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Δπραξηζηίεο
Δ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ κνπ
πξνο ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Πνιηηηζκφο θαη Ώλζξψπηλε
Ώλάπηπμε». Γηα ηε δηακφξθσζε, ηελ εκβάζπλζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ
εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο νθείισ πνιιά ζε έλα δίθηπν αλζξψπσλ, νηθείσλ ή κε, πνπ
κε ζηήξημε ζε επηζηεκνληθφ θαη, θπξίσο, ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Χζηφζν ε επζχλε
γηα φζα γξάθνληαη θαη φζα παξαιείπνληαη παξακέλεη δηθή κνπ.
Καηαξράο, νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, θ.
Γηψξγν Νηθνιαθάθε, γηα ηελ πξφηαζε πνπ κνπ έθαλε λα αλαιάβσ ην ελ ιφγσ ζέκα.
Σνλ επραξηζηψ επίζεο γηα ηελ ειεπζεξία ζθέςεο πνπ κνπ παξαρψξεζε, γηα ηηο
ζεκαληηθέο ππνδείμεηο θαη ηε βνήζεηα ηνπ.
Ώθφκα, επραξηζηψ, ηνπο ζπλεπφπηεο θ. Κνπγηνπκνπηδάθε Γηάλλε θαη θ.
Σζαληεξφπνπιν Άξε, επεηδή δέρζεθαλ λα ζπλεπνπηεχζνπλ ην εξεπλεηηθφ απηφ
εγρείξεκα.
Θέισ επίζεο λα επραξηζηήζσ ζηνλ θ. Ώληψλε Γεσξγνχια γηα ηηο γφληκεο
βηβιηνγξαθηθέο ηνπ επηζεκάλζεηο.
Οθείισ επίζεο ζεξκά

επραξηζηψ ζηνλ θίιν θαη επηκειεηή ηνπ Εζηνξηθνχ

Μνπζείνπ Κξήηεο θ. Κψζηα Μακαιάθε γηα ηελ

δηακεζνιάβεζε ηνπ ζην

λα

πξνζεγγίζσ νξηζκέλα απφ ηα πξφζσπα-θιεηδηά ηεο έξεπλαο.
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Πεξίιεςε
ηε παξνχζα κειέηε επηρεηξείηαη δηα κέζσ ηεο ρξήζεο ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ
θαη πεγψλ (ηζηνξηθφο άμνλαο), αξραηνινγηθψλ ηεθκεξίσλ(αξραηνινγηθφο άμνλαο) θαη
εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, παξαηεξήζεσλ απφ

επηηφπηα απηνςία, αιιά θαη

πιηθνχ πνπ πξνέθπςε απφ ιήςε θσηνγξαθηψλ θαη βηληενζθφπεζε (αλζξσπνινγηθφο
άμνλαο), ε εμέηαζε ησλ αληηκαρφκελσλ αλαγλψζεσλ πνπ εγείξνληαη γχξσ απφ ηελ
ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ ρξήζε ηεο Μνλήο ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ ηεο
ηζηνξηθήο απνθαηεζηεκέλεο ελεηηθήο κνλήο, πνπ εδξάδεηαη ζηελ πεξηνρή Μπεληελάθη
ζην βφξεην παξαιηαθφ κέησπν ηεο πφιεο ηνπ Δξάθιεηνπ. Δ πεξίπησζε ηεο
παξαθνινχζεζεο ησλ αληηπαξαηηζέκελσλ εξκελεηψλ γηα ην δήηεκα ηεο ηαπηφηεηαο
ηεο Ανκηληθαληθήο Μνλήο πξνζθέξεη ηελ επθαηξία γηα εζλνγξαθηθή κειέηε, ε νπνία
πηζαλφλ αλ δελ θαηαθέξεη λα θσηίζεη έλα αξθεηφ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη
εηδηθφηεξα κε

ηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο ηνπηθήο θνηλσληθήο ηζηνξίαο θαη

γεληθφηεξα ηεο λενειιεληθήο θνηλσληθήο ηζηνξίαο, ηνπιάρηζηνλ αηζηνδνμνχκε φηη ζα
πεηχρεη λα θέξεη ζην πξνζθήλην κηα ζεηξά απφ πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ελέρεη ε
πξαθηηθή ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
Βθ πξψηεο φςεσο ην ζέκα έρεη λα θάλεη κε έλα πεξηνξηζκέλν αληηθείκελν,
κηαο θαη πξφθεηηαη γηα κηα κηθξή θαη εκθαλψο νξηνζεηεκέλε θνηλσληθή λεζίδα. Δ
δηεξεχλεζεο ηνπ δηιιήκαηνο απηνχ φπσο ζα δνχκε εγείξεη πνιχ επξχηεξα
εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πνιχπινθν δήηεκα ηεο εζληθήο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο.
Θεσξψ, δειαδή, θαη απηφ ζα πξνζπαζήζσ λα δείμσ φηη «ε κειέηε πεξίπησζεο»(case
study) ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ πνπ επηρεηξείηαη εδψ ζπληζηά έλα
παξάδεηγκα θνξηηζκέλσλ ζρέζεσλ θαη ηεο ηδηαίηεξα ακήραλεο

ζπλχπαξμεο ηεο

εγεκνληθψλ ηδενινγηψλ ηεο εθθνζκηθεπκέλεο παξάδνζεο πνπ πξεζβεχεη ην θξάηνο
θαη ηεο ιατθήο ηνπηθήο παξάδνζεο πνπ πξεζβεχεη ε νξζφδνμε Eθθιεζία.
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Summary
In this study, the assessment of the conflicting readings that rise around the
signaling and the use of the temple of Saint Peter of the Dominicans, the historically
restored venetian temple, which lies in the area of Mpentenaki, at the northern coastal
front of the city of Heraklion, is attempted through the use of historical evidence and
sources (historical axis), archaeological evidence (archaeological axis) and semi-built
interviews, observations from on-site autopsy and material that occurred from picturetaking and video recordings (anthropological axis). The case of observing the
conflicting interpretations regarding the matter of the identity of the Dominican
temple offers the change for an ethnographic study, which we believe will, at least,
succeed in bringing to light a series of speculations contained in the practice of
managing the cultural inheritance, if not even in enlightening a crucial matter
specifically connected with the understanding of the modern local social history and
of the modern Greek social history in general.
At a first glance, the topic has to do with a restricted object, since it regards a
small and clearly bounded social islet. The investigation of this dilemma, as we will
see, raises much wider questions regarding the intricate matter of the national cultural
identity. In other words, I suggest, and will try to show, that “the case study” of Saint
Peter of the Dominicans that is attempted here constitutes an example of intense
relationships, and of the secularized tradition represented by the State and of the local
folk tradition represented by the Church.
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Δηζαγσγή
Η)Ζ πξνβιεκαηηθή ηνπ δηιήκκαηνο κνπζεηαθή/εθθιεζηαζηηθή ρξήζε ζε
αξραηνινγηθά κλεκεία
Μπνξνχλ άξαγε λα κεηαηξαπνχλ νη ιαηξεπηηθνί ηφπνη -πνπ πξνζηαηεχνληαη
θαη σο κλεκεία ηεο ειιεληθήο εζληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο -ζε κνπζεηαθνχο
ρψξνπο; Καη πνηέ κπνξεί λα ζπκβεί απηφ; ηαλ ε άζθεζε ηεο ιαηξείαο πνπ
ζπληειέζηεθε θαηά ην παξειζφλ έρεη εθιείςεη ή φηαλ απηή δηαξθεί θαη εμειίζζεηαη
ζην παξφλ;
Δ δηαθνπή ή ε ζπαληφηεηα ηεο άζθεζεο ηεο ιαηξείαο ζε έλα κλεκείν γηα
ηζηνξηθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ σο ρψξν
ζχκβνιν ηεο επίζεκεο ηζηνξίαο κπνξεί λα απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ κνπζεηνπνηήζε
ηνπ ιαηξεπηηθνχ θειχθνπο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ απφ ην θξάηνο, ηνλ θνζκηθφ
δειαδή θνξέα, πνπ «λφκσ θξαηνχζεο πνιηηείαο» είλαη ν θχξηνο λνκέαο ηνπ;
ε πνηνλ ηειηθά αλήθεη ν ρψξνο, φηαλ ην θηεξηαθφ θέιπθνο θέξεη δηηηή
εξκελεία ηελ εθθιεζηαζηηθή θαη κλεκεηαθή;
Καη πνηνο ν ξφινο ηνπ παξειζφληνο, θαη ηεο ηζηνξίαο, ζην δίιιεκα απηφ;
Μπνξεί ε επίθιεζε ζην παξειζφλ λα θαηαζηήζεη άιινηε απαγνξεπηηθή θαη άιινηε
εθηθηή ηελ ζπλχπαξμε θνζκηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε ηζηνξηθά κλεκεία
; Βίλαη ηειηθά, ε ζπλχπαξμε γηα φινπο ηνπο Έιιελεο απαγνξεπηηθή; Ή κήπσο ν
δηαρσξηζκφο γίλεηαη επηιεθηηθά αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ηζηνξηθή, θνηλσληθή θαη
πνιηηηθή ζπγθπξία; Καη αλ λαη απφ πνηνπο;
Tα παξαπάλσ εξσηήκαηα, θαζψο θαη άιια απαζρνινχλ, ηνπο λνκηθνχο, ηνπο
αξραηνιφγνπο, ηνπο αξρηηέθηνλεο, ηνπ ηζηνξηθνχο, ηνπο ζενιφγνπο, ηειεπηαία δε θαη
ηνπο αλζξσπνιφγνπο ζηα πιαίζηα ηνπ ελφο λεναλαδπφκελνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ, ηελ
εμέηαζε ηνπ δηιιήκαηνο

κνπζεηαθήο ή εθθιεζηαζηηθή ρξήζεο ζε αξραηνινγηθά

κλεκεία, ζηα νπνία ηαπηφρξνλα αζθείηαη ε νξζφδνμε ρξηζηηαληθή ιαηξεία. Παξά ην
απμαλφκελν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο κειεηεηέο δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ νη
κειέηεο πνπ πξαγκαηεχνληαη ην ελ ιφγσ ζέκα δελ είλαη πνιιέο.
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Έλαο πξψηνο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα εξκελεχζεη ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
ησλ γλσζηψλ ζε εκάο αληηκαρηψλ είλαη φηη νη δηαθσλίεο1 απηέο ζπαλία βιέπνπλ ην
θσο ηεο δεκνζηφηεηαο. Τπάξρεη ε ηάζε λα απνζησπνχληαη θαη απφ ηηο δπν
πιεπξέο,(εθπξνζψπνπο

ηεο

θάζε

άμηαο),δειαδή

ησλ

θξαηηθψλ

θαη

ησλ

εθθιεζηαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, θαζψο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ Βιιήλσλ πνιηηψλ, ηφζν
ην κνπζείν, φζν θαη ε εθθιεζία(=λαφο) ζπληζηνχλ ηεξά ζχκβνια, πξνζθπλεκαηηθνχο
ηφπνπο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο.
Δ αλάδπζε, ινηπφλ, κηαο εκθαλνχο αληηλνκίαο αλάκεζα ζηε ζξεζθεπηηθή ή
ηζηνξηθή ηαπηφηεηα ελφο ηφπνπ δελ πξνθχπηεη απζφξκεηα, θαη δελ είλαη ηζηνξηθά
κεηέσξε.

Ώλη‟

απηνχ

ε

αληηλνκία

απηή

δηακνξθψλεηαη,

νξίδεηαη,

θαη

επαλαθαζνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηηο εθάζηνηε ηζηνξηθέο-θνηλσληθέο-πνιηηηθέο
ζπγθπξίεο θαη ζπκβάληα.
Σελ ζπλαληάκε ζε δηαδξνκέο, πνπ, ελψ έρνπλ αθεηεξία έλα αξραηνινγηθφ ηφπν
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν, αλ ζπληξέμνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο,
ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ ηφπνπ θαη ηεο πξνέιεπζεο ηεο θαη κεηαζρεκαηηζκέλε
αλαπαξαγάγεηαη ζε έλα λέν ρψξν, ην επίπεδν ηνπ εζληθνχ,

κε δηαθχβεπκα ηελ

δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκίαο θαη ζε
ζπκβνιηθφ επίπεδν ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Δ δηαπίζησζε απηή πξνυπνζέηεη ηελ απνδνρή ησλ ζεσξήζεσλ ηεο
κεηαπνηνθξαηηθήο ζεσξίαο, ζηηο φπνηεο έλλνηεο φπσο ε « εζληθή ηαπηφηεηα», αιιά
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Ώθνξκή

γηα ηηο αληηκαρίεο

απηέο

ζπληζηνχλ αζήκαληα δεηήκαηα πνιηηηζηηθήο θαη

δηνηθεηηθήο θχζεσο. Υαξαθηεξηζηηθά πεδία αληηλνκηψλ κεηαμχ αξραηνιφγσλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ
πξνζψπσλ απνηεινχλ ηα εμήο:
α) νη κεηαθηλήζεηο ζξεζθεπηηθψλ εηθφλσλ απφ ηνπο λανχο κε ζθνπφ ηελ ζπληήξεζή ηνπο ζηα
εξγαζηήξηα ζπληήξεζεο είηε ηελ έθζεζε ηνπο ζε θάπνην κνπζείν.
β) Οη πεξηνξηζκνί πνπ πξνβάιινπλ νη αξραηνιφγνη ζε επεκβάζεηο ζην θέξνλ νξγαληζκφ ησλ
εθθιεζηαζηηθψλ κλεκείσλ κε ηνπο εθθιεζηαζηηθνχο θνξείο δηεθδηθνχλ ηελ ζπκβνιηθή νξγάλσζε ηνπ
ρψξνπ (ι.ρ κε ηε πξνζζήθε λέσλ ηνηρνγξαθηψλ) θαη ηνπο αξραηνιφγνπο λα εκκέλνπλ ζε έλα ζε
ηζηνξηθφ αηζζεηηζκφ ηνπ ρψξνπ.
γ)Οη ρξήζεηο πνπ ζα απνδνζνχλ κεηά ηε πεξάησζε ηεο απνθαηάζηαζεο εξεηπσκέλσλ
κλεκείσλ ζηα νπνία είηε αλήθνπλ ζηε εθθιεζία θαη ε ιαηξεία ηνπο έρεη εθιείςεη (π.ρ ζηνο Λνπθάο
είηε απνηεινχλ πιηθέο θαηαζθεπέο αιιφηξησλ ζξεζθεηψλ κε ηελ εθθιεζία λα δηεθδηθεί

ηε

εθθιεζηαζηηθή ρξήζε ζηεξηδφκελε ζηελ αλαζηήισζε εξεηπσκέλσλ θηηζκάησλ, είηε ρξηζηηαληθψλ
εθθιεζηψλ, είηε ζξεζθεπηηθψλ θηηζκάησλ θαη ε απφδνζε κνπζεηαθψλ ρξήζεσλ απφ ην θξαηηθφ θνξέα
ζε εξεηπσκέλα θηίζκαηα.
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θαη ηα ηνπφζεκα ηεο, φπσο ηα κλεκεία, ηα κνπζεία, ηηο εθθιεζηέο θαηαλννχληαη σο
ηζηνξηθέο δεκηνπξγίεο(ελδ.Herzfeld 1991·Hamilakis&Yalouri 1996,1999·Dubisch
2000).
Βλψ, φκσο, νη ζχγρξνλεο θξηηηθέο ζεσξήζεηο ηεο αλζξσπνινγίαο, ηεο
γεσγξαθίαο, ηεο ηζηνξίαο ηαπηίδνπλ ηελ νπζηνθξαηηθή ξεηνξηθή ησλ θνηλσληψλ, ησλ
νκάδσλ, ησλ ζεζκψλ θαη ησλ αηφκσλ κε ηελ έλλνηα ηνπ «επηλφεζεο», σο θαηαζθεπέο
ηεο« πξαγκαηηθφηεηαο», ζπλπθαζκέλα κε ηα πνιχπινθα λνήκαηα ηεο αλζξψπηλεο
δξάζεο θαη ηνπ ζθεπηέζζαη, νη θνηλσληθέο νκάδεο, ζεζκνί, θαη ππνθείκελα
ζπλερίδνπλ λα επηθαινχληαη θαη λα πξνβάιινπλ θάπνηα εμηδαληθεπκέλα ζηνηρεία σο
απνθιεηζηηθά δηθά ηνπο, δειαδή σο «νπζίεο» ηνπ ζπιινγηθνχ ηνπο είλαη (Herzfeld
1998). πλερίδνπλ, λα απνζέηνπλ. κε αιιά ιφγηα, «ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο ζην ρψξν»
(ηαπξίδεο 2010:9).
Σν δίιιεκα, ινηπφλ, εθθιεζηαζηηθήο ή κνπζεηαθήο ρξήζεο ζε έλαλ ηζηνξηθφ
ρψξν απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ζην νπνίν ζεζκνί, θαη θνηλσληθέο
νκάδεο, πνπ δηεθδηθνχλ ηελ κηα ή ηελ άιιε ηαπηφηεηα, επηθαινχληαη θαη ρεηξίδνληαη
ζπκβνιηθά θνξηηζκέλεο έλλνηεο, φπσο ε ηζηνξία, ην παξειζφλ, ε παξάδνζε, ε
ηαπηφηεηα.
Χζηφζν, νη γλψζεηο καο, γηα ην ελ ιφγσ ζέκα είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο
ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν, φκσο, θαζψο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, νη δηαθσλίεο απηέο
ζπάληα βιέπνπλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο.
ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα πξνζζέζνπκε κηα ζεκαληηθή, θαηά ηελ γλψκε
καο παξάκεηξν, πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε, ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ηνπο ιφγνπο
πνπ ππάξρεη ε βηβιηνγξαθηθή έλδεηα γηα ην ελ ιφγσ εξεπλεηηθφ αληηθείκελν. Πέξα
απφ ηνπο «δεδνκέλνπο» πξνβιεκαηηζκνχο θαη πεξηνξηζκνχο, πνπ ελέρεη ε κέζνδνο
ηεο επηηφπηαο έξεπλαο, ε δηεξεχλεζε ελφο δεηήκαηνο, πνπ επηηάζζεη

ηελ

παξαθνινχζεζε ησλ ηδεψλ πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνπο ζεζκνχο ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο
πνιηηηθήο ελέρεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο, θαζψο θαη κηα ζεηξά απφ εζηθά θαη αιιά
δηιιήκαηα γηα ηνλ εξεπλεηή .
ηελ πεξίπησζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ δηιιήκαηνο εθθιεζηαζηηθήο ή
κνπζεηαθήο ρξήζεο ζε έλα κλεκείν ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα θάλεη «κειέηε πξνο ηα
πάλσ» (Nader 1972 ζην Ώζπξάθε 2004), λα παξαηεξήζεη δειαδή ππνθείκελα θαη λα
θαηαγξάςεη ηελ γλψκε εθθιεζηαζηηθψλ αμησκαηνχρσλ, αξραηνιφγσλ, ηνπηθψλ
αξρφλησλ, ππνθεηκέλσλ δειαδή, πνπ θαηέρνπλ πςειή θνηλσληθή ζέζε ζε ζρέζε κε
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ηνλ αλζξσπνιφγν, αιιά θαη ζαθψο κεγαιχηεξε ηζρχ ζε ζρέζε κε απηφλ (βι. Barret
1984·Ώζπξάθε 2004). Δ επηηφπηα εξεχλα κε ηελ ειίη δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε.
πσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο ηα φζα έρνπλ κέρξη ηψξα δεκνζηεπηεί
ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία ησλ θνηλσληθψλ ζπνπδψλ ζρεηηθά κε ην δίιιεκα
ηεο εθθιεζηαζηηθήο ή κνπζεηαθήο ρξήζεο ζε κλεκεία, αθνξνχλ ζηελ πιεηνςεθία
ηνπο ην παξάδεηγκα ηεο Ρνηφληαο.
Δ πεξίπησζε ηεο Ρνηφληαο ελφο αξραηνινγηθνχ θηίζκαηνο «β΄ θαηεγφξηαο»,
πνπ αζθπθηηά πεξηθπθισκέλν απφ πνιπθαηνηθίεο ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη
αλαζηειψλεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα, ζρεηηθά φςηκα ζε ζχγθξηζε
κε ηα θιαζηθά κλεκεία, απνηειεί ηε πην ραξαθηεξηζηηθή θαη γλσζηή πεξίπησζε ηεο
ελ ιφγσ δηακάρεο. Δ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ λα αλαζηειψζεη ηε
Ρνηφληα δελ ζπληζηά κηα νπδέηεξε πξαθηηθή. Ώλη‟ απηνχ απνηειεί κηα
γξαθεηνθξαηηθή εξκελεία πνπ ζπλπθαίλεηαη, φπσο επηζεκαίλεη ν Δerzfeld,(1991:15)
κηα ζεηξά θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ηδενινγηθψλ ζηνρνζεζηψλ. ηε πεξίπησζε
κάιηζηα ηεο Ρνηφληαο ε αλαζηήισζε ηνπ κλεκεηαθνχ αξρηηεθηνλήκαηνο δηαπιέθεηαη
κε ηελ ελαξκφληζε ηεο Βιιάδαο κε ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα ηεο πξνζηαζίαο, ηεο
αλάδεημεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη
απφ ζπκβάζεηο Unesco, αιιά θαη κέζα απφ ζηνρνζεζίεο επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ
(Κ.Π., Urban). Σα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζεζκνζεηνχλ ηηο απνθαηαζηάζεηο
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζηα πιαίζηα δεκηνπξγίαο ελφο πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο κε
ελδηαθέξνλ, ην νπνίν κπνξεί λα παληξεχεη ηελ γλψζε, ηελ ςπραγσγία κε ηελ
νηθνλνκία. Δ αλαζηήισζε ηεο Ρνηφληαο πξνζιακβάλεηαη σο ςεθίδα ζην φξακα ηεο
ζπκπξσηεχνπζαο λα θαηαζηεί ε Θεζζαινλίθε Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ην 2007.
Σν 1995, έηνο θαηά ην νπνίν νη εξγαζίεο δηαθφπηνληαη ιφγσ ηεο θαηάιεςεο ηνπ
Μλεκείνπ απφ ηε ηνπηθή Μεηξφπνιε κεηά ηελ απφθαζε ηνπ ΤΠ.ΠΟ λα θαζνξίζεη
ηεο ρξήζεηο ηεο Ρνηφληαο, απνηέιεζε ρξνληθή αθεηεξία ηεο αληηδηθίαο (Μαληηάθεο
1997). Δ πξφζεζε ηνπ ΤΠ.ΠΟ λα δηαρεηξηζηεί

ηελ Ρνηφληα σο κνπζείν θαη

πνιηηηζηηθφ ρψξν, αληηβαίλεη κε ηελ εξκελεία ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θνξέα θαη
ζπγθεθξηκέλα κε ηεο ηνπηθήο Μεηξφπνιεο, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ εθθιεζηαζηηθή
ηαπηφηεηα ηνπ ρψξνπ. Με αθεηεξία ην δηαθχβεπκα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρψξνπ
παξειζφληα ζπκβάληα ρξεζηκνπνηνχληαη επηιεθηηθά γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ην αλήθεηλ
ηνπ ρψξνπ.
Δ πεξίπησζε, ινηπφλ, ηεο Ρνηφληαο απνηειεί ην κφλν γλσζηφ παξάδεηγκα ζηε
βηβιηνγξαθία. Ννκηθέο κνλνγξαθίεο (Ώπνζηνιάθεο 2002) θαη απηνηειή άξζξα απφ
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ην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ, λνκηθψλ, ζενινγηθψλ επηζηεκψλ (Ώθαλζφπνπινο
1997·Κπξηαδφπνπινο1993·Λάββαο,1997·Μέηδνο,1997·Γαραξφπνπινο1997·Κνληδάξ
εο,1997·Μαπξνπνχινπ –Σζηνχκε 1997·Μαληηάθεο 1997· Stewart 1998) γξακκέλα
απφ 1995 κεηά -πξνζεγγίδνπλ ην δίιιεκα κνπζεηαθή ή εθθιεζηαζηηθή ρξήζε ππφ ην
πξίζκα δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνινγηθψλ παξαδνρψλ κε ζηφρν λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ
κία ή ηελ άιιε εθδνρή.
Έλαο επίζεο ζεκαληηθφο αξηζκφο άξζξσλ έρνπλ πξνέιζεη απφ ηελ έθδνζε ησλ
εηζεγήζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ην ρεηκψλα ηνπ 1997 ζηα πιαίζηα ηεο
δηεπηζηεκνληθήο εκεξίδαο κε ζέκα «Οη ρξήζεηο ηεο Ρνηφληαο » κε νξγαλσηηθή θαη
επηζηεκνληθή ζπκκεηνρή απφ ηα ηκήκαηα Εζηνξίαο- Ώξραηνινγίαο, Ώξρηηεθηνληθήο
Ννκηθήο θαη Θενινγίαο ηνπ Ώξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη κε
ζηφρν ηελ θαηάξηηζε δηεπηζηεκνληθνχ πνξίζκαηνο, πνπ ζα ζηήξηδε ηε θνζκηθή
εξκελεία ηνπ κλεκείνπ ελ φςεη ηεο επηθεηκέλεο απφθαζεο ηνπ ΤΠ.ΠΟ. Δ πεξίπησζε
φκσο ηεο αληηκαρίαο ηεο Ρνηφληαο ππνθψζθεη απφ παιαηνηέξα.
Ώπφ ηα παιαηνηέξα άξζξα πνπ εληνπίζακε γηα ην δίιιεκα κνπζεηαθή ή
εθθιεζηαζηηθή ρξήζε

ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο

είλαη ην

άξζξν ηνπ Α.

Σξηαληαθπιιφπνπινπ γξακκέλν ην 1984, 10 ρξφληα δειαδή πεξίπνπ πξηλ ηελ
πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ Ρνηφληα. ην άξζξν ηνπ κε ηίηιν
«Βθθιεζηαζηηθά Μλεκεία θαη αληηθείκελν
αληίθαζεο» ν

ηέρλεο. Παζνινγία κηαο πνιηηηζηηθήο

βπδαληηλνιφγνο, αθνχ παξαζέηεη νλνκαζηηθά

εθθιεζηαζηηθά θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ππφ αλαζηήισζε

ηζηνξηθά θαη

θαη ησλ νπνίσλ νη

ρξήζεηο δηαθπβεχνληαη κεηαμχ ηεο κνπζεηνπνίεζεο θαη ή ηεο δηαηήξεζεο ηνπ
ζξεζθεπηηθνχ

αηζζήκαηνο

(ηελ

Ρνηφληα,

ηελ

Μνλή

Ααθλίνπ

ηε

Μνλή

Παξεγνξίηηζζαο ζηνλ Μπζηξά, ηνλ ζην Λνπθά) επηιέγεη λα εθθξάζεη έλα
ζξεζθεπηηθφ ιφγν ππέξ ηεο παξάδνζεο ππνζηεξίδνληαο ηε δηάζσζε ηεο ιαηξείαο
ζηνλ ρψξν απφ ηελ απεηιή ηεο θξαηηθνπνίεζεο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ ρψξσλ θαη ηε
κεηαηξνπή ηνπο ζε λεθξά θειχθε- φπσο επηηάζζεη ε αηζζεηηθή ηεο ηζηνξίαο ηεο
ηέρλεο-. Σν άξζξν ηνπ Σξηαληαθπιιφπνπινπ παξά ηελ έλδεηα ζε εκπεηξηθφ πιηθφ,
κπνξεί λα ζεσξεζεί

πνιχηηκν, θαζψο καο απαξηζκεί κηα ζεηξά απφ

εζηίεο

αληηπαξάζεζεο ηεο κνπζεηαθήο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο ρξήζεο ζε ρψξνπο πνπ
πξνζηαηεχνληαη σο κλεκεία θαη αξραηνινγηθνί ρψξνη.
Πξάγκαηη, ινηπφλ, ε Ρνηφληα δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ ρψξν αληηπαξάζεζεο
κνπζεηαθήο κε ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο. Οη βπδαληηλέο θαη κεηαβπδαληηλέο
αξραηφηεηεο είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαη κλεκεία κε ιαηξεπηηθή ηαπηφηεηα.
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Ο αξραηνιφγνο Α. Παιιάο γξάθεη ην 1989 ζην άξζξν κε ηίηιν «Βθθιεζία θαη
Ώξραηνινγία» φηη απφ δεθαεηίεο ππνβφζθεη θάπνηα θξίζε ζηε ζρέζε ηεο Βθθιεζίαο
ηεο Βιιάδνο πξνο ηελ Αηεχζπλζε ΐπδαληηλψλ θαη Μεηαβπδαληηλψλ Ώξραηνηήησλ
επηθνξηηζκέλε κε ηε πξνζηαζία ησλ παιαηνρξηζηηαληθψλ ησλ βπδαληηλψλ θαη ησλ
κεηαβπδαληηλψλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ ηεο ρψξαο. Βπηζεκαίλεη, επίζεο φηη ε θξίζε
απηή, ε νπνία παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ ίδην σο «εθηεηακέλε

ζεηξά κεκνλσκέλσλ

ζπγθξνχζεσλ πνπ εθδειψλνληαη κε αξλήζεηο θαη απφ ηα δχν κέξε » δελ είλαη θαλεξή,
νχηε απνπζηάδεη εμ‟ νινθιήξνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε αξκνληθή ζπλεξγαζία
(Πάιιαο 1989:48).
Ώλ έζεηε ινηπφλ θαλείο ην εξψηεκα, γηαηί ε Ρνηφληα απνηειεί ην κφλν
εκπεηξηθφ παξάδεηγκα πνπ αλαιχεηαη ζηε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, ελψ κειέηεο
ζρεηηθά κε άιιεο πεξηπηψζεηο κλεκείσλ, πνπ πθίζηαηαη αληίζηνηρεο ακθηζεκίεο
γχξσ ηελ ρξήζε ηνπ ρψξνπ απνπζηάδνπλ, κηα ελδερφκελε απάληεζε ζα ήηαλ φηη ην
εθξεθηηθφ ζηνηρείν ηεο δηακάρεο ππξνδνηήζεθε απφ ηε πξνβνιή ηεο ππφζεζεο απφ
ηα Μ.Μ.Β. Σν έηνο 1995,νη εθξεθηηθέο αληηδξάζεηο κε ηνπο ηεξείο θαη ζξεζθεπηηθέο
νκάδεο λα ζπζπεηξψλνληαη γχξσ απφ ηελ εθθιεζία, λα εηζβάιινπλ ζην κλεκείν
κεηά απφ ζπλαπιία ηδαδ, λα ζπάλε ην πηάλν θαη λα έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηηο
δχλακεηο αζηπλνκίαο (Stewart 1998), απνηέιεζε κηα ππφζεζε πνπ ζπγθέληξσλε
αξθεηά απφ ηα αζηέξηα ηεο δεκνζηνγξαθίαο. Σαπηφρξνλα, φκσο, ε δεκνζηφηεηα ζε
απηή ηε πεξίπησζε

ιεηηνχξγεζε, εληζρπηηθά ζηελ επίδεημε

ηζρχνο ηεο ηνπηθήο

Ώξρηεπηζθνπήο απέλαληη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ειιεληθήο

θπβέξλεζεο

αλαθνξηθά κε ην Μαθεδνληθφ δήηεκα(ν.π).
ΗΗ. Ζ Μνλή Άγηνπ Πέηξνπ ησλ Γνκηληθαλώλ σο παξαδεηγκαηηθή πεξίπησζε
εζλνγξαθηθήο έξεπλαο: Τπνζέζεηο εξγαζίαο, δπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί ηεο
έξεπλαο
ηε παξνχζα κειέηε επηρεηξείηαη δηα κέζσ ηεο ρξήζεο ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ
θαη πεγψλ (ηζηνξηθφο άμνλαο), αξραηνινγηθψλ ηεθκεξίσλ( αξραηνινγηθφο άμνλαο) θαη
εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, παξαηεξήζεσλ απφ

επηηφπηα απηνςία, αιιά θαη

πιηθνχ πνπ πξνέθπςε απφ ιήςε θσηνγξαθηψλ θαη βηληενζθφπεζε (αλζξσπνινγηθφο
άμνλαο), ε εμέηαζε ησλ αληηκαρφκελσλ αλαγλψζεσλ πνπ εγείξνληαη γχξσ απφ ηελ
ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ ρξήζε ηεο Μνλήο ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ ηεο
ηζηνξηθήο

απνθαηεζηεκέλεο ελεηηθήο κνλήο, πνπ εδξάδεηαη ζηελ πεξηνρή

Μπεληελάθη ζην βφξεην παξαιηαθφ κέησπν ηεο πφιεο ηνπ Δξάθιεηνπ. Δ πεξίπησζε
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ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ αληηπαξαηηζέκελσλ εξκελεηψλ γηα ην δήηεκα ηεο
ηαπηφηεηαο ηεο Ανκηληθαληθήο Μνλήο πξνζθέξεη ηελ επθαηξία γηα εζλνγξαθηθή
κειέηε, ε νπνία πηζαλφλ αλ δελ θαηαθέξεη λα θσηίζεη έλα αξθεηφ ζεκαληηθφ δήηεκα
πνπ ζρεηίδεηαη εηδηθφηεξα κε ηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο ηνπηθήο θνηλσληθήο
ηζηνξίαο θαη γεληθφηεξα ηεο λενειιεληθήο θνηλσληθήο ηζηνξίαο, ηνπιάρηζηνλ
αηζηνδνμνχκε φηη ζα πεηχρεη λα θέξεη ζην πξνζθήλην κηα ζεηξά απφ πξνβιεκαηηζκνχο
πνπ ελέρεη ε πξαθηηθή ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
Βθ πξψηεο φςεσο ην ζέκα έρεη λα θάλεη κε έλα πεξηνξηζκέλν αληηθείκελν,
κηαο θαη πξφθεηηαη γηα κηα κηθξή θαη εκθαλψο νξηνζεηεκέλε θνηλσληθή λεζίδα. Δ
δηεξεχλεζεο ηνπ δηιιήκαηνο απηνχ φπσο ζα δνχκε εγείξεη πνιχ επξχηεξα
εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πνιχπινθν δήηεκα ηεο εζληθήο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο.
Θεσξψ, δειαδή, θαη απηφ ζα πξνζπαζήζσ λα δείμσ φηη «ε κειέηε πεξίπησζεο»(case
study) ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ πνπ επηρεηξείηαη εδψ ζπληζηά έλα
παξάδεηγκα θνξηηζκέλσλ ζρέζεσλ θαη ηεο ηδηαίηεξα ακήραλεο

ζπλχπαξμεο ηεο

εγεκνληθψλ ηδενινγηψλ ηεο εθθνζκηθεπκέλεο παξάδνζεο πνπ πξεζβεχεη ην θξάηνο
θαη ηεο ιατθήο ηνπηθήο παξάδνζεο πνπ πξεζβεχεη ε εθθιεζία.
Θεσξψ, επίζεο, φηη ην παξάδεηγκα ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ εηθνλνγξαθεί ηηο
αληηθάζεηο θαη ηηο ηδενινγηθέο αγθχισζεο κηαο θνηλσλίαο, ε νπνία δελ έρεη
θαηνξζψζεη λα θιείζεη ηνπο ινγαξηαζκνχο κε ηελ ζπλζεηφηεηα ηνπ παξειζφληφο ηεο.
Δ παξαθνινχζεζε ηνπ ηξίγσλνπ εμνπζίαο θαη δηεθδηθήζεσλ πνπ αξζξψλεηαη απφ
ηξεηο δπλάκεηο, έθθξαζε ηεο ηζηνξηθήο πφιεο πνπ αλήθεη ην κλεκείν, κε ηηο κάιηζηα
ηειεπηαίεο λα δηεθδηθνχλ λα πξνδηαγξάςνπλ ηε κνίξα ηνπ γηα ηηο δηθέο ηνπο
ζηνρνζεζίεο θαη επηδηψμεηο, ζέηεη σο απαξαίηεηε θαηά ηε γλψκε κνπ πξνυπφζεζε
ηελ θαηαλφεζε ησλ επηινγψλ εθείλσλ πνπ θαζνδήγεζαλ πξψηα απφ φια ζην
εγρείξεκα ηεο αλάδεημεο θαη δηάζσζεο ηνπ ρψξνπ σο κλεκείν πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο, θαζψο φπσο ζα απνδείμνπκε ν Άγηνο Πέηξνο δελ ήηαλ πάληνηε ζην
επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. Οη επηινγέο απηέο παξαπέκπνπλ ζε ζρέζεηο πεξά ησλ
εζληθψλ νξίσλ, θαζψο επεξεάζηεθαλ απφ ηελ ηδηαίηεξε ζέζε πνπ είρε ε Βιιάδα ζην
βιέκκα ηεο Απηηθψλ κε ηελ Βιιάδα λα ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζηελ Αχζε θαη ηελ
Ώλαηνιή.
Σαπηφρξνλα, νη ίδηεο επηινγέο παξαπέκπνπλ ζε πξαθηηθέο θαη επηινγέο πνπ
ζπληζηνχλ εληφπηεο πνιηηηζκηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. Σν αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο
ινηπφλ δελ είλαη δηφινπ ην κλεκείν απηφ, αιιά νη ηδέεο ή φπσο ζα έιεγε ν Νηηξθάηκ νη
ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο, γηα ηελ ηζηνξία, ην παξειζφλ, ηελ ειιεληθή θνηλσλία.
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Τπνζέηνπκε, φηη ε αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ, φηαλ απηή γίλεηαη απφ ηηο
αληηκαρφκελεο πιεπξέο, ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν γηα ηηο πξνζσπηθέο,
νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο επηδηψμεηο(Παπαηαμηάξρεο 1987),ελψ κπνξεί λα ζπκθσλεί ή
θαη

λα

κελ

ζπκθσλεί

κε

ηελ

επίζεκε

αθαδεκατθή

εξκελεία.

Μηα ηειεπηαία ππφζεζε εξγαζίαο είλαη φηη ην δίιεκκα, επαλαθάκπηεη

απφ ηελ

πιεπξά ηεο Βθθιεζίαο εμαηηίαο ηεο αλάδπζεο γεγνλφησλ, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε
εζληθφ θαη ππεξηνπηθφ επίπεδν θαη

ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ λεπξαιγηθή πηπρή

ειιελνξζφδνμηαο, ηελ νπνία θαη πξνβάιιεη ε Βθθιεζία ζηνλ δεκφζην ρψξν ζέηνληαο
ζε θξίζε ηελ ζρέζε ηεο ην Κξάηνο. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ε δηεθδίθεζε ηεο
ηαθηηθήο δεκνζίαο

ιαηξεπηηθήο ρξήζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ην

αίηεκα ηεο

πξσηνθαζεδξίαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρψξνπ γίλεηαη ζζελαξφ ζε ρξνληθά
ζεκεία, νπνχ ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο βξίζθνληαη ππφ ακθηζβήηεζε απφ γείηνλεο ρψξεο
κε ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο ην Μαθεδνληθφ Γήηεκα ή φηαλ ακθηζβεηείηαη ε
πηπρή ηεο ειιελννξζνδνμίαο απφ ην ίδην ην θξάηνο κε ηηο εηζεξρφκελεο δπηηθέο
πξαθηηθέο, φπσο κε ηελ θαηάξγεζε ηεο αλαγξαθήο ηνπ ζξεζθεχκαηνο ησλ πνιηηψλ
ζηηο λένπ ηχπνπ ηαπηφηεηεο, ηε δηαλνκή ηεο θάξηαο ηνπ πνιίηε, ην δήηεκα ηεο
θαχζεο ησλ λεθξψλ, ηελ ππαγσγή ηεο ρψξαο ζην Α.Ν.Σ θ.α,

Σα γεγνλφηα απηά

απνηεινχλ κηα πξφζθνξε πεξίπησζε γηα ηνλ εθθιεζηαζηηθφ θνξέα λα αλαθπθιψλεη
έλαλ εζληθηζηηθφ ιφγν.
Αελ πξέπεη λα ζεσξήζνπκε επίζεο, θαηά ηε γλψκε καο, ηπραίν ην γεγνλφο φηη
ε άπνςε απηή αλαδχεηαη ζε ζηηγκέο πνπ ην θξάηνο ζέηεη ζε πξνηεξαηφηεηα ζηα
πξνζηάγκαηα πνπ επηβάιινπλ νη ζπλέπεηεο ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο θαη ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο, ηα νπνία, σζηφζν, ζίγνπλ ην γφεηξν ηεο Βθθιεζίαο. ην πιαίζην
απηφ ζα δνχκε ηνλ εθθιεζηαζηηθφ θνξέα λα πνιηηηθνπνηείηαη, λα δηεθδηθεί έλαλ
εγεηηθφ θνζκηθφ ξφιν ηνπ πξνζηάηε ηνπ έζλνπο, λα εμαξηάηαη, θαη λα επηδηψθεη ηελ
πξνβνιή ηεο εθδνρήο απηήο ζηα Μ.Μ.Β αλαιακβάλνληαο ην ξίζθν ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ηνπο πηζηνχο (Αεξκεηδήο αρξ.· Μαληηάθεο
2000).
Δ εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε ηνπ δηιήκκαηνο εθθιεζηαζηηθήο ή κνπζεηαθήο
ρξήζεο, πνπ εγείξεηαη γχξσ απφ ην κλεκείν ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ,
κπνξεί λα καο δψζεη απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε εξσηήκαηα φπσο: είλαη ε
ζπλχπαξμε ησλ δπν ρξήζεσλ απαγνξεπηηθή; Μήπσο ν δηαρσξηζκφο

γίλεηαη

επηιεθηηθά αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ηζηνξηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπγθπξία;
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Μέζα απφ πνηεο; Οη απαληήζεηο απηέο δελ κπνξνχζαλ παξά κφλν λα αλαδεηεζνχλ
κέζα απφ ηελ εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε ηεο Μνλήο Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ.
Σα πνξίζκαηα, σζηφζν, κηαο αλζξσπνινγηθήο έξεπλαο έρνπλ εθηφο απφ
δπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνχο. Ο Rabinow αλαθεξφκελνο ζηνλ Geerz ραξαθηεξίδεη
ηελ αλζξσπνινγία σο «κπζνπιαζία». Με ηελ αλαθνξά ηνπ απηή παξαπέκπεη ζην φηη
νη αλζξσπνινγηθέο πεξηγξαθέο είλαη θηηαρηέο (βι Rabinow ζην Dubisch 2000:22)
«Ζ θαηαζθεπή απηή -φπσο αλαθέξεη θαη ε Dubisch (ν.π:23)-.είλαη ε ζπλέπεηα
ηεο αιιειεπίδξαζεο καο κε ηνλ άιιν, ηεο βηνγξαθία καο ηεο εθπαίδεπζεο καο ηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηα καο».
Οη επηζηεκνινγηθέο αμηψζεηο κηαο εζλνγξαθηθήο έξεπλαο πνπ εληάζζεηαη ζηελ
παξάδνζε ησλ πνηνηηθψλ εξεπλψλ δελ είλαη λα ζπιιάβεη ηελ αιήζεηα ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά λα πξνζθέξεη απιά κηα «ππθλή πεξηγξαθή» ηνπ θαηλνκέλνπ
-κε ηνπο φξνπο ηνπ Geerz(2003),- θαη λα παξάζρεη κηα εξκελεία αλαπφθεπθηα είλαη
ζρεηηθή θαη κεξηθψο ηνπνζεηεκέλε.
ην ζπγθείκελν απηφ, ν αλζξσπνιφγνο δελ επηδηψθεη ζην λα ειέγμεη ή λα
πξνβιέςεη ην λφεκα θαη ηε ζεκαζία ηνπ, αιιά λα ηα εμεηάζεη θαη λα θαηαλνήζεη,
ηφζν ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε δπλακηθή θχζε ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηνπ
θνηλσληθνχ

ηνπο πνιηηηζηηθνχ πιαηζίνπ, φζν θαη ηηο πνηθίιεο ηδηνπνηήζεηο θαη

πξνβνιέο ηνπ, πνπ έρεη ν ίδηνο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο εξεπλάο ηνπ( Taylor
2001).
ii)Γνκή εξγαζίαο
Δ εξγαζία δνκείηαη ζε δπν κέξε. Σν πξψην κέξνο, ην ζεσξεηηθφ, απνηειείηαη
απφ 3 θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην κε ηίηιν ε «εκαζία ηνπ ρψξνπ γηα ηελ
αλζξψπηλε δξάζε» αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο, πνπ θαηεπζχλνπλ ηε
δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Ώλαιπηηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ε βαζηθή ζεσξεηηθή έλλνηα
«ρψξνο» θαη ζην πψο απηή αλαιχεηαη απφ ηελ επηζηήκε ηεο αλζξσπνινγίαο. ηε
ζπλέρεηα, κε ηελ βνήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ, αλαιχεηαη ε ηδέα ησλ
νξίσλ θαη ηεο πεηζάξρεζεο ηνπ ρψξνπ κέζσ ηεο εξγαιεηαθήο ρξήζεο ηεο έλλνηαο
«ρξφλνο» θαη «παξειζφλ», θαζψο θαη νη ζπλαθείο αληηιήςεηο πεξί παξαβαηηθψλ
ζρέζεσλ ζην ρψξν πνπ ζπλδηακνξθψλνληαη απφ ηελ εγεκνληθή απηή πξαθηηθή.
πδεηάκε αθφκε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έζλνπο θαη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ζηελ
δηεξγαζία απηή ν έιεγρνο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην κε ηίηιν
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«Οη εθθιεζηαζηηθνί ρψξνη θαη κνπζεηαθνί ρψξνη: ηαπηφηεηα ηδενινγία, πνιηηηθή»
παξνπζηάδεηαη ην γεληθφ πεξηερφκελν ησλ φξσλ θαη έπεηηα λα εμεηάδεηαη πνηα ζέζε
επέρνπλ ζηελ εζληθή ζπιινγηθή ηαπηφηεηα. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη πνηεο
ζεκαζίεο θαη ζπκβνιηζκνχο ελέρεη ε δηιεκαηηθή ζρέζε κνπζεηαθνχ/εθθιεζηαζηηθνχ
ρψξνπ ζηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα. Σέινο, ζην ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν «Διιεληζκφο
θαη Ρσκηνζχλε» παξνπζηάδεηαη

ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν ηνπ

ζρεκαηηζκνχ θαη ησλ κεηακνξθψζεσλ ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο νη ζπλέρεηεο θαη νη
αζπλέρεηεο ηεο. Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη 3 θεθάιαηα, ζηα νπνία
παξνπζηάδνληαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ εζλνγξαθηθή
καο έξεπλα. Δ εξγαζία θαηαιήγεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα, ηελ βηβιηνγξαθία θαη ην
Παξάξηεκα.
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Μέξνο Ά
Θεσξεηηθό Μέξνο
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Κεθάιαην Η
1.εκαζία ηνπ ηόπνπ θαη ηνπ ρξόλνπ ζηελ αλζξώπηλε δξάζε
1.1Δηζαγσγή
Σν παξφλ θεθάιαην κε ηίηιν ε «εκαζία ηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλζξψπηλε δξάζε»
αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο έλλνηεο πνπ θαηεπζχλνπλ ηε δηεξεχλεζε ηνπ
ζέκαηνο. Ώλαιπηηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ε βαζηθή ζεσξεηηθή έλλνηα «ρψξνο» θαη
ζην πψο απηή αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ επηζηήκε ηεο αλζξσπνινγίαο. ηε ζπλέρεηα κε
ηελ βνήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ αλαιχεηαη ε ηδέα ησλ νξίσλ θαη ηεο
πεηζάξρεζεο ηνπ ρψξνπ κέζσ ηεο εξγαιεηαθήο ρξήζεο ηεο έλλνηαο «ρξφλνο» θαη
«παξειζφλ», θαζψο θαη νη ζπλαθείο αληηιήςεηο πεξί παξαβαηηθψλ ζρέζεσλ ζην
ρψξν πνπ ζπλδηακνξθψλνληαη απφ ηελ εγεκνληθή απηή πξαθηηθή. πδεηάκε
επηπξφζζεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έζλνπο θαη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ζηε δηεξγαζία
απηή ν έιεγρνο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ.
1.1.1 Υώξνο /ηόπνο ε ζεκαζία ηνπο ζηελ αλζξσπηλή δξάζε
Κάζε αλζξψπηλε ηζηνξία καο απνθαιχπηεη θάηη γη απηφ πνπ νλνκάδνπκε
«ηαπηφηεηα» θαη πνπ κνηάδεη λα ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο
ηειεπηαία δε ηζηνξηθνχο θαη αξραηνιφγνπο. Ίζσο γηαηί νη ηζηνξίεο ζρεηηδφκελεο κε
ηε θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπνζεηνχλ ηνπο εξεπλεηέο θαη εξεπλψκελνπο ζην θφζκν
πνπ δηαβηνχλ θαη δίλνπλ λφεκα ζηηο δξάζεηο ηνπο(νινκψλ 2001). Δ ηαπηφηεηα,
φκσο, δελ είλαη έλα ζηαηηθφ θαηλφκελν: έρεη ραξαθηήξα δπλακηθφ, νξίδεηαη θαη
επαλαθαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο νκνηφηεηεο (εκείο-δηθνί καο) θαη δηαθνξέο (εζείοάιινη, ηφηε-ηψξα), αιιά θαη κε βάζε ηηο ζπλδέζεηο κε άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο,
ηφπνπο θαη πξαθηηθέο θαη αληηιήςεηο. ηηο πξσηετθέο κεηακνξθψζεηο ηεο ηαπηφηεηαο,
ζηηο ζπλέρεηεο θαη ηηο αζπλέρεηέο ηεο μερσξηζηή θαη ηδηαίηεξε ζέζε δηαδξακαηίδεη ε
έλλνηα ηνπ ρψξνπ. Θέηνληαο ζην επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ην
δηάινγν θαη ηελ αληηπαξάζεζε δηαθνξεηηθψλ ιφγσλ πνπ εθθξάζηεθαλ γηα ηελ
ιεηηνπξγηθή ρξήζε πνπ ζα έπξεπε λα ιάβεη ην θηεξηαθφ θέιπθνο ηεο θαζνιηθήο
κνλήο ηνπ Ώγ. Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ δηαπηζηψλεηαη φηη εμαηξεηηθά ακθηιεγφκελν
δήηεκα ηεο δηαθσλίαο κεηαμχ εθθιεζηαζηηθνχ θαη θξαηηθνχ θνξέα απνηειεί ε
ηαπηφηεηα ηνπ ρψξνπ.
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Ο ρψξνο απνηειεί βαζηθή δηάζηαζε ηνπ αλζξσπηλνχ θφζκνπ θαη θαζνξηζηηθή
παξάκεηξν

γηα

ηελ

δηακφξθσζε

ησλ

αληηιήςεψλ

ηνπ.

Βπηρεηξψληαο

λα

πξνζδηνξίζνπκε ηελ έλλνηα « ρψξνο» ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε καο φηη
παξφιν πνπ ε ζρέζε αηφκνπ θαη ρψξνπ ήηαλ πάληνηε δηαιεθηηθή, ε ζρέζε απηή,
ηφζν ζπγρξνληθά, φζν θαη δηαρξνληθά, δελ είλαη ηζηνξηθά παγησκέλε κε ην ίδην
πεξηερφκελν ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο, θαζψο θαζνξίδεηαη απφ ην επξχηεξν
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη απφ ην αμηαθφ ζχζηεκα, πνπ δηακνξθψλεη ε θάζε
θνηλσλία (Νηηζηάθνο 1993:15).
Με κηα πξψηε πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα ιερζεί, φηη ε αληίιεςε θαη εξκελεία
ηνπ ηφπνπ είλαη ζέκαηα, πνπ εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο ππνθεηκεληθνχο θαη
αληηθεηκεληθνχο. Γηα ην άηνκν ε αληίιεςε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηφπνπ ζπκβαδίδνπλ
κε ην ηξφπν ζθέςεο θαη θνζκνζεψξεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ: ην πνιηηηζηηθφ θαη
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ε δηαπαηδαγψγεζε, ε θαιιηέξγεηα, ε κφξθσζε παίδνπλ
θαηαιπηηθφ ηξφπν ζηε

δηακφξθσζε ησλ δξάζεσλ ηεο ζηάζε δσήο θαη ην εχξνο

ζθέςεο ηνπ άηνκνπ. Δ εξκελεία ηνπ ηη είλαη γηα παξάδεηγκα ε Santa Maria Novella
ζηε ΐελεηία, αλ είλαη πξνζθπλεκαηηθφο ή κνπζεηαθφο ηφπνο , πινπνηείηαη ζηε δξάζε
ησλ αλζξψπσλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εθεί.
Ώληίζηνηρα, ζπκβαίλεη θαη γηα έλα ιαφ: ν θνηλφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ελφο
ηφπνπ, θαη ε ρξήζε ηνπ σο ζεκείν αιιειναλαγλψξηζεο θαζνξίδεηαη απφ έλα επξχ
ζχλνιν ζπκβνιηθψλ παξακέηξσλ. H πνιηηηζκηθή ηνπ δηαδξνκή, νη πνηθίιεο ηζηνξηθέο
παξακέηξνη, ε παηδεία θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαζηζηνχλ ηνλ ρψξν έλα ζχλνιν
ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ θνηλσληθή αλαθνξά θαη ηζηνξηθή δηάζηαζε.
Έλα κλεκείν, έλα κνπζείν, κηα εθθιεζία, θαζνξίδνπλ ηα φξηα θαη πξνζδίδνπλ
ππεξθπζηθή δηάζηαζε ζην ηφπν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο νηθεηνπνίεζεο ηνπ. Με ηνλ
ηξφπν απηφ, ν ηφπνο ιεηηνπξγεί ηαπηνηηθά θαη δεκηνπξγεί ηαπηφηεηεο αλάκεζα ζηα
κειή νκάδαο. Ώλ ινηπφλ αιεζεχεη, φπσο δηαηείλεηαη ν de Carteau (ζην Πνιπρξνλίδε
2006:108), φηη ν «ρψξνο δσληαλεχεη κέζσ ησλ θηλήζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζε
απηφ», ηφηε ηζρχεη ν ηζρπξηζκφο ηεο Hayden (1996 ζην Καπηαηδφγινπ 2001:31), ε
νπνία παξνκνίαζε ην ρψξν«κηα παξαγεκηζκέλε βαιίηζα πνπ δε θιείλεη πνηέ»
ππνλνψληαο έηζη ηελ επξχηεηα ηνπ φξνπ.
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Ώλακθίβνια, ινηπφλ, πξφθεηηαη γηα κηα πνιπδηάζηαηε θαη πνιπζρηδή έλλνηα, θαζψο
ε ζπγθξφηεζε ηνπ ρψξνπ ζπλάπηεηαη κε ην θνηλσληθφ. ην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ
επηζηήκσλ ε ζπλάθεηα θαη ε αιιεινζπζρέηηζε ηνπ ρψξνπ κε ην θνηλσληθφ ζηεξέσκα
απνηέιεζε έλα ζρεηηθά πξφζθαην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν. Μέρξη θαη ηέιε

ηεο

δεθαεηίαο ηνπ 1960 νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, αληηκεηψπηδαλ ην «ρψξν» σο έλα
νηθνπκεληθά ζπλεθηηθφ θαη εληαίνο κέγεζνο. πσο παξαηεξεί ν Tilley:«ν ρψξνο ηνπ
παιαηνιηζηθνχ είλαη ν ίδηνο κε απηφλ ηνπ χζηεξνπ θαπηηαιηζκνχ, ν ρψξνο ηνπ
Βαλθνχβεξ κε εθείλνλ ηεο Κακπιέξαο»(Σilley 1994 ζην Καπηαηδφγινπ 2004:32-33).
Δ ηδέα απηή ζηαδηαθά (αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970) ππνρσξεί έλαληη

κηαο

ελαιιαθηηθήο εξκελείαο πνπ ζχλδεε ην ρψξν κε ηε δξάζε θαη ηελ εκπεηξία ησλ
αλζξψπσλ. Δ λεναλαδπφκελε απηή ηάζε ζπλέπηπηε κε κηαλ επνρή ακθηζβεηήζεσλ
θαη

θνηλσληθφ-πνιηηηθψλ

κεηαβνιψλ

κε

ραξαθηεξηζηηθφηεξν

γλψξηζκα

ηε

θηλεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Δ κέρξη ηφηε πθηζηάκελε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ ρψξνπφπσο απηή είρε παγησζεί κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ εμάπισζε ησλ δπηηθψλ εζλψλ –
θξαηψλ- ε ζπλαθφινπζε πνιηηηζηηθή νξηνζέηεζε, θαη ε νκνηνγέλεηα ηνπ ρψξνπ
επαλεμεηάζηεθαλ, θαζψο ε ξαγδαία θηλεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ ζπλεπέθεξε ηε
δεκηνπξγία λέσλ ζπλζεθψλ θαη κνξθψλ νηθεηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ (πξι. Appadurai
1991). Θεκειηψδεο, σο πξνο απηή ηε ζεσξεηηθή απηή κεηαηφπηζε, ήηαλ ε θξηηηθή
αλάιπζε ηνπ Φνπθψ, ζηελ εξγνγξαθία ηνπ νπνίνπ ηρλειαηνχληαη νη λέεο ηδέεο γηα ην
ρψξν.
ηε θνπθστθή ζπιινγηζηηθή ν ρψξνο απνηειεί ην θαηεμνρήλ πιηθφ πεδίν,
ππνδνρέα θαη δηακνξθσηηθφ παξάγνληα ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. Γηα ηνλ Φνπθψ ε
εμνπζία είλαη ζηελά ζπλδεκέλε κε ηνλ ιφγν. Ο ιφγνο,(=επηζηήκε) είλαη έλαο ηξφπνο
ηαμηλφκεζεο θαη κειέηεο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ πξαγκάησλ, πνπ καο πεξηβάιινπλ,
ηεο γλψζεο θαη ησλ αθεξεκέλσλ ζπζηεκάησλ ζθέςεο2.

2

Δ εμνπζία3 είλαη κηα

πσο γξάθεη θαη ν Φνπθψ:« ε γλψζε θαη εμνπζία ζπκπιέθνληαη..δελ ππάξρεη ζρέζε εμνπζίαο

ρσξίο ζπγθξφηεζε ελφο αληίζηνηρνπ πεδίνπ γλψζεο ..ην ππνθείκελν πνπ γλσξίδεη,ηα αληηθείκελα πνπ
πξέπεη λα γλσζηά πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο πξντφληα ησλ ζεκειηαθψλ απηψλ ζρέζεσλ
εμνπζίαο/γλψζεο θαη ησλ ηζηνξηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηνπο»(1991:27-28).
3

Γηα ηελ άξζξσζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ εμνπζίαο ζηελ ζθεπηηθή ηνπ Φνπθψ (πξβι. Smith
2006:209).
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αλεθξίδσηε δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο δσήο4(Γθέθνπ-Μαδηαλνπ 1998:161)θαη δελ
βηψλεηαη απφ ην άηνκν σο αξλεηηθή. Ώλη‟ απηνχ γίλεηαη νηθηνζειή αλαπαξαγσγή ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο, θαζψο κε ηελ απνδνρή ηεο ην άηνκν κεηαηξέπεηαη ζε
ππνθείκελν.5 Δ εμνπζία δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην θξάηνο, νχηε ζε έλα ζχζηεκα
θπξηαξρίαο, πνπ αζθείηαη απφ κηα νκάδα ή ηάμε, ζε θάπνηα άιιε θαη ηεο νπνίαο νη
παξελέξγεηεο δηνρεηεχνληαη ζην ζχλνιν ηνπ θνηλσληθνχ (Foucault 1982). Ώληίζεηα, ν
φξνο «εμνπζία» λνείηαη σο ην πιήζνο ησλ ζρέζεσλ δχλακεο, πνπ ελππάξρνπλ ζην
ρψξν, φπνπ αζθνχληαη θαη είλαη ζπζηαηηθέο ηεο νξγάλσζεο ηνπο(Foucault 1982:1156). Βπνκέλσο, ε εμνπζία δελ είλαη ζεζκφο, νχηε δνκή, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ
είλαη θάηη, πνπ ην θαηέρνπλ κεξηθνί ζε αληίζεζε κε θάπνηνπο άιινπο. Ώλη‟ απηνχ
είλαη ην φλνκα πνπ δίλεηαη ζε κηα πνιπζχλζεηε θαηάζηαζε ζε κηα δνζκέλε θνηλσλία.
Γηα ηνλ Φνπθψ ην δίπνιν «γλψζε – ζεσξία» ζπλδέεηαη κε ηελ νπηηθή ζεσξία
ππνζηεξίδνληαο, πσο φ,ηη βιέπεη θάπνηνο είλαη απηφ πνπ νη επξχηεξεο δνκέο γλψζεο
θαη πνιηηηθήο ηνπ επηβάιινπλ. πλδέεηαη, επίζεο, κε φιν ην ζψκα.

Γλψζε θαη

εμνπζία είλαη έλλνηεο «ελ-ηνπνπίζεκεο». Σφπνη κνξθνπνηνχληαη κέζα απφ
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη πξνυπνζέζεηο γηα λα απνθηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο
ιεηηνπξγίεο. χκθσλα κε ηνλ Φνπθψ: «Ζ εμνπζία βαζίδεηαη ηψξα πνιχ ιηγφηεξν ζε
έλα άηνκν θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζε κηα πξνζρεδηαζκέλε θαηαλνκή ζσκάησλ ησλ
επηθαλεηψλ, ησλ θψησλ, ησλ βιεκκάησλ ζ΄ ’έλα ζχλνιν απφ εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο
πνπ παξάγνπλ νη ίδηνη ,φπνπ παγηδεχνληαη ηα άηνκα»

Κάλεη, επίζεο, ιφγν γηα

«εηεξνηνπίεο» (απφ ηελ αξραία ειιεληθή αλησλπκία έηεξνο, δειαδή «άιινο», θαη ην
νπζηαζηηθφ ηφπνο).Σφπνη δειαδή ζηνπο νπνίνπο ζπλαληάκε έλα είδνο νινθιεξσηηθήο
πεηζαξρίαο, πνπ νξίδεη ηνλ θαλφλα γηα ηελ ππφινηπε θνηλσλία θαη παξάγεη λέα
γλψζε γηα ηελ« πεηζαξρία6» ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο: «Ζ πεηζαξρία απαηηεί πνιιέο
θνξέο ηελ πεξίθξαμε, ηνλ θαζνξηζκφ ελφο ρψξνπ δηαθνξεηηθνχ απφ ηνπο άιινπο, ελφο
ρψξνπ πεξηραξαθσκέλνπ, επίιεθην ρψξν πεηζαξρηθήο κνλνηνλίαο» …«Ζ πεηζαξρία
αξρίδεη πξψηα –πξψηα κε ηελ θαηαλνκή ησλ αηφκσλ ζην ρψξν».Ζ «πεηζαξρία»
ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο «εηεξνηνπίεο». Πξφθεηηαη γηα ηφπνπο

πνπ έρνπλ θνκβηθφ

4

Δ θχζε ηεο εμνπζίαο είλαη ηξηρνεηδήο, δηεηζδχεη ζε θάζε πιεπξά ηεο θνηλσληθήο δσήο, φπσο
ηα ηξηρνεηδή αγγεία θηάλνπλ θαη ζηα πην απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο(πξβι.,ν.π).
5
Ο ηαπξίδεο(2012) ππνζηεξίδεη φηη ζπλεηδεηή ππαγσγή ησλ αηφκσλ ζηηο κνξθέο εμνπζίαο
ζπγγελεχνπλ κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο Εδενινγίαο θαη ησλ Εδενινγηθψλ κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο(ΕΜΚ)
πνπ εηζεγείηαη ν γάιινο θνηλσληνιφγνο Ώιηνπζέξ .
6
«Ζ πεηζαξρεία είλαη ε ζχγρξνλε κνξθή εμνπζίαο πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ηδενινγηθέο
πξνυπνζέζεηο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ έρεη νηθνδνκεζεί ζηηο αμηεο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ
αλζξσπηζκνχ »( βι.ηαπξίδεο:ν.π).

24

ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηελ δηαζθάιηζε ηεο θπξηαξρίαο θαη ηεο επέθηαζεο ησλ θπξίαξρσλ
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο κεηαμχ ησλ «εηεξνηνπηψλ»7,
πνπ παξνπζηάδεη ν Foucault (1967) είλαη βηβιηνζήθεο, κνπζεία, κλεκεία θαη
αξραηνινγηθνί ρψξνη, πνπ ζπγθεληξψλνπλ αξρεία θαη αληηθείκελα ηέρλεο πνιιψλ
πνιηηηζκψλ θαη δηαθνξεηηθψλ επνρψλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπο
Δ

θξηηηθή

αλάιπζε

ηνπ

Φνπθψ

ζε

ζπλδπαζκφ

κε

επξχηεξεο

θνηλνληθνπνιηηηζκηθέο αλαθαηαηάμεηο, πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δεθαεηηψλ 1960 θαη 1970, ζπλέβαιιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλάδπζε κηαο ζεηξάο
εξσηεκάησλ, πνπ έζεζαλ ζε ακθηζβήηεζε ηε ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ρψξνπ,
ηελ νπνία είραλ πηνζεηήζεη θαη εθαξκφζεη νη επηζηήκεο πνπ αζρνινχληαλ κε ηνλ
ρψξν (γεσγξαθία, αλζξσπνινγία, θνηλσληνινγία).
ηελ

επηζηήκε

ηεο

αλζξσπνινγία

αλαδχζεθαλ

κηα

ζεηξά

απφ

8

πξνβιεκαηηζκνχο (ελδ. βι Herzfeld 1998·Γθέθνπ Μαδηαλνχ 1998:245-282), πνπ
εζηίαδαλ ζην δήηεκα ηεο εγθπξφηεηαο ησλ εθαξκνζκέλσλ κεζφδσλ ηεο ζεηηθηζηηθήο
εζλνγξαθίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο παξαγφκελεο πνιηηηζηηθήο
γλψζεο. Ο αλαζηνραζκφο

πάλσ ζηελ κεζνδνινγία θαη επηζηεκνινγία ηεο

αλζξσπνινγίαο ζπλνδεχηεθε απφ ηελ δηαηχπσζε κηαο ελαιιαθηηθήο αλζξσπνινγηθήο
εξκελείαο, ε νπνία ακθηζβεηεί ηελ κέρξη ηφηε άξξεηε θαη θνηλά απνδεθηή άπνςε φηη
ν ρψξνο είλαη απιψο ε ηνπνζεζία πνπ επηιέγνπλ θαη κεηαβαίλνπλ νη αλζξσπνιφγνη
πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπλ ηηο εληφπηεο, ηζαγελείο ή γεγελείο θνηλσλίεο. Δ ηδέα ηεο
«ηαχηηζεο πνιηηηζκψλ, ησλ ιαψλ, ησλ αλζξσπηλψλ νκάδσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο
ηφπνπο» (Νηηζηάθνο,2003:85) πξνβιεκαηηθνπνηείηαη θαη ακθηζβεηείηαη:
«Ο ηζνκνξθηζκφο ηνπ ρψξνπ, ηφπνπ θαη πνιηηηζκνχ θαη ε βαζηά
ηδενινγηθή θαηαζθεπή ησλ θαζαξψλ γεσγξαθηθά νξηνζεηεκέλσλ-εχθνια
εληνπίζηκσλ –θνηλσληθψλ ζπλφισλ απνηεινχλ ηειηθά, πξντφληα ελφο
επηζηεκνληθνχ πνπ επηζπκεί έλαλ Άιιν φζν ην δπλαηφ πην δηαθνξεηηθφ
θαη πεξηραξαθσκέλν ρψξν αιιά θαη ζην ρξφλν ,φπσο έρεη επηδείμεη ν
Fabian(1983).O ιφγνο θαηαιήγεη ζε έλα εγθιεηζκφ ησλ ηζαγελψλ
7

ζε

εηεξνηνπίεο»7 κπνξεί λα ιακβάλνπλ πνηθίιεο κνξθέο (βι.ηαπξίδεο,2012) , σζηφζν, δηέπνληαη

απφ θάπνηεο βαζηθέο αξρέο, φπσο απφ ην γεγνλφο, φηη ε «εηεξνηνπία» αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί ζηε πιήξε
απφδνζε φηαλ ηα άηνκα θζάλνπλ ζε απφιπηε ξήμε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ρξφλν ηνπο
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ρψξνπο πνπ παξάγνπλ ην δηθφ ηνπο δηαθξηηφ πνιηηηζκφ-ζηηο παξπθέο ηνπ
δπηηθνχ.. »(Καπηαηδφγινπ 2001:41).
Οη λέεο ηάζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζην αλζξσπνινγηθφ ζηεξέσκα θαη νη νπνίεο
βξίζθνληαη αθφκα ζε εμέιημε, παχνπλ λα θαζηζηνχλ απηνλφεηε ηε δηρνηνκία
εαπηφο/άιινο, παξαηεξεηήο /παξαηεξνχκελνο, πνπ πξνέθξηλε ην παιαηφηεξν ξεχκα
ζθέςεο, «ε ιεηηνπξγηζηηθή/ζεηηθηζηηθή αλζξσπνινγία» (βι. Πεηξνλψηε 2000: 16-26).
Σαπηφρξνλα,

κε

ηνλ

επαλαθαζνξηζκφ

ηνπ

ξφινπ

ηνπ

εζλνγξάθνπ,

επαλεμεηάδνληαη θαη νη απαληήζεηο πνπ δίλεη ε αλζξσπνινγία ζε βαζηθέο έλλνηεο πνπ
πξαγκαηεχεηαη, φπσο ηη είλαη ν «πνιηηηζκφο» θαη ε «ηαπηφηεηα».
Οη αλζξσπνινγηθέο κειέηεο πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη
κεηά (βι.ελδ. Geerz 1983)9 πξνζεγγίδνπλ ηηο παξαπάλσ έλλνηεο, είηε «σο ξεπζηέο θαη
κε ππνηαγκέλεο ζην ηνπηθφ κφξθσκα» (Sorensen 1997 ζην Καπηαηδφγινπ
2001:42),είηε «σο πξντφληα ζηξαηεγηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ ζπλάπηνληαη κε πνιιαπινχο
ρψξνπο θαη ππεξεηνχλ πνιιαπινχο ζηφρνπο» (Parkin 1998·Lovell 1998·Kearney
1995·Gupta&Ferguson 1997 ζην ν.π)
Δ άπνςε πνπ ήζειε ηελ ζπλεθηηθφηεηα, ηελ πνιηηηζηηθή νξηνζέηεζε θαη ηελ
νκνηνγέλεηα ηνπ ρψξνπ λα απνηεινχλ εκκελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλφηεηαο πνπ δεη
ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν απνδνκείηαη.
Ώπηή ηε κεηαηφπηζε απνδεηθλχεη θαη ε ηδηαίηεξε ρξήζηκε ζεσξεηηθή έλλνηα
«εζλνηνπία»(ethnoscapes), πνπ εηζεγείηαη ν Ώppadurai (1991:191-192), πξνθεηκέλνπ
λα πεξηγξάςεη ηελ απεδαθνπνηεκέλε ηνπνγξαθία ησλ αηφκσλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ
ηνπο ηαπηνηήησλ, πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ κεηαβαιιφκελν θφζκν ζηνλ νπνίν δνχκε.
Μάιηζηα γηα ηνλ ηλδφ αλζξσπνιφγν ην ζπζηαηηθφ «εζλφ»

ηεο εζλνγξαθίαο

πξνζιακβάλεη ζήκεξα ξεπζηφ θαη κε εληνπίζηκν ραξαθηήξα ζην νπνίν θαιείηαη λα
αληαπνθξηζεί αλζξσπνινγηθή έξεπλα.
Βλφζσ, νη αλζξσπνιφγνη έρνπλ πξνζαλαηνιηζηεί επηζηεκνινγηθά θαη
κεζνδνινγηθά ζηελ απνδφκεζε ηεο ηδέαο ησλ νξηνζεηεκέλσλ ηνπηθψλ πνιηηηζκηθψλ
ζπλφισλ,
9

ηα

ππνθείκελα

ηεο

αλζξσπνινγηθήο

Σελ πνιιαπιφηεηα θαη ηελ πνιπζεκία

έξεπλαο

εμαθνινπζνχλ

λα

ησλ αληηιήςεσλ ηνπ ρψξνπ αλαδεηθλχεη ν

Geerz(1983), o oπνίνο εηζεγείηαη ηε ζεψξεζε ηνπ ρψξνπ σο κηα αλζξσπνινγηθή θαηαζθεπή, πνπ δελ
ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ηηο πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο επεκβαίλνπκε ζε απηφλ. Μάιηζηα ζην πιαίζην
απηφ πνιηηηζκηθή πξαθηηθή ζεσξείηαη θαη ε γξαθή ηνπ αλζξσπνιφγνπ.
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θαηαζθεπάδνπλ θαη λα ππεξαζπίδνληαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα παξφκνηα κε ηα
πιέγκαηα εθείλα πνπ νη αλζξσπνιφγνη ακθηζβεηνχλ. Ώλαδχνληαη έηζη «πνιηηηζκηθνί
ηφπνη» (βι. Οlwig & Hastrup 1997ζην Καπηαηδφγινπ 2001:44)ζηηο εζηίεο ηαχηηζεο
θαη αλαθνξάο γηα ηα ππνθείκελα, πνπ θαζεκεξηλά εκπιέθνληαη ζε ζρέζεηο ηνπηθήο,
φζν θαη παγθφζκηαο εκβέιεηαο.
Δ αληίθαζε απηή ζηηο «ζπνπδέο ηνπ ρψξνπ», πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
αλαθφινπζε ηδενιεπηηθή ζηάζε πνπ δηαηεξνχλ νη εξεπλεηέο θαη εξεπλνχκελνη ζε
ζρέζε κε ην ρψξν, κε ηνπο πξψηνπο λα θαηαγίλνληαη κε ηελ απνδφκεζε ηεο «νπζίαο»
ηνπ ρψξνπ, θαη ηνπο δεχηεξνπο λα ζπλερίδνπλ λα ππεξαζπίδνληαη ηνλ ρψξν σο εζηία
ηαχηηζεο, εηζάγεη έλα κεζνδνινγηθφ θαη ζεσξεηηθφ δίιιεκα γηα ηελ επηζηήκε ηεο
αλζξσπνινγίαο. Γηα ηελ Καπηαηδφγινπ κηα πηζαλή δηέμνδν ζην δίιιεκα είλαη:
«..ε κεηαηφπηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηηο δηαθνξεηηθέο
αληηιήςεηο ηνπ ρψξνπ ζην πσο δηαθνξεηηθά ππνθείκελα, ζπιινγηθά
ζψκαηα θαη θνηλσλίεο ζθάθηνληαη γηα ηνλ ρψξν. Καη ηνχην βέβαηα
πξνυπνζέηεη φηη πηνζεηνχκε ηελ άπνςε πσο ν ρψξνο απνηειεί θνηλσληθφ
πξντφλ θάηη δειαδή πνπ θαηαλνείηαη θαη παξάγεηαη απφ ηα αληηθείκελα .Ο
ρψξνο ζπλεπψο δελ κπνξεί λα έρεη κηα νηθνπκεληθή ακεηάβιεηε νπζία ή
ζεκαζία ,αιιά πνιιέο, νη νπνίεο κάιηζηα απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλερνχο
δηαπξαγκάηεπζεο. Με άιια ιφγηα κηα ηέηνηα κεηαηφπηζε πξνυπνζέηεη ηελ
πηνζέηεζε ηεο θνπλζηνπβηζηηθήο ζεψξεζεο ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρψξνπ»
(2001:45-46).
1.2 Ζ αθήγεζε ηνπ έζλνπο: ε πεηζάξρεζε ηνπ ηόπνπ κέζσ ηνπ ρξόλνπ
ην πεξίπινθν παηρλίδη ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, ηηο ζπλέρεηεο θαη ηηο
αζπλέρεηεο ηεο, ε έλλνηα ηνπ παξειζφληνο δηαδξακαηίδεη ην δηθφ ηνπ θαζνξηζηηθφ
ξφιν ζην δηαθχβεπκα ηνπ ρψξνπ. Οη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο απνηεινχληαη απφ κέιε
ησλ νπνίσλ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα είλαη κηα θιεξνλνκηά απφ ην παξειζφλ, ελψ
ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο έρνπκε λα θάλνπκε κε θνηλσλίεο θαη
θνηλφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ην παξειζφλ απνηεινχζε θαη απνηειεί νπζηαζηηθά πξφηππν
γηα ην παξφλ θαη ερέγγπν γηα ην κέιινλ. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ν πιηθφο πνιηηηζκφο
ηνπ παξειζφληνο θαη, βεβαίσο, νη αξραηφηεηεο δνπλ κέζα ζηηο αθεγήζεηο ησλ
ππνθεηκέλσλ. Σφζν, ν ρψξνο φζν θαη ν ρξφλνο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ
αλεμάξηεηα απφ ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ ηνπο θαζηζηνχλ αιιειέλδεηνπο. ηελ
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εκπεηξία ηνπ ρψξνπ εηζάγεηαη ε εκπεηξία ηνπ ρξφλνπ κέζσ απφ ην αλζξσπηλφ ζψκα
(Σilley 2004:12). Μέζα απφ θαζεκεξηλέο δηαδξνκέο ζε ηφπνπο ηα άηνκα ζπλαληψληαη
κε ηελ βηνγξαθία ηνπο, θαζψο απηέο ηνπο ππελζπκίδνπλ ίρλε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
παξειζφληνο, πξνεγνχκελα γεγνλφηα, ελψ ζπκβάιινπλ θαη ζηελ αλάγλσζε ησλ
ζεκείσλ ηνπ. πλεπψο, φια ηα ρσξηθά ζθεληθά δξάζεο εκπεξηέρνληαη ζηνπο
αηνκηθνχο θαη ζπιινγηθνχο ρξφλνπο κλήκεο (Sack 1997:135·Alνck 2002:1).
Δ ηδηφηεηα ηνπ ρψξνπ, σο ζεκειηψδεο ζπζηαηηθφ ηεο δφκεζεο ησλ αηνκηθψλ
θαη ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ, ππαγνξεχεη ηελ πεηζάξρεζε ηνπ ρψξνπ δηα κέζσ ηνπ
ρξφλνπ θαη ηελ ζπλαθφινπζε επηβνιή ηνπ ζε έλα δηαξθή έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξεζεί ε θπζηθή αθεξαηφηεηα θαη λα παξακείλνπλ θπξίαξρεο νη ζπκβνιηθέο
ζεκαζίεο, πνπ ηνπ απνδίδνπλ νη θπξίαξρεο νκάδεο. Ίζσο απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο
ηνπ πεξηπηψζεηο ζπληζηνχλ ηα δεκφζηα ζχκβνια φπσο ηα κλεκεία, ηα κνπζεία θαη
αξραηνινγηθνί ρψξνη.
Δ θίλεζε καο γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ επίζθεςε ζην αξραηνινγηθφ κνπζείν
ηεο Ώθξφπνιεο είλαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλε, ππάξρεη κηα ζα ιέγακε νξζή ηέρλε ηεο
θίλεζεο ζην πψο λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη λα θηλείηαη θαλείο κέζα ζην ρψξν. Δ χπαξμε
θχιαθα, νη πξνζήθεο, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα αληηθείκελα, νη ιεδάληεο κε ηηο
επηζηεκνληθέο πεξηγξαθέο ησλ εθζεκάησλ, θαζψο θαη

ν ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ

ζπιινγψλ αλαδεηθλχεη ην κνπζείν θαηεμνρήλ δπηηθφ πεηζαξρηθφ κεραληζκφ.
Ώληίζηνηρα, ζπκβαίλεη θαη ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηα κλεκεία, νπνχ ε
χπαξμή ηνπο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλάγθε ηεο «ηνπηνηερλήζεο» ηνπ ρψξνπ,

ηε

δεκηνπξγία, δειαδή, κηαο δψλεο γχξσ απφ ην κλεκείν, ην νπνίν ππφθεηηαη ζε
απαγνξεχζεηο.
Γηα λα ξηδψζεη, ινηπφλ, ζηελ επίζεκε κλήκε ν ρψξνο πξέπεη λα απνθιεηζηεί
θαη λα δηαθπιαρζεί απφ ην άγγηγκα θαη ηελ επαθή κε ηνλ θαζεκεξηλφ ρξφλν.
Πξνυπνζέηεη ηελ δεκηνπξγία κηαο πεξίθξαμεο, ηελ απαγφξεπζε δφκεζεο γχξσ απφ
απηφλ ηελ επηβνιή κηαο επίζεκεο ηζηνξηθήο ηαπηφηεηαο κέζα απφ ηελ γθάκα ησλ
ρξφλσλ, ησλ κνξθψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα κλεκεία θαη αξραηνινγηθνί ρψξνη σο ρξνληθά
παιίκςεζηα.
χκθσλα κε ηε Loukaki (1994:124) ε «ηνπηνηέρλεζε» ζεκαηνδνηεί ην ηέινο
ηεο αζσφηεηαο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ.
Ώπηή ηελ «επνρή αζσφηεηαο» πεξηγξάθεη έλαο αξραηνιφγνο πνπ εξγάζηεθε
ζηνπ Αειθνχο ζηελ δεθαεηία ηνπ 1950:«Υσξηθνί ζνπιαηζάξνπλ ειεχζεξα ζηνλ
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αξραηνινγηθφ ηφπν, ζεξίδνπλ κε δξεπάληα θάησ απφ ην κνπζείν, παξέεο λέσλ
καδεχνληαη ζην ζέαηξν θαη ηξαγνπδνχλ» (αλαθ .ζην ν.π)
Παξφκνηεο πεξηγξαθέο εθθξάδνπλ θαη νη θάηνηθνη ηνπ νηθηζκνχ «Ώλαθηψηηθα»
ζηελ βνξεηαλαηνιηθή πιεπξά ηνπ βξάρνπ ηεο Ώθξφπνιεο, ηα νπνία απνηεινχζαλ θαη
εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ πνπ πεξηβάιιεη ην
κλεκείν ηεο Ώθξφπνιεο. Σα «Ώλαθηψηηθα» ρηίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα απφ
Ώλαθηψηεο κεηαλάζηεο θάησ απφ ηνλ βξάρν ηεο Ώθξφπνιε. Οη θπθιαδίηεο άπνηθνη,
θαηεμνρήλ νηθνδφκνη ζην επάγγεικα, κεηαθέξνπλ απηνχζηα ηελ ιατθή αξρηηεθηνληθή
ησλ Κπθιάδσλ ζηνλ αζηηθφ ρψξν. Σαπηφρξνλα, ν ρψξνο πνπ νηθνδνκνχληαη «ηα
Ώλαθηψηηθα» ζεσξείηαη κέξνο ηεο επξχηεξεο αξραηνινγηθήο δψλεο ηνπ «Εεξνχ
ΐξάρνπ» θαη κάιηζηα ην πην θαζαξφ ζχκβνιν ηεο «ειιεληθφηεηαο», ηνπ
ηδενινγήκαηνο πνπ είρε αλαδπζεί ζηελ λεσηεξηθή Αχζε θαη εθθξάζηεθε απφ ηνπο
«εζληθνχο ινγίνπο» ζηα αξρέο ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο εμππεξέηεζεο ησλ εζληθψλ
αιπηξσηηθψλ νξακάησλ. Δ αλάδεημε ηεο Ώθξφπνιεο σο νηθνπκεληθφ ζχκβνιν ηεο
θιαζζηθήο αξραηφηεηαο-κέζσ ησλ αλαζηεισηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθαξκφδεη ην
ειιεληθφ θξάηνο- απνηειεί έλα

