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ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

1. Ή τοΰ φονικού δικαίου σπουδή. Έ ν τω παρελθόντι έδημοσίευσα μελε

τάς τινάς περί του παρ' άρχαίοις "Ελλησι ποινικού καΐ ίδια του φονικού δικαίου. 

"Η α' διατριβή 1 , αντιποιείται πρωτοτυπίας έν τη έξευρέσει καΐ άμέσω έρεύνη 

πλουσίων πηγών και των εξ αυτών προσφορωτάτων εις το ποινικον δίκαιον δρων, 

έν τη διαφωτίσει σκοτεινών καΐ τη πληρώσει κενών της Αττικής νομοθεσίας έκ 

της Πλατωνικής, ής ή σπουδαιότης διέλαθε καΐ σπουδαιότατους του Ελληνικού 

δικαίου έρευνητάς, οίος ό H e r m a n n , 6 L i p s i u s , ό T h o n i s s e n , δ 

M e i e r καΐ δ S c h ü m a n n . Πλην τών νέων στοιχείων, άπερ ή έμή πρα

γματεία είσήνεγκεν, ουχί άταλαιπώρως παρέλαβε καΐ τα ύπδ άλλων έξευρεθέντα 

καΐ διατυπωθέντα" πάντων τούτων τδ κύρος έβασανίσθη παραβληθέν πρδς τήν 

άκρίβειαν τών Ελληνικών πηγών ως προς λυδίαν λίθον. 

Έ ν τώ α' κεφαλαίω τής διατριβής (σ. 209—216) ανάγλυφος έξεικονίζεται ή 

περί τοΰ δικαίου ιδέα τών Ελλήνων. 

Έ ν τφ β' (σ. 216—230) παρέχεται ή φιλοσοφική περί τής ποινής γνώμη τών 

Ελλήνων και δ έν τφ κολάζειν ηθικός σκοπός τής πολιτείας, διευκρινουνται δέ 

οι δροι κόλασις και τιμωρία. Ή τιμωρία γίνεται τδ μέν πρδς σωφρονισμδν του 

άδικήσαντος («δίκη δ' ορθή τον πλημμελονντα εμμελή ποιεί»), τδ δέ πρδς σω

φρονισμδν (παραδειγματισμδν) τών άλλων, πρδς τδ εκδειματώσαι' ή παραδειγμα

τική τιμωρία, ην δ άρχων Άρχΐνος επέβαλε κατά τον 'Αριστοτέλη, έγένετο τε

λεσφόρος. Τδ δίδαγμα τούτο, δπερ έκ τής άρτιφανοΰς 'Αθηναίων Πολιτείας (40) 

τοΰ Σταγιρίτου παρεθέμεθα, διέλαθε τδν L i p s i u s . 

Έ τφ γ' (σ. 230—240) εξευρίσκονται και διεξονυχίζονται οι φονικοί νόμοι, 

αί δίκαι, οί δροι, ή γραπτή φονική νομοθεσία, έπικυρουμένη και έκ τών επιγρα

φών, τα είδη τοΰ φόνου, τα φονικά δικαστήρια, οίς προστίθεται και άρθρον 'ίδιον 

περί τοΰ 'Αρείου Πάγου. 

1) α') Το παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι και μάλιστα τοις Άττικοϊς ποινικον καΐ ιδία 
το φονικον δίκαιον έν «Άθηνφ» τ. Λ' σ. 209. β') 1/ homicide chez les anciens Hellènes 
et not imment les at t iques, Genève, Atar, 1918 (Έναίσιμος διατριβή έν τφ Πανεπιστη-
μίφ της Γενεύης), γ') Quelques considérations sur le droit pénal attique et les 
oeuvres des trafiques grecs έν Rev. dr. pénal et de Criminologie et Archives in
ternationales de Médecine légale, Bruxelles, τ. Γ' 1923 σ. 791, 904 δ') Σύγκρισις 
τοϋ Βυζαντιακοΰ φονικού δικαίου προς τος άρχαϊον Έλληνικόν και μάλιστα το Άττικον δί
καιον». *Εν τόμφ προς τιμήν Κ. Τριανταφυλλοπούλου σ. 1 
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Έ ν τω δ' (σ. 240—247), τω τήν φονικήν δικονομίαν έξετάζοντι, προτάσσο-

μεν τάς του Αντιφώντος καΐ του Πλάτωνος θεωρίας περί του εκ του φόνου 

μιάσματος, ού ή δίκη σκοπεί τον έξιλασμόν δθεν δ φονεύς ως μιάστωρ αφορί

ζεται της των ανθρώπων επικοινωνίας καΐ πάντων τών νομίμων εϊργεται* έπειτα 

επακολουθεί ή άνάκρισις υπό του άρχοντος καί ή κρίσις έν τω δικαστηρίω, ή 

έν αύτω διωμοσία τών αντιδίκων, ή πρωτολογία καί δευτερολογία τούτων, α'ίτι-

νες διαφωτίζονται έκ τών σωζόμενων του 'Αντιφώντος τετραλογιών, ή ψηφοφο

ρία τών δικαστών καί ή αρχή της υπέρ του κατηγορουμένου επιεικείας έν τη τών 

δικαστών ισοψηφία* τήν έξήγησιν δε της επιεικείας ταύτης παρέχομεν ημείς εν

ταύθα μέν έκ του 'Αντιφώντος, έν ετέρα δε διατριβή 1 έκ διδαγμάτων του 'Αρι

στοτέλους. Ή διατριβή αΰτη παρέχει συμβολήν ιδία έκ τών έργων τών τραγικών 

ποιητών, ων διατυποΐ τάς περί ποινής καί εγκλήματος γνώμας. eO περί δικαίου 

έν τφ δικαστηρίω, τω Άρείω Πάγω, άγων, δν συνάπτουσιν αϊ άρχαΐαι του σκό

τους θεότητες 'Ερινύες καί ό νεαρός του φωτός θεός "Απόλλων, αποδεικνύει δτι 

ή κατά τήν παρελθοϋσαν εκατονταετηρίδα (1870) σύγκρουσις τών κλασσικών περί 

ποινής θεωριών προς τάς σχετικάς, δεν είναι πρόσφατος, ως έπιστεύετο, άλλα 

προαιωνία, ώς έν τη διατριβή μου καταδεικνύεται. 

Έ ν τω μετά χείρας μελετήματι παρέχομεν προσθήκας τινάς έκ μεταγενεστέ

ρων σπουδών. 

2. Τό ποινικον καί φονικον δίκαιον παρ' Όμήρω. Σκήπτρον βασιλέως. «Έν 

παλάμης φορέουσι δικασπόλοι, ο'ί τε θέμιστας | προς Διός είρύαται» (Α 238). 

Αισχύλος έν Εύμενίσιν 626 «διόσδοτον σκήπτρον». 

Έ ν Πλουτάρχου β. Δημητρίου 42 «καί τους βασιλείς "Ομηρος φησιν ούχ 

έλεπόλεις ουδέ ναυς χαλκήρεις, άλλα θέμιστας παρά του Α ιός λαμβάνοντας ρύεσθαι 

και φυλάττειν». Καί θεμιστειον σκαπτον (Πίνδαρος. Ό λ . Α 12) το σύμβολον της 

δικαστικής εξουσίας, θεμιστοΰχος βασιλεύς ('Απολλώνιος ο Ρόδιος Δ' 347). Θε-

μιστεύειν, τά δίκαια νέμειν, δικάζειν. Ό δικηψόρος Ζευς. Ζ. Θεμίστιος (Πλοντ. 

2.1065 Ε) = ό προστάτης του δικαίου. 

Καί κατά τήν ποινικήν νομοθεσίαν του Καρόλου Ε' (Constitutio Criminalis 

Carolina, έτους 1533, α 82,96) οΕ δικασταί δικάζοντες έκράτουν το σκήπτρον. 

Ή διαδικασία. Έ ν τινι είκόνι ό "Ομηρος (Σ 497 έ.) περιγράφει τήν τότε 

διαδικασίαν* ή κρίσις έγίνετο έν τη άγορφ. Ή βρίθουσα λαών αγορά ής ενώπιον 

διεξήγοντο άείποτε αϊ κρίσεις, ύπεμίμνησκεν αδιαλείπτως είς τους δικαστάς, δτι 

δεν έδύναντο να παραβώσιν ατιμωρητί τάς αιωνίους του δικαίου αρχάς, ώ\ ήσαν 

οί εντολείς καί ουχί οι αύτογνώμονες κύριοι. 

Κατά τους ποιητας ('Ησιόδου Έ ρ γ . 217-290. Όμ. Όδύσ. τ. 108. Ί λ . Π. 

385) ό Ζευς εποπτεύων τήν δίκην εύδαιμονίαν καί κλέος μέχρι ουρανού παρέχει 

τοις ήγεμόσιν, ο'ίτινες τήν δικαιοσύνην σέβονται καί εύδικίας ανέχουσιν (τιμώ-

σιν)- έκ δέ της ευηγεσίας αυτών αρετωσιν οι λαοί (έν αρετή καί ευδαιμονία ζώσιν). 

Ή Δίκη. Δίκη Ιθεϊα, ευθεία, άκλινής (άκλινής—αδέκαστος* μή κλίνουσα προς 

1) Rev. dr. pénal et de Criminologie κ.λ. Bruxelles τ. Γ'., 1923, σ. 908. 
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τον ένα ή τον έτερον των διαδίκων (δρα καΐ Πλάτωνος Φαίδωνα 109 Α). Έτε-

ρόζηλος κριτής=ο ζηλών το έτερον μέρος και ουχί άπροσωπόληπτος ('Ησίοδος 

εν Θεογονία 544 καΐ Fr. CCXVII)· δίκη ατρεπτος (=άναλλοίωτος, άκαμπτος, 

αδίστακτος, Άριστ. Περί κόσμου 401 β 19) και παρθένος (=άδιάφθορος). «ή δέ 

τε παρθένος εστί Δίκη ('Ησίοδος, "Εργα και ήμέραι 256. ΑΙσχ. Ε π τ ά επί Θή

βας 662). Δίκη τών άπολειπομένων του θείου νόμου τιμωρός (Πλ. Νόμ. 716 Α). 

Ή Δίκη ξύνοικος τών κάτω θέων (Σοφ. Άντιγ. 451). Πότερα δικαστήν ή 

δικηφόρον λέγω" (Αίσχ. Χο. 120)' δικηφόρος=έκδικητής, τιμωρός. Ήμερα δικη-

φόρος (ΑΧσχ. Άγαμ. 1577). "Οπου γαρ ισχύς συζυγοΰσι και δίκη, \ ποία ξυνω-

ρίς τώνδε καρτερωτέρα ; ΑΙαχ. Ά π . 357 (Wagner). "Αθηναίος 546 Β (ποιητής 

τις έφθέγξατο τοΰτο) δικαιοσύνης το χρύσεον πρόσωπον | και. TÒ χρύσεον όμμα 

το τας δίκας. Άπεθεώθη δέ και αυτό το της Δίκης όνομα* ώστε παρ' ένίοις καΐ 

βωμούς και θυσίας γίνεσθαι Δίκη». Κατά τον Ήράκλειτον υπάρχει νόμος, ει

μαρμένη διευθύνουσα πάντα, δίκη άποκαθιστώσα τήν άρμονίαν μετά πάσαν δια-

φοράν ή έναντίωσιν. 

Πραξιδέκη. Θεός ής κεφαλήν μόνον ίδρύοντο (Σονΐδας)' διό και τα αγάλματα 

(της θέας ταύτης) κεφάλας γίνεσθαι και τα θύματα ομοίως (δηλ. μόνον κεφαλαί). 

Δαίμονα τίνα φασίν ώσπερ τέλος έπιτιθεΐσαν τοις τελουμένοις (ή λεγομένοις ;)* 

Fragmenta Philosophorum Craecorum, Mullachius Ι σ. 20 και Diels—Kranz, 

Fragm. der Vorsokratiker, I, 31 σ. 5. Παυσανίας 3,22,2 IG 3,3. Atticae 109,2.6. 

δίκη' ύποκορ. δικίδιον, προδικία (προπραξία* προνομία* προμαντεία). λαγχάνω δί-

κην, έλήχθησαν αί δίκαι. λαγχάνω τινί φόνον (Δημ. 554,5). άντίθετον : αύθεντεϊν 

=αύτοδικεΐν. αύτομαχώ=εν τφ δικαστηρίω μόνος υποστηρίζω το δίκαιον μου 

και αύτοδικώ ('Ιισύχιος, Σουιδας). οδ συνώνυμα=χε*.ροκρατία (ή βία. Faustrecht). 

χειροκρατεΐν, χειροκρατικός, χειροδίκης' δίκη εν χερσιν εστίν εν χειρών νόμω' 

χειρονομεω, χειρι νόμω χρώμαι' αρχειν χειρών αδίκων εις χειρών νόμον άφίκε-

σθαι (Ήρόδ. 9,48)* εν χειρών νόμω απόλλυσθαι (Ήρόδ. 8,89. ΑΙσχίν. 1,5),. h 

χειρι την δίκην εχειν (Πλάτ. Θεαίτ. 172 Ε), πολνδικεϊν (Πλάτ. Νόμ. 938 Β)* 

πολύδικος (Στράβ. 709). φιλόδικος (Λυσ. 10,2, Δημ. 56,14, 'Αριστ. 1373α 35 

και 1400α 23) φιλοδικεΐν (Θονκ. 1.77)' φιλόδικος, μισόδικος -ειν δικοδίφης= 

έπινοών δίκας, δικορράφος=έπινοών δίκας. άπράγμων και ου φιλόδικος {Δημ. 40, 

32)* πραγματοδίφης, πραγματογράφος, πραγματοσκοπώ. 'Επί τών φιλοδίκων, 

συνειρόντων δίκας : «δίκη δίκην έτικτε και βλάβη βλάβην» (παροιμία), δρθοδί-

κης (Πίνδ. Πυθ. ΙΑ' 9) όρθόμαντιν (Πίνδαρος Ν.Α 62) αρχεδίκης—b άρχων δι

καίως* άρχεδικάν βιαίως (Πίνδ. Πυθ. Δ' 196). άλλοδίκης, ό έχων αλλόκοτους 

ιδέας περί δικαιοσύνης* (Χρησμοί Σιβυλλιακοί Γ 390, ΙΑ' 216). άϊδροδίκης : ό 

τών δικαίων άγνώς, άμαθης (α?όρυς=άγνοών), άδικος, άνομος, ά,ϊδροδίκας (Πίνδ. 

Νέμ. 1,66 θήρας αίδροδίκας κτείνειν). άμετρόδικος' διχοστασίας άμετροδίκους εν 

αΐς το δίκαιον είς ουδέν λογίζεται και περιφρονείται (Βαχχνλίδης 10,68). ολεΐ-

σθε δ9 ήδικηκότες | τον άνδρα τόνδε, θεοίσιν ει δίκης μέλει. \ Ιξοιδα δ' ως μέλε1 

γ (Σοφ. Φιλοκτ. 1036). δίκης δικαώτερος=ϊκ\ τών καθ' ύπερβολήν δικαίων, δι-
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καστής παραιτητός' καΐ δικαστής απαραίτητος—ούδεμίαν παραίτησα καΐ ίκεσίαν 

δεχόμενος (άνοικτίρμων). 

Δίκη καΐ Ευνομία. Δίκη. Το χρύσεον δέ τάς Δίκας δέδορκεν όμμα. Σοφ. 

Άποσπ. 02 (Wagner 15). Ευνομία . . . . κασίγνηταί τε . . . . Δίκα και δμότροφος 

ΕΙρηνα (Πίνδ. Ό λ . Ι Γ', 7). Ή παλαίφατος (=παλαιόθεν ύμνουμένη) | Jw«? ξύ-

νεδρος Ζηνος άρχαίοις νόμοις, (Σοφ. Οίδ. Κ. 1381). ουδέ φυλάσσονται σεμνά Δί

κης θέμεθλα (Σόλων παρά Δημοσθ. 422.8). νόμοι πρόκεινται \ ύψίποδες, ούρανίαν \ 

δι3 αιθέρα τεκνωθέντες, ών "Ολυμπος | τιατήρ μόνος, ουδέ νιν \ θνατά φύσις 

ανέρων \ ϊτικτεν, ουδέ μήποτε λάβα κατακοιμάση' | μέγας έν τούτοις θεός, ουδέ 

γηράσκει (Σοφ. Οίδ. Τ. 865). 

Ή Θέμις. Θέμις . . . et μοι θέμις· θέμις δέ τ ' αληθή λέγειν (Σοφ. Ά π . εί 

θέμις ειπείν θέμις δ' άψευδεΐν). Τήν προς τήν Θέμιν, το δίκαιον και τον νόμον 

άγάπην, τιμήν και ροπήν των αρχαίων Ελλήνων έτεκμηριώσαμεν εν «'Αθηνά» 

Λ' σ. 215) παραθέσαντες 171 κύρια ονόματα έσχηματισμένα εκ των ουσιαστικών 

τούτων. Εις ταύτα προσθετέα : θέμιστας (Μακεδών εν Αίγυπτ. παπύρω). ό Θε-

μίστας, Πολέμων Ηρακλείδης, ών τά ονόματα άπηθανατίσθησαν δια των μερί

δων είς ας διηρέθη ό Άρσινοιτης νομός. Αίγ. πάπυροι 9783, 9791, 9658 (δρα 

Sammelbuch Griechischer Urkunden aus Ägypten Ëmil Kiessling 1965 Viesbaden 
Nr 9642—9825 καΐ του αύτου εκδ. 1967 Ν* 9826—10208 papyri 9830, 2.9831, 

1.9838, 9839, 2.9879. 9897. 9915. 9924. 10196. 10198, 8.10203. 10206). Έ τ ε 

ρον δνομα : Εύθέμιτος (Γ. Α. Παπαβασιλείου, έν ΑΕ 1907 σ. 27). 

Θεμισκόπος, Θεμισκρέων. (Πίνδ. Πυθιον. Ε 29) αρχειν δικαίως. Θεμιστεύω* 

Θεμίστιος ό Ζευς, θεμιστοΰχος βασιλεύς, θεμίστωρ, ό το δίκαιον ειδώς. «ει μοι 

θέμις, θέμις δέ τάληθή λέγειν», καί «ού γαρ θέμις ζην πλην θεοις άνευ κακών» 

(Σοφοκλής ά. 855 και 860). 

Θεμίζω, άστύθεμις, ό θεμίζων το άστυ, οίος ο Ίέρων παρά Βακχυλίδη 4, 3. 

θεμίζομαι οργάς' «θεμισσάμενος όρ | γάς ύφαίνειν λοιπόν βλβον». (Πίνδ. Πυθ. Δ' 

142)=τά πάθη ρυθμίζων καΐ περιορίζων είς το δίκαιον και τον νόμον. αθεμις= 

άδικος, άνομος' ξεινίαν κοίταν άθεμίν τε δόλον (Πίνδ. Πυθ. Γ' 32, Δ' 108), 

3. Ή τιμωρία τοδ άνθρωποκτόνου, καθήκον των συγγενών. Ή έξέγερσις τής 

κοινής γνώμης j απαρχή τής δημοσίας ποινής. Ό άνθρωποκτόνος ποινικώς κα

θίστατο ύπόχρεως ουχί είς τήν πολιτείαν, άλλ* είς τήν οίκογένειαν ής μέλος ό 

φονευθείς άπετέλει* οί γονείς άρα, τα τέκνα, οί αδελφοί καΐ δλως οι στενώτεροι 

συγγενείς έθεώρουν καθήκον να καταδιώξωσι και φονεύσωσι τον φονέα . . . ό φο

νευθείς δέν άπρεπε να μείνη ατιτος ήτοι άνεκδίκητος' ό φόνος του φονέως ένομί-

ζετο θυσία εξιλαστήριος προσφερόμενη είς τήν σκιάν του θύματος* δθεν και πας 

τις ηΰχετο συγγενή τιμωρον άλκτηρα του κάκου, όπισθεν να καταλίπη. (Ίλιάδος 

Ξ. 483) εγώ κτάνον Ίτυμονήα | . . . ρυσι έλαυνόμενος (Ίλ. Λ 674). ού μήν άτιμοι 

γ ' εκ θεών τεθνήξομεν | ήξει γάρ ημών άλλος αύ" τιμάορος, | μητροκτόνον φίτυμα, 

ποινάτωρ πατρός (Αισχ. "Αγαμ. 1280). Όμοίως καΐ Ευριπ. Ίππόλ. 1417. Τούτο 

ήτο παρηγορία τοις άποθνήσκουσιν. Σοφ. Άντιγ. 641 τούτου γάρ οδνεκ' άνδρες 

εύχονται γονάς | κατηκόους φύσαντες έν δόμοις εχειν, | ώς και τον έχθρον άντα-
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μύνωνται κακοΐς, | καΐ τον φίλον τιμώσιν έξ ίσου πατρί. Πρβλ. Vergilii, Aenei-

dos II 670 Onumquam oranes hodie moriemur inulti. 

Μετά τον φόνον ό φονεύς ώφειλε νά φύγη τήν πατρίδα ού μόνον τήν έκδί-

κησιν των του φονευθέντος συγγενών, £να άποφύγη, άλλα καΐ τήν έξέγερσιν της 

κοινής γνώμης (Όδύσ. ψ 118). Ό Φοίνιξ, δ υιός του Άμύντορος, ό παιδαγω

γός του Άχιλλέως, λαβών εν τη νεότητι άφορμήν Ιριδος προς τον πατέρα διε-

νοήθη να φονεύση αυτόν, άλλ' απετράπη του στυγερού τούτου κακουργήματος 

υπό τίνος των αθανάτων θεών, δστις ύπέμνησεν αύτω το όνειδος, δπερ παρακο

λουθεί πάντοτε τον πατροφόνον (Ίλ. Ι 448 ΑΙσχ. Ε π τ ά επί Θήβας 788 

Άπολλόδ. Γ 13,8). 

Ή έξέγερσις τής κοινής γνώμης. "Αλλ' δτε το κακόν έγίνετο προς το κοι-

νόν, τότε ουχί ή οικογένεια του παθόντος, άλλ* ο λαός εν τη εξάψει καΐ παρά

φορη αύτοΰ χωρίς νά περιμένη άπόφασιν του δικαστού καταλιθοβολεΐ τον προδό-

την ή τον προς τήν πόλιν δλην κακουργήσαντα (Ίλιάδ. Γ 57). Πρβλ. λάϊνον 

Ισσό χιτώνα, λεύσιμος μόρος, Σοφοκλ. Άντιγ. 36 δημόλευστον. Οίδ. Κ. 437 

ήδιστον δέ μοι | το κατθανεΐν ήν καΐ το λευσθήναι πέτροις. Ήρόδ. Ι 167 τους 

άνδρας, . . . έξαγαγόντες κατέλευσαν IX, 5 περιστάντες Λυκίδην κατέλευσαν βάλ

λοντες. Θονκ. 5,60,6 τον δέ Θράσυλλον . . . ήρξαντο λεύειν, ΑΙσχ. Ε π τ ά επί 

Θήβας 199 λευστήρα δήμου δ* ού τι μή φύγη μόρον Ενρ. Τρωάδες 1039 βαίνε 

λευστήρων πέλας. Άπόσπ. 878 τίς έσθ' ό μέλλων σκόλοπος ή λευσμου τυχεΐν ; 

Ala χ. Εύμ. 189 ού λευσμόν τε και μύζουσιν οίκτισμον πολύν | ύπο ράχιν πα-

γέντες. 

4. Φόνος εκούσιος κοί ακούσιος παρ* Όμήρω. Έν «'Αθηνά» (Λ' σ. 213 έ.) 

