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Αισχίνης Σφήττιος, Σωκρατικός Εταίρος 

 

Γράφει ο: Aντώνιος H. Σακελλαρίου 

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Γεννήθηκε στο δήμο του Σφηττού, που τοποθετείται με πιθανότητα κοντά στο Κορωπί, 

πιθανώς μεταξύ 430 και 420 π.Χ., και πέθανε ίσως στην Αθήνα μετά το 356 π.Χ. Ήταν γιος 

του Λυσανίου, και μαζί με τον πατέρα του παρευρέθη στη δίκη του Σωκράτη
1
. Κατά μία 

άλλη μαρτυρία, ο πατέρας του λεγόταν Χαρίνος και ήταν αλλαντοποιός. Ο Διογένης 

Λαέρτιος (= Δ.Λ. στο εξής) παραδίδει ότι ο Σωκράτης, επαινώντας το ενδιαφέρον του 

Αισχίνη, έλεγε: «μόνος οίδε τιμάν ημάς ο του αλλαντοποιού (ενν. υιός)»
2
. Οπωσδήποτε η 

μαρτυρία του Πλάτωνα είναι αξιοπιστότερη. Και ο Δ.Λ. τον χαρακτηρίζει «εκ νέου 

φιλόπονον», γνωρίζουμε μάλιστα από τον Πλάτωνα ότι ο Αισχίνης παρευρέθη και στο 

θάνατο του Σωκράτη
3
. Ο Ιδομενεύς (στο «Περί Σωκρατικών») υποστηρίζει ότι ο Αισχίνης 

ήταν που συμβούλευσε στον δεσμώτη Σωκράτη τη δραπέτευση και όχι ο Κρίτων (βλ. Δ.Λ., ΙΙ 

60) – ίσως όμως ο Ιδομενεύς να αναφέρεται σε κείμενο σωκρατικού συγγραφέα, όπου 

παρουσιάζεται ο Αισχίνης να διατυπώνει την πρόταση της δραπετεύσεως (κατά την άποψη 

του Hicks, στην έκδ. Loeb του Δ.Λ., σελ. 190 του 1ου τόμου) 

Γνωρίζουμε ότι ήταν φτωχός και τον βοηθούσε οικονομικά ο Σωκράτης (Δ.Λ., ΙΙ 62: 

«φασί δ’ αυτώ λέγειν Σωκράτην, επειδήπερ επιέζετο υπό πενίας, παρ’ εαυτού δανείζεσθαι 

των σιτίων υφαιρούντα»). Ο Σενέκας αναφέρει την συνάντηση του Αισχίνη με τον Σωκράτη, 

και την ξαναβρίσκουμε στον Δ.Λ. Ο Αισχίνης πλησίασε τον Σωκράτη και είπε: «είμαι φτωχός 

και δεν έχω τίποτε άλλο, σου δίνω όμως τον εαυτό μου». Και ο Σωκράτης: «δεν 

καταλαβαίνεις ότι μου προσφέρεις το πιο σημαντικό απ’ όλα;»
4
. Πάντως ο Αισχίνης φαίνεται 

ότι κομπορρημονούσε και παρίστανε τον πλούσιο. Αυτό μας κάνει να υποπτευθούμε η 

φράση του Αριστοφάνη στους Όρνιθες (στ. 821) που λέει ότι στην Νεφελοκοκκυγία 

βρίσκονται «άπαντα τα χρήματα Αισχίνου». 

Προφανώς ο Αισχίνης ήταν ένας απ’ αυτούς που, μετά το 399 π.Χ., πήγε στα Μέγαρα 

(Δ.Λ., ΙΙ 62). Η φτώχια του τον έστειλε στην αυλή του Διονυσίου, τυράννου των 

Συρακουσών
5
 με τη μεσολάβηση προφανώς του Αριστίππου ή του Πλάτωνα: υπάρχουν και οι 

δύο εκδοχές
6
. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για τον Α΄ ή τον Β΄ Διονύσιο, αν δηλ. ο Αισχίνης 

μετέβη στις Συρακούσες πριν ή μετά το 367, όταν τον νεκρό Διονύσιο Α΄ διαδέχθηκε ο 

ομώνυμος γιος του. 
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Πιθανώς ο Αισχίνης έμεινε εκεί και μετά την άφιξη του Δίωνα (356 π.Χ.), κατά τη 

μαρτυρία του Πολύκριτου του Μενδαίου
7
, και – ως λογογράφος προφανώς – υπερασπίστηκε 

τον πατέρα του στρατηγού Φαίακα και τον Δίωνα. Η ταραγμένη κατάσταση στις Συρακούσες 

τον ανάγκασε να επιστρέψει στην Αθήνα, όπου – ίσως – εργάστηκε ως ρητοροδιδάσκαλος 

«επ' αμοιβή» και ως λογογράφος («τοις αδικουμένοις», Δ.Λ., ΙΙ 62). Οπωσδήποτε όμως δεν 

γίνεται δεκτή η πληροφορία των Φαβωρίνου και Ιδομενέως ότι ο Αισχίνης με τον Σωκράτη 

είχαν στο παρελθόν διδάξει τη ρητορική
8
. 

Φαίνεται πως είχε έλθει σε σύγκρουση προς τον Λυσία. Ο Αθήναιος
9
 διασώζει απόσπασμα 

λόγου του Λυσία «Προς Αισχίνην τον Σωκρατικόν χρέους», στο οποίο ο Λυσίας τον 

κατηγορεί ότι, ως «μυρεψός» (μυροπώλης), δανειζόταν τα χρήματα των γειτόνων του και των 

άλλων καταστηματαρχών, δεν τα επέστρεφε, δεν πλήρωνε τους τόκους, και πως είχε 

δημιουργήσει παράνομο δεσμό με τη γυναίκα ενός επαγγελματικού του αντιπάλου, αν και 

αυτή ήταν εβδομηνταετής! Δεν γνωρίζουμε αν αληθεύουν οι κατηγορίες. Πάντως δύο άλλοι 

χαμένοι λόγοι του Λυσία επιγράφονται: «Πρός Αισχίνην βλάβης» και «Κατ’ Αισχίνου περί 

της δημεύσεως των Αριστοφάνους χρημάτων». Παραδέχεται πάντως ο Λυσίας ότι ο Αισχίνης 

«περί δικαιοσύνης πολλούς και σεμνούς έλεγε λόγους». 

