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ΤΟ ΟΛΕΘΡΙΟ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ 

 

Ἀκούγοντάς τον ὁ Σιμωνίδης τοῦ ἀποκρίθηκε: «Φαίνεται, 

τότε, Ἱέρων, ὅτι θὰ εἶναι κάτι τὸ πολὺ σπουδαῖο ἡ τιμὴ τοῦ νὰ 

εἶσαι τύραννος καὶ οἱ ἄνθρωποι καταβάλουν πρὸς ἀπόκτησή 

της κάθε προσπάθεια καὶ ὑπομένουν κάθε κίνδυνο. Καὶ σεῖς 

οἱ τύραννοι, ἐνῶ, ὅπως φαίνεται, ἡ τυραννίδα ἔχει τόσες ἐνο-

χλήσεις, ποὺ δὲ διστάζεις καὶ σὺ ν’ ἀραδιάσεις, ὡστόσο, τὴν 

ἐπιδιώκετε μὲ μεγάλη τόλμη, γιὰ νὰ δέχεστε τὶς τιμὲς καὶ γιὰ 

νὰ ἐκτελοῦν οἱ πάντες, πρὸς χάρη σας, ὅλα ὅσα προστάξετε 

χωρὶς ἀντίρρηση, γιὰ νὰ σᾶς κοιτοῦν μὲ θαυμασμὸ οἱ γύρω 

σας, γιὰ νὰ σηκώνονται ἀπὸ τὶς θέσεις τους, νὰ παραμερίζουν 

στὸ πέρασμά σας καὶ, τέλος, γιὰ νὰ σᾶς ἐγκωμιάζουν ὅλοι οἱ 

παρόντες καὶ μὲ λόγια καὶ μὲ ἔργα γιὰ πάντα. Αὐτὰ ἐπιδαψι-

λεύουν στοὺς τυράννους οἱ καταπιεζόμενοι καὶ πρὸς κάθε 

ἄλλο ποὺ τιμοῦν συνεχῶς. Μοῦ φαίνεται,  Ἱέρων, ὅτι ὁ 

ἄνθρωπος διαφέρει κατὰ τοῦτο ἀπὸ τὰ ἄλλα ζῶα, κατὰ τὸ ὅτι, 

δηλαδή, ἐπιδιώκει τὶς τιμές. Μὲ τὴν τροφή, τὸ πιοτό, τὸν ὕπνο 

καὶ τὶς ἐρωτικὲς ἀπολαύσεις ὅλα τὰ ζῶα εὐχαριστιοῦνται ἐξί-

σου, ἐνῶ, ἀπεναντίας, ἡ ἀγάπη γιὰ τὶς τιμὲς οὔτε στὰ ἄλογα 
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ζῶα ἐνυπάρχει οὔτε σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Σὲ ὅσους θὰ 

συνυπάρξει ἡ ἀγάπη πρὸς τὶς τιμὲς καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν 

ἔπαινο, αὐτοὶ εἶναι κυρίως ποὺ διαφέρουν ἀπὸ τὰ κτήνη καὶ 

ποὺ θεωροῦνται ὄχι ἁπλῶς ἄνθρωποι, ἀλλὰ πραγματικοὶ 

ἄντρες. Ἐγὼ, τουλάχιστον, πιστεύω μὲ τὸ δίκιο μου ὅτι ὅλα 

αὐτὰ ποὺ ὑποφέρετε ὡς τύραννοι τὰ ὑπομένετε ἐπειδὴ σᾶς 

ἐπιδαψιλεύουν τιμὲς περισσότερες ἀπ’ ὅσες στοὺς ἄλλους 

ἀνθρώπους. Πραγματικά, καμιὰ ἀνθρώπινη εὐχαρίστηση καὶ 

ἱκανοποίηση δὲ θεωρεῖται πιὸ κοντινὴ πρὸς τὸ θεὸ ὅσο ἡ 

εὐφροσύνη ἀπὸ τὶς τιμές». 

Σ’ αὐτὰ ἀποκρίθηκε ὁ Ἱέρων: «Σιμωνίδη, πιστεύω, ὅτι οἱ 

τιμὲς πρὸς τοὺς τυράννους μοιάζουν μὲ τὶς ἐρωτικές τους σχέ-

σεις, ὅπως κιόλας σοῦ τό ’χω ἀποδείξει. Γιατὶ ἐμεῖς οἱ τύραν-

νοι θεωρήσαμε ὅτι οὔτε ὑπηρεσίες ἐκ μέρους ἀνθρώπων ποὺ 

δὲ μᾶς ἀγαποῦν ἀποτελοῦν χάρη, οὔτε οἱ ἐρωτικὲς σχέσεις μὲ 

τὴ βία ἀποτελοῦν εὐχαρίστηση. Ἔτσι, λοιπόν, οὔτε καὶ οἱ πε-

ριποιήσεις ἀνθρώπων ποὺ μᾶς φοβοῦνται ἀποτελοῦν ἀπότιση 

τιμῆς. Γιατὶ πῶς, ἀλήθεια, μποροῦμε νὰ ἰσχυριστοῦμε ὅτι 

αὐτοὶ ποὺ σηκώνονται μὲ τὴ βία ἀπὸ τὰ καθίσματά τους ἐγεί-

ρονται γιὰ νὰ τιμήσουν τοὺς ἀδικητές τους, εἴτε ὅτι αὐτοὶ ποὺ 

παραμερίζουν στὸ δρόμο μπροστὰ στοὺς ἰσχυρότερους παρα-

μερίζουν γιὰ νὰ τιμοῦν αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἀδικοῦν. Βέβαια, 



