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 Εισαγωγή 

Στα πλαίσια του project « Αγωγή των νέων », εκπονείται η παρούσα 

ερευνητική έκθεση με το υπόθεμα « Η εκπαίδευση στην Αρχαία Σπάρτη 

και Κρήτη ». Η εργασία εστιάζεται αρχικά στην Αρχαία Κρήτη και 

κατόπιν στην Αρχαία Σπάρτη. Η εργασία αποτελείται από δυο κεφάλαια. 

Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των νέων στην αρχαία 

Κρήτη και το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των νέων 

στην αρχαία Σπαρτή. Αφότου μελετήσαμε το υλικό μας, συμπεράναμε 

ότι στόχος της ελληνικής εκπαίδευσης στην αρχαιότητα θεωρητικά και 

πρακτικά ήταν η παραγωγή του καλύτερου δυνατού πολίτη και όχι ο 

πλουτισμός. Ο πολίτης αναζητούσε το καλό της κοινότητας και όχι το 

καλό του ατόμου.       
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 Κεφάλαιο 1
ο
 

 

«Η εκπαίδευση των νέων στην αρχαία Κρήτη» 

 

Μινωική Κρήτη 

Στη Μινωική Κρήτη το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελούνταν από τρείς 

κύκλους. Ο πρώτος κύκλος που αφορούσε την εκπαίδευση των παιδιών, 

περιελάμβανε τη μάθηση της γλώσσας , της γραφής , της μουσικής και 

της ζωγραφικής. Οι άλλοι δύο κύκλοι αφορούσαν μεγαλύτερες ηλικίες, 

από την εφηβεία και μετά , και περιελάμβαναν μαθηματικά, αστρονομία, 

αρχιτεκτονική , συμβολολογία , ιατρική - φαρμακολογία. Όμως και το 

άμεσο οικογενειακό ή ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ασκούσε επιρροή 

στους νεαρούς Μινωϊτες και υπήρχε μεγάλος σεβασμός στους γέροντες. 

Η Κρήτη είναι ο πολιτισμός όπου η εκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών 

είναι περίπου κοινή. Έτσι εκπαιδεύονταν πέρα από τα θεωρητικά 

μαθήματα σε τοξοβολία, κυνήγι, οπλασκία, ιερούς χορούς, αγώνες 

δρόμου, ιππικούς αγώνες, πάλη και πυγμαχία. Μέσα από ειδικές μυητικές 

διαδικασίες περάσματος από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και 

κατόπιν στην ενηλικίωση, έπρεπε το άτομο να μεταμορφωθεί σε τέλειο 

και ενεργό μέρος της κοινωνίας. 

                                                                            (http://www.nea-acropoli.gr/index) 

 «Με πρότυπο τη συγκρότηση της εταιρείας, ήταν οργανωμένη και η ζωή 

των παιδιών των εταίρων , τα οποία κατανέμονταν σε ομάδες , τις 

λεγόμενες αγέλες , με σκοπό τη στρατιωτική προπαρασκευή για την 

είσοδό τους στην τάξη των τέλειων πολιτών. Και τα μέλη της αγέλης 

τρέφονται δημόσια και η αγωγή τους αποτελούσε έργο των πιο επιφανών 

εταίρων γιατί και τας αγέλας συνάγουσι οι επιφανέστατοι των παίδων. 

Επομένως η συγκρότηση της αγέλης δεν καθοριζόταν μόνο από την 

ηλικία των παιδιών αλλά και από το κύρος και τη θέληση του αρχηγού , 

αντικατοπτρίζοντας έτσι τον αριστοκρατικό στρατιωτικό χαρακτήρα της 

κρητικής κοινωνίας. Η επιρροή των επιφανών ωρίμων στους νέους 

συνέβαλε στην καθιέρωση της « παιδεραστίας », ενός δωρικού 

κοινωνικού θεσμού , που εξυπηρετούσε την αγωγή και την προετοιμασία 

http://www.nea-acropoli.gr/index
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των νέων για την είσοδό τους στην τάξη των τέλειων πολιτών. 

Τοποθετημένη η παιδεία στο πλαίσιο της κοινότητας του πατέρα δεν 

έδινε βάρος στην πνευματική μόρφωση : γράμματα  μόνον παιδεύονται 

και ταύτα μετρίως (Αριστ., στον Ψευδο-Ηρακλείδη). Η μουσική και η 

γυμναστική , το κυνήγι , και η άσκηση με εικονικούς πολέμους 

αποτελούσαν τους κύριους τρόπους αγωγής». 

                                                     (Α.ΛΕΜΠΕΣΗ , «Η Κρητών πολιτεία» , (1100-300 

π.χ.) , Κρήτη Ιστορία και Πολιτισμός , τομ.Α , εκδ.Τυποκρέτα , Ηράκλειο 1987 , 

σελ.167.) 

