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Ο Πεισίστρατο̋ και η πολιτική για την κατάληψη τη̋ ανώτατη̋ αρχή̋ 

 

Εισαγωγή                                                                   

 

Στην ιστορία τη̋ αρχἀκή̋ Αθήνα̋ η τυραννίδα καταλαµβάνει ένα µεγάλο µέρο̋. 

Ο πρώτο̋ επίδοξο̋ τύραννο̋ που µα̋ µαρτυρείται είναι ο Κύλων, ευγενή̋ ο 

οποίο̋ κατέλαβε την Ακρόπολη αποβλέποντα̋ στην τυραννίδα (Ηρόδ. 5.71· Θουκ. 

1.126). Κατόπιν, ο Σόλων, ο πολιτικό̋ που σταµάτησε την εµφύλια σύρραξη 

µεταξύ πλούσιων γαιοκτηµόνων και φτωχών αγροτών βάζοντα̋ όριο στην 

εκµετάλλευση που οι πρώτοι µπορούσαν να ασκήσουν εννόµω̋ στου̋ δεύτερου̋ 

(Αθ. πολ. 6.1), θεωρήθηκε από πολλού̋ συγχρόνου̋ του υποψήφιο̋ τύραννο̋ 

(Σόλων απ. 32, 33, 34). Τέλο̋, ο Πεισίστρατο̋, που όντω̋ έγινε τύραννο̋, άνδρα̋ 

ευγενού̋ µεν καταγωγή̋ αλλά εκπρόσωπο̋ του δήµου, αποπειράθηκε τρει̋ φορέ̋ 

να πάρει την τυραννίδα. Στην αρχή τέθηκε επικεφαλή̋ τη̋ στάσεω̋ των ∆ιακρίων 

και προσποιήθηκε ότι έπεσε θύµα επίθεση̋ από του̋ πολιτικού̋ του αντιπάλου̋, 

οπότε ζήτησε σωµατοφυλακή κορυνηφόρων και κατέλαβε την Ακρόπολη. Τη 

δεύτερη φορά συνεννοήθηκε µε τον ηγέτη τη̋ στάσεω̋ των Παραλίων να 

παντρευτεί την κόρη του και σε αντάλλαγµα ο πεθερό̋ του να τον κάνει τύραννο· 

ο ηγέτη̋ των Παραλίων δέχτηκε και σκηνοθέτησε µια θεατρική ποµπή όπου η θεά 

Αθηνά οδηγεί τον Πεισίστρατο στην Ακρόπολη. Την τρίτη φορά ο Πεισίστρατο̋ 

εισέβαλε µε στρατό, νίκησε σε µάχη όσου̋ προέβαλαν αντίσταση και κατόπιν 

αφόπλισε όλου̋ του̋ Αθηναίου̋.1 

Ήδη από την κλασική εποχή ο τρόπο̋ µε τον οποίον πολιτεύθηκε ο 

Πεισίστρατο̋, και συγκεκριµένα οι δύο πρώτε̋ απόπειρε̋ κατάληψη̋ τη̋ 

εξουσία̋, δηµιουργούσαν σύγχυση στου̋ ερευνητέ̋. Οι τρει̋ στάσει̋, οι 

κορυνηφόροι, η θεατρική ποµπή µε την Αθηνά είναι καταστάσει̋ που δεν 

βρίσκουν αντίστοιχο στην αρχαιοελληνική γραµµατεία. Οι αρχαίε̋ πηγέ̋ 

σηµειώνουν πάντα µε αµηχανία και στενοχώρια τη µεγάλη απήχηση που είχε ο 

                                                 
1 Επειδή οι πηγέ̋ που παρέχουν τα στοιχεία για τον Πεισίστρατο αναφέρονται, προφανώ̋, σε 

πολλά σηµεία τη̋ παρούσα̋ µελέτη̋, δεν τι̋ παρέθεσα εδώ. Βρίσκονται στα αντίστοιχα κεφάλαια. 
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Πεισίστρατο̋ στου̋ Αθηναίου̋ τη̋ εποχή̋ του. (Ουσιαστικά, µόνον η τρίτη 

απόπειρα φαίνεται οικεία και µέσα στην πεπατηµένη.) Ενώ όσα παραδίδονται για 

την ανταπόκριση των Αθηναίων στι̋ πράξει̋ του Πεισίστρατου ταιριάζουν στην 

περσόνα2 ενό̋ χαρισµατικού και δηµοφιλού̋ ηγέτη, οι ίδιε̋ οι πράξει̋ του 

ξενίζουν και µοιάζουν µε καθαρή απάτη, και όχι µε πολιτική διεκδίκηση. Η 

σύγχυση των αρχαίων ερευνητών, στα γραπτά των οποίων βασιζόµαστε, περνά 

δικαιολογηµένα και σε εµά̋. Ο Πεισίστρατο̋ κατάφερε δύο φορέ̋ να γίνει 

τύραννο̋ χωρί̋ να καταφύγει στην ένοπλη βία, ο τρόπο̋ όµω̋ µε τον οποίον το 

πέτυχε θυµίζει χονδροειδέστατο κόλπο. Μολαταύτα, ο άνθρωπο̋ αυτό̋ άφησε 

καλή ανάµνηση στου̋ Αθηναίου̋, θεωρήθηκε επιτυχηµένο̋ και δίκαιο̋ ηγέτη̋ 

(Αθ. πολ. 16), ενώ η διακυβέρνησή του έµεινε γνωστή ω̋ ἐπὶ Κρόνου βίο̋ (Αθ. πολ. 

16.7). Προφανώ̋, η φήµη του ω̋ καλού κυβερνήτη και η οξύνοια που θα πρέπει να 

υποθέσουµε ότι τον χαρακτήριζε, διαφορετικά δεν θα µπορούσε να ελιχθεί τόσο 

καλά ούτε βέβαια να γίνει τύραννο̋, δεν συνάδουν µε την αίσθηση του γελοίου 

που µα̋ προξενεί η πολιτική του δράση.  

Η ιστορία του Πεισίστρατου είναι η άνοδο̋ στην εξουσία ενό̋ χαρισµατικού 

ηγέτη ο οποίο̋ προσπάθησε τον ταραχώδη 6ο αιώνα, εν µέσω µεγάλων αλλαγών, 

να πείσει και κατόπιν να εξαναγκάσει του̋ Αθηναίου̋ να του παραχωρήσουν µια 

θέση που δεν υπήρχε: του φορέα τη̋ ανώτατη̋ αρχή̋. Η πόλη-κράτο̋ των 

Αθηναίων είναι τεράστια για τα µέτρα τη̋ εποχή̋, αλλά ήδη επί Πεισίστρατου, 

και πιο πριν ακόµα –όπω̋ µαρτυρά η απόπειρα του Κύλωνα– είχε ω̋ θρησκευτικό 

κέντρο την Ακρόπολη, η δε θεότητα που λατρευόταν εκεί ήταν και ο φορέα̋ τη̋ 

ανώτατη̋ εξουσία̋, η ίδια η προσωποποίηση τη̋ κρατική̋ οντότητα̋ και 

υπόσταση̋ των Αθηναίων ω̋ πολιτών τη̋ ίδια̋ πόλη̋. Πώ̋ λοιπόν ασκεί πολιτική 

κάποιο̋ που θέλει κάτι εντελώ̋ νέο – την ανώτατη κρατική αρχή, µια έννοια που 

τότε όπω̋ φαίνεται αρχίζει να αποκτά καθαρά πολιτική σηµασία; Το θέµα δεν θα 

                                                 
2 Προτιµήθηκε η λέξη «περσόνα» αντί τη̋ λέξη̋ «προσωπικότητα», για να δηλωθεί η συνειδητή 

χρήση από τον Πεισίστρατο ορισµένων πρακτικών (οι οποίε̋ επεξηγούνται στα επόµενα κεφάλαια 

τη̋ µελέτη̋, κυρίω̋ στο «Η πολιτική δήλωση-παράσταση») που του προσέδωσαν, στα µάτια των 

συγχρόνων του, την επιθυµητή αίγλη του ηγέτη. 
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λυθεί απλά µε τον Πεισίστρατο, θα έχει και συνέχεια, αλλά στο τέλο̋ θα 

υπερισχύσει η άποψη ότι το κράτο̋ (η πόλι̋) είναι οι άνθρωποι ω̋ οργανωµένο 

σώµα πολιτών και όχι το ιερό ενό̋ θεού, όσο παναθηνἀκό̋ και αν είναι, ούτε 

ένα̋ άνθρωπο̋ και η οικογένειά του, κατά την πολιτική ιδεολογία των Ελλήνων 

τυράννων και του Πεισίστρατου. Άλλωστε, ο Θεµιστοκλή̋ έπεισε του̋ 

περισσότερου̋ Αθηναίου̋ ότι τα ξύλινα τείχη ήσαν τα καράβια του̋ και όχι ο 

περίβολο̋ τη̋ Ακρόπολη̋ (Ηρόδ. 7.143). 

Στην παρούσα µελέτη θα εξεταστούν τα πολιτικά µέσα που χρησιµοποίησε ο 

Πεισίστρατο̋ για να ανέλθει στην εξουσία, οι κινήσει̋ και οι συµµαχίε̋ που 

έκανε, µε έµφαση όχι στη στρατιωτική του δράση ή στα εξωτερικά δίκτυα 

υποστήριξη̋ (όπω̋ ο γάµο̋ µε την Αργεία ή η συµµαχία µε τον Νάξιο Λύγδαµη) 

αλλά στον τρόπο που πολιτεύθηκε εντό̋ τη̋ Αθήνα̋. Θα υποστηριχθεί αφενό̋ ότι 

το περιεχόµενο, το µήνυµα των πράξεών του –ιδίω̋ η εµφάνισή του ω̋ θύµα 

άδικη̋ επίθεση̋ και η σωµατοφυλακή των κορυνηφόρων– συνιστά πολιτική 

δήλωση διεκδίκηση̋ τη̋ ανώτατη̋ αρχή̋ στη βάση συγκεκριµένων ιδεολογικών 

προταγµάτων· και αφετέρου ότι η πράξη καθαυτή, η µορφή µε την οποία επέλεξε 

να παρουσιάσει το µήνυµά του –εν προκειµένω, η ποµπή µε την Αθηνά– 

εντάσσεται στο πρότυπο του µεγάλου ή του εξέχοντο̋ πολιτικού άνδρα, περσόνα̋ 

µε µεγάλο κύρο̋ στα αρχἀκά χρόνια. Μέσα από το πεισιστράτειο παράδειγµα, 

τολµώ να ελπίζω ότι ρίχνω επίση̋ µια δέσµη φωτό̋ στην πολιτειακή φύση τη̋ 

τυραννίδα̋, στον πολιτικό λόγο3 των φορέων τη̋ και στην πολιτική και 

πολιτειακή σκέψη και πρακτική τη̋ αρχἀκή̋ Ελλάδα̋. 

 

                                                 
3 Στη φράση «πολιτικό̋ λόγο̋» που εµφανίζεται σε διάφορα σηµεία τη̋ παρούσα̋ µελέτη̋, ο 

«λόγο̋» δεν εννοείται µόνον ω̋ έναρθρο̋ λόγο̋, ω̋ οµιλία. Χρησιµοποιείται κυρίω̋ για να 

δηλώσει τα επιχειρήµατα και την ιδεολογία στην οποία βασίζεται ένα άτοµο για να εκφράσει και 

να αιτιολογήσει µια πολιτική διεκδίκηση. Το εκάστοτε µέσο στο οποίο καταφεύγει κανεί̋ για 

εκφράσει την πολιτική διεκδίκηση µπορεί να µην είναι πάντα λεκτικό. Εδώ λοιπόν η φράση 

«πολιτικό̋ λόγο̋» χρησιµοποιείται ακόµη και όταν το µέσο έκφραση̋ είναι άλλο· επειδή µάλιστα 

το θέµα τη̋ εργασία̋ αφορά την αρχἀκή εποχή, όπου η ρητορική δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί, 

συνήθω̋ το µέσο έκφραση̋ είναι άλλο. 
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Οι ευγενεί̋ και οι πόλει̋ 

                              

Εφόσον οι αρχἀκοί τύραννοι φαίνεται πω̋ προήλθαν όλοι από του̋ κόλπου̋ των 

ηγετικών ελίτ των πόλεων, ενδείκνυται να δούµε πρώτα τη µήτρα από την οποία 

γεννήθηκαν· πιο συγκεκριµένα, τον πολιτικό χώρο όπου εκτυλισσόταν η 

διαδικασία λήψη̋ αποφάσεων και όπου κυριαρχούσαν οι ευγενεί̋. Α̋ 

ξεκινήσουµε µε του̋ ευγενεί̋. Είναι αδύνατον να κοιτάξει κανεί̋ τι̋ µαρτυρίε̋ τη̋ 

αρχἀκή̋ εποχή̋, είτε πρόκειται για υλικά κατάλοιπα είτε για γραπτέ̋ πηγέ̋, και 

να µην αντιληφθεί την ύπαρξη µια̋ ηγετική̋ ελίτ µε εξαιρετικά οµοιογενή 

κουλτούρα ανά τον ελληνικό χώρο. ∆εν υπάρχει τίποτε σχεδόν που να µην έχει 

διαποτιστεί από τι̋ πράξει̋ και την ιδεολογία αυτή̋ τη̋ οµάδα̋. Τα άτοµα αυτά 

ήδη από τον 8ο αιώνα έχουν συγκροτήσει την ταυτότητα και τον πλούτο του̋ 

µέσα από επαφέ̋ µε του̋ µονάρχε̋ και τα κράτη τη̋ Αιγύπτου και τη̋ Εγγύ̋ 

Ανατολή̋, ω̋ µισθοφόροι πολεµιστέ̋, έµποροι και επιδροµεί̋, ενώ στην πατρίδα 

του̋ έχουν βγάλει από το σκοτάδι και έχουν επανερµηνεύσει παλιού̋ (ιερού̋ ή µη) 

τόπου̋ µέσα από το πρίσµα των ηρώων, µια̋ απειράριθµη̋ συνοµοταξία̋ µυθικών 

µορφών που γεφυρώνουν το χάσµα ανάµεσα στου̋ θεού̋ και του̋ ανθρώπου̋, 

θολώνοντα̋ πολύ βολικά τα όρια και επιτρέποντα̋ κάθε είδου̋ γενεαλογία και 

σύγκριση.  

Αυτή η µεγάλη γεωγραφική κινητικότητα, η ευελιξία στι̋ πηγέ̋ εισοδήµατο̋ 

και η δηµιουργία τη̋ µορφή̋ του ήρωα µε το τεράστιο λειτουργικό εύρο̋ 

συγκροτούν τελικά µια ταυτότητα ευδιάκριτη, αλλά µια ηθική και θεσµική 

συγκρότηση πολύ χαλαρή· για να επιτύχει όσα επιθυµεί το κάθε µέλο̋ τη̋ οµάδα̋ 

θα πρέπει, κάνοντα̋ όσα κάνουν και οι άλλοι, να επιτύχει κάτι παραπάνω, 

εµποδίζοντα̋ ταυτόχρονα τα υπόλοιπα µέλη να ξεπεράσουν τα επιτεύγµατά του. 

Πουθενά δεν εκδηλώνεται µε µεγαλύτερη ένταση ο ανταγωνισµό̋ µεταξύ των 

ευγενών παρά µέσα στην αρχἀκή πόλη, όπου ο γεωγραφικό̋ ορίζοντα̋ είναι 

περιορισµένο̋ αλλά ο πολιτικό̋ ορίζοντα̋ αποδεικνύεται απείρω̋ πιο µακρινό̋ 

από ό,τι είχαν ποτέ φανταστεί. 
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Στα µάτια ορισµένων ερευνητών, όπω̋ η Elke Stein-Hölkeskamp, µοιάζει σαν να 

είναι δοµικό χαρακτηριστικό των ευγενών η έλλειψη οµοιογένεια̋ και συνεκτικών 

δεσµών και θεσµών, ενώ σε ύψιστη αρχή του̋ αναδεικνύεται ο ανταγωνισµό̋.4 Τα 

πράγµατα δεν είναι ακριβώ̋ έτσι. Ο G. Anderson διαπιστώνει: «Χάρη στι̋ 

κοινωνικέ̋ επαφέ̋ σε ιερά και συµπόσια, χάρη στι̋ σχέσει̋ φιλοξενία̋ και τι̋ 

συµµαχίε̋, καθώ̋ και χάρη στον κοινό τρόπο συµπεριφορά̋ και τι̋ κοινέ̋ 

πεποιθήσει̋ που αυτή η επαφή ευνοούσε, οι άρχουσε̋ τάξει̋ των διαφόρων 

πόλεων απέκτησαν, όπω̋ ήταν φυσικό σχεδόν, µια αίσθηση κοινότητα̋», γεγονό̋ 

που αποτυπώνεται σε πανελλήνιου̋ θεσµού̋ όπω̋ το µαντείο των ∆ελφών και οι 

αγώνε̋ στην Ολυµπία.5 Εάν όµω̋ η πανελλήνια οργάνωσή του̋ και η οµοιογενή̋ 

κουλτούρα του̋ του̋ ξεχωρίζουν σαφώ̋ από την υπόλοιπη κοινωνία και του̋ 

δίνουν την αίσθηση τη̋ κοινή̋ τάξη̋, στο εσωτερικό των πόλεων το τοπίο 

αλλάζει. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αποδοχή νέων µελών, 

φυλάσσοντα̋ ζηλότυπα τα προνόµια και το κύρο̋ του̋ από του̋ αποκάτω,6 αλλά 

οι µεταξύ του̋ σχέσει̋ µαστίζονται από έριδε̋ και έχθρε̋· πιθανότατα ένα από τα 

οχήµατα µέσω των οποίων δηµιουργούνται συσπειρώσει̋ και εκφράζονται τα 

κοινά συµφέροντα είναι οι εταιρείε̋,7 µια καθαρά πολιτική οργάνωση µε την 

                                                 
4 Elke Stein-Hölkeskamp, «Aristokraten in Athen: Handlungsspielräume in Gesellschaft, Politik 

und Krieg von Peisistratos bis Perikles», στο Elke Stein-Hölkeskamp, Adelskultur und 

Polisgesellschaft. Studien zum griechischen Adel in archaischer und klassischer Zeit, Στουτγάρδη 

1989, 231. 

5 «From social interactions in sanctuaries and symposia, from guest-friendships and alliances, and 

from the shared attitudes and assumptions that were fostered by this intercourse, there arose almost 

naturally a sense of comity, even solidarity among the ruling classes of different states»: G. Anderson, 

«Before tyrannoi were tyrants. Rethinking a chapter of early Greek history», Classical Antiquity, 24/2 

(2005) 185. 

6 Η νοµοθεσία του Σόλωνα για τα τέλη είναι και µία προσπάθεια να αφαιρεθεί από του̋ 

ευγενεί̋ το δικαίωµα στον αυτοκαθορισµό, βλ. και πιο κάτω. 

7 K.-W. Welwei, «Polisbildung, Hetairos-Gruppen und Hetairien», στο K.-W. Welwei, Polis und 

Arché. Kleine Schriften zu Gesellschafts- und Herrschaftsstrukturen in der griechischen Welt», 

Historia Einzelschriften 146, Στουτγάρδη 2000, 37 (το άρθρο πρωτοεµφανίστηκε στο Gymnasium 
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έννοια ότι τα µέλη τη̋ δεν τα συνδέει κάποια κοινή λατρεία. Πάντω̋, αυτή η 

ανικανότητα ή η απροθυµία των µελών των ελίτ να καταλήξουν σε κάποια 

συναίνεση και να ορίσουν κανόνε̋ για τη διεξαγωγή του πολιτικού παιχνιδιού και 

την οριοθέτηση του πολιτικού χώρου στον οποίο ο αγώνα̋ θα διεξάγεται θα έχει 

σοβαρέ̋ συνέπειε̋ για τη σταθερότητα των δοµών τη̋ αρχἀκή̋ πόλη̋. (Λίγο 

παρακάτω, στην ενότητα για την Αθήνα, θα φανεί σαφέστερα η κατάσταση.)      

Όσον αφορά τώρα τον πολιτικό χώρο. Όπω̋ διαπιστώνει ο G. Anderson στι̋ 

πρώτε̋ σελίδε̋ τη̋ µελέτη̋ του για την πολιτική φύση τη̋ τυραννίδα̋, η συζήτηση 

γύρω από τη νοµική θέση και την κρατική υπόσταση των τυράννων τείνει να 

καταλήγει στο συµπέρασµα πω̋ οι τύραννοι είναι είτε σφετεριστέ̋ είτε ηγεµόνε̋ 

που διατηρούν µεν ανέπαφου̋ του̋ πολιτικού̋ θεσµού̋ αλλά κατευθύνουν τον 

τρόπο λειτουργία̋ του̋· η εκτίµηση αυτή έχει σχηµατισθεί εν µέρει και εξαιτία̋ 

των αρχαίων συγγραφέων, που κατέληγαν σε παρόµοια συµπεράσµατα.8 Για τον 

Πεισίστρατο, λόγου χάρη, η κοινώ̋ αποδεκτή άποψη των αρχαίων συγγραφέων, 

αλλά και αρκετών νεότερων,9 είναι πω̋ δεν κατάργησε την πολιτική και 

συνταγµατική τάξη τη̋ Αθήνα̋: Ἔνθα δὴ ὁ Πεισίστρατο̋ ἦρχε Ἀθηναίων, οὔτε 

τιµὰ̋ τὰ̋ ἐούσα̋ συνταράξα̋ οὔτε θέσµια µεταλλάξα̋, ἐπί τε τοῖσι κατεστεῶσι 

ἔνεµε τὴν πόλιν κοσµέων καλῶ̋ τε καὶ εὖ (Ηρόδ. 1.59)· τὰ δὲ ἄλλα αὐτὴ ἡ πόλι̋ 

τοῖ̋ πρὶν κειµένοι̋ νόµοι̋ ἐχρῆτο, πλὴν καθ' ὅσον αἰεί τινα ἐπεµέλοντο σφῶν 

αὐτῶν ἐν ταῖ̋ ἀρχαῖ̋ εἶναι (Θουκ. 6.54)· ἔν τε γὰρ τοῖ̋ ἄλλοι̋ ἐβούλετο πάντα 

διοικεῖν κατὰ τοὺ̋ νόµου̋, οὐδεµίαν ἑαυτῷ πλεονεξίαν διδού̋ (Αθ. πολ. 16.8). 

Πριν βρούµε επακριβώ̋ αν ήταν ή δεν ήταν συνταγµατική η ανάρρηση ενό̋ 

τυράννου, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε µέσα µα̋ τι εννοούµε µε τον όρο 

«συνταγµατικό̋», καθώ̋ και τι εννοούσαν οι σύγχρονοι του Πεισίστρατου όταν 

αναφέρονταν στου̋ νόµου̋, αφού προφανώ̋ οι µεταγενέστερε̋ πηγέ̋ από τι̋ 

                                                                                                                                                 

99 [1992]). Ο Welwei τονίζει το γεγονό̋ πω̋ κατά τον Ηρόδοτο η οµάδα γύρω από τον Κύλωνα 

ήταν εταιρία (36).  

8 Anderson, «Before tyrannoi were tyrants», 173-176.  

9 Πβ. λ.χ. G.L. Cawkwell, «Early Greek tyranny and the people», The Classical Quarterly, n.s. 45/1 

(1995) 76. 
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οποίε̋ αντλούµε το υλικό µα̋ για τον Πεισίστρατο απηχούν την αθηνἀκή 

παράδοση. Κατά τη Rosalind Thomas, «Στην αρχἀκή εποχή, δεν γινόταν µεγάλη 

εννοιολογική διάκριση ανάµεσα στον νόµο και το έθιµο, όπω̋ εµεί̋ τα 

αποκαλούµε. Η διάκριση γίνεται, στι̋ αρχἀκέ̋ και τι̋ πρώιµε̋ κλασικέ̋ 

επιγραφέ̋, ανάµεσα στο “κατατεθέν”, θεσµό̋ (όπω̋ περιγράφει ο Σόλων του̋ 

νόµου̋ του), ή στο “ανακοινωθέν”, ῥήτρα, και πολύ συχνά απλά στα “γραφέντα”, 

τα γράµµατα, σε αντιδιαστολή µε άλλα µέτρα και κανόνε̋. Η σύλληψη του νόµου 

ω̋ ενό̋ σώµατο̋ γραπτών κανόνων φαίνεται πω̋ αναπτύχθηκε σε στενή 

συνάρτηση µε τα πολιτικά και νοµικά βιώµατα τη̋ Αθήνα̋ του 5ου αιώνα».10  

Σήµερα γνωρίζουµε ότι το Σύνταγµα είναι ο καταστατικό̋ χάρτη̋, ο 

θεµελιώδη̋ νόµο̋ που καθορίζει την πολιτειακή µορφή του κράτου̋· δεν νοείται 

κράτο̋ χωρί̋ Σύνταγµα. Έχει όµω̋ αυτό̋ ο όρο̋ υπόσταση και εφαρµογή στην 

αρχἀκή εποχή; Η Heleen Sancisi-Weerdenburg υποστηρίζει: «Προφανώ̋, η 

αρχἀκή ελληνική τυραννίδα δεν ήταν µια θεσµική θέση την οποία η κοινωνία 

κρατούσε ανοιχτή έω̋ ότου εµφανιστεί ο ενδιαφερόµενο̋ που θα την καταλάβει. 

Το θεµέλιο τη̋ εξουσία̋ τη̋ δεν είχε οριστεί, ούτε και η σχέση τη̋ µε την πολιτική 

κοινότητα. Ο µόνο̋ τρόπο̋ να την ορίσουµε είναι αρνητικό̋: παραβίαζε τα όρια 

που έθεταν ο νόµο̋ ή τα έθιµα».11 Θεωρεί ότι οι αρχἀκοί τύραννοι, και ο 

Πεισίστρατο̋ εν προκειµένω, δεν έκαναν απαραιτήτω̋ το βήµα µεταξύ 

                                                 
10 «In the Archaic period what we call law and custom were barely distinguished from each other 

as concepts. What is distinguished in Archaic and early Classic inscriptions is “what is laid down”, 

ho thesmos (as Solon refers to his laws), or “what is announced”, the rhetra and very often simply “the 

writing” (ta grammata), to distinguish from other norms and rules. The idea of law as a body of 

written rules seems to have developed in close conjunction with the political and legal experiences of 

fifth-century Athens»: Rosalind Thomas, «Written in Stone? Liberty, equality, orality and the 

codification of law», στο L. Foxhall/A. D. E. Lewis (επιµ.), Greek Law in its Political Setting, 

Οξφόρδη 1996, 9-31, ιδ. 19. 

11 «Archaic Greek tyranny was obviously not an institutional position available in society to be 

filled whenever a candidate presented himself. Its power basis was not defined and its relation to the 

political community not circumscribed. The only way to define it is a negative one: it trespassed 

boundaries set by law or customs»: Heleen Sancisi-Weerdenburg, «The tyranny of Peisistratos», στο 

Heleen Sancisi-Weerdenburg (επιµ.), A Reappraisal of the Evidence, Άµστερνταµ 2000, 5. 
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προσωπική̋ εξουσία̋ και δοµική̋ εξουσία̋, όπω̋ το έκανε ο Μήδο̋ ∆ηιόκη̋. Ω̋ 

δοµική εξουσία η Sancisi-Weerdenburg ορίζει την έχουσα υπό την έλεγχό τη̋ του̋ 

πόρου̋ τη̋ κοινωνία̋, εξού και η δύναµή τη̋ να εξαναγκάσει του̋ υφιστάµενου̋ 

να την αποδεχτούν και να πειθαρχήσουν.12 Πιστεύει ότι οι αναφορέ̋ του 

Θουκυδίδη στου̋ φόρου̋ που επέβαλαν οι Πεισιστρατίδε̋ και στα οικοδοµικά 

του̋ προγράµµατα, η πραγµάτευσή του για το ποιο̋ από του̋ δύο γιου̋ του 

Πεισίστρατου ήταν όντω̋ τύραννο̋ (Θουκ. 6.54-55, 1.20), όλα αυτά ανήκουν στην 

πολιτική σκέψη του 5ου και του 4ου αιώνα, που δεν µπορούσε πλέον να 

κατανοήσει την προσωπική φύση τη̋ εξουσία̋ των τυράννων, ούτε να συλλάβει 

το είδο̋ τη̋ διαδικασία̋ κατά την οποία η ανεπίσηµη εξουσία των τυράννων, µε 

τη χρήση των δικών του̋ πόρων και πλούτου, κατέληξε στην εξασφάλιση µια̋ 

ξεχωριστή̋ θέση̋ µέσα στην κοινωνία και στο µονοπώλιο τη̋ εξουσία̋. Κατά τη 

Sancisi-Weerdenburg, ο Θουκυδίδη̋ περιγράφει τη δράση των Πεισιστρατιδών 

(τοὺ̋ πολέµου̋ διέφερον καὶ ἐ̋ τὰ ἱερὰ ἔθυον) σαν να ήσαν η κεφαλή του 

κράτου̋ –άποψη «υπερβολικά συνταγµατικίζουσα» («too constitutionalized»)– 

διότι επηρεάζεται από την πραγµατικότητα τη̋ εποχή̋ του.13 

∆εν νοµίζω πω̋ µπορεί να υπάρξει ουσιαστική διαφωνία ω̋ προ̋ το ότι η 

τυραννίδα δεν ήταν ένα αξίωµα που περίµενε απλώ̋ τον αξιωµατούχο για να 

ασκηθούν οι εξουσίε̋ που απέρρεαν από αυτό. Ισχυρίζοµαι όµω̋ πω̋ ο λόγο̋ που 

δεν υπήρχε ήταν διότι δεν υπήρχε γενικά και κανένα άλλο αξίωµα ή όργανο του 

κράτου̋ που να ενσαρκώνει την ανώτατη αρχή. Η αντιπαραβολή του τυράννου 

προ̋ τον βασιλέα, όπω̋ τη χρησιµοποιεί ο Αριστοτέλη̋ στα Πολιτικά για να 

δείξει ότι η λυδία λίθο̋ για να κρίνουµε ποιο̋ ορίζεται ω̋ τύραννο̋ και ποιο̋ ω̋ 

βασιλεύ̋ είναι η νοµιµότητα ή µη τη̋ αρχή̋ του̋ (1295a), δεν έχει µεγάλη 

χρησιµότητα στην αρχἀκή εποχή όσον αφορά τα άτοµα που έφεραν τον τίτλο του 

βασιλέα στι̋ ελληνικέ̋ πόλει̋. Όπω̋ συµπεραίνει η Françoise Ruzé, στη µελέτη τη̋ 

για του̋ φορεί̋ τη̋ εξουσία̋ των οµηρικών επών και στα αρχἀκά χρόνια: «Από 

τότε που οι µυκηνἀκέ̋ βασιλείε̋ έπαψαν να υπάρχουν, οι µοναρχίε̋ µε την 

                                                 
12 Στο ίδιο, 6. 

13 Στο ίδιο, 14-15. 
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ετυµολογική έννοια του όρου είχαν γίνει άγνωστο φαινόµενο στου̋ Έλληνε̋· κάθε 

τάση προ̋ τα εκεί ήταν µια παρέκκλιση που δεν έβρισκε ανοχή ούτε είχε µέλλον. 

Μόλι̋ τη συνάντησαν ξανά, µε του̋ τυράννου̋, του̋ φάνηκε τόσο παράδοξη που 

δεν ήξεραν πώ̋ να την ορίσουν θεσµικά».14 Οι βασιλεί̋ αυτοί δεν αντιστοιχούσαν 

ούτε στο µοντέλο του ∆ηιόκη ούτε στο µοντέλο του ∆ιό̋ τυράννου, για τα οποία 

γίνεται αναλυτικότερα λόγο̋ πιο κάτω. 

Μεταξύ των αρχαίων συγγραφέων, του Αριστοτέλη και του Θουκυδίδη δηλαδή, 

οι απόψει̋ διίστανται: ο µεν Αριστοτέλη̋,15 στην Αθηναίων πολιτεία (κεφ. 3), 

µοιάζει να θεωρεί πω̋ οι εξουσίε̋ του βασιλέω̋ µοιράστηκαν σταδιακά σε 

περισσότερου̋ αξιωµατούχου̋ και όργανα. Ο Θουκυδίδη̋ πάλι (1.13) έχει 

εκφράσει τη γνωστή άποψη: ∆υνατωτέρα̋ δὲ γιγνοµένη̋ τῆ̋ Ἑλλάδο̋ καὶ τῶν 

χρηµάτων τὴν κτῆσιν ἔτι µᾶλλον ἢ πρότερον ποιουµένη̋ τὰ πολλὰ τυραννίδε̋ ἐν 

ταῖ̋ πόλεσι καθίσταντο, τῶν προσόδων µειζόνων γιγνοµένων (πρότερον δὲ ἦσαν 

ἐπὶ ῥητοῖ̋ γέρασι πατρικαὶ βασιλεῖαι), ναυτικά τε ἐξηρτύετο ἡ Ἑλλά̋, καὶ τῆ̋ 

θαλάσση̋ µᾶλλον ἀντείχοντο. Μολονότι είδαµε προηγουµένω̋ τη Heleen Sancisi-

Weerdenburg να απορρίπτει τι̋ αναλύσει̋ του Θουκυδίδη ω̋ υπέρ το δέον 

επηρεασµένε̋ από τη συνταγµατική λογική, εδώ παρατηρούµε κάτι το τελείω̋ 

διαφορετικό: όπω̋ το καταλαβαίνω, µου φαίνεται πω̋ ο Θουκυδίδη̋ µα̋ λέει ότι 

προηγουµένω̋ οι ελληνικέ̋ πόλει̋ κυβερνώνταν από άτοµα των οποίων η εξουσία 

δεν αφορούσε παρά πολύ συγκεκριµένου̋ τοµεί̋, και οπωσδήποτε δεν 

                                                 
14 «Depuis la fin des royautés mycéniennes, les Grecs n' avaient pas connu des monarchies au sens 

étymologique du terme; toute tentative de ce genre était une déviance mal tolérée et sans avenir. 

Lorsqu' ils la connaîtront à nouveau, avec les tyrans, elle leur apparaîtra si étrange qu' ils ne sauront 

la définir en termes d' institutions»: Françoise Ruzé, «Basileis, tyrans et magistrats», Métis. Revue 

d'anthropologie du monde grec ancien 4/2 (1989) 231. Περίπου η ίδια άποψη αναπτύσσεται και στα 

δύο πρώτα κεφάλαια του συλλογικού τόµου Kathryn A. Morgan (επιµ.), Sovereignty and its 

Discontents in Ancient Greece. Popular Tyranny, Όστιν 2003: Sarah Morris, «Imaginary kings. 

Alternative to monarchy in early Greece», 1-24· Carolyn Dewald, «Form and content. The question of 

tyranny in Herodotus», 25-58.  

15 Προ̋ χάριν ευκολία̋, ο Αριστοτέλη̋ θα αναφέρεται στο κείµενο ω̋ ο συγγραφέα̋ τη̋ 

Αθηναίων πολιτεία̋. 
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επεκτεινόταν σε όλε̋ τι̋ σφαίρε̋ που θα περιµέναµε να έχουν δικαιοδοσία οι 

φορεί̋ τη̋ κρατική̋ εξουσία̋. Μα̋ λέει δηλαδή ότι προηγουµένω̋ δεν υπήρχαν 

κράτη όπω̋ αυτά που δηµιουργήθηκαν µετά. 

Ίσω̋ βέβαια θελήσει κανεί̋ να αντιτάξει πω̋ εκτό̋ από του̋ βασιλεί̋ υπήρχαν, 

τουλάχιστον στην Αθήνα η οποία µα̋ ενδιαφέρει εν προκειµένω, και άλλα 

όργανα. Η Odile De Bruyn, σε µελέτη για τη δράση του Αρείου Πάγου, παρατηρεί 

ότι ο Άρειο̋ Πάγο̋ κατά τα αρχἀκά χρόνια σχεδόν ποτέ δεν µα̋ µαρτυρείται πω̋ 

κινητοποιήθηκε είτε αυτοβούλω̋, λόγω του κύρου̋ των µελών του, για να 

παρέµβει σε κάποια κατάσταση, είτε ω̋ απόρροια τη̋ δικαιοδοσία̋ του.16 Και 

µιλάµε για µια περίοδο εξαιρετικά ταραχώδη, όπου παρεµβαίνουν κάθε λογή̋ 

άτοµα και οµάδε̋ για να διεκδικήσουν περίπου το οτιδήποτε βάζει ο νου̋. 

Πιθανότατα αδικώ τον Αριστοτέλη παραπέµποντα̋ µόνο στην Αθηναίων 

πολιτεία. Εάν στρέψω το βλέµµα στα Πολιτικά, θα διαπιστώσω ότι οι βασιλεί̋ 

κατὰ τοὺ̋ ἡρωικοὺ̋ χρόνου̋ απέκτησαν τη θέση είτε διότι βελτίωσαν τη διαβίωση 

τη̋ κοινότητα̋ είτε διότι διέπρεψαν στη µάχη είτε διότι µεγάλωσαν την 

επικράτεια µε κατάκτηση ή συνοικισµό· σε ανταπόδοση, κύριοι δ' ἦσαν τῆ̋ τε 

κατὰ πόλεµον ἡγεµονία̋ καὶ τῶν θυσιῶν, ὅσαι µὴ ἱερατικαί, καὶ πρὸ̋ τούτοι̋ τὰ̋ 

δίκα̋ ἔκρινον (1285b). Οι αρµοδιότητέ̋ του̋ λοιπόν φαίνονται αρκετά 

περιορισµένε̋, και σίγουρα δεν καλύπτουν το φάσµα εξουσιών που θα περιµέναµε 

από πρόσωπα που ασκούν την ανώτατη αρχή. 

Ο W. G. Runciman εξετάζει την ανάδυση των κρατών στην αρχαία Ελλάδα και 

θέτει τέσσερι̋ όρου̋, οι οποίοι όταν ισχύουν µπορούµε να µιλάµε για κράτο̋: 

«εξειδίκευση των κυβερνητικών αρµοδιοτήτων· συγκέντρωση τη̋ εκτελεστή̋ 

αρχή̋· µονιµότητα, ή τουλάχιστον επί µακρόν σταθερότητα, τη̋ δοµή̋· και 

απαλλαγή από την πραγµατική ή φανταστική συγγένεια ω̋ βάση για τι̋ σχέσει̋ 

                                                 
16 Odile De Bruyn, La compétence de l' Aréopage en matière de procés publics, dès les origines de 

la polis athènienne à la conqête romaine de la Grèce (vers 700–146 avant J.C.), Historia 

Einzelschriften 90, Στουτγάρδη 1995, 24, 29, 31-33, 49. Για µια γενική εκτίµηση τη̋ φύση̋ τη̋ 

πολιτειακή̋ συγκρότηση̋ των αρχἀκών πόλεων, βλ. W. G. Runciman, «Origins of states. The case 

of Archaic Greece», Comparative Studies in Society and History, 24/3 (1982) 351-377. 
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ανάµεσα στου̋ έχοντε̋ κυβερνητικέ̋ αρµοδιότητε̋ και του̋ κυβερνωµένου̋».17 

Κατά τον Runciman, η µετάβαση στο κράτο̋ εξαρτάται από το αν υπάρχουν οι 

συνθήκε̋ που θα επιτρέψουν την «σωρευτική αύξηση τη̋ εξουσία̋ που διατίθεται 

σε όσου̋ έχουν το προνόµιο να αναλάβουν ενδεχόµενη κυβερνητική 

αρµοδιότητα».18 Αναφερόµενο̋ κατόπιν στην εξουσία του ηγέτη µέσα στα 

πλαίσια του κράτου̋, αναγνωρίζει την ύπαρξη τριών µορφών εξουσία̋: 

«Πρόκειται για τη γνωστή διάκριση ανάµεσα στην οικονοµική, την κοινωνική (µε 

την έννοια τη̋ κοινωνική̋ θέση̋) και την πολιτική εξουσία... Οι εξουσίε̋ κάθε 

ηγέτη εκπορεύονται από τον συνδυασµό των εξή̋ στοιχείων: (α) από την κατοχή ή 

τον έλεγχο των πηγών και τη̋ κατανοµή̋ του πλούτου, εποµένω̋ από τη 

δυνατότητα να προσφέρουν ή να κατακρατούν τα µέσα επιβίωση̋· (β) από την 

υψηλότερη τιµή ή κύρο̋ που οι υπήκοοι και/ή οι συµπολίτε̋ αναγνωρίζουν στον 

ηγέτη, είτε οφείλεται σε ιερή, είτε σε κοσµική και προσωπική, είτε σε θεσµική 

ηγετική ακτινοβολία, εποµένω̋ από τη δυνατότητα να προσελκύει και να διατηρεί 

οπαδού̋· και (γ) από τον έλεγχο των τεχνικών και διοικητικών µέσων σωµατικού 

εξαναγκασµού, εποµένω̋ από τη δυνατότητα να επιβάλλει την υπακοή διά τη̋ 

βία̋».19  

                                                 
17 «Specialization of govenrmental roles; centralization of enforceable authority; permanence, or at 

least more than ephemeral stability, of structure; and emancipation from real or fictive kinship as the 

basis of relations between the occupants of governmental roles and those whom they govern»: 

Runciman, «Origins of states», 351. 

18 «Cumulative accretion of the power available to the incumbents of prospective governmental 

role»: στο ίδιο, 351. 

