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ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
vs. 

ΠΑΡΟΝ



ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ (σύµφωνα µε J. Rudhardt, 1981) 
Η βασική διδασκαλία στη µελέτη των θρησκειών είναι η κατανόηση του άλλου. Μελετούµε τα 
λόγια και τις συµπεριφορές: εκφράζουν σκέψεις, βλέψεις, συναισθήµατα 

.
  µε ένα λόγο, το βίωµα. 

Το βίωµα για το οποίο µιλούµε είναι αυτό ενός υποκειµένου που αισθάνεται για τον εαυτό του σε 
σχέση µε µία πραγµατικότητα, την οποία αντιλάµβάνεται ως ιερή ή θεία. Η  εµπειρία µιας τέτοιας 
σχέσης είναι απροσπέλαστη για εµάς, έξω από τα όρια της υποκειµενικότητας. Κι όµως αυτή 
η σχέση είναι ακριβώς το αντικείµενο της µελέτης µας. Αν το παραβλέψοµε αυτό, µπορούµε να 
εξετάσουµε θεσµούς, τρόπους έκφρασης, είδη συµπεριφορών και συλλογισµών, όµως θα µας 
διαφύγει αυτό που τους δίνει το θρησκευτικό τους χαρακτήρα, εποµένως θα αστοχήσουµε στο 
σκοπό που εµείς έχουµε θέσει για τη µελέτη µας. Γι’ αυτό πρέπει να ξεπεραστεί η οποία 
σπουδαιότητα αποδίδεται στη µελέτη των δοµών που επιβάλλεται στο πνεύµα ενός λαού. Πρέπει 
να διεισδύσουµε στην υποκειµενική εµπειρία την οποία προϋποθέτουν, τουλάχιστον εν µερει, 
αυτές οι δοµές, και η οποία εκτυλίσσεται εντός τους. Η µελέτη των συστηµάτων δε θα µπορούσε, 
λοιπόν, να καταλύσει την υποκειµενικότητά µας. Πρέπει απλώς να αποτραπεί ο κίνδυνος να 
δανείσουµε στον άλλο τη δική µας υποκειµενικότητα και να βοηθήσουµε µ’αυτόν τον τρόπο 
να τον κατανοήσουµε έτσι όπως αυτός αντιλάµβάνεται τον εαυτό του, δηάδή όπως είναι, και 
όχι όπως θα τον θέλαµε οι άλλοι.       



Πώς θα το πετύχουµε αυτό; 
Όσον αφορά το θέµα της θρησκείας, ο ερευνητής πρέπει να µετατραπεί σε θρησκευτικό υποκείµενο και να 
ασχοληθεί µε τη θρησκεία µε τον ίδιο τρόπο που ασχολείται αυτός που θα ασκούσε τα θρησκευτικά του 
καθήκοντα κάθε µέρα, από τότε που έµαθε, παιδί ακόµη, όλες τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του. Για να το 
επιτύχουµε αυτό, δεν υπάρχει άλλο µέσο από το να “γίνουµε προσορινώς οπαδοί αυτών” που θέλουµε να 
κατανοήσουµε. Πρέπει να παρακολουθήσουµε τον τρόπο ζωής τους και να τους µιµηθούµε, στη 
φαντασία µας έστω, διότι δεν µπορούµε να κάνουµε αλλιώς. Πρέπει να µιµηθούµε τις διαδροµές της 
σκέψης τους, τις συναισθηµατικές τους αντιδράσεις, τις συµπεριφορές τους. Οι αντιλήψεις τους 
καθορίζονταν από ένα δίκτυο σχέσεων, τις οποίες πρέπει να ανασυνθέσουµε στο µυαλό µας. Οι εικόνες τους 
αποκτούν την αξία τους από όλα αυτά που σηµαίνουν  για εκείνους. Πρέπει λοιπόν να αποκαταστήσουµε 
µέσα µας ένα ανάλογο πεδίο συνδυασµών. Οι τελετές τους βασίζονταν σε ένα σύνολο κοινωνικών 
συµπεριφορών. Πρέπει λοιπόν, να αναδηµιουργήσουµε νοερώς όλα αυτά τα συµφραζοµενα. Εν ολίγοις, 
πρέπει να εγκαταλείψουµε όσο είναι δυνατόν τους συνηθισµένους τρόπους σκέψης, για να ανασνθέσουµε, 
µελετώντας την αρχαία ελληνική θρησκεία µια ελληνική νοοτροπία. Αυτό είναι ίσως ουτοπικό, και µόνο 
κατά προσέγγιση µπορούµε να το επιτύχουµε, όµως δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν αποκτήσουµε µια 
τέτοια εµπειρία, η θρησκευτική πρακτική στην Αθήνα του 4ου π.Χ. αιώνα γίνεται κατανοητή. Στις αρχαίες 
θρησκευτικές πεποιθήσεις, αναδύεται µια έννοια προσιτή σ’ εµάς, εµφανίζεται µια αξία, την οποια, παρά τις 
παράξενες εκφάνσεις της, παρά τα όσα τη χωρίζουν  από τις σύγχρονες αντιλήψεις, από τους σύγχρονους 
τρόπους σκέψης, από τη δική µας εικόνα της πραγµατικότητας, µπορούµε να την κατανοήσουµε. Αλλα δεν 
µπορούµε να ορίσουµε αφηρηµένα αυτή την έννοια κι αυτή την αξία χωρίς να την αλοιώσουµε. Είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένες µε την εµπειρία, κατά τη διάρκεια της οποία αναδύονται στη συνείδησή, κι αυτή η 
εµπειρία επίσης δεν µπορεί να περιγραφεί χωρίς τον τελετουργικό, µυθικό και εννοιολογικό κώδικα, ο οποίος 
είναι ταυτόχρονα η έκφραση και το όργανο.                             
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Η µελέτη της αρχαίας 
ελληνικής θρησκεία στο 
πλαίσιο ενός συστήµατος

