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 Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης, γεννήθηκε το 384 π.Χ. στην πόλη Στάγειρα 
της Χαλκιδικής, η οποία ήταν ελληνική και πρώτοι την είχαν αποικήσει οι 
Άνδριοι το 665 π.Χ. 
  
 Ο πατέρας του, Νικόµαχος, από οικογένεια γιατρών Ασκληπιαδών, που 
καταγόταν από  τον οµηρικό Μαχάονα, ο οποίος κατά την µυθολογία ήταν γιος 
του Ασκληπιού, ήταν επίσης γιατρός, συγγραφέας  µερικών έργων φυσικής, 
πλούσιος, φίλος δε και γιατρός του βασιλιά της Μακεδονίας Αµύντα του Β΄, 
στην  αυλή του οποίου και έζησε µέχρι τον θάνατό του. Σύζυγος  του 
Νικοµάχου, από την οποία είχε τον Αριστοτέλη και δυο άλλους γιους, ήταν η 
Φαιστιάς, προερχόµενη από παλαιά και διαπρεπή οικογένεια των Χαλκιδέων. 
  
 Σε πολύ µικρή ηλικία ο Αριστοτέλης έχασε την µητέρα του, δεν ήταν 
δε ακόµη έφηβος όταν  πέθανε και ο πατέρας του. Τότε ανέλαβε την κηδεµονία 
του Αριστοτέλη και των αδελφών του κάποιος φίλος του πατέρα τους 
ονοµαζόµενος Πρόξενος. και µαζί του διέµεναν για κάποιο χρονικό διάστηµα 
στην πατρίδα του Ατάρνα, αιολοκή πόλη της Μικράς Ασίας, απέναντι από την 
Λέσβο. Με αγάπη και ευγνωµοσύνη αναφέρει επανειληµµένως σε µερικά από 
τα έργα του ο Αριστοτέλης τους κηδεµόνες του εκείνους τον Πρόξενο και την 
γυναίκα του.  Και στην διαθήκη του, η οποία σώθηκε από τον ∆ιογένη τον 
Λαέρτιο,  ορίζει να στηθούν ανδριάντες σε εκείνους προς ένδειξη της 
ευγνωµοσύνης του. 
  
 Σε ηλικία 17 ετών, το 368 π.Χ. ο Αριστοτέλης έχοντας όπως φαίνεται 
ήδη την διαχείριση της εκ πατρικής και µητρικής κληρονοµιάς σηµαντικής 
περιουσίας του, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, το σπουδαιότερο τότε και 
περιφηµότερο πνευµατικό, καλλιτεχνικό και αστικό κέντρο του πολιτισµένου 
κόσµου. Και είναι πιθανό ότι είχε έκτοτε όχι µόνο αξιόλογη προκαταρκτική 
µόρφωση, ώστε να µπορεί να φοιτήσει κοντά στους ρήτορες ή τους φιλοσόφους, 
αλλά και, σαν γόνος Ασκληπιαδών,  µερικές ιατρικές γνώσεις, ιδίως στην 
ανατοµία. Και πρώτα, όπως µπορούµε να συµπεράνουµε από πληροφορίες των 
βιογράφων του, υπήρξε ακροατής του Ευδόξου, ου φιλοσόφου και ιδίως 
µαθηµατικού από την Κνίδο, ο οποίος είχε διατελέσει µαθητής του Πλάτωνα, 
αλλά κατόπιν ασπάσθηκε και δίδασκε τις ηδονιστικές δοξασίες του Αριστίππου, 
των οποίων κέντρο ήταν η φρόνηση και το µέτρο, δηλαδή δυο ηθικολογικές 
αντιλήψεις που επικρατούν σε όλο το έργο του Αριστοτέλη. Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι εκείνη την εποχή ο Πλάτωνας, του οποίου κυρίως αναφέρεται να 
είναι µαθητής ο Αριστοτέλης, έλειπε από την Αθήνα, είχε αναχωρήσει το 367 
ή 366 για τις Συρακούσες και επέστρεψε µετά µία εξαετία. 
  
 Σε εκείνη την περίοδο της νεανικής ηλικίας του Αριστοτέλη αναφέρονται 
και πολλά από αυτά για τα οποία  τον κατηγόρησαν διάφοροι, µεταξύ των 



οποίων και ο φιλόσοφος Επίκουρος  της επόµενης γενεάς. Λέει ο Επίκουρος ότι 
ο Αριστοτέλης ‘νέος ών κατέφαγε την πατρική περιουσία, έπειτα δε συνεώσθη 
επί τω στρατεύεσθαι, κακώς δε πράττων εν τούτοις επί τω φαρµακοπωλείν, 
ήλθεν, έπειτα αναπεπταµένης πάσι της του Πλάτωνος Ακαδηµείας εισώρµησεν 
εις αυτήν». Αλλά ότι αυτά και άλλα παραπλήσια δεν αληθεύουν, γίνεται 
φανερό από το ότι αυτός, αφού εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, έδειξε να είναι 
πολύ επιµελής και ασχολήθηκε µε την µάθηση γενόµενος µαθητής του 
Πλάτωνα και διακρίθηκε γρήγορα πάνω από όλους, αυτό δε και αυτοί οι 
κατήγοροί του δεν τόλµησαν να το αρνηθούν.  Απεναντίας αναφέρεται σχετικά 
µε την φιλοπονία του, ότι συχνά µελετώντας την νύχτα στο κρεβάτι του 
κρατούσε στα αριστερά µια χάλκινη σφαίρα, ώστε όταν αποκοιµιόταν να 
πέφτει και να ξυπνά από τον κρότο.  Και αυτό που πιθανώς δίνει αφορµή για 
κακολογίες ήταν ότι ο Αριστοτέλης ο οποίος ήταν βραχύσωµος, ισχνός, µε 
µικρά µάτια και φαλακρός, αρεσκόταν στον καλλωπισµό και στην επίδειξη. 
Ίσως δε και λόγω της ευπορίας του να διήγε δαπανηρότερη και κοσµιώτερη 
ζωή. 
  
 Όντας  µαθητής του Πλάτωνα µέχρι τον θάνατο αυτού (347 π.Χ.), 
διδάσκοντας δε ίσως τα τελευταία έτη της µαθητείας του την ρητορική στην 
Ακαδηµεία, αποχώρησε από αυτήν έπειτα, όταν την διεύθυνσή της ανέλαβε ο 
Σπεύσιππος. Και τότε, ίσως γιατί ήδη δεν τον έβλεπαν οι Αθηναίοι µε καλό 
µάτι σαν ‘µακεδονίζοντα’ , έφυγε µαζί µε τον Ξενοκράτη, επίσης φιλόσοφο και 
µαθητή του Πλάτωνα, στην Ατάρνα, όπου εφιλοξενήθη από τον τύραννο των 
Αταρνών και της Άσσου Ερµεία. Ήταν δε ο Ερµείας απελεύθερος, ο οποίος 
αφού παρακολούθησε µαθήµατα ρητορικής από τον Αριστοτέλη στην Αθήνα, 
µε την αρετή και την αξία του έφθασε στο αξίωµα του τυράννου (ηγεµόνος) 
στην πατρίδα του και αναδείχθηκε προστάτης της αυτονοµίας των ελληνικών 
πόλεων στην Μικρά Ασία, την οποία µε κάθε τρόπο προσπαθούσαν να 
καταλύσουν οι Πέρσες. 
  
 Ο Αριστοτέλης έµεινε κοντά στον Ερµεία τρία χρόνια και κατόπιν έφυγε 
στην Λέσβο, όταν µε προδοσία συνελήφθη ο Ερµείας από τους Πέρσες και 
εφονεύθη. Φαίνεται δε ότι ο θάνατός του πολύ ελύπησε τον φιλόσοφο, γιατί 
συνδεόταν µαζί του µε φιλία και ευγνωµοσύνη, και συνέθεσε, όπως λέγεται, 
προς τιµήν του εκείνον τον έξοχο παιάνα στην αρετή: 
  
 Αρετά πολύµοχθε γένει βροτείω 
 θήραµα κάλλιστον βίω...  
  
 Την ανηψιά και θετή θυγατέρα του Ερµεία, Πυθιάδα, µετά τον φόνο 
του φίλου του την παντρεύτηκε ο Αριστοτέλης, και µαζί της απέκτησε µια 
κόρη την οποία ονόµασε επίσης Πυθιάδα. Αργότερα δε έστησε σε µνήµη του 
Ερµεία ανδριάντα στους ∆ελφούς, στην βάση του οποίου χάραξε το επίγραµµα: 
  
 Τόνδε ποτ’ ουχ οσίως παραβάς µακάρων θεών  θέµιν αγνήν 
 έκτεινε Περσών τοξοφόρων  βασιλεύς, 



 ου φανερώς  λόγχη φονίους εν αγώσι κρατήσας, 
 αλλ’ ανδρός πίστει χρησάµενος. 
  
 Στην Μυτιλήνη ο Αριστοτέλης έµεινε για δυο χρόνια συγγράφοντας, 
ίσως και διδάσκοντας. Και πιθανώς µερικά από τα έργα του να είναι της 
εποχής εκείνης. Από εκεί αναχώρησε  προσκληθείς από τον βασιλιά της 
Μακεδονίας Φίλιππο, σαν δάσκαλος του γιου του Αλέξανδρου, τότε δεκατριών 
ετών. Η επιστολή µε την οποία προσκλήθηκε, αλλά ίσως όχι γνήσια, 
διασώζεται από τον Γέλλιο (ΙΧ, 3) και έχει ως εξής:  
 «Φίλιππος Αριστοτέλει χαίρειν. Ίσθι µοι γεγονόταν υιόν, πολλήν ουν 
τοις θεοίς χάριν έχω ουχ ούτως επί τη γενέσει του παιδός ως επί τω κατά την 
σην ηλικίαν αυτόν γεγονέναι. Ελπίζω γαρ αυτόν υπό σου τραφέντα και 
παιδευθέντα άξιον έσεσθαι και ηµών και της των πραγµάτων διαδοχής». 
  
 Συνδυάζοντας τις παρεχόµενες από τους βιογράφους πληροφορίες 
µπορούµε να συµπεράνουµε  ότι διδάσκαλος µεν και παιδαγωγός του 
Αλεξάνδρου διετέλεσε για τρία χρόνια, κοντά του σαν δικός του άνθρωπος και 
σύµβουλός του έµεινε πέντε ακόµα χρόνια, µέχρις ότου δηλαδή ο Αλέξανδρος 
εκστράτευσε (335 π.Χ.) κατά της Ασίας. Κατά την διαµονή του στην 
µακεδονική αυλή συνέγραψε µερικά από τα έργα του, πιθανώς ιδικά για τον 
µαθητή του µεταξύ δε αυτών είναι και το χαµένο έργο ‘περί βασιλείας’  και το 
αµφισβητούµενο ‘ρητορική εις Αλέξανδρον’. Τότε  δε και επιµελήθηκε την 
αντιγραφή της Ιλιάδας επίσης χάριν του Αλέξανδρου. Το αντίγραφο εκείνο 
πήρε µαζί του στην εκστρατεία ο Αλέξανδρος, βρίσκοντας δε µεταξύ των 
λαφύρων πολύτιµο νάρθηκα (πολυτελές κιβώτιο)  το φύλασσε από τότε σε 
αυτό, και έτσι η έκδοση εκείνη από τον Αριστοτέλη του Οµήρου, κατά την 
αρχαιότητα, ονοµάσθηκε ‘εκ του νάρθηκος’ (Πλουτάρχου Αλέξ. 8). 
  
 Μετά την αναχώρηση από την Μακεδονία του Αλέξανδρου, ο 
Αριστοτέλης επέστρεψε στην Αθήνα. Εν τω µεταξύ δε συζώντας µε κάποια 
Σταγιρίτισα ονοµαζόµενη Ερπυλλίδα, την οποία κατόπιν κάποιοι αναφέρουν σαν 
σύζυγό του, απέκτησε έναν γιο τον Νικόµαχο, για τον οποίο έγραψε και προς 
τον οποίο απηύθυνε το έργο του «Ηθικά Νικοµάχεια’. 
  
 Τότε εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και ίδρυσε σχολή ρητορικής, δηλαδή 
ανώτερης µορφώσεως, αντίπαλο της περίφηµης τότε σχολής του Ισοκράτους, 
αλλά και της Ακαδηµίας, δηλαδή της πλατωνικής σχολής, την οποία διηύθυνε, 
όπως λέγεται, ο Σπεύσιππος. ∆ηµιούργησε τη σχολή του στο Λύκειο, 
ευρύχωρη δενδρόφυτη δηµόσια έκταση αφιερωµένη στον Λύκειο Απόλλωνα, που 
εκτεινόταν κάτω από τον Λυκαβηττό, δηλαδή σε µέρος της πόλης διαµετρικά 
αντίθετο στην Ακαδηµεία. Και ένεκα της πολυµάθειας και της ικανότητάς του 
στην διδασκαλία η νέα σχολή γρήγορα ευδοκίµησε και ξεχώρισε. Ονοµάσθηκε 
δε ‘περιπατητική’ από την συνήθεια που είχε ο Αριστοτέλης να διδάσκει 
περπατώντας. 
  



 Τα µαθήµατα στην σχολή γίνονταν σε δυο παραδόσεις, το πρωί και το 
απόγευµα, και από αυτό ονοµάστηκαν ‘εωθινός και δειλινός περίπατος’. 
  
 Κατά µεν τον εωθινόν δίδασκε τους αρχαιότερους και σηµαντικότερους 
µαθητές τις βαθύτερες επιστηµονικές γνώσεις  και την δική του συστηµατική 
φιλοσοφία, αναπτύσσοντας και ελέγχοντας, όπως µπορούµε να καταλάβουµε 
από τα συγγράµµατά του, και τις θεωρίες και δοξασίες άλλων διασήµων 
προγενεστέρων και συγχρόνων του φιλοσόφων. Κατά δε τον δειλινόν δίδασκε 
τους αρχαρίους µαθητές  και άλλους ακροατές στοιχειώδη µαθήµατα 
ρητορικής, φιλοσοφίας, γραµµατολογίας και άλλα µάλλον κάπως σαν διάλεξη. 
Έτσι τα µεν πρωινά  µαθήµατα ονοµάσθηκαν ‘ακροαµατικοί λόγοι’, τα δε 
απογευµατινά ‘εγκύκλιοι’ ή ‘εν κοινώ’ ή ‘εξωτερικοί λόγοι’. 
  
 Μολονότι αργότερα λέχθηκε ότι ήταν οι ακροαµατικοί λόγοι κάποια 
ιδιαίτερη και απόκρυφη διδασκαλία, ώστε να υπάρξει φήµη ότι υπήρξε και 
µυστική αριστοτελική φιλοσοφία, όµως από την µελέτη των αριστοτελικών 
έργων και από τον ενιαίο  σαφή και καθορισµένο τρόπο θεωρίας σε αυτά, 
συνάγεται το ασφαλές συµπέρασµα ότι µία και µόνη υπήρξε η αριστοτελική 
φιλοσοφία και µία επίσης η επιστηµονική σκέψη, όπως µας παρουσιάζονται 
σήµερα.  
  
 Η µεγάλη και µοναδική ευρυµάθεια του Αριστοτέλη, ο οποίος, αν και 
εξακολούθησε µέχρι τέλους της ζωής του τις µελέτες, τις έρευνες, τα 
πειράµατα, τις κάθε είδους φυσικές συλλογές του και ταξινοµήσεις, είχε όµως 
ήδη αποθησαυρίσει, όταν ίδρυσε την σχολή του, το µεγαλύτερο µέρος των 
θεωρητικών και πρακτικών του γνώσεων, και εκτός αυτών, η σαφής και 
ευάρεστη, αν και από τους εχθρούς του αναφέρεται σαν τραυλός, ρητορική 
δεινότητά του, έφερε και άλλους πολλούς Αθηναίους όπως και από άλλα µέρη 
ακροατές στο Λύκειο. Γιατί εκτός της µεγάλης, όπως λέγεται, σοφίας του, όση 
είχε αποκτήσει από την πρώτη επίσκεψή του στην Αθήνα, φαίνεται ότι και 
κατά τους χρόνους  της διαµονής του στην Μικρά Ασία και στην Μυτιλήνη, 
µακρά από τον σοφιστικό συρµό και βρισκόµενος σε ησυχία και γαλήνη, 
µεγάλωσε τις γνώσεις του µε ακριβή µάθηση αυτών που και παλιότερα και 
κατά την εποχή του δίδασκαν οι φιλόσοφοι της Ιωνικής Σχολής, οι κυρίως περί 
τα φυσικά ασχολούµενοι και πάνω στη βάση αυτών και από αυτά κάθε ένας 
ανέπτυσσε την δική του φιλοσοφία. 
  
