd (2007): 134. Οι Isager & Hansen (1975: 229) 
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υποστηρίζουν ότι τα δύο ρήματα που χρησιμοποιούνται (ἀφῆκεν - ἀπήλλαξεν) 

αφορούν δύο διαφορετικούς όρους, για αυτό άλλωστε υπάρχει και το διαζευκτικό ἤ. 

Το απαρέμφατο ἀφιέναι δηλώνει την πράξη κάποιου, εδώ είναι η άφεση, ενώ το 

απαρέμφατο ἀπαλλάττειν το αποτέλεσμα που προκύπτει από την πράξη κάποιου σε 

κάποιον άλλον, δηλαδή την απαλλαγή κατόπιν αφέσεως (Murray 1936: 340). Η 

φράση ἀφῆκεν καὶ ἀπήλλαξεν είναι στερεότυπη στον Δημοσθένη και σημαίνει την 

απαλλαγή και τον συμβιβασμό του πελάτη του με την άλλη πλευρά (Παραγραφὴ πρὸς 

Πανταίνετον 37.1, 19, Παραγραφὴ πρὸς Ναυσίμαχον καὶ Ξενοπείθην 38.1).  

 

Λαβὲ δή μοι καὶ τὸν τῆς προθεσμίας νόμον: Οι Βολονάκη (2012: 256) και Todd 

(2007: 526) αναφέρουν ότι η προθεσμία αποτελεί νομικό όρο και δηλώνει το χρονικό 

όριο μέσα στο οποίο μπορεί να ξεκινήσει μια νομική διαδικασία ή να πληρωθούν τα 

οφειλόμενα χρήματα (Αἰσχίν. Κατὰ Τιμάρχου 1.39, Δημ. Περὶ τοῦ Στεφάνου 18.125). 

Οι Harrison (1968: 247), Todd (2007: 526), Carey & Waterfield (2014: 204) και 

Harris (2015: 12) θεωρούν ότι για τα περισσότερα παραπτώματα η χρονική 

προθεσμία, που καθοριζόταν εκ νόμου, ήταν η περίοδος των πέντε ετών (Δημ. 

Παραγραφὴ πρὸς Ναυσίμαχον καὶ Ξενοπείθην 38.27, Πλ. Νόμοι 928c). Βέβαια, 

εντοπίζουμε και περιπτώσεις, όπως αυτή της ανθρωποκτονίας, όπου η δίωξη του 

ενόχου μπορούσε να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ανεξαρτήτως 

της χρονικής καθυστέρησης που ενδεχομένως υπήρχε, η επιθυμία των Αθηναίων να 

τιμωρηθούν οι ανδροφόνοι ήταν μεγάλη (MacDowell 1963: 11). Σύμφωνα με την 

Allen (2003: 154) στους λόγους του Δημοσθένη η αναφορά ενός διαδίκου στη 

χρονική προθεσμία για τη διεξαγωγή μιας δίκης αποσκοπεί στο να ελεγχθούν οι 

συκοφάντες. Για τον παρόντα λόγο η Giannadaki (2014: 25) υποστηρίζει ότι πολύ 

πιθανόν ο νόμος της προθεσμίας που αναφέρεται να παρουσιάζει μια πολύ ειδική 

διάταξη που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αντίθετα, ο Carawan (2011: 

274) επισημαίνει ότι οι διάδικοι συνηθίζουν στους λόγους τους να αναφέρονται στις 

ειδικές διατάξεις ενός νόμου, τις οποίες συνοψίζουν σε γενικό νομολογικό πλαίσιο. 

 

26. Ὁ μὲν τοίνυν νόμος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, σαφῶς οὑτωσὶ τὸν χρόνον ὥρισεν: Η 

ιδέα που διατυπώνεται εδώ συνδέεται με τον ακριβή καθορισμό των διατάξεων του 

νόμου της προθεσμίας. Ο Αριστοτέλης στη Ῥητορικὴ (1354a31) υποστηρίζει ότι 

πράγματι οι νόμοι πρέπει να είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια και πληρότητα χωρίς να 

αφήνονται περιθώρια αμφισημιών και παρερμηνείας. Ωστόσο, ο Carey (1996: 39) 
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καταλήγει στη διαπίστωση ότι ελάχιστοι ήταν εν τέλει οι νόμοι στην αρχαία Αθήνα, 

που ανταποκρίνονταν σε αυτό το αίτημα. Σύμφωνα με τη Scafuro (2011: 222) o 

νόμος της προθεσμίας που αναφέρεται εδώ δεν αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο 

πραγματοποιήθηκε η ιδιωτική διαιτησία, αλλά έχει σχέση με το ζήτημα της 

απαλλαγής και του συμβιβασμού των δύο πλευρών. Ο ίδιος ο Απολλόδωρος στον 

λόγο του Δημοσθένη Kατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ (45.41) αρνείται την ύπαρξη 

της απαλλαγής, υποστηρίζοντας ότι τα έγγραφα που προσκόμισε ο Φορμίων είναι 

πλαστά. 

 

Ἀπολλόδωρος δ᾽ οὑτοσὶ παρεληλυθότων ἐτῶν πλέον ἢ εἴκοσι: Ο MacDowell 

(2004: 162 σημ. 45) λέγει ότι αυτή η χρονική αναφορά είναι υπερβολική, διότι μπορεί 

η έναρξη της μίσθωσης να πραγματοποιήθηκε πριν από είκοσι χρόνια, όμως μετά από 

τη λήξη της μίσθωσης στον Φορμίωνα, πρέπει ο Απολλόδωρος να ξεκίνησε τις 

οικονομικές απαιτήσεις εναντίον του. Η μίσθωση της τράπεζας του Πασίωνος 

πραγματοποιήθηκε περίπου το 368/367 π.Χ., δηλαδή περίπου έναν χρόνο πριν τον 

θάνατό του. Επομένως, η δίκη αυτή διεξήχθη, όπως σημειώνει και ο Trevett (1992: 

48) γύρω στο 350/349 π.Χ. (πβ. §19 σχ.). Η Giannadaki (2014: 19) επισημαίνει ότι η 

χρήση της μετοχής σε παρελθοντικό χρόνο (παρεληλυθότων) καθορίζει την οριστική 

λήξη της μίσθωσης. Στο συγκεκριμένο χωρίο η αναφορά του ομιλητή στο μεγάλο 

χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει είναι σκόπιμη, ώστε να δημιουργηθούν 

υποψίες για τα τωρινά κίνητρα του Απολλοδώρου. 

 

τὴν ἑαυτοῦ συκοφαντίαν ἀξιοῖ περὶ πλείονος ὑμᾶς ποιήσασθαι τῶν νόμων, καθ᾽ 

οὓς ὀμωμοκότες δικάζετε: Η επίθεση του ομιλητή κατά του Απολλοδώρου 

επικεντρώνεται στη συκοφαντική δραστηριότητα του τελευταίου, αξιώνοντας από 

τους δικαστές να τη θεωρούν πιο σημαντική από τους ίδιους τους νόμους της πόλης. 

Είναι σύνηθες ρητορικό τέχνασμα η προσπάθεια ενός διαδίκου να καταλογίζει στον 

αντίδικό του περιφρονητική και απαξιωτική στάση απέναντι στους δικαστές και τους 

νόμους, γιατί έτσι μειώνει την αξιοπιστία του αντιπάλου και τον θέτει εκτός μάχης 

(Carey 1996: 45). Για τη χρήση της συκοφαντίας στην αττική δικανική ρητορεία πβ. 

[Δημ.] Πρòς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ 32.26 σχ. Η υπενθύμιση επίσης στον όρκο των 

δικαστών (πβ. §1) υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του ρόλου τους που είναι να 

υπερασπίζονται και να διατηρούν τους νόμους της πόλης τους (Harris 1994: 133, 

Johnstone 1999: 33-42, Griffith - Williams 2013: 147). Στη δίκη που έκανε ο 
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Δημοσθένης εναντίον του επιτρόπου του τού Αφόβου (Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ 

27.68), ζήτησε από τους δικαστές να αποφασίσουν σύμφωνα με τους όρκους που 

έχουν δώσει και να μην επηρεασθούν από τις παρακλήσεις των αντιπάλων του (πβ. 

μνησθέντας καὶ τῶν νόμων καὶ τῶν ὅρκων οὓς ὀμόσαντες δικάζετε, βοηθῆσαι ἡμῖν τὰ 

δίκαια, καὶ μὴ περὶ πλείονος τὰς τούτου δεήσεις ἢ τὰς ἡμετέρας ποιήσασθαι).  

 

27. δοκεῖ γάρ μοι καὶ ὁ Σόλων οὐδενὸς ἄλλου ἕνεκα θεῖναι αὐτὸν ἢ τοῦ μὴ 

συκοφαντεῖσθαι ὑμᾶς: Σύμφωνα με τον Kremmydas (2012: 345) η χρήση του 

ονόματος του Σόλωνα και του νομοθετικού του έργου αποτελούν κοινό ρητορικό 

τόπο στην αττική ρητορεία, με κύριο στόχο τη δημιουργία αυθεντικότητας και 

αξιοπιστίας (Ἀνδοκ. Περὶ τῶν μυστηρίων 1.81, Αἰσχίν. Κατὰ Τιμάρχου 1.183, Δημ. 

Περὶ τοῦ στεφάνου 18.6, Κατὰ Ἀνδροτίωνος παρανόμων 22.25, Κατὰ Τιμοκράτους 

24.103, 113). Η επίκληση στο όνομα του Σόλωνα και στους νόμους ήταν συνήθης 

τακτική, η οποία προσέδιδε κύρος στα λεγόμενα του ομιλητή. Η απήχηση του 

προσώπου αυτού καταδεικνύεται από το γεγονός πως όλοι οι αθηναϊκοί νόμοι στο 

τέλος του 5ου αιώνα π.Χ. αποδίδονταν σε αυτόν, ακόμη και χρονικά μεταγενέστεροί 

του (MacDowell 1978: 43, Harris 2006: 3-4, Canevaro 2015: 13, 2019: 80). Στο ίδιο 

συμπέρασμα καταλήγει και η Lanni (2006: 23), η οποία διατείνεται ότι οι νόμοι του 

αποτέλεσαν καθοριστικό κριτήριο για τον ορισμό των αθηναϊκών αξιών. Ο ρήτορας, 

ο οποίος κατεξοχήν εφαρμόζει αυτήν τη μέθοδο, είναι ο Δημοσθένης (Carey 2015: 

113). Για τον Σόλωνα και τον νομοθετικό του ρόλο βλ. Thomas (1994): 119-133, 

Johnstone (1999): 25-33, Randall (2004), Blok & Lardinois (2006): 175-319. Εδώ ο 

Carey (2015: 126) εξαίρει την προβολή του ονόματος του Σόλωνα και του νόμου του 

για τη χρονική προθεσμία δίωξης ενός αδικήματος, αφού σκοπός του είναι η 

προστασία όλων από τους συκοφάντες. Σύμφωνα με τον Αποστολάκη (2009: 102) η 

αναφορά σε νόμο του Σόλωνα στους περισσότερους δικανικούς λόγους στόχευε 

κυρίως στο να επενδυθεί ο νόμος αυτός με το κύρος ενός μεγάλου νομοθέτη.   

 

τοῖς μὲν γὰρ ἀδικουμένοις τὰ πέντε ἔτη ἱκανὸν ἡγήσατ᾽ εἶναι εἰσπράξασθαι· κατὰ 

δὲ τῶν ψευδομένων τὸν χρόνον ἐνόμισεν σαφέστατον ἔλεγχον ἔσεσθαι: Η 

εμφατική χρήση της μετοχής ψευδομένων συμπεριλαμβάνει εμμέσως τον 

Απολλόδωρο στην κατηγορία των συκοφαντών και υπονομεύει κάθε επιχείρημά του. 

Ο χρόνος αποτελεί την πιο ξεκάθαρη απόδειξη (σαφέστατον) για να επιβεβαιωθεί η 

αδικία κάποιου (πβ. Λυσ. Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων πρὸς τὸ δημόσιον 19.61 
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τῷ χρόνῳ ὃν ὑμεῖς σαφέστατον ἔλεγχον τοῦ ἀληθοῦς νομίσατε). Το ομοιοτέλευτο 

(ἱκανὸν - χρόνον - σαφέστατον - ἔλεγχον) εντείνει την ισχύ του επιχειρήματος.  

 

καὶ ἅμα ἐπειδὴ ἀδύνατον ἔγνω ὂν τούς τε συμβάλλοντας καὶ τοὺς μάρτυρας ἀεὶ 

ζῆν, τὸν νόμον ἀντὶ τούτων ἔθηκεν, ὅπως μάρτυς εἴη τοῦ δικαίου τοῖς ἐρήμοις:  Ο 

λόγος για τον οποίο είχε καθορισθεί το σύντομο αυτό χρονικό διάστημα των πέντε 

ετών για την επαναφορά μιας υπόθεσης προς εκδίκαση οφειλόταν στο ότι ήταν 

αδύνατον να ζουν για πάντα οι διάδικοι και οι μάρτυρες που γνώριζαν την υπόθεση. 

Όπως λέγει ο Harris (2006: 406), o ομιλητής ερμηνεύει τον νόμο αυτόν ως μέσο 

εξαναγκασμού για τους διαδίκους, ώστε να μην καθυστερούν την εκδίκαση μιας 

υπόθεσης.  

 

28. Θαυμάζω τοίνυν ἔγωγ᾽, τί ποτ᾽ ἐστὶν ἃ πρὸς ταῦτ᾽ ἐπιχειρήσει λέγειν 

Ἀπολλόδωρος οὑτοσί: Σύμφωνα με τη Βολονάκη (2012: 190) το ρήμα θαυμάζω 

προετοιμάζει το έδαφος για να ανασκευασθούν τα επιχειρήματα του αντιπάλου (Δημ. 

Παραγραφὴ πρὸς Πανταίνετον 37.44, Λυσ. Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.49). Στο 

συγκεκριμένο σημείο η τοποθέτησή του στην αρχή της πρότασης είναι εσκεμμένη, 

προκειμένου ο ομιλητής να δηλώσει την απορία του για το ποια θα είναι τα 

υπερασπιστικά επιχειρήματα του αντιπάλου του. Με το ρήμα αυτό προκαταλαμβάνει 

τους δικαστές για να αποδυναμώσει εκ των προτέρων τα ενδεχόμενα επιχειρήματα 

του Απολλοδώρου. Η Griffith - Williams (2013: 223) επισημαίνει ότι ο διάδικος 

κάνει χρήση της προκατάληψης για να παρουσιάσει προκαταβολικά τους ισχυρισμούς 

στους οποίους θα προβεί ο αντίδικός του, αλλά και για να κατορθώσει να μειώσει την 

αξία τους. 

 

ὀργιεῖσθ᾽ ὅτι τὴν μητέρ᾽ ἔγημεν αὐτοῦ Φορμίων: Ο ομιλητής σπεύδει να προλάβει 

πιθανά αισθήματα οργής των δικαστών σχετικά με τον γάμο της μητέρας του 

Απολλοδώρου με τον Φορμίωνα. Κατά τον Αριστοτέλη (Ῥητορικὴ 1381a) η οργή 

είναι ένα συναίσθημα που προκαλείται από ένα συγκεκριμένο άτομο προς κάποιο 

άλλο, όταν αυτό θίγεται προσωπικά. Η Rubinstein (2004: 190) τονίζει ότι οι διάδικοι 

συνηθίζουν να επικαλούνται στους λόγους τους επιχειρήματα που επιδρούν στο 

συναισθηματικό κόσμο των δικαστών, όπως είναι η οργή για τα ψέματα του 

αντιπάλου τους. Ο Carey (1994: 176) επίσης παρατηρεί ότι οι δικανικοί λόγοι είναι 

γεμάτοι από συναισθηματικές εκκλήσεις των διαδίκων προς τους δικαστές, γιατί 
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θέλουν να τους στρέψουν κατά των αντιπάλων τους και να αποκομίσουν τον οίκτο 

τους για τους εαυτούς τους. Γενικότερα, η προσπάθεια ενός διαδίκου να προλάβει την 

οργή που ενδεχομένως νιώσουν οι δικαστές για ένα ζήτημα και να τους καθησυχάσει 

είναι συχνό μοτίβο στους Αττικούς ρήτορες (Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 

21.183, Ἰσοκ. Παραγραφὴ πρὸς Καλλίμαχον 18.4). Σε αντίθετη περίπτωση, ευθεία 

αναφορά στην οργή των δικαστών μπορεί να πραγματοποιήσει ένας διάδικος όταν 

δεν ήταν ο ίδιος αντικείμενο οργής (Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου τῆς τριηραρκίας 51.8-9). 

 

ὅτι Σωκράτης ὁ τραπεζίτης ἐκεῖνος, παρὰ τῶν κυρίων ἀπαλλαγεὶς ὥσπερ ὁ 

τούτου πατήρ, ἔδωκε Σατύρῳ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, ἑαυτοῦ ποτὲ γενομένῳ: Στους 

ρητορικούς λόγους είναι συνήθης τακτική ενός ομιλητή να χρησιμοποιεί είτε 

ιστορικά είτε πλαστά παραδείγματα για να κατευθύνει το ακροατήριό του να 

ενστερνισθεί μια ιδέα ως κοινά αποδεκτή και εφαρμόσιμη και να το πείσει εν τέλει 

για την υπόθεσή του (Ἀριστ. Ῥητορικὴ 1357a-b). Τα παραδείγματα των τραπεζιτών 

που παρουσιάζονται εδώ δεικνύουν ότι στην αρχαία Αθήνα αποτελούσε συχνό 

φαινόμενο ένας άνδρας πριν τον θάνατό του να υποδεικνύει τον νέο σύζυγο της 

γυναίκας του, ώστε να εξασφαλίσει τη συνέχιση του οίκου του και της περιουσίας 

του (Harrison 1968: 21, Cohen 2017: 130). Σύμφωνα με τον Roisman (2005: 82) ο 

Δημοσθένης προσπαθεί με την αναφορά του σε αυτά τα παραδείγματα να εξομαλύνει 

κατά κάποιον τρόπο τα αισθήματα δυσαρέσκειας που θα μπορούσαν να νιώσουν οι 

δικαστές στο άκουσμα ενός γάμου κάποιου με κατώτερης τάξης άτομο. Ο ομιλητής 

παραλληλίζει την περίπτωση του τραπεζίτη Σωκράτη με αυτήν του Πασίωνος. Και οι 

δύο απελευθερώθηκαν από τους πρώην κυρίους τους και έδωσαν τις συζύγους τους 

σε γάμο με τους πρώην δούλους τους. Για τη βιογραφία του Σωκράτη και του δούλου 

του τού Σατύρου δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες παρά μόνο όσες αντλούμε 

από το χωρίο αυτό.  

 

29. ἕτερος Σωκλῆς τραπεζιτεύσας ἔδωκε τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα Τιμοδήμῳ τῷ νῦν 

ἔτ᾽ ὄντι καὶ ζῶντι, γενομένῳ ποθ᾽ αὑτοῦ: O τραπεζίτης Σωκλής (Kirchner, PA 

13073) πάντρεψε τη γυναίκα του με τον πρώην δούλο του, τον Τιμόδημο. Σύμφωνα 

με τον MacDowell (1990: 417) ο Σωκλής πιθανόν να ήταν ο πατέρας του τραπεζίτη 

Βλεπαίου (πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.215, Πρὸς Βοιωτὸν περὶ 

προικὸς μητρῴας 40.52). Ο Τιμόδημος (Davies, APF 505) ήταν και αυτός τραπεζίτης, 

ο οποίος λόγω χρεών έχασε όλη την περιουσία του (πβ. §50). Οι μετοχές ὄντι καὶ 
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ζῶντι δηλώνουν ότι ζούσε ακόμη κατά την εκφώνηση του λόγου. Για τη χρήση των 

μετοχών αυτών μαζί πβ. Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 18.72 ζώντων καὶ ὄντων. 

 

ἀλλ᾽ ἐν Αἰγίνῃ ἔδωκεν Στρυμόδωρος Ἑρμαίῳ τῷ ἑαυτοῦ οἰκέτῃ τὴν γυναῖκα, καὶ 

τελευτησάσης ἐκείνης ἔδωκε πάλιν τὴν θυγατέρα τὴν ἑαυτοῦ: Η λέξη οἰκέτης 

σημαίνει «τον δούλο» (MacDowell 1978: 66, Αποστολάκης 2009: 173) και 

συγκεκριμένα ήταν αυτός που προσέφερε τις υπηρεσίες του στον οίκο (Todd 2007: 

525). Στην αρχαία Αθήνα οι περισσότεροι δούλοι ήταν ξένοι αιχμάλωτοι και τα 

παιδιά τους. Ένα άτομο, του οποίου οι γονείς ήταν δούλοι, θεωρούνταν και ο ίδιος 

δούλος εκ γενετής. Δεν διασώζονται στοιχεία από το αρχαίο αττικό δίκαιο στην 

περίπτωση που ο ένας γονιός ήταν δούλος και ο άλλος όχι. Εικάζεται όμως ότι 

κάποιος ήταν δούλος αν ήταν δούλη η μητέρα του και ελεύθερος αν ήταν εκείνη 

ελεύθερη (Harrison 1968: 164). Ένας δούλος μπορούσε να αγορασθεί, να πουληθεί, 

να ενοικιασθεί, να δοθεί ως δώρο ή να κληροδοτηθεί (Finley 1973: 62, MacDowell 

1978: 80, Harris 2018: 233). Οι δούλοι μπορούσαν να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές 

τους, να αποκτήσουν επιχειρηματικές γνώσεις και να αναλάβουν σημαντικές θέσεις 

στην κοινωνία (Cohen 2017: 129).  

   Ο ομιλητής επισημαίνει τη διαδεδομένη συνήθεια που υπήρχε και σε άλλες πόλεις 

της αρχαίας Ελλάδας ένας σύζυγος να δίνει τη γυναίκα του για γάμο σε πρώην δούλο 

του μετά τον θάνατό του. Ως παράδειγμα αναφέρει την Αίγινα, όπου ο Στρυμόδωρος 

έδωσε τη γυναίκα του στον δούλο του τον Ερμαίο και μετά τον θάνατό της τού έδωσε 

την κόρη του. Οι Murray (1936: 342) και MacDowell (2004: 163 σημ. 49) θεωρούν 

ότι ενδεχομένως ο Στρυμόδωρος είχε ζητήσει στη διαθήκη του η γυναίκα του να 

παντρευτεί τον Ερμαίο, όμως τελικά, επειδή εκείνη πέθανε πριν από τον ίδιο, του 

έδωσε την κόρη του ως σύζυγό του. Ο Pearson (1972: 226) από την πλευρά του 

υποστηρίζει ότι ίσως ο Στρυμόδωρος είχε αφήσει όρο στη διαθήκη του ο δούλος του 

Ερμαίος να παντρευτεί τη γυναίκα του και όταν εκείνη πεθάνει να παντρευτεί την 

κόρη του. Η φράση τῷ ἑαυτοῦ οἰκέτῃ δηλώνει πιθανόν ότι ο Ερμαίος ήταν ακόμη 

δούλος του Στρυμοδώρου και ότι απελευθερώθηκε μετά τη διαθήκη του τελευταίου. 

Για τη χρήση της λέξης οἰκέτης στους ρητορικούς λόγους πβ. Ἀντ. Φαρμακείας κατὰ 

τῆς μητρυιᾶς 1.30, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Κίρωνος κλήρου 8.9. 

 

καὶ πολλοὺς ἂν ἔχοι τις εἰπεῖν τοιούτους: Ο ομιλητής αναφέρει ότι θα μπορούσε να 

αναφέρει πολλά ακόμη τέτοιου είδους παραδείγματα παρόμοια με την περίπτωση του 
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Πασίωνος, ωστόσο τα αποσιωπά. Η φράση λειτουργεί ως προκατάληψη για να 

ενισχυθούν οι εντυπώσεις υπέρ του Φορμίωνος, ο οποίος παντρεύτηκε τη γυναίκα του 

πρώην κυρίου του. Σύμφωνα με τη Βολονάκη (2012: 217) οι ομιλητές επικαλούνται 

τη γνώση του ακροατηρίου σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, ενώ παραλλήλως 

τονίζουν την πρόθεσή τους να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για αυτό. Στην 

πραγματικότητα όμως σπανίως παραθέτουν αυτές τις πληροφορίες. 

 

30. εἰκότως: Το επίρρημα αυτό χρησιμοποιείται εδώ ως επιβεβαίωση από τον ίδιο 

τον ομιλητή της ύπαρξης πολλών επιπρόσθετων παραδειγμάτων, αντιστοίχων με την 

περίπτωση του Πασίωνος. Για τη χρήση του συγκεκριμένου επιρρήματος πβ. §25 σχ. 

 

ὑμῖν μὲν γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῖς γένει πολίταις, οὐδὲ ἓν πλῆθος χρημάτων 

ἀντὶ τοῦ γένους καλόν ἐστιν ἑλέσθαι: Στο παρόν χωρίο προβάλλεται η αυτοχθονία 

των δικαστών. Η αθηναϊκή καταγωγή είναι το ύψιστο αγαθό σε σύγκριση με 

οποιοδήποτε υλικό και χρηματικό όφελος· ταυτοχρόνως με έμμεσο τρόπο 

περιθωριοποιείται ο Απολλόδωρος από το σύνολο των πολιτών.  

   Η γνήσια αθηναϊκή καταγωγή είχε ιδιαίτερη αξία στην αρχαία Αθήνα κατά τα τέλη 

του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. και αποτελούσε ένα σημαντικό προνόμιο. Σύμφωνα 

με τον Carey (2017: 51) δεν διαθέτουμε μια πλήρη λίστα όλων των προνομίων που 

απολάμβαναν οι γνήσιοι Αθηναίοι πολίτες. Η Giannadaki (2018: 21) όμως 

υποστηρίζει ότι τα προνόμια αυτά σχετίζονταν κυρίως με το δικαίωμα κτήσης 

περιουσίας, συμμετοχής στο δικαστήριο, εκτέλεσης στρατιωτικών καθηκόντων και 

ενασχόλησης με την πολιτική ζωή της Αθήνας. Όλα αυτά τα δικαιώματα εξετάζει 

αναλυτικά η Blok (2009: 141-170). Η αναφορά ενός ομιλητή στην αθηναϊκή 

καταγωγή του γινόταν ακριβώς για να τον διαχωρίσει από τους υπόλοιπους πολίτες. 

Η Βολονάκη (2014: 172-173) αναφέρει ότι οι Αθηναίοι επιθυμούσαν τη διατήρηση 

αυτής της κοινωνικής διάκρισης, γιατί έτσι ετίθετο ένα διακριτό όριο έναντι των 

αλλοδαπών. Μέχρι τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. την ιδιότητα του πολίτη κατείχε 

όποιος είχε πατέρα Αθηναίο, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι και η μητέρα του 

Αθηναία (MacDowell 1978: 66, Σακελλαρίου 2000: 129). Αργότερα όμως η 

Εκκλησία του Δήμου το 451/450 π.Χ. ενέκρινε ένα ψήφισμα που είχε εισηγηθεί ο 

Περικλής, βάσει του οποίου αναγκαίο κριτήριο για να θεωρείται κάποιος Αθηναίος 

πολίτης ήταν να είχε γεννηθεί από Αθηναίους γονείς (Harrison 1968: 25, Deene 2011: 

160, Blok 2017: 1). Ο νόμος αυτός κατά κύριο λόγο λειτούργησε αποθαρρυντικά για 
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τους μικτούς γάμους, διότι ανάγκασε τους Αθηναίους να παντρεύονται μόνο 

Αθηναίες γυναίκες αν επιθυμούσαν να αποκτήσουν γνήσιους απογόνους (Κάππαρης 

2008: 162). Ο συγκεκριμένος νόμος είχε περιπέσει σε αχρησία για όλα αυτά χρόνια 

και δεν είχε εφαρμοσθεί πριν το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου, αφού ο 

πόλεμος είχε γίνει η αιτία πολλοί Αθηναίοι να χάσουν τους γνήσιους γιους τους. 

Τέθηκε όμως ξανά σε ισχύ το 403/402 π.Χ. με πρόταση πιθανόν του Αριστοφώντος ή 

του Νικομένη (Harrison 1968: 61, Ogden 1996: 77-79). Σύμφωνα με τον Biscardi 

(2004: 139) ως πολίτης δεν θεωρούνταν μόνο εκείνος που είχε γεννηθεί σε έναν 

νόμιμο γάμο, αλλά και αυτός που ήταν βιολογικός απόγονος δύο αστών. Κατά τον 

Αριστοτέλη (Ἀθηναίων Πολιτεία 42.1) απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της 

ιδιότητας ενός πολίτη ήταν να έχει γεννηθεί από Αθηναίους γονείς, χωρίς όμως να 

θίγει το ζήτημα του γάμου. Ο Ogden (1996: 151-165) αντίθετα επισημαίνει ότι η 

πολιτογράφηση κάποιου καθοριζόταν από τον γάμο και όχι από την καταγωγή του 

και ότι τα νόθα παιδιά Αθηναίων γονιών δεν μπορούσαν να αποκτήσουν το δικαίωμα 

του πολίτη. Παρ’ όλα αυτά, κάθε Αθηναίος έπρεπε να φροντίζει και να τιμά την 

καταγωγή του και φυσικά να δρα αναλόγως, χωρίς να υποβιβάζει την υπόληψη της 

οικογένειας και της πόλης από την οποία προέρχεται. Σχετικά με την κοινότοπη 

χρήση της φράσης Ἀθηναῖος εἶναι σε ψηφίσματα που αφορούσαν την πολιτογράφηση 

κάποιου βλ. Osborne (1981): 15-16.  

 

τοῖς δὲ τοῦτο μὲν δωρεὰν ἢ παρ᾽ ὑμῶν ἢ παρ᾽ ἄλλων τινῶν λαβοῦσιν, τῇ τύχῃ δ᾽ 

ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τοῦ χρηματίσασθαι καὶ ἑτέρων πλείω κτήσασθαι καὶ αὐτῶν τούτων 

ἀξιωθεῖσιν, ταῦτ᾽ ἐστὶν φυλακτέα: Το άρθρο τοῦτο αναφέρεται στην 

πολιτογράφηση του Πασίωνος, η οποία του δόθηκε με ψήφισμα από την Εκκλησία 

του Δήμου ως δώρο αναγνώρισης για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην πόλη. Βλ. 

Εισαγωγή 1.2.1.  

  Σύμφωνα με τον Ober (1989: 267) η παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων σε κάθε 

μη Αθηναίο ήταν μια ιδιαιτέρως δύσκολη διαδικασία, διότι έπρεπε να έχαιρε της 

εκτίμησης όλων και να του είχε αναγνωρισθεί η κοινωνική ή οικονομική του 

δραστηριότητα υπέρ της Πολιτείας ([Δημ.] Πρὸς Κάλλιππον 52.6, Κατὰ Νεαίρας 

59.2). Υπήρχαν περιπτώσεις ξένων ή πρώην δούλων που έλαβαν την ιδιότητα του 

πολίτη ως δώρο για τις υπηρεσίες που είχαν προσφέρει στην πόλη σε στρατιωτικό ή 

οικονoμικό επίπεδο (Lape 2010: 59, McNamara 2017: 43). Ο Davies (1984: 66) 

παρατηρεί ότι για την απόκτηση του δικαιώματος του Αθηναίου πολίτη είναι γνωστές 
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μόνο περιπτώσεις τραπεζιτών. Ο MacDowell (1978: 67) υποστηρίζει ότι λίγοι 

μπορούσαν να αποκτήσουν το δικαίωμα αυτό και οι λόγοι ήταν είτε, διότι οι 

Αθηναίοι επιθυμούσαν να μοιράζονται τα προνόμιά τους με όσο το δυνατόν λιγότερα 

άτομα είτε, διότι ήθελαν να προστατεύσουν τη φυλετική τους καθαρότητα. Η 

καχυποψία των Αθηναίων προς τους πολιτογραφημένους πολίτες παρουσιάζεται 

ευδιάκριτα από το ψήφισμα που υπέβαλαν για την πολιτογράφηση των Πλαταιέων, 

σύμφωνα με το οποίο οι Πλαταιείς θα γίνονταν Αθηναίοι πολίτες ύστερα από εξέταση 

του καθενός ξεχωριστά, ώστε να εξακριβωθεί ότι όντως ο καθένας τους ήταν πιστός 

και ενήργησε για το συμφέρον της Αθήνας ([Δημ.] Κατὰ Νεαίρας 59.105). Για την 

αποδοχή της γνησιότητας του ψηφίσματος αυτού και το ακριβές περιεχόμενό του βλ. 

Κάππαρης (2008): 313.  

   Η φράση παρ᾽ ὑμῶν που χρησιμοποιείται δηλώνει σύμφωνα με τον Pearson (1972: 

227) ότι η παραχώρηση του δικαιώματος του Αθηναίου πολίτη στον Πασίωνα έγινε 

από τους Αθηναίους, χωρίς όμως ο ομιλητής να συμπεριλαμβάνει τον εαυτό του, 

πράγμα που ίσως σημαίνει ότι ο ίδιος δεν ήταν Αθηναίος πολίτης. Κάθε ξένος που 

δεχόταν την ιδιότητα του πολίτη έπρεπε να διαφυλάττει την περιουσία του, προφανώς 

για να μπορεί να αποδίδει δωρεές στην πόλη. Η τύχη στο σημείο αυτό έχει τη 

σημασία της επιτυχίας και συγκεκριμένα αφορά την επιτυχία που είχαν ορισμένοι 

άνθρωποι να αποκτήσουν χρήματα από τις τραπεζικές τους εργασίες (Pearson 1972: 

227).  

 

διόπερ Πασίων ὁ πατὴρ ὁ σὸς οὐ πρῶτος οὐδὲ μόνος, οὐδ᾽ αὑτὸν ὑβρίζων οὐδ᾽ 

ὑμᾶς τοὺς υἱεῖς: Ο σύνδεσμος διόπερ που εισάγει αιτιολογική πρόταση δικαιολογεί 

τα κίνητρα του Πασίωνος. Για τον σύνδεσμο αυτόν και τη χρήση του βλ. Smyth 

(1920): 503 §2240. Ο ομιλητής αναφέρει ότι ο Πασίων δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε 

ο μόνος που έχει παντρέψει τη σύζυγό του με τον πρώην δούλο του. Έχει αναφέρει 

παραδείγματα και άλλων ανδρών προηγουμένως στον λόγο του, οι οποίοι ενήργησαν 

με αυτόν τον τρόπο για να διαφυλάξουν την περιουσία τους (§28). Η χρήση των 

λέξεων πρῶτος και μόνος τονίζει ότι είναι μια συνήθης τακτική που ακολουθείται και 

είναι γενικά αποδεκτή. Στο σημείο αυτό η ὕβρις συνδέεται περισσότερο με την ηθική 

παρά με τη νομική της διάσταση. Η χρήση της άρνησης οὐδ᾽ πριν τη μετοχή ὑβρίζων 

λειτουργεί με τρόπο που προκαταλαμβάνει τους δικαστές, υπογραμμίζοντας ότι ο 

Πασίων έδωσε για σύζυγο τη γυναίκα του στον πρώην δούλο του Φορμίωνα όχι, γιατί 

επιθυμούσε να ταπεινώσει και να προσβάλει τον εαυτό του, τους δικαστές και τα 
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παιδιά του, αλλά, διότι τα κίνητρά του είχαν σχέση καθαρά με την προστασία της 

περιουσίας του. Ο ομιλητής προσπαθεί να αποκρούσει το επιχείρημα του αντιπάλου 

του ότι ο γάμος της μητέρας του με τον πρώην δούλο της αποτελούσε προσβολή για 

τον ίδιο (Bonner 1919: 84, van Wees 2011: 127). Στον λόγο του Δημοσθένη Κατὰ 

Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ (45.3-4) ο Απολλόδωρος επανέρχεται στο θέμα αυτό, 

αναφέροντας ότι σκόπευε να μηνύσει με γραφὴ ὕβρεως τον Φορμίωνα εξαιτίας του 

γάμου του με τη μητέρα του Αρχίππη, τον οποίο δεν ενέκρινε. 

