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ΚΑΙ Η ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

1. Θέση τοΰ προβλήματος 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ή διακρίβωση της έννοιας τοΰ άντιπε-
πονθότος δικαίου στους Πυθαγορείους καί ή ανίχνευση της τυχόν επίδρασης του 
στη Λακεδαιμονίων πολιτεία. Το πρόβλημα συνεπώς έγκειται στο να μάθουμε πώς 
είδαν οι Πυθαγόρειοι, καί πιο συγκεκριμένα ó Πυθαγορίζων 'Αρχύτας, την εφαρ
μογή τοΰ ανταποδοτικού δικαίου στην εν λόγω πολιτεία. Προσπαθούμε δηλαδή να 
διερευνήσουμε τήν πρακτική εφαρμογή τού άντιπεπονθότος δικαίου σέ πολιτικό 
επίπεδο, όπως πράξαμε καί στην περίπτωση τού Αριστοτέλη1. Τό ζητούμενο συγ
κεκριμένα εΐναι νά πληροφορηθούμε ή ορθότερα να διακριβώσωμε πώς λειτούρ
γησαν αρμονικά μεταξύ τους τά τρία σώματα εξουσίας στή Σπάρτη: 1) οί 2 βασι
λείς, 2) οί 28 γέροντες, καί 3) οί 5 έφοροι. Τό ερώτημα είναι, αν ή τριμερής αυτή 
διαίρεση της εξουσίας συνιστά τους τρεις ορούς της αρμονίας, αφού κατά τον πυ-
θαγορίζοντα Πλάτωνα ή δικαιοσύνη είναι αρμονία. 

2. Το άντιπεπονθος δίκαιον κατά τον Ραδάμανθυ 

Τό μυθικό πρόσωπο τού Ραδάμανθυ περιβάλλεται άπό αίγλη καί μεγαλείο. 
Ό Πλάτων εκφράζει έπαινο καί εκδηλώνει τό θαυμασμό του για τον «δικαιότα-
τον» άνδρα, όπως τον αποκαλεί, αφού εκδίδει ορθές αποφάσεις σαν να είχε θε
ϊκή έμπνευση3. Τον χαρακτηρίζει επίσης αληθινό δικαστή καί ημίθεο, ό οποίος 
μαζί με τον αδελφό του Μίνωα, όπως επίσης τον Αιακό καί τον Τριπτόλεμο δι
κάζουν στον κάτω κόσμο4. Γι' αυτό δεν είναι διόλου παράδοξο, πού ò Πλάτων 
εξυμνεί τήν Κρητική πολιτεία με έδρα τήν Κνωσό, παράλληλα με εκείνη τών Λα-

1. Γ. Κουμάκης, «Το άντιπεπονθος δίκαιον ως θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας», στο 
'Αθήνα καί Εσπερία, έκδ. Δ. Ν. Κούτρας, 'Αθήνα 2001, σσ. 125-136. 

2. Πλάτ. Πολιτ., Δ 432a-b, 443c-e. 
3. Πλάτ. Νόμοι, A 624b - 625a. 
4. Πλάτ. 'Απολογία Σωκράτους, 41a· Γοργίας, 526b. 
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κεδαιμονίων, τις όποιες ονομάζει αληθινές5. Καθ' όμοιο τρόπο εκφράζεται και ó 
'Αριστοτέλης, ó όποιος πλέκει τό εγκώμιο των τριών εύνομωτάτων πολιτειών, 
τών Κρητών, τών Λακεδαιμονίων και τών Καρχηδονίων6. 'Ανώτερη όμως από 
τις τρεις θεωρεί την Κρητική πολιτεία, αφού αυτήν είχε ώς πρότυπο της ή Λα
κωνική7. 

Σε τί συνίσταται όμως ή δικαιοσύνη κατά τον πρώτο νομοθέτη και θεμε
λιωτή του δικαίου; Τό περιεχόμενο τού στίχου πού αναφέρει ό 'Αριστοτέλης είναι 
τό έξης: «"Οταν πάθη κάποιος δ,τι έκαμε σε άλλον, τότε αποδίδεται αληθινή δι
καιοσύνη»*. Ό στίχος αυτός κατά έναν ανώνυμο σχολιαστή τών Ηθικών Νικο-
μαχείων τού Αριστοτέλη αναφέρεται στα Μεγάλα "Εργα τού Ησιόδου9. Στον 
προηγούμενο άπ' αυτόν στίχο τού ίδιου έργου αναγράφεται επίσης ή γνώμη τού 
Ραδάμανθυ, ή οποία λέγει ότι, αν σπείρης κακά πράγματα, θά εχης κακά κέρδη. 
Τό ίδιο περιεχόμενο αλλά επενδυμένο μέ διαφορετικό λεξιλόγιο —τό οποίο 
άλλωστε υπακούει στους νόμους της εξέλιξης της γλώσσας, αφού είναι χρονικά 
μεταγενέστερο— επαναλαμβάνεται άπό τον σοφιστή και ρήτορα Γοργία κατά τή 
μαρτυρία τού 'Αριστοτέλη10. 'Απόηχος της θέσης αυτής για τήν ανταποδοτική δι
καιοσύνη άπαντα και σέ άλλους στοχαστές της αρχαιότητας, όπως στον Σιμωνί
δη τον Κεϊο, ó όποιος υποστηρίζει οτι είναι δίκαιο νά άποδίδη κανείς τα «οφει
λόμενα»". Για τον Πλάτωνα βέβαια δεν είναι ίδιον τοϋ δικαίου και άγαθοϋ 
άνθρωπου νά βλάπτη ούτε τον φίλο ούτε τον εχθρό, άλλα μόνον τού αδίκου καί 
τού κακού12. Ό Αθηναίος φιλόσοφος μνημονεύει επίσης τό εννοιολογικό περιε
χόμενο της ανταποδοτικής δικαιοσύνης, οχι όμως ώς γνώμη τού Ραδάμανθυ άλλ' 
ώς πανάρχαιο ρητό. Τήν εντάσσει μάλιστα στο φυσικό δίκαιο, αφού τήν ονομά
ζει «κατά φύσιν δίκην»ι\ "Ετσι τό νά πάθη κάποιος αυτά πού έκαμε θεωρείται 
αδήριτη αναγκαιότητα. Κάθαρση δεν μπορεί νά έπέλθη, παρά μόνον αν έκδικηθή 
κανείς τό φόνο μέ φόνο καί μάλιστα καθ' όμοιο τρόπο14. 

5. Πλάτ. Πολιτεία, Η 544c, Νόμοι, Δ 712d-e. 

6. Άριστοτ. Πολιτικά, Β 9. 1269b29-32, καί Π. 1273Ö24-26. 

7. Αυτόθι, Β 9. 1271b20-24. 

8. Άριστοτ. Ήθικ. Νικ., V 5. 1132b27. 

9. 'Ανώνυμος, Σχόλια εις Ήθικ. Νικ. τον 'Αριστοτέλους: Commentarla in Arìstotelem 

GraecaXX, ed. G. Heylbut, Berlin 1892, 222, 22-24. R. Merkelbach καί M. L. West, Fragmenta 

Hesiodea, Oxford 1967, 147, Fr. 286. 

10. Άριστοτ. Τητορ., Γ3. 1406b9-20. Βλέπε καί Diels-Kranz, Fragmenta der Vorsokratiker, 

II, 304, 25-26 (Γοργίας, Β 16). 

11. Πλάτ. Πολιτεία, A 331a - 334e. Βλέπε καί Η. Kelsen, Die Illusion der Gerechtigkeit. 

Eine kritische Untersuchung der Sozialphilosophie Piatons, έκδ. υπό Κ. Ringhofer καί R. Walter, 

Universitätsverlag Wien 1985, 221. 

12. Πλάτ. Πολιτεία, A 335d-e. 

13. Πλάτ. Νόμοι, Θ 870e. 

14. Αυτόθι, Θ 872e-873a. 
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3. Το άντιπεπονθοζ δίκαιο κατά τους Πυθαγορείους 

Πρέπει κατ' αρχήν να ύπομνησθή ότι οί Πυθαγόρειοι παρίσταναν τα δντα με 

αριθμούς, όπως π.χ. τον καιρό, το δίκαιο και το γάμο15. Άνήγαγαν δηλαδή τα μαθη

ματικά σε αρχές των όντων, αφού έβλεπαν στους αριθμούς, πού είναι πρωταρχικά 

στοιχεία των μαθηματικών, «ομοιώματα τών όντων και των γιγνομένων». 'Αντικαθι

στούσαν συνεπώς με αριθμούς τις έννοιες και τα πράγματα, όπως τή δικαιοσύνη, τήν 

ψυχή, τον νού, τον καιρό και τις αρμονίες. Κατέληξαν μάλιστα στο συμπέρασμα, οτι 

ολόκληρος ó ουρανός, ó όποιος περιέχει τό σύνολο τών όντων, είναι αρμονία και 

αριθμός. Ή δεκάδα ήταν τέλειος αριθμός, ó όποιος περιείχε τή φύση όλων τών 

αριθμών16. Μέ τό ένα, π.χ., απεικόνιζαν τήν ψυχή, δηλαδή τον νού17. 

