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•  Η	  Σπάρτη	  ήταν	  πόλη-‐κράτος	  στην	  Αρχαία	  Ελλάδα	  , χτισμένη	  στις	  όχθες	  του	  
ποταμού	  Ευρώτα	  στη	  Λακωνία,	  στο	  νότιο	  ανατολικό	  μέρος	  της	  
Πελοποννήσου.	  Έχει	  μείνει	  γνωστή	  στην	  παγκόσμια	  ιστορία	  για	  τη	  
στρατιωτική	  δύναμή	  της,	  την	  πειθαρχία	  της,	  τον	  ηρωισμό	  της	  και	  το	  
μεγάλο	  αριθμό	  των	  δούλων	  της.	  Επίσης,	  είναι	  γνωστή	  και	  στην	  Ελληνική	  
Μυθολογία,	  κυρίως	  για	  τον	  μύθο	  της	  Ωραίας	  Ελένης.	  Η	  στρατιωτική	  
δύναμη	  της	  Σπάρτης	  οφειλόταν	  στο	  σύστημά	  της	  Αγωγής	  που	  είχε	  
επιβάλει	  η	  νομοθεσία	  του	  Λυκούργου,	  κάτι	  που	  ήταν	  μοναδικό	  στην	  
Αρχαία	  Ελλάδα.	  Η	  ιστορική	  περίοδος	  της	  Σπάρτης	  αρχίζει	  μετά	  την	  Κάθοδο	  
των	  Δωριέων	  γύρω	  στο	  1100	  π.Χ.	  και	  τελειώνει	  κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  
Ρωμαιοκρατίας,	  αν	  και	  υπάρχουν	  σαφείς	  ενδείξεις	  για	  την	  επίδραση	  του	  
Μυκηναϊκού	  Πολιτισμού	  στην	  περιοχή	  πολύ	  πριν	  την	  άφιξη	  των	  Δωριέων,	  
πράγμα	  που	  θεωρείται	  η	  προϊστορία	  της	  Αρχαίας	  Σπάρτης.	   

	  
Πηγή:	  Βικιπέδια	  
	  



Η	  ΑΡΧΑΙΑ	  ΣΠΑΡΤΗ	  



•  Κατά	  τη	  διάρκεια	  της	  Κλασσικής	  Αρχαιότητας	  η	  Σπάρτη	  ήταν	  
μία	  από	  τις	  δύο	  πιο	  ισχυρές	  πόλεις-‐κράτη	  στην	  Αρχαία	  
Ελλάδα,	  μαζί	  με	  την	  Αθήνα.	  Η	  Σπάρτη	  άρχισε	  να	  αναδύεται	  ως	  
πολιτικο-‐στρατιωτική	  δύναμη	  στην	  Ελλάδα	  κατά	  την	  αρχή	  της	  
Αρχαϊκής	  Εποχής,	  μετά	  το	  τέλος	  των	  χρόνων	  της	  Γεωμετρικής	  
Εποχής	  και	  έφτασε	  στην	  απόλυτη	  ακμή	  της	  μετά	  τη	  νίκη	  της	  
στον	  Πελοποννησιακό	  Πόλεμο	  επί	  της	  Αθήνας	  και	  των	  
συμμάχων	  της,	  όταν	  πέτυχε	  να	  επιβάλει	  την	  ηγεμονία	  και	  την	  
επιρροή	  της	  στο	  μεγαλύτερο	  μέρος	  του	  αρχαιοελληνικού	  
κόσμου.	  Κάποιες	  αναλαμπές	  τον	  3ο	  αιώνα	  δεν	  εμπόδισαν	  την	  
παρακμή	  της,	  ακολουθώντας	  την	  μοίρα	  του	  υπόλοιπου	  
ελληνικού	  κόσμου	  που	  κατακτήθηκε	  από	  τους	  Ρωμαίους.	  	  

	  
	  
Πηγή:	  Βικιπέδια	  





ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ	  
ΤΑΞΕΙΣ	  



•  Οι	  Σπαρτιάτες	  ονομάζονται	  μεταξύ	  τους	  και	  «όμοιοι»	  που	  
σημαίνει	  ίσοι	  ή	  ευπατρίδες.	  Όπως	  και	  σε	  άλλες	  πόλεις,	  έτσι	  
και	  στην	  Σπάρτη	  υπήρχε	  η	  τάξη	  των	  ευγενών,	  από	  την	  οποία	  
προήρχοντο	  οι	  γνήσιοι	  Σπαρτιάτες,	  οι	  «όμοιοι»	  δηλαδή	  
πολίτες,	  οι	  οποίοι	  ήταν	  1500-‐3000	  άτομα.	  Κύρια	  και	  βασική	  
υποχρέωση	  των	  ομοίων	  πολεμιστών,	  ήταν	  η	  συνεισφορά	  τους	  
στα	  συσσίτια,	  η	  οποία	  αποτελείτο	  από	  ορισμένη	  ποσότητα	  
κριθάλευρου,	  κρασιού,	  αποξηραμένων	  σύκων,	  τυριού	  και	  
κρέατος.	  Η	  δεύτερη	  υποχρέωση	  του	  όμοιου	  πολεμιστή	  προς	  
την	  πατρίδα	  ήταν	  να	  είναι	  ικανός	  και	  γενναίος	  πολεμιστής.	  	  