κάζεκα ηνπ πψο θαηαζθεπάδνληαη νη ηφπνη ηεο

ζπιινγηθήο κλήκεο.
Ο «Εεξφο ΐξάρνο», ν νπνίνο πξσηνθαηνηθήζεθε απφ ηνπο γεσκεηξηθνχο
ρψξνπο, απνηεινχζε

δηαρξνληθά έλα ρψξν

πάλσ απφ φια ρξεζηηθφ ην νπνίν

εκπινπηίζηεθε απφ πνίθηιιεο ζεκαζίεο θαη ρξήζεηο, πνπ ηνπ απέδσζαλ νη εθάζηνηε
δηαρεηξηζηέο ηνπ (Παπαγεσξγίνπ-Bελεηάο1999:67). πληζηνχζε κε άιια ιφγηα έλα
ρξνληθφ παιίκςεζην (Ώlock 2002:5).
ην ηζηνξηθφ δηελεθέο, θαζψο ηα θιαζζηθά αξρηηεθηνλήκαηα είραλ ππνζηεί κηα
ζεηξά ζπκβνιηθέο θαη ρξεζηηθέο κεηαβνιέο ζπλππήξραλ ηψξα κε αξρηηεθηνληθά
ζηνηρεία, πνπ παξέπεκπαλ ζε αιιφηξηεο ρξήζεηο, αιιά θαη ηζηνξηθέο πεξηφδνπο (ηε
ξσκατθή, ηε βπδαληηλή, ηελ ελεηηθή θαη ηελ νζσκαληθή πεξίνδν).
Ώπφ ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 19νπ αηψλα ε Ώθξφπνιε «απειεπζεξψλεηαη» απφ ηα
πζηεξφηεξα αξρηηεθηνλήκαηα ηνπ θιαζζηθνχ παξειζφληνο, αλαζηειψλεηαη θαη
επαλαπξνζδηνξίδεηαη σο ρψξνο ηεξφο κε ηε ζεκαζία ηψξα ηνπ εζληθνχ ζπκβφινπ10
(Παπαγεσξγίνπ-Bελεηάο 1999:70·Ώlock 2002:5).
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Ζ θαηεδάθηζε ησλ κλεκείσλ πνπ εθηφο απφ ζπκβνιηθνχο ζθνπνχο ελείρε θαη πξαθηηθά

νθέιε θαζψο εθκεηάιιεπζε ησλ ιίζσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαλ απφ ηελ θαηεδάθηζε «ηνπξθηθψλ θαη
άιισλ βαξβαξηθψλ ηεηρψλ θαη νηθνδνκεκάησλ» πνπιηφληαλ ζηνπο εξγνιάβνπο ηεο. Οη ρξεκαηηθνί
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Μέζα ζην ζπγθείκελν απηφ, απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζε φιε ηελ
δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα, νη αξρέο θαη νη ιφγηνη θχθινη βιέπνπλ ηα Ώλαθηψηηθα σο
ζηνηρείν «ξππαξφ» θαη γηα απηφ πξέπεη λα θαηεδαθηζηνχλ. Δ ξππαξφηεηα πνπ
ελέρνπλ ηα Ώλαθηψηηθα πνηθίιιεη απφ επνρή ζε επνρή, θαζψο απηή ζπλπθαίλεηαη ζε
ην εθάζηνηε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην.
Μέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 1950 ην θξάηνο αληηκεησπίδεη ηνλ νηθηζκφ σο απεηιή,
επεηδή δηαθφπηεη ηελ θαζαξή ηζηνξηθφηεηα ηνπ ηνπίνπ, ελψ απφ 1970 ην ΤΠ.ΠΟ
πξνρσξεί ζηε απαιινηξίσζε ηνπ νηθηζκνχ κε ζθνπφ ηελ δηελέξγεηα αξραηνινγηθψλ
αλαζθαθψλ θαη ηελ αλαζηήισζε αξραίνπ Πεξηπάηνπ. Ώπφ ην 1980 ηα Ώλαθηψηηθα
αλαζηπιψλνληαη απφ ην ΤΠ.ΠΟ,

γηα λα πξνβιεζνχλ σο ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν

ζχλνιν, κηα πξάμε, πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζχγρξνλε δπηηθή ηδενινγία ζπκθψλα κε ηελ
νπνία νη ηζηνξηθνί ρψξνη απνηεινχλ αμηνπνηήζηκα εκπνξεχκαηα.
ηηο ζχγρξνλεο βηνγξαθηθέο ηνπο αθεγήζεηο νη θάηνηθνη ησλ Ώλαθηψηηθσλ
(βι.Καπηαηδφγινπ 2001: 267-291) φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηελ εζλνγξαθηθή
εξγαζία ηεο Καπηαηδφγινπ κε ηίηιν «ηε ζθηά ηνπ ηεξνχ βξάρνπ: ηφπνο θαη κλήκε ζηα
Αλαθηψηηθα», ε εξεπλήηξηα δηαθξίλεη ηελ έληαζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ δηαθνπή ηεο
παιαηφηεξεο, νηθείαο θαη θαζεκεξηλήο ζρέζεο κε ην κλεκείν θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπ
ρψξνπ απφ θαζεκεξηλφ θαη νηθείν πεξηβάιινλ ζε απνκνλσκέλν θαη απαγνξεπκέλν
ρψξν.
Δ ζχγθξνπζε, φκσο, αλάκεζα ζηνλ κλεκεηαθφ θαη ηνλ θαζεκεξηλφ ρξφλν
αλαδεηθλχεηαη ζε έλα αθφκε παξάδεηγκα .πσο έρεη ζπκβεί θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ
Εεξνχ ΐξάρνπ ην ηφνπλρεληδ έρεη επηιεγεί απφ ηνπο εζληθνχο θνξείο δηαρείξηζεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο σο ηφπνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην έζλνο θαη ζπλεπψο ρξήδεη
πξνζηαζίαο απφ ηηο ξππαξέο ρξήζεηο. ηφρνο ηνπ εζληθνχ θνξέα είλαη λα
κεηαηξέςνπλ ην ηφνπλρεληδ ζε κνπζεηαθφ έθζεκα. ε απηή ηελ αλάγλσζε ηνπ
κλεκείνπ θαη ηηο ζπλαθφινπζεο πξαθηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θάπνηεο νκάδεο
αληηζηέθνληαη θαη δηεθδηθνχλ άιινπ είδνπο ρξήζεηο θαη εξκελείεο. Οη νπαδνί ηνπ
θηλήκαηνο New Age, νη παγαληζηέο, νη αλαβησηέο ησλ αξραίσλ ηειεηνπξγηψλ αθφκε
θαη ΑξπΎδεο, ζπγθεληξψλνληαη κεηαμχ ησλ ηνπξηζηψλ θαη ενξηάδνπλ εθεί θαηά ζην
θεζηηβάι ενξηαζκνχ ηνπ ζεξηλνχ ειηνζηαζίνπ. Γηα ηελ επηινγή απηή πξνβάιινπλ ην
επηρείξεκα φηη ην ηφνπλρεληδ θαηαζθεπάζηεθε γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ηφπνο
πφξνη πνπ δφζεθαλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο λενζζφο Ώξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο ( Παπιή,
2008:ζει. 95).
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ενξηαζκνχ θαη ιαηξείαο θαη φρη σο απφκαθξν κνπζεηαθφ έθζεκα. Γηα λα εξκελεχζεη
ν Cresswell ηε ζρεηηθή ζχγθξνπζε11 αλαηξέρεη ζηελ ζεσξία ηνπ Bourdieu πεξί
δηάθξηζεο θαη ηνπ Bakhtin γηα ην θαξλαβάιη. Καηά ηνλ Bourdieu άξξεηεο
ηαμηλνκήζεηο, νη θαηεγνξίεο, πνπ ζε κηα ηζηνξηθή ζηηγκή δελ αλαγλσξίδνληαη σο
«ινγηθέο», ζπληζηνχλ ηα ηζρπξφηεξα εξγαιεία ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο. Μάιηζηα
απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εκθαληζηνχλ σο ζπγθπξηαθά ηζηνξηθά πξντφληα μεθηλά ε
δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπ «άξξεηνπ· ζε «ξεηνχ», ζε «ζπδεηήζηκνπ» θαη ζε
«νξζφδνμνπ». χκθσλα κε ηνλ Μπνπξληηέ

νη δηαλννχκελνη θαη ηα άηνκα κε

απμεκέλν πνιηηηζηηθφ θεθάιαην ηείλνπλ λα απνδίδνπλ αμία ζηε κνξθή ελφο
αληηθεηκέλνπ, ελψ ηα ιατθά ζηξψκαηα δίλνπλ έκθαζε ζηε ιεηηνπξγηθή αμία. Οη
εγεκνληθέο ηαμηλνκήζεηο δνκνχληαη θαη αλαδνκνχληαη κε βάζε ην ξππαξφ.
ηελ πεξίπησζε ηνπ ηφπνπλρεηλδ ην θαζαξφ βιέκκα ησλ πξψησλ-

φπσο

γξάθεη ν Μπνπξληηέ- έξρεηαη ζε ξήμε κε ηε θνηλή αληίιεςε ηεο επηβίσζεο.
Βπηβάιιεηαη έηζη ε δηάθξηζε12 κεηαμχ θαζαξήο θαη εχθνιεο εδνλήο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ηεο ηέρλεο θαη ηνπ θαγεηνχ. Αηαρσξίδνληαο ηελ θαζαξή θαη ξεηή
αηζζεηηθή απφ ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ζπγθξνηείηαη ε ηεξή ζθαίξα ηνπ πνιηηηζκνχ,
πνπ παξακέλεη απξνζπέιαζηε απφ ηελ αηζζεηηθή ηεο θαζεκεξηλήο δξάζεο, ην
βέβειν. Δ εγεκνληθή απηή αληίζηημε είλαη ζπγθπξηαθή θαη πξντφλ θνηλσληθψλ,
πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Οη ηαμηλνκήζεηο πνπ παξακέλνπλ άξξεηεο
(«δφμα») απνηεινχλ ην ηζρπξφηεξν εξγαιείν ηεο ηδενινγίαο. Ώπνδεηθλχνληαη
ζπκβνιηθά θπξίαξρεο, φηαλ κεηαηξαπνχλ απφ δφμεο ζε νξζνδνμίεο. Δ δηαδηθαζία
θαηαζθεπήο ελφο κλεκείνπ δελ απνζθνπεί ζην λα απαζαλαηηζηεί έλα ζξηακβεπηηθφ
γεγνλφο σο απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο θάπνηαο ππεξβαηηθήο αλάγθεο γηα θνηλσληθή
ελφηεηα, φπσο εθιακβάλεη ν Νηηξθείκ ηελ ηειεηνπξγηθφ ενξηαζκφ κηαο επεηείνπ. ην
παξάδεηγκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Μλεκείνπ ησλ Πεζφλησλ ησλ ΐεηεξάλσλ ηνπ
Πνιέκνπ ηνπ ΐηεηλάκ νη εξεπλεηέο Wagner-Pacifici θαη Schwarch(1992) βιέπνπλ ηελ
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Δ ζχγθξνπζε δελ είλαη κνλφ ηδενινγηθή αιιά ελζψκαηε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι
ζην ηνπλδρεληδ ην 1993 ε αζηπλνκία κπαίλεη ζηνλ κλεκεηαθφ ρψξν θα δηψρλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο
επεηδή πξνζβάιινπλ ηνλ κλεκεηαθφ ραξαθηήξα ηνπ ηφπνπ(Cresswell 1996·ΐender 1997).
12
“Σίπνηα επνκέλσο δε δηαθξίλεη ηφζν απζηεξά ηηο δηαθνξεηηθέο ηάμεηο, φζν ε δηάζεζε πνπ
απαηηείηαη αληηθεηκεληθά απφ ηε λφκηκε θαηαλάισζε ησλ λφκηκσλ έξγσλ, ε δεμηφηεηα λα πηνζεηνχλ κηα
θαζαπηφ αηζζεηηθή νπηηθή γσλία ζε ζρέζε κε αληηθείκελα πνπ έρνπλ ήδε ζπγθξνηεζεί αηζζεηηθά... ή λα
επηζηξαηεχνπλ ηηο αξρέο κηαο 'θαζαξήο' αηζζεηηθήο ζηηο πιένλ ζπλεζηζκέλεο επηινγέο ηεο ζπλεζηζκέλεο
χπαξμεο, ζε ζέκαηα καγεηξηθήο, γηα παξάδεηγκα, ξνχρσλ ή δηαθφζκεζεο” (Bourdieu 2002:82).
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δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ σο πξντφλ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνπο δεκηνπξγνχο θαη
ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ. Δ άπνςε ηνπο ζεκειηψλεηαη ζηνλ εηδνινγηθφ πξνβιεκαηηζκφ
πνπ εγείξεη ην ελ ιφγσ κλεκείν. Σν κλεκείν ησλ πεζφλησλ δελ απνζαλαηίδεη κηα
ζξηακβεπηηθή λίθε, αιιά κηα ηξαγσδία γηα ηελ Ώκεξηθή ηνλ Πφιεκν ηνπ ΐηεηλάκ. Δ
δηαδηθαζία ηεο

αλέγεξζεο

ηνπ

πεξηιακβάλεη πνιηηηζκηθή δεκηνπξγηθφηεηα,

ζχγθξνπζε θαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε. Γηα λα ρηηζηεί ην κλεκείν έπξεπε λα
ελεξγνπνηεζνχλ νη βεηεξάλνη, ψζηε λα μεπεξαζηεί ην ζηίγκα. Σν αξρηθφ κλεκείν
βξηζθφηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ ηππηθή κνξθή ησλ κλεκείσλ ησλ πεζφλησλ, ηα
νπνία είλαη ζπλήζσο κλεκεηαθνχ κεγέζνπο θαη νξζψλνληαη ςειά. Σν κλεκείν ησλ
Πεζφλησλ ηνπ πνιέκνπ ηνπ ΐηεηλάκ απνηεινχληαλ απφ κηα καχξε πιάθα κάξκαξνπ,
πνπ έθεξε ραξαγκέλα ηα νλφκαηα ησλ λεθξψλ θαη είρε ηνπνζεηεζεί θάησ ζην έδαθνο.
Σα ζσκαηεία ησλ βεηεξάλσλ ππνζηήξημαλ φηη ην κλεκείν απνηειεί ληξνπή γηα φζνπο
καξηχξεζαλ ζην ΐηεηλάκ, θαζψο δηαθαίλνληαλ ν απνηξνπηαζκφο πνπ έλησζε
νιφθιεξν ην έζλνο γηα απηφλ ην πφιεκν.

Χο απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζεο, ην

κλεκείν ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ πξνζζήθε ελφο αγάικαηνο, κε ηηο κνξθέο θάπνησλ
ζηξαηησηψλ λα θξαηνχλ ην θνληάξη ζεκαίαο.
Σν

ηξίπηπρν

«πνιηηηζκηθή

δεκηνπξγηθφηεηα,

ζχγθξνπζε

θαη

επαλαδηαπξαγκάηεπζε» αλαδχεηαη ζε αθφκε έλα παξάδεηγκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
επηβνιή εγεκνληθήο ηαμηλφκεζεο ζην ρψξν. ηελ εξγαζία ηνπ Herzfeld(1991·βι.θαη
Καπηαηδφγινπ 2001) αλαδεηθλχεηαη ην θνηλφ απηφ ππφβαζξν θαη επηβεβαηψλεηαη κε
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηακάρεο κεηαμχ ησλ θάηνηθσλ ηεο παιηάο πφιεο ηνπ
Ρέζπκλνπ θαη ηνλ επίζεκσλ αξρψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηνλ ρψξν.
ηηο αξρέο ηνπ 1980, νη επίζεκεο αξρέο ηεο πφιεο θαη ε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία
πξνβαίλνπλ ζε κηα γξαθεηνθξαηηθή εξκελεία ηεο «Παιηά Πφιε» ηνπ Ρεζχκλνπ κε ηελ
αλαθήξπμε ηνπ σο δηαηεξεηέν ηζηνξηθφ ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ ηεο Έλεηνθξαηίαο ζηελ
Κξήηε γηα κηα ζεηξά νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο. Σα
αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηεο νζσκαληθήο αιιά θαη ηεο ιατθήο αξρηηεθηνληθήο πνπ
θνζκνχλ ηα ιατθά ζπίηηα

αιιά θαη ηα δεκφζηα νηθνδνκήκαηα θαζνξίδνληαη σο

έλδεημε ηεο ειιεληθφηεηαο. Σίζεληαη, επίζεο, απαγνξεχζεηο ζηηο δφκεζε, αιιά θαη
ζηελ επηζθεπή ησλ νηθνδνκεκάησλ, δηεξγαζίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβνιή ηνπ
κλεκεηαθνχ ρξφλνπ. Δ «Παιηά Πφιε» απνηειεί θαη ηαπηφρξνλα ρψξν θαηνηθίαο θαη
δξάζεο ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ.
Δ κνπζεηνπνίεζε ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπνζεηεί ηνπο ελνίθνπο ησλ θηεξίσλ
απέλαληη απφ ην θξάηνο θαη ηελ γξαθεηνθξαηηθή εξκελεία πνπ ηνπο πξνηάζζεη. Οη
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θάηνηθνη

δελ

δέρνληαη

παζεηηθά

απηήλ

ηελ

εξκελεία,

αιιά

ηελ

επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη θαη ηελ ηνπνζεηνχλ ζε έλα λέν πιαίζην.
ηελ «Παιηά Πφιε» ηψξα νη θάηνηθνη πηνζεηνχλ, επηθαινχληαη θαη
δηαρεηξίδνληαη ηνλ ελ ιφγσ εγεκνληθέο εθθξάζεηο ηνπ επίζεκνπ ιφγνπ, φπσο «ε
ηζηνξία»,

ε« παξάδνζε», ε «ηαπηφηεηα» εξκελεχνληαο θαη πξνζδίδνληαο ηνπο

πεξηερφκελα κε ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα.
Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο ζπγθξνχεηαη κε ηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπλ νη παηεξάδεο λα πξνηθίζνπλ
ηηο θφξεο ηνπο. Έζησ θαη αλ απηφ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ πξνζζήθε ελφο παξάλνκνπ
νξφθνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε έλλνηα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κεηνπζηψλεηαη
απφ ηνλ ιφγν ησλ θαηνίθσλ ζε νηθνγελεηαθφ θιεξνδφηεκα ή πξνηθψα πεξηνπζία ηελ
νπνία πξέπεη λα κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπο.
Δ ηδέα ηεο αλάδεημεο ηεο Παιηάο Πφιεο ηνπ Ρέζπκλνπ ζε ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν
θηήξην κε ηνπο θαηνίθνπο λα αληηζηέθνληαη αξρηθά ζηελ εγεκνληθή εξκελεία ηνπ
γξαθεηθνθξαηηθνχ θνξέα θαη ζηε ζπλέρεηα λα επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη κε γλψκνλα
ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ ηνπο είλαη εκθαλή θαη ζην εζλνγξαθηθφ καο παξάδεηγκα ζηνλ
Άγην Πέηξν ησλ Ανκηληθαλψλ. Ώληίζηνηρα κε ην Ρέζπκλν, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε
ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ε ηνπηνηέρλεζε ηνπ ρψξνπ,

πνπ ζεκειηψλεηαη, φπσο ζα

παξνπζηάζνπκε ζηελ ζπλέρεηα, ζηελ επίζεκε αθαδεκατθή εξκελεία αξρηθά έξρεηαη
ζε αληίζεζε κε ην αίηεκα ηεο εθθιεζίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ
πξνβάιινπλ κηα ελαιιαθηηθή ρξήζε ηνπ ηφπνπ σο ιαηξεπηηθνχ ρψξνπ.
Παξφκνηα κε ην εζλνγξαθηθφ παξάδεηγκα ηεο Παιηάο Πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ αιιά
θαη ηνπ Μλεκείνπ ησλ πεζφλησλ ηνπ πνιέκνπ ηνπ ΐηεηλάκ, έηζη θαη ζην κλεκείν ηνπ
Άγηνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ

κεηά ην ηέινο ηεο αλαζηήισζεο ηνπ, δηάζηεκα

δειαδή πνπ ζπδεηείηαη ην δήηεκα ηεο ρξήζεο ηνπ, αλαδχεηαη ε θνηλσληθή θαηαζθεπή
ηνπ ρψξνπ αθνινπζψληαο ην ηξηκεξέο ζρήκα «πνιηηηζκηθή- δεκηνπξγηθφηεηα,ζχγθξνπζε θαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε».
Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ρψξνπ σο ηφπνο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο πνπ ππνζηεξίδεη ην θξάηνο θαη επηβάιιεη κέζα απφ κηα ζεηξά
πεηζαξρηθψλ παξεκβάζεσλ ζην ρψξν13Χζηφζν, ε Παιηά Πφιε απνηειεί ηαπηφρξνλα
13

, Σν θξάηνο κέζσ ηεο επηινγήο λα αλαζηειψζεη ην ηζηνξηθφ θηήξην-κηα θαζαξά
γξαθεηνθξαηηθήο πξαθηηθή)επηβάιιεη κηα πην ζηελή θαη απζηεξή επηηήξεζε ζην κλεκείν. Ο ρψξνο
πεξηραξαθψλεηαη απφ ην άγγηγκα ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε κηα ζεηξά ζπκβνιηθέο θηλήζεηο:
φπσο ηελ έληαμε ηνπ κλεκείν ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο κε κηα «θαζαξή» κνξθή, ε νπνία
αλαδεηθλχεη ηεο ελεηηθή ηαπηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ε απνζηψπα ηελ νζσκαληθή θαη ηελ λεφηεξε κέζσ
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ρψξν θαηνηθίαο θαη δξάζεο ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ. Δ κνπζεηνπνίεζε ησλ
ηδηνθηεζηψλ ηνπνζεηεί ελνίθνπο ησλ θηεξίσλ απέλαληη ζην θξάηνο θαη ηελ
γξαθεηνθξαηηθή εξκελεία πνπ πξνηάζζεη. Οη θάηνηθνη δελ δέρνληαη παζεηηθά απηήλ
ηελ εξκελεία

αιιά ηελ επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη ηνπνζεηψληαο ηελ ζε έλα λέν

πιαίζην. ηελ Παιηά πφιε ηψξα θάηνηθνη πηνζεηνχλ ,επηθαινχληαη θαη δηαρεηξίδνληαη
ηηο εγεκνληθέο εθθξάζεηο ηνπ ιφγνπ ππνζηεξίδνληαο ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα
(Δerzfeld 1991·Kαπηαηδφγινπ 2001). Δ παξαπάλσ ηδέα φκσο αλαδεηθλχεηαη θαη ζην
εζλνγξαθηθφ παξάδεηγκα ηεο Μνλήο Ώγίνπ Πέηξνπ Ανκηληθαλψλ. Ώληίζηνηρα, κε ηελ
Παιηά Πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εζλνγξαθηθήο καο έξεπλαο
ε κνπζεηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ πνπ πξνηάζζεη ην θξάηνο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ κε
ηελ ελαιιαθηηθή εξκελεία πνπ δηαηππψλεηαη απφ ηνλ εθθιεζηαζηηθφ θνξέα γηα ηελ
ηαθηηθή ρξήζε ηνπ ρψξνπ σο νξζφδνμν λαφ. Οη εθπξφζσπνη ηεο Βθθιεζίαο
ρξεζηκνπνηνχλ,

νηθεηνπνηνχληαη

θαη

κεηαζθεπάδνπλ,

ην

επηρείξεκα

ηεο

ηζηνξηθφηεηαο ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο ηαμηλφκεζεο ηνπ σο κλεκείν, πνπ
πξνηάζζνπλ νη θξαηηθέο αξρέο δηα κέζσ ηνπ ΤΠ.ΠΟ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα λα
εμππεξεηήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Δ αλάιπζε ηεο ελ ιφγσ πεξίπησζεο
παξνπζηάδεηαη ζην εξεπλεηηθφ κέξνο.
1.3 Θεσξεηηθέο επηζεκάλζεηο γηα ηελ θύζε ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο
Ο θαζνξηζκφο ηνπ «παξειζφληνο» απφ έλα ζχλνιν φισλ φζσλ θαηαγξάθεθαλ
κέζα απφ ην άπεηξν ή ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε κλήκε ησλ εληφο
εζληθψλ ζπλφξσλ ππνηειψλ νκάδσλ, ε θαηάηκεζε ηνπ ρψξνπ, ε νλνκαηνζεζία ηνπ, ε
απηνλνκία ηνπ, θαη ε εθινγίθεπζε ηνπ ζπληζηνχλ απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
βησζηκφηεηα ηνπ εζληθνχ θξάηνπο (Καπηαηδνγινπ 2001:64).
Σελ ζεκαληηθφηεξε ίζσο ψζεζε ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ εζληθνχ θξάηνπο σο
θνηλσληθή θαηαζθεπή έδσζαλ νη απφςεηο γηα ηελ «επηλφεζε ηεο παξάδνζεο», πνπ
ππνζηήξημαλ κε κεγάιε απήρεζε ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1980 νη Hobsbawn θαη
Ranger(επηκ.,1983) θαη ηελ θαηαζθεπή θαληαζηαθψλ εζληθψλ ηαπηνηήησλ ηηο νπνίεο
αλέπηπμε ν Ώnderson (Άληεξζνλ 1997[1983]).

ηεο απνθάζαξζεο ησλ αξρηηεθηνληθψλ απφ ην ρψξν ζηνηρείσλ, ηελ ηνπνζέηεζε πεξίθξαμεο γχξσ απφ
ηνλ ρψξν, ηελ ηνπνζέηεζε θχιαθα λα επηηεξεί ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ επηζθεπηψλ ζηνλ ρψξν ,ηελ
ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο απφ ην ΤΠ.ΠΟ κε ηελ επίζεκε νλνκαηνζεζία ηνπ θηεξίνπ, ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
νξζνινγηθήο εξκελείαο ηνπ ρψξνπ κέζσ ηεο δσξεάλ παξνρήο θπιιαδίσλ κε ηελ ηζηνξία ηνπ κλεκείνπ
ζηνπο επηζήκνπο επηζθέπηεο
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Γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ε θαληαζηαθή
πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ έζλνπο παγηψλεηαη θαη εθθξάδεηαη ζην άκεζν αηζζεηφ
θαη αληηιεπηφ πεξηβάιινλ καο, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε πσο ην έζλνο
πξαγκαηψλεηαη ζε δπν παξάιιειεο δηαδηθαζίεο, κηα «εμσηεξηθή» θαη κηα
«εζσηεξηθή», νη νπνίεο ηαπηφρξνλα αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Δ πξψηε δηαδηθαζία
αλαιακβάλεη λα θαηαζηήζεη ηελ θπξηαξρία ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εδαθηθή έθηαζε,
δηεθδηθψληαο θαη ραξάζζνληαο ζχλνξα ζε ζρέζε κε ηα άιια εζληθά θξάηε,
κεηακνξθψλνληαο, δειαδή, ηνλ ρψξν ζε εζληθή επηθξάηεηα. Δ πεξηραξάθσζε θαη ε
νξηνζέηεζε ηνπ ρψξνπ κέζσ ζπλφξσλ, πνπ δηαρσξίδνπλ θαη απηνλνκνχλ «ην εληφο»
απφ «ην εθηφο» πξνζδίδνπλ ζηαζεξφηεηα θαη επλννχλ ηελ παξαγσγή ηνπ εζληθνχ
ρψξνπ (Ώlonso 1994)
Σαπηφρξνλα, ε δεχηεξε αλαιακβάλεη λα κεηακνξθψζεη ην έδαθνο, ζην φπνην
ζπλππάξρεη έλα κσζατθφ πνιηηηζκψλ, αιιά θαη κηα πνηθηιία απφ ηνπηθέο απηνλνκίεο
ζε εζληθνπνηεκέλν ρψξν. Οη ζεζκνί ηνπ θξάηνπο θαινχληαη λα επηζηξαηεχζνπλ κηα
ζεηξά ηδενινγηθψλ κεραληζκψλ, κε ηνπο νπνίνπο ζα κεηακνξθψζνπλ ην άηνκo ζην
ζπιινγηθφ ππνθείκελν ηνπ εζληθνχ πνιίηε(o.π).
Γηα λα ξηδψζεη ε εζληθηζηηθή ηδενινγία απαξαίηεηε δηαδηθαζία είλαη λα
ρεηξαγσγεζεί ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο. Σελ πξψηε χιε ησλ εζληθψλ ηαπηνηήησλ
απνηειεί

ν πεηζαξρεκέλνο

ρξφλνο, ν έιεγρνο ηεο ηζηνξίαο ζην ρψξν

θαη ε

επηλφεζε14 ηνπ παξειζφληνο. πσο αλαθέξεη ν Hobsbawm (1998:22): «Μχζνο θαη
επηλφεζε έρνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο πνιηηηθέο ηεο ηαπηφηεηαο κέζσ ησλ
νπνίσλ λνκάδεο θαη άλζξσπνη, νξίδνληαο ηνπο εαπηνχο ηνπο κέζα απφ ηελ εζληθφηεηα,
ηε ζξεζθεία, απφ παιαηά ή ησξηλά θξαηηθά ζχλνξα, πξνζπαζνχλ λα βξνπλ κηα ζηγνπξηά
κέζα ζε έλα αβέβαην θαη θιπδσληδφκελν θφζκν, ιέγνληαο: εκείο είκαζηε δηαθνξεηηθνί
θαη θαιχηεξνη απφ ηνπο άιινπο».
Μέζα απφ κηα επηιεθηηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ηζηνξίεο, ζηνηρεία ηνπ
παξειζφληνο θαη κλήκεο ππφθεηληαη ζε έλα «εθιεθηηθφ θηιηξάξηζκα» απφ ηηο νπνίεο
άιιεο ηαμηλνκνχληαη θαη ελζσκαηψλνληαη ζηελ επίζεκε εζληθή αθήγεζε γηα λα
απνηειέζνπλ ηελ «νπζία» ηνπ έζλνπο, ελψ, φζεο δελ ζπλάδνπλ κε ηελ εζληθή

14

«Ζ επηλφεζε ή –έζησ– ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ παξειζφληνο», φπσο επηζεκαίλεη ν
θαξπέινο (2000:100), «ζρεηίδεηαη πάληνηε κε ηελ εμνπζία θαη ηηο βιέςεηο γηα εμνπζία, φπσο
δηαηππψλνληαη απφ πνιηηηθνχο θαη δηαλννχκελνπο θαη αλακεηαδίδνληαη απφ ηνπο θεληξηθνχο
κεραληζκνχο αλαπαξαγσγήο ηεο ηδενινγίαο: ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηελ εθθιεζία, ηα Μέζα Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο, ην ζηξαηφ θιπ.».
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«νπζία», είηε κπαίλνπλ ζην πεξηζψξηα, είηε απνζησπψληαη ( Ώληεξζνλ 1997[1983]·
Καπηαηδφγινπ 2001:64-65).
Θεκειηψδεο ππφζηξσκα γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηεο εζληθήο πνιηηηζκηθήο
ηαπηφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο εζληθήο επηθξαηείαο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ, ε
νπνία θαη πξνυπνζέηεη ηελ ράξαμε εζσηεξηθψλ νξίσλ θαη ηαμηλνκήζεσλ, πνπ
θαηαλέκνπλ ην ρψξν ζε δηαθνξεηηθέο δψλεο κέζα ζηηο νπνίεο απνδίδνληαη ιεηηνπξγίεο
θαη ρξήζεηο. χκθσλα κε ηελ Καπηαηδφγινπ (2001:66): «ηα εζσηεξηθά απηά ζχλνξα
έρνπλ σο πξσηαξρηθή ιεηηνπξγηά λα επηβάιινπλ ηάμε θαη ηεξαξρία ζε έλα ρψξν εγγελψο
ζχλζεην, εηεξφθιηην θαη αληηθαηηθφ κίγκα ζηνηρείσλ παξφληνο θαη παξειζφληνο έλα
ζπλερέο δειαδή, νπνχ ζπλππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο θαη ζεκαζίεο ηνπ ρψξνπ θαη
ην νπνίν αλζίζηαηαη ζε θάζε πξνζπάζεηα απνθάζαξζεο, νκνηνγελνπνηήζεο θαη
επηβνιήο κηαο θαη κφλν ζεκαζίαο ζε απηφλ. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ επηηειείηαη ελ θελψ,
αιιά ζπλπθαίλεηαη θαη αθνινπζεί ηηο κείδνλεο επηινγέο ..ηνπ έζλνπο». ην ζπγθείκελν
απηφ ηα κνπζεία, νη εθθιεζηαζηηθνί ρψξνη, ηα ηεξά, ηα εξψα, ηα κλεκεία, νη
αξραηνινγηθνί ρψξνη είλαη ηφπνη πνπ ζπληζηνχλ απφ κφλνη ηνπο εηεξφηεηεο, θαζψο
παξαπέκπνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ «πνιχηηκνπ». Δ ηεξφηεηα, πνπ ηνπο απνδίδεηαη, άιια
θαη ην είδνο ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ έρνπλ επηθνξηηζηεί λα θέξνπλ κέζα ζην ρψξν ηεο
εζληθήο επηθξάηεηαο είλαη απφηνθν θαη ζπλάξηεζε ησλ δηεξγαζηψλ ηεο ζπγθξφηεζεο
ηεο εζληθήο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Tαπηφρξνλα, νη ρψξνη απηνί νξίδνληαη σο
«θαζαξνί» θαη «ηεξνί» ζε ζρέζε κε ηφπνπο «κηαξνχο», φπνπ ην έζλνο έρεη επηιέμεη
λα απνκνλψζεη επηιεθηηθά κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο δηεξγαζίεο ζηελ
πξνζπάζεηα άζθεζεο εδαθηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θπξηαξρίαο κέζα ζε κηα πεξηνρή (βι.
Ώληεξζνλ 1997[1983]:245-246·Hobsbawm 1998· θαξπέινο 2000).
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Σχλνςε θεθαιαίνπ
ην θεθάιαην κε ηίηιν ε «εκαζία ηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλζξψπηλε δξάζε»
παξνπζηάζακε ηελ έλλνηα

«ρψξνο»,

ε φπνηα εθιακβάλεηαη σο βαζηθφ ζεκείν

ηαχηηζεο θαη αλαθνξάο γηα ηα ππνθείκελα, πνπ θαζεκεξηλά εκπιέθνληαη ζε ζρέζεηο
ηνπηθήο, φζν θαη παγθφζκηαο εκβέιεηαο. πδεηείηαη, επίζεο, πσο εθιακβαλφηαλ ν
ρψξνο απφ ηελ επηζηήκε ηεο αλζξσπνινγίαο ηεο νπνίαο είλαη θαη βαζηθφ εξεπλεηηθφ
πεδίν. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ βνήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ αλαιχεηαη ηελ
ηδέα ησλ νξίσλ θαη ηεο πεηζάξρεζεο ηνπ ρψξνπ κέζσ ηεο εξγαιεηαθήο ρξήζεο ηεο
έλλνηαο «ρξφλνο» θαη «παξειζφλ» θαη ηηο ζπλαθείο αληηιήςεηο πεξί παξαβαηηθψλ
ζρέζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο πεηζαξρεκέλνπο ρψξνπο, φπσο είλαη ηα κλεκεία.
Παξνπζηάδεηαη, επίζεο, ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ν έιεγρνο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ
ζηελ δηεξγαζία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εζληθήο θαληαζηαθήο ηαπηφηεηαο .
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Κεθάιαην ΗΗ
2.Οη εθθιεζηαζηηθνί ρώξνη

θαη

κνπζεηαθνί ρώξνη: ηαπηόηεηα ηδενινγία,

πνιηηηθή
2.1Δηζαγσγή
ην παξφλ θεθάιαην κε ηίηιν «Οη εθθιεζηαζηηθνί ρψξνη θαη κνπζεηαθνί
ρψξνη: ηαπηφηεηα ηδενινγία, πνιηηηθή» παξνπζηάδνπκε ην γεληθφ πεξηερφκελν ησλ
φξσλ θαη έπεηηα ζα εμεηάζνπκε ηη ζέζε επέρνπλ ζηελ εζληθή ζπιινγηθή ηαπηφηεηα.
ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνπκε πνηεο ζεκαζίεο θαη ζπκβνιηζκνχο ελέρεη ε δηιιεκαηηθή
ηνπο ζρέζε ζηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα.
2.1Οη εθθιεζηαζηηθνί ρώξνη θαη κνπζεηαθνί ρώξνη σο θαζξέπηεο θνηλσληθώλ
ζρέζεσλ: ηαπηόηεηα, ηδενινγία, πνιηηηθή
Δ έξεπλα ζηελ Μνλή ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ θαιείηαη λα
απαληήζεη κεηαμχ άιισλ, αλ ε ζπλχπαξμε ησλ δπν ρξήζεσλ ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη
ηεο εθθιεζηαζηηθήο είλαη απαγνξεπηηθή ή φρη ζε έλα κλεκείν. ηνλ δηάινγν πνπ έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ ρξήζε ηνπ κλεκείνπ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 (ρξφλν πνπ
αξρίδεη ε αλαζηήισζε) κέρξη θαη ην 2011 κεηαμχ εθθιεζηαζηηθνχ θνξέα θαη
Πνιηηείαο αληρλεχεηαη, άιινηε έθδεια θαη άιινηε, ππφξξεηα ε δηεθδίθεζε ηεο
επηβνιήο

ηεο θπξίαξρεο εγεκνληθήο ρξήζεο

ζην ρψξν. Γηα λα δψζνπκε κηα

απάληεζε ζηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφ ζεσξνχκε αλαγθαίν φηη πξέπεη λα
αλαδείμνπκε ην γεληθφ πεξηερφκελν ησλ φξσλ θαη έπεηηα λα εμεηάζνπκε ηη ζέζε
επέρνπλ ζηελ εζληθή ζπιινγηθή ηαπηφηεηα. Χο ζεζκνί, ηφζν ε «εθθιεζία» -σο λαφο-,
φζν θαη ην «κνπζείν», αλ θαη παξαπέκπνπλ ζε έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα
θαηαλφεζεο, απνηεινχλ ηφπνπο πνπ ελέρνπλ ηελ ζεκαζία ηνπ πνιχηηκνπ θαη ηνπ
ηεξνχ θαη παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο παξνπζηάδνπλ ζεκεία ζχγθιηζεο.
2.2 Δθθιεζηαζηηθόο ρώξνο, ζξεζθεία θαη θαζεκεξηλή δσή ζηελ Διιάδα
Ο εθθιεζηαζηηθφο λαφο, σο ρψξνο θαη ζεζκφο, ζπλδέεηαη κε ην ζεζκφ ηεο
ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο, ν νπνίνο θαη δηαδξακάηηζε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ
πξνλεσηεξηθή πεξίνδν θαη, πεξλψληαο απφ ηε λεσηεξηθφηεηα- ζε κηα λέα ζθαίξα
θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο(χζηεξε λεσηεξηθφηεηα)-, ζήκεξα θαίλεηαη λα ζπλερίδεη
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ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη λα θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν. Δ αλάιπζε ηνπ Νηπξθάηκ 15γηα
ηε θχζε ηνπ ηεξνχ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θαηλνκέλνπ ζην πιαίζην ηεο
ζπιινγηθήο δσήο σο έθθξαζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, παξακέλεη εμαηξεηηθά
επίθαηξε αλαηξψληαο ηηο ληηζετθέο δηαθεξχμεηο γηα ην ζάλαην ηνπ ζενχ. Δ δπλακηθή
ηεο ζξεζθείαο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν είλαη εθείλε, πνπ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ
ηζρπξνπνίεζε ηεο ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν, θαζψο απηή ε δηάξθεηα γελλά
ζεβαζκηφηεηα.
Γεληθφηεξα, ε ζξεζθεία, φπσο θαη άιινη ζεζκνί, παξέρεη ζχκβνια πνπ
δηακνξθψλνπλ ην ήζνο θαη ηε θνζκνζεσξία ησλ αλζξψπσλ ζην εθάζηνηε θνηλσληθφ,
ηζηνξηθφ πιαίζην. Σα ζχκβνια απηά, πνπ ζπκππθλψλνπλ επξχηεξν θάζκα
δηαλνεηηθψλ εζηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ επηηαγψλ είλαη δεκφζηα παξαηεξήζηκα
γεγνλφηα,

πνπ

ζεκαηηθνπνηνχλ

ηε

ζρέζε

αλάκεζα

ζην

πλεπκαηηθφ

θαη

εθθνζκηθεπκέλν πεδίν(βι.Eriksen 2006:342-343). Με απηή ηε έλλνηα ζπληζηνχλ
πνιηηηζκηθά ζπζηήκαηα, πξφηππα γηα ηε ζπγθξάηεζε θνηλσληθψλ επηηαγψλ, πνπ
δηακνξθψλνπλ ην δεκφζην θέξεζζαη. Σα ρσξηθά ζχκβνια ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο
φπσο είλαη νη εθθιεζίεο, ηα κνλαζηήξηα θαη ηα ππαίζξηα πξνζθπλήκαηα ζπλζέηνπλ
πνιιαπιέο πηπρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (βι.Σurner 1969 ζην Eriksen 2007:343)
ηνλ ειιεληθφ ρψξν ε ζξεζθεία θαη ηα ζχκβνια ηεο είλαη αλαπφζπαζηα
ζπλπθαζκέλα κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνλ θνηλσληθφ ρψξν θαη ρξφλν.(Dubish 2000).
Δ ζξεζθεία βηψλεηαη, αζθείηαη θαη πξαγκαηψλεηαη

κέζα απφ ηηο πάκπνιιεο

εθθιεζίεο πνπ είλαη δηαζπαξκέλεο ζηνλ ειιεληθφ ηφπν, απφ ηνπο κλεκεηαθνχο λανχο
ησλ πφιεσλ έσο θαη ηηο κηθξέο εθθιεζίεο θαη εηθνλνζηάζηα, πνπ είλαη
δηαζθνξπηζκέλα ζηελ χπαηζξν θαη ηηο άθξεο ησλ δξφκσλ. Ώιιά θαη δεθάδεο ζπλήζεηο
ηειεηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη απφ ην ζηαπξνθφπεκα κέρξη ηελ κεγαιφπξεπε
ιεηηνπξγία ησλ Μεγάισλ Βζπεξηλψλ.

15

Ο ίδηνο βιέπεη ηελ ζξεζθεία αθελφο σο έλα θνκκάηη ηνπ παξειζφληνο πνπ βξίζθεηαη κέζα

ζην παξφλ θαη πξνδηαγξάθεη ην κέιινλ θαη αθεηέξνπ σο ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν κεραληζκφ
θνηλσληθήο ελζσκάησζεο πνπ επηβάιιεη ηελ απαξαίηεηε ζηελ θνηλσλία πεηζαξρία ρσξίο λα απσζεί ην
άηνκν. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε ζξεζθεία απφ κφλε ηεο απνηειεί κηα sui generis θαηεγνξία
ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ε ζπιινγηθή ζθέςε θαη απηφ γηαηί ηηο αλαπαξαζηάζεηο
ησλ ηεξψλ πξαγκάησλ ηηο επεμεξγάζηεθε ε θνηλσλία κφλε ηεο θαη έηζη κέζα ζ‟ απηέο εκθαλίδεηαη ε
ίδηα ζηελ ηδεαηή ηεο κνξθή (Γεσξγνχιαο ζην Νηπξθάτκ-Μσο 2001:55-56·Γεσξγνχιαο 2008:238-241)
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Παξάιιεια, επεηδή αθξηβψο είλαη ηφζν αλαπφζπαζηε πξαθηηθή απφ ηελ
θαζεκεξηλή δσή, ε ζξεζθεία ζεσξείηαη δεδνκέλε απφ πνιινχο εθπξνζψπνπο ηεο.
Ώπνηειεί πεξηζζφηεξν έλα ζχλνιν πξάμεσλ πνπ επηηειεί θάλεηο ζρεδφλ θπζηθά,
κηα θνηλσληθή έμε θαηά ηνλ Μπνπξληηέ.
Σν γεγνλφο απηφ δελ είλαη άζρεην απφ ην φηη ε ζξεζθεία έρεη βαζηέο ξίδεο ζηελ
ειιεληθή ηαπηφηεηα.O θνηλφο δεζκφο ηνπ νξζφδνμνπ ρξηζηηαληζκνχ πνπ έπαημε
ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ αγψλα γηα εζληθή νινθιήξσζε θαη ε εξσηθή ζπλεηζθνξά ησλ
εθθιεζηαζηηθψλ αξρψλ, θαζψο θαη ν ξφινο ησλ ηεξέσλ θάζε ηφπνπ λα δηαηεξήζνπλ
δσληαλή ηελ ειιεληθή ζξεζθεία θαη πνιηηηζκφ, ηηκψληαη αθφκα κέρξη ζήκεξα.
Ώπηφ δε ζεκαίλεη, σζηφζν, φηη ε ελζνπζηψδεο ππνζηήξημε ηνπ αγψλα
απαληνχζε ζε φια ηα επίπεδα ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ θαη
ε εγεζία ηνπ Παηξηαξρείνπ θνβνχκελε πνηα ζα ήηαλ ηπρφλ ε ζέζε ηνπ ζην λέν
επαλαζηαηηθφ θξάηνο. Ο Γξεγφξηνο ν Έ γηα παξάδεηγκα απνθήξπμε ηελ επαλάζηαζε
θαη αθφξηζε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο. Δ πξάμε ηνπ απηή δελ ηνλ έζσζε απφ ηα
αληίπνηλα θαζψο κε ηε έλαξμε ηεο Βπαλάζηαζεο απαγρνλίζηεθε. ήκεξα ζεσξείηαη
απφ ηνπο πξψηνπο κάξηπξεο ηεο Βπαλάζηαζεο θαη ην ιείςαλν ηνπ ζεσξείηαη ηεξφ.
Ώπηφ ππνδειψλεη φηη κηα απφ ηηο έγλνηεο ηνπ θξάηνπο ήηαλ λα πείζνπλ ηνπο νπαδνχο
αιιά θαη ηνπο επηθξηηέο ηεο επαλάζηαζεο γηα ηελ ζεία ππνζηήξημε ηεο επαλάζηαζεο
(πεξαηηέξσ αλάιπζε ζην επφκελν θεθάιαην). Παξά ην γεγνλφο ή εμαηηίαο απηνχ ε
ηαχηηζε κε ηελ ζξεζθεία δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ ηαθηηθή ζπκκεηνρή ζηηο επίζεκεο
ηειεηέο ηεο εθθιεζίαο. Δ ειιεληθή νξζνδνμία, φπσο αλαθέξεη θαη ε Dubisch
(2000:81),είλαη πεξηζζφηεξν κηα ζξεζθεία πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πξαθηηθή παξά ζην
πηζηεχσ.
Δ «πξαθηηθή» θχζε ηεο ειιεληθήο νξζνδνμίαο εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο
φηη, ε ίδηα ε Οξζνδνμία είλαη ζξεζθεία πνπ βηψλεη θάλεηο κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ. ηηο
ηειεηνπξγίεο γηα παξάδεηγκα απαηηείηαη εθηφο απφ πλεπκαηηθή θαη

ε ζσκαηηθή

ζπκκεηνρή, φπσο απηή εληππψλεηαη ζηηο θηλήζεηο ηνπ αλάκκαηνο ηνπ θεξηνχ, ηνπ
πξνζθπλήκαηνο ηεο εηθφλαο. Ο πιηθφο θφζκνο ζπλπθαίλεηαη κε ην ηεξφ, θαζψο ε
νξζνδνμία δελ θάλεη δηάθξηζε ζην πιηθφ θαη πλεπκαηηθφ θφζκν(ν.π:81-82). Δ
εθθιεζία σο ζχκβνιν ηεο Οξζνδνμίαο αληηθαηνπηξίδεη απηήλ ηελ ηεξή δηάζηαζε.
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Οη εθθιεζίεο απφ ηελ κηα είλαη ρψξνη κε πινχζηεο δηάθνζκν, γεκάηεο εηθφλεο
θεξηά θαη αλαζήκαηα. Βίλαη επίζεο θαη ρψξνη πνπ αλάβνπλ νη πηζηνί θεξηά,
πξνζθπλνχλ εηθφλεο, ελαπνζέηνπλ ηάκαηα (Dubish 2000:81-82).
Σν ειιεληθφ ηνπίν κε ηα δηαζπαξκέλεο απφ άθξε ζε άθξε εθθιεζίεο θαη
εηθνλνζηάζηα απνδεηθλχεη, φπσο αλαθέξεη ε Dubish, ηελ νξαηή έθθαλζε ηνπ ηεξνχ.
Οη εθθιεζίεο ζπλδένπλ ην ηεξφ ζηνηρείν κε ηνλ αλζξσπηλφ θφζκν κε
ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο θαη θνηλφηεηεο. Κάζε πφιε, θάζε ρσξηφ, αιιά θαη θάζε
γεηηνληά έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα θεληξηθή εθθιεζία. πρλά νη εθθιεζίεο ζηελ χπαηζξν
αιιά θαη ζηηο πφιεηο πξνζδηνξίδνπλ ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν κηαο πεξηνρήο δαλείδνληαο
ην φλνκα ζηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθνληαη (Άγηνη Αέθα, Ώγία ΐαξβάξα, Άγηνο
Νηθφιανο).Άγηνη θαη ηφπνη ρξεζηκεχνπλ σο επίθεληξν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
ηφπνπ.(Κenna 1977 ζην ν.π: 85).
ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Βιιάδαο ην ζχλνιν ησλ ενξηψλ ησλ αγίσλ πνπ
ππάγνληαη ζηνλ νξζφδνμν ζξεζθεπηηθφ θχθιν, ζπλδένληαη ζηελά κε ηνλ αγξνηηθφ θαη
θηελνηξνθηθφ θχθιν εξγαζηψλ. ηηο 2 Ννέκβξε, ζηελ ενξηή ηνπ Ώτ Γηψξγε ηνπ
Μεζπζηή, νη νηλνπαξαγσγνί γηνξηάδνπλ ην άλνηγκα ησλ βαξειηψλ ηνπ θξαζηνχ.
Κάζε Άγηνο θαη θάζε εθθιεζία εμππεξεηεί νξηζκέλεο αλάγθεο κηαο πεξηνρήο ή
κηαο θνηλφηεηαο ή αθφκα νινθιήξνπ ηνπ έζλνπο. Ο ζεζκφο ηεο ενξηή ηεο Παλαγίαο
ζην λεζί ηεο Σήλνπ απνηειεί ηαπηφρξνλα ηελ ενξηή ηνπ ίδηνπ ηνπ έζλνπο(βι.ελδ.
Dubish 2000).
Δ νηθνδφκεζε κηαο εθθιεζίαο ζε κηα ηνπνζεζία κπνξεί λα πξφεθπςε σο
απνηέιεζκα θάπνηνπ ηάκαηνο, νξάκαηνο ή απιά σο έθθξαζε επραξηζηίαο ζε έλα
άγην.
Δ αλέγεξζε ησλ εθθιεζηαζηηθψλ θηηζκάησλ ζπλδέεη ηνλ ηεξφ θφζκν κε
ζπγθεθξηκέλεο εθδειψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο. Σν αξρηηεθηνληθφ ηνπο
επίζεο ζρέδην απνηππψλεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ζπκβνιηθά απηή ηελ ζχλδεζε.
Δ αξρηηεθηνληθή ηνπο νξγάλσζε ζεκειηψλεηαη ζε παγησκέλνπο θαλφλεο πνπ
έρνπλ ηεξή ζεκαζία εμαηηίαο ηεο καθξάο ηνπο δηάξθεηαο κέζα ζηνλ ρξφλν. Ο πηζηφο
πνπ κπαίλεη ζηνλ εθθιεζηαζηηθφ ρψξν, πεξηκέλεη λα βξεη έλα πξνζθπλεηάξη πιάη
ζηελ είζνδν πνπ απεηθνλίδεη θαηά παξάδνζε ηνλ Άγην ή ην γεγνλφο ζην νπνίν είλαη
αθηεξσκέλν ν λαφο.
Πεξηκέλεη επίζεο λα δεη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ην ηεξφ, ην νπνίν ρσξίδεηαη κε ην
ηέκπιν θαη κέζα ηελ Ώγία Σξάπεδα. Οη εηθφλεο επίζεο ηνπ ηέκπινπ λα αθνινπζνχλ
ηελ ζπκβνιηθή θαη πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά, αλάκεζα ζηηο νπνίεο νη εηθφλεο ηνπ
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Υξηζηνχ θαη ηεο Παλαγίαο αιιά θαη ηνπ ενξηάδνληα αγίνπ θαηαιακβάλνπλ ηηο
θεληξηθέο ζέζεηο (βι.Κenna 1985 ζην νπ: ζει. 86). Ώθφκε φιεο νη εθθιεζίεο απφ
ηελ πην κηθξή έσο ηελ πην κεγάιε έρνπλ ηάκαηα(βι. Dubish 2000).,
Θα πξέπεη λα ηνπο θαηαλνήζνπκε θαη σο ηφπνπο πνπ ζπληεινχλ ζηελ
δεκηνπξγία «ηνπ πεηζήληνπ ζψκαηνο» (πξβ.Φνπθψ,1990),ην φπνην ππαθνχεη ζηελ
εμνπζία θαη ππφθεηηαη επθνιφηεξα ζην θνηλσληθφ έιεγρν.
Δ ζπκπεξηθνξά ησλ επηζθεπηψλ –πηζηψλ κέζα ππαγνξεχεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ
ρψξν. Δ είζνδν καο ζε κηα εθθιεζία επηηάζζεη ηελ έλδεημε κηαο πεηζαξρεκέλεο
ζπκπεξηθνξάο. Δ ζξεζθεπηηθή εκπεηξία κέζα ζην εθθιεζηαζηηθφ ρψξν κεζνιαβείηαη
απφ πξαθηηθέο θνηλσληθνχ έιεγρνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα εμεγεζεί ην
γεγνλφο φηη θαηά ηελ είζνδν ησλ αηφκσλ, πηζηψλ θαη κε, ζε έλα εθθιεζηαζηηθφ λαφ
δε κπνξνχλ ιφγνπ ράξε λα αξρίζνπλ λα ζθπξίδνπλ, ή λα ηξαγνπδνχλ θαηά ηελ
παξακνλή ηνπ, θαζψο ε ζπκπεξηθνξά απηή ζεσξείηαη βέβειε ή θνηλσληθά
απνθιίλνπζα.
2.3Σν κνπζείν ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα
Χο ζεζκφο ην κνπζείν απνηειεί απφ κφλν ηνπ κία εηεξφηεηα. Παξά ηελ
κεηαβνιή θαη ηελ εμειηθηηθή πνξεία ζηε ζπλείδεζε ησλ αλζξψπσλ, ην κνπζείν είρε
θαη έρεη ηε ζεκαζία ηνπ πνιχηηκνπ. ηελ ειιεληθή εκπεηξία φκσο ε εθθιεζία φπσο
θαη ην κνπζείν είλαη άξξεθηα ζπλδεκέλν κε ηελ αλάδπζε ηνπ λεσηεξηθνχ ζεζκνχ,
ηνπ έζλνπο –θξάηνπο.
Παξφηη νη επηζθέπηεο ησλ κνπζείσλ δηαρξνληθά θαη ζπγρξνληθά αθνξνχλ έλα
ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν θνηλφ, πνπ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ θαη λα εθηηκνχλ ηα
αληηθείκελα θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα γελλνχλ θνηλσληθέο δηαθξίζεηο, ηα κνπζεία
αληηκεησπίδνληαη σο ηφπνη ηεξνί αθφκα θαη απφ εθείλνπο, πνπ δελ δηαζέηνπλ ην
απαηηνχκελν πνιηηηζηηθφ θεθάιαην.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ειιεληθήο
θπβέξλεζεο θαη πιήζνπο πνιηηψλ πνπ ην 1979 εκπφδηζαλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ
Ώξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Δξαθιείνπ ζε δηεζλήο έθζεζε, ππνζηεξίδνληαο φηη ηα
αξραία αληηθείκελα είλαη ε ίδηα ε ςπρή ηνπο(νινκψλ 2012:ζει.94-95). Ώιιά θαη έλα
αθφκε παξάδεηγκα ηελ ζρεηηθά πξφζθαηε ππφζεζε «θνζκηθή δεμίσζε ζην πισηφ
λαπηηθφ κνπζείν Γ.Ώβέξσθ» κε αθνξκή ηελ δηεμαγσγή θνζκηθήο εθδήισζεο «πξηβέ
πάξηπ» φπσο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ ηχπν κε αθνξκή ηνλ γάκν γφλνπ εθνπιηζηηθήο
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νηθνγέλεηαο ζην ηζηνξηθφ πινίν, κε ηνπο επηθξηηέο λα ραξαθηεξίδνπλ ην πεξηζηαηηθφ
εζληθή ληξνπή.
Οη αληηδξάζεηο πνπ εθθξάδνπλ νη θνηλσληθέο νκάδεο θαη ππνθείκελα ζηελ
παξαβίαζε ηνπ κλεκεηαθνχ ρψξνπ απφ ξππαξέο δξαζηεξηφηεηεο, παξνπζηάδεη
αληίζηνηρεο νκνηφηεηεο κε ηηο αληηδξάζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηελ πεξίπησζε
βεβήισζεο κηαο εθθιεζίαο. Οη δηακαξηπξίεο απηέο κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ ζε
ζρέζε κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζεζκνχ. Σν κνπζείν έρεη εζληθέο θαη δηεζλείο
δηαζηάζεηο, ζπλδέεηαη επίζεο κε νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα.
πσο θαη νη εθθιεζίεο έηζη θαη ηα κνπζεία ρξεζηκεχνπλ σο επίθεληξα ηνπ
ηφπνπ. Δ νηθνδφκεζή ηνπο ζε κηα ηνπνζεζία κπνξεί λα πξφεθπςε σο απνηέιεζκα
ππελζχκηζεο θάπνηνπ ηζηνξηθνχ πξνζψπνπ (Μνπζείν Καδαληδάθε είλαη θηηζκέλν
ζηνλ γελέζιην ηφπν ηνπ ηελ Μπξηηά) ή θάπνηνπ γεγνλφηνο (Μνπζείν Βζληθήο
Ώληίζηαζεο ζην Δξάθιεην πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ηφπν. Δ αλαζηήισζε επίζεο ησλ
θηηζκάησλ θαη ε κνπζεηνπνίεζε ηνπο ζπλδέεηαη θαη κε ζθνπνζεζίεο ηδενινγηθέο,
πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο.
Γηα ηα κνπζεία πνπ ηδξχνληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80
θαη κεηά, ε ίδξπζε ηνπο ζπλπθαίλεηαη κε ηδενινγηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά
ζπκθέξνληα. Σα κνπζεία απηά απερνχλ ηηο ζηνρνζεζίεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηνπο
εξγαιείσλ. Δ Βπγελίδνπ (2002:186) αλαθέξεη φηη ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 ν αξηζκφο
ησλ ειιεληθψλ κνπζείσλ δηεπξχλζεθε εμαηηίαο θαη ησλ

επηρνξεγήζεσλ απφ ηα

θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, ηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα θαηά ηε
δεθαεηία ηνπ ‟80 θαη ζηελ ζπλέρεηα ην Ώ΄ θαη θπξίσο ηα ΐ΄ θαη Γ΄ Κνηλνηηθά Πιαίζηα
ηήξημεο, ζηα φπνηα εληάρζεθαλ λέα θηήξηα κνπζείσλ θαη επεθηάζεηο ή
εθζπγρξνληζκφο παιηφηεξσλ, αιιά θαη αλαπαιαηψζεηο θαη αλαζηειψζεηο κλεκείσλ
κε ζθνπφ λα κεηαηξαπνχλ ζε κνπζεηαθνχο ρψξνπο. ηελ ξεηνξηθή ησλ θνηλνηηθψλ
πξνγξακκάησλ ε ίδξπζε κνπζείσλ, νη αλαζηειψζεηο ησλ ηζηνξηθψλ ρψξσλ, νη
δηαηεξήζεηο ησλ ηζηνξηθψλ θέληξσλ απνηεινχλ νξζνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ
επίηεπμε αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλαδσνγφλεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηεο,
πφιεηο ή ρψξεο. Νννχληαη σο δεκηνπξγίεο πνπ παξάγνληαη γηα λα θαηαλαισζνχλ.
Παξφιν φκσο πνπ ε έλλνηα ηεο θαηαλάισζεο πξνζηδηάδεη πεξηζζφηεξν ζηνλ
θαζεκεξηλφ ρξφλν θαη ρψξν, ηα κνπζεία εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχλ ηελ ηεξφηεηα
ηνπο. Δ επίζθεςε ζε έλα κνπζείν ελέρεη ζηνηρεία ηειεηνπξγηθνχ. Ώπνηειεί έλα λαφ
ηεο γλψζεο, φπνπ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν έρνπλ νη αηζζήζεηο.
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Παξάιιεια, ε ηεξή ηνπο απηή ζχλδεζε έρεη ξίδεο ζηελ ειιεληθή εζληθή
ηαπηφηεηα. Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ εθζεκάησλ σο εζληθά θεηκήιηα, απνδίδεη ζ‟ απηά ην
ζηνηρείν ηεο ηεξφηεηαο. Δ ηεξφηεηα απηή επηβεβαηψλεηαη πξσηίζησο απφ ηνλ νξζφ
ιφγν θαη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε. Δ ηαμηλφκεζε ησλ κνπζεηαθψλ αληηθεηκέλσλ,
πνπ νξγαλψλνληαλ ζηηο πξνζήθεο ησλ κνπζείσλ κε βάζε ην ξεχκα ηνπ
εμειηθηηθηζκνχ, ζπλδεφηαλ κε κηα ζεηξά απφ επξχηεξεο ηαμηλνκήζεηο ηνπ δπηηθνχ
θφζκνπ. Βληζρπηηθφ ξφιν ζηελ απφδεημε ηεο επηζηεκνληθήο αιήζεηαο δηαδξακαηίδεη ε
φξαζε, θαζψο ζηνλ δπηηθφ θφζκν ε ζέαζε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ επηζηεκνζχλε.
Μέζσ ησλ επίζεκσλ αθεγήζεσλ πνπ πξνέβαιιε «ην εζληθφ κνπζείν» λνκηκνπνίεην,
ηφζν κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ηεξαξρία (Hooper-GreenHil 1992), ζε ζρέζε κε ην
εζσηεξηθφ ηεο επηθξάηεηαο, φζν θαη ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ ηζηνξία
θαη ησλ πνιηηηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ «άιισλ»16, πνπ γηα ηκπεξεαιηζηηθνχο θαη
απνηθηαθνχο ιφγνπο παξνπζηάζηεθαλ σο ππνδεέζηεξνη ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ
(Παπιή 2008:163)
ηνλ ειιεληθφ ρψξν ν ζεζκφο ηνπ κνπζείνπ εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα, κε ηελ
κέξηκλα ηεο πξνζηαζίαο ησλ αξραηνηήησλ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο
αξραηνινγίαο(Γθαδή 1999).
Ώξρηθά, ην θξάηνο ζεζκνζεηεί ηελ ίδξπζε ηνπο κε ζθνπφ λα πξνζηαηεπηνχλ
ηα αξραία αληηθείκελα ηα θπξηφηεξα ζχκβνια ηεο εζληθήο πεξεθάληαο θαη ηεο εζληθήο
ηαπηφηεηαο. Ο πξψηνο πξννξηζκφο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ κνπζείνπ ήηαλ ε θχιαμε
θαη φρη ε κεηάγγηζε ηεο γλψζεο. ηνλ πξψηκν κνπζεηαθφ ηχπν αλήθεη ην Κεληξηθφλ
Ώξραηνινγηθφλ Μνπζείνλ ην νπνίν ηδξχεηαη κε βαζηιηθφ δηάηαγκα ην 1834 θαη
ζηεγάδεηαη ζην λαφ ηνπ Δθαίζηνπ θαη ηεο Ώζελάο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ κέρξη ηφηε
σο λαφο ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Ώθακάηε, κεηά απφ θάπνηεο κεηαηξνπέο(ν.π).
ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα ην ειιεληθφ θξάηνο ζα πξνζαλαηνιηζηεί
λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα κνπζεία σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία γηα ηε δηακφξθσζε ελφο
λένπ πξφηππνπ πνιίηε. Πξνο απηφ ηδηαίηεξα ζπλέβαιε ε ρξνλνινγηθή εθζεζηαθή
ινγηθή ηνπο, κε βάζε ηελ νπνία ε πξαγκαηηθφηεηα αλαπαξίζηαηαη σο κία εμέιημε ζην
ρξφλν πνπ θαηαιήγεη ζην παξειζφλ, ηνπνζεηψληαο ην θνηλφ παξφλ ζην ηέινο απηήο
ηεο ρξνλνινγηθήο δηαδξνκήο ηελ δεκηνπξγία ηνπ έζλνπο ζην ηειηθφ ζξηακβεπηηθφ
16

Γηα ηελ δηάθξηζε ησλ πνιηηηζκψλ ησλ ηζαγελψλ σο πξσηφγνλσλ θαη ππνδεέζηεξσλ ζε

ζρέζε κε ηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ θαζνξηζηηθά ήηαλ ε ζπκβνιή επηζηήκε ηεο αξραηνινγίαο(βι. Σrigger,
2005:71-115).
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ζηάδην ηεο δηαδνρηθήο πξνφδνπ (Νάθνπ 2001:122). Με ηνλ ηξφπν απηφ,
επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε κε ην παξειζφλ, ε ελδπλάκσζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο θαη
ε θαιιηέξγεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπλαλήθεηλ ζε κία θνηλή παξάδνζε .
Σα κνπζεία ζα απνηειέζνπλ ηα λέα ηεξά ζχκβνια δηπιά ζηνπο εθθιεζηαζηηθνχο
λανχο. Θα νξίζνπλ επίζεο ηηο εθθιεζίεο ζε ζρέζε κε απηά. Με ηελ αλάδπζε ηεο
Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο ηεο αξραηνινγίαο νη εθθιεζηαζηηθνί ρψξνη
αμηνινγνχληαη κε θξηηήξηα νξζνινγηθά. Οη εθθιεζηαζηηθνί ρψξνη ιακβάλνπλ
θνζκηθή ζεκαζία, γίλνληαη κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο ηαμηλφκεζεο «ηνπ κλεκείνπ» κε
βάζε ηα κνξθνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπο. Οη εηθφλεο
επίζεο ησλ Ώγίσλ θαη ηα ζξεζθεπηηθά αληηθείκελα πεξηγξάθνληαη κε αηζζεηηθά θαη
ηζηνξηθά θξηηήξηα ζε έλα θνηλσληθφ πιέγκα, φπνπ ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο θαζνξίδνληαη
κε ηηο απνρξψζεηο ηνπ εζληθνχ. Γηα ηηο εθθιεζηαζηηθνχο θνξείο ε χπαξμε ηνπο δελ
είλαη απαγνξεπηηθή, θαζψο ζηα πξψηα επαλαζηαηηθά ρξφληα πνιιέο απφ ηηο
εθθιεζίεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο ηφπνη θχιαμεο ησλ αξραηνηήησλ ζηα πιαίζηα
απφδεημεο ηεο εζληθήο ζπλέρεηαο (Γθαδή 1999).
πσο θαη ζηελ Βπξψπε17 έηζη θαη ζηελ Βιιάδα ηα κνπζεία ηδξχζεθαλ γηα λα
γίλνπλ ηα λέα πξνζθπλήκαηα γηα ηνλ θνζκηθφ πνιίηε. ΐξίζθνληαη κέζα ζηελ αζηηθφ
ηζηφ ηεο πφιεο θαη απνηεινχλ θνζκηθά ηεξά. Ώπνηεινχλ έλα αμηνζέαην γηα ηνλ
πεξηπιαλψκελν ζεαηή ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ, ηνλ άλζξσπν flaneur (ν πιάλεηαο), φπσο
ηνλ πεξηγξάθεη ν Μπέλγηακηλ (βι.Μπέλγηακηλ 1997 ζην Smith, 2006:87-88). Παξφηη
ηα κνπζεία έρνπλ ζπλδεζεί κε ηνπο φξνπο ηεο αγνξάο θαη ηεο καδηθήο παξαγσγήο
ςπραγσγηθψλ πξντφλησλ, ιφγσ ηεο θπξηαξρίαο ηεο βεκπεξηαλήο «νξζνινγηθφηεηαο
θαηά ζθνπφ ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ ρψξν», (Horkheimer θαη Ώdorno 1972 ζην Smith
2006:89-90) εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχληαη ηφπνη ηεξνί.

17

Δ πξαθηηθή απηή ήδε έρεη γλσξίζεη επηηπρία ζηηο ρψξεο ηεο Απηηθήο Βπξψπεο απφ ηελ αξρή

ν

ηνπ 19 αηψλα. Δ Γάιιηα ήηαλ ε πξσηνπφξα ζην εγρείξεκα απηφ.
Δ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ δεκνζίνπ κνπζείνπ ηνπ Λνχβξνπ απνηειεί ην πην ραξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα θαζψο έζεζε γηα πξψηε θνξά ηε ζχιιεςε ηνπ κνπζείνπ σο εξγαιείνπ γηα ηε ζπγθξφηεζε
εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη γνήηξνπ ην παξειζφλ ελφο ιανχ θαη ηε κνπζεηνγξαθηθή ηνπ απεηθφληζε, πνπ
έκειιε ζην εμήο λα απνηειέζεη έλα απφ ηα ηζρπξά ζηνηρεία ηδενινγηθήο εγεκνλίαο ησλ ππφ
δηακφξθσζε θξαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Ο δεκφζηνο θαη εθπαηδεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ κνπζείνπ
αλαδείρζεθε παξάιιεια σο κέζν θξαηηθνχ ειέγρνπ ηεο θνηλσλίαο, ελψ πξνβιήζεθε ε εθπνιηηηζηηθή
ηνπ δηάζηαζε(Hooper-Greenhill 1992: 168· Νάθνπ 2001: 115).
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2.4 Σν δίιεκκα κνπζεηαθή εθθιεζηαζηηθή ρξήζε ζε κλεκεία ζε ζρέζε κε ηελ
ειιεληθή πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα
ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο ιεγφκελεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο, ε
επαλάρξεζε κλεκείσλ ζε κνπζεία έρεη γίλεη παξά πνιχ ηεο κφδαο ζε βαζκφ πνπ
ζεσξείηαη κηα πξάμε απηνλφεηε θαη

ρσξίο λα εγείξεη αλάγθε γηα

ηδηαίηεξν

πξνβιεκαηηζκφ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ίδξπζε, ε δηαηήξεζε θαη ε αλάδεημή ηνπο
ζεσξνχληαη πξάμεηο απηνλφεηεο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνρσξνχλ νη αξρέο θαη ε
πνιηηεία. Παιάηηα, αλάθηνξα, θάζηξα, παιαηέο θαηνηθίεο, αθφκα θαη εθθιεζηαζηηθνί
λανί κεηαηξέπνληαη ζε κνπζεία κε ζθνπφ λα θπιάμνπλ, λα αλαδείμνπλ αληηθείκελα
θαη ζπιινγέο, νη νπνίεο άιινηε είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ θηεξίνπ
θαη άιινηε φρη.
Σα κλεκεία θαη ηα κνπζεία είραλ πάληα κηα ηδηαίηεξε ζρέζε. Βίηε, γηαηί ηα
κνπζεία ζηεγάδνληαλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ζε κνπζεία, είηε γηαηί ε ζηέγαζε
ελφο κνπζείνπ πξνθαινχζε ζπρλά ην θηίζηκν κλεκεηαθψλ θαηαζθεπψλ(Βπγελίδνπ
2008: 41). Ο ίδηνο ν ρψξνο
κνπζεηαθφηεηα»,

ινηπφλ ηνπ κλεκείνπ ελέρεη απφ κφλν ηνπ «ηελ

θαζψο ε δηαηήξεζε θαη ε αλάδεημε ηνπ ζπλδέεηαη κε ηελ

νξζνινγηθή γλψζε θαη κε ηηο ζπλαθφινπζεο ηαμηλνκήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζε απηήλ
ηεο Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο, νη νπνίεο είλαη θνηλέο κε ηα κνπζεία ηέρλεο, ηα
αξραηνινγηθά θαη ηα ηζηνξηθά κνπζεία. πσο ζην κνπζείν έηζη θαη ζην κλεκείν ε
γλψζε κεηαγγίδεηαη κε ην ζψκα θαη ηελ νπηηθή ζέαζε.
Δ ζπλχπαξμε ηνπο ινηπφλ δελ είλαη απαγνξεπηηθή, θαζψο θαη νη δπν απηέο
πνιηηηζκηθέο θαηαζθεπέο έρνπλ κηα «εθιεθηηθή ζπγγέλεηα» κε ηελ αλάδπζε ηεο
λεσηεξηθφηεηαο θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ νξζνχ ιφγνπ, ηεο εθθνζκίθεπζεο, αιιά
ηαπηφρξνλα θαη ηνπ εζληθηζκνχ. ην ηζηνξηθφ βέβαηα δηελεθέο νη ζεκαζηνδνηήζεηο
ηνπο έρνπλ εκπινπηηζηεί.
Οη ιφγνη πνπ νη θπβεξλήζεηο ζην ζχγρξνλν παξφλ πξνρσξνχλ ζε
κνπζεηνπνίεζε παιαηνηέξσλ θηηζκάησλ ζρεηίδνληαη κε κηα ζεηξά θνηλσληθψλ θαη
ηζηνξηθψλ παξακέηξσλ, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ ζηελ αλαδσνγφλεζε ησλ πφιεσλ θαη
αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θάζε πεξηνρήο ή ρψξαο, κε ην δήηεκα ηεο
αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηα θέληξα ησλ πφιεσλ θαη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε
ηελ βηνκεραλία ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ (φ.π:271)
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Ώληίζηνηρα κε ηηο άιιεο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ έηζη θαη ζηελ ειιεληθή
πνιηηηζηηθή πνιηηηθή είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε18 ε πξαθηηθή ηεο επαλάρξεζεο
/επαλαρξεζηκνπνίεζε ηζηνξηθψλ κλεκείσλ σο κνπζεία,

ε νπνία θαη πξέπεη λα

εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο Βιιάδαο.
ηελ πεξίπησζε ηεο Βιιάδαο ηα πξάγκαηα γίλνληαη ηδηαίηεξα πεξίπινθα, φηαλ
επηρεηξείηαη ε κεηαηξνπή κηαο ηδηάδνπζαο θαηεγνξίαο ηζηνξηθψλ θηηζκάησλ ζε
κνπζεία. Πξφθεηηαη γηα ηζηνξηθά θηίζκαηα ηα νπνία ιφγσ ηεο αηζζεηηθήο ηνπο θαη
ηζηνξηθήο ηνπο αμίαο εκπίπηνπλ ζηελ γξαθεηνθξαηηθή ηαμηλφκεζε ηνπ κλεκείνπ θαη
ζηα νπνία, ηαπηφρξνλα, έρεη επηβιεζεί φςηκα ιαηξεπηηθή νξζφδνμε ιαηξεία
εγθαζηδξχνληαο θαη‟ επέθηαζε άηππα κηα ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ζην ρψξν.
ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ζηηο γλσζηέο πεξηπηψζεηο
αληηδηθηψλ ηα θηίζκαηα απηά δελ έρνπλ θηηζζεί απφ ηνλ θνξέα ηεο Βθθιεζίαο.
πλήζσο πξφθεηηαη γηα θνζκηθά ή ζξεζθεπηηθά θηίζκαηα κε αξρηηεθηνληθφ
κλεκεηαθφ ραξαθηήξα, ζηα νπνία

εγθαζίδξπζε γηα δεκφζηα ιαηξεία ν

εθθιεζηαζηηθφο θνξέαο, γηα ηζηνξηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο.
Σα επηρεηξήκαηα ηεο Βθθιεζίαο ζηελ δηεθδίθεζε ηεο επηβνιήο ηεο δεκφζηαο
ιαηξείαο ζηεξίδνληαη θαηεμνρήλ ζε έλα ζενινγηθφ ππφβαζξν, ελψ ηνπ θξάηνπο ζε
έλα θνζκηθφ.
ηελ ηζρχ ηεο αξραηνινγηθήο λνκνζεζίαο πνπ πξνβάιιεη ην Κξάηνο, ε
Βθθιεζία αληηπαξαβάιιεη ηελ ηζρχ ησλ Εεξψλ Καλφλσλ, ελψ ζηνπο ηίηινπο
ηδηνθηεζίαο αληηπξνηάζζεη ηνλ θαζαγηαζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ην ζξεζθεπηηθφ
ζπλαίζζεκα ησλ πηζηψλ, αιιά θαη ηελ δηαζχλδεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο κε ηελ
ειιεληθή ηαπηφηεηα.
Ώξρηθά ζα κπνξνχζε λα ππνηεζεί φηη ε ζπλχπαξμε ησλ δπν ρξήζεσλ είλαη
απαγνξεπηηθή, ε ππφζεζε σζηφζν απηή αλαηξείηαη αλ ιάβνπκε ππφςε:

18

Βηδηθφηεξα γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν αλαθέξνπκε σο ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα επαλάρξεζεο

παιαηνηέξσλ κλεκείσλ ζε κνπζεία ηε πεξίπησζε ηνπ Λεπθνχ Πχξγνπ ζηε Θεζζαινλίθε, (1980), ηε
κεηαηξνπή ηνπ βνπιήο ησλ Βιιήλσλ ζηελ Ώζήλα ζε Βζληθφ Εζηνξηθφ Μνπζείν, θαη ηε αλαζηήισζε
ηνπ San Salvatore ζηα Υαληά (1998) κε ζθνπφ ηε ζηέγαζε ηεο ΐπδαληηλήο θαη κεηαβπδαληηλήο
πιινγήο. Ώιιά θαη ζηε Ρφδν, ην Παιάηη ηνπ Μαγίζηξνπ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε απφ ηηο αξρέο ηηο
δεθαεηίαο ηνπ 1990 σο κνπζείν ελψ ζην κηθξφ Καζηειφξηδν έλα κλεκείν κεηαηξάπεθε ζε κνπζείν.
(Βπγελίδνπ 2008·Κσζηάληηνο 2008).
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1) φηη θαη νη δπν ρψξνη απνηεινχλ ρψξνπο πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ
πνιχηηκνπ θαη ηνπ ηεξνχ, φπσο απνδείμακε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην
1)ηελ δεκηνπξγία εθθιεζηαζηηθψλ κνπζείσλ ζε θάζε γσλία ηεο ειιεληθήο
επηθξάηεηαο απφ ηελ ίδηα ηελ Βθθιεζία
2) ην γεγνλφο φηη κε ηελ θήξπμε ηνπ Ά αξραηνινγηθνχ λφκνπ (1834) ν ζεζκφο ηεο
εθθιεζίαο επέηξεςε ζην θξάηνο λα κεηαηξέςεη ζε κνπζεία νξηζκέλνπο απφ ηνπο
εθθιεζηαζηηθνχο λανχο ζηελ επαξρία, θαζψο ην θξάηνο δελ είρε ηελ νηθνλνκηθή
δπλαηφηεηα λα αλαγείξεη ζε φιν ην εζληθφ θνξκφ κνπζεηαθά κλεκεηαθά θηίζκαηα
3) φηη ν λαφο ηεο Ώζελάο ζηελ Ώθξφπνιε είρε θαζαγηαζηεί σο λαφο ηεο Θενηφθνπ
σζηφζν, παξέκεηλε σο έλα θαζαξά αξραηνινγηθφο ρψξνο. Ώληίζηνηρα ε πξαθηηθή
απηή έρεη ζπκβεί ζε πνιινχο άιινπο ρψξνπο πξντζηνξηθψλ θαη θιαζζηθψλ θαη
κεηαθιαζζηθψλ αξραηνινγηθψλ αξραηνηήησλ,
ην ζεκείν απηφ ε θαηάζηαζε πεξηπιέθεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν, αλ πξνβεί
θάλεηο ζε κηα ζπγθξηηηθή παξάζεζε κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ γεηηνληθή Εηαιία κε ηελ
θαζνιηθή εθθιεζία, ε νπνία κάιηζηα εθπνηεί ηνπο ζξεζθεπηηθνχο λανχο θαη ηα
κνλαζηήξηα κε έρνληαο δπλαηφηεηα λα ηνπο ζπληεξεί(Γαραξφπνπινο,1997). Με ηελ
εθπνίεζή ηνπο πνιινί απφ ηνπο ρξηζηηαληθνχο λανχο ηεο Αχζεο αιιάδνπλ ρξήζε θαη
κεηαηξέπνληαη ζε κνπζεία, αθφκα θαη ζε εζηηαηφξηα ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη ηδηψηεο.
Σν δήηεκα ινηπφλ είλαη κήπσο ην δίιιεκα κνπζείν-εθθιεζία απνηειεί ηνλ ζπκβνιηθφ
ρψξν κηαο λέαο κνξθήο πεξί πεξηβνιήο ηνπ αγψλα ζηνλ ειιελνξζφδνμν άμνλα;
Αελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα ιερζεί φηη ε δηεθδίθεζε κεξηδίνπ ηεο Βθθιεζίαο
ζηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο θαη κάιηζηα κε ιφγν πνπ δηαθαηέρεηαη απφ έληνλν
πλεχκα εζλνθεληξηζκνχ θαζηζηά ηελ ίδηα ηε ρψξα ηδηάδνπζα πεξίπησζε, κηαο θαη ε
πιεηνςεθία ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ θνηλσληψλ ζέηεη ζε πξνηεξαηφηεηα ην δηθαίσκα
ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη σζνχλ ηε ζξεζθεία πξνο ηνλ ηδησηηθφ ρψξν.
Μάιηζηα ζηε καθξά ηζηνξηθή παξαθαηαζήθε ηνπ ειιεληζκνχ ην γεγνλφο απηφ
έρεη απνηειέζεη αηηία εζσηεξηθψλ αληηζέζεσλ κεηαμχ νξζνδνμίαο θαη θξάηνπο, αιιά
θαη εμσηεξηθψλ δηαθσληψλ κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο Αχζεο, ε νπνία κέρξη θαη
ζήκεξα εμαθνινπζεί λα παξακέλεη κείδνλ δήηεκα ηεο ειιεληθήο θνηλσληθνπνιηηηθήο
δσήο θαη ζπλείδεζεο (Σζνπθαιάο 1983·Σζανχζεο 1983).
Δ δηρνζηαζία επνκέλσο κνπζείνπ θαη εθθιεζίαο, φπσο απηή εθθξάδεηαη ζηελ
πεξίπησζε ηεο επαλάρξεζεο

ηζηνξηθψλ θηηζκάησλ, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί σο

θαηλφκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλέρεηεο θαη αζπλέρεηεο ηελ ειιεληθήο εζληθήο
ηαπηφηεηαο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη ζηελ ειιεληθή
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ζπλείδεζε, ηφζν ην κνπζείν φζν θαη ε Βθθιεζία, θαη πάξα ηηο θαηά θαηξνχο κεηαμχ
ηνπο ξήμεηο θαη αληηζέζεηο, ελέρνπλ ηελ έλλνηα ηνπ πνιχηηκνπ θαη ηνπ ηεξνχ, θαζψο
θαη νη δχν απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο ειιεληθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο .
ζνλ αθνξά ηελ Βθθιεζία απνηειεί απφ κφλε ηεο κηα εηεξφηεηα θαζψο
ζρεηίδεηαη κε ηε ζξεζθεία. ηελ ειιεληθή φκσο πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ε Βθθιεζία
σο ρψξνο θαη σο ζεζκφο ζπκππθλψλεη ηελ έλλνηα ηνπ ηεξνχ γηα έλα άιιν ιφγν. Δ
Βθθιεζία ήδε απφ ην βπδαληηλφ παξειζφλ έρεη ζπλδεζεί ζηελά κε ηνλ ειιεληζκφ
κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηνπο παηέξεο ηεο εθθιεζηάο. Ώπφ ηελ
άισζε ηεο Πφιεο κέρξη ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ε Βθθιεζία απνηεινχζε
επηπιένλ ην θαηεμνρήλ επίζεκν πνιηηηθφ θνξέα ζηε πνιπθπιεηηθή κνπζνπικαληθή
απηνθξαηνξία. Με ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ εζληθνχ πλεπκαηηθνχ θαζνδεγεηή
Βθθιεζία αλέιαβε θαζήθνληα,

ε

πνπ αθνξνχζαλ ηελ θνζκηθή ζθαίξα, κε

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εθείλν ηεο δηαθχιαμεο ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο θαη
εηδηθφηεξα ησλ ειιελνρξηζηηαληθψλ ηδεψλ(βι.ελδ. Σζνπθάιαο 1983· Πεηκεδάο
1999·Μαληαηάθεο 2000).
Σν κνπζείν απφ ηελ άιιε πιεπξά ζεσξείηαη απνθχεκα ηεο επέιαζεο ηεο
εθθνζκίθεπζεο πνπ έθεξε καδί ηεο λεσηεξηθφηεηα. Δ ηεξφηεηα ηνπ πξνθχπηεη απφ ην
γεγνλφο, φηη απφ ην πξψην ηνπ θαλέξσκα απνηεινχζε θαηεμνρήλ ρψξν ιαηξείαο ηνπ
έζλνπο, ελψ δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα ιερζεί φηη απνηειεί ην άιιν πξφζσπν ηνπ
ειιεληθνχ εζληθηζκνχ. Σν ειιεληθφ κνπζείν ζε γεληθέο γξακκέο ηαπηίδεηαη κε ηε
εηζαγφκελε θνπιηνχξα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ην εηζαγφκελν ηδενιφγεκα ηεο
ειιεληθφηεηαο, ελψ απνηέιεζε ζεκαληηθφ ηδενινγηθφ κεραληζκφ γηα εγεκνληθή
θαηαζθεπή ηνπ έζλνπο, αιιά θαη ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ πνιίηε. Δ πνισηηθή
αληίζεζε ησλ δπν ζεζκψλ δελ είλαη ην κνλαδηθφ ακθίζεκν δεχγνο ζην ειιεληθφ
ηζηνξηθφ δηελεθέο.
Δ ηξέρνπζα αληίζεζε γηα ην ζέκα ηεο δηαλνκήο θάξηαο ηνπ πνιίηε, ε
παιαηφηεξε αληηπαξάζεζε γηα ην ζέκα αλαγξαθήο ή κε ηνπ ζξεζθεχκαηνο ησλ
πνιηηψλ ζηηο λένπ ηχπνπ αζηπλνκηθέο ηαπηφηεηεο, ην δήηεκα ηεο θαχζεο ησλ λεθξψλ,
ε ππφζεζε αλνηθνδφκεζεο ηνπ ηδακηνχ ζην θέληξν ηεο Ώζήλαο απνηεινχλ γιαθπξά
παξαδείγκαηα πάιεο αλάκεζα θαη ζηελ ζξεζθεία θαη ην θξάηνο, ην ζπληεξεηηζκφ θαη
ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ελψ παξάιιεια παξαπέκπνπλ κε ελάξγεηα ζε δπν δηακεηξηθά
αληίζεηα ζπζηήκαηα θαηαλφεζεο θαη λνεκαηνδφηεζεο ησλ ηξερνπζψλ θαη ηνπ
επξχηεξνπ ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη πνπ θάζε πιεπξά εθθξάδεη. Οη δηρνζηαζίεο επίζεο
αλάκεζα ζην ηζαγελέο θαη ην επείζαθην, ζην ειιεληθφ θαη ην μελφθεξηφ,

ζην
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θεξφκελν σο γλήζην θαη απζεληηθφ θαη ην θηηαζηδσηφ απνηεινχλ ζπλψλπκα ηνπ
πνιηηηζηηθνχ δπηζκνχ ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο.
2.5 Ζ Ρνηόληα σο παιίκςεζην
πσο θαη ε κνλή ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ ε Ρνηφληα έρεη λα
επηδείμεη κηα καθξφρξνλε ηζηνξία ε φπνηα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ρξεζηηθέο
αιιαγέο. Υηηζκέλε ηελ επνρή ηεο ηεηξαξρίαο απφ ηνλ Γαιέξην Μαμηκηαλφ κεηά ην
300,κ.Υ πξννξίζηεθε είηε σο εηδσινιαηξηθφ πάλζεν είηε σο λαφο ησλ Καβείξσλ. Βπί
Θενδνζίνπ ηνπ Μεγάινπ (379-395κ.Υ) ε Ρνηφληα κεηαηξάπεθε ζε ρξηζηηαληθφ λαφ.
Βλψ ην 1590-91κε λέεο πξνζζήθεο θαη αιινηψζεηο ηεο αξρηθήο κνξθήο κεηαηξάπεθε
ζε ηζιακηθφ ηέκελνο. Με ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο αλαθεξχζζεηαη ζε
εζληθφ κνπζείν ελψ ην 1917 κεηαηξέπεηαη ζε Μαθεδνληθφ κνπζείν ππφ ηελ επνπηεία
ηεο Αηεχζπλζεο ΐπδαληηλψλ Ώξραηνηήησλ. Σν 1918 μεθίλεζαλ αλαζθαθέο απφ ηνπο
Γάιινπο αξραηνιφγνπο ελψ ην 1939 απφ ηνπο Ααλνχο αξραηνιφγνπο. Σν 1964
θεξχζζεηαη καδί κε ηνλ πεξίβνιν ηεο σο δηαηεξεηέν κλεκείν απφ ηελ Ώξραηνινγηθή
Τπεξεζία

ε νπνία φπσο επηζεκαίλεη ν Λάββαο (1997:16)« αλαιακβάλεη

ηελ

θξνληίδα γηα ηελ δηάζσζε ηνπ ηδηαίηεξα κεηά ηνλ ηζρπξφ ζεηζκφ ηνπ 1918» .Δ
αξραηνινγηθή ππεξεζία ρνξεγνχζε άδεηα ζηελ Μεηξφπνιε ηεο Θεζζαινλίθεο γηα
ηέιεζε ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 2-3 θνξέο ην ρξφλν. Μάιηζηα ,ην 1964 κηα Ώγία
Σξάπεδα ηνπνζεηήζεθε θαη θαζαγηάζηεθε ζηνλ ρψξν ηεο Ρνηφληαο.
2.6 Ζ Ρνηόληα ζηνλ« θύθιν κε ηε θηκσιία»19
πσο αλαθέξακε θαη ζηελ αξρή, αληίζηνηρα κε ηελ Μνλή
Ανκηληθαλψλ θαη
Μάιηζηα

Ώγίνπ Πέηξνπ

ε Ρνηφληα είλαη έλα αξραηνινγηθφ θηίζκα «β΄ θαηεγφξηαο».