Τι είναι αυτό?



- τι είναι θρησκεία; 
!
-- Ας θεωρήσουµε ένα οποιοδήποτε σύστηµα σηµείων που απαρτίζει έναν πολιτισµό: γλώσσες, εργαλεία, θεσµοί, τέχνες 
κτλ. Καθένα από αυτά τα συστήµατα έχει σκοπό να χρησιµεύσει ως µεσολαβητής ανάµεσα στον άνθρωπο και στη 
φύση, ανάµεσα στον άνθρωπο και στους άλλους ανθρώπους. ΄Ολα αυτά τα συστήµατα αποκαλύπτονται µέσα από αυτό 
που οι ψυχολόγοι αποκαλούν συµβολική λειτουργία. Θέλω να πω µε αυτό ότι µια λέξη “παραπέµεπει” σε κάτι άλλο έξω από 
αυτήν την ίδια: η λέξη “σκύλος”, για παράδειγµα, δεν είναι απλώς ένας ήχος, ένα φώνηµα, αλλά µια άισθηση, µια έννοια, ένα 
εργαλείο της σκέψης, το οποίο ξεκλειδώνει ένα κόσµο σηµασίων και επιτρέπει, την ίδια στιγµή, να επικοινωνούµε µε τον 
άλλο. ‘Ενα σφυρί δεν είανι απλώς ένα υλικό αντικείµενο που κρατάµε στα χέρια µας, αλλά, µέσω αυτού, µια πολλαπλή 
σύλληψη του πραγµατικού, µια σχεδόν απεριόριστη ποικιλία χρήσεων που µπορεί αυτό το εργαλείο να έχει, που άλλοι θα 
ανακαλύψουν µετά από µένα. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι δηµιούργησαν µια σειρά συστηµάτων που τους επιτρέπουν 
να ξεπεράσουν τα δεδοµένα της πραγµατικότητας, να τα διαπεράσουν για να ελέγξουν µέσω αυτων, σύµπαντα 
σηµασίων, αξιών και κανόνων, που σκοπό έχουν να διατηρήσουν τη συνοχή µιας κοινότητας. Από αυτή τη λειτουργία ο 
άνθρωπος διακρίνεται από το ζώο, το οποίο δεν κατασκευάζει εργαλεία ούτε έχει γλώσσα, ούτε κοινωνικότητα, ούτε ιστορία. 
Για µένα, η θρησκεία είναι ένα από τα συµβολικά συστήµατα. ΄Οταν οι Έλληνες λένε ότι ο κεραυνός “είναι ο Ζεύς”, δε 
λειτουργούν διαφορετικά από τον τεχνίτη που βλέπει στο σφυρί του τη δυνατότητα να κάνει αυτο ή να κάνει κάποιο άλλο 
πράγµα. Όσο περισσότερο µιλάµε για θρησκείες, τόσο περισσότερο κατανοούµε ότι αυτές είναι εργαλείο και γλώσσα, 
εγγεγραµµένες στο µηχανισµό της συµβολικής σκέψης. Όσο διαφορετικές εκφάνσεις κι αν έχουν, ανταποκρίνονται σε 
αυτή τη διπλή και αλληλέγγυα κλίση: από εδώ τα πράγµατα αποκτούν µια σηµασία, η οποία τούς δίνει µια πληρότητα, που 
αυτά φαίνονται να στερούνται, απαγκιστρώνουν το άτοµο από τη µοναξία του και το εντάσσουν σε µια κοινότητα που το 
τονώνει και το ξεπερνά.      

