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Ἐκτὸς ὅλων τούτων, πολιτεία ὀνομάζεται ἡ τάξη καὶ ἡ κατάσταση τῆς πόλης, ἡ 

ὁποῖα διευθύνει τὶς ὑποθέσεις της. Ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτὴ ὑπάρχουν τρεῖς μορφὲς πολι-

τείας (πολιτεύματος), ἡ μοναρχία, ἡ ὀλιγαρχία καὶ ἡ δημοκρατία, τὶς ὁποῖες συγκρίνει 

ὁ Ἡρόδοτος στὸ τρίτο βιβλίο τῆς Ἱστορίας του. Αὐτὲς εἶναι προφανῶς οἱ πλέον γενικὲς 

μορφὲς πολιτεύματος. Ὅσο γιὰ τὶς ὑπόλοιπες, ὅπως γίνεται στὶς μουσικὲς κλίμακες 

ὅταν οἱ χορδὲς τῶν πρώτων φθόγγων χαλαρώνονται ἥ τεντώνονται, συμβαίνει νὰ εἶναι 

παρεκβάσεις ἤ παραφθορὲς κατ’ ἔλλειψη ἤ καθ’ ὑπερβολή. Αὐτὲς οἱ μορφὲς πολιτεύ-

ματος, ποὺ ἀπέκτησαν τὴν περισσότερη καὶ μεγαλύτερη δύναμή τους κατὰ τὴν κυριαρ-

χία τους, ἔλαχαν στοὺς λαούς: οἱ Πέρσες πῆραν τὴν ἀπόλυτη καὶ μὴ ὑποκειμενικὴ σὲ 

εὐθύνη βασιλεῖα, οἱ Σπαρτιάτες τὴν ἀριστοκρατικὴ καὶ ἀνέλεγκτη ὀλιγαρχία καὶ οἱ 

Ἀθηναῖοι τὴν αὐτόνομη καὶ ἀμιγῆ δημοκρατία. Ὅταν οἱ μορφὲς τοῦτες ἐξελιχθοῦν νο-

σηρῶς, προκύπτουν οἱ παρεκβάσεις καὶ διογκώσεις τους, οἱ λεγόμενες τυραννίδες, δυ-

ναστεῖες καὶ ὀχλοκρατίες. Τοῦτο συμβαίνει ὅταν ἡ βασιλεία γεννᾶ τὴν ὕβριν καὶ τὸ 

ἀνεύθυνο, ἡ ὀλιγαρχία τὴν ἀλαζονεία καὶ τὴν αὐθαιρεσία, ἡ δημοκρατία τὴν ἀναρχία 

καὶ ἡ ἰσότητα τὴν ὑπερβολὴ -καὶ ὅλες τους τὴν ἀφροσύνη. 

Ὅπως λοιπὸν, ὁ γνώστης τῆς ἁρμονίας μουσικὸς θὰ χρησιμοποιήσει κάθε ὄργανο 

ἁρμονικά, προσαρμόζοντάς το ἔντεχνα καὶ κρούοντάς το μὲ τρόπο ἔλλογο, σύμφωνα 

δηλαδὴ μὲ τὴ φυσικὴ του μελωδικότητα, καὶ, παρὰ ταῦτα, ἔχοντας σύμβουλό του τὸν 

Πλάτωνα, θὰ παραμερίσει πηκτίδες, σαμβύκες, πολύηχα ψαλτήρια, βαρβίτους καὶ τρί-

γωνα καὶ θὰ προτιμήσει τὴ λύρα καὶ τὴν κιθάρα, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ὁ πολιτικὸς ἄν-

δρας θὰ χρησιμοποιήσει σωστὰ τὴν ὀλιγαρχία ποὺ ἐγκαθίδρυσε ὁ Λυκοῦργος στὴ Λα-

κωνική, συντονίζοντας μὲ τὸν ἑαυτό του τοὺς ἄνδρες ποὺ ἔχουν ἴση δύναμη καὶ ὅμοια 

ἀξία καὶ ἐξαναγκάζοντάς τους ἤρεμα (νὰ ἐκτελοῦν τὶς ἀποφάσεις του). Σωστὰ ἐπίσης 

θὰ χειριστεῖ τὴν πολύηχη καὶ πολύχορδη δημοκρατία, σὲ ἄλλα πολιτικὰ ζητήματα χα-

λαρώνοντας καὶ σὲ ἄλλα τεντώνοντας τὶς χορδές, ξεσφίγγοντάς τες στὴν κατάλληλη 
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στιγμὴ καὶ ἀμέσως πάλι κρατώντας τες σταθερά, γνωρίζοντας πῶς ν’ ἀντισταθεῖ στὸν 

λαὸ καὶ πῶς νὰ μὴν ἐνδίδει σ’ αὐτόν. Ἄν ὅμως τοῦ δοθεῖ δυνατότητα νὰ ἐπιλέξει πολι-

τεύματα, ὅπως τὰ ὄργανα, θ’ ἀκολουθοῦσε τὴν ὑπόδειξη τοῦ Πλάτωνα καὶ δὲν θὰ διά-

λεγε ἄλλο ἀπὸ τὴ μοναρχία, τὸ μόνο πολίτευμα ποὺ μπορεῖ νὰ στηρίξει τὸν τέλειο 

ἐκεῖνο καὶ στ’ ἀλήθεια ὀρθὸ τόνο τῆς ἀρετῆς καὶ νὰ μὴν τὸν ἀφήσει νὰ ὑποταχθεῖ οὔτε 

στὴ βία οὔτε στὴ χρησιμοθηρία. Κατὰ κάποιο τρόπο, δηλαδή, τὰ ἄλλα πολιτεύματα, 

μολονότι κυριαρχοῦνται ἀπὸ τὸν πολιτικὸ ἄνδρα, κυριαρχοῦν πάνω του καὶ μολονότι 

καθοδηγοῦνται ἀπὸ αὐτόν, τὸν καθοδηγοῦν, καθότι αὐτὸς δὲν διαθέτει σταθερὴ δύ-

ναμη ν’ ἀντιμετωπίσει ἐκείνους ἀπὸ τοὺς ὁποῖους ἀντλεῖ τὴ δύναμή του, ἀλλὰ πολλὲς 

φορὲς ἀναγκάζεται ν’ ἀναφωνήσει τὸν στίχο τοῦ Αἰσχύλου, τὸν ὁποῖο ἔλεγε ἐναντίον 

τῆς τύχης ὁ Δημήτριος Πολιορκητὴς, ὅταν ἔχασε τὴν ἐξουσία: Ἐσὺ φουντώνεις τὴ 

φλόγα μου κι ἐσύ, θαρρῶ, μὲ κάνεις στάχτη.    

 

Πλούταρχος, Περὶ μοναρχίας καὶ δημοκρατίας καὶ ὀλιγαρ-
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