Πηγή:	  Βικιπέδια	  



•  Οι	  Περίοικοι	  ήταν	  κάτοικοι	  που	  ζούσαν	  γύρω	  από	  την	  πόλη	  
της	  Σπάρτης.	  Το	  πιο	  πιθανό	  όσο	  αφορά	  στην	  καταγωγή	  τους	  
είναι	  πως	  προέρχονται	  όπως	  και	  οι	  Σπαρτιάτες	  από	  τους	  
Δωριείς.	  Ήταν	  ελεύθεροι	  κάτοικοι	  της	  ορεινής	  και	  παράλιας	  
Λακωνίας,	  οι	  οποίοι	  είχαν	  αυτόνομη	  διοίκηση,	  όχι	  όμως	  και	  
πολιτικά	  δικαιώματα	  αλλά	  πλήρωναν	  φόρους.	  Ασχολούνταν,	  
κυρίως	  με	  τη	  γεωργία,	  την	  κτηνοτροφία,	  την	  αλιεία,	  τη	  
βιοτεχνία	  και	  το	  εμπόριο.	  Ήταν	  οι	  μόνοι	  που	  μπορούσαν	  να	  
ταξιδεύουν	  σ’	  άλλες	  πόλεις.	  	  

Πηγή:	  Βικιπέδια	  

	  



•  Οι	  Είλωτες,	  αποτελούσαν	  το	  τρίτο	  και	  κατώτερο	  κοινωνικό	  στρώμα	  
της	  αρχαίας	  Σπάρτης,	  οι	  οποίοι	  δεν	  είχαν	  κανένα	  από	  τα	  πολιτικά	  
δικαιώματα,	  εκτός	  από	  τους	  «νεοδαμώδεις»,	  οι	  οποίοι	  ήταν	  
ελευθερωμένοι,	  πρώην	  είλωτες,	  και	  μπορούσαν	  να	  υπηρετήσουν	  
στον	  σπαρτιάτικο	  στρατό.	  Οι	  είλωτες	  αποτελούσαν	  τους	  δημόσιους	  
εργάτες	  ή	  δούλους,	  αφού	  ιδιωτικοί	  δούλοι	  όχι	  μόνο	  δεν	  υπήρξαν	  
ποτέ,	  αλλά	  και	  απαγορευόταν	  η	  εισαγωγή	  τους.	  Κύριο	  έργο	  των	  
ειλώτων	  ήταν	  περίπου	  αυτό	  των	  δουλοπάροικων	  του	  Μεσαίωνα,	  
με	  το	  χαρακτηριστικό	  να	  αποφέρουν	  στους	  κυρίους	  τους,	  ετήσιο	  
τακτό	  εισόδημα	  κρατώντας	  για	  τους	  εαυτούς	  τους	  οποιοδήποτε	  
τυχόν	  πλεόνασμα.	  Συνεπώς	  η	  ζωή	  τους	  ήταν	  πολύ	  σκληρή	  και	  
συχνά	  επαναστατούσαν	  κατά	  της	  Σπάρτης,	  ειδικά	  σε	  περιόδους	  
μειωμένης	  παραγωγής,	  ζητώντας	  την	  ελευθερία	  τους.	  

	  
Πηγή:	  Βικιπέδια	  

	  



5 εύφοροι	  

Ήταν υπεύθυνοι 
για την άµυνα και 
τις εξωτερικές 

σχέσεις	  

Γερουσία	  

Ήταν 28 άτοµα άνω 
των 60 ετών	  

Απέλλα	  

Ήταν	  όλοι	  οι	  
Σπαρτιάτες	  άνω	  των	  

30	  ετών	  

ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ	  
ΘΕΣΜΟΙ	  

Πηγή:	  Σχολικό	  Βιβλίο	  Α’	  Γυμνασίου	  



•  Την	  εκπαίδευση	  των	  παιδιών	  στην	  αρχαία	  Σπάρτη	  αναλάμβανε	  το	  
κράτος	  από	  τα	  επτά	  τους	  χρόνια.	  Ζούσαν	  σε	  ομάδες	  (αγέλες)	  και	  
είχαν	  επικεφαλής	  τον	  Παιδονόμο.	  	  

•  Γράμματα	  μάθαιναν	  όσα	  ήταν	  αναγκαία.	  Βάση	  της	  αγωγής	  ήταν	  η	  
άσκηση	  του	  σώματος	  και	  η	  καλλιέργεια	  της	  πολεμικής	  αρετής	  (σε	  
αυτό	  τους	  βοηθούσε	  ιδιαίτερα	  το	  άθλημα	  της	  πάλης).	  	  Κατά	  
δεύτερο	  λόγο	  διδάσκονταν	  ανάγνωση,	  γραφή,	  αριθμητική,	  
μουσική	  και	  χορό.	  

•  Τους	  σκληραγωγούσαν	  	  κουρεύοντάς	  τους	  σύρριζα	  και	  
συνηθίζοντάς	  τους	  να	  πολεμούν	  γυμνοί	  και	  ξυπόλυτοι,	  για	  να	  
γίνουν	  σκληροί,	  θαρραλέοι	  και	  άξιοι	  πολεμιστές.	  

 
 

Πηγή:	  www.pedia.gr/edu/histg.html	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ΑΓΟΡΙΑ	  





•  Ανάλογη	  ήταν	  και	  η	  εκπαίδευση	  των	  κοριτσιών	  της	  Αρχαίας	  
Σπάρτης.	  Η	  άσκηση	  τους	  σε	  αγωνίσματα	  πάλης,	  ακοντίου,	  
δρόμου,	  μέχρι	  το	  20ο	  έτος	  (πριν	  το	  γάμο),	  και	  η	  ανάπτυξη	  του	  
αισθήματος	  της	  τιμής	  και	  του	  καθήκοντος,	  απέβλεπε	  στο	  να	  
γίνουν	  υγιείς,	  δραστήριες	  και	  θαρραλέες	  γυναίκες	  και	  
μητέρες,	  αφού	  θα	  προσφέρουν	  στην	  κοινωνία	  ικανούς	  
πολίτες. 

Πηγή:	  http://spirit16.blogspot.gr/2007/11/blog-post_3666.html	  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ	  






