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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι σύγχρονοι χαρτογράφοι χρησιµοποιούν τον όρο Λακωνία, για να δη-

λώσουν τη νοτιοανατολική περιοχή της Πελοποννήσου και Μεσσηνία για τη 

νοτιοδυτική. Ωστόσο, η συγκεκριµένη ορολογία δεν ταυτίζεται µ’ αυτή που 

χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι συγγραφείς1. Οι τελευταίοι συνήθως αναφέρο-

νταν στη νοτιοανατολική περιοχή της Πελοποννήσου µε τον όρο 

Lakeda…mwn2, ενώ χρησιµοποιούσαν διαφορετικούς όρους για να δηλώσουν 

την περιοχή µε την έννοια της υπαίθρου, η οποία τελούσε υπό την κατοχή της 

Σπάρτης3. Ειδικότερα, ο Θουκυδίδης4, ο Παυσανίας5, ο Στράβων6 κι άλλοι7 

χρησιµοποιούσαν τον όρο Lakwnik», µε ή χωρίς τις λέξεις gÁ ή cèra8. Υ-

πήρχαν βέβαια και περιπτώσεις που χρησιµοποιούνταν άλλες παραλλαγές του 

όρου. Ο Ηρόδοτος, για παράδειγµα, παραθέτει ¹ L£kaina cèrh και tÕ 

LakwnikÕn9. Ο Ξενοφών, ο οποίος συνήθως γράφει ¹ Lakwnik»10, σε δύο 

περιπτώσεις χρησιµοποιεί τον όρο ¹ L£kaina11. Όταν αναφέρονταν στην ε-

ποχή κατά την οποία η επικράτεια της Σπάρτης εκτεινόταν δυτικά του Ταΰγε-

του, περιελάµβαναν όλη αυτή την περιοχή στη Lakwnik¾ . Πριν από το 369 

                                                 
1 Ο όρος Λακωνία δεν απαντούσε στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Ήταν η ελληνική απόδοση 
του λατινικού όρου Laconia, βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-
362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 4-5; BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1280.    
2 βλ. Όµηρος, Ιλιάς, 2.581-585. | Σχόλια εις την Οµήρου Οδύσσεια(Scholia vetera), 21.13-15. | Ψευδο-
Σκύλαξ, 46. | Ξενοφών, Ελληνικά, 4.8.7; 4.7.2 | Ηρόδοτος, 7.234; 6.58. | Θουκυδίδης, 5.18.10; 5.23.5; 
5.41.2. Ο όρος Lakeda…mwn ήταν πιο παλιός ως προς τη χρήση του και επιπλέον είχε πιο επίσηµο 
χαρακτήρα. Χρησιµοποιούνταν για να δηλώσει πρώτον το αστικό και πολιτικό κέντρο του κράτους 
της Σπάρτης και δεύτερον την επικράτεια του στο νοτιοανατολικό τµήµα της Πελοποννήσου. Σχετικά 
µε τη χρήση του όρου στην αρχαία γραµµατεία, βλ. BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1269-
1272.  
3 Ο όρος L£kwn και τα παράγωγα της δεν είχαν κύρος στη Σπάρτη και χρησιµοποιούνταν µόνο από 
µη Σπαρτιάτες, όταν αυτοί αναφέρονταν στην ύπαιθρο της επικράτειας της Σπάρτης ή σε κάτοικο της 
υπαίθρου ασχέτως πολιτικού καθεστώτος. Σχετικά, βλ. TOYNBEE, A.J., “The growth of Sparta”, 
JHS 33(1913), σελ. 265.  
4 βλ. Θουκυδίδης, 2.27; 4.56; 5.33.1; 5.34.1; 6.105; 8.19. 
5 βλ. 3.2.6; 3.21.3; 2.3.5; 4.16.8. 
6 βλ. 2.5.20; 8.4.1; 8.4.4; 8.5.3; 8.6.17. 
7 βλ. Πολύβιος, 5.92,2; 2.54.8; 5.19.2-3; 5.19.7; 5.19.24; 16.17.4; 16.17.20; 16.17.37. | Ισοκράτης, 
Ελένης Εγκώµιον, 63. Στις επιγραφές ο όρος Lakwnik», µε τη σηµασία της επικράτειας της Σπάρτης, 
απαντά σε τρεις περιπτώσεις, βλ. IG XII 5; 542; 22. Γενικά για τη χρήση του όρου Lakwnik», βλ. 
BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1278-1279. 
8 Υπάρχουν δύο περιπτώσεις, στις οποίες δε χρησιµοποιείται ο όρος Lakwnik», αλλά Sp£rth, βλ. 
Ευστάθιος, Παρεκβολαί εις την Οµήρου Ιλιάδα, 1.455.13-14. | Φερεκύδης, FGrHist 3, απ. 168. Σχετι-
κά µε τις δύο αυτές εξαιρέσεις βλ. BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1274.   
9 βλ. 7.235.1; 3. 
10 βλ. 4.7.6; 6.5.21; 4.8.8; 6.2.31. 
11 βλ. 7.1.25; 7.1.29. 
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π.Χ. η Σπάρτη είχε υπό τον έλεγχό της και τη Μεσσηνία12. Για αυτό το λόγο 

χρησιµοποιούσαν τον όρο Lakwnik¾ για όλη τη νότια περιοχή της 

Πελοποννήσου13. 

Ο Θουκυδίδης µας πληροφορεί, ότι τα δύο πέµπτα της Πελοποννήσου ή-

ταν υπό την κυριαρχία της Σπάρτης14. Η διαδικασία εδραίωσης της κυριαρχί-

ας της σ’ ολόκληρο το νότιο τµήµα της Πελοποννήσου ήταν σταδιακή. Η 

Σπάρτη µετά την εδραίωση του κράτους της στην κοίλη Λακεδαίµονα15 και 

στη γύρω από αυτή ευρύτερη περιοχή16, στράφηκε αργά αλλά σταθερά σε µία 

επεκτατική πολιτική, η οποία κράτησε µέχρι τον 6ο π.Χ. αιώνα. Στο πρώτο 

στάδιο αυτής της εξέλιξης στράφηκε προς τα βόρεια σύνορά της. Η κατάληψη 

της A„gÚtidoj17 και ο εξανδραποδισµός της από τους βασιλείς της Σπάρτης 

                                                 
12 Το 369 π.Χ. ο Επαµεινώνδας µε τη βοήθεια των Αρκάδων ελευθέρωσε τη Μεσσηνία από τη Σπαρ-
τιατική κυριαρχία. βλ. DAVID, E., Sparta Between Empire and Revolution(404-243). Internal Prob-
lems and Their Impact on Contemporary Greek Consciousness, Σάλεµ 1981, σελ. 88-95; 
CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 128-
129, 294-302.   
13 βλ. Θουκυδίδης, 2.25; 4.3. | Ξενοφών, Ελληνικά, 6.2.31; 7.1.25. | Στράβων, 8.4.1. Για την περίοδο 
πριν από το 369 π.Χ. οι αρχαίοι συγγραφείς δε χρησιµοποιούσαν τον όρο Μεσσηνία, όταν αναφέρο-
νταν στο νοτιοδυτικό τµήµα της Πελοποννήσου. Η συγκεκριµένη λέξη όριζε την επικράτεια της πό-
λης της Μεσσήνης, η οποία ιδρύθηκε µετά το 369 π.Χ.. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 
οι όροι Μεσσηνία και Μεσσήνη δεν κάλυπταν τη γεωγραφική περιφέρεια τoυ σύγχρονού µας νοµού. 
Η επικράτεια της πόλης της Μεσσήνης κάλυπτε µόνο το βόρειο τµήµα της περιοχής. Η Σπάρτη και 
µετά το 369 π.Χ. διατήρησε υπό την κυριαρχία της το νότιο τµήµα της Μεσσηνίας. βλ. MEYER, E., 
“Messenien und die Stadt Messene”, RE Suppl. XV(1978), σελ. 136-289.       
14 βλ. Θουκυδίδης, 1.10.2: Lakedaimon…wn... ka…toi Peloponn»sou tîn pšnte t¦j dÚo mo…raj 
nšmontai, tÁj te xump£shj ¹goàntai kaˆ tîn œxw xumm£cwn pollîn. 
15 βλ. TOYNBEE, A., Some Problems of the Greek History, Οξφόρδη 1969, σελ. 163-174; 
CHRIMES, K.M.T., Ancient Sparta. A Re-examination of the evidence, Κοννέκτικατ 1971, σελ. 273-
287.   
16 ∆ιαφωνίες µεταξύ των µελετητών εγείρονται σχετικά µε το γεγονός, αν η προσάρτηση των Αµυ-
κλών, της Φάριδος, των Γερονθρών, της περιοχής του Έλους και των παράλιων περιοχών του Λακω-
νικού κόλπου, έλαβε χώρα µετά την κατάκτηση της Αιγύτιδος και της Σκιρίτιδος στο βόρειο σύνορο. 
Οι Toynbee και Forrest, αποδεχόµενοι τη µαρτυρία του Παυσανία, θεωρούν, ότι προηγήθηκε η κατά-
κτηση της Αιγύτιδος και της Σκιρίτιδος των παραπάνω κατακτήσεων. Αντίθετα, ο Cartledge, µε βάση 
κυρίως επιγραφικά και αρχαιολογικά δεδοµένα, θεωρεί ότι η Σπάρτη είχε υπό τον έλεγχό της την υπό 
συζήτηση περιοχή, πριν από την εδραίωση στα βόρεια σύνορα της, και ότι την εποχή του Τήλεκλου 
επήλθε η πολιτική ενσωµάτωση. Σχετικά, βλ. TOYNBEE, A., Some Problems of the Greek History, 
Οξφόρδη 1969, σελ. 174-179; FORREST, W.G., A History of Sparta 950-192 B.C., Λονδίνο 1968, 
σελ. 31-34; CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 
1979, σελ. 98-100, 107-108, 120-121; CARTLEDGE, P., “Early Lakedaimon: The Making of a Con-
quest-State”, in ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ. Lakonian Studies in Honour of HECTOR CATLING, ed. by 
SANDRES, J., Οξφόρδη 1992, σελ. 49-55.      
17 Η AŠguj ήταν ο οικισµός πέριξ του οποίου εκτεινόταν η περιοχή της A„gÚtidoj. H A„gÚtij, µε 
την AŠgun στη θέση Τσάµαινα, του χωριού Κεραµιδάκι, ορίζεται ως ο χώρος κατά µήκος των δυτι-
κών και ανατολικών υπωρειών του Β. Ταϋγέτου, από τη βορειότερη απόληξη του το Λεοντάρι και 
νότια µέχρι τις πηγές του Καρνίωνος, µε τις κοιλάδες του Καρνίωνος(Ξερίλα), του Θειούντος και 
αυτής του άνω Ευρώτα, βλ. BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1310-11; ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ., 
“Τοπογραφικά Αίγυος και Αιγύτιδος”, Πρακτικά Α΄ Τοπικού Συνεδρίου Λακωνικών 
Μελετών(Μολάοι 5-7 Ιουνίου 1982), σελ. 263-267.  
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Αρχέλαο και Χαρίλαο18 στις αρχές του 8ου π.Χ. αιώνα είναι τα πρώτα γεγονό-

τα της επεκτατικής πολιτικής της Σπάρτης. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειώσου-

µε, ότι η περιοχή αυτή είχε εισέλθει στην σφαίρα επιρροής της Σπάρτης από 

πολύ νωρίς19. Την ίδια εποχή θα πρέπει πιθανόν να χρονολογηθεί και η προ-

σάρτηση της περιοχής της Σκιρίτιδος20. Η προσάρτηση της Αιγύτιδος άνοιξε 

το δρόµο για τη Μεσσηνία, καθώς µέσω αυτής η Σπάρτη ήλεγχε τα περάσµα-

τα από και προς τη δεύτερη21. Κατά το δεύτερο µισό του 8ου π.Χ. αιώνα η 

Σπάρτη στρέφει το ενδιαφέρον της στην περιοχή της Μεσσηνίας. Αποτέλεσµα 

αυτού του ενδιαφέροντος ήταν ο Πρώτος Μεσσηνιακός Πόλεµος22, ο οποίος 

χρονολογείται την περίοδο 740-720 π.X. και ο οποίος έληξε βρίσκοντας νικη-

τή την Σπάρτη23. Το σηµαντικότερο όφελος ήταν η εύφορη κοιλάδα της 

Μεσσηνίας24. Ωστόσο, φαίνεται, ότι δεν ολοκληρώθηκε την περίοδο αυτή η 

κατάκτηση της Μεσσηνίας, γιατί η Σπάρτη επανήλθε στην περιοχή περίπου το 

690 π.Χ.25, οπότε και προσάρτησε την περιοχή ανάµεσα στον ποταµό Νέδα 

                                                 
18 βλ. Παυσανίας, 3.2.5.  
19 βλ. Έφορος, FgrHist 70, απ. 117(το χωρίο του Έφορου διασώζει ο Στράβων, 8.5.4). Σύµφωνα µε 
τον Bölte οι πληροφορίες τόσου του Έφορου, όσου και του Παυσανία(3.2.5), πιθανόν προέρχονται 
από έτοιµο υλικό και παρέχουν ενδείξεις για κατασκευασµένο ιστορικό παρελθόν. Η Σπάρτη, παρου-
σιάζοντας της περιοχή της Αιγύτιδος να βρίκεται υπό την κατοχή της αµέσως µετά την κάθοδο των 
∆ωριέων, πιθανόν αποσκοπούσε στην απόκτηση κυριαρχικών δικαιωµάτων µακρόχρονης κατοχής 
και χρησικτησίας. βλ. BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1311.  
20 Ο Cartledge υποθέτει ότι η προσάρτηση της Αιγύτιδος προηγήθηκε αυτής της Σκιρίτιδος, βλ. 
CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 100, 
103. Η Σκιρίτις βρισκόταν κι αυτή στο βόρειο τµήµα της Λακωνίας. Συγκεκριµένα, πρέπει να οριζό-
ταν στα δυτικά από τον ποταµό Ευρώτα, προς βορρά από τα υψώµατα Καπαρέλι και Κερασιά, στα 
νότια από την περιοχή που καταλαµβάνει το σηµερινό χωριό Κονιδίτσα και στα ανατολικά από το 
Λιµπιτοβίσιο ρέµα. βλ. BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1308-1309; GEYER, F., “Skiritis”, 
RE III(1927), σελ. 536-7; ANDREWES, A.-GOMME, A.W.-DOVER, K.J., A Historical Commen-
tary on Thucydides, Vol. IV, Οξφόρδη 1970, σελ. 33-34. 
21 Για τους οδικούς άξονες που συνέδεαν την Αιγύτιδα µε τη Μεσσηνία, βλ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ.Α., Η 
Νότια Μεγαλοπολιτική Χώρα από τον 8ο π.Χ. ως τον 4ο µ.Χ. αιώνα[Συµβολή στην Τοπογραφίας της], 
Αθήνα 1988, σελ. 220-221. 
22 Για τα γεγονότα και τις συνέπειες του Πρώτου Μεσσηνιακού Πολέµου, βλ. CARTLEDGE, P., 
Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 112-126; FORREST, 
W.G., A History of Sparta 950-192 B.C., Λονδίνο 1968, σελ. 69-78; MEYER, E., “Messenien und die 
Stadt Messene”, RE Suppl. XV(1978), σελ. 240-253; CHRIMES, K.M.T., Ancient Sparta. A Re-
examination of the evidence, Κοννέκτικατ 1971, σελ. 288-304. 
23 Για τη χρονολόγηση του Πρώτου Μεσσηνιακού Πολέµου, βλ. TOYNBEE, A., Some Problems of 
the Greek History, Οξφόρδη 1969, σελ. 180, σηµ.4.  
24 Η κοιλάδα της Μεσσηνίας, από την οποία διέρχεται ο ποταµός Παµισός, χωρίζεται από τα υψώµα-
τα ανατολικά του όρους Ιθώµη, σε δύο τµήµατα: το νότιο τµήµα, το οποίο καλύπτει η πεδιάδα της 
Μακαρίας και το βόρειο, το οποίο καλύπτει αυτή της Στενύκλαρου.  
25 Για τη χρονολόγηση του ∆εύτερου Μεσσηνιακού πολέµου, βλ. TOYNBEE, A., Some Problems of 
the Greek History, Οξφόρδη 1969, σελ. 181, σηµ.6; CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Re-
gional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 127-8. 
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και τις πηγές του ποταµού Παµισού26. Στο ίδιο χρονικό και πολιτικό πλαίσιο 

θα πρέπει να ενταχθεί η προσπάθεια της Σπάρτης να επεκτείνει την κυριαρχία 

της στην περιοχή νότια και δυτικά του Αλφειού. Ο λόγος είναι προφανής. Ο 

έλεγχος της κοιλάδας του Θειούντος και του Αλφειού στη λεκάνη της Μεγα-

λόπολης ήταν απαραίτητος, πρώτον για την εποπτεία των περασµάτων από τη 

Λακωνία προς τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και δεύτερον γιατί αποτελούσε 

φυσικό σηµείο συνάντησης βόρειας Μεσσηνίας, νοτιοδυτικής Αρκαδίας και 

νότιας Ηλείας27. Οι πηγές παραδίδουν ευκαιριακά, ότι συγκρούστηκε µε τους 

Φιγαλείς και τους Ορεσθάσιους Μαινάλιους28. Η εδραίωση της Σπάρτης στα 

νότια του Αλφειού θα πρέπει να έλαβε χώρα στα µέσα του 6ου π.Χ. αιώνα, ε-

ποχή στην οποία χρονολογείται το απόσπασµα συνθήκης µε τη Τεγέα29. Η 

διαµόρφωση της επικράτειας της ολοκληρώθηκε το 544 π.Χ.30 µε την προ-

                                                 
26 Για τα γεγονότα και τις συνέπειες του ∆εύτερου Μεσσηνιακού Πολέµου, βλ. CARTLEDGE, P., 
Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ 127-129, 136; MEYER, 
E., “Messenien und die Stadt Messene”, RE Suppl. XV(1978), σελ. 250-253. 
27 βλ. FORREST, W.G., A History of Sparta 950-192 B.C., Λονδίνο 1968, σελ. 70-77.  
28 βλ. Παυσανίας, 8.39.3-5. | Πολύαινος, 6.27.2. Η χρήση του µύθου των Ατρειδών από τη Σπάρτη και 
η ανακοµιδή των οστών του Ορέστη είναι ενδείξεις της προσπάθειας της να υποτάξει την Ορεσθίδα 
των Ορεσθασίων. 
29 Η άνοδος της Μαντίνειας, αλλά κυρίως της Τεγέας είχε σαν άµεση συνέπεια να εποφθαλµιούν τη 
δυτική Αρκαδία. Η υιοθέτηση του έθνους των Μαιναλίων από τη Τεγέα ήταν η κύρια αιτία διαµάχης 
µε τη Σπάρτη, γιατί αποτελούσε  απειλή για τον έλεγχο της κοιλάδας του Αλφειού στη λεκάνη της 
Μεγαλόπολης(βλ. FORREST, W.G., A History of Sparta 950-192 B.C., Λονδίνο 1968, σελ. 70-77; 
CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 137-
9). Το κείµενο της συνθήκης παραδίδεται από τον Αριστοτέλη(απ. 592). Οι Wade-Gery και Leahy 
χρονολογούν τη συνθήκη τον 6ο π.χ. αιώνα(βλ. WADE – GERY, H., “The «Rhianos – Hypohtesis»”, 
in Ancient Society and Institutions. Studies presented to V. EHRENBERG, Οξφόρδη 1966, σελ. 297-8; 
LEAHY, D.M., “The Sparta Defeat at Orchomenos”, Phoenix 12(1958), σελ. 163. Αντίθετα, τον 5ο 
αιώνα οι Busolt και Swoboda(βλ.BUSOLT, G.–SWOBODA, H., Griechische Staatkunde, München 
1926, σελ. 1320, σηµ.3; 1329, σηµ.5. Η συνθήκη βρίσκει την καλύτερη ερµηνεία της, αν τοποθετη-
θούν τα όρια ™p' 'Alfeiù στη Μεγαλόπολη(βλ. LEAHY, D.M., “The Sparta Defeat at Orchomenos”, 
Phoenix 12(1958), σελ. 163; WADE – GERY, H., ό.π., σελ. 297-8, 302), στην περιοχή του Ορεσθα-
σίου. Ο οικισµός αυτός απετέλεσε στον εξής τον τελευταίο σταθµό των στρατών της Σπάρτης στην 
πορεία τους για την υπόλοιπη Πελοπόννησο και την Ελλάδα(βλ. Ηρόδοτος, 9.11; Θουκυδίδης, 5.64). 
Η λακωνική εξάρτηση είχε συνέπειες και στην οικιστική οργάνωση της περιοχής. Από τα µέσα του 
6ου π.Χ. αιώνα οργανώνονται οικισµοί-φυλάκια, το Leàktron στο σηµερινό Λεοντάρι, ο Krîmnoj 
στην νότια όχθη δεξιά του Gaqe£ta και η Malša στην κοιλάδα του Βουτσαρά, σε θέσεις κλειδιά για 
τον έλεγχο των οδικών αξόνων που συνέδεαν τη Σπάρτη µε τη Μεγαλόπολη, τη Μεσσηνία και την 
Ηλεία(βλ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ.Α., Η Νότια Μεγαλοπολιτική Χώρα από τον 8ο π.Χ. ως τον 4ο µ.Χ. αιώ-
να[Συµβολή στην Τοπογραφία της], Αθήνα 1988, σελ. 205-216; 220-1).    
30 Ο Wade-Gery χρονολογεί την προσάρτηση της Θυρεάτιδος και των Κυθήρων από τη Σπάρτη το 
544 π.Χ., βλ. WADE-GERY, H.T., “A Note on the Origin of the Spartan Gymnopaidiai”, CQ 
43(1949), σελ. 79. 
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σάρτηση της Θυρεάτιδος31 και παρέµεινε σταθερή και αναλλοίωτη µέχρι την 

απώλεια της Μεσσηνίας το 369 π.Χ. 

Η γεωπολιτική ανακατάταξη στο νότιο τµήµα της Πελοποννήσου είναι 

προφανές, ότι προκάλεσε αναπροσαρµογές σε πληθυσµιακό, κοινωνικό και 

πολιτικό επίπεδο. Ωστόσο, µόλις τον 5ο αιώνα διαπιστώνουµε, ότι ένας και-

νούριος κόσµος έχει γεννηθεί στο συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο, αλλά ελά-

χιστα γνωρίζουµε για τις ζυµώσεις που µεσολάβησαν µέχρι να παγιωθεί. 

Πληροφορίες για τη γεωπολιτική συγκρότηση του νέου κράτους και ειδικότε-

ρα για τον τρόπο µε τον οποίο οι Σπαρτιάτες χειρίστηκαν το ζήτηµα του κα-

θεστώτος των πληθυσµών, που ετέθησαν υπό τον έλεγχο τους, δε µας σώζο-

νται σε πηγές σύγχρονες του 6ου π.Χ. αιώνα. Ο Ηρόδοτος, µέσα από τα λόγια 

του εξόριστου βασιλιά της Σπάρτης ∆ηµάρατου στον Ξέρξη, για πρώτη φορά 

στην αρχαία γραµµατεία, τουλάχιστον για το χρονικό διάστηµα από το 544 

π.Χ. µέχρι την περίοδο των περσικών πολέµων, σκιαγραφεί τη γεωπολιτική 

κατάσταση της Λακωνίας32. Συγκεκριµένα, µας πληροφορεί, ότι οι Λακεδαι-

µόνιοι ήταν αριθµητικά πολλοί και διέµεναν σε πολλές πόλεις. Στη συνέχεια, 

τους διακρίνει σε δύο πληθυσµιακές οµάδες, τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι κα-

τοικούσαν στην πόλη της Σπάρτης και αριθµούσαν οκτώ χιλιάδες και τους 

λοιπούς Λακεδαιµόνιους33. Το απόσπασµα του Ηροδότου αφήνει να εννοηθεί 

ότι από τη στιγµή που οι Σπαρτιάτες είχαν το δικό τους οικιστικό κέντρο, τη 

Σπάρτη, «o† ge m�n ¥lloi LakedaimÒnioi» διαβιούσαν στις υπόλοιπες πό-

λεις, που συµπλήρωναν το γεωπολιτικό χάρτη της Λακωνίας34. 

                                                 
31 Η περιοχή της Θυρεάτιδος όριζε το βορειοανατολικό σύνορο της Λακωνίας, βλ. Θουκυδίδης, 
2.27.2; 4.56.2. Θα πρέπει να οριζόταν στο βορρά από το βουνό Ζάβιτσα, στα δυτικά από την οροσει-
ρά του Πάρνωνα, στον νότο από το Βρασυάτη ποταµό, στην περιοχή του Άγιου Ανδρέα και στα ανα-
τολικά από το παράλιο Άστρος, βλ. PRITCHETT, K., Studies in Ancient Greek Topography, Part VI, 
Μπέρκλεϊ, Λος Άντζελες, Λονδίνο 1989, σελ. 94; PRITCHETT, K., Studies in Ancient Greek Topog-
raphy, Part ΙΙΙ, Μπέρκλεϊ, Λος Άντζελες, Λονδίνο 1980, σελ. 111; BÖLTE, F., “Sparta”, RE 
IIIA(1929), σελ. 1304-5.    
32 βλ. Ηρόδοτος, 7.234.2. 
33 Ο Ηρόδοτος και σ’ άλλο χωρίο(9.70) έµµεσα διακρίνει τους Λακεδαιµόνιους σ’ αυτούς που διαµέ-
νουν στη Σπάρτη και σ’ αυτούς που διαµένουν εκτός αυτής. 
34 Την ύπαρξη πολλών οικιστικών εγκαταστάσεων πιστοποιεί και ο Σκύλαξ ο Καρυανδεύς στο τέλος 
του 5ου π.Χ. αιώνα. Συγκεκριµένα, στο κεφάλαιό του για τη Λακεδαίµονα(45-46) αναφέρει το εξής: 
Lakedaˆmwn Ÿqnoj, kaˆ pÒleij ™n aÙtÍ e„s…n...E„sˆ dš kaˆ ¥llai pollaˆ pÒleij Lakedai-
mon…wn. ™n mesoge…a d\ ™stˆ Sp£rth kaˆ ¥llai pollaˆ. Ένας κατάλογος των πόλεων των Λακε-
δαιµονίων του 4ου π.Χ. αιώνα, ο οποίος αποδίδεται στον Αθηναίο συγγραφέα Ανδροτίονα, κάνει 
λόγο για την ύπαρξη εκατό πόλεων(βλ. FGrH 324, απ. 63). Οµοίως, ο Στέφανος ο Βυζάντιος αναφέ-
ρεται σε εγκαταστάσεις της Λακωνίας µε τη στερεότυπη έκφραση m…a tîn ˜katÒn. Τέλος, ο Στρά-
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∆ιαβάζοντας κάποιος το παραπάνω χωρίο θα αναρωτηθεί, σε ποια πληθυ-

σµιακή οµάδα αναφέρεται ο Ηρόδοτος µε τον όρο «o† ge m�n ¥lloi Lake-

daimÒnioi». Ο όρος LakedaimÒnioi περιλάµβανε τους Σπαρτιάτες και τους 

περίοικους35. Το στοιχείο αυτό δε φαίνεται ότι ήταν άγνωστο στον Ηρόδοτο. 

Ο ίδιος µας παραδίδει, ότι στο στρατό των Λακεδαιµονίων στη µάχη των 

Πλαταιών είχαν συµπεριληφθεί ...tîn perio…kwn Lakedaimon…wn log£dej 

pentakisc…lioi Ðpl‹tai...36. Οι µαρτυρίες άλλων αρχαίων συγγραφέων, άλ-

λοτε άµεσα και άλλοτε έµµεσα, ενισχύουν την παραπάνω διαπίστωση. Για 

παράδειγµα, ο Θουκυδίδης αναφέρεται στους Κυθήριους µε τη φράση 

...LakedaimÒnioi... tîn perio…kwn...37.  

Ο όρος LakedaimÒnioi δεν εξίσωνε τις δύο πληθυσµιακές οµάδες. Η α-

ντίθεση µεταξύ τους είναι σαφής τόσο σε επίπεδο οικιστικής οργάνωσης, όσο 

και σε κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο. Ο ίδιος ο Ηρόδοτος διαχωρίζει τη Σπάρτη, 

η οποία ήταν το αστικό και πολιτικό κέντρο των Σπαρτιατών, από τα οικιστι-

κά κέντρα των περιοίκων και κατ’ επέκταση τις επικράτειές τους. Επίσης, 

προχωρεί στη σαφή διάκριση των Λακεδαιµονίων σε Ðmo…ouj, δηλαδή τους 

Σπαρτιάτες µε πλήρη πολιτικά δικαιώµατα, και oÙc Ðmo…ouj, δηλαδή τους 

περίοικους38.  

Οµοίως και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς δεν παραβλέπουν να τονίζουν την 

                                                                                                                                          

 
βων µας πληροφορεί ότι στις µέρες του, εκτός από τη Σπάρτη, συνάντησε και τριάντα pol…cnai των 
Λακεδαιµονίων(βλ. 8.4.11).
35 βλ. CARTLEDGE, Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
177; FORREST, W.G., A History of Sparta 950-192 B.C., Λονδίνο 1968, σελ. 131-137; HAMPL, F., 
“Die Lakedaimonische Perioeken”, Hermes 72(1937), σελ. 1, 7; THOMMEN, L., Lakedaimonion 
Politeia. Die Entstehung der Spartanischen Verfassung, Στουτγάρδη 1996, σελ. 15; SHIPLEY, G., 
“The Other Lakedaimonias: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and Messenia”, in CPCActs 
4: The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 
1997, σελ. 201; HALL, J.M., “Sparta, Lakedaimon and the Nature of Perioikic Dependecy”, in 
CPCPapers 3: Further Stusies in the Ancient Greek Polis, ed. by FLENSTED-JENSEN, P., Στουτ-
γάρδη 2000, σελ. 73-89. 
36 βλ. Ηρόδοτος, 9.11. Στο χωρίο 9,28 δεν είναι το ίδιο σαφής. Συγκεκριµένα αφήνει να εννοηθεί ότι 
στο στρατιωτικό σώµα των δέκα χιλιάδων Λακεδαιµονίων, εκτός από τους πέντε χιλιάδες Σπαρτιά-
τες, συµµετείχε και ισάριθµο τµήµα περίοικων. 
37 βλ. Θουκυδίδης, 4.53.2. Και στα χωρία 4.8.1 και 3.92.5 οι περίοικοι παρουσιάζονται  ως µέλος του 
σώµατος των Λακεδαιµονίων. Επίσης, βλ. Ξενοφών, Ελληνικά, 6.4.15; Κύρου Ανάβασις, 4.6.14.   
38 Ο Ehrenberg υποθέτει ότι η έκταση του όρου LakedaimÒnioi, προκειµένου να συµπεριλάβει τους 
περίοικους µαζί µε τους Σπαρτιάτες, υποχρέωσε τους τελευταίους να αποκαλούνται`/Omoioi(βλ. 
EHRENBERG, V., “Der Damos im Archaischen Sparta”, in Polis und Imperium. Beiträge zur Alten 
Geschichte, Ζυρίχη 1965, σελ. 217). Οµοίως ο Thommen θεωρεί ότι η χρήση του όρου`/Omoioi οφεί-
λεται αφενός στην ένταξη ων περιοίκων στην polite…a tîn Lakedaimon…wn, αφετέρου στις κινωνι-
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παραπάνω αντίθεση, είτε αναφέρονται στη συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα 

ή σε µέλη της, είτε τέλος στις εγκαταστάσεις τους. Για την πρώτη περίπτωση, 

που η λέξη περίοικος εµφανίζεται να προσδιορίζει συγκεκριµένο άτοµο ή ευ-

ρύτερη πληθυσµιακή οµάδα, έχουµε το παράδειγµα του Θουκυδίδη, ο οποίος 

αναφέρει τον κατάσκοπο των Λακεδαιµονίων Φρύνη ως ¥ndra per…oikon39. 

Σ' ένα άλλο χωρίο προσδιορίζει το διοικητή των στρατιωτικών δυνάµεων της 

Σπάρτης Ευάλα ως Σπαρτιάτη, ενώ το διοικητή των ναυτικών δυνάµεων ∆ει-

νιάδα ως περίοικο40. Ο Ξενοφών στην Κύρου Ανάβαση µιλώντας για το ∆έξιπ-

πο, ο οποίος ήταν διοικητής ενός πολεµικού πλοίου των Σπαρτιατών, τον χα-

ρακτηρίζει L£kwna per…oikon41. Επίσης, στα Ελληνικά του, περιγράφοντας 

τα γεγονότα της πολιορκίας της πόλης της Θήβας από τους Σπαρτιάτες, παρα-

θέτει τις απώλειες του Σπαρτιατικού ιππικού, διακρίνοντας αυτές των Σπαρ-

τιατών απ' αυτές των περιοίκων42. Τέλος, ο Κτησίας, αναφερόµενος στο στρα-

τό του Παυσανία στις Πλαταιές, µας πληροφορεί ότι συγκροτούνταν από τρι-

ακόσιους Σπαρτιάτες, χίλιους περίοικους και έξι χιλιάδες συµµάχους43.  

Στη δεύτερη περίπτωση που εντάσσονται οι µαρτυρίες, οι οποίες αφορούν 

τις εγκαταστάσεις των περιοίκων και κατ’ επέκταση την επικράτεια τους, ο 

Θουκυδίδης, αναφερόµενος στην εκστρατεία του Αγησίλαου το καλοκαίρι 

του 419 π.Χ., παραδίδει, ότι ο στρατός των Λακεδαιµονίων συµπεριλάµβανε 

δυνάµεις από τις πόλεις των περίοικων44. Ο Ξενοφών στη Lakedaimon…wn 

Polite…a  µας πληροφορεί, ότι οι βασιλείς της Σπάρτης διέθεταν κτήµατα σε 

πολλές πόλεις τους45. Επίσης, στα Ελληνικά του παραδίδει ότι ο Αγησίλαος, 

µετά την εισβολή στην Αρκαδία, διέλυσε το στράτευµά του, στέλνοντας τους 

µεν Σπαρτιάτες στη Σπάρτη, τους δε περίοικους στις πόλεις τους46. Στη βιο-

γραφία του Αγησίλαου, κατά την καταγραφή των συνεπειών της µάχης στα 

Λεύκτρα το 371 π.Χ., διακρίνει τα προβλήµατα που αντιµετώπισε το κράτος 

                                                                                                                                          
κές διαφορές µεταξύ των Σπαρτιατών(βλ. THOMMEN, L., Lakedaimonion Politeia. Die Entstehung 
der Spartianischen Verfassung, Στουτγάρδη 1996, σελ. 50-51).    
39 βλ. Θουκυδίδης, 8.6.4.  
40 βλ. Θουκυδίδης, 8.22.1. 
41 βλ. Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις, 5.1.15. 
42 βλ. Ξενοφών, Ελληνικά, 5.4.39. Οµοίως, βλ.7.4.27 και 6.5.25. 
43 βλ. Κτησίας, FGrHist 688, απ.13. 
44 βλ. Θουκυδίδης, 5.54.1. 
45 βλ. Ξενοφών, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, 15.3. 
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της Σπάρτης σε σχέση µε κάθε µια από τις τρεις βασικές κοινωνικές οµάδες 

της, τους είλωτες, τους κατοίκους των περιοικίδων πόλεων και τους 

Σπαρτιάτες47. Πιο λεπτοµερής στη περιγραφή της επικράτειας και των εγκα-

ταστάσεων των περιοίκων είναι ο Ισοκράτης στον Παναθηναϊκό του48. Πιο 

συγκεκριµένα αναφέρει, ότι οι περίοικοι διαβιούσαν σε εδάφη άγονα σε αντί-

θεση µε τους Σπαρτιάτες, που ιδιοποιήθηκαν τις πιο εύφορες εκτάσεις. Επι-

πλέον, οι τελευταίοι τους χώρισαν σε µικρότερες οµάδες και τους εγκατέστη-

σαν σε πολλούς τόπους, περιορισµένους σε έκταση, οι οποίοι θεωρούνταν πό-

λεις, αλλά είχαν µικρότερη δύναµη από τους δήµους της Αττικής. Κλείνοντας 

το θέµα της διάκρισης Σπαρτιατών και περιοίκων πρέπει να σηµειώσουµε, ότι 

από ένα σηµείο και µετά η διάκριση αρχίζει να µεταλλάσσεται και να εξελίσ-

σεται σταδιακά σε πρόβληµα για τη Σπάρτη και τη συνοχή του κράτους της. 

Από τη συνωµοσία του Κινάδωνα το 399 π.Χ. και µετά η διάκριση µετουσιώ-

νεται σε αντιπαράθεση, η οποία µε το τελεσίγραφο του Επαµεινώνδα το 386 

π.Χ. παύει να αποτελεί εσωτερικό πρόβληµα της Σπάρτης και τέλος, µε απο-

κορύφωµα την επανάσταση του 369 π.Χ., εξελίσσεται σε σύγκρουση49.    

Η µελέτη των µαρτυριών καταδεικνύει, ότι είχαν επίγνωση της ιδιοτυπίας 

που υπήρχε σε σχέση µε την κοινωνική και πολιτική σύνθεση του όρου 

LakedaimÒnioi. Πράγµατι, επρόκειτο για ιδιοτυπία, γιατί µαζί µε τους Σπαρ-

τιάτες που αποτελούσαν το κυρίαρχο στοιχείο, τόσο σε κοινωνικό-πολιτικό, 

όσο και σε στρατιωτικό και οικονοµικό επίπεδο, εµφανίζονται να µετέχουν 

της Lakedaimon…wn Polite…aj και οι περίοικοι, για τους οποίους το µόνο 

που µπορούµε να συµπεράνουµε είναι, ότι διέµεναν σε πόλεις, συµµετείχαν 

στις στρατιωτικές δραστηριότητες των Σπαρτιατών και αναλάµβαναν ειδικά 

καθήκοντα στο στρατιωτικό µηχανισµό.  

Οι αρχαίοι συγγραφείς δεν ασχολήθηκαν συστηµατικά και έγκυρα µε την 

ταυτότητα της συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας, ώστε να καταστούν σαφή 

                                                                                                                                          
46 βλ. Ξενοφών, Ελληνικά, 6.21;  3.5.7. 
47 βλ. Ξενοφών, Αγησίλαος, 2.24. Επίσης, βλ. Ξενοφών, Ελληνικά, 7.2.2. 
48 βλ. Ισοκράτης, Παναθηναϊκός, 177-181. 
49 βλ. Ξενοφών, Ελληνικά, 3.3.| Πλούταρχος, Αγησίλαος, 28. | Ξενοφών, Ελληνικά, 7.2.2. Εξαιρείται η 
περίπτωση της επανάστασης των περιοίκων και των ειλώτων το 464 π.Χ. στη Μεσσηνία, εξαιτίας του 
γεγονότος ότι ήταν τοπικού χαρακτήρα. Σχετικά µε το συγκεκριµένο γεγονός βλ.CARTLEDGE, P., 
Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ.180. 
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δύο πράγµατα, πρώτον το ζήτηµα του καθεστώτος που καθόριζε τη θέση της 

στο κράτος της Σπάρτης και κατ’ επέκταση µε ποιους όρους συµπεριελήφθη-

σαν στο πολιτικό σώµα των Λακεδαιµονίων και δεύτερον τις σχέσεις µε το 

πολιτικό σώµα των Σπαρτιατών50. Μολονότι µας πληροφορούν, είτε άµεσα 

είτε έµµεσα, ότι υπήρχε διάκριση ανάµεσα στην πόλη της Σπάρτης και των 

εγκαταστάσεων των περιοίκων και ότι οι τελευταίες θεωρούνταν πόλεις51 δεν 

εξηγούν, πώς διαµορφώθηκε η παραπάνω κατάσταση και πως εναρµονίστηκε 

µε τα δεδοµένα του Σπαρτιατικού κράτους. Σχετικά µε τον καθορισµό της τυ-

πολογίας των εγκαταστάσεων θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, 

διότι υπάρχει η περίπτωση των αποικιών, οι οποίες εντοπίζονται στην επικρά-

τεια της Λακωνίας52 καθώς επίσης και το χωρίο του Αριστοτέλη στην Ποιητι-

κή, 1448a 35-7, όπου αναφερόµενος στους ∆ωριείς γράφει: ...aÙtoˆ m�n g¦r 

kèmaj t¦j perioik…daj kale‹n fasin, 'Aqhna…ouj d� d»mouj..... Επιπλέον, 

δεν µαθαίνουµε τίποτα για τις οικονοµικές τους δραστηριότητες και το σύ-

                                                 
50 Από όλους τους αρχαίους συγγραφείς µόνον ο Ισοκράτης και ο Έφορος αναφέρονται στο καθεστώς 
των περιοίκων. Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες τους οι περίοικοι διατελούσαν σε καθεστώς υποτέλειας. 
Ωστόσο, θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί στη χρήση τους σε σχέση µε 
τις πληροφορίες, που παραδίδουν, την επιχειρηµατολογία τους και βέβαια την ιστορική εγκυρότητα 
τους. Όσον αφορά την περίπτωση του Έφορου(βλ.FGrHist 70, απ. 117. | Στράβων, Γεωγραφικά, 
8.5.4), το χωρίο του θεωρείται προβληµατικό και ως προς τη σύνθεσή του και την ιστορική του ακρί-
βεια(βλ.SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimonias: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and 
Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by 
HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 274-275, σηµ.38). Από την άλλη πλευρά η εικόνα του Ισο-
κράτη(βλ. Ισοκράτης, Παναθηναϊκός, 177-181) για τη θέση των περιοίκων, µολονότι δοµείται πάνω 
σε στοιχεία που φαίνεται ότι ανταποκρίνονταν στην ιστορική πραγµατικότητα, πλαισιώνεται από 
ρευστή επιχειρηµατολογία. Ο Shipley, βλέποντας συνολικά τον Παναθηναϊκό, θεωρεί ότι µειονεκτεί, 
γιατί ο λόγος του παρουσιάζει αστάθεια στη σύνθεση και τη συνέχεια των επιχειρηµάτων του, καθώς 
ο Ισοκράτης τον συνέγραψε σε ηλικία ενενήντα ετών(Βλ. SHIPLEY, G., ό.π., σελ.201-2). Πιο συγκε-
κριµένα, στηρίζεται στον στερούµενο ιστορικής ακρίβειας µύθο των Ηρακλειδών για να περιγράψει 
τη διαδικασία, που ακολούθησαν οι ∆ωριείς εισβολείς στη Λακωνία, προκειµένου να εδραιώσουν τη 
θέση τους σε βάρος του γηγενούς πληθυσµού(βλ. GROTE, G., History of Greece, Vol. 2, Λονδίνο 
1888, σελ. 367). Επίσης, ενώ παρουσιάζει τους περίοικους σε κατάσταση υποτέλειας, σε σηµείο µά-
λιστα που µπορούν να συγκριθούν µε τους δούλους, παραδέχεται ότι οι οικιστικές τους εγκαταστά-
σεις θεωρούνταν πόλεις. Η ιδιότητα του πολίτη δεν ταυτίζεται µ’ αυτή του υποτελή. Η συµµετοχή 
των περιοίκων στο στρατό µαζί µε τους Σπαρτιάτες ήταν γεγονός. Πουθενά όµως στις αρχαίες πηγές 
δεν αποδεικνύεται ότι η στρατολόγηση τους ήταν υποχρεωτική, ούτε ότι αποτελούσαν την εµπρο-
σθοφυλακή, ώστε να αποφύγουν οι Σπαρτιάτες δικές τους απώλειες. Η «µαρτυρική» εικόνα της θέ-
σης των περιοίκων ολοκληρώνεται µε την αναφορά στο δικαίωµα των Εφόρων να θανατώνουν περί-
οικους χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη. Παρατηρούµε λοιπόν ότι ο Ισοκράτης συνδέει µια συγκεκριµέ-
νη αρµοδιότητα των Εφόρων µε τους περίοικους, µολονότι κάτι τέτοιο ούτε αναφέρεται ούτε καν 
υπονοείται στους αρχαίους συγγραφείς.      
51 Βλ. Ηρόδοτος, 7.234.2;  Θουκυδίδης, 5.54.1; Ξενοφών, Ελληνικά, 6.5.21; Ξενοφών, Αγησίλαος, 
2.24; Ξενοφών, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, 15.3; Ψευδο-Σκύλαξ, Περίπλους, 46; Ισοκράτης, Παναθη-
ναϊκός, 12.179; Στράβων, Γεωγραφικά, 8.4.11; Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 3.6.2.  
52 Πρόκειται για το νησί των Κυθήρων(βλ. Θουκυδίδης, 7.57.6) και τις Γερόνθρες(βλ. Παυσανίας, 
3.22.6). 
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στηµα επιχώριας ζωής και οργάνωσης. Από τη στιγµή µάλιστα που οι Σπαρ-

τιάτες εξασφάλιζαν το εισόδηµα τους από την εργασία των ειλώτων, µε κά-

ποιο τρόπο θα πρέπει και οι περίοικοι να εξοικονοµούσαν τα προς το ζην. Ε-

πίσης, είναι λογικό, ότι µε κάποιο τρόπο θα διαχειρίζονταν τις εσωτερικές υ-

ποθέσεις στις πόλεις τους, είτε αυτές σχετίζονταν µε τη στρατιωτική τους εκ-

παίδευση και τη στρατολόγηση τους σε περίοδο πολέµου είτε µε τους µηχανι-

σµούς ελέγχου και συντονισµού των πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί, ότι οι Σπαρτιάτες δε 

φαίνεται να είχαν θεσµοθετήσει συγκεκριµένο όργανο ελέγχου των περιοίκων 

στις περιφέρειες τους53, παρόµοιο µε την περίπτωση του Κυθηροδίκη στα 

Κύθηρα54. Τέλος, η επίσηµη ονοµασία των πολιτών του κράτους δεν ήταν οι 

«Σπαρτιάτες» αλλά οι «Λακεδαιµόνιοι», ένας όρος που συµπεριλάµβανε και 

τους περιοίκους, µολονότι δεν εµφανίζονται σε κανέναν αρχαίο συγγραφέα να 

συµµετέχουν στα πολιτικά όργανα του κράτους, να µετέχουν της σπαρτιατι-

κής αγωγής και τέλος να έχουν λόγο σε ζητήµατα πολέµου, χάραξης της εξω-

τερικής πολιτικής και οργάνωσης της εσωτερικής λειτουργίας και διοίκησης 

του κράτους. 

Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να παρουσιάσει πτυχές της οργάνωσης 

και λειτουργίας των περιοίκων στο Σπαρτιατικό κράτος, προκειµένου να κα-

θορίσει τo καθεστώς τους, µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του γεωπολιτικού όρου 

«Λακεδαιµόνιοι». Στο πλαίσιο αυτό θα εξετάσει τρία ζητήµατα. Το πρώτο ζή-

τηµα έχει σχέση µε τη διάκριση της επικράτειας της Σπάρτης και των περιοί-

κων. Πού έγκειται η διάκριση, από τη στιγµή που δεν έχουµε πληροφορίες, 

για το αν η Σπάρτη είχε προχωρήσει σε ακριβή οριοθέτηση, τουλάχιστον για 

την περίοδο πριν από το 240 π.Χ.; Τότε οριοθετούνται για πρώτη φορά οι επι-

                                                 
53 Ο Cartledge θεωρεί ότι, προκειµένου να αιτιολογήσουµε την ύπαρξη ελέγχου των περιοίκων από 
τους Σπαρτιάτες, δε χρειάζεται να δώσουµε βάση στο χωρίο του Πινδάρου(Σχόλια εις τον Πίνδαρο, 
6.154), το οποίο µας πληροφορεί για την εποπτεία των περιοίκων από είκοσι αρµοστές, ούτε στην 
πληροφορία του Ισοκράτη(βλ. Ισοκράτης, Παναθηναϊκός, 181) για την αρµοδιότητα των εφόρων να 
καταδικάζουν σε θάνατο περίοικους, χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη. βλ.CARTLEDGE, P., Sparta and 
Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 179.   
54 βλ. Θουκυδίδης, 4.54.3. Η παρουσία του Κυθηροδίκη πιθανόν δικαιολογείται από το γεγονός ότι το 
νησί των Κυθήρων ήταν στρατηγικής σηµασίας για τον έλεγχο του Λακωνικού κόλπου και την είσο-
δο και έξοδο, από θαλάσσης, από τη Λακωνία. 
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κράτειες τους55. Το δεύτερο ζήτηµα αφορά στον ορισµό των εγκαταστάσεων 

τους ως πόλεις. Ο συγκεκριµένος προσδιορισµός από συγκεκριµένους συγ-

γραφείς, όπως ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης και ο Ξενοφών αλλά και ο Ισοκρά-

της, δεν συνεπάγεται αυτόµατα ότι αυτό ήταν και το καθεστώς που διατελού-

σαν οι οικισµοί τους. Υπάρχουν πτυχές στο συγκεκριµένο ζήτηµα που χρή-

ζουν έρευνας και ερµηνείας, προκειµένου να ξεκαθαριστεί κατά πρώτον η α-

στική τους υπόσταση, δηλαδή αν µιλούσαν για αστικό κέντρο, για απλό οικι-

σµό µε την περιφέρεια του ή για πολιτικό κέντρο, κατά δεύτερον η πολιτική 

τους υπόσταση και τρίτον η φύση της κοινωνίας τους. Η έλλειψη αυτονοµίας 

των περιοίκων, την οποία καταγγέλλουν οι Ηλείοι στην απάντηση τους στο 

Σπαρτιατικό τελεσίγραφο το 400 π.Χ.56, ο Επαµεινώνδας το 371 π.Χ.57 και 

αργότερα ο Ισοκράτης το 339 π.Χ.58, δεν συµβαδίζει µε την έννοια της πόλε-

ως ως το αστικό και πολιτικό κέντρο ανεξάρτητης πολιτικής οντότητας. Επι-

πλέον, η έλλειψη πληροφοριών για την ύπαρξη συστήµατος λειτουργίας και 

οργάνωσης των οικισµών τους σε πολιτικό, πολιτιστικό, οικονοµικό και κοι-

νωνικό επίπεδο συνηγορεί υπέρ της απουσίας των αντίστοιχων δοµών ή αν 

υπήρχαν χωρίς δυναµική. Το τρίτο ζήτηµα σχετίζεται µε την πολιτική ενσω-

µάτωση τους στην Lakedaimon…wn Polite…a ως Λακεδαιµόνιοι µαζί µε τους 

Σπαρτιάτες59. Και σ’ αυτή την περίπτωση η διαπίστωση των αρχαίων συγ-

γραφέων για τη σύνθεση του όρου Λακεδαιµόνιοι δε µπορεί να στοιχειοθετή-

σει από µόνη της επιχείρηµα σχετικά µε το θέµα του καθεστώτος των περιοί-

κων. Η πολιτική κοινωνία Σπαρτιατών και περιοίκων υπό τον όρο Λακεδαι-

                                                 
55 βλ. Πλούταρχος, Άγις, 8.1. 
56 βλ. Παυσανίας, 3.8.3. 
57 βλ. Πλούταρχος, Αγησίλαος, 28. | Παυσανίας, 9.13.2. 
58 βλ. Ισοκράτης, Παναθηναϊκός, 179-181. 
59 Στο συγκεκριµένο ζήτηµα δε θα υπεισέλθω στην εξέταση του ερωτήµατος, αν η είσοδος των πε-
ριοίκων στο σώµα των Λακεδαιµονίων σήµαινε ότι υπήρχε φυλετική συγγένεια. Στο σηµείο αυτό 
πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει οµοφωνία µεταξύ των µελετητών, δηλαδή αν ήταν ∆ωριείς, Α-
χαιοί ή κάτι µεταξύ των δύο(βλ. OLIVA, P., Sparta and Her Social Problems, Πράγα 1971, σελ. 55-
62). Η άποψη του Cartledge στο θέµα προσφέρει γόνιµη προοπτική, καθώς αποφεύγει να ασχοληθεί 
µε την εξέταση του αν ήταν ∆ωριείς ή Αχαιοί. Η καινοτοµία του έγκειται στο γεγονός ότι, µε τη χρή-
ση της αρχαιολογίας, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι όλοι οι περίοικοι, µολονότι την κλασική εποχή 
δεν διέφεραν γλωσσικά, εθνικά και πολιτιστικά από τους Σπαρτιάτες, δεν έφτασαν σ’ αυτή την κατά-
σταση µε τον ίδιο τρόπο. Η επιλογή είναι ανάµεσα στην κατάκτηση, στην οποία µπορεί να προστεθεί 
το στοιχείο της εθελούσιας υποταγής, τον αποικισµό νέο κατακτηµένων εδαφών, και τέλος τον εποι-
κισµό ήδη υπαρχόντων οικισµών από τους ∆ωριείς εισβολείς(βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and La-
konia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 97-99).      
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µόνιοι φαντάζει αδόκιµη, καθώς πολιτική και κοινωνική ισότητα δεν υπήρχε 

ούτε σε θεωρητικό επίπεδο60.  

Η µελέτη των παραπάνω θεµάτων πρέπει εξαρχής να λάβει υπόψη της 

τρεις παραµέτρους. Η πρώτη παράµετρος έχει σχέση µε το χρονικό πλαίσιο 

µέσα στο οποίο θα κινηθεί. Αυτό καλύπτει την περίοδο από τα µέσα του 6ου 

π.Χ. αιώνα ως το 369 π.Χ. Η επιλογή της συγκεκριµένης χρονικής αφετηρίας 

στηρίζεται στο γεγονός ότι, αν και οι περίοικοι είχαν υπαχθεί σε καθεστώς 

εξάρτησης από τη Σπάρτη ήδη από τον 8ο π.Χ. αιώνα, δε φαίνεται να ενσωµα-

τώθηκαν στη Lakedaimon…wn Polite…a σε πολιτικό επίπεδο πριν από τον 

έκτο αιώνα61. Το χρονικό πλαίσιο κλείνει µε τη χρονολογία 369 π.Χ., γιατί 

από την περίοδο αυτή και µετά σταδιακά διαφοροποιείται η θέση τους και η 

στάση τους στο σπαρτιατικό κράτος διεκδικώντας και τελικώς αναλαµβάνο-

ντας καινούριους ρόλους. 

Η δεύτερη παράµετρος αφορά στην παρατήρηση, ότι οι αρχαίοι συγγρα-

φείς αναφέρονταν σ’ αυτούς µόνο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπως για 

παράδειγµα κατά την περιγραφή µιας πολεµικής επιχείρησης62 ή της θέσης 

και του είδους των εγκαταστάσεών τους63. Σχετικά µε την παραπάνω διαπί-

στωση δύο υποθέσεις µπορούν να γίνουν. Η πρώτη υπόθεση σχετίζεται µε το 

γεγονός, ότι δεν εµφανίζονται να ενεργούν ως πολιτική οντότητα συµµετέχο-

ντας στη λήψη αποφάσεων είτε αυτές αφορούσαν στη διεξαγωγή του πολέ-

µου, είτε στη χάραξη εξωτερικής πολιτικής, από τη στιγµή µάλιστα που απο-

τελούσαν ένα από τα δύο συνθετικά µέρη της πολιτικής κοινότητας των Λα-

κεδαιµονίων. Η έλλειψη πολιτικής δύναµης και πολιτικής πρωτοβουλίας, 

                                                 
60 Ακόµα και στην περίπτωση σύναψης συµµαχιών φαίνεται ότι οι περίοικοι, αν και δεν συµµετείχαν 
στη διαδικασία, δεσµεύονταν µε όρκους, στους οποίους δεν είχαν ορκιστεί. βλ. Παυσανίας, 9.13.2. | 
Πλούταρχος, Αγησίλαος, 28.1-3.  
61 Εξαιρείται η πρώιµη ιστορία, εκτός από σηµαντικά γεγονότα και γενικές τάσεις, γιατί οι πληροφο-
ρίες από τις πηγές είναι είτε αποσπασµατικές, είτε πολύ µεταγενέστερες και ταυτόχρονα αµφίβολης 
προέλευσης και ιστορικής αξίας. βλ EHRENBERG, V., “Der Damos im Archaischen Sparta”, in Polis 
und Imperium. Beiträge zur alten Geschichte, Ζυρίχη & Στουτγάρδη 1965, σελ. 217. Επίσης, βλ. Κε-
φάλαιο Τρίτο παρούσας εργασίας. 
62 βλ. ενδεικτικά, Ηροδότος, 9.28. | Ξενοφών, Ελληνικά, 6.5.21. | Θουκυδίδης, 4.56-57; 6.105; 7.20. | 
Πολύβιος, 2.65. | Λίβιος, Ab Urbe Condita, 35.27. 
63 βλ. Ηρόδοτος, 7.234.1-2. | Θουκυδίδης, 5.54.1. | Ξενοφών, Ελληνικά, 6.5.21. | Ξενοφών, Αγησίλαος, 
2.24. | Ξενοφών. Λακεδαιµονίων Πολιτεία, 15.3. | Ψευδο-Σκύλαξ, Περίπλους, 46. | Ισοκράτης, Πανα-
θηναϊκός, 12.179. | Στράβων, Γεωγραφικά, 8.4.11; 8.5.1-4. | Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις, 3.6.2; 
2.38; 3.1-10; 3.19-26.  
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προφανώς όχι εν αγνοία και χωρίς την επίδραση των Σπαρτιατών και της 

στρατιωτικής τους υπεροχής, δεν τους καθιστούσε ρυθµιστές των εξελίξεων 

και κατά συνέπεια ενεργητικό στοιχείο της σπαρτιατικής πολιτικής64. Η δεύ-

τερη υπόθεση αφορά στη διαπίστωση, ότι η κατάσταση, που ίσχυε για τη συ-

γκεκριµένη οµάδα, ήταν περίπλοκη και συχνά ασαφής ή από την άλλη πλευρά 

δε θεωρούσαν το φαινόµενο των περιοίκων τόσο έκρυθµο ή ανησυχητικό, 

ώστε να απαιτεί ειδικό σχολιασµό και ανάλυση. 

Ένα σηµαντικό στοιχείο που περιπλέκει τη µελέτη τους είναι το γεγονός, 

ότι δεν υπάρχει ή τουλάχιστον δε µας σώθηκε καµία πληροφορία, η οποία να 

εκφράζει την πλευρά των περιοίκων. Μόνον από το τέλος του 4ου π.Χ. αιώνα, 

οπότε και άρχισε να φθίνει η δύναµη της Σπάρτης, έχουµε στοιχεία για τις πό-

λεις και το σύστηµα επιχώριας ζωής και οργάνωσης τους. Το σκηνικό στην 

επικράτεια της Σπάρτης σταδιακά αλλάζει. Οι αρχαιολογικές έρευνες έφεραν 

στην επιφάνεια δηµόσιες επιγραφές, νοµίσµατα, δηµόσια οικοδοµήµατα, ό-

πως βουλευτήρια, πρυτανεία, γυµναστήρια, στοιχεία που υποδηλώνουν πρώ-

τον κινητικότητα στον οικονοµικό και εµπορικό τοµέα, δεύτερον ανακατατά-

ξεις σε πολιτιστικό και πολιτικό επίπεδο65. Επιπλέον, απόδειξη των ζυµώσεων 

που συντελέστηκαν σε αστικό, οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο, αποτελούν οι 

περιπτώσεις οικισµών, οι οποίοι συνενώθηκαν σ’ έναν κεντρικό οικισµό, για 

πρώτη φορά στην ιστορία της Σπάρτης66. Αποκορύφωµα των διεργασιών απο-

τελεί η ίδρυση του Κοινού των Ελευθερολακώνων το 195 π.Χ.67. 

Η τρίτη παράµετρος έχει σχέση µε τη µελέτη των περιοίκων στα πλαίσια 

της ιστορικής έρευνας. Στο σηµείο αυτό δε θα προχωρήσουµε να δούµε τις 

θεωρίες των µελετητών και την επιχειρηµατολογία τους πάνω σ’ αυτές. Εκεί-

νο που ενδιαφέρει είναι να δούµε τις δύο τάσεις, που ίσχυσαν στην ιστορική 

                                                 
64 βλ. HAMPL, F., “Die Lakedaimonische Perioeken”, Hermes 72(1937), σελ. 33.  
65 βλ. CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change 
in a Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996; SHIPLEY, G., “The Other Lake-
daimonias: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an 
Urban Centre and as a Political Community, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 226-271. 
66 Έχουµε το παράδειγµα της Λακωνικής τρίπολης στη βόρεια Λακωνία, στην οποία ανήκε η 
Pell£na(βλ. Πολύβιος, 4.81.7. | Λίβιος, Ab Urbe Condita, 35.27.9) και του συνοικισµού των 
Boiîn(Βλ Παυσανίας, 3.22.11-13). Κατά την κλασική εποχή η Σπάρτη δεν ενθάρρυνε συνενώσεις 
µεταξύ οικισµών των περιοίκων, βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 
1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 185-7. 
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έρευνα, σε συνάρτηση µε τον τρόπο προσέγγισης του καθεστώτος των περιοί-

κων, προκειµένου να καταδειχθεί η οπτική γωνία από την οποία αντιµετώπι-

σαν τη φύση της υπόστασής τους. Στην πρώτη τάση ανήκουν οι µελετητές, οι 

οποίοι προσέγγισαν το ζήτηµα της ιστορικής αιτιολογίας της θέσης τους στο 

κράτος της Σπάρτης και των σχέσεων τους µε τους Σπαρτιάτες κυρίως από 

την πολιτική και κοινωνιολογική άποψη ως προς τους Σπαρτιάτες µέσα στο 

ευρύτερο πλαίσιο της έννοιας «Λακεδαιµόνιοι» ή ως προς την καταγωγή 

τους68. Αυτοί συµφωνούν ως προς το ζήτηµα του ορισµού της συγκεκριµένης 

πληθυσµιακής οµάδας. Ήταν οι κάτοικοι των περιοχών της Λακωνίας, που 

περιέκλειαν την politik¾ cèra των Σπαρτιατών σαν ένας κύκλος69. ∆ια-

βιούσαν υπό την επικυριαρχία της Σπάρτης και ανήκαν µαζί µε τους Σπαρτιά-

τες στο σώµα των Λακεδαιµονίων, χωρίς ωστόσο πολιτικά δικαιώµατα. Οι 

διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στις ερµηνείες τους σε σχέση µε το χαρακτήρα 

της εξάρτησης τους από τη Σπάρτη. Η διαφορετικότητα εξηγείται από το γε-

γονός ότι η αινιγµατικότητα που περιέβαλε τους περιοίκους στα κείµενα των 

αρχαίων συγγραφέων, τους οδήγησε να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα του καθε-

στώτος τους ως συνέχεια ή αλλιώς φάσµα. Η έλλειψη σαφήνειας των εννοιών 

της αυτονοµίας, της πόλης, του πολίτη και εν τέλει του συµµάχου σε σχέση µε 

τους περίοικους, οδήγησε στον καθορισµό της κατάστασής τους στο γεωπολι-

τικό χάρτη της Λακωνίας, είτε πολύ χονδρικά70, είτε µέσω µιας αντινοµίας, 

όπως µεταξύ ειλώτων και συµµάχων της Σπάρτης71 ή µεταξύ Σπαρτιατών και 

                                                                                                                                          
67 βλ. CHRIMES, K.M.T., Ancient Sparta. A Re-examination of the evidence, Κοννέκτικατ 1971, σελ. 
435-441. 
68 βλ. HAMPL, F., “Die Lakedaimonische Perioeken”, Hermes 72(1937), σελ. 1-49; LARSEN, J.A.O, 
“Perioikoi”, RE XIX(1938), σελ. 816-833; OLIVA, P., Sparta and Her Social Problems, Πράγα 
1971, σελ. 55-62; EHRENBERG, V., “Der Damos im Archaischen Sparta”, in Polis und Imperium. 
Beiträge zur alten Geschichte, Ζυρίχη & Στουτγάρδη 1965, σελ. 202-220; TOYNBEE, A., Some 
Problems of the Greek History, Οξφόρδη 1969. 
69 βλ. Πολύβιος, 6.45.3. Η politik¾ cèra όριζε το έδαφος, στο οποίο βρισκόταν η έγγεια ιδιοκτησία 
του πολιτικού σώµατος του σπαρτιατικού κράτους, των Σπαρτιατών. βλ.BUSOLT, G.- SWOBODA, 
H., Griechische Staatskunde, Μόναχο 1920-26, σελ. ii.634, σηµ. 2; CARTLEDGE, P., Sparta and 
Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 166; WALBANK, F.W., A Histori-
cal Commentary on Polybius, Οξφόρδη 1957, σελ. 728-31. 
70 Ο Toynbee παρατηρεί ότι δεν είναι ευκρινής η διάκριση ανάµεσα στο καθεστώς των περιοίκων και 
αυτών των συµµάχων και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι ίσως οι περίοικοι να συνιστούσαν είδος 
εσωτερικών συµµάχων της Σπάρτης. βλ. TOYNBEE, A., Some Problems of the Greek History, Οξ-
φόρδη 1969, σελ. 205-206. 
71 βλ.LARSEN, J.A.O, “Perioikoi”, RE XIX(1938), σελ. 818.  
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ξένων υποτελών ή συµµάχων72.  

Από την άλλη πλευρά η δεύτερη τάση, µε κύριους εκφραστές τον Paul 

Cartledge αρχικά και στη συνέχεια τον Graham Shipley, δε διαφοροποιήθηκε 

από την πρώτη τάση στις βασικές αρχές, που συνθέτουν τον ορισµό των 

περιοίκων73. Όσον αφορά το ζήτηµα της φύσης του καθεστώτος τους και της 

πολιτικής υπόστασης των εγκαταστάσεων τους, δόµησαν τις θεωρίες τους 

κρίνοντας τις απόψεις παλαιότερων µελετητών74. Ωστόσο, η διαφορά τους έ-

γκειται στο ότι οι συγκεκριµένοι µελετητές επιχείρησαν να προσεγγίσουν το 

ζήτηµα του καθεστώτος των περιοίκων κυρίως µέσα από τη δική τους πλευρά, 

προκειµένου να καταστούν περισσότερο σαφείς και συγκεκριµένες οι συνθή-

κες λειτουργίας τους στο Σπαρτιατικό κράτος. Η καινοτοµία τους εστιάζεται 

στο γεγονός, ότι εισήγαγαν στο πλαίσιο της έρευνας τους την τοπογραφία και 

την αρχαιολογία. Μ’ αυτό τον τρόπο πέτυχαν, είτε να αποσαφηνίσουν είτε να 

φέρουν στο προσκήνιο πτυχές της ζωής των περιοίκων, οι οποίες δεν είχαν 

τύχει συστηµατικής ανάλυσης. Για παράδειγµα ο Cartledge έθεσε νέες παρα-

µέτρους στη µελέτη των οικονοµικών δραστηριοτήτων των περιοίκων75. Ο 

                                                 
72 βλ. OLIVA, P., Sparta and Her Social Problems, Πράγα 1971, σελ. 62. 
73 βλ.CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
178-195; SHIPLEY, G., “Perioikos: The Discovery of Classical Lakonia”, in ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ. La-
konian Studies in Honour of HECTOR CATLING, ed. by SANDRES, J., Οξφόρδη 1992, σελ. 211-
226. SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and 
Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by 
HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 189-281.  
74 O Cartledge, θεωρώντας ότι η περιγραφή του καθεστώτος των περιοίκων από τον Oliva µέσω της 
αντινοµίας «µεταξύ Σπαρτιατών και ξένων υποτελών ή συµµάχων» ήταν περισσότερο βάσιµη απ’ 
αυτή του Larsen, προχώρησε να αποσαφηνίσει την παραπάνω αντινοµία. Συγκεκριµένα διατύπωσε 
την άποψη ότι οι περίοικοι ήταν οι εσωτερικοί σύµµαχοι της Σπάρτης. Η υποχρέωση τους ήταν να 
τους ακολουθούν στις εκστρατείες, να έχουν τους ίδιους εχθρούς και φίλους, να σέβονται την πολιτι-
κή κυριαρχία και βούληση των Σπαρτιατών σε ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής και τέλος να επιτη-
ρούν τους είλωτες σ’ όλες τις περιφέρειες εκτός της politik¾j cèraj,  µολονότι δεν υπάρχει πληρο-
φορία από τις αρχαίες πηγές ότι ο τύπος της συµµαχίας είχε επισηµοποιηθεί µέσω συνθηκών. Η µορ-
φή της στρατιωτικής συνεργασίας µε τους περίοικους αποτέλεσε το µοντέλο για τη συγκρότηση της 
Πελοποννησιακής Συµµαχίας. Ωστόσο, σε αντίθεση µε τα µέλη της Συµµαχίας στερούνταν του δι-
καιώµατος της αρνησικυρίας, βλ.CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-
362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 178-179, 180. Ο Shipley, όσον αφορά το καθεστώς των εγκαταστάσε-
ων των περιοίκων, αµφισβήτησε την άποψη του Hampl ότι ήταν αυτόνοµες αποικίες και του 
Gschnitzer ότι δεν µπορούσε να συµβιβαστεί η συµµετοχή των περιοίκων στην Lakedaimon…wn Po-
lite…a  µε την ύπαρξη περιοικίδων πόλεων. ∆ιατύπωσε την άποψη ότι οι εγκαταστάσεις των περιοί-
κων ήταν πόλεις αλλά ανήκαν στην κατηγορία των εξαρτηµένων πόλεων. βλ. SHIPLEY, G., “The 
Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and Messenia”, in CPCActs 4: 
The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 
1997, σελ. 201-211. 
75 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, 
σελ.179-185. 
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Shipley από την πλευρά του καταπιάστηκε µε τους περίοικους ακολουθώντας 

δύο διαφορετικές µεθόδους, στις οποίες διαφαίνεται η πρόθεση του να µην 

τους αντιµετωπίσει αποκλειστικά σαν µέρος της σπαρτιατικής πολεµικής µη-

χανής ή του πολιτικού σώµατος των Λακεδαιµονίων76. Κατά πρώτον, εξέτασε 

ζητήµατα του καθεστώτος των περιοίκων σε σχέση µε τις εγκαταστάσεις τους 

και την οργάνωση τους από την άποψη της γεωργικής παραγωγής και των 

πρώτων υλών. Κατά δεύτερον προσέγγισε το ζήτηµα σε σχέση µε τη χρήση 

του όρου περίοικος στους αρχαίους συγγραφείς και έναν κατάλογο των πόλε-

ων και µικρότερων εγκαταστάσεων της Λακωνίας από την αρχαϊκή µέχρι και 

τη ρωµαϊκή περίοδο, ο οποίος οργανώθηκε µε βάση τα φιλολογικά, αρχαιολο-

γικά και τοπογραφικά δεδοµένα.  

Η µελέτη των περιοίκων κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο έχει να 

αντιµετωπίσει από τη µια πλευρά την απουσία λεπτοµερών πληροφοριών 

στους αρχαίους συγγραφείς και από την άλλη τα πορίσµατα της ιστορικής έ-

ρευνας. Τα τελευταία, ανεξαρτήτως του τρόπου προσέγγισης, δίνουν απαντή-

σεις σε ζητήµατα, που αφορούν την πολιτική υπόσταση της συγκεκριµένης 

πληθυσµιακής οµάδας µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των γεωπολιτικών όρων 

Lakeda…mwn και LakedaimÒnioi. Το πρόβληµα εντοπίζεται στο γεγονός, ότι 

δεν αντιµετωπίζουν συνολικά το θέµα των περιοίκων µελετώντας συνδυαστι-

κά τα γεωγραφικά και κοινωνικό-πολιτικά προβλήµατα της ιστορικής τους 

εξέλιξης. Η παρούσα εργασία, µε οδηγό τη µέχρι τώρα ιστορική έρευνα, θα 

επιχειρήσει να προσεγγίσει τα ζητήµατα που άπτονται της φύσης του καθε-

στώτος των περιοίκων πρώτον σε συνάρτηση µε την επίδραση του γεωγραφι-

κού παράγοντα και δεύτερον σε συνάρτηση µε την επίδραση του κράτους της 

Σπάρτης στη διαµόρφωση της ιστορικής τους φυσιογνωµίας. Η ερµηνεία του 

όρου περίοικος και οι επιµέρους πτυχές της εξηγούν την παραπάνω διαπίστω-

ση. Στον όρο περίοικος εµπεριέχεται γεωγραφική σηµασία. Ετυµολογικά ο 

όρος σηµαίνει αυτόν που κατοικεί γύρω από κάτι. Η ετυµολογική ανάλυση 

                                                 
76 Η πρώτη µέθοδος προσέγγισης φαίνεται στο άρθρο του SHIPLEY, G., “Perioikos: The Discovery 
of Classical Lakonia”, in ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ. Lakonian Studies in Honour of HECTOR CATLING, ed. by 
SANDRES, J., Οξφόρδη 1992, σελ. 211-226. Η δεύτερη στο άρθρο µε τίτλο SHIPLEY, G., “The 
Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and Messenia”, in CPCActs 4: 
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καταδεικνύει ότι, εξ ορισµού τουλάχιστον, πρόκειται για γεωγραφικό όρο. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουµε, ότι ο όρος διατήρησε τη γεωγρα-

φική-τοπογραφική του σηµασία77. Σε ειδικές τουλάχιστον περιπτώσεις ανέ-

πτυξε παράλληλα και ειδική τοπική σηµασία, προσδιορίζοντας συγκεκριµένο 

πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό θεσµό78. Σ’ αυτές τις ειδικές περιπτώσεις 

ο ορισµός µιας πληθυσµιακής οµάδας ως περίοικοι και κατά συνέπεια η πολι-

τικοκοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική τους υπόσταση ήταν συνάρτηση 

του γεωγραφικού χώρου, στα πλαίσια του οποίου εντοπίζονταν οι οικισµοί 

τους, και τέλος της επικρατούσας πολιτικής κατάστασης. Για παράδειγµα, 

στην Κρήτη το καθεστώς των περιοίκων συνδεόταν µε το αντίστοιχο των 

δούλων79. Στην περίπτωση της Ηλείας, φαίνεται ότι η φύση του καθεστώτος 

των περιοίκων είχε εξελιχθεί διαφορετικά. Συγκεκριµένα, εκεί οι περίοικοι 

ήταν οι εξαρτηµένοι πληθυσµοί στην εξουσία της κυρίαρχης πόλης της Ήλι-

δος80.    

Η έρευνα θα δοµηθεί πάνω στη χαρτογράφηση των οικιστικών χώρων των 

περιοίκων µε βάση τους γεωγραφικούς και γεωλογικούς χάρτες, τις µαρτυρίες 

των αρχαίων συγγραφέων, τις τοπογραφικές και ανασκαφικές έρευνες των 

αρχαιολόγων και τέλος τα αποτελέσµατα της επιτόπιας έρευνας σύγχρονων 

περιηγητών της Λακωνίας81. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί, ότι η 

                                                                                                                                          
The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 
1997, σελ. 189-281. 
77 βλ. Ηρόδοτος, 1.166.1; 1.173.3; 1.175; 3.159.2; 4.31.2; 4.90.1; 4.159.4; 4.161.3; 8.73.3; 5.91.2; 
7.61.2; 7.201. | Θουκυδίδης, 1.17.1. | Ισοκράτης, Περί Ειρήνης, 115. | Αριστοτέλης, Πολιτικά, 
1329a26; 1330a29; 1303a8. | Αριστοτέλης, Περί Θαυµάσιων Ακουσµάτων, 836a12. | Πλάτωνας, Κρι-
τίας, 118b4. | Ξενοφών, Ελληνικά, 6.1.19. | Ελλάνικος, FGrHist 4, απ. 71a. | Θεόποµπος, FGrHist 
115, απ. 80. 
78 βλ. GSCHNITZER, F., Abhändige Orte im Griechischen Alterum, Μόναχο 1958, σελ. 146-151.  
79 βλ Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1269b3; 1271b30; 1272a1; 1272b18. Σχετικά µε το πρόβληµα της ταύ-
τισης των ειλώτων της Σπάρτης µε τους περίοικους της Κρήτης από τον Αριστοτέλη βλ.CHRIMES, 
K.M.T., Ancient Sparta. A Re-examination of the evidence, Κοννέκτικατ 1971, σελ. 213-218. 
80 βλ.ROY, J., “The Perioikoi of Elis”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre as a Political 
Community, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 282-320. 
81 Από τη χαρτογράφηση της επικράτειας της Λακωνίας από το 544 π.Χ. µέχρι το 369 π.Χ. εξαιρού-
νται οι έξι εγκαταστάσεις, που εντοπίζονται στη γεωγραφική περιφέρεια δυτικά του Ταϋγέτου. Πρό-
κειται για τις θέσεις 'As…nh, Qour…a, AÙlën, A‡qaia, Kuparris…a, Meqènh. Η µελέτη των πορι-
σµάτων της αρχαιολογικής έρευνας καταδεικνύει, ότι, την περίοδο που εξετάζουµε, δε φαίνεται να 
είχαν εξελιχθεί οικιστικά. Η εύρεση φρούριου της κλασικής εποχής µε τείχος στις περιπτώσεις της 
Meqènhj, της Kuparris…aj και του AÙlînoj, σε συνδυασµό µε την έλλειψη συγκεκριµένων πλη-
ροφοριών για την ύπαρξη ολοκληρωµένης οικιστικής εγκατάστασης την περίοδο αυτή, µας οδηγούν 
στο συµπέρασµα ότι επρόκειτο για µεθοριακούς σταθµούς–φρούρια(βλ. McDONALD, W., A.-RAPP, 
G.R., The Minnesota Messenia Expedition: Reconstructing a Bronze Age Regional Environment, Μι-
νεάπολη 1972, Meqènh: no 80, Kuparris…a: no 150, AÙlën: no 601; SHIPLEY, G., “The Other 

 20



 21

προσπάθεια αυτή έχει γίνει ήδη από τον Cartledge και τον Shipley. Ο µεν 

Cartledge, µέσω της µελέτης του οδικού δικτύου της Λακωνίας, εντόπισε τις 

θέσεις των περιοίκων µε σκοπό να σκιαγραφήσει την έκταση της επικράτειας 

του κράτους της Σπάρτης την περίοδο του 6ου π.Χ. αιώνα82. Από την άλλη 

πλευρά, ο Shipley κατάρτισε ένα κατάλογο όλων των θέσεων της Λακωνίας 

από την αρχαϊκή µέχρι και τη ρωµαϊκή περίοδο µε βάση τα φιλολογικά δεδο-

µένα και τις ταύτισε  µε σύγχρονες τοποθεσίες, ανεξαρτήτως αν οι πληθυσµοί 

τους είχαν ενταχθεί στο καθεστώς των περιοίκων83. Η τοπογραφική έρευνα, η 

οποία γίνεται στο πρώτο κεφάλαιο, διαφοροποιείται από τις αντίστοιχες των 

δύο µελετητών από την άποψη ότι είναι πιο αναλυτική στον εντοπισµό των 

θέσεων και στην επίλυση επιµέρους τοπογραφικών προβληµάτων, καθώς 

συνδυάζει τα πορίσµατα της γεωγραφίας, αρχαιολογίας, φιλολογίας και τοπο-

γραφίας.  

Η µελέτη του οικιστικού πλέγµατος της Λακωνίας θα φέρει στο προσκήνιο 

πτυχές της εσωτερικής δοµής και λειτουργίας των κοινοτήτων, προκειµένου 

να δούµε το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν τη φυσιογνωµία τους στο 

Σπαρτιατικό κράτος. Η αιτιολογία σύνδεσης της οικιστικής οργάνωσης µε το 

σύστηµα πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης συνοψίζεται στην 

παρατήρηση του µελετητή Robin Osborne, ότι η κοινωνική δοµή, το οικονο-

µικό µοντέλο, οι πολιτικοί θεσµοί και το ιδεολογικό πλαίσιο µιας πόλης, ενός 

κράτους συνδέονται µε το οικιστικό µοντέλο84. Για παράδειγµα, θα δούµε, 

πως η µελέτη της γεωµορφολογία της Λακωνίας γενικά και της επικράτειας 

των περιοίκων σε συνδυασµό µε την εικόνα της αστικής τους εξέλιξης δίνουν 

                                                                                                                                          
Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and Messenia”, in CPCActs 4: The Polis 
as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 
235-6, 242-244). Στην περίπτωση της A‡qaiaj τα πράγµατα περιπλέκονται, γιατί δεν έχει εντοπιστεί 
αρχαιολογικά και επιπλέον δεν έχει ταυτιστεί µε συγκεκριµένη τοποθεσία(βλ. SHIPLEY, G., ό.π., 
σελ. 234). Επιπλέον, στις θέσεις που τοποθετούνται η 'As…nh  και η Qour…a έχουν εντοπιστεί ευρή-
µατα της κλασικής εποχής, τα οποία αποτελούν ενδείξεις οικιστικής κατάληψης αλλά δεν αποδεικνύ-
ουν την ύπαρξη ολοκληρωµένου οικισµού(βλ. McDONALD, W, ό.π., 'As…nh: no 512, Qour…a: no 
137).  
82 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, 
σελ.180-195. 
83 βλ. SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and 
Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by 
HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 223-269. 
84 βλ. OSBORNE, R., Classical Landscape with Figures: The Ancient Greek and its Countryside, 
Λονδίνο, 1987, σελ. 54. 
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απάντηση στο ζήτηµα ελέγχου από την πλευρά των Σπαρτιατών, του ρόλο 

τους στο γεωπολιτικό χάρτη του κράτους, της πολιτικής και οικονοµικής υπό-

στασης των κοινοτήτων τους, κ.λπ.       

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας καταπιάνεται µε το ζήτηµα της οριοθέ-

τησης της επικράτειας των περιοίκων και της διάκρισης της απ’ αυτή των 

Σπαρτιατών. Οι φιλολογικές µαρτυρίες της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου 

δε δίνουν απάντηση ούτε στο πως οριοθετούνταν οι επικράτειες τους, ούτε 

γιατί οι Σπαρτιάτες δεν προχώρησαν στο συγκεκριµένο µέτρο, µολονότι ανα-

γνώριζαν ότι επρόκειτο για δύο διαφορετικές περιοχές. Ο µελετητής Bölte ο-

ριοθέτησε τις επικράτειες στηριζόµενος στις µεταρρυθµιστικές προτάσεις του 

βασιλιά Άγη το 240 π.Χ. Ωστόσο, η θεωρία του παρουσιάζει προβλήµατα. Η 

έλλειψη πηγών δε συνεπάγεται, ότι δε µπορεί να δοθεί απάντηση στο πρό-

βληµα. Η ανάλυση του θα στηριχθεί στην ανάγλυφη παράσταση των θέσεων 

τους στο χώρο της Λακωνίας. Σε πρώτη φάση, θα γίνει ανάλυση του εδαφικού 

ανάγλυφου και των φυσικών πόρων της περιοχής εκτός της κοιλάδας του Ευ-

ρώτα, µε βάση το γεωγραφικό χάρτη της Λακωνίας κλίµακας 1:50000 σε 

συνδυασµό µε τα γεωλογικά πορίσµατα του Cartledge και του Alfred Philipp-

son, µε σκοπό να χωριστεί η υπόλοιπη επικράτεια της Λακωνίας σε γεωγρα-

φικές περιφέρειες. Σε δεύτερη φάση, µέσα από τη συνδυαστική µελέτη των 

τοπογραφικών, αρχαιολογικών και φιλολογικών δεδοµένων θα εντοπιστούν 

τα ίχνη αρχαίων εγκαταστάσεων σε κάθε µια από αυτές και θα ταυτιστούν µε 

σύγχρονες τοποθεσίες. Με το συγκεκριµένο τρόπο θα απεικονιστεί στο χάρτη 

η επικράτεια των περιοίκων και θα φωτογραφηθεί το οικιστικό τους πλέγµα. 

Η συνολική αυτή εικόνα θα καταδείξει, ότι µία από τις παραµέτρους του κα-

θεστώτος των περιοίκων ήταν η γεωγραφική τους τοποθέτηση, σε συνάρτηση 

µε την αγροτική οικονοµία και τη γεωπολιτική θέση.   

  Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται µε το ζήτηµα της τυπολογίας των εγκα-

ταστάσεων σε συνάρτηση µε την υπόσταση των περιοίκων στα πλαίσια αυτών 

και κατ’ επέκταση του κράτους της Σπάρτης. Στόχος του είναι να προσδιορί-

σει τους όρους και τις συνθήκες της εξάρτησης τους, αποσαφηνίζοντας την 

έννοια της αυτονοµίας και της πόλης ως αστική και πολιτική οντότητα. Σε 
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πρώτο επίπεδο, η ανάλυση δοµείται πάνω στην ερµηνεία της χρήσης του όρου 

pÒlij από τους αρχαίους συγγραφείς ταυτόχρονα µε τη δεδοµένη έλλειψη αυ-

τονοµίας, προκειµένου να καταστεί φανερό, αν οι εγκαταστάσεις των περιοί-

κων ήταν πόλεις µε την έννοια του αστικού και πολιτικού κέντρου ή απλώς 

του οικισµού µε την επικράτεια του. Η απάντηση στοιχειοθετείται πάνω στη 

θεωρία του µελετητή Hansen για το κριτήριο της αυτονοµίας και την εµφάνι-

ση εθνικών ονοµάτων στις πηγές. Η έλλειψη αυτονοµίας δεν αναιρούσε την 

ιδιότητα των οικισµών των περιοίκων ως πόλεις. Εντάσσονταν στην κατηγο-

ρία των εξαρτηµένων πόλεων, χωρίς να απολέσουν την ιδιότητα τους ως α-

στικά και πολιτικά κέντρα. Το συγκεκριµένο συµπέρασµα ενισχύεται µε τη 

µελέτη του οικιστικού τους µοντέλου από την άποψη, ότι  παρουσίαζαν αστι-

κή υπόσταση και ότι αυτή µε τη σειρά της δικαιολογούσε την ύπαρξη πολιτι-

κών δοµών. Σε δεύτερο επίπεδο, δεδοµένου ότι οι πόλεις των περιοίκων ήταν 

εξαρτηµένες, θα εξεταστεί η οικιστική, οικονοµική και κοινωνική οργάνωση 

των πόλεων τους, προκειµένου να καταδειχθούν παράµετροι του συστήµατος 

της εγχώριας δοµής και λειτουργίας τους. Με αυτό τον τρόπο θα διασαφηνι-

στεί ο χαρακτήρας της εξάρτησης τους και πως επέδρασε ο περιβάλλοντας 

χώρος και ο πολιτικό-στρατιωτικός µηχανισµός της Σπάρτης στη διαµόρφωσή 

του. 

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο τίθεται το ζήτηµα της πολιτικής αιτιο-

λογίας των σχέσεων Σπαρτιατών και περιοίκων. Η άποψη του Cartledge, ότι 

οι σχέσεις θεµελιώθηκαν πάνω στη µεταξύ τους σύναψη συνθήκης τον 5ο π.Χ. 

αιώνα, αποτελεί λογική εξήγηση του παραπάνω ζητήµατος. Όµως µια τέτοιου 

είδους εξέλιξη είναι πιθανόν να µην εξασφάλιζε µακροπρόθεσµα και βιώσιµα 

αποτελέσµατα. Ήταν κρίσιµο για τη Σπάρτη και το κράτος της να εξαλείψει 

οποιοδήποτε καθεστωτικό ζήτηµα, που αφορούσε στην επικυριαρχία της επί 

των περιοίκων. Η διερεύνηση του ζητήµατος θα επικεντρωθεί στο πώς επιχεί-

ρησε η Σπάρτη σε πολιτικό-ιδεολογικό επίπεδο να ορίσει τη θέση των περιοί-

κων στην πολιτική κοινότητα των Lakedaimon…wn. Η απάντηση στο παραπά-

νω ερώτηµα θα είναι συνάρτηση δύο πραγµάτων. Το πρώτο αφορά στη διατύ-

πωση της καθεστωτικής σηµασίας των όρων Lakeda…mwn και Lake-
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daimÒnioj, προκειµένου να καταστεί φανερό, ότι ο πολιτικός και γεωγραφι-

κός διαχωρισµός των πληθυσµών της Λακωνίας δεν αναιρούσε την ύπαρξη 

µιας ιθαγένειας και µιας επικράτειας, η οποία προσδιόριζε τη γεωπολιτική 

ταυτότητα της πόλης-κράτους της Lakeda…monoj. Το δεύτερο σχετίζεται µε 

την εξέταση του προβλήµατος σύνδεσης της εικόνας του µοντέλου της οικι-

στικής οργάνωσης του κράτους µε το ιδεολογικό υπόβαθρο της Lakedai-

mon…wn Polite…aj, ώστε να διαφανεί ο µηχανισµός, µε τον οποίο οι Σπαρτιά-

τες επιχείρησαν να διευθετήσουν το ζήτηµα των περιοίκων. 
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Β. ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: «ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ» 

     Η Σπάρτη είχε υπό τον έλεγχο της τα δύο πέµπτα της Πελοποννήσου. 