ηελ εληνπίδνπκε λα αζθπθηηά πεξηθπθισκέλε απφ πνιπθαηνηθίεο ζην

θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη αλαζηειψλεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ
αηψλα, ζρεηηθά φςηκα ζε

ζχγθξηζε κε ηα θιαζηθά κλεκεία, απνηειεί ηε πην

ραξαθηεξηζηηθή θαη γλσζηή πεξίπησζε ηεο ελ ιφγσ δηακάρεο.
Δ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ λα αλαζηειψζεη ηε Ρνηφληα δελ
ζπληζηά κηα νπδέηεξε πξαθηηθή. Ώλη‟ απηνχ απνηειεί κηα γξαθεηνθξαηηθή εξκελεία
πνπ ζπλπθαίλεηαη φπσο επηζεκαίλεη ν Δerzfeld (1991:15) κηα ζεηξά θνηλσληθψλ,
νηθνλνκηθψλ θαη ηδενινγηθψλ ζηνρνζεζηψλ. ηε πεξίπησζε κάιηζηα ηεο Ρνηφληαο ε
19

Ο ηίηινο είλαη δάλεηνο απφ ην άξζξν ηνπ Γ.Λάββα(1997) «Δ Ρνηφληα ζηνλ θχθιν κε ηελ

θηκσιία»
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αλαζηήισζε ηνπ κλεκεηαθνχ αξρηηεθηνλήκαηνο δηαπιέθεηαη κε ηελ ελαξκφληζε ηεο
Βιιάδαο κε ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα ηεο πξνζηαζίαο, ηεο αλάδεημεο θαη ηεο
δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ζπκβάζεηο
Unesco, αιιά θαη κέζα απφ ζηνρνζεζίεο επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ (Κ.Π., Urban).
Σα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζεζκνζεηνχλ ηηο απνθαηαζηάζεηο αξραηνινγηθψλ
ρψξσλ ζηα πιαίζηα δεκηνπξγίαο ελφο πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ελδηαθέξνλ, ην
νπνίν

κπνξεί λα παληξεχεη ηελ γλψζε, ηελ ςπραγσγία κε ηελ νηθνλνκία.

αλαζηήισζε

ηεο

Ρνηφληαο

πξνζιακβάλεηαη

σο

ςεθίδα

ζην

φξακα

Δ
ηεο

ζπκπξσηεχνπζαο λα θαηαζηεί ε Θεζζαινλίθε Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ην 2007.
Σν 1995, έηνο θαηά ην νπνίν νη εξγαζίεο δηαθφπηνληαη ιφγσ ηεο θαηάιεςεο ηνπ
Μλεκείνπ απφ ηε ηνπηθή Μεηξφπνιε κεηά ηελ απφθαζε ηνπ ΤΠ.ΠΟ λα θαζνξίζεη
ηεο ρξήζεηο ηεο Ρνηφληαο, απνηέιεζε ρξνληθή αθεηεξία ηεο αληηδηθίαο(Μαληηάθεο
1997). Δ πξφζεζε ηνπ ΤΠ.ΠΟ λα δηαρεηξηζηεί

ηελ Ρνηφληα σο κνπζείν θαη

πνιηηηζηηθφ ρψξν, αληηβαίλεη κε ηελ εξκελεία ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θνξέα θαη
ζπγθεθξηκέλα κε ηεο ηνπηθήο Μεηξφπνιεο, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ εθθιεζηαζηηθή
ηαπηφηεηα ηνπ ρψξνπ.

Με αθεηεξία ην δηαθχβεπκα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρψξνπ

παξειζφληα ζπκβάληα ρξεζηκνπνηνχληαη επηιεθηηθά γηα λα ηεθκεξηψζνπλ «ην
αλήθεηλ» ηνπ ρψξνπ.(Stewart 1997).
H ρξήζε ηνπ κλεκείνπ γίλεηαη αθνξκή γηα λα μεζπάζεη κηα δηακάρε κεηαμχ
Βθθιεζίαο θαη Κξάηνπο κε ην δηαθχβεπκα λα είλαη ζε έλα ζπκβνιηθφ επίπεδν ε
πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα κηαο θνηλσλίαο(Μαληηάθεο 1997).
Οη εθξεθηηθέο αληηδξάζεηο κε ηνπο ηεξείο θαη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο

λα

ζπζπεηξψλνληαη γχξσ απφ ηελ εθθιεζία, λα εηζβάιινπλ ζην κλεκείν κεηά απφ
ζπλαπιία ηδαδ, λα ζπάλε ην πηάλν θαη λα έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηηο δπλάκεηο
αζηπλνκίαο (Stewart 1998), απνηέιεζε κηα ππφζεζε πνπ πεξέ ,κεγάιεο δηαζηάζεηο
δεκνζηφηεηαο.
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Σαπηφρξνλα, φκσο, ε δεκνζηφηεηα ζε απηή ηε πεξίπησζε ιεηηνχξγεζε, εληζρπηηθά
ζηελ επίδεημε ηζρχνο ηεο ηνπηθήο Ώξρηεπηζθνπήο απέλαληη ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή
ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε ην Μαθεδνληθφ δήηεκα 20(ν.π)

20

Σν Γήηεκα ηνπ Ολφκαηνο ηεο ΠΓΑΜ (ζην http://www.mfa.gr/to-zitima-tou-onomatos-tis-

pgdm/)
«Σν δήηεκα ηνπ νλφκαηνο ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο δελ είλαη απιψο
κηα δηαθνξά πεξί ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ή ζπκβφισλ. Πξφθεηηαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ελφο θξάηνπο κέινπο
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, ε νπνία
αληηζηξαηεχεηαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο δηεζλνχο έλλνκεο ηάμεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ ζεβαζκφ
ηεο θαιήο γεηηνλίαο, ηεο θπξηαξρίαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο.
Τπφ ην πξίζκα απηφ, ην δήηεκα ηνπ νλφκαηνο είλαη έλα πξφβιεκα κε πεξηθεξεηαθή θαη δηεζλή δηάζηαζε,
ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηελ πξνψζεζε αιπηξσηηθψλ θαη εδαθηθψλ βιέςεσλ εθ κέξνπο ηεο Πξψελ
Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, κε θχξην φρεκα ηελ πιαζηνγξάθεζε ηεο ηζηνξίαο θαη
ηελ νηθεηνπνίεζε ηεο εζληθήο, ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Διιάδαο.
Σν δήηεκα ηνπ νλφκαηνο πξνέθπςε ην 1991, φηαλ ε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο
απνζρίζηεθε απφ ηελ νκνζπνλδηαθή Γηνπγθνζιαβία θαη αλαθήξπμε ηελ αλεμαξηεζία ηεο ππφ ην φλνκα
«Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο».
Ηζηνξηθά, ν φξνο «Μαθεδνλία», ν νπνίνο, ζεκεησηένλ, είλαη ειιεληθή ιέμε, αλαθέξεηαη ζην Βαζίιεην θαη
ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αξραίσλ Μαθεδφλσλ, πνπ αλήθνπλ ζην ειιεληθφ έζλνο θαη απνηεινχλ
αδηακθηζβήηεην θνκκάηη ηεο ειιεληθήο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
Γεσγξαθηθά, ν φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη ζην ζεκεξηλφ έδαθνο
δηάθφξσλ βαιθαληθψλ ρσξψλ, κε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο λα βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα θαη άιια
κηθξφηεξα ηκήκαηά ηεο ζηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, ηε Βνπιγαξία θαη ηελ
Αιβαλία. Ο θχξηνο θνξκφο ηεο ηζηνξηθήο Μαθεδνλίαο θείηαη εληφο ησλ ζεκεξηλψλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ
θαη θαηαιακβάλεη ην βφξεην ηκήκα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο πνπ δηαρξνληθά νλνκάδεηαη Μαθεδνλία, κε
ζεκεξηλφ πιεζπζκφ πεξίπνπ 2,5 εθαηνκκχξηα Έιιελεο ππεθφνπο.
Οη ξίδεο ηνπ δεηήκαηνο ηνπ νλφκαηνο αλάγνληαη ζηελ επαχξην ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φηαλ ν
ηξαηάξρεο Σίην δηαρψξηζε απφ ηε εξβία ηελ πεξηνρή πνπ θαιείην κέρξη ηφηε Vardar Banovina (δειαδή
ηε ζεκεξηλή Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο), ρνξεγψληαο ηεο θαζεζηψο
νκφζπνλδεο ζπληζηψζαο ηεο ηφηε λέαο νκνζπνλδηαθήο Γηνπγθνζιαβίαο θαη κεηνλνκάδνληάο ηελ αξρηθά
ζε «Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο» θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζε «νζηαιηζηηθή Γεκνθξαηία ηεο
Μαθεδνλίαο». Παξάιιεια, άξρηζε λα θαιιηεξγεί ηελ ηδέα ελφο ρσξηζηνχ θαη δηαθξηηνχ «καθεδνληθνχ
έζλνπο».
Ο ηξαηάξρεο Σίην είρε βεβαίσο πνιινχο ιφγνπο λα πξνβεί ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο, κε θπξηφηεξν ηελ
πξφζεζή ηνπ λα ζεκειηψζεη κειινληηθέο εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο θαη λα εμαζθαιίζεη δηέμνδν ζην Αηγαίν. Οη βιέςεηο ηνπ ηξαηάξρε Σίην ζηελ
επξχηεξε Μαθεδνλία είραλ επηβεβαησζεί ήδε απφ ην 1944, φηαλ αλήγγεηιε δεκφζηα φηη ζηφρνο ηνπ ήηαλ
λα επαλελψζεη «φια ηα ηκήκαηα ηεο Μαθεδνλίαο πνπ δηαζπάζηεθαλ ην 1912 θαη 1913 απφ ηνπο
βαιθάληνπο ηκπεξηαιηζηέο».
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1944 ηειεγξάθεκα ηνπ State Department πξνο ακεξηθαληθέο Αξρέο, κε ππνγξαθή ηνπ
ηφηε ακεξηθαλνχ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Stettinius, έγξαθε, κεηαμχ άιισλ, φηη: « Ζ (ακεξηθαληθή)
Κπβέξλεζε ζεσξεί φηη αλαθνξέο ηνπ ηχπνπ καθεδνληθφ «έζλνο», καθεδνληθή «Μεηέξα Παηξίδα» ή
καθεδνληθή «εζληθή ζπλείδεζε» απνηεινχλ αδηθαηνιφγεηε δεκαγσγία πνπ δελ αληηθαηνπηξίδεη θακία
πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη βιέπεη ζε απηέο ηελ αλαγέλλεζε ελφο πηζαλνχ καλδχα πνπ ζα ππνθξχπηεη
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επηζεηηθέο

βιέςεηο

ελαληίνλ

ηεο

Διιάδαο».

ε απηφ ην ηζηνξηθφ ππφβαζξν, ε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο αλαθήξπμε ηελ
αλεμαξηεζία ηεο ην 1991, βαζίδνληαο ηελ χπαξμε ηεο σο αλεμάξηεην θξάηνο ζηελ ηερλεηή θαη
ςεπδεπίγξαθε έλλνηα ηνπ «καθεδνληθνχ έζλνπο», ε νπνία θαιιηεξγήζεθε ζπζηεκαηηθά κέζσ ηεο
πιαζηνγξάθεζεο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θαπειείαο ηεο αξραίαο Μαθεδνλίαο, γηα ιφγνπο θαζαξήο πνιηηηθήο
ζθνπηκφηεηαο.
Ζ Διιάδα αληέδξαζε έληνλα ζηελ ππνθινπή ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηεο θιεξνλνκηάο θαη
πθέξπνπζεο εδαθηθέο θαη αιπηξσηηθέο βιέςεηο ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο
Μαθεδνλίαο θαη ην ζέκα ήιζε ζην πκβνχιην Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ην νπνίν κε
απνθάζεηο ηνπ [817(1993) θαη 845(1993)] ζπληζηά ηελ εμεχξεζε ηαρείαο δηεπζέηεζεο γηα ην θαιφ
εηξεληθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο θαιήο γεηηνλίαο ζηελ πεξηνρή.

ζηηο
ηεο
δχν
ησλ

Σν 1993, θαηφπηλ ηεο ζχζηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, ε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο
Μαθεδνλίαο έγηλε δεθηή, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζηα Ζλσκέλα Έζλε κε απηήλ ηελ
πξνζσξηλή νλνκαζία έσο φηνπ εμεπξεζεί κηα ζπκθσλεκέλε ιχζε.
Σν 1995, ε Διιάδα θαη ε Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο ζπλνκνιφγεζαλ κηα
Δλδηάκεζε πκθσλία, ε νπνία επέβαιε έλαλ δεζκεπηηθφ «θψδηθα ζπκπεξηθνξάο». Δπί ηε βάζεη ηεο
Δλδηάκεζεο πκθσλίαο ηα δχν κέξε άξρηζαλ δηαπξαγκαηεχζεηο ππφ ηελ αηγίδα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, νη
νπνίεο
ζπλερίδνληαη
κέρξη
ζήκεξα.
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Δλδηάκεζεο πκθσλίαο, ε Πξψελ
Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο παξαβηάδεη ζπζηεκαηηθά ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ηεο
πκθσλίαο θαη, βεβαίσο, ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ πεγάδνπλ απφ απηήλ:
• πξνβάιινληαο κεγαιντδεαηηθέο εδαθηθέο βιέςεηο θαηά ηεο Διιάδαο, κέζσ ηεο απεηθφληζεο ζε ράξηεο,
ζρνιηθά εγρεηξίδηα, βηβιία ηζηνξίαο θιπ. ειιεληθψλ εδαθψλ ζηελ εδαθηθή επηθξάηεηα κηαο «κεγάιεο»
Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 2, 3, 4 θαη 7.1,
• εληζρχνληαο αιπηξσηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ππνδαπιίδνληαο εζληθηζηηθά αηζζήκαηα εληφο ηεο ειιεληθήο
επηθξάηεηαο, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 6.2,
• ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νλνκαζία «Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο» ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζηνπο νπνίνπο έρεη πξνζρσξήζεη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνζσξηλή νλνκαζία Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο
Μαθεδνλίαο, θαηά παξάβαζε ηεο ζρεηηθήο δεζκεχζεσο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 11.1 (αθφκα θαη απφ ην
βήκα ηεο 62εο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ν ηφηε Πξφεδξνο ηεο Πξψελ
Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, Branko Crvenkovski, είρε δειψζεη φηη «ην φλνκα ηεο
ρψξαο κνπ είλαη θαη ζα είλαη Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο»),
• ρξεζηκνπνηψληαο ζχκβνια, φπσο ν Ήιηνο ηεο Βεξγίλαο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη απφ ηελ
Δλδηάκεζε πκθσλία ζχκθσλα κε ην άξζξν 7.2, θαζψο θαη άιια ζχκβνια πνπ αλήθνπλ ζηελ ειιεληθή
ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά (κεηνλνκαζία αεξνδξνκίνπ θνπίσλ ζε «Αιέμαλδξνο Μαθεδψλ»,
έγεξζε αγαικάησλ ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη ηνπ Φηιίππνπ, νλνκαζία νδηθνχ άμνλα Υ, ζην ηκήκα
πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, σο «Αιέμαλδξνο ν
Μαθεδψλ», έγεξζε ζηα θφπηα αςίδαο «Πφξηα Μαθεδνλία» κε απνηππσκέλεο κνξθέο ηεο αξραίαο
ειιεληθήο ηζηνξίαο, ηνπ Ήιηνπ ηεο Βεξγίλαο θαη επί ηεο νπνίαο ππάξρεη ξεηή αλαθνξά ζε «Μαθεδνλία
ηνπ Αηγαίνπ», αλέγεξζε κλεκείσλ ζην Καηιάλνβν θαη ζην Σέηνβν δηαθνζκεκέλσλ κε ηνλ Ήιην ηεο
Βεξγίλαο, αλέγεξζε κλεκείσλ ζηε Γεπγειή, ζηνλ δήκν Γθαδί Μπακπά ησλ θνπίσλ κε απεηθνλίζεηο ηνπ
Ήιηνπ ηεο Βεξγίλαο θαη ράξηεο ηεο «Μεγάιεο Μαθεδνλίαο», θ.ιπ.),
• πξνβαίλνληαο ή αλερφκελε πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο ππνδαπιίδνπλ ερζξφηεηα θαη θαλαηηζκφ,
φπσο ε παξαπνίεζε ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ρξηζηηαληθνχ ζηαπξνχ κε ηε
λαδηζηηθή ζβάζηηθα, νη πξνπειαθηζκνί θαηά ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, επηρεηξεκαηηψλ θαη ηνπξηζηψλ,
αιπηξσηηθά ζπλζήκαηα απφ ζθνπηαλνχο..» νπαδνχο ζε δηεζλείο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο, πξνθιεηηθέο θαη
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χλνςε θεθαιαίνπ
ην παξφλ θεθάιαην κε ηίηιν «Οη εθθιεζηαζηηθνί ρψξνη θαη κνπζεηαθνί
ρψξνη: ηαπηφηεηα ηδενινγία, πνιηηηθή» επηρεηξήζακε λα παξνπζηάζνπκε ην γεληθφ
πεξηερφκελν ησλ φξσλ θαη έπεηηα λα εμεηάζνπκε ηη ζέζε επέρνπλ ζηελ εζληθή
ζπιινγηθή ηαπηφηεηα. Βίδακε, φηη ηφζν ην κνπζείν, φζν θαη ε εθθιεζηαζηηθνί ρψξνη
παξά ην δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα θαηαλφεζεο πνπ πξεζβεχεη ην θάζε έλα απνηεινχλ
απφ κφλα ηνπο κηα εηεξφηεηα πνπ ζπκππθλψλνπλ ηεξέο ζεκαζίεο. Παξνπζηάζακε
επίζεο, φηη ζηελ ειιεληθή ζπλείδεζε, θαη νη δπν ζεζκνί πάξα ηηο ελίνηε ξήμεηο θαη
αληηζέζεηο, ελέρνπλ ηελ έλλνηα ηνπ πνιχηηκνπ θαη ηνπ ηεξνχ, θαζψο θαη νη δχν
απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο ειιεληθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Σέινο θαηαιήμακε
φηη ε δηρνζηαζία αλάκεζα ηνπο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί σο θαηλφκελν πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηελ ζπλέρεηεο θαη αζπλέρεηεο ηελ ειιεληθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο.

πξνζβιεηηθέο ζε βάξνο ηεο Διιάδαο ελέξγεηεο ζην θαξλαβάιη ηεο πφιεο Βέβηζαλη, ην νπνίν

επηρνξεγείηαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο
Μαθεδνλίαο θ.ά.»
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Κεθάιαην3ν
3.Διιεληζκόο θαη Ρσκηνζύλε
Δηζαγσγή
ην παξφλ θεθάιαην κε ηίηιν «Βιιεληζκφο θαη Ρσκηνζχλε» παξνπζηάδεηαη ην
ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν ηνπ ζρεκαηηζκνχ θαη ησλ κεηακνξθψζεσλ ηεο
ειιεληθήο ηαπηφηεηαο ηηο ζπλέρεηεο θαη ηηο αζπλέρεηέο ηεο.
3.1 Ηζηνξηθό θαη πνιηηηζκηθό πιαίζην ζρεκαηηζκνύ ηεο «ειιεληθήο ηαπηόηεηαο»
ηε καθξά ηζηνξηθή παξαθαηαζήθε ηνπ ειιεληζκνχ απφ ηελ πξνθιαζηθή
αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα ην δήηεκα ηεο ειιεληθήο ζπλείδεζεο θαζίζηαηαη
ηδηαίηεξα πεξίπινθν θαη επίκαρν. Ο γεσγξαθηθφο ρψξνο ηεο ζεκεξηλήο Βιιάδαο
ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο Βπξψπεο ππέζηε πνιπάξηζκεο
επηδξνκψλ, ελψ ππήξμε ηφπνο πνιηηηζκηθψλ σζκψζεσλ αιιά θαη ζπγθξνχζεσλ
κεηαμχ Ώλαηνιήο θαη Αχζεο. Έρνληαο παξάγεη ην κεγάιν δηθφ ηεο θιαζηθφ πνιηηηζκφ
πάλσ ζηνλ φπνην ζεκειηψζεθε ν λεφηεξνο Βπξσπατθφο πνιηηηζκφο,

ε ζεκεξηλή

Βιιάδα αηζζάλεηαη αθξαηθλψο επξσπατθή (Κνθνζαιάθεο 2004:23).
Δ λεφηεξε Βιιάδα, φκσο, είλαη επίζεο θιεξνλφκνο ηνπ έλδνμνπ βπδαληηλνχ
παξειζφληνο ή ηεο Ώλαηνιηθήο Οξζφδνμεο παξάδνζεο, ε φπνηα ζην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ Μεζαίσλα ππήξμε ζε δηάζηαζε θαη πνιιέο θνξέο ζε ζχγθξνπζε κε ην
δπηηθφ ιαηηληθφ πνιηηηζκφ. Δ ζχλδεζε ή ε

αληίζεζε θαη ελίνηε, ε ξήμε

ηνπ

ειιεληζκνχ κε ηνλ ειιεληθφ νξζφδνμν βπδαληηλφ πνιηηηζκφ ζπκθψλα κε ηηο
ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο πνιηθέο ζπγθπξίεο έρνπλ παξακείλεη αμηνζεκείσηα
αλαγλσξίζηκα γηα πνιχ ρξφλν θαη έρνπλ δηακνξθψζεη ηε δπλακηθή ηεο ζχγρξνλεο
θνηλσλίαο, αιιά ηεο ειιεληθήο ζπλείδεζεο απφ ην 19ν αηψλα κέρξη θαη ζήκεξα.
(Κνθνζαιάθεο 2004:26·ΐεξέκεο-Κνιηφπνπινο 2006:13·Αηακαληνπξνο 1983:56-57).
Δ ειιεληθή ζπλείδεζε, σζηφζν, ζπάληα ππήξμε ζαθήο, θαζψο θάζε θνξά
ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε θαη δηακνξθσκέλε απφ δηάθνξεο πνηθίιεο ηδενινγηθέο
ζπγθπξίεο. Σέηνηεο ζπγθπξίεο κέζα ζηα πιαίζηα κηαο ζπγθερπκέλεο θαη αληηθαηηθήο
πνιηηηζκηθήο ζρέζεο κεηαμχ Βιιεληζκνχ θαη Οξζνδνμίαο απφ ηε κηα πιεπξά, θαη
Βπξψπεο - Αχζεο απφ ηελ άιιε, απνηέιεζαλ ηε βάζε κηαο πνιπηάξαρεο πνιηηηθήο
δηαδηθαζίαο νηθνδφκεζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο .
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Καηά ηνλ πξψην αηψλα ηεο εζληθήο θξαηηθήο ππφζηαζεο, θαζψο νη Έιιελεο
ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα δηακνξθψζνπλ ην εζληθφ ηνπο θξάηνο θάησ απφ ηε
πξνζεθηηθή καηηά ησλ πξνζηάηηδσλ δπλάκεσλ, νη πεξηζηάζεηο επλννχζαλ θαζαξά ηελ
πνιηηηθή θαη αθαδεκατθή επηθξάηεζε ηνπ «εμσηεξηθά πξνζαλαηνιηζκέλνπ» κνληέινπ
ηνπ «ειιεληζκνχ» θαη φρη ηελ ελδνζθνπηθή απηνζεψξεζε ηεο «ξσκηνζχλεο», ηεο
παξάδνζεο δειαδή πνπ ζπλδεφηαλ κε ηελ αλαηνιηθή νξζνδνμία θαη ην ζπληεξεηηζκφ.
Μέρξη ην ηέινο ηεο πξψηεο εθαηνληαεηίαο απφ ηελ αλεμαξηεζία, άιια γεγνλφηα
πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά επέηξεςαλ ζην κνληέιν ηεο «ξσκηνζχλεο» λα
αλαπηπρζεί πην ειεχζεξα.
Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ απφ ηε πεξίνδν ηνπ 1840 έσο ηνπ 1922 φηη ην ειιεληθφ
θξάηνο δηαθαηέρεηαη απφ

νπηνπηθφ κεγαιντδεαηηζκφ κε βαζηθφ φξακα ηελ

αλαζχζηαζε ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο (Herzfeld 2002: 53).
ε απηή ηελ πεξίνδν, φπσο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ε
Οξζφδνμε Βθθιεζία ηδίσο, κε ηελ πξφζδεζε ηεο ζην άξκα ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο
δηαδξακάηηζε μερσξηζηφ ξφιν ζην κέξνο ηνπ ζπκβνιηζκνχ, πνπ αθνξά

ηελ

νξζφδνμε ειιεληθή ζξεζθεία θαη ηνλ αρψξηζην απφ απηή βπδαληηλφ πνιηηηζκφ.
Δ ειιεληθή, φκσο, Βθθιεζία ζπρλά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ ειιεληθή
πνιηηεία γηα θνζκηθνχο, πνιηηηθνχο ζηφρνπο θαη έηζη ζπκκεηείρε ζηηο πεξηπέηεηεο ηεο
εζληθήο ηαπηφηεηαο (Κνθνζαιάθεο 2004). Έηζη ε

ειιαδηθή Βθθιεζία,

ζπρλά

θαίλεηαη λα ππνηάζζεη ηελ νηθνπκεληθή θαη πλεπκαηηθή ηεο απνζηνιή ηεο ζηελ
ηδενινγηθή ζηήξημε

θαη λνκηκνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηνπ έζλνπο. ιν απηφ ην

ζχκπιεγκα ηεο Βθθιεζίαο κε ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα, θαζψο θαη νη βπδαληηλέο
θαηαβνιέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Βθθιεζία λα θαίλεηαη ζπρλά φηη ιεηηνπξγεί σο
ζπληεξεηηθφο ζεζκφο, σο θνξέαο πνπ πξνηάζζεη ηελ παξάδνζε ηεο ξσκηνζχλεο, ε
νπνία είλαη ζε έληαζε κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηελ
Βπξψπε, ηελ αληίζηνηρε θνπιηνχξα πνπ εθπξνζσπείηαη απφ απηή ηελ θνπιηνχξα ηεο
κεηαξξχζκηζεο.
3.2 Ζ πηπρή ηεο Ρσκηνζύλεο
πσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, ζηελ ειιεληθή εκπεηξία ε ηδέα ηεο
«Ρσκηνζχλεο» ζπληζηά ηελ παιαηφηεξν ζηνηρείν ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο, θαη
αληαλαθιά καθξφρξνλε θαη πνιχρξνλε παξάδνζε πνπ εδξάδεηαη ζηηο ηζηνξηθέο
εκπεηξίεο ηνπ ΐπδαληίνπ, ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο (σο ζπζηήκαηνο
δηαθπβέξλεζεο) θαη ηεο Σνπξθνθξαηίαο (Αηακαληνχξνο 1983).
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Βκβαπηηζκέλε ζην βαιθαληθφ–νζσκαληθφ παξειζφλ θαη ζηελά ζπλδεκέλε κε
ηνλ νξζφδνμν ρξηζηηαληζκφ, πνπ γηα ηζηνξηθνχο ηδενινγηθνχο ινγνχο δηαηήξεζε κηα
αληηδπηηθή ζηάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηδίσμε ηεο δηαηήξεζεο ηεο
παξαδνζηαθήο ηάμεο πξαγκάησλ θαη αληηιακβάλεηαη ηηο κεηαβνιέο σο θηλδχλνπο πνπ
απαηηνχλ άκπλα. Υαξαθηεξίδεηαη, επίζεο απφ έθδειε εζσζηξέθεηα, έλαλ έληνλα
θξαηηθηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε βαζηά δηρνζηαζία απέλαληη ζηνλ
θαπηηαιηζκφ θαη ην κεραληζκφ ηεο αγνξάο,

ηε ζπλεηδεηή πξνηίκεζε πξνο ηνλ

παηεξλαιηζκφ θαη ηνλ πξνζηαηεπηηζκφ καδί κε κηα παξαηεηακέλε πξνζθφιιεζε ζε
πξνθαπηηαιηζηηθέο πξαθηηθέο. Ώθφκε, ε ίδηα παξάδνζε ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα
ζχκπαλ εζηθψλ αηζζεκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θπξηαξρνχλ ζπρλά αξρέγνλεο
ηαπηίζεηο κε ζηελέο αληηιήςεηο θαη αδηαιιαμίεο απέλαληη ζε θάζε ηη μελφθεξην, έλαλ
ιαλζάλνληα απηαξρηζκφ, πνπ ελδπλακψζεθε απφ ηηο δνκέο ηεο νζσκαληθήο
θπξηαξρίαο θαζψο θαη απφ κηα ακθίζπκε αληίιεςε γηα θάζε αλαλέσζε
(Αηακαληνχξνο 2000:41). Βπηπιένλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ νξζφδνμν ρξηζηηαληζκφ
θαη ππνβαζκίδεη ηελ αμία ηνπ αηφκνπ, ελψ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ μελνθνβηθφ
ακπληηθφ εζληθηζκφ πνπ ππεξδηνγθψλεη ηε δηεζλή ζεκαζία ηεο Βιιάδαο θαη
ηαπηφρξνλα ζπκπνξεχεηαη κε ηα ζέκαηα ηεο Αχζεο. Αηαθξίλεηαη απφ έιιεηςε
εκπηζηνζχλεο ζηνπο ζεζκνχο θαη ζηα άηνκα, θαζψο θαη απφ πξαθηηθέο παηξσλίαο θαη
κηα εξγαιεηαθή αληίιεςε ηεο πνιηηηθήο. Σέινο, ραξαθηεξίδεηαη απφ αίζζεζε κφληκεο
απεηιήο, αδηθίαο θαη θαηαδίσμεο, απνηέιεζκα ηεο κεηνλεθηηθήο ζέζεο πνπ βξίζθεηαη
ζην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Καηά ηνλ Αηακαληνχξν: «απηή ε παξάδνζε κπνξεί
λα πεξηγξαθεί σο κηα ηζρπξφηαηε παξσρεκέλε θνπιηνχξα πνπ, ηφζν ζην επίπεδν ησλ
καδψλ φζν θαη ζε εθείλν ησλ ειίη, εκπεδψζεθε κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη' εμνρήλ
ζηα επξχηαηα, παξαδνζηαθά, εζσζηξεθή θαη ιηγφηεξν αληαγσληζηηθά ζηξψκαηα θαη
ηνκείο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο» (ν.π:53).
ην ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα γίλεη κηα παξέθβαζε, ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ην πψο
έθηαζε ε νξζφδνμε ζξεζθεία λα ηαπηίδεηαη κε ην ζπληεξεηηθφ ζχζηεκα
πεπνηζήζεσλ, δνκηθφ θαη ηαπηφρξνλα ακθίζεκν πνιηηηζκηθφ

ζπζηαηηθφ ηεο

ειιεληθήο ζπλείδεζεο. Βίλαη πιένλ αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ε δηαζχλδεζε ηνπ
θιαζζηθνχ θαη ειιεληζηηθνχ θφζκνπ κε ην ρξηζηηαληζκφ ηνπνζεηείηαη ζηα ξσκατθά
ρξφληα θαη θαζφξηζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε κεηέπεηηα δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο
ηαπηφηεηαο. Δ έληαμε φκσο ησλ Βιιήλσλ ζην πνιίηηθν ζρεκαηηζκφ ηεο ξσκατθήο
απηνθξαηνξίαο, δελ πήξε, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ηε κνξθή ηεο ελζσκάησζεο
ζηε ξσκατθή ζπιινγηθή ηαπηφηεηα. Σν ίδην ην ΐπδάληην -πνπ σο πνιηηηθή νληφηεηα
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δελ είρε επίθεληξν ηε Ρψκε, αιιά ην Κσλζηαληηλνχπνιε- ζχληνκα δηακφξθσζε δηθή
ηνπ ειιελφηξνπε ηαπηφηεηα κε βάζε ηελ νξζφδνμε ζξεζθεία θαη ηελ ειιεληθή
γιψζζα, ε νπνία σζηφζν απέρεη καθξά απφ ηελ ειιεληθή εζληθή ζπλείδεζε
(βι.Σζανχζεο:2004:204).
Πξηλ αλαθεξζνχκε ζην πσο ε νξζφδνμε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία θαη ην
ζπληεξεηηθφ ηεο ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ έθηαζε λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ ειιεληζκφ θαη
ηαπηφρξνλα λα απνηειεί δνκηθφ θαη ακθίζεκν πνιηηηζκηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ειιεληθήο
ηαπηφηεηαο, ζεσξνχκε αλαγθαίν λα παξαθνινπζήζνπκε πσο ν Υξηζηηαληζκφο
κεηαζρεκαηίζηεθε απφ κηα άζεκε αίξεζε ηνπ ξσκατθνχ θξάηνπο ζε θνζκηθή
ζξεζθεία θαη επίζεκε ζξεζθεία ηνπ Απηηθνχ Μεζαησληθνχ θφζκνπ.
Γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηα παξαπάλσ νθείινπκε λα ζηξέςνπκε ην

βιέκκα

καο ζηηο ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπγθπξίεο πνπ
δηαδξακαηίδνληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 3νπ αηψλα ζην κεζνγεηαθφ θφζκν θαη ζηε κεγάιε
θξίζε πνπ καζηίδεη ην ξσκατθφ θφζκν. Σν ζπληεξεηηθφ κφξθσκα πνπ πξνήιζε απφ
ηε ζπγρψλεπζε πλεπκαηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ειιεληζηηθήο
επνρήο πξνζβάιιεηαη-φπσο επηζεκαίλεη ν Le Goff (1993)- απφ ηε δηάβξσζε ησλ
δπλάκεσλ θαηαζηξνθήο θαη αλαλέσζεο.
3.3Από ηελ Ρώκε σο ηνλ Μεζαίσλα: Ο κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ Υξηζηηαληζκνύ
ζε Οηθνπκεληθή Θξεζθεία θαη ρξήζεηο ησλ πξνζδηνξηζκσλ ξσκηόο θαη Έιιελαο
από ηελ Δθθιεζία θαη ην βπδαληηλό θξάηνο
Καηά ηελ έληνλε θαη γεκάηε θξίζεηο πεξίνδν ηνπ 3νπ αηψλα ε ελφηεηα ηνπ
ξσκατθνχ θφζκνπ δηαζπάηαη, θαζψο εκθαλίδνληαη ηάζεηο απφζρηζεο πνπ ζέηνπλ ζε
θίλδπλν ηελ χπαξμε θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο. εκαληηθέο
επαξρίεο πνπ βξίζθνληαλ ππφ ηε ξσκατθή θπξηαξρία απειεπζεξψλνληαη θαη χζηεξα
γίλνληαη θαηαθηεηέο. Σελ επηδείλσζε ηεο εμσηεξηθήο θαηάζηαζεο αθνινπζεί κηα
θξίζε πνπ εθδειψλεηαη ζε πλεπκαηηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη εζηθφ επίπεδν. Βίλαη απηή
ε πεξίνδνο απφ ην Μάξθν Ώπξήιην έσο ην Κσλζηαληίλν πνπ ν Dodds ηελ νλνκάδεη
«επνρή ηεο αγσλίαο» (1995).
Μέζα ζε απηφ ην ζπγθείκελν ηεο πνιηηηθήο απνζηαζεξνπνίεζεο θαη
θαηάξξεπζεο, πνπ βίσλαλ νη ππήθννη ηεο ξσκαίηθεο απηνθξαηνξίαο ε εζραηνινγηθή
ζξεζθεία ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, ηεο ζξεζθεπηηθήο δνμαζίαο, πνπ αλαπηχρηεθε
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ηνπιάρηζηνλ κηα γεληά κεηά ην ζάλαην ηνπ Υξηζηνχ, σο κηα απαξαηήξεηε εβξατθή
αίξεζε, θάλεη ηε ηχρε ηεο σο νηθνπκεληθή ζξεζθεία ζηηο αξρέο ηνπ ηεηάξηνπ αηψλα.
Δ παγθνζκηφηεηα ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θαη αλάδπζή ηνπ ζε επηθξαηνχζα
ζξεζθεία

ηνπ ξσκατθνχ θφζκνπ θαηά ηνλ ηέηαξην αηψλα θαη ν κεηέπεηηα

ζπζρεηηζκφο ηεο λεφθνπεο ζξεζθείαο κε ηελ ηδέα ηεο ειιεληθφηεηαο ζεκειηψλεηαη ζε
κεγάιν βαζκφ ζην ηεξαπνζηνιηθφ έξγν θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ Βπαγγειίνπ απφ ηνλ
Ώπφζηνιν Παχιν, πνπ έιαβε ρψξα ζηα κέζα ηνπ πξψηνπ αηψλα. Ο Ώπφζηνινο
Παχινο ήηαλ εθείλνο πνπ δηέζπαζε ην ρξηζηηαληζκφ απφ ηνλ ηελ εβξατθή ηνπ κήηξα
δηδάζθνληαο ην Βπαγγέιην ζε Ενπδαίνπο θαη εζληθνχο πνπ δνχζαλ ζε εμειιεληζκέλεο
πφιεηο ηεο Βιιάδαο ηεο Μ. Ώζίαο θαη ηεο Ρψκεο. Θα ρξεηαζηνχλ λα πεξάζνπλ
παξαπάλσ απφ έλαο αηψλαο, έσο φηνπ ε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία λα αλαδερζεί ζε
επηθξαηνχζα ζξεζθεία κε δεκφζην ραξαθηήξα ηελ ππνζηήξημε ηνπ απηνθξάηνξα
Κσλζηαληίλνπ .
εκείν θακπήο ζηε κεηάβαζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ απφ

κηα αζήκαληε

ζξεζθεία ζε επηθξαηνχζα κε δεκφζην ραξαθηήξα απνηειεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
αθνινπζεί κεηά ηα κέζα ηνπ 2νπ αηψλα. Γχξσ ζην 250 κ. Υ ν Υξηζηηαληζκφο έρεη
απνθηήζεη θξίζηκε κάδα πηζηψλ, εθαηνληάδεο αδειθφηεηεο έρνπλ ηδξπζεί

ζηηο

θσκνπφιεηο ηεο βφξεηαο Ώθξηθήο θαη ηεο Μ. Ώζίαο, κάιηζηα ν πιεζπζκφο ηεο
ηειεπηαίαο ήηαλ ρξηζηηαληθφο θαηά 60%. εκαληηθή επίζεο ζε κέγεζνο ήηαλ θαη ε
αδειθφηεηα ηεο Ρψκεο, θαζψο ε ηειεπηαία αξηζκνχζε πάλσ απφ ηξηάληα έσο
πελήληα ρηιηάδεο κέιε. (ν.π).
ηα ηέιε ηνπ 2νπ κε αξρέο ηνπ 3νπ αηψλα ε Βθθιεζία έρεη απνθηήζεη ηελ
ηεξαξρία ελφο επαγγεικαηηθά νξγαλσκέλνπ θιήξνπ ζηελ θνξπθή ηεο νπνίαο
βξίζθνληαη νη επίζθνπνη. Οη επίζθνπνη πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ αλψηεξε θνηλσληθή
ηάμε, ζπληζηνχλ ηνπο επηθεθαιείο ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο ζε θάζε πφιε.
Μάιηζηα ζηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα ηεο απηνθξαηνξίαο Ρψκε, ζηε Καξρεδφλα θαη
ζηελ Ώιεμάλδξεηα, νη επίζθνπνη έρνπλ αλαιάβεη νπζηαζηηθφ εγεηηθφ ξφιν. Με πην
απιά ιφγηα απφ ην 2ν αηψλα ην αμίσκα ηνπ επίζθνπνπ είλαη ζπλψλπκν κε ηελ άζθεζε
εμνπζίαο· ζε αληίζεζε κε ην 1ν αηψλα πνπ ηα επηζθνπηθά θαζήθνληα πεξηνξίδνληαλ
ζηε δηεθπεξαίσζε πλεπκαηηθψλ θαη πξαθηηθψλ δεηεκάησλ απφ ην 2 νπ αηψλα θαη κεηά
ην επηζθνπηθφ αμίσκα απέθηεζε δηεπξπκέλε ζεκαζία, θαζψο πεξηιάκβαλε
ζπλδπαζκφ πλεπκαηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ηελ νξγάλσζε
δεηεκάησλ ζείαο ιαηξείαο, ηελ άζθεζε θηιαλζξσπίαο, ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζίσλ,
ηελ αλέγεξζε ρξηζηηαληθψλ νίθσλ ηε θχιαμε ησλ λεθξνηαθείσλ θαη ηελ εθπαίδεπζε
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λέσλ. ηα κέζα ηνπ 3νπ αηψλα, ελψ ε ξσκατθή απηνθξαηνξία εκθαλίδεη δηαζπαζηηθέο
ηάζεηο ζην πνιηηηθφ θαη πλεπκαηηθφ ηνκέα ν λένο θψδηθαο δσήο, πνπ κεηαδίδεη ε
ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία έρεη βξεη απήρεζε ζηελ πιεηνςεθία ηεο ξσκατθήο
απηνθξαηνξίαο. Γχξσ ζην 250 κ.Υ ην ζεκαληηθφ αξηζκεηηθά ρξηζηηαληθφ ζηνηρείν
ηνπ ξσκατθνχ θφζκνπ αξλνχληαλ λα νξθηζηεί ζηε ζεία θχζε ηνπ απηνθξάηνξα θαη
λα ζπκκεηάζρεη ζηε ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή ππεξεζία. Παξάιιεια, νη ρξηζηηαλνί
εγέηεο είραλ αξρίζεη λα απαηηνχλ κειινληηθή θνζκηθή θαη πνιηηηθή εμνπζία
(Κrautheimer,1998:ζει.49-50).Οη αξρέο αληαπάληεζαλ εμαπνιχνληαο ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο ζθνδξνχο δησγκνχο. Δ επίζεκε παχζε ησλ δησγκψλ ζήκαλε ζηηο αξρέο
ηνπ ηεηάξηνπ αηψλα, φηαλ ν Μέγα Κσλζηαληίλνο εμέδσζε ην Έδηθην ησλ
Μεδηνιάλσλ(313κ.Υ)

ζεζκνζεηψληαο

ηελ απηνθξαηνξηθή εχλνηα πξνο ην

ρξηζηηαληζκφ θαη θαζηζηψληαο ηνλ ειεχζεξε ζξεζθεία (religio licita). ηε δηάξθεηα
ησλ εηθνζηηεζζέξσλ ρξφλσλ ηεο εμνπζίαο ηνπ ν απηνθξάηνξαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη
απεξηφξηζηα κέζα ηεο απηνθξαηνξηθήο ηνπ εμνπζίαο γηα λα εμπςψζεη ηε ζέζε ηεο
Βθθιεζίαο ζηνλ εηδσινιαηξηθφ θφζκν, κνινλφηη, ν ίδηνο ζηα ηέιε ηεο δσήο ηνπ
βαθηίζηεθε ρξηζηηαλφο.
ηηο ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ βπδαληηλνχ
πνιηηηζκνχ(Ώξβειιεξ1977·Μangν2006·Κrautheimer1998·Ώλησλνπνχινπ∙Σξέριε
2004) επηθξαηνχζα είλαη άπνςε φηη ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο επλφεζε ηελ εδξαίσζε
ηεο

ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο, θαζψο ε ηειεπηαία παξείρε ην ππφζηξσκα πνπ ζα

εμαζθάιηδε θαη ζα αλαπαξάγαγε ηε πνιηηηθή θπξηαξρία ηνπ απηνθξάηνξα, ηελ
θνηλσληθή ζέζε ησλ απιηθψλ, αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο θνηλσληθήο
δηαζηξσκάησζεο. Σαπηφρξνλα, ε θσλζηάληηα ζεψξεζε εγγξάθεη ην αίηεκα
δηεχξπλζεο ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο θαη ηελ αλαβίσζε

ηνπ Romanum

Imperium.
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε ρξηζηηαληθή ιαηξεία επζπγξακκίζηεθε κε ηηο
απηνθξαηνξηθέο απαηηήζεηο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί απφ ηε ηελ αληίιεςε ηεο επνρήο
ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ γηα ην ρξηζηηαληζκφ. Δ ζξεζθεπηηθή ιεηηνπξγία γηα
παξάδεηγκα,

άξρηζε λα

δαλείδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηνηρεία απφ

ηηο

επίζεκεο ξσκατθέο ηειεηέο θαη ην ηειεηνπξγηθφ ηεο αξηζηνθξαηηθήο απιήο. Δ
ξσκατθή πνκπή, ε πεξηβνιή αμησκαηνχρσλ κε ρξπζνπνηθηιηέο ζηνιέο, ηηο θνξψλεο
ηνπο βαζηιηθνχο ζάθνπο, ηα ζθήπηξα θ.α απνηεινχλ νξηζκέλα θνζκηθά ζηνηρεία ηεο
ζξεζθεπηηθήο ηειεηνπξγίαο. Σν ηππηθφ ηεο ηειεηνπξγίαο επίζεο γίλεηαη πην πεξίπινθν
θαη ηδενινγηθά θνξηηζκέλν

θαζψο πξσηαγσληζηηθφ ξνιφ έρεη ν θιήξνο θαη
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απηνθξάηνξαο· Βλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζην ρψξν ηνπ ηεξνχ πξφζβαζε είραλ
κφλν απηνθξάηνξαο θαη ν θιήξνο, ελψ έπξεπε λα ρσξίδεηαη αξρηηεθηνληθά απφ ην
ρψξν ησλ ιατθψλ.
Δ εθθνζκηθεπκέλε ζεψξεζε ηεο ζξεζθείαο ζπληέιεζε επίζεο ζηελ
δηακφξθσζε κηαο δηαθνξεηηθήο απφ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο αξρηηεθηνληθήο,
ηεο εθθιεζηαζηηθήο ρξηζηηαληθήο, νπνχ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο
ρξηζηηαληθνχο νίθνπο (domus) (ν.π) θαη ραξαθηεξίδεηαη, ηφζν ζηηο πεξηφδνπο
νηθνλνκηθήο αθκήο, φζν θαη παξαθκήο,

απφ

ην αίηεκα

γηα πεξηζζφηεξε

επηβιεηηθφηεηα, θαη πξνβνιή ηνπ κλεκεηαθνχ ζηνηρείνπ(Κrautheimer 1998). Δ
ζπλχθαλζε ηεο ζξεζθείαο κε ην θνζκηθφ πξνθίι ηεο απηνθξαηνξίαο ζπλέβαιιε ζην
ζηελφ αιιεινζπζρεηηζκφ Βθθιεζίαο θαη ηνπ Κξάηνπο αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο
ειιελφηξνπεο ηαπηφηεηαο.
ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζε απηή ηαπηφηεηα ε ειιεληθή
ζπλείδεζε είρε εθιείςεη. πσο αλαθέξεη ν Καθξηδήο( 1978:14) ζην Μεζαίσλα θάζε
ζπλεηδεηφο δεζκφο αλάκεζα ζηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη ηελ αξραία Βιιάδα είρε
εθιείςεη.«Έιιελ» ζήκαηλε ηνλ εηδσινιάηξε θαη ηίπνηε άιιν. Οη ΐπδαληηλνί ήηαλ
Ρσκηνί, Γξαηθνί, Υξηζηηαλνί κηα θνξά, φρη Έιιελεο. Καη ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη
φηη αθφκα κεηά ηελ άισζε ν Παηξηάξρεο ν Γ. ρνιάξηνο αλαθέξεη : «Διιήλ σλ ηε
θσλή νπθ αλ πνηέ θαηήλ Διιελ είλαη , δηα ην κε θξνλείλ σο εθξφλνπλ πνηέ νη
Έιιελεο αιιά απφ ηεο ηδίαο κάιηζηα ζέισ νλνκάδεζζαη δφμεο». Δ εγθαηάιεηςε ηνπ
εζληθνχ
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Έιιελ νθείιεηαη ζην φηη ζηελ Καηλή Αηαζήθε νη φξνη «Έιιελ» θαη

«Βζληθφο» είλαη ηαπηφζεκεο έλλνηεο ηεο εηδσινιαηξίαο, δηφηη θχξηνο φγθνο ησλ κε
Ενπδαίσλ, ζηνπο νπνίνπο θεξχζζεηαη ην Βπαγγέιην ηελ επνρή εθείλε, βξίζθνληαη ζε
ειιεληθέο πεξηνρέο. Δ κε ρξήζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ «Έιιελ» απφ ην βπδαληηλφ
θφζκν δελ εκπφδηζε ηε δηαζχλδεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ κε ηελ

ηνλ ειιεληζκφ,

γεγνλφο πνπ ην καξηπξνχλ νη ζπιινγέο ρεηξφγξαθσλ πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί ζηηο
κνλέο θαη αξγφηεξα εμήρζεζαλ ζηε Αχζε θαηά δηάξθεηα ηεο Ώλαγέλλεζεο.
Ξερσξηζηή ζεκαζία γηα ηε δηαζχλδεζε

ειιεληζκνχ θαη Υξηζηηαληζκνχ είρε ε

παξφηξπλζε ησλ Παηέξσλ ηεο Βθθιεζίαο ζηε κειέηε ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ. Δ
ζεκαζία απηήο ηεο δηαζχλδεζεο γηα ηελ ειιεληθή ζπλείδεζε έρεη ζπδεηεζεί απφ
πνιινχο έιιελεο ηζηνξηθνχο, ζενιφγνπο, θνηλσληνιφγνπο, αιιά θαη απφ ηνλ γλσζηφ
ακεξηθαλφ θνηλσληνιφγν Πάξζνλ, ν φπνηνο έρεη ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο γηα ηελ
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πνιηηηζκηθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο Βπξψπεο ( Πάξζνλ 1976 ζην Κνθνζαιάθεο
2004 ).
Δ δηαζχλδεζε, φκσο, ηνπ ειιεληζκνχ κε ηελ παξάδνζε ηεο Οξζφδνμεο
απηνθξαηνξίαο ζπλνδεχηεθε, ηαπηφρξνλα, απφ ζπγθξνχζεηο θαη πξνζηξηβέο, θαζψο ε
θάζε κηα εθπξνζσπνχζε δηαθνξεηηθή ηδενινγία κε δηαθνξεηηθέο θηινζνθηθέο,
θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο θαηαβνιέο. ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη ε ζξεζθεπηηθή
θχζεσο αληηκαρία (325 κ.Υ), πνπ ηαξάδεη ηελ ελφηεηα ηεο ρξηζηηαληθήο βπδαληηλήο
απηνθξαηνξίαο αλαδεηθλχνληαο ην εχζξαπζην πνιηηηθφ ζξεζθεπηηθφ ζπλαζπηζκφ.
Πξφθεηηαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ Ώξεηαληζκνχ. Ο Ώξεηαληζκφο σο ζέζε
δηαηππψλεηαη δηα ζηφκαηνο ηνπ αιεμαλδξηλνχ ηεξέα Άξεηνπ, ν νπνίνο αξλήζεθε ηε
ζεφηεηα ηνπ Εεζνχ ππνζηεξίδνληαο φηη ν Υξηζηφο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ Παηέξα. Οη
απφςεηο βξήθαλ πξφζθνξν έδαθνο ζηηο αλαηνιηθέο δηνηθήζεηο ηεο απηνθξαηνξίαο
(Ώλησλνπνχινπ–Σξέριε 2004).Ο Κσλζηαληίλνο δελ κπνξνχζε λα αλερζεί κηα
δηραζκέλε Βθθιεζία, επεηδή ε νηθνπκεληθή ελφηεηα ηεο Βθθιεζίαο απνηεινχζε
ζεκαληηθφ έξεηζκα ηεο εμνπζίαο ηνπ. ΐιέπνληαο ηελ εμάπισζε ηνπ αξεηαληζκνχ
αληηιήθζεθε φηη ην λφκηκν φξγαλν πνπ ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη κηα έγθπξε θαη
επξεία ζπλαίλεζε, ήηαλ ε νηθνπκεληθή ζχλνδνο. Σν 325 κ. Υ ν απηνθξάηνξαο
πξνζθάιεζε ζην απηνθξαηνξηθφ παιάηη ηεο Νίθαηαο ηξηαθφζηνπο επίζθνπνπο κε
ζθνπφ λα θαηαιήμνπλ ζε κηα νκφθσλε απφθαζε. Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ
Κσλζηαληίλνπ επεηεχρζε, θαζψο ε πιεηνςεθία επηζθνπψλ ζπλππέγξαςε ηηο
απνθάζεηο πνπ είρε ιάβεη ε ζχλνδνο. Ο δε Άξεηνο, αθνχ ραξαθηεξίζηεθε σο
αηξεηηθφο, εμνξίζηεθε, ελψ δφζεθε δηαηαγή ηα βηβιία ηνπ λα

θανχλ ζηε ππξά.

(Ώξβειέξ 1977·Toybee 1992· Ώλησλνπνχινπ –Σξέριε 2004· Μαngo 2006).
Δ παξέκβαζε ηνπ απηνθξάηνξα ζην ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα έρεη ηεξάζηηα
ζεκαζία. Καηαξράο, εγθαηληάδεηαη κηα πξαθηηθή πνπ επηρεηξεί λα δηαρεηξηζηεί ηε
δπζαλεμία, πνπ πξνθχπηεη κε ηε θαζηέξσζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. Πξφθεηηαη γηα κηα
δπζθνιία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε ξσκατθψλ δνκψλ θαη ηεο λέαο
ζξεζθείαο. Δ νηθνπκεληθή ζχλνδνο ζα θιεζεί λα ιχζεη δνγκαηηθά δεηήκαηα πνπ δελ
εμαληινχληαη ζην επίπεδν ηεο ζενινγίαο, Δ πεξίπησζε ηνπ αξεηαληζκνχ θαη ηεο
θαηαδίθε ηνπ απφ ηε ζπλφδνπ ηεο Νίθαηαο απνηειεί πξναλάθξνπζκα ησλ
ηδενινγηθψλ ζξεζθεπηηθψλ ζπγθξνχζεσλ,

πνπ εγγξάθνληαη ζηελ πνξεία ηεο

βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, θαη νη νπνίεο απνηεινχλ ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
ειιεληθήο απηνθξαηνξίαο ζηε ρξηζηηαληθήο Αχζε. ηηο αληηκαρίεο απηέο ν εθάζηνηε
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απηνθξάηνξαο θαιείηαη λα πάξεη ζέζε, θαζψο νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ δνγκάησλ
έζεηαλ ζε θίλδπλν ηελ απηνθξαηνξηθή εμνπζία.
Δ βαζηιεία ηνπ βπδαληηλνχ απηνθξάηνξα Θενδφζηνπ ηνπ Ά(380 κ.Υ)
ζεκαηνδνηεί ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο Υξηζηηαληζκνχ ζε επίζεκε ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο
θαη ππνρξεψλεη φινπο ηνπο ππεθφνπο ηνπ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο απνθάζεηο ηεο
Νηθαίαο. ην εμήο ν ξσκαίνο πνιίηεο νξίδεηαη κε βάζε ην ρξηζηηαληθφ ζξήζθεπκα,
ελψ απνηειεί βαζηθφ πξνζφλ ζε φπνηνλ επηζπκνχζε λα ζηαδηνδξνκήζεη

ζην

δηνηθεηηθέο ζέζεηο ηεο απηνθξαηνξίαο (Ώξβειέξ1977:17). Δ κε ζπκκφξθσζε κε ηηο
απηνθξαηνξηθέο νδεγίεο ζπλεπάγνληαλ-ζηελ πην ήπηα εθδνρή- ηελ απψιεηα ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο ζπλάζξνηζεο, ελψ ζαλαηηθή πνηλή πξνβιέπνληαλ γηα φζνπο ηπρφλ
πξνθαινχζαλ ηαξαρέο (Μango 2006:155). Δ

απφθαζε απηή ζεκαηνδνηεί ηε

κεηάβαζε ηνπ βπδαληηλνχ θφζκνπ ζε κηα θαηλνχξγηα επνρή

22

, νπνχ ε ρξηζηηαληθή

ζξεζθεία απνηειεί βαζηθφ γλψξηζκα ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο, θαζψο νξίδεη ηνπο
εζηθνχο θαη αμηαθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο. Οξηζκέλνη κάιηζηα ζεκαληηθνί κειεηεηέο
(Ώξβειέξ 1977) βιέπνπλ ηε ζενδνζηαλή πνιηηηθή σο έθθξαζε αλαηνιηθήο
ηδενινγίαο, πνπ ζπλπθαίλεηαη κε ην ζπληεξεηηζκφ θαη ππεξαζπίδεη ηε δηαηήξεζε
ησλ πνιηηηθψλ, πνπ δηαζθάιηδαλ ηε δηαηήξεζε ησλ ππαξρφλησλ εδαθψλ αιιά θαη ηε
ζπληήξεζε πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θαηαζθεπψλ, πνπ αληαλαθινχζαλ ην
ζπκβφιαην κεηαμχ Θενχ-αλζξψπνπ.
Χζηφζν, ε εζσζηξέθεηα ηεο αλαηνιηθήο νξζνδνμίαο απνηέιεζε ην πξνπχξγην
ηνπ ειιελνξσκατθνχ θφζκνπ, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε πνιηηηζηηθέο θαη πλεπκαηηθέο
παξαδφζεηο κπφξεζαλ λα πξνζηαηέςνπλ ην αλαηνιηθφ θνκκάηη ηεο απηνθξαηνξίαο
απφ ηηο ερζξηθέο δπλάκεηο πνπ πεξηέβαιιαλ.
Ώληηζηξφθσο αλάινγε ήηαλ ε εηθφλα ζην δπηηθφ θνκκάηη ηεο απηνθξαηνξίαο,
φπνπ νη ερζξηθέο επηδξνκέο θαηάθεξαλ λα ηελ απνδπλακψζνπλ πνιηηηθά θαη λα ηελ
εθβαξβαξίζνπλ. Ο αηψλαο πνπ αθνινχζεζε κεηά ηελ άισζε ηεο Ρψκεο απφ ηνλ
Ώιάξηρν ηνλ ΐεζηγφηζν ην 410.Υ. ζπκπίπηεη κε ηελ θαηαξξάθσζε ηνπ θφζκνπ ηεο
θιαζηθήο Ρψκεο.

22

πσο επηζεκαίλεη ε Ώξβειέξ :«ε αξραηφηεηα κε ηνλ αλζξσπηζηηθφ θαη αλζεθηηθφ πλεχκα

παξήιζε νπζηαζηηθά. Ζ Ρσκατθή απηνθξαηνξία παξαρσξεί ηε ζέζε ηεο ζηε Βπδαληηλή ,ελψ ν δπηηθφο
θφζκνο κπαίλεη ζε κηα θαηλνχξγηα επνρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ, θαηά ηελ νπνία φπσο γξάθεη ν ν Γίββσλ
δεζπφδνπλ ε ζξεζθεία θαη ε βαξβαξφηεηα». (Ώξβειέξ 1977:18).
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Δ «θιφγα» ηεο αξραίαο Βιιάδαο ζρεδφλ έζβεζε ζην δπηηθφ κηζφ ηεο Βπξψπεο,
ελψ ε εηδσινιαηξηθή Βιιάδα ηνπ παξειζφληνο δελ ζήκαηλε πνιιά πξάγκαηα, νχηε
θαη γηα ηελ αλαηνιηθή ειιελφθσλε Μεζφγεην, κε εμαίξεζε ίζσο ηελ κεηξφπνιε ηνπ
ίδηνπ ηνπ ΐπδαληίνπ. Δ θπξίαξρε πνιηηηζηηθή δχλακε ήηαλ πιένλ ε Οξζφδνμε
Βθθιεζία, ε νπνία απέξξηπηε ηελ αξραία Βιιάδα ζην ζχλνιφ ηεο (Taplin 1992:28).
ην πιαίζην απηφ ε Κσλζηαληηλνχπνιε έγηλε ε κνλαδηθή πξσηεχνπζα ηεο
απηνθξαηνξίαο, ελψ ε εμέιημε απηή ζπλνδεχεηαη κε ηελ εμχςσζε ηνπ Παηξηάξρε ζε
νηθνπκεληθφ, αληίζηνηρα δειαδή κε ην πξσηείν πνπ θαηείρε ν πάπαο ( ν.π).23 Σν
ζρίζκα κεηαμχ ησλ δπν εθθιεζηψλ εγγξάθεηαη ζηηο πξαγκαηηθφηεηεο ηνπ 5νπ αηψλα,
θαζψο ε αλάδπζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζε ππεξδχλακε ηεο Υξηζηηαλνζχλεο
πινπνηνχλ ηε θιίζε ηνπ ξσκατθνχ θφζκνπ πξνο ηελ Ώλαηνιή.
Ώπφ ηνλ 6ν αηψλα θαη κεηά ε βπδαληηλή πνιηηηθή ηεο Ώλαηνιηθήο
απηνθξαηνξίαο

βξέζεθε ζην κεηαίρκην δπν δηαθνξεηηθψλ αληίζεησλ θαη

αληηθαηηθψλ ηδενινγηψλ, νη νπνίεο θαζφξηζαλ ηελ ειιεληθή

βπδαληηλή

ζπλείδεζε(Aξβειέξ 1977). Δ πξψηε θαηεχζπλζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη ξεαιηζηηθή
θαη αλαηνιηθή, είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε ζπληεξεηηζκφ θαη δίλεη έκθαζε δηαηήξεζε
ησλ ππαξρφλησλ εδαθψλ. Δ θνπιηνχξα απηή ζεκειηψλεηαη ζην

ζπληεξεηηθφ

ζπκηθφ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί, είηε απφ ηηο απεηιέο θαη θαηαζηξνθέο, πνπ είρε
ππνζηεί ε Ώλαηνιηθή Οξζνδνμία απφ εηζβνιείο ερζξηθψλ εζληθψλ νκάδσλ απφ
αλαηνιηθέο ή λνηηφηεξεο πεξηνρέο (Αηακαληνχξνο 2000), είηε απφ ηελ ηδέα θαη ην
θφβν

ζπξξίθλσζεο ηνπ νξζφδνμνπ θφζκνπ ιφγσ ηεο παξακεζφξηαο ζέζεο. Δ

δεχηεξε θαηεχζπλζε, πνπ πξεζβεχεη ε δπηηθή ηδενινγία, δηαπλέεηαη απφ ηελ
πξνζπάζεηα ηεο απηνθξαηνξίαο πξνο ηελ εδαθηθή επέθηαζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε
ηνπ Romanum Imperium αιιά θαη ηελ αλαβίσζε ηεο Pax Romana. Δ ηνπζηηληάλεηα
πνιηηηθή κε

βαζηθφ

πξφηαγκα

ηελ

απειεπζέξσζε

εδαθψλ

ηεο

δπηηθήο

απηνθξαηνξίαο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Romanum Imperium, ζπληζηνχλ
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο (Le Goff 1991). ε γεληθέο γξακκέο φπσο
επηζεκαίλεη ε Ώξβειέξ (1977) ζηνλ απηνθξαηνξηθφ ζψθν θάζε κηα απφ ηηο

23 23

Ώπφ ηνλ 5ν αηψλα, ν Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο σο Δπίζθνπνο ηεο Νέαο Ρψκεο

αλαγλσξίζηεθε απφ ηηο Οηθνπκεληθέο πλφδνπο σο ν ίζνο θαηά ηε δχλακε θαη ηα πξεζβεία ηηκήο κε
ηνλ Δπίζθνπν ηεο Παιαηάο Ρψκεο (Καλφλαο 2 ηεο ΐ' Οηθνπκεληθήο πλφδνπ θαη Καλφλεο 28 θαη 36 ηεο
Α' Οηθνπκεληθήο πλφδνπ).
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ηδενινγίεο γηλφηαλ θξαηαηή αλάινγα κε ην πνηα ήηαλ ε θαηαγσγή, νη παξαδφζεηο θαη
ν ραξαθηήξαο ηνπ εθάζηνηε απηνθξάηνξα (Ώξβειέξ 1977:23).
Σν ηδενινγηθφ, σζηφζν, δήηεκα δελ αθνξνχζε κφλν ηνπο απηνθξάηνξεο, θαζψο
γχξσ απφ ηελ θάζε ηδενινγία εκπιέθεηαη νιφθιεξν ην πνιηηηθφ-ζξεζθεπηηθφ ζψκα
δειαδή ην ζχλνιν ιατθψλ θαη αξηζηνθξαηψλ. Κάζε κηα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο
πνιηηηθέο ππνζηεξίδεηαη ζεξκά, ψζηε νη κειεηεηέο λα θάλνπλ ιφγν γηα νπαδνχο
(o.π:22). Αελ είλαη, επίζεο, ιίγεο νη θνξέο, πνπ νπαδνί ησλ αληηκαρφκελσλ
ηδενινγηψλ έξρνληαη θαηά κέησπν ζχγθξνπζε, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν
δηραζκφο απηφο απείιεζε ηελ εμνπζία ηνπ απηνθξάηνξα.
Οη

ηδενινγηθέο απηέο αληηζέζεηο εθδειψλνληαη φρη κφλν ζε πνιηηηθφ θαη

θνηλσληθφ επίπεδν, αιιά επεθηείλνληαη ζε φςεηο ηεο πλεπκαηηθήο θαη θαιιηηερληθήο
δσήο αθφκα ,θαη ζε ζξεζθεπηηθά έξηδεο, φπσο (ν.π) ηηο εηθνλνκαρηθέο έξηδεο, πνπ
ζεκεηψλνληαη ην 8ν αηψλα, ην ζρίζκα δπηηθήο-αλαηνιηθήο Βθθιεζίαο Οη
ζξεζθεπηηθνπνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ηνλ 11ν -12ν

24

αηψλα,

δελ

ζπληζηνχλ ηίπνηα ιηγφηεξν απφ κηα δηαξθή πάιε αλάκεζα ζηελ νηθνπκεληθή θιίζε
ηνπ Υξηζηηαληζκνχ θαη ην ζπληεξεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ (Le Goff 1991:19).
Ώλαθνξηθά κε ηηο ζξεζθεπηηθνπνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο ηεο Οξζνδνμίαο κε ηε
Καζνιηθή Αχζε αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη δελ εμαληινχληαλ ζε έλα επίπεδν θαζαξά
ζενινγηθφ. Πεξηιάκβαλε θαη έλα δεχηεξν επίπεδν πνπ ζπζρεηίδνληαλ κε ην πνηνο
απφ ηνπο δπν θνξείο ζα είρε ην πάλσ ρέξη ζηελ άζθεζε εγεκνλίαο- αθνχ ε ζξεζθεία
θαηά ην Μεζαίσλα ήηαλ αδηαρψξηζηε απφ ηε πνιηηηθή (Le Goff 1991).