   Κάθε Αθηναίος πολίτης ήταν σε θέση να γνωρίζει τι ακριβώς συνιστούσε μία 

συμπεριφορά ως ὕβρις (Gagarin 2007: 211). Η ετυμολογία του όρου δεν είναι σαφής· 

ωστόσο σημαίνει κάθε κακή πράξη εναντίον κάποιου (Sealey 1993: 53). Η ὕβρις έχει 

τη σημασία της αλαζονείας, της προσβολής ή της προσβλητικής ενέργειας εις βάρος 

κάποιου. O Αριστοτέλης (Ῥητορικὴ 1374a, 1378b) σημειώνει ότι ὕβρις δεν είναι μόνο 

να μιλάει κανείς ή να ενεργεί με τρόπο που μειώνει και ατιμάζει κάποιον άλλον, αλλά 

επιπλέον όταν θέλει να διασκεδάσει. Δεν αφορά μόνο τη λεκτική προσβολή αλλά και 

τη σωματική βία (Todd 2007: 91). Συγκεκριμένα ο MacDowell (1976: 18) 

υποστηρίζει ότι στους δικανικούς λόγους του 4ου αιώνα π.Χ. ὕβρις υπάρχει όταν ένας 

χτυπάει κάποιον άλλον (πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.7). Κατά τον 

Αποστολάκη (2003: 132) κινητήριες δυνάμεις της ὕβρεως είναι η ανεξέλεγκτη 

σωματική ενεργητικότητα, ο πλούτος και η πολιτική δύναμη. Ο Dover (1974: 54) 

αναφέρει ότι η ὕβρις αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με το αρχαίο αττικό δίκαιο και 

αφορά την αντιμετώπιση ενός ανθρώπου από κάποιον άλλον σαν να πρόκειται για 

δούλο ή ξένο. Οι Carey & Reid (1985: 75) συμπεραίνουν ότι ὕβρις σημαίνει 

οποιαδήποτε μορφή βίας, αλαζονείας, χλευασμού και γενικότερα ατίμωσης των 

άλλων ή των θεών. Ο αθηναϊκός νόμος προστάτευε ακόμη και τους δούλους από την 

τέλεση ὕβρεως εναντίον τους (Todd 1990: 162) Σύμφωνα με τον Harris (2008: 12) η 

επιδίωξη της ευχαρίστησης και ο υπερβολικός πλούτος είναι δύο παράγοντες που 

οδηγούν στην πρόκληση ὕβρεως. Ο MacDowell (1976: 20) σημειώνει επίσης ότι 

ὕβρις αποτελεί όταν κάποιος μειώνει κάποιον άλλον, διασκεδάζει με κακό τρόπο 

εναντίον του και του φέρεται με αγένεια. Συνεπώς, ο όρος αυτός σχετιζόταν τόσο με 

την υπεροψία, όσο και με την ταπείνωση· η ερμηνεία του στους ρητορικούς λόγους 

ποίκιλλε κάθε φορά ανάλογα με τα συμφραζόμενα (Λεντάκης 2018: 58). Σε 

θρησκευτικό πλαίσιο ένας άνθρωπος διέπραττε ὕβριν όταν αψηφούσε τους θεούς 

(Biscardi 2004: 470). Ο Fisher (1976: 177) αντιθέτως επισημαίνει ότι η ὕβρις 

αποτελεί παράνομη πράξη που βλάπτει την τιμή και την υπόληψη κάποιου αλλά δεν 
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έχει θρησκευτικό περιεχόμενο. Γενικότερα, η έννοια αυτή ήταν συνδεδεμένη με την 

επίδειξη ασεβούς συμπεριφοράς, αλαζονικού πνεύματος και αδιαφορίας προς 

κάποιον άνθρωπο και εκφραζόταν μέσω της προσβολής της προσωπικότητάς του 

(Sealey 1999: 53). Για το παράπτωμα αυτό οριζόταν από τον νόμο η γραφὴ ὕβρεως, η 

οποία υποβαλλόταν ενώπιον των θεσμοθετών (Harrison 1968: 195 σημ. 1, 

MacDowell 1978: 129-132, Fisher 1992: 36-82, Todd 1993: 270-271). Ο Δημοσθένης 

αναφέρει σε λόγο του τον νόμο αυτόν (Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.47). 

Συνεπώς, η διάκριση της ὕβρεως από άλλα συναφή αδικήματα έγκειται στην πρόθεση 

κάποιου να ικανοποιήσει τις προσδοκίες του εις βάρος κάποιου άλλου. Σύμφωνα με 

τον MacDowell (1978: 132) η προβολή της ὕβρεως ενός αντιπάλου αποτελεί 

σημαντικό επιχείρημα κάποιου, γιατί χαρακτηρίζονται έτσι ως χαμερπή τα κίνητρά 

του. Αναφέρει επίσης ότι για πρακτικούς λόγους οι άλλες διαδικασίες αντιμετώπισης 

μιας οποιασδήποτε επίθεσης ή εξύβρισης χρησιμοποιούνταν περισσότερο, διότι ήταν 

πιο ακριβείς και συμφέρουσες.  

 

εἰ τοῦτον ἀνάγκῃ ποιήσειεν οἰκεῖον ὑμῖν: Εδώ υπονοείται η ανάγκη στην οποία 

περιήλθε ο Πασίων, ώστε να γίνει ο Φορμίων συγγενής της οικογένειάς του. Ο Dover 

(1974: 65-66) σημειώνει ότι η ἀνάγκη ως έννοια αποτελεί μία αναπόφευκτη δύναμη 

που συνδέεται είτε με την τύχη είτε προέρχεται από θεϊκές δυνάμεις. Είναι εκείνη που 

φέρνει τον άνθρωπο σε δύσκολη θέση, ώστε να πάρει μια απόφαση για ένα θέμα που 

τον αφορά. Με τη χρήση του εν λόγω ουσιαστικού επισημαίνεται ότι ο Πασίων 

έδρασε εξαναγκασμένος, διότι θεωρούσε ότι ο γάμος του Φορμίωνος με την Αρχίππη 

ήταν απαραίτητος για τη διαφύλαξη της περιουσίας του. Σύμφωνα με τον Bonner 

(1919: 84) το επιχείρημα αυτό αποτελεί πλάγια επίθεση για τον χαρακτήρα του 

Απολλοδώρου, ο οποίος παρουσιάζεται ότι δεν ήταν ικανός να προστατεύσει την 

οικογένειά του και τα συμφέροντά της. Για τον ρητορικό τόπο σχετικά με την ἀνάγκη, 

η οποία οδηγεί τα κίνητρα των πράξεων ενός ομιλητή πβ. Δημ. Κατὰ Κόνωνος 

αἰκείας 54.39, Λυσ. Κατὰ Διογείτονος 32.5. 

 

31. πρὸς μὲν οὖν τὰ συμφέροντα ἐὰν ἐξετάζῃς, καλῶς βεβουλευμένον αὐτὸν 

εὑρήσεις: Η πρόταση αυτή αποτελεί συμπερασματική δήλωση. Ο υποθετικός λόγος 

που χρησιμοποιείται εδώ (ἐὰν ἐξετάζῃς) και η απόδοσή του με οριστική μέλλοντα 

(εὑρήσεις) εκφράζει το πραγματικό (Smyth 1920: 514 §2291). Ο ομιλητής καταλήγει 
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ότι ήταν συμφέρουσα η ενέργεια του Πασίωνος να παντρέψει τη σύζυγό του με τον 

Φορμίωνα, προκειμένου να διαφυλάξει την περιουσία του. Τονίζει επίσης σκοπίμως 

ότι την άποψή του θα συμμερισθεί και ο ίδιος ο Απολλόδωρος, κατόπιν ώριμης 

σκέψης. Η αποστροφή που χρησιμοποιείται από την παράγραφο αυτή και έπειτα 

προκαλεί το ενδιαφέρον των δικαστών και ταυτοχρόνως εκφράζει ειρωνεία προς τον 

αντίπαλο. 

 

ὅρα μὴ γελοῖον ᾖ σὲ ταῦτα λέγειν: Το επίθετο γελοῖον χρησιμοποιείται σπάνια στους 

Αττικούς ρήτορες (Kremmydas 2012: 432). Συνολικά εμφανίζεται μία φορά στον 

Αισχίνη (Κατὰ Τιμάρχου 1.126), πέντε φορές στον Δημοσθένη (εκτός από τον 

παρόντα λόγο, Περὶ Ἁλοννήσου 7.6, Περὶ τῆς παραπρεσβείας 19.211, Περὶ τῆς 

ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.153, Πρὸς Ὀνήτορα ἐξούλης Β’ 31.12) και μία φορά στον 

Ισοκράτη (Πρὸς Δημόνικον 1.31). Η λέξη αυτή όμως είναι συχνή στις κωμωδίες 

(Ἀριστοφ. Ἀχαρνῆς στιχ. 1058, Σφῆκες στιχ. 566). Ο ομιλητής υποβαθμίζει σκοπίμως 

τα επιχειρήματα του Απολλοδώρου, ο οποίος θεωρεί τον Φορμίωνα ανάξιο για 

συγγενή του, λόγω της καλής φήμης της οικογένειάς του. Το επίθετο γελοῖον επιδρά 

αρνητικά, γελοιοποιώντας τον Απολλόδωρο. 

 

εἰ γάρ τις ἔροιτό σε, ποῖόν τιν᾽ ἡγεῖ τὸν πατέρα τὸν σεαυτοῦ εἶναι, χρηστὸν εὖ 

οἶδ᾽ ὅτι φήσειας ἄν: Η χρήση της συγκεκριμένης υποθετικής πρότασης αποσκοπεί 

στο να τονίσει ο ομιλητής ότι σε μία πιθανή ερώτησή του προς τον Απολλόδωρο 

αναφορικά με την περιγραφή του χαρακτήρα του πατέρα του, θεωρεί ότι θα τον 

χαρακτήριζε ενάρετο. Το επίθετο χρηστὸς χρησιμοποιείται συχνά με ηθική έννοια για 

να περιγράψει τον καλό και γεμάτο αρετές πολίτη (Λυσ. Kατὰ Ερατοσθένους 12.32). 

Για την έννοια του χρηστοῦ και τη χρήση του στους ρητορικούς λόγους πβ. [Δημ.] 

Πρòς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ 32.26 σχ. Η βεβαιότητα του ομιλητή για την απάντηση 

του Απολλοδώρου φαίνεται από το ρήμα εὖ οἶδ᾽. Ο Carawan (2011: 265 σημ. 29) 

υποστηρίζει ότι το ρήμα αυτό χρησιμοποιείται από έναν διάδικο για να αναδειχθεί η 

αδυναμία του αντιπάλου του να απαντήσει σε ένα ζήτημα. Για τη χρήση του ρήματος 

αυτού, όπως εδώ, με τη σημασία της κατοχής γνώσης ενός θέματος από τον εκάστοτε 

ομιλητή πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ Κονδύλου 21.26.  

 

πότερον οὖν οἴει μᾶλλον ἐοικέναι τὸν τρόπον καὶ πάντα τὸν βίον Πασίωνι σαυτὸν 

ἢ τουτονί; ἐγὼ μὲν εὖ οἶδ᾽ ὅτι τοῦτον: Ο συνδυασμός της αποστροφής με τη 
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ρητορική ερώτηση προσδίδει ένταση στον λόγο και επιτυγχάνει την πρόκληση της 

προσοχής των δικαστών. Η εισαγωγή της φράσης με την αντωνυμία πότερον εκφράζει 

σύγκριση δύο μερών (Smyth 1920: 600 §2660). Η επόμενη ερώτηση του ομιλητή 

προς τον Απολλόδωρο έχει σχέση με το αν νομίζει ότι αυτός ή ο Φορμίων ομοιάζει 

περισσότερο στον χαρακτήρα και στον τρόπο ζωής του Πασίωνος. Η απάντηση 

δίνεται από τον ίδιο τον ομιλητή, ο οποίος καταλήγει ότι ο Φορμίων ομοιάζει πιο 

πολύ στον Πασίωνα, επειδή είναι και αυτός ενάρετος. Η επανάληψη της φράση εὖ 

οἶδ᾽ δημιουργεί έμφαση. Ο Pearson (1972: 228) διατυπώνει τη γνώμη ότι η ρητορική 

αποτελεσματικότητα του χωρίου αυτού είναι να πληγεί έμμεσα το ήθος του 

Απολλοδώρου από τον ομιλητή και να προετοιμάσει τους δικαστές, διότι στη 

συνέχεια του λόγου του θα προβάλει την ανάρμοστη κοινωνική του συμπεριφορά και 

την ακόλαστη ζωή του (§45). 

 

εἶθ᾽ ὅς ἐστιν ὁμοιότερος σοῦ τῷ σῷ πατρί, τοῦτον, εἰ τὴν μητέρα τὴν σὴν ἔγημεν, 

ἀναίνει;: Με τη σύγκριση που πραγματοποιείται ο ομιλητής επιδιώκει να τονίσει ότι 

ο Φορμίων και ο Πασίων είναι δύο καλοί και τίμιοι άνθρωποι που σχετίζονται μεταξύ 

τους, ενώ ο Απολλόδωρος βρίσκεται στο άλλο άκρο και διαφέρει σημαντικά από 

αυτούς. Για τη ρητορική σύγκριση βλ. Focke (1923): 327-368. Το ρήμα ἀναίνομαι 

σημαίνει «αρνούμαι», «απορρίπτω» (LSJ). Σύμφωνα με τον Smyth (1920: 689) στην 

αττική ρητορεία εμφανίζεται σπάνια είτε με τη σημασία της άρνησης μιας κατηγορίας 

(Δημ. Ἐρωτικὸς 61.48) είτε με την έννοια απλώς της άρνησης (Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ 

Μενεκλέους κλήρου 2.27). Η ρητορική ερώτηση του ομιλητή αποτελεί συμπέρασμα 

της προηγούμενης. Καταλήγει ότι ο Απολλόδωρος δεν αποδέχεται τον γάμο του 

Φορμίωνος με την Αρχίππη παρότι αυτός έχει κοινά στοιχεία με τον πατέρα του.  

 

32. ἀλλὰ μὴν ὅτι δόντος καὶ ἐπισκήψαντος τοῦ σοῦ πατρὸς ταῦτ᾽ ἐπράχθη, οὐ 

μόνον ἐκ τῆς διαθήκης ἔστιν ἰδεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀλλὰ καὶ σὺ μάρτυς αὐτὸς 

γέγονας: Ο Smyth (1920: 635 §2729) επισημαίνει ότι η χρήση του αντιθετικού 

συνδέσμου μαζί με την άρνηση (ἀλλὰ μὴν) χρησιμοποιείται συνήθως για να εισαγάγει 

μια αντίρρηση σε ένα θέμα ή για να απορρίψει ένα επιχείρημα. Στο σημείο αυτό 

εισάγονται νέα στοιχεία στην υπόθεση (Cooper 1998: 1275-1277, Denniston, GP: 

345). Έχουν σχέση, πρώτον, με την προβολή της διαθήκης του Πασίωνος στην οποία 

τονίζεται η νομιμότητα του γάμου του Φορμίωνος με την Αρχίππη και, δεύτερον, με 

την προβολή της μαρτυρίας του ίδιου του Απολλοδώρου που πιστοποιεί το γεγονός. 
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Σύμφωνα με τον Pearson (1972: 228) στο παρόν χωρίο ο ομιλητής δίνει τη δική του 

απάντηση, προκειμένου να απορρίψει τις αμφισβητήσεις του αντιπάλου του, σχετικά 

με τον αν ήταν πράγματι νόμιμος ο γάμος αυτός. Η αναφορά στις υποδείξεις τις 

οποίες έκανε ο Πασίων λίγο πριν τον θάνατό του είναι σημαντική, διότι επικεντρώνει 

την προσοχή των δικαστών στο θέμα της ἐπισκήψεως.  

   Εδώ η ἐπίσκηψις αφορά τη διαδικασία εκείνη σύμφωνα με την οποία μπορούσε 

κάποιος να υπαγορεύσει πριν τον θάνατό του την ικανοποίηση των τελευταίων του 

επιθυμιών (Griffith - Williams 2013: 174). Η ἐπίσκηψις δεν γινόταν μέσω της 

διαθήκης και, συνεπώς, δεν πρέπει να συγχέεται με αυτήν (Biscardi 2004: 206). 

Χρησιμοποιούνταν επίσης σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας, όπου το θύμα έδινε τις 

τελευταίες του οδηγίες στο συγγενικό και φιλικό του περιβάλλον για την εύρεση του 

δολοφόνου του και την τιμωρία του (Βολονάκη 2012: 179). Πβ. Ἀντ. Φαρμακείας 

κατὰ τῆς μητρυιᾶς 1.1. Τέλος, δεδομένος ήταν ο σεβασμός των γύρω του για την 

υλοποίηση των τελευταίων επιθυμιών του ατόμου. Για τον τύπο αυτόν της 

ἐπισκήψεως πβ. Δημ. Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Β’ 28.15. Στο σημείο αυτό η χρήση των 

γενικών απόλυτων δίνει ακόμη μεγαλύτερη ισχύ στο επιχείρημα, με κύριο στόχο να 

τονισθεί ότι η νομιμότητα του γάμου του Φορμίωνος με ην Αρχίππη δεν 

αποδεικνύεται μόνο από την εντολή στη διαθήκη του Πασίωνος αλλά, όπως θα 

αναφερθεί παρακάτω, και ο ίδιος ο Απολλόδωρος είναι μάρτυρας αυτού του 

γεγονότος. 

 

ὅτε γὰρ τὰ μητρῷα πρὸς μέρος ἠξίους νέμεσθαι, ὄντων παίδων ἐκ τῆς γυναικὸς 

Φορμίωνι τουτῳί, τότε ὡμολόγεις κυρίως δόντος τοῦ πατρὸς τοῦ σοῦ κατὰ τοὺς 

νόμους αὐτὴν γεγαμῆσθαι: Ο ομιλητής τονίζει ότι η αποδοχή των παιδιών του 

Φορμίωνος και της Αρχίππης από τον Απολλόδωρο ως νόμιμων κληρονόμων της 

μητρικής περιουσίας σημαίνει αυτομάτως και την αναγνώριση της νομιμότητας 

αυτού του γάμου (Murray 1936: 346). Το επιχείρημα που χρησιμοποιείται εδώ είναι 

το ακόλουθο. Με βάση το αρχαίο αττικό δίκαιο μόνο τα νόμιμα παιδιά μιας 

οικογένειας θα μπορούσαν να είναι κληρονόμοι της περιουσίας της (Harris 2000: 36, 

MacDowell 2004: 164 σημ. 51). Αν ήταν νόθα, τότε δεν είχαν κανένα δικαίωμα στην 

περιουσία των γονιών τους (Griffith - Williams 2013: 102, Harris 2018: 190). Για να 

μπορεί λοιπόν ένας γάμος να είναι νόμιμος, το αττικό δίκαιο υπαγόρευε το εξής: η 

γυναίκα θα έπρεπε να είχε παντρευτεί με τη συναίνεση του πατέρα της ή, όπως 

τονίζεται σε αυτό το χωρίο, ο γάμος θα έπρεπε να είχε προκύψει κατόπιν εντολής του 
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συζύγου της που πέθανε (πβ. §8 σχ.). Στην αρχαία Αθήνα οι γυναίκες είχαν το 

δικαίωμα απόκτησης περιουσίας μέσω δώρων, προίκας ή κληρονομιάς (Blundell 

1995: 115). Ο Απολλόδωρος σύμφωνα με το κείμενο της διαθήκης του πατέρα του 

περιγράφει ξεχωριστά τα περιουσιακά στοιχεία της μητέρας του και την αντίστοιχη 

αξία τους (Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.28), με τον Pearson (1972: 

217) να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το σύνολο της περιουσίας της Αρχίππης 

πρέπει να έφθανε περίπου τις 22.000 δραχμές. Σχετικά με την αυθεντικότητα αυτής 

της διαθήκης που προσκομίζει ο Απολλόδωρος ενώπιον των δικαστών στη δίκη που 

διεξήγαγε εναντίον του Στεφάνου έχουν διατυπωθεί αρκετές αμφιβολίες. 

Συγκεκριμένα η Scafuro (2011: 243), λόγω της έλλειψης αναφοράς μαρτύρων και της 

απουσίας κομβικών σημείων που αφορούν το περιεχόμενο της διαθήκης, θεωρεί ότι 

είτε η διαθήκη αυτή είναι πλαστή είτε για λόγους οικονομίας έχουν παραλειφθεί 

αρκετά βασικά της σημεία. Τις αμφιβολίες και άλλων μελετητών για τη γνησιότητα 

της εν λόγω διαθήκης παρουσιάζει ο Trevett (1992: 183-184). Αν δεχθούμε όμως ότι 

η διαθήκη που παρουσιάζει ο ομιλητής στη συγκεκριμένη δίκη είναι αυθεντική, τότε 

οι 5.000 δραχμές που έλαβε τελικά ο Απολλόδωρος από τον Φορμίωνα (πβ. §14) 

ήταν πράγματι το 1/4 της περιουσίας της μητέρας του. 

 

εἰ γὰρ αὐτὴν εἶχε λαβὼν ἀδίκως ὅδε μηδενὸς δόντος, οὐκ ἦσαν οἱ παῖδες 

κληρονόμοι, τοῖς δὲ μὴ κληρονόμοις οὐκ ἦν μετουσία τῶν ὄντων: Ο MacDowell 

(2004: 167 σημ. 57) λέγει ότι αν τα παιδιά που είχε αποκτήσει η Αρχίππη με τον 

Φορμίωνα δεν ήταν νόμιμα, τότε ο Απολλόδωρος θα μοιραζόταν κατά το ήμισυ την 

περιουσία της με τον Πασικλή. Η αποδοχή όμως του 1/4 από την κληρονομιά 

(Davies, APF 434) συνεπάγεται αυτόματα ότι η Αρχίππη είχε άλλα δύο παιδιά με τον 

Φορμίωνα. Η ύπαρξη των παιδιών αυτών έχει αναφερθεί και παραπάνω στον λόγο 

(πβ. §14). 

 

ἀλλὰ μὴν ὅτι ταῦτ᾽ ἀληθῆ λέγω: Ο ομιλητής υπογραμμίζει ότι έχει εκθέσει όλη την 

αλήθεια των γεγονότων. Η φράση ὅτι ταῦτ᾽ ἀληθῆ λέγω χρησιμοποιείται 

επανειλημμένως στον λόγο (πβ. §§10, 13, 17, 22). Η συνδυασμένη χρήση του 

αντιθετικού συνδέσμου ἀλλὰ με την άρνηση μὴν υποδηλοί ότι οι ισχυρισμοί του ίδιου 

έρχονται σε αντιδιαστολή με τους ψευδείς ισχυρισμούς του Απολλοδώρου. Για τον 

κοινό ρητορικό τόπο που χρησιμοποιείται εδώ, προκειμένου ένας διάδικος να πείσει 
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τους δικαστές ότι η υπόθεσή του είναι αληθινή πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ 

κονδύλου 21.121, Kατὰ Τιμοκράτους 24.146, Λυσ. Κατὰ Θεομνήστου Α’ 10.5. 

 

μεμαρτύρηται <τῷ> τὸ τέταρτον μέρος λαβεῖν καὶ ἀφεῖναι τῶν ἐγκλημάτων 

ἁπάντων: Κατά τον Harrison (1968: 131-132) η ισότιμη κατανομή μιας περιουσίας 

κάποιου στους γνήσιους απογόνους του ήταν απαραβίαστη, ακόμη και αν οι απόγονοί 

του προέρχονταν από διαφορετικό γάμο. Σε περιπτώσεις γνήσιων απογόνων ήταν 

πιθανή η ύπαρξη συγκρούσεων μεταξύ των αδελφών αναφορικά με τη διανομή της 

κληρονομιάς (Griffith - Williams 2013: 12). Με τη χρήση του ρήματος μεμαρτύρηται 

σε χρόνο παρακείμενο τονίζεται ότι έχουν ήδη προσκομισθεί οι μαρτυρίες, οι οποίες 

επιβεβαιώνουν ότι ο Απολλόδωρος έλαβε το 1/4 από την κληρονομιά της μητέρας 

του (πβ. §16) και ότι έχει απαλλάξει τον Φορμίωνα από όλες τις κατηγορίες του (πβ. 

§§10, 16, 24, 25).  

 

33. Κατ᾽ οὐδὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δίκαιον οὐδὲν ἔχων εἰπεῖν: Σύμφωνα 

με τον Pearson (1972: 229) η φράση κατ᾽ οὐδὲν σημαίνει κατηγορηματικά την 

αδυναμία του Απολλοδώρου να παρουσιάσει δίκαια επιχειρήματα κατά του 

Φορμίωνος. Γενικότερα, για τη ρητορική τακτική ενός διαδίκου να τονίζει ότι ο 

αντίπαλός του δεν έχει κανένα δίκαιο επιχείρημα να αντιπαραθέσει ενάντια στα δικά 

του επιχειρήματα με απώτερο σκοπό να μειώσει την αξιοπιστία του πβ. Δημ. Κατὰ 

Ἀνδροτίωνος παρανόμων 22.4, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Κλεωνύμου κλήρου 1.5.  

 

ἀναιδεστάτους λόγους ἐτόλμα λέγειν πρὸς τῷ διαιτητῇ: Αυτού του τύπου οι 

εκφράσεις χρησιμοποιούνται από έναν ομιλητή ως καταγγελία για να πλήξει το ήθος 

του αντιπάλου του (Kirk 1895: 8). Η χρήση του υπερθετικού βαθμού από τον ομιλητή 

στο παρόν χωρίο αποβλέπει στο να καταστήσει αισθητή την αναίδεια και το θράσος 

του Απολλοδώρου, ο οποίος κατέθεσε ενώπιον των διαιτητών επιχειρήματα που 

αποτελούν για αυτόν αναιδή λόγια. Η Βολονάκη (2012: 259) επισημαίνει ότι 

γενικότερα η χρήση του υπερθετικού βαθμού σε μια λέξη πραγματοποιείται συχνά 

από κάποιον είτε για να απορρίψει τα επιχειρήματα του αντιπάλου του (Λυσ. Κατὰ 

Ἐπικράτους καὶ τῶν συμπρεσβευτῶν ἐπίλογος ὡς Θεόδωρος 27.12) είτε για να 

στηρίξει τις δικές του απόψεις (Λυσ. Κατὰ τῶν σιτοπωλῶν 22.11). Όπως πιστεύει ο 

MacDowell (2004: 164 σημ. 53), εδώ υπονοείται ότι ο Απολλόδωρος έχει 
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χρησιμοποιήσει ενώπιον του δικαστηρίου τα ίδια επιχειρήματα εναντίον του 

Φορμίωνος, τα οποία είχε χρησιμοποιήσει και ενώπιον του διαιτητή. 

 

ἕνα μὲν τὸ παράπαν μὴ γενέσθαι διαθήκην, ἀλλ᾽ εἶναι τοῦτο πλάσμα καὶ 

σκευώρημ᾽ ὅλον: Το πρώτο επιχείρημα του Απολλοδώρου είναι ότι θεωρεί πως η 

διαθήκη του πατέρα του δεν υπάρχει. Η φράση πλάσμα καὶ σκευώρημ᾽ τονίζει την 

άποψη του αντιπάλου ότι το έγγραφο που έχει παρουσιάσει ο Φορμίων ως διαθήκη 

του Πασίωνος είναι πλαστό κείμενο και προϊόν σκευωρίας (πβ. Δημ. Κατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.29, 42).  

 

ἕτερον δ᾽ ἕνεκα τούτου πάντα ταῦτα συγχωρεῖν τὸν πρὸ τοῦ χρόνον καὶ οὐχὶ 

δικάζεσθαι, ὅτι μίσθωσιν ἤθελεν αὐτῷ φέρειν Φορμίων πολλὴν καὶ ὑπισχνεῖτ᾽ 

οἴσειν: Το απαρέμφατο συγχωρεῖν έχει την έννοια «της συμφωνίας», «της 

συναίνεσης» (LSJ). Ο ομιλητής αναφέρει το δεύτερο επιχείρημα του Απολλοδώρου, 

ότι δεν προχώρησε σε δίκη εναντίον του Φορμίωνος λόγω της υπόσχεσης του 

τελευταίου ότι θα του χορηγούσε μεγάλο μίσθωμα. Η επισήμανση αυτή για τα 

οικονομικά κίνητρα του αντιδίκου λειτουργεί ως επιχείρημα αμαύρωσης του ήθους 

του αντιπάλου. 

 

ἐπειδὴ δ᾽ οὐ ποιεῖ ταῦτα, τηνικαῦτα, φησίν, δικάζομαι: Η πρόταση αυτή 

λειτουργεί συμπερασματικά ότι ο Απολλόδωρος έχει εγείρει δίκη εναντίον του 

Φορμίωνος για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Το πρώτο ενικό πρόσωπο 

(δικάζομαι) επιτυγχάνει την προσέλκυση της προσοχής των δικαστών και υποδηλώνει 

τα ίδια τα λόγια του Φορμίωνος. Η αντωνυμία τηνικαῦτα ορίζει τον χρόνο κατά τον 

οποίο διεξάγεται μια δίκη (Smyth 1920: 102 §346).  

 

34. ψεύσεται: Η χρήση του ρήματος σε μέλλοντα από τον ομιλητή πραγματοποιείται 

για να απορρίψει τα επιχειρήματα που έχει χρησιμοποιήσει ο Απολλόδωρος για να 

υποστηρίξει τη θέση του. Το συγκεκριμένο ρήμα λειτουργεί ως απόδοση, με 

αποτέλεσμα οι κατηγορίες του ομιλητή εναντίον του αντιδίκου του να αποτελούν 

ευθεία δήλωση (Griffith - Williams 2013: 229). Η αναφορά στα ψέματα του 

αντιπάλου χρησιμοποιείται ως επιχείρημα πάθους, ώστε να στηλιτευθεί ο χαρακτήρας 

του Απολλοδώρου. Για το ψεῦδος στην αττική ρητορεία και τη χρήση του αναλόγως 
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με τους εκάστοτε σκοπούς που εξυπηρετεί πβ. [Δημ.] Πρòς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ 

32.12 σχ. 

 

ὅταν μὲν τοίνυν τὴν διαθήκην ἀρνῆται, ἐκ τίνος τρόπου πρεσβεῖα λαβὼν τὴν 

συνοικίαν κατὰ τὴν διαθήκην ἔχει, τοῦτ᾽ ἐρωτᾶτ᾽ αὐτόν: Ο Απολλόδωρος δεν 

μπορεί εκ των πραγμάτων να χαρακτηρίζει τη διαθήκη του πατέρα του πλαστή, αφού 

βάσει αυτής έχει λάβει το μερίδιό του. Η παρακίνησή του στους δικαστές να τον 

ερωτήσουν αναφορικά με αυτό το ζήτημα είναι αξιοσημείωτη και δημιουργεί 

ενδιαφέρον. Για τη χρήση των εμμέσων ερωτήσεων βλ. Smyth (1920): 601 §2664.  

   Στο χωρίο αυτό σχολιάζεται το δικαίωμα που είχε ο μεγαλύτερος γιος μιας 

οικογένειας να κληρονομήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του πατέρα του 

(Harrison 1968: 152, Isager & Hansen 1975: 182, 225). Βέβαια, το δικαίωμα για την 

κληρονομιά στον μεγαλύτερο άρρενα απόγονο μιας οικογένειας δεν αναγνωριζόταν 

πάντοτε από το αττικό δίκαιο (Murray 1936: 347, Pearson 1972: 230). Σύμφωνα με 

τον MacDowell (2004: 164 σημ. 54) ο όρος πρεσβεῖα που χρησιμοποιείται εδώ δεν 

τονίζει ακριβώς αυτό το προνόμιο, αλλά ότι το σπίτι στο οποίο κατοικεί τώρα ο 

Απολλόδωρος του κληροδοτήθηκε μέσω της διαθήκης του πατέρα του. Αντίθετα ο 

Trevett (1992: 183) υποστηρίζει ότι η λέξη αυτή υποδηλώνει πως ο Απολλόδωρος ως 

μεγαλύτερος γιος της οικογένειας απέκτησε το σπίτι. Για τη λέξη πρεσβεῖα πβ. Δημ. 

Πρὸς Βοιωτὸν περὶ τοῦ ὀνόματος 39.29. Αναφορικά με το ουσιαστικό συνοικία ο 

Harrison (1968: 2) σημειώνει ότι αυτό έχει τη σημασία της συγκατοίκησης ενός 

άνδρα και μιας γυναίκας. Ο Pearson (1972: 230) υπογραμμίζει ότι η συνοικία 

συνδέεται είτε με την ενοικίαση ακινήτου είτε αποτελεί το εξοχικό σπίτι. Η Cox 

(2014: 140 σημ. 45) υποστηρίζει ότι με βάση τον λόγο Πρὸς Κάλλιππον ([Δημ.] 52.8) 

ο Πασίων τα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν κατοικούσε στον Πειραιά, όπου 

βρίσκονταν το σπίτι του και η τράπεζά του, αλλά στην πόλη, με αποτέλεσμα να 

υποδηλώνεται ότι είχε και δεύτερο εξοχικό σπίτι (συνοικία). Η λέξη αυτή επίσης 

αφορά το σπίτι στο οποίο ζουν πολλές οικογένειες μαζί (Cohen 2011: 212). 

Πράγματι, στο παρόν χωρίο ο MacDowell (2004: 164 σημ. 55) συμφωνεί με την 

ερμηνεία του Cohen και επισημαίνει ότι η λέξη αυτή χρησιμοποιείται με αυτήν την 

έννοια (πβ. Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Δικαιογένους κλήρου 5.27). Επίσης λέγει ότι η συνοικία 

που αναφέρεται εδώ δεν είναι η ίδια συνοικία που αναφέρεται στον λόγο Κατὰ 

Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ ότι αποτελούσε μέρος της προικοδότησης που έλαβε η 

Αρχίππη από τον Πασίωνα (Δημ. 45.28). 
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οὐ γὰρ ἐκεῖνό γ᾽ ἐρεῖ, ὡς ἃ μὲν πλεονεκτεῖν τόνδ᾽ ἔγραψεν ὁ πατήρ, κύρια ἐστὶν 

τῆς διαθήκης, τὰ δ᾽ ἄλλα ἄκυρα: Η φράση οὐ γὰρ χρησιμοποιείται σε σύντομες 

απαντήσεις για να δηλώσει άρνηση (Smyth 1920: 639 §2806). Η αντίθεση λειτουργεί 

ως απάντηση στο προηγούμενο επιχείρημα του ομιλητή. Απορρίπτει προκαταβολικά 

τους πιθανούς ισχυρισμούς του Απολλοδώρου και τονίζει ότι δεν μπορεί να αναφέρει 

ότι είναι έγκυροι οι όροι της διαθήκης, οι οποίοι τον ευνόησαν και έλαβε την 

περιουσία του, ενώ οι υπόλοιποι που δεν τον συμφέρουν είναι άκυροι.  

 

35. ὅταν δ᾽ ὑπὸ τῶν τοῦδ᾽ ὑποσχέσεων ὑπάγεσθαι φῇ, μέμνησθ᾽ ὅτι μάρτυρας 

ὑμῖν παρεσχήμεθα: Στο εν λόγω χωρίο η Scafuro (2011: 232) σημειώνει ότι ο 

ομιλητής απορρίπτει το δεύτερο επιχείρημα που ενδεχομένως χρησιμοποίησε ο 

Απολλόδωρος σχετικά με τις ψευδείς υποσχέσεις του Φορμίωνος για την 

παραχώρηση μισθώματος. Το ρήμα μέμνησθα χρησιμοποιείται ως επιβεβαίωση για να 

υπενθυμίσει στους δικαστές ότι έχει ήδη προσφέρει τις μαρτυρίες που αποδεικνύουν 

ότι μετά τη λήξη της μίσθωσης στον Φορμίωνα πραγματοποιήθηκε άλλη μίσθωση της 

τράπεζας και του εργαστηρίου των ασπίδων από τον Απολλόδωρο σε νέους 

ενοικιαστές (πβ. §§12-13).  

