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Γηνξγάλσζε: χιινγνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδαζηψλ
Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο
Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή:
Ακπνχηεο Αληψλεο
Καπψλεο Αληψλεο
Μαζηξνγηαλλνπνχινπ Βάγηα
Παπαδφπνπινο Θνδσξήο
Παπαληθνιάνπ Πξφδξνκνο
Πάζζαξεο Νηθήηαο
Σδαβεινπνχινπ Καηεξίλα
Σζνθαλή Άλλα-νπζάλα
Υαλδξηλφο Ηάζνλαο
Υαξίζε Μαξηιέλα
Υήλαξε Βάληα
Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή:
Αλεδίξε νθία
Κνπηζνγηάλλεο Θνδσξήο
Κσλζηαληηλίδνπ Καηεξίλα
Μνπξειάηνο Γηνλχζεο
Νηάλνπ Φσηεηλή
Πάιιεο Γηψξγνο
Παπαγεσξγίνπ Αγγειηθή
Πεηξάθεο Βαζίιεο
Πεηξφρεηινο Νηθφιανο
εηξελίδνπ Βάζσ
Δπηκέιεηα ηεύρνπο: πχξνο Μνζρνλάο, Άλλα-νπζάλα Σζνθαλή,
Βάληα Υήλαξε
Αθίζα: πχξνο Μνζρνλάο
Οη πεξηιήςεηο ησλ αλαθνηλψζεσλ δεκνζηεχνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ζηε
κνξθή πνπ παξαδφζεθαλ απφ ηνπο νκηιεηέο
Γηα ηελ εθηχπσζε ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, θαζψο θαη ηεο αθίζαο ηνπ ζπλεδξίνπ
παξαρσξήζεθαλ ζην χιινγν νη ηππνγξαθηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α΄ Ζκέξα, Πέκπηε 22 Απξηιίνπ
Μνπζείν Ηζηνξίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Παιεφ Παλεπηζηήκην, Θφινπ 5,
Πιάθα)
18:00-21:00
18:00 - 18:30
Τπνδνρή ζπλέδξσλ
18:30 - 18:45
Υαηξεηηζκφο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο – Αξραηνινγίαο, θαζεγεηή
θχξην Κσλζηαληίλν Μπνπξαδέιε.
Υαηξεηηζκφο απφ ηελ Πξφεδξν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο
Ηζηνξίαο θαη Aξραηνινγίαο, θαζεγήηξηα θα. Μαληδνπξάλε Διέλε.
Υαηξεηηζκνί Μειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο.
Έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ απφ ηελ Πξφεδξν ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο.
18:45 - 19:30
Δλαξθηήξηα νκηιία (key note)
Φσηεηλή Νηάλνπ, Θξεζθεία/Πνιηηηθή Πξάμε. Ο θαζνξηζκόο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ε
ζπγθξόηεζε ζπιινγηθνηήησλ, ν έιεγρνο ηεο ζθέςεο θαη ε δηαρείξηζε ηεο δξάζεο)
19:30 - 20:30
Γεμίσζε ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ Μνπζείνπ Ηζηνξίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ

Β΄ Ζκέξα, Παξαζθεπή 23 Απξηιίνπ
Ακθηζέαηξν Γξαθνπνύινπ, Κεληξηθό θηήξην Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
(Παλεπηζηεκίνπ 30, Αζήλα)
Α΄ Πξσηλή πλεδξία, 09:30-11:00
Πξώηκεο γξαπηέο καξηπξίεο
Πξνεδξία: Μηκίθα Κξίγθα, Βάγηα Μαζηξνγηαλλνπνύινπ
Γθηφθα Αζπαζία, ρέζε πνιηηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο εμνπζίαο θαηά ηε Μπθελατθή
Δπνρή κε βάζε ηηο πηλαθίδεο Γξακκηθήο Β΄
Σακπαθνπνχινπ Γεσξγία, Ζ αλάγλσζε κηαο (αλ)ηεξεο δηαπινθήο: Θξεζθεία θαη
Πνιηηηθή ζηε κπθελατθή θνηλσλία κε βάζε ηηο πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Β'
Δπζπκίνπ Μαξία-Διέλε, Ζ δηαπινθή ηεο Θξεζθείαο θαη ηεο Πνιηηηθήο ζην Βηβιηθό
Ηζξαήι: Οη πεξηπηώζεηο ησλ Βαζηιέσλ Άραδ, Δδεθία θαη Μαλαζζή
Δπζηαζίνπ Μαίξε, νινκώλ ν Κύξηνο ησλ δαηκόλσλ. Ζ θαηαζθεπή κηαο πξώηκεο
ρξηζηηαληθήο δαηκνλνινγίαο θαη ε ηδενινγηθή ηεο ηνπνζέηεζε θαηά ηελ πξώηκε
κεηαθσλζηαληίλεηα πεξίνδν
Γηάιεηκκα, 11:00-11:15
Β΄ Πξσηλή πλεδξία, 11:15-13:00
Από ηνπο Γεσκεηξηθνύο ζηνπο Κιαζηθνύο Υξόλνπο
Πξνεδξία: Μπατξάκε Καιιηόπε, Παπαδόπνπινο Θνδσξήο
Υαιαδσλίηεο Ησάλλεο, Πνιηηηθή πξνπαγάλδα θαηά ηνπο πξώηκνπο ηζηνξηθνύο ρξόλνπο
ζηα ηεξά ηεο Οιπκπίαο θαη ησλ Γειθώλ
Μαξάληνπ Διέλε, Ηεξνί ρώξνη: Σόπνη ιαηξείαο ή ρώξνη πνιηηηθήο εμνπζίαο;
Παξαδείγκαηα από ηελ θεληξηθή θαη λόηηα Πεινπόλλεζν ησλ αξρατθώλ ρξόλσλ
Arjona Manuel, Φηκώλνληαο ηνπο ζενύο; Σν πάλζενλ ησλ επβντθώλ απνηθηώλ ηεο
ηθειίαο θαη ε πνιηηηθή ησλ Γεηλνκεληδώλ
Λεθάθεο ηέιηνο, Σα ηεξά ηνπ Γειίνπ Απόιισλα ζην Αηγαίν: Franchise ιαηξείαο ή
πνιηηηθή ζενζέβεηα;
Σδαβεινπνχινπ Καηεξίλα, Ζξσνιαηξεία θαη πνιηηηθή ζηηο Αγνξέο ηεο αξραηόηεηαο
Γηάιεηκκα, 13:00-15:00

Α΄ Απνγεπκαηηλή πλεδξία, 15:00-16:45
Από ηνπο Κιαζηθνύο ζηνπ Ρσκατθνύο Υξόλνπο
Πξνεδξία: Αλεδίξε νθία, Μνπξειάηνο Γηνλύζεο
Μπαθαλδξίηζνπ Αλδξηαλή, Θξεζθεπηηθή αξρηηεθηνληθή θαη πνιηηηθή: Σν Δξέρζεην
ζηελ Αθξόπνιε ησλ Αζελώλ
Γακίγνο ηέιηνο, Πνιηηηθή αμηνπνίεζε ησλ ενξηώλ ζηελ Αξραία Διιάδα: Ζ
πεξίπησζε ηεο Αζήλαο
Λάια Μηξάληα, Θξεζθεία θαη Πνιηηηθή: Αλαζήκαηα ησλ ειιεληζηηθώλ εγεκόλσλ ζηα
Παλειιήληα Ηεξά
Scirpo Paolo Daniele, Ζ ζξεζθεπηηθή πνιηηηθή ηνπ Ηέξσλνο Β΄ ζηηο Άθξεο
Κατκαθά Νεθέιε, Αηηηθόλ Παλειιήληνλ: Έλαο ζεζκόο ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξηθήο
επνρήο κε πνιηηηθέο ζηνρεύζεηο θαη ζξεζθεπηηθά ζπκθξαδόκελα
Γηάιεηκκα, 16:45-17:00
Β΄ Απνγεπκαηηλή πλεδξία, 17:00-18:30
Βπδαληηλνί Υξόλνη
Πξνεδξία: Παπαγεσξγίνπ Αγγειηθή, Παπαληθνιάνπ Πξόδξνκνο
Ενχκπεξε Ησάλλα, Οη Πέξζεο Μάγνη θαη ν Χξηζηηαληζκόο. Πνιεκηθή θαη πξνπαγάλδα
ζε ζρέζε κε ηνπο Μάγνπο ζηα έξγα ησλ Χξηζηηαλώλ εθθιεζηαζηηθώλ ζπγγξαθέσλ, ησλ
Παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο θαη ζηνπο Βίνπο ησλ αγίσλ ηνπ 4νπ, 5νπ θαη 6νπ αηώλα
Πάζζαξεο Νηθήηαο, Ζ απήρεζε ηεο εηθνλνκαρηθήο πνιηηηθήο ησλ απηνθξαηόξσλ ζηε
βπδαληηλή ηέρλε ηνπ 8νπ θαη ηνπ 9νπ αηώλα
Μελάνγινπ Γήκεηξα, Θενιόγνη θαη βαζηιείο ή βαζηιεύνληεο ζενιόγνη; Ζ δηαθνξά
ζηηο ζρέζεηο Δθθιεζίαο-Κξάηνπο αλάκεζα ζηνλ παηξηάξρε Φώηην θαη ηνλ πάπα
Νηθόιαν
Βαζηινπνχινπ Ναπζηθά, Οη αληηδξάζεηο ηεο «αξηζηνθξαηίαο» ζηελ έλσζε ησλ
εθθιεζηώλ θαηά ηελ επνρή ησλ Παιαηνιόγσλ

Γ΄ Ζκέξα, άββαην 24 Απξηιίνπ
Ακθηζέαηξν Γξαθνπνύινπ, Κεληξηθό θηήξην Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
(Παλεπηζηεκίνπ 30, Αζήλα)
Α΄ Πξσηλή πλεδξία, 09:30-11:00
Ο Γπηηθόο Κόζκνο
Πξνεδξία: Νηάλνπ Φσηεηλή, Λέθθα Βάζηα
Σζνθαλή Άλλα-νπζάλα, Ratsreformation: ε ινπζεξαληθή Μεηαξξύζκηζε ζηηο
γεξκαληθέο πόιεηο ηνπ 16νπ αηώλα σο πνιηηηθή επηινγή
Μνχηζηνπ Υαξνχια, Ο πνιηηηθόο ξηδνζπαζηηζκόο ηελ πεξίνδν ηεο Αγγιηθήο
Δπαλάζηαζεο:
Σν παξάδεηγκα ηνπ Gerrard Winstanley θαη ησλ Diggers
Ακπνχηεο Αληψλεο, Ο «Δθιεθηόο» βξεηαληθόο ιαόο θαη νη «Άζενη Γάιινη»: Ζ
βξεηαληθή πξνπαγάλδα θαη ε αλαζεκαζηνδόηεζε ηεο «βξεηαληθόηεηαο» θαηά ηελ
πεξίνδν 1789-1820
Υαξίζε Μαξηιέλα, Ζ ζξεζθεπηηθή ηέρλε σο ζπγρξνληζκέλε πνιηηηθή αιιεγνξία. Σα
αληηπνιεκηθά έξγα ηνπ Max Beckmann
Αγγειήο-Γεκάθεο Γεκήηξεο, Ζ Δθθιεζία σο ζύκκαρνο ηνπ θξαλθηθνύ θαζεζηώηνο
Γηάιεηκκα, 11:00-11:15
Β΄ Πξσηλή πλεδξία, 11:15-13:00
Θεσξεηηθέο πξνεθηάζεηο: Θεσξία, Ηδενινγία, Φηινζνθία
Πξνεδξία: εηξελίδνπ Βάζσ, Πάιιεο Γηώξγνο
Λάγηνο Θαλάζεο, Από ηελ πνιηηηθή ηεο Θενινγίαο ζηε ζενινγία ηεο Πνιηηηθήο: Ζ
θνπθσηθή γελεαινγία ηνπ θξηηηθνύ ιόγνπ
Βνπηζηλά Λήδα, Παηγληώδεηο δξάζεηο: Μία κεηάβαζε από ηε Θξεζθεία (ηνπ
Agamben) ζηελ Πνιηηηθή (ηνπ Badiou)
αθειιαξίνπ Αιέμαλδξνο, Πνιηηηθή, ζξεζθεία, ηδενινγία. Ζ ηδενινγία ηνπ
Διιελνρξηζηηαληζκνύ από ηνλ Μεζνπόιεκν σο ηε Μεηαπνιίηεπζε: Αλάδπζε,
θνξύθσζε, επηξξνέο
Μπίδαο Κσλζηαληίλνο, Ζ επηξξνή ηεο Οξζνδνμίαο ζηε ζύγρξνλε ειιεληθή πνιηηηθή
θνπιηνύξα

Λνχπαο σθξάηεο, Ζ θνηλή ρξήζε εηθνλνγξαθηθώλ πξνηύπσλ από ηελ αξραηόηεηα
κέρξη ζήκεξα. Ζ απεπζείαο επαθή κε ηνλ ζεό σο κέζν πνιηηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο
θαζηέξσζεο
Γηάιεηκκα, 13:15-15:00
Α΄ Απνγεπκαηηλή πλεδξία, 15:00-16:30
Διιάδα: 20όο αηώλαο
Πξνεδξία: Βαξιάο Μηράιεο, Κνπηζνγηάλλεο Θνδσξήο
Γεκαλνπνχινπ Γψξα, Ζ εηζξνή ζξεζθεπηηθώλ δνγµάησλ ζηηο πνιηηηθέο ηνπ
Μεζνπνιέµνπ: Όςεηο ηεο πξνζέγγηζεο αγγιηθαληθήο θαη νξζόδνμεο ειιεληθήο
εθθιεζίαο
Σζηξψλεο Θενδφζεο, Ζ εκπινθή ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ζην βεληδειηθό
πξαμηθόπεκα ηεο 1εο Μαξηίνπ 1935
Βνπηζηλά ηαιίλα, Οη ηειεηέο ηεο κεηαμηθήο πξνπαγάλδαο ζηα πιαίζηα ηνπ Γ΄
Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ
Καηζάπεο Κψζηαο, Νενιαία, ζξεζθεπηηθό ζπλαίζζεκα θαη Δθθιεζία ζηελ Διιάδα
ησλ ζπληαγκαηαξρώλ
Γηάιεηκκα, 16:30-16:45
Β΄ Απνγεπκαηηλή πλεδξία, 16:45-18:15
Οζσκαληθή απηνθξαηνξία θαη βελεηηθέο θηήζεηο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν
16:45-18:15
Πξνεδξία: Κσλζηαληηλίδνπ Καηεξίλα, Υήλαξε Βάληα
Κπξηαδή Κσλζηαληίλα, Πνιηηηθή ησλ Βελεηώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Χάλδαθα θαηά ηελ
πξώηκε Βελεηνθξαηία: Νανί αθηεξσκέλνη ζηνλ Άγην Μάξθν
Σζαθίξε Ρνκίλα, “Per istigatione del Diavolo, contra le leggi Divine et humane…”:
Θξεζθεπηηθέο επηξξνέο ζε δηθαζηηθά έγγξαθα από ην λεζί ηεο βελεηνθξαηνύκελεο
Κξήηεο (16νο θαη 17νο αηώλαο)
Παζραιίδνπ Γφκλα, Πόιεκνο, ζξεζθεία θαη θαζεκεξηλή δσή ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ
1821: Πνιηηηθέο θαη λννηξνπηαθέο αλαγθαηόηεηεο
Κσηζφπνπινο νθνθιήο - Σδεξίλε Δηξήλε, Οζσκαλνί θαη κεηαβπδαληηλή
κνξθνινγία. Πνιηηηθή επηβνιή, θνηλσληθή επίδξαζε θαη εζληθή αληίδξαζε σο
αξρηηεθηνληθή έθθξαζε ζε λανύο ηνπ λνκνύ Φιώξηλαο

ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ

Γεκήηξεο-Αγγειήο Γεκάθεο
Ζ Δθθιεζία σο ύκκαρνο ηνπ Φξαλθηθνύ Καζεζηώηνο
Ο Φξάλθν ρξεζηκνπνίεζε έλα επξχ δίθηπν ζπκκαρηψλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξεζεί ζηελ εμνπζία γηα 36 ρξφληα (1939-1975). Ζ Δθθιεζία ήηαλ έλαο απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο θνηλσληθνχο ηνπ ζπκκάρνπο. Ο ηνληζκφο ηεο θαζνιηθφηεηαο, σο
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηζπαληθήο ηαπηφηεηαο, είλαη ραξαθηεξηζηηθή έλδεημε ηνπ
θεληξηθνχ ξφινπ ηεο Δθθιεζίαο. Μεηά ηε ιήμε ηνπ Δκθχιηνπ θαη ελψ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ε Δθθιεζία είρε ηαρζεί ζαθψο ππέξ ησλ εζληθηζηηθψλ δπλάκεσλ,
άξρηζαλ λα παξακεξίδνληαη νη ππφινηπεο ζπκκαρίεο ηνπ Φξάλθν (θαιαγγίηεο θαη
κνλαξρηθνί) θαη λα εληζρχεηαη ε ζέζε ηεο Δθθιεζίαο. Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1940
θαη 1950, ε Καζνιηθή Δθθιεζία είρε απνθηήζεη πνιχ κεγάιε δχλακε θαη ε επηξξνή
ηεο εθηεηλφηαλ ζε δηαθφξνπο ηνκείο ηεο δσήο ησλ Ηζπαλψλ. Καηά ηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1950, παξαηεξείηαη ε είζνδνο ηεο Δθθιεζίαο ζηελ ηζπαληθή πνιηηηθή
δσή. Σέινο, ηα επφκελα δεθαπέληε ρξφληα, άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη θσλέο κέζα
ζηνπο θφιπνπο ηεο Δθθιεζίαο, νη νπνίεο δηαθσλνχζαλ κε ηελ παξνρή ακέξηζηεο
ζηήξημεο ζε θάζε θίλεζε ηνπ Ηζπαλνχ εγέηε.
ηελ εξγαζία απηή ζα κειεηεζεί ν ξφινο ηεο Δθθιεζίαο σο βαζηθνχ
θνηλσληθνχ εξείζκαηνο ηνπ θξαλθηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Ηζπαλία. πγθεθξηκέλα, ζα
δηεξεπλεζεί ε ππνζηήξημε πνπ πξνζέθεξε ζην θαζεζηψο, νη κνξθέο πνπ έιαβε ε
ππνζηήξημε απηή, θαζψο θαη νη δηαθπκάλζεηο πνπ είρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θξαλθηθήο δηθηαηνξίαο. ην πιαίζην απηφ, ζα παξνπζηαζηνχλ ζεκαληηθέο πνιηηηθέο
εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, θαη νη νπνίεο
επεξέαζαλ ηε ζρέζε θαζεζηψηνο θαη Δθθιεζίαο.