24

Καηά ηνλ 11νο- 12νο αηψλα εκθαλίδεηαη κηα ηάμε επαγγεικαηηψλ δηαλννχκελσλ πνπ

ζηξέθεηαη ζηελ ινγνηερλία επηζηήκε ηεο αξραηφηεηαο. Δ εμέιημε απηή ελίζρπζε νξζνινγηθφ
ζθεπηηθηζκφ σο πξνο ηα ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηθά δφγκαηα. Σν πεδίν δηνίθεζεο απνηέιεζε ζπρλά
επίπεδν ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ

ησλ νξζνινγηζηψλ θαη εθείλσλ πνπ

ήηαλ πξνζθνιιεκέλε

εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε. Δ Κasdan παξαζέηεη ηελ δηακάρε ηνπ Φειινχ κε ηνλ Κπξνπιάξην , φπνπ
ν πξψηνο ππεξάζπηδε ηελ επηζηεκνληθή εξεχλα ηνπ ζχκπαληνο. Ώπέθπγε, σζηφζν, λα πξνβεί ζηνλ
ηζρπξηζκφ φηη ινγηθή κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζηα απζηεξά ζενινγηθά δεηήκαηα. Παξά ηηο απζηεξέο
δηαηππψζεηο ν Φειιφο ράλεη ηελ θαζεγεηηθή ηνπ έδξα ιφγσ ησλ ζξεζθεπηηθψλ απνθιίζεσλ ζηηο
ζθέςεηο ηνπ. Οη ζπλέπεηεο ήηαλ βαξχηαηεο γηα φζνπο ηφικεζαλ λα δείμνπλ ιηγφηεξνη απηνζπγθξάηεζε
.ηα κέζα ηνπ 12νπ αηψλα ν Μηραήι Γιχθαο θπιαθίζηεθε θαη ηπθιψλεηαη θαη ππνρξενχηαη λα γίλεη
κνλάρνο επεηδή επηηέζεθε ζην Μηραήι Ώ γηα ηηο αζηξνινγηθέο ηνπ ελαζρνιήζεηο(βι .Κasdan &Epstein
1997).
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Μέζα ζε πιαίζην ζξεζθεπηηθψλ θαη δνγκαηηθψλ αληαγσληζκψλ εληάζζεηαη θαη
ε πξφζδεζε ηεο Οξζνδνμίαο κε ηνλ ειιεληζκφ δειψλνληαο έηζη ην πνιηηηζκηθφ θαη
πνιηηηθφ δηαρσξηζκφ θαη δηραζκφ Ώλαηνιήο θαη Αχζεο (Κνθνζαιάθεο 2004).
Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην 1054 νη βπδαληηλνί

απηνπξνζδηνξίδνληαη σο

«Έιιελεο» δειψλνληαο φρη ηφζν ηε πξνηίκεζε ζε κηα ηζηνξηθή πεξίνδν, αιιά ηε
ζπλεηδεηή δηάθξηζε απφ ηε Αχζε.
πσο επηζεκαίλεη ν Κνθνζαιάθεο: «νη Βπδαληηλνί κεηά ην ρίζκα ηνπ 1054
άξρηζαλ λα απνθαινχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο έιιελεο. Νσξίηεξα θαη θπξίσο ηνπο πξψηνπο
αηψλεο ν φξνο Έιιελ θαζψο θαη φξνο εζληθφο έθεξαλ

αξλεηηθή ζεκαζία, αθνχ

απνδίδνληαλ ζηνπο κε ρξηζηηαλνχο δειαδή ηνπο εηδσινιάηξεο»(2004:28).
Ο επαλαθαζνξηζκφο ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο ζπλνδεχηεθε απφ κηα ζεηξά
ζπκβνιηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο ζα ελίζρπαλ ηε δηαζχλδεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ κε ηνλ
ειιεληζκφ. Ίζσο ε πην ραξαθηεξηζηηθή απφ απηέο ήηαλ ε θαζηέξσζε ηεο γηνξηήο ησλ
Σξηψλ Εεξαξρψλ (Μεγάινπ ΐαζηιείνπ, Εσάλλνπ ηνπ Υξπζφζηνκνπ θαη Γξεγνξίνπ
ηνπ Θενιφγνπ) ζην ΐπδάληην ηνλ 11ν αηψλα, θαζψο ζε έλα πξψην επίπεδν ζπλέδεζε
ηελ Βθθιεζία κε ηελ ειιεληθή παηδεία, ζε έλα δεχηεξν επίπεδν αλήγε ηνπο Σξεηο
Εεξάξρεο, ηνπο πξνζηάηεο ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ, ζε κηα αδηαίξεηε νληφηεηα θαη,
νπζηαζηηθά, ζε ζχκβνια ηεο δηαρξνληθήο ζπλέρεηαο θαη ηεο εθθιεζηαζηηθήο,
δνγκαηηθήο θαη πνιηηηθήο ελφηεηαο ηεο Ώπηνθξαηνξίαο, θαζηζηψληαο έηζη νπζηαζηηθά
ην ΐπδάληην Οξζφδνμε Βιιεληθή Πνιηηεία (Κνθνζαιάθεο 2004:27·Σζανχζεο
2004:207-209). πσο επηζεκαίλεη θαη ε Ώξβειέξ (1977) κε ηε θαζηέξσζε ηεο ενξηήο
ησλ ηξηψλ Εεξαξρψλ ην ΐπδάληην θαζίζηαην κηα ειιεληθή νξζφδνμε πνιηηεία.
Αηακνξθψλεηαη έηζη ε δηαθξηηή ηδέα ηεο ειιεληθήο ζπλείδεζεο, ε νπνία
ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ χπαξμε δπν παξαιιαγψλ ή

νξζφηεξα ηνπ πνιηηηζηηθνχ

ειιεληθνχ δπτζκνχ, πνπ εθθξάδεηαη κε ηνπο φξνπο» Έιιελ» θαη «Γξαηθφο». Οη δπν
απηέο εθδνρέο ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο ζηαδηαθά ππνθαηέζηεζαλ ηελ νλνκαζία
«Ρσκηφο» κε ην νπνίν ήηαλ γλσζηή νη ππήθννη ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο
(ΐαθαινπνπινο,1966: 25-26).
Ο 12νο αηψλαο

ζπληζηά θξίζηκν ζηαπξνδξφκη ζηε πνξεία ηεο βπδαληηλήο

ηζηνξίαο θαη ηεο ζπλείδεζεο ηνπ βπδαληηλνχ θφζκνπ, αιιά θαη ηεο ζηάζε ηνπ πξνο
ηε Αχζε. Δ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Φξάγθνπο ην 1204
ελίζρπζαλ, φζν πνηέ, ηε ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο ηεο απηνθξαηνξίαο θαη απνδπλάκσζαλ
απηέο ησλ θηινδπηηθψλ, φζσλ δειαδή πξνζέβιεπαλ ζηε Αχζε γηα ηε σηεξία ηεο
Ώπηνθξαηνξίαο. Ββδνκήληα ρξφληα κεηά (1274) ε απνδνρή ηεο Έλσζεο ησλ
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Βθθιεζηψλ απφ ην Μηραήι Δ΄ Παιαηνιφγν γηα λα εμεπκελίζεη ηε Αχζε πξνθάιεζε ηε
ζθνδξή αληίδξαζε ηεο Βθθιεζηάο. Ώηειέζθνξε ππήξμε θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Εσάλλε
ηνπ Β΄ Παιαηνιφγνπ λα εμαζθαιίζεη ηε βνήζεηα ησλ Απηηθψλ έλαληη ησλ Σνχξθσλ, ε
νπνία κάιηζηα εμφξγηζε ηελ Βθθιεζία θαη ηνπο ππεθφνπο ηνπ, φηαλ έζπεπζε ζηε
Ρψκε λα πξνζθπλήζεη ην πάπα. Ώλάινγε αληίδξαζε ππήξμε θαη ζηε πξνζπάζεηα ηνπ
Μαλνπήι ΐ΄ Παιαηνιφγνπ ζην Παξίζη, ηε ΐελεηία θαη ην Λνλδίλν (ΐεξέκεο –
Κνιίνπνπινο 2006:29). Ο ζάλαηνο ηεο Ώλαηνιηθήο Ώπηνθξαηνξίαο επήιζε ην 1453 κε
ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Σνχξθνπο σο απνηέιεζκα κηαο
καθξφζπξηεο παξαθκήο, πνπ επήιζε απφ ηελ ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηθή εγεζία ηεο
απηνθξαηνξίαο. Δ ηνπξθηθή θαηάθηεζε ηεο Ώλαηνιηθήο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο
ήηαλ επηβιεζείζα ηηκσξία δηα ηεο ακαξηίαο ησλ βαζηιέσλ ηεο θαη, ηαπηφρξνλα, ην
κέζν γηα ηνλ εμαγληζκφ. Δ απνδνρή ηνπ ηνχξθνπ ζνπιηάλνπ σο λφκηκνπ εγεκφλα
ήηαλ αλαπφθεπθηε, θαζψο ν λέν βαζηιηάο είρε νξηζζεί ηψξα απφ ην ζεφ. Δ θξάζε
«Σα ηνπ Καηζάξνο ην Καίζαξη ηα ηνπ Θενχ ην Θεψ» απνηππψλεη ην ηδενινγηθφ
ζηήξηγκα

πνπ ζηεξίρηεθε ε πνιηηηθή ηεο Βθθιεζηάο έλαληη ηεο Οζσκαληθήο

δηνίθεζεο θαη έλαληη ησλ Απηηθψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο
θπξηαξρίαο(ν.π:30).
Δ πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (29 ΜαΎνπ 1453) ζπλέπεζε κε ηελ πεξίνδν,
πνπ ε Αχζε «αλαθάιπςε» μαλά ηελ Βιιάδα –γεγνλφο πνπ απνηειεί κάιινλ απφ ηηο
ζπλαξπαζηηθφηεξεο ζπκπηψζεηο ζηελ πλεπκαηηθή ηζηνξία. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηε
Αχζε ηε πεξίνδν ηεο ΠξσηνΏλαγέλλεζεο25 παξαηεξείηαη έληνλε ελαζρφιεζε κε
25

Μέρξη θαη ηνλ 14ν αηψλα ξαγδαίεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο ζεκεηψλνληαη

επξχηεξα ζην ρψξν ηεο κεζαησληθήο Βπξψπεο ( Le Goff 1993:156-158) κφλν, φκσο, ε βφξεηα Εηαιία ζα
νδεγεζεί ζην ηέινο ηεο θενπδαξρίαο θαη ηε δεκηνπξγία

ειεχζεξσλ πφιεσλ -θξαηψλ. Δ ζρεηηθή

νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία θαη ε ζπλαθφινπζε αχμεζε πινχηνπ ήηαλ θπζηθφ Βλ νιίγνηο ε πεξίνδνο ηε
Ώλαγέλλεζεο (14o-16o αη) ζεσξείηαη απφ πνιινχο κειεηεηέο (Κνπθνπδέιεο, Μαλαθίδνπ, κπφληαο
2003:21·Snapp 2004:164-171· Σrigger 2005:40) σο ε πεξίνδνο πνπ αλαπηχρηεθε ε ελαζρφιεζε κε ηελ
αξραηφηεηα κε ζθνπφ λα νδεγήζνπλ ζε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ θαη ζηελ παξνχζα
δσή κε αληηδηαζηνιή κε φηη ζπλέβαηλε θαηά ην παξειζφλ (Σrigger2005:40). Με άιινπο φξνπο θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Ώλαγέλλεζεο (Quattrocento) ήηαλ ε ζπλεηδεηή απφξξηςε παιηφηεξσλ κνξθψλ
ζθέςεο θαη ε αλαδήηεζε λέσλ ηδεψλ (φ.π:43).
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην νη δηαλνεηέο ηεο Ώλαγέλλεζεο ζηξαθήθαλ ζηελ ινγνηερλία ηεο
θιαζζηθήο επνρήο επηδεηψληαο κηα πην άκεζε επαθή κε ηελ θιαζηθή αξραηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα
πξνζθέξνπλ έλα έλδνμν παξειζφλ ζηηο αλαδπφκελεο ηηαιηθέο πφιεηο θξάηε, απνδεηθλχνληαο φηη απηέο
θαζαπηέο νη πνιηηηθέο θαηλνηνκίεο είραλ ππάξμεη θαη ζε πξνεγνχκελεο επνρέο. Οη θαηλφηππεο γηα ηελ
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ηελ θιαζζηθή αξραηφηεηα θαη ηελ δηακφξθσζε κηαο ηδεαηήο εηθφλαο ηεο αξραίαο
Βιιάδαο ζηελ αξραία Βπξψπε. Σελ πεξίνδν απηή ζεκεηψλεηαη ε κεγαιχηεξε
πνιηηηζηηθή επαλάζηαζε ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ –πνπ ππξνδφηεζε ηελ Βπξσπατθή
Ώλαγέλλεζε θαη απνηέιεζε ηελ αθεηεξία γηα ηε δεκηνπξγία ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο
ηεο Βπξψπεο ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο ηέρλεο–
Δ Αχζε αλαθάιπςε εθ λένπ ηελ αξραία Ρψκε θαη κέζσ απηήο, κνηξαία, θαη ηελ
Βιιάδα. Παξά ην δηάινγν θαη ηε δηαζχλδεζε ηνπ δπηηθνχ κε ηνλ αξραίν θιαζζηθφ
πνιηηηζκφ ε θαρππνςία κεηαμχ ΐπδαληίνπ εμειίρζεθε ζε ράζκα.
Οη δηαηεξνχκελεο κλήκεο ηνπ ζρίζκαηνο, ε θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
απφ ηνπο Φξάγθνπο ην 1204, νη ηκπεξεαιηζηηθέο ηάζεηο ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο
Βθθιεζίαο θαη ησλ επεηεηαθψλ ηεο ηαγκάησλ, ην παπηθφ πξσηείν, ν ακθηιεγφκελνο
ξφινο ηεο Απηηθήο Βθθιεζίαο πνπ δηαδξακάηηζε ζηελ άισζε ηεο Κσλ/ιεο απφ ηνπο
Οζσκαλνχο(1453), ε πξνζπάζεηα πξνζειπηηζκνχ ησλ νξζνδφμσλ κέζσ ηεο Οπλίαο ηελ
πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο δηνίθεζεο θ.α ζπληεξνχζαλ ηε βαζηά έιιεηςε εκπηζηνζχλεο
ζην δπηηθφ θφζκν, ελψ, ηαπηφρξνλα, αλαδείθλπαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θπξίαξρν
σο ζηνηρείν ηεο ειιεληθήο ζπλείδεζεο ηελ αίζζεζε απνκφλσζεο θαη ζπληεξεηηζκνχ
(Κνθνζαιάθεο 2004).
Μπνξεί ηα φξηα ζηε ζρέζε ηεο Ώλαγέλλεζεο κε ηελ ειιεληθή θαη ηε ξσκατθή
αξραηφηεηα λα είλαη δχζθνιν λα ραξαρηνχλ, σζηφζν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ίδηνη νη
δεκηνπξγνί ηεο Ώλαγέλλεζεο θαίλεηαη πσο έθαλαλ δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ Βιιάδα
θαη ηε Ρψκε: ε Βιιάδα ήηαλ ε δεκηνπξγφο ησλ αξρεηχπσλ θαη ε ειιεληθή
αξραηφηεηα παξείρε ην κέηξν ζχγθξηζεο θάζε δεκηνπξγίαο· ε Ρψκε ήηαλ ε άμηα
θιεξνλφκνο ηεο Βιιάδαο (Γηαθνβάθε 2006).

επνρή απφςεηο ηνπο γεληθφηεξα απέβιεπαλ ζην λα δηθαηνινγήζνπλ απμαλφκελε εθθνζκίθεπζε ελψ
εηδηθφηεξα αληαλαθινχζαλ ηα ζπκθέξνληα ησλ αλεξρφκελσλ ηάμεσλ ησλ επγελψλ θαη αζηψλ απφ ηελ
πξνζηαζία ησλ φπνησλ ήηαλ εμαξηεκέλνη (Slotkin, 1965 ζην Σrigger 2005:39).
Οη δηαλνεηέο, επίζεο, κέζα απφ ηε κειέηε ηεο θιαζζηθήο ινγνηερλίαο ζπλεηδεηνπνηνχζαλ φιν
θαη ζαθέζηεξα, φηη φια ηα πξάγκαηα ήηαλ θπζηθφ λα έρνπλ αιιάμεη ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη
φηη ην παξειζφλ δηέθεξε απφ ην παξφλ ρσξίο βεβαία λα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηε παξαδνζηαθή
ρξηζηηαληθή ζεψξεζε ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο (Σrigger 2005:40,43). Βχζηνρα, ινηπφλ, ε Δeller ζην
ζχγγξακκα ηνπ αθηεξσκέλν ζηνλ αλαγελλεζηαθφ άλζξσπν (renaissance man) δηαηππψλεη ηελ άπνςε
φηη ε Ώλαγέλλεζε είλαη ε πξψηε επνρή πνπ δηαιέγεη ην παξειζφλ ηεο (Heller et all ζην Λακπξάθε –
Πιάθα 1988).
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3.4Ζ θιεξνλνκία ηεο ηνπξθηθήο θπξηαξρίαο
Καηά ηνπο ρξφλνπο ηεο ηνπξθηθήο θπξηαξρίαο νη Έιιελεο βξέζεθαλ απφ
άπνςε

πνιηηηζκνχ

ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε άιινπο ιανχο. Καηά ηε

δηάξθεηα ηεο Ρσκατθήο θαη βπδαληηλήο Ώπηνθξαηνξίαο ν ειιεληζκφο ζπληζηνχζε
θπξίαξρν πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν ηεο ξσκατθήο θαη βπδαληηλήο ζπλείδεζεο. Δ
θπξηαξρία ησλ Οζσκαλψλ Σνχξθσλ δηέθνςε ηε ζέζε ηνπ ειιεληζκνχ θαη ζηε ζέζε
ηνπ επέβαιιε

ην πνιηηηζκφ ηνπ Εζιάκ. Δ ηνπξθηθή, σζηφζν, θπξηαξρία

δελ

αιινίσζε ζνβαξά δπν βαζηθά εζληθά ζπζηαηηθά ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο, ηελ
ειιεληθή γιψζζα θαη πίζηε (Αηακαληνχξνο 2000:31).
Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο «ξσκηνζχλεο» ζην
ειιεληθφ θφζκν είρε ε Βθθιεζία. πσο επηζεκαίλεη ν Αηακαληνχξνο:
«Οη ηζηνξηθνί δεζκνί νηθεηφηεηαο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί
αλάκεζα ζηνλ ειιεληθφ θφζκν θαη ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο ζπληέιεζαλ νπζηαζηηθά ψζηε λα επηηεπρζεί
κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο πνιηηηζηηθέο
παξαδφζεηο, ε νπνία απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο 19ηπ αηψλα άζθεζε
κεγάιε επηξξνή ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα »(2000:46).
Με ζεκειηψδεο ππφζηξσκα ην ζπληεξεηηζκφ, πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηνλ
πέκπην αηψλα κ.Υ ζηε Ώλαηνιηθή Ώπηνθξαηνξία, ε Οξζφδνμε Βθθιεζία
ρξεζηκνπνίεζε ηδενιεπηηθά ηελ ειιεληθφηεηα πξνο ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ελίζρπζε
ηεο πνιηηηθήο ηεο ζέζεο .Βηδηθφηεξα απφ ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε θαη κέρξη θαη
ην 19ν αηψλα ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν απνηέιεζε ην πλεπκαηηθφ θαη
ζξεζθεπηηθφ εγέηε γηα ην Οξζφδνμν Μηιέη.
Σν γφεηξν ηεο εθθιεζηαζηηθνχ θνξέα ήηαλ απμεκέλν θαη απφ ην γεγνλφο φηη
είλαη ν θαηεμνρήλ επίζεκνο θνξέαο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, πνπ επσκίζηεθε ηελ
πξνζηαζία ηεο Οξζνδνμίαο απφ ην Εζιάκ θαη ηηο δπηηθέο ξσκαηνθαζνιηθέο
πξνζηαηεπηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ πξνηεζηαληψλ.
Δ Μεγάιε Βθθιεζία (Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν) βξέζεθε ζε δπζρεξή ζέζε
κε ηε αλάδπζε ηνπ εζληθνχ απειεπζεξσηηθνχ

θηλήκαηνο, ηνπ νπνίνπ βαζηθφ

ζηνηρείν ήηαλ ε ηαχηηζε ησλ Βιιήλσλ κε ηνπο Βπξσπαίνπο θαη ηε δηάθξηζε ηνπο
απφ ηνπο Σνχξθνπο.26 Γηα ην δεχηεξν ζθέινο ε δηάθξηζε απφ ηνπο Σνχξθνπο δελ
26

Δ Μεγάιε Βθθιεζία θαηαπνιέκεζε ηελ Βπαλάζηαζε θαη γηα ην γεγνλφο φηη ε ίδηα, θαζψο

απνηεινχζε θαηεμνρήλ ζεζκνζεηεκέλν κεραληζκφ εγεκνλίαο ηνπ ειιεληθνχ νζσκαλνθξαηνχκελνπ
θφζκνπ, ν φπνηνο κάιηζηα απνηεινχζε νξγαληθφ ηκήκα ηνπ θαζεζηψηνο Δ δηδαζθαιία παηξηθή ηνπ
1798 θαη ε θαηαδίθε απφ ηνλ νηθνπκεληθφ παηξηάξρε Γξεγφξην Έ ηεο επαλάζηαζεο απνηεινχλ
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απαηηνχζε ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα λα πξνβιεζεί πεηζηηθά φηη νη Σνχξθνη ήηαλ
αιιφζξεζθνη θαη αιιφγισζζνη πξνο ηνπο Έιιελεο. Πξνβιήκαηα δεκηνχξγεζε ε
ηαχηηζε κε ηνπο άιινπο Βπξσπαίνπο, ηνπο εηεξφδνμνπο Βπξσπαίνπο ( ΐεξέκεο –
Κνιηφπνπινο 2006:29) .
Δ ηαχηηζε, φκσο, ησλ Βιιήλσλ κε ηνπο Βπξσπαίνπο, νχηε απηνλφεηε ήηαλ,
νχηε έγηλε απνδεθηή ρσξίο αληηδξάζεηο. Καηαπνιεκήζεθε απφ ηελ Βθθιεζία
αθήλνληαο σζηφζν αδηάθνξε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Βιιήλσλ(ν.π:48).
Με ην μέζπαζκα κάιηζηα ηεο Βιιεληθήο Βπαλάζηαζεο, ε ηαχηηζε ησλ Βιιήλσλ
κε ηνπο Βπξσπαίνπο έγηλε απνδεθηή κε επθνιία, θαζψο «απνκάθξπλε» ην έζλνο απφ
ηελ έσο ηφηε «ηαχηηζε» κε ηνλ αζηάηε δπλάζηή ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα πξνβαιιφηαλ σο
«ζηνηρείν λνκηκφηεηαο» (ν.π).
ην πιεπξφ ησλ επαλαζηαηεκέλσλ Βιιήλσλ ζηάζεθε έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο
ηεξέσλ, ελψ νξηζκέλνη ηζηνξηθνί θάλνπλ ιφγν γηα ελεξγφ αθφκε θαη εγεηηθφ ξφιν ηεο
Βθθιεζίαο ζην αγψλα ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο. πνηα θαη αλ είλαη ε αιήζεηα,
ζεκαληηθφ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη φηη ε Βθθιεζία παξέκεηλε δεκέλε κε ηελ
ειιεληθή ηαπηφηεηα. Δ παξάδνζε απηή ηψξα έπξεπε λα ιεηηνπξγήζεη ζε κηα λέα
πξαγκαηηθφηεηα ζηελ εθθνζκίθεπζε, πνπ επέθεξε ε επέιαζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο.
(Κνθθνζαιάθεο 2004).
3.5 Διιεληθόο Δζληθηζκόο: ε επηλόεζε ηεο «ειιεληθόηεηαο» θαη νη ζπλαθόινπζεο
αληηθάζεηο κε ηελ «ξσκηνζύλε»
Σν ειιεληθφ εζληθφ θίλεκα ηνπ 1821 ζεκαηνδνηεί ην μεζεθσκφ ησλ Βιιήλσλ
ελαληία ζηε ηνπξθηθή θπξηαξρία θαη ηνλ απηφδηαθήξπμε ησλ Βιιήλσλ ζε αλεμάξηεην
έζλνο. Ο ζηφρνο ησλ Βιιήλσλ ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξν θηιφδνμνο απφ ηελ απιή
αλεμαξηεζία, θαζψο δηαθήξπζζαλ ηελ αλαγέλλεζε ελφο αξραίνπ νξάκαηνο, ζην
νπνίν ε ειεπζεξία δελ ήηαλ παξά έλα κφλν ζπζηαηηθφ: ην φξακα απηφ ήηαλ ε
«Βιιάο» –ηα επηηεχγκαηα ησλ αξραίσλ Βιιήλσλ ζηε ζνθία, ηελ εζηθή θαη ηελ ηέρλε,
ζπλνςηζκέλα ζε κηα ππνβιεηηθή ιέμε θαη ελζσκαησκέλα ζε κηα ελσκέλε,
αλεμάξηεηε πνιηηηθή νληφηεηα, πνπ ζα απνηεινχζε ππέξηαην θαηφξζσκα ηνπ
ηεθκήξηα πάιεο ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαζψο ε επαλάζηαζε ήηαλ ηδενινγηθά
θνξηηζκέλε κε ηα πξνηάγκαηα ηνπ Αηαθσηηζκνχ
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ειιεληθνχ ηδεψδνπο θαη, σο ηέηνην, ζα νδεγνχζε νιφθιεξε ηελ Βπξψπε ζηα
πςειφηεξα κέρξη ηφηε επίπεδα πνιηηηζκνχ (Herzfeld, 2002:15).
ηε πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ε πξνβνιή ησλ αξραίσλ Βιιήλσλ σο πξνγφλσλ
ησλ Βιιήλσλ ηεο επνρήο ππήξμε αλαπφθεπθηε: ν αξραίνο ειιεληθφο πνιηηηζκφο
πξνθαινχζε ήδε απφ ηελ επνρή ηεο Ώλαγέλλεζεο ηνλ ζαπκαζκφ ησλ «θσηηζκέλσλ»
θαη «επλνκνχκελσλ» ιαψλ ηεο Αχζεο, ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ππνζηήξημε ησλ
νπνίσλ ρξεηάδνληαλ νη αγσληζηέο θαη ηνπο νπνίνπο νη ζεκαληηθφηεξνη εθπξφζσπνη
ηνπ ειιεληθνχ Αηαθσηηζκνχ θαη εθθξαζηέο ηνπ ειιεληθνχ εζληθνχ πλεχκαηνο
ζεσξνχζαλ πξφηππα γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο λεφηεξνπο Έιιελεο (ΐεξέκεο θαη
Κνιηφπνπινο 2006:42).
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε αξραηνιαηξία ηεο Βπξψπεο
νθείιεηαη ζηελ εκθάληζε ησλ δπηηθψλ, αιιά αληηθαηηθψλ ξεπκάησλ ζθέςεο, ηνπ
Αηαθσηηζκνχ

27

θαη

ηνπ Ρνκαληηζκνχ. Ο Ρνκαληηζκφο, κάιηζηα, ν φπνηνο είλαη

άξξεθηα δεκέλνο κε ηνλ εζληθηζκφ, ηελ επηιεθηηθή αλάγλσζε ηνπ παξειζφληνο θαη
ηελ «αλαθάιπςεο» ησλ εζληθψλ ηαπηνηήησλ, ζπληέιεζε ζηε θαηαζθεπή ξνκαληηθήο
εηθφλαο ηεο Βιιάδαο απφ ηελ Βπξψπε. Δ ηειεπηαία αλαδεηψληαο ηηο θαηαβνιέο ηνπ
επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ ζηήξημε ηελ θαηαγσγή ηεο ζε έλα κεγάιν βαζκφ ζηελ
ειιεληθή αξραηφηεηα.

χκθσλα κε ηελ Κνπινχξε (1988:25): «κέζα ζην θάηνπηξν

ηεο θιαζηθήο Διιάδαο» ε επξσπατθή Γχζε «είδε ηελ πξαγκάησζε ζχγρξνλσλ ηδαληθψλ
(αλζξσπηζκνχ, ειεπζεξίαο, θπζηθφηεηαο) θαη αλαγλψξηζε ηνλ εαπηφ ηεο σο θπζηθφ
θιεξνλφκν ηεο αξραίαο πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο
λενέιιελεο θιεξνλφκνπο ηεο»(φπσο παξαηίζεηαη ζηελ Σξαγαλνχ 2003:100).
Σν παξάδνμν, βέβαηα, πνπ κνινλφηη δελ δειψζεθε, ηφζν έληνλα απφ ηελ αξρή,
απαζρνινχζε άκεζα ηνπο ηδξπηέο ηνπ λένπ θξάηνπο ζπλνςίδεηαη απφ ηνλ
Herzfeld(2000:24-25) σο εμήο:
«Πψο ζα κπνξνχζε έλα λεσηεξηθφ εζληθφ θξάηνο λα επηβηψζεη
κε βάζε ηελ ππφζεζε πσο νη πνιίηεο ηνπ ηαπηίδνληαλ κε ηνπο
πξν πνιινχ λεθξνχο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο; Άιια ζρεηηθά
εξσηήκαηα αλέθπςαλ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο.
Πψο, γηα παξάδεηγκα, κπνξνχζε θαλείο λα είλαη «Έιιελαο»
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έλαο φξνο ν νπνίνο ζήκαηλε «εηδσινιάηξεο» ηα πξψηα
ρξηζηηαληθά ρξφληα– θαη ζπγρξφλσο ρξηζηηαλφο νξζφδνμνο;
Πψο κπνξνχζε θάπνηνο λα ζεσξείηαη Έιιελαο, φηαλ ε
θαζεκεξηλή ηνπ γιψζζα, ηα ξσκαίηθα, αληηδηαζηειιφηαλ σο
έλλνηα κε ηελ αξραία («ειιεληθή») γιψζζα; Ση ζα έθαλαλ,
γεληθφηεξα, νη Έιιελεο κε φια ηα πνιηηηζκηθά γλσξίζκαηα ηα
νπνία, αλ θαη νηθείν κέξνο ηεο δσήο ηνπο, ζεσξνχληαλ ηφζν
απφ ηνπο εγέηεο ηνπο φζν θαη απφ ηνπο μέλνπο «βάξβαξα» θαη
«αλαηνιίηηθα», θαη επνκέλσο νιφηεια αληίζεηα κε ηα ειιεληθά;
Σέηνηνπ είδνπο δπζθνιίεο απεηινχζαλ ηε ζπλνρή ηεο εζληθήο
ηδενινγίαο, ηε ζηηγκή αθξηβψο ηνπ ππέξηαηνπ πνιηηηθνχ ηεο
ζξηάκβνπ.»
Ώκέζσο ινηπφλ κεηά ηελ επαλάζηαζε ν «Διιεληζκφο» έγηλε δήηεκα πξνο
θαζνξηζκφ θαη κάιηζηα ηψξα απαηηνχληαλ θαη ζεσξεηηθά επηρεηξήκαηα, αθνχ ε
εζληθή ηαπηφηεηα δελ κπνξνχζε λα ζηεξίδεηαη κφλν ζε κηα «ζνιή θαη αφξηζηε
βνχιεζε», αιιά φθεηιε λα θξπζηαιισζεί, λα ηνληζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη λα
επηζεκαλζεί έλαο θνηλφο παξνλνκαζηήο πνπ ζα ελνπνηνχζε ηελ πνιπκνξθία, πνπ
πιένλ παξνπζίαδε ν αξηζκεηήο (Πνιίηεο 2003:35).
Ο επξσπατθφο Αηαθσηηζκφο, ξεχκα ζθέςεο πνπ ζεκειησλφηαλ ζε κεγάιν
βαζκφ ζε αμίεο θαη πξφηππα πνπ άθκαζαλ ζηελ αξραία Βιιάδα, δελ άθελε
αλεπεξέαζηνπο ηνπο θχθινπο ησλ ινγηψλ, πνπ άξρηζαλ λα απνθαινχληαη Έιιελεο
αλαδεηψληαο ηηο ξίδεο ηνπο ζην θιαζζηθφ παξειζφλ. Σα θχξηα, ινηπφλ, θνηλσληθά θαη
πνιηηηθά ππνθείκελα, πνπ αλέιαβαλ λα ππνζηεξίμνπλ ην πνιχπινθν εγρείξεκα ηεο
αλαδηακφξθσζεο ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο πξφζδεζεο απηήο ζηα
πξνζηάγκαηα ηεο Βπξψπεο πξνέξρνληαλ είηε: (α) απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ λενειιεληθνχ
θξάηνπο

θαη

απαξηίδνληαλ

απφ

ηελ

ειίη

θαη

θνηλσληθά

ζηξψκαηα

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαλ κε δξαζηεξηφηεηεο νηθνλνκηθέο θαη ήηαλ πνιηηηθά ζπλδεδεκέλε
κε ην δηεζλέο ζχζηεκα, (β) είηε θνηλφηεηεο ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο ηεο Οζσκαληθήο
απηνθξαηνξίαο, ζηε λφηηα Ρσζία θαη ζηε Απηηθή Βπξψπε κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ
θαηαγίλνληαλ κε εκπφξην θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ κε ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη
νπνίεο απνηεινχζαλ δίαπιν επηθνηλσλίαο

κε δηεζλέο νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη

πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ (γ) απφ θχθινπο ηεο δηαλφεζεο πνπ εδξάδνληαλ κέζα θαη
έμσ απφ ην ρψξν ηεο ειιεληθήο επηθξαηείαο θαη εμέθξαδαλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ
αζηηθψλ ζηξσκάησλ ηεο Βιιάδαο θαη ηεο Αηαζπνξάο(Αηακαληνχξνο 2000).
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Ο θχθινο απηφο ησλ επηθαλψλ αζηηθψλ ζηξσκάησλ θαη ησλ δηαλννπκέλσλ
νξακαηηδφηαλ ηελ Ώλαγέλλεζε ηεο Βιιάδνο φρη κε βάζε ην ζξεζθεπηηθφ βπδαληηλφ
πνιηηηζκφ αιιά, ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ
νξάκαηνο θαη ηα επηηεπγκάησλ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζηε ζνθία, ηελ εζηθή θαη
πνιηηηθή (Herzfeld 2002:15). Πξσηεξγάηεο ζηελ αλαβίσζε ηνπ θιαζζηθνχ
παξειζφληνο ππήξμε ν Κνξαήο28, ν νπνίνο έζεζε ην δήηεκα ηεο θχιαμεο ησλ
αξραηνηήησλ ή θαιχηεξα ηεο δηαθχιαμεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο (Κφθθνπ
1977: 28,30-31).
Ο Herzfeld εμεγεί φηη:« ην θχξην ζπζηαηηθφ ηεο ειιεληθφηεηαο ζεσξείηαη ζηελ
επνρή ηνπ ν πνιηηηζκφο θαη φρη ε θπζηθή θαηαγσγή. ε νιφθιεξα ηα Βαιθάληα νη
κνξθσκέλνπ νλφκαδαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο Έιιελεο»(ν.π:45)
Δ θαηαζθεπή ηεο «αδηάπησηεο ζπλέρεηαο»

απφ κέιε ηεο αζηηθήο ηάμεο

ζθφληαθηε ζε δπν ράζκαηα ζε απηφ ηνπ Αηαθσηηζκνχ κε ηνλ εζλνξνκαληηζκφ, θαη ην
δεχηεξν ζηε γισζζηθή θαη ζξεζθεπηηθή αζπλέρεηα κεηαμχ αξραίσλ θαη ζχγρξνλσλ
Βιιήλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε πεξίπησζε ν Αηαθσηηζκφο είρε εηζάγεη ηε
γξακκηθή εμειηθηηθή πξφνδν ηνπ πνιηηηζκνχ, ελψ ν εζλνξνκαληηζκφο ήζειε ηνλ
«εζληθφ πνιηηηζκφ» σο αλέθαζελ ππαξθηφ.
Βχινγν είλαη ινηπφλ φηη ε Βιιάδα έπξεπε λα απνδείμεη ζηε ιφγηα Βπξψπε φηη
ζηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο ηεο, αθελφο δελ επηθξαηνχζε ην θιεηζηφ ζχζηεκα θαη ν
θπθιηθφο (επαλαιακβαλφκελνο) ρξφλνο κε απνπζία θάζε αιιαγήο κε ηελ ζεκαζία ηεο
εμέιημεο θαη πξνφδνπ, αιιά φηη πθείξπε κία ζε βάζνο ρξφλνπ εμειηζζφκελε
επαλαζηαηηθή πνξεία (απφ ηελ Άισζε), πνπ νινθιεξψζεθε (θαη απνδείρζεθε) κέζα
απφ ηελ Βπαλάζηαζε. Έπξεπε επίζεο λα ζεκειηψζεη ηελ «αξραΎδνπζα » κνξθή ζηελ
γιψζζα, ρξεζηκνπνηψληαο σο ηεθκήξην ην φηη ιφγηνη κηινχζαλ θη έγξαθαλ κηα
«θαηαζθεπαζκέλε, απφ απηνχο, θαη γη’ απηνχο, θαζαξεχνπζα», πνπ ζχκηδε ηα αξραία
ειιεληθά.
ηελ πεξίπησζε, σζηφζν, ηεο γιψζζαο ελππήξρε κηα αζπλέρεηα αθνχ-φπσο
επηζεκαίλεη ν Hobsbawm-νη ησξηλνί αγσληζηέο κηινχζαλ κηα απιή δεκνηηθή κε
επηκεημίεο απφ αιβαληθέο ηνπξθηθέο, ζιαβηθέο ιέμεηο θαη πνιεκνχζαλ γηα ηε
ξσκηνζχλε θη φρη γηα ην Ασδεθάζεν. Βπηπιένλ ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ
ήηαλ αλαιθάβεηνη, απηνπξνζδηνξίδνηαλ σο «ξσκηνί», έλα φλνκα ζην φπνην ππήξρε ν
απφερνο ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο άξα θαη ηεο νξζνδνμίαο.
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Οη ίδηνη πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ άκεζε θαηαγσγή απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο
θαη ζπλαθή πνιηηηζκηθά πξφηππα είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε ηξέρνπζα πνιηηηθή
θαη πνιηηηζκηθή δσή παξνπζηάδεη κηα ζεηξά αζπκβαηφηεηεο κ' απηά.
Βπξφθεηην γηα ηα ζηνηρεία ηεο «εηεξφηεηαο» (ε «δηζεκία» θαη πάιη
εκθαλίδεηαη

έληνλε

ζε

επίπεδν

γισζζηθφ:

θαζαξεχνπζα-δεκνηηθή,

ζε

εζηθνπνιηηηθφ: πνιίηεο κε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο-ππήθννο κε ραξαθηεξηζηηθά
«ηνπξθηθφηεηαο», ζηελ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά: δεκηνπξγηθή «επξσπατθνχ ηχπνπ»,
αηνκηθφηεηα-ρπδαίνο αηνκηθφο ζπκθεξνληνινγηζκφο θιπ.), θαη

έζπεπζαλ λα ηα

θαηαδηθάζνπλ, θαζψο ην πεξηζψξην λα ηα δηαπξαγκαηεπηνχλ επίζεκα ήηαλ πνιχ
κηθξφ, κηαο θαη απηά εληνπίζηεθαλ κέζα ζηνλ ρψξν ηεο «δηθήο ηνπο απιήο» θαη
κπνξνχζαλ λα δπλακηηίζνπλ ηελ εληαία δπηηθφζηξνθε εηθφλα ηνπο πξνο ηα έμσ.
Δ ππνγξάκκηζε ηεο εηεξφηεηαο ηελ νπνία εζσηεξίθεπε ν Έιιελαο εθθξάζηεθε
κάιηζηα ζηελ πην ηζρπξή κνξθή ηεο θαη απφ ηνπο δπηηθνχο έλα ρξφλν πξηλ ηεο
επίζεκε αλαγλψξηζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε εθπξφζσπν ηνλ Fallmerayer, ζηνλ
πξφινγν ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ηνπ έξγνπ «Εζηνξία ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Μνξέσο θαηά ην
Μεζαίσλα»(1830). Βθεί ν γεξκαλφο ηζηνξηθφο δηαθήξπζζε ηελ εμαθάληζε ηνπ
αξραίνπ, έλδνμνπ γέλνπο ησλ ειιήλσλ, ηζρπξηδφκελνο πσο ηε ζέζε ηνπ έρεη πάξεη έλα
κίγκα ζιαβηθψλ –ζην κεγαιχηεξν κέξνο– θπιψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν γεξκαλφο
ιφγηνο απέξξηπηε θαη ηελ ίδηα ηε ζεψξεζε ησλ Βιιήλσλ σο «Βπξσπαίσλ» (Herzfeld
2002:137- 138).
Δ επίζεζε ηνπ Fallmerayer ζηελ Βιιάδα πξνθάιεζε ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ
δηαλννπκέλσλ θαη ησλ ινγίσλ θαη ζπλαθφινπζα ηελ άλζεζε ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, θαη
ησλ ιανγξαθηθψλ ζπνπδψλ, νη νπνίεο κάιηζηα ππήξμαλ ζηπινβάηεο ζην εγρείξεκα λα
πξνζδηνξίζνπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ Νενειιήλσλ θαη λα θαζνξίζνπλ ηί (πξέπεη
λα) είλαη κέζα ζηα φξηα ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο.
Ώπφ ηελ πιεπξά ησλ εθπξφζσπψλ ηεο εζληθήο ηζηνξηνγξαθηθήο ζρνιήο, ν
ζηφρνο ήηαλ δηηηφο. Ώπφ ηελ κηα πιεπξά, ε θαηάξξηςε ησλ ζεσξεκάησλ ηνπ
Fallmerayer πεξί «εθζιαβηζκνχ» ησλ γεγελψλ πιεζπζκψλ, θαη ζπλεπψο ηελ
απφδεημε ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ηνπ ειιεληζκνχ». Ώπφ ηελ άιιε ε αλάδεημε
πεξηφδσλ ηζηνξίαο ζηηο νπνίεο νη Έιιελεο είραλ (ζηελ ειιεληζηηθή θαη ηε βπδαληηλή
πεξίνδν),πεηχρεη λα θάλνπλ φ, ηη επεδίσθαλ θαη απηνί ζην δηθφ ηνπο παξφλ:
«(λα)θπβεξλήζε ηελ Ώλαηνιήλ» (Κνπκπνπξιήο 2005:91).
Δ αλάδεημε ηεο ειιεληθφηεηαο ηνπ ΐπδαληίνπ ζην έξγν ηνπ Γακπέιηνπ ππήξμε
ην πξψην βήκα ζηελ πξνζπάζεηα θαηάξξηςεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Φαικεξάγηεξ (θαη
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ζπλεπψο ηεο αλάδεημεο ηεο αδηάιεηπηεο ειιεληθήο ζπλέρεηαο ).Τπνζηεξίρζεθε φηη ν
αξραίνο ειιεληθφο πνιηηηζκφο δελ είρε ζβήζεη, αιιά φηη είρε κεηαπιαζηεί
δεκηνπξγηθά θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ην ρξηζηηαληζκφ πνπ ζπληειέζηεθε ζην
πιαίζην ηεο ΐπδαληηλήο Ώπηνθξαηνξίαο. Με ηνλ Γακπέιην ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηε
ζπγγξαθή κηαο ζπλνιηθήο εζληθήο ηζηνξίαο, γηα ηελ αθήγεζε ηνπ παξειζφληνο κέζσ
ηεο αδηάζπαζηεο πνξείαο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο απφ ηα αξραία ρξφληα έσο ην 19ν
αηψλα.
Σν

κεγαιεπήβνιν,

σζηφζν,

έξγν

αλέιαβε

θαη

νινθιήξσζε

ν

K.

Παπαξξεγφπνπινο, ν νπνίνο γηα ην ιφγν απηφ ζεσξείηαη ν ζεκειησηήο ηεο ειιεληθήο
εζληθήο ηζηνξηνγξαθίαο. ην πνιχηνκν έξγν ηνπ κε ηίηιν «Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ
Έζλνπο» (1853, 1860-1872), απνηππψζεθε ε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο απφ
αξραηνηάησλ κέρξη λενηέξσλ ρξνλψλ θαζνξίδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηεο
ηζηνξηνγξαθία ηεο Βιιάδαο, αιιά θαη ζεκειηψλνληαο ηελ αδηάζπαζηε ζπλερεία ηεο
λενειιεληθήο ηαπηφηεηα (Πνιίηεο 2003). Δ παιηά θνζκναληίιεςε πνπ ρψξηδε ζηα
δχν ηνπο θαηξνχο, Ώξραίνπο θαη Νεφηεξνπο, αλαηξέπεηαη θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη ην
λέν ηξηπιφ ζρήκα: Ώξραηφηεηα, ΐπδάληην, Νεφηεξνη Υξφλνη (Πνιίηεο 2003:47).
ην ίδην κήθνο θχκαηνο ζηελ απφδεημε, δειαδή, ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλερείαο θαη
ηεο εζλνινγηθήο ηεθκεξίσζεο ππήξμε θαη ε αλάπηπμε ηεο ιανγξαθίαο. Λανγξαθηθέο
κειέηεο θιήζεθαλ λα αλαδείμνπλ ζηνπο αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο ηα επηδψληα αξραηά
ήζε θαη έζηκα πνπ επηβεβαίσλαλ ηελ αδηάιεηπηε ζπλέρεηα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο.
Βπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο εμάξηεζεο ησλ Βιιήλσλ απφ ηελ επξσπατθή πξνζηαζία
ε απφδεημε ηελ αξραίαο θαηαγσγήο ησλ αγξάκκαησλ αγξνηψλ, ε νπνία απνηέιεζε
ελνριεηηθή αληίζεζε ζην δπηηθφ ηδενιφγεκα ηεο εμσξατζκέλεο Βιιάδαο, ζα
ηθαλνπνηνχζε αθελφο ηε ζεκειηψδε απαίηεζε ηεο θηιειιεληθήο ηδενινγίαο, αθεηέξνπ
ε επξσπατθή ππνζηήξημε ζα κπνξνχζε

λα ηεθκεξησζεί επάλσ ζε έλα αζθαιέο

ηζηνξηθφ ππφβαζξν (Herzfeld 2002:25-26).
Με ηελ εκθάληζε ηνπ ΐπδαληίνπ, ζηα κέζα αθξηβψο ηνπ 19νπ αηψλα, «ε
ξσκηνζχλε» θαζίζηαηαη ν θακβάο πάλσ ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη θαη δηακνξθψλεηαη
ε ηδενινγία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. ηε βάζε απηή νξγαλψζεθε ην πεξηερφκελν ηεο
παηδείαο, ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ηζηνξηθψλ ζπνπδψλ. Βπηπξφζζεηα, ε λεθειψδεο
έσο ηελ επνρή εθείλε Μεγάιε Εδέα απέθηεζε ζάξθα θαη νζηά. H ΐπδαληηλή
Ώπηνθξαηνξία, ε νπνία είρε αλαγνξεπηεί πιένλ ζε πνιηηηζκηθή κήηξα ηνπ κηθξνχ
αθφκε ειιεληθνχ θξάηνπο, απνηέιεζε ην πξφηππν γηα ηελ εδαθηθή ηνπ επέθηαζε.
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χλνςε θεθαιάηνπ
ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζακε ην πψο δηακνξθψζεθε ην κνληέιν ηεο
ειιεληθήο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζε δπν πφινπο, κηα
εζσζηξεθή ηδέα ηεο «ξσκηνζχλεο» πνπ αληαλαθιά ηε καθξφρξνλε θαη πνιχρξνλε
παξάδνζε πνπ εδξάδεηαη ζηηο ηζηνξηθέο εκπεηξίεο ηνπ ΐπδαληίνπ, ηεο Οζσκαληθήο
Ώπηνθξαηνξίαο

(σο

ζπζηήκαηνο

(Αηακαληνχξνο,

1983)θαη

κηα

δηαθπβέξλεζεο)

εμσζηξεθήο

φςε,

θαη

ηεο

Σνπξθνθξαηίαο

ηελ

«ειιεληθφηεηα»

πνπ

δηακνξθψζεθε σο κηα ζηξαηεγηθή απηνπαξνπζίαζεο πξνο ηε Αχζε. Βίδακε
επηπξνζζέησο, φηη ε ζχλζεζε θαη ε ξήμε ηνπο θαζνξίδνληαλ απφ ην θνηλσληθφ
πνιηηηθφ πιαίζην.
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Κεθάιαην4ν
«Θεσξεηηθέο παξαδνρέο θαη δηαζαθελίζεηο επί ηεο εξγαζίαο»

4.Δηζαγσγή
ην παξφλ θεθάιαην κε ηίηιν «ζεσξεηηθέο παξαδνρέο θαη δηαζαθελίζεηο ηεο
εξγαζίαο» παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ παξαδνρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ελ ιφγσ
εξγαζία.
4.1 Θεσξεηηθέο παξαδνρέο ηεο εξγαζίαο
Δ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη ην δίιεκκα ηεο εθθιεζηαζηηθήο
/κνπζεηαθήο ρξήζεο πνπ εγείξεηαη αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ
Ανκηληθαλψλ σο έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν. Σν αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο, σζηφζν,
δελ είλαη απηφ θαζαπηφ ην κλεκείν αιιά νη ηδέεο ή, φπσο ζα έιεγε ν Νηηξθαηκ, νη
ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο, γηα ηελ ηζηνξία, ην παξειζφλ, ηελ ειιεληθή θνηλσλία.
Δ εξγαζία ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο: εθιακβάλεη ηελ έλλνηα
εζληθή ηαπηφηεηα σο κηα θαληαζηαθή εζληθή ηαπηφηεηα, ζεσξεί επίζεο ηφζν ηελ
εθθιεζία άζν θαη ην κνπζείν σο θνηλσληθέο θαηαζθεπέο. ΐιέπνπκε επίζεο φηη ην
δίιιεκα κνπζείν ή εθθιεζία ζπλδέεηαη ζε έλα πξψην επίπεδν κε ηελ δηακάρε δπν
εγεκνληθψλ κεραληζκψλ ηεο Βθθιεζίαο θαη ηνπ Κξάηνπο, πνπ δηεθδηθνχλ κε κηα
ζεηξά ζηξαηεγηθέο λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ ηδενινγία ηνπο κέζα ζηελ ειιεληθή
ηαπηφηεηα. Γηα λα πεξηγξάςνπκε απηήλ ηελ δηακάρε απνδερφκαζηε ηνπο

δπν

ζεζκνχο σο δπν εγεκνληθνχο κεραληζκνχο.
Γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ ακθίζπκε ζηάζε ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζην δήηεκα
ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αλάδεημεο ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην
κνληέιν ηνπ Herzfeld(1998) Ρσκηνζύλε/Διιεληζκόο.
4.2Θεσξεηηθέο δηαζαθελίζεηο
Ώπφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ην εμεγεηηθφ κνληέιν, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ
ηνπο

θνηλσληνιφγνπο,

ηνπο πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο ,ηνπο ηζηνξηθνχο θαη

αλζξσπνιφγνπο γηα λα εξκελεχζνπλ ηελ

έληαζε θαη ηελ αληηθαηηθφηεηα πνπ

ραξαθηήξηδε ηε πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο λεφηεξεο Βιιάδαο είλαη ε λενκαξμηζηηθή
ζεσξία, πνπ ζηεξίρζεθε ζηελ ζεσξεηηθή βάζε ηνπ Ώιηνπζέξ, ε νπνία ζπλέδεε
εμεγεηηθά ηηο πνιππεπίπεδεο δηρνζηαζίεο θαη ην δίιιεκα ηνπ Βιιεληζκνχ κε ηε
πεξηθεξεηαθή έληαμε ηνπ ζην παγθφζκην ζχζηεκα. χκθσλα κε απηφ ην ζπγθξηηηθφ
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λενκαξμηζηηθφ κνληέιν ε πεξίπησζε ηεο Βιιάδαο θαζίζηαηαη ηδηφηππε, θαζψο ε
ηειεπηαία θαηείρε κηα ελδηάκεζε ζέζε αλάκεζα ζηελ επξσπατθή κεηξφπνιε θαη ηνλ
ππφινηπν θφζκν. Δ ζέζε απηή, πνπ ζην παγθφζκην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα είλαη
ζπλψλπκε κε εθείλε ηνπ δηακεζνιαβεηή θαη ηνπ δηακεζνιαβνχκελνπ, ηελ θαζηζηά
δπηζηηθή ζηα κάηηα ηεο Αχζεο. πλάξηεζε θαη απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ήηαλ ε
Βιιάδα λα ππνζηεί ηηο ηδενινγηθέο πξνβνιέο ηεο Βπξσπατθήο κεηξφπνιεο ζηε
ζπιινγηθή ηεο ζπλείδεζε (Herzfeld 1998:53).ηε δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη κεηά κε ηελ
δηάδνζε ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ νη δηπνιηθέο αληηζηίμεηο πνπ πξνβάιινληαη ζηα
δνκηθά εμεγεηηθά ζρήκαηα, ζέηνληαη ζε ακθηζβήηεζε. Οη έλλνηεο ηεο «ςεχδνπο
ζπλείδεζεο» θαη ηεο «εγεκνλίαο» ηνπ Gramsci oζν θαη ε ζεσξία ηεο «δηάθξηζεο»
Bourdieu ζηελ άπνςε πνπ εκθαλίδεη σο θαλφλα ηελ ηδενινγηθή ελζσκάησζε ησλ
ππνηειψλ νκάδσλ, ακθηζβεηνχληαη.
πσο γξάθεη ν Herzfeld(1998:123-126) γηα ηα δνκηζηηθήο εκπλεχζεσο
δηαγξάκκαηα:«.. ρξήζηκα ζην κέηξν πνπ ζπλνςίδνπλ ηα ζηεξεφηππα κε κηα καηηά
,επίθνβα επεηδή κπνξνχλ εχθνια λα γίλνπλ αθνξκή λα αγλνήζνπκε ην πψο
ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη απηά ηα ζηεξεφηππα»
Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πνιηηηζκηθνχ δπηζκνχ ζηελ ειιεληθήο
πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ν Herzfeld- βαζηθφο κειεηεηήο ηεο ειιεληθήο εζλνινγίαοεηζεγείηαη ηελ έλλνηα ηεο δηζεκίαο, ηε δνκηθή δηαθνξά ζε απηφ πνπ είκαζηε θαη ζε
απηφ πνπ πξνβάιινπκε δεκφζηα. Γηα ηνλ Herzfeld, ην «παηρλίδη κε ηε δηζεκία»,29
ζεκειηψλεηαη ζην ελλνηνινγηθφ δεχγνο «Έιιελαο-Ρσκηφο», πνπ έρεη παξαρζεί απφ
ηελ ηδηφηππε ζέζε ελφο ιανχ κε «δχν ηζηνξίεο»: ην «ειιεληθφ» κνληέιν θαηεπζχλεηαη
πξνο ηα έμσ, θπξίσο ηελ Βπξψπε, θαη ην «ξσκαίηθν» είλαη πεξηζζφηεξν
ελδνζθνπηθνχ

ραξαθηήξα

θαη

αλαδεηθλχεηαη

θπξίσο

ζην

επίπεδν

ηεο

θαζεκεξηλφηεηαο θαη ησλ άηππσλ πξαθηηθψλ.
ηα πεξηζηαηηθά πνπ αλαθέξεηαη αθνξνχλ κηα ζεηξά απφ ηξφπνπο πεηζάξρεζεο
ηεο ειιεληθνχ θξάηνπο απέλαληη ζηνλ γεγελή πιεζπζκφ φπσο ηελ θαζηέξσζε ηεο
θαζαξεχνπζαο γιψζζαο, ηελ δηαρείξηζε ησλ αξραηνινγηθψλ ηνπίσλ, ηα νπνία θαη
εξκελεχεη φρη σο παζεηηθά απνδεθηά μελφθεξηα πξφηππα αιιά σο ζηξαηεγηθέο
απηνπαξνπζίαζεο ησλ εληφπησλ πξνο ηνπο δπηηθνχο θεδεκφλεο. Σαπηφρξνλα κε ην
29

Δ δηζεκία είλαη ην εθθξαζηηθφ παηρλίδη κηαο αληίζεζεο πνπ πθίζηαηαη ζε φιν ην θάζκα
ησλ θσδίθσλ κέζσ απφ ηνπο νπνίνπο αιιεινεμηζζνξνπνχληαη ε ζπιινγηθή απηνπαξνπζίαζε θαη
απναλαγλψξηζε(1998:147). Γηα ην Herzfeld ε πην εθθξαζηηθή ελζάξθσζε ηεο δηζεκίαο βξίζθεηαη
ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ αζηηθψλ ζπηηηψλ ηνπ 19νπ αηψλα ε έληαζε αλάκεζα ζηε λενθιαζηθή πξφζνςε
θαη ην ιηηφ ρσξηάηηθν εζσηεξηθφ ηνπο
ζπληζηά ραξαθηεξηζηηθή έληαζε αλάκεζα ζηελ
απηνπαξνπζίαζε θαη ηελ απηνγλσζία(1998:143-145,152)
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ζξίακβν ηεο ειιεληθφηεηαο, παξάιιεια αλαπηχζζνληαη

ιατθά αξρηηεθηνληθά

ηδηψκαηα, νη ιανγξαθηθέο ζπνπδέο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ πφιν ηεο απηνγλσζίαο ηεο
ξσκηνζχλεο. Δ ηαπηφρξνλε χπαξμε θαη απνδνρή ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ έληαζε
κεηαμχ ησλ δπν πφισλ

ηεο λενειιεληθήο ηαπηφηεηαο φζν ηελ αιιειφδξαζε

ηνπο(1998).
πσο γξάθεη ν Παπαηαμηάξρεο ζηελ εηζαγσγή ..ε δηζεκία παξαπέκπεη ζηνλ
αγψλα αλάκεζα ζην δηθνξνχκελν θαη ηελ επηαμία ..πεξηγξάθεη έλα δπαδηθφ θψδηθα
..φρη..κεραληζκφ παξαγσγήο δπαδηθψλ αληηζέζεσλ κε ζηαζεξφ πεξηερφκελν, αιιά σο
κέζν λνεκαηηθήο αζάθεηα». Καηά ηνλ Δerzfeld,(1998)ε αζηάζεηα λνήκαηνο απνηειεί
βαζηθή άκπλα

πνπ δηαζέηνπλ νη θνηλσλίεο, αιιά θαη νη θνηλσληθέο θαηεγνξίεο

απέλαληη ζην θξάηνο, ηελ γξαθεηνθξαηία θαη ζε πνιινχο άιινπο κεραληζκνχο θνηλήο
ππαγσγήο. Δ δηζεκία απνηειεί ηελ πξαθηηθή ηεο ζρεηηθφηεηαο, ζπλαξηάηαη κε
ελαιιαθηηθέο εξκελείεο πνπ ζπγθξνχνληαη κε ην ηεξαξρηθφ ζπκθξαδφκελν.
Βηδηθφηεξα, ηα δηζεκηθά δεχγε απνηεινχλ αλαπαξαζηάζεηο ελφο πξνβιήκαηνο πνπ
αληηκεησπίδνπλ φινη νη άλζξσπνη: εθείλνπ ηεο εμηζνξξφπεζεο αλάκεζα ζηελ γλψζε
ηνπ εαπηνχ θαη ηελ γλψζε ηνπ άιινπ θαη ηελ αλάγθε απηφπαξνπζίαζεο ζε πην
ηζρπξνχο άιινπο. Σν πξφβιεκα απηφ παξάγεη κηα κφληκε έληαζε αλάκεζα ζηελ
επίζεκε απηνπαξνπζίαζε θαη ηελ πην ηδησηηθή θαη αλεπίζεκε απηνγλσζία, αλάκεζα
ζηα επίζεκα θαη ηα αλεπίζεκα πνιηηηζηηθά κνξθψκαηα. ην ζεκείν απηφ θξίλνπκε
απαξαίηεην λα ζεκεηψζνπκε νξηζκέλεο ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο, νη νπνίεο ζα καο
δηεπθνιχλνπλ

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζθέςεο καο γηα ηελ αλάιπζε πνπ ζα

αθνινπζήζεη.
Ώξρηθά ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε λενειιεληθή εζληθή ηαπηφηεηα
ζπκππθλψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη αληηθάζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ θαηαζθεπή θαη
ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ. Δ ειιεληθή εζληθή ηαπηφηεηα είλαη
πνιπδηάζηαηε θαη πνιπζρηδή ζπιινγηθή ηαπηφηεηα,

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο

βαζηέο ηζηνξηθέο ηηο ξίδεο θαη ηε κεγάιε αθνκνησηηθή ηεο δχλακε. Οξίδεηαη θαη
επαλαθαζνξίδεηαη απφ θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, ηζηνξηθφ, πιαίζην. Πξφθεηηαη ζπλεπψο
γηα κηα αξθεηή εχπιαζηε ηαπηφηεηα, πνπ αιιάδεη κε ηνλ θαηξφ κέζα απφ ηελ
ακθίδξνκή ηεο ζρέζε κε ην θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην.
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ΜΔΡΟ ΄Β
ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ
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Κεθάιαην 50
5. Ζ εξεύλα
5.1Δηζαγσγή πξνβιεκαηηθήο
Δ παξνχζα κειέηε κε ηίηιν «Δζλνγξαθηθή κειέηε ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ησλ
Γνκηληθαλψλ: ην δίιιεκα κνπζεηαθή ή εθθιεζηαζηηθή ρξήζε» επηρεηξεί φπσο
αλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο λα «πεξηγξάςεη ππθλά» ηηο
αληηκαρφκελεο αλαγλψζεηο, πνπ εγείξνληαη γχξσ απφ ηελ νξηζηηθή ιεηηνπξγία πνπ
πξφθεηηαη λα πάξεη ν Άγηνο Πέηξνο ησλ Ανκηληθαλψλ, ε ηζηνξηθή απνθαηεζηεκέλε
ελεηηθή κνλή, πνπ εδξάδεηαη ζην βφξεην παξαιηαθφ κέησπν ηεο πφιεο ηνπ
Δξάθιεηνπ. ην ηζηνξηθφ δηελεθέο ηεο πφιεο ε κνλή ηνπ
Ανκηληθαλψλ
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Άγηνπ Πέηξνπ ησλ

, φπσο θαη πεξηζζφηεξα κλεκεηαθνχ ραξαθηήξα ζχλνια ζηνλ

ειιεληθφ ρψξν, απνηέιεζε έλα εγγελψο ζχλζεην θαη πνιχζεκν ζχκβνιν-παιίκςεζην,
ζην νπνίν ζπλππήξμαλ πνηθίιεο ρξήζεηο θαη ζεκαζίεο. Σν κνλαζηεξηαθφ ζπγθξφηεκα
αλεγέξζε ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο εγεκνληθήο πξαθηηθήο ησλ Βλεηψλ λα
αλνηθνδνκνχλ κηα ζεηξά απφ δεκφζηα έξγα θνζκηθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα31
30

Δ πφιε ηνπ Δξάθιεηνπ φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο πφιεηο έρνπλ ππνζηεί κηα
δηαδηθαζία θαηάηκεζεο κέζσ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ «ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ». Δ ζεκαληηθή
γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Κξήηεο ζηε Μεζφγεην ηελ θαηέζηεζε απφ πξντζηνξηθά ρξνληά κέρξη θαη ηηο
κέξεο καο έλα απφ ηα πην θνκβηθά ιηκάληα θαη δηακεηαθνκηζηηθνχο - ζηαζκνχο ηεο Μεζφγεηνπ. Δ
γεηηλίαζε ηεο πφιεο φκσο κε ην λεξφ, ην επζαιέο θαη γφληκν θξεηηθφ ηνπίν ε ζηξαηεγηθή ηεο
ηνπνζεζία είρε σο απνηέιεζκα λα ππνζηεί πνιπάξηζκεο επηδξνκέο. Δξάθιεηα, Βι Υάλδαθ, Υάλδαμ,
Κάληηα, Μεγάιν Κάζηξν, Δξάθιεην είλαη ηα νλφκαηα πνπ άθνπζε ε πφιε, απφ ηα βπδαληηλά ρξφληα
κέρξη θαη ζήκεξα. Σν θάζε φλνκα αληηζηνηρεί ζε κηα πνιηηηζκηθή θάζε ηεο πφιεο, ηε βπδαληηλή, ηελ
αξαβηθή, ηελ ελεηηθή, ηελ νζσκαληθή, ηε λενειιεληθή. Αηαρξνληθά κεηάβαζε δε απφ ηε κηα
πνιηηηζκηθή θάζε ζηελ άιιε ήηαλ έλα πέξαζκα απφ ην παιαηφ ζην λέν, κηα δηαδηθαζία κε «καθξά
δηάξθεηα» ζηελ νπνία ην ηζαγελέο θάζε θνξά ζηνηρείν βξέζεθε άιινηε ζε ψζκσζε θαη άιινηε ζε
ζχγθξνπζε κε ην επείζαθην ζηνηρείν. ηε πεξίπησζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θάζε θπξίαξρε νκάδα
δηεθδηθνχζε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο ζην ηφπν κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ κε ηελ
αλέγεξζε ζπκβνιηθψλ νηθνδνκεκάησλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη θνζκηθψλ πνπ δήισλαλ θάζε θνξά ηε
θπξίαξρε ηαπηφηεηα ηεο πφιεο. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο κειεηεηέο ηεο πεξηφδνπ ( Αεηνξάθεο 1986·
Georgopoulou1995) ν εθηελήο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ρψξνπ ηνπνζεηείηαη κε ηελ θαηάιεςε ηεο Κξήηεο
απφ ηνπο Βλεηνχο ην 1211.
Με ηελ άθημε ηνπο ζηνλ Υάλδαθα νη Βλεηνί γλσξίδνπλ φηη γηα λα ξηδψζεη ε κλήκε ζέιεη
έδαθνο,ζέιεη ηφπν.Δ άθημε ησλ Βλεηψλ ζηε Κξήηε ζπλνδεχεηαη απφ αλέγεξζε κλεκεηαθψλ θηηζκάησλ
κνλαζηεξηψλ, λαψλ , δεκνζίσλ θηηζκάησλ θαη νρπξσκαηηθψλ έξγσλ. Οη πιηθέο απηέο θαηαζθεπέο
ζπλέζεηαλ πνιιαπιέο πηπρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο εθηφο απφ ηε θάιπςε

πξαγκαηηθψλ

αλαγθψλ ηεο ελεηηθήο δηνίθεζεο είραλ αδηακθηζβήηεηα έλα ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα: ηε λνκηκνπνίεζε
ηεο παξνπζίαο ζην λεζί. Ώπφ ηελ άπνςε απηή ηα κλεκεηαθά θηίζκαηα ζπληζηνχζαλ ζχκβνιν ηεο
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δειψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ πνιηηηθή ηνπο παξνπζία ζην λεζί θαη ηελ λέα
εθθνζκηθεπκέλε αζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ ηφπνπ.

Σαπηφρξνλα ε αλέγεξζε ησλ

ιαηηληθψλ εθθιεζηψλ, αιιά θαη ε επαλάρξεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ νξζνδφμσλ
λαψλ, σο ηφπνη ιεηηνπξγίαο ηεο θαζνιηθήο Βθθιεζίαο, εμππεξεηνχζε θαη ηελ
απνδπλάκσζε ηνπ θνξέα ηεο

Οξζνδνμίαο, φπνπ ε ηζρχ ηνπ δελ πεξηνξίδνληαλ ζηε

ζθαίξα ησλ ζξεζθεπηηθψλ πξαγκάησλ, αληίζεηα δηαηεξνχζε ζπκπαγή ηελ ζπιινγηθή
κλήκε ηεο βπδαληηλήο παξάδνζεο, αιιά θαη ζηελνχο δεζκνχο κε ην παηξηαξρείν. Ο
Άγηνο Πέηξνο ησλ Ανκηληθαλψλ ηδξχεηαη σο θαζνιηθφο λαφο απφ ηνπο πξψηνπο κφιηο
αηψλεο ηεο ελεηηθήο θπξηαξρίαο32 ζην βνξεηνδπηηθφ άθξν ηνπ πξψηνπ νρπξνχ ηεο
πνιηθήο εμνπζίαο ηεο Βλεηίαο.

Ίζσο πην ραξαθηεξίζηεθεο πεξηπηψζεηο ελεηηθψλ κλεκεηαθψλ

θηηζκάησλ ηεο Κάληηα φπνπ ε αξρηηεθηνληθή ππήξμε εμππεξεηηθή ηεο πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο ησλ
Βλεηψλ ήηαλ αλέγεξζε ιαηηληθψλ εθθιεζηψλ θαη κνλαζηεξηψλ θαη ζρεηίδνληαλ κε ηνλ θφβν ησλ
επαλαζηάζεσλ απφ ην ληφπην ζηνηρείν πνπ ζπζπεηξψλνληαλ γχξσ απφ ηελ Βθθιεζία.
Ώπφ ηα πξψηα κλεκεηαθά θηίζκαηα πνπ αλάγεηξαλ νη λένη άπνηθνη ηνπ λεζηνχ κε ηε ρνξεγία
κάιηζηα ηεο Μεηξφπνιεο ήηαλ ν λαφο αθηεξσκέλνο ζην πξνζηάηε ηνπο ηνλ Άγην Μάξθν. Δ αλέγεξζε
ηνπ λανχ μεθίλεζε ην 1239 ζε ζπλελλφεζε ησλ βέλεησλ απνηθψλ ηεο Κξήηεο κε ηνλ πνληίθηθά.
Δ ηξίθιηλε βαζηιηθή ηνπ Ώγίνπ Μάξθνπ νηθνδνκήζεθε απέλαληη απφ ην Ανπθηθφ αλάθηνξν, ζην πην
θεληξηθφ ζεκείν ηεο πφιεο. Ώληίζηνηρα κε ηνλ Άγην Μαθξφ ηεο Βλεηίαο ,θαη ν θαληηαλφο λαφο ηνπ
Άγηνπ Μάξθνπ θαηείρε ζεκαληηθή ζέζε ζηελ θνηλσλία ηεο επνρήο ηεο Δλεηηθήο θπξηαξρίαο. Βδψ
αλαιάκβαλαλ, κε θάζε επηζεκφηεηα, ηα θαζήθνληά ηνπο φινη νη άξρνληεο θαη αμησκαηνχρνη θη εδψ
δεηνχζε ηελ πξνζηαζία ηνπ Ώγίνπ ν απιφο ιαφο. ηνλ ίδην ρψξν εληαθηάδνληαλ κέζα ζε ζαξθνθάγνπο
κε αλάγιπθεο παξαζηάζεηο νη δνχθεο θαζψο θαη κέιε ηεο επίζεκεο αξηζηνθξαηία.( Geprgopoulou,
1995).
32

Ήδε απφ ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 13νπ αηψλα (1211) νη ΐελεηνί θαηλφηαλ απνθαζηζκέλνη

λα θαηαζηήζνπλ ηε Κξήηε ηζρπξφηαηε βάζε γηα ην εκπνξηθφ ηεο δίθηπν ζηελ Ώλαηνιηθή Μεζφγεην.
Έηζη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν εδξάδνληαλ ην κηθξφ βπδαληηλφ πφιηζκα ηνπ Υάλδαθα αλαπηχζζεηαη ζηε
ιακπξφηεξε πξσηεχνπζα ηεο Κξήηεο ηε ΐελεηία ηεο Ώλαηνιήο( Αεηνξάθεο 1986: 104) ελψ νιφθιεξν
ην λεζί γίλεηαη Regno di Candia. Πξηλ αθφκα εδξαηψζνπλ ηε θπξίαξρνη ηνπο νη ΐελεηνί αξρίδνπλ λα
νξγαλψλνπλ ηε δηνίθεζε ηνπο .Έλα ζχζηεκα ζπγθεληξσηηθφ απζηεξήο πεηζαξρίαο έθαλε αηζζεηφ ηνλ
ην θξαηηθφ έιεγρν θαη ηε βελεηηθή θπξηαξρία.Σν βαζίιεην ηεο Κξήηεο ρσξίδεηαη ζε έμη εμαξρίεο
ζχκθσλα κε ην δηνηθεηηθφ πξφηππν ηεο Μεηξφπνιεο Τπεχζπλνο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο θαη
νηθνλνκηθή θαη πνιίηηθε δσήο ηνπ λεζηνχ ήηαλ απεζηαικέλνο απφ ηε ΐελεηία Ανχθαο κε δπν
ζπκβνχινπο κε έδξα ην Υάλδαθα. Δ αζθάιεηα θαη άκπλα έγηλαλ αληηθεηκελν μερσξηζηνχ
ελδηαθέξνληνο. Ξαλζνπδίδεο, 1939:10-11). Γηα λα εληζρχζεη ηα ζρέδηα ηεο πξνρσξεί ζηνλ επνηθηζκφ
ηνπ λεζηνχ κε ηε κνξθή ζπζηήκαηνο ζηξαηησηηθήο απνίθεζεο .(Αεηνξάθεο ,1986:166) . Kαηά ην
πξψην απνηθηζκφ 132 επγελείο ή ηππφηεο θαη 48 δεκνηηθνί ή πεδνί( Αεηνξάθεο,1986 :167) ζα θιεζνχλ
απφ ηελ Γαιελνηάηε λα ζηειερψζνπλ ηελ δηνηθεηηθή ζηξαηησηηθή ηεξαξρία. Παξά ηνπο
επαλεηιεκκέλνπο απνηθηζκνχο νη ΐελεηνί δελ μεπέξαζαλ ηηο 10.000 ςπρέο. ηνπο λεναθηρζέληεο
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πφιεο πεξηβφινπ ηεο πφιεο απφ ην Σάγκα ησλ Ανκηληθαλψλ33 πνπ καδί κε ην ηάγκα
ησλ Φξαγθηζθαλψλ απνηέιεζαλ ηελ πνιηηνθπιαθή ηεο Καζνιηθήο εθθιεζίαο κε
ζεκαληηθή παξνπζία ζηα ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηθά ηνπ Υάλδαθα θαη φρη κφλν34. Δ
αθηέξσζε ηνπ θαζνιηθνχ ζηνλ Ώγ. Πέηξν Μάξηπξα έγηλε κεηά ην 1253, έηνο θαηά
ην νπνίν ε Ρσκαηνθαζνιηθή εθθιεζία αλαθήξπμε ηνλ ηειεπηαίν σο Άγην.
δφζεθε γή ε νπνία είρε αθαηξεζεί απφ λφκηκνπο ηδηφθηεηεο .Αεκηνπξγήζεθαλ πεξίπνπ 200 θένπδα
φπνπ θάζε θένπδν είρε νξηζκέλε έθηαζε γεο κηα ε πεξηζζφηεξεο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο θαη έλα
ζχζηεκα δνπινπαξνίθσλ νη φπνηνη εξγάδνληαη ζε απηφ .
33

Οη αξραηνιφγνη Υξφλάθε –Καινκνηξάθεο γξάθνπλ γηα ην ηάγκα ησλ Ανκηληθαλψλ :«ην

ηάγκα ησλ Ανκηληθαλψλ ηδξχζεθε ην 121633 απφ ηνλ Άγην Ανκίληθν θαη απνηέιεζε καδί κε ην ηάγκα
ησλ Φξαγθηζθαλψλ ηε λέα πνιηηνθπιαθή ηεο Καζνιηθήο εθθιεζηάο κε ζεκαληηθή παξνπζία ζηα
ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηθά ηεθηελφκελα ηεο Βπξψπεο κέρξη θαη ηνλ 18ν αηψλα»( ΐraunels 1993 ζην
Υξνλάθε-Καινκνηξάθεο 2004).
34

Ο Le Goff (1993:128 ) επηζεκαίλεη φηη « ν ράξηεο ησλ θξαγθηζθαλψλ θαη δνκηληθαλψλ

νίθσλ ζην ηέινο ηνπ 13νπ αηψλα είλαη ν ράξηεο ησλ πφιεσλ ηεο Υξηζηηαλνζχλεο». Σα ηάγκαηα απηά
ζπληζηνχζαλ ηελ πξνπαγαλδηζηηθφ κέζν ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο.» Ο ζενινγηθνο πξνζαλαηνιηζκφο
ησλ ηαγκάησλ ήηαλ εθαξκνγή ηνπ θαλφλα ηνπ Ώγίνπ Ώπγνπζηίλνπ κε ζηφρν ηελ επαλαθνξά ησλ
αηξεηηθψλ ζην δξφκν ηεο νξζνδνμίαο κε ινγνχο αιιά θαη ηελ άζθεζε ηεο θηψρεηαο γηα απηφ ηφζν ην
ηάγκα ησλ δνκηληθαλψλ φζν θαη ησλ θξαγθηζθαλψλ είραλ ραξαθηεξηζηεί σο επεηεηαθά. Δ πξσηνηππία
ησλ ηαγκάησλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη έλζθνπα απεπζχλνληαλ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ζην φπνην
κάιηζηα αλέπηπζζαλ πάληνηε

ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο πνιηηηθέο αξρέο ηνπ εθάζηνπ ηφπνπ(

Hinnebusch 1966 ζην Υξνλάθε-Καινκνηξάθεο 2004 ) .
Ώλαθνξηθά κε ηε Κξήηε ε εγθαηάζηαζε ησλ Ανκηληθαλψλ ζεκεηψλεηαη ιίγν κεηά ηελ ίδξπζε
ηνπ ηάγκαηνο θαη ελψ ε Κξήηε δηαλχεη ηε ηξίηε δεθαεηία ππφ ελεηηθή θπξηαξρία. Δ άθημε ηνπ
ηάγκαηνο ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ην 1228.πσο επηζεκαίλεη ν Καζαπηδεο (2001 :6) ζην θαηάινγν ηνπ
1228 κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ κνλψλ ηεο λέαο Ανκηληθαλήο επαξρίαο ηεο Βιιάδαο αλαθέξεηαη
ε χπαξμε κνλήο ζην Δξάθιεην κε ηελ έλλνηα κάιινλ ηεο κνλαζηεξηαθήο θνηλφηεηαο. Χζηφζν ν
ίδηνο κειεηεηήο ππνζηεξίδεη φηη (1996) ε πξψηε ζπγθεθξηκέλε κλεία
έηνο φπνπ παξαρσξήζεθε

ζην ηάγκα αλάγεηαη ην 1248

ζην δνκηληθαλνχο κνλάρνπο δεκφζηα έθηαζε γεο εληφο ηνπ Υάλδαθα κε

ζθνπφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κνλάρσλ ζην αζηηθφ ηζηφ ηεο Κάληηα. Κχξην ππξήλα ηεο κνλαζηεξηαθήο
εγθαηάζηαζεο απνηέιεζε ην βνξεηνδπηηθφ άθξν ηνπ πξψηνπ νρπξνχ ηεο πφιεο πεξηβφινπ ηεο πφιεο.
χγρξνλνη κειεηεηέο ηεο ελεηηθήο πεξηφδνπ(Γεσξγφπνπινπ 1992) δηαηείλνληαη φηη ε επηινγή ηνπ
ηφπνπ

εγθαηάζηαζεο δελ είλαη ηπραία αιιά ελέρεη ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. πσο επηζεκαίλεη ε

Γεσξγφπνπινπ ( Georgopoulou, 1992 ζην Υξνλάθε –Καιφκνηξεο, 2002) ε επηινγή ηνπ ελ ιoγσ
ρψξνπ εθθξάδεη ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα ησλ δνκηληθαλψλ γηα παξνπζία κέζα ζηνλ αζηηθφ ρψξν, αιιά
θαη γηα ηε δεκηνπξγία

αληηζηνηρίαο

κε ηε κνλή ηνπ

Ώγίνπ Φξαγθίζθνπ πνπ βξηζθφηαλ

αληηδηακεηξηθά.
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Ώπφ ηηο αξρέο ηεο ίδξπζεο ηεο ε κνλή ζπλδέζεθε ζηελά κε πνιηηηθέο αξρέο ηνπ
ηφπνπ. ε αξραία ιίζηλε επηγξαθή ζψδνληαη νλνκαζίεο απφ επηθαλείο νηθνγέλεηεο
ηεο ελεηηθήο αξηζηνθξαηίαο, νη φπνηνη δψξηζαλ ρξήκαηα γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λανχ.
Ο λαφο κάιηζηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο Βλεηνθξαηίαο απνηεινχζε ζεκείν
ζπγθέληξσζεο πνιηηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ εγεηψλ ηεο πφιεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζην
εζσηεξηθφ ηνπ Νανχ αιιά θαη εμσηεξηθά, πεξηκεηξηθά ησλ ηνίρσλ, γίλνληαλ ηαθέο
επηθαλψλ πνιηηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ εγεηψλ ηεο πφιεο (Υξνλάθε-Καινκνηξάθεο
2004).
ηνπο φςηκνπο ρξφλνπο ηεο ΐελεηνθξαηίαο (κέζα ηνπ 17νπ αηψλα) ν λαφο
εηηκάην πνιχ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο. Δ κνλή απνηεινχζε ζαπκαηνπξγφ
πξνζθχλεκα. Πεξηείρε άγηα ιείςαλα κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηνπ Άγηνπ Ανκίληθνπ θαη
Θσκά Ώθηλάηε. Θεσξείην επίζεο ζαπκαηνπξγφο γηα ηα άξξσζηα βξέθε θαη φζνπο
ππέθεξαλ απφ ππξεηφ. Με ηελ νξηζηηθή θαηάιπζε ηνπ Υάλδαθα (1669)

35

απφ ηνπο

Οζσκαλνχο ν θαληηαλφο λαφο ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ, αθνινπζεί ηελ ηχρε φισλ
κλεκεηαθψλ ζξεζθεπηηθψλ θαη θνζκηθψλ θηηζκάησλ θαη κεηαηξέπεηαη ζε ηέκελνο, ζε
ζχκβνιν ηεο κνπζνπικαληθήο ζξεζθείαο, αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ Sultan Ibrahim
θαη φιε ε ζπλνηθία πήξε ην φλνκά ηνπ.
Ώπφ ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα

ε κνλή δέρηεθε αθφκα έλα ρηχπεκα απφ ηνλ

εγθέιαδν θαη ππέζηε λέα κεγάιε θαηάξξεπζε ηνπ νηθνδνκήκαηνο. Ώλ θαη
αθνινχζεζαλ εθηεηακέλεο θαηαζθεπέο ην κνλαζηεξηαθά θηίζκαηα εξεηπψζεθαλ
πιήξσο θαη δελ θαηνίθεζαλ μαλά(ν.π) .
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα κε ηελ έιεπζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο ην άιινηε
θαληηαλφ
νζσκαληθφ

κνλαζηήξη ζεσξήζεθε ξππαξφ εμαηηίαο ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ κε ην
παξειζφλ. ην θηίζκα απνδίδνληαη ρξήζεηο ηεηξηκκέλεο, φπσο ε

ιεηηνπξγία παγνπνηείνπ θαη πνηνπνηίαο, ρπηήξην, θηλεκαηνγξάθνο, μπινπξγείν.
Ώπφ ην 1943 ην θηίζκα πεξηέξρεηαη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ελνξίαο ηνπ Εεξνχ
Νανχ Ώγίνπ Αεκήηξηνπ κεηά ηελ αγνξά ηνπ σο αληαιιάμηκν απφ ην θξάηνο. ην
θηίζκα εθθηλά λα ηειείηαη κηα ππαίζξηα ιεηηνπξγία ην ρξφλν απφ κηα νκάδα θαηνίθσλ
ηεο ελνξίαο ηνπ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ, πξνο ηηκή ησλ Ώγίσλ Πέηξνπ θαη Παχινπ, ελψ
35

Με ηελ νξηζηηθή θαηάιπζε ηνπ Υάλδαθα (1669) νη απφ ηνπο Οζσκαλνχο ε Κξήηε
κεηαβαίλεη απφ θενπδαξρηθνχ ηχπνπ δηνηθεηηθή νξγάλσζε ζηε κνπζνπικαληθή ηχπνπ νξγάλσζε.
Γίλεηαη εγηαιέηη (επαξρία)-αξγφηεξα νλνκάδεηαη βηιαγηέη- δηνηθνχκελε απφ έλα γεληθφ δηνηθεηή, ηνλ
βαιή. Σν εγηαιέηη ηεο Κξήηεο δηαηξέζεθε ζε ηξεηο κηθξφηεξεο δηνηθεηηθέο κνλάδεο, ηα ζαληδάθηα
(δηακεξίζκαηα), ησλ Υαλίσλ, ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ηεο Κάληηαο. Σν ζαληδάθη ηεο Κάληηαο επέιεμε ν
βαιήο γηα θχξηα έδξα ηνπ κέρξη θαη ην 1850 φπνπ ε πξσηεχνπζα ηεο Κξήηεο κεηαθέξζεθε ζηα
Υαληά(Αεηνξάθεο1986)
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ηαπηφρξνλα ζηνλ θαζνιηθφ ηεο κνλήο ιεηηνχξγεη ην μπινπξγείν Ώλαγλσζηάθε. Σν
1947 αλαθεξχζζεηαη ζε κλεκείν, ελψ 25

ρξφληα κεηά

μεθηλνχλ νη πξψηεο

αλαζηεισηηθέο ελέξγεηεο κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Β.ΟΣ, νη νπνίεο δηαθφπηνληαη
έιιεηςε πφξσλ. Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο μεθίλεζαλ

κφιηο ην 1993 κε ηε

ππαγσγή ηεο αλαζηήισζεο σο επελδπηηθφ ζρέδην ηεο ηνπηθήο ελνξίαο θαη λφκηκε
δηθαηνχρνπ ηνπ θηίζκαηνο απφ ην 1943 ζην αλαπηπμηαθφ επξσπατθφ πξφγξακκα
(Μ.Ο..Π)

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε

13ε Β.ΐ.A. Οη αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο

δηήξθεζαλ 17 ρξφληα θαζψο ε αλαζηήισζε ηνπ έξγνπ νινθιεξψζεθε ην 2010.
Δ νξηζηηθή ρξήζε ηνπ ηζηνξηθνχ θειχθνπο είλαη αθφκα ζπδεηήζηκε απφ ηνπο
δηεθδηθεηέο ηνπ κλεκείνπ: α) ηελ 13ή Βθνξία ΐπδαληηλψλ Ώξραηνηήησλ, δειαδή ην
γξαθεηνθξαηηθφ θνξέα πνπ έρεη ηελ πςειή θπξηφηεηα ηνπ κλεκείνπ βάζεη ηνπ
ειιεληθνχ πληάγκαηνο θαη ηνπ Ώξραηνινγηθνχ Νφκνπ 2002, β) ην Αήκν Δξαθιείνπ
ν φπνηνο απφ ην 1980 αλαδεηθλχεηαη ζε ζεκαληηθφο εηαίξνο ζηελ πνιηηηζηηθή
πνιηηηθή κέζσ ησλ θξαηηθψλ ζεζκνζεηήζεσλ πνπ δηεχξπλαλ ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ
ΟΣΏ36 ( Αεκνηηθήο θαη Ννκαξρηαθήο) γηα ηα ζέκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη πνιηηηζκηθήο
θιεξνλνκηάο δίλνληαο ηνπο ιφγν, ηφζν ζηελ παξαγσγή θαη αλαπαξαγσγή ηνπ
ζχγρξνλνπ πνιηηηζκηθνχ γίγλεζζαη, φζν θαη γηα ζηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ
πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ, (γ) ηεο Ώξρηεπηζθνπήο Κξήηεο θαη ηεο ελνξίαο απηήο, ηνλ
Άγην Αεκήηξην Ληκέλνο Δξάθιεηνπ, ηδηνθηήηε ηνπ
αγνξάο

ηνπ

απφ

ην

Αεκφζην

ην

1943.(βι.

ηζηνξηθνχ θηίζκαηνο βάζεη
Πσιεηήξηνλ

αθηλήηνπ:

αξηζκ.6018/23/3/43).
Παξά ηηο απνθιίζεηο ηνπο ζην πψο ζέινπλ λα αμηνπνηήζνπλ ην ρψξν, ηφζν νη
εξσηψκελνη απφ ηελ πιεπξά ηεο Ώξραηνινγίαο, φζν θαη ν Αήκν ππνζηεξίδνπλ ηε
πξσηίζησο ηελ κνπζεηαθή ιεηηνπξγία ηνπ θηίζκαηνο.