 Κατόπιν, κατά το διάστηµα που εκπαίδευε τον Αλέξανδρο στην 
µακεδονική αυλή, είχε άνεση να συστηµατοποιήσει µεν τις άπειρες γνώσεις του 
κατά τρόπο διδακτικό, καθώς και τα ηθικά και πολιτικά πορίσµατα  που 
συνεπάγονταν,  να αυξήσει δε σε µεγάλο βαθµό και µε δικά του πειράµατα και 
παρατηρήσεις τις γνώσεις του καιρού του για την φυσική και την φυσιολογία. 
Γιατί του παρέχονταν άφθονα µέσα από τους βασιλείς της Μακεδονίας, και 
τότε και κατόπιν, όταν κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην 
Ασία µισθοδοτούνταν χιλιάδες ανδρών από τον βασιλιά για να συλλέγουν και 
να αποστέλλουν στον Αριστοτέλη όλα τα ζώα, τα φυτά και τα περίεργα εν 



γένει πράγµατα της ασιατικής χώρας, όπως αναφέρει  ο Πλίνιος. Αν δε 
πιστέψουµε τον Αθήναιο, για τον καταρτισµό των επιστηµονικών συλλογών 
και της βιβλιοθήκης του Αριστοτέλη χορήγησε ο Αλέξανδρος  επτακόσια 
τάλανα δηλαδή τέσσερα και πλέον εκατοµµύρια χρυσών φράγκων. Έτσι 
δηµιούργησε την ‘περί ζώων ιστορίαν’ και τα άλλα έργα πάνω σε φυσικές 
επιστήµες, θαυµαστά µέχρι σήµερα για την µέθοδο και όχι σπάνια εκπληκτικά 
για την ακρίβεια, τα οποία συνέγραψε κατά την δεύτερη διαµονή του στην 
Αθήνα και µετά την σύσταση της δικής του Περιπατητικής Σχολής. 
  
 Ήταν  δε ο Αριστοτέλης την εποχή κατά την οποία ίδρυσε την σχολή 
του ηλικίας πενήντα και πλέον ετών. Ώστε εύλογα να µπορεί κανείς να 
υποθέσει, ότι τις µεν θεωρητικές γνώσεις του είχε µέχρι τότε συµπληρώσει, την 
δε ταξινόµηση της από αυτόν συναχθείσης ποικίλης θεωρητικής και πρακτικής   
ύλης και την συνέχιση των πειραµάτων του και των παρατηρήσεων και την 
διαρρύθµιση των περισσότερων και σηµαντικότερων έργων του εξακολούθησε  
έκτοτε και µέχρι το τέλος της ζωής του. Βοήθησε δε πολύ στην ταξινόµηση 
και στην κατασκευή η καθηµερινή και συστηµατική διδασκαλία και όχι λίγο 
συνετέλεσε η υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του και κατά αρχικό δικό του 
σχέδιο συνεργασία των µαθητών του. 
  
 Γι’ αυτό δε και στα σωζόµενα συγγράµµατα του Αριστοτέλη, από τα 
οποία ίσως µερικά γράφτηκαν  από τους µαθητές του όπως αυτός υπαγόρευε 
και οδηγούσε, καταφαίνεται µεγάλη φροντίδα και ικανότητα  σε 
συστηµατικοποίηση  και σαφήνεια, λίγη δε επιµέλεια ύφους και πλαστικής 
απεικόνισης. Ώστε και κατά την ύλη και κατά την µορφή να θυµίζουν  τύπο 
Εγκυκλοπαιδείας η οποία περιλαµβάνει το σύνολο σχεδόν  των τότε γνώσεων, 
αλλά υπό µορφή και κατά σύστηµα και σύµφωνα  προς την φιλοσοφία ενός 
µόνου συγγραφέως. Τόσο δε είναι το πλήθος των γνώσεων όσες τα 
αριστοτελικά συγγράµµατα περιέλαβαν και τόσες πρόδηλα είναι οι νέες 
παρατηρήσεις και οι νέες θεωρίες, όσες σε κάθε ένα θέµα ο φυσιοδίφης και 
φιλόσοφος συγγραφέας δικές του προσέθεσε και τόση είναι η  δύναµη της 
διευκρινίσεως και της συστηµατοποιήσεως ώστε δίκαια  λέχθηκε από Γερµανού 
σοφού ότι άλλος Αριστοτέλης ούτε γεννήθηκε, ούτε θα γεννηθεί, αλλά ούτε 
είναι ανάγκη να γεννηθεί. 
  
 Από τα συγγράµµατα του Αριστοτέλη λίγα, µόνο το ένα τρίτο, 
διασώθηκαν. Και αυτό το συµπεραίνουµε από πολλούς αρχαίους συγγραφείς που 
αναφέρονται στα αριστοτελικά έργα άγνωστα σε µας, µάλιστα δε από τον 
κατάλογο του ∆ιογένη Λαέρτιου και από τους  καταλόγους του Μεναγίου και 
του Άραβα Εζ Καζίρ. Πιθανότερο όµως είναι ότι η απώλεια αριστοτελικών 
έργων  δεν είναι τόσο µεγάλη και ότι έχουµε ακόµη και τώρα το κυριότερο και 
σηµαντικότερο µέρος των έργων του. Και χάθηκαν µεν βεβαίως µερικά, αλλά 
ποια ήταν ακριβώς τα συγγράµµατα αυτά και ποιοι οι τίτλοι τους δεν µπορούµε 
να γνωρίζουµε ακριβώς, γιατί στην παράθεση αυτών από τους αρχαίους και 
στις µεταγενέστερες απαριθµήσεις επικρατεί ασάφεια και αοριστία. Αλλά όµως 



η σηµαντικότερη των απωλειών µπορεί να θεωρηθεί η απώλεια της 
«Συναγωγής Πολιτειών», ενός πολύ ογκώδους έργου. 
  
 Τα έργα του Αριστοτέλη από τους αρχαίους ήδη χρόνους κατατάχθηκαν 
συστηµατικά και κατά διαφόρους τρόπους. Έτσι  χωρίσθηκαν  σε 
‘υποµνητικά’, δηλαδή αποτελούµενα από σηµειώσεις, και ‘συνταγµατικά’ 
δηλαδή αποτελούµενα από πλήρεις πραγµατείες, από άλλης δε απόψεως σε 
‘εσωτερικά’ δηλαδή που περιέχουν τις υψηλές διδασκαλίες του Αριστοτέλη, και 
‘εξωτερικά ή εν κοινώ’, δηλαδή προπαιδευτικά. 
  
 Και ο ίδιος ο Αριστοτέλης επιτυχώς διαχώρισε τα φιλοσοφικά µόνο έργα 
του, τα ονοµασθέντα από αυτόν ‘λόγοι’, σε ‘οργανικούς λόγους’ ή λογικούς, σε 
‘θεωρητικούς’ και σε ‘πρακτικούς’. 
 Από τις νεώτερες κατατάξεις επικράτησε αυτή της πρώτης Αλδείου 
εκδόσεως, η οποία χωρίζει τα σωζόµενα έργα σε: 
  
1) Λογική, η οποία περιλαµβάνει τα έργα: Κατηγορίαι, Περί ερµηνείας, 
Αναλυτικά πρότερα,  Αναλυτικά ύστερα, Τυπικά και Περί σοφιστικών 
ελέγχων. Η σειρά αυτή ονοµάσθηκε από τους νεώτερους «ΟΡΓΑΝΟΝ». 
  
2) Φυσικά, κατά την αρχαία έννοια του όρου, που περιλαµβάνουν τις 
πραγµατείες: Φυσικής ακροάσεως βιβλία οκτώ, Περί ουρανού, Περί γενέσεως 
και φθοράς, Μετεωρολογικά, Περί ψυχής, Περί αισθήσεως και αισθητών, 
Περί µνήµης και αναµνήσεων, Περί µακροβιότητος και βραχυβιότητος, Περί 
νεότητος και γήρατος, Περί ύπνου και εγρηγόρσεως, Περί µαντικής εν τοις 
ύπνοις, Περί ζωής και θανάτου, Περί αναπνοής, Περί ζώων ιστορίας, Περί 
ζώων γενέσεως, Περί ζώων κινήσεως, Περί ζώων µορίων, Περί ζώων πορείας, 
Περί ζώων χρωµάτων, Περί ακουστών, Φυσιογνωµικά, Περί φυτών (το οποίο 
διασώθηκε στην λατινική και αραβική µετάφραση), Περί θαυµασίων 
ακουσµάτων, Μηχανικά προβλήµατα και Περί Ατόµων γραµµών. 
  
3) Τα µετά τα φυσικά, περιλαµβάνοντας δεκατέσσερα βιβλία και τις διατριβές 
Περί Μελίσσου,  Περί Ξενοφάνους και Περί Γοργίου. 
  
4) Τα πρακτικά, τα οποία περιλαµβάνουν τα Ηθικά Νικοµάχεια, τα Μεγάλα 
Ηθικά και τα Ηθικά Ευδήµεια, τα Πολιτικά, την Αθηναίων Πολιτεία, την 
Ρητορική, την Ρητορική εις Αλέξανδρον (αµφισβητούµενη) και την Ποιητική, 
και  
  
5) Τα αποσπάσµατα (δηλαδή τα σωζόµενα παρενθετικά σε έργα αρχαίων 
συγγραφέων) – Τις επιστολές (αµφισβητούµενες κατά το πλείστον) και τα 
ποιήµατα επίσης κατά το πλείστον αµφισβητούµενα. 
  
 Οι τίτλοι αυτοί απλά χωρίς επεξηγήσεις παρατιθέµενοι µπορούν να 
δείξουν την ευρύτητα, την ποικιλία και το τεράστιο µέγεθος του αριστοτελείου 
έργου, το οποίο, όπως στην αρχή είπαµε, αποτέλεσε τον επιστηµονικό και 



φιλοσοφικό κώδικα της πολιτισµένης ανθρωπότητας για δυο και πλέον χιλιάδες 
χρόνια, αποτελεί δε και τώρα ακόµη το πνευµατικό έθιµο σχεδόν όλης της 
συνήθους επιστηµονικής και φιλοσοφικής δηµιουργίας. 
  
 Και ανάλυση µεν του φιλοσοφικού συστήµατος του Αριστοτέλη και 
έκθεση της επιστηµονικής του εργασίας, έστω και στοιχειωδώς επιχειρούµενες 
θα κατέληγαν αναγκαστικά σε µια ογκώδη πραγµατεία. Αυτό µόνο µπορεί να 
λεχθεί συµπερασµατικά και από µια µόνο άποψη, γενική και όχι συνολική, ότι 
ο Αριστοτέλης βάση της επιστήµης έθετε το πείραµα και την παρατήρηση, 
σαν σκοπό δε κάθε επιστήµης όριζε την γνώση των αιτίων των πραγµάτων και 
φαινοµένων εκείνων, όσα υπόκεινται στην πείρα. Έτσι, όπως και ο ίδιος 
διευκρινίζει: ‘Η πείρα µεν µας παρέχει το γεγονός, η επιστήµη δε ζητά το 
αίτιον και διότι είναι πρώτο. 
  
 Από κάθε αφετηρία ξεκινώντας, ο Αριστοτέλης κρίνεται σαν αντίθετος 
της πλατωνικής φιλοσοφίας, ενώ ίσως  βαθύτερη µελέτη του πλατωνικού και 
παράλληλα του αριστοτελικού έργου θα έδειχνε  την αριστοτελική φιλοσοφία, 
αντίθετα µε την γνώµη και την απόφανση του µεγάλου της ιδρυτή, ότι 
ασχολείται κυρίως µε ένα µέρος των πλατωνικών αντιλήψεων και ακολουθεί 
µια από τις µεθόδους διανοητικής εξέλιξης  και γνώσης του επιστητού, τις 
οποίες διετύπωσε η καταπληκτική αντιληπτική διάνοια του Πλάτωνα, η οποία 
διείδε σαν ορισµένο µεν και ωφέλιµο τον βαθµιαία πλατυνόµενο ορίζοντα των 
γνώσεων – την ανθρώπινη δηλαδή συνθήκη και συµφωνία -, αόριστο δε και 
ατέρµονα τον ορίζοντα της όλης ζωής, προς τον οποίο αναγκαστικά και από 
εσωτερική ορµή βλέπει ο ανθρώπινος νους και έτσι συµπερασµατικά χάραξε 
τους επάλληλους και οµόκεντρους κύκλους της Επιστήµης και της Υπόθεσης. 
  
 Την φιλοσοφική του σχολή  διηύθυνε ο Αριστοτέλης µέχρι το 323 π.Χ., 
οπότε, επειδή το αντιµακεδονικό κόµµα είχε ενισχυθεί λόγω του θανάτου του 
Μ. Αλεξάνδρου, κινδυνεύοντας σαν φίλος της µακεδονικής δυναστείας, 
αναγκάσθηκε να φύγει στην Χαλκίδα της Ευβοίας, όπου και πέθανε µετά ένα 
έτος από χρόνιο οικογενειακό του νόσηµα του στοµάχου. 
  
 Οι σπερµολογίες τις οποίες  συγγραφείς της παρακµής και µερικοί 
εκκλησιαστικοί ανέφεραν για τον Αριστοτέλη, σαν άστοργο προς τον προστάτη 
του τον Ερµεία και σαν αγνώµονα προς τον Πλάτωνα και ότι επιβουλεύθηκε 
την ζωή του µαθητή και ευεργέτη του Αλέξανδρου, όπως και ο µύθος περί 
αυτοκτονίας του, αποδεικνύονται από αυτά τα ίδια τα πράγµατα δηλαδή από 
τα συγγράµµατα του Αριστοτέλη και από τις αυθεντικές λεπτοµέρειες της 
ζωής του, τελείως αστήρικτα µυθεύµατα, ανάξια εκτενέστερης µνείας.  
  
 
  
 
 
    



 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
ΣΤΗΝ  «ΑΘΗΝΑΙΩΝ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
  
  
 Μεταξύ των έργων του Αριστοτέλους εκείνων, όσα  είτε συνετάχθησαν 

για την εξωτερική ή εν κοινώ διδασκαλία είτε εξ αυτής προέκυψαν, είναι και το 

φερόµενο υπό τον τίτλον «Συναγωγή Πολιτειών» ή απλώς «Πολιτείαι» 

(πολιτεύµατα).  Αυτό είχε χαθεί από πάρα πολύ παλιά, µόνο δε πριν από έναν 

περίπου αιώνα  βρέθηκε σχεδόν ολόκληρο το σπουδαιότερο ίσως τµήµα του το 

πραγµατευόµενο το πολίτευµα των Αθηναίων. 

  

 Στο σύγγραµµά του περί πολιτειών ο Αριστοτέλης περιέγραψε και 
ανέλυε κατά τον ∆ιογένη τον Λαέρτιο και τον Ησύχιο  158 πολιτεύµατα 
αυτονόµων πόλεων και κρατών, κατά τον αραβικό κατάλογο τον λεγόµενο του 
Πτολεµαίο 161, κατά τον Αµµώνιον 240, κατά τον Μενάγιο 245 και κατ’ 
άλλους τέλους 250 ή 255 πολιτεύµατα, από τα οποία τα περισσότερα ήταν 
ελληνικά,   µερικά δε βαρβαρικά. Πιθανόν δε φαίνεται ότι τα βαρβαρικά 
περιελαµβάνοντο όλα σε µια µόνη πραγµατεία υπό τον τίτλο Νόµιµα 
βαρβαρικά, πλην του πολιτεύµατος των Καρχηδονίων, το οποίο αποτελούσε 
ιδιαίτερο βιβλίο. 
  
 Την τόση έκταση  της Συναγωγής Πολιτειών  µαρτυρεί και ο Κικέρων, 
παρέχοντας σχόλια για την ύλη της στο σύνολο της συγγραφής. 
  
 Και προκειµένου µεν περί του αριθµού των βιβλίων των αποτελούντων  
την συγγραφή το πιθανότερο είναι, ότι η διαφορά  προέρχεται από το ότι οι µεν 
όσοι αναφέρουν τον µικρότερο αριθµό υπολογίζουν τα βαρβαρικά νόµιµα σαν ένα 
βιβλίο, οι δε όσοι αναφέρουν τον µεγαλύτερο (250-255) υπολογίζουν  και 
συναριθµούν ένα έκαστο των κεφαλαίων τούτου σαν ένα ξεχωριστό βιβλίο. 
  
 Ο συνολικός αριθµός των πολιτειών  του Αριστοτέλη όπως προκύπτει 
από τα αποσπάσµατα, όσα σε διάφορους συγγραφείς διασώθηκαν είναι 99. Στα 
51 από αυτά τα αποσπάσµατα το όνοµα του Αριστοτέλη και ο τίτλος των 
Πολιτειών  αναφέρονται ειδικά  ως επί το πλείστον έτσι: «Αριστοτέλης εν  τη 
......ων πολιτεία». Σε άλλα 16 αναφέρεται ο Αριστοτέλης, αλλά όχι και το 
όνοµα της πολιτείας. Και στα υπόλοιπα  είναι πρόδηλα από το περιεχόµενο και 
του Αριστοτέλους το όνοµα σαν συγγραφέας και το όνοµα της πολιτείας. 
  



