
ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΡΧΑÏΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.)

3. Η ΣΠΑΡΤΗ

 

Πώς σχηματίστηκε η πόλη της Σπάρτης;

- οι Δωριείς κατευθύνονται προς τα νότια της Πελοποννήσου

- καταλαμβάνουν την περιοχή της Λακωνικής

- ιδρύουν ένα ισχυρό κράτος με κέντρο τη Σπάρτη

- διευρύνουν την επικράτειά τους, υποτάσσοντας τους Μεσσήνιους

- ισχυρός τους αντίπαλος είναι το Άργος

Τι γνωρίζετε για τις σχέσεις της Σπάρτης με τις υπόλοιπες ελληνικές περιοχές;

-  μετά  τις  πολεμικές  συγκρούσεις  για  την  ισχυροποίηση  του  σπαρτιατικού  κράτους,  η

Σπάρτη περιορίζει τις εμπορικές συναλλαγές αλλά και γενικότερα τις σχέσεις με τις άλλες

περιοχές και στρέφεται στον εαυτό της

Eνδεικτικός  του  κλειστού  χαρακτήρα  του  σπαρτιατικού  κράτους  είναι  ο  θεσμός  της

ξενηλασίας, βάσει της οποίας δεν επιτρεπόταν σε κανέναν ξένο να μετοικίσει ή να διαμείνει

στη  Σπάρτη  καιρό  αρκετό  ώστε  να  συλλέξει  πληροφορίες  για  την  κατάσταση  και  τη

στρατιωτική ισχύ της πόλης.



Ποιες ήταν οι κοινωνικές τάξεις στη Σπάρτη;

- οι Σπαρτιάτες: 

α. έχουν πλήρη δικαιώματα 

β.  κατέχουν  τη  γη  την  οποία  μοιράστηκαν  με  κλήρο,  αφού  την  πήραν  από  τους

παλαιότερους κατοίκους της περιοχής της Λακωνίας

γ. ασχολούνται με τα πολιτικά πράγματα και την πολεμική τέχνη

δ. φοβούνται  μια επανάσταση των ειλώτων (παλαιών κατοίκων της περιοχής που τώρα

έχουν γίνει δούλοι στους Σπαρτιάτες)

- οι περίοικοι:

α. κατοικούν σε οικισμούς γύρω από τη Σπάρτη

β. ασχολούνται με το εμπόριο

Εκτός από το εμπόριο, κύρια ασχολία των περίοικων ήταν η κτηνοτροφία, η γεωργία, η αλιεία

και τα χειρωνακτικά επαγγέλματα. Είχαν αυτονομία, καθώς είχαν το δικαίωμα να θεσπίζουν

δικούς τους νόμους, όμως οι Σπαρτιατικοί νόμοι υπερίσχυαν των νόμων που είχαν θεσπίσει οι

περίοικοι.  Υποχρεώνονταν από τους Σπαρτιάτες να ακολουθούν τους ίδιους συμμάχους, να

έχουν τους ίδιους εχθρούς και παρατάσσονταν στις μάχες σαν οπλίτες με βαρύ οπλισμό.

- οι είλωτες:

α. οι παλιοί κάτοικοι της περιοχής που τώρα γίνονται δούλοι στους Σπαρτιάτες (δηλαδή

τους Δωριείς που κατέλαβαν την περιοχή της Λακωνίας)

β. έχουν την υποχρέωση να καλλιεργούν τη γη και να παραδίδουν ένα μέρος της παραγωγής

στους ιδιοκτήτες του κτήματος   

Οι είλωτες αποτελούν ένα είδος δούλων του δημοσίου, καθώς ο κύριός τους δεν μπορούσε να

τους  απελευθερώσει,  ούτε  να  τους  πουλήσει  ούτε  να  τους  ζητήσει  περισσότερα  από  τα

καθορισμένα προϊόντα.  Οι είλωτες  δεν είχαν κανένα πολιτικό δικαίωμα.  Έπαιρναν μέρος

στις  εκστρατείες  των  Σπαρτιατών  σαν  βοηθητικοί.  Αν  διακρίνονταν  στον  πόλεμο  για

ανδραγαθίες, τους απελευθέρωναν. Τότε αποτελούσαν μια ιδιαίτερη τάξη, τους  νεοδαμώδεις

και μπορούσαν να υπηρετήσουν στο σπαρτιατικό στρατό ως ψιλοί (ελαφρά οπλισμένοι) ή στο

ναυτικό ως ναύτες.



Ποια ήταν τα όργανα της πολιτείας στο σπαρτιατικό πολίτευμα;

- σύμφωνα με την παράδοση το πολίτευμα είναι έργο του μεγάλου νομοθέτη Λυκούργου

- τα όργανα του πολιτεύματος στη Σπάρτη ήταν:

- οι δύο βασιλείς1:

α. δεν είχαν πολλές αρμοδιότητες

β. ήταν θρησκευτικοί και στρατιωτικοί αρχηγοί

- οι πέντε έφοροι:

α. αυτοί έχουν την ουσιαστική εξουσία στην πόλη-κράτος

β. είναι υπεύθυνοι για την άμυνα και τις εξωτερικές σχέσεις του κράτους

- η γερουσία:

α. ένα συμβούλιο από 28 άτομα που είχαν ηλικία άνω των 60 ετών

β. προετοιμάζει τα θέματα που υποβάλλονται για έγκριση στην Απέλλα

- Απέλλα: 

α. λαϊκή συνέλευση στην οποία συμμετέχουν όλοι οι Σπαρτιάτες που έχουν συμπληρώσει το

τριακοστό έτος της ηλικίας τους   

Τι περιελάμβανε η αγωγή νέων στη Σπάρτη;

- τα αγόρια, από την ηλικία των επτά ετών, τα αναλάμβανε η πόλη

- ζούσαν όλα μαζί σε ομάδες και μάθαιναν να υπομένουν τη σκληρή ζωή και τις κακουχίες,

έχοντας  ως  ύψιστο  αντικειμενικό  σκοπό  της  ζωής  τους  να  είναι  πάντοτε  έτοιμοι  να

πολεμήσουν αποτελεσματικά για την πόλη τους

- διδάσκονταν ανάγνωση, γραφή, μουσική και χορό

- ανάλογα εκπαιδεύονταν και τα κορίτσια, καθώς έπρεπε να διαπλάσουν δυνατό σώμα και

ηθικό χαρακτήρα για να γίνουν άξιες μητέρες· επίσης,  συμμετείχαν ελεύθερα σε πολλές

εκδηλώσεις της πόλης

- οι Σπαρτιάτες μάθαιναν τα παιδιά τους να αποφεύγουν τη φλυαρία και να μιλούν σύντομα

και περιεκτικά2 αλλά και να προτιμούν τη σπαρτιατική λιτότητα και όχι τη ζωή μέσα στη

χλιδή 

1. H ανάγκη για δύο βασιλείς προέκυψε από τη γέννηση κάποτε δίδυμων διαδόχων.
2. Η διατύπωση μιας φράσης με λίγες λέξεις και έξυπνο περιεχόμενο, ονομάστηκε λακωνισμός.