36 36

ΐι. Ν. 1270/1982 θαη 1416/1984 θαη ηελ επαθνινπζήζαζα θσδηθνπνίεζε ηνπ 1985 (Π.Α.
76/1985 )φπνπ αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο κε πνιηηηζκηθά θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα αξκνδηφηεηεο ησλ
Σνπηθψλ Ώπηνδηνηθήζεσλ: Π.Υ.αξζ.24 Π.Α.78/1985 αξζ. παξ. δ: Δ ίδξπζε θαη ε θξνληίδα γηα ηε
ιεηηνπξγία πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θέληξσλ (βηβιηνζεθψλ, κνπζείσλ, Πηλαθνζεθψλ,
θηιαξκνληθψλ, ζεάηξσλ). Με ηνλ Ν. 2218/1994 πνπ εηζάγεη ζηε Βιιάδα ην ζεζκφ ηνπ δεχηεξνπ
βαζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο – («Ίδξπζε Ννκαξρηαθήο Ώπηνδηνίθεζεο, ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ γηα
ηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθέξεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο") εληζρχνληαη θαη δηεπξχλνληαη
νη αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΏ γηα ηα ζέκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ελψ
εκπιέθνληαη θαη νη Ννκαξρηαθέο Ώπηνδηνηθήζεηο. Με ηνλ Νέν Κψδηθα ηεο Σνπηθήο Ώπηνδηνίθεζεο
(Νφκνο 3463 (ΦΒΚ 114 Ώ / 8-6-2006), νη Βπηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ζέκαηα ηνπ Πνιηηηζκνχ
κεηαηξάπεθαλ ζε Αεκνηηθέο ή Κνηλνηηθέο Κνηλσθειείο Βπηρεηξήζεηο ΟΣΏ ( αξζξ..252, παξαγξ.1 θαη
4). Ώπηή ε εμέιημε δελ ιεηηνπξγεί απαξαίηεηα θαη ππέξ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ζχγρξνλεο
αλαπαξαγσγήο ηνπ θαζψο δείρλεη φηη ν πνιηηηζκφο αληηκεησπίδεηαη πεξηζζφηεξν σο δηαρεηξίζηκν
«εκπφξεπκα» ζε κηα αλνηρηή αγνξά γη΄απηφ θαη πνιχο ιφγνο γίλεηαη γηα ην πνιηηηζηηθφ κάξθεηηγθ.
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ζνλ αθνξά ηνπο εξσηψκελνπο απφ ηελ Ώξραηνινγία, εθείλνη πξνζβιέπνπλ
ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ θηίζκαηνο θπξίσο σο βπδαληηλφ κνπζείν, ζην πξναχιην ρψξν
ηνπ νπνίνπ

κπνξεί λα

επηηξαπεί

ε

πεξηζηαζηαθή δηεμαγσγή ιαηξεπηηθψλ

εθδειψζεσλ, έμσ φκσο απφ ην θηίξην. ζνλ αθνξά ηελ Αεκνηηθή Ώξρή, απνδέρεηαη
ην αίηεκα ηεο ηνπηθήο ελνξίαο λα αζθεί ηελ ζξεζθεπηηθή ιεηηνπξγία εληφο ηνπ
θηηξίνπ, αξθεί λα ηεο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ην ρψξν σο εθζεζηαθφ θαη
ζπλαπιηαθφ ρψξν. Ώπφ ηε πιεπξά δε ηεο Βθθιεζίαο ε πξσηνθαζεδξία δίλεηαη ζηελ
ζξεζθεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ. Τπνζηεξίδεη, επίζεο, ηεο αμηνπνίεζε ηνπ σο
δηνξζφδνμν ζπλεδξηαθφ θέληξν, ελψ επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ, φπσο μελαγήζεηο, νκηιίεο θαη ζπλαπιίεο αξθεί λα είλαη ρξηζηηαληθνχ
πεξηερνκέλνπ.
ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ εθάζηνηε θνξέα θπξίαξρν εξγαιείν απνηειεί ε
ρξήζε ηεο επίζεκεο Εζηνξίαο. Ώλ θαη ε επίζεκε Εζηνξία παξαδνζηαθά παξαπέκπεη
ζε κηα γξαθεηνθξαηηθή εξκελεία, ζηνλ νπνίν πξσηαξρηθφ ιφγν έρεη ε επηζηήκε ηεο
Ώξραηνινγίαο- ε πεηζαξρία, δειαδή πνπ ιεηηνπξγεί βάζεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο σο
αλαηξνθνδφρνο ηεο επηζηήκεο ηεο Εζηνξίαο-ε Εζηνξία δελ απνξξίπηεηαη θαη απφ ηνλ
αληίπαιν δηεθδηθεηή, ηελ ηνπηθή Βθθιεζία. Οη εκπιεθφκελνη επίζεο θνξείο
επηθαινχληαη έλλνηεο φπσο ην παξειζφλ θαη ηελ ηζηνξία

πξνζδίδνληαο ηνπο

πεξηερφκελα, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηα δηθά ηνπο αηηήκαηα.
ηφρνο ινηπφλ ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ππθλά ηα επηρεηξήκαηα θαη
ηηο

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θνξείο γηα ηελ νηθεηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ

θνπφο επίζεο είλαη, κέζσ κηαο θνηλσληθνηζηνξηθήο πιαηζίσζεο ησλ επεηζνδίσλ, λα
επαιεζεπηεί ή φρη φηη

ε αλάδπζε ηεο αληηλνκίαο αλάκεζα ζηε ζξεζθεπηηθή ή

ηζηνξηθή ηαπηφηεηα ελφο ηφπνπ δελ πξνθχπηεη απζφξκεηα θαη δελ είλαη ηζηνξηθά
κεηέσξε. Ώλη‟ απηνχ
επαλαθαζνξίδεηαη

ε αληηλνκία απηή

δηακνξθψλεηαη,

νξίδεηαη,

θαη

ζε ζρέζε κε ηηο εθάζηνηε ηζηνξηθέο-θνηλσληθέο-πνιηηηθέο

ζπγθπξίεο θαη ζπκβάληα.

5.2. Εεηήκα Δπηζηεκνινγίαο θαη Μεζνδνινγίαο θαη Πεγώλ
Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη κηα εξεπλεηηθή ζχλζεζε,
ε νπνία λα ζπλδπάδεη ηελ ηζηνξία, ηελ αλζξσπνινγία θαη ηελ αξραηνινγία, κε
επίθεληξν ηελ αλζξσπνινγία θαη κε ζπκπιεξσκαηηθνχο άμνλεο αλαθνξάο ηηο άιιεο
δπν επηζηεκνληθέο πεηζαξρίεο. ην ζπγθείκελν απηφ ν θνηλσληθφο εξεπλεηήο δελ
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επηδηψθεη ζην λα ειέγμεη ή λα πξνβιέςεη ην λφεκα θαη ηε ζεκαζία, αιιά λα ηα
εμεηάζεη θαη λα θαηαλνήζεη, ηφζν ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε δπλακηθή θχζε ησλ
δξψλησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο πνιηηηζηηθνχ πιαηζίνπ, φζν θαη ηηο
πνηθίιεο ηδηνπνηήζεηο θαη πξνβνιέο ηνπ πνπ έρεη ν ίδηνο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν
ηεο εξεπλάο ηνπ (Taylor 2001). Βπηζηεκνινγηθά ε εζλνγξαθηθή καο έξεπλα
εληάζζεηαη ζηε παξάδνζε ησλ πνηνηηθψλ εξεπλψλ. Μεζνδνινγηθά, ε ηεθκεξίσζε
ησλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο πξνήιζε απφ ηελ ζπλχθαλζε ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ, πνπ
έρεη ζπιιερζεί θαηά ην πξφηππν ηεο εζλνγξαθηθήο παξάδνζεο κέζσ επηηφπηαο
έξεπλαο θαη πεξηιακβάλεη πιηθφ: απφ i) επηηφπηα απηνςία, ii) εκηδνκεκέλεο
ζπλεληεχμεηο κε πξφζσπα –θιεηδηά, iii) ζπδεηήζεηο κε επηζθέπηεο θαη πξνζθπλεηέο
θαζψο θαη κειέηε, iv) πιηθφ πνπ αλάγεηαη ζην ρψξν ηεο Οπηηθήο Ώλζξσπνινγίαο,
φπσο θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη βηληενζθφπεζε.v) πξαγκαηνινγηθφ πιηθφ πνπ
ζπγθεληξψζεθε απφ αξρεηαθή έξεπλα. Ώλαθνξηθά κε ηελ αξρεηαθή έξεπλα,
εμαηξεηηθά γφληκε απνδείρζεθε ε ζπλδξνκή εηεξφθιηηνπ πξαγκαηνινγηθνχ πιηθνχ,
ην νπνίν κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:
Σχπνο ηνπηθφο
Σν πιηθφ πνπ ζπιιέμακε απφ ηελ αξρεηαθή έξεπλα ζηνλ ηνπηθφ ηχπν πξνήιζε
απφ ηέζζεξηο επξείαο θπθινθνξίαο ηνπηθέο εθεκεξίδεο: «Αιιαγή», «Μεζφγεηνο»,
«Νέα Κξήηε»,« Σφικε», «Παηξίο». Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ηζηνξηθνχ άμνλα ηεο
έξεπλαο

επηιέμακε

θαη εμεηάζακε ηελ εθεκεξίδα «Διεχζεξε θέςεο» ε νπνία

εθδίδεηαη απφ ηνλ ληφπην ιφγην θαη ηζηνξηνδίθε Α. Μνπξέιν ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο
ηνπ 20νπ αηψλα, ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ηελ αλππαξμία πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ησλ
κεζαησληθψλ κλεκείσλ ζηελ πφιε, ηελ κνλνκεξή πξνζηαζία ησλ κηλσηθψλ κλεκείσλ
θαη ην αίηεκα ησλ ηφηε δηαλννπκέλσλ ηεο επνρήο γηα ηνλ εμσξατζκφ θαη
εθζπγρξνληζκφ ηεο πφιεο.
Αζελατθφο ηχπνο
Ώπφ ηνλ αζελατθφ ηχπν εμεηάζηεθαλ δπν εθεκεξίδεο ηα «Νέα» θαη ε
«Καζεκεξηλή» θαηά ην 2009.ην δήηεκα ησλ εγθαηλίσλ ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ», ζην νπνίν
θαη απνηππψλεηαη κηα ακθηζπκία ζρεηηθά κε ηηο ρξήζεηο.
Αξρείν Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο
Ώπφ ην αξρείν ηεο 13ήο Βθνξίαο ΐπδαληηλψλ Ώξραηνηήησλ εμεηαζηήθαλ

ε

αιιεινγξαθία ηεο ηνπηθήο Βθνξίαο πξνο ηελ Εεξά Ώξρηεπηζθνπή Κξήηεο, πξνο ην
Αήκν Δξαθιείνπ, ηα αηηήκαηα ηεο Τπεξεζίαο θαη ηεο Βπηηξνπήο Ώλαζηήισζεο ηνπ
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Νανχ, πξνο ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ κε ζέκα ηε δηάζσζε ηνπ κλεκείνπ. πξαθηηθά
ζπλεδξηάζεσλ ηεο Βπηηξνπήο Ώλαζηειψζεσο ηνπ Νανχ, κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ
θηίζκαηνο, θαζψο θαη ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο ηδηνθηεζίαο ηνπ θηίζκαηνο ηνπ
1943. Δ ζπλεηζθνξά ησλ ελ ιφγσ πεγψλ είλαη ζεκαληηθή. Σα έγγξαθα πνπ
πεξηιακβάλνληαλ ζηνπο ππεξεζηαθνχο αξρεηαθνχο θάθεινπο ζπληζηνχλ πξσηίζησο
κηα πεγή πξσηνγελνχο πιεξνθφξεζεο πνπ κέζσ ηεο πεξηερφκελεο ηνπο παξάζεζεο
επέηξεςαλ ηελ θαηαλφεζε

ηεο ππφξξεηεο αλ φρη έθδειεο θχζεο ηεο δηακάρεο

ηνπηθήο Βθθιεζίαο κε ηελ Ώξραηνινγία.
πλεληεχμεηο
Πέξαλ ησλ γξαπηψλ πεγψλ, γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο
ρξεζηκνπνηήζεθε πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο
ζπλέληεπμεο. Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ζπλέληεπμε είλαη ν ιφγνο. Ο ιφγνο σο
πξσηαξρηθφ εξγαιείν ησλ ζπλεληεχμεσλ εθιακβάλεηαη σο ην πξσηαξρηθφ κέζν
θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Silverman 2000: 821).
Με βάζε ηα ζεσξεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αιιά θαη ηεο
ηδηαίηεξεο θπζηνγλσκίαο ησλ ππνθεηκέλσλ- εξσηψκελσλ(elites ) 37σο θαηαιιειφηεξε
κέζνδνο γηα ηελ ζπιινγή ησλ πξνθνξηθψλ δεδνκέλσλ θξίζεθε ε εκηδνκεκέλεο
άκεζε ζπλέληεπμε θαηά πξφζσπν, κε αλνηρηέο εξσηήζεηο ππφ κνξθή ζπδήηεζεο.
Κξηηήξην επηινγήο ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ ππήξμε ε επηδίσμε ηεο εθδίπισζεο κηαο
ειεχζεξεο, καθξνζθεινχο θαη ζε βάζνο αλαθνξάο ηνπ ιφγνπ εξσηψκελσλ γηα ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο ζηάζεηο, θαη ηδενινγίεο πνπ εθδειψλνπλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ
ρξήζεσλ ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ.
Με ηα ιφγηα ηνπ Silverman (2000: 821): «ε ζπλέληεπμε κε αλνηρηέο εξσηήζεηο
πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ελφο γλήζηνπ βιέκκαηνο ζηελ ςπρή ηνπ άιινπ ή ηνπιάρηζηνλ
έλαλ δηάινγν θαηά ηνλ νπνίν ζπλεληεπθηήο θαη ν εξσηψκελνο πξνζθέξνπλ ακνηβαία
θαηαλφεζε θαη ππνζηήξημε» ην ζπγθείκελν απηφ νη εξσηψκελνη αθεγνχληαη ηζηνξίεο
πεξηγξάθνληαο ηνλ δηθφ ηνπο θφζκν, κέζσ ηνπ νπνίσλ ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα
εθκαηεχζεη γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ «πξαγκαηηθφηεηα» (ν.π:ζει 821-823).
H ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο έιαβε ρψξα θαηά ην δηάζηεκα
ηνπ Εαλνπαξίνπ 2011–επηεκβξίνπ ηνπ 2012. Σν δείγκα ησλ εξσησκέλσλ
θαζνξίζηεθε ηφζν κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη ησλ
37

Γηα ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο ειίη βι. ζην Μεζνδνινγηθνί
Πξνβιεκαηηζκνί
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δεκνζηεπκάησλ ηνπηθνχ ηχπνπ, φζν θαη κε ηηο ππνδείμεηο απφ πξφζσπσλ–θιεηδηψλ,
πνπ θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή Ώγ. Αεκήηξηνο, ηφπνο νπνχ γεηηληάδεη, αιιά θαη
ππάγεηαη σο ελνξηαθφο λαφο ην ππφ κειέηε θηίζκα. Γηα ιφγνπο εζηθήο δενληνινγίαο
επηιέμακε δηαηεξήζνπκε ηελ αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ παξφηη ε πιεηνςεθία καο
πξνέηξεςε λα γλσζηνπνηήζνπκε ηελ επσλπκίαο ηνπο ζην εξεπλεηηθφ καο εγρείξεκα.
Καζψο ε ρξήζε κφλν ηνπ θχινπ θαη ηνπ επαγγέικαηνο

δελ ήηαλ αξθεηή λα

δηαθξίλνπκε ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο επηιέμακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη αξρηθά
γξάκκαηα, ηα νπνία φκσο δελ παξαπέκπνπλ ζηελ επσλπκία ηνπο.
Βηδηθφηεξα, ην δείγκα απφ ηελ κεξηά ηεο Ώξραηνινγίαο απαξηίδεηαη απφ ηξεηο
εξσησκέλνπο. Ώπφ πιεπξάο ηνπ ζεζκνχ ηεο ηνπηθήο Ώξρηεπηζθνπήο ηνπο
πιεξνθνξηνδφηεο απνηειέζαλ δπν ηεξαηηθά πξφζσπα.
Ώπφ κεξηάο, δε, ηνπ Αήκνπ Δξαθιείνπ ην δείγκα απνηειείην απφ έλαλ άλδξα
ηνλ (Α.Κ) .
Ο ρψξνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλέληεπμεο θαζνξίδνληαλ πάληνηε απφ ηνπο
εξσηψκελνπο. Καηά θαλφλα ν ρψξνο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ ν
εξγαζηαθφο ρψξνο ηνπο ρψξνο. ιεο νη ζπλεληεχμεηο ερνγξαθήζεθαλ εθηφο απφ δπν
ε νπνίνη θαη δελ ήζειαλ. ηελ πεξίπησζε απηή θξαηήζεθαλ γξαπηέο ζεκεηψζεηο. Δ
ερνγξάθεζε ζεσξήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα σο ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο
θαηαγξαθήο ηνπ ιφγνπ ησλ εξσησκέλσλ,

θαζψο δελ επεξεάδεη ρξνληθά ή κε

δηαθνπέο ηνλ νκηιεηή, νχηε ηε ζπγθέληξσζε ηεο εξεπλήηξηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπλέληεπμεο. Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ερνγξάθεζε θπζηθά απνηέιεζε ε
ζπλαίλεζε ηνπ θάζε εξσηψκελνπ. Δ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θπκαίλεηαη απφ 15
ιεπηά κέρξη 1 ψξα θαη 10 θαη ιεπηά.
Δ επίδξαζε ηνπ καγλεηνθψλνπ επεξέαζε ηηο αθεγήζεηο ησλ εξσησκέλσλ θαη
απηφ θαίλεηαη άκεζα ζηε ζπλέληεπμε κε ηνλ πνιηηηθφ εθπξφζσπν ηνπ Αήκνπ
Δξάθιεηνπ, ν νπνίνο είρε κάιηζηα πξνεηνηκάζεη γξαπηά ηηο απαληήζεηο ησλ
εξσηεκάησλ πνπ είρα απνζηείιεη ζηελ γξακκαηεία ηνπ Αήκνπ, σο απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπλέληεπμεο(βι. ζηελ παξνχζα εξγαζία ζην
Μεζνδνινγηθνί πξνβιεκαηηζκνί). Δ αθήγεζε ηνπ απνηειεί κηα «ζηξαηεγηθή
απηνπαξνπζίαζεο» ησλ πνιηηηθψλ επηηεπγκάησλ ηνπ Αήκνπ, θαζψο

επηιέγεη λα

αλαθεξζεί ζε ζπγθεθξηκέλα ζε πνιηηηθά επηηεχγκαηα ηνπ ελ ιφγσ θνξέα.
Βπηπιένλ, ηα

ππνεξσηήκαηα πνπ έζεηα γηα πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ησλ

απφςεσλ ηνπ δελ απαληήζεθαλ, φπσο ζα θαλεί θαη ζηε ζπλέρεηα. Ο ιφγνο ηνπ
θαίλεηαη λα επεξεάζηεθε, αθελφο απφ ην γεγνλφο φηη ε ζπλέληεπμε έγηλε ζην ρψξν
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ηνπ δεκαξρείνπ θαη φηη ν ίδηνο εθπξνζσπνχζε ηνλ ζεζκφ απηφ, αθεηέξνπ απφ ην
γεγνλφο, φηη ε ζπλνκηιία θαηαγξαθφηαλ.
Ώλαθνξηθά κε ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνζεγγίζνπκε ην ζέκα
ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ε νπνία εθαξκφζηεθε ηφζν ζηνλ γξαπηφ
ιφγν (πξσηνγελέο πιηθφ εθεκεξίδσλ), φζν θαη πξνθνξηθφ πιηθφ (ζπλεληεχμεηο
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ). Δ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζεσξήζεθε ε θαηαιιειφηεξε,
«θαζψο κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζην λα πξαγκαηεπηνχκε «νπνηνδήπνηε πιηθφ
επηθνηλσληψλ δηά ηνπ ιφγνπ π νπ γίλνληαη ζηελ θνηλσληθή δσή είηε πξφθεηηαη γηα
γξαπηά θείκελα φπσο εθεκεξίδεο [...], είηε πξφθεηηαη γηα πξνθνξηθέο επηθνηλσλίεο.»
(Grawitz 2006: 188)ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εξκελεπηηθή κέζνδν.
5.3 Μεζνδνινγηθνί πξνβιεκαηηζκνί
5.3.1«Οηθώ» αλζξσπνινγία θαη επηηόπηα εξεπλά κε ππνθείκελα ειίη: έλα
ηδηόξξπζκν θαζεζηώο ηεο έξεπλαο
Δ κειέηε ηεο ακθηζεκίαο πνπ εγείξεηαη γχξσ απφ ηελ ρξήζε ηνπ θαζνιηθνχ
ηεο Μνλήο ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα
γηα ηνλ εξεπλεηή πνπ επηζπκεί λα απνθξππηνγξαθήζεη απηφλ ηνλ άγλσζην θφζκν. Δ
εξεπλεηηθή πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αλζξσπνιφγνο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη
γλσζηηθή επάξθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαη λα εξκελεχζεη ηα πνιηηηζκηθά
θαηλφκελα

ζην

θνηλσληθφ

θαη

ηζηνξηθφ

ηνπ

πιαίζην

είλαη

ε

επηηφπηα

έξεπλα.(Κάβνπξαο 1993:155). Δ επηηφπηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζα ζηελ
απνθαηεζηεκέλε Μνλή ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ ζην Δξάθιεην ηεο
Κξήηεο ππεξεηνχζε ην ζηφρν ηεο πξφζβαζεο, θαη θαηαγξαθήο, θαη εξκελείαο ησλ
πεξίπινθσλ θσδηθψλ, αιιά θαη ησλ ηξφπσλ δηεθδίθεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ Άγηνπ
Πέηξνπ,

φπσο απηέο αλαπηχζζνληαη απφ ηηο αληηκαρφκελεο πιεπξέο νη νπνίεο

δηεθδηθνχλ κέζα απφ ηα ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά ελεξγήκαηα ηελ πξσηνθαζεδξία ζην
δήηεκα ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ .
ην ζπγθείκελν απηφ ην ηζηνξηθφ θέιπθνο ηεο Μνλήο ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ
Ανκηληθαλψλ θαζίζηαηαη κηα ηδηφξξπζκε πνιηηηζκηθή λεζίδα, θαζψο απφ ηελ κηα
πιεπξά ε Ώξρηεπηζθνπή Κξήηεο θαη ε ηνπηθή ελνξία ηνπ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ
δηεθδηθνχλ ηελ ρξήζε ηνπ ρψξνπ σο εθθιεζηαζηηθφ νξζφδνμν λαφ, ε Ώξραηνινγία σο
έλα κλεκείν αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη σο έλαλ κνπζεηαθφ ρψξν θαη ν Αήκνο
Δξαθιείνπ σο έλαο ρψξν, πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνπζεηαθφο ρψξνο,
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ν φπνηνο ζα κπνξνχζε λα θηινμελήζεη θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηεο πφιεο.
Βμεηάδνληαο ηα ιεγφκελα ησλ θνξέσλ παξαηεξεί θαλείο φηη ε ηεξάξρεζε ησλ νξίσλ
αλάκεζα ζηηο αληηκαρφκελεο ρξήζεηο αμηνινγνχληαη θαη θηιηξάξνληαη ππφ ην πξίζκα
ηνπ παξειζφληνο θαη ηεο ηζηνξίαο. Οη ηζηνξηθέο, σζηφζν, πεξίνδνη δελ είλαη εμ‟ ίζνπ
ζεκαληηθέο (Αειηζνπ 1995). Ώπηή ε δηαπίζησζε ηίζεηαη θαη ζην εζλνγξαθηθφ καο
παξάδεηγκα. Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Βθθιεζίαο γηα παξάδεηγκα ζα
δνχκε λα δηαξξεγλχνληαη ηα ζπκβνιηθά θαη πιηθά φξηα πνπ ηίζεληαη απφ έλαλ
επίζεκν θξαηηθφ ιφγν, φπσο εθθξάδεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο αξραηνινγηθήο
ππεξεζίαο κε θεληξηθφ κέιεκα ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αξραηφηεηαο,
πξνηάζζνληαο ην δηθαίσκα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ αηζζήκαηνο αιιά θαη ην δήηεκα ηεο
πξνζηαζίαο ηεο ειιελνξζφδνμεο παξάδνζεο .
Πέξα ησλ δπζθνιηψλ, ινηπφλ, πνπ έζεηε ζε αλαιπηηθφ επίπεδν κηα ηέηνηα
πξνζπάζεηα είρα λα αληηκεησπίζσ έλα ηδηφξξπζκν θαζεζηψο εξεπλεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ νπνίνπ ζπληζηάηαη αθελφο ζην φηη επηρεηξνχζα
λα αλαζπγθξνηήζσ λα πεξηγξάςσ θαη λα εξκελεχζσ αληηιήςεηο, νη νπνίεο
εθθξάδνληαλ απφ πξφζσπα- θιεηδηά ηα νπνία ζηελ βηβιηνγξαθία ραξαθηεξίδνληαη
σο θνηλσληθέο νκάδεο ειίη (elites)38 (Dexter,2006· Peabody et al 1990), ελψ
38

ην κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξά ζηηο ζπλεληεχμεηο ησλ ειίη, νη ειίη

ζπρλά

θαζνξίδνληαη ζηηο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ θάζε άξζξνπ ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ή ζπδήηεζε σο
πξνο ην πψο αθξηβψο νξίδεηαη ε ειίη ή πψο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο κε ειίη. Έηζη ππάξρνπλ άξζξα
πνπ δίλνπλ πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ην πψο πξέπεη λα γίλεηαη ε ζπλέληεπμε ή πνηα είλαη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλέληεπμεο απηήο αιιά απνπζηάδνπλ άξζξα πνπ αλαιχνπλ θξηηηθά ηελ έλλνηα
ηεο ειίη. Οη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο πνπ δίλνπλ ηα άξζξα απηά κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ
πξνεηνηκαζία κηαο κειέηεο, γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο ή γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πιηθνχ πνπ
ζπγθεληξψζεθε. Χζηφζν, φηαλ εηνηκαδφκαζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηφ ην ζψκα απφ έξγα είλαη
αλάγθε λα πξνζεγγίζνπκε θξηηηθά ηε ζπλέληεπμε ειίη απφ επηζηεκνινγηθή ζθνπηά. Οξηζκέλεο ηνπηθέο
ζπλέπεηεο ηεο ελλνηνπνίεζεο πνπ αθνινπζήζεθε κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ εάλ εμεηάζνπκε ηνπο
ηξφπνπο θαη ην πψο ε ειίη επηηειείηαη ή “παίδεηαη” (is played out) ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο,
εηδηθά αλ ιάβνπκε ππφςε επηδξάζεηο απφ ηηο κεηαβαιιφκελεο ζρέζεηο δχλακεο θαη ην επξχηεξν
θνηλσληθφ ζπγθείκελν (Bygnes:3).
Δ ππφζεζε φηη ε έλλνηα ηεο ειίη είλαη απηαπφδεηθηε ή παζηθαλήο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο. Δ θξηηηθή απηή έρεη αζθεζεί ηδηαίηεξα ζην εξγαζία ηνπ Dexter Elite and
Specialised Interviewing(1970), ν νπνίνο θαη είρε πξσηνεηζάγεη ηελ κεζνδνινγηθή πξνβιεκαηηθή γηα
ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ειίη.
Δ Bygnes ζεσξεί φηη κηα ηέηνηα ζηάζε αθελφο ζέηεη εθηφο ζπδήηεζεο ηελ έλλνηα “ειίη” ζηε
θάζε ηεο αλάιπζεο ησλ επξεκάησλ καο θαη αθεηέξνπ δεκηνπξγεί ην πιαίζην γηα κηαλ έλλνηα ηεο ειίη
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Σαπηφρξνλα, είρα θιεζεί λα εξεπλήζσ κηα πξνβιεκαηηθή, ε φπνηα ιάκβαλε ρψξα ζην
ηφπν θαηαγσγήο κνπ, ζπλεπψο πξφθεηηαη γηα «νίθνη» έξεπλα (anthropology at
home)39 ζηελ νπνία κάιηζηα δηαηππψλνληαλ δπν αληηιήςεηο, πνπ ζρεηίδνληαλ κε
πνπ είλαη ζηαηηθή. Δ αλαιχηξηα πξνηείλεη φηη ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ ηα πεξηερφκελα ηεο έλλνηαο θαη
λα εληνπηζηνχλ νη δηαθνξεηηθέο απνρξψζεηο λνήκαηνο πνπ εκπεξηέρνληαη ζ‟ απηήλ. Βπηπιένλ ζεσξεί
φηη ρσξίο κηαλ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο είλαη πνιχ εχθνιν λα παξαβιέςνπκε ηηο
πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. ε άιιεο σζηφζν εξγαζίεο ν νξφο ειίη ρξεζηκνπνηείηαη σο απηαπφδεηθηε
έλλνηα ε νπνία δελ πεξηγξάθεηαη(βι. Dexter 2006) ηελ εξγαζία ηνπ ν Dexter(1970 ζην ΐusby
2011:10) εζηηάδεη γηα παξάδεηγκα φρη ζηελ θαζνξηζκφ ηεο έλλνηαο ειίη αιιά επηρεηξεί λα θαηαζηήζεη
ηε ζπλέληεπμε κε ηνπο ειίη κηα μερσξηζηή ηερληθή θαη κεζνδνινγηθφ εξγαιείν: «Ο φξνο
ρξεζηκνπνηείηαη)..«γηα θάζε εξσηψκελν
ηππνπνηεκέλε

ζηνλ φπνην παξέρεηαη κηα εηδηθή (εμεδεηεκέλε) θαη κε

κεηαρείξηζε, »..«..ζπλήζσο επεηδή νη εθιεθηνί θαηέρνπλ κηα εμεηδηθεπκέλε γλψζε

(εμαηηίαο ηεο πξνλνκηαθήο ηνπο ζέζεο ) φπνπ επηζπκεί ν εξεπλεηήο λα θαηαθηήζεη».
Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο πνπ επηρεηξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηνλ νξηζκφ ειίη ιακβάλνπλ σο
βαζηθφ θξηηήξην ζηελ πςειή

θνηλσληθή ζέζε πνπ θαηέρεη ν εξσηψκελνο ειίη

ζε ζρέζε ηνλ

αλζξσπνιφγν.(Nader 1972 ζην Ώζπξάθε 2004). Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε δπν απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ
εληνπίζακε ζηελ βηβιηνγξαθία θαη ζηνπο νπνίνπο νη ειίη νξίδνληαη κε βάζε ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε
θαη ηζρχ. «Χο ειίη νξίδνληαη νη πιεξνθνξεηέο(εξσηψκελνη) πνπ δηαηεξνχλ θάπνην αμίσκα ή έρνπλ
απνρσξίζεη απφ απηφ θαη εμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη πνιπάζρνινη θαη ζεσξνχλ ηνλ ρξφλν ηνπο
πνιχηηκν»(Peabody et al 1990:451) . Πνιχ θνληά ζηνλ νξηζκφ ησλ Peabody et al,1990(βι.451) γηα ηνπο
elite

είλαη ν νξηζκφο πνπ δίλεη ν Richard: «..είλαη κηα νκάδα ππνθεηκέλσλ πνπ δηαηεξνχλ ή

δηαηεξνχζαλ κηα πξνλνκηαθή ζέζε ζηελ θνηλσλία.(1996:199).
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Ο φξνο «νίθνη» αλαθέξεηαη ζηηο έξεπλεο, πνπ δηεμάγνληαη απφ αλζξσπνιφγνπο, νη νπνίνη

είλαη κε θάπνην ηξφπν «ηζαγελείο», ζηα πεδία ηα νπνία απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηνπο
(Γθέθνπ – Μαδηαλνχ 1998:365-435). Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα, πνπ παξέρεη κηα ηέηνηα
πξαθηηθή ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα κηαο πην άκεζεο, εθ ησλ έζσ παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ
πνιηηηζκνχ ηεο νκάδαο, ζηελ νπνία εληάζζεηαη θαη ν αλζξσπνιφγνο, κε απνηέιεζκα ηελ πιεξέζηεξε
θαηαλνήζηκσλ ζρέζεσλ, πνπ ηε δηέπνπλ θαη ησλ δνκψλ πνπ ηε ζπγθξνηνχλ(ν.π, 1998: 390-393). ηα
κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπγθαηαιέγνληαη ε δπζθνιία ηνπ αλζξσπνιφγνπ λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηηο
πξαθηηθέο θαη ηηο γλσζηηθέο θαηεγνξίεο, πνπ κειεηά (Mascarenhas – Keyes 1987) ε κεγαιχηεξε πίεζε
γηα ζπκκφξθσζε ζηνπο ηνπηθνχο θαλφλεο θαη ν θίλδπλνο. πιεξνθνξεηψλ απφ δηθέο ηνπ αληηιήςεηο.
ε ζεσξεηηθφ επίπεδν είλαη μεθάζαξν φηη ε εζηίαζε «νίθνη» παξά ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
πξνζθέξεη ζηνλ ληφπην αλζξσπνιφγν κε ηελ παξνρή πξψηα απ΄ φια ηεο απηνλφεηεο επαθήο ηνπ κε ην
πεδίν ηεο έξεπλαο ηνπ, εληνχηνηο απνηειεί κηα ακθηζβεηνχκελε πεξηνρή, (Γθέθνπ – Μαδηαλνχ 1998),
έλαλ ηφπν, νπνχ ηα φξηα αλάκεζα ζην «γεγνλφο» θαη ηελ« εκπεηξία», (Οkely 2002 ζην Dubisch
2000:18-19) κπνξεί λα θαηαιπζνχλ, ελψ ε επαθή αλάκεζα ζηνπο ληφπηνπο πιεξνθνξεηέο θαη ηνλ
ληφπην αλζξσπνιφγν ελέρεη ηνλ θίλδπλν γηα ηνλ αλζξσπνιφγν λα βηψζεη ζπλαηζζήκαηα απνθιεηζκνχ,
πίεζεο θαη απεηιήο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηαπηηζηεί κε ηα φζα επηζπκνχλ νη πιεξνθνξεηέο .
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πνιχπινθα δεηήκαηα (φπσο ηη είλαη ε ζξεζθεία θαη ε πνιηηηθή), πνχ δίραδαλ «ηνπο
άλσ» ηεο «ηνπηθήο θνηλσλίαο»-αλ δερηνχκε θαη ηνλ φξν ηνπηθή θνηλσλία σο κε
πξνβιεκαηηθή- Σα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαλ πεξηζζφηεξν φηαλ κνπ δεηνχζαλ λα
πάξσ ζέζε ππέξ ηεο κηαο ή ηεο άιιεο άπνςεο. ηελ πεξίπησζε απηή φπσο αλαθέξεη
θαη ε Ώζπξάθε (2004:164)«.. ην πξφηαγκα είκαη ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ κηαο
θνηλφηεηαο δελ επαξθεί». Οη θαηεπζχλζεηο πνπ πξνηείλεη ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα
(ν.π:165)λα αθνινπζήζεη ν αλζξσπνιφγνο, φηαλ θαιείηαη λα πάξεη ζέζε αλάκεζα ζε
δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα ηνπηθή θνηλσλία, λα δηαηεξήζεη
νπδεηεξφηεηα ή λα ζπληαρζεί κε εθείλε ηελ κεξηά ηεο θνηλσλίαο πνπ ζπκθσλεί κε ηηο
εζηθέο αξρέο ηνπ(Herzfeld 1991), ζπλαληνχλ ζηεγαλά θαη αλαηξέπνληαη, φηαλ ν
αλζξσπνιφγνο θαιείηαη λα εξεπλήζεη απφςεηο θαη ζηάζεηο θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη ειίη. χκθσλα κε ηελ Ώζπξάθε (ν.π:165) «..κηα δηαθνξεηηθή
αληίιεςε ζρέζεσλ αλζξσπνιφγσλ θαη ππνθεηκέλσλ ε νπνία ιεηηνπξγεί αλαηξεπηηθά …
«έρεη εηζαρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηνπο επηζηήκνλεο πνπ κειεηνχλ θνηλσληθέο
νκάδεο ειίη». Σα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο θνηλσληθήο
αλζξσπνινγίαο κε ηελ κειέηε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζε
πςειφηεξε ζέζε απφ ηνλ αλζξσπνιφγν θαη δηαζέηεη κεγαιχηεξή ηζρχ απφ απηφλ,
έξρεηαη λα θαιχςεη ε επηλφεζε ηνπ φξνπ «κειέηε πξνο ηα πάλσ» (studying up) απφ
ηελ Nader (1972 ζην ν.π). ηελ εζλνγξαθηθή καο εξγαζία ε επαθή κε ηηο ηάμεηο ησλ
ειίη40δελ ήηαλ εχθνιε.
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ην άξζξν ηεο Κezar(2003) κε ηίηιν« Transformational Elite Interviews: Principles and Problems»

αλαθέξεη φηη νη ζπλεληεχμεηο κε ηελ ειίη είλαη πην ζπλεζηζκέλεο ζην δεκνζηνγξαθηθφ ρψξν θαη
ιηγφηεξν ζηελ αθαδεκατθή έξεπλα. Παξφιν πνπ νξηζκέλεο πεηζαξρίεο; φπσο ε θνηλσληνινγία ή νη
πνιηηηθέο επηζηήκεο ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο ζπλεληεχμεηο ησλ ειίη, νη δεκνζηνγξάθνη έρνπλ
καθξά παξάδνζε ζηε δεκηνπξγία πξνθιήζεσλ, ζηελ ακθηζβήηεζε, ζηε απνθάιπςε ή ζηε
δεκνζηνπνίεζε πξάμεσλ απφ αλζξψπνπο ζε ζέζεηο δχλακεο πνπ είηε δε ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δπλάκεηο
ηνπ θαηάιιεια ή παξαβαίλνπλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο.
ηελ αθαδεκατθή έξεπλα, νη ζπλεληεχμεηο ειίη απνηεινχλ έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο
εζηηαζκέλεο ζπλέληεπμεο, ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη απφ άιια πξσηφθνιια ζπλέληεπμεο. πσο
αλαθέξεη ν Dexter (1970 ζην Kezar ,2003:397):
(α) ν εξσηψκελνο έρεη ζπκκεηάζρεη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε πνπ είλαη γλσζηή
(β) ν εξεπλεηήο εμεηάδεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα θηάζεη ζε κηα πξψηε
(provisional) αλάιπζε
(γ) ε δεκηνπξγία ηνπ νδεγνχ ηεο ζπλέληεπμεο γίλεηαη κε βάζε απηή ηελ πξνθαηαξθηηθή
αλάιπζε
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πγθεθξηκέλα πξφεθπςαλ δπζθνιίεο θαη εκπφδηα, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην
δήηεκα ηεο πξνζέγγηζεο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηεο πξφζβαζεο κνπ ζην ρψξν ηνπο.
(δ) ην απνηέιεζκα ηεο ζπλέληεπμεο εζηηάδεηαη ζηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν θαη ζην πψο απηφο
νξίδεη ηελ θαηάζηαζε
Βθφζνλ ην ζηήζηκν (format) ηεο ζπλέληεπμεο επηθεληξψλεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο
θαηάζηαζεο απφ ηε ζθνπηά ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ, νη εξσηψκελνη ελζαξξχλνληαη λα δψζνπλ ηηο
δηθέο ηνπο αλαθνξέο θαη εμεγήζεηο ή λα κηιήζνπλ γηα ην ηη ζεσξνχλ ζρεηηθφ θαη ηη φρη ζηελ
πξνθεηκέλε θαηάζηαζε. πλαθφινπζα νη ζπλεληεχμεηο ζηεξίδνληαη ιηγφηεξν ζηηο ηδέεο θαη ηηο
πεπνηζήζεηο ησλ εξεπλεηψλ σο πξνο ηη είλαη ζρεηηθφ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη. ηφρνο ηεο
ζπλέληεπμεο είλαη λα αλαδείμεη ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ηνπ εξσηψκελνπ. Υξεζηκνπνηείηαη ε
ηερληθή ηεο εμέηαζεο εθ ησλ πζηέξσλ (retrospection) γηα λα ελζαξξπλζνχλ νη εξσηψκελνη θαη λα
αλαθαιέζνπλ πην πνιχ ηηο άκεζεο αληηδξάζεηο ηνπο θαη φρη ηφζν γηα λα επαλεμεηάζνπλ φιε ηελ
θαηάζηαζε.
πσο αληιεί ε εξεπλήηξηα απφ ηνλ Dexter (1970), ζεκεηψλεη φηη ζ‟ απηέο ηηο ζπλεληεχμεηο
παξαηεξείηαη κεγάιε πνηθηιία αλάινγα κε ηηο εηδηθέο γλψζεηο πνπ θαηέρεη ν θάζε εξσηψκελνο. Οη
ζπλεληεχμεηο ειίη είλαη πεξηζζφηεξν αλνηθηήο κνξθήο ζε ζρέζε κε ηελ εζηηαζκέλε ζπλέληεπμε έηζη
ψζηε ν εξσηψκελνο λα κπνξέζεη λα δψζεη ηελ απαξαίηεηε έκθαζε ζηνπο δηθνχο ηνπ νξηζκνχο, ζηα
δηθά ηνπ δεδνκέλα ή ζηηο δηθέο ηνπ δνκέο. Οη εξκελεπηηθέο απνθιίζεηο ζεσξνχληαη πνιχηηκεο εδψ ελψ
ζπαλίδνπλ γεληθεχζεηο πνπ λα αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο ή άηνκα. Βπηπιένλ, πην ζπγθεθξηκέλα, νη
ζπλεληεχμεηο ειίη επηρεηξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο κηθξνπνιηηηθέο ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη λα ηηο
ζπλδέζνπλ κε κηα επξχηεξε αλάιπζε δχλακεο (φ.π 398).
Παξφιν πνπ αξρηθά ε ζπλέληεπμε αλαπηχρζεθε σο εξγαιείν εληφο ησλ γλσζηνζεσξεηηθψλ
πξνυπνζέζεσλ ηνπ ζεηηθηζκνχ θαη ηνπ ιεηηνπξγηζκνχ, νη ζπλεηεχμεηο ειίη πηνζεηήζεθαλ ηφζν απφ
εξεπλεηέο εληφο ηεο κεζνδνινγίαο ησλ ζπγθξνχζεσλ (θξηηηθή ζεσξία) φζν θαη απφ ηελ εζλνγξαθία
(θνλζηξνπθηηβηζκφο). Δ κεζνδνινγία ησλ ζπγθξνχζεσλ αληαλαθιά ζηνηρεία απφ ηελ παξάδνζε ηεο
δεκνζηνγξαθίαο εθφζνλ ζηνρεχεη λα απνθαιχςεη ηηο θαηαρξήζεηο ή ηηο κε θαηάιιειεο ρξήζεηο ηεο
δχλακεο. Οη ηερληθέο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ ζηε κεζνδνινγία ησλ ζπγθξνχζεσλ
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ εθηεηακέλε έξεπλα ηνπ παξειζφληνο ηνπ εξσηψκελνπ, ηελ αλεχξεζε ηξφπσλ
πνπ ζα θάλνπλ ηνπο ειίη λα αηζζαλζνχλ φζν ην δπλαηφλ πην άλεηα θαζψο επίζεο θαη ηελ αλάθηεζε
πιεξνθνξηψλ πνπ δελ είλαη αλαγθαζηηθά δεκφζην θηήκα. Ο ξφινο ηνπ εξεπλεηή εζηηάδεηαη ζην
γεγνλφο φηη ν εξσηψκελνο ζα ληψζεη αξθεηά άλεηα ψζηε είηε λα απνθαιχςεη πιεξνθνξίεο πνπ
δηαηεξνχληαλ θξπθέο ή λα επηβεβαηψζεη ππνςίεο ηνπ εξεπλεηή πνπ αθνξνχλ αληζφηεηεο. Δ ζρέζε
εξεπλεηή θαη εξσηψκελνπ είλαη κνλνδηάζηαηε θαη απνπζηάδεη ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε. Δ απνθάιπςε
φηη νη ειίη είλαη δηαπιεθφκελνη ζε αθαηάιιειεο πξαθηηθέο ζεσξείηαη φηη επαξθεί γηα λα ηνπο θάλεη λα
αιιάμνπλ ζπκπεξηθνξέο. Σν απνηέιεζκα, ηφζν ζηε δεκνζηνγξαθία φζν θαη ζηελ κεζνδνινγία ησλ
ζπγθξνχζεσλ, είλαη φηη ν εξεπλεηήο απνκνλψλεη θάπνην άηνκν απφ ηελ θνηλφηεηά ηνπ θαη ζπρλά
θαηαζηξέθνληαη ζρέζεηο.Οη ζπλεληεχμεηο ειίη ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη ζηελ εζλνκεζνδνινγία γηα
λα αλαπηπρζεί θαιχηεξα ε εηθφλα ησλ πνιιαπιψλ πξαγκαηηθνηήησλ. πρλά ζεσξείηαη φηη άηνκα ζε
ζέζεηο εμνπζίαο ή δχλακεο έρνπλ δηαθνξεηηθά ζεκεία ζέαζεο ηνπ θφζκνπ.( Kezar, 2003: 395 – 415).
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Παξφιν πνπ ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνέβιεπε νη ζπλεληεχμεηο
κε ηνπο πιεξνθνξεηέο λα έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011, ε αδπλακία κνπ
λα απνθηήζσ πξφζβαζε ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ
κεηαηφπηζε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ ηεο εξεπλάο κνπ θαηά έλα ρξφλν αξγφηεξα, κε
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηεο Αεκνηηθήο Ώξρήο
έγηλε ζηηο αξρέο Οθηψβξηνπ κεηά δειαδή απφ έλαλ ρξφλν επηκνλψλ πξνζπαζεηψλ.
ην ζεκείν απηφ νθείισ λα αλαθέξσ φηη αθνινχζεζα, ηφζν ηηο πξνηεηλφκελεο
ηερληθέο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο γηα ηνπο ειίη (βι. Dexter
2006· Peabody et al 1990), ελψ, φπνπ ρξεηάζηεθε επηζηξάηεπζα ην πιενλέθηεκα πνπ
κνπ έδηλε ε δηεμαγσγή ηεο «νίθσ» έξεπλαο, λα κπνξψ, δειαδή, λα βαζηζηψ ζηελ
βνήζεηα πξφζσπσλ-θιεηδηψλ απφ ην θνηλσληθφ

κνπ πεξηβάιινλ, νη φπνηνη

κπνξνχζαλ λα κεζνιαβήζνπλ ζηελ πξνζέγγηζε ησλ πιεξνθνξεηψλ.
Ο πξψηνο, ινηπφλ, ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνίεζα γηα λα πξνζεγγίζσ ηνπο ειίη
εξσηψκελνπο, ήηαλ ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζηελ νπνία εμεγνχζα ην εξεπλεηηθφ
ζέκα, θαη θαζνξίδακε αλ ην επηζπκνχζε ν πιεξνθνξεηήο ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν ηεο
ζπλέληεπμεο. ηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο καο ρξεηάζηεθαλ θαηά κέζσ φξν νθηψ
ηειεθσληθέο θιήζεηο κε ζθνπφ λα νξηζζεί ε εκεξνκελία ηεο θάζε ζπλέληεπμεο.
Τπήξραλ επίζεο πεξηπηψζεηο, φπνπ, ελψ πήγαηλα ζηα θαζνξηζκέλε ζπλάληεζε κε
ηνλ πιεξνθνξεηή, ε ζπλέληεπμε αθπξσλφηαλ, θαζψο ν πιεξνθνξεηήο κνπ
πξνέβαιιε, είηε βεβαξεκέλν επαγγεικαηηθφ θφξην, είηε θάπνην πξνζσπηθφ
πξφβιεκα, είηε φηη απιά ην είρε μεράζεη. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηέιεζε ε
πξνζέγγηζε ηεο αξραηνιφγνπ απφ ηελ νπνία θαη έιαβα ηελ ζπλέληεπμε κε ηέζζεξηο
κήλεο θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηελ θαζνξηζκέλε αξρηθή εκεξνκελία θαη έπεηηα
απφ νθηψ καηαηψζεηο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ.
ε πεξίπησζε πάιη πνπ ν πιεξνθνξεηήο κνπ δεηνχζε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία
απέζηειια γξαπηό ππόκλεκα. Γξαπηή επηζηνιή κνπ δεηήζεθε απφ ηελ πιεπξά ηεο
Ώξραηνινγίαο, θαζψο θαη ηνπ Αήκνπ Δξάθιεηνπ ηηο νπνίεο θαη παξέδηδα
απηνπξνζψπσο ζηηο γξακκαηείεο ησλ ππεξεζηψλ. ην ζεκείν απηφ νθείισ λα
αλαθέξσ φηη θαη απηή ε

πξνζέγγηζε δελ είρε πάληνηε επηηπρή απνηειέζκαηα.

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Αήκαξρνπ
Δξάθιεηνπ, φπνπ δεηήζεθε απφ ηελ Γξακκαηεία Αήκαξρνπ λα ζηείισ πέληε θνξέο
ηελ αξρηθή επηζηνιή, κε ηελ δηθαηνινγία φηη είρε ραζεί θαη φηη δελ ζπκφληνπζαλ
αθξηβψο ην ζέκα. Δ επηζηνιή σζηφζν, δελ είρε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα,
θαζψο πνηέ δελ κε θάιεζαλ νη γξακκαηείο γηα ην 10 ιεπηφ ξαληεβνχ πνπ είραλ
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ππνζρεζεί. Σν επφκελν βήκα πνπ αθνινχζεζα ήηαλ ε πξνζσπηθή πξνζέγγηζε ,ηνπ
επηζπκήηνπ πιεξνθνξήηε φηαλ ν ηειεπηαίνο είρε παξεπξεζεί ζηηο ηξηήκεξεο
εθδειψζεηο ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ηνλ Ενχιην ηνπ 2012. Σαπηφρξνλα, είρα επηζηξαηεχζεη
θαη πξφζσπα απφ ηνλ θνηλσληθφ κνπ πεξίγπξν, νη νπνίνη εξγάδνληαλ ζην Αήκν θαη
είραλ δερζεί λα κεζνιαβήζνπλ ζηνλ Αήκαξρν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπλέληεπμεο.
ηελ ηπραία ζπλάληεζε κνπ κε ηνλ Αήκαξρν ζην πξναχιην ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ, αθνχ
ηνλ ελεκέξσζα γηα ην ζέκα ηεο εξγαζίαο κνπ, ηηο πξνζπάζεηεο πνπ είρα θάλεη γηα λα
ηνλ πξνζεγγίζσ θαη ν ίδηνο κνπ πξνέβαιιε ην βεβαξεκέλν πξφγξακκα θαη κε
πξνέηξεςε λα επηθνηλσλήζσ κε ηελ γξακκαηεία ηνπ, ψζηε λα νξηζζεί ην ξαληεβνχ. Δ
επηθνηλσλία κε ηελ γξακκαηεία θαηέιεμε θαη πάιη ππφζρεζε φηη ε ζπλέληεπμε ζα
νξίδνληαλ ζην ηέιε Ώπγνχζηνπ, θαζψο ν Αήκαξρνο απνπζίαδε εθηφο Κξήηεο. ηηο 10
επηέκβξε κνπ έγηλε έλα ηειεθψλεκα απφ ηελ γξακκαηεία ηνπ Αήκαξρνπ ζην φπνην
κνπ αλέθεξαλ φηη ν Αήκαξρνο ζα κε πεξίκελε ζηηο 14 επηεκβξίνπ θαη ψξα ελλέα γηα
κηα δεθαπεληάιεπηε ζπλέληεπμε. ΐαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο
ζπλέληεπμεο ήηαλ λα ζηείισ γξαπηψο ηα αθξηβή εξσηήκαηα πνπ ζα έζεηα ζην
Αήκαξρν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ψζηε ν ίδηνο λα πξνεηνηκαζηεί.
ηαλ έθηαζα ζηελ γξακκαηεία ηνπ Αήκνπ ε γξακκαηέαο κνπ αλέθεξε φηη ν
Αήκαξρνο έδηλε δειηίν ηχπνπ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν. Μνπ ππέδεημε φηη ζα έπξεπε λα
επηζηξέςσ κεηά απφ κηα πεξίπνπ ψξα ζην γξαθείν Αήκαξρνπ φπνπ ζα κε πεξίκελε ν
Αήκαξρνο γηα λα βγάινπκε κηα θσηνγξαθία. ηαλ ηε ξψηεζα ην ιφγν πνπ έπξεπε λα
βγάισ ηελ θσηνγξαθία καδί κε ηνλ Αήκαξρν ε γξακκαηέαο κε ζνβαξφ χθνο κνπ
αλέθεξε ηα εμήο: «ζα ήηαλ πνιχ θάιν γηα ην βηνγξαθηθφ ζνπ λα έρεηο κηα θσηνγξαθία
κε ηνλ Γήκαξρν, ζην μεθίλεκα ζνπ, κεηξάεη πάξα πνιχ». Έπεηηα κνπ εμήγεζε φηη ηε
θσηνγξαθία απηή ζα κπνξνχζα λα ηελ δείμσ ζηνπο θαζεγεηέο κνπ ζην παλεπηζηήκην
σο απνδεηθηηθφ φηη ε ζπλέληεπμε έγηλε κε ηνλ Αήκαξρν. ηαλ ηε ξψηεζα γηα πνηνλ
ιφγν λα ηελ ρξεζηκνπνηήζσ σο απνδεηθηηθφ εθείλε κνπ απάληεζε φηη ηελ ζπλέληεπμε
δελ επξφθεηην λα κνπ ηελ δψζεη ηειηθά ν Αήκαξρνο, αιιά θάπνηνο ππάιιεινο ηεο
Παιηάο πφιεο, ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο. ην ζεκείν απηφ αληέδξαζα εμεγψληαο ηεο φηη
επξφθεηην γηα δηπισκαηηθή εξγαζία θαη φρη γηα κηα δεκνζηνγξαθηθή ζπλέληεπμε. Δ
ζπλάληεζε καο έιεμε κε ηελ δηαβεβαίσζε φηη ζα βξεζεί άκεζα ιχζε. Μηα εβδνκάδα
αξγφηεξα ε γξακκαηέαο επηθνηλψλεζε καδί κνπ ιέγνληαο κνπ φηη θαη δελ κε είρε
μεράζεη θαζφηη ην δήηεκα κνπ έρεη κπεη ζε πξνηεξαηφηεηα. Δ ζπλέληεπμε είρε νξηζζεί
ζηηο 2 Οθηψβξηνπ (2012) θαη ψξα 10 π.κ. Τπήξρε, σζηφζν, θαη κηα εθ λένπ
αλαηξνπή ζηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, θαζψο ηηο απφςεηο ηεο
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Αεκνηηθήο αξρήο γηα ην δήηεκα ηεο ρξήζεο ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ζα δηαηππψλνληαλ απφ
ηνλ Κ.Υ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο θαη φρη απφ ηνλ Αήκαξρν εμαηηίαο ηνπ
πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ έρεη.
Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε πνπ εηζεγείηαη ε ΐusby γηα
ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο ειίη (2011:11) κε βάζε ην πιηθφ πνπ
ζπγθέληξσζε

κέζα απφ επηηφπηα έξεπλα θαη ζπλεληεχμεηο απφ πνιηηηθνχο ηνπ

Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.
« ..Δμ νξηζκνχ νη πξνζέγγηζε ησλ ειίη θαη ε πξφζβαζε ηνπ εξεπλεηή
ζην ρψξν ζπλαληά αξθεηέο δπζθνιίε, θαζψο νη ειίη έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο
λνκηθά θαη πνιηηηθά κέζα γηα λα εθηξέςνπλ ηνπο εξεπλεηέο Μπνξνχλ
επηπιένλ λα πξνζηαηεχνληαη απφ θχιαθεο ,(gatekeepers). Δίλαη επίζεο ζε
ζέζε λα ζαο θάλνπλ λα πεξηκέλεηε ηελ εκέξα θαη γηα ηελ εκέξα θαη «σο εθ
ηνχηνπ θαζνξίδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ην ξπζκφ ηεο έξεπλαο". Οη εξεπλεηέο
νη νπνίνη έρνπλ πξνζπαζήζεη λα θάλνπλ επηηφπηα παξαηήξεζε ή
ζπλέληεπμε κε πνιηηηθνχο πηζαλφλ λα ηνπο είλαη νηθείν ην ζπλαίζζεκα,
φπσο κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αγλννχληαη, ηα ξαληεβνχ λα
αιιάδνπλ θαη λα αλαβάιινληαη ιεπηά λσξίηεξα Δπηπιένλ, κεηά απφ φια ηα
παξαπάλσ, κπνξεί λα κείλνπλ(νη εξεπλεηέο) κε ηελ αίζζεζε φηη έρνπλ
πξαγκαηηθά κάζεη ειάρηζηα απφ κηα ζπλέληεπμε ή παξαηήξεζε, θαζψο νη
πνιηηηθνί κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ πψο λα ειέγρνπλ ηελ θπθινθνξία ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηελ εηθφλα ηνπο,

φπσο απηέο

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δεκφζηεο εθδειψζεηο θαη ζηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνλ
ηχπν».
ηελ δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο ειίη «elites» δελ απαληψληαη κφλν
πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην «πξηλ» ηελ ζπλέληεπμεο, φπσο ην δήηεκα
ηεο

πξφζβαζεο θαη νη κεγάινο ρξφλνο αλακνλήο κέρξη λα επηηεπρζεί ε ηειηθή

ζπλάληεζε.41Ώθαλζψδεο δεηήκαηα πξνθχπηνπλ θαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
41

Ζ ζπλέληεπμε κε ηνλ Αξρηεπίζθνπν δηεμήρζε ηξεηο κήλεο κεηά ηελ πξψηε κνπ
επηθνηλσλία κε ηνλ δηάθνλν, ν φπνηνο αζθεί ηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ..Δ
ζπλέληεπμε κε ηελ Αξραηνιόγν ηεο Βπδαληηλήο Δθνξίαο αξραηνηήησλ δηεμήρζε έπεηηα απφ
ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ πξψηε επηθνηλσλία καο. Δ ζπλέληεπμε κε ηελ ζπληαμηνύρν Αξραηνιόγν 13εο
Βπδαληηλήο Δθνξίαο αξραηνηήησλ ηξεηο κήλεο αξγόηεξα απφ ηελ αξρηθή καο επηθνηλσλίαο ζην
ρψξν 13εο ηεο ΐπδαληηλήο Βθνξίαο .Δ ζπλέληεπμε κε ηνλ πνιηηηθό εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ
Ζξαθιείνπ έλα ρξόλν κεηά ηελ αξρηθή καο επηθνηλσλία. Δ ζπλέληεπμε κε ηνλ εθπξόζσπν ηνλ
θαζνιηθώλ ηέζζεξηο κήλεο κεηά απφ άκεζε επηθνηλσλία πνπ έγηλε δηα κέζνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ. Δ
ζπλέληεπμε κε ηελ θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Κξήηεο δηεμήρζε δπν κήλεο κεηά ηελ αξρηθή
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ιακβάλεη ρψξα ε ζπλέληεπμε. Ώπνηειεί πιένλ θνηλφ ηφπν ζηελ βηβιηνγξαθία ησλ
θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, (Kvale 1996· Taylor 2001:15-16) φηη ε εξεπλεηηθή πξαθηηθή
ηεο ζπλέληεπμεο δελ είλαη ηφζα αζψα ,φζνλ αθνξά ζρέζεηο δχλακεο θαη εμνπζίαο πνπ
αλαπηχζζνληαη ζε απηήλ (Aζπξάθε 2004).Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο
(Κπξηαδή 1999· Grawitz 2006) ππνγξακκίδεη ηελ εμνπζία πνπ αζθεί ν εξεπλεηήο
ζηνπο εξσηψκελνπο, θαζψο ν πξψηνο θαηέρεη ηελ εμνπζία ηεο εξψηεζεο, νξίδεη ην
πιαίζην, εξγαιεηνπνηεί θαη ρεηξαγσγεί ηελ επηθνηλσλία. Οη ζπλεληεχμεηο σζηφζν, κε
ππνθείκελα απφ ηηο ηάμεηο ειίη δηέπνληαη απφ έλα ηδηφηππν επηθνηλσληαθφ πιαίζην,
φπνπ ε ηζνξξνπία ηεο δχλακεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη αζχκκεηξε
θαη γέξλεη πξνο ηελ κεξηά ησλ εξσηψκελσλ. Δ Busby(2011) παξνπζηάδνληαο ηα
εζηθά δηιιήκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εζλνγξαθηθήο ηεο έξεπλαο

ζην

Βπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γξαθεί φηη ζπρλά

νη

εξσηψκελνη πνιηηηθνί ηεο αλέθεξαλ θξάζεηο φπσο: «δελ πξφθεηηαη λα γξάςεηο γηα
απηά έηζη δελ είλαη ;» ή φηη

εθδήισλαλ κηα αλεζπρία γηα ηνπο ππφινηπνπο

πιεξνθνξηνδφηεο ηεο ή γηα ην ίδξπκα πνπ πξέζβεπε, θαζψο θαη γηα ηελ έξεπλα ηεο.
Βπηζεκαίλεη επίζεο θαη ηελ πεξίπησζε, φπνπ ε ίδηα ε εξεπλήηξηα ππφθεηην ζε έλαο
είδνο «εμέηαζεο» απφ εξσηήκαηα πνπ ηεο έζεηε ν δπλεηηθφο πιεξνθνξεηήο κε ζθνπφ
λα δηαθξηβψζεη, αλ ην εξεπλεηηθφ ηεο εγρείξεκα κπνξνχζε λα δηαζηξεβιψζεη ηελ
εηθφλα πνπ επηζπκεί λα δείρλεη πξνο ηνλ έμσ θφζκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ ζεζκφ
πνπ πξεζβεχεη, Δ ίδηα γξάθεη :
«Οη ειίη πξφζσπα πνπ έρνπλ ηνλ έιεγρν ζηελ πξφζβαζε ζηνλ
ρψξν θαη ηελ πιεξνθνξία πηζαλφλ λα επηζπκνχλ λα επεξεάζνπλ
ην ηη γξάθεηαη γηα ηνπο ίδηνπο αιιά θαη γηα ηνλ ζεζκφ πνπ
πξεζβεχνπλ. »..( ν.π: 5)
Δ ίδηα ζηελ ζπλέρεηα ππνγξακκίδεη:
«…Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε

ηεο πξνλνκηαθήο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ

πνιηηηθνί ειίη ζηελ θνηλσλία δεκηνπξγεί έλα επαίζζεην πιαίζην θαη
ζπλάκα έλα πνιπζχλζεην πιέγκα ζπζρεηηζκψλ εμνπζίαο πνπ εζλνιφγνη
καο επηθνηλσλία. Απν επίζεο κήλεο ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο κε ηνλ ηέσο
Αήκαξρν Δξαθιείνπ. Ληγφηεξν ήηαλ ην δηάζηεκα αλακνλήο(15ήκεξεο) ρξεηάζηεθε ζηελ πεξίπησζε
ηεο ζπλέληεπμεο κε ηνλ αξρηηέθηνλα θαη εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ηεο 13εο Βθνξίαο. Βλψ θαζόινπ
αλακνλή δελ ππήξμε ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλέληεπμεο καο κε ηνλ ζθελνζέηε θαη ππεύζπλν ζηηο
πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θαη δηεμήρζε άκεζα. Χζηφζν ζηελ ζπλέληεπμε απηή
δηαθφπεθε 13 θνξέο απφ ηελ είζνδν εξγαδνκέλσλ θαη επηζθεπηψλ ζην ρψξν, αιιά θαη απφ
ηειεθσληθέο ηνπ ζπλνκηιίεο .Σφζν θαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, φζν θαη ε
δηαθνπή ησλ ζπλεληεχμεσλ φηαλ απηέο ηεινχληαη ζε ψξεο εξγαζίαο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο εθιεθηνχο (βι. Peabody,1990 ·Δarvey, 2009 :9).
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πξέπεη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ γηα φζν δηεμάγνπλ ηελ έξεπλα ηνπο· κηαο
θαη νη ειίη ζα έρνπλ ηνλ έιεγρν πάλσ ζην ηη πιεξνθνξία κπνξείο λα
πάξεηο θαη ηη φρη αιιά θαη ζην πφηε κπνξείο λα ηελ πάξεηο. »(ibid:10).
ην εζλνγξαθηθφ καο παξάδεηγκα ην φηη επηρεηξνχζα λα θαηαγξάςσ ηηο
απφςεηο πνιηηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ αμησκαηνχρσλ, επηζηεκφλσλ, αηφκσλ πνπ
δηαηεξνχλ δειαδή κηα πξνλνκηαθή ζέζε ζηελ θνηλσλία ηνπ Δξαθιείνπ, ήηαλ δειαδή
«ειίη», επεξέαζε αλαπφθεπθηα ηελ πνξεία θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπλεληεχμεσλ θαη
ηεο έξεπλαο, ελψ παξάιιεια επηβεβαίσζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνβιεκαηηθέο
θαη εζηθά δηιήκκαηα φπσο αλαθέξεη θαη ε βηβιηνγξαθία, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο ειίη .
Δ θπξηαξρία ησλ εξσηψκελσλ ζηνλ εξεπλεηή ήηαλ ε ζπρλφηεξε πξνβιεκαηηθή
κε ηελ νπνία εξρφκαζηαλ αληηκέησπνη. Σν φηη, δειαδή επηρεηξνχζα λα γξάςσ ηελ
εζλνγξαθία ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ, θαη θαηαγξάςσ κεηαμχ άιισλ ηηο
απφςεηο απφ εθπξνζψπνπο ζεζκψλ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο εθθιεζίαο πνπ κέζα ζην
ειιεληθφ ηζηνξηθφ γίγλεζζαη έρνπλ έξζεη ζε ξήμε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
απνηειεί ε ζπλάληεζε καο κε εθπξφζσπν ηεο εθθιεζηάο.
Σα πξψηα δέθα ιεπηά ηεο ζπλάληεζεο καο είραλ ηελ κνξθή εμέηαζεο, νπνχ ε
εξεπλήηξηα έπξεπε λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα πνπ έζεηε επηηαθηηθά ν
πιεξνθνξεηήο κε ζθνπφ λα δηαθξηβψζεη ηηο πξνζέζείο κνπ, ψζηε λα πξνζηαηέςεη
φπσο κνπ αλέθεξε ηνλ ρψξν θαζψο «δέρνληαλ επηζέζεηο». Σν γεγνλφο φηη έγξαθα
«ηελ εζλνγξαθία ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ» φληαο αξραηνιφγνο, ληφπηα θαη κάιηζηα κε
επφπηε ληφπην θαζεγεηή, ν νπνίνο ζηα κάηηα ηνπ εξσησκέλνπ βξηζθφηαλ ζην
αληίπνδα ηεο εθθιεζηαζηηθήο παξάδνζεο, είρε σο απνηέιεζκα λα δηαθαηέρεηαη ε
δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο απφ ην αίζζεκα θαρππνςίαο απφ ηελ κεξηά ηνπ
εξσηψκελνπ
Δ θπξηαξρία ηνπ εξσηψκελνπ, σζηφζν, ήηαλ απαληαρνχ ζηε δηάξθεηα ηεο
ζπλέληεπμεο.

Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε, φηη ε ζπλέληεπμε άξρηζε κε ηελ κνξθή

γξαπηήο ππαγφξεπζεο νπνχ ν εθθιεζηαζηηθφο αληηπξφζσπνο κνπ δεηνχζε λα γξάθσ
ηνπο νξηζκνχο (ηη είλαη ελνξία) ψζηε λα θαηαλνήζσ, φπσο κνπ εμήγεζε ,ηελ πιεπξά
ηεο εθθιεζίαο. ηαλ,

πάιη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ έζεηα

δηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ δηακάρε ηεο εθθιεζίαο κε ηνλ
Αήκν θαη ηελ Ώξραηνινγία,, αθνχ κνπ έδηλε ηε δηθή ηνπ εθδνρή, κνπ αλέθεξε ζηε
ζπλερεία «απηά λα κελ ηα γξάςσ δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ εξγαζία»,θαζψο «Απηή
ηε ζηηγκή ππάξρεη θαηαιαγή ; ιείπνπλ ηα θνλδχιηα .ρη.., είκαζηε ζε κπνλάηζα!.».
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Πεξηπηψζεηο ηζρχνο ηνπ εξσηψκελνπ ζε ζρέζε κε ηνλ εξεπλεηή ήηαλ ππαξθηέο
ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ καο ζπλεληεχμεσλ. Ήηαλ επίζεο
πνιππνίθηιεο θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ
άιινηε πεξηζζφηεξν έθδειεο θαη άιινηε ππφξξεηεο. Χζηφζν κηα εθηελήο απαξίζκεζε
ησλ πεξηζηαηηθψλ ζεσξνχκε φηη δελ είλαη επί ηνπ παξφληνο. Θα κπνξνχζαλ λα
απνηειέζνπλ έλα μερσξηζηφ πεδίν γηα κειέηε. Θεσξνχκε σζηφζν ζεκαληηθφ λα
αλαθεξζνχκε ζε κηα επηπξφζζεηε πξνβιεκαηηθή πνπ ζπλαληήζακε θαηά ηελ δηάξθεηα
ησλ ζπλεληεχμεψλ καο, ην φπνην θαη είρε σο επίθεληξν ηελ θπξίαξρε επηζηεκνληθή
γλψζε.
Σν φηη έγξαθα «ηελ εζλνγξαθία ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ» ππφ ην πξίζκα ηεο
αλζξσπνινγίαο θαη φρη ηεο αξραηνινγίαο γελλνχζε πνιιέο θαη πνηθίιεο αληηδξάζεηο
ζηνλ ρψξν ησλ αξραηνιφγσλ. Καηά ηελ δηάξθεηα κάιηζηα ηεο έξεπλαο κνπ ζην
αξρεηαθφ πιηθφ ηεο Τπεξεζίαο απφ ηηο πην ζπρλέο αληηδξάζεηο ησλ ελεξγψλ
αξραηνιφγσλ ηεο Βθνξίαο ήηαλ: «ηη αζρνιείζαη κε ζεσξίεο ζπλνκσζίαο θαη ηέηνηεο
ηζηνξίεο ;.ηη ζα γξάςεηο δειαδή γηα ηελ θνηλσληνινγία ηνπ κλεκείνπ, φηαλ ηα γξάςεηο
λα ηα θέξεηο λα ζηα ειέγμνπκε κελ θάλεηο ιάζνο», «ζε ηη ζα ζνπ ρξεζηκεχζεη ξε παηδί
κνπ απηή ε εξγαζία ην κεηαπηπρηαθφ απηφ δελ κνξηνδνηείηαη ζηελ ππεξεζία καο. ..γηαηί
δελ έθαλεο ζηελ θεξακηθή ή αξρηηεθηνληθή»; .«Δζέλα δελ ζνπ αξέζεη ε έξεπλα ζην
πεδίν είζαη πην πνιχ αξραηνιφγνο ηνπ γξαθείνπ…» Δ ζηάζε απηή ζρεκαηνπνηεί απφ
πιεπξάο αξραηνιφγσλ κηα ηαμηλφκεζε ζηνλ ρψξν ησλ επηζηεκψλ κε ηελ αξραηνινγία
λα θαηαιακβάλεη ηελ αλψηεξε ζέζε ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληνινγία θαη ηελ
αλζξσπνινγία ηφζν εμαηηίαο ηεο ελαζρφιεζεο ηεο κε ηα θεηκήιηα ηνπ παξειζφληνο,
φζν ην φηη είλαη ζπλψλπκε κε κηα θξαηηθή ιεηηνπξγία πνπ αζθεί έιεγρν θαη ζέηεη
πεξηνξηζκνχο κέζα ζηελ θνηλσλία.
Βθηφο απφ ην δήηεκα ηεο θπξίαξρεο γλψζεο, έλαο δεχηεξνο άμνλαο ζρνιίσλ
πνπ γηλφηαλ απφ ηε κεξηά ησλ ελεξγψλ αξραηνιφγσλ εμέθξαδε ηελ επηθπιαθηηθφηεηα
ηνπο γηα ηελ πξφζβαζε ζηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο ηνπο . Με ζθνπφ λα απνβάιισ ηα
αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ επίζθεςή κνπ ζηελ 13ε
Βθνξία θαη κε βαζηθφ γλψκνλα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηεο εγθπξφηεηαο ηεο
έξεπλαο, επέιεγα

σο ιχζε, θάζε θνξά πνπ ην θιήκα ήηαλ ηεηακέλν, ηελ

απνκάθξπλζή απφ ηελ ππεξεζία γηα 2 εκέξεο. ηε δηάξθεηα ησλ δηαιιεηκάησλ κε
απαζρφιεζε ηδηαίηεξα, γηα πνην ιφγν αλέπηπμαλ νη αξραηνιφγνη ηελ ακπληηθή θαη
αξλεηηθή ζηάζε ζηελ πξννπηηθή κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε αλζξσπνινγηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ.
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Μνπ πήξε αξθεηφ θαηξφ γηα λα κπνξέζσ λα θαηαιάβσ απηή ηε ζηάζε. Σν
θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζηάζεο απνηέιεζε ε ζπδήηεζε κνπ κε αλζξψπνπο –
θιεηδηά νη φπνηνη εξγάδνληαη ζηελ ππεξεζία θαη κνπ επηζήκαλαλ, φηη δελ ζέινπλ λα
ςάρλσ ηνλ θάθειν ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ, δηφηη θαηά ην παξειζφλ ε κειέηε
αλαζηήισζεο είρε δερζεί ζθνδξέο θξηηηθέο γηα ην θφζηνο, αιιά θαη ηελ ηειηθή κνξθή
ηνπ θηίζκαηνο. Μηα δεχηεξε, δε, εξκελεία πνπ δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηα ζρφιηα είλαη
ε αληίιεςή ηνπο φηη ην αξρείν ηεο ππεξεζίαο απνηειεί δηθή ηνπο θιεξνλνκία, ελψ νη
ίδηνη απνηεινχλ ηνπο ζεκαηνθχιαθεο ηνπ πξνζηαηεχνληαο ην απφ ηηο θαηξνζθνπηθέο
ρξήζεηο «ησλ άιισλ » πνπ έξρνληαη λα «θάλνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο».
Πέξα απφ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ αλαπηχζζνληαλ απφ ηελ πιεπξά ησλ
εξσηψκελσλ πξνο ηελ εξεπλήηξηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο θαη ησλ
ζπλεληεχμεσλ, έλα επηπξφζζεην πξφβιεκα πνπ ζπλαληήζακε θαη πάιη ζηελ δηάξθεηα
ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ

ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο πνπ καο παξαρσξνχζε ν

εξσηψκελνο. πκθψλα κε ηνλ Peabody et al(1990) «..νη εθιεθηνί είλαη άηνκα
πνιπάζρνια θαη ζεσξνχλ ην ρξφλν ηνπο πνιχηηκν». ην παξάδεηγκα ηεο έξεπλαο καο
νη ζπλεληεχμεηο ιφγνπ ράξε

κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

αλψηαην εθθιεζηαζηηθφ ζηέιερνο ηεο Ώξρηεπηζθνπήο

Κξήηεο είραλ ζχληνκε

δηάξθεηα 17 ιεπηά, θαζψο κεηά απφ εκέλα ππήξραλ θαη άιια ξαληεβνχ. ην ζχληνκν
δηάζηεκα απηφ, φπσο ζεκεηψλεη ν Peabody et al, γξάθνπλ (1990:451-455) «γηα λα
αληαπεμέιζεη ν εξεπλεηήο νθείιεη λα θάλεη ζνθή δηαρείξηζε ρξφλνπ» «λα είλαη θαιά
πξνεηνηκαζκέλνο.., θαη επέιηθηνο ..ψζηε λα ζπιιακβάλεη ιέμεηο –θιεηδηά» πνπ κπνξνχλ
λα πξνζδψζνπλ πεξηζζφηεξν βάζνο ζηελ ζπλέληεπμε. Παξά ηελ πξφζεζή καο λα
θαηαγξάςνπκε εηο βάζνο ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εξσηψκελσλ κε ζθνπφ λα
θαηαλνήζνπκε πιεξεζηέξα δηαθνξεηηθά ζεκεία ζέαζεο πνπ ππάξρνπλ γχξσ απφ ην
πξνο κειέηε ηζηνξηθφ θηίζκα, ππήξραλ πεξηπηψζεηο, νπνχ εξσηψκελνη αξλνχληαλ λα
κνπ απαληήζνπλ ιέγνληαο κνπ φηη δελ αθνξά ηνλ ζεζκφ πνπ εθπξνζσπνχλ ην
εξψηεκα πνπ ηνπο έθαλα, ην φπνην ζρεηίδνληαλ κε ην δήηεκα ηεο αληηκαρίαο γχξσ
απφ ην κλεκείν. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηφζν απφ ηελ πιεπξάο ηε εγεζίαο ηεο
Ώξρηεπηζθνπήο Κξήηεο, φζν θαη απφ ηελ ηνπ πνιηηηθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ Αήκνπ
Δξαθιείνπ, αιιά θαη ηεο εθπξνζψπνπ ηεο ΐπδαληηλήο Βθνξίαο Ώξραηνηήησλ νη
απαληήζεηο πνπ δίλνληαη ζε άκεζα θαη έκκεζα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην
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«γηαηί»42 ππνζηεξίδνπλ ηελ κηα ή ηελ άιιε ρξήζε νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη
ζπζθνηηζκέλεο, ακθίζεκεο πηζαλφλ απφ ηνλ θφβν δηαηαξαρήο ησλ ηζνξξνπηψλ θαη
«ησλ θαιψλ ζρέζεσλ» πνπ δηαηεξνχλ νη ηξεηο απηνί θνξείο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Μηα
δεχηεξε εξκελεία πνπ κπνξεί λα δψζεη εμήγεζε ζηελ απξνζπκία λα εθθξάζνπλ
ειεπζέξα ηελ άπνςή ηνπο, είλαη ν θφβνο ηνπο λα εθηεζνχλ νη ίδηνη σο
πξνζσπηθφηεηεο θαη σο ζεζκνί (Bygnes 2008·ΐusby 2011) .
Δ πεξίπησζε ινηπφλ ησλ εζλνγξαθηθψλ καο ζπλεληεχμεσλ κε ππνθείκελα
έξεπλαο αλήθνπλ ζηελ ηάμε ησλ ειίη αηφκσλ, δειαδή, πνπ δηαηεξνχλ «δηαηεξνχλ ή
δηαηεξνχζαλ κηα πξνλνκηαθή ζέζε ζηελ θνηλσλία» (Richard 1996:199), αλέδεημαλ κηα
ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά είδνπο εζηθά θαη αιιά δηιήκκαηα πνπ έρνπλ επηζεκάλεη
εξεπλεηέο (ΐarret 1984 ·Peabody et al 1990· Kvale 1996· Bygnes 2008· Νηηζηάθνο
2003·ΐusby 2011) πνπ δηεμάγνπλ εζλνγξαθηθέο έξεπλεο πνπ είλαη θαη «κειέηεο πξνο
ηα πάλσ» (studying up). Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα εμήο: Ση γίλεηαη γηα παξάδεηγκα
ζηελ πεξίπησζε νπνχ αλζξσπνιφγνο αληίθεηηαη θαη δηαθσλεί κε ηηο απφςεηο ησλ
ππνθεηκέλσλ ηηο εξεπλάο ηνπ; Οθείιεη λα ηνπο ην γλσζηνπνηήζεη; Μπνξεί ζηηο
ζπλζήθεο απηέο λα επηηχρεη ν αλζξσπνιφγνο ηελ ελ-ζπλαίζζεζε(empathy),πνπ
ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ επηηφπηα έξεπλα; Καη φπσο νξζά αλαδεηθλχεη ν
Barret ηελ αλαηξεπηηθή αληίιεςε πνπ ζέιεη ηνλ αλζξσπνιφγν λα δηαηεξεί δεζκνχο
θηιίαο κε ηνπο «ηζαγελείο» πνπ κειεηά κε ην εμήο εξψηεκα:« ε αξρή πξνζηαζίαο ησλ
εξεπλνχκελσλ φηαλ νη ίδηνη νη εξεπλνχκελνη επζχλνληαη γηα ηελ θαθνπνίεζε ησλ
άιισλ; ή κε άιινπο φξνπο« αλαγλσξίδνπκε ζηνπο ζχηεο(ξαηζηζηέο) δηθαηψκαηα;»
(1984:20).
5.3.2 Παξαηεξώληαο ηηο ηειεηνπξγίεο: Σν δήηεκα ηεο ζπγθαηάζεζεο ησλ
ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο
Βθηφο απφ ηηο ζπλεληεχμεηο εζηθά θαη άιια δηιιήκαηα πξφεθπςαλ θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο ησλ ηειεηνπξγηψλ πνπ ηεινχληαλ ζηνλ ρψξν ηεο Μφλεο
Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ ζηα πιαίζηα ησλ ηξηήκεξσλ ενξηαζηηθψλ
εθδειψζεσλ. ηελ δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο κνπ πέξαζα αξθεηέο ψξεο ζην
ρψξν παξαηεξψληαο ηε δηεμαγσγή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ πξνζθπλήκαηνο απφ ηνπο
42

ηελ εξεπλά καο ζέζακε επί κέξνπο εξσηήκαηα πνπ μεθηλνχζαλ κε ηελ ιέμε «γηαηί». ηε
βηβιηνγξαθία, σζηφζν, αλαθέξεηαη φηη ην λα ζέηεη θάλεηο εξσηήκαηα κε ηελ εξσηεκαηηθή ιέμε «γηαηί»
κπνξεί λα εθιεθζεί σο θξηηηθή. ηελ έξεπλα καο εθαξκφζακε άκεζα ηελ νξζή ιχζε πνπ πξνηείλεηαη
ζηελ κεζνδνινγία ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο ειίη, αλαδηαηππψλακε, δειαδή, ηελ εξψηεζε κε ηηο
εξσηεκαηηθέο ιέμεηο« πσο», «ηη» (Clifford,αρξνλνιφγεην: 3).
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πξνζθπλεηέο, ελψ παξάιιεια ζπκκεηείρα θαη ζην «θνζκηθφ πξνζθχλεκα», ζηελ
μελάγεζε, δειαδή πνπ είρε νξγαλψζεη ν Αήκνο Δξαθιείνπ ε νπνία μεθηλνχζε απφ
ηνλ πξνκαρψλα ηνπ Ώγίνπ Ώλδξέα θαη θαηέιεγε ζηνλ Άγην Πέηξν ησλ Ανκηληθαλψλ.
Ώξθεηέο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο, νπνχ έλα ηπραίν θξπθφ άθνπζκα ή ηπραίν
θξπθνθνίηαγκα, έδηλαλ εθ λένπ εξεζίζκαηα θαη ηξνπή ζηελ επηηφπηα εξεπλά καο. Δ
ηπραία παξαηήξεζε γηα παξάδεηγκα κηαο νκάδαο αλζξψπσλ πνπ αλήθαλ ζηελ ελνξία
ηεο πεξηνρήο, νη φπνηνη ιίγν πξηλ μεθηλήζεη ε Θεία Λεηηνπξγία θάιπςαλ κε ραξηφληα
ηνπο παινπίλαθεο, πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί απφ ηελ αξραηνινγία κε ζθνπφ λα
πξνζηαηέςνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ηηο ελεηηθέο ηαθέο πνπ βξίζθνληαλ ζην έδαθνο
(ζηελ λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ ρψξνπ πιεζίνλ ηεο λφηηαο εηζφδνπ)θαη ηνπνζέηεζαλ
πάλσ ηνπο ηνλ πάγθν κε ηα θεξηά, ην απηνζρέδην παγθάξη 43, θαη ηα θαζίζκαηά ηνπο,
αλ θαη ππήξρε κεγάιν εχξνο ηνπ ρψξνπ, κνπ απνθάιπςε ηελ χπαξμε ππφξξεησλ
ζρέζεσλ εμνπζίαο, πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ θαη ηελ αλάγθε
εμέηαζήο ηνπο .
Δ ρξήζε ινηπφλ ησλ ηπραίσλ επεηζνδίσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ έλα ιαζξαίν
άθνπζκα ε θνίηαγκα, κπνξνχλ αδηακθηζβήηεηα λα μεθιεηδψζνπλ ηελ ππφ κειέηε
«θνπιηνχξα». Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ ρξήζε ηνπο «έλα ζνβαξφ κεζνδνινγηθφ
εξγαιείν» (Ώζπξάθε 2004:172) γηα ηελ αλζξσπνινγηθή έξεπλα. Δ αμηνπνίεζε ησλ
«δηαθσηηζηηθψλ απηψλ παξαδεηγκάησλ» ελέρεη θαη κηα ζεηξά απφ εζηθά δηιήκκαηα.
Θεσξεηηθά νη εξεπλνχκελνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ επίγλσζε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο
ηνπ αλζξσπνιφγνπ θαη λα δψζνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ηνπο αθνξνχλ. Βίλαη απηφ πάληα
εθηθηφ; Πσο κπνξεί θαλείο λα πάξεη ηελ ζπγθαηάζεζε ελφο ηπραίνπ αλζξψπνπ κέζα
ζηνλ ρψξν ή ελφο κεγάινπ αξηζκνχ αλζξψπσλ πνπ επηζθέπηνληαη έλαλ ρψξν γηα λα
πξνζθπλήζνπλ, είηε απιά γηα λα ζαπκάζνπλ ην ρψξν, νη νπνίνη ράλνληαη κέζα ζην
πιήζνο;
Έλαο ηξφπνο πνπ αξρηθά ζεσξνχζα φηη έθαλε ηνλ ξφιν κνπ δεκφζην θαη νξαηφ
ήηαλ ην φηη θξαηνχζα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηνπξγίαο ζεκεηψζεηο θαη έθαλα
ιήςεηο θσηνγξαθηψλ. Χζηφζν ε θηλεζηνινγία απηή είρε λφεκα γηα φζνπο γλψξηδαλ
ηελ ηαπηφηεηα κνπ σο εξεπλήηξηα. Καηά ηελ δηάξθεηα γηα παξάδεηγκα ηεο απφπεηξαο
κνπ λα θαηαγξάςσ ηηο ηειεηνπξγίεο πνπ γίλνληαλ ζηελ Μνλή ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ησλ
Ανκηληθαλψλ, νπνχ έθαλα ηελ επηηφπηα έξεπλα, ην 2011, ζα κπνξνχζα λα ήκνπλ γηα
θάπνηνπο κηα δεκνζηνγξάθνο, ε θάπνηα πνπ θάλεη δηαθνπέο.
43