Ο Bölte οριοθέτησε την επικράτειά της, στηριζόµενος στις προτάσεις του βα-

σιλιά Άγη IV για αναδασµό της γης το 240 π.Χ.: ...tÁj d� gÁj ¢nadasqe…shj 

t¾n m�n ¢pÕ toà kat¦ Pell»nhn car£drou prÕj tÕ Taägeton kaˆ 

Malšan kaˆ Sellas…an kl»rouj genšsqai tetrakiscil…ouj 

pentakos…ouj, t¾n d' œxw mur…ouj pentakiscil…ouj: kaˆ taÚthn m�n to‹j 

Ópla fšrein dunamšnoij tîn perio…kwn merisqÁnai, t¾n d' ™ntÕj aÙto‹j 

Sparti£taij85. ∆εν µπορούµε, ωστόσο, να είµαστε σίγουροι, ότι η συγκε-

κριµένη οροθεσία αντικατόπτριζε τη γεωπολιτική κατάσταση στο χώρο της 

Λακωνίας την αρχαϊκή και κλασική εποχή. Η εξήγηση στο παραπάνω ζήτηµα 

έχει τρεις παραµέτρους. Κατά πρώτο λόγο δεν έχουµε πληροφορίες για τη 

χρήση της Σελλασίας και της Πελλάνας σαν σύνορο, που διέκρινε το σπαρ-

τιατικό έδαφος απ’ αυτό των περιοίκων, κατά την αρχαϊκή και κλασική επο-

χή86. Κατά δεύτερο λόγο ο ορισµός της άλλης οροθετικής γραµµής, από τον 

Ταΰγετο µέχρι το ακρωτήριο Μαλέα, είναι προβληµατικός, καθώς στην εν 

λόγω περιοχή την κλασική εποχή περιλαµβάνονταν θέσεις των περιοίκων87. 

Τέλος, το 240 π.Χ. είχαν αποσπασθεί από την επικράτεια της Σπάρτης η 

Μεσσηνία, η Νότια Αρκαδία και τη Νότια Αργεία.  

Ακριβής οριοθέτηση µεταξύ των δύο περιοχών τη συγκεκριµένη περίοδο 

δεν καταγράφεται στους αρχαίους συγγραφείς88. Γνωρίζουµε, ότι ο βασιλικός 

                                                 
85 Πλούταρχος, Άγις, 8.1. βλ. BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(Ι929), σελ. 1321-40.        
86 Το 403 π.Χ. η Σελλασία εµφανίζεται σε δύο χωρία του Ξενοφώντα να είναι ο τόπος, στον οποίο οι 
έφοροι ανέκριναν τους Αθηναίους απεσταλµένους, προκειµένου να αποφασίσουν, αν θα έπρεπε να 
τους επιτρέψουν να προσέλθουν στην πόλη της Σπάρτης. Η χρήση της, σαν τόπος αναµονής ξένων 
απεσταλµένων, δεν σηµαίνει ότι αποτελούσε συνοριακή γραµµή ανάµεσα σ’ αυτή και την πόλη της 
Σπάρτης. (βλ. Ξενοφών, Ελληνικά, 2.2.13, 19)     
87 βλ. SHIPLEY, G., “Perioikos: The Discovery of Classical Lakonia”, in ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ. Lakonian 
Studies in Honour of HECTOR CATLING, ed. by SANDRES, J., Οξφόρδη 1992, σελ. 214-219. 
88 Υπάρχουν χωρία στους αρχαίους συγγραφείς που µας επιτρέπουν να συµπεράνουµε τη διάκριση 
των δύο περιοχών, χωρίς όµως να αναφέρεται συγκεκριµένη οροθεσία µεταξύ τους: Ξενοφών, Ελλη-
νικά, 6.5.21, 3.5.7; Αγησίλαος, 2.24. | Ισοκράτης, Παναθηναϊκός, 179. | Θουκυδίδης, 3.16.2.   
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οίκος της Σπάρτης διέθετε κτήµατα σε περιοχές των περιοίκων89.  H θέση ο-

ρισµένων εγκαταστάσεων των περιοίκων στην κοιλάδα του Ευρώτα, µας επι-

τρέπει να παρατηρήσουµε την ύπαρξη ενός συνονθυλεύµατος σπαρτιατικών 

και περιοικίδων εδαφών90. Μια πιθανή εξήγηση στο ερώτηµα, γιατί οι Σπαρ-

τιάτες δεν προχώρησαν σε οριοθέτηση της επικράτειας τους, αποτελεί το γε-

γονός ότι οι Σπαρτιάτες δεν είχαν προχωρήσει σε αναδασµό της γης των πε-

ριοίκων, αφού δεν τους είχαν εντάξει στο σώµα των πολιτών. Ωστόσο, η πα-

ρατήρηση αυτή είναι µόνο µια υπόθεση. 

Πώς οριζόταν, λοιπόν, η επικράτεια τους; Στην απάντηση θα µας βοηθή-

σει η µελέτη της τοπογραφίας της περιοχής εκτός της κοιλάδας του Ευρώτα 

σε συνδυασµό µε τα φιλολογικά και αρχαιολογικά δεδοµένα. Αν εξετάσουµε 

το χάρτη 1:50000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, θα παρατηρήσουµε 

τη φυσική κατάτµηση της σηµερινής Λακωνίας. Η περιοχή χωρίζεται από 

φυσικά φράγµατα σε ανεξάρτητες φυσικές µονάδες, οι οποίες καλύπτουν την 

περιοχή ανατολικά και βόρεια του Πάρνωνα, την περιοχή του Πάρνωνα, την 

περιοχή δυτικά του Πάρνωνα µαζί µε τη χερσόνησο του Μαλέα, την κοιλάδα 

του Ευρώτα και τέλος αυτήν του Ταΰγετου91. Οι φυσικές αυτές µονάδες περι-

λαµβάνουν πεδιάδες µε διαφορετική αγροτική αξία. Αυτές βρίσκονται στην 

κοιλάδα του Ευρώτα, στα υψίπεδα που περιβάλλονται από ορεινούς όγκους 

και τέλος στις παράκτιες περιοχές. Εντός των µονάδων αυτών εντοπίζονται 

ένας ή περισσότεροι οικισµοί περιοίκων. Θα εξετάσουµε τις παραπάνω φυσι-

                                                 
 89 βλ. Ξενοφών, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, 15.3. Πιθανόν, βασιλικά τεµένη να υπήρχαν στην πόλη της

Pell£naj, λόγω του εύφορου εδάφους της, καθώς βρισκόταν στο βόρειο τµήµα της κοιλάδας του 
Ευρώτα. 
90 Πρόκειται για τις θέσεις Brusšai και Krokeaˆ. Πιθανόν, υπήρχε τέτοιου είδους συνονθύλευµα και 
σε άλλες θέσεις(Pell£na, GerÒnqrai, Χρύσαφα, κοιλάδα νότια των σηµερινών Μολάων) εκτός της 
κοιλάδας του Ευρώτα. βλ. SHIPLEY, G., “Perioikos: The Discovery of Classical Lakonia”, in 
ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ. Lakonian Studies in Honour of HECTOR CATLING, ed. by SANDRES, J., Οξφόρδη 
1992, σελ. 217, 219; SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of 
Laconia and Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, 
ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 252, 262. 
91 Μελετώντας το γεωλογικό χάρτη του Alfred Philippson µπορούµε να κατανοήσουµε τη φυσική 
κατάτµηση της περιοχής. Τα άσπρα ή κίτρινα µέρη στο χάρτη είναι τα πεδινά εδάφη µε αγροτική 
παραγωγική δυνατότητα. Τα άλλα εδάφη, που είναι διεσπαρµένα στα ασβεστόλιθα του Ταϋγέτου και 
του Πάρνωνα, είναι µικρότερης αγροτικής αξίας. Σηµαντικής αγροτικής αξίας είναι και οι τοποθεσίες 
των σχιστόλιθων, τα κόκκινα µέρη του χάρτη, γιατί εκεί εντοπίζονται υδάτινοι όγκοι. βλ. 
PHILIPPSON, A., Die Griechischen Landschaften III 2, ed. by KIRSTEN, E., Φρανκφούρτη 1959, 
σελ. 371, 523-4; CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 
1979, σελ. 13-23; BÖLTE, F., RE IIIA(1929), σελ. 1295-1303.    
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κές µονάδες ξεκινώντας από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Η γεωγραφική πε-

ριφέρεια βόρεια και ανατολικά του Πάρνωνα εκτείνεται νότια του όρους Ζά-

βιτσα ως τον κόλπο του σηµερινού Γέρακα. Αυτή διακρίνεται στο βόρειο 

τµήµα, το οποίο κάλυπτε η αρχαία Qure£tida ή Kunour…a92 και στο νότιο 

τµήµα, το οποίο εκτεινόταν νότια του Αγίου Ανδρέα. Αυτά διαφέρουν µεταξύ 

τους ως προς τη µορφή του εδαφικού ανάγλυφου. H Qure£tij στο σύνολο 

της είναι ορεινή περιφέρεια µε συνεχείς διακυµάνσεις στο υψόµετρο, αλλά σε 

ορισµένα µέρη οι τοποθεσίες σχιστόλιθων, λόγω της στεγανότητας τους, επι-

τρέπουν τη συγκέντρωση όµβριων υδάτων και κατά συνέπεια ευνοούν τη δη-

µιουργία ανθρώπινης εγκατάστασης. Το νότιο τµήµα καλύπτεται από απότο-

µους ορεινούς ασβεστολιθικούς όγκους. Τα ελάχιστα διαµερίσµατα σχιστόλι-

θων παρατηρούνται µόνο στις απολήξεις του Πάρνωνα, κοντά στην ανατολι-

κή παράκτια περιοχή του σηµερινού Λεωνιδίου93. Η επικοινωνία µεταξύ τους 

από την ξηρά θα πρέπει να ήταν πάρα πολύ δύσκολη, λόγω της ύπαρξης δύ-

σβατων ορεινών όγκων. Ο µόνος τρόπος θα ήταν µέσω θαλάσσης µε ενδιά-

µεσους σταθµούς σε παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις. Στο βόρειο τµήµα ξεχω-

ρίζει η πεδινή περιοχή του σηµερινού Άστρους. Η αγροτική παραγωγικότητα 

της πεδιάδας δεν είναι σηµαντική, καθώς τουλάχιστον σήµερα είναι βαλτώ-

δης. Ωστόσο, θα πρέπει να υπήρχαν διαθέσιµοι φυσικοί πόροι στους αρχαίους 

κατοίκους94. Στο συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο εντοπίζονται οι αρχαίοι οι-

κισµοί της Quršaj95 και της 'Anq»nhj96. Τα αρχαιολογικά ευρήµατα(τείχη, 

                                                 
92 Για την εναλλαγή των δύο ονοµάτων στις αρχαίες πηγές βλ. BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), 
σελ. 1304. Αντί για τον τύπο Qure£tij στις πηγές συναντάµε και τον τύπο Qurša, ο οποίος εκτός 
από τον οικισµό δήλωνε και την περιοχή. βλ. ΦΑΚΛΑΡΗΣ, Π., Αρχαία Κυνουρία.Ανθρώπινη ∆ρα-
στηριότητα και Περιβάλλον, Αθήνα 1990, σελ. 88.       
93 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
13-15. 
94 βλ. SHIPLEY, G., “Perioikos: The Discovery of Classical Lakonia”, in ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ. Lakonian 
Studies in Honour of HECTOR CATLING, ed. by SANDRES, J., Οξφόρδη 1992, σελ. 216.  
95 βλ. Θουκυδίδης, 4.56.2: Quršan, ¼ ™sti m�n tÁj Kunour…aj gÁj kaloumšnhj, meqor…a d� tÁj 
'Arge…aj kaˆ LakwnikÁj...; 5.41.2: ...Kunour…aj gÁj... (œcei d� ™n aØtÍ Quršan kaˆ 'Anq»nhn 
pÒlin, nšmontai d' aÙt¾n LakedaimÒnioi)...; 4.57.1-3: ProspleÒntwn oân œti tîn 'Aqhna…wn oƒ 
A„ginÁtai tÕ m�n ™pˆ tÍ qal£ssV Ö œtucon o„kodomoàntej te‹coj ™kle…pousin, ™j d� t¾n ¥nw 
pÒlin, ™n Î õkoun, ¢pecèrhsan, ¢pšcousan stad…ouj m£lista dška tÁj qal£sshj. kaˆ 
aÙto‹j tîn Lakedaimon…wn frour¦ m…a tîn perˆ t¾n cèran, ¼per kaˆ xunete…cize, xune-
selqe‹n m�n ™j tÕ te‹coj oÙk ºqšlhsan deomšnwn tîn A„ginhtîn, ¢ll' aÙto‹j k…ndunoj 
™fa…neto ™j tÕ te‹coj kataklÇesqai: ¢nacwr»santej d� ™pˆ t¦ metšwra, æj oÙk ™nÒmizon 
¢xiÒmacoi e�nai, ¹sÚcazon. ™n toÚtJ d� oƒ 'Aqhna‹oi katascÒntej kaˆ cwr»santej eÙqÝj 
p£sV tÍ strati´ aƒroàsi t¾n Quršan. kaˆ t»n te pÒlin katškausan kaˆ t¦ ™nÒnta 
™xepÒrqhsan, toÚj te A„gin»taj, Ósoi m¾ ™n cersˆ diefq£rhsan... | Παυσανίας, 2.29.5: ...Quršan 
t¾n ™n tÍ 'Argol…di.... Σχετικά µε το ζήτηµα της ταύτισης της µε σηµερινή τοποθεσία διαφέρουν οι 
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ερείπια κτηρίων, τάφοι, δρόµοι) σε συνδυασµό µε αρχαίες µαρτυρίες παρέ-

χουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουµε ότι αποτελούσαν οικιστικά κέντρα 

της περιοχής97. Στο νότιο τµήµα ξεχωρίζει η παραθαλάσσια πεδινή περιοχή 

του Λεωνιδίου. Κρίνοντας από τα σηµερινά δεδοµένα θα πρέπει να διέθετε 

πεδινή έκταση, που ευνοούσε την οργάνωση µεγάλης οικιστικής εγκατάστα-

σης. Εκεί τοποθετείται ο οικισµός Brasiaˆ ή Prasiaˆ98, ο οποίος κατά πάσα 

                                                                                                                                          
απόψεις των ερευνητών. Το πρόβληµα ξεκινά από την αναφορά του Θουκυδίδη(4.57.1) στην ¥nw 
pÒlin, που αφήνει να εννοηθεί ότι υπήρχε και k£tw pÒlij. Ο Pritchett θεωρεί ότι στη θέση Άγιος 
Ανδρέας(βλ. CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and 
Change in a Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 279) εντοπίζεται η 
Qurša-k£tw pÒlij, ενώ στη θέση Καστράκι Μελιγούς(βλ. CAVANAGH, W., CROUWEL, J., 
CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a Greek Rural Landscape: The Laco-
nia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 278) η Qurša -¥nw pÒlij. Ωστόσο, ο Phaklaris υποστηρίζει ότι τα 
αρχαιολογικά ευρήµατα στη θέση Καστράκι δεν δείχνουν ότι υπήρξε κεντρική οικιστική εγκατάστα-
ση. Ο Shipley καταλήγει ότι η Qurša µπορούσε να είναι µια θέση στην ενδοχώρα και ο Άγιος Αν-
δρέας µια άλλη εγκατάσταση, ή, κατ’ αναλογία µε την Sk£ndeia στα Κύθηρα, η ¥nw pÒlij µπορεί 
να σήµαινε το πάνω µέρος της Quršaj, οπότε η θέση Άγιος Ανδρέας θα ήταν µέρος της ίδιας πόλης. 
βλ. SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and 
Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by 
HANSEN, M.H.,Κοπεγχάγη 1997, σελ. 231; PRITCHETT, K.W., Studies in Ancient Greek Topogra-
phy, Part VI, Μπέρκλεϊ, Λος Άντζελες, Λονδίνο 1989, σελ. 95; PRITCHETT, K.W., Studies in An-
cient Greek Topography, Part IV, Μπέρκλεϊ, Λος Άντζελες, Λονδίνο 1982, σελ. 64-74; ΦΑΚΛΑΡΗΣ, 
Π., Αρχαία Κυνουρία.Ανθρώπινη ∆ραστηριότητα και Περιβάλλον, Αθήνα 1990, σελ. 105.    
96 βλ. Θουκυδίδης, 5.41.2: ...tÁj Kunour…aj gÁj,... (œcei d� ™n aØtÍ Quršan kaˆ 'Anq»nhn pÒlin, 
nšmontai d' aÙt¾n LakedaimÒnioi)... Ο Παυσανίας την παρουσιάζει ως κώµη, 2.38.6-7: 
...'A<n>q»nh, [™s] ¿n A„ginÁta… pote õkhsan, kaˆ ˜tšra kèmh Nhr…j, tr…th d� EÜa meg…sth tîn 
kwmîn... ¢nate…nei d� Øp�r t¦j kèmaj Ôroj P£rnwn, kaˆ Lakedaimon…wn ™p' aÙtoà prÕj 
'Arge…ouj Óroi kaˆ Tege£taj e„s…n... Και στην περίπτωση της 'Anq»nhj υπάρχει διαφωνία ως προς 
την ταύτισης της, βλ. SHIPLEY, G., “The Others Lakedaimomians: The Dependent Peioikic Poleis of 
Laconia and Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, 
ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 226; PRITCHETT, K.W., Studies in Ancient Greek 
Topography, Part IV, Μπέρκλεϊ, Λος Άντζελες, Λονδίνο 1982, σελ. 75-79.  
97 Για τα αρχαιολογικά δεδοµένα βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 
1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 149, 327; CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, 
R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, 
Λονδίνο 1996, σελ. 278-9; SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Po-
leis of Laconia and Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre and as a Political Com-
munity, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 211; LS II, σελ. 276. 
98 βλ. Θουκυδίδης, 2.56.6:...Prasi¦j tÁj LakwnikÁj pÒlisma ™piqal£ssion kaˆ tÁj te gÁj œte-
mon kaˆ aÙtÕ tÕ pÒlisma eŒlon kaˆ ™pÒrqhsan..... | Ψευδο-Σκύλαξ, 46: ...Prasi¦ pÒlij kai 
lim¾n... | Πτολεµαίος, 3.16.10: ™n dš tù 'Argolikù kÒlpJ œti LakwnikÁj... Prasi¦. | Παυσανίας, 
3.24.3-5: Brasiaˆ d� ™sc£th m�n taÚtV tîn 'Eleuqerolakènwn prÕj qal£ssV ™st…, Kuf£ntwn 
d� ¢pšcousi ploàn stad…wn diakos…wn... ¥kra dš ™stin ™n ta‹j Brasia‹j mikr£, prošcousa 
ºršma ™j t¾n q£lassan, kaˆ ™p' aÙtÍ calko‹ podia…wn ˜st»kasin oÙ me…zonej, p…louj ™pˆ 
ta‹j kefala‹j œcontej, oÙk o�da e„ DioskoÚrouj sf©j À KorÚbanstaj nom…zousi· tre‹j d' oân 
e„s…, tštarton d� 'Aqhn©j ¥galma. Ο Leake(βλ. LEAKE, W.M., Travels in the Morea I, Λονδίνο 
1830, σελ. 484) είχε ταυτίσει τον οικισµό µε τα ερείπια αυτού που σώζονται στην παραλία του σηµε-
ρινού Άγιου Ανδρέα. Αργότερα είχε ταυτιστεί µε τα ερείπια στην περιοχή του χωριού Τύρος από τους 
Ross(βλ. ROSS, L., Reisen und Reiserouten durch Griechenland, Βερολίνο 1841, σελ. 165) και Cur-
tius(βλ.CURTIUS, E., Peloponnesos 2, Gotha 1852, σελ. 306, 322). Σωστά ταυτίστηκε από τον Bur-
sian, ο οποίος τον τοποθέτησε στο σηµερινό επίνειο του Λενιδίου Πλάκα(βλ. BURSIAN, C., Geogra-
phie von Griechenland 2, Λειψία 1872, σελ. 134). Επίσης, βλ. CAVANAGH, W., CROUWEL, J., 
CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a Greek Rural Landscape: The Laco-
nia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 282.    
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πιθανότητα είχε γνωρίσει ακµή, καθώς τα αρχαιολογικά ευρήµατα(τείχη, θε-

µέλια κτηρίων και ναών, ακρόπολη µε οχυρωµατικό περίβολο)99, η γεωµορ-

φολογία της100 και η ύπαρξη ασφαλούς λιµανιού101 µαρτυρούν την ύπαρξη 

πόλης και όχι απλής εγκατάστασης102. Το οικιστικό πλέγµα της περιοχής ανα-

τολικά του Πάρνωνα ολοκληρώνεται µε τις θέσεις Z£rax, Pol…cna, 

KÚfanta. Όλες, µε εξαίρεση τα KÚfanta103, εµφανίζονται σαν απλές εγκα-

ταστάσεις την κλασική εποχή σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά και φιλολογικά 

δεδοµένα104.  

                                                 
99 βλ. WATERHOUSE, H. – SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part II”, BSA 56(1961), σελ. 
131; WACE, A.J.B. – HASLUCK, F.W., “East-Central Laconia”, BSA 15(1909), σελ. 174-176. 
100 βλ.WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part II”, BSA 56(1961), σελ. 132-
5.  
101 Ο Cartledge θεωρεί ότι το λιµάνι των Prasiîn ήταν ένα από τα ασφαλέστερα της ανατολικής 
ακτής της Λακωνίας, βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., 
Λονδίνο 1979, σελ. 181-182. 
102 Αυτό δηλώνεται και από τις µαρτυρίες των αρχαίων συγγραφέων, στις οποίες οι Brasiaˆ ή Pra-
siaˆ παρουσιάζονται σαν πόλη µε τη δική της περιφέρεια. βλ. Θουκυδίδης, 2.56.6; 6.105.2; 7.18.3. | 
Παυσανίας, 3.24.3-4.  
103 Για την ύπαρξη των Kuf£ntwn ως πόλη την κλασική εποχή συνηγορούν δύο στοιχεία. Κατά πρώ-
το λόγο έχουµε επιγραφική µαρτυρία του εθνικού ονόµατος KufantaseÝj σε προξενική επιγραφή 
του 4ου π.Χ. αιώνα(βλ. IG XII.5.1 542, Keos 360 B.C.). Ο Shipley θεωρεί ότι, µολονότι δεν απαντά το 
συγκεκριµένο εθνικό πουθενά στις αρχαίες πηγές, πιθανόν αναφέρεται σε πολίτη των Kuf£ntwn, 
καθώς µνηµονεύεται µαζί µε άλλους δύο Λακεδαιµόνιους, βλ. SHIPLEY, G., “The Others Lakedai-
momians: The Dependent Peioikic Poleis of Laconia and Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an 
Urban Centre and as a Political Community, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 278, 
σηµ. 112. Άλλωστε, σύµφωνα µε τον Hansen το εθνικό όνοµα έχει πολιτική σηµασία και δηλώνει ότι 
ο κάτοχος του είναι πολίτης µιας πόλης, βλ. HANSEN, M.H., “City-Ethnics as Evidence for Polis 
Identity”, in CPCPapers 3: Further Studies in the Ancient Greek Polis, ed. by HANSEN, M.H.–
RAAFLAUB, K., Στουτγάρδη 1996, σελ. 169-196. Κατά δεύτερο λόγο έχει βρεθεί, σ’ έναν από τους 
δύο λόφους στα νότια του λιµανιού, πολυγωνικό τείχος µεγάλων λίθων της κλασικής εποχής, βλ. 
WACE, A.J.B. – HASLUCK, F.W., “East-Central Laconia”, BSA 15(1909), σελ. 173). Ωστόσο, 
σύµφωνα µε τον Pritchett η µορφολογία του εδάφους της περιοχής εντός των τειχών δεν ευνοούσε 
συνθήκες κατοίκησης. Είναι πιθανόν να χρησιµοποιούνταν για λόγους ασφάλειας, βλ. PRITCHETT, 
K.W., Studies in Ancient Greek Topography, Part VII, Άµστερνταµ 1991, σελ. 149. Τα αρχαιολογικά 
ευρήµατα(ενδείξεις µυκηναϊκής εγκατάστασης) καταδεικνύουν, ότι, πιθανό, η περιοχή της παραλίας 
και πιο συγκεκριµένα η θέση Κυπαρρίσι αποτέλεσε χώρο εγκατάστασης, ο οποίος φαίνεται να διατη-
ρήθηκε στο χρόνο, βλ. WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part II”, BSA 
56(1961), σελ. 131; WACE, A.J.B. – HASLUCK, F.W., “East-Central Laconia”, BSA 15(1909), σελ 
173-4 . Την εξέλιξη αυτή ευνόησε το γεγονός, ότι διέθετε ασφαλές λιµάνι και όχι η αγροτική αξία του 
εδάφους. Για την γεωµορφολογία της περιοχής βλ. PHILIPPSON, A., Der Peloponnes:Versuch einer 
Landeskune, Βερολίνο 1892, σελ. 172.   
104 βλ. SHIPLEY, G., “The Others Lakedaimomians: The Dependent Peioikic Poleis of Laconia and 
Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by 
HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 247-8. Ειδικότερα, Z£rax: σελ. 248, αρ.54; Pol…cna: σελ. 
247, αρ.50. Στον Z£raka έχουν εντοπιστεί ερείπια οχυρωµατικού τείχους µε πολυγωνικά και τετρα-
γωνικά µέρη και ακρόπολη, πιθανόν της κλασικής εποχής, αλλά σε αντίθεση µε τα KÚfanta δεν έ-
χουµε µαρτυρία από φιλολογικές πηγές που να αποδεικνύει την ύπαρξη της ως εγκατάσταση, βλ. 
WACE, A.J.B.–HASLUCK, F.W., “East-Central Laconia”, BSA 15(1909), σελ. 167-173; 
CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a 
Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 310. Οι οχυρώσεις δεν αποδει-
κνύουν, ότι µια οικιστική εγκατάσταση ήταν και πόλη, βλ. SHIPLEY, G., ό.π. σελ. 211-2. Στην περί-
πτωση της Pol…cnaj έχουν εντοπιστεί όστρακα της κλασικής περιόδου, αλλά η απουσία από τις πη-

 29



 30

Η γεωγραφική περιφέρεια του Πάρνωνα105 ορίζεται από τους ορεινούς ό-

γκους βόρεια της περιοχής Άνω ∆ολιανά µέχρι τη νοτιοανατολική παραθα-

λάσσια ακτή της Λακωνίας, βόρεια της σύγχρονης Μονεµβάσιας, καλύπτο-

ντας µια έκταση ενενήντα περίπου χιλιοµέτρων106. Πρόκειται για µία αφιλό-

ξενη ορεινή περιοχή γεµάτη από δύσβατα περάσµατα και χωρίς πεδινές εκτά-

σεις. Η µόνη στρατηγική σηµασία που µπορούσε να έχει για τη Σπάρτη είναι 

ότι δια µέσου του Πάρνωνα διέρχονταν δύο σηµαντικοί οδικοί άξονες, οι ο-

ποίοι συνέδεαν τη Σπάρτη µε τη Qure£tida και µε την ανατολική ακτή της 

Λακωνίας. Με βάση το εδαφικό ανάγλυφο µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι ο 

Πάρνων είναι προσπελάσιµος σε δύο σηµεία: το πρώτο εντοπίζεται στην το-

ποθεσία Παναγιά(ή κάστρο της Παναγιάς) κοντά στο σηµερινό χωριό Άγιος 

Βασίλειος, σε υψόµετρο 1200µ. και το δεύτερο νοτιότερα, στο σηµερινό χω-

ριό Μαρί, σε υψόµετρο 1000µ.. Επιπλέον, και στις δύο περιοχές υπάρχει ο-

µαλός καλλιεργήσιµος χώρος. Στα συγκεκριµένα σηµεία εντοπίζονται οι αρ-

χαίες θέσεις Glupp…a ή Glumpeˆj107 και MariÕj108. Από τη Glupp…a ή 

                                                                                                                                          
γές της εποχής σε συνδυασµό µε την ανυπαρξία οικιστικών λειψάνων, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 
υφίστατο σαν απλή εγκατάσταση κατά την περίοδο αυτή, βλ. CAVANAGH, W., CROUWEL, J., 
CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., ό.π. σελ. 282.    
105 Το όρος Πάρνων απαντά µόνο µία φορά στον Παυσανία, 2.38.7: ¢nate…nei d� Øp�r t¦j kèmaj 
Ôroj P£rnwn, kaˆ Lakedaimon…wn ™p' aÙtoà prÕj 'Arge…ouj Óroi kaˆ Tege£taj e„s…n· 
˜st»kasi d� ™pˆ to‹j Óroij `Erma‹ l…qou, kaˆ toà cwr…ou tÕ Ônom£ ™stin ¢p' aÙtîn. potamÕj 
d� kaloÚmenoj T£naoj eŒj g¦r d¾ oátoj ™k toà P£rnwnoj k£teisi ršwn di¦ tÁj 'Arge…aj 
[kaˆ] ™kd…dwsin ™j tÕn Qure£thn kÒlpon. Σύµφωνα µε το χωρίο του Παυσανία ήταν το φυσικό 
σύνορο της Λακωνίας µε την Αργεία και την Τεγέα. 
106 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
15; BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1296. 
107 Η διπλή ονοµασία του τοπωνυµίο προκύπτει από τα χωρία που παραδίδουν ο Πολύβιος, 4.36.4; 
5.20.4(Glumpeˆj) και ο Παυσανίας, 3.22.6(Glupp…a). Σχετικά µε τον αν η Glupp…a του Παυσανία 
είναι η ίδια µε τους Glumpeˆj του Πολύβιου, ο Bölte παραθέτει παραδείγµατα θέσεων που έχουν 
οµοιότυπα ονόµατα µεταξύ τους, βλ. BÖLTE, F., “Glympeis”, RE VII(1909), σελ. 1476. 
108 Η θέση MariÕj ταυτίζεται µε το σηµερινό χωριό Μαρί. Σηµαντική είναι η τοπογραφική πληρο-
φορία που παραδίδει ο Παυσανίας, 3.22.8: MariÕj d� ¥llo 'Eleuqerolakènwn pÒlisma, Ö ¢pÕ 
Geronqrîn st£dia ˜katÕn ¢fšsthken. ƒerÒn ™stin aÙtÒqi ¢rca‹on koinÕn qeîn ¡p£ntwn kaˆ 
perˆ aÙtÕ ¥lsoj parecÒmenon phg£j, e„sˆ d� kaˆ ™n 'Artšmidoj ƒerù phga…: Ûdwr d� ¥fqonon 
e‡per ¥llo ti cwr…on paršcetai kaˆ MariÒj. Σύµφωνα µε τον Παυσανία η απόσταση GerÒnqrai-
MariÕj ήταν εκατό στάδια. Το χωριό Μαρί χωρίζεται από το Γεράκι(εκεί εντοπίζεται η αρχαία θέση 
GerÒnqrai) από τους ορεινούς όγκους του όρους Ελατιά. Αν ακολουθήσει κάποιος τα δύσβατα πε-
ράσµατα µέσα από το όρος, τότε η απόσταση µεταξύ των δύο θέσεων περιορίζεται σε 12-13 χιλιόµε-
τρα, δηλαδή µόνο 70 στάδια. Αν όµως κατέβει νότια και ακολουθήσει το δρόµο Αγίου ∆ηµητρίου-
Μαριού η απόσταση γίνεται περίπου 22 χιλιόµετρα, δηλαδή 122 στάδια. Εποµένως, η απόσταση των 
εκατόν σταδίων επαληθεύεται σε γενικές γραµµές. Η γεωµορφολογία του σηµερινού χώρου θα πρέ-
πει να επέτρεψε την ύπαρξη αρχαίας εγκατάστασης. Στην περιοχή υπάρχει εύφορη πεδινή έκταση, 
καθώς το έδαφος στη συγκεκριµένη θέση είναι οµαλό και διασχίζεται από το ποτάµι Μαρί. Μάλιστα 
µε το τελευταίο στοιχείο συµφωνεί και το χωρίο του Παυσανία, όπου µας πληροφορεί για την ύπαρ-
ξη υδάτινου πόρου. Τα αρχαιολογικά δεδοµένα µε τη σειρά τους ενισχύουν την παραπάνω ταύτιση. 
Βρέθηκε αρχαία ακρόπολη στο λόφο Καστέλι, στα νότια του σηµερινού χωριού, λείψανα τείχους, 
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Glumpeˆj διερχόταν η οδός που συνέδεε τη Σπάρτη µε τη Qure£tida και 

από εκεί µε την Τεγέα, καθώς και αυτή που συνέδεε τη Σπάρτη µε τις Bra-

si¦j ή Prasi¦j. Σηµαντικές τοπογραφικές πληροφορίες µας παραδίδει ο 

Πολύβιος. Συγκεκριµένα στο 4.36.4-6 µας πληροφορεί ότι ο βασιλιάς της 

Σπάρτης Λυκούργος το 219 π.Χ. εκστράτευσε στο νότιο τµήµα της Αργείας, 

ανατολικά του Πάρνωνα, και κατέλαβε τις θέσεις Pol…cna, KÚfanta, 

LeÚkai και Brasiaˆ ή Prasiaˆ. Μόνον ο Z£rax και η Glupp…a ή 

Glumpeˆj αντιστάθηκαν, µε αποτέλεσµα να µην µπορέσει να τις 

καταλάβει109. Στο 5.18.1-4 µας πληροφορεί ότι το 218 π.Χ. ο στρατός του Φί-

λιππου Ε΄ διέσχισε την Τεγέα δια µέσω ορεινού περάσµατος. Στη συνέχεια, 

παρακάµπτοντας µέσα από αφιλόξενη περιοχή, προέλασε προς τη Σπάρτη, 

περνώντας δίπλα από το Μενελάϊον, και τέλος κατασκήνωσε στις Αµύκλες110. 

Στο µεταξύ οι Μεσσήνιοι σύµµαχοι, που απέτυχαν να τον συναντήσουν στην 

Τεγέα, στην προσπάθεια τους να τον προλάβουν, διέσχισαν το Αργεία µε κα-

τεύθυνση προς τη Λακωνία και στρατοπέδευσαν στη συνοριακή τοποθεσία 

Glupp…a ή Glumpeˆj(5.20.1-10). Σύµφωνα µε τα παραπάνω χωρία η 

Glupp…a ή Glumpeˆj αφ’ ενός βρισκόταν πάνω στην οδό Τεγέας-Σπάρτης, η 

οποία χρησιµοποιήθηκε πρώτα από το Φίλιππο και στη συνέχεια από τους 

Μεσσήνιους, και σ’ αυτή Σπάρτης-Brasiîn ή Prasiîn, η οποία πρέπει να 

χρησιµοποιήθηκε από το Λυκούργο κατά την εκστρατεία του στην περιοχή 

ανατολικά του Πάρνωνα, αφ’ ετέρου σε κοντινή και συγχρόνως προσπελάσι-

µη απόσταση από τη Σπάρτη, αφού ο Λυκούργος κατάφερε να σπεύσει στην 

περιοχή, ώστε να ανακόψει τους Μεσσήνιους. Τις προϋποθέσεις, που θέτουν 

τα χωρία του Πολύβιου για τον εντοπισµό της θέσης, καλύπτει η σηµερινή 

                                                                                                                                          
πιθανόν του τέλους της αρχαϊκής εποχής ή των αρχών της κλασικής, και όστρακα ιστορικών χρόνων, 
βλ.WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part II”, BSA 56(1961), σελ. 136; 
WACE, A.J.B.–HASLUCK, F.W., “East-Central Laconia”, BSA 15(1909), σελ. 166; CAVANAGH, 
W., CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a Greek Rural 
Landscape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 286-7.          
109 βλ.Πολύβιος, 4.36.4-6: Ð d� Lukoàrgoj ¢nalabën toÝj stratiètaj ka… tinaj tîn politikîn 
™nšbalen e„j t¾n 'Arge…an, ¢ful£ktwj diakeimšnwn e„j tšloj tîn 'Arge…wn di¦ t¾n 
proãp£rcousan kat£stasin. kaˆ Pol…cnan m�n kaˆ Pras…aj kaˆ LeÚkaj kaˆ KÚfanta 
prospesën ¥fnw katšsce· Glumpšsi d� kaˆ Z£raki prospesën ¢pšpese.   
110 βλ. Πολύβιος, 5.18.1-4: prosanalabën d� toÝj ¹qroismšnouj tîn 'Acaiîn proÁge di¦ tÁj 
ÑreinÁj, spoud£zwn laqe‹n toÝj Lakedaimon…ouj ™mbalën e„j t¾n cèran. perielqën d� ta‹j 
™rhm…aij, tetarta‹oj ™pšbale to‹j katantikrÝ tÁj pÒlewj lÒfoij, kaˆ parÇei dexiÕn œcwn tÕ 
Menel£ion ™p' aÙt¦j t¦j 'AmÚklaj.  
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τοποθεσία Παναγιά, µεταξύ του Αγίου Βασίλειου και της θέσης 

Πλατανάκι111. Με βάση τα σύγχρονα δεδοµένα του οδικού δικτύου της περιο-

χής, από εκεί διέρχεται ο επαρχιακός δρόµος που οδηγεί από τον Άγιο Βασί-

λειο στον Άγιο Πέτρο και απ’ εκεί στην Τρίπολη, καθώς επίσης και αυτός 

που οδηγεί στη Σπάρτη και στο Λεωνίδιο112.                              

Από τον MariÕn θα πρέπει να διερχόταν η οδός που συνέδεε τις Brasi¦j 

ή Prasi¦j µε τις GerÒnqraj και το νότιο τµήµα της κοιλάδας του Ευρώτα. 

Ο MariÕj θεωρείται βέβαιο ότι κατείχε τη θέση του σηµερινού χωριού Μαρί, 

το οποίο είναι εύκολα προσιτό από το Λεωνίδιο µέσω του επαρχιακού δρόµου 

Αγίου ∆ηµήτριου-Μαρίου που συνδέει το Γεράκι µε το Λεωνίδιο113. 

Η γεωγραφική περιφέρεια δυτικά του Πάρνωνα διαιρείται σε δύο τµήµα-

τα. Το βόρειο τµήµα περιλαµβάνει την Skir…tida, τις Karu¦j και το µέρος 

ανατολικά του Ευρώτα, πάνω στις δυτικές απολήξεις του Πάρνωνα. Οι περιο-

χές της Skir…tidoj και της Karu£tidoj114 κείτονται νότια από το οροπέδιο 

της σηµερινής Τρίπολης. Αποτελούσαν το σύνορο της Λακωνίας µε τη νότια 

Αρκαδία, τουλάχιστον κατά την κλασική εποχή115. Η διάκριση τους από την 

κοιλάδα του Ευρώτα είναι ορατή µε βάση τη φυσική κατάτµηση. Για τη µεν 

                                                 
111 βλ. PRITCHETT, K.W., Studies in Ancient Greek Topography, Part VII, Άµστερνταµ 1991, σελ. 
150-158.   
112 Σχετικά µε την πορεία, που ακολούθησε ο Λυκούργος κατά την εκστρατεία του από τη Σπάρτη 
προς την περιοχή του Πάρνωνα και ανατολικά αυτού, αλλά και ο Φίλιππος κατά την προέλαση του 
προς τη Σπάρτη διαµέσου του Πάρνωνα, σηµαντικά είναι τα πορίσµατα της επιτόπιας έρευνας του 
Alfred Philippson το 1892 του οδικού δικτύου, το οποίο συνέδεε τη Σπάρτη µε την ανατολική ακτή 
της Λακωνίας. Αυτός παρατήρησε την ύπαρξη αρµατοτροχιών ανάµεσα στα Χρύσαφα(περίπου 16 
χιλιόµετρα ανατολικά της Σπάρτης) και τους Αγριάνους(10 χιλιόµετρα από τα Χρύσαφα) στο δρόµο 
που οδηγούσε στον Άγιο Βασίλειο και από εκεί στο Λεωνίδιο. Η πορεία του δρόµου ήταν Σπάρτη-
Χρύσαφα-Αγριάννοι-Πλατανάκι-Άγιος Βασίλειος-Λεωνίδιο, βλ.PHILIPPSON, A., Der Peloponnes: 
Versuch einer Landeskunde, Βερολίνο 1892, σελ. 170. Οι παρατηρήσεις του Philippson σχετικά µε 
τις αρµατοτροχιές επαναλήφθηκαν και από τον Bölte, βλ. BÖLTE, F., RE IIIA(1929), σελ. 1341-2.    

113 Έχουν βρεθεί αρµατοτροχιές ανάµεσα στη Σπάρτη, στα Χρύσαφα, την Γκοριτσά και το Γεράκι, 
βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
189.   
114 Η Karu£tij καταλάµβανε το σηµερινό κάµπο της Αράχοβας. Συγκεκριµένα, οριζόταν στα ανατο-
λικά από το όρος Πάρνων, στα δυτικά από το Λιµπιτοβίσιο ρέµα, στα βόρεια από το Σαρανταπόταµο 
και νότια από τον ποταµό Κελεφίνα. βλ. GEISAU, “Karyai”, RE X(1919), σελ. 2245-6.            
115 Για το γεγονός ότι οι παραπάνω περιοχές κάλυπταν µέρος της συνοριακής γραµµής Σπάρτης-
Αρκαδίας κατά την κλασική εποχή έχουµε πληροφορίες από τις αρχαίες πηγές. Για τη Skir…tida, βλ. 
Θουκυδίδης, 5.33.1. Για την Karu£tida Βλ. Θουκυδίδης, 5.55.3. Η οροθετική γραµµή Σπάρτης-
Τεγέας δεν ήταν πάντοτε η ίδια. Τα όρια τους ήταν διαφορετικά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο σε 
σχέση µε την ελληνιστική και ρωµαϊκή. Η εισβολή του Επαµεινώνδα στη Λακωνία το 370/369 π.Χ.  
αποτέλεσε την απαρχή των εξελίξεων ως προς τη διαµόρφωση των συνόρων Σπάρτης-Τεγέας και 
Σπάρτης-Μεγαλόπολης, βλ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ., “Συµβολή στην τοπογραφία της Σκιρίτιδος”, ΗΟΡΟΣ 5 
(1987), σελ. 123-124, 138.     
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Skir…tida το φυσικό σύνορο είναι η περιοχή συµβολής του Ευρώτα και του 

ποταµού Κελεφίνα, για τις δε Karu¦j ο ποταµός Κελεφίνα. ∆εν υπάρχει πε-

δινή έκταση µε µεγάλο µέγεθος, έλλειψη που αναπληρώνουν οι υπήνεµες 

πλαγιές των ηµιορεινών όγκων, όπου εντοπίζονται δύο οικισµοί, το O„Õn116 

και οι Karuaˆ117. Η σηµασία τους για τη Σπάρτη οφειλόταν, όπως και νευ-

ραλγική θέση στο χώρο της Λακωνίας, καθώς της εξασφάλιζαν τον έλεγχο 

των προς βορρά αµαξιτών οδών της και των µεθοριακών στρατιωτικών 

σταθµών118. 

