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-προς τήν δλην σύνθεσιν του Πατριαρχέα και κατά την χαρακτηριστικήν φράσιν 

του Πλάτωνος «πρέπονσιν άλλήλαις καί τω δλω συνίστανται». 

Πολλαί άλλαι άρεταί διαποικίλλουσι πλουσίως το έργον τούτο. Άλλα πέρα 

τούτων επιθυμώ να τονίσω, δτι ό κ. Πατριαρχίας είναι άξιος πολλών επαίνων, 

μάλιστα διότι εις το ώραΐον τούτο καί άρτιον έργον αύτου επέτρεψε νά διαλάμψη 

ή Έλληνινή ψυχή μεθ' όλης της γνησιότητος καί ειλικρίνειας αυτής. Δια τούτο 
Λ6εωρώ αυτό πολλού άξιον να άναγνωσθή υπό πάντων, ίδιαίτατα δε των μαθητών 

καί διδασκάλων, εις τους οποίους παρέχεται ως Ιν άξιόλογον έθνικον ανάγνωσμα 

δυνάμενον να έμπνέη πάντοτε βαθεΐαν καί άκλόνητον τήν άγάπην προς τήν Έ λ -

ληνικήν πατρίδα καί τάς μεγάλας ιδέας, των οποίων αυτή ύπήρξεν ή πρώτη αρ

χική κοιτίς καί ή ακάματος τροφός καί θεράπαινα. 

Σ Π Τ Ρ . Χ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ 

* 

Α. Η. Μ. JONES, Sparta, Oxford, 1967, σελ. VHI-f-189. 

Περί της Σπάρτης, ήτις διεδραμάτισε πρωτεύον πρόσωπον εις τήν δλην έλ-

ληνικήν ίστορίαν, παν γραφόμενον έπί τη βάσει καλώς έληλεγμένων στοιχείων 

εϊναι εύπρόσδεκτον. 'Απέβη αυτή έπί μακρόν ή πρώτη δύναμις του ελληνικού 

χώρου καί πλείστοι συγγράφεις προέβαλον «τήν έπ' αρετή φήμην» του πολιτεύ

ματος αυτής. 

Καί σήμερον δμως ετι παρά τήν μακροτάτην καί έπίπονον έπιστημονικήν 

ζήτησιν, ήτις άρχεται ήδη άπο του 'Ηροδότου, παραμένει ασαφής οχι τόσον ή 

εξωτερική ιστορία τής Σπάρτης, ή οποία έμπλεχθεΐσα μετά της άλλης ελληνικής 

ιστορίας διευκρινίσθη πως, δσον ή εσωτερική αυτής διάρθρωσις καί πολιτειακή 

συγκρότησις. "Ηδη è Θουκυδίδης ομιλεί «διά τής πολιτείας το κρυπτον» (Ε', 68) 

καί ή πολιτεία αυτή καί σήμερον παραμένει σκοτεινή εν πολλοίς. 

Διά τους λόγους τούτους πάσα νέα εργασία περί Σπάρτης γίνεται δεκτή 

μετά ζωηρού ενδιαφέροντος έπί τη έλπίδι δτι θά λύση ώρισμένα προβλήματα, 

άτινα έχουν τεθή, ή θά θέση νέα. Το εγχείρημα τοΰτο άνέλαβεν έπ' εσχάτων ό 

Α. Η. Μ. Jones, διαπρεπής καθηγητής του Πανεπιστημίου του Cambridge, γνω

στός έκ τών έ'ργων αύτου : 1. The Greek City from Alexander to Justinian, Ox

ford, 1940 2. The Athenian Democracy, Oxford, 1960 3. The Later Roman 

Empire 284—602 καί 4. The Decline of the Ancient World, London, 1966 (επι

τομή του προηγουμένου). 

Ό μελετητής έχων υπ' όψει καί τήν προγενεστέραν προσφοράν του Α. Η. 
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M. Jones αισθάνεται δτι βαδίζει επί ασφαλούς εδάφους, όσον και αν ή παράλει— 

ψις, και εν τω βιβλιογραφική πινάκι έτι, βασικωτάτων καί εύφήμως γνωστών 

έργων περί Σπάρτης, ώς π.χ. τών Karl Otfried Müller, Geschichte hellenischer 
Stämme und Städte II—III (Die Dorier), Breslau, 18442, Helmut Berve, Sparta, 
Leipzig, 1937, F. Kiechle, Lakonien und Sparta, München, Berlin, 1963, ήττονος 

ετι σημασίας σφάλματα κατά την άναγραφήν δημοσιευθέντων έργων, ώς της Κ. 