Ποιος ήταν λοιπόν ó αριθμός, μέ τον όποιον οί Πυθαγόρειοι παρίσταναν τό 

δίκαιο ώς άντιπεπονθός, ως legem talionis, δηλαδή ως νόμο ανταπόδοσης τών 

ίσων είτε για καλό πρόκειται είτε για κακό; Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ô αριθμός 

αυτός δέν είναι ένας καί μοναδικός, άλλα ποικίλλει ανάλογα μέ τον ερμηνευτή. Ό 

Πλούταρχος για παράδειγμα παραδίδει οτι οί Πυθαγόρειοι συμβόλιζαν τή δικαιο

σύνη μέ τον αριθμό τρία, επειδή τό ενδιάμεσο στοιχείο είναι τό μέσον τού αδικεϊν 

καί άδικεΐσθαι, δηλαδή της υπερβολής καί της έλλειψης. 'Αφού είναι τό μέσον, θα 

είναι κατ' ανάγκην καί τό Ισον, πάνω στο οποίο στηρίζεται ή δικαιοσύνη18. 'Ορι

σμένοι πάλι σχολιαστές τού 'Αριστοτέλη, όπως ó Συριανός ó Φιλόξενος, ô 'Ιωάν

νης ó Φιλόπονος καί ô 'Ασκληπιός δέχονται οτι οί Πυθαγόρειοι παρίσταναν τή δι

καιοσύνη μέ τον αριθμό πέντε, δηλαδή το ήμισυ της δεκάδας, ή οποία είναι δε

κτική όλων τών αριθμών19. "Αλλοι πάλι, όπως ó 'Αλέξανδρος ο Άφροδισεύς, έλε

γαν οτι για τους Πυθαγορείους δικαιοσύνη είναι ó πρώτος «Ισος ίσάκις» αριθμός. 

Αυτός για μέν τους άρτιους είναι τό τέσσερα, για δέ τους περιττούς τό εννέα, διό

τι τό μέν δύο πολλαπλασιαζόμενο μέ τον εαυτό του δίνει τό τέσσερα, τό δέ τρία 

τό εννέα20. Οί δύο αυτοί αριθμοί είναι τετράγωνοι. Ό 'Αριστοτέλης ασκεί κριτική 

στους Πυθαγορείους, επειδή αυτοί παρίσταναν τις αρετές μέ αριθμούς, ενώ πα

ράλληλα απορρίπτει τήν άποψη, οτι ή δικαιοσύνη είναι αριθμός «Ισος Ισάκις». 

Καταφέρεται επίσης εναντίον τού Σωκράτη, ó όποιος υποστήριζε οτι ή αρετή, καί 

15. Άριστοτ. Τα μετά τά φυσικά, Μ 4. 1078 b 23. 
16. Αυτόθι, Α 5. 985b23-986al6. 
17. 'Αλέξανδρου του Άφροδισέως, Σχόλια εις Τά μετά τα φυσ. τον Αριστοτέλους στα 

Comm. in Aristot. Gr., I (M. Hayduck), 39, 15-18. 
18. Πλούταρχου. Περί Ίσιδος καί Όσίριδος, στα Ηθικά, 38IF. 
19. Συριανού, In Aristot. Metaph. στα Comm. in Aristot. gr., VI, Berlin 1902 (Gr. Kroll) 

130, 25-30, Ιωάννου Θ. Φιλόπονου, In Aristot. phys., στα Comm. in Aristot. Gr., XVI (Η. 
Vitelli), Berlin 1837, 338, 30, 'Ασκληπιός, In Aristot. metaph., στα Comm. in Aristot. Gr., VI (G. 
Kroll) 34, 17-20. 

20. 'Αλεξάνδρου τού Άφροδισέως, In Aristot. metaph., στα Comm. in Aristot. Gr., Ι (M. 
Hayduck), Berlin 1831, 38, 10-16. 
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συνεπώς και ή δικαιοσύνη είναι επιστήμη21. Ή αρετή δεν είναι επιστήμη (Μέν., 86 

α), ούτε κατά τον Πλάτωνα, ó όποιος χωρίζει όλους τους αριθμούς σέ δύο μεγά

λες κατηγορίες: 1) σέ «ίσους ισάκις» τους οποίους αποκαλεί τετράγωνους, και 2) 

σέ «μη ϊσονς ίσάκις» ή «προμήκεις». Ίσος Ισάκις είναι το γινόμενον ενός αριθμού 

επί τον εαυτόν του22. Ό ίδιος ó Πλάτων συνάπτει τον αριθμό 729, πού είναι τε

τράγωνος, με τον «δικαιότατον» άνθρωπο23. Το 729 είναι τό τετράγωνο τού πρώ

του κύβου (33)2 ή ó κύβος τού πρώτου τετραγώνου (32)3. Σέ κάθε περίπτωση πάν

τως είναι ή έκτη δύναμη τού τρία 36, όπως έχει ήδη έπισημανθή24. "Ηδη ó Πλού

ταρχος είχε παρατηρήσει οτι ó αριθμός 729, μέ τον όποιο οί Πυθαγόρειοι συμβό

λιζαν τον ήλιο, είναι ταυτόχρονα τετράγωνος και κύβος25. Ό ήλιος παρουσιάζεται 

στην Πολιτεία (ΣΤ' 508b 13) ανάλογος και εκγονοςτον αγαθού. Υπήρχε μάλιστα 

κοινό τέμενος τού "Ηλιου και τού Απόλλωνος (Νόμ. IB 945d-947a). Ό αριθμός 

729 μπορεί ακόμη να είναι τό άθροισμα τών κύβων τών έξης αριθμών: 

13+63+83=1+216+512=729. Αυτό σημαίνει οτι τό 729 είναι τό άθροισμα τριών στε

ρεών αριθμών. Τό τρία όμως συμβολίζει τή δικαιοσύνη. Ή σχέση ωστόσο τού 8 

προς τό 6, άν άπλοποιηθή, ισοδυναμεί μέ τό 4/3, πού είναι έπίτριτος αριθμός. Ό 

Πλάτων κάνει λόγο στο μέν Τίμαιο (36a6), οπού πραγματεύεται τή διαίρεση τής 

ψυχής, για επίτριτη διάσταση, στή δέ Πολιτεία (Η 546c) για επίτριτο πυθμένα και 

πεμπάδα, σχετικά μέ τον γαμήλιο αριθμό, στον όποιο ó 'Αριστοτέλης ασκεί κρι

τική στα Πολιτικά του (Ε 12, 1316a5-8). Εΐναι εδώ αξιοσημείωτο οτι τό άθροισμα 

τού αθροίσματος τών αριθμών - πυθμένων 8 και 6 δίδει τήν πεμπάδα. Δηλαδή: 8+6 

= 14 είναι τό άθροισμα. Επίσης 1+4 = 5 είναι τό άθροισμα τού αθροίσματος. Ά ν 

τό 5 πολλαπλασιασθή μέ τήν μονάδα, πού είναι ó τρίτος πυθμένας, παραμένει πά

λι τό ίδιο. Τό πέντε όμως συμβολίζει τή δικαιοσύνη. Ά ν πάλι οί αριθμοί τού 

αθροίσματος τών δύο πυθμένων (δηλαδή τών βάσεων) 6 και 8, πού είναι τό 1 και 

τό 4 (14), πολλαπλασιασθούν μεταξύ τους καί επί τον τρίτο πυθμένα26, πού είναι 

πάλι ή μονάδα, τό γινόμενο είναι ΐσο μέ τό 4, πού εΐναι τετράγωνος αριθμός, δη

λαδή Ισος Ισάκις. Συνεπώς, άν δεχθούμε οτι τό 729 είναι τό άθροισμα τριών κύ

βων, δηλαδή τών 1, 6 καί 8, τότε εξάγονται όλες οί περιπτώσεις πού οί Πυθαγό-

21. Άριστοτ. Ήθικ. Μεγ., Al. 1182all-27. 
22. Πλάτ. Θεαίτητος, 147e. 
23. Πλάτ. Πολιτεία, Θ 587d. 
24. Ε. Μικρογιαννάκης, Παθολογία τών πολιτευμάτων στην αρχαιότητα, έκδ. Καρδαμίτσα, 

'Αθήνα 1994 (1990), 58. Ν. Politis, The Ratio of the Philosopher - King to the Tyrant, στό: Platonic 
Political Philosophy, vol. II, Athens 1997, 154-168, 165. Αυτοί ακολουθούν τή γερμανική παράδοση 
G. Stallbaum, Α. Boeckh, Reden und Abhandlungen, Leipzig, τ. 3ος, 1866, 285. 