Στο βόρειο τµήµα εντάσσεται επίσης µία εγκατάσταση, που εντοπίζεται 

στις δυτικές απολήξεις του Πάρνωνα. Πρόκειται για τον οικισµό, µετά τον 

ποταµό O„noàj προς τα νοτιοανατολικά, λείψανα του οποίου βρέθηκαν κοντά 

στο σηµερινό χωριό Χρύσαφα. Το αρχαίο του όνοµα µας είναι άγνωστο119. Η 

γεωµορφολογία της περιοχής ευνοούσε την ύπαρξη εκεί αρχαίας εγκατάστα-

σης. Αν και απέχει µόνο δέκα χιλιόµετρα από τη Σπάρτη, η µορφή του εδαφι-

κού ανάγλυφου, καθώς περιβάλλεται από µια σειρά λόφων, της εξασφάλιζε 

                                                 
116 O„Õn: Ξενοφών, Ελληνικά, 6.5.24-6. Ο Πίκουλας ταυτίζει το O„Õn µε τον ερειπιώνα Άγιο Ιωάννη 
Κερασιάς σύµφωνα µε το οικιστικό πλέγµα και το αρχαίο οδικό δίκτυο της περιοχής. Θεωρεί ότι α-
ποτέλεσε οικιστικό κέντρο των Σκιριτών, γιατί η έρευνα των υπόλοιπων θέσεων στο χώρο της 
Skir…tidoj αποκλείει την ύπαρξη άλλου οικισµού µε ανάλογη έκταση και µορφή στο χώρο και δεύ-
τερον τα αρχαιολογικά ευρήµατα στη θέση Άγιος Ιωάννης καταδεικνύουν την ύπαρξη µεγάλης οικι-
στικής εγκατάστασης(τείχη, θεµέλια ναού και κτηρίων). Ειδικότερα, βλ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ., “Συµβολή 
στην τοπογραφία της Σκιρίτιδος”, ΗΟΡΟΣ 5 (1987), σελ. 135-137, 139-145; CAVANAGH, W., 
CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a Greek Rural Land-
scape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 283. 
117 Karuaˆ: Θουκυδίδης, 5.55.3. | Παυσανίας, 3.10.7. | Ξενοφών, Ελληνικά, 6.5.25. Ο Πίκουλας, 
συµφωνόντας µε τον Jochmus και Loring τοποθετεί τις Karu£j στη σηµερινή τοποθεσία Ανάληψη, 
ενώ ο Ρωµαίος στην τοποθεσία Αράχοβα, µολονότι στην πρώτη του δηµοσίευση τις είχε τοποθετήσει 
στην Ανάληψη, βλ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ., “Συµβολή στην τοπογραφία της Σκιρίτιδος”, ΗΟΡΟΣ 5 (1987), 
σελ. 137-139; JOCHMUS, A., “Commentaries: 4. On the Battle of Sellasia and the Strategic Move-
ment of the Generals of Antiquity between Tegea, Caryae and Sparta, The Journal of the Royal Geo-
graphical Society 27 (1857), σελ. 44-5; LORING, W., “Some Ancient Routes in the Peloponnese”, 
JHS 15(1895), σελ. 60-2; . ΡΩΜΑΙΟΣ, Κ.Α., “'/Iasoj-'Iasa…a”,  Ελληνικά 15(1957), σελ. 65-75; 
ΡΩΜΑΙΟΣ, Κ.Α., “Μικρά Συµβολή εις την Αρχαίαν Τοπογραφίαν”, Αθηνά 14(1902), σελ. 3-36; 
CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a 
Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 284. 
118 Πρόκειται για τους οδικούς άξονες Σπάρτης–Σελλασίας–Τεγέας, Λαγκάδα, O„Õn-Ασέα, Σπάρτη-
Skιr…tij-Τεγέα, Σπάρτη-Σελλασία-Καρυαί-Θυρέα. βλ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ.Α., Η Νότια Μεγαλοπολιτική 
Χώρα από τον 8ο π.Χ. ως τον 4ο µ.Χ. αιώνα[Συµβολή στην Τοπογραφία της], Αθήνα 1988, σελ. 201-
203, 211-214, 219-220; ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ., “Συµβολή στην τοπογραφία της Σκιρίτιδος”, ΗΟΡΟΣ 5 
(1987), σελ. 146; JOCHMUS, A., “Commentaries: 4. On the Battle of Sellasia and the Strategic 
Movement of the Generals of Antiquity between Tegea, Caryae and Sparta, The Journal of the Royal 
Geographical Society 27 (1857), σελ. 38-41; CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional His-
tory 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 188-9.     
119 Ο Cartledge υποθέτει ότι πρόκειται για τη Qer£pnh, βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A 
Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 189. 
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φυσική οχύρωση αλλά και σαφή διαχωρισµό από την κοιλάδα του Ευρώτα. 

Εντός των λόφων εκτείνεται µια σχετικά εύφορη έκταση γης, περίπου δέκα 

χιλιοµέτρων, στην οποία βρέθηκαν λείψανα από τη γεωµετρική µέχρι και την 

ελληνιστική εποχή, που µαρτυρούν την ύπαρξη αρχαίου οικισµού120. Κρίνο-

ντας από τα σηµερινά δεδοµένα της αγροτικής οικονοµίας της περιοχής, οι 

οικονοµικές δραστηριότητες των αρχαίων κατοίκων θα περιστρέφονταν κυ-

ρίως γύρω από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την εξόρυξη µαρµάρου121. 

Ωστόσο, η γεωγραφική θέση κι όχι η αγροτική οικονοµία είχε συµβολή στην 

ιστορική εξέλιξη της περιοχής. Έχοντας φυσική οχύρωση έλεγχε την είσοδο 

από τον Πάρνωνα προς την κοιλάδα του Ευρώτα και την πόλη της Σπάρτης. 

Στο νότιο τµήµα της γεωγραφικής περιφέρειας δυτικά του Πάρνωνα ε-

ντάσσεται η περιοχή νότια από τα Χρύσαφα µέχρι τις βόρειες απολήξεις του 

βουνού Κούρκουλα. Μεγάλο µέρος του νότιου τµήµατος δεν αποτέλεσε πρό-

σφορο χώρο εγκατάστασης τόσο στα αρχαία χρόνια, όσο και τη σύγχρονη ε-

ποχή. Εξαίρεση αποτελούν οι πεδινές εκτάσεις µεταξύ του χωριού Γεράκι και 

του βουνού Κουρκούλα. Σηµαντική αρχαία εγκατάσταση εντοπίζεται στη ση-

µερινή περιοχή Γεράκι122. Πρόκειται για τον οικισµό GerÒnqrai123. Οι φιλο-

λογικές µαρτυρίες καταδεικνύουν την ύπαρξη του οικισµού ήδη από την επο-

χή του βασιλιά Τήλεκλου124. Τα αρχαιολογικά δεδοµένα πιστοποιούν διαχρο-

                                                 
120 βλ. WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part I”, BSA 55(1960), σελ. 82-3. 
121 βλ. CARTELDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
181.    
122 Το χωριό Γεράκι βρίσκεται σαράντα χιλιόµετρα νοτιοανατολικά της Σπάρτης.  
123 βλ. WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part I”, BSA 55(1960), σελ. 85-6; 
WACE, A.J.B.–HASLUCK, F.W., “East-Central Laconia”, BSA 15(1909), σελ. 163-4; 
CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a 
Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, London: Λονδίνο 1996, σελ. 291; CARTLEDGE, P., 
Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 189-90, 328.          
124 Έχουµε τη µαρτυρία του Παυσανία ότι η περιοχή είχε κατοικηθεί την περίοδο της βασιλείας του 
Τήλεκλου(760-740 π.Χ.), αλλά αυτή από µόνη της δεν µας επιτρέπει να καταλήξουµε σε ασφαλή 
συµπεράσµατα, γιατί ο Παυσανίας είναι πολύ µεταγενέστερος των γεγονότων. βλ. Παυσανίας, 3.2.6: 
'Arcel£ou d� Ãn T»lekloj· ™pˆ toÚtou pÒleij LakedaimÒnioi tîn perioik…dwn polšmJ 
krat»santej ™xe‹lon 'AmÚklaj kaˆ F©rin kaˆ Ger£nqraj, ™cÒntwn œti 'Acaiîn; 3.22.6: ¢pÕ 
qal£sshj d� ¥nw GerÒnqrai stad…ouj ¢pšcousin e‡kosi kaˆ ˜katÕn 'Akriîn. taÚtaj 
o„koumšnaj prˆn `Hrakle…daj ™lqe‹n ™j PelopÒnnhson, ™po…hsan ¢nast£touj Dwrie‹j oƒ La-
keda…mona œcontej, ¢nast»santej d� Geronqrîn toÝj 'AcaioÝj par¦ sfîn ™po…kouj 
¢pšsteilan: ™p' ™moà d� 'Eleuqerolakènwn kaˆ oátoi mo‹ra Ãsan. kat¦ m�n d¾ t¾n ™x 
'Akriîn ™j GerÒnqraj ÐdÕn œsti Palai¦ kaloumšnh kèmh, ™n d� aÙta‹j GerÒnqraij ”Arewj 
naÕj kaˆ ¥lsoj... perˆ d� t¾n ¢gor£n sfisin aƒ phgaˆ tîn pot…mwn e„sˆn Ød£twn. ™n d� tÍ 
¢kropÒlei naÒj ™stin 'ApÒllwnoj kaˆ ¢g£lmatoj ™lšfantoj pepoihmšnou kefal»: t¦ d� 
loip¦ toà ¢g£lmatoj pàr ºf£nisen Ðmoà tù protšrJ naù.   
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νική κατοίκηση του χώρου από τα µυκηναϊκά µέχρι και τα κλασικά χρόνια125. 

Η γεωγραφική του θέση, εντός της κοιλάδας του Ευρώτα, σε απόσταση µόνο 

οκτώ χιλιοµέτρων από τον ποταµό, πάνω στην κορυφή ενός από τους λόφους 

των δυτικών απολήξεων του Πάρνωνα, πρέπει να έπαιξε καθοριστικό ρόλο 

στην παγίωση της οικιστικής του οργάνωσης, καθώς έλεγχε τα περάσµατα 

προς και από τις Brasi¦j ή Prasi¦j, τη χερσόνησο του Μαλέα και το Λα-

κωνικό κόλπο126. Το οικιστικό πλέγµα της περιοχής των Geronqrîn συµπλη-

ρώνεται µε τον οικισµό Ple…ai ή Palai¦127. Τα όστρακα, που βρέθηκαν, 

µαρτυρούν συνεχή εγκατάσταση από τα νεολιθικά µέχρι και τα κλασικά χρό-

νια128.  

Η χερσόνησο του Μαλέα συνεχίζει την περιφέρεια δυτικά του Πάρνωνα 

και όχι αυτή του Πάρνωνα. Εκτείνεται νότια του βουνού Κούρκουλα και κα-

ταλήγει στη σηµερινή πόλη της Νεάπολης129. Με βάση το εδαφικό ανάγλυφο 

παρατηρούµε ότι η χερσόνησος διακρίνεται σε τρεις φυσικές µονάδες, κάθε 

µια από τις οποίες εµπεριέχει πεδινές εκτάσεις. Η πρώτη καλύπτει την περιο-

χή της κοιλάδας των σηµερινών Μολάων130. Καλύπτει σηµαντικό τµήµα της 

                                                 
125 Η πληροφορία, που παραδίδει ο Παυσανίας στα χωρία 3.2.6 και 3.22.6, ότι οι GerÒnqrai κατοι-
κούνταν πριν από την κάθοδο των ∆ωριέων αλλά και µετά από την κατάληψη τους από το Σπαρτιάτη 
βασιλιά Τήλεκλο και την εγκατάσταση ∆ωριέων εποίκων, επιβεβαιώθηκε από την αρχαιολογική έ-
ρευνα. Στον πάνω από το Γεράκι λόφο υπήρχε σηµαντική εγκατάσταση της εποχής του χαλκού, ίσως 
και της νεολιθικής. Βρέθηκαν, επίσης, λείψανα υστεροελλαδικών τειχών. Τα λείψανα των ιστορικών 
χρόνων εντοπίστηκαν κυρίως κοντά στις πηγές, όπου βρισκόταν η αγορά, όπως λέει ο Παυσανίας στο 
3.22.6, βλ. WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part I”, BSA 55(1960), σελ. 
85-6; WACE, A.J.B.–HASLUCK, F.W., “East-Central Laconia”, BSA 15(1909), σελ. 163-4; 
CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a 
Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 291).      
126 βλ. το οδοιπορικό του Παυσανία, 3.22.6, από την περιοχή 'Akr…ai µέχρι τις GerÒnqraj. Επίσης, 
βλ. σηµ.113. 
127 Την γραφή Palai¦ παραδίδει ο Παυσανίας, 3.22.6: kat¦ m�n d¾ t¾n ™x 'Akriîn ™j GerÒnqraj 
ÐdÕn œsti Palai¦ kaloumšnh kèmh, ™n d� aÙta‹j GerÒnqraij ”Arewj naÕj kaˆ ¥lsoj. Αντίθε-
τα η γραφή Ple…ai απαντά στο Λίβιο, Ab Urbe Condita, 25,27,2(…tertia parte copiarum ab obsid-
ione Gythei abducta ad Pleias posuit <castra>; imminet is locus et Leucis et Acriis, qua uidebantur 
hostes exercitum admoturi…) και στην επιγραφή IG V.1 602 του 3ου µ.Χ. αιώνα(...'Artšmidoj 
Patriètidoj ™n Ple…aij...). Οι Wace και Hasluck υποθέτουν, ότι πρόκειται για την ίδια θέση, βλ. 
WACE, A.J.B.–HASLUCK, F.W., “East-Central Laconia”, BSA 15(1909), σελ. 162-3.      
128 βλ. WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part I”, BSA 55(1960), σελ. 86; 
LS II, σελ. 307-8).      
129 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
17. 
130 Η κοιλάδα των Μολάων βρίσκεται νότια του Κούρκουλα και των Μολάων και βόρεια του Ασω-
πού και της Κυπαρισσίας. Ο Bölte την ταυτίζει µε κοιλάδα, η οποία στην αρχαιότητα ήταν γνωστή µε 
το όνοµα LeÚkh. Ενδεικτική για την ταύτιση αυτή είναι η τοπογραφική πληροφορία που παραδίδει ο 
Στράβων στο 8.5.2: e�q' Ð EÙrètaj ™kd…dwsi metaxÝ Guqe…ou kaˆ 'Akra…wn. tšwj m�n oân Ð 
ploàj ™sti par' a„gialÕn Óson diakos…wn kaˆ tettar£konta stad…wn· e�q' ˜lîdej Øpšrkeitai 
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καλλιεργήσιµης γης της Λακωνίας131. Η σηµαντικότερη οικιστική εγκατά-

σταση, από την άποψη των αρχαιολογικών ευρηµάτων της αρχαϊκής και κλα-

σικής περιόδου, ήταν η Kupariss…a, η οποία τοποθετείται στη θέση Καστέλι 

στο ακρωτήριο Ξυλί132. Το οικιστικό πλέγµα της περιοχής συµπληρώνεται µε 

τους οικισµούς KotÚrta και `Upertelšaton. Ο πρώτος τοποθετείται στη θέ-

ση Καστέλι, σε λόφο στα νότια της Πλύτρας, κοντά στη θάλασσα, και στα 

δυτικά του σηµερινού χωριού ∆αιµονιά. Στη θέση αυτή εντοπίστηκαν ευρή-

µατα αρχαίων κτηρίων και όστρακα από τη γεωµετρική µέχρι και την ελληνι-

στική περίοδο133. Ο δεύτερος τοποθετείται στα νότια του σηµερινού χωριού 

Φοινίκι134. Τα αρχαιολογικά ευρήµατα από την αρχαϊκή µέχρι και τη ρωµαϊκή 

εποχή, κυρίως χάλκινα µικρά ειδώλια, χάλκινα ελάσµατα µε επιγραφές, ανα-

θηµατικές επιγραφές, θεµέλια ναού και βωµού, δείχνουν ότι η εγκατάσταση 

έπαιξε το ρόλο θρησκευτικού κέντρου και όχι οικιστικού. Πράγµατι εκεί βρι-

σκόταν το ιερό του`Upertele£ta, που ο Παυσανίας τον ονοµάζει 

                                                                                                                                          
cwr…on kaˆ kèmh “Eloj· prÒteron d' Ãn pÒlij, kaq£per kaˆ “OmhrÒj fhsin o† t' ¥r' 'AmÚklaj 
e�con “Eloj t' œfalon ptol…eqron. kt…sma d' `El…ou fasˆ toà Persšwj. œsti d� kaˆ ped…on ka-
loÚmenon LeÚkh· e�ta pÒlij ™pˆ cerron»sou ƒdrumšnh Kupariss…a limšna œcousa· e�ta ¹ 
”Onou gn£qoj limšna œcousa· e�ta Bo…a pÒlij, e�ta Malšai· st£dioi d' e„j aÙt¦j ¢pÕ tÁj 
”Onou gn£qou pent»konta kaˆ ˜katÒn· œsti d� kaˆ 'AswpÕj pÒlij ™n tÍ LakwnikÍ. βλ. 
BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1342.    
131 Βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, 
σελ. 16-7. 
132 Ο Παυσανίας στο χωρίο 3.22.9 αναφέρει τα ερείπια της πόλης των Parakupariss…wn 'Acaiîn 
κοντά στην πόλη του 'Aswpoà. Ο Στράβων, 8.5.2, µας πληροφορεί ότι η πόλη ονοµαζόταν Ku-
pariss…a και µάλιστα διέθετε και λιµάνι. Σηµαντική είναι η τοπογραφική πληροφορία του Παυσα-
νία ότι η πόλη 'Akr…ai(το συγκεκριµένο όνοµα απαντά µε έξι διαφορετικούς τύπους γραφής:
'Akra‹ai: Στράβων, 8.5.2; 'Akre‹ai ή '/Akreia: IG V.1189 | Πτολεµαίος, 3.16.9; 'Akr…ai: Παυσανί-
α, 3.21.7, 3.22.3-6 | Πολύβιος, 5.19.8; 'Akršai ή'Akreaˆ: IG VII.1 415 | Ιεροκλής, Sunekdocaˆ, 
392.15) απείχε εξήντα στάδια από την παραθαλάσσια πόλη του'Aswpoà. Η πληροφορία αυτή υπο-
δεικνύει το ακρωτήριο Ξυλί σαν πιθανή θέση του οικισµού, ειδικά από τη στιγµή που ο Στράβων το-
ποθετεί την Kupariss…a, η οποία σύµφωνα µε τον Παυσανία βρισκόταν δίπλα στον 'AswpÕ, πάνω 
σε ακρωτήριο, βλ. WACE, A.J.B.–HASLUCK, F.W., “South-Eastern Laconia”, 

 

BSA 14(1908), σελ. 
163-4). Για τα αποτελέσµατα της αρχαιολογικής έρευνας βλ. WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., 
“Prehistoric Laconia, part II”, BSA 56(1961), σελ. 139-141; SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimo-
nians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Ur-
ban Centre and as a Political Community, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 245; 
CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a 
Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 309-10.     
133 βλ. WACE, A.J.B.–HASLUCK, F.W., “South-Eastern Laconia”, BSA 14(1908), σελ. 166; 
SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and 
Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by 
HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 241; CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, 
R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, 
Λονδίνο 1996, σελ. 311; WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part II”, BSA 
56(1961), σελ. 141;  
134 βλ. WACE, A.J.B.–HASLUCK, F.W., “South-Eastern Laconia”, BSA 14(1908), σελ. 165.     

 36



 37

Ασκληπιό135, οι επιγραφές αντίθετα Απόλλωνα136. Ίσως στη θέση αυτή να 

υπήρχαν ιερά και των δύο θεών µε το ίδιο επίθετο. Το ιερό του Απόλλωνα 

`Upertele£ta στους ρωµαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους είχε εξελιχθεί σε 

θρησκευτικό κέντρο της οµοσπονδίας των Ελευθερολακώνων. 

Η δεύτερη φυσική µονάδα καλύπτει την περιοχή της Επιδαύρου Λιµηράς, 

έναν κόλπο της ανατολική ακτής της χερσονήσου Μαλέα, που στο βόρειο µυ-

χό του έχει τη θέση Επίδαυρος Λιµηρά και στο νότιο πέρας του τη Μονεµβά-

σια137. ∆ιακρίνεται από την κοιλάδα των Μολάων από µια σειρά λόφων. 

Μόνο σε ένα σηµείο, στην ανατολική πλευρά της κοιλάδας, είναι δυνατή η 

επικοινωνία των Μολάων µε την Επίδαυρο. Ένα στενό πέρασµα οδηγεί από 

την κοιλάδα στα ερείπια της αρχαίας θέσης της 'EpidaÚrou Limhr©j, η 

οποία βρίσκεται στον ίδιο χώρο µε τη σύγχρονη138. Η αρχαιολογική έρευνα 

έδειξε ότι ο χώρος είχε κατοικηθεί από τη νεολιθική εποχή139, πράγµα που 

έρχεται σε αντίθεση µε την πληροφορία του Παυσανία ότι η αρχική εγκατά-

σταση ήταν αργολική και χρονολογικά όχι παλιά, γιατί την συσχετίζει µε τη 

λατρεία του Ασκληπιού140. Την εξέλιξη αυτή ευνόησε το γεγονός ότι η περιο-

χή συνδύαζε την ύπαρξη ασφαλούς λιµανιού και πεδινής καλλιεργήσιµης 

έκτασης141. Ο οικισµός εξελίχθηκε σε οικιστικό κέντρο από τα τέλη του 5ου 

                                                 
135 βλ. Παυσανίας, 3.22.10. 
136 βλ. IG V.1 931-2; 961-2; 964-6; 984; 988-90; 997; 1001; 1010; 1013; 1015; 1024; 1030-6; 1094-
99. 
137 βλ. Παυσανίας, 3.23.10-11. 
138 Από το πέρασµα αυτό διέρχεται και η σηµερινή οδική αρτηρία Σπάρτης-Μολάων-Επιδαύρου-
Μονεµβάσιας. Για την ταύτιση της αρχαίας µε τη σύγχρονη βλ. SHIPLEY, G., “The Other Lakedai-
monians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an 
Urban Centre and as a Political Community, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 227; LS 
II, σελ. 310-11; WACE, A.J.B.–HASLUCK, F.W., “South-Eastern Laconia”, BSA 14(1908), 
σελ.179-182; WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part II”, BSA 56(1961), 
σελ. 136-137.   
139 Η ανακάλυψη µυκηναϊκών τάφων στην περιοχή καταδεικνύουν ότι υπήρξε οικισµός στους προϊ-
στορικούς χρόνους. Οι τάφοι είναι θαλαµωτοί, µε αγγεία της µυκηναϊκής εποχής, και βρίσκονται δυ-
τικά του τείχους της 'EpidaÚrou Limhr©j. Σχετικά, βλ.WACE, A.J.B.–HASLUCK, F.W., “South-
Eastern Laconia”, BSA 14(1908), σελ.179-182; WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric 
Laconia, part II”, BSA 56(1961), σελ. 136-137; CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, 
R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, 
Λονδίνο 1996, σελ. 310-11; ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Κ., “Μυκηναϊκά Αγγεία εκ Θαλαµοειδών τάφων 
Άγίου Ιωάννη Μονεµβασίας, Αρχαιολογικό ∆ελτίο 23(1968), σελ. 145; ΧΡΗΣΤΟΥ, Χ., “Ανασκαφή 
εν Μονεµβασία. Νεκροταφείον Αγ. Ιωάννου”, Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρίας(1956), 207.  
140 βλ. Παυσανίας, 3.23.6-7. 
141 Το στοιχείο αυτό υποδηλώνεται από το επίθετο Limhr¦, το οποίο σχετίζεται µε τη λέξη lim¾n, 
οπότε και σηµαίνει τόπο ευλίµενο. Η ετυµολογία αυτή συναντάται στο Στράβωνα, 8.6.1: t¦ m�n d¾ 
prîta toà 'Argolikoà L£kwnej œcousi, t¦ d� loip¦ 'Arge‹oi· ™n oŒj ™sti tîn m�n Lakènwn 
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και τις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα142. 

Η τρίτη φυσική µονάδα καλύπτει την περιοχή του Βοιατικού κόλπου143, η 

οποία εκτείνεται σε απόσταση εικοσιπέντε χιλιοµέτρων κατά µήκος της α-

κτής, και το Ελαφονήσι144. Την εποχή του Παυσανία οικιστικό κέντρο της πε-

ριοχής ήταν ο οικισµός Boiaˆ, η θέση του οποίου εντοπίζεται στη σηµερινή 

πόλη Νεάπολη145. Ωστόσο, οι Boiaˆ αποτελούσαν τη σηµαντικότερη εγκατά-

                                                                                                                                          
tÕ D»lion ƒerÕn 'ApÒllwnoj Ðmènumon tù Boiwtiakù, kaˆ Minèa froÚrion Ðmènumoj kaˆ 
aÛth tÍ MegarikÍ, kaˆ ¹ limhr¦ 'Ep…dauroj, æj 'Artem…dwrÒj fhsin. 'ApollÒdwroj d� 
Kuq»rwn plhs…on ƒstore‹ taÚthn, eÙl…menon d� oâsan bracšwj kaˆ ™pitetmhmšnwj limhr¦n 
e„rÁsqai æj ¨n limenhr£n, metabeblhkšnai d� toÜnoma. Το επίθετο Limhr¦ µπορεί να συσχετι-
σθεί µε τη λέξη limÕj, οπότε σηµαίνει τον τόπο που πεινάει εξαιτίας της φτώχειας του εδάφους της. 
Η ετυµολογία αυτή αναφέρεται σε αρχαίο σχόλιο στο Θουκυδίδη, βλ. Scholia in Thucydidem(Scholia 
vetera et recentiora): ™j 'Ep…dauron: ¥llh g¦r 'Ep…dauroj ™n tù „sqmù ABCFGM t¾n Limhr£n: 
oÙk ¢pÕ limoà [oÛtwj] çnÒmastai, ¢ll¦ di¦ tÕ polloÝj œcein limšnaj, oŒon limenhr£n. Ω-
στόσο η ετυµολογία αυτή δεν είναι ορθή στην περίπτωση της 'EpidaÚrou στη Λακωνία τουλάχιστόν, 
γιατί το έδαφος της περιοχής έχει σηµαντική αγροτική αξία. Η περιοχή καλύπτεται από µεγάλη έκτα-
ση γης, κατάλληλης για αγροτικές καλλιέργειες, βλ. SHIPLEY, G., “Perioikos: The Discovery of 
Classical Lakonia”, in ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ. Lakonian Studies in Honour of HECTOR CATLING, ed. by 
SANDRES, J., Οξφόρδη 1992, σελ. 220. Γι’ αυτούς τους λόγους πιθανόν οι Αθηναίοι την λεηλάτη-
σαν µια φορά το 424 π.Χ. µαζί µε την Qurša  και άλλη µια στα 414 π.Χ. µαζί µε τις Brasi¦j ή 
Prasi£j. βλ. Θουκυδίδης, 4.56: oƒ 'Aqhna‹oi ¢pšpleusan ™j KÚqhra. ™k d� aÙtîn 
perišpleusan ™j 'Ep…dauron t¾n Limhr£n, kaˆ dVèsantej mšroj ti tÁj gÁj ¢fiknoàntai ™pˆ 
Quršan, ¼ ™sti m�n tÁj Kunour…aj gÁj kaloumšnhj, meqor…a d� tÁj 'Arge…aj kaˆ LakwnikÁj· 
nemÒmenoi d� aÙt¾n œdosan LakedaimÒnioi A„gin»taij ™kpesoàsin ™noike‹n di£ te t¦j ØpÕ 
tÕn seismÕn sf…si ge nomšnaj kaˆ tîn Eƒlètwn t¾n ™pan£stasin eÙerges…aj kaˆ Óti 
'Aqhna…wn ØpakoÚontej Ómwj prÕj t¾n ™ke…nwn gnèmhn a„eˆ ›stasan; 6.105: tÒte d� Pu-
qodèrou kaˆ Laispod…ou kaˆ Dhmar£tou ¢rcÒntwn ¢pob£ntej ™j 'Ep…dauron t¾n Limhr¦n 
kaˆ Prasi¦j kaˆ Ósa ¥lla ™dÇwsan tÁj gÁj, kaˆ to‹j Lakedaimon…oij ½dh eÙprof£siston 
m©llon t¾n a„t…an ™j toÝj 'Aqhna…ouj toà ¢mÚnesqai ™po…hsan.   
142Τα αποτελέσµατα της αρχαιολογικής έρευνας κι οι φιλολογικές µαρτυρίες το βεβαιώνουν. Τα επι-
βλητικά πολυγωνικά τείχη του 5ου ή του 4ου π.Χ. αιώνα µαρτυρούν ακµή από την εποχή αυτή. Περιέ-
βαλαν την ακρόπολη, η οποία βρισκόταν στην κορυφή λόφου, και την πόλη και εκτείνονταν πολύ 
κοντά στη θάλασσα. Στην πόλη βρέθηκαν θεµέλια κτηρίων και ναών, βλ. LS II, σελ. 310-11. Στους 
αρχαίους συγγραφείς και στις επιγραφές από τον 4ο π.Χ. και µετά εµφανίζεται να υφίσταται ως πόλη, 
βλ. SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and 
Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by 
HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 227;                    
143 Ο Βοιατικός κόλπος είναι η πλατιά εσοχή στα νότια της Χερσονήσου του Μαλέα, η οποία στα 
δυτικά φράζεται κατά το µεγαλύτερο µέρος από το Ελαφονήσι, την παλιά χερσόνησο '/Onou Gn£qou. 
Παυσανίας 3.22.10-11: ¥kra d� ¢nšcousa ™j q£lassan ¢fšsthken 'Aswpoà diakÒsia st£dia· 
kaloàsi d� ”Onou gn£qon t¾n ¥kra... ™sšcei d� met¦ t¾n ¥kran BoiatikÕj kaloÚmenoj kÒl-
poj, kaˆ Boiaˆ pÒlij prÕj tù pšrat… ™sti toà kÒlpou.    
144 Το νησί Ελαφονήσι είναι η αρχαία χερσόνησος '/Onou Gn£qoj. Η χερσόνησος απαντά στους αρ-
χαίους γεωγράφους Παυσανία(3.22.10-11), Στράβωνα(8.5.2) και Πτολεµαίο(3.16.9). Θα πρέπει στα-
διακά να κατακλύστηκε µε νερά ο λαιµός που ένωνε τη χερσόνησο µε την ακτή, και έτσι έγινε νησί. 
Στο νησί έχουν βρεθεί θέσεις µε προϊστορικά λείψανα, που τα περισσότερα ανήκουν στην εποχή του 
χαλκού, βλ. WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part II”, BSA 56(1961), 
σελ. 145.     
145 Την εποχή του Παυσανία φαίνεται ότι είχαν εξελιχθεί σε οικιστικό κέντρο της περιοχής, που α-
ναµφίβολα είχε τη µορφή ολοκληρωµένου οικισµού/άστεως. Στη διαπίστωση αυτή συνηγορούν, πρώ-
τον η µαρτυρία του Παυσανία ότι είχαν φτάσει σε τέτοιο βαθµό ανάπτυξης, ώστε να έχουν αγορά και 
ναούς, και δεύτερον τα αρχαιολογικά ευρήµατα της ρωµαϊκής εποχής. Κίονες, αγάλµατα, θεµέλια 
οικοδοµηµάτων και τειχών, λουτρά, νοµίσµατα µε παραστάσεις της Άρτεµης, της Ίσιδας, του Α-
σκληπιού και του Ποσειδώνα, και επιγραφές βρέθηκαν στη σηµερινή θέση Νεάπολη, βλ. WACE, 
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σταση της περιοχής και κατά τα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια146. Τα αρ-

χαιολογικά ευρήµατα επιβεβαιώνουν κατάληψη του χώρου κατά τα προϊστο-

ρικά και ιστορικά χρόνια147. Στην εξέλιξη αυτή θα συνέτεινε πρώτον το γεγο-

νός ότι η συγκεκριµένη θέση διέθετε ασφαλές λιµάνι148 µε πεδινή έκταση, ι-

κανή να συντηρήσει τους κατοίκους της149, και δεύτερον ότι εντοπίστηκαν 

ορυχεία σιδήρου στο ακρωτήριο Κουλέντι, σε απόσταση δώδεκα χιλιοµέτρων 

από τη Νεάπολη. Αυτά θα πρέπει να ήταν µια από τις σηµαντικότερες πηγές 

σιδήρου για τη Σπάρτη, γεγονός που καθιστούσε την περιοχή ζωτικής σηµα-

σίας150.  

Το οικιστικό πλέγµα της περιοχής την κλασική εποχή συµπληρώνεται από 

µια οµάδα εγκαταστάσεων, που, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Παυσανία, έ-

λαβαν µέρος στο συνοικισµό των Boiîn. Πρόκειται για τις θέσεις 'Afro-

disi¦j, S…dh και ‘Htij151. Ο χρονικός προσδιορισµός του συνοικισµού από 

τον Παυσανία την εποχή των Ηρακλειδών θα πρέπει να προήλθε από κάποιο 

έτοιµο-αποθησαυρισµένο υλικό, που αποσκοπούσε ίσως στη δηµιουργία κα-

τάλληλου ιστορικού παρελθόντος, ώστε να µπορεί να νοµιµοποιηθεί ιστορικά 

ο συνοικισµός. ∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε, πότε έλαβε χώρα η συ-

γκεκριµένη εξέλιξη. Πάντως, µάλλον όχι την κλασική εποχή, γιατί τουλάχι-

                                                                                                                                          
A.J.B.–HASLUCK, F.W., “South-Eastern Laconia”, BSA 14(1908), σελ.169-172; WATERHOUSE, 
H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part II”, BSA 56(1961), σελ. 142-44; CAVANAGH, W., 
CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a Greek Rural Land-
scape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 312-13; HEAD, B.V., Historia Numorum: A Man-
ual of Greek Numismatics, Λονδίνο 1911, σελ. 433; IG V.1 960; ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
24(1969), Μέρος Β1-Χρονικά, “Αρχαιότητες και µνηµεία Αρκαδίας-Λακωνίας”, σελ. 140-141.         
146 Θα πρέπει να ήταν σηµαντική θέση των Σπαρτιατών, ώστε οι Αθηναίοι να θεωρήσουν κατόρθωµα 
τη λεηλασία τους από τον Τολµίδη το 455 π.Χ. και να τον τιµήσουν µε γλυπτική εικόνα στην ακρό-
πολη. Σχετικά µας πληροφορεί ο Παυσανίας στο 1.27.5: ™pˆ d� toà b£qrou kaˆ ¢ndri£ntej e„sˆ 
Qea…netoj Öj ™manteÚeto Tolm…dV kaˆ aÙtÕj Tolm…dhj, Öj 'Aqhna…wn nausˆn ¹goÚmenoj 
¥llouj te ™k£kwse kaˆ Peloponnhs…wn t¾n cèran Ósoi nšmontai t¾n paral…an, kaˆ Lake-
daimon…wn ™pˆ Guq…J t¦ neèria ™nšprhse kaˆ tîn perio…kwn Boi¦j eŒle kaˆ t¾n Kuqhr…wn 
nÁson. Ο οικισµός υφίσταται ως πόλη στο τέλος του 4ου π.χ. αιώνα, όπως µας πληροφορεί ο Ψευδο-
Σκύλαξ(46) και εξακολουθεί στα ελληνιστικά χρόνια, σύµφωνα µε το Στράβωνα(8.5.2) και µια επι-
γραφή του 2ου π.Χ. αιώνα, που βρέθηκε στην 'Ep…dauron Limhr£n(IG V.1 932).    
147 βλ. WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part II”, BSA 56(1961), σελ. 
142-44; CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, 
σελ. 64.  
148 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
181-2. 
149 Η περιοχή είναι γνωστή για την παραγωγή κρεµµυδιού, µέρος της οποίας εξάγεται, βλ. 
CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 17.   
150 βλ. BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1347.  
151 βλ. Παυσανίας, 3.22.11-13. 
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στον η 'Afrodisi¦j και η S…dh εµφανίζονται να είναι οικιστικές εγκαταστά-

σεις µε συγκεκριµένη θέση την περίοδο εκείνη152.  

Στα πλαίσια της µελέτης της γεωγραφικής περιφέρειας της χερσονήσου 

Μαλέα εντάσσεται και το νησί των Κυθήρων153. Το νησί των Κυθήρων, µο-

λονότι γεωγραφικά εντάσσεται στη Λακωνία, καθώς είναι στα νότια του Λα-

κωνικού κόλπου, φαίνεται ότι στην αρχαιότητα διακρινόταν ιστορικά από την 

υπόλοιπη Λακωνία154. Η διάκριση αυτή είναι περισσότερο εµφανής την εποχή 

του χαλκού, οπότε και εγκαταστάθηκαν αρχικά Μινωΐτες άποικοι και στη συ-

νέχεια, στα µέσα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. και Αχαιοί155. Μετά την εξά-

πλωση των ∆ωριέων στο νησί, στο διάστηµα από τον 10ο-8ο π.Χ. αιώνα, µαζί 

µε το δωρικό πληθυσµό φαίνεται ότι εγκαταστάθηκαν και Φοίνικες156. Από τη 

                                                 
152 Η 'Afrodisi¦j αναφέρεται στο Θουκυδίδη, 4.56, να είναι γειτονική εγκατάσταση µε την KotÚr-
tan. Μάλιστα κοντά σ’ αυτές νίκησαν οι Αθηναίοι κατά τον Πελοποννησιακό πόλεµο µια φρουρά 
Λακεδαιµονίων και έστησαν τρόπαιο. Εφόσον η KotÚrta ήταν στα δυτικά της σηµερινής ∆αιµονιάς, 
η 'Afrodisi¦j θα βρισκόταν κατά πάσα πιθανότητα νοτιότερα και πλησιέστερα στις Boiaˆ. Η S…dh 
αναφέρεται από τον Ψευδο-Σκύλακα(46) ως πόλη µε λιµάνι, βόρεια του ακρωτηρίου Μαλέα. Τοπο-
θετήθηκε στο σηµερινό χωριό Βελανιδιά, κοντά στο οποίο υπάρχει και µικρό λιµάνι. Όσον αφορά τη 
θέση‘Htij δεν υπάρχει καµία τοπογραφική ένδειξη εκτός από την πληροφορία του Παυσανία, 
3.22.13, ότι τα ερείπια της βρίσκονταν επτά στάδια από τις Boiaˆ. βλ. SHIPLEY, G., “The Other 
Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and Messenia”, in CPCActs 4: The Polis 
as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 
230; WACE, A.J.B.–HASLUCK, F.W., “South-Eastern Laconia”, BSA 14(1908), σελ. 174).   
153 Το αρχαίο όνοµα του νησιού ήταν KÚqhra ή Kuqhr…a. Ως επί των πλείστων απαντά ο τύπος 
KÚqhra στην αρχαία γραµµατεία. Ο τύπος Kuqhr…a απαντά µια φορά στα Ελληνικά του Ξενοφώντα, 
4.8.7.. Το νησί των Κυθήρων καλύπτει από τα νότια το Βοιατικό κόλπο, όπως το Ελαφονήσι από τα 
βόρεια. Η απόσταση από τα νότια του τελευταίου µέχρι το βορειότερο ακρωτήρι των Κυθήρων, γνω-
στό από τους αρχαίους συγγραφείς ως Platanistoàj, ήταν σύµφωνα µε τον Παυσανία και το Στρά-
βωνα σαράντα στάδια, περίπου επτά χιλιόµετρα(βλ. Παυσανίας, 3.23.1; Στράβων, 8.5.1). Μεταξύ 
Κυθήρων και Κρήτης βρίσκεται το νησί των Αντικυθήρων, το οποίο στην αρχαιότητα ήταν γνωστό 
µε το όνοµα A‡gila(IG V.1 1390; Στέφανος Βυζάντιος, 41) ή A‡giloj(Σχόλια στο Θεόκριτο, 1.147b-
c; IG V.1 948) ή A„gial…a(IG V.1 951) ή A„gi£leia(Παυσανίας, 2.7.7) ή Aegilia(Πλίνιος, Historia 
Naturalis, 4.65) ή Aegilodes(Πλίνιος, Historia Naturalis, 4.16). Τα Αντικύθηρα δεν είχαν ποτέ κατα-
ληφθεί από τους Σπαρτιάτες. Στο νησί βρέθηκαν πολυγωνικά τείχη, που πιστεύεται ότι κτίστηκαν από 
τους Αθηναίους στον Πελοποννησιακό πόλεµο. Επίσης εντοπίστηκε χτίσµα µε ψηφιδωτό δάπεδο 
ρωµαϊκών χρόνων, κάτω από το οποίο υπήρχαν θεµέλια ελληνικού κτηρίου, πιθανόν ναού του Απόλ-
λωνα, γιατί βρέθηκε επιγραφή ελληνιστικών χρόνων(IG V.1 948), που αναφέρεται σε κοινό ανάθηµα 
για τον Απόλλωνα ενός Θεσσαλού και ενός Αθηναίου. βλ. WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., 
“Prehistoric Laconia, part II”, BSA 56(1961), σελ. 160-2. 
154 Σήµερα διοικητικά εντάσσεται στον νοµό Πειραιώς και γεωγραφικά στα Επτάνησα. βλ. 
CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 17-8. 
155 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
37-38; COLDSTREAM, J.M.-HUXLEY, G.L., Kythera. Excavations and Studies, Λονδίνο 1972; 
COLDSTREAM, J.M., “Kythera: The Change From Early Helladic to Eaarly Minoan”, 
BAMA(1973), σελ. 33-6.  
156 Η παρουσία των Φοινίκων στο νησί µαρτυρείται έµµεσα από το παλιό όνοµα του νησιού 
Porfuroàsa(βλ. Ευστάθιος, Σχόλια εις την Οµήρου Ιλιάδα, 3.753.2-4), που συνδεόταν µε το µάζεµα 
της πορφύρας που αφθονούσε στα δυτικά του παράλια, όπως και στις ακτές της Λακωνίας και από 
τον όρµο που ονοµαζόταν, σύµφωνα µε την πληροφορία του Ξενοφώντα στο χωρίο 4.8.7 στα Ελληνι-
κά του, την κλασική εποχή Foinikoàj. Μαρτυρείται, επίσης, από τη λατρεία της Αφροδίτης στο νη-
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εποχή αυτή µέχρι το 544 π.Χ., οπότε και προσαρτήθηκε από τους Σπαρτιάτες, 

ανήκε στο Άργος157. Η απουσία ιστορικής και πολιτισµικής σχέσης και συνά-

φειας µε τη Λακωνία ίσως υποχρέωσε τους Σπαρτιάτες να εγκαταστήσουν 

∆ωριείς αποίκους, οι οποίοι ανήκαν στην κατηγορία των περιοίκων, µόνιµη 

στρατιωτική φρουρά και ετήσιο σπαρτιάτη διοικητή γνωστό µε την ονοµασία 

Κυθηροδίκη158.        

Σηµαντικός χώρος εγκατάστασης υπήρξε η περιοχή της Παλαιόπολης 

στην ανατολική ακτή, όπου εντοπίζονται οι θέσεις Παλαιόκαστρο και 

Καστρί159. Η γεωµορφολογία της περιοχής ευνοούσε διαχρονική εγκατάστα-

ση λόγω της ύπαρξης εύφορης πεδινής έκτασης και λιµανιού. Στη θέση Πα-

λαιόκαστρο τοποθετείται ο αρχαίος οικισµός των Kuq»rwn, ενώ στη θέση 

Καστρί ο οικισµός Sk£ndeia160. Τα KÚqhra ήταν το οικιστικό κέντρο και η 

Sk£ndeia µέρος αυτού κοντά στην ακτή και λιµάνι του161. Στην κορυφή του 

Παλαιόκαστρου, σε υψόµετρο διακοσίων σαράντα µέτρων, εντοπίστηκε η 

ακρόπολη του οικισµού, η οποία είχε οχυρωθεί µε τείχος κατά τη αρχαϊκή ε-

ποχή. Στη νότια πλαγιά του υψώµατος, όπου βρέθηκαν όστρακα των κλασι-

κών, ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων, πρέπει να υπήρχε ο οχυρωµένος 

                                                                                                                                          
σί, η οποία στην Οδύσσεια ονοµάζεται eÙstšfanoj Kuqšreia(Θ 288). Ο Ηρόδοτος στο 1.105 ανα-
φέρει τρεις ναούς της συριακής Αφροδίτης. Ο ένας απ’ αυτούς βρισκόταν στα Κύθηρα και χτίστηκε 
από τους Φοίνικες. Τέλος, ο Παυσανίας στο 1.14.7, αναφερόµενος στο ιερό της Αφροδίτης στην Α-
θήνα, µας πληροφορεί ότι η λατρεία της ξεκίνησε από τους Ασσύριους και ότι απ’ αυτούς την πήραν 
οι Πάφιοι της Κύπρου και οι Ασκαλωνίτες Φοίνικες, οι οποίοι τη µετέφεραν στα Κύθηρα. βλ. 
CARTLEDGE, P., “Hoplites and Heroes. Sparta’s Contribution to the Technique of Ancient War-
fare”, JHS 97(1977), σελ. 15 σηµ.38; CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 
1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 182; WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laco-
nia, part II”, BSA 56(1961), σελ. 157.    
157 Ο Ηρόδοτος στο 1.82, θέλοντας να παραθέσει την ιστορία την ανατολικής περιοχής της Πελοπον-
νήσου και των νησιών της την εποχή του πολέµου της Σπάρτης µε το Άργος, µας πληροφορεί ότι η 
περιοχή από την Αργεία µέχρι τη χερσόνησο Μαλέα καθώς και το νησί των Κυθήρων εντάσσονταν 
στην επικράτεια του Άργους: ’Hn d� kaˆ ¹ mšcri Malšwn ¹ prÕj ˜spšrhn 'Arge…wn, ¼ te ™n tÍ 
ºpe…rJ cèrh kaˆ ¹ Kuqhr…h nÁsoj. kaˆ aƒ loipaˆ tîn n»swn.    
158 βλ. Θουκυδίδης, 4.53. 
159 Τα αρχαιολογικά ευρήµατα στην περιοχή χρονολογούνται από την εποχή του χαλκού µέχρι και τα 
ρωµαϊκά χρόνια, βλ. COLDSTREAM, J.M.-HUXLEY, G.L., Kythera. Excavations and Studies, 
Λονδίνο 1972.  
160 Η συγκεκριµένη ταύτιση φαίνεται ότι συµφωνεί µε την περιγραφή της άλωσης των Κυθήρων από 
τους Αθηναίους το 424 π.Χ., όπως την παραδίδει ο Θουκυδίδης στο 4.54. βλ. COLDSTREAM, J.M.-
HUXLEY, G.L., Kythera. Excavations and Studies, Λονδίνο 1972, σελ. 34, 38.  
161 Η Sk£ndeia και τα KÚqhra αποτελούν τα δύο µέρη µιας πόλης, της οποίας αστικό και πολιτικό 
κέντρο είναι τα KÚqhra. Αυτό αποδεικνύεται από τη διάκριση που κάνει ο Θουκυδίδης ανάµεσα 
στην ™pˆ t¾n [™pˆ qal£ssV] pÒlin(4.54.1) και την ¥nw pÒlin(4.54.2). Η Sk£ndeia, εποµένως, ως 
™pˆ t¾n [™pˆ qal£ssV] pÒlin και ™pˆ tù limšni pÒlisma(4.54.4), ήταν το λιµάνι των Kuq»rwn.       
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οικισµός των Kuq»rwn162. 