άνασκοποΰντες τό επί της ήρωϊκής εποχής ποινικδν καΐ φονικον των Ελλήνων 

δίκαιον παρετηροΰμεν πρώτον, δτι ουδεμία διάκρισις έγίνετο έν τη τιμωρία του 

εκουσίως κτείνειν καΐ του ακουσίως ή εκ παραφοράς στιγμιαίας καί άτης* διό 

και ό Πάτροκλος έν τη παιδική ηλικία ακουσίως έν τη των αστραγάλων παιδιφ 

τον συμπαίκτορα εξ Ιριδος κτείνας ουδέν το έλαφρυντικον Ισχεν. Δεύτερον ό φο

νεύς φυγών τήν γενέτειραν κατεδιώκετο καί έν τη ξένη υπό των συγγενών του 

παθόντος, οΐτινες καί εκεί νηποινεί νά άποκτείνωσιν αυτόν έδύναντο, πλην έάν μή 

ετίθετο ύπο τήν προστασίαν των έν τη αλλοδαπή αρχόντων, δεχόμενων αυτών ώς 

Ικέτην. Τρίτον ό φόνος κατά τήν ήρωϊκήν έποχήν ουδέν το μιαρον ώς προς τήν 

θρησκείαν είχε* διό καί ό φονεύς δέν ύπεβάλλετο είς θρησκευτικούς καθαρμούς 

καί έξαγνιστικάς διατυπώσεις οίας ύστερον ή 'Αττική νομοθεσία επέβαλε, τον φο-

νέα μιαρον και τον φόνον μύσος, άγος ή μίασμα νομίζουσα. 

Δέν διέκρινον μεν έφ' 'Ομήρου έκούσιον καί άκούσιον φόνον, άλλα λίαν διδα

κτική φαίνεται ή διάκρισις του αμαρτήματος, δπερ προκαλεί ή &τη καί ή νβρις, 

θαυμαστή δέ ή αλληγορία, έν ή ή "Ατη καί αϊ Λιταί (Ίλιάδος Ι 502 καί 449). 

"Η μεν ΛΑτη είναι στιγμιαία άποτύφλωσις του νου έν ή ό άνθρωπος δέν γνωρίζει 

εαυτόν. Ή δέ ϋβρις είναι ή θρασεΐα και επιδεικτική καταφρόνησις των του άλ

λου δικαίων. Κατά τήν ήθικήν του ελληνικού λαοΰ ή διαφορά αύτη είναι σπουδαία. 

"Ατη καί Αϊτοί (Ίλιαδ. Ι 495 έ.). 'Αλλ*, Άχιλευ, δάμασον θυμον μέγαν . . | . ^ 
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στρεπτοί δέ τε και θεοί αυτοί, | . . . καί μεν τους θυέεσσι και εύχωλής άγανη-

atv | λοιβή τε κνίση τε παρατραπώσ' άνθρωποι | λισσόμενοι, δτε κέν τις ύπερ-

βήη και άμάρτη. | καί γάρ τε λιταί είσι, Διός κοΰραι μεγάλοιο, | χωλαί τε ρΰσαί 

τε παραβλώπές τ5 όφθαλμώ, | α'ί ρά τε και μετόπισθ' άτης άλέγουσι κιοΰσαι. | 

ή δ' άτη σθεναρή τε καί άρτίπος, ούνεκα πάσας | πολλον ύπεκπροθέει, φθάνει δέ 

τε πάσαν έπ' αίαν | βλάπτουσ' ανθρώπους" αί δ' έξακέονται οπίσσω* | δς μέν τ* 

αίδέσεται κούρας Διός άσσον ίούσας, | τον δέ μεγ' ώνησαν καΐ τ ' έκλυον εύχομέ-

νοιο* | δς δε κ' άνήνηται και τε στερεώς άποείπη, | λίσσονται δ' άρα ταί γε Δία 

Κρονίωνα κιοΰσαι». 

Γραφικώς είδωλοποιεϊ ό ποιητής τα περί τάς Λιτάς καί τήν "Ατην και τα 

τών πασχόντων ίδια ήγουν τα των άτυζομένων καί τα των λιταζομένων μετατι-

θείς ως εν τινι ζωγραφιά χαρακτηρίζει τα πάθη εκ τών εχόντων αυτά. Ή μέν 

"Ατη σθεναρά καί άρτίπονς, . . . έπεί περ οι βλάπτοντες καί άμαρτάνοντες εύσθε-

νώς τ ' έχουσι . . . χωλάς δε τάς λιτάς διαζωγραφεΐ δια το σχολαίω ποδί καί ώς 

οίον συμπεποδισμένους βαίνειν τους λισσομένους" ρυσας δέ δια το σχήμα του 

προσώπου τών ίκετευόντων οίς σκυθρωπάζον καί συναγόμενον, ρικνοΰται το πρό

σωπον ετι δέ καί παραβλώηες ώς παραβάλλουσας τάς ώπας καί παραγούσας της 

κατά φύσιν όψεως, διά τε τήν της όψεως τών δυσωπουμένων παρατροπήν καί 

διαστροφήν καί διότι ούχ ίλαρον το βλέμμα τοις λιταζομένοις, άλλ' ώς ειπείν, 

δυσβλεπτοΰσιν εκείνοι {Ευστάθιος). 

Ή μέν "Ατη ώς βλάπτουσα εστίν οίον νόσος τις, αί δέ Λιταί Οπισθεν ίοΰσαι 

ώς έξακέστριαί τίνες θεραπεύουσι το ύπ' εκείνης κακόν. "Α πάσχουσιν οί λιτα-

νεύοντες ό ποιητής προσάπτει ταΐς Λιταΐς. 

Ή ηρωική μυθολογία απεικονίζει τα ήθη καί ε'θιμα ούδεμίαν παρέχοντα δια-

φοράν ώρισμένων του φόνου ειδών. Το αίσθημα άπετέλει το μέτρον εκάστοτε 

άκριβέστερον. Οί πλείστοι τών τότε φόνων υπάγονται εις τήν κατηγορίαν τοΰ 

εκουσίου, άλλ' ουχί του εκ προνοίας (=προμελέτης), συμβαίνοντος έν αιφνιδίςι 

της ψυχής εξάψει, οϊτινες βεβαίως διακριτέον μέν κατά τον Πλάτωνα τών ακου

σίων, άλλ' εγγύτατα προς αυτούς είσι καί κατ' αυτούς επομένως πρέπει να κρι-

θώσι καί τιμωρηθώσιν. Ό Πλάτων (Νόμ. 867) τον εκ θυμοϋ φόνον τάσσει με

ταξύ του εκουσίου καί τοΰ ακουσίου- ό έν θυμφ κτείνων άκων μέν άδικος, εκών 

δέ άδικεϊ* τον τοιούτον βαθμον άπέδιδεν ή τών αρχαίων Ελλήνων ψυχολογία είς 

τήν "Ατην, ήτις τήν ψυχήν έπισκοτει καί τον άνθρωπον εις πράξεις ώθεϊ, εφ' αίς 

συνελθών εγκαρδίως λυπεΐται καί μεταμέλεται* διό ή "Ατη έχει οπαδούς τάς Λι-

τάς (Ίλιάδος Ι 502). 

5. Θρησκευτικό; καθαρμός τοΰ φόνο». Έ ν «Άθηνα» Λ' σ. 213 είπομεν, 

δτι κατά τον ήρωικον αιώνα ό φονεύς προσφεύγων έν τη ξένη παρά φίλω ή άλλω 

τινί ήγεμόνι ζητών άσυλον ή επιστρέφων είς τήν πατρίδα έξιλεώσας τους συγ

γενείς τοΰ φονευθέντος δια χρημάτων είς ούδένα θρησκευτικον καθαρμον ύπεβάλ-

λετο" διότι ούδαμοΰ παρ' Όμήρω μνημονεύεται τοιοΰτόν τι. 

"Ο Wecklein (Ευμενίδες) διατείνεται δτι καί τότε έτελοΰντο θρησκευτικοί κα

θαρμοί καί εξαγνισμοί* το να προσφυγή ό Άγακλής προς τον Πηλέα καί να 
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ίίκετεύση αυτόν (Ίλ. Π. 574) νομίζει σπουδαιον τεκμήριον, δτι και τότε οί φονεΐς 

ύπεβάλλοντο εις καθαρμούς θρησκευτικούς ως και επί των χρόνων του Αισχύλου* 

διό και ό τοιούτος ικέτης καΐ προτρόπαιος έλέγετο. 

Παρ' Άτίολλοδώρω (Γ' 13,3) λέγεται δτι ό Πηλεύς άποκτείνας εκ φθόνου τον 

άδελφον Φώκον καί φυγών εις Φθίαν προς Εύρυτίωνα τον "Ακτορος υπ' αύτου 

καθαίρεται* πάλιν εκ Φθίας φυγών, διότι άκων έκτεινε τον Εύρυτίωνα, εις Ίωλ-

κον προς "Ακαστον άφικνεΐται καί υπ' αύτου καθαίρεται. Ωσαύτως (Β' 6,2) κα-

θαρθήναι θέλων ό 'Ηρακλής, ότι άπέκτεινεν "Ιφιτον τον Εύρύτου προς Νηλέα των 

Πηλίων δυνάστην άφικνεΐται" άπωσαμένου δε Νηλέως αυτόν δια την προς Εύρυ-

τον φιλίαν εις Άμύκλας παραγενόμενος υπό Δηιφόβου καθαίρεται . . . κατασχεθείς 

ôè δεινή νόσω δια τον "Ιφίτου φόνον λαμβάνει χρησμον εκ Δελφών, δς έλεγεν 

αχαλλαγήν αύτφ της νόσου εσεσθαι πραβεντι και τρία ετη λατρεύααντι (δουλεύ-

σαντα) καί δόντι ποινήν τον φόνου την τιμήν Εύρύτω. Και Έρμης μεν κατά τον 

χρησμον πιπράσκει τον Ήρακλέα. 'Ομφάλη δέ Λυδών βασιλεύουσα ώνεΐται αύ· 

τόν την μεν οδν τιμήν κομισθεΐσαν Ευρυτος ού προσεδέξατο, 'Ηρακλής δέ δου-

λεύων 'Ομφάλη νέους άθλους εκεί διέπραξε* μετά δέ τήν λατρείαν απαλλαγείς της 

νόσου έπί "Ιλιον έπλει. 

'Εν Φερεκύδου άποσπ. 103 Ίξίων Αΐτωνος υιός δολοφονεί τον πενθερον Ή ι ο -

νέα' λύσσα δέ τφ Ίξίονι ένέπεσε δια τοΰτο και ουδείς αυτόν ήθελεν άγνίσαι οΰτε 

θεών ούτε ανθρώπων πρώτος γαρ έμφύλιον άνδρα άπέκτεινεν* έλεήσας δ' αυτόν ό 

Ζευς άγνίζει και ό άγνισθείς ήράσθη της "Ηρας, ό δέ Ζευς νεφέλην όμοιώσας, 

"Ηρα κοιμίζει αύτφ καί ύστερον ποιήσας τετράκνημον τροχον καί δεσμεύσας αυ

τόν τιμωρείται. 

'Εν Όδυσ. χ 481 μετά το θανατώσαι τάς ενόχους δμωάς καί δμώας ό 'Οδυσ

σεύς καθαίρει το μέγαρον δια θείου* ò δέ καθαρμός, λέγει ό Ευστάθιος, έγίνετο 

ποικιλοτρόπως' καί τα τοιαύτα μύση εδόκουν καθαίρεσθαι διοτζομπούμενα (διο-

πομπεΐν -εΐσθαι=τη Διός άλεξικάκου έπικλήσει έκπέμπειν τα φαύλα)* έγίνετο δέ 

καί δι' αίματος ή κάθαρσις οποία καί ή τών φονέων, οΐ αιματι νιπτόμενοι καθάρ-

αιον είχον αυτό' καί οι περί ταύτα δντες καί τάς πόλεις καθαίροντες ψαρμακοί Ατ

τικής έκαλοΰντο. "Οθεν καί καθάρσιον καί κάθαρμα' το α' ουχί μωμητόν, το δέ 

β' ψεκτόν, άφ' ού καθάρματα τους ρυπαρούς καί αποβλήτους φαμέν* έστι δέ τοΰτο 

σκώμμα δριμύτερον του εν Ίλιάδι λϋμα> απόνιμμα, καί του λύματος δέ ώφελέ-

στερον το περίψημα,αΛογγισμά τι δν καί κατά τούτο έοικος τφ λύματι' ίστέον 

δέ δτι ού μόνον διά θείου καί αίματος 6 καθαρμός έγίνετο, άλλα καί δια φυτών 

καί δι' επωδών τίνων. 

Ή εν 'Αθήναις γραπτή φονική νομοθεσία χρονολογείται άπο του Δράκοντος 

(621 π. Χ.). Το φονικόν δίκαιον άπετέλει μέρος του ιερού δικαίου* διότι κατά τάς 

θρησκευτικάς τών αρχαίων δοξασίας ό βίος τών ανθρώπων ένομίζετο δώρον του 

θεού* δ δέ στερών τίνα του βίου ού μόνον προς το θείον ασεβεί, άλλα καί τήν 

πόλιν μιαίνει ('Αντιφών, τετραλογ. Γ' α' 2—6 καί Γ' γ ' 7)* τοιούτον δ' δντα τον 

φονέα έδίωκον καί το θείον μηνΐον καί ή του παθόντος οργή ζητούντος έκδίκη-

σιν αλλά τήν μήνιν ταύτην του θείου έδύνατο νά πραόνη ώς καί τον της πόλεως 
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έκ του μιάσματος καθαρμον να έπενέγκη μόνον ή τιμωρία του φονέως· διό ή 

δίκη εξιλασμός τις εθεωρείτο. δθεν βσοι τον φονέα άτιμώρητον έν έαυτοΐς ήνεί-

χοντο ή όμοτράπεζον έποιοΰντο ή καΐ απλώς έπεκοινώνουν αύτω, συνεμιαίνοντο 

καΐ εις την όργήν των θεών συνυπέκειντο' και εις τήν πόλιν δέ άσύρφορον έγίνετο* 

έάν ό φονεύς μιαρος καΐ άναγνος ών εις τα τεμένη των θεών εισερχόμενος έμίαινε 

τήν άγνείαν αυτών καΐ μετά τών αναίτιων έπικοινωνών συγκατεπίμπλα τούτους 

της εαυτού μιαρίας" έκ τούτου δέ λέγει ό 'Αντιφών (τετραλογ. Α' α' 10) at τε 

άφορίαι της γης έγίνοντο και αί πράξεις τών ανθρώπων δυστυχείς άπέβαινον, δι& 

και της κοινωνίας χάριν ό φονεύς έδει να άπομακρυνθή. Τον έκ του μιάσματος 

της πόλεως καθαρμόν, ως και τον του θείου έξιλασμον δια της δίκης ή τιμωρίας 

του φονέως καθήκον ίδιον έθεώρουν οι συγγενείς του φονευθέντος «.ευσέβειας ένεκα, 

και τον δίκαιον ("Αντιφ. Π. τ. χορευτοΰ 7). Το γένος τών Άδαμαντιδών έν τη 

θεσσαλική Αχαία έβάρυνε κατάρα και μίασμα έκ παναρχαίων χρόνων, ώστε οι 

καταγόμενοι έξ αύτοΰ άπείργοντο έκ του Πρυτανείου της πόλεως (Ήρόδ. Ζ' 197). 

Ό Λυσίας κατ* "Ανδοκίδου 53 νυν οΰν χρή . . . Άνδοκίδου τήν πόλιν καθαίρειν 

καί άποδιοπομπεΐσθαι και φαρμακόν άποπέμπειν και άλιτηρίου άπαλλάττεσθαι». 

Πρβλ. τήν λ. φαρμακός, κάθαρμα, περικάθαρμα, περίψημ,α, δημόσιος. Ό φονευθείς 

προτρέπει τους συγγενείς να έκδικήσωσι τον φόνον αύτοΰ (επισκήπτειν, εΛεξιέ-

ναι)' έδύνατο μάλιστα τοΰτο καΐ προς τον έν τη νηδύϊ της μητρός οντά παΐδα να 

παραγγείλη. « (Ό φονευθείς) έπέσκηπτεν έμοί καί . . . τφ άδελφφ τώ αύτοΰ, και 

τοις φίλοις πασι τιμωρεΐν υπέρ αύτοΰ Άγόρατον* καί τη γυναικί τη αύτοΰ έπέ-

σκηπτε, νομίζων αυτήν κυεΐν έξ αύτοΰ, έάν γένηται αύτη παιδίον, φράζειν τ φ γε-

νομένω δτι τον πατέρα αύτοΰ Άγόρατος άπέκτεινε, καί κελεύειν τιμωρεΐν υπέρ 

αύτοΰ ώς φονέα Οντα». (Λυσίας, Κατ* Άγοράτου 42). *Η έπίσκηψις δ' αύτη ύπε-

τίθετο γινομένη κατά γενικήν αρχήν «το αίμα αίμα απαιτεί». 

Ό φονεύς ήτο μισητός ώς χύσας άνθρώπινον αίμα* άλλ' ό έν τή αλλοδαπή 

φονεύσας δστις ήρχετο εις ξένην χώραν δεν έβλάπτετο, διότι ώς Ικέτης είχε δι

καίωμα νά τύχη φιλόξενου υποδοχής ώς δυστυχής* άφειλον να δεχθώσιν αυτόν 

μετ* αΐδονς δηλαδή μετά σεβασμοΰ καί οίκτου *, ένεκα τής δυστυχίας αύτοΰ. 

'Αλλά βραδύτερον ύπέβαλλον αυτόν εις θρησκευτικούς καθαρμούς, δι' ών έπεδιώ-

κετο να έξαλείψωσι το μίασμα, δπερ προεκάλεσεν ή τέλεσις τοΰ εγκλήματος. Ό 

Πυλάδης μετά τοΰ Όρέστου, κτείναντος τήν Κλυταιμνήστραν έν Μυκήναις, δέν 

φοβοΰνται μή κριθώσι καί καταδικασθώσι ύπο τών Άργείων «ού προσήκομεν κο-

λάζειν τοοσδε, Φωκέων δέ γη» (Εύρ., 'Ορέστ. 771). 

Είτε ακούσιος ό φόνος ήν είτε εκούσιος, ουδεμία δικαστική δίωξις κατά τοΰ 

φονέως ύπο τών προσηκόντων τ φ παθόντι έγίνετο, έάν ό παθών αυτός, πρίν τε-

λευτήση, συνεχώρει πεισθείς τφ δράσαντι 2 (Δημ. ΛΖ, 59 σ. 983). Kai έν Πλάτ. 

Φαίδ. 114 καί οί έν τφ Ταρτάρω τιμωρούμενοι έπί άμαρτήμασιν ίασίμοις (=θυμφ 

γενομένοις) ίκετεύουσι τους άδικηθέντας έασαι αυτούς έκβ^ναι (έκ τοΰ Ταρτάρου) 

1) Κ. Γαρδίχας, έν Rev. dr. pénal et Criminologie, Bruxelles τ. Γ' σ. 797. 
2) ΆθηνςΕ Λ' 274 σημ. 1. 
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είς τήν Άχερουσίαν λίμνην καί δέξασθαι, καί έάν μεν πείσωσιν, έκβαίνουσί τε καΐ 

λήγοναι τών κακών, ει δε μή φέρονται και αΰθις εις τον Τάρταρον . . . και ταύτα 

πάσχοντες ού παύονται, πριν αν πείσωσιν ους ήδίκησαν αοτη γαρ ή δίκη υπό των 

δικαστών αύτοις έτάχθη. Πρβλ. Εύρνπίδ. Ίππόλ. 1448—50' (του 'Ιππολύτου φονευ

θέντος εκ της κατάρας τοΰ πατρός καί είπόντος αποθνήσκω) «δλωλα καΐ δή νερτέ-

ρων ορώ πύλας», (ό Θησεύς έρωτα) «ή την έμήν αναγνον (=άνάγνιστον, εναγή) 

εκλιπών φρένα ;» (ό 'Ιππόλυτος αποκρίνεται) «ού δήτ, επεί σε rovo1 ελευθερώ 

φόνου». Θησ. Τίς φής ; άφίης αίματος μ' ελεύθερον ; Ίππόλ. τήν τοξόδαμνον 

παρθένον ("Αρτεμιν) μαρτύρομαι. 

Ώ ς προς τήν συναίνεσιν του παθόντος παρατηρείται Οτι 6 Δημ. KL' 59 σ. 

983 απάντων τούτων (=τών φονικών αδικημάτων των τε ακουσίων και εκουσίων) 

δρος καί λύσις τοις παθουσι τέτακται το πεισθέντας άφειναι καί τοΰθ' ούτω το 

δίκαιον εν πάσιν ισχύει, ώστ'' εάν ελών τις ακουσίου φόνου καί σαφώς έπιδείξας 

μή καθαρόν, μετά ταΰτ' αίδέσηται ( = συγχώρηση) καί άφή (τον καταδικασθέντα), 

ούκέτ' έκβαλεΐν κύριος τον αυτόν έστιν. ουδέ γ', αν ό παθών αυτός άφη του φό

νου, πριν τελευτήσαι, τον δράσαντα, ούδενί τών λοιπών συγγενών Ιξεστ' έπεξιέ-

ναι, αλλ* ούς έκπίπτειν καί φεύγειν, αν άλίσκωνται, καί τεθνάναι τάττουσιν οι νό

μοι, τούτους εάν άφεθώσιν, άπαξ απάντων εκλύει τών δεινών τούτο το ρήμα». Ό 

Πλάτων (Νόμοι 869 Α—Ε) δμως εν αντιθέσει προς τήν εν ισχύει Άττικήν νομο-

θεσίαν επιβάλλει τω φονεϊ την ενιαυσίαν φυγήν καί τον καθαρμόν, και εάν ο πα

θών άφη ήτοι συγχώρηση αυτόν. 

