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<τασα δτι ούδένα ή Δχκεδαίμων παρήγαγε στρα
τηγόν άνώτερον τοΰ υίοΰ της, είπεν, ό υιός μου 
ήτο ναι γενναίος ά»ήρ, άλλ’ ή Σταρ τη έχει πολ
λούς άλλους άσυγκρίτως έκείνου βελτίονας. Μή- 
τηρ τις άκούσασα δτι ό υιός της έθανατώθη είς 
την μάχην, χωρίς ν’ άφήσρ την θέσιν του, εί
πεν, έπρεπε να τδν θάψωσι καί νά θέσωσιν είς 
την τάξιν του άντ αύτοΰ τόν άδελφόν του. *Αλλη 
άκονσασα δτι οΐ πέντε υιοί της έθανατώθησαν είς 
τήν μάχην, άπεκρίθη άταράχως, δέν ερωτώ τοΰτο, 
«λλ ή πατρίς μου έχει τι νά φοβήται; Αφοϋ δε 
ίμαθεν ότι θριαμβεύει — πολύ καλά, άπήντησε, μέ 
εΰχαρίστησιν υποφέρω καί έγώ τών τέκνων μου 
τδν θάνατον. Πολλαί τών γυναικών τής Σπάρτης 
έτρεχον είς τδ πεδίον τή; μάχης διά να ΐδωσι τά 
πτώματα τών θανατωθέντων υιών των, περιεργα- 
ζόμεναι μέ άνήσυχον δμμα τάς πληγάς δσας I- 
δέχθησαν καί άν μέν τάς εΰρισκον εντίμους έπέ- 
στρεφον είς τήν πόλιν μέ υπερηφάνειαν, διότι 
γενναίως έπολέμησαν οί υιοί των, άν δέ άτιμου; 
κατεκλείοντο έπί πολλάς ήμέρας είς τάς οικίας 
των κλαίουσαι διά τήν αισχύνην. Τοιαΰται ήσαν 
αίγυναίκες τής Σπάρτης, άλλά κατηγοροϋνται διότι 
είς αϋτάς δ έρως τής πατρίδος ήτο πάθος τδ δ
ποίον κατεκρημνίζετο είς έργα παράδοξα διδ άπο· 
κατέστησαν αύτάς πολλάκις θηριώδεις, άλαζονικάς 
και ματαίας.

‘Ο Πλάτων είς τους νόμους αύτοΰ μέμφεται τδν 
Λυκούργον, διότι δέν υπέβαλε καθ’ δλα τά; γυ
ναίκας είς τήν αΰτήν μέ τούς άνδρας κοινήν ζωήν 
καί δέν ήθέλησε νά διδάξρ αύτάς, ώς τούς άνδρας, 
καθώς έπραττον οί Σαυρομάται, τήν τέχνην τοΰ 
νά πολεμώσι και άποδιώκωσι τδν έχθρδν, ό Λυ
κούργος δμως όρθώς σκεψάμενος εΐδεν δτι οί βρα
χίονες τών Λακεδαιμονίων ήσαν ικανοί νά ΰπερα- 
σπίσωσι τήν πατρίδα των είς επικείμενον τινά 
κίνδυνον, διότι ή άνατροφή ήν έπρόκειτο ν’ άπο- 
λαύσωσιν ήτον ισχυρά είς τούτο, τδ νά περιμέ- 
νωσι δέ τήν σωτηρίαν αύτών άπδ τάς γυναίκας 
έθεώρει άνάξιον τού άνδρδς, δτι δέν ήδύνατο νά 
ύποβάλτι πάντοτε τάς παρθένους καί τάς γυναίκας 
είς τάς αύτάς μέ τούς άνδρας γυμνάσεις χωρίς 
ν άπομακρύνρ παν τδ έναντιούμενον είς τάς σω
ματικά; αύτών ασκήσεις, διότι έγίνωσκε βεβαίως 
δτι ό άνθρωπος έζήτησε σκέπασμα τή; γυμνότη- 
τός του άφοΰ διεφθάρη, δπερ έπολλαπλασιάσθη 
ποικιλοτρόπως άναλόγως μέ τήν αύξησιν τών α
ναγκών καί τών έλαττωμάτων αυτού, δτι αί ώ- 
ραιότητες δσαι τδν δελεάζουσίν υστερούνται πολ
λάκις τά ελατήρια αύτών δσον καί καταφανέ
στερα; γίνονται, αί δέ θεωρίαι μολύνουσι τάς ήδη 
μεμολυσμένας έκ τής αμαρτίας ψυχάς’ δθεν ταύτα 
προβλέψας έπεχειρίσθη άφ’ ένδς μέν νά διατάξη 
τήν ιδίαν γύμνασιν έκάστου τών φύλων καθόσον 
οί νέοι έγυμνάζοντο γυμνοί, ήμίγυμναι δέ σχεδδν 
αί νέαι, καί άφ έτέρου νά συστήσγ) διά τών νό
μων αΰτού τοιαύτην σύμπνοιαν αρετών είς άμφό- 
τερα τά γένη, ώστε ή τόλμη τού ένδς νά κκτας-έλ- 