19 «These correspond to the familiar distinction between the economic, the social (in the sense of 

social status) and the political... The powers of any and all rulers derive from some combination of (1) 

possession of or control over the sources and distribution of wealth and therewith the ability to offer 

or withhold the means of subsistence, (2) attribution by subjects and/or fellow-citizens of superior 

honour or prestige, whether deriving from sacred or secular personal or institutional charisma, and 

therewith the ability to attract and retain a follοwing, and (3) command of the technical and 

organizational means of physical coercion and therewith the ability to impose obedience by force»: 

στο ίδιο, 361. 
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Κατά τον Runciman, το πραξικόπηµα του Κύλωνα υποδηλώνει ότι υπήρχε τότε 

στην Αθήνα µόνιµη κεντρική εξουσία, την οποία µπορούσε να ασκήσει είτε ένα 

συλλογικό σώµα είτε ένα̋ τύραννο̋.20 Ωστόσο, το συµπέρασµα αυτό µοιάζει 

κάπω̋ αυθαίρετο, δεδοµένου ότι ο Κύλων δεν κατέλαβε κάποιο κυβερνητικό 

κτίριο αλλά την Ακρόπολη, και η πράξη του αυτή δεν παρακώλυσε ούτε στο 

ελάχιστο την ανάληψη στρατιωτική̋ δράση̋ εναντίον του. Οι δε αντίπαλοί του, 

σκεπτόµενοι πιο έξυπνα, έλυσαν το πρόβληµά του̋ µε τον µόνο δυνατό τρόπο: 

δολοφόνησαν όσου̋ οπαδού̋ του Κύλωνα παρέµειναν στην Αθήνα. Προφανώ̋, ο 

πολιτικό̋ χώρο̋ ήταν ακόµη µια νεφελώδη̋ έννοια. Η θεά τη̋ Ακρόπολη̋ είχε 

ίσω̋ αρχίσει να προσλαµβάνει αυτόν τον ρόλο, να συµβολίζει την πηγή των 

πολιτικών εξουσιών, όπω̋ όµω̋ ανακάλυψε ο Κύλων και οι οπαδοί του η 

πολιτική εξουσία δεν µπορεί να είναι ποτέ µόνο συµβολική· πρέπει να 

υποστηρίζεται από κάτι απτό. ∆εν αρκεί η συγκέντρωση τη̋ αρχή̋· πρέπει η αρχή 

να µπορεί και να επιβληθεί. Με βάση τα τρία στοιχεία του Runciman που 

αναφέραµε προηγουµένω̋, ο Κύλων θα έπρεπε να µπορεί να στοχεύσει –µε 

αξιώσει̋– τουλάχιστον στα δύο τελευταία: την ανώτερη θέση και τα µέσα 

εξαναγκασµού. Στο περιβάλλον όµω̋ τη̋ αρχἀκή̋ πόλη̋, ή αν µη τι άλλο τη̋ 

Αθήνα̋ εκείνη̋ τη̋ περιόδου, η αποδοχή ενό̋ ευγενού̋ ω̋ ανώτερου από του̋ 

υπόλοιπου̋ δεν µπορεί να δροµολογηθεί γιατί δεν υπάρχουν τέτοια πολιτικά 

κανάλια. Τα δε µέσα εξαναγκασµού, ο στρατό̋ µε άλλα λόγια, δεν είναι 

δοµηµένο̋ ω̋ ανεξάρτητο̋ φορέα̋ που υφίσταται διαρκώ̋, έχοντα̋ τον επιπλέον 

ρόλο να τηρεί την τάξη και στο εσωτερικό. Γι’ αυτό άλλωστε αρκετοί τύραννοι 

στηρίχτηκαν στην εξωτερική ένοπλη βοήθεια (όπω̋ ο Πεισίστρατο̋) ή απέκτησαν 

φήµη διότι ηγήθηκαν του στρατού σε κάποιον εξωτερικό πόλεµο (και πάλι όπω̋ ο 

Πεισίστρατο̋).  

 

 

 

 

                                                 
20 Στο ίδιο, 375. 
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Η πολιτική ιδεολογία τη̋ τυραννίδα̋ 

 

Στην τραγωδία του Αισχύλου21 Προµηθεύ̋ δεσµώτη̋, ο ∆ία̋, τύραννο̋ των 

θεών,22 τιµωρεί τον Προµηθέα για όσα προσέφερε στου̋ ανθρώπου̋ 

παραβαίνοντα̋ τι̋ εντολέ̋ του. Ο Ήφαιστο̋ εκτελεί την εντολή του ∆ία και 

αλυσοδένει τον Τιτάνα στο βράχο, ενώ δίπλα του είναι παρόντε̋ και επιβλέπουν 

το Κράτο̋ και η Βία· προ̋ το τέλο̋ τη̋ τραγωδία̋ κάνει την εµφάνισή του και ο 

Ερµή̋, υπηρέτη̋ και αγγελιαφόρο̋ του ∆ία. Είναι ίσω̋ η καλύτερη και πιο 

ψύχραιµη πραγµάτευση τη̋ τυραννίδα̋, όταν πλέον η εποχή των τυράννων για 

την Αθήνα έχει παρέλθει αλλά το πρόβληµα τη̋ ανώτατη̋ πολιτική̋ αρχή̋ είναι 

ακόµα υπαρκτό. Η τυραννίδα του ∆ία, η τρίτη κατά σειρά στο κοσµικό σύµπαν, 

εδραιώθηκε λόγω µια̋ συµµαχία̋ δυνάµεων η οποία ανέτρεψε το προηγούµενο 

καθεστώ̋. Ο ίδιο̋ ο Προµηθέα̋ τάχθηκε στο πλευρό του ∆ία όταν αντιλήφθηκε 

ότι οι φυσικοί του σύµµαχοι, οι Τιτάνε̋, επρόκειτο να χάσουν γιατί βασίζονταν 

αποκλειστικά στην πρωτόγονη, ωµή βία, χωρί̋ τη συνδροµή τη̋ τεχνολογία̋. Η 

σχέση ∆ία και Προµηθέα είναι ασταθή̋ διότι οι απόψει̋ του̋ στο θέµα των 

ανθρώπων διίστανται. Ο ∆ία̋ αποφασίζει να τιµωρήσει τον ανυπάκουο και ο 

Προµηθέα̋ δεν µπορεί παρά να υποστεί την ποινή· αργότερα όµω̋ θα 

συµφιλιωθούν µόλι̋ γίνει αντιληπτό ότι ο ∆ία̋ χρειάζεται τον Προµηθέα ω̋ 

σύµµαχο για να διατηρήσει την τυραννίδα του. Ο Αισχύλο̋ εισάγει δύο πρόσωπα 

τα οποία υπηρετούν ανεπιφύλακτα τον ∆ία: το Κράτο̋ και τη Βία. Πρόκειται για 

προσωποποιήσει̋ δύο εννοιών, τη̋ εξουσία̋/ισχύο̋ και τη̋ δύναµη̋ επιβολή̋ τη̋ 

                                                 
21 Χάριν ευκολία̋, ο Αισχύλο̋ εδώ θα αναφέρεται ω̋ ο συγγραφέα̋ του Προµηθέα δεσµώτη 

παρά την πρόσφατη αµφισβήτηση τη̋ πατρότητα̋ του έργου. 

22 Οι φράσει̋ θεό̋ τύραννο̋ και ∆ιό̋ τυραννίδα εµφανίζονται πολλέ̋ φορέ̋ στο κείµενο, σε 

διάφορε̋ µορφέ̋: στ. 10, 234, 317, 369, 746, 771, 922, 955, 970, 1010. 
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εξουσία̋/ισχύο̋.23 Όλα τα πρόσωπα του δράµατο̋ αναγνωρίζουν την υπάρχουσα 

πολιτική κατάσταση και την εξουσία του ∆ία· ούτε µία στιγµή δεν αµφισβητούν τη 

νοµιµότητα τη̋ εξουσία̋ του, ακόµη και αν διαφωνούν µε επιµέρου̋ αποφάσει̋. 

Το εκτελεστικό του όργανο, ο Ήφαιστο̋, ο κατεξοχήν τεχνίτη̋ αφού ο ∆ία̋ δεν 

είναι σαν του̋ άγριου̋ και απολίτιστου̋ Τιτάνε̋, εφαρµόζει την απόφαση εκών 

άκων, ενώ ο Ερµή̋ ω̋ κήρυκα̋/αγγελιαφόρο̋ επέχει περισσότερο ρόλο 

προπαγανδιστή (για τη λειτουργία που επιτελεί ο Ερµή̋, βλ. και παρακάτω). Αυτή 

είναι η τάξη στον κόσµο των θεών, όπου η ιδέα τη̋ ανώτατη̋ αρχή̋, την οποία 

κατέχει ένα̋ µόνο θεό̋, έχει γίνει αποδεκτή από όλου̋. 

Εάν λοιπόν αυτή η ιδέα εφαρµόζεται στην τάξη του σύµπαντο̋, θα πρέπει να 

δούµε πώ̋, µεταξύ Ησιόδου και Αισχύλου, η ιδέα τη̋ ανώτατη̋ αρχή̋, ή µάλλον 

του ανώτατου άρχοντα, επικεφαλή̋ και εγγυητή µια̋ πολιτική̋ και κοινωνική̋ 

τάξη̋, ο οποίο̋ διαθέτει το κράτο̋ και τη βία, πήρε την ονοµασία τυραννίδα, ο δε 

φορέα̋ τη̋ λέγεται τύραννο̋, και εφαρµόστηκε στο πλαίσιο τη̋ πόλη̋.24 

                                                 
23 Ο Αισχύλο̋ δεν επινόησε τι̋ δυνάµει̋ αυτέ̋. Υπάρχουν στη Θεογονία του Ησίοδου (385-

388), ω̋ τέκνα τη̋ Στυγό̋ και του Πάλλαντα, που βρίσκονται πάντα στο πλευρό του ∆ία: 

καὶ Κράτο̋ ἠδὲ Βίην ἀριδείκετα γείνατο τέκνα. 

τῶν οὐκ ἔστ' ἀπάνευθε ∆ιὸ̋ δόµο̋, οὐδέ τι̋ ἕδρη, 

οὐδ' ὁδό̋, ὅππῃ µὴ κείνοι̋ θεὸ̋ ἡγεµονεύει, 

ἀλλ' αἰεὶ πὰρ Ζηνὶ βαρυκτύπῳ ἑδριόωνται. 

 

24 ∆εν νοµίζω πω̋ µπορεί να υπάρξει αντίρρηση για τη σηµασία του όρου τυραννί̋. Τα 

παραδείγµατα από του̋ αρχαίου̋ συγγραφεί̋ είναι εύγλωττα. Εκτό̋ από τι̋ περιπτώσει̋ που 

περιέχονται εδώ, ο J. N. Davie, στο άρθρο του «Herodotus and Aristophanes on monarchy», Greece 

& Rome, 2nd s., 26/2 (1979) 160-168, αναφέρει παραδείγµατα από τον Αριστοφάνη όπου 

προκύπτει καθαρά πω̋ η τυραννίδα είναι η ανώτατη αρχή στα χέρια ενό̋ – είτε ενό̋ προσώπου 

είτε ενό̋ κράτου̋ είτε του δήµου. Το γεγονό̋ πω̋ για την ονοµασία αυτού του καθεστώτο̋ 

επιλέχθηκε ένα̋ όρο̋ ξενικό̋, άµεσα συνδεδεµένο̋ µε του̋ µονάρχε̋ τη̋ Μ. Ασία̋, απλά 

επιβεβαιώνει την άποψη όσων θεωρούν πω̋ οι βασιλεί̋ των σκοτεινών χρόνων δεν ήσαν κάτοχοι 

τη̋ ανώτατη̋ αρχή̋.  
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Για πρώτη φορά η λέξη τυραννί̋, όπω̋ έχουν ήδη επισηµάνει πάµπολλοι 

ερευνητέ̋, απαντάται στον Αρχίλοχο (απ. 25), στο πασίγνωστο ποίηµα όπου ο 

ποιητή̋ διά στόµατο̋ ενό̋ χειρώνακτα τεχνίτη λέει:  

οὔ µοι τὰ Γύγεω τοῦ πολυχρύσου µέλει, 

οὐδ' εἷλέ πώ µε ζῆλο̋, οὐδ' ἀγαίοµαι 

θεῶν ἔργα, µεγάλη̋ δ' οὐκ ἐρέω τυραννίδο̋· 

ἀπόπροθεν γάρ ἐστιν ὀφθαλµῶν ἐµῶν. 

 

Γίνεται σαφέ̋ από το περιεχόµενο, αλλά και από το πρόσωπο του οποίου την 

άποψη υποτίθεται πω̋ εκφράζουν οι στίχοι, ότι εδώ απαξιώνεται το τρίπτυχο τη̋ 

αριστοκρατική̋ ιδεολογία̋: πλούτο̋, ιδιαίτερη σύνδεση µε του̋ θεού̋ και 

εξουσία, όσα κάθε ευγενή̋ που έχει ήδη το απαραίτητο προσόν των ένδοξων 

προγόνων πρέπει να επιδιώξει. Απαραίτητο επίση̋ συστατικό για να τα επιτύχει ή 

να τα προσπαθήσει κανεί̋ όλα αυτά είναι ο ζῆλο̋, η επιθυµία για υπεροχή. Εδώ, 

α̋ σηµειωθεί ότι στο ίδιο απόσπασµα τη̋ Θεογονία̋ στο οποίο αναφέρονται το 

Κράτο̋ και η Βία, αναφέρονται οµοίω̋ ο Ζήλο̋ και η Νίκη, ένα συµπληρωµατικό 

ζευγάρι, παιδιά και αυτά του Πάλλαντα και τη̋ Στυγό̋ (383-384). 

Βέβαια, δικαιούµαστε να αµφιβάλλουµε κατά πόσον ο κάθε ευγενή̋ τη̋ εποχή̋ 

φιλοδοξούσε να γίνει τύραννο̋, αλλά από ό,τι φαίνεται υπήρχαν αρκετοί τέτοιοι, 

πέρα από τα αρκετά γνωστά ονόµατα που µα̋ παραδίδονται. Μια απλή 

περιήγηση στι̋ Ιστορίε̋ του Ηροδότου θα µα̋ πείσει για του λόγου το αληθέ̋. Α̋ 

δούµε δύο περιπτώσει̋ που µοιάζουν από κάποιε̋ απόψει̋ µε το αθηνἀκό 

παράδειγµα του Κύλωνα: ο Σπαρτιάτη̋ Ευρυλέων βοηθά του̋ Σελινούντιου̋ να 

απαλλαγούν από τον τύραννό του̋. Κατόπιν γίνεται ο ίδιο̋ τύραννο̋ τη̋ πόλη̋ 

αλλά µετά από λίγο οι Σελινούντιοι τον δολοφονούν στον βωµό του Αγοραίου 

∆ία όπου είχε καταφύγει ικέτη̋ (5.46-47). Ο Κροτωνιάτη̋ Φίλιππο̋ του 

Βουτακίδη, ολυµπιονίκη̋, νέο̋ και όµορφο̋, λογοδόθηκε µε την κόρη του 

βασιλιά/τυράννου τη̋ Σύβαρη̋ (ο Ηρόδοτο̋ τον αναφέρει πότε έτσι πότε αλλιώ̋). 

Οι Κροτωνιάτε̋ τον εξορίζουν. Όπω̋ προκύπτει, η Σύβαρη και ο Κρότωνα̋ είχαν 

κακέ̋ σχέσει̋ εκείνη την εποχή, εποµένω̋ αναρωτιέται κανεί̋ µήπω̋ ο Φίλιππο̋ 

εξορίστηκε γιατί οι συµπατριώτε̋ του φοβήθηκαν ότι θα αναλάβει δράση 
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ανάλογη µε του Κύλωνα µετά το συνοικέσιό του. Όλο το κείµενο του Ηροδότου 

γενικά βρίθει από άνδρε̋ οι οποίοι µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο έγιναν ή θέλησαν 

να γίνουν τύραννοι. Οι ιστορικοί που µελετούν την «εποχή των τυράννων» 

επικεντρώνονται κυρίω̋ σε πολύ λίγου̋ από αυτού̋, δηµιουργώντα̋ έτσι έναν 

«κανόνα»: ο Περίανδρο̋, ο Κύψελο̋, ο Ορθαγόρα̋, οι Σικελιώτε̋ τύραννοι, ο 

Πεισίστρατο̋ και οι γιοι του, ενίοτε ο Φείδων, και µερικά ακόµη ονόµατα. Φυσικά 

έχουν δίκιο, γιατί οι πηγέ̋ µα̋ για ελάχιστου̋ από του̋ αναφερόµενου̋ ω̋ 

τυράννου̋ παρέχουν πραγµατικά στοιχεία. Επιχειρείται επίση̋ κάποια κατάταξή 

του̋ βάσει του τρόπου µε τον οποίο ανήλθαν στην εξουσία. Αυτό αποκλείει πάντα 

του̋ τυράννου̋ των ιωνικών πόλεων που δρούσαν ω̋ τοποτηρητέ̋ του µεγάλου 

βασιλιά, ακόµη και όσου̋ είχαν εδραιώσει την εξουσία του̋ πριν την αναγνωρίσει 

η Περσία. Η µέθοδο̋ αυτή είναι οπωσδήποτε χρήσιµη, αλλά εντέλει συσκοτίζει ένα 

βασικό πράγµα: τη φύση τη̋ τυραννίδα̋. Νοµίζω ότι αν συνειδητοποιήσουµε πω̋ 

εκείνη την εποχή οι τύραννοι, ή οι επίδοξοι τύραννοι, συνιστούσαν πραγµατικά 

είδο̋ εν αφθονία, µπορούµε να καταλήξουµε στο εξή̋: ασχέτω̋ πώ̋ απέκτησαν 

την εξουσία, η τυραννίδα αφορά ακριβώ̋ αυτό: την εξουσία, την ανώτατη αρχή ή, 

όπω̋ το θέτει ο Αισχύλο̋, το κράτο̋.  

Σίγουρα δεν πρόκειται για κάτι το παράλογο, µε τα σηµερινά δεδοµένα. Η 

εποχή που η συγκρότηση κρατών στην Ευρώπη οδήγησε στην ενίσχυση τη̋ 

µοναρχία̋ ανήκει µόλι̋ στη νεωτερικότητα. ∆εν υπονοώ κάποια σύγκριση µεταξύ 

των δύο εποχών και διαδικασιών, που απέχουν έτη φωτό̋· εννοώ απλώ̋ ότι η 

συγκρότηση κράτου̋ απαιτεί να δοθεί απάντηση κάποια στιγµή στο κοµβικό 

ερώτηµα ποια θα είναι η ανώτατη αρχή από την οποία όλε̋ οι εξουσίε̋ πηγάζουν. 

Ισχυρίζοµαι ότι στην αρχἀκή Ελλάδα τέθηκε αυτό το ερώτηµα, και µία απάντηση 

ήταν: ο τύραννο̋. Στην περίπτωση τη̋ Αθήνα̋ βέβαια, διαθέτουµε περισσότερα 

στοιχεία για τη δεύτερη, την εναλλακτική απάντηση σε αυτό το ερώτηµα. Ωστόσο, 

µε βάση τα όσα γνωρίζουµε για τον τρόπο που πολιτεύθηκε ο Πεισίστρατο̋ και τι̋ 

µελέτε̋ των σύγχρονων ερευνητών, θα επιχειρήσουµε να δείξουµε ότι ήταν αρκετά 

σαφέ̋ στου̋ συγχρόνου̋ του Πεισίστρατου τι διεκδικούσε εντέλει ο 

συγκεκριµένο̋ πολιτικό̋ και τι ζητούσε από εκείνου̋ να πράξουν. ∆εν του̋ 

ξεγέλασε, δεν του̋ εξαπάτησε, ούτε περιοριζόταν µόνο στην απήχηση που είχε η 
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χαρισµατική του προσωπικότητα. Ο Πεισίστρατο̋ µιλούσε πολιτικά, έστω κι αν ο 

λόγο̋ του εκφραζόταν περισσότερο µέσα από συµβολικέ̋ χειρονοµίε̋ και όχι µε 

αγορεύσει̋. 

Πριν περάσουµε στο θέµα του πώ̋, µε ποια µέσα εξέφραζε ο Πεισίστρατο̋ τι̋ 

πολιτικέ̋ του διεκδικήσει̋ και τον πολιτικό του λόγο –και ποιε̋ ήσαν αυτέ̋ οι 

διεκδικήσει̋–, α̋ µείνουµε λίγο στον πολιτικό λόγο τη̋ τυραννίδα̋ εν γένει. 

Καθώ̋ η τυραννική διακυβέρνηση ηττήθηκε πολιτικά στην ιδεολογία και την 

πρακτική των πόλεων µετά τα αρχἀκά χρόνια, ο πολιτικό̋ λόγο̋ τη̋ τυραννίδα̋ 

δεν µα̋ είναι ακριβώ̋ γνωστό̋. Αυτό που κυρίω̋ έχει επιβιώσει είναι ο αντίλογο̋, 

όπω̋ φαίνεται και από το ποίηµα του Αρχίλοχου που παρατέθηκε πιο πάνω, µέσα 

από το οποίο γίνεται εµφανή̋ η σχέση µεταξύ τυραννική̋ ιδεολογία̋ και ευγενού̋ 

καταγωγή̋. Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανεί̋ ότι η ήττα τη̋ τυραννίδα̋ σήµανε 

τελικά και την ήττα τη̋ ιδεολογία̋ των αρχἀκών ευγενών.  

Εκτό̋ από το προαναφερθέν ποίηµα του Αρχίλοχου, ο αντίλογο̋ τη̋ 

τυραννίδα̋ εκφράζεται στα ποιήµατα του Σόλωνα, στην παράδοση για τη δράση 

του και, βεβαίω̋, στην αφήγηση για τη συνάντησή του µε τον Κροίσο, βασιλιά των 

Λυδών: 

τὸν δ' οὖν Σόλωνά φασιν εἰ̋ Σάρδει̋ δεηθέντι τῷ Κροίσῳ παραγενόµενον 

παθεῖν τι παραπλήσιον ἀνδρὶ χερσαίῳ κατιόντι πρῶτον ἐπὶ θάλασσαν. ἐκεῖνό̋ 

τε γὰρ ὁρῶν ἄλλον ἐξ ἄλλου ποταµὸν ᾤετο τὴν θάλασσαν εἶναι, καὶ τῷ 

Σόλωνι, τὴν αὐλὴν διαπορευοµένῳ καὶ πολλοὺ̋ ὁρῶντι τῶν βασιλικῶν 

κεκοσµηµένου̋ πολυτελῶ̋ καὶ σοβοῦντο̋ ἐν ὄχλῳ προποµπῶν καὶ δορυφόρων, 

ἕκαστο̋ ἐδόκει Κροῖσο̋ εἶναι, µέχρι πρὸ̋ αὐτὸν ἤχθη, πᾶν ὅσον ἐν λίθοι̋, ἐν 

βαφαῖ̋ ἐσθῆτο̋, ἐν τέχναι̋ χρυσοῦ περὶ κόσµον ἐκπρεπὲ̋ ἔχειν ἢ περιττὸν ἢ 

ζηλωτὸν ἐδόκει περικείµενον, ὡ̋ δὴ θέαµα σεµνότατον ὀφθείη καὶ 

ποικιλώτατον.  

ἐπεὶ δ' ὁ Σόλων ἄντικρυ̋ καταστὰ̋ οὔτ' ἔπαθεν οὐδὲν οὔτ' εἶπε πρὸ̋ τὴν 

ὄψιν ὧν ὁ Κροῖσο̋ προσεδόκησεν, ἀλλὰ καὶ δῆλο̋ ἦν τοῖ̋ εὖ φρονοῦσι τῆ̋ 

ἀπειροκαλία̋ καὶ µικροπρεπεία̋ καταφρονῶν, ἐκέλευσεν αὐτῷ τού̋ τε θη- 

σαυροὺ̋ ἀνοῖξαι τῶν χρηµάτων καὶ τὴν ἄλλην ἄγοντα̋ ἐπιδεῖξαι µηδὲν 

δεοµένῳ κατασκευὴν καὶ πολυτέλειαν. ἤρκει γὰρ αὐτὸ̋ ἐν ἑαυτῷ τοῦ τρόπου 
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κατανόησιν παρασχεῖν. ὡ̋ δ' οὖν αὖθι̋ <εἰ̋>ήχθη γεγονὼ̋ ἁπάντων θεατή̋, 

ἠρώτησεν αὐτὸν ὁ Κροῖσο̋, εἴ τινα οἶδεν ἀνθρώπων ἑαυτοῦ µακαριώτερον.  

ἀποφηναµένου δὲ τοῦ Σόλωνο̋ ὅτι οἶδε Τέλλον αὑτοῦ πολίτην, καὶ 

διεξελθόντο̋ ὅτι χρηστὸ̋ ἀνὴρ ὁ Τέλλο̋ γενόµενο̋ καὶ παῖδα̋ εὐδοκίµου̋ 

καταλιπὼν καὶ βίον οὐδενὸ̋ ἐνδεᾶ τῶν ἀναγκαίων ἐτελεύτησεν ἐνδόξω̋ 

ἀριστεύσα̋ ὑπὲρ τῆ̋ πατρίδο̋, ἤδη µὲν ἀλλόκοτο̋ ἐδόκει [εἶναι] τῷ Κροίσῳ 

καὶ ἄγροικο̋, εἰ µὴ πρὸ̋ ἀργύριον πολὺ µηδὲ χρυσίον τῆ̋ εὐδαιµονία̋ 

ποιεῖται τὴν ἀναµέτρησιν, ἀλλὰ δηµοτικοῦ καὶ ἰδιώτου βίον καὶ θάνατον 

ἀνθρώπου µᾶλλον ἢ τοσαύτην ἀγαπῴη δύναµιν καὶ ἀρχήν.  

οὐ µὴν ἀλλὰ πάλιν ἠρώτησεν αὐτόν, εἰ µετὰ Τέλλον ἄλλον ἔγνωκεν 

ἀνθρώπων εὐδαιµονέστερον. πάλιν δὲ τοῦ Σόλωνο̋ εἰπόντο̋ εἰδέναι καὶ 

Κλέοβιν καὶ Βίτωνα, φιλαδέλφου̋ καὶ φιλοµήτορα̋ διαφερόντω̋ ἄνδρα̋, οἳ 

τὴν µητέρα τῶν βοῶν βραδυνόντων ὑποδύντε̋ αὐτοὶ τῷ ζυγῷ τῆ̋ ἁµάξη̋ 

ἐκόµισαν πρὸ̋ τὸ τῆ̋ Ἥρα̋ ἱερόν, εὐδαιµονιζοµένην ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ 

χαίρουσαν, εἶτα θύσαντε̋ καὶ πιόντε̋ οὐκέτι µεθ' ἡµέραν ἀνέστησαν, ἀλλὰ 

τεθνηκότε̋ ἀναλγῆ καὶ ἄλυπον ἐπὶ δόξῃ τοσαύτῃ θάνατον ὤφθησαν,  

‘ἡµᾶ̋ δ'’ εἶπεν ἤδη πρὸ̋ ὀργὴν ὁ Κροῖσο̋ ‘εἰ̋ οὐδένα τίθη̋ εὐδαιµόνων 

ἀριθµὸν ἀνθρώπων;’ καὶ ὁ Σόλων, οὔτε κολακεύειν βουλόµενο̋ αὐτὸν οὔτε 

περαιτέρω παροξύνειν, ‘Ἕλλησιν’ εἶπεν ‘ὦ βασιλεῦ Λυδῶν, πρό̋ τε τἆλλα 

µετρίω̋ ἔχειν ἔδωκεν ὁ θεό̋, καὶ σοφία̋ τινὸ̋ ἀθαρσοῦ̋ ὡ̋ ἔοικε καὶ 

δηµοτικῆ̋, οὐ βασιλικῆ̋ οὐδὲ λαµπρᾶ̋, ὑπὸ µετριότητο̋ ἡµῖν µέτεστιν, ἣ 

τύχαι̋ ὁρῶσα παντοδαπαῖ̋ χρώµενον ἀεὶ τὸν βίον, οὐκ ἐᾷ τοῖ̋ παροῦσιν 

ἀγαθοῖ̋ µέγα φρονεῖν οὐδὲ θαυµάζειν ἀνδρὸ̋ εὐτυχίαν µεταβολῆ̋ χρόνον 

ἔχουσαν.  

ἔπεισι γὰρ ἑκάστῳ ποικίλον ἐξ ἀδήλου τὸ µέλλον. ᾧ δ' εἰ̋ τέλο̋ ὁ δαίµων 

ἔθετο τὴν εὐπραξίαν, τοῦτον εὐδαίµονα νοµίζοµεν. ὁ δὲ ζῶντο̋ ἔτι καὶ 

κινδυνεύοντο̋ ἐν τῷ βίῳ µακαρισµὸ̋ ὥσπερ ἀγωνιζοµένου κήρυγµα καὶ 

στέφανο̋ ἐστὶν ἀβέβαιο̋ καὶ ἄκυρο̋.’ ταῦτ' εἰπὼν ὁ Σόλων ἀπηλλάττετο, 

λυπήσα̋ µέν, οὐ νουθετήσα̋ δὲ τὸν Κροῖσον. (Πλούταρχο̋, Σόλων, 27.2-7.) 
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Η ιστορία έχει ενδιαφέρον γιατί ο Σόλων απορρίπτει εδώ, εκτό̋ από την αξία 

τη̋ πλούσια̋ ζωή̋ του τυράννου που έχει και αλλού καταδικάσει,25 το λυδικό 

πρότυπο τη̋ βασιλεία̋ το οποίο είχαν σε µεγάλη εκτίµηση οι ευγενεί̋26 αλλά και 

τη συνήθεια των ευγενών να µνηµονεύουν του̋ προγόνου̋ του̋ για να 

επισηµάνουν την ξεχωριστή του̋ θέση: οι άνθρωποι που αναφέρει ο Σόλων στον 

Κροίσο κρίνονται ευτυχεί̋ είτε για τον συνολικό βίο του̋ (Τέλλο̋) είτε για τη 

στάση του̋ προ̋ ζώντε̋ συγγενεί̋ (Κλέοβι̋ και Βίτων). Πουθενά δεν λέγεται ότι 

είχαν ένδοξου̋ προγόνου̋· κρίνονται µόνο από τι̋ δικέ̋ του̋ πράξει̋. 

Από τον αντίλογο στην τυραννίδα προκύπτει η σύνδεσή τη̋ µε του̋ ευγενεί̋ 

τη̋ αρχἀκή̋ εποχή̋ και τι̋ αξιώσει̋ του̋ για ξεχωριστή θέση µέσα στην πόλη, 

γεγονό̋ το οποίο θα αντανακλάται και στι̋ πλούσιε̋ απολαβέ̋ του̋, αλλά προ̋ 

το παρόν δεν είναι σαφέ̋ γιατί αυτό̋ ο λόγο̋ θα συσπείρωνε οπαδού̋ από 

οποιοδήποτε κοινωνικό στρώµα. 

Νοµίζω ότι ο Ηρόδοτο̋ µα̋ προσφέρει εδώ µεγάλη βοήθεια, στην ανάλυσή του 

για το πώ̋ ο ∆ηιόκη̋ έγινε βασιλιά̋ των Μήδων (1.96-101). Η ιστορία έχει 

ενδιαφέρον γιατί οι κινήσει̋ του ∆ηιόκη εξασφάλισαν δύο πράγµατα ταυτόχρονα, 

τον συνοικισµό των Μήδων, που πριν ζούσαν κατά κώµα̋, και τον τρόπο 

διακυβέρνηση̋. Από τη διήγηση προκύπτουν τα εξή̋ στοιχεία: στα εδάφη των 

Μήδων επικρατούσε ανοµία· ο ∆ηιόκη̋, άνθρωπο̋ κάποια̋ υπόληψη̋, έβαλε 

στόχο να γίνει τύραννο̋ των Μήδων· αύξησε το προσωπικό του κύρο̋ διότι 

έβγαζε δίκαιε̋ αποφάσει̋ ω̋ δικαστή̋· όταν η φήµη του εξαπλώθηκε στη χώρα, 

                                                 
25 Αυτό είναι εµφανέ̋ στην ποίησή του (απ. 33), όπω̋ στο απόσπασµα όπου αναφέρει όσα του 

καταλογίζουν εκείνοι που απορούν γιατί δεν έγινε τύραννο̋ τη̋ Αθήνα̋: 

οὐκ ἔφυ Σόλων βαθύφρων οὐδὲ βουλήει̋ ἀνήρ· 

ἐσθλὰ γὰρ θεοῦ διδόντο̋ αὐτὸ̋ οὐκ ἐδέξατο· 

περιβαλὼν δ' ἄγρην ἀγασθεὶ̋ οὐκ ἐπέσπασεν µέγα 

δίκτυον, θυµοῦ θ' ἁµαρτῆι καὶ φρενῶν ἀποσφαλεί̋· 

ἤθελον γάρ κεν κρατήσα̋, πλοῦτον ἄφθονον λαβὼν 

καὶ τυραννεύσα̋ Ἀθηνέων µοῦνον ἡµέρην µίαν, 

ἀσκὸ̋ ὕστερον δεδάρθαι κἀπιτετρίφθαι γένο̋. 

26 Βλ. και πάλι το ποίηµα του Αρχίλοχου. 
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εγκατέλειψε τη θέση του δικαστή· τα πράγµατα έγιναν όπω̋ πριν, µόνο που τώρα 

οι Μήδοι το καταλάβαιναν περισσότερο γιατί είχαν βιώσει την καλή κατάσταση 

επί ∆ηιόκη· συγκεντρώθηκαν και του πρότειναν να γίνει ο βασιλιά̋ του̋ για να 

έχουν ευνοµία· ο ∆ηιόκη̋ δέχτηκε, του̋ συνοίκισε και διαχώρισε τη θέση του από 

του̋ υπόλοιπου̋ Μήδου̋ (ξεχωριστή κατοικία µέσα στα τείχη, δορυφόροι, 

επικοινωνία µε του̋ Μήδου̋ µέσω αγγελιαφόρων, εθιµοτυπία), ώστε να µην 

θεωρήσουν οι συνοµήλικοί του ότι είναι ίσοι µε αυτόν· άσκησε αυστηρά δίκαιη 

διακυβέρνηση µέσω αγγελιαφόρων· τιµωρούσε τον υβρίζοντα· είχε πλήρη έλεγχο 

µέσω πληροφοριοδοτών. Όπω̋ προκύπτει, ο ∆ηιόκη̋ συνέλαβε την ιδέα να γίνει 

τύραννο̋, και η διεκδίκησή του στηρίχθηκε στο γεγονό̋ ότι έβγαζε δίκαιε̋ 

αποφάσει̋, άρα ήταν δίκαιο̋ κυβερνήτη̋. Κατοικεί στο κέντρο τη̋ κυκλικά 

περιτειχισµένη̋ πόλη̋, είναι δηλαδή ο πυρήνα̋ τη̋, φορέα̋ και πηγή τη̋ εξουσία̋. 

Προήλθε από τα ανώτερα στρώµατα, αλλά τώρα η θέση του είναι µοναδική µέσα 

στην κοινωνία. Για να την περιφρουρήσει δεν βασίζεται µόνο στη χρήση βία̋ 

(δορυφόροι) και στη διακυβέρνηση µέσω αντιπροσώπων (όπω̋ ο Ερµή̋ στον 

Προµηθέα δεσµώτη), αλλά διαµορφώνει µια ιδεολογία που διαχωρίζει τον ηγέτη 

από τα υπόλοιπα ανθρώπινα όντα: δεν τον βλέπουν, δεν ακούν τη φωνή του, εάν 

βρεθούν κοντά του πρέπει να τηρήσουν συγκεκριµένου̋ κανόνε̋ συµπεριφορά̋ 

διαφορετικά θα θεωρηθούν ασεβεί̋. Η αποστασιοποίηση και το απρόσιτο του 

∆ηιόκη καταργούν την ανθρώπινη υπόστασή του. Ο ∆ηιόκη̋ είναι πλέον µια ιδέα, 

µια δύναµη: είναι το κράτο̋. 

Το σύστηµα αυτό µοιάζει πολύ µε τον ρόλο που αποδίδει στον ∆ία ο Αισχύλο̋ 

στον Προµηθέα δεσµώτη. Η πολιτική σκέψη των Ελλήνων αναγνώριζε λοιπόν τα 

θεµέλια αυτή̋ τη̋ µορφή̋ εξουσία̋ και µπορούσε να την περιγράψει πολύ καλά, 

ασχέτω̋ εάν στον 5ο αιώνα του Ηροδότου και του Αισχύλου είχε καταλήξει να 

θεωρείται εξ ορισµού µη ελληνική.  

Μπορούµε άραγε να υποστηρίξουµε ότι η αφήγηση για τον ∆ηιόκη συνιστά 

έναν «τόπο» τη̋ ελληνική̋ τυραννίδα̋; Κατά τη Heleen Sancisi-Weerdenburg, 

συνιστά σίγουρα έναν «τόπο» για του̋ µεταγενέστερου̋: «Η αφήγηση για την 

ανάρρηση του ∆ηιόκη στην εξουσία µά̋ παρέχει ένα παράδειγµα των απόψεων 

που διατηρούσαν κατά τον ύστερο 5ο αιώνα για την προέλευση τη̋ 
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τυραννίδα̋».27 Αυτό είναι πιθανότατα αλήθεια, µα δύσκολα θα µπορούσαµε να 

υποστηρίξουµε ότι όταν οι Έλληνε̋ του 5ου αιώνα έφερναν στο µυαλό του̋ του̋ 

παλιού̋ τυράννου̋, ερµήνευαν τα έργα του̋ µε βάση το µοντέλο του ∆ηιόκη. 

Ακόµη και αν η πρώτη φάση, ο τρόπο̋ τη̋ ανάρρηση̋, θυµίζει τα όσα µα̋ 

αναφέρουν για κάποιου̋ από του̋ τυράννου̋ των αρχἀκών χρόνων, η δεύτερη 

φάση, η φύση τη̋ εξουσία̋, δεν µοιάζει ιδιαιτέρω̋ µε τα έστω λίγα που µα̋ 

παραδίδονται. Καταρχά̋, η νέα φύση και υπόσταση του ∆ηιόκη, για τα ελληνικά 

δεδοµένα, ταιριάζει περισσότερο σε θεό. Φυσικά, υπάρχει εδώ το ενδεχόµενο τα 

πράγµατα να ήσαν διαφορετικά τον 7ο και τον 6ο αιώνα από ό,τι τον 5ο και τον 

4ο. Σίγουρα, αλλά οι Έλληνε̋ τύραννοι δεν µα̋ δίνουν την εικόνα του ∆ηιόκη, 

ακόµη και αν µοιάζουν σε κάποια σηµεία, ακόµη και όταν διαπράττουν τι̋ ύβρει̋ 

που θα επιφέρουν την πτώση του̋ – σύµφωνα µε την ηθικοπολιτική σκέψη των 

Ελλήνων. Το δεύτερο σηµείο που έρχεται σε εµφανή αντίθεση µε τι̋ ελληνικέ̋ 

πεποιθήσει̋ είναι η τοποθέτηση του κέντρου εξουσία̋, του ∆ηιόκη, στη µέση, στο 

κέντρο των οµόκεντρων κύκλων. Το µέσον, όµω̋, ακόµη και πριν αποκτήσει και 

χωροταξική υπόσταση µε τον Κλεισθένη, έχει ταυτιστεί στην ελληνική σκέψη µε 

την ἰσονοµία.28 Για κάποιον λόγο, και µένει να δούµε γιατί, οι Έλληνε̋ τύραννοι 

τη̋ αρχἀκή̋ εποχή̋ φαίνεται να κάνουν µόνο τα µισά βήµατα από όσα 

απαιτούνται για να φτάσουν και να εναρµονιστούν µε το µοντέλο του ∆ηιόκη. 

Τελικά, από το µοντέλο του ∆ηιόκη α̋ συγκρατήσουµε τα εξή̋ στοιχεία: η 

επιβολή τη̋ τυραννίδα̋ είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την εγκαθίδρυση ενό̋ κοινά 

αποδεκτού συστήµατο̋ απονοµή̋ δικαιοσύνη̋· η µορφή αυτή διακυβέρνηση̋ 

εξαρτάται αρχικά από το προσωπικό γόητρο ενό̋ ατόµου· η τυραννίδα γίνεται 

αποδεκτή από του̋ δέκτε̋ τη̋ εξουσία̋ αυτή̋· η τυραννίδα ταυτίζεται µε την 

ίδρυση κράτου̋· ο τύραννο̋ ενσαρκώνει και την εξουσία και το κράτο̋. 

                                                 
27 Sancisi-Weerdenburg, «The tyranny of Peisistratos», 2.  

28 Ο ∆ηµώναξ αναθέτει τη διακυβέρνηση τη̋ Κυρήνη̋ σε ένα σώµα πολιτών, το οποίο δεν 

ξέρουµε µεν πόσο ευρύ είναι, πάντω̋ ο Ηρόδοτο̋ µα̋ λέει ότι όσε̋ εξουσίε̋ είχαν πριν οι βασιλεί̋, 

τώρα ἐ̋ µέσον τῷ δήµῳ ἔθηκε. Όσο για τον βασιλιά, για αυτόν ο ∆ηµώναξ ορίζει να έχει τεµένεα 

και ἱρωσύνα̋, κτήµατα και θρησκευτικέ̋ αρµοδιότητε̋ (4.161). 
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Η πολιτική δήλωση-παράσταση 

 

Ένα από τα ζητήµατα που προβάλλουν ορισµένοι ερευνητέ̋ είναι η προσωπική 

φύση τη̋ εκάστοτε τυραννίδα̋ και η, λίγο πολύ, τυχαία ανάρρηση στην εξουσία 

του κάθε τυράννου, κάτι σαν ιστορικό ατύχηµα. Ουσιαστικά δηλαδή, η τυραννίδα 

υπήρξε ω̋ πολιτικό σύστηµα επειδή υπήρξαν τύραννοι, άνθρωποι που 

εκµεταλλεύθηκαν την ευκαιρία, την αδυναµία των υπολοίπων να του̋ 

αντιταχθούν, ή τα αντιαριστοκρατικά αισθήµατα του δήµου. Φυσικά, κανεί̋ δεν 

µπορεί νοµίζω να αµφισβητήσει ότι όντω̋ έτσι ανήλθαν στην εξουσία πάρα 

πολλοί τύραννοι. Αλλά αυτό δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε ότι πίσω από τα 

ιδιοτελή κίνητρα του κάθε ατόµου δεν υπάρχει και κάποια πολιτική ιδεολογία 

που να στηρίζει το όλο εγχείρηµα και να επιτρέπει τη συσπείρωση οπαδών.29 Από 

τα λίγα άλλωστε που µα̋ παραδίδονται για του̋ τυράννου̋ προκύπτει ότι είχαν 

οπαδού̋, και µάλιστα ανάµεσα στι̋ κατώτερε̋ τάξει̋ κυρίω̋. Α̋ µην ξεχνούµε ότι 

ο 7ο̋ και ο 6ο̋ αιώνα̋ είναι περίοδο̋ όπου η πολιτική σκέψη ανθεί και 

εξελίσσεται, και τείνει να καταλήξει σε συγκεκριµένε̋, εφαρµόσιµε̋ προτάσει̋ για 

την καλύτερη διακυβέρνηση των πόλεων. Οι προτάσει̋ αντανακλούν σαφώ̋ 

διαφόρων ειδών πεποιθήσει̋, δεν εγγράφονται δηλαδή αποκλειστικά στην 

«ολιγαρχική» ή τη «δηµοκρατική» παράδοση, και ασχολούνται µε προβλήµατα 

παντό̋ είδου̋. Το κοινό πάντω̋ είναι ότι τα άτοµα που τι̋ διατυπώνουν έχουν 

υψηλό κύρο̋ και καλούνται κάθε φορά να λύσουν συγκεκριµένα και υπαρκτά 

προβλήµατα.  

                                                 
29 Όπω̋ επισηµαίνει και ο H. W. Pleket, «Η ιδεολογία και το προσωπικό συµφέρον είναι ... ένα̋ 

συνδυασµό̋ που τον συναντάµε συχνά ακόµα και σήµερα, παρά την τάση που ευνοεί η 

προσωπογραφική ιστορική µέθοδο̋, να ερµηνεύουµε το πρώτο σαν υποκρισία και να εστιάζουµε 

σχεδόν αποκλειστικά στο δεύτερο» («Ideology and personal interest are ... a common combination 

even today, in spite of the tendency stimulated by prosopography, to interpret the former as 

hypocricy and to focus almost exclusively on the latter»): «The Archaic tyrannis», Talanta. 

