ΑΡΦΑΙΑ ΙΣΟΡΙΑ – Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.)

3. Η πάξηε (ζει. 48-49)

Η δεκηνπξγία θαη ε εμάπισζε ηνπ θξάηνπο ηεο Σπάξηεο
-

Τν θξάηνο ηεο Σπάξηεο δεκηνπξγήζεθε από ηνπο Δωξηείο πνπ θαηέιαβαλ ηελ πεξηνρή ηεο Λαθσλίαο γύξσ ζηνλ 11ν αηώλα π.Χ.
Οη Δσξηείο ππνδνύιωζαλ ηνπο παιηνύο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο.
Τν θξάηνο ηεο Σπάξηεο αξρηθά είρε κηθξή έθηαζε αιιά αξγόηεξα επεθηάζεθε θαη πξνο ηελ πεξηνρή
ηεο Μεζζελίαο (8νο – 7νο αηώλαο π.Χ.).

Οη θνηλσληθέο ηάμεηο ηεο Σπάξηεο
1) Οη παξηηάηεο (νκνίνη): ήηαλ Δσξηείο, θαηείραλ ηελ γε ηεο Σπάξηεο θαη είραλ πιήξε πνιηηηθά δηθαηώκαηα. Αζρνινύληαλ κε ηα πνιηηηθά θαη ηελ ζηξαηησηηθή ηέρλε.
2) Οη πεξίνηθνη: θαηνηθνύζαλ ζε νηθηζκνύο γύξσ από ηελ Σπάξηε, αζρνινύληαλ κε ην εκπόξην θαη
δελ είραλ πιήξε πνιηηηθά δηθαηώκαηα.
3) Οη είιωηεο: νη παιηνί θάηνηθνη ηεο Λαθσλίαο πνπ είραλ ππνδνπισζεί από ηνπο Δσξηείο. Καιιηεξγνύζαλ ηε γε θαη απέδηδαλ κέξνο ηεο παξαγσγήο ζηνπο Σπαξηηάηεο.
- Οη Σπαξηηάηεο πάληα θνβόληνπζαλ κηα εμέγεξζε ησλ εηιώησλ. Γη’ απηό βξίζθνληαλ πάληα ζε πνιεκηθή εηνηκόηεηα.

Οη πνιηηεηαθνί ζεζκνί ηεο Σπάξηεο
-

Οη δύν βαζηιείο: ζξεζθεπηηθνί θαη ζηξαηηωηηθνί αξρεγνί.
Οη πέληε έθνξνη: ππεύζπλνη γηα ηελ άκπλα θαη ηηο εμωηεξηθέο ζρέζεηο ηνπ θξάηνπο.
Η Γεξνπζία: ζπκβνύιην 28 αηόκωλ άλσ ησλ 60 εηώλ. Πξνεηνηκάδεη ηα ζέκαηα πνπ εγθξίλεη ε Απέιια.
Η Απέιια: ιαϊθή ζπλέιεπζε ζηελ νπνία κεηέρνπλ όινη νη Σπαξηηάηεο θαη εγθξίλνπλ ή απνξξίπηνπλ δηα βνήο ηηο πξνηάζεηο ηεο Γεξνπζίαο.
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Η αγσγή ησλ λέσλ θαη ε θαζεκεξηλή δσή ζηελ Σπάξηε
-

-

Ο πνιεκηθόο ραξαθηήξαο ηεο Σπάξηεο είρε επεξεάζεη θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ.
Τα αγόξηα από 7 έωο 30 εηώλ έθεπγαλ από ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη δνύζαλ νκαδηθά ζε ζηξαηόπεδα όπνπ γπκλάδνληαλ θαη κάζαηλαλ λα αληέρνπλ ζηηο δπζθνιίεο θαη ζηηο ζηεξήζεηο ηνπ πνιέκνπ. Επίζεο κάζαηλαλ αλάγλσζε, γξαθή, κνπζηθή θαη ρνξό.
Τα θνξίηζηα εθπαηδεύνληαλ εμίζνπ θαιά ζην ζώκα θαη ζηελ ςπρή, ώζηε λα γίλνπλ άμηεο κεηέξεο
θαη λα γελλήζνπλ άμηνπο πνιεκηζηέο.
Γεληθά ε δσή ζηελ Σπάξηε ήηαλ ιηηή, ρωξίο πνιπηέιεηεο θαη όιε ε πόιε έκνηαδε κε έλα κεγάιν
ζηξαηόπεδν. Οη πνιίηεο δελ είραλ πνιιά αηνκηθά δηθαηώκαηα θαη πάλσ απ’ όια βξηζθόηαλ ν ζεβαζκόο ζηνπο λόκνπο θαη ζηηο παξαδόζεηο ηνπ θξάηνπο.
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