 Έτσι καταρτίσθηκε ο κατάλογος των πολιτειών του Αριστοτέλους: 
  
Αθηναίων Κυρηναίων Αντανδρίων Επιδαµνίων 
Αιγινητών Λακεδαιµονίων Αδραµυτηνών Ερετριέων 
Αιτωλών Λευκαδίων Επιδαυρίων Ερυθραίων 
Ακαρνάνων Λοκρών Θηβαίων Εστιαίων 
Ακαγαντίνων Λυκίων Ιασέων Ζαγκλαίων 
Αµβρακιωτών Μασσαλιωτών Κρητών Ηραιέων 
Αργείων Μεγαρέων Κροτωνιατών Ηρακλεωτών 
Αρκάδων Μεθωναίων Κυθηρίων Θηραίων 
Αχαιών Μηλιέων Μηλίων Ιστιαίων 
Βοττιαίων Ναξίων Μιλησίων Καρχηδονίων 
Γελώων Νεαπολιτών Ρηγίνων Καταναίων 
∆ελφών Οπουντίων Ροδίων Κλαζοµενίων 
∆ηλίων Ορχοµενίων Σολέων Κώων 
Ηλείων Παρίων Συβαριτών Λαρισαίων 
Ηπειρωτών Πελληναίων Τηνίων Λεοντίνων 
Θετταλών Σαµίων Χαλκηδονίων Μαγνήτων 
Ιθακησίων Σαµοθρακών      (16) Μαντινέων 
Ιµεραίων Σικυωνίων   Μολοσσών 
Κίων Σινωπαίων Αµφιπολιτών Μυτιληναίων 
Κερκυραίων Συρακοσίων Αντισσαίων Ροδίων 
Κιανών Ταραντίνων Απολλωνιστών Φαρσαλίων 
Κολοφωνίων Τεγεατών       εν Πόντω Χαλκιδέων 
Κορινθίων Τενεδίων Αρυδηνών Χίων 
Κυθνίων Τροιζηνίων Αφυταίων Ωρειτών 
Κυµαίων Φωκαέων Βυζαντίων   
Κυπρίων (51)     
  
 Για την προπαρασκευή του συγγράµµατος ο Αριστοτέλης θα 
χρησιµοποίησε βέβαια πολλούς συνεργάτες και µάλιστα τους επιδεξιώτερους από 
τους µαθητές του.  Την συγγραφή του όµως µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 
την έκανε ο ίδιος.  
  
 Πρώτη στο όλο έργο όπως έχουµε πει ήδη ήταν η Αθηναίων Πολιτεία,  
σαν αυθεντική αλλά η οποία χάθηκε και πιο νωρίς από τα άλλα έργα. Γιατί 
και ο Φώτιος που την γνώρισε από κάποια επιτοµή, και ο παλαιότερός του 
Ησύχιος δεν αναφέρουν κανένα ακριβές της απόσπασµα. Είναι δε περίεργο ότι 
συνέβη τόσο νωρίς η απώλειά της, γιατί βέβαια υπήρχαν πολλά αντίγραφά 
της, και της αποδιδόταν πολύ µεγάλη σηµασία καθόσον είχε γραφεί από ίδια 
και προσωπική αντίληψη του Αριστοτέλη, ο οποίος το µεγαλύτερο µέρος της 
ζωής του έµεινε στην Αθήνα. Από το έργο του αυτό πολλοί από τους επόµενους 
συγγραφείς δανείζονταν πληροφορίες, κρίσεις και περικοπές. Ο Κικέρων είχε το 
έργο αυτό στην βιβλιοθήκη του, ο Πλούταρχος από αυτό ιδίως άντλησε τον βίο 
του Σόλωνα και µε αυτό διευκρίνησε πολλά στους βίους του Θησέα, του 
Περικλή και του Νικίου. Ο Αρποκρατίων δε τέλος και άλλοι λεξικογράφοι από 



αυτό το έργο πήραν σαφείς πληροφορίες για  τους Αθηναϊκούς θεσµούς. Αυτή 
την χρησιµοποίηση του έργου από πολλούς συγγραφείς, αναφέρει και ο Th. 
Reinach σαν αιτία της απώλειάς του, ισχυριζόµενος ότι οι Βυζαντινοί 
αντιγραφείς θεωρούσαν  ανωφελές να επιχειρούν την αντιγραφή έργου το οποίο 
ολόκληρο σχεδόν, κατά την αντίληψή τους, περιλαµβανόταν αποσπασµατικά σε 
άλλα συγγράµµατα. 
  
 Οπωσδήποτε βέβαιο είναι ότι ήδη από την εποχή της Αναγεννήσεως η 
Αθηναίων Πολιτεία θεωρείτο  απωλεσθείσα οριστικά, και από τότε µόνο τα 
συλλεγέντα από πολλές µεριές αυθεντικά ή αλλοιωµένα αποσπάσµατα, 90 
περίπου, και η δισέλιδη περίληψη των περιεχοµένων της, η γνωστή µε τον 
τίτλο «εκ των Ηρακλειδών περί πολιτείας Αθηναίων», έδιναν κάποια ιδέα 
αυτής και της όλης πραγµατείας των πολιτευµάτων από τον Αριστοτέλη. 
  
 Το 1885 όµως σε φθαρµένο πάπυρο της βιβλιοθήκης του Βερολίνου 
ανέγνωσαν αποσπάσµατα ιστορικής ύλης, τα οποία αναγνωρίσθηκαν ότι 
ανήκαν στην Αριστοτελική Αθηναίων Πολιτεία. Επειδή δε ο πάπυρος 
προερχόταν από την Αίγυπτο, όπου είχαν ήδη βρεθεί οι λόγοι του ρήτορα 
Υπερείδη και το Παρθένιον του ποιητού Αλκµάνος, γεννήθηκε η ελπίδα ότι εκεί 
θα βρισκόταν και η Αθηναίων Πολιτεία, καθώς µάλιστα σε κάποιον κατάλογο 
Αιγυπτιακής βιβλιοθήκης ο οποίος βρισκόταν στην Πετρούπολη  βεβαιωνόταν 
πως το έργο βρισκόταν στην Αίγυπτο κατά τον  3ο  µ.Χ. αιώνα. 
  
 Και η ελπίδα πραγµατοποιήθηκε µετά από λίγο καιρό. Το 1891 
αναγγέλθηκε στο Λονδίνο ότι µεταξύ δέσµης παπύρων, άγνωστο πως και πότε 
εισαχθέντων στο Βρετανικό Μουσείο, ανευρέθη η Αθηναίων Πολιτεία του 
Αριστοτέλη. Μετά από λίγες εβδοµάδες εκδόθηκε από τον Kenyon κατά πρώτη 
φορά. 
  
 Από την αρχή το κείµενο, σύµφωνα άλλωστε και µε τα σωζόµενα 
αποσπάσµατα, αναγνωρίσθηκε σαν αυθεντικό, διαπιστώθηκε µάλιστα και η 
µεγάλη αρχαιότητα του αντιγράφου, που αναγόταν στον  1ο µ.Χ. αιώνα.  
  
 Αν και ο γραφικός χαρακτήρας στο σύνολό του είναι κανονικός και 
επιµεληµένος, η ανάγνωση όµως παρουσίασε δυσχέρειες  εξ αιτίας της 
συνεχόµενης γραφής όλων των λέξεων, της µη στίξεως, της συντµήσεως των 
τελικών συλλαβών των λέξεων και της φθοράς σε πολλά σηµεία του παπύρου. 
Ώστε πράγµατι ήταν πολύ µεγάλο  κατόρθωµα  η πρώτη ανάγνωση από τον 
Άγγλο φιλόλογο Κένυον. Αν και τα σχετικά λίγα λάθη της πρώτης έκδοσης 
διορθώθηκαν έπειτα, σίγουρα αποµένουν και άλλα, ουσιωδέστερα, λάθη 
οφειλόµενα στους παλαιούς αντιγραφείς. Και από αυτήν την άποψη, ο πάπυρος 
της Αθηναίων Πολιτείας µας παρέχει σηµαντικότατα ωφελήµατα, γιατί µας 
δίνει να καταλάβουµε το πλήθος των παραφθορών και αλλοιώσεων οι οποίες 
έγιναν στα αρχαία κείµενα από τους αντιγραφείς. Λέξεις αλλοιωµένες, φράσεις 
µετατοπισµένες, κακή ανάγνωση του αντιγραφόµενου, παραλείψεις, φράσεις 
αυθαίρετα εξηγητικές, που αντικαθιστούν µερικές φορές το αρχικό κείµενο ή 



παρεµβάλλονται δίπλα στις γνήσιες, αλλοιώνουν σε πολλά µέρη το κείµενο. 
Μεγαλύτερη ακόµη αλλοίωση, όπως απέδειξε η κριτική µελέτη του κειµένου, 
προήλθε από την παρεµβολή περικοπών άλλου προγενεστέρου αλλά 
ασηµαντότερου συγγράµµατος πάνω στο ίδιο θέµα – παρεµβολή που έγινε 
µεθοδικά µεν σύµφωνα µε τις χρονολογίες, αλλά αντιφάσκει  συχνά µε το 
κείµενο. Αφού αυτές οι παρεµβαλλόµενες φράσεις αφαιρεθούν, τότε φαίνεται το 
γνωστό ύφος του Αριστοτέλη, η λιτότητα και η ακρίβεια της φράσης και η 
ξηρή διατύπωση αυτού που σκοπεύει να πει, χωρίς πλεονασµούς και χωρίς 
ελλείψεις. 
  
 Από αυτό το ίδιο το σύγγραµµα µπορεί να ορισθεί η εποχή της 
συγγραφής του. Γιατί ο τελευταίος αναφερόµενος σε αυτό άρχοντας είναι ο 
Κηφισοφών (§ 54), επώνυµος του έτους 329 – 328 π.Χ. και δεν γίνεται 
κανένας λόγος για σηµαντικές µεταβολές στο Αθηναϊκό πολίτευµα από αυτές 
που επέφερε ο Αντίπατρος το 322 π.Χ., δηλαδή ακριβώς το έτος του θανάτου 
του Αριστοτέλη. Ώστε είναι σίγουρο ότι η συγγραφή έγινε µεταξύ του 328 και 
του 322 π.Χ. 
  

Το σύγγραµµα διαιρείται σε ιστορικό και σε περιγραφικό µέρος. Το 
ιστορικό µέρος όπως βρέθηκε στον πάπυρο, είναι ελλιπές στην αρχή του, γιατί 
δεν υπάρχει η ιστορία των Αθηνών  µέχρι την συνωµοσία του Κύλωνα. Το δε 
περιγραφικό αποµένει ατελές, γιατί λόγω φθοράς του παπύρου λείπει η 
περιγραφή του οργανισµού και των δικονοµικών τύπων  των αθηναϊκών 
δικαστηρίων. Και η απώλεια µεν της αρχής του έργου δεν είναι µεγάλη, γιατί 
και από αλλού µπορούµε να την συµπληρώσουµε σχεδόν από αυτό το ίδιο το 
αριστοτελικό κείµενο και οι ιστορικές πηγές από τις οποίες χρησιµοποίησε 
κοµµάτια ο Αριστοτέλης, όσα αφορούν την γένεση και τις αρχές της αθηναϊκής 
πολιτείας, διασώθηκαν σχεδόν όλες µέχρι εµάς. Η έλλειψη όµως του τέλους 
αποβαίνει σηµαντική, ιδίως για τους µελετητές του αττικού δικαίου. 

  
Το πρώτο µέρος του έργου, το καθαρά ιστορικό, ακολουθεί αυστηρή 

χρονολογική σειρά, συντοµότατη δε ή καµία µνεία γίνεται για τους άνδρες, 
έστω και επιφανείς, όσοι δεν συνετέλεσαν σε πολιτειακές ή διοικητικές 
µεταβολές.  Έτσι πουθενά δεν αναφέρεται ο Αλκιβιάδης, ενώ απεναντίας 
αναφέρονται εκτενώς  τα όσα έγιναν επί Σόλωνος, Κλεισθένη, τα της 
διοίκησης και πτώσης των Πεισιστρατιδών, το µετά την  καταστροφή στην 
Σικελία ολιγαρχικό κίνηµα, η άλωση των Αθηνών από τον Λύσανδρο, και 
τέλος η αποκατάσταση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος το 403 π.Χ. Σταµατά 
δε ο Αριστοτέλης στο σηµείο αυτό, γιατί την  θριαµβευτική επάνοδο του δήµου 
στην εξουσία µε τον Θρασύβουλο την κρίνει ως την ενδεκάτη και τελευταία 
µεταβολή της πολιτειακής ιστορίας των Αθηναίων. Είναι αλήθεια ότι καθ’ 
όλον τον 4ο  π.Χ. αιώνα η αθηναϊκή πολιτεία εκτός από µερικές τροποποιήσεις 
στις λεπτοµέρειες δεν υπέστη καµία ριζική µεταβολή. 

  
Το δεύτερο µέρος του έργου ελάχιστα αναφέρεται σε ιστορικές πηγές, 

γιατί ο Αριστοτέλης σε αυτό περιγράφει το σύγχρονό του πολιτειακό σύστηµα, 



αντιλαµβανόµενος και πληροφορούµενος αυτός ο ίδιος τα πράγµατα. Και ενώ 
στο πρώτο µέρος, την ιστορική δηλαδή εξέλιξη της Αθηναίων πολιτείας, 
διακρίνεται δυνατή κριτική, ρέει δε οµαλά και καθαρά η διήγηση, στο δεύτερο 
µέρος, το περιγραφικό και αναλυτικό, επικρατεί τροµερή µεθοδικότητα και ο 
θαυµάσιος διασαφητικός τρόπος της αριστοτελικής διάνοιας. Συνολικά στο έργο 
αυτό ο Αριστοτέλης αποδεικνύεται βαθύτατος κριτικός και στην χρήση των 
ιστορικών κειµένων και στην εκλογή αυτών και στην εκτίµηση της σηµασίας 
των γεγονότων. 

  
Παρά τα πλεονεκτήµατα αυτά ο Αριστοτέλης δεν µπορεί να θεωρηθεί 

το πρότυπο ιστορικού συγγραφέως όχι µόνο κατά την  σηµερινή αντίληψη της 
ιστορίας, αλλά ούτε παραβαλλόµενος προς τους επιφανείς αρχαίους ιστορικούς 
συγγραφείς. Γιατί την ιστορική του αφήγηση δεν την ολοκληρώνει το βαθύ 
εκείνο και ιδιότυπο κριτικό ύφος του Θουκυδίδη, το οποίο καθιστά το 
σύγγραµµα του Πελοποννησιακού πολέµου ένα σύνολο άρτιο και αδιάσπαστο, 
ούτε εµψυχώνει αυτή η υψηλότερη και γενική κοσµοπολίτικη αντίληψη των 
γεγονότων, που διαπνέει και διακρίνει την ιστορία του Πολύβιου. 

  
Επίσης αν και ασχολείται µε αρκετές  λεπτοµέρειες ο Αριστοτέλης, δεν 

είναι πάντα και σε αυτές αλάθητος χρονογράφος. Αυτό θα πρέπει να αποδοθεί 
στο εσπευσµένο της συγγραφής και στην µη εκ των υστέρων αναθεώρηση και 
εξέταση του έργου µάλλον, παρά σε άγνοια ιστορικών πηγών και αυθεντικών 
κειµένων. Έτσι ιστορεί τον Κίµωνα νέον κατά την εποχή της εξασθένισης των 
εξουσιών του Αρείου Πάγου, ενώ τότε, δηλαδή µετά τον θάνατο του 
δηµαγωγού Εφιάλτη, εκείνος ήταν  τουλάχιστον 40 ετών. Οµοίως για τις περί 
ειρήνης προτάσεις των Λακεδαιµονίων ορίζει  ότι έγιναν µετά την ναυµαχία 
στις Αργινούσες ενώ έγιναν µετά την ναυµαχία στην Κύζικο. 

  
Αλλά και από διευκρινιστικής άποψης και καθορισµού των συµβάντων 

παρουσιάζει µερικές ανακρίβειες. Έτσι εξηγεί λάθος την σεισάχθεια  που έγινε 
επί Σόλωνος, συγχέοντας τα επιβεβληµένα βάρη επί των ακινήτων κτηµάτων 
µε τα ενυπόθηκα επ’ αυτών ιδιωτικά δάνεια. Επίσης βεβαιώνει εσφαλµένα ότι 
όλοι οι κατά το έτος της ναυµαχίας των Αργινουσών Αθηναίοι στρατηγοί 
καταδικάσθηκαν σε θάνατο και άλλα παρόµοια. 