Αληώλεο Ακπνύηεο
Ο «Δθιεθηόο» βξεηαληθόο ιαόο θαη νη «Άζενη Γάιινη»:
Ζ βξεηαληθή πξνπαγάλδα θαη ε αλαζεκαζηνδόηεζε ηεο
«βξεηαληθόηεηαο» θαηά ηελ πεξίνδν 1789 – 1820
Ζ αγγιν-γαιιηθή πνιεκηθή ζχγθξνπζε θαηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ηε
λαπνιεφληεηα πεξίνδν, ζα δηακνξθψζεη κία λέα δπλακηθή σο πξνο ηε
ζεκαζηνδφηεζε ηεο βξεηαληθφηεηαο. Απηή ε δηαδηθαζία ζα ελεξγνπνηεζεί θαηά
θχξην ιφγν απφ ηελ πνιηηηθή ειίη ηεο Βξεηαλίαο κέζα ζην πιαίζην κίαο επξχηεξεο
εζληθήο πξνπαγάλδαο, ν ζηφρνο ηεο νπνίαο ζα είλαη δηηηφο. Απφ ηε κία ζα
πξνζπαζήζεη λα πξνθαιέζεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπζπείξσζε ηεο βξεηαληθήο
θνηλσλίαο, ψζηε λα κπνξέζεη ε Βξεηαλία λα αληαπνθξηζεί ζε κία πξσηνθαλή γηα ηα
δεδνκέλα ηεο επνρήο πνιεκηθή πξνζπάζεηα. Απφ ηελ άιιε, βαζηθφο ζηφρνο ζα είλαη
ε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ ξηδνζπαζηηθψλ πνιηηηθψλ ξεπκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο
βξεηαληθήο θνηλσλίαο, ηα νπνία δηαθξίλνληαλ απφ ζπκπάζεηα πξνο ηηο πνιηηηθέο
αληηιήςεηο ηεο επαλαζηαηηθήο Γαιιίαο. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο πάλσ
ζηνλ νπνίν ζα βαζηζηεί ε επίζεκε πξνπαγάλδα ηνπ βξεηαληθνχ Καζεζηψηνο
(Establishment) ζα είλαη θαη ε έλλνηα ηεο «κνλαδηθφηεηαο» ηνπ βξεηαληθνχ έζλνπο
σο «ζθεχνπο εθινγήο» απφ ηε Θεία Πξφλνηα κε απνζηνιή ηε δηαθχιαμε ηεο
ζξεζθείαο, ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηεξαξρίαο, απέλαληη
ζην λέν γαιιηθφ θαζεζηψο ηεο αζεΐαο, ηεο αλαξρίαο, ηεο ηπξαλλίαο θαη ελ ηέιεη ηεο
βαξβαξφηεηαο. Ο πξνηεζηαληηθφο ραξαθηήξαο ηνπ βξεηαληθνχ έζλνπο, φπσο είρε
δηακνξθσζεί θαηά ηνλ 17ν θαη 18ν αηψλα θαη πάληα ζε αληηπαξαβνιή κε ηελ
«παπηθή» Γαιιία, ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα ζα κεηεμειηρζεί, ζε κεγάιν βαζκφ
ελζπλείδεηα, πξνζαξκνζκέλνο ζηα λέα δεδνκέλα πνπ έθεξλε ε Γαιιηθή
Δπαλάζηαζε θαη ε θπξηαξρία ηνπ Ναπνιένληα.
θνπφο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη ε αλίρλεπζε ηνπ ξφινπ ηεο
αξηζηνθξαηηθήο ειίη θαη ηνπ ηέκκαηνο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαδηακφξθσζε
ηνπ βξεηαληθνχ εζληθνχ αθεγήκαηνο θαη ε αιιειεπίδξαζή ησλ κεραληζκψλ
θαηαζθεπήο ηνπ λένπ απηνχ αθεγήκαηνο κε ηηο ηδενινγηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο
πξνζιήςεηο άιισλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ηεο Βξεηαλίαο ζηα ηέιε ηνπ 18 νπ αηψλα
θαη ηηο αξρέο ηνπ 19νπ.

Manuel Arjona
Φηκώλνληαο ηνπο ζενύο; Σν πάλζενλ ησλ επβντθώλ απνηθηώλ
ηεο ηθειίαο θαη ε πνιηηηθή ησλ Γεηλνκεληδώλ
ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αλαθεξζνχκε ζηηο αιιαγέο πνπ ελδερνκέλσο
επήιζαλ απφ ηελ επεθηαηηθή θαη πιεζπζκηαθή πνιηηηθή ησλ Γεηλνκεληδψλ ζηηο
ιαηξείεο, αιιά θαη ηα ηεξά ηξηψλ επβντθψλ απνηθηψλ ηεο ηθειίαο: ηεο Νάμνπ, ηεο
Καηάλεο θαη ησλ Λενληίλσλ. Σν ζέκα εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηάζηαζεο πνπ
κπνξνχζε, θαηά πεξίπησζε, λα αλαθχςεη αλάκεζα ζε δχν βαζηθέο αξρέο πνπ δηείπαλ
ηηο ζρέζεηο ησλ ειιεληθψλ θξαηψλ θαη ήηαλ γλσζηέο ζηνλ Θνπθπδίδε (4, 98).
Πξάγκαηη, ν ηζηνξηθφο αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε ηα ζέζκηα ησλ Διιήλσλ, φηαλ έλαο
εηζβνιέαο θαηαθηνχζε κηα πεξηνρή, απηνκάησο απνθηνχζε ηελ θπξηφηεηα ησλ ηεξψλ
πνπ βξίζθνληαλ επί ηνπ εδάθνπο ηεο θαη αλαιάκβαλε ηε δηνίθεζή ηνπο. θεηιε,
σζηφζν, λα ζεβαζηεί ηα ιαηξεπηηθά έζηκα πνπ ππήξραλ πξηλ απφ ηελ εηζβνιή. Πξνο
επίξξσζε ησλ παξαπάλσ, ν Πιάησλαο (Νφκνη, 848b-d) δηαηείλεηαη φηη, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο απνίθσλ ζε κία πεξηνρή, νη λενθεξκέλνη φθεηιαλ λα
δηαηεξήζνπλ ηηο πξνυπάξρνπζεο ειιεληθέο ιαηξείεο. Ο ίδηνο ζπγγξαθέαο, κάιηζηα,
ηζρπξίδεηαη (Νφκνη, 955e) φηη δελ κπνξνχζε λα θαζηεξσζεί εθ λένπ φ,ηη ήηαλ ήδε
ηεξφ, δηαπίζησζε πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απαγφξεπζε λα αληηθαηαζηαζεί ε ιαηξεία
κίαο ζεφηεηαο απφ ηε ιαηξεία κηαο άιιεο ζην ρψξν φπνπ απηή ηεινχληαλ ήδε.

Ναπζηθά Βαζηινπνύινπ
Οη αληηδξάζεηο ηεο «αξηζηνθξαηίαο» ζηελ έλσζε ησλ εθθιεζηώλ
θαηά ηελ επνρή ησλ Παιαηνιόγσλ
Ζ αλαθνίλσζε απηή ζηφρν έρεη λα παξνπζηάζεη ηε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ
κειψλ ηεο άξρνπζαο ηάμεο έλαληη ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ Βπδαληηλψλ απηνθξαηφξσλ
ηεο δπλαζηείαο ησλ Παιαηνιφγσλ γηα ηελ έλσζε ηεο νξζφδνμεο κε ηελ
ξσκαηνθαζνιηθή εθθιεζία.
Ζ αληίδξαζε απηψλ ησλ πνιχ ηζρπξψλ, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά, πξνζψπσλ,
ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη κέιε ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο
ηνπ απηνθξάηνξα, δηαδξακάηηζε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ησλ επαθψλ κε ηε
Γχζε. πγρξφλσο, νδήγεζε ζε αδηέμνδν ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηηο πξνζπάζεηεο
κηαο ζεηξάο απηνθξαηφξσλ, νη νπνίνη, ελψ ζπκθσλνχζαλ ηελ έλσζε κε ηνλ πάπα,
ζπλαληνχζαλ ηε ζζελαξή αληίδξαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο απηνθξαηνξίαο. Σν
γεγνλφο απηφ απέθνπηε θάζε ειπίδα επαθήο κε ηε Γχζε, θαζψο θαη ηελ απνζηνιή
βνήζεηαο απέλαληη ζηνλ ηνπξθηθφ θίλδπλν.
Θα εμεηαζηνχλ, αξρηθά, νη αηηίεο ηεο ζηάζεο απηήο ησλ „αξηζηνθξαηψλ‟ θαη
ηεο πξνζρψξεζήο ηνπο ζηελ αλζελσηηθή κεξίδα -ζηάζεο πνπ γηλφηαλ πην αδηάιιαθηε
θαζψο ν θίλδπλνο γηα ηελ απηνθξαηνξία απμαλφηαλ- αιιά θαη νη ζπλέπεηέο ηεο.
Σν ζψκα ηεο αλαθνίλσζεο ζα δηακνξθσζεί κε βάζε ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο
παξακέηξνπο:
- Γηαρξνληθή αληίδξαζε ηεο άξρνπζαο ηάμεο ζε ν,ηηδήπνηε αθνξνχζε ηε Γχζε
- πζρέηηζε ηεο αληίδξαζεο σο πξνο ηελ έλσζε κε δχν άιια ζξεζθεπηηθν-πνιηηηθά
θηλήκαηα ηεο Παιαηνιφγεηαο επνρήο, ην Αξζεληαηηθφ ζρίζκα θαη ηελ έξηδα ησλ
Ζζπραζηψλ
- πκκεηνρή ζηελ αλζελσηηθή παξάηαμε κειψλ ηεο απηνθξαηνξηθήο νηθνγέλεηαο
- χληνκε αλαθνξά ζε κεξηθά επηιεγκέλα πξφζσπα
Σέινο, σο βάζε γηα ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπξίσο ηα
ηζηνξηθά θείκελα ηεο επνρήο θαη νξηζκέλα ζψκαηα επηζηνιψλ. Δλδεηθηηθά,
αλαθέξνληαη νη πγγξαθηθαί Ἱζηνξίαη ηνπ Γεσξγίνπ Παρπκέξε, νη Λόγνη Ῥσκατθῆο
Ἱζηνξίαο ηνπ Νηθεθφξνπ Γξεγνξά θαη ην Βξαρύ Χξνληθόλ ηνπ Γεσξγίνπ θξαληδή.
Σν έξγν νξηζκέλσλ απφ απηνχο, φπσο ν Γξεγνξάο, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο
ζπκκεηείραλ πξνζσπηθά ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ έλσζε ή ζε θάπνηα απφ ηηο
ζξεζθεπηηθέο έξηδεο ηεο επνρήο.

Λήδα Βνπηζηλά
Παηγληώδεηο δξάζεηο: Μία κεηάβαζε από ηε Θξεζθεία (ηνπ Agamben)
ζηελ Πνιηηηθή (ηνπ Badiou)
Ζ αλαθνίλσζε απνηειεί κία απφπεηξα ζπλάληεζεο ησλ ζθέςεσλ ηνπ Giorgio
Agamben γηα ηε ζξεζθεία κε ηνλ ζηνραζκφ γηα ην πνιηηηθφ ηνπ Alain Badiou, κε
θαηαιχηε ηελ παηγληψδε δξάζε.
ηε βάζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ βξίζθνληαη νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ Giorgio
Agamben ζρεηηθά κε ηε ζξεζθεία θαη ην ηεξφ, φπσο απηέο εθθξάδνληαη ζην θείκελφ
ηνπ “Infancy and History”. ηεξηδφκελνη ζηελ αληίιεςή ηνπ γηα ηε ζξεζθεία, σο
απηφ πνπ απνζπά αληηθείκελα, ηφπνπο, δψα ή αλζξψπνπο απφ ηελ θνηλνρξεζηία
κεηαθέξνληάο ηα ζε κηα μερσξηζηή ζθαίξα, αθνινπζνχκε ην ζπιινγηζκφ ηνπ γηα λα
εμεγήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο αλαηξνπήο ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο θαη άξζεο ηεο
ηεξφηεηαο, ηηο δηαδηθαζίεο, δειαδή, βεβήισζεο. χκθσλα κε επηζήκαλζε ηνπ
Agamben, «ρη κφλν δελ πθίζηαηαη ζξεζθεία άλεπ δηαρσξηζκνχ-δηάδεπμεο, αιιά
θάζε δηαρσξηζκφο εκπεξηέρεη ή δηαηεξεί εληφο ηνπ έλαλ απζεληηθά ζξεζθεπηηθφ
ππξήλα». Με βάζε ηελ ηνπνζέηεζε απηή, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζην εμήο ζε κηα
εηδηθή θαηεγνξία βεβεισηηθψλ πξάμεσλ, απηή ησλ παηγλησδψλ δξάζεσλ. Σν παηρλίδη
αληηκεησπίδεηαη εδψ σο κηα αλαηξεπηηθή δηαδηθαζία, κηα δξάζε πνπ ηείλεη λα άξεη
θάζε δηάδεπμε θαη δηαρσξηζκφ θαη λα ζπλδέζεη εηεξφθιεηα ζηνηρεία, κηα ακηγψο
βεβεισηηθή κεραλή. Καη ηαπηφρξνλα σο κηα ζρεδφλ απηναλαθνξηθή δηαδηθαζία, κηα
πξάμε αηζζεηηθή θαη κε-απαξαίηεηε, κηα πξάμε δηαθνξνπνηεηηθή. Σα
ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπζηήλνπλ κηα ηδηφκνξθε ζρέζε αλάκεζα ζηελ παηγληψδε
δξάζε θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο δσήο. Αλαιχνληαο ην ραξαθηήξα θαη
ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζρέζεο απηήο, φπσο επίζεο θαη ηα επαθφινπζα ηεο
παηγληψδνπο δξάζεο πάλσ ζην θνηλσληθφ πιέγκα, νδεγνχκαζηε ζηε ζθέςε πσο ε
παηγληψδεο δξάζε σο βεβεισηηθή πξάμε απνηειεί θαη κηα ηδηάδνπζα πνιηηηθή πξάμε.
Ζ πνιηηηθή εδψ, πξνζεγγίδεηαη πάλσ ζηε βάζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ ηνπ Badiou, φρη
ζαλ έλαο ηξφπνο δξάζεο ζηα πιαίζηα ελφο πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά σο κηα πξάμε
ειεχζεξε θαη δηαθνξνπνηεηηθή κε ελεξγφ επηξξνή πάλσ ζηε δσή ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ, κηα πνιηηηθή ρεηξαθέηεζεο.
Δθθηλψληαο ινηπφλ απφ ηε ζξεζθεία θαη κε φρεκα ην παηρλίδη σο πξάμε
αλαηξεπηηθή θαη δηαθνξνπνηεηηθή, απνζπλαξκνινγνχκε ηελ ηδέα ηνπ ηεξνχ θαη ηνπ
ζξεζθεπηηθνχ κέζα απφ κηα δηαδηθαζία βαζηά πνιηηηθή.

ηαιίλα Βνπηζηλά
Οη ηειεηέο ηεο κεηαμηθήο πξνπαγάλδαο
ζην πιαίζην ηνπ Γ΄ Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ
Μεηά ηνλ αληηθνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηνλ αληηθνκκνπληζκφ, ε επφκελε
ηδενινγηθή πξφηαζε ηνπ κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο βξήθε πξφζθνξν έδαθνο θάησ απφ
ηελ νκπξέια ηνπ εζληθηζκνχ θαη πεδίν εθαξκνγήο ζηνλ πλεπκαηηθφ ηνκέα. Ο
Μεηαμάο ινηπφλ, ζεσξψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ σο ζπλερηζηή ηνπ Αξραίνπ (Α΄) θαη
Βπδαληηλνχ (Β΄) Πνιηηηζκνχ, είρε σο ζηφρν ηελ θπιεηηθή ελφηεηα ηνπ Έζλνπο θαζψο
θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ παξαδφζεσλ. Απηφ πνπ παξνπζηάδεη, φκσο, κεγάιν
ελδηαθέξνλ, ηφζν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, φζν θαη γηα ηελ ηζηνξία
ηεο ειιεληθήο ηέρλεο είλαη φηη γηα πξψηε θνξά ζην λενειιεληθφ θξάηνο νη «ηέρλεο»
έρνπλ πξνλνκηαθφ ξφιν θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ ηδαληθφ ηνπ έζλνπο. ην φλνκα δειαδή
κηαο πνιηηηζηηθήο – πνιηηηζκηθήο ζπλέρεηαο «ρηίδεηαη» ε ηδενινγία ηνπ θαζεζηψηνο
ηεο 4εο Απγνχζηνπ, φπνπ νη φξνη θπιή, ζξεζθεία θαη έλδνμν πνιηηηζηηθφ παξειζφλ
ιεηηνπξγνχλ σο πιαηθφξκα γηα ηελ κεηαμηθή ηδενινγία θαη ζπλδξάκνπλ ηελ
εγθαζίδξπζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ θαζεζηψηνο. Δμάιινπ, ζηελ κεζνπνιεκηθή Διιάδα ε
ηζηνξία ηνπ Έζλνπο θαη ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα παίδνπλ αξθεηά ζεκαληηθφ ξφιν
θαη ζα είλαη ηα θαηεμνρήλ ζεκεία ρεηξαγψγεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Μεηαμάο
γηα ηελ εδξαίσζή ηνπ απέλαληη ζηνλ ιαφ.
Τηνζεηψληαο ηελ γξακκή ηνπ Giuseppe Bottai θαη ηνπ Benito Mussolini, ν
Μεηαμάο επηδεηθλχεη κηα ηάζε γηα δηαιιαθηηθφηεηα θαη ίζσο κηα πινπξαιηζηηθή
ζηάζε ζηα θαιιηηερληθά δεηήκαηα ηεο πεξηφδνπ (φπσο νη παλειιήληεο εθζέζεηο πνπ
δηνξγαλψλεη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο), αιιά νπζηαζηηθά ε
δηεχξπλζε ησλ ζεζκψλ πνπ αθνινπζεί απνζθνπεί ζηνλ πιήξε έιεγρν ηεο
θαιιηηερληθήο δσήο θαη νη παξνρέο ηνπ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο απνδνρήο ηνπ απφ ηνπο
θαιιηηέρλεο, φπσο άιισζηε θαη ε ζπλνιηθή θνηλσληθή ηνπ πνιηηηθή, πνπ απέβιεπε
ζηελ θαηάξγεζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ.
Αληηθείκελν ινηπφλ, ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο είλαη ην ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν ηνπ «Γ΄ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ» ζε ζρέζε κε ηελ ηέρλε, ηφζν κέζα απφ
ηνπο εθθσλεζέληεο ιφγνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ Μεηαμά θαη ησλ αλζξψπσλ ηνπ
θαζεζηψηνο, φζν θαη ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα θαζεζηψηα ηνπ επξσπατθνχ
ρψξνπ πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζαλ ζπγθνηλσλνχληα δνρεία ζε ζέκαηα πνιηηηζηηθήο
πνιηηηθήο.