Ως ρήτορας/ρητοροδιδάσκαλος ο Αισχίνης υπήρξε πετυχημένος. Το τονίζει πλέον ή άπαξ 

ο Δ.Λ. (ΙΙ 63): «ην δε και εν τοις ρητορικοίς ικανώς γεγυμνασμένος... εξ ων δήλον ότι και 

ρητορικός τις ην». Το παραδέχεται και ο Τίμων ο Φλειάσιος: «η τ’ Αισχίνου ουκ απιθής εις 

γράψαι».  

Κατά τον Δ.Λ.
10

 δεν ήταν σταθερά φιλικές οι σχέσεις του Αισχίνη προς ορισμένους 

άλλους Σωκρατικούς, ιδιαίτερα προς τον Πλάτωνα και τον Αρίστιππο. Εκτός από τα 

λεγόμενα του Ιδομενέως για το ποιος πρότεινε στον Σωκράτη τη δραπέτευση (αν και αυτό 

δεν έχει ιδιαίτερη σημασία: κατά τον πλατωνικό Κρίτωνα
11

, όλοι οι μαθητές συμφωνούσαν 

και ήταν πρόθυμοι να συμβάλουν οικονομικά και άλλως πως), ο Πλάτων δεν 

προθυμοποιήθηκε να συστήσει τον Αισχίνη στον Διονύσιο (Δ.Λ., ΙΙ 61), αλλά και στην 

επιστολή του Αισχίνη στον Φαίδωνα
12

 διαφαίνονται οι κάποιες μικροσυγκρούσεις μεταξύ 

των τριών Σωκρατικών, τις οποίες όξυνε το γεγονός ότι αποδέκτης των κατηγοριών μεταξύ 

τους ήταν ένας τύραννος. Και είναι γνωστό πόσο τα τυραννικά καθεστώτα επηρεάζουν τον 

χαρακτήρα και τη συμπεριφορά των ανθρώπων! 

Αλλά και στις σχέσεις Αισχίνη και Αρίστιππου αναφερόμενο άλλο χωρίο του Δ.Λ. (ΙΙ 62), 

λέει ότι στα Μέγαρα, ενώ ο Αισχίνης διάβαζε ένα διάλογό του, ο Αρίστιππος τον διέκοψε 

φωνάζοντας: «πόθεν σοι, ληστά, ταύτα;».  



3 
  

Από τη σωκρατική επιστολή 10 (Αισχίνης – Αριστίππω) μαθαίνουμε ότι ο Αισχίνης 

παρακαλεί τον Αρίστιππο και τον Πλάτωνα να μεσολαβήσουν στον Διονύσιο για την 

απόλυση των συλληφθέντων Λοκρών που είναι αθώοι. Ο Αρίστιππος (επιστολή 11) απαντά 

ότι η παράκλησή του έγινε δεκτή. 

Στην επιστολή 14 (Αισχίνης – Ξενοφώντι) ο Σφήττιος διηγείται στον απόντα Ξενοφώντα 

(«κάθοδος των Μυρίων») τα της καταδίκης και του θανάτου του Σωκράτους. Και στην 

επιστολή 15 (Ξενοφών τοις Σωκρατικοίς εταίροις) ο συγγραφέας χαρακτηρίζει τον Αισχίνη 

ως «σύνδεσμο» μεταξύ του ιδίου και των εταίρων. Το περίεργο είναι ότι στα ξενοφώντεια 

κείμενα δεν αναφέρεται καν το όνομα του Αισχίνη! 

Πάντως αυτές οι λεγόμενες «Σωκρατικών επιστολαί» δεν θεωρούνται
13

 γνήσιες. Θα πρέπει 

επίσης να είμαστε δύσπιστοι στα αναφερόμενα περί συγκρούσεων μεταξύ των Σωκρατικών 

εταίρων. Ο Πλούταρχος αναφέρει το εξής ανέκδοτο
14

 μεταξύ Αριστίππου και Αισχίνη: 

Κάποτε ο Αρίστιππος είχε θυμώσει με τον Αισχίνη και κάποιος τρίτος του είπε: 

«Αρίστιππε, πού είναι η φιλία σας;». Ο Αρίστιππος απάντησε: «Κοιμάται, αλλ’ εγώ θα την 

ξυπνήσω». Και πλησιάζοντας τον Αισχίνη του είπε: «Τόσο σου φαίνομαι κακόμοιρος και 

αθεράπευτος, που να μην με επιπλήττεις;». Και ο Αισχίνης απάντησε: «Καθόλου παράξενο 

δεν είναι ό,τι λες. Με το να υπερέχεις σε όλα απέναντί μου στο χαρακτήρα, είδες κι εδώ (= 

στην περίπτωση αυτή) το σωστό». 

Το ίδιο ανέκδοτο αναφέρει παραλλαγμένο ο Δ.Λ.
15

: «Όταν θύμωσε ο Αρίστιππος με τον 

Αισχίνη, λίγο αργότερα του είπε: "Δεν θα συμφιλιωθούμε ούτε θα σταματήσουμε να 

φλυαρούμε, αλλά θα περιμένεις ώσπου κάποιος να μας συμφιλιώσει πάνω στο κρασί;" Και 

αυτός (= ο Αισχίνης) είπε: "Μετά χαράς". "Να θυμάσαι λοιπόν, συνέχισε ο Αρίστιππος, ότι, 

αν και μεγαλύτερός σου, σε πλησίασα πρώτος". Και ο Αισχίνης απάντησε: "Εύγε σου, μα την 

Ήρα, σωστά μίλησες, γιατί είσαι πολύ καλύτερός μου, γιατί ενώ εγώ ξεκίνησα τη φιλονικία 

μας, εσύ ξεκινάς πάλι τη φιλία μας"». 

