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1. Γενικές αρχές τοΰ δικαίου 

Κατά τον Πλάτωνα δικαιοσύνη είναι γενικά να μην κατέχη 
κάποιος ξένα πράγματα αλλά ούτε και νά στερηται τά δικά του1. 
Ή δικαιοσύνη μάλιστα είναι το τέταρτο και σπουδαιότερο μέρος 
της αρετής μαζί με την ανδρεία, την σοφία και την σωφροσύνη . Ή 
δικαιοσύνη δεν αποβλέπει σέ εξωτερικές πράξεις του άνθρωπου, 
άλλ' αποτελεί εσωτερική διεργασία. Το άτομο, για νά είναι δίκαιο, 
πρέπει νά έξουσιάζη τον εαυτό του και νά μην έπιτρέπη σέ κανέ
να άπό τά τρία μέρη της ψυχής (λογιστικόν, θυμοειδές και επιθυ-
μηηκόν) νά πράττη τά αλλότρια. "Ετσι ή δικαιοσύνη αποτελεί 
αρμονία3. Ό νόμος και ή δικαιοσύνη χαρακτηρίζονται άπό τον ίδιο 
άριστον και κάλλιστον4 πράγμα, ένω ή αδικία και ή ανομία κάκι-
στον . Ό δίκαιος είναι «ευδαίμων» (ευτυχισμένος), ενώ ο άδικος 
είναι άθλιος6. Σκοπός δέ τής νομοθεσίας είναι νά δημιουργήση 
πολίτες ευτυχισμένους σέ μέγιστο βαθμό, οι όποιοι θά καταστούν 
φίλοι μεταξύ τους. Αυτό όμως δέν είναι δυνατόν νά γίνη, όταν 
σημειώνωνται πολλές αδικίες, άλλα μόνον αν αυτές είναι μικρότε
ρες και ελάχιστες7. Δίκαιοι είναι κατά κανόνα οι φιλόσοφοι, οι 

1. ΠΛΆΤΩΝ., Πολιτεία, Δ 4 3 3 e. 

2. Αυτόθι, Δ 427e-428 a. Βλέπε J. PHILIPPOUSSIS, «The Question of Plato's Theory of 

Justice in the Republic», SKEPSIS IX 1998, 55-90. 

3. ΠΛΆΤΩΝ., Πολιτεία, Δ 4 4 3 c-d, 431 e - 432 a. 

4. Αυτόθι, Β 366 e 5. 

5. ΠΛΆΤΩΝ., Μίνως, 314 d 3-4. 

6. ΠΛΆΤΩΝ., Πολιτεία, Η 545 a. 

7. ΠΛΆΤΩΝ., Νόμοι, Ε 743 c-d. 
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όποιοι ενδιαφέρονται για την «ακρίβεια» και την «αλήθεια»8. Τα 
αγαθά κατά αξιολογική σειρά είναι αυτά πού αφορούν τήν ψυχή, 
το σώμα και τήν ύλη (χρήμα). Μέγιστο δε νόσημα της πόλης είναι 
ή «στάσις», δηλαδή ή διάσταση και ή έχθρα των πολιτών μεταξύ 
τους. Αιτία τούτων είναι ο υπερβολικός πλούτος καί ή μεγάλη φτώ
χεια9. Χειρότερη όμως είναι ή απληστία παρά ή φτώχεια. Γι' αυτό 
δεν θεωρείται φτωχός αυτός πού έχει λιγότερη περιουσία, αλλά 
αυτός πού κατέχεται από περισσότερη απληστία. Αυτό ακριβώς 
θεωρεί ο Πλάτων μέγιστη αρχή για τήν σωτηρία της πόλεως καί 
σταθερή κρηπίδα, επάνω στην οποία οικοδομείται ή πολιτική ευπρέ
πεια και κοσμιότης10. Σκοπός τού ανθρώπου δεν είναι απλώς τό 
ζην άλλα τό εϋ ζην, δηλαδή τό να ζή κάποιος καλά και δίκαια 1 1, 
αφού τό να άδικη δεν είναι ούτε αγαθό ούτε καλό1 2. 

Ό πολιτικός λοιπόν πού νομοθετεί ορθά πρέπει νά συντέλεση, 
ώστε ή πόλη νά γίνη άριστη και οι πολίτες εύδαιμονέστατοι. Αυτό 
όμως άλλοτε είναι εφικτό καί άλλοτε όχι. Τό νά γίνουν βέβαια οι 
πολίτες ευτυχισμένοι καί καλοί (ενδαίμονες καί αγαθοί) είναι δυνα
τόν καί συνεπώς μπορεί νά άποτελή αντικείμενο της βούλησης του. 
Τό νά άποβή όμως ο πολύ πλούσιος εύδαίμονας καί αγαθός είναι 
αδύνατον13. Ό Πλάτων πιστεύει οτι γιά τήν καλή οργάνωση της 
πόλεως υπάρχουν δύο είδη πολιτείας: α) δ τρόπος πού γίνονται οι 
αρχαιρεσίες καί αναδεικνύονται οι κυβερνήσεις καί οι αρχές καί β) 
οι νόμοι, βάσει τών οποίων θά άρχουν οι πολιτικοί 1 4. Τό σπου
δαιότερο όμως από τά δύο είναι ή εκλογή τών αρχόντων, διότι, 
ακόμη καί αν σε μία πολιτεία υπάρχουν ορθοί καί καλοί νόμοι, αν 
οι άρχοντες δεν είναι άξιοι καί ικανοί, δεν πρόκειται νά ύπαρξη 
ωφέλεια, άλλα ζημιά καί βλάβη στην πόλη 1 5. 'Επειδή λοιπόν έχει 

8. ΠΛΆΤΩΝ., Πολιτεία, Σ Τ ' 484 a-c. 