λεται καί ή άδυναμία τοΰ έτέρου νά έλαττοΰται, 
διδ ούχί μόνον έπέταξε θανατηφόρου ποινήν κατά 
τοΰ άτιμάζοντος τήν γυναίκα άλλ’ ήθέλησε νά έ- 
θίσρ -ήν νεολαίαν τή; Λκκεδαίμονος νά αίσχύνη- 
ται καί αύτδ τδ κακόν. Πώς δε ήδύνατο νά μή 
φερρ όλεθριώτατα αποτελέσματα είς τήν σωφρο
σύνην καί επομένως είς τήν δπαρξιν τής πολι
τείας, έάν ή αιδώ; δέν διατηρείτο καθ’ δλους αύ
τής τού; τύπου; καί δέν έσιβάζιτο άπδ δλους, άλλ’ 
έγυμνόνετο κατά έν μέρος τοΰ καλύμματος αυ
τής, δπερ έπρεπε νά μένη άδιαπέραστον άπδ τούς 
οφθαλμού; τών πολιτών; Ηδύναντο τότε αί γυ
ναίκες τή; Σπάρτης νά χαίοωσι τήν μεγαλητέραν 
ύπόληψιν διά τήν ήθικήν καί τάς άρετάς των, ά; 
εχαιρον μεταζύ δλων τών εθνών τής άρχαιότη- 
τος; ήτο δυνατδν τότε νά γεννηθώσι μεταξύ αύ
τών αι θαυμάσιαι έκεΐναι τής άταραξίας, τής φι
λοπατρία; καί τής γεν,αιότητο; καί καρτερίας 
άρεται αίτινες τοσοΰτον θαυμάζονται πανταχοΰ; 
Πώς ήθελεν υπάρξει τδ αίσθημα έκεΐνο τοΰ έν- 
θουσιαστικού έρωτος τδ δποίον παρήξε τήν εύγε- 
νεσ τέραν άμιλλαν καί τδ δποίον έθεωρεΐτο κατά 
βάθος μόνον περιπαθές μητρικόν φίλτρον καί ζέ- 
ουσα άδελφού πρός αδελφόν αγάπη, καί τδ δποίον 
τόσον περισπουδάστως καί δ Πλάτων ένηγκαλί- 
σθη είς τήν οίκοδόμησιν τής ιδανικής αύτοΰ πο
λιτείας; άρα τοΰ θείου Πλάτωνος ή κατηγορία, άς 
μάς συγχωρηθή νά εϊπωμεν, είναι άδικος.