Ώ ς ανωτέρω εΐπομεν τον εκ του μιάσματος της πόλεως καθαρμόν ώς καί τον 

του Θείου έξιλασμον δια της δίκης ή τιμωρίας του φονέως καθήκον 'ίδιον έθεώ-

ρουν οι συγγενείς του φονευθέντος ('Αντιφών περί του χορευτοΰ 7). α Τήν δίωξιν 

του φονέως ποιεΐσθαι ευσέβειας ένεκα καί του δικαίου». Προς ενδειξιν του δτι ό 

θάνατος βίαιος έγένετο, κατά τήν έκφοράν του φονευθέντος ό συγγενής επέφερε 

δόρυ, όπερ ένεπήγνυεν επί του μνήματος, τότε δε καί προηγόρευεν όνομαστί τον 

κτείναντα καί δτι θέλει διώξει αυτόν επί τω φόνω. διό καί ό τοιούτος δορίληπτος 

έλέγετο, ό καθ' οδ το δόρυ ένεπάγη (δορίληπτος 1, ο κατηγορούμενος ό επί τη 

τοιαύτη συμβολική επικηρύξει διωκόμενος). (Δημ. ΜΖ 69 καί Πολυδ. Η' 65) μή 

άπογράφεσθαι τον κτείναντα ( = μ ή καταγγέλλειν τον φονέα) πριν τήν οίκίαν του 

αποθανόντος καθαραι καί τα νομιζόμενα ποιήσαι (Αντιφών ϊ. ά. 37) 2 ' τότε δέ ό 

συγγενής του φονευθέντος προηγόρευεν όνομαστί τον κτείναντα καί δτι θέλει διώ

ξει αυτόν επί τφ φόνω' δια της προρρήσεως δέ ταύτης άρχεται της διώξεως δ 

κατηγορών προαγορεύων τω φονεΐ άπέχεσθαι τών δημοσίων τόπων καί τών ιερών 

καί εϊργεσθαι τών νομίμων, ήτοι της εξασκήσεως τών εκ του νόμου πολιτικών 

αύτου δικαιωμάτων τήν σημασίαν τούτων άπεσάφησεν ό 'Αντιφών (έ'.ά. 35). Κατ' 

άλλην δέ μαρτυρίαν του αύτου ρήτορος, ενίοτε καί πολλας ημέρας δστερον μετά 

τήν κηδείαν άπεγράφοντο τήν δίκην καί προηγόρευον τφ φονεΐ εϊργεσθαι τών νο

μίμων ('Αντιφών, έ'.ά. 34)* εκ δέ του Δημοσθένους μανθάνομεν δτι υπ' αύτοΰ 

1) Το λεξικον τοϋ Κωνσταντινίδου δέν σημειοΐ τήν λέξιν, ήν έχει δ Ήανχιος. 
2) Βλ. έν «ΆθηνςΕ» Λ' σ. 241. 
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του Δράκοντος ένομοθετήθη το χέρνιβος εϊργεσθαι τον άνδροφόνον, σπονδών, κρα

τήρων, ιερών, αγοράς (Δημ. Κ' 158). Σοφοκλ. Οίδ. Τ. 233 . . . μήτ' εσδέχεσθαι 

μήτε προσφωνείν τίνα, | μητ' εν θεών εύχαισι μήτε θύμασιν | κοινον (=κοινωνον) 

ποιεΐσθαι, μήτε χέρνιβος νέμειν | ώθειν δ' απ' οΐκων πάντας, ώς μιάσματος . . · 

Και ΑΙσχύλ. (Εύμεν. 655) ποίοισι βωμοΐς χρώμενος τοις δημίοις ; | ποία δε χέρ-

νιψ φρατέρων προσδέξεται ; 

Έξαγίζω τίνα, ώς εναγή άπελαύνω και άγηλατεΐν διό και εξάγιστος ό τοι

ούτος ( = εναγής και άγήλατος=μιαρος καΐ ακάθαρτος εκ του χυθέντος αίματος 

και προς καθαρμον έξοριστέος). 

Ό νομοθέτης έ'ξω των περιρραντηρίων της άγορας έξείργει τους κακούργους 

(ΑΙσχίν. Γ' 176, Α' 164). ( Ό 'Ορέστης ώς μητροφόνος) έλθών δ' έκεϊσε, πρώτα 

μέν μ' ουδείς ξένων j εκών έδέξαθ', ώς θεοΐς στυγούμενον* j οί δ' έ'σχον αιδώ, 

ξένια μονοτράπεζά μοι | παρέσχον, οϊκων δντες εν ταύτω στέγει, | . . . εις δ' άγγος 

ϊδιον 'ίσον άπασι βακχίου | μέτρημα πληρώσαντες είχον ήδονήν" | σιγή δ* έτεκτή-

ναντο κάν άφθεγκτον, ώς [ δαιτος γενοίμην πώματος τ ' αυτών δίχα* J κάγώ 'ξε-

λέγξαι μέν ξένους ούκ ήξίουν, ] ήλγουν δε σιγή κάδόκουν ουκ εΐδέναι, | μέγα στε-

νάζων, οονεκ' ή μητρός φονεύς (Εύρνπ. Ίφιγ . Τ 945). Φοβούμενοι δ' οι άνθρωποι 

τήν μιαρότητα του άνδροφόνου και το διαλέγεσθαι μετ' αύτοΰ έ'φευγον (Λυσίας 

ΙΓ ' 82). «"Αφθογγον είναι τον παλαμναιον νόμος, | έ'στ* άν προς ανδρός αίματος 

καθαρσίου | σφαγαί καθαιμάξωσι νεοθήλου βοτοΰ». (Αίσχ. Εύμ. 448)" «τί σιγςίς ; 

(μών φόνον τιν' είργάσω ; μή φόνον διέπραξας (Άποσπ. Εύρνπ. 1028). Ξυνηγορεΐς 

σιγώσα τώ κατηγορώ (Σοφ. Τραχ. 814)· αυτό δε το σιγάν όμολογοΰντός εστί σου 

{Εύρ. Ίφιγ . Αύλ. 1142). φησίν σιωπών (Όρέστ. 1592). 

Προς καθαρμον του φονέως έχρησιμοποιεΐτο κατά προτίμησιν το χοιρίδιον. 

"Ολον το αίμα αύτοΰ έρρεεν επί τών χειρών τρΰ φονέως, επιστεύετο δ' δτι είχε 

τήν δύναμιν να άπαλείψη το αίμα του θύματος του φόνου Οπερ έμίαινε το αίμα 

του φονέως. Ό Ηρόδοτος (Α 35) ομιλεί περί τοιούτων καθαρμών δι' αίματος 

χοιριδίου. ( Ό ρ . και Άπολλώνιον Δ 704). Ούτως ή Δημήτηρ έκάθηρε τον 'Ιάσονα, 

οδτω δ' έγένετο και ό καθαρμός της Μήδειας δια τον φόνον του Αίήτου. Ή 

σκηνή του καθαρμού του Όρέστου άπεικονίσθη εν δοχείοις της 'Απουλίας *. Έ π Ι 

αγγείου της 'Απουλίας είκών (1314 Mon. Inst. IV 48) άφορος εις τελετήν θρη

σκευτικού εξιλασμού (εξευμενισμού). *0 'Ορέστης κατηφής κρατών γυμνον ξίφος, 

κάθηται επί της βάσεως λιθίνης στήλης της εν τω ναώ του έν Δελφοΐς 'Απόλλω

νος έμφαινούσης τον όμφαλόν ήτοι το κέντρον της Γης, περικαλυπτομένης υπό δι

κτύου εξ έρέας. "Οπισθεν αύτου ισταται ό 'Απόλλων οδ τό στέρνον δεν καλύπτε

ται υπό της μεγαλοπρεπούς έσθήτος αύτοΰ' δια της αριστεράς χειρός κρατεί δέν-

δρον δάφνης, δια δε της δεξιάς πάλλει δέλφακα ζώντα υπέρ τήν κεφαλήν τοΰ φο

νέως. Κατά τον Bot flicker (Arch. Zeitung 1860 σ. 61) ή είκών αναπαριστά το 

πρώτον μέρος της τελετή τών χειροκτόνων καθαρμών, της δια βραχέων αναφερο

μένης υπό τοΰ Αισχύλου (Εύμεν. 230 έ.). Δεύτερον μέρος της τελετής είναι ό 

1' Baumeister, D e n k m ä l e r II σ. 1117. Κ. Γαοδίχας, Rev . be lge τ 3 σ. 811. 
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ραντισμος των χειρών καΐ του φονικού ξίφους δια του αίματος του φονευθέντος 

χοιριδίου. "Οπισθεν του Άπόλλωνως ίσταται ή αδελφή αύτοΰ "Αρτεμις ένδεδυμένη 

ώς κυνηγός, φέρουσα φαρέτραν, τόξον και δύο κυνηγετικά ακόντια. Έ ν τφ άρι-

στερφ της εικόνος μέρει κείνται ! αϊ διώκτριαι Ερινύες περιπεσουσαι εις δπνον. 

*Η σκιά της Κλυταιμνήστρας άνελθουσα προς αύτας (ΑΙσχ. Εύμδν. 94 έ.) επι

τάσσει τήν έκτέλεσιν του καθήκοντος, μία δέ των Έρινύων ανεγειρόμενη πως έκ 

του εδάφους θα άφυπνίση αμέσως τάς άδελφάς αύτης {ΑΙσχ. Εύμεν. 140 έ.). Και 

ό δικαίως κτείνας (=ό έν άμύνη ων) και υπό του νόμου μή τιμωρούμενος επί τό> 

φόνω και ό ακουσίως κτείνας ώφειλε να ύποστή τον θρησκευτικον καθαρμον ή 

έξαγνισμον. (βλ. Άντιφ. Περί του χορευτου 4 καΐ Ήρωδ. φ. 87 Δημοαθ. κ. 

Άριστοκράτους 644). Ό Ηρόδοτος (Α 35) ιστορεί δτι παρά τοις Λυδοΐς ύπηρ-

χεν ό αυτός και τοις "Ελλησι νόμος περί καθαρμού του φόνου του ακουσίως γε

νομένου. Ούτως ό Κροίσος έκάθηρε τον "Αδραστον, δς άκων άποκτείνας τον άδελ-

φον αύτου και προσφιλή είς τον Κροΐσον ικέτευε και έδεΐτο καθάρσεως. 

6. Άποσάφησις ορών. Παλομναΐος : α') ο τη ιδία παλάμη, χειρί, άνελών 

τίνα, αντόχειρ ό μεμιασμένος αίματι, μιαιφόνος (Σοφ. Τραχ. 1207). β') ικέτης 

Ινεκα φόνου μήπω έξαγνισθείς=προστρόπαιος (Αισχύλ. Εύμεν. 448. Σοφ. Ή λ . 

587). γ') παλαμναΐος δαίμων, ό άλάστωρ, ό εκδικητής του αίματος {Ενρ. Ίφιγ . 

Τ . 1218) θεότης παλαμναία {Τίμαιος ό Λοκρος 105 Ξεν. Κ.Π.8, 7,18). 

Πρωτοκτόνος=ό το πρώτον κτείνας άνθρωπον (ΑΙσχ: Εύμ. 441, 718), άντί-

θετον πολυφόνος. Ό Ίξίων, μυθικός βασιλεύς της Θεσσαλίας, ήτο ό πρώτος άν-

θρωποκτόνος και επομένως ο πρώτος ικέτης (Πίνδ. Πυθ. Β' 21. Διόδ. 4,69). 

Πρωτοπήμων, δ πρώτος αίτιος του κακοΰ (ΑΙσχύλ. Άγαμ. 223). 

Πολυκτόνος, ό πολλούς κτείνων, φονικός. 

Φονοκτονω (-ία -όνος) μιαίνω δια του φόνου* ξιφοκτονώ' λιμοκτονώ" φονόρυ-

τος {ΑΙσχ. επτά επί Θήβας 938), φονουργός. 

Φόντης έν συνθέσει πατροφόντης κλ. πατροκτόνος, πατραλοίας. 

Φονεύω (-φονάω -ώ πρβλ. τιμάω -ώ). άντιφονενω' ποινάς άντιφόνους άτας 

ΑΙσχ. Εύμ. 982)· άλληλοφόνος, αντιφόνος δίκη {Σοφ. Ή λ . 248). 

Φόνιος, φονικός, φονιάδης. άλληλοφόνος· άπόφονος=ειδεχθής. Ό κατ' ά. 86 

ΠΚ 1950 ιδιαζόντως απεχθής φόνος Ενρ. Όρέστ. 163,192). Ό καταφανής και οι κα-

ταφόναι'οι φόνου άξιον πράξαντες επαξίως καταφονευτέοι {Εύστάθ. είς Ί λ . Ρ122). 

Αύτοφόνος* γιγοντοφόνος· θηλυφόνος=ό φονεύων γυναίκας" νεόφονος=νεωστί 

φονευθείς {Ενρ. Ήλέκ. 1172). 

Ξενοφόνος -έω=ό ξένους φονεύων {Ενρ. Ί . Τ. 776). 

Πολυφόνος, πολύ φονικός" πολλούς φονεύων και πολνκτόνος ή Ελένη {Εύρ. 

Έ λ . 198). 

Μιαιφόνος (-ία -έω. -ικος)=μολύνεσθαι διά φόνου, μολυνοπραγμονεΐσθαι. 

«άπωλύμην μολυνοπραγμονούμενος» {Άριστοφ. "Αχ. 382). 

7. Ai "Ερινύες. Ή έκτέλεσις της ποινής προσήκει τω Διί, δς ήν ό ύψιστος 

του δικαίου διαχειριστής. «Ζευς νεμέτωρ», «Ζευς έτερορρεπής νέμων, είκότως [ ά

δικα μεν κακοΐς, δσια δ' εννόμοις «ΑΙο~χ., Ε π τ ά επί Θήβας 485 και Ίκέτιδες 403. 
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"Η Δίκη συμπάρεδρος του Διός' «είπερ εστίν ή παλαίφατος | Δίκη ξύνεδρος 

Ζηνός άρχαίοις νόμοις» (Σοφ. Ο ιδ. Κ 1376), ή Διός παις παρθένος Δίκη (ΑΙσχ. 

Ε π τ ά επί Θήβας 662). 'Επίκουροι της Δίκης od 'Ερινύες (Ίλιάδ. Ι 454, 571. 

Ό δ . β 134, λ. 280). Ü ü * 8 
Αι Ερινύες όραταί εις τον ενοχον μόνον παρακολουθουσιν αυτόν πανταχού κατά 

Γήν τε καΐ θάλασσαν, άπηνώς και αδιαλείπτως καταδιώκουσαι του άδικήσαντα 

ως κύνες τον νεβρον (Αίσχύλ. Χο. 1055, 1061 καί Εύμ. 230, 246). Εις τά ωτα 

του ενόχου περιβομβεΐ ό δυσκέλαδος αυτών ύμνος, φέρων αυτόν εις έκστασιν φρέ

νων* ούδ' οί θεοί δύνανται νά λυτρώσωσιν εκ των χειρών αυτών το θύμα, οδ εκ-

μυζώσι το αίμα καί άπάγουσιν εις "^.δου προς τιμωρίαν (Αίσχύλ. Άγαμ. 460. 

Εύμ. 306). ··:! 

Παρεμφερής τω λειτουργήματι τών Έρινύων εστίν ή είκών της μορφής αυτών, 

ως εικονίζονται υπό Αισχύλου. Έ ν ταΐς θριξί της κόμης φέρουσα δφεις έμπε-

πλεγμένους (όφιοπλόκαμοι), ίάπο τών οφθαλμών αυτών αποστάζει αίμα, μέλαν 

εστί το του προσώπου χρώμα, μελαίνη έσθήτι περιβεβλημέναι, μέλαιναι δέ καί 

τήν βψιν καθόλου· διό καί ορθώς «Ννκτος παίδες» αποκαλούνται (ΑΙσχ. Εύμεν. 

51, 72, 876, 1034 Χο. 1047). 

Αι Ερινύες Δίκης επίκουροι έξευρήσουσι τον άμαρτόντα (Απόσπασμα Ηρα

κλείτου 94). Ύστερόποινος "Ατη, ή Έρινύς ή μετά το κακόν διώκουσα καί τι

μωρουμένη τους κακούργους (ΑΙσχ. Άγαμ. 58, Χο. 383). Ύστερόπους Νέμεσις, 

Έριννς. Κατά τον Σοφοκλέα (Οίδ. Κ. 40, 106, 1568) είσί θυγατέρες της γης καί 

του Σκότους έν ν^-δου ένδιαιτώμεναι καί υποτελείς αύτω καί τοις Όλυμπίοις 

θεοί ς. Αωβητηρες ύστεροφθόροι (λοχώσιν) "^.δου καί Θεών Ερινύες 'Αντιγόνη 

1075). Ύστεροφθόροι Ερινύες (αι δστερον μέλλουσαι βλάψειν). Σεμναί τε θεών 

παίδες Ερινύες, ] cd τους αδίκως θνήσκοντας όρατ' ('Ηλεκτρ. 112), τους εύνάς 

ύποκλεπτομένους, j Ιλθετ' άρήξατε | τίσασθε πατρός φόνον ημετέρου. Ποίνιμος Δί

κη Έριννς (Τραχίνιαι 808). ποίνιμοι Ερινύες. (Αίας 839). Είσί ταχεΐαι, τανύπο-

δες (Αίας 837) καί πάνθ' όρώσαι καταδιώκουσαι τους άδικουντας ώς αφυκτοι 

κύνες μετάδρομοι κακών πανουργημάτων j ('Ηλέκτρα 1387), ποδώκεις ('Αντιγόνη 

1104). Αι 'Ερινύες «Κωκυτον περίδρομοι χύνες» ('Αριστοφάνους Βάτρ. 472). 

Κατά τον| Ευριπίδη» συμπληρουντα τήν εικόνα είσί πτεροφόροι, αίματωποί 

καί δρακοντώδεις κόραι, μέλαιναι το χρώμα καί έχίδνας έχουσαι έν χερσίν (Όρέστ. 

255, 316. Ίφιγ . ή εν Τ. 285. 'Ηλέκτρα 1345). Ώ ς τιμωροΰσαι τον φόνον «αίμα

τος τιμωρίαι» επικαλούνται ('Ορέστης 400), αίματος τινόμεναι δίκαν, τινόμεναι 

φόνον (Σοφοκλ. Ή λ . 1385 έ.). Ό μέν "Αρης εικονίζεται ώς κυνηγός, αϊ δ* Ε ρ ι 

νύες ώς κύνες. Ό μέν Άρης αίμα φυσών προνέμεται, αϊ δέ μετάδρομοι κακών 

πανουργημάτων άφυκτοι κύνες βεβασιν. 

"Υπό του Ευριπίδου το πρώτον ορίζεται ό αριθμός αυτών «τρισσαί Ευμενίδες» 

('Ορέστης 408, Τρωάδες 457), ώς τίνες επί τών Άλεξανδρεωτικών χρόνων επε-

κλήθησαν. Τισιφόνη, διότι τον φόνον τίνυται ήτοι εκδικείται παρά το τίνεσθαι 

τους φονέας. Μεγαιρα, ώς μεγαίρουσα καί φθονούσα τ φ κακούργω ζητεί έκδίκη-

σιν παρά το μεγαίρειν καί φθονεΐν τοις κακοΐς. Άληκτώ, ήτις ουδέποτε λήγει 
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διώκουσα τον κακουργον παρά το μη λήγειν του τιμωρεΐσθαι τούτους (Τζέτζου, 

Λυκόφρ. 406). Νέμεσις — Έρινύς. Νεμέτωρ Ζευς, τιμωρός. Κατά τον ΑΙσχνλον 

(Χο. 556) τιμωρούνται τον φονέα και μέχρι τρίτης 1 γενεάς* φόνου δ' Έρινύς ούχ 

ύπεσπανισμένη | άκρατον αίμα πίεται τρίτην πόσιν (Χο. 578). 

Αϊ 'Ερινύες καλούνται Ευμενίδες (όνομάζειν γαρ αιδούμαι θεάς Εύμενίδας>>) 

και Σεμνοί (Σοφ. Ο ιδ. Κ. 42). Άραί' διότι άρά έστιν ήεύχή, ην ό αδικηθείς εν 

τη αγανακτήσει αύτου εκφέρει, επικαλούμενος την θεότητα ώς προστάτην του δι

καίου προς έκδίκησιν και τιμωρίαν του άδικήσαντος «ήμΐν μέν εύχάς τάσδε, τοις 

δ' έναντίοις | λέγω φανήναί σου, πάτερ, τιμάορον, | και τους κτανόντας άντικατα-

κτανεΐν, δίκην | ταυτ' εν μέσω τίθημι της κακής αράς [ κείνοις λέγουσα τήν δέ 

την κακήν άράν. (Αίσχ. Χ.. 146). ώλεσίοικος Έριννς {ΛΙσχ. Ε π τ ά επί Θήβας 

719). Ή τιμωρία του κάκου θεωρείται τοσούτω αναπόφευκτος δσω καί οί νόμοι 

των θεών οί αναλλοίωτοι, ώς αϊ Μηϊραι διέγραψαν αυτούς. Ή δίκη ώς αναπό

φευκτος υπό της Μοίρας έπιφερομένη και ή ποινή ώς προσωποποίησις της Μοί

ρας «μοιραδία τίσις» (Σοφ. Οϊδ. Κ. 229). Βωμον αϊδεσαι δίκας' \ μηδέ νιν | κέρ

δος ΐδών άθέω ποδί λάξ άτίσης" ποι J να γαρ έπέσται" | κύριον μένει τέλος (Αίσχ. 

Εύμ. 539) ούδ' απαλλάσσει γενεάν γένος, άλλ' έρείπει | θεών τις, ούδ' έχει λύ-

σιν [ (Σοφ. Άντιγ. 596). 

Έρινύς μελάναιγις {ΑΙσχ. Ε π τ ά επί Θήβας 699) Νυκτός παίδες άπαιδες (cd 

Ερινύες) ούκέτι παίδες (άλλα γραΐαι) (Αίσχ. Εύμ. 1035). Νυκτός παλαιαί παίδες 

(69) συντέμνουσι γαρ | θεών ποδώκεις τους κακόφρονας βλάβαι (Σοφ. Άντιγ. 

1103). (συντόμως) κατακόπτουσι και βλάπτουσι (Σχόλ.). 

Ή Δίκη καί ή Έρινύς : Άλλα σ' Έρινύς όλέσειε τέκνων | φονία τε Δίκη 

(Ενρ. Μήδ. 1389 καί Σοφ. Αΐας 1390). Βαρύδικος ποινά (Αίσχ. Χο. 936). "Ατής 

αρουρα θάνατον έκκαρπίζεται (Επτά επί Θήβας 601). εγκοτοι κύνες (Χο. 924, 

1054). Κακών μνήμονες" άμείλιχον ήτορ εχουσαι=ύστερόποδες Ερινύες,=ύστερό. 

πους Νέμεσις (Άγαμ. 58 ύστερόποινος). Ύστεροφθόροι 'Ερινύες (Σοφ. Άντιγ-

1074. Ύστερόποινοι, τανύποδες (Αΐας 837). Ύστερόποινος "Ατη. Έρινύν Άτην 

έτέραν έπάγουσαν επ' Ά τ η (ΑΙσχνλ. Χο. 405) δρομάδες ώ πτεροφόροι j ποτνιάδες 

θεαί, (Ενριπ. Ό ρ . 317). της έμής παιδος Δίκην, "Ατην Έρινύν θ' αίσι τόνδβ εσφαξ' 

έγώ (Αίσχ. Ά γ . 1432). 

Παραβασίαν όξύποινον-ώκύποινον (Αίσχ. Ε π τ ά επί Θήβας 743=ταχέως 

τιμωρουμένη. Άντίθετον όψίποινος. (Ποίνια πάθεα παθεϊν (Σοφ. Ή λ . 209)' άντί-

θετον νήποινον μεταποίνιος δίκη, άντίθετον : ληθίποινος. Έμποίνιμος = υποκείμε

νος εις ποινήν αφροδίσιος όρκος ούκ έμποίνιμος (Στοβ.). 'Έ.μτιοίνιος=ίμποίνιμος' 

νηλεοποινοι Μοΐραι, Κήρες = αί ανηλεώς τιμωροΰσαι ('Ησίοδος, Θεογονία 217), 

ήλεόποινος = ο τους ήλεούς (μωρούς, παράφρονας) τιμωρών, νηλιτόποινος, ό άφεύ-

1ι Παρά τοις συγχρόνοις πρωτογόνοις της νήσου Ζαχαλίνης Ζιλγά<οις ή ύποχρέωσις προ ς 

έκδίκησιν τοϋ φονευθέντος βαρύνει πάντα τα μέλη της οικογενείας καί τους απογόνους αυτών 

μέχρι καί τρίτης γενεάς. Βλ. Έ μ ή ν Έγκληματολογίαν τ Α' ε*κδ. ε' καί ς' 1966, 1968 σ. 18. 

Kulischer, Z e i t s c h r i f t für die g e s a m t e a t i a f r e c h t s V1, ibsenscliaft τ. 30 σ. 20t. 
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κτως τιμωρών το* ένοχον αντί νηλεόποινος (άνοικτιρμόνως τιμωρώ ν) ών σεποί-

νιμος Δίκη τίσαιτ8 Έρίνύς τ*', έί θεμίστ' έπευχομάι* | θέμις δ', έπεί μοι τήν εριν 

σύ προΰβαλες (Σοφ. Τραχ. 808). μνήμων, τ* Έρινύς και τελεσφό ρος Δίκη | κα

κούς κακώς φθείρειαν (Σοφ. Α'ίας 1390). 