Ο Αισχίνης πέθανε στα μέσα του 4ου αι. π.Χ. – αγνοούμε το πότε. Κατά τη μαρτυρία του 

Δ.Λ. είχε ένα μαθητή, τον Αριστοτέλη με το παρανόμι Μύθος
16

. Ίσως στους μαθητές του να 

συγκαταλεγόταν και ο Χαλκηδόνιος Ξενοκράτης, σχολάρχης αργότερα της Ακαδημίας. Κατά 

τον Αθήναιο, ο Πλάτων αφαίρεσε από τον Αισχίνη τον Ξενοκράτη και τον έκανε μαθητή 

του
17� ίσως όμως αυτό να αποτελεί συκοφαντία εις βάρος του Πλάτωνα. 

Ο Αισχίνης συνέγραψε διαλόγους του σωκρατικού/πλατωνικού τύπου. Η Σούδα μας 

παραδίδει επτά διαλόγους ως γνήσιους (με τους τίτλους: Μιλτιάδης, Καλλίας, Αξίοχος, 

Ασπασία, Αλκιβιάδης, Τηλαύγης, Ρίνων) και άλλους επτά, τους λεγόμενους «ακεφάλους» (= 
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χωρίς προοίμιο), που θεωρούνται υποβολιμαίοι, νόθοι. Τιτλοφορούνται: Φαίδων, Πολύαινος, 

Δράκων, ;ρυξίας, Περί αρετής, ;ρασίστρατοι, Σκυθικοί. 

Οι ακέφαλοι διάλογοι θεωρούνται αποτυχημένοι και στη δομή και στο ύφος, κατά τον 

Δ.Λ. (ΙΙ 60: «σφόδρ’ εισίν εκλελυμένοι και ουκ επιφαίνοντες την Σωκρατικήν ευτονίαν». Και 

ο Πεισίστρατος ο Εφέσιος δεν δεχόταν τη γνησιότητά τους
18

. 

Αλλά και των επτά πρώτων διαλόγων τη γνησιότητα αμφισβήτησαν ορισμένοι, αλλ’ όχι 

και ο Παναίτιος (κατά τον Δ.Λ.). Κατά τον Αθήναιον
19

, ο Μενέδημος ο Ερετριεύς υποστήριζε 

ότι οι διάλογοι αυτοί ήταν κείμενα του Σωκράτη, που – μετά το θάνατό του – η Ξανθίππη τα 

έδωσε ή τα πούλησε στον Αισχίνη και αυτός τα παρουσίασε ως δικά του. Την γνησιότητά 

τους αμφισβητεί και ο Περσαίος
20

, ο οποίος τα αποδίδει στον Πασιφώντα τον Ερετρικό. Κατά 

τον Δ.Λ. πάλι ο Αισχίνης γνώριζε τους διαλόγους του Αντισθένη Μικρός Κύρος, Ηρακλής 

Ελάσσων και Αλκιβιάδης. Άλλωστε και ο Αντισθένης είχε γράψει για τον Αλκιβιάδη και την 

Ασπασία, όπως και ο Πλάτων και ο Αισχίνης. 

Για τους επτά αυτούς διαλόγους ο Δ.Λ. αποφαίνεται ότι: «απομεμαγμένοι εισί τό 

Σωκράτους ηθος»
21

, δηλ. ότι αποτυπώνουν το ύφος και τις φιλοσοφικές συζητήσεις του 

Σωκράτη. Και γνωρίζουμε ότι τον Σωκράτη απασχολούσε καθημερινά στις συζητήσεις με 

τους μαθητές και τους συνομιλητές του το «ορίζεσθαι καθ’ όλου» των εννοιών εκείνων που 

σχετίζονταν συχνά με την πρακτική φιλοσοφία, δηλ. την ηθική και μάλιστα στην καθημερινή 

της εφαρμογή: 

«Αυτός δε ο Σωκράτης περί των ανθρώπων αεί διελέγετο σκοπών τι ευσεβές, τι ασεβές, τι 

καλόν, τι αισχρόν, τι δίκαιον, τι άδικον, τι σωφροσύνη, τι μανία, τι ανδρεία, τι δειλία, τι 

πόλις, τι πολιτικός, τι αρχή ανθρώπων, τι αρχικός ανθρώπων, και περί των άλλων, α τους μεν 

ειδότας ηγείτο καλούς και αγαθούς είναι, τους δ’ αγνοούντας ανδραποδώδεις αν δικαίως 

κεκλήσθαι». (Ξεν. Απομν. Ι 1, 16). 

Με τέτοια θέματα πρακτικής ηθικής και παιδείας είχαν σχέση, ως φαίνεται από τα 

διασωθέντα αποσπάσματα, οι διάλογοι του Αισχίνη
22

. Και βεβαιώνουν την άποψη του Δ.Λ. 

για τους σωκρατικούς διαλόγους του Αισχίνη και την αποτύπωση του σωκρατικού ήθους. 

Σώζεται «σωκρατική» επιστολή στον Ευσέβιο Καισαρείας
23

, στην οποία ο Ξενοφών, 

απευθυνόμενος στον Αισχίνη, διαψεύδει με οργή το δήθεν ενδιαφέρον του Σωκράτη για τη 

«φυσική» φιλοσοφία (διάβαζε: «μεταφυσική»). Ίσως η επιστολή να υπαινίσσεται ότι σαφώς η 

πλατωνική θεωρία περί ιδεών και η παρακόλουθη πλατωνική κοσμολογία και οντολογία δεν 

αποτυπώνουν τον «ιστορικό» Σωκράτη. 

Φαίνεται ότι ο Αισχίνης τόνιζε ειδικότερα την ιδέα της αυτοσυνειδησίας και της 

αυτοκαλλιέργειας
24

, ό,τι ο Πίνδαρος συνόψισε με τη φράση «γένοι’ οίος εσσί μαθών» (Πυθ. 
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ΙΙ 72). Ειδικότερα θέματα θα πρέπει να ήταν: η σχέση γονιών και παιδιών, ο πλούτος και η 

φτώχια, η ζωή και η ευδαιμονία. Συχνά ο Αισχίνης, στη διαλογική ανάπτυξη των θεμάτων 

αυτών καταφεύγει σε τολμηρούς αναχρονισμούς
24α

. 

