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ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ ΑΡΧΗΓΟΙ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Καμβύση ἀνέβηκε στὸν περσικὸ θρόνο ἕνας μάγος, ὁ Ψευτο-

Σμέρδης. Ἑπτὰ ἐπίλεκτοι Πέρσες συνωμοτοῦν ἐναντίον του καὶ τὸν ἀνατρέπουν. Ἔπει-

τα συνέρχονται γιὰ νὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὸ πολίτευμα ποὺ θὰ ἐγκαθιδρύσουν. Οἱ ἐπιφα-

νέστεροι ἀπὸ αὐτοὺς (ὁ Ὀτάνης, ὁ Μεγάβυζος καὶ ὁ Δαρεῖος) ἐπιχειρηματολογοῦν γιὰ

τὸ ποιό εἶναι τὸ καλύτερο πολίτευμα. 

Ὅταν καταλάγιασε ἡ ταραχὴ καὶ πέρασαν πέντε μέρες, οἱ ἐπαναστάτες ἔκαμαν

συμβούλιο γιὰ τὴν ὅλη κατάσταση καὶ εἶπαν πράγματα ποὺ ἴσως μερικοὶ Ἕλληνες

δὲν θὰ τὰ πιστέψουν, ἀλλὰ εἶναι βέβαιο ὅτι τὰ εἶπαν. Ὁ Ὀτάνης εἶπε ὅτι ἔπρεπε οἱ

Πέρσες οἱ ἴδιοι ν’ ἀποφασίζουν γιὰ τὰ πολιτικὰ ζητήματα. Εἶπε τὰ ἀκόλουθα: «Ἡ

γνώμη μου εἶναι ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε πιὰ ἕνα μόνο μονάρχη. Δὲν εἶναι οὔτε

εὐχάριστο οὔτε σωστό. Εἴδατε σὲ ποιά ἄκρα ἔσπρωξε τὸν Καμβύση ἡ ἀλαζονεία του

καὶ ὑποφέρατε ἀπὸ τὴν ἀλαζονεία τοῦ μάγου. Πῶς λοιπὸν ἡ μοναρχία μπορεῖ νὰ εἶναι

ἕνα πράγμα σωστό, ἀφοῦ ἐπιτρέπει στὸ μονάρχη νὰ κάνει ἀνεξέλεγκτα ὅ,τι θέλει; Ἄν

γίνει μονάρχης ὁ ἄριστος τῶν ἀνθρώπων, θὰ ἀλλάξει ἀμέσως συμπεριφορά. Ἡ θέση

του αὐτὴ θὰ τὸν γεμίσει ὑπεροψία καὶ ὁ φθόνος εἶναι μέσα στὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου.

Μὲ τὰ δύο αὐτὰ εἶναι γεμάτος ἀπὸ κακία, καὶ πότε παραζαλισμένος ἀπὸ ὑπεροψία,

πότε ἀπὸ φθόνο κάνει πολλὰ ἄδικα πράγματα, ἄν καὶ ἕνας τύραννος δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ

νιώθει φθόνο, ἀφοῦ τὰ ἔχει ὅλα, ἀλλὰ εἶναι μέσα στὴ φύση του ν’ ἀποδείχνει στοὺς

ὑπηκόους  του  τὸ  ἀντίθετο.  Αἰσθάνεται  φθόνο  γιὰ  τοὺς  καλύτερους  πολίτες  ποὺ

βλέπει νὰ ζοῦν γύρω του καὶ χαίρεται γιὰ τοὺς χειρότερους, ἀλλὰ καὶ εἶναι παρὰ πολὺ

πρόθυμος ν’ ἀκούει διαβολές. Τὸ πιὸ ἀνάρμοστο ὅμως ἀπὸ ὅλα εἶναι ὅτι ἄν κανεὶς

τὸν κολακεύει μὲ μέτρο, θυμώνει ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἀρκετὴ ἡ κολακεία. Ἄν πάλι τὸν

κολακεύει κανεὶς πολύ, θυμώνει γιὰ τὴν ὑπερβολή. Ἀλλὰ τώρα θὰ ἐξηγήσω τὸ χει-

ρότερο. Ἀνατρέπει πατροπαράδοτα ἔθιμα καὶ σκοτώνει ἀνθρώπους χωρὶς νὰ τοὺς δι-



κάσει. Ἐνῶ ἄν τὸ πλῆθος ἔχει τὴν ἐξουσία, τότε πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα τὸ πολίτευμα ἔχει τὸ

ὡραιότερο ὄνομα: ἰσονομία. Ὕστερα δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τίποτε ἀπὸ τὰ ὅσα κάνει ὁ

τύραννος. Μὲ κλῆρο ὁρίζονται οἱ ἄρχοντες καὶ αὐτοὶ πρέπει νὰ λογοδοτήσουν καὶ

κάθε ἀπόφασή τους πρέπει νὰ ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὸ λαό. Ἡ γνώμη μου λοιπὸν εἶναι νὰ κα-

ταργήσουμε τὴ μοναρχία καὶ νὰ δώσουμε τὴν ἐξουσία στὸ πλῆθος, γιατὶ ἀπὸ τοὺς

πολλοὺς πηγάζει κάθε ἐξουσία». Αὐτὴ ἦταν ἡ γνώμη τοῦ Ὀτάνη. 