Proceedings of the Dutch Arcaeological and Historical Society, 1 (1969) 46. 
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Τα παραδείγµατα αφθονούν. Οι πρότασει̋ του Βίαντα και του Θαλή αφορούν 

τη δηµιουργία µια̋ µεγάλη̋ πανιώνια̋ πόλη̋ και θυµίζουν κάπω̋ τον συνοικισµό 

των Αθηναίων υπό την ηγεσία του µυθικού ήρωα Θησέα: Κεκακωµένων δὲ Ἰώνων 

καὶ συλλεγοµένων οὐδὲν ἧσσον ἐ̋ τὸ Πανιώνιον, πυνθάνοµαι γνώµην Βίαντα 

ἄνδρα Πριηνέα ἀποδέξασθαι Ἴωσι χρησιµωτάτην, τῇ εἰ ἐπείθοντο, παρεῖχε ἄν 

σφι εὐδαιµονέειν Ἑλλήνων µάλιστα· ὃ̋ ἐκέλευε κοινῷ στόλῳ Ἴωνα̋ ἀερθέντα̋ 

πλέειν ἐ̋ Σαρδὼ καὶ ἔπειτα πόλιν µίαν κτίζειν πάντων Ἰώνων, καὶ οὕτω 

ἀπαλλαχθέντα̋ σφέα̋ δουλοσύνη̋ εὐδαιµονήσειν, νήσων τε ἁπασέων µεγίστην 

νεµοµένου̋ καὶ ἄρχοντα̋ ἄλλων (Ηρόδ. 1.170). Αυτά πρότεινε ο Βίαντα̋. Ο Θαλή̋ 

ἐκέλευε ἓν βουλευτήριον Ἴωνα̋ ἐκτῆσθαι, τὸ δὲ εἶναι ἐν Τέῳ (Τέων γὰρ µέσον 

εἶναι Ἰωνίη̋), τὰ̋ δὲ ἄλλα̋ πόλι̋ οἰκεοµένα̋ µηδὲν ἧσσον νοµίζεσθαι κατά περ εἰ 

δῆµοι εἶεν. Οὗτοι µὲν δή σφι γνώµα̋ τοιάσδε ἀπεδέξαντο (Ηρόδ. 1.170). Οι 

παραπάνω προτάσει̋ προσπαθούν να λύσουν το πρόβληµα τη̋ συγκρότηση̋ 

κράτου̋. Τόσο ο Βίαντα̋ όσο και ο Θαλή̋ θεωρούν πω̋ η πόλη έχει πιο 

επιτυχηµένη κρατική συγκρότηση όταν στου̋ κόλπου̋ τη̋ ανήκουν όλα τα άτοµα 

που τα συνδέει κοινή φυλετική καταγωγή (Ίωνε̋)· ο Θαλή̋ προσθέτει και το 

στοιχείο του πολιτικού και γεωγραφικού κέντρου – του µέσου. 

Το επόµενο παράδειγµα από τον Ηρόδοτο αφορά επίση̋ τη συγκρότηση πόλη̋, 

αλλά υπεισέρχεται και στο θέµα τη̋ εξουσία̋: οι Κυρηναίοι ζήτησαν από το 

µαντείο των ∆ελφών να του̋ υποδείξει τον καλύτερο τρόπο διακυβέρνηση̋, Ἡ δὲ 

Πυθίη ἐκέλευε ἐκ Μαντινέη̋ τῆ̋ Ἀρκάδων καταρτιστῆρα ἀγαγέσθαι. Αἴτεον ὦν 

οἱ Κυρηναῖοι, καὶ οἱ Μαντινέε̋ ἔδοσαν ἄνδρα τῶν ἀστῶν δοκιµώτατον, τῷ 

οὔνοµα ἦν ∆ηµῶναξ. Οὗτο̋ ὦν ὡνὴρ ἀπικόµενο̋ ἐ̋ τὴν Κυρήνην καὶ µαθὼν 

ἕκαστα τοῦτο µὲν τριφύλου̋ ἐποίησέ σφεα̋, τῇδε διαθεί̋· Θηραίων µὲν γὰρ καὶ 

τῶν περιοίκων µίαν µοῖραν ἐποίησε, ἄλλην δὲ Πελοποννησίων καὶ Κρητῶν, 

τρίτην δὲ νησιωτέων πάντων· τοῦτο δὲ, τῷ βασιλέ̓ Βάττῳ τεµένεα ἐξελὼν καὶ 

ἱρωσύνα̋, τὰ ἄλλα πάντα τὰ πρότερον εἶχον οἱ βασιλέε̋ ἐ̋ µέσον τῷ δήµῳ ἔθηκε 

(Ηρόδ. 4.161). Το µέσον υπάρχει και εδώ, όπω̋ και στον Θαλή προηγουµένω̋, εδώ 

όµω̋ δηλώνει την εξουσία που ανήκει στον δηµο.  

Τα παραδείγµατα αυτά δείχνουν το κύρο̋ και την εξουσία που αποδιδόταν 

στην αρχἀκή εποχή σε άτοµα τα οποία θεωρούνταν κατάλληλα να βρουν και να 
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εφαρµόσουν µια λύση όταν η συνήθη̋ πολιτική διαδικασία εντό̋ των πόλεων 

έφτανε σε αδιέξοδο. Οι προτάσει̋ έχουν µεγάλη πρωτοτυπία και διατυπώνονται 

σαν πολιτικά προγράµµατα, διά του λόγου. Στι̋ επόµενε̋ παραγράφου̋, όµω̋, θα 

εστιάσουµε σε προτάσει̋ και δηλώσει̋ –πολιτικέ̋ ή µη– οι οποίε̋ εκφέρονται µε 

τελείω̋ διαφορετικό τρόπο από άτοµα κύρου̋. 

 Α̋ δούµε ένα παράδειγµα το οποίο αφορά αποκλειστικά την κρατική εξουσία: 

η Μίλητο̋ ἐπὶ δύο γενεὰ̋ ἀνδρῶν νοσήσασα ἐ̋ τὰ µάλιστα στάσι, µέχρι οὗ µιν 

Πάριοι κατήρτισαν. Τούτου̋ γὰρ καταρτιστῆρα̋ ἐκ πάντων Ἑλλήνων εἵλοντο οἱ 

Μιλήσιοι. Κατήλλαξαν δέ σφεα̋ ὧδε οἱ Πάριοι. Ὡ̋ ἀπίκοντο αὐτῶν ἄνδρε̋ οἱ 

ἄριστοι ἐ̋ τὴν Μίλητον, ὥρων γὰρ δή σφεα̋ δεινῶ̋ οἰκοφθορηµένου̋, ἔφασαν 

αὐτῶν βούλεσθαι διεξελθεῖν τὴν χώρην· ποιεῦντε̋ δὲ ταῦτα καὶ διεξιόντε̋ πᾶσαν 

τὴν Μιλησίην, ὅκω̋ τινὰ ἴδοιεν <ἐν> ἀνεστηκυίῃ τῇ χώρῃ ἀγρὸν εὖ ἐξεργασµένον, 

ἀπεγράφοντο τὸ οὔνοµα τοῦ δεσπότεω τοῦ ἀγροῦ. ∆ιεξελάσαντε̋ δὲ πᾶσαν τὴν 

χώρην καὶ σπανίου̋ εὑρόντε̋ τούτου̋, ὡ̋ τάχιστα κατέβησαν ἐ̋ τὸ ἄστυ, ἁλίην 

ποιησάµενοι ἀπέδεξαν τούτου̋ µὲν τὴν πόλιν νέµειν τῶν εὗρον τοὺ̋ ἀγροὺ̋ εὖ 

ἐξεργασµένου̋· δοκέειν γὰρ ἔφασαν καὶ τῶν δηµοσίων οὕτω δή σφεα̋ 

ἐπιµελήσεσθαι ὥσπερ τῶν σφετέρων· τοὺ̋ δὲ ἄλλου̋ Μιλησίου̋ τοὺ̋ πρὶν 

στασιάζοντα̋ τούτων ἔταξαν πείθεσθαι (Ηρόδ. 5.28-29). Οι Πάριοι καταρτιστῆρε̋ 

κλήθηκαν να βρουν µια λύση για του̋ στασιάζοντε̋ Μιλήσιου̋ και επέλεξαν να 

εµπιστευτούν την εξουσία σε όσου̋ ιδιοκτήτε̋ γη̋ δεν είχαν παραµελήσει τα 

χωράφια του̋. Η επιχειρηµατολογία του̋ βασίστηκε στην πρόταση ότι όσοι έχουν 

καλλιεργηµένα κτήµατα θα φανούν επιµελεί̋ στη διαχείριση των κοινών. Το 

βαθύτερο νόηµα αυτή̋ τη̋ πρόταση̋ είναι ότι την πόλη θα κυβερνήσουν όσοι 

έµειναν αµέτοχοι και αντικειµενικοί στη διαµάχη, ή όσοι φρόντισαν να µην 

παρασυρθούν τελείω̋ και ξεχάσουν τι̋ οικογενειακέ̋ ανάγκε̋ και υποχρεώσει̋. 

Οι Πάριοι πάντω̋ δεν επέλεξαν να βασιστούν στη διατύπωση πειστικών 

προτάσεων αλλά σε ένα οπτικό τεκµήριο, σε µια εικόνα: στου̋ καλλιεργηµένου̋ 

αγρού̋. Οι Πάριοι, αντί να µιλήσουν, έδειξαν. 

Ο Θρασύβουλο̋ τη̋ Μιλήτου, του οποίου τη συµβουλή ζητά ο Περίανδρο̋ τη̋ 

Κορίνθου για το πώ̋ θα στερεώσει την εξουσία του και θα κυβερνήσει σωστά, δεν 

χρησιµοποιεί καθόλου τον λόγο· απλά οδηγεί τον απεσταλµένο του τυράννου σε 
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ένα χωράφι όπου κόβει και πετάει τα ψηλότερα στάχυα (Ηρόδ. 5.92): Πέµψα̋ γὰρ 

παρὰ Θρασύβουλον κήρυκα ἐπυνθάνετο ὅντινα ἂν τρόπον ἀσφαλέστατον 

καταστησάµενο̋ τῶν πρηγµάτων κάλλιστα τὴν πόλιν ἐπιτροπεύοι. Θρασύβουλο̋ 

δὲ τὸν ἐλθόντα παρὰ τοῦ Περιάνδρου ἐξήγαγε ἔξω τοῦ ἄστεο̋, ἐσβὰ̋ δὲ ἐ̋ 

ἄρουραν ἐσπαρµένην ἅµα τε διεξήιε τὸ λήιον ἐπειρωτῶν τε καὶ ἀναποδίζων τὸν 

κήρυκα κατὰ τὴν ἀπὸ Κορίνθου ἄπιξιν, καὶ ἐκόλουε αἰεὶ ὅκω̋ τινὰ ἴδοι τῶν 

ἀσταχύων ὑπερέχοντα, κολούων δὲ ἔρριπτε, ἐ̋ ὃ τοῦ ληίου τὸ κάλλιστόν τε καὶ 

βαθύτατον διέφθειρε τρόπῳ τοιούτῳ. ∆ιεξελθὼν δὲ τὸ χωρίον καὶ ὑποθέµενο̋ 

ἔπο̋ οὐδὲν ἀποπέµπει τὸν κήρυκα. Ο Θρασύβουλο̋ προβαίνει σε µια σειρά 

παραστατικέ̋ κινήσει̋, οι οποίε̋ θα αποδώσουν το νόηµα τη̋ συµβουλή̋ του. Ο 

Ηρόδοτο̋ αναφέρει πω̋ ο Περίανδρο̋ κατάλαβε τη σηµασία των κινήσεων του 

Θρασύβουλου και άρχισε να εξοντώνει του̋ εξέχοντε̋ πολίτε̋. 

Υπάρχουν και άλλα παραδείγµατα όπου άτοµα καταφεύγουν σε µια 

παράσταση για να δηλώσουν τη γνώµη του̋. Ο Ηρόδοτο̋, και πάλι, αφηγείται την 

αµηχανία που κατέλαβε του̋ Κυµαίου̋ όταν προσέφυγε ικέτη̋ στην πόλη του̋ ο 

στασιαστή̋ Πακτύη̋, καταζητούµενο̋ από τον Πέρση βασιλιά Κύρο. Οι Κυµαίοι 

έστειλαν να ρωτήσουν το πλησιέστερο µαντείο του Απόλλωνα περί του πρακτέου, 

και ο θεό̋ απάντησε να παραδώσουν τον ικέτη στου̋ Πέρσε̋. Ένα̋ εξέχων 

πολίτη̋ (τῶν ἀστῶν ἐὼν δόκιµο̋) ονόµατι Αριστόδικο̋ διαφώνησε για λόγου̋ 

αρχή̋ µε τον χρησµό και πήγε να ζητήσει δεύτερη χρησµοδότηση:  

Ἀπικοµένων δὲ ἐ̋ Βραγχίδα̋, ἐχρηστηριάζετο ἐκ πάντων Ἀριστόδικο̋ 

ἐπειρωτέων τάδε· «Ὦναξ, ἦλθε παρ' ἡµέα̋ ἱκέτη̋ Πακτύη̋ ὁ Λυδὸ̋ φεύγων 

θάνατον βίαιον πρὸ̋ Περσέων· οἱ δέ µιν ἐξαιτέονται προεῖναι Κυµαίου̋ 

κελεύοντε̋. Ἡµεῖ̋ δὲ δειµαίνοντε̋ τὴν Περσέων δύναµιν τὸν ἱκέτην ἐ̋ τόδε οὐ 

τετολµήκαµεν ἐκδιδόναι, πρὶν ἂν τὸ ἀπὸ σέο ἡµῖν δηλωθῇ ἀτρεκέω̋ ὁκότερα 

ποιέωµεν.» Ὁ µὲν ταῦτα ἐπειρώτα, ὁ δ' αὖτι̋ τὸν αὐτόν σφι χρησµὸν ἔφαινε 

κελεύων ἐκδιδόναι Πακτύην Πέρσῃσι. Πρὸ̋ ταῦτα ὁ Ἀριστόδικο̋ ἐκ προνοίη̋ 

ἐποίεε τάδε· περιιὼν τὸν νηὸν κύκλῳ ἐξαίρεε τοὺ̋ στρουθοὺ̋ καὶ ἄλλα ὅσα ἦν 

νενεοσσευµένα ὀρνίθων γένεα ἐν τῷ νηῷ. Ποιεῦντο̋ δὲ αὐτοῦ ταῦτα λέγεται 

φωνὴν ἐκ τοῦ ἀδύτου γενέσθαι φέρουσαν µὲν πρὸ̋ τὸν Ἀριστόδικον, λέγουσαν 

δὲ τάδε· «Ἀνοσιώτατε ἀνθρώπων, τί τάδε τολµᾷ̋ ποιέειν; Τοὺ̋ ἱκέτα̋ µεὸ ἐκ 
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τοῦ νηοῦ κερα˙ζει̋;» Ἀριστόδικον δὲ οὐκ ἀπορήσαντα πρὸ̋ ταῦτα εἰπεῖν· 

«Ὦναξ, αὐτὸ̋ µὲν οὕτω τοῖσι ἱκέτῃσι βοηθέει̋, Κυµαίου̋ δὲ κελεύει̋ τὸν ἱκέτην 

ἐκδιδόναι;» Τὸν δὲ αὖτι̋ ἀµείψασθαι τοῖσδε· «Ναὶ κελεύω, ἵνα γε ἀσεβήσαντε̋ 

θᾶσσον ἀπόλησθε, ὡ̋ µὴ τὸ λοιπὸν περὶ ἱκετέων ἐκδόσιο̋ ἔλθητε ἐπὶ τὸ 

χρηστήριον.» (Ηρόδ. 1.158-159.) 

 

Απ’ ό,τι βλέπουµε, όταν ο Αριστόδικο̋ πήρε για δεύτερη φορά την ίδια 

απάντηση, θέλησε να δηλώσει τη διαφωνία του, καθώ̋ και τον λόγο για τον οποίο 

διαφωνούσε, µε µια συµβολική παράσταση: άρχισε να διώχνει τα πουλιά που 

είχαν φωλιάσει στον ναό για να δείξει µε αυτόν τον παραλληλισµό ότι η έκδοση 

του ικέτη ήταν ασεβή̋ πράξη.  

Παρόµοιο τρόπο διατύπωση̋ απόψεων ακολουθεί και ο Θαλή̋ για να εξηγήσει 

στον Σόλωνα γιατί δεν παντρεύτηκε και δεν έκανε παιδιά: 

Πρὸ̋ Θαλῆν δ' εἰ̋ Μίλητον ἐλθόντα τὸν Σόλωνα θαυµάζειν, ὅτι γάµου καὶ 

παιδοποιία̋ τὸ παράπαν ἠµέληκε, καὶ τὸν Θαλῆν τότε µὲν σιωπῆσαι, 

διαλιπόντα δ' ἡµέρα̋ ὀλίγα̋ ἄνδρα παρασκευάσαι ξένον, ἀρτίω̋ ἥκειν 

φάσκοντα δεκαταῖον ἐξ Ἀθηνῶν. πυθοµένου δὲ τοῦ Σόλωνο̋ εἰ δή τι καινὸν ἐν 

ταῖ̋ Ἀθήναι̋, δεδιδαγµένον ἃ χρὴ λέγειν τὸν ἄνθρωπον ‘οὐδὲν’ εἰπεῖν ‘ἕτερον 

εἰ µὴ νὴ ∆ία νεανίσκου τινὸ̋ ἦν ἐκφορὰ καὶ προὔπεµπεν ἡ πόλι̋. 

 ἦν γὰρ υἱὸ̋ ὡ̋ ἔφασαν ἀνδρὸ̋ ἐνδόξου καὶ πρωτεύοντο̋ ἀρετῇ τῶν 

πολιτῶν· οὐ παρῆν δ' ἀλλ' ἀποδηµεῖν ἔφασαν αὐτὸν ἤδη πολὺν χρόνον’. ‘ὦ 

δυστυχὴ̋ ἐκεῖνο̋’ φάναι τὸν Σόλωνα· ‘τίνα δ' ὠνόµαζον αὐτόν;’ ’ἤκουσα’ φάναι 

‘τοὔνοµα’ τὸν ἄνθρωπον, ‘ἀλλ' οὐ µνηµονεύω· πλὴν ὅτι πολὺ̋ λόγο̋ ἦν αὐτοῦ 

σοφία̋ καὶ δικαιοσύνη̋’. οὕτω δὴ καθ' ἑκάστην ἀπόκρισιν τῷ φόβῳ 

προσαγόµενον τὸν Σόλωνα καὶ τέλο̋ ἤδη συντεταραγµένον, αὐτὸν ὑποβαλεῖν 

τοὔνοµα τῷ ξένῳ, πυνθανόµενον µὴ Σόλωνο̋ ὁ τεθνηκὼ̋ ὠνοµάζετο.  

φήσαντο̋ δὲ τοῦ ἀνθρώπου, τὸν µὲν ὁρµῆσαι παίειν τὴν κεφαλὴν καὶ τἆλλα 

ποιεῖν καὶ λέγειν ἃ συµβαίνει τοῖ̋ περιπαθοῦσι, τὸν δὲ Θαλῆν ἐπιλαβόµενον 

αὐτοῦ καὶ γελάσαντα, ‘ταῦτά τοι’ φάναι ‘ὦ Σόλων ἐµὲ γάµου καὶ παιδοποιία̋ 

ἀφίστησιν, ἃ καὶ σὲ κατερείπει τὸν ἐρρωµενέστατον. ἀλλὰ θάρρει τῶν λόγων 
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ἕνεκα τούτων· οὐ γάρ εἰσιν ἀληθεῖ̋.’ ταῦτα µὲν οὖν Ἕρµιππο̋ ἱστορεῖν φησι 

Πάταικον, ὃ̋ ἔφασκε τὴν Αἰσώπου ψυχὴν ἔχειν. (Πλούταρχο̋, Σόλων 6.1-3.) 

 

Εδώ ο Θαλή̋ καταφεύγει µεν στον λόγο για να παρουσιάσει την άποψή του, 

στήνει όµω̋ κανονική παράσταση βάζοντα̋ κάποιον άλλον να παίξει τον ρόλο 

του αγγέλου κακών νέων. Ο ρόλο̋ απαιτεί από τον «ηθοποιό» να έχει µόλι̋ 

φτάσει από την Αθήνα και να ανακοινώνει µε τη δραµατική τεχνική του σασπέν̋ 

ότι πέθανε ο γιο̋ του Σόλωνα· η παράσταση απαιτεί τη συµµετοχή του Σόλωνα 

µέχρι την τραγική κορύφωση όπου ο πατέρα̋ συνειδητοποιεί πω̋ πέθανε ο γιο̋ 

του και αρχίζει να οδύρεται. Τότε µόνον ο Θαλή̋ διακόπτει την παράσταση και 

δηλώνει πω̋ το όλο δρώµενο σκοπό είχε να εξηγήσει γιατί δεν θέλει γάµο και 

παιδιά. 

Ο ίδιο̋ ο Σόλων καταφεύγει σε τέτοιε̋ παραστάσει̋ για να δηλώσει την 

πολιτική του τοποθέτηση. Η δηµόσια περσόνα του σφυρηλατείται από την ποίησή 

του, την οποία χρησιµοποιεί ω̋ µέσο έκφραση̋ πολιτικού λόγου. ∆εν αρκείται 

όµω̋ στα ποιήµατα: ο Σόλων καταφεύγει και σε συµβολικέ̋ πράξει̋ για να 

γνωστοποιήσει στου̋ Αθηναίου̋ τι̋ πολιτικέ̋ απόψει̋ του. Όπω̋ µα̋ 

παραδίδεται, ο Σόλων ήθελε οι Αθηναίοι να καταλάβουν τη Σαλαµίνα, και όταν η 

πολιτική αυτή ηττήθηκε, βρήκε τρόπο να την επαναφέρει στην ηµερήσια διάταξη: 

Ἐπεὶ δὲ µακρόν τινα καὶ δυσχερῆ πόλεµον οἱ ἐν ἄστει περὶ τῆ̋ Σαλαµινίων 

νήσου Μεγαρεῦσι πολεµοῦντε̋ ἐξέκαµον, καὶ νόµον ἔθεντο µήτε γράψαι τινὰ 

µήτ' εἰπεῖν αὖθι̋ ὡ̋ χρὴ τὴν πόλιν ἀντιποιεῖσθαι τῆ̋ Σαλαµῖνο̋, ἢ θανάτῳ 

ζηµιοῦσθαι, βαρέω̋ φέρων τὴν ἀδοξίαν ὁ Σόλων, καὶ τῶν νέων ὁρῶν πολλοὺ̋ 

δεοµένου̋ ἀρχῆ̋ ἐπὶ τὸν πόλεµον, αὐτοὺ̋ δὲ µὴ θαρροῦντα̋ ἄρξασθαι διὰ τὸν 

νόµον, ἐσκήψατο µὲν ἔκστασιν τῶν λογισµῶν, καὶ λόγο̋ εἰ̋ τὴν πόλιν ἐκ τῆ̋ 

οἰκία̋ διεδόθη παρακινητικῶ̋ ἔχειν αὐτόν· ἐλεγεῖα δὲ κρύφα συνθεὶ̋ καὶ 

µελετήσα̋ ὥστε λέγειν ἀπὸ στόµατο̋, ἐξεπήδησεν εἰ̋ τὴν ἀγορὰν ἄφνω, 

πιλίδιον περιθέµενο̋. ὄχλου δὲ πολλοῦ συνδραµόντο̋, ἀναβὰ̋ ἐπὶ τὸν τοῦ 

κήρυκο̋ λίθον, ἐν ᾠδῆ διεξῆλθε τὴν ἐλεγείαν ἧ̋ ἐστιν ἀρχή  

αὐτὸ̋ κῆρυξ ἦλθον ἀφ' ἱµερτῆ̋ Σαλαµῖνο̋,  

κόσµον ἐπέων ᾠδὴν ἀντ' ἀγορῆ̋ θέµενο̋.  
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τοῦτο τὸ ποίηµα Σαλαµὶ̋ ἐπιγέγραπται καὶ στίχων ἑκατόν ἐστι, χαριέντω̋ 

πάνυ πεποιηµένων. τότε δ' ᾀσθέντο̋ αὐτοῦ, καὶ τῶν φίλων τοῦ Σόλωνο̋ 

ἀρξαµένων ἐπαινεῖν, µάλιστα δὲ τοῦ Πεισιστράτου τοῖ̋ πολίται̋ 

ἐγκελευοµένου καὶ παρορµῶντο̋ πείθεσθαι τῷ λέγοντι, λύσαντε̋ τὸν νόµον 

αὖθι̋ ἥπτοντο τοῦ πολέµου, προστησάµενοι τὸν Σόλωνα. (Πλούταρχο̋, Σόλων 

8.1-3.) 

 

Πέρα από τη σύνδεση του Σόλωνα µε τον Πεισίστρατο (θέµα που θα θίξουµε 

παρακάτω), προκύπτει σαφώ̋ από το κείµενο του Πλουτάρχου πω̋ η ποίηση του 

Σόλωνα του δίνει πρόσφορο έδαφο̋ για να συνδυάσει την απαγγελία µε την 

παράσταση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ο Σόλων δεν δρα µόνο̋· υπάρχει µια 

οµάδα ανθρώπων, οι οπαδοί του, που επέχουν ρόλο ενθουσιασµένου θεατή. Η 

παράσταση πάντω̋, παρά την προφανή «αναληθοφάνειά» τη̋ (ο Σόλων δεν είναι 

κήρυκα̋ από τη Σαλαµίνα, οι οπαδοί του σίγουρα είναι γνωστοί σε όλου̋) έπεισε 

του̋ Αθηναίου̋. Αφού είναι αδύνατον να πείστηκαν οι Αθηναίοι χάρη στην 

επιδεξιότητα µε την οποία του̋ εξαπάτησε ο Σόλων, θα πρέπει να υποθέσουµε ότι 

πείστηκαν χάρη στα επιχειρήµατά του. ∆εν γνωρίζουµε βέβαια µε ακρίβεια τι είπε 

ή µάλλον τι απήγγειλε ο Σόλων (από το ποίηµα Σαλαµί̋ µόνο το πρώτο δίστιχο 

έφτασε ω̋ εµά̋) αλλά ωστόσο η παράσταση «Σαλαµί̋» θα πρέπει να θεωρήθηκε 

πειστική· και οι Αθηναίοι θα πρέπει να την αντιµετώπισαν σαν να επρόκειτο για 

την εκφώνηση πολιτικού λόγου. Ο Σόλων εκλέχθηκε αργότερα –µετά το 

περιστατικό αυτό– άρχων και διαλλακτή̋ µεταξύ των ολίγων και του δήµου (Αθ. 

πολ. 5.2), ω̋ εξέχουσα προσωπικότητα κοινή̋ αποδοχή̋. Είναι λοιπόν πιθανό η 

µεγάλη εκτίµηση που έχαιρε ω̋ δηµόσιο πρόσωπο και ω̋ ικανό̋ πολιτικό̋ να 

απέρρεε και από την ικανότητά του να πείθει – µέσω παραστάσεων.  

Ο Σόλων θα µπορούσε αν ήθελε να γίνει τύραννο̋ τη̋ Αθήνα̋.30 Όπω̋ και να 

έχει, για ένα διάστηµα του είχε αποδοθεί πράγµατι πολύ µεγάλη εξουσία. Ο Σόλων 

συγκαταλέγεται επίση̋ στου̋ Επτά Σοφού̋, µια οµάδα από προσωπικότητε̋ τη̋ 

                                                 
30 Βλ. λόγου χάρη το ποίηµά του (απ. 33) που παρατέθηκε πιο πάνω, καθώ̋ και τα ποιήµατα 

απ. 32 και 34. 



 31

αρχἀκή̋ κυρίω̋ εποχή̋ για τι̋ οποίε̋ έχουµε λίγα ή και καθόλου στοιχεία.31 ∆εν 

υπάρχει οµογνωµία για το ποιοι ανήκουν στου̋ Επτά Σοφού̋ (ή πόσοι τελικά 

είναι), κατά τον ∆ιογένη Λαέρτιο όµω̋ αναµφισβήτητα περιλαµβάνονται στην 

εκλεκτή οµάδα ο Θαλή̋, ο Βία̋, ο Πιττακό̋ και ο Σόλων. ∆εν θα αναφέρουµε εδώ 

όλα τα ονόµατα που παραθέτει ο ∆ιογένη̋ Λαέρτιο̋ ω̋ προταθέντε̋ Σοφού̋· 

αρκεί να πούµε ότι στον κατάλογο –εκτό̋ από τον Πιττακό που ήδη αναφέρθηκε– 

συγκαταλέγονται ο Περίανδρο̋ και ο Πεισίστρατο̋: Σοφοὶ δὲ ἐνοµίζοντο οἵδε· 

Θαλῆ̋, Σόλων, Περίανδρο̋, Κλεόβουλο̋, Χείλων, Βία̋, Πιττακό̋. τούτοι̋ 

προσαριθµοῦσιν Ἀνάχαρσιν τὸν Σκύθην, Μύσωνα τὸν Χηνέα, Φερεκύδην τὸν 

Σύριον, Ἐπιµενίδην τὸν Κρῆτα· ἔνιοι δὲ καὶ Πεισίστρατον τὸν τύραννον (1.13). 

Αναφέρει επίση̋ ότι παραδίδεται πω̋ κάποτε οι Επτά Σοφοί µαζεύτηκαν στην 

οικία του Κυψέλου. 

∆εν είναι σαφέ̋ –ούτε στου̋ ίδιου̋ του̋ αρχαίου̋ συγγραφεί̋ ήταν– γιατί 

δηµιουργήθηκε η έννοια των Επτά Σοφών και ποιε̋ ακριβώ̋ ιδιότητε̋ έπρεπε να 

κατέχει ένα άτοµο για να περιληφθεί στην οµάδα αυτή.32 Ο R. P. Martin έχει µια 

ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συνεισφορά στο όλο θέµα· αναφέρεται στου̋ 

                                                 
31 Βλ. ∆ιογένη̋ Λαέρτιο̋ 1.13 και 1.40-42. Κάποιε̋ πληροφορίε̋ δίνει και ο Πλάτων στον 

Πρωταγόρα 343a, λιγότερε̋ ο Αριστοτέλη̋ στα Ηθικά νικοµάχεια 6.7. Οι Επτά Σοφοί 

εµφανίζονται και σε άλλου̋ αρχαίου̋ συγγραφεί̋, αλλά σαν απλή αναφορά. 

32 Λίγοι είναι οι φιλόσοφοι (όπω̋ ο Θαλή̋ και ο Πυθαγόρα̋, αν και ο δεύτερο̋ παραµένει 

µάλλον µια σκοτεινή µορφή). Άτοµα όπω̋ ο Χίλων ή ο Επιµενίδη̋ ο Κρη̋ συνδέονται µάλλον 

περισσότερο µε την ερµηνεία των θείων σηµείων παρά µε οτιδήποτε άλλο. Ο ∆ιογένη̋ Λαέρτιο̋ 

παραθέτει στο απόσπασµα που παραπέµπουµε τι̋ διάφορε̋ απόψει̋ οι οποίε̋ είχαν διατυπωθεί 

για του̋ Επτά Σοφού̋. Ο Πλάτων, διά στόµατο̋ Σωκράτη, λέει ότι ήσαν λακωνικοί στα λόγια και 

ότι είχαν ω̋ µέρο̋ συνάθροιση̋ τον ναό του Απόλλωνα στου̋ ∆ελφού̋, πληροφορία η οποία 

συµφωνεί µε την ιδιότητα του Χίλωνα και του Επιµενίδη, ίσω̋ µάλιστα και του Πεισίστρατου [πβ. 

την πληροφορία του Ηροδότου (5.90) για του̋ χρησµού̋ των Πεισιστρατιδών στην Ακρόπολη και 

το λήµµα Βάκι̋ στη Σούδα για τον Πεισίστρατο: ἐπίθετον Πεισιστράτου. ἦν δὲ χρησµολόγο̋. 

Φιλήτα̋ δὲ ὁ Ἐφέσιό̋ φησι τρεῖ̋ Βάκιδα̋: ὁ µὲν ἐξ Ἐλεῶνο̋ τῆ̋ Βοιωτία̋, ὁ δὲ Ἀθηναῖο̋, ὁ δὲ 

Ἀρκὰ̋ ἐκ πόλεω̋ Καφύη̋, ὃ̋ καὶ Κύδα̋ ἐκαλεῖτο καὶ Ἀλήτη̋. Θεόποµπο̋ δὲ ἐν τῇ θ΄ τῶν 

Φιλιππικῶν ἄλλα τε πολλὰ περὶ τούτου τοῦ Βάκιδο̋ ἱστορεῖ παράδοξα, καὶ ὅτι ποτὲ τῶν 

Λακεδαιµονίων τὰ̋ γυναῖκα̋ µανείσα̋ ἐκάθηρεν, Ἀπόλλωνο̋ τούτοι̋ τοῦτον καθαρτὴν δόντο̋].   
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Επτά Σοφού̋ ω̋ «άτοµα που προβαίνουν σε δηµόσια, πολιτική, ποιητική 

παράσταση» («public, political, poetic performers») και το επεξηγεί: «Λέγοντα̋ 

παράσταση εννοώ µια δηµόσια παρουσίαση, σηµαντικών ζητηµάτων, µε λόγια ή 

κινήσει̋, η οποία χρησιµοποιεί συµβάσει̋ και είναι ανοιχτή στον έλεγχο και την 

κριτική, ιδίω̋ την κριτική του ύφου̋» («By performance I mean a public 

enactment, about important matters, in word or gesture, employing conventions and 

open to scrutiny and criticism, especially criticism of style»).33 Νοµίζω ότι αυτή η 

αποτίµηση τη̋ πολιτική̋ δράση̋ των Επτά Σοφών µπορεί να χαρακτηρίσει 

γενικότερα την πολιτική των προσώπων στην αρχἀκή Ελλάδα, όπω̋ φαίνεται 

από τα παραδείγµατα που προηγήθηκαν. Τα δηµόσια πρόσωπα στα οποία 

αναφερθήκαµε πιο πάνω, µολονότι δεν έχουν τι̋ ίδιε̋ πολιτικέ̋ απόψει̋, 

θεωρήθηκαν επιτυχηµένοι πολιτικοί, άνδρε̋ πανελλήνιου κύρου̋ και Σοφοί λόγω 

του τρόπου µε τον οποίον εκδήλωσαν τι̋ απόψει̋ και τι̋ διεκδικήσει̋: µε την 

παράσταση (performance). 

Αναφέρω αυτά τα περιστατικά, στα οποία πρωταγωνιστούν πολιτικοί 

εγνωσµένου κύρου̋, για να δείξω ότι αυτή η ικανότητα για δηµόσια παράσταση 

µε στόχο την έκφραση µια̋ πολιτική̋ άποψη̋ είναι µια ιδιότητα που προσδίδει 

µεγάλη επιρροή σε όποιον την έχει και θεωρείται, κατά µία έννοια, προσόν του 

καλού πολιτικού και ίδιον του µεγάλου άνδρα. Αν θεωρήσουµε ότι οι Σοφοί (όσοι 

κι αν είναι) δεν θεωρήθηκαν Σοφοί χάρη στο φιλοσοφικό του̋ έργο, αλλά χάρη 

στι̋ σώφρονε̋ συµβουλέ̋ του̋, χάρη στην επιδεξιότητα που επέδειξαν στον 

χειρισµό πολιτικών καταστάσεων, ιδίω̋ πολιτικών κρίσεων, και χάρη στην 

ξεχωριστή ικανότητά του̋ να σκηνοθετούν µια πολιτική παράσταση, τότε 

µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι συµπυκνώνουν το ιδεώδε̋ του πολιτικού άνδρα 

τη̋ αρχἀκή̋ εποχή̋. Όπω̋ είδαµε (σηµ. 32), οι Επτά Σοφοί θεωρούνται ενίοτε 

ολιγόλογοι και έχοντε̋ ιδιαίτερη σχέση µε τη µαντική. Η σχέση µε τη µαντική θα 

µπορούσε να δηλώνει την άµεση επαφή του̋ µε την πηγή τη̋ γνώση̋ και τη̋ 

                                                 
33 R. P. Martin, «The Seven Sages as performers of wisdom», στο C. Dougherty / L. Kurke (επιµ.), 

Cultural Poetics in Archaic Greece. Cult, Performance, Politics, Κέµπριτζ 1999, 119 και 115-116 

αντίστοιχα. 
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έµπνευση̋, τον Απόλλωνα. Η λακωνική έκφραση θα µπορούσε να ερµηνευθεί µε 

την προτίµηση του αρχἀκού κοινού στην παράσταση. Είναι ένα̋ τοµέα̋ στον 

οποίο, όπω̋ θα δούµε, διαπρέπει ο Πεισίστρατο̋, υποψήφιο̋ Σοφό̋. 

 

  

Η πολιτική κατάσταση στην Αθήνα στα τέλη του 7ου και τι̋ αρχέ̋ του 6ου 

αιώνα. Ο Πεισίστρατο̋ 

 

Στα τέλη του 7ου αιώνα και στι̋ αρχέ̋ του 6ου αιώνα, η Αθήνα βρίσκεται 

αντιµέτωπη µε δύο σοβαρά προβλήµατα. Το πρώτο είναι η πολιτική αστάθεια, 

λόγω τη̋ φύση̋ του πολιτικού συστήµατο̋, και το δεύτερο η κοινωνική αστάθεια, 

λόγω τη̋ µεγάλη̋ εκµετάλλευση̋ των κατώτερων στρωµάτων από µια µικρή ελίτ. 

Το πρώτο γνωστό σε µα̋ σύµπτωµα τη̋ πολιτική̋ αστάθεια̋ είναι η απόπειρα του 

Κύλωνα να γίνει τύραννο̋. Ο ολυµπιονίκη̋ και ευπατρίδη̋ Κύλων, γαµπρό̋ του 

τυράννου των Μεγάρων, επιχειρεί να γίνει τύραννο̋ µε τη βοήθεια συνοµηλίκων 

του καθώ̋ και του πεθερού του. Καταλαµβάνει την Ακρόπολη, αλλά οι Αθηναίοι 

τον πολιορκούν και τον αναγκάζουν να φύγει. Κάποιοι από του̋ οπαδού̋ του 

όµω̋ παραµένουν εγκλωβισµένοι και καταφεύγουν ικέτε̋ στον βωµό τη̋ Αθηνά̋. 

Οι άρχοντε̋, µε επικεφαλή̋ τον Αλκµεωνίδη Μεγακλή, του̋ υπόσχονται ότι αν 

αφήσουν τον βωµό δεν θα του̋ σκοτώσουν, αλλά τελικά δεν τηρούν την υπόσχεσή 

του̋. Χρόνια µετά, και αφού ο Μεγακλή̋ έχει πεθάνει, το γένο̋ του εξορίζεται 

από την Αθήνα ω̋ εναγέ̋.  

Με τον Κύλωνα έχουµε την πρώτη απόπειρα στην Αθήνα να εγκαθιδρυθεί 

τυραννίδα. Όπω̋ φαίνεται, η δράση του Κύλωνα δεν είναι ασυνήθιστη. Εάν 

κοιτάξουµε στον Ηρόδοτο, θα δούµε ότι υπάρχουν αρκετέ̋ ιστορίε̋ µε νέου̋ 

άνδρε̋, οι οποίοι φεύγουν από την πόλη του̋ µαζί µε συνοµηλίκου̋ για να βρουν 

αλλού την τύχη του̋ ω̋ ηγέτε̋ µια̋ νέα̋ πόλη̋, που είτε την κατέκτησαν είτε την 

ίδρυσαν.34 Το καινοφανέ̋ µε τον Κύλωνα είναι ότι επιχειρεί να το κάνει στην ίδια 

του την πόλη. 

                                                 
34 Πβ. και την ιστορία του Σπαρτιάτη ∆ωριέα και των συντρόφων του (Ηρόδ. 5.41 κ.ε.). 
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Η ιστορία του Κύλωνα είναι ενδεικτική για το πόσο βαθιά διχασµένη ήταν η 

άρχουσα τάξη τη̋ Αθήνα̋ τότε· διαφορετικά δεν µπορούµε να κατανοήσουµε τον 

λόγο που το γένο̋ του Μεγακλή εξορίστηκε ω̋ εναγέ̋. Η καταδίκη των 

Αλκµεωνιδών δεν ήλθε παρά µία γενιά µετά, και είναι σίγουρο ότι αν οι Αθηναίοι 

ήθελαν να βρουν έναν υπαίτιο για κάποια συµφορά, θα µπορούσαν ωραιότατα να 

επιλέξουν κάποιον άλλον. Η εξορία του̋ σηµαίνει ότι η ενέργεια του Κύλωνα ποτέ 

δεν έπαψε να συζητείται µέσα στην πόλη και ότι ο Κύλων, εκτό̋ από αντιπάλου̋, 

είχε και οπαδού̋. Η αντίδραση άλλωστε των Αλκµεωνιδών, η δολοφονία δηλαδή 

όσων είχαν καταφύγει ω̋ ικέτε̋ στον βωµό, το πιστοποιεί. Όπω̋ βλέπουµε λοιπόν, 

στα τέλη του 7ου αιώνα η Αθήνα ήταν πεδίο οξύτατων αντιπαραθέσεων µεταξύ 

αριστοκρατών, και οι συγκρούσει̋ µπορούσαν να καταλήξουν και στον ένοπλο 

αγώνα και τι̋ πολιτικέ̋ δολοφονίε̋. 

Η ιστορία του Κύλωνα, όπω̋ και η καταδίκη αργότερα των αντιπάλων του, 

µα̋ προσφέρει ένα πλαίσιο για την κρίση του πολιτικού και κοινωνικού 

συστήµατο̋ στην Αθήνα στα τέλη του 7ου και στι̋ αρχέ̋ του 6ου αιώνα. Την 

κατάσταση την περιγράφει µε αρκετή λεπτοµέρεια ο Σόλων, πρωταγωνιστή̋ στη 

δεύτερη µεγάλη αντιπαράθεση, την εξέγερση του δήµου εναντίον των γνωρίµων, 

οπότε και θα αποκτήσει τι̋ ευρείε̋ δικαιοδοσίε̋ του άρχοντα / διαλλακτή. Από 

τι̋ περιγραφέ̋ τη̋ Αθηναίων πολιτεία̋ και των ποιηµάτων του Σόλωνα 

προκύπτει ότι η άρχουσα τάξη τη̋ Αθήνα̋ εκείνη̋ τη̋ εποχή̋ εκµεταλλευόταν 

ασύστολα τον υπόλοιπο πληθυσµό και καρπωνόταν όλη την παραγωγή, µέσα από 

το σύστηµα τη̋ εξαρτηµένη̋ εργασία̋ και τη̋ υποδούλωση̋ λόγω χρεών.35 Η 

εξέγερση αυτών των καταδυναστευόµενων οµάδων δεν κατεστάλη, αλλά 

προφανώ̋ ούτε έγινε δυνατό να αποκτήσουν την εξουσία. Πάντω̋ η αµφισβήτηση 

του κοινωνικού συστήµατο̋ και του ρόλου των ευγενών πρέπει να ήταν τόσο 

ριζική και ευρεία, ώστε µόνο η αλλαγή πρόβαλλε ω̋ λύση και µάλιστα µε 

διαιτησία. 