9. ΠΛΆΤΩΝ., Νόμοι, Ε 744 d, ΑΡΙΣΤΟΤ., Πολιτικά, Δ 22, 1925 b 2-9. 

10. Αυτόθι, Ε 736 e, ΑΡΙΣΤΟΤ., Πολιτικά, Δ 22, 1925 Β 7, 1267 b 5-8. 

11. ΠΛΆΤΩΝ., Κρίτων, 48 b5-8. 

12. Αυτόθι, 49a6. Βλέπε καί Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ, « Ή δικαιοσύνη, Ισον, καλόν. Νόμος 

και φιλοσοφική π ρ ά ξ η στους π ρ ώ ι μ ο υ ς πλατωνικούς διάλογους», στο Δίκαιο 

καί δικαιοσύνη, έπιμ. εκδ. Ν. ΚΑΛΑΪΤΖΉΣ, Τ υ π ω θ ή τ ω Γ. Δ α ρ δ α ν ό ς , Α θ ή ν α 

1999, σσ. 155-177. 

13. ΠΛΆΤΩΝ., Νόμοι, Ε 742 d-e. 

14. Αυτόθι, Ε 735a, Σ Τ ' 751 a. 

15. Αυτόθι, Σ Τ ' 751 b-c. 
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μεγίστη σπουδαιότητα ποιος θα είναι κυβερνήτης και πώς αναδει
κνύεται, θα πρέπει να επιλέγεται μετά άπο μεγάλη βάσανο, όπως ο 
χρυσός ξεχωρίζει από τα άλλα μέταλλα16. Ό Πλάτων θεμελιώνει τον 
νόμο της αντίφασης, οτι δηλαδή κάτι δέν μπορεί νά πάσχη, να είναι 
ή νά κάνη συγχρόνως αντίθετα πράγματα υπό τήν ϊδια οπτική 
γωνία (άμα κατά το αυτό προς το αυτό τάναντία πάθοι f¡ και εΐη 
ή και ποιήσειεν) 17. Αυτό σημαίνει οτι με τά τρία ρήματα πάσχειν, 
είναι και ποιεϊν εξαντλούνται γενικά όλες οι περιπτώσεις της 
ανθρώπινης κατάστασης. Τά δε ποιεϊν και τό πάσχειν αποτελούν 
αντιθετικές έννοιες τόσο μεταξύ τους οσο και προς τό είναι. Στον 
Τίμαιο μάλιστα αναφέρεται οτι όσα κάποιος (ακόμα και ο δημι
ουργός) ποιεί ή πάσχει είναι προϊόν τέχνης1 8. 'Ακριβώς στά δύο 
αυτά ρήματα στηρίζεται τό άντιπεπονθός δίκαιο. 

2. Το δίκαιο των φόνων όμοιο με εκείνο των Πυθαγορείων 

Ό Πλάτων ώς προς τό άντιπεπονθός δίκαιο των Πυθαγορείων σε 
ορισμένα σημεία ταυτίζεται με τήν άποψη τους, στά πλείστα όμως 
διαφοροποιείται. Συγκεκριμένως, ακολουθεί τήν θεωρία τους αναφο
ρικά με τους φόνους μεταξύ τών συγγενών, είτε ol ίδιοι τους διε
νεργήσουν εΐτε είναι απλώς ηθικοί αυτουργοί. Παρατηρεί δε οτι δια
πράττονται συνήθως σε πόλεις με κακή οργάνωση και με ακατάλλη
λο εκπαιδευτικό σύστημα. Τους θεωρεί μάλιστα άδικους και ανοσιό
τατους. Ή ποινή, πού πρέπει νά επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώ
σεις, είναι νά πάθη ο δράστης τά ίδια πού έκανε, ακολουθώντας έτσι 
τήν κοινώς αποδεκτή αντίληψη της εποχής του, ή οποία εκφράζεται 
ακόμη και διά στόματος τών ιερέων19. Τό άντιπεπονθός αυτό δίκαιο 
άφορα τό ποινικό μέρος. Ή τιμωρία αποτελεί επομένως συνέπεια της 
άδικης και κακής πράξης και επιβάλλεται από τον γραπτό ή άγραφο 
νόμο. Παραλλήλως όμως επικρατεί και τό άντιπεπονθός δίκαιο σχε
τικά μέ τις καλές και δίκαιες πράξεις, στις όποιες ή αμοιβή δέν 
επιβάλλεται διά νόμου, άλλα επαφίεται στην καλή διάθεση και προ
αίρεση του ευεργετούμενου. 

16. ΠΑΑΤΩΝ., Πολιτεία, Σ Τ 502 d-503 a. 

17. Αυτόθι, Δ 4 3 6 b - 437 a. 

18. ΠΛΆΤΩΝ., Τίμαιος, 33 d. 