                                                                                                                                              --->



--Γιατί µελετάµε την αρχαία ελληνική θρησκεία;
-- Αν έφθασα να µελετήσω την αρχαία ελληνική θρησκεία, είναι 
πρωτίστως διότι κατάλαβα πως η πολλαπλότητα της αρχαίας Ελλάδας 
φαινόταν εδώ πληρέστερα από οποιοδήποτε άλλο τοµέα. Διότι αυτός 
που πάντα µε έθελγε και µε µάγευε όταν µελετούσα µια κοινωνία, 
ήταν αυτές οι ετερογενείς πολυποίκιλες όψεις της, αυτές οι ακτίνες 
φωτός που συγχέονται αναγκαστικά µε τις ζώνες του σκότους. 
Δηλαδή η αρχαία ελληνική θρησκεία και ο ελληνικός πολιτισµός 
είναι αδιανόητα αν προσπαθήσουµε να τα τους περιορίσουµε σε 
µία και µόνη πλευρά τους. Η ελληνική θρησκεία είναι ένα πεδίο 
έρευνας όπου ο µελετητής είναι υποχρεωµένος να “σκέπτεται 
µαζί” τη θρησκεία και την πολιτική, την ανθρωπολογία και την 
ιστορία, την ηθική και την καθηµερινή ζωή.           



Η θρησκεία ως “σύστηµα”

Στη µελέτη µιας θρησκείας όλες οι λειτουργίες 
συνέχονται, δεν είναι δυνατόν να αποµονώσουµε 
µια δραστηριότητα και να την κατανοήσουµε, αν 
δεν την καταλάβουµε πριν από όλα ως µέρος ενός 
συνόλου, ενός συστήµατος (σύν + ίστηµι). Η 
χρησιµότητα αυτής της, τετριµένης εκ πρώτης 
όψης, πρότασης αναδεικνύεται στη µελέτη των 
θρησκευτικών µορφωµάτων.   



Η µέλετη της αρχαιοελληνικής 
θρησκείας (ή αρχαιοελληνικών 
θρησκειών) στο πλαίσιο  
της ιστορικής εξέλιξης, 

- της ύπαρξης διαδοχικών 
γενεολογιών, 

 -της ποικιλίας των θεών, των 
λατρειών και των τελετουργιών.  



 1. Προελληνικές θεοτητες 
 (αποκρυπτογράφηση ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ Β) 
2. Μινωϊκές - Μυκηναϊκές θεότητες 

3. Επιρροές αρχαιοελληνικού πανθέου 
από το χώρο της Ανατολής  
(θεοί-ήρωες) 

!

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΩΣ ΧΩΡΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ- ΑΓΑΘΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ



Η αρχαία Ελληνική 
θρησκεία 

 ως  
ΕΘΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ? 
?



ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

• Σε µια εθνική θρησκεία: 
• Δεν υπάρχει κάποιος ιδρυτής ή Μεσσίας,  
• Δεν υπάρχει (κληρονοµικό) ιερατείο (όπως για παράδειγµα 
στην Ανατολή), 

• Δεν υπάρχει η έννοια της εκκλησίας (όπως στο 
Χριστιανισµό), 

• Δεν υπάρχει κάποιο ιερό κείµενο, 
• Δεν υπάρχει η έννοια ενός παγιωµένου «πιστεύω» (credo), 
που θα επέβαλλε στους πιστούς ένα ενιαίο σύνολο δοξασιών 
για τον κόσµο των θεών. 

• Δεν υπάρχει η έννοια της αποκάλυψης



ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  

ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 
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