Η κοιλάδα του Ευρώτα είναι η επόµενη γεωγραφική περιφέρεια µετά την 

περιοχή δυτικά του Πάρνωνα. Καλύπτει µια έκταση οκτακοσίων περίπου τε-

τραγωνικών χιλιοµέτρων, η οποία εκτείνεται νότια της περιοχής ανάµεσα 

στην Skir…tida και το βόρειο Ταΰγετο µέχρι το Λακωνικό κόλπο163. Εντός 

των ορίων της τοποθετείται και η politik¾ cîra των Σπαρτιατών µε το πο-

λιτικό της κέντρο, τη Σπάρτη164. Το δεδοµένο αυτό δε σηµαίνει, ότι απουσιά-

ζουν εγκαταστάσεις περιοίκων από την ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας. Όπως 

είδαµε στην αρχή του κεφαλαίου, διαχωρισµός µεταξύ της Σπαρτιατικής γης 

και αυτής των περιοίκων υπήρχε. Αυτό που φαίνεται να απουσίαζε ήταν συ-

γκεκριµένη οροθεσία. Tα φυσικά όρια καταδεικνύουν τη µεταξύ τους διάκρι-

ση. Μεταξύ των φυσικών ορίων και της Σπάρτης, όπως σωστά διαπίστωσε ο 

Hampl, παρατηρείται ένα είδος κενού, όπου δεν εντοπίζονται ούτε ερείπια 

αρχαίου οικισµού, ούτε κάποιο όνοµα θέσης που µπορεί να αποδοθεί σε 

περίοικους165. 

Στο βόρειο τµήµα της κοιλάδας του Ευρώτα εντοπίζονται οι οικισµοί των 

περιοίκων Sellas…a και Pell£na166. Ο οικισµός της Sellas…aj τοποθε-

                                                 
162 βλ. WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part II”, BSA 56(1961), σελ. 
156-7.  
163 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
18. 
164 βλ. Πολύβιος, 6.45.3. Η politik¾ cèra όριζε το έδαφος, στο οποίο βρισκόταν η έγγεια 
ιδιοκτησία του πολιτικού σώµατος του σπαρτιατικού κράτους, των Σπαρτιατών, βλ.BUSOLT, G.- 
SWOBODA, H., Griechische Staatskunde, Μόναχο 1920-26, σελ. ii.634 σηµ. 2; CARTLEDGE, P., 
Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 166; WALBANK, F.W., 
A Historical Commentary on Polybius, Οξφόρδη 1957, σελ. 728-31.  
Κείτονταν εκατέρωθεν του Ευρώτα και εκτεινόταν ως τις υπώρειες του Πάρνωνα στα ανατολικά, του 
Ταϋγέτου στα δυτικά, στο στενό της Σελλασίας στα βόρεια και το Έλος στα νότια. Βέβαια και στη 
Μεσσηνία υπήρχε έγγεια ιδιοκτησία των Σπαρτιατών, αλλά δεν αποτέλεσε ποτέ µέρος της politik¾j 
cèraj, ίσως γιατί δεν ιδρύθηκε ποτέ δωρική πόλη-πολιτικό κέντρο του πολιτικού σώµατος, όπως η 
Σπάρτη. Άρα θα πρέπει να θεωρούµε την politik¾ cèra οικονοµική και πολιτική βάση του Σπαρ-
τιατικού κράτους. Η συγκεκριµένη οριοθέτηση της politik¾j cèraj επιβεβαιώνεται από τη µελέτη 
της αγροτικής παραγωγικής δυνατότητας της περιοχής, βλ. HODKINSON, S., Property and Wealth in 
Classical Sparta, Λονδίνο 2000, σελ. 131-135. Ωστόσο, ο ίδιος θεωρεί, ότι αυτή δεν περιοριζόταν 
µόνο στην κοιλάδα του Ευρώτα, βλ. HODKINSON, S., ό.π. σελ. 140-141. Ο Toynbee υποθέτει, ότι η 
Θυρέατις άνηκε στην politik¾ cèra από το 544 π.Χ. µέχρι το 431 π.Χ., οπότε και εγκαταστάθηκαν 
Αιγινίτες πρόσφυγες, βλ.TOYNBEE, A., Some Problems of the Greek History, Οξφόρδη 1969, σελ. 
183 σηµ.3; 207 σηµ.10. 
165 βλ. HAMPL, F., “Die Lakedaimonische Perioiken”, HERMES 72(1937), σελ. 22-3. 
166 Στο οικιστικό πλέγµα του βόρειου τµήµατος της κοιλάδας του Ευρώτα δεν συµπεριλαµβάνω τη 
θέση O„noàj, γιατί δεν έχει εντοπιστεί, ώστε να ταυτιστεί µε σηµερινή τοποθεσία. Πιθανόν λόγω του 
ονόµατος να βρισκόταν κοντά στον οµώνυµο ποταµό. Μας είναι γνωστή από µαρτυρίες αρχαίων 
συγγραφέων, αλλά δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι για το αν ήταν οικιστική εγκατάσταση ή απλώς 
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τείται στη σηµερινή θέση Παλαιογουλά167. Η διάκριση της Σπαρτιατικής γης 

από την περιοχή της Sellas…aj είναι εµφανής, αν παρατηρήσουµε το εδαφι-

κό ανάγλυφο. Το ευδιάκριτο όριο µεταξύ τους είναι το σηµείο συµβολής του 

ποταµού Ευρώτα και του O„noàntoj. Σε αντίθεση µε την κοιλάδα της Σπάρ-

της η περιοχή της Sellas…aj είναι ορεινή καλυπτόµενη από ηµιορεινούς ό-

γκους και κατά συνέπεια χωρίς αξία από την άποψη της αγροτικής οικονοµί-

ας. Τα αρχαιολογικά δεδοµένα, κυρίως λείψανα τειχών, σπιτιών και αγγείων, 

δείχνουν ότι η Sellas…a αποτέλεσε χώρο εγκατάστασης από τον 5ο µέχρι 

τον 2ο π.Χ. αιώνα, που δεν εµφανίζει ιδιαίτερη οικιστική δοµή168, αν και ο 

Πολύβιος την αναφέρει ως πόλη την περίοδο το 369 π.Χ.169. ∆εν αποκλείεται 

να επρόκειτο για µεθοριακό στρατιωτικό σταθµό της Σπάρτης170. Άλλωστε, η 

γεωγραφική της θέση, πάνω στο λόφο Παλαιογουλά, επέτρεπε τον έλεγχο της 

                                                                                                                                          
µια τοποθεσία. Συγκεκριµένα, ο Αθήναιος στο έργο του Deipnosofistaˆ, 1.31c-d, παραθέτει την 
πληροφορία, έχοντας υπόψη του ένα χωρίο του Αλκµάνα, ότι ο O„noàj ήταν µια τοποθεσία κοντά 
στην Πιτάνη, γνωστή για το κρασί της. Ο Στέφανος ο Βυζάντιος, 486, την παρουσιάζει ως pol…cnion 
tÁj LakwnikÁj, στηριζόµενος στον Ανδροτίωνα και το ∆ίδυµο, αλλά το έργο τους δεν µας είναι 
γνωστό, ώστε να µπορούµε να εµπιστευτούµε τη µαρτυρία του. Τα δεδοµένα φαίνεται να αλλάζει µια 
επιγραφή. Σε προξενική επιγραφή του 5ου π.Χ. αιώνα, που βρέθηκε στο Άργος αναφέρεται κάποιος 
Γνόστας µε το εθνικό όνοµα O„nÒntioj ως πρόξενος του Άργους στην πόλη του(βλ. JEFFERY, L.H., 
The Local Scripts of Archaic Greece: A Study of the Origin of the Greek Alphabet and its Develop-
ment from the Eighth to the Fifth Centuries B.C., Οξφόρδη 1961, σελ. 169, αρ.22). Η παρουσία του 
εθνικού ονόµατος σηµαίνει ότι ο φέρων αυτό ήταν πολίτης µιας συγκεκριµένης πόλης(βλ. HANSEN, 
M.H., “City-Ethnics as Evidence for Polis Identity”, in CPCPapers 3: Further Studies in the Ancient 
Greek Polis, ed. by HANSEN, M.H.–RAAFLAUB, K., Στουτγάρδη 1996, σελ. 169-196). Στη συγκε-
κριµένη περίπτωση ο Γνόστας ήταν πολίτης του O„noàntoj. Άρα, ο O„noàj την κλασική περίοδο 
ήταν οικιστικό κέντρο. Ο Cartledge θεωρεί, ότι η προξενία ήταν µια εσκεµµένη ύβρη εναντίον της 
Σπάρτης και πρέπει να υπέκρυπτε πολιτική σκοπιµότητα εκ µέρους του Άργους. Η αναγόρευση ενός 
κατοίκου µιας εγκατάστασης στη Λακωνία ως πρόξενου πιθανόν αποσκοπούσε από µέρους του Άρ-
γους στο να κερδίσει την εύνοια των περιοίκων της βόρειας Λακωνίας, ώστε να τους κάνει συµµά-
χους του εναντίον της Σπάρτης(βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-
362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 214). Την ίδια άποψη για το ζήτηµα διατύπωσε και ο Ehrenberg. 
Σχετικά, βλ. EHRENBERG, V., The Greek State, Λονδίνο 1969, σελ. 37.          
167 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
188; SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and 
Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by 
HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 240; CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, 
R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, 
Λονδίνο 1996, σελ. 285; ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ.Α., Η Νότια Μεγαλοπολιτική Χώρα από τον 8ο π.Χ. ως τον 4ο 
µ.χ. αιώνα[Συµβολή στην Τοπογραφίας της], Αθήνα 1988, σελ. 201.   
168 βλ. CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and 
Change in a Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 285; PRITCHETT, 
Studies in Ancient Greek Topography, Part I, Μπέρκλεϊ, Λος Άντζελες, Λονδίνο 1965, Ch. 4. 
169 βλ. ∆ιόδωρος, 15.64.1. Σύµφωνα µε τον Παυσανία(3.10.7) εξακολουθούσε να είναι πόλη µέχρι το 
222 π.Χ., οπότε και την εξανδραπόδισαν οι Αχαιοί.   
170 βλ. Ξενοφών, Ελληνικά, 6.5.27; 7.4.12. | Πολύβιος, 2.65.7-2.66.2.     
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οδικής αρτηρίας που συνέδεε τη Σπάρτη µε την Τεγέα171. 

Βορειοδυτικά της συµβολής των δύο ποταµών εντοπίζεται ο οικισµός 

Pell£na. Ταυτίζεται µε τη σηµερινή θέση Βιβάρι, ανατολικά της κοίτης του 

Ευρώτα172. Σύνορο µε τη Σπαρτιατική γη µπορεί να θεωρηθεί το Car£kwma, 

το οποίο συνάντησε ο Παυσανίας κατά τη διαδροµή του από τη Σπάρτη προς 

την Pell£na173. Με βάση το σηµερινό ανάγλυφο η περιοχή καλύπτεται από 

εξαιρετικά εύφορη πεδινή έκταση, πλούσια σε υδάτινους πόρους. Η αγροτική 

αξία της σε συνδυασµό µε την πληροφορία του Ξενοφώντα στη Λακεδαιµο-

νίων Πολιτεία, 15.3, ότι ο Λυκούργος είχε παραχωρήσει εκτάσεις γης στις πε-

ριοχές των περιοίκων στους βασιλείς και το ότι ο οικισµός απείχε µόνο δέκα 

χιλιόµετρα από τη Σπάρτη, οδήγησε τον Shipley στο συµπέρασµα ότι η Πελ-

λάνα ήταν µια από τις περιοχές στις οποίες υπήρχαν βασιλικά τεµένη174. Πέρα 

από την αγροτική αξία της περιοχής αυτό που φαίνεται να είχε ιδιαίτερη ση-

µασία για τη Σπάρτη ήταν η στρατηγική θέση της Pell£naj, καθώς απ’ εκεί 

διερχόταν ο σηµαντικότερος οδικός άξονας που συνέδεε τη Σπάρτη µε την 

Αρκαδία175. Ωστόσο, ο οικισµός της Pell£naj, µετά το δεύτερο µισό του 4ου 

π.Χ. αιώνα θα πρέπει να εξελίχθηκε σε πόλη176.  

                                                 
171 Για την αρχαία οδό Σπάρτης-Σελλασίας-Τεγέας, βλ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ.Α., Η Νότια Μεγαλοπολιτική 
Χώρα από τον 8ο π.Χ. ως τον 4ο µ.Χ. αιώνα[Συµβολή στην Τοπογραφίας της], Αθήνα 1988, σελ. 201-
3.  
172 Για τη συγκεκριµένη ταύτιση, βλ. PRITCHETT, K.W., Studies in Ancient Greek Topography, Part 
IV, Μπέρκλεϊ, Λος Άντζελες, Λονδίνο 1982, σελ. 19-25.   
173 Παυσανίας, 3.21.2. Το Car£kwma εντοπίζεται στη θέση Ελληνικό. Όπως δηλώνει και η ονοµασία 
του(=οχυρωµένος τόπος), θα πρέπει να ήταν ένα είδος φυσικού και ταυτόχρονα στρατιωτικού οχυ-
ρού, που εµπόδιζε ενδεχόµενη εισβολή από την Αρκαδία δια µέσω της οδού κατά µήκος του Ευρώτα. 
Μάλιστα, έχουν βρεθεί λείψανα τείχους της κλασικής εποχής. βλ. PRITCHETT, K.W., Studies in 
Ancient Greek Topography, Part IV, Μπέρκλεϊ, Λος Άντζελες, Λονδίνο 1982, σελ. 14-18.    
174 Στη θέση Βιβάρι δεν εντοπίστηκαν οικοδοµικά λείψανα, που να µαρτυρούν µεγάλη οικιστική ε-
γκατάσταση. Βρέθηκαν µόνο όστρακα αγγείων. βλ. CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, 
R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, 
Λονδίνο 1996, σελ. 288.    
175 Της θέσης Βιβάρι υπέρκειται ο λόφος του Άγιου ∆ηµήτριου και του Άγιου Γεώργιου, από όπου 
µπορεί κάποιος να ελέγξει όλη την περιοχή ανατολικά, δυτικά και βόρεια του Ευρώτα. Εκεί εντοπί-
στηκαν ίχνη τείχους. βλ. PRITCHETT, K.W., Studies in Ancient Greek Topography, Part IV, 
Μπέρκλεϊ, Λος Άντζελες, Λονδίνο 1982, σελ. 21-22. Για την οδό του Ευρώτα και την πορεία του βλ. 
PRITCHETT, K.W., Studies in Ancient Greek Topography, Part III, Μπέρκλεϊ, Λος Άντζελες, 
Λονδίνο 1980, σελ. 156-7; BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1341. Για τη χρήση της οδού 
από το στρατό της Σπάρτης βλ. LORING, W., “Some Ancient Routes in the Peloponnese”, JHS 
15(1895), σελ. 47-48; ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ.Α., Η Νότια Μεγαλοπολιτική Χώρα από τον 8ο π.Χ. ως τον 4ο 
µ.Χ. αιώνα[Συµβολή στην Τοπογραφίας της], Αθήνα 1988, σελ. 206-8.     
176 βλ. ∆ιόδωρος, 15.67.2. Στον Πολύβιο, 18.17.1 και σε προξενική επιγραφική του 360 π.Χ., που 
βρέθηκε στην Κέα(IG XII.5.1 542), απαντά το εθνικό όνοµα. Στο µεν Πολύβιο έχουµε τον τύπο 
Pellhnša και στην επιγραφή PellhneÝj. Έµµεσα πληροφορούµαστε από τον Παυσανία, 3.21.2, ότι 
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Μετά το οικιστικό κενό, που υπάρχει στην κοιλάδα της Σπάρτης, οικιστι-

κές εγκαταστάσεις εντοπίζονται στην περιοχή του Λακωνικού κόλπου177. Το 

φυσικό σύνορο µε τη σπαρτιατική γη είναι ευδιάκριτο. Προς τα νοτιοανατο-

λικά η έκταση της κοιλάδας του Ευρώτα σταµατά στα υψίπεδα της Βαρδού-

νιας, τα οποία δυτικά ενώνονται µε τις απολήξεις του Ταΰγετου καταλήγο-

ντας στη δυτική πλευρά του σηµερινού Γυθείου και ανατολικά φτάνουν µέχρι 

τη σηµερινή θέση Κροκεές καταλήγοντας στην ανατολική πλευρά του Γυθεί-

ου στη θέση Τρίνησα178. Οικιστικό κέντρο αυτής της γεωγραφικής περιφέ-

ρειας ήταν το GÚqeio, η θέση του οποίου ταυτίζεται µ’ αυτή της σηµερινής 

πόλης του Γυθείου179. Στην εξέλιξη αυτή καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγο-

νός, ότι αποτέλεσε τη ναυτική βάση του σπαρτιατικού στόλου180. Επιπλέον, η 

περιοχή βόρεια και βορειοδυτικά καλύπτεται από µεγάλη και εύφορη πεδινή 

έκταση.  

Το οικιστικό πλέγµα της περιοχής συµπληρώνεται από µια σειρά µικρότε-

ρων εγκαταστάσεων, όπως ο οικισµός Krokšai και A„g(a)iaˆ. Οι Krokšai, 

που έχουν εντοπιστεί κοντά στο σηµερινό χωριό Κροκεές στη θέση Φάρος, 

βρίσκονταν βορειοανατολικά του Guqe…ou181. Μας είναι γνωστές από τον 

Παυσανία, ο οποίος µας πληροφορεί ότι την εποχή του ήταν kèmh182. Φιλο-

λογικά τουλάχιστον δεν απαντούν κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο. 

Ωστόσο, τα αρχαιολογικά δεδοµένα συνηγορούν στο ότι οι Krokšai υπήρξαν 

                                                                                                                                          
ήταν pÒlij tÕ ¢rca‹on και την εποχή του σώζονταν µόνο ερείπια. Ο Στράβων, 8.7.5, την ονοµάζει 
απλώς LakwnikÕn cwr…on.  
177 Η κοιλάδα του Έλους, η οποία οριζόταν δυτικά από τα υψίπεδα της Βαρδούνιας και ανατολικά 
από το βουνό Κουρκούλα και εκτεινόταν µέχρι το Λακωνικό κόλπο, εντασσόταν στη Σπαρτιατική γη. 
βλ. TOYNBEE, A., Some Problems of the Greek History, Οξφόρδη 1969, σελ. 182-185; KELLY, T., 
A History of Argos to 500 B.C., Μιννεάπολη 1976, σελ. 191.  
178 BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1300. 
179 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
328; FORSTER, E.S., “Gythium and N.W. coast of Laconian Gulf”, BSA 13(1907), σελ. 219-37; 
CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a 
Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 296-7; SHIPLEY, G., “The 
Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and Messenia”, in CPCActs 4: 
The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 
1997, σελ. 238; SHIPLEY, G., “Perioikos: The Discovery of Classical Lakonia”, in ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ. 
Lakonian Studies in Honour of HECTOR CATLING, ed. by SANDRES, J., Οξφόρδη 1992, σελ. 218.  
180 βλ. Θουκυδίδης, 1.108; Παυσανίας, 1.27.5; Ξενοφών, Ελληνικά, 6.5.32; Ψευδο-Σκύλαξ, 46; Πολύ-
βιος, 5.19.6; Στράβων, 8.3.12.  
181 βλ. WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part I”, BSA 55(1960), σελ. 103-
5; CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in 
a Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 295. 
182 βλ. Παυσανίας, 3.21.4. 
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µια µικρή οικιστική εγκατάσταση, ήδη από την προϊστορική εποχή183, µε την 

οικονοµία τους να βασιζόταν πιθανόν στο λατοµείο µαρµάρου, που εντοπί-

στηκε νοτίως στη θέση Ψηφί184. ∆υτικά των Krokeîn, πλησίον της σηµερι-

νής θέσης Παλαιοχώρα, αναγνωρίστηκε ο αρχαίος οικισµός A„giaˆ185. Τα λί-

γα λείψανα της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου δείχνουν,ότι επρόκειτο µάλ-

λον για θρησκευτικό χώρο.  

Με τη γεωγραφική περιφέρεια του Ταΰγετου ολοκληρώνεται η φυσική 

κατάτµηση της Λακωνίας. Το όρος καλύπτει µια απόσταση εκατόν δέκα χι-

λιοµέτρων από τα κράσπεδα της Μεγαλόπολης µέχρι και ακρωτήριο Ταίνα-

ρον και αποτελεί το φυσικό σύνορο Λακωνίας και Μεσσηνίας186. Η γεωµορ-

φολογία της υπαγορεύει την κατάτµηση της σε τρία τµήµατα. Το βόρειο τµή-

µα εκτείνεται προς τα νότια κατά µήκος του άνω χειµαρρώδη Ευρώτα, τη 

Λαγκάδα. Εντός αυτού εντοπίζεται η περιοχή της A„gÚtidoj, η οποία κάλυ-

πτε τη βορειοδυτική συνοριακή γραµµή της Λακωνίας µε τη νοτιοδυτική Αρ-

καδία και τη βορειοανατολική Μεσσηνία. Από τις µνείες των αρχαίων συγ-

γραφέων γνωρίζουµε την ύπαρξη του έθνους των A„gutîn, οι οποίοι περι-

λαµβάνονταν στο φύλο των Αρκάδων187. Από τα χωρία του Παυσανία 8.27.4 

και 8.35.4, σε συνδυασµό µε τις έµµεσες πληροφορίες άλλων αρχαίων πηγών, 

παρατηρείται διαφορά ανάµεσα στους όρους η χώρα του έθνους των A„gutîn 

                                                 
183 Στην περιοχή δεν επισηµάνθηκαν αρχιτεκτονικά λείψανα, ούτε κάποια αµυντική κατασκευή, παρά 
µόνον κατάλοιπα τάφων και όστρακα από αγγεία καθηµερινής χρήσης από τα προϊστορικά µέχρι και 
τα κλασικά χρόνια, βλ. WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part I”, BSA 
55(1960), σελ. 103-5; CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Conti-
nuity and Change in a Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 295. Τη 
ρωµαϊκή εποχή θα πρέπει να γνώρισε ακµή, ώστε να εξελιχθεί σε kèmh, εξαιτίας του κροκεάτη λίθου, 
ο οποίος ήταν περιζήτητος από τους Ρωµαίους για τη διακόσµηση λουτρών, βλ. Παυσανίας, 2.3.5. | 
Λουκιανός, Ιππίας, 5. . 
184 βλ. WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part I”, BSA 55(1960), σελ. 105.   
185 Οι A„giaˆ, που αναφέρει ο Παυσανίας, 3.21.5-6, δεν πρέπει να είχαν σχέση µε την οµηρική πόλη 
AÙgeiaˆ, την ύπαρξη της οποίας µαρτυρεί ο Όµηρος στην Ιλιάδα, 2.583 και η οποία την εποχή του 
Στράβωνα είχε µετονοµαστεί σε A„gaiaˆ. Στη θέση των A„giîn της ιστορικής εποχής δε βεβαιώθη-
καν µυκηναϊκά λείψανα. Βλ. FORSTER, E.S., “Gythium and N.W. coast of Laconian Gulf”, BSA 
13(1907), σελ. 231; WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part II”, BSA 
56(1961), σελ. 114, 173-5; CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., 
Continuity and Change in a Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 296.  
186 Ήδη από την αρχαιότητα φαίνεται ότι ήταν γνωστή η γεωµορφολογία του Ταΰγετου. βλ. Στράβων, 
8.5.1: dišcousi d� stad…ouj ˜katÕn tri£konta aƒ Qur…dej toà Tain£rou ™n tù Messhniakù 
oâsai kÒlpJ, ·oèdhj krhmnÒj. toÚtwn d' Øpšrkeitai tÕ Taägeton· œsti d' Ôroj mikrÕn Øp�r 
tÁj qal£tthj ØyhlÒn te kaˆ Ôrqion, sun£pton kat¦ t¦ pros£rktia mšrh ta‹j 'Arkadika‹j 
Øpwre…aij, éste katale…pesqai metaxÝ aÙlîna, kaq' Ön ¹ Messhn…a sunec»j ™sti tÍ Lakw-
nikÍ. 
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και η A„gÚtij188. Η πρώτη ήταν µεγαλύτερη σε έκταση από τη δεύτερη. Ο 

Παυσανίας, µιλώντας για τον πολισµό της Μεγαλόπολης το 368 π.Χ.189, πα-

ραδίδει κατά φυλετικές οµάδες τους οικισµούς που πήραν µέρος σ’ αυτόν. 

Από το έθνος των A„gutîn συµµετείχαν επτά οικισµοί, η A‡guj, το Skir-

tènion, η Malša, οι Krîmoi, η Blšnina και το Leàktron. Οι οικισµοί αυ-

τοί εντοπίστηκαν στην ίδια γεωγραφική περιοχή, στις κοιλάδες των παραπο-

τάµων του Αλφειού Karn…wnoj και Qeioàntoj και στην περιοχή γύρω από το 

Χελµό190. Πιθανόν αποτελούσαν οικισµούς-µεθωριακούς σταθµούς, οι οποίοι 

έλεγχαν τους οδικούς άξονες που συνέδεαν τη Σπάρτη µε τη Μεγαλόπολη, τη 

Μεσσηνία και την Ηλεία191. Εποµένως, η χώρα των A„gutîn περιλάµβανε 

την A„gÚtin, την Krwm…tin, την Male£tin και την Belmin£tin, οι οποίες 

ήταν περιοχές γύρω από ένα συγκεκριµένο οικισµό. ∆ηλαδή φαίνεται ότι τις 

περιοχές νότια της Μεγαλόπολης κάλυπτε γεωγραφικά το εθνικό όνοµα 

A„gÚtai. 

  Το κεντρικό τµήµα του Ταΰγετου κάλυπτε την περιοχή νότια της Λαγκά-

δας µέχρι την κοιλάδα της Καρδαµύλης, στη νοτιοδυτική πλευρά του Ταΰγε-

του στο Μεσσηνιακό κόλπο192. Η απουσία οικισµών καθιστά φανερό το γεγο-

νός ότι η περιφέρεια αυτή δεν αποτέλεσε χώρο εγκατάστασης193.  

Η χερσόνησος του Ταινάρου καλύπτει το νότιο τµήµα. Η µορφή του εδα-

                                                                                                                                          
187 βλ. Παυσανίας, 8.27.4 
188 Πολύβιος, 2.54.3. | Syll.3 665.31-35. 
189 βλ. Παυσανίας, 8.27.4: par¦ d� A„gutîn <A‡guj> kaˆ Skirtènion kaˆ Malša kaˆ Krîmoi 
kaˆ Blšnina kaˆ Leàktron. 
190 Η A‡guj ταυτίστηκε µε τη θέση Τσάµαινα του χωριού Καµάρα στην κοιλάδα του σηµερινού πο-
ταµού Ξερίλα, βλ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ., “Τοπογραφικά Αίγυος και Αιγύτιδος”, Πρακτικά Α΄ Τοπικού 
Συνεδρίου Λακωνικών Μελετών(Μολάοι 5-7 Ιουνίου 1982), σελ. 263-7. Το Skirtènion δεν έχει 
ταυτιστεί µε καµία θέση. Η Malša ταυτίστηκε µε τη θέση Βουτσαρά στην κοιλάδα του Βουτσαρά, 
βλ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ., Η Νότια Μεγαλοπολιτική Χώρα από τον 8ο π.Χ. ως τον 4ο µ.Χ. αιώνα[Συµβολή 
στην Τοπογραφίας της], Αθήνα 1988, σελ. 129-131. Οι Krîmoi ή Krîmnon(ο τύπος Krîmnon απα-
ντά στα Ελληνικά, 7.4.20, 7.4.22 και 7.4.24 του Ξενοφώντα) εντοπίστηκαν στη θέση Παραδισίων, βλ. 
ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ., 1988, σελ. 129-131. Η θέση Blšnina εντοπίζεται στην περιοχή του βουνού Χελµός, 
χωρίς να µπορεί να ταυτιστεί µε ασφάλεια µε συγκεκριµένη θέση, βλ. CAVANAGH, W., 
CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a Greek Rural Land-
scape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 283; ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ., 1988, σελ. 115-7. Το Leàk-
tron τέλος ταυτίστηκε µε τη θέση Λεοντάρι, βλ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ., 1988, σελ. 131-5.   
191 ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ.Α., Η Νότια Μεγαλοπολιτική Χώρα από τον 8ο π.χ. ως τον 4ο µ.χ. αιώνα[Συµβολή 
στην Τοπογραφίας της], Αθήνα 1988, σελ. 204-216; 220-1. 
192 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
21. 
193 Ο Cartledge υποθέτει ότι η οικιστκή κατάληψη της περιοχής δεν ευνοήθηκε από το ότι οι Σπαρ-
τιάτες τη χρησιµοποιούσαν για κυνήγι. βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional His-
tory 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 21, 174.  
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φικού ανάγλυφου δείχνει ότι πρόκειται για µια δύσβατη και αφιλόξενη περιο-

χή. Ωστόσο, υπάρχουν χώροι µε κάποια αγροτική αξία και ασφαλή λιµάνια, 

όπου εντοπίζονται αρχαίοι οικισµοί. ∆εξιά του Guqe…ou, αναγνωρίζεται η ε-

γκατάσταση L©j, η οποία ταυτίζεται µε τη σηµερινή θέση Πασσαβάς. Ο αρ-

χαίος οικισµός πρέπει να βρισκόταν στους πρόποδες ψηλού λόφου, όπου ε-

ντοπίστηκαν λείψανα από τα προϊστορικά µέχρι και τα ρωµαϊκά χρόνια194. 

Στην κορυφή του λόφου βρέθηκαν κατάλοιπα ακρόπολης της κλασικής πε-

ριόδου µε οχύρωση. Ο λόφος αυτός κατέχει την πιο επιβλητική θέση στην πε-

ριοχή, επιτρέποντας έτσι τον έλεγχο του στενού περάσµατος προς τα ενδότε-

ρα της χερσονήσου. Στην εύφορη µικρή κοιλάδα των προπόδων του Πασσα-

βά έχουν βρεθεί κατά καιρούς όστρακα κλασικών και ελληνιστικών 

χρόνων195. Στην επικράτεια του L©oj ανήκε και η παραλία της σηµερινής ∆ί-

χοβας, κοντά στον όρµο του Αγερανού. Εκεί, πρέπει να βρισκόταν και το λι-

µάνι του196. 

Το οικιστικό πλέγµα της περιφέρειας αυτής ολοκληρώνεται µε τις εγκα-

ταστάσεις 'As…nh και Teuqrènh. Πρέπει να παρατηρήσουµε, ότι σύµφωνα µε 

τις αρχαίες πηγές υπήρχαν δύο θέσεις µε το όνοµα 'As…nh, στη Λακωνία και 

τη Μεσσηνία. Όσον αφορά την περίπτωση της 'As…nhj στη Λακωνία υπάρχει 

πρόβληµα εντοπισµού και ταύτισης της, γιατί οι αρχαίοι συγγραφείς την το-

ποθετούν σε διαφορετικές περιοχές. Ο Θουκυδίδης την αναφέρει µαζί µε το 

                                                 
194 βλ. FORSTER, E.S., “Gythium and N.W. coast of Laconian Gulf”, BSA 13(1907), σελ. 232; 
WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part II”, BSA 56(1961), σελ. 118; 
CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a 
Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 300.  
Πέρα από τα αρχαιολογικά δεδοµένα και οι µαρτυρίες των αρχαίων συγγραφέων πιστοποιούν δια-
χρονική οικιστική κατάληψη του χώρου. βλ. Όµηρος, Ιλιάς, 2.585. | Στράβων, 8.5.3; 8.5.4. | Θουκυδί-
δης, 8.91.2-3. | Ψευδο-Σκύλαξ, 46. | Λίβιος, Ab Urbe Condita, 38.30.7-8. | Παυσανίας, 3.24.6-8. | 
Πτολεµαίος, 3.16.9. 
195 βλ. Όµηρος, Ιλιάδα, 2.585; Στράβων, 8.5.3, 8.5.4. βλ. FORSTER, E.S., “Gythium and N.W. coast 
of Laconian Gulf”, BSA 13(1907), σελ. 233; WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric 
Laconia, part II”, BSA 56(1961), σελ. 118. 
196 Από τις αρχαίες πηγές γνωρίζουµε ότι ο L©j διέθετε λιµάνι και µάλιστα ασφαλές, το οποίο χρη-
σιµοποιούνταν ως ναύσταθµος των πλοίων του Σπαρτιατικού στόλου. Ο Θουκυδίδης, 8.91.2-3, µας 
πληροφορεί ότι το 411 π.Χ. είχαν συγκεντρωθεί στον L©an σαράντα δύο Πελοποννησιακά πλοία, 
προκειµένου να κατευθυνθούν υπό τον Αγησανδρίδα κατά των Αθηναίων. Επίσης, ο Στράβων, 8.5.4, 
έχοντας ως πηγή του τον Έφορο, αναφέρει ότι οι πρώτοι βασιλείς της Σπάρτης, Ευρυσθένης και 
Προκλής, είχαν χρησιµοποιήσει τoν L©αn ως ναύσταθµο di¦ tÕ eÙ]l…menon. Τέλος, ο Ψευδο-
Σκύλαξ, 46 παραδίδει: L©j pÒlij kaˆ lim»n. βλ. FORSTER, E.S., “Gythium and N.W. Coast of 
Laconian Gulf”, BSA 13(1907), σελ. 234.         
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`/Eloj197. Αντίθετα, ο Στράβων απαριθµώντας τις παραλιακές πόλεις από το 

Ταίναρο προς την '/Onou Gn£qon την αναφέρει µετά τον Yamaqoànta και 

πριν από το GÚqeio198. Οι µελετητές έχουν καταλήξει, ότι βρισκόταν στην 

ανατολική ακτή του Ταινάρου, στη θέση Σκουτάρι199.  

Ο οικισµός Teuqrènh πρέπει να κατείχε τη θέση του σηµερινού χωριού 

Κότρωνας. Μολονότι στις φιλολογικές πηγές απαντά µόνο σε µεταγενέστε-

ρους συγγραφείς200, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα καταδεικνύουν κατάληψη 

του χώρου ήδη από τα πρωτοελλαδικά µέχρι και τα ρωµαϊκά χρόνια201. Στην 

εξέλιξη αυτή θα συνέτεινε το γεγονός ότι ο όρµος της Teuqrènhj χρησιµο-

ποιούνταν ως αφετηρία για την από θαλάσσης επικοινωνία µε τα νότια παρά-

λια του Ταινάρου, καθώς από την ξηρά ήταν δύσκολη η µετάβαση λόγω του 

δύσβατου της περιοχής, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την απουσία εγκα-

ταστάσεων εκεί202. 

Στο νότιο τµήµα της χερσονήσου ξεχωρίζει το ακρωτήριο Ταίναρον203. Η 

περιοχή αυτή διακρίνεται από το βόρειο τµήµα, καθώς τα δύο λιµάνια 

'Ac…lleioj και Yamaqoàj εισχωρούν βαθιά στη ξηρά. Αυτά πλησιάζουν τό-

σο πολύ µεταξύ τους, ώστε ανάµεσα τους µένει µια στενή λωρίδα γης, η ο-

ποία συνδέει το νότιο τµήµα του Ταινάρου προς τον κύριο όγκο της 

χερσονήσου204.  

                                                 
197 βλ. Θουκυδίδης, 4.54. 
198 βλ. Στράβων, 8.5.2.  
199 βλ. FORSTER, E.S., “Gythium and N.W. Coast of Laconian Gulf”, BSA 13(1907), σελ. 235; 
BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1317. 
200 βλ. Παυσανίας, 3.21.7; 3.25.4; Πτολεµαίος, 3.16.9. Ο Στράβων πάντως δεν την αναφέρει κατά την 
περιγραφή της ανατολικής ακτής του Ταίναρου, βλ. Στράβων, 8.5.2. 
201 βλ. WOODWARD, A.M., “Taenarum and S. Maina”, BSA 13(1907), σελ. 256; WATERHOUSE, 
H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part II”, BSA 56(1961), σελ. 119; CARTLEDGE, P., 
Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 328; CAVANAGH, W., 
CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a Greek Rural Land-
scape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 305-6. 
202 βλ. Παυσανίας, 3.25.4.  
203 βλ. Φερεκύδης, FgrHist 23, απ.3-4. | Ψευδο-Σκύλαξ, 46. | Παυσανίας, 3.25.4. | Πτολεµαίος, 3.16.9. 
204 Το ανατολικό λιµάνι ήταν ο Yamaqoàj και το δυτικό ο'Ac…lleioj. Ο Ψευδο-Σκύλαξ στον 
Per…ploun, 46, τα χαρακτηρίζει ¢nt…puga, δηλαδή είχαν αντικριστά τα πίσω µέρη τους. Εποµένως, 
είχαν τις εισόδους τους από αντίθετες διευθύνσεις. Από τα δύο λιµάνια το πιο σηµαντικό πρέπει να 
ήταν ο Yamaqoàj, όπου υπήρχε και οµώνυµος οικισµός, τον οποίο αναφέρει ο Στράβων, 8.5.2, και 
τέλος ο Πλίνιος, Historia Naturalis, 4.16. Ο Ψευδο-Σκύλαξ, 46 και ο Παυσανίας, 3.25.5 αναφέρουν 
µόνον την ύπαρξη του οµώνυµου λιµανιού. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, που βρέθηκαν στη σηµερινή 
θέση Πόρτο Κάγιο, υποδεικνύουν οικιστική κατάληψη του χώρου από τα αρχαϊκά µέχρι και τα ρω-
µαϊκά χρόνια(βλ. WOODWARD, A.M., “Taenarum and S. Maina”, BSA 13(1907), σελ. 247; 
CAVANAGH, W., CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a 
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Στη σηµερινή θέση Πόρτο Ασωµάτων αναγνωρίστηκε ο οικισµός 

Ta…naroj205, το ιερό και η σπηλιά του Ποσειδώνα206. Οι αρχαίες πηγές κατα-

δεικνύουν συνέχεια του οικισµού και µάλιστα ως πόλη από τους αρχαϊκούς 

µέχρι και τους ρωµαϊκούς χρόνους207. Σ’ αυτό επέδρασε η λειτουργία του ιε-

ρού ως κοινού τόπου λατρείας των Λακεδαιµονίων. Εκτός αυτού θα πρέπει να 

προστεθεί και το γεγονός ότι το Ταίναρον ήταν µία από τις τρεις περιοχές της 

Λακωνίας, στην οποία εντοπίστηκαν κοιτάσµατα σιδήρου208. 

Βορειοδυτικά του ακρωτηρίου, κατά µήκος των ακτών, συναντούµε τον 

οικισµό OŠtuloj ή Ba…tuloj ή B…tula209, ο οποίος, σύµφωνα µε τις αρχαίες 

                                                                                                                                          
Greek Rural Landscape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 306). Ο 'Ac…lleioj lim¾n, ο 
οποίος εντοπίστηκε στο σηµερινό Πόρτο Μαρινάρι, δε θα πρέπει να είχε εξελιχθεί σε οικιστική εγκα-
τάσταση, καθώς και στον Ψευδο-Σκύλακα, 46 και στον Παυσανία, 3.25.5 απαντά ως λιµάνι. Επίσης, 
τα αποτελέσµατα της αρχαιολογικής έρευνας καταδεικνύουν την απουσία οικισµού, βλ. 
WOODWARD, A.M., “Taenarum and S. Maina”, BSA 13(1907), σελ. 247). 
205 βλ. WOODWARD, A.M., “Taenarum and S. Maina”, BSA 13(1907), σελ. 249; WATERHOUSE, 
H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part II”, BSA 56(1961), σελ. 123. 
206 Τοπογραφικές πληροφορίες για τη θέση του ιερού και της σπηλιάς µας παραδίδουν ο Ψευδο-
Σκύλαξ(46), ο Στράβων(8.5.1) και ο Παυσανίας(3.25.4-5). Το ιερό του Ποσειδώνα στο Ta…naron 
ήταν ο σηµαντικότερος τόπος λατρείας του θεού από τους δύο που υπήρχαν στη Λακωνία. Υπήρχε 
και το ιερό του Tain£riou PoseidÒna στη Σπάρτη, βλ. Παυσανίας, 3.12.5. Μολονότι θεωρείται προ-
δωρική η λατρεία του στο Ταίναρο, θα πρέπει να γνώρισε ακµή από τα αρχαϊκά χρόνια. Σχετικά µε τη 
σπηλιά µπορούµε να υποθέσουµε, ότι από τα αρχαϊκά χρόνια υπήρχε χθόνια λατρεία για τον Ποσει-
δώνα και ότι λειτουργούσε εκεί ψυχοποµπείο ή νεκυοµαντείο. Μαρτυρία γι’ αυτό έχουµε στην πραγ-
µατεία του Πλούταρχου Perˆ tîn ØpÕ toà qe…ou bradšwj timwroumšnwn, 17. Το ιερό του Ποσει-
δώνα µας είναι γνωστό από απελευθερωτικές επιγραφές του 5ου π.Χ. αιώνα(βλ. IG V.1 1228-32). Ή-
ταν άσυλο για δούλους και γενικά για κάθε καταδιωκόµενο πρόσωπο, όπως και το οµώνυµο ιερό της 
Σπάρτης(βλ. Πλούταρχου, Άγις, 15). Στο ιερό είχαν ζητήσει άσυλο και πολλοί είλωτες, οι οποίοι θεω-
ρούνταν στη Σπάρτη κτήµα του δηµοσίου. Οι Σπαρτιάτες τους είχαν αποσπάσει από το ιερό και τους 
είχαν σκοτώσει. Αυτό ήταν ασέβεια προς τον Ποσειδώνα και ο Θουκυδίδης, 1.128, µας πληροφορεί 
ότι οι Αθηναίοι τον 5ο αιώνα κατηγορούσαν τους Σπαρτιάτες ως µολυσµένους από το άγος του Ται-
νάρου και ζητούσαν επίσηµο καθαρµό τους. Ο µεγάλος σεισµός του 464 π.Χ. θεωρήθηκε δίκαιη τι-
µωρία των Σπαρτιατών. Επίσης, ο Θουκυδίδης, 1.133, αναφέρει και την περίπτωση του έµπιστου 
ανθρώπου του βασιλιά Παυσανία, ο οποίος είχε καταφύγει στο ιερό ως ικέτης. Εκεί πήγαν και οι έ-
φοροι για να ακούσουν κρυφά το διάλογο του µε τον Παυσανία και να βεβαιωθούν για την ενοχή του 
τελευταίου. βλ. NILSSON, Griechische Feste, Λειψία 1906, σελ. 67; KIELCHE, F., Lakonien und 
Sparta. Untersuchungen zur Ethnischen Struktur und zur Politischen Entwiclkung Lakoniens und 
Spartas bis zum Ende der Archaischen Zeit, Μόναχο 1963, σελ. 95-115. 
207 βλ. Φερεκύδης, FGrHist 3, απ.39(= Σχόλια στον Απολλώνιο τον Ρόδιο, 15.21-23). | Πλίνιος, His-
toria Naturalis, 4.16. | Πτολεµαίος, 3.16.9. Οι κάτοικοι του οικισµού Ta…naroj κατά τον 2-3ο µ.Χ. 
µεταφέρθηκαν στη θέση Kain»polij, η οποία αναγνωρίστηκε βορειοδυτικά του ακρωτηρίου κοντά 
στο σηµερινό χωριό Κυπάρισσος. Τα λείψανα του οικισµού χρονολογούνται προπάντων τον 2ο µε 3ο 
µ.Χ. αιώνα. Από τις επιγραφές φαίνεται, ότι ο οικισµός εξακολουθούσε να φέρει το παλιό όνοµα
Ta…naron και οι κάτοικοι του εξακολουθούσαν να προσφωνούνται Tain£rioi( IG V.1 1237-75). βλ. 
WOODWARD, A.M., “Taenarum and S. Maina”, 

 

BSA 13(1907), σελ. 245; CAVANAGH, W., 
CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a Greek Rural Land-
scape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 305.   
208 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
181. 
209 Ο τύπος OŠtuloj απαντά στην Οµήρου Ιλιάδα, 2.585, στο Φερεκύδη, FGrHist 3, απ. 168, στο 
Στράβωνα, 8.4.1 και 8.4.4, στον Παυσανία, 3.21.7, 3.25.10, 3.26.1 και στον Πτολεµαίο, 3.16.22. Ο 
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πηγές, φαίνεται να υφίσταται από την οµηρική και να συνεχίζει από την αρ-

χαϊκή µέχρι και τη ρωµαϊκή περίοδο210. Η θέση του ταυτίστηκε µ’ αυτή του 

σηµερινού χωριού Οίτυλος, το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά της 

Αρεόπολης211. Το σηµερινό Οίτυλο βρίσκεται πάνω σε ύψωµα, το οποίο υ-

πέρκειται της παραλίας. Εκεί έχουν σήµερα δηµιουργηθεί οι οικισµοί Καρα-

βοστάσι και Νέο Οίτυλο, επίνεια του επάνω χωριού. Τα αρχαιολογικά δεδο-

µένα καταδεικνύουν ότι το σηµερινό οικιστικό πλέγµα δε διαφέρει από το αρ-

χαίο. Στην παραλία βρέθηκαν λείψανα µικρότερης εγκατάστασης, από την 

αρχαϊκή µέχρι τη ρωµαϊκή περίοδο, που άνηκε στην περιφέρεια του  οικισµού 

OŠtuloj. Αυτός πρέπει να βρισκόταν στο ύψωµα, γιατί ο Πτολεµαίος τον κα-

τατάσσει στις µεσόγειες πόλεις της Λακωνίας και επίσης σώζονται λείψανα 

τείχους, αρχιτεκτονικά µέλη, όστρακα και επιγραφές. Επειδή στη συγκεκρι-

µένη θέση βρέθηκαν και όστρακα της µυκηναϊκής εποχής, µπορεί να υποστη-

ριχθεί ότι και ο µυκηναϊκός οικισµός ήταν εκεί212. Την οικιστική κατάληψη 

του υψώµατος φαίνεται να ευνόησε το γεγονός ότι από τη φυσική αυτή θέση 

µπορούσε να ελέγχεται ο νοτιοδυτικός οδικός άξονας της οδού που οδηγούσε 

από το Γύθειο στο Οίτυλο και απ’ εκεί προς τα νότια της χερσονήσου καθώς 

και ο βορειοδυτικός άξονας που οδηγούσε στη βορειοδυτική πλευρά του Ται-

νάρου και στη συνέχεια στη Μεσσηνία213. Η κατοχή της L©oj στην ανατολι-

κή ακτή της χερσονήσου και του O„tÚlou στη δυτική ακτή επέτρεπε τον έ-

λεγχο από ξηράς ολόκληρης της χερσονήσου. Η σηµασία των δύο θέσεων 

υποδηλώνεται ήδη από τον Όµηρο, ο οποίος τις αναφέρει µαζί στον ίδιο στί-

χο: o† te L£an eŒcon, ºd' O‡tulon ¢mfenšmonto214.  