25. Πλούταρχου Περί τής εν Τιμαίψ ψυχογονίας, στα Ηθικά 1028b. 
26. Για μία ακριβή μαθηματική έννοια τοΰ πυθμένος στην αρχαία ελληνική σκέψη βλέπε 

το πολύ διαφωτιστικό άρθρο τοΰ Α. Ζαχαρίου στή Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια στο 
λήμμα πυθμένες. Σχετικά μέ τήν ανάλυση τοΰ χωρίου τής Πολιτείας Η 546b-c βλέπε μεταξύ 
άλλων Κ. Γεωργοΰλη, Πλάτωνος Πολιτεία, Αθήνα, 1963, 503-515. 
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ρειοι συμβόλιζαν τη δικαιοσύνη, δηλαδή 3, 5 και 4. Το 4 είναι ó πρώτος Ισος ίσά-
κις των άρτιων αριθμών. 'Απομένει μόνον ó 9, πού είναι αντίστοιχος τών πε
ριττών αριθμών. Ό αριθμός 729 συνάπτεται έδώ με την ηδονή και τις υποδιαιρέ
σεις τού έτους, δηλαδή μήνες, ημέρες, νύκτες. Θα μπορούσε συνεπώς να έντοπισθή 
στο χωρίο αυτό πιθανή επίδραση στον Επίκουρο, ó όποιος συνδέει καθ' ομοιον 
τρόπον τήν έννοια τού χρόνου τόσο με τήν ηδονή, πού είναι κίνηση, οσο και με 
τις ήμερες, νύκτες κ.τ.λ. 

Συμπεραίνεται λοιπόν οτι τό άθροισμα τριών κύβων περιέχεται σ' έναν τέ
ταρτο κύβο: 13+63+83=93. Ή περίπτωση αυτή δεν είναι ή μοναδική. Τό ίδιο συμβαί
νει και με τό λεγόμενο ζωογονικον τρίγωνο τών Πυθαγορείων, πού αναφέρει ó 
Πλάτων στην Πολιτεία (Η 546 e): επίτριτος πνθμήν πεμπάδι συζυγείς. Έδώ έχου
με: 33+43+53 = 63 = 216. Οι βάσεις δηλαδή τών κύβων βαίνουν αυξανόμενοι κατά 
μία μονάδα. Ό αριθμός αυτός μπορεί να άποτελέση επίσης γινόμενο δύο κύβων: 
23x33=8x27=216, αν άναλυθή σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Ό κύβος τού 6 
λέγεται ψυχογονίκός. Ό ένας από τους τρεις κύβους λοιπόν, και συγκεκριμένα ó 
6\ είναι ó κύβος τών Πυθαγορείων. "Ας σημειωθή οτι ó κύβος αποτελεί γεωμετρική 
αρμονία. (Νικόμαχος ó Γερασηνός II 26, σ. 135, 20). Θα μπορούσε ίσως να υπό
θεση κανείς οτι υπάρχουν καί άλλες περιπτώσεις, κατά τις όποιες τό άθροισμα 
τριών κύβων περιέχεται σ' έναν τέταρτο. "Αν όντως τό πράγμα έχει έτσι, τότε τί
θεται τό ερώτημα, κάτω από ποιες προϋποθέσεις αληθεύει ή Ίσότης α3+β3+γ3=δ3. Ή 
τεκμηρίωση τού θεωρήματος αυτού αφήνεται στους μαθηματικούς. Πρέπει ακόμη 
να σημεωθή οτι ισχύει ή ίσότης 83=2χ44 = 2x256=512. "Αρα έχουμε 93=1+63+2χ44 = 
1 + 216 + 2 χ 256 = 729. 

Στην περίπτωση πάλι πού τό 729 προκύπτει από τήν έκτη δύναμη τού τρία 
3\ τότε είναι πιθανόν τό 3 πού είναι ó πυθμήν, δηλαδή ή βάση, να παριστάνη τή 
δικαιοσύνη. 'Αλλά και με άλλο τρόπο τό 729 συμβολίζει τή δικαιοσύνη, αφού είναι 
αριθμός ίσος Ισάκις, και μάλιστα τετράγωνος καί κύβος. Συγκεκριμένα είναι τό τε
τράγωνο τού 27, πού είναι ó κύβος τού 3, αλλά καί ó κύβος τού 9, πού είναι τό 
τετράγωνο τού 3. Είναι δε φανερό οτι τό 729 έχει έδώ σχέση με τή δικαιοσύνη, δε
δομένου οτι σ' αυτά τα συμφραζόμενα της Πολιτείας ó Πλάτων αντιπαραθέτει τήν 
ακρατον δικαιοσυνών προς τήν ακρατον άδικίαν. Ό αριθμός αυτός αποδίδεται 
στον φιλόσοφο, ó όποιος θεωρείται δικαιότατος, άριστος καί εύδαιμονέστατος, σέ 
αντίθεση προς τον τύραννον, ó όποιος χαρακτηρίζεται άδικώτατος, κάκιστος καί 
αθλιότατος (Η 544a, 545a). Επειδή όμως ή δικαιοσύνη έχει άμεση συνάφεια προς 
τήν τριχοτόμηση της ψυχής (Δ 443c-d) καί τα 6 υπαρκτά πολιτεύματα (εκτός άπό 
τό ιδεώδες) πού αναφέρονται στον Πολιτικον (302c-303b), οπού γίνεται αξιολο
γική κατάταξη τών πολιτευμάτων με βάση τό εννομον καί τό παράνομον, δηλαδή 
τό δίκαιο καί τό άδικο, όχι όμως καί στην Πολιτεία (Η 544b-e, Άριστ., Πολ., Δ 7, 
1293bl), όπου είναι τέσσερα καί με τήν ιδεώδη πολιτεία (αριστοκρατία) πέντε, 
άφοΰ-ή αριστοκρατία με τή βασιλεία μπορούν νά ταυτισθούν (Θ 587d2), θεωρώ 
πολύ ευφυή τό συσχετισμό τού 3, δηλαδή της βάσης, προς τα εξ πολιτεύματα (Ε. 
Μικρογιαννάκης, ένθ' άνωτ.), δεδομένου οτι τό εξ είναι ó πρώτος τέλειος αριθμός. 
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Μια άλλη εξίσου πιθανή ερμηνεία συνίσταται στο οτι το 3 ώς βάση είναι ô γεω
μετρικός μέσος τοϋ 9, το δέ 6 ώς εκθέτης είναι το υπόλοιπο του 9, αν άφαιρεθή 
το 3. Ή σχέση δμως τοϋ 6 προς το 3, αν άπλοποιηθή, είναι ό λόγος του 2 προς 1, 
ô όποιος στη μουσική κλίμακα αποτελεί τή διαπασών. 