                                                 
35 Για τι̋ µορφέ̋ τη̋ υποδούλωση̋ αυτή̋ και για την κεντρική του̋ σηµασία στο σύστηµα 

εκµετάλλευση̋ των κατώτερων τάξεων από τι̋ ελίτ, βλ. M. I. Finley, Οικονοµία και κοινωνία στην 

αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 1991, τόµ. 2, κεφ. 9.  
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Επιλέχθηκε ο Σόλων, Αθηναίο̋ ο ίδιο̋, ποιητή̋ και πρόσωπο µε κύρο̋ διότι 

ανήκε στα άτοµα εκείνα που θεωρούνταν οι διανοούµενοι τη̋ εποχή̋ και ω̋ 

τέτοιοι είχαν έναν σχεδόν θεσµικό πολιτικό ρόλο σε διαδικασίε̋ κρίσιµε̋, ρόλο̋ ο 

οποίο̋ δεν καλυπτόταν από κανένα αξίωµα και όργανο. Κατά τον Σόλωνα, όπω̋ 

το διατυπώνει στην ποίησή του, το πρόβληµα είναι η δυσνοµίη και η λύση, η 

εὐνοµίη (απ. 4, στ. 31 και 31). Το ποίηµα αυτό προφανώ̋ γράφτηκε όταν 

ξέσπασαν οι συγκρούσει̋ µεταξύ δήµου και γνωρίµων (πβ. στ. 23-25) και 

επιρρίπτει ευθύνε̋ και στι̋ δύο αντίπαλε̋ οµάδε̋ διότι δεν ξέρουν πού να 

σταµατήσουν. Η δυσνοµίη, κατά τον Σόλωνα, επηρεάζει όλη την πόλη και το κάθε 

άτοµο ξεχωριστά, και εξαπλώνεται σαν ένα υπερφυσικό κακό (στ. 26-29), 

προκαλώντα̋ εµφύλιο πόλεµο (στ. 19). Ενώ η εὐνοµίη εµποδίζει το άδικο διότι 

βάζει τέλο̋ στην πλεονεξία και την ύβρη, καθώ̋ και στο υπερφυσικό κακό (ἄτη) 

που είναι η δυσνοµίη (στ. 32-39). Μπορούµε να υποθέσουµε ότι αυτή ήταν η 

δηµόσια στάση του Σόλωνα κατά τι̋ ταραχέ̋ και ο λόγο̋ για τον οποίο 

επιλέχθηκε να συµβιβάσει του̋ αντιπάλου̋. Άλλωστε, όπω̋ µα̋ παραδίδει η 

Αθηναίων πολιτεία, από τα τρία θεωρούµενα ω̋ δηµοτικώτατα µέτρα του 

Σόλωνα (το πρώτο είναι η απαγόρευση τη̋ δουλική̋ εξάρτηση̋ των Αθηναίων), 

τα δύο αφορούν τη δικαιοσύνη: το ἐξεῖναι τῷ βουλοµένῳ τιµωρεῖν ὑπὲρ τῶν 

ἀδικουµένων και η εἰ̋ τὸ δικαστήριον ἔφεσι̋ (9.1). 

Ο Σόλων προσπαθεί να επιλύσει δύο βασικά προβλήµατα. Πρώτον, θέτει τι̋ 

βάσει̋ για τη συγκρότηση του σώµατο̋ των Αθηναίων πολιτών· εφεξή̋ ο 

Αθηναίο̋ είναι ελεύθερο̋ και µετέχει στην απονοµή τη̋ δικαιοσύνη̋.36 Η 

µεταρρύθµιση αυτή, όπω̋ προκύπτει από τι̋ πηγέ̋, αµφισβητήθηκε µεν αλλά δεν 

αναιρέθηκε. ∆εύτερον, ο Σόλων ορίζει θεσµικά τη συµµετοχή των ευπατριδών 

στην εξουσία. Ακόµη και αν δεχτούµε ότι τα τέλη πρὁπήρχαν του Σόλωνα, 

νοµίζω ότι µπορούµε να του αποδώσουµε τον σαφή καθορισµό του̋, όπω̋ και τη 

                                                 
36 Βλ. και R. J. Bonner / Gertrude Smith, The Administration of Justice from Homer to Aristotle, 

τόµ. 1, Νέα Υόρκη 1968 (α΄ έκδ. 1938), 170, όπου αναφέρεται για τη φράση ξυνήγαγον τὸν δῆµον 

του Σόλωνα: «κατά κύριο λόγο σηµαίνει ότι οργάνωσε τον λαό σε πολιτικό σώµα µε σαφεί̋ 

λειτουργίε̋». 
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δηµιουργία του ανώτερου τέλου̋ των πεντακοσιοµέδιµνων. Πιστεύω δηλαδή ότι ο 

Σόλων προσπάθησε να βάλει κανόνε̋ στη διαµάχη του ανώτερου κοινωνικού 

στρώµατο̋ για το ποιο γένο̋, ποιο άτοµο ή ποια συµµαχία θα επηρεάζει 

περισσότερο το πολιτικό γίγνεσθαι στην Αθήνα. Έτσι χώρισε του̋ ευπατρίδε̋ σε 

δύο οµάδε̋, του̋ πεντακοσιοµέδιµνου̋ και του̋ τριακοσιοµέδιµνου̋, ορίζοντα̋ 

αυστηρά ότι ο πλούτο̋ του̋, άρα και η πολιτική του̋ επιρροή, θα εξαρτάται 

ευθέω̋ από την έγγεια περιουσία του̋, και µάλιστα από τι̋ καλλιεργήσιµε̋ 

εκτάσει̋ του̋. Όλα τα άλλα στοιχεία που πιστοποιούν τον πλούτο, και εποµένω̋ 

το κύρο̋, δεν προσµετρώνται. Ούτε οι συµµαχίε̋ µε εξωτερικέ̋ δυνάµει̋ ούτε τα 

πολυτελή αντικείµενα ούτε οι λαµπρέ̋ επιδείξει̋ σε κοινωνικέ̋ και θρησκευτικέ̋ 

εκδηλώσει̋ – ούτε η περσόνα µεγάλου ανδρό̋. Υποθέτω πω̋ µε αυτόν τον τρόπο 

έλπιζε να εξοµαλύνει κάπω̋ την κατάσταση και να βάλει εντό̋ πλαισίου την 

πολιτική διαδικασία.37 Εδώ απέτυχε οικτρά. Όπω̋ αναφέρεται, η αρχἀκή πόλη 

ήταν πεδίο ενδηµικών στάσεων µεταξύ των ευγενών για αυτό που ο G. Anderson 

αποκάλεσε «εκ των πραγµάτων εξουσία» («de facto authority»), δηλαδή την 

ικανότητα να επηρεάζουν την πολιτική διαδικασία γενικά, ανεξαρτήτω̋ 

αξιώµατο̋.38 

Από τι̋ δύο µεγάλε̋ ταραχέ̋ που συγκλόνισαν την Αθήνα στα τέλη του 7ου 

και στι̋ αρχέ̋ του 6ου αιώνα προκύπτουν µερικά βασικά στοιχεία για την 

πολιτική διαδικασία στην πόλη. Κυρίω̋, προκύπτει ότι η επίλυση των κρίσεων, 

κάθε είδου̋ κρίσεων, απαιτεί κάθε φορά την προσφυγή σε έκτακτα µέτρα – στην 

περίπτωση του Κύλωνα απαιτεί τη δολοφονία των αντιπάλων, στην περίπτωση 

τη̋ στάσεω̋ των πολλών κατά των ολίγων απαιτεί τη µεσολάβηση του διαλλακτή. 

Τα έκτακτα µέτρα κάθε φορά αναλαµβάνει να τα επεξεργαστεί και να τα 

εφαρµόσει ένα̋ άνθρωπο̋, µια προσωπικότητα εξέχουσα, µε ευρεία αποδοχή. 

                                                 
37 Έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι «Το πρόβληµα που αντιµετώπιζε ο Σόλων ... ήταν κατ’ 

ουσίαν η αντιπαλότητα µεταξύ των γενών»: J. R. Ellis / G. R. Stanton, «Factional conflict and 

Solon's reforms», Phoenix 22/2 (1968) 107. Σίγουρα  η αντιπαλότητα µεταξύ των γενών είχε γίνει 

ενδηµική, αλλά αυτό είναι το ένα µόνο από τα προβλήµατα που είχε να αντιµετωπίσει ο Σόλων. 

38 Anderson, «Before tyrannoi were tyrants», 179-182. 
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Στην πρώτη περίπτωση κλήθηκε ο Επιµενίδη̋ ο Κρη̋,39 στη δεύτερη ο Σόλων (και 

οι δύο, όπω̋ είδαµε, περιλαµβάνονται στου̋ Επτά Σοφού̋).  

Ένα δεύτερο σηµείο άξιο παρατήρηση̋ είναι ότι στη διάρκεια των ταραχών 

συνεχώ̋ ανακύπτει το θέµα τη̋ τυραννίδα̋. Αυτό γίνεται εµφανέ̋ στην ποίηση 

του Σόλωνα. Άλλωστε, και η στάσι̋ µεταξύ γνωρίµων και δήµου ξεκίνησε λίγο 

µετά την εξορία των Αλκµεωνιδών ω̋ εναγών, όπω̋ αναφέρεται τουλάχιστον 

στην Αθηναίων πολιτεία – ένα γεγονό̋ δηλαδή άµεσα συνδεδεµένο µε την 

προηγούµενη απόπειρα του Κύλωνα να γίνει τύραννο̋. Τώρα, υπάρχει ένα γενικό 

αίτηµα προ̋ τον Σόλωνα να γίνει τύραννο̋ (Σόλων απ. 5, 32, 33, 34· Αθ. πολ. 11.2–

12.1). Είναι, νοµίζω, σαφέ̋ ότι η πολιτική κατάσταση, όπου στι̋ πρὁπάρχουσε̋ 

έριδε̋ των ανώτερων στρωµάτων έχει προστεθεί και η διάσταση µε τα κατώτερα 

στρώµατα, έχει φτάσει στο µη περαιτέρω, και κανεί̋ δεν έχει εµπιστοσύνη σε 

κανέναν. Είναι όµω̋ απαραίτητο να υπάρχει κάποια καλή προαίρεση και 

εµπιστοσύνη για να λειτουργήσει οποιοδήποτε πολιτικό καθεστώ̋. Αλλά στην 

Αθήνα εκείνη̋ τη̋ εποχή̋ όλοι οι φορεί̋ εξουσία̋ και όλα τα πρόσωπα µοιάζουν 

να έχουν υποστεί πλήρη απαξίωση.40 

                                                 
39 Εδώ αξίζει να σηµειώσουµε την κρητική καταγωγή του Επιµενίδη. Για κάποιο λόγο, δύο από 

τι̋ βασικέ̋ µυθικέ̋ αφηγήσει̋ τη̋ Αθήνα̋, οι οποίε̋ αιτιολογούν την εγκαθίδρυση σηµαντικών 

λατρευτικών τελετών, έχουν ένα νήµα που η µία άκρη του ακουµπά στην Κρήτη: τα Οσχοφόρια 

και τα Ελευσίνια µυστήρια. Στην πρώτη περίπτωση εορτάζεται η επιστροφή από την Κρήτη (H. W. 

Parke, Festivals of the Athenians, Λονδίνο 1986, 78-79). Στη δεύτερη (σύµφωνα µε τον Οµηρικό 

Ύµνο στη ∆ήµητρα), η θεά συναντά τι̋ κόρε̋ του Κελεού µεταµορφωµένη σε θνητή γυναίκα από 

την Κρήτη.  

40 Τι ακριβώ̋ σηµαίνει ότι οι Αθηναίοι χρειάστηκαν έναν διαλλακτή για να επιλύσουν την 

κρίση µεταξύ γνωρίµων και δήµου (Αθ. πολ. 5.1-2); Κατά τον C. Meier, The Greek Discovery of 

Politics, Κέµπριτζ 1990, 41-42, ακριβώ̋ επειδή υπήρχε µεγάλη ρευστότητα, δεν κατέστη δυνατό να 

αποκτήσει µία τάξη, και να κατοχυρώσει θεσµικά και πέραν αµφισβήτηση̋, το µονοπώλιο στη 

γνώση. Η σκέψη και η παιδεία αναπτύχθηκαν αυτόνοµα και οι φορεί̋ του̋, άνδρε̋ που απέκτησαν 

φήµη ω̋ σοφοί, κατέληξαν να αποτελούν έναν διακριτό πολιτικό παράγοντα, στον οποίον 

κατέφευγαν οι υπόλοιποι όποτε παρουσιαζόταν κρίση. Μία τέτοια περίπτωση είναι και ο Σόλων, 

τον οποίον η παράδοση εγγράφει στου̋ Επτά Σοφού̋. 
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Ο Σόλων αρνείται να αναλάβει αυτόν τον ρόλο, θεωρώντα̋ ότι πρέπει να 

κάνουν µια προσπάθεια να διαχειριστούν το πολιτικό γίγνεσθαι µε βάση του̋ 

νόµου̋ του, νόµοι οι οποίοι στοχεύουν στο να προσδιορίσουν τον ρόλο και την 

εξουσία τη̋ κάθε αρχή̋ και του κάθε Αθηναίου.  

Μετά τι̋ µεταρρυθµίσει̋ του Σόλωνα, οι ευγενεί̋ χάνουν τον τρόπο να 

αποσπούν τόσο αποτελεσµατικά τον πλούτο. Αλλά και το γεγονό̋ και µόνον ότι 

έχουν επιβληθεί γραπτοί νόµοι οι οποίοι απορρίπτουν την ίδια την ιδέα τη̋ «εκ 

των πραγµάτων εξουσία̋» πρέπει να αποτέλεσε ένα εξίσου σοβαρό πλήγµα σε 

αυτό το στρώµα ανθρώπων. Πόσο σοβαρό, φαίνεται από την αντίδραση ατόµων 

και οµάδων στην περίοδο αµέσω̋ µετά, η οποία µοιάζει εξαιρετικά 

αλλοπρόσαλλη, σε τέτοιο βαθµό που και οι αρχαίοι συγγραφεί̋ ξαφνιάζονται και 

ελάχιστα κατανοούν τα κίνητρα και τι̋ πράξει̋ των πρωταγωνιστών. Όπω̋ µα̋ 

πληροφορεί η Αθηναίων πολιτεία (13.1-2), αρχίζουν να ερίζουν για το αξίωµα του 

άρχοντα, το οποίο άλλοτε το καταλαµβάνουν µεµονωµένα άτοµα (όπω̋ ο 

∆αµασία̋) και άλλοτε συλλογικά όργανα (όπω̋ οι ∆έκα άρχοντε̋). Όλε̋ αυτέ̋ οι 

απόπειρε̋ είναι εξαιρετικά βραχύβιε̋. Ελλείψει στοιχείων, είναι κάπω̋ δύσκολο 

να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι για τον απώτερο στόχο του ∆αµασία ή για το τι 

σήµαιναν οι 5 ευπατρίδε̋, 3 ἄγροικοι και 2 δηµιουργοί, πέρα από το ότι οι ∆έκα 

άρχοντε̋ ίσω̋ αποτελούσαν µια πιο συναινετική προσπάθεια να λυθεί το θέµα τη̋ 

εξουσία̋, µε αναφορά στη µυθική παράδοση του Θησέα (ο οποίο̋ σύµφωνα µε τον 

Πλούταρχο δηµιούργησε τι̋ τρει̋ αυτέ̋ οµάδε̋). Το µόνο που µοιάζει σίγουρο 

είναι ότι επικρατεί µεγάλη ρευστότητα, ότι το πολιτικό καθεστώ̋ που 

οραµατίστηκε ο Σόλων δεν «περπατάει» µε τίποτα, και ότι δεδοµένη̋ τη̋ µεγάλη̋ 

σύγχυση̋ δηµιουργούνται συνασπισµοί οι οποίοι προσπαθούν να περιβληθούν το 

χαµένο κύρο̋ των ατόµων και το έτι ανύπαρκτο κύρο̋ των θεσµών. 

 

1. Οι τρει̋ στάσει̋ 

 

Μετά τον ∆αµασία και του̋ ∆έκα άρχοντε̋, ή και ταυτόχρονα µε αυτέ̋ τι̋ 

εξελίξει̋, τρει̋ στάσει̋ αναπτύσσονται στην Αθήνα: οι Παράλιοι, οι Πεδιακοί και 

οι ∆ιάκριοι, µε επικεφαλή̋ αντίστοιχα τον Μεγακλή, τον Λυκούργο και τον 
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Πεισίστρατο. Σε αυτό συµφωνούν όλε̋ οι πηγέ̋ µα̋ (µε µικρέ̋ αποκλίσει̋ στα 

ονόµατα των στάσεων). Πρόκειται για την πρώτη επίσηµη εµφάνιση του 

Πεισίστρατου στην ιστορία τη̋ Αθήνα̋. Κάποιε̋ πηγέ̋ παραδίδουν ότι είχε 

συµβάλει προηγουµένω̋ στην κατάληψη τη̋ Νίσαια̋, επινείου των Μεγάρων 

(Ηρόδ. 1.59· Αθ. πολ. 14.1),41 αλλά την πληροφορία αυτή θα την επεξεργαστούµε 

αργότερα· πρώτα θα µα̋ απασχολήσουν όσε̋ πράξει̋ του Πεισίστρατου 

αποσκοπούν, κατά τι̋ πηγέ̋, στην τυραννίδα. 

Α̋ δούµε πρώτα τι̋ πληροφορίε̋ που µα̋ παρέχουν οι πηγέ̋ για τι̋ στάσει̋. Ο 

Ηρόδοτο̋, η παλαιότερη πηγή, αναφέρει τα εξή̋: στασιαζόντων τῶν παράλων καὶ 

τῶν ἐκ τοῦ πεδίου Ἀθηναίων, καὶ τῶν µὲν προεστεῶτο̋ Μεγακλέο̋ τοῦ 

Ἀλκµέωνο̋, τῶν δὲ ἐκ τοῦ πεδίου Λυκούργου τοῦ Ἀριστολα˙δεω, [ο 

Πεισίστρατο̋] καταφρονήσα̋ τὴν τυραννίδα ἤγειρε τρίτην στάσιν, συλλέξα̋ δὲ 

στασιώτα̋ καὶ τῷ λόγῳ τῶν ὑπερακρίων προστὰ̋ µηχανᾶται τοιάδε (1.59). Για 

τον Ηρόδοτο λοιπόν, η στάσι̋ του Πεισίστρατου έπεται των άλλων δύο. 

∆ιαφορετική γνώµη φαίνεται να έχει η Αθηναίων πολιτεία, που δεν αναφέρει 

άλλη χρονική αφετηρία για τη στάσιν του Πεισίστρατου. Οι πληροφορίε̋ που 

παρέχει είναι περισσότερε̋ από αυτέ̋ που δίνει ο Ηρόδοτο̋: ἦσαν δ' αἱ στάσει̋ 

τρεῖ̋· µία µὲν τῶν παραλίων, ὧν προειστήκει Μεγακλῆ̋ ὁ Ἀλκµέωνο̋, οἵπερ 

ἐδόκουν µάλιστα διώκειν τὴν µέσην πολιτείαν. ἄλλη δὲ τῶν πεδιακῶν, οἳ τὴν 

ὀλιγαρχίαν ἐζήτουν· ἡγεῖτο δ' αὐτῶν Λυκοῦργο̋. τρίτη δ' ἡ τῶν διακρίων, ἐφ' ᾗ 

τεταγµένο̋ ἦν Πεισίστρατο̋, δηµοτικώτατο̋ εἶναι δοκῶν. προσεκεκόσµηντο δὲ 

τούτοι̋ οἵ τε ἀφῃρηµένοι τὰ χρέα διὰ τὴν ἀπορίαν, καὶ οἱ τῷ γένει µὴ καθαροὶ 

διὰ τὸν φόβον· … εἶχον δ' ἕκαστοι τὰ̋ ἐπωνυµία̋ ἀπὸ τῶν τόπων ἐν οἷ̋ 

                                                 
41 ∆εν ξέρω κατά πόσον αυτή η πληροφορία αληθεύει ή όχι, αλλά οι αρχαίοι συγγραφεί̋ 

πάντω̋ επιµένουν στη σχέση τυράννων – στρατιωτική̋ ηγεσία̋, βλ. και Αριστοτέλη̋, Πολιτικά 

1305α 20-24. Αυτό προκύπτει ακόµα και για τι̋ περιπτώσει̋ που δεν το δηλώνουν ρητά. Ο 

Μιλτιάδη̋, λόγου χάρη, είναι στρατηγό̋ και τύραννο̋ στη Χερσόνησο (Ηρόδ. 4.137). Ο Σικυώνιο̋ 

Κλεισθένη̋ ονοµάζει τη µία φυλή Αρχελάου̋ από το δικό του αξίωµα (Ηρόδ. 5.67-68). Το αξίωµα 

αρχέλαο̋ δεν µπορεί να σηµαίνει άλλο παρά αρχηγό̋ του στρατού. Και µόνο το γεγονό̋ πω̋ 

αρκετοί κρατήθηκαν ή ανήλθαν στην εξουσία µε τη χρήση ένοπλη̋ βία̋ σηµαίνει πω̋ πράγµατι 

είχαν υπό τον έλεγχό του̋ τον στρατό. 
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ἐγεώργουν. ∆ηµοτικώτατο̋ δ' εἶναι δοκῶν ὁ Πεισίστρατο̋ καὶ σφόδρ' 

εὐδοκιµηκὼ̋ ἐν τῷ πρὸ̋ Μεγαρέα̋ πολέµῳ … (13.4-5, 14.1). Η τρίτη πηγή, ο 

Πλούταρχο̋ (Σόλων), θεωρεί πω̋ οι τρει̋ στάσει̋ εξελίχθηκαν ταυτόχρονα, αλλά 

τοποθετεί την απαρχή του̋ πολύ πιο πριν, στα µετά τον Κύλωνα χρόνια, αφού 

είχαν εκδιωχθεί οι εναγεί̋· άρα ο Πεισίστρατο̋, ο Λυκούργο̋ και ο Μεγακλή̋ 

ηγήθηκαν ήδη διαµορφωµένων παρατάξεων:  Αἱ δ' Ἀθῆναι τῆ̋ Κυλωνείου 

διαπεπαυµένη̋ ταραχῆ̋, καὶ µεθεστώτων ὥσπερ εἴρηται τῶν ἐναγῶν, τὴν παλαιὰν 

αὖθι̋ στάσιν ὑπὲρ τῆ̋ πολιτεία̋ ἐστασίασαν, ὅσα̋ ἡ χώρα διαφορὰ̋ εἶχεν, εἰ̋ 

τοσαῦτα µέρη τῆ̋ πόλεω̋ διεστώση̋. ἦν γὰρ τὸ µὲν τῶν ∆ιακρίων γένο̋ 

δηµοκρατικώτατον, ὀλιγαρχικώτατον δὲ τὸ τῶν Πεδιέων, τρίτοι δ' οἱ Πάραλοι 

µέσον τινὰ καὶ µεµειγµένον αἱρούµενοι πολιτεία̋ τρόπον, ἐµποδὼν ἦσαν καὶ 

διεκώλυον τοὺ̋ ἑτέρου̋ κρατῆσαι (13.1). (∆εν προκύπτει σαφώ̋ από το κείµενο 

αν οι συγκεκριµένε̋ στάσει̋, µε τι̋ δεδοµένε̋ ονοµασίε̋, δηµιουργήθηκαν µετά ή 

πριν τον Κύλωνα.) Πιο κάτω, και αφού πρώτα αναφέρει τη διαµάχη την οποία 

κλήθηκε να συµβιβάσει ο Σόλων, ο Πλούταρχο̋ επανέρχεται στι̋ στάσει̋: Οἱ δ' ἐν 

ἄστει πάλιν ἐστασίαζον ἀποδηµοῦντο̋ τοῦ Σόλωνο̋, καὶ προειστήκει τῶν µὲν 

Πεδιέων Λυκοῦργο̋, τῶν δὲ Παράλων Μεγακλῆ̋ ὁ Ἀλκµαίωνο̋, Πεισίστρατο̋ δὲ 

τῶν ∆ιακρίων, ἐν οἷ̋ ἦν ὁ θητικὸ̋ ὄχλο̋ καὶ µάλιστα τοῖ̋ πλουσίοι̋ ἀχθόµενο̋, 

ὥστε χρῆσθαι µὲν ἔτι τοῖ̋ νόµοι̋ τὴν πόλιν, ἤδη δὲ πράγµατα νεώτερα προσδοκᾶν 

καὶ ποθεῖν ἅπαντα̋ ἑτέραν κατάστασιν, οὐκ ἴσον ἐλπίζοντα̋, ἀλλὰ πλέον ἕξειν 

ἐν τῇ µεταβολῇ καὶ κρατήσειν παντάπασι τῶν διαφεροµένων (29.1).  

Ουσιαστικά, ποιε̋ πληροφορίε̋ αποκοµίζουµε; Όπω̋ προκύπτει, οι τρει̋ πηγέ̋ 

διαφωνούν για την περίοδο σχηµατισµού των στάσεων. Η ηροδότεια εκδοχή λέει 

τα εξή̋: πρώτα σχηµατίστηκαν οι Παράλιοι και οι Πεδιακοί, και µετά οι ∆ιάκριοι, 

σε χρόνο που δεν προσδιορίζεται. Η εκδοχή τη̋ Αθηναίων πολιτεία̋ αναφέρει: 

όλε̋ οι στάσει̋ σχηµατίστηκαν ταυτόχρονα, στα χρόνια περί τον ∆αµασία, µε 

κύρια δράση µετά τον ∆αµασία και του̋ ∆έκα άρχοντε̋. Τέλο̋, η πλουτάρχεια 

εκδοχή: οι τρει̋ στάσει̋ δηµιουργήθηκαν, αν όχι πριν τον Κύλωνα, πάντω̋ 

κάποια στιγµή µετά τον καθαρµό τη̋ πόλη̋ από τον Επιµενίδη και πριν την 

ανάδειξη του Σόλωνα στο αξίωµα του άρχοντα. Οι γνωστοί όµω̋ και από τι̋ 

άλλε̋ δύο πηγέ̋ αρχηγοί τέθηκαν επικεφαλή̋ µετά την αποχώρηση του Σόλωνα. 
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Άρα, δεν υπάρχει διαφωνία ω̋ προ̋ το ότι τα τρία αυτά πρόσωπα συνδέονται µε 

τι̋ στάσει̋, και οι δύο στι̋ τρει̋ πηγέ̋ συµφωνούν και για το πότε. Παραµένει 

εντούτοι̋ ανοιχτό το ζήτηµα τη̋ δηµιουργία̋ των ίδιων των στάσεων, όπω̋ 

ανοιχτό παραµένει και το ζήτηµα τη̋ φύση̋ του̋. Ο Ηρόδοτο̋ δεν αναφέρει 

καθόλου για ποιον λόγο σχηµατίστηκαν οι δύο πρώτε̋ στάσει̋ ούτε γιατί έριζαν. 

Αναφέρει µόνο πω̋ η τρίτη στάσι̋ σχηµατίστηκε αποκλειστικά και µόνον επειδή 

ο Πεισίστρατο̋ έβαλε στόχο να γίνει τύραννο̋ τη̋ Αθήνα̋ (καταφρονήσα̋ 

τυραννίδο̋). Ο Αριστοτέλη̋ θεωρεί πω̋ οι Παράλιοι είχαν ω̋ πολιτικό στόχο τη 

µέση πολιτεία, οι Πεδιακοί την ολιγαρχία, ενώ για του̋ ∆ιακρίου̋ η άποψή του 

είναι λιγότερο άµεση και πιο περιφραστική: ο αρχηγό̋ του̋ έχει τη φήµη 

δηµοτικωτάτου· έχει διακριθεί στον πόλεµο εναντίον των Μεγαρέων· στου̋ 

οπαδού̋ του, πλην των ∆ιακρίων, περιλαµβάνονται οι ἀφῃρηµένοι τὰ χρέα διὰ 

τὴν ἀπορίαν και οι τῷ γένει µὴ καθαροὶ διὰ τὸν φόβον. Ο Πλούταρχο̋ συµφωνεί 

µε τον Αριστοτέλη: ἦν γὰρ τὸ µὲν τῶν ∆ιακρίων γένο̋ δηµοκρατικώτατον, 

ὀλιγαρχικώτατον δὲ τὸ τῶν Πεδιέων, τρίτοι δ' οἱ Πάραλοι µέσον τινὰ καὶ 

µεµειγµένον αἱρούµενοι πολιτεία̋ τρόπον, ἐµποδὼν ἦσαν καὶ διεκώλυον τοὺ̋ 

ἑτέρου̋ κρατῆσαι, ενώ του̋ ∆ιακρίου̋ υποστηρίζει και ο θητικὸ̋ ὄχλο̋. Ο 

Αριστοτέλη̋ είναι ο µόνο̋ που αναφέρει ότι οι ονοµασίε̋ των στάσεων 

οφείλονται στην τοποθεσία όπου είχαν τα κτήµατά του̋ οι επικεφαλή̋ (ή και οι 

οπαδοί, δεν είναι σίγουρο σε ποιου̋ ακριβώ̋ αναφέρεται). Εποµένω̋, ο τοπικό̋ 

παράγοντα̋ υπεισέρχεται µόνο στην αφήγηση του Αριστοτέλη – αλλά εµµέσω̋ και 

στου Ηροδότου (η φράση τῶν ἐκ τοῦ πεδίου Ἀθηναίων µοιάζει να δηλώνει τόπο). 

Ο υπερτοπικό̋ πολιτικό̋ παράγοντα̋ υπεισέρχεται, µε διαφορετικό τρόπο, και 

στι̋ τρει̋ αφηγήσει̋: ο Ηρόδοτο̋, έστω και µε παραλείψει̋, αποδίδει την τρίτη 

στάσιν στην επιθυµία του Πεισίστρατου να γίνει τύραννο̋ τη̋ Αθήνα̋· ο 

Πλούταρχο̋ ακολουθεί πάνω κάτω τον Αριστοτέλη, µόνο που θεωρεί του̋ 

∆ιακρίου̋ συλλήβδην δηµοκρατικού̋· και ο Αριστοτέλη̋ µένει πιστό̋ στο σχήµα 

που εκφράζεται στα Πολιτικά 1305α 20-24 (οἱ προστάται τοῦ δήµου, ὅτε 

πολεµικοὶ γένοιντο, τυραννίδι ἐπετίθεντο. πάντε̋ δὲ τοῦτο ἔδρων ὑπὸ τοῦ δήµου 

πιστευθέντε̋, ἡ δὲ πίστι̋ ἦν ἡ ἀπέχθεια ἡ πρὸ̋ τοὺ̋ πλουσίου̋, οἷον Ἀθήνησί τε 
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Πεισίστρατο̋ στασιάσα̋ πρὸ̋ τοὺ̋ πεδιακού̋), προσθέτοντα̋ όµω̋ και την 

τοπική διάσταση. 

Όσον αφορά τώρα το διακύβευµα τη̋ πολιτική̋ διαµάχη̋, και οι τρει̋ πηγέ̋ 

συµφωνούν λίγο πολύ πω̋ ήταν η πολιτειακή συγκρότηση. Ο Ηρόδοτο̋, όπω̋ 

είδαµε, το αναφέρει εµµέσω̋, αφού θεωρεί πω̋ η στάσι̋ των Υπερακρίων ήταν το 

όχηµα του Πεισίστρατου για να γίνει τύραννο̋. Αυτή η τελευταία διαπίστωση 

µοιάζει προφανώ̋ κάπω̋ µετέωρη, α̋ µα̋ επιτραπεί όµω̋ να τη συζητήσουµε πιο 

κάτω, αφού πρώτα δούµε τη συνεισφορά τη̋ σύγχρονη̋ έρευνα̋ στο θέµα των 

τριών στάσεων. 

Τα στοιχεία, όπω̋ έχει ήδη φανεί, είναι λιγοστά. Το θέµα δεν πρέπει να 

ενδιέφερε και πολύ του̋ αρχαίου̋ ιστορικού̋, ή ίσω̋, προσέκρουσαν και εκείνοι 

στο ίδιο εµπόδιο στο οποίο προσκρούουν οι σύγχρονοι οµόλογοί του̋ – την 

έλλειψη τεκµηρίων. Γεγονό̋ πάντω̋ είναι πω̋ αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο 

να διευκρινισθεί τι από τι̋ –λιγοστέ̋ έστω– πληροφορίε̋ που µα̋ µεταφέρουν 

οφείλεται σε καθαρά ιστορική έρευνα και τι σε ιστορική ερµηνεία. Οι σύγχρονοι 

µελετητέ̋, εν γνώσει του προβλήµατο̋, έχουν αποπειραθεί µε τη σειρά του̋ να 

δώσουν κάποιε̋ ερµηνείε̋, οι οποίε̋ µπορούν χονδρικά να συνοψιστούν ω̋ εξή̋: 

πρώτον, οι τρει̋ στάσει̋ είναι καθαρά τοπικά δηµιουργήµατα µε επικεφαλή̋ έναν 

ευγενή ο οποίο̋ χρησιµοποιεί τα τοπικά δίκτυα για να προωθήσει του̋ 

προσωπικού̋ του στόχου̋.42 ∆εύτερον, οι τρει̋ στάσει̋ αντανακλούν τι̋ 

διαφορετικέ̋ οικονοµικοκοινωνικέ̋ συνθήκε̋ των τριών περιοχών.43 Τρίτον, οι 

τρει̋ στάσει̋ δεν έχουν τοπικό έρεισµα, εκφράζουν όµω̋ διαφορετική πολιτική 

                                                 
42 Η άποψη αυτή εκφράζεται εναργέστερα και πληρέστερα από τον R. Sealey, «Regionalism in 

Archaic Athens», Historia. Zeitschrift für alte Geschichte 9 (1960) 155-180. 

43 H πιο επεξεργασµένη µελέτη ανήκει στον A. French, «The party of Peisistratos», Greece & 

Rome, 2nd ser., 6/1 (1959) 46-57. Η αφετηρία αυτή̋ τη̋ άποψη̋ βρίσκεται στον P. Ure, «The origin 

of the tyrannis», Journal of Hellenic Studies 26 (1906), ο οποίο̋ άλλωστε εξηγούσε τη γένεση τη̋ 

τυραννίδα̋ µε οικονοµικού̋ όρου̋. Επειδή όµω̋ η συγκεκριµένη ερµηνεία που προσφέρει για τη 

στάσιν του Πεισίστρατου απορρίπτεται από όλου̋ του̋ µεταγενέστερου̋ ερευνητέ̋, ακόµη και 

από όσου̋ κινούνται προ̋ την κατεύθυνση των διακριτών οικονοµικών συνθηκών ανά περιοχή, 

δεν θα τη σχολιάσουµε εδώ.  
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επιδίωξη.44 Εάν οµαδοποιώ έτσι τα κείµενα των µελετητών, επικεντρώνοντα̋ σε 

τρει̋ κυρίω̋ από αυτού̋, είναι γιατί έχουν ασχοληθεί πιο εµπεριστατωµένα µε το 

θέµα από ό,τι οι υπόλοιποι, οι οποίοι µπορεί να αρκούνται στη διατύπωση µια̋ 

γνώµη̋ όχι µεγαλύτερη̋ έκταση̋ από πέντε αράδε̋. ∆εν πρέπει να ξενίζει λοιπόν 

που η πρόσφατη βιβλιογραφία δεν έχει να προσφέρει νέα στοιχεία στην έρευνα επί 

του θέµατο̋· οι ερευνητέ̋ τείνουν είτε να αγνοούν τι̋ τρει̋ στάσει̋ είτε να 

αποδοµούν την ιστορική αφήγηση που προκύπτει από τι̋ πηγέ̋ (όπω̋ ο Lavelle, 

που θα δούµε πιο κάτω). Η µόνη τάση που προσπαθεί ακόµα να καταλάβει τι 

ακριβώ̋ ήταν οι τρει̋ στάσει̋ αναλώνεται, κατά την άποψή µου τουλάχιστον, 

στην προσπάθεια για ακριβή οριοθέτηση των περιοχών που περικλείουν οι 

στάσει̋.45  

Γενικά, οι περισσότεροι ερευνητέ̋ δέχονται ότι οι ονοµασίε̋ των τριών 

στάσεων παραπέµπουν σε αναγνωρίσιµε̋ γεωγραφικέ̋ ενότητε̋, οι οποίε̋ 

δηµιουργούνται από τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά τη̋ Αττική̋ και 

αναφέρονται ω̋ τέτοιε̋ ακόµη και πολύ µετά την περίοδο που εξετάζεται εδώ. 

Ορισµένοι θεωρούν ότι το πεδίον, η πάραλο̋ και η διακρία δεν αφορούν 

συγκεκριµένε̋ περιοχέ̋, παρά οποιοδήποτε µέρο̋ τη̋ Αττική̋ έχει πεδιάδα, είναι 

παραλαθάσσιο ή ορεινό. Ο Hopper46 αποκρούει τέτοιου είδου̋ επιχειρήµατα 

αρκετά πειστικά –κατά τη γνώµη µα̋– και αποδεικνύει µε βάση τον Θουκυδίδη ότι 

το Πεδίον είναι η περιοχή µεταξύ Αιγάλεω, Πάρνηθα̋, Πεντελικού και Υµηττού· η 

Πάραλο̋ γη, τα Μεσόγεια και η Γλυφάδα, η Βάρη, η Βάρκιζα, η Ανάβυσσο̋ και 

το Λαύριο.47 Τη ∆ιακρία την τοποθετεί στη ΒΑ Αττική, µε βάση τη µυθική 

παράδοση των Παλλαντιδών: ο Λύκο̋, η επικράτεια του οποίου ονοµάζεται και 

                                                 
44 Εδώ, η καλύτερη τοποθέτηση έγινε από τον R. J. Hopper, «“Plain,” “Shore,” and “Hill” in early 

Athens», Annual of the British School at Athens 56 (1961) 189-219. 

45 Βλ. A. Andrewes, «The tyranny of Pisistratus», Cambridge Ancient History, 1982, τόµ. 3, µέρο̋ 

3, κεφ. 44, 394-399. 

46 Hopper, «“Plain,” “Shore,” and “Hill”», 189-219. 

47 Στο ίδιο, 190-191. 
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∆ιακρία, κληρονοµεί τον ἀντίπλευρον κῆπον Εὐβοία̋· η περιοχή περιλαµβάνει και 

τον Μαραθώνα.48 

Ο Hopper απορρίπτει το σκεπτικό τη̋ τοπική̋ συγκρότηση̋ των στάσεων, 

επειδή θεωρεί ότι οι επικεφαλή̋ του̋ δεν µπορούν να συνδεθούν ασφαλώ̋ µε τι̋ 

περιοχέ̋. Για τον Λυκούργο δεν έχουµε κανένα στοιχείο, και είναι µάλλον 

αυθαίρετο να συµπεραίνουµε ότι καταγόταν από του̋ Βουτάδε̋. Ο Μεγακλή̋, του 

οποίου η παρουσία υποδηλώνει πω̋ το γένο̋ του είχε επιστρέψει από την εξορία, 

δεν µπορούµε να γνωρίζουµε πού είχε κτήµατα. Ο Πεισίστρατο̋ είναι ο µόνο̋ που 

µπορεί να συνδεθεί τοπικά, αν ισχύει η πληροφορία του Πλουτάρχου περί 

καταγωγή̋ εκ Βραυρώνα̋49 και η πληροφορία του Ησύχιου ότι η Βραυρώνα 

ανήκε στη ∆ιακρία. Με βάση τα παραπάνω, ο Hopper συνάγει ότι τα τοπικά 

ονόµατα των άλλων δύο στάσεων προέκυψαν κατ’ αντιστοιχία µε τη στάσιν του 

Πεισίστρατου, για την οποία δεν δέχεται την πληροφορία του Αριστοτέλη (ότι 

περιλάµβανε του̋ τὰ χρέα ἀφῃρηµένου̋ και του̋ τῷ γένει µὴ καθαρού̋) ω̋ 

αναχρονιστική.50 Ο Hopper απορρίπτει επίση̋ την ιδέα περί διαφορετικών 

οικονοµικών συνθηκών ανά περιοχή· κατ’ αυτόν, το όποιο πολιτικό παιχνίδι τη̋ 

εποχή̋ εκτυλισσόταν στο κέντρο, στο ἀστυ, άρα οι πολιτικέ̋ οµαδοποιήσει̋ είχαν 

άξονα την Αθήνα. Επιπλέον, τίποτε δεν µα̋ επιτρέπει να διακρίνουµε διαφορετική 

παραγωγική βάση στι̋ περιοχέ̋, ούτε  µειονεκτική οικονοµική κατάσταση σε 

                                                 
48 Στο ίδιο, 192-193. Τη̋ ίδια̋ άποψη̋ είναι και ο French, «The party of Peisistratos», 46-48 και 

53, αλλά θεωρεί πω̋ τα Μεσόγεια ανήκαν στη ∆ιακρία. Ο Sealey, «Regionalism in Archaic 

Athens», 163, τοποθετεί του̋ ὑπερακρίου̋ στην ανατολική Αττική (Βραυρώνα), αλλά για τι̋ άλλε̋ 

δύο στάσει̋ θεωρεί πω̋ γενικά ανήκαν κάπου στην πεδιάδα επί τη̋ οποία̋ δεσπόζει το άστυ, µε 

βάση την έγγεια περιουσία των Αλκµεωνιδών στα κλασικά χρόνια και την ταύτιση του Λυκούργου 

µε το γένο̋ του συνονόµατου πολιτικού του 4ου αιώνα.    

49 τὸν δὲ Σόλωνά φασιν ἀποδεῖξαι τοῖ̋ δικασταῖ̋, ὅτι Φιλαῖο̋ καὶ Εὐρυσάκη̋ οἱ Αἴαντο̋ υἱοί, 

τῆ̋ Ἀθήνησι πολιτεία̋ µεταλαβόντε̋, παρέδοσαν τὴν νῆσον αὐτοῖ̋ καὶ κατῴκησαν ὁ µὲν ἐν 

Βραυρῶνι τῆ̋ Ἀττικῆ̋, ὁ δ' ἐν Μελίτῃ, καὶ δῆµον ἐπώνυµον Φιλαίου τὸν Φιλἀδῶν ἔχουσιν, ὅθεν 

ἦν Πεισίστρατο̋. (Πλούταρχο̋, Σόλων 10.2). Βλ. και D. Whitehead, The Demes of Attica 508/7 – 

ca. 250 BC. A Political and Social Study, Princeton University Press, 1986, 24, σηµ. 83, όπου η 

καταγωγή του Πεισίστρατου από τη Βραυρώνα θεωρείται σίγουρη. 