Βορειότερα του O„tÚlou, στο χωριό Κουτηφάρι της Μεσσηνιακής Μάνης 

αναγνωρίστηκε η θέση της αρχαίας εγκατάστασης Qal£mai. Βρισκόταν πά-

                                                                                                                                          
Στράβων παρατηρεί, ότι λεγόταν και Ba…tuloj(Ο Meineke διορθώνει σε Bo…tuloj, ενώ ο Kramer σε  
Bε…tuloj), ενώ ο Πτολεµαίος B…tula.    
210 βλ. Όµηρος, Ιλιάς, 2.585. | Φερεκύδης, FGrHist 3, απ. 168. | Στράβων, 8.4.4. | Παυσανίας, 3.21.7; 
3.25.10; 3.26.1. | Πτολεµαίος, 3.16.22. | IG V.1 935; 1290; 1294; 1296.  
211 βλ. FORSTER, E.S., “South-Western Laconia”, BSA 10(1904), σελ. 160; WATERHOUSE, H.–
SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part II”, BSA 56(1961), σελ. 121; CAVANAGH, W., 
CROUWEL, J., CATLING, R.W.V., SHIPLEY, G., Continuity and Change in a Greek Rural Land-
scape: The Laconia Survey II, Λονδίνο 1996, σελ. 300-1. 
212 βλ. WATERHOUSE, H.–SIMPSON, R.H., “Prehistoric Laconia, part II”, BSA 56(1961), σελ. 121. 
213 βλ. BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1343. 
214 βλ. Όµηρος, Ιλιάς, 2.585. 
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νω στην οδό προς τη Μεσσηνία. Την εποχή του Παυσανία φαίνεται, ότι είχε 

εξελιχθεί σε πόλη, που άνηκε στο κοινό των Ελευθερολακώνων215. Οι µαρτυ-

ρίες των συγγραφέων της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου, πέρα από ο-

ρισµένες γενικές πληροφορίες για αυτήν, δεν παρέχουν ασφαλή στοιχεία, για 

το αν η θέση είχε τη µορφή οικισµού ή υπήρχε σαν απλή εγκατάσταση216. 

Από την πλευρά τους τα επιγραφικά και αρχαιολογικά δεδοµένα δείχνουν ότι 

επρόκειτο για τόπο λατρείας217. Στη θέση Κουτηφάρι βρέθηκε λατρευτική ε-

πιγραφή των αρχών του 5ου π.Χ. αιώνα, από την οποία γίνεται γνωστή η λα-

τρεία του D…a kataib£ta εκεί218. Ωστόσο, η σπουδαιότητα των Qalamîn 

ως θρησκευτικού χώρου έγκειται στη λειτουργία ονειροµαντείου της 

Πασιφάης219, το οποίο πρέπει να είχε άµεσο πολιτικό ενδιαφέρον για τους 

Σπαρτιάτες220. Η λατρεία της πιστοποιείται επιγραφικά από τον 5ο π.Χ. 

αιώνα221, αλλά δεν είναι γνωστό, πότε και γιατί ξεκίνησε να ενδιαφέρει τους 

Σπαρτιάτες. Πιθανόν µια αναθηµατική επιγραφή ενός µέλους της Σπαρτιατι-

κής Γερουσίας του 4ου π.Χ. αιώνα να αποτελεί terminus ante quem222. 

Το οικιστικό πλέγµα της χερσονήσου του Ταινάρου ολοκληρώνεται µε τη 

θέση KardamÚlh, η οποία ταυτίστηκε µε τη θέση του σηµερινού χωριού, το 

οποίο φέρει και αυτό την ονοµασία Καρδαµύλη. Οι φιλολογικές µαρτυρίες σε 

συνδυασµό µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα υποδεικνύουν την ύπαρξη οικιστι-

κής εγκατάστασης στην περιοχή από τα µυκηναϊκά µέχρι και τα πρωτοχρι-

                                                 
215 βλ. Παυσανίας, 3.21.7. | Πτολεµαίος, 3.16.22. | IG V.1 1312; 1318. 
216 Ο Ξενοφών στα Ελληνικά, 7.4.26, γνώριζε τη θέση Qal£mai ως τόπο από τον οποίο είχαν εκδιω-
χθεί Πύλιοι. Ο Στέφανος ο Βυζάντιος, 306, παραδίδει την πληροφορία ότι σύµφωνα µε το Θεόποµπο 
οι Qal£mai ήταν πόλη. Αυτό αποδεικνύει την ύπαρξη της οµώνυµης θέσης, αλλά όχι και το ότι είχε 
το καθεστώς πόλης. Ο Στράβων, 8.4.4, µε τη σειρά του µας πληροφορεί ότι ο Πέλοπας τις είχε ιδρύ-
σει και ότι στην εποχή του είχαν µετονοµαστεί σε Boiwtoˆ. Τέλος, ο Πολύβιος, 16.16.2-3 και 7-9, την 
παρουσιάζει σαν τοποθεσία επί της οδού προς τη Μεσσηνία. 
217 Πρέπει να ήταν σηµαντικό ιερό, αν πραγµατικά τα αρχιτεκτονικά γλυπτά που βρέθηκαν προέρχο-
νταν απ’ αυτό, βλ. DICKINS, G., “Thalamae”, BSA 11(1904-5), σελ. 124. 
218 βλ. IG V.1 1316. 
219 Ο Παυσανίας, 3.26.1, µας πληροφορεί ότι το µαντείο και το ιερό σχετιζόταν µε την Ινώ, όπως και 
στο αντίστοιχο της 'EpidaÚrou Limhr©j(βλ. Παυσανίας, 3.23.8). Ο Πλούταρχος(Άγις, 9 και Κλεοµέ-
νης, 7) το αποδίδει ρητά στην Πασιφάη. Επειδή στο µαντείο των Qalamîn η µαντεία γινόταν µε τα 
όνειρα και όχι µε τον τρόπο της πηγής της 'EpidaÚrou, πιστεύεται ότι αρχικά ανήκε στην Πασιφάη 
και αργότερα σχετίστηκε µε την Ινώ, βλ. SIMPSON, H.R., “Identifying a Mycenaeam State”, BSA 
52(1957), σελ. 232. 
220 βλ. OLIVA, P., Sparta and her Social Problems, Άµστερνταµ- Πράγα 1971, σελ. 131, σηµ.1. 
221 βλ. IG V.1 1316. 
222 βλ. IG V.1 1317.   
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στιανικά χρόνια223. Τη διαχρονική κατάληψη του χώρου είναι σίγουρο ότι δεν 

ευνόησε η αγροτική αξία της περιοχής, γιατί το έδαφος είναι άγονο στο µεγα-

λύτερο µέρος του, αλλά η ύπαρξη του πιο ασφαλούς και ευρύχωρου λιµανιού 

στην ανατολική ακτή του Ταινάρου σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η Kar-

damÚlh συνδεόταν µε τη Σπάρτη µε δρόµο µικρότερου µήκους, ο οποίος 

διερχόταν δια µέσω του Ταΰγετου224. 

Η χαρτογράφηση της Λακωνίας επιτρέπει τη σκιαγράφηση του οικιστικού 

της πλέγµατος και της γεωµορφολογίας. Αυτό δοµείται µε βάση την αγροτική 

αξία των καλλιεργήσιµων εδαφών. Από τη µια πλευρά έχουµε την εύφορη 

κοιλάδα του Ευρώτα, στα πλαίσια της οποίας εντοπίζεται η politik¾ cëra, 

δηλαδή η πόλη της Σπάρτης και η έγγεια ιδιοκτησία των Σπαρτιατών. Από 

την άλλη πλευρά συναντούµε την επικράτεια των περιοίκων. Η µελέτη της 

κατέδειξε, ότι οι χώροι εγκατάστασης τους ήταν διασκορπισµένοι σε συγκε-

κριµένες γεωγραφικές περιοχές. Η γεωγραφική τους κατανοµή είναι ενδεικτι-

κή. Οι εγκαταστάσεις τους περιορίζονταν στις χερσονήσους του Μαλέα και 

του Ταινάρου, στα εδάφη εκατέρωθεν του Πάρνωνα, του Ταΰγετου και τέλος 

βόρεια και νότια της κοιλάδας του Ευρώτα. Η συγκεκριµένη περιοχή ορίζει 

την περιφέρεια της κοιλάδας του Ευρώτα. Η µορφή του εδαφικού ανάγλυφου 

της φαίνεται, ότι καθόρισε τους χώρους κατοίκησης τους. Χαρακτηριστικό 

της είναι, ότι στο µεγαλύτερο τµήµα της καλύπτεται από ηµιορεινούς όγκους. 

Όπου το εδαφικό ανάγλυφο παρουσιάζει σχετική οµαλότητα, είτε σε υπήνε-

µες είτε σε παράκτιες περιοχές, υπάρχουν εκτάσεις γης µε µικρή αγροτική α-

ξία. Εκεί εντοπίζονται τα ίχνη οικισµών των περιοίκων. Η οικιστική κατάλη-

ψη µιας τοποθεσίας δεν εξαρτιόταν µόνο από τις συνθήκες που αφορούσαν 

                                                 
223 βλ. Όµηρος, Ιλιάς, 9.150-1. | Ηρόδοτος, 8.73.2. | Στράβων, 8.4.4; 8.4.5. | Πλίνιος, Historia Natu-
ralis, 4.16.5. | Παυσανίας, 3.26.7. | Πτολεµαίος, 3.16.22.  
Η θέση του οικισµού αναγνωρίζεται σε απόσταση µικρή απόσταση από τη θάλασσα πάνω σε ύψωµα, 
™pˆ pštraj ™rumnÁj, όπως µας πληροφορεί ο Στράβων, 8.4.4. Εκεί βρέθηκαν ιωνικό κιονόκρανο και 
λαξεύµατα στο βράχο, καθώς και όστρακα, που χρονολογούνται από τα µυκηναϊκά µέχρι τα ρωµαϊκά 
χρόνια, και λείψανα προρωµαϊκού τείχους. βλ. FORSTER, E.S., “South-Western Laconia”, BSA 
10(1904), σελ. 163. 
224 Η σπουδαιότητα του λιµανιού της KardamÚlhj αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι ο αυτοκράτο-
ρας Αύγουστος, µετά την απόσπαση του Guqe…ou από τη Σπάρτη, απέδωσε στους Σπαρτιάτες την 
KardamÚlh ως επίνειο τους, βλ. Παυσανίας, 3.26.7. Για την γεωγραφία της περιοχής, βλ. FORSTER, 
E.S., “South-Western Laconia”, BSA 10(1904), σελ. 158. Για τον οδικό άξονα που συνέδεε τη Σπάρ-
τη µε την Καρδαµύλη, βλ. BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1346-7.  

 53



 54

στη βιωσιµότητα του οικισµού. Έπρεπε να συνδυάζει και το στοιχείο της 

στρατηγικής σηµασίας στο γεωπολιτικό χώρο της Λακωνίας. Στην πλειονότη-

τά τους έχουν εντοπιστεί σε σηµεία εισόδου και εξόδου από και προς την πό-

λη της Σπάρτης και τη Λακωνία γενικότερα, είτε από ξηράς είτε από θαλάσ-

σης, και κατά µήκος της συνοριακής γραµµής µε τη νότια Αρκαδία και Αργο-

λίδα.    

Ο περιορισµός τους στις παραπάνω γεωγραφικές περιφέρειες υποδηλώνει, 

ότι δε χρειάστηκε από την πλευρά της Σπάρτης η χάραξη συγκεκριµένης ορο-

θετικής γραµµής, γιατί η µορφή του εδαφικού ανάγλυφου και η φυσική κατά-

τµηση της Λακωνίας καθιστούσαν σαφή τη διάκριση της επικράτειας των πε-

ριοίκων απ’ αυτή των Σπαρτιατών. Ο γεωγραφικός καταµερισµός των θέσεων 

των περιοίκων αντικατοπτρίζει το γεωπολιτικό χάρτη της Λακωνίας, όπου 

διαφαίνεται διαχωρισµός ανάµεσα στην εύφορη περιοχή της Κοίλης Λακε-

δαίµονας και στη χαµηλής παραγωγικότητας περιφέρεια της, ανάµεσα στην 

επικράτεια της πόλης της Σπάρτης, τη βάση του πολιτικού σώµατος των 

Σπαρτιατών από την περιφέρεια και τους οικισµούς των περιοίκων.  

Η τοπογραφική σηµασία του όρου περίοικος στην περίπτωση της Λακω-

νίας δεν εξαντλείται στη γενική διατύπωση της ετυµολογικής ανάλυσης του 

όρου. ∆εν ήταν απλώς η πληθυσµιακή οµάδα που κατοικούσε γύρω από την 

πόλη της Σπάρτης. Η τοπογραφική-γεωγραφική µελέτη της Λακωνίας, σε 

συνδυασµό µε τα αρχαιολογικά και φιλολογικά δεδοµένα, µας οδηγεί στο συ-

µπέρασµα, ότι στο συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο ο όρος είχε αναπτύξει ει-

δικότερη έννοια. Οι περίοικοι, στα πλαίσια του Σπαρτιατικού κράτους ήταν οι  

πληθυσµοί, που είχαν εγκατασταθεί εκτός της politik¾j cëraj στα κράσπε-

δα του Πάρνωνα και του Ταΰγετου, στις αφιλόξενες χερσονήσους του Μαλέα 

και του Ταινάρου, οι οποίες δεν είχαν καµιά οικονοµική αξία για τους Σπαρ-

τιάτες. 

 54



 55

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 

ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

Οι εγκαταστάσεις των περιοίκων αναφέρονται από συγγραφείς της κλασι-

κής περιόδου γενικά ως πόλεις225. Απ’ αυτές απαντούν άµεσα ως πόλεις την 

περίοδο αυτή η 'Anq»nh, οι Boiaˆ ή Bo…a, η 'Ep…dauroj Limhr¦, τα 

KÚqhra, ο L©j, ο OŠtuloj, οι Brasiaˆ ή Prasiaˆ, η S…dh, το Ta…naron και 

η Qurša226. Για τις θέσεις AŠguj, KÚfanta, O„Õn και Pell£na227 µπορούµε 

να συµπεράνουµε ότι ήταν πόλεις από το γεγονός ότι απαντούν εθνικά ονό-

µατα που προέρχονται από την οµώνυµη εγκατάσταση228. Τέλος, υπάρχουν 

επτά αρχαϊκές και κλασικές εγκαταστάσεις, οι οποίες απαντούν ως πόλεις σε 

µεταγενέστερους συγγραφείς. Πρόκειται για τη Blšnina, το GÚqeio, τις 

Karu¦j, τον Krîmnon, τα Leàktra, τη Malšan και την Sellas…an229.  

                                                 
225 βλ. Ηρόδοτος, 7.234. | Θουκυδίδης, 5.54.1. | Ξενοφών, Ελληνικά, 6.5.21; Λακεδαιµονίων Πολιτεία, 
15.3; Αγησίλαος, 2.24. | Ψευδο-Σκύλαξ, 46. | Ισοκράτης, Παναθηναϊκός, 179. | Στράβων, Γεωγραφικά, 
8.4.11. | Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγηση, 3.6.2.   
226 βλ. SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and 
Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by 
HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 226-232. 
227 O„©tai: Ξενοφών, Ελληνικά, 6.5.25. A„gue‹j: Στέφανος Βυζάντιος, 45. 'EpidaÚrioi, Kufanta-
seÝj, PellaneÝj: IG XII.5.1 542. Από την κατηγορία αυτή εξαιρώ τη θέση C¾n, πρώτον γιατί η 
ύπαρξη της ως οικισµού µας είναι άγνωστη κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή τόσο φιλολογικά, 
όσο και αρχαιολογικά και δεύτερον το εθνικό όνοµα απαντά πολύ µεταγενέστερα σε επιγραφή της 
ρωµαϊκής περιόδου(βλ. IG VII 2936: '/Efhboj LakedaimÒnioj C»n). Επίσης, εξαιρώ τη θέση 
O„noàj για τους λόγους που αναφέρω στη σηµείωση 107 του πρώτου κεφαλαίου. Τέλος, πρέπει να 
σηµειωθεί, ότι στην περίπτωση της θέσης O„Õn δεν δηµιουργεί πρόβληµα ο χαρακτηρισµός της από 
τον Ξενοφώντα ως kèmh(βλ. Ελληνικά, 6.5.25). Ο όρος kèmh δε δηλώνει αναγκαστικά είτε υποδιαί-
ρεση της πόλης, είτε µια εγκατάσταση, η οποία δεν είναι πόλη. Ενδέχεται να χαρακτήριζε µία µικρή ή 
εξαρτηµένη πόλη. Μια εγκατάσταση µπορoύσε να ήταν ταυτόχρονα πόλη και kèmh. Ενδεικτικό είναι 
το χωρίο του Αριστοτέλη στην Ποιητική, 1448a35-7 του, όπου αναφερόµενος στους ∆ωριείς γράφει: 
...aÙtoˆ m�n g¦r kèmaj t¦j perioik…daj kale‹n fasin, 'Aqhna…ouj d� d»mouj.... βλ. HANSEN, 
M.H., “Kome: A Study in how the Greeks Designated and Classified Settlements which were not Po-
leis”, in CPCPapers 2: Studies in the Ancient Greek Polis, ed. by HANSEN, M.H.-RAAFLAUB, K., 
Στουτγάρδη 1995, σελ. 74. 
228 Για τη χρήση των εθνικών ονοµάτων ως απόδειξη της ύπαρξης ενός οικισµού ως πόλη βλ. 
HANSEN, M.H., “City-Ethnics as Evidence for Polis Identity”, in CPCPapers 3: Further Studies in 
the Ancient Greek Polis, ed. by HANSEN, M.H.–RAAFLAUB, K., Στουτγάρδη 1996, σελ. 169-196. 
229 Belb…na: Πολύβιος, 2.54.1-5: ...Belmin©tin cèran... | Ησύχιος, 478.1: Belb…na· kèmh Lak-
wnik». | Πτολεµαίος, 3.16.21: LakwnikÁj mesÒgeioi... blš(m)mina... | Στέφανος Βυζάντιος, 161: 
Bšlbina, pÒlij Lakwnik», Pausan…aj ÑgdÒJ. 'Artem…dwroj nÁson aÙt»n fhsi. tÕ ™qnikÕn 
Belbin»thj.  
GÚqeion: ∆ιόδωρος, 11.84.6: ...kaˆ parapleÚsaj(Tolm…dhj) e„j tÕ GÚqeion, ™p…neion tîn Lake-
daimon…wn, ceirws£menoj d� kaˆ taÚthn t¾n pÒlin kaˆ t¦ neèria tîn Lakedaimon…wn 
™mpr»saj, t¾n cèran ™dÇwsen. | Πολύβιος, 5.19.6: metabalÒmenoj(F…lippoj) d' aâtij ™poie‹to 
t¾n pore…an par¦ tÕn naÚstaqmon tîn Lakedaimon…wn, Ö kale‹tai m�n GÚqion, œcei d' 
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Οι αρχαίοι συγγραφείς χρησιµοποιούσαν τον όρο pÒlij µε την έννοια του 

αστικού κέντρου, του οικισµού µε την επικράτεια του και τέλος της πόλης-

κράτους, που εµπεριέχει την έννοια του πολιτικού κέντρου230. Το ζήτηµα εί-

ναι, αν ανταποκρινόταν ο προσδιορισµός των οικισµών των περιοίκων ως πό-

λεις στη χρήση του όρου από τους συγγραφείς της κλασικής περιόδου; Οι µε-

λετητές Hampl, Niese και Gschnitzer, µε διαφορετική επιχειρηµατολογία, κα-

ταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι αρχαίοι συγγραφείς, όταν αναφέρονταν 

στους οικισµούς των περιοίκων µε τον όρο pÒlij, τον χρησιµοποιούσαν µε 

βάση την πρώτη και δεύτερη έννοια, λόγω της δεδοµένης έλλειψης αυτονοµί-

ας τους231. Σύµφωνα µε το µελετητή Hansen το κριτήριο της αυτονοµίας είναι 

κατασκεύασµα της σύγχρονης ιστοριογραφίας232 κι ο όρος pÒlij στις αρχαϊ-

κές και κλασικές πηγές χρησιµοποιούνταν για να χαρακτηριστεί µια εγκατά-

σταση, η οποία ήταν ταυτόχρονα αστικό και πολιτικό κέντρο233. Επιπλέον, η 

                                                                                                                                          
¢sfalÁ limšna, tÁj d� pÒlewj ¢pšcei perˆ (diakÒsia kaˆ) tri£konta st£dia. Βιτρούβιος, De 
Architectura, 1.1.5: Carya, civitas Peloponnensis,…. | Παυσανίας, 8.45.1-5, 4.16.9. Krîmnon: Παυ-
σανίας, 8.27.4. | Leàktra: Παυσανίας, 8.27.4. | Malša: Παυσανίας, 8.27.4. | ∆ιόδωρος, 15.64.1: 
...`Ellas…an kaloumšnhn pÒlin.... 
230 βλ. HANSEN, M.H., “Pollacîj pÒlij lšgetai(Arist., Pol., 1276a23): The Copenhagen Inven-
tory of Poleis and the Lex Hafniensis De Civitate”, in CPCActs 3: Introduction to an Inventory of Po-
leis, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1996, σελ. 25-8. 
231 βλ. HAMPL, F., “Die Lakedämonischen Periöken”, HERMES 72(1937), σελ. 48-49; NIESE, B., 
“Neue Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Lakedämons”, GÖTTINGISCHE GELEHRTE 
NACHRICHTEN(1906), σελ. 103; GSCHNITZER, F., Abhändige Orte im Griechischen Alterum, 
Μόναχο 1958, σελ. 62-3. 
232 βλ. HANSEN, M.H., “The Autonomous City-State. Ancient Fact or Morden Fiction?”, in CPCPa-
pers 2: Studies in the Ancient Greek Polis, ed. by HANSEN, M.H.-RAAFLAUB, K., Στουγκάρδη 
1995, σελ. 34-8, 43. Ο Hansen απέδειξε ότι για τους αρχαίους Έλληνες, σε αντίθεση µε τη σηµερινή 
σηµασία και χρήση της έννοιας της αυτονοµίας, ο όρος aÙtÒnomoj σήµαινε τον ανεξάρτητο σε αντί-
θεση µε τον όρο Øp»kooj, που σήµαινε τον εξαρτηµένο. Τον 5ο και τον 4ο π.Χ. αιώνα η έννοια 
aÙtÒnomoj εµπεριείχε την έννοια της αυτοδιαχείρισης σε συνδυασµό µε την εξάρτηση από κάποια 
ισχυρότερη πόλη-κράτος, Μια πόλη δεν µπορούσε να είναι aÙtÒnomoj, αν βρισκόταν υπό την κυ-
ριαρχία µια µεγάλης δύναµης, όπως η Αθήνα ή η Σπάρτη, αν ήταν µέλος ενός οµοσπονδιακού κρά-
τους, κληρουχία ή περιοικίδα. Εντούτοις εξακολουθούσε να υφίσταται ως πόλη όντας απλώς µια πό-
λη χωρίς αυτονοµία. Ενδεικτική είναι η συνοµιλία του βασιλιά της Σπάρτης Αγησίλαου µε τον Επα-
µεινώνδα το 371 π.Χ.(Βλ Πλούταρχος, Αγησίλαος, 28.1-3. | Παυσανίας, 9.13.2), η οποία επιβεβαιώνει, 
ότι οι πόλεις των περιοίκων της Λακωνίας και αυτές που ανήκαν στο κοινό των Βοιωτών θεωρούνταν 
ότι δεν ήταν aÙtÒnomoi. Το στοιχείο οµώς αυτό δεν απαγόρευε την ύπαρξη τους ως πόλεις. Στο αµ-
φισβητούµενο για την ιστορική του ακρίβεια χωρίο του Ισοκράτη στον Παναθηναϊκό, 179, αναφέρε-
ται ότι οι περίοικοι δε ζούσαν σε ανεξάρτητες πόλεις, αλλά σε πόλεις, των οποίων την ελευθερία είχε 
περιορίσει η Σπάρτη σε βαθµό που να θεωρούνται κατώτερες σε δύναµη από τους δήµους της Αττι-
κής. Η έλλειψη ανεξαρτησίας δεν ισοδυναµούσε µε απώλεια της ιδιότητας της πόλης. 
233 βλ. HANSEN, M.H., “Pollacîj pÒlij lšgetai(Arist., Pol., 1276a23): The Copenhagen Inven-
tory of Poleis and the Lex Hafniensis De Civitate”, in CPCActs 3: Introduction to an Inventory of Po-
leis, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1996, σελ. 7-72. 
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εµφάνιση στις αρχαίες πηγές εθνικών ονοµάτων234 αποτελεί απόδειξη ότι ο 

φέρων ή οι φέροντες αυτό ανήκαν σε µια πόλη, η οποία είχε την ιδιότητα της 

πολιτικής κοινότητας235. Τα εθνικά ονόµατα, που αναφέρονται στις πόλεις 

των περιοίκων KÚqhra, O„Õn, 'Ep…dauroj Limhr¦, AŠguj, KÚfanta και 

Pell£na δε µπορούσαν να είναι δηµοτικά, γιατί τα τελευταία δεν απαντού-

σαν ποτέ εκτός της πόλης236. Η συνάρτηση των δύο παραπάνω στοιχείων κα-

ταδεικνύει ότι οι εγκαταστάσεις των περιοίκων στη Λακωνία, µολονότι ανή-

καν στην κατηγορία των εξαρτηµένων πόλεων, υφίστανται ως πόλεις µε την 

έννοια του πολιτικού κέντρου κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο237.  

Η ιδέα της πόλης ως αυτόνοµου θρησκευτικού και πολιτικού κέντρου ο-

φείλεται στον Αριστοτέλη. Πρακτικά η χρήση του όρου από τους συγγραφείς 

της κλασικής περιόδου δεν χρειαζόταν να ανταποκρίνεται στο µοντέλο αυτό. 

Μπορούσε να χρησιµοποιηθεί και για κοινότητες, οι οποίες εντάσσονταν 

στην επικράτεια µιας µεγάλης και ισχυρής πόλης, εφόσον η τελευταία τους 

είχε επιτρέψει να υφίστανται σαν πόλεις µε την πολιτική αλλά και την αστική 

έννοια του όρου. Πράγµατι στην περίπτωση των πόλεων των περιοίκων έχου-

µε στοιχεία που αποδεικνύουν την παραπάνω παρατήρηση. Οι εγκαταστάσεις, 

                                                 
234 Χρησιµοποιώ τον Ελληνικό όρο «εθνικό όνοµα» ως απόδοση του αγγλικού όρου «city-ethnic». Η 
ερµηνεία του city-ethnic: «adjective or a substantive derived from a toponym» είναι ταυτόσηµη µ’ 
αυτή, που παραδίδει ο Μπαµπινιώτης στο λεξικό του, στο λήµµα «εθνικός», για τη λέξη εθνι-
κά(ονόµατα): ονόµατα, ουσιαστικά και επίθετα, παράγωγα τοπωνυµιών….βλ. HANSEN, M.H., “City-
Ethnics as Evidence for Polis Identity”, in CPCPapers 3: Further Studies in the Ancient Greek Polis, 
ed. by HANSEN, M.H.–RAAFLAUB, K., Στουγκάρδη 1996, σελ. 174-175; FRASER, P.M.-RÖNNE, 
T., “Boiotian and West Greek Tombstones, Λούντ 1957, σελ. 93, 95-6; ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, Γ., Λεξι-
κό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 1998, σελ. 557.  
235 βλ. HANSEN, M.H., “City-Ethnics as Evidence for Polis Identity”, in CPCPapers 3: Further 
Studies in the Ancient Greek Polis, ed. by HANSEN, M.H.–RAAFLAUB, K., Στουτγάρδη 1996, σελ. 
169-196. 
236 βλ. HANSEN, M.H., “City-Ethnics as Evidence for Polis Identity”, in CPCPapers 3: Further 
Studies in the Ancient Greek Polis, ed. by HANSEN, M.H.–RAAFLAUB, K., Στουτγάρδη 1996, σελ. 
171-173. 
237 Το γεγονός ότι τα KÚqhra(βλ. Θουκυδίδης, 4.57.6) και οι GerÒnqrai(βλ. Παυσανίας, 3.2.6; 
3.22.6) µαρτυρούν στις πηγές ως αποικίες των Σπαρτιατών, δεν αποδεικνύει τίποτα για το καθεστώς 
των εγκαταστάσεων των περιοίκων, γιατί φαίνεται ότι αποτελούσαν ειδικές περιπτώσεις. Σύµφωνα µε 
το Θεόποµπο(Βλ Θεόποµπος, απ. 383. | Στράβων, 8.6.11), η εγκατάσταση εποίκων ήταν σύνηθες µέ-
τρο των Σπαρτιατών, το οποίο εφάρµοζαν σε περιοχές που είχαν προσαρτήσει. Η ένταξη τους µάλι-
στα στο καθεστώς των περιοίκων εξυπηρετούσε έναν και µοναδικό σκοπό από την πλευρά της Σπάρ-
της, την αστυνόµευση των περιοχών αυτών. Σχετικά µε τις αποικίες της Σπάρτης και το καθεστώς 
τους βλ. SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and 
Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by 
HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, 204-205; TOYNBEE, A.J., Some Problems of Greek History, 
Οξφόρδη 1969, σελ. 184-5 σηµ.3, 208; FORREST, W.G., A History of Sparta 950-192 B.C., Λονδίνο 
1968, σελ.37.           
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οι οποίες αποκαλούνται πόλεις, όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, συ-

γκεντρώνουν στοιχεία που δικαιολογούν το χαρακτηρισµό τους ως πόλεις µε 

την σηµασία του αστικού κέντρου238. Τα φιλολογικά σε συνδυασµό µε τα αρ-

χαιολογικά και τοπογραφικά δεδοµένα καταδεικνύουν ότι επρόκειτο για κε-

ντρικούς οικισµούς µε ακρόπολη, η οποία περιβάλλεται από τείχος για λόγους 

προφανώς ασφάλειας των κατοίκων τους, µε τη δική τους περιφέρεια, η οποία 

καλείται gÁ ή cèra, ή όντας κοντά σε παράκτιες περιοχές µε το δικό τους 

λιµάνι, το οποίο καλείται lim»n ή ™p…neion και τέλος σε ορισµένες περιπτώ-

σεις µε λατρευτικούς χώρους.  

Εκτός από την αστική τους υπόσταση έπρεπε να δικαιολογούν και την πο-

λιτική τους υπόσταση, γιατί ο όρος pÒlij χρησιµοποιούνταν για να δηλώσει 

µια εγκατάσταση, η οποία ήταν ταυτόχρονα αστικό και πολιτικό κέντρο239. 

Εκτός από τη µαρτυρία στις πηγές εθνικών ονοµάτων, που αποδεικνύουν την 

πολιτική υπόσταση των κεντρικών οικισµών των περιοίκων, µπορούµε να 

υποθέσουµε, ότι είχαν αναπτυχθεί και δοµές εσωτερικής πολιτικής οργάνω-

σης. Για παράδειγµα, από τη στιγµή που συµµετείχαν στο Σπαρτιατικό στρα-

τό, θα έπρεπε να είχαν περάσει κάποια στάδια στρατιωτικής εκπαίδευσης, 

προκειµένου να αντεπεξέλθουν στις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και σε 

περίπτωση εκστρατείας να γίνεται στρατολόγηση τους240. Επιπλέον, το γεγο-

νός ότι οι εγκαταστάσεις των περιοίκων εντοπίζονταν σε κοµβικά σηµεία ει-

σόδου και εξόδου προς και από τη Λακωνία, από τα οποία διέρχονταν οι 

στρατιωτικοί οδικοί άξονες που χρησιµοποιούσε ο στρατός της Σπάρτης, υ-

ποδηλώνει ότι χρειαζόταν να υπάρχει προγραµµατισµός για τυχόν εφοδιασµό 

του στρατού µε νερό, τρόφιµα, υποζύγια, άµαξες, κ.α., αλλά και για την έ-

γκαιρη ενσωµάτωση των στρατιωτικών τµηµάτων των περιοίκων στο Σπαρ-

                                                 
238 Για το τί είδους αστικό κέντρο είχε κατά νου ένας Έλληνας της κλασικής εποχής, όταν άκουγε τον 
όρο pÒlij, βλ.HANSEN, M.H., “The Polis as an Urban Centre. The Literary and Epigraphical Evi-
dence”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban and as a Political Community, ed. by HANSEN, M.H., 
Κοπεγχάγη 1997, σελ. 54-57.  
239 βλ.HANSEN, M.H., “Pollacîj pÒlij lšgetai(Arist., Pol., 1276a23): The Copenhagen Inven-
tory of Poleis and the Lex Hafniensis De Civitate”, in CPCActs 3: Introduction to an Inventory of Po-
leis, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1996, σελ. 7-72. 
240 Οι περίοικοι είχαν τη δυνατότητα όχι µόνον να συµµετέχουν στο Σπαρτιατικό στρατό, αλλά και να 
αναλαµβάνουν υψηλές θέσεις, βλ. Ηρόδοτος, 9.10-11; 9.29. | Ξενοφών, Ελληνικά, 4.4.19; 5.1.33; 
5.2.24; 5.3.9; 5.4.39; 5.4.41, 55; 6.5.20-21; 7.4.20, 27. | Θουκυδίδης, 8.6.4. | Κτησίας, FgrHist 688, 
απ. 13. | Ισοκράτης, Παναθηναϊκός, 180. | Πλούταρχος, Αγησίλαος, 8.  
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τιατικό στρατό241. Επίσης, οι ακροπόλεις µε οχυρωµατικό τείχος θα απαιτού-

σαν συντήρηση. Από την άλλη πλευρά για εκδηλώσεις, όπως αυτές που ανα-

φέρονται στην επιγραφή του ∆άµονος242, ή για τοπικές λατρείες δεν είναι δυ-

νατόν να µην προβλεπόταν στοιχειώδης οργάνωση. Εποµένως, δύσκολα µπο-

ρούµε να συµπεράνουµε, ότι το σύστηµα της επιχώριας ζωής και οργάνωσης 

τους λειτουργούσε χωρίς την εποπτεία κάποιων τοπικών αρχών, αν µάλιστα 

λάβουµε υπόψη µας, ότι οι Σπαρτιάτες δε φαίνεται να είχαν θεσµοθετήσει 

συγκεκριµένο όργανο ελέγχου για κάθε µία από τις πόλεις των περιοίκων 243.    

Έχοντας υπόψη µας ότι οι εγκαταστάσεις των περιοίκων ανήκαν στην κα-

τηγορία των εξαρτηµένων πόλεων, θα εξετάσουµε τη δοµή και οργάνωση της 

εγχώριας ζωής τους, προκειµένου να προσδιορίσουµε τις συνθήκες και τους 

όρους της εξάρτησης τους. Το οικιστικό πλέγµα της επικράτειας τους παρου-

σιάζει στατική εικόνα κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο µε κύριο χαρα-

κτηριστικό την απουσία οποιαδήποτε µορφής οικιστικής εξέλιξης. Με εξαί-

ρεση ίσως το Γύθειο δεν υπάρχουν περιπτώσεις οικιστικών κέντρων, τα οποία 

θα µπορούσαν να συγκριθούν µε τους δήµους της Αττικής. Επίσης, τα θρη-

σκευτικά κέντρα του Tain£rou, του `Upertele£tou και των Qalamîn δεν 

θα µπορούσαν να συγκριθούν µε αντίστοιχα της Αττικής, όπως το Σούνιο, 

                                                 
241 Το χωρίο του Ξενοφώντα στα Ελληνικά(6.5.21) είναι ένδειξη ότι ο πυρήνας του Σπαρτιατικού 
στρατεύµατος ξεκινούσε από τη Σπάρτη και στη συνέχεια, καθοδόν προς τους κατά τόπους οικισµούς 
των περιοίκων, έπαιρνε τα στρατιωτικά τµήµατα των περιοίκων, αφού κατά την επιστροφή του από 
την εκστρατεία ακολουθούνταν η αντίστροφη διαδικασία.    
242 βλ. IG V.1 213. 
243 Ορισµένοι µελετητές(βλ. PARKE, H.W., “The Evidence for Harmosts in Lakonia”, Hermathena 
46(1931), σελ. 31-8; BOCKISCH, G., “Harmostai(431-387)”, Klio 46(1965), σελ. 129-239), βασιζό-
µενοι στο χωρίο ενός αρχαίου σχολιαστή του Πίνδαρου(Σχόλια εις τον Πίνδαρο, 6.154), διατύπωσαν 
την άποψη ότι η εποπτεία όλων των περιοίκων στη Λακωνία αλλά και στη Μεσσηνία είχε ανατεθεί 
σε είκοσι αρµοστές, χωρίς ωστόσο να µας είναι γνωστά τα καθήκοντα τους. Όµως, µόνο στα Κύθηρα 
γνωρίζουµε ότι υπήρχε αρµοστής, αλλά αυτό γινόταν λόγω της εξαιρετικής σηµασίας του νησιού για 
την ασφάλεια του Σπαρτιατικού κράτους. Ο Θουκυδίδης µας πληροφορεί ότι ονοµαζόταν Ku-
qhrod…khj και ότι η αρχή του ήταν ετήσια. Αντίθετα, µια επιγραφή(βλ. IG V.1 937) καταδεικνύει, ότι 
τουλάχιστον τον 4ο π.Χ. ο τίτλος του ήταν ¢rmost¾j. ∆εν γνωρίζουµε πότε οι Σπαρτιάτες καθιέρω-
σαν τη συγκεκριµένη µέθοδο ελέγχου στο νησί των Κυθήρων. Πιθανόν οι επιδροµές του Τολµίδη το 
455 π.Χ.(βλ. Παυσανίας, 1.27.5) στο νότιο τµήµα του ακρωτήριου Μαλέα να ήταν η αφορµή, ενώ η 
αιτία να κρυβόταν στις επαφές του Νικία µε κάποιους Κυθήριους(βλ. Θουκυδίδης, 4.54.3) το 424 
π.Χ.. Παρόλα αυτά το συγκεκριµένο µέτρο επίβλεψης δεν πρέπει να είχε εφαρµοστεί στη Λακωνία, 
πρώτον γιατί ο αριθµός των είκοσι αρµοστών είναι µικρότερος του αριθµού των πόλεων των περιοί-
κων και δεύτερον απαντά µόνο σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Σχετικά µε το ζήτη-
µα των αρµοστών βλ. LARSEN, J.A.O, “Perioikoi”, RE XIX(1938), σελ. 820-1; CARTLEDGE, P., 
Agesilaos and the Crisis of Sparta, Βαλτιµόρη 1987, σελ. 91-2; CARTLEDGE, P., Sparta and La-
konia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 179; EHRENBERG, V., “Spartiaten 
und Lakedaimonier”, Hermes 59(1924), σελ. 177 σηµ.106.        
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από την άποψη της µνηµειακής τοπογραφίας. Η απουσία δηµόσιων οικοδο-

µηµάτων και µεγάλων ναών υποδηλώνει ότι η Σπάρτη προσπάθησε και πέτυ-

χε να συγκρατήσει την πολιτιστική και πολιτική οργάνωση των εγκαταστά-

σεων και των ιερών τους κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο, οπότε και 

βρισκόταν στο απόγειο της δύναµης της. Από τη στιγµή όµως που άρχισε να 

φθίνει η δύναµη της Σπάρτης, έχουµε τα πρώτα σηµάδια αλλαγής του σκηνι-

κού. Ήδη από την ελληνιστική περίοδο παρατηρούνται στοιχεία πολιτιστικής 

και πολιτικής οργάνωσης, η οποία πιστοποιείται µέσω της αστικής εξέλιξης. 

Συγκεκριµένα έχουµε πλήθος επιγραφών που βρέθηκαν σε πόλεις των περιοί-

κων, εµφάνιση δηµόσιων οικοδοµηµάτων, όπως θέατρα, πρυτανεία, γυµνά-

σια, βουλευτήρια και ναοί244, και τέλος συνενώσεις, για πρώτη φορά στο χώ-

ρο της Λακωνίας, οικισµών σ’ έναν245.    

