
Πρόσκληση
22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

«Οι Μυκηναίοι, 
κατά κάποιο τρόπο, 
κατάφεραν να 
συγχωνεύσουν το διπλό 
ρεύμα της Αιγαιακής 
λατρείας της θεάς, 
που ήταν σύμβολο 
μητέρας – γονιμότητας 
των μητριαρχικών 
χρόνων, με τους δικούς 
τους άρρενες και με 
“ειδικά καθήκοντα” 
πατριαρχικούς θεούς 
(…) Μεταγενέστεροι 
μύθοι περιγράφουν το 
γάμο του Ινδοευρωπαίου 
Διός με τη μία ή την 
άλλη ισχυρή γυναικεία 
θεότητα ή ηρωίδα, που 
ήταν γηγενείς εις τις 
Αιγαιακές ακτές ή τα 
νησιά». 

Emily Vearmeul

ΚΕΦΑΛΑΙΟ πρωτο

           ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΩΔΩΝΗΣ:   

112 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

 ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟ ΙΕΡΟ 
ΚΑΙ αθηναϊκο ΘΕΑΤΡΟ: 

«Κατά τον Αριστοτέλη, η τραγωδία αρχικά ήταν αυτοσχεδιαστική και γεννήθηκε από τους 
λυρισμούς του διθύραμβου (θρησκευτικού άσματος προς τιμήν του Διονύσου)· ήταν λοιπόν, 
όπως και η κωμωδία, προέκταση μιας θρησκευτικής λατρείας». 

Jacqueline de Romilly

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ τριτο

‘‘ΤΕΛΕΣΤΗΡεΙΟ’’ ΚΑΒΙΡΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:

«Αν δεν υπήρχε το Βυζάντιο, αυτό το μεγάλο ανατολικό οχυ-
ρό της χριστιανοσύνης, ποια τύχη θα είχε η Ευρώπη ενάντια 
στις στρατιές του βασιλιά της Περσίας τον 6ο αιώνα, ή σε 
αυτές του χαλίφη της Βαγδάτης τον 7ο αιώνα; Ποια γλώσσα 
θα μιλούσαμε σήμερα και ποιόν Θεό θα λατρεύαμε; ».  

J.J. Norwich

ΚΕΦΑΛΑΙΟ εβδομο

ΑΓΙΆ ΣΟΦΙΆ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ: 

Ο Ιουστινιανός Α΄, 
δημιουργός της Αγίας Σοφίας.

42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ο πρώτος ναός του Απόλλωνα 
λένε πως έγινε από δάφνη 
Τεμπών. Ο ναός ο ίδιος είχε 
τη μορφή καλύβας. Οι Δελφοί 
λένε πως ο δεύτερος ναός 
έγινε από μέλισσες, με κερί 
μελισσών και φτερά. Αυτόν τον 
έστειλε ο Απόλλωνας στους 
Υπερβορείους. Πως ο τρίτος 
ναός έγινε από χαλκό δεν 
είναι καθόλου παράξενο (…) 
o ναός αυτός, μάλλον έλειωσε 
από φωτιά. Τον τέταρτο ναό 
τον έχτισαν ο Τροφώνιος και ο 
Αγαμήδης (1). Αναφέρεται δε 
πως ο ναός αυτός ήταν λίθινος.

Παυσανίας 

Ο τέταρτος αυτός ναός του 
Απόλλωνα στους Δελφούς 
θεωρούνταν κατόρθωμα της 
αρχιτεκτονικής. 

 Νίκος Παπαχατζής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ: 

            Πάτμος, το Ιερό Νησί:      

ΚΕΦΑΛΑΙΟ εκτο

«Οι πρώτοι Απόστολοι του Χριστιανισμού μας πληροφορούν 
πως η Χριστιανική θρησκεία, που διδάσκει ότι “οι πλούσιοι 
ταπεινωθήσονται και οι ταπεινοί ελεηθήσονται”, δε βρήκε σε 
καμιά άλλη χώρα, όπως στην Αρχαία Ελλάδα, ένα τόσο πυκνό 
και τόσο φλογερό στρατό πιστών». 