Το ερώτημα, πού προβάλλει τώρα επιτακτικά, εΐναι αν οί συμβολισμοί αυτοί 
της δικαιοσύνης με τους παραπάνω αριθμούς έχουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό 
γνώρισμα, τό όποιο να άποτελή συνεκτικό δεσμό των τριών αυτών περιπτώσεων. Θα 
μπορούσε Ισως να ύποστηριχθή οτι τό κυρίαρχο στοιχείο, πού δεσπόζει σ' όλες αυτές 
τις παραστάσεις της δικαιοσύνης άπό τους Πυθαγόρειους, είναι το μέσον, τό Ισον 
και το τέλειον, δηλαδή ή αρετή. "Ετσι τό κοινό σημείο τών αριθμών τρία και πέντε 
είναι ή παράσταση τοϋ μέσου. Και τοΰτο διότι τό μέν τρία, επειδή καταλαμβάνει τήν 
τρίτη θέση, είναι τό μέσον της υπερβολής και της έλλειψης, πού είναι τό ίσον, τό δέ 
πέντε είναι τό ήμισυ, δηλαδή τό μέσον, της δεκάδας, ή όποια —όπως είδαμε— είναι 
δεκτική όλων τών αριθμών. Οί τετράγωνοι αριθμοί τέσσερα και εννέα υποδηλώνουν 
τήν τελειότητα. Ή έννοια τοϋ τετραγώνου, όταν αναφέρεται στον άνθρωπο και κυ
ρίως στην τελειότητα του, έχει θετική σημασία. Συγκεκριμένα, κατά τον Σιμωνίδη τον 
ΚεΙο τετράγωνος άνθρωπος είναι ó ενάρετος, ô άνευ ψόγου, μέ τετράγωνη λογική27. 
Ό 'Αριστοτέλης, προσπαθώντας να εξήγηση γιατί ó αγαθός άνθρωπος επονομάζεται 
τετράγωνος, λέγει οτι τό κοινό συστατικό πού συνδέει τις δύο αυτές έννοιες είναι ή 
τελειότητα, ή όποια χρησιμοποιείται εδώ μεταφορικά28. Αυτό σημαίνει οτι καθώς τό 
τετράγωνο (όπως άλλωστε και ή σφαίρα) είναι τέλειο γεωμετρικό σχήμα, έτσι και ó 
άνθρωπος μέ τήν τετράγωνη λογική του κατακτά τήν τελειότητα. Ή δικαιοσύνη βέ
βαια είναι τέλεια αρετή29. 

Οί αριθμοί αυτοί 3, 4, 5 και 9, μέ τους οποίους οί Πυθαγόρειοι συμβόλιζαν 
τή δικαιοσύνη, χρησιμοποιούνται πολύ συχνά άπό τον Πλάτωνα, τον 'Αριστοτέλη 
και τήν αρχαία ελληνική διανόηση εν γένει. Τρία είναι για παράδειγμα τα μέρη της 
ψυχής κατά τους δύο μνημονευθένες: τό λογιστικόν, το θνμοειδές και το έπιθυμη-
τικόν. Ό Πλάτων χρησιμοποιεί τον αριθμό 5 (πεμπάς) καθώς και τήν έκφραση 
«ίσος ίσάκις», για να σχηματίση μαζί μέ άλλα στοιχεία τον «γεωμετρικό αριθμό». 
Τό πρόβλημα αυτό, πού τίθεται στο όγδοο βιβλίο της Πολιτείας του (546c), δεν 
έχει λυθή μέχρι σήμερα κατά τρόπο αναμφισβήτητα πειστικό και γενικά παραδεκτό. 
Τα πολιτεύματα ανέρχονται κατά τον Πλάτωνα και 'Αριστοτέλη άλλοτε σέ τέσσερα 
και άλλοτε σέ πέντε ή και εξ, δταν θεωρούνται υπό διαφορετική οπτική γωνία κάθε 
φορά30. Στην 'Αθηναίων Πολιτεία τοΰ 'Αριστοτέλη αναφέρεται οτι αναδεικνύονται 
δια κλήρου δέκα αστυνόμοι, δέκα άγορανόμοι κ.ά., από τους οποίους οί πέντε έχουν 
τήν επιμέλεια τοϋ Πειραιά και οί άλλοι πέντε τών Αθηνών31. Εννέα δέ ήσαν σέ όρι-

27. Πλάτ. Πρωταγόρας, 339b, 344a. Άριστοτ., Ήθιχ. Nix., AIO. 1100b22-27. 

28. Άριστοτ. Τητορ., Γ 11. 1411b22-27. 

29. Άριστοτ. Ήθιχ. Nix., VI, 1129b30-31. 

30. Πλάτ. Πολιτεία, Η 544b-c, Πολιτικός, 291(1, Άριστοτ., Πολιτικά Δ7. 1293b35-40, Δ2. 

1289a26-bl5, Ήθιχ. Nix., VII 10. 1160a31-b25. 

31. Άριστοτ. Αθηναίων Πολιτεία, 50, 2. 54,7. 
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σμένη χρονική περίοδο οί άρχοντες των "Αθηνών32. Με τον αριθμό εννέα συμβολίζε
ται ή δικαιοσύνη από τον Πλάτωνα33. Πέντε ήσαν oi έφοροι στην Σπάρτη, ενώ οί κό
σμοι στην Κρητική πολιτεία, πού ήταν κάτι ανάλογο τών εφόρων, ήσαν δέκα34. Οί 
ίππαγρέται ήσαν τρεϊς35. 

Ό 'Αριστοτέλης αναφέρει οτι το άντιπεπονθός δίκαιον ήταν γιά τους Πυθαγο
ρείους το δίκαιον εν γένει. Ό ίδιος δέν δέχεται την άποψη αύτη και αντιπαρατάσσει 
το επιχείρημα οτι αυτό δέν είναι δυνατόν να συμβαίνη, επειδή το άντιπεπονθός δί
καιον δέν ταυτίζεται ούτε με το διανεμητικό ούτε μέ το διορθωτικό, αφού υπάρχει 
διαφωνία ανάμεσα τους. "Ας σημειωθη εδώ οτι τα δύο αυτά είδη δικαίου, δηλαδή το 
διορθωτικό και διανεμητικό αποτελούν υπό μίαν έποψη κατά τον Σταγιρίτη τό σύ
νολο της επί μέρους δικαιοσύνης. Από τα παραδείγματα πού φέρει προς επίρρωση 
τού ισχυρισμού του προκύπτει οτι τό άντιπεπονθός δίκαιο κατά τους Πυθαγορείους 
έγκειται στο να πάθη κάποιος αυτό πού έκαμε. Ό ΐδιος διαφοροποιείται από τή θέ
ση αυτή. 'Αναφέρει συγκεκριμένα οτι, άν ô άρχοντας κτυπήση κάποιον πολίτη, δέν 
πρέπει να τού άνταποδοθή τό χτύπημα· εάν όμως κάποιος πολίτης χτυπήση τον 
άρχοντα, τότε όχι μόνο πρέπει να πληγή εξ ίσου αλλά και να τιμωρηθή ακόμη πε
ρισσότερο. Ό 'Αριστοτέλης δέχεται δηλαδή τό άντιπεπονθος δίκαιον υπό τήν προϋ
πόθεση, οτι αυτό —σέ ορισμένες περιπτώσεις— λαβάνει χώρα κατ' άναλογίαν καί 
όχι κατ' ισότητα, πράγμα πού συνέχει τήν πόλη, αφού αποτελεί τον συνεκτικό της δε
σμό36. Τό οτι τό άντιπεπονθός δίκαιο τών Πυθαγορείων στηρίζεται στην αριθμητική 
ισότητα μαρτυρεΧται καί από σχολιαστές τού 'Αριστοτέλη37. Ή έννοια τού άντιπε-
πονθότος δικαίου στους Πυθαγορείους είναι περισσότερο ευκρινής στα Ηθικά Με
γάλα τού 'Αριστοτέλη, οπού αυτό ορίζεται μέ τό να πάθη κανείς αυτά πού έπραξε· 
«α τις εποίησεν ταϋτα αντιπαθεϊν». Ό 'Αριστοτέλης αντιπαραθέτει τήν άποψη, οτι 
δέν είναι ορθό να εφαρμόζεται γενικά χωρίς διαφοροποιήσεις ή αντίληψη αυτή τών 
Πυθαγορείων, αφού υπάρχει ανισότητα μεταξύ τών ανθρώπων. "Ετσι θεωρεί οτι τό 
δίκαιο τού δούλου δέν μπορεί να είναι τό Ιδιο μέ εκείνο τού ελεύθερου38. Τό νόημα 
δηλαδή τού άντιπεπονθότος δικαίου κατά τους Πυθαγορείους είναι ή ταύτιση του μέ 
τήν απλή ανταπόδοση της πράξεως, καλής ή κακής. Ή αρχή αυτή είναι σύμφωνη μέ 
τον Μωσαϊκό νόμο «οδόντα αντί οδόντος» καί «όφθαλμόν αντί οφθαλμού», πράγμα 
πού αντιστοιχεί προς τή λατινική ρήση «lex talionis»39. 

32. Αυτόθι, 4, 2. 7, 1,22,5. 55, 1. 63, 1. 

33. Πλάτ. Πολιτεία, Θ 587d. 

34. Άριστοτ. Πολιτικά, Β 10. 1271b40-1272al0. 

35. Ξενοφώντ. Λακεδαιμονίων Πολιτεία, III 4, 3. 

36. Άριστοτ., Ήθικ. Νικ., V 5. 1132Ò21-34. 

