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ην βηβιίν Nota Bene ν ηζηνξηθόο, θαζεγεηήο αξραίαο Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαιίαο, Γεκήηξεο Κπξηάηαο, ζπγθεληξώλεη 55 κειεηήκαηα γηα βηβιία πνπ αθνξνύλ 

ζέκαηα αξραίαο ηζηνξίαο ή, αλ θαη έρνπλ έλα γεληθόηεξν πξνβιεκαηηζκό, εμεηάδνληαη από 

ηνλ ζπγγξαθέα από ηζηνξηθή ζθνπηά. Σα θείκελα ηνπ βηβιίνπ θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε έμη 

ελόηεηεο: «Αλαδεηώληαο ηελ αξραηόηεηα», «Ζ αξραηόηεηα ήηαλ αθόκα εθεί», «Θξεζθεία θαη 

ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε», «Σα ηξαύκαηα ηεο ςπρήο», «Ζξόδνηνο ν δάζθαιόο καο», «Εεηή-

καηα ιόγνπ θαη ηέρλεο». Σα θείκελα ζε θάζε κηα από ηηο ελόηεηεο είλαη θαηαηαγκέλα κε 

ρξνληθή ζεηξά ζπγγξαθήο.  

Σν Nota Bene  ζπλερίδεη θαη νινθιεξώλεη θαηά έλα ηξόπν ην βηβιίν ηνπ Καηακηώνηας ηην 

Αρταιόηηηα (εθδ. Πόιηο, Αζήλα, 2002).
1
 Ζ αλάγλσζε ησλ κειεηεκάησλ ησλ δύν ηόκσλ, 

εθηόο ηεο άξηηαο επηζηεκνληθήο αλάιπζεο ησλ βηβιίσλ πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ησλ ζεκάησλ 

πνπ πξαγκαηεύνληαη, ζπλζέηνπλ κηα νινθιεξσκέλε ζεσξία γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο κειέηεο 

ηεο ηζηνξίαο, κηα ειιεληθή ηζηνξηθή ζρνιή ζηελ θαηαλόεζε ηεο πεξηόδνπ πνπ νλνκάδνπκε 

Όζηεξε Αξραηόηεηα, ηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο εηζήγαγε σο αληηθείκελν ζηηο παλεπηζηεκηαθέο 

ζπνπδέο ηεο Ηζηνξίαο. Ζ πεξίνδνο απηή, πνπ  παξνπζηάδεη έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αθνύ, 

κεηαμύ άιισλ, ζπλδέεηαη κε ηελ πεξίνδν ιάκςεο ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, ηελ 

δηάζπαζή ηεο ζε Αλαηνιηθό θαη Γπηηθό Ρσκατθν θξάηνο, πνπ ζεκεηνδνηεί ηε δηαθνξεηηθή 

νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη ζξεζθεπηηθή εμέιημε ησλ δύν ηκεκάησλ, αιιά θαη κε ηε γέλεζε θαη 

ηελ επηθξάηεζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ, είλαη ειάρηζηα γλσζηή ζην ειιεληθό θνηλό θαη ην 

ελδηαθέξνλ γη’ απηήλ είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν –ην θνηλό πνπ ηελ παξαθνινπζεί έρεη 

θπξίσο ζενινγηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο.
2
 Ζ ζπδήηεζε πνπ άλνημε ε επηζηξνθή ησλ ιαηηληθώλ 

ζηελ ζεσξεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ Λπθείνπ ζα ήηαλ κηα ζαπκάζηα επθαηξία λα κελ κείλνπκε 

ζε κηα ζηείξα αληηπαξάζεζε ππέξ ή θαηά ρσξίο νπζηαζηηθά επηρεηξήκαηα, αιιά λα δνύκε ηα 

ιαηηληθά όρη σο γισζζηθό καζεκα αιιά σο εηζαγσγή ζε έλα πνιηηηζκό θαη ηε γξακκαηεία 

ηνπ.  