Αζπαζία Γθηόθα
ρέζε πνιηηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο εμνπζίαο θαηά ηε Μπθελατθή Δπνρή
κε βάζε ηηο πηλαθίδεο Γξακκηθήο Β΄
Παξά ην ινγηζηηθφ ηνπο ραξαθηήξα, νη πηλαθίδεο Γξακκηθήο Β΄
παξνπζηάδνπλ επξχ ελδηαθέξνλ παξέρνληαο πιεξνθνξίεο θαη γηα ηε ζξεζθεπηηθή
δσή θαη νξγάλσζε ησλ κπθελαίσλ, ε έιιεηςε δε θεηκέλσλ ακηγψο ζξεζθεπηηθψλ,
θαζηζηά ηηο πιεξνθνξίεο απηέο κνλαδηθέο. Σα κπθελατθά ηεθκήξηα θαη ηδηαίηεξα νη
θηεκαηηθέο θαηαγξαθέο (ζεηξά Δ ηεο Πχινπ), απνθαιχπηνπλ ηελ χπαξμε πνηθίιισλ
θαηεγνξηψλ ηεξέσλ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή θαλεξψλεη ηελ έληνλε δηαθνξνπνίεζε
ιεηηνπξγηψλ θαη ηεξάξρεζεο πνπ ραξαθηήξηδε ην κπθελατθφ θιήξν. Ζ ζξεζθεπηηθή
νξγάλσζε εκθαλίδεηαη λα είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηε δηνίθεζε ηνπ αλαθηφξνπ,
ρσξίο φκσο λα ππάξρνπλ αζθαιή δεδνκέλα γηα ζετθή ελδερνκέλσο βαζηιεία. Ήηαλ ν
κπθελαίνο κνλάξρεο ηαπηφρξνλα πνιηηηθφο θαη ηεξαηηθφο άξρσλ; Δίραλ νη ηεξείο
παξάιιεια κε ηα ηεξαηηθά θαζήθνληα θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο, πνιηηηθνχ
ελδερνκέλσο ραξαθηήξα; Ή, θαη αληίζηξνθα, νη αμησκαηνχρνη επσκίδνληαλ
παξάιιεια κε ηα δηνηθεηηθά θαη πνιηηηθά θαζήθνληά ηνπο θαη ζξεζθεπηηθά
θαζήθνληα; Ζ πξνζπάζεηα απάληεζεο ησλ αλσηέξσ εξσηεκάησλ ζα ζηεξηρζεί ζηα
επηγξαθηθά δεδνκέλα.

ηέιηνο Γακίγνο
Πνιηηηθή αμηνπνίεζε ησλ ενξηώλ ζηελ Αξραία Διιάδα:
ε πεξίπησζε ηεο Αζήλαο
Αλ ε δεκφζηα έθθαλζε ηεο ιαηξείαο απνηειεί δηαρξνληθά έλαλ απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηνπ δεκφζηνπ βίνπ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απηφ
ηζρχεη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηελ αξραία Αζήλα. Πξφθεηηαη, άιισζηε, γηα κία πφιε –
θξάηνο ζηελ νπνία ε ζξεζθεία γεληθφηεξα, αιιά θαη νη ενξηέο εηδηθφηεξα, παίδνπλ
έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, φπσο π.ρ. θαίλεηαη ζην θείκελν ηνπ επηηάθηνπ ιφγνπ πνπ
ν Θνπθπδίδεο καο παξνπζηάδεη λα εθθσλείηαη απφ ηνλ Πεξηθιή (Θνπθ: 2.35-2.46,
θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο γηνξηέο 2.38.1)
Μία ζχληνκε εμέηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ζξεζθεπηηθψλ
πξαθηηθψλ θαη ηεο πνιηηηθήο δσήο ηεο πφιεο, αλαδεηθλχεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ
είραλ νη γηνξηέο γηα ηνπο Αζελαίνπο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πφιε ζε φιε
ηελ πνξεία ηεο δηαηεξνχζε, κέζσ ησλ ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ ηεο, ζηε ζπιινγηθή
κλήκε ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο ηεο, ελίζρπε ηε ζπλνρή ηνπ ζψκαηνο
ησλ πνιηηψλ ηεο, αλαδείθλπε ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο θαη πξνζάξκνδε ηηο
ζρέζεηο ηεο κε άιιεο πφιεηο ή κεγάιεο δπλάκεηο ηνπ ρψξνπ (θαηά ηελ ειιεληζηηθή
επνρή).
Αλαιπηηθά ηα επηκέξνπο ζέκαηα πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζηελ αλαθνίλσζε είλαη:
1. Μχζνο, απψηεξν παξειζφλ θαη αμηνπνίεζε πνιεκηθψλ επηηπρηψλ ηνπ ηζηνξηθνχ
παξειζφληνο.
2. Δζσηεξηθή πνιηηηθή: δεκηνπξγία ηαπηφηεηαο, ζπλνρή θαη ζπγθξφηεζε ηνπ
ζψκαηνο ησλ πνιηηψλ.
3. Δμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ρξήζε ησλ ενξηψλ: Αζελατθή πκκαρία θαη ενξηέο ησλ
ειιεληζηηθψλ εγεκφλσλ.

Γώξα Γεκαλνπνύινπ
Ζ εηζξνή ζξεζθεπηηθώλ δνγκάησλ ζηηο πνιηηηθέο ηνπ Μεζνπνιέµνπ:
όςεηο ηεο πξνζέγγηζεο αγγιηθαληθήο θαη νξζόδνμεο ειιεληθήο εθθιεζίαο
Ζ παξνπζίαζε µαο απνζθνπεί λα αλαζπλδέζεη, κέζα απφ ην αξρεηαθφ πιηθφ,
ην πνιηηηθφ θαη εθθιεζηαζηηθφ πεδίν, ζην νπνίν αλαπηχρζεθαλ νη πξνζπάζεηεο
πξνζέγγηζεο ηεο νξζφδνμεο ειιεληθήο εθθιεζίαο µε ηελ αγγιηθαληθή θαηά ηελ
πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέµνπ. Βαζηθφο άμνλαο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε εμηζηφξεζε
θαη αλάιπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Μειεηίνπ Μεηαμάθε σο Μεηξνπνιίηε Αζελψλ,
Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε θαη Παηξηάξρε Αιεμαλδξείαο, ζηελ εμέιημε ησλ
πξνζπαζεηψλ απηψλ. Eμεηάδνληαο ηηο πηπρέο ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ δχν
εθθιεζηψλ, ζα επηρεηξήζνπκε λα απνζαθελίζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο
ζπλέπεηεο ηεο πνιηηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εθθιεζίαο θαζψο επίζεο θαη λα
εξµελεχζνπµε πψο δηαπιέθνληαη νη αληαγσληζκνί θαη νη ζπµµαρίεο ησλ
ρξηζηηαληθψλ εθθιεζηψλ µε ηελ πνιηηηθή ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ κεηά ην ηέινο ηνπ
Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Σίζεηαη, ινηπφλ, ην εξψηεκα πψο έλαο ζξεζθεπηηθφο
θαη εθθιεζηαζηηθφο ζηφρνο -ε ελφηεηα ησλ Δθθιεζηψλ- µεηαηξέπεηαη ζε πνιηηηθφ
θαη κεηαηνπίδεηαη ζηε ζθαίξα ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ζπκθεξφλησλ ησλ
επξσπατθψλ θξαηψλ.
ην πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ πνπ παξαηεξείηαη απφ ηηο βεληδειηθέο
θπβεξλήζεηο, ηέζεθε απφ λσξίο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο εθθιεζίαο. Ζ πξνζέγγηζε
ηεο αγγιηθαληθήο µε ηελ νξζφδνμε εθθιεζία ππεξέηεζε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο
εθθιεζίαο πνπ επηρεηξείηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέµνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ε
επηδησθφκελε έλσζε ησλ δπν εθθιεζηψλ εμππεξέηεζε πηζηά ηελ ηδέα ηεο εζληθήο
νινθιήξσζεο. Πψο ζπλέπεζαλ, φκσο, θαη ζπκπνξεπηήθαλ ηα βξεηαληθά ζπµθέξνληα
µε ηηο ειιεληθέο εζληθέο θαη εθζπγρξνληζηηθέο επηδηψμεηο; Πψο ε έλσζε ησλ δπν
εθθιεζηψλ ζα πξνζέθεξε ζηε Βξεηαλία ηελ αλαδξνκηθή απηνθξαηνξηθή
λνµηµνπνίεζε πνπ επηδίσθε θαη ε Ρσζία, µέζσ ηεο θαηάθηεζεο ηεο
Κσλζηαληηλνππφιεσο; Ζ ελσµέλε εθθιεζία ζα απνηεινχζε ηελ ζπκβνιηθή
επηθχξσζε ηεο αγγινζαμνληθήο θπξηαξρίαο, ηαπηίδνληαο ηελ νξζφδνμε Οηθνπκέλε
µε ηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία; Σν δηαθχβεπκα, ινηπφλ, ηεο «ζξεζθεπηηθήο
ελφηεηαο» ηίζεηαη φρη ηφζν απφ ηελ ζθνπηά ηεο δνγκαηηθήο ζενινγίαο, φζν ζην
ζηαπξνδξφκη ηεο κειέηεο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, ηεο πνιηηηθήο θαη δηπισκαηηθήο
ηζηνξίαο θαη ηεο θνηλσληνινγίαο ησλ ζξεζθεηψλ.

Μαξία-Διέλε Δπζπκίνπ
Ζ δηαπινθή ηεο Θξεζθείαο θαη ηεο Πνιηηηθήο ζην Βηβιηθό Ηζξαήι:
νη πεξηπηώζεηο ησλ Βαζηιέσλ Άραδ, Δδεθία θαη Μαλαζζή
ηα πξψηα βήκαηα ηνπ ιανχ ηνπ Ηζξαήι κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζηε Γε ηεο
Υαλαάλ, ην πνιηηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηνπ ιανχ είλαη νκηριψδεο, θαζψο ηελ
«εμνπζία» αζθνχλ ζξεζθεπηηθνί εγέηεο γλσζηνί σο Κξηηέο. Ζ έιεπζε ησλ Λαψλ ηεο
Θαιάζζεο θαη ε αδπλακία επαξθνχο δηαδνρήο ηνπ ηειεπηαίνπ Κξηηή ακνπήι νδεγεί
ζηελ εγθαζίδξπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Βαζηιείαο θαη ηεο Ζλσκέλεο Μνλαξρίαο κε ηνπο
πεξίθεκνπο Βαζηιείο ανχι, Γαβίδ θαη νινκψληα. Ζ δηάζπαζε ηεο Ζλσκέλεο
Βαζηιείαο ζε Βφξεην θαη Νφηην Βαζίιεην δηθαηνινγείηαη απφ ην ζπληάθηε ηνπ
βηβιηθνχ θεηκέλνπ σο ηηκσξία γηα ηε ζξεζθεπηηθή απνζηαζία ηνπ ιανχ. ην
επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηίζεληαη νη ηξεηο βαζηιείο Άραδ, Δδεθίαο θαη Μαλαζζήο
θαη εξεπλάηαη ην θαηά πφζν ε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο είλαη άξηηα ζπλδεδεκέλε κε
ηελ ππαθνή ζηε ζξεζθεία ηνπ Γηαρβέ θαη ην θαηά πφζν ε αξραηνινγία δχλαηαη σο
αξσγφο επηζηήκε λα επηβεβαηψζεη ηελ εηθφλα ηνπ βηβιηθνχ θεηκέλνπ.

Μαίξε Δπζηαζίνπ
νινκώλ ν Κύξηνο ησλ δαηκόλσλ. Ζ θαηαζθεπή κηαο πξώηκεο
ρξηζηηαληθήο δαηκνλνινγίαο θαη ε ηδενινγηθή ηεο ηνπνζέηεζε θαηά ηελ
πξώηκε κεηαθσλζηαληίλεηα πεξίνδν
Θέκα ηεο αλαθνίλσζεο είλαη έλα θείκελν κε ην φλνκα «Γηαζήθε
νινκψληνο», ην νπνίν ε εξεπλήηξηα κειεηά γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο ηεο
εξγαζίαο. πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ππφζεζεο: ηελ επνρή ηεο νηθνδφκεζεο ηνπ
αξραίνπ λανχ ζηελ Ηεξνπζαιήκ, ν βαζηιηάο νινκψλ ιακβάλεη απφ ηνλ Θεφ κέζσ
ηνπ αξραγγέινπ Μηραήι έλα δαρηπιίδη κε ζθξαγίδα, κε ην νπνίν ζθξαγίδεη θαη
ππνηάζζεη φινπο ηνπο δαίκνλεο πνπ ππάγνληαη ζηνλ άξρνληα ησλ δαηκνλίσλ
Βεειδεβνχι. Με ηελ βνήζεηα ησλ ππνηαγκέλσλ δαηκφλσλ, ν νινκψλ ρηίδεη ην λαφ
θαη ζηεξεψλεη ηε βαζηιεία ηνπ. ην ηέινο φκσο ηνπ επηθπιάζζεηαη ε πηψζε.
Σν θείκελν ρξνλνινγείηαη ζηνλ 4ν αη. κ.Υ., επνρή ηεο πνιηηηθήο λίθεο αιιά
φρη αθφκε νξηζηηθήο επηθξάηεζεο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θαη παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ
θαζψο απνηειεί ηδενινγηθφ πξντφλ κηαο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ πνπ ζπκππθλψλεη
κέζα απφ κηα παξαδεηγκαηηθή ηζηνξία ιατθνζξεζθεπηηθέο θαη ζενινγηθέο αληηιήςεηο
ηεο κεζνγεηαθήο αξραηφηεηαο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηα ρξηζηηαληθά πιαίζηα θαη
ζηελ ηδενινγία ηνπ ππφ ίδξπζε ρξηζηηαληθνχ θξάηνπο.
Σνλ 4ν αη. ν Κσλζηαληίλνο εληζρχεη πνιηηηθά ηνλ Υξηζηηαληζκφ θαη
αλνηθνδνκνχληαη ζηνπο Αγίνπο Σφπνπο ν Ναφο ηεο Γέλλεζεο ζηε Βεζιεέκ θαη ν
Ναφο ηεο Αλάζηαζεο ζηνλ απνθαινχκελν ιφθν ηνπ Γνιγνζά. εκαληηθέο ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη νη καξηπξίεο ηεο επνρήο πσο ζηνλ Ναφ ηεο Αλάζηαζεο
θπιαζζφηαλ σο θεηκήιην ην δαρηπιίδη ηνπ νινκψληα..
Θέκαηα πξνο δηεξεχλεζε απνηεινχλ:
α) Ζ εμνπζηαζηηθή ζρέζε ηνπ βαζηιηά νινκψληα πξνο ηνπο δαίκνλεο, πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ ζρέζε δεζπφηε-δνχινπ, θαζψο θαη ε γεληθφηεξε αληηζηνηρία
θνηλσληθνπνιηηηθήο θαη κεηαθπζηθήο ηάμεο.
β) Ζ δηεξεχλεζε ησλ βιαπηηθψλ ελεξγεηψλ ησλ δαηκφλσλ, ε παξνπζίαζε ησλ νπνίσλ
παξέρεη ηζρπξέο ελδείμεηο γηα πνιηηηθή ρξήζε ηνπ κεηαθπζηθνχ θφβνπ.
γ) Ζ πηζαλή αληηζηνηρία ηεο ίδξπζεο ηνπ Νανχ ηνπ νινκψληα κε ηελ λέα ηδξπηηθή
πξάμε ηνπ θξάηνπο σο Νέαο Ηεξνπζαιήκ.

Ησάλλα Ενύκπεξε
Οη Πέξζεο Μάγνη θαη ν Υξηζηηαληζκόο. Πνιεκηθή θαη πξνπαγάλδα
ζε ζρέζε κε ηνπο Μάγνπο ζηα έξγα ησλ Υξηζηηαλώλ εθθιεζηαζηηθώλ
ζπγγξαθέσλ, ησλ Παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο θαη ζηνπο Βίνπο ησλ αγίσλ
ηνπ 4νπ, 5νπ θαη 6νπ αη.
Δπί αζαληδψλ (226-637 κ.Υ.), νη Μάγνη (ηεξείο ηνπ Εσξνάζηξε) απέθηεζαλ
πιήξε θπξηαξρία ζην ρψξν ηεο ζξεζθείαο θαη είραλ άκεζε επηξξνή ζηελ θξαηηθή
εμνπζία πνπ ζηήξηδε ην Εσξναζηξηζκφ θαη ηνλ επέβαιε σο επίζεκε ζξεζθεία ζε
φινπο ηνπο ιανχο ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ Ηξάλ.
Οη Μάγνη εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηηο Βπδαληηλέο πεγέο σο άλζξσπνη ηεο
ηδηαίηεξεο εκπηζηνζχλεο ηνπ Πέξζε Μεγάινπ Βαζηιηά θαη θαίλεηαη πσο ηνλ
επεξεάδνπλ φρη κφλν ζε ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα, αιιά θαη ζε θαζαξά πνιηηηθά θαη
ζηξαηησηηθά ζέκαηα. Kαηά ηε βαζηιεία ηνπ απψξ Β΄ (309 – 379), ε κεηαζηξνθή
ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηνλ ρξηζηηαληζκφ έθεξε ηνπο ρξηζηηαλνχο ηεο Πεξζίαο ζε
δχζθνιε ζέζε. Οη ρξηζηηαλνί ππήθννη ζεσξνχληαλ απηνκάησο χπνπηνη σο
θαηάζθνπνη ησλ Ρσκαίσλ ερζξψλ.
Ο πφιεκνο κεηαμχ ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ (Βπδαληίνπ – Πεξζίαο)
εμειίρζεθε έηζη θαηά ηνπο πξψηνπο κεηαρξηζηηαληθνχο αηψλεο πεξηζζφηεξν ζε
ηδενινγηθφ πφιεκν παξά ζε ζηξαηησηηθφ, κηα θαη πνπ θαη νη δχν δπλάκεηο επηδίσθαλ
παξάιιεια κε ηνλ πνιηηηθφ έιεγρν εδαθψλ θαη ηε κεηαζηξνθή ησλ ιαψλ πνπ
ήιεγραλ ζηε δηθή ηνπο ζξεζθεπηηθή ηδενινγία. ηνλ πφιεκν απηφ νη Μάγνη
αλαδεηθλχνληαη σο νη θχξηνη αληίπαινη ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηε δηάδνζε ηνπ
ρξηζηηαληζκνχ ζηνπο ιανχο ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ Ηξάλ θαη ηνπ νξάκαηνο γηα ηε
δεκηνπξγία ηεο παγθφζκηαο ρξηζηηαληθήο νηθνπκέλεο. Γηα απηφ θαη ζηνρνπνηνχληαη
(ελίνηε θαη δαηκνλνπνηνχληαη) απφ ηνπο Δθθιεζηαζηηθνχο ζπγγξαθείο θαη ηνπο
Παηέξεο ηεο Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο.
Παξάιιεια, ν αληαγσληζκφο ησλ δχν ζξεζθεηψλ νδήγεζε ηνπο ζεσξεηηθνχο
ηεο Υξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο ζηελ άθξαηε εθκεηάιιεπζε ηνπ ζέκαηνο ησλ Μάγσλ
ηεο Βεζιεέκ θαη ηεο πξνζθχλεζεο ηνπ Θείνπ Βξέθνπο. Ο Σεξηπιιηαλφο (155 – 220
κ.Υ.) κεηέηξεςε ηνπο Μάγνπο ζε βαζηιείο, ελψ ν ςεπδν-Υξπζφζηνκνο ηνπο
παξνπζίαζε λα πξνζειπηίδνληαη απφ ηνλ απφζηνιν Θσκά θαηά ην ηεξαπνζηνιηθφ
ηνπ ηαμίδη ζηελ Πεξζία θαη ηελ Ηλδία.
Οη Βίνη ησλ ρξηζηηαλψλ καξηχξσλ φπσο ηνπ Δπηζθφπνπ Μαξνπζά θαη ηεο
Αγίαο ηξήλ, αλαδεηθλχνληαη σο έλα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα άζθεζε
ζξεζθεπηηθήο πξνπαγάλδαο.