37. 'Αλεξάνδρου του Άφροδισέως, In Aristot. metaph., στα Comm. in Aristot. Gr., I 

(Hayduck), 38, 10-16. 

38. .'Αριστοτ. Ήθικ. Μεγ., A 33. 1194a29-b4. 

39. H.H. Joachim, Aristotle, The Nicomachean Ethics, Oxford 1970 (1962), εκδ. υπό D.A. 

Rees, 147. J. Tricot, Éthique à Nicomacque, Paris 1967, 238, σημ. 2. 
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Το ερώτημα όμως πού προβάλλει τώρα επιτακτικά είναι, σέ ποιες περιπτώσεις 

εφαρμοζόταν το άντιπεπονθος δίκαιο κατά τους Πυθαγορείους. Ή απάντηση πού έχει 

δοθή μέχρι σήμερα είναι οτι αυτό περιοριζόταν στο ποινικό δίκαιο40. Έχει μάλιστα δια-

τυπωθή ή άποψη, οτι το εν λόγω δίκαιο δεν μπορεί να άποτελέση καμιά αρχή δικαίου 

στην πολιτική κοινωνία καί οτι δεν γνωρίζουμε σέ ποιους φιλοσόφους αναφέρεται ó 
'Αριστοτέλης, άφοϋ δεν μας είναι γνωστά αρκετά στοιχεία γύρω από τον κύκλο των 

Πυθαγορείων41. Αυτή φυσικά είναι μία ευλογοφανής θεώρηση, θά μπορούσε ωστόσο να 

διερωτηθή κανείς κατά πόσο θά ήταν ορθότερο, αντί να ισχυριζόμαστε οτι αυτό είχε 

εφαρμογή μόνο στο ποινικό δίκαιο καί πουθενά άλλου, να άναζητήσωμε μια αρχή, ή 

όποια θά μας επέτρεπε να περιχαράξωμε τα όρια, πέραν από τα όποια δέν θά μπο

ρούσε νά βρή εφαρμογή, θά ήταν θεμιτό ενδεχομένως να συμπεράνη κάποιος —έστω 

καί με ορισμένες επιφυλάξεις— οτι ή αρχή αυτή δίδεται από τον ίδιο τον Αριστοτέλη. 

Αυτή είναι ή μή χρησιμοποίηση της γεωμετρικής αναλογίας, αφού ως βάση απονομής 

της δικαιοσύνης κατά τους Πυθαγορείους ¿χρησιμοποιείτο ή αριθμητική ισότητα στις 

διαπροσωπικές σχέσεις. Μέ άλλα λόγια το άντιπεπονθος δίκαιον κατά τους Πυθαγο

ρείους δέν ήταν δυνατόν νά χρησιμοποιηθώ στις πράξεις —εχθρικές ή φιλικές— ή τις 

σχέσεις εκείνες, οπού εφαρμόζεται ή γεωμετρική αλλά μόνον εντός των ορίων της αριθ

μητικής ισότητας. Σέ περίπτωση όμως πού ύποτεθή οτι το δίκαιο αυτό εφαρμοζόταν 

στις εμπορικές συναλλαγές, τότε ή ισότητα πού θά ¿χρησιμοποιείτο θά ήταν κατ' ανά

γκην ή γεωμετρική. Ό Αριστοτέλης συγκεκριμένα λέγει οτι, γιά νά ύπαρξη εμπορική 

συναλλαγή των πολιτών μέ διαφορετικό επάγγελμα, απαιτείται ή χρησιμοποίηση τού 

αναλόγου, τό όποιο καθιστά τις άξιες τών εμπορευμάτων σύμμετρες, πράγμα πού δι

ευκολύνει τή δημιουργία τού νομίσματος ως κοινού μέτρου. Απαραίτητος βέβαια ορός 

της συναλλαγής είναι ή χρεία. Σέ αντίθετη περίπτωση δέν είναι εύκολο νά αλλάξουν τά 

προϊόντα τους διαφορετικοί επαγγελματίες, όπως, γιά παράδειγμα, ό γεωργός μέ τον 

υποδηματοποιό ή τον οικοδόμο. 'Αντίθετη έννοια τού αναλόγου είναι ή «κατ' 

εύθυωρίαν» πράξη, δηλαδή ή ταυτοπάθεια42. Ή ανταπόδοση δηλαδή θά γινόταν ανα

λογικά. 

Ό ισχυρισμός λοιπόν οτι τό άνηπεπονθος δίκαιον στους Πυθαγορείους εφαρ

μοζόταν μόνον στην περιοχή τού ποινικού δικαίου χρειάζεται αναθεώρηση καί τρο

ποποίηση, διότι σύμφωνα μέ τις παραπάνω αναλύσεις δέν μπορεί νά άποκλεισθή τό 

ενδεχόμενο νά χρησιμοποιήθηκε καί στις εμπορικές συναλλαγές μέ βάση τή γεωμε

τρική ισότητα. Άλλωστε τό άντιπεπονθός, το όποιο βασίζεται στο «άντιποίεΐν», ανα

φέρεται —όπως μαρτυρεί ó ίδιος ó Αριστοτέλης— τόσο στο καλό οσο καί στο κακό, 

ή μέ άλλα λόγια, τόσο στην τιμωρία εκείνου πού μας έβλαψε, διαφορετικά θά συμπε

ριφερόμαστε ώς δούλοι, οσο καί στην ανταπόδοση της χάρης γιά τήν ευεργεσία πού 

40. Fr. Dirlmeier, Magna Moralia, Akademie Verlag, Berlin 1969, 317, 320-321. E. 

Schüttrumpf', Aristoteles, Politik, Buch II, III, Aristoteles Werke in deutscher Übersetzung, τόμ. 9, 

Politik, Teil II, Akademie Verlag, Berlin 1991, 168, H. Kelsen, ενθ' άνωτ., 205 κ.έξ. 

41. G. Bien, Aristoteles, Nikomachische Ethik, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1985, 288. 

42. Άριστοτ. Ήθικ. Εύδ., Η, 10. 1243bl4-35. 
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μας παρασχέθηκε, αλλιώς θα γινόμαστε αχάριστοι και αγνώμονες43. Τό άντιπεπονθος 
δίκαιον προσλαμβάνει βέβαια μεγαλύτερη σπουδαιότητα, όταν χρησιμοποιήται στην 
πολιτική σκηνή και πιο συγκεκριμένα στην ανάδειξη τών πολιτικών και πολιτειακών 
αρχών, πράγμα πού άφορα τό πλαίσιο, τό όποιο διέπει τους νόμους και το σύνταγμα 
ενός κράτους. 'Ακριβώς στην επισήμανση της πολιτικής πτυχής του αντιπεπονθότος 
δικαίου στοχεύει ή παρούσα μελέτη. Το θέμα αυτό έγινε αντικείμενο φιλοσοφικής θε
ώρησης μεταξύ άλλων και από τον πυθαγορικό μαθηματικό, πολιτικό και φιλόσοφο 
'Αρχύτα. Ό 'Αριστοτέλης σ' ενα άπολεσθέν έργο του «Περί της ^Αρχυτείου φιλοσο
φίας» εΐχε καταγράψει τή φιλοσοφία τού 'Αρχύτα44, όπως αυτή παραδίδεται. 