50 Hopper, «“Plain,” “Shore”, and “Hill”», 196-200. 
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κάποια, λόγου χάρη στη ∆ιακρία. Και οι τρει̋ περιοχέ̋ έχουν αγροτική 

δραστηριότητα, ενώ οι έµποροι αποκλείεται να είχαν συγκεντρωθεί σε ένα µέρο̋ 

στην Πάραλο, δεδοµένου ότι κατά πάσα πιθανότητα µε το θαλάσσιο εµπόριο 

ασχολούνταν κυρίω̋ ευγενεί̋. Αν επιµείνουµε ότι στη ∆ιακρία κατοικούσαν 

κυρίω̋ ορεσίβιοι βοσκοί, θα δυσκολευτούµε να αποδείξουµε γιατί η άποψη αυτών 

των ανθρώπων επηρέαζε τα πολιτικά πράγµατα. Εν ολίγοι̋, o Hopper πιστεύει ότι 

οι τρει̋ στάσει̋ είναι µεταγενέστερη κατασκευή, και το τριµερέ̋ σχήµα 

υιοθετήθηκε διότι πίστευαν ότι ερµήνευε την τότε πολιτική κατάσταση: η Αττική 

δηλαδή ήταν χωρισµένη σε αντιδραστικού̋, σολωνικού̋ και δηµοκρατικού̋.51 

  Ο Hopper πάντω̋ θεωρεί ότι υπήρχαν αντιµαχόµενε̋ οµάδε̋ µε πολιτικό 

διακύβευµα, το οποίο εντοπίζει στην εξωτερική πολιτική. Οι οµάδε̋ όµω̋ δεν 

ήσαν τρει̋, αλλά δύο: η µία (στην οποία εντάσσει τον Σόλωνα, του̋ Αλκµεωνίδε̋ 

και τον Πεισίστρατο) επιθυµούσε µια περισσότερο επεκτατική («forward-looking» 

την αποκαλεί) πολιτική, κατάληψη τη̋ Σαλαµίνα̋ και του Σιγείου, πόλεµο µε τα 

Μέγαρα, σαφή εχθρική στάση προ̋ την Αίγινα, η οποία θα αξιοποιούσε στο 

έπακρο τι̋ δυνατότητε̋ τη̋ Αθήνα̋, ενώ η άλλη (στην οποία εντάσσει τον 

Κύλωνα) αντιτίθετο σε τέτοια ξανοίγµατα. Τα δύο αυτά πολιτικά προγράµµατα 

εξακολούθησαν να υπάρχουν και αργότερα, στον 5ο αιώνα, όπω̋ εκδηλώθηκαν µε 

το θέµα τη̋ συγκρότηση̋ ναυτικού ή τη̋ αθηνἀκή̋ ηγεµονία̋ στη ∆ηλιακή 

συµµαχία.52   

Ο French,53 αν και όχι ρητά, επίση̋ βασίζεται σε ένα διπολικό σχήµα για να 

εξηγήσει τη γένεση και τη σύνθεση τη̋ παράταξη̋ του Πεισίστρατου, αφήνοντα̋ 

ουσιαστικά απέξω του̋ Παράλιου̋. Επίση̋, φέρνει στο επίκεντρο τη̋ ανάλυσή̋ 

του, χωρί̋ να παραγνωρίζει τη σηµασία των πολεµικών εξελίξεων (κατάληψη τη̋ 

Σαλαµίνα̋) όπου εστιάζει ο Hopper, τον αντίκτυπο των εξελίξεων αυτών στην 

οικονοµικοκοινωνική κατάσταση τη̋ Αττική̋ – και ιδίω̋ τη̋ ∆ιακρία̋ και του 

άστεω̋. Όπω̋ και ο Hopper, έτσι και ο French θεωρεί ότι ο πολιτικό̋ 

                                                 
51 Στο ίδιο, 202-208. 

52 Στο ίδιο, 210-217. 

53 Βλ. σηµ. 41. 
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αντιδραστήρα̋ τη̋ Αθήνα̋ είναι το άστυ: οι όποιε̋ αλλαγέ̋ στη ∆ιακρία 

επηρεάζουν το σύνολο τη̋ Αττική̋ µόνο αφού πρώτα επηρεάσουν το άστυ. 

Συγκεκριµένα, η ∆ιακρία, περιοχή πλούσια και διότι διαθέτει γη (όπω̋ 

σηµειώθηκε, ο French περιλαµβάνει τα Μεσόγεια) και διότι διαθέτει λιµάνι (τι̋ 

Πρασιέ̋) από το οποίο διακινείται µεγάλο µέρο̋ του εµπορίου τη̋ Αττική̋, 

πλήττεται από την κατάληψη τη̋ Σαλαµίνα̋ γιατί τώρα πια το Φάληρο επισκιάζει 

τι̋ Πρασιέ̋. Επειδή όµω̋ είχε περάσει ένα διάστηµα ανάπτυξη̋, κατέληξε πλέον 

να έχει πλεονάζοντα πληθυσµό, ο οποίο̋ πήγε στο άστυ – ένα είδο̋ εσωτερική̋ 

µετανάστευση̋. Οι ωφεληµένοι τη̋ υπόθεση̋ είναι οι γαιοκτήµονε̋ του Πεδίου. Ο 

Πεισίστρατο̋ λοιπόν τέθηκε επικεφαλή̋ του δυσαρεστηµένου «προλεταριάτου» 

των ∆ιακρίων (και νυν κατοικούντων στο άστυ), καθώ̋ και όσων βρέθηκαν στην 

πλευρά των χαµένων µετά τι̋ µεταρρυθµίσει̋ του Σόλωνα.54 (O French δεν 

απορρίπτει σαν τον Hopper τον Αριστοτέλη όσον αφορά του̋ ἀφῃρηµένου̋ τὰ 

χρέα.) 

Η τοπικιστική ερµηνεία έχει ω̋ κατεξοχήν εκπρόσωπο τον R. Sealey,55 ο οποίο̋ 

δηλώνει προγραµµατικά και ω̋ θέση αρχή̋: «Το θετικό αξίωµα του παρόντο̋ 

κειµένου είναι πω̋ ο τοπικισµό̋ µά̋ βοηθάει να ερευνήσουµε την πολιτική ιστορία 

τη̋ αρχἀκή̋ Αθήνα̋· το αρνητικό αξίωµα είναι πω̋ η ταξική πάλη δεν µα̋ 

βοηθάει».56 Στη µελέτη του εξετάζει του̋ δεσµού̋ µεταξύ των διαφόρων γενών και 

ατόµων, όπω̋ λόγου χάρη των Πεισιστρατιδών µε του̋ Φιλα˙δε̋, µε βάση και 

πληροφορίε̋ για τα µεταγενέστερα, κλασικά, χρόνια. Επισηµαίνει ότι η λέξη 

στάσι̋ και τα παράγωγά τη̋ (στασιῶται, στασιάζειν) που χρησιµοποιούν οι 

αρχαίοι συγγραφεί̋ παραπέµπει σε µικρέ̋ οµάδε̋, τι̋ οποίε̋ συνέχουν οι 

προσωπικοί δεσµοί.57 Ο Sealey δεν απορρίπτει το τριµερέ̋ σχήµα, όπω̋ οι δύο 

προηγούµενοι ερευνητέ̋. Κατ’ αυτόν η διαµάχη αφορούσε αυτέ̋ τι̋ µικρέ̋ οµάδε̋, 

                                                 
54 Οµοίω̋ ο Pleket, «The Archaic tyrannis», 42-44, θεωρεί ότι οι στάσει̋ είχαν τοπικότητα και 

ότι ο Πεισίστρατο̋ ηγείτο των ∆ιακρίων και του αναδυόµενου προλεταριάτου του άστεω̋ – εδώ 

δηλαδή το προλεταριάτο και οι ∆ιάκριοι δεν είναι το ίδιο πράγµα. 

55 Sealey, «Regionalism in Archaic Athens», 155-180. 

56 Στο ίδιο, 169. 

57 Στο ίδιο, 163. 
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τι̋ στάσει̋, µε τον επικεφαλή̋ πλούσιο γαιοκτήµονα και του̋ τοπικού̋ οπαδού̋ 

του, του̋ οποίου̋ ίσω̋ κρατά όπω̋ αργότερα ο Κίµων, µε τη γενναιοδωρία του· 

πολιτικό διακύβευµα είναι ο έλεγχο̋ τη̋ πόλη̋. Πέρα από τι̋ αρετέ̋ αυτή̋ τη̋ 

µελέτη̋ (αποδέχεται τι̋ τρει̋ στάσει̋, σκιαγραφεί πειστικά του̋ δεσµού̋ µεταξύ 

γενών), οφείλουµε να οµολογήσουµε ότι, κατά την άποψή µα̋, η αναγωγή όλη̋ τη̋ 

πολιτική̋ διαδικασία̋ στον τοπικιστικό παράγοντα διά λόγου̋ αρχή̋ αναιρεί την 

ίδια την πολιτική διαδικασία και τελικά αφήνει µετέωρο και ανεξήγητο το 

πολιτικό διακύβευµα, γιατί δηλαδή ήθελαν τον έλεγχο τη̋ πόλη̋. Η αρχἀκή εποχή 

τη̋ Αθήνα̋, όπω̋ µα̋ παραδίδουν οι πηγέ̋ µα̋, είναι εξαιρετικά ταραχώδη̋ και 

ρευστή, το δε πολιτειακό ζήτηµα φαίνεται να κυριαρχεί. ∆ιά λόγου̋ αρχή̋, 

λοιπόν, µα̋ είναι αδύνατον να αποδεχτούµε ότι οι ταραχέ̋, οι µεταρρυθµίσει̋, οι 

απόπειρε̋ κατάληψη̋ τη̋ εξουσία̋ (και ένοπλε̋), οι εξωτερικοί πόλεµοι, όλα 

συνέβησαν επειδή υπήρχαν τοπικά δίκτυα – που αναµφισβήτητα υπήρχαν. 

Επιπλέον, η απόφανσή του για τη σηµασία τη̋ λέξη̋ στάσι̋ και των παραγώγων 

τη̋ προσκρούει –για να αναφέρουµε ένα µόνο παράδειγµα– στη χρήση τη̋ στην 

Αθηναίων πολιτεία, στο δεύτερο ήδη κεφάλαιο: µετὰ δὲ ταῦτα συνέβη στασιάσαι 

τού̋ τε γνωρίµου̋ καὶ τὸ πλῆθο̋ πολὺν χρόνον (2.1-2). ∆ύσκολα µπορούµε εδώ να 

υποστηρίξουµε ότι πρόκειται για µικρέ̋ οµάδε̋ µε προσωπικού̋ δεσµού̋, ή ότι 

αυτή είναι η βασική συµπαραδήλωση τη̋ λέξη̋.  

Αναφέρθηκα κάπω̋ πιο διεξοδικά στι̋ τρει̋ παραπάνω µελέτε̋ διότι 

ενσωµατώνουν πολλέ̋ από τι̋ ερµηνείε̋ των προηγούµενων µελετών, ενώ 

ταυτόχρονα εκφράζουν µε τον πληρέστερο τρόπο µια συνολική άποψη επί του 

θέµατο̋. Οµοίω̋, όµω̋, καταδεικνύουν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε στην 

αξιολόγηση των τριών στάσεων, καθώ̋ και στην αξιολόγηση των πληροφοριών 

που µα̋ παρέχουν οι αρχαίε̋ πηγέ̋. Όπω̋ είδαµε, ο Hopper και ο French 

ουσιαστικά απορρίπτουν τα περί τριών στάσεων, θεωρούν όµω̋ ότι υπήρχαν δύο, 

ενώ επιστρατεύουν κάθε δυνατή πληροφορία για να συνθέσουν µια συνεκτική 

αφήγηση.  

Φυσικά, υπάρχουν και άλλοι ερευνητέ̋ που έχουν ασχοληθεί µε το θέµα ή έχουν 

κάνει σύντοµη αναφορά. ∆εν θεωρούµε όµω̋ ότι θα είναι πολύ διαφωτιστικό ή 

απαραίτητο να του̋ παραθέσουµε όλου̋, άλλωστε ορισµένοι παίρνουν στοιχεία 
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από µία ή περισσότερε̋ από τι̋ παραπάνω συνθέσει̋ (µε την έννοια του 

προτύπου, όχι καθαυτέ̋) και τα συνδυάζουν.58 Α̋ δούµε λοιπόν δύο 

χαρακτηριστικέ̋ απόψει̋. Ο E. Kluwe59 διατρέχει στο άρθρο του αρκετέ̋ από τι̋ 

απόψει̋ που έχουν κατά καιρού̋ διατυπωθεί. Ο ίδιο̋ καταλήγει στο συµπέρασµα 

ότι οι τρει̋ στάσει̋ δεν ήσαν παρά ολιγάριθµε̋ οµάδε̋ τη̋ διασπασµένη̋ 

αριστοκρατία̋, σε µια εποχή παρακµή̋ του «κράτου̋ των αριστοκρατών»,60 και 

το να πιστέψουµε πω̋ ο Πεισίστρατο̋ πρόβαλε δηµοκρατικέ̋ αξιώσει̋ είναι 

ιδεαλισµό̋.61 Η άποψή του ίσω̋ φαίνεται εκ πρώτη̋ όψεω̋ πω̋ τελικά καταλήγει 

στην ίδια ερµηνεία µε τον Sealey, αλλά ο Kluwe δεν ωθείται από καµία προτίµηση 

στον τοπικιστικό παράγοντα· απλώ̋ θεωρεί πω̋ είναι αδύνατον να γνωρίζουµε ή 

να εικάσουµε την τότε κατάσταση, άρα α̋ µείνουµε µε την πιο ανώδυνη και 

σίγουρη απάντηση. 

Το µεγάλο βήµα, όµω̋, το κάνει ο B. M. Lavelle,62 ο οποίο̋ αµφισβητεί την 

ύπαρξη των τριών στάσεων γιατί τι̋ αποδίδει σε ηθεληµένο ψέµα του Ηρόδοτου· 

δεν ασχολείται µε την Αθηναίων πολιτεία και τον Πλούταρχο, διότι θεωρεί πω̋ 

οφείλουν την πληροφορία περί ύπαρξη̋ των στάσεων στον Ηρόδοτο, ενώ όσα 

                                                 
58 Η Κλωντ Μοσσέ, Οι τύραννοι στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 1989, 67-72, λέει ότι οι δύο 

πρώτε̋ στάσει̋ ίσω̋ είχαν τοπική συγκρότηση (και ήσαν αριστοκρατικά), όχι όµω̋ και του 

Πεισίστρατου, που εκπροσωπούσε τον δήµο. Ο J. Holladay, «The followers of Peisistratus», Greece 

& Rome, 2nd ser., 24/1 (1977) 41 και 44-45, αφού πρώτα σηµειώνει ότι «ο τοπικισµό̋ και η πολιτική 

δεν είναι ούτε αλληοαποκλειόµενα ούτε ασυµβίβαστα», πιστεύει ότι οι στάσει̋ είχαν µεν τοπική 

βάση, αλλά αυτό δεν εµπόδιζε την ευρύτερη συµµετοχή, ο Ηρόδοτο̋ άλλωστε υπαινίσσεται ότι ο 

Πεισίστρατο̋ είχε οπαδού̋ στο άστυ.  

59 E. Kluwe, «Bemerkungen zun den Diskussionen über die drei “Parteien” in Attika zur Zeit der 

Machtergreifung des Peisistratos», Klio 54 (1972) 101-124. Ο Kluwe αναφέρεται µεν σε κόµµατα 

(«Parteien»), αλλά τα βάζει σε εισαγωγικά για να δείξει ότι χρησιµοποιεί τον όρο χάριν ευκολία̋, 

και όχι γιατί πιστεύει πω̋ επρόκειτο για πολιτικά κόµµατα. 

60 Στο ίδιο, 124. 

61 Στο ίδιο, 122. 

62 B. M. Lavelle, Fame, Money, and Power. The Rise of Peisistratos and “Democratic” Tyranny at 

Athens, Αν Άρµπορ 2005. 
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πρόσθετα στοιχεία παρέχουν είναι καθαρά δική του̋ ερµηνεία.63 Ο Lavelle, 

ανατρέχοντα̋ στην εποχή του Σόλωνα για να εντοπίσει τι̋ πιθανέ̋ αντίπαλε̋ 

πολιτικέ̋ οµάδε̋ τη̋ εποχή̋, βρίσκει µόνο δύο, του̋ πλούσιου̋ και τον δήµο. Αν 

οι πλούσιοι ταυτιστούν µε το Πεδίον (µολονότι ποτέ ο Σόλων στην ποίησή του δεν 

του̋ αποκαλεί έτσι), λογικά θα πρέπει να ταυτίσουµε τον δήµο µε του̋ 

Παράλιου̋, ο αρχηγό̋ των οποίων είναι γνωστό ότι είχε ερείσµατα στον δήµο, 

όπω̋ προκύπτει από τη στάση των Αλκµεωνιδών στην απόπειρα του Κύλωνα. ∆εν 

υπάρχει εποµένω̋ χώρο̋ για µια τρίτη στάσιν. Αυτό̋ ο συλλογισµό̋ υποδεικνύει 

στον Lavelle ότι όλη η αφήγηση του Ηροδότου εν προκειµένω είναι 

παραπλανητική και ψευδή̋: ο Ηρόδοτο̋ θέλει να ξαναγράψει την ιστορία τη̋ 

εγκαθίδρυση̋ τη̋ τυραννίδα̋ για να «αθωώσει» τον Μεγακλή, τον αληθινό ηγέτη 

του δήµου, και τον αθηνἀκό δήµο που υποστήριξαν τον Πεισίστρατο· γι’ αυτό 

κάνει λόγο για τρει̋ παρατάξει̋, γι’ αυτό µα̋ υποβάλλει την ιδέα ότι ήσαν τοπικέ̋ 

(ονοµασίε̋), άρα δεν είχαν σχέση µε το άστυ – το προπύργιο του Μεγακλή. Στην 

πραγµατικότητα, οι τρει̋ στάσει̋ δεν υπήρξαν ποτέ.64 

Ω̋ έναν βαθµό, γίνεται κατανοητή η ποικιλία και η µεγάλη διάσταση των 

απόψεων: τα στοιχεία που παρέχουν οι αρχαίοι ιστορικοί είναι τόσο γλίσχρα, µε 

το ζόρι λίγε̋ αράδε̋ όλε̋ µαζί, που ο ερευνητή̋ αναγκάζεται να συµπληρώσει την 

υπόλοιπη σελίδα µε υποθέσει̋. Νοµίζουµε πω̋ το βασικότερο πρόβληµα των 

ερευνητών, όπω̋ προκύπτει από τι̋ παραπάνω µελέτε̋, είναι η αναντιστοιχία 

µεταξύ των δύο αντίπαλων πολιτικών οµάδων που εντοπίζονται στι̋ αρχέ̋ του 

6ου αιώνα (είτε είναι οι πλούσιοι και ο δήµο̋ είτε οι ενάντιοι στην επεκτατική 

εξωτερική πολιτική και οι υπέρµαχοι αυτή̋) µε το τριµερέ̋ σχήµα που 

υπαγορεύουν οι στάσει̋. Οι µόνε̋ απόψει̋ που δεν αντιµετωπίζουν το πρόβληµα 

είναι η τοπικιστική (θα µπορούσαν να υπάρχουν τόσε̋ στάσει̋ όσοι επίδοξοι 

ηγέτε̋) και η απορριπτική (δεν υπήρξαν ποτέ στάσει̋). Έχουµε ήδη αναφέρει 

γιατί δεν µπορούµε να δεχτούµε την πρώτη άποψη, τουλάχιστον στην καθαρή 

µορφή τη̋. Η δεύτερη µα̋ φαίνεται ότι υποτιµά τη διανοητική ικανότητα του 

                                                 
63 Στο ίδιο, 72-73. 

64 Για την εκτενή ανάλυση του Lavelle, βλ. στο ίδιο, 67-90. 
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Ηρόδοτου: ο Ηρόδοτο̋ µπαίνει στον κόπο να κατασκευάσει τρει̋ τοπικέ̋ 

παρατάξει̋ για να αποσιωπήσει τον ρόλο του Μεγακλή και του δήµου στην 

εγκαθίδρυση τη̋ τυραννίδα̋, και αµέσω̋ µετά µα̋ αναφέρει ολοκάθαρα αυτό 

ακριβώ̋ που ήθελε να αποσιωπήσει (ο Μεγακλή̋ συνάπτει συµµαχία µε τον 

Πεισίστρατο, ο δήµο̋ χειροκροτεί). Οι υπόλοιποι αποδέχονται, ρητά ή άρρητα, 

την ύπαρξη δύο παρατάξεων, εκτό̋ από όσου̋ ισχυρίζονται πω̋ η τοπική βάση 

και η κεντρική πολιτική παρουσία µπορούν να συνδυαστούν – αλλά αφήνουν το 

πράγµα ω̋ εκεί. 

Θεωρώντα̋ ότι οι αρχαίοι συγγραφεί̋ αναφέρουν όντω̋ ένα πραγµατικό 

γεγονό̋, για το οποίο ούτε οι ίδιοι ίσω̋ είχαν πολλά στοιχεία και προσπάθησαν 

κάπω̋ να το ερµηνεύσουν –όπω̋ και οι σύγχρονοι–, α̋ δούµε τι µπορούµε να 

συνάγουµε από όσα λένε για τι̋ τρει̋ στάσει̋. Καταρχά̋, οι ονοµασίε̋ του̋ 

παραπέµπουν σε περιοχέ̋, όχι σε κοινωνικέ̋ κατηγορίε̋· επίση̋, δεν παραπέµπουν 

σε πολιτική τοποθέτηση (λόγου χάρη σολωνικοί, ολιγαρχικοί κ.λπ.). Αν 

θεωρήσουµε ότι έχουν δίκιο οι ερευνητέ̋ που ουσιαστικά ισχυρίζονται ότι, αν 

ενώσουµε τι̋ τρει̋ περιοχέ̋, θα δούµε τον χάρτη τη̋ Αττική̋, τότε οι τρει̋ στάσει̋ 

δεν είναι αλληλοαποκλειόµενε̋· κανεί̋ δεν αµφισβητούσε το γεγονό̋ ότι το άστυ 

ήταν το πολιτικό κέντρο, όπω̋ αποδεικνύεται από την απόπειρα του Κύλωνα, τον 

ρόλο τη̋ Ακρόπολη̋ και το ότι δεν υπάρχει πουθενά ο παραµικρό̋ υπαινιγµό̋ 

πω̋ κάποιο̋, κάπου, προσπαθούσε να µεταφέρει την πολιτική διαδικασία εκτό̋ 

κέντρου (οι προσπάθειε̋ του Πεισίστρατου, αν µη τι άλλο, δείχνουν το ακριβώ̋ 

αντίθετο). Και όµω̋, βρισκόµαστε σε µια περίοδο ταραγµένη, όπου εκκρεµούν 

φλέγοντα κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτικά ζητήµατα, όπου έχει γίνει ήδη µία 

µεταρρύθµιση αλλά ουδεί̋ προτίθεται να την εφαρµόσει και όλοι προσπαθούν να 

δουν τι θα γίνει τώρα, βρισκόµαστε µε άλλα λόγια σε µια περίοδο γενική̋ κρίση̋. 

Εάν οι αρχαίε̋ πηγέ̋ και οι σύγχρονοι ερευνητέ̋ δεν µα̋ το έλεγαν αυτό, θα 

µπορούσαµε να νοµίζουµε, µε τι̋ τρει̋ στάσει̋, ότι τα πράγµατα είναι τόσο 

ρόδινα που έχει επέλθει το αδιανόητο: η παύση τη̋ πολιτική̋ – η πρώτη και µόνη 

φορά στην ιστορία του ανθρώπου. Μπορεί κανεί̋ να ακολουθήσει τον French και 

να πει ότι υπήρχαν σηµαντικέ̋ οικονοµικέ̋ διαφορέ̋ που χρωµάτιζαν πολιτικά τα 

–φαινοµενικά– ουδέτερα ονόµατα (ο Holladay δίνει το παράδειγµα των Βορείων 
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και Νοτίων στον αµερικανικό εµφύλιο)65 ή να συµφωνήσει µε τον Hopper, ο 

οποίο̋ θεωρεί ότι τα οικονοµικά συµφέροντα αποτυπώνονταν καλύτερα στην 

εξωτερική πολιτικη. Οι αναλύσει̋ των δύο ερευνητών ενδέχεται να είναι σωστέ̋, η 

µία µάλιστα δεν αποκλείει την άλλη. Πρὁποθέτουν όµω̋ δύο στάσει̋ και όχι 

τρει̋. 

∆εν είναι βέβαια αυτό̋ λόγο̋ να τι̋ απορρίψουµε· θα ήθελα µόνο να προτείνω 

ότι δεν πρέπει απαραίτητα να συνδέσουµε κάθε πολιτική αντίθεση στην Αττική 

του 6ου αιώνα –και όπω̋ προκύπτει από την έρευνα οι αντιθέσει̋ ήσαν 

πολυδιάστατε̋ και πολιτικότατε̋– µε τι̋ στάσει̋, ιδίω̋ µάλιστα εφόσον τα 

λιγοστά που γνωρίζουµε για αυτέ̋, δηλαδή οι ονοµασίε̋ και οι επικεφαλή̋, δεν 

επιτρέπουν να τα δούµε ω̋ φορεί̋ πολιτικού, δηλαδή συγκρουσιακού, λόγου 

προγραµµατικά. Α̋ µην ξεχνούµε ότι µία από τι̋ πηγέ̋ µα̋, ο Πλούταρχο̋, κάνει 

λόγο για γένη και όχι για στάσει̋, και τοποθετεί την απαρχή των στάσεων/γενῶν 

στα τέλη του 7ου αιώνα. Φυσικά, δεν µπορεί να ξέρει κανεί̋ αν ο Πλούταρχο̋ 

βασίστηκε στη σωστή πηγή για το έργο του, νοµίζω όµω̋ πω̋ η αφήγησή του µα̋ 

λύνει τα χέρια. Και εξηγούµαι: η πλουτάρχεια ερµηνεία µά̋ αφήνει ελεύθερου̋ να 

αποτιµήσουµε τον βίο και την πολιτεία του Πεισίστρατου, χωρί̋ να εµπλακούµε 

στο θέµα των τριών στάσεων. Μπορούµε να θεωρήσουµε πω̋ οι τρει̋ στάσει̋ (ή 

γένη) ήσαν µία από τι̋ πολλέ̋ ενώσει̋ οι οποίε̋ συγκροτούσαν την αρχἀκή 

Αθήνα, όπω̋ οι φυλέ̋, οι φατρίε̋, οι ναυκραρίε̋ κ.λπ. (για τι̋ οποίε̋ έχουµε 

επίση̋ ελάχιστα έω̋ καθόλου στοιχεία).66 Ήδη υπάρχουν τόσε̋ παραδόσει̋ και 

ονοµασίε̋ για τι̋ προκλεισθένειε̋ αθηνἀκέ̋ φυλέ̋, που µπαίνει κανεί̋ στον 

πειρασµό να θεωρήσει ότι η διαφορά στα ονόµατα δεν µαρτυρά την 

αντικατάσταση των προηγούµενων φυλών µε νέε̋, αλλά την ταυτόχρονη ύπαρξη 

                                                 
65 Holladay, «The followers of Peisistratus», 41. 

66 Η υπόθεση αυτή για να σταθεί απαιτεί να δεχτούµε ότι η αρχἀκή Αθήνα δεν είχε ακόµη γίνει 

κράτο̋. Έτσι η οργάνωση και η λειτουργία τη̋ κοινωνία̋ διεξάγεται από διάφορα 

«υποσυστήµατα» (subsystems) που βρίσκονται σε ενδηµική διαµάχη µεταξύ του̋ (αυτή είναι η 

εκδήλωση τη̋ πολιτική̋ λειτουργία̋ προ του κράτου̋): Norman Yoffee, Myths of the Archaic State. 

Evolution of the Earlier Cities, States, and Civilizations, Κέµπριτζ 2005, 15.   
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περισσοτέρων φυλετικών συστηµάτων, αναλόγω̋ τη̋ λειτουργία̋ που 

επιτελούσαν. 

Πού µα̋ οδηγεί αυτό; Στο ότι το Πεδίον, η Πάραλο̋ και η ∆ιακρία ή 

Υπερακρία θα µείνουν κατά πάσα πιθανότητα εξίσου σκοτεινά σώµατα µε τι̋ 

ναυκραρίε̋ και του̋ πρυτάνει̋ των ναυκράρεων, αλλά κάποια στιγµή όµω̋ µετά 

τον ∆αµασία προσέλαβαν χαρακτήρα στάσεων, δηλαδή πολιτικών οργανώσεων 

που µάχονται για την εξουσία και την ανώτατη αρχή. Αυτό τουλάχιστον 

µαρτυρείται για του̋ ∆ιακρίου̋, των οποίων ο ηγέτη̋ έχει σαφώ̋ στόχο να 

καταλάβει την ανώτατη αρχή και οι οποίοι περιλαµβάνουν στη βάση του̋ τα 

φτωχά στρώµατα.67   

Το ίδιο παράδοξο φαινόµενο εµφανίζεται άλλη µία φορά, ακριβώ̋ τότε: η 

ανάδειξη δέκα ατόµων στο αξίωµα του άρχοντα, αµέσω̋ µετά την καθαίρεση του 

∆αµασία: 5 ευπατριδών, 3 αγροίκων, 2 δηµιουργών. Εδώ τα ονόµατα 

παραπέµπουν σε κοινωνικέ̋ κατηγορίε̋, αλλά είναι αυτέ̋ που συγκροτούν µια 

πόλη σε ευταξία και οµόνοια, όχι ο δήµο̋ και οι γνώριµοι, όροι συγκρουσιακοί.68  

                                                 
67 Ο θητικὸ̋ ὄχλο̋ του Πλουτάρχου. Ο Πεισίστρατο̋ µίλησε εξ ονόµατο̋ των τὰ χρέα 

ἀφῃρηµένων και των τῷ γένει µὴ καθαρῶν, κατά την Αθηναίων πολιτεία. Για του̋ πρώτου̋, 

µπορώ να υποθέσω ότι ήσαν οι χαµένοι τη̋ σολώνεια̋ µεταρρύθµιση̋: εάν δεχτούµε ότι η 

οικονοµία τότε δεν ήταν εκχρηµατισµένη και µε δεδοµένο ότι δεν είχε γίνει αναδασµό̋ τη̋ γη̋, θα 

πρέπει να υπήρχε µια µερίδα ανθρώπων που το χρέο̋ του̋ αποτελούσε τη δουλεία του̋ αλλά και 

την επιβίωσή του̋ ταυτόχρονα. Τη δεύτερη κατηγορία δεν µπορώ να τη συνδέσω µε συγκεκριµένη 

οµάδα τη̋ εποχή̋, αλλά σε κάθε εποχή περιλαµβάνει ένα από τα πιο περιθωριοποιηµένα στρώµατα 

τη̋ αρχαία̋ ελληνική̋ κοινωνία̋. Ούτω̋ ή άλλω̋, µε δεδοµένο ότι είχαν προηγηθεί οι σολώνειε̋ 

µεταρρυθµίσει̋ όσον αφορά την τάξιν τη̋ πόλεω̋, οι οποίε̋ για να εφαρµοστούν απαιτούν να 

οριοθετηθεί το σώµα των πολιτών, δεν είναι παράλογο να υποθέσουµε ότι ένα από τα πολιτικά 

ζητήµατα θα ήταν και το ποιοι είναι οι πολίτε̋. 

68 Ο T. J. Figueira, «The ten archontes of 579/8 at Athens», Hesperia 53 (1984) 460, παραθέτει 

έναν πίνακα µε τι̋ διάφορε̋ χρήσει̋ αυτή̋ τη̋ τριµερού̋ οργάνωση̋ τη̋ κοινωνία̋· προκύπτει ότι 

το σχήµα αυτό θεωρείται είτε αρχαίο (ο Στράβων περιγράφει έτσι την αρχαία Αθήνα, ενώ αλλού 

αποδίδεται στον Θησέα) είτε χρησιµοποιείται (από τον Πλάτωνα και τον Ιππόδαµο) για να 

διαµορφώσει την πρότυπη κοινωνία. Η εµφάνιση του Θησέα είναι ιδιαιτέρω̋ ενδιαφέρουσα διότι, 

όπω̋ επισηµαίνει ο Figueira (στο ίδιο, 464), τα ονόµατα των τριών στάσεων παραπέµπουν στο 

µοίρασµα τη̋ Αττική̋ µεταξύ των γιων του Πανδίονα, δηλαδή του Αιγέα και των αδελφών του. 
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Ο T. J. Figueira69 υποθέτει ότι οι ∆έκα άρχοντε̋ και οι τρει̋ στάσει̋ ανήκουν σε 

µια παράδοση φιλολυκουργική, γιατί θεωρεί ότι οι ευπατρίδε̋ είναι αντίπαλοι 

του Πεισίστρατου και το Πεδίον περιλαµβάνει το άστυ. Ο A. Andrewes όµω̋ 

βλέπει στη συµπερίληψη των αγροίκων και των δηµιουργών έναν συµβιβασµό 

σαφέστατα υπέρ των κατώτερων τάξεων, οι οποίε̋ δεν επιτρεπόταν µε βάση του̋ 

νόµου̋ του Σόλωνα να καταλάβουν το αξίωµα του άρχοντα.70 

Έχουµε λοιπόν δύο φορέ̋ το ίδιο πράγµα: ένα παραδοσιακό σύστηµα 

οργάνωση̋ τη̋ κοινωνία̋ χρησιµοποιείται για να εκφράσει νέε̋ πολιτικέ̋ 

διεκδικήσει̋, και µάλιστα προ̋ το συµφέρον των κατώτερων στρωµάτων. O 

Figueira έχει δίκιο που επισηµαίνει την παρουσία και στι̋ δύο περιπτώσει̋ 

στοιχείων από τον µύθο του Θησέα και τη̋ οικογένειά̋ του, αλλά µάλλον σφάλλει 

όταν αποδίδει το γεγονό̋ αυτό στην προσπάθεια των ευγενών να επιβληθούν 

µέσα από έναν µύθο ενότητα̋. Η τριπλή οργάνωση σε ευπατρίδε̋, αγροίκου̋ και 

δηµιουργού̋ µοιάζει να είναι πρὀόν µια̋ φιλική̋ προ̋ τον δήµο παράδοση̋,71 ενώ 

οι στάσει̋ –στην παράδοση του Θησέα τουλάχιστον– αφορούν ξεκάθαρα την 

κυριαρχία (βασιλεία): Πανδίων διένειµε τὴν αρχήν τοῖ̋ υἱοῖ̋ < Αἰγεῖ µὲν δοὺ̋ τὴν 

περὶ τὸ ἄστυ χώραν, Λύκῳ δὲ τὴν διακρίαν, Πάλλαντι δὲ τὴν παραλίαν, Νίσῳ δὲ 

τὴν Μεγαρίδα > (Ηρακλείδου επιτοµή 2).  

Συνοψίζοντα̋ λοιπόν, ο Πεισίστρατο̋ τέθηκε επικεφαλή̋ µια̋ µονάδα̋ 

οργάνωση̋ τη̋ αρχἀκή̋ πόλη̋ η οποία εκείνη ακριβώ̋ την εποχή άρχιζε να 

προσλαµβάνει χαρακτηριστικά πολιτική̋ παράταξη̋ που απέβλεπε στην 

κυριαρχία. (∆εν γνωρίζουµε βέβαια αν η εξέλιξη αυτή αφορούσε και τι̋ τρει̋ 

στάσει̋ ή µόνο του̋ ∆ιακρίου̋.) Ο στρατηγικό̋ στόχο̋ ήταν η κατάληψη τη̋ 

ανώτατη̋ αρχή̋ µέσα από την ανάδειξη του Πεισίστρατου σε τύραννο, και η αιτία 

που δινόταν για την κατάληψη τη̋ εξουσία̋ ήταν για να βελτιωθεί η κατάσταση 

                                                 
69 Στο ίδιο, 464-465. 

70 A. Andrewes, «The tyranny of Pisistratus», Cambridge Ancient History, 1982, τόµ. 3, µέρο̋ 3, 

κεφ. 44, 393. 

71 Εάν σκεφτούµε τα Οµηρικά έπη και τη συµπεριφορά των Αθηναίων ευγενών τη̋ αρχἀκή̋ 

εποχή̋, προκύπτει νοµίζω ότι µόνο εφιάλτη̋ θα ήταν για εκείνου̋ να αναγνωρίζονται ω̋ απλά ένα 

µόνο σκέλο̋, οσοδήποτε ισχυρό, του πολιτικού σώµατο̋.  
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στην οποία βρίσκονταν τα κατώτερα στρώµατα. Ο Πεισίστρατο̋ προβάλλει ω̋ 

λἀκό̋ ηγέτη̋, όπω̋ δηλώνουν και οι πηγέ̋ µα̋, ο Αριστοτέλη̋ τόσο στα 

Πολιτικά όσο και στην Αθηναίων πολιτεία, ο Ηρόδοτο̋ και ο Πλούταρχο̋, ακόµη 

κι αν αµφισβητούν τη γνησιότητα των λἀκών του προταγµάτων. 

 

 

 

2. Οι κορυνηφόροι 

 

Ο Αριστοτέλη̋, ο Ηρόδοτο̋ και ο Πλούταρχο̋ µα̋ παραδίδουν τη συνέχεια των 

έργων του Πεισίστρατου, µε περίπου τον ίδιο τρόπο. Κατά την ηροδότεια 

αφήγηση, ο Πεισίστρατο̋ τρωµατίσα̋ ἑωυτόν τε καὶ ἡµιόνου̋ ἤλασε ἐ̋ τὴν 

ἀγορὴν τὸ ζεῦγο̋ ὡ̋ ἐκπεφευγὼ̋ τοὺ̋ ἐχθρού̋, οἵ µιν ἐλαύνοντα ἐ̋ ἀγρὸν 

ἠθέλησαν ἀπολέσαι δῆθεν, ἐδέετό τε τοῦ δήµου φυλακῆ̋ τινο̋ πρὸ̋ αὐτοῦ 

κυρῆσαι, πρότερον εὐδοκιµήσα̋ ἐν τῇ πρὸ̋ Μεγαρέα̋ γενοµένῃ στρατηγίῃ, 

Νίσαιάν τε ἑλὼν καὶ ἄλλα ἀποδεξάµενο̋ µεγάλα ἔργα. Ὁ δὲ δῆµο̋ ὁ τῶν 

Ἀθηναίων ἐξαπατηθεὶ̋ ἔδωκέ οἱ τῶν ἀστῶν καταλέξασθαι ἄνδρα̋ τριηκοσίου̋ οἳ 

δορυφόροι µὲν οὐκ ἐγένοντο Πεισιστράτου, κορυνηφόροι δέ· ξύλων γὰρ κορύνα̋ 

ἔχοντε̋ εἵποντό οἱ ὄπισθε. Συνεπαναστάντε̋ δὲ οὗτοι ἅµα Πεισιστράτῳ ἔσχον 

τὴν ἀκρόπολιν. Ἔνθα δὴ ὁ Πεισίστρατο̋ ἦρχε Ἀθηναίων, οὔτε τιµὰ̋ τὰ̋ ἐούσα̋ 

συνταράξα̋ οὔτε θέσµια µεταλλάξα̋, ἐπί τε τοῖσι κατεστεῶσι ἔνεµε τὴν πόλιν 

κοσµέων καλῶ̋ τε καὶ εὖ. (Ηρόδ. 1.59). Κατά τον Αριστοτέλη, ∆ηµοτικώτατο̋ δ' 

εἶναι δοκῶν ὁ Πεισίστρατο̋ καὶ σφόδρ' εὐδοκιµηκὼ̋ ἐν τῷ πρὸ̋ Μεγαρέα̋ 

πολέµῳ, κατατραυµατίσα̋ ἑαυτὸν συνέπεισε τὸν δῆµον, ὡ̋ ὑπὸ τῶν 

ἀντιστασιωτῶν ταῦτα πεπονθώ̋, φυλακὴν ἑαυτῷ δοῦναι τοῦ σώµατο̋, 

Ἀριστίωνο̋ γράψαντο̋ τὴν γνώµην. λαβὼν δὲ τοὺ̋ κορυνηφόρου̋ καλουµένου̋, 

ἐπαναστὰ̋ µετὰ τούτων τῷ δήµῳ, κατέσχε τὴν ἀκρόπολιν ἔτει δευτέρῳ καὶ 

τριακοστῷ µετὰ τὴν τῶν νόµων θέσιν, ἐπὶ Κωµέου ἄρχοντο̋. (Αθ. πολ. 14.1). Ο 

Πλούταρχο̋ επαναλαµβάνει τα ίδια, µόνο που αναφέρει πω̋ οι κορυνηφόροι 

ήσαν πενήντα τον αριθµό, αντί για του̋ τριακόσιου̋ που προτιµά ο Ηρόδοτο̋ 

(Σόλων 30.1-3). Η αφήγηση που προκύπτει είναι η εξή̋: ο Πεισίστρατο̋ 
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αυτοτραυµατίστηκε, πήγε στην αγορά και κατήγγειλε ότι του επιτέθηκαν οι 

εχθροί του· ζήτησε να του παραχωρηθεί σωµατοφυλακή. Ο δήµο̋, επειδή ο 

Πεισίστρατο̋ είχε διαπρέψει στον πόλεµο κατά των Μεγαρέων και ήταν 

δηµοτικώτατο̋, του έδωσε κορυνηφόρου̋ (πενήντα κατά τον Πλούταρχο, 

τριακόσιου̋ κατά τον Ηρόδοτο), οι οποίοι αποτέλεσαν τη συνοδεία του. Κατόπιν 

ο Πεισίστρατο̋ µε τη βοήθειά του̋ κατέλαβε την Ακρόπολη και έγινε τύραννο̋ 

τη̋ Αθήνα̋ για πρώτη φορά. Αυτό που ξενίζει του̋ συγγραφεί̋ –και όλου̋ εµά̋– 

είναι οι κορυνηφόροι. 

Τίθενται τρία ερωτήµατα λοιπόν. Πρώτον, γιατί ο Πεισίστρατο̋ ζήτησε 

σωµατοφυλακή; Όπω̋ επισηµαίνει η Loretana De Libero, θα µπορούσε ωραιότατα 

να συγκροτήσει µια φρουρά από του̋ δικού̋ του ανθρώπου̋.72 Αλλά πέρα από 

αυτό, νοµίζω πω̋ το λογικότερο θα ήταν να ζητήσει την τιµωρία των ανθρώπων 

που του επιτέθηκαν και να προσπαθήσει έτσι να του̋ απαξιώσει και να του̋ 

βγάλει από το πολιτικό παιχνίδι. ∆εύτερον, γιατί κορυνηφόρου̋; Ο Ηρόδοτο̋ µα̋ 

τονίζει ότι δεν ζήτησε δορυφόρου̋ (τη συνηθισµένη προσωπική φρουρά αρχόντων 

ή τυράννων),73 ζήτησε κορυνηφόρου̋, ανθρώπου̋ δηλαδή που σε καµία 

περίπτωση δεν θα µπορούσαν να υπερισχύσουν σε µάχη. Τρίτον, γιατί κατέλαβε 

την Ακρόπολη; Πριν επιχειρήσουµε να δώσουµε απάντηση, κατά το δυνατόν, στι̋ 

ερωτήσει̋, α̋ δούµε πώ̋ αντιµετώπισαν το πρόβληµα οι σύγχρονοι ερευνητέ̋, εάν 

το αντιµετώπισαν. Το περιστατικό µε του̋ κορυνηφόρου̋ αναφέρεται φυσικά σε 

κάθε µελέτη για τον Πεισίστρατο ή την τυραννίδα, αλλά δεν του αφιερώνουν όλοι 

οι ερευνητέ̋ την ίδια προσοχή, ούτε καταλήγουν όλοι σε κάποια άποψη 

συγκροτηµένη.74 

Υπάρχουν γενικά τέσσερι̋ θέσει̋. Η πρώτη εφιστά την προσοχή σε µια 

αξιοπερίεργη σύµπτωση, το γεγονό̋ δηλαδή ότι εµφανίζονται κορυνηφόροι και 

                                                 
72 Loretana De Libero, Die archaische Tyrannis, Στουτγάρδη 1996, 57-58.  

73 Βλ. J. F. McGlew, Tyranny and Political Culture in Ancient Greece, Ίθακα / Λονδίνο 1993, 74· 

Μοσσέ, Τύραννοι, 74.  

