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i ια νέα -όχι όμως αναγκαστικάκαι η πιο πρόσφατη,παρότι του επιστημονικούπεριοδικού «Ktema»και με πλούσιοσυγγραφικό
I πρωτοκυκλοφόρησετο 2003- ιστορία της Σπάρτηςέρχεται
έργο, επιχειρεί να συνθέσει μια όσο το δυνατό συνεκτική
να θέσει και πάλι τα παλιάδιλήμματαπου σχετίζονται με την και στοιχειοθετημένη εικόνα της Σπάρτης.Εγχείρημαόχι εύκολο
αξιοπιστίατων αρχαίωνπηγών. Είναι ασφαλώςένα γενικότερο
καθώς οι πηγές οε ΰ,τι αφοράτην ιστορία του αντίπαλουκαθεστώτος
ζήτημααυτό και αφορά όλη την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας,η
της Αθήνας είναι και περιορισμένες και δύσκολονα επαληθευθούν
ή να απορριφθούν.Στη Σπάρτηυπήρχεμια εντελώς
οποίασυνοψίζεταιοε δύο αντιτιθέμενες τάσεις, της τυφλήςεμπιστοσύνης
στις πηγές ή της πλήρουςαμφισβήτησηςτων στοιχείων. αντίθετη από εκείνη της Αθήνας μορφήεξουσίας. Υπήρχεο αρχαϊκός
Αλλάστην περίπτωσητης Σπάρτηςτο πρόβληματης αναζήτησης
μύθος της περιουσιακήςισότηταςτων Λακεδαιμόνιωνπολιτών
της
αλήθειας
είναι
mo
έντονο,
τόσο
γιατί
η
ίδια
η
πόλη
-των
«ομοίων»- και η ιδιάζουσαθέση των γυναικών.Υπήρχε
EDMOHD lEW
ένα είδος δημοκρατίαςανάμεσα στους «όμοιους», με τους
καλλιεργούσε
πνεύμα
μυστικοπάθειας
και
υποκρισίας
όσο
και
Σπάρτη
γιατί πολιτικοί και φιλοσοφικοί κύκλοι της υπόλοιπηςΕλλάδας «εφόρους» να έχουν το πάνω χέρι και τους βασιλείς να είναι
Κοινωνικήκαι
επέτρεψαν να δημιουργηθείμια εξιδανικευμένη εικόνα της πόλης.εκτελεστικά όργανα,αλλάπαράλληλαυπήρχανοι είλωτες, οι περίοικοι
ΠολιτικήΙστορίαέως
τη ρωμαϊκήκατάκτηση
Και ενώ το ζήτηματης αξιοπιστίαςτων πηγώνδεν φαίνεται
και κάποιες περιθωριακές κατηγορίες κατοίκων,και αυτούς
ΜΤΦΡ.:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
να λύνεται εύκολα, νέες έρευνες -φιλολογικές, ανθρωπολογικές,
τους επέβλεπαν και τρομοκρατούσαντα νεαρά μέλη της
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ιστορικές και αρχαιολογικές- επιτρέπουνσήμερατη σύνθεση «Κρυπτείας».Στη Σπάρτηόλοι σι «όμοιοι» ήταν μόνιμαστρατευμένοι,
«ΠΑΤΑΚΗΣ»,
ΣΕΛ.
512,629
μιας πιο νηφάλιας και τεκμηριωμένηςεικόνας της κοινωνίας
ενώ τη γη καλλιεργούσανοι είλωτες και οι περίοικοι, οι
και της πολιτικής οργάνωσηςτης Σπάρτηςκαι του κράτους των οποίοι ασκούσανκαι το εμπόριο.Δεν έχανε πολέμουςη Σπάρτη,
Λακεδαιμονίων.Ο ΕντμόνΛεβί, κάποτεμέλος της EcoleFrangaise αλλά με την πρώτημεγάληήττα της κατέρρευσε. Ηταν μια κλειστή
d' Athenesκαι καθηγητήςτης Σχολής ΙστορικώνΕπιστημώντου
πολιτεία, κλεισμένηστον εαυτό της, που καλλιεργούσεέναν
ΠανεπιστημίουMarc Blochτου Στρασβούργου,τώρα διευθυντής μύθο του οποίου υπήρξεκαι η ίδια θύμα.
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