 

«Η συμμετοχή στην εταιρεία αποτελούσε την κατάληξη μιας 

μακροχρόνιας εκπαίδευσης. Το αγόρι (άνηβος, άνωρος) περνούσε τα 

πρώτα χρόνια στο πατρικό σπίτι. Συνόδευε τον πατέρα του στα συσσίτια, 

όπου υπηρετούσε τους γεροντότερους, άκουγε τις συζητήσεις και τις 

διηγήσεις και ερχόταν σε επαφή με τους συνομηλίκους του. Οι άνωροι 

κάθε εταιρείας σχημάτιζαν ιδιαίτερη ένωση κάτω από την ευθύνη ενός 

παιδονόμου. Μάθαιναν στοιχειωδώς γραφή και ανάγνωση , αποστήθιζαν 

τους νόμους και αμιλλώνταν με τα παιδιά άλλων εταιρειών σε αγώνες και 

εικονικές μάχες. Το βασικό πνευματικό περιεχόμενο της παιδείας τους 

ήταν η μουσική. Πίστευαν ότι η μουσική διαπλάθει αρμονικές και 

πειθαρχημένες προσωπικότητες , χάρη στον αυστηρό ρυθμό της που 

συνόδευε τους πολεμικούς χορούς , τις εικονικές μάχες και τη 

συντεταγμένη προέλαση , ενώ τα κείμενα των ωδών τόνωναν το 

πατριωτικό συναίσθημα. Όταν ο νέος έφτανε στο 17ο έτος (απόδρομος , 

ηβίων), εισαγόταν στην κυρίως εκπαίδευση του εφήβου σε ομάδες 

(αγέλαι). Η παιδεία ήταν λιγότερο ελεγχόμενη απ’ ό,τι στη Σπάρτη , και 

την πρωτοβουλία για την ίδρυση μιας αγέλας είχαν έφηβοι από τα πιο 

διακεκριμένα γένη, που ξεχώριζαν και οι ίδιοι για τη δύναμή τους. 

Υπεύθυνος κάθε αγέλας (άρχων) ήταν ο πατέρας του εφήβου που την 

είχε ιδρύσει. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης του εφήβου είχε στόχο τη 

δημιουργία καλών πολιτών. Καλός πολίτης για την κρητική πόλη ήταν 

όποιος κατείχε την πολεμική τέχνη , διέθετε πολιτική σύνεση και 

σεβόταν τους νόμους. Οι έφηβοι εκπαιδεύονταν στα όπλα , κυρίως στην 

τοξοβολία και στις κακουχίες , συμμετείχαν σε εικονικές αλλά σκληρές 

μάχες ανάμεσα στις αγέλες , φορούσαν όλο το χρόνο τα ίδια ελαφρά 

ρούχα , ίσως κοιμούνταν μαζί , επάνδρωναν τα συνοριακά οχυρά και 
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ασκούσαν κάποια αστυνομικά καθήκοντα. Στα συσσίτια τρέφονταν 

δημόσια και εκεί αποκτούσαν το συναίσθημα του συνανήκειν σε μια 

κοινότητα».            

                                       (ΑΓΓ.ΧΑΝΙΩΤΗ , «Κλασική και Ελληνιστική Κρήτη» , 

Κρήτη Ιστορία και Πολιτισμός , τομ. Α , εκδ. Τυποκρέτα , Ηράκλειο 1987 , σελ.209-

210.) 

 

Στην Κρήτη (1
ος

 αι. π.χ. έως 5
ος

 αι. μ.χ.) «οι καθηγητές διακρίνονταν σε 

τρεις κατηγορίες : σε δασκάλους στοιχειώδους παιδείας, σε 

γραμματικούς , και σε ρήτορες. Δάσκαλοι θα πρέπει να υπήρχαν όχι μόνο 

στα μεγάλα κέντρα αλλά και στις μικρότερες πόλεις , ή ακόμη και στα 

χωριά, αφού παντού ήταν ανάγκη να υπάρχουν γραφείς , νοτάριοι και 

επιστολογράφοι. Η βασική εκπαίδευση ήταν ολότελα ιδιωτική , χωρίς 

καμιά επιχορήγηση από το κράτος ή τις πόλεις. Αντίθετα , η ανώτερη 

εκπαίδευση , οι σχολές γραμματικής και ρητορικής επιχορηγούνταν από 

το κράτος, που διατηρούσε έδρες δημόσιων καθηγητών. Τέτοιες έδρες 

υπήρχαν σε πολλές  πόλεις και οπωσδήποτε στις πρωτεύουσες των 

επαρχιών, δηλαδή ασφαλώς και στη Γόρτυνα. Οι γραμματικοί και οι 

ρήτορες ανήκαν στα μεσαία και υψηλά κοινωνικά στρώματα και τα 

εισοδήματά τους ήταν σημαντικά». 