74 Βλ., λόγου χάρη, De Libero, Tyrannis, 58, όπου δηλώνεται ότι ο Πεισίστρατο̋ ήθελε απλώ̋ να 

δοκιµάσει πόσο αγαπητό̋ ήταν, αλλά την Ακρόπολη σίγουρα την κατέλαβε και µε τη βοήθεια 

εταίρων. 
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στη Σικυώνα επί Κλεισθένη, οι οποίοι θεωρούνται άτοµα κατώτερη̋ τάξη̋ που 

υποστήριζαν τον τύραννο. Οµοίω̋ λοιπόν θα µπορούσαν και οι κορυνηφόροι του 

Πεισίστρατου να προέρχονται από τον δήµο· αντί για τον κανονικό οπλισµό του 

οπλίτη λοιπόν, φέρουν ρόπαλα.75  

Η δεύτερη θέση απορρίπτει την ύπαρξη των κορυνηφόρων και θεωρεί ότι 

επρόκειτο για δορυφόρου̋.76 Εισηγητή̋ τη̋ άποψη̋ είναι ο Lavelle (ο Gouschin 

απλώ̋ δηλώνει πω̋ συµφωνεί µαζί του), ο οποίο̋ πιστεύει πω̋ η 

παραπληροφόρηση του Ηροδότου (η δεύτερη µετά τι̋ τρει̋ στάσει̋) οφείλεται 

στην πηγή του: οι απόγονοι των δορυφόρων εκείνων ένιωθαν άσχηµα για τον 

ρόλο που διαδραµάτισαν οι συγγενεί̋ του̋ και έτσι προσπάθησαν να τον 

µειώσουν όσο µπορούσαν. Κανεί̋ δεν αµφισβητεί ότι τα διαθέσιµα στοιχεία για 

τον Πεισίστρατο είναι αφενό̋ λίγα, αφετέρου µοναδικού χαρακτήρα, και αυτό 

δυσκολεύει εξαιρετικά την ερµηνεία του̋, εξού και πιθανότατα ποτέ δεν θα 

καταφέρουµε να καταλήξουµε κάπου µετά βεβαιότητο̋· στην καλύτερη 

περίπτωση, θα διατυπώνουµε υποθέσει̋ ελπίζοντα̋ να έχουµε συµπεριλάβει όσα 

περισσότερα δεδοµένα µπορούµε σε µια αφήγηση που δεν θα προδίδει τι̋ 

συνθήκε̋ τη̋ εποχή̋ και του χώρου. Ή, υπάρχει και η δυνατότητα να 

παραδεχτούµε ότι απλούστατα δεν γνωρίζουµε. Ο τρίτο̋ δρόµο̋ που επιλέγει ο 

Lavelle ειλικρινά πιστεύω πω̋ δεν προσφέρει κάτι, αλλά και δηµιουργεί εντέλει 

µια θεωρία συνωµοσία̋ από την πλευρά των αρχαίων ιστορικών, τα σκοτεινά 

νήµατα τη̋ οποία̋ καλούνται να ξεδιαλύνουν οι σύγχρονοι. 

Η τρίτη θέση, την οποία διατυπώνει ο H. W. Singor,77 θεωρεί οµοίω̋ ύποπτη την 

πληροφορία του Ηροδότου και του Αριστοτέλη περί κορυνηφόρων, και λόγω τη̋ 

αµηχανία̋ που διαισθάνεται κανεί̋ στα γραφόµενα των αρχαίων συγγραφέων και 

επειδή ένα τέτοιο σώµα δεν θα µπορούσε ποτέ να υπερισχύσει τη̋ φάλαγγα̋ των 

                                                 
75 Μοσσέ, Τύραννοι, 73-74. 

76 Lavelle, Fame, Money, and Power, 95-96· Valerij Gouschin, «Peisistratus’ leadership in AP 13.4 

and the establishment of tyranny of 561/60 BC», The Classical Quarterly, n.s., 49/1 (1999) 21. 

77 H. W. Singor, «The military side of the Peisistratean tyranny», στο Heleen Sancisi-Weerdenburg 

(επιµ.), Peisistratos and the Tyranny. A Reappraisal of the Evidence, Άµστερνταµ 2000, 107-129. 
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οπλιτών. Εποµένω̋, συµπεραίνει ο Singor επρόκειτο περί ατόµων αρχικά 

κορυνηφόρων, άρα µη οπλιτών, τα οποία ο Πεισίστρατο̋ κατόπιν ανύψωσε στην 

τάξη των οπλιτών µετατρέποντά̋ τα σε δορυφόρου̋, αφού θα ήταν αδιανόητο να 

απαρτίσουν τη σωµατοφυλακή του άνδρε̋ ανώτερη̋ κοινωνική̋ τάξη̋.78 Έτσι 

εξηγείται γιατί πουθενά αλλού δεν αναφέρονται οι κορυνηφόροι ω̋ προσωπική 

φρουρά του τυράννου. 

Το πρόβληµα µε την παραπάνω άποψη είναι, πρώτον, ότι θεωρεί δεδοµένο πω̋ 

το σώµα αυτό συγκροτήθηκε µε σκοπό να αποτελέσει τον στρατό διά του οποίου 

ο Πεισίστρατο̋ θα έπαιρνε και θα κρατούσε την εξουσία· στην πραγµατικότητα, 

πουθενά δεν µα̋ αναφέρεται ότι οι κορυνηφόροι πολέµησαν, εκτό̋ αν υποθέτουµε 

ότι υπήρχε ισχυρή φρουρά στην Ακρόπολη – νοµίζω πω̋ το περιστατικό του 

Κύλωνα δείχνει πω̋ η µάχη, εάν γινόταν, εκτυλίσσεται µετά την κατάληψη, 

εποµένω̋ όταν µιλούµε για κατάληψη τη̋ Ακρόπολη̋ καλύτερα να µη 

φανταζόµαστε κάποια στρατιωτική επιχείρηση. ∆εύτερον, και αυτό αφορά όχι 

µόνο τον Singor αλλά και τη Mossé, πιστεύω πω̋ για να καταλήξουµε στο τι θα 

µπορούσαν να είναι οι κορυνηφόροι –ιδίω̋ εφόσον βρισκόµαστε σε µία περίοδο 

για την οποία τα στοιχεία δεν αφθονούν, εξού και οι εικόνε̋ που έχουν 

διαµορφώσει οι ιστορικοί είναι πολλέ̋ και αντιφατικέ̋– θα χρειαζόταν µια 

ενδελεχή̋ έρευνα για το τι συνιστούν οι κορύνε̋, σε ποια κείµενα και σε ποια 

συµφραζόµενα απαντούν, αν η ονοµασία αυτή παραπέµπει σε ένα αντικείµενο 

µόνον και όχι σε ένα φάσµα οµοειδών αντικειµένων, και αν µπορούν να 

ταυτιστούν µε συγκεκριµένα αντικείµενα σε παραστάσει̋. Η εικασία ότι πρόκειται 

για το όπλο των κατώτερων τάξεων ενδέχεται να είναι σωστή, αλλά αρκεί µια 

πρόχειρη µατιά στα αρχαία κείµενα για να διαπιστώσουµε ότι η χρήση του̋ είναι 

ευρύτερη, άρα και οι συνδηλώσει̋ του̋: ο άγριο̋ Περιφήτη̋, αρνητή̋ του 

πολιτισµού, αναφέρεται οµοίω̋ ω̋ κορυνήτη̋, ενώ στην Ιλιάδα (Η 143-144) ο 

Αρηίθοο̋ διαλύει τι̋ φάλαγγε̋ όχι µε τόξο ή µε δόρυ αλλά µε σιδερένια (σιδηρείη) 

κορύνη· δεν ξέρουµε βέβαια πώ̋ έµοιαζε το όπλο του, ούτε αν ήταν εξολοκλήρου 

σιδερένιο (δηλαδή περίπου ασήκωτο) ή απλώ̋ επενδυµένο µε σίδερο, αλλά πάντω̋ 

                                                 
78 Στο ίδιο, 122. 
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µπορούµε να φανταστούµε ότι θα ήταν αρκετά µακρύ και ίσω̋ λεπτό –

διαφορετικά δεν θα µπορούσε να διαλύσει φάλαγγα, ούτε θα αναφερόταν ω̋ 

εναλλακτική λύση απέναντι στο δόρυ–, µε το ένα άκρο πιο χοντρό (και ίσω̋ 

επενδυµένο µε σίδερο). Πιο κάτω θα δούµε και άλλε̋ περιπτώσει̋ όπου 

αναφέρονται οι κορύνε̋.  

Η τέταρτη θέση θεωρεί τον ρόλο των κορυνηφόρων συµβολικό· βέβαια, οι 

απόψει̋ διίστανται ω̋ προ̋ τι ακριβώ̋ συµβόλιζαν. Ο J. Boardman79 θεωρεί ότι 

υποδηλώνουν την ιδιαίτερη σχέση µεταξύ του Πεισίστρατου και του Ηρακλή (ή 

µάλλον την ταύτιση του πρώτου µε τον δεύτερο) ω̋ προστατευοµένων τη̋ 

Αθηνά̋, σχέση η οποία γίνεται εµφανέστερη µε το περιστατικό τη̋ Φύη̋. 

Νοµίζω ότι η άποψη του McGlew80 είναι πολύ πιο πρόσφορη διότι µεταφέρει 

απευθεία̋ τον συµβολισµό στο πεδίο του πολιτικού χωρί̋ τη µεσολάβηση 

οποιουδήποτε ήρωα (πόσο µάλλον του Ηρακλή, ενό̋ ήρωα πανελλήνια̋ και όχι 

αποκλειστικά αθηνἀκή̋ εµβέλεια̋), και άρα στο πεδίο τη̋ πράξη̋. Ο McGlew 

ισχυρίζεται ότι το ίδιο το αντικείµενο, η κορύνη, είναι από µόνο του φορέα̋ 

νοήµατο̋, και παραθέτει διάφορε̋ αναφορέ̋ των αρχαίων κειµένων, από τα 

αρχἀκά έω̋ τα ρωµἀκά χρόνια, όπου χρησιµοποιήθηκαν ρόπαλα και ραβδιά – 

αντικείµενα δηλαδή που µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ω̋ όπλα, ενίοτε 

µάλιστα φονικά, όχι όµω̋ µεταξύ στρατών, αλλά κυρίω̋ µέσα στην πόλη, για 

παραδειγµατισµό, για σωφρονισµό, για την επανόρθωση τη̋ αδικία̋. Ο McGlew 

παραπέµπει ιδίω̋ στην αναφορά των Πολιτικών (1311b 25-28) ότι οι Πενθιλίδε̋ 

τη̋ Μυτιλήνη̋ χτυπούσαν του̋ πολίτε̋ µε κορύνε̋, αδικία στην οποία αντέδρασε 

ο Μεγακλή̋ και έγινε τύραννο̋, καθώ̋ και στην αναφορά του Παυσανία (5.18.2) 

                                                 
79 J. Boardman, «Herakles, Peisistratos and Sons», Revue archéologique (1972) 57-72. ∆εν θα 

σταθούµε στην ερµηνεία του Boardman, την οποία και ο ίδιο̋ ανακάλεσε αργότερα µετά από την 

έντονη αµφισβήτηση που δέχτηκε: J. Boardman, «Herakles, Peisistratos and Eleusis», Journal of 

Hellenic Studies 95 (1975) 1. Ο Boardman δεν παραδέχεται ρητά πω̋ η ερµηνεία του ήταν 

βεβιασµένη. Το γεγονό̋ όµω̋ πω̋, ενώ εξακολουθεί να πιστεύει στη διάδοση του µύθου του 

Ηρακλή από τον Πεισίστρατο, δεν κάνει πλέον καθόλου λόγο για την ταύτιση του τυράννου µε 

τον ήρωα, δείχνει πω̋ αποδέχεται σιωπηρά την κριτική.   

80 McGlew, Tyranny and Political Culture, 74-83. 
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ότι η λάρνακα του Κυψέλου στην Ολυµπία εµφάνιζε στη µία πλευρά τη ∆ίκη να 

χτυπά µε ρόπαλο την Αδικία. Κατά τον McGlew,81 «Η απονοµή δικαιοσύνη̋... 

εµφανίζεται ω̋ κυρίαρχο στοιχείο τη̋ πολιτική̋ στάση̋ των τυράννων κατά την 

πρώιµη αρχἀκή εποχή», προσθέτει δε ότι ο Ξενοφών στη Λακεδαιµονίων 

πολιτεία (8.4), όταν περιγράφει τη λειτουργία των εφόρων, του̋ παροµοιάζει και 

µε του̋ τυράννου̋ γιατί ἤν τινα αἰσθάνωνται παρανοµοῦντά τι, εὐθὺ̋ παραχρῆµα 

κολάζουσι. Και βέβαια, το καλύτερο παράδειγµα από όσα παραθέτει82 ανήκει 

στον Ηρόδοτο (1.96-101) και αφορά την ιστορία του ∆ηιόκη, ο οποίο̋ έγινε 

βασιλιά̋ των Μήδων ακριβώ̋ επειδή κατέστη απαραίτητο̋ για την απονοµή τη̋ 

δικαιοσύνη̋, ή µάλλον ταυτίστηκε µε αυτήν. 

Η δίκη είναι µια πολιτική έννοια, εποµένω̋ το περιεχόµενό τη̋ εξαρτάται από 

το ποιο̋ την επικαλείται και τι αντιπροσωπεύει. Το παράδοξο µε τον 

Πεισίστρατο, αν υποθέσουµε βάσει τη̋ ανάλυση̋ του McGlew ότι την 

επικαλέστηκαν και οι άλλοι, ή κάποιοι, τύραννοι των αρχἀκών χρόνων για να 

επιτεθούν εναντίον τη̋ άρχουσα̋ τάξη̋,83 έγκειται στο ότι θύµα τη̋ προ̋ 

επανόρθωση αδικία̋ και φορέα̋ τη̋ δικαιοσύνη̋ είναι ο ίδιο̋. Ο Πεισίστρατο̋ 

δηλαδή πολιτικοποιεί την επίθεση εναντίον του και την εντάσσει στο πλαίσιο µια̋ 

γενικότερη̋ άδικη̋ συµπεριφορά̋ προ̋ ό,τι αυτό̋ εκφράζει. Νοµίζω πω̋ 

διαφορετικά δεν µπορούµε να κατανοήσουµε την αίτησή του να του δοθούν οι 

                                                 
81 Στο ίδιο, 78.  

82 ∆εν είναι ο µόνο̋· η αφήγηση για τον ∆ηιόκη µοιάζει εµβληµατική για την εγκαθίδρυση τη̋ 

τυραννίδα̋ γενικότερα, και πολλοί ερευνητέ̋ την αναφέρουν. O McGlew (στο ίδιο, 73) αναφέρει 

και ένα ακόµα χαρακτηριστικότατο παράδειγµα: ο ήδη γνωστό̋ µα̋ Λύγδαµι̋ ξεκίνησε την 

τυραννίδα του στη Νάξο έχοντα̋ τεθεί προηγουµένω̋ επικεφαλή̋ των πολιτών που αντέδρασαν 

στον ξυλοδαρµό ενό̋ σεβάσµιου συµπολίτη του̋ από νεαρού̋ ευγενεί̋ (απ. Ναξίων πολιτεία, 

παρατίθ. στον Αθήναιο 8.348B-C). Και βέβαια, α̋ µην ξεχνούµε πω̋ κορυνηφόρου̋ µά̋ 

παραδίδεται πω̋ είχε και ο Κλεισθένη̋, ο τύραννο̋ τη̋ Σικυώνα̋.  

83 Βλ. Μοσσέ, Τύραννοι, στα κεφάλαια για του̋ Κυψελίδε̋, του̋ Ορθαγορίδε̋ και την 

αντιαριστοκρατική του̋ πολιτική· Pleket, «Archaic tyrannis», 54: «Στην πραγµατικότητα, ο 

τύραννο̋ είναι ο εκφραστή̋ τη̋ ευρέω̋ διαδεδοµένη̋ αίσθηση̋ δυσαρέσκεια̋ µε την εξουσία των 

ευπατριδών. Με τα µέτρα που λαµβάνει επιχειρεί να λύσει ορισµένα (συχνά κοινωνικοοικονοµική̋ 

φύση̋) προβλήµατα». 
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κορυνηφόροι και τον τρόπο που επέλεξε να δηµοσιοποιήσει το περιστατικό. 

Εφόσον πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο, το οποίο έχουµε βάσιµου̋ λόγου̋ να 

υποθέτουµε πω̋ εξέφραζε πολιτικά µια οµάδα ανθρώπων, είναι λογικό να 

εικάζουµε ότι δεν έκανε την υπόθεση δηµόσια ούτε ζήτησε τη συγκεκριµένη 

φρουρά για να πάρει προσωπική εκδίκηση (αν ήθελε εκδίκηση άλλωστε, θα 

µπορούσε να απευθυνθεί στο δικαστήριο ή να τακτοποιήσει µόνο̋ του το θέµα). Η 

άδεια που του δόθηκε να συνοδεύεται από κορυνηφόρου̋ νοµίζω πω̋ ουσιαστικά 

σήµαινε την άδεια να αποδίδει δικαιοσύνη και να τηρεί την τάξη σε µια έκρυθµη 

κατάσταση. Η έµφασή του στην απονοµή δικαιοσύνη̋ φαίνεται και από όσα 

αναφέρει η Αθηναίων πολιτεία (16.5): διὸ καὶ τοὺ̋ κατὰ δήµου̋ κατεσκεύασε 

δικαστά̋, καὶ αὐτὸ̋ ἐξῄει πολλάκι̋ εἰ̋ τὴν χώραν, ἐπισκοπῶν καὶ διαλύων τοὺ̋ 

διαφεροµένου̋. ∆εν γνωρίζουµε σε ποια περίοδο τη̋ αρχή̋ του αναφέρεται το 

απόσπασµα, αλλά πάντω̋ συνάδει µε τη στάση του κατά την πρώτη απόπειρα να 

πάρει την εξουσία.  

Σύµφωνα µε τον Gouschin,84 ο οποίο̋ βέβαια θεωρεί πω̋ επρόκειτο περί 

δορυφόρων, η φρουρά που του έδωσαν οι Αθηναίοι σήµαινε ότι τον έκαναν 

«αιρετό τύραννο εκ των πραγµάτων», αισυµνήτη. Ο Gouschin έχει δίκιο που 

υπογραµµίζει τη σηµασία τη̋ κίνηση̋ αυτή̋ των Αθηναίων, αλλά µε δεδοµένο ότι 

ο τύραννο̋ στην αθηνἀκή πραγµατικότητα του 6ου αιώνα δεν συνιστά κάποια 

αρχή που την ενεργοποιούν σε κατάσταση έκτακτη̋ ανάγκη̋,85 προφανώ̋ το «εκ 

των πραγµάτων» (de facto) δεν µετράει πολύ, ιδίω̋ στο µυαλό των Αθηναίων τη̋ 

εποχή̋. Το επόµενο βήµα του Πεισίστρατου, κατά τι̋ πηγέ̋ µα̋, ήταν να 

καταλάβει την Ακρόπολη µε του̋ κορυνηφόρου̋. Όπω̋ δείχνουν τα επεισόδια µε 

τον Κύλωνα και τον Ισαγόρα αργότερα, το δύσκολο δεν ήταν να καταλάβει 

κανεί̋ την Ακρόπολη, το δύσκολο ήταν να την κρατήσει· εάν οι Αθηναίοι 

αποφάσιζαν ότι δεν αποδέχονταν ω̋ κυρίαρχο τον καταληψία, τότε µόνη η 

δύναµη στην Ακρόπολη δεν µπορούσε να επιτύχει την υποταγή τη̋ πόλη̋. Για τον 

Πεισίστρατο, δεν µα̋ αναφέρεται καν ότι προσπάθησαν να τον αποµακρύνουν.  

                                                 
84 «De facto an elective tyrant»: Gouschin, «Peisistratus’ leadership», 22. 

85 Sancisi-Weerdenburg, «The tyranny of Peisistratos», 5.  



 61

Εφόσον λοιπόν η κατοχή τη̋ Ακρόπολη̋ δεν έχει στρατιωτική σηµασία, τότε 

πρέπει να έχει πολιτική, άρα η αποδοχή ή η απόρριψή τη̋ εναπόκειται στου̋ 

ίδιου̋ του̋ Αθηναίου̋. Οι καταλήψει̋ του Κύλωνα και του Ισαγόρα 

αντιµετωπίστηκαν ω̋ παραβάσει̋, του Πεισίστρατου όχι. Εδώ, η ιστορία του 

∆ηιόκη είναι διαφωτιστική: ο ∆ηιόκη̋ ήταν de facto ηγέτη̋ των Μήδων, έγινε de 

jure ηγέτη̋ των Μήδων, αλλά έλειπε κάτι για να αποκτήσει υπόσταση η αρχή του· 

έβαλε του̋ Μήδου̋, που προηγουµένω̋ ζούσαν κατὰ κώµα̋, να συνοικιστούν 

γύρω από το ανάκτορό του. Στην Αθήνα, αυτό̋ ο συγκεκριµένο̋ ρόλο̋ του 

∆ηιόκη ανήκει ήδη στη θεά Αθηνά. Όπω̋ µάλιστα αναφέρει ο F. de Polignac, η 

Αθήνα αποτελούσε την εξαίρεση ανάµεσα στι̋ ελληνικέ̋ πόλει̋ ω̋ «µονοκεντρική 

αρχἀκή πόλη, η µόνη στην Ελλάδα όπου οι λειτουργίε̋ οι οποίε̋ αλλού 

επιµερίζονται ανάµεσα στι̋ δύο κύριε̋ θεότητε̋ του αστικού και του εξωαστικού 

αντίστοιχα χώρου είναι συγκεντρωµένε̋ στο πρόσωπο τη̋ θεά̋ τη̋ Ακρόπολη̋».86 

Ο Polignac αναφέρει επίση̋ ότι «το κεντρικό ιερό µπορεί να συµβολίζει την 

επικράτεια ω̋ τέτοια στην καρδιά του αστικού χώρου»87 και επισηµαίνει ότι «τα 

µυστηριώδη ιερά αντικείµενα των οποίων η κατοχή εξασφάλιζε την κυριαρχία 

στην πόλη, οι Αθηναίοι τα είχαν στο Ερέχθειο».88 Για τον ρόλο που θα µπορούσε 

να έχει η κατοχή αυτών των αντικειµένων στην πολιτική, ο Polignac στρέφει την 

προσοχή µα̋ στην ιστορία του Τηλίνη, προγόνου του Γέλωνα των Συρακουσών, 

όπω̋ την παραδίδει ο Ηρόδοτο̋ (7.153): ορισµένοι πολίτε̋ τη̋ Γέλα̋ είχαν 

οργανώσει επανάσταση αλλά απέτυχαν και εγκατέλειψαν την πόλη· ο Τηλίνη̋ 

του̋ επανέφερε ακριβώ̋ επειδή είχε στην κατοχή του τα ιερά αντικείµενα των 

θεών, και έτσι έδωσε τέλο̋ στην εµφύλια διαµάχη και επανένωσε την πόλη.89 

Τα παραπάνω εξηγούν, νοµίζω, την απόφαση του Πεισίστρατου –και του 

Κύλωνα προηγουµένω̋– να καταλάβει την Ακρόπολη, αλλά και δείχνουν ότι οι 

                                                 
86 F. de Polignac, Η γέννηση τη̋ αρχαία̋ ελληνική̋ πόλη̋. Λατρείε̋, χώρο̋ και κοινωνία (8ο̋ – 

7ο̋ αιώνα̋), Αθήνα 2000, 123. 

87 Στο ίδιο, 129. 

88 Στο ίδιο, 125. 

89 Στο ίδιο, 167-168. 
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Αθηναίοι συµφωνούσαν µε το πολιτικό του σχέδιο, αν και δεν µπορούµε να 

γνωρίζουµε κατά πόσον είχαν ακριβώ̋ υπόψη του̋ την τελική κατάληξη 

(κατάληψη τη̋ Ακρόπολη̋). Πάντω̋ η εικόνα που αναδύεται είναι η εξή̋: ο 

Πεισίστρατο̋, εκπρόσωπο̋ των ασθενέστερων στρωµάτων και όργανο τη̋ 

δικαιοσύνη̋, κατέχει τον ιερό χώρο που συµβολίζει την πολιτική ενότητα των 

Αθηναίων, και µετατρέπει την ενότητα αυτή σε κοινωνική ενότητα και 

δικαιοσύνη, µε εγγυητή τον ίδιο και του̋ κορυνηφόρου̋ του. 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε και µία άλλη πιθανότητα, εάν υποτεθεί ότι οι 

κορύνε̋ των κορυνηφόρων ήσαν όντω̋ ρόπαλα όπω̋ αυτό που συχνά εµφανίζεται 

να φέρει ο Ηρακλή̋, και όχι άλλου είδου̋ όπλα. Με δεδοµένο τώρα ότι το 

πρότυπο είναι ο Ηρακλή̋ και ότι ο Πεισίστρατο̋ µα̋ παραδίδεται να διαπρέπει 

στον πόλεµο ω̋ αρχηγό̋, το µόνο λογικό συµπέρασµα από αυτέ̋ τι̋ δύο 

προκείµενε̋ είναι να θεωρήσουµε πω̋ οι κορυνηφόροι αποτελούσαν ένα σώµα 

στρατού νέων. Ο Ηρακλή̋, όπω̋ και ο σύντροφό̋ του Ιόλαο̋, παρουσιάζεται 

στου̋ µύθου̋ και στη λατρεία ω̋ αρχηγό̋ σε οµάδε̋ νεαρών ανδρών.90 

Ίσω̋ αυτή η προσέγγιση να λύνει το πρόβληµα που προκύπτει µε του̋ 

λευκόποδε̋ ή λυκόποδε̋. Η λέξη εµφανίζεται στη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη 

(στ. 665), όταν ο χορό̋ των γερόντων λέει: Ἀλλ' ἄγετε λυκόποδε̋, οἵπερ ἐπὶ 

Λειψύδριον ἤλθοµεν ὅτ' ἦµεν ἔτι, νῦν δεῖ, νῦν ἀνηβῆσαι πάλιν κἀναπτερῶσαι πᾶν 

τὸ σῶµα κἀποσείσασθαι τὸ γῆρα̋ τόδε. Στη Σούδα, ο όρο̋ εξηγείται ω̋ εξή̋: 

οὕτω̋ ἐκάλουν τοὺ̋ τῶν τυράννων δορυφόρου̋: τοὺ̋ γὰρ ἀκµάζοντα̋ τῶν 

οἰκετῶν ἐπὶ τῇ τοῦ σώµατο̋ φυλακῇ ἔβαλλον. λυκόποδε̋ δὲ ἐκαλοῦντο, ὅτι διὰ 

παντὸ̋ εἶχον τοὺ̋ πόδα̋ λύκων δέρµασι κεκαλυµµένου̋, ὥστε µὴ ἐπικαίεσθαι ἐκ 

τοῦ περιέχοντο̋: ἤ διὰ τὸ ἔχειν ἐπὶ τῶν ἀσπίδων ἐπίσηµον λύκον. ὁ δὲ 

Ἀριστοφάνη̋ ἐν Λυσιστράτῃ τοὺ̋ Ἀλκµαιονίδα̋ φησίν. οὗτοι γὰρ πόλεµον 

ἀράµενοι πρὸ̋ Ἱππίαν τὸν τύραννον καὶ τοὺ̋ Πεισιστράτου̋ ἐτείχισαν 

Λειψύδριον τὸ ὑπὲρ Πάρνηθο̋: εἰ̋ ὅ συνῆλθόν τινε̋ τῶν ἐκ τοῦ ἀστεο̋, ὥ̋ φησιν 

Ἀριστοτέλη̋ ἐν Ἀθηναίων πολιτείᾳ. Όπω̋ λέει ο Singor, το µέτρο των στίχων του 

                                                 
90 Βλ. B. Sergent, Οµοφυλοφιλία στην ελληνική µυθολογία, Αθήνα 1986, 148, και γενικά κεφ. 1, 

146-156. 
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Αριστοφάνη απαιτεί να βάλουµε στη θέση του λυκόποδε̋ τη λέξη λευκόποδε̋.91 

Σωστά επίση̋ παρατηρεί ότι η ερµηνεία τη̋ Σούδα̋ βασίζεται σε παρανόηση του 

αριστοφανικού κειµένου: οι λευκόποδε̋ επιτίθενται στο Λειψύδριο στο µέρο̋ του 

τυράννου, δεν το υπερασπίζονται στο πλευρό των Αλκµεωνιδών. Ο Singor 

κρατάει πάντω̋ την υπόλοιπη εξήγηση τη̋ Σούδα̋, το κοµµάτι δηλαδή που 

αναφέρεται στη χαµηλή κοινωνική θέση των ατόµων αυτών, η οποία εξηγεί και τη 

µη οπλιτική εξάρτυσή του̋, και συνδέει το όλον µε του̋ κονίποδε̋ τη̋ Επιδαύρου 

και του̋ κορυνηφόρου̋/κατωνακοφόρου̋ τη̋ Σικυώνα̋.92 Κατόπιν, µέσα από 

διάφορου̋ περίπλοκου̋ συλλογισµού̋, καταλήγει στο ότι οι κορυνηφόροι ήσαν 

χαµηλή̋ κοινωνική̋ θέση̋ Αθηναίοι, που συµπαραστάθηκαν στον Πεισίστρατο 

στην πρώτη του απόπειρα, οι δε λευκόποδε̋ χαµηλή̋ κοινωνική̋ θέση̋ Αργείοι, 

που ήρθαν ω̋ µισθοφόροι να βοηθήσουν τον Πεισίστρατο στην τελευταία του 

απόπειρα. 

Όπω̋ διαβάζουµε τι̋ δύο πηγέ̋ που παρέθεσα πιο πάνω, νοµίζω πω̋ δύο 

πράγµατα έρχονται στο µυαλό: πρώτον, οι γέροι του Αριστοφάνη ταυτίζουν 

σαφώ̋ τη λέξη λυκόποδε̋ ή λευκόποδε̋ µε τα νιάτα του̋, σαν ο όρο̋ αυτό̋ να να 

δηλώνει µια κατάσταση ή ιδότητά του̋, την οποία είχαν µόνον επειδή ήσαν νέοι. 

∆εύτερον, το λήµµα στη Σούδα µοιάζει απλώ̋ να µαντεύει τι σηµαίνει ο όρο̋, και 

όχι να παραπέµπει σε κάποιο προηγούµενο κείµενο. Το δεύτερο µάλιστα µέρο̋ του 

λήµµατο̋ βασίζεται σε µια µεγάλη παρανόηση. Ίσω̋ λοιπόν είναι λογικότερο να 

σκεφτούµε ότι ο Πεισίστρατο̋ είχε κάποια ιδιαίτερη σύνδεση µε οµάδε̋ νεαρών 

Αθηναίων, οργανωµένων σε αγέλε̋, που όµω̋ λόγω ηλικία̋ δεν συγκαταλέγονται 

ακόµη στου̋ οπλίτε̋. Η ηλικία του̋ και η φύση τη̋ οργάνωσή̋ του̋ θα µπορούσε 

να εξηγήσει τον πρωτόγονο οπλισµό και τι̋ αναφορέ̋ στη χαµηλή του̋ θέση. Το 

λευκόποδε̋ ή λυκόποδε̋ παραµένει ένα̋ σκοτεινό̋ όρο̋, αλλά γνωρίζουµε ότι 

υπάρχει κάποια σχέση ανάµεσα στου̋ εφήβου̋ και τα παπούτσια που φορούν ή 

δεν φορούν (όπω̋ ο µονοσάνδαλο̋ Ιάσων και ο Θησέα̋ που κληρονοµεί τα 

σανδάλια του πατέρα του). Πιο κάτω, στην ενότητα για τι̋ φιλοπεισιστράτειε̋ 

                                                 
91 Singor, «The military side», 123. 

92 Στο ίδιο, 121-122. 
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παραδόσει̋, θα δούµε ότι υπάρχουν και άλλα, αµυδρά έστω, στοιχεία που 

συνδέουν τον Πεισίστρατο µε του̋ νέου̋, χωρί̋ τη βοήθεια των ροπάλων.  

 
 

3. Η Φύη και η κόρη του Μεγακλή                   

 
Η Φύη 

Η πρώτη τυραννίδα του Πεισίστρατου θα είναι βραχύβια·93 κατόπιν, ο Μεγακλή̋ 

και ο Λυκούργο̋ θα καταφέρουν να καταλήξουν σε κάποια συµφωνία (τη φύση 

τη̋ οποία̋ αγνοούµε) και να εκδιώξουν τον Πεισίστρατο. ∆εν µα̋ παραδίδεται τι 

έκανε ο Πεισίστρατο̋ µέχρι τη δεύτερη τυραννίδα του, αλλά νοµίζω πω̋ µπορούµε 

να συµφωνήσουµε µε του̋ ερευνητέ̋ που ισχυρίζονται ότι εφόσον οι πηγέ̋ µα̋ δεν 

το αναφέρουν ρητά (όπω̋ µα̋ παραδίδεται για τη δεύτερη έκπτωσή του), δεν 

εγκατέλειψε την Αττική, ή τουλάχιστον δεν υποχρεώθηκε να το κάνει, και γύρισε 

απλώ̋ στην εστία του, τη Βραυρώνα. ∆εν γνωρίζουµε καθόλου τι έκανε στο 

µεσοδιάστηµα, ούτε βέβαια πώ̋ κυβερνούσαν την Αθήνα ο Μεγακλή̋ και ο 

                                                 
93 Έχουν γίνει πολλέ̋ απόπειρε̋ να δηµιουργηθεί ένα̋ χρονολογικό̋ πίνακα̋ µε τι̋ κινήσει̋ 

του Πεισίστρατου. Εδώ δεν µα̋ απασχολεί ιδιαίτερα η ακριβή̋ χρονολόγηση, αλλά ωστόσο έχει 

κάποια σηµασία, κυρίω̋ για τη διάρκεια των δύο πρώτων τυραννίδων. Χωρί̋ να έχω εντρυφήσει 

στο θέµα, νοµίζω ότι η πρόταση του J. G. F. Hind, «The “tyrannis” and the exiles of Pisistratus», 

Classical Quarterly, n.s., 24 (1974) 1-18, είναι αρκετά πειστική. Ο Hind ισχυρίζεται ότι η απουσία 

χρονολόγηση̋ στον Ηρόδοτο, την παλαιότερη πηγή, για τι̋ δύο πρώτε̋ τυραννίδε̋ σηµαίνει πω̋ 

διήρκεσαν πολύ λίγο· ότι ο συγγραφέα̋ τη̋ Αθηναίων πολιτεία̋ σφάλλει, όχι στου̋ αριθµού̋, 

αλλά στο ότι θεωρεί πω̋ αφορούν έτη ενώ στην πραγµατικότητα αφορούν µήνε̋· και τέλο̋, ότι 

µπορούµε να χρονολογήσουµε σχετικά ασφαλώ̋ τη µάχη τη̋ Παλλήνη̋ (547/6), την τρίτη 

κατάστασιν, διότι ο Ηρόδοτο̋ την τοποθετεί λίγο πριν την πτώση των Σάρδεων. Εάν ο Hind έχει 

δίκιο, τότε προκύπτουν οι εξή̋ χρονολογίε̋: πρώτη τυραννίδα 560/59 και έκπτωση 559/8· δεύτερη 

τυραννίδα 558/7 και έκπτωση λίγου̋ µήνε̋ αργότερα· τρίτη τυραννίδα 547/6· θάνατο̋ 

Πεισίστρατου 528/7 (επιφυλάσσοµαι για τι̋ υπόλοιπε̋ χρονολογίε̋ που εικάζει ο Hind). 

Ουσιαστικά, οι δύο πρώτε̋ τυραννίδε̋ διαρκούν η καθεµία ένα χρόνο ή και λιγότερο, ενώ το 

µεσοδιάστηµα οµοίω̋ δεν ξεπερνά το ένα έτο̋. Το µόνο που µπορώ να πω είναι ότι οι αφηγήσει̋ 

για τη δεύτερη κατάληψη τη̋ αρχή̋ (κάποια στιγµή ο Μεγακλή̋ συνειδητοποίησε πω̋ δεν θα 

προκύψουν παιδιά από τον γάµο) υποδηλώνουν όντω̋ πω̋ υπήρξε βραχύβια   
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Λυκούργο̋. Οι πηγέ̋ µα̋ αναφέρουν κατόπιν ότι ο Μεγακλή̋, περιελαυνόµενο̋ 

τῇ στάσι, αποφάσισε να συµµαχήσει µε τον Πεισίστρατο, οι δε όροι τη̋ συµφωνία̋ 

προέβλεπαν ότι ο Πεισίστρατο̋ θα έχει την αρχή και θα παντρευτεί την κόρη του 

Μεγακλή. Προ̋ τούτο ο Μεγακλή̋ έντυσε µια γυναίκα, ωραία και ψηλή, τη Φύη, 

ώστε να παραπέµπει στην Αθηνά, την ανέβασε σε άρµα και έστειλε κήρυκε̋ που 

διαλαλούσαν ότι η ίδια η θεά οδηγεί τον Πεισίστρατο, τον εκλεκτό τη̋, στην 

Ακρόπολη· οι Αθηναίοι καλούνταν να τον υποδεχτούν (Ηρόδοτο̋ 1.60.4-5, 

Αθηναίων πολιτεία 14.4). Υπάρχει µια µικρή, αλλά σηµαντική, διαφορά στην 

περιγραφή: η Αθηναίων πολιτεία αναφέρει ότι στο άρµα επάνω βρισκόταν ο 

Πεισίστρατο̋ και ότι η Αθηνά-Φύη ήταν παραιβατοῦσα, ενώ ο Ηρόδοτο̋ δίνει 

έµφαση στου̋ κήρυκε̋ που διαλαλούσαν ότι η Αθηνά κατάγει τον Πεισίστρατο, 

τοποθετεί πάνω στο άρµα την Αθηνά και δεν µα̋ λέει ποιον ακριβώ̋ ρόλο είχε 

στο δρώµενο ο Πεισίστρατο̋. Η µόνη άλλη διαφορά στι̋ δύο πηγέ̋ έγκειται στο 

πώ̋ αξιολογούν το περιστατικό: ο µεν Ηρόδοτο̋ απορεί και εξανίσταται που οι 

Αθηναίοι παραπλανήθηκαν από ένα τόσο εξόφθαλµο τέχνασµα, ενώ για τον 

Αριστοτέλη όλα έγιναν ἀρχαίω̋ καὶ λίαν ἁπλῶ̋. Ο Πεισίστρατο̋ όµω̋ 

συνευρισκόταν µόνο παρά φύσιν µε τη νέα του σύζυγο, και διότι είχε ήδη 

µεγάλου̋ γιου̋ από του̋ προηγούµενου̋ γάµου̋ και διότι οι Αλκµεωνίδε̋ ήσαν 

εναγεί̋ (Ηρόδοτο̋), ή δεν συνευρισκόταν καθόλου µαζί τη̋ (Αθηναίων πολιτεία). 

Στην πρώτη εκδοχή, µόλι̋ το έµαθε ο Μεγακλή̋, οργίστηκε, τα ξαναβρήκε µε τον 

Λυκούργο, ο δε Πεισίστρατο̋ φοβήθηκε και εγκατέλειψε την Αττική (Ηρόδ. 1.61)· 

στη δεύτερη, συντοµότερη εκδοχή, απλώ̋ φοβήθηκε ἀµφοτέρα̋ τὰ̋ στάσει̋ (Αθ. 

πολ. 15.2) και έφυγε. 

∆ύο ζητήµατα θέτει η δεύτερη κατάστασι̋ του Πεισίστρατου: πρώτον, τι 

ακριβώ̋ σήµαινε η ποµπή µε τη Φύη-Αθηνά, και δεύτερον, τι σήµαινε ο γάµο̋ και 

ο τρόπο̋ που τον χειρίστηκε ο Πεισίστρατο̋. Ω̋ προ̋ το πρώτο, την ποµπή, έχουν 

διατυπωθεί αρκετέ̋ απόψει̋, µολονότι καµία δεν έχει γίνει περισσότερο αποδεκτή 

από όλου̋ του̋ µελετητέ̋. Όπω̋ ακριβώ̋ και οι κορυνηφόροι, το περιστατικό µε 

τη Φύη έχει προβληµατίσει ιδιαίτερα του̋ ερευνητέ̋, διόλου άδικα. Όπω̋ 

επισηµαίνει και η Josine Blok, η αµηχανία που προκαλούσε ήδη στον Ηρόδοτο και 

τον συγγραφέα τη̋ Αθηναίων πολιτεία̋ επηρεάζει και του̋ σύγχρονου̋ 
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ιστορικού̋, αφού ακόµα και το ἀρχαίω̋ καὶ λίαν ἁπλῶ̋ τη̋ Αθηναίων πολιτεία̋ 

ενδέχεται να βασίζεται µόνο στην προσωπική γνώµη του συγγραφέα, γεγονό̋ που 

σηµαίνει ότι «Η υπόθεση τη̋ Φύη̋ είναι πράγµατι µια µοναδική περίπτωση, όχι 

απλά και µόνον επειδή υπάρχει κενό στι̋ πηγέ̋ µα̋».94 Εάν κοιτάξει κανεί̋ τι̋ 

ερµηνείε̋ που έχουν δοθεί κατά καιρού̋ για το νόηµα του περιστατικού, µάλλον 

προκύπτει ότι οι προηγούµενε̋ ερµηνείε̋, ιδίω̋ του Boardman που ήταν και η πιο 

επεξεργασµένη γιατί βασιζόταν και σε αρχαιολογικά στοιχεία εκτό̋ από τι̋ 

γραπτέ̋ πηγέ̋, έχουν καταρριφθεί αλλά στη θέση του̋ δεν έχει µπει κάτι πιο 

στέρεο. Ο βασικό̋ λόγο̋ γι’ αυτό φαίνεται πω̋ είναι η σύγχυση που προκαλεί 

στου̋ ιστορικού̋ το δρώµενο τη̋ Φύη̋· όµοια µε τον Ηρόδοτο και την Αθηναίων 

πολιτεία προσπαθούν να εξηγήσουν πώ̋ είναι δυνατόν να συνέβη καν ένα τέτοιο 

πράγµα, παρά πώ̋ εντάσσεται στην πολιτική πράξη του Πεισίστρατου 

συγκεκριµένα και του 6ου αιώνα γενικότερα. Καλύτερα να αναφέρουµε 

συνοπτικά τι̋ διάφορε̋ απόψει̋ που έχουν κατατεθεί, ξεκινώντα̋ µε την ίδια την 

Blok, κυρίω̋ γιατί η άποψή τη̋, µολονότι έπεται χρονικά των υπολοίπων, είναι 

χαρακτηριστική τη̋ αποδόµηση̋ και αµφισβήτηση̋ των λιγοστών πληροφοριών 

που έχουµε. Κατά την Blok λοιπόν ο Πεισίστρατο̋ χρησιµοποίησε την ιδέα των 

προνοµιακών σχέσεων µε τον κόσµο των ηρώων, ίδιον των αριστοκρατών, σε 

συνδυασµό µε την πρακτική του νικητή βασιλιά που εισέρχεται στην πόλη πάνω 

σε άρµα µε τη συνοδεία θεότητα̋ (ίδιον των βασιλέων τη̋ Ανατολή̋). Επειδή αυτό 

το σκηνικό παραπέµπει σε θρίαµβο, η Blok εικάζει ότι η ποµπή συνέβη µετά τη 

µάχη τη̋ Παλλήνη̋, οπότε ο Πεισίστρατο̋ εισήλθε θριαµβευτή̋ στο άστυ.95 

Πρόκειται περίπου για την ίδια µορφή αµφισβήτηση̋ των πηγών που είδαµε και 

πριν, µε του̋ κορυνηφόρου̋. Αυτό όµω̋ καθιστά σχεδόν αδύνατο για του̋ 

υπόλοιπου̋ ερευνητέ̋ να εκτιµήσουν την άποψη, αφού οποιαδήποτε ερµηνεία 

κρίνεται µε βάση το πόσο ικανοποιητικά ερµήνευσε µια δεδοµένη κατάσταση· αν 

τα δεδοµένα είναι διαρκώ̋ µετέωρα, είναι περιττό και να τα ερµηνεύσουµε. 

