
 Αρχαϊκή εποχή - Οπλιτική φάλαγγα 
 

1. Συμπλήρωσε στον ακόλουθο πίνακα τις πληροφορίες που έμαθες για τις ομάδες των πολεμιστών της 

αρχαϊκής εποχής ανάλογα με τα χρήματα που διέθεταν για τον εξοπλισμό τους. 
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2. Διάβασε τη δεύτερη παράγραφο στο λήμμα της Wikipedia «Σπαρτιατική Φάλαγγα».  Ποια διαφορά 

είχε η ασπίδα του οπλίτη από την ασπίδα που επικρατούσε παλιότερα; Πώς το σχήμα της ασπίδας 

συνέβαλε στη δημιουργία της φάλαγγας; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Από το σχήμα των ασπίδων, ποια από τις παρακάτω εικόνες νομίζεις ότι είναι της αρχαϊκής εποχής και 

ποια παλιότερη και γιατί; 
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3. Στη γεωμετρική εποχή, όπου ακόμη δεν είχε δημιουργηθεί η οπλιτική φάλαγγα, είδαμε ότι οι μάχες 

κρίνονταν από τις ατομικές μονομαχίες ανάμεσα στους αρίστους, τους πλούσιους ευγενείς σαν τους 

ομηρικούς ήρωες. Οι φτωχότεροι πολεμιστές ήταν απλώς βοηθητικοί. Είδαμε επίσης ότι οι άριστοι, με 

επικεφαλής τον βασιλιά, έπαιρναν όλες τις σημαντικές αποφάσεις. 

Στην αρχαϊκή εποχή, η φάλαγγα των οπλιτών έγινε το πιο πολυάριθμο και σημαντικό πολεμικό σώμα, 

από το οποίο εξαρτιόταν η έκβαση της μάχης. Πώς νομίζεις ότι αυτό άλλαξε τη θέση των αρίστων; Πώς 

πιστεύεις ότι επηρέασε την επιθυμία των λιγότερο πλούσιων να συμμετέχουν στις κοινές αποφάσεις; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Στον Όμηρο είχαμε δει τη μεγάλη σημασία της τιμής για έναν πολεμιστή. Εκεί ο ήρωας πολεμούσε 

κυρίως για να δοξαστεί ο ίδιος και να αποκτήσει τα λάφυρα από τη μάχη.  

Η φάλαγγα, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, χρειαζόταν ομαδική προσπάθεια. Όλοι μαζί 

κινούνταν δίπλα-δίπλα σαν ένα σώμα και ο ένας χρειαζόταν την προστασία του άλλου. Αν η φάλαγγα 

διαλυόταν, χανόταν και η μάχη. Πώς φαντάζεσαι ότι αυτή η αλλαγή μπορεί να επηρέασε τις αξίες για 

τις οποίες πολεμούσαν; Συγκεκριμένα: 

Α. Πώς νομίζεις ότι έκανε τους οπλίτες να αισθάνονται ο ένας για τον άλλο; 

_____________________________________________________________________________________

Β. Σε τι νομίζεις ότι έδιναν μεγαλύτερη σημασία, στον εαυτό τους ή στην ομάδα; 

_____________________________________________________________________________________

Γ. Τι νομίζεις ότι ήταν πιο σπουδαίο γι’ αυτούς, η σταθερότητα και η ψυχραιμία ή η σωματική δύναμη; 

_____________________________________________________________________________________ 