 

οἳ χρόνον πολὺν τοῦδ᾽ ἀπηλλαγμένου μισθωταὶ τούτοις ἐγίγνοντο τῆς τραπέζης 

καὶ τοῦ ἀσπιδοπηγείου: Το μεγάλο χρονικό διάστημα που αναφέρεται εδώ αφορά 

στον χρόνο μίσθωσης της τράπεζας και του εργαστηρίου των ασπίδων στους νέους 

ενοικιαστές. Ο χρόνος αυτός ήταν συνολικά δέκα χρόνια (πβ. §37). Η συγκεκριμένη 

μίσθωση  πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη λήξη της ενοικίασης των ακινήτων 

στον Φορμίωνα. Ο τελευταίος κατείχε την τράπεζα για οκτώ χρόνια. Επομένως, 

αθροιστικά προκύπτει ότι η δίκη του Απολλοδώρου εναντίον του Φορμίωνος 

διεξάγεται έπειτα από δεκαοκτώ χρόνια (Sandys & Paley 1875: 28). 

 

ὡς τοίνυν ἀληθῆ λέγω, καὶ πρεσβεῖά τε τὴν συνοικίαν ἔλαβεν κατὰ τὴν διαθήκην, 

καὶ τῷδ᾽ οὐχ ὅπως ἐγκαλεῖν ᾤετο δεῖν, ἀλλ᾽ ἐπῄνει, λαβὲ τὴν μαρτυρίαν: Ο 

ομιλητής προσκομίζει στον γραμματέα του δικαστηρίου τη μαρτυρία που αποδεικνύει 

ότι ο Απολλόδωρος ως μεγαλύτερος γιος της οικογένειας κληρονόμησε το σπίτι στο 

οποίο τώρα διαμένει σύμφωνα με τη διαθήκη του πατέρα του.  
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36. Ἵνα τοίνυν εἰδῆτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅσα χρήματ᾽ ἐκ τῶν μισθώσεων καὶ 

ἐκ τῶν χρεῶν: Οι πηγές των εσόδων του Απολλοδώρου προέρχονται από τα ενοίκια 

της τράπεζας και του εργαστηρίου των ασπίδων καθώς και από τις οφειλές των 

δανείων του πατέρα του. Από τα χρήματα αυτά ο Απολλόδωρος έχει αποκτήσει 

μεγάλη περιουσία. Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του Απολλοδώρου εκτεινόταν 

σε τρεις διαφορετικούς δήμους (Trevett 1992: 162). Πβ. [Δημ.] Πρὸς Πολυκλέα περὶ 

τοῦ ἐπιτριηραρχήματος 50.8. Ο Cawkwell (1984: 336) τονίζει ότι ο Απολλόδωρος 

όντως ήταν πολύ πλούσιος, αλλά εδώ η συγκεκριμένη περιγραφή σχετικά με τα 

πλούτη του είναι μάλλον υπερβολική. Στη συνέχεια του λόγου του (§§36-41) ο 

ομιλητής εσκεμμένα αναλύει με λεπτομέρειες την ακριβή περιουσία του αντιδίκου 

του (Scafuro 2011: 263), μια τακτική την οποία διαπιστώνει και ο Απολλόδωρος ότι 

ακολουθεί ο αντίπαλός του (Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.76). Ο 

σκοπός του είναι να αποδείξει ότι την έχει διασκορπίσει για την κάλυψη των 

προσωπικών του επιθυμιών (πβ. §§45-47).  

 

ὡς ἀπορῶν καὶ πάντα ἀπολωλεκὼς ὀδυρεῖται: Ο ομιλητής εσκεμμένα 

χρησιμοποιεί  το ρήμα ὀδυρεῖται για να δημιουργήσει δραματικό κλίμα, ότι δηλαδή ο 

Απολλόδωρος στενοχωριέται (Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.186, 

Παραγραφὴ πρὸς Ναυσίμαχον καὶ Ξενοπείθην 38.19, Ἰσοκ. Παραγραφὴ πρὸς 

Καλλίμαχον 18.35). Με την παράλληλη χρήση των μετοχών ἀπορῶν και ἀπολωλεκὼς 

προκαταλαμβάνει τους δικαστές ότι υποκρίνεται, παρουσιάζοντας τον εαυτό του 

φτωχό. Το συγκεκριμένο ρήμα επίσης θυμίζει το ύφος των τραγικών ποιητών (Εὐρ. 

Φοίνισσαι στιχ. 1762, Σοφ. Οἰδίπους ἐπί Κολωνώ στιχ. 1439).  

 

βραχέα ἡμῶν ἀκούσατε: Οι δικαστές θα πληροφορηθούν με συντομία για όλα τα 

έσοδα που αφορούν την περιουσιακή κατάσταση του Απολλοδώρου.  

 

οὗτος γὰρ ἐκ μὲν τῶν χρεῶν ὁμοῦ τάλαντ᾽ εἴκοσιν εἰσπέπρακται ἐκ τῶν 

γραμμάτων ὧν ὁ πατὴρ κατέλιπεν: O Απολλόδωρος εισέπραξε 20 τάλαντα από 

τους οφειλέτες του πατέρα του. Ο Cohen (1992: 124) υποστηρίζει ότι ο όρος 

γράμματα είναι τεχνικός που δηλώνει τα αρχεία των τραπεζιτών ([Δημ.] Πρὸς 

Τιμόθεον ὑπὲρ χρέως 49.43, Πρὸς Κάλλιππον 52.19). Ο Thompshon (1981: 89 σημ. 

14) σημειώνει επίσης ότι ο Απολλόδωρος μπορεί να κατείχε όλα τα αρχεία του 
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πατέρα του, όμως δεν είχε στη διάθεσή του το πιο σημαντικό, αυτό που αφορούσε τη 

μίσθωση της τράπεζας.  

 

καὶ τούτων ἔχει πλέον ἢ τὰ ἡμίσεα (πολλῶν γὰρ τὰ μέρη τὸν ἀδελφὸν ἀποστερεῖ): 

Η χρήση της παρένθεσης έχει ως στόχο να επεξηγήσει και να τεκμηριώσει όσα έχει 

αναφέρει προηγουμένως ο ομιλητής. Ο Απολλόδωρος έχει στερήσει από τον αδελφό 

του μεγάλο μέρος των εσόδων από την κοινή τους περιουσία (πβ. §8). Το ρήμα 

ἀποστερῶ χρησιμοποιείται συχνά σε υποθέσεις κληρονομιάς για να δηλώσει κλοπή ή 

απάτη (πβ. Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Κίρωνος κλήρου 8.3 με το σχ. της Griffith - Williams 2013: 

107-108).  

 

37. ἐκ δὲ τῶν μισθώσεων, ὀκτὼ μὲν ἐτῶν ἃ Φορμίων εἶχε τὴν τράπεζαν ~ καὶ 

ταῦτ᾽ ἐστὶ δέκα τάλαντα καὶ τετταράκοντα μναῖ: Το ετήσιο ενοίκιο της τράπεζας 

ήταν 1 τάλαντο και 40 μνες (100 μνες) και το ενοίκιο του εργαστηρίου των ασπίδων 

ήταν 1 τάλαντο (πβ. §11). Ολόκληρο το ποσό του ενοικίου ανερχόταν στα 2 τάλαντα 

και στις 40 μνες (πβ. §51, Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.31-32). Κατά 

τη διάρκεια της μίσθωσης των περιουσιακών στοιχείων του Πασίωνος στον 

Φορμίωνα ο Απολλόδωρος λάμβανε το μισό ποσό και από τα δύο μισθωμένα 

ακίνητα. Αργότερα όμως, όταν στον κάθε αδερφό είχε διανεμηθεί το μέρος της 

περιουσίας του πατέρα τους, ο Απολλόδωρος έλαβε μόνο το μίσθωμα από το 

εργαστήριο των ασπίδων. Το μερίδιο του Απολλοδώρου από τη μίσθωση των δύο 

αυτών ακινήτων ήταν 80 μνες, δηλαδή συνολικά 160 μνες ετησίως (Murray 1936: 

348). Συνεπώς, για τα οκτώ χρόνια που διήρκεσε η μίσθωση στον Φορμίωνα έλαβε 

10 τάλαντα και 40 μνες (640 μνες).  

 

δέκα δὲ τῶν μετὰ ταῦτα, ὧν ἐμίσθωσαν ὕστερον Ξένωνι καὶ Εὐφραίῳ καὶ 

Εὔφρονι καὶ Καλλιστράτῳ, τάλαντον τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑκάστου: Ο MacDowell (2004: 

165 σημ. 57) λέγει ότι στις §§11-13 αναφέρεται η μίσθωση της τράπεζας και του 

εργαστηρίου των ασπίδων στον Φορμίωνα, καθώς και ότι στη συνέχεια η μίσθωση 

της τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στους νέους ενοικιαστές είχε το ίδιο ενοίκιο με 

τη μίσθωση του Φορμίωνος. Σύμφωνα με τον Cohen (1992: 67) η σημαντική αξία της 

τράπεζας φαίνεται πρώτα από την οκταετή μίσθωσή της στον Φορμίωνα και έπειτα 

από τη δεκαετή μίσθωσή της στους νέους ενοικιαστές.  
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38. χωρὶς δὲ τούτων, ἐτῶν ἴσως εἴκοσι τῆς ἐξ ἀρχῆς νεμηθείσης οὐσίας, ἧς αὐτὸς 

ἐπεμελεῖτο, τὰς προσόδους, πλέον ἢ μνᾶς τριάκοντα: Ο Thompson (1979: 87) 

επισημαίνει ότι τα 20 τάλαντα που αναφέρονται εδώ αφορούν το ποσό που τελικά 

αποκόμισε ο Απολλόδωρος από τα 39 τάλαντα που είχε δανείσει συνολικά ο Πασίων 

(πβ. §5). Επομένως, υπολείπονται ακόμη άλλα 19 τάλαντα προς είσπραξη. Ο 

ομιλητής αναφέρει επίσης ότι ο Απολλόδωρος έλαβε ως εισόδημα περισσότερες από 

30 μνες για το μέρος της πατρικής περιουσίας που κληρονόμησε για την περίοδο των 

είκοσι χρόνων. Στο παρόν χωρίο η λέξη πρόσοδοι έχει τη σημασία των εισοδημάτων.  

 

ἐὰν δ᾽ ἅπαντα συνθῆτε, ὄσα ἐνείματο, ὅσα εἰσεπράξατο, ὅσ᾽ εἴληφε μίσθωσιν: H 

χρήση του σχήματος της αναφοράς (Smyth 1920: 673 §3010) και του ασύνδετου 

(Kirk 1895: 10) προκαλεί την προσοχή των δικαστών και στην ουσία περιγράφει τα 

χρήματα που κληρονόμησε και εισέπραξε ο Απολλόδωρος από τα ενοίκια και τα χρέη 

της πατρικής του περιουσίας. Η συχνή επανάληψη του ρήματος εἴληφε από τις §§38-

40 σημαίνει τη συγκέντρωση όλων των χρημάτων από τον Απολλόδωρο. 

 

πλέον ἢ τετταράκοντα τάλαντα εἰληφὼς φανήσεται: Η περιουσία του 

Απολλοδώρου υπολογίζεται σε περισσότερα από 40 τάλαντα, εάν συνυπολογισθούν 

τα ενοίκια και οι εισπράξεις των χρεών. Σύμφωνα με τον MacDowell (2004: 166 σημ. 

61) το συνολικό εισόδημα των 40 ταλάντων προέρχεται από την ενοικίαση για είκοσι 

χρόνια της τράπεζας και του εργαστηρίου των ασπίδων, που αντιστοιχούσε περίπου 

σε δύο τάλαντα ετησίως (πβ. §39). Με το ρήμα φανήσεται θα γίνει γνωστή η αλήθεια 

των ισχυρισμών του ομιλητή. 

 

χωρὶς ὧν οὗτος εὖ πεποίηκεν, καὶ τῶν μητρῴων, καὶ ὧν ἀπὸ τῆς τραπέζης ἔχων 

οὐκ ἀποδίδωσι πένθ᾽ ἡμιταλάντων καὶ ἑξακοσίων δραχμῶν: Ο ομιλητής κάνει 

λόγο για τα έσοδα του Απολλοδώρου από τις ευεργεσίες του Φορμίωνος, από την 

κληρονομιά της μητέρας του (πβ. §§15, 32), καθώς και τα 5 ημιτάλαντα και 600 

δραχμές που έλαβε από την τράπεζα, πιθανόν ως δάνειο, και δεν αποπλήρωσε. Η 

υπόμνηση στις ευεργεσίες που προσέφερε ο Φορμίων στον Απολλόδωρο έχουν ήδη 

αναφερθεί από τον ομιλητή (πβ. §2). Ο Pearson (1972: 232) υποστηρίζει ότι ο 

ομιλητής δεν παρουσιάζει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τα χρήματα που 

έλαβε ο Απολλόδωρος από την τράπεζα, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι είναι αληθινή η 

πληροφορία του. Η χρήση αναλυτικών πληροφοριών για οικονομικά ζητήματα 



ΥΠΕΡ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

243 

 

εντοπίζεται και σε άλλον λόγο του Δημοσθένη (Πρὸς Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.6-

7), όπου γίνεται αναφορά σε οικονομικά ποσά που αφορούν εμπορικά ζητήματα. 

 

39. ἀλλὰ νὴ Δία ταῦθ᾽ ἡ πόλις εἴληφεν: Η επίκληση αυτή χρησιμοποιείται από έναν 

ομιλητή για να καταρρίψει ένα επιχείρημα (Carey & Reid 1985: 97). Οι Sommerstein 

& Fletcher (2007: 128-129) πιστεύουν ότι εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ανεπίσημου 

όρκου. Ο ομιλητής προτίθεται να ανασκευάσει τα πιθανά επιχειρήματα του 

Απολλοδώρου σχετικά με τον τρόπο που ξόδεψε τα χρήματά του. Σύμφωνα με τον 

Bers (2009: 109) η χρήση των όρκων στους ρητορικούς λόγους είναι κοινός τόπος 

(Δημ. Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.20, 39, Πρὸς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ 32.29, 

Κατὰ Κόνωνος αἰκείας 54.34). Ο Harrison (1971: 150) υποστηρίζει ότι 

χρησιμοποιούνται από τους ομιλητές για να πείσουν περί της εγκυρότητας της 

υπόθεσής τους.  

 

καὶ δεινὰ πέπονθας πολλὰ: Η εν λόγω φράση ειρωνεύεται το γεγονός ότι ο 

αντίπαλος έχει υποστεί πολλές και σοβαρές ζημιές (πβ. Δημ. Παραγραφὴ πρὸς 

Πανταίνετον 37.57). Ο ομιλητής προκαταλαμβάνει τους δικαστές, για να απορρίψει 

ακολούθως το επιχείρημα που θα αναφέρει ο αντίπαλός του, ότι υπέστη πλήθος 

οικονομικών συμφορών λόγω των δημόσιων λειτουργιών που ανέλαβε. 

 

καταλελειτουργηκώς: Η μετοχή αυτή εμπεριέχει ειρωνεία αναφορικά με το γεγονός 

ότι ο Απολλόδωρος δαπάνησε ολόκληρη την περιουσία του για τη διεκπεραίωση 

δημόσιων υπηρεσιών. Για τη χρήση της πρόθεσης κατὰ που δηλώνει υπερβολή πβ. 

Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Δικαιογένους κλήρου 5.43.  

  Οι άνθρωποι, οι οποίοι ασχολούνταν με την εκτέλεση των λειτουργιών αποκτούσαν 

κύρος, όπως και την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας (Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ 

κονδύλου 21.160), δύο στοιχεία που ενδεχομένως θα μπορούσαν να τους φανούν 

χρήσιμα σε μια μελλοντική τους ανάμειξη σε κάποια δίκη (Ober 1989: 231-233, 

Whitehead 1983: 55-57). Ένας κοινός τόπος στο corpus της αττικής ρητορείας είναι 

όταν ένας διάδικος υπενθυμίζει στους δικαστές τις λειτουργίες που έχει εκτελέσει και 

οι οποίες τον έχουν οδηγήσει σε οικονομική ζημία (πβ. Λυσ. Ἀπολογία δωροδοκίας 

ἀπαράσημος 21.3). Σύμφωνα με τον Harris (2018: 59) η αναφορά ενός ομιλητή στις 

δημόσιες λειτουργίες που έχει αναλάβει κάποιος πραγματοποιείται είτε για να 

δηλώσει τον καλό του χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να τονίσει ότι δεν ευσταθούν οι 
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κατηγορίες που δέχεται από τον αντίπαλό του, είτε για να αποδείξει ότι είναι 

πλούσιος για λόγους που εξυπηρετούν τους σκοπούς του, είτε για να εξηγήσει κάποιο 

γεγονός που αναφέρει στη διήγησή του, είτε τέλος, για να κερδίσει την εύνοια των 

δικαστών. Η Βολονάκη (2014: 180) υποστηρίζει ότι ο οικογενειακός πλούτος 

κάποιου γινόταν αποδεκτός από την αθηναϊκή κοινωνία μόνο αν χρησιμοποιούνταν 

για τη διεκπεραίωση λειτουργιών που αφορούσαν το συμφέρον της πόλης (Δημ. Κατὰ 

Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.169, Πρὸς Πολυκλέα περὶ τοῦ ἐπιτριηραρχήματος 50.9, 

Λυσ. Πρὸς Σίμωνα ἀπολογία 3.47). 

   Η λειτουργία ήταν σημαντική πηγή εσόδων για το δημόσιο, η οποία είχε σχέση με 

την επιτέλεση συγκεκριμένων δημόσιων καθηκόντων που αναλάμβαναν οι πλούσιοι 

πολίτες της Αθήνας (MacDowell 1978: 161, Lanni 2006: 21). Οι κύριες κατηγορίες 

λειτουργιών ήταν οι έκτακτες και οι τακτικές. Στις έκτακτες ανήκε η τριηραρχία που  

αποτελούσε το πιο δαπανηρό είδος λειτουργίας (Griffith - Williams 2013: 48, 

Kremmydas 2012: 19), και στις τακτικές περιλαμβάνονταν η ἀρχιθεωρία, η 

γυμνασιαρχία, η ἑστίασις, η λαμπαδαρχία και η χορηγία (Αποστολάκης 2009: 25). Για 

να συγκαταλεγεί κάποιος στη λειτουργική τάξη θα έπρεπε η περιουσία του να 

ανερχόταν στα 3 με 4 τάλαντα (Wardale 1915: 7, Davies 1984: 28-37, Osborne 1991: 

129). Σύμφωνα με τους Amemiya (2007: 52), Trevett (2011: xxiii-xxiv) και 

Βολονάκη (2012: 329) ήταν αποδεκτή τακτική ενός πλούσιου άνδρα να υπενθυμίζει 

ενώπιον των δικαστών το πλήθος των λειτουργιών που έχει αναλάβει, με σκοπό τον 

εντυπωσιασμό και την απόδοση χάρης από την κοινωνία. Ο Αποστολάκης (2009: 25-

26) παρατηρεί ότι η γενναιοδωρία με την οποία κάποιος πλούσιος εκτελούσε μια 

λειτουργία αποτελούσε σταθερό βήμα για τη διάκρισή του στο δημόσιο βίο. Οι 

Αθηναίοι ως ανταμοιβή για τις πολύτιμες υπηρεσίες του τον επιβράβευαν είτε με 

τιμητικά ψηφίσματα είτε με την ανάθεση πολιτικών αξιωμάτων είτε, σε περίπτωση 

ανάγκης, με ευνοϊκή μεταχείριση στο δικαστήριο. Ο Απολλόδωρος υπήρξε δημόσιο 

πολιτικό πρόσωπο, o οποίος ανέλαβε δαπανηρές λειτουργίες, με σκοπό την απόκτηση 

κύρους ([Δημ.] Πρὸς Πολυκλέα περὶ τοῦ ἐπιτριηραρχήματος 50.34-37). 

Παρατηρούνται περιπτώσεις επίσης κατά τις οποίες υπήρχαν πολίτες, οι οποίοι 

επιθυμούσαν να απαλλαγούν νόμιμα από τη διεκπεραίωση μιας λειτουργίας. Οι δύο 

νομικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνταν ήταν η σκῆψις και η ἀντίδοσις. Η σκῆψις 

αποτελούσε την επίσημη αιτιολόγηση για τη νόμιμη εξαίρεση από τη λειτουργία στον 

αρμόδιο άρχοντα (Harrison 1971: 234-236), ενώ η ἀντίδοσις ήταν η υπόδειξη ενός 

καταλληλότερου πολίτη και πιο πλούσιου για να αναλάβει τη λειτουργία από αυτόν 
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στον οποίο είχε αρχικώς ανατεθεί (Harrison 1971: 236-238, Christ 1990: 160-168, 

Wooten 2008: 100). Σύμφωνα με τον Αποστολάκη (2009: 26), με την πάροδο του 

χρόνου, οι λειτουργίες άρχισαν να αντιμετωπίζονται περισσότερο ως φορολογικές 

επιβαρύνσεις παρά ως τιμητικές προσφορές. Αυτό είχε ως συνέπεια οι εύποροι 

πολίτες να μην επιθυμούν να εκτελέσουν τις λειτουργικές τους υποχρεώσεις. Ο 

Stanley (1993: 26) παρατηρεί συγκεκριμένα περιπτώσεις πλούσιων πολιτών, οι οποίοι 

δεν αναφέρονται στο δικαστήριο σε καμία εκτέλεση λειτουργίας, γεγονός που 

παραπέμπει ενδεχομένως σε πρακτικές αποφυγής από τα λειτουργικά βάρη. Ο Christ 

(1990: 159) υποστηρίζει ότι συχνά οι πλούσιοι πολίτες αποκρύπτουν τα περιουσιακά 

τους στοιχεία, για να αποφύγουν τις δημόσιες λειτουργίες, γεγονός που εξυπηρετεί 

τους αντιπάλους τους στο δικαστήριο, ώστε να τους πλήξουν αποτελεσματικότερα. 

Κατά τον Finley (1973: 152) η αναφορά ενός διαδίκου στην αποφυγή διεκπεραίωσης 

λειτουργιών από τον αντίπαλο λειτουργεί ως μέσο αμαύρωσης του ήθους του. Για το 

επιχείρημα αυτό βλ. Hunter (1994): 106-111. Αξίζει να επισημανθεί ότι η εκτέλεση 

των λειτουργιών ήταν συνυφασμένη με το καλό της πόλης και το πρόσωπο που 

αναλάμβανε τη λειτουργία απολάμβανε την απόδοση τιμής και ευγνωμοσύνης από 

την κοινωνία (Kremmydas 2012: 14). 

 

ἀλλ᾽ ἃ μὲν ἐκ κοινῶν ἐλειτούργεις τῶν χρημάτων, σὺ καὶ ἁδελφὸς ἀνηλώσατε: 

Το επιχείρημα που προωθείται εδώ είναι ότι οι λειτουργίες που διεκπεραίωσε ο 

Απολλόδωρος αφορούν όχι μόνο τον ίδιο αλλά και τον αδελφό του, επομένως είναι 

κοινές. Ο ομιλητής δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι οι λειτουργίες πραγματοποιήθηκαν 

από τον αντίδικό του, αλλά αναφέρει ότι αυτές έγιναν από τα κοινά χρήματα των δύο 

αδελφών. Δεν υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες να συνηγορούν ότι ισχύει αυτό το 

επιχείρημα· το βέβαιο όμως είναι ότι προσπαθεί να μειώσει το κύρος του αντιπάλου 

του. 

 

αἰσχρῶς καὶ κακῶς ἀνήλωκας: Η Βολονάκη (2012: 215) σημειώνει ότι η φράση 

αἰσχρῶς καὶ κακῶς υποδηλώνει πολλά και σοβαρά αδικήματα (Δημ. Κατὰ Φιλίππου 

Γ’ 9.62, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Δικαιογένους κλήρου 5.43, Λυσ. Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 

13.65). Πβ. αἰσχρῶς καὶ δεινῶς (Δημ. Περὶ τῆς παραπρεσβείας 19.217). Η Griffith - 

Williams (2013: 76) τονίζει ότι η χρήση των επιρρημάτων αυτών συγκροτεί μια 

μορφή ισχυρής καταδίκης για τον αντίπαλο. Ο ομιλητής με αποδέκτη του τον 

Απολλόδωρο θίγει το ήθος του και τονίζει ότι σπατάλησε την περιουσία του με 
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ανήθικο και άσχημο τρόπο, αποδυναμώνοντας παραλλήλως τo επιχείρημά του ότι 

ξόδεψε τα χρήματά του για την εκτέλεση των λειτουργιών (Lanni 2006: 169, Sanders 

2012: 378). Η εμφατική επανάληψη του ρήματος ἀναλίσκω σε διάφορους ρηματικούς 

τύπους στις §§39-42 (ἀνηλώσατε - ἀνήλωκας - ἀνηλωκὼς - ἀναλίσκοντα) καθιστά 

εναργή τη συνήθεια του Απολλοδώρου να ξοδεύει χρήματα για την προσωπική του 

ευχαρίστηση. Το επιχείρημα του ομιλητή στηρίζεται στην ιδέα ότι, αν κάποιος 

ασχολείται με την ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών και φιλοδοξιών, δεν 

θα έχει την δυνατότητα στο μέλλον να αναλαμβάνει και να διεκπεραιώνει λειτουργίες 

(Rademaker 2005: 241, 259-260). Εκείνη την εποχή αν κάποιος είχε σπαταλήσει την 

πατρική του περιουσία και δεν είχε φροντίσει να τη διατηρήσει θεωρούνταν 

ακατάλληλος από την Πολιτεία να αναλάβει τη διαχείριση δημοσίων χρημάτων 

(Ευσταθίου 2014: 243-244). Στο σημείο αυτό ο ομιλητής ουσιαστικά αποσπά την 

προσοχή των δικαστών από το θέμα των λειτουργιών που έχει εκτελέσει ο αντίπαλός 

του τονίζοντας τον αισχρό τρόπο διαχείρισης της περιουσίας του. Πιθανόν ο σκοπός 

του είναι να δημιουργήσει ένα ισχυρό αντίβαρο, που δείχνει προφανώς ότι οι 

προσφορές του στην πόλη στην πραγματικότητα ήταν μεγάλες και σημαντικές, για 

αυτό και προσπαθεί να τις μειώσει. 

 

40. ἵνα δ᾽ εἰδῆτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι ~ λαβέ μοι τὸ βιβλίον τουτὶ καὶ τὴν 

πρόκλησιν ταυτηνὶ καὶ τὰς μαρτυρίας ταυτασί: Η τελική πρόταση μαζί με τη 

χρήση του ρήματος εἰδῆτε (πβ. §36) προετοιμάζει τους δικαστές για το ότι πρόκειται 

να τους ενημερώσει για τα χρήματα, τα οποία έχει αποκτήσει ο Απολλόδωρος καθώς 

και για όλες τις λειτουργίες που έχει διεκπεραιώσει. Ο Kirk (1895: 19) σημειώνει ότι 

η πρόταση αυτή συνήθως χρησιμοποιείται από έναν ομιλητή για να συνοψίσει όλες 

τις αποδείξεις που κατέχει αναφορικά με την υπόθεσή του. Σύμφωνα με τον Pearson 

(1972: 233) η φράση καθ᾽ ἓν ἕκαστον τίθεται σκοπίμως για να τονισθεί ότι θα δοθεί 

μεγάλη έμφαση σε κάθε ένα αποδεικτικό στοιχείο ξεχωριστά. Ο ομιλητής παραδίδει 

στον γραμματέα του δικαστηρίου το βιβλίον, την πρόκλησιν και τις σχετικές 

μαρτυρίες. Η Scafuro (2011: 223) υποστηρίζει ότι το βιβλίον που παρουσιάζεται εδώ 

αφορά ένα υπόμνημα με τις σημειώσεις που κρατούσε ο Απολλόδωρος για τα 

χρήματα που είχε αποκτήσει μετά τον θάνατο του πατέρα του, καθώς και με τις 

οικονομικές του δαπάνες για την εκτέλεση των λειτουργιών. Στα τραπεζικά βιβλία 

εμπεριέχονται όλες οι λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων ενός τραπεζίτη. Η χρήση 

τους είναι απαραίτητη σε υποθέσεις που εισάγονται σε δίκες, γιατί επαληθεύουν τους 
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ισχυρισμούς ενός διαδίκου (Isager & Hansen 1975: 92-93). Για το ουσιαστικό βιβλίον 

πβ. Ἰσοκ. Παραγραφὴ πρὸς Καλλίμαχον 18.19. Το κείμενο της προκλήσεως έχει σχέση 

με την πρόταση που έγινε στον Απολλόδωρο να προσκομίσει αντίγραφα από τα 

βιβλία που κρατούσε για τους οικονομικούς του λογαρισμούς. Για τα αντίγραφα αυτά 

πβ. [Δημ.] Πρὸς Τιμόθεον ὑπὲρ χρέως 49.43.  

 

ΒΙΒΛΙΟΝ: Ο τίτλος αυτός δεν υπήρχε στο αρχικό κείμενο και προτείνεται ως 

μεταγενέστερη προσθήκη από τον Reiske. Η συμπλήρωση αυτή φαίνεται ορθή εδώ, 

αφού αμέσως παραπάνω ο ομιλητής έχει δώσει στον γραμματέα του δικαστηρίου το 

σχετικό υπόμνημα για να το διαβάσει. 

 

§§41-52: Σε αυτό το τμήμα της απόδειξης αντιπαραβάλλονται δύο πρόσωπα, ο 

Απολλόδωρος και ο Φορμίων. Ο Απολλόδωρος κατηγορείται από τον ομιλητή ότι δεν 

προσέφερε χρήματα για την τακτοποίηση των λειτουργιών που είχε αναλάβει, ψέγει 

την αλαζονική και σπάταλη συμπεριφορά του, το ανήθικο προφίλ που διατηρεί στην 

κοινωνική και δημόσια ζωή και, γενικότερα, επιτίθεται σε όλον τον τρόπο ζωής του. 

Επίσης, στην προσβλητική του στάση έναντι των Αθηναίων για το δικαίωμα 

πολιτογράφησης που εξασφάλισαν στην οικογένειά του (§§45-47). Επειδή ο σκοπός 

του ομιλητή στο συγκεκριμένο σημείο είναι να συγκρίνει τον Απολλόδωρο με τον 

Φορμίωνα, επαινεί τον τελευταίο για τον ενάρετο χαρακτήρα του και τη χρησιμότητά 

του στην πόλη και στην τράπεζα (§51). Τοιουτοτρόπως επιτίθεται στον Απολλόδωρο, 

θεωρώντας τον ως ανάξιο του πατέρα του και συκοφάντη.  

 

41. Τοσαῦτα μὲν τοίνυν χρήματα εἰληφὼς καὶ χρέα πολλῶν ταλάντων ἔχων, ὧν 

τὰ μὲν παρ᾽ ἑκόντων, τὰ δ᾽ ἐκ τῶν δικῶν εἰσπράττει: Εδώ ο ομιλητής αναφέρεται 

σε όλα τα χρήματα που εισέπραξε ο Απολλόδωρος είτε με τη θέληση των οφειλετών 

του πατέρα του είτε έπειτα από δίκες που διεξήγαγε (Thompshon 1981: 85). Η χρήση 

της δεικτικής αντωνυμίας τοσαῦτα υπογραμμίζει τα πολλά χρήματα του αντιπάλου. 

Ανάλογη μνεία έχει πραγματοποιήσει ο ομιλητής και παραπάνω (πβ. §20), τονίζοντας 

ότι οι δίκες που έχει εγείρει ο Απολλόδωρος σχετικά με οικονομικά ζητήματα 

υποδεικνύουν την ακόρεστη επιθυμία του για πλουτισμό. 

 

καὶ τοσαῦτ᾽ ἀνηλωκὼς ὅσ᾽ ὑμεῖς ἠκούσατε: Στο σημείο αυτό τονίζεται η σπατάλη 

μεγάλων χρηματικών ποσών από τον Απολλόδωρο για την κάλυψη των προσωπικών 
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του επιθυμιών. Σύμφωνα με τον Dover (1974: 179) η δαπάνη χρημάτων για την 

ικανοποίηση της προσωπικής ευχαρίστησης κάποιου προκαλούσε εχθρικά 

συναισθήματα στο περιβάλλον του (πβ. §39 σχ.). Με το ρήμα ἠκούσατε επικυρώνεται 

η απόδειξη των δαπανών του αντιπάλου του ομιλητή. 

 

οὐδὲ πολλοστὸν μέρος τῶν προσόδων, μὴ ὅτι τῶν ἀρχαίων, εἰς τὰ λειτουργίας: 

Για την εκτέλεση των λειτουργιών ο Απολλόδωρος ξόδεψε ένα πολύ μικρό μέρος της 

περιουσίας του που προερχόταν από τα έσοδα που είχε και όχι από τα αρχικά 

κεφάλαια. Ο Roisman (2005: 154) παρατηρεί ότι ο ομιλητής υποβαθμίζει εδώ όλες τις 

λειτουργίες του αντιπάλου του, προκειμένου σκοπίμως να μειώσει την αξία της 

προσφοράς του. Για άλλα παρόμοια παραδείγματα που αφορούν στην προσπάθεια 

ενός διαδίκου να υποβαθμίσει τις δημόσιες υπηρεσίες που έχει προσφέρει ο αντίδικός 

του πβ. Δημ. Κατὰ Ἀριστοκράτους 23.184, Λυσ. Περὶ τῆς Εὐάνδρου δοκιμασίας 26.4. 

Για τη λέξη ἀρχαίων με τη σημασία των κεφαλαίων πβ. Δημ. Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς 

Α’ 27.50, Πρὸς Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.26. 

 

ὅμως ἀλαζονεύσεται καὶ τριηραρχίας ἐρεῖ καὶ χορηγίας: Το ρήμα ἀλαζονεύομαι 

δεν απαντάται πολύ συχνά στους ρητορικούς λόγους (Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ 

κονδύλου 21.169, Ἰσοκ. Παναθηναϊκὸς 12.74). Εδώ ο ομιλητής δηλώνει την 

αλαζονική συμπεριφορά του αντιπάλου του όταν θα αναφερθεί στις τριηραρχίες και 

στις χορηγίες που έχει εκτελέσει. Ο επιδιωκόμενος στόχος του είναι να μειώσει τον 

αντίδικό του καθώς και τις προσφορές του προς το δημόσιο. 

   Στην αττική ρητορεία και κυρίως σε λόγους υπεράσπισης είναι κοινός τόπος ένας 

διάδικος να επισημαίνει ότι έχει ασχοληθεί με τη διεκπεραίωση λειτουργιών 

(Kremmydas 2012: 429), όπως επίσης και ότι ξόδεψε περισσότερα χρήματα στην 

πραγματικότητα, με μοναδικό σκοπό να εντυπωσιάσει και να κερδίσει την εύνοια των 

δικαστών (πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.156, Παραγραφὴ πρὸς 

Ναυσίμαχον καὶ Ξενοπείθην 38.25, Λυσ. Ἀρεοπαγιτικὸς περὶ τοῦ σηκοῦ ἀπολογία 7.31, 

Δήμου καταλύσεως ἀπολογία 25.31). Έτσι στον λόγο του Δημοσθένη Κατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν Α’ (45.66) ο Απολλόδωρος κατηγορεί τον Στέφανο ότι δεν ανέλαβε 

καμία δημόσια λειτουργία, διαβρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ήθος του. Αντίθετα 

τονίζει ότι ο ίδιος εκτέλεσε όλες τις λειτουργίες που του ανατέθηκαν με πολύ μεγάλη 

ευχαρίστηση σαν μια πράξη ευγνωμοσύνης για το δικαίωμα του Αθηναίου πολίτη 
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που είχε χορηγηθεί στην οικογένειά του (Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 

45.78, Πρὸς Πολυκλέα περὶ τοῦ ἐπιτριηραρχήματος 50.11).  