  
Αλλά αυτές οι ανακρίβειες, ελάχιστες στον αριθµό και σχετικά 

ασήµαντες, δεν ελαττώνουν την αυθεντικότητα και την ακρίβεια του όλου 
κειµένου της Αθηναίων Πολιτείας. 

  
Άλλα διακριτικά χαρίσµατα αυτού του αριστοτελείου έργου είναι η απ’ 

αρχής µέχρι τέλους υπάρχουσα καλή πίστη του συγγραφέως και το διαυγές, 
λιτό και αβίαστο αφηγηµατικό ύφος, για το οποίο µε ενθουσιασµό µίλησαν 
κατά την αρχαιότητα από τον Κικέρωνα  ο οποίος ονόµασε τον αριστοτέλειο 
λόγο σαν ‘ποταµό χρυσού’, µέχρι του  ∆ιονυσίου του Αλικαρνασσέως, ο οποίος 
θαυµάζει την διαύγεια και το θέλγητρο των αριστοτελικών σαφηνίσεων, και 
µέχρι του Πλουτάρχου, ο οποίος εξαίρει την δύναµη και την χάρη του ύφους 



του. Έτσι δε όχι µόνο από ιστορικής αλλά και από φιλολογικής απόψεως η 
Αθηναίων Πολιτεία είναι ένα από τα πολυτιµότερα κειµήλια, που 
κληροδοτήθηκαν σε µας από την ελληνική αρχαιότητα όταν βρισκόταν  στην 
ακµή της. 
  
 
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
 
  
Η αρχή της Αθηναίων πολιτείας έχει χαθεί αλλά υπάρχουν µερικά 
αποσπάσµατα είτε αυτολεξεί είτε περιγραφικά σε µεταγενέστερους συγγραφείς, 
όπως στον Ηρακλείδη, στον λεξικογράφο Αρποκρατίωνα, στον Πλούταρχο, 
στον ανώνυµο του Πατµιακού λεξικού, σε ένα από τους σχολιαστές του 
Πλάτωνα και σε έναν από τους σχολιαστές του Ευριπίδη. Και δεν 
αποκαθίσταται µεν από αυτά τα αποσπάσµατα αλλά µε τον συνδυασµό τους 
σύµφωνα µε όσα ιστορεί ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης, από τους οποίους ο 
Αριστοτέλης πήρε στοιχεία, και ο Πλούταρχος, ο οποίος πήρε στοιχεία από τον 
Αριστοτέλη, καταρτίζεται µια πιθανή περίληψη των περιεχοµένων του. Για τον 
λόγο αυτό πρώτα παραθέτουµε µερικά αποσπάσµατα δηλώνοντας τις πηγές 
τους και µετά θα µπούµε στο κείµενο του παπύρου. 

  
  
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ) 
  
ΑΠΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙ∆ΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΜΗΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
  
1) 
 Οι Αθηναίοι αρχικά µεν κυβερνώνταν από βασιλεία όταν  δε ο Ίων 
κατοίκησε (µε αυτούς) τότε κατά πρώτον ονοµάσθηκαν Ίωνες. 
 Ο δε Πανδίων, που βασίλευσε µετά τον Ερεχθέα, µοίρασε την βασιλική 
εξουσία στους γιους του. Και αυτοί (οι Αθηναίοι) συνεχώς ευρίσκονταν σε 
στασιαστικές διενέξεις µεταξύ τους. 
 Ο Θησέας δε τους συγκάλεσε µε προκήρυξή του και τους συνένωσε 
θέτοντας ισονοµία και όµοια δικαιώµατα. 
 Αυτός αφού µετέβη στην Σκύρο πέθανε εκεί αφού τον έριξε πάνω σε 
βράχους ο Λυκοµήδης, επειδή φοβήθηκε µην σφετερισθεί (ο Θησέας) το νησί. 
Οι δε Αθηναίοι ύστερα µετά τους Περσικούς πολέµους µετέφεραν τα οστά του 
στην Αθήνα. 
 Από δε τους Κοδρίδες (τους απογόνους του Κόδρου) δεν εκλέγονταν πια 
βασιλείς γιατί θεωρούνταν ότι ήταν τρυφηλοί (αγαπούσαν την καλοπέραση) 
και είχαν γίνει µαλθακοί. Ο δε Ιπποµένης, ένας από τους απογόνους του 
Κόδρου, θέλοντας να καταρρίψει την κατηγορία αυτή, όταν συνέλαβε µε την 
κόρη του την Λειµώνη κάποιον µοιχό, εκείνον µεν τον εφόνευσε αφού τον έδεσε 



µαζί µε την κόρη του και τον έσυρε πίσω από το άρµα του, αυτήν δε (την κόρη 
του) την έκλεισε µαζί µε ένα άλογο έως ότου πέθανε. 
  
2) ΟΜΟΙΩΣ 
 Αυτούς που συνέπραξαν µαζί µε τον Κύλωνα για εγκατάσταση της 
απολυταρχίας (τυραννίδας) αφού κατέφυγαν στον βωµό της θεάς, τους 
εφόνευσαν εκεί, οι οπαδοί του Μεγακλέους. Και τους δράστες της πράξης αυτής 
εξόρισαν (οι Αθηναίοι) σαν ιερόσυλους. 
  
3) ΟΜΟΙΩΣ 

Ο Σόλων δίνοντας νοµοθεσία στους Αθηναίους έκανε και αποκοπές των 
χρεών, δηλαδή την λεγόµενη σεισάχθεια. 

Επειδή παρενοχλούσαν αυτόν µερικοί σχετικά µε τους νόµους (του), 
ταξίδεψε στην Αίγυπτο. 
  
4) ΟΜΟΙΩΣ 
 Ο Πεισίστρατος διατελέσας (απολυταρχικός κυβερνήτης) τύραννος 
τριάντα και τρία έτη, γέρων πλέον απέθανε. 
 Ο Ίππαρχος, ο γιος του Πεισιστράτου, ήταν φίλος των διασκεδάσεων 
και επιρρεπής σε έρωτες και φιλόµουσος, ο δε Θέσσαλος νεώτερος (γιος του 
Πεισίστρατου) και αυθάδης. 
 Αυτόν, µετέχοντα της απολυταρχικής εξουσίας, µη µπορώντας να 
φονεύσουν, εφόνευσαν τον Ίππαρχο, τον αδελφό του. 
 Ο δε Ιππίας έκτοτε σκληρότατα απολυταρχικά κυβερνούσε. 
 Και εισηγητής έγινε του νόµου περί εξοστρακισµού, ο οποίος τέθηκε 
(θεσπίστηκε) για τους επιδιώκοντες να γίνουν απολυταρχικοί κυβερνήτες. Και 
άλλοι δε πολλοί εξοστρακίσθηκαν  και ο Ξάνθιππος και ο Αριστείδης. 
  
5) ΟΜΟΙΩΣ 
 Ο Θεµιστοκλής και Αριστείδης 
 Και η βουλή του Αρείου Πάγου είχε µεγάλη (τότε) δύναµη. 
  
6) ΟΜΟΙΩΣ 
 Ο Εφιάλτης... 
 (Ο Κίµων) άφηνε ελεύθερους στα κτήµατά του να συλλέγουν καρπούς 
όσοι ήθελαν, εκ των οποίων (µάλιστα) πολλούς κρατούσε να δειπνούν (µαζί 
του). 
  
7) ΟΜΟΙΩΣ 
 Ο Κλέων όταν ανέλαβε την αρχή, επέφερε την διαφθορά της πολιτικής 
ζωής. 
 Και ακόµη περισσότερο οι κατόπιν αυτού, οι οποίοι όλα τα γέµισαν µε 
παρανοµία και σκότωσαν όχι λιγότερους από χίλιους πεντακόσιους. 
 Όταν δε αυτοί εξεδιώχθηκαν από την εξουσία, ανέλαβαν την αρχή ο 
Θρασύβουλος και ο Ρίνων, ο οποίος ήταν άνθρωπος αγαθών διαθέσεων και 
ενάρετος... 



  
8) ΟΜΟΙΩΣ 
 Και έχουν  την επίβλεψη των οδών, για να µην κτίζουν µερικοί επ’ 
αυτών ή εκτείνουν πολύ πάνω από αυτές τους εξώστες. 
 Οµοίως  δε διορίζουν και τους ένδεκα τους άρχοντες την επιστασία αυτών 
που ήταν στο δεσµωτήριο. 
 Είναι δε και εννέα άρχοντες, (εκ των οποίων) θεσµοθέτες έξι, οι οποίοι 
αφού εξετασθούν, ορκίζονται ότι µε δικαιοσύνη θα διαχειρισθούν την αρχή και 
δεν θα λάβουν δώρα, ούτε θα αναθέσουν υπέρ αυτών χρυσό ανδριάντα. 
 Ο δε (άρχων) βασιλιάς διαχειρίζεται αυτά που αφορούν τις θυσίες και ο 
(πολέµαρχος) τα πολεµικά. 
  
  
9) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝΑ (στην λέξη ΑΠΟΛΛΩΝ  
ΠΑΤΡΩΟΣ) 
 Απόλλων πατρώος ο Πύθιος. Είναι ένα από τα επώνυµα του θεού, ο 
οποίος έχει και άλλα πολλά.  Τον δε Απόλλωνα οι Αθηναίοι γενικά τιµούν σαν 
πατρογονικό θεό (πατρώον) από τον καιρό του Ίωνα. ∆ιότι αφ’ ότου αυτός 
κατοίκησε µαζί (µε τους Αθηναίους) στην Αττική, όπως λέγει ο Αριστοτέλης, 
ονοµάσθηκαν οι Αθηναίοι Ίωνες και ο Απόλλων επωνοµάσθηκε σε αυτούς 
πατρογονικός. 
  
  
10) ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟ (ΒΙΟΣ  ΘΗΣΕΩΣ, 25) 
 Θέλοντας δε ακόµη περισσότερο να αυξήσει την πόλη (ο Θησέας) 

προσκάλεσε όλους παρέχοντας ισονοµία. και η δια του κηρύκου πρόσκληση ‘εδώ 

ελάτε όλος ο λαός’ λέγουν ότι έγινε από τον Θησέα όταν κάποτε έκανε 

συνέλευση όλου του λαού. Όµως δεν άφησε να γίνει η δηµοκρατία άτακτη ούτε 

ανάµεικτη από το ανεξέλεγκτα συγκεντρωθέν πλήθος αλλά πρώτος αφού 

διαχώρισε σε ευπατρίδες και γεωργούς κτηµατίες, και τεχνίτες, στους 

ευπατρίδες δε, αναγνωρίσας το δικαίωµα να έχουν την γνώση (την επιστασία) 

των θείων (των ιερών) και να  παρέχουν από την τάξη αυτών τους άρχοντες 

και να είναι δάσκαλοι (ερµηνευτές και κριτές) των νόµων και εξηγητές των 

οσίων και των ιερών, κατέστησε αυτούς τρόπον τινά σε ίση µοίρα µε τους 

άλλους πολίτες, γιατί οι µεν ευπατρίδες θωρούνταν έτσι υπέρτεροι κατά την 



δόξα, οι δε κτηµατίες γεωργοί κατά την χρησιµότητα, και  οι τεχνίτες κατά το 

πλήθος. Ότι δε πρώτος απέκλινε προς την κατωτέρα του λαού τάξη (τον όχλο) 

όπως λέγει ο Αριστοτέλης και παράτησε την µοναρχική εξουσία, φαίνεται να 

το µαρτυρεί και ο Όµηρος, στην απαρίθµηση των πλοίων (καταλόγων νεών), 

µόνους τους Αθηναίους επονόµασε δήµον. 

  
11) ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΜΙΑΚΟΝ  ΛΕΞΙΚΟΝ (ανωνύµου) 
  
 Γεννήται. Παλαιά  το πλήθος των Αθηναίων, πριν ο Κλεισθένης φέρει 
την τακτοποίηση κατά φυλάς, ήταν διαιρεµένο σε γεωργούς και τεχνίτες. Και 
φυλές αυτών ήταν τέσσερις, κάθε µία δε των φυλών είχε τρεις τάξεις (µοίρας), 
τις οποίες ονόµαζαν φατρίες και τριττύες. Κάθε µια δε τούτων αποτελείτο από 
τριάντα γένη και κάθε ένα γένος είχε τριάντα άνδρες συντεταγµένους σε 
οικογένειες (οικογενειάρχες), οι οποίοι  λέγονταν γεννήται, από τους οποίους τα 
αρµόζοντα (τα αναλογούντα) σε κάθε έναν ιερατικά λειτουργήµατα δια κλήρου 
προσδιορίζονταν, ώστε οι Ευµολπίδες και οι Κήρυκες και οι Ετεοβουτάδαι, 
καθώς εξιστορεί στην Αθηναίων πολιτεία ο Αριστοτέλης, λέγοντας ως εξής: 
«ότι δε κατενεµήθησαν όλοι αυτοί οµού εις τέσσαρας φυλάς αποµιµηθέντες τις 
εποχές (ώρες) του έτους, ότι δε κάθε µία των φυλών ήταν διηρηµένη σε τρία 
µέρη, ώστε να γίνουν όλα τα µέρη δώδεκα, όπως οι µήνες στον χρόνο, ότι δε 
αυτά ονοµάζοναν τριττύες και φατρίες. Σε δε την φατρία ήταν κανονισµένα 
τριάντα γένη, όπως οι ηµέρες στον µήνα, το δε γένος αποτελούνταν  από 
τριάντα άνδρες» 
  
12) ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΛΟΓΟ ΑΞΙΟΧΟΣ ΤΟΥ 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
  
 Αριστοτέλης λέγει ότι το όλον πλήθος  χωρισµένο στην Αθήνα σε 

γεωργούς και σε τεχνίτες αποτελείτο   από τέσσερις φυλές, ότι δε κάθε µία 

των φυλών είχε τρεις τάξεις (µοίρες), τις οποίας ονοµάζουν τριττύς και 

φατρίας. Και ότι  σε καθεµία τους ήσαν τριάντα γένη. Ότι δε το γένος 

συνίστατο καθένα από τριάντα άνδρες. Τούτους  λοιπόν τους άνδρες τους 

προσδιορισµένους στα γένη ονοµάζουν γεννήτας. 

  



13) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝΑ  (στην λέξη  τριττύς) 
 Τριττύς είναι το τρίτον µέρος της φυλής. ∆ιότι αυτή είναι  διαιρεµένη 
σε τρία µέρη, (ονοµαζόµενα) τριττύς και έθνη και φατρίας, όπως λέγει ο 
Αριστοτέλης στην Αθηναίων Πολιτείαν. 
  
14) ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ  ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΛΥΤΟ  ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙ∆Η (κώδ. 
Βατικανού) 
 Ο Αριστοτέλης ιστορεί ότι ο Θησέας αφού ήλθε στην Σκύρο για να 
επισκεφθεί λεπτοµερώς αυτήν, πιθανώς λόγω της συγγενείας του Αιγέα (µε 
τον Λυκοµήδη), βρήκε τον θάνατο κρηµνισθείς από των βράχων από τον 
Λυκοµήδη, ο οποίος βασιλεύοντας εκεί φοβήθηκε (µη του σφετερισθεί το νησί). 
Οι δε Αθηναίοι µετά τους Μηδικούς πολέµους συµµορφούµενοι µε χρησµό, 
λαβόντες από εκεί τα οστά του τα έθαψαν στην Αθήνα. 
  
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  
του χαµένου στην αρχή τµήµατος, µετά από συνδυασµό των αποσπασµάτων 
που παραθέσαµε και την ιστορία του Ηροδότου, του Θουκυδίδη και του 
Πλουτάρχου. 
  
 Τα αρχαία χρόνια οι Αθηναίοι κυβερνώντο από βασιλεία. Αφού ήλθε 

στην Αθήνα ο Ίων, και κατοίκησε µαζί µε τους Αθηναίους, έδωσε το όνοµά 

του στους αυτόχθονες, οι οποίοι έκτοτε επωνοµάσθηκαν Ίωνες. Επιφανής 

µυθολογούµενος βασιλιάς υπήρξε ο Ερεχθέας, και ο µετά από αυτόν Πανδίων 

µοίρασε την βασιλική εξουσία στους γιους του. Λόγω αυτής της διανοµής και 

διαίρεσης η χώρα βρισκόταν σε επαναστάσεις µέχρι την εποχή του Θησέα. 

Αυτός  συνένωσε τους δήµους της Αττικής, έκανε δε πυκνότερο τον οικισµό των 

Αθηνών και τροποποίησε την κοινωνική και πολιτική οργάνωση ώστε να γίνει 

πιο δηµοκρατική, απονέµοντας ίσα δικαιώµατα και όµοια ισχύ στις τρεις τάξεις 

των πολιτών, τις οποίες διέκρινε σε ευπατρίδες, γεωργούς και τεχνίτες.  

