
ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.) 

Η ΣΠΑΡΤΗ 

•Οι Δωριείς, ένα από τα ελληνικά φύλα 
που εγκαταστάθηκαν στον ελλαδικό 
χώρο, κατευθύνθηκαν προς τα νότια της 
Πελοπον νήσου , κα τ έ λαβαν τ η 
Λακωνική και ίδρυσαν ένα ισχυρό 
κράτος µε κέντρο τη Σπάρτη.  
•Με συνεχείς πολέµους, το κράτος τους 
επεκτάθηκε. 
•Αργότερα, ήρθαν σε σύγκρουση µε 
τους Μεσσήνιους (8ος-7ος αιώνας 
π.Χ.), τους υπέταξαν ύστερα από 
µακροχρόνιους πολέµους και έτσι 
µεγάλωσαν ακόµη περισσότερο το 
κράτος τους.  

Συγκρούστηκαν επίσης και µε το Άργος, άλλη µία ισχυρή πόλη της περιοχής, την οποία όµως 
δεν υπέταξαν. 

Μετά τους πολέµους αυτούς η ζωή στη Σπάρτη άλλαξε. Το εµπόριο µε τις άλλες 
περιοχές σταµάτησε και οι σχέσεις περιορίστηκαν. Σιγά-σιγά η πόλη της Σπάρτης 
«κλείστηκε» στον εαυτό της και πήρε τη µορφή στρατοπέδου. 

Η κοινωνία στην αρχαία Σπάρτη αποτελούνταν από τρεις τάξεις 



Το πολίτευµα στην Αρχαία Σπάρτη 

Η ζωή στην Αρχαία Σπάρτη 
Η ζωή στη Σπάρτη ήταν πολύ διαφορετική από τη ζωή στις άλλες πόλεις. Η πόλη έµοιαζε µε 
στρατόπεδο και οι νόµοι ήταν αυστηροί.  

Η εκπαίδευση των αγοριών 
• Τη φροντίδα των αγοριών των Σπαρτιατών αναλάµβανε η πόλη από την ηλικία των επτά 
ετών. 

• Ζούσαν οµαδικά οργανωµένα σε οµάδες (αγέλες) σε σκληρές συνθήκες και υπέµειναν τις 
κακουχίες. 

• Διδάσκονταν ανάγνωση, γραφή, µουσική και χορό.  

Δύο Βασιλείς Δεν είχαν πολλές αρµοδιότητες. Ήταν θρησκευτικοί και  
στρατιωτικοί αρχηγοί.

Πέντε Έφοροι

Συµβούλιο 28 ατόµων (γερόντων) ηλικίας άνω των 60 χρονών.  
Προετοίµαζαν τα θέµατα για έγκριση από την Απέλλα. 

Αρµοδιότητά τους ήταν η άµυνα και οι εξωτερικές 
 υποθέσεις του κράτους.  

Γερουσία

Λαϊκή Συνέλευση στην οποία συµµετείχαν όλοι οι Σπαρτιάτες που 
είχαν συµπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους. 

Απέλλα 



Η εκπαίδευση των κοριτσιών 

Ανάλογη ήταν και η εκπαίδευση των κοριτσιών. Τα κορίτσια 
συµµετείχαν στη ζωή της πόλης και έπαιρναν µέρος ελεύθερα σε 
πολλές εκδηλώσεις. Εξασκούνται και αυτά στο τρέξιµο, την 
πάλη, τη ρίψη δίσκων και ακοντίων, µε σκοπό τα σώµατα των 
γυναικών να καταπονηθούν και να διαπλάσουν ηθικό χαρακτήρα. 
Έτσι θα γεννιούνταν παιδιά από γερά σώµατα και άµεµπτο 
χαρακτήρα. 

Λακωνισµός 
Χαρακτηριστικό της ζωής των Σπαρτιατών ήταν η λιτότητα. Αυτό ίσχυε και στον τρόπο που 
µιλούσαν. Οι Σπαρτιάτες µάθαιναν να αποφεύγουν τη φλυαρία και να µιλούν σύντοµα και 
περιεκτικά. Η διατύπωση µιας φράσης µε λίγες λέξεις και έξυπνο περιεχόµενο ονοµάστηκε 
λακωνισµός.  

Ξενηλασία 
Οι Σπαρτιάτες δεν ένιωθαν άνετα µε την παρουσία των ξένων στην πόλη τους. Με τον όρο 
«ξενηλασία» εννοούµαι την απαγόρευση εισόδου ξένων στην Σπάρτη ή την απέλασή 
(εκδίωξή) τους από τη Σπάρτη. 
Εφαρµόστηκε κυρίως για να µην επηρεάζονται οι Σπαρτιάτες από τα ήθη και τον τρόπο ζωής 
των ξένων και έτσι να διαφυλάξουν τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής τους. Επίσης, πίστευαν ότι µε 
αυτό τον τρόπο δε θα διέρρεαν τα µυστικά της πόλης τους. Ήταν ένα µέτρο που οδήγησε την 
Σπάρτη σε ακόµη µεγαλύτερη αποµόνωση από τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις. 

Ασκήσεις: 
Στο παρακάτω ποίηµα του Τυρταίου παρουσιάζεται το πρότυπο συµπεριφοράς του 
Σπαρτιάτη στρατιώτη.  
Με βάση τις γνώσεις σας από την ενότητα για τη Σπάρτη και αξιοποιώντας τις πληροφορίες 
από την παρακάτω πηγή να παρουσιάσετε σε µία ορθά δοµηµένη παράγραφο τις αξίες που 
διατρέχουν τη ζωή ενός Σπαρτιάτη πολίτη. 

Δρ. Τοφής Παναγιώτης, φιλόλογος


