T! ∆ιεθν'ς Συν+δριο γι0 τ2 Σπ4ρτη
«OI APXAIOI E§§HNE™ A¶OTE§OYN
ZøNTANH ¶APOY™IA ™THN A°°§IA»
∆ηλ7σεις διαπρεπ:ν κλασικιστ:ν στ! «∆»
∆ιεθνPς συνDδριο γιM τ, συµSολ, τ.ς Kρχα2ας ΣπFρτης στ,ν πολιτικ,
σκDψη κα; πρακτικ, πραγµατοποι9θηκε στ6 τDλος το: περασµDνου καλοκαιριο: στ,ν ΣπFρτη. ΠρBκειται γιM τ6 πρ>το διεθνPς συνDδριο Nψηλο: Aπιστηµονικο: AνδιαφDροντος, ποW διοργανEνεται στ, χEρα µας µP
θDµα τ,ν Kρχα2α ΣπFρτη. !H Uστορικ, Xρευνα τM τελευταLα 20 χρBνια KνατρDπει τ,ν καθιερωµDνη Yποψη, Zτι R προσφορM τ.ς πBλης τ.ς Kρχα2ας
ΣπFρτης σP θDµατα πολιτικ.ς σκDψης κα; πρακτικ.ς ε#ναι ο[σιαστικM
KνOπαρκτη. T6 συνDδριο Aπεχε2ρησε µDσα Kπ6 τ,ν Aπισ9µανση τ>ν Zρων
«πολιτικ, σκDψη» κα; «πρακτικ, πολιτικ,» νM Kναδε2ξTη µ2α «διπλ. Uστορ2α», µ2α προσπFθεια σOνθεσης τ.ς Uστορικ.ς κα; Uστοριογραφικ.ς Xρευνας. Στ6 περιθEριο το: συνεδρ2ου R συνεργFτιδα το: «∆αυλο:» NFνσυ
Mπ2σκα ε#χε τ,ν ε[καιρ2α νM συνοµιλ9σTη µP διαπρεπεLς καθηγητPς Kπ6
τ,ν E[ρEπη κα; τ;ς HΠA. Στ;ς δηλEσεις τους πρ6ς τ6ν «∆» ποW Kκολουθο:ν, θ2γονται τM σηµεLα ποW KναδεικνOουν τ;ς νDες KπBψεις γιM τ,ν
σπαρτιατικ, συνεισφορM στ,ν γDννηση κα; KνFπτυξη τ.ς Πολιτικ.ς.

H ™YNENTEY•H TOY KA£H°HTH
TOY KAIM¶PITZ
!O Paul Cartledege ε#ναι καθηγητ,ς τ.ς /Aρχα2ας !Eλληνικ.ς !Iστορ2ας στ6 Πανεπιστ9µιο το: Cabridge κα; ∆ιευθυντ,ς το: Tµ9µατος Kλασικ>ν Σπουδ>ν στ6 Clare
College. T6 AρευνητικB του AνδιαφDρον AπικεντρEνεται
στ,ν ΣπFρτη κα; τ,ν κοινωνικ, κα; οHκονοµικ, ζω, τ.ς
!EλλFδος γενικEτερα. ΠρBσφατα J πρBεδρος τ.ς ∆ηµοκρατ2ας κ. K. ΣτεφανBπουλος το: KπDνειµε τ6ν MεγαλBσταυρο τ.ς Tιµ.ς. !O Bρετταν6ς καθηγητ,ς πρωτοστατεL στ,ν Aκστρατε2α γιM τ,ν Aπιστροφ, τ>ν γλυπτ>ν το:
Παρθεν>να στ,ν !EλλFδα κα; ε#ναι NπεOθυνος γιM µ2α σειρM τηλεοπτικ>ν κα; ραδιοφωνικ>ν παραγωγ>ν το: BBC µP θDµα «O! "Eλληνες» κα; τ.ς τηλεοπτικ.ς σειρQς
το: History Channel γιM τ, ΣπFρτη, R Jπο2α θM προSληθT. ταυτοχρBνως σP 50 χ>ρες.
ΣυνεργFζεται Aπ2σης µP τ6 Bρεττανικ6 Channel 4 σP µ2α νDα παραγωγ9 του γιM τ,ν
Uστορ2α τ.ς ΣπFρτης.