Πράκτορες αίματος (Αιο'χ. Εύμ. 319)· φόνου πράκτωρ (Σοφ. Ή λ . 953)' δώ-

σουσ' άντιφόνους δίκας (Ήλ. 248). 

Άτίτης = δ μη τίνων δίκην, ατιμώρητος (Λϊσχ. Εύμεν. 256) . 

Παλίμποινον : Τα παλίμποινα—εχ,δίχΎίσις (Αίσχ. Χο. 793). Ζαμε νής φ ό 

νον | φόνος αμείβεται (Ευρ. Μήδ. 1266). Όξυμήνιτοι φόνοι, οξέως τήν μήνιν τ ώ -

Έρινύων έγείροντες (Αίσχ. Εύμεν. 472). ν 

Το ιερόν τ<δν Έρινύων εκείτο μεταξύ του 'Αρείου Πάγου και της Άκροπό" 

λεως (Θουκ. Α' 126) ^νθα συμπίεσις του εδάφους γίνεται ώς το μέσον εφιππίου 

και του σάγματος. Κατά Διογ. Ααέρ. (Ι, 10. 112) το ιερόν ίδρύθη υπό του Έ π ι -

μενίδου, δτε έκάθηρε τήν πόλιν εκ του Κυλωνείου άγους, άλλα κατά τον Αίσχύ-

λον φαίνεται άρχαιότερον ιδρυθέν μετά τήν δίκην του Όρέστου. «Δείνα ί μέν οδν 

θεαί τώδ' άχει πεπληγμέναι J πάγον παρ' αυτόν χάσμα δύσονται χθόνος | σεμνον 

βροτοΐσιν ευσεβές χρηστήριον (Εϋρ. Ή λ . 1270). ενταύθα θύουσι μέν δσοις έν 

Άρείω Πάγω τήν αίτίαν έξεγένετο άπολύσασθαι, θύουσί τε και άλλω ς ξένοι τε 

ομοίως και αστοί (Παυσ. Α' 28). 

8. Ή ποινή παρ" άρχαίοις Έλλησιν. Το άντιτιμωρεϊσθαι ή το κακόν άπο-

διδόναι (Vergelten) αποτελεί τήν βάσιν του αρχαιοτάτου ελληνικού δικαίου ώς το 

του 'Ραδαμάνθυος δίκαιον : Εί καί πάθοι τα τ Ιρεξε δίκη κ' ίθεΐα γένοιτο f Άριστ. 

1132 β 26). Βλ. και Άριστοτέλ. 1397α—1397β (περί ενθυμημάτων) και εί τ φ 

πεπονθότι το καλώς ή δικαίως υπάρχει, καί τ φ ποιήσαντι . . . Ι σ η δ' έν τούτω 

παραλογίσασθαι' εί γάρ δικαίως έπαθέν τι, αλλ' ϊσως ονχ' υπό σοϋ' διό δει σκο-

πεΐν χωρίς ει άξιος ό παθών παθεΐν καί δ ποιήσας ποιήσαι, είτα χρήσθαι όπο-

τέρως άρμόττει* ενίοτε γάρ διαφανεί το τοιούτον καί ουδέν κωλύει, ώσπερ έν τφ 

Άλκμαίωνι τφ Θεοδέκτου» . . . «τήν μέν θανεΐν έκριναν, εμε δε μη κτανεϊν» . . . 

«ώς ούκ άδικον δν το'άποκτεΐναι τον δικαίως αποθανόντα». 

Έπεί | ρέζοντά τι καί παθεΐν έΌικεν (Πίνδ. Νεμ. 4,52). 'Αντί μέν έχθρας 

γλώσσης έχθρα | γλώσσα . . . | αντί δέ πληγής φονιάς φονίαν \ πληγών τινετω. 

Δράσαντι παθεΐν, τριγέρων μύθος τάδε φωνεΐ (Αίσχ. Χο. 309). Νόμος μέν φο

νιάς σταγόνας | χυμένας ές πέδον άλλο προσαιτεΐν | αίμα. ßoc£ γάρ λοιγος Έρι-

νύν | , παρά τών πρότερον φθιμένων άτην | έτέραν έπάγουσαν έπ* άτη. (400, 

Άγαμ. 1563). Παλίρρυτον γάρ αίμ' ύπεξαιρουσι τών κτανόντων j οι πάλαι θα

νόντες (Σοφ. 'Ηλέκτρα 1420). ίώ δίκα καί θεών παλίρρΌυς πότμος (Εύρ. Ή ρ α κ . 

Μαιν. 739). 

Αίσχ. Εύμ. 782. ιόν άντιπενθτ} μεθεΐσα (=ίσοπενθή, δμοια δρώντα, οΐς πέ-

πονθα Σχολ.). Άντιπενθής* δμοια δρών οΐς πέπονθεν ό προκαλών πένθος—ίσο-

πενθής, αντιπαθής, αντιπάθεια το πάσχειν οίον δέδρακεν. Πρβλ. άντιπεπονθός* 

«άντιφόνους άτας» (Αίσχ. Εύμ. 982) καί αντιπαθής, ό αποδίδων το πάθος. 

Φόνον φόνου δέ ρύσιον τίσα>=φόνον αντί φόνου (Σοφ. Φιλοκ. 959), διδόναι 

10 
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δίκας άντιφόνους. ( Ή λ . 248), δράσαντι γάρ τοι παθεΐν οφείλεται* (έπραξεν ώς 

έκρανε {Αίσχ. Άγαμ. 369). Καί τους κχανόντας άντικατθανεϊν δίκη (Αίσχ. Χο. 

143). τον δρώντα γάρ τι κα& παθεΐν οφείλεται (Σοφ. άπόσπ. 223) και ταυτά 

μούστίν ευσεβή θεών πάρα ; | πώς δ' ου, τον έχθρον άνταμείβεσθαι κακοΐς ; 

(Αίσχ. Χο. 122) πρότερον μέν γάρ έδει τήν έχθραν τους κατηγοροΰντας έπιδεΐ-

ξαι, ήτις εΐη προς τους φεύγοντας (Λυσίας κ. 'Ερατοσθένους 2) παλίρρυτον γάρ 

αΐμ' ύπεξαιροΰσι τών κτανόντων | οι πάλαι θανόντες (Σοφ. Ή λ . 1420). ιού Δίκη 

καΐ θεών παλίρρους πότμος (Ενρ. Ή ρ . Μαιν. 739 θανάτω τείσας άπερ Ιρξεν 

(Αίσχ. Άγαμ. 1528). ει δείν* Ιδρασας δεινά καΐ παθεΐν σε δει (Σοφ. Ά π . 14). 

Jus talionis, talion (λατ. talis—qualis=ToioÜTOv άποτείσεις οίον Ιδρασας* ισοτιμω-

ρία άντιτιμωρία. τον εΰ καΐ κακώς δρώντα εξ ϊσου άρετη άμυνούμεθα (Θονκ, 

IV 63) δικαιουντες τοις αύτοϊς άμύνεσθαι οΐς περ και οι Λακεδαιμόνιοι υπήρξαν 

(IJ 67). «αύτη εστίν ανδρός αρετή, ίκανον είναι τα της πόλεως πράττειν, καΐ 

πράττοντα τους μεν φίλους εδ ποιεΐν, τους δ' εχθρούς κακώς (Πλάτ. Μένων 

71 Ε) (»). 

"Η τιμωρία του αδικήματος ανάγκη να γίνηται ευθύς" διότι ή πάροδος του 

χρόνου «προς τών ήδικηκότων μάλλον (ό γάρ παθών τφ δράσαντι άμβλυτέρα τη 

οργή έπεξέρχεται», (εν τη παρόδω του χρόνου), το δ' «αμύνασθαι ôè τ φ παθεΐν 

δτι έγγυτάτω κείμενον άντίπαλον (δν) μάλιστα τήν τιμωρίαν αναλαμβάνει» (θονκ. 

III 38, 1). Έ ν τφ χρόνω αμβλύνεται ή του παθόντος οργή. 

Ά τ η ποινή : τρίς έν τη έπιγρ. της Γόρτυνος· άπατος (=άνευ άτης, ποι

νής, ατιμώρητος), Κρητ. λέξις. (Inscriptiones Creticae IV Tituli Gortynii curavit 

Margarita Garducci, Roma, 1950 σ. 128 Col II, 1 άπατος. Σελ. 130 Col IV, 17 

Απατον ήμεν. Σελ. 140 Col Χ, 23 άτη ποινή. Σελ. 140 Col XI, 34 άτη ποινή. 

Σελ. 142 Col XI, 41 άτη ποινή). Ή λ. άβατος λείπει εν τ φ Κωνσταντινίδου 

Λεξικφ. Βλ. άνατος (Αίσχ. Άγαμ. 1211), άνατεί (Αίσχ. Εύμ. 59). άτίτης=δ 

μή τίνων δίκην, ατιμώρητος (ό μή πληρώνων το χρέος του) ατίτας μητροφόνος 

(Αίσχ. Εύμ. 256)=μή τιμωρηθείς. Τοεντιτον—το Ινδικον, ύπόλογον (Ησύχιος). 

Τύμμα τύμματι τεΐσαι (χρή)ϊ=φόνος άντίφονος. Τισιάδης (Άριστοφ. Σφήκ. 401)' 

δνομα πλαστον παρά το τείσασθαί τινι=ό ζητών έκδίκησιν. Τιτάνες—τιμωροί* άπο 

του τιταίνειν, άτιτανες ή ατίτανες' οί μή έχοντες άποτίσαι (μάλλον άποτίσασθαι, 

έκδικηθήναι)* τιταΙνειν=τίσιν λαμβάνειν, τιμωρεΐν (Ησύχιος). Τιτάν—τίτας 

τίνω. ποινας άντιφόνους άτας (Αίσχ. Εύμ. 982). "Anoirov—th λύτρον. νήποινος— 

άνεκδίκητος ατιμώρητος (Όμήρ. Όδύσ. α 380 β 145). ποινήλατος— ποινηλατεΐν : 

ποΜ>ασθα«=ποινήν λαμβάνειν, Οταν άντέκτισίν τις λάβη" το αύτο δέ καΐ ρυσίά-

ζεσθαι (ρυσίάς^—άντενεχυράζει). ποινάο>, ποινάομαι=ποινήν λαμβάνω, ποινη-

1) Δημώδης μϋθος λέγει' ήτό ποτέ τις άνθρωπος δικαιότατος κατά πάντα πλην έμίσει 
θανασίμως τον γείτονα και τόσον πολύ ώστε, δτε ποτέ άγγελος έλθών παρά του θεοϋ νά τφ 
δωρήση πάν δτι ήθελε, άλλ" έπί τφ δρω τούτω το διπλάσιον θά έχορηγεΐτο καΐ εις τον γεί
τονα, ον εκείνος θανασίμως έμίσει' τότε εκείνος άπήντησεν αντί άγα&ον τίνος κακόν ήτοι νά 
στερηθη τον έτερον τών οφθαλμών, ώστε κατά τον δ(.ον ό γείτων νά στερηθη αμφότερους τους 
οφθαλμούς. 
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τωρ—τειρα=ή ποίνιμος. <5«καίθί>ν=καταδικάζειν, τιμωρεΐν {Ήρόδ. Α. 100 Τ'29)' 

οιχαιώσεαθε (θέλετε καταδικάσει) ύμας αυτούς {Θουκ. III 40)' τιμήν άρνύμενος 

(προς Τρ4>ων)=τιμωρίαν εισπραττόμενος, τιμωρούμενος τους Τρφας j Ίλ. Α 

159)' τιμωρία άντίθ. συγγνώμη" φόνον άμείψεται | φόνον δικάζων φόνος, Εύρ. 

Ήλ. 1094). θεοδήλητος μιαιφονία=ύβρίζουσα καί προσβάλλουσα το θείον άντι-

χτόνος καί άντικτονία ποινή=ή γενομένη προς άνταπόδοσιν φόνου. 'Ορέστης 

έκτεινε τήν μητέρα j άντικτόνοις ποιναΐσι φιλτάτου πατρός (464)· άνταηοκτείνειν— 

τον έχθρον άνταμείβεσθαι κακοΐς ευσεβές έστι καί τους κτανόντας άντικατθανεΐν 

(Χο. 144). 

Τελεσσίφρων μήνις των θ ε ω ν = ό έκτελών τήν ιδίαν θέλησιν, επί της θείας 

έκδικήσεως (Αίσχ. Άγαμ. 700). μήτε δήρις ρυσίων έφάψεται {Alaχ. Ίκέτ . 412) 

«γειν θέλοντες ρυσίων έφάπτορες (728)· μείζον άρα ρύσιον πόλει τάχα | , θήσεις 

{Σοφ. Οίδ. Κολ. 858). «Τί δήτα φήσεις, ποια πεδί αφαιρεθείς, | τί ρυσιασθείς 

πόλεμον Άργείοις έχειν ; {Εύρ. Ήρακλεΐδαι 163). 

Δίκη των άπολειπομένων του θείου νόμου τιμωρός (Πλ. Νόμ. 716 Α). 

Άποσάφησις ορών Παραγνώναι τους <5ίκαστάς=κακώς έγνωσαν (Ξεν. 

Ά π . Α' Λ 17)* παραβεβραβευμένον κρίμα (αδίκως κριθεν έγκλημα), κακόκριτος 

=δύσκριτος· ώς δύσκριτον το κρίμα, μη μ' αίρου κριτήν. κακοκριαία. δικασκό-

7ίος~ δικαατοφυλακεϊν (Inscr. Magri. 93α 23)=σωματοφύλακες δικαστών). 

Δεκάζω—σμός, ή Λύκου δεκάς (Άρποκρ.). Ψενδηγόρος' άντίθετον σαφηγό-

ρος—ρία. δίκη παλίμποινος, παλίνδικος, παλινδικία, παλινδικέω. παλινδικεΐι.'= 

άναδικάζεσθαι. δίκη άνάδικος. έμπέδορκος, έμπεδορκεΐν. ήλιτόμηνις—ο μάτην έγ-

καλών (Ησύχιος), δίκη εξούλης. όπόσας εύθύνας ώφλον άρξαντες αρχάς, ή εξού-

λας ή γραφάς ή έπιβολάς ώφλον ÇAvô. Ι. 72). έξούλης δίκη' έλ—Έίλσαι—Ρείλοντι. 

ουκοΰν ό μέν νύμος, εάν τις έξείλλη (=έκβάλη) τινά τον εξουσίας ύπόδικον ποιεί 

{Δημ. ΚΑ' 44). σννδικεΐν αυνδικάζειν : φίλων ό μέν κρινόμενος παρακαλεί συνδι-

κεϊν, ό δε κρίνων συνδικάζει. 

Ή λ. ποινή ( 1 )=τιμή, το ά ντίτιμον, ή παρεχομένη αμοιβή' διό καί επί αγα

θών ελέχθη·, πρβλ. ΑΙαχύλ. Ίκέτισιν 626 «εύχας άγαθάς, αγαθών ποινάς». x<x\ 

Πινδάρου Πυθιον. Ι 113 «Μοΐσα, καί πάρ | Δεινομένει κελαδήσαι | πίθεό μοι 

Ttoivàv τεθρίππων» καί Νεμεον. / 108 καμάτων j μεγάλων ποιναν λαχάντ* έξαί-

ρετον | όλβίοις εν δώμασι... Άλλ' ή λ. ποινή έσήμαινε μάλιστα το άντίτιμον χρη. 

ματικον ποσόν, δπερ ό φονεύς εις τους συγγενείς του φονευθέντος άπέτινεν, ίνα μή 

καταδιωχθή υπ' αυτών ήτο δηλ. τούτο ή τιμή του χυθέντος αίματος' καί τούτο 

ένομίσθη δίκαιον διό καί παρ' Όμήρω εορηται περί του αύτου πράγματος, ποι-

νήν άποτίνειν καί δίκην άποτίνειν (Ίλιάδ. Γ 286 καί 290). "Εν τινι δε δίκη ό 

ποιητής απεικονίζει τόν φονέα καί τον συγγενή του φονευθέντος ερίζοντας, ών δ 

μέν διετείνετο, Οτι πάντα άπέδωκεν, ό δέ έδήλου 6τι ουδέν έλαβε {Ίλιάδ. Σ. 498) : 

δύο δέ άνδρες ένείκεον ένεκα ποινής | ανδρός άποκταμένου, ό μέν εύχεται πάντ' 

άποδοΰναι, | δήμω πιφαύσκων, ό δ' άναίνετο μηδέν έλέσθαι. Διό καί ό 'Ησύχιος 

1) Κ. Γαμοίκα, Ή αόριστος καταδίκη, τ. β', 1927, σ. 33. 
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«ποινή* άντέκτεισις, ή υπέρ φόνου διδομένη και ή δωρεά καΐ τα διδόμενα χρή

ματα υπέρ τίνος άνηρημένου τοις αύτοΰ οίκείοις»· ώστε ενταύθα ή ποινή (poena, 

punio) είναι ώς το των Γερμανών Wehrgeld. ΚαΙ έτυμολογικώς ή λ. ποινή ση

μαίνει ο,τι καί ή λ. τιμή, τεϊσις' διότι γίνεται εκ του ρ. τίνω' τείσω, ëxeiaa 
ευρηνται και πείσω, έπεισα, οίον έν επιγραφή της Κύπρου πεί'σεί=τείσει, έν Θεσ

σαλική πεισάτω και έν Βοιωτική ποταποπεισάτω=προσαποτεισάτω' τήν έναλλα-

γήν ταύτην του τ καί του π βλέπει τις καί έν τή λεσβική διαλέκτω, ήτις τ& 

πέντε λέγει πέμπε* πρβλ. καί το βοιωτικον πέτταρες=τέσσαρες* ώς προς δέ το 

οι του ποινή έκ του Λε/νω=τείνω, τίνω πρβλ. αλοιφή (αλείφω), αμοιβή, κοίτη 

(κεΐμαι), κλοιός (κλείω), στοίχος (στείχω) κλ. "Ετι δέ καί ή λ. το αποινον (τα 

άποινα) έλαμβάνετο εφ' ής σημασίας καί ή λ. ποινή διότι έσήμαινε το άντίτιμον, 

τα χρήματα, δώρα* έξ ού καί το ρ. ατϊοίναν^άπαιτεΐν ή λαμβάνειν τα άποινα, 

τα χρήματα, το άντίτιμον δηλ. του χυθέντος αίματος (πρβλ. Δημ. ΚΓ' 33 σ. 

629-630). 

Έ κ του αποινον δ' έσχηματίσθη1 καί το ανάποινος άνευ δηλ. των άποίνων, 

άνευ αποζημιώσεως. Τέλος δέ το ποινή κατήντησε νά σημαίνη το δεινόν, το κα

κόν, δπερ επιβάλλεται υπό του νόμου τφ άδικήσαντι, το αντιΛεπονθός' πρβλ. το 

του Αισχύλου «άντιποίνους δίκας τίνειν», «πληγήν αντί πληγής τείνειν», το του 

Σοφοκλ. Φιλοκτ. 959) φόνον φόνου ρύσιον τίνειν καί το Όμηρικον παλίντιτα καί 

άντιτα έργα ήτοι αντίποινα, άντίσηκα, άντίσταθμα (Σχόλ. είς '/λ. Ω 213), πα-

λίμποινα, ωσαύτως καί ποΜ·άσ0αι=ποινήν λαμβάνειν, ηοινηλατείν καΧνηλεόποινος 

(δ ανηλεώς τιμωρών). Επειδή ή ποινή, το δεινόν δηλ. το επιβαλλόμενον υπό του 

νόμου τω άδικήσαντι άντίσταθμον καί ίσόσταθμον οιονεί δν προς το γενόμενον τφ 

άδικηθέντι κακόν, έθεωρήθη δίκαιον καί δίκη, δια τοΰτο ελέχθη ποινήν τίνειν, 

δίκην τίνειν, τιμωρίαν τήν προσήκουσαν τίνειν. 

Τήν άντιτιμωρίαν της ποινής καί ή λαϊκή συνείδησις θέλει καί τήν άνταπόδοσιν 

ταύτην του κάκου δικαιοσύνην νομίζει, ώς ή παροιμιώδης αυτής φράσις δηλοΐ. 

«δ,τι σου κάνουνε να κάνης \ καί ποτέ κακό δεν κάνεις». 

* * * 

Έ ν τοις Όμηρικοΐς χρόνοις ποινή λέγεται ή χρηματική άποζημίωσις, ήτις 

άποτίνεται υπό του φονέως προς έξιλασμον τών συγγενών του φονευθέντος, ήτις. 

λέγεται καί τιμή δηλονότι του αίματος. Τιμωρία, τιμωρός (τιμάορος δωρ. τιμήο-

ρος ίων. τιμα¥ορος, τιμής οδρος=δ της τιμής φύλαξ* πρβλ. πυλωρός, θυρωρός, 

άκταιωρός), ό Ικανοποιών τον άδικηθέντα καί ό διώκων τον άδικουντα. 

Ό Ορος τίμημα, έν τφ άττικφ δικαίω το χρηματικον άντίτιμον, σημαίνει τήν 

καθόλου ποινικήν τιμωρίαν Δημ. ΙΘ', 131 σ. 381 τί το τίμημα τοσούτων αδικη

μάτων εισήχθη δέ ό δρος ούτος, διότι ό κατήγορος ετιματο ήτοι ώριζε τήν άπο-

ζημίωσιν, ήν ώφειλεν ό κατηγορούμενος νά καταβάλη, ό δέ κατηγορούμενος άντε-

τιμάτο ή υπετιματο έαυτφ* άντιτίμησις ή ύποτίμησις. Ό δικαστικός ούτος άγων 

έκαλεΐτο τιμητός. 'Αλλ' υπήρχον καί οι ατίμητοι αγώνες, καθ' ους το τίμημα %, 
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•ή ποινή δέν ώρίζετο υπό του δικαστηρίου, άλλ' ήτο υπό του νόμου εκ των προ

τέρων ώρισμένη. 

Το πεδίον εξ ού άνειλίχθη ή χρηματική ποινή είναι ή εν τω δικαστηρίω δια-

τίμησις της δια του αδικήματος γενομένης βλάβης και ή άντιτίμησις αυτής γινο

μένη ώσπερ εν τη άγορ^, ένθα ο πωλητής και δ αγοραστής διατιμώνται τήν άξίαν 

των εμπορευμάτων, ο μεν Ιπί το πλέον, 6 δέ έπί το έλαττον (1). 

Ζημία παρ* Έλλησιν εϊναι πασα^Τ ποινή : Ζημιοϋν τιι α χρήμασι, θανάτω, 

φυγγ}, άτιμίαις, ζημίαις ταΐς εσχάταις. «Ζημίαν ου τήν εις χρήμα μόνον έκάλουν, 

άλλα καΐ τήν εϊς το σώμα» (Πολυδεύκης Η' 22). Ή λ. ζημία σημαίνει βλάβην και 

αντίκειται τ φ κέρδει* δωρ. ζαμία και κρητ. δαμία, λατινιστί damnum καί con-

demno. Tò πλέον έχειν ή τα εαυτού κερδαίνειν λέγεται, το δέ έλαττον τών εξ 

αρχής ζημιονσθαι' ώστε κέρδους και ζημίας μέσον το δίκαιον και το ϊσον εχειν 

και πρότερον και ϋστερον» ('Αριστοτέλης 1132 β 14). 