Σα κειεηήκαηα ηνπ βηβιίνπ παξαθνινπζνύλ ηελ ειιεληθή εθδνηηθή παξαγσγή ζηελ 

αξραηνγλσζία ησλ ηειεπηαίσλ πεξίπνπ 30 ρξόλσλ. Ο ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη πσο νη εθδό-

ζεηο απηέο δελ αθνινπζνύλ θάπνην πξόγξακκα κε ζηόρεπζε ηελ βηβιηνγξαθηθή πιεξόηεηα 

γύξσ από έλα δήηεκα. πλήζσο είλαη κεηαθξάζεηο μελόγισζζσλ έξγσλ πνπ θηάλνπλ ζην 

                                                           

 Σν  θείκελν απνηειεί αλαδεκνζίεπζε από ην πεξηνδηθό Άνθρωπος, η. 2. Οθηώβξηνο 2020, ην νπνίν 

επραξηζηνύκε γηα ηελ άδεηα πνπ καο παξαρώξεζε. 
1
 Βι. παξνπζίαζή καο, Καθημερινή, 15.4.2003. 

2
 πσο ζεκεηώλεη ν ζπγγξαθέαο: «ρεδόλ νιόθιεξν ηνλ 20

ν
 αηώλα, ε ελαζρόιεζε κε ηελ ηζηνξία ηνπ 

ρξηζηηαληζκνύ ήηαλ, κε ιηγνζηέο εμαηξέζεηο, ππόζεζε θαζαξά ρξηζηηαληθή» ζην «Γησγκνί, αηξέζεηο θαη 

ρξηζηηαληθά ήζε» (G.E.M. de Ste. Croix, O τριζηιανιζμός και η Ρώμη, κηθξ. Η.. Κξάιιε,  επηκ. Γ. Κπξηάηαο, 

ΜΗΔΣ, Αζήλα, 2005, 436 ζει.), ζ. 205. 
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ειιεληθό αλαγλσζηηθό θνηλό από ην κεξάθη ελόο εθδνηηθνύ νίθνπ ή από ηελ επηκνλή ελόο 

επηζηεκνληθνύ ζπλεξγάηε. ζν πεξλνύλ ηα ρξόληα, όκσο, βηβιηνγξαθηθά θελά ζπκπιεξώ-

λνληαη ελώ εκθαλίδνληαη θαη έιιελεο εξεπλεηέο κε πξσηόηππν θαη αμηόινγν έξγν.  

Οη επηζηήκνλεο ηζηνξηθνί, ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο παλεπηζηεκηαθνί ή κέιε εξεπλεηηθώλ 

ηδξπκάησλ κε αθαδεκατθό βάξνο, έρνπλ ζηξακκέλν ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ δηεζλή 

επηζηεκνληθή θνηλόηεηα θαη πάλησο ην έξγν ηνπο πξννξίδεηαη γηα δηεζλέο πεξηβάιινλ. Ο 

Κπξηάηαο είλαη από εθείλνπο πνπ δηάιεμε λα ηζνξξνπεί ηε ζεκαληηθή παξνπζία ηνπ ζηελ 

δηεζλή βηβιηνγξαθία –κνλνγξαθίεο θαη άξζξα– κε κηα ζπλεπή θαη ζηνρεπκέλε πξνζπάζεηα 

λα θνηλσλήζεη ζην ειιεληθό θνηλό ζεκαληηθά ζέκαηα ηνπ αξραίνπ παξειζόληόο ηνπ, λα 

δείμεη ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ θόζκνπ κε άιινπο ζύγρξνλνύο ηνπ πνιηηη-

ζκνύο, λα αλαδείμεη θαη λα βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ αξραηόηεηα όρη σο ρξνλνινγηθή 

