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Περίληψη
Αθήνα και Σπάρτη: Οι δύο μεγάλοι «αντίπαλοι» της Ελληνικής γης, προικοδοτούν και πλουτίζουν
την ελληνική και την ανθρώπινη κοινωνική και πολιτική ζωή, όσο τα δύο συστήματα αγωγής που
αμφότεροι υποστηρίζουν δημιουργούν πολίτες ικανούς να συμβιώνουν σε πόλιν και να
δημιουργούν τις προϋποθέσεις της δημιουργίας και της προόδου. Στην παρούσα εισήγηση
ανασκευάζονται οι αναλήθειες της επίσημης Ιστορίας σχετικά με την εικόνα της γης της
Λακεδαίμονος και τη θεωρία των «Ινδοευρωπαίων». Καταδεικνύεται ότι οι Δωριείς ήταν φύλο
αμιγώς Ελληνικό και ότι η κάθοδός τους ερμηνεύεται ως «επιστροφή στα πάτρια εδάφη». Η αγάπη
για την πατρίδα και ο αγώνας για την ελευθερία, η συμβολή στη γέννηση του πολιτικού
ανθρώπου στην Ελλάδα έχει σπέρμα και της Λακωνικής γης, όπως και η αντίληψη της ενιαίας
ελληνικής πατρίδας και του ενιαίου Ελληνισμού. Αυτό όμως που εκτιμούμε ότι αποτελεί την
κατεξοχήν συμβολή στη γένεση του πολιτικού ανθρώπου και του Ελληνικού Ήθους είναι το
αγωνιστικό ιδεώδες των Λακεδαιμονίων εκπεφρασμένο μέσα από σχεδιασμένες ενέργειες που
οδήγησαν στην επανίδρυση και θεμελίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι πολιτικές κινήσεις της
Σπάρτης αποκατέστησαν τις σχέσεις των πόλεων στην Πελοπόννησο, διασφαλίζοντας την ειρήνη
και θέτοντας τις βάσεις για ευημερία και περαιτέρω ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, βάσεις μιας
ευγενούς άμιλλας πόλεων σε πανελλήνιο επίπεδο (πολιτιστικό περιεχόμενο, σφυρηλάτηση κοινού
και εθνικού συναισθήματος, ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών στον πολιτιστικό, πολιτικό τομέα,
κοινή αντίληψη για το πολιτειακό σύστημα, Ολυμπιακή δικαιοσύνη, θεσμός Ελλανοδικών,
Ολυμπιακής Βουλής, ουδετερότητα ιερών τόπων, εκεχειρία κλπ., ο αγερμός σε κοινό
(ανεγνωρισμένο) τόπο έγινε αφορμή διαμόρφωσης πανελλήνιας πολιτικής συνείδησης, με τους
νεο-εισηγμένους θεσμούς της προξενίας, των κηρύκων, των θεωριών, της διαιτησίας, της
διαλλαγής, με βασικά στοιχεία την ευβουλία και την επιείκια για εφαρμογή των νομίμων. Η γη
της Λακεδαίμονος προσχεδιασμένα ή μη κατάφερε την πραγμάτωση της ειρήνης σε μια εποχή που
εμαστίζετο από πολέμους και έριδες δίνοντας μια υπέροχη και ολοκληρωμένη βάση για ειρήνευση
και ευζωία στους μεταγενέστερους και δη στον ΟΗΕ, ο οποίος στη σύγχρονη εποχή χρησιμοποίησε
τους θεσμούς και τις ρήτρες του Ολυμπιακού Δικαίου ως την κύρια πηγή διαπολιτειακού δικαίου.
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SUMMARY
Athens and Sparta: the two big “rivals” of the Greek land, endow and enrich the Greek and
human social and political life, as the two educational systems which both (Athens and Sparta)
support, create citizens who are able to co-habit in a city and create the presupposition of creation
and progress. In this present proposal, falsehood of official history concerned with the image of
the land of Sparta and the theory of “Indo-Europeans” is refuted. It is proven that the Doreans
were a tribewhich was clearly Greek and that their descendance is explained as “ return to
homeland”. Their love for their country and their struggle for freedom, the symbol to the birth of
the political human in Greece derive from the Spartan land, as well as , in the same way as the
perception of the United Greek Country and United Hellenism. However, the thing we estimate
comprise the main symbol in the birth of the political human and the Greek Moral is the idea of
struggle of the Spartans expressed through planned actions which led to the re-establishment and
foundation of the Olympic Games. The Spartan’s political movements made amends for the
relationship of the cities in Peloponnesians insuring peace and setting the base for welfare and
further development of the whole area the base of courteous competition of the cities through act
Greece (with cultural contents, configuration of common and national sentiment, exchange of the
best practices in cultural, political field, common perception for the political system, Olympic
justice, Hellanodike institution, Olympic parliament, neutrality of sacred places, armistice, e.t.c.
the assembly in a common (acknowledged) place has been the cause of configuration of political
conscience all over Greece , with the basic elements of prudence and lenience for the application
of the legitimate. The Spartan land, whether preplanned or not, managed the fulfillment of peace
in an era plagued by wars and dissentions by giving a great and completed base for peacemaking
and welfare for the posterity as well as for the U.N.(United Nations) which used the institutions
and clauses of the Olympic Law as the chief source of interpolitical law.
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