
ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012: ‘ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑ’ 

 

 

 

Ο Αριστοτέλης (4ο αιώνα π.Χ.) για τον Σόλωνα: 
• i¹s xur a=j de \ t h=j st a/s ew j ouÃs hj ka iì pol u\n xr o/non a )nt ika qhm e/n w n a)l l h/l oij,  

e iàl ont o koinv= dia lla kt h\nka iì aÃr xont a  So/l w na  (επειδή υπήρχε έντονη 

αναταραχή και διαφωνούσαν για πολύ καιρό, αποφάσισαν από κοινού να κάνουν τον 

Σόλωνα διαμεσολαβητή και άρχοντα, Αθηναίων Πολιτεία 5.2.1-3) 

• oi¸ da ne is m oiì pa=s in e)piì  t oiÍj s w̄m a s in hÅsa n m e/xr i S o/l w noj: (ο δανεισμός 

γινόταν με εγγύηση το σώμα (την ελευθερία) μέχρι τον Σόλωνα, Αθηναίων Πολιτεία 

2.2.8) 

ΣΟΛΩΝ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 
Doke iÍ m a /l is t ' aÄn e Ãndocoj g e ne/s qa i ka iì b as ile u\j ka iì t u/r a nnoj, e i¹ dhm okr at i¿a n  
e )k m ona r xi¿a j ka ta ske ua /s e ie  t oiÍj pol i¿t aij. (έλεγε ότι θα είναι πολύ ένδοξος  ηγέτης 

όποιος κάνει δημοκρατία από μοναρχία προς όφελος των πολιτών, Apophthegmata  2.60.1) 

Πιττακός ο Μυτιληναίος (7ο-6ο αι. π.Χ.) Βοήθησε μαζί με τον ποιητή Αλκαίο στην 

απελευθέρωση της πατρίδας του από την τυραννία του Μελέαγρου. 

Περίανδρος ο Κορίνθιος  (7ο -6ο αιώνα π.Χ.) 

Τύραννος της Κορίνθου, γνωστός για την σοφία, αλλά και 

για την σκληρότητά του. Στα χρόνια του η Κόρινθος 

γνώρισε μεγάλη οικονομική και πολιτισμική άνθηση. 

Πρώτη απόπειρα να ανοίξει τον Ισθμό της Κορίνθου. 
 

 

dhm okr a t i¿a  kr e iÍt t on t ura nni¿doj.  

«Η δημοκρατία είναι πιο καλή από την τυραννία» 

(Apophthegmata  7.4) 

 

Σόλων ο Αθηναίος (7ο -6ο αιώνα π.Χ.) 

O δήμος των Αθηναίων του αναθέτει το ρόλο του νομοθέτη και 

του διαλλακτού δηλαδή του μεσολαβητή ανάμεσα στα 

αντίπαλα μέρη των πολιτών και των ευγενών. 

 

Σεισάχθεια (σείω + άχθος = απαλλάσω από τα βάρη) 

• Κατάργηση χρεών προς ιδιώτες και προς το δημόσιο 

• Κατάργηση του δανεισμού με εγγύηση την ανθρώπινη 

ελευθερία. 

• Απελευθέρωση όσων πολιτών είχαν υποδουλωθεί λόγω 

χρεών. 
 



Βίας ο Πριηνεύς (6ο αιώνα π. Χ.) 

 

ko/r a j a i¹xm a l w̄t ouj l utr w sa /m e non M es shni¿a j qr e/y a i te ẅj qug at e/r a j ka iì       
pr oiÍka j e)pidou=na i ka iì e i¹j t h\n M es s h/nhn  a )pos te iÍl a i t oiÍj pa tr a /s in a u)t w½n.      

(απελευθέρωσε κάποιες κοπέλες από τη Μεσσήνη που είχαν πουληθεί ως δούλες, τις 

ανέθρεψε σαν κόρες του, τις έδωσε χρήματα και τις έστειλε πίσω στους πατέρες τους στην 

Μεσσήνη, Διογένης Λαέρτιος 1.82.4) 

 

 

 

 

Κρατίστην εἶναι δημοκρατίαν ἐν ἧ πάντες ὡς τύραννον 

φοβούνται τὸν νόμον. (Η πιο καλή από όλες τις δημοκρατίες, είναι 

εκείνη όπου όλοι σαν τύραννο φοβούνται τον νόμο). 
 

 

Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ μάλιστ’ ἂν ἔνδοξος γενέσθαι καὶ βασιλεὺς καὶ 

τύραννος, εἰ πρῶτος χρῷτο τοῖς νόμοις τῆς πατρίδος. 

(Πιστεύω ότι ο πιο ένδοξος ηγέτης θα είναι αυτός που πρώτος 

απ’όλους τηρεί τους νόμους της πατρίδας, Apophthegmata  6.32.1-3) 
 

 

Ἐποίησε δὲ περὶ Ἰωνίας, τίνα μάλιστα ἂν τρόπον εὐδαιμονοίη, 

εἰς ἔπη δισχίλια. (Έγραψε ποίημα για την Ιωνία, με ποιόν τρόπο 

μπορεί να ευτυχήσει όσο γίνεται περισσότερο, 2000 στίχους, 

Διογένης Λαέρτιος 1.85.10-11) 
 

ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
 

Πολιτεύματα ορθά: Αυτά που εξυπηρετούν το κοινό καλό. 

Παρεκβάσεις πολιτευμάτων: Αυτά που εξυπηρετούν τα 

συμφέροντα των κυβερνόντων . (προσώπων ή ομάδων) 
 

 

πολίτευμα δ’ ἐστὶ τὸ κύριον τῶν πόλεων, ἀνάγκη δ’ εἶναι 

κύριον ἢ ἕνα ἢ ὀλίγους ἢ τοὺς πολλούς, ὅταν μὲν ὁ εἷς ἢ οἱ 

ὀλίγοι ἢ οἱ πολλοὶ πρὸς τὸ κοινὸν συμφέρον ἄρχωσι, 

ταύτας μὲν ὀρθὰς ἀναγκαῖον εἶναι τὰς πολιτείας, τὰς δὲ 

πρὸς τὸ ἴδιον ἢ τοῦ ἑνὸς ἢ τῶν ὀλίγων ἢ τοῦ πλήθους 

παρεκβάσεις. (Αριστοτέλης, Πολιτικά 1279a.25-31) 
 