Βπξφθεηην γηα κηα κεγάιε ηεηξάγσλε ραξηφθνπηα δεκέλε κε θαη ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο κε
έλα θφθθηλν ζπάγθν, ελψ ζηελ κέζε ππήξρε κηα νπή.
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5.3.3 Ζζηθά δηιιήκαηα θαη θσηνγξαθηθή ιήςε
Έλαο άιινο ηνκέαο νπνχ έπξεπε λα βξσ δηεπζέηεζε αλάκεζα ζην ξφιν κνπ
σο παξαηεξήηξηα θαη ηε θχζε απηνχ πνπ παξαηεξνχζα ήηαλ ε θσηνγξαθία. Δ ιήςε
θσηνγξαθηψλ απνηεινχζε

ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο κνπ εηδηθά,

επεηδή ηα ζξεζθεπηηθά θαη θνζκηθά αληηθείκελα -44 πνπ είραλ κεηαθεξζεί πξνζσξηλά
απφ ηελ ελνξία, ηελ αξραηνινγία θαη ην δήκν- θαη νη παξαζηάζεηο απφ ηηο
ηειεηνπξγίεο ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ θαηέιεγαλ λα αληηπξνζσπεχνπλ
κεγάιν κέξνο ηνπ πιηθνχ γηα ηελ θαηαλφεζε κνπ ηνπ ρψξνπ, σο έλα πεδίν ζην νπνίν
εγείξνληαη ακθίζεκεο ζεκαζίεο.
Δ θσηνγξαθηθή κεραλή, σζηφζν, δελ είλαη έλα νπδέηεξν εξγαιείν. Ώλη‟
απηνχ ε ρξήζε ηεο ζθηαγξαθεί έλα φξην αλάκεζα ζηνλ εξεπλεηή θαη ζε απηφ πνπ
κειεηάεη. Γηα ηα εζηθά δηιιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εξεπλεηηθφ πεδίν ειάρηζηα
έρνπλ γξαθε ί(βι. ππνζεκείσζε 1 ζην Dubisch, 2000:142). εκαληηθέο, παξά ηαχηα,
παξαηεξήζεηο γηα ηελ ελ ιφγσ πξνβιεκαηηθή γίλνληαη ζηελ εζλνγξαθηθή εξγαζία
ηεο Dubisch κε ζέκα ην ζξεζθεπηηθφ πξνζθχλεκα ζηελ ζχγρξνλε Βιιάδα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε εξεπλήηξηα παξαηεξψληαο ην πξνζθχλεκα ηεο Παλαγίαο ζηελ Σήλν
ζίγεη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηελ θαηάζηαζε ακθηζπκίαο πνπ βξίζθεηαη ν
αλζξσπνιφγνο, εθφζνλ επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζεη σο κέζνδν ζπγθέληξσζεο
αλζξσπνινγηθνχ πιηθνχ ηε θσηνγξαθία. Δ ίδηα αλαθεξφκελε ζηελ εκπεηξία απφ ηελ
θσηνγξάθεζε ηνπ πξνζθπλήκαηνο παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηεο λα βηψλεη κηα
θαηάζηαζε δηάζπαζεο αλάκεζα ζηνλ θφζκν ηνπ «πξνζθπλήκαηνο» θαη ηνλ θφζκν ηεο
«παηξίδαο ηεο», αλάκεζα ζε «εθείλε» θαη «απηνχο» πνπ κειεηνχζε. Δ ίδηα γξάθεη:
« Ζ θσηνγξαθηθή κεραλή δεκηνπξγεί κηα πεξίεξγε ζρέζε κε ην
πεξηβάιινλ. Δίλαη έλα κεράλεκα πνπ δεκηνπξγεί απνζηάζεηο, φρη κφλν
επεηδή

αλάκεζα

ζηνλ

παξαηεξεηή

θαη

ηνλ

παξαηεξνχκελν

παξεκβάιιεηαη έλα αληηθείκελν, αιιά επεηδή είλαη ζαθέο φηη απηφ πνπ
παξαηεξείηαη

κεηαηξέπεηαη

ζε

αληηθείκελν…..».«…Ζ

κεραλή

δηακνξθψλεη, επίζεο, απηφ πνπ επηιεγνχκε λα δνχκε, επεηδή αλαδεηεί
απηφ πνπ έρεη «θσηνγέλεηα», δειαδή απηφ πνπ θάλεη εληχπσζε θαη πνπ
δηαθέξεη θαη ζπρλά ππεξβαίλεη ην πην

θαζεκεξηλφ ..».(ν.π: 142-

44

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηξηήκεξσλ ενξηαζκψλ είραλ κεηαθεξζεί ζξεζθεπηηθά αληηθείκελα
απφ ηνλ Ναφ ηνπ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ, πιαζηηθά θαζίζκαηα απφ ηνλ Αήκν Δξαθιείνπ θαη έλαο
πξνηδέθηνξαο κε θαη έλα παξαβάλ πνπ ηνπνζεηήζεθε απφ ηελ Ώξραηνινγία κπξνζηά απφ ην ηέκπιν,
ψζηε γηα λα γίλεη ε πξνβνιή ησλ αλαζθαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ λανχ.
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143),«..Ζ εηξσλεία είλαη φηη ε θσηνγξαθηθή κεραλή κνπ έδσζε ηελ
δπλαηφηεηα κέζα απφ ηελ εθηεηακέλε ζπιινγή θσηνγξαθηψλ λα
παξνπζηάζσ πην δσληαλά ηα ην θαηλφκελν ηνπ πξνζθπλήκαηνο ζηα
κέιε ηεο δηθήο κνπ θνηλσλίαο δελ ππήξρε ακθηβνιία φηη κπήθε
αλάκεζα ζε κέλα θαη απηφ πνπ κειεηνχζα. Δίρα δηαζπαζηεί
ζπκκεηέρνληαο ζε δπν δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο….»(ν.π:143).
ην εζλνγξαθηθφ καο παξάδεηγκα ππήξραλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο πνπ ε ιήςε
θσηνγξαθηψλ κε ηνπνζεηνχζε ζε κηα θαηάζηαζε ακθηζπκίαο ζε ζρέζε κε εθείλνπο
πνπ παξαηεξνχζα. ηνπο πξνζθπλεηέο θαη ζπρλφηεξα κέιε ηνπ ζπκβνχιηνπ ηεο
ελνξίαο, αιιά θαη ζηνλ ρνξφ ησλ ςαιηψλ ε ιήςε θσηνγξαθηψλ ηεο ηειεηνπξγίαο
πνπ ιάκβαλε ρψξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ πξνθαινχζε ελφριεζε θαη
εθλεπξηζκφ(ην εμέθξαδαλ άιινηε κε έληνλν απζηεξφ βιέκκα θαη άιινηε κε δεηθηηθή
ππφδεημε θαη κνξθαζκνχο). Σα πξάγκαηα

γηλφηαλ αθφκα πην δχζθνια. φηαλ

επηρεηξνχζα λα ηξαβήμσ θσηνγξαθίεο απφ ηνλ πεξηβάιινλ ρψξν ηεο κνλήο, ν νπνίνο
θαη ζεσξείηαη αξραηνινγηθφο ρψξνο. Κάζε θνξά πνπ επηρεηξνχζα λα θσηνγξαθίζσ
ηνλ ρψξν ν θχιαθαο ηνπ ρψξνπ κε απζηεξφ χθνο κνπ ππελζχκηδε φηη είλαη
αξραηνινγηθφο ρψξνο θαη απαγνξεχεηαη ε ιήςε θσηνγξαθηψλ ρσξίο ηελ άδεηα ηεο
ππεξεζίαο. Σν γεγνλφο απηφ

κνπ πξνθαινχζε εθλεπξηζκφ, θαζψο απφ ηελ κηα

ζεσξνχζα φηη έραλα ηηο «θαιέο» θσηνγξαθίεο (παξαζηάζεηο πνπ κνπ ήηαλ πνιχ
δχζθνιν λα αγλνήζσ έηζη θαη αιιηψο), ελψ απφ ηελ άιιε αηζζαλφκνπλ ελνρέο, θαζψο
κε ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ δηαηάξαδα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία πνπ βίσλαλ νη
πξνζθπλεηέο, ελψ ηαπηφρξνλα αηζζαλφκνπλ, φηη απνθιεηφκνπλ απφ ην ζχλνιν.
5.3.4 Σν δήηεκα ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο εξεπλήηξηαο
Δ ζεηηθή ζηάζε ηνπ εξεπλεηή θαη ν ζεβαζκφο πξνο ηνπο εξεπλψκελνπο είλαη
βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο. πσο
επηζεκαίλεη θαη ν Γαηκάθεο (1997:64) πεξηγξάθνληαο ηε ζηξαηεγηθή πνπ
αθνινχζεζε φηαλ έγξαθε ηεο φηθσ αλζξσπνινγηθήο εξεπλάο ηνπ γηα ην «Κνηλσληθφ
θφζκν ησλ πνξλείσλ ηνπ Λάθθνπ θαη ηε πνηεηηθή ηεο καγθηάο » αλ θαη « ε ζεηηθή ζηάζε
ηνπ εξεπλεηή θαη ν ζεβαζκφο πξνο ηνπο πιεξνθνξηνδφηεο» «…απνηειεί κηα θνηλφηππε
δηαπίζησζε ε εθαξκνγή ηεο δελ είλαη πάληα εχθνιε..». ην εζλνγξαθηθφ καο
παξάδεηγκα κηα ηέηνηα ζηάζε πξνυπέζεηε ηε ηήξεζε απνζηάζεσλ απφ θπξίαξρα
πνιηηηζκηθά πξφηππα πνπ αλαδχνληαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο

ην

πξφηππν εθζπγρξνληζκνχ, φπσο εθθξάδεηαη απφ ηε πιεπξά ησλ αξραηνιφγσλ κε ηελ
105

ζεψξεζε ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ σο έλα απνθιεηζηηθά θνζκηθνχ ραξαθηήξα θηίζκα, φπσο
είλαη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηα κλεκεία θαη Αεκνηηθήο αξρήο θαη πξφηππν ηεο
παξάδνζεο, πνπ ζπλπθαίλεηαη κε ηηο αληηιήςεηο εθπξνζσπψλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο
αξρήο αιιά θαη πξνζθπλεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηα ζξεζθεπηηθά δξψκελα. ην
πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ε θαηαγξαθή ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη θνζκηθψλ
ηειεηνπξγηψλ, πνπ ηεινχληαλ ζην ρψξν ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ ζηα
πιαίζηα ησλ ηξηήκεξσλ επεηεηαθψλ εθδειψζεσλ, παξνπζίαδε αξθεηέο δπζθνιίεο πνπ
ζρεηίδνληαλ, ηφζν κε ην ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ έθεξα σο εξεπλήηξηα, φπσο ε
εθπαηδεπηηθή κνπ θαηάξηηζε σο αξραηνιφγνο, θαη ε πίζηε ζηα ζεία, φζν θαη κε ην
γεγνλφο φηη δηεμήγαγα «νίθσ» αλζξσπνινγία .
Έλα πξαθηηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζα ζηελ έξεπλα κνπ ήηαλ ηη έπξεπε
λα θάλσ κέζα ζηνλ ρψξν, φηαλ ιεηηνπξγνχζε σο εθθιεζία. Ώπφ ηελ κηα πιεπξά δελ
αηζζαλφκνπλ άλεηα λα κπσ ζηνλ ρψξν πνπ ηεινχληαλ ε ιεηηνπξγία ζαλ ηνπξίζηξηα,
ζαλ θάπνηα, δειαδή, πνπ είρε έξζεη απιψο λα δεη έλα ελδηαθέξνλ αμηνζέαην. Ώπφ ηελ
άιιε, ε ηαπηφηεηα κνπ σο αξραηνιφγνο θαη ε ζπλαθφινπζε απνξξένπζα απφ απηήλ
γλψζε, φηη ν ρψξνο είρε ιάβεη κηα ζεηξά θαζεκεξηλέο θαη ηεξέο ρξήζεηο θαηά ην
παξειζφλ δελ κνπ επέηξεπαλ λα βηψζσ ηνλ ρψξν σο έλα νξζφδνμν ζξεζθεπηηθφ
πξνζθχλεκα. Τπήξρε επίζεο θαη ε αλζξσπνινγηθή νπηηθή, πνπ ζθηαγξαθνχζε ηελ
φιε δηαδηθαζία πνπ εθηπιίζζνληαλ κέζα ζηνλ ρψξν σο κηα πξαθηηθή εγεκνληθήο
δηεθδίθεζεο ηνπ ρψξνπ. πγρξφλσο, φκσο, ήζεια λα ελζσκαησζψ ζην ζχλνιν θαη λα
απνδψζσ ζεβαζκφ. Καηά ηελ Dubisch: «Έλαο Έιιελαο πάληα θάλεη θάηη κέζα ζηελ
εθθιεζία ·αλ δελ θάλεηο ηίπνηα εθηφο, σο μέλνο, πνπ δελ έρεη ηνπο απαξαηηήηνπο
δεζκνχο κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ» (2000:141). Καηέιεμα λα αθνινπζήζσ ηελ
πνξεία, πνπ έθαλαλ νη πεξηζζφηεξνη πηζηνί, λα πξνζθπλήζσ, δειαδή, ηελ εηθφλα πνπ
βξηζθφηαλ έμσ απφ ηελ λφηηα είζνδν ηεο εθθιεζίαο, λα ξίμσ ρξήκαηα ζην
απηνζρέδην παγθάξη θαη λα αλάςσ έλα θεξί. Βθηφο, φκσο, απφ ηελ αλάγθε κνπ γηα
έλδεημε ζεβαζκνχ, ηελ αλάγθε κνπ λα κελ μερσξίζσ θαη ζηηγκαηηζηψ ζηα κάηηα
αξθεηψλ ζπληνπηηψλ γλσζηψλ πνπ βξηζθφηαλ ζην ρψξν, ππήξρε θαη έλαο
«θαηξνζθνπηζκφο»45 απφ ηελ πιεπξά ηεο εξεπλήηξηαο, πνπ κνπ θάιππηε ηελ αλάγθε
γηα νκαιή πξφζβαζε ζην πεδίν ηεο έξεπλαο. Ώπφ ηελ ζηηγκή πνπ επηηέιεζα ηηο
ζξεζθεπηηθέο πξάμεηο κπνξνχζα λα θηλνχκαη ειεπζέξα ζηελ εθθιεζία, λα
45

Δ Dubisch πεξηγξάθεη αληίζηνηρν δίιεκκα πνπ αληηκεηψπηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
παξαηήξεζεο ηνπ πξνζθπλήκαηνο ην νπνίν πξφεθππηε απφ ηηο δπηηθέο θαη ακεξηθάληθέο αληηιήςεηο
πνπ είρε ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ζξεζθείαο(2000:140-141).

106

παξαθνινπζψ ηελ δηαδηθαζία ηεο ιεηηνπξγίαο, ηηο θηλήζεηο ησλ πηζηψλ, ηα
εηθνλίζκαηα θαη ηα ζξεζθεπηηθά αληηθείκελα πνπ είραλ κεηαθεξζεί απφ ηνλ Ναφ ηνπ
Ώγίνπ Αεκήηξηνπ46 ζηνλ εζσηεξηθφ ηεο Μνλήο ηνπ Άγην Πέηξνπ.

46

Ο ελνξηαθφο λαφο πνπ ππάγεηαη ζηελ εκβέιεηα ηνπ ε Ανκηληθαλή Μνλή κε ηελ
ζξεζθεπηηθή νλνκαζία Ναφο Ώγίσλ Πέηξνπ θαη Παχινπ .
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Κεθάιαην 6o
Γεδνκέλα από ηελ επηηόπηα απηνςία ζηελ Μνλή Άγηνπ Πέηξνπ Γνκηληθαλώλ
6.1Ζ ακθηζπκία κηαο πόιεο κε ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ
«Σν Ζξάθιεην είλαη… κηα πφιε πνπ αλνίγεηαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ,ελ
κεξί εχθνιε λα ελζηεξληζηεί ην θαζεηί θη ελ κέξεη πεηζκαηηθά θιείζηεθε ζηνλ εαπηφ ηεο
ζαλ λα αξλείηαη λα δεη ηελ νληφηεηα ηεο πέξα απ ην λνεηφ θαη ζηαηεγνχκελν θάζηξν
ηεο .
Ζ ηδία ε πξαγκαηηθφηεηα ζε απηή ηε πφιε είλαη έλαο εμσθξεληζκφο νη άγξαθνη
λφκνη ηα ήζε ηεο, ηα νινέλα κεηαιιαζζφκελα θαη αλαβηνχληα έζηκα ηεο, νη αβξνί θαη νη
ηξαρείο ηξφπνη ηεο , ηα μαθληθά ηδίληα πνπ θπιαθίδεη ή απειεπζεξψλεη γηα ηε θαθή ή
ηελ θαιή ν πξνρσξεκέλνο λεφηεξνο επηζηεκνληθφο ηεο εμνπιηζκφο (κηα εληαία
Φπζηθνκαζεκαηηθή ρνιή εθηφο άιισλ ) ή κφληκε θαιιηέξγεηα ηεο απαληαρνχ Κξήηεο
δηαηεξνχκελεο καληηλάδαο» (Μεηζνηάθε 2001 ζην Ληνληάθεο 2002: 202)
Σν Δξάθιεην ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα αληηζηνηρεί ζηελ εηθφλα κηαο
επαξρηαθήο κεγαινχπνιεο, πνπ απφ ηε κηα αλνίγεηαη πξνο φιεο θαηεπζχλζεηο
πξνβάιινληαο ηελ πνιππνιηηηζκηθή ηεο ηαπηφηεηα σο δηαπηζηεπηήξην ηεο
εθθνζκίθεπζεο θαη ηνπ δπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο, ελψ απφ ηελ άιιε ,ελ κέξεη
παξακέλεη πεηζκαηηθά θιεηζηή ζηνλ εαπηφ ηεο, ζαλ λα αξλείηαη ηελ νληφηεηά ηεο
πεξά απφ ην λνεηφ θάζηξν ηεο ξσκατθήο παξάδνζήο ηεο. Δ εηθφλα απηή αλαδχεηαη
ζε αξθεηά ινγνηερληθά έξγα πνπ έρνπλ επίθεληξν ηελ αλζξσπνγεσγξαθία ηνπ
Δξαθιείνπ. Σν δηήγεκα ηεο Κιαίξε Μεηζνηάθε (2001) κε ηίηιν «Σνπνγξαθηθφλ
αλζξσπνινγία κηαο πφιεο αιιά θαη εθείλν ηνπ Άξε θαθηαλάθε κε ηίηιν «Μεγάιν
Κάζηξν» αλαπαξηζηνχλ ηε πφιε σο ην ζεκαίλνλ κηα ζεηξάο ζχκβνισλ ηα νπνία
παξάγνληαη,

εξκελεχνληαη,

θαζνξίδνληαη

θαη

επαλαθαζνξίδνληαη

ψζηε

λα

αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πιαίζηα.
ην δηήγεκα ηεο Μεηζνηάθε ην Δξαθιείνπ θαη ν θφζκνο ηνπ αθξνβαηεί
δηαξθψο ζηα φξηα δπν θνζκναληηιήςεσλ πνπ άιινηε βξίζθνληαη ζε ζχλζεζε θαη
άιινηε ζε αληίζεζε.
ζνλ αθνξά ηε πξψηε, απηή παξαπέκπεη ζηε αλαηνιηθή ξαζπκία ηε ξσκατθή
ηαπηφηεηα ηεο πφιεο, φπσο εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε βηαηφηεηα ησλ θαηνίθσλ, ηελ
επηθξάηεζε άγξαθνπ δηθαίνπ, αιιά θαη ηελ εκκνλή ζηε ιατθή παξάδνζε.
ζνλ αθνξά, δε, ηε δεχηεξε, απηή ζπλδέεηαη κε ηνλ επξσπατθφ θαζσζπξεπηζκφ
θαη ηελ εθθθνζκίθεπζε, κε ηελ ίδξπζε αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ θαη εξεπλεηηθψλ
ηλζηηηνχησλ ηελ εδξαίσζε ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, πνπ θαηαξξίπηνπλ ηνλ
θπζηθφ απνθιεηζκφ ηεο λεζησηηθή πφιεο απφ ηε ζάιαζζα.
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ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλνχληαη θαη ηα δηεγήκαηα ηνπ θαθηαλάθε κε ηε
δίζεκε ηνπνγξαθία ηεο πφιεο λα νξίδεηαη απφ κηα κεξηά απφ ηελ φςε ηεο άλαξρεο
δνκεκέλεο πφιεο, πνπ έρεη σο πξνζηάηεο ηεο ηνλ Άγην Μελά, ελψ απφ ηελ άιιε κηαο
πφιεο εθθνζκηθεπκέλεο «φπνπ ην ιηνληάξη ηεο Βελεηίαο θξαηεί αθφκα γεξά ζηα λχρηα
ηνπ ην Ζξάθιεην».
Παξφιν πνπ ην κνηίβν απηφ αλαδχεηαη κέζα απφ ην θφζκν ηεο ινγνηερλίαο
απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα αλ αλαινγηζηνχκε, φηη νη ινγνηερληθέο αθεγήζεηο
δεκηνπξγνχληαη ζε αιιειφδξαζε ηεο ηέρλεο θαη ηεο δσήο, φπσο ππνζηεξίδεη o
ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο

ΐruner ζην έξγν ηνπ Γεκηνπξγψληαο Ηζηνξίεο (ΐruner

2004). ηα παξαπάλσ δηεγήκαηα αλαδεηθλχεηαη κεηαμχ άιισλ ην δήηεκα πνπ
δηαδξακαηίδεη ηνλ πνιπζρηδέο παξειζφλ ζηελ ηαπηφηεηα ηεο πφιεο. Άηνκα θαη
νκάδεο

επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη δηαξθψο ην παξειζφλ ηελ κε επίθεληξν ηνλ

θαζνξηζκφ ηεο θπξίαξρεο ηαπηφηεηαο ζην ρψξν.
Δ αληηκαρία απηή είλαη θαη ε θπξίαξρε φρη κφλν ζηνλ ινγνηερληθφ ρψξν θαη
ρξφλν άιια θαη ζην θαζεκεξηλφ, φπσο αλαδχεηαη θαη κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ
ακθηζεκηψλ πνπ εθθξαζηήθαλ γηα ηηο κεηα-ρξήζεηο ηεο Μνλήο Άγηνπ Πέηξνπ ησλ
Ανκηληθαλψλ. Ο «Άγηνο Πέηξνο ησλ Ανκηληθαλψλ» αξρηθά δηεθδηθείηαη απφ δπν
δπλάκεηο έθθξαζεο θαη νη δπν ηεο ηζηνξηθήο πφιεο, πνπ αλήθεη ην κλεκείν ηνπ
Δξαθιείνπ. Καη νη δπν έρνπλ αξζξψζεη ην αλάζηεκα ηνπο θαη δηεθδηθνχλ λα
πξνδηαγξάςνπλ ηελ κνίξα ηνπ ρψξνπ, ε θάζε κηα γηα ηηο δηθνχο ηεο ζηφρνπο θαη
επηδηψμεηο.
Ώπφ ηελ κηα κεξηά, βξίζθεηαη ε ηνπηθή Ώξραηνινγηθή Τπεξεζία, ε νπνία
αθελφο αθνινπζεί ηε δηθή ηεο επηζηεκνληθή κεζνδνινγία θαη εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο
γηα ηε ζπγθέληξσζε ή παξαγσγή πνιηηηζκηθήο πιεξνθφξεζεο" απφ έξεπλα ζηεξεήο
χιεο θαη κλεκείσλ ηνπ παξειζφληνο, αθεηέξνπ ε δξαζηεξηφηεηα θαη ε έξεπλα ηεο
εκπίπηεη ζε έλα ζεζκνζεηεκέλν δηνηθεηηθφ θαη νξγαλσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ
πιαίζην, ηνλ ζεζκφ ηνπ Βιιεληθνχ Κξάηνπο, πνπ επεξεάδεη ειέγρεη δηεπθνιχλεη ή
αθφκα θαη δπζρεξάλεη ην έξγν ηεο αξραηνινγηθήο εξκελείαο, ζέηνληαο αθφκα
θξηηήξηα

άζρεηα

πξνο

ηελ

αξραηνινγηθή

λνκνζεζία

θαη

δενληνινγία(βι.ελδ.Καιπάμεο 1993).
Γηα ηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία ν ρψξνο ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ
βάζε ησλ κνξθνινγηθψλ ηνπ θαη αηζζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (θξηηήξηα ηα νπνία
ζηεξίδνληαη ζηελ Εζηνξία ηεο Σέρλεο) ηαμηλνκείηαη σο κλεκείν κεζαησληθήο
θιεξνλνκίαο θαη ζπλεπψο εληάζζεηαη απηνδίθαηα θαη λφκσ θξαηνχζεο πνιηηείαο
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(αλαθεξπγκέλν ζε δηαηεξεηέν κλεκείν ην 1947) απνηειεί κέξνο σο κλεκεηαθνχ
απνζέκαηνο ηνπ εζληθνχ πινχηνπ.
Δ αλαζηήισζε θαη ηα έξγα ζπληήξεζεο ησλ ηνηρνγξαθηψλ, νη αλαζθαθέο πνπ
έιαβαλ ρψξν απφ ην 1993-κερξη ην 2010, κηα ζεηξά δειαδή απφ γξαθεηνθξαηηθέο
πξαθηηθέο, εμππεξεηνχλ θπξίσο ηελ έξεπλα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αθαδεκατθήο
εξκελείαο ηνπ ρψξνπ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο ,ν ζεζκηθφο θνξέαο αθνινπζεί ηηο
εμειίμεηο, πνπ αλαδχνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηεο
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο.
Ο φξνο δηαρείξηζε (management) εμ‟ νξηζκνχ παξαπέκπεη ζε κηα εξγαιεηαθή
πξαθηηθή θαη ρξεζηκνζεξηθή ελέξγεηα, θαζψο θαη ζηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ
πνζνηηθψλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ θαη πξνγξακκάησλ. ην ζπγθείκελν απηφ ηα κλεκεία,
λννχληαη σο αμηνπνηήζηκα αγαζά πξνο θαηαλάισζε, αληίζηνηρα γηα παξάδεηγκα κε ην
ειεθηξηθφ ξεχκα θαη λεξφ.
Δ αλαζηήισζε γηα παξάδεηγκα ηεο Μνλήο Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ
κπνξεί λα ζεσξεζεί θάιιηζηα έλα πξντφλ, πνπ παξάγνπλ νη δεκηνπξγνί γηα λα ην
θαηαλαιψζνπλ νη ζεαηέο ζηα πιαίζηα ηελ αλάδπζεο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ειεπζέξνπ
ρξφλνπ. Δ ζπλαθφινπζε ρξήζε πνπ πξνηάζζεη ν ζεζκηθφο θξαηηθφο θνξέαο γηα ην
κλεκείν, ε κνπζεηαθή ρξήζε, ηδηφηεηα πνπ απφ κφλε ηεο παξαπέκπεη ζηελ έλλνηα ηνπ
πνιχηηκνπ θαη ηνπ ηεξνχ, είλαη ζπλάξηεζε θαη απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ
δηεξγαζηψλ.
Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ δηεθδηθεί ε Εεξά Ώξρηεπηζθνπή
Κξήηεο θαη θπξίσο κηα εθ ησλ ελνξηψλ απηήο, ν Εεξφο Ναφο Άγηνπ Αεκήηξηνπ
Ληκέλνο Δξάθιεηνπ, κε θχξην επηρείξεκα ηνλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο ηνπ θηίζκαηνο βάζεη
αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ απφ ην Αεκφζην σο αληαιιάμηκε κνπζνπικαληθή πεξηνπζία ην
1943(βι. Πσιεηήξηνλ αθηλήηνπ: αξηζκ.6018/23/3/43 ).
Γηα ηνλ εθθιεζηαζηηθφ θνξέα ν ρψξνο εξκελεχεηαη πξσηίζησο σο νξζφδνμνο
εθθιεζηαζηηθφο λαφο αθηεξσκέλνο κάιηζηα ζηνλ Άγην Πέηξν θαη Παχιν. Γηα ηελ
Βθθιεζία ν ζηξαηεπκέλνο ξφινο ηνπ ενξηαζκνχ ησλ απνζηνιψλ δελ πεξηνξίδεηαη
κφλν ζηελ ζθαίξα ηεο νξζφδνμεο ζενινγίαο. Δ αληηθαηάζηαζε ηνπ ενξηαζκνχ ηνπ
Ανκηληθαλνχ Άγηνπ

ζπλδέεηαη κε ηηο ηδενινγηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο αληηζέζεηο

κεηαμχ ηεο Οξζφδνμεο θαη Καζνιηθήο Βθθιεζίαο, θαζψο ε δξάζε ησλ επεηεηαθψλ
ηαγκάησλ έρεη ζπλδεζεί κε κειαλέο αλακλήζεηο γηα ηελ νξζνδνμία, φπσο νη
ηαπξνθνξίεο, ην ζρίζκα θ. α. Δ επηλφεζε ηεο γηνξηήο ηνπ Ώπφζηνινπ Πέηξνπ θαη
Παχινπ εληάζζεη ηνλ ρψξν

ζηα ζπκθξαδφκελα ηεο καθξφρξνλεο ηζηνξίαο ηεο
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ηνπηθήο εθθιεζίαο. θαζψο ν Ώπφζηνινο Παχινο είλαη ζπληδξπηήο ηεο Βπηζθνπηθήο
Βθθιεζίαο ηεο Κξήηεο.
Ο ενξηαζκφο ησλ Εζαπνζηφισλ ρξεζίκεπε θαη θάηη παξαπάλσ απφ εζληθφ
ζχκβνιν Οη Άγηνη Πέηξνο θαη Παχινο γηνξηάδνληαη θαη απφ ηα δπν δφγκαηα. Δ
ενξηή ησλ πξσηναπνζηνιψλ, φπσο ζα δνχκε, απνηειεί εθηφο απφ έλα ελσηηθφ
κήλπκα κεηαμχ ησλ δπν εθθιεζηψλ, έλαο ηξφπν δεκηνπξγία ελφο θνζκηθνχ
πξνζθπλήκαηνο, ελφο ηφπνπ γηα ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ.
Δ δηεθδίθεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ σο δηνξζφδνμν ζπλεδξηαθφ θέληξν,
κέζα ζην νπνίν ζα δηνξγαλψλνληαη νκηιίεο θαη ζπλαληήζεηο ζξεζθεπηηθνχ θαη
ζνβαξνχ,-φπσο αλαθέξεη ε εθθιεζία- πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ε κνπζεηαθή ρξήζε ηνπ
ρψξνπ κε ηελ έθζεζε αξρηηεθηνληθψλ ιεηςάλσλ ηνπ λανχ, αιιά θαη επξεκάησλ ηεο
αλαζθαθήο εκπιέθνληαη θαη απηέο κε ηηο ζεηξά ηνπο ζε κηα ζεηξά ακθηζεκηψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιίηηθν πιαίζην.
Αίπια ζην νξζνινγηθφ επηρείξεκα ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο ρξεζηκνπνηεί θαη έλα
δεχηεξν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα, ην δέζηκν ηεο εθθιεζίαο κε
ληφπην ιατθφ ζηνηρείν. Γηα ηελ Βθθιεζία νη πηζηνί ηεο πφιεο είλαη ην πνίκληφ ηεο. Δ
ηδέα απηή ζρεκαηνπνηείηαη ζπκβνιηθά θαη ζην νηθφζεκφ ηεο. ε
απνηππψλεηαη ην

κεηάιιην

έκβιεκα ηνπ Καινχ πνηκέλα. Πξφθεηηαη γηα αλζξσπνκνξθηθή

κνξθή πνπ θξαηάεη ζηηο πιάηεο ηνπ έλα θξηάξη, πνπ ζπλαληάηαη ήδε απφ ηελ φςηκε
αξραηφηεηα. Βίλαη

ε ιεγφκελε «κνξθή ηνπ Καινχ πνηκέλα» πνπ είρε θαη έρεη

πνιπζήκαλην πεξηερφκελν, θαζψο κπνξεί λα εθθξάζεη έλα πιαηχ ζχλνιν
αλζξσπηζηηθψλ αξεηψλ, πνπ πηνζέηεζε ν Υξηζηηαληζκφο απφ ηνλ αξραίν ειιεληθφ
πνιηηηζκφ θαη ην επαλέληαμε ζηα δηθά ηνπ ζπκθξαδφκελα.
ην νηθφζεκν ηεο Ε.Ώ.Κ ε κνξθή ηνπ «θαινχ πνηκέλα » θηιηξάξεηαη θαη
δηαπξαγκαηεχεηαη κέζα απφ ην πιαίζην ηεο εληνπηφηεηαο.
Ο «θάινο πνηκέλαο »απεηθνλίδεηαη ηψξα σο λεαξφ αγφξη κε θξεηηθή ζηνιή πνπ
θξαηάεη ζηελ πιάηε ηνπ ην θξηάξη. ην θάησ κέξνο ηεο παξάζηαζεο ππάξρνπλ κε
θχιια δάθλεο. Με κηα πξψηε αλάγλσζε ε αλαπαξάζηαζε ηνπ θξεηηθνχ
βνζθφπνπινπ παξαπέκπεη ζηνλ Υξηζηφ θαη επξχηεξα ζηελ Κξεηηθή εθθιεζία πνπ
πξνζηαηεχεη ην πνίκληφ ηεο, ην ιαφ ηεο Κξήηεο. Με κηα πην θξηηηθή κάηηα, ν
ζπκβνιηζκφο απηφο εκπιέθεηαη κε ηηο πεξηπέηεηεο ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ηεο
ζπλέρεηεο θαη ηηο αζπλέρεηεο ηεο.
Γηα ηελ Ε.Ώ.Κ ε Κξήηε απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν κε ηελ ειιελννξζνδνμία
θαη ην ΐπδάληην θαη Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν Δ εμνπζία, φπσο καο έρεη δείμεη κέζα
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απφ ηηο εζλνγξαθηθέο ηνπ εξγαζίεο ν Herzfeld, ρξεζηκνπνηεί πνιηηηζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα θαζηεξψζνπλ θαη αλαηξέςνπλ δνκέο.
Ώπφ ην 1990 αλαδεηθλχεηαη θαη έλαο ηξίηνο δηεθδηθεηήο πνπ πξνζδνθά θαη
απηφο λα αμηνπνηήζεη ην κλεκείν. Πξφθεηηαη γηα ηνλ Αήκν Δξαθιείνπ, ν φπνηνο απφ
ην 1980 αλαδεηθλχεηαη ζε ζεκαληηθνχο εηαίξνο ζηελ δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζκηθνχ
απνζέκαηνο κέζσ ησλ θξαηηθψλ ζεζκνζεηήζεσλ πνπ δηεχξπλαλ ηηο αξκνδηφηεηεο
ησλ ΟΣΏ47 (Αεκνηηθήο θαη Ννκαξρηαθήο) γηα ηα ζέκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη
πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο δίλνληαο ηνπο ιφγν ηφζν ζηελ παξαγσγή θαη
αλαπαξαγσγή ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκηθνχ γίγλεζζαη, φζν θαη γηα ζηελ πξνζηαζία
θαη δηαρείξηζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινχην. Γηα ηνλ Αήκν Δξάθιεηνπ πξνηεξαηφηεηα
έρεη ε θνζκηθή ρξήζε ηνπ θηίζκαηνο σο κνπζεηαθφο ρψξνο. Σν αίηεκα απηφ
ζπλδέεηαη ηηο ζηνρνζεζίεο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηα ρξεκαηνδνηηθά θνηλνηηθά
πξνγξάκκαηα, ζηα νπνία είρε ππαρζεί ε αλαζηήισζε θαη αλάπιαζε ηνπ
αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ
πεξηνρή, ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη ηελ αηζζεηηθή αλαδσνγφλεζε ηνπ ηζηνξηθνχ
θέληξνπ θαη ηεο παξαιηαθήο δψλεο.
Γηα ηελ ηνπηθή αξρή ε ζπλχπαξμε ησλ δπν ρξήζεσλ δελ είλαη απαγνξεπηηθή,
αξθεί φκσο ηελ πξσηνθαζεδξία λα έρεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ σο κνπζεηαθφο ρψξνο
θαη ηφπνο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.
Γεληθφηεξα, ε εγεκνληθή θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηεξάξρεζε πνπ απαληάηαη ζηα
εζληθά πνιηηηζηηθά αγαζά, νη

ζπλαθφινπζεο ακθηζεκίεο θαη αληηζέζεηο

πνπ

εγείξνληαη ζε ζρέζε κε ηηο πνιιαπιέο εξκελείεο πνπ απνδίδνληαη απφ ην θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ αλαδχνληαη θαη ζην παξάδεηγκα ηεο αλαζηήισζεο ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ησλ
Ανκηληθαλψλ, κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο Μνλέο ηεο πεξηφδνπ ηεο
Βλεηνθξαηίαο ζηε πεξηνρή Μπεληελάθη ζην παξαιηαθφ κέησπν ηνπ Δξαθιείνπ, ε
νπνία απνθαζηζηάηαη ην 1990 κεηά απφ κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν εγθαηάιεηςεο.
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6.2 ε πνηνλ αλήθεη ν Άγηνο Πέηξνο: ην δηαθύβεπκα ηνπ νλόκαηνο
Σν Δξάθιεην48 δελ έρεη λα επηδείμεη ηε ζεκαληηθή λενθιαζηθή θαη
εθιεθηηθηζηηθή ηδενινγία ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο. Παξφιν πνπ ην
λήκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ εθθηλά απφ ηα πξνθιαζηθά ρξφληα κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
επηλείνπ ηεο Κλσζνχ -ζην ρψξν πνπ εδξάδεηαη ην ζεκεξηλφ ιηκάλη- θαη δηέξρεηαη απφ
ηα

ξσκατθά,

βπδαληηλά,

αξαβηθά,

νζσκαληθά

ρξφληα

ειάρηζηα

δείγκαηα

αξρηηεθηνλεκάησλ έρνπλ ζσζεί δηαηεξεκέλα ζην ρψξν. Μηα πξψηε αηηία ήηαλ ην
ζεηζκνγελέο πεξηβάιινλ ηνπ ηφπνπ. Καζνξηζηηθφο φκσο παξάγνληαο ζηάζεθε ε
επέιαζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο ζηελ πφιε θαη ε εθιεθηηθή ζηάζε πνπ επέδεημαλ νη
επίζεκεο αξρέο, δηακνξθψλνληαο ην ηνπηθφ ηδενινγηθφ ξεχκα ην κηλσηζκφ, πνπ
ζπλπθαίλνληαλ κε ηηο πεξηπέηεηεο ηεο δηακφξθσζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο.
Δ εκκνλή ζηελ απνθιεηζηηθή αλάδεημε ηνπ κηλσηθνχ πνιηηηζκνχ ήηαλ
θαηαιπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαζπζηεξεκέλε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη
αλάδεημεο ησλ κεζαησληθψλ θαη λεφηεξσλ κλεκείσλ απφ ην θξάηνο.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ηάζεο απηήο είλαη φηη ην Εζηνξηθφ Μνπζείν
Κξήηεο ηδξχεηαη κε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ηεο Β.Κ.Ε.Μ 40 ρξφληα κεηά απφ ην
δεκφζην αξραηνινγηθφ κνπζείν ηεο πφιεο. Δ αλνηθνδφκεζή ηνπ ζπλνδεχηεθε απφ
ηελ ηζνπέδσζε ηνπ ελεηηθνχ Μνλαζηεξίνπ ηνπ Σάγκαηνο ησλ Φξαγθηζθαλψλ
Μνλάρσλ.
Δ αλαθνξά καο ζην Εζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο δελ είλαη ηπραία, θαζψο ην
λενθιαζηθφ αξρνληηθφ ηεο νηθνγέλεηαο Καινθαηξηλνχ απφ ηε δεθαεηία ηνπ‟ 80 κέρξη
θαη ην 1990 απνηειεί ηελ θπξία πεγή άκεζεο θαη εχθνιεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ
ηζηνξία ηεο γεηηνληθήο Μνλήο ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ, πνπ κέρξη ηφηε
βξηζθφηαλ ζε εκηεξεηπσκέλε θαη εγθαηαιεηκκέλε θαηάζηαζε.
Καζψο έκπαηλε θαη κπαίλεη θαλείο ζην Εζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο
αθνινπζψληαο ην δηάδξνκν δεμηά εηζέξρεηαη ζε κηα επξχρσξε αίζνπζα κε θχξην

48

Δ πφιε ηνπ Δξαθιείνπ βξίζθεηαη ζηα βφξεηα παξάιηα ηνπ λνκνχ Δξαθιείνπ θαη ζε
πεξίπνπ θεληξηθή ζέζε. Βίλαη ε κεγαιχηεξε πφιε ηεο Κξήηεο θαη απνηειεί ζεκαληηθφ εκπνξηθφ θαη
νηθνλνκηθφ θέληξν φρη κφλν γηα ην λεζί αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ πεξηθέξεηα. ήκεξα ε πφιε, καδί
κε ηηο θνληηλέο πεξηνρέο Γάδη θαη Ν. Ώιηθαξλαζζφ κε ηνπο νπνίνπο ζπληζηά ην Πνιενδνκηθφ
πγθξφηεκα Δξαθιείνπ θαηαιακβάλεη κηα έθηαζε πεξίπνπ 120 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη έρεη
142.112 θαηνίθνπο (απνγξαθή 2001). Οξνζεηείηαη, ζηα βφξεηα απφ ην ζαιάζζην κέησπν, ζηα
αλαηνιηθά απφ ην αεξνδξφκην ηεο Ν. Ώιηθαξλαζζνχ θαη ηε ΐηνκεραληθή Πεξηνρή Δξαθιείνπ
(ΐΕ.ΠΒ.). Πξνο ην λφην, ε χπαξμε ηνπ ΐΟΏΚ (ΐφξεηνο Οδηθφο Άμνλαο). ηα δπηηθά επίζεο ε χπαξμε
ηεο ΐηνκεραληθήο Πεξηνρήο Ληλνπεξακάησλ δελ έρεη αλαθφςεη ηελ επέθηαζε ηεο πφιεο ζε απηή ηελ
θαηεχζπλζε(βι. ελδ.Γηαηξνκαλσιάθε,αρξνλ)
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έθζεκα ηελ καθέηα ηνπ ελεηηθνχ Υάλδαθα θηινηερλεκέλε ην 1983 κε δσξεά ηεο
ΒΚΕΜ.
Δ καθέηα αλαπαξηζηά ην νκνίσκα ηεο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο ηεο εληφο
πφιεο ησλ ηεηρψλ, φπσο απηή ήηαλ ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο νζσκαληθήο πνιηνξθίαο
βαζηζκέλε ζηηο ραξηνγξαθήζεηο ηνπ Κlonza,

ηνπ Coronelli

θαη ζηξαηεγνχ

Werdmuller. ηε καθέηα ε Κάληηα αλαπαξηζηάηαη ζηελ ηδεαηή κνξθή. Σν ζαιάζζην
ηείρνο θαίλεηαη λα νξνζεηεί ηνλ θφζκν ζε δπν έηεξα ηφπηα αηζζεηηθά. ηελ
αλαπαξάζηαζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θαλείο ζσδφκελεο ζην
παξφλ κλεκεηαθέο θαηαζθεπέο φπσο ηελ απνθαηεζηεκέλε Λφηδηα, (ηελ ιέζρε ησλ
Βπγελψλ), ηελ ΐαζηιηθή ηνπ Ώγίνπ Μάξθνπ, ην θξνχξην Κνπιέ, ηα Νεψξηα θαη ηα
Βλεηηθά ηείρε θαζψο θαη ηνλ Άγην Πέηξν ησλ Ανκηληθαλψλ. Πεξηκεηξηθά απφ ην
νκνίσκα, ζηνπο ηνίρνπο ηεο αίζνπζαο είλαη εθηεζεηκέλα αληίγξαθα απφ ηνπο ράξηεο
πάλσ ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθε ε θαηαζθεπή ηεο καθέηαο. ηνλ ράξηε ηνπ
ζηξαηεγνχ Werdmuller, δίπια ζηελ απεηθφληζε ηνπ ελεηηθνχ κνλαζηεξίνπ ηνπ Ώγίνπ
Πέηξνπ αλαθέξεη ηελ επσλπκία ηνπ σο San Pietro,(=Ώγην Πεηξν), ελψ ζην ράξηε
ηνπ Coronelli, ν ραξηνγξάθνο ην αλαθέξεη σο « Chiesa Latina, Chiesa e Convento di
Patri Domenicani»(=ιαηηληθή εθθιεζία, εθθιεζία ηεο αδειθφηεηαο ηνπ Πέηξνπ ησλ
Ανκηληθαλψλ.
ΐγαίλνληαο θαλείο απφ απηήλ ηελ αίζνπζα θαη θαηεπζπλφκελνο ζε επζεία
πνξεία θαηέιεγε ζηελ αίζνπζα κε εθζέκαηα πξνεξρφκελα απφ ηελ πεξίνδν
ελεηνθξαηίαο ζηελ Κξήηε. ηηο γπάιηλεο πξνζήθεο εθηίζεληαη κεηαμχ ησλ πνηθίισλ
εθζεκάησλ θαη κηα κηθξή ζπιινγή αληηθεηκέλσλ πξνεξρφκελα απφ ηνλ Άγην Πέηξν
ησλ Ανκηληθαλψλ, ζπλνδεπφκελα απφ ηελ αθαδεκατθή ηνπο εξκελεία, ηελ πεξηγξαθή
ηεο ηππνινγίαο θαη ηελ ρξνλνινγία ηνπο .
Δ ζέαζε ησλ πιηθψλ θαηαινίπσλ ηεο Μνλήο Άγηνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ
ππφ ην πξίζκα ηεο κνπζεηαθήο αθήγεζεο δελ κπνξνχζε θαη δελ κπνξεί λα αθήζεη
αλεπεξέαζην ηνλ επηζθέπηε, νπνχ ηνπ επηβάιιεη λα αθνκνηψζεη

ζπγθεθξηκέλεο

ρξνληθφηεηεο γηα ηνλ ρψξν. Δ πεηζαξρία ζηελ κνπζεηαθή εξκελεία ζηεξίδεηαη ζηελ
επηζηεκνζχλε, πνπ πξνβάιιεηαη κέζα απφ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ ζπιινγψλ,
θαζψο θαη απφ ηελ ρσξηθή νξγάλσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ρψξνπ, πεηζαξρία ε νπνία
εγραξάζζεηαη ζην ζψκα κέζα απφ ηελ θίλεζε θαη ηελ νπηηθή εκπεηξία.
Ώπφ ην 1990 θαη κεηά, ρξφλνο πνπ εθθηλά ε αλαζηήισζε, δίπια ζηελ
αθαδεκατθά θαη νξζνινγηθά ηεθκεξησκέλε νλνκαηνζεζία ηνπ ηζηνξηθνχ θηίζκαηνο
σο Άγην Πέηξν ησλ Ανκηληθαλψλ, πνπ πξνβάιιεηαη απφ κνπζείν, ηελ αξραηνινγία,
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αιιά θαη θάπνηεο ηζηνξηθέο αλαθνξέο ζε ηνπηθέο ηζηνξηνγξαθίεο ηεο πφιεο(ι.ρ
έξγηνπ παλάθε)αληηπαξαβάιιεηαη

θαη έλα άγλσζην γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ

θφζκνπ φλνκα ηνπ ρψξνπ: Εεξφο Ναφο Άγηνπ Πέηξνπ θαη Άγηνπ Παχινπ.
Δ νλνκαηνζεζία απηή ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ εθθιεζηαζηηθή ελνξία ηνπ Ώγίνπ
Αεκήηξηνπ

Ληκέλνο Δξαθιείνπ, ε νπνία

ζηελ δηάξθεηα ηεο

γεξκαληθήο

θαηνρήο(1943) αγφξαζε ην θηίζκα σο αληαιιάμηκν απφ ηελ Τ.Γ.Α.Μ.Κ κε ζθνπφ λα
ην κεηαηξέςεη ζε Οξζφδνμν Υξηζηηαληθφ Εεξφ Ναφ. Τπνζηεξίδεηαη επίζεο απφ ηνπο
πηζηνχο ηεο

ελνξίαο ηνπ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ πνπ

αλήκεξα ηεο γηνξηήο ησλ

Πξσηναπνζηφισλ ζπγθεληξψλνληαλ λα ενξηάζνπλ ηελ κλήκε ησλ Ώγίσλ.
Δ επηινγή ηεο αθηέξσζεο ηνπ λανχ ζηνπο δπν απνζηφινπο έγηλε θαηά ηα
κεηαπνιεκηθά ρξφληα, θαη γελλήζεθε απφ ηελ γλψζε πνπ είραλ νη πηζηνί αλαθνξηθά κε
ηνλ νξζφδνμν ζξεζθεπηηθφ θχθιν θαη ηαπηφρξνλα απφ ηελ άγλνηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ
ΐεξνλέδνπ Ώγίνπ, φπσο καο εμεγεί ν εξσηψκελνο απφ ηελ πιεπξά ηεο Βθθιεζίαο:«..
άθνπγαλ Άγην Πέηξν, βάιαλε Άγην Πέηξν, ζε αληηζηνηρία δειαδή ηνπ Πέηξνπ ηνπ
κάξηπξνο ησλ Γνκηληθαλψλ, έρνπκε εκείο ηνλ Άγην Πέηξν. Καη επεηδή ν Άγηνο Πέηξνο
ενξηάδεηαη 29 Ηνπλίνπ καδί κε ηνλ…, ζπλενξηάδεηαη καδί κε ηνλ Απφζηνιν Παχιν, ιέκε
Πέηξνπ θαη Παχινπ..».
Γηα ηελ Οξζφδνμε Βθθιεζία ε επηινγή λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
ιαηξείαο ηνπ Ανκηληθαλνχ Ώγίνπ κε ηνλ ενξηαζκφ ησλ Πξσηναπνζηφισλ δελ είλαη
ηπραία, αλ εμεηαζηεί ην γεγνλφο κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρεη ε Οξζφδνμε
Βθθιεζία γηα ηα επεηεηαθά κνλαζηεξηαθά ηάγκαηα, ηελ πνιηηνθπιαθή ηεο Απηηθήο
εθθιεζίαο κέρξη θαη ηνλ 18ν αηψλα.
ηε καθξά δηάξθεηα ηεο Οξζνδνμίαο ζην λεζί ε εγεηηθή ζέζε πνπ είρε
απνθηήζεη
δηαηάγκαηνο

ε ηνπηθή Ώξρηεπηζθνπή απφ ηα χζηεξα ξσκατθά ρξφληα κε ηελ
ησλ

Μεδηνιάλσλ

(313κ.Υ),

ζέηνληαλ

θάζε

θνξά

ζε

επαλαδηαπξαγκάηεπζε κε ην πέξαζκα κηαο ζεηξάο θαηαθηεηψλ απφ ην λεζί, θαζψο ε
ζξεζθεία απνηεινχζε δνκηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζπιινγηθήο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο. Δ
θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Φξάγθνπο ην 1204 ελίζρπζε, φζν πνηέ
ηηο ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο ηνπ Οηθνπκεληθνχ
Βθθιεζίαο

απέλαληη

ζηνπο

Παηξηαξρείνπ θαη ηεο θξεηηθήο

ξσκαηνθαζνιηθνχο.

Με

ηελ

άισζε

ηεο

Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Φξάγθνπο θαη ηελ θαηάιπζε ηεο βπδαληηλήο
απηνθξαηνξίαο νη αξρεγνί ηνπο κνηξάδνληαη ηα εδάθε

ηεο θαη ε Κξήηε

παξαρσξείηαη ζην ΐνληθάηην Μνκθεξαηηθφ. Ο ηειεπηαίνο ηελ πνπιάεη ζηνπο Βλεηνχο
γηα ρίιηα κάξθα(Αεηνξάθεο 1986). Δ άθημε ησλ Βλεηψλ ζπλνδεχηεθε

απφ ηελ
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παξνπζία ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο εθθιεζηάο ζην λεζί θαη ηελ θηινδνμία ησλ
θαζνιηθψλ λα πξνζειπηίζνπλ ηνπο νξζφδνμνπο πιεζπζκνχο

ηεο Κξήηεο. Ώθνχ

θαηέιαβε ηελ Μεηξφπνιε θαη ηηο επηζθνπέο, πξνρψξεζε ζηελ

απνκάθξπλζε

νξζφδνμσλ επηζθφπσλ θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο κε Λαηίλνπο ζηηο κεηξνπφιεηο,
ελψ ηνπνζέηεζαλ

θαζνιηθνχο ηεξείο ζε λανχο, κνλαζηήξηα θαη ηδξχκαηα. Ο

νξζφδνμνο θιήξνο κεηά ηελ εθδίσμε

ησλ επηζθνπψλ δηνηθνχληαλ απφ ηνπο

πξσηνπαπάδεο πνπ εμειέγρνληαλ απφ ηελ ελεηηθή δηνίθεζε θαη ζπλεπψο
ππεξεηνχζαλ ηελ πνιηηηθή ηεο Βλεηίαο ζηελ πεξηνρή. Σαπηφρξνλα θαηαθζάλνπλ θαη
ηα επεηεηθά κνλαζηηθά ηάγκαηα. Μεηαμχ απηψλ θαη Ανκηληθαλφ ηάγκα κε
θαζνξηζηηθή παξνπζία ζηα ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηθά πξάγκαηα ηεο Βπξψπεο κέρξη
θαη ηνλ 18ν αηψλα49. ηα ΐαιθάληα θαη ζηε Μέζε Ώλαηνιή απέθηεζε ηζρπξή
παξνπζία κέζσ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ κε ηηο ζηαπξνθνξίεο, κε
ζθνπφ ην θήξπγκα ηεο θαζνιηθήο πίζηεο. Οη Ανκηληθαλνί αλέπηπζζαλ πάληα ζηελή
ζπλεξγαζία κε ηηο πνιηηηθέο αξρέο ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο θαη επέιεγαλ ρψξνπο λα
εγθαηαζηαζνχλ πάληνηε ζε αζηηθνχ ρψξνπο, ψζηε λα αζθνχλ ηελ πξνπαγαλδηζηηθή
ηνπο δξάζε. Δ ίδξπζε ηεο δνκηληθαλήο κφλεο θαη αθηέξσζε ηεο ζηνλ ΐεξνλέδν
Άγηνο Πέηξν εγγξάθεηαη ζην παξαπάλσ πιαίζην. Ο Άγηνο Πέηξνο απφ ηε ΐεξφλα,
ήηαλ ν πξψηνο κάξηπξαο άγηνο ησλ Ανκηληθαλψλ. Κήξπμε ζε πνιιέο πφιεηο ηεο
Εηαιίαο κε κεγάιε απήρεζε. Σν 1251 έγηλε παπηθφο ηεξνεμεηαζηήο ζην Μηιάλν θαη
ζην Κφκν, ελψ ην 1252 δνινθνλήζεθε απφ αληηπάινπο ηνπ, «κηζζνθφξνπο ησλ
αηξεηηθψλ». Σν 1253 αλαθεξχρζεθε άγηνο απφ ηνλ Πάπα Ελλνθέληην 4ν. Ήδε απφ ην
1232 είραλ ηδξπζεί αδειθφηεηεο πνπ εκςπρσλφηαλ απφ ην θήξπγκά ηνπ 50, θαη κεηά ην
ζάλαην ηνπ πήξαλ ην φλνκά ηνπ (Confraternite di San Pietro Martire). Σέηνηα
αδειθφηεηα δελ ππήξρε ζην Υάλδαθα, σζηφζν θαηά ηνλ 16ν αηψλα κε έδξα ην λαφ
ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ηδξχζεθε ε αδειθφηεο ηνπ Ώγίνπ Ρνδαξίνπ (Rosario),(ΥξνλάθεΚαινκνηξάθεο 2004).

6.3 Ο Άγηνο Πέηξνο θαη ν Άγηνο Παύινο ζηνλ νξζόδνμν πιαίζην
ηνλ νξζφδνμν θχθιν ν Άγηνο Πέηξνο θαη ν Άγηνο Παχινο ηηκνχληαη ζηηο 29
Ενπιίνπ. Οη ζπλεζέζηεξνο πξνζδηνξηζκφο πνπ ηνπο απνδίδεη ε Οξζφδνμε Βθθιεζία
είλαη ν φξνο «Εζαπφζηνινη». Ο βηνο θαη ησλ δπν Ώγίσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα
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αξρηθά ακθίζεκε ζέζε απέλαληη ζηνλ Υξηζηηαληζκφ, ε δπλακηθή ηεο νπνίαο
κεηαβάιιεηαη κέζσ ηεο ζεηαο παξέκβαζεο. Σνπο απνδίδεηαη επίζεο ν φξνο
«Πξσηνθνξπθαίνη», δηφηη κε ην ηεξναπνζηνιηθφ ηνπο έξγν θαη ηδηαίηεξα κε ηελ
δηδαζθαιία ηνπ Βπαγγειίνπ απφ ηνλ Ώπφζηνιν Παχιν ζηα ειιεληθά ζε Ενπδαίνπο
θαη εζληθνχο, πνπ δνχζαλ ζε εμειιεληζκέλεο πφιεηο ηεο Βιιάδαο ηεο Μ. Ώζίαο θαη
ηεο Ρψκεο, ν ρξηζηηαληζκφο δηαζπάζηεθε απφ ηελ εβξατθή ηνπ κήηξα. Βίλαη επίζεο
απφ ηνπο πξψηνπο κάξηπξεο ηεο Βθθιεζίαο, θαζψο ην καξηχξην ηνπο ηνπνζεηείηαη
ηνλ 1ν αηψλα. Με ηελ ππνγξαθή ησλ Αηαηάγκαηνο ησλ Μεδηνιάλσλ(313 κ,.Υ) ε
ιαηξεία ησλ δπν Ώγίσλ έγηλε παλρξηζηηαληθή θαη παληνπηθή ζε φιε ηελ ξσκατθή
απηνθξαηνξία. Ήηαλ δεκνθηιείο Άγηνη φρη κφλν ζηνπο απινχο αλζξψπνπο αιιά θαη
ζηνπο απηνθξάηνξεο. ηελ Ρψκε, γηα παξάδεηγκα, ην 324 κ.Υ ν ίδηνο απηνθξάηνξαο
Κσλζηαληίλνο ζα επηκειεζεί ηελ θαηαζθεπή πεληάθιηηεο βαζηιηθήο πνπ πεξηείρε ηνλ
ηάθν ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ. Δ ελαζρφιεζε ησλ απηνθξαηφξσλ κε ηα ηεξά ιεηηνπξγνχζε
εληζρπηηθά ζηελ πνιηηηθή ηνπο λνκηκνπνίεζε.
Δ ιαηξεία ησλ δπν αγίσλ έιαβε κεγάιε έθηαζε, θαζψο απφ ηνλ 4ναησλα θαη
κεηά ηηκνχληαη ζε πνιιέο κεζνγεηαθέο πεξηνρέο. Σε δηάδνζε απηή επλφεζε θαη ε
καθξά εηξήλε ζηελ Μεζφγεην, ην ρξνληθφ δηάζηεκα δειαδή, πξηλ απφ ηελ εκθάληζε
ησλ Ώξάβσλ.
ηελ Κξήηε θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο λεφθνπεο ζξεζθείαο ηδηαίηεξε
δηαδεδνκέλε ήηαλ ε αθηέξσζε λαψλ πξνο ηνλ Άγην Παχιν, κεκνλσκέλα, ηδηαίηεξα
ζηε λφηηα πεξηνρή ηνπ λεζηνχ. Δ δηάδνζε ηεο ιαηξείαο ηνπ Ώγίνπ Παχινπ ζηαδηαθά
θζίλεη, θαζψο ζηνλ ενξηαζηηθφ θχθιν αλαδχεηαη ε ιαηξεία λέσλ Άγησλ θαη λέσλ
ζαπκαηνπξγηθψλ πξνζθπλεκάησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε λέα πξνβιήκαηα.
Νέα επίζεο πξνζθπλήκαηα θαη λένη Άγηνη εκθαλίδνληαη ζην λεζί κε ηελ άθημε
ησλ Βλεηψλ, ε ιαηξεία ησλ νπνίσλ δηαπιέθνληαλ θαη κε πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο. Ο
Άγηνο Πέηξνο ηελ ΐεξφλαο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε φπσο είδακε θαη
πξνεγνπκέλσο. ηελ δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ηεο πφιεο νη ληφπηνη
ρξηζηηαλνί ηηκνχλ κε επιάβεηα, αηγππηηψηε

ζηξαηησηηθφ Άγην Μελά γηα εζληθνχο

ζηελ αξρή ιφγνπο, θαζψο ν ίδηνο ν Άγηνο εκθαληδφηαλ θαη ππεξαζπηδφηαλ ηνπο
ρξηζηηαλνχο απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο δηψθηεο ηνπο. Χο αληακνηβή ζην δνχλαη ηνπ
Ώγίνπ νη Δξαθιεηψηεο θηίδνπλ απφ ην 1862 κέρξη ην 1895

πξνο ηηκή ηνπ ην

κλεκεηαθφ λαφ ηνπ Ώγίνπ Μήλα θαη ηνλ ρξίδνπλ σο πνιηνχρν πξνζηάηε ηνπο, ηνλ
νπνίν θαη ηηκνχλ ιακπξά έσο θαηο ζήκεξα.
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Βπαλεξρφκελνη ζηελ ιαηξεία ησλ Πξσηναπνζηφισλ, γηα ηελ Ε.Ώ.Κ, ε ζχγρξνλε
ιαηξεία ηνπο εθθξάδεη έλα ελσηηθφ κήλπκα ζηα πιαίζηα ηνπ δηαρξηζηηαληθνχ
δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ δπν εθθιεζηψλ ηεο Καζνιηθήο θαη ηεο Οξζφδνμεο Βθθιεζίαο.
Σαπηφρξνλα, ε αληηθαηάζηαζε ηεο ιαηξείαο ηνπ ΐεξνλεδνχ Ώγίνπ κε ην
επεηεηαθφ ενξηαζκφ ησλ δπν Ώγίσλ απνηειεί έλαλ ηξφπν θαηαζθεπήο ελφο θνζκηθνχ
πξνζθπλήκαηνο κε δηεζλή εκβέιεηα, θαζψο ε ιαηξεία ησλ απφζηνισλ ενξηάδεηαη απφ
φιεο ηηο ρξηζηηαληθέο εθθιεζηέο αλεμαξηήηνπ Αφγκαηνο.
Ώπνηειεί δειαδή πξνζθχλεκα ζην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα πξνζέιζνπλ λα
πξνζθπλήζνπλ Ρψζνη, Πνισλνί, Οπθξαλνί Εηαινί θαη κηα ζεηξά άιισλ εζληθνηήησλ
πνπ επηζθέπηεηαη ην λεζί.
6.4Ζ νηθνλνκία θαη ε όςε ηεο πόιεο Ζξάθιεηνπ από ηα κέζα ηηο δεθαεηίαο ηνπ
80 κέρξη θαη ηελ δεθαεηία 90:Σν δήηεκα ηεο αλαζηήισζεο ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ
Σν Δξάθιεην απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 είλαη κηα επαξρηαθή πφιε
πνπ αλαπηχζζεηαη γνξγά θαη αλεμέιεγθηα θαη πνπ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη
δηνηθεηηθά επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη ππέξ-ηνπηθά, φιε ηελ Κξήηε. Παξφιν πνπ ζα
ππέζεηε θάλεηο φηη ε λεζησηηθή ηεο ηαπηφηεηα δπζρεξαίλεη ηελ θηλεηηθφηεηα απφ
θαη πξνο ηελ πφιε, εληνχηνηο απνηειεί ηφπν ζπλερνχο κεηαθηλήζεσλ ηνπξηζηψλ θαη
κεηαλαζηψλ, αιιά θαη ληφπησλ

κέζσ ησλ αθηνπιντψλ θαη ησλ αεξνπνξηθψλ

ζηαζκψλ. Δ πφιε έρεη παξνπζηάζεη ξαγδαία επέθηαζε κε ηηο νηθηζηηθνχο ππξήλεο λα
ζηξηκψρλνληαη πξνο ηελ ελδνρψξα. Δ γξήγνξε επέθηαζε ηεο πφιεο, πξνέθπςε ζαλ
άκεζε ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο άλζεζεο ηνπ λνκνχ, ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο
γεσξγίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ απφ ηελ αξρή ηνπ αηψλα θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ δεθαεηία
ηνπ 1950, θαη αξγφηεξα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αλάπηπμε πνπ ηνπ ηπνξηζκνχ
ε νπνία φκσο δελ ζπκβάδηζε κε αλάινγα γξήγνξν ζρεδηαζκφ ζηηο ππνδνκέο, κε
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ. Σν δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο
πφιεο, πνπ έρεη

δηαηεξήζεη ηε θπζηνγλσκία ηνπ 20νπ

αηψλα απνηειεί έλα

παιίκςεζην απφ παξειζφληα. Σα δηαηεξεκέλα ηείρε θαη ην θξνχξην ηνπ ιηκαληνχ
νξαηφ απφ αθηρζέληεο επηζθέπηεο ηεο πφιεο ζθηαγξαθνχλ ηελ αλαγελλεζηαθή
ζηινπέηα

πφιεο . Δ νδφο ηεο 25εο Ώχγνπζηνπ ζεκαηνδνηεί ηελ εθιεθηηθηζηηθή

ηδενινγία ηνπ θξάηνπο .Δ αλαγελλεζηαθή θηγνχξα πνπ πξνζδίδνπλ ηα ηείρε θαη
βελεηζηάληθν θξνχξην ηνπ Δξαθιείνπ αζθπθηηνχλ θαη ακθηζβεηνχληαη, φπσο γξαθεί
ν Πεξηζειάθεο «απφ έλα πέιαγν 50.000 νηθνδνκψλ» (1997:ζει.250) ,πνπ απεηινχλ
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θαηά ηνλ ίδην: «αθφκα ηα βαζηιηθά αλάθηνξα ηεο Κλσζνχ » ελψ, ηαπηφρξνλα
ζπκπιεξψλεη:
«Γηπιά ζην κνληέξλν πξνβάιιεη ε παξάγθα δηπιά ζην αλαθαηληζκέλν παιαηφ
κέγαξν ην θαθφγνπζην λενειιεληθφ θηηο δηπιά ζην πνιπηειέο μελνδνρείν νη θνιθιφξ
μελφγισζζεο επηγξαθέο ηνπ θαηαζηήκαηνο made Taiwan .ηελά ζνθάθηα, ζπίηηα απιέο
κε ηελ απαξαίηεηε ιεκφληα πνιχβνπνη δξφκνη

θαη πνιπθαηνηθίεο ρηηζκέλεο κε

αληηπαξνρή απ’ ηελ άιιε πιάη ζην λένλ θαη ηνπο δηαθνζκεηηθνχο γξαλίηεο ζπγρξφλσλ
θαηαζηεκάησλ νη κηζνζρηζκέλεο ηέληεο αλαηνιηθψλ παδαξηψλ πιάη ζην αλαγελλεζηαθφ
πεξηβάιινλ ησλ θξνπξίσλ θαη λεσξίσλ ηα θηφζθηα θη νη κηζνγθξεκηζκέλνη ηζαθκάδεο
κηαο ηνπξθνγεηηνλίαο».
Δ άπνςε απηή εθθξάδεη ην ιφγν ησλ αξραηνιφγσλ, πνιενδφκσλ πνπ βιέπνπλ
ηελ άλαξρε επέθηαζε ηεο πφιεο λα βεβειψλεη ηα ηεξά ζχκβνια ηεο πνιηηηζηηθήο
ηαπηφηεηαο, ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο λα κε ζεσξνχληαη ζπκβαηέο κε ηελ
ηαπηφηεηα ηζηνξηθψλ θηηζκάησλ. Οη αληηζέζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πφιε απνηεινχλ
ζεκείν αλεζπρίαο θαη ακεραλίαο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο.
Σν

θνηλσληθφ

κφην

«Δξάθιεην

Κνπαζηκφδεηα

πφιε»

έλα

ζχλζεκα

δηακαξηπξίαο πνπ γξάθεηαη ζηνπο ηνίρνπο απφ ηνπο λένπο ηεο πφιεο θαη ην νπνίν
ζίγεη ην δήηεκα ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πφιεο ζηνλ πνιίηε. Σαπηφρξνλα, ην δήηεκα
ηεο αλαδσνγφλεζεο ηνπ ππνβαζκηζκέλνπ ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο πφιεο απνηειεί έλα
αθαλζψδεο πξφβιεκα θαη γηα ηηο ηνπηθέο αξρέο ηεο πφιεο.
Σν ιεγφκελν «ηζηνξηθφ θέληξν» ή «Παιηά πφιε» απνηειεί ηε πεξηνρή εληφο
ησλ ελεηηθψλ ηεηρψλ, πνπ ζπγθεληξψλεη ηε πιεηνλφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ,
επηρεηξεκαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δξαθιείνπ.
Δ ζπκθφξεζε ηνπ θέληξνπ απφ νρήκαηα, ππεξεζίεο, θαηαζηήκαηα θαη
βηνηερλίεο, ε έιιεηςε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, νη πεξηνξηζκέλεο αλάζεο πξάζηλνπ είλαη
κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ψζεζαλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο παιηάο πφιεο λα
εγθαηαζηαζνχλ ζηα πξνάζηηα ηνπ Δξάθιεηνπ πξνο αλαδήηεζε πνηφηεηαο δσήο. Καηά
ηελ δεθαεηία 1981-1991 ν πιεζπζκφο ηεο Παιηάο Πφιεο παξνπζίαζε κείσζε 12%,
ελψ ν Αήκνο Δξαθιείνπ παξνπζίαδε 13% πιεζπληηθή αχμεζε(βι.Παληαδήο,1999).
Σα ζπίηηα πνπ εγθαηαιείπνληαη απφ ηνπο θάηνηθνπο ηεο Παιηάο πφιεο, πνπ
κεηνηθνχλ ζηα πξνάζηηα ζηεο πφιεο, είηε ζα παξακείλνπλ ζε αρξεζία, είηε ζα γίλνπλ
είηε εζηίεο θαηνίθεζεο γηα αιινδαπνχο ελνίθνπο, είηε ζε θνηηεηέο, δίλνληαλ γηα
αληηπαξνρή ζε θάπνην εξγνιάβν.
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Έλα δεχηεξν αίηεκα ήηαλ ε πφιε λα γπξίζεη ην πξφζσπν ηεο πξνο ηελ
ζάιαζζα. Σν Δξάθιεην γηα κηα ζεηξά

απφ ιφγνπο ηζηνξηθνχο, θνηλσληθνχο,

νηθνλνκηθνχο θαη γεσθπζηθνχο αλαπηχρζεθε νηθηζηηθά φρη ακθηζεαηξηθά κε ην
πξφζσπν ηνπ ζηξακκέλν πξνο ηελ ζάιαζζα, φπσο γηα παξάδεηγκα νη άιιεο πφιεηο
ηεο Κξήηεο, αιιά πξνο ηελ ελδνρψξα αθνινπζψληαο κάιηζηα κηα άλαξρε νηθηζηηθή
αλάπηπμε. Ώπφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1920 κε ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Κξήηε ε
βφξεηα παξάιηα ηεο πφιεο αλαπιάζεηαη ζηελ βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο πφιεο. Σελ
ζέα πξνο ηελ ζάιαζζα απνθφπηνπλ ηα βηνκεραληθά θηίζκαηα, πνπ είλαη θηηζκέλα
θαηά κήθνο ηνπ βνξείνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ φζν θαη ηα πξνζθπγηθά παξαπήγκαηα.
Δ δνκή θαη ε δηάξζξσζε ηνπ ρψξνπ πνπ ιακβάλεη ην παξαιηαθφ κέησπν ηνπ
Δξαθιείνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ζα απνηειέζεη πξνβιεκαηηθή γηα ηηο αξρέο ηεο
πφιεο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη κεηά, νπνχ ην βφξεην παξαιηαθφ κέησπν
παξνπζηάδεη ζεκάδηα ζηαδηαθήο απνβηνκεραλνπνίεζεο θαη ηαπηφρξνλα

αξρίδνπλ

δξαζηεξηνπνηνχληαη φιν θη πεξηζζφηεξν επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ( ηξηηνγελή
ηνκέαο). Ο ξαγδαίνο ινηπφλ νηθνλνκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο

πνπ εθθηλά απφ ηε

δεθαεηία ηνπ‟ 60 κε ζηαδηαθή ηξηηνγελνπνηήζε ηεο πφιεο

ζα απνηειέζεη ην

δηακνξθσκέλν πξφηππν νηθνλνκίαο ηεο πφιεο κέρξη θαη ηεο κέξεο καο
ηνπξηζκφ

κε ηνλ

λα αλαδεηθλχεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 20νπ αηψλα ζηελ πξνκεησπίδα

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πφιεο.
Σν ηαμίδη, ε πεξηήγεζε θαη ηνπξηζκφο έρεη καθξαίσλε ηζηνξία ζηε πφιε. Ήδε
απφ ην 17ν αηψλα ππάξρνπλ καξηπξίεο επξσπαίσλ πεξηεγεηψλ πνπ έξρνληαλ ζηελ
Δξάθιεην ζηε Κξήηε κε θχξην ελδηαθέξνλ ηνπο λα «γλσξίζνπλ» ηνλ ρακέλν γη΄
απηνχο αξραηνειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ηε θχζε πνπ ηνλ γέλλεζε. Σα πεξηεγεηηθά
θείκελα θαη νη δσγξαθηθέο απεηθνλίζεηο ηεο αξκνληθήο ζρέζεο πνιηηηζκνχ ( ηεο
αξραηφηεηαο) θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αλαδεηθλχνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν πψο
θαη απφ πνηνχο «θαηαζθεπάζηεθε» ζηελ πξψηκε ηνπιάρηζηνλ θάζε ε πνιηηηζκηθή
εηθφλα51

ηνπ αξραηνειιεληθνχ παξειζφληνο,

λενέιιελα θαη ηνπ λεφηεξνπ

φπσο επίζεο θαη ε εηθφλα ηνπ

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα πνιηηηζκηθέο

αλαπαξαζηάζεηο πνπ έδξαζαλ ζηε ζπλέρεηα πξνζδηνξηζηηθά ζηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ
ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα θαη ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ εζληθηζηηθή ηδενινγία θαη
ζηε ζπγθξφηεζε ηεο εζληθήο πνιηηηζκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ( Γαιάλε -Μνπηάθε,
2002, ζ.45-48). Πάλσ δε, ζε απηήλ ηελ εηεξνπξνζδηνξηζκέλε αλαπαξάζηαζε ηνπ
51

ΐι. Βλδεηθηηθά . Υηνχξεο, «Πνιηηηζκφο θαη ηνπξηζκφο: Ο ηνπξηζκφο σο δίθηπν
παξαγσγήο βησκάησλ», χγρξνλα Θέκαηα 55 (1995), ζ. 48 – 56.
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εαπηνχ, πνπ δνκείηαη πάλσ ζηελ αξραηνειιεληθή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, ιηγφηεξν
ζηε βπδαληηλή θαη ειάρηζηα ζηε λεφηεξε-

θαη ζηαδηαθά δε πάλσ ζε κηα

αηγαηνπειαγίηηθε ειιεληθφηεηα, βάζηδε έσο ηηο δεθαεηία ηνπ ΄60 ην ηνπξηζηηθφ ηεο
πξφζσπν ε

Κξήηε κέζα πάληα βέβαηα ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο Βιιεληθήο

ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο.
Δ νηθνλνκηθή κεηαβνιή πνπ ζπληειείηαη ζην ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ απφ ηελ
κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 θαη θπξίσο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 θαη κεηά ην
νπνίν θαη έρεη ραξαθηήξα ππεξ-ηνπηθφ, είλαη απφηνθν δειαδή

δηεζλψλ

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ, παξαγφλησλ επλφεζαλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ
ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνλ καδηθφ ηνπξηζκφ.
ην ζπγθείκελν απηφ ν ηνπξηζκφο δε πιένλ λνείηαη κηα ζηαηηθή
δξαζηεξηφηεηα. ππνηαγκέλε ζην ηνπηθφ κφξθσκα. Ώλη‟ απηνχ ζπληζηά κηα
παγθνζκία βηνκεραλία κε ξεπζηφ θαη πνιπζχλζεην ραξαθηήξα, πνπ εκπιέθεηαη ζε
έλα παηρλίδη ζπλερήο θαηαζθεπήο πξνηχπσλ αηζζεηηθήο θαη πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηηο
ηνπηθέο θαη εζληθέο νηθνλνκίεο.
Ο βαζκφο ηεο επηηπρίαο ή απνηπρίαο ηνπο ζηηο πξνθιήζεηο, πνπ επέθεξε ε
αλάδπζε ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, επεξεάδεη ηε θαζεκεξηλή δσή

ησλ ηνπηθψλ

θνηλσληψλ, θαη‟ επέθηαζε ην εζληθνχ βηνηηθνχ επίπεδνπ κηαο θαη ν ελ ιφγσ θιάδνο
ηεο ηξηηνγελήο ηνκέα απνηεινχζα ηελ θηλεηήξην δχλακε ηεο ηνπηθήο θαη εζληθήο
νηθνλνκίαο.
Ώλ ινηπφλ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ „ 60 θαη ηνπ „ 70 ε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο
επαξρηψηηθεο πφιεο εξθείην ζε θακπαληέο ηνπ ΒΟΣ κε ηα παξαζαιάζζηα πξνάζηηα
ηνπ Δξάθιεηνπ ,αιιά θαη επξχηεξα πεξηνρέο ηεο Βιιάδνο λα δηαθεκίδνληαη σο ηφπνη
– ρξνλνθάςνπιεο, κε θχξηεο ζεκαηηθέο ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπνο δσήο ησλ ληφπησλ,
ην εηδπιιηαθφ ηνπίν( ήιηνο- ζάιαζζα )θαη ην κηλσηθφ θαη θιαζζηθφ παξειζφλ
(αξραηφηεηεο θπξίσο έμσ απφ ηελ πφιε ), απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90 ε
αλάδπζε λέσλ αηζζεηηθψλ πξφηππσλ θαη λέσλ θαηεγνξηψλ ηνπξηζκνχ

ζπλέβαιε

ζην ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ ζχγρξνλσλ ζηνρεχζεσλ ηεο ηνπηθήο θαη επξχηεξα
ηεο ειιεληθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο (Κνλζφια, 1990).
Γηα ην Δξάθιεην ηεο κέζα ηνπ 1980 θαη κεηά ε επηηπρία ή απνηπρία ζηνλ
ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαζνξηδφηαλ θαη απφ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκνζηεί ζην
παγθφζκην αληαγσληζκφ. Ο ήιηνο θαη ε Κλσζφο, ην κεζνγεηαθφ ηνπίν πνπ γνήηεπε
ηνπο πξψηνπο ηνπξίζηεο ηεο Κξήηεο δελ είλαη αξθεηά ζηελ νηθνδφκεζε κηαο ηεο
εηθφλαο κηαο δηεθδηθήηξηαο

νηθνπκεληθήο πφιεο

αλάκεζα ζε άιιεο πφιεηο ηεο
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Βπξψπεο θαη ηεο Μεζφγεηνπ, πνπ νξακαηίδνληαη νη ληφπηνη θνξείο ηεο πφιεο απφ ην
1990 ηελ δηάθξηζε ηεο πφιεο ζε θέληξν Γξακκάησλ θαη Σερλψλ ζε ηεο Μεζφγεηνπ.
Οη αληαγσλίζηξηεο ρψξεο πξνσζνχλ αλάινγεο αηζζεηηθέο εκπεηξίεο κε ηελ
Κξήηε- δειαδή κε επίθεληξν κεζνγεηαθφ ραξαθηήξα ηνπ ηνπηνχ ηελ ηζηνξία ηνπ
ηφπνπ, αιιά πιηθή θαη απιή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκία πξνζθέξνληαο αληαγσληζηηθά
παθέηα ζε ρακειφηεξεο κάιηζηα ηηκέο.
Οη θαηεπζπληήξηεο απηέο γξακκέο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ζρεηίδνληαη κε ην
δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο είλαη απφηνθν ηελ επίδξαζεο
κνληέισλ επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο, ηα νπνία πεξηπιέθνληαη κε
ηδενινγηθέο, νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, θαη θνηλσληθέο ζηνρνζεζίεο. ην ζπγθείκελν
απηφ ηα θεζηηβάι, ηα κνπζεία, νη αλαζηειψζεηο κλεκείσλ, ε δηαηήξεζε ησλ
ηζηνξηθψλ θέληξσλ ή νηθηζκψλ, ε δηαθφζκεζε ηνπ δεκνζίνπ ρψξνπ κε γιππηά θαη ε
αλάδεημε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θάζε πφιεο, θαινχληαη λα γίλνπλ ηα θπζηθά
ζχκβνια