πεξίνδν νύηε σο πεξίνδν ζάκβνπο θαη έθπιεμεο αιιά σο πνιηηηθό, νηθνλνκηθό θαη 

πνιηηηζκηθό θαηλόκελν, απαιείθνληαο επηθίλδπλεο εκκνλέο θαη αληηεπηζηεκνληθά ηδενινγή-

καηα. Μ’ έλα ιόγν, πξόθεηηαη γηα ηελ ζπκβνιή ελόο ηζηνξηθνύ πνπ ηηκά ηνλ θνηλσληθό ξόιν 

ηνπ επηζηήκνλα, πνπ είλαη λα ζπδεηά ηα εξσηήκαηα ηεο επνρήο ηνπ, λα θαιύπηεη πλεπκαηηθέο 

θαη πιηθέο  αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο, εξκελεύνληαο, δηαθσηίδνληαο θαη βάδνληαο λέα θαη 

ππνλνκεπηηθά  εξσηήκαηα ζηηο βεβαηόηεηέο ηεο. 

Βαζηθή ζέζε ηνπ Κπξηάηα είλαη ε απηνλόκεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνύ παξάγνληα θαη ε 

αλαγσγή ηνπ ζε ηζόηηκν δηακνξθσηή ησλ ηζηνξηθώλ θαηλνκέλσλ, όζν θαη ε πνιηηηθή θαη ε 

νηθνλνκία. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ξηδώλεη ην ζξεζθεπηηθό θαηλόκελν κέζα ζηελ ηζηνξία 

απνγπκλώλνληάο ην από κεηαθπζηθέο εξκελείεο, αιιά θαη επηθίλδπλεο ππεξηηκήζεηο ή ππνηη-

κήζεηο. Ζ ζξεζθεπηηθόηεηα γίλεηαη αλαιπηηθό εξγαιείν, ηθαλό λα εμεγήζεη ζηάζεηο θαη 

πνιηηηθέο επηινγέο. Μηιώληαο, επί παξαδείγκαηη, γηα ηελ αλήθεια ζηνλ Αίιην Αξηζηείδε επ’ 

αθνξκή ηεο έθδνζεο ησλ  ησλ Ιερών Λόγων
3
  ηνπ, ζεκεηώλεη πσο «ε παηδεία καο νπδέπνηε 

πήξε ζηα ζνβαξά ηελ ζξεζθεπηηθόηεηα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ» σζηόζν ν Πιάησλαο βάδεη 

ηνλ ξαςσδό Ίσλα ζηνλ νκώλπκν δηάινγν λα κηιά γηα ηα ζσκαηηθά απνηππώκαηα ηεο 

δηαπλεόκελεο από ην έλζεν ζηνηρείν απαγγειίαο ηνπ, ελώ νίζηξνο ζετθήο πξνέιεπζεο 

απνγεηώλεη θαη ηνλ θηιόζνθν θαη ηνλ ξήηνξα (ζζ. 263-264).  

 Παξάιιεια παξαθνινπζεί ζηελά ηελ ηζηνξία ησλ ηδεώλ ηεο επνρήο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, 

δειαδή ηελ πεξίνδν ηνπ πξώηκνπ ρξηζηηαληζκνύ. πσο έρεη ππνζηεξίμεη ζε έλα παιηόηεξν 

βηβιίν ηνπ, Απόκρσθες Ιζηορίες, Μύθοι και θρύλοι από ηον κόζμο ηων πρώηων τριζηιανών 

(εθδ. Άγξα, Αζήλα 2003) «ε αιήζεηα ησλ ηδεώλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη, θάπνηε, 

ζεκαληηθόηεξε από ηελ αιήζεηα ησλ πξάμεσλ». Γη’ απηό αξθεηά από ηα βηβιία πνπ θαηά 

θαηξνύο έρεη επηιέμεη λα παξνπζηάζεη αθνξνύλ θηινζόθνπο θαη θηινζνθηθά δεηήκαηα  

(σθξάηεο, Δκπεδνθιήο, Γακάζθηνο θ.ά.) 