Στην επικράτεια των περιοίκων παρατηρείται συγκεκριµένο οικιστικό µο-

ντέλο. Κάθε γεωγραφική περιφέρεια στη Λακωνία περιλάµβανε µία ή περισ-

σότερες θέσεις εγκαταστάσεων. Το οικιστικό πλέγµα της εξαρτιόταν από τον 

αριθµό των φυσικών µονάδων, δηλαδή τους καλλιεργήσιµους χώρους, που 

υπήρχαν σ’ αυτή σε συνδυασµό µε τη γεωγραφική τους θέση. Ο κεντρικός 

οικισµός δηµιουργείται στους πρόποδες µιας ακρόπολης, η οποία περιβάλλε-

ται µε τείχος και χρησιµεύει σαν καταφύγιο για τους κατοίκους246. Κοντά 

στον οικισµό βρίσκουµε συνήθως την περιφέρεια του, η οποία αποτελείται 

από πεδινή έκταση, ικανή να συντηρήσει τους κατοίκους του247. Αυτοί, που 

                                                 

 

244 Η εξέλιξη αυτή σηµειώθηκε κυρίως στις εγκαταστάσεις Boiaˆ ή Bo…a, 'Ep…dauroj Limhr¦, 
KÚqhra, L©j, OŠtuloj, GÚqeion, Leàktra, Pell£na, 'As…nh, 'Akr…ai, 'AswpÕj, GerÒnqrai,
Korènh, κ.λ.π. βλ. SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of 
Laconia and Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, 
ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 226-251. 
245 Έχουµε το παράδειγµα της Λακωνικής τρίπολης στη βόρεια Λακωνία, στην οποία ανήκε η 
Pell£na(βλ. Πολύβιος, 4.81.7. | Λίβιος, Ab Urbe Condita, 35.27.9) και του συνοικισµού των 
Boiîn(βλ. Παυσανίας, 3.22.11-13). Κατά την κλασική εποχή η Σπάρτη δεν ενθάρρυνε συνενώσεις 
µεταξύ οικισµών των περιοίκων, βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 
1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 185-7. 
246 Τέτοιου είδους κεντρικοί οικισµοί, όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο µε βάση τα φιλολογι-
κά, αρχαιολογικά και γεωµορφολογικά δεδοµένα, ήταν η 'Anq»nh, οι Boiaˆ ή Bo…a, η 'Ep…dauroj 
Limhr¦, τα KÚqhra, ο L©j, ο OŠtuloj, οι Brasiaˆ ή Prasiaˆ, το Ta…naron, η Qurša, το O„Õn, το 
GÚqeio, οι Karuaˆ, η Sellas…a, τα KÚfanta. 
247 Kάθε οικιστικό κέντρο-πόλη των περιοίκων είχε τη δική της περιφέρεια, η οποία ονοµάζεται gÁ ή 
cèra. Αυτό τουλάχιστον πιστοποιείται άµεσα στις περιπτώσεις της Quršaj και της 'Anq»nhj(βλ. 
Θουκυδίδης, 2.27.2; 5.41.2. | Ηρόδοτος, 1.82.1),  της 'EpidaÚrou Limhr©j(βλ. Θουκυδίδης, 4.56.2), 
των Kuq»rwn(βλ. Ξενοφών, Ελληνικά, 4.8.7), των Brasiîn ή Prasiîν(βλ. Θουκυδίδης 2.56.6; 
6.105.2. | Παυσανίας 3.24.3-4), του Guqe…ou(βλ. ∆ιόδωρος 11.84.6), των Boiîn(βλ. Πολύβιος 5.19.8), 

 60



 61

εντοπίζονται κοντά στη θάλασσα δεν είναι παραθαλάσσιοι. ∆ιαθέτουν λιµάνι, 

αλλά αυτό ξεχωρίζει από τον κεντρικό οικισµό. Η οικιστική οργάνωση της 

περιφέρειας, που καλύπτει η φυσική µονάδα συµπληρώνεται από µια σειρά 

µικρότερων εγκαταστάσεων, οι οποίες φαίνεται ότι λειτουργούσαν σαν οικι-

σµοί-δορυφόροι όντας είτε σε στρατηγικά σηµεία για τον έλεγχο οδικών αξό-

νων, είτε σε ασφαλή λιµάνια248 και σαν θρησκευτικοί τόποι249 ή αποτελούσαν 

απλές αγροτικές κοινότητες250.  

Σηµαντικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να εξετάσουµε στα πλαίσια της οικι-

στικής οργάνωσης των περιοίκων είναι ο διασκορπισµένος χαρακτήρας των 

εγκαταστάσεων τους σε διάφορα σηµεία σ’ όλη τη Λακωνία. Η ανάλυση του 

θα στηριχθεί σε δύο παραµέτρους: πρώτον στη µορφή του εδαφικού ανάγλυ-

φου σε συνδυασµό µε την αγροτική αξία των καλλιεργήσιµων χώρων και δεύ-

τερον στη γεωπολιτική τους θέση. Κατά κανόνα οι εγκαταστάσεις τους ήταν 

µικρού µεγέθους και µε κάποια σχετική απόσταση ο ένας από τον άλλο. Το 

µέγεθος τους εξαρτιόταν από την ποσότητα και ποιότητα των καλλιεργή-

σιµων εκτάσεων γης. Η διασπορά των χώρων κατοίκησης τους εξηγείται, αν 

παρατηρήσουµε, που εντοπίζονται οι φυσικές µονάδες σε κάθε γεωγραφική 

περιφέρεια της Λακωνίας. Όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, κάθε 

παραγωγική νησίδα φυλάσσει τα ίχνη µιας αρχαίας τοποθεσίας περιοίκων. 

Αυτές δεν εντοπίζονται σε µεγάλη πεδινή έκταση, όπως είναι η κοιλάδα του 

Ευρώτα, αλλά στα υπήνεµα υψίπεδα και τα κράσπεδα του Ταΰγετου και του 

Πάρνωνα και στους κολπίσκους των παραλίων του Λακωνικού, Αργολικού 

και Μεσσηνιακού κόλπου, όπου το εδαφικό ανάγλυφο εµφανίζει οµαλότητα. 

                                                                                                                                          
του L©oj(βλ. Παυσανίας 3.24.6) και του Tain£rou(βλ. Ηρόδοτος 7.168.2). Επίσης, στις αρχαίες 
πηγές παραδίδεται ένα συγκεκριµένο όνοµα για να δηλωθεί η περιφέρεια ενός οικισµού περιοίκων. 
Αυτές οι περιπτώσεις απαντούν στη βόρεια συνοριακή περιοχή της Λακωνίας και είναι η A„gÚtij, 
Skir…tij, Karu£tij, Belmin£tij, Male£tij, Krwm…tij και Qure£tij. Τέλος, το γεγονός ότι κάποιες 
εκτάσεις γης, εκτός της politikÁj cèraj, θεωρούνταν βασιλική περιουσία(βλ. Ξενοφών, Λακεδαι-
µονίων Πολιτεία, 15.3), πρέπει να σήµαινε αναγνώριση από την πλευρά των Σπαρτιατών της κατοχής 
από τους περίοικους συγκεκριµένων περιφερειών. Ο Shipley υποθέτει ότι κάτι ανάλογο συνέβαινε 
στις περιπτώσεις της Pell£naj, της Kupariss…aj και των Geronqrîn, βλ. SHIPLEY, G., “Pe-
rioikos: The Discovery of Classical Lakonia”, in ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ. Lakonian Studies in Honour of 
HECTOR CATLING, ed. by SANDRES, J., Οξφόρδη 1992, σελ. 217, 219).  
248 Τέτοιου είδους εγκαταστάσεις ήταν ο Z£rax, ο MariÕj, η Glupp…a, η 'As…nh, η KotÚrta, τα 
λιµάνια Yamaqoàj και 'Ac…lleioj, η KardamÚlh και αυτή στη σηµερινή θέση Χρύσαφα. 
249 Τέτοιου είδους εγκαταστάσεις ήταν το `Upertelšaton, οι A„g(a)iaˆ οι Qal£mai και το 
Ta…naron. 
250 Έχουµε το παράδειγµα των θέσεων Ple…ai και Krokeaˆ. 
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Όντας διάσπαρτες οι εγκαταστάσεις των περιοίκων στις γεωγραφικές περιφέ-

ρειες της Λακωνίας και µε κάποια απόσταση να τις χωρίζει, ήταν δύσκολο να 

αναπτυχθεί µεταξύ τους πολιτιστική και πολιτική οµοιογένεια. Μπορούµε να 

φανταστούµε ότι εκείνη την εποχή δεν θα ήταν και τόσο εύκολο να επικοινω-

νούν τακτικά µεταξύ τους διασχίζοντας τα µονοπάτια του Ταΰγετου, του 

Πάρνωνα, των οροπεδίων της Βαρδούνιας, του Ταίναρου και του Μαλέα, ή 

περιπλέοντας τα ακρωτήρια από τον Z£raka ή από τον Yamaqoànta ή από 

τον O‡tÚlon. 

 Ο διασκορπισµένος χαρακτήρας των εγκαταστάσεων των περιοίκων σε 

σχέση µε τη γεωπολιτική θέση τους εξηγείται, αν παρατηρήσουµε τη γεω-

γραφική τους κατανοµή στο χώρο της Λακωνίας. Μπορούµε να τις κατηγο-

ριοποιήσουµε σε τέσσερις οµάδες. Στην πρώτη εντάσσονται οι εγκαταστά-

σεις, οι οποίες αναφέρονται στις πηγές ως αποικίες των Σπαρτιατών. Στη δεύ-

τερη οι εγκαταστάσεις, που εντοπίζονται µεταξύ της Σπάρτης και της Αρκα-

δίας. Στην τρίτη αυτές της χερσονήσου του Ταινάρου και τέλος στην τέταρτη 

αυτές της ανατολικής ακτής της Πελοποννήσου από το ακρωτήριο Μαλέα 

µέχρι και τη Qure£tida . ∆ε θα πρέπει να θωρηθεί τυχαίο ότι οι αποικίες των 

Geronqrîn και των Kuq»rwn βρίσκονταν σε στρατηγικής σηµασίας θέσεις 

για τη Σπάρτη. Οι GerÒnqrai, την περίοδο πριν από την προσάρτηση της 

Qure£tidoj, θα χρησίµευαν ως µεθοριακός σταθµός, ο οποίος προφύλασσε 

την ανατολική συνοριακή γραµµή της Σπάρτης από τυχόν εχθρική ενέργεια 

του Άργους από το νοτιοανατολικό τµήµα της επικράτειάς του251. Με την 

προσάρτηση, όµως, της Qure£tidoj και την επέκταση των συνόρων προς τα 

βορειοανατολικά, είχαµε αλλαγή στην αµυντική γραµµή της Σπάρτης. Τη θέ-

ση των Geronqrîn ως µεθοριακού σταθµού την κατέλαβε µια νέα αποικία η 

Qurša, η οποία ιδρύθηκε από τη Σπάρτη στην περιοχή της Qure£tidoj το 

431 π.Χ. εγκαθιστώντας πρόσφυγες από την Αίγινα252. Σηµειωτέον ότι οι δύο 

αυτές θέσεις έλεγχαν τους δύο οδικούς άξονες που συνέδεαν την κοιλάδα του 

                                                 
251 Σύµφωνα µε τον Shipley ο εξανδραποδισµός και ο εποικισµός των Geronqrîn από τους Σπαρτιά-
τες ενδέχεται να οφειλόταν στη σχετικά µικρή της απόσταση από την περιφέρεια της Σπάρτης, βλ. 
SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and 
Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by 
HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 204.  
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Ευρώτα µε την ανατολική ακτή της Πελοποννήσου, αλλά και µε την Τεγέα253. 

Από την άλλη πλευρά τα KÚqhra ήταν το µοναδικό νησί που είχε η Σπάρτη 

στην κατοχή της και µάλιστα εξαιρετικής στρατηγικής σηµασίας, γιατί, εκτός 

από το ότι ήταν ενδιάµεσος σταθµός για τη θαλασσοπορία από και προς την 

Αίγυπτο, τη Λιβύη και τη Σικελία, αποτελούσε και ασφαλή βάση για τον έ-

λεγχο και την επίβλεψη του Λακωνικού κόλπου254. Γι’ αυτόν τον λόγο και οι 

Αθηναίοι κατέλαβαν τα KÚqhra το 424 π.Χ., αποκτώντας ταυτόχρονα το 

πλεονέκτηµα επιδροµών από θαλάσσης εναντίον της Λακωνίας αλλά και ο-

λόκληρης της Πελοποννήσου255. 

Οι εγκαταστάσεις των περιοίκων, οι οποίες εντοπίστηκαν στην περιοχή 

µεταξύ της Σπάρτης και της Αρκαδίας, κατείχαν θέσεις σε νευραλγικά σηµεία 

της βόρειας περιφέρειας της Λακωνίας. Έλεγχαν τις οδικές αρτηρίες που συ-

νέδεαν τη Σπάρτη µε την υπόλοιπη Πελοπόννησο και Ελλάδα. Από τις περιο-

χές της Pell£naj, της A„gÚtidoj, της Belbin£tidoj, της Male£tidoj και 

της Krwm…tidoj διερχόταν η σηµαντικότερη στρατιωτική οδός της Σπάρτης, 

που δεν ήταν άλλη απ’ αυτή του Ευρώτα. ∆ιακρινόταν σε δύο τµήµατα. Το 

πρώτο αναπτυσσόταν κατά µήκος του ποταµού Ευρώτα και έφτανε µέχρι τα 

άκρα της βόρειας Λακωνίας στις πηγές του Ευρώτα256. Από το συγκεκριµένο 

σηµείο συνέχιζε το άλλο τµήµα της οδού µε δύο κύρια σκέλη, το ανατολικό 

σκέλος, το οποίο διέσχιζε τη Belbin£tida και κατέληγε στη Μεγαλόπολη, 

και το δυτικό, το οποίο ξεκινούσε από τη Belbin£tida και τις δυτικές υπώ-

ρειες του Χελµού, διερχόταν νότια της Μεγαλόπολης και κατέληγε στη 

Μεσσηνία257. Από τις περιοχές της Sellas…aj, της Skir…tidoj και των 

                                                                                                                                          
252 βλ. Θουκυδίδης 2.27; 4.56-57. 
253 Η πορεία της οδού που συνέδεε την κοιλάδα του Ευρώτα µε την Τεγέα ήταν Σπάρτη- Χρύσαφα- 
Αγριάννοι- Πλατανάκι- Άγιος Βασίλειος- Λεωνίδιο(βλ.PRITCHETT, K.W., Studies in Ancient Greek 
Topografy, Part VII, Άµστερνταµ 1991, σελ. 155-158). Η περιοχή της ανατολικής ακτής της Πελο-
ποννήσου ήταν προσιτή µέσω της οδικής αρτηρίας Χρύσαφα-Γκοριτσά-Γεράκι-Απιδιά(Βλ. 
CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 189-
190).  
254 βλ. Θουκυδίδης 4.52-4. 
255 βλ. Θουκυδίδης 4.53.3. | Ηρόδοτος 7.235. 
256 βλ. PRITCHETT, K.W., Studies in Ancient Greek Topography, Part III, Μπέρκλεϊ, Λος Άντζελες, 
Λονδίνο 1980, σελ. 156-7, 252-3; PRITCHETT, K.W., Studies in Ancient Greek Topography, Part 
IV, Μπέρκλεϊ, Λος Άντζελες, Λονδίνο 1982, σελ. 1-63; BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 
1341; LORING, W., “Some Ancient Routes in the Peloponnese”, JHS 15(1895), σελ. 41-6.   
257 βλ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ.Α., Η Νότια Μεγαλοπολιτική Χώρα από τον 8ο π.Χ. ως τον 4ο µ.Χ. αιώ-
να[Συµβολή στην Τοπογραφίας της], Αθήνα 1988, σελ. 205-211, 214-216, 220-1.   
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Karuîn περνούσε η οδός που οδηγούσε στην Τεγέα. Αποτελούσε εναλλα-

κτική λύση της Σπάρτης για επικοινωνία µε την Τεγεατική258. Τέλος και στην 

περίπτωση της τρίτης και τέταρτης οµάδας των εγκαταστάσεων των περιοί-

κων η γεωγραφική τους θέση είναι ενδεικτική της γεωπολιτικής τους σηµασία 

για τη Σπάρτη. Όντας στις παράκτιες περιοχές του Αργολικού, Λακωνικού 

και Μεσσηνιακού κόλπου εξασφάλιζαν στη Σπάρτη έξοδο προς τη θάλασσα.  

Το γεγονός ότι βρίσκονταν σε σηµεία εισόδου και εξόδου από και προς τη 

Λακωνία καθόρισε και έναν από τους ρόλους τους στο γεωπολιτικό χάρτη 

του Σπαρτιατικού κράτους. Σε πρώτη φάση συγκροτούσαν τη µεθοριακή α-

µυντική γραµµή της Σπάρτης από ξηράς προς την Αργεία, τη Μεσσηνία, την 

Αρκαδία και από θάλασσας προς οποιαδήποτε θαλάσσια απειλή, όπως η Α-

θήνα. Σε δεύτερη φάση φαίνεται ότι συνιστούσαν ένα είδος τοποτηρητών-

φυλάκων των ειλώτων259. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός, ότι σε 

γενικές γραµµές δεν υπήρξε στρατιωτική συνεργασία µεταξύ ειλώτων και πε-

ριοίκων εναντίον των Σπαρτιατών260. Η πλειονότητα των περιοίκων βρισκό-

ταν στη Λακωνία και χρησίµευαν για να εµποδίσουν τυχόν επαφές µεταξύ 

των ειλώτων τόσο στη Λακωνία, όσο και στη Μεσσηνία, αλλά και των ειλώ-

των µε τους Αρκάδες και τους Αργείους στα βόρεια σύνορα καθώς από θα-

λάσσης µε την Αθήνα και τους συµµάχους της261.   

Η στατική εικόνα, που εµφανίζει η οικιστική οργάνωση των περιοίκων 

κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο, ήταν µια συνάρτηση της γεωµορφο-

                                                 
258 βλ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Γ.Α., Η Νότια Μεγαλοπολιτική Χώρα από τον 8ο π.Χ. ως τον 4ο µ.Χ. αιώ-
να[Συµβολή στην Τοπογραφίας της], Αθήνα 1988, σελ. 201-203. 
259 Ο Hampl παρατηρεί, ότι σκοπός των επιχειρήσεων των Αθηναίων στην Επίδαυρο Λιµηρά και 
στην περιοχή απέναντι από τα Κύθηρα ήταν να προκαλέσουν εξέγερση των ειλώτων εναντίον των 
εκεί τοποτηρητών της Σπαρτιατικής εξουσίας, δηλαδή των περιοίκων. ∆ε θα είχαν καταστρέψει τη 
συγκεκριµένη περιοχή, ούτε θα είχαν κατασκευάσει οχυρό για τους είλωτες(βλ. Θουκυδίδης, 7.26.2), 
αν δεν υπήρχαν είλωτες σ’ αυτή την περιφέρεια και αν είλωτες και περίοικοι ήταν εξίσου καταπιε-
σµένοι από τους Σπαρτιάτες. βλ. HAMPL, F., “Die Lakedaimonische Perioeken”, Hermes 72(1937), 
σελ. 24   
260 Μόνο µια φορά το 464 π.Χ.(βλ. Θουκυδίδης, 1.101) οι περίοικοι έλαβαν µέρος σε επανάσταση 
των ειλώτων, αλλά σ’ αυτή την περίπτωση περίοικοι και είλωτες ήταν Μεσσήνιοι. βλ. CARTLEDGE, 
P., Sparta and Lakonia: A regional history 1300-362 BC, Λονδίνο 1979, σελ. 180; SHIPLEY, G., 
“Perioikos: The Discovery of Classical Lakonia”, in ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ. Lakonian Studies in Honour of 
HECTOR CATLING, ed. by SANDRES, J., Οξφόρδη 1992, σελ. 224.  
261 Οι οχυρώσεις και τα φρούρια στη γεωγραφική περιφέρεια του Πάρνωνα, της χερσονήσου Μαλέα 
και Ταινάρου, και στην περιφέρεια του Guqe…ou δείχνουν ότι χρησίµευαν και για να εµποδίσουν τους 
είλωτες να έχουν επικοινωνία µε τον υπόλοιπο κόσµο µέσω των περασµάτων του Πάρνωνα και του 
Ταίναρου και µέσω της θάλασσας.    
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λογίας της υπόλοιπης Λακωνίας, εκτός της κοιλάδας του Ευρώτα, και του 

στρατιωτικού µηχανισµού της Σπάρτης. Η µορφή του εδαφικού ανάγλυφου 

συνέτεινε στην αραιή κατοίκηση των περιοίκων και στον περιορισµό των ε-

παφών µεταξύ τους. Η απόσταση οπωσδήποτε δεν ευνόησε την ανάπτυξη 

κοινού τοπικού πολιτισµού και κατά συνέπεια πολιτικής οµοιογένειας, που θα 

επέτρεπε κοινή δράση των περιοίκων εναντίον των Σπαρτιατών262. Ο διά-

σπαρτος χαρακτήρας των εγκαταστάσεων τους σε συνδυασµό µε τη γεωγρα-

φική τους θέση εξασφάλισαν την ύπαρξη τους ως οικισµούς και καθόρισαν το 

καθεστώς τους. Ο εντοπισµός τους σε στρατηγικής σηµασίας σηµεία σ’ ολό-

κληρη την επικράτεια της Σπάρτης καταδεικνύει, ότι πρόθεση των Σπαρτια-

τών ήταν να διατηρήσουν τους οικισµούς των περιοίκων σαν µεθοριακούς 

σταθµούς και τους πληθυσµούς τους µε την ιδιότητα των τοπικών τοποτηρη-

τών-φυλάκων, οι οποίοι επιπλέον σε περίπτωση πολέµου ήταν υποχρεωµένοι 

να επιστρατεύονται στο Σπαρτιατικό στρατό και ναυτικό263. Η διαµορφωµένη 

κατάσταση από πλευράς Σπάρτης, αναφορικά µε την ουσία της υπόστασης 

τους, αιτιολογεί και την οικιστική οµοιοµορφία των εγκαταστάσεων τους ως 

οικισµούς-φρούρια στην πλειονότητα των περιπτώσεων264. 

Η εικόνα, που παρουσιάζει η οικιστική οργάνωση των περιοίκων, συνδέε-

ται µε την οικονοµική τους κατάσταση. Ορισµένοι µελετητές κατέληξαν στο 

συµπέρασµα, ότι οι οικονοµικές δραστηριότητες των περιοίκων περιστρέφο-

νταν κυρίως γύρω από τη βιοτεχνία και το εµπόριο, γιατί τα κύρια κέντρα πα-

ραγωγής πρώτων υλών και τα λιµάνια βρίσκονταν στις περιοχές των περιοί-

                                                 
262 Αυτό εξηγεί και το γεγονός, ότι οι Σπαρτιάτες δε χρειάστηκε να εφαρµόσουν µέτρα αστυνόµευσης 
τους εγκαθιστώντας κατά τόπους στρατιωτικές φρουρές. Η πληροφορία του Θουκυδίδη(βλ. Θουκυδί-
δης, 4.55), ότι οι Σπαρτιάτες ανέπτυξαν στρατιωτικές δυνάµεις από το τέλος του 5ου αιώνα στην επι-
κράτεια των περιοίκων, δε θα πρέπει να θεωρηθεί προσπάθεια άµεσου ελέγχου από πλευράς της 
Σπάρτης αλλά ενίσχυσης της άµυνας της. Αυτό επαληθεύεται από το ότι φρουρές απαντούν στα 
KÚqhra(βλ. Θουκυδίδης, 4.53.3), το O„Õn(βλ. Ξενοφών, Ελληνικά, 6.5.25-6), Leàktron(βλ. Ξενο-
φών, Ελληνικά, 6.5.24) και την 'As…nh(βλ. Ξενοφών, Ελληνικά, 7.1.25) την περίοδο 370-369 π.Χ. βλ. 
SHIPLEY, G., “Perioikos: The Discovery of Classical Lakonia”, in ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ. Lakonian Studies 
in Honour of HECTOR CATLING, ed. by SANDRES, J., Οξφόρδη 1992, σελ.234. 
263 Οι περίοικοι χρησιµοποιούνταν ως πληρώµατα του Σπαρτιατικού στόλου(βλ. Ξενοφών, Ελληνικά, 
2.1.12; 7.1.12. | Θουκυδίδης, 4.2.4) και ως διοικητές πλοίων(βλ. Θουκυδίδης, 8.22.1. | Ξενοφών, Κύ-
ρου Ανάβασις, 5.1.15), βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 
B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 143-149; MICHELL, H., Sparta: TÕ kruptÕn tÁj polite…aj tîn Lake-
daimon…wn, Καίµπριτζ 1964, σελ. 74, 275-6.   
264 Εξαίρεση αποτελούν οι θέσεις`Upertelšaton, A„g(a)iaˆ, Qal£mai και Ta…naron, που αποτε-
λούσαν θρησκευτικούς χώρους, και οι θέσεις Ple…ai και Krokeaˆ, που ήταν αγροτικές κοινότητες. 
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κων και γιατί απαγορευόταν οι Σπαρτιάτες να ασχοληθούν µε χειρονακτικές 

εργασίες, όντας κατεξοχήν πολεµιστές265. Ωστόσο, η πρόσφατη έρευνα κατέ-

δειξε ότι ο πληθυσµός των περιοίκων ήταν άκρως διαφοροποιηµένος. Μολο-

νότι τα κοιτάσµατα πρώτων υλών, όπως πέτρα, µάρµαρο και σίδηρος, καθώς 

και τα λιµάνια βρίσκονταν στην επικράτεια των περιοίκων δεν είχαν ευκαιρί-

ες να ασχοληθούν µε τη βιοτεχνία και το εµπόριο. Με εξαίρεση το GÚqeio οι 

υπόλοιπες εγκαταστάσεις των περιοίκων ήταν αγροτικές κοινότητες, η οικο-

νοµία των οποίων στηριζόταν κυρίως στη γεωργία, την κτηνοτροφία, την α-

λιεία αλλά και την εξόρυξη ορυκτών και πετρωµάτων266. Οι γενικώς περιορι-

σµένες δυνατότητες εµπορικής δραστηριότητας ήταν αποτέλεσµα του µεγά-

λου βαθµού οικονοµικής αυτάρκειας της Λακωνίας σε εργατικά χέρια δού-

λων, σε αγροτικά, κτηνοτροφικά και αλιευτικά προϊόντα και τέλος σε πετρώ-

µατα και µεταλλεύµατα267. 

∆ε χρειάζεται να θεωρήσουµε ως απολύτως αναγκαίο µέτρο από την 

πλευρά της Σπάρτης, προκειµένου να περιορίσει τις οικονοµικές δραστηριό-

τητες τους, την επιβολή φόρου. Άλλωστε, κι οι ελάχιστες αρχαίες µαρτυρίες 

δεν είναι πειστικές268. Μπορούσε µ’ άλλες µεθόδους να ελέγξει και να περιο-

ρίσει τα εισοδήµατα τους, ώστε να αποτρέψει τη συσσώρευση οικονοµικού 

πλεονάσµατος, πράγµα το οποίο κατάφερε να επιτύχει, αν παρατηρήσουµε τη 

στατική εικόνα του οικιστικού τους πλέγµατος. Για παράδειγµα, από τη στιγ-

µή που οι περίοικοι συµµετείχαν στο Σπαρτιατικό στρατό ισότιµα µε τους 

Σπαρτιάτες, είναι λογικό στην οικονοµική τους δοµή να είχε υπερισχύσει το 

µοντέλο του πολεµιστή-γαιοκτήµονα, µε την έννοια ότι η υπηρεσία τους ως 

οπλίτες θα απαιτούσε στρατιωτική εκπαίδευση και κάποιο εισόδηµα για την 

                                                 
265 βλ. RIDLEY, R.T., “The Economic Activities of the Perioikoi”, Mnemosyne 27(1974), σελ. 281-2. 
266 βλ. SHIPLEY, G., “Perioikos: The Discovery of Classical Lakonia”, in ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ. Lakonian 
Studies in Honour of HECTOR CATLING, ed. by SANDRES, J., Οξφόρδη 1992, 221.  
267 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
180-182; SHIPLEY, G., “Perioikos: The Discovery of Classical Lakonia”, in ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ. La-
konian Studies in Honour of HECTOR CATLING, ed. by SANDRES, J., Οξφόρδη 1992, σελ. 221; 
RIDLEY, R.T., “The Economic Activities of the Perioikoi”, Mnemosyne 27(1974), σελ. 288; 
EHRENBERG, V., The Greek State, Λονδίνο 1969, σελ. 37.    
268 βλ. Πλάτων, Αλκιβιάδης, I.123. | Στράβων, 8.5.4. | Ησύχιος, Κ.398.1. Σχετικά µε το ζήτηµα της 
φορολόγησης των περιοίκων, βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-
362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 180. 
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κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών269. Αυτό συνεπάγεται, ότι οι περίοικοι-

οπλίτες θα ήταν υποχρεωµένοι να αφιερώνουν πολύ χρόνο στη στρατιωτική 

τους αγωγή, πράγµα που τους εµπόδιζε να επιδοθούν στο εµπόριο ή τη βιοτε-

χνία. Κατά συνέπεια, ο µοναδικός τρόπος, για να εξασφαλίσουν το απαιτού-

µενο εισόδηµα, ήταν η κατοχή γης270. Κατά πάσα πιθανότητα, η γη καλλιερ-

γούνταν από δούλους, αλλά όχι είλωτες271. Μάλιστα, αν λάβουµε υπόψη µας, 

ότι η αγροτική αξία των καλλιεργήσιµων χώρων, που είχαν στη διάθεση τους, 

ήταν πολύ µικρότερη σε σχέση µε των Σπαρτιατών καθώς και το γεγονός ότι 

δεν είχαν συµπληρωµατικά έσοδα απ’ άλλες οικονοµικές δραστηριότητες, τό-

τε µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα, ότι δεν ευνοήθηκε η συγκέ-

ντρωση πλεονάσµατος.  

Από την άλλη πλευρά δε µπορούσαν όλοι οι περίοικοι να είναι γαιοκτή-

µονες. Η αποστροφή των Σπαρτιατών προς οποιαδήποτε µορφή χειρωνακτι-

κής εργασίας και επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε συνδυασµό µε την ανά-

γκη εφοδιασµού είτε των στρατιωτικών τµηµάτων τόσο µε τον απαιτούµενο 

ρουχισµό, όσο και εξοπλισµό, είτε των οικιών των Σπαρτιατών µε αντικείµε-

να καθηµερινής χρήσης, επιτρέπει τη διατύπωση της άποψης ότι είχαν ανατε-

θεί στους περίοικους καθήκοντα ceirotecnîn272. Παρήγαγαν από εγχώριες 

πρώτες ύλες κεραµικά, υφαντουργικά και ξυλουργικά προϊόντα, τα οποία ή-

ταν αναγκαία στην καθηµερινή χρήση και στο στρατό των Σπαρτιατών273.  

Η κυριότερη δραστηριότητά τους αφορούσε στην εξόρυξη σιδήρου και 

                                                 
269 Η καθιερωµένη αντίληψη, ότι ο οπλίτης έπρεπε να είναι εύπορος, προκειµένου να εξασφαλίσει τον 
οπλισµό του(βλ. ANDREWES, A., Η Τυραννία στην Αρχαία Ελλάδα, Μτφρ: ΚΑΣΟΥ, Μ., Αθήνα 
1992, σελ. 46), δε φαίνεται να ίσχυε για τους Σπαρτιάτες και κατά συνέπεια για τους περίοικους, γιατί 
το κράτος είχε αναλάβει τον εφοδιασµό και τη διανοµή του στρατιωτικού οπλισµού στο Σπαρτιατικό 
στρατό. Σχετικά, βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., 
Λονδίνο 1979, σελ. 185; FINLEY, M.I., Οικονοµία και Κοινωνία στην Αρχαία Ελλάδα, Μέρος Πρώ-
το, Μτφρ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Αθήνα 1988, σελ. 83.      
270 Η γαιοκτησία των περιοίκων αποδεικνύεται και στον Παναθηναϊκό, 179 του Ισοκράτη και στη 
Λακεδαιµονίων Πολιτεία, 15.3 του Ξενοφώντα. 
271 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
179-180; KIECHLE, F., Lakonien und Sparta Untersuchungen zur Ethnischen Struktur und zur Poli-
tischen Entwiclkung Lakoniens und Spartas bis zum Ende der Archaischen Zeit, Μόναχο 1963, σελ. 
110-11; EHRENBERG, V., “Spartiaten und Lakedaimonier”, Hermes 59(1924), σελ. 35.     
272 βλ. Ξενοφών, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, 11.2-3. 
273 βλ. BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1349; RIDLEY, R.T., “The Economic Activities of 
the Perioikoi”, Mnemosyne 27(1974), σελ. 286-7.  
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στην κατασκευή όπλων274. Μολονότι το ζήτηµα της εξόρυξης των µετάλλων, 

επεξεργασίας και της κατασκευής όπλων θεωρείται αινιγµατικό, µπορούµε να 

υποθέσουµε, ότι ήταν αρµοδιότητα των περιοίκων275. Ήταν άκρως επικίνδυνο 

από την πλευρά της Σπάρτης να αναθέσει στους είλωτες τέτοια ειδικά καθή-

κοντα, που σχετίζονταν µε τη λειτουργία του στρατού της. Σε αντίθεση µε 

τους είλωτες, οι περίοικοι σε γενικές γραµµές ήταν πιστοί στους Σπαρτιάτες 

και υπηρετούσαν στο Σπαρτιατικό στρατό ισότιµα µ’ αυτούς. Επιπλέον, τα 

κοιτάσµατα σιδήρου εντοπίστηκαν σε περιοχές της επικράτειας των περιοί-

κων και το πιο πιθανό είναι ότι οι περίοικοι θα είχαν επιφορτιστεί µε την εξό-

ρυξη του έχοντας στη δούλεψη τους δούλους276. Το συγκεκριµένο µέταλλο 

προοριζόταν για την κατασκευή στρατιωτικού εξοπλισµού καθώς και παντός 

είδους εργαλείων277. Ο χαλκός και ο κασσίτερος, που ήταν απαραίτητος για 

την κατασκευή ασπίδων και πανοπλίας, δεν υπήρχε στη Λακωνία και κατά 

συνέπεια χρειαζόταν να γίνει εισαγωγή του. Και σ’ αυτή την περίπτωση οι 

περίοικοι είναι πιθανόν να είχαν αναλάβει τον εφοδιασµό των συγκεκριµένων 

ορυκτών µέσω του λιµανιού του Guqe…ou278.  

Η δραστηριοποίηση των περιοίκων στον τοµέα της πρωτογενούς, δευτε-

ρογενούς και τριτογενούς παραγωγής, δεν µπορούσε να αποφέρει οικονοµικά 

οφέλη για τους ίδιους, γιατί τα προϊόντα τους απορροφούνταν από τους Σπαρ-

τιάτες για την κάλυψη των αναγκών του στρατιωτικού τους µηχανισµού και 

της καθηµερινής τους ζωής. Από τη στιγµή που η παραγωγική διαδικασία 

ήταν άµεσα εξαρτηµένη από τη Σπάρτη, οι συναλλαγές µεταξύ Σπαρτιατών 

και περιοίκων θα καθορίζονταν από τους κανόνες της ανταλλακτικής οικονο-

µίας. Οι Σπαρτιάτες θα πρέπει να προµηθεύονταν τα απαραίτητα προϊόντα 

πληρώνοντας σε είδος από το πλεόνασµα τους σε αγροτικά προϊόντα, το ο-

                                                 
274 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
184-185; CARTLEDGE, P., Agesilaos and the Crisis of Sparta, Βαλτιµόρη 1987, σελ. 178.  
275 βλ. FINLEY, M.I., Οικονοµία και Κοινωνία στην Αρχαία Ελλάδα, Μέρος Πρώτο, Μτφρ: 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Αθήνα 1988, σελ. 83.  
276 Κοιτάσµατα σιδήρου εντοπίστηκαν στην περιοχή της Skir…tidoj, των Boiîn, του Yamaqoànta 
και της KardamÚlhj. βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., 
Λονδίνο 1979, σελ. 181; RIDLEY, R.T., “The Economic Activities of the Perioikoi”, Mnemosyne 
27(1974), σελ. 284-5. 
277 βλ. Ξενοφών, Ελληνικά, 3.3.7. 
278 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
182, 184; CARTLEDGE, P., Agesilaos and the Crisis of Sparta, Βαλτιµόρη 1987, σελ. 178.  
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ποίο προερχόταν από την καλλιέργεια των κλήρων τους. Αυτό εξηγείται, αν 

λάβουµε υπόψη µας ότι στη Σπάρτη οι οικονοµικές συναλλαγές µεταξύ των 

πολιτών αλλά και των πολιτών µε το κράτος γίνονταν κυρίως σε είδος279. Πι-

θανή ένδειξη της µη χρήσης νοµισµάτων στις αγοροπωλησίες µεταξύ Σπαρ-

τιατών και περιοίκων είναι ότι, δε βρέθηκαν στην επικράτεια τους νοµίσµατα 

ή ασηµένιοι ράβδοι της κλασικής περιόδου280. 

Η εικόνα της δοµής και λειτουργίας της επιχώριας ζωής των οικισµών των 

περιοίκων ολοκληρώνεται µε την εξέταση της κοινωνικής ζωής τους. Οι αρ-

χαίες µαρτυρίες καταδεικνύουν, ότι υπήρχε κοινωνική διαστρωµάτωση µετα-

ξύ των περιοίκων281. Είναι πιθανόν σε κάθε πόλη των περιοίκων να υπήρχε 

µια κυρίαρχη κοινωνική οµάδα, οι kaloˆ k¢gaqoˆ όπως τους ονοµάζει ο Ξε-

νοφών, από την οποία να προέρχονταν αυτοί από τους περίοικους, που υπη-

ρετούσαν ως οπλίτες στο Σπαρτιατικό στρατό, ως κυβερνήτες πλοίων, ή είχαν 

αναλάβει ειδικά καθήκοντα στο στρατιωτικό µηχανισµό, µολονότι δεν είχαν 

δικαίωµα συµµετοχής στη χάραξη της Σπαρτιατικής πολιτικής282. Η οικονο-

µική τους βάση χωρίς αµφιβολία θα στηριζόταν στην κατοχή εκτάσεων γης 

και δούλων283. Το γεγονός, ότι µέλη της συγκεκριµένης οµάδας είχαν ευκαι-

ρίες στο Σπαρτιατικό µηχανισµό, δείχνει ότι η Σπάρτη συνεργάστηκε µαζί 

                                                 
 279 Η µη χρήση νοµίσµατος στη Σπάρτη, σύµφωνα µε τους αρχαίους συγγραφείς, οφειλόταν στο ότι 
το σιδερένιο νόµισµα ήταν δύσχρηστο λόγω του µεγάλου του βάρους και της µικρής του αξίας, και 
ότι η χρήση χρυσών και ασηµένιων νοµισµάτων αποτελούσε απειλή για τη διάβρωση των ηθικών 
αξιών(βλ. Ξενοφών, Λακεδαιµονίων Πολιτεία, 7. | Πλούταρχος, Λυκούργος, 9). Μέχρι το 404 π.Χ. 
απαγορεύονταν στη Σπάρτη τα χρυσά και ασηµένια νοµίσµατα, ώστε να αποφευχθούν κρούσµατα 
απληστίας και διαφθοράς(βλ. Πλούταρχος, Λύσανδρος, 16-17, 19.4; Νικίας, 28.3. | ∆ιόδωρος, 
13.106.8-9). Η χρήση ξένων νοµισµάτων και ασηµένιων ράβδων γινόταν µόνον από τον κρατικό µη-
χανισµό για τη διεξαγωγή του πολέµου. Βλ  HODKINSON, S., Property and Wealth in Classical 
Sparta, Λονδίνο 2000, σελ.154-176; FINLEY, M.I., Οικονοµία και Κοινωνία στην Αρχαία Ελλάδα, 
Μέρος Πρώτο, Μτφρ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α., Αθήνα 1988, σελ. 85.   
280 Νοµίσµατα της ελληνιστικής περιόδου βρέθηκαν στις θέσεις KÚqhra και 'As…nh, ενώ της ρωµαϊ-
κής στις θέσεις Bo…ai, L©j, Qour…a, GÚqeio, 'AswpÕj, βλ. SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimo-
nians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Ur-
ban Centre and as a Political Community, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 228, 235, 
227, 229, 236, 238, 245. Οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι οι περιοχές αυτές τις συγκεκριµένες χρο-
νικές περιόδους δε βρίσκονταν σε καθεστώς εξάρτησης από τη Σπάρτη.    
281 βλ. Ξενοφών, Ελληνικά, 5.3.9. | Πλούταρχος, Άγις και Κλεοµένης, 8; 11.  
282 Η σηµαντικότερη διαφορά µεταξύ Σπαρτιατών και περιοίκων ήταν ότι οι πρώτοι δεν είχαν δικαί-
ωµα συµµετοχής στα πολιτικά όργανα της Σπάρτης και δικαίωµα ψήφου σε ζητήµατα πολέµου και 
εξωτερικής πολιτικής. Οι Σπαρτιάτες αποφάσιζαν επ’ ονόµατι όλων των Λακεδαιµονίων, στους οποί-
ους εντάσσονταν και οι περίοικοι. βλ. HAMPL, F., “Die Lakedaimonische Perioeken”, Hermes 
72(1937), σελ. 33.  
283 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
179. 
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τους, προκειµένου να διασφαλίσει την εξουσία και τα συµφέροντα της στην 

επικράτεια τους. ∆εν αποκλείεται να συγκροτούσαν τις τοπικές αρχές, οι ο-

ποίες είχαν επιφορτιστεί µε τη λειτουργία του συστήµατος της επιχώριας ζω-

ής και οργάνωσης ή να αποτελούσαν τους κατά τόπους τοποτηρητές της 

Σπαρτιατικής εξουσίας. 

Η µελέτη της τυπολογίας των εγκαταστάσεων των περιοίκων, σε σχέση µε 

την έννοια του όρου pÒlij και την οικιστική, οικονοµική και κοινωνική τους 

δοµή και οργάνωση, καταδεικνύει, ότι οι περίοικοι εντάσσονταν στην κατη-

γορία των εξαρτηµένων πληθυσµιακών οµάδων του κράτους της Σπάρτης. Η 

έλλειψη αυτονοµίας δεν συνεπαγόταν αυτόµατα ότι συνιστούσαν, όπως οι εί-

λωτες µια καταπιεσµένη οµάδα. Αντιθέτως, η ανάλυση της πολιτικής, οικι-

στικής, οικονοµικής και κοινωνικής δοµής και οργάνωσης τους οδηγεί στη 

διατύπωση του συµπεράσµατος, ότι είχαν λόγο ύπαρξης στη Lakedaimon…wn 

Polite…a σαν συνεργάτες των Σπαρτιατών στην εξασφάλιση και διατήρηση 

της κυριαρχίας τους κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο στο χώρο της 

Πελοποννήσου κι όχι µόνο.  

Η θέση αυτή των περιοίκων στο Σπαρτιατικό κράτος φαίνεται ότι εξυπη-

ρετούσε τόσο τους ίδιους, όσο και τους Σπαρτιάτες. Οι λόγοι ήταν προφανείς. 

Οι περίοικοι, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στον πολιτικό-στρατιωτικό 

µηχανισµό της Σπάρτης είτε ως τµήµατα του στρατού και του ναυτικού, είτε 

ως φύλακες των συνόρων και των ειλώτων, είτε ως τεχνίτες και έµποροι, είτε 

τέλος ως κατά τόπους τοποτηρητές της Σπαρτιατικής εξουσίας, εξασφάλιζαν 

κατά πρώτον την οικιστική, πολιτική, οικονοµική και κοινωνική τους υπό-

σταση στο γεωπολιτικό χώρο της Λακωνίας και κατά δεύτερον εσωτερική 

ησυχία και ασφάλεια, γιατί, λόγω της στρατιωτικής υπεροχής της Σπάρτης, 

προστατεύονταν από εξωτερικούς εχθρούς284.  