Σώζονται ευρύτερα αποσπάσματα από τον Αλκιβιάδην (στους δύο λόγους του Αίλιου 

Αριστείδη «προς Πλάτωνα») και από την Ασπασίαν (μεταφρασμένη στα Λατινικά από τον 

Κικέρωνα, De inventione, και τον Βικτωρίνο). Τα αποσπάσματα αυτά θεωρούνται ότι σε 

γενικές γραμμές «αποτυπώνουν το σωκρατικό ύφος και ήθος», όπως είδαμε να δέχεται και ο 

Δ.Λ. Ο Field (σ. 206) υποστηρίζει ότι η μικρή τους έκταση δεν μας επιτρέπει να μιλήσουμε 

για περιγραφική ικανότητα ή διαγραφή χαρακτήρων ή αποτύπωση της σωκρατικής ειρωνείας. 

Ο Λέσκυ (σ. 702) δέχεται ότι τα σωθέντα αποσπάσματα χαρακτηρίζονται από τα μιμητικά 

στοιχεία, τη ζωηρή πορεία του διαλόγου και την πλούσια διάπλαση της σκηνοθεσίας. Ο 

Φώτιος (Βιβλ. Ι 206) λέγει ότι ο Φρύνιχος τον Αισχίνη «εις τούς αρίστους εγκρίνει, κανόνα 

γε μετά τούς πρώτους αττικού λόγου τούς εκείνου αποφαινόμενος λόγους». Ο Ερμογένης 

(Περί ιδεών, 2.12) τονίζει την αφέλεια και ζωηρότητα της εκφράσεως. 

Ο Σωκράτης (στον Αλκιβιάδην) διηγείται τη συζήτηση που είχε με τον νεαρό φιλόδοξο 

πολιτικό περί του Θεμιστοκλή. Ας θυμηθούμε πως ο πατέρας του τον είχε αποκληρώσει λόγω 

της κακής του διαγωγής. 

«Θα συμπεριφερόσουν προς τους γονείς προς τους γονείς σου, όπως λένε ότι 

συμπεριφέρθηκε ο Θεμιστοκλής στους δικούς του;». 

«Πάψε, Σωκράτη», είπε. 

Ο Θεμιστοκλής παρά ταύτα κατάφερε να φτάσει στο μεγαλείο που έφτασε� η συζήτηση 

στρέφεται τώρα στο αν τα φυσικά προσόντα αρκούν στον άνθρωπο ή χρειάζεται μόρφωση 

και γνώση. Το θέμα ήταν συχνό στις σωκρατικές συζητήσεις: 

«Πιστεύεις πως οι άνθρωποι πρέπει να αγνοούσαν αρχικά τη μουσική, πριν γίνουν 

μουσικοί; Ή την ιππική, πριν γίνουν καλοί ιππείς;» 

«Πιστεύω πως πρέπει να αγνοούσαν αρχικά τη μουσική και την ιππική.» 

Ο Σωκράτης θα αντικρούσει τις μομφές του Αλκιβιάδη κατά του Θεμιστοκλή: 

Ξέροντας πως θα ένιωθε ζήλια για τον Θεμιστοκλή, του είπα: 

«Αφού τόλμησες να επικρίνεις τη διαγωγή του Θεμιστοκλή, σκέψου ποιο είδος ανθρώπου 

θεωρήσει βολικό να επικρίνεις. Σκέψου τον τόπο απ’ όπου ανατέλλει και όπου δύει ο ήλιος». 

«Ναι, δεν είναι δύσκολο να ξέρει κανείς κάτι τέτοιο, Σωκράτη», είπε. 

«Σκέφθηκες λοιπόν ποτέ πως όλο αυτό το μέρος της γης που λέγεται Ασία, που έχει τόση 

έκταση, όση πιάνει το ταξίδι του ήλιου, το εξουσιάζει ένας και μόνο άνθρωπος;» 

«Βέβαια», είπε, «ο Μέγας Βασιλεύς». 
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Και συνεχίζει ο Σωκράτης διηγούμενος τα της εκστρατείας του Ξέρξη κατά της Ελλάδος: 

«Και δεν άφησε (ο Θεμιστοκλής) τον εαυτό του να νιώσει φόβο μπρος στη μεγάλη 

υπεροχή του βασιλιά – σε προσόδους και πλοία και άντρες – επάνω στους Έλληνες. Ήξερε 

πως, αν ο βασιλιάς δεν έδειχνε στο συμβούλιο περισσότερη φρονιμάδα από τον αντίπαλό του, 

όλη του η υπεροχή – από κάθε άλλη άποψη – δεν θα του χρησίμευε σε τίποτα… Και τη μέρα 

που ο βασιλιάς συνάντησε έναν άλλο άνθρωπο (δηλ. το Θεμιστοκλή) αξιότερό του, ήταν την 

ίδια ημέρα αναγκασμένος να παραδεχτεί ότι μειονεκτούσε εμπρός στον αντίπαλο». 

Η πονηρία του Θεμιστοκλή τον βοήθησε να συνάψει δεσμούς προσωπικούς με τον βασιλιά 

Ξέρξη και αργότερα να ζητήσει σε αυτόν καταφύγιο: 

«Σκέψου λοιπόν, Αλκιβιάδη», είπα, «πως και για έναν τέτοιον άνθρωπο, η γνώση του δεν 

αρκούσε – όσο κι αν ήταν μεγάλος – για να τον προστατέψει από την ντροπή και την εξορία, 

όταν βρέθηκε στο έλεος των συμπολιτών του: δεν είχε αυτό που χρειαζόταν. Τι νομίζεις 

λοιπόν ότι θα πρέπει να συμβαίνει με τους κατώτερης αξίας ανθρώπους, που δεν 

καταβάλλουν παρόμοιες φροντίδες; Δεν είναι εκπληκτικό ακόμη και το να έχουν μικρότερες 

έστω επιτυχίες; Μη λοιπόν, Αλκιβιάδη», του είπα, «με κατηγορείς ότι παίρνω επαναστατικά 

αθεϊστική στάση απέναντι στα δώρα της τύχης και το έργο του θεού, αν υποστηρίζω ότι τα 

κατορθώματά του τα οφείλει (ενν. ο Θεμιστοκλής) εξ ολοκλήρου στη φρόνησή του, και πως 

δεν ήταν αποτέλεσμα και μόνο καλοτυχίας. Θα μπορούσα μάλλον να σου αποδείξω, πως όσοι 

υποστηρίζουν αντίθετη άποψη είναι ίσως οι άθεοι. Γιατί υποστηρίζουν ότι και οι καλοί και οι 

κακοί μπορούν εξ ίσου να καλοτυχίσουν, και πως οι θεοί δεν δείχνουν καμιά ιδιαίτερη εύνοια 

στους ευγενείς και ευσεβείς άντρες». 