Eίλαη βαζηθή αξρή ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο όηη δηαβάδνπκε ην παξειζόλ κέζα από ηηο 

αλάγθεο ηεο επνρήο καο. Ζ επνρή καο γελλά ηα εξσηήκαηα ηα νπνία ππνβάιινπκε ζην 

παξειζόλ, ηηο αλάγθεο εμεξεύλεζεο πηπρώλ ηεο ηζηνξίαο ππό ζπγθεθξηκέλν πξίζκα θάζε 

θνξά. Ζ εξεπλεηηθή ζηξνθή πξνο ηηο γπλαίθεο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ, ηε ζέζε θαη ηνλ ξόιν 

ηνπο, ηηο δεθαεηίεο ηνπ 70 θαη ηνπ 80, γηα παξάδεηγκα, ζρεηίδεηαη κε ηνπο αγώλεο ηνπ 

θεκηληζηηθνύ θηλήκαηνο θαη ηα ζέκαηα πνπ έθεξε γηα ζπδήηεζε ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα. 

                                                           
3
 «Ζ νδύλε θαη ε αιήζεηα» (Αίιηνο Αξηζηείδεο, Ιεροί λόγοι, ώμα και γλώζζα ζηα όνειρα ενός ρήηορα, 

εηζαγσγή, κεηάθξαζε, ζρόιηα Διηζάβεη Κνύθε, κίιε, Αζήλα 2012, ζ. 374),  ζζ. 258-267. 
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ρεηίδεηαη όκσο θαη κε ιαλζαζκέλα εξκελεπηηθά ζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνίεζεθαλ γηα ηελ 

θαηαλόεζε απηήο ηεο ζέζεο ζηα βηβιία ησλ ηζηνξηθώλ ηεο αξραηόηεηαο, πνπ, πνιιέο θνξέο, 

ρξεζηκνπνίεζαλ απηνύζηεο θαηεγνξίεο ηεο επνρήο ηνπο ζηελ εξκελεία ηεο αξραηόηεηαο, πνπ 

πξόβαιιαλ ηελ επνρή ηνπο ζηελ αξραηόηεηα. Δπηζεκαίλεη αξθεηά ηέηνηα δεηήκαηα ν 

Κπξηάηαο ζηελ βηβιηνθξηζία ηνπ γηα ην βηβιίν ηεο γαιιίδαο ηζηνξηθνύ Κισλη Μνζέ, Η 

γσναίκα ζηην αρταία Ελλάδα
4
. Έλα γεγνλόο δελ είλαη ε εξκελεία ηνπ, όπσο, ζακπσκέλε από 

ηελ ληεξηληατθή απνδόκεζε ππνζηήξημε ζπρλά ηα ηειεπηαία ρξόληα ε ηζηνξηθή έξεπλα. Έλα 

γεγνλόο, αθόκα θη έλα θνηλσληθό, νηθνλνκηθό ή ζξεζθεπηηθό θαηλόκελν νθείιεη λα εμεηά-

δεηαη κέζα ζηα όξηα πνπ δίλεη ε επνρή θαη νη ζπλζήθεο πνπ ην παξήγαλ. Απηό πνπ έρεη 

ελδηαθέξνλ είλαη νη νπηηθέο γσλίεο πνπ επηιέγνπκε εμαηηίαο ησλ αγσληώλ πνπ ηπξαλλνύλ ην 

παξόλ ηνπ ηζηνξηθνύ θαη ηνλ νδεγνύλ λα θαηαλνήζεη πώο εθιακβάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

θνηλσλία ηα γεγνλόηα, πνην λόεκα ηνπο απνδίδεη θαη πνηνη κεραληζκνί ηα παξάγνπλ. 