ηεο αλαγέλλεζεο ησλ πφιεσλ. Μέζα

απφ

κεγαιεπήβνια έξγα

πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα νη πφιεηο θαινχληαη λα βξνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο λένπο
πνιηηηζηηθνχο ζχιαθεο θαη ξφινπο. (Μπηαλθίλη –Παξθίλζφλ, 1994).
Ώπφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κε ζηφρν ινηπφλ ηε δηάθξηζε θέληξν
Γξακκάησλ θαη Σερλψλ ζε ηεο Μεζφγεηνπ ζε ρξνληθφ θφλην πεληαεηίαο (1995-1998)
ελφο ζεζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή νη ηνπηθνί θνξείο ηηο πφιεηο
αλαπηχζζνπλ

κηα

ξεηνξηθή,

νπνχ

έλλνηεο,

φπσο«πνιηηηζκφο»,

«ηζηνξία»,

πξνβάιινληαλ σο νρήκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλαδσνγφλεζε ηεο
πφιεο. Δ ηζηνξία ηεο πφιεο αθφκα θαη ησλ πην ηεηξηκκέλσλ πεξηφδσλ, θαη ζχγρξνλε
φθεηιε λα δερζεί θαη λα αμηνπνηεζεί.
ε

επίπεδν ησλ ηνπηθψλ δξάζεσλ ζπληειείηαη ηψξα κηα ζηξνθή ζηελ

αλάδεημε πιηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηζηνξηθψλ ρσξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ άιισλ
θαη κε ηελ νξζνδνμία. Δ πφιε κάιηζηα θηινμέλεη δπν δηεζλή ζπλέδξηα. ην έλα απφ
απηά κε ηίηιν «Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκία θαη Ώεηθφξνο ηνπξηζκφο»52 μερσξηζηή κλεία
δφζεθε ηε πνιηηηζηηθή θνηλσληθή, νηθνλνκηθή ζπνπδαηφηεηα ησλ Μνλαζηεξηψλ ηεο
Κξήηεο. Δ ζέζε απηή επηβεβαηψλεηαη κε χπαξμε ηξηψλ εηζεγήζεσλ ζηηο νπνίεο ηα
κνλαζηήξηα πεξηγξάθνληαη σο ηφπνη πξνζθπλεκαηηθνί πνπ ζπλππάξμνπλ κε θνζκηθέο
52

Σν ζπλέδξην δηνξγαλψζεθε ζην μελνδνρείν Καιεκέξα Κξήηε απφ Κπξία ζηνρνζεζία ηνπ

ζπλέδξηνπ

ε αλάδεημε θαηλνηνκηθψλ πξνηάζεσλ γηα λεσηεξηζηηθέο βηψζηκεο ηνπξηζηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο ζην λεζησηηθφ ρψξν κε ηε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηζηηθνχ πεξηβάιινληνο .
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ρξήζεηο. ηε αμηνπνίεζε ηνπ σο αμηνζέαηα ζηα πιαίζηα ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ. Πξηλ
απφ ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλεδξηψλ είρε δηνξγαλσζεί κηα αθφκα ηνπηθή δξάζε πνπ
ζρεηίδνληαλ κε ηελ πξνβνιή ζξεζθεπηηθψλ αληηθεηκέλσλ σο πνιηηηζηηθά αγαζά.
Βπξφθεηην γηα ηελ δηεζλή έθζεζε εηθφλσλ ηεο Κξεηηθήο ρνιήο53 ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
Αήκνπ Δξαθιείνπ κε ηε ζπλεξγαζία 13ή ΐπδαληηλήο Βθνξείαο Ώξραηνηήησλ κε ηεο
Εεξά Ώξρηεπηζθνπήο Κξήηεο. Βηθφλεο απφ κνπζεία ηεο Ρσζίαο, ηεο Βιιάδαο, θαζψο
θαη απφ ζξεζθεπηηθέο κνλέο θηινμελήζεθαλ ζε δπν κεζαησληθνχο ρψξνπο πνπ θαηά
ην 16ν αηψλα είραλ ππάξμεη ιεηηνπξγήζεη σο εθθιεζηέο. ηε βαζηιηθή ηνπ Άγηνπ
Μάξθνπ, θαζψο κνλή ηεο

Ώγίαο Ώηθαηεξίλεο ησλ ηλαηηψλ(βι αθίζα έθζεζεο

Παηξίδα). Δ ΕΏΚ θαηαζέηεη κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο γηα ηελ αλαζηήισζε
εγθαηαιεηκκέλσλ ζξεζθεπηηθψλ λαψλ θαη κνλαζηεξηψλ ηεο Κξήηεο κε ζθνπφ λα
εληαρζνχλ ζηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα Μ.ΟΠ, κεηαμχ απηψλ θαη ε Μνλή Άγηνπ
Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ, κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο κνλέο ηεο
πεξηφδνπ ηεο Βλεηνθξαηίαο ζηε πεξηνρή Μπεληελάθη ζην παξαιηαθφ κέησπν ηεο
πφιεο ηνπ Δξαθιείνπ, ε νπνία σζηφζν βξηζθφηαλ ζε εκηεξεηπσκέλε θαηάζηαζε θαη
ελ κέξεη επηρσκέλνο απφ ηα ίδηα ηνπ ηα πιηθά θαηάξξεπζεο.
Ώπφ κεξηάο ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ην Ώγίνπ Αεκεηξίνπ, ηδηνθηήηε
ην θηίζκαηνο απφ ην 1943) ηελ θαηάζεζε ηνπ αηηήκαηνο

γηα αλαζηήισζε ηεο

δνκηληθαλήο κνλήο ζπλνδεχεη θαη ε ξεηή δηαηχπσζε ηεο ρξήζεο πνπ έπξεπε λα πάξεη,
κεηά ην ηέινο ησλ αλαζηεισηηθψλ εξγαζηψλ, σο κεηαρξήζε ην θηίζκα: «σο
απνθιεηζηηθψο νξζνδφμσο λαφο απαγνξεπκέλεο νηαζδεπνηε εηέξαο ρξεζηκνπνηήζεσο
απηνχ.»(βι.πκβνιαηνγξαθηθφ ηίηιν ζην Παξάηεκα). Δ αμίσζε ηεο απνθιεηζηηθήο
δηαρείξηζεο ηνπ θηίζκαηνο ζηεξίδνληαλ ζην νξζνινγηθφ θαη θνζκηθφ επηρείξεκα ηνπ
ηίηινπ ηδηνθηεζίαο.
Ώπφ ην 1990 ην ΤΠ.ΠΟ εληάζζεη ην έξγν ηεο αλαζηήισζεο ζηα Μ.Ο.Π
ην αίηεκα θαηαηίζεηαη απφ θνηλνχ απφ ηελ Ε.Ώ.Κ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 13ε
Β.ΐ.Ώ . Με ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ αξρίδνπλ θαη θάπνηεο εξεπλεηηθέο αλαζθαθέο,
53

Δ έθζεζε νξγαλψζεθε απφ Αήκν Δξαθιείνπ ζε ζπλεξγαζία 13ή ΐπδαληηλή Βθνξεία
Ώξραηνηήησλ κε ηε πλεπκαηηθή αηγίδα ηεο Εεξά Ώξρηεπηζθνπήο Κξήηεο. Οη πφξνη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο
πξνήιζαλ έπν ρνξεγίεο ηνπ ΤΠ.ΠΟ κέζσ ηνλ εζφδσλ ηνπ ΟΠΏΠ ,ησλ Μηλσηθψλ γξακκψλ αιιά θαη
δσξεέο επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θχξηεο κεγαινμελνδφρσλ, θαηαζθεπαζηψλ,
ηδηνθηήηεο
αληηπξνζσπεηψλ ελνηθηαδνκέλσλ απηνθίλεησλ. ε δεκνζίεπκα ηεο ηνπηθήο εθεκεξίδαο ε έθζεζε
ραξαθηεξίδεηαη σο έλα θνξπθαίν πνιηηηθφ γεγνλφο.(16-9-11)Οη εθζεζηαθνί ρψξνη είραλ νξηζζεί ε
βαζηιηθή ηνπ Άγηνπ Μάξθνπ, θαζψο ε ελεηηθή κνλή ηεο Ώγίαο Ώηθαηεξίλεο ησλ ηλαηηψλ(βι αθίζα
εθζέζεο Παηξίδα) ηε δηάξθεηα ηεο ελάκηζε κήλα πνπ δηήξθεζε ε έθζεζε ε Μφλεο ηεο Άγηαο
Ώηθαηεξίλεο έγηλε παξά πνιχ ζχληνκα έλα ζεκαληηθφ αμηνζέαην ελψ ε έθζεζε απέθεξε 100
εθαηνκκχξηα δξαρκέο ζηα ηακία ηνπ Αήκνπ.(Παηξίο, 1993). Δ επηηπρήο ζπλνδεχηεθε απφ εθδειψζεηο,
ελίζρπαλ ηε θήκε θαη θχξνο ηεο πφιεο
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θαζψο

ν αξραηνινγηθφο ρψξνο δελ ήηαλ δηεξεπλεκέλνο, ηα κνλά ζηνηρεηά πνπ

ππήξραλ ήηαλ είραλ πξνέιζεη

θπξίσο

απφ ηελ ζρεδηαζηηθή θαη θσηνγξαθηθή

απεηθφληζε έγηλε απφ ηνλ Εηαιφ πεξηεγεηή Gerola ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη. αιιά θαη
απφ ηελ κειέηε αλαζηήισζεο ηνπ ληφπηνπ αξρηηέθηνλα Ε. Σδνκπαλάθε, ε νπνία
μεθίλεζε ζηηο αξρέο δεθαεηίαο ηνπ 1970, αιιά ζηακάηεζε ην 1976 ιφγσ έιιεηςεο
πφξσλ. Δ ζηξσκαηνγξαθία επίζεο ηνπ θπξίσο ρψξνπ ηνπ θαζνιηθνχ ηεο κνλήο 2.300
πεξίπνπ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ, ην νπνίν έλα
ηκήκα αλήθε ζε ηδηψηε θαη πεξηείρε

πξνζθηίζκαηα θαη ιείςαλα απφ ηηο

εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλήο, ήηαλ άγλσζηε ζηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία. Άγλσζηα
ζηελ αθαδεκατθή εξεχλα θαη εξκελεία ήηαλ

ζπλαθνινπζά θαη

ε

νηθνδνκηθή

ηζηνξία ηνπ κνλαζηεξίνπ. Σα κνλά δεδνκέλα πνπ είραλ πξνέιζεη απφ αλαζθαθηθέο
εξγαζίεο θαη ήηαλ γλσζηά κέρξη ηφηε ζηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν ήηαλ ηα πνξίζκαηα
κηαο δνθηκαζηηθήο αλαζθαθήο ηνπ 1968 ,ε νπνία πινπνηήζεθε απφ ηνλ Αηεπζπληά
ηνπ Ννκηζκαηηθνχ Μνπζείνπ Νέαο Τνξηθεο G.Miles κεηά απφ άδεηα
Αηεπζχλζεσο Ώξραηνηήησλ

ηεο ηφηε

ε έθηαζε ηεο νπνίαο δελ ππεξέβαηλε ηα 100ηκ .Δ

αλαζθαθή έθεξε ζην θσο ζηνηρεία γηα ηελ κεζαησληθή, ηελ βπδαληηλή θαη ηελ
αξαβηθή ηζηνξηθή θάζε ηεο πφιεο. Χζηφζν, ε ηφηε Αηεχζπλζηο Ώξραηνηήησλ δελ
αζρνιήζεθε πεξαηηέξσ θαη ζπζηεκαηηθά.(βι. Ώξραηνινγηθφ Αειηίν 1968:ζει.427430).
Γηα ηελ ηφηε αξραηνινγηθή ππεξεζία πνπ επφπηεπε φιεο γεληθά ηελ αξραηφηεηεο
θαη δελ ππήξρε ν επηκεξηζκφο πνπ ηζρχεη ζήκεξα ζηα αξραηνινγηθά πξάγκαηα,
δειαδή ζε εθνξία πξντζηνξηθψλ αξραηνηήησλ, βπδαληηλψλ αξραηνηήησλ θαη
λεσηέξσλ κλεκείσλ

πξνηεξαηφηεηα είρε ε δηάζσζε θαη ε αλάδεημε φζσλ

αξραηνηήησλ εληάζζνληαλ ζην ηζηνξηθφ πιέγκα ηνπ κηλσηθνχ πνιηηηζκνχ. Σφζν ηα
παξαπάλσ, φζν θαη ην γεγνλφο ηεο παξαηεηακέλεο εγθαηάιεηςεο ηνπ κλεκείνπ ζην
ρξφλν κπνξεί λα εμεγεζεί ζε ζρέζε κε ηηο δηεξγαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εζληθήο
ηαπηφηεηαο, ην νπνίν θαη παξαζέηνπκε ζην επφκελν ππνθεθάιαην.
6.5Ακθίζπκε ζέζε ηνπ Κξάηνπο απέλαληη ζην κλεκείν ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ησλ
Γνκηληθαλώλ: Ζ ππνζηήξημε ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθέξνληνο έλαληη ηνπ δεκόζηνπ
Ώπφ ην 1993 μεθηλνχλ νη πξψηεο ζηεξεσηηθέο εξγαζίεο ηνπ θηίζκαηνο. Οη
εξγαζίεο ζηνλ θπξίσο λαφ μεθηλνχλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 13ήο Βθνξίαο ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Ε.Ώ.Κ. Ο ρψξνο ηψξα πξνζηδίαδε ζε εξγνηάμην αξραηνινγηθήο
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αλαζθαθήο. Σα επξήκαηα πνπ έξρνληαλ ζην θσο, ε θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθηακίεπζε
ησλ πφξσλ απφ ην ΤΠ.ΠΟ ήηαλ έλα ζέκα ζπδήηεζεο πνπ απαζρνινχζε ζηνλ ζηελφ
θχθιν ηεο αξραηνιφγσλ. Σαπηφρξνλα , ηέζζεξα πεξίπνπ κέηξα απφ ηελ ΐ.Ώ είζνδν
ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ζπλερίδνληαλ ζην ηδησηηθφ νηθφπεδν νη αλαζθαθηθέο εξγαζίεο ηηο
νπνίεο ρξεκαηνδνηνχζε ηνπ Ώζελαίνο ηδηνθηήηεο νηθφπεδνπ κεγαινεξγνιάβνο θαη
μελνδφρνο. Δ ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη κηα δηαδηθαζία ππνρξεσηηθή ζε
φπνηνλ ηδηψηε επηζπκεί λα αλαγείξεη νηθνδνκή ζην θέληξν ηεο πφιεο.
Δ αλαζθαθή ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ ιεγνκέλνπ νηθφπεδνπ ηεο Καζηειιαο
έθεξε ζην θσο πινχζηα επξήκαηα αλαθαιχθζεθαλ ηα πξνζθηίζκαηα ηεο Μνλήο
,ηκήκαηα Ώξαβηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πιηθψλ θαηάινηπσλ ηεο επνρήο αιιά θαη
ηέρλεξγα ηεο Μεζνβπδαληηλήο πεξηφδνπ (10-11νο αηψλαο) .
Σα

αξραηνινγηθά επξήκαηα αιιά θαη νη εμειίμεηο ησλ εξγαζηψλ δελ

απαζρνινχζαλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε. Ώπφ ην επηέκβξην ηνπ 1993 ην
άζεκν κέρξη ηφηε εκηεξεηπσκέλν αθφκα θηίζκα έκειιε λα γίλεη θνξπθαίν ζέκα ζην
ηνπηθή ηχπν, θαζψο απνηέιεζε ζεκείν αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζην ηνπηθή θνηλσλία
θαη ηελ θξαηηθή θπβέξλεζε. Μέζα απφ απηήλ ηελ ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε πνπ ζα
παξαζέζνπκε ζηελ ζπλέρεηα αλαδεκηνπξγείηαη κηα λέα αληίιεςε γηα ην κλεκείν νπνχ
ε θαη εθθιεζηαζηηθή θαη ε κνπζεηαθή ρξήζε είλαη επηηξεπηή.
Ήηαλ ηφηε πνπ ην ΤΠ.ΠΟ ελέθξηλε κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε (958/93) ηελ
αλέγεξζε νηθνδνκήο ζην παξαθείκελν πξνο ηνλ Άγην Πέηξν νηθφπεδν ηεο απφ ηνλ
αζελαίνπ επηρεηξεκαηία θαη ηδηνθηήηε

ηνπ νηθφπεδνπ .Δ απφθαζε πξνέβιεπε ηελ

θαηαζηξνθή ησλ απνθαιπθζέλησλ αξραίσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηνχλ δχν
ππφγεηα θαη ηελ αλέγεξζε ηεο λέαο πνιπψξνθεο νηθνδνκήο ζε απφζηαζε 4 κέηξσλ
απφ ην ηεξφ ηνπ Νανχ.
Δ

απφθαζε

ηεο

ηφηε

Τπνπξγνχ

Πνιηηηζκνχ

Νηφξαο

Μπαθνγηάλλε

ζεκειησλφηαλ ζηελ επηζηεκνληθή γλσκνδφηεζε ηνπ Κεληξηθνχ Ώξραηνινγηθνχ
πκβνπιίνπ54 ζην ( πνπ είρε ιάβεη ρσξά ζηηο 22 Ενπλίνπ 1993), ην νπνίν θαηά
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Σν Κεληξηθφ Ώξραηνινγηθφ πκβνχιην ζπληζηά θεληξηθφ ζεζκφ ηνπ ΤΠ.ΠΟ. ηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ εκπίπηνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία αξραίσλ κλεκείσλ, αξραηνινγηθψλ
ρψξσλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ πνπ ρξνλνινγνχληαη έσο ην 1830 (Νφκνο 3028/2002 "Γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ Ώξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο" (ΦΒΚ Ώ΄ 153), Άξζξν 50: Κεληξηθφ
Ώξραηνινγηθφ πκβνχιην. Κεληξηθφ πκβνχιην Νενηέξσλ Μλεκείσλ). Δ ιεηηνπξγία ηνπ ξπζκίδεηαη κε
βάζε ηνλ Νφκν 3028/2002, ην Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα 191/2003 "Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ"
(ΦΒΚ Ώ΄ 146), ηελ Τπνπξγηθή Ώπφθαζε ΤΠΠΟ/ΑΟΒΠΤ/ΣΟΠΤΝ/14/3698/20-1-04 (ΦΒΚ 70/ΐ/201-04) "Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία ησλ πκβνπιίσλ ηνπ Ν. 3028/2002 ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ" θαη
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο (Κψδηθαο Αηνηθεηηθήο Αηαδηθαζίαο,
Αεχηεξν Κεθάιαην, πιινγηθά ξγαλα ηεο Αηνίθεζεο).(βι www.yppo.gr/o/kas)
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πιεηνςεθία έθθξηλε ηα επξήκαηα ηνπ νηθφπεδνπ ηεο Καζηέιαο κε ζεκαληηθά. 32/226-93). Δ αμηνιφγεζε ηνπο βαζίζηεθε ζηε ρξνλνιφγεζε ηνπ θηίζκαηνο ηεο Καζηέιιαο
σο λεψηεξν κλεκείν ρσξίο λα πεξηθιείεη ζηε γλσκάηεπζε ηε ρξνλνιφγεζε πιηθψλ
αληηθεηκέλσλ πνπ είραλ εληνπηζηεί ζηηο αλαζθαθέο ηνπ 91-92 θαη πνπ αλάγνληαλ πξν
ηνπ 1453 εκεηψλεηαη δε φηη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ΚΏ ππέξ ηεο αλέγεξζεο νηθνδνκήο
παξαθείκελα ζην Ώ.Π θαη ζην ρψξν

ηνλ νπνίν είραλ εληνπηζηεί επξήκαηα ηεο

βπδαληηλήο αξαβηθήο θαη ελεηηθήο πεξηφδσλ πάξζεθε δίρσο λα θαηαξγείηαη απφθαζε
πνπ ην ίδην ην Κ.Ώ. είρε εγθξίλεη θαη αθνξνχζε ηε ρξεκαηνδφηεζε αλαζθαθήο.
Δ αλαζθαθέαο ηνπ νηθφπεδνπ ηεο Καζηέιαο αλαθέξεη γηα ην γεγνλφο :« είλαη
ε πξψηε θνξά πνπ αλαγξάθεηαη ζε Τπνπξγηθή Απφθαζε, ε θξάζε ηα αξραία ζα
δηαιπζνχλ αθνχ απνηππσζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δθνξεία….»(ηαξίδα,αρξνλ.).
Δ εγθξηηηθή απφθαζε ηελ νηθνδφκεζε «ηεο Καζηέιαο» αλ

θαη είρε

ππνγξάθεθε ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1993, θνηλνπνηήζεθε ζηνπο αξκνδίνπο θνξείο ζηα
ηέιε επηεκβξίνπ. Σν γεγνλφο, δε, απηφ πξνθάιεζε ζεηξά παξεκβάζεσλ, αληηζέζεσλ
θαη θηλεηνπνηήζεσλ απφ ηελ Ε.Ώ.Κ. ηελ 13ή Βθνξία ΐπδαληηλψλ Ώξραηνηήησλ, ζε
ηζηνξηθνχο θαη δεκνζηνγξάθνπο ηεο πφιεο .
Οη εθεκεξίδεο πνπ ζψδνληαη απφ απηή ηε πεξίνδν αιιά θαη ην αξρεηαθφ πιηθφ
ηεο 13ο ΐπδαληηλήο Βθνξίαο καο επηηξέπνπλ ηε ηθαλνπνηεηηθή δηεξεχλεζε ησλ
ζεκαηνδνηήζεσλ πνπ έιαβε ρψξνο απφ ηνπηθνχο θνξείο θαη ζεζκνχο. ε γεληθέο
γξακκέο απφ ηε κειέηε ηεο αξζνγξαθίαο δηαθαίλεηαη νηη ε απφθαζε ηεο Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ απνηέιεζε ζεκείν αληηπαξάζεζεο κε ζεζκνχο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο
φπνηα αλαπηχζζνπλ κηα ζεηξά απφ ζηξαηεγηθέο γηα λα ππεξαζπίζνπλ ην δεκφζην
ζπκθέξνλ ελφληα ηνπ ηδησηηθνχ πνπ ζηήξηδε ε ππνπξγηθή απφθαζε .
Μηα πξψηε ηαθηηθή γηα ηελ δηεθδίθεζε ηνπ ρψξνπ ήηαλ ε ζπζπείξσζε ησλ
θσλψλ εηεξφθιηησλ ζεζκψλ ηεο πφιεο, νη φπνηνη αλ θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο
γχξσ απφ ηελ ρξήζε ηνπ θηίζκαηνο, ηηο παξακεξίδνπλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ
ζηφρνπ. ηελ πξνζπάζεηα απηή ζπλεπηθνπξεί θαη ν ηνπηθφο ηχπνο.
ηηο 30-9-93 ε Παηξίο ζε άξζξν κε θχξην ηίηιν κε ηίηιν «Πξάζηλν θσο» γηα
ηελ νηθνδφκεζε ηεο Καζηέιαο επηζεκαίλεη ηα πειαηεηαθά θίλεηξα ηεο απφθαζεο. Γηα
ηνλ ίδην ε επηινγή κάιηζηα ηνπ ρξφλνπ

έθδνζεο ηεο απφθαζεο δελ είλαη ηπραίνο,

θαζψο ηνπνζεηείηαη ιίγν πξηλ ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθινγψλ .Ο ίδηνο ζεκεηψλεη ηα
εμήο:
«Λίγεο κέξεο πξηλ ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθινγψλ , ε Τπνπξγφο
Πνιηηηζκνχ Νηφξα Μπαθνγηάλλε. Έδσζε ηελ έγθξηζε ηεο

γηα ηελ
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αλέγεξζε ηεο πνιπζπδεηεκέλεο νηθνδνκήο ζην νηθφπεδν ηεο Καζηέιαο
νξίδνληαο φκσο παξάιιεια φηη ηα αξραία ζα θαηαζηξαθνχλ!».
Δ επηθξηηηθή δηάζεζε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θνξπθψλεηαη ιίγεο κέξεο αξγφηεξα
ζην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Αιιαγήο(3-10-93) κε ηίηιν « Δ ππφζεζε ηνπ Άγηνπ
Πέηξνπ». ε απηφ, ν ζπληάθηεο κε θαηαγγειηηθή δηάζεζή ζπλδέεη ηελ επίκαρε
ππνπξγηθή απφθαζε κε παξφκνηεο

κε νξζνινγηθέο δξάζεηο ηεο ΤΠ.ΠΟ ,ζέηνληαο

ηνλ ηξφπν απηφ ην δήηεκα ηεο αμηνπηζηίαο ηεο εγεζίαο ηνπ ΤΠ.ΠΟ. Γηα λα θεξδίζεη
ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε ν ίδηνο εθθηλά κε ηε δήισζε φηη ην γεγνλφο δε ηνπ
πξνθάιεζε έθπιεμε. Δ ζέζε ηνπ απηή ηεθκεξηψλεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηφηε
Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ έπξαμε αλάινγα θαηά ην παξειζφλ

κε ηελ αδεηνδφηεζε

εξγνζηαζίνπ ρνπκνπνίεζεο ζην Μέζα Καξηεξφ, απφθαζε, φκσο , πνπ αλεηξάπε φπσο επηζεκαίλεη ν ίδηνο- απφ ηελ αληίδξαζε γελλαίνπ αξραηνιφγνπ. ηε ζπλερεία
ηνπ θεηκέλνπ ν ίδηνο κε εηξσληθφ ηφλν ζέηε ην δήηεκα ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ΤΠ.ΠΟ.
Μέζα απφ ηε παξάζεζε ελφο ξεηνξηθνχ εξσηήκαηνο αθήλεη λα ελλνεζεί ε ην
θίβδειν ελδηαθέξνλ ηεο εγεζία ΤΠ.ΠΟ γηα ηε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκία : «Με
ηέηνηνπο ζπλεπψο θχιαθεο ηεο εζληθήο θιεξνλνκίαο γηαηί λα καο εθπιήζζνπλ
απνθάζεηο φπσο ην παξαπάλσ» (βι. ν.π).Σν άξζξν ηεο «Ώιιαγήο» νινθιεξψλεηαη
κε ηε παξάζεζε ελφο πξνζθάηνπ ηζηνξηθνχ παξαδείγκαηνο πνπ ηνπνζεηείηαη ην 1979
θαη αθνξνχζε ηνλ εθπαηξηζκφ κηλσηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηε θηινμελία ηνπο ζε
πξνζσξηλέο εθζέζεηο ηνπ Λνχβξνπ θαη ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Μνπζείνπ ηεο Νέα
Τφξθεο. Δ επηινγή ηνπ παξαδείγκαηνο δελ είλαη ηπραία. ηφρνο ηνπ είλαη λα
θαηαδείμεη φηη ζην ηνπηθφ επίπεδν νη αξραηφηεηεο έρνπλ ραξαθηήξα ηεξφ θαη ε ηπρφλ
παξαβίαζε ηνπ ζπλεπάγεηαη αληηπαξάζεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ην θξάηνο .
Πέξα απφ απηφ ε αλαθνξά απηή έρεη θαη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο, θαζψο κέζα
απφ ην άξζξν ηεο Ώιιαγήο κηαο εθεκεξίδαο

πνπ πξνζθείην ζην θφκκα ηεο

Ώληηπνιίηεπζεο:
. «Σν Ζξάθιεην κε φια ηνπ θαθά έρεη θαη θάπνηα θαιά έρεη θαη
θάπνηεο επαηζζεζίεο πνπ φηαλ δηεγεξζνχλ φπσο ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε ή ζηε πεξίπησζε ηνπ Μνπζείνπ παιαηφηεξά –πφιε δχζθνια
κπνξεί λα πεξάζεη ε φπνηα απφθαζε πνπ ην αθνξά .Κη αο ην
κεηξήζνπλ θαιά απηή πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηηο επηζηνιέο ηνπ
Γήκαξρνπ θαη ηνπ θ Γνπινπθάθε. »(ν.π).
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Δ ζαθψο επηθξηηηθή ζέζε ηνπ ζπληάθηε ηεο Αιιαγήο ζηηο (3-10-93) ζε ζρέζε
κε ηα δεκνζίεπκα ηεο 30-9-93 εγγξάθεηαη ζην θχθιν αληηδξάζεσλ

πνπ

ζεκεηψλνληαη ζηνπο θχθινπο ηεο Ώξρηεπηζθνπήο, ηεο Ώξραηνινγίαο θαζψο θαη ζε
ιφγηνπο θχθινπο ηνπ Δξαθιείνπ.
Ο θχθινο αληηδξάζεσλ ζε επίπεδν ηνπηθήο θνηλσλίαο εληείλεηαη κεηά ηε
θνηλνπνίεζε (βι. εγγξαθήο αλαθνξάο ηεο επηκειεηξίαο ΐπδαληηλψλ Ώξραηψηεησλ:410-93) ηεο αλαθνξάο απφ ηελ αλαζθαθέα ηεο Καζηέιαο

θαη επηκειήηξηαο

ΐπδαληηλψλ Ώξραηνηήησλ ζηηο 4-10-93 πξνο ζην χιινγν Βιιήλσλ Ώξραηνιφγσλ.
Κεληξηθή ηδέα πνπ ζαλ θφθθηλν λήκα δηαπέξλα ηεο ζπιινγηζηηθή ηνπ θεηκέλνπ
είλαη ε αλαίξεζε ηεο επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο ηνπ Κ.Ώ. θαη ε έληαμε ησλ
ελεξγεηψλ ηνπ ηειεπηαίνπ ζεζκηθνχ θνξέα θαη ηεο επίζεκεο εγεζίαο ηνπ ΤΠ.ΠΟ
ζην πιαίζην πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ θαη κε ζηφρν
λα θαηαδείμεη ηηο δηρνζηαζίεο ηεο επίζεκεο εγεζίαο ελ ησ γίγλεζζαη εθθηλά ηελ
αθήγεζεο ηεο απφ ηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζηηο αξρέο ηνπ 1991. Βηδηθφηεξα,
φπσο ε ηδία ππνζηεξίδεη, απφ ηα ηέιε ηνπ 1990 ην ΤΠ.ΠΟ είρε

εγθξίλεη ηελ

δηελέξγεηα θαλνληθήο αλαζθαθήο ζε φιε ηε έθηαζε ηνπ νηθνπέδνπ ηεο Καζηέιαο .
Οη αλαζθαθηθέο έξεπλεο μεθίλεζαλ κε ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1991 κε έμνδα ηνπ
ηδηνθηήηε δηαθνπήθαλ, σζηφζν, ην Μάην ηνπ ηδίνπ έηνπο εμαηηίαο ηεο δηαθνπήο ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ ηδηνθηήηε. Ώπφ ηελ αξρή ηνπ ελ ιφγσ θεηκέλνπ θαη πεξί
ηα κέζα ηνπ ε ίδηα ζα παξαζέζεη κηα ζεηξά « απνδείμεσλ» κε ζθνπφ λα θαηαζηήζεη
αίνια ηα επηρεηξήκαηα ηνπ Κ.Ώ., αιιά θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ ΤΠ.ΠΟ, θαη λα
απνδείμεη, φπσο ζην ηέινο αλαθέξεη, φηη ην πφξηζκα: .«.δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ
επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, αιιά κάιινλ πξνο ραξηζηηθή δηάζεζε πξνο ηνλ
ηδηνθηήηε»(ν.π). Γηα λα ηεθκεξηψζεη ηα παξαπάλσ ζε έλα ινηπφλ πξψην επίπεδν
εζηηάδεη ζην δήηεκα ηεο γλψζεο .Ώπφ ηε κηα πιεπξά παξαζέηεη ηε γλψζε ησλ
αξραηνιφγσλ πνπ αθνινπζνχλ αληηθεηκεληθή κεζνδνινγία θαη ηελ αληηπαξαβάιιεη
κε ηελ απφθαζε ηνπ ΤΠ.ΠΟ κε ζθνπφ λα θαηαδείμεη ηε κε νξζφηεηα ηεο ππνπξγηθήο
απφθαζεο. Αηαβάδνπκε:
«Σα επξήκαηα ηεο Αξαβηθήο ηδηαίηεξα πεξηφδνπ είλαη κνλαδηθά ζηε Κξήηε…
φπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ απφ 9.1.1992 επηζηνιή ηνπ θαζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ
Ησαλλίλσλ θ .Βαζίιε Υξηζηίδε». Ζ ηειεπηαία , φκσο, Τπνπξγηθή Απφθαζε εγθξίλεη ηελ
δηάιπζε ησλ αξραίσλ απηψλ θαη δηαζψδεη κηα θξήλε πνπ κεηαθεξφκελή ζα εθπξνζσπεί
ηε θαηαζηξαθείζα αξραία εγθαηάζηαζε(!!)Ζ ηειεπηαία επίζεο πξνζβάιεη ηελ Δλεηηθή
Μνλή ηνπ Πέηξνπ θαη Παχινπ (ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν). Σνπνζεηψληαο ηε λέα
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νηθνδνκή 4 κφιηο κέηξα αλαηνιηθά ηνπ ηεξνχ ηνπ Καζνιηθνχ (ην κνλαδηθφ Λαηηληθφ
Καζνιηθφ κέζα ζηε πφιε πνπ δηαζψδεη ηνηρνγξαθηθφ δηάθνζκν).. »(ν.π).
ε έλα δεχηεξν επίπεδν ζα αλαδείμεη ηηο λνκηθέο θαη ζεζκηθέο δηρνζηαζίεο
ηνπ δεηήκαηνο θαη ζα ην ζπλδέζεη κε ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε ησλ αξρψλ απέλαληη ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηδηνθηήηε. Ώπηέο ζπλίζηαληαη : (α) ζην πσο δειαδή είλαη δπλαηφλ λα
θαηαζηξαθνχλ αξραηφηεηεο, εθφζνλ, ηαμηλνκνχληαη σο κεζαησληθέο ζχκθσλα κε ην
Ννκφ, αιιά θαη πσο δχλαηαη λα δηαθνπεί κηα θαλνληθή αλαζθαθηθή εξεχλα. ( β) ζην
πψο επίζεο ε απηνςία ηνπ Κ.Ώ. γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ρψξνπ έγηλε ρσξίο ηε
παξνπζία ηνπ εθπξνζψπσλ ηεο ηνπηθήο εθνξίαο αξραηνηήησλ παξνπζία κνλφ ηνπ
ηδηνθηήηε ηνπ νηθνπέδνπ,( γ) γηαηί ε επηηξνπή δελ έιαβε ηε γλψζε εκεξνινγίσλ ηεο
αλαζθαθήο θαη ησλ επξεκάησλ πνπ ήδε είραλ ζπληεξεζεί θαη εθηεζεί ζην Εζηνξηθφ
Μνπζείν Κξήηεο σο παξαθαηαζήθε ηνπ Αεκνζίνπ, (δ) γηαηί έκεηλε αλαπάληεην ην
αίηεκα ζπλαδέιθνπ ηεο απφ ηελ Καβαιά απφ ην ΚΏ γηα λα αμηνινγήζεη ηε
θεξακηθή ηεο αλαζθαθήο. Καηά ηελ αξραηνιφγν ινηπφλ

απηέο ε ηαθηηθή πνπ

αθνινχζεζε ην ΚΏ είλαη εμππεξεηηθή ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ. πσο
ζεκεηψλεη ε ίδηα:
«Γεκηνπξγείηαη έλα θαηαζηξνθηθφ πξνεγνχκελν ζηε πφιε ζηελ νπνία
ηα

ηειεπηαία

ρξφληα

πξαγκαηνπνηείηαη

έξεπλα..Αλνίγνληαη νη αζθνί ηνπ Αηφινπ

ε

αξραηνινγηθή

γηα ηνπο ηδηψηεο πνπ ζηα

νηθφπεδα ηνπο απνθαιχθζεθαλ αξραία θαη απνθαζίζηεθε ε δηαηήξεζε
ηνπο κε έληαμε ηνπο ζηηο λέεο νηθνδνκέο. (π.ρ Παξανιηζζάθε ζηελ νδφ
Κνξνλάηνπ θαη Μελ Νηειάθε ζηελ νδφ Μεξακβέινπ.)»(ν.π).
Σελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνξάο ηεο επηκειεηξίαο αξραηνηήησλ αθνινπζνχλ
ζπνξαδηθά δεκνζηεχκαηα ζην ηχπν. ε απηά εληππψλνληαη νη ζέζεηο ινγίσλ
Δξαθιεησηψλ απφ ρψξν ηζηνξηθήο επηζηήκεο, αξρηηεθηνληθήο, αξραηνινγίαο.

ε

γεληθέο γξακκέο νη ηειεπηαίνη πηνζεηνχλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο αλαθνξάο ηεο
αξραηνιφγνπ ππνζηεξίδνληάο ηε κε ζπκβαηφηεηα ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ηνλ
ηζηνξηθφ ραξαθηήξα κλεκείνπ(Ώιιαγή 14-10-93).
ηα κέζα ηνπ Αεθεκβξίνπ θαη ελψ ν Άγηνο Πέηξνο ησλ Ανκηληθαλψλ γίλεηαη
αληηθείκελν

ζπζπείξσζεο

Παηξηάξρεο(ΐαξζνινκαίνο)

ησλ

ηνπηθψλ

θνξέσλ,

ν

Οηθνπκεληθφο

απνζηέιιεη επηζηνιή πξνο ηνλ Πξσηνζχγθειν

ηεο

αξρηεπηζθνπήο Κξήηεο θαη πξφεδξν ηεο Βπηηξνπήο Ώπνθαηάζηαζε γηα λα ηνπ
εθθξάζεη

ηελ ηθαλνπνίεζε γηα ηελ ζχζηαζεο επηηξνπήο , ε νπνία σζηφζν είρε
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ζεζκνζεηεζεί ήδε απφ ην 1991.Δ επηζηνιή δεκνζηεχεηαη απφ ηηο εθεκεξίδεο ηεο
επνρήο ζηηο 16-12-93. (βι.Σφικε ,Μεζφγεηνο). ΐαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη έλα
ιεθηηθφ γιίζηξεκα, ε κεηαηφπηζε απφ ηε ηζηνξηθή ηνπ λνεκαηνδφηεζε ζηε
ζξεζθεπηηθή ηνπ ζεκαζηνδφηεζε, ε νπνία δηακεζνιαβείηαη απφ

αλαθνξέο ζηελ

ξσκατθή πηπρή ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο, ηε κεηξηθή ζρέζε ηεο Κξεηηθήο
Βθθιεζίαο θαη επξχηεξα ηνπ Κξεηηθνχ ιανχ κε ηα Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείνλ. ε
απηή ηελ ηνπνζέηεζε ν Ώγ. Πέηξνο πξνζιακβάλεηαη σο θηβσηφ ηεο νξζνδνμίαο πνπ
θαηαιχεη ηα ηνπηθά ζχλνξα θαη δηαζχλδεεη ηνπο Κξήηεο κε ηε κεηξφπνιε Βθθιεζία.
Καη πνπ γλσξίδεη ηνπο θαζεκεξηλνχο αγψλεο ηεο δσήο ηνπο ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη :
« … αθεηέξνπ θαη θπξίσο, εηο ηελ απφδνζηλ ηνχηνπ ηε ζεηα ιαηξεία ηλά ελ απηψ ηνλ
αηψλα ζπλερίδεηαη ε δνμνινγίαλ ηνπ Παλάγηνπ Ολφκαηνο ηνπ Θενχ εηο ζσηεξίαλ ησλ
εηο ηε ζσηεξίαλ ησλ ςπρψλ ηνπ επζεβνχο ιανχ ζπλαληίιεςηλ δη ’απηνχ αλσζέλ ελ ησ
θαζεκεξηλνλ αγψλη ηνπ βίνπ.»(βι Παηξίο 16-12-1993, Μεζφγεηνο 16-12-93).
6.5Ακθίζπκε ζέζε ηνπ Κξάηνπο απέλαληη ζην κλεκείν ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ. Ζ
ππνζηήξημε ηνπ ηδησηηθνύ ζπκθέξνληνο έλαληη ηνπ δεκνζίνπ
ηηο 12ε Ενπιίνπ ηνπ 1994 ην ζεζκηθφ θξαηηθφ φξγαλν ηνπ ΤΠ.ΠΟ
γλσκνδνηεί θαη πάιη ππέξ ηνπ ηδηνθηήηε. ε δεκνζηεχκαηα κάιηζηα ηνπ ηνπηθνχ
ηχπνπ ε απφθαζε απηή ραξαθηεξίδεηαη σο« κεζφδεπζε», θαζψο φπσο αλαθέξεηαη
ζην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο «Παηξίο», ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ΚΏ ηεο 12ήο Ενπιίνπ
δελ ππέζηε θαλέλαο εθπξφζσπνο απφ ηελ κεξηά ηεο Βθνξίαο Ώξραηνηήησλ, παξά
κφλν ν ηδηνθηήηεο, ν νπνίνο θαη ππνζηήξημε ηελ άπνςε ηνπ. Ώλαθέξεηαη επίζεο φηη ν
νγθψδεο θάθεινο πνπ είρε απνζηαιεί απφ ηελ

Ώξρηεπηζθνπή Κξήηεο, ην

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη ηνπο άιινπο θνξείο ηνπ Δξαθιείνπ

γηα ηελ

απαιινηξίσζε ηνπ νηθνπέδνπ δελ είρε δηαβαζζεί( Παηξηο:22-6-94).
Δ απφθαζε ηνπ ΚΏ ππέξ ηνπ ηδηψηε είρε ζπλαθφινπζν λα πξνθαιέζεη κηα
ζεηξά απφ αληηδξάζεηο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.Ώπφ ηηο 20 Ενπιίνπ κέρξη θαη ην ηέινο
ηνπ κήλα ην δήηεκα ηεο απαιινηξίσζεο απνηειεί θαζεκεξηλφ ζέκα ζην ηχπν.ην
νπνίν αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη κεκνλσκέλεο επηζηνιέο θνξέσλ, ελψ ε θνξχθσζε
ηεο ππφζεζεο ζεκεηψλεηαη κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Αήκνπ Δξάθιεηνπ λα θαιέζεη
ζε ζχζθεςε ηνπο θνξείο ηεο πφιεο «γηα λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
αλαζηήισζεο ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ θαη εμειίμεηο γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο
ρψξνπ ».(……)Σν ίδην ην ζέκα ηεο ζχζθεςεο αλαδεηθλχεη μεθάζαξα ηελ άξλεζε ηεο
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ηνπηθήο θνηλσλίαο ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ κλεκείνπ σο δεκφζην
αγαζφ πνπ εληζρχεη ην ζπκβνιηθφ, ην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ηεο πφιεο
θαη ησλ πνιηηψλ, ην θαη αληηζηέθεηαη κε ηελ επίζεκε θξαηηθή ξεηνξηθή, πνπ ζηεξίδεη
ην ηδησηηθφ ζπκθέξνλ.
Δ ζπγθέληξσζε ζηελ αίζνπζα ηνπ Αεκαξρείνπ Βι. ΐεληδέινο εληζρχεη ηελ
αληίζεζε αλάκεζα ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ, κέζα απφ ην ζπκβνιηθφ επηρείξεκα πνπ
πξνζθέξεη ε νλνκαηνζεζία ηνπ ρψξνπ, θαζψο παξαπέκπεη ζηελ ηδέα ηεο ‹ηνπηθήο
απηνδπλακίαο» Δ ζπλάζξνηζε, δε, ησλ εηεξφθιηησλ ζεζκψλ ηεο πφιεο, νη φπνηνη,
θαη φπσο ζα δείμνπκε ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ κεκνλσκέλσλ
επηζηνιψλ, -πνπ απνζηέιινπλ ζην ηχπν- δηεθδηθνχλ ηελ ρξήζε ηνπ ρψξνπ
ππνζηεξίδνληαο ηεο εθθιεζηαζηηθή ή ηελ κνπζεηαθή ηνπ αμηνπνίεζε, παξακεξίδνπλ
ηελ ηδενινγηθή ηνπο δηακάρε θαη ζπλαζπίδνληαη ζε έλα κπιφθ. Μέζα απφ κηα
ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε αλαδχεηαη ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ
κλεκείνπ θαη ησλ ρξήζεσλ ηνπ. Ώπηφ επίζεο πνπ ζα επηρεηξεζεί λα απνδεηρζεί κέζα
απφ ηελ εμέηαζε ηεο εθθνξάο ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ πνπ εθθξάζηεθε απφ ηηο δπν
πιεπξέο κε αθνξκή ηελ ππφζεζε ηεο απαιινηξίσζεο ηνπ νηθνπέδνπ ηεο Καζηέιαο
είλαη ην παξειζφλ ηνπ ρψξνπ γίλεηαη έλα εξγαιείν γηα ηελ δηάπιαζε κηαο
απνηειεζκαηηθήο ηζηνξίαο εμππεξεηψληαο, πνιηηηθέο, θαη νηθνλνκηθέο ζθνπηκφηεηεο,
ηεο θάζε πιεπξάο, είηε, ζε αληίζεζε κε ηελ επίζεκε αθαδεκατθή ζπκθσλία, είηε ζε
αληίζεζε κε ηελ επίζεκε αθαδεκατθή αξραηνινγηθή εξκελεία.

6.6Κεηκεληθέο θαηαζθεπέο ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ ησλ Γνκηληθαλώλ: Ζ
αληίδξαζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ε ζπζπείξσζε γύξσ από ηελ Δθθιεζία
Ζ πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ- Ζ ζύζηαζε επηηξνπήο
Σνλ Ενχιην ην 1994 ε ππφζεζε «ηεο αλαζηήισζεο ηνπ Ώγ. Πέηξνπ »ην δήηεκα
ηεο απαιινηξίσζεο ηνπ νηθνπέδνπ ηεο Καζηέιαο

έγηλε αθνξκή θηλεηνπνίεζεο

πνηθίιισλ ηνπηθψλ θνξέσλ Δξάθιεηνπ έλαληη ζην γξαθεηνθξαηηθφ θξάηνο ησλ
Ώζελψλ. Οη ρξνλνβφξεο ππνζρέζεηο γηα ηελ αθχξσζε ηεο αλέγεξζεο νηθνδνκήο ηελ
απαιινηξίσζε ηνπ νηθνπέδνπ θαη ρξνλνηξηβή ηνπ ΤΠ,ΠΟ γηα ηελ αλαζηήισζε ηνπ
θηίζκαηνο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλερεία ήξζαλ ζε αληίζεζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ν θάζε
ηφπνο θαη ζηε πεξίπησζε καο ην Δξάθιεην δηακνξθψλεη ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην
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ζχγρξνλν θαη ην παγθφζκην κέζα απφ ζπκβνιηθφ επηρείξεκα πνπ πξνζθέξεη ην
παξειζφλ. Παξά ηε θαζνιηθή ζπκθσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δήηεκα ηεο
απνθαηάζηαζεο θαη ηεο απαιινηξίσζεο ηνπ ην παξειζφλ ηνπ Ώγ. Πέηξνπ έγηλε
εξγαιείν γηα δηάπιαζε κηαο «απνηειεζκαηηθήο» ηζηνξίαο(Παπαηαμηάξρεο 1993:57)
πνπ εμππεξεηεί πξνζσπηθέο ,νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο άιινηε ζχκθσλε
θαη άιινηε ζε αληίζεζε

κε ηελ επίζεκή αθαδεκατθή εξκελεία. Ώο δνχκε ην

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ πεξηζηαηηθφ.
6.7Σν ηδησηηθό ζπκθέξνλ απεηιεί ην δεκόζην: ε ζπζπείξσζε
Σνλ Ενχιην ηνπ‟ 94 ζεκεηψλνληαη εληππσζηαθέο ζε ζπκκεηνρή αληηδξάζεηο απφ
εηεξφθιηηνπο ζεζκνχο

θαη πξνζσπηθφηεηεο ηεο πφιεο κε αθνξκή ηελ ζεηηθή

γλσκνδφηεζε ηνπ ΚΏ ππέξ ηεο αλέγεξζεο πνιπψξνθεο νηθνδνκήο απφ αζελαίν
ηδηψηε, ηδηνθηήηε, ηνπ ιεγνκέλνπ νηθνπέδνπ ηεο Καζηέιαο. Δ πξψηε ζπληνληζκέλε
αληίδξαζε ζεκεηψλεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ηνπηθήο Βθθιεζίαο, ε νπνία κάιηζηα θαη
δηαζέηεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ εληζρχνληαο αθφκα
πεξηζζφηεξε ηελ δπλακηθή ηεο. Δ εκπινθή ηνπ Παηξηάξρε (θ. ΐαξζνινκαίνπ), ηνπ
πςειφβαζκνπ πιένλ αμησκαηνχρνπ ηεο εθθιεζηάο, θαη νηθνπκεληθνχ εθθξαζηή ηεο
Οξζνδνμίαο εληζρχεη ηελ ζπκβνιηθή ζεκαζία ηνπ ρψξνπ σο νξζφδνμνπ ιαηξείαο
λαφο αιιά θαη σο δηνζξφδνμν ζπλεδξηαθφ θέληξν 55( γηα ηελ ρξήζε απηή βι .Νεα 266-94).
ηηο 22-6-04 φιεο εθεκεξίδεο ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ (Σφικε, ε Παηξίδα ε Ώιιαγή
θαη ε Μεζφγεηνο) θηινμελνχλ ζηνπο θπξίσο ηίηινπο ησλ εηδήζεσλ ηελ επηζηνιή πνπ
απέζηειιε ν Πξσηνζχγθεινο ηεο Εεξάο Ώξρηεπηζθνπήο Κξήηεο θαη Πξφεδξνο ηεο
Βπηηξνπήο αλαζηειψζεσο ηνπ Νανχ ζηελ εγεζία ηνπ ΤΠ. ΠΟ, κε ηελ φπνηα θαη
δήηεζε απφ ηνλ ηφηε ππνπξγφ Πνιηζκνχ ηνπ ΠΏΟΚα) λα κελ ππνγξάςεη ηελ
55

ε αλαθνίλσζε ηνπ δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηχπν απφ ην Σερληθφ Σκήκα Ώλαηνιηθήο Κξήηεο ηνπ

Σερληθνχ Βπηκειεηεξίνπ

Βιιάδνο (ΣΒΒ/ΣΏΚ), έλαλ θνξέα πνπ απαξηίδεηαη απφ ηνλ ηερληθφ

επηζηεκνληθφ θφζκν ηεο Ώλαηνιηθήο Κξήηεο, ν θνξέαο εθθξάδεη κε ζεξκφ ηξφπν ηελ παξέκβαζε ηνπ
Παηξηάξρε, ελψ ζπγρξφλσο πηνζεηεί ηελ ρξήζε ηνπ ρψξνπ σο εθθιεζηαζηηθνχ λανχ :«….Θεσξνχκε
ηδηαηηέξα ζεκαληηθφ φηη θαη ν Παηξηάξρεο θ. Βαξζνιακαίνο σο νηθνπκεληθφο εθθξαζηήο ηεο
ειιελνξζνδνμίαο έρεη πηνζεηήζεη ηελ πξνζπάζεηα αλαζηήισζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ηεξνχ λανχ ηνπ Αγίνπ
Πέηξνπ »(Σφικε:26-6-94).
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απφθαζε γηα ηελ αλέγεξζεο πνιπψξνθεο νηθνδνκήο ζην πξναχιην ρψξν ηνπ Άγηνπ
Πέηξνπ απφ ηδηψηε, β) λα πξνβεί ζηελ απαιινηξίσζε ηνπ νηθνπέδνπ, ην νπνίν,
ζπγρξφλσο θαη ζπληζηνχζε ζπιινγηθφ αίηεκα ηεο πφιεο .
Δ Παηξίο (22-6-04) ζε άξζξν κε ηίηιν «Δπηζηνιή ηεο Αξρηεπηζθνπήο Κξήηεο
ζηνλ Μηθνξνπηζηθν γηα ηελ νηθνδφκεζε γχξσ απφ ηνλ Άγην Πέηξν» αλαδεκνζηεχεη ηελ
επηζηνιή ηνπ Πξσηνζχγθεινπ ηεο Εεξάο Ώξρηεπηζθνπήο Κξήηεο θαη Πξφεδξνπ ηεο
Βπηηξνπήο αλαζηειψζεσο ηνπ Νανχ. Ο ιέμε ηνπ ηίηινπ πξνζβνιή είλαη επηιεγκέλε
απφ ηα ζρφιηα πνπ είρε παξαζέζεη ν Πξσηνζχγθεινο ζηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ
ππνπξγφ Πνιηηηζκνχ. Σν θείκελν μεθηλά κε ηελ επίθιεζε λα κελ γίλεη δεθηή ε
απφθαζε ηνπ ΚΏ κε ηελ νπνία ήηαλ επηηξεπηή ε αλέγεξζε πνιπψξνθεο νηθνδνκήο
απφ ηδηψηε ζην πξναχιην ρψξν ηνπ θηίζκαηνο. Σν επηρείξεκα πνπ επηθαιείηαη ν
εθθιεζηαζηηθφο αμησκαηνχρνο είλαη ηζηνξηθή ηαπηφηεηα θαη ην παξειζφλ ηνπ
θηίζκαηνο. Ώπνζησπεί, σζηφζν, ην γεγνλφο, φηη είλαη έλα ελεηηθφ κνλαζηήξη πνπ
ηδξχζεθε απφ ην ηάγκα ησλ Ανκηληθαλψλ. Ώλη‟ απηνχ επηιεγεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ
θξάζεηο «Μνλή ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ Ζξαθιείνπ». Αηαβάδνπκε απφ ηελ ελ ιφγσ
επηζηνιή:
«Θεξκφηαηα παξαθαινχκελ φπσο κε πινπνηήζεηε
γλσκνδφηεζηλ ηνπ ΚΑ Σεο 12εο

ηελ

Ηνπιίνπ, κε ηελ νπνίαλ

εγθξίλεηαη ε νηθνδφκεζηο επί ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Μνλήο
ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ Ζξαθιείνπ θαη εηο απφζηαζηλ ειαρίζησλ
κέηξσλ απφ ηνλ νκψλπκνλ Ναφλ ,ζεκαληηθφ κλεκείν ηνπ 13νπ
αηψλνο.».
Βμεηάδνληαο ζην ζχλνιν ηεο ηελ ελ ιφγσ επηζηνιή ζα δηαπηζηψζεη θάλεηο φηη
θείκελν

απηφ

εθδηπιψλεηαη

έλα

ζαπκάζην

παξάδεηγκα

«ζηξαηεγηθήο

απηνπανπζίαζεο» ηεο ειιελνξζνδνμίαο σο θπξίαξρε πηπρή ηεο εληνπηφηεηαο. Δ
θπξίαξρε ζεκαηηθή, πνπ ελππάξρεη, είλαη ε αληίζεζε αλάκεζα ζηε βέβειέο πξαθηηθέο
ηνπ θξαηηθνχ θνξέα (έγθξηζε ηεο αλέγεξζεο νηθνδνκήο ,αγλφεζε ηεο πξφηαζεο ηεο
απαιινηξίσζεο ηνπ ρψξνπ) απέλαληη ζε έλα ζπιινγηθφ αλαγλψζηκν ηεξφ ρψξν γηα
ηνπο εληφπηνπο ηνπ Δξαθιείνπ, πνπ κάιηζηα θαίλεηαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ
ζεκαηνθχιαθα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο ηνπ ηφπνπ, δειαδή ηελ Εεξά
Ώξρηεπηζθνπή θαη ην Παηξηαξρείν.
Ώμηνζεκείσην είλαη, επίζεο ν δεθηηθφο ππαηληγκφο ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ
αμησκαηνχρνπ πξνο ηελ Κξαηηθή Τπεξεζία, θαζψο ε ηειεπηαία κε ηελ ζηάζε ηεο
πξνζβάιεη θαη ακθηζβεηεί ηελ δπλακηθή ηεο ηνπηθήο εθθιεζηάο, κηαο θαη αγλνεί ην
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αίηεκα απαιινηξίσζεο πνπ ζηάιζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ Ώξρηεπίζθνπν Κξήηε:
παληειήο αγλνήζηο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο

«Ζ

ηνπ εβ. Αξρηεπηζθφπνπ Κξήηεο θ.θ

Σηκνζένπ δη’ απαιινηξίσζηλ ηνπ ρψξνπ βάζεη ησλ λέσλ ζηνηρεηψλ πνπ ππέβαιιελ ε
13ή Βπδαληηλή εθνξίαο έρεη πξνζβάιεη ηνλ επζεβήλ ιαφλ ηεο πφιεσο ηνπ Ζξαθιείνπ
θαη εκάο πξνζσπηθψο.
Δ αδηαθνξία ηνπ θξαηηθνχ θνξέα γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη κηα αθνξκή γηα ηελ
δηεθδίθεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θηίζκαηνο σο Εεξφ Ναφ ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ, ηελ φπνηα
φπσο αλαθέξεη πξνζβιέπεη φιε ε πφιε ηνπ Δξαθιείνπ ε Εεξά Ώξρηεπηζθνπή Κξήηεο
θαη ην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρεί «…Αηηνχκεζα ηελ επαλαεηζαγσγή ηνπ ΚΑ. Δπί
ηνχηνηο φινη νη θνξείο ηνπ Ζξαθιείνπ ζα ζπλέιζνπλ δηα ηελ εζηθήλ θαη νηθνλνκηθήλ
ππνζηήξημηλ, ηφζν ηνπ αηηήκαηνο ηεο απαιινηξηψζεσο φζνλ θαη ηεο ζπλερίζεσο ησλ
εξγαζηψλ ηεο Αλαζηειψζεσο ηνπ Ηεξνχ Νανχ ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ εηο ηελ ρξήζελ πνπ
πξνζβιέπεη φιε ε πφιηο ηνπ Ζξαθιείνπ ε Ηεξά Αξρηεπηζθνπή Κξήηεο θαη ην επηφλ
Οηθνπκεληθφλ Παηξηαξρείνλ»(βι. Παηξίο: 20-6-94).
Με ηελ ππνζηήξημε ινηπφλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ νη ζπζρεηηζκνί
ησλ δπλάκεσλ αιιάδνπλ. Δ δπλακηθή ηψξα ηεο εθθιεζηαζηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ
ζσηεξία ηνπ ηζηνξηθνχ ρψξνπ απνηειεί, ζπγρξφλσο, θαη έλα δηπισκαηηθφ ραξηί ζηελ
δηεθδίθεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ σο λαφ ηαθηηθήο νξζφδνμεο ιαηξείαο, αιιά θαη σο
δηνξζφδνμνπ ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ.

Βληχπσζε πξνθαιεί ηα φηη νη ρξήζεηο πνπ

δηαηππψλνληαη απφ ηελ Ώξρηεπηζθνπή Κξήηεο δελ ακθηζβεηνχληαη, φπσο ζα πεξίκελε
θάλεηο, απφ ηνλ χιινγν Βιιήλσλ Ώξραηνιφγσλ(ΒΏ) ηελ ηνπηθή αξραηνινγηθή
ππεξεζία, ηνλ Αήκν, ηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο ηνπ ηφπνπ.
ηελ ππαηληθηηθή αλαθνίλσζε -δηακαξηπξία ηνπ ΒΏ ν (βι. Καζεκεξηλή 26-61994) πνπ δεκνζηεχεηαη ζε αζελατθά θχιια ηελ 26ε΄Ενπληνπ 94, ν θνξέαο θάλεη
ρξήζε ηεο επίζεκεο αθαδεκατθή αξραηνινγηθήο γλψζεο γηα λα πξνβάιιεη ηελ
ζεκαζία ηεο δηάζσζεο ηνπ κλεκεηαθνχ ζπλφινπ, αιιά θαη ηεο επαλαρξήζεο ηνπ σο
πξνζθπλεκαηηθφο λαφο –γηα ην θχξην θέιπθνο ηνπ ηζηνξηθνχ θηίζκαηνο- θαη σο
κνπζεηαθφο ρψξνο ηα παξεθθιήζηα ηνπ:
«Ο ΔΑ δεηά ν θ Μηθξνχηζηθφο λα κελ ππνγξάςεη ηελ
ζρεηηθή απφθαζε δηφηη: Ο Δλεηηθφο Ναφο ηνπ Αγίνπ είλαη έλα απφ
ηα ζεκαληηθφηεξα επξσπατθά γνηζηθά κλεκεία κε ραξαθηεξηζηηθά
απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ
νπ

13

Γνκηληθαλψλ ηεο Ηηαιίαο ηνπ

αηψλα θαη αλαζηειψλεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο

πξνζθπλεκαηηθφο λαφο., ελψ ζηα παξεθθιήζηα ηνπ ζα εθηεζνχλ
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αξρηηεθηνληθά κέιε θαη αιιά επξήκαηα απφ ηελ έξεπλα ηνπ
κλεκείνπ. Γηα ην Ζξάθιεην απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ελεηηθφ
κλεκείν θαη πξέπεη αλ πξνζηαηεπηεί, ζχκθσλα κε ηελ
αξραηνινγηθή λνκνζεζία ,φρη κφλν ν θπξίσο λαφο, αιιά φιν ην
κλεκεηαθφ ζχλνιν κε ηα παξεθθιήζηα θαη ηα ιείςαλα ηεο
νκψλπκεο Γνκηληθαλήο Μνλήο, θαζψο θαη ν πεξηβάιινλ ρψξνο
ηνπο….».
Ώο επηζηξέςνπκε φκσο θαη πάιη ζηηο αληηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξν ζην
Δξάθιεην. Απν κέξεο κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο επηζηνιήο ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ
αμησκαηνχρνπ ζηνλ ηππηθφ ηχπν, ζεηξά έρεη ε δεκνζίεπζε ηεο απάληεζεοαληίδξαζεο ηνπ Αήκαξρνπ Δξαθιείνπ πξνο ην ΤΠ.ΠΟ γηα ηελ άδηθε απφθαζε πνπ
έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ «ζέζε ησλ Δξαθιεησηψλ». ηελ επηζηνιή ηνπ ηνπηθνχ
πςεινχ αμησκαηνχρνπ πξνο ηνλ ππνπξγφ Πνιηηηζκνχ ζίγεηαη ε ακθίζεκε ζηάζε πνπ
δηαηεξεί ην ΤΠ.ΠΟ ζε ζρέζε κε ηνλ κλεκεηαθφ ρψξν, θαζψο απφ ηελ κηα κεξηά
ρξεκαηνδνηεί ηελ αλαζηήισζε ,έλα δεκφζην δειαδή έξγν πνπ ζπλδέεηαη κε κηα
ζεηξά απφ πεξηνξηζκνχο ελψ ηαπηφρξνλα άξεη ηηο παξαπάλσ ζεκαζηνδνηήζεηο γηα
ράξε ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο. ην άξζξν ηεο Παηξίο(22-6-94)κε ηίηιν «Ναφο ηνπ
Ώγίνπ Πέηξνπ: Ώθαληζκφο ελ κέζσ ζπγρξφλσλ πχξγσλ ηεο ΐαβέι» δηαβάδνπκε:
«Κχξηε ππνπξγέ, έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα κλεκεία ησλ
κεζαησληθψλ ρξφλσλ ν λαφο ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ ην 13ν αηψλα κ.Υ πνπ
αλαζηειψλεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ππνπξγείνπ ζαο, θηλδπλεχεη λα
εμαθαληζηεί, ελ κέζσ ησλ γλσζηψλ κεγαζεξίσλ ηνπ κπεηφλ. Απηφ ζα
ζπκβεί αλ πινπνηεζεί ε γλσκνδφηεζε ηνπ ΚΑ ηεο 12ήο Ηνπιίνπ κε ηελ
νπνία εγθξίλεηαη ε νηθνδφκεζε επί ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο κνλήο ηνπ
Άγηνπ Πέηξνπ ησλ ζε απφζηαζε ιίγσλ κέηξσλ απφ ηνλ αλαζηεισκέλν
λαφ. Γελ γλσξίδνκε πνηα θξηηήξηα ην ΚΑ γλσκνδφηεζε ππέξ ρνξήγεζεο
άδεηαο νηθνδνκήο, αιιά λνκίδνπκε φηη ε απφθαζε ηνπ ήηαλ εληειψο
αβαζάληζηε θαη δελ έιαβε ππφςε ηελ αληίζεηε γλψκε φζσλ πνλνχλ ηελ
πφιε. Αγλφεζε, επίζεο, ζρεηηθφ θαη πιήξσο ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ
αξρηεπηζθφπνπ Κξήηεο θ.θ Σηκφζενπ γηα ηελ απαιινηξίσζε ηνπ ρψξνπ.
Γηεξκελεχνληαο ηελ ζέιεζε ησλ Ζξαθιεησηψλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ
γλψκε γηα ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε ζην ΚΑ γηα ηελ γλσκνδφηεζε, βάζεη
εηζεγήζεσο ηεο Νενηέξσλ Μλεκείσλ. Αλακέλνπκε άκεζε παξέκβαζεο
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ζαο,, γηα λα πξνιάβνκε ηεηειεζκέλα, ηα νπνία δελ πξφθεηηαη επ’ νπδελί λα
γίλνπλ απνδεθηά απφ καο. Ο δήκαξρνο Ζξαθιείνπ.. ».
Οη αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο ηεο γλσκνδφηεζεο ηνπ ΚΏ, πνπ έδηλε έγθξηζε
ζηελ αλέγεξζε πνιπψξνθεο νηθνδνκήο εληφο ηνπ κλεκεηαθφ ηνπίνπ, ε ζπλαθφινπζε
αλεζπρία θαη ακεραλία πνπ γελλά ην γεγνλφο απηφ ζηνπο θφιπνπο ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο ,φηαλ ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ απεηιείηαη, αιιά, ζπγρξφλσο, θαη ην
πηζαλνινγνχκελν πνιηηηθφ θφζηνο56- κπνξνχλ πηζαλφλ λα ζεσξεζνχλ

πηζαλέο

εξκελείεο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Αήκνπ κε ηελ γξακκή ηνπ θξαηηθνχ θνξέα, κε
ηνλ νπνίν κάιηζηα ζπζπεηξψλνληαη θάησ απφ ηελ ηδία πνιηηηθή ηδενινγία απηή ηνπ
ΠΏΟΚ.
Δ ζηάζε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηεηαθνχ ζεζκνχ ραηξεηήζεθε κε ηθαλνπνίεζε απφ
ηνπο θνξείο ηεο πφιεο. Βίλαη ελδεηθηηθή ε επηζηνιή πνπ δεκνζηεχεηαη ζηα ηνπηθά
Μ.Μ.Β απφ ηνλ χιινγν Ώξρηηεθηφλσλ Ννκνχ Δξαθιείνπ (.Ώ.Ν.Δ), ζηελ νπνία θαη
δειψλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ γηα ηελ «αθχπληζε» ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ηελ
ζπζπείξσζε απηψλ ζε έλαλ θνηλφ ζηφρν, ηελ δηάζσζε, δειαδή, ηελ ρψξνπ απφ ηελ
ππνβάζκηζε,

πνπ

ζα

πξνθαινχζε

ε

αλέγεξζε

ηεο

ηδησηηθήο

νηθνδνκήο,

παξακεξίδνληαο κάιηζηα ηηο δηαθνξέο ηνπ παξειζφληνο. ηφρνο ηεο επηζηνιήο φπσο
αλαθέξνπλ «δελ είλαη λα καο παξαζχξεη ζε κηα εθνξία γηα ηελ θαιή πνξεία πνπ
θαίλεηαη λα παίξλεη ε δηεθδίθεζε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ».
Ώλη‟ απηνχ απνηειεί έλα θάιεζκα γηα αληίζηαζε ζε πεξίπησζε πνπ ην θξάηνο δελ
έπαηξλε πίζσ ηελ απφθαζε:
«Ο χιινγνο Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ κε
βαζεηά ηθαλνπνίεζε θαη κεγάιε αλαθνχθηζε παξαθνινπζεί ηηο
ηειεπηαίεο

εκέξεο

ηελ

αθχπληζε,

επηηεινχο,

θαη

ηελ

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ Γήκνπ, θνξέσλ θαη πνιηηψλ –κε ηελ
θαηαιπηηθή ππνζηήξημε ησλ Μ.Μ.Δ –ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ ελ

56

Δ επηζηνιή δεκνζηεχηεθε ζε φιεο ηεο εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Ώλάκεζα ηνπο

μερσξίδεη ην ζρφιην πνπ παξαζέηεη ε δεκνζηνγξαθηθή πέλα ζηελ εθεκεξίδα Σφικε (22-6-1994), ζην
νπνίν θαη ζίγεηαη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ην αληίζηνηρν πνιηηηθφ θφζηνο πνπ ζα είρε
γηα ηελ θπβέξλεζε ε αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο απφ ηδηψηε. «Ζ αγλφεζηο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Ζξαθιείνπ
αλακέλεη λα ππξνδνηήζεη θαη άιιεο αληηδξάζεηο θνξέσλ αθφκα θαη πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ,ηα φπνηα
δηαβιέπνπλ φηη ηπρφλ απνδνρή ηεο γλσκνδφηεζεο απφ ηνλ θ. Μηθξνχηζηθν ζα πξνθαιέζεη θαη ην
ζπλαθφινπζν πνιηηηθφ θφζηνο δηφινπ».
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.Μνλ. πγθξνηήκαηνο ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ. Σν γεγνλφο φηη
δηαλχνπκε ήδε ηα κέζα ηνπ 1994 (ε πξψηε απφθαζε ηνπ ΚΑ
ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1991) ιαφ δελ βξηζθφκαζηε
αθφκα κηα θνξά ζε κηα αλεπαλφξζσηε πξνζβνιή ελφο αθφκα
κλεκείνπ ηεο πφιεο καο θαη ηελ θαηαζηξνθή ζεκαληηθψλ
επξεκάησλ αλαζθαθηθήο έξεπλαο, νθείιεηαη ζηηο αληηδξάζεηο θαη
ηηο ελέξγεηεο ελφο πνιχ κηθξνχ αξηζκνχ αηφκσλ θαη θνξέσλ
κεηαμχ πνπ κάιηζηα είραλ ζπγθξνπφκελεο απφςεηο σο πξνο ην ηη
έπξεπε λα επηδησρζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα…. ήκεξα,
επηπρψο φινη θηλεηνπνηνχληαη γηα ηνλ Άγην Πέηξν επηδηψθνπλ ηνλ
ίδην ζηφρν ηελ απαιινηξίσζε ηνπ νηθφπεδνπ ηνπ θ Απδή. ηφρνο
πνπ πάληα επηδίσθε ζχιινγνο καο, γεγνλφο πνπ ηνλ έθεξλε ζε
αληίζεζε

αθφκε θαη κε ηνπο εθπξνζψπνπο

ηνπ Σερληθνχ

Κφζκνπ… ..Σέινο ζαο αλαθνηλψλνπκε φηη ην Γ. ηνπ πιιφγνπ
καο έρεη απνθαζίζεη (Γεθέκβξεο 1993) ζε πεξίπησζε πνπ
νξηζηηθνπνηείην ε απφθαζε ηνπ ΚΑ λα θαιέζεη ηα κέιε ηεο θαη
φζνπο άιινπο ελδηαθέξνληαη ζε πεξηθξνχξεζε ηνπ ρψξνπ σο κηα
χζηαηε ελέξγεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κλεκείνπ.»(Παηξίο:27-694).
Σν ελ ιφγσ θείκελν παξνπζηάδεη θαηά ηελ γλψκε καο κηα ζεκαληηθή
δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο ζέζεηο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο θσλέο
πνπ πφιεο πνπ έρνπλ ζπζπεηξσζεί ππφ ηελ εγεζία ηεο εθθιεζηάο ζε κηα πξνζπάζεηα
αληίζηαζεο ζην πξφηαγκα ηνπ θξαηηθνχ θνξέα . Ο .Ώ.Ν.Δ, αλ θαη ζπκπξάηηεη ζηνλ
θνηλφ ζθνπφ εκκέλεη ζηελ εθ ησλ άλσ αληίιεςε ηνπ ρψξνπ σο έλα

ηζηνξηθφ

κλεκείν πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεζεί σο έλαο κνπζεηαθφο ρψξνο αλαδεηθλχνληαο κε
ηνλ ηξφπν απηφ ηελ

νξζνινγηθή αξραηνινγηθή εξκελεία ηνπ ρψξνπ. Γηα ηνπο

αξρηηέθηνλεο ηεο πφιεο, ν Άγηνο Πέηξνο είλαη, φπσο αλαθέξεηαη «ε ελεηηθή
κνλαζηεξηαθή Μνλή ησλ Γνκηληθαλψλ»(ν.π)θαη, ζπλεπψο, πξέπεη λα θπξηαξρήζεη ε
εθνζκηθεπκέλε αληίιεςε. Αηαβάδνπκε απφζπαζκα απφ ηελ επηζηνιή:
.«….. Με ηελ επθαηξία ηεο πξφηαζεο ηνπ πξχηαλε θ.
Γξακκαηηθάθε γηα ηελ εηθφλα ηνπ Θεηνθφπνπινπ, ζαο
ελεκεξψλνπκε φηη, ε δηθή καο άπνςε γηα ηελ επαλάρξεζε
ηνπ Αγ. Πέηξνπ ζ-ε κηα πξψηε δηεξεχλεζε θαηά ηε
δηακφξθσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έρνπκε ζχληαμε γηα
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ηελ κειέηε ηεο πεξηνρήο –είλαη ε Γεκηνπξγία Μνπζείνπ
Αληηγξάθσλ ηνπ Θενηνθφπνπινπ θαη Κέληξν Μειεηψλ ηνπ
έξγνπ ηνπ». (ν.π).
6.8 Ζ γέλεζε ηεο ρξήζεο δηαρξηζηηαληθό, δηαζξεζθεπηηθό θαη δηνξζόδνμν
ζπλεδξηαθό θέληξν
ηα ηέιε ηνπ Ενχιηνπ ηνπ 1994 ην εξψηεκα »ε πνηνλ αλήθεη ν Άγηνο Πέηξνο»
απνηεινχζε

θαηλνκεληθά έλα άλεπ ζεκαζίαο δίιιεκα, θαζψο πξσηαξρηθή

ζηνρνζεζία ησλ εκπιεθνκέλσλ πιεπξψλ ήηαλ ε δηάζσζε ηνπ κλεκεηαθνχ ρψξνπ απφ
ηελ ζπλαθφινπζε ππνβάζκηζε πνπ ζα επέθεξε ε αλέγεξζε ηεο ηδησηηθήο νηθνδνκήο,
απφθαζε πνπ αλαδείθλπε ηελ ακθηζπκία ηνπ θξαηηθνχ θνξέα αλαθνξηθά κε ην
δήηεκα πξνζηαζίαο ηνπ κλεκείνπ. ηηο 27 Ενπιίνπ ην Αεκνηηθφ πκβνχιην
ζπλεδξηάδεη θαη απνθαζίδεη νκφθσλα λα ζηεξίμεη ηελ πξφηαζε γηα απαιινηξίσζε
απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ηνπ παξαθεηκέλνπ ηδησηηθνχ νηθφπεδνπ ζην ηζηνξηθφ
θηίζκα ,θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηελ αλάινγε δηακφξθσζε γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ρψξνπ.
Ώπνθαζίδνπλ επίζεο ηελ πξαγκαηνπνίεζε έθηαθηεο αλνηθηήο ζπδήηεζεο, ζηελ φπνηα
κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ φινη νη θνξείο ηηο πφιεο θαη λα εθθξάζνπλ ηηο ζέζεηο
ηνπο γχξσ απφ ην αθαλζψδεο πξφβιεκα πνπ ηαιάληδε ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
ηηο 28 Ενπιίνπ ν ηνπηθφο ηχπνο (βι. ελδ. Παηξίο 28-6-94· Σφικε 28-6-94)
θηινμέλεη ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Αήκνπ Δξαθιείνπ, κε ηελ νπνία θαη πξνζθαινχληαλ
φινη νη θνξείο ηεο πφιεο ζε ζπλέιεπζε κε «..ζθνπφ ηελ ζπδήηεζε ηεο αλαζηήισζεο
ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ».(ν.π)
Δ ζπλέιεπζε ζα ιάκβαλε ρψξα ζηηο 28 Ενπιίνπ ζηηο 12 ην κεζεκέξη ζηελ αίζνπζα
Βιεπζέξηνο ΐεληδέινο ζην Αεκαξρείν Δξαθιείνπ. Δ ζχζθεςε ραξαθηεξίδνληαλ απφ
καδηθφηεηα, θαζψο ζε απηήλ παξεπξέζεζαλ

πνιηηηθνί εθπξφζσπνη ηνπ Αήκνπ

Δξάθιεηνπ, εθθιεζηαζηηθνί αμησκαηνχρνη θαη θιεξηθνί ηεο Εεξά Ώξρηεπηζθνπή
Κξήηεο, εθπξφζσπνη απφ ηελ 13ή Βθνξία ΐπδαληηλψλ Ώξραηνηήησλ, βνπιεπηέο θαη
πνιηηεπηέο ηνπ θπβεξλφληνο θφκκαηνο θαη ηηο αληηπνιίηεπζεο, εθπξφζσπνη ηεο
Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, νη πξφεδξνη απφ ην ΣΒΒ/ΣΏΚ, ην ΏΝΔ, ηνλ Οξγαληζκφ
Ώλαηνιηθήο Κξήηεο, ηνλ χλδεζκν Σνπηθψλ Βλψζεσλ Αήκσλ θαη Κνηλνηήησλ,
εθπξφζσπνη απφ ηελ Έλσζε Φηινιφγσλ, ηνλ Βκπνξηθφ χιινγν Δξαθιείνπ, ηνλ
Εαηξηθφ χιινγν Δξαθιείνπ, ην πλνηθηαθφ πκβνχιην Δξαθιείνπ θαζψο θαη πιήζνο
απιψλ πνιηηψλ. Οη απνθάζεηο πνπ πξνέθπςαλ αθνξνχζαλ ζηελ ζχζηαζε κηαο
εμακειήο επηηξνπήο, πνπ ζα αλαιάκβαλε ηελ ζχληαμε ςεθίζκαηνο ζην νπνίν ζα
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κεηαθέξνληαλ ε βνπιή ηεο πφιεο λα κελ επηηξαπεί ε αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο ζηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ. Βπηζεκαίλνληαλ επίζεο ε ππνρξέσζε ηνπ
Αήκνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πφιεο θαη ηελ αλαθήξπμε ηνπ
ηδηφθηεηνπ νηθνπέδνπ ζε θνηλφρξεζην ρψξν. ε άξζξν ηεο Ώιιαγήο(29-6-94) κε
ηίηιν «Σν ζέκα ηεο πξψελ Καζηέιαο ΒΠΏΝΒΞΒΣΏΓΒΣΏΕ ΏΠΟ ΣΟ Κ.Ώ»
δηαβάδνπκε:
« ..ζηελ ρζεζηλή
απνθάζηζαλ ηελ

ζχζθεςε νη θνξείο ηνπ

νκφθσλα ηελ ζπγθξφηεζε εμακεινχο

επηηξνπήο απηή ζα απνηειείην απφ εθπξνζψπνπο ηνπ Γήκνπ,
ηεο

Αξρηεπηζθνπήο

Κξήηεο

ηνπ

Δξγαηηθνχ

Κέληξνπ

Ζξαθιείνπ, ηνπ Σκήκαηνο Αλαηνιηθήο Κξήηεο ηνπ ΣΔΔ, ηνπ
πιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ ,ηνπ πλνηθηαθνχ πκβνπιίνπ. Ζ
επηηξνπή ησλ θνξέσλ αλέιαβε ηελ ζχληαμε ςεθίζκαηνο ζην
νπνίν ζα κεηαθέξνπλ ηελ άπνςε θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα
ησλ θνξέσλ

λα κελ επηηξέςνπλ κε θαλέλα ηξφπν ηελ

αλνηθνδφκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ.
Παξάιιεια,, κε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζα ζπληάμεη
ππφκλεκα θαη ζα ην απνζηείιεη ζε θνξείο θαη ππεξεζίεο γηα
ηελ ελεκέξσζε ηνπο. Ζ εμακειήο επηηξνπή ζα αλαιάβεη λα
θάλεη παξαζηάζεηο ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ζην
Κεληξηθφ Αξραηνινγηθφ πκβνχιην».
Σα δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην γεγνλφο ηεο ζχζθεςεο
θσηνγξαθίδνπλ λα ππάξρεη δηραζκφο θαη θξίζε κεηαμχ ηεο Βθθιεζίαο θαη
πνιηηηθψλ εθπξφζσπσλ ηνπ θπβεξλφληνο θφκκαηνο. Ο ραξαθηεξηζκφο
απφθαζεο ηνπ ΚΏ απφ ηνλ

ηεο

Πξσηνζχγθειν ηεο Ε.Ώ.Κ σο «πεξίεξγε», ν

ππαηληγκφο ηνπ γηα παξαζθεληαθέο ελέξγεηεο απφ ηελ κεξηά ηνπ ΤΠ.ΠΟ γηα αιιαγή
ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζπλαθφινπζε ηελ απνδπλάκσζε

ηεο

Βθθιεζηάο ζηελ φιε δξάζε.
Παξά ηνλ δηραζκφ πνπ επηθξάηεζε ζηελ ζπγθέληξσζε. παλεξαθιεηψηηθε
ζχζθεςε απνηέιεζε αλακθηζβήηεηα κνριφ πίεζεο ζηελ θξαηηθή απφθαζε. ε
άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Μεζφγεηνο (29-6-94) αλαθέξεηαη:
«..Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρζεζηλήο ζχζθεςεο θη
ελψ

εμειίζζνληαλ

ε

ζπδήηεζε

ν

αληηδήκαξρνο

θ

εξπεηζηδάθεο ,δέρζεθε ηειεθψλεκα ζην γξαθείν απφ ηνλ
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ππνπξγφ Πνιηηηζκνχ
Μηθξνχηζηθνπ

φπνπ ππήξρε ζπλάληεζε ηνπ θ.