19. ΠΛΆΤΩΝ., Νόμοι, Θ 872 d-e. 
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Κατά την γνώμη του μάλιστα ή μόνη χάρη πού ανταποδίδεται 
είναι εκείνη κατά την οποία κάποιος κάνει τον άλλον καλύτερο ώς 
προς την αρετην (εναρετον) . Αυτό σημαίνει οτι σε περίπτωση που 
ο μαθητής πράγματι εύεργετηθή από την ηθική διδασκαλία του 
δασκάλου και γίνει ενάρετος, τότε θα άνταποδώση μεν τήν ευεργε
σία, οχι όμως με τον ϊδιο ακριβώς τρόπο. Δηλαδή ο μαθητής δεν θα 
διδάξη το δάσκαλο του αρετή, ούτε θα τον κάνη ενάρετο, άφοΰ ήδη 
εκείνος υποτίθεται οτι γνωρίζει τήν αρετή τήν οποία και ασκεί. Ή 
χάρη της ευεργεσίας λοιπόν μπορεί να άνταποδοθή μέ άλλους τρό
πους, όπως μέ τήν πληρωμή μισθού ή τή σύναψη φιλίας. Ή χάρη 
δηλαδή πού θα άνταποδοθή δεν θά είναι ακριβώς ή Ιδια μέ εκείνη 
πού δέχθηκε άλλα πάντως ϊση ή περίπου ιση σε αξία. 

3. Το άντιπεπονθος στον εμπορικό τομέα 

Ή ανταπόδοση βέβαια διά του νομίσματος μοιάζει περίπου μέ 
τον τρόπο πού στην πόλη ανταλλάσσουν τά προϊόντα τους οι γεωρ
γοί, οι οικοδόμοι, οί υποδηματοποιοί και άλλοι. "Ετσι λόγου χάρη, 
αν οί δημιουργοί (επαγγελματίες) είναι τέσσερις, τότε έκαστος θά 
καταναλώνη τετραπλάσιο χρόνο, γιά νά καλυφθούν οι ανάγκες και 
τών τεσσάρων, ένώ γιά τήν ικανοποίηση μόνον τών ατομικών του 
αναγκών θά χρειαζόταν τό ενα τέταρτο του χρόνου.2 1 Ή πόλη 
όμως, γιά νά γίνη αυτάρκης, είναι αναγκασμένη νά προβαίνη σέ 
εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, μέ αποτέλεσμα νά έχη εμπο
ρικές συναλλαγές μέ τίς άλλες πόλεις και χώρες. Τό ρόλο αυτόν, 
ώς γνωστόν, αναλαμβάνουν οί έμποροι κατά τήν αγοροπωλησία 
χρησιμοποιώντας ώς κοινό μέτρο τό νόμισμα, τό όποϊο καθίσταται 
σύμβολο της αλλαγής22. Ό "Αριστοτέλης μάλιστα μνημονεύει αυτή 
τήν θέση του Πλάτωνα και επεξηγεί οτι βάση της αλλαγής τίθεται 
ή γεωμετρική αναλογία, πού σχηματίζεται ανάμεσα στους δημιουρ
γούς και τά προϊόντα τους2 3. Γι' αυτό ή χρεία έχει συμμετρία, συμ
φωνία, αρμονία 2 4. Τό νόμισμα δηλαδή επιφέρει ομαλότητα και 

20. ΠΛΆΤΩΝ., Γοργίας, 519 d, 520 e. 

2 1 . ΠΛΆΤΩΝ., Πολιτεία, Β 369 d-370 e. 

22. Αυτόθι, 371 a-b. 

23. ΑΡΙΣΤΟΤ., Ηθικά Μεγάλα, Α33, 1193b37-l 194al0. 

24. ΠΛΆΤΩΝ., Έπινομίς, 991b. 
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αρμονία . 'Ωστόσο, από όλα τα νομίσματα το μόνο ορθό, με το 
όποιο ανταλλάσσονται ολα τα άλλα, είναι ή φρόνηση , ή οποία 
αποτελεί συστατικό μέρος της αρετής προς την οποία δεν μπορεί να 
παραβληθή κανένας χρυσός επί της γης2 7. Ή συναλλαγή βέβαια 
γενικά είναι απότοκος της χρείας, επειδή κανένας πολίτης δεν μπορεί 
να παράγη μόνος του όσα χρειάζεται, καΐ συνεπώς κατ' ανάγκη κατα
φεύγει σ' αυτήν. Κατά τον Πλάτωνα πρώτη απ' όλες τις ανάγκες 
χαρακτηρίζεται ή τροφή2 8. Διατυπώνει επίσης τήν άποψη, οτι ολα, 
πού επονομάζονται καλά, έχουν σημείο αναφοράς τήν χρησιμότητα 
τους, ή οποία συνίσταται ή στην ευχαρίστηση (ηδονή) ή στην ωφέλεια 
ή και στα δύο μαζί2 9. Ό Ξενοφάνης ήδη είχε διατυπώσει τήν άποψη 
οτι ή χρεία απετέλεσε τον δάσκαλο γιά τήν εξεύρεση των τεχνών3 0. 