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N.M.: !Yπ#ρχει (νδιαφ-ρον στ1ν 2Aγγλ5α γι6 τ7ν 8ρχα9ο !Eλληνικ7 K<σµο;
P. Cartledge: !YπFρχει τερFστιο AνδιαφDρον γιM τ6ν KρχαLο !Eλληνικ6 KBσµο, κα;
κυρ2ως γιM τ,ν Uστορ2α του, στ,ν /Aγγλ2α. T6 AνδιαφDρον α[τ6 δPν AκδηλEνεται µBνο στM πανεπιστ9µια, KλλM KφορQ κα; σP µεγFλο µDρος το: Sρεττανικο: πληθυσµο:,
τ6 JποLο ]χι µBνο παρακολουθεL σχετικM τηλεοπτικM προγρFµµατα κα; AπισκDπτεται τM µουσεLα µας, KλλM λαµSFνει Aνεργ6 µDρος µP δρEµενα KναπαραστFσεων τ.ς
Kρχα2ας ^λληνικ.ς καθηµεριν.ς ζω.ς, ποW διοργανEνονται σP διFφορα σχολεLα. MP
κFθε τρBπο οU KρχαLοι _Eλληνες Kποτελο:ν µ2α ζωνταν, παρουσ2α στ, χEρα µου
σ9µερα.
N.M.: Γιατ> κατ6 τ1 γν?µη σας συµBα5νει αCτ<;
P. C.: !H KπFντηση, ποW θM σQς δEσω, AξηγεL κα; τ6 προσωπικB µου AνδιαφDρον γιM
τ6ν KρχαLο !Eλληνικ6 KBσµο, τ6ν JποLο κα; θεωρ> συναρπαστικB. !YπFρχουν δOο
λBγοι: /Aπ6 τ, µ2α πλευρM οU KρχαLοι _Eλληνες ε#ναι σχεδ6ν σMν AµQς, παρM τ6 γεγον6ς Zτι ζο:ν πρ;ν πολλPς ^κατοντFδες χρBνια· Kπ6 τ,ν Yλλη ε#ναι πολW διαφορετικο; Kπ6 AµQς. E#ναι συναρπαστικ6 νM διαπιστEνTης Zτι HδDες κα; λDξεις, τ;ς JποLες
σ9µερα χρησιµοποιεLς κα; θεωρεLς πολW σηµαντικDς, Zπως δηµοκρατ.α, φιλοσοφ.α,
!στορ.α, φωτογραφ.α κ.λπ., Zλες προDρχονται Kπ6 τ,ν Kρχα2α !EλλFδα. Συνεπ>ς θεωρεLς τοWς Kρχα2ους _Eλληνες `ς τοWς πι6 καταπληκτικοWς κα; γBνιµους AφευρDτες
Aννοι>ν κα; λDξεων. !H Kρχα2α !Eλληνικ, Γλ>σσα ε#ναι µ2α Kπ6 τ;ς πλουσιEτερες
γλ>σσες ποW Nπ.ρξαν ποτD. /Aπ6 τ,ν Yλλη πλευρM µελετQς `ς Uστορικ6ς τ;ς KρχαLες
κοινων2ες κα; τ,ν Kρχα2α ^λληνικ, Uστορ2α κα; συναντQς συν9θειες ποW σο: φα2νονται περ2εργες. !ΩστBσο J !HρBδοτος cδη προηγ9θηκε Kπ6 AσDνα κα; ε#χε τ, δυνατBτητα νM ταξιδεOTη, νM συγκρ2νTη κα; νM KντιπαραSFλλTη τοWς τρBπους, µP τοWς Jπο2ους οU σOγχρονο2 του _Eλληνες συµπεριφDρονταν σP σχDση µP τοWς κατο2κους Yλλων
πBλεων, χωρ>ν d πολιτισµ>ν. eEτσι, cδη στ,ν !Eλληνικ, /AρχαιBτητα συναντQς fνα
ε#δος σOγχρονου Kνθρωπολογικο: AθνογρFφου - παρατηρ., J JποLος προσπαθεL νM
^ρµηνεOσTη τ;ς πολιτιστικPς διαφορDς. KατM τ, γνEµη – τ,ν προσωπικ, κα; ]χι το:
Aπιστ9µονα – fνα Kπ6 τM σηµαντικEτερα προSλ9µατα, ποW Kντιµετωπ2ζουµε σ9µερα σP JλBκληρο τ6ν κBσµο, ε#ναι R κατανBηση τ>ν πολιτισµ>ν Yλλων λα>ν κα; R
προσπFθεια – µP συµπFθεια – νM «µπ"ς στ& µυαλ&» KνθρEπων τ>ν Jπο2ων οU Kξ2ες,