 Σε µεταγενέστερους χρόνους επιφανής και φιλόπατρις βασιλιάς των 
Αθηνών υπήρξε ο Κόδρος, ο οποίος έπεσε στον πόλεµο. Μετά τον θάνατό του 
ορίσθηκε να µην είναι πλέον µονάρχης στην Αθήνα αλλά ισόβιος άρχων 



κυβερνήτης. Πρώτος ισόβιος άρχων έγινε ο γιος του Κόδρου Μέδων, και µετά 
από αυτόν οι απόγονοί του, οι οποίοι περιορίσθηκαν να άρχουν για δεκαετία. 
 Η επελθούσα µετά από αυτόν ηθική κατάπτωση  πολλών  από του 
βασιλικού οίκου των Κοδριδών και η ανάπτυξη των δήµων επέφεραν την 
κατάλυση του δικαιώµατος αρχοντίας (βασιλικής εξουσίας), το οποίο είχε 
αποκλειστικά αυτός ο οίκος. Τότε δε η Αθήνα κυβερνήθηκε από παλαιές 
ευγενείς οικογένειες (ευπατρίδες). Αλλά οι µεταξύ αυτών αντιζηλίες και έριδες 
προκαλούσαν συνεχείς στάσεις. 
 Έως ότου κάποιος νέος ευπατρίδης, ο Κύλων, Ολυµπιονίκης, γαµπρός 
του Θεαγένους, τυράννου των Μεγάρων, επιχείρησε να αρπάξει την εξουσία. 
Πέτυχε να καταλάβει την Ακρόπολη, αλλά έσπευσαν από τους αγρούς πλήθος 
πολιτών και τον πολιόρκησαν εκεί. Χωρίς τρόφιµα όσοι ήσαν µέσα στην 
Ακρόπολη έγινε δύσκολο να συνεχίσουν. Και ο µεν Κύλων µπόρεσε κρυφά να 
διαφύγει, οι δε οπαδοί του κατέφυγαν ικέτες στον ναό της Αθηνάς. Εκεί 
συνθηκολόγησαν µε τον άρχοντα Μεγακλέα, από τον οίκο των Αλκµεωνιδών, 
αρχηγό των πολιορκητών.  Αλλά όταν  βγήκαν από τον ναό, κατασφάγησαν, 
µερικοί µάλιστα κοντά στον βωµό των Ερινύων, όπου είχαν καταφύγει. 
 Αυτή η πράξη κατέστησε στον λαό µισητό τον οίκο των Αλκµεωνιδών, 
η δε φατρία του Κύλωνα, ενισχυθείσα έτσι, στασίαζε εναντίον τους. Για να 
δοθεί τέλος στους εµφύλιους σπαραγµούς αποφάσισε ο δήµος να υποβληθούν σε 
δίκη οι δράστες της εναγούς πράξης ενώπιον δικαστηρίου τριακοσίων ανδρών που 
είχαν εκλεγεί από τις επιφανείς πολίτες και ορκίσθηκαν στους βωµούς, για να 
κρίνουν την καταγγελία που είχε υποβληθεί από τον Μύρωνα. 
  
  
  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ    
  
  
Το πρώτο  πολίτευµα 
1.Έγιναν  δε δικασταί τριακόσιοι ενώπιον των οποίων υπέβαλε την κατηγορία ο 
Μύρων, ορκισθέντες προ του βωµού επί των ιερείων, (οι οποίοι είχαν εκλεγεί) 
εκ των ευγενών την καταγωγήν.  Απαγγελθείσης δε καταδίκης (εναντίον 
εκείνων) δια το ανοσιούργηµα, αυτοί µεν (οι ανουσιουργήσαντες)  εξεχώθησαν 
από τους τάφους τους, η δε γενεά των καταδικάσθηκε σε παντοτεινή εξορία. Ο 
Επιµενίδης δε ο Κρης ευθύς µετά ταύτα  έκαµε θρησκευτικό εξαγνισµό της 
πόλεως. 
  
2. Ύστερα δε από αυτά, επακολούθησε οξεία διάσταση µεταξύ των ευγενών 
και του λαού για πολύ χρόνο. ∆ιότι το πολίτευµα αυτών ήταν και καθ’ όλα τα 
άλλα ολιγαρχικό και επί πλέον µάλιστα οι πτωχοί ήσαν υποδουλωµένοι εις τους 
πλούσιους και αυτοί και τα παιδιά τους και οι γυναίκες τους. Και ονοµάζονταν 
πελάται και εκτήµοροι διότι κατ’ αυτήν την αναλογία µισθώσεως  
καλλιεργούσαν τους αγρούς των πλουσίων. Όλη δε η γη (όλα τα κτήµατα) 



ανήκε σε ολίγους. Και αν δεν έδιδαν όλο το µίσθωµα, ήσαν εκ του νόµου 
υποκείµενοι  σε δουλεία αυτοί και τα τέκνα τους. Και τα χρέη από 
οποιανδήποτε αιτία επέφεραν υποχρέωση σωµατικής δουλείας (του χρεώστου) 
έως  τον καιρόν του Σόλωνος. Αυτός  δε πρώτος έγινε προστάτης της λαϊκής 
τάξεως. Το σκληρότατο λοιπόν και πικρότατο (απ’ όλα) σε εκείνη την πολιτική 
κατάσταση  ήταν για τους πολλούς αυτός ο θεσµός της δουλείας, αλλά όµως 
και για τα άλλα πολιτικά πράγµατα επίσης ήταν  δυσαρεστηµένοι. ∆ιότι δεν 
είχαν καµίαν, να το πούµε έτσι, συµµετοχή στην διοίκηση της πολιτείας. 
  
ΙΙΙ. Η δε οργάνωση του αρχαίου πολιτεύµατος, εκείνου που υπήρχε προ του 
∆ράκοντος, ήταν ως εξής: Οι µεν  άρχοντες προήρχοντο από την αριστοκρατική 
και από την πλουτοκρατική τάξη. Και κατ’ αρχάς µεν ισοβίως, έπειτα δε για 
µια δεκαετία. Τα πλέον µεγάλα  δε και πρώτα αξιώµατα ήταν ο βασιλεύς, ο 
πολέµαρχος και ο άρχων. Από αυτά δε πρώτο αξίωµα ήταν το του βασιλέως,  
διότι αυτό υπήρξε ανέκαθεν, δεύτερον δε αξίωµα ιδρύθηκε η πολεµαρχία, ένεκα 
του ότι υπήρξαν µερικοί από τους βασιλείς ανίκανοι στα πολεµικά πράγµατα. 
Εξ αιτίας αυτού και είχαν προσκαλέσει τον Ίωνα (ως στρατηγό), όταν 
βρέθηκαν σε κρίσιµη περίσταση. Τελευταίο δε αξίωµα συνέστη αυτό του 
άρχοντος, διότι, όπως µεν λέγουν οι περισσότεροι, επί της αρχοντίας του 
Μέδοντος, όπως δε λέγουν µερικοί, επί της αρχοντίας του Ακάστου ιδρύθη το 
αξίωµα αυτό. Αυτοί δε προβάλλουν ως τεκµήριο  του ισχυρισµού τους το ότι οι 
εννέα άρχοντες ορκίζονται και τώρα να τηρούν τις ενόρκους τους υποχρεώσεις, 
όπως αυτές ισχύουν από την εποχή του Ακάστου, ώστε επί της βασιλείας 
τούτου (συµπεραίνουν) παραχώρησαν οι απόγονοι του Κόδρου µέρος του 
βασιλικού αξιώµατος σε αντάλλαγµα  των δοθεισών εις τον τότε άρχοντα (εκ 
του γένους των) δωρεών. Το πράγµα λοιπόν, κατά ποια εκ των δύο υποθέσεων 
συνέβη, µικρή διαφορά παρουσιάζει ως προς την εποχή που συνέβη. Απόδειξη δε 
ης µεταγενέστερης ίδρυσης του αξιώµατος του άρχοντος είναι το ότι  αυτός δεν 
διοικεί καµία από τις πατροπαράδοτες τελετές, όπως ο βασιλιάς και ο 
πολέµαρχος, αλλά όλες οι τελετές, τις οποίες διευθύνει, είναι µεταγενέστερες. 
Γι’ αυτό και το αξίωµα τούτο έχει µεγαλυνθεί σε νεώτερους χρόνους, 
αυξανόµενο βαθµηδόν µε πρόσθετες δικαιοδοσίες. Οι θεσµοθέτες δε άρχοντες 
εξελέγησαν ύστερα από πολλά έτη, όταν πλέον  γινόταν εκλογή των αρχόντων 
ετησίως, για  τον σκοπό, καταγράφοντες τους ψηφιζόµενους νόµους να τους 
διαφυλάττουν, για να δικάζονται σύµφωνα µε αυτούς οι παρανοµούντες. Έτσι 
και είναι το µόνο αξίωµα τούτο που δεν είχε ποτέ διάρκεια περισσότερο του ενός 
έτους. Ως προς µεν λοιπόν τον χρόνο της ιδρύσεώς τους έχουν τα αξιώµατα 
τέτοια διαφορά µεταξύ τους. ∆εν ήταν δε όλοι εγκατεστηµένοι σε ένα µέρος οι 
εννέα άρχοντες. Αλλά ο µεν βασιλιάς έµενε στο ονοµαζόµενο τώρα Βουκαλείο, 
πλησίον του πρυτανείου. Απόδειξη δε αυτού είναι  ότι ακόµη και τώρα εκεί 
γίνεται η σύµµειξη της γυναίκας του βασιλέως µε τον ∆ιόνυσο. Ο δε άρχων 
έµενε στο πρυτανείο, ο δε πολέµαρχος  στο Επιλύκειο -  το οποίο προηγούµενα 
µεν λεγόταν πολεµαρχείο, αφού δε ο Επίλυκος γενόµενος πολέµαρχος το 
ανοικοδόµησε και το καλλώπισε, ονοµάσθηκε Επιλύκειο -, οι δε θεσµοθέτες 
έµεναν στο θεσµοθετείο. Στον καιρό δε του Σόλωνος όλοι µαζί οι άρχοντες 
συνήλθαν στο θεσµοθετείο. είχαν δε εξουσία  να δικάζουν κατ’ ουσίαν και απ’ 



ευθείας τις δίκες και όχι όπως τώρα να ενεργούν µόνο προανάκριση. Ο 
οργανισµός λοιπόν της διοικήσεως έτσι ήταν. 
 Η δε βουλή των Αρεοπαγιτών  είχε αποστολή το να επιβλέπει στην 
τήρηση  των νόµων, διηύθυνε δε τα περισσότερα κυβερνητικά πράγµατα της 
πόλης και τα µεγαλύτερα, έχουσα συγχρόνως εξουσία και να τιµωρεί και να 
επιβάλλει πρόστιµο σε όλους, ιδίως τους παραβαίνοντες τους κοινωνικούς 
θεσµούς. (Αυτό δε) διότι η εκλογή των αρχόντων γινόταν από την 
αριστοκρατική τάξη και πλουτοκρατική, από εκείνους δε όσοι  είχαν διατελέσει 
άρχοντες  γίνονταν οι Αρεοπαγίτες. Γι’ αυτό και από όλα τα αξιώµατα µόνο 
αυτό διατηρήθηκε ισόβιο µέχρι τώρα. 
  
  

Οι νόµοι του ∆ράκοντος 
  
 IV. Η οργάνωση λοιπόν του πρώτου πολιτεύµατος τέτοια ήταν  στις 
γενικές γραµµές. Μετά δε αυτά, ύστερα από την πάροδο όχι πολλού καιρού, επί 
του  άρχοντος Αρισταίχµου, ο ∆ράκων έθεσε τους πολιτικούς νόµους του. Το δε 
σύστηµα των νόµων  αυτό ήταν κατά τον εξής τρόπο. Τα πολιτικά δικαιώµατα 
απενεµήθησαν  στους έχοντες  να εισφέρουν έναν πολεµικό οπλισµό στρατιώτου. 
Για δε τα αξιώµατα  των εννέα αρχόντων και των ταµιών ήταν εκλέξιµοι όσοι 
είχαν περιουσία όχι µικρότερη των δέκα µνων, ελεύθερη από κάθε βάρος, για δε 
τα άλλα αξιώµατα τα µικρότερα, εκλέξιµοι ήταν όλοι οι εισφέροντες  έναν 
πολεµικό οπλισµό στρατιώτη. Για δε τα αξιώµατα  των εννέα αρχόντων και 
των ταµιών ήταν εκλέξιµοι όσοι είχαν περιουσία όχι µικρότερη των δέκα µνων, 
ελεύθερη (από κάθε βάρος), για δε τα άλλα αξιώµατα τα µικρότερα εκλέξιµοι 
ήταν όλοι οι εισφέροντες  έναν πολεµικό  οπλισµό. Στρατηγοί δε και ίππαρχοι 
γίνονταν από αυτούς που είχαν περιουσία όχι λιγότερη από εκατό µνες, 
ελεύθερη (από βάρη) και ήταν γνήσια τέκνα από νόµιµο γυναίκα και 
µεγαλύτερα των δέκα ετών. Αυτούς δε έπρεπε να κρατούν υπό εγγύηση οι 
πρυτάνεις και οι στρατηγοί και οι ίππαρχοι, από το περασµένο χρόνο, µέχρις 
ότου θα λογοδοτούσαν, ως εγγυητές δε ήταν δεκτοί τέσσερις από την ίδια τάξη 
των στρατηγών και των ιππάρχων.  
Συστήθηκε δε Βουλή από τετρακόσιους και έναν, οριζόµενους δια κληρώσεως 
από αυτούς που είχαν πολιτικά δικαιώµατα. Για την κλήρωση αυτή, καθώς 
και για τα άλλα αξιώµατα, λαµβάνονταν οι άνω των τριάντα ετών, και 
ορίσθηκε να µη γίνεται δυο φορές άρχοντας ο ίδιος µέχρις ότου όλοι οι πολίτες  
να γίνονταν άρχοντες. Τότε δε πάλι να γίνεται εξ αρχής νέα κλήρωση (προς 
εκλογήν αρχόντων). Και αν κανείς από τους βουλευτές απουσίαζε από την 
συνέλευση όταν συνεδρίαζε η βουλή ή συνήρχετο ο δήµος, αυτός πλήρωνε 
πρόστιµο τρεις µεν δραχµές αν ήταν πεντακοσιοµέδιµνος, δυο δε ο ιππεύς και 
µία ο ζευγίτης.  
  
Η δε Βουλή του Αρείου Πάγου ήταν φύλακας των νόµων και επέβλεπε τους 
άρχοντες, όπως κυβερνούν σύµφωνα µε τους νόµους. Είχε δε δικαίωµα κάθε 



αδικούµενος να καταγγέλει ενώπιον της βουλής των Αρεοπαγιτών, ορίζοντας 
τον νόµο, κατά παράβαση του οποίου αυτός (ο καταγγέλων) αδικείτο.  
Τα χρέη όµως επέφεραν (και τότε) υποχρέωση σωµατικής δουλείας, όπως έχει 
προαναφερθεί. Και η ιδιοκτησία της γης βρισκόταν στα χέρια  ολίγων. 
  
  

Νοµοθεσία  Σόλωνος 
  
V. Ενώ δε τέτοια ήταν η πολιτική οργάνωση και οι πολλοί  διατελούσαν 
δούλοι των ολίγων, έκαµε επανάσταση ο δήµος (ο λαός) εναντίον των 
επιφανών.  
  
Επειδή δε η επανάσταση ήταν ισχυρή και οι αντίπαλοι επί πολύ καιρό 
βρίσκονταν σε διάσταση µεταξύ τους, εξέλεξαν από κοινού ως συνδιαλλακτήν 
και άρχοντα τον Σόλωνα και ανέθεσαν  σε αυτόν να συντάξει την πολιτική 
οργάνωση, συνεπεία της ελεγείας (του ελεγειακού ποιήµατος) την οποία αυτός 
είχε κάµει και η οποία αρχίζει ως εξής 
  
  
Γνωρίζω εγώ και στην ψυχή µου µέσα φωλιάζει 
η θλίψη που βλέπω έτσι την παλιότερη χώρα της Ιωνίας 
δυστυχισµένη. 
  
  
 Σε αυτή (την ελεγεία)  συνηγορεί και υπέρ των δυο αντιπάλων µερίδων 

και συζητεί τις αξιώσεις τους, και µετά ταύτα συµβουλεύει µαζί και τους δυο 

να καταπαύσουν την υπάρχουσα φιλονικία.  