Χρειάζεται λοιπόν – κοντά στα φυσικά χαρίσματα – μόρφωση και αγωγή. Αποτέλεσμα της 

όλης συζήτησης είναι ότι ο Σωκράτης: «αναγκάζει (ενν. τον Αλκιβιάδη) κλαίειν θέντα την 

κεφαλήν επί τα γόνατα αθυμήσαντα»
25

. 

Επιλογικά λέει ο Σωκράτης στον συνομιλητή του: 

«Αν πίστευα πως κατείχα κάποια τέχνη να κάνω το καλό στους ανθρώπους, θα 

κατηγορούσα τον εαυτό μου για πολύ τρελό, όμως νομίζω πως όλα αυτά μου ήλθαν σαν θείο 

δώρο για χάρη του Αλκιβιάδη. Και διόλου δεν θα πρέπει να σας εκπλήττει αυτό… Με την 

αγάπη που τρέφω για τον Αλκιβιάδη δοκίμασα την εμπειρία που δοκιμάζουν οι Βάκχες. Οι 

Βάκχες δηλ., όταν εμπνευσθούν, αντλούν γάλα και μέλι από τα πηγάδια, απ’ όπου οι άλλοι 

δεν μπορούν ούτε νερό να βγάλουν. Έτσι κι εγώ, αν και δεν κατέχω την τέχνη να βοηθήσω 

έναν άνθρωπο με το να τον διδάξω σχετικά, ένιωσα όμως πως, κάνοντας παρέα μαζί του, θα 

μπορούσα να τον κάμω καλύτερο, χάρη στην αγάπη μου γι’ αυτόν». 
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Προχωρώντας τώρα στο απόσπασμα της Ασπασίας, ας θυμηθούμε τον Field
26

 που λέει ότι 

στο έργο εξετάζεται το θέμα της «εν αρετή παιδείας» και των δικαιωμάτων των γυναικών. 

Φαίνεται ότι στον διάλογο ο Σωκράτης συμβούλευε τον Καλλία να στείλει το γιο του στη 

γνωστή μας Ασπασία, να τον διδάξει στην απορία του Καλλικλή για τη συμβουλή αυτή, ο 

Σωκράτης παρουσιάζει την επιρροή της Ασπασίας επάνω στον Λυσικλή, μετά τον θάνατο του 

Περικλή. Στο έργο αυτό ο Αισχίνης παρουσίαζε τον Σωκράτη να διηγείται τον διάλογο της 

Ασπασίας προς τον Ξενοφώντα και τη γυναίκα του (αγνοούμε αν εδώ πρόκειται για τον 

γνωστό μας Ξενοφώντα). Μιλά η Ασπασία στην αρχή: 

«Πες μου, σε παρακαλώ, γυναίκα του Ξενοφώντα, αν η γειτόνισσά σου είχε ένα καλύτερο 

κόσμημα απ’ το δικό σου, θα προτιμούσες να είχες εκείνο ή το δικό σου;» 

«Εκείνο», είπε αυτή. 

«Κι αν κάποια γυναίκα έχει κάποιο ρούχο ή άλλο στολίδι καλύτερο απ’ τα δικά σου, δεν 

θα προτιμούσες τα δικά τους απ’ τα δικά σου;» 

Κι αυτή απαντά «τα δικά της βέβαια». 

«Αν λοιπόν», είπε η Ασπασία, «αν είχε καλύτερο άντρα απ’ το δικό σου, θα προτιμούσες 

να είχες αυτόν ή τον δικό σου;» 

Η γυναίκα κοκκίνισε. Κι η Ασπασία συνέχισε τη συζήτηση με τον Ξενοφώντα τώρα. 

«Λοιπόν, Ξενοφών;», είπε, «αν ο γείτονάς σου είχε ένα καλύτερο άλογο απ’ το δικό σου, 

θα προτιμούσες το δικό σου άλογο απ’ το δικό του;» 

«Το δικό του», απάντησε. 

«Κι αν είχε ένα καλύτερο αγρόκτημα απ’ ότι εσύ, ποιο αγρόκτημα θα προτιμούσες να 

είχες;» 

«Το καλύτερο, υποθέτω», είπε. 

«Κι αν είχε καλύτερη γυναίκα απ’ τη δική σου, θα προτιμούσες τη δική σου ή τη δική 

του;» 

Σ’ αυτό το ερώτημα ούτε ο Ξενοφών απάντησε. Τότε η Ασπασία συνέχισε: 

«Μια και κανείς σας δε μου λέει το μόνο που θέλω να μάθω, θα σας πω τι σκέπτεστε. Εσύ, 

κυρία μου, θέλεις να έχεις τον καλύτερο άντρα, κι εσύ, Ξενοφών, επιθυμείς πάνω απ’ όλα την 

πιο εξαιρετική γυναίκα. Γι’ αυτό, αν δεν καταφέρετε να γίνετε το καλύτερο ζεύγος από κάθε 

άλλο στον κόσμο, ποτέ δεν θ’ αποκτήσετε ό,τι θεωρείτε το καλύτερο πράγμα στον κόσμο». 

Αν πιστέψουμε τον Λουκιανό
27

, ο Αισχίνης έδινε πολύ κολακευτική εικόνα για την 

Ασπασία, εικόνα «σοφίας και συνέσεως». Το ίδιο άλλωστε έπραττε και ο Πλάτων με τον 

Μενέξενον.  