   Η τριηραρχία και η χορηγία που αναφέρονται εδώ ήταν είδη λειτουργίας. Η 

τριηραρχία αφορούσε τον εξοπλισμό μιας τριήρους ή τετρήρους από τους πιο 

πλούσιους πολίτες (Δραγωνάκη - Καζαντζάκη 2004: 295). Ο τριήραρχος αναλάμβανε 

τα καθήκοντά του μέσα στο καλοκαίρι (Jordan 1975: 65-66). Είχε την υποχρέωση να 

δίνει χρήματα για τη συντήρηση ενός πλοίου του αθηναϊκού ναυτικού καθώς και να 

μεριμνά για τη συντήρηση του πληρώματος για δώδεκα μήνες (Kaiser 2007: 445, 

Laistner 1927: 82)· ταυτοχρόνως, σε περίπτωση που του ανετίθετο ναυτική 

αποστολή, τελούσε χρέη κυβερνήτη (Isager & Hansen 1975: 186, Wooten 2008: 100, 

Βολονάκη 2012: 210, Harris 2013: 46). Επίσης, είχε το δικαίωμα, αν επιθυμούσε, να 

πληρώσει κάποιον άλλον για να εκτελέσει αυτό το καθήκον για λογαριασμό του 

(MacDowell 1990: 295). Από τον 5ο αιώνα π.Χ. και έπειτα για την ανακούφιση των 

τριηραρχούντων ο θεσμός άλλαξε και πλέον διανεμόταν σε δύο άνδρες (Carey & 

Reid 1985: 104, Λεντάκης 2018: 102), προκειμένου να κατανεμηθούν ισάξια τα 

οικονομικά βάρη (Todd 2007: 469). Κατά τα έτη 357-340 π.Χ. υπήρχαν συνολικά 

1.200 τριήραρχοι (Jones 1958: 57). Οι αρμόδιοι άρχοντες, οι οποίοι ονομάζονταν 

ἐπιμεληταὶ νεωρίων, μπορούσαν να επιβάλουν την ποινή της φυλάκισης στον 

τριήραρχο που δεν είχε εκτελέσει πλήρως τα καθήκοντά του (MacDowell 1978: 164). 

Σύμφωνα με τους Harrison (1971: 235-236) και Rhodes (1972: 153-158) αν ένα πλοίο 

πάθαινε ζημιές ή καταστρεφόταν είτε από τις καιρικές συνθήκες, είτε από κάποια 

εχθρική ενέργεια, είτε από αμέλεια του τριηράρχου, τότε διεξαγόταν δίκη κατά την 

οποία οι δικαστές αποφάσιζαν αν το κόστος της αντικατάστασης έπρεπε να 

καταβληθεί από το δημόσιο ταμείο, από τον ίδιο τον τριήραρχο ή κάποιο άλλο 

πρόσωπο (Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 18.107, Kατὰ Εὐέργου καὶ Μνησιβούλου 

ψευδομαρτυριῶν 47.26).  

   Η χορηγία επίσης αφορούσε την ανάληψη των δαπανών ενός χορού σε δραματικούς 

ή μουσικούς αγώνες (Christ 2006: 146, Gagarin 2011: 8), καθώς και την πρόσληψη 

του εκπαιδευτή που θα ασχολούνταν με την εκπαίδευση των μελών του χορού (Harris 

2008: 15, Wooten 2008: 100). Κατά το τέλος του 5ου αιώνα π.Χ. μια χορηγία 

μπορούσε να ανατεθεί σε δύο ή και περισσότερους χορηγούς, αλλά είναι πολύ 

πιθανόν να μην διατηρήθηκε αυτή η τακτική (Davies 1967: 33). Σύμφωνα με τους 

Isager & Hansen (1975: 187) ο Απολλόδωρος υπέβαλε μηνύσεις στο παρελθόν 

εναντίον του συντριηράρχου του Πολυκλέα για οικονομική ζημία (πβ. [Δημ.] Πρὸς 
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Πολυκλέα περὶ τοῦ ἐπιτριηραρχήματος 50)· ωστόσο, ανέλαβε ξανά τριήραρχος το 

356/355 π.Χ. και χορηγός το 352/351 π.Χ. Η αναφορά στις λειτουργίες της 

τριηραρχίας και της χορηγίας είναι εσκεμμένη, διότι εκείνη την εποχή στην αρχαία 

Αθήνα αποτελούσαν τις πιο δαπανηρές λειτουργίες.  

 

42. ἐγὼ δ᾽, ὡς μὲν οὐκ ἀληθῆ ταῦτ᾽ ἐρεῖ, ἐπέδειξα: Ο ομιλητής προχωράει σε μία 

συμπερασματική διατύπωση αναφέροντας ότι έχει παρουσιάσει στους δικαστές όλες 

τις αποδείξεις που επιβεβαιώνουν ότι ο αντίπαλός του δεν πρόκειται να πει την 

αλήθεια αναφορικά με το πραγματικό ποσό που ξόδεψε για τις δημόσιες λειτουργίες. 

Η φράση oὐκ ἀληθῆ ταῦτ᾽ ἐρεῖ εμφανίζεται πολύ σπάνια στους Αττικούς ρήτορες (πβ. 

Λυσ. Περὶ τραύματος ἐκ προνοίας, ὑπὲρ οὗ καὶ πρὸς ὃν ἄδηλον 4.13). Συνήθως 

χρησιμοποιείται το ρήμα ψεύδεται, προκειμένου να υπογραμμισθούν τα ψέματα του 

αντιπάλου (Αἰσχίν. Κατὰ Κτησιφῶντος 3.99, Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 18.24, Περὶ τῆς 

παραπρεσβείας 19.44, Λυσ. Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου 24.2). 

 

κάλλιον εἶναι καὶ δικαιότερον ~ τόνδε μὲν ἐν ταῖς ἐσχάταις ἐνδείαις ὁρᾶν, τοῦτον 

δ᾽ ὑβρίζοντα καὶ εἰς ἅπερ εἴωθεν ἀναλίσκοντα: Η χρήση των επιθέτων αυτών 

δηλώνει την προσωπική κρίση του ομιλητή, η οποία τονίζεται με τη χρήση του 

ρήματος οἶμαι. Ο ίδιος συμπεραίνει ότι είναι καλύτερο και πιο δίκαιο ο Απολλόδωρος 

να ξοδεύει χρήματα για τις δημόσιες λειτουργίες που αναλαμβάνει από τη δική του 

περιουσία παρά να του παραδοθεί η περιουσία του Φορμίωνος. Η Lanni (2006: 169) 

σημειώνει ότι σκοπίμως ο ομιλητής υποβαθμίζει στο χωρίο αυτό τις δαπάνες του 

Απολλοδώρου για την εκτέλεση των λειτουργιών, ώστε να υποτιμήσει την προσφορά 

του στην πόλη. Ο ομιλητής αντιπαραβάλλει από τη μία πλευρά τον Φορμίωνα, ο 

οποίος θα οδηγηθεί στη φτώχεια, αν τελικά οι δικαστές παραδώσουν την περιουσία 

του στον αντίπαλό του, και από την άλλη πλευρά τον Απολλόδωρο. Ο χαρακτηρισμός 

του Απολλοδώρου ως υβριστή (ὑβρίζοντα) λειτουργεί ως μέσο αμαύρωσης του ήθους 

του. Για την έννοια της ὕβρεως και τη χρήση της στους ρητορικούς λόγους πβ. §30 

σχ. Η φράση εἴωθεν ἀναλίσκοντα δηλώνει τη συνήθεια του αντιπάλου να σπαταλάει 

χρήματα. Στον λόγο του Δημοσθένη Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ (45.77) ο 

Απολλόδωρος, για να υποστηρίξει τον εαυτό του απέναντι στο επιχείρημα, 

παρουσιάζεται φειδωλός και συγκρατημένος στα έξοδα.  
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43. ἀλλὰ μὴν περί γε τῆς εὐπορίας ~ μόνῳ τῶν ὄντων ἀνθρώπων σοὶ τοῦτον οὐκ 

ἔνεστ᾽ εἰπεῖν τὸν λόγον: Ο ομιλητής προκαταλαμβάνει τους δικαστές αναφορικά με 

τα επιχειρήματα του αντιπάλου του για την προέλευση των χρημάτων του 

Φορμίωνος. Ο Απολλόδωρος στον λόγο του Δημοσθένη Κατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν Α’ (45.80-81) λέγει ότι η περιουσία του Φορμίωνος προέρχεται από 

τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Πασίωνος, αφού ο ίδιος ήταν άνδρας 

δουλικής καταγωγής, με αποτέλεσμα να μην έχει κληρονομήσει κάποια περιουσία. 

Ενώ ο Φορμίων παρέδωσε την περιουσία του Πασίωνος στους νόμιμους 

κληρονόμους του, ο ίδιος συνέχισε να είναι πλούσιος και όχι φτωχός. Είναι ένα 

επιχείρημα του Απολλοδώρου, το οποίο αποτελεί σοβαρό υπονοούμενο για απόκτηση 

περιουσίας με άνομα μέσα. Η φράση μόνῳ τῶν ὄντων ἀνθρώπων αποτελεί μια τυπική 

μορφή υπερβολής, προκειμένου να παρουσιασθεί το παράπτωμα του αντιπάλου ως 

μοναδικό και πολύ σοβαρό (Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 18.137, Λυσ. Ἀρεοπαγιτικὸς περὶ 

τοῦ σηκοῦ ἀπολογία 7.33, Κατὰ Φίλωνος δοκιμασίας 31.33). Στο συγκεκριμένο 

σημείο χρησιμοποιείται για να δηλωθεί ότι ο ίδιος ο Απολλόδωρος, ως γιος του 

Πασίωνος, γνωρίζει καλύτερα από όλους τις συνθήκες υπό τις οποίες 

πραγματοποιήθηκαν οι μισθώσεις της ακίνητης περιουσίας του πατέρα του στον 

Φορμίωνα (§§4-7), καθώς και την απαλλαγή του μετά τη λήξη των μισθώσεων αυτών 

(§10), γεγονός που αποδεικνύει ότι σε όλες τις υποχρεώσεις του και τις 

δραστηριότητές του ήταν νόμιμος. 

 

οὐδὲ γὰρ Πασίων ὁ σὸς πατὴρ ἐκτήσαθ᾽ εὑρὼν οὐδὲ τοῦ πατρὸς αὐτῷ 

παραδόντος: Η αντίθεση που επιτυγχάνεται μέσω της επιλογής των μετοχών (εὑρὼν 

- παραδόντος) είναι αποτελεσματική για να καταδειχθεί ότι η περιουσία που απέκτησε 

ο Πασίων δεν προήλθε τυχαία ούτε του κληροδοτήθηκε από τον πατέρα του. Εδώ ο 

ομιλητής θέλει να αναδείξει τη διαφορά του Πασίωνος και του Φορμίωνος από τον 

Απολλόδωρο. Οι δύο πρώτοι δεν κληρονόμησαν έτοιμη περιουσία και εργάστηκαν 

σκληρά για να την αποκτήσουν, ενώ στον Απολλόδωρο κληροδοτήθηκε η περιουσία 

του πατέρα του με αποτέλεσμα να απολαμβάνει χωρίς κανέναν κόπο πλούσια υλικά 

αγαθά. 

 

ἀλλὰ παρὰ τοῖς αὑτοῦ κυρίοις Ἀντισθένει καὶ Ἀρχεστράτῳ τραπεζιτεύουσι: Ο 

Αντισθένης και ο Αρχέστρατος ήταν τραπεζίτες και πρώην κύριοι του Πασίωνος, οι 

οποίοι του παραχώρησαν την ιδιοκτησία της τράπεζας (Isager & Hansen 1975: 89, 
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Trevett 1992: 1). Σχετικά με την παράδοση της τράπεζας στον Πασίωνα ο Davies 

(APF 429) καταλήγει ότι πιθανόν του δόθηκε ως δώρο για την εργατικότητά του, 

απορρίπτοντας ιδέες που σχετίζονται είτε με ενοικίαση της τράπεζας είτε με 

παραχώρησή της λόγω συγγενικών δεσμών με τους πρώην κυρίους του. Σύμφωνα με 

τον Jones (1956: 186) είναι πολύ πιθανόν ο Πασίων να ανέλαβε την τράπεζα ενώ 

ακόμη ήταν δούλος. Ο Αντισθένης δεν παρουσιάζεται σε καμία άλλη πηγή παρά μόνο 

στο συγκεκριμένο σημείο (MacDowell 2004: 167 σημ. 62). Ο Cohen (1992: 81) 

σημειώνει ότι είχε σίγουρα έναν γιο, τον Αντίμαχο, ο οποίος είχε αποκτήσει πολύ 

καλή φήμη στον κοινωνικό του περίγυρο (πβ. §45). Ο Αρχέστρατος αναφέρεται ξανά 

σε λόγο του Ισοκράτη (Τραπεζιτικὸς 17.43) και μάλιστα τονίζεται ότι ήταν εγγυητής 

για τις τραπεζικές εργασίες του Πασίωνος, γεγονός που υποδεικνύει προφανώς ότι 

είχαν στενές επαγγελματικές σχέσεις. Παρά την προηγούμενη δουλική καταγωγή του 

Πασίωνος, αυτός κέρδισε την εμπιστοσύνη των πρώην κυρίων του χάρη στις 

ικανότητές του, οι οποίοι τελικά του έδωσαν την ελευθερία του.  

 

πεῖραν δοὺς ὅτι χρηστός ἐστι καὶ δίκαιος, ἐπιστεύθη: Τα δύο αυτά επίθετα 

συντελούν στην προαγωγή του ήθους του Πασίωνος, ο οποίος παρουσιάζεται 

ενάρετος και δίκαιος (Trevett 1992: 155). Το ρήμα ἐπιστεύθη χρησιμοποιείται με τη 

σημασία της εμπιστοσύνης (Cohen 1992: 100). Ο Πασίων απέδειξε στους κυρίους 

του ότι έχει ηθικό και δίκαιο χαρακτήρα και έτσι απέκτησε την εμπιστοσύνη τους. 

Για τη φράση πεῖράν τινος διδόναι που σημαίνει «αποδεικνύω κάτι σε κάποιον» πβ. 

Ἰσοκ. Παναθηναϊκὸς 12.236. Σύμφωνα με τον Jones (1956: 186), ενδεχομένως να 

ήταν ακόμη δούλος, όταν ανέλαβε τη διοίκηση της τράπεζας. Όταν ένας δούλος είναι 

καλός και δίκαιος, τότε είναι σωστό που κερδίζει ως επιβράβευση την ελευθερία του 

από τον κύριό του (Isager & Hansen 1975: 178). Στον λόγο Πρὸς Πολυκλέα περὶ τοῦ 

ἐπιτριηραρχήματος ([Δημ.] 50.56) ο ίδιος ο Απολλόδωρος επίσης παραδέχεται ότι ο 

πατέρας του είχε καλλιεργήσει αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης με πολλά πρόσωπα 

από όλη την Ελλάδα. 

 

44. ἔστι δ᾽ ἐν ἐμπορίῳ καὶ χρήμασιν ἐργαζομένοις ἀνθρώποις φιλεργὸν δόξαι καὶ 

χρηστὸν εἶναι τὸν αὐτὸν θαυμαστὸν ἡλίκον: Ο ομιλητής επισημαίνει ότι στον 

εμπορικό κόσμο και στο τραπεζιτικό σύστημα οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι εργατικοί 

και ενάρετοι έχουν πολύ μεγάλη αξία. Για τον όρο φιλεργòν πβ. §5 σχ. Ο Πασίων 

κατέχει και τα δύο χαρακτηριστικά, τα οποία σύμφωνα με τους Isager & Hansen 
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(1975: 178) αποτελούν σπάνιο συνδυασμό για τον κύκλο των τραπεζιτών. Η φράση 

θαυμαστὸν ἡλίκον χρησιμοποιείται στον Δημοσθένη για να τονίσει κάτι ως άξιο 

θαυμασμού  (Κατὰ Τιμοκράτους 24.122).  

 

οὔτ᾽ οὖν ἐκείνῳ τοῦθ᾽ οἱ κύριοι παρέδωκαν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἔφυ χρηστός, οὔτε τῷδε 

ὁ σὸς πατήρ: Ο συνδυασμός των λέξεων που χρησιμοποιείται στις §§43-44 

αναφορικά με το επίθετο χρηστὸς (χρηστός ἐστι, χρηστὸν εἶναι, ἔφυ χρηστός, χρηστὸν 

ἐποίησεν) είναι σκόπιμος. Εξαίρεται η ιδιότητα του καλού και ενάρετου ανθρώπου 

που έχει δοθεί στον άνθρωπο από τη φύση του. Έτσι λοιπόν η εντιμότητα και η 

εργατικότητα του Πασίωνος δεν του κληροδοτήθηκαν από τους πρώην κυρίους του 

και ούτε φυσικά ο Πασίων τις κληροδότησε στον Φορμίωνα· άρα, και οι δύο τους 

είναι από τη φύση τους καλοί άνθρωποι. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι οι ηθικές αρετές 

δεν είναι έμφυτες στον άνθρωπο, αλλά αποκτώνται μέσω της εξάσκησης και της 

εκπαίδευσης. Ο ενάρετος άνθρωπος με προσωπική άσκηση αποκτάει έναν τρόπο 

ζωής, ο οποίος τον απομακρύνει από το κακό και τα πάθη. Συνεπώς, επιλέγει να είναι 

ηθικός με κριτήριο τον φρόνιμο βίο (Ἠθικὰ Νικομάχεια 1107a1).  

 

σὲ γὰρ ἂν πρότερον τοῦδε χρηστὸν ἐποίησεν, εἰ ἦν ἐπ᾽ ἐκείνῳ: Η φράση 

υποδηλώνει την ειρωνεία του ομιλητή προς τον Απολλόδωρο (Kirk 1895: 12) και 

στοχεύει στην υποβάθμιση του χαρακτήρα του. Αναφέρει ότι, αν τα χαρακτηριστικά 

του έντιμου και του σωστού ανθρώπου δεν υπάρχουν εκ φύσεως αλλά αποκτώνται με 

την εκπαίδευση, τότε ο Πασίων θα είχε φροντίσει, ώστε πρώτα ο γιος του να 

αποκτήσει αυτά τα προτερήματα, παρά ο Φορμίων.  

 

εἰ δὲ τοῦτο ἀγνοεῖς, ὅτι πίστις ἀφορμὴ πασῶν ἐστι μεγίστη πρὸς χρηματισμόν, 

πᾶν ἂν ἀγνοήσειας: Η πρόταση αρχίζει και τελειώνει με την ίδια φράση, με σκοπό να 

υπογραμμισθεί το περιεχόμενό της. Ο Pearson (1972: 236) σημειώνει ότι εδώ με τη 

λέξη πίστις ο ομιλητής συνδυάζει τη σημασία «της εμπιστοσύνης» με τη σημασία  

«της πίστωσης». Η λέξη χρηματισμὸς δηλώνει «την φροντίδα για να κερδίζει κανείς 

χρήματα» (Laistner 1927: 88). Για τη χρήση της συγκεκριμένης λέξης με αυτήν την 

έννοια πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.167, Ἐρωτικὸς 61.38. Ο Cohen 

(1992: 148) λέγει ότι για τις εμπορικές δραστηριότητες η φήμη του έμπιστου και του 

ακέραιου συνεργάτη ήταν ζωτικής σημασίας για τους Αθηναίους.  
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χωρὶς δὲ τούτων πολλὰ καὶ τῷ σῷ πατρὶ καὶ σοὶ καὶ ὅλως τοῖς ὑμετέροις 

πράγμασι Φορμίων γέγονε χρήσιμος: Σύμφωνα με τον Kremmydas (2012: 193) τo 

επίθετο χρήσιμος δηλώνει τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι χρήσιμοι για την πόλη και 

ικανοί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην κοινωνία (πβ. §§57, 58, [Δημ.] Κατὰ 

Ἀριστογείτονος Α’ 25.31). Ο Αποστολάκης (2009: 154) θεωρεί ότι χρησιμοποιείται 

συχνά στους δικανικούς λόγους για να περιγράψει τους πολίτες που ξοδεύουν 

χρήματα για την πόλη. Το συγκεκριμένο επίθετο είναι συγγενής ετυμολογικά λέξη με 

το επίθετο χρηστὸς που υπάρχει σποράδην σε όλον τον λόγο (πβ. §§43, 44). Για τη 

σύγκριση των δύο αυτών όρων βλ. Dover (1974): 296-298. Στο χωρίο αυτό τονίζεται 

σκοπίμως ότι ο ρόλος του Φορμίωνος υπήρξε ωφέλιμος τόσο για τις υποθέσεις του 

Πασίωνος, όσο και για του Απολλοδώρου και γενικότερα για όλα τα θέματα που τους 

αφορούσαν.  

 

ἀλλ᾽ οἶμαι τῆς σῆς ἀπληστίας καὶ τοῦ σοῦ τρόπου τίς ἂν δύναιτο ἐφικέσθαι;: Με 

την ερώτηση αυτή ο συνήγορος του Φορμίωνος υπογραμμίζει εσκεμμένα ότι είναι 

τόσο μεγάλη η απληστία του Απολλοδώρου και ο κακός του χαρακτήρας, που δεν 

μπορεί κανείς να τον φθάσει. Γενικότερα, τέτοιου είδους ερωτήσεις, οι οποίες 

τίθενται είτε προς τους δικαστές είτε προς τους αντιπάλους ενός διαδίκου δεν 

αναμένεται να απαντηθούν· επέχουν θέση συμπερασματικής διατύπωσης (Βολονάκη 

2012: 149). 

 

45. καὶ δῆτα θαυμάζω πῶς οὐ λογίζει πρὸς σεαυτόν, ὅτι ἔστιν Ἀρχεστράτῳ τῷ 

ποτὲ τὸν σὸν πατέρα κτησαμένῳ υἱὸς ἐνθάδε, Ἀντίμαχος, πράττων οὐ κατ᾽ ἀξίαν, 

ὃς οὐ δικάζεταί σοι: Το ρήμα θαυμάζω δηλώνει την απορία του ομιλητή σχετικά με 

τον Αντίμαχο, ο οποίος παρά το γεγονός ότι ήταν νόμιμος κληρονόμος του 

Αρχεστράτου είναι φτωχός, ενώ ο Απολλόδωρος, ο οποίος είναι γιος του Πασίωνος 

και μη νομίμου διαδόχου του Αρχεστράτου αλλά ποιητού, είναι πλούσιος. Αναφορικά 

με τα βιογραφικά στοιχεία του Αντιμάχου δεν υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία παρά 

μόνο αυτά που αντλούνται από τον συγκεκριμένο λόγο. Οι Isager & Hansen (1975: 

178) λέγουν ότι ο Αντίμαχος ήταν ο γιος του τραπεζίτη Αρχεστράτου, ο οποίος 

πιθανότατα μετά τον θάνατο του πατέρα του ανέλαβε την τράπεζα. Ο ομιλητής 

σχολιάζει ότι ο Αντίμαχος δεν έχει λάβει όλα όσα του αξίζουν, όμως, παρότι 

συντρέχει αυτός ο λόγος, δεν έχει εγείρει δίκη εναντίον του Απολλοδώρου. Η 
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αναφορά αυτή λειτουργεί ως εργαλείο επίθεσης του ομιλητή προς τον αντίπαλό του, ο 

οποίος ασχολείται διαρκώς με την υποβολή άδικων και αναίτιων μηνύσεων. 

   Πρέπει να αναφερθεί ότι υπήρχαν νόμοι, οι οποίοι προστάτευαν μέχρι ενός σημείου 

τον φτωχό από τον πλούσιο, όμως το πολίτευμα αναγνώριζε τις οικονομικές 

διακρίσεις που υφίστανται στην αθηναϊκή κονωνία (Ober 1989: 198, 219-220). Η 

δικαστική διαμάχη μεταξύ ενός φτωχού και ενός πλουσίου δεν διεξαγόταν επί ίσοις 

όροις, αφού ο πλούσιος ως μέλος της ανώτερης τάξης υπερείχε του φτωχού. 

Μπορούσε μέσω της δωροδοκίας ή του εκφοβισμού των μαρτύρων να κερδίσει τη 

δίκη. Ο MacDowell (1990: 336) σημειώνει ότι ένας πλούσιος άνδρας ήταν σε θέση να 

καθορίσει ακόμη και τον χρόνο εκδίκασης της υπόθεσής του είτε με δωροδοκία είτε 

με χρήση άλλων παράνομων μέσων και ιδιαιτέρως στις υποθέσεις εκείνες που ήταν ο 

ίδιος κατηγορούμενος. 

 

εἰ σὺ μὲν χλανίδα φορεῖς: Η χλανὶς ήταν ένα μάλλινο υψηλής ποιότητας ένδυμα που 

φοριόταν επάνω από τα ρούχα σαν μανδύας, Οι φτωχοί δεν είχαν την οικονομική 

δυνατότητα να το αγοράσουν (Pearson 1972: 237, MacDowell 1990: 352). 

Στερεωνόταν στον δεξί ώμο με μια καρφίτσα ή ένα κουμπί και χρησιμοποιούνταν 

επίσης ως ένδυμα στο κυνήγι ή στον πόλεμο (Maureen 2003: 6).  

   Ο ομιλητής περιγράφει την προσεγμένη εξωτερική εμφάνιση του αντιπάλου του για 

να τονίσει τον πολυτελή τρόπο ζωής του. Κατά τον Ober (1989: 207) ο επιδεικτικός 

τρόπος ζωής των πλουσίων αποτελεί συχνά αντικείμενο προβολής του από τους 

Αττικούς ρήτορες, με σκοπό να εκμεταλλευθούν τον φθόνο του ακροατηρίου έναντι 

αυτών που είχαν πλούτο. Συνεπώς, η αναφορά στα πολυτελή ρούχα που κοσμούσαν 

την εμφάνιση των αντιδίκων τους αποτελεί συνηθισμένο ρητορικό τόπο, προκειμένου 

να κάνουν αισθητή την ανάγκη τους για επίδειξη και κατά συνέπεια να τους 

περιθωριοποιήσουν (Αἰσχίν. Κατὰ Τιμάρχου 1.131, Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ 

κονδύλου 21.133).  

 

καὶ τὴν μὲν λέλυσαι, τὴν δ᾽ ἐκδέδωκας ἑταίραν: Με τη φράση αυτή εννοείται ότι ο 

Απολλόδωρος συνήθιζε είτε να απελευθερώνει κάποιες από τις εταίρες του (πβ. 

[Δημ.] Κατὰ Ὀλυμπιοδώρου βλάβης 48.53) είτε όπως σημειώνει ο Pearson (1972: 

237) με το ρήμα ἐκδέδωκας εννοείται ότι τους έδινε προίκα για να παντρευτούν. 

Κατά τους MacDowell (1978: 87) και Blundell (1995: 115) στην Αρχαιότητα η 

προίκα δεν αποτελούσε νομική υποχρέωση αλλά μια συνήθη ενέργεια. Ο Κάππαρης 
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(2008: 219) τονίζει ότι ακόμη και σε γυναίκες, οι οποίες προορίζονταν ως 

παλλακίδες, ήταν δυνατόν να τους χορηγηθεί προίκα. Ο καθορισμός της προίκας 

περιλαμβάνονταν στο γαμήλιο συμβόλαιο και ήταν ο κεντρικός άξονας των 

διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνταν μεταξύ του πατέρα, του αδελφού ή του 

παππού μιας γυναίκας και του μελλοντικού συζύγου της. Εδώ η ρητορική διαβολή 

του ομιλητή προς τον Απολλόδωρο σχετίζεται με την προβολή της ύπαρξης πολλών 

ερωμένων (Scafuro 2011: 264 σημ. 140). Αποτελούσε συνηθισμένο φαινόμενο εκείνη 

την εποχή οι πλούσιοι να ξοδεύουν την περιουσία τους στην απόκτηση δούλων και 

στην ύπαρξη ερωμένων, δεν σημαίνει όμως ότι ήταν και κοινώς αποδεκτό (Dover 

1974: 179). Οι MacDowell (1978: 88) και Κάππαρης (2008: 225) σημειώνουν ότι 

σύμφωνα με τα δεδομένα που ίσχυαν εκείνο το διάστημα η γυναίκα όφειλε να μένει 

πιστή στον σύζυγό της· όμως δεν συνέβαινε το ίδιο και στην περίπτωση του άνδρα, ο 

οποίος μπορούσε να διατηρεί ερωτικές σχέσεις με άλλες γυναίκες χωρίς ιδιαίτερες 

συνέπειες.  

   Ο όρος ἑταῖρα σημαίνει «την υψηλής κατηγορίας πόρνη», η οποία ήταν 

καλλιεργημένη και διαθέσιμη μόνο σε πλούσιους άνδρες (Κάππαρης 2008: 324, 

Gagarin 2011: 201 σημ. 43). Σύμφωνα με τον Ogden (1996: 158-159) μπορούσε να 

ήταν ελεύθερη ή δούλη, Αθηναία ή ξένη. Η τιμή εξαγοράς της κυμαινόταν μεταξύ 

των 20 και των 30 μνων (Ἰσοκ. Περὶ ἀντιδόσεως 15.288, Ὑπερείδ. Κατ᾽ Ἀθηνογένους 

3.4). Για να μπορεί να ψυχαγωγεί έναν άντρα λάμβανε ειδική εκπαίδευση για την 

καλλιέργεια των δεξιοτήτων της στο τραγούδι, στο παίξιμο μουσικών οργάνων, στον 

χορό και διέθετε επίσης βασικές κοινωνικές γνώσεις που της επέτρεπαν να 

συμμετέχει σε συζητήσεις των ανδρών (Cantarella 2005: 251). Αξίζει να τονισθεί ότι 

ανάμεσα στην ἑταῖρα και στον εραστή της υπήρχε μια βαθύτερη σχέση, η οποία 

αποτυπωνόταν στην ύπαρξη συναισθημάτων από την πλευρά της ἑταίρας προς 

εκείνον και στην υποχρέωσή της να τον διασκεδάσει και να κρατάει αμείωτο το 

ενδιαφέρον του (Dover 1984: 147, Κάππαρης 2008: 324). Συχνά οι Αττικοί ρήτορες 

αποκαλούσαν μια ἑταῖρα ως πόρνη, όταν επιθυμούσαν να τη μειώσουν (πβ. Δημ. 

Κατὰ Ἀνδροτίωνος παρανόμων 22.56, Κατὰ Ὀλυμπιοδώρου βλάβης 48.56, Λυσ. Περὶ 

τραύματος ἐκ προνοίας, ὑπὲρ οὗ καὶ πρὸς ὃν ἄδηλον 4.19)· αντιθέτως ονόμαζαν μια 

πόρνη ἑταῖρα, όταν ήθελαν για τους δικούς τους σκοπούς να την εξυψώσουν. Το 

βέβαιο είναι ότι οι εκάστοτε χαρακτηρισμοί ανταποκρίνονταν στους επιδιωκόμενους 

στόχους και στη διάθεση του ομιλητή.  
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καὶ ταῦτα γυναῖκ᾽ ἔχων ποιεῖς: Ο Απολλόδωρος, παρότι παντρεμένος, απολάμβανε 

τη συντροφιά και άλλων γυναικών. 

   Κατά τον Λεντάκη (2015: 54) στην αρχαία Αθήνα οι γάμοι δεν πραγματοποιούνταν 

από αγάπη, αλλά ο σκοπός ήταν η απόκτηση παιδιών και η εξασφάλιση του οίκου 

(πβ. [Δημ.] Κατὰ Νεαίρας 59.122). Ο ομιλητής όμως εδώ δεν περιορίζει τον ρόλο της 

συζύγου αποκλειστικά στην τεκνοποίηση και στην ανατροφή των παιδιών, αλλά δίνει 

αξία στον ρόλο της. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που ένας άνδρας παντρευόταν από 

αγάπη μια γυναίκα και όχι απλώς για την απόκτηση παιδιών που θα συνέχιζαν τον 

οίκο του· ή, τέλος, για να έχει τη δυνατότητα μέσω του γάμου του να αυξήσει την 

περιουσία του (Κάππαρης 2008: 337). Το χωρίο αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον 

λόγο του Δημοσθένη Πρὸς Πολυκλέα περὶ τοῦ ἐπιτριηραρχήματος (50.61), στον οποίο 

ο Απολλόδωρος μιλάει για τη γυναίκα του με μεγάλη τρυφερότητα και αγάπη. 

 

καὶ τρεῖς παῖδας ἀκολούθους περιάγει: Ο ομιλητής περιγράφει στους δικαστές τον 

τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούσε ο Απολλόδωρος, ο οποίος είχε πάντοτε μαζί του 

τρεις δούλους ως ακολούθους. Για τη χρήση της λέξης παῖδας με την έννοια των 

δούλων πβ. [Δημ.] Πρὸς Ἀπατούριον παραγραφὴ 33.8. Προφανώς, οι δούλοι αυτοί 

ήταν μικροί σε ηλικία. Η συγκεκριμένη αναφορά είναι σκόπιμη, ώστε να 

υπογραμμισθεί η ανάγκη του Απολλοδώρου για επίδειξη δύναμης και εξουσίας. Και 

στον λόγο του Δημοσθένη Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου (21.158) ο ρήτορας 

επισημαίνει ότι ο αντίπαλός του, ο Μειδίας, κυκλοφορούσε δημοσίως με τη συνοδεία 

δούλων. Μπορεί η συνοδεία ενός Αθηναίου από έναν δούλο του να ήταν συχνή 

εικόνα, ο αριθμός όμως των τριών ή των τεσσάρων δούλων να τον ακολουθούν είναι 

σίγουρα υπερβολικός (MacDowell 1990: 378).  

 

ζῇς ἀσελγῶς: Η επίθεση του ομιλητή απευθύνεται στο ήθος του Απολλοδώρου, ο 

οποίος παρουσιάζεται στο σημείο αυτό να ζει ακόλαστα. Ο Απολλόδωρος είχε 

υιοθετήσει έναν υπερβολικό τρόπο ζωής. Σύμφωνα με τον MacDowell (1990: 220) η 

ἀσέλγεια ως όρος χρησιμοποιούνταν πολύ συχνά στην αττική ρητορεία. Συχνά 

συνδεόταν με την έννοια της ὕβρεως (Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.1, 

Κατὰ Ἀριστοκράτους 23.56) ή για να δηλώσει τον ανήθικο τρόπο ζωής (Αἰσχίν. Κατὰ 

Κτησιφῶντος 3.170, [Δημ.] Κατὰ Νεαίρας 59.30). Επίσης, δήλωνε την επιθετική 

συμπεριφορά, όπως να χτυπήσει κάποιος έναν άλλον ή γενικότερα να φερθεί κανείς 

με βιαιότητα. Ο συγκεκριμένος τύπος διαβολής είναι συχνός στην αττική δικανική 
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ρητορεία, ο οποίος δημιουργεί ένα κλίμα αντιπάθειας και δυσαρέσκειας των 

δικαστών προς τον αντίπαλο (Dover 1974: 111, Ober 1989: 206-208).  

 

αὐτὸς δ᾽ ἐκεῖνος πολλῶν ἐνδεής ἐστιν: Ο ομιλητής τονίζει ότι ο Αντίμαχος ζούσε σε 

μεγάλη οικονομική εξαθλίωση. Για τη λέξη ἐνδεὴς με τη σημασία του φτωχού στην 

αττική ρητορεία πβ. Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.74, Λυσ. Kατὰ 

Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.11.  

 

46. οὐδὲ τὸν Φορμίων᾽ ἐκεῖνος οὐχ ὁρᾷ: Οι αρνήσεις εδώ δεικνύουν ότι ο 

Αντίμαχος δεν γνωρίζει την τωρινή κοινωνική θέση του Φορμίωνα.  

 

καίτοι εἰ κατὰ τοῦτ᾽ οἴει σοι προσήκειν τῶν τούτου ~ ἐκ τούδε τοῦ λόγου: Ο 

ομιλητής χρησιμοποιεί το επιχείρημα της δουλικής καταγωγής και αναφέρει ότι, αν ο 

Απολλόδωρος θεωρεί ότι ο Φορμίων τού ανήκει, επειδή ήταν πρώην δούλος του 

πατέρα του, τότε και οι δύο, δηλαδή και ο Απολλόδωρος και ο Φορμίων, ανήκουν 

στον Αντίμαχο, του οποίου ο πατέρας ήταν πρώην κύριος του πατέρα τού 

Απολλοδώρου. Ο στόχος του είναι μέσα από την προβολή της δουλικής προέλευσης 

του αντιπάλου του να τον περιθωριοποιήσει, αφού είναι γνωστή η σημασία που 

έδιναν οι Αθηναίοι τότε στην γνήσια αθηναϊκή καταγωγή (πβ. §30 σχ.). 