                                                 
94 Josine H. Blok, «Phye’s procession. Culture, politics and Peisistratid rule», στο Sancisi-

Weerdenburg (επιµ.), Peisistratos and the Tyranny, 40. 

95 Στο ίδιο, 44-45. 
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Αφήνοντα̋ κατά µέρο̋ την Blok, θα διατρέξουµε τι̋ απόψει̋ των άλλων 

ερευνητών. Πολλοί ερευνητέ̋ θεωρούν τα δύο γεγονότα –την ποµπή και τον γάµο– 

αλληλένδετα, ή τουλάχιστον προσπαθούν να ερµηνεύσουν τη λειτουργία τη̋ 

τελετή̋ µε τρόπο που να περιλαµβάνει και τον γάµο. Κατά τον Boardman, η ποµπή 

θυµίζει την αποθέωση του Ηρακλή, τον οποίο οδηγεί η Αθηνά στον Όλυµπο για 

να παντρευτεί την Ήβη. Για τον Berve το όλο στήσιµο θυµίζει ιερό γάµο, τελετή η 

οποία αποσκοπεί στη γονιµότητα µέσω τη̋ θἐκή̋ συνεύρεση̋. Ο Gernet θεωρεί 

πω̋ το άρµα συµβολίζει τον θρίαµβο αλλά κυρίω̋ τον γάµο, όπω̋ ο Πέλοψ και η 

Ιπποδάµεια, και παραπέµπει άµεσα στον επικείµενο γάµο του Πεισίστρατου µε 

τον κόρη του Μεγακλή· η ποµπή δηλώνει ότι ο Πεισίστρατο̋ θα γίνει βασιλιά̋ τη̋ 

Αθήνα̋ µέσω του γάµου του, η δε Αθηνά συµβολίζει τη νύφη, µέσω τη̋ οποία̋ 

παραδίδεται η εξουσία.96 Η άποψη του Boardman βασίζεται στο γενικότερο 

επιχείρηµά του ότι ο Πεισίστρατο̋ θέλησε να ταυτιστεί µε τον Ηρακλή. Το 

πλεονέκτηµα τη̋ άποψή̋ του είναι ότι µεταφέρει την ποµπή στον χωροχρόνο του 

µύθου, στον κόσµο των ηρώων, κάτι µε το οποίο όλοι οι ερευνητέ̋ συµφωνούν. 

Από εκεί και πέρα όµω̋, δεν είναι καθόλου σαφέ̋ ούτε αν ο Πεισίστρατο̋ ήθελε 

να ταυτιστεί µε κάποιον ήρωα γενικότερα, ούτε µε τον Ηρακλή ειδικότερα· η 

αποθέωση καθιστά τον ήρωα θεό, δεν καθιστά όµω̋ τον θνητό τύραννο, και αυτό 

νοµίζω πω̋ δεν πρέπει να µα̋ διαφεύγει. Η Rebecca H. Sinos97 επισηµαίνει επίση̋ 

ότι µολονότι στην αγγειογραφία τη̋ Αθήνα̋ του 6ου αιώνα η Αθηνά εµφανίζεται 

συχνά ω̋ ποµπό̋ του Ηρακλή σε άρµα, εφόσον δεν µα̋ παραδίδεται ότι ο 

Πεισίστρατο̋ ήταν ντυµένο̋ Ηρακλή̋, θα πρέπει µάλλον να υποθέσουµε ότι 

χρησιµοποίησε το µοτίβο τη̋ θεά̋ συνοδού των εκλεκτών, όχι για να ταυτιστεί µε 

κάποιον συγκεκριµένο ήρωα αλλά γιατί η κεντρική ιδέα του θέµατο̋, η θεία 

επιλογή, εξυπηρετούσε το πολιτικό του µήνυµα. Το κυρίω̋ ζητούµενο δηλαδή 

                                                 
96 L. Gernet, «Marriages de tyrans», στο L. Gernet, Anthropologie de la Grèce antique, Παρίσι 

1968, 344-359. 

97 Rebecca H. Sinos, «Divine selection. Epiphany and politics in Archaic Greece», στο C. 

Dougherty / L. Kurke (επιµ.), Cultural Poetics in Archaic Greece. Cult, Performance, Politics, 

Κέµπριτζ 1993, 81. 
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είναι να βρούµε γιατί µε αυτή την τελετή οι Αθηναίοι αποδέχτηκαν τον 

Πεισίστρατο ω̋ τύραννο. Εδώ οι παρατηρήσει̋ του W. R. Connor είναι πολύ 

σηµαντικέ̋. 

Ο Connor θεωρεί πω̋ η περιγραφή του γεγονότο̋ στην Αθηναίων πολιτεία µα̋ 

παρέχει την ενδιαφέρουσα λεπτοµέρεια τη̋ παραιβατούση̋ Φύη̋-Αθηνά̋. Αυτό 

σηµαίνει πω̋ κεντρικό πρόσωπο τη̋ ποµπή̋ και φορέα̋ τη̋ εξουσία̋ ήταν η 

Αθηνά και όχι ο Πεισίστρατο̋· το δρώµενο συµβόλιζε πιθανώ̋ την επιστροφή τη̋ 

Αθηνά̋ στην Ακρόπολη – η θεά την είχε εγκαταλείψει όπω̋ και ο Πεισίστρατο̋, 

και τώρα επέστρεφαν αµφότεροι, ο Πεισίστρατο̋ ω̋ υποτακτικό̋ και βοηθό̋ τη̋. 

Κατά τον Connor, αφού ο Πεισίστρατο̋ δεν διεκδικεί τον ρόλο του Ηρακλή, δεν 

διεκδικεί ούτε τη βασιλεία στην Αθήνα· έχει δευτερεύοντα ρόλο στο δρώµενο.98 

Εάν η αφήγηση του Αριστοτέλη είναι πιο κοντά στην πραγµατικότητα από την 

αφήγηση του Ηροδότου, πιθανότατα ο Connor έχει δίκιο. Θα πρέπει να 

υποθέσουµε πω̋ ο Πεισίστρατο̋ διέδιδε πω̋ η Αθηνά είχε εγκαταλείψει την 

Ακρόπολη και οι Αθηναίοι µαστίζονταν από συµφορέ̋ λόγω τη̋ θἐκή̋ απουσία̋. 

Οι συµφορέ̋ αυτέ̋ ίσω̋ να ήσαν, κατά τον Πεισίστρατο, η ασταθή̋ πολιτική 

κατάσταση µε τι̋ συνεχεί̋ ρήξει̋ και ανατροπέ̋. Η πολιτική δήλωση τη̋ πράξη̋ 

αυτή̋ φαίνεται να συνάδει µε την προηγούµενη απόπειρα του Πεισίστρατου, µόνο 

που αυτή τη φορά διευρύνεται το κοινό στο οποίο απευθύνεται: υπάρχει µια 

ειδική σχέση µε τη θεότητα τη̋ Ακρόπολη̋, σχέση η οποία επανεπιβεβαιώνεται 

τώρα µε την τελετουργική ανάβαση στον ιερό βράχο. Οι Αθηναίοι θα χαίρουν τη̋ 

προστασία̋ τη̋ Αθηνά̋ µόνο µέσω του Πεισίστρατου. 

Θα µπορούσε το όλο δρώµενο να παραπέµπει και στον γάµο, ή να πρόκειται 

για την αναπαράσταση ενό̋ ιερού γάµου; Σίγουρα το δεύτερο ιδίω̋ ενδεχόµενο 

είναι πολύ δελεαστικό, διότι θα εδραίωνε την εξουσία του Πεισίστρατου πέραν 

πάση̋ αµφισβήτηση̋. Πλην όµω̋ οι αρχαίοι συγγραφεί̋ διατείνονται –και ο 

Πεισίστρατο̋ είναι ο µόνο̋ τύραννο̋ για τον οποίον επιµένουν τόσο– ότι 

κυβέρνησε µᾶλλον πολιτικῶ̋ ἢ τυραννικῶ̋ (Αθ. πολ. 16.2). Ο Ηρόδοτο̋, που 

                                                 
98 W. R. Connor, «Tribes, festivals, and processions. Civic ceremonial and political manipulation 

in Archaic Greece», Journal of Hellenic Studies 107 (1987) 46. 
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αφηγείται τι̋ ιστορίε̋ πολλών τυράννων, Ελλήνων και βαρβάρων, θεωρεί ότι όλοι 

αργά ή γρήγορα θα διαπράξουν ύβρη: η ένωση µε κάποιον θεό στα µάτια του 

Ηροδότου είναι σίγουρα το άκρον άωτον τη̋ ύβρη̋, αλλά η έκπληξή του καθώ̋ 

εξιστορεί το περιστατικό δεν κρύβει µέσα τη̋ οργή, ούτε άλλωστε το αναφέρει ω̋ 

πράξη που θα δικαιολογήσει κατόπιν την πτώση των Πεισιστρατιδών.  

Ο M. Munn,99 σε µια εκτεταµένη µελέτη για την ιδεολογία τη̋ λυδική̋ βασιλεία̋ 

και το πώ̋ επηρέασε του̋ Έλληνε̋, θεωρεί ότι µια συνιστώσα τη̋ ιδεολογία̋ 

αυτή̋ ήταν η «η δηµιουργία τη̋ ανώτατη̋ αρχή̋ µέσα από την ένωση µια̋ 

θεότητα̋ και ενό̋ ανδρό̋»100 και πω̋ η αποκορύφωση τη̋ τελετή̋ θα ήταν ο 

γάµο̋ µε την κόρη του Μεγακλή, «η ζωντανή αναπαράσταση των ηρωικών γάµων, 

όπω̋ του Πηλέα και τη̋ Θέτιδα̋, ή όπω̋ του Ηρακλή και τη̋ Ήβη̋».101 Κατ’ 

αυτόν οι Έλληνε̋ άρχισαν να αποστασιοποιούνται και να επικρίνουν την 

πολιτική ιδεολογία των Λυδών µόνο µετά την κατάλυση τη̋ λυδική̋ βασιλεία̋ 

από του̋ Πέρσε̋ το 547.102 Ο Munn έχει οπωσδήποτε ερευνήσει ει̋ βάθο̋ το θέµα 

του και πιθανότατα έχει δίκιο σε πολλέ̋ περιπτώσει̋ όπου διακρίνει στη 

συµπεριφορά και την πολιτική των Ελλήνων τυράννων λυδικά πρότυπα. Αλλά ο 

ίδιο̋ από µόνο̋ του αναφέρει τι̋ περιπτώσει̋ όπου η ελληνική αντίληψη 

απορρίπτει σαφώ̋ τη λυδική, και µάλιστα νωρίτερα από την ήττα του Κροίσου: 

στο οµηρικό παράδειγµα του Οδυσσέα και τη̋ Καλυψώ̋, από τη συνένωσή του̋ 

καµία κοινότητα δεν επωφελείται, ενώ ο Οδυσσέα̋ δηλώνει ρητά προ̋ προτιµά τη 

συνεύρεση µε τη θνητή γυναίκα του – εάν µάλιστα µείνει µε την Καλυψώ αυτό θα 

σηµαίνει ότι αποποιείται οποιοδήποτε δικαίωµα στη βασιλεία στην Ιθάκη. Ο 

Munn καταλήγει ότι οι Έλληνε̋ επεξεργάστηκαν τι̋ αφηγήσει̋ των ασιατικών 

ιερών γάµων, αποδεχόµενοι την ιδέα ότι µια θεά µπορεί να πλαγιάσει µε έναν 

θνητό, αλλά απορρίπτοντα̋ την ιδέα ότι η ένωση θα του αποδώσει την ανώτατη 

                                                 
99 M. Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia. A Study of Sovereignty in 

Ancient Religion, Μπέρκλι 2006. 

100 Στο ίδιο, 41. 

101 Στο ίδιο, 42. 

102 Στο ίδιο, 45-46. 
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αρχή.103 Η επεξεργασία όµω̋ πρέπει να έχει ξεκινήσει ακόµη πιο νωρί̋. Ο Munn 

αναφέρει πω̋ το λιοντάρι είναι το κατεξοχήν χαρακτηριστικό τη̋ βασιλεία̋ στη 

Λυδία,104 στην Ελλάδα όµω̋ η θέση του είναι σε ναού̋, όπου δηλώνει τον χώρο 

τη̋ θεότητα̋. Επιπλέον, δυσκολεύοµαι πραγµατικά να σκεφτώ κάποιο 

παράδειγµα όπου η συνεύρεση µε θεά απέδωσε σε κάποιον θνητό, ήρωα, τη 

βασιλεία. Ο γάµο̋ του Πηλέα και τη̋ Θέτιδα̋, ή του Ηρακλή και τη̋ Ήβη̋, 

κανέναν από του̋ δύο δεν κατέστησε βασιλιά. Εάν η ποµπή τη̋ Φύη̋ και του 

Πεισίστρατου έγινε για να δηλώσει την ένωσή του µε την Αθηνά, και άρα την 

απόκτηση τη̋ ανώτατη̋ αρχή̋, τότε πρόκειται σίγουρα για πρωτοτυπία. 

Η άλλη ένσταση που µπορούµε να προβάλουµε στην άποψη ότι πρόκειται περί 

γάµου είναι η εξή̋: δεν είναι καθόλου σαφέ̋ ότι το άρµα παραπέµπει 

αποκλειστικά σε γαµήλιε̋ τελετέ̋. Εάν µάλιστα σκεφτούµε και πώ̋ µα̋ 

παραδίδεται το όλο στήσιµο του ζεύγου̋ Αθηνά–Πεισίστρατο̋ στι̋ πηγέ̋, η 

γαµήλια ατµόσφαιρα αρχίζει να διαλύεται. Πρώτον, η νύφη είναι οπλισµένη· 

δεύτερον είναι είτε παραιβατοῦσα κατά τον Αριστοτέλη είτε κρατάει τα 

χαλινάρια κατά τον Ηρόδοτο (ο οποίο̋ αναφέρει πω̋ η Αθηνά οδηγούσε τον 

Πεισίστρατο στην Ακρόπολη). Νοµίζω πω̋ το σκηνικό δεν θυµίζει σε καµία 

περίπτωση αναπαράσταση γαµήλια̋ ποµπή̋. Ακόµη και στην αγγειογραφία, η 

νύφη ποτέ δεν κρατάει τα χαλινάρια, ούτε φυσικά ντύνεται και συµπεριφέρεται 

σαν πολεµιστή̋. Και δεν είναι καν απαραίτητο να ανεβαίνει σε άρµα: υπάρχει το 

εναλλακτικό µέσο τη̋ άµαξα̋, ακόµα και τη̋ πεζοπορία̋.105 

Αν οι κορυνηφόροι και η λειτουργία του̋ απαντώνται και σε άλλε̋ 

περιπτώσει̋, η ποµπή µε τη Φύη θέτει εµφανώ̋ προβλήµατα λόγω τη̋ πρωτοτυπία̋ 

τη̋. Όπω̋ σχολιάζει και η Blok, τα ανάλογα δρώµενα µε αναπαραστάσει̋ θεών 

δεν απαντώνται στην αρχἀκή εποχή,106 τουλάχιστον όταν πρόκειται για ποµπέ̋ 

                                                 
103 Στο ίδιο, 139-140. 

104 Στο ίδιο, 126. 

105 Βλ. Carola Reinsberg, Γάµο̋, εταίρε̋ και παιδεραστία στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 1993, 98-

99. 

106 Blok, «Phye’s procession», 18. O Connor και η Sinos αναφέρονται κατά κύριο λόγο σε ποµπέ̋ 

των ελληνιστικών χρόνων. 
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που µοιάζουν περισσότερο θεατρικέ̋ παρά θρησκευτικέ̋ διότι δεν 

αναπαριστάνουν τελετουργικά κάποια ιερή αφήγηση. Επιπρόσθετα, η όλη ποµπή 

τη̋ Φύη̋ δεν θυµίζει καµία, έστω µεταγενέστερη, αθηνἀκή τελετή, ούτε καν 

κάποια τελετή από άλλη πόλη. (Στα Παναθήναια αυτό που µεταφέρεται 

τελετουργικά στην Ακρόπολη δεν είναι η θεά –σε οµοίωµα ή µέσω κάποιου 

ενσαρκωτή– αλλά ο πέπλο̋ τη̋.) Η περίπτωση των βοιωτικών ∆αιδάλων, λόγου 

χάρη, αφορά έναν ιερό γάµο αλλά αντί για άρµα χρησιµοποιείται άµαξα, στη θέση 

τη̋ νύφη̋ βρίσκεται ένα ξόανο ντυµένο µε πέπλο, ενώ η νυµφεύτρια, η γυναίκα 

που ανεβαίνει µαζί µε το ξόανο στην άµαξα, δεν παριστάνει κάποια θεότητα. Ο 

∆ία̋, ο γαµπρό̋ τη̋ ποµπή̋, δεν µοιάζει να παρευρίσκεται, ούτε ω̋ ξόανο ούτε 

διά θνητού αντιπροσώπου (Παυσανία̋ 9.3.2-8). Τα αθηνἀκά Ανθεστήρια 

πιθανότατα περιλάµβαναν τη βασιλίννα στον ρόλο τη̋ συζύγου του ∆ιονύσου, 

αλλά δεν είναι σαφέ̋ αν περιλάµβαναν και τον βασιλέα στον ρόλο του 

∆ιονύσου.107 Το βοιωτικό παράδειγµα µάλλον υποδηλώνει πω̋ σε έναν ιερό γάµο 

η µόνη απαραίτητη παρουσία είναι τη̋ νύφη̋ (ω̋ ξόανο ή ω̋ βασιλίννα), και όχι 

του γαµπρού· δείχνει επίση̋ πω̋ η άµαξα είναι πιο ενδεδειγµένη από το άρµα και 

πω̋ η νύφη είναι ντυµένη όπω̋ αρµόζει σε γυναίκα που παντρεύεται. 

Ο Ηρόδοτο̋, όπω̋ είδαµε, περιγράφει κάπω̋ διαφορετικά το γεγονό̋: δεν 

αναφέρει ποιον ρόλο ακριβώ̋ είχε ο Πεισίστρατο̋, απλώ̋ λέει πω̋ πάνω στο 

άρµα βρισκόταν η Φύη-Αθηνά µε πανοπλία· επίση̋, δίνει µεγαλύτερη έµφαση στην 

αναγγελία που προηγήθηκε, ότι η Αθηνά φέρνει τον Πεισίστρατο στην Ακρόπολη. 

Η Sinos108 υποθέτει εξ αυτού ότι διαφορετικά δεν θα γινόταν κατανοητό το 

µήνυµα του δρώµενου. Πρόκειται για µια µάλλον ατυχή παρατήρηση, στο κατά τα 

άλλα διαφωτιστικό άρθρο τη̋, το οποίο συµπληρώνει τη µελέτη του Connor όσον 

αφορά την πρόσληψη τέτοιων αναπαραστάσεων όπου οι θεατέ̋ καλούνται 

ουσιαστικά να συµµετάσχουν νιώθοντα̋ ότι εκείνη τη στιγµή αποτελούν µέρο̋ τη̋ 

ποµπή̋, άρα και του ηρωικού κόσµου στον οποίο εκτυλίσσεται. Είναι φανερό 

νοµίζω ότι οι κήρυκε̋ δεν εξηγούν το δυσνόητο, συνοψίζουν το κατανοητό. Εάν 

                                                 
107 Parke, Festivals of the Athenians, 112. 

108 Sinos, «Divine selection», 74. 
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µια τελετή είναι κανονικά ενταγµένη στη λατρεία, ενδεχοµένω̋ η λεκτική 

αναπαράσταση περιττεύει (αλλά όχι πάντα· διαφορετικά όλε̋ οι τελετέ̋ θα είχαν 

µόνο παντοµίµα και καθόλου λόγια). Οι θεατέ̋ γνωρίζουν εκ των προτέρων πότε 

θα ξεκινήσει και πώ̋ θα καταλήξει, και ο τρόπο̋ τη̋ συµµετοχή̋ του̋ είναι 

δεδοµένο̋· εάν η εν λόγω τελετή δεν εκτελείται στα πλαίσια τη̋ λατρεία̋, αλλά 

χρησιµοποιείται κατ’ εξαίρεσιν, τότε επιβάλλεται να αναγγελθεί και να 

περιγραφεί δεδοµένου, πρώτον, ότι χωρί̋ την ύπαρξη κοινού δεν υφίσταται 

τελετή, δεύτερον, το κοινό πρέπει να αρχίσει να επεξεργάζεται τα συναισθήµατά 

του ώστε να αντιδράσει εγκαίρω̋, δηλαδή κατά τη διάρκεια τη̋ τελετή̋. 

Επιπλέον, οι κήρυκε̋ φαίνεται πω̋ αποτελούσαν ουσιαστικό µέρο̋ κάθε ποµπή̋, 

όπω̋ φαίνεται από τι̋ ποµπέ̋ θεών και ηρώων στην αγγειογραφία τη̋ εποχή, 

όπου αρκετέ̋ φορέ̋ η ποµπή ξεκινά µε τον Ερµή ή την Ίριδα. 

Για να επιστρέψουµε στον Ηρόδοτο: µα̋ παρουσιάζει έναν διαφορετικό τρόπο 

εκτέλεση̋ τη̋ ποµπή̋. Πάνω στο άρµα βρίσκεται η Φύη-Αθηνά, ντυµένη µε 

πανοπλία. Οι αγγελιαφόροι διαλαλούν ότι η θεά οδηγεί τον Πεισίστρατο, εκλεκτό 

τη̋ θνητό, στην Ακρόπολη: Ὦ Ἀθηναῖοι, δέκεσθε ἀγαθῷ νόῳ Πεισίστρατον, τὸν 

αὐτὴ ἡ Ἀθηναίη τιµήσασα ἀνθρώπων µάλιστα κατάγει ἐ̋ τὴν ἑωυτῆ̋ ἀκρόπολιν 

(1.60). Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι ηνίοχο̋ του άρµατο̋, ίσω̋ και µοναδικό̋ 

αναβάτη̋, είναι η Αθηνά. Ο Lavelle αναφέρει ότι στην Ιλιάδα (Ε 835 κ.ε.) η Αθηνά 

παρουσιάζεται ω̋ ηνίοχο̋ του άρµατο̋ του ∆ιοµήδη στη µάχη· η θἐκή βοήθεια 

υπογραµµίζει την ανδρεία του ∆ιοµήδη και δηµιουργεί µια σχέση συντροφική 

(«partnership») µεταξύ θεού και ανθρώπου.109 Η Sinos διαπιστώνει ότι πολλέ̋ 

φορέ̋ η Αθηνά εµφανίζεται ω̋ ποµπό̋ εκλεκτών ανδρών, όπω̋ του Ηρακλή στην 

αγγειογραφία, όπω̋ έχει τονίσει και ο Boardman, ή του Οδυσσέα στα οµηρικά έπη 

(τον οδηγεί στο παλάτι του Αλκίνοου). Ανιχνεύει το ίδιο µοτίβο, τη̋ θεότητα̋ που 

οδηγεί τον εκλεκτό, στην ασπίδα του Πολυνείκη στου̋ Επτά επί Θήβα̋, όπου η 

∆ίκη οδηγεί έναν πολεµιστή.110 Πρέπει άρα να υποθέσουµε ότι ο Πεισίστρατο̋ 

                                                 
109 Lavelle, Fame, Money, and Power, 103. 

110 Sinos, «Divine selection», 80-81. H Blok ακολουθεί τη Sinos και πιστεύει ότι ο Πεισίστρατο̋ 

ήθελε να ταυτιστεί ιδίω̋ µε τον Οδυσσέα («Phye’s procession», 42), που εξολοθρεύει του̋ 



 73

έλαβε µέρο̋ στην ποµπή, ίσω̋ µάλιστα να επέβαινε στο άρµα, αλλά τα ηνία τα 

κρατούσε η Αθηνά. Αυτή η αναπαράσταση συνάδει µε τα λόγια των 

αγγελιαφόρων, ότι δηλαδή η θεά οδηγεί τον Πεισίστρατο, όχι το αντίστροφο. 

Αν οι κορυνηφόροι και η λειτουργία του̋ απαντώνται και σε άλλε̋ 

περιπτώσει̋, αν ο γάµο̋ µε γυναίκα από άλλο ισχυρό γένο̋ είναι κοινή πρακτική 

για του̋ αρχἀκού̋ ευγενεί̋ (µολονότι η καλύτερη δικτύωση επιτυγχανόταν 

συνήθω̋ µέσα από τον γάµο µε άτοµο από άλλη πόλη), η ποµπή µε τη Φύη θέτει 

εµφανώ̋ προβλήµατα λόγω τη̋ πρωτοτυπία̋ τη̋, οπότε αξίζει να τη̋ δώσουµε όλη 

την προσοχή µα̋. Ο Connor αναρωτιέται κάποια στιγµή στη µελέτη του: «Γαµήλιε̋ 

ποµπέ̋, επικέ̋ παρεµβάσει̋, τελετέ̋ άφιξη̋, παρελάσει̋ για τον εορτασµό 

αθλητική̋ ή πολεµική̋ νίκη̋», τι από τα παραπάνω υπερισχύει και εξηγεί 

καλύτερα το περιστατικό;111 Όπω̋ ειπώθηκε ήδη, το στήσιµο δεν παραπέµπει σε 

γάµο, ούτε υπάρχει κάποια νίκη που πρέπει να εορταστεί. Επίση̋, δεν έχουµε 

ενδείξει̋ πω̋ ο Πεισίστρατο̋ χρησιµοποίησε την τελετή µια̋ συγκεκριµένη̋ 

λατρεία̋ προσθέτοντα̋ τα στοιχεία που τον εξυπηρετούσαν. Μένει να δούµε αν 

είναι «επική παρέµβαση» («epic intervention», η παρέµβαση ενό̋ θεού υπέρ του 

εκλεκτού θνητού) ή «τελετή άφιξη̋» (τη̋ Αθηνά̋ εν προκειµένω). Ο Connor κλίνει, 

όπω̋ έχουµε δει, προ̋ τη δεύτερη ερµηνεία. Από τη στιγµή που οι δύο πηγέ̋ µα̋ 

δίνουν διαφορετική περιγραφή για το περιστατικό, δεν µπορούµε να απορρίψουµε 

την ερµηνεία του Connor. Ωστόσο, θεωρώ πω̋ η περιγραφή τη̋ Αθηναίων 

πολιτεία̋ στην οποία ο Connor βασίζεται παρουσιάζει την εξή̋ ανακολουθία: ενώ 

αναφέρει την Αθηνά-Φύη ω̋ παραιβατούσα, επιµένει επίση̋ πω̋ ο Μεγακλή̋ 

προδιασπείρα̋ γὰρ λόγον, ὡ̋ τῆ̋ Ἀθηνᾶ̋ καταγούση̋ Πεισίστρατον. Έτσι 

υπονοµεύει την εικόνα του ηνίοχου Πεισίστρατου, που επέχει δευτερεύοντα και 

                                                                                                                                                 

µνηστήρε̋. Η πεποίθησή τη̋ αυτή βασίζεται µάλλον σε σαθρά στοιχεία (η παροµοίωση των 

µνηστήρων και των αντιπάλων του Πεισίστρατου µε ψάρια πιασµένα στο δίκτυ στην Οδύσσεια ω 

381-387 και στον χρησµό που δόθηκε στον Πεισίστρατο πριν τη µάχη τη̋ Παλλήνη̋) και την 

οδήγησε να πιστέψει ότι η ποµπή µε τη Φύη διαδραµατίστηκε µετά τη µάχη. 

111 Connor, «Tribes, festivals and processions», 43. 
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βοηθητικό ρόλο. Προτείνω λοιπόν να επιχειρήσουµε να δώσουµε κάποια ερµηνεία 

στη σκηνή έχοντα̋ ω̋ οδηγό τον Ηρόδοτο. 

Το µόνο που µπορεί να προσδώσει νόηµα στην τελετή είναι αυτό που 

επισηµαίνουν όλοι οι ερευνητέ̋, µηδενό̋ εξαιρουµένου – η ηρωική ατµόσφαιρα 

που την περιβάλλει και που το ακριβέ̋ τη̋ αποτύπωµα το βλέπουµε τόσο στα 

οµηρικά έπη όσο και στην αγγειογραφία: ο θεό̋ οδηγεί έναν εκλεκτό θνητό, ήρωα 

ή βασιλιά. Στην περίπτωση τη̋ Φύη̋ η παρουσίαση γίνεται µε θεατρική 

αναπαράσταση – και αυτό είναι πράγµατι αξιοσηµείωτο. Εάν λοιπόν το δρώµενο 

που παρακολούθησαν οι Αθηναίοι εκείνη τη στιγµή δεν ανήκει στα πλαίσια τα 

λατρευτικά, θα πρέπει να εντάσσεται σε καθαρά πολιτικό πλαίσιο. Η παρουσία 

τη̋ Αθηνά̋ δεν το αναιρεί αυτό καθώ̋ η θρησκευτική όψη των πολιτικών 

πράξεων είναι απλά ο κώδικα̋ που τι̋ καθιστά κατανοητέ̋. Ο µη λατρευτικό̋ 

χαρακτήρα̋ του δρώµενου φαίνεται και από το γεγονό̋ ότι πουθενά δεν µα̋ 

παραδίδεται πω̋ η ποµπή αυτή εµπλουτίστηκε και τελούνταν κάθε έτο̋, για να 

δείχνει λόγου χάρη τη στενή σχέση του τυράννου τη̋ πόλη̋ µε την πολιούχο 

θεότητα. 

Μα̋ παρουσιάζεται λοιπόν η εξή̋ εικόνα. Πρώτον, το άρµα και η θεά οδηγό̋ 

παραπέµπουν στο σώµα των πεποιθήσεων ότι οι θεοί κάνουν τι̋ προσπάθειε̋ των 

ηρώων στου̋ οποίου̋ έχουν ιδιαίτερη προτίµηση να καρποφορήσουν. Οι ήρωε̋ 

είναι πολεµιστέ̋ ή γενικότερα µαχητέ̋ όπω̋ ο Ηρακλή̋, αλλά ο Ηρακλή̋ αποτελεί 

µάλλον την εξαίρεση στον κανόνα. Τον 6ο αιώνα, οι πεποιθήσει̋ αυτέ̋ έχουν 

αναδειχθεί σε ένα σύνθετο πλέγµα αφηγήσεων, µοτίβων και µύθων, το οποίο µέσω 

τη̋ επική̋ ποίηση̋ αλλά και τη̋ εικονογραφική̋ παράδοση̋ έχει καταστεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι τη̋ κουλτούρα̋ των ευγενών, και κατ’ επέκταση των 

πόλεων. Οι θεοί βοηθούν (ή καλύτερα σπρώχνουν, στην κυριολεξία, στη δράση)112 

του̋ εκλεκτού̋ του̋ βασιλεί̋ ή ήρωε̋ µε αξιώσει̋ στη βασιλεία.  

                                                 
112 Για µιαν ανάλυση τη̋ απόδοση̋ στη δράση των θεών των εξαιρετικών πράξεων του ατόµου, 

των πράξεων που υπερβαίνουν –ευτυχώ̋ ή ατυχώ̋– τον συνήθη εαυτό του, βλ. E. R. Dodds, Οι 

Έλληνε̋ και το παράλογο, Αθήνα 1996. Η ανάλυσή του ίσω̋ φωτίζει κάπω̋ περισσότερο το σχήµα 

«θεό̋ οδηγεί τον εκλεκτό», καθώ̋ σύµφωνα µε τον Dodds ο θεό̋ δεν είναι στην πραγµατικότητα 
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∆εύτερον, η Αθηνά και η ποµπή προ̋ την Ακρόπολη διασαφηνίζουν 

περισσότερο την εικόνα και τη συνδέουν µε µια συγκεκριµένη πόλη. Η Αθηνά 

είναι η κυρίαρχη θεότητα τη̋ πόλη̋· α̋ µην ξεχνούµε και του̋ µύθου̋ που τη 

θέλουν να γεννά τον Εριχθόνιο και να τον κρύβει στο κουτί όπου πρέπει να µείνει 

κρυµµένο̋ και κρυφό̋ από όλου̋. Αν συνδυάσουµε αυτή την αφήγηση µε τον 

µύθο για τον Κέκροπα, τον πρώτο βασιλιά και µισό άνθρωπο µισό φίδι, την 

αναφορά του Παυσανία ότι το φίδι δίπλα στη χρυσελεφάντινη Αθηνά του Φειδία 

στον Παρθενώνα παρίστανε τον Εριχθόνιο (1.24.5), την πληροφορία ότι υπήρχε 

ένα ιερό φίδι στην Ακρόπολη (Φιλόστρατο̋ ο Πρεσβύτερο̋, Εικόνε̋ 2.17), και 

τέλο̋, τη βεβαιότητα των Αθηναίων ότι είναι αυτόχθονε̋, προκύπτει ότι 

κυκλοφορούσαν µυστικέ̋ αφηγήσει̋ πω̋ η Αθηνά ήταν η γενάρχη̋ των 

Αθηναίων, µε τη µορφή των χθόνιων, αυτόχθονων, εριχθόνιων φιδιών.113 Αυτή 

λοιπόν η θεά οδηγεί τον Πεισίστρατο στον οίκο τη̋ στην Ακρόπολη, το κέντρο 

όπω̋ έχει ήδη ειπωθεί αυτή̋ τη̋ ασυνήθιστη̋ πόλη̋-κράτου̋ όπου το κεντρικό 

ιερό, αντί του συνοριακού, συµβολίζει την επικράτεια και όπου η βασικότερη 

γιορτή, τα Παναθήναια, ακολουθεί κεντροµόλο και όχι φυγόκεντρη πορεία – σε 

αντίθεση µε τι̋ άλλε̋ ελληνικέ̋ πόλει̋. Εδώ, ανακύπτει το πρόβληµα να βρούµε 

την ακριβή σηµασία τη̋ µεταφορά̋ του Πεισίστρατου στην Ακρόπολη από την 

Αθηνά. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλε̋ αντίστοιχε̋ τέτοιε̋ ενέργειε̋ για να κάνουµε 

τη σύγκριση, θα πρέπει να το εξετάσουµε υπό το πρίσµα των επιδιώξεων του 

Πεισίστρατου. Και οι πηγέ̋ µά̋ λένε ότι µετά από αυτό ο Πεισίστρατο̋ έγινε 

τύραννο̋ τη̋ Αθήνα̋. Λογικά λοιπόν πρέπει να υποθέσουµε ότι η Αθηνά τού 

προσέφερε έτσι την ανώτατη αρχή. 

Τρίτον, οι κήρυκε̋ που προηγούνται και αναγγέλλουν την πράξη τη̋ Αθηνά̋ 

φέρνουν ακόµη πιο κοντά το δρώµενο στον χώρο τη̋ δηµόσια̋ σφαίρα̋ και 

                                                                                                                                                 

παρά η προβολή του άλλου εαυτού του ανθρώπου, του µέρου̋ εκείνου τη̋ προσωπικότητά̋ του 

που του παρουσιάζεται αιφνίδια για να επιτελέσει κάποιο έργο πέρα από τα αναµενόµενα. 

113 Μυστικέ̋, αφού πουθενά δεν δηλώνεται σαφώ̋, όπω̋ προκύπτει από την ιστορία µε το 

κρυµµένο παιδί και το τελετουργικό των Αρρηφορίων (Παυσανία̋ 1.27.1-3· Parke, Festivals of the 

Athenians, 142). 
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καθιστούν την πράξη τη̋ Αθηνά̋ ενέργεια τη̋ πολιτική̋ εξουσία̋. Ο ρόλο̋ των 

κηρύκων πάντα βρίσκεται στο πλευρό των αρχών, και η αναγγελία τη̋ βούληση̋ 

και τη̋ απόφαση̋ του ηγέτη (τη̋ Αθηνά̋ εν προκειµένω) την καθιστά θέσφατο, 

θεσµό.114 

Τέταρτον, ξεπροβάλλει καθαρά το στοιχείο τη̋ πολιτική̋ δήλωση̋ µέσω µια̋ 

συµβολική̋ δράση̋, που απαιτεί από το άτοµο να αναπαραστήσει µε λόγια και 

έργα, ή µόνο έργα, µια κατάσταση· να προβεί σε µια ακολουθία κινήσεων των 

οποίων το σύνολο θα δηµιουργεί µια σαφή εικόνα, µια σαφή πράξη, αλλά που το 

νόηµα τη̋ πράξη̋ αυτή̋ θα γίνεται κατανοητό µόνο διότι θα συµβολίζει κάτι 

άλλο. Έχουµε ήδη νοµίζω αναφέρει το παράδειγµα του Σόλωνα και του τυράννου 

Θρασύβουλου, καθώ̋ και πολλά ακόµη παραδείγµατα, όπω̋ λόγου χάρη του 

Αριστόδικου (Ηρόδ. 1.159) που έδιωχνε τα περιστέρια από τον ναό του 

Απόλλωνα για να δείξει ότι είναι αντίθετο προ̋ τα ήθη να εκδιώκονται οι ικέτε̋. 

Για να είναι επιτυχηµένο̋ ο συµβολισµό̋, πρέπει καταπώ̋ φαίνεται να δηµιουργεί 

µια ευκρινή εικόνα. Αυτή η εικονική προτίµηση εµφανίζεται και σε ένα άλλο 

παράδειγµα από τον Ηρόδοτο: ο Κροίσο̋ απείλησε του̋ Λαµψακηνού̋ πω̋ αν δεν 

κάνουν αυτό που του̋ ζητά, θα του̋ πελεκήσει σαν κουκουναριέ̋. Οι Λαµψακηνοί 

ζήτησαν επεξηγήσει̋ πριν αποφασίσουν· τι ακριβώ̋ εννοεί ο Κροίσο̋ πω̋ θα του̋ 

κάνει; (6.37). Το περιστατικό µοιάζει αφελέ̋ στα µάτια του σηµερινού αναγνώστη, 

που έχει την τάση να µην διαβάζει στα λόγια του Κροίσου άλλο από µια απειλή µε 

τι̋ εκφοβιστικέ̋ φράσει̋ που χρησιµοποιούνται στι̋ απειλέ̋ και θεωρούνται 

σχήµα λόγου. Αν ο σηµερινό̋ αναγνώστη̋ ήταν στη θέση των Λαµψακηνών θα την 

είχε πολύ άσχηµα, γιατί ο Κροίσο̋ απειλεί µε πολύ συγκεκριµένα αντίποινα, δεν 

προσπαθεί να εκφοβίσει του̋ Λαµψακηνού̋ µε λίγο νταηλίκι. Επιβεβαιώνεται 

λοιπόν η αξία και η ευρεία χρήση τη̋ συµβολική̋ πράξη̋, τη̋ παράσταση̋, στην 

                                                 
114 Εδώ ίσω̋ αξίζει να σηµειωθεί πω̋ η δεύτερη µεγάλη θεά τη̋ Αθήνα̋, η ∆ήµητρα, έχει ω̋ 

υπεύθυνου̋ για τη λατρεία τη̋ στα Ελευσίνια Μυστήρια µέλη του γένου̋ των Ευµολπιδών (µε την 

ωραία φωνή) και των Κηρύκων, ενώ η αθηνἀκή γιορτή τη̋ λέγεται Θεσµοφόρια. Στον οµηρικό 

ύµνο Ει̋ ∆ηµήτραν η θεά η ἔχουσα (µαζί µε την Κόρη) δῆµον Ἐλευσῖνο̋ (στ. 490) βάζει να τη̋ 

ανεγείρουν ναό όπου διαµένει, στον λόφο απέναντι από την ακρόπολη. 
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αρχἀκή πολιτική. Προφανώ̋, όσο ωραιότερη παράσταση µπορεί να εκτελέσει 

κανεί̋, και όσο το δυνατόν σαφέστερη, τόσο πιο επιτυχηµένο̋ πολιτικό̋ είναι και 

µπορεί να ασκήσει µεγάλη επιρροή.  

Στο δρώµενο του Πεισίστρατου µε την Αθηνά-Φύη ο Πεισίστρατο̋ κατάφερε 

να συνδυάσει επιτυχώ̋ (αν κρίνουµε από το αποτέλεσµα) τρία επίπεδα σηµασία̋, 

καθώ̋ και τον λόγο µε τη δράση (προσφέροντα̋ βέβαια εξαιρετικά θεαµατική και 

παραστατική εικόνα): συνδύασε το µοτίβο τη̋ θεότητα̋ οδηγού του εκλεκτού 

θνητού, την εικόνα τη̋ Αθηνά̋ που προσφέρει την ανώτατη αρχή στην πόλη την 

οποία εξουσιάζει, και την αναγγελία µέσω κηρύκων που προσιδιάζει στου̋ 

κυβερνώντε̋. 