R συµπεριφορF, τM συστ9µατα οHκονοµικο-κοινωνικ.ς gργFνωσης ε#ναι πλ9ρως διαφορετικM Kπ6 τM δικF µας. /EMν Xπρεπε νM δEσω fνα µBνον Aπ2µαχο παρFδειγµα, θM
KναφερBµουν στοWς SοµSιστPς α[τοκτον2ας τ.ς φονταµενταλιστικ.ς παρFδοσης στ6
/IσλFµ, οU JποLοι συνιστο:ν µ2α τροµοκρατικ, Kπειλ, µP δOο Xννοιες στ;ς Kξ2ες τ.ς
∆Oσης: µP τ, φυσικ, Xννοια δολοφονο:ν ∆υτικοOς· µP τ,ν κοινωνικ, κα; πνευµατικ, Xννοια τ2θεται τ6 AρEτηµα: «ποιB ε#ναι AκεLνο τ6 στοιχεLο στ,ν π2στη τους, ποW
τοWς JδηγεL σP µ2α τDτοια συµπεριφορF;». /EµεLς gφε2λουµε, κατM κFποιο τρBπο νM
συµSιSαστο:µε µP τ,ν HδDα α[τ, – σαφ>ς δPν πρDπει νM τοWς AνθαρρOνουµε κα; νM
τοWς δ2νουµε Xδαφος νM πιστεOουν Zτι πρFττουν δικα2ως. /AντιθDτως, πρDπει – AMν
µπορο:µε – νM τοWς πε2σουµε Zτι NπFρχουν Aναλλακτικο; τρBπο ζω.ς. !O δυτικ6ς
τρBπος ζω.ς – AMν θDλετε – J JποLος σP τελικ, KνFλυση προDρχεται Kπ6 τ,ν Kρχα2α
!EλλFδα, Xχει Kξ2α κα; Kξ2ζει νM τ6ν Nπερασπισθο:µε. /EπιλDγουµε – στ,ν πλειοψηφ2α µας – νM τ6ν Nπερασπισθο:µε, χωρ;ς νM χρειασθT. νM σκοτEνουµε τοWς Yλλους.
/EπιστρDφοντας στ6ν KρχαLο !Eλληνικ6 KBσµο συναντο:µε τ;ς ΘερµοπOλες – fνα
KγαπηµDνο µου θDµα, ποW πραγµατεOοµαι στ6 νDο µου SιSλ2ο: M2α JµFδα KνθρEπων, καθοδηγοOµενη Kπ6 300 ΣπαρτιQτες fτοιµους νM θυσιFσουν τ, ζω9 τους, γιM
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νM Nπερασπισθο:ν τ;ς Kξ2ες τους. mHταν ξεκFθαρο, Zτι δPν AπρBκειτο νM νικ9σουν.
Παρ’ Zλα α[τM π2στευαν, Zτι Yξιζε νM πεθFνουν µP α[τ6 τ6ν τρBπο. Kα; πραγµατικM
Xθεσαν fνα καθοριστικ6 παρFδειγµα γιM τ,ν τελικ>ς Aπιτυχ. NπερFσπιση ^ν6ς τρBπου ζω.ς τεραστ2ας σηµασ2ας γιM τ, δυτικ, παρFδοση. ∆Pν θM cθελα νM π> µP α[τB,
Zτι Zσα Xπρατταν οU ΠDρσες d R Περσικ, A[τοκρατορ2α συνολικM nταν AξαιρετικM
κατM d KπορριπτDα. !Yπ.ρχαν AνδιαφDροντα κα; θετικM στοιχεLα στ6ν Περσικ6 ΠολιτισµB. /AλλM κατM τ, γνEµη µου AMν νικο:σαν οU ΠDρσες, θM ε#χαν AπηρεFσει τ,ν
KνFπτυξη το: !Eλληνικο: Πολιτισµο: κατM τDτοιο τρBπο, ποW θM µQς στερο:σαν τ6ν
ΠλFτωνα, τ6ν /AριστοτDλη, τ, ∆ηµοκρατ2α στ, µορφ, ποW τ,ν γνωρ2ζουµε κα; Zλα
τM AπιτεOγµατα, στM JποLα οU _Eλληνες nσαν πρωτοπBροι. ΣP τελικ, KνFλυση στM AπιτεOγµατα α[τM τ>ν !Eλλ9νων gφε2λουµε ]χι µBνο τ,ν κληρονοµιF µας KλλM µ2α ζ>σα
πολιτιστικ, κληρονοµιF, τ,ν Jπο2α κα; πρDπει νM καλλιεργ9σουµε περαιτDρω.
N.M.: ΣυνεπEς θεωρε9τε Hτι οI JλληνικKς Lδ-ες εMναι 8κ<µη (π5καιρες κα> 8ναγκα9ες στ1 σNγχρονη κοινων5α...