 

σὺ δ᾽ εἰς τοῦθ᾽ ἥκεις ἀγνωμοσύνης: Η λέξη ἀγνωμοσύνη εμπεριέχει την 

περιφρόνηση την οποία επιδεικνύει ο Απολλόδωρος στο δικαίωμα του Αθηναίου 

πολίτη που απέκτησε η οικογένειά του. Εκείνη την εποχή όλοι όσοι 

πολιτογραφούνταν όφειλαν να δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους προς την πόλη για τη 

χορήγηση αυτού του αγαθού, η οποία αποδεικνυόταν εμπράκτως με την προσφορά 

δημόσιων υπηρεσίων (Βολονάκη 2012: 345). Για τη χρήση του συγκεκριμένου 

ουσιαστικού στους Αττικούς ρήτορες πβ. Αἰσχίν. Κατὰ Κτησιφῶντος 3.153, Δημ. 

Περὶ τῶν συμμοριῶν 14.5, Περὶ τοῦ στεφάνου 18.207, 252, Ἐπιτάφιος 60.20. 

 

§47: Στην παράγραφο αυτή ο ομιλητής επιτίθεται στο ήθος του αντιπάλου του 

τονίζοντας ότι η περιφρόνησή του προς το δικαίωμα του Αθηναίου πολίτη που 

απέκτησε έχει επίδραση τόσο στον ίδιο και τους προγόνους του, όσο και στην ίδια 

την πόλη που του το παραχώρησε. Η χρήση πολλών ρημάτων σε δεύτερο ενικό 

πρόσωπο συνιστά αποστροφή και επιτείνει το κλίμα δυσαρέσκειας εναντίον του. 
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καὶ ὑβρίζεις μὲν σαυτὸν καὶ τοὺς γονέας τεθνεῶτας: Η ὕβρις στο σημείο αυτό δίνει 

βαρυσήμαντο χαρακτήρα στη δήλωση. Η αναφορά του ομιλητή στην κακή 

συμπεριφορά του Απολλοδώρου και στην ακόλαστη ζωή του έχει αρνητικό και 

προσβλητικό αντίκτυπο, τόσο στον ίδιο όσο και στους νεκρούς γονείς του, των 

οποίων τη μνήμη προσβάλλει. Γενικότερα, η χρήση του επιχειρήματος για τους  

γονείς είναι αποτελεσματική, αφού σύμφωνα με την κοινή αθηναϊκή αντίληψη οι 

πράξεις της δημόσιας ζωής έχουν άμεση επίδραση και στην ιδιωτική ζωή κάποιου.   

Ο ομιλητής τονίζει ότι ο Απολλόδωρος δεν σέβεται τους νεκρούς προγόνους του 

εξαιτίας της αγνώμονος στάσης που επιδεικνύει απέναντι στο δικαίωμα του πολίτη 

που παραχωρήθηκε στην οικογένειά του. Ο σεβασμός στους νεκρούς και κυρίως 

στους νεκρούς συγγενείς ήταν μια αδιαμφισβήτητη πράξη που όφειλαν όλοι να 

τηρούν. Επιπλέον, κάθε είδους αναφορά από τους Αττικούς ρήτορες στην οικογένεια 

ενός διαδίκου δρα καταλυτικά, διότι εγείρει συναισθήματα σεβασμού προς τους 

προγόνους και πιθανής ευγνωμοσύνης για την προσφορά τους στην πόλη. Οι 

πρόγονοι λειτουργούν ως παραδείγματα μίμησης για τους απογόνους τους και η 

αναφορά τους σε αυτούς στοχεύει στην ενίσχυση των επιθέσεων εναντίον του ήθους 

του εκάστοτε αντιπάλου τους (Ἀνδοκ. Περὶ τῆς πρὸς Λακεδαιμονίους εἰρήνης 3.37-40, 

Ἰσοκ. Περὶ εἰρήνης 8.94, Λυσ. Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων πρὸς τὸ δημόσιον 

19.9). Σε αντίθετη περίπτωση, η υπενθύμιση ενός ομιλητή των κακών πράξεων του 

αντιπάλου του επιτυγχάνει την αποδοκιμασία των δικαστών και, κατά συνέπεια, την 

καταδίκη του (Βολονάκη 2012: 329).  

 

προπηλακίζεις δὲ τὴν πόλιν: Το ρήμα αυτό σημαίνει «προσβάλλω αισχρά» (LSJ). Ο 

ομιλητής με τη χρήση των αντιθετικών συνδέσμων (μὲν - δὲ) αντιπαραβάλλει την 

ιδιωτική και δημόσια ζωή του Απολλοδώρου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα της 

ανάρμοστης συμπεριφοράς του και στις δύο πλευρές. Προηγουμένως, έχει αναφερθεί 

στη δουλική καταγωγή του Απολλοδώρου, καθώς και στο δικαίωμα του Αθηναίου 

πολίτη που παραχωρήθηκε στην οικογένειά του (§§44-46), για να καταδείξει ότι η 

περιφρόνησή του προς αυτά αποτελεί προσβολή για την πόλη. Η Βολονάκη (2014: 

198-199) υπογραμμίζει ότι άνδρες, όπως ο Απολλόδωρος, οι οποίοι ήταν δουλικής 

καταγωγής, ήταν δύσκολο να ενταχθούν στο πολιτικό προσκήνιο της Αθήνας, 

ιδιαιτέρως αν επεδείκνυαν συμπεριφορά με την οποία θεωρούσαν τους εαυτούς τους 

ίσους ή ανώτερους από τους Αθηναίους πολίτες. Για τη συνήθη χρήση των ρημάτων 

ὑβρίζω και προπηλακίζω στον Δημοσθένη πβ. Κατὰ Φιλίππου Γ’ 9.60 ὑβρίζετο καὶ 
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προυπηλακίζεθ᾽, Περὶ τοῦ στεφάνου 18.12 ὕβριν ~ καὶ προπηλακισμόν, Κατὰ 

Ἀριστοκράτους 23.120 ὕβρισεν καὶ προὐπηλάκισεν.  

 

καὶ ἃ τῆς τουτωνὶ φιλανθρωπίας ἀπολαύσας ηὕρετο ὁ σὸς πατὴρ καὶ μετὰ ταῦτα 

Φορμίων οὑτοσί: Η φιλανθρωπία αφορά στην καλοσύνη των Αθηναίων, οι οποίοι 

παραχώρησαν το δικαίωμα πολιτογράφησης πρώτα στον Πασίωνα και έπειτα στον 

Φορμίωνα. Οι δικαστές προβάλλονται ως αντιπρόσωποι όλων των Αθηναίων 

(τουτωνὶ).  Αναφορικά με το ακριβές διάστημα της πολιτογράφησης του Φορμίωνος, 

ο Cohen (1992: 103) αναφέρει ότι πιθανόν να πραγματοποιήθηκε μετά το 361/360 

π.Χ. ([Δημ.] Kατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Β’ 46.13 ὁ δὲ Φορμίων Ἀθηναῖος 

ἐγένετο ἐπὶ Νικοφήμου ἄρχοντος, δεκάτῳ ἔτει ὕστερον ἢ ὁ πατὴρ ἡμῶν ἀπέθανεν). 

Σύμφωνα με τον Dover (1974: 201) η φιλανθρωπία αποτελεί σημαντικό 

χαρακτηριστικό που διέπει την αθηναϊκή δημοκρατική κοινωνία (Δημ. Περὶ τοῦ 

στεφάνου 18.5, Κατὰ Ἀριστοκράτους 23.156)· τονίζεται επίσης ως ένα θετικό στοιχείο 

κάποιου (πβ. §55) και πολύ συχνά η έννοια αυτή συγχέεται με το ἔλεος (Kremmydas 

2012: 378). Ο Finley (1973: 39) σημειώνει ότι συχνά ο λαός απηύθυνε έκκληση στη 

φιλανθρωπία του άρχοντα, προκειμένου να αποκαταστήσει μια αδικία ή για να 

αποκομίσει κάποιο όφελος.   

    

ἀντὶ τοῦ κοσμεῖν καὶ περιστέλλειν: Το απαρέμφατο κοσμεῖν αποτελεί μεταφορά. 

Και τα δύο απαρέμφατα χρησιμοποιούνται υπαινικτικά από τον ομιλητή, γιατί θέλει 

να καταδείξει ότι ο Απολλόδωρος δεν φρόντισε, ούτε διαφύλαξε το δικαίωμα 

πολιτογράφησης που είχε αποκτήσει.  

 

ἵνα καὶ τοῖς δοῦσιν ὡς εὐσχημονέστατα ἐφαίνετο καὶ τοῖς λαβοῦσιν ὑμῖν: Η 

πολιτογράφηση ξένων αποτελούσε μεγάλη τιμή και για τους Αθηναίους που 

παραχωρούσαν το δικαίωμα αυτό αλλά και για αυτούς που το λάμβαναν. Η χρήση 

των μετοχών τοῖς δοῦσιν - τοῖς λαβοῦσιν θυμίζει το σχήμα δοῦναι και λαβεῖν. Η 

Βολονάκη (2014: 198) αναφέρει ότι οι Αθηναίοι έδειχναν την εκτίμησή τους προς 

τους νέους αυτούς πολίτες με συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι ήταν οι εξής: πρώτον, 

θα συνέχιζαν και εκείνοι να εκδηλώνουν διαρκώς την ευγνωμοσύνη τους προς την 

πόλη με την προσφορά δημόσιων υπηρεσιών και, δεύτερον, θα απέφευγαν  

οποιαδήποτε συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή.   
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ἄγεις εἰς μέσον, δεικνύεις, ἐλέγχεις, μόνον οὐκ ὀνειδίζεις οἷον ὄντα σε ἐποιήσαντο 

Ἀθηναῖον: Η χρήση του ασύνδετου σχήματος καθώς και της αποστροφής δίνουν 

έμφαση στον λόγο, προκειμένου ο ομιλητής να κερδίσει την προσοχή των δικαστών. 

Για το ασύνδετο σχήμα βλ. Smyth (1920): 484-485 §2165-7. Ο Απολλόδωρος 

επιδεικνύει παντού την πολιτογράφησή του, την επικρίνει και δεν δείχνει τον 

απαιτούμενο σεβασμό σε αυτούς που του έδωσαν το δικαίωμα του Αθηναίου πολίτη. 

Η Βολονάκη (2014: 195) υπογραμμίζει ότι ο Απολλόδωρος εδώ δέχεται σφοδρή 

επίθεση από τον ομιλητή εξαιτίας της αδιαφορίας που επέδειξε στον αθηναϊκό δήμο 

για το δικαίωμα του πολίτη που του παραχωρήθηκε. Η φράση οἷον ὄντα 

χρησιμοποιείται με υποτιμητική σημασία για τον Απολλόδωρο, για να υποδηλώσει 

ότι δεν του άξιζε η πολιτογράφησή του και ουσιαστικά του έγινε κάποιου είδους 

χάρη. Για τη χρησιμοποίηση της φράσης αυτής με περιφρονητικό τρόπο από έναν 

ομιλητή προς τον αντίπαλό του πβ. Δημ. Κατὰ Ἀριστοκράτους 23.7, Λυσ. Κατὰ 

Φίλωνος δοκιμασίας 31.3. Για τη φράση ἄγεις εἰς μέσον πβ. Δημ. Κατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.16. Το ρήμα ὀνειδίζεις χρησιμοποιείται με την έννοια της 

ντροπής και της αισχύνης (πβ. §§39, 58 αἰσχρῶς, αἰσχρὸν). Για τη συχνή χρήση του 

πβ. Αἰσχίν. Κατὰ Κτησιφῶντος 3.78, Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.120, 

Λυσ. Κατὰ Ἐπικράτους καὶ τῶν συμπρεσβευτῶν ἐπίλογος ὡς Θεόδωρος 27.16. 

Συνηθίζεται επίσης να χρησιμοποιείται στους αθηναϊκούς επιτάφιους λόγους (πβ. 

Δημ. Ἐπιτάφιος 60.26). Αυτή η συντακτική δομή θυμίζει το αντίστοιχο σχήμα που 

χρησιμοποιείται στην §52 (ἐλαύνεις συκοφαντεῖς διώκεις). Η συσσώρευση ρημάτων 

αισθητοποιεί την κατηγορία για κακή δημόσια συμπεριφορά. Πβ. επίσης Δημ. Πρὸς 

Βοιωτὸν περὶ τοῦ ὀνόματος 39.34 ἐπιβουλεύῃς, δικάζῃ, φθονῇς, βλασφημῇς, δόξεις. 

 

48. εἶτ᾽ εἰς τοῦθ᾽ ἥκεις μανίας: Συνήθως η φράση που χρησιμοποιείται είναι εἰς 

τοσοῦτον ἥκει τόλμης (πβ. [Δημ.] Πρὸς Βοιωτὸν περὶ προικὸς μητρῴας 40.28, Κατὰ 

Διονυσοδώρου βλάβης 56.3). Ο ομιλητής εσκεμμένα χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο 

ουσιαστικό για να δηλώσει ότι ο Απολλόδωρος έχει καταληφθεί από μανία.  

   Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι θεοί ήταν εκείνοι που  έστελναν τη μανία στους 

ανθρώπους ως τιμωρία για κάποιο κακό που είχαν προκαλέσει (Burkert 1985: 184). 

Στην αρχαία τραγωδία ο Ευριπίδης είναι ο μόνος από όλους τους τραγικούς ποιητές 

που μεταχειρίζεται πιο συχνά σκηνές μανίας. Τα ρήματα που χρησιμοποιεί, όπως 

μαίνω και μαίνομαι και τα επίθετα, όπως μανιὰς και μανιώδης υποδηλώνουν την 

ανεξέλεγκτη έκρηξη του πρωταγωνιστή, η οποία συνδέεται με την τρέλα 



ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

262 

 

(Μπακονικόλα - Γεωργοπούλου 1994: 96-104). Στο έργο του Βάκχαι (στιχ. 32-34) ο 

Διόνυσος στέλνει τη μανία στις κόρες του Κάδμου ως τιμωρία, επειδή δεν πίστεψαν 

στη θεϊκή του ιδιότητα (Friesen 2015: 51). Για τη συχνή χρήση της μανίας στην 

αττική ρητορεία πβ. Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 18.51, Kατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 

21.69, Πρòς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ 32.27, Πρὸς Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.16, Ἰσοκ. 

Πανηγυρικὸς 4.133. 

 

(τί γὰρ ἂν ἄλλο τις εἴποι;): Για τη χρήση της παρένθεσης πβ. §36 σχ. Σύμφωνα με 

τον Smyth (1920: 638 §2804) ο σύνδεσμος γὰρ χρησιμοποιείται σε μια ερώτηση για 

να επαληθεύσει μια προηγούμενη διατύπωση. Εδώ η ρητορική ερώτηση έχει ως 

στόχο να ενισχύσει την πρόταση που προηγήθηκε σχετικά με τη μανία που έχει 

καταλάβει τον Απολλόδωρο. Για τη φράση αυτή πβ. [Δημ.] Κατὰ Φιλίππου Δ’ 10.71.  

 

ὥστ᾽ οὐκ αἰσθάνει ὅτι καὶ νῦν ἡμεῖς μὲν ἀξιοῦντες, ἐπειδήπερ ἀπηλλάγη 

Φορμίων, μηδὲν’ ὑπόλογον εἶναι εἴ ποτε τοῦ σοῦ πατρὸς ἐγένετο, ὑπὲρ σοῦ 

λέγομεν:  Η πρόταση αυτή αποτελεί συμπερασματική δήλωση. Το ρήμα αίσθησης 

που χρησιμοποιείται (οὐκ αἰσθάνει) λειτουργεί ως προκατάληψη αναφορικά με τα 

επιχειρήματα των συνηγόρων του Φορμίωνος. Η διατύπωση μηδὲν ὑπόλογον εἶναι 

υπογραμμίζει ότι ο Φορμίων δεν πρέπει να κατηγορείται, επειδή κάποτε υπήρξε 

δούλος του Πασίωνος. Ο ομιλητής επεξηγεί ότι η μανία που διακατέχει τον αντίπαλό 

του λειτουργεί ως τροχοπέδη για να καταλάβει το εξής: Οι συνήγοροι του 

Φορμίωνος, επειδή ο τελευταίος εξασφάλισε την απελευθέρωσή του από τoν πατέρα 

του Απολλοδώρου, αναφέρουν ότι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν ουσιαστικά 

υπερασπίζουν τον ίδιο. Ο ισχυρισμός αυτός φαίνεται οξύμωρος και πιθανόν 

χρησιμοποιείται από τον ομιλητή για να προκαλέσει την προσοχή των δικαστών. 

 

 σὺ δὲ μηδέποτ᾽ ἐξ ἴσου σοι γενέσθαι τοῦτον ἀξιῶν κατὰ σαυτοῦ λέγεις: Στο 

παρόν χωρίο υπάρχει αντίθεση (ὑπὲρ σοῦ λέγομεν - κατὰ σαυτοῦ λέγεις). Ο ομιλητής 

απευθύνεται στον Απολλόδωρο για να τονίσει ότι ο ίδιος δεν θεωρεί ισάξιό του τον 

Φορμίωνα ως προς την κοινωνική τους θέση. Το συγκεκριμένο επιχείρημα δεν είναι 

ισχυρό και φυσικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού ο Φορμίων 

γεννήθηκε δούλος και έπειτα απελευθερώθηκε, ενώ ο Απολλόδωρος από την αρχή 

ήταν πολιτογραφημένος Αθηναίος πολίτης.  
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ἃ γὰρ ἂν σὺ δίκαια σαυτῷ κατὰ τούτου τάξῃς, ταὐτὰ ταῦθ᾽ ἥξει κατὰ σοῦ παρὰ 

τῶν τὸν σὸν πατέρ᾽ ἐξ ἀρχῆς κτησαμένων: Η πρόταση αυτή αποτελεί συμπέρασμα 

της προηγούμενης διατύπωσης. Ο ομιλητής εδώ χρησιμοποιεί το επιχείρημα της 

δουλικής καταγωγής, το οποίο, όπως λέγει και η Βολονάκη (2014: 197), αποτελεί 

συχνό ρητορικό τόπο στην αττική ρητορεία (Δημ. Κατὰ Ἀνδροτίωνος παρανόμων 

22.61, Λυσ. Κατὰ Νικομάχου γραμματέως εὐθυνῶν κατηγορία 30.27). Αν ο 

Απολλόδωρος θεωρεί δίκαιο να τάσσει τον εαυτό του εναντίον του Φορμίωνος, αφού 

δεν τον μεταχειρίζεται ως ισάξιό του, επειδή υπήρξε πρώην δούλος του, τότε η ίδια 

λογικά αντιμετώπιση ισχύει και για τον Απολλόδωρο από τους πρώην κυρίους του 

πατέρα του. Στο πλαίσιο της πολιτικής λοιδορίας η δουλική καταγωγή του 

Απολλοδώρου προβάλλεται επίτηδες για να τον πλήξει, αφού ήταν δημόσιο πρόσωπο. 

Ενισχύεται η δυσπιστία των δικαστών έναντι όσων δεν έχουν γνήσια αθηναϊκή 

καταγωγή, καθώς και η αγωνία κάθε γνήσιου Αθηναίου να προστατέψει την πόλη 

του. Όπως όμως αναφέρθηκε παραπάνω, ο Απολλόδωρος γεννήθηκε ελεύθερος και 

όχι δούλος όπως ο Φορμίων. Επομένως, το επιχείρημα του ομιλητή περί ισότητας 

είναι ανίσχυρο. 

 

ἀλλὰ μὴν ὅτι κἀκεῖνος ἦν τινῶν, εἶτ᾽ ἀπηλλάγη τὸν αὐτὸν τρόπον ὅνπερ οὗτος 

ἀφ᾽ ὑμῶν: Η αντωνυμία κἀκεῖνος αφορά τον Πασίωνα, του οποίου η απελευθέρωση 

πραγματοποιήθηκε από τους πρώην κυρίους του και συγκεκριμένα από τον 

Αντισθένη και τον Αρχέστρατο (πβ. §43). Έπειτα από τον Πασίωνα απελευθερώθηκε 

και ο Φορμίων (οὗτος). Η φράση ἀφ᾽ ὑμῶν δεικνύει σκοπίμως ότι η απελευθέρωση 

του Φορμίωνος πραγματοποιήθηκε από την οικογένεια του Απολλοδώρου. Σύμφωνα 

με το παρόν χωρίο ο τρόπος απελευθέρωσης και των δύο είναι ίδιος. Και οι δύο χάρη 

στον ηθικό τους χαρακτήρα και τις ικανότητές τους έλαβαν την εμπιστοσύνη των 

κυρίων τους, με αποτελέσμα να κερδίσουν ως δώρο την ελευθερία τους. Για τις 

διάφορες διαδικασίες απελευθέρωσης ενός δούλου στην αρχαία Αθήνα πβ. §14 σχ.  

 

λαβέ μοι ταυτασὶ τὰς μαρτυρίας, ὡς ἐγένετο Πασίων Ἀρχεστράτου: Η Scafuro 

(2011: 265 σημ. 145) σχολιάζει ότι ο ομιλητής στις §§43-47 έχει αναφερθεί 

επανειλημμένες φορές στο ζήτημα της δουλικής προέλευσης του Πασίωνος. 

Πιθανότατα αποσκοπεί στο να θίξει έμμεσα την καταγωγή του γιου του τού 

Απολλοδώρου. Στο σημείο αυτό παραδίδει στον γραμματέα του δικαστηρίου τις 
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μαρτυρίες, οι οποίες θα αποδείξουν τον τρόπο με τον οποίο απελευθερώθηκε ο 

Πασίων από τον πρώην κύριό του τον Αρχέστρατο.  

 

49. Εἶτα τὸν σῴσαντα μὲν ἐξ ἀρχῆς τὰ πράγματα ~ ὅσα ὑμεῖς ἀκηκόατε, τοῦτον 

οἴεται δεῖν ἑλὼν τηλικαύτην δίκην ἀδίκως ἐκβαλεῖν: Το επίρρημα εἶτα εισάγει ένα 

επιχείρημα a fortiori, το οποίο στοχεύει στη συναισθηματική διέγερση των δικαστών 

υπέρ του Φορμίωνος. Για ένα αντίστοιχο επιχείρημα πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ 

κονδύλου 21.57 με το σχ. του MacDowell 1990: 278. Στο σημείο αυτό ο ομιλητής δεν 

αναφέρει το όνομα του Φορμίωνος, αλλά στη θέση του χρησιμοποιεί μετοχές και 

επίθετα (σῴσαντα - χρήσιμον - παρασχόντα - εἰργασμένον), τα οποία κάνουν πιο 

ισχυρή τη διατύπωση. Ο ομιλητής επισημαίνει ότι ο Φορμίων έσωσε τη λειτουργία 

των επιχειρήσεων του Πασίωνος, εννοώντας προφανώς από την οικονομική κρίση 

που είχε ξεσπάσει εκείνη την περίοδο (πβ. §§50, 51 σχ.). Υπήρξε πολύ χρήσιμος για 

τον ίδιο με πολλούς τρόπους, υπονοώντας τον γάμο του με την Αρχίππη και την 

ανάληψη της διοίκησης της τράπεζας έναντι μίσθωσης μετά τον θάνατό του (πβ. §8). 

Επίσης, αναφέρεται και στις ευεργεσίες που προσέφερε ο Φορμίων στον 

Απολλόδωρο για να δείξει τώρα την αχαριστία του τελευταίου και την άδικη 

προσφυγή του σε δίκη. Η φράση ὅσ᾽ ὑμεῖς ἀκηκόατε δίνει την εντύπωση απόδειξης, 

αφού ο ομιλητής επισημαίνει στους δικαστές ότι έχουν ήδη ακούσει για όλες τις 

πράξεις του Φορμίωνος, γεγονός που καθιστά και τους ίδιους μάρτυρες της υπόθεσης 

(πβ. §§3, 44). Για τη χρήση της φράσης αυτής πβ. Δημ. Κατὰ Ἀριστοκράτους 23.203, 

Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.87. Για άλλες παρόμοιες φράσεις που 

χρησιμοποιούνται από έναν ομιλητή για να δηλώσουν ότι οι δικαστές επιβεβαιώνουν 

την υπόθεσή του πβ. Δημ. Περὶ τῆς παραπρεσβείας 19.157 ὑμεῖς ἑοράκατε, Λυσ. Κατὰ 

Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.44 ἴστε δέ.  

   Το ρήμα ἐκβάλλω έχει νομική σημασία και συνήθως δηλώνει είτε το διαζύγιο 

(Harrison 1968: 40, Κάππαρης 2008: 230) είτε περιγράφει τον αντίπαλο ως πολιτικό 

εξόριστο (Todd 2007: 144). Εδώ χρησιμοποιείται με διαφορετική έννοια ως όρος, ο 

οποίος μαζί με τη φράση τηλικαύτην δίκην, σημαίνει ότι μια τυχόν καταδικαστική 

απόφαση θα είχε ως αποτέλεσμα ο Φορμίων να απολέσει την περιουσία του. Το 

συγκεκριμένο επιχείρημα έχει σχέση με το γεγονός ότι στην περίπτωση που ο 

Φορμίων έχανε τη δίκη και δεν μπορούσε να πληρώσει τα 20 τάλαντα που ζητούσε ο 

Απολλόδωρος ως αποζημίωση (πβ. §3), τότε σύμφωνα με τον νόμο ο τελευταίος θα 

μπορούσε να του κατάσχει ισάξιο μέρος της περιουσίας του, γεγονός που 
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ενδεχομένως να τον οδηγούσε στην οικονομική του καταστροφή (MacDowell 2004: 

168 σημ. 65). Η χρήση της μετοχής ἑλὼν στο παρόν χωρίο τονίζει ότι ο 

Απολλόδωρος καταστρέφει τον Φορμίωνα με το να τον προσάγει άδικα σε δίκη. Το 

δίκην ἑλεῖν όταν χρησιμοποιείται από έναν ομιλητή υποδεικνύει την προσπάθεια του 

αντιπάλου του να επιτύχει την καταδίκη του (Talamanca 2017: 47).  

 

οὐ γὰρ ἄλλο γ᾽ ἔχοις οὐδὲν ἂν ποιῆσαι: Η πρόταση αυτή περιέχει σαρκαστικό τόνο 

και λειτουργεί συμπληρωματικά ως συμπέρασμα του προηγούμενου επιχειρήματος. 

Ο ομιλητής υπαινίσσεται ότι προφανώς ο Απολλόδωρος θα μπορούσε να είχε 

διευθετήσει την υπόθεσή του με τον Φορμίωνα με πολλούς άλλους τρόπους, όπως θα 

ήταν για παράδειγμα η τήρηση της απόφασης των διαιτητών περί συμβιβασμού των 

δύο πλευρών. Εν τέλει όμως καταστρέφει αδίκως τον Φορμίωνα, διεξάγοντας 

εναντίον του αυτήν τη δίκη.  

 

εἰς μὲν γὰρ τὰ ὄντ᾽ εἰ βλέπεις ἀκριβῶς, ταῦθ᾽ εὑρήσεις ὧν ἔστιν, ἐάν, ὃ μὴ 

γένοιτο, ἐξαπατηθῶσιν οὗτοι: Ο ομιλητής με την υποθετική πρόταση (εἰ βλέπεις) 

και την απόδοση ταῦθ᾽ εὑρήσεις απευθύνεται στον Απολλόδωρο. Εάν ο τελευταίος 

εξετάσει την περιουσία του Φορμίωνος, θα βρει σε ποιους πραγματικά ανήκει. 

Επίσης, επισημαίνει το ενδεχόμενο εξαπάτησης των δικαστών από τα ψέματα του 

Απολλοδώρου που μπορεί να τους οδηγήσει να παραδώσουν την περιουσία του 

Φορμίωνος σε εκείνον. Η αναφορική αντωνυμία ὧν αφορά όλους τους καταθέτες, οι 

οποίοι είχαν επενδύσει τα χρήματά τους στην τράπεζα που διαχειριζόταν ο Φορμίων. 

Σύμφωνα με τους Murray (1936: 356) και MacDowell (2004: 168 σημ. 66) το 

επιχείρημα που προωθείται είναι πως αν τελικά οι δικαστές εξαπατηθούν από τον 

Απολλόδωρο, τότε η περιουσία του Φορμίωνος δεν θα πρέπει να παραδοθεί στον 

αντίπαλό του αλλά στους καταθέτες της τράπεζας. 

 

50. ὁρᾷς τὸν Ἀριστόλοχον τὸν Χαριδήμου· ποτ᾽ εἶχεν ἀργόν, εἶτά γε νῦν πολλοῖς 

γὰρ ἐκεῖνος ὀφείλων αὐτὸν ἐκτήσατο: Ο Αριστόλοχος (Kirchner, PA 1947, Davies, 

APF 60-61) ήταν γιος του Χαριδήμου, ο οποίος ήταν γνωστός για τις υπηρεσίες που 

είχε προσφέρει στον βασιλιά Κότυ της Θράκης (Pearson 1972: 241). Σύμφωνα με 

τους Isager & Hansen (1975: 89) ήταν γνήσιος Αθηναίος. Στον λόγο του Δημοσθένη 

Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ (45.63-64) αναφέρεται ότι ασκούσε το επάγγελμα 

του τραπεζίτη, όμως καταστράφηκε οικονομικά και έχασε όλη την περιουσία του. 
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Στη συνέχεια έγινε αντιπρόσωπος του Φορμίωνος και εστάλη στο Βυζάντιο. O 

MacDowell (2004: 168 σημ. 67) υποστηρίζει ότι πιθανόν ο συγκεκριμένος 

Αριστόλοχος να ήταν ο Αριστόλοχος από την Ερχία (Kirchner, PA 1951), ο οποίος 

ήταν γνωστός εκείνη την εποχή για τα καθήκοντα του τριηράρχου που είχε αναλάβει 

αρκετές φορές. Ο ομιλητής απευθύνεται στον Απολλόδωρο, προκειμένου να του 

τονίσει, πρώτο από όλα, το παράδειγμα του Αριστολόχου. Αυτός είχε κάποιο κτήμα 

που τώρα ανήκει στους δανειστές του εξαιτίας των πολλών οικονομικών οφειλών που 

είχε όταν το απέκτησε και δεν μπορούσε να αποπληρώσει. Ο Cohen (1992: 215) 

υποστηρίζει ότι στο σημείο αυτό διακρίνεται μια σύντομη υπόμνηση του ομιλητή στο 

θέμα της κερδοσκοπίας ακινήτων.  

 

καὶ τὸν Σωσίνομον καὶ τὸν Τιμόδημον καὶ τοὺς ἄλλους τραπεζίτας ~ ἐξέστησαν 

ἅπαντες τῶν ὄντων: Δεν υπάρχουν πληροφορίες από άλλες πηγές για τον Σωσίνομο 

(MacDowell 2004: 169 σημ. 68) παρά μόνο ότι ήταν τραπεζίτης. Ο Τιμόδημος έχει 

αναφερθεί προηγουμένως στον λόγο (πβ. §29). Τα πρόσωπα αυτά, καθώς και η 

αόριστη αναφορά σε άλλους τραπεζίτες και στον Αριστόλοχο, είναι παραδείγματα 

χρεοκοπίας λόγω της οικονομικής κρίσης. Για το ρήμα ἐξίστημι με τη σημασία της 

πτώχευσης πβ. Ἀντ. Ἀπολογία εἰς τὸ αὐτὸ πράγμα 2.2.9, Δημ. Κατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.63. 

 

σὺ δ᾽ οὐδὲν οἴει δεῖν σκοπεῖν οὐδ᾽ ὧν ὁ πατὴρ σοῦ πολλῷ βελτίων ὢν καὶ ἄμεινον 

φρονῶν πρὸς ἅπαντ᾽ ἐβουλεύσατο: Η φράση αυτή προκαταλαμβάνει τους δικαστές 

αναφορικά με το επιχείρημα που θα χρησιμοποιήσει ο ομιλητής στη συνέχεια του 

λόγου του. Ο Απολλόδωρος δεν θεωρεί ότι χρειάζεται να εξετάσει τον τρόπο με τον 

οποίο ο Πασίων μερίμνησε για τη διευθέτηση όλων των υποθέσεών του. 

Παραλλήλως, υπογραμμίζει ότι ο τελευταίος υπήρξε καλύτερος και σκεφτόταν πιο 

συνετά από τον Απολλόδωρο. Τα επίθετα βελτίων και ἄμεινον ενισχύουν τη σύγκριση 

μεταξύ πατέρα και γιου, με σκοπό να υπονομεύσουν τον χαρακτήρα και την αξία του 

τελευταίου. 

 

51. ὦ Ζεῦ καὶ θεοί: Η επίκληση στον Δία και τους θεούς κάνει πιο επίσημη τη 

δήλωση. Για τη χρήση των όρκων από έναν ομιλητή στους θεούς πβ. §39 σχ. 
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τοσούτῳ τοῦτον ἡγεῖτο σοῦ πλείονος ἄξιον εἶναι ~ δικαίως, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι: 

Παρά την ενηλικίωση του Απολλοδώρου, ο πατέρας του προτίμησε αντί για αυτόν να 

δώσει στον Φορμίωνα τη διαχείριση της μισής περιουσίας του, να παντρέψει τη 

σύζυγό του μαζί του και γενικώς όσο ζούσε τον τιμούσε. Η φράση τῶν ἡμίσεων 

κατέλιπεν ἐπίτροπον σημαίνει ότι ο Φορμίων υπήρξε διαχειριστής στο ήμισυ της 

περιουσίας του Πασίωνος που κληροδοτήθηκε στον Πασικλή μέχρι την ενηλικίωσή 

του (Pearson 1972: 241, MacDowell 2004: 169 σημ. 69). Το επίρρημα δικαίως 

αποτελεί συμπερασματική δήλωση του ομιλητή για το ότι ήταν δίκαιες οι πράξεις του 

Πασίωνος. Για τη φράση δικαίως, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι πβ. Δημ. Κατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.63. 

 

οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι τραπεζῖται μίσθωσιν οὐ φέροντες, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἑαυτοῖς 

ἐργαζόμενοι, πάντες ἀπώλοντο, οὗτος δὲ μίσθωσιν φέρων δύο τάλαντα καὶ 

τετταράκοντα μνᾶς ὑμῖν ἔσῳσε τὴν τράπεζαν: Η φράση πάντες ἀπώλοντο  

σχετίζεται με την οικονομική κρίση που είχε ξεσπάσει εκείνη την εποχή. Πιθανόν 

συνέβη γύρω στο 371/370 π.Χ. (Pearson 1972: 242, Cohen 1992: 219-220). Το 371 

π.Χ. πολλές τράπεζες στην αρχαία Αθήνα οδηγήθηκαν σε πτώχευση εξαιτίας της 

ταραχώδους κατάστασης που επικράτησε μετά τη νίκη των Θηβαίων εναντίον των 

Σπαρτιατών στη μάχη των Λεύκτρων (Isager & Hansen 1975: 96), η οποία σήμανε 

ουσιαστικά την απαρχή της θηβαϊκής ηγεμονίας στον ελλαδικό χώρο (Worthington 

2012: 43). Τα αντιθετικά ζεύγη (οἱ μὲν - οὗτος δέ, ἀπώλοντο - ἔσῳσε τὴν τράπεζαν) 

αφορούν τη σύγκριση που πραγματοποιείται ανάμεσα στον Φορμίωνα και τους 

άλλους τραπεζίτες, οι οποίοι μολονότι είχαν δικά τους κεφάλαια δεν κατάφεραν να 

ορθοποδήσουν οικονομικά και πτώχευσαν. Από την άλλη ο Φορμίων κατάφερε να 

διασώσει την τράπεζά του, αν και δεν του ανήκε (Cohen 1992: 216). Ο Σακελλαρίου 

(2000: 37) υποστηρίζει ότι η σωτηρία της τράπεζας από τον Φορμίωνα οφείλεται στις 

ικανότητές του και στην εμπειρία του, αλλά ενδεχομένως και στα κέρδη που είχε 

αποκομίσει από τη λειτουργία του εργαστηρίου των ασπίδων. Τα 2 τάλαντα και 40 

μνες που αναφέρονται εδώ αφορούν το συνολικό ετήσιο ποσό που πλήρωνε ο 

Φορμίων για την ενοικίαση της τράπεζας και του εργαστηρίου των ασπίδων (πβ. 