Μ. Τ. Chrimes, Manchester, 1949 αντί του ορθοΰ New York, 1952, παρέχουν 

την έντύπωσιν δτι δέν ελήφθησαν υπ' όψιν καλώς τετεκμηριωμένα πορίσματα της 

μέχρι τούδε έρεύνης (ουχί δέ υπό τυχόντων ερευνητών συνηγμένα) δσον έδει. Ό " 

ΐδιος ό συγγραφεύς ζητεί εν εισαγωγή συγγνώμην δια «some of its errors, omis

sions and incoherencies», τα όποια διέλαθον τούτον, ώς άλλωστε και άλλους ίδόν-

τας το έργον προ της δημοσιεύσεως, ώς αναγράφεται εν τη εισαγωγή. 

Το δλον έργον περιλαμβάνει 27 κεφάλαια παρατακτικώς τεθειμένα. Περα-

τουται δέ δια δύο πολυτιμότατων γενεαλογικών πινάκων τών βασιλικών οϊκων 

της Σπάρτης. Προς τούτοις περιέχει χάρτας της Νοτίου Ελλάδος καί Ελλάδος— 

Μ. 'Ασίας. Μικρολογία θα εθεωρείτο αν έλέγετο δτι ή Λύττος κείται δχι έκεΐ 

δπου θέτει ταύτην ό Jones, εις τον δεύτερον χάρτην, άλλ' άνατολικώτερον της 

γραμμής Κνωσού—Γόρτυνος. 

Το δλον έργον περιλαμβάνει την τών αρχών τάξιν καί σύντομον ίστορικήν 

έπισκόπησιν, θα ήτο δέ δυνατόν να τμηθή εις δύο τμήματα εξ ών το πρώτον να 

περιλαμβάνη την ύφήν καί διάρθρωσιν του σπαρτιάτικου πολιτεύματος (κεφ. Ι—Χ 

ήτοι Λαϊκή παράδοσις, Λυκούργος, ΕΚλωτες καί περίοικοι : Τάρας, Οί βασιλείς, 

Ή γερουσία, Ή Άπέλλα, Οί έφοροι, *Η χρονολόγησις της ρήτρας, Ή πειθαρ

χία, Ή διαίρεσις της γης) καί το δεύτερον την ίστορικήν έξέλιξιν έν γένει (κεφ. 

XI—XXVII ήτοι Αϊ άρχαί της Πελοποννησιακής συμμαχίας, Κλεομένης Α', Οι 

Περσικοί πόλεμοι, Ή Πεντηκονταετία, Ό Άρχιδάμειος πόλεμος, *0 Μεσοπόλε

μος, Ό 'Ιωνικός πόλεμος, Μετά τήν πτώσιν τών 'Αθηνών, Ό 'Αγησίλαος έν 

'Ασία, Ό Κορινθιακός πόλεμος, Ή βασιλέως ειρήνη, Μεσσήνη καί Μεγαλόπολις, 

Ή ηγεμονία τών Θηβών, Ή Σπάρτη έν καταπτώσει, ?Αγις καί Κλεομένης, Νά-

βις, Ή Σπάρτη υπό ρωμαϊκήν κυριαρχίαν) μετά τίνων ελαφρών μεταβολών. Δέν 

είναι ένδεδειγμένον να τίθενται παρατακτικώς κεφάλαια άφορώντα εις το πολί

τευμα, τήν άγωγήν τών παίδων, τήν πολιτικήν έξέλιξιν κ.ά. ήτοι εις πλείονας 

της μιας αρχάς. Πάσα λογική διαίρεσις προϋποθέτει μίαν μόνον βάσιν. 

Οί βασιλείς, γέροντες καί έφοροι δέν εξετάζονται καί έν συσχετισμώ, οπότε 

θά έλέγετο καί πώς άλληλοεπηρεάζοντο, ποίαν ίσχύν είχεν εκάστη αρχή εκά

στοτε κ. ά. 

Έ ν τοις επί μέρους ας επιτραπούν όλίγαι παρατηρήσεις : 

Έ ν σελ. 16 μνημονεύων ό συγγραφεύς τους μεγάλους βασιλείς της Σπάρ

της αναφέρει τους Κλεομένη Α', Άρχίδαμον (τίνα ;), Άγησίλαον (;), Άρέα (;), 
ΤΑγιν Γ', Κλεομένη Δ' καί Νάβιν. Του τελευταίου τούτου τήν μορφήν άμαυρω-

θεΐσαν υπό του Πολυβίου προσεπάθησε να άποκαθάρη ό V. Ehrenberg (Nabis, 

RE, XVI2» 1935, στ. 1471 κ.έ.). "Οσον άφορα εις τους δύο προτελευταίους \Αγιν 
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και Κλεομένη, πρόκειται προφανώς περί των μεταρρυθμιστών (άφοΰ Κλεομένης 

Δ' δεν υπήρξε παντάπασι) και άρα ούτοι είναι ~Αγις Δ' και Κλεομένης Γ' (Βλ. 