Νεθέιε Κατκαθά
Αηηηθόλ Παλειιήληνλ: Έλαο ζεζκόο ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξηθήο
επνρήο κε πνιηηηθέο ζηνρεύζεηο θαη ζξεζθεπηηθά ζπκθξαδόκελα
Ζ αλαθνίλσζε ζα βαζηζηεί ζηελ εξγαζία πνπ παξνπζηάζηεθε ζηα πιαίζηα
κεηαπηπρηαθνχ ζεκηλαξίνπ κε ζέκα ηελ έλσζε ηνπ «Παλειιελίνπ», ελφο ζπλδέζκνπ
ειιεληθψλ πφιεσλ κε βαζηθή ηνπ απνζηνιή ηε δηνξγάλσζε ηεο απηνθξαηνξηθήο
ιαηξείαο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή ιαηξεπηηθψλ εθδειψζεσλ, ν νπνίνο ηδξχζεθε
ζηελ Αζήλα, ην 131/2 κ.Υ. απφ ηνλ απηνθξάηνξα Αδξηαλφ.
Βαζηθνχο άμνλεο ηεο αλαθνίλσζεο ζα απνηειέζνπλ νη πνιηηηθέο ζηνρεχζεηο
πνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ -κέζσ ηεο έλσζεο ηνπ Παλειιελίνπαπφ ηελ πιεπξά ηεο θεληξηθήο απηνθξαηνξηθήο εμνπζίαο, απφ ηελ πιεπξά ησλ
ειιεληθψλ πφιεσλ θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ειίη ησλ πφιεσλ.
Δηδηθφηεξα, απφ ηελ πιεπξά ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ζα εμεηαζηεί αθελφο ε
πξνζπάζεηα ζχδεπμεο ηνπ δηακνξθσκέλνπ, θαηά ηε ξσκατθή επνρή, πνιηηηθνχ θαη
ζξεζθεπηηθνχ status quo, κε έλα ήδε πξνυπάξρνλ ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ παξειζφλ
θαη, αθεηέξνπ ε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ζηελφηεξσλ δεζκψλ, ηφζν κεηαμχ ησλ
πφιεσλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ πφιεσλ θαη ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο πάλσ ζηε βάζε ηνπ
παξειζφληνο απηνχ.
Απφ ηελ πιεπξά ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ ζα εμεηαζηεί ε πξνζπάζεηα
ζηελφηεξεο ζχλδεζεο -κέζσ ηνπ Παλειιελίνπ θαη κε φρεκα ηελ απηνθξαηνξηθή
ιαηξεία- κε ηελ θεληξηθή εμνπζία, νη βιέςεηο πνπ επηδηψθεη λα πξαγκαηνπνηήζεη
απηή ε ζχλδεζε αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ησλ πφιεσλ,
φζν θαη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.
Σέινο, απφ ηελ πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ειίη, ζα εμεηαζηεί ε πξνζπάζεηα
πξαγκαηνπνίεζεο πξνζσπηθψλ ζηνρεχζεσλ, φπσο ε πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπο
ζηαδηνδξνκίαο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ έλσζε ηνπ «Παλειιελίνπ».

Κώζηαο Καηζάπεο
Νενιαία, ζξεζθεπηηθό ζπλαίζζεκα θαη Δθθιεζία
ζηελ Διιάδα ησλ ζπληαγκαηαξρώλ
ηε δηάξθεηα ηεο Απξηιηαλήο Γηθηαηνξίαο ηνπ 1967 ε αληίιεςε φηη κηα
βαζηθή αηηία ηνπ «πξνβιήκαηνο – λενιαία», δειαδή ηεο αλάδπζεο ζην πξνζθήλην
(ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60) κηαο λενιαίαο κε ακθηζβεηεζηαθά
πξνηάγκαηα, βξηζθφηαλ ζηελ ππνρψξεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ησλ
λέσλ, νδήγεζε ζηελ απφθαζε λα ιεθζνχλ ζπληνληζκέλεο δξάζεηο κε ζηφρν ηελ
επηζηξνθή ηεο ειιεληθήο λενιαίαο ζηνλ «νξζφ δξφκν». ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ
‟60 ν θίλδπλνο γηα ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ λέσλ θαίλεηαη λα πεγάδεη απφ
δηάθνξα ζεκεία: γηα ηνπο πνιηηηθνπνηεκέλνπο ηεο Αξηζηεξάο, ε ζξεζθεία απνηειεί,
ζχκθσλα κε ηηο αλαιχζεηο ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο 21εο Απξηιίνπ, έλαλ παξαδνζηαθφ
αληίπαιν, δεδνκέλεο ηεο γλσζηήο άπνςεο ηνπ Μαξμ γηα ηε ρξήζε ηεο ζξεζθείαο σο
«φπηνπ ηνπ ιανχ». Γηα ηνπο (ζεσξεηηθά απνιηηηθνπνηεκέλνπο) κεηέρνληεο ζηε
λεαληθή θνπιηνχξα λένπο, ε ζξεζθεία θαίλεηαη λα έρεη έλαλ πιήξσο ππνβαζκηζκέλν
ξφιν, θαζψο ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ «παξαδνζηαθή» εζηθή είλαη απφιπηε.
Σέινο, γηα ηνπο εληαγκέλνπο ζηα λεαληθά θηλήκαηα ηεο ακθηζβήηεζεο ε έλλνηα ηνπ
«ζείνπ» θαίλεηαη λα έρεη απνθηήζεη έλα εληειψο θαηλνχξγην πεξηερφκελν: νη ρίπηο
θιεξηάξνπλ κε ηηο θνζκνζεσξίεο ηεο Αλαηνιήο θαη ην δηαινγηζκφ, ηε ζηηγκή πνπ
ρηιηάδεο «αθνχξεπηνη θαη ξππαξνί λένη» πεξλνχλ απφ ηελ Αζήλα, πξνλνκηαθφ
ζηαζκφ ηνπ “hippie trail” ηαμηδηνχ ηνπο πξνο ην Καηκαληνχ θαη ηηο Ηλδίεο.
Ζ Γηθηαηνξία ηεο 21εο Απξηιίνπ έρεη ζέζεη εμαξρήο σο ζηφρν ηεο ηελ
επαλαθνξά ηεο λενιαίαο ζηνλ «νξζφ δξφκν». ηελ θαηεχζπλζε απηή κηα
ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζηφρν ηελ αλάζρεζε ησλ
«θαηαζηξνθηθψλ» επηξξνψλ πνπ έρνπλ θαηαζηήζεη ηε λενιαία δηεζλψο «δπζήλεηα»
θαη εμεγεξκέλε. Δθθιεζία, παξαεθθιεζηαζηηθέο νξγαλψζεηο θαη θαηερεηηθά, ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, θαινχληαη λα επαλαθέξνπλ ζην
δξφκν ηεο ρξεζηήο ζπκπεξηθνξάο κηα λενιαία, γηα ηελ νπνία, φπσο ιέεη ν Σδνλ
Λέλνλ ζην ηξαγνχδη ηνπ “God”, ν Θεφο δελ θαίλεηαη λα είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν
απφ κηα ηδέα, κηα θαηαζθεπή (God is a concept…). ηελ εηζήγεζε απηή ζα
επηρεηξεζεί κηα αλαδξνκή ζηα βαζηθά ζεκεία ηνπ παξαπάλσ ζρεδίνπ.

Κσλζηαληίλα Κπξηαδή
Πνιηηηθή ησλ Βελεηώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Υάλδαθα
θαηά ηελ πξώηκε Βελεηνθξαηία: Νανί αθηεξσκέλνη ζηνλ Άγην Μάξθν
Ζ θαηάθηεζε ηεο Κξήηεο απφ ηνπο Βελεηνχο, ζηηο αξρέο ηνπ 13νπ αηψλα,
ππήξμε θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε κεηέπεηηα ηζηνξηθή ηχρε ηνπ λεζηνχ.
Δπηδηψθνληαο πνιηηηθή επηβνιή θαη εδξαίσζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπο, νη βελεηηθέο
αξρέο γλψξηδαλ φηη γηα λα θαηαθέξνπλ λα ειέγμνπλ ηνλ ληφπην πιεζπζκφ έπξεπε λα
θφςνπλ φινπο ηνπο δεζκνχο ηνπ ληφπηνπ θιήξνπ κε ην Παηξηαξρείν
Κσλζηαληηλνχπνιεο. Έηζη, αληηθαηέζηεζαλ ηνλ νξζφδνμν αξρηεπίζθνπν κε ιαηίλν
ππάγνληαο ηελ θξεηηθή εθθιεζία ζηνπο πξσηνπαπάδεο θαη επέηξεςαλ ηε ρεηξνηνλία
ηνπ νξζφδνμνπ θιήξνπ κφλν ζε βελεηνθξαηνχκελεο πεξηνρέο εθηφο Κξήηεο. Ζ
αθηέξσζε ζξεζθεπηηθψλ θηεξίσλ ζηνλ Άγην Μάξθν, πξνζηάηε ηεο Βελεηίαο θαη
ζπκβφινπ ηεο θπξηαξρίαο ηεο, πνπ έγηλε ηα πξψηα ρξφληα ηεο θαηάθηεζεο ησλ
Βελεηψλ, είρε σο θχξην ζθνπφ ηε λνκηκνπνίεζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζην λεζί.
Οη ιηγνζηέο πιεξνθνξίεο γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηε δξαζηεξηφηεηα έμσ απφ ην
Υάλδαθα θαζηζηνχλ ηηο λνηαξηαθέο πξάμεηο ηνπ 14νπ αηψλα ζεκαληηθφηαηεο γηα ηε
κειέηε ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ αλζξψπσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ
ηξφπνπ δηείζδπζεο ηεο δηνηθεηηθήο κεραλήο ζηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο, αθφκε θαη ζε ζέκαηα ζξεζθεπηηθήο επιάβεηαο.
ηελ πεξίπησζή καο, ην ρηίζηκν κηαο εθθιεζίαο αθηεξσκέλεο ζηνλ Άγην
Μάξθν ζηελ επαξρία Πεδηάδνο πνπ θαηαγξάθεηαη ζε κηα ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε,
θαηαδεηθλχεη ηελ πνιηηηθή έθθξαζε πνπ εκπεξηέρεη κηα θίλεζε ζξεζθεπηηθνχ θαη‟
αξράο πεξηερνκέλνπ. Ο ρνξεγφο-αθηεξσηήο ηεο εθθιεζίαο πνπ αλήθεη ζηελ
νηθνγέλεηα Dandulo ζπλάπηεη ζπκβφιαην γηα λα γθξεκηζηεί ε εθθιεζία θαη ζηε ζέζε
ηεο αλαιακβάλεη ηα έμνδα γηα λα ρηηζηεί φκνηα εθθιεζία αθηεξσκέλε ζηνλ Άγην
Μάξθν. Έλα ηέηνην γεγνλφο θαίλεηαη φηη δελ είλαη ηπραίν. Ο Dandulo κε απηή ηνπ
ηελ θίλεζε εθθξάδεη ηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ηεο Βελεηίαο γηα ηελ νπνία νη δπηηθνί
λανί δελ απνηεινχζαλ απιά ρψξνπο ιαηξείαο ηεο ιαηηληθήο εθθιεζίαο, αιιά θπξίσο
έθθξαζε ηεο πνιηηηθήο δχλακεο πνπ ζπλδεφηαλ ή επεξέαδε ηε ρνξεγία ηνπο. Έηζη ν
Άγηνο Μάξθνο ελζσκαηψλεη θαη ηελ πνιηηηθή ηαπηφηεηα ηνπ θξάηνπο πνπ
εθπξνζσπνχζαλ νη Dandulo.

νθνθιήο Κσηζόπνπινο - ηόηνο Αρηιιέαο - Σδεξίλε Δηξήλε
Οζσκαλνί θαη κεηαβπδαληηλή κνξθνινγία.
Πνιηηηθή επηβνιή, θνηλσληθή επίδξαζε θαη εζληθή αληίδξαζε
σο αξρηηεθηνληθή έθθξαζε ζε λανύο ηνπ λνκνύ Φιώξηλαο
ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε παξνπζηάδνληαη ηξεηο κεηαβπδαληηλνί λανί ηνπ
λνκνχ Φιψξηλαο πνπ απνηέιεζαλ εληαία κειέηε ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο.
Πξφθεηηαη γηα ην λαφ ηεο Γελλήζεσο ηεο Θενηφθνπ ζηηο Κάησ Κιεηλέο (1838), ηνλ Άγην
Γεκήηξην ζην Παξφξη (1837) θαη ηνλ Άγην Νηθφιαν ζην Κξαηεξφ (1836). Μεηαμχ ηνπο
νη λανί ζπλδένληαη άκεζα αθελφο ιφγσ ηεο κηθξήο γεσγξαθηθήο θαη ρξνλνινγηθήο
απφζηαζεο, θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ δσγξαθηθνχ ηνπο δηαθφζκνπ πνπ απνδίδεηαη ζηελ
ίδηα νκάδα ρηνλαδηηψλ αγηνγξάθσλ, νη νπνίνη έδξαζαλ ζηελ πεξηνρή γηα πεξηζζφηεξν
απφ έλαλ αηψλα. Σα ζηνηρεία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα αλαιπζνχλ, απνηεινχλ κέξνο
ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη αξραηνινγηθήο ηεθκεξίσζεο, ε νπνία απνηέιεζε ζεκαληηθφ
θνκκάηη ηεο κειέηεο απνθαηάζηαζεο. Ζ ηεθκεξίσζε απνηειείηαη θαη‟ αξράο απφ ζρέδηα
απνηχπσζεο γηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιαζηθή κέζνδνο αιιά θαη φξγαλα laser
θαη GPS. Δπίζεο, ε ιεπηνκεξήο θσηνγξάθεζε θαη ε αλάιπζε ησλ εηθφλσλ ζε
ππνινγηζηή απνδείρζεθε θαίξηαο ζεκαζίαο γηα κλεκεία πνπ έρνπλ ππνζηεί εθηεηακέλεο
θζνξέο θαη έληνλεο αιινηψζεηο. Αζθαιψο, ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζε θείκελα θαη
θσηνγξαθίεο, αιιά, θπξίσο, νη καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ απνηέιεζαλ ζεκαληηθφ νδεγφ
γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ησλ λαψλ κέζα ζην ρξφλν.
Παξά ηα πνιιά ζπλδεηηθά ζηνηρεία ησλ ηξηψλ λαψλ (απφζηαζε, ρξνλνινγία,
δσγξαθηθή), ζηε κνξθνινγία θαη ζην κέγεζνο δελ ππάξρεη ζρεδφλ θακία αληηζηνηρία. Ο
λαφο ησλ Κιεηλψλ είλαη κνλφρσξνο μπιφζηεγνο λαφο κε ραγηάηη, δίρσο θσδσλνζηάζην
θαη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ (ΜxΠxΤ) 17x9x5 κέηξσλ. Ο λαφο ηνπ Παξνξίνπ είλαη
ακαξνζθεπήο (ίζσο ην κνλαδηθφ δείγκα ζηελ πεξηνρή), κνλφρσξνο δξνκηθφο,
δηαζηάζεσλ 17x11x6 κε μχιηλν θσδσλνζηάζην 9 κέηξσλ σο ζπλέρεηα ηνπ ραγηαηηνχ. Ο
λαφο ηνπ Κξαηεξνχ είλαη κία ηξίθιηηε μπιφζηεγε βαζηιηθή κε κεηαγελέζηεξν ιηζφθηηζην
θσδσλνζηάζην χςνπο 13 κέηξσλ θαη γεληθέο δηαζηάζεηο 20x14x7. Απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο
ηεθκεξίσζεο κε ηελ αλάιπζε ησλ ηζηνξηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ
θαηαλννχκε ηελ έληνλε κνξθνινγηθή αλνκνηνκνξθία. Γηαθξίλνπκε ινηπφλ, φηη ζηηο
Κιεηλέο φπνπ έδξεπε ν Μπέεο ηεο πεξηνρήο, ν λαφο είλαη κηθξφο θαη θιεηζηνθνβηθφο
γεγνλφο πνπ καξηπξεί κία θνβηζκέλε ρξηζηηαληθή θνηλφηεηα. ην Παξφξη, ζην νπνίν δελ
θαηνηθνχζαλ Σνχξθνη αιιά νη επαθέο καδί ηνπο ήηαλ ζπρλέο, ν λαφο είλαη κεγαιχηεξνο
θαη αξγφηεξα πξνζηέζεθε ην θσδσλνζηάζην, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη κία επηφηεξε
ζπκβίσζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Σέινο ζην Κξαηεξφ, φπνπ δελ εγθαηαζηάζεθαλ πνηέ
Σνχξθνη θαη ήηαλ, ιφγσ ζέζεο, αξθεηά απνκνλσκέλν, θαηαζθεπάδεηαη, ζπγθξηηηθά, έλαο
κεγαινπξεπήο λαφο ζε ξπζκφ θαη δηαζηάζεηο κε έλα κεηαγελέζηεξν επηβιεηηθφ
θσδσλνζηάζην θαη κάιηζηα κε ρξήζε πνιεκίζηξαο. πκπεξαίλνπκε έηζη, φηη ν ηχπνο θαη
ην κέγεζνο ησλ λαψλ δελ ζρεηίδνληαλ απνθιεηζηηθά κε ηελ νζσκαληθή λνκνζεζία, αιιά
θαη κε ηνλ ηχπν ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ
νκάδσλ.

Θαλάζεο Λάγηνο
Από ηελ πνιηηηθή ηεο Θενινγίαο ζηε ζενινγία ηεο Πνιηηηθήο:
ε θνπθσηθή γελεαινγία ηνπ θξηηηθνύ ιόγνπ
Δίζηζηαη λα αληηιακβαλφκαζηε ηε λεσηεξηθφηεηα σο ην ζεκείν ξήμεο ζηε
καθξφρξνλε ζπκπινθή θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ Θξεζθείαο θαη Πνιηηηθήο,
ηαπηίδνληαο ην θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ κε ηελ επηθξάηεζε ηεο Πνιηηηθήο επί ηεο
Θξεζθείαο ή κε ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν Οξζνινγηζκφο θαη ε Μεηαθπζηθή
αθνινχζεζαλ δηαθνξεηηθή πνξεία. Δίζηζηαη, επίζεο, λα ζεσξνχκε σο απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ζπκβάληνο ηεο λεσηεξηθφηεηαο ηελ εκθάληζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ λεψηεξνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ (discourse), ν νπνίνο ππνηίζεηαη πσο
έρεη αλαιάβεη κία θαη‟ εμνρήλ θξηηηθή ιεηηνπξγία πνπ ζηέθεηαη κε αληηθεηκεληθφηεηα
απέλαληη ηφζν ζηηο ππεξβάζεηο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ, φζν θαη ζε απηέο ηνπ πνιηηηθνχ
ιφγνπ.
Ζ εηζήγεζε, κέζα απφ κία αλάιπζε ηεο δηάιεμεο πνπ έδσζε ην 1978 ν
Foucault κε ηίηιν “Qu‟ est-ce que la Critique?” (“Ση Δίλαη Κξηηηθή;”) απνπεηξάηαη λα
εμεηάζεη ηηο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο ζπλεπαγσγέο πνπ έρεη γηα ηελ άζθεζε ηφζν
ηνπ θηινζνθηθνχ ιφγνπ, φζν θαη ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο, ε ηζηνξηθν-θηινζνθηθή
πξαθηηθή ηεο αξραηνινγηθήο θαη γελεαινγηθήο αλάιπζεο ηνπ παξειζφληνο ηνπ
δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ θνπθσηθή γελεαινγία ηεο Κξηηηθήο, ιακβάλνληαο σο
αθεηεξηαθφ ζεκείν ξήμεο ην θίλεκα ηεο Μεηαξξχζκηζεο αλαδεηθλχεη φρη κφλν ηε
ζπγγέλεηα πνπ παξνπζηάδεη ε ηζηνξία ηεο Θξεζθείαο θαη ηεο Πνιηηηθήο ζηε ραξαπγή
ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ κέζα απφ ην πξφβιεκα ηεο δηαθπβέξλεζεο
(governmentality) ησλ ζπλεηδήζεσλ ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη ηα εξσηήκαηα πνπ
πξνθαιεί γηα ην ίδην ην παξφλ ηεο λεσηεξηθφηεηαο ε αξξαγήο ζχλδεζε ηεο Γλψζεο
κε ηελ Δμνπζία, ήηνη ην κφξθσκα πνπ απνθαινχκε Δπηζηήκε. Αλαπφθεπθηα, κία
δηεξψηεζε κέζσ απηήο ηεο ηζηνξηθν-θηινζνθηθήο πξννπηηθήο έρεη θαζνξηζηηθέο
ζπλέπεηεο γηα ηελ απηνζπλείδεζε ηεο ίδηαο ηεο λεσηεξηθφηεηαο, θαζψο δηα ηεο
αλάδεημεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ θξηηηθνχ ιφγνπ ππνλνκεχεηαη ε λαξθηζζηζηηθή εηθφλα
πνπ έρεη θηινηερλήζεη ν Γηαθσηηζκφο γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαη ηίζεηαη έλα
εξσηεκαηηθφ δίπια ζηελ επηζηεκνληθή βεβαηφηεηα θαη ηελ αληζηνξηθή ππεξνςία κε
ηελ νπνία ε λεψηεξε πνιηηηθή νξζνινγηθφηεηα αληηκεηψπηζε θαη αληηκεησπίδεη ηε
ζξεζθεπηηθή κεηαθπζηθή παξαβιέπνληαο ηνλ θίλδπλν λα έρνπκε νδεγεζεί απφ κία
πνιηηηθή ηεο Θενινγίαο ζε κία ζενινγία ηεο Πνιηηηθήο.