      

Η κόρη του Μεγακλή 

 

Το δεύτερο σκέλο̋ τη̋ συµφωνία̋ Πεισίστρατου – Μεγακλή αφορά τον γάµο του 

πρώτου µε την κόρη του δεύτερου. Εάν στην περίπτωση τη̋ Αθηνά̋-Φύη̋ 

µπορούµε να διακρίνουµε γιατί η ποµπή συµβόλιζε την ιδιαίτερη πολιτική θέση 

του Πεισίστρατου, το πολιτικό όφελο̋ από τον γάµο είναι σίγουρα πολύ πιο 

ασαφέ̋. Και εδώ, όπω̋ είδαµε, οι αφηγήσει̋ του Ηροδότου και του Αριστοτέλη 

παρουσιάζουν µικροδιαφορέ̋. Ο Αριστοτέλη̋ αναφέρει απλώ̋ πω̋ ο 

Πεισίστρατο̋ δεν συνευρισκόταν µε τη γυναίκα του· ο Ηρόδοτο̋ όµω̋ αναφέρει 

πω̋ συνευρισκόταν µαζί τη̋ παρά φύση γιατί δεν ήθελε να αποκτήσει παιδιά από 

αυτήν, καθώ̋ είχε ήδη µεγάλου̋ γιου̋ και, επίση̋, φοβόταν τι̋ συνέπειε̋ από το 

άγο̋ των Αλκµεωνιδών. Ο Μεγακλή̋ θεώρησε ατιµωτική αυτήν τη συµπεριφορά 

και επανασυνδέθηκε µε του̋ Παράλιου̋. 

∆ύο στοιχεία είναι άξια παρατήρηση̋ εδώ. Πρώτον, ο Μεγακλή̋ ήρθε σε 

συνεννόηση µε τον Πεισίστρατο ω̋ επικεφαλή̋ του γένου̋ του, όχι των Παραλίων. 

∆εύτερον, από τον γάµο θα ωφελείτο ο Μεγακλή̋ εξαιτία̋ των παιδιών που θα 

γεννιούνταν. Αυτά τα δύο σηµεία φωτίζουν κάπω̋ τη φύση τη̋ συµφωνία̋ µεταξύ 

των δύο πολιτικών. Η αντίρρηση του Πεισίστρατου στου̋ απογόνου̋ τη̋ ένωση̋ 

φαίνεται βέβαια κάπω̋ πρόχειρη, αφού αυτό θα όφειλε να το έχει σκεφτεί 

νωρίτερα, και η δικαιολογία του ίσω̋ δεν µοιάζει αρκετά πειστική για έναν 
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άνθρωπο ο οποίο̋ δέχτηκε να συµµετάσχει στο δρώµενο τη̋ Φύη̋-Αθηνά̋. Ακόµη 

κι έτσι όµω̋, ακόµη κι αν δεν πίστευε στη δύναµη του άγου̋, η πρόφασή του δεν 

µπορεί να στερείται βάση̋. Γιατί λοιπόν το άγο̋ των Αλκµεωνιδών θα είχε 

επιπτώσει̋ πάνω του µόνο αν έκανε παιδιά µε ένα µέλο̋ αυτή̋ τη̋ οικογένεια̋; 

Καταλαβαίνουµε ότι φοβόταν µήπω̋ παραγκωνιστούν οι γιοι του από την 

εξουσία. Ο µόνο̋ τρόπο̋ όµω̋ να παραγκωνιστούν οι µεγαλύτεροι για χάρη των 

ακόµη αγέννητων θα ήταν αν οι απόγονοί του µε την κόρη του Μεγακλή ανήκαν 

στο γένο̋ των Αλκµεωνιδών. Όπω̋ παρατηρεί ο D. Roussel,115 η συµµετοχή σε ένα 

γένο̋ δεν ρυθµίζεται αποκλειστικά µε βάση τον πατέρα, και ούτε βέβαια υπάρχει 

στα αρχἀκά χρόνια κάποιο νοµικό καθεστώ̋ που να υποχρεώνει και να 

καθορίζει του̋ όρου̋ συµµετοχή̋· θα µπορούσε κάποιο̋ να διεκδικεί τη συµµετοχή 

του στο µητρικό γένο̋, αν θεωρεί ότι αυτό τον συµφέρει ή αν είναι τέτοιοι οι 

δεσµοί, πολιτικοί, οικονοµικοί, συναισθηµατικοί, που έχει συνάψει µε τα µέλη του. 

Ο J.-P. Vernant, εξετάζοντα̋ τη φύση του αρχἀκού γάµου, επισηµαίνει τι̋ 

ενδογαµίε̋ µεταξύ δύο ή περισσοτέρων οικογενειών στα πλαίσια διαφορετικών 

πόλεων ή τη̋ ίδια̋ πόλη̋, πάντα όσον αφορά την άρχουσα τάξη (στα 

παραδείγµατα περιλαµβάνονται οι τύραννοι τη̋ Σικελία̋ και οι Βακχιάδε̋ τη̋ 

Κορίνθου).116 Το σύστηµα αυτό βοηθά να διατηρηθεί η εξουσία στου̋ κόλπου̋ 

αυτών των οµάδων, δηµιουργώντα̋ ένα πλέγµα συγγενικών δεσµών και των 

υποχρεώσεων που προκύπτουν από την αρχἀκή µορφή του γάµου. Ίσω̋ το πιο 

απτό παράδειγµα να είναι οι Βακχιάδε̋, ένα γένο̋ το οποίο προέκυψε από την 

ενδογαµία µεταξύ διαφόρων οικογενειών και το οποίο έχασε την εξουσία ακριβώ̋ 

µόλι̋ ξέφυγε από αυτήν την πρακτική. 

Πιθανώ̋ λοιπόν η συµφωνία µεταξύ Πεισίστρατου και Μεγακλή να προέβλεπε 

τη δηµιουργία ενό̋ τέτοιου υπερ-γένου̋, ενό̋ κυκλώµατο̋ εξουσία̋. Έτσι 

µπορούµε να καταλάβουµε καλύτερα γιατί ο Μεγακλή̋ επέµενε να γίνει ο γάµο̋, 

αλλά και γιατί ο Πεισίστρατο̋ φοβήθηκε πω̋ οι γιοι του, από άλλη γυναίκα, θα 

                                                 
115 D. Roussel, Tribu et cité. Etudes sur les groupes sociaux dans les cités grecques aux époques 

archaïques et classiques, Παρίσι 1976, 51-53.  

116 J. P. Vernant, Μύθο̋ και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 2005, 79-80. 
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αποκλείονταν, ή πω̋ το νέο γένο̋ που θα προέκυπτε θα ήταν τρωτό εξαρχή̋ στην 

αρνητική προπαγάνδα. 

 

 

 

 

 

Οι φιλικέ̋ προ̋ τον Πεισίστρατο παραδόσει̋ 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται µια σύντοµη αποτίµηση ορισµένων άλλων 

πληροφοριών που έχουν διασωθεί για τον βίο του Πεισίστρατου, πληροφορίε̋ 

όµω̋ οι οποίε̋ ανήκουν περισσότερο στη σφαίρα του θρύλου παρά του ιστορικού 

γεγονότο̋, είτε κατά τη γνώµη των αρχαίων πηγών είτε γιατί αυτό ορίζει η λογική. 

Το σκεπτικό πίσω από την επιλογή αυτή είναι ότι οι «θρυλικέ̋» αφηγήσει̋ και τα 

στοιχεία που η παράδοση έχει αφήσει ενδέχεται να περιλαµβάνουν κοµµάτι από 

την αρχική κατασκευή τη̋ ηγετική̋ και ηγεµονική̋ περσόνα̋ του Πεισίστρατου. 

Και πάλι, η έµφαση δίνεται σε πληροφορίε̋ που αφορούν τον βίο του πριν την 

εδραίωση τη̋ τυραννίδα̋. Η έστω και πρόχειρη εξέτασή του̋ καταδεικνύει ότι 

επιβεβαιώνουν την αρχετυπική µορφή του µεγάλου ανδρό̋ που καλλιέργησε µε 

συνέπεια ο Πεισίστρατο̋ και οι οπαδοί του.  

Πρώτον, έχουµε το περιστατικό που λέγεται ότι συνέβη στον πατέρα του 

Πεισίστρατου, τον Ιπποκράτη, όταν πήγε να παρακολουθήσει του̋ Ολυµπιακού̋ 

Αγώνε̋: έβαλε το κρέα̋ τη̋ θυσία̋ στον λέβητα, πρόσθεσε νερό, µα πριν προλάβει 

να ανάψει φωτιά, το κρέα̋ άρχισε να βράζει από µόνο του και το νερό ξεχείλισε. 

Ο Λακεδαιµόνιο̋ Χίλων, ένα̋ από του̋ Επτά Σοφού̋,117 τον συµβούλευσε τότε να 

µην παντρευτεί ποτέ, να διώξει τη γυναίκα του αν είναι ήδη παντρεµένο̋ και να 

απαρνηθεί τα παιδιά του, αν έχει ήδη παιδιά (Ηρόδ. 1.59). Το υπερφυσικό αυτό 

θαύµα, και η συµβουλή του Χίλωνα, µοιάζει όντω̋ να υπονοεί ότι επρόκειτο για 

                                                 
117 Όπω̋ είδαµε πιο πάνω, και ο ίδιο̋ ο Πεισίστρατο̋ εντάσσεται από κάποιου̋ στην εκλεκτή 

αυτή οµάδα. 
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κακό σηµάδι. Αλλά όµω̋, τι θα λέγαµε για τον χρησµό που δόθηκε στον πατέρα 

του Θησέα, τον Αιγέα, και τον οποίο εκείνο̋ καταπάτησε, χωρί̋ βέβαια να το 

γνωρίζει; Όπω̋ τον αφηγείται ο Πλούταρχο̋ (Θησεύ̋ 3.3-5), η Πυθία συµβούλευσε 

τον Αιγέα να µην έρθει σε επαφή µε καµία γυναίκα πριν φτάσει στην Αττική 

(Ἀσκοῦ τὸν προὔχοντα πόδα, µέγα φέρτατε λαῶν, µὴ λύσῃ̋ πρὶν δῆµον Ἀθηνέων 

εἰσαφικέσθαι). Εάν δεν βρισκόταν ο Πιτθέα̋, ο εθνικό̋ ήρωα̋ των Αθηναίων δεν 

θα γεννιόταν ποτέ, διότι ο θεό̋ Απόλλων διά στόµατο̋ Πυθία̋ συµβούλευσε 

διαφορετικά. Το περιστατικό µε τον λέβητα στην Ολυµπία νοµίζω πω̋ ανήκει 

στην προπαγάνδα υπέρ του Πεισίστρατου,118 είναι ένα σηµάδι ότι ο άνθρωπο̋ 

αυτό̋ επρόκειτο να ξεχωρίσει από όλου̋ του̋ άλλου̋. 

Αν το κοιτάξουµε προσεκτικότερα θα διαπιστώσουµε ότι το συνθέτουν τα εξή̋ 

στοιχεία. Πρώτον, ο Ιπποκράτη̋ βρίσκεται στην Ολυµπία για του̋ αγώνε̋, γιορτή 

η οποία είναι αφιερωµένη στον ∆ία, τον κατεξοχήν βασιλιά. ∆εύτερον, το θαύµα 

αφορά το κρέα̋ που δεν θα προσφερθεί στου̋ θεού̋ – αφορά εποµένω̋ του̋ 

ανθρώπου̋ γενικά. Τρίτον, το θαύµα συµβαίνει στο κρέα̋ που θα µαγειρευτεί 

µέσα στον λέβητα – άρα, µπορούµε να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι και να πούµε ότι 

αφορά τη γέννηση ενό̋ παιδιού, του γιου του Ιπποκράτη εν προκειµένω. 

Τέταρτον, η (θἐκή) φωτιά ανάβει ω̋ διά µαγεία̋, άρα µε θἐκή παρέµβαση – 

δηλαδή το παιδί αυτό είναι σαν να γεννιέται µε τη µεσολάβηση θεία̋ δύναµη̋. Τα 

συµφραζόµενα ω̋ εδώ µοιάζουν απολύτω̋ θετικά. Ο Χίλων έχει διπλή λειτουργία. 

Αν παραλληλίσουµε το επεισόδιο µε τον χρησµό του Αιγέα, φαίνεται πω̋ ο Χίλων 

παίζει του̋ ρόλου̋ τη̋ Πυθία̋ και του Πιτθέα: εξηγεί και αποτρέπει ταυτόχρονα. 

Η δεύτερη πληροφορία που παραπέµπει σε µια θετική παράδοση για τον 

Πεισίστρατο αφορά τη φήµη ότι υπήρξε ερώµενο̋ του Σόλωνα. Την πληροφορία 

αυτή την απορρίπτει εµφατικά ο Αριστοτέλη̋ (Αθ. πολ. 17.2), και πιθανότατα έχει 

δίκιο. Το σηµαντικό όµω̋ είναι ότι κυκλοφορούσαν απόψει̋ που ήθελαν τον 

Πεισίστρατο στενά συνδεδεµένο και συνεχιστή του έργου του Σόλωνα, γιατί 

κάπω̋ έτσι πρέπει να ερµηνεύσουµε τη σηµασία αυτή̋ τη̋ ερωτική̋ σχέση̋: ω̋ αν 

                                                 
118 Αντίθετα µε τον ισχυρισµό τη̋ Μοσσέ, Τύραννοι, 71, ότι ανήκει στην αντιτυραννική 

παράδοση. 
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η εγγύτητα ανάµεσα στου̋ δύο άνδρε̋ να µην είναι µόνο σαρκική αλλά και 

γενικότερη – ο Πεισίστρατο̋ είναι ένα̋ µεγάλο̋ άνδρα̋, ισάξιο̋ του Σόλωνα. 

Νοµίζω πω̋ αυτό γίνεται εµφανέστερο µόλι̋ δούµε και ποια είναι η άλλη 

πληροφορία που απορρίπτει ο Αριστοτέλη̋ µαζί µε την ερωτική σχέση: το ότι ο 

Πεισίστρατο̋ ήταν στρατηγό̋ στον πόλεµο κατά τον Μεγαρέων για την ανάκτηση 

τη̋ Σαλαµίνα̋ (Αθ. πολ. 17.2) – µια σταθερά στο πολιτικό πρόγραµµα του 

Σόλωνα, όπω̋ µα̋ παραδίδεται. 

Ο Πλούταρχο̋ συνδέει επίση̋ του̋ δύο άνδρε̋ στο θέµα τη̋ Σαλαµίνα̋: 

Τὰ µὲν οὖν δηµώδη τῶν λεγοµένων τοιαῦτ' ἐστιν, ὅτι πλεύσα̋ ἐπὶ Κωλιάδα 

µετὰ τοῦ Πεισιστράτου, καὶ καταλαβὼν αὐτόθι πάσα̋ τὰ̋ γυναῖκα̋ τῇ 

∆ήµητρι τὴν πάτριον θυσίαν ἐπιτελούσα̋, ἔπεµψεν ἄνδρα πιστὸν εἰ̋ Σαλαµῖνα 

προσποιούµενον αὐτόµολον εἶναι, κελεύσοντα τοὺ̋ Μεγαρεῖ̋, εἰ βούλονται 

τῶν Ἀθηναίων τὰ̋ πρώτα̋ λαβεῖν γυναῖκα̋, ἐπὶ Κωλιάδα πλεῖν µετ' αὐτοῦ τὴν 

ταχίστην.  

ὡ̋ δὲ πεισθέντε̋ οἱ Μεγαρεῖ̋ ἄνδρα̋ ἐξέπεµψαν ἐνόπλου̋, καὶ κατεῖδεν ὁ 

Σόλων πλοῖον ἐλαυνόµενον ἀπὸ τῆ̋ νήσου, τὰ̋ µὲν γυναῖκα̋ ἐκποδὼν 

ἀπελθεῖν ἐκέλευσε, τῶν δὲ νεωτέρων τοὺ̋ µηδέπω γενειῶντα̋ ἐνδύµασι καὶ 

µίτραι̋ καὶ ὑποδήµασι τοῖ̋ ἐκείνων σκευασαµένου̋ καὶ λαβόντα̋ ἐγχειρίδια 

κρυπτὰ παίζειν καὶ χορεύειν προσέταξε πρὸ̋ τῇ θαλάττῃ, µέχρι ἂν ἀποβῶσιν 

οἱ πολέµιοι καὶ γένηται τὸ πλοῖον ὑποχείριον.  

οὕτω δὴ τούτων πραττοµένων, ὑπαχθέντε̋ οἱ Μεγαρεῖ̋ τῇ ὄψει καὶ 

προσµείξαντε̋ ἐγγύ̋, ἐξεπήδων ὡ̋ ἐπὶ γυναῖκα̋ ἁµιλλώµενοι πρὸ̋ ἀλλήλου̋ 

......, ὥστε µηδένα διαφυγεῖν, ἀλλὰ πάντα̋ ἀπολέσθαι, καὶ τὴν νῆσον 

ἐπιπλεύσαντα̋ εὐθὺ̋ ἔχειν τοὺ̋ Ἀθηναίου̋. (Πλούταρχο̋, Σόλων 8.4-6.) 

 

Στην εκδοχή του Πλουτάρχου ο Πεισίστρατο̋ συνδέεται, όπω̋ βλέπουµε, και µε 

τη λατρεία τη̋ ∆ήµητρα̋ αλλά και µε του̋ νεαρού̋ άνδρε̋ (σύνδεση που πιθανά 

υποδηλώνεται και από του̋ λευκόποδε̋, όπω̋ είδαµε πιο πάνω). Στα πλαίσια τη̋ 

παρούσα̋ µελέτη̋ δεν θα ακολουθήσουµε περισσότερο το νήµα αυτό –που οδηγεί 

στη σύνδεση του Πεισίστρατου και µε τη συγκεκριµένη θεά, πλην τη̋ Αθηνά̋– 

αφού αν το ξετυλίξουµε θα χρειαστεί να φτάσουµε στην Ελευσίνα. Αρκεί λοιπόν 
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να σηµειώσουµε ότι συνδέει τον Πεισίστρατο µε τα πολεµικά ανδραγαθήµατα και 

στρατηγήµατα.     

Ο Πεισίστρατο̋ όµω̋ συνδέεται µε τον Σόλωνα και στην προσπάθεια να 

παρουσιάσει την Αθήνα ω̋ τη µητέρα των Ιώνων. Γινώσκω, καί µοι φρενὸ̋ 

ἔνδοθεν ἄλγεα κεῖται, | πρεσβυτάτην ἐσορῶν γαῖαν� Ἰα�ονίη̋ | κλινοµένην, λέει ο 

Σόλων για την Αθήνα (απ. 4a), ενώ ο Πεισίστρατο̋ καθαίρει τη ∆ήλο, λατρευτικό 

κέντρο των Ιώνων (Ηρόδ. 1.64). Έχει ίσω̋ σηµασία για το πρόταγµα τη̋ ιωνική̋ 

πρωτοκαθεδρία̋ το γεγονό̋ ότι ο Πεισίστρατο̋ κατάγεται από το γένο̋ των 

Νηλειδών. Κατά τον Ηρόδοτο, ἐόντε̋ δὲ καὶ οὗτοι [οι Πεισιστρατίδε̋] ἀνέκαθεν 

Πύλιοί τε καὶ Νηλεῖδαι, ἐκ τῶν αὐτῶν γεγονότε̋ καὶ οἱ ἀµφὶ Κόδρον τε καὶ 

Μέλανθον, οἳ πρότερον ἐπήλυδε̋ ἐόντε̋ ἐγένοντο Ἀθηναίων βασιλέε̋. Ἐπὶ τούτου 

δὲ καὶ τὠυτὸ οὔνοµα ἀπεµνηµόνευσε Ἱπποκράτη̋ τῷ παιδὶ θέσθαι τὸν 

Πεισίστρατον, ἐπὶ τοῦ Νέστορο̋ Πεισιστράτου ποιεύµενο̋ τὴν ἐπωνυµίην (Ηρόδ. 

5.65). Όπω̋ βλέπουµε λοιπόν, ο Πεισίστρατο̋ είναι απόγονο̋ του βασιλιά Κόδρου· 

και ο γιο̋ του Κόδρου Νηλέα̋ ίδρυσε τη Μίλητο: ... παρὰ τὸ τῶν Ποτνιέων ἱρὸν 

τῆ̋ Μυκάλη̋ ἐ̋ Γαίσωνά τε καὶ Σκολοπόεντα, τῇ ∆ήµητρο̋ Ἐλευσινίη̋ [ἐστὶ] 

ἱρόν, τὸ Φίλιστο̋ ὁ Πασικλέο̋ ἱδρύσατο Νείλεῳ τῷ Κόδρου ἐπισπόµενο̋ ἐπὶ 

Μιλήτου κτιστύν (Ηρόδ. 9.97 – το ιερό τη̋ ∆ήµητρα̋ Ελευσινία̋ είναι επίση̋ µια 

ενδιαφέρουσα πληροφορία).119   

Το συµπέρασµα που βγαίνει από τι̋ παραπάνω πληροφορίε̋ είναι ότι η 

περσόνα µεγάλου ανδρό̋ του Πεισίστρατου περιλαµβάνει, πρώτον, το θἐκό 

σηµάδι για τη γέννησή του, και την εµπλοκή τού Σοφού Χίλωνα στην ερµηνεία 

του σηµείου· δεύτερον, την ερωτική σχέση / σχέση συνεχιστή µε τον Σοφό και 

µεγάλο άνδρα τη̋ Αθήνα̋ Σόλωνα· και τρίτον, την καταγωγή από ένα γένο̋ που 

έδωσε βασιλεί̋ στην Αθήνα και ίδρυσε πόλει̋ στην Ιωνία. 

 

                                                 
119 Ο Παυσανία̋ θεωρεί οµοίω̋ πω̋ το γένο̋ των Νηλειδών απέσπασε τη βασιλεία από του̋ 

Θησείδε̋ (2.18.9), αλλά συγκαταλέγει στου̋ Νηλείδε̋ και του̋ Αλκµεωνίδε̋ (2.18.9), οι οποίοι 

όπω̋ είδαµε προηγουµένω̋ είχαν µια σύντοµη και περιπετειώδη συγγενική σχέση µε τον 

Πεισίστρατο. 



 83

 

Συµπεράσµατα 

 

Μέσα από τι̋ σελίδε̋ που προηγήθηκαν, έχει αναδειχθεί –θέλω να πιστεύω– ο 

πολιτικό̋ λόγο̋ του Πεισίστρατου και η πολιτική περσόνα την οποία µε συνέπεια 

κατασκεύασε. Ο Πεισίστρατο̋ είναι από κάποιε̋ απόψει̋ ο χαρακτηριστικό̋ 

φιλόδοξο̋ ευγενή̋ τη̋ αρχἀκή̋ εποχή̋ (συνάπτει γαµήλιε̋ και άλλε̋ συµµαχίε̋, 

διαθέτει ευρύ εξωτερικό δίκτυο υποστήριξη̋, παίρνει µέρο̋ στο πολιτικό παιχνίδι 

όπω̋ οι υπόλοιποι ευγενεί̋), αλλά εκφέρει διαφορετικό πολιτικό λόγο: 

διαφορετικό ω̋ προ̋ το τι διεκδικεί, γιατί το διεκδικεί και πώ̋ το διεκδικεί. Ο 

Πεισίστρατο̋ διεκδικεί την ανώτατη αρχή στο όνοµα τη̋ δικαιοσύνη̋ τη̋ 

οφειλόµενη̋ προ̋ τα κατεξοχήν θύµατα τη̋ εκµετάλλευση̋, τον αθηνἀκό δήµο. 

Φυσικά, µπορεί κανεί̋ να αµφισβητήσει τη γνησιότητα των φιλολἀκών του 

αισθηµάτων, δεν µπορεί ωστόσο να αµφισβητήσει την ειλικρίνεια µε την οποία ο 

Πεισίστρατο̋ προσπάθησε να κερδίσει τη συναίνεση και να συσπειρώσει τον 

δήµο.  

Η πολιτική του δράση τοποθετείται σε µια εποχή που η πόλη ζει τον απόηχο 

τη̋ µεγάλη̋ ρήξη̋ ανάµεσα στην αριστοκρατία και τον υπό εκµετάλλευση 

αγροτικό πληθυσµό, κρίση την οποία κλήθηκε να επιλύσει ο Σόλων. Ήδη όµω̋, 

πριν από αυτέ̋ τι̋ εξελίξει̋, είχε προηγηθεί άλλη µία κρίση, η οποία επίση̋ 

αφορούσε την αµφισβήτηση τη̋ θέση̋ των ευγενών στη διακυβέρνηση τη̋ πόλη̋, η 

αµφισβήτηση όµω̋ προερχόταν από τα πάνω, από έναν ευγενή, τον Κύλωνα, ο 

οποίο̋ επιχείρησε να γίνει τύραννο̋.   

Τα προβλήµατα τη̋ Αθήνα̋, η κοινωνική ένταση, η αστάθεια των πολιτειακών 

οργάνων και η συνεχή̋ αµφισβήτησή του̋, φαίνονται να αποτελούν προβλήµατα 

δοµικά, προβλήµατα που οφείλονται στην οργάνωση τη̋ αρχἀκή̋ πόλη̋, η οποία 

δεν έχει ακόµη αποκτήσει µια τέτοια πολιτειακή δοµή που να επιτρέπει την 

εξέλιξη καθαρά πολιτικών διαδικασιών ή τη διεξαγωγή τη̋ πολιτική̋ διαδικασία̋ 

εντό̋ του πλαισίου των θεσµών. Όταν όµω̋ εφαρµόζονται οι µεταρρυθµίσει̋ του 

Σόλωνα, τότε ο πολιτικό̋ ορίζοντα̋ τη̋ Αθήνα̋ ανοίγει και διευρύνεται ο 

πολιτικό̋ χώρο̋, µε την εισαγωγή νέων πεδίων πολιτική̋ δραστηριότητα̋. 
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Επιπλέον, ενώ δηµιουργείται αφενό̋ ένα σώµα πολιτών µε απαράβατα 

δικαιώµατα, αφετέρου ορίζεται σαφώ̋ η θέση των ευγενών στη διακυβέρνηση, 

εποµένω̋ οριοθετείται και το κύρο̋ του̋, το οποίο πλέον είναι άµεσα συνδεδεµένο 

µε τη θέση αυτή· καταργείται άρα η «εκ των πραγµάτων εξουσία» του̋. Η 

αµφισβήτηση βέβαια συνεχίζεται. Οι ευγενεί̋ είτε προσπαθούν να ξαναβρούν την 

παλιά, «ντε φάκτο» εξουσία, είτε –λαµβάνοντα̋ υπόψη του̋ το παράδειγµα του 

Σόλωνα, που του̋ έδειξε για πρώτη φορά τι σηµαίνει ανώτατο̋ άρχοντα̋– 

ξεκινούν να βρουν τον τρόπο να αποκτήσουν εξουσία αντίστοιχη µε του Σόλωνα. 

Η κατάσταση αυτή, καθώ̋ και οι απαιτήσει̋ που επιβάλλει, είναι εντελώ̋ έξω από 

την παραδοσιακή του̋ δραστηριότητα µέσα στην πόλη· θα πρέπει να επινοηθούν 

νέε̋ πρακτικέ̋, νέε̋ ιδέε̋, νέα µέσα. Θα πρέπει, µε λίγα λόγια, να αποδυθούν σε 

πολιτικό αγώνα και να επιστρατεύσουν πολιτικά επιχειρήµατα, ιδίω̋ από τη 

στιγµή που τα κατώτερα στρώµατα έχουν νωπό στη µνήµη του̋ τον ξεσηκωµό 

κατά των ολίγων και, εκτό̋ των άλλων, διαθέτουν πολιτικά δικαιώµατα, χάρη 

στι̋ µεταρρυθµίσει̋ του Σόλωνα.  

Στα ταραγµένα χρόνια που πολιτεύεται ο Πεισίστρατο̋, οµάδε̋ και άτοµα 

προσπαθούν να αναλάβουν την ανώτατη αρχή, µολονότι δεν υπήρχε τότε απ’ ό,τι 

φαίνεται κανένα όργανο (είτε συλλογικό είτε µη) που να εκπροσωπεί κάτι τέτοιο. 

Η πόλη όµω̋, τόσο οι ευγενεί̋ όσο και τα κατώτερα στρώµατα, φαίνεται πω̋ έχει 

εισέλθει σε µια φάση επιτάχυνση̋ τη̋ πολιτική̋ διαδικασία̋, όπου η εµφάνιση 

νέων ιδεών για τη διακυβέρνηση πηγαίνει παράλληλα µε την εφαρµογή του̋. 

Άτοµα όπω̋ ο ∆αµασία̋ προσπαθούν να κρατηθούν σε κάποιο αξίωµα, 

προσβλέποντα̋ µάλλον στη µετεξέλιξή του στο όργανο που θα ενσαρκώνει την 

ανώτατη αρχή. Άλλοτε, πάλι, επιλέγονται διαφορετικού τύπου προσπάθειε̋, όπω̋ 

το συλλογικό όργανο των ∆έκα αρχόντων, όπου διαφαίνεται η συµµετοχή των 

κατώτερων στρωµάτων στη διακυβέρνηση. Ή ακόµη, εµφανίζονται πολιτικέ̋ 

οµάδε̋ που πιθανά αποτελούν την πολιτική µετεξέλιξη υπαρχόντων σχηµατισµών, 

οι τρει̋ στάσει̋. Οι σχηµατισµοί αυτοί έχουν µεν επικεφαλή̋, αλλά φαίνεται πω̋ 

δεν εξαντλούνται απλά στον αρχηγό τα εφόδιά του̋· διαθέτουν και κάποιο 

πολιτικό πρόγραµµα, χωρί̋ όµω̋ να γνωρίζουµε και πώ̋ ακριβώ̋ σκόπευαν να 

κυβερνήσουν. Σε αυτή τη χρονική στιγµή, ένα̋ από όλου̋ του̋ ευγενεί̋ τη̋ 
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Αθήνα̋, ο Πεισίστρατο̋, ηγέτη̋ τη̋ µια̋ από τι̋ τρει̋ στάσει̋, αποφασίζει να 

στοχεύσει σε κάτι εντελώ̋ καινούριο, στην τυραννίδα, την ανώτατη αρχή – στόχο̋ 

που του επιβάλλει να απορρίψει τελείω̋ την πολιτειακή οργάνωση τη̋ Αθήνα̋ 

και τον φέρνει σε πλήρη ρήξη µε την πολιτική παράδοση. Ο Πεισίστρατο̋ είναι 

υποχρεωµένο̋, εξαιτία̋ του υψηλού και καινοφανού̋ του στόχου, να 

ακολουθήσει νέε̋, ρηξικέλευθε̋ πρακτικέ̋ για να εκφράσει τον πολιτικό του λόγο, 

να δηµιουργήσει βάση υποστήριξη̋ και να συνθέσει ηγετικό προφίλ. 

Το βασικό πρόβληµα που πρέπει να αντιµετώπισε ο Πεισίστρατο̋ ήταν πώ̋ να 

δείξει ότι διαθέτει µεγαλύτερο κύρο̋ από οποιονδήποτε άλλο ευγενή τη̋ Αθήνα̋, 

και γενικότερα από οποιονδήποτε άλλον Αθηναίο. Εδώ αξιοποίησε το µοτίβο του 

εξέχοντο̋ ανδρό̋, περσόνα̋ σεβάσµια̋ και µε µεγάλη απήχηση στα αρχἀκά 

χρόνια, η οποία υπερέβαινε τα σύνορα των πόλεων αλλά και των τάξεων. Το 

µοτίβο αυτό αφορούσε την ικανότητα του ατόµου να εκφράζει την άποψή του µε 

παραστατικό τρόπο. Η αρχἀκή κοινωνία φαίνεται ότι ευνοούσε την ανάπτυξη 

προσωπικοτήτων πανελλήνια̋ εµβέλεια̋, ανδρών που η γνώµη του̋ µετρούσε 

περισσότερο από των άλλων και που συχνά του̋ καλούσαν να δώσουν λύση σε 

µια αδιέξοδη κατάσταση. Πέρα από τη σοφία του̋ όµω̋, αυτοί οι άνδρε̋ 

χρωστούσαν τη φήµη του̋ όχι µόνο στο τι έλεγαν αλλά και στο πώ̋ το έλεγαν. 

Σηµασία δεν είχε η ρητορική του̋ δεινότητα αλλά η ικανότητά του̋ για 

παράσταση, η απόδοση του µηνύµατο̋ µέσα από ένα πειθαρχηµένο σύνολο 

συµβολικών πράξεων που θα µετέφερε συµπαγέ̋ νόηµα. (∆εν είναι τυχαίο που οι 

άνδρε̋ του̋ οποίου̋ η παράδοση εντάσσει στου̋ Επτά Σοφού̋ έζησαν κατά κύριο 

λόγο στα αρχἀκά χρόνια· ούτε είναι τυχαίο που ο Πεισίστρατο̋ θεωρείται ενίοτε 

µέλο̋ των Επτά.) Η υιοθέτηση τη̋ συγκεκριµένη̋ περσόνα̋ από τον Πεισίστρατο 

τού χαρίζει την αίγλη του εξέχοντο̋ ανδρό̋, και αυτό τον τοποθετεί ήδη σε ένα 

σκαλί ψηλότερο από του̋ λοιπού̋ ευγενεί̋ και του̋ Αθηναίου̋, τον διαχωρίζει 

σαφώ̋ από αυτού̋ και τον συνδέει µε τον Σόλωνα. 

Παρότι όµω̋ η χρήση αυτή̋ τη̋ περσόνα̋ αποτελεί µόνιµο στοιχείο των 

κινήσεων του Πεισίστρατου (µαζί µε τη διεκδίκηση τη̋ τυραννίδα̋), κατά τα 

άλλα, οι παραδόσει̋ για τι̋ δύο πρώτε̋ απόπειρε̋ κατάληψη̋ τη̋ εξουσία̋ 

δείχνουν ότι ο πολιτικό̋ λόγο̋ που άρθρωνε ήταν διαφορετικό̋ κάθε φορά, και 
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εξίσου διαφορετική ήταν και η βάση από την οποία ζητούσε υποστήριξη. Το 

περιστατικό µε του̋ κορυνηφόρου̋ φανερώνει ότι απευθύνθηκε στον δήµο ω̋ τη 

βάση που επιθυµούσε να συσπειρώσει. Η φρουρά από κορυνηφόρου̋ µε 

επικεφαλή̋ τον Πεισίστρατο είχε σκοπό να επιβάλει την πάταξη τη̋ αδικία̋ και 

την αποκατάσταση τη̋ δικαιοσύνη̋, βασική πολιτική διεκδίκηση των κατώτερων 

στρωµάτων στα αρχἀκά χρόνια, την οποία επικαλέστηκαν πολλοί τύραννοι. Ο 

Πεισίστρατο̋ όµω̋, σε αντίθεση ίσω̋ µε του̋ άλλου̋ τυράννου̋, κάνει το 

παραπάνω βήµα να ταυτιστεί µε τον δήµο του οποίου τα συµφέροντα εκπροσωπεί 

γιατί παρουσιάζεται ο ίδιο̋ ω̋ θύµα τη̋ αδικία̋, δεν δρα µόνο ω̋ εκπρόσωπο̋ 

ξένων συµφερόντων· µε τον αυτοτραυµατισµό του είναι σαν να δηλώνει πω̋ 

ανήκει στον δήµο. Η διεκδίκηση τη̋ τυραννίδα̋ µεταφράζεται σε απαίτηση για 

δικαιοσύνη µε τοποτηρητή τον τύραννο, ο οποίο̋ έλαβε εντολή από τον δήµο να 

επιτηρεί την τάξη και να παρεµβαίνει άµεσα µε τη φρουρά, προ̋ το συµφέρον του 

δήµου και υπό τη σκέπη τη̋ προστάτιδα̋ θεά̋ τη̋ πόλη̋. 

Η δεύτερη απόπειρα του Πεισίστρατου σχετίζεται µε το γνωστό περιστατικό 

τη̋ Φύη̋. Όπω̋ και πριν µε του̋ κορυνηφόρου̋, έτσι και τώρα, η θεατρικότατη 

αυτή παράσταση είχε στόχο τη διεκδίκηση τη̋ τυραννίδα̋, αυτή τη φορά όµω̋ η 

διεκδίκηση δεν γίνεται στο όνοµα τη̋ δικαιοσύνη̋ αλλά στο όνοµα τη̋ θεότητα̋ 

τη̋ Ακρόπολη̋. Από τη διαφορετική αιτιολόγηση για την ανάληψη τη̋ εξουσία̋ 

που προβάλλεται, θα πρέπει µάλλον να εννοήσουµε ότι το ακροατήριο, η βάση 

στην οποία απευθύνεται ο Πεισίστρατο̋, είναι πιο διευρυµένη από την 

προηγούµενη, δεδοµένου ότι τώρα τα συµφέροντα τα οποία διεκδικεί να 

εκπροσωπήσει είναι τα συµφέροντα των Αθηναίων εν συνόλω, των Αθηναίων ω̋ 

πολιτών τη̋ ίδια̋ κοινότητα̋. Ω̋ εκ τούτου, η περσόνα που χρησιµοποιεί (αν και 

εξακολουθεί να διατηρεί το µοτίβο του µεγάλου ανδρό̋) είναι ο εκλεκτό̋ θνητό̋ 

µια̋ θεότητα̋, ο ήρωα̋ – µια µορφή που ανήκει στο ιδεολογικό οπλοστάσιο των 

ευγενών. Καταλήγουµε άρα στο συµπέρασµα ότι στη δεύτερη απόπειρα του 

Πεισίστρατου να αναλάβει την ανώτατη αρχή, η διεκδίκηση τη̋ τυραννίδα̋ 

αιτιολογήθηκε µε την επίκληση τη̋ ιδιαίτερη̋ σχέση̋ του µε την Αθηνά, σχέση 

χάρη στην οποία ο Πεισίστρατο̋ δικαιούται να κυβερνήσει όλου̋ του̋ Αθηναίου̋. 

Η Αθηνά αποτελεί οπωσδήποτε ένα µέσο το οποίο ενώνει του̋ Αθηναίου̋, αλλά 
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µόνον ένα̋ ευγενή̋ µπορεί να αποκτήσει τέτοια σχέση, ηρωικών διαστάσεων, µε 

τη θεότητα, όπω̋ προηγουµένω̋ µόνον ένα̋ άνθρωπο̋ του δήµου µπορεί να πέσει 

θύµα τη̋ αδικία̋. Με την ποµπή τη̋ Φύη̋, ο Πεισίστρατο̋ δεν προσπαθεί πλέον 

να ταυτιστεί µε τον δήµο, αντιθέτω̋, επιχειρεί να αναδείξει την ιδιότητα του 

ευγενού̋. Πέρα λοιπόν από τη συνολική απεύθυνση στου̋ Αθηναίου̋, ο 

Πεισίστρατο̋ απευθύνεται ειδικότερα στου̋ ευγενεί̋, αφενό̋ για να ισχυριστεί 

πω̋ είναι ανώτερο̋ από εκείνου̋, αφετέρου για να σβήσει την αποξένωση που θα 

πρέπει να επήλθε µεταξύ του̋ εξαιτία̋ τη̋ προηγούµενη̋ απόπειρά̋ του, όπου 

υποδυόταν τον άνθρωπο του δήµου. 

Και στι̋ δύο περιπτώσει̋, στου̋ κορυνηφόρου̋ και στην ποµπή µε το άρµα και 

τη Φύη προ̋ την Ακρόπολη, το µοντέλο του µεγάλου ανδρό̋ τροποποιείται 

κατάλληλα ώστε να µεταδώσει νέο νόηµα, για να πείσει µια διαφορετική κάθε 

φορά βάση. Ωστόσο, διατηρούνται πάντα κάποια σταθερά σηµεία, όπω̋ η χρήση 

τη̋ πολιτική̋ παράσταση̋, η παρουσία τη̋ Αθηνά̋ και η ενσάρκωση από τον 

Πεισίστρατο του οπαδού του par excellence (τη µία φορά είναι θύµα τη̋ αδικία̋, 

την άλλη είναι ο εκλεκτό̋ τη̋ θεά̋). 

Συνοψίζοντα̋ λοιπόν όσα στοιχεία έχουν εξαχθεί για τον πολιτικό λόγο του 

Πεισίστρατου, και µεταφράζοντα̋ την παράστασή του σε λόγια, διαπιστώνουµε 

πω̋ ο Πεισίστρατο̋ ισχυρίζεται τα εξή̋: η ανώτατη αρχή, η τυραννίδα, θα πρέπει 

να του αποδοθεί για να αποδώσει µετά ο ίδιο̋ δικαιοσύνη, αφού οι 

µεταρρυθµίσει̋ του Σόλωνα άφησαν πολλού̋ από τα κατώτερα στρώµατα 

δυσαρεστηµένου̋ και φτωχού̋, και αφού η πολιτειακή οργάνωση τη̋ πόλη̋ δεν 

επαρκεί για να εφαρµοστεί τέτοια διακυβέρνηση µε όραµα. ∆ικαιούται να 

αναλάβει την ανώτατη αρχή διότι, πρώτον, είναι ο άνθρωπο̋ που θα φέρει τη 

δικαιοσύνη, και δεύτερον, η θέση του τον καθιστά ανώτερο, τον ξεχωρίζει από 

κάθε άλλον πολίτη, καθώ̋, αν και ευγενή̋, ανήκει στον δήµο, ενώ ταυτόχρονα 

υπερτερεί όλων των άλλων ευγενών γιατί είναι ο εκλεκτό̋ τη̋ θεά̋ τη̋ 

Ακρόπολη̋. 

Με βάση το παράδειγµα του Πεισίστρατου, και υπολαµβάνοντα̋ ότι µπορούµε 

µε γνώµονα τι̋ πράξει̋ του να εξάγουµε κάποια συµπεράσµατα για τη φύση τη̋ 

τυραννίδα̋ και τον πολιτικό τη̋ λόγο, καταλήγουµε στο ότι η τυραννίδα 
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εµφανίζεται ω̋ σύστηµα αξιών και πολιτική̋ ιδεολογία̋ και πρακτική̋ τη στιγµή 

που όλη η δοµή τη̋ αρχἀκή̋ πόλη̋ αµφισβητείται, ενώ για πρώτη φορά τίθενται 

θέµατα διακυβέρνηση̋ (πώ̋, από ποιον και για ποιον) µε µεγάλη ένταση και µε 

διάθεση αποκοπή̋ από τι̋ παραδόσει̋ και του̋ θεσµού̋ του̋ ισχύοντε̋. Βασική 

τη̋ αρχή είναι ότι όλη η εξουσία, η ανώτατη αρχή, θα πρέπει να αποδοθεί σε ένα 

άτοµο, έναν χαρισµατικό πολιτικό ηγέτη, ο οποίο̋ θα εγγυηθεί την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Η θέση αυτού του ατόµου, του τυράννου, θα υπερβαίνει όλων των 

άλλων, τόσο θεσµικά όσο και, κυρίω̋, συµβολικά – διάσταση µε την οποία 

ασχοληθήκαµε περισσότερο εδώ: ο τύραννο̋, όντα̋ µέλο̋ και των δύο τάξεων, 

είναι υπεράνω ταξική̋ ένταξη̋· όντα̋ εξέχων άνδρα̋, είναι µεγαλύτερο̋ από την 

πόλη του· και όντα̋ εκλεκτό̋ τη̋ προστάτιδα̋ θεότητα̋, είναι ο επικεφαλή̋ όλη̋ 

τη̋ κοινότητα̋.  
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