P. C.: !YπFρχει µ2α προφαν,ς Xννοια, µP τ,ν Jπο2α οU ^λληνικPς HδDες ε#ναι ζωντανDς: µDσoω το: /Oλυµπιακο: κιν9µατος. BεSα2ως ε#ναι fνα Aπ2µαχο θDµα, καθpς κFποιος µπορεL νM Nποστηρ2ξTη, Zτι `ρισµDνες AκφFνσεις το: /Oλυµπισµο: σ9µερα δPν
ε#ναι Hδια2τερα πνευµατικDς, HδανικPς κα; δPν συµSFλλουν στ, Sελτ2ωση τ.ς συλλ9ψεως το: τρBπου ζω.ς µας. !ΩστBσο NπFρχει J πυρ.νας το: Hδανικο:, το: συναγωνισµο: κα; το: Kγ>νος γιM τ,ν Aπ2τευξη τ.ς διακρ2σεως. M2α KκBµη σηµαντικ,
Xκφανση το: /Oλυµπισµο: ε#ναι R Uερ, Aκεχειρ2α, R Jπο2α µQς Nπενθυµ2ζει τ,ν πνευµατικ, διFσταση τ>ν /Oλυµπιακ>ν /AγEνων.
N.M.: Θ6 προσδοκοNσατε «κ#τι διαφορετικ7» στοPς 2OλυµπιακοPς 8γEνες
τοQ 2004 στ1ν 2AθRνα;
P. C.: eEχω τ, µεγFλη Aλπ2δα Zτι οU _Eλληνες κα; κυρ2ως R ∆ιοργανωτικ, /Eπιτροπ, σP συνεργασ2α µP τ, ∆ιεθν. /Eπιτροπ, τ>ν /Oλυµπιακ>ν /AγEνων θM Kξιοποι9σουν τ,ν /OλυµπιFδα το: 2004, γιM νM Nπενθυµ2σουν στ,ν KνθρωπBτητα Zτι
NπFρχει κFτι περισσBτερο στ6ν Kθλητικ6 συναγωνισµ6 Kπ6 τM χρ9µατα. KατM τ,
γνEµη µου J Aπαγγελµατικ6ς Kθλητισµ6ς χFριν τ.ς τηλεορFσεως κα; τ>ν τερFστιων
χρηµατικ>ν ποσ>ν ποW AµπλDκονται, διαστρεSλEνει κFπως – ]χι Aντελ>ς – τ;ς Kξ2ες
το: /Oλυµπισµο: KλλM κα; Yλλες µορφPς Kθλητικ>ν συναγωνισµ>ν, οU JποLες τ6ν
19ο αH>να, Zταν ξεκ2νησε R προσπFθεια KναS2ωσης τ>ν /Oλυµπιακ>ν /AγEνων, nταν
KκBµη ζωντανDς. !Yπ.ρχε µ2α HδDα Aρασιτεχνισµο:, µP τ,ν Xννοια Zτι τ6 AπιδιωκBµενο
δPν nταν µBνον d κυρ2ως R Nλικ, KπBλαυση KλλM R Kξ2α τ.ς διεξαγωγ.ς τ>ν KγEνων κα; τ.ς συµµετοχ.ς σ’ α[τοOς. ∆υστυχ>ς α[τ, R Kξ2α στ6ν καιρB µας «καταπι5σθηκε». eIσως R «διαχωριστικ8 γραµµ8» νM χαρFχθηκε στοWς /OλυµπιακοWς /Aγ>νες
στ6 Λ6ς eAντζελες, Zπου τ6 Aµπορικ6 στοιχεLο AνεπλFκη AµφανDστατα. /Eν κατακλεLδι Aλπ2ζω R /Aθ9να νM Nπενθυµ2σTη στ,ν KνθρωπBτητα Zτι NπFρχουν Yλλες, µ,
NλικDς, Kξ2ες. /Eπ2σης κFτι, ποW δPν ε#ναι ε[ρOτερα γνωστB, ε#ναι τ6 γεγον6ς Zτι παρFλληλα µP τ6ν Kθλητικ6 συναγωνισµ6 θM διεξαχθT. κα; R Πολιτιστικ, /OλυµπιFδα
]χι µBνο στ,ν !EλλFδα KλλM κα; σP Yλλες χ>ρες, τ,ν Jπο2α προσωπικF, `ς διανοοOµενος θM AνδιαφερBµουν νM Nποστηρ2ξω.