Μηξάληα Λάια
Θξεζθεία θαη Πνιηηηθή: Αλαζήκαηα ησλ ειιεληζηηθώλ εγεκόλσλ
ζηα Παλειιήληα Ηεξά
Οη ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο θαη νη αγψλεο πνπ δηεμάγνληαλ ζηα παλειιήληα
ηεξά, Οιπκπία, Γειθνί, Ηζζκία θαη Νεκέα, απνηέιεζαλ εμαξρήο πξφζθνξα πεδία γηα
ηελ άζθεζε πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο, ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ ησλ αλαζεκάησλ είηε
θξαηψλ είηε ζεκαηλνπζψλ πξνζσπηθνηήησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ειιεληζηηθήο
πεξηφδνπ, παξά ηνπο ξηδηθνχο πνιηηηθνθνηλσληθνχο θαη ζξεζθεπηηθνχο
κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ επήιζαλ κεηά ηε δεκηνπξγία ησλ ειιεληζηηθψλ βαζηιείσλ, ηα
παλειιήληα ηεξά δηαηήξεζαλ ζε επξεία θιίκαθα ηελ αίγιε θαη ηνλ ζπκβνιηθφ ξφιν
ηνπο.
ην πιαίζην απηφ, ε παξνχζα αλαθνίλσζε ζα παξνπζηάζεη ηηο ηδηαίηεξεο
ζρέζεηο πνπ αλέπηπμαλ ζπγθεθξηκέλνη εγεκφλεο κε παλειιήληα ηεξά, φπσο απηέο
δηαθαίλνληαη κέζα απφ ηελ πξνζθνξά αλαζεκάησλ. Με βάζε ηα αξραία θείκελα, ηηο
επηγξαθέο θαη ηα αξραηνινγηθά θαηάινηπα, ζα αλαιπζνχλ εηδηθφηεξα ηα αλαζήκαηα
ησλ Πηνιεκαίσλ θαη ησλ ειεπθηδψλ ζηελ Οιπκπία θαη ησλ Αηηαιηδψλ ζηνπο
Γειθνχο. Έκθαζε ζα δνζεί ζην είδνο θαη ηε κνξθή ηνπο, ζην ρψξν πνπ απηά
θαηαιάκβαλαλ κέζα ζην ηεξφ θαη, θπξίσο, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμππεξεηνχζαλ
ηνπο θαηά πεξίζηαζε πνιηηηθνχο ζηφρνπο ησλ αλαζεηψλ.
Θα εμεηαζζεί, επίζεο, ε γεληθφηεξε παξνπζία ησλ ειιεληζηηθψλ εγεκφλσλ
ζηα παλειιήληα ηεξά κε ηηο δσξεέο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αγψλεο, ελψ ζα γίλνπλ
αλαθνξέο θαη ζε κλεκεία πνπ αλαηέζεθαλ πξνο ηηκήλ ηνπο εθ κέξνπο θξαηψλ θαη
ηδησηψλ ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Σέινο, ηα εμεηαδφκελα αλαζήκαηα ζα εληαρζνχλ ζηε
επξχηεξε ζεκαηηθή ηεο αλάζεζεο θαη δσξεάο θηεξίσλ θαη αγαικάησλ ζηνλ ειιαδηθφ
ρψξν -ηφζν ζε ηεξά φζν θαη ζε πφιεηο- απφ ηελ πιεπξά ησλ ειιεληζηηθψλ εγεκφλσλ,
σο κέζν άζθεζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη δηάρπζεο ηεο ηδενινγίαο ηνπο, αιιά
θαη σο κέζν γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο εμνπζίαο ηνπο.

ηέιηνο Λεθάθεο
Σα ηεξά ηνπ Γειίνπ Απόιισλα ζην Αηγαίν:
Franchise ιαηξείαο ή πνιηηηθή ζενζέβεηα;
Ζ αλαθνίλσζε -κέξνο ηεο επί δηδαθηνξία έξεπλαο ηνπ νκηιεηή- αλαιχεη ην
ραξαθηήξα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ηεξψλ ηνπ Γειίνπ Απφιισλα ζηα λεζηά θαη ηηο
αθηέο ηνπ Αηγαίνπ θαηά ηνπο αξρατθνχο θαη θιαζηθνχο ρξφλνπο.
πγθεθξηκέλα, ε εηζήγεζε εξεπλά ηε ζρέζε ηνπ Παλειιελίνπ Ηεξνχ ηεο
Γήινπ κε ηα πεξηθεξεηαθά ηεξά ηνπ Γειίνπ Απφιισλα, ηε δηάδνζε ηεο ιαηξείαο ηνπ
ζενχ ζε ζρέζε κε ηα κεηαθηλνχκελα θέληξα εμνπζίαο, ην ξφιν ηεο ακθηθηπνλίαο ησλ
Ηψλσλ, αιιά θαη ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο πξαθηηθέο ηζρπξψλ πφιεσλ απηήλ ηελ
πεξίνδν, φπσο ε Νάμνο θαη ε Αζήλα.
Δπίζεο, κέζα απφ ηελ νπηηθή ηεο λεζησηηθήο αξραηνινγίαο πξνζεγγίδνληαη
επξχηεξα ζρήκαηα, φπσο ε χπαξμε ζξεζθεπηηθψλ δηθηχσλ, ε ζέζε θαη ε ιεηηνπξγία
πφισλ εμνπζίαο ζην Αηγαίν θαηά ηελ αξρατθή θαη θιαζηθή επνρή, ν ξφινο ησλ
νηθνλνκηθά αλεξρφκελσλ πφιεσλ, ε πνιηηηθή επηθπξηαξρία κέζσ ησλ ηεξψλ, νη
ηαθηηθέο ησλ αλαζέζεσλ θαη ηα πνιηηηζηηθά ηνπο ζεκαηλφκελα.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη κε ηε ζπγθξηηηθή θαη νξηδφληηα ζεψξεζε ζέζεσλ,
επξεκάησλ θαη καξηπξηψλ, δηεξεπλψληαη θξηηηθά έλα ζχλνιν απφ βηβιηνγξαθηθά
παξαδεδνκέλα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηεξψλ ηνπ Γειίνπ Απφιισλα, ηελ
επηθνηλσλία θαη δηθηχσζή ηνπο, ην ραξαθηήξα θαη ηηο εμαξηήζεηο ηνπο απφ ηζρπξά
θέληξα εμνπζίαο ζην Αηγαίν θαη άιια δεηήκαηα.

σθξάηεο Λνύπαο
Ζ θνηλή ρξήζε εηθνλνγξαθηθώλ πξνηύπσλ
από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα. Ζ απεπζείαο επαθή κε ηνλ ζεό
σο κέζν πνιηηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο θαζηέξσζεο
Ζ αλαπαξάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο ελφο αλζξψπνπ κε ηνλ ζεφ ππήξμε απφ
ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο κέζν αλάδεημεο θαη εκπέδσζεο ηεο πνιηηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο
ηνπ θαηαμίσζεο. Ζ εηθνλνγξαθηθή απηή παξάδνζε παξέκεηλε ζηαζεξή γηα ηηο
εηθαζηηθέο ηέρλεο δηακέζνπ ησλ αηψλσλ θαη δηαηεξήζεθε έσο ηε ζχγρξνλε επνρή.
Απφ ηελ Αξραηφηεηα, ην Βπδάληην, ηελ Αλαγέλλεζε, ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο κέρξη
θαη ζήκεξα, ε επαθή κε ηνλ ζεφ απνηέιεζε κφληκε έκπλεπζε, πεδίν γφληκεο
θαιιηηερληθήο παξαγσγήο θαη ζπλζήθε πξνβνιήο ηεο πξνλνκηαθήο ζέζεο πνπ
θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη έλα πνιηηηθφ, ζξεζθεπηηθφ ή άιιν πξφζσπν. Μάιηζηα, ε
«αλαθάιπςε» ηεο θαιιηηερληθήο θαη θηινινγηθήο θιεξνλνκηάο ηεο αξραηφηεηαο απφ
ηελ Αλαγέλλεζε θαη χζηεξα, επαλέθεξε εηθνλνγξαθηθά πξφηππα, ηδσκέλα πηα κέζα
απφ ην πξίζκα ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο.
Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε εμεηάδεη εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηελ ηέρλε, φπνπ
αθφκα θαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ην ζείν ζηνηρείν ππνβάιιεηαη κέζσ κηαο
ηδηαίηεξεο θαηάζηαζεο, θαηά ηελ νπνία παξηζηάλεηαη ε κνξθή. Ζ θαηάζηαζε ηεο
έθζηαζεο, κε ηελ «θεθιηκέλε θεθαιή θαη ηνπο αλεζηξακκέλνπο νθζαικνχο»
απνηειεί κηα θνξπθαία ζηηγκή ζηε δσή ελφο πξνζψπνπ, θαζψο ζπκβνιίδεη ηελ
ηδηαίηεξε πξνζσπηθή επαθή ηνπ κε ηνλ ζεφ, κέζσ ηεο νπνίαο αλαδεηθλχεηαη θαη
θαηαμηψλεηαη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη δσγξάθνη θαη γιχπηεο παξηζηάλνπλ ηελ
εηθνληδφκελε κνξθή πνπ εηζέξρεηαη ζην απφγεην ηεο δφμαο ηεο θαη επηβεβαηψλεη ηνλ
ξφιν θαη ηελ ζετθή απνζηνιή ηεο.
ηελ εηζήγεζε απηή ζα αλαδεηεζνχλ, αθφκε, νη απαξρέο ηεο «ζείαο
έθζηαζεο» θαη παξάιιεια ζα ζεκεησζεί θαη ε ηαηξηθή εθηίκεζε απηήο ηεο
θαηάζηαζεο. Γηα ηελ αλάδεημε ηνπ εηθνλνγξαθηθνχ απηνχ ηχπνπ θαη ηεο ζεκαζίαο
ηνπ, παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα κε έξγα ηεο αξραηφηεηαο, ηεο
Αλαγέλλεζεο θαη ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ.

Διέλε Μαξάληνπ
Ηεξνί ρώξνη: Σόπνη ιαηξείαο ή ρώξνη πνιηηηθήο εμνπζίαο;
Παξαδείγκαηα από ηελ θεληξηθή θαη λόηηα Πεινπόλλεζν
ησλ αξρατθώλ ρξόλσλ
Ζ έλλνηα ηεο ζξεζθείαο πάεη ηφζν πίζσ ρξνληθά φζν θαη ε ίδηα ε χπαξμε ηνπ
αλζξψπνπ. ηα πξψηα βήκαηά ηνπ ν άλζξσπνο έλησζε ηελ αλάγθε λα απνδψζεη
θάπνπ ηα αλεμήγεηα θαηλφκελα πνπ παξαηεξνχζε γχξσ ηνπ. ηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ
άξρηζε λα θαηαλνεί ην πεξηβάιινλ ηνπ, αιιά ε αλάγθε ηνπ λα απνδίδεη αθεξεκέλεο
έλλνηεο ζε δπλάκεηο έμσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ ζπλέρηζε λα ππάξρεη. Γηα ην ιφγν απηφ
θαη ε πίζηε ζε θάπνηεο αλψηεξεο δπλάκεηο-ζενχο ζπλέρηζε λα ηνλ αθνινπζεί ζε θάζε
βήκα ηεο δσήο ηνπ.
Καηά ηνπο πξψηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο, παξάιιεια κε ηε δηακφξθσζε κηαο
πην ζπγθξνηεκέλεο ζξεζθείαο, αξρίδεη λα παίξλεη ζάξθα θαη νζηά κηα κνξθή
αζηηθήο δσήο πνπ δεκηνπξγεί λένπο ζεζκνχο. Απηή ηελ επνρή αιιάδνπλ πνιιά απφ
ηα πξνεγνχκελα δεδνκέλα ηφζν ζηε ζξεζθεπηηθή δσή, φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα
ησλ αλζξψπσλ. Με ηνλ θαηξφ, ε ζξεζθεία αξρίδεη λα έρεη κηα ζηελή ζρέζε κε ηελ
πνιηηηθή θαη ηε δηαθπβέξλεζε ηεο θάζε πφιεο.
Απηφ πνπ ζα εξεπλεζεί ζηελ παξνχζα εηζήγεζε είλαη ε αιιειεπίδξαζε ηεο
ζξεζθείαο κε ηελ πνιηηηθή ζηελ Πεινπφλλεζν ησλ αξρατθψλ ρξφλσλ. Θα
παξνπζηαζηνχλ θάπνηνη ιαηξεπηηθνί ηφπνη πνπ απέθηεζαλ πνιηηηθή ζεκαζία θαη κε
ηα ρξφληα εμειίρζεθαλ ζε θέληξα πνιηηηθήο εμνπζίαο κε ζεκαληηθή δξάζε. Δπίζεο,
ζα εμεηαζηεί ε άλζηζε ησλ λέσλ πφιεσλ γχξσ απφ ηα ιαηξεπηηθά θέληξα ηνπ
παξειζφληνο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε ζεκεία επίδεημεο θαη αληαγσληζκνχ, πάληα ζηα
πιαίζηα ηεο λέαο ζεκαζίαο πνπ απνθηνχλ νη ηφπνη ιαηξείαο κε ηελ αλάπηπμεο ηεο
πνιηηηθήο δσήο.
ε θάζε πεξίπησζε ζθνπφο ηεο αλαθνίλσζεο απηήο είλαη λα αλαιπζεί ε
ζρέζε ησλ θέληξσλ εμνπζίαο, πνιηηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο, θαηά ηελ αξρατθή επνρή
ζε πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη λα εξεπλεζεί ν ηξφπνο θαη νη ιφγνη ηεο
κεηαβίβαζεο ηεο δχλακεο ηνπ ειέγρνπ ησλ αλζξψπσλ απφ ηνπο ζενχο ζηνπο
εθάζηνηε άξρνληεο ηνπ ηφπνπ.

Γήκεηξα Μελάνγινπ
Θενιόγνη θαη βαζηιείο ή βαζηιεύνληεο ζενιόγνη;
Ζ δηαθνξά ζηηο ζρέζεηο Δθθιεζίαο - Κξάηνπο
αλάκεζα ζηνλ παηξηάξρε Φώηην θαη ηνλ πάπα Νηθόιαν
Ζ δηακάρε, πνιηηηθή θαη εθθιεζηαζηηθή, αλάκεζα ζε Αλαηνιή θαη Γχζε ηνλ
έλαην αηψλα ππήξμε πνιπεπίπεδε θαη θαηέιεηπε αλεμίηεια ηα ζεκάδηα ηεο ζηελ
θαηνπηλή πνξεία ησλ δχν ηκεκάησλ ηεο Απηνθξαηνξίαο -ηνπ αλαηνιηθνχ πνπ
έβγαηλε αλαλεσκέλν θαη ελδπλακσκέλν απφ ηε ιήμε ηεο εηθνλνκαρίαο, θαη ηνπ
δπηηθνχ πνπ κε ηε ζηέςε ηνπ Καξινκάγλνπ σο βαζηιηά αλαδεηνχζε ηελ αξρεγία
ζηελ απφζρηζε- ηφζν ζην εμσηεξηθφ, φζν θαη ζην εζσηεξηθφ πεδίν ησλ εμειίμεσλ. Ο
αληαγσληζκφο Αλαηνιήο θαη Γχζεο, θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή, ιακβάλεη ηε
κνξθή θξίζηκεο δηακάρεο, κε πνιπδηάζηαηεο εθθάλζεηο, ε νπνία έζεζε ηα ζεκέιηα
γηα ηελ εδξαίσζε ησλ λέσλ ηδενινγηψλ πνπ δηακφξθσζαλ ηελ πνιηηηθή θαη
ζξεζθεπηηθή ππφζηαζε ηεο Γχζεο.
Παξάιιεια, ε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα δχν
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέζεθε ε πνιηηηθή κε ηε ζξεζθεία, κέζα
απφ ηηο ελέξγεηεο ζεκαληηθψλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ, φπσο είλαη ν
παηξηάξρεο Φψηηνο θαη ν πάπαο Νηθφιανο. Ο Φψηηνο κε ην ηεξαπνζηνιηθφ έξγν ηεο
Δθθιεζίαο ζπλεξγάζηεθε κε ηε βαζηιεία θαη ηε βνήζεζε ζηελ εθπιήξσζε ησλ
νηθνπκεληθψλ ηεο ζηφρσλ αληηθξνχνληαο δπλακηθά ηηο δνγκαηηθέο θαηλνηνκίεο πνπ
γηα πνιηηηθνχο, θπξίσο, ιφγνπο εηζήγαγε ε Γχζε. Χζηφζν, ε ζρέζε απηή πέξαζε
ζνβαξέο δηαθπκάλζεηο, νη νπνίεο θαηέιεμαλ ζηελ εδξαίσζε ηεο ηαθηηθήο ηεο
ζχκπιεπζεο θνζκηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο εμνπζίαο πνπ θπξηάξρεζε ζηελ Αλαηνιή.
Ο Νηθφιανο πξψηνο δηεθδίθεζε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ παπηθνχ πξσηείνπ θαη
ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Πξνζπάζεζε λα νξγαλψζεη κηα γξακκαηεηαθή εθζηξαηεία
ελάληηα ζηελ Αλαηνιή, πνπ ζηεθφηαλ εκπφδην ζηα ζρέδηά ηνπ -κε ηελ παξαγσγή
θεηκέλσλ πνπ έθεξαλ ηνλ ηίηιν Contra Graecos- ρξεζηκνπνηψληαο ζξεζθεπηηθά
επηρεηξήκαηα θαη δεκηνπξγψληαο κηα ςεπδή εηθφλα ακπληηθήο πνιηηηθήο, θαη
πξνζπάζεζε λα νηθεηνπνηεζεί ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηθά ηελ νηθνπκεληθφηεηα ηνπ
αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο. Έηζη, ζην πιαίζην ελφο πξψηκνπ ζηαδίνπ παπνθαηζαξηζκνχ,
ζεκειίσζε ηελ ηαθηηθή ηεο αλάκεημεο θνζκηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο εγεζίαο ζε
εμνπζηαζηηθφ επίπεδν, ε νπνία θαη παγηψζεθε ζηε Γχζε.
Ζ κειέηε ησλ ελεξγεηψλ ησλ πνιηηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ πξσηαγσληζηψλ
ηεο επνρήο είλαη ελδεηθηηθή ηεο δηαθνξεηηθήο ππφζηαζεο πνπ απέθηεζε ε ζρέζε
πνιηηηθήο θαη ζξεζθείαο ζε Γχζε θαη Αλαηνιή θαη ε νπνία ελ πνιινίο δηακφξθσζε
ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξά ησλ δχν κεζαησληθψλ θφζκσλ.