                        (Δ.ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ , «Ρωμαϊκή Κρήτη (1
ος

 αι. π.χ. – 5
ος

 αι. μ.χ.)» , 

Κρήτη Ιστορία και Πολιτισμός , τομ. Α , εκδ. Τυποκρέτα , Ηράκλειο 1987 , σελ.310-

311.) 
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 Κεφάλαιο 2
ο
 

 

«Η Εκπαίδευση των νέων στην αρχαία Σπάρτη» 

Σύμφωνα με τον μύθο, οι σπαρτιάτες είχαν άφθονο χρόνο στην διάθεση 

τους για πνευματική καλλιέργεια, όντας απελευθερωμένοι από την 

ανάγκη πλουτισμού. Περνούσαν όλο το χρόνο τους αφιερωμένοι στην 

εκπαίδευσή τους σύμφωνα με τα σπαρτιατικά ιδεώδη. Ο χρόνος τους 

μοιραζόταν ανάμεσα στην φυσική εξάσκηση, το κυνήγι, τα δημόσια 

πράγματα και τις ‘’λέσχες’’. Τα σπαρτιατικά σχολεία ήταν μόνο για τους 

όμοιους, δηλαδή για εκείνους μπορούσαν να πληρώσουν την εγγραφή σε 

είδος. Ωστόσο, εκεί γίνονται επίσης δεκτά και άλλα παιδιά, αρκεί 

κάποιος να συνείσφερε εκ μέρους τους το απαιτούμενο τίμημα. Στη 

Σπάρτη το αγόρι έμενε σπίτι του ως τα επτά του χρόνια. Οι γονείς τους 

φρόντιζαν να παίρνουν μαζί τους τα αρσενικά παιδιά στα φειδίτια, τις 

κοινές τράπεζες των Σπαρτιατών. Τα αγόρια ήδη εκπαιδεύονταν στον 

σπαρτιατικό τρόπο ζωής. Τα κορίτσια έμεναν σπίτι και έπαιρναν το 

γεύμα μαζί με την μητέρα τους. Μετά τα επτά τους χρόνια τα αγόρια 

απομακρύνονταν από το σπίτι και οργανώνονταν σε έναν ιδιαίτερα 

συστηματικό τρόπο εκπαίδευσης σε αγέλες ή βούες. Υποδιαιρέσεις των 

αγελών ήταν οι ίλες, όπου η κάθε μια είχε 64 αγόρια. Οι αγέλες 

τρέφονταν, κοιμούνταν και έπαιζαν μαζί και βρίσκονταν υπό την 

εποπτεία του παιδονόμου. Βοηθοί του ήταν οι μαστιγοφόροι, οι οποίοι 

επέβαλαν τη σκληρή πειθαρχία. Επίσης στην εκπαίδευση των αγοριών 

συμμετείχε ένας νέος που είχε συμπληρώσει το 20
ο
 έτος της ηλικίας του 

και ονομαζόταν είρην. Αυτός παρακολουθούσε τις μάχες τους και τους 

χρησιμοποιούσε ως υπηρέτες στο σπίτι του.  

                                                  (Αμαλίας Κ. Ηλιάδη, http://el.wikipedia.org/wiki)          

 

 

Στην Αρχαία Σπαρτή, τα αγόρια μετά την ηλικία των επτά ετών 

ακολουθούσαν τον πατέρα τους στα φειδίτια ή φιλίτια, τα οποία ήσαν 

κοινές τράπεζες και εκεί εκπαιδεύονταν μέσο συζητήσεων σε πολιτικά 

θέματα και στο σπαρτιατικό τρόπο ζωής. Μετά τα 14-15 τους έτη τα 

http://el.wikipedia.org/wiki
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αγόρια οργανώνονταν σε αγέλες ή βούες και διαιρούντο σε ίλες. Κάθε 

ίλη είχε 64 αγόρια κάτω από έναν παιδονόμο. Τα παιδιά έμεναν συνεχώς 

μαζί, κοιμούνταν, έπαιζαν και εκπαιδεύονταν στην πειθαρχία, την οποία 

επέβαλαν οι μαστιγοφόροι, βοηθοί του παιδονόμου. Μέσα σ’ αυτά 

μάθαιναν ράμματα.    

                                                                     (http://vatopaidi.wordpress.com)  

 

Επίσης οι Σπαρτιάτες έδειχναν μεγάλη επιμέλεια για την ωδική και 

μουσική αγωγή. Τα τραγούδια τους ήταν τέτοια, ώστε να κεντρίζουν και 

να ξεσηκώνουν την ψυχή τους και να τους εμπνέουν ενθουσιασμό και 

ορμή για δράση.    