Ὁ Μεγάβυζος πρότεινε ὀλιγαρχία, λέγοντας τὰ ἀκόλουθα: «Τὰ ὅσα εἶπε ὁ Ὀτάνης

γιὰ τὴν κατάργηση τῆς τυραννίας, τὰ υἱοθετῶ κι ἐγώ, ἀλλὰ νομίζω ὅτι σφάλλει ὅταν

σᾶς συμβουλεύει νὰ δώσετε τὴν ἐξουσία στὸ λαό. Δὲν εἶναι ἡ καλύτερη λύση. Δὲν

ὑπάρχει τίποτε πιὸ ἀσύνετο καὶ πιὸ ἀλαζονικὸ ἀπὸ ἕνα ἀπαίδευτο πλῆθος. Εἶναι ἀδύ-

νατο νὰ ὑποστηριχτεῖ ὅτι γιὰ ν’ ἀποφύγουμε τὴν ἀλαζονεία ἑνὸς τυράννου πρέπει νὰ

πέσουμε στὴν ἀχαλίνωτη ἀλαζονεία τοῦ πλήθους. Ὁ τύραννος ὅ,τι κάνει τὸ κάνει ἐν-

συνείδητα, ἐνῶ τὸ πλῆθος οὔτε αὐτὸ δὲν κάνει. Πῶς θὰ τὸ μποροῦσε, ἀφοῦ δὲν ἔμαθε

τίποτε ποτέ του, οὔτε ξέρει τίποτε τὸ σωστὸ ἀπ’ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του καὶ ὅταν ἀνα-

μιχτεῖ στὰ πράγματα, σπρώχνει ἀσυλλόγιστα σὰν πλημμυρισμένος χείμαρρος. Ὅσοι

λοιπὸν θέλουν τὸ κακὸ τῶν Περσῶν ἄς προτιμοῦν τὴ δημοκρατία.  Ἐμεῖς ἄς δια-

λέξουμε μιὰν ὁμάδα ἀπὸ τοὺς καλύτερους πολίτες καὶ  ἄς τοὺς παραδώσουμε τὴν

ἐξουσία. Θὰ εἴμαστε κι ἐμεῖς μεταξύ τους, καὶ εἶναι φυσικὸ οἱ καλύτεροι πολίτες νὰ

παίρνουν τὶς καλύτερες ἀποφάσεις». Αὐτὴν τὴ γνώμη εἶπε ὁ Μεγάβυζος. Τρίτος μίλη-

σε ὁ Δαρεῖος καὶ εἶπε τὰ ἑξῆς:

«Τὰ ὅσα εἶπε ὁ Μεγάβυζος γιὰ τὴ δημοκρατία νομίζω ὅτι εἶναι σωστά, ἀλλὰ ὄχι

καὶ τὰ ὅσα εἶπε γιὰ τὴν ὀλιγαρχία. Ἔχουμε τρία εἴδη πολιτεύματος καὶ ἄς πῶ ὅτι καὶ

τὰ τρία εἶναι ἄριστα, δημοκρατία, ὀλιγαρχία καὶ μοναρχία. Λέω λοιπὸν ὅτι τὸ τελευ-

ταῖο ὑπερέχει πολὺ ἀπὸ τὰ ἄλλα. Ἄν ὁ ἄνθρωπος ποὺ εἶναι μονάρχης εἶναι ἄριστος,

τίποτε καλύτερο δὲν μπορεῖ νὰ βρεθεῖ. Ἔχοντας τόσες ἀρετές, θὰ φροντίζει μὲ τὸν

καλύτερο τρόπο γιὰ τὰ συμφέροντα τοῦ λαοῦ καὶ τὰ ὅσα θὰ σχεδιάζει ἐναντίον τοῦ

ἐχθροῦ θὰ μένουν μυστικά. Στὴν ὀλιγαρχία, ὅταν πολλοὶ προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες

τους στὸ κοινό, δημιουργοῦνται, συνήθως, μεταξύ τους μεγάλες ἔχθρες. Ὁ καθένας

ἀπὸ τοὺς ὀλιγαρχικοὺς θέλει νὰ εἶναι ὁ ἡγέτης καὶ νὰ ἐπιβάλλει τὴ γνώμη του. Ἔτσι