Τοιαύτην άνατροφήν διέταξεν δ Λυκούργος διά 
τού; Σπαρτιάτας ητις διετηρήθη πολλούς κατά 
συνέχειαν αιώνας, άλλ εϊμαρτο φαίνεται είς τά 
έθ.η άφοΰ φθάνωσιν είς ώρισμένον τινά ϋψώσεω; 
βαθμόν νά πίπτωσιν άνεπαισθήτω; άλίγον κατ’ ο
λίγον είς τήν αμέλειαν καί άδιαφορίαν τών νό
μων, διά τών οποίων ύπερυψώθησαν, καί άκολού- 
θως είς τήν διαστροφήν αύτών καί χαλάρωσιν καί 
μετ ολίγον είς τήν διαφθοράν καί τήν δουλείαν, 
ούχί διότι ό άνθρωπος δέν έπλάσθη διά νά εύ- 
δαιμονή καί μεγαλύνεται, άλλά διότι, περικυκλού 
μένος από καταχρήσεις τών νόμων τάς όποιας 
δεν δύναται νά θεραπεύσει ή περιστείλη ώς έκ τής 
άδρανείας τών άρχόντων και τής άβουλίας τών 
κοινωνικών συστημάτων, άναγκάζεται έκών άκων 
νά δποκύπτγ είς τήν ειμαρμένην ητις διασημαί- 
νει τήν υψωσιν καί ταπείνωσιν αύτοΰ, διά ν ά- 
ποδειχθή) δτι άπδ τού; άρχοντας τών πολιτειών 
προέρχεται ή εύδαιμονία ή ή κακοδαιμονία εις 
τήν γήν. Αλλοίμονον εϊς τήν άνθρωπότητα ! ώ 
πόσα δεινά κατεδικάσθη νά ΰποφέρνι τά όποια 
δέν ήδυνήθησαν οί τόσοι σοφοί άνδρες οι γεννη- 
θεντες πανταχοΰ τής γής νά διασκεδάσωσι διότι 
δέν είσηκούσθησαν ή σπανίως καί προσωρινώς ! 
Πέπρωται λοιπόν εί; μάτην νά τανύωσιν οί νέοι ά- 
ναγενηταί τής άνθρωπίνης μεγαλειότητας τάς χορ- 
δάς τής νοητικής αύτών μουσικής μέχρις αίθέρος; 
Πρδς τί λοιπόν έδωρήσατο δ Θεός τδ πνεύμα καί 
τήν φρόνησιν, διά νά σήπωνται είς τήν άχρηστίαν 
ή νά φωτίζωσι τούς άνθρώπους; Διατί λοιπόν ή 

έταιρών, διό καί δ ποιητής ’λντιφάνης έλεγεΰ 
δτι οι Λακεδαιμόνιοι δέν είναι άνίκητοι πλέον, έ- 
πειδή τά καλύπτοντα τήν κεφαλήν αύτών δίκτυα 
είναι βεβαμμένα πορφυρά. Νά φροντίζωσι ν’ ά- 
ποκτώσι κτήματα καί άργύριον τά όποια νά δια- 
θέτωσι κατά τάς όρεξεις αυτών, νά καταζητώσι 
θέσεις καί άξιώματα ούχί μέ τοΰ νόμου τδ δι
καίωμα άλλά διά τής ραδιουργίας καί τής μα- 
χαίρας αυτών' νά υποσκελίζωσιν όσους ήδύνοντο 
καί νά τούς καθιστώσιν υποτελείς αύτών, ένώ πρό- 
τερον ήσαν όμοιοι των, νά ίξέρχωνται δταν ήθελον 
έκτδς τής έπικρατείαςκαινά εϊσάγωσιν είς αύτήν οΐ- 
ους^ήθελον άκωλύτως' νά δύνανται νά μή συχνάζωσιν 
είς τά φιδίτια είς τά όποια, ίσχυόντων τών νό
μων, είς εξαιρετικήν τινα περίπτωσιν μόνον έσυγ- 
χωρεϊτο ή έλλειψις, κατά Πλούταρχον « δπότε θύ- 
σας τις ή κυνηγών όψίσειε »' ακολούθως δ Περσι
κός πόλεμος έρρψε τούς Λακεδαιμονίους έντδς 
τών λαών τών δποίων τήν συναναστροφήν άπη- 
γόρευσεν δ Λυκούργος καί μέ τούς όποιους φιλιω- 
θέντες, έμαθαν τάς πρώτας άρχάς τής διαφθοράς, 
δθεν τά ήθη των άκαταπαύστως μετά τών άλλων 
πολιτειών τής ‘Ελλάδος συμμιγνυόμενα, μετε- 
βάλλοντο άνεπαισθήτω; σχεδδν, καθώς τά καθα
ρά υδατα, δταν διέρχωνται διά μεμολυσμένων καί 
μεταδοτικών έλωδών τόπων' οί στρατηγοί αυτών 
νενικημένοι άπδ τά δώρα έκείνων ού; έπρεπε νά 
νικήσωσι, έδυσφήμουν ήμέραν παρ’ ήμέραν καί τήν 
ιδίαν καί τήν τής πατρίδος εύκλειαν.