4. Ό Αρχύτας 

Ό πυθαγορίζων 'Αρχύτας, πραγματευόμενος τα γενικώτερα προβλήματα τών 
πολιτευμάτων, εστιάζει τήν προσοχή του στή λειτουργία καί ποιότητα τού νόμου, 
για τον όποιο λέγει οτι δεν πρέπει να είναι μόνον «αγαθός» και «καλός», αλλ' 
οφείλει να είναι καί «άντιπεπονθώς» προς τα μέρη του. Διευκρινίζει ακόμη οτι με 
τον όρο αυτόν τού «άντιπεπονθέναι» εννοεί τό αρχειν καί αρχεσθαι τήν αυτήν 
αρχήν, όπως συμβαίνει με τή Λακεδαίμονα, τήν οποία αποκαλεί «εύνομωτάτην». 
'Επεξηγηματικά μάλιστα προσθέτει οτι στους δύο βασιλείς άντικάθηνται οι έφο
ροι, έναντι τών οποίων με τή σειρά τους άντικάθηνται οι γέροντες, ενώ στο μέσον 
αυτών είναι οί κόροι (οι Ιππείς) και οι ίππαγρέται, δηλαδή αυτοί πού τους επιλέ
γουν45. Ό 'Αρχύτας λοιπόν παρατηρεί οτι τό νομικό καί συνταγματικό πλαίσιο 
αναγόρευσης τών άρχων στην εύνομώτατη Σπάρτη στηρίζεται στην αρχή τού άντι-
πεπονθότος δικαίου. Για να κατανοηθή όμως ή έννοια αύτη, όπως τήν αντιλαμβά
νεται ó 'Αρχύτας, πρέπει να διερευνηθή πρωτίστως ή σημασία τού ρήματος «άντι-
κάθημαι». Ή λέξη αυτή μέ τήν πρόθεση «αντί» ώς πρώτο συνθετικό εντάσσεται 
στο Ιδιο εννοιολογικό περιεχόμενο μέ τό «άντιποιεΐν», πού σημαίνει οτι αποδίδω 
τα ίσα, αναφορικά είτε μέ τό καλό είτε μέ τό κακό. Ό ορός «άντιπεπονθος» ώς 
μετοχή παρακειμένου τού «άντιπάσχω» χρησιμοποιείται επίσης στα μαθηματικά 
καί τή φυσική. Ό Ευκλείδης για παράδειγμα μιλάει για «άντιπεπονθότα σχήματα» 
καί «άντιπεπονθυίας γωνίας»46. Χρησιμοποιείται επίσης από τον 'Αριστοτέλη στην 
περιοχή της φυσικής. Έτσι λέγει: «δ τό κινούμενον βάρος προς τό κινοϋν, τό μήκος 
προς το μήκος άντιπέπονθε»41'. Αυτό σημαίνει δτι όποια σχέση έχει τό κινούμενο βά
ρος προς εκείνο τού κινοΰντος, τήν αντιστρόφως ανάλογη σχέση έχει τό μήκος τού 

43. Άριστοτ. Ήθικ., Νικ., V 5. 1132b3-1133a5. 

44. W.D. Ross, Aristoteles Fragmenta selecta, Oxford 1955, 143. 

45. Fr. W. Mullach, Fragmenta philosophorum graecorum, Vol. I, Paris 1860, Scientia Verlag, 

Aalen 1968, 560 I Z ' . Βλέπε Α. καί Ε. Ζαχαρίου, «'Αρχύτας ó ΤαραντΙνος (428-365)», Μεγάλη Σο

βιετική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 4ος, 1978, 39-40. 

46. Εύκλείδου Στοιχεία, τόμ. II, βιβλίο ΣΤ', όρος β' καί ιε ' , βλέπε καί Th. L. Heath, The 

Thirteen Books of Euclid's, Elements, Dover Publications, New York 1956, 189 καί 219. 

47. Άριστοτ. Μηχανικά, 3, 850b 1-4. 
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κινούντος προς εκείνο του κινουμένου48. 
Για το θέμα, πού πραγματεύεται ο 'Αρχύτας, ó Πλάτων στους Νόμους του δί

δει περισσότερο διαφωτιστικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα λέγει οτι ó θεός πού 
φροντίζει για το καλό της Σπάρτης τοποθέτησε δύο βασιλείς αντί ενός, ώστε να 
περισταλή ή δύναμη τους στο μέτριο. Όταν όμως κάποιο πρόσωπο με θείες και 
ανθρώπινες ιδιότητες παρατήρησε οτι, παρ' ολο πού ήσαν δύο βασιλείς, τα πρά
γματα δεν πήγαιναν και τόσο καλά, αναμειγνύει την υπεροπτική ισχύ τού γένους 
τών βασιλέων μέ τη σώφρονα δύναμη του γήρατος έγκαθιστώντας είκοσι οκτώ γέ
ροντες, ή ψήφος τών οποίων είχε ίση δύναμη (Ισόψηφος) μέ εκείνη τών βασιλέων. 
Επειδή όμως παρατηρούσε οτι ή αρχή εξακολουθούσε να είναι ακόμη νοσηρή καί 
αλαζονική, πρόσθεσε τή δύναμη τών πέντε εφόρων, ή οποία χρησίμευε ώς χαλινός 
σ' εκείνη τών βασιλέων καί τών γερόντων. Ή τοποθέτηση τών εφόρων υπήρξε 
κατά τον Πλάτωνα ή τρίτη αιτία σωτηρίας της Λακωνικής πολιτείας. Μέ τον τρό
πο αυτό κατέστη δυνατόν να μετριασθή ή νεανική ορμή τών βασιλέων, ώστε να μήν 
καταντήσουν τύραννοι49. Εκείνος πού εμπνεύσθηκε καί υλοποίησε τήν αρχή τών 
γερόντων καί τών εφόρων ήταν κατά τή μαρτυρία τού Πλάτωνος ο Λυκούργος. Ό 
νομοθέτης αυτός προέβη στην πράξη εκείνη, για να μήν πάθη ή Σπάρτη τήν ίδια 
συμφορά μέ εκείνη τών πόλεων τού "Αργούς καί της Μεσσήνης, στις όποιες οι βα
σιλείς έγιναν τύραννοι. Ή ενέργεια του αυτή θεωρήθηκε από τον Ιδιο κατά τήν 
εκτίμηση τού Πλάτωνος σωτήριο φάρμακο, για να παραμείνη ή πολιτεία αδιάφθο
ρη50. Οί «ίππαγρέται» ήσαν τρείς, ó καθένας από τους οποίους επέλεγε εκατό 
άνδρες «κόρους». "Ετσι συνολικά έπελέγοντο τριακόσιοι". Έδώ παρατηρούμε οτι 
ô 'Αρχύτας καί ó Πλάτων δέν δίνουν τήν ίδια ακολουθία ώς προς τά τρία όργα
να τής εξουσίας. Ή σειρά μέ τήν οποία τά παραθέτει ô 'Αρχύτας είναι: 1) βασι
λείς, 2) έφοροι καί 3) γέροντες, ενώ κατά τον Πλάτωνα (όπως καί κατά τον Πλού
ταρχο) έχουμε: 1) βασιλείς, 2) γέροντες καί 3) έφοροι. Ποια άπό τις δύο ανταπο
κρίνεται στην πραγματικότητα είναι πρόβλημα, τό όποιο απαιτεί διερεύνηση άπό 
ιστορικούς. Πάντως, καί γιά τους δύο στοχαστές τό πολίτευμα τής Σπάρτης, οντάς 
μία ενότητα εκ τριών σωμάτων, είχε σταθερότητα, μονιμότητα καί διάρκεια. 

5. Πολίτευμα καί αρμονία: Λακεδαιμονίων πολιτεία 

"Ισως θα έπρεπε να τεθή επίσης τό ερώτημα, άν ô αριθμός είκοσι οκτώ είναι 
τυχαίος ή εχη κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Ό αριθμός αυτός είναι τέλειος, αφού 
ισούται μέ τό άθροισμα τών διαιρετών του, δηλαδή 14+7+4+2+1=28. Αυτό μπορεί 
να σημαίνη οτι, όπως είναι τέλειος ó αριθμός τών γερόντων (Γερουσίας), έτσι 

48. Η. Η. Joachim, Ένθ. ανωτέρω 148. Βλέπε καί Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων 

VII, 64. 

49. Πλάτ. Νόμοι, Γ 691d-692c. 

50. Πλάτ. Η' επιστολή, 354b. 

51. Ξενοφώντ. Λακεδαιμονίων Πολιτεία, III, 4, 3-4. 
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είναι τέλειο και το πολίτευμα, στο οποίο μια ομάδα της αρχής παριστάνεται μέ 
αυτόν τον αριθμό. 