Έ ν παπύροις £ί?μίοπρακτώ=είσπράττω τήν έπιβεβλημένην χρηματικήν ζη

μίαν. Κατά το ζημίαν επιτιθέναι, επιβάλλειν, λέγεται και επιβάλλειν επιβολήν διό 

και επιβολή—ζημία., ποινή, πρόστιμον. Κατά το επιβάλλειν επιβολήν ελέχθη καΐ 

έπιτιθέναι θωήν (θωήν \ επιθήσομεν παρ' Όμήρφ)' θωή είναι ή επιτιθεμένη τινί 

ζημία* δθεν και άθφος. Υπάρχει ό τύπος ού μόνον θωή, άλλα και θώή, έν λο-

κρική δ' επιγραφή θωϊή (μή περιεχόμενη έν Θησαυρφ Ερρίκου Στεφάνου). 

Έ ν Ελλάδι κατ' αρχάς δια συμφωνίας τών μερών το αδίκημα έξετιματο και 

ύπελογίζετο δια χρημάτων, άπερ ό άδικήσας ώφειλε να άποτίση προς ίκανοποίη-

σιν του άδικηθέντος («Άθηνςί)) Λ' 312). Κατόπιν ή χρηματική ζημία ή ποινή 

έπεβάλλετο ως άντισήκωμα καί άντίτιμον της γενομένης βλάβης προς τήν δλην 

πολιτείαν καί προς άποτροπήν του κακοΰ, επειδή έπληττε τον πολίτην εις τήν 

πολύτιμον αύτοΰ ούσίαν. "Οτι δε δια της χρηματικής ποινής έν τφ άττικω δι-

καίω έπεδιώκετο τοιούτος γενικώτερος κοινωνικός σκοπός είναι πασιφανές. "Οτε 

ή υπό του νόμου τεταγμένη χρηματική ζημία έφαίνετο οτι ήτο μικρά, ως προς 

τήν περιουσίαν του άδικήσαντος, καί ήθελεν αποτύχει του σκοπού, ό δικάζων δή

μος, ων κυρίαρχος έν τη απονομή τής δικαιοσύνης, είχεν εύχέρειαν να έπιβάλη 

χρηματικήν ζημίαν καί έξω του νόμου, δσην αυτός έβούλετο, προς ίκανοποίησιν 

τής πολιτείας καί άποτροπήν εγκλημάτων έν τφ μέλλοντι* τιμήσειν δσον καταθείς 

ούτοσί παύσεται τής ύβρεως» (Δημ. ΚΑ' 152 σ. 564 πρβλ. καί 211. Πλούτ. έν 

β. Φωκίωνος XXX). 

Ή αρχαιότατη τών Ελλήνων περί του ποινικού δικαίου έννοια δύναται να 

ύπαχθή εις μαθηματικήν άναλογίαν. Ή ποινή προς τήν διά του εγκλήματος γενο-

μένην άδικίαν ή βλάβην έχει οίον λόγον καί ή πληρωμή του οφειλέτου προς τον 

δανειστήν* ώσπερ δηλαδή, είναι δίκαιον χρηματικόν τι δάνειον να άποτισθή οΰτω 

και παν έγκλημα νά άντισταθμηθή δι' υλικής ποινής' διό καί κατά τους Πυθαγο

ρείους δίκαιον είναι «το αντιπεπονθοςη (Άριστ. 1132 β), το ίσόρροπον δηλαδή 

του διδόναι καί λαμβάνειν, του ποιεΐν καί πάσχειν ουχί κατ" ισότητα πάντοτε, 

1) Βλ. Έγκληματολογίαν τόμ. Γ' &χ8. γ' 1965 σ. 164. 
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άλλά κατ' άναλογίαν (Δημ. ΚΔ' 141). Ό 'Αριστοτέλης (1132α) θέλει τήν τι-

μωρίαν ώς άναγκαίαν προς εξυπηρέτησιν του κοινή συμφέροντος' διότι ή τιμω

ρία είναι ή άποκατάστασις της Ισότητος και της ψυχικής Ισορροπίας διαταραχθεί-

σης ένεκα της αδικίας. Το αδίκημα εΖναί τι άνισον, δπερ ό δικαστής πειράται 

ΐσάζειν δια της τιμωρίας, δταν δέ δια της τιμωρίας του δικαστού λάβη το ίσον ό 

εγκληματίας προς το θΰμα του εγκλήματος γίνεται δικαιοσύνη, έκάτερος έχει το 

εαυτού* ώς και οι Ρωμαίοι είπον jus eet suura cuique tribuere Κ ούτως αντι

σταθμίζονται και εξουδετεροϋνται al εκ της τελεσθείσης εγκληματικής πράξεως 

προκληθεϊσαι ψυχικοί αντιδράσεις. Ή ποινή, ην το κράτος επιβάλλει κατά του 

έγκληματίου, επιδιώκει έξισορρόπησιν τής ύπο του εγκλήματος διαταραχθείσης 

εννόμου τάξεως, είναι ποινή επανορθωτική, δίκαιον έπανορθωτικόν. 

Έ ν τη αρχαία Ελλάδι καί κατά τήν ύψίστην άκμήν των Αθηνών ή ανθρω

πινή δικαιοσύνη φαίνεται Οτι εδράζεται επί της θείας δικαιοσύνης ώς καί κατά τήν 

έποχήν του 'Ομήρου, ώς έκδίκησις των θεών, ών παρεβάθησαν αϊ έντολαί 2 

Εν 'Αθήναις κατά τον ε' αιώνα ίσχύουσιν ετι αϊ παλαιαί θέμιστες· εϊναι θεσμοί 

μεταβιβαζόμενοι από γενεάς εις γενεάν δια των μνημόνων, ίερομνημόνων (αίσυ-

μνήτης), οΕτινες έψαλμώδουν ταύτας έν ρυθμώ (νομωδοί Στράβων IB 2, 9 σ. 539 

Άριστοτ. 919 β—920 α)* είναι βραχύτατα κείμενα, οί θεμελιώδεις κανόνες δημο

σίου δικαίου, συνδέονται δέ προς τάς ποινάς των κακουργημάτων καί τάς αράς* 

δχουσι θείαν καταγωγήν, είναι υπερφυσικής ισχύος* ουδείς άπτεται τοιούτου δι

καίου τής θείας άποκαλύψεως 3 . Το άνθρώπινον δίκαιον, οί νόμοι οί ψηφιζόμε-

νοι υπό του λάου είναι γραπτοί 4 . 

Κατά τον δ' αιώνα ό λαός συνεδριάζων εν τη συνελεύσει ή κρίνων έν τοις δι

κά στηρίοις έχει το δικαίωμα νά ενεργή ο τι αν βούληται* κύριος ό δήμος καί των 

νόμων εστίν (Άριστοτ. 1298 β) εϊναι κυριώτατος τών έν τη πόλει απάντων {Δημ. 

ΝΘ' κ. Νεαίρας 88. Άριστοτ. 1274 α. 'Αριστοτ. "Αθηναίων πολιτεία 26, 2). 

'Αλλ' ό αθηναϊκός λαός δια τής μεγάλης αύτοΰ ελευθερίας έν τφ δικάζειν 

προήγαγε το ποινικον δίκαιον δια τής ευγενείας του ήθους καί τής σοφίας αύτοΰ. 

Κύριοι δέ εϊσι καΐδήσαι καί έπιβολήν ουκ είώθασι δ9 έπιβάλλειν. Τα λαϊκά δικα

στήρια έν οις έδίκαζε πληθύς ατόμων στερουμένων νομικής επιστήμης, εύχερώ? 

1) Βλ. Έμήν Έγκληματολογίαν τ. Γ' ε"κδ. γ' 1965 σ. 98. 
2) Δημ. Κ Ε ' 16 σ. 774 «δ νόμος εΰρηται καί δώρον θεών>, LIX ΝΘ' σ. 1370, 1388— 

IH, 8 σ. 227, ΙΘ' 239, 240 σ. 414. Λυσίας κ. Άνδοκίδου ασεβείας 10, 11, 13, 27. Πλάτ. 
Νόμ. 624β θεός ειληφε τήν αΐτίαν της τών νόμων διαθέσεως, Ζευς μεν παρά τοϊς Άθηναίοις, 
"Απόλλων δέ παρά τοις Λακεδαιμονίους, Μίνως δέ . . . συνανεστρέφετο τω Διί δι* ένατου 
έτους καί κατά τάς εξ εκείνου εμπνεύσεις τους νόμους εθηκε . . . ό αδελφός δέ τούτου 'Ραδά-
μανθυς δικαιότατος γενόμενος επαινείται διά το καλώς καί περί τάς δίκας νέμειν. 

3) Glotz, La cité grecque 1928 σ. 158 έ. διακρίνεται νόμος πάτριος, καθήκον ίερόν, 
παλαιον 2θος ουχί ύπο ανθρώπων έψηφισμένος, άλλ' ύπο δαιμόνιας δυνάμεως προστεταγμένος 
('Ισοκράτης, Παναθηναϊκός σ. 27)· Άγρχπτχ κάσφαλή θεών νόμιμα [Σοφ. Αντιγόνη 450 
'Λριστ. 1375β). 

4) Νόμος : Νομογράφος, νομοδίφας, νομοκάνων, νομοποιός, νομοστάθμη, νομοτριβής, 
νομψδός, νομοΐοτωρ, νομομαθής. 
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όχλοκρατουμένων ενίοτε κατωλίσθαινον είς κομματικά; παραφοράς και βαρύτατα ς 

δικαστικάς πλάνας οίαι ή της καταδίκης του Σωκράτους, του Φωκίωνος κ.ά. Μέ

λαιναν σελίδα και χαρακτηριστικήν της του δήμου λύσσης καΐ παραφοράς αποτε

λεί ή παρά τον νόμον δίκη και ή είς θάνατον καταδίκη των στρατηγών της εν 

Άργινούσαις ναυμαχίας, διότι δήθεν δεν περιέσωσαν προς ταφήν τους ναυαγούς* 

ού πολλφ δ' ύστερον μετέμελε τοις Άθηναίοις λέγει ό Ξενοφών (Έλλην. Α 7) 

και έτιμώρησαν τους κατηγόρους καΐ συκοφάντας των Αθηναίων στρατηγών (βλ. 

«Άθηνάν», Λ' σ. 220). Εξαιρουμένων δμως μεγάλων τινών περί της πολιτείας 

καΐ της θρησκείας δικών, εν αϊς το πάθος του δήμου, λίαν ευπαθούς περί τα ζη

τήματα ταΰτα οντος, σφοδρον έξερρήγνυτο, εν ταΐς άλλαις δίκαις συνήθως ό κυ

ρίαρχος δήμος και ένθα ό νόμος την θανατικήν ποινήν έπέβαλλεν, εξεύρισκε τρό -

πον, Ενα διαφυγή τήν σκληράν όποχρέωσιν του νόμου. Οι 'Αθηναίοι εϊναι φύσει 

πρίχοι δημοσία λατρεύοντες τήν θεάν του οϊκτου ** θεωροΰσι τον οίκτον προνο-

μίαν τών πεπαιδευμένων «ένεστι δ' οίκτος άμαθία μέν ούδαμοΰ, | σοφοΐσι δ' άν -

δρών και γαρ ούδ' άζήμιον | γνώμην ένεΐναι τοις σοφοΐς λίαν σοφήν» (Ενρ. Ή λ . 

294 έ.). Οί 'Αθηναίοι έπεδείκνυον τήν φιλανθρωπίαν ού μόνον προς ανθρώπους, 

άλλα και τα άλογα ζώα* ίππους άποκεκμηκότας και κύνας γεγηρακότας ετρεφον 

επιμελώς και έγηροκόμουν καΐ ένεταφίαζον. Τών ίππων του Κ ίμωνος, δι* ών τρίς 

ένίκησε κατά τους 'Ολυμπιακούς αγώνας, ύπάρχουσι και οι τάφοι πλησίον τών 

μνημάτων εκείνου. 

Ό Σωκράτης, ό Πλάτων, ό 'Αριστοτέλης, ό Ξενοφών, οί ρήτορες πάντες εξή

ραν τήν φιλανθρωπίαν τών 'Αθηναίων, ήτοι τήν προς τους ανθρώπους άγάπην καΐ 

τήν προς τήν ωμότητα άποστροφήν αυτών πρώτοι οί "Αθηναίοι έδημιούργησαν 

τον Ópov φιλανθρωπία (Glotz, La cité grecque σ. 301). Αι 'Αθήναι πέντε αιώνας 

π.Χ. προστατεύουσι τήν ζωήν, τήν τιμήν και τήν αιδώ του δούλου καθ' ον τρόπον 

και του ελευθέρου πολίτου 'Αθηναίου* «ού μόνον υπέρ τών ελευθέρων, άλλα καΐ 

εάν τις είς δούλου σώμα ύβρίση, γραφάς εϊναι κατά του ύβρίσαντος». (Άθήν. 92 

σελ. 267 Α'). Οί 'Αθηναίοι θέλουσιν οί άλλοι λαοί να άναγνωρίζωσι και τιμώσι 

τήν ήπιότητα αυτών εϊναι τά μάλιστα φιλότιμοι* «τάχ* οδν παρ' ύμΐν (=τοΐς 

βαρβάροις) ρ<£διον ξενοκτονεΐν | ήμΐν δέ γ ' αίσχρον τοϊσιν "Ελλησιν τόδε». (Ενρ· 

Εκάβη 1247—8). Ό Δημ. (ΚΑ 48—50) λέγει, δτι οί βάρβαροι άκούοντες τον 

κατά τής ύβρεως Άττικον νόμον θέλουσιν ειπεί «εισίν "Ελληνες τίνες άνθρωποι, 

ούτως ήμεροι καΐ φιλάνθρωποι τους τρόπους, ώστε πολλ' ύφ' υμών ήδικημένοι, 

και φύσει τής προς υμάς έχθρας αύτοις ύπαρχούσης πατρικής, δμως ούδ" δσων άν 

τιμήν καταθέντες δούλους κτήσωνται, ουδέ τούτους ύβρίζειν άξιουσιν, άλλα νόμον 

δημοσία τον ταΰτα κωλύσοντα τέθεινται τουτονί, και πολλούς ήδη παραβάντας τον 

νόμον τούτον έζημιώκασι θανάτω ;». "Η νομοθεσία ήτις επέβαλλε τόσω συχνάκις 

τήν ποινήν του θανάτου καΐ τής ατιμίας διετηρεϊτο. 'Αλλ' ό δήμος τών 'Αθηναίων 

κυρίαρχος ών εν τη απονομή τής δικαιοσύνης (βλ. «Αθηνάς» Λ' σ. 289) διά τών 

1) Tertulliani, Opera Ικδ. John Salomo Sember MDCCLXXIH Vol 5, Cap. 11 
σ. 32, 
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τιμητών αγώνων καί τών εισαγγε/ιων καί έν έγκλήμασι μεγίστοις έμετρίαζε τήν 

ποινήν του νόμου εξευρίσκουν ελαφρυντικά υπέρ του κατηγορουμένου* οδτω δέ ό 

παντοδύναμος δήμος συχνότερον προς τήν φιλανθρωπίαν έρρύθμιζε τήν εαυτού 

παντοδυναμίαν, κρίνων ουχί πάντοτε κατά το γράμμα των νόμων αϊ είς θάνατον 

καταδίκαι κατά μέν τον νόμον Ιδεί να ωσι λίαν συχναί, άλλ* è θάνατος ουχί 

συχνάκις καΐ τη ψήφω του δικάζοντος δήμου έπεβάλλετο* διότι ή Ηλιαία κατά 

τήν μαρτυρίαν του Δείναρχου προσεΐχε μάλλον εϊς τήν έπιείκειαν καΐ τήν συγ-

γνώμην ή προς το δίκαιον καί τον νόμον, άφου καί πολλούς εκ της βουλής της 

εξ Αρείου Πάγου θανάτω κατεγνωσμένους δ δήμος εν τοις δικαστηρίοις απέλυε 

της θανατικής ποινής ι . Ό Glotz 2 δεικνύει 6τι καΐ ή ατιμία, ήτις ήτο κλη

ρονομική, έν τή πράξει δεν έπεβάλλετο εις τους επιγόνους διατηρούμενη ονομα

στικώς μόνον έν τφ νόμω. 

Ή φιλανθρωπία ήγαγε τον άθηναϊκον λαόν, έχοντα μεγάλην έλευθερίαν έν τ φ 

δικάζειν, είς μεγάλας μεταρρυθμίσεις* μάλιστα δέ διότι εμφορείται πρακτικού 

πνεύματος ώς πολλαχόθεν τεκμηριουται* π. χ. έν 'Αθήναις ή ελευθερία των 

συναλλαγών δέν παρακωλύεται υπό αυστηρών τύπων ώς έν τφ ρωμαϊκφ δικαίω* 

αϊ συμβάσεις συνάπτονται solo consensu καί ή ισχύς αυτών δέν εξαρτάται έκ τής 

εκπληρώσεως πανηγυρικών τύπων. Ή κυριότης μεταβιβάζεται inter partes δια 

μόνης τής συναινέσεως τών μερών, περιφρουρούνται δέ τα συμφέροντα τών τρί

των. Έ ν 'Αθήναις ό δήμαρχος τηρεΐ κτηματολόγιον τών ακινήτων, άτινα κείνται 

έν τφ δήμω, καί του ιδιοκτήτου εκάστου (*Αρποκρατίων έν λ. δήμαρχος). Έ ν 

πόλεσι τής Ελλάδος υπάρχει σύστημα δημοσιότητος τής μεταβιβάσεως τής κυ

ριότητος ή τής συστάσεως τών εμπραγμάτων δικαιωμάτων εντελώς άνάλογον 

προς το σύστημα εις δ κατέληξαν αί σύγχρονοι νομοθεσίαι περί το μέσον του 

παρελθόντος αιώνος, δηλ. το τής μεταγραφής. Τήν τοιαύτην δημοσιότητα σπου-

δαιοτάτην ούσαν εις τήν δημοσίαν πίστιν οί ρωμαίοι ουδέποτε διενοήθησαν να 

διοργανώσωσι 3 . Έ ν 'Αθήναις οί δικονομικοί κανόνες δι' ών διασφαλίζονται τά 

ιδιωτικά δίκαια έχουσι μεγάλην απλότητα* μόνον σκοπον έπιδιώκουσι τήν διευ-

κόλυνσιν του δικαστού προς ανεύρεση τής αληθείας* δέν ύπάρχουσιν οί πανηγυ

ρικοί τύποι οΕτινες επί μήκιστον έδέσποζον τής ρωμαϊκής δικονομίας. 

Έ κ του φιλάνθρωπου, άλλα καί έκ του πρακτικού αυτών πνεύματος εξηγεί

ται το δτι ένφ έν 'Ρώμη ό επίτροπος καθήκον έχει τήν φροντίδα τής περιουσίας 

του ανηλίκου, ουχί δέ τήν φύλαξιν καί άγωγήν αύτου, αντιθέτως έν 'Αθήναις έρ

γον του επιτρόπου είναι νά προσέχω καί εύλαβήται περί τροφήν τε και παιδεία» 

ορφανών ώς καί τήν περιουσίαν αυτών, ώστε ό επίτροπος αντικαθιστά εντελώς 

τον πατέρα δν άπώλεσεν ό ανήλικος (Beaucket β' σ. 198. Γαρδίκα, Έγκλημα-

1) Δείναρχος κ. Δημ. 54—60 καί σελ. 21 — 22 καί Darenberg—Soglio κλ. IV 1 σ. 
529—530). 

2) La solidarité de la famille, Paris 1904 or. 515, 544, 456, 473. Τον αντον. La 
cité grecque σ. 302. 

3) Beattchet, Histoire du droit privé de la republique athénienne. Paris 1897 
T. A' Πρόλογος. 
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τολογίαν τ. Α', 1966 σ. 608. Δημ. κ. ΚΖ' 6 σ. 815, Πλάτ. Νόμοι 927 C). TÒ 
άττικον δίκαιον δέν θεωρεί την άσκησιν της πατρικής εξουσίας καΐ της επιτρο

πείας ώς αποκλειστικώς οίκογενειακήν ύπόθεσιν άνέθηκεν εις είδικήν αρχήν, τον 

άρχοντα επώνυμον, τον Ιλεγχον της εφαρμογής τών κανόνων ους εθηκεν προς το 

συμφέρον τών ανηλίκων {Δημ. ΜΓ" προς Μακάρτατον 75, σ. 1076. Άριστ. 

Άθην. πολιτεία 56) «ό άρχων έπιμελείσθω τών ορφανών καί τών έπικλήρων καΐ 

τών οϊκων τών έξερημουμένων καί τών γυναικών, δσαι μένουσιν εν τοις οϊκοις 

τών ανδρών τών τεθνηκότων φάσκουσαι κυεΐν...».Τά ορφανά τέκνα τών μετοίκων 

είναι υπό την προστασίαν του πολεμάρχου. Ό άρχων διαρκούσης τής επιτροπείας 

επεμβαίνει ώς επίσημος προστάτης προς τιμωρίαν πάσης οβρεως ή αδικίας κατά 

του ορφανού. Χαρακτηριστικον είναι ή προς προστασίαν του ανηλίκου διαρκούσης 

τής άνηλικότητος εισαγγελία χ,ακώσεως έγειρομένη υπό παντός κατά του επιτρό

που δν κατηγορεί επί βλάβη του προσώπου ή τής περιουσίας του άνη>ίκου. Ό 

κατηγορούμενος υποκύπτων δύναται νά ύποστή ποινήν θανάτου ("Ισαίος, Περί 

ΐοΰ Πύρρου κλήρου σελ. 62). Ή εισαγγελία κακώσεως εγείρεται ού μόνον κατά 

του επιτρόπου, άλλα καί κατά τρίτου παρακωλύοντος τήν άσκησιν δικαιωμάτων 

του ορφανού. jj 

Λαός έχων τοιαύτην σοφίαν καί εύγένειαν δέν επιζητεί ώς οι Άσιάται τα βα

σανιστήρια τών έγκληματούντων. Ό Θουκυδίδης (Α 6) εικάζει, δτι ό βίος τών 

Ελλήνων εν τη αρχή αύτοΰ ήτο ώς ό τών συγχρόνων αύτοΐς βαρβάρων, ώστε 

οι Έλληνες εν αρχή δέν διέφερον τών βαρβάρων καί κατά τήν βαναυσότητα τών 

ποινών. Ό Πελέας, ώς διηγείται ό 'Απολλόδωρος (Γ 13, 7), βοηθούμενος υπό του 

Ιάσονος έφόνευσε την γυναίκα του Αίκάστου "Αστυδάμειαν καί διελών μεληδον 

διήγαγε δι' αυτής τον στρατον εις τήν πόλιν (12ος αιών π.Χ.). 'Ομοίως ή βαρ-

βαρότης του Ξέρξου (5ος αιών π.Χ.) προς τον υίον του Πυθίου (Ηρόδοτος VII 

39) (*)· Έχρησιμοποίησαν οι "Ελληνες το πάλαι ώς ποινάς τον άκρωτηριασμον 

καί τον μασχαλισμόν (2), άλλ* ή τοιαύτη τών ποινών βαναυσότης λίαν ενωρίς 

άπεβλήθη υπό τών Ελλήνων, ενώ οι βάρβαροι διετήρησαν καθ' δλον τον βίον 

αυτών μέχρι οδ έξέλιπον ώς λαοί. Ό τ ε ξένος προέτεινεν εις τον βασιλέα τής 

Σπάρτης Παυσανίαν τήν άνασκολόπησιν του πτώματος του Μαρδονίου προς άν-

τεκδίκησιν του θανάτου του Λεωνίδου οδ οι Πέρσαι άποκόψαντες έσταύρωσαν 

τήν κεφαλήν, ό βασιλεύς τής Σπάρτης άπήντησεν δτι ταύτα είναι ίδια τών βαρ

βάρων καί ουχί τών Ελλήνων καί ό προτείνας ταύτα πρέπει νά είναι ευγνώμων, 

διότι δέν τιμωρώ αυτόν κατά λόγον τής άσεβους αύτοΰ προτάσεως (^Ηρόδ. 

