
SARANTOS KARGAKOS 

  

The Pallaconians are proud to support our fellow Laconian Sarantos Kargakos whom we had the privilege 
of having at our Pallaconian club in 2014.  At our cultural club you will be able to read his two book volume 
on the History of Ancient Sparta and Laconia which is part of our cultural club book collection. Also below 
information to order one of his many great works. 

 
ISBN:  978-960-01-1075-1   Εκδoτικός Οίκος:   Gutenberg 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 
 
"...Το δίτομο έργο του Σαράντου Καργάκου, καταξιωμένου Λάκωνος ιστορικού, που αριθμεί ολικά 1600 
σελίδες, έρχεται να καλύψει με αξιοθαύμαστη γλαφυρότητα και επιστημονική διεισδυτικότητα την 
ιστορία της πόλης-κράτους της Σπάρτης, που μαζί με την πόλη των Αθηνών αποτέλεσαν το δίπολο, 
γύρω από το οποίο, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, υφάνθηκε η αρχαιοελληνική ζωή στις πλούσιες και 
ποικίλες εκφάνσεις της. Το βιβλίο, όπως θα διαπιστώσει ο καλοπροαίρετος μελετητής και αναγνώστης, 
καλύπτει την πορεία της Σπάρτης από τους μυθικούς χρόνους και την προ-δωρική εποχή μέχρι τον 4ο 
μ.Χ. αιώνα. 
 
Σπονδυλικό στοιχείο της συγγραφής αποτελεί η εξάντληση των πηγών μέχρι και το 2005. Με βάση αυτό 
το τεράστιο "υλικό", όπου τον πρώτο λόγο έχουν οι αρχαίοι συγγραφείς, ο Σ. Καργάκος αναλύει 
πρισματικά τα ιστορούμενα και προσδίδει στη συγγραφή του μια χαρακτηριστική πολυεπίπεδη μορφή. 
Έτσι, η ιστορία του δεν είναι -όπως θα περίμενε κανείς, μόνο στρατιωτική και μερικώς πολιτική-, είναι 
οικονομική, θρησκευτική, δημογραφική, όπως απαιτείται να είναι για μια κοινωνία σε συνεχή δράση. 
Έτσι του δίνεται η δυνατότητα να αναφερθεί σε πολλές άγνωστες ή αφανείς μορφές και πτυχές της 
σπαρτιατικής ιστορίας. Το έργο διανθίζεται από ένα σπάνιο και συγρόνως πλούσιο φωτογραφικό υλικό, 
καθώς και από σπάνιες λιθογραφίες, που προέρχονται αποκλειστικά από το αρχείο του συγγραφέα. 
 
Όλα τα παραπάνω πλαισώνονται από τη γνωστή συγγραφική χάρη, τη σαφήνεια και το προσωπικό 
ύφος του γνωστού ιστορικού Σ. Καργάκου, που κατορθώνει, παρά το ογκώδες του έργου, να κάνει την 
"Ιστορία της Αρχαίας Σπάρτης" ευπροσπέλαστη και ευχάριστη σ' αυτόν που θα την διαβάσει, χωρίς να 
μειώνεται στο ελάχιστο το επιστημονικό κύρος του έργου..." 
Περιεχόμενα 
 
Πρόλογος του Νομάρχη Λακωνίας Κ. Φούρκα || Ευχαριστίες || Εισαγωγή || Η προ-δωρική Σπάρτη || Η 
δωρική Σπάρτη || Εσωτερική δομή της Σπάρτης || Ελληνοπερσικός πόλεμος || Φωτογραφικό επίμετρο 
 
Έτος Έκδοσης:  2006 
Πρώτη Έκδοση:  Μάρτιος 2006    
ISBN:   978-960-01-1075-1  Εκδoτικός Οίκος:   Gutenberg 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΜΟΣ 2 (VOLUME 2) 

"...Το δίτομο έργο του Σαράντου Καργάκου, καταξιωμένου Λάκωνος ιστορικού, που αριθμεί ολικά 1600 
σελίδες, έρχεται να καλύψει με αξιοθαύμαστη γλαφυρότητα και επιστημονική διεισδυτικότητα την 
ιστορία της πόλης-κράτους της Σπάρτης, που μαζί με την πόλη των Αθηνών αποτέλεσαν το δίπολο, 
γύρω από το οποίο, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, υφάνθηκε η αρχαιοελληνική ζωή στις πλούσιες και 
ποικίλες εκφάνσεις της. Το βιβλίο, όπως θα διαπιστώσει ο καλοπροαίρετος μελετητής και αναγνώστης, 
καλύπτει την πορεία της Σπάρτης από τους μυθικούς χρόνους και την προ-δωρική εποχή μέχρι τον 4ο 
μ.Χ. αιώνα. 
 
Σπονδυλικό στοιχείο της συγγραφής αποτελεί η εξάντληση των πηγών μέχρι και το 2005. Με βάση αυτό 
το τεράστιο "υλικό", όπου τον πρώτο λόγο έχουν οι αρχαίοι συγγραφείς, ο Σ. Καργάκος αναλύει 
πρισματικά τα ιστορούμενα και προσδίδει στη συγγραφή του μια χαρακτηριστική πολυεπίπεδη μορφή.  
 
Έτσι, η ιστορία του δεν είναι -όπως θα περίμενε κανείς, μόνο στρατιωτική και μερικώς πολιτική-, είναι 
οικονομική, θρησκευτική, δημογραφική, όπως απαιτείται να είναι για μια κοινωνία σε συνεχή δράση. 
Έτσι του δίνεται η δυνατότητα να αναφερθεί σε πολλές άγνωστες ή αφανείς μορφές και πτυχές της 
σπαρτιατικής ιστορίας. Το έργο διανθίζεται από ένα σπάνιο και συγρόνως πλούσιο φωτογραφικό υλικό, 
καθώς και από σπάνιες λιθογραφίες, που προέρχονται αποκλειστικά από το αρχείο του συγγραφέα. 
 
Όλα τα παραπάνω πλαισώνονται από τη γνωστή συγγραφική χάρη, τη σαφήνεια και το προσωπικό 
ύφος του γνωστού ιστορικού Σ. Καργάκου, που κατορθώνει, παρά το ογκώδες του έργου, να κάνει την 
"Ιστορία της Αρχαίας Σπάρτης" ευπροσπέλαστη και ευχάριστη σ' αυτόν που θα την διαβάσει, χωρίς να 
μειώνεται στο ελάχιστο το επιστημονικό κύρος του έργου..."  
 
Περιεχόμενα.  Πρόλογος Β' τόμου || Πελοποννησιακός πόλεμος || Η Σπάρτη μετά τον Πελοποννησιακό 
πόλεμο || Σπάρτη και Θήβα || Το λυκόφως της Σπάρτης || Βιβλιογραφία  
 
Ευρετήριο Έτος Έκδοσης:  2006 
Πρώτη Έκδοση:  Μάρτιος 2006  
ISBN:  978-960-01-1076-X Εκδoτικός Οίκος:  Gutenberg 
 
 

WEBSITE LINK BELOW- SUPPORT HIS WEBSITE AND BOOKS 
 

http://www.sarantoskargakos.gr/ 
 

Σαράντος Καργάκος | Ιστορικός - Συγγραφέας 
www.sarantoskargakos.gr 

 

Το βιβλίο αυτό ξυπνά σε κάθε παιδί δυνατότητες που υπάρχουν –και πάντα υπάρχουν σε κάθε  
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