Τη γνώμη αύτη υποστηρίζει ó Πλούταρχος, ó όποιος παρατηρεί οτι ó επόμενος 
τέλειος αριθμός μετά την εξάδα είναι ó εικοσιοκτώ. Διαπιστώνει δηλαδή μία τελειό
τητα του πολιτεύματος τής Σπάρτης, ή οποία βρίσκεται σε αναλογία προς τήν τελει
ότητα του αριθμού των γερόντων. 'Αποφαίνεται επίσης οτι ó αριθμός 28 όπως καί 
τό 35 είναι τό γινόμενο τού τέσσερα ή τοΰ πέντε επί το επτά αντίστοιχα. Ό αριθμός 
επτά είχε, ώς γνωστόν, ιδιαίτερη σημασία στην αρχαιότητα. Κατά τον Πλούταρχο τό 
μέσον τής αρχής στη Λακεδαιμονίων πολιτεία ήταν οι γέροντες, οι όποιοι χρησίμευ
αν ώς βάθρον (έρμα), για να μην όδηγηθή ή πολιτεία στα άκρα, δηλαδή είτε στην από
λυτη μοναρχία (βασιλιάδων - τυράννων) είτε από τήν άλλη στή δημοκρατία μέ ασύ
δοτη ελευθερία52. Καί από διαφορετική όμως άποψη στο πολίτευμα τής Σπάρτης έχου
με καί άλλον τέλειον αριθμό, τό τρία, επειδή τρία είναι τα συστατικά μέρη τής πο
λιτείας αυτής: ol βασιλείς, οι γέροντες καί οι έφοροι. Κατά τον Πλούταρχο ó αρι
θμός τρία είναι τέλειος, επειδή έχει αρχή, μέση καί τέλος". 'Αξίζει επίσης να μνημο-
νευθή οτι καί για τον Πλάτωνα ô αριθμός τρία έχει μεγάλη σημασία, αφού για πα
ράδειγμα τρία είναι τα μέρη τής ψυχής: λογιστικόν, θυμοειδές, επιθυμητικόν. Επίσης 
ó αριθμός τρία συνιστά θέση, αντίθεση, σύνθεση στις υποθέσεις τοΰ δεύτερου μέρους 
τού Παρμενίδη, οι όποιες εΐναι εννέα. 

Έξαλλου ô αριθμός 35, ô όποιος αποτελεί τό συνολικό αριθμό των αρχόντων 
στή Σπάρτη, έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αφού αποκαλείται από τους Πυθα
γορείους αρμονία. Κατά τον Πλάτωνα όμως ô αριθμός 35 αποτελεί τετρακτύν, ή 
όποια μάλιστα είναι πολύ τελειότερη από τήν τετρακτύν των Πυθαγορείων, πού 
είναι ô αριθμός 36, όπως αναφέρει ó Πλούταρχος. 'Επίσης τό 35 είναι τό άθροι
σμα των δύο πρώτων κύβων άρτιων καί περιττών αριθμών, δηλαδή τού δύο καί 
τού τρία, πού είναι τό 8 καί τό 27 αντίστοιχα54. 'Επιπλέον ô αριθμός 35 αποτε
λείται άπό τέσσερις αριθμούς: 6, 8, 9, 12, οί όποιοι περιέχουν τήν αριθμητική καί 
αρμονική αναλογία. Στή μουσική όμως κλίμακα τό μέν εξι καί οκτώ έχουν τον επί-
τριτον λόγον 4/3, στο όποιον αντιστοιχεί το δια τεσσάρων, τό δε εξι καί εννέα τον 

ήμιόλιον λόγον 3/2, στον όποιον αντιστοιχεί τό δια πέντε, τό δε εξι καί δώδεκα τον 

διπλάσιον λόγον, στον όποιον αντιστοιχεί rò διά πασών". 
Άν παρατηρήσωμε προσεκτικώτερα, θα διαπιστώσωμε οτι ó αριθμός 35 δεν πε

ριέχει μόνο τήν αριθμητική καί αρμονική αναλογία άλλα καί τή γεωμετρική. Δη
λαδή τό 8 είναι ó μέσος αρμονικός τού 6 καί τοΰ 12 καί ô εννέα ô μέσος αριθμη
τικός. Έκτος τούτου έχουμε καί τή μουσική αναλογία 6:8 = 9:12, τήν οποία ô Νι
κόμαχος ó Γερασηνός θεωρεί τελειότατη, άφοΰ σε αυτήν εμπεριέχονται καί οί τρεις 
αναλογίες: αριθμητική, αρμονική καί γεωμετρική. Ή ύπαρξη τών τριών αναλογιών 

52. Πλουτάρχου Βίοι, (Λυκούργος ν, 6-8). 
53. Πλουτάρχου Συμποσιακά, IX, 9, Ηθικά 738F. 
54. Πλουτάρχου Ηθικά (περί τής εν Τιμαίφ ψυχογονίας), 1017DE. 
55. Ένο' ανωτέρω, 1018Α-Β. 
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δμως μαρτυρείται ήδη και στον Πλάτωνα56. 
. Ό Ίάμβλιχος αναφέρει οτι ή μουσική αυτή αναλογία, ή οποία είναι τελειότατη, 

είναι εύρημα των Βαβυλωνίων καί μέσω του Πυθαγόρα ήλθε για πρώτη φορά 
στους "Ελληνες57. Ή πληροφορία όμως αυτή αμφισβητείται από μελετητές58, επειδή 
ó Νικόμαχος59, καί ô Πάππος60 αναφέρουν οτι ή μουσική αναλογία αποτελεί εύρη
μα των Ελλήνων. Υποστηρίζει επίσης ó Νικόμαχος δτι έχουμε γεωμετρική ανα
λογία, γιατί, οποία σχέση έχει ó 12 προς τό 8, τήν ίδια έχει καί ó 9 προς τό 6, δη
λαδή 12:8 = 9:6 = 3:2. 'Αριθμητική αναλογία υπάρχει, διότι οσο ó 12 υπερέχει του 
9 τόσο υπερέχει καί ó 9 του 6 (12-9 = 9-6) δηλαδή 3. Υπάρχει ακόμη ή αρμονική 
αναλογία, διότι κατά οσο μέρος υπερέχει ó 8 του 6, κατά τό ίδιο μέρος τό 8 ύπε-
ρέχεται από τό 12, δηλαδή κατά 1/3. Θεωρεί μάλιστα οτι ή σχέση μέν του 8 προς 
το 6 ή του 12 προς τό 9 είναι σε επίτριτο λόγο, δηλαδή δια τεσσάρων, ή σχέση δε 
του 9 προς τό 6 ή τού 12 προς τό 8 είναι σέ ήμιόλιο λόγο, δηλαδή δια πέντε, ή δε 
σχέση τοΰ 12 προς τό 6 είναι σέ διπλάσιο λόγο, δηλαδή δια πασών, ενώ ή σχέση 
του 9 προς τό 8 είναι σέ επόγδοο λόγο 78, ó όποιος είναι κοινό μέτρο όλων τών 
λόγων στή μουσική.61 Παράλληλα ó Πλάτων ομιλεί για τον τέλειο αριθμό, με τον 
όποιο συνάπτεται ένα μέχρι σήμερα άλυτο πρόβλημα62. 

Ό αριθμητικός καί αρμονικός μέσος —όπως ειπώθηκε καί παραπάνω— απαν
τούν επίσης στον Τίμαιο (36a) του Πλάτωνα κατά τή διαίρεση της ψυχής ανάμεσα 
στα διαστήματα μεταξύ των: 1,2, 3, 4, 8, 9, 27. Ό επόγδοος (9/8) λόγος ήταν καί 
κατά τον Πλάτωνα κοινό μέτρο στή μουσική κλίμακα. Στην Έπινομίδα (991a-b) 
αναφέρεται επίσης ή μουσική αναλογία 6, 8, 9, 12, τήν οποία αναλύει ó Νικόμα
χος ó Γερασηνός. Είναι αξιοπερίεργο πού ó Αριστοτέλης στα Μετά τά Φυσικά του 
(Ν 6, 1093a28-b4) λέγει δτι ή μία από τις δύο μέσες χορδές μιας λύρας (πιθανώς 
οκτάχορδου) έχει 8 τόνους καί ή άλλη 9. Τό άθροισμα τους παρατηρεί ó ίδιος δτι 
είναι ισάριθμο μέ τον δεκαεπτασύλλαβο του ομηρικού έπους, πού είναι σέ δακτυ
λικό έξάμετρο. Κάθε στίχος χωρίζεται κατ' αντιστοιχία σέ δύο μέρη, άπό τά όποια 
τό μέν δεξιό έχει 8 συλλαβές, τό δέ αριστερό 9. Ό αριθμός 17, πού είναι τό άθροι
σμα τοΰ αριθμητικού καί αρμονικού μέσου, είναι ó ίδιος μέ εκείνον στον όποιο ó 

56. Πλάτ. 'Επινομίς, 991a-b, Τίμαιος, 36a-b). Εύαγγ. Σταμάτη, «Συμβολή εις τήν έρμηνείαν 

μουσικού χωρίου τοΰ διαλόγου τοΰ Πλάτωνος Τίμαιος», στο Πλάτων, τόμ. 35-36, 1966, σσ. 257-

275. 

57. Ίαμβλίχου, Περί Νικόμαχου αριθμητικής εισαγωγής, έκδ. Η. Pistelli, Leipzig 1894, 

118, 19. 

58. Ε. Σταμάτη «'Αριθμητικοί ορισμοί τοΰ Εύκλείδου. Ή μουσική αναλογία καί ô Ίάμ-

βλιχος», Πλάτων, 30, 1978, σσ. 69-72. 