  
3. Ήταν δε ο Σόλων  κατά µεν την καταγωγή και την υπόληψη µεταξύ των 
πρωτευόντων, κατά δε την περιουσία και την κατάσταση  µεταξύ εκείνων της 
µεσαίας τάξης, όπως από άλλα πράγµατα είναι οµολογούµενο και όπως αυτός ο 
ίδιος στα ακόλουθα ποιήµατά του  βεβαιώνει, συµβουλεύοντας τους πλούσιους 
να µην είναι πλεονέκτες. 
  
  
Σεις δε πρααίνοντας στην ψυχή το δυνατό πόθο, 
που απ’ τα πολλά αγαθά τον χορτασµό πετύχατε, 
σε µετριοπάθεια βάλετε την υψηλοφροσύνη σας τι ούτε εµείς 
(αλλιώς) θα στέρξωµε, ούτε αυτά σε καλό θα σας βγουν. 
  
  



και εν γένει πάντοτε την αιτία της επανάστασης (ο Σόλων στην  ελεγεία του) 

επιρρίπτει στους πλουσίους. Γι’ αυτό και στην αρχή της ελεγείας λέγει, ότι 

φοβάται ‘και την φιλοχρηµατία και την υπερηφάνεια’, διότι εξ αιτίας αυτών 

προέκυψε η έχθρα. 

  
VI. Αφού έγινε κύριος των πολιτικών πραγµάτων ο Σόλων και τον λαό 
αποκατέστησε σε ελευθερία, και κατά το παρόν και κατά το µέλλον, 
απαγορεύοντας να συνοµολογούνται δάνεια  µε σωµατική εγγύηση, και νόµους 
συνέταξε, και έκαµε κατάργηση των χρεών και των ιδιωτικών και των 
δηµοσίων, την οποία ονοµάζουν ‘σεισάχθεια’, διότι απέσεισαν τα βάρη. 
  
2. Και ως προς τούτο µερικοί προσπαθούν να τον επικρίνουν µε συκοφαντίες. 
Γιατί συνέβη στον Σόλωνα, ενώ επρόκειτο να εφαρµόσει την σεισάχθεια, να 
προείπει αυτό σε µερικούς από τους γνωστούς του. Έπειτα, όπως µεν λέγουν οι 
δηµοκρατικοί, έγινε καταστρατήγηση του νόµου από τους φίλους προς όφελός 
τους, όπως δε λέγουν αυτοί που θέλουν να τον υβρίσουν, από την 
καταστρατήγηση ωφελήθηκε και ο ίδιος. Γιατί  αυτοί (οι 
καταστρατηγήσαντες τον νόµο) δανείσθηκαν χρήµατα και αγόρασαν πολλήν 
έκταση γης, και µετά από λίγο καιρό, όταν έγινε η αποκοπή των χρεών, 
βρέθηκαν πλούσιοι. Ως εκ τούτου λέγουν ότι έγιναν πλούσιοι και κατόπιν 
παρουσιάζονταν ως ανέκαθεν πλούσιοι. 
  
3. Αλλά όµως πιθανότερο είναι εκείνο που λέγεται από τους δηµοκρατικούς. 
Γιατί δεν είναι φυσικό ως προς µεν τα άλλα να δειχθεί ο Σόλων τόσο 
µετριοπαθής και φιλόπατρις, ώστε ενώ ήταν δυνατόν σε αυτόν, αφού 
προσεταιρισθεί την µια µερίδα, να γίνει τύραννος της πόλης, ν’ αποκρούσει και 
τα δυο αυτά και να προτιµήσει το καλό και την σωτηρία της πόλης µάλλον 
παρά την δική του επικράτηση, για τόσο µικρά και φανερά να κατακηλιδώσει 
τον εαυτό του. 
  
4. Ότι δε βρέθηκε να έχει τέτοια δικτατορική εξουσία, αυτό το µαρτυρούν και η 
άθλια πολιτική κατάσταση και τα ποιήµατα του ίδιου του Σόλωνος, ο οποίος 
σε πολλά µέρη των ποιηµάτων αναφέρει αυτό (ότι δηλαδή θα µπορούσε να 
γίνει απόλυτος άρχοντας) και  όλοι οι άλλοι το οµολογούν. Αυτή λοιπόν η 
κατηγορία  πρέπει να θεωρούµε ότι είναι ψευδής. 
  
VII. Συνέστησε δε πολιτική οργάνωση και έφτιαξε άλλους νόµους. Οι δε 
πολιτικοί θεσµοί του ∆ράκοντος έπαυσαν  να έχουν ισχύ εκτός των νόµων περί 
φόνου. Αφού χάραξαν δε τους νόµους στους κύρβεις, έστησαν αυτούς στην 
βασίλειο στοά και ορκίστηκαν να τους τηρούν όλοι. Οι δε εννέα άρχοντες; 
ορκιζόµενοι προ του ιερού λίθου, οµολογούσαν, ότι, εάν θα παρέβαιναν κανέναν 



από τους νόµους, θα προσέφεραν (ως πρόστιµο της παράβασης) έναν ανδριάντα 
χρυσό. Έτσι ακόµα και τώρα ορκίζονται. 
  
2. Όρισε δε (ο Σόλων) να ισχύουν οι νόµοι αµετάτρεπτοι για 100 έτη και 
τακτοποίησε τον πολιτικό οργανισµό κατά τον εξής τρόπο.  
  
3. Κατά το περιουσιακό εισόδηµα (στο οποίο στηριζόταν η φορολογία) χώρισε 
τον λαό σε τέσσερις τάξεις (τέλη), όπως ακριβώς  ήταν διαιρεµένος και πριν, 
δηλαδή σε πεντακοσιοµεδίµνους, σε ιππείς, σε ζευγίτες και σε θήτες. 
  
 Και τα µεν άλλα αξιώµατα έδωκε προνόµιο να τα έχουν οι 
πεντακοσιοµέδιµνοι και οι ιππείς και οι ζευγίτες, δηλαδή αυτά των εννέα 
αρχόντων και των ταµιών και των πολιτών (οικονοµικών υπαλλήλων) και των 
ένδεκα και των κωλακρετών, αφού έδωσε σε κάθε µια από αυτές τις τάξεις τα 
αξιώµατα αυτά ανάλογα µε την φορολογία. Σε δε την τάξη των θητών έδωσε 
το δικαίωµα  να µετέχουν µόνο της γενικής συνέλευσης του λαού και των 
δικαστηρίων.  
  
4. Ορίσθηκε δε να πληρώνει φόρους  πεντακοσιοµεδίµνου µεν εκείνος του οποίου 
η δική του περιουσία δίδει εισόδηµα πεντακοσίους µεδίµνους (µέτρα 
χωρητικότητας) καρπών ξηρών και υγρών µαζί, ιππέως δε φόρους αυτός που 
είχε εισόδηµα τριακοσίους µεδίµνους, όπως δε µερικοί λένε, αυτός που έχει τα 
µέσα να συντηρεί ίππο. Αυτοί δε σαν απόδειξη προβάλλουν και την ονοµασία 
της πολιτικής αυτής τάξης, όπως προέκυψε από το πραγµατικό αυτό γεγονός, 
και τα αφιερώµατα των παλαιών. Γιατί υπάρχει στην ακρόπολη αναθηµατική 
εικόνα κάποιου ∆ιφίλου, στην οποία είναι γραµµένα τα εξής:  
  
Ο  γ ι ο ς  τ ο υ  ∆ ι φ ί λ ο υ  Αν θ ε µ ί ω ν  α υ τ ή ν  ε δ ώ  τ η ν  ε ι κ ό ν α  τ ο υ ς  
θ ε ο ύ ς  α φ ι έ ρ ω σ ε  ε π ε ι δ ή  α ν έ β η κ ε  α π ό  τ η ν  τ ά ξ η  τ ω ν  θ η τώ ν  
σ τ η ν  τ ά ξ η  τ ω ν  ι π π έ ω ν .  
  
και βρισκόταν πλησίον της επιγραφής ίππος σε ένδειξη ότι αυτό (το σηµείο) 
δηλώνει  την τάξη των ιππέων. Αλλά εν τούτοις είναι πιο εύλογο το ότι (η 
τάξη των ιππέων) κανονίσθηκε από το εισόδηµα, όπως ακριβώς η τάξη των 
πεντακοσιοµεδίµνων. Στην τάξη δε των ζευγιτών κατατάχθηκαν οι εκ της 
περιουσίας των έχοντες εισόδηµα  διακοσίων µεδίµνων καρπών και από τα δύο 
είδη (ξηρούς και υγρούς). Οι δε άλλοι, η θητική δηλαδή τάξη, δεν είχαν 
συµµετοχή σε κανένα αξίωµα. Γι’ αυτό και τώρα ακόµη, όταν ρωτώνται οι 
προσερχόµενοι σαν κληρώσιµοι για οποιοδήποτε αξίωµα, σε ποια τάξη 
(φορολογική) ανήκουν, κανείς από αυτούς δεν λέει ποτέ ότι ανήκει στην τάξη 
των θητών. 
  
VIII. Τις δε αρχές όρισε να εκλέγονται µε κλήρο από αυτούς που είχαν από 
πριν κριθεί (ως εκλέξιµοι), τους οποίους γι αυτόν τον λόγο υπεδείκνυε κάθε 
φυλή. Κάθε δε φυλή για το αξίωµα των εννέα αρχόντων υπεδείκνυε δέκα και 
από  αυτούς γινόταν η κλήρωση. Από αυτό ισχύει ακόµα το να κληρώνει κάθε 



φυλή δέκα, από αυτούς δε κατόπιν να γίνεται η εκλογή δια ψηφοφορίας (δια 
κυάµων). Του ότι δε τα αξιώµατα δια του κλήρου όρισε (ο Σόλων) να 
παρέχονται ανάλογα µε τις τάξεις, απόδειξη είναι ο νόµος περί ταµιών, ο 
ισχύων ακόµη και τώρα. Γιατί ο νόµος ορίζει να κληρώνονται οι ταµίες από 
την τάξη των πεντακοσιοµεδίµνων. 
  
2. Ο Σόλων λοιπόν έθεσε τέτοιους νόµους για τους εννέα άρχοντες. Γιατί σε 
παλιότερη εποχή η Βουλή στον Αρειο Πάγο όριζε τους εκλέξιµους δια τα 
αξιώµατα µεταξύ των µελών αυτής και απ’ αυτούς εξέλεγε τους πιο ικανούς 
για κάθε αξίωµα τους οποίους όριζε για ένα έτος. 
  
3. Οι φυλές  δε διατηρήθηκαν όπως πριν  τέσσερις, και φυλοβασιλείς ήταν 
τέσσερις. Κάθε δε φυλή υποδιαιρείτο σε τριττύες µεν τρεις, σε ναυκραρίες δε 
δώδεκα. Αρχηγός δε κάθε ναυκραρίας ήταν ένας ναύκραρος ορισµένος να 
εποπτεύει τις εισφορές και τις πραγµατοποιούµενες δαπάνες. Γι’ αυτό και στους 
νόµους του Σόλωνα, τους µη εν χρήσει πλέον, υπάρχει σε πολλά µέρη η 
διάταξη ότι οι ναύκραροι εισπράττουν και δαπανούν από το ναυκραρικό χρήµα.  
  
4. Ίδρυσε δε και βουλή από τετρακοσίους, εκατό από κάθε φυλή. Σε δε την 
βουλή του Αρείου Πάγου έδωσε να έχει την εποπτεία  της τήρησης των νόµων, 
καθώς ήταν αυτή και πριν επόπτης του πολιτεύµατος, έχοντας το µεγαλύτερο 
και πιο σηµαντικό µέρος της πολιτικής διαχείρισης, και δικαιούνταν να τιµωρεί 
τους παραβάτες και να επιβάλλει πρόστιµο και χρηµατικές ποινές και να 
καταθέτει στο ταµείο της πόλης τα εισπραττόµενα πρόστιµα, χωρίς  να είναι 
υποχρεωµένη να παρέχει αιτιολογία των αποφάσεών της. Στην δικαιοδοσία 
αυτή ο Σόλωνας πρόσθεσε την εκδίκαση των κατηγορουµένων για συνωµοσία  
κατά των πολιτικών δικαιωµάτων του λαού. 
  
5. Βλέποντας δε την µεν πόλη να στασιάζει συχνά, µερικούς δε από τους 
πολίτες από αδιαφορία (απέχοντες και) προκρίνοντες να αφήσουν τα πράγµατα 
στην τύχη τους, θέσπισε ειδικό νόµο γι’ αυτούς,  κατά τον οποίο ‘όποιος, ενώ η 
πόλη βρίσκεται σε στάση, δεν  επεµβαίνει ενόπλως, υπέρ  µιας από  τις 
αντίπαλες µερίδες, καταδικάζεται σε στέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων 
και δεν δικαιούται στο εξής να µετέχει στη διοίκηση της Πολιτείας’. 
  
IX. Οι αφορώσες λοιπόν στα αξιώµατα (στις αρχές) διατάξεις κανονίζονταν 
κατ’ αυτόν τον τρόπο. 
 Φαίνεται δε ότι το πολίτευµα του  Σόλωνος παρείχε τρεις υπερβολικά 

ευνοϊκές διατάξεις για τον λαό, τις εξής: Πρώτη µεν και µεγίστη το ότι 

απαγορεύθηκε η συνοµολόγηση δανείων δια προσωπικής (δηλ. της ατοµικής 

ελευθερίας) εγγυήσεως. ∆εύτερον το ότι απέκτησε το δικαίωµα κάθε πολίτης 

(ο βουλόµενος) να υποβάλει µήνυση υπέρ των υφισταµένων κάποιο αδίκηµα 



(εναντίον του αδικούντος). Τρίτη δε (διάταξη), δια της οποίας, όπως λέγεται, 

ισχυροποιήθηκε πολύ ο λαός, ότι έφεση εναντίον των αποφάσεων των αρχών 

θεσπίσθηκε να γίνεται ενώπιον του δήµου. Γιατί, γινόµενος κύριος της δια 

ψηφοφορίας αποφάσεως, ο δήµος, αποβαίνει έτσι κύριος της πολιτείας. 

  

2. Τόσο µάλλον, όσον, επειδή οι νόµοι δεν έχουν διατυπωθεί µε απλότητα και 
σαφήνεια, αλλά όπως παραδείγµατος χάριν ο περί κλήρων και επικλήρων 
νόµος, προκύπτουν κατ’ ανάγκην πολλές αµφισβητήσεις και για όλα αυτά και 
για τις δηµόσιες και  ιδιωτικές υποθέσεις, οριστικά αποφαίνεται το δικαστήριο 
του δήµου. Πιστεύουν λοιπόν µερικοί ότι αυτός (ο Σόλων) επίτηδες έκαµε 
ασαφείς τους νόµος, για να αποµένει κύριος ο δήµος να τους ερµηνεύει. Αυτό 
όµως δεν είναι εύλογο, αλλά (εύλογο φαίνεται) το συνέταξε έτσι αυτούς, γιατί 
δεν µπορούσε ως προς όλα να περιλάβει την τελειότερη διάταξη. Γιατί δεν είναι 
δίκαιο να κρίνουµε την θέληση εκείνου (του Σόλωνος) από τα γινόµενα τώρα, 
αλλά από την άλλη πολιτική οργάνωση (την οποία αυτός συνέταξε). 
  
Χ. Στους νόµος λοιπόν αυτούς φαίνεται ότι όρισε υπέρ του λαού τις νέες 
διατάξεις, προ της εφαρµογής δε της νοµοθεσίας επιβαλών την αποκοπή των 
χρεών και µετά ταύτα ενεργήσας την διακανόνιση των µέτρων και των βαρών 
και την αύξηση του νοµίσµατος. 
  
2. ∆ιότι επί της εποχής εκείνου (του Σόλωνος) έγιναν και τα µέτρα 
µεγαλύτερα των Φειδωνείων, και η µνα έχουσα προηγούµενο βάρος (αξίζουσα) 
εβδοµήντα δραχµές συµπληρώθηκε σε εκατό (δραχµές). 
 Ο παλαιός δε νοµισµατικός τύπος ήταν το δίδραχµο. Έκανε δε και 
µέτρα βάρους (σταθµά) σχετικά µε το νόµισµα, µε τάλαντο ισοδύναµο µε 
εξήντα τρεις µνας, οι δε τρεις µνες κατανεµήθηκαν αναλογικά στον στατήρα 
και στα άλλα (µικρότερα) σταθµά. 
  