Χαξνύια Μνύηζηνπ
Πνιηηηθόο ξηδνζπαζηηζκόο ηελ πεξίνδν ηεο Αγγιηθήο Δπαλάζηαζεο:
Σν παξάδεηγκα ηνπ Gerrard Winstanley θαη ησλ Diggers
Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε αζρνιείηαη κε ηε ξηδνζπαζηηθή πνιηηηθή ζθέςε θαη
πξαθηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Αγγιηθήο Δπαλάζηαζεο, έρνληαο σο επίθεληξν ηελ
πεξίπησζε ηνπ Gerrard Winstanley θαη ην θίλεκα ησλ Diggers. Δπηρεηξείηαη κηα
απφπεηξα λα ζθηαγξαθεζεί ζε γεληθέο γξακκέο ην πιαίζην ηεο ξηδνζπαζηηθήο
ηδενινγίαο, σο πξντφλ ηεο θαιβηληζηηθήο πνιηηηθήο ζενινγίαο ησλ κέζσλ ηνπ 17νπ
αη., ηδσκέλε κέζα απφ ην εγρείξεκα ησλ Diggers, ην νπνίν εγγξάθεηαη ζην
δηαλνεηηθφ ζχκπαλ ησλ ξηδνζπαζηψλ ηεο πεξηφδνπ. Ο Gerrard Winstanley θαη κηα
κηθξή νκάδα ζπληξφθσλ ηνπ Diggers, εκθαλίζηεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 1649 ζην ιφθν
ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηελ ελνξία ηνπ Walton-on-Thames ζην Surrey, ζθάβνληαο θαη
θπηεχνληαο ηηο δεκφζηεο γαίεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπλ ηε γε θνηλή πεξηνχζηα
γηα ηε ζπληήξεζε φισλ ησλ αλζξψπσλ. Σν βξαρχβην απηφ πείξακα πξαθηηθνχ
θνκκνπληζκνχ, ην νπνίν ηεξκαηίζηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1650, έζεζε αξθεηά
πξννδεπηηθά αηηήκαηα ζπγθξηλφκελν κε άιιεο ξηδνζπαζηηθέο θηλήζεηο ηεο πεξηφδνπ,
φπσο ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή
ηνπ απφ έλα ζχζηεκα θνηλήο ηδηνθηεζίαο ηεο γεο. Σν θίλεκα ησλ Diggers κπνξεί λα
κελ απνηέιεζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα
θαηά ηελ Αγγιηθή Δπαλάζηαζε, σζηφζν, παξά ηε ζαθή ζενινγηθή ηνπ ζηφρεπζε
ππήξμε αληαλάθιαζε κηαο απμαλφκελα νξζνινγηζηηθήο αληίιεςεο ησλ θνηλσληθψλ
αλαγθψλ θαη πξνβιεκάησλ ηεο επνρήο, θαζψο επίζεο θαη κηαο ηάζεο πξνζέγγηζεο
ησλ ιχζεψλ ηνπο κε θνζκηθνχο φξνπο, δεδνκέλνπ φηη ζηελ αγγιηθή θνηλσλία ησλ
κέζσλ ηνπ 17νπ αη. ηα φξηα κεηαμχ πνιηηηθήο, ζξεζθείαο θαη γεληθφηεξνπ
ζθεπηηθηζκνχ ππήξμαλ εμαηξεηηθά ξεπζηά.

Αλδξηαλή Μπαθαλδξίηζνπ
Θξεζθεπηηθή αξρηηεθηνληθή θαη πνιηηηθή:
Σν Δξέρζεην ζηελ Αθξόπνιε ησλ Αζελώλ
Σν Δξέρζεην, απηφ ην θνκςφ νηθνδφκεκα ησληθνχ ξπζκνχ πνπ πςψλεηαη ζηε
βφξεηα πιεπξά ηνπ Ηεξνχ Βξάρνπ ηεο Αθξφπνιεο ησλ Αζελψλ, θηίζηεθε ζην β΄ κηζφ
ηνπ 5νπ αη. π.Υ. γηα λα ζηεγάζεη φια ηα ζεβάζκαηα πνπ ζψδνληαλ ζηελ πεξηνρή απηή
θαη ζπλδένληαλ κε ηελ παλάξραηε κπζηθή θαη ιαηξεπηηθή παξάδνζε ησλ Αζελαίσλ:
ηα «καξηχξηα» ηεο έξηδαο κεηαμχ Αζελάο θαη Πνζεηδψλα, δειαδή ηελ ειηά θαη ηελ
πεγή κε ην αικπξφ λεξφ, ηελ «εξερζείδα ζάιαζζα», ηνπο ηάθνπο ησλ βαζηιέσλ
Κέθξνπα θαη Δξερζέα, ηα ζεκάδηα απφ ηνλ θεξαπλφ ηνπ Γία ή ηελ ηξίαηλα ηνπ
Πνζεηδψλα, πνπ νδήγεζαλ ζην ζάλαην ηνλ Δξερζέα, θαζψο θαη ηελ θαηνηθία ηνπ
«νηθνπξνχ φθεσο», ηνπ Δξηρζφληνπ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν αηηηνινγείηαη ν ζχλζεηνο
θαη εμαηξεηηθά ηδηφκνξθνο αξρηηεθηνληθφο ηχπνο ηνπ κλεκείνπ, ν νπνίνο δελ
απνηειεί, φπσο έρνπλ ππνζηεξίμεη νξηζκέλνη κειεηεηέο, ηε ζπξξηθλσκέλε εθδνρή
ελφο πξνγελέζηεξνπ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδίνπ.
Σν Δξέρζεην είηε άξρηζε λα θηίδεηαη πξηλ απφ ην μέζπαζκα ηνπ
Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ (431 π.Υ.), δηαθφπεθε θαη ζπλερίζηεθε θαηά ηελ
πεξίνδν ηεο εηξήλεο ηνπ Νηθία κεηά ην 421 π.Υ., είηε μεθίλεζε κεηά ην 421 π.Υ. γηα
λα δηαθνπεί ηελ πεξίνδν ηεο ηθειηθήο εθζηξαηείαο (415-413 π.Υ.) θαη λα
νινθιεξσζεί θαηά ηα έηε 409-406/5 π.Υ. Πάλησο, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε
θαηαζθεπή ηνπ Δξερζείνπ ζπλδέεηαη κε δχν ζεκαληηθνχο πνιηηηθνχο άλδξεο, ηνλ
Πεξηθιή θαη ηνλ Νηθία.
ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκηιίαο ζα είλαη λα θαηαδείμεη φηη ε επηινγή ελφο
ηφζν ηδηφκνξθνπ αξρηηεθηνληθνχ ηχπνπ θαη ε επηκνλή ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θηεξίνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηφζν επψδπλνπ πνιέκνπ, έρεη ζαθψο πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο,
θαζψο, πέξαλ ηνπ ιαηξεπηηθνχ παξάγνληα, ζθνπφο ήηαλ λα πξνβιεζνχλ ηα
παλάξραηα ζεβάζκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ θαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ «απηφρζνλνπ» ησλ
Αζελαίσλ ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε ηζηνξηθή ζπγθπξία γηα ηελ πφιε θαη ηνπο πνιίηεο
ηεο, φπσο απηή ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ.

Κσλζηαληίλνο Μπίδαο
Ζ επηξξνή ηεο Οξζνδνμίαο ζηε ζύγρξνλε ειιεληθή πνιηηηθή θνπιηνύξα
Ζ αλαθνίλσζε πξνζπαζεί λα εληνπίζεη κε βάζε ηα εξγαιεία ηεο πνιηηηθήο
αλάιπζεο ηνλ ηξφπν πνπ ε ηζηνξηθά δηακνξθσκέλε ζξεζθεία ηεο Οξζνδνμίαο επηδξά
ζηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα θαη ζπκπεξηθνξά ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Ζ
εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξία θχξηα κέξε. ην πξψην κέξνο επηρεηξείηαη κία ζχληνκε
αλαδξνκή ζηελ ηζηνξηθή παγίσζε ηεο νξζφδνμεο θνπιηνχξαο πξνθεηκέλνπ λα
πξνζδηνξηζηνχλ ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ηεο θνξηία. Ζ θνηλσληθν-ηζηνξηθή
αλαδξνκή μεθηλά απφ ηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία ζε ζχγθξηζε κε ην δπηηθφ
Μεζαίσλα θαη έπεηηα πεξλά ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία πξνηνχ εμεηδηθεχζεη
ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. ηε βαζηθή πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά ηεο βπδαληηλήο Οξζνδνμίαο μερσξίδνπλ ε ζπλέρεηα κε ην ξσκατθφ
πνιηηεηαθφ παξειζφλ ζε αληίζεζε κε ηε Γχζε, ν θαλφλαο ηεο ζπκπφξεπζεο
(ζπλαιιειίαο) ζξεζθεπηηθήο θαη θνζκηθήο εμνπζίαο, ν εμέρσλ ξφινο ηνπ βπδαληηλνχ
βαζηιέσο, ε αξρή ηεο εγγχηεηαο θαη ην θαηλφκελν ηεο «Πνιηηηθήο Οξζνδνμίαο».
Απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ηα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
Οξζνδνμίαο, ηα άιια δχν κέξε ηεο εξγαζίαο εληνπίδνπλ ην ξφιν ηνπο ζηε ζχγρξνλε
ειιεληθή ηζηνξηθή ζπγθπξία απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κέρξη ζήκεξα, κε
αλαθνξέο ζην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ θαη άξζξσλ ηεο ειιεληθήο
πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη κε επεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηηο έξεπλεο ηνπ
Δπξσβαξφκεηξνπ θαηά ηα εμεηαδφκελα έηε. Σν πξψην απφ ηα δχν κέξε εμεηάδεη ηηο
ιαλζάλνπζεο θαη έθδειεο επηδξάζεηο ηεο Οξζνδνμίαο ζην αμηαθφ ζχζηεκα ηεο
ζχγρξνλεο ειιεληθήο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο. ε έλα πην ιαλζάλνλ επίπεδν επηξξνήο
κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε ηελ ηζρπξφηεξε ζέζε αμηψλ πνπ κπνξνχλ λα
αληηζηνηρηζηνχλ πην άκεζα κε ηελ νξζφδνμε θιεξνλνκηά, φπσο νη αλαθνξέο ζηελ
αζθάιεηα, ηελ παξάδνζε θαη ηελ θξαηηθή πξνζηαζία, θαζψο θαη ζηελ ηζφηεηα θαη
ηελ αθνζίσζε ζηε ζηελή νκάδα έλαληη ακηγψο δπηηθνγελψλ αμηψλ φπσο ε αλάγθε
γηα πνηθηιία, ξίζθν, πινχην θαη πξνζσπηθή θαηαμίσζε. Ζ ελ ιφγσ ηεξάξρεζε ησλ
αμηψλ ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε δηαθνξνπνηείηαη αηζζεηά απφ ηηο δπηηθνεπξσπατθέο
ρψξεο θαη κνηάδεη λα κπνξεί εμεγεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ νξζφδνμε
παξάδνζε. ε πην έθδειεο αμηαθέο επηδξάζεηο ηεο Οξζνδνμίαο, ε εηζήγεζε
επηζεκαίλεη ηελ ηδηάδνπζα ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε δηάρπηε ζξεζθεπηηθφηεηα,
δνγκαηηθή θαη κε, ε νπνία δηαηέκλεη ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ. Σν ηειεπηαίν κέξνο αλαιχεη ηηο πην ζεζκηθέο ζχγρξνλεο
κνξθέο ηεο ειιεληθήο Οξζνδνμίαο, δειαδή ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο θαη ηε
ζπρλφηεηα εθθιεζηαζκνχ, φπνπ μερσξίδνπλ ζε ζχλδεζε κε ηελ θιεξνλνκηά ηνπ
παξειζφληνο ε ηζρπξή εκπηζηνζχλε ζηελ Δθθιεζία, νη ελεξγέο πνιηηηθέο
παξεκβάζεηο ηεο θαη ν εθηεηακέλνο ζπνξαδηθφο εθθιεζηαζκφο, θαζψο θαη ηνπο
κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ πθίζηαληαη απφ ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα,
φπσο ε άλζηζε ησλ ηδησηηθψλ ΜΜΔ θαη νη αιιαγέο ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή.

Νηθήηαο Πάζζαξεο

Ζ απήρεζε ηεο εηθνλνκαρηθήο πνιηηηθήο ησλ απηνθξαηόξσλ
ζηε βπδαληηλή ηέρλε ηνπ 8νπ θαη ηνπ 9νπ αηώλα
Λίγα ρξφληα κεηά ηελ αλάξξεζε ζην ζξφλν ηνπ απηνθξάηνξα Λένληα Γ΄ ηνπ
Ίζαπξνπ (717-741) άξρηζε ε πεξίνδνο ηεο Δηθνλνκαρίαο, ε νπνία έιεμε ην 843 κε
ηελ νξηζηηθή αλαζηήισζε ησλ εηθφλσλ. Σα θίλεηξα πνπ νδήγεζαλ ηνπο
απηνθξάηνξεο ζηελ απαγφξεπζε αλζξψπηλσλ παξαζηάζεσλ ζηε ζξεζθεπηηθή ηέρλε
ήηαλ ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηθά. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ είλαη ε έληνλε
παξέκβαζε ησλ απηνθξαηφξσλ ζηα ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα θαη ε επηβνιή ησλ
απφςεψλ ηνπο ζηε ζξεζθεπηηθή εγεζία. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ ζπγθάιεζαλ
πλφδνπο πνπ είηε απαγφξεπζαλ ηελ ιαηξεία ησλ εηθφλσλ είηε επαλέθεξαλ ηε
ιαηξεία ηνπο. Οη χλνδνη απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξνπζία πνιιψλ ή ιίγσλ
ηεξαξρψλ πνπ βξίζθνληαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο απηνθξαηνξηθήο εμνπζίαο. Ζ
εηθνλνκαρηθή πνιηηηθή είρε σο ζπλέπεηα ην θιείζηκν πιήζνπο κνλψλ, ηελ άζθεζε
δηψμεσλ ζε εηθνλνιάηξεο κνλαρνχο θαη ηελ θαηαζηξνθή αληηθεηκέλσλ ηέρλεο.
Ζ καξηπξία ησλ κλεκείσλ θαη νη γξαπηέο πεγέο καο πιεξνθνξνχλ φηη νη
εηθνλνκάρνη απηνθξάηνξεο πξνπαγάλδηζαλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη κέζσ ηεο ηέρλεο.
εκαληηθά κλεκεία ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζηε Θεζζαινλίθε δηαθνζκήζεθαλ
εθ λένπ κε αλεηθνληθά ζέκαηα, πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αληηθαηέζηεζαλ
εηθνληζηηθέο παξαζηάζεηο. Δθηφο απηψλ, ζηελ πεξηθέξεηα -φπσο ζηελ Καππαδνθία,
ζηελ Κχπξν θαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν- αξθεηνί λανί δηαθνζκήζεθαλ κε αλεηθνληθά
ζέκαηα. ηε δσγξαθηθή ηεο πεξηφδνπ ηεο Δηθνλνκαρίαο θπξηαξρνχλ ηα γεσκεηξηθά
θαη θπηηθά κνηίβα θαη θπζηθά ν ζηαπξφο, ην θαηεμνρήλ ζχκβνιν ησλ εηθνλνκάρσλ
πνπ ζεσξήζεθε ην ζεκαληηθφηεξν ζχκβνιν ηνπ Υξηζηνχ θαη ηεο Δθθιεζίαο. ε
νξηζκέλα κλεκεία νη ζσδφκελεο επηγξαθηθέο καξηπξίεο κάο γλσζηνπνηνχλ ηνλ
αθηεξσηή ησλ ηνηρνγξαθηψλ ή ησλ ςεθηδσηψλ, ν νπνίνο ππήξμε θνξέαο
εηθνλνκαρηθψλ απφςεσλ.