59. Νικόμαχου τοΰ Γερασηνοΰ, 'Αριθμητική Εισαγωγή. Έκδ. R. Hoche, Lipsiae 1866, σσ. 

145-146. 

60. Πάππος, Συναγωγή, Ι 70-104, έκδ. F. Hulsch. 

61. Νικόμαχου τοΰ Γερασηνοΰ, ενθ' ανωτέρω, 145-146. 

62. Πλάτ. Πολιτεία, Η, 546b. 
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μαθηματικός Θεόδωρος στον Θεαίτητο (147d-e) του Πλάτωνα σταματά την πραγ-
μάτευση των «δυνάμεων». Γιατί άραγε φτάνει μέχρι το 17; Μήπως επειδή αποτε
λεί το άθροισμα των μέσων 8 και 9 των αριθμών 6 και 12, το σύνολο των οποί
ων είναι το 35; Ό αριθμός 35 —όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο της παρούσας 
μελέτης— αποτελεί αρμονία και συνεπώς παριστάνει τήν τελειότητα. Μήπως για 
το λόγο αυτόν ó Θεόδωρος δεν χρειάζεται να αναφέρει άλλους αριθμούς πέραν του 
17; 17 ήταν επίσης οι δικαστές στο άριστο πολίτευμα τών Νόμων (ΣΤ 761e), του 
Πλάτωνα, οί όποιοι θά δίκαζαν παραπτώματα μείζονος σημασίας. Πάντως τό θέμα 
πιθανής συσχέτισης τών ανωτέρω χωρίων του Πλάτωνος, του Αριστοτέλη και του 
Νικόμαχου του Γερασηνοϋ δεν έχει ακόμα αποτελέσει —καθ' όσον τουλάχιστον γνώ
ριζα)— αντικείμενο σοβαρής επιστημονικής έρευνας. 

Ό Πλάτων θεωρούσε τά πολιτεύματα τής Κρήτης και τής Σπάρτης ώς τα κα
λύτερα, αφού ήταν μεμειγμένα63. Έξελάμβανε δέ ώς άριστο συνδυασμό τή φρόνη
ση τών γερόντων με τή νεανική ρώμη τών βασιλέων64. Άλλα και ó 'Αριστοτέλης 
διαπίστωσε μία αναλογία και ομοιότητα ανάμεσα στις πολιτείες τών Κρητών, τών 
Λακεδαιμονίων και τών Καρχηδονίων και επεσήμανε ταυτόχρονα ότι ή Λακωνική 
πολιτεία μιμείται τήν Κρητική65. Προσθέτει επίσης οτι ή πολιτεία τών Λακώνων 
είναι μίγμα από ολα τά πολιτεύματα και γι' αυτό αξίζει τον έπαινο66. 

Ποιο είναι λοιπόν τό ιδιαίτερο εκείνο χαρακτηριστικό γνώρισμα τού πολιτεύ
ματος τής Σπάρτης, στο όποιο βασιζόταν τό άντιπεπονθος δίκαιον, Ή απάντηση 
πιθανόν βρίσκεται στο οτι, με τήν υφιστάμενη διαρθρωτική δομή τών αρχών, κα
νένα άπό τά τρία σώματα, βασιλείς, γέροντες, έφοροι, δεν ήταν απόλυτα κύριο. 
Δεν είχε δηλαδή αυτοδυναμία, ώστε να διαφεντεύη άπό μόνο του τις τύχες τής πό
λεως, γιατί οί ψήφοι τους ήσαν 'ισοδύναμοι. Αυτό συνεπαγόταν οτι για τήν λήψη 
αποφάσεων απαιτείτο συναίνεση και συγκατάθεση περισσότερων νομοθετικών σω
μάτων «συνεπιψηφίσαι», ενώ όλοι οί πολίτες στην Άπέλλα —, πού ήταν περίπου 
ισοδύναμη τής Εκκλησίας τού Δήμου τών 'Αθηναίων— μετείχαν στή διακυβέρνη
ση τής πόλης67. Αυτός ίσως ήταν και ô λόγος πού οί βασιλείς ήταν δύο, αφού ή 
δύναμη τους συνολικά μοιραζόταν σε δύο ισα μέρη. Ή δεύτερη Ισότητα ύφίστατο 
ανάμεσα στους βασιλείς και τους γέροντες, ένώ ή τρίτη ανάμεσα στους εφόρους 
άπό τή μία μεριά και τους δύο βασιλείς και τή γερουσία άπό τήν άλλη. Τό δεύτε
ρο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι οτι όλοι οί πολίτες (όμοιοι) μετείχαν στή λήψη 
αποφάσεων, έστω και δια βοής. Τά δύο αυτά στοιχεία, δηλαδή ή ελευθερία και ή ισό
τητα τών πολιτών μεταξύ τους, καθώς και τό γεγονός οτι όλοι συμμετείχαν μέ ψήφο 
στά κοινά, είναι ή πεμπτουσία τής δημοκρατίας. 

Αξιοσημείωτη είναι ή ερμηνεία τού ιστορικού Πολυβίου (Ίστορίαι VI 3-10) για 

63. Πλάτ. Νόμοι, Δ 712d-e. 

64. Αυτόθι, IB 964e-965a, 962a-b. 

65. Άριστοτ. Πολιτικά, Β 11. 1271b23-1273a. 

66. Αυτόθι, Β 6. 1265b33-37. 

67. Αυτόθι, ΒΙΟ. 1271b40-1272al2. 
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τήν άριστη ποιότητα του πολιτεύματος των Λακεδαιμονίων, αρχιτέκτονας και δη
μιουργός του οποίου ήταν ό Λυκούργος, ó όποιος κατόρθωσε έτσι να διαφυλαχθή 
για πολύ χρονικό διάστημα ή ελευθερία των πολιτών. Λέγει λοιπόν ó Πολύβιος δτι 
τό πολίτευμα της Σπάρτης συνίσταται από όλες τις μορφές των τριών βασικών 
πολιτευμάτων, πού αναπτύσσουν διεξοδικά ó Πλάτων καί ó 'Αριστοτέλης, δηλαδή 
βασιλεία, αριστοκρατία καί δημοκρατία. Τα άλλα τρία συμφυή πολιτεύματα προς 
τα πρώτα εΐναι αντίστοιχα ή τυραννίς, ή ολιγαρχία καί ή οχλοκρατία. Τό πολί
τευμα της Σπάρτης ήταν δηλαδή συνένωση τών τριών βασικών πολιτευμάτων της 
αρχαιότητας: 1) αρχή τού ενός, 2) αρχή τών ολίγων καί 3) αρχή τών πολλών. 
Ήταν βασιλεία, επειδή υπήρχαν ώς ενότητα ol δύο βασιλείς. Οι γέροντες εκπρο
σωπούσαν τήν αριστοκρατία, επειδή εκλέγονταν άριστίνδην. Οι έφοροι ήταν 
έκφραση της δημοκρατίας, αφού ψηφίζονταν από τό λαό (ΆπεΑλα). Ό μοναδικός 
ή ô κύριος λόγος, για τον οποίο τό πολίτευμα αυτό ήταν κατά τή γνώμη του άρι
στο, έγκειται στο γεγονός οτι δέν ήταν απλό άλλα μεμειγμένο απ' όλες τις μορφές 
τών πολιτευμάτων (πράγμα πού πίστευαν επίσης ó Πλάτων καί ó Αριστοτέλης). "Αν 
ήταν απλό, τότε υπήρχε ó κίνδυνος να μεταπέση στην κακή του μορφή, δηλαδή στην 
τυραννία, ολιγαρχία ή όχλοκρατία. Έτσι δέν υπάρχει αλαζονεία, διότι οί βασιλείς 
φοβούνται τό δήμο καί ô δήμος τους γέροντες. Τήν ιδέα αυτή τού άντιπεπονθότος δι
καίου ώς θεμελιώδους αρχής της δημοκρατίας ανέπτυξαν στή συνέχεια ô Πλάτων καί 
ô 'Αριστοτέλης. Τό άντιπεπονθος δίκαιον στον 'Αριστοτέλη έχει ήδη άναπτυχθή από 
μένα όπως δηλώνεται στή σημείωση 1 της παρούσας εργασίας. Ή δέ μελέτη μου για 
τό ΐδιο θέμα στον Πλάτωνα ελπίζω να δημοσιευθή στον επόμενο τόμο τού παρόντος 
περιοδικού. 


