
 

 

 

 

 

 

 

Το κράτος της Σπάρτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιζζόηερες πληροθορίες μπορείηε να  

Βρείηε  ζηο διαδίκησο ζηις πιο κάηω ζελίδες: 

 http://www.spartans.gr/     Αρταία Σπάρηη 

 http://www.laconia.org/     Λακωνία 

 http://www.culture.gr/maps/pelop/lakonia/lakonia_gr.html  Αρταιολογικό 

Μοσζείο Σπάρηης 

 http://hellas.teipir.gr/prefectures/greek/Lakonias/ArxaiaSparti.htm  Αρταία 

Σπάρηη 

http://www.spartans.gr/
http://www.laconia.org/
http://www.culture.gr/maps/pelop/lakonia/lakonia_gr.html
http://hellas.teipir.gr/prefectures/greek/Lakonias/ArxaiaSparti.htm


Η ανατροφή των παιδιών 

Ο Λυκούργος πίστευε πως το μεγαλείο της Σπάρτης εξαρτάται από 

την καλή ανατροφή της νεολαίας. Ήθελε λοιπόν να κάνει τους νέους 

δυνατούς και γενναίους, άξιους υπερασπιστές της πατρίδας τους. 

Γι’ αυτό, σύμφωνα με τους νόμους του, μόλις γεννιόταν ένα παιδί, το 

εξέταζαν οι Έφοροι της Σπάρτης. Κι αν το έβρισκαν ασθενικό ή 

ανάπηρο, το έριχναν σ’ ένα γκρεμό του Ταϋγέτου, που λεγόταν 

Καιάδας. Αν όμως το παιδί ήταν γερό, το επέστρεφαν στη μητέρα του 

για να το αναθρέψει μέχρι που γινόταν εφτά χρονών. Μετά το 

έπαιρνε η Πολιτεία της Σπάρτης και συνέχιζε την ανατροφή του με 

τους Παιδονόμους. Οι Παιδονόμοι τοποθετούσαν τα παιδιά σε 

ομάδες, που ονομάζονταν αγέλες.  

Σ’ αυτές τις αγέλες τα παιδιά των Σπαρτιατών συνήθιζαν στη 

σκληραγωγία και τις στερήσεις και εξασκούνταν στην πειθαρχία και 

στη γυμναστική. Μάθαιναν να αντέχουν στην πείνα, στη δίψα, στο 

κρύο, στη ζέστη, στην αγρυπνία και την κούραση. Φορούσαν 

χειμώνα – καλοκαίρι τα ίδια απλά ρούχα και βάδιζαν πάντοτε χωρίς 

παπούτσια και καπέλα. Κοιμούνταν ομαδικά πάνω σε σκληρά 

στρώματα από καλάμια, που έκοβαν τα ίδια τα παιδιά από τις όχθες 

του ποταμού Ευρώτα. Κάθε πρωί λούζονταν με το παγωμένο νερό 

του ποταμού κι όλη την ημέρα γυμνάζονταν ανάλογα με την ηλικία 

τους στο τρέξιμο, στο πήδημα, στη δισκοβολία, στο ακόντιο, στο 

πάλεμα. Έκαναν επίσης συχνά πορείες και στρατιωτικές ασκήσεις.  

Τα γράμματα όμως που μάθαιναν τα Σπαρτιατόπουλα ήταν λίγα. 

Γιατί όλο το βάρος το έριχναν στη στρατιωτική εκπαίδευση. 

Μάθαιναν μόνο ανάγνωση και γραφή, κιθάρα ή αυλό, χορούς και 

πατριωτικά τραγούδια. Αποστήθιζαν,  επίσης, τα ποιήματα του 

Ομήρου και τους νόμους του Λυκούργου.  

Οι νέοι διδάσκονταν, ακόμα, να είναι τίμιοι και σεμνοί και να έχουν 

καλούς τρόπους. Σέβονταν τους άρχοντες και τους γέρους. Ποτέ δε 



φλυαρούσαν. Συνήθιζαν να μιλάνε λίγο. Αυτό ονομάστηκε 

«λακωνισμός».  

Περισσότερο όμως από όλα 

διδάσκονταν να αγαπούν την 

πατρίδα και να πεθαίνουν, όταν 

χρειαστεί, γι’ αυτήν. Γι’ αυτό ποτέ 

δεν υποχωρούσαν στη μάχη. 

