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Ανήκε σε πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια 
που απέδιδε την καταγωγή της στη γενιά του 
μυθικού βασιλιά της Αθήνας Κόδρου. Ο πατέρας 
του ονομαζόταν Εξηκεστίδης . Αυτός φρόντισε για 
την εκπαίδευση και ανατροφή του γιου του. Όταν 
ο Σόλων έχασε την περιουσία του, στράφηκε προς 
το εμπόριο και ταξίδεψε στην Αίγυπτο και τη Μ. 
Ασία. Επωφελούμενος από τα ταξίδια του αυτά 
μελέτησε ξένους πολιτισμούς και νόμους, καθώς 
και τον πολιτικοοικονομικό βίο των άλλων 
χωρών. Την εμπιστοσύνη του λαού την κέρδισε με 
το ποιητικό του έργο με τίτλο «Σαλαμίς», στην 
οποία προτρέπει τους Αθηναίους να ανακτήσουν 
το αγαπημένο τους νησί. Γνωστός για το  
νομοθετικό του έργο τη «σεισάχθεια». Ίδρυσε τη 
βουλή των τετρακοσίων, την Ηλιαία και 
παραχώρησε το δικαίωμα του εκλέγειν σε  όλες τις 
τάξεις των ελεύθερων πολιτών. 



«Μηδένα προ του τέλους μακάριζε»  

  «Ίσομεν εις Σαλαμίνα, μαχησόμενοι περί 
νήσου / ιμερτής χαλεπόν τ΄ αίσχος 
απωσόμενοι» 

 (Πάμε στη Σαλαμίνα, να πολεμήσουμε για 
το ποθητό νησί και τη βαριά ντροπή να 
διώξουμε) 

 «Γηράσκω δ’ αεί πολλά διδασκόμενος». 



Μεγακλής της οικογένειας των   
Αλκμαιωνίδων, άρχων της 
Αθήνας 
Δε βρέθηκε φωτογραφία  

Κροίσος , βασιλιάς της  Λυδίας Επιμενίδης, ο  Κρητικός   
σοφός και μάντης 

Κύλωνας, ο ολυμπιονίκης  

Τύραννος  της Αθήνας,  
Πεισίστρατος  

Ανώνυμος Αθηναίος πολίτης,  
πρώην δούλος από χρέη 



Αριστόβουλος:  
Σόλωνα, χάρη σ’ 
εσένα μπορούμε κι 
εμείς οι «θήτες» να 
συμμετέχουμε στην 
εκκλησία του δήμου 
και να έχουμε 
δικαίωμα ψήφου. 



Τιμάρατος: 

 Οι σημαντικές σου 
μεταρρυθμίσεις όπως: 
η ίδρυση της βουλής των 
τετρακοσίων και του 
δικαστηρίου της Ηλιαίας 
διεύρυναν  τη λαϊκή 
κυριαρχία  



Πολύμνια: 

Έσωσες τον άντρα μου 
 από τη δουλεία.  
Είναι και πάλι ελεύθερος.  
Σε ευχαριστούμε εγώ 
και η οικογένειά μου.  
Θα σου είμαστε 
ευγνώμονες για πάντα.  



Τα  παραδείγματα του  Τέλλου του Αθηναίου και 
των  δύο αδερφών, του Κλεόβη και του Βίτωνα 
διδάσκουν σε εμάς τους νέους - σε έναν 
μοντέρνο κόσμο που τα έχει πια ξεχάσει - τα 
κριτήρια της αληθινής ευτυχίας. Δημιουργία 
σωστής οικογένειας, ευημερούσα πολιτεία, 
εξασφάλιση των αναγκαίων χωρίς υπέρμετρο 
πλούτο, υγιές σώμα, δόξα από νίκες,     
αναγνώριση και έπαινος του κόσμου, ευσέβεια 
στον Θεό, σεβασμό στους γονείς, υστεροφημία, 
μακάριο θάνατο. 



Σόλων ο Αθηναίος 

Η πιο μεγάλη σου προσφορά όμως στην 
παγκόσμια ιστορία είναι πως οι νόμοι σου 

αποτέλεσαν το θεμέλιο στο οποίο 
εδραιώθηκε η κλασική  αθηναϊκή 

δημοκρατία.  
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