4. Ό δίκαιος οέν πρέπει να άνταδική 

Έ ξ άλλου ó Πλάτων δεν δέχεται τήν άποψη του Σιμωνίδη και 
άλλων οτι πρέπει νά άποδίδη κάποιος πάντοτε τα «οφειλόμενα» και 
να λέγη τήν αλήθεια, επειδή αυτό άλλοτε είναι δίκαιο και άλλοτε 
άδικο. Ώ ς παράδειγμα μάλιστα αναφέρει οτι, αν ένας δανεισθή 
όπλα από κάποιον σώφρονα καί μετά, αν αυτός πού τά δάνεισε 
καταλήφθή από μανία, τότε δέν είναι δίκαιο και ορθό ούτε νά του 
τά έπιστρέψη ούτε πάλι νά του πή τήν αλήθεια. Θέλοντας μάλιστα 
νά έρμηνεύση τήν αινιγματική αυτή φράση του Σιμωνίδη, εξηγεί οτι 
πιθανόν ο ποιητής με τήν λέξη «οφειλόμενα» νά εννοούσε οτι πρέ
πει νά άποδώση κανείς σε κάποιον αυτά πού τοΰ ταιριάζουν, «το 

31 

προσήκον» . "Αν παραδεχόταν όμως κάποιος ώς γενικό κανόνα τήν 
ρήση αυτή τών σοφών της εποχής εκείνης, όπως τού Σιμωνίδη, τού 
Βίαντα καί τού Πιττακοΰ, τότε θά έπρεπε σύμφωνα με τήν άποψη 
του ακόμη καί ο δίκαιος νά βλάπτη τον έχθρόν, πράγμα απαράδε
κτο, επειδή ο δίκαιος δέν πρέπει νά βλάπτη κανένα, δεδομένου οτι 

25. ΠΛΆΤΩΝ., Νόμοι, ΙΑ 918 b. 

26. ΠΛΆΤΩΝ., Φαίδων, 69 a-c. 

27. ΠΛΆΤΩΝ., Νόμοι, Ε 728 a. 

28. ΠΛΆΤΩΝ., Πολιτεία, Β 369 b-d. 

29. ΠΛΆΤΩΝ., Γοργίας, 474 d-e. 

30. ΞΕΝΟΦΑΝ., (D.K.) 28 Β6. 

31. ΠΛΆΤΩΝ., Πολιτεία, Α 331 c-332c. 
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το να προξενή κάποιος σε άλλον βλάβη είναι αδικία. Επομένως 
μόνο ο άδικος μπορεί να βλάπτη τους άλλους . Εξάγει έτσι το 
γενικό συμπέρασμα οτι ο δίκαιος άνθρωπος σε καμιά περίπτωση 
δεν πρέπει να άδικη οΰτε νά άνταδικί] ακόμη και όταν άδικήται. 
Κατά συνέπεια δεν πρέπει ούτε νά άντικακουργη, όταν τον κακο
μεταχειρίζονται άλλοι, αμυνόμενος, επειδή κακώς πάσχει άπό άλλους. 
Ή άποψη αύτη έρχεται σε αντίθεση μέ την θέση τοΰ Αριστοτέλη, σύμ
φωνα με την οποία δεν αδικεί κανένα, όταν άντιβλάπτγι, δηλαδή 
άνταποδίδη την βλάβη. 

5. Ή τιμωρία είναι απαραίτητη για την εξιλέωση τοΰ άτομου 

Το νά μην άνταδική όμως κάποιος δεν συνεπάγεται οτι αυτοί 
πού αδικούν πρέπει νά μείνουν ατιμώρητοι. 'Αντιθέτως ή τιμωρία 
είναι επιβεβλημένη, γιά νά συντελεσθη κάθαρση και εξιλέωση. Κατά 
τον Πλάτωνα ή τιμωρία συνιστά απόδοση δικαιοσύνης, ή οποία 
αποτελεί ωραίο πράγμα. Ή πραγματική τιμωρία είναι ή καταδίκη, 
ως επακόλουθο της αδικίας, πού κάνει δυστυχισμένο τόσο εκείνον 
πού τήν υφίσταται οσο και εκείνον πού καταφέρνει νά τήν αποφυ
γή, γιατί ó μεν πρώτος χάνει τήν ζωή του, γιά νά συνετισθούν μερι
κοί άλλοι, ο δέ δεύτερος, γιατί χάνει τό μοναδικό μέσο, πού θά τον 
γιάτρευε. Τό γενικό λοιπόν συμπέρασμα είναι, οτι αυτό πού τιμά 
τήν ανθρώπινη ύπαρξη είναι νά ακόλουθη κάποιος τά καλύτερα και 
νά επιτελή κατά άριστο τρόπο τά χειρότερα, εφ' όσον αυτά επιδέ
χονται βελτίωση34. "Αν λοιπόν κάποιος είναι κακός και άδικήση, 
πρέπει νά κολασθή. Αυτό βέβαια είναι τό δεύτερο καλό, δηλαδή τό 
νά γίνεται καλός διά μέσου της τιμωρίας, ενώ τό πρώτο καλό είναι 
τό νά είναι κανείς δίκαιος3 5. Επιπροσθέτως διατυπώνεται ή θέση, 
οτι, άν ή τιμωρία διαπράττεται κατά τρόπο ορθό, τότε ο τιμωρού
μενος βελτιώνεται, όταν τά αμαρτήματα είναι ιάσιμα και συνεπώς 
ωφελείται. "Οταν όμως τό παράπτωμα είναι ανίατο, μέ τό νά τον 
βλέπουν ol άλλοι νά πάσχη, γίνονται οι ίδιοι καλύτεροι και έχουν 

32. Αυτόθι, Α 335 d-e. 

33. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ., Ήθικ. Nix., V i l , 1138a8. 

34. ΠΛΆΤΩΝ., Νόμοι, Ε 728 e 

35. ΠΛΆΤΩΝ., Γοργίας, 525 b, Πολιτεία Β 362 a. 