8 
  

Ο Φλάβιος Φιλόστρατος, περί το 200 μ.Χ., γράφοντας στην Αυγούστα Ιουλία (Ιουλία 

Δόμνα), σύζυγο του Σεπτιμίου Σεβήρου, αναφέρει ένα άλλο απόσπασμα από την Ασπασία, 

όπου ο Σωκράτης μιλά για την επιρροή της Μιλησίας Θαργηλίας στον Αντίοχον: «Θαργηλία 

Μιλησία ελθουσα εις Θετταλίαν συνήν Αντιόχω βασιλεύοντι πάντων των Θετταλών». 

Υπενθυμίζει ότι το ίδιο είχε κάμει και ο Γοργίας: είχε πει ότι η Ασπασία η Μιλησία είχε 

«θήξει» (= ακονίσει) τη γλώσσα του Περικλή. Και ο J.-J. Flinterman
28

 πιστεύει ότι ο 

Φιλόστρατος θέτει εμπρός στην Ιουλία (την «φιλόσοφον», όπως χαρακτηρίστηκε), το 

ευεργετικό παράδειγμα της αισχίνειας Ασπασίας. 

Στον ίδιο πάντως διάλογο, ο μεν Ιππόνικος του Καλλία χαρακτηρίζεται «κοάλεμος» (= 

βλάκας), ενώ οι γυναίκες της Ιωνίας «μοιχάδες» και «κερδαλέαι»
29

. 

Λιγότερα είναι τα στοιχεία που γνωρίζουμε για τους λοιπούς διαλόγους. Ο Πρόκλος, στα 

σχόλιά του στον πλατωνικό Κρατύλον
30

, αναφέρει ότι ο Αισχίνης ειρωνευόταν (στον Τηλαύγη 

προφανώς) τον Ερμογένη, διότι παρά το όνομά του το σχετιζόμενο με τον Κερδώον Ερμή 

(Ερμογένης < Ερμής + γίγνομαι, ρ. γεν-), ήταν φτωχός και άφηνε τον «εταίρον Τηλαύγη» 

«αθεράπευτον»
31

. 

Στον ίδιο διάλογο κατηγορείται ο Κριτόβουλος του Κρίτωνα «επί αμαθεία και 

ρυπαρότητι» και ο Τηλαύγης για φιλαργυρία
31

. Ο Δημήτριος στο «Περί ερμηνείας», § 291, 

αναρωτιέται αν στο έργο αυτό ο Αισχίνης με την ειρωνεία του εκφράζει χλεύην ή 

θαυμασμόν. Ο Τηλαύγης ήταν γιος του Πυθαγόρα και σχετιζόταν με τον σωκρατικό κύκλο
32

. 

Στον Αξίοχον φαίνεται ότι γινόταν επίθεση κατά της έκλυτης ζωής του Αλκιβιάδη, ο 

οποίος χαρακτηριζόταν «οινόφλυξ» και γυναικάς. Αξίοχος λεγόταν ένας θείος του 

Αλκιβιάδη. 

Στον Ρίνωνα (ήταν το όνομα ελάσσονος πολιτικού του τέλους του 5ου αι.) ο 

Πολυδεύκης
33

 εντόπισε την νέα λέξη «αργυροκοπείον» και στον προμνημονευθέντα 

Αλκιβιάδην ο Αθήναιος
34

 τη φράση «ώσπερ αι καπηλίδες τα δελφάκια τρέφουσιν» (= όπως οι 

ταβερνιάρισσες εκτρέφουν τα χοιρίδια). Προφανώς ο Αισχίνης αρεσκόταν και στην επιλογή 

του λεξιλογίου του: καμιά από τις τρεις λέξεις (αργυροκοπείον, καπηλίς, δελφάκιον) δεν είναι 

«άπαξ λεγόμενον» ή δημιούργημα του Αισχίνη
35

.  

Στον Καλλίαν ο Αισχίνης περιλάμβανε το περιστατικό που μας διασώζει ο Πλούταρχος: 

«Ο Καλλίας ο δαδούχος ήταν συγγενής του. Αυτόν τον εμήνυσαν οι εχθροί του για 

θανατική ποινή ενώπιον των δικαστηρίων και, αφού για όσα τον κατηγόρησαν είπαν λίγα και 

ασήμαντα, είπαν κατόπιν, έξω από την υπόθεση, κάτι τέτοια στους δικαστάς: «Τον Αριστείδη 

του Λυσιμάχου, που τον θαυμάζουν όλοι οι Έλληνες, τον γνωρίζετε. Ποια νομίζετε πως θα 

’ναι η κατάσταση του σπιτιού του, αφού τον βλέπετε να φορεί τόσο φτωχικό φόρεμα, όταν 
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έρχεται στις δημόσιες συγκεντρώσεις; Δεν πιστεύετε ότι, εκείνος που τρέμει φανερά από το 

κρύο, αυτός πεινάει και στο σπίτι του και στερείται από τα άλλα απαραίτητα; Ο Καλλίας 

λοιπόν, που είναι ο πλουσιότερος από τους Αθηναίους, τον Αριστείδη, που είναι εξάδερφός 

του, τον παραβλέπει και τον αφήνει να υποφέρει από τη φτώχια με τα παιδιά του και τη 

γυναίκα του, ενώ τον χρησιμοποίησε σε πολλές περιπτώσεις και πολλές φορές ωφελήθηκε 

από τη δύναμή του κοντά σας». Ο Καλλίας τότε, βλέποντας ότι γι’ αυτό προπάντων 

θορυβούσαν οι δικασταί και οργίζονταν εναντίον του, κάλεσε τον Αριστείδη και του ζήτησε 

να μαρτυρήσει στους δικαστάς του ότι αυτός πολλές φορές πολλά του έδωσε και τον 

παρακαλούσε να τα πάρει, αλλά εκείνος δεν τα θέλησε και του ’λεγε ότι περισσότερο πρέπει 

να υπερηφανεύεται αυτός για τη φτώχεια του, παρά ο Καλλίας για τον πλούτο του. Γιατί 

μπορεί κανείς να ιδεί πολλούς να χρησιμοποιούν τον πλούτο τους καλά ή κακά, αλλά δεν 

βρίσκεται εύκολα ένας που να υποφέρει τη φτώχια του με γενναιότητα κι ότι για τη φτώχια 

ντρέπονται όσοι είναι άθελά τους φτωχοί
30α

. Όταν λοιπόν κι ο Αριστείδης εβεβαίωσε την 

αλήθεια των όσων είπε ο Καλλίας, δεν έφυγε κανείς από εκείνους που τ’ άκουσαν, που να 

μην προτιμούσε να’ ναι φτωχός σαν τον Αριστείδη, παρά πλούσιος σαν τον Καλλία. Αυτά τα 

’γραψε ο Αισχίνης ο Σωκρατικός». 