                                                                              (Πλούταρχος, Λυκούργος, 21)                                                                                                                                                                      

                                                      (Μ. κ Ντ. Καραμπάγια, Αρχαία Ελλάδα- ο τόπος κ 

οι άνθρωποι, εκδ, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2001,σελ. 64-75) 

 

 

Επιπλέον ο Λυκούργος καθόρισε τα κορίτσια να ασκούνται με επιμέλεια 

στο τρέξιμο, στην πάλη και στο ρίξιμο του δίσκου και του ακοντίου, 

ώστε να είναι σε θέση να κάνουν υγιή παιδιά και να υποφέρουν ρωμαλέα 

τις ωδίνες του τοκετού. Μ’ αυτόν τον τρόπο καταπολεμήθηκε η 

μαλθακότητα και η κλειστή ζωή και τα κορίτσια συνήθιζαν, εξίσου με τα 

αγόρια, να παίρνουν μέρος γυμνά σε πομπές. Η γύμνια των κοριτσιών 

είχε ως αποτέλεσμα να συνηθίζουν στην απλότητα και στην επιδίωξη της 

υγείας και ακόμη προκαλούσε στις γυναίκες ένα ευγενές συναίσθημα 

υπεροχής, γιατί τις έκανε να βλέπουν ότι δεν ήταν σε τίποτε κατώτερες, 

άλλα και οι ίδιες είχαν αρετή και φιλοτιμία. 

                                                                                      (Πλούταρχος, Λυκούργος, 14)     

                                                          (Μ. κ Ντ. Καραμπάγια, Αρχαία Ελλάδα-ο τόπος 

κ οι άνθρωποι, εκδ, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2001,σελ. 64-75) 

Την εκπαίδευση των παιδιών στην Αρχαία Σπάρτη αναλάμβανε το 

κράτος από τα επτά τους χρόνια. Ζούσαν σε ομάδες (αγέλες) και είχαν 

επικεφαλή τον Παιδονόμο. Βάση της αγωγής ήταν η άσκηση του 

σώματος και η καλλιέργεια της πολεμικής αρετής. Κατά δεύτερο λόγο 

http://vatopaidi.wordpress.com/
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διδάσκονταν ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, μουσική και χορό. Η 

εκπαίδευση των κοριτσιών ήταν ανάλογη και γινόταν σε ιδιαίτερους 

χώρους.         

                                                            ( Πρασινιώ Ψώρα,  http://www.pedia.gr ) 

 

 

Σύμφωνα, με τον Ξενοφώντα και τον Πλούταρχο η αγωγή είναι 

στρατιωτική και ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να δώσει στο κράτος 

άξιους πολεμιστές. Έτσι συνέπεια ήταν ότι τα ανάπηρα παιδιά τα έριχναν 

στον Καιάδα. Τα παιδιά της Σπάρτης ήταν οργανωμένα σε στρατιωτικές 

ομάδες, με παιδευτικό ρόλο. Από την ηλικία των 7 ετών την ανατροφή 

των παιδιών αναλάμβανε η Πολιτεία με τους παιδονόμους, που είχαν την 

επίβλεψη των νέων, τους δίδασκαν λίγα γράμματα και μουσική, τους 

σκληραγωγούσαν τιμωρώντας και μαστιγώνοντας. Συνήθιζαν οι νέοι να 

περπατούν ξυπόλυτοι, να κοιμούνται πάνω σε καλάμια και να είναι 

λιτοδίαιτοι. Η αυστηρή πειθαρχεία και η τυφλή υποταγή στους 

ανώτερους ήταν τα βασικότερα καθήκοντα της νεολαίας. Στα κορίτσια 

είχαν αφήσει μεγάλες ελευθερίες. Μαζί με τα αγόρια γυμνάζονταν και 

αυτά. Η αγωγή αυτή, που εφαρμοζόταν στα παιδιά μέχρι της ηλικίας 20 

ετών, παρεχόταν σε κρατικά ιδρύματα υπό την εποπτεία των Εφόρων και 

μακριά από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Το πρόγραμμα αγωγής 

στους έφηβους περιλάμβανε την εξάσκησή τους στη μουσική και σε 

διάφορα αγωνίσματα. Επίσης τους δίδασκαν να είναι υπερήφανοι, 

ορμητικοί και σύντομοι στην ομιλία τους. Από τα 20 έως τα 30 τους 

χρόνια, η αγωγή των νέων ήταν αποκλειστικά στρατιωτική.      

                                                                                       ( http://portal.kathimerini.gr  )                                            

 

 

 

 

 

http://www.pedia.gr/
http://portal.kathimerini.gr/
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