§§11, 36).  

 

52. ὧν ἐκεῖνος μὲν χάριν εἶχεν, σὺ δ᾽ οὐδένα ποιεῖ λόγον: Στο χωρίο αυτό υπάρχει 

αντίθεση. Ο Πασίων ήταν ευγνώμων στον Φορμίωνα, επειδή του έσωσε την τράπεζα. 
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Για τη χρήση της λέξης χάρις με τη σημασία της ευγνωμοσύνης πβ. Δημ. Κατὰ 

Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.171, Λυσ. Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία 

16.1. Ωστόσο, ο ομιλητής απευθυνόμενος προς τον Απολλόδωρο τονίζει ότι ο ίδιος 

δεν κάνει κανέναν λόγο για το γεγονός αυτό, δείχνοντας αδιαφορία. 

 

ἀλλ᾽ ἐναντία τῇ διαθήκῃ καὶ ταῖς ἀπ᾽ ἐκείνης ἀραῖς, γραφείσαις ὑπὸ τοῦ σοῦ 

πατρός: Το ουσιαστικό ἀρὰ σημαίνει «την κατάρα» (LSJ). Σύμφωνα με την 

Konstantinidou (2014: 15) ως όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει όχι μόνο την 

κατάρα που συνοδεύει έναν άνθρωπο για μια ανήθικη και κακή του πράξη, αλλά και 

την κατάρα που εμπεριέχεται σε έναν όρκο αν αυτός παραβιασθεί (Αἰσχίν. Κατὰ 

Κτησιφῶντος 3.110, Ἀνδοκ. Περὶ τῶν μυστηρίων 1.31). Ο Απολλόδωρος ενεργεί 

αντίθετα από τη διαθήκη του πατέρα του και από τις κατάρες που έχουν γραφθεί μέσα 

σε αυτήν από τον ίδιο (Sandys & Paley 1875: 39, Isager & Hansen 1975: 182, 

MacDowell 2004: 169 σημ. 70). Οι Carey & Waterfield (2014: 505) επισημαίνουν ότι 

προφανώς ο Πασίων συμπεριέλαβε στη διαθήκη του κάποιο σημείο στο οποίο 

εξαπέλυε κατάρες σε όποιον θα παραβίαζε τους όρους του. Πιθανότατα το χωρίο 

αυτό να υποδηλώνει ότι δεν είχε εμπιστοσύνη στον γιο του για την τήρηση της 

διαθήκης του. Ο Pearson (1972: 242) αναφέρει ότι δεν διαθέτουμε άλλες παρόμοιες 

πηγές που να αναφέρουν την ύπαρξη κατάρας σε μια διαθήκη. Οι κατάρες επίσης 

συνηθίζονταν να χρησιμοποιούνται σε όρκους που αφορούσαν την επικύρωση μιας 

συμφωνίας (Faraone 1999: 99).  

   Γενικότερα, το θέμα της κατάρας είναι πολύ συχνό και στην αρχαία τραγωδία. Η 

κατάρα μαζί με την Ερινύα είναι αυτές που καταδιώκουν και τιμωρούν τον άνθρωπο 

που έχει παραβεί είτε τους θεϊκούς είτε τους ανθρώπινους νόμους. Για παράδειγμα, 

στο έργο του Αισχύλου Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας παρουσιάζεται η σύγκρουση μεταξύ των δύο 

αδελφών, του Ετεοκλή και του Πολυνείκη που αλληλοσκοτώθηκαν, και η κατάρα 

που εξεστόμισε ο πατέρας τους ο Οιδίποδας, προκειμένου να αποτρέψει το κακό. Η 

κατάρα του αυτή συνοδεύεται από την Ερινύα (στιχ. 70).  

 

ἐλαύνεις διώκεις συκοφαντεῖς: Τα τρία αυτά ρήματα σε ασύνδετο σχήμα αποδίδουν 

το περιεχόμενο των ενεργειών του Απολλοδώρου εναντίον του Φορμίωνος. Με το 

ρήμα ἐλαύνω που σημαίνει «καταδιώκω» ο ομιλητής υπογραμμίζει την καταδίωξη 

του Φορμίωνος από τον αντίπαλό του (πβ. Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 18.48, Κατὰ 

Μειδίου περὶ τοῦ Κονδύλου 21.135)· με το ρήμα διώκω επισημαίνει την κατηγορία 
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που έχει εξαγγείλει εναντίον του για περιουσιακή ζημία (πβ. Δημ. Πρὸς Ἄφοβον ὑπὲρ 

Φάνου ψευδομαρτυριῶν 29.19, Κατὰ Νεαίρας 59.69)· και με το ρήμα συκοφαντῶ 

τονίζει όλες τις συκοφαντίες που έχει υποστεί. Η χρήση του ασύνδετου σχήματος στα 

ρήματα αυτά δείχνει διαρκή ροή στον λόγο του ομιλητή δημιουργώντας 

συναισθηματική κλιμάκωση που επιδρά βαθμιαία στους δικαστές για να τους 

προκαλέσει αισθήματα οργής. Ο σκοπός είναι να ενοχοποιηθεί ο Απολλόδωρος, ο 

οποίος καταγγέλλει και εμπλέκει άδικα σε δίκη τον Φορμίωνα, αφού είναι 

συκοφάντης.  

 

ὦ βέλτιστε, εἰ οἷόν τε σὲ τοῦτ᾽ εἰπεῖν: Ο Αποστολάκης (2009: 165) επισημαίνει ότι 

η συγκεκριμένη κλητική προσφώνηση είναι πολύ συχνή στα κείμενα του Πλάτωνος 

(Ἀπολογία 24e, Γοργίας 461e, Ἴων 435e), σε αντίθεση με τους λόγους των Αττικών 

ρητόρων, στους οποίους εμφανίζεται πολύ σπάνια. Η χρήση του επιθέτου αυτού 

πραγματοποιείται για να τονίσει ένας διάδικος με ειρωνικό τρόπο είτε ότι ο αντίπαλός 

του λειτουργεί αντίθετα από τους νόμους της πόλης του ([Δημ.] Πρὸς Φαίνιππον περὶ 

ἀντιδόσεως 42.27, Kατὰ Διονυσοδώρου βλάβης 56.40), είτε για να αποδυναμώσει 

κάθε επιχείρημά του (Λυσ. Κατὰ Θεομνήστου Α’ 10.18). Η συγκεκριμένη 

προσφώνηση του ομιλητή χρησιμοποιείται με ειρωνεία εναντίον του Απολλοδώρου. 

 

 οὐ παύσει, καὶ γνώσει τοῦθ’, ὅτι πολλῶν χρημάτων τὸ χρηστὸν εἶναι 

λυσιτελέστερόν ἐστιν;: Η ρητορική ερώτηση διατυπώνεται με τη μορφή υποθετικής 

πρότασης. Η φράση οὐ παύσει δηλώνει την αγανάκτηση του ομιλητή για τον 

Απολλόδωρο, ο οποίος δεν έχει σταματήσει να εξαπολύει κατηγορίες εναντίον του 

Φορμίωνος. Εδώ φαίνεται ότι ο ομιλητής προσπαθεί να τον νουθετήσει προβαίνοντας 

σε μια διατύπωση σύμφωνα με την οποία ο ενάρετος χαρακτήρας κάποιου έχει πολύ 

μεγαλύτερη αξία από τα χρήματα. Η χρήση ετυμολογικά συγγενών λέξεων (χρημάτων 

- χρηστὸν) βοηθάει τον ομιλητή να επισημάνει ότι ο Απολλόδωρος ενδιαφέρεται 

περισσότερο να έχει χρήματα και γενικότερα για τα υλικά αγαθά παρά να έχει έναν 

χαρακτήρα καλό και ενάρετο. 

 

σοὶ γοῦν: Για την έμφαση που προκύπτει από τον συνδυασμό της προσωπικής 

αντωνυμίας σοὶ με τον σύνδεσμο γοῦν βλ. Smyth (1920): 643 §2830. 
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εἰ δ᾽ ἦσθ᾽ ἐπιεικής, οὐκ ἄν ποτ᾽ αὔτὰ ἀνήλωσας: Ο Dover (1974: 63) σημειώνει  

ότι το επίθετο ἐπιεικὴς είναι συνώνυμο εδώ της λέξης χρηστός. Ο Αριστοτέλης 

(Ἠθικὰ Νικομάχεια 1137a) λέγει ότι η ἐπιείκεια και η δικαιοσύνη είναι δύο 

αλληλένδετες έννοιες. Ο όρος ἐπιεικὴς τίθεται στη θέση του όρου ἀγαθὸς για να 

δηλώσει τον καλό άνθρωπο. Ο Livingstone (2001: 92) συμφωνεί με τον Αριστοτέλη 

και σημειώνει ότι ο ἐπιεικὴς είναι ο άνθρωπος που έχει καλό χαρακτήρα. Ο Reeves 

(1947: 180, 183) θεωρεί ότι ο όρος αυτός έχει ηθική έννοια και πρέπει να αποδίδεται 

με επίθετα που έχουν ηθική σημασία όπως «έντιμος», «ενάρετος», «δίκαιος». Ως 

ἐπιεικής επίσης περιγράφεται εκείνος, ο οποίος αποφεύγει τη βία, εστιάζει στα οφέλη 

παρά στα δεινά που έχει υποστεί και προτιμάει να διευθετήσει μια υπόθεσή του με 

διαιτησία παρά με προσφυγή στο δικαστήριο (Hewitt 2008: 129, Harris 2013: 34).  

Στο χωρίο αυτό το συγκεκριμένο επίθετο σημαίνει «καλός», «συνετός» (πβ. [Δημ.] 

Πρὸς Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.30, Ἰσοκ. Πρὸς Δημόνικον 1.48). Ο ομιλητής 

επισημαίνει ότι, αν ο Απολλόδωρος ήταν συνετός, δεν θα είχε ξοδέψει την περιουσία 

του. Για τη φράση χρήματα ἀνήλωσας στον Δημοσθένη πβ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ 

κονδύλου 21.121. 

 

53. Ἀλλ᾽ ἔγωγε μὰ τὸν Δία καὶ θεοὺς πανταχῇ σκοπῶν οὐδὲν ὁρῶ, δι᾽ ὅ τι ἂν σοὶ 

πεισθέντες τουδὶ καταψηφίσαιντο: Η επίκληση στους θεούς με το μόριο μὰ 

εμφανίζεται συνολικά 94 φορές στην αττική ρητορεία (Todd 2007: 445). Οι Smyth 

(1920: 359 §1596) και Kremmydas (2012: 225) αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη 

επίκληση συνήθως ακολουθείται από άρνηση (οὐδὲν ὁρῶ). Ο ομιλητής, παρότι 

πρόσφατα έχει επικαλεσθεί τον Δία και τους θεούς (πβ. §51), τους αναφέρει ξανά, 

γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα πειστικό επιχείρημα που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει ο Απολλόδωρος μπροστά στους δικαστές εναντίον του Φορμίωνος. 

Στη συνέχεια ελέγχει ένα προς ένα τα πιθανά επιχειρήματα του αντιπάλου του 

ξεκινώντας με τη φράση τί γάρ. Η ύπαρξη της προσωπικής αντωνυμίας ἔγωγε πριν 

από τον όρκο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο επιχείρημά του ότι ο αντίπαλός του δεν 

είναι σε θέση να επιτύχει την καταδίκη του Φορμίωνος (πβ. Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Κίρωνος 

κλήρου 8.29 με το σχ. της Griffith - Williams 2013: 133).   

 

τί γάρ; ὅτι πλησίον ὄντων τῶν ἀδικημάτων ἐγκαλεῖς; ἀλλ᾽ ἔτεσι καὶ χρόνοις 

ὕστερον αἰτιᾷ: Σύμφωνα με τον Smyth (1920: 599 §2654) σε αυτήν την παράγραφο 

η συχνή χρήση του συνδέσμου ἀλλ᾽ (ἀλλ᾽ ἔτεσι - ἀλλ᾽ ὅτι τοῦτον - ἀλλὰ δημοσίᾳ) 
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υπογραμμίζει την αντίθεση (πβ. Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 18.24 ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι ταῦτα, 

οὐκ ἔστι: τί γὰρ καὶ βουλόμενοι μετεπέμπεσθ᾽ ἂν αὐτοὺς ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ; ἐπὶ τὴν 

εἰρήνην; ἀλλ᾽ ὑπῆρχεν ἅπασιν. ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν πόλεμον; ἀλλ᾽ αὐτοὶ περὶ εἰρήνης 

ἐβουλεύεσθε). Στο συγκεκριμένο σημείο η επιχειρηματολογία του ομιλητή 

οργανώνεται με την τεχνική πρόληψης των επιχειρημάτων του αντιδίκου. Μέσω των 

ερωτήσεων του ομιλητή και του σχήματος της υποφοράς δημιουργείται ένας 

διάλογος, όπου ο ίδιος παρουσιάζει όλους τους πιθανούς τρόπους που θα μπορούσε 

να χρησιμοποιήσει ο Απολλόδωρος για να πείσει τους δικαστές για τα επιχειρήματά 

του. Η φράση τί γὰρ χρησιμοποιείται για τη μετάβαση σε ένα σημείο, όπου ο 

ομιλητής θα ξεδιπλώσει περαιτέρω την επιχειρηματολογία του (Smyth 1920: 638 

§2805). Με την ερώτηση αυτή επισημαίνεται ότι ο Απολλόδωρος θα ισχυρισθεί 

μάλλον πως υποβάλλει αυτήν τη μήνυση για αδικήματα τα οποία έγιναν πρόσφατα. 

Στη συνέχεια, όμως, απαντάει μόνος του στο επιχείρημα αυτό και το καταρρίπτει, 

τονίζοντας με τη φράση ἔτεσι καὶ χρόνοις ὕστερον ότι έχουν περάσει πλέον αρκετά 

χρόνια. Το εν λόγω συντακτικό σύνολο δεν υπάρχει σε κανέναν άλλον λόγο της 

αττικής ρητορείας. Στο χωρίο αυτό ορίζεται η χρονική προθεσμία σύμφωνα με την 

οποία η δικαστική δίωξη κάποιου για ένα αδίκημά του δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αν έχουν περάσει περισσότερα από πέντε χρόνια (πβ. §25 σχ.). Η 

συγκεκριμένη αναφορά στον χρόνο αφορά τα είκοσι χρόνια που μεσολάβησαν, 

προκειμένου να διεξαχθεί η δίκη του Απολλοδώρου (πβ. §§26, 38).  

 

ἀλλ᾽ ὅτι τοῦτον ἀπράγμων ἦσθα τὸν χρόνον;: Στο σημείο αυτό ο ομιλητής 

επιδιώκει να καταρρίψει ένα άλλο πιθανό επιχείρημα του Απολλοδώρου ότι όλον 

αυτόν τον καιρό δεν ασχολούνταν με δίκες. Η λέξη ἀπράγμων, όπως και εδώ, 

σημαίνει «αυτόν που απέχει από την πολιτική ζωή και τα δημόσια πράγματα και 

ασχολείται αποκλειστικά με τις δικές του υποθέσεις» (Sandys & Paley 1875: 41, 

Pearson 1972: 243, Dover 1974: 188, MacDowell 1990: 304). Επίσης, ο όρος αυτός 

σε συνδυασμό με το επίθετο μέτριος ([Δημ.] Πρὸς Φαίνιππον περὶ ἀντιδόσεως 42.12 

μετρίου καὶ ἀπράγμονος) χρησιμοποιείται ως συνώνυμο της φράσης μὴ φιλόδικον 

(Αποστολάκης 2009: 128). Οι Carey & Reid (1985: 92) σημειώνουν ότι ο 

Αριστοφάνης (Σφῆκες στιχ. 1040) συγκρίνει τους ἀπράγμονες με τους συκοφάντες. 

Στην αρχαία Αθήνα ήταν απαραίτητη η συμμετοχή όλων των πολιτών στις υποθέσεις 

της πόλης. Ο Θουκυδίδης (Ἐπιτάφιος 2.40.2) αναφέρει ότι ένας αδιάφορος πολίτης 

(ἀπράγμων) που δεν μετείχε στα κοινά θεωρούνταν άχρηστο μέλος του κοινωνικού 
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συνόλου (μόνοι  γὰρ  τόν  τε  μηδὲν  τῶνδε  μετέχοντα  οὐκ  ἀπράγμονα,  ἀλλ ̓  ἀχρεῖον 

νομίζομεν). Κατά τον Carter (1986: 27, 39) στη συγκεκριμένη δημηγορία με τον όρο 

ἀπράγμων χαρακτηριζόταν εκείνος, ο οποίος δεν συνεργαζόταν με τον Περικλή και 

δεν αναμειγνυόταν στα κοινά. Ο Ισοκράτης από την άλλη πλευρά στον Περὶ 

ἀντιδόσεως λόγο του (15.151) θεωρεί ότι η ἀπραγμοσύνη είναι τρόπος που παρέχει 

ησυχία σε κάποιον, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει για εκείνον αποχή από τα 

δημόσια πράγματα και το πολιτικό γίγνεσθαι. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Ισοκράτης δίνει 

στην ἀπραγμοσύνη θετική σημασία. Για τη σημασία του ἀπράγμονα στον Ισοκράτη 

βλ. Blank (2017): 263-290. Για τη χρήση του επιθέτου ἀπράγμων στους ρητορικούς 

λόγους πβ. [Δημ.] Πρὸς Βοιωτὸν περὶ προικὸς μητρῴας 40.32, Πρὸς Φαίνιππον περὶ 

ἀντιδόσεως 42.12. 

 

καὶ τίς οὐκ οἶδεν ὅσα πράγματα πράττων οὐ πέπαυσαι, οὐ μόνον δίκας ἰδίας 

διώκων οὐκ ἐλάττους ταυτησί, ἀλλὰ δημοσίᾳ συκοφαντῶν καὶ κρίνων τίνας 

<οὔ>: Η φράση αυτή ενισχύει την προηγούμενη και επισημαίνει όλες τις δίκες που 

διεξήγαγε ο Απολλόδωρος. Η φράση καὶ τίς οὐκ οἶδεν χρησιμοποιείται γενικά για ένα 

ζήτημα γνωστό σε όλους· έτσι ο ομιλητής προσπαθεί να προτρέψει τους δικαστές να 

συμμερισθούν την άποψή του (Βολονάκη 2012: 334). Για τη συχνή χρήση της 

φράσης αυτής σε ρητορικές ερωτήσεις πβ. Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 

21.37, Πρὸς Φαίνιππον περὶ ἀντιδόσεως 42.13, Λυσ. Κατὰ Φιλοκράτους ἐπίλογος 

29.6. Η χρήση της αρνητικής πρότασης οὐ μόνον με τον αντιθετικό σύνδεσμο ἀλλὰ 

ενισχύει την αντίθεση (Smyth 1920: 230 §2764), η οποία αφορά τη διεξαγωγή τόσο 

ιδιωτικών, όσο και δημόσιων δικών. Οι πολλές αρνήσεις εδώ (οὐκ - οὐ - οὐ - οὐκ - οὔ) 

χρησιμοποιούνται για να προσελκύσουν την προσοχή των δικαστών και να 

ισχυροποιήσουν το επιχείρημα. Οι μετοχές συκοφαντῶν και κρίνων επισημαίνουν τον 

συκοφαντικό χαρακτήρα του Απολλοδώρου και την υποβολή δικών από μέρους του, 

δύο στοιχεία των οποίων η προβολή από τον ομιλητή συμβάλλει στην αμαύρωση του 

ήθους του αντιπάλου του. Ο ΜacDowell (1990: 247) αναφέρει ότι το ρήμα κρίνω 

χρησιμοποιείται κυρίως σε δημόσιες δίκες και λιγότερο σε ιδιωτικές. 

 

 οὐχὶ Τιμομάχου κατηγόρεις; οὐχὶ Καλλίππου τοῦ νῦν ὄντος ἐν Σικελίᾳ; οὐ πάλιν 

Μένωνος; οὐκ Αὐτοκλέους; οὐ Τιμοθέου; οὐκ ἄλλων πολλῶν;: Οι Murray (1936: 

360) και MacDowell (2004: 169 σημ. 71, 2009: 133) υπογραμμίζουν ότι ο Τιμόμαχος, 

ο Μένων και ο Αυτοκλής ήταν διαδοχικοί αξιωματικοί του αθηναϊκού στόλου στο 
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βόρειο Αιγαίο κατά τα έτη 362/361 π.Χ. και 361/360 π.Χ., όταν ο Απολλόδωρος ήταν 

ένας από τους τριηράρχους που είχαν αναλάβει την κυβέρνηση του στόλου (Δημ. 

Κατὰ Ἀριστοκράτους 23.104-105, Πρὸς Πολυκλέα περὶ τοῦ ἐπιτριηραρχήματος 50.12-

14). Ο Τιμόμαχος κατηγορήθηκε από τον Απολλόδωρο για συνωμοσία με τον γαμπρό 

του, τον εξόριστο Καλλίστρατο ([Δημ.] Πρὸς Πολυκλέα περὶ τοῦ ἐπιτριηραρχήματος 

50.46). Ο Bers (2003: 25 σημ. 28) υπογραμμίζει ότι αυτός ευθυνόταν για την 

εγκατάλειψη της Χερσονήσου, με αποτέλεσμα η περιοχή να καταληφθεί μετέπειτα 

από τον βασιλιά Κότυ. Ο Τιμόμαχος καταδικάστηκε σε θάνατο, όμως δραπέτευσε 

από την Αθήνα και γλίτωσε από την καταδίκη του (Trevett 1992: 134). Ο Κάλλιππος 

πιθανότατα είναι ο ομώνυμος τριήραρχος (Kirchner, PA 13797), ο οποίος κατόπιν 

εντολής του Τιμομάχου είχε μεταφέρει παράνομα τον εξόριστο συγγενή του 

Καλλίστρατο από τη Μακεδονία στη Θάσο, αφού πρώτα ο Απολλόδωρος είχε 

αρνηθεί τη μεταφορά του με το δικό του πλοίο ([Δημ.] Πρὸς Πολυκλέα περὶ τοῦ 

ἐπιτριηραρχήματος 50.46, 52). Σύμφωνα με τον Hansen (1975: 97) η μήνυση αυτή του 

Απολλοδώρου αφορά τη συμμετοχή του Καλλίππου σε αυτήν την παράνομη 

μεταφορά του Καλλιστράτου. Στη συνέχεια ο Κάλλιππος μετέβη στη Σικελία, όπου 

έγινε στενός συνεργάτης με τον Δίωνα τον Συρακούσιο. Ο τελευταίος δολοφονήθηκε 

από τον Κάλλιππο, ο οποίος με τον τρόπο αυτόν ανέτρεψε την κυβέρνησή του για 

δεκατρείς μήνες. Είχε αποκτήσει δύο γιους, τον Πρόξενο και τον Φίλωνα (Davies, 

APF 275). Το 350 π.Χ. δολοφονήθηκε (Πλούτ. Δίων 17.28-58). Ο Μένων επίσης 

(Kirchner, PA 10085) ήταν αυτός, ο οποίος είχε αναλάβει τα καθήκοντα του αρχηγού 

του στόλου στο Βόρειο Αιγαίο στη θέση του Αυτοκλή ([Δημ.] Πρὸς Τιμόθεον ὑπὲρ 

χρέως 49.12). Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον λόγο για τον οποίο μηνύθηκε από τον 

Απολλόδωρο, αλλά πιθανόν θα είχε σχέση με τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του 

ως αξιωματικού στον αθηναϊκό στόλο. Αναφορικά με τον Αυτοκλή οι πληροφορίες 

που διαθέτουμε είναι οι εξής: Ο βασιλιάς της Θράκης Μιλτοκύθης είχε ζητήσει τη 

βοήθεια των Αθηναίων για να ανασχεθεί η επεκτατικότητα του βασιλιά Κότυος 

(Hansen 1975: 96). Ο Αυτοκλής ήταν έτοιμος να αποπλεύσει ως στρατηγός, ωστόσο 

όμως με ένα ψήφισμα που ενέκριναν οι Αθηναίοι ο Μιλτοκύθης νόμιζε ότι δεν έχει τη 

βοήθειά τους και αποχώρησε από τον πόλεμο. Το αποτέλεσμα ήταν ο Αυτοκλής να 

θεωρηθεί υπεύθυνος για την πτώση του Μιλτοκύθη και να καταδικασθεί (Δημ. Κατὰ 

Ἀριστοκράτους 23.104). O λόγος του Υπερείδη Κατὰ Αὐτοκλέους προδοσίας είχε 

γραφθεί για λογαριασμό του Απολλοδώρου εναντίον του Αυτοκλή, επειδή θεωρούσε 

ότι μία από τις αιτίες για την κρίση που συνέβη στην Αθήνα το καλοκαίρι του 362 
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π.Χ. ήταν η αναζήτηση συμμαχίας του Μιλτοκύθη από τους Αθηναίους και στη 

συνέχεια η ανατροπή του (Trevett 1992: 131). Τέλος, ο Τιμόθεος ήταν γνωστός 

στρατηγός, γιος του Κόνωνα (Kirchner, PA 13700), ο οποίος έχει αναφερθεί και 

παραπάνω στον λόγο σχετικά με τη διαφορά που υπήρξε ανάμεσα στον ίδιο και τον 

Απολλόδωρο για οικονομικό θέμα (πβ. §20). Σύμφωνα με τον Kremmydas (2012: 

337) μία από τις πρώτες αποστολές που ανέλαβε στον αθηναϊκό στόλο ήταν να 

πραγματοποιήσει τον περίπλου της Πελοποννήσου, όπου κατάφερε να κερδίσει τους 

Σπαρτιάτες σε πολλές ναυμαχίες (Ἰσοκ. Περὶ ἀντιδόσεως 15.109). Το 376/375 π.Χ. 

κατόρθωσε να καταλάβει την Κέρκυρα (Δημ. Kατὰ Ἀριστοκράτους 23.198).  Το ίδιο 

έτος νίκησε τους Σπαρτιάτες στη μάχη της Αλύζειας (Ξεν. Ἑλληνικὰ 5.45.65). Ο 

Davies (APF 507) σημειώνει ότι οι Αθηναίοι ύψωσαν άγαλμα προς τιμήν του στην 

Ακρόπολη ως ευχαριστήριο δώρο για τη δύναμη και τη γενναιότητά του (Παυσ. 

Ἀττικὰ 1.3.2). Το 360 π.Χ. συνέβαλε στην διοργάνωση της εκστρατείας εναντίον της 

Αμφίπολης (Harris 1988: 47), αλλά έπειτα κατηγορήθηκε από τον Απολλόδωρο για 

την πτώση της (Hansen 1975: 97, Hamel 1998: 154). Ο Kremmydas (2012: 338) 

υπογραμμίζει ότι πιθανόν το συγκεκριμένο χωρίο να σχετίζεται με αυτήν τη μήνυση 

του Απολλοδώρου εναντίον του Τιμοθέου. Ο θάνατος του Τιμοθέου συνέβη μερικά 

χρόνια αργότερα, γύρω στο 353 π.Χ. (Ἰσοκ. Περὶ ἀντιδόσεως 15.101).  

   Η Rubinstein (2013: 161)  σημειώνει ότι η αναφορά αυτή στα συγκεκριμένα 

πρόσωπα, τα οποία παρουσιάζονται από τον ομιλητή ως θύματα συκοφαντίας του 

Απολλοδώρου, ενδεχομένως να αποσκοπεί στο να τονισθεί ότι ο τελευταίος 

λειτουργεί και στην παρούσα δίκη ως συκοφάντης· ωστόσο όμως αφήνει ανοιχτό το 

ενδεχόμενο ότι μπορεί τα πρόσωπα αυτά να μην σχετίζονται ουσιαστικά με την 

υπόθεση. Η αόριστη φράση οὐκ ἄλλων πολλῶν αποκαλύπτει, έστω και αόριστα, τα 

πολλά «θύματα» της δικομανίας του Απολλοδώρου. Στο παρόν χωρίο το πλήθος των 

ρητορικών ερωτήσεων του ομιλητή  υποδηλώνει ειρωνεία και παραλλήλως υπονοεί 

την εμπλοκή του αντιδίκου σε δίκες. 

 

54. καίτοι πῶς ἔχει λόγον σέ, Ἀπολλόδωρον ὄντα, πρότερον τῶν κοινῶν, ὧν μέρος 

ἠδικοῦ, δίκην ἀξιοῦν λαμβάνειν, ἢ τῶν ἰδίων ὧν νῦν ἐγκαλεῖς, ἄλλως τε καὶ 

τηλικούτων ὄντων, ὡς σὺ φής;: Η φράση Ἀπολλόδωρον ὄντα σημαίνει ότι δεν είναι 

δυνατόν ο Απολλόδωρος, ο οποίος ήταν δημόσιο πρόσωπο, να ασχολήθηκε με την 

πραγματοποίηση ασήμαντων δημόσιων δικών με μόνο στόχο να λάβει την 

ικανοποίηση του και να μην υπέβαλε μηνύσεις για ιδιωτικές υποθέσεις, οι οποίες, 
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όπως ισχυρίζεται, τον αδίκησαν σε μεγάβο βαθμό. Το συμπέρασμα που προκύπτει 

αναφορικά με την υπόθεση είναι το ακόλουθο: είτε ότι ο Απολλόδωρος στην 

πραγματικότητα δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Φορμίωνα και τον μηνύει τώρα 

άδικα είτε ότι το πρόβλημά του είναι μικρής σημασίας και όχι τόσο σπουδαίο όσο το 

παρουσιάζει. Η παρήχηση που χρησιμοποιείται εδώ (λόγον - Ἀπολλόδωρον - πρότερον 

- κοινῶν - ὧν) υπογραμμίζει την υποχθόνια δραστηριότητα του αντιπάλου. Για την 

παρήχηση βλ. Smyth (1920): 680-681 §3037.  

 

τί ποτ᾽ οὖν ἐκείνων κατηγορῶν τόνδ᾽ εἴας;: Η συγκεκριμένη ρητορική ερώτηση  

λειτουργεί συμπληρωματικά στο προηγούμενο επιχείρημα του ομιλητή. Εκφράζει την 

απορία του σχετικά με τον λόγο για τον οποίο o Απολλόδωρος επέτρεψε στον εαυτό 

του να μηνύει άλλους και όχι τον Φορμίωνα.  

 

οὐκ ἠδικοῦ: Η ερώτηση του ομιλητή απαντιέται από τον ίδιο εδώ, ο οποίος δηλώνει 

ότι ο Απολλόδωρος δεν έχει υποστεί καμία αδικία από τον Φορμίωνα. Ο Pearson 

(1972: 245) σημειώνει ότι αυτό αποδεικνύεται εμπράκτως από το μεγάλο χρονικό 

διάστημα που άφησε να περάσει για να υποβάλει μήνυση εναντίον του.  

 

ἀλλ᾽ οἶμαι συκοφαντεῖς νῦν: Η δίκη που διεξάγει τώρα ο Απολλόδωρος εναντίον 

του Φορμίωνος, μετά από τόσο καιρό, αποδεικνύει ότι τον συκοφαντεί. Το επίρρημα  

νῦν συμβάλλει στην ενίσχυση αυτής της απόδειξης. 

 

μάρτυρας παρασχέσθαι: Οι μάρτυρες, τους οποίους πρόκειται να παρουσιάσει ο 

ομιλητής ενώπιον των δικαστών, θα καταθέσουν αναφορικά με τον χαρακτήρα των 

δύο αντιδίκων. Για τον συγκεκριμένο τύπο πρόσκλησης των μαρτύρων να 

καταθέσουν πβ. [Δημ.] Πρὸς Κάλλιππον 52.31, Ἔφεσις πρὸς Εὐβουλίδην 57.12, Κατὰ 

Νεαίρας 59.26, Ἰσοκ. Παραγραφὴ πρὸς Καλλίμαχον 18.8. Εντύπωση προκαλεί το 

γεγονός ότι η φράση αυτή δεν ακολουθείται αμέσως από την προσκόμιση των 

αντίστοιχων μαρτυριών αλλά από μία ρητορική ερώτηση, στην οποία ο Απολλόδωρος 

προβάλλεται ως συκοφάντης· επίσης, από ένα χωρίο το οποίο λειτουργεί ως 

προκατάληψη για τους δικαστές και παρουσιάζει τον Φορμίωνα φιλάνθρωπο και 

δίκαιο που δεν έχει διαπράξει καμία αδικία.  
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τὸν γὰρ συκοφαντοῦντα ἀεὶ τί χρὴ νομίζειν νῦν ποιεῖν;: Η ρητορική ερώτηση εδώ 

αποτελεί συμπερασματική διατύπωση. Το επίρρημα ἀεὶ εκφράζει επανάληψη και 

δηλώνει τον κατά συρροή συκοφάντη που διεξάγει δίκες με αποκλειστικό του στόχο 

το οικονομικό κέρδος. Για αυτόν τον τύπο συκοφάντη πβ.  Λυσ. Πρὸς τὴν εἰσαγγελίαν 

περὶ τοῦ μὴ δίδοσθαι τῷ ἀδυνάτῳ ἀργύριον 24.2, Περὶ τῆς Εὐάνδρου δοκιμασίας 26.24. 

Στο παρόν χωρίο ο ομιλητής παρουσιάζει τον Απολλόδωρο ως άνθρωπο που 

συκοφαντεί πάντοτε. Εύλογο είναι να συμπεράνει κανείς ότι και στη δίκη αυτή 

αφορμάται από τα ίδια ελατήρια. Η αντίθεση στη χρήση των επιρρημάτων ἀεὶ και νῦν 

προκαλεί το ενδιαφέρον των δικαστών και δημιουργεί έμφαση. 

 

55. νομίζω πάνθ᾽ ὅσα τοῦ τρόπου τοῦ Φορμίωνός ἐστι σημεῖα καὶ τῆς τούτου 

δικαιοσύνης καὶ φιλανθρωπίας: Ο ομιλητής, λίγο πριν φθάσει στον επίλογο, θεωρεί 

αναγκαίο να επισημάνει ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον 

δίκαιο και φιλάνθρωπο χαρακτήρα του Φορμίωνος. Τα στοιχεία αυτά λειτουργούν ως 

επιχειρήματα πάθους που συνδράμουν υπέρ του για τη δίκη (Lanni 2005: 114). Η 

χρήση της λέξης σημεῖα με τη σημασία της απόδειξης έχει εξετασθεί (πβ. [Δημ.] Πρὸς 

Ζηνόθεμιν παραγραφὴ 32.16 σχ.). Σύμφωνα με τον Kremmydas (2012: 394, 455) η 

δικαιοσύνη και η φιλανθρωπία αποτελούν δύο αρετές που πρέπει να κατέχει ο 

ιδανικός πολίτης. Ο Πλάτων στην Πολιτεία (330d-331d) αναφέρει ότι δικαιοσύνη 

είναι να λέει κανείς την αλήθεια και να επιστρέφει τα οφειλόμενα. Ο Αριστοτέλης 

στα Ἠθικὰ Νικομάχεια (1129b) τονίζει ότι η δικαιοσύνη είναι η μεγαλύτερη αρετή και 

ότι όλες οι υπόλοιπες αρετές εμπεριέχονται στη δικαιοσύνη και λειτουργούν για τη 

διατήρηση αυτής. Για τον Adkins (1960: 78) η έννοια αυτή αποτελεί την πιο 

σπουδαία αξία που είναι χρήσιμη για την ευημερία και τη σταθερότητα της 

κοινωνίας. Ο Περυσινάκης (2012: 410-412) υποστηρίζει ότι δίκαιος θεωρείται 

κάποιος που τηρεί τη δικαιοσύνη, όταν παραμένει μέσα στα όριά του. Για την έννοια 

της φιλανθρωπίας πβ. §47 σχ.  