δημιουργοῦνται μεταξύ τους μεγάλες ἐχθρότητες, ποὺ γεννοῦν ἐπαναστάσεις κι ἀπὸ



τὶς ἐπαναστάσεις ὁδηγοῦνται σὲ φόνους κι ἀπὸ τοὺς φόνους ξεπηδάει ἡ μοναρχία καὶ

αὐτὸ σημαίνει ὅτι αὐτὴ εἶναι τὸ καλύτερο πολίτευμα. Ἄν πάλι ὁ δῆμος ἔχει τὴν ἐξου-

σία, εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴν ἐξαχρειωθεῖ. Καὶ ἡ ἐξαχρείωση στὴ δημοκρατία δὲν ὁδηγεῖ

σὲ ἔχθρες,  ἀλλὰ σὲ φιλικοὺς δεσμοὺς ἀνάμεσα στοὺς κακοὺς πολίτες,  γιατὶ αὐτοὶ

πρέπει νὰ συνεννοοῦνται, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ δροῦν. Καὶ αὐτὸ ἐξακολουθεῖ ὡς τὴν

ἡμέρα ποὺ θὰ ἐμφανισθεῖ κάποιος ἐπικεφαλῆς τοῦ δήμου καὶ θὰ τοὺς καταδιώξει. Γιὰ

τὴν ἐπιτυχία του αὐτὴ τὸν θαυμάζει τὸ πλῆθος καὶ ὁ θαυμασμὸς αὐτὸς τὸν ἀναδείχνει

ἡγέτη. Εἶναι λοιπὸν καὶ αὐτὸ ἀπόδειξη ὅτι ἡ μοναρχία εἶναι τὸ καλύτερο πολίτευμα.

Ἀλλὰ γιὰ νὰ τὰ πεῖ κανεὶς ὅλα μὲ μιὰ λέξη, πῶς μᾶς δόθηκε ἡ ἐλευθερία καὶ ποιός

μᾶς τὴν ἔδωσε; Ὁ δῆμος; Ἡ ὀλιγαρχία; Ἤ ἕνας μονάρχης; Πιστεύω, λοιπόν, ὅτι ἀφοῦ

ἡ ἐλευθερία μᾶς δόθηκε ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο, πρέπει νὰ διατηρήσουμε τὴ μοναρχία

καί, ἐκτὸς ἀπ’ αὐτὸ, νὰ μὴν καταργήσουμε τοὺς πάτριους νόμους ὅταν ἔχουν καλῶς.

Δὲν θὰ εἶναι καλύτερα». 

Αὐτὲς οἱ τρεῖς γνῶμες διατυπώθηκαν καὶ οἱ ἄλλοι τέσσερις συνωμότες ὑποστήρι-

ξαν τὴ γνώμη τοῦ Δαρείου. Ὅταν ὁ Ὀτάνης, ποὺ ζητοῦσε δημοκρατία γιὰ τοὺς Πέρ-

σες, εἶδε ὅτι ἀπορρίφθηκε ἡ γνώμη του, μίλησε πάλι καὶ εἶπε: «Σύντροφοι, εἶναι φα-

νερὸ ὅτι ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς πρέπει νὰ γίνει βασιλιὰς, εἴτε μὲ κλῆρο, εἴτε μὲ τὴν ψῆφο τοῦ

περσικοῦ λαοῦ, εἴτε μὲ ὅποιον ἄλλο τρόπο. Ὅσο γιὰ μένα δὲ θὰ φιλοδοξήσω νὰ συ-

ναγωνιστῶ, γιατὶ δὲ θέλω οὔτε νὰ ἐξουσιάζω οὔτε νὰ ἐξουσιάζομαι. Καὶ ἀποσύρομαι

μὲ αὐτὸ τὸν ὅρο, νὰ μὴν ἔχει ἐξουσία ἀπάνω μου κι ἀπάνω στοὺς ἀπογόνους μου

ὅποιος ἀπὸ σᾶς γίνει βασιλιάς». Ὅταν τὰ εἶπε αὐτὰ καὶ οἱ ἄλλοι ἕξι δέχτηκαν, δὲ συ-

ναγωνίστηκε μαζί τους καὶ παραμέρισε. Καὶ σήμερα ἀκόμα ἡ οἰκογένειά του εἶναι

στὴν Περσία ἡ μόνη ἐλεύθερη καὶ δέχεται μόνο ὅσες διαταγὲς θέλει, ἀλλὰ δὲν πρέπει

νὰ παραβαίνει τοὺς νόμους τῶν Περσῶν. 
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