Το «ΑΝΤΙΠΕΠΟΝΘΟΣ ΔΊΚΑΙΟΝ» ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΠΛΆΤΩΝΑ 75 

όφελος. Επομένως το να τιμωρηθή κάποιος (δίκην δυδόναι) αποτε
λεί τον μοναδικό τρόπο να απαλλαγή από την αδικία. "Ετσι ο 
τιμωρούμενος πάσχει δικαίως, αν τιμωρήται ορθά και δίκαια, και 
αυτό αποτελεί καλόν πράγμα3 7. 'Ανίατα βέβαια είναι τα μεγάλα 
αδικήματα, τά όποια διαπράττουν συνήθως άνθρωποι πού κατέχουν 
μεγάλη δύναμη, όπως οι τύραννοι . Θεωρείται δε σωστό ότι, αν 
κάποιος διάπραξη φόνο και εισέλθη στη χώρα του φονευθέντος, 
τότε μπορεί να τον φονεύση οποιοσδήποτε ατιμωρητί (άνατι)39, 
δηλαδή χωρίς νά τιμωρηθή γιά τήν πράξη του. 

6. Το άντιπεπονθος δίκαιο με βάση τήν αναλογία 

Ό Πλάτων, αν καί σύμφωνη σε ορισμένα σημεία, όπως είδαμε, 
με τους Πυθαγορείους, κατά βάση διαφοροποιείται καί θέτει ως 
αρχή, όπως αργότερα καί ο Αριστοτέλης, οτι ή εφαρμογή του άντι-
πεπονθότος δικαίου πρέπει νά είναι ανάλογος προς τήν αξία των 
εμπλεκομένων μερών. Στον Κρίτωνα προσωποποιεί τους νόμους 
καί τήν πατρίδα καί λέγεται ρητά οτι αυτά δεν μποροϋν νά τεθούν 
σε ϊση μοίρα προς τον κάθε πολίτη, ο οποίος είναι παιδί καί υπηρέ
της τών νόμων καί της πατρίδας. "Υπαινίσσεται λοιπόν οτι τό 
δίκαιο εδώ μπορεί νά εφαρμοσθή οχι με βάση τήν αριθμητική 
ισότητα μεταξύ τών δύο μερών, άλλα μόνον τήν αναλογική. 
Επομένως δεν υπάρχει ή σχέση ισότητας ποιεΐν - αντιποιεϊν, ή 
τύπτειν - αντιτνπτειν, κακώς ακονειν - άντιλέγειν, απολλύναι-
άνταπολλνναι. "Όταν οι γονείς ή οι άρχοντες ή ή πατρίδα επιβάλ
λουν μία τιμωρία στο παιδί ή τον πολίτη, αυτός δεν επιτρέπεται 
νά άνταποδώση τά ϊδια, επειδή ή αξία τών δύο μερών δεν είναι ή 
αύτη, δεδομένου οτι ol γονείς, οι νόμοι καί ή πατρίδα έχουν πολύ 
μεγαλύτερη αξία. Μόνο μία περίπτωση υπάρχει, ώστε νά μήν 
ύπακούση στις εντολές τους, όταν δηλαδή μπόρεση νά τους πείση 

36. ΠΛΆΤΩΝ., Γοργίας, 525 b. 

37. Αυτόθι E 476b-e. 

38. ΠΛΆΤΩΝ., Πολιτεία, Ι 615 d-e. 

39. ΠΛΆΤΩΝ., Νόμοι, IX 871 d-e, XI, 917c, 935b, βλέπε κ α ί Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, 

«Πλατωνική δικαιοσύνη καί τ ιμωρία», Φιλοσοφία 19/20, 1989-90, σσ. 225-246, 

231. Τ Η Σ ΙΔΙΑΣ, «Justice, loi et science chez Platon», Φιλοσοφία, 17-18/1987-88, 

481-491. Βλέπε επίσης H. KELSEN, ενθ. ' ανωτέρω, 211. 
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οτι αυτό πού κάνουν δεν είναι δίκαιον και να έκθεση με επιχειρή
ματα, πού θα γίνουν αποδεκτά, ποιο είναι το δίκαιο4 0. 

Στους Νόμους του μάλιστα κάνει λεπτές διακρίσεις στο είδος της 
τιμωρίας με δύο κριτήρια: πρώτον το πώς, δηλαδή με ποια ψυχική 
διάθεση ενεργεί ο δράστης· αν το κάνη μέ οργή, θυμό, προμελετη
μένα ή κάτω από τήν επήρεια ψυχικής ορμής, καθώς καί αν θανα-
τώνη ο ίδιος ή είναι φυσικός αυτουργός. "Έτσι ή γενική αρχή είναι, 
οτι πρέπει να έπιβάλλωνται αυστηρότερες ποινές σέ αυτούς πού 
φονεύουν κάποιον προμελετημένα και μέ οργή, και ελαφρότερες σέ 
αυτούς πού ενεργούν ξαφνικά και άπροσχεδίαστα . Το δεύτερο κρι
τήριο είναι ποιος φονεύει ποιόν, δηλαδή σέ ποια αξιολογική σχέση 
βρίσκονται μεταξύ τους. "Εχει διαφορά, αν φονεύη ελεύθερος ελεύ
θερο ή ελεύθερος δούλο ή δούλος ελεύθερο, ακόμη αν φονεύουν 
γονείς τα παιδιά τους ή αντιστρόφως. Παρόμοιες βέβαια διαφορο
ποιήσεις συναντώνται καί στον ρήτορα Δημοσθένη42. 