άλλωστε σελ. 152 κ.έ.). 

Έ ν σελ. 20 έρμηνεύων χωρίον τών Πολιτικών του 'Αριστοτέλους (Π, 10 

1272» , 10) άναφερόμενον εις τον δήμον της Κρήτης, δν συγκρίνει προς τον της 

Σπάρτης, υποθέτει δτι ό 'Αριστοτέλης «must mean ratify or reject» ό δήμος τα 

εισφερόμενα. Τούτο δεν πρέπει να γίνη δεκτον άνευ επιφυλάξεως. Ό 'Αριστοτέ

λης αναφέρει προκειμένου μεν περί τής Κρήτης δτι «εκκλησίας μετέχουσι πάν

τες, κυρία δ' ούδενός έστιν άλλ' ή συνεπιψηφίσαι τα δόξαντα τοις γέρουσι 

και τοις κόσμοις», προκειμένου δε περί τής Καρχηδόνος, τής οποίας ή σχε

τική πολιτειακή διάταξις παρεισάγεται, δτι «κύριοι κρίνειν είσί και τω 

βουλομένω τοις είσφερομένοις άντειπεΐν εξεστιν, όπερ έν ταΐς έτέραις πολι-

τείαις ουκ εστίν» (αύτ. 11, 1273a, 11). «Αι ετεραι πολιτεΐαι» είναι ή τής 

Κρήτης και ή τών Λακεδαιμονίων. Εις τον δήμον τούτων κατά τον 'Αριστο

τέλη «ουκ εξεστιν άντειπεΐν». Έ κ τούτων βεβαίως μόνων δεν συνάγεται οτι ό 

δήμος τής Σπάρτης ένέκρινεν ή απέρριπτε τα προτεινόμενα, άλλα μάλλον το άν-

τίθετον. "Ισως δμως δύναται να τεκμαρθή ή δικαιοδοσία αΰτη του σπαρτιάτικου 

δήμου έκ τής δλης θέσεως αύτου έν Σπάρτη. Έ ξ αύτου έξελέγετο ή μεγίστη αρχή. 

Άφου δε ούτος μετείχε τής ανωτάτης αρχής (Άριστοτ. Πολ. II, 10, 1272a , 31) 

εικάζεται δτι θα είχε και το δικαίωμα να έγκρίνη ή να άπορρίπτη τα εισφε

ρόμενα. 

Έ ν σελ. 59 φέρεται ως τίτλος T H E Π ENTERONT ΑΕΤΕΙ Α, το όποιον 

καί έχει άποδοθή ήμαρτημένως (δι' - ΕΙ - ) και δεν αρμόζει εις έ'ργον ιδία περί 

Σπάρτης. Δυσκόλως είναι δυνατόν να στεγασθή τμήμα τής σπαρτιατικής ιστορίας 

υπό τήν Πεντηκονταετίαν, περίοδον, ήτις ειδικώς αρμόζει εις τήν άθηναϊκήν ίστο-

ρίαν καί επί τοσούτο εις τήν καθόλου έλληνικήν καθ' δσον ή αθηναϊκή ιστορία 

τότε ήτο ταυτόσημος τής δλης ελληνικής. Καί περί του έν σελ. 138 φερομένου 

THE ΤΗΕΒΑΝ SUPREMACY είναι δυνατόν να είπη τις το αυτό. Νομίζομεν 

δτι οι τίτλοι πρέπει να είναι είλημμένοι έκ του ύπο έξέτασιν θέματος, δσον καί 

αν όνομασίαι οιαι καί αϊ ανωτέρω είναι γενικώτεραι καί χρησιμοποιούνται εις ιστο

ρίας τής 'Αρχαίας Ελλάδος έν γένει. 

Αι ανωτέρω παρατηρήσεις άναφερόμεναι εις τήν αρχιτεκτονική ν του δλου 

καί ε'ίς τίνα επουσιώδη σημεία τής πραγματείας ουδόλως μειοϋν ταύτην. Γίνον

ται ταύτα συνήθως υπό λογίων, οι όποιοι πραγματεύονται εν θέμα έκ περιουσίας 

καί, άνέτως προβαίνοντες εις έ'κθεσιν θέματος πλήρως γνωστού, παραμελούν πα-

ρυφάς τινας αύτου. Πρέπει να σημειωθή προσέτι δτι ό Α. Η. Μ. Jones έ'γραψε 

το έ'ργον τοΰτο έν Αίγύπτω (1964—5), δπου έ'ργα γεγραμμένα εις τήν γερμανι-

κήν, ώς είναι πάντα τα υποδειχθέντα, θα ήσαν δυσεύρετα. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ δ. Φ. 
Πανεπιστημιακός Διδάσκαλος 