Γόκλα Παζραιίδνπ
Πόιεκνο, ζξεζθεία θαη θαζεκεξηλή δσή ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821:
πνιηηηθέο θαη λννηξνπηαθέο αλαγθαηόηεηεο
Ζ ηζηνξηθή ζεκαζία ηεο ζξεζθείαο έγθεηηαη αθξηβψο ζην γεγνλφο φηη ζε απηή
ζηεξηδφηαλ θαηά ηνπο πξψηκνπο λεψηεξνπο ρξφλνπο –θαη φρη κφλν– ε θνζκναληίιεςε
θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο χπαξμεο ησλ καδψλ. Απηή, ινηπφλ, ε ζεκαζία εληάζζεη ηελ
ζξεζθεία θαη ζηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα ηεο ηζηνξίαο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ε νπνία
αληηκεησπίδεη ηε ζξεζθεπηηθή πίζηε σο έλαλ θφζκν εκπεηξηψλ, θπξίαξρν ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ θη ελζσκαησκέλν ζηνπο θαλφλεο δσήο θαη
ζπκπεξηθνξάο πνπ δηέπνπλ ηφζν ηελ αηνκηθή φζν θαη ηε ζπιινγηθή δξάζε. ηελ
ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία ησλ λεψηεξσλ ρξφλσλ, ε ζξεζθεία αλάγεηαη ζε θεληξηθφ ζέκα
αλάιπζεο ζην βαζκφ πνπ κέζα ζηα πιαίζηα δηακφξθσζεο ηνπ εζληθνχ ιφγνπ ηνπ 19νπ
αηψλα, ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο πφινπο δεκηνπξγίαο θαη νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ
«Διιεληζκνχ». Σν γεγνλφο φηη ζηα πιαίζηα ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ε δηνηθεηηθή
δηαίξεζε ησλ Οζσκαλψλ ππεθφσλ βαζίζηεθε ζηε ζξεζθεία ηνπο, ηελ θαηέζηεζε
αλαπφθεπθηα βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο θαη πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ζπγθξφηεζεο
ηαπηφηεηαο γηα ηνπο πιεζπζκνχο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Κακία πξνζέγγηζε σο
ηψξα, φκσο, δελ είδε ηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία σο πξαγκαηηθφ παξάγνληα
δηακφξθσζεο θαη νξγάλσζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ ηεο
νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο.
Αληηθείκελν, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη ε δηεξεχλεζε αθξηβψο
απηήο ηεο ζχλζεηεο ζρέζεο κεηαμχ ζξεζθείαο-ζξεζθεπηηθφηεηαο θαη θαζεκεξηλήο δσήο
ηνπ νξζφδνμνπ κηιιέη. Ζ έξεπλα εθηείλεηαη ρξνληθά ζηελ χζηεξε νζσκαληθή πεξίνδν, κε
αθεηεξία ηελ αξρή ηνπ 18νπ αηψλα θαη ηέινο ηελ ίδξπζε ηνπ θξάηνπο ην 1830. Ο ππφ
δηεξεχλεζε ρψξνο νξίδεηαη βαζηθά απφ ηηο πεξηνρέο φπνπ επηθξάηεζε ε Δπαλάζηαζε ηνπ
1821, θαη νη νπνίεο κεηά ην 1830 ζπγθξφηεζαλ ην ειιεληθφ θξάηνο (Πεινπφλλεζνο,
ηεξεά Διιάδα, Νεζηά Αηγαίνπ). Θεκαηηθά ε εηζήγεζε δηαηξείηαη ζε δχν κέξε: α) ζην
πξψην εξεπλάηαη ε ζξεζθεία ζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε ησλ λννηξνπηψλ θαη ηεο
θνζκνζεσξίαο ησλ αλζξψπσλ, φπσο αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηελ αίζζεζε θαη βίσζε
ησλ ελλνηψλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ· β) ζην δεχηεξν κέξνο εμεηάδεηαη ν ξφινο ηεο
ζξεζθείαο θαη ε εθδήισζε ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηνπ
θαζεκεξηλνχ βίνπ· εξεπλάηαη δειαδή πψο νη άλζξσπνη βηψλνπλ θαη ρεηξίδνληαη κέζα απφ
ηε ζπκβνιή ηεο ζξεζθείαο δεηήκαηα επηβίσζεο (δηαηξνθή, πγεία), ζρήκαηα θνηλσληθήο
ελζσκάησζεο (γάκνο, νηθνγέλεηα), ζηηγκέο πνιηηηθν-ζηξαηησηηθψλ αλαηαξαρψλ
(πφιεκνο), αιιά θαη ηελ αγσλία ηνπο κπξνζηά ζηελ αβεβαηφηεηα ηνπ κέιινληνο θαη ζην
άγλσζην ηνπ ζαλάηνπ. Μέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ηφζν απηνβηνγξαθηθψλ πεγψλ, φζν
θαη έξγσλ ηεο νξζφδνμεο θαλνληζηηθήο δνγκαηηθήο, επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζνχλ θαη‟
αξράο νη θαλνληθφηεηεο –ην ζχλνιν ησλ κεραληζκψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ
επηζηξαηεχνληαη ζηε ξνή ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ– θαη ζε δεχηεξν επίπεδν λα αληρλεπζνχλ
νη φπνηεο παξεθθιίζεηο απφ ηνλ θαλφλα.

Αιέμαλδξνο αθειιαξίνπ
Πνιηηηθή, ζξεζθεία, ηδενινγία.
Ζ ηδενινγία ηνπ Διιελνρξηζηηαληζκνύ
από ηνλ Μεζνπόιεκν σο ηε Μεηαπνιίηεπζε:
Αλάδπζε, θνξύθσζε, επηξξνέο
Ο Διιελνρξηζηηαληζκφο -ή ππφ ηελ πην πξφζθαηε εθδνρή ηνπ ε
Διιελνξζνδνμία- απνηειεί θαη‟ αξράο κία ιέμε, έλαλ φξν πνπ θαηά θαηξνχο
ζπδεηείηαη θαη αλαπηχζζεηαη ζηνλ δεκφζην αιιά θαη ζηνλ ηδησηηθφ ιφγν. Σελ ίδηα
ζηηγκή, φκσο, απνηειεί θαη κία ηδενινγία, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία δηαρξνληθά. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί εάλ θαη
θαηά πφζνλ ν Διιελνρξηζηηαληζκφο/ Διιελνξζνδνμία απνηειεί κία θπξίαξρε
πνιηηηθν-ζξεζθεπηηθή ηδενινγία εληφο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη, επηπξνζζέησο,
εάλ θαη θαηά πφζνλ απνηειεί κία ζπλάληεζε θαη έλαλ ζπλδπαζκφ ηεο πνιηηηθήο θαη
ηεο ζξεζθείαο ζην ηδενινγηθφ πεδίν. Σα βαζηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία ζα
πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε είλαη ηα αθφινπζα: Ση είλαη ν
Διιελνρξηζηηαληζκφο θαη γηαηί πιένλ ηείλνπκε λα θάλνπκε ιφγν γηα
Διιελνξζνδνμία; Γηαηί νξίδεηαη σο πνιηηηθν-ζξεζθεπηηθή ηδενινγία; Πψο θαη γηαηί
αλαδχζεθε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία; Πνην ήηαλ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο θνξχθσζήο
ηνπ; Πνηέο κνξθέο έιαβε δηαρξνληθά; Με πνηφλ ηξφπν δηαδίδεηαη ζηελ θνηλσλία;
Πνηέο είλαη νη θνηλσληθέο ηνπ επηδξάζεηο ζήκεξα;
Πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπκε ζηα αλσηέξσ εξσηήκαηα θαη αθνινπζψληαο
κία πξνζέγγηζε θνηλσληνινγηθή αιιά θαη ηζηνξηθή, ζα εθθηλήζνπκε ηελ αλαθνίλσζή
καο πξνζδηνξίδνληαο ηη είλαη ε ηδενινγία, ηη είλαη ε θπξίαξρε ηδενινγία θαη πψο
κπνξνχλ λα αλαδπζνχλ ζε κία αλζξψπηλε θνηλσλία αθνινπζψληαο θνηλσληνινγηθέο
ζέζεηο θαη πξνηάζεηο. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαδεηήζνπκε θαη ζα παξαζέζνπκε ηηο
ηζηνξηθέο πεγέο, ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή αλάδπζεο, απηνχ πνπ θαηαιήμακε λα
νλνκάδνπκε Διιελνρξηζηηαληζκφ θαη αθνινχζσο Διιελνξζνδνμία, ππνγξακκίδνληαο
ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζεσξνχκε φηη ε δηάδνζή ηνπ ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία βξέζεθε ζηελ θνξχθσζή ηεο, δειαδή θαηά ηε δηθηαηνξία ησλ
πληαγκαηαξρψλ (1967 – 1974), θάλνληαο ρξήζε πεγψλ, φπσο πξαθηηθά ζπλφδσλ,
εγθπθιίνπο, λφκνπο θ.ά. Σέινο, ζα αλαδεηήζνπκε ηνλ θχξην ηξφπν δηάδνζεο ηεο ελ
ιφγσ ηδενινγίαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, αιιά θαη ηηο ξεηέο θαη άξξεηεο κνξθέο ηηο
νπνίεο ελδέρεηαη λα ιακβάλεη κέρξη θαη ζήκεξα.

Paolo Daniele Scirpo
Ζ ζξεζθεπηηθή πνιηηηθή ηνπ Ηέξσλνο Β΄ ζηηο Άθξεο
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 3νπ αηψλνο π.Υ. ε ηθειία πξνεβιήζε μαλά ζην
θέληξν ηεο πνιηηηθήο ζθελήο ηεο Μεζνγείνπ. Γχν λένη αληίπαινη, φκσο, νη
Καξρεδφληνη θαη νη Ρσκαίνη, πνιέκεζαλ γηα ηελ θπξηαξρία ζηε Γχζε. Σψξα πνπ είρε
κεησζεί ν ξφινο ηνπο, νη Ηηαιηψηεο θαη νη ηθειηψηεο, δίλνληαο ηελ ππνζηήξημε ηνπο
ελαιιάμ, έδεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο ειεπζεξίαο ηνπο.
ηε ηθειία, ε καθξά βαζηιεία ηνπ Ηέξσλνο Β΄ (269-215 π.Υ.) ήηαλ ην
θσηεηλφ θχθλεην άζκα ηνπ Γπηηθνχ Διιεληζκνχ. ην ηέινο ηνπ Α΄ Καξρεδνληαθνχ
Πνιέκνπ (264 – 241 π.Υ.), ε Ρψκε έγηλε εγγπήηξηα ηνπ ζπκκάρνπ Ηέξσλνο, ν νπνίνο
ηελ είρε πηζηά βνεζήζεη κε ζηξαηεχκαηα θαη εθφδηα ζην ζθιεξφ αγψλα κε ηνπο
Καξρεδνλίνπο. Με δηάηαγκα ηεο Ρσκατθήο Γεξνπζίαο απεθαζίζζε πνηέο ήζαλ νη
ηθειησηηθέο πφιεηο πνπ αλήθαλ ζηνλ Ηέξσλα. Μεηαμχ απηψλ, ππήξραλ επίζεο νη
Άθξαη, ππφ-απνηθία ησλ πξαθνπζψλ ηεο αξρατθήο πεξηφδνπ πνπ βξίζθνληαλ θνληά
ζην ζεκεξηλφ Palazzolo Acreide.
ε απηήλ ηελ αλαθνίλσζε θαη κε βάζε ηα κλεκεία ησλ αξραίσλ Αθξψλ
αλαιχνληαη ηα ίρλε ηεο ζξεζθεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Ηέξσλνο Β΄, ηνπ νπνίνπ ηνπο
άμνλεο ηεο βαζηιείαο ζπληζηνχζαλ ε αζηηθή αλαδηάξζξσζε θαη ε ζξεζθεπηηθή
απνθαηάζηαζε.
χκθσλα κε ηελ παξάδνζε ησλ Γεηλνκεληδψλ, ν βαζηιεχο ζηφιηζε ηε κηθξή
πφιε κε δεκφζηα θηίξηα (ζέαηξν, βνπιεπηήξην, θηι.) θαη αλαδσπχξσζε ην αξρατθφ
πάλζενλ ελζαξξχλνληαο ηε Φξπγηθή ιαηξεία ηεο Κπβέιεο.
Ζ παξνπζία ηεο ιαηξείαο ησλ λεθξψλ ζηα αξραία ιαηνκεία ήηαλ, επίζεο, κία
ζεκαληηθή κέζνδνο γηα ηε ζχλδεζε ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ κε ηε ζηξαηησηηθή θάζηα
θαη ηνλ Ηέξσλα, ν νπνίνο ήιζε ζηελ εμνπζία σο ζηξαηεγφο – απηνθξάησξ.
Ίζσο, σο απάληεζε ζηελ βαζηιηθή εχλνηα, θαζηεξψζε κηα νηθηζηηθή ιαηξεία
αθηεξσκέλε ζε απηφλ, φπσο θαίλεηαη απφ ην ζεκαληηθφ αλάγιπθν πνπ βξίζθεηαη ζην
δπηηθφ ηνίρν ηνπ αζηηθνχ ιαηνκείνπ ηεο Intagliatella ζηηο Άθξεο.

Γεσξγία Σακπαθνπνύινπ
Ζ αλάγλσζε κηαο (αλ)ηεξεο δηαπινθήο: Θξεζθεία θαη Πνιηηηθή ζηε
κπθελατθή θνηλσλία κε βάζε ηηο πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Β'
Σν ζέκα ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηεο
πνιηηηθήο ζθαίξαο κε ηε ζξεζθεπηηθή, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγλσζε ησλ
πηλαθίδσλ ηεο Γξακκηθήο Β΄. Ο ζθνπφο ζπγγξαθήο θαη ηήξεζεο απηψλ ησλ αξρείσλ
είλαη, αλακθηζβήηεηα, ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη θαλέλαο άιινο,
αλ θαη κπνξνχκε απφ απηά λα αληιήζνπκε έκκεζεο πιεξνθνξίεο θαη γηα άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο. Χζηφζν, κέζα ζε απηά ηα θείκελα ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε ηεξείο,
ηεξά θαη ζενχο. Απφ απηφ ην γεγνλφο θαη κφλν μεπξνβάιιεη, έζησ θαη αρλά αξρηθά, ε
εληχπσζε φηη θάπνηα ζρέζε ππάξρεη κεηαμχ αλαθηφξνπ, πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη
ζξεζθεπηηθήο ζθαίξαο. Ζ θχζε θαη νη δηαζηάζεηο απηήο ηεο ζρέζεο επηρεηξείηαη λα
αλαδεηρζνχλ ζε απηή ηελ αλαθνίλσζε.
Σα παξαπάλσ αξρεία αθνξνχλ ζε νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη φζεο πηλαθίδεο έρνπλ δηαηεξεζεί πεξηέρνπλ
ζηνηρεία γηα ην έηνο ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην ζηξψκα θαηαζηξνθήο ηνπ θηεξίνπ,
φπνπ θπιάζζνληαλ. Δπνκέλσο, νη πηλαθίδεο πνπ δηαζέηνπκε κπνξεί λα πξνέξρνληαη
εμίζνπ πηζαλά απφ κηα πεξίνδν θξίζεο , επεκεξίαο ή ζηαζεξφηεηαο. Άξα ζηελ νπζία
ε εμέηαζε ησλ πηλαθίδσλ πξνζθέξεη ζρεηηθά αζθαιείο ελδείμεηο απνθιεηζηηθά γηα
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.
Ζ εηζήγεζε δηαξζξψλεηαη ζε δχν θχξηα κέξε: ην πξψην πεξηιακβάλεη ηε
ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο πεξηφδνπ, ελψ ζην
δεχηεξν παξαηίζεληαη ηα δεδνκέλα, νη πηλαθίδεο δειαδή πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε
ηεο θνζκηθήο ζθαίξαο, ζηελ νπνία εληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ
αλαθηφξνπ κε θνξείο ηεο ζξεζθεπηηθήο εμνπζίαο.
Ζ απζηεξή επηθέληξσζε ηεο αλαθνίλσζεο ζηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ
απνθιεηζηηθά κέζα απφ ηε κειέηε ησλ πηλαθίδσλ, ηελ θαζηζηά απνζπαζκαηηθή: ην
δήηεκα κπνξεί λα αλαδεηρζεί πην νινθιεξσκέλα κειεηψληαο ηα αξραηνινγηθά
επξήκαηα, ηα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα, ηελ εηθνλνγξαθία θαη ηηο πηλαθίδεο απφ
θνηλνχ.

Καηεξίλα Σδαβεινπνύινπ
Ζξσνιαηξεία θαη πνιηηηθή ζηηο Αγνξέο ηεο αξραηόηεηαο
ηηο αξραίεο ειιεληθέο θνηλσλίεο ην θξάηνο ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε
ζξεζθεία, θαζψο ππνθηλνχζε θαη δηαρεηξηδφηαλ θάζε ιαηξεπηηθή δξαζηεξηφηεηα,
κέζσ ησλ νπνίσλ ζπρλά θαζφξηδε ηνπο θνηλσληθνχο θαη ηνπο πνιηηηθνχο δεζκνχο
ησλ πνιηηψλ. Ζ ζχλδεζε ηεο εξσνιαηξείαο κε ηε γέλεζε θαη ηελ εμέιημε ηεο πφιεοθξάηνπο θαη ε απφιπηε πίζηε ησλ αλζξψπσλ ζηνπο ήξσεο θαη ηνπο κχζνπο ηνπο
ψζεζε ηελ άξρνπζα ηάμε ήδε απφ ηελ αξρατθή επνρή ζηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο σο
κέζν ρεηξαγψγεζεο ηνπ δήκνπ. Ο ξφινο ηνπ καληείνπ ησλ Γειθψλ ππήξμε
θαζνξηζηηθφο, θαζψο ζπρλά ην θξάηνο πξνσζνχζε εξκελείεο ησλ ρξεζκψλ γηα λα
εμππεξεηήζεη πνιηηηθνχο ή ηδηνηειείο ζηφρνπο. Καηάιιεινο ρψξνο γηα ηελ έθθξαζε
αλάινγσλ πξαθηηθψλ αλαδείρζεθε ε Αγνξά, ν ππξήλαο ησλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ,
δηθαζηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πνιηηψλ.
ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε παξνπζηάδνληαη ηα πξψηα πνξίζκαηα απφ ηε
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο νκηινχζαο πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Λαηξείεο εξψσλ ζηηο
Αγνξέο ηεο αξραηφηεηαο». Σν ζέκα επηθεληξψλεηαη ζηε ζρέζε πνιηηηθήο θαη
εξσνιαηξείαο ζηηο αγνξέο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ πφιεσλ θαηά ηνπο αξρατθνχο θαη
ηνπο θιαζηθνχο ρξφλνπο. Γηεξεπλψληαη ηα θξηηήξηα πνπ θαζφξηζαλ ηελ επηινγή ηεο
Αγνξάο σο ρψξνπ άζθεζεο ηεο ιαηξείαο ησλ εξψσλ θαζψο θαη ηελ αλέγεξζε
κλεκείσλ κε ζαθή πνιηηηθφ ζπκβνιηζκφ ζην θέληξν ηεο πφιεο. ηε ζπλέρεηα,
εξεπλψληαη νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο θίλεηξα ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ
ζπκθεξφλησλ νδήγεζαλ ζηελ θαηάξγεζε ηεο ιαηξείαο ελφο ήξσα θαη ζηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ άιινλ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη ζθνπηκφηεηεο πνπ
εμππεξέηεζαλ νη αλαθνκηδέο ησλ νζηψλ ησλ πξνγφλσλ θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο
απφ ηηο αξρέο σο κέζν δηακφξθσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο. Παξάιιεια, ζπλεμεηάδεηαη
ν ξφινο πνπ δηαδξακάηηδε ην καληείν ησλ Γειθψλ ζηε ζέζπηζε νξηζκέλσλ ιαηξεηψλ
εξψσλ ζηηο αγνξέο ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ.