Θ 79). 

Αι βάρβαροι καί ειδεχθείς ποιναί τής 'Ανατολής έξηφανίσθησαν τά σκληρά 

βασανιστήρια, άπερ καί αυτοί οι χριστιανικοί λαοί τής Ευρώπης μέχρι του ιη' 

αιώνος διετήρησαν, λίαν σπανίως έχρησιμοποιήθησαν υπό τών 'Αθηναίων, οιτινες 

1) Πλάτων Γοργίας 473 Β, Πολιτεία 361 Ε, Πλοντάρχ. Αρταξέρξης X V I I ίή ποινή του 

•σκαφεύειν), Αισχύλου, Ευμενίδες 179 ε. Ξενοφ. Άνάβασις Α' Θ 13, 'Ηρόδοτος Α' 9, Γ' 159. 

2) Βλ. Λεξικον Βερναρδάκη λ. μασχαλισμός. 



- 1 5 4 -

άγνοοΰσι τάς στρεβλώσεις, τον δια της πύρας θάνατον, τους ακρωτηριασμούς καΐ 

τας εν τοις μεταλλείοις άναγκαστάς εργασίας· ό διά του κώνειου θάνατος καί. 

αυτός ό άποτυμπανισμος εμφαίνουσιν αισθήματα φιλανθρωπίας αναμφισβήτητα 

(Thonissen σ. 477—8, Κ. Γαροίχας, εν «Άθηνίμ» Λ' 130). ΚαΙ ή ποινή του θα

νάτου σκοπον έχει την βελτίωσιν «τον αυτόν (θανάτω) τοίνυν τρόπον κολαστέον 

εστί τούτον, εί μέλλετε τους άλλους πολίτας βελτίους ποιήσειν» (Λυκούργος κ. 

Λεωκράτους 67). 

Εις τήν άνάπτυξιν του ποινικού δικαίου των 'Αθηνών συνέβαλον το δημοκρα-

τικον πολίτευμα, οι φιλόσοφοι και οι τραγικοί, «πρώτον μέν ήρξω του λόγου 

ψευδώς, ξένε, | ζητών τύραννον ένθάδ'* ού γαρ άρχεται | εν | ος προς ανδρός, 

άλλ' ελευθέρα πόλις. | δήμος δ' άνάσσει διαδοχαΐσιν εν μέρει | ένιαυσίαισιν, ουχί 

τ φ πλούτω διδούς | το πλείστον, άλλα χω πένης έχων ΐσον | (Εύριπ. Ίκέτιδ. 404 

έ., 431, Ηρόδοτος Γ' 80). Οι "Ελληνες θεωροϋσι τήν δημοκρατίαν ως το προσ^-

δον εις τήν άξιοπρέπειαν του άτομου πολίτευμα, άτε κρηπίδωμα έχον τάς αρχάς 

της ίσότητος καί της ελευθερίας. Έν 'Αθήναις τον δ' αιώνα ασκείται κυριαρχία 

υπό πολιτών ελευθέρων καί ίσων υπό τήν αιγίδα του νόμου. Σύμβολον τών 'Αθη

ναίων εϊναι ελευθερία, ίσότης καί φιλανθρωπία. Ό νόμος προστατεύει τον πολί-

την και τα δικαιώματα αύτοΰ κατά της παντοδυναμίας του κράτους, υπάρχει δέ 

εντελής ισορροπία της κρατικής εξουσίας καί τών δικαιωμάτων του άτομου. Το 

πολίτευμα τών 'Αθηνών είναι πρωτότυπον, ύπέρτερον καί υπόδειγμα τοις άλλοις 

{Θουκ. Β' 37 έ.)· επιδιώκει το συμφέρον ουχί μειονότητός τίνος, άλλα της πλειο-

νότητος. Ό νόμος ούδεμίαν διάκρισιν ποιείται τών πολιτών. Αι τιμαί ών απο

λαύει το άτομον καί ή ύπόληψις αύτου δεν οφείλονται είς τήν γέννησιν ή τον πλου-

τον, άλλ' αποκλειστικώς εις τας ικανότητας καί τήν άξίαν αύτου" το πεδίον εϊναι 

ελεύθερον είς τήν άτομικήν άξίαν. Έ κ τών άρχων της αθηναϊκής δημοκρατίας 

του ε' αιώνος ένεπνεύσθη^κατά τήν γαλλικήν έπανάστασιν ή Declaration des droits 

de Γ homme et du citoyen ('). 

Τα δικαστήρια καθόλου ειπείν κρίνουσι νυν υφιστάμενα τήν έπίδρασιν τών 

υψηλών θεωριών τών φιλοσόφων καί τών ποιητών (Αισχύλου, Πλάτωνος, Αρι

στοτέλους)' έπιδιώκουσι τήν βελτίωσιν του έγκληματίου, τον κολασμόν. Ή μέν 

πολιτεία ή ό άρχων αυτής ομοιάζει προς τον παιδαγωγόν, οι δέ πολΐται προς τους 

παιδευομένους νέους, ους ό παιδαγωγός ώσπερ ξύλον διαστρεφόμενον καί καμπτό-

μενον εύθύνει δια τών απειλών καί πληγών διό καί το κολάζειν καί το διορθοΰν 

δια της ποινή: εύθύνειν οι "Ελληνες έκάλεσαν. Ή εξ 'Αρείου Πάγου βουλή τους 

άμαρτάνοντας ηϋθυνε κυρία ούσα καί ζημιοΰν καί κολάζει (^Αριστ. Άθην. Πολι

τεία Η' 4). Ή πολιτεία ως παιδαγωγός δια της ποινής εύθύνει, ώσπερ ξύλον 

διαστρεφόμενον καί καμπτόμενον (Πλάτ. Πρωταγ. 325 D). 

Ή Όρέστεια του Αισχύλου είναι το μεγαλοπρεπέστερον μνημεΐον της Ε λ 

ληνικής ποιήσεως μετά τήν Ίλιάδα καί τήν Όδύσσειαν εϊναι τριλογία ήτις απο

τελείται έκ του Αγαμέμνονος, τών Χοηφόρων καί τών Ευμενίδων. Έ ν τη α' τών 

1) Glotx, La cité σ. 169. 
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τραγωδιών, ή Κλυταιμνήστρα άπιστος σύζυγος, φονεύει άγρίως τον σύζυγον 'Αγα

μέμνονα, τον Έλληνα άρχιστράτηγον, νικητήν της Τροίας, κατά τήν έπιστροφήν 

εις τήν συζυγικήν έστίαν κατόπιν δεκαετούς απουσίας. Έ ν τη β' τραγωδία ά 

'Ορέστης, υιός αυτών, εκδικούμενος τον πατέρα, φονεύει τήν μητέρα, καΐ έν τη 

γ ' δ μητροκτόνος διωκόμενος υπό των Έρινύων δικάζεται έν 'Αθήναις. Ό 'Ορέ

στης έφόνευσε τήν μητέρα προς έκδίκησιν του φόνου του πατρός" διότι αύτη εϊχε 

φονεύσει δια πελέκεως έν ενέδρα καί βοηθούμενη υπό του έραστου μεθ' οδ έμό-

λυνε τήν συζυγικήν παστάδα τον εαυτής σύζυγον, άνακτα νικητήν και ένδοξον, 

ως φονεύουσι βοΰν έν τ φ σφαγείω (Σοφ. 'Ηλέκτρα 99. Εύριπ. 'Εκάβη 1279. Αι

σχύλου 'Αγαμέμνων 1497). Ή έκδίκησις αοτη ήτο ή έπιτέλεσις καθήκοντος ίεροΰ, 

έπιτακτικώς επιβεβλημένου ύπο του κοινωνικού νόμου ισχύοντος άπο των απωτά

των χρόνων της ηρωικής Ελλάδος καί του θεοΰ 'Απόλλωνος, έρμηνεύσαντος έν 

τω ίερφ αυτού, έν Δελφοΐς, τον νόμον τούτον προς τον "Ορέστην (Αίσχ. Εύμ. 

64—95). Ό Αισχύλος πιστεύει προσωπικώς δτι το νομικον καθήκον της έκδική-

σεως του φόνου του πατρός δέν υπερτερεί έν τ φ ζυγφ της δικαιοσύνης του εγκλή

ματος της μητροκτονίας, άλλ' ίσοφαρίζουσιν" δεικνύει το άνώτατον δικαστήριον 

του 'Αρείου Πάγου κρίνον το ζήτημα καί έν τη κρίσει αύτοΰ αϊ ψήφοι των δικα

στών είναι ακριβώς £σαι. Ή κοινή δμως γνώμη έν τη αρχαία Ελλάδι αντιθέτως 

έκρινε τήν μητροκτονίαν ταύτην μετά μεγάλης επιεικείας. *0 "Ομηρος λέγει 

('Οδύσσεια α 298, γ 306), δτι ό 'Ορέστης εκδικηθείς τον φόνον του πατρός φο-

νεύσας τον Αϊγισθον καί τήν μισητήν μητέρα αύτοΰ, άτιμάσασαν το Ολον γυναικεΐον 

φΰλον, ού μόνον υπό ούδενος έψέχθη, άλλα καθ' δλην τήν Ελλάδα έδοξάσθη. 
e H έν τη τραγωδί^ διαμάχη τών Έρινύων, παλαιών θυγατέρων της Νυκτός 

καί του Απόλλωνος, νεαρού θεοΰ τοΰ φωτός, συμβολίζει τήν σύγκρουσιν τών πα

λαιών προς τάς νεωτέρας ήθικάς αντιλήψεις τοΰ έλληνικοΰ κόσμου καί τήν κοι-

νωνικήν καί ποινικήν άνέλιξιν. Αι Ερινύες άνήκουσιν εις τήν κατηγορίαν τών 

αρχαίων θεοτήτων, αίτινες παριστώσι τους φυσικούς νόμους τοΰ απολύτου καί 

της ανάγκης. Οϊ νέοι θεοί τοΰ 'Ολύμπου διευθύνουσι τον κόσμον κατά τάς φιλε-

λευθέρας αρχάς. Ώ ς ό Ουρανός, ή Γη, ό "Ηλιος καί ή Σελήνη, άρχαΐαι θεότη

τες, αίτινες εμφανίζονται ένεργοΰσαι πανταχοΰ καί αενάως, Ικπαλαι άδυσωπή-

τως, αϊ Ερινύες ένεργοΰσιν ώς νόμος φυσικός καί απόλυτος τοΰ ήθικοΰ κόσμου' 

δέν θεωροΰσι τους είδικωτέρους δρους της πράξεως, δέν έξετάζουσι τά πρόσωπα 

καί τάς εαυτών σχέσεις, άλλα πλήττουσιν άτέγκτως πάντας δσους δια τοΰ εγκλή

ματος διέρρηξαν τους ιερούς δεσμούς του* αϊματος. Ό Ηράκλειτος έλεγεν δτι άν 

καί αυτός ό "Ηλιος ήθελε παρεκκλίνη της τροχιάς αύτοΰ αϊ Ερινύες βοηθοί της 

Δίκης θα κατεδίωκαν αυτόν «"Ηλιος γάρ ούχ ύπερβήσεται μέτρα" εί δέ μή, Ε ρ ι 

νύες μιν Δίκης επίκουροι έξευρήσουσιν» 1. 

Αϊ 'Ωκεανίδες, θεαί της θαλάσσης, ήρώτησαν τίς ήτο ό πηδαλιοΰχος της 

'Ανάγκης, ό δέ Προμηθεύς (Αίσχ. Προμηθ. 515) άπαντα «αϊ τρεις Έρινΰς αϊ 

καλώς ένθυμούμεναι». το μή λησμονεΐν τους νόμους, ουδέ τά εγκλήματα τά προσ-

1) Πλούτ. Περί φυγής 11 σ. 604 Α. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker έκδ. 
11, Kranz, 1964 σ 172 Ήράκλ. 94, 29. 
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βάλλοντα τους νόμους τούτους, ως εξαίρει ό τραγικός. Κατά την έλληνικήν δο-

ξασίαν, αϊ 'Ερινύες τιμωροΰσι τους υιούς καΐ εγγονούς δια τά αμαρτήματα των 

πατέρων και ενίοτε καταστρέφουσιν ολόκληρους οικογενείας, μίαν μόνον αρχήν 

γνωρίζουσαι εν τη τιμωρία των κακοποιών, απόλυτον δε ταύτην, αίμα αντί αί

ματος- εϊναι είθισμέναι να καταδιώκωσι μετά μανίας καί να πλήττωσι θανασί-

μως τα θύματα αυτών. 

Άλλ' εν αντιθέσει προς τάς αρχαίας ταύτας θεάς τάς Έρινΰς, οι μεταγενέ

στεροι θεοί του 'Ολύμπου δεν είναι δύναμις απόλυτος, μοιραία, άλλα σχετική* δέν 

παριστώσι νόμους θεμελιώδεις καί αναλλοίωτους* προσέχουσι πλειότερον τάς ποι-

κίλας σχέσεις καί περιστάσεις" διό είναι εύνόητον δτι οι θεοί ούτοι ελαστικώτε-

ρον έφαρμόζουσι το φυσικον καί άκαμπτον δίκαιον ώς ή σύγχρονος θετική σχολή 

των ποινικολόγων εξετάζουσα τήν έσωτερικήν εκάστης πράξεως άξίαν, αναζητεί 

το αίτιον καί τάς περιστάσεις της πράξεως (του εγκλήματος). Κατά τον Αίσχύ-

λον οι θεοί έχουσι το δικαίωμα νά θέσωσι νόμους οίος 6 του καθαρμού υπό του 

Απόλλωνος καί νά καταστήσωσι το δικαστήριον του 'Αρείου Πάγου, δπερ είναι 

το μέσον θεραπείας του απολύτου καί άκαμπτου τρόπου του δικάζειν των 'Ερι

νυών. Το δτι δε αί Ερινύες καταπραΰνονται επί τη ύποσχέσει δτι ή λατρεία αυ

τών θά καθιερωθη εν τω άστει της Παλλάδος, ερμηνεύεται δτι το δικαιωμάτων 

Έρινύων του τιμωρεΐν τους ενόχους θά διατηρηθή, άλλ9 έφαρμοζόμενον μετά μεί

ζονος φρονήσεως. Ή μανιώδης δίωξις του φονέως, ή άγρια έκδίκησις κατ' αυ

τού ίδιάζουσιν εις τους αρχαιότατους χρόνους τών Τιτάνων καί ουχί κατά τήν 

έποχήν της σοφής κυβερνήσεως του Διός, καθ' ήν ή μετάνοια επισύρει τήν χά

ριν καί ό δίκαιος φόνος τυγχάνει συγγνώμης (ΑΙσχ. Άποσπ. 349, 417). Εις τήν 

σώφρονα καί ειδήμονα του 'Αρείου Πάγου κρίσιν επαφίεται ή φροντίς νά εκτί

μηση το αΐτιον του εγκλήματος του τελεσθέντος φόνου {Mülle?, Αισχύλου Ευμε

νίδες). 

Αί Ευμενίδες άπεικονίζουσι τήν έπανάστασιν ήτις έγένετο υπό το νέον καθε

στώς της θρησκείας του Διός, ήτις ήγαγε τους ανθρώπους εις δικαιοσύνην καλ-

λιτέραν *' ουχί ώς ή πρότερα σκληράν καί άδυσώπητον, τυφλής αύστηρότητος, 

καθ' ήν ή μανία είναι το μόνον μέτρον της ποινής απαιτούσα αϊμα δι' αίματος, 

φόνον αντί φόνου, αδιαφορούσαν προς τάς περιστάσεις της πράξεως καί τά αίτια. 

Νυν νέα εισάγονται στοιχεία* θά θεωρήται ό χρόνος, ό τόπος, ή προσωπικότης, 

αί έλαφρυντικαί περιστάσεις καί έπί πλέον ή κρίσις θά διέπηται υπό της εύσπλαγ-

χνίας. Ή έγκατάστασις του δικαστηρίου του 'Αρείου Πάγου εισάγει δίκαιον 

άνώτερον, δπερ εξετάζει τά ηθικά (ελατήρια) αίτια τών ανθρωπίνων πράξεων 

καί κρίνει μετ' επιεικείας* ή τυφλή έκδίκησις, βιαία καί άνοικτίρμων δέν θά 

1) Ή σύγκρουσις της παλαιότατης φάσεως προς τήν νεωτέραν του ελληνικού κόσμου έκ-
δηλουται καί έν τη έννοια του γάμου. Ό 'Απόλλων προστατεύει τον θεσμον τούτον Οστις 
είναι Ιερός καί προστατεύεται ύπο του Διός καί της "Ηρας (Αισχύλου, Ευμενίδες 213—228, 
661, 738. Ενριπ. 'Ορέστης 552. Άυήναιος 555). Αί Ερινύες άγνοοΰσι τον γάμον, διότι κατά 
τήν έποχήν αυτών ή ενωσις τών φύλων γίνεται κτηνωδώς (ζωωδώς), κατά τρόπον ώστε το 
τέκνον γνωρίζει μόνον τήν μητέρα, αγνοεί δ' εντελώς τον πατέρα αύτοϋ. 
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διέπη πλέον την τιμωρίαν των εγκλημάτων. Μέχρι τούδε ή εκδίκησης αύτη έξή-

ταζε μόνον την έξωτερικήν δψιν της πράξεως, οδηγούμενη υπό κριτηρίου εντελώς 

εξωτερικού, του δόγματος της άνταποδόσεως, δεινού 'ίσου προς το τελεσθέν δει-

νόν, του δόγματος της προστασίας άπο του αδικήματος δ' άνταποδόσεως ΐσου 

δεινού (Schümann, Aeschylos Eumeniden 1845. Εισαγωγή σ, 8. Wecklein, 

Aeschyios Orestie 1888. Εισαγωγή σ. 11). 

Ταύτα περί ποινικής δικαιοσύνης έδιδάσκοντο άπο σκηνής υπό τραγικών 

ποιητών, οΐους δέ έπανεΐδεν ή άνθρωπότης έκτοτε, εις λαον όστις τοσούτω 

έτίμα τα Ιργα αυτών, ώστε έν τω Μητρώω, τφ ίερώ της μητρός τών θεών εν φ 

ήτο εγκατεστημένος ό γραμματεύς τής βουλής, έφυλάσσοντο τα πρωτότυπα τών 

ψηφισμάτων και τών νόμων, δημόσιοι λογαριασμοί καΐ δικογραφίαι, και τα επί

σημα κείμενα τών μεγάλων τραγικών, ώς τιμαλφέί του Ιθνους κεφάλαιον *. 

Αί διδοσκαλίαι τών φιλοσόφων. Ό Πλάτων έδίδασκε τήν δια τής ποινής 

ήθικήν βελτίωσιν του έγκληματήσαντος (Νόμοι 908, 909) «τιμωρουμεν αποτρο

πής ένεκα» προς πρόληψιν μελλοντικών εγκλημάτων* δια τής ποινής επιδιώκε

ται ή βελτίωσις του κολαζομένου έγκληματίου (Πρωταγ. 324 Β), ίνα μή αύθις 

άδικήση μήτε αυτός ούτος μήτε άλλος ό τούτον ίδών κολασθέντα. Ό τιμωρούμε

νος ωφελείται' «κακίας ψυχής άπαλλάττεται ό δίκην διδούς, άρ' οδν του μεγί

στου απαλλάσσεται κακού. (Γοργίας 477 Α). Έ ν Νόμ. Θ' 862 D «δ,τις τις άν 

άδικήση μέγα ή σμικρόν, è νόμος αυτόν διδάξει και ποιήσει μισήσαι μεν τήν ά-

δικίαν, στέρξαι δέ ή μή μισεΐν τήν του δικαίου φύσιν». Ή τιμωρία τών ενόχων 

εμπνέει και εις τους τρίτους τήν άποστροφήν τής αδικίας (Νόμ. Θ' 853,1 Α' 934). 

«Προσήκει δε παντί τώ έν τιμωρία 6ντι, υπ9 άλλου ορθώς τιμωρουμένω ή βελτί-

ονι γίγνεσθαι καΐ ονίνασθαι ή παραδείγματι τοις άλλοις γίγνεσθαι, Ϊνα άλλοι ό-

ρώντες πάσχοντα ά άν πάσχη φοβούμενοι βελτίους γίγνωνται «(Γοργίας 525 Β'). 

Κατά τον Πλάτωνα το έγκλημα είναι προϊόν ψυχικής νόσου ή ψυχικής άναπηοίας, 

ή δέ ποινή φάρμακον προς απαλλαγή ν τής νόσου τής αδικίας (Γοργίας 480,527 Β, 

Πολιτεία444—445), θεραπεία τής ψυχής του καταδικασθέντος* διό ό Πλάτων πρώ

τος διακρίνει βελτιωσίμους και άβελτιώτους και καθίστα σωφρονιστήριον, ένφ οι 

έγκληματίαι υποβάλλονται είς σύστημα κρατήσεως διεγεΐρον τάς τύψεις καΐ έπα-

ναφέρον είς τήν άρετήν (Νόμ. 908 καΐ 909). Ούτω δέ ό Πλάτων εθηκε τάς βάσεις 

του συγχρόνου σωφρονιστικού συστήματος. Ώ ς προς τους άβελτιώτους παραδέ

χεται τήν θανατικήν ποινήν άλλ' εκ δύο φαρμάκων τής αυτής αποτελεσματικότη

τος προτιμά το ήπιώτερον (Νόμ. 735 Ε, 941,942,957,958. Πρωταγ. 325 Α'). Ό 

δικαστής λαμβάνει ύπ9 δψιν τήν φύσιν τής πράξεως και το αίτιον, δπερ εκίνησε 

τον δράστην (Νόμοι Θ' 863—866, 934). 

"Ο Πλάτων έζήτησεν, ϊνα ή ποινή θεωρήται κάθαρσις, ΐνα μή διεγείρη τήν 

δυσφημίαν καΐ το Ονειδος (Γοργίας 480 Β), καταργεί τήν άτιμίαν του πολίτου 

(Ν. 855 C) καΐ τήν δήμευσιν τής ουσίας, ϊνα μή πλήξη καΐ τα άθφα τής οικο

γενείας του ενόχου μέλη (Ν. 855 Α—Β). Αξιοσημείωτος δ' είναι ή ύπο του* 

1) Πλονταρχ. Λυκούργος 841 F 20 έ. Βίοι τών δέκα Ρητόρων. 
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Πλάτωνος διάκρισις των διαφόρων έκ θυμοΰ γινομένων αδικημάτων (Νόμ. 868). 