 

ὁ μὲν γὰρ περὶ πάντ᾽ ἄδικος τάχ᾽ ἄν, εἰ τύχοι, καὶ τοῦτον ἠδίκει· ὁ δὲ μηδένα 

μηδὲν ἠδικηκώς, πολλοὺς δ᾽ εὖ πεποιηκὼς ἑκών, ἐκ τίνος εἰκότως ἂν τρόπου 

τοῦτον μόνον ἠδίκει τῶν πάντων;: Ο ομιλητής χρησιμοποιεί ένα επιχείρημα ἐκ τοῦ 

εἰκότος και δηλώνει ότι αυτός, ο οποίος φέρεται άδικα σε όλους, αν τύχει, θα 

αδικήσει και τον Απολλόδωρο. Όμως αυτός, ο οποίος δεν έχει διαπράξει κανένα 

αδίκημα και έχει ευεργετήσει πολλούς ανθρώπους με τη θέλησή του, όπως συμβαίνει 
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και στην περίπτωση του Φορμίωνος, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αδικήσει μόνον 

από όλους τους ανθρώπους τον Απολλόδωρο. Τα επιχειρήματα ἐκ τοῦ εἰκότος 

υπήρχαν από την εποχή του Ομήρου, αλλά αναπτύχθηκαν κυρίως από τους 

Συρακούσιους ρητοδιδασκάλους τον 5ο αιώνα π.Χ. (Gagarin 2010: 29). Ο 

Αριστοτέλης σημειώνει σχετικά με το εἰκὸς στην Ποιητικὴ του (1451a) ότι έργο ενός 

ποιητή δεν είναι να αναφέρει τα γεγονότα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, αλλά 

αυτά που φαίνονται πιο πιθανά να έχουν συμβεί ή τα αναγκαία. Επίσης, αναφέρει ότι 

τα εἰκότα έχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία από τις μαρτυρίες, διότι δεν αποτελούν 

προϊόν δωροδοκίας (Ῥητορικὴ 1376a 19-21). Τα επιχειρήματα αυτά 

χρησιμοποιούνταν συχνά από τους Αττικούς ρήτορες μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, 

όπου δεν είχαν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονταν για να υποστηρίξουν 

την άποψή τους (Gagarin 1994: 56). Η χρήση τους βασιζόταν κυρίως από τις 

δεξιότητες του εκάστοτε ρήτορα (Kraus 2007: 1). Για τη χρήση των επιχειρημάτων ἐκ 

τοῦ εἰκότος στην αττική ρητορεία πβ. Αἰσχίν. Κατὰ Τιμάρχου 1.91, Ἀνδοκ. Περὶ τῶν 

μυστηρίων 1.137-138, Ἀντ. Κατηγορία φόνου ἀπαράσημος 2.1.1-2.  

   Ο ομιλητής στο χωρίο αυτό τονίζει σκοπίμως τη σημασία της αδικίας. Η συχνή 

επανάληψη των λέξεων ἄδικος - ἠδίκει - ἠδικηκώς - ἠδίκει δημιουργεί τονισμό. Το 

ζήτημα της ευεργεσίας που προωθείται εδώ (Cohen 1992: 83) έχει θετικό αντίκτυπο 

για τους δικαστές και λειτουργεί ως επιχείρημα ήθους υπέρ του Φορμίωνος. Το 

επίθετο ἑκὼν τονίζει τη θέληση του Φορμίωνος να ευεργετήσει τους συνανθρώπους 

του. Τη σημασία της πρόθεσης στις πράξεις ενός ανθρώπου σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη αναλύει ο Adkins (1960: 334-335). 

 

τούτων τοίνυν τῶν μαρτυριῶν ἀκούσαντες γνώσεσθε τὸν ἑκατέρου τρόπον: Στο 

παρόν σημείο ο ομιλητής επισημαίνει ότι, αφού ακούσουν οι δικαστές τις μαρτυρίες 

που θα παρουσιάσει, θα καταλάβουν τον χαρακτήρα τού καθενός από τους δύο 

αντιπάλους. Για τη χρήση του ουσιαστικού τρόπον με τη σημασία του χαρακτήρα πβ. 

Αἰσχίν. Κατὰ Κτησιφῶντος 3.78, Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.38, Κατὰ 

Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.71.   

 

56. Ἴθι δὴ καὶ τὰς κατ᾽ Ἀπολλοδώρου τῆς πονηρίας: Η χρήση του μορίου δὴ 

έπειτα από ρήματα εμφανίζεται σπάνια στους Αττικούς ρήτορες και χρησιμοποιείται 

συνήθως για λόγους έμφασης (Denniston, GP: 214, Smyth 1920: 646 §2840). Για τη 

φράση ἴθι δὴ στο πλαίσιο παροχής μαρτυριών από έναν ομιλητή πβ. [Δημ.] Πρὸς 
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Βοιωτὸν περὶ προικὸς μητρῴας 40.19. Στο σημείο αυτό ο ομιλητής τονίζει ότι θα 

διαβασθούν όλες εκείνες οι μαρτυρίες που αποδεικνύουν τον πονηρό χαρακτήρα του 

Απολλοδώρου. Η Rubinstein (2013: 161) σχολιάζει ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς το 

περιεχόμενο των μαρτυριών που χρησιμοποιούνται εδώ και με ποιον τρόπο 

αποδεικνύουν την πονηριά του αντιπάλου, διότι δεν υπάρχει προηγουμένως στον 

λόγο του ομιλητή κάποια ανάλογη πληροφορία.  

 

Ἆρ᾽ οὖν ὅμοιος οὑτοσί; σκοπεῖτε. λέγε: Ο Dover (1954: 50) υπογραμμίζει ότι στον 

Πλάτωνα ο συνδυασμός ἆρ᾽ οὖν εμφανίζεται συνολικά 342 φορές (Πολιτεία 507c, 

Πρωταγόρας 313c). Η ρητορική ερώτηση του ομιλητή αποτελεί συμπερασματική 

δήλωση. Ο ίδιος παρακινεί τους δικαστές να εξετάσουν, σύμφωνα με όσα 

προανέφερε, αν τελικά ο Φορμίων είναι όμοιος ως προς τον χαρακτήρα του και τον 

τρόπο ζωής του με τον Απολλόδωρο. Ο γραμματέας του δικαστηρίου πρόκειται να 

διαβάσει τις σχετικές μαρτυρίες. Γενικότερα, η συχνή παρακίνηση ενός κατηγόρου 

προς τους δικαστές να εξετάσουν και να αξιολογήσουν τα γεγονότα που αφορούν την 

υπόθεση αποτελεί συχνό φαινόμενο στην αττική ρητορεία (Αἰσχίν. Κατὰ 

Κτησιφῶντος 3.176, Δημ. Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.63, Λυσ. Ὑπὲρ τῶν 

Ἀριστοφάνους χρημάτων πρὸς τὸ δημόσιον 19.62). 

 

Ἀνάγνωθι δὴ καὶ ὅσα δημοσίᾳ χρήσιμος τῇ πόλει γέγονεν οὑτοσί: Στο σημείο αυτό 

ο ομιλητής ζητάει από τον γραμματέα του δικαστηρίου να διαβάσει τις μαρτυρίες 

εκείνες που αποδεικνύουν ότι ο Φορμίων προσέφερε δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες 

τον κατέστησαν χρήσιμο για την πόλη. Συγκρίνει τον Φορμίωνα με τον Απολλόδωρο 

για να καταλήξει στο γεγονός ότι ο Φορμίων είναι αυτός που έχει προσφέρει πολλές 

υπηρεσίες για την πόλη, ενώ ο Απολλόδωρος όχι. Πρόκειται όμως για μια ψευδή 

σύγκριση, αφού είναι γνωστό το πλήθος των λειτουργιών που είχε αναλάβει ο 

αντίπαλός του. 

 

Επίλογος §§57-62. 

   Οι επίλογοι των δικανικών λόγων του Δημοσθένη συνήθως παρουσιάζουν 

ορισμένες κοινοτοπίες, όπως είναι για παράδειγμα η έκκληση του κατηγόρου προς 

τους δικαστές να ψηφίσουν σύμφωνα με τους νόμους της πόλης τους και να μην 

παρασυρθούν από τα επιχειρήματα του αντιπάλου (Κατὰ Στεφάνου ψευδομαρτυριῶν 
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Β’ 46.28, Κατὰ Εὐέργου καὶ Μνησιβούλου ψευδομαρτυριῶν 47.82, Πρὸς Κάλλιππον 

52.33).  

    Στο τμήμα αυτό προβάλλονται οι ίδιες ηθικές έννοιες και τα ίδια επιχειρήματα που 

αναφέρθηκαν και στο προοίμιο. Ο Απολλόδωρος επανειλημμένως προβάλλεται ως 

συκοφάντης (πβ. §§2, 3) και έτοιμος να εξαπατήσει τους δικαστές χρησιμοποιώντας 

ψευδείς ισχυρισμούς ως προς την απαλλαγή του Φορμίωνος από τις κατηγορίες του 

(πβ. §3). Ο ομιλητής τονίζει τις δημόσιες υπηρεσίες που έχει προσφέρει ο Φορμίων 

για το καλό της πόλης, προκειμένου να κερδίσει θετικές εντυπώσεις και να 

προωθήσει τον χαρακτήρα του αγαθού πολίτη (§57). Ζητάει από τους δικαστές να 

λάβουν δίκαιη απόφαση υπέρ του, καταδικάζοντας τον Απολλόδωρο και τους 

προτρέπει να τον παρακινήσουν να αποδείξει οποιοδήποτε από τα επιχειρήματα που 

έχει χρησιμοποιήσει εναντίον του Φορμίωνος (§60). Με αυτόν τον τρόπο θέλει να 

καταδείξει την ισχνότητα της νομικής του θέσης. Η απόφαση των δικαστών θα πρέπει 

να είναι σύμφωνη με τους όρκους που έχουν δώσει, οι οποίοι επιτάσσουν την 

αθώωση του Φορμίωνος (§61). Ο ομιλητής τέλος υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν 

περισσότερα στοιχεία που μπορεί να προσφέρει για τη συγκεκριμένη υπόθεση, την 

οποία εξάντλησε σε βάθος (§62).  

   Η χρήση αντιθέσεων που παρουσιάζονται στο τελευταίο αυτό τμήμα προάγουν το 

ήθος του Φορμίωνος και παραλλήλως αμαυρώνουν αυτό του Απολλοδώρου (§58 

βδελυροῖς καὶ συκοφάνταις, §59 φιλανθρωπίᾳ καὶ τρόπου ἐπιεικείᾳ, §61 βλασφημίας 

λέγῃ καὶ κακολογῇ, ἀναίδει᾽). Επίσης, το πολυσύνδετο σχήμα (§57 δεῖται καὶ ἱκετεύει 

καὶ ἀξιοῖ σωθῆναι) δίνει έμφαση στον λόγο. 

 

57. Τοσαῦτα τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, Φορμίων χρήσιμος γεγονὼς καὶ τῇ πόλει 

καὶ πολλοῖς ὑμῶν: Ο ομιλητής ξεκινάει εμφατικώς τη φράση του (τοσαῦτα τοίνυν) 

και τονίζει το πλήθος των ευεργεσιών που έχει προσφέρει ο Φορμίων στην πόλη αλλά 

και σε πολλούς Αθηναίους (πβ. παρακάτω στην ίδια παράγραφο επανάληψη της 

φράσης τοσαῦτα γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι). Επιζητά με έμμεσο τρόπο την εύνοια των 

δικαστών, ως μια πράξη ευγνωμοσύνης εκ μέρους της πόλης για τις δημόσιες 

υπηρεσίες που είχε κάποιος προσφέρει. Για το επιχείρημα αυτό πβ. Ἀναξ. Ῥητορικὴ 

πρὸς Ἀλέξανδρον 1446b34 κ.εξ. Για το επίθετο χρήσιμος πβ. §44 σχ. Σύμφωνα με τον 

Roisman (2005: 200) στο σημείο αυτό ο σκοπός του ομιλητή είναι να παρουσιάσει 

όλες τις κατηγορίες που έχει δεχθεί ο Φορμίων από τον Απολλόδωρο ως 
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ανυπόστατες, καταδεικνύοντας την υποδειγματική συμπεριφορά του πρώτου με τη 

διεκπεραίωση δημόσιων υπηρεσιών.  

 

οὐδένα οὔτ᾽ ἰδίᾳ οὔτε δημοσίᾳ κακὸν οὐδὲν εἰργασμένος: Οι αρνήσεις επιρρώνουν 

το επιχείρημα του ομιλητή. Η αναφορά στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο κάποιου 

αποτελούν κοινό ρητορικό μοτίβο στους Αττικούς ρήτορες, με σκοπό να περιγραφεί 

το ήθος ενός ατόμου σε σχέση με την οικογένειά του και τους φίλους του αλλά και  

με ολόκληρη την κοινωνία (πβ. Λυσ. Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.2 με το σχ. της 

Βολονάκη 2012: 112). Σύμφωνα με την αθηναϊκή αντίληψη κάποιος, ο οποίος 

συμπεριφερόταν άσχημα στην ιδιωτική του ζωή, θα έπραττε το ίδιο και στη δημόσια. 

Στο συγκεκριμένο σημείο τονίζεται σκοπίμως ότι ο Φορμίων δεν έχει διαπράξει 

κανένα αδίκημα ούτε στην ιδιωτική αλλά και ούτε στη δημόσια του ζωή, γεγονός που 

τον καθιστά αθώο.  

 

δεῖται καὶ ἱκετεύει καὶ ἀξιοῖ σωθῆναι: Το πολυσύνδετο σχήμα διαρθρώνει τις 

αξιώσεις του Φορμίωνος. Για το σχήμα αυτό βλ. Smyth (1920): 682 §3043. Το 

ρήματα αυτά υπογραμμίζουν τις προσδοκίες του Φορμίωνος για την απαλλαγή του 

από τις κατηγορίες του Απολλοδώρου και την αθώωσή του από τους δικαστές. Η 

φράση αυτή θυμίζει το δέομαι καὶ ἱκετεύω καὶ ἀντιβολῶ, μια λεκτική εκφορά που, 

σύμφωνα με τον Johnstone (1999: 174 σημ. 3), χρησιμοποιείται συχνά από τους 

Αττικούς ρήτορες, όταν επιζητούν την ευσπλαχνία και την εύνοια των δικαστών (πβ. 

Δημ. Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ 27.68, Ἔφεσις πρὸς Εὐβουλίδην 57.1, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ 

Μενεκλέους κλήρου 2.2). Για τη χρήση συγκεκριμένων ρημάτων και διάφορων 

ρητορικών τεχνικών, προκειμένου ένας διάδικος να κερδίσει την ευσπλαχνία των 

δικαστών, την εύνοιά τους και αντιστοίχως να επιτύχει την καταδίκη του αντιπάλου 

του βλ. Roisman (2005): 149-153. 

 

καὶ ἡμεῖς συνδεόμεθα οἱ ἐπιτήδειοι ταῦθ᾽ ὑμῶν: Για τη λέξη ἐπιτήδειος με τη 

σημασία του φίλου πβ. §1 σχ. Σύμφωνα με τη Βολονάκη (2012: 273) στην αρχαία 

Αθήνα οι φίλοι είχαν την υποχρέωση να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον όταν υπήρχε 

κάποιος σημαντικός λόγος. Έτσι, λοιπόν, οι άνθρωποι υπολόγιζαν στους φίλους του 

για παροχή βοήθειας (Ὑπερείδ. Κατὰ Φιλιππίδου 2.9), σε περιπτώσεις κινδύνου 

(Ἰσοκ. Πρòς Δημόνικον 1.23), για σεβασμό (Ἰσοκ. Πρòς Δημόνικον 1.16) και για 

υποστήριξή τους στο δικαστήριο (πβ. §1, Ἀντ. Περὶ τοῦ Ἡρῷδου φόνου 5.18). Κοινή 



ΥΠΕΡ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

281 

 

ήταν επίσης η αντίληψη ότι οι φίλοι μεταξύ τους έπρεπε να μοιράζονταν τα καλά και 

τα κακά, τους φίλους και τους εχθρούς (Alwine 2015: 48). Το ρήμα συνδέομαι που 

χρησιμοποιείται σημαίνει «παρακαλώ από κοινού» (LSJ). Στο σημείο αυτό 

εσκεμμένα προωθείται η ιδέα της φιλίας, με σκοπό οι συνήγοροι του Φορμίωνος να 

τονίσουν ότι και αυτοί ως φίλοι του μαζί με τον ίδιο ζητούν από τους δικαστές την 

αθώωσή του. 

 

τοσαῦτα γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρήμαθ᾽ ὑμῖν ἀνεγνώσθη προσηυπορηκώς, ὅσ᾽ 

οὔθ᾽ οὗτος οὔτ᾽ ἄλλος οὐδεὶς κέκτηται: Στο χωρίο αυτό τονίζεται ότι ο Φορμίων 

ήλεγχε σημαντικά χρηματικά ποσά, επειδή ήταν καλός τραπεζίτης (Cohen 1992: 22). 

Η χρήση των αρνήσεων (οὔθ’ - οὔτ᾽ - οὐδεὶς) εικονοποιούν, κατά κάποιον τρόπο, τον 

πλούτο του Φορμίωνος, ο οποίος υπερέβαινε τον πλούτο καθενός. Το ρήμα 

προσευπορέω σημαίνει «παρέχω επιπλέον» (LSJ). Η δήλωση τοσαῦτα χρήμαθ᾽ 

προσηυπορηκὼς φαίνεται να είναι κάπως υπερβολική και πιθανόν μια τέτοια αναφορά 

από τους συνηγόρους του Φορμίωνος να δημιουργούσε υπόνοιες στους δικαστές 

σχετικά με τον τρόπο απόκτησης των χρημάτων. Για τη χρήση της φράσης αυτής 

στον Δημοσθένη πβ. Πρὸς Ἀπατούριον παραγραφὴ 33.7, Πρὸς Βοιωτὸν περὶ προικὸς 

μητρῴας 40.36. Ο ομιλητής έχει ήδη όμως φροντίσει να αναφέρει ότι ο πλούτος αυτός 

αποκτήθηκε από τον Φορμίωνα λόγω των τραπεζικών του ικανοτήτων και της 

εργατικότητάς του και όχι λόγω άνομων ενεργειών (πβ. §51).  

 

πίστις μέντοι Φορμίωνι παρὰ τοῖς εἰδόσι καὶ τοσούτων καὶ πολλῷ πλειόνων 

χρημάτων, δι᾽ ἧς καὶ αὐτὸς αὑτῷ καὶ ὑμῖν χρήσιμός ἐστιν: Η πίστις σημαίνει τη 

χρήση ή την κατοχή κάποιων αγαθών ή υπηρεσιών από κάποιον χωρίς να είναι 

απαραίτητη η άμεση πληρωμή τους. Το πρόσωπο που λάμβανε την πίστωση 

θεωρούνταν αξιόπιστος και ότι στο μέλλον θα προχωρήσει στην πληρωμή τους 

(Woolmer 2008: 162). Η πίστωση, η οποία δίνουν οι δανειστές στον Φορμίωνα του 

παρέχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει μεγάλα χρηματικά κεφάλαια που τον 

καθιστούν χρήσιμο για τον εαυτό του και την πόλη.  

 

58. ἃ μὴ προῆσθε: Η άρνηση αποθαρρύνει τους δικαστές να λάβουν αποφάσεις που 

θα ευνοήσουν τον Απολλόδωρο. Η προειδοποίηση των δικαστών αποτελεί επιχείρημα 

που στοχεύει στην έγερση του πάθους υπέρ του Φορμίωνος. Δεν πρέπει να 
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θυσιασθούν όλα όσα έχει προσφέρει ο Φορμίων εξαιτίας του Απολλοδώρου (Sandys 

& Paley 1875: 45). 

 

μηδ᾽ ἐπιτρέψητε ἀνατρέψαι τῷ μιαρῷ τούτῳ ἀνθρώπῳ: Η παρήχηση αισθητοποιεί 

την έκκληση του ομιλητή προς τους δικαστές να μην επιτρέψουν να ανατραπούν οι 

ελπίδες του Φορμίωνος, ώστε να μπορεί να κατέχει την περιουσία του και να 

συνδράμει στις ανάγκες της πόλης. Ο όρος μιαρὸς περιγράφει γενικά μια πράξη ή μια 

συμπεριφορά που δείχνει αναίδεια (Βολονάκη 2012: 243). Η Choustoulaki (2019: 10) 

τονίζει ότι η χρήση του συγκεκριμένου όρου πραγματοποιείται στα πλαίσια 

αμαύρωσης ενός αντιπάλου και παρουσιάζεται συχνά στον Αριστοφάνη (Ἀχαρνῆς 

στιχ. 181, Νεφέλες στιχ. 1332). Σύμφωνα με τον Parker (1983: 4-5), το επίθετο αυτό 

ταυτίζεται με τον άνθρωπο, ο οποίος φέρεται σαν ζώο που παραβιάζει τους ιερούς 

κανόνες και μολύνει τους συμπολίτες του, όταν έχει διαπράξει ένα έγκλημα ([Δημ.] 

Κατὰ Ἀριστογείτονος Α’ 25.58). Για αυτούς τους λόγους ο μιαρὸς διωκόταν από τους 

δημόσιους και τους ιερούς χώρους (Usher 1999: 11, Beck 2013: 209). Στο σημείο 

αυτό ο ομιλητής χαρακτηρίζει ανήθικο τον Απολλόδωρο, προκειμένου να προκαλέσει 

την οργή των δικαστών. Για τη χρήση του επιθέτου αυτού πβ. Δημ. Περὶ τῆς 

παραπρεσβείας 19.13, Kατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.69, Κατὰ Ἀριστογείτονος Α’ 

25.32. Επίσης, στον λόγο Πρὸς Μακάρτατον περὶ Ἁγνίου κλήρου ([Δημ.] 43.6, 56, 83) 

ο Martin (2009: 296) παρατηρεί την επανειλημμένη και έντονη χρήση του όρου 

μιαρὸς που με αυτόν τον τρόπο δεν παρουσιάζεται σε κανέναν άλλον ιδιωτικό λόγο 

του Δημοσθένη. Σύμφωνα με τον Sanders (2012: 160-161) η προσπάθεια των 

Αττικών ρητόρων να εγείρουν αρνητικά συναισθήματα στους δικαστές εναντίον των 

αντιπάλων τους είναι συνήθης τεχνική πειθούς που χρησιμοποιούν για να επιτύχουν 

την καταδίκη αυτών. 

 

μηδὲ ποιήσητε αἰσχρὸν παράδειγμα ὡς τὰ τῶν ἐργαζομένων καὶ μετρίως 

ἐθελόντων ζῆν τοῖς βδελυροῖς καὶ συκοφάνταις ὑπάρχει παρ᾽ ὑμῶν λαβεῖν: Οι 

δικαστές δεν πρέπει να δώσουν την περιουσία του Φορμίωνος στον Απολλόδωρο. Η 

απόφασή τους υπέρ του Απολλοδώρου θα αποτελέσει αυτομάτως αισχρό παράδειγμα 

αδικίας, ώστε να καρπώνονται την περιουσία έντιμων και εργατικών ανθρώπων 

άνθρωποι ψεύτες και συκοφάντες. Σύμφωνα με τον Αποστολάκη (2009: 134) το 

επίθετο βδελυρὸς απαντάται 49 φορές στους Αττικούς ρήτορες και χαρακτηρίζει 

«αυτόν που συμπεριφέρεται με περιφρόνηση προς τους νόμους και την πόλη» 
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(Αἰσχίν. Κατὰ Τιμάρχου 1.31, Δημ. Κατὰ Μειδίου περὶ τοῦ κονδύλου 21.123, Κατὰ 

Εὐέργου καὶ Μνησιβούλου ψευδομαρτυριῶν 47.81, Κατὰ Κόνωνος αἰκείας 54.22). Με 

τους χαρακτηρισμούς βδελυρῶν και συκοφαντῶν ο ομιλητής επιδιώκει να προκαλέσει 

την οργή των δικαστών, ώστε να μην αποφασίζουν υπέρ τέτοιων ανθρώπων. Η 

Rubinstein (2005: 138, 2007: 364) αναφέρει ότι παρατηρείται κυρίως στους 

δημόσιους δικανικούς λόγους και λιγότερο στους ιδιωτικούς το φαινόμενο, όπου ένας 

διάδικος επισημαίνει στους δικαστές ότι η απόφασή τους θα επηρεάσει μελλοντικώς 

τη δικανική πρακτική άλλων παρόμοιων υποθέσεων καθώς και τη συμπεριφορά της 

κοινότητας. Η συγκεκριμένη φράση αποτελεί έμμεση επίθεση στο ήθος του 

Απολλοδώρου και υποδηλώνει την ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από 

τέτοιου είδους ανθρώπους. 

 

ὁρᾶτε γὰρ αὐτοὶ καὶ ἀκούετε τῶν μαρτύρων, οἷον ἑαυτὸν τοῖς δεηθεῖσι παρέχει: 

Τα δύο ρήματα αίσθησης σε χρόνο ενεστώτα (ὁρᾶτε - ἀκούετε) προσδίδουν ζωντάνια 

στον λόγο και υπομιμνήσκουν στους δικαστές ότι πρέπει να δουν και να ακούσουν 

από τους μάρτυρες ότι ο Φορμίων έχει προσφέρει με μεγάλη προθυμία τη βοήθειά 

του σε όσους του την έχουν ζητήσει.  

 

59. καὶ τούτων οὐδὲν εἵνεκα τοῦ λυσιτελοῦντος εἰς χρήματα πεποίηκεν, ἀλλὰ 

φιλανθρωπίᾳ καὶ τρόπου ἐπιεικείᾳ: Ο στόχος του ομιλητή στο συγκεκριμένο 

σημείο με τη χρήση της επεξηγηματικής αυτής πρότασης είναι να υπογραμμίσει τον 

καλό χαρακτήρα του Φορμίωνος, ο οποίος είναι πάντοτε διατεθειμένος να βοηθήσει 

τους συνανθρώπους του. Επιθυμεί να προλάβει πιθανές σκέψεις των δικαστών και να 

τις ανασκευάσει, τονίζοντας πως η βοήθειά του δεν παρέχεται σε άλλους, επειδή 

περιμένει να κερδίσει χρήματα αλλά, λόγω του καλού του χαρακτήρα που του 

υπαγορεύει να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Για τη φιλανθρωπία πβ. §47 σχ. 

και για την ἐπιείκεια πβ. §52 σχ. 

 

οὔκουν ἄξιον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι ~ οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ὁρῶ καιρὸν ἐν τίνι ἂν μᾶλλον 

βοηθήσειέ τις αὐτῷ: O σύνδεσμος οὔκουν που χρησιμοποιείται στην πρόταση είναι 

σπάνιος, διότι δεν εμφανίζεται συχνά στους πρώιμους Αττικούς ρήτορες (Denniston, 

GP: 438-439). Η φράση οὔκουν ἄξιον, σε συνδυασμό με την αντωνυμία τοιοῦτον, 

στοχεύει στο να ενισχύσει το επιχείρημα του ομιλητή (πβ. Λυσ. Ἀπολογία δωροδοκίας 

ἀπαράσημος 21.20 με το σχ. του Kapellos 2014: 141). Ο ίδιος αναφέρει ότι δεν αξίζει 
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στον Φορμίωνα να εγκαταλειφθεί από τους δικαστές και έτσι να γίνει έρμαιο στα 

χέρια του Απολλοδώρου, αλλά ούτε και να του δείξουν αισθήματα ἐλέου όταν θα 

είναι πια αργά αλλά τώρα που μπορούν να τον σώσουν. Το συγκεκριμένο χωρίο 

έρχεται σε αντίθεση με άλλους επιλόγους λόγων υπεράσπισης, στους οποίους είναι 

συνήθης τακτική η έκκληση ενός διαδίκου στους δικαστές να τον αντιμετωπίσουν με 

ευμένεια (πβ. Δημ. Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Α’ 27.53, Λυσ. Ὑπὲρ Πολυστράτου 20.35). 

Εδώ χρησιμοποιείται με έμφαση για να επιτύχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Σύμφωνα 

με τον Roisman (2005: 150) ο ομιλητής συνδέει την ισχύ των δικαστών με το αίτημά 

του να σώσουν τον Φορμίωνα (κύριοι καθέστατε σῷσαι). Με το ουσιαστικό καιρὸν 

επισημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη ευκαιρία από την τωρινή, 

προκειμένου να ενεργοποιήσει τους δικαστές να βοηθήσουν τον Φορμίωνα. Ο 

Δημοσθένης συχνά χρησιμοποιεί τα ρήματα βοηθῶ και σώζω μαζί, όπως και εδώ, με 

σκοπό να κερδίσει τη συμπάθεια των δικαστών (Phelan 2016: 96). Πβ. Περὶ τοῦ 

στεφάνου 18.88 βοηθήσας τοῖς Βυζαντίοις καὶ σώσας, Κατὰ Ἀφόβου ἐπιτροπῆς Β’ 

28.20 βοηθήσατε, καὶ τοῦ δικαίου καὶ ὑμῶν αὐτῶν ἕνεκα καὶ ἡμῶν καὶ τοῦ πατρὸς τοῦ 

τετελευτηκότος. σῴσατε, ἐλεήσατε. 

   Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ρητορικής είναι ο καιρὸς που σημαίνει «τον 

σωστό χρόνο», «την κατάλληλη ευκαιρία» (Sipiora & Baumlin 2002: 1). Ο Γοργίας 

και ο Ισοκράτης έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στον καιρό, δηλαδή στην κατάλληλη 

χρονική στιγμή χρήσης του λόγου, η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με τους σκοπούς 

που εξυπηρετεί ένας ομιλητής, το θέμα του, καθώς και το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται (Bekker 2018: 2). Ο Γοργίας προσθέτει ότι για την εκμετάλλευση της 

κατάλληλης ευκαιρίας (καιροῦ) ο ρήτορας είχε την υποχρέωση να διαμορφώσει τον 

λόγο του αναλόγως των περιστάσεων και της διάθεσης του ακροατηρίου 

(Κωνσταντινόπουλος 2014: 16). Ο Usher (2004: 58) υποστηρίζει ότι ο καιρὸς 

χρησιμοποιείται από τον Δημοσθένη στους δημόσιους λόγους του ως ρητορικός 

τόπος για να καταδείξει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για την πόλη να αντιμετωπίσει 

καταστάσεις που σχετίζονταν με έκτακτη ανάγκη. Για τη χρήση της λέξης καιρὸς 

στους Αττικούς ρήτορες με τη σημασία της ευκαιρίας πβ. Δημ. Περὶ τῆς 

παραπρεσβείας 19.6, Λυσ. Kατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.6.  

 

60. τὰ μὲν οὖν πόλλ᾽ ὧν Ἀπολλόδωρος ἐρεῖ, νομίζετ᾽ εἶναι λόγον καὶ 

συκοφαντίας: Ο ομιλητής φροντίζει να προκαταβάλει τους δικαστές εναντίον των 

επιχειρημάτων του αντιπάλου του, λέγοντας ότι τα περισσότερα επιχειρήματα που θα 



ΥΠΕΡ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

285 

 

χρησιμοποιήσει θα είναι απλά λόγια χωρίς ουσία και συκοφαντικές δυσφημήσεις (πβ. 

Δημ. Περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ 8.13 λόγοι ταῦτα καὶ προφάσεις, Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς 

Λεπτίνην 20.101 λόγους καὶ φλυαρίας). 

 

κελεύετε δ᾽ αὐτὸν ἐπιδεῖξαι ~ ἢ τῶν τοιούτων τι δεικνύναι: Στον επίλογo 

σύμφωνα με την αρχή της κυκλικής σύνθεσης επαναλαμβάνονται επιχειρήματα που 

έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια του λόγου, για να επωφεληθεί ο ομιλών από το  

ρητορικό τους αποτέλεσμα (πβ. §§15-17). Το ρήμα κελεύετε αποτελεί έντονη 

προτροπή του ομιλητή προς τους δικαστές και χρησιμοποιείται συχνά ως κοινός 

ρητορικός τόπος στον επίλογο των λόγων των Αττικών ρητόρων (Δείν. Κατὰ 

Δημοσθένους 1.113, Δημ. Κατὰ Ἀριστοκράτους 23.219, Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Φιλοκτήμονος 

κλήρου 6.62). Ο ομιλητής μέσα από την προβολή ή την απόρριψη εναλλακτικών 

θέσεων (πβ. Λυσ. Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.49-51 με το σχ. της Βολονάκη 2012: 

189) παρωθεί τους δικαστές να διατάξουν τον αντίπαλό του να αποδείξει μία 

περίπτωση από τις παρακάτω, δηλαδή είτε ότι ο πατέρας του δεν είχε αυτήν τη 

διαθήκη που παρουσιάσθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, είτε ότι δεν υπήρχε καμία 

μίσθωση, είτε ότι ο Φορμίων δεν είχε απαλλαγεί πλήρως από τις κατηγορίες του 

Απολλοδώρου κατά τη διάρκεια της διαιτησίας, είτε ότι οι νόμοι επιτρέπουν να 

γίνονται δίκες για υποθέσεις που έχουν διευθετηθεί έπειτα από συμφωνία. Η αναφορά 

στους νόμους αποτελεί ρητορικό τόπο που παρουσιάζεται συχνά στους επιλόγους των 

λόγων παραγραφής του Δημοσθένη (Πρὸς Φορμίωνα ὑπὲρ δανείου 34.52, Πρὸς τὴν 

Λάκριτον παραγραφὴν 35.54, Παραγραφὴ πρὸς Πανταίνετον 37.59, Παραγραφὴ πρὸς 

Ναυσίμαχον καὶ Ξενοπείθην 38.27). Τέλος, η διόρθωση του θ᾽ στο χωρίο από τον 

Blass είναι απαραίτητη, διότι λειτουργεί για να τονισθεί ξεχωριστά, παρότι υπάρχει 

ρήμα ενικού αριθμού (ἔγνω), ότι και ο πεθερός του Απολλοδώρου αλλά και ο ίδιος ο 

Απολλόδωρος είχαν αποδεχθεί τον συμβιβασμό με τον Φορμίωνα. Η πολλαπλή 

χρήση των διαζευκτικών συνδέσμων ἢ δημιουργεί έμφαση (Smyth 1920: 648-649 

§2856-63). Ο ομιλητής χειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο τη στάση του απέναντι 

στον Απολλόδωρο, τον οποίο σκοπίμως προσπαθεί να φέρει σε δύσκολη θέση 

δείχνοντας ότι όλα τα επιχειρήματά του είναι αβάσιμα.  

 

61. ἐὰν δ᾽ ἀπορῶν αἰτίας καὶ βλασφημίας λέγῃ καὶ κακολογῇ: Η λέξη αἰτία 

σημαίνει «την κατηγορία» (LSJ). Για τη λέξη αυτή με τη συγκεκριμένη έννοια πβ. 