Ωο ηζηνξηθόο κηαο πεξηόδνπ πνπ γελληέηαη θαη εδξαηώλεηαη κηα λέα ζξεζθεία, ν 

ρξηζηηαληζκόο, θαη κε βαζηθή ζέζε ηελ απηνλνκία ηνπ ζξεζθεπηηθνύ θαηλνκέλνπ,  ε νπνία 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εξκελεπηηθά γηα ζσξεία εξσηεκάησλ, ζηα θείκελα ηνπ παξόληνο 

ηόκνπ δηεμέξρεηαη επίζεο κηα ζύληνκε ηζηνξία ησλ πξώησλ αηώλσλ ηεο λέαο ζξεζθείαο. 

Γηαιέγεη πξνζεθηηθά ηα βηβιία γηα ηα νπνία ζα κηιήζεη, κε ηα νπνία ζα ζπλνκηιήζεη, όπσο 

ζα ηαίξηαδε θαιύηεξα ζύκθσλα κε ηνλ ππόηηηιν ηνπ βηβιίνπ, έηζη ώζηε κέζα από ηηο βηβιην-

θξηζίεο ηνπ λα ζθηαγξαθήζεη ηνπο όξνπο ζπγθξόηεζεο ηνπ ρξηζηηαληζκνύ σο ζξεζθείαο, ηνλ 

ξόιν ηεο εθθιεζίαο, ηηο πνιπζρηδείο θαη πνιπεπίπεδεο ζρέζεηο ηνπ ρξηζηηαληζκνύ θαη ηεο 

πνιηηηθήο. Σν θείκελό ηνπ γηα ην βηβιίν ηνπ Νηε αηλη Κξνπά Ο τριζηιανιζμός και η Ρώμη 
5
 

είλαη θνκβηθό γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα ζε κεξηθά από απηά ηα 

δεηήκαηα. 

Ο Κπξηάηαο βιέπεη ηνλ ρξηζηηαληζκό σο κέξνο ηνπ αξραίνπ θόζκνπ. Παξαθνινπζώληαο 

ηε ζθέςε ηνπ ληε αηλη Κξνπά ζην δύζθνιν ζέκα ησλ δησγκώλ ζεκεηώλεη: «Ο ρξηζηηαληζκόο 

δελ ήηαλ κηα αθόκα ζξεζθεία πνπ κπνξνύζε λα πξνζηεζεί αλώδπλα ζην πιαίζην ηνπ 

ξσκατθνύ πνιπζετζκνύ. Ήηαλ κηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε πνπ, όπσο ηελ θαηαλννύζαλ νη 

πξώηνη ρξηζηηαλνί, δελ κπνξνύζε λα ζπλππάξμεη κε ηνλ πνιπζετζκό. Ζ επίζεκε εθθιεζία 

[...] πξνζέβιεπε ζε έλαλ πιήξε εθρξηζηηαληζκό ηεο θνηλσλίαο».
6
 Οη δησγκνί είλαη ακθίπιεπ-

ξνη. Ζ ρξηζηηαληθή εθθιεζία έγηλε ε ίδηα δησθηηθόο κεραληζκόο κεηαβάιινληαο ην εξώηεκα 

πεξί ησλ δηώμεσλ ησλ πξώησλ ρξηζηηαλώλ ζε έλα εξώηεκα γηαηί ε ξσκαίθή θνηλσλία, πνπ 

ππήξμε αλεμίζξεζθε, «έθηαζε ζην ζεκείν λα δηώθεη γηα ζξεζθεπηηθνύο ιόγνπο». Σν ηέινο 

ηεο αξραηόηεηαο θαη ην πέξαζκα ζην κεζαίσλα ζεκαηνδνηείηαη από ηελ αιιαγή ζην ξόιν ηεο 

ζξεζθείαο. 