Ό Πλάτων παρέσχε τήν ύψηλοτέραν περί ποινής έννοιαν (Κριτίας 106 Β) ειπών 

«δίκη δε ορθή τον πλημμελονντα εμμελή ποιειν». Το έλληνικον πνεύμα παρέβαλε 

τήν κοινωνίαν προς μέλος, άρμονίαν λύρας ή κιθάρας, τήν δ' εν αύτη άταξίαν ή 

άδικίαν ώνόμασε πλημμέλημα και πΧημμελέϊν. Ό Πλάτων διέκρινε τρεις άρετάς 

της ψυχής, τήν σοφίαν άναφερομένην εις το λογιστικόν, τήν άνδρείαν είς το 

θυμοειδές και τήν σωφροσύνην εις το έπιθυμητικον. Αί τρεις δ' αϋται τής ψυ

χής άρεταί είσιν ώσπερ τρεις τής λύρας χορδαι, ή νπάτη, ή μέση και ή νήτη, έκ 

τής έναρμονίου δέ ταύτης τών τριών αρετών αναπτύξεως αποτελείται ή δικαιο

σύνη, αρμονία τών τριών άλλων αρετών oëaa (Πολιτεία 433 εξής)* καί Ίππόδα-

μος ό Πυθαγόρειος έν τω περί Πολιτείας λέγει «πάσα πολιτική κοινωνία λύρα 

παντελεΐ προέοικε τω έξαρτύσεώς τε δεΐσθαι και προσαρμογής και το τελευταΐον 

επαφής τίνος καί προσχρήσεως μουσικής* τά μέλη δέ τής πολιτείας ή ή πολιτι

κή κοινωνία συναρμόζεται δια τριών τίνων λόγων, νόμων, εθών». 

Ό 'Αριστοτέλης τήν άρετήν καί τήν φαυλότητα θεωρεί έκουσίας καί ως ό 

Πλάτων διδακτήν τήν άρετήν ('Ηθικά Εύδήμεια 11,6 καί 10. Ή θ . Νικομ. 1111α 

καί β). Ό εγκληματίας είναι κακοήθης, 8ν πρέπει νά τιμωρώμεν αυστηρώς. CK 

πολλοί ανάγκη μάλλον ή λόγω πειθαρχουσι καί ζημίαις ή τφ καλφ. . . τους νο-

μοθετουντας δεΐν κολάσεις τε καί τιμωρίας έπιτιθέναι, τους δ' ανίατους όλως έ-

ξορίζειν 1. Τον φαυλον ηδονής ορεγόμενον λύπη κολάζεσθαι ώσπερ ύποζύγιον 

διό καί φασι δεΐν τοιαύτας γίγνεσθαι τάς λύπας αι μάλιστ' έναντιοΰνται ταΐς 

άγαπωμέναις ήδοναΐς (1180α). Ή κόλασις αντη ασκείται προς βελτίωσιν καί 

άποφνγήντής υποτροπής τον καθ' οϋ επιβάλλεται' βία μεταπείθειν προς τήν άρε

τήν τους κατά πάθος ζώντας καί λύπη κολαζό μένος ώστε ζημίαις πειθαρχουντας 2 . 

Κατά τής Ιλξεως τών έκ τής τελέσεως του εγκλήματος απολαύσεων αντιτάσσε

ται ως άντίρροπον ή δεινοπάθεια τών ποινών, ήτις έμποιεΐ φόβον. 

Χάριν τής δικαιοσύνης ή ποινή πρέπει νά είναι άντατεπονθος αλλά κατ' άνα-

λογίαν καί μή κατ' ισότητα προς το υπό του δράστου προξενηθέν (1132β έξης). 

Ό 'Αριστοτέλης (1374β 1375α) άριστοτεχνικώς καθώρισε τάς έπιβαρυντικάς 

περιστάσεις* τοιαύτας θεωρεί : το πολλάκις το αντο άμαρτάνειν ήτοι τήν προς το 

έγκλημα ροπήν τεκμηριουμένην δια τών επανειλημμένων υποτροπών το θηριώ

δες τον αδικήματος' τήν προς αμνναν άδνναμίαν τον θύματος του εγκλήματος, 

1) Βλ. Στοβ. Έκλογαί Δ'. XXVIII, 16 έν Wachsmuth—Hense 1958, Weidmann, 
Berlin τ. 5 σ. 684, ό Πυθαγόρειος Καλλικρατίδης : δκα ών έν οίκω καί πόλει περιουσιάζει 
τά περισσά τον νομοθέτην δεϊ περικόπτειν καί περιτέμνειν ώς αγαθόν γεωργόν τα φυλλομα- ' 
νέοντα της . . . τάσιος Πρβλ. θεόφρ. Περί φυτών αίτιων 5, 9, 10, ένθα ό λόγος περί τών 
φυλλομηνούντων κλημάτων. 

2) Οι μεν λόγοι διδάσκοντες έμποιοΰσι τήν έπιθυμίαν προς άρετήν, οί δέ νόμοι τοις φό-
βοις άνερύπουσι τών κακών, ταϊς τιμαις δελεάζοντες έκκαλοϋσιν είς τήν άρετήν τά δέ ήθη 
πλάσσουσι καί κηροχυτουσι τήν ψυχήν, φυσίωσιν έμποιοϋντα δια τής συνεχούς ενεργείας. 
Παρά Στοβαίφ. Έκλογ. Δ' κεφ. 1, 94 έν Wachsmuth—Hense 1958 Weidmann, Berlin 

. 4 σ. 30 έ. 
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©ΰ μή έστιν δίκην λαβείν τον παθόντα" τήν τέλεσιν τον εγκλήματος εν φ τόπω 

τιμωρούνται οι κακοποιοί ήτοι εν τω δικαστηρίω ( = ηθική αναισθησία και αφο

βία)* ή μείζων βαρύτης τον αδικήματος ; δσω αν άπδ μείζονος ή αδικίας, ής ή 

βαρύτης κριθήσεται ή εκ του ένυπάρχειν τη δυνάμει (οίον ό ιερά κλέψας) ή εκ 

του βλάβους* το ανεπανόρθωτον της προκληθείσης ζημίας. Ό 'Αριστοτέλης ανα

φέρει ώς λόγον έπιβαρυντικον το έγκλημα «δ μόνος ή ηρωτος πεποίηκεν» ό δρά

στης* δηλονότι το πρωτοφανές του τελεσθέντος εγκλήματος. Ό λόγος ούτος έφά-

νη τοις παλαιοτέροις ποινικολόγοις (Thonissen 1875) αμφισβητήσιμος, αλλ' είναι 

λίαν ορθός καΐ δεικνύει τήν μεγίστην δύναμιν παρατηρήσεως και εκτιμήσεως του 

'Αριστοτέλους. Έ ν τη Εγκληματολογία (τ. Α' 1966 και 1968 σ. 809) συνοψίζο-

ντες τα της συγχρόνου επιστήμης της ψυχολογίας τών εγκληματιών λέγομεν : 

και μόνον δτι το τελεσθέν έγκλημα ενέχει τι το ασύνηθες καΐ έξαιρετικον είναι 

τεκμήριον ανωμάλου αντιδράσεως της ψυχικής προσωπικότητος του δράστου είς 

τά ερεθίσματα και άπόδειξις του δτι ή ψυχική ιδιοσυστασία αύτου δέν είναι κα

νονική, άλλ' ανώμαλος και λίαν επικίνδυνος. Κατ9 άκολουθίαν ό 'Αριστοτέλης δι

δάσκει δτι ή βαρύτης της ποινής εξαρτάται εκ τε της αντικειμενικής βαρύτητος 

της πράξεως, αλλά καΐ της ψυχικής προσωπικότητος καΐ διαστροφής του δράστου* 

καΐ μή προς τήν πραξιν άλλα προς τήν προαίρεσιν . . . μηδέ ποΐός τις νυν, άλλα 

ποΐός τις ήν άεΐ ή ως επί το πολύ (Ρητορ. Α 13, 1374β). . . 

*0 'Αριστοτέλης καθώρισεν έπ' άκριβεία τά της προθέσεως, της αμελείας καί 

του τυχαίου {dolus, culpa, casus)· Έ ν τοις έκουσίοις διακρίνει τα κατά προμε-

λετην (1109 β, 1135 β), «δσα προελόμενοι, ή δσα προβουλευσάμενοι πράττομεν* 

ό εκ προαιρέσεως άδικος καΐ μοχθηρός είναι ή βαρύτερα μορφή. ΈκούοΊον είναι 

δ άν τις τών εφ' αύτω δντων είδώς καΐ μή άγνοών (μή τελών έν πλάνη) πράττη 

(1135α καί 1109β)* δταν είδώς μέν μή προβουλεύσας δέ, οίον δσα τε δια θυμον 

καί άλλα πάθη δσα αναγκαία ή φυσικά συμβαίνει τοις άνθρώποις (1135 β). Ατύ

χημα, είναι οσάκις ή βλάβη έγένετο παραλόγως ήτοι παρά πασαν λογικήν πρό-

βλεψιν. Το ατύχημα είναι πραξις ακουσία μή τιμωρουμένη. Ή έξ αμελείας πρα-

ξις είναι υπαίτιος, δτε μή παραλόγως, δηλ. μή παρά πασαν πρόβλεψιν άλλ* άνευ 

κακίας έτελέσθη, (αμάρτημα)* άμαρτάνει δταν ή αρχή έν αύτφ ή της αγνοίας, 

άτυχει δ* δταν έξωθεν (1135 β). 

Άκούσιαι πράξεις είναι έκτος τών της ανωτέρας βίας (1109 β, 1110 α) καί 

αϊ έκ πλάνης, δηλ. αί τελούμεναι υπό τίνος έξ αγνοίας τών προσώπων, τών πρα

γμάτων καί τών μέσων, άτινα χρησιμοποιεί* «δταν μήτε δν μήτε δ μήτε φ μήτε 

ού ένεκα ύπέλαβε πράξη* ή γάρ ού βάλλειν ή ου τούτω ή ου τούτον ή ού τούτου 

ένεκα φήθη, άλλα συνέβη ούχ ού ένεκα ώήθη (οϊον ούχ ίνα τρώση άλλ' ϊνα κεν-

τήση) ή ούχ δν ή ούχ φ (1135 β), οίον ώσπερ αϊ Πελιάδες ήτουν μέν πόμα, 

άλλ' ώς φίλτρον καί οϊνον το δ' ήν κώνειον (1225 β). 'Αλλά κατά τον 'Αριστο

τέλη δ δράστης είναι ανεύθυνος μόνον άν ύπάρχη εντελής άγνοια ής αυτός δέν 

είναι υπαίτιος* έάν δμως ό δράστης έτέλεσε πραξιν έξ αγνοίας, «οίον ει δ' άμέ-

λειαν μή έχρήτο ήτοι έχων μέν τήν έπιστήμην μή χρώμενος δέ» (1225 β) είναι 

χαρακτηριστέος ώς ένοχος του εγκλήματος (ΠΚ. ά. 30). 
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Tò άδικεΐν δι' άγνοιαν, ής αυτός αίτιος γίνεται εϊναι κολαστέον ώς έκούσιον 

αδίκημα «ών καί αϊ άρχαί εν ήμίν, καί αυτά εφ ήμΐν και εκούσια (1113 β)* άκού-

σιον δε αδίκημα νομίζει το γινόμενον δι' άγνοιαν, ής μή αυτός αίτιος. Διό σπου-

δαιότατον δίδαγμα * του 'Αριστοτέλους είναι το περί μέθης καί των εξ αυτής 

αδικημάτων, καθ* δ τοις μεθύουσι ό νόμος διπλά τά έπιτίμια έταξε, διότι ό μέ

θυσος κύριος ήν μή μεθυσθήναι ή γαρ αρχή εν αύτφ (ήν)* κύριος γάρ ήν του μή 

μεθυσθήναί' τοΰτο δ9 αίτιον έγένετο της αγνοίας (113 β 30) 2 . 

Ό 'Αριστοτέλης καθώρισεν έπ' άκριβεία τα της σωματικής καί ψυχολογι

κής βίας. Ανεύθυνοι πράξεις είναι αϊ ακούσιοι' επί μέν τοις έκουσίοις επαί

νων καί ψόγων γινομένων, επί δε τοις άκουσίοις συγγνώμης, ενίοτε δε καί 

έλέου (1109 β). Ακούσια δ5 είναι τα από τύχης καί τά εξ ανάγκης. Έ ξ 

ανάγκης είναι τά μεν ßiqc τά δέ φύσει (1368 β). Το βία ποιεΐν είναι άκού-

σιον βίαιον δέ οδ ή αρχή έξωθεν, τοιαύτη ούσα εν ή μηδέν συμβάλλεται ό 

πράττων ή ό πάσχων (1110 α). Ή υλική βία είναι λόγος συγγνώμης του εγκλή

ματος. Ό ένεργήσας τήν πραξιν είναι παθητικον δργανον εις χείρας άλλων, μό

νος ένοχος εϊναι ό άσκήσας τήνβίαν. 'Αλλ' υπάρχει καί ψυχολογική βία* κατ' 

άλλον τρόπον λέγονται βία καί άναγκασθέντες πράξαι : δταν πράττωσιν δ καί 

λυπηρον καί φαΰλον ύπολαμβάνουσι* άλλ' αν μή τοΰτο πράττωσι, πληγαί ή θάνα

τοι ώσι (1225 α) «οσα δια φόβον μειζόνων κακών πράττεται . . . οίον ει τύραννος 

προστάττοι αίσχρόν τι πράξαι κύριος ών γονέων καί τέκνων, καί πράξαντος μέν 

σώζοιντο, μή πράξαντος δ' άποθνήσκοιεν (1110 α). 'Αλλά το ποία ή έντασις τής 

απειλής ήν υπέστη ό δράστης, ?να ή πραξις ήν έτέλεσε μή χαρακτηρισθή άδι

κος ή αξιόποινος πολλάκις άμφισβήτησιν έχει πότερον ακουσία εστίν ή έκουσία. 

Συγγνωστός είναι δταν δια τοιαύτα πράξη τις α μή δει, α τήν άνθρωπίνην φύ-

σιν ύπερτείνει καί μηδείς αν ύπομείναι (1110 α), όταν ή φύσις αύτοΰ δέν είναι 

ικανή νά ύπομείνη τούτο* «δ ή αύτοΰ φύσις ο£α τε φέρειν» (1225 α). "Ο 'Αρι

στοτέλης διδάσκει δτι απαιτείται απειλή τόσω σπουδαία ώστε νά καταργή τήν 

ήθικήν έλευθερίαν, δηλαδή νά μή είναι δυνατόν πλέον νά ειπη τις, δτι το νά διά

πραξη ή ου το έγκλημα εξαρτάται εκ τοΰ άπειληθέντος. Αι πράξεις αϊ προκα-

λούμεναι εκ παθών, άψιθυμιών, οίον οργής, ηδονής κλ., δέν είναι άκούσιαι, ρυθ

μίζονται υπό τοΰ λογικοΰ, εϊναι υπαίτιοι καί αξιόποινοι (1109 β, 1368 β—1370 α). 

Αϊ διατάξεις τοΰ έλλην. ΠΚ. τοΰ 1950 ά. 30 περί πραγματικής πλάνης οφει

λομένης εις άμέλειαν τοΰ υπαιτίου, τοΰ ά. 31 παρ. 2 περί νομικής πλάνης ώς 

λόγου συγγνώμης τοΰ ύπαιτίως δράσαντος (μή ανθρωπίνως φευκτή ύπαιτιότης), 

1) Ό 'Ηλιόπουλος Σύστημα Ελληνικού Ποινικού δικαίου 1923 σ. 198 έ. εξετάζων τά 
τής με&ης, τα κατ' αυτήν καί δι' αυτήν διαπραττόμενα εγκλήματα, ήγνόησε τοΰτο. 

2) Νόμος ϊδιος (ήν) το τους μεθύοντας, αν τυπτήσωσι, πλείω ζημίαν άποτίνειν των νη-
φόντων δια γαρ το πλείους ύβρίζειν μεθύοντας ή νήφοντας ου προς τήν συγγνώμην άπέβλε-
ψεν, δτι δει μεθύουσιν ίχειν μάλλον, άλλα προς το συμφέρον (1274 β). Καί ό τής 'Αλεξαν
δρείας δέ νόμος διπλασία ποινή τον μεθύοντα έτιμώρει, ώς δηλοΰται έκ τοΰ παπύρου τής 
"Αλλης (Halle) ου επιγραφή δικαιώματα έν στίχω 193 IX στήλης τοΰ παπύρου" «μεθύοντος 
αδικιών»' δταν τις τών είς το σώμα αδικημάτων | μεθύων ή νύκτωρ ή έν ίερφ ή έν άγορφ 
άδικήση, διπλασίαν τήν ζημίαν άποτεισάτω της γεγραμμένης». 
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του ά. 32 περί καταστάσεως ανάγκης άποκλειούσης το καταλογιστόν, του ά. 23 

περί υπερβάσεως τών ορίων της νομίμου αμύνης, του ά. 25 παρ. 3 καταστάσεως 

ανάγκης άποκλειούσης το άδικον της πράξεως, του ά. 32 παρ. 3 υπερβάσεως έν 

καταστάσει ανάγκης, είναι διατάξεις εντελώς συγχρόνου Ποινικού Κωδικός ών ό 

συντάκτης εμπνέεται εκ της διδασκαλίας καί του γνώμονος του Σταγιρίτου 1 . 

Πρόβλημα εκ τών σπουδαιότερων του ποινικού δικαίου εϊναι το τών λόγων, 

οίτινες α'ίρουσι τον άδικον χαρακτήρα της πράξεως, εκ τούτων μάλιστα ή συναί-

νεσις του παθόντος. 'Ατέρμονες είναι αί συζητήσεις, αϊ Ιριδες καί αι διχογνω-

μίαι τών επιστημόνων περί του αν ή συναίνεσις του παθόντος αποκλείει το άδι

κον της γενομένης προσβολής δηλαδή περί τήν αρχήν nulla injuria est quae in 

Yolentem fiat (L 1 § 5 D.XLVII, 10). Ό 'Αριστοτέλης διηρεύνησε τάς εννοίας 

του δικαίου καί αδίκου, τα τών προσβολών, εις άς συναινεί ό προσβαλλόμενος 

καί τών προσβολών, άς τις επιφέρει καθ' έαυτου (1136 α—1137 α, 1138 α, 1195 α, 

1373 β)* άδικον είπεν δτι υπάρχει οσάκις ό δράστης ενεργεί τή βουλήσει αύτου, 

ό μεν άδικων εκών αδικεί, ό δέ αδικούμενος άκων αδικείται. "Ο συναινών δηλαδή 

εις τήν προσβολήν τών έαυτου αγαθών δέν υφίσταται άδικον. 'Αλλ' αν ή πράξις 

πλήττη πλην του συναινοΰντος καί άλλους, οίον καί τήν πολιτείαν διατηρείται δ 

άδικος της πράξεως χαρακτήρ. Ό Τηλ. Φιλιππίδης ( Ή συναίνεσις του παθόν

τος, Θεσσαλονίκη, 1951) ειδικώς σπουδάσας περί του θέματος καί της θεωρίας 

του 'Αριστοτέλους συνήγαγεν δτι ή αρχή τών ρωμαίων volenti non fit injuria 

είναι μεταγλώττισις εις τήν λατινικήν της άριστοτελείου ρήσεως «αδικείται ου

δείς εκών», ή δέ σύγχρονος ποινική επιστήμη έν τη έπιλύ σει του θέματος κατα

λήγει εις τήν αρχήν του 'Αριστοτέλους, οδ ή θεωρία προσαρμοζόμενη προς τήν 

σύγχρονον δογματικήν του ποινικού δικαίου είναι ή πληρεστέρα* επιλέγει δε ό 

Φιλιππίδης δτι αί ατέρμονες συζητήσεις καί Ιριδες τών συγχρόνων επιστημόνων 

θα άπεφεύγοντο, αν ούτοι πλειότερον προσεΐχον εις τά διδάγματα του Σταγιρί-

του£("Ορα Φιλιππίδην σ. 10 έ. 126, 136, 162« καί Gerland V. D. γεν. μ. II σ. 510). 

Ίκανως ΰψηλαί εννοικι περί της αξίας τοΟ νόμου έδιδάσκοντο τοϊς Ά θ η -

ναίοις. Κατά Δημοσθένην (ΚΕ' 15) «άπας ό τών ανθρώπων βίος, καν μεγάλην 

πόλιν οΐκώσι καν μικράν, φύσει καί νόμοις διοικείται* τούτων δ' ή μέν φύσις 

εστίν άτακτον καί κατ' άνδρ* ϊδιον του Ιχοντος, οι δέ νόμοι κοινον καί τεταγμέ-

νον ταύτα πασιν. ή μέν οδν φύσις, άν ή πονηρά, πολλάκις φαύλα βούλεται καί 

έξαμαρτάνει* οι δέ νόμοι το δίκαιον καί το καλόν καί το συμφέρον βούλονται 

καί τούτο ζητουσι* καί έπειδάν εύρεθή, κοινον τούτο πρόσταγμ' απεδείχθη, πασιν 

'ίσον καί δμοιον, καί τοΰτ' εστί νόμος, φ πάντες πείθεσθαι προσήκει δια πολλά 

καί μάλισθ' δτι πας έστι νόμος εύρημα μέν καί δώρον θεών, δόγμα δ' ανθρώπων 

φρονίμων, επανόρθωσις δέ πλημμελημάτων τών είς αμφότερα, πόλεως δέ συνθήκη 

κοινή, καθ' ην πάσι προσήκει ζην τοις έν τή πόλει». 

Κατά τον Ήράκ^τον ό λαός πρέπει να άγωνίζηται υπέρ του νόμου, δπως 

1) Βλ. Ν. Χωραφά, ΓενικαΙ άρχαί του Ποινικού δικαίου 1958 σ. 201, 205, 208. 210. 
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υπέρ των τειχών της πόλεως «μάχεσθαι χρή τον δήμον υπέρ του νόμου δκωσπερ 

τείχεος» (F. 100, 44 Diels). 

Κατά Δημ. (ΚΔ' 85 σ. 727) (ό νόμος) καί ή ποινή είσίν ώσπερ άλεξιφάρμα-

κον τοις άδικειν βουλομένοις (=άντίδοτον) καί ΚΔ 214—215 σ. 766 καί ΚΖ' κ. 

Άριστογείτονος Β' 25 σ. 808. Κατά τον ρήτορα δηλ. αί μεν προς το άδικειν 

όρμαί καί έπιθυμίαι είσί το δηλητήριον ή φάρμακον τών ψυχών, ό δε τιμωρών 

νόμος εορηται ώσπερ άντιφάρμακον καί άντίδοτον κατά του δηλητηρίου. Πρβλ. 

Πλάτ. Γοργ. 478 D σωφρονίζει . . . καί δικαιότερους ποιεί και ιατρική γίγνεται 

πονηρίας ή δίκη. Όμοίως λίαν ύψηλήν περί τών νόμων ίδέαν διετύπωσεν ό Σω

κράτης (εν Πλάτ. Κρίτωνι 50α— 51α)* πρέπει νά δεχώμεθα τους νόμους καί 

βταν είναι άδικοι, διότι κατά σύμφωνον άπαραβίαστον ό πολίτης οφείλει ύπακοήν 

εις τους νόμους. Τήν γένεσιν καί τήν άγωγήν αύτου ό πολίτης οφείλει εις το 

κράτος. Ή πατρίς εϊναι πλειότερόν τι της μητρός, διό πρέπει νά άνέχηταί τις 

δ,τι δήποτε εξ αυτής. Το καθήκον είναι νά έκτελώμεν τάς διαταγάς ταύτης, έκτος 

του νά μεταβάλωμεν αυτήν διά τών νομίμων μέσων. "Οστις έκτήσατο τά πολι

τικά αύτου δικαιώματα είναι ελεύθερος νά άρνηθή ταΰτα καί καταλίπη τον τόπον 

μεθ' άπάσης της περιουσίας του* άλλ' εκουσίως παραμένων υπέχει τήν ύποχρέω-

σιν του ύπακούειν τοις νόμοις. 