Στον ίδιο διάλογο, κατά τον Αθήναιο
31

, διακωμωδούνταν ο σοφιστής Πρόδικος και ο 

φυσικός φιλόσοφος Αναξαγόρας και αναπτυσσόταν «η διαφορά του Καλλίου προς τον 

πατέρα». 

Από τον Μιλτιάδην
37

 τέλος, που – ως πρώτος – ήταν κατά τον Δ.Λ. «ασθενέστερος πως» 

διάλογος, μας διασώζει ο Στοβαίος το ακόλουθο απόσπασμα: 

«Αυτός είναι ο Μιλτιάδης, ο γιος του Στησαγόρα, που, όταν ήταν παιδί, αγωνιζόταν στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες και κοπίαζε πιο πολύ από τις εντολές του παιδοτρίβη. Αφού λοιπόν 

νίκησε πιο σωματώδη και μεγαλύτερα παιδιά και διεκδικούσε το στεφάνι, ο παιδοτρίβης τον 

απέσυρε, χωρίς να το θέλει ο ίδιος. Επιπλέον του ορίστηκαν ως κηδεμόνες κάποιοι που δεν 

ήταν της ίδιας ηλικίας ούτε του ίδιου χαρακτήρα. Και όμως όλους αυτούς τους υπάκουε. Τον 

ακολουθούσε «παιδαγωγός» (= συνοδός δούλος) όχι πολύ «σπουδαίος» (= καλός) και σε 

αυτόν ποτέ δεν εναντιώθηκε. Αυτά έπραξε, όταν ήταν παιδί. Όταν άρχισε να γίνεται έφηβος, 

θεώρησε καλό να σωπαίνει, ήταν πιο σιωπηλός κι από τα χάλκινα αγάλματα. Θεωρούσε 

καλό να φροντίζει το σώμα του, το φροντίζει τόσο, που και τώρα να είναι καλύτερο από των 

συνομηλίκων του». 

Ας ανακεφαλαιώσουμε (με πιθανότητα) όσα είναι γνωστά για τον Αισχίνη. Ο Αισχίνης 

έζησε στο τελευταίο τέταρτο του 5
ου

 αι. π.Χ. και στο μισό του 4ου αι. Φτωχός αλλά 
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δραστήριος νέος, πλησίασε τον Σωκράτη και έγινε πιστός του μαθητής: παρευρέθη στη δίκη 

και τον θάνατο του Σωκράτη. Για λόγους και βιοποριστικούς έζησε για ένα διάστημα στην 

αυλή των Συρακουσών και ασχολήθηκε με τη ρητορική, ως διδάσκαλος και λογογράφος 

(προφανώς ήταν αντίτεχνος του Λυσία). Διαθέτοντας λογοτεχνικές ικανότητες έγραψε επτά 

διαλόγους του «σωκρατικού» τύπου, στους οποίους εξετάζει (με τη σωκρατική μέθοδο) 

θέματα ηθικής και πρακτικής ζωής. (Κατηγορήθηκε ότι οικειοποιήθηκε έργα του Σωκράτη, 

αλλ’ αυτό δεν αποδεικνύεται). Δε φαίνεται να είχε όμως ευρύτερα φιλοσοφικά ενδιαφέροντα. 

Φαίνεται πως χρησιμοποιούσε (κατά τον σωκρατικό τρόπο) την επαγωγή και τον ορισμό. 

Φαίνεται ότι οι διάλογοί του αποτύπωναν τη σωκρατική σκέψη και το ύφος: στα σωζόμενα 

αποσπάσματα ο διάλογος είναι ζωηρός, συχνές είναι οι ρητορικές ερωτήσεις, υπάρχει το 

ιστορικό πλαίσιο και η σκηνοθεσία, όπως τα γνωρίζουμε όχι τόσο από τα σωκρατικά έργα 

του Ξενοφώντα, όσο στους πρώιμους πλατωνικούς διαλόγους, δεν διαφαίνεται όμως σαφώς η 

σωκρατική ειρωνεία. 

Οι αρχαίοι, όπως είδαμε, εκτίμησαν θετικά το συγγραφικό του έργο. Ο Διόδωρος μάλιστα 

ο Σικελιώτης τον κατατάσσει μεταξύ των «κατά παιδείαν αξίων μνήμης» (15.76), ο 

Δημήτριος («Περί ερμηνείας», δηλ. «περί ύφους», § 297) θεωρεί τους αισχίνειους διαλόγους 

– όπως και τους πλατωνικούς – ως «ζηλωτές του σωκρατικού είδους», ενώ ο Ερμογένης 

(«Περί ιδεών», 2.12) πιστεύει ότι το ύφος του Αισχίνη είναι «λεπτότερον Ξενοφώντος κατά 

την λέξιν». 

Αυτός υπήρξε ο Αισχίνης Λυσανίου ο Σφήττιος. 

 

Πηγές και Βασική Βιβλιογραφία 

 

Τα σωζόμενα αποσπάσματα του Αισχίνη και τις αρχαίες μαρτυρίες (testimonia) εξέδωσε 

πρώτος ο K. Hermann (Γκαίτιγκεν, 1850), αργότερα ο H. Krauss (Aeschinis Socratici 

Reliquiae, Λειψία, 1911) και τελευταίος ο G. Giannantoni, Socratis et Socraticorum 

Reliquiae, τ. ΙΙ (για τον Αισχίνη) και τ. VI (για τις «Σωκρατικές επιστολές»). 

Μονογραφία για τον Αισχίνη τον Σφήττιο έγραψε ο H. Dittmar. Aeschines von Sphettos, 

Βερολίνο 1912. 

Μελέτες νεότερες γνωστές είναι: 

- K. Gaiser. Protreptik und Paranase bei Platon. Tub. Beitz. 40 (1959), 77 κ.ε. 