πολλοὶ προσφέρουν καὶ δῶρα σ’ αὐτοὺς ποὺ μισοῦν, καὶ μά-

λιστα ὅταν φοβοῦνται μήπως πάθουν ἀπ’ αὐτοὺς τίποτε κακό, 

ἀλλὰ αὐτὰ νομίζω πὼς εὔκολα θὰ θεωροῦνται ὡς δουλοπρέ-

πεια. Ἐγὼ μάλιστα πιστεύω πὼς οἱ τιμὲς ἐπιδαψιλεύονται σ’ 

αὐτοὺς γιὰ τοὺς ἀντίθετους ἀκριβῶς λόγους. Οἱ ἄνθρωποι, πι-

στεύοντας ὅτι κάποιος ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ τοὺς εὐεργετή-

σει καὶ νομίζοντας ὅτι θὰ πετύχουν κάτι καλὸ ἀπ’ αὐτόν, τὸν 

ἔχουν συνεχῶς στὸ στόμα τους, τὸν ἀντικρύζουν σὰ δικό τους 

καὶ μὲ τὴ θέλησή τους παραμερίζουν στὸ δρόμο πρὸς χάρη 

του ἤ ἀνασηκώνονται ἀπὸ τὰ καθίσματά τους, γιατὶ τὸν συ-

μπαθοῦν κι ὄχι γιατὶ τὸν φοβοῦνται, στεφανώνοντάς τον χάρη 

τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς κοινῆς εὐεργεσίας καὶ θέλουν νὰ τοῦ προ-

σφέρουν δῶρα. Αὐτοὶ ἀκριβῶς οἱ ἄνθρωποι, ποὺ κάνουν 

αὐτὲς τὶς ἐνέργειες, πιστεύω πὼς τὸν τιμοῦν πραγματικὰ καὶ 

ὅτι αὐτὸς ποὺ ἀξιώνεται νὰ δέχεται τέτοιες τιμὲς τιμᾶται ἀλη-

θινά. Ἐγὼ τὸν μακαρίζω, βέβαια, αὐτὸν ποὺ δέχεται τέτοιες 

τιμές, γιατὶ καταλαβαίνω πὼς δὲν τὸν ἐπιβουλεύονται, ἀλλὰ, 

ἀντίθετα, τὸν προσέχουν μήπως πάθει τίποτα, ἐνῶ, ταυτό-

χρονα, περνᾶ τὴ ζωή του χωρὶς φόβο, φθόνο ἤ κίνδυνο. Ὅμως 

ὁ τύραννος, ξέρε το καλὰ Σιμωνίδη, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἔχει κα-

ταδικαστεῖ ἀπ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους νὰ πεθάνει γιὰ τὶς ἀδι-

κίες του, τρέμει νύχτα μέρα γιὰ τὴ ζωή του». 



Ἀκούγοντας αὐτὰ ὁ Σιμωνίδης λέει: «Καὶ πῶς, λοιπόν, Ἱέ-

ρων, ἀφοῦ ἡ τυραννία εἶναι τόσο μεγάλο βάσανο καὶ σὺ τὸ 

καταλαβαίνεις τόσο καλά, δὲν ἀπαγκιστρώνεσαι ἀπὸ μιὰ τέ-

τοια φοβερὴ συμφορά; Ὅμως οὔτε σὺ οὔτε κανένας ἄλλος ὡς 

τώρα ἐγκατέλειψε τὴν τυραννίδα, μιὰ καὶ τὴν ἀπόκτησε». «Ὁ 

λόγος εἶναι, Σιμωνίδη» εἶπε ὁ Ἱέρων «ὅτι ἡ τυραννίδα εἶναι 

καὶ κατὰ τοῦτο πράγμα ὀλέθριο, ὅτι δηλαδὴ δὲν μπο-ρεῖς ν’ 

ἀπαλλαγεῖς ἀπὸ δαύτη. Γιατὶ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ πληρώσει 

ὁ τύραννος τὰ χρήματα ἀπὸ ὅσους τὰ πῆρε ἤ νὰ ὑποστεῖ τὶς 

φυλακίσεις ποῦ διέταξε ἤ νὰ ἀναστήσει τὶς ψυχὲς τῶν τόσων 

ἀνθρώπων ποῦ σκότωσε; Πίστεψέ με, Σιμωνίδη, πὼς ἐγὼ ἕνα 

μονάχα τρόπο βρίσκω ν’ ἀπαλλαγεῖ ὁ τύραννος ἀπὸ τὴν ἐξου-

σία καὶ τὶς εὐθύνες του: νὰ κρεμαστεῖ». 
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