N.M.: Ποι# T σπουδαι<τητα τοQ συνεδρ5ου γι6 τ1ν 8ρχα5α Σπ#ρτη κα> ποι#
UπVρξε κατ6 τ1 γν?µη σας T συµBολR της στ1ν πολιτικ1 πρακτικ1 κα> σκ-ψη;
P. C.: E#ναι πFρα πολW σηµαντικ6 συνDδριο γιM JλBκληρο τ6ν Aπιστηµονικ6 κB-
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σµο. ΠιστεOω πpς ε#ναι τ6 πρ>το Aπιστηµονικ6 συνDδριο γιM τM πολιτικM AπιτεOγµατα τ.ς Kρχα2ας ΣπFρτης ]χι µBνο στ,ν KρχαιBτητα KλλM κα; µετDπειτα. Kα; R συνεισφορF της KφορQ σP JλBκληρο τ6ν κBσµο. T6 γεγον6ς Zτι στ,ν Kγγλικ, γλ>σσα
Xχουµε δOο λDξεις ποW Xρχονται Kπευθε2ας Kπ6 τ,ν Kρχα2α ΣπFρτη: «Spartan» κα;
«Laconic», σηµα2νει Zτι R ΣπFρτη κατDχει κεντρικ6 ρBλο στ6ν τρBπο ποW KντιλαµSανBµαστε τ6ν κBσµο κα; τ6ν ^αυτB µας. ΠρBκειται γιM µ2α παρFδοση τ.ς πολιτικ.ς
σκDψης, R Jπο2α AπικεντρEνεται στ,ν ΣπFρτη ποW ξεκινQ τοWς τελευτα2ους αH>νες
στ,ν /Aθ9να, τ,ν συνεχ2ζει J ΠλFτων κα; J /AριστοτDλης κα; φθFνει µDχρι τ;ς RµDρες µας: OU ΣπαρτιQτες προσφDρουν µ2α Aναλλακτικ,, ποW στ, σOγχρονη πολιτικ, θεωρητικ, Jρολογ2α λDγεται «κοινοτικ8 9ναλλακτικ:» στ6ν KτοµικισµB, στ,ν HδDα Zτι
κανε;ς πρDπει νM ζT. µBνο γιM τ6ν ^αυτB του κα; ]χι γιM τ,ν κοινων2α. OU ΣπαρτιQτες
προσφDρουν fνα γενικευµDνο µοντDλλο πιθανBτητας· ]χι fνα `λοκληρωµDνο σχDδιο
KλλM fνα παρFδειγµα AνδεχBµενης κοινων2ας, ποW λειτουργεL συνειδητM `ς συλλογικBτητα κα; ]χι `ς τυχα2α JµFδα Kτοµικοτ9των.
N.M.: Πρ>ν 8π7 λ5γους µVνες, Yρθατε κα> π#λι στ1ν 2AθRνα, γι6 ν6 συµµετ#σχετε στ1 συν#ντηση (πιστηµ<νων 8π7 ECρ?πη κα> HΠA γι6 τ1ν Zδρυση τοQ
2IνστιτοNτου 2Aρχα5ας !EλληνικVς !Iστορ5ας στ1ν Iερ1 γV τVς 2Oλυµπ5ας µK
πρωτοBουλ5α τοQ νοµ#ρχη 2Hλε5ας. T5 σηµασ5α [χει γι6 \ναν (πιστRµονα στ1ν
2Aγγλ5α T Zδρυση αCτοQ τοQ LνστιτοNτου;
P. C.: _Eνα τDτοιο Hνστιτο:το Xχει διεθν. σηµασ2α. Σ’ AµDνα προσωπικM θM δEσTη τ,ν
ε[καιρ2α νM συναντ>µαι µP φοιτητPς κα; καθηγητPς ]χι µBνο Kπ6 τ,ν !EλλFδα KλλM
Kπ6 JλBκληρο τ6ν κBσµο, γιM νM KνταλλFσσουµε AπιστηµονικPς KπBψεις σP συγκεκριµDνα θDµατα. !O τBπος Zπου δηµιουργεLται Xχει µ2α συµSολικ, Kξ2α κα; θM προσφDρTη ]χι µBνο στ,ν ε[ρωπαϊκ, KλλM κα; στ,ν παγκBσµια Kκαδηµαϊκ, κοινBτητα
τ, δυνατBτητα συνεργασ2ας, Kνοχ.ς, κατανBησης κα; κριτικ.ς – µ2α KκBµη Xννοια
ποW προDρχεται Kπ6 τ,ν Kρχα2α !EλλFδα· µιQς θετικ.ς κα; φιλικ.ς κριτικ.ς, ποW θM
συµSFλTη σP µ2α δηµιουργικ, Kνοιχτ, συζ9τηση.