Κατά τον Άριστοτέλην ό νόμος άναγκαστίκήν έχει δύναμιν, λόγος ων από 

τίνος φρονήσεως καί νου (1180 α)' ό μέν οδν τον νουν κελεύων άρχειν δοκεϊ κε-

λεύειν άρχειν τον θεον καί τον νουν μόνους, ό δ' άνθρωπον κελεύων προστίθησι 

καί θηρίον* ή τε γαρ επιθυμία τοιούτον, καί ό θυμός άρχοντας διαστρέφει καί 

τους άριστους άνδρας* διόπερ άνευ ορέξεως νους ό νόμος εστίν (1287 α). Κατά τον 

"Αριστοτέλην δεν υπάρχει τάξις έκτος νόμου* ή γαρ τάξις νόμος' ο νόμος είναι 

συνθήκη τις ομολογία τις, όμολόγημα πόλεως κοινον (1422 α 2)* αποτελεί το 

μέσον (1287 β), το κοινον μέτρον, το μέγιστον της ίσότητος, εϊναι ό κυρίαρχος 

δστις αντιτίθεται εις τάς ύπερβολάς της ελευθερίας, συγκρατών τά πάθη του άτο

μου καί του συνόλου (πρβλ. «ελεύθεροι γάρ έόντες ου πάντη έλεύθεροί εισι* επεστι 

γάρ σφι δεσπότης νόμος, τον ύποδειμαίνουσι πολλώ Ιτι μάλλον, ή οι σοι σέ (νοεί 

τον Ξέρξην), ποιευσι γών τά άν εκείνος άνώγη ; άνώγει δέ τώντο αΐεί, ούκ έών 

φεύγειν ουδέν πλήθος ανθρώπων έκ μάχης, αλλά μένοντας εν τη τάξει έπικρα-

τέειν ή άπόλλυσθαι» («Ήρόδ. VII, 104). OÊ νόμοι εϊναι τών πόλεων βασιλείς» 

(Άριστ. 1406 α). Άλλ' οί νόμοι εϊναι κατ' ανάγκην ατελείς, περιέχουσιν κενά 

«επειδή τά μέν ενδέχεται περιληφθηναι τοις νόμοις τά δ' αδύνατα» (1287 β). Οί 

νόμοι εϊναι καλοί ή κακοί* «νόμος ορθώς κείμενος»' άντίθετον «νόμος άπεσχεδια-

αμένος» (1129 β). Ή ποιότης του νόμου εξαρτάται έκ του πολιτεύματος της πό

λεως' τους μέν κατά τάς όρθάς πολιτείας άναγκαΐον εϊναι δικαίους τους δέ κατά 

τάς παρεκβεβηκυίας ού δικαίους (1282 β). «Οϊονται δεΐν τοις πάλαι κειμένοις 

χρήσθαι νόμοις . . . μή προς τάς βουλήσεις μηδέ προς τάς διαδύσεις=έκτροπάς 

των αδικηπάντων» νομοθετεϊσθαι {Δημ. ΚΔ' 139 σ. 744 βλ. καί Πλάτ. Νόμ. 

715 Β «τους δ' άρχοντας λεγόμενους νυν ύπηρέτας τοις νόμοις έκάλεσα οδ τι 

καινοτομίας ονομάτων ένεκα, άλλ' ηγούμαι παντός μάλλον εϊναι παρά τούτο σω-
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τηρίαν τε πόλει καί τουναντίον εν ή μεν γάρ άν αρχόμενος, ή και άκυρος νό

μος, φθοράν δρω τη τοιαύτη έτοίμην οδσαν εν ή δε αν δεσπότης τών αρχόντων, 

οι δέ άρχοντες δούλοι του νόμου, σωτηρίαν και πάνθ' δσα θεοί πόλεσιν έ'δοσαν 

αγαθά γιγνόμενα καθορώ». 

Ει βούλει τάς κρίσεις δικαίας ποιεΐσθαι, μηδένα τών δικαζομένων και δικαιο-

λογούντων έπιγίγνωσκε, άλλ' αυτήν την δίκην. Έπίκτ. -καρά Στοβ. 'Εκλογών 

Γ' IX περί δικαιοσύνης, 40' (Wachsmuth-Hense (1958) τ. 3 σ. 359) Πρβλ. 

Στοβ. εκλογών Δ', V, 26 (Wachsmuth-Hense τ. 4 σ. 203). Πλοντ. 'Ηθικά 798, 

2α σελ. 60. Βλ. Πινδάρου «ό νόμος πάντων βασιλεύς θνητών τε κάθανάτων», 

και Σόλωνος Ελεγείο ν «εννομίη αναίνει ατής ανθεα φνόμενα». 

Έ ν δέ Θήβαις εικόνες ήσαν άνακείμεναι δικαστών αχειρες, ή δέ του άρχιδι-

καστον καταμύρουσα τοις δμμασιν, ως άδωρον άμα την δικαιοσύνην και άνέντεν-

κτον οϋσαν. 

Ό Περσαΐος άργύριόν τι τών γνωρίμων δανείζων δι' αγοράς καί τραπέζης 

έποιεΐτο τό συμβόλαιον μεμνημένος δηλονότι του "Ησιόδου λέγοντος «καί τε κα-

σιγνήτω γελάσας επί μάρτυρα θέσθαι»· θαυμάσαντος δ' εκείνου καί είπόντος 

«οοτως, ω Περσαΐε, νομικώς ; ναί είπεν, ϊνα φιλικώς απολάβω καί μη νομικώς 

απαιτήσω" πολλοί γάρ έν αρχή δια δυσωπίαν (=έντροπήν) προέμενοι το αιστον 

ΰστερον έχρήσαντο τοις νομίμοις μετ' έχθρας». (Πλοντ. 'Ηθικά 553 Β). Ό μηδέ 

άδικων ούδενός δεΐται νόμου ('Αντιφάνης παρά Στοβαίω). 

9. Παραδείγματα σεβαβμοδ προς τον νόμον εΐπομεν * το του Ζαλεύκου νομο

θέτου τών Λοκρών, ού ό υιός κατελήφθη έπί μοιχεία" ό δέ Ζάλευκος καί τον 

εαυτού νόμον σεβόμενος, καθ' δν έδει να έξορύσσωνται αμφότεροι οι οφθαλμοί 

του μοιχού, καί τον εαυτού παΐδα οίκτείρων, ύπέμεινε νά έξορυχθή ό έτερος 

τών ιδίων οφθαλμών καί ο έτερος τών του υιοΰ, ϊνα καί ό νόμος τηρηθή καί ό 

νεανίας μή τελείως τυφλωθή (Αιλιανός, Ποικ. Ίστορ. ΙΓ ' 24). 

Προσθετέον έτερον παράδειγμα, το του Χαρώνδα. Ώ ς οί νόμοι του Χαρώνδα 

Ιχουσι πρωτοτυπίαν καί το άλλόκοτον ούτω καί το τέλος αύτου παράδοξον έγέ-

νετο* έπιφανέντων δηλ. ληστών κατά τους αγρούς παρεζωσμένος ξιφίδιον έξήλ-

θεν εις καταδίωξιν καί ενώ έπανήρχετο είσήλθεν πολυπραγμόνων είς τήν έκκλη-

σίαν του λαοΰ έπιλαθόμενος δτι ήτο ώπλισμένος. 'Αλλά νόμος υπό αύτου τούτου 

τεθείς άπηγόρευσεν αυστηρώς, ίνα μηδείς έκκλησιάζη ώπλισμένος, ό δέ έπιλαθό

μενος, δτι το ξίφος έφερεν, έδωκεν άφορμήν κατηγορίας, τών εναντίων, ών εϊς 

αναφωνεί" καταλέλυκας τον ίδιον νόμον, ώ Χαρώνδα «ό δ' άπεκρίθη «ού μή Δία, 

άλλα κύριον ποιήσω» καί σπασάμενος το ξίφος κατεχρήσατο εαυτόν (Διόδωρος 

Σικελ. XII, 19, 1-2). 

Ό 'Αριστοτέλης έν τη Τενεδίων πολιτεία λέγει, δτι βασιλεύς τις έν Τενέδω 

νόμον έθηκε τον καταλαμβάνοντα μοιχούς άναιρεΐν πελέκει αμφότερους* επειδή 

δέ συνέβη τον υίόν αύτου μοιχον καταληφθήναι εκύρωσε και περί τον ιδίου παιδος 

τηρηθήναι τον νόμον καί άναιρεθέντος είς παροιμίαν περιήλθε το πράγμα έπί 

1) Έγκληματ. Α' ίχΒ. ε 1966 σ. 34 σημ. 1. 
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των ώμώς πραττομένων διά τούτο φησί καΐ επί του νομίσματος των Τενεδίων 

κεχαράχθαι έν μέν τφ έτέρω μέρει πέλεκυν, έπί δέ του ετέρου δύο κεφάλας είς 

ύπόμνησιν του περί τον παΐδα παθήματος. {Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά έν λ. 

Τένεδος, Άριστοτ. άποσπ. 593 Rose, Ζηνοβίον, Επιτομή VI, 9. Τενέδιος άν

θρωπος). 

10. Ή περί xoß άτομου κρίσις έκ τής επιβληθείσης ποινής. Έ ν 'Εγκλημα

τολογία τ. Γ', Σωφρονιστική, έκδ. Γ' 1965 σ. 200—207, λέγομεν δτι ή εκτέλε-

σις των ποικίλων ποινών κατά της ελευθερίας ήτοι καθείρξεως, φυλακίσεως, κρα

τήσεως πρέπει να γίνηται έν ιδίοις καταστήμασι, διότι ή διαμονή εν τούτω ή 

έκείνω τω καταστήματι καθορίζει τήν κρίσιν του κοινού περί του απολυθέντος 

καΐ τής ποινής. *Αν έγκλείσωμεν τους καταδικασθέντας εις φυλάκισιν έν τφ αύτω 

καταστήματι έν φ κρατούνται οι καταδεδικασμένοι εις κάθειρξιν, κατά τήν άπό-

λυσιν θα τυγχάνωσι της αυτής περιφρονήσεως υπό του κοινού, δπερ είναι άδικον, 

άφοΰ εκρίθη δτι είναι άξιοι ποινής επιεικεστέρας. Έ π ί πλέον ή άποκατάστασις 

αυτών έν τη κοινωνία είναι δυσχερεστέρα, ένεκα τής μείζονος ηθικής μειώσεως 

αυτών έν τη κοινωνίςι (βλ. αυτόθι σ. 207 ομοίως και ώς προς τήν ποινήν τής 

κρατήσεως). 

Ούτω παρά τοις άρχαίοις Έλλησιν ή λ. βάραθρος δηλοΐ άτομον, δπερ Ιδεί 

να ριφθή εις το βάραθρον, εις δ έρρίπτοντο οι κακούργοι (Λουκιανός, ψευδολο-

γιστής 17) *. Κύψων δηλοΐ άτομον κακόηθες (απατεώνα), δπερ έδει έν τφ κάψων* 

τον αυχένα Ιχειν δ άξιος δεθήναι έν τη άγορ$ έν τφ κύφωνι, μαστιγούσθω έν 

τφ κύφωνι' τινά στηλογραφώ, τινά στηλιτεύω. ('Αριατ. 1306 β *Αριστοφ. Πλ. 

606. 476. Leeuwen, Aristophanes Plutus σ. 75). «ΤΩ τύμπανα καί κύφωνες ουκ 

άρήξετε». "Οθεν ό τυμπανισμδς καί ό κυφωνισμός* καί οι πονηροί άνθρωποι κύ

φωνες καλούνται* ^στι δε δεσμός ξύλινος, δν οι μέν χλοιόν, οί δέ κάλιον όνομά-

ξουσι* εϊρηται δέ κύφων παρά το άναγκάζειν τους δεσμίους τους εις αυτόν έμ-

βαλλομένους κύψειν ή κύπτειν, ξύλα δέ είσιν επιτιθέμενα εις τους τένοντας τών 

καταδίκων, (να μή εΰρωσιν άνακύψαι. Σχολ. Άριστοφ. Σφαλός' σφαλλός, σφελας 

=ποδακάκη. Έργαλοσκελής, οδ τα σκέλη έν κάλοις (=ξύλοις), οι δέ δεσμευμέ

νοι προς τιμωρίαν (Comica adespota 988)' ώς μαστιγούσθω έν τφ κύφωνι Ο G Ι 

483, 177 (Orientis Graeci Inscriptiones selectae ed Dittenberger, Leipzig 1903-5, 

483, 177). Κυσοχήνη, ξύλον, έν φ άμαρτάνουσαι αϊ πόρναι έδεσμεύοντο ('//συ-

%ίος). 

Κάθαρμα είναι δ,τι απορρίπτεται, δταν τις καθαρίζη, (ή λέρα, το σκουπίδι) 

ΑΙσχ. Χο. 98. Κάθαρμα λέγεται καί το προς καθαρμον εις θυσίαν προσφερόμενο* 

καί είτα άπορριπτόμενον. Ό φονεύς καταδικαζόμενος είς θάνατον καί έκτελού-

μενος αρχικώς θυσιάζεται είς τον θεον προς έξευμενισμον αύτου καί άποτροπήν 

τής έκδικήσεως του θεού κατά τής κοινωνίας, ής μέλος ήτο ό φονεύς (συλλογική 

ευθύνη). Χρησιμοποιουσι δέ δύο ποινάς, τήν του θανάτου καί τήν άποβολήν έκ 

li εϊ τις ΐδοι κίναιδον καί απόρρητα ποιοϋντα καί πάσχοντα, . . . , απατεώνα γόητα 
έπίορκον δλεθρον κύφωνα βάραθρον, μή φύγη μηδ' είκάση τοΰτον άποφράδι ήμερα ; 
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της κοινότητος, τήν έξορίαν, άφρήτωρ, αβέμιστος, ανέστιος (Ίλιάδ. Ι 63). Ή 

φυγή και ή ατιμία παρ' "Ελλησι, 'Ρωμαίοις και άλλοις λαοΐς ενέχουσιν άποκλει-

σμον άπο των Ιερών, ϊνα μή το θείον βλέπον τον κακοΰργον έξοργισθή κατά τοϋ 

συνόλου. Κάθαρμα λοιπόν δηλοΐ το προς καθαρμον εις θυσίαν προσφερόμενον ήτοι 

τον κακοΰργον. Κάθαρμα, σημαίνει και τήν κάθαρσιν (Ίπποκρ. Έπιδημίαι 5. 2). 

ΕΙς καθαρμούς ύπεβάλλοντο οι φονεϊς ώς μιαροί και μεμολυσμένοι, tva μή μετα-

δώσωσι το μίασμα αυτών είς τήν πόλιν καΐ έπενέγκωσι δυστυχίαν εις τους αν

θρώπους. Το έγκλημα θεωρεί ώς νόσον της ψυχής ό Πλάτων (Γοργίας 479—480, 

327 β, Πολιτεία 444 Ό-Ε, 445). 

"Ο εξώλης* έξώλεια σημαίνει καταστροφή* έπαρώμενον έξώλειαν έαυτω έπι-

ορκουντι (Ι G Ι 2 , 10, 15 Δημ. ΚΔ 151)* εξώλης ό κατεστραμμένος : εξώλης γί-

νεσθαι {Δείναρχος κ. Άριστογ. 16. Ήροδ. VII 9 β')* μεταφορικώς ό μιαρός, στυ

γερός, βδελυρός, ό βλαβερός, ολέθριος* ουδέν πέφυκε ζωον έξωλέστερον (Άριστοφάν. 

Πλούτος 443. Δημ. Ν Η, 63). εξώλεις καΐ προώλεις ποιεΐν τινας εν γη καΐ 

βν θαλασσή (Δημ. I H ' 324 και ΙΘ' 172). 'Ομοίως ολεθρος=καταστρεπτικός. 

/1οίμος:=άνήρ λοιμός καΐ πονηρός (πανούκλα). Καβάλος, ό θρασύς, ιταμός, αγύρ

της ('Αριστοφ. Βάτρ. 1015). Ό μαστιγίας, ό δεόμενος μαστιγώσεως. Ό κεκρο~ 

τημένος' εξ άπάτας κεκροτημένοι άνδρες {Θεόκριτος XV, Συρακόσιαι ή Άδω-

νιάζουσαι 49)* φύραμα, πληθύς άπατων, σκευωριών, δολιοτήτων, πανουργιών. 

Μεταγενεστέρως λέγεται αναλόγως* έκ του κάτεργον (ποινής τών άναγκα-

στών έργων), ό κατεργάρης, ό άνθρωπος τών κάτεργων. "Ομοίως άνθρωπος τοϋ 

σχοινιού και τοϋ παλονκιοϋ [νοεί τον άξιον αγχόνης και άνασκολοπισμου. 

Πομποδαρμένη γυνή, ή διασεσυρμένης ύπολήψεως και οιονεί αξία της ;εν 

πομπή, ήτοι δημοσία, μαστιγώσεως, αξία δαρμού εν πομπή. 

Άτιμαστικατ και προπηλακιστικαί ποιναί. Ό Πλάτων έδίδαξεν δτι ή ποι

νή πρέπει να είναι θεραπεία τής ψυχής του καταδικασθέντος άπο τής νόσου 

της αδικίας ύφ" ής κατέχεται* διό κατέστησε το σωφρονιστήριον σύστημα κρατή

σεως διεγεΐρον τάς τύψεις καί έπανάγον είς τήν άρετήν. Χάριν δε του θεραπευ

τικού τής ποινής σκοπού ό Πλάτων έζήτησεν, ϊνα ή ποινή μή συνεπιφέρη τήν 

άτίμωσιν του καταδικασθέντος (Νόμ. IX—XII). 'Αλλ' εν τοις εαυτού Νόμοις 

(845, 854 Β, 914 Β) άντιφάσκων θεσπίζει καί κατά τών ελευθέρων τάς πληγάς 

ώς ιδίαν ποινήν, μάλιστα δ' επιτάσσει προς το μαστιγουν και άλλας άτιμαστικάς 

και προπηλακιστικάς ποινάς, οίον άμορφους έδρας ή στάσεις και παραστάσεις εις 

ίβρά (Ν. 855 C). 

"Αμορφοι εδραι είναι το άμόρφως και έξευτελιστικώς καθίζειν. Παράστασις 

εϊναι στάσις παρά τίνα άτιμος, (βλ. έμήν διατριβήν εν «Άθηνα» Λ' σ. 310). 

Κατά Δίωνα Κάσσων (L V 18) καίτοι και απόθανειν ελοιτ' άν τις εύ γεγονώς καί 

ανδρείος ών ή τοιοΰτό τι παθεΐν. 

Τοιαυται άτιμαστικαί εδραι καί στάσεις είναι το ονοβάτιν τήν μοιχαλίδα 

ποιεΐν (Πλούτ. Ζητημ. Ελληνικά 2). "Η κνσοχήνη, ξύλον εν ώ άμαρτάνουσαι αι 

πόρναι έδεσμεύοντο (πομποδαρμένη). Παρά Στοβαίω (Wachsmuth—Hense 1958, 

τ. 4 σ. 157) έκ τών Νικολάου περί έθών παρά Πισίδαις «εάν δέ μοιχός άλω, 
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περιάγεται τήν πόλιν επί όνου μετά της γυναικός έπί ημέρας τακτάς». Ό φιλό

σοφος Μενέδημος προς τον Θρασυνόμενον μοιχόν, αγνοείς, εΐπεν δτι ου μόνον ή 

κράμβη χυλον έχει χρηστόν, άλλα και ή ραφανίς ; (Διογ. Λαέρτιος Β, ιζ', 128). 

ύπονοών δτι παρά τοις Άθηναίοις ό νομοθέτης ήνείχετο το Ιθιμον του ραφανιδοΰν 

(ραφανιδόω)* δηλ. ό απατηθείς σύζυγος, άν μη δολίως έπαγίδευσε τον μοιχόν, ή 

δέ γυνή μη ήτο πόρνη, ήδύνατο να μή φονεύση τον μοιχόν, να μή δεχθή άποζη-

μίωσιν καταβαλλομένην υπ' αύτου, άλλα να ύποβάλη αυτόν εις μεταχείρισιν εξευ-

τελιστικήν τετραποδητί τοποθετούμενον άπέτιλλον τους γλουτούς έντέχνως δια 

θερμής σποδιάς καί είτα είσήγον έν τφ πρωκτώ υπερμεγέθεις ραφανίδας «τί δ* 

ήν ραφανιδωθή πυθόμενός σοι τέφρ$ τε | τιλθή ;» ('Λριστοφ. Νεφ. 1083) διέφυγε 

ραφανίδι τήν πυγήν βεβυσμένος (Λουκιανός. Περί της περεγρίνου τελευτής 9). 

Άποραφανίδωσις—δώσεως (Σχόλ. 'Αριστοφάνους Πλοΰτ. 168, Λυσιστράτη 89. 

Σουΐδας Κ. ραφανίς). Λακιάδαι δήμος της 'Αττικής, ραφανίδας φέρων, δν έπι-

βοώνται κατά των μοιχών (Ησύχιος). Το εξευτελισμό ν τούτον αναλογιζόμενος 

'Αντισθένης ό κυνικός είπεν ίδών ποτέ μοιχόν φεύγοντα (κατηγορούμενον επί μοι

χεία) δυστυχής πηλίκον κίνδυνον όβολοϋ διαφυγεϊν 'ίσχυες (Διογ. Λαέρτ. ς' α' 4) 

δηλ. επισκεπτόμενος πόρνην. 

Έτερα άτιμος παράστασις είναι το κοφινοΰσθαι, τιμωρεϊσθαι δια κοφίνου επι

βαλλομένου τή κεφαλή, περί τών μή άποτινόντων τάς όφειλάς αυτών νόμος παρά 

Βοιωτόις (Στοβαίος τ. 4 σ. 159). 

'Ομοίως τους δειλούς γυναικοστολεΐν έν τή άγορ^ κατά τον νόμον του Χα-

ρώνδα (Διόδ. XII, 16). Οι έν τφ πολέμω ριψάσπιδες ή μηδόλως τα δπλα υπέρ 

της πατρίδος άναλαμβάνοντες κατά τους άλλους νομοθέτας πάντας θανάτω τιμω

ρούνται, ό δέ Χαρώνδας τούτους καταδικάζει, ίνα έν τή πατρίδι έπιστρέψαντες 

κάθηνται έν τή άγορςί τρεις ημέρας έν έσθήσι γυναικείαις. Ό νόμος δ' οδτος 

έθεωρήθη φιλανθρωπότερος, άμα δέ καί πρακτικότερος, διά του μεγέθους της 

αισχύνης άποτρέπων τους κακούς τών πλημμελημάτων διότι ουδείς είναι τοσού

τον αναίσθητος, ώστε να μή προτίμηση τον θάνατον τής τοιαύτης έν τή πατρίδι 

πομπώδους ατιμίας. Μή αφανίζων δε τους τοιούτους διατηρεί εις αλλάς περιστά

σεις υπέρ της πατρίδος δπως άμιλληθώσι δια νέων ανδραγαθημάτων να εξαλεί-

ψωσι το στίγμα τής προτέρας ατιμίας. Είναι θαυμαστον δτι ό σκοπός δν έπεδίω-

κεν ό Χαρώνδας διά του μέτρου τούτου, τυγχάνει βελτιωτικός καί σωφρονιστι

κός του τιμωρουμένου. 

Ό τών Θουρίων νομοθέτης «κωμωδιεΐσθαι έκώλυσε τους πολίτας πλην μοι

χούς καί πολυπράγμονας» (Πλούτ. Περί πολυπραγμοσύνης 8, 518 Β). Νόμος έν 

Λοκροΐς (Ιταλίας) έτιμώρει τήν πολυπραγμοσύνην έπεί τις έξ αποδημίας προσιών 

ήρώτησε μή τι καινόν ; (υπάρχει νέον τι :) έζημίωσαν αυτόν διά τήν πολυπραγμο

σύνην δηλονότι). (Πλούτ. 8, 519 Β). 

(συνεχίζεται) 