- Β. Ehlers. Ein Vorplaton. Deutung des sokratischen Eros. Der Dialog Aspasia des 

Sokratisches Aeschines. Μόναχο, 1966 (μονογραφία). 
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- K. Doring. Der Sokrates des Aeschines von Sphettos und die Frage nach dem historischen 

Sokrates. Hermes, 112 (1984), 16-30. 

- J.–J. Flinterman. De sofist, de keizerin en de concubine. Philostratus’ brief aan Julia Domna. 

Lampas, 30-2 (1997), 74-86 (με αγγλ. περίληψη). 

- G. C. Field. Ο Πλάτων καί η εποχή του (ελλην. μτφρ.). Αθήνα, 1972, σελ. 197 κ.ε. 

Βιβλία αναφοράς είναι η παλιά και η νέα RE (λλ. Aeschines και Sokratikerbriefe), η Ιστορία 

της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας του A. Lesky (σελ. 702 της ελλην. μετάφρ.), το Λεξικό 

των Αρχαίων Συγγραφέων του P. Kroh (σε ελλην. μτφρ.), η β΄ και γ΄ έκδ. του Oxford 

Classical Dictionary, και βέβαια στη σειρά Grundriss der Geschichte der Philosophie, ο τόμ. 

2.1 του έργου Die Geschichte der Philosophie,(έκδ. H.Flashar), Βασιλεία, 1998, σελ.201-

6,347-8 (Kl. Doering), και το γνωστό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής των Liddell – Scott – 

Jones. 

1. Πλάτ. Απολ. Σ. 33e: «πάρεισι αυτών πολλοί…, έπειτα Λυσανίας ο Σφήττιος Αισχίνου 

τουδε πατήρ». 

2. Για τον βίο του Αισχίνη, βλ. Δ.Λ. ΙΙ. 60-63. Το χωρίο που αναφέρεται είναι από το ΙΙ 60. 

Η Σούδα αναφέρει και τις δύο εκδοχές για το όνομα του πατέρα του Αισχίνη. 

3. Πλάτ. Φαίδ. 59b. 

4. Δ.Λ. ΙΙ. 34. Σεν. Περί ευεργ. Ι 8, 12. 

5. Λουκιανός, Παρασιτ. 32. 

Φιλόστρατος, Βίος Απολλ. Ι. 34. 

6. Δ.Λ. ΙΙ. 61 και ΙΙΙ. 36: «υπό μέν Πλάτωνος παροφθηναι, υπό δ’ Αριστίππου συστηναι». 

Διαφορετικά ο Πλούταρχος, 67 c-e, αναφέρει την συζήτηση με την οποία ο Πλάτων γνωρίζει 

στον Διονύσιο τον Αισχίνη, γιατί ο τελευταίος θα τον βοηθούσε να βελτιωθεί. Την ίδια όμως 

ιστορία συναντάμε και στην «σωκρατική» επιστολή του Αισχίνη (23) προς τον Φαίδωνα, 

όπου ο Αρίστιππος γνωρίζει στον Διονύσιο τον Αισχίνη. 

7. Δ.Λ. ΙΙ. 63. 

8. Δ.Λ. ΙΙ. 20. 

9. Δειπν. 13, 94. 

10. Δ.Λ. ΙΙ. 60, 62. 

11. Πλάτ. Κρίτ. 44e – 45a. 

12. Βλ. σημ. 6 παραπάνω. 

13. Βλ. το σχετικό λήμμα Sokratikerbriefe (από τον Ιω. Συκουτρή) στην RE. 

14. Περί αοργησίας, 462 de. 

15. Δ.Λ. ΙΙ. 82-83. 
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16. Δ.Λ. ΙΙ. 63. 

17. Δειπν. 11.507c. 

18. Δ.Λ. ΙΙ. 60. 

19. Δειπν. 13.93. 

20. Δ.Λ. ΙΙ. 61. 

21. Δ.Λ. ΙΙ. 61. 

22. Field, 216. 

23. Ευαγγ. Παρ. 14.12. 

24. Κ. Doring, Aeschines στην νέα RE. 

24α. Είναι χρονολογικά αδύνατο να υπήρξαν οι συνομιλίες Ξενοφώντα και Ασπασίας 

(Ασπασία) ή Αριστείδη-Καλλία (Καλλίας) 

25. Η φράση είναι από τον Αίλιο Αριστείδη. Το κλάμα του Αλκιβιάδη αναφέρει πρώτος ο 

Πλούταρχος, 69ef. 

Η επιμονή των σωκρατικών μαθητών στις συζητήσεις μεταξύ Σωκράτη και Αλκιβιάδη ίσως 

δικαιολογείται και από το ότι ο Σωκράτης κατηγορήθηκε ως ηθικός αυτουργός για τις 

πολιτικές δραστηριότητες του Αλκιβιάδη: βλ. Field, σελ. 203. 

26. Field, σελ. 203 κ.ε. 

27. Εικόνες, 17. 

28. J.–J. Flinterman. De sofist, de keizerin en de concubine (με περίληψη στα αγγλικά), 

Lampas, 30(2), 1997, σελ. 74-86. 

29. Δειπν. 5.62. 

30. Πρόκλ. Σχολ. Κρατ. 21. 

30α. Το νόημα πιστεύω ότι είναι: «όσοι δεν ανέχονται τη φτώχια τους». 

31. Δειπν. 5.62. 

32. Δ.Λ. VIII. 43. 

33. Νομ. λ. αργυροκοπείον. 

34. Δειπν. 14.73. 

35. Βλ. Liddell – Scott – Jones, τα τρία σχετικά λήμματα. 

36. Βίος Αριστείδου, 25 (σε μετάφραση Α. Πουρνάρα). 

37. Βλ. Δ.Λ. ΙΙ. 61 και Στοβ. Ανθ. ΙΙ. 31, 23: Ο Στησαγόρας ήταν αδελφός του γνωστού μας 

Μιλτιάδη 

 

Δημοσιευμένο στο:http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=3&mid=1096&mnu=1&id=23179 

http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=3&mid=1096&mnu=1&id=23179