Δημ. Περὶ τοῦ στεφάνου 18.283, Ἔφεσις πρὸς Εὐβουλίδην 57.17, Λυσ. Ἀρεοπαγιτικὸς 
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περὶ τοῦ σηκοῦ ἀπολογία 7.1. Η βλασφημία επίσης χρησιμοποιείται εδώ με ηθική 

έννοια για να στιγματίσει τον αντίπαλο και να τονίσει ότι μιλάει υβριστικά προς πάσα 

κατεύθυνση (Montiglio 2010: 131). Η έννοια αυτή είναι συχνή στον Αισχίνη και τον 

Δημοσθένη και δηλώνει κάθε πράξη, η οποία είναι ψευδής και ζημιογόνα 

(Livingstone 1999: 108). Για τη συνήθη χρήση της λέξης βλασφημία στους 

ρητορικούς λόγους πβ. Αἰσχίν. Κατὰ Τιμάρχου 1.167, [Δημ.] Κατὰ Φιλίππου Δ’ 10.36, 

Περὶ τοῦ στεφάνου 18.95, Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.165, Κατὰ Κόνωνος 

αἰκείας 54.9, Παραγραφὴ πρὸς Ναυσίμαχον καὶ Ξενοπείθην 38.26. Τα ρήματα λέγῃ καὶ 

κακολογῇ συμβάλλουν στην υφολογική κλιμάκωση του λόγου. Η κακολογία, δηλαδή 

το να μιλάει κανείς αρνητικά εναντίον κάποιου, ήταν τυπικό χαρακτηριστικό που 

εντοπιζόταν ανάμεσα σε δύο εχθρούς (Alwine 2015: 35). Ο ομιλητής στον λόγο του 

Λυσία Κατηγορία πρὸς τοὺς συνουσιαστὰς κακολογιῶν (8) κατηγορεί τους αντιπάλους 

του ότι, ενώ δείχνουν ότι είναι φίλοι του, στην πραγματικότητα κρυφά από τον ίδιο, 

τον κακολογούν. 

 

μὴ προσέχετε τὸν νοῦν: Η φράση αυτή χωρίς την άρνηση αποτελεί συνήθη ρητορικό 

τόπο (πβ. [Δημ.] Πρòς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ 32.3 σχ.). Εδώ χρησιμοποιείται από τον 

ομιλητή για να συμβουλεύσει τους δικαστές να μην δώσουν σημασία στις 

βλασφημίες και τις κακολογίες που θα εκστομίσει ο Απολλόδωρος για να πλήξει τον 

Φορμίωνα. Ο σκοπός του είναι να μειώσει οποιαδήποτε επιχειρήματα θα 

χρησιμοποιήσει στο μέλλον ο αντίπαλός του εναντίον του Φορμίωνος.  

 

μηδ᾽ ὑμᾶς ἡ τούτου κραυγὴ καὶ ἀναίδεια ἐξαπατήσῃ: Ένας πολίτης, ο οποίος 

ασχολούνταν με τα δημόσια πράγματα, όπως για παράδειγμα ο Απολλόδωρος, έπρεπε 

να έχει δυνατή φωνή στις δημόσιες ομιλίες (Bers 1997: 179). Ο Αισχίνης φαίνεται 

επίσης ότι δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση για την καλλιέργεια της φωνής 

(Περὶ τῆς παραπρεσβείας 2.157). Ο Δημοσθένης κατηγορεί στον λόγο του Περὶ τοῦ 

στεφάνου (18.280) τον Αισχίνη ότι η δίκη πραγματοποιήθηκε από εκείνον για 

επίδειξη λόγου. Το επιχείρημα που χρησιμοποιείται εδώ είναι αποτελεσματικό 

τονίζοντας ότι η κραυγή του Απολλοδώρου καθώς και ο αναιδής του χαρακτήρας δεν 

πρέπει να εξαπατήσουν τους δικαστές. Η εξαπάτηση των δικαστών έχει μνημονευθεί 

και παραπάνω στον λόγο (πβ. §25 σχ.). Για τη λέξη κραυγὴ πβ. Αἰσχίν. Κατὰ 

Τιμάρχου 1.34, Δημ. Κατὰ Κόνωνος αἰκείας 54.9. 
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ἀλλὰ φυλάττετε καὶ μέμνησθε ὅσ᾽ ἡμῶν ἀκηκόατε: Η φράση αυτή απαντάται 

συχνά στην αττική δικανική ρητορεία και αποτελεί κοινό ρητορικό τόπο (Δημ. Περὶ 

τῆς ατελείας πρὸς Λεπτίνην 20.163, 167, Κατὰ Ἀριστοκράτους 23.215, Κατὰ Στεφάνου 

ψευδομαρτυριῶν Α’ 45.87). Είναι αναγκαίο οι δικαστές να προστατευθούν από τα 

ψέματα του αντιπάλου και ταυτοχρόνως να θυμηθούν τα βασικότερα σημεία της 

επιχειρηματολογίας του ομιλητή. Αντίστοιχη αναφορά υπάρχει και παραπάνω στον 

λόγο (πβ. §22).  

 

κἂν ταῦτα ποιῆτε, αὐτοί τ᾽ εὐορκήσετε καὶ τοῦτον δικαίως σώσετε, ἄξιον ὄντα 

νὴ τὸν Δία καὶ θεοὺς ἅπαντας: Στο σημείο αυτό περίοπτη θέση κατέχει η έννοια της 

δικαιοσύνης, η οποία εδράζεται στους όρκους που έχουν δώσει οι δικαστές (πβ. §1). 

Η υπενθύμιση του ομιλητή στο δίκαιο και στην απαράβατη τήρηση των δικαστικών 

όρκων είναι σημαντική και πολύ αποτελεσματική, αφού για μία ακόμη φορά ορίζει 

τους δικαστές ως θεματοφύλακες των νόμων της πόλης τους και ως μόνιμους 

εφαρμοστές αυτών. Η αναφορά αυτή λοιπόν αποτελεί κοινό ρητορικό τόπο στην 

αττική δικανική ρητορεία (Δημ. Κατὰ Ἀριστοκράτους 23.101, Ὑπερείδ. Ὑπὲρ 

Εὐξενίππου ἐισαγγελίας ἀπολογία πρὸς Πολύευκτον 4.40). Οι δικαστές καλούνται να 

δώσουν με αυτόν τον τρόπο ένα παράδειγμα δικαιοσύνης, το οποίο είναι σύμφωνο με 

τους ανθρώπινους και θεϊκούς νόμους. Ο ομιλητής φαίνεται ότι δημιουργεί ένα 

εντυπωσιακό κλείσιμο στον λόγο του ζητώντας την αθώωση του Φορμίωνος ως 

αντάξια αμοιβή για τις πολλές ευεργεσίες που έχει προσφέρει στην Αθήνα· έτσι θα 

απελευθερωθεί από τη δικαστική διαμάχη στην οποία έχει εμπλακεί άδικα. Το ζεύγος 

δικαίως - ἄξιον δίνει ηθική διάσταση στον λόγο επιδρώντας στο πάθος των δικαστών. 

Τέλος, η επίκλησή του στους θεούς είναι ένα τέχνασμα για να δείξει ότι ο Φορμίων 

αξίζει την αθώωσή του. Για τις επικλήσεις στους θεούς, οι οποίες αποτελούν συχνό 

ρητορικό τόπο στους επιλόγους των Αττικών ρητόρων πβ. [Δημ.] Πρὸς Ἀπατούριον 

παραγραφὴ 33.37, Kατὰ Νεαίρας 59.126, Λυσ. Kατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως 13.95. 

 

62. Ἀνάγνωθι λαβὼν αὐτοῖς τὸν νόμον καὶ τὰς μαρτυρίας τασδί: Εδώ ο ομιλητής 

παραδίδει στον γραμματέα του δικαστηρίου να διαβάσει έναν νόμο και τις 

αντίστοιχες μαρτυρίες. Σύμφωνα με τους Carey & Waterfield (2014: 505) ο νόμος 

αυτός πιθανόν είναι εκείνος που ορίζει τις περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η 

παραγραφὴ (πβ. §25). Οι μαρτυρίες που θα παρουσιασθούν μπορεί να σχετίζονται με 

την προβολή του χαρακτήρα των δύο αντιπάλων, αλλά είναι πιο πιθανόν να 
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χρησιμοποιούνται εδώ για να επιβεβαιώσουν ότι ο Απολλόδωρος στον προηγούμενο 

συμβιβασμό που πραγματοποιήθηκε μεταξύ τους έχει απαλλάξει τον Φορμίωνα από 

όλες του τις υποχρεώσεις (πβ. §16). 

 

Οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν. οἶμαι γὰρ ὑμᾶς οὐδὲν ἀγνοεῖν τῶν εἰρημένων: Στο 

παρόν σημείο ο συνήγορος του Φορμίωνος υπογραμμίζει ότι έχει καλύψει πλήρως 

την υπόθεση με επιχειρήματα και, επομένως, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει την 

αγόρευσή του. Θεωρεί λοιπόν ότι οι δικαστές δεν αγνοούν τίποτε πλέον από όσα έχει 

ήδη αναφέρει. Σύμφωνα με τους Kremmydas (2012: 458) και Griffith - Williams 

(2013: 88) η φράση οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν αποτελεί κοινό ρητορικό τόπο στον 

Δημοσθένη αλλά και στον δάσκαλό του τον Ισαίο, από τον οποίο ο ρήτορας φαίνεται 

ότι δέχθηκε πολλές επιρροές (πβ. Δημ. Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην 20.167, 

Παραγραφὴ πρὸς Ναυσίμαχον καὶ Ξενοπείθην 38.28, Κατὰ Κόνωνος αἰκείας 54.44, 

Ἰσαῖ. Περὶ τοῦ Απολλοδώρου κλήρου 7.45, Περὶ τοῦ Κίρωνος κλήρου 8.46). 

 

ἐξέρα τὸ ὕδωρ: Στο τέλος του επιλόγου του ο ομιλητής απευθύνεται στον υπάλληλο 

του δικαστηρίου και του ζητάει να αδειάσει το νερό από την κλεψύδρα, διότι δεν 

χρειάζεται πλέον να εξαντλήσει άλλον χρόνο από τον επιτρεπόμενο (Murray 1936: 

366, MacDowell 2004: 172 σημ. 75). Η συγκεκριμένη φράση με αυτήν τη μορφή 

χρησιμοποιείται από τον Δημοσθένη ξανά μόνο στον επίλογο ενός λόγου του 

(Παραγραφὴ πρὸς Ναυσίμαχον καὶ Ξενοπείθην 38.28)· σε παρόμοια μορφή υπάρχει 

στον λόγο του ίδιου ρήτορα Κατὰ Κόνωνος αἰκείας (54.36), όπου ο υπάλληλος του 

δικαστηρίου καλείται πριν την ανάγνωση των μαρτυριών να ελέγξει τη ροή του νερού 

(σὺ δ᾽ ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ).   

   Η κλεψύδρα αποτελούσε ένα όργανο που μετρούσε τον χρόνο των αγορεύσεων των 

διαδίκων. Ήταν ένα δοχείο με μία μικρή τρύπα στον πυθμένα, η οποία ήταν δυνατόν 

να φραχθεί (Isager & Hansen 1975: 119, Phelan 2016: 146). Το δοχείο αυτό 

γεμιζόταν με νερό και όταν ξεκινούσε η αγόρευση του εκάστοτε διαδίκου, το νερό 

απελευθερωνόταν. Και οι δύο διάδικοι είχαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο αγόρευσης, ο 

οποίος κυμαινόταν αναλόγως με τη βαρύτητα της εκάστοτε υπόθεσης που εξεταζόταν 

(Thür 2005: 147, Λεντάκης 2018: 94). Οι MacDowell (1978: 249) και Scafuro (2011: 

268 σημ. 2) σημειώνουν για παράδειγμα ότι σε ιδιωτικές υποθέσεις, αν η αξία της 

οικονομικής διαφοράς ξεπερνούσε τις 5.000 δραχμές, τότε η επιτρεπόμενη ποσότητα 

νερού ανερχόταν σε 10 χοές για τον πρώτο λόγο και 3 χοές για τον δεύτερο· αν η 
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διαφορά κυμαινόταν μεταξύ των 1.000 και 5.000 χιλιάδων δραχμών, τότε 

χρησιμοποιούνταν 7 χοές και 2 χοές για τον πρώτο και τον δεύτερο λόγο αντιστοίχως· 

αν η διαφορά ήταν λιγότερη από 1.000 δραχμές, χρησιμοποιούνταν 5 χοές και 2 χοές 

αντιστοίχως (Ἀριστ. Ἀθηναίων Πολιτεία 67.1-5). Τέλος, ο χρόνος για την ανάγνωση 

των μαρτυριών και των αποδεικτικών εγγράφων που είχε ο διάδικος δεν 

προσμετρούνταν στον συνολικό χρόνο ακρόασης (Harrison 1971: 162).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

   Ο Δημοσθένης προσείλκυσε και εξακολουθεί να προσελκύει μέχρι και σήμερα το 

ενδιαφέρον πολλών μελετητών. Οι λόγοι που έγραψε αλλά και εκφώνησε είναι 

εξέχουσας σημασίας. Η εξέτασή τους αποδεικνύει τη δύναμη της έντεχνης ρητορείας 

του και της ισχυρής πειθούς που διέθετε.  

   Στόχος της παρούσης εργασίας ήταν να καταδείξει την αξία της ρητορικής ως 

«τέχνης του λόγου», ικανής να συνθέσει ένα κείμενο, καταλλήλως διανθισμένου με 

επιχειρήματα αλλά και ρητορικά σχήματα, προκειμένου να επιτύχει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα, που είναι να πείσει το ακροατήριο. Όμως, ο σκοπός ενός ρήτορα δεν 

είναι μόνο να πείσει με τη λογική των επιχειρημάτων του, αλλά και να προκαλέσει το 

πάθος, να δημιουργήσει συγκίνηση και εν τέλει να κερδίσει τη συμπάθεια και την 

υποστήριξη αυτών που τον παρακολουθούν. Χαρακτηριστικά στοιχεία που 

συνεπικουρούν στην υλοποίηση αυτού του στόχου είναι η στάση του σώματος, η 

φωνή και η χρήση χειρονομιών. Ο ρήτορας επιχειρεί να φανερώσει με κάθε μέσο, με 

λόγια και πράξεις, ότι ο λόγος που εκφωνεί είναι ο μόνος αληθής, επιδρώντας στη 

λογική και στα συναισθήματα των ακροατών του.  

   Ο Δημοσθένης καλλιεργεί τη ρητορική τέχνη και εγείρει το πάθος με τους 

επιδέξιους χειρισμούς της γλώσσας και της κίνησης του σώματος. Ο ίδιος αποβλέπει 

στην έκφραση του συναισθηματικού κόσμου μέσα από την προβολή των 

πραγματικών γεγονότων. Στους λόγους Πρὸς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ (32) και Ὑπὲρ 

Φορμίωνος παραγραφὴ (36), οι οποίοι ανήκουν στο δημοσθενικό corpus,  ο ρήτορας 

με τη χρήση του σχήματος της προκατάληψης, της αποστροφής, της ειρωνείας, των 

διαλόγων, των ρητορικών ερωτήσεων, των λέξεων και των φράσεων που δείχνουν 

αλλαγή στη φωνή και την κίνηση του σώματος, επιτίθεται στον αντίδικο και 

προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον καταδείξει ως ένοχο. Τα επιχειρήματα που 

χρησιμοποιούνται στους λόγους αυτούς βασίζονται στην απόκρουση των 

επιχειρημάτων της αντίπαλης πλευράς. Ο κατήγορος ασκεί δριμεία κριτική στον 

αντίδικό του, τονίζει τα ψέματα και τις συκοφαντίες του και προσπαθεί να αποδείξει 

ότι αδίκως έχει εμπλακεί σε αυτήν τη δικαστική διένεξη. Και στους δύο λόγους 

παρουσιάζει τον εαυτό του ως καλό, συνετό και συνεπή σε αυτά που λέει ενώπιον 

των δικαστών. Ωστόσο, επειδή οι λόγοι αυτοί συντάχθηκαν για να εξασφαλισθεί ένα 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα, είναι δυνατόν να εντοπίσουμε σε ορισμένα σημεία, τον 
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λογογράφο να παραποιεί κάποια γεγονότα ή να αποκρύπτει κομβικά σημεία που 

αφορούν την υπόθεση. 

   Παρ’ όλα αυτά, το ερώτημα που ανακύπτει από την εργασία αυτή είναι το 

ακόλουθο: Κατά πόσο η χρήση της παραγραφῆς, ως ιδιαίτερης νομικής διαδικασίας, 

εξυπηρετεί τη ρητορική στρατηγική του Δημοσθένη, η οποία είναι να κερδίσει ο 

πελάτης του την υπόθεσή του; 

   Γνωρίζουμε ότι η παραγραφὴ αρχικώς τουλάχιστον είχε συσταθεί για μηνύσεις που 

υποβλήθηκαν κατά παράβαση της γενικής αμνηστίας, όμως αργότερα 

χρησιμοποιήθηκε σε δίκες ιδιωτικής φύσης. Αυτό πιθανόν να σημαίνει την επιτυχία 

της συγκεκριμένης διαδικασίας και την αποτελεσματικότητά της. 

   Μέσα από τη μελέτη των λόγων Πρὸς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ και Ὑπὲρ Φορμίωνος 

παραγραφὴ αναδεικνύεται η διαδεδομένη χρήση της διαδικασίας αυτής ως εργαλείου 

που στόχευε στο να αντιμετωπίσει κάποιος τη δίκη που ήγειρε κάποιος άλλος 

εναντίον του, τονίζοντας ότι αυτή δεν είναι νόμιμη· έτσι, επιβαλλόταν να 

πραγματοποιήσει νέα δίκη. Η αλλαγή των ρόλων, αφού ο κατηγορούμενος της 

προηγούμενης δίκης μετατρεπόταν σε κατήγορο της δίκης παραγραφῆς και 

αντιστρόφως, υποδηλώνει την πολυπλοκότητα του αττικού νομικού συστήματος και 

παραλλήλως την ανάγκη να αντιμετωπισθεί με νομική δίωξη κάθε άδικη δικαστική 

προσφυγή που πραγματοποιούσε κάποιος. Αυτό που ουσιαστικά κρινόταν στη δίκη 

παραγραφῆς δεν ήταν πάντοτε η ίδια η υπόθεση αλλά η προηγούμενη νομική 

διαδικασία που είχε χρησιμοποιηθεί. Ο ρήτορας με επιχειρήματα που αφορούν τη 

διεξαγωγή μιας δίκης, επιδιώκει να αποδείξει ότι αυτή είναι παράνομη και 

ουσιαστικά να προσβάλει στην ουσία της την ίδια τη μήνυση που έχει υποβληθεί. 

   Η παραγραφὴ λοιπόν ήταν ιδιαιτέρως σημαντική στο αρχαίο αττικό δίκαιο, διότι 

ήταν μια νομική διαδικασία που χρησιμοποιούνταν ως μέθοδος ένστασης και 

παρεμπόδισης της εισαγωγής μιας δίκης. Ας μην ξεχνάμε τον εκτοπισμό της 

διαδικασίας της διαμαρτυρίας, η οποία βασιζόταν στην επίσημη διαβεβαίωση ενός 

γεγονότος από κάποιον, από τη διαδικασία της παραγραφῆς που ήταν πιο ουσιαστική 

και στηριζόταν σε ισχυρά νομικά επιχειρήματα και όχι σε απλές διαβεβαιώσεις, οι 

οποίες μπορεί να αποδεικνύονταν στο τέλος ψευδείς. Επίσης, ενδεχομένως να 

χρησιμοποιούνταν σκοπίμως ως ένας τρόπος που καθυστερούσε τη διεξαγωγή της 

κανονικής δίκης. Ο ενάγων στη δίκη παραγραφῆς είχε πολλές πιθανότητες να 

κερδίσει την εν λόγω δίκη και ακολούθως ο αντίπαλός του να καταδικασθεί στην 

καταβολή συγκεκριμένου χρηματικού ποσού. Φαίνεται όμως ότι, ακόμη και αν έχανε 
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τη δίκη αυτή, του δινόταν η ευκαιρία να προετοιμασθεί ξανά καλύτερα για την 

αντιμετώπιση της κανονικής δίκης.  

   Ο Δημοσθένης χειρίζεται με μαεστρία τη χρήση της παραγραφῆς. Οι επτά 

παραγραφικοί λόγοι του (32-38) αποκαλύπτουν το ενδιαφέρον του για αυτήν τη 

διαδικασία και την απόπειρά του να αντιμετωπίσει τις υποθέσεις που αναλάμβανε 

πρώτα από όλα στη νομική τους βάση και έπειτα στη ουσία της υπόθεσής τους. 

Ωστόσο, οι λόγοι αυτοί δεν περιορίζονται μόνο σε επιχειρήματα νομικού 

περιεχομένου αναφορικά με την εισαγωγή σε δίκη μιας υπόθεσης ή όχι, αλλά 

περιλαμβάνουν τη διερεύνηση του περιεχομένου της εκάστοτε δικαστικής 

σύγκρουσης, καθώς αυτός που προσφεύγει στη διαδικασία της παραγραφῆς 

υποστηρίζει ότι ο σκοπός του δεν είναι να αποτρέψει την ουσιαστική και πλήρη 

εξέταση της υπόθεσης.  

   Στον λόγο Πρὸς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ η διεκδίκηση του σιταριού από τον 

Ζηνόθεμι και η παρουσίαση της συνωμοσίας και των παράνομων ενεργειών που 

διέπραξε αποτελούν το κεντρικό θέμα επί του οποίου ο κατήγορος εξαπολύει τις 

κατηγορίες εναντίον του. Ο λόγος αυτός είναι ο πρώτος από το δημοσθενικό corpus 

που καταδεικνύει την προσπάθεια του ρήτορα να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο 

είδος δίκης, αν βέβαια δεχθούμε ότι ο λόγος αυτός είναι γνήσιος. Ο λογογράφος 

χρησιμοποιεί την παραγραφὴ για να αποκρούσει την προηγούμενη ἐμπορικὴ δίκη 

ἐξούλης που πραγματοποιήθηκε εναντίον του Δήμωνος από τον Ζηνόθεμι. Η 

καταπάτηση των εμπορικών νόμων, οι οποίοι έχουν ορισθεί αναφορικά με την 

αφετηρία και τον προορισμό των εμπορικών ταξιδιών, τη σύναψη δανειακών 

συμβάσεων με εγγύηση το μεταφερόμενο φορτίο και την υποχρεωτική ύπαρξη 

γραπτού συμβολαίου, συνιστούν επιβεβλημένη τη χρήση της παραγραφῆς, αφού η 

μήνυση που υποβλήθηκε από τον αντίδικο πραγματοποιήθηκε κατά παράνομο τρόπο. 

Ο ρήτορας από την αρχή του λόγου του και επανειλημμένως κατά τη διάρκεια της 

ομιλίας του τονίζει στους δικαστές ότι η προηγούμενη δίκη δεν είναι νόμιμη. Το 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι με τη διαρκή υπόμνησή του στον παράνομο 

χαρακτήρα της προηγούμενης δίκης επιδιώκει να υπογραμμίσει ότι είναι δίκαιη και 

απολύτως επιβεβλημένη η τωρινή διαδικασία. Αναφορικά με τη χρησιμότητα του 

λόγου αυτού μπορούμε να πούμε ότι οι πληροφορίες που δίνει για το εμπορικό δίκαιο 

της εποχής εκείνης και τις δανειακές συμβάσεις είναι πολλές και αδιαμφισβήτητης 

αξίας. 
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   Στη συνέχεια ο λόγος Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ γράφθηκε προς υποστήριξη του 

Φορμίωνος. Η επιλογή της παραγραφῆς από τον Δημοσθένη για να αντιμετωπίσει την 

υπόθεση του σημαντικού και σπουδαίου αυτού τραπεζίτη, φανερώνει και εδώ τη 

σπουδαιότητα που είχε η διαδικασία αυτή, και την πεποίθηση του ρήτορα ότι θα 

κατορθώσει να κερδίσει μέσω αυτής τον Απολλόδωρο. Η αντιπαλότητα του 

Φορμίωνος με τον γιο του πρώην κυρίου του και η μήνυση που κατέθεσε ο 

τελευταίος εναντίον του σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του πατέρα του 

αποτελούν το αντικείμενο της συγκεκριμένης δίκης. Τα σχήματα λέξεων (π.χ. 

αντιθέσεις, επαναλήψεις, παρηχήσεις) και τα σχήματα διάνοιας (π.χ. αποστροφή, 

διάλογος, ρητορικές ερωτήσεις) που χρησιμοποιούνται δημιουργούν έναν λόγο 

πλούσιο, γεμάτο ένταση αλλά συνάμα ενδιαφέροντα ως προς το περιεχόμενό του. Η 

εσκεμμένη αναφορά του ρήτορα ότι δεν υπέβαλε την παραγραφὴ ως μέσο που θα τον 

βοηθήσει να καθυστερήσει τη διεξαγωγή της προηγηθείσας δίκης λειτουργεί ως 

σχήμα προκατάληψης έναντι αυτών των σκέψεων των δικαστών. Ο Δημοσθένης 

χειρίζεται τεχνηέντως τη νομική αυτή διαδικασία με τα επιχειρήματά του περί 

προηγούμενου συμβιβασμού των δύο αντιδίκων να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και 

να δικαιολογούν την αναγκαστική εισαγωγή της παραγραφῆς. Το ζήτημα επίσης της 

ἀφέσεως και της ἀπαλλαγῆς καθώς και της χρονικής προθεσμίας, εντός του 

διαστήματος της οποίας μπορεί να εγερθεί μια δίκη, είναι δύο ρητορικά μοτίβα που 

εντοπίζονται συχνά μέσα στον λόγο. Ο σκοπός του Δημοσθένη είναι να υπογραμμίσει 

ότι είναι παράνομη η μήνυση που υπέβαλε ο Απολλόδωρος εναντίον του Φορμίωνος 

και ότι είναι αναγκαία η χρήση της παραγραφῆς για να προστατευθούν τα 

συμφέροντά του πελάτη του από τις άδικες αξιώσεις του αντιδίκου του. 

   Ο λόγος Πρὸς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ πραγματοποιείται στο πλαίσιο εμπορικής 

υπόθεσης. Οι περισσότεροι λόγοι παραγραφής του Δημοσθένη αφορούσαν εμπορικά 

ζητήματα (32-35), γεγονός που δείχνει ότι η διαδικασία αυτή αποτελούσε ένα 

συνηθισμένο εργαλείο για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους υποθέσεων, στις οποίες 

δεν είχαν τηρηθεί οι εμπορικοί νόμοι. Συνήθως στις εμπορικές αυτές δίκες οι 

εμπλεκόμενοι μηνυτές μπορούσαν να ήταν ξένοι έμποροι, στους οποίους ασφαλώς η 

αθηναϊκή νομοθεσία αναγνώριζε τα ίδια δικαιώματα με τους Αθηναίους. Μέσω της 

παραγραφῆς και της καθυστέρησης της κανονικής δίκης, οι ξένοι έμποροι 

αδυνατούσαν να παραμείνουν περισσότερο καιρό στην Αθήνα και να περιμένουν την 

εκδίκαση της υπόθεσής τους· πολύ πιθανόν να αποσύρονταν στο τέλος από τη 

δικαστική διένεξη. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι θα μπορούσε η υποβολή της 
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παραγραφῆς από κάποιον να είχε αυτήν τη σκοπιμότητα. Στον άλλον λόγο, τον Ὑπὲρ 

Φορμίωνος παραγραφή, η διαδικασία της παραγραφῆς χρησιμοποιείται για θέμα που 

αφορά διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε την ευρεία 

χρήση της διαδικασίας αυτής, η οποία μας δείχνει ότι πιθανόν να χρησιμοποιούνταν 

κατά κόρον σε διαφορετικού είδους υποθέσεις, επειδή ήταν αποτελεσματική. 

   Αναφορικά με τη ρητορική ανάλυση των λόγων αυτών, αυτή τελικά αποδεικνύεται 

μείζονος σημασίας, επειδή μέσα από την προσέγγισή τους κατανοούμε τα ρητορικά 

τεχνάσματα που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε ομιλητής για να επιτύχει τους σκοπούς 

τους, ο οποίοι είναι προσέλκυση της εύνοιας των δικαστών υπέρ του και η 

εξασφάλιση της καταδίκης του αντιπάλου του. Μέσα από τους συγκεκριμένους 

λόγους και τη ρητορική αξία που έχει ο καθένας ξεχωριστά αναφορικά με το 

περιεχόμενό του και τον τρόπο που ο ομιλητής χειρίζεται τα επιχειρήματά του και τα 

μέσα πειθούς του, αναδεικνύεται η ικανότητα του Δημοσθένη να χρησιμοποιεί κάθε 

είδους νομική διαδικασία προς όφελος των πελατών του. Εν κατακλείδι, ο ρήτορας 

αυτός στους ιδιωτικούς του λόγους στηρίζεται σε λογικά επιχειρήματα, αλλά και σε 

επιχειρήματα ήθους και πάθους, δηλαδή σε μια ρητορική τέχνη, η οποία 

προσαρμόζεται στην εξυπηρέτηση των αναγκών του.  

   Η χρησιμοποίηση επίσης κοινών ρητορικών τόπων και ρητορικών τεχνικών από τον 

Δημοσθένη φανερώνει την αλληλένδετη σχέση και επιρροή των ρητόρων μεταξύ 

τους. Είναι γεγονός ότι για τη συγγραφή ενός λόγου ο λογογράφος ακολουθούσε 

συγκεκριμένα πρότυπα στην επιχειρηματολογία του. Επιχειρήματα αναφορικά με την 

προβολή του αντιπάλου ως συκοφάντη, της προσπάθειάς του με απατηλά μέσα 

πειθούς να εξαπατήσει τους δικαστές και της παρουσίασης της δουλικής του 

καταγωγής, είναι μερικά από τα συχνά επιχειρήματα ήθους που χρησιμοποιούνται 

από τους Αττικούς ρήτορες με στόχο να πλήξουν την αξιοπιστία των αντιπάλων τους 

και κατ’ επέκταση τον χαρακτήρα τους. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι κάθε ρητορικός 

λόγος δεν είναι αυτεξούσιος, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του συνόλου των 

λόγων της αττικής ρητορείας. Οι ρητορικοί τόποι λειτουργούν ως ένα σύνολο ιδεών 

που ένας ρήτορας προσαρμόζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπόθεσης που έχει να 

αντιμετωπίσει. Συνεπώς, η έρευνα για τους κοινούς αυτούς τόπους που υπάρχουν 

στους λόγους αυτούς αποδεικνύει ότι αυτοί αποτελούν ένα όργανο που ερμηνεύει τις 

ιδιαιτερότητές τους, αλλά και το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο της εποχής τους.  

    Επιπλέον, είναι δυνατόν να λεχθεί ότι σε ορισμένα σημεία των συγκεκριμένων 

λόγων του Δημοσθένη παρατηρείται η εφαρμογή αξιοσημείωτων τεχνικών, οι οποίες 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

295 

 

αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των υποθέσεων αυτών. Οι τεχνικές 

αυτές αναδεικνύουν την πρόθεση του λογογράφου να συγγράψει έναν λόγο που θα 

κερδίσει το ενδιαφέρον των ακροατών του και θα εγείρει την προσοχή τους για αυτές 

τις ιδιοτυπίες του αλλά παραλλήλως θα επιτύχει και όλους τους στόχους του.  

   Συμπερασματικά, οι λόγοι που εξετάσθηκαν παρουσιάζουν παρόμοιο ρητορικό 

υπόβαθρο και δείχνουν πως η μελέτη των ρητορικών κειμένων αποτελεί ένα  

ενδιαφέρον πεδίο έρευνας και σπουδής, όχι μόνο για τις γνώσεις που αντλούμε για το 

αθηναϊκό νομικό σύστημα της εποχής εκείνης, αλλά και για τον τρόπο που οι ρήτορες 

χειρίζονταν τις υποθέσεις που αναλάμβαναν. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

    Οι λόγοι Πρὸς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ (32) και Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ (36) 

έχουν συνταχθεί για υποθέσεις παραγραφής. Η παραγραφὴ ήταν διαδικασία σύμφωνα 

με την οποία ο εναγόμενος μιας δίκης μπορούσε να υποβάλει ένσταση, ζητώντας την 

απόρριψη της δίκης που πραγματοποιήθηκε εναντίον του. Οι λόγοι αφορούσαν 

τυπικά νομικά κωλύματα. Από το αποτέλεσμα της δίκης αυτής κρινόταν αν η αρχική 

δίκη θα συνεχιζόταν ή θα αναβαλλόταν. Ο ηττημένος διάδικος όφειλε να πληρώσει 

χρηματική αποζημίωση. 

   Η παρούσα μελέτη αποτελεί ένα λεπτομερές ερμηνευτικό λημματικό υπόμνημα 

αυτών των λόγων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, γιατί οι συγκεκριμένοι λόγοι 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το περιεχόμενο της υπόθεσής τους και 

τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται. Ο λόγος Πρὸς Ζηνόθεμιν παραγραφὴ αφορά 

εμπορική υπόθεση, σχετιζόμενη με κυριότητα σιταριού. Η παραβίαση των εμπορικών 

νόμων από τον αντίδικο συνιστούν παράνομη την προηγούμενη δίκη που διεξήχθη. 

Για τον λόγο αυτόν ο κατήγορος της συγκεκριμένης δίκης παραγραφῆς τον μηνύει. Ο 

λόγος Ὑπὲρ Φορμίωνος παραγραφὴ σχετίζεται με ένσταση επί της αγωγής για κακή 

διαχείριση πατρικής περιουσίας. Ο προηγούμενος συμβιβασμός των δύο αντιδίκων 

και η παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος για την υποβολή μήνυσης 

αποτελούν ισχυρά επιχειρήματα για τον ομιλητή που ενδυναμώνουν το δίκαιο της 

υπόθεσής του.    

   Ειδικότερα, στην εισαγωγή κάθε λόγου παρουσιάσθηκαν, θέματα που αφορούσαν 

το κοινωνικό και ιστορικό υπόβαθρο της εποχής, το νομικό τους πλαίσιο, το 

περιεχόμενο της υπόθεσής τους, τη δομή και το ύφος τους, καθώς και το μείζον 

ζήτημα της ταυτότητας του συγγραφέα. Στο ερμηνευτικό υπόμνημα υλοποιήθηκε η 

εξέταση λέξεων ή φράσεων του αρχαίου κειμένου, εστιάζοντας στην ανάλυση του 

περιεχομένου τους, στη χρήση ρητορικών τεχνικών και μέσων πειθούς και στην 

πραγμάτευση ιδιαίτερων διαδικασιών που περιλαμβάνονταν στο αρχαίο αττικό 

δίκαιο. 

   Το αποτέλεσμα αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι ότι διενήργησε μια 

εμπεριστατωμένη υπομνημάτιση των συγκεκριμένων λόγων παραγραφής, 

εμβαθύνοντας στη χρήση της εν λόγω διαδικασίας και στη ρητορική τους ανάλυση. 

Παραλλήλως δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ενασχόληση και τη μελέτη των 

δικανικών λόγων της αττικής ρητορείας στο πλαίσιο της ρητορικής τους προσέγγισης.   
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SYMMARY 

 

   The speeches Against Zenothemis (32) and For Phormio (36) have been compiled 

for paragraphe’s cases. The paragraphe was a procedure according to which the 

defendant in a lawsuit could file an objection, requesting the rejection of the lawsuit 

against him. The speeches were formal legal impediments. From the result of the 

paragraphe’s trial, it was judged whether the initial trial would continue or be 

postponed. The losing party had to pay monetary compensation. 

  The present study is a detailed lemmatic commentary for these speeches. The 

research was carried out because the specific speeches are of particular interest in 

terms of the content of their case and the arguments used. The speech Against 

Zenothemis concerns a commercial case, related to grain ownership. The 

contravention of commercial laws by the other party constitutes illegal the previous 

trial. For this reason, the defendant in this paragraphe’s trial sues him. The speech 

For Phormio is related to an objection to the action for mismanagement of paternal 

property. The previous compromise between the two opponents and the expiration of 

a long period of time for filing a lawsuit are strong arguments for the speaker which  

strengthen the right of his case. 

   Especially, in the introduction of each speech presented, issues related to the social 

and historical background of the season, their legal framework, the content of the 

case, their structure and style, as well as the major issue of the author’s identity. In the 

commentary, the examination of phrases or words of the ancient text was carried out, 

focusing on their semantic performance, on the speaker’s argument, on the use of 

rhetorical techniques and means of persuasion and on the analysis and treatment of 

special procedures included in the ancient attic law.  

   The result of this doctoral dissertation is that it carries out a detailed commentary 

for the paragraphe’s speeches, deepening mainly the use of this procedure and their 

rhetorical analysis. At the same time, it creates a fertile ground for the occupation and 

study of the courts speeches of attic rhetoric in the framework of their rhetorical 

approach. 
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