7. Πολίτευμα καί Δίκαιο 

Ό Πλάτων, όπως ρητά αναφέρει στον Πολιτικό του, θεωρεί τήν 
μοναρχία, δηλαδή τήν αρχήν του ενός ανδρός —του είναι αδιάφο
ρο αν ô κόσμος τήν ονομάζη βασιλεία ή τυρρανίδα— άριστο πολί
τευμα ύπό τήν προϋπόθεση οτι τηρούνται οι νόμοι πού θεσπίζον
ται. 'Αντιθέτως θεωρεί οτι ή δημοκρατία είναι τό καλύτερο πολί
τευμα (βέλτιστη), μόνο αν και τά έξι πολιτεύματα είναι παράνο
μα. 4 3 Πιστεύει ακόμη στην αναλογική ισότητα καί οχι στην αριθ
μητική. Γι' αυτό ή ανάδειξη τών αρχόντων πρέπει περισσότερο νά 
γίνεται αξιοκρατικά μέ αρχαιρεσίες καί λιγότερο μέ κλήρο. Πάντως 
καί οι δύο αυτοί τρόποι ανάδειξης τών αρχών πρέπει νά συνυ
πάρχουν σέ κάθε κράτος, γιά νά υφίσταται ομαλότητα στο πολί
τευμα καί συμφιλίωση τών πολιτών μεταξύ τους 4 4. Μέ βάση τον 

40. ΠΛΆΤΩΝ., Κρίτων, 50B-51C. 

4 1 . ΠΛΆΤΩΝ, Νόμοι, Θ 866c-867C. 

42. ΔΗΜΟΣΘΕΝ., XXI, Κατά Μειδίον, 32-33. 

4 3 . ΠΛΆΤΩΝ., Πολιτικός, 3O2e-303a. Βλέπε γ ια το ε δ ά φ ι ο α υ τ ό G. KOUMAKIS, «Plato 

on Dialectic and Democracy», Δωδώνη - μέρος τ ρ ί τ ο τ. ΚΘ ' , Ι ω ά ν ν ι ν α 2000, σσ. 

23-60. 

44. ΠΛΆΤΩΝ., Νόμοι, Σ Τ ' 757 a-759b. 
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διπλό αυτόν τρόπο καταστάσεως των αρχών διακρίνει δύο εϊδη 
δημοκρατίας: πρώτη είναι εκείνη πού περιγράφει στην Πολιτεία 
του, ή οποία στηρίζεται στην αριθμητική ισότητα, και δεύτερη εκείνη 
πού αναφέρει στον Μενέξενον, ή οποία στηρίζεται στην εκλογή μέ 
βάση τήν αξία, δηλαδή στην αναλογική Ισότητα. Στα δύο αυτά εϊδη 
δημοκρατίας χρησιμοποιεί τήν ίδια λέξη, δηλαδή ισονομία (εξ ϊσου 
νέμω), ίσονομικός, άλλα μέ διαφορετικό περιεχόμενο κάθε φορά. 
"Ετσι στην μεν Πολιτεία χρησιμοποιεί το πρώτο συνθετικό της 
λέξης μέ τήν έννοια της αριθμητικής ισότητας, ενώ στον Μενέξενον 
μέ τήν έννοια της αναλογικής ισότητας45. Στην δημοκρατία πού έχει 
ως βάση τήν αριθμητική ισότητα, ο Πλάτων θέτει τήν ακόλουθη 
αρχή, τήν οποία αποκαλεί «θεοφιλή» και «ευτυχή». Σύμφωνα μέ 
αυτήν είναι «δικαιότατον», σέ οποίον τύχει ο κλήρος να άρχη, ενώ, 
οποίος δέν κληρωθή, να άρχεται4 . Τό καλό και κακό είδος της 
δημοκρατίας αναφέρονται επίσης στο τρίτο βιβλίο τών Νόμων (693d 
και έπομ.). Έ ά ν ή κλήρωση αυτή λαμβάνη χώρα κατά φυλές ή 
φατρίες, τότε, όπως θά δούμε καί στον 'Αριστοτέλη, έχομε τό άντι-
πεπονθός δίκαιο στην δημοκρατία. Τό εν μέρει, δηλαδή τό άντιπε-
πονθός, αντίκειται προς τό αεί (πάντοτε)47 ή τό άμα (ταυτοχρό
νως)4 8 ή τό καθ' όλον (τό όλο καί τό γενικό)4 9. Τό οτι ó Πλάτων 
δέν είναι εχθρός τής δημοκρατίας άλλα ύποστηρικής της καταφαί
νεται και άπό τους Νόμους (E 739a-b) του, όπου διατυπώνει τήν 
δημοκρατική αρχή οτι τό ορθότατο είναι νά έκθεση μέν κάποιος τήν 
άποψη του, σχετικά μέ τό ποια θεωρεί άριστη πολιτεία, ποια δεύτε
ρη, τρίτη κ.ο.κ., άλλα νά άφήση τό δικαίωμα καί τήν ευθύνη τής 
εκλογής σέ αυτούς πού θά τήν πραγματοποιήσουν, δηλαδή θά κατοι
κήσουν σέ αυτήν και θά τήν βιώσουν, άφοϋ μόνοι τους θά αποφα
σίσουν σέ τί είδους πολιτεία επιθυμούν νά ζήσουν50. Ή αξιολόγηση 
αυτή τών πολιτευμάτων ήταν αναγκαία, διότι οι νόμοι, και συνεπώς 
ή δικαιοσύνη, είναι ανάλογοι προς τό κρατούν πολίτευμα5 1. 