!O Paul Cartledege "χει συγγρ*ψει περισσ-τερα 0π1 15 2ι2λ4α, πο6 0ναφ9ρονται σ: δι*φορα θ9µατα τ=ς ?Aρχα4ας !Eλληνικ=ς !Iστορ4ας. TB πι1 πρ-σφατα 2ι2λ4α του εCναι: «Spartan Reflections»,
«Sparta and Lakonia: A Regional History 1300-362 BC», «Agesilaos and the Crisis of Sparta»,
«Hellenistic and Roman Sparta: A Tale of Two Cities», «The Cambridge Illustrated History of Greece»,
«Democritus and atomistic Politics» κ.λπ. T1 2ι2λ4ο του «O! "Eλληνες», τ1 DποEο "χει µεταφραστ=
καF στB !Eλληνικ*, Gξετ*ζει τB GπιτεJγµατα καF τKν πολιτιστικK κληρονοµιB τLν !EλλMνων (Oστορ4α,
δηµοκρατ4α, φιλοσοφ4α καF θ9ατρο) καF τ1 πνευµατικ1 καF Pλικ1 πλα4σιο, στ1 DποEο αQτB GπινοMθηκαν.

H ™YNENTEY•H TOY KO™MHTOPA
TH™ O•ºOP¢H™

™

τ6 πλα2σιο το: συνεδρ2ου συνωµιλ9σαµε µP τ6ν κοσµ9τορα το: Πανεπιστηµ2ου τ.ς /OξφBρδης Oswyn
Murray. !O Bρετταν6ς καθηγητ,ς ε#ναι διευθυντ,ς
το: διεθνο:ς Xργου «Biblioteca Academica
Translationum», τ6 JποLο διερευνQ τ, διFχυση τ>ν Kλασσικ>ν Σπουδ>ν µDσoω τ.ς µετFφρασης Aπιστηµονικ>ν
Aργασι>ν στ,ν E[ρEπη Kπ6 τ6 1700 µDχρι τ6 1920.
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T6 AρευνητικB του AνδιαφDρον AπικεντρEνεται στ,ν !Eλληνικ, Bασιλε2α, στ,ν
!Eλληνικ, Πολιτιστικ, !Iστορ2α, στ6 ^λληνικ6 κDφι (conviviality), τ,ν !Eλληνικ, ΠBλη, τ,ν Uστορ2α τ.ς KπBλαυσης (Pleasure), τ,ν Uστορ2α τ.ς Aπιστ9µης κα; τ.ς διFδοσης τ>ν Hδε>ν, καθpς κα; τ,ν κλασικ, παρFδοση στ6ν σOγχρονο πολιτισµB. T6 πρBσφατο συγγραφικB του Xργο περιλαµSFνει: «Sympotica: a symposium on the
symposion», «The Greek City from Homer to Alexander», «In Vino Veritas», «The
greeks and Greek Civilization» κ.λπ.
N.M.: Ποι# εMναι τ6 τελευτα9α σας (ρευνητικ6 (νδιαφ-ροντα;
O. M.: /Aσχολο:µαι µP δOο θDµατα α[τ6 τ6ν καιρB. T6 fνα KφορrQ στ,ν Xννοια το:
λογικο: (Rationality). OU _Eλληνες πρ>τοι KνακFλυψαν κα; Xθεσαν τ, σηµασ2α το:
λογικο: λBγου, προσπαθEντας νM λFSουν σωστPς KποφFσεις. _Oλες οU προηγοOµενες κοινων2ες λειτουργο:σαν Aξ Jλοκλ9ρου SFσει τ.ς παρορµ9σεως το: SασιλιQ τους
d τ.ς παρFδοσ9ς τους. OU _Eλληνες πρ>τοι KποµBνωσαν τ6 στοιχεLο τ.ς λογικ.ς, τ6
JποLο AµεLς δPν σεSBµαστε κα; τ6 JποLο ε#ναι πολW σηµαντικB, AMν θDλουµε νM συνεχ2σουµε τ,ν παρFδοση τ.ς Kρχα2ας !EλλFδας κα; νM Aπιζ9σουµε `ς KνθρωπBτητα.
