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Oι μελέτες που δημοσιεύονται στον παρόντα τόμο επιχειρούν, μέσα από μια διφυή
θεματική προσέγγιση στην πολιτική σκέψη και την πολιτική πρακτική, να αναδείξουν
μια οργανικότερη σύνδεση της ιστορικής και ιστοριογραφικής έρευνας γύρω από την
αρχαία Σπάρτη.
Με προγραμματικό τρόπο, απόλυτα σύστοιχο προς τις νεότερες τάσεις, κρίθηκε
σκόπιμο να εξετασθούν δεδομένα της «αντικειμενικής» ιστορίας των δομών και της
όλης οργάνωσης που παρουσιάζουν το κράτος και η κοινωνία της Σπάρτης σε
συνάρτηση με τις «υποκειμενικές» παρουσιάσεις και επεξεργασίες τους σε κείμενα
αρχαίων και νεότερων καταγραφέων και ανασυνθετών του αρχαίου αυτού κόσμου.
Γίνεται έτσι σαφές πόσο οι δύο μέθοδοι συνανήκουν λειτουργικά και
αλληλοσυμπληρώνονται ουσιαστικά, οδηγώντας σε βαθύτερη κατανόηση και τελικά
επιστημονικότερη προσέγγιση της σπαρτιατικής ιστορίας.

N. Birgalias – K. Buraselis – P. Cartledge (eds)
THE CONTRIBUTION OF ANCIENT SPARTANS TO POLITICAL THOUGHT AND PRACTICE

The studies published in this volume attempt, through the binary thematic approach of
political thought and political practice, to highlight a dual history and promote a more
integrated approach to the historical research on ancient Sparta.
The goal of this work was to re-examine the ‘objective’ history of the structures and
organisation of the Spartan state and society as a whole in relation to the ‘subjective’

representations of ancient and later texts and reconstructions of the world of ancient
Sparta. It was deemed that this should be done in a programmatic fashion, fully
coordinated with the new trends. It thus becomes clear how these two methods belong
to and complement each other, leading to a deeper understanding and ultimately a more
comprehensive approach to Spartan history.
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