
Τετάρτη  22/11/2021   Ιστορία Δ΄  τάξης (από κ. Νίκη & κ.Κώστα) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10! ΣΠΑΡΤΗ:  «Η κοινωνία και το πολίτευµα»  

  

1) Μάθε και παίξε από τον υπολογιστή σου: 

  
! Άκου το μάθημα από το βιντεάκι και παίξε τα παρακάτω παιχνίδια: 

• Παίξε το κουίζ. 

• α) Συµπλήρωσε σωστά τα κουτάκια. 

• β) Συµπλήρωσε τα κουτάκια. 

2) Δες την περίληψη, το σχεδιάγραµµα & τις ερωτήσεις: 

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
"

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΑ
"

• Σπαρτιάτες ή όµοιοι • 5 έφοροι

• περίοικοι • 2 βασιλιάδες - 
γερουσία 

• είλωτες • Απέλλα

!   ΟΙ ΔΩΡΙΕΙΣ ΙΔΡΥΣΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΣΠΑΡΤΗΣ 

• Οι Δωριείς στη  Λακωνία ίδρυσαν  ισχυρό κράτος µε  
πρωτεύουσα τη Σπάρτη. 

• Οι Σπαρτιάτες (Δωριείς) πήραν εξουσία και τη γη. 
• Οι παλιοί κάτοικοι#δούλοι= είλωτες# στα χωράφια  
• Γύρω από τη Σπάρτη  ζούσαν οι περίοικοι#εµπόριο

 

https://video.link/w/AvWLc
https://wordwall.net/el/resource/24966921/%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1-%25CE%25B4-%25CE%25B4%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%258D-%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2586%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BF-10
https://learningapps.org/watch?v=p2kkopndk21
https://learningapps.org/watch?v=pgw74oujn21


Προφορικές ερωτήσεις: 

1. Πώς δηµιουργήθηκε το κράτος της Σπάρτης;  

Τι ρόλο είχαν οι Σπαρτιάτες, οι είλωτες και οι περίοικοι; 

2. Πώς ήταν η ζωή στη Σπάρτη; 

Γιατί οι Σπαρτιάτες γυµνάζονταν και ασχολούνταν µε πολεµικά έργα; 

3. Ποιο ρόλο είχαν οι έφοροι και οι 2 βασιλιάδες στη διοίκηση; 

4. Τι ήταν Απέλλα; Τι έκαναν εκεί; 

"    Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ 
ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ  
• Το κράτος µεγάλωσε #οι νόµοι πιο αυστηροί. 
• Φόβος µήπως επαναστατήσουν οι είλωτες. 
• Οι Σπαρτιάτες γυµνάζονταν # έτοιµοι για 

πόλεµο µέσα και έξω από τη Σπάρτη.

#   Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ 
• Οι 5 έφοροι ήταν οι πιο ισχυροί #κυβερνούσαν πραγµατικά. 
• Οι 2 βασιλιάδες δεν είχαν µεγάλη εξουσία#αρχηγοί του στρατού στον πόλεµο.

$   Η ΑΠΕΛΛΑ   
• Η Απέλλα # η γενική συνέλευση των Σπαρτιατών (άνω των 30 

ετών). 
• Εκεί  συζητούσαν τα σοβαρά θέµατα της πόλης και οι Σπαρτιάτες  

αποφάσιζαν δια βοής (µε µια φωνή).

 

 

Και κάποιες άλλες πληροφορίες (απλώς διαβάζω): 