T6 δεOτερο θDµα, ποW µP KπασχολεL, ε#ναι R Uστορ2α τ.ς Rδον.ς (Pleasure). ΠιστεOω, Zτι Zλοι οU πολιτισµο; δικαιEνονται στ6 τDλος Kπ6 τ,ν UκανBτητF τους νM παρFσχουν KπBλαυση στM µDλη τ.ς κοινων2ας των. MP AνδιαφDρει HδιαιτDρως τ6 π>ς οU
^λληνικPς συν9θειες πBσης (drinking) δηµιοOργησαν fναν πολιτισµB, J JποLος KκBµη κα; σ9µερα µQς συγκινεL. !H ζωγραφικ, στM KρχαLα KγγεLα, R πρEιµη ^λληνικ,
πο2ηση, KκBµη κα; J πρEιµος ^λληνικ6ς λBγος διεξFγονταν κατM τ, διFρκεια το: συµποσ2ου. !O Hδια2τερος τρBπος ποW Xπιναν οU KρχαLοι _Eλληνες, προϋπDθετε τ, συγκDντρωση τ.ς JµFδας JλBκληρη τ, νOχτα σP KνFκλιντρα. /EπρBκειτο γιM µ2α Uεροτελεστ2α. Kα; tσως α[τ6 νM ε#ναι τ6 µυστικ6 τ.ς /Aρχα2ας !Eλληνικ.ς !Iστορ2ας. eIσως
α[τ6 νM κρOSεται π2σω Kπ6 τ,ν gργFνωση τ.ς ^λληνικ.ς κοινων2ας. TοWς AνδιDφερε R Rδον9. Kα; διευρOνω τ6 θDµα α[τ6 KναζητEντας τ6 τ2 συνιστQ «;δον8» κατM διαφορετικPς περιBδους κα; π>ς KναπτOχθηκε R δυτικ, παρFδοση τ.ς Rδον.ς µDσoω τ.ς
KνακFλυψης µ, φυσικ>ν Rδον>ν, Zπως R µουσικ9, τ6 Zραµα, R µελDτη, KκBµη κα; R
σκDψη.
N.M.: Ποι# κατ6 τ1 γν?µη σας εMναι T προσφορ6 τVς 8ρχα5ας Σπ#ρτης στ1ν
πολιτικ1 σκ-ψη κα> πρακτικR;
O.M..: !H Kρχα2α ΣπFρτη nταν πFντοτε πολW σηµαντικ, µP fναν τρBπο, ποW δOσκολα µπορεLς νM Aκτιµ9σTης Kπ6 µBνον του. !O τρBπος µP τ6ν JποLο λειτουργο:σε,
Xρχεται σP Kντ2θεση µP τ6ν τρBπο λειτουργ2ας τ.ς /Aθ9νας. ΠFντοτε Nπ.ρχε α[τ, R
πBλωση KνFµεσα στM δOο HδεEδη. /Aπ6 τ, µ2α πλευρM τ6 Hδανικ6 τ.ς Aλευθερ2ας,
τ.ς προσωπικ.ς Aλευθερ2ας, R δυνατBτητα νM κFνTης α[τ6 ποW AπιθυµεLς, χωρ;ς νM
Nπολογ2ζTης τ;ς συνDπειες γιM τM NπBλοιπα µDλη τ.ς κοινBτητFς σου. /Aπ6 τ,ν Yλλη
πλευρM R Xννοια τ.ς πειθαρχ2ας, R Xννοια τ.ς κοινοτικ.ς Aµπειρ2ας, R Jπο2α δηµιουργεL τ6 κοινωνικ6 σOστηµα κα; µDσoω τ.ς Jπο2ας τ6 κοινωνικ6 σOστηµα πρDπει νM
διατηρηθT.. ΠιστεOω, Zτι R ΣπFρτη κα; R /Aθ9να συνιστο:ν τοWς δOο πBλους τ.ς κοινωνικ.ς uπαρξης. !H ΣπFρτη στ;ς σOγχρονες κοινων2ες ε#ναι παραµεληµDνη. ΠρDπει
νM AπιστρDψουµε σP µ2α πι6 κοινοτικ, προσDγγιση τ.ς κοινων2ας κα; νM περιορ2σουµε τ;ς Aλευθερ2ες µας πρ6ς ]φελος τ.ς κοινBτητας `ς συνBλου. ΠιστεOω, Zτι
KκριS>ς α[τ6 AκπροσωπεL R ΣπFρτη στ6 Xπακρο. ∆Pν ε#ναι Zλα Yξια θαυµασµο:
στ,ν ΣπFρτη, δPν τ,ν προτε2νω `ς Hδε>δες, KλλM σ2γουρα ε#ναι fνας Kπ6 τοWς δOο
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πBλους, µP τοWς Jπο2ους πρDπει νM λειτουργT. µ2α κοινων2α.