45. ΠΛΆΤΩΝ., Πολιτεία, Η 563b, 561e, Μενέξενος 239 a. 

46. ΠΛΆΤΩΝ., Νόμοι, Γ 690c. 

47. ΠΛΆΤΩΝ., Σοφιστής, 242e. 

48. ΠΛΆΤΩΝ., Θεαίτητος, 189e, Πολιτικός, 265 a. Αριστ., Κατηγ., 5b33-6al-10, 14al-

15al2. 

49. ΠΛΆΤΩΝ., Τίμαιος, 55e. 

50. ΠΛΆΤΩΝ., Νομ., Ε 739 a-b. 

5 1 . ΠΛΆΤΩΝ., Πολιτ., Ε 338a-339a. ΑΡΙΣΤ., Πολιτ., Γ9, 1280a7-20. 
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8. Ό Πλάτων, οι Πυθαγόρειοι και ό 'Αριστοτέλης 

Είναι ανάγκη να γίνουν εδώ ορισμένες διευκρινήσεις, για να 
αρθούν ενδεχομένως κάποιες παρεξηγήσεις. Πρέπει συγκεκριμένα 
να διευκρινισθή περισσότερο ή σχέση του Πλάτωνα προς τους 
Πυθαγορείους και τον 'Αριστοτέλη ως προς το ανταποδοτικό 
δίκαιο. 'Ήδη έχουν ανακύψει σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των ερμη
νευτών ως προς το θέμα αυτό. "Ετσι ο διαπρεπής ελληνιστής 
Γρηγόρης Βλαστός σε πρόσφατο πόνημα του υποστηρίζει οτι ο 
Σωκράτης απορρίπτει το ανταποδοτικό δίκαιο τών Πυθαγορείων, 
ενώ ο 'Αριστοτέλης το δέχεται5 2. Ή διαπίστωση αυτή προκάλεσε 
δυσπιστία και αντίδραση ως προς τό δεύτερο σκέλος, τό όποιο 
αφορά τον Σταγιρίτη. Υποστηρίχθηκε συγκεκριμένα οτι ο Βλαστός 
στο σημείο αυτό σφάλλει* ο 'Αριστοτέλης δηλαδή δεν συμφωνεί μέ 
τήν γνώμη τών Πυθαγορείων, αφού αντικαθιστά τήν αριθμητική 
ισότητα μέ τήν αναλογική. Ή επιβαλλόμενη ποινή δηλαδή είναι 
αναλογική και οχι αριθμητικά ίση προς τήν προξενηθεισα ζημία, 
όπως ήθελαν οι Πυθαγόρειοι5 3. 

Ή επισήμανση αυτή είναι καλά τεκμηριωμένη και υπό ορισμέ
νες προϋποθέσεις δεν μπορεί νά ύπαρξη αμφιβολία για τήν ορθό
τητα της. Κάνω αυτόν τον περιορισμό, διότι ο 'Αριστοτέλης χρη
σιμοποιεί τό ανταποδοτικό δίκαιο στην πολιτική μέ βάση τήν αριθ
μητική ισότητα, όπως ακριβώς και οι Πυθαγόρειοι 4. Αυτό όμως 
δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση οτι ή γνώμη του Βλαστού είναι 
εσφαλμένη. 'Απεναντίας, φαίνεται και αυτή εξ Ισου καλά θεμελιω
μένη, αφού ή αλήθεια της είναι πασιφανής και αναμφισβήτητη. 
'Ανάμεσα στο άντιπεπονθός δίκαιο τών Πυθαγορείων καί τού 
'Αριστοτέλη υπάρχει μόνον διαφορά βαθμού καί οχι φύσεως. 

'Αμφότεροι δηλαδή δέχονται οτι ή ζημία ή ή βλάβη, πού προξε
νεί ή αδικία, πρέπει οπωσδήποτε νά άνταποδοθή, διαφέρει ωστόσο 
ο τρόπος ενέργειας. Συγκεκριμένως, οι Πυθαγόρειοι πιστεύουν οτι 

52. ΓΡ. ΒΛΑΣΤΌΣ, Σωκράτης: Είρωνευτής καί ηθικός φιλόσοφος, μεταφ. Π. 
Καλλιγά. Βιβλιοπ. της «Εστίας». Ί.Δ. Κολλάρου, 'Αθήνα, 1993, 270-299. 

53. CHANG-UN KWON, TÒ ανταποδοτικό δίκαιο κατ' 'Αριστοτέλη, στό: Ή αριστοτε
λική ηθική καί ή επίδραση της, έπιμ. εκδ. Δ.Ν. Κούτρα, 'Αθήνα 1996, 151-160. 