Εκ τών Βασιλέων είσήξεν έπί μάλλον τήν δια
φθοράν έντδς τής πόλεως δ Παυσανίας δστις i- 
φόνευσε τήν δυστυχή Κλεονίκην τήν σύζυγόν του, 
δστις έζήτησε νά καταλύστρ τήν έφορίαν, δστις κα- 
τεπλούτισε τήν Λακεδαίμονα κλέπτων τών άλλων 
πόλεων τά πλούτη, ένφ πρότερον ήτο πτωχοτάτη 
συμφώνως μέ τούς νόμους τοΰ Λυκούργου, προ- 
βλέψ αντος τήν αποπομπήν τοΰ πλούτου, ώς δια- 
φθείροντος τούς λαούς, καί δστις κατεδικάσθη είς 
θάνατον ώ; δωρολήπτης τών Περσών, δθενέκτοτε ώς 
χείμαρροςδρμητικδςπροοδεύσασα επιπλέον ή δια
φθορά κατέκλυσε τήν πολιτείαν καί τούς πολίτας ού
τως, ώς·ε έλησμονήθη ή άνατροφή περίής τοσοΰτον δ 
Λυκούργος έφρόντισέ, καθόσον ή διαφθορά είσήγετο 
καί μέ τδν ς-ρατόν καί πρδ πάντων μέ τούς βασιλείς 
καί στρατηγούς, οΐτινες ένεκεν άφ ένδς τκν ύψη— 
λών αύτών βαθμών καί ένεκεν τών σχέσεων αύτών 
καί τήςδυνάμεω; δέν ήδύναντο νά τιμωρηθώσι, διότι 
είθισαν τούς πολίτας, πρδς οΰς παρεχώρουν πολλάς 
ώφελείας, νά αδιαφορούν έάν οί νεωτερισμοί διέ- 
φθειρον τά ήθη,έ καί έάν οί νόμοι έμη,δενίζοντο. 
Εκτοτε οί Λάκωνες έξώκειλον εί; διαφόρων ειδών 
τρυφάς, παραμελήσαντες όλοτελώς τάς γενικά; 
τραπέζα; καί δοθέντες είς τάς *ρεπάλας καί τάς 

■ άσωτίας, διδ.,καί δ Φύλαρχ- ς, ώ; λέγει έ Αθήναιος 
έλεγε « Λακέδαψόνιοι εί; μέν τά φειδίτια ούκ 
ήρχοντο κατά τδ πάτριον έθος' δτε δέ καί παοα- 

: γένοιντο μικρά συμπεριενεχθεΐσι νόμου'χάριν πα- 
ρεσκευάζετο καί άλλα αύτοΐς, στρωμναί τε τοϊς

τοιαΰτη σκοτοδίνη νά κυριεύη τάς κοινωνία; ; ι 
Βως πότε θέλομεν περιπατεΐ εί; τδ σκότος ένφ φώς ι 
λαμπρότατον φωτοβολεί πέριξτών διαβημάτωνμας; 
Μή δειλιάσετε, ώ νέοι άναμορφωταί τών κοινω
νιών, άπδ τήν άπιστίαν τών οπαδών σας, μήν ί- 
πιρεασθήτε άπδ τάς Κυβερνήσεις αίτινες θέλουν 
νά πνίξωσι πάσαν άναφυομένην πρόοδον καί δι
άρκειαν τών άληθών κοινωνιών, διά νά βασιλεύ- 
σωσι μέ τδ πυροβόλον καί τήν σπάθην είς τάς 
χεΐρα; πρδ; τδ τέλος τοΰ νά καταπνίξωσι τήν έ- 
λευθερίαν τών λαών ! βαδίσατε είς τά ποόσω δσον 
δύνασθέ, διότι πλησιάζει δ καιρός καθ δν αί συμ- 
βουλαί σας θέλουν διατρανωθή μέχρις εβδόμου ου
ρανού καί θέλουν καταστήσει τδν άνθρωπον όποιος 
ανέκαθεν έπλάσθη.