ΧΙ. Αφού κανόνισε λοιπόν το πολίτευµα κατά τον τρόπο ο οποίος διατυπώθηκε 
παραπάνω, επειδή προσερχόµενοι σε αυτόν πολλοί τον ενοχλούσαν, άλλοι µεν 
επικρίνοντας, άλλοι δε ζητώντας ερµηνείες, επειδή ήθελε και να µην µεταβάλει 
τίποτα από τα νοµοθετήµατα και να µη γίνει  µισητός µένοντας στην πόλη, 
ταξίδεψε µε εµπορικό µαζί και περιηγητικό σκοπό στην Αίγυπτο, αφού είπε ότι 
δεν θα επανέλθει πριν παρέλθουν δέκα χρόνια. Γιατί έκρινε ότι δεν ήταν δίκαιο 
παραµένοντας (στην Αθήνα) να εξηγεί τους νόµους, αλλά ότι κάθε ένας 
χρωστούσε να εκτελεί όσα είχαν αναγραφεί στους νόµους. 
  
2. Συγχρόνως δε συνέβη σε αυτόν να διατεθούν εχθρικά εναντίον του πολλοί 
από τους επιφανείς πολίτες ένεκα της αποκοπής των χρεών και γιατί είχε 



δυσαρεστήσει και τις δυο πολιτικές µερίδες νοµοθετώντας το πολίτευµα παρά 
τις προσδοκίες τους. Ο µεν δήµος  δηλαδή είχε νοµίσει ότι αυτός (ο Σόλων) θα 
προέβαινε σε εκ νέου  διανοµή όλων των περιουσιών. Οι δε ευγενείς απ’ 
εναντίας, ότι θα έφερε πάλι σε ισχύ την παλαιά πολιτική κατάσταση ή κατά 
τι διαφορετική. Εκείνος όµως δείχθηκε αντίθετος και προς τους δυο, και ενώ 
ήταν δυνατόν σε  αυτόν, προσεταιριζόµενος οποιανδήποτε  από τις δυο µερίδες 
ήθελε, να γίνει τύραννος, προτίµησε να δυσαρεστήσει αµφότερους, σώζοντας 
(έτσι) την πατρίδα και καταρτίζοντας άριστη νοµοθεσία. 
  
ΧΙΙ. Αυτά δε ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο συνέβησαν, και οι άλλοι συµφωνούν, 
και αυτός ο ίδιος στο ποίηµά του αναφέρει, κάνοντας γι’ αυτά λόγο στους εξής 
στίχους:  
  
Εις τον δήµο µεν έδωκα τόσο µερίδιο όσο του ήταν αρκετό 
ούτε αφαιρώντας τίποτα από την ισχύ όση είχε ούτε αυξάνοντάς την. 
Και για εκείνους δε όσοι είχαν δύναµη και υπερείχαν  σε πλούτο, 
και γι’ αυτούς σκέφθηκα να µην έχουν τίποτα περισσότερο από το δίκαιο. 
Στάθηκα δε στο µέσον προτάσσοντας ισχυρά ασπίδα απέναντι και στους δυο 
τους, 
δεν επέτρεψα δε σε κανέναν από τους δυο να επικρατήσει άδικα. 
  
2. Πάλι δε µιλώντας περί του λαού, πως δηλαδή πρέπει να φέρεται κανείς προς 
αυτόν, (λέγει):  
  
Ο λαός δε κατά τον εξής τρόπο θα είναι δυνατόν να υπακούει 
τους ηγεµόνες. Μήτε  χαλαρό έχοντας το χαλινάρι µήτε πολυτεντωµένο, 
γιατί γεννά η υπερβολή την αυθάδεια, όταν συγκεντρώνεται πολύς πλούτος, 
στους ανθρώπους εκείνους, όσοι δεν έχουν άρτιο τον νουν. 
  
3. Και πάλι δε κάπου αλλού λέγει για τους θέλοντες να γίνει διανοµή 
περιουσίας: 
  
Όσοι δε ήλθαν µε σκοπό αρπαγών, είχαν πλούσια ελπίδα 
κι ενόµιζαν ότι καθένας  απ’ αυτούς θα εύρη πλούτον πολύν. 
Κι εγώ που µιλούσα σε αυτούς µε πραότητα τους φάνηκα σκληρός, 
ώστε δυσάρεστα µεν τότε για µένα σκέφθηκαν, τώρα δε, εναντίον µου 
οργιζόµενοι, εχθρικά µε κοιτάζουν όλοι,  σαν αιτία καταστροφής. 
Αυτό δεν έπρεπε. Γιατί όσα µεν είπα, µε την βοήθεια των θεών εκτέλεσα, 
άλλα δε όχι µάταια έπραξα. Ούτε σε µένα µε τυραννική εξουσία 
γεννάται ο πόθος να επιβάλω κάτι δια της βίας, ούτε την αγαθή γη 
της πατρίδας (άφησα) να διανεµηθούν εξ ίσου οι ασήµαντοι και οι επιφανείς. 
  
4. Πάλι δε και για την αποκοπή των χρεών και για τους δούλους µεν 
προηγούµενα, ελευθερωθέντες δε τώρα µε την σεισάχθεια (γράφει):  
  
Εγώ δε απ’ εκείνα µεν, για τα οποία συνάθροισα γύρω µου 



τον λαό, ποιο πριν να κατορθώσω απ’ αυτά, σταµάτησα να ενεργώ; 
Μάρτυς δε λαµπρή ως προς αυτά στην κρίση που ο χρόνος θα κάνει 
θα µου είναι η µεγίστη µητέρα των Ολυµπίων θεών, 
η µαύρη δηλαδή Γη, που αυτής εγώ κάποτε 
αφαίρεσα τα σύνορα εκείνα, που σε πολλά µέρη ήταν µπηγµένα, 
και η οποία, ήταν πριν δούλη, τώρα είναι ελεύθερη. 
Πολλούς δε  στην Αθήνα την θεοκτισµένη πατρίδα µας 
ελευθέρωσα, πωληθέντες πριν σαν δούλους, άλλους άδικα 
και άλλους νόµιµα, εκείνους δε που από αδυσώπητη  
ανάγκη είχαν φύγει, και που την γλώσσα την Αττική 
δεν µιλούσαν πλέον, περιπλανηµένοι σε πολλά µέρη, 
κι εκείνους που εδώ στον τόπο ανάρµοστη δουλεία 
είχαν, φοβισµένοι από την αγριότητα των δεσποτών, 
τους έκανα εγώ ελεύθερους. Αυτά µεν µε ισχύ 
εγώ, αφού συνάρµοσα µαζί την βία και τον νόµο, 
τον εκτέλεσα και τα έφερα σε πέρας, όπως είχα υποσχεθεί. 
Οµοίως δε νόµους, και για το κακό και για το αγαθό 
αρµονικά έχοντας προνοήσει  για καθένα απ’ αυτά, 
συνέθεσα. Την µάστιγα δε άλλος κανένας, όπως εγώ, λαβών, 
κακοµίλητος εάν ήταν και φιλοκερδής άνθρωπος, 
δεν θα µπορούσε  να εξουσιάσει πάνω στον λαό. Γιατί, αν εγώ ήθελα 
όσα στους αντίθετους ήταν αρεστά τότε, 
ή και απεναντίας αν δεχόµουν όσα οι άλλοι υπαγόρευαν, 
αυτή εδώ η πόλη θα είχε στερηθεί από πολλούς άνδρες τώρα. 

Και εξ αιτίας όλων τούτων επιδεικνύοντας σθένος προς όλους 
στράφηκα απέναντί τους, όπως ο λύκος απέναντι σε πολλούς σκύλους. 
  
5. Και πάλι ελέγχοντας ονειδιστικά τις (µετά την θέσπιση των νόµων) 
µεµψιµοιρία των δυο µερίδων (λέγει): 
  
Εάν δεν πρέπει τον λαό τρανώς να επιτιµήσω, 
(λέγω ότι) όσα έχει τώρα ποτέ στους οφθαλµούς του 
δεν θα µπορούσε να τα ίδη και στον ύπνο του ακόµη. 
κείνοι δε που µεγαλύτεροι και ισχυρότεροι είναι 
(το ίδιο) πρέπει να µ’ επαινούν και φίλον να µε κάνουν. 
  
 ∆ιότι, λέγει (περαιτέρω ο Σόλων), εάν κανείς άλλος τύχαινε  να λάβει 
αυτή την εξουσία, 
  
δεν θ’ άφηνε από την εξουσία του τον λαό και δεν θα έπαυε  
πριν αφού ανατάραξε αυτόν θα αφαιρούσε το πάχος και το γάλα. 
Εγώ δε αυτών (των αντιπάλων) καθώς  έµεινα στο µεταίχµιο  
έγινα σύνορο µεταξύ τους. 
  
  



Οι τρεις φατρίες 
  
ΧΙΙΙ. Την αποδηµία λοιπόν επιχείρησε γι’ αυτούς τους λόγους. Όταν δε έφυγε 
ο Σόλων, ενώ η πόλη βρισκόταν ακόµη σε ταραχές, για τέσσερα µεν χρόνια 
πέρασε ο λαός ήσυχα. Κατά δε το πέµπτο έτος µετά την αρχοντία του Σόλωνα 
δεν αναγόρευσαν άρχοντα εξ αιτίας της στάσεως, και πάλι κατά την διάρκεια 
του πέµπτου έτους ένεκα του λόγου τούτου έµειναν ακυβέρνητοι. 
  
2. Κατόπιν δε τούτων, στην εποχή περίπου εκείνη, ο ∆αµασίας αφού 
εκλέχθηκε διατέλεσε άρχοντας για δυο χρόνια και δυο µήνες, έως ότου 
εκδιώχθηκε από την αρχή µε βία. Έπειτα δε αποφάσισαν, επειδή βρίσκονταν 
σε διάσταση, να εκλέξουν δέκα άρχοντες, πέντε µεν  από την τάξη των 
ευπατριδών, τρεις δε από την τάξη των αγροτών, δυο δε  από την τάξη των 
τεχνιτών (δηµιουργών). Αυτοί δε (οι δέκα άρχοντες) έµειναν στην εξουσία το 
έτος το µετά την αρχοντία του ∆αµασίου. Είναι δε φανερό ότι µεγίστη δύναµη 
είχε ο άρχοντας από το γεγονός ότι διαρκώς  ξεσηκωνόταν στάση για απόκτηση 
αυτού του αξιώµατος. 
  
3. Εξακολουθούσαν δε να βρίσκονται σε όλως διόλου καλή πολιτική 
κατάσταση, άλλοι µεν σαν αιτία και πρόφαση έχοντας την αποκοπή των χρεών 
(γιατί είχε συµβεί σε αυτούς να καταντήσουν πένητες), άλλοι δε 
δυσανασχετούντες εναντίον του πολιτεύµατος ένεκα της µεγάλης µεταβολής, η 
οποία είχε γίνει, µερικοί δε ένεκα της µεταξύ τους φιλονικίας. 
  
4. Ήταν δε τρεις οι πολιτικές µερίδες. Μια µεν η µερίδα των παραλίων, της 
οποίας αρχηγός ήταν ο Μεγακλής ο γιος το Αλκµέωνος, οι οπαδοί δε της 
µερίδας αυτής φαίνονταν να στέργουν κυρίως τον µετριοπαθή τύπο 
πολιτεύµατος. Άλλη δε µερίδα ήταν των πεδινών, οι οποίοι ζητούσαν την 
ολιγαρχία, αρχηγός δε αυτών ήταν ο Λυκούργος. Τρίτη δε µερίδα ήταν των 
διακρίων (των ορεινών), της οποίας την αρχηγία είχε ο Πεισίστρατος, 
φαινόµενος να είναι πάρα πολύ φίλος του λαού. 
  
5. Μαζί δε µε τούτους (τους διακρίους) είχαν συνταχθεί και οι 
απελευθερωθέντες από τα χρέη ένεκα της πτωχείας τους, και οι µη 
καταγόµενοι από γονείς ελεύθερους ένεκα του φόβου τους. Απόδειξη  δε τούτου 
είναι ότι µετά την καθαίρεση των τυράννων έκαναν (οι Αθηναίοι) εκκαθάριση  
αυτών που είχαν πολιτικά δικαιώµατα, µε τον λόγο ότι όχι νόµιµα υπήρχαν 
πολλοί που µετείχαν των πολιτικών δικαιωµάτων. Είχε δε καθεµία πολιτική 
µερίδα την ονοµασία της από τους τόπους τους οποίους καλλιεργούσαν οι οπαδοί 
της. 
  
  

Τυραννία Πεισιστράτου 
  



XIV. Ο Πεισίστρατος  δε θεωρούµενος ότι ήταν κατ’ εξοχήν φίλος του λαού 
και επειδή πολύ είχε ευδοκιµήσει στον πόλεµο κατά των Μεγαρέων, κατόρθωσε 
αφού αυτοτραυµατίσθηκε σοβαρά σε διάφορα µέρη του σώµατός του να πείσει 
όλον µαζί τον λαό ότι αυτά (τα τραύµατα) είχε πάθει από τους αντίθετους, 
ώστε να δοθεί σε αυτόν σωµατοφυλακή, µετά από πρόταση του σχετικού 
ψηφίσµατος του Αριστίωνα. Όταν πήρε δε τους ονοµαζόµενους ροπαλοφόρους 
και µαζί  µε αυτούς στράφηκε εναντίον του λαού κατέλαβε την ακρόπολη, 
κατά το τριακοστό δεύτερο έτος µετά την θέσπιση των νόµων, επί Κωµέου 
άρχοντος. 
  
2. Λέγεται δε ότι ο Σόλων, όταν ο Πεισίστρατος ζήτησε σωµατοφυλακή 
αντέκρουσε την αίτηση και ότι είπε, ότι αυτός άλλων µεν ήταν σοφώτερος, 
άλλων δε ανδρειότερος. Όσοι δηλαδή αγνοούν ότι ο Πεισίστρατος επιδιώκει να 
γίνει τύραννος, απ’ αυτούς είναι σοφώτερος, όσοι δε γνωρίζοντες αυτό τηρούν 
σιωπή, απ’ αυτούς είναι ανδριώτερος. Αφού δε λέγοντας αυτά δεν κατόρθωσε 
να πείσει τον λαό, αφού αφαίρεσε απ’ επάνω του τα όπλα (τα οποία κρέµασε) 
µπροστά στις πόρτες (του σπιτιού του) είπε ότι αυτός µεν είχε παράσχει 
βοήθεια στην πατρίδα όσο του ήταν δυνατόν – γιατί τώρα πια ήταν πολύ γέρος 
– έχει δε την αξίωση και οι άλλοι το ίδιο να πράξουν.  
  
3. Ο Σόλων λοιπόν τότε τίποτε δεν κατόρθωσε  επίµονα συµβουλεύοντας. Ο δε 
Πεισίστρατος αφού κατέλαβε την εξουσία κυβέρνησε τα κοινά κατά τρόπο 
µάλλον ήπιο παρά αυταρχικό. Ενώ δε ακόµη δεν είχε αρκετά στερεωθεί η 
εξουσία του, συνενωθέντες οι περί τον Μεγακλέα και τον Λυκούργο εκδίωξαν 
αυτόν κατά το έκτο έτος µετά την πρώτη του άνοδο στην εξουσία, επί άρχοντος 
Ηγησίου. 
  
4. Κατά το δωδέκατο δε έτος µετά από αυτά, από όλα τα µέρη 
στενοχωρούµενος ο Μεγακλής από την αντίθετη µερίδα, πάλι αφού έστειλε για 
συµβιβασµό κήρυκα προς τον Πεισίστρατο, υπό τον όρο να πάρει σε γάµο την 
κόρη του ο Πεισίστρατος, επανέφερε αυτόν κατά τρόπο παλλαϊκό και πολύ 
απλοϊκό. Αφού δηλαδή διέδωσε προηγουµένως φηµολογία ότι τάχα η Αθηνά 
επανέφερε τον Πεισίστρατο, βρίσκοντας µια γυναίκα ωραία και µεγαλόσωµη, 
καθώς λέγει ο Ηρόδοτος από τον δήµο Παιανιέων, καθώς δε µερικοί άλλοι 
λέγουν, από τον δήµο Κολυττού, δούλη από την Θράκη, που πουλούσε 
στεφάνους, η οποία ονοµαζόταν Φύη,  και την στόλισε µιµούµενος την θεά,  
την έφερε µέσα στην πόλη µαζί µε αυτόν. Και ο µεν Πεισίστρατος  εισερχόταν 
πάνω σε άρµα, στο οποίο, µε πλήρη πανοπλία, δίπλα του στεκόταν ορθή η 
γυναίκα, οι δε πολίτες προσκυνώντας τον υποδέχονταν µε θαυµασµό. 
  
XV. Η πρώτη λοιπόν επάνοδος στην πόλη έγινε µε τέτοιο τρόπο. Μετά από 
αυτά  όµως, αφού δεύτερη φορά έπεσε από την εξουσία, κατά το έβδοµο έτος 
περίπου από την επάνοδό του -, όχι γιατί τότε κατακρατούσε την εξουσία πολύ 
καιρό, αλλά γιατί δεν θέλησε να πάρει σύζυγο την κόρη του Μεγακλέους -, 
επειδή φοβήθηκε και τις δυο πολιτικές µερίδες έφυγε από την πόλη κρυφά. 
  