ΟΙ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 
Οι κάτοικοι του κράτους της Σπάρτης χωρίζονταν σε 3 κοινωνικές τάξεις(οµάδες):                                                                                                 
α) Οι Σπαρτιάτες ή όµοιοι: Είχαν τα περισσότερα δικαιώµατα και ασχολούνταν µε τη 
στρατιωτική άσκηση και τα πολιτικά ζητήµατα. 
β) Οι περίοικοι : Ήταν ελεύθεροι, αλλά µε λιγότερα δικαιώµατα. Ζούσαν σε συνοικισµούς 
έξω απ’ τη Σπάρτη και ασχολούνταν µε το εµπόριο και τη γεωργία. Συµµετείχαν στις 
εκστρατείες. 
γ) Οι είλωτες(δούλοι): Ανήκαν στο κράτος και δεν είχαν καθόλου πολιτικά δικαιώµατα. 
Καλλιεργούσαν τα κτήµατα των Σπαρτιατών. Ακολουθούσαν βοηθητικά στους πολέµους 
και, αν έδειχναν στη µάχη µεγάλη ανδρεία, κέρδιζαν την ελευθερία τους. 

Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
• Οι 5 έφοροι !Εκλέγονταν για ένα χρόνο απ’ την Απέλλα. Οι έφοροι ανακοίνωναν 

στην Απέλλα τα σοβαρά θέµατα της πόλης και οι Σπαρτιάτες  αποφάσιζαν δια βοής 
(µε µια φωνή). 

• Η γερουσία !Ήταν το ανώτατο δικαστήριο και ετοίµαζε τα θέµατα της Απέλλας. 
Την αποτελούσαν 28 Σπαρτιάτες άνω των 60 + τους δυο βασιλιάδες.



Γραπτές δραστηριότητες: 

1. Κάνε τις εργασίες από το Τετρ. Εργασιών (σελ.15)  

2. Συµπλήρωσε σωστά τον παρακάτω πίνακα: 

3. Βάλε Σ(σωστό) ή Λ(λάθος): 

4.  Παίξε το παιχνίδι µε την οικογένεια της λέξης «οίκος»:  

Λέω το µάθηµα µε λέξεις κλειδιά"

!Λέξεις – κλειδιά είναι οι λέξεις που υπογραµµίζουµε σε κάθε παράγραφο στο 
βιβλίο µας. Αν τις ενώσουµε µε δικά µας λόγια, λέµε το µάθηµα πιο εύκολα και 
απλά.

Π.χ.  Να πώς φτιάχνουµε την πρώτη πρόταση της 1ης παραγράφου: 

Οι Δωριείς έφτιαξαν στη Λακωνία ένα δυνατό κράτος µε πρωτεύουσα τη Σπάρτη. 

ΣΠΑΡΤΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΑ

α) α)

β) β)

γ) γ)

δ)

Οι περίοικοι ζούσαν γύρω απ’ τη Σπάρτη.

Οι Σπαρτιάτες ήταν ειρηνικοί.

Οι 2 βασιλιάδες είχαν την πραγµατική εξουσία.

Η Απέλλα ήταν η γενική συνέλευση των Σπαρτιατών.

Οι είλωτες δεν είχαν πολιτικά δικαιώµατα.

Οι νόµοι στη Σπάρτη ήταν χαλαροί.

http://inschool.gr/G5/LANG/Z-PERIBALLON-ANEMOS-PARAGOGES-PRAC-G5-LANG-clickon-1309011818-tzortzisk/index.html


1η παρ. Δωριείς- Λακωνία- κράτος - Σπάρτη. 
Σπαρτιάτες - εξουσία-γη. 
Παλιοί κάτοικοι - είλωτες-κτήµατα. 
Εµπόριο – περίοικοι – γύρω από τη Σπάρτη.

2η παρ. Σπάρτη – µεγάλωσε – νόµοι – αυστηροί. 
Φόβος – επαναστατήσουν – είλωτες. 
Σπαρτιάτες – γυµνάζονται – πολεµικά έργα.

3η παρ. Σπάρτη – 2 βασιλιάδες – δεν είχαν µεγάλη εξουσία – αρχηγοί του 
στρατού. 
5 έφοροι – διοικούσαν(κυβερνούσαν).

4η παρ. Σοβαρά ζητήµατα – Απέλλα – αποφάσεις. 
Συνέλευση – Σπαρτιάτες – πάνω από τριάντα . 
Γνώµη – δια βοής (ναι ή όχι)