Corrado Bardagello

80 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

«Ο Διόνυσος είναι ο πιο μητριαρχικός 
θεός της ελλαδικής θρησκείας και 
πολλά της ιστορίας και της λατρείας 
του ανακρατούν χνάρια της μετάβασης 
από την προελληνική μητριαρχία στην 
πρωτοελληνική πατριαρχία».

Παναγής Λεκατσάς

 
«Ο Διόνυσος, μαζί με τις Βάκχες του 
που τον ακολουθούσαν σε όλο τον κόσμο, 
άλλη πιο ποθητή πόλη από την Θήβα 
δεν είχε συναντήσει (...) Άγιες φωνές 
ακούγονταν όταν ο Διόνυσος έμπαινε 
στη Θήβα, στη γλυκιά πατρίδα του ίδιου 
και της κεραυνοβολημένης μάνας του, 
Σεμέλης».

Σοφοκλής, «Αντιγόνη» 
στίχ. 1115 έως 1124 και 1135 έως 1380

ΚΕΦΑΛΑΙΟ τεταρτο

“ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΕΜΕΛΗΣ” ΣΤΟ ΚΑΔΜΕΙΟ: 

Ο Χριστός δεν ήρθε στη γη για να υποστεί το μαρτύριο της σταύρωσης προ-
κειμένου να μας σώσει· ήρθε για να μας διδάξει την αξία της φιλαλληλίας 
απαραίτητης ώστε να μη μας αφήνουν μόνους την ώρα του δικού μας μαρτυ-
ρίου. Με το ίδιο σκεπτικό η Παναγία δε γέννησε τον Ιησού για να μπορεί, ως 
μητέρα Θεού, να κάνει θαύματα θεραπεύοντας αρρώστους. Τον γέννησε, και 
από τότε απευθύνεται με το δικό Της τρόπο ιδιαίτερα στους πάσχοντες και σε 
όλους εμάς, για να μας θυμίζει ότι πέρα από τη δική Της βοήθεια, πρέπει 
να αξιοποιούμε και τις δικές μας δυνάμεις και, βέβαια, τις δυνατότητες της 
συνεχώς εξελισσόμενης επιστήμης.  

Γ.Κ.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ογδοο

   Παναγία της Τήνου:      
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Ο Γιώργος Κατσιμπάρδης και ο Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη 
έχουν τη χαρά και την τιμή να σας προσκαλέσουν 

στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου 

«ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΟΚΤΩ ΙΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

που θα γίνει στη Θήβα, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο)
στις 23 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 7.00 μ.μ.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν:
ο κ. Ιερώνυμος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος,

η δρ. Λίνα Μενδώνη, γενική γραμματέας Πολιτισμού,
ο κ. Γιώργος Κασιμάτης, καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, και

ο κ. Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, κοσμήτορας 
της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επιστήμης και Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

πρώην διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου των Δελφών.

Η εκδήλωση τελείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στεραιάς Ελλάδας και στηρίζεται  
από τον Δήμο Θηβαίων, θα ανοίξει δε με καλωσόρισμα του δημάρχου Θηβαίων κ. Σπύρου Νικολάου 

και του περιφερειάρχη κ. Κλέαρχου Περγαντά.

Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τους:
κ. Κωνσταντίνο Ασκούνη, πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), δήμαρχο Καλλιθέας, 

κ. Κωνσταντίνο Παναγόπουλο, πρόεδρο ΣΕΓΑΣ, διευθύνοντα σύμβουλο ΑΛΚΟ,
κ. Δημήτρη Διαθεσόπουλο, πρόεδρο Κ.Ο.Ε., αντιπρόεδρο LEN (Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κολύμβησης),

δρ. Αλεξάνδρα Χαραμή, προϊσταμένη Θ΄ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
κ. Παναγιώτη Αγνιάδη, πρόεδρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας, και

κ. Κωνσταντίνο Πυλαρινό, πρόεδρο της Ένωσης τ. Βουλευτών και Ευρωβουλευτών.

Mετά το τέλος των ομιλιών θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα «Αντιγόνη».
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