54. Γ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ, Το «άντιπεπονθος δίκαιον» ώς θεμελιώδης αρχή της δημοκρα
τίας, στο: Αθήνα, καί Εσπερία, επιμ. εκδ. Δ.Ν. Κούτρας. 'Αθήνα 2002, 125-136. 
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αύτη πρέπει να άνταποδοθη με βάση την αριθμητική ισότητα. Αυτό 
σημαίνει οτι ο παθών οφείλει να άνταποδώση στον δράσαντα 
ισόποση ζημία με εκείνη πού ο ίδιος προκάλεσε χωρίς καμιά άλλη 
προϋπόθεση. 'Απεναντίας, ó 'Αριστοτέλης αλλάζει τον τρόπο αντα
πόδοσης της βλάβης αντικαθιστώντας την αριθμητική ισότητα με 
τήν αναλογική στον ποινικό και εμπορικό τομέα, ενώ σε πολιτικό 
επίπεδο χρησιμοποιεί τήν ϊδια εικόνα, δηλαδή τήν αριθμητική. 
Αυτό σημαίνει οτι, αν γιά παράδειγμα, ο πολίτης κτυπήση τον 
άρχοντα ή ο δούλος τον ελεύθερο, ή ζημιά δεν θά άνταποδοθη σε 
ϊση ποσότητα ή ένταση, όπως πίστευαν οι Πυθαγόρειοι, άλλα 
αναλογικώς προς τήν αξία τών εμπλεκομένων μερών. Στο συγκε
κριμένο παράδειγμα τά κτυπήματα πού θά δοθούν στον πολίτη ή 
τον δούλο, δεν θά είναι ισάριθμα κι εκείνα πού αυτοί έδωσαν, 
αλλά πολύ περισσότερα, άφοϋ τίθεται ως βάση ανταπόδοσης ή αξία 
τών προσώπων πού εμπλέκονται στην υπόθεση. 

Βέβαιο πάντως παραμένει οτι τόσο γιά τον 'Αριστοτέλη οσο και 
γιά τους Πυθαγορείους ή ζημία πρέπει νά άνταποδοθη άπό τον 
παθόντα, χωρίς αυτό νά συνιστά αδικία. "Ετσι ο 'Αριστοτέλης 
λέγει οτι, όταν βλάπτη κανείς κάποιον, χωρίς νά άντιβλάπτη, τότε 
άδικη5 5. Αυτό σημαίνει οτι όταν ένας βλάπτη κάποιον, ο όποιος 
τον έβλαψε, τότε δεν αδικεί. 'Αντιθέτως, θεωρεί δίκαιο νά τιμωρή 
κάποιος τους εχθρούς του και νά μή συμφιλιώνεται μαζί τους 5 6 . 
Δέχεται επίσης ώς αληθινή και ισχύουσα τήν ρήση κάποιων αρχαι
οτέρων πηγών, οτι οφείλει κάθε άτομο νά ευεργέτη τους φίλους 
καί νά κάνη κακό στους εχθρούς του. Και τά δύο αυτά μπορεί 
κάποιος κατά τή γνώμη του νά τά άκολουθήση χωρίς δισταγμούς 
καί υποδηλώνουν τό ϊδιο ήθος. Αυτές οι προτάσεις δεν αποτελούν 
αντίθεση, αφού έχουν τό ίδιο ηθικό περιεχόμενο. 'Αντιθέτως, 
ενάντιες προτάσεις θεωρεί τό νά κάνει κανείς στους φίλους καλό 
καί κακό. Τό μεν πρώτο οφείλει κάποιος νά ακόλουθη, ενώ τό 
δεύτερο νά άποφεύγη, αφού τό ενα δείχνει εξαίρετο ήθος, ενώ τό 
άλλο φαύλο 5 7. Ό Πλάτων αντίθετα δεν δέχεται εξ ολοκλήρου τήν 
πρόταση αύτη, λέγοντας οτι αυτή δεν είναι γνώμη σοφού ανδρός. 
Γι' αυτόν δηλαδή είναι απαράδεκτη ή πρόταση οτι ο δίκαιος όφεί-

55. ΑΡΙΣΤ. Ήθ. Νικ., V 11, 1138 a 8-9. 

56. ΑΡΙΣΤ. Τητ., A 9.1367a20-24. 

57. ΑΡΙΣΤ. Τοπ. Η7, 113al-19. 
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λει να προξενη στους μεν φίλους ωφέλεια στους δε εχθρούς 
βλάβη58. 

Για τον Πλάτωνα δηλαδή δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση 
στον δίκαιο νά προξενη βλάβη σε κανένα, διότι τότε θά παύση να 
είναι δίκαιος, αφού πρόκειται γιά έννοιες ασυμβίβαστες. Ή μη 
διάπραξη συνεπώς καμιάς αδικίας -μηδέ της ανταπόδοσης της βλά
βης εξαιρουμένης- είναι αναγκαίος ορός, γιά νά μπορη νά χαρα-
κτηρισθη κάποιος δίκαιος, εΐναι έτσι conditio sine qua non. Κατά 
τον Πλάτωνα συνεπώς ή άνταδικία εΐναι μορφή αδικίας. Αυτό 
όμως δέν σημαίνει οτι ο δράστης πρέπει νά παραμείνη ατιμώρη
τος, διότι ó κολασμός και ή τιμωρία είναι αναγκαίοι όροι, γιά νά 
έξιλεωθή ó άδικος και νά απαλλαγή άπό τό βάρος τών αμαρτημά
των του. "Ετσι ή απόσταση πού χωρίζει τελικά τον Πλάτωνα άπό 
τον 'Αριστοτέλη -παρά τις έντονες διαφορές τους- δέν είναι μεγά-
λη5 9. 

58 ΑΡΙΣΤ. Πολιτ., A 335e. 
59. R. F. STALLEY, Aristotelian and Platonic Justice, στο: Ή κατ' 'Αριστοτέλη πολι

τική ισότητα και δικαιοσύνη και τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, έκδ. 
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