Τά; τοιαύτας συμφοράς, τά τοιαΰτα εμπόδια έ- 
πρόβλεψεν δ θείος τού Λυκούργου νους, διά τοΰτο 
καί ώοκισε τούς Λακεδαιμονίους νά μή έγγίσωσι 
τούς νόμους του μέχρι τής έπιστροφής του, ητις 
ποτέ δέν έγένετο, διότι άπέθανε μακράν τής πα
τρίδος του έθελουσ'ως, άλλά δύναται δ άνθρωπος 
νά προγνωρίσιρ τί συμβήσεται αυριον καν καί ούχί 
αιωνίως ; καί δμως οί νόμοι τού Λυκούργου, άς 
εΰχαριστηθή, έβασίλευσαν ώς ένομοθετήθησαν πέντε 
σχεδδν αιώνας έπί δεκατεσσάρων βασιλέων, άλλά 
δέν ήδυνήθη ή δρμητική φορά τών πραγμάτων νά 
τούς κατακρατήσρ έπί πλέον ώς προύτίθετο δ με- 
γας ούτος νομοθέτης. 0 κατά Περσών πόλεμος έ
φερε καί είς Σπάρτην τάς πρώτας αιτίας τής ά- 
μελείας αύτών, δ περιώνυμος Πελοποννησιακδς, τά; 
χαλαρότητας αύτοΰ, δ τών Θηβαίων τήν έξουδένη- 
σιν καί δ τών Μακεδόνων καί τών διαδόχων 
αύτών τήν παντελή διαφθοράν.

Πρώτος ήθέτησε τούς νόμους *Αγις δ ’λρχι- 
δάμου δστις έσυγχώρησε τήν χρήσιν τοΰ νομί
σματος είς Σπάρτην, είτα οί έφοροι έδοσαν ετε
ρον κα»δν παράδειγμα, διότι διά θεσπισμάτων, 
υπεχρέωσαν τούς πολίτας ούχί μόνον νά προικί- 
όωσι τάς θυγατέρας αυτών, ενώ τούτο δέν έσυγ- 
χωρεΐτο άπό τούς νόμους τοΰ Λυκούργου, άλλα 
καί νά μή δύνανται νά ίιαθέτωσι τήν περιουσίαν 
αύτών, ύπίρ μόνων τών πρωτοτόκων, πρός δέ 
οΰτε αί διάφοροι κϋηρονομίαι νά μέ'ωσιν εΐ; ένος 
χεΐρας, άλλ είς δλους τούς φυσικούς κληρονόμου;, 
οΰτω λοιπόν αύτοΐ διέρρηξαν τήν ϊσοσταθμίαν τών 
περιουσιών καί τήν ισότητα. Πρός δε ένώ αί Σπαρ- 
τιάτισσαι ήσαν ύπόχρεοι νά φροντίζωσι διά τά τέ
κνα τών δποίων δ αριθμός τ.ΰξανε τήν υπόλν,ψίν 
των καί νά περιφρονώσι τούς καλλωπισμού;, έσυγ- 
χωρήθη εϊς αύτάς νά μεταχειρίζονται τοΰ χρυσού 
καί τών στολισμών τήν λαμπρότητα καί τών ή 
δονών τά θέλγητρα, άτινα έγέννησαν τή, ματαιό
τητα καί τήν έπιλησμοσύνην τών έργων δι ά 
προσδιωρίσθησαν, είς δέ τού; άνδρας νά μεταβά- 
λωσι κατ’ άρχάς ολίγον κατ ολίγον τήν δίαιταν 
αύτών, νά ένδύωνται φορέματα πολυτιμότερα νά 
σκεπαζωνται μέ καλύμματα όμοια μέ έκεϊνα τών


