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«ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΕΙΑΣ ΕΝ ΣΠΑΡΤΗι» 
 

HELENE (SELENE) E. PSOMA 

N.K.U.A., PROFESSOR OF ANCIENT HISTORY 

 

Η ανακοίνωση έχει ως στόχο την παρουσίαση της σχετικής με την λεγόμενη σπαρτιατική 

κρυπτεία μέχρι σήμερα έρευνας αφενός και την εξέταση των σχετικών φιλολογικών 

μαρτυριών που την  αφορούν αφετέρου. Λαμβάνοντας υπόψη τους Πλάτωνα και Σχολιαστή 

του, Φύλαρχο, Ηρακλείδη Λέμβο και Πλούταρχο η παρουσίαση επιχειρεί να καταδείξει την 

εξάρτηση του Πλουτάρχου από τον Ηρακλείδη και την εσφαλμένη απόδοση και των δύο 

αποσπασμάτων και πληροφοριών που αυτοί οι δύο παρέχουν και περιλαμβάνει την σφαγή 

ειλώτων στον Αριστοτέλη. Στις μαρτυρίες του 4ου και 3ου π.Χ. αι. για την κρυπτεία έρχονται 

να προστεθούν δύο τιμητικά ψηφίσματα του 3ου π.Χ. αι. που καταδεικνύουν την ύπαρξη 

σώματος κρυπτῶν και στην Αθήνα. Κατά τον τρόπο αυτό και με βάση τις παραπάνω 

φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες υποστηρίζεται ότι η κρυπτεία δεν είναι παρά άσκηση 

σκληραγώγησης και επιβίωσης σε αντίξοες συνθήκες της ηλικιακής κατηγορίας των νέων που 

είχαν συμμετάσχει στην αγωγή. Οι έχοντες διατελέσει κρυπτοί συγκροτούσαν σώμα και κατά 

τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων ανελάμβαναν συγκεκριμένες αποστολές. 

 