Από την άλλη πλευρά και η Σπάρτη επωφελούνταν, αν λάβουµε υπόψη 

µας τις υπηρεσίες των περιοίκων στον πολιτικό-στρατιωτικό µηχανισµό της 

σε συνδυασµό µε το ότι η πρώτη φροντίδα της ήταν η διαφύλαξη της ασφά-

                                                 
284 Ενδεικτικό στοιχείο για τη σηµασία, που φαίνεται ότι είχε για την ασφάλεια των περιοίκων η 
στρατιωτική υπεροχή των Σπαρτιατών, είναι ότι το 240 π.Χ., οπότε και είχε µειωθεί η δύναµη τους, 
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λειας της κι όχι το κτίσιµο µιας αυτοκρατορίας. Μπορούµε να κατανοήσουµε 

τη στάση της απέναντι στους περίοικους σαν λύση ανάγκης στο πρόβληµα 

επίβλεψης και ασφάλειας της επικράτειας της, η οποία ήταν µεγάλη σε έκτα-

ση καθώς κάλυπτε τα δύο πέµπτα της Πελοποννήσου. Το ηγετικό στρώµα της 

Σπάρτης διατηρώντας τους πληθυσµούς αυτούς σε θέσεις κλειδιά στον πολι-

τικό-στρατιωτικό µηχανισµό και επιτρέποντας τους να διαβιούν στις εγκατα-

στάσεις τους, οι οποίες µάλιστα ήταν πόλεις, έστω χωρίς πολιτικά δικαιώµατα 

και µε περιορισµένες δυνατότητες ελευθερίας, πέτυχε ισορροπία και σταθε-

ρότητα στο εσωτερικό της.   

                                                                                                                                          
ύστερα από µια επιδροµή της Αιτωλικής Συµπολιτείας στις περιοχές των περιοίκων αιχµαλωτίστηκαν 
πενήντα χιλιάδες. βλ. Πολύβιος, 4.34.9.    

 71



 72

   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 
“o† ge m�n ¥lloi LakedaimÒnioi”: Η ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ-    

Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ ΣΤΗ 

ΛΑΚΕ∆ΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 

Η Σπάρτη είχε καταφέρει να διασφαλίσει την εξουσία της επί των εξαρτη-

µένων πληθυσµών των περιοίκων δίνοντας τους πολύ απλά τη δυνατότητα να 

αναλάβουν ρόλους, χωρίς πολιτικά δικαιώµατα και πάντα υπό τον έλεγχο της. 

Ωστόσο, δε µπορούµε να υποθέσουµε, ότι η Σπάρτη πέτυχε να κερδίσει την 

εµπιστοσύνη και τη συνεργασία τους, κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο, 

αρκούµενη µόνο στο να τους επιτρέψει να διατηρήσουν την οικιστική, πολι-

τική, οικονοµική και κοινωνική υπόσταση τους, έστω και σε περιορισµένο 

βαθµό, και να αναλάβουν ρόλους στον οικονοµικό-στρατιωτικό µηχανισµό 

της. Ούτε βέβαια από την πλευρά τους οι περίοικοι θα αποδέχτηκαν έτσι εύ-

κολα να διαβιούν σε καθεστώς εξάρτησης και να προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους, χωρίς µάλιστα να είχε προηγηθεί από τη Σπάρτη υιοθέτηση µεθόδων 

επιβολής και απειλής.  

Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να είχε δοµήσει η Σπάρτη τη συγκεκριµένη 

µορφή συνεργασίας, ώστε να επικαλύψει το ζήτηµα της πρωτοκαθεδρίας του 

πολιτικού της σώµατος, το οποίο λειτουργούσε σε βάρος της αυτονοµίας των 

περιοίκων και πιθανόν, σε κάποια δεδοµένη στιγµή, µπορούσε να προκαλέσει 

την αντίδραση τους και γιατί όχι την προσπάθεια ανατροπής του status quο 

στο γεωπολιτικό χάρτη της Λακωνίας. Ο σύγχρονος ιστορικός Cartledge, 

στηριζόµενος στην άποψη ότι οι περίοικοι είχαν καταλάβει µια θέση µεταξύ 

των Σπαρτιατών και των µελών της Πελοποννησιακής Συµµαχίας285, υποστή-

ριξε ότι οι Σπαρτιάτες είχαν συνάψει συµµαχία µε τους περίοικους πριν τον 5ο 

π.Χ. αιώνα286. Η άποψη του Cartledge ενισχύεται, αν λάβουµε υπόψη µας, ότι 

στην περίπτωση της 'Hle…aj οι σχέσεις µεταξύ της πόλης της”Hlidoj και 

                                                 
285 βλ. OLIVA, P., Sparta and her Social Problems, Πράγα 1971, σελ. 62. 
286 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, 
178-9; CARTLEDGE, P., “The Peculiar Position of Sparta in the Development of Greek City-State”, 
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των περιοίκων της είχαν δοµηθεί µε τη µορφή της στρατιωτικής συνεργασίας 

ήδη από τον 6ο π.Χ. αιώνα287. Ωστόσο, δε µπορούµε να είµαστε απόλυτα σί-

γουροι για την ύπαρξη και βιωσιµότητα µιας τέτοιας λύσης. Το πρώτο στοι-

χείο, που πρέπει να έχουµε υπόψη µας, είναι ότι δε φαίνεται να υπήρχε πολι-

τική και πολιτισµική οµοιογένεια µεταξύ των περιοίκων της Λακωνίας, που 

θα δικαιολογούσε τη δηµιουργία οργάνου εκπροσώπησης τους σε διαπραγµα-

τεύσεις µε τους Σπαρτιάτες. Ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν οι τελευταίοι να 

συνήψαν συµµαχία µε κάθε πόλη ξεχωριστά. Το δεύτερο στοιχείο έχει σχέση 

µε την παρατήρηση του Σπαρτιάτη διοικητή Ισχόλαου την περίοδο της εισβο-

λής του Επαµεινώνδα, ότι περίµενε από τον πληθυσµό της θέσης O„Õn να ε-

νισχύσει το στρατό του µε την ιδιότητα του συµµάχου288. Το χωρίο του Ξε-

νοφώντα αφήνει να εννοηθεί, ότι πιθανόν οι  O„©tai δεν ήταν ήδη σύµµαχοι 

των Σπαρτιατών289. 

Χρειαζόταν κάτι πιο ισχυρό και πιο µακροπρόθεσµο από την πλευρά της 

Σπάρτης, προκειµένου να καλλιεργήσει ισχυρούς δεσµούς µεταξύ των δύο 

πληθυσµιακών οµάδων, που θα επικάλυπταν οποιοδήποτε καθεστωτικό ζήτη-

µα. Η ανάπτυξη κατάλληλου ιδεολογικού υπόβαθρου, αναφορικά µε το ζήτη-

µα της συµµετοχής Σπαρτιατών και περιοίκων στη Lakedaimon…wn Po-

lite…a, ήταν η λύση που επιζητούσε. Καλλιεργώντας κλίµα πολιτικής συνέ-

χειας και κοινότητας µεταξύ Λακεδαιµονίων θα εξασφάλιζε δύο πράγµατα: 

πρώτον το συµβιβασµό των περιοίκων ως προς το ζήτηµα του πολιτικού δια-

χωρισµού ανάµεσα στη Σπάρτη, το πολιτικό κέντρο του πολιτικού σώµατος 

των Σπαρτιατών, και στα κέντρα των περιοίκων και του καθορισµού της πο-

λιτικής τους θέσης στο κράτος της Σπάρτης· δεύτερον τη συνεργασία τους. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα εξετάσουµε, πως επιχείρησε η Σπάρτη σε ι-

δεολογικό και πολιτικό επίπεδο να ορίσει το καθεστώς και τη θέση των πε-

ριοίκων στη Lakedaimon…wn Polite…a, ώστε να προσδώσει νόµιµο χαρα-

                                                                                                                                          
Proceedings of the Royal Irisch Academy 80(1980), σελ. 107-8; CARTLEDGE, P., Agesilaos and the 
Crisis of Sparta, Βαλτιµόρη 1987, σελ. 16.  
287 βλ. ROY, J., “The Perioikoi of Elis”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre as a Political 
Community, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 292-294.   
288 βλ. Ξενοφών, Ελληνικά, 6.5.25. 
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κτήρα στην εξουσία της. 

Η επίσηµη ονοµασία των πολιτών του σπαρτιατικού κράτους δεν ήταν οι 

Σπαρτιάτες, όπως θα περίµενε κάποιος κατά αναλογία µε το αθηναϊκό κρά-

τος(οι Αθηναίοι), µε βάση το γεγονός ότι η Σπάρτη ήταν το πολιτικό κέντρο 

του πολιτικού σώµατος των Σπαρτιατών, αλλά οι LakedaimÒnioi, ένας όρος 

που ρητά περιελάµβανε τους Σπαρτιάτες και τους περίοικους290. Ωστόσο, µε 

τον όρο LakedaimÒnioi δεν εξαλειφόταν η κοινωνική και πολιτική διαφορο-

ποίηση ανάµεσα τους. 

Η ένταξη των περιοίκων στην κατηγορία των Λακεδαιµόνιων υποδηλώνει, 

ότι τουλάχιστον δε θεωρούνταν υπήκοοι των Σπαρτιατών, αλλά µια κατηγο-

ρία πολιτών µέσα στα πλαίσια της Lakedaimon…wn Polite…aj. Κάποιος θα 

µπορούσε να υποθέσει, λαµβάνοντας υπόψη του ότι οι περίοικοι διαβιούσαν 

σε πόλεις και έφεραν εθνικά ονόµατα και παράλληλα ότι ένας Kuq»rioj ή 

ένας EpidaÚrioj ή ένας KufantaseÝj είχε τη δυνατότητα να αναφέρεται ως 

LakedaimÒnioj, ότι το εθνικό όνοµα δήλωνε την ιδιότητα ως πολίτη ενός πε-

ρίοικου, ενώ LakedaimÒnioj την ιδιότητα ως κατοίκου της Lakeda…monoj. 

Μια τέτοια υπόθεση έχει βάση, αν λάβουµε υπόψη ότι οι αρχαίοι συγγραφείς 

µε τη λέξη Lakeda…mwn όριζαν τη νότιο-ανατολική περιοχή της Πελοποννή-

σου. Lakeda…mwn ήταν η γεωγραφική περιφέρεια, στην οποία εντοπιζόταν η 

πόλη της Σπάρτης291 καθώς κι οι πόλεις των περιοίκων. Εποµένως, ο όρος 

Sparti£thj κατ’ αναλογία προς τους όρους Kuq»rioj, EpidaÚrioj, Kufan-

taseÝj, θα πρέπει να θεωρηθεί εθνικό όνοµα δηλωτικό του κατοίκου και 

ταυτόχρονα πολίτη της Σπάρτης, ενώ ο όρος LakedaimÒnioj αυτό που ο 

                                                                                                                                          
289 βλ. SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimonians: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and 
Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban Centre and as a Political Community, ed. by 
HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 205. 
290 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
177; FORREST, W.G., A History of Sparta 950-192, Λονδίνο 1968, σελ. 131-137; HAMPL, F., “Die 
Lakedaimonische Perioeken”, Hermes 72(1937), σελ. 1, 7.  
291 Οι αρχαίοι συγγραφείς χρησιµοποιούσαν τη λέξη Σπάρτη, για να δηλώσουν το αστικό και πολιτικό 
κέντρο των Σπαρτιατών. Για παράδειγµα ο Θουκυδίδης αναφέρεται στη Σπάρτη µε την έννοια του 
αστικού κέντρου, όταν µας πληροφορεί, ότι η Πύλος απείχε από τη Σπάρτη τετρακόσια στάδια. Επί-
σης, υπάρχουν περιπτώσεις που χρησιµοποιείται µε την έννοια του πολιτικού κέντρου, στο οποίο 
έδρευαν οι βασιλείς και οι έφοροι, βλ. Θουκυδίδης, 2.2.1; 1.128.7. | Ξενοφών, Ελληνικά, 3.2.1; 5.3.10. 
Σχετικά µε το ζήτηµα της χρήσης της λέξης, βλ. BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1272-8.    
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Hansen ορίζει «regional ethnic»292. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειώσουµε, ότι ο όρος Lakeda…mwn αναφέ-

ρεται στις αρχαίες πηγές και µε την έννοια του αστικού και πολιτικού κέντρου 

του Σπαρτιατικού κράτους293. Αυτό συνεπάγεται ότι, τόσο ο όρος 

Lakeda…mwn, όσο και ο οµόρριζος του LakedaimÒnioj, είχαν αναπτύξει, ε-

κτός από τοπογραφική έννοια, και πολιτική έννοια. Τέλος, ο όρος 

Lakeda…mwn χρησιµοποιούνταν για να δηλώσει την πόλη των Σπαρτιατών ως 

αστικό και πολιτικό κέντρο και τέλος το νότιο τµήµα της Πελοποννήσου, στο 

οποίο ήταν εδραιωµένη η πολιτική κοινότητα των Lakedaimon…wn294. Κατά 

συνέπεια ο όρος LakedaimÒnioi είναι και εθνικό όνοµα και µε αυτή την ιδιό-

τητα παρατίθεται µαζί µ’ άλλα εθνικά, όπως Kor…nqioi, 'Aqhna‹oi, 

A„gin©tai, στα επινίκια αφιερώµατα στους ∆ελφούς, στην Ολυµπία και στα 

Ίσθµια, µετά τη µάχη των Πλαταιών295.  

Αν λάβουµε υπόψη µας ότι LakedaimÒnioi ήταν οι Σπαρτιάτες µαζί µε 

τους περίοικους, τότε ο όρος δε µπορεί να είχε υιοθετηθεί µε δύο διαφορετι-

κές ιδιότητες, δηλαδή σαν εθνικό όνοµα για τους Σπαρτιάτες και σαν «re-

gional ethnic» για τους περίοικους. Εποµένως, στο µόνο συµπέρασµα που 

µπορούµε να καταλήξουµε είναι ότι ένας Σπαρτιάτης και ένας KufantaseÝj, 

για παράδειγµα, ήταν ο καθένας ξεχωριστά πολίτης στην πόλη του, µ’ ό,τι δι-

καιώµατα συνεπαγόταν αυτό, και παράλληλα πολίτης της Lakeda…monoj296. 

Ωστόσο, από τη στιγµή που οι εγκαταστάσεις των περιοίκων ήταν πόλεις, δεν 

ήταν δυνατόν να θεωρούνται πολίτες ταυτόχρονα τόσο της πόλης τους, όσο 

                                                 
292 «By the term regional ethnic I understand an ethnic associated with a toponym which denotes an 
area larger than a polis and often subdivided into poleis», βλ. HANSEN, M.H., “City-Ethnics as Evi-
dence for Polis Identity”, in CPCPapers 3: Further Studies in the Ancient Greek Polis, ed. by 
HANSEN, M.H.–RAAFLAUB, K., Στουτγάρδη 1996, σελ. 187.  
293 Ηρόδοτος, 7.32. | Θουκυδίδης, 1.43.1; 5.25.1. | Ξενοφών, Ελληνικά, 6.4.16. | Syll.3 1069. βλ. 
BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1269-1275; SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimonians: 
The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban 
Centre and as a Political Community, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 207.  
294 Οµοίως, στην περίπτωση της 'Hle…aj, ο όρος’Hlij αναφερόταν στην πόλη(βλ. Ξενοφών, Ελληνι-
κά, 3.2.27; 7.4.14), την περιοχή(βλ. Θουκυδίδης, 2.66.1) και την πολιτική κοινότητα(βλ. Ξενοφών, 
Ελληνικά, 6.5.3; 7.4.15) των Ηλείων.     
295 βλ. Ηρόδοτος, 9.81. | Παυσανίας, 5.23.1-2. | Meiggs-Lewis, GHI 27.  
296 βλ. HALL, J.M., “Sparta, Lakedaimon and the Nature of Perioikic Dependency”, in CPCPapers 5: 
Further Studies in the Ancient Greek Polis, ed. by FLENSTED-JENSEN, P., Στουτγάρδη 2000, σελ. 
79; HAMPL, F., “Die Lakedaimonische Perioeken”, Hermes 72(1937), σελ. 48.  
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και της πόλης της Lakeda…monoj297. Επιπλέον, οι περίοικοι, µολονότι ήταν 

LakedaimÒnioi, δεν είχαν δικαίωµα συµµετοχής στα πολιτικά όργανα του 

κράτους, ούτε στη λήψη αποφάσεων για τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής 

και ζητήµατα πολέµου. Οι Σπαρτιάτες µε πλήρη πολιτικά δικαιώµατα, οι 

`/Omoioi όπως αλλιώς ήταν γνωστοί, συνιστούσαν το πολιτικό σώµα των 

Lakedaimon…wn. Με την ονοµασία LakedaimÒnioi οι τελευταίοι είχαν νοµι-

µοποιηθεί να ενεργούν πολιτικά στο όνοµα της πολιτικής κοινότητας των 

Lakedaimon…wn298.  

Μήπως τελικά ίσχυε αυτό που υποστηρίζει ο Cartledge, ότι δηλαδή ο όρος 

LakedaimÒnioi ήταν στρατιωτικός, γιατί στο στρατό και στο στόλο συµµε-

τείχαν ως LakedaimÒnioi, εκτός από τους Σπαρτιάτες, και οι περίοικοι299. Η 

συµµετοχή στην πολιτική κοινότητα των Lakedaimon…wn δεν συνεπαγόταν, 

ότι όλοι οι πολίτες έπρεπε να έχουν πολιτικά δικαιώµατα. Άλλωστε, το στοι-

χείο της πολιτικής ισότητας ανάµεσα στους πολίτες από καταγωγής και στους 

πολίτες µε πλήρη πολιτικά δικαιώµατα θεωρείται χαρακτηριστικό της 

δηµοκρατίας300. Οι LakedaimÒnioi περίοικοι ήταν πολίτες της Lakedai-

mon…wn Polite…aj, από τη στιγµή που ήταν ελεύθεροι απόγονοι 

Lakedaimon…wn301. Με βάση αυτό το σκεπτικό µπορεί να εξηγηθεί302, για 

                                                 
297 βλ. MICHELL, H., Sparta: tÕ kruptÕn tÁj polite…aj tîn Lakedaimon…wn, Καίµπριτζ 1964, 
σελ. 68; GSCHNITZER, F., Abhängige Orte im Griechischen Alterum, Μόναχο 1958, σελ. 62. 
298 βλ. HAMPL, F., “Die Lakedaimonische Perioeken”, Hermes 72(1937), σελ. 33.   
299 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
178. 
300 βλ. HANSEN, M.H., “Polis, Politeuma and Politeia: a note on Arist., Politics, 1278b6-14”, in 
CPCPapers 1: From Political Architecture to Stephanus Byzantius, ed. by WHITEHEAD, D., 
Κοπεγχάγη 1994, σελ. 91-98. 
301 Το γεγονός ότι οι περίοικοι υπολογίζονταν στο σώµα των πολιτών φαίνεται και από δύο χωρία του 
Ξενοφώντα στα Ελληνικά του, 7.4.20 και 7.4.27. βλ. HALL, J.M., “Sparta, Lakedaimon and the Na-
ture of Perioikic Dependency”, in CPCPapers 5: Further Studies in the Ancient Greek Polis, ed. by 
FLENSTED-JENSEN, P., Στουτγάρδη 2000, σελ. 79-80; SHIPLEY, G., “The Other Lakedaimonians: 
The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and Messenia”, in CPCActs 4: The Polis as an Urban 
Centre and as a Political Community, ed. by HANSEN, M.H., Κοπεγχάγη 1997, σελ. 207; HAMPL, 
F., “Die Lakedaimonische Perioeken”, Hermes 72(1937), σελ. 7.   
302 Μια άλλη εξήγηση, που µπορεί να δοθεί, είναι ότι οι Σπαρτιάτες, εφόσον ήταν τοποτηρητές της 
εφαρµογής των όρων της συνθήκης, είχαν την ευχέρεια να αποφασίζουν οι ίδιοι τι συνιστούσε, ή όχι 
παραβίαση των όρκων. Εάν, εποµένως, ήταν ευρέως γνωστό στον Ελληνικό κόσµο, ότι οι πόλεις των 
περιοίκων της Λακωνίας τελούσαν υπό καθεστώς εξάρτησης, γεγονός που συνιστούσε καταφανή 
παραβίαση της συνθήκης, τότε η µεροληπτική εφαρµογή της από τους Σπαρτιάτες ισοδυναµούσε µε 
επίδειξη κυνισµού από την πλευρά τους. Ωστόσο, όπως παρατήρησε ο Hodkinson, αν µια τέτοιου 
είδους ασεβής συµπεριφορά δεν ήταν ίδιον ενός Έλληνα, πολύ περισσότερο δε θα ήταν ίδιον ενός 
Σπαρτιάτη. βλ. HODKINSON, S., “Social Order and the Conflict of Values in Classical Sparta”, Chi-
ron 13(1983), σελ. 273-6; KEEN, A.G., “Were the Boiotian Poleis autonomoi”, in CPCPapers 3: 
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ποιο λόγο εξαιρέθηκαν οι πόλεις των περιοίκων της Λακωνίας από τους όρους 

της ειρήνης του Πέρση βασιλιά Αρταξέρξη το 386 π.Χ., σύµφωνα µε τους ο-

ποίους έπρεπε να κηρυχθούν αυτόνοµες όλες οι πόλεις, µικρές και µεγάλες, 

στην Ελλάδα303. Η εικόνα της Lakedaimon…wn Polite…aj, στην οποία ε-

ντάσσονταν τόσο οι Σπαρτιάτες, όσο και οι περίοικοι, νοµιµοποιούσε τον πο-

λιτικό µηχανισµό της Σπάρτης να υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε ζήτηµα έλλει-

ψης αυτονοµίας των περιοίκων και κατά συνέπεια εφαρµογής της συνθήκης 

στην περίπτωση τους304.   

Η εικόνα της πολιτικής κοινότητας των Lakedaimon…wn αντικατοπτρίζει 

τη λειτουργία ενός µονοκεντρικού συστήµατος στη Λακωνία, το οποίο δοµεί-

ται ως εξής: το κράτος της Lakeda…monoj του οποίου αστικό και πολιτικό κέ-

ντρο είναι η Lakeda…mona-Σπάρτη, η επικράτεια περιλαµβάνει ολόκληρη τη 

Λακωνία και Μεσσηνία και οι πολίτες είναι όλοι LakedaimÒnioi, ανεξαρτή-

τως αν έχουν πολιτικά δικαιώµατα ή όχι. Στα προηγούµενα κεφάλαια είδαµε, 

ότι η οικιστική, πολιτική, οικονοµική και κοινωνική δοµή και οργάνωση των 

περιοίκων καταδεικνύει την ύπαρξη ενός πολυκεντρικού συστήµατος, κύριο 

χαρακτηριστικό του οποίου είναι: πρώτον ο διαχωρισµός ανάµεσα στο πολι-

τικό και αστικό κέντρο του Σπαρτιατικού κράτους, το οποίο ήταν η πόλη της 

Σπάρτης, και τα οικιστικά κέντρα των περιοίκων, ανάµεσα στο πολιτικό σώµα 

των Σπαρτιατών και στους ασχολούµενους µε την πρωτογενή, δευτερογενή 

και τριτογενή παραγωγή περίοικους και δεύτερον η εξάρτηση των περιοίκων 

και των εγκαταστάσεων τους από τον πολιτικό-στρατιωτικό µηχανισµό της 

Σπάρτης. Το συγκεκριµένο σύστηµα δοµείται πάνω στη λειτουργία και οργά-

νωση µιας σειράς εγκαταστάσεων γύρω από την επικράτεια της Σπάρτης. Ω-

στόσο, είναι απίθανο να είχαµε ταυτόχρονη παρουσία του µονοκεντρικού και 

πολυκεντρικού συστήµατος. Η απάντηση στο ερώτηµα, ποιο από τα δύο συ-

στήµατα όριζε τη γεωπολιτική κατάσταση του Σπαρτιατικού κράτους, θα δο-

θεί, αφού εξετάσουµε, πότε οι περίοικοι και οι κοινότητες τους εντάχθηκαν 

                                                                                                                                          
More Studies in the Ancient Greek Polis, ed. by HANSEN, M.H.-RAAFLAUB, K., Στουτγάρδη 
1996, σελ. 115-116).        
303 βλ. Ξενοφών, Ελληνικά, 5.1.31. | Πλούταρχος, Αγησίλαος, 28. | Παυσανίας, 9.13.2.    
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στο καθεστώς των Lakedaimon…wn.  

Οι µελετητές έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ήδη τον 8ο αιώνα π.Χ. 

οι γειτονικές ανεξάρτητες εγκαταστάσεις των περιοίκων είχαν υπαχθεί σε κα-

θεστώς εξάρτησης από τη Σπάρτη και ότι η χρήση του όρου LakedaimÒnioi, 

προκειµένου να δηλωθούν οι κάτοικοι των εγκαταστάσεων αυτών υιοθετήθη-

κε µεταγενέστερα, µολονότι υπάρχουν διαφωνίες µεταξύ τους σχετικά µε το 

ζήτηµα της καταγωγής των περιοίκων και του τρόπου υπαγωγής τους σε κα-

θεστώς εξάρτησης από τη Σπάρτη305.  

Ο Ehrenberg έγινε πιο συγκεκριµένος διατυπώνοντας την άποψη, ότι οι 

περίοικοι, αν και ήταν εξαρτηµένοι πληθυσµοί από τη Σπάρτη από τον 8ο αι-

ώνα, δε φαίνεται να ενσωµατώθηκαν στο πολιτικό σώµα των Lakedaimon…wn 

παρά µόνον από τον 6ο π.Χ. αιώνα και µετά306. Υπάρχουν στοιχεία που συνη-

γορούν υπέρ της υπόθεσης του Ehrenberg307. Το πρώτο στοιχείο σχετίζεται µε 

τον όρο LakedaimÒnioj. Αυτός απαντά στις επιγραφές από τον 6ο π.Χ. 

αιώνα308. Αντιθέτως, δεν απαντά στους ποιητές Αλκµάν και Τυρταίο, µολονό-

τι χρησιµοποιούσαν τον όρο Sparti©tai309. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κά-

νει µε το ότι η χρήση του όρου συνδεόταν µε τη συµµετοχή των περιοίκων 

µαζί µε τους Σπαρτιάτες στις πολεµικές επιχειρήσεις των τελευταίων. Το ζή-

τηµα όµως είναι, πότε έλαβε χώρα για πρώτη φορά η συγκεκριµένη συνεργα-

σία σε στρατιωτικό επίπεδο. Μολονότι απαντά για πρώτη φορά στην αρχαία 

γραµµατεία στη µάχη των Πλαταιών το 479 π.Χ., ωστόσο δεν αποκλείεται να 

είναι terminus ante quem η χρονολογία 525 π.Χ.310.  

Η επιγραφική µαρτυρία του ονόµατος LakedaimÒnioi, για πρώτη φορά 

                                                                                                                                          
304 βλ. HALL, J.M., “Sparta, Lakedaimon and the Nature of Perioikic Dependency”, in CPCPapers 5: 
Further Studies in the Ancient Greek Polis, ed. by FLENSTED-JENSEN, P., Στουτγάρδη 2000, σελ. 
81.   
305 βλ. OLIVA, P., Sparta and her Social Problems, Πράγα 1971, σελ. 55-62. 
306 βλ. EHRENBERG, V., “Der Damos im Archaischen Sparta”, in Polis und Imperium. Beiträge zur 
Alten Geschichte, Ζυρίχη & Στουτγάρδη 1965, σελ. 217. 
307 βλ. HALL, J.M., “Sparta, Lakedaimon and the Nature of Perioikic Dependency”, in CPCPapers 5: 
Further Studies in the Ancient Greek Polis, ed. by FLENSTED-JENSEN, P., Στουτγάρδη 2000, σελ. 
83-85. 
308 βλ. JEFFERY, L.H., The Local Scripts of Archaic Greece: A Study of the Origin of the Greek Al-
phabet and its Development from the Eighth to the Fifth Centuries BC, Οξφόρδη 1990, σελ. 199. 15; 
199.19. 
309 βλ. P. Oxy. 3316. 
310 βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 B.C., Λονδίνο 1979, σελ. 
143, 179. 
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τον 6ο π.Χ. αιώνα, οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι επρόκειτο για µια νέα έννοια. 

Παρά το γεγονός ότι δεν απαντά στις γραµµατειακές πηγές πριν από την αρ-

χαϊκή περίοδο, δε συνεπάγεται ότι συνέβαινε κάτι ανάλογο και µε τον όρο 

Lakeda…mwn. Στους ποιητές συναντιέται κυρίως ο όρος Sp£rth ή Sp£rta, 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι παραλείπεται ο όρος Lakeda…mwn311. Στον Όµηρο 

µάλιστα έχουµε εναλλαγές στη χρήση τους312. Σχετικά ο Bölte παρατήρησε 

ότι ο τύπος Sp£rth ή Sp£rta ήταν ποιητικός τύπος, αλλά ο τύπος 

Lakeda…mwn ήταν πιο παλιός και είχε πιο επίσηµο χαρακτήρα313.  

Μολονότι στις πηγές εµφανίζεται ο όρος Sp£rth να σηµαίνει ό,τι και ο 

όρος Lakeda…mwn, η πόλη της Σπάρτης, σαν αστικό και διοικητικό κέντρο 

της Lakeda…monoj την αρχαϊκή και κλασική περίοδο, δεν παρουσιάζει αρχαι-

ολογικά και τοπογραφικά συνέχεια µε τον αντίστοιχο κεντρικό οικισµό της 

Lakeda…monoj της Μυκηναϊκής εποχής314. Η ετυµολογική ανάλυση του το-

πωνυµίου Sp£rth315 υποδηλώνει ότι η πόλη της Σπάρτης ήταν νέα οικιστική 

εγκατάσταση και εποµένως ότι ο όρος Sp£rth δεν προηγήθηκε της ίδρυσης 

αυτής. Οι ∆ωριείς ιδρυτές της Σπάρτης σφετερίστηκαν τον όρο Lakeda…mwn, 

ο οποίος ήταν η επίσηµη ονοµασία του κράτους και ταυτόχρονα του αστικού 

και πολιτικού κέντρου των Αχαιών βασιλέων της Λακωνίας τη Μυκηναϊκή 

εποχή, προκειµένου να παρουσιαστούν σαν συνεχιστές και θεµατοφύλακες 

της ήδη διαµορφωµένης κοινότητας των Lakedaimon…wn, η οποία περιλάµ-

βανε και τους πληθυσµούς των γειτονικών εγκαταστάσεων. Η υπαγωγή σε 

καθεστώς εξάρτησης των περιοίκων δείχνει ότι το Σπαρτιατικό κράτος είχε 

οργανωθεί µε βάση το πολυκεντρικό σύστηµα. Ωστόσο, η νοµιµοποίηση του 

και κατά συνέπεια η διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του είχε επιτευχθεί 

µε τη διατήρηση σε ιδεολογικό επίπεδο του µονοκεντρικού συστήµατος της 

                                                 
311 βλ. BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1271-4.  
312 βλ. Όµηρος, Οδύσσεια, 1.93; 2.214; 2.359; 4.702; 5.20. 
313 βλ. BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1274-5. Ο Hall θεωρεί ότι η ανακάλυψη στη Θήβα 
πινακίδας της Γραµµικής Β ενισχύει την άποψη του Bölte. Σχετικά βλ. HALL, J.M., “Sparta, Lake-
daimon and the Nature of Perioikic Dependency”, in CPCPapers 5: Further Studies in the Ancient 
Greek Polis, ed. by FLENSTED-JENSEN, P., Στουτγάρδη 2000, σελ. 85-6.  
314 βλ. HALL, J.M., “Sparta, Lakedaimon and the Nature of Perioikic Dependency”, in CPCPapers 5: 
Further Studies in the Ancient Greek Polis, ed. by FLENSTED-JENSEN, P., Στουτγάρδη 2000, σελ. 
86, σηµ.74-77.  
315 βλ. BÖLTE, F., “Sparta”, RE IIIA(1929), σελ. 1272. 
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µυκηναϊκής Lakeda…monoj. Η διατήρηση, από την πλευρά των Σπαρτιατών, 

της πολιτικής ταυτότητας των περιοίκων ως Lakedaimon…wn και η ταυτόχρο-

νη εµφάνιση ως συνεχιστών της Lakedaimon…wn Polite…aj συνεπαγόταν 

δύο απτά οφέλη γι’ αυτούς: πρώτο διευκόλυνε το µηχανισµό εξάρτησης των 

περιοίκων και δεύτερον πέτυχε να κερδίσει την εµπιστοσύνη τους καλλιεργώ-

ντας κλίµα συνεργασίας σε στρατιωτικό, οικονοµικό, πολιτικό και κοινωνικό 

επίπεδο µεταξύ των µελών της ίδιας πολιτικής κοινότητας, άσχετα µε τα αν οι 

περίοικοι δεν είχαν πολιτικά δικαιώµατα.  

Η νοµιµοποίηση της κοινής πολιτικής και πολιτισµικής ταυτότητας όλων 

των Lakedaimon…wn, Σπαρτιατών και περιοίκων, επήλθε επιπλέον µε την 

προσπάθεια σύνδεσης µε το ηρωικό παρελθόν της Λακεδαίµονος, τόσο µέσω 

της προώθησης, από µέρους των Σπαρτιατών, προ-δωρικών λατρειών, όπως 

αυτή του Μενέλαου και της Ελένης, του Αγαµέµνονα και της Κασσάνδρας, 

του Αχιλλέα316, όσο και µε την προσπάθεια επαναπατρισµού των οστών µυθι-

κών βασιλιάδων. Οι συγκεκριµένες ενέργειες των Σπαρτιατών εξηγούνται, αν 

λάβουµε υπόψη µας, ότι ανάγλυφα ηρώων του 6ου π.Χ. αιώνα βρέθηκαν κυ-

ρίως στις εγκαταστάσεις των περιοίκων παρά στην πόλη της Σπάρτης317. Την 

ίδια χρονική περίοδο εντάσσονται οι προσπάθειες των  Σπαρτιατών να επανα-

πατρίσουν τα οστά του Ορέστη και του Τεισαµενού318, η σύνδεση του Αγα-

µέµνονα µε τη Σπάρτη από το Στησίχωρο και το Σιµωνίδη319.  

Συµπερασµατικά µπορούµε να παρατηρήσουµε, ότι ο σύνδεσµος των 

Σπαρτιατών µε τους περίοικους διαµορφώθηκε µεν µε βάση την ιδέα της κοι-

νότητας και της συνέχειας των Lakedaimon…wn, που υπαγόρευε το ιδεολογι-

κό πλαίσιο του µονοκεντρικού συστήµατος της µυκηναϊκής Lakeda…monoj, 

προκειµένου οι Σπαρτιάτες να προσδώσουν νόµιµο χαρακτήρα στην εξουσία 

                                                 
316 βλ. HALL, J.M., “Sparta, Lakedaimon and the Nature of Perioikic Dependency”, in CPCPapers 5: 
Further Studies in the Ancient Greek Polis, ed. by FLENSTED-JENSEN, P., Στουτγάρδη 2000, σελ. 
87-8 σηµ.81-3.  
317 βλ. HILBER, D., “Three Reliefs from Sparta”, in ΦΙΛΟΛΑΚΩΝ. Lakonian Studies in Honour of 
HECTOR CATLING, ed. by SANDRES, J., Λονδίνο 1992, σελ. 115-122. 
318 Για την περίπτωση του Ορέστη, βλ. Ηρόδοτος, 1.67-8. | Παυσανίας, 3.3.7, και γι’ αυτή του Τεισα-
µενού, βλ. Παυσανίας, 7.1.8. Επίσης, βλ. CARTLEDGE, P., Sparta and Lakonia. A Regional History 
1300-362 B.C., Λονδίνο 1979 σελ. 138-9.  
319 βλ. HALL, J.M., “Sparta, Lakedaimon and the Nature of Perioikic Dependency”, in CPCPapers 5: 
Further Studies in the Ancient Greek Polis, ed. by FLENSTED-JENSEN, P., Στουτγάρδη 2000, σελ. 
88 σηµ.85. 
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τους επί των περιοίκων, πολιτικοποιήθηκε δε από τον 6ο π.Χ..       
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Γ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 
Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε, µέσα από τη συγκριτική µελέτη των 

αρχαίων πηγών, των γεωµορφολογικών, τοπογραφικών και αρχαιολογικών 

δεδοµένων της επικράτειας της Λακωνίας, και των πορισµάτων της µέχρι τώ-

ρα ιστορικής έρευνας, ο προσδιορισµός των όρων του καθεστώτος µιας κατη-

γορίας πληθυσµού στα πλαίσια του Σπαρτιατικού κράτους, ο οποίος αναφέ-

ρεται στους αρχαίους συγγραφείς της κλασικής περιόδου µε τον όρο περίοι-

κοι. Η µελέτη των αρχαίων συγγραφέων κατέδειξε, ότι οι παράµετροι, που 

άπτονταν του ορισµού της φύσης του καθεστώτος τους, σχετίζονταν πρώτον 

µε την οροθεσία της επικράτειας και πως διακρινόταν από την αντίστοιχη των 

Σπαρτιατών, δεύτερον µε το είδος των εγκαταστάσεων τους σε συνδυασµό µε 

το κριτήριο της έλλειψης αυτονοµίας και πως αντικατοπτριζόταν η φύση της 

υπόστασης τους, και τρίτον µε την ενσωµάτωση των περιοίκων στη Lake-

daimon…wn Polite…a χωρίς ωστόσο πολιτικά δικαιώµατα. Η εξέταση τους 

είχε ως επίκεντρο της τη διαπίστωση, ότι ο όρος περίοικος είναι συνάρτηση 

δύο παραγόντων, του γεωγραφικού χώρου και της υφιστάµενης πολιτικής κα-

τάστασης στα πλαίσια αυτού. Το στοιχείο αυτό καθόρισε και τη µέθοδο πάνω 

στην οποία δοµήθηκε η εξέταση των τριών κεφαλαίων. Συγκεκριµένα, πρό-

κειται για τη χαρτογράφηση των οικιστικών χώρων των περιοίκων και του 

περιβάλλοντα χώρου τους.    

Οι περίοικοι ήταν οι πληθυσµοί, οι οποίοι διαβιούσαν γύρω από την 

politik¾ cèra, ένας όρος που συνόψιζε το πολιτικό κέντρο των Σπαρτιατών 

και την έγγεια ιδιοκτησία τους. Οι εγκαταστάσεις τους περιορίζονταν στις 

χερσονήσους του Μαλέα και του Ταινάρου, στα εδάφη εκατέρωθεν του Πάρ-

νωνα, του Ταΰγετου και τέλος βόρεια και νότια της κοιλάδας του Ευρώτα. Η 

γεωγραφική τους τοποθέτηση δεν ήταν τυχαία. Οι παραπάνω φυσικές µονά-

δες δεν είχαν ιδιαίτερη οικονοµική αξία από την άποψη της αγροτικής παρα-

γωγής. Γι’ αυτό τον λόγο εξαιρέθηκαν από την έγγεια ιδιοκτησία των Σπαρ-

τιατών. Από την άλλη πλευρά απάρτιζαν τη µεθοριακή ζώνη της Σπάρτης. Οι 

περίοικοι ήταν η λύση στο πρόβληµα επάνδρωσης της.  
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Το γεγονός ότι τους είχε επιτραπεί να διαβιούν στις δικές τους εγκατα-

στάσεις, οι οποίες µάλιστα ήταν πόλεις, και να διαχειρίζονται, έστω υποτυ-

πωδώς, το σύστηµα επιχώριας ζωής και οργάνωσης τους, δεν συνεπαγόταν 

ότι ήταν απολύτως ελεύθεροι και µε πλήρη πολιτικά δικαιώµατα. Αντιθέτως, 

τελούσαν υπό την εξάρτηση και τον έλεγχο των Σπαρτιατών. Ωστόσο, η υπα-

γωγή τους σε καθεστώς εξάρτησης δεν τους καθιστούσε µια καταπιεσµένη 

οµάδα, όπως συνέβαινε στην περίπτωση των ειλώτων. Η πολιτική, οικιστική, 

οικονοµική και κοινωνική δοµή και οργάνωση τους κατέδειξε, ότι είχαν θέση 

στο σπαρτιατικό κράτος σαν συνεργάτες των Σπαρτιατών στη διατήρηση της 

κυριαρχίας τους κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο στα δύο πέµπτα της 

Πελοποννήσου. Η συγκεκριµένη ιδιότητα τους ήταν επωφελής τόσο για τους 

ίδιους, όσο και για τους Σπαρτιάτες. Οι περίοικοι, προσφέροντας τις υπηρεσί-

ες τους στον πολιτικό-στρατιωτικό µηχανισµό της Σπάρτης από διάφορες θέ-

σεις, εξασφάλιζαν την παρουσία τους στο γεωπολιτικό χάρτη του σπαρτιατι-

κού κράτους. Κέρδος όµως υπήρχε και για τους Σπαρτιάτες. ∆ιατηρώντας 

τους σε θέσεις-κλειδιά και επιτρέποντας τους να έχουν κάποια σχετική αυτο-

νοµία, έστω και αν ήταν πλήρως εξαρτηµένοι στα ζητήµατα του πολέµου και 

της εξωτερικής πολιτικής, µπόρεσε να επιτύχουν ισορροπία και σταθερότητα 

στο εσωτερικό του κράτους τους κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο. 

Παρά το γεγονός ότι δεν συµµετείχαν στις αποφάσεις της Σπαρτιατικής 

εξουσίας, ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα κοµµάτι του κράτους. Ήταν κάτι πε-

ρισσότερο από απλοί σύµµαχοι ή υποτελείς της Σπάρτης. Η επίσηµη ονοµα-

σία των πολιτών του σπαρτιατικού κράτους δεν ήταν οι Sparti©tai αλλά οι 

LakedaimÒnioi, ένας όρος που περιλάµβανε τους Σπαρτιάτες και τους περί-

οικους, οι οποίοι ήταν κατά κάποιο τρόπο πολίτες «δεύτερης κατηγορίας». 

Επίσης, η επίσηµη ονοµασία του γεωπολιτικού χώρου του κράτους της Σπάρ-

της ήταν Lakeda…mwn µια έννοια που χρησιµοποιούνταν πριν από την κάθο-

δο των ∆ωριέων, για να δηλώσει το µυκηναϊκό βασίλειο της Λακωνίας. Η ι-

διοποίηση από τους Σπαρτιάτες αρχικά του όρου Lakeda…mwn και µετέπειτα 

του όρου LakedaimÒnioi ήταν µια έντεχνη και επιµεληµένη ενέργεια δια-

µόρφωσης κατάλληλου ιδεολογικού πλαισίου, το οποίο αποσκοπούσε στη 
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δηµιουργία κοινής πολιτικής ταυτότητας όλων των Lakedaimon…wn, προκει-

µένου να νοµιµοποιήσουν την κυριαρχία τους σε βάρος των πληθυσµών των 

γειτονικών περιοχών. Με το τέχνασµα αυτό κατάφεραν, πρώτον να κάµψουν 

πιθανές ενστάσεις των περιοίκων αναφορικά µε το ζήτηµα της πολιτικής 

πρωτοκαθεδρίας της πόλης της Σπάρτης και των Σπαρτιατών και δεύτερον να 

εδραιώσουν τη συνεργασία τους σε πολιτικό-στρατιωτικό επίπεδο.  

Η καλλιέργεια της πολιτικής κοινότητας των Lakedaimon…wn από µέρους 

της Σπάρτης εξασφάλισε εσωτερική σταθερότητα και κλίµα συνεργασίας από 

την πλευρά των περιοίκων για δύο περίπου αιώνες. Βαθµιαία τα δεδοµένα 

άλλαξαν. Μετά τον 4ο π.Χ. αιώνα άρχισαν να συµµετέχουν σε επαναστατικά 

κινήµατα εναντίον της Σπάρτης. Οι λόγοι ήταν και οικονοµικοί και πολιτικοί. 

Ένεκα των συνεχών πολέµων επιστρατεύονταν συνεχώς µε αποτέλεσµα να 

παραβλέπονται τα οικονοµικά τους συµφέροντα. Επιπλέον, η συνεχής προ-

σφορά στις στρατιωτικές επιτυχίες της Σπάρτης λογικά θα προκάλεσε και την 

έντονη επιθυµία τους για την απόκτηση περισσότερων πολιτικών δικαιωµά-

των. Αντιστοίχως, άλλαξε και η τακτική των Σπαρτιατών απέναντι τους. Συ-

γκεκριµένα, δεν τους επιστράτευσαν κατά την εισβολή του Επαµεινώνδα το 

369 π.Χ.. Πολλές πόλεις των περιοίκων συνετάχθησαν τότε µ’ αυτόν, αλλά 

κατά την αναχώρηση του επανήλθαν πάλι δια της βίας στην επικυριαρχία της 

Σπάρτης320.    

                                                 
320 βλ. Ξενοφών, Ελληνικά, 6.5.25; 6.5.32; 7.2.2; 7.1.28; 7.4.12; 7.4.20. 
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