2. Και πρώτα µεν κατοίκησε αυτός µαζί µε τους δικούς του κοντά στον 
Θέρµαιο κόλπο  ένα µέρος το οποίο ονοµάζεται Ραίκηλος, από εκεί µετέβη 
στους τόπους που βρίσκονται κοντά στο Πάγγαιο όρος, από όπου αφού κέρδισε 
χρήµατα και πρόσλαβε µισθωτούς στρατιώτες, ήρθε στην Ερέτρια πάλι κατά 
το ενδέκατο έτος επιχείρησε κατ’αρχάς να αναλάβει την εξουσία δια της βίας, 
µε την πρόθυµη βοήθεια και πολλών άλλων, περισσότερο δε των Θηβαίων και 
του Λυγδάµιος του Ναξίου, εκτός δε αυτών και της τάξης των ιππέων που 
κυριαρχούσαν στην Ερέτρια. 
  
3. Αφού δε νίκησε στην µάχη της Παλληνίδος και κατέλαβε την πόλη  και 
αφαίρεσε τα όπλα του λαού, κατείχε στερεά πλέον την εξουσία σαν τύραννος. 
Και αφού κυρίευσε την Νάξο εγκατέστησε εκεί άρχοντα τον Λύγδαµι. 
  
4. Αφαίρεσε δε τα όπλα του λαού κατά τον εξής τρόπο. Αφού προκάλεσε στο 
Θησείο ένοπλη συνάθροιση του λαού άρχισε  να µιλάει ενώπιον της συνέλευσης 
του λαού. Και για λίγο χρόνο µίλησε. Όταν δε φώναξαν ότι δεν ακούνε καλά, 
πρότεινε σε αυτούς να ανεβούν µαζί του στο πρόπυλο της ακρόπολης, για να 
είναι περισσότερο ακουστός. Ενώ δε εκείνος εξακολουθούσε να αγορεύει προς τον 
λαό, αφαίρεσαν οι επίτηδες βαλµένοι από αυτόν τα (αποτεθειµένα) όπλα και 
φυλάξαντες αυτά στα πλησίον του Θησείου  οικήµατα ήρθαν κοντά στον 
Πεισίστρατο και του το ανήγγειλαν.  
  
5. κείνος δε, αφού συµπλήρωσε την υπόλοιπη αγόρευσή του, είπε δε και για τα 
όπλα το ότι είχε γίνει και ότι δεν πρέπει να απορούν γι’ αυτό ούτε να 
δυσανασχετούν, αλλά αφού φύγουν να φροντίζουν για τις ιδιωτικές τους 
υποθέσεις, για δε τις δηµόσιες υποθέσεις, όλες, ότι αυτός θα φροντίσει. 
  
XVI. Η τυραννίδα λοιπόν του Πεισίστρατου από της εµφανίσεώς της µε αυτόν 
τον τρόπο ιδρύθηκε και αυτές τις µεταβολές υπέστη.  
  
2. Ενεργούσε δε την διοίκηση των πολιτικών πραγµάτων ο Πεισίστρατος, όπως 
λέχθηκε, κατά µετριοπαθή τρόπο και µετά πολιτικότητας µάλλον παρά 
απολυταρχικά. ∆ιότι και ως προς τα άλλα ήταν φιλάνθρωπος και ήµερος και  
σε αυτούς που έπεφταν σε παραβάσεις παρείχε συγχώρηση. Μάλιστα δε και 
στους φτωχούς έδιδε προκαταβολικά δάνεια για τις εργασίες τους, ώστε να 
διατρέφονται κατά τον χρόνο της καλλιέργειας.  
  
3. Αυτό δε έκανε για δυο λόγους. Και για να µην διαµένουν µέσα στην πόλη, 
αλλά να βρίσκονται διασπαρµένοι στους αγρούς και, έχοντας κάποια µέτρια 
ευπορία και προσηλωµένοι στα ιδιωτικά τους συµφέροντα, ούτε να επιθυµούν 
ούτε να ευκαιρούν να φροντίζουν για τα πολιτικά πράγµατα.  
  
4. Συγχρόνως δε µε το συµφέρον το δικό του ερχόταν έτσι και η αύξηση των 
εισοδηµάτων µε την καλλιέργεια της χώρας. Γιατί εισέπραττε σαν φόρο την 
δεκάτη (φόρος 1/10) των προϊόντων. 
  



5. Έτσι διόρισε τους δικαστές σε κάθε δήµο και αυτός έβγαινε συχνά έξω στην 
αγροτική χώρα επιθεωρώντας και διαλύοντας τις διαφορές των διαδίκων, για να 
µην κατεβαίνουν στην πόλη και παραµελούν τις εργασίες τους. 
  
6. Και σε µια τέτοια έξοδο του Πεισίστρατου λένε ότι του συνέβη το επεισόδιο 
µε τον γεωργό που καλλιεργούσε στον Υµηττό έναν τόπο, ο οποίος ονοµάσθηκε 
µετά αφορολόγητο χωριό. Βλέποντας δηλαδή έναν που έσκαβε και 
καλλιεργούσε έδαφος όλως διόλου πετρώδες, απόρησε και διέταξε τον δούλο (ο 
οποίος τον συνόδευε) να ρωτήσει τι προϊόν παράγεται από τον τόπο εκείνο. Ο δε 
γεωργός είπε: τα κακά και πανάθλια, και απ’ αυτά όµως τα κακά και τα 
πανάθλια χρειάζεται να δίνω στον Πεισίστρατο την δεκάτη. Και ο µεν 
άνθρωπος βεβαίως αποκρίθηκε (έτσι) αγνοώντας (µε ποιον µιλούσε), ο δε 
Πεισίστρατος ευχαριστήθηκε µε την ελευθεροστοµία του και την αγάπη στην 
εργασία του και έτσι άφησε αυτόν εντελώς αφορολόγητο.  
  
7. Και ως προς τα άλλα δε δεν στενοχωρούσε καθόλου την λαϊκή τάξη µε την 
εξουσία του, αλλά φρόντιζε πάντοτε να επικρατεί ειρήνη και διατηρούσε την 
ησυχία. Γι’ αυτό και πολλές  φορές λεγόταν ότι η εξουσία του Πεισίστρατου 
ήταν ο επί Κρόνου βίος, διότι συνέβη  κατόπιν, όταν διαδέχθηκαν αυτόν οι γιοι 
του, να αποβεί  πολύ πλέον τυραννική η διοίκηση. 
  
8. Ο µεγαλύτερος δε από τους επαίνους ήταν ότι στην συµπεριφορά του ήταν 
δηµοτικός και φιλάνθρωπος. ∆ιότι και ως προς τα άλλα ήθελε να διοικεί όλα 
σύµφωνα µε τους νόµους, µη παρέχοντας στον εαυτό του κανένα ιδιαίτερο 
πλεονέκτηµα, και κάποτε οδηγηµένος ενώπιον του Αρείου Πάγου για 
καταγγελία  εναντίον του για φόνο, αυτός µεν προσήλθε  για να απολογηθεί, ο 
δε µηνυτής του φοβήθηκε και δεν προσήλθε. 
  
9. Γι’ αυτό και πολύ καιρό έµεινε στην εξουσία και όποτε έπεφτε απ’ αυτήν 
πάλι εύκολα την αναλάµβανε. Γιατί τον ήθελαν οι περισσότεροι και από τους 
επιφανείς και από τον λαό γιατί εκείνους µεν µε την φιλία, αυτούς δε µε την 
συνδροµή του στα ιδιωτικά τους πράγµατα τους προσήλκυε. Και προς τις δυο δε 
µερίδες (έτσι) προσαρµοζόταν καλά. 
  
10. (Αλλιώς) δε και οι εναντίον των τυράννων νόµοι των Αθηναίων κατά την 
εποχή εκείνη (την προ του Πεισιστράτου) ήταν µετριοπαθείς, και όλοι µεν οι 
άλλοι και µάλιστα ο νόµος εκείνος ο αφορών  στην τιµωρία απόπειρας για 
εγκαθίδρυση της τυραννίδας. Γιατί ως προς τούτο υπήρχε σ’ αυτούς (τους 
Αθηναίους) ο εξής νόµος: 
  
 «Νόµιµα και πατροπαράδοτα των Αθηναίων είναι τα εξής: 
 Εάν  µερικοί επιχειρήσουν στασιαστικό κίνηµα  αποβλέπον σε σύσταση 
τυραννικού πολιτεύµατος ή  εάν συνεργήσουν σε εγκαθίδρυση  τυραννικής  
εξουσίας, στερούνται των πολιτικών δικαιωµάτων τους αυτοί και το γένος 
τους». 
  



  

Οι γιοι του Πεισίστρατου 
  
XVII. Ο Πεισίστρατος λοιπόν έµεινε µέχρι βαθειά γεράµατα στην εξουσία και 
πέθανε µετά από αρρώστεια επί άρχοντος Φιλονέου, από την εποχή µεν που 
πρώτη φορά έγινε τύραννος έζησε τριάντα τρία έτη, είκοσι δε έτη παρά ένα 
διέµεινε στην εξουσία. Γιατί  τα υπόλοιπα ήταν εξόριστος. 
  
2. Γι’ αυτό και προφανώς λένε φλυαρίες οι ισχυριζόµενοι ότι ο Πεισίστρατος 
ήταν ερωµένος του Σόλωνα και ότι αυτός είχε την στρατηγία στον  εναντίον 
των Μεγαρέων πόλεµο. ∆ιότι δεν προσαρµόζονται αυτά µε τις ηλικίες, αν 
κάποιος αναλογιστεί την ζωή του καθενός από τους δυο και επί εποχής ποιου 
άρχοντα απέθανε. 
  
3. Αφού δε απέθανε ο Πεισίστρατος, την εξουσία κατέλαβαν οι γιοί του, 
διευθύνοντες τα πολιτικά πράγµατα κατά τον ίδιο τρόπο. Ήταν δε δυο µεν από 
την νόµιµη σύζυγό του, ο Ιππίας και ο Ίππαρχος, δυο δε από την Αργεία 
γυναίκα του, ο Ιοφών και ο Ηγησίστρατος, του οποίου πατρωνύµιο ήταν 
Θέσσαλος.  
  
4. Γιατί πήρε ακόµη ο Πεισίστρατος γυναίκα από το Άργος, θυγατέρα κάποιου 
Αργείου του οποίου το όνοµα ήταν Γοργίλος, ονοµαζόµενη Τιµώνασσα, την 
οποία προηγουµένως είχε σύζυγό του ο Αρχίνος ο Αµπρακιώτης από το γένος 
των Κυψελιδών. Από το γεγονός δε αυτό δηµιουργήθηκε και η φιλία του 
Πεισιστράτου προς τους Αργείους, από τους οποίους χίλιοι προσήλθαν  
συµπολεµιστές του στην µάχη της Παλληνίδος, οδηγώντας  αυτούς εκεί  ο 
Ηγήστρατος. Λέγουν δε ότι παντρεύτηκε την Αργεία γυναίκα άλλοι µεν µετά 
την πρώτη έκπτωση αυτού από την εξουσία, άλλοι δε ενώ ακόµη κατείχε την 
αρχή. 
  
XVIII. Ήταν δε κύριοι των πραγµάτων, και λόγω της επίσηµης καταγωγής 
και  λόγω της (µεγαλύτερης) ηλικίας τους, ο Ίππαρχος και ο Ιππίας, 
µεγαλύτερος δε κατά την ηλικία ήταν ο Ιππίας και έχοντας εκ φύσεως 
πολιτική επιδεξιότητα και σύνεση προϊστατο της εξουσίας. Ο δε Ίππαρχος ήταν 
φίλος των νεανικών διασκεδάσεων και των ερωτικών απολαύσεων και των 
καλλιτεχνικών τέρψεων, και αυτός προσκαλούσε  στην Αθήνα τον Ανακρέοντα, 
τον Συµωνίδη  και τους φίλους τους και τους άλλους ποιητές. 
  
2. Ο Θέσσαλος δε (ο Ηγησίστρατος) ήταν πολύ νεώτερος και κατά τη 
συµπεριφορά θρασύς και υβριστής, εξ αιτίας του οποίου και έγινε αρχή όλων 
των κακών. Γιατί αφού αγάπησε ερωτικά τον Αρµόδιο και απέτυχε στο να 
αποκτήσει την φιλία του δεν συγκρατούσε την οργή του, αλλά και ως προς τα 
άλλα έδειχνε προσβλητική συµπεριφορά προς αυτόν. Και ιδίως εµπόδισε την 
αδελφή του από το να παρακολουθήσει τα Παναθήναια ως κανηφόρος 
παρθένος, ενώ είχε εκλεχθεί αυτή, εκτός από αυτό, εξύβρισε µάλιστα µε 



µερικές φράσεις τον Αρµόδιο σαν διεφθαρµένο. Από αυτό δε (το επεισόδιο) 
συνέβη, ερεθισµένος ο Αρµόδιος, να εκτελέσει µαζί µε τον Αριστογείτονα τον 
φόνο µε συµµετοχή (στο πραξικόπηµα τούτο) πολλών.  
  
3. Την ηµέρα λοιπόν των Παναθηναίων, καθώς παρατηρούσαν τον Ιππία στην 
Ακρόπολη, γιατί αυτός περίµενε εκεί για να υποδεχθεί την ποµπή, ενώ ο 
Ίππαρχος επιστατούσε στην εκκίνηση, βλέποντας (δε) ένα από τους 
συµµετέχοντες στην συνωµοσία µε πολλή οικειότητα  να συνδιαλέγεται µε τον 
Ιππία και νοµίζοντας ότι καταγγέλλει σε αυτόν την υπόθεση, θέλοντας να 
κάνουν κάτι πριν συλληφθούν, αφού κατέβηκαν και εκδήλωσαν την εξέγερσή 
τους πριν από τους άλλους, σκότωσαν τον Ίππαρχο  κοντά στο Λεωκόρειο, ενώ 
τακτοποιούσε την ποµπή, έβλαψαν δε έτσι το όλο συνωµοτικό κίνηµα. 
  
4. Από τους δύο δε αυτούς ο µεν Αρµόδιος εφονεύθη επί τόπου από τους 
δορυφόρους, ο δε Αριστογείτονας κατόπιν, αφού συνελήφθη και επί πολύ καιρό 
κακοποιήθηκε. ∆ιατελώντας δε σε βασανιστήρια κατήγγειλε (σαν συνωµότες) 
πολλούς, οι οποίοι και κατά την καταγωγή ήταν επίσηµοι και φίλοι των 
τυράννων επίσης. Γιατί έτσι δεν µπορούσαν αυτοί (οι τύραννοι) να προσκοµίσουν   
ενδείξεις για την συνωµοσία. Όµως η επικρατούσα φήµη, ότι ο Ιππίας διέταξε 
να καταθέσουν τα όπλα τους όλοι όσοι ακολουθούσαν την ποµπή, επειδή 
θεώρησε ως επ’ αυτοφώρω  συλληφθέντες συνωµότες εκείνους που είχαν 
εγχειρίδια, δεν είναι αληθινή. Γιατί δεν γινόταν ακόµη την εποχή εκείνη η 
ποµπή µε ενόπλους (ακολουθούντες αυτήν), αλλά αυτό αργότερα επικράτησε ως 
συνήθεια κατά τους δηµοκρατικούς χρόνους. 
  
5. Κατηγορούσε δε (ο Αριστογείτονας) ως συνωµότες τους φίλους του τυράννου, 
καθώς µεν λένε οι δηµοκρατικοί, επίτηδες, για να τους  καταδιώξει αυτός άδικα 
και έτσι οι τύραννοι να εξασθενήσουν στην δύναµή τους, φονεύοντε τους αθώους 
και φίλους τους. Όπως δε µερικοί λένε, δεν  κατήγγειλε  φανταστικά πρόσωπα 
ο Αριστογείτονας αλλά τους πράγµατι συνωµότες.  
  
6. Και τέλος, επειδή δεν κατόρθωνε παρ’ όλες του τις προσπάθειες να πεθάνει, 
αφού υποσχέθηκε ότι είχε να καταγγείλει και πολλούς άλλους ακόµη και αφού 
έπεισε τον Ιππία  να του δώσει το δεξί του σε επίσηµη υπόσχεση, όταν πήρε το 
χέρι του αφού κορόϊδεψε τον τύραννο ότι στον φονέα του αδελφού του έδινε το 
δεξί του χέρι, τόσο πολύ θύµωσε τον Ιππία, ώστε αυτός από την οργή δεν  
µπόρεσε να συγκρατηθεί, αλλά αφού έσυρε το µαχαίρι του τον σκότωσε. 
  
...........  ^ ......... 
...........  ^ ......... 
  
  
  