H ™YNENTEY•H TOY KA£H°HTH
TOMA™ ºI°KOYE´PA

<O

Thomas Figueira ε#ναι καθηγητ,ς Kλασσικ>ν
Σπουδ>ν κα; /Aρχα2ας !Iστορ2ας στ6 Tµ.µα
Kλασσικ>ν Σπουδ>ν κα; !Iστορ2ας στ6 Rutgers
University στ;ς HΠA. ∆ιδFσκει µαθ9µατα !Eλληνικ.ς κα; Λατινικ.ς ΓλEσσας, Kλασσικ6 ΠολιτισµB,
/Aρχαιολογ2α καθpς κα; !Eλληνικ, κα; Pωµαϊκ, !Iστορ2α. !O /Aµερικαν6ς καθηγητ,ς AπικεντρEνει τ6 Aρευνητικ6 AνδιαφDρον του σP θDµατα !Eλληνικ.ς !Iστορ2ας κα;
Λογοτεχν2ας. eEχει γρFψει τM KκBλουθα SιSλ2α: «Aegina: Economy and Society»,
«Athens and Aigina in the Age of Imperial Colonization», «Excursions in epichoric
History», «The power of money: Coinage and Politics in the Athenian Empire»,
«Theognis and Megara: Poetry and Polis» κ.λπ.
N.M.: KNριε Figueira, Uπ#ρχει (νδιαφ-ρον στ>ς HΠA γι6 τ7ν 8ρχα9ο !Eλληνικ7
K<σµο ] Hπως [γραψαν στ7 BιBλ5ο τους οI Hanson κα> Heath ^ _Oµηρος [χει
πεθ#νει στ1 χ?ρα σας;
Th. F.: OU καλο2 µου φ2λοι κα; πρEην φοιτητDς µου, οU καθηγητPς David Hanson κα;
John Heath κFνουν λFθος. !O _Oµηρος δPν πDθανε. OU φοιτητPς κατακλOζουν τ;ς
αtθουσες, Zπου διδFσκονται οU KλασσικPς ΣπουδDς. !Oπωσδ9ποτε οU δOο συγγραφεLς
Aντοπ2ζουν fνα Nπαρκτ6 πρBSληµα: Zταν R Hδεολογ2α κα; R πολιτικ, πα2ρνουν τ6ν
Xλεγχο στ;ς κλασσικPς σπουδDς, τBτε R Kξ2α το: /Aρχα2ου KBσµου AλαχιστοποιεLται
κα; NπFρχει πρBSληµα, γιατ; λFSαµε τ;ς KρχαLες παραδBσεις Kπ6 τοWς _Eλληνες...
/AλλM α[τ6 µπορεL νM θεωρηθT. `ς πρBκληση. !H µFχη δPν κρ2θηκε KκBµη κα; πετυχα2νουµε πολλPς ν2κες στ;ς αtθουσες διδασκαλ2ας τ>ν πανεπιστηµ2ων µας στ;ς HΠA.
ΠιστεOω, Zτι NπFρχει fνα τερFστιο AνδιαφDρον στ;ς HΠA γιM τ6ν KρχαLο !Eλληνικ6
KBσµο. OU φοιτητPς ^λκOονται πολW Kπ6 α[τBν, διBτι KντιλαµSFνονται Zτι R κατανBησ9 του θM τοWς διευκολOνTη νM κατανο9σουν τ6ν δικB τους πολιτισµB.
N.M.: Θ6 Yθελα τ1ν κρ5ση σας γι6 τ1 σπουδαι<τητα τVς [ρευνας τVς Iστορ5ας τVς Σπ#ρτης;
Th.F.: !H ΣπFρτη ε#ναι συναρπαστικM AνδιαφDρουσα γιM πολλοWς λBγους. KαµµιM
πολιτε2α d πολιτικ, κοινBτητα κα; κανDνας θεσµ6ς δPν µπορο:ν νM θεωρηθο:ν σοSαρF, Aκτ6ς AMν προστατεOσουν τ6ν ^αυτB τους. Kα; ποια πBλη nταν καλOτερη στ6
νM διατηρT. τ;ς Kξ2ες της, τ;ς παραδBσεις της, τ,ν ταυτBτητα κα; τ,ν Kνεξαρτησ2α της
Kπ6 τ,ν ΣπFρτη; A[τ6 τ6 γεγον6ς Kπ6 µBνο του πρDπει νM KποτελT. κ2νητρο, γιM νM
µFθουµε γιM τ,ν ΣπFρτη. MερικPς φορPς συναντο:µε σ’ α[τ,ν συν9θειες ποW µQς
φοS2ζουν κα; δPν φα2νονται ^λκυστικDς. /AλλM στ;ς RµDρες µας gφε2λουµε νM εtµαστε KρκετM vριµοι, vστε νM διδαχθο:µε τM θετικM κα; τM KρνητικM µαθ9µατα Kπ6 τ,
ΣπFρτη.
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