Ρνκίλα Σζαθίξε
"Per istigatione del Diavolo, contra le leggi Divine et humane...":
Θξεζθεπηηθέο επηξξνέο ζε δηθαζηηθά έγγξαθα από ην λεζί ηεο
βελεηνθξαηνύκελεο Κξήηεο (16νο θαη 17νο αηώλαο)
Οη εθπξφζσπνη ηεο θαζνιηθήο Μεηαξξχζκηζεο ηνλ 16ν αη. έθαλαλ ιφγν γηα
ηελ αγάπε πξνο ηνλ Θεφ θαη ηνλ ζπλάλζξσπν, ηε ζσηεξία ησλ ςπρψλ θαη ηελ
αγαζνεξγία, αξρέο πνπ πηνζέηεζαλ θαη νη πνιηηηθέο εμνπζίεο ησλ θαζνιηθψλ θξαηψλ
ηεο δπηηθήο Δπξψπεο. Ζ λέα ζξεζθεπηηθή ζεψξεζε επέηαζζε απζηεξά εζηθή δσή,
πεηζαξρία, ππαθνή ζην Δπαγγέιην θαη θηιαλζξσπηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν βελεηηθφ
θξάηνο, πνπ απφ ηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα εθθξάδεη απμεκέλε ζξεζθεπηηθή
ζπλείδεζε, ζπληάρζεθε κε ηηο αξρέο απηέο επηζπκψληαο λα ηηο εθαξκφζεη ζηελ
πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή.
ηελ αλαθνίλσζε απηή ζα εμεηαζηεί ηφζν ην πεξηερφκελν, φζν θαη ην
ιεθηηθφ δηθαζηηθψλ εγγξάθσλ απφ ην λεζί ηεο βελεηνθξαηνχκελεο Κξήηεο ηνπ 16νπ
θαη 17νπ αη., θαζψο απηά, παξά ηε ζπγθεθξηκέλε ηππνινγία ηνπο, ραξαθηεξίδνληαη
απφ εθηελή εζηθνινγία θαη έληνλεο επηξξνέο απφ ηα ζξεζθεπηηθά θείκελα ηεο
πεξηφδνπ. ιε ε ιεηηνπξγία απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο κνηάδεη λα είλαη δηαξζξσκέλε
γχξσ απφ ηελ ηδέα ηνπ Θείνπ: ην αδίθεκα κεηαθξαδφηαλ απφ ηηο αξρέο σο
πεξηθξφλεζε ηεο δηθαηνζχλεο θαη απνηεινχζε ζθάλδαιν γηα ηελ θνηλφηεηα, θαζψο
νη παξαβάηεο ελεξγνχζαλ «ππφ ηελ επήξεηα ηνπ Γηαβφινπ ελάληηα ζηνπο ζετθνχο θαη
αλζξψπηλνπο λφκνπο». Απφ ηελ άιιε, νη πνιηηηθέο αξρέο -θαη παξάιιεια θνξείο ηεο
δηθαζηηθήο εμνπζίαο- ηζρπξίδνληαλ ζηελ έθδνζε ηεο δηθαζηηθήο ηνπο απφθαζεο πσο
έθξηλαλ κε βάζε ηηο ρξηζηηαληθέο επηηαγέο θαη πξνβάιινληαλ σο θνξείο ηεο
ρξηζηηαληθήο θηιαλζξσπίαο ζηελ απνλνκή ράξηηνο.
Πξφζεζε ηεο εξεπλήηξηαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηνλ ζπζρεηηζκφ απηφ
πνιηηηθήο θαη ζξεζθείαο ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο ηεο Κξήηεο ηεο πεξηφδνπ,
θαζψο ηα δεκφζηα απηά έγγξαθα αληηθαηφπηξηδαλ ηελ εηθφλα ηνπ αλζξψπνπ, ηελ
αληίιεςή ηνπ γηα ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνχζε θαη παξάιιεια δηακφξθσλαλ
λννηξνπίεο δηεγείξνληαο εζηθέο αμίεο. Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ
αθεγεκαηηθνχ πιαηζίνπ, ελδεηθηηθνχ λννηξνπηψλ θαη αληηιήςεσλ ζχκθσλσλ κε ηε
ζξεζθεπηηθή ζεψξεζε ηεο επνρήο, εμππεξεηνχζε, ηζρπξνπνηνχζε θαη αξθεηέο θνξέο
λνκηκνπνηνχζε ηελ εμνπζία, θπξίσο ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ θαη θνηλσληθψλ ηαξαρψλ
ζηε βελεηνθξαηνχκελε Κξήηε. ε ηειηθή αλάιπζε, εθηφο απφ ηελ έληνλε
ζξεζθεπηηθφηεηα ηεο επνρήο πνπ ραξαθηήξηδε θάζε έθθαλζε ηεο δσήο επεξεάδνληαο
θαη ηελ πνιηηηθή, νη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη νη απνλνκέο ράξηηνο, σο επίζεκα
έγγξαθα πνπ αλαθνηλψλνληαλ δεκφζηα, ιεηηνπξγνχζαλ φρη κφλν σο κέζν έθθξαζεο
ηεο ζέιεζεο ησλ θπξηάξρσλ, αιιά θαη σο κέζν επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππεθφνπο ζην

λεζί, θαζνιηθνχο θαη νξζνδφμνπο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
δηαρείξηζε ηεο εμνπζίαο.

Θενδόζεο Σζηξώλεο
Ζ εκπινθή ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο
ζην βεληδειηθό πξαμηθόπεκα ηεο 1εο Μαξηίνπ 1935
Ζ έθξεμε ηνπ βεληδειηθνχ πξαμηθνπήκαηνο ηεο 1εο Μαξηίνπ 1935 θαη ε
επαθφινπζε φμπλζε ηεο πνιηηηθήο δσήο δελ άθεζαλ ακέηνρε ηελ Δθθιεζία ηεο
Διιάδνο. Καηά ηελ εμέιημε ηνπ θηλήκαηνο, πνπ απνηεινχζε ηελ ηειεπηαία πξνζπάζεηα
ηεο παξάηαμεο ησλ Φηιειεπζέξσλ λα δηεθδηθήζεη δπλακηθά ηελ επάλνδφ ηεο ζην
πξνζθήλην ηεο πνιηηηθήο δσήο, ελεπιάθεζαλ φρη κφλν θαηψηεξνη θιεξηθνί, αιιά θαη
αξθεηνί αλψηαηνη εθθιεζηαζηηθνί αμησκαηνχρνη. Ο ίδηνο ν Αξρηεπίζθνπνο Αζελψλ
Υξπζφζηνκνο Παπαδφπνπινο αλέιαβε εηξελεπηηθή πξσηνβνπιία αλάκεζα ζηηο
αληηκαρφκελεο πιεπξέο, ελψ άιινη Μεηξνπνιίηεο ηάρζεθαλ ππέξ ηεο κίαο ή ηεο άιιεο
παξάηαμεο. Ηδηαίηεξα δε ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νξηζκέλνη απφ ηνπο αξρηεξείο
επέδεημαλ αλνρή ή εχλνηα απέλαληη ζηνπο πξαμηθνπεκαηίεο, ε ζηάζε ηνπο απηή έθεξε ζε
δπζρεξή ζέζε ηφζν ηνπο ίδηνπο, φζν θαη ζπλνιηθά ηελ εγεζία ηεο Δθθιεζίαο, θαζψο
βξέζεθε εθηεζεηκέλε απέλαληη ζηελ θπβεξλεηηθή παξάηαμε πνπ εμήιζε ληθήηξηα απφ ηελ
αληηπαξάζεζε. Αθνινχζεζαλ φρη κφλν θιπδσληζκνί ζηηο ζρέζεηο ηεο δηνηθνχζαο
Δθθιεζίαο κε ηηο αληηβεληδειηθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο, αιιά θαη αλαηαξάμεηο ζηνπο
ζπζρεηηζκνχο δπλάκεσλ ζηνπο θφιπνπο ησλ αξρηεξέσλ. Ζ εκπινθή ησλ θιεξηθψλ ζην
πξαμηθφπεκα, ηεθκεξησκέλε ή αλππφζηαηε, ηαιάληζε αξθεηνχο κήλεο -κέρξη δειαδή θαη
ην Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο- ηελ πνιηηηθή θαη εθθιεζηαζηηθή εγεζία. Μεηά απφ πάξνδν
ελλέα κελψλ, νινθιεξψζεθε ν θχθινο ησλ αλαθξίζεσλ θαη ησλ εθδηθάζεσλ ησλ
θαηεγνξηψλ εηο βάξνο φζσλ αξρηεξέσλ θαηεγνξήζεθαλ γηα ζπκκεηνρή ή εχλνηα ζην
βεληδειηθφ θίλεκα· δχν απφ ηνπο θαηεγνξνχκελνπο Μεηξνπνιίηεο δελ παξαπέκθζεθαλ
πνηέ ζε δίθεο, ελψ απφ ηνπο άιινπο ηξεηο, νη δχν αζσψζεθαλ κε ηζρλή πιεηνςεθία θαη ν
ηειεπηαίνο κε ηελ νκφθσλε γλψκε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ δηθαζηψλ.
Ζ παξνπζίαζε ηεο εκπινθήο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ζην βεληδειηθφ
πξαμηθφπεκα ηεο 1εο Μαξηίνπ 1935 ζεσξνχκε πσο είλαη δηαθσηηζηηθή πνιιαπιψλ
παξακέηξσλ: α) αλαδεηθλχεη ηε δηαπινθή ησλ εθθιεζηαζηηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ
ζεζκψλ, β) απνθαιχπηεη ηνπο κεραληζκνχο λνκηκνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο κέζσ
ησλ εθθιεζηαζηηθψλ ζεζκψλ θαη γ) ζπληειεί ζηελ απνκπζνπνίεζε (αλ)ηζηνξηθψλ
απινπζηεχζεσλ, φπσο είλαη ε θεξφκελε πνιηηηθή ηαχηηζε ηεο δηνηθνχζαο Δθθιεζίαο ηνπ
Μεζνπνιέκνπ κε ηηο αληηβεληδειηθέο δπλάκεηο. Ζ πξαγκάηεπζε ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο
ηεθκεξηψλεηαη κέζα απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη αδεκνζίεπηεο αξρεηαθέο
πεγέο. ζνλ αθνξά ζηηο ηειεπηαίεο, πξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην Ηζηνξηθφ
Αξρείν ηεο Ηεξάο πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ην νπνίν δηαζψδεη ηελ
αιιεινγξαθία ησλ εθθιεζηαζηηθψλ αξρψλ κε ηηο αληίζηνηρεο πνιηηηθέο αξρέο, θαζψο θαη
ζπιιφγνπο πνιηηψλ θαη ηηο ζπδεηήζεηο ζηνπο θφιπνπο ηεο ηεξαξρίαο. πκπιεξσκαηηθά,
αμηνπνηήζεθαλ ν αζελατθφο θαη επαξρηαθφο ηχπνο ηεο πεξηφδνπ, φπσο επίζεο ην
Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Θεζζαινλίθεο, ην Ηζηνξηθφ θαη Γηπισκαηηθφ
Αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Δμσηεξηθψλ θαη ην Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζην
Μνπζείν Μπελάθε.

Άλλα-νπζάλα Σζνθαλή
Ratsreformation: Ζ ινπζεξαληθή Μεηαξξύζκηζε
ζηηο γεξκαληθέο πόιεηο ηνπ 16νπ αηώλα σο πνιηηηθή επηινγή
Ζ πξνηεζηαληηθή Μεηαξξχζκηζε μεθίλεζε απφ ην γεξκαλφθσλν ρψξν ζηηο
αξρέο ηνπ 16νπ αηψλα θαη θιφληζε απφ ζξεζθεπηηθήο άπνςεο ηα ζεκέιηα ηεο
πξψηκεο λεψηεξεο θνηλσλίαο. Ξαθληθά, ζηα ηέιε ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 1510 θαη
ζηηο αξρέο ηεο δεχηεξεο, πέληε αηψλεο κεηά ην ρίζκα, εκθαλίδεηαη εληφο
Υξηζηηαλνζχλεο έλαο ηξίηνο πφινο ιαηξείαο πνπ επαγγειίδεηαη ηε δηδαζθαιία ηνπ
νξζνχ δξφκνπ πξνο ηε ζσηεξία θαη πνπ εηζάγεη δηαθνξεηηθνχο φξνπο απφ ην
θαηεζηεκέλν θαζνιηθφ δφγκα, γηα λα θαηαθεξκαηηζηεί κε ηε ζεηξά ηνπ πξντφληνο ηνπ
ρξφλνπ ζε επηκέξνπο αηξέζεηο θαη παξαθιάδηα.
Δλψ, φκσο, ε λέα ζξεζθεπηηθή πξφηαζε ηνπ Λνχζεξνπ θαη ησλ ζπλερηζηψλ
ηνπ γίλεηαη αληηιεπηή αξρηθά σο επαλαζηαηηθή θαη ερζξηθή πξνο ηελ θαζεζηεθπία
εθθιεζηαζηηθή θαη θνζκηθή ηάμε, ν Πξνηεζηαληηζκφο ζηαδηαθά αξρίδεη λα
ζπκπνξεχεηαη κε ηελ πνιηηηθή εμνπζία. Έηζη, ινηπφλ, απφ ηα ηξία ζηάδηα ηεο
γεξκαληθήο Μεηαξξχζκηζεο, ηεο θνηλνηηθήο (Gemeindereformation), ηεο επίζεκεο
θξαηηθήο ή Μεηαξξχζκηζεο ησλ αζηηθψλ ζπκβνπιίσλ (Ratsreformation) θαη ηεο
ξηδνζπαζηηθήο-εζραηνινγηθήο (Volksreformation), ε δεχηεξε θαη εθ ησλ άλσ
επηβεβιεκέλε είλαη εθείλε πνπ φξηζε ην κέιινλ ηνπ Πξνηεζηαληηζκνχ.
ηφρνο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο ζα είλαη ε πξνζπάζεηα λα αλαδείμεη ηελ
«θνηλή πνξεία» ησλ πξσηνζηαηψλ ηεο επαγγειηθήο πίζηεο θαη ησλ αζηηθψλ
ζπκβνπιίσλ γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ ινπζεξαληζκνχ ζηηο γεξκαληθέο πφιεηο. Σν
θαηλφκελν ζα εμεηαζηεί κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ επέιεγαλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο λα
πηνζεηήζνπλ ηε Μεηαξξχζκηζε, ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ Λνχζεξνπ απέλαληη ζην
δηθαίσκα εμέγεξζεο ησλ «απιψλ αλζξψπσλ» έλαληη ηεο εμνπζίαο θαη ην
λνκηκνπνηεηηθφ ιφγν πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηφζν ν ίδηνο, φζν θαη νη καζεηέο ηνπ, γηα λα
ζεκειηψζνπλ ην νηθνδφκεκα ηεο λέαο επραξηζηεξηαθήο ιαηξείαο ζηηο ίδηεο αξρέο πνπ
λνκηκνπνηνχζαλ ηηο θαηά ηφπνπο θνζκηθέο/πνιηηηθέο εμνπζίεο.

Ησάλλεο Χαιαδσλίηεο
Πνιηηηθή πξνπαγάλδα θαηά ηνπο πξώηκνπο ηζηνξηθνύο ρξόλνπο ζηα ηεξά
ηεο Οιπκπίαο θαη ησλ Γειθώλ
θνπφο ηεο αλαθνίλσζεο είλαη ε κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζξεζθεπηηθήο
θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο θαηά ηελ Γεσκεηξηθή Πεξίνδν, θαη, εηδηθφηεξα: α) ησλ αηηίσλ
αλάδεημεο ζπγθεθξηκέλσλ ηεξψλ ζε Παλειιήληα θαη β) ηεο πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο
πνπ αζθείηαη ζηα ηεξά απηά.
Πξναπαηηνχκελα γηα ηελ εμέιημε ελφο ηεξνχ ζε Παλειιήλην είλαη ε επίθαηξε
γεσπνιηηηθή ηνπ ζέζε εθηφο ηνπ άκεζνπ ειέγρνπ ησλ κεγάισλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ,
ε ειθπζηηθή ηνπηθή κπζνινγία, πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έληνλν ζξεζθεπηηθφ
αίζζεκα θαη λα πξνζειθχζεη κεγάινλ αξηζκφ πξνζθπλεηψλ δηαθνξεηηθψλ
θαηαγσγψλ, θαη, θπξίσο, ε ελίζρπζή ηνπ απφ ηνπο πνιηηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη
ζηνρεχνπλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζξεζθεπηηθνχ θέληξνπ κε κεγάιε αθηηλνβνιία πνπ
ζα λνκηκνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη ζα επηηξέπεη ηνλ πξνπαγαλδηζκφ ησλ ζέζεψλ
ηνπο ζε επξχηεξν θνηλφ.
Ζ πξνπαγάλδα απηή είλαη, θαηά ηνπο Πξψηκνπο Ηζηνξηθνχο Υξφλνπο, ηαμηθή
θαη ε βαζηθή ηεο ιεηηνπξγία είλαη ε πξνβνιή ηεο ηάμεο ησλ πνιεκηζηψλ – ηππέσλ.
Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ επαλαιακβαλφκελε πξνβνιή ζηνηρείσλ πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηάμε απηή θαη δειψλνπλ ηελ ππεξνρή ηεο, φπσο ε εθηξνθή
αιφγσλ θαη ε πξνζπάζεηα ηαχηηζεο ησλ „ηζρπξψλ‟ κε κπζηθνχο ή/θαη νκεξηθνχο
ήξσεο. Ζ πξνπαγάλδα απηή εθθξάδεηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, απφ αλαζήκαηα φπσο νη
ηξηπνδηθνί ιέβεηεο, ησλ νπνίσλ ε κεγάιε αμία αιιά θαη ε δηαθφζκεζή ηνπο κε
εηδψιηα ίππσλ θαη „ηππειαηψλ‟ πνιεκηζηψλ παξαπέκπνπλ ζηελ πςειή θνηλσληθή
ζέζε θαη νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ αλαζέηε, αιιά θαη απφ άιια, ειεχζεξα ζην ρψξν,
εηδψιηα, φπσο εηδψιηα εληφρσλ θαη ηππέσλ.
Σν ηέινο ηεο πεξηφδνπ απηήο ζεκαηνδνηεί ε εκθάληζε ησλ πξψησλ
ζπιινγηθψλ αλαζεκάησλ ζηα Παλειιήληα Ηεξά πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ επηθξάηεζε ηεο
πφιεσο – θξάηνπο σο ηξφπνπ θνηλσληθήο νξγάλσζεο, αλ θαη ε ηάζε αηνκηθήο
πξνβνιήο πνιηηηθά ηζρπξψλ αηφκσλ επηβηψλεη θαη θαηά ηνπο κεηαγελέζηεξνπο
ρξφλνπο (π.ρ. ηχξαλλνη, βαζηιείο ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ).

Μαξηιέλα Χαξίζε
Ζ ζξεζθεπηηθή ηέρλε σο ζπγρξνληζκέλε πνιηηηθή αιιεγνξία.
Σα αληηπνιεκηθά έξγα ηνπ Max Beckmann
Θέκα ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη ν ζπζρεηηζκφο ηεο δσγξαθηθήο
δεκηνπξγίαο ηνπ γεξκαλνχ θαιιηηέρλε Max Beckmann (1884-1950) κε ηε ζχγρξνλή
ηνπ πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηα γεγνλφηα ηνπ Α΄ θαη Β΄
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ο Beckman, θηλνχκελνο ζην πιαίζην ηνπ θηλήκαηνο ηνπ
γεξκαληθνχ εμπξεζηνληζκνχ, πξαγκαηεχεηαη ηελ αλζξψπηλε χπαξμε θαη ηε ζρέζε ηεο
κε ηε ρξηζηηαληθή πίζηε. ην πλεχκα απηφ, αληιεί ζέκαηα απφ ηελ ζξεζθεπηηθή
δσγξαθηθή ηα νπνία φκσο δελ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην ζενινγηθφ πιαίζην ηεο ηέρλεο
ησλ παιαηφηεξσλ αηψλσλ· αληίζεηα εληάζζνληαη -ρξνληθά, ζεκαηηθά,
θνηλσληνινγηθά- ζηε δεηλή πνιηηηθή θαηάζηαζε ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Έηζη, ζε αξθεηά
απφ ηα έξγα ηνπ ν Beckmann ρξεζηκνπνηεί ηίηινπο, φπσο “Ζ Απνθαζήισζε”, “Ζ
Παξαβνιή ηνπ Αζψηνπ”, “Ο Άγηνο Αληψληνο” θ.ά. ηνπο πίλαθέο ηνπ, σζηφζν,
πεξηγξάθεηαη κεηαθνξηθά ε παζεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζηα ζχγρξνλά
ηνπο θνηλσληθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πνιέκνπ.
ηφρνο ηεο εηζήγεζεο είλαη λα αλαδείμεη ηε ζρέζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ
ζεκάησλ – ζπκβφισλ κε ηε πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο πεξηφδνπ θαη λα παξνπζηάζεη ην
πψο απηά ηα ζξεζθεπηηθά ζέκαηα ιεηηνπξγνχλ σο κηα αιιεγνξηθή θξηηηθή θαηά ηνπ
Πνιέκνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ εηθνλνγξαθηθή αλάιπζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ, φπνπ θαη δηαπηζηψλεηαη ε ζρέζε ζξεζθείαο θαη πνιηηηθήο,
εθπεθξαζκέλε κέζα απφ ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία.
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