
Μαρία Κούρτη 



• Η Σπαρτιατική φάλαγγα δημιουργήθηκε κατά την Αρχαϊκή 
Εποχή(750-479π.Χ). Πιθανόν η γέννησή της προήλθε από την 
καθιέρωση του Όπλου (κυκλική ασπίδα με το γράμμα Λ-από 
τον Λεωνίδα) ως αμυντικού εξοπλισμού. Το Όπλον  επέτρεπε 
τη διάταξη των ανδρών σε πυκνό σχηματισμό, ώστε να 
παρουσιάζεται στον εχθρό ένα τείχος από ασπίδες, ενώ οι 
οπλίτες μπορούσαν να περπατούν,  να χρησιμοποιούν το 
δόρυ και να πολεμούν με μεγάλη ευκολία.  



•  Οι Σπαρτιάτες Όμοιοι επιτηρούσαν τους είλωτες στη 
Λακωνία και τη Μεσσηνία οι οποίοι καλλιεργούσαν τη γη 
και κατασκεύαζαν τα προϊόντα που είχε ανάγκη η πόλη. 
Εξαιτίας του φόβου της  εξέγερσης των ειλώτων, υπήρχε 
διαρκής πολεμική ετοιμότητα και επιτήρηση, ενώ για τον 
ίδιο λόγο απαγορευόταν να εκστρατεύσουν ταυτόχρονα 
εκτός συνόρων και οι δύο βασιλείς. 



Η ζωή του Σπαρτιάτη Οπλίτη 

• Ο Σπαρτιάτης Οπλίτης 
εκπαιδευόταν σε μια αυστηρή 
και απαιτητική στρατιωτική 
ακαδημία, την Αγωγή, από 7 
ετών έως 18 ετών, ζούσε σε 
συσκηνίες, δειπνούσε λιτά με 
τους συντρόφους του, 
τρώγοντας τον Μέλανα Ζωμό, 
και είχε συμμετάσχει σε 
εκστρατείες. Τέλος, στην 
ηλικία των 30 ετών 
ονομαζόταν Όμοιος, 
αποκτούσε πλήρη πολιτικά 
δικαιώματα και εντασσόταν 
στην Απέλλα. 



• Στη Σπαρτιατική φάλαγγα συμμετείχαν κατά το 
μεγαλύτερο διάστημα της αρχαιότητας μόνο Σπαρτιάτες 
απόφοιτοι της Αγωγής με κλήρο γης. Κατά τη διάρκεια 
του 5ου αιώνα π.Χ., αυτός ο αριθμός άρχισε να 
μειώνεται δραματικά. Αργότερα, εισήλθαν στη φάλαγγα 
για πρώτη φορά μη Σπαρτιάτες όμοιοι, περίοικοι και 
αργότερα απελευθερωμένοι Είλωτες. 

 



Η ιεραρχία της φάλαγγας 

ΕΝΩΜΟΤΙΑ 

2 ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ 

2 ΠΕΝΤΙΚΟΣΤΙΕΣ 1 ΛΟΧΟΣ 

36 ΑΝΤΡΕΣ 

756 ΑΝΤΡΕΣ 

144 ΑΝΤΡΕΣ 

72 ΑΝΤΡΕΣ 1 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑ 

4 ΛΟΧΟΙ 1 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΗ 
ΜΟΡΑ 

6 ΜΟΡΕΣ ΠΛΗΡΗ ΦΑΛΑΓΓΑ 3.500 ΑΝΤΡΕΣ 



• Για την καλύτερη μετάδοση των παραγγελμάτων και τον 
συντονισμό της φάλαγγας κάθε Ενωμοτία διέθετε έναν 
Ουραγό που βάδιζε τελευταίος και σαλπιγκτές οι οποίοι 
σάλπιζαν παραγγέλματα.  



Η διάταξη 
• Στη μάχη η φάλαγγα πλαισιωνόταν από Ψιλούς 

(σφενδονήτες, τοξότες, ακοντιστές) ή και ελαφρύ ιππικό, 
ώστε να φυλάσσονται τα πλευρά της. Αυτές οι μονάδες που 
πλαισίωναν τη Σπαρτιατική φάλαγγα δεν στελεχώνονταν 
από Σπαρτιάτες Ομοίους αλλά από Είλωτες, Περίοικους.  



• Την απόλυτη αρχηγία της φάλαγγας κατά την εκστρατεία, 
αναλάμβανε ένας από τους δύο βασιλιάδες της Πόλης και 
δύο από τους πέντε Εφόρους τον συνόδευαν. 
Ακολουθούσαν οι Πολέμαρχοι που τους συνόδευαν 2 
Πεντηκόνταρχοι. Τέλος, κάθε Πεντηκόνταρχος διέθετε δύο 
Ενωμοτάρχες που διοικούσαν τις υπ' αυτών Ενωμοτίες. 



ΤΕΛΟΣ 