Μηιώληαο γηα ην ζαύκα ηνπ αγίνπ Γεκεηξίνπ, ην απνθαινύκελν ηνπ βλαζθημήζανηος 

επάρτοσ ηνλίδεη πσο απέλαληη ζηνλ απηαξρηζκό ηεο θνζκηθήο εμνπζίαο, ε ζξεζθεία αλα-

ιακβάλεη «ηελ πνιηηηθή εθπξνζώπεζε ησλ αδηθεκέλσλ» απνηξέπνληαο από ηελ  άιιε ιύζε, 

«ηελ απηννξγάλσζε θαη εμέγεξζε», επεηδή «ε ζξεζθεπηηθή δηακαξηπξία θαη ε πίζηε ζηε 

ζαπκαηνπξγηθή παξέκβαζε ησλ αγίσλ ήηαλ πξνηηκόηεξεο από ηελ απηννξγάλσζε θαη ηελ 

                                                           
4
 «Γάκνο, έξσηαο θαη θνηλσληθή ζέζε» Claude Mossé, Η γσναίκα ζηην αρταία Ελλάδα, μηθρ. Αθαν. Δ. ηεθανής, 

Δ.Ν. Παπαδήμας, Αθήνα, 1991, 214 ζ. (ζζ. 48-58). 
5
 «Γησγκνί, αηξέζεηο θαη ρξηζηηαληθά ήζε». 

6
 Ο.π., ζ. 210. 
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εμεγεξζε».
7
  Δλώ ζηελ βηβιηνθξηζία γηα ην Δοκίμιο για ηο μσζηήριο ηης Ιζηορίας ηνπ Εαλ 

Νηαληεινύ
8
 ηνλίδεη ηε ζέζε ηνπ γάιινπ ζενιόγνπ «λα αγαπήζεη ε εθθιεζία ηελ πνηθηιόηεηά 

ηεο» πνπ κπνξεί λα δηαβαζηεί θαη σο νπζηαζηηθή θξηηηθή ηνπ ίδηνπ ζηηο κηζαιιόδνμεο αθξό-

ηεηεο θάπνησλ ηεξσκέλσλ πνπ αθήλνληαη ζην αππξόβιεην από ηα επίζεκα εθθιεζηαζηηθά 

όξγαλα. 

Ο Κπξηάηαο ζην Nota Bene ζπζηήλεη εμαηξεηηθά βηβιία, ππνδεηθλύεη βηβιηνγξαθηθέο 

ειιείςεηο, αλνίγεη ζπδεηήζεηο γηα θνκβηθά δεηήκαηα ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ηζηνξηνγξαθίαο ηνπ 

αξραίνπ θόζκνπ, πξνθαιεί εξσηήκαηα, δηδάζθεη κηα κέζνδν πξνζέγγηζεο ηεο ηζηνξηθήο 

κειέηεο. Παξάιιεια έρεη έλα ηδηαίηεξν κέιεκα γηα ηελ γιώζζα: ιόγνο δσληαλόο θαη  γιαθπ-

ξόο, πνπ ηζνξξνπεί ζνθά ηελ επηζηεκνληθή γλώζε κε ηελ ζπλαξπαζηηθή αθήγεζε. 

 

 

 

                                                           
7
  «Σν ζαύκα ελόο βηβιίνπ» (Αγίοσ Δημηηρίοσ Θαύμαηα, Οι ζσλλογές αρτιεπιζκόποσ Ιωάννοσ και Ανωνύμοσ: Ο 

βίος, ηα θαύμαηα και η Θεζζαλονίκη ηοσ αγίοσ Δημηηρίοσ,  εηζαγσγή-ζρόιηα-επηκέιεηα Χαξ. Μπαθηξηδήο, κηθξ. 

Αιόε ηδέξε, Άγξα, Αζήλα, 1997, 552ζει.), ζ.199 
8
 «Ο ρξηζηηαληζκόο θαη ε ηζηνξία ηνπ κέιινληνο» (Jean Danielou, Δοκίμιο για ηο μσζηήριο ηης ιζηορίας, κηθξ. 

Ξελ. Κνκλελόο, εηζαγσγή Νηθόιανο Αζπξνύιεο, Δθδνηηθε Γεκεηξάδνο, Βόινο, 2014, 386 ζει.) 