Προτιμούσαν να σκοτωθούν 

παρά να δειλιάσουν. Όποιος 

υποχωρούσε από φόβο στη μάχη 

θεωρούνταν άτιμος και όλοι τον 

περιφρονούσαν, ακόμα και η 

μητέρα του. Γιατί και τα κορίτσια 

ανατρέφονταν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο κι όταν παντρεύονταν 

γίνονταν άξιες μητέρες.  

Ήταν τόσο ατρόμητοι οι Σπαρτιάτες, ώστε ούτε τείχη έκτισαν ποτέ 

γύρω από τη Σπάρτη. Αυτή ήταν η ανατροφή που έπαιρναν τα 

παιδιά της Σπάρτης. Γι’ αυτό γίνονταν ατρόμητα παλικάρια κι έκαναν 

την πατρίδα τους ανίκητη και φοβερή στους εχθρούς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η πολεμική τέχνη των Σπαρτιατών 

Με τη σιδερένια πειθαρχία τους και με τη συστηματική και 

μακροχρόνια άσκηση οι Σπαρτιάτες απέκτησαν έναν άξιο στρατό, 

που τον έτρεμαν οι εχθροί.  

Οι στρατιώτες φορούσαν κόκκινη χλαίνη και στολή από θώρακα και 

κράνος. Κρατούσαν στο αριστερό χέρι ασπίδα και στο δεξί δόρυ, 

ενώ στη μέση τους κρεμόταν κοντό ξίφος.  

Ιππικό Δεν είχε η Σπάρτη, παρά μόνο λίγους για σωματοφυλακή των 

δύο βασιλιάδων. Ο στόλος είχε σαν ναύσταθμο το Γύθειο και 

αποτελούνταν από αρκετά πολεμικά πλοία υπό την αρχηγία του 

ναυάρχου.  

Όταν οι έφοροι κήρυτταν τον πόλεμο, οι βασιλείς πρόσφεραν πρώτα 

θυσίες το Δία. Μόλις περνούσαν τα σύνορα της χώρας, τους 

θυσίαζαν πάλι στο Δία και την Αθηνά. Οι στρατιώτες εφοδιάζονταν 

με τρόφιμα τριών ημερών. Για τις υπόλοιπες μέρες έπρεπε να 

εξασφαλίσουν μόνοι τους τροφή. Στρατοπέδευαν κυκλικά και 

προτιμούσαν να πολεμούν σε πεδιάδα. Στην ώρα της επίθεσης οι 

Σπαρτιάτες δε διαλυόταν αλλά ορμούσαν με τάξη ενάντια στον εχθρό 

τραγουδώντας εμβατήριο με τη συνοδεία των αυλών. Όταν νικούσαν 

δεν καταδίωκαν για πολύ τον εχθρό, ώστε να τον εξολοθρεύσουν. Σε 

ανάμνηση της νίκης τους έστηναν ως τρόπαιο μια πανοπλία 

κρεμασμένη στο κορμό του δέντρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εργασίες 

1. Πώς δημιουργήθηκε η Σπάρτη και πού; (σελ. 32) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Βάλτε σε κύκλο την πόλη της Σπάρτης στο χάρτη που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ποιος λόγος οδήγησε τους Σπαρτιάτες στη θέσπιση αυστηρών 

νόμων; (σελ. 32) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Ποιος ήταν ο νομοθέτης; (σελ. 35) 

_____________________________________________________________________ 

5. Ποιοι διοικούσαν το κράτος της Σπάρτης; (σελ. 33) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Πού λαμβάνονταν οι αποφάσεις; Ποιοι είχαν δικαίωμα γνώμης; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



7. Φαντάσου ότι είσαι ο νεαρός Αριστόδημος και μας περιγράφεις 

τη ζωή σου στην αρχαία Σπάρτη.  (σελ. 35-36, φυλλάδιο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Γιατί πιστεύετε τα χρήματα στην αρχαία Σπάρτη ήταν σιδερένια και 

μικρής αξίας; (σελ. 36) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



9. Τι γνωρίζεις για το σπαρτιάτικο στρατό;  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. Πώς συμπεριφέρονταν οι Σπαρτιάτες στους στρατιώτες που 

φοβισμένοι την ώρα της μάχης το έβαζαν στα πόδια 

(λιποτακτούσαν); (παράθεμα 2, σελ. 33) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. Πώς ήταν η ζωή των κοριτσιών στη Σπάρτη; (σελ. 36) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

12. Στην πιο κάτω εικόνα μια σπαρτιάτισσα μάνα αποχαιρετά το γιο 

της που πάει στον πόλεμο. Γράψε σε συννεφάκι τα λόγια της. Το 

παράθεμα 3 στη σελίδα 37 θα σε βοηθήσει. 

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 


