
 

 

 

Σύλλογος 

Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας  

«σὺν Ἀθηνᾷ» 

 

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012 

 

 

 



 

 

 

“Οι αρχαίοι φιλόσοφοι για την ελευθερία 

και την τυραννία” 

 

 

 

 



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

 





Δημοκρατία κρεῖττον 

τυραννίδος. 

 «Η δημοκρατία είναι πιο καλή 

από την τυραννία» 

(Apophthegmata  7.4) 



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

 



φίλοις εὐτυχοῦσι καὶ 

ἀτυχοῦσιν ὁ αὐτὸς ἴσθι. 

 

«στους φίλους σου να 

συμπεριφέρεσαι το ίδιο είτε 

ευτυχούν είτε δυστυχούν» 

(Apophthegmata  7.7) 



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

 





μὴ μόνον τοὺς ἁμαρτάνοντας 

κόλαζε, ἀλλὰ καὶ τοὺς μέλλοντας 

κώλυε. 

«να μην τιμωρείς μόνο αυτούς που 

κάνουν κάτι κακό, αλλά και να 

εμποδίζεις όσους πρόκειται να 

κάνουν» 

(Apophthegmata  7.10) 



Σόλων (7o-6o π. Χ.) 

 

Αθηναίος νομοθέτης και ποιητής ένας από τους 7 σοφούς. 



Σόλων (7o-6o π. Χ.) 

 

 

Το 593 π.Χ. ο δήμος των 

Αθηναίων του αναθέτει το 

ρόλο του νομοθέτη και του 

διαλλακτού δηλαδή του 

μεσολαβητή ανάμεσα στα 

αντίπαλα μέρη των πολιτών 

και των ευγενών. 

Στόχος του ήταν η εὐνομία. 

 



Ο Αριστοτέλης (4ο π. Χ.) λέει για τον Σόλωνα 

 

ἰσχυρᾶς δὲ τῆς στάσεως οὔσης 

καὶ πολὺν χρόνον  

ἀντικαθημένων ἀλλήλοις, 

εἵλοντο κοινῇ διαλλακτὴν καὶ  

ἄρχοντα Σόλωνα  

«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) 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29sxura%3Ds&la=greek&can=i%29sxura%3Ds0&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C0&prior=i)sxura=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sta%2Fsews&la=greek&can=sta%2Fsews0&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%2Fshs&la=greek&can=ou%29%2Fshs0&prior=sta/sews
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=ou)/shs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=polu%5Cn&la=greek&can=polu%5Cn0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xro%2Fnon&la=greek&can=xro%2Fnon0&prior=polu/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ntikaqhme%2Fnwn&la=greek&can=a%29ntikaqhme%2Fnwn0&prior=xro/non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29llh%2Flois&la=greek&can=a%29llh%2Flois0&prior=a)ntikaqhme/nwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%28%2Flonto&la=greek&can=ei%28%2Flonto0&prior=a)llh/lois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=koinh%3D%7C&la=greek&can=koinh%3D%7C0&prior=ei(/lonto
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diallakth%5Cn&la=greek&can=diallakth%5Cn0&prior=koinh=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=diallakth/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Frxonta&la=greek&can=a%29%2Frxonta0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*so%2Flwna&la=greek&can=*so%2Flwna0&prior=a)/rxonta


Σόλων (7o-6o π. Χ.):  

 

Σεισάχθεια 

 

σείω + άχθος 

 

(αποτινάσω τα 

βάρη) 



Σόλων (7o-6o π. Χ.): Σεισάχθεια 

 

 Κατήργησε τα χρέη των 

πολιτών προς ιδιώτες και 

προς το δημόσιο 

 Απελευθέρωσε τους 

Αθηναίους που είχαν 

γίνει δούλοι λόγω χρεών 

 Κατήργησε τον δανεισμό 

με εγγύηση το ανθρώπινο 

σώμα, του ίδιου του 

ανθρώπου ή μελών της 

οικογένειάς του 



Ο Αριστοτέλης (4ο π. Χ.) λέει για τον Σόλωνα 

 

 

καὶ οἱ δανεισμοὶ πᾶσιν ἐπὶ  

τοῖς σώμασιν ἦσαν μέχρι  

Σόλωνος. 

«και ο δανεισμός γινόταν με 

εγγύηση το σώμα (την 

ελευθερία) μέχρι τον 

Σόλωνα» 

(Αθηναίων Πολιτεία 2.2.8) 
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Σόλων (7o-6o π. Χ.): Σεισάχθεια 

 

 Απελευθέρωσε όσους 

Αθηναίους είχαν γίνει 

δούλοι λόγω χρεών  

 Έφερε πίσω στην Αθήνα 

τους Αθηναίους που 

είχαν πουληθεί ως 

δούλοι έξω από την 

Αθήνα 



Σόλων (7o-6o π. Χ.): άλλα μέτρα 

 

 Έδωσε το δικαίωμα σε 

κάθε πολίτη να 

καταγγέλει στο 

δικαστήριο ακόμη και 

άρχοντα.  

 Κοινωνική πρόνοια για 

τους ανάπηρους  



Σόλων (7o-6o π. Χ.) 

 







Δοκεῖ μάλιστ’ ἂν ἔνδοξος 

γενέσθαι καὶ βασιλεὺς καὶ 

τύραννος, εἰ δημοκρατίαν ἐκ 

μοναρχίας κατασκευάσειε 

τοῖς πολίταις. 

«Υποστήριζε ότι θα είναι πολύ 

ένδοξος  ηγέτης όποιος κάνει 

δημοκρατία από μοναρχία προς 

το συμφέρον των πολιτών.» 

(Apophthegmata  2.60.1-3) 

 



Πιττακός ο Μυτιληναίος (7ο-6ο αι. π.Χ.) 



τῶν μὲν ἀγρίων θηρίων κάκιστον ὁ τύραννος, 

τῶν δὲ ἡμέρων ὁ κόλαξ. 

«Από τα άγρια θηρία το χειρότερο είναι ο τύραννος. Από τα 

ήμερα θηρία το χειρότερο είναι ο κόλακας» 

(Apophthegmata 4.10.1-2) 



Πιττακός ο Μυτιληναίος (7ο-6ο αι. π.Χ.) 

 

Βοήθησε μαζί με τον ποιητή Αλκαίο στην απελευθέρωση 

της πατρίδας του από την τυραννία του Μελέαγρου  

(612 π.Χ.). 



Βίας ο Πριηνεύς (από την Πριήνη, κοντά στην Μίλητο) 

  
 

κόρας αἰχμαλώτους 

λυτρωσάμενον Μεσσηνίας θρέψαι

 τε ὡς θυγατέρας καὶ προῖκας 

ἐπιδοῦναι καὶ εἰς τὴν Μεσσήνην  

ἀποστεῖλαι τοῖς πατράσιν αὐτῶν. 

«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) 
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Βίας ο Πριηνεύς (6ο αιώνα π. Χ.) 

  

 

 

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». 
 



Βίας ο Πριηνεύς (6ο αιώνα π. Χ.) 

  

 

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) 

 



 



Βίας ο Πριηνεύς (6ο αιώνα π. Χ.) 

  

 

 

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, δύο 

χιλιάδες στίχους». 

(Διογένης Λαέρτιος 1.85) 
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Τα πολιτεύματα κατά τον Αριστοτέλη 

 

 

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) 

 

 

 