κε

ηνλ

βνπιεπηή

Ζξαθιείνπ

θ

Φξαγθηαδνπιάθε. ηαλ ν εξπεηζηδάθεο επέζηεςε ζηε
ζχζθεςε πιεξνθφξεζε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ φηη ν
Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ δεζκεπηηθέ ζηνλ θ Φξαγθηαδνπιάθε πσο
ζα

αλαπέκςεη

ην

ζέκα

ζην

Κεληξηθφ

Αξραηνινγηθφ

πκβνχιην».
Δ Άγηνπ Πέηξνπ .ην άξζξν ηεο Ώιιαγήο κε ηίηιν Ώπφ ην Κεληξηθφ
Ώξραηνινγηθφ πκβνχιην Πξνζβνιή ζην Δξάθιεην παξαηηζεηαη
Σξεηο κήλεο κεηά ε ζνιή αηκφζθαηξα αλαθνξηθά κε ηελ επαλεμέηαζε ηεο
θξαηηθήο απφθαζεο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη. Σν Τπνπξγείν δηαηεξεί ζηγή ζην
δήηεκα:
«Αθφκα δελ έγηλε δπλαηφλ λα δηαζηαπξσζεί επίζεκα ,αλ φλησο πξνρσξνχλ νη
δηαδηθαζίεο γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο νηθνδφκεζεο ζην νηθφπεδν ηεο Καζηέιαο .Απηά
δήισζαλ ρζεο ν θ.Φαξζάξεο θαη ν Πξσηνζχγθεινο ηεο Αξρηεπηζθνπήο Κξήηεο
Μαθάξηνο Γνπινπθάθεο ηνλίδνληαο παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλαλ δελ ζηάζεθε
δπλαηφλ λα ιάβνπλ απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ κηα απάληεζε ζεηηθή ή αξλεηηθή
.Παξάιιεια ν δήκαξρνο επηβεβαίσζε ηελ αδηάθνξε ζηάζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ
απέλαληη ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ… Ο δήκαξρνο πξνζπάζεζε λα
θιείζεη κε ηνλ ππνπξγφ ηελ νπνία κάιηζηα είρε ππνζρεζεί πξηλ 2 κήλεο ζην Ζξάθιεην».
Σν δεκνζίεπκα απηφ πνπ παξαηίζεηαη ζηελ εθεκεξίδα «Ώιιαγή» ζηηο 16-91994 ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλα κνλφζηειν ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ηε είδεζε πνπ
αλαθνηλψζεθε

απφ

ηνλ

ηφηε

Πξσηνζχγθειν

θαη

αθνξνχζε

ηελ

δηάζεζε

θιεξνδνηήκαηνο πνπ πξφεθππηε απφ Αηαζήθε Δξαθιεηψηηζζα ηνπ 1975, ε νπνία θαη
εμέθξαδε ηελ επηζπκία λα εθπνηεζεί ην αθίλεην κε ζθνπφ ηελ επίπισζε θαη ηελ
δηαθφζκεζε ηνπ ηεξνχ λανχ.
Δ εθθιεζία επηζπκεί λα ιάβεη πην ελεξγφ αθφκα ξφιν ζηελ δηεθδίθεζε ηνπ
ρψξνπ. Σαπηφρξνλα φκσο κε ηελ δηεθδίθεζε απηή εθθξάδεη κηα επίδεημε ηζρχνο
απέλαληη ζην θξάηνο. Αηαβάδνπκε απφ δειηίν ηχπνπ ηεο Ε.Ώ.Κ
Ζ Ηεξά αξρηεπηζθνπή Κξήηεο πξνηίζεηαη δηα εξάλσλ

λα ζπγθεληξψζε ην

πνζνζηφ ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο, ην νπνίν απαηηεί ην Γεχηεξν Κνηλνηηθφ Πιαίζην θαη
λα ζπκβάιιεη εηο ηελ απαιινηξίσζηλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ κλεκείνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο
απηνχ ρψξνπ.
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Ο εθθιεζηαζηηθφο ηψξα θνξέαο γηα πξψηε θνξά δηαηππψλεη ηελ άπνςε λα
επαλαρξεζηκνπνηεζεί ν ρψξνο φρη κφλν ζαλ νξζφδνμνο λαφο, αιιά σο κνπζεηαθφο
ρψξνο αιιά θπξίσο σο ρψξνο «Γηεζλψλ πλελδξίσλ Γηαρξηζηηαληθνχ θαη
δηαζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξνο ππφ ηελ επινγία ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ»πσο
παξαηίζεηαη ζην δειηίν ηχπνπ:
«Μεηά ην πέξαο ηεο αλαζηειψζεσο ηνπ ν Ναφο ζα
ιεηηνπξγήζεη σο πξνζθπλήκαηηθφο λαφο, ρψξνο εθζέζεσο

ησλ

εληνπηζζέλησλ αξρηηεθηνληθψλ ηνπ γιππηψλ θαη θπξίσο ρψξνο
Γηεζλψλ

πλελδξίσλ Γηαρξηζηηαληθνχ θαη

δηαζξεζθεπηηθνχ

ραξαθηήξνο ππφ ηελ αηγίδα ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Κξήηεο θαη ηελ
επινγία ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ. Ο ρψξνο ηνπ θεληξηθνχ
θιηηνχο ηνπ λανχ είλαη δπλαηφλ λα θηινμελήζεη σο 600 ζχλεδξνπο.
Λφγσ ηεο ν εβαζκηφηαηνο θθ Σηκφζενο έρεη δεηήζεη ηελ
απαιινηξίσζηλ

ηεο παξαθείκελεο ηδηνθηεζίαο αίηεκα ην φπνην

ηεθκεξίσζελ ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ε 13ή
Δθνξία Βπδαληηλψλ αξραηνηήησλ, ην Γεκνηηθφλ πκβνχιηνλ ηεο
Πφιεσο ηνπ Ζξαθιείνπ »
6.9 Δξκελεύνληαο ηελ ζηάζε ηεο Δθθιεζίαο
Δ απνδνρή ηεο θνζκηθήο ζεκαζίαο ηνπ ρψξνπ επελδπκέλε φκσο ζηα
ζπκθξαδφκελα ηεο Βθθιεζηάο απνηειεί κηα απφπεηξα επαλαδηαπξαγκάηεπζεο φρη
απηνχ θαζ‟ απηνχ ηνπ κλεκείνπ αιιά ηεο ζέζεο ησλ δπν ηδενινγηψλ κέζα ζηελ
ειιεληθή ηαπηφηεηα. Δ δηεθδίθεζε ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ απφ ηνλ εθθιεζηαζηηθφ θνξέα
δελ είλαη ην κνλαδηθφ πεξηζηαηηθφ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Μηα αληίζηνηρε πεξίπησζε
πθίζηαηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρνηφληαο. ηα ηέιε ηνπ 1994 κε αξρέο ηνπ 1995
ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ εηζεγείηαη ηελ επαλάρξεζε ηεο αλαζηεισκέλεο Ρνηφληαο
ζε κνπζεηαθφ ηφπν , Γηα ην επίζεκν θξαηηθφ θνξέα ην θηίζκα ηεο Ρνηφληαο γίλεηαη
αληηιεπηφ σο ηφπνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε εζληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη
επνκέλσο πξέπεη λα αλαδεηρηεί.
Δ αληίιεςε απηή ήηαλ εγγεγξακκέλε θαη ζε έλα επξχηεξν εγρείξεκα φπσο
θαη ε αλαζηήισζε ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ: ηελ απφθηεζε ηεο κέγηζηεο εθθνζκηθεπκέλεο
εηθφλαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο πνπ ζα έπξεπε λα
επηδείμεη

ε Θεζζαινλίθε

κέρξη ην 1997,θαζψο ε ηειεπηαία είρε νξηζηεί απφ
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Βπξσπατθή Έλσζε σο Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Βπξψπεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν
έηνο .
Δ δηάθξηζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζε πνιηηηζηηθή πξσηεχνπζα ζπλνδεχηεθε απφ ηε
θαηαβνιή επηδνηεκέλσλ πφξσλ πνπ πξνήιζαλ απφ ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο
Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο εθ ησλ νπνίσλ έλα ζεκαληηθφ πνζφ
δφζεθε γηα ηελ αλαζηήισζε θαη αλάδεημε βπδαληηλψλ θαη νζσκαληθψλ κλεκείσλ
κεηαμχ απηψλ θαη ηεο Ρνηφληαο. θνπφο ηνπ θξαηηθνχ θνξέα ήηαλ ε νινθιεξσηηθή
κεηακφξθσζε ηεο πνιηηηζηηθήο βάζεο ηεο πφιεο .
ην πιαίζην απηφ ε αλάδεημε ησλ πνιιαπιψλ θαη άιινηε βέβεισλ
παξειζφλησλ πνπ έθεξε ε πνιππνιηηηζκηθή πφιε Θεζζαινλίθεο θξίζεθε επηηαθηηθή.
Με δεηνχκελν ηελ αλάδεημε ελφο εθθνζκηθεπκέλνπ πξνζσπείνπ ηεο πφιεο ην ΤΠ.
ΠΟ λφκηκνο δηαρεηξηζηήο ηνπ κλεκείνπ απφ ηεο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ην απνθαζίδεη
ηε ρξήζε ηνπ σο κνπζείν, σο επηζθέςηκν κλεκείν θαη σο ρψξν πνπ λα θηινμελήζεη
εθζέζεηο, ζπλεδξία. (Stewart,1998).
Δ εθθνζκηθεπκέλε απηή εξκελεία ηνπ κλεκείνπ ε αμηνιφγεζε ηνπ σο ρψξν
πξσηίζησο αξραηνινγηθφ θαη πνπ ζπλαθφινπζα ππάγεην ζηνλ νξζνινγηθή δηαρείξηζε
ηνπ θξάηνπο απνηέιεζε ηε ρξνληθή αθεηεξία ηεο αληηδηθίαο Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ
θαη ηεο ηνπηθήο Μεηξφπνιήο κε ηε ηειεπηαία λα αληηζηέθεηαη ζηηο θνζκηθέο
πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ αζθψληαο κάιηζηα

αίηεζε Ώθχξσζεο ζην

ζπκβνχιην ηεο Βπηθξαηείαο. Γηα ηελ Βθθιεζία θαη γηα θάπνηεο ηνπηθέο ζξεζθεπηηθέο
ιατθέο νκάδεο πνπ ζπζπεηξψλνληαη γχξσ απφ απηή ε Ρνηφληα αλήθεη ζηελ νξζνδνμία
θαη σ ο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο

ρψξνο

ηαθηηθήο δεκνζίαο

ρξηζηηαληθήο ιαηξείαο. (βι. ελ. Μαληηάθεο 1997). Δ άπνςε απηή ζεκειηψλεηαη ζηελ
ηζρχ ηεξψλ θαλφλσλ θαη ζην θαλφλα λαφο άπαμ θαζαγηαζζείο εζαεί λαφο» αιιά θαη
ζην δηθαίσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο Γηα ηνπο ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο άπνςεο
ν πεξηνξηζκφο ηεο ζξεζθεπηηθήο ρξήζεο ελφο

θαζαγηαζκέλνπ

ρψξνπ ζπληζηά

παξαβίαζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο (Μαληηάθεο 1997). ε έλα πξψην βήκα ε
δηεθδίθεζε ηνπ κλεκείνπ απφ ηε πιεπξά ηεο Μεηξφπνιεο εθθξάδεηαη κφιηο κεηά ην
ηέινο αλαζηήισζεο ηεο Ρνηφληαο θαη

ηε γλσζηνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ

Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ. Δ Μεηξφπνιε Θεζζαινλίθεο θαηφπηλ αδεηνδφηεζεο απφ ην
ηελ 9ή

Βθνξία ΐπδαληηλψλ Ώξραηνηήησλ πξνρσξά ζηε δηεμαγσγή δεθαήκεξεο

πεξηνδηθήο έθζεζεο ζξεζθεπηηθψλ εηθφλσλ θαη παξάιιειε ηέιεζε ζξεζθεπηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ. Σν θαηλφηππν ηεο ππφζεζεο δελ ζπληζηά ην γεγνλφο ηεο ρνξήγεζεο
άδεηαο απφ ην θξαηηθφ θνξέα γηα ηε ζξεζθεπηηθή ρξήζε ηεο Ρνηφληαο, θαζψο ήδε
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απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ε ηδηφηππε ζηελή ζρέζε εθθιεζηάο θξάηνπο δίλεη ην
δηθαίσκα ζηελ εθθιεζία λα ηειεί ηε ρξηζηηαληθή ιαηξεία ζε πεξηνδηθά ρξνληθά
δηαζηήκαηα ελψ παξάιιεια ην θηίζκα είρε αλαθεξπρηεί ζε εζληθφ κλεκείν (1913)
θαη Μαθεδνληθφ Μνπζείν (1917).
Δ πξσηνηππία ηεο ππφζεζεο ζπληζηάηαη ζηε ζπζηεκαηηθή θαη δπλακηθή
απφπεηξα ηεο ηνπηθήο Βθθιεζίαο (Μεηξφπνιε)πνπ θνξπθψλεηαη κεηά ην πέξαο ηεο
αλαζηήισζεο ηνπ θηεξίνπ κε ζθνπφ λα ππνγξακκίζεη θαη αλάδεημε ηελ ελαιιαθηηθή
άπνςε ηε ζξεζθεπηηθφηεηα ηνπ θηεξίνπ. Γηα ηελ πεξάησζε ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ
ε ηνπηθή Μεηξφπνιή ρξεζηκνπνίεζε πνηθίια κέζα.
ηηο ήπηεο πεξηπηψζεηο ζπγθαηαιέγνληαη ε δηεμαγσγή ηεο πεξηνδηθήο έθζεζεο
ησλ εηθφλσλ, ν παξαηεηακέλνο αξηζκφο ηέιεζεο ιεηηνπξγηψλ, ελψ δπλακηθά κέζα
απνηέιεζαλ ην θάιεζκα ησλ πηζηψλ ζε καδηθέο δηαδειψζεηο θαη δηακαξηπξίεο.
Δ δηακάρε κεηαμχ Μεηξφπνιεο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ απέθηεζε
δηεπξπκέλε ζεκαζία φηαλ ε ηνπηθή Μεηξφπνιε

ρσξίο ζπλελλφεζε κε ην ΤΠ.ΠΟ

θαη ελεκέξσζε απφ ζηελ αξκνδία αξραηνινγηθή Τπεξεζία εηζεγήζεθε κε έγγξαθν
ηεο πξνο ηελ Εεξά χλνδφ ην ραξαθηεξηζκφ ηεο Ρνηφληαο σο πξνζθπλεκαηηθφ λαφ
σο πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ην φπνην ππάγνληαλ άκεζα ζηε δηθαηνδνζία ηνπ
Μεηξνπνιίηε θαη γηλφηαλ κε αιιά ιφγηα ηδηνθηεζία ηεο Μεηξφπνιεο. Δ αηηηνινγία,
σζηφζν, ηεο

Ρνηφληαο ζε πξνζθπλεκαηηθφ λαφ ηνπ Άγηνπ Γεσξγίνπ

ζπληζηά

απφπεηξα ηεο εθθιεζηάο λα ελδπλακψζεη ην ειιελνξζφδνμν θξφλεκα θαη ηνλ
εζληθηζκφ ζε κηα πεξίνδν πνπ

ε γείηνλα ρσξά Γηνπγθνζιαβία δηεθδηθνχζε

ηε

παηξφηεηα ηνπ Ώιέμαλδξνπ, ηνπ ελδφμνπ Μαθεδνληθνχ πνιηζκνχ.
Βθηφο απφ ην Μαθεδνληθφ θαη ηελ ζπλαθφινπζε ακθηζβήηεζε ησλ εζληθψλ
νξίσλ ηεο Βιιελννξζνδνμίαο ,ακθηζβεηείηαη θαη ε ζέζε ηεο ζην εζσηεξηθφ, κε ηελ
πξφηαζε, πνπ θαηαζέηεη ην ΠΏΟΚ ην 1995 γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 3 πεξί
ζρέζεσλ Βθθιεζίαο Κξάηνπο, ην νπνίν επαλεμέηαδε ην δήηεκα ηεο φξθνπ ζηελ Ώγία
Σξηάδα, ηελ θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο, ηελ επαλεμέηαζε ηεο
κηζζνδνζίαο ησλ θιεξηθψλ(Stewart,1998).
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Κεθάιαην 70
Οη ηξηήκεξεο επεηεηαθέο ιεηηνπξγίεο ζηελ Μνλή Αγίνπ Πέηξνπ Γνκηληθαλώλ
7.1Σν Ζξάθιεην από ην 2000-2010 θαη πνιηηηζηηθή πνιηηηθή
Σν Δξάθιεην δελ έρεη

λα επηδείμεη ηε ζεκαληηθή λενθιαζηθή θαη

εθιεθηηθηζηηθή ηδενινγία ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο. Παξφιν πνπ ην
λήκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ εθθηλά απφ ηα πξνθιαζηθά ρξφληα κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ
επηλείνπ ηεο Κλσζνχ -ζην ρψξν πνπ εδξάδεηαη ην ζεκεξηλφ ιηκάλη- θαη δηέξρεηαη απφ
ηα

ξσκατθά, βπδαληηλά, αξαβηθά, νζσκαληθά ρξφληα

ειάρηζηα

δείγκαηα

αξρηηεθηνλεκάησλ θαη πιηθψλ θαηάινηπσλ έρνπλ ζσζεί απφ απηά Σα πεξηζζφηεξα
απφ ηα ζσδφκελα θηίζκαηα απνηεινχλ ιαινχληα ζηνηρεηά ηεο ελεηηθήο θπξηαξρίαο
ζην λεζί. Σν γεγνλφο απηφ ζρεηίδεηαη κε κηα ζεηξά δηεξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ ζπγθξφηεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο, ην νπνίν θαη ζα αλαπηχμνπκε παξά θάησ. Δ
απνθαηεζηεκέλε Λφηδηα, ε ΐαζηιηθή ηνπ Ώγίνπ Μάξθνπ, ε θξήλε ηνπ Μνξνδίλη, ην
θξνχξην Κνπιέ, ηα Νεψξηα θαη ηα Βλεηηθά ηείρε, ζπληζηνχλ κλεκεηαθνχο ηφπνπο πνπ
ηαπηίδνληαη πιήξσο κε ην ζρέδην ηνπ Werdmuller ην 1668(1997:127-153). πσο
θαλεξψλνπλ ηα παιηά ζρέδηα ηνπ Δξαθιείνπ ε εληππσζηαθή Λφηδηα, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα σο Αεκαξρείν ηνπ Δξαθιείνπ ζηέθεηαη αθφκε ζην ζεκείν
ηνπ αξρηθνχ κεζαησληθνχ θηηξίνπ. Ώληίζηνηρα, θαη ε βαζηιηθή ηνπ Άγηνπ Μάξθνπ,
πνπ ζηα ελεηηθά ρξφληα απνηεινχζε ζξεζθεπηηθφ θαη πνιηηηθφ ηνπφζεκν ηεο πφιεο
ηε ζπλαληάκε ζην ίδην ζεκείν απνθαηεζηεκέλε λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθζέζεσλ. Μπξνζηά απ‟ ηνλ Άγην Μάξθν εμαθνινπζεί
λα βξίζθεηαη ε δηαθνζκεκέλε θξήλε ηνπ Μνξνδίλη κε ηέζζεξα Ληνληάξηα ζχκβνια
ηεο Γαιελφηαηεο θαη λα νξίδεη ζην ζχγρξνλν παξφλ κηα δεκφζηα αζηηθή λεζίδα, ηελ
νκψλπκε πιαηεηά, θαη ζπλαθφινπζα λα απνηειεί ηνλ ππξήλα γχξσ απφ ηνλ φπνην
αλαπηχζζνληαη

έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο θαη θαθέ. Σα

κλεκεία απηά κέζσ ησλ πεδνδξνκήζεσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ αλαπιάζεσλ, πνπ
έρνπλ γίλεη κεηά ην 2004, ζρεκαηίδνπλ ηνλ θπξίαξρν πνιηηηζηηθφ ππξήλα ηεο πφιεο
πνπ καδί κεηά ηα

λενθιαζηθά θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο

28ήο

Ώχγνπζηνπ, ηα λεψξηα θαη ην ελεηηθφ θξνχξην ηνπ Κνχιε απνηεινχζαλ ηηο νξγαληθέο
εθθξάζεηο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, καξηπξνχζαλ ηνλ εθθνζκηθεπκέλν πξνζαλαηνιηζκφ
ηεο πφιεο θαη απνηεινχζαλ κέρξη θαη ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηψλα ηε
κνλαδηθή πνιηηηζηηθή δηαδξνκή εληφο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο.
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Ώπφ ην 2009 έλαο λένο πνιηηηζηηθφο άμνλαο έξρεηαη λα αλαδσνγνλήζεη ηελ
αζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηξά απφ ηνπφζεκα πνπ απαληψληαη θαηά
κήθνο ηνπ βφξεηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ εληφο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο. Σν
πξψην εληππσζηαθφ κλεκείν πνπ ζπλαληά θάλεηο, αθνχ θαηεθνξίζεη ηελ 25ε
Ώπγνχζηνπ, πεξάζεη απφ ηελ πιαηεία ησλ18 Άγγισλ θαη δηέιζεη ζηελ παξαιηαθφ
δξφκν  .ΐεληδέινπ, είλαη ε Μνλή ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ, κηα απφ ηηο
αξραηφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο κνλέο ηεο πεξηφδνπ ηεο Βλεηνθξαηίαο ζηελ Κξήηεο, πνπ
απφ ην 2009 δεζπφδεη αλαζηεισκέλε θαη πεξηθαιιήο ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο
πεξηηεηρηζκέλεο απφ ηα ΐελεηζηάληθα ηείρε πφιεο ηνπ Δξαθιείνπ, κεηά απφ κηα
ηζηνξία ζησπψλ πεξίπνπ ηεζζάξσλ αηψλσλ .
Μεησπηθά ηεο βφξεηαο πξφζνςεο ηνπ θηεξίνπ θαη δπηηθά απφ απηφ ηα
εξείπηα ηεο παιηάο «Καζηέιαο» βξίζθνληαη ηα ιείςαλα αξραηφηεξσλ ηζηνξηθψλ
θάζεσλ ηνπ κλεκείνπ πξνζδίδνληαο ξνκαληηθή θηλέηζα ζην πεξηβάιινλ αζηηθφ
ρψξν. Σν θαζνιηθφ ηεο κνλήο δελ είλαη ν κφλνο ρψξνο πνπ παξαπέκπεη ζηελ έλλνηα
ηνπ πνιχηηκνπ ζηε γχξσ πεξηνρή, θαζψο πεξηβάιιεηαη απφ δίθηπν δεκφζησλ
λεζίδσλ.
Ώπέλαληη ζρεδφλ απφ ην ηζηνξηθφ θηίζκα βξίζθεηαη ε αλαζθαθή κε ηα εξείπηα
ηεο Ώγία Ώηθαηεξίλεο. ηα Απηηθά ηεο Μνλήο, πέξα απφ ηελ παιηά, πνπ δελ ζψδεηαη
ζήκεξα, Ββξατθή ζπλνηθία, θαίλεηαη ζηεξεσκέλε θαη θαζαξή πηα, ε Πχιε Αέξκαηα
θαη αλαηνιηθά ηεο ην βελεηζηάληθν ιηκάλη κε ην Φξνχξην ηεο Θάιαζζαο (Κνχιε) θαη
ηα Νεψξηα. Λίγν δπηηθφηεξα βξίζθεηαη ην Εζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο, ελψ απέλαληη
απφ ηε ηζηνξηθφ θηεξηαθφ θέιπθνο ππάξρεη ε λεφηεπθηε πιαηεία κε ην κεγάιν
ζπληξηβάλη ζην άιινηε ρψξν πνπ εδξάδνληαλ ην μελνδνρείν Ξελία. Απηηθφηεξα, ζε
απφζηαζε 200 κέηξσλ είλαη ην θηήξην ηεο Παιηάο Διεθηξηθήο ,ην νπνίν ζήκεξα
θηινμέλεη ην Μνπζείν Φπζηθήο Εζηνξίαο, ελψ απέλαληη απφ απηφ πξνο ηε λνηηά
πιεπξά βξίζθεηαη ν πνιπρψξνο ηεο Παιηάο Λαραλαγνξάο θαη ην κεγάιν δεκνηηθφ
παξθηλγθ.
Ο πνιηηηζηηθφο άμνλαο, ν φπνηνο εθηείλεηαη θαηά κήθνπο πεξίπνπ 2,5
ρηιηνκέηξσλ επί ηεο βφξεηαο παξαιίαο ηνπ Δξαθιείνπ θαηαιήγεη ζην Παγθξήηην
αζιεηηθφ ζηάδην. Καηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο απηήο έρνπλ πινπνηεζεί κηα ζεηξά απφ
έξγα αλάπιαζεο, φπσο πεδνδξνκήζεηο θαη δεληξνθπηεχεηο, πνπ αλαβαζκίδνπλ ηελ
αηζζεηηθή θπζηνγλσκία ηεο πφιεο. Δ δηαδξνκή απηή είλαη πξνζθηιήο ζηνπο
Δξαθιεηψηεο γηα πεξίπαην θαη πνδειαζία.
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Σαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηνλ πην δεκνθηιή ρψξν δηαζθέδαζεο ηεο πφιεο
ηδηαίηεξα θαηά ηνπ ζεξηλνχο κήλεο, θαζψο ε αλαδσνγφλεζε ηεο εηθφλαο ηνπ βφξεηνπ
κεηψπνπ, έρεη πξνζειθχζεη έλα κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ςπραγσγία θαη ηελ εζηίαζε. Σα θαηαζηήκαηα απηά ιεηηνπξγνχλ σο επί ην πιείζηνλ
ζην ηζφγεην λεφηεπθησλ θαη παιαηψλ αλαθαηληζκέλσλ νηθνδνκψλ. ηνπο νξφθνπο
ησλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο παξαιηαθήο ζηεγάδνληαη

επαγγεικαηηθνί ρψξνη πνπ

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (ηαηξνί, αξρηηέθηνλεο, αζθάιεηεο θηι).Βθηφο
απφ ηνπο επαγγεικαηίεο, πνιιά απφ ηα λεφηεπθηα δηακεξίζκαηα απνηεινχλ ηφπνπο
θαηνηθίαο ησλ εππφξσλ θπξίσο ζηξσκάησλ, θαζψο ην θφζηνο αγνξάο ή ελνηθίαζεο
ηνπο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ.
ην πνιηηηζηηθφ θπιιάδην πνπ εθδίδεη ε Αεκνηηθή αξρή Δξαθιείνπ, κε ζέκα
ηνλ απνινγηζκφ ησλ δξάζεσλ 2007-2010, ν ελ ιφγσ θνξέαο επαίξεηαη γηα ηελ
πινπνίεζε ελφο καθξνρξφληνπ νξάκαηνο ηεο πφιεο, ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ
παξαιηαθνχ κεηψπνπ κέζσ ησλ έξγσλ αλάπιαζεο θαη αλάδεημεο ησλ κλεκείσλ θαη
δειψλεη φηη ε ζηξνθή ηνπ Δξαθιείνπ ζηελ ζάιαζζα δηακνξθψλεη λέεο πξννπηηθέο
γηα ηελ πφιε. Αηαβάδνπκε:
«Ζ παξέκβαζε απηή, ην Ζξάθιεην άιιαμε θπζηνγλσκία,
ζηξέθνληαο

ην

πξφζσπφ

ηνπ

μαλά

πξνο

ηε

ζάιαζζα.

Δπαλαπξνζδηφξηζε ηε ζρέζε ηνπ κε ην πδάηηλν ζηνηρείν ζε λέα
βάζε, ,δεκηνπξγψληαο κηα λέα ειθπζηηθή δηέμνδν θαη έλα λέν
πλεχκνλα δσήο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ. Ζ λέα
παξαιηαθή ιεσθφξνο πνπ πξνέθπςε κε ηελ αλάπιαζε φινπ ηνπ
παξαιηαθνχ κεηψπνπ, δηακνξθψλεη ηε λέα πξννπηηθή ηεο πφιεο
καο

πξνο

ηε

ζάιαζζα.

πλνιηθά

νη

παξεκβάζεηο

απηέο

δεκηνχξγεζαλ ζπλζήθεο θαη πξννπηηθέο γηα ηελ αλαβάζκηζεο ηεο
πεξηνρήο κε ζεηξά έξγσλ ππνδνκήο ηθαλψλ λα θηινμελήζνπλ
κεγάιεο εθδειψζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ελφο
επράξηζηνπ

θαζεκεξηλνχ

πεξηπάηνπ

ζηνπο

θαηνίθνπο

ηεο

πφιεο(2010:119).
«.,.. ε αλάδεημε ε αλάδεημε ησλ
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
ζπλδέεηαη

κλεκείσλ

θαη ηεο

ηεο πφιεο απνηειεί βαζηθφ άμνλα

κε ηελ αλάδεημε ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ, ζε θέληξν
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αλάπηπμεο θαη πνιηηηζκνχ ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο
Μεζνγείνπ» (2010:17).
Δ εθκεηάιιεπζε ινηπφλ ηνπ ζπκβνιηθνχ θεθαιαίνπ ηεο αξραηφηεηαο δελ
απνηειεί κηα πξάμε κεηέσξε. πκπιέθεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη πνιηηηθέο,
πνπ ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, θαη πνιηηηθέο δηεξγαζίεο ζε ηνπηθφ θαη
ππεξηνπηθφ επίπεδν. Σφζν ε αλαζηήισζε ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ, φζν θαη ε αλάπιαζε
ηεο παξαιηαθήο έγηλαλ κε ηελ έληαμε ησλ έξγσλ ζε ρξεκαηνδνηηθά επξσπατθά
θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα. Οη ζηνρεχζεηο πνπ έρνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα
αλαθνξηθά κε ηελ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο δελ είλαη αλζξσπηζηηθέο
κε ηελ έλλνηα φηη ελδηαθέξνληαη λα δηαζψζνπλ γηα ιφγνπο γλψζεο ηελ πιηθή
θιεξνλνκηά. ηελ ξεηνξηθή απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκία
ζεσξείηαη έλα αμηνπνηήζηκν αγαζφ.
πσο ζρνιηάδεη θαη ε Πεξπζηλάθε ζηελ εξγαζία ηεο κε ηίηιν «Δ εμέιημε ηνπ
βφξεηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ηεο πφιεο»:
«Δίλαη

ζήκεξα θαλεξή

ε θαηεχζπλζε γηα επηρεηξεκαηηθή

εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνρήο κε ζηφρν ην ηδησηηθφ θέξδνο- κηαο πεξηνρήο
«θηιέην» κε απηή ηελ έλλνηα- πνπ ζηελ νπζία φκσο είλαη δεκφζηα γε θαη
πξέπεη λα απνηειεί δεκφζηα πεξηνπζία. Ζ ζηφρεπζε απηή γίλεηαη
ζπγθεθξηκέλε θαη ζεζκνζεηείηαη κέζα απφ ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ βάδεη ην
Υσξνηαμηθφ ρέδην Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ ηνπ
2003 θαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ πνπ πινπνηνχληαη κέζα απφ θνηλνηηθά
πξνγξάκκαηα φπσο ην URBAN II.» (Πεξηζπλαθε,2008/9)
Δ αλαζηήισζε ηνπ κλεκείνπ ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ, αιιά θαη ην
ζπλαθφινπζν δίιεκκα κε ηξεηο απφ ηνπο θνξείο ηεο πφιεο λα δηεθδηθνχλ ηελ
απφδνζε ρξήζεσλ ζε απηφ, δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί απνθνκκέλν απφ ηε ζπλνιηθή
πνξεία ηεο εμέιημεο ηεο πφιεο, ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο, ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ
κπαίλνπλ ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηε κεηαηξνπή ηεο πεξηνρήο ζε επηρεηξεκαηηθή
εζηία κε ελίζρπζε ηεο «αληαγσληζηηθφηεηαο».
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7.2 Οη ηξηήκεξεο επεηεηαθέο εθδειώζεηο
Σν θαινθαίξη ηνπ 2010 ην απνθαηεζηεκέλν
Μφλεο

ηνπ

Πέηξνπ

Ανκηληθαλψλ

ζηε

πιένλ θαζνιηθφ ηεο ελεηηθήο

πεξηνρή

Μπεληελάθη

Δξαθιείνπ

παξαιακβάλεηαη πξνζσξηλά απφ ηελ ηνπηθή εθνξία ε νπνία θαη είρε ηελ πςειή
επνπηεία ηνπ έξγνπ, θαζψο ν εξγνιάβνο πνπ είρε εγθαηαζηαζεί ζηνλ ρψξν απφ ην
2007 κέρξη ην 2009 είρε νινθιεξψζεη ηηο απαηηνχκελεο αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο. Δ
νξηζηηθή απφδνζε ηνπ θηίζκαηνο ζε δεκφζηα θαη ηαθηηθή ρξήζε δελ ήηαλ αθφκα
εθηθηή, θαζψο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε νινθιήξσζε ηεο κειέηεο
δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληα αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη ε πινπνίεζε ησλ
απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ, φπσο φξηδε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο αξρηθήο κειέηεο έξγνπ
απφ ην ΤΠ.ΠΟ.
ε επίπεδν ρξήζεσλ ην δήηεκα ζπδεηνχληαλ άηππα κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ
θνξέσλ, θαζψο ε νξηζηηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ζα δίλνληαλ απφ ην ΚΏ κεηά ηελ
ζπλνιηθή νινθιήξσζε ησλ απαηηνπκέλσλ εξγαζηψλ. Πξνο ην παξφλ ίζρπε ε
γλσκνδφηεζε ηνπ ΤΠ.ΠΟ πνπ εθδφζεθε ην 2000 (αξ.πξσηΤΠ.ΠΟ/ΏΡΥ/ΐ1/Φ38 ζην
Παξάξηεκα) ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθξηλφηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ λανχ ηνπ Ώγίνπ
Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ σο επηζθέςηκν κλεκείν θαη πεξηζηαζηαθά σο επεηεηαθνχ
λανχ θαη απνξξίπηνληαλ ε πξνηεηλφκελε ρξήζε ηνπ κλεκείνπ σο κνλίκνπ ρψξνπ
δηεζλψλ δηνξζνδφμσλ, δηαρξηζηηαληθψλ θαη δηαζξεζθεπηηθψλ ζπλαληήζεσλ θαη
δηαζθέςεσλ, πνπ είρε θαηαζέζεη ε Ε.ΏΚ απφ ην 1994 ζην Κ.Ώ.
πσο αλαθέξεηαη ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε, δελ ζπκβάδηδε κε ηνλ ραξαθηήξα
ηνπ κλεκείνπ, ελψ ζπγρξφλσο ε ρξήζε απηή ζα επηβάξπλε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν
ηνπ κλεκείνπ,(ρψξνο αξραηνινγηθήο αλαζθαθήο), αιιά θαη ην ίδην ην θηεξηαθφ
ζπγθξφηεκα. Δ απφθαζε απηή ζαθψο πξνθάιεζε αηζηνδνμία ζηελ πιεπξά ηεο
αξραηνινγίαο, ε νπνία ηελ εξκήλεπε σο κηα έλδεημε επηθξάηεζεο ηεο θνζκηθήο
ζεκαζίαο ηνπ ρψξνπ, σο κλεκείν θαη κνπζεηαθφ ρψξν.
Σαπηφρξνλα, φκσο ε απφδνζε ηεο ρξήζεο ηνπ σο επεηεηαθφο λαφο παξά ηελ
γξαθεηνθξαηηθή ελλνηνιφγεζε πνπ ελείρε, άλνηγε ηνλ «αζθφ ηνπ Ώηφινπ» ζηελ
Βθθιεζία λα δηεθδηθήζεη ηελ ηαθηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ σο εθθιεζηαζηηθνχ
ρψξνπ, ζηνλ νπνίν ηαπηφρξνλα ζα κπνξνχζαλ λα γίλνληαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο
ζνβαξνχ πεξηερνκέλνπ.
Δ ιέμε «επέηεηνο» είλαη φξνο γξαθεηνθξαηηθφο παξαπέκπεη ζηελ ενξηή ελφο
ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην έζλνο. Γηα ηνλ εθθιεζηαζηηθφ θνξέα
αξρηθά ε ιέμε «επέηεηνο» ζπλαληά έλαο εηδνινγηθφ πξνβιεκαηηζκφ. Ο φξνο δελ
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ζπλάδεη κε ηελ ιαηξεία ησλ Ώγίσλ. Ώληίζεηα αλαθέξεηαη ζηελ ενξηή ελφο ηζηνξηθνχ
γεγνλφηνο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επίζεκε εζληθή αθήγεζε. Αελ παξαπέκπεη ζηνλ
ζξεζθεπηηθφ ρξφλν αιιά ζηνλ εζληθφ θαη ηνλ θνζκηθφ.
πγρξφλσο, ζπγθξνχεηαη κε ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα πνπ πξεζβεχεη ν
εθθιεζηαζηηθφο θνξέαο, θαζψο εθιακβάλεηαη σο ηαθηηθή δηεθδίθεζεο ηνπ
ρψξνπ:«..δελ ζε αθήλνπλ λα ιεηηνπξγήζεηο φπσο ζέιεηο θαη γηα απηφ ζέινπλ λα ην
ραξαθηεξίζνπκε επεηεηαθφο. Γελ είλαη φξνο εθθιεζηαζηηθφο απηφο επεηεηαθφο, εζληθφο
φξνο είλαη... Δπέηεην ηη ζεκαίλεη; Έρσ επέηεην εγψ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ; Μλήκε έρσ
ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Ζ ιέμε «επεηεηαθφο» δελ είλαη εθθιεζηαζηηθφο φξνο, κπνξεί λα
είλαη εζληθφο, επέηεην γηνξηάδνπκε κία γηνξηή εζληθή εηο αλάκλεζε ηνπ γεγνλφηνο, εγψ ηη
αλάκλεζε ζα γηνξηάδσ; Καηαιάβαηε; …εγψ δελ γηνξηάδσ ηνλ Άγην Γεκήηξην ή ηνλ Άγην
Γεψξγην ζην ρσξηφ κνπ επέηεηνη, γηνξηάδσ ηε κλήκε θαη κπνξψ θαη εγψ θάζε θνξά εγψ
ζαλ πηζηφο, ζαλ εθθιεζία λα πάσ λα θάλσ ηε ιεηηνπξγία κνπ θαη λα παξαθαιέζσ ηνλ
Άγην λα κε βνεζήζεη θ.ι.π., δελ είλαη επέηεηνο λα πάσ λα θάλσ λα θαηαζέζσ ζηεθάλη.».
Σα φξηα σζηφζν δελ είλαη νξηζηηθά ζηαηηθά θαη κφληκα, αιιά ξεπζηά. Ο
εθθιεζηαζηηθφο εθπξφζσπνο επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη ηνλ φξν θαη ηνλ ηνπνζεηεί ζηα
δηθά ηνπ ζπκθξαδφκελα, ψζηε λα ζηεξίμεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ θνξέα πνπ πξεζβεχεη:
«….Σν ΚΑ έρεη θάλεη, πήξε απηή ηελ απφθαζε, επεηεηαθά, επεηεηαθφο φρη φκσο
θαη κηα θνξά ην ρξφλν, αιιά απιά καο έρεη θαιέζεη λα νξίζνπκε πφζεο θνξέο ζέινπκε λα
ιεηηνπξγνχκε. Δπεηείνπο εκείο ζεσξνχκε, θαηαξρήλ ε ιέμε «επεηεηαθφο» δελ είλαη
νξζφδνμε, είλαη φξνο απηφ. Αιιά αλ ζεσξήζνπκε φηη νη κεγάιεο γηνξηέο είλαη
επεηεηαθέο, δειαδή φιεο νη δεζπνηηθέο γηνξηέο είλαη επεηεηαθέο, εζληθέο γηνξηέο.
Καηάιαβεο ηψξα; Γελ έρνπκε θαη εκείο, κελ λνκίδεηο φηη είλαη εχθνιν λα πάκε λα
ιεηηνπξγνχκε θαη θάζε θνξά.
(…).. Σν επεηεηαθά κπνξείο λα ην κεηαηξέςεηο πεξηζηαζηαθά ζε κεγάιεο ρξηζηηαληθέο
γηνξηέο. Πέξα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ενξηήο ζα ιεηηνπξγεί θαη ζε κεγάιεο δεζπνηηθέο θαη
ζενκεηνξηθέο γηνξηέο, νξίζηε. Απηφ κπνξνχκε λα ην…, θαη έηζη ζα είλαη δειαδή.»
Δ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ θνζκηθνχ λνήκαηνο ηνπ φξνπ «επεηεηαθφο» ήηαλ
ην πξψην θαζνξηζηηθφ βήκα ζην λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία νη εγεκνληθνί κεραληζκνί
δηεθδίθεζεο απφ ηνλ εθθιεζηαζηηθφ θνξέα. Γηα λα ξηδψζεη θαη λα ζηεξηψζεη ε
ηαπηφηεηα πνπ δηεθδηθνχζε ν θνξέαο γηα ηνλ ρψξν ρξεηάδνληαλ «έδαθνο». Γηα λα
ελεξγνπνηεζεί ε επηζπκεηή ζεκαζία, απαξαίηεηε ήηαλ ε πεηζάξρεζε θαη έιεγρνο ηνπ
ρψξνπ κέζσ ηεο παξνπζίαζεο κηαο λέαο γλψζεο γηα ηνλ ρψξν, πνπ φπσο ζα δνχκε ζηελ
ζπλερεία, ελζσκαηψλεη θαη νηθεηνπνηείηαη ηελ επίζεκε ηζηνξία πνπ ηνπ απνδίδνπλ νη
αξραηνιφγνη γηα ην δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ.
Σν θαινθαίξη ινηπφλ ηνπ 2010 ε Ε.Ώ.Κ θαη ε ελνξία ηνπ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ
θαηαζέηνπλ αίηεκα ζην ΤΠ.ΠΟ, κε ην νπνίν δεηνχζαλ λα ηνπο ρνξεγεζεί άδεηα γηα ηελ
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ηέιεζε

ηξηεκέξσλ επεηεηαθψλ ενξηψλ πξνο ηηκή ησλ Ώπνζηνιψλ ζηηο 28, 29 θαη 30

Ενπλίνπ. Σν αίηεκα εγθξίζεθε παξά ηελ πξνθνξηθή αληίζεζε ηεο ηνπηθήο εθνξίαο γηα
ηελ δηάξθεηα ησλ ενξηψλ, θαζψο ,φπσο καο αλέθεξε κηα αξραηνιφγνο ηεο Β.ΐ.Ώ, ε
εθνξία πξνγξακκάηηδε ζηηο αληίζηνηρεο εκέξεο λα νξγαλψζεη ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο
θαη νκηιίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ αξραηνινγία ηνπ ρψξνπ κε αθνξκή ηελ
πξνζσξηλή παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζηελ εθνξία. Σειηθά επηηεχρζεθε έλαο ζπκβηβαζκφο
κε ηνπο δπν θνξείο λα πινπνηνχλ ηηο επηζπκεηέο δξάζεηο θαη λα πξνβάιινληαη ζηνλ
ηχπν σο ζπλεξγαζία.
Γηα ηελ δηνξγάλσζε ησλ εθθιεζηαζηηθψλ ηειεηψλ δεηήζεθε θαη επεηξάπε ε
πξνζσξηλή κεηαθνξά ηνπ απαηηνχκελνπ ζξεζθεπηηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηελ εθθιεζία
ηνπ Άγηνπ Αεκήηξηνπ. Οη ππξεηψδεηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ
εθθιεζηαζηηθψλ εμνπιηζκνχ θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξν απφ ην ζπκβνχιην δηήξθεζαλ
αξθεηέο κέξεο, φπσο καο αλάθεξε θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο. Ο ρψξνο αλαδηακνξθψζεθε
ξηδηθά. Δ εγθαηάζηαζε ζην εζσηεξηθνχ θηίζκαηνο

πνηθίιισλ ζξεζθεπηηθψλ

αληηθεηκέλσλ κε ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα ελίζρπε ηε αλάγλσζε θειχθνπο σο
ζξεζθεπηηθνχ πξνζθπλεκαηηθνχ ρψξνπ. ην παξάδεηγκα ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ
Ανκηληθαλψλ ε γλψζε θαη εμνπζία είλαη «ελ-ηνπνπίζεκεο». Ο ρψξνο κνξθνπνηείηαη
κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα λα απνθηήζεη ηελ επηζπκεηή απφ ηνλ θνξέα
ιεηηνπξγία. «Ζ εμνπζία βαζίδεηαη ηψξα πνιχ πεξηζζφηεξν ζε κηα πξνζρεδηαζκέλε
θαηαλνκή ζσκάησλ ησλ επηθαλεηψλ, ησλ θψησλ, ησλ βιεκκάησλ ζ΄ ’έλα ζχλνιν απφ
εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο πνπ παξάγνπλ νη ίδηνη ,φπνπ παγηδεχνληαη ηα άηνκα»(Φνπθψ
1990).
ην θπξίσο ηψξα ρψξν είρε ηνπνζεηεζεί έλα θνξεηφ μχιηλν ηέκπιν θαηά κήθνο
ηνπ αλαηνιηθήο άθξνπ ηνπ καθξφζηελνπ θιίηνπο ζην ζεκείν πνπ ζρεκαηίδεηαη έλαο
αλαβαζκφο θαη θαηά ηνπο ελεηηθνχο ρξφλνπο βξηζθφηαλ ην coro, ην ηεξφ. Δ ηνπνζέηεζε
ηνπ ηέκπινπ ζην ρψξν είρε ραξαθηήξα θπζηθφ θαη ζπκβνιηθφ, ην ηεξφ απφ ην θχξην
λαφ φπνπ παξακέλνπλ νη πηζηνί, απνηεινχζε επίζεο ιαινχλ ζηνηρείν θπξηαξρίαο ηεο
νξζφδνμεο ηαπηφηεηαο ζην θηήξην. Ώλ ν δηαρσξηζκφο ησλ νξζφδνμσλ εθθιεζηψλ απφ
έλα ηέκπιν δηαθνζκεκέλν κε ζπκβνιηθέο παξαζηάζεηο απνηειεί θψδηθα, πνπ
παξαπέκπεη ζηε καθξφρξνλε παξάδνζε ηνπ ΐπδαληίνπ (Παπαδεκεηξίνπ 2008), ηφηε ηα
κνληέξλα πθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξεηνχ ηέκπινπ

παξαπέκπνπλ ζε κηα

επαλαδηαπξαγκάηεπζε νξίσλ κε ην ζχγρξνλν παξφλ θαη ηελ θνζκηθή αηζζεηηθή. Οη
ιηηέο ζηηιηζηηθέο γξακκέο, (άπιεο γξακκέο, ε απνπζία έλζεηεο ή εγράξαθηεο
δηαθφζκεζεο ζην επηθάλεηα ηνπ ηέκπινπ) αιιά θαη ε θαηαζθεπή ηνπ απφ κνληέξλα
150

θαηαζθεπαζηηθά πιηθά (ε ρξήζε επζχγξακκσλ κεηαιιηθψλ ίλνμ βεξγψλ, μχιν ζε
απφρξσζε

βέγθε)

ππνδεηθλχνπλ

κηα

ζχγρξνλε

πνιηηηζκηθή

ηαπηφηεηα

ηνπ

αληηθείκελνπ, πνπ πξνζηδηάδεη πεξηζζφηεξν ζχγρξνλά αηζζεηηθά ξεχκαηα απηφ πνπ
ηζηνξηθνί ηέρλεο ζα πεξηέγξαθαλ σο Bauhaus, ζηπι πνπ παξαπέκπεη ζηε
ιεηηνπξγηθφηεηα, αιιφηξηα ζε ζρέζε κε ηα πεξίηερλα μπιφγιππηα ηέκπια, πνπ
βξίζθνπκε ζηνπο νξζνδφμνπο λανχο ηεο πφιεο κε ηηο ζπκβνιηθέο δηαθνζκήζεηο, πνπ
θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπο απερψληαο ηελ καθξαίσλε αηζζεηηθή ηεο βπδαληηλήο
παξάδνζεο.
Σν θαηλφηππν απηφ ηέκπιν απνηεινχλ ηέζζεξηο νξζνγψληεο θάζεηεο επηθάλεηεο
ιείνπ μχινπ πνπ ζπλδένληαη αλά δπν κε κεηαιιηθνχο ζπλδέζκνπο θαη ζρεκαηίδνπλ ηε
βάζε ηνπ ηέκπινπ, αιιά θαη ην μχιηλν ππφβαζξν ζην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλεο νη
δεζπνηηθέο εηθφλεο. Δ άλσ δψλε ή θάπνην δηαθνζκεκέλν επηζηχιην δελ ππάξρεη, φπσο
ζπλαληάκε ζηα παξαδνζηαθά ηέκπια ηεο νξζνδνμίαο. Παξά ηελ κνληέξλα ηνπ φςε ε
ηαμηλφκεζε ησλ εηθφλσλ αθνινπζεί ηελ παξάδνζε ηεο εθθιεζίαο. Αεμηά ηεο «σξαίαο
πχιεο» βξίζθεηαη ε εηθφλα ηνπ Υξηζηνχ. ηα αξηζηεξά βξίζθεηαη ε εηθφλα ηεο
Παλαγίαο. Αίπια ζην Υξηζηφ εηθνλίδεηαη ν Εσάλλεο ν Πξφδξνκνο, ελψ αληίζηνηρα δίπια
ζηελ Παλαγία εηθνλίδνληαη νη ενξηάδνληεο άγηνη ηνπ λανχ, νη Ώπφζηνινη Πέηξνο θαη
Παχινο. Κάζε εηθφλα απνηειεί δσξεά, ηάκα,

είηε απφ θάπνηα ζπληερλία ηνπ

Δξαθιείνπ ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα, είηε απφ θάπνηα ηνπηθή νηθνγέλεηα. Πάλσ
αθξηβψο απφ θάζε εηθφληζκα έθαηγε θαη έλα θαληήιη. ην εζσηεξηθφ ηνπ

«Εεξνχ

βήκαηνο», ην ρψξν, δειαδή, πνπ βξηζθφηαλ πίζσ απφ ην ηέκπιν θαη ζηα αλαηνιηθά ηνπ
θηίζκαηνο κεηαθέξζεθε έλαο μχιηλνο κλεκεηαθψλ δηαζηάζεσλ ζηαπξφο «ν ηαπξφο
ηεο Βπινγίαο57», (βι παξάξηεκα εηθ.1)ελψ κπξνζηά απφ απηφ έρεη ηνπνζεηεζεί έλα
ηξαπέδη θαιπκκέλν κε ιεπθφ χθαζκα πνπ είρε ην ζπκβνιηθφ ξνιφ ηεο Ώγίαο Σξάπεδαο
πάλσ ζηελ νπνία ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ην Βπαγγέιην, θεξνπήγηα θ.α. Ο ρψξνο ηνπ
παζηνθφξηνπ κεηαηξάπεθε ζε βνεζεηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν κεηαθέξνληαλ νη
αξηνθιαζίεο. ηε λφηηα πιεπξά ηνπ θηίζκαηνο αλάκεζα ζην πξψηε θαη δεχηεξή θφγρε
ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο θαη ζε ζέζε ηξία ηέηαξηα απφ ην «Εεξφ βήκα» ηνπνζεηήζεθε
έλαο θνξεηφο δεζπνηηθφο μπιφγιππηνο ζξφλνο κε έλζεηε παξάζηαζε ηνπ Υξεζηνχ–
Εεξέα Μπξνζηά ζε απηφλ ήηαλ ηνπνζεηεκέλν καθξχ θφθθηλν ραιί. ηα δεμηά ηνπ
δεζπνηηθνχ ζξφλνπ ππήξραλ ηξία ζηαζίδηα θαη έλα αλαιφγην. Ώπφ εθεί μεθηλνχζαλ θαη

57

ζπκβνιίδεη ηελ αλίθεηε δχλακε ηεο Βθθιεζίαο θαηά ηνπ θαθνχ
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νη πξψηεο ζεηξέο θαζηζκάησλ, νη νπνίεο είραλ ηνπνζεηεζεί θαηά κήθνο ηεο εθθιεζηάο
ζηνηρηζκέλεο ζε δπν κεξηέο.
Πίζσ απφ ηα θαζίζκαηα θαη κπξνζηά απφ ηελ δπηηθή είζνδν ηνπ θηίζκαηνο είρε
ηνπνζεηεζεί έλα μπιφγιππην έπηπιν γηα ηα θεξηά θαη ην παγθάξη. Αίπια ζε απηά
βξηζθφηαλ ην πξνζθπλεηάξη κε ηελ αλζνζηνιηζκέλε εηθφλα ηνπ Ώγ. Πέηξνπ θαη
Παχινπ. Ώπέλαληη απφ ην εηθφληζκα είραλ ζηεζεί θνξεηνί πάγθνη πάλσ ζηνπο νπνίνπο
ζα απφζεηαλ νη πξνζθπλεηέο, ηηο αξηνθιαζίεο. Βλψ δίπια ηνπο βξηζθφηαλ ην
πξνζθπλεηάξη ηεο Παλαγίαο.
Δ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, ε επηινγή ησλ ηζηνξηθψλ εηθφλσλ, ε ηνπνζέηεζε ηνπ
ηέκπινπ δελ είλαη ηπραία φπσο καο παξαδέρζεθε ν εθπξφζσπνο ηεο Βθθιεζίαο ζηελ
ζπλέληεπμή καο. Δ ηνπνζέηεζε κάιηζηα ησλ εηθφλσλ θαη ηνπ ηέκπινπ έγηλε κεηά απφ
ηελ επηινγή ηνπ ίδηνπ κε θξηηήξην ηεο παιαηφηεηα ηνπο θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο κε
ζθνπφ λα ηαηξηάδνπλ κε ηνλ ηζηνξηθφ ρψξν, αιιά θαη κε ηηο ιηγνζηέο βπδαληηλέο
ηνηρνγξαθίεο πνπ θνζκνχλ ην θηίζκα58.Σν βπδαληηλφ ζηνηρείν ην νπνίν ηδενινγηθά
είλαη άξξεθηα ζπλδεκέλν κε ηελ ηζηνξία ηεο Οξζφδνμεο Βθθιεζίαο λνκηκνπνηεί εμ
νξηζκνχ ηελ ρξήζε ηνπ ρψξνπ σο εθθιεζηαζηηθφ λαφ. Παξαζέηνπκε απφζπαζκα απφ
ηελ αθήγεζε ηνπ:
«..είλαη παιηέο εηθφλεο πνπ ηηο είρα εγψ, δελ είλαη θαηλνχξηεο εηθφλεο, έρνπλε
θαη απηέο ζρέζε κε ηελ πεξίνδν ηελ ηειεπηαία. Απηή ήηαλε δηθή κνπ αο ην πνχκε
ελέξγεηα ην λα πάλε απηέο νη εηθφλεο, λα θχγνπλ απφ εδψ λα πάλε νη εηθφλεο εθεί, θάηη
λα ηαηξηάδεη ξε παηδί κνπ, εκείο, ζαλ εθθιεζία είκαζηε αλνηρηνί, αιιά αλνηρηνί ζην λα
κελ αιινησζεί. Απηφο ν ρψξνο εθηφο κηαο, έλα – δπν δεθαεηηψλ πνπ ήηαλε μπινπξγείν
ήηαλε πάληνηε ζξεζθεπηηθφο ρψξνο. Ήηαλ ν ρψξνο απφ ηνπο ηδξπηέο ηνπο (…) πνπ
ήηαλε νη θαζνιηθνί, νη δνκηληθαλνί, νη κνπζνπικάλνη ζαλ κνπζνπικάλνη θαη απηνί
ζξεζθεπηηθφο ρψξνο εθηεινχζαλ, πξαγκαηνπνηνχζαλ θαη εκείο παξάιιεια απηφ ζα
θάλνπκε θαη απηφ αξρίζακε θαη θάλνπκε. Να κελ μεθχγεη δειαδή απφ ην πλεχκα ην
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«ήκεξα ζην ηέηαξην λφηην παξεθθιήζην ζψδεηαη κέξνο ηεο εηθνλνγξάθεζεο κε ηνηρνγξαθίεο

βπδαληηλήο ηερλνηξνπίαο, πηζαλφλ ηνπ 15 νπ αηψλνο. Θεκαηνγξαθηθά πεξηέρνπλ παξάζηαζε Γελλήζεσο
ηνπ Υξηζηνχ θαη ζηελ θάησ πιεπξά, ζε ηξηθπιιφζρεκα ηφμα, κνξθέο αγίσλ φπσο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο,
Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο θ.ά. Ίρλε ηνηρνγξαθηψλ ζψδνληαη θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ λνηίνπ ηνίρνπ ζηελ
εζσηεξηθή ηνπ φςε πξνο ην θεληξηθφ θιίηνο. Δπίζεο ζην ηεηαξηνζθαίξην ηεο θφγρεο ηνπ λνηηναλαηνιηθνχ
παξεθθιεζίνπ

ζψδεηαη

κέξνο

απφ

παξάζηαζε

ηεο

ηαχξσζεο

ηνπ

Ηεζνχ.

»(Υξνλάθε-

Καινκνηξάθεο,2004)
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ζξεζθεπηηθφ, δελ είλαη κφλν ην νξζφδνμν πλεχκα, θαη εκείο πάκε ηψξα ζαλ θηήηνξεο λα
ην θάλνπκε νξζφδνμν θαη δηθαηνινγείηαη θαη ε δηθή κνπ ελέξγεηα ην φηη δελ πάκε
απζαίξεηα λα ην θάλνπκε νξζφδνμν. Γηφηη ην κφλν πνπ έρεη κείλεη κέζα πέξα απφ ην
δάπεδν πνπ είλαη νη ηάθνη θ.ι.π., ζηνπο ηνίρνπο είλαη βπδαληηλέο ηνηρνγξαθίεο. Δίδαηε
ιείςαλα βπδαληηλψλ αγηνγξαθηψλ, ηα νπνία δελ ηα θάλακε εκείο. Άξα ε δηθή καο
παξνπζία, ην λα έρεη κέζα νξζφδνμεο εηθφλεο δελ είλαη ςέκα, δελ είλαη λεφθεξην,
λεφθεξηε θαηάζηαζε, ζπλδέεηαη κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε κάιηζηα απφ ηελ
θηεηνξηθή ηνπ πεξίνδν, γηαηί νη ηνηρνγξαθίεο απηέο είλαη ηνπ 13νπ – 14νπ αηψλα».
7.3 «Σα εγθαίληα ηνπ Η.Ν Πέηξνπ θαη Παύινπ»
ηηο 27 Ενπλίνπ 2010 ε Ώξρηεπηζθνπή Κξήηεο δεκνζηεχεη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν ην
πξφγξακκα ησλ επεηεηαθψλ εθδειψζεσλ ηα νπνία είραλ δηαθεκηζηεί απφ ηνπο
δεκνζηνγξάθνπο σο εγθαίληα ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ. Σν απφγεπκα ζηηο 28 Ενπλίνπ ηνπ
2010 ν ρψξνο άλνημε ηηο πχιεο ηνπ ζην θνηλφ. Ο Άγηνο Πέηξνο αζθπθηηνχζε απφ
θφζκν. ην πξναχιην έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο θαη νη πξψηνη επαίηεο πνπ δεηνχζαλ
ηνλ φβνιν ησλ πηζηψλ, ελψ έμσ απφ ηελ πεξίθξαμε ηνπ θηεξίνπ κεξηθνί ηζηγγάλνη
κηθξνπσιεηέο μεδίπισλαλ ηελ πξακάηεηα ηνπο. Ο ρψξνο ζχκηδε έλα ηππηθφ
πξνζθχλεκα κε ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ζπλερή δηέιεπζε ζηνλ ρψξν πξνζθπλεηψλ.
Οη εθδειψζεηο άξρηζαλ ζηηο 7:30κ.κ κε ηελ ηέιεζε ηνπ Μέγα παλεγπξηθνχ
Βζπεξηλνχ απφ ηνλ ίδην ηνλ Ώξρηεπίζθνπν Κξήηεο, παξνπζία ησλ αξρψλ ηεο πφιεο,
νη φπνηνη είραλ ζηαζεί ζηα πξψηε ζεηξά θαζηζκάησλ. Ώληίζηνηρα κε ηελ ηέιεζε ησλ
Μεγάισλ Βζπεξηλψλ θαη Θείσλ Λεηηνπξγηψλ ζηνπο κεηξνπνιηηηθνχο λανχο, έηζη θαη
ε ζξεζθεπηηθή ηειεηή ζην θαζνιηθφ ηνπ Άγην Πέηξνπ καγλεηνζθνπνχληαλ. Βθηφο
απφ ηα ζχληνκα πιαλά ιήςεο, πνπ έγηλαλ απφ ηα ηνπηθά Μ.Μ.Β ε εθδήισζε
θαηαγξάθεθε ζην ζχλνιν ηεο απφ ηδηψηε εηθνλνιήπηε θαηφπηλ παξαγγειίαο θαη
δσξεάο ηνπ Υνξνχ ησλ Μαΐζηξσλ -πνπ κεηείραλ σο ρνξφο ησλ ςαιηψλ ζηελ πξψηε
ιεηηνπξγία- ζηελ εθθιεζηαζηηθή ελνξία. Μέξνο ηεο βηληενζθνπεκέλεο ζξεζθεπηηθήο
εθδήισζεο είρε αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν. Σν νπηηθναθνπζηηθφ απηφ ληνθνπκέλην
απνηέιεζε κηα αθφκα ηαθηηθή δηεθδίθεζεο ηνπ ρψξνπ σο νξζφδνμν λαφ.
ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο βηληενζθφπεζεο ν ήρνο ςαικσδίαο ζπλνδεχεη ηηο
ελαιιαζζφκελεο εηθφλεο απφ ζξεζθεπηηθά ζχκβνια, ηνπο πξνζθπλεηέο θαη ηνπο
ηεξσκέλνπο, εμππεξεηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ θαιιηέξγεηα κηαο ζξεζθεπηηθήο
αληίιεςεο ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν. Βηθφλεο πνπ έρνπλ ηξαβερηεί απφ ην θαζνιηθφ ηεο
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κφλεο είλαη ζηε πιεηνςεθία ηνπο θάζεηεο θαη απφ ςειά ιήςεηο, ππνγξακκίδνληαο κε
απηφ ηνλ ηξφπν επηιεθηηθά ην καθξφ θιηηφο ηεο κνλήο, ηνπο ζφινπο ζην ηεξφ
ζπλδένληαο ην έηζη κε ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία πνπ απαληψληαη ζε νξζφδνμα
θηίζκαηα. Σαπηφρξνλα, απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε ιήςε ζην πεξηβάιινλ ρψξν ηεο
αλαζθαθήο, ζηνπο ηάθνπο ελεηψλ πνπ εδξάδνληαλ ζην δάπεδν, ζηα ιηζφγιππηα πνπ
ήηαλ εθηηζέκελα λφηηα ζηηο θφγρεο.
Δ επηδησθφκελε εγεκνλία ηνπ ρψξνπ κεηαθέξεηαη ηψξα θαη ζην πεδίν ηεο
ελεκέξσζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ θνηλνχ. Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη,
ηφζν απφ ηελ άκεζε αλάξηεζε ηνπ βίληεν ζην δηαδίθηπν, φζν θαη ηελ παξνπζίαζε
ησλ εθδειψζεσλ σο εγθαίληα ηνπ Εεξνχ Νανχ Ώγίσλ Πέηξνπ θαη Παχινπ φζν θαη
απφ ηελ αληίζηνηρε παξνπζίαζε ηνπ γεγνλφηνο απφ ηνλ ηνπηθφ ηχπν.
Δ είδεζε γηα ηα «εγθαίληα ηνπ Εεξνχ Νανχ Ώγίσλ Πέηξνπ θαη Παχινπ »
απνηέιεζε πφιν έιμεο γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ θφζκνπ.
Παξφηη ε απφδνζε ηνπ κλεκείνπ ζην θνηλφ είρε πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη,
παξφηη νη ρξήζεηο δελ είραλ νξηζηηθνπνηεζεί, νη ζξεζθεπηηθέο ηειεηνπξγίεο πνπ
ιάκβαλαλ ζηνλ Άγην Πέηξν παξνπζηάδνληαλ σο ηα «εγθαίληα» ελφο πνιππαζνχο
ηζηνξηθνχ νξζφδνμνπ λανχ πνπ μαλαδσληάλεπε κεηά απφ 400 ρξφληα ζησπήο.
Δ ηέιεζε ηνπ Μέγα Βζπεξηλνχ απφ ηνλ ίδην ηνλ Ώξρηεπίζθνπν θαη φρη απφ ηνλ
ηεξέα κφλν ηεο ελνξίαο, παξνπζία κάιηζηα θαη ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ παξαγφλησλ
ελίζρπε ην ζπκβνιηθφ θνξηίν ηνπ ρψξνπ. Σα εγθαίληα ηψξα εθιακβάλνληαλ
πεξηζζφηεξν κε ηελ νξζφδνμε ζεκαζηνινγία πνπ ελέρεη ν φξνο, σο κηα ζξεζθεπηηθή
ηειεηή θαζαγηαζκνχ ηνπ ρψξνπ, κε ηελ ηνπνζέηεζε νζηψλ Ώγίσλ ζηελ Ώγία
Σξάπεδα. Αηαβάδνπκε απφζπαζκα απφ δεκνζίεπκα

ζην Ώζελατθφ–Μαθεδνληθφ

πξαθηνξείν Βηδήζεσλ, ζην νπνίν ζρνιηάδεηαη ε πξψηε εκέξα ησλ επεηεηαθψλ
εθδειψζεσλ

απφ εθθιεζηαζηηθφ αμησκαηνχρν. Δ είδεζε απηή κάιηζηα ζηε

αλαπαξήρζε ζηελ ζπλέρεηα ζε ηνπηθέο θαη αζελατθέο έληππεο θαη ειεθηξνληθέο
εθεκεξίδεο:
«Μηα λέα ζειίδα, ελφο απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κεζαησληθά
κλεκεία

ηνπ

Ζξαθιείνπ,

άλνημε

ρζεο

ην

απφγεπκα.

Μεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν «ζησπήο» ην κλεκείν δσληαλεχεη
θαη πάιη θαη γίλεηαη επηζθέςηκν κε αθνξκή ηηο εθδειψζεηο πξνο
ηηκήλ ησλ Απνζηφισλ ηεο Οξζνδνμίαο Πέηξνπ θαη Παχινπ.
Οη εθδειψζεηο άξρηζαλ κε παλεγπξηθφ

Δζπεξηλφ,
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ρνξνζηαηνχληνο ηνπ εβαζκηφηαηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Κξήηεο θ.θ.
Δηξελαίνπ, παξνπζία ησλ αξρψλ ηεο πφιεο θαη πιήζνπο πηζηψλ
πνπ θαηέθιπζαλ ην λαφ, νη νπνίνη είραλ ηελ επθαηξία λα
ζαπκάζνπλ απφ θνληά ηνπο ρψξνπο ηνπ θαη ην έξγν ηεο
απνθαηάζηαζήο ηνπ. Ζ δπλαηφηεηα απηή ζα ππάξρεη θαη ζήκεξα
αιιά θαη αχξην, ηφζν γηα ηνπο δεκφηεο ηεο πφιεο φζν θαη ηνπο
επηζθέπηεο ηεο.» έηνο φκσο ην ζθεληθφ άιιαμε. Γηα πξψηε θνξά,
ην βξάδπ ηεο Γεπηέξαο 28 Ηνπλίνπ αθνχζηεθαλ ζηνλ λαφ
ςαικσδίεο χζηεξα απφ ηέζζεξηο αηψλεο. Ο λαφο άλνημε γηα ην
θνηλφ θαη ηειέζηεθε Μέγαο Δζπεξηλφο κε αθνξκή ηελ ενξηή ησλ
Απνζηφισλ. Ο πνιχπαζνο λαφο ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ δσληάλεςε
μαλά θαη φπσο ηνλίδεη ν Δπίζθνπνο Κλσζνχ Δπγέληνο: "γέκηζε
ζηνπο δχν εζπεξηλνχο θαη ζηηο δχν ιεηηνπξγίεο πνπ ηειέζζεθαλ
απφ ζπγθηλεκέλνπο πνιίηεο, νη νπνίνη φπσο θη εγψ, ζπκνχληαλ ηα
εξείπηα θαη ηψξα έβιεπαλ έλαλ λαφ πνπ παξάιιεια είλαη θη έλα
απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κλεκεία ηεο Μεζνγείνπ».
Βίραλ φκσο ππάξμεη ζξεζθεπηηθά εγθαίληα ή κήπσο φρη: ζχκθσλα κε ηνλ
εξσηψκελν ηεξέα:«… εγθαίληα δελ έρνπκε θάλεη, δελ είλαη.., ν δεκνζηνγξαθηθφο ηχπνο
είλαη, ε γξαθίδα ηψξα απηή ηα εγθαίληα, ε δεκνζηνγξαθηθή γξαθίδα ρσξίο λα είλαη
απφιπηα ζχκθσλα κε ην πλεχκα ην εθθιεζηαζηηθφ. Έλαξμε κπνξεί λα πεη θαλείο,
έλαξμε ηεο ιαηξείαο, έλαξμε. Υσξίο λα έρνπλε γίλεη εγθαίληα».
ε απηφ ην πεξηζηαηηθφ ηελ εληππψζεηο θεξδίδεη ν εθθιεζηαζηηθφο θνξέαο,
θαζψο κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή ξεηνξηθή πνπ αλαπηχζζεη δηα κέζσ ηνπ ηνπηθνχ
θαη αζελατθνχ ηχπνπ, αλαδεηθλχεη σο θπξίαξρε γλψζε φηη νη ηειεηνπξγίεο αθνξνχλ
ηελ αλαβίσζε ηεο ενξηήο ησλ Εζαπνζηφισλ ,απνζησπψληαο ην γεγνλφο φηη ε αξρηθή
ιαηξεία πνπ ηεινχληαλ ζηνλ Ανκηληθαλφ Ναφ ήηαλ πξνο ηηκή ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ηεο
ΐεξφλαο.
Δ ηζηνξηθή, ινηπφλ, ηαπηφηεηα ηνπ ρψξνπ ρξεζηκνπνηείηαη επηιεθηηθά γηα λα
αλαδεηρζεί ε καθξά δηάξθεηα ηεο ρξηζηηαληθήο ιαηξείαο ζηνλ ρψξν. Οη θνζκηθέο
εθδειψζεηο, πνπ νξγαλσζήθαλ ηελ επνκέλε ζην ρψξν απφ ηελ 13ή Β.ΐ.Ώ ζηηο 29
Ενπλίνπ πξνβάιινληαη σο κηα πξσηνβνπιία ηεο Βθθιεζίαο, θαζψο ε θχξηα πξφηαζε ηνπ
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εθθιεζηαζηηθνχ θνξέα ήηαλ ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ σο εθθιεζηαζηηθνχ ρψξνπ, ζηνλ
νπνίν κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ρψξα ζνβαξέο εθδειψζεηο ρξηζηηαληθνχ πεξηερνκέλνπ.
Με ηελ ζπλέξγεηα ηεο «επηζηεκνζχλεο» ηεο ηζηνξίαο, θαη ηεο εγεκνληθήο
πξνβνιήο ηεο ζηα Μ.Μ.Β ε Βθθιεζία θαηνξζψλεη λα κεηαζρεκαηίζεη ηηο επεηεηαθέο
εθδειψζεηο ζηνλ Άγην Πέηξν ησλ Ανκηληθαλψλ ζε έλα θνζκνζξεζθεπηηθφ γεγνλφο
κηαο πφιεο πνπ ζπλπθαίλνληαη κε ηηο κείδνλεο επηινγέο ηεο αθήγεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο
νπζίαο ηνπ έζλνπο.
Γηα λα θαηαλνήζνπκε, σζηφζν, ηελ έθηαζε ηεο κεηαβνιήο απηήο αξθεί λα
ζηξέςνπκε ην βιέκκα καο ζην παξειζφλ, ζην πσο ενξηάδνληαλ νη Άγηνη ζην παξειζφλ.
χκθσλα κε εθπξφζσπν ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ε ιαηξεία ησλ Ώγίνπ Πέηξνπ
θαη Παχινπ εγθαζηδξχεηαη ζην θαζνιηθφ θηίζκα κε ηελ αγνξά ηνπ απφ ηελ ελνξία ηνπ
Άγηνπ Αεκήηξηνπ ηε δεθαεηία ηνπ ΄40 .
ηε δηάξθεηα ησλ έμη πεξίπνπ δεθαεηηψλ ν Βζπεξηλφο πνπ ηεινχληαλ κφλν
αλήκεξα ζηε γηνξηή ησλ Ώπνζηνιψλ θαη ζην πξναχιην ρψξν ηεο εκηεξεηπσκέλεο κνλήο
ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ, απνηεινχζε έλα γεγνλφο κε εκβέιεηα γηα ηνλ θφζκν ηεο γεηηνλίαο,
ηεο ζπλνηθίαο ηνπ Άγηνπ Αεκήηξηνπ.
Ο ρξφλνο ηέιεζεο ηνπ Μέγα Βζπεξηλνχ γηλφηαλ γλσζηφ απφ ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ εκεξνινγίνπ, αιιά θαη ηελ πξνθνξηθή ελεκέξσζε
πνπ ππήξρε αλάκεζα ζηα κειή κηαο γεηηνλίαο. Βξρφκελνη ζην 2010 παξαηεξνχκε φηη ε
εκβέιεηα πνπ απνθηά ηψξα ην πξνζθχλεκα ησλ Ώγίσλ ππεξβαίλεη ην ρψξν κηαο
γεηηνληάο. Γίλεηαη ην πξνζθχλεκα κηαο νιφθιεξεο πφιεο. ε απηή ηψξα ζπκκεηέρνπλ
πςειά πξφζσπα ηεο πνιηηηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο δσήο ηεο πφιεο.
Ο Βζπεξηλφο δελ ηειείηαη κνλαρά απφ ηνλ ηεξέα ηεο ελνξίαο, αιιά απφ ηνλ
ίδην Ώξρηεπίζθνπν θαη ηνπο ηνπηθνχο Μεηξνπνιίηεο. Ο ενξηαζκφο ησλ Ώγίσλ δελ
δηαξθεί κηα εκέξα, αιιά ηξείο, ελψ ε γλσζηνπνίεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ εθδειψζεσλ
γίλεηαη κε ηε ζπλδξνκή ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ. Οη ζξεζθεπηηθέο, επίζεο, ηειεηέο ηεινχληαη
ηψξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηίζκαηνο κε κεγαινπξέπεηα. Σν κλεκεηαθψλ δηαζηάζεσλ
ελεηηθφ θαζνιηθφ, αλ θαη απέρεη θαηά πνιχ απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ νξζνδφμσλ
λαψλ νξγαλψλεηαη

αθνινπζψληαο ηε ζεκεησηηθή

ηνπ ρψξνπ

ηεο Οξζφδνμεο

Βθθιεζίαο.
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7.4 Ζ αλαγλώξηζε ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ σο έλα «ππό όξνπο πξνζθύλεκα». Ζ
αληίδξαζε ηνπ Γήκνπ
Με ηελ πξνβνιή ηνπ ρψξνπ απφ ηα Μ.Μ.Β σο έλα θνζκνζξεζθεπηηθφ γεγνλφο,
πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ ειιελννξζνδνμία δνκηθφ ζηνηρείν ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο,
αιιά θαη κε πηπρέο ηεο ηζαγελνχο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο, (ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Ώγίνπ
Παχινπ ζπλδένληαλ ζηελά κε ηελ νξζφδνμε εθθιεζία ηεο Κξήηεο), ε Βθθιεζία
επηηπγράλεη λα εκπεδψζεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ρψξνπ σο έλα ζξεζθεπηηθφ πξσηίζησο
ρψξν ζην νπνίν κπνξεί θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ππν

πξνυπνζέζεηο. Δ απνδνρή ηεο ηεξάξρεζεο απηήο γίλεηαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ θξάηνπο
δεθηέο ππφ φξνπο.
Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ

Αήκνπ

ν γξαθεηνθξαηηθφο θνξέαο αμηνπνηεί ηελ

ηεξάξρεζε απηή γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο, θαζψο ν ρξφλνο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα «ηα
εγθαίληα ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ» ζπκπίπηεη κε ην δηάζηεκα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ
ησλ Αεκνηηθψλ εθινγψλ. Ο Αήκνο αμηνπνηεί ηελ ζεξκή ππνδνρή θαη ηνπνζεηεί
εηθφλεο απφ ηηο επεηεηαθέο εθδειψζεηο ζηνλ πνιηηηθφ θπιιάδην πνπ εθδίδεη έλα κήλα
πεξίπνπ κεηά κε ηίηιν «Ώπνινγηζκφ ησλ έξγσλ ηεο ηεηξαεηίαο 2007-2010 » θαη
ζχλζεκα «Δξάθιεην Πφιε λα Γεηο». Δ επηινγή δπν θσηνγξαθηψλ κε ηελ πξψηε ιήςε
λα εηθνλίδεη ηνλ ρψξν ηνπ ηεξνχ θαη ηελ δεχηεξε, ζηηγκηφηππν απφ ην πξνζθχλεκα
ησλ πηζηψλ ζηα πιαίζηα ησλ επεηεηαθψλ εθδειψζεσλ δελ ηζνδπλακεί κε ηελ
απνθιεηζηηθά απνδνρή ηνπ ρψξνπ σο ζξεζθεπηηθφ. Ο Αήκνο εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί
κηα ζηάζε ακθηζεκίαο ζην δήηεκα, πνπ πεγάδεη απφ ηελ ζηνρνζεζία ηνπ ηδίνπ ηνπ
θνξέα. Γηα ηνλ Αήκν θπξίαξρν δήηεκα είλαη ε πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηεο
απνθαηάζηαζεο ηνπ θηηζκάησλ σο απνηέιεζκα θαη δηθψλ ηνπ δξάζεσλ θαη πάλσ ζην
δήηεκα ηεο αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πφιεο, ε νπνία θαη ζπλδέεηαη
κε

κηα ζεηξά

παξακέηξνπο. ην

νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο
ζπγθείκελν απηφ

ζην πξψην απφ ηα έληεθα θεθάιαηα ηνπ

πνιηηηθνχ θπιιαδίνπ αλάκεζα ζηηο θσηνγξαθίεο θαη θείκελα απφ έξγα θαη ππνδνκέο
πνιηηηζκνχ, φπσο ηελ νινθιήξσζε ηεο αλέγεξζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ ζηελ
Πιαζηήξα, ηελ ζπληήξεζε, ηελ αλάδεημε ησλ ελεηηθψλ ηεηρψλ θαη ππιψλ θαη ηηο
πεδνδξνκήζεηο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ, ηελ απνθαηάζηαζε ησλ λεσξίσλ, βξίζθεηαη
θαη

ην έξγν ηεο

νινθιήξσζεο ηεο αλαζηήισζεο ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ

Ανκηληθαλψλ θαη ε πινπνίεζε ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Αηαβάδνπκε απφ ην
θείκελν:
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«Μεηά απφ πνιπεηείο πξνζπάζεηεο θαη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ηεο
Γεκνηηθήο Αξρήο, ζπλερίζηεθαλ κε ακείσην ξπζκφ νη εξγαζίεο
αλαζηήισζεο ηνπ ηζηνξηθνχ Νανχ ηνπ Αγ. Πέηξνπ ζην Μπεληελάθη.
Δπηζηέγαζκα ησλ ελεξγεηψλ απηψλ ήηαλ ε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ
εληφο ηνπ λανχ θαη ε επαλάρξεζε ηνπ»(Ώπνινγηζκφο Αήκνπ
Δξαθιείνπ 2007-2010: 51).
Ο ζηφρνο επίζεο ηνπ θνξέα δελ είλαη λα δηεθδηθήζεη ηελ απνθιεηζηηθή
παηξφηεηα ηνπ έξγνπ. Αηαβάδνπκε απφζπαζκα απφ ην πνιηηηθφ θπιιάδην:
«Δπηπιένλ ε Γεκνηηθή Αξρή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία
ηνπ

ΤΠ.ΠΟ. εθπνλεί κειέηε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πεξηβάιινληα

ρψξνπ, κε ζθνπφ ηελ άλεηε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ θαη ηελ ελαξκφληζή
ηνπ κε ην ραξαθηήξα ηνπ κλεκείνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο»(ν.π).
Δ θίλεζε απηή εγγξάθεηαη ζηελ επηζπκία ηνπ θνξέα λα πξνβιεζεί σο έλαο
δεκφζηνο νξγαληζκφο, ν φπνηνο ηεξεί ηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπ δειψζεηο πξνο ηνπο
δεκφηεο ηνπ, θαζψο ζπληνλίδεη κηα ζεηξά απφ

κεγαιφπλνα έξγα κε «ζηφρν ηελ

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ Δξαθιείνπ, ζε θέληξν
αλάπηπμεο θαη πνιηηηζκνχ ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηεο Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ
(ν.π:2).πλεπψο εμππεξεηεί κηα ζεηξά απφ ζπκθέξνληα πνπ δηαπιέθνληαη κε ηελ
πνιηηηθή.
Σαπηφρξνλα, ε εηθφλα πνπ επηδεηθλχεη είλαη εμππεξεηηθή ζηελ δηαηήξεζε ησλ
θαιψλ ζρέζεσλ κε ηελ εθθιεζία θαη ηελ αξραηνινγία, θαζψο πξνβάιιεη θαη ηηο δπν
νπηηθέο ηνπ ρψξνπ.
7.5 Καινθαίξη 2011: Σν άλνηγκα ηνπ ρώξνπ σο επηζθέςηκνο ρώξνο θαη νη
ζπλαθόινπζεο ακθηζεκίεο
Οη επεηεηαθέο εθδειψζεηο

πνπ νξγάλσζε ε Ε.Ώ.Κ ην 2010 πξνο ηηκή ησλ

Εζαπνζηφισλ ζηνλ ηζηνξηθφ ρψξν ηεο Μνλήο Ανκηληθαλψλ απνηειέζαλ ην κεγάιν
θνζκνζξεζθεπηηθφ γεγνλφο ηνπ θαινθαηξηνχ ζηελ πφιεο ηνπ Δξαθιείνπ. Δ εγεζία ηεο
Ε.Ώ.Κ δήισλε επραξηζηεκέλε απφ ηελ καδηθφηεηα ηνπ θφζκνπ θαη απφ ηελ αίγιε ησλ
εθδειψζεσλ. Σν θηίζκα πνπ άλνημε πξνζσξηλά γηα ηηο επεηεηαθέο ηειεηέο έθιηζε κεηά
ην ηέινο απηψλ γηα λα ζπλερηζηνχλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ρψξνπ. Σα κέιε ηεο
ελνξίαο ηνπ Άγηνπ Αεκεηξίνπ απνκαθξχλνπλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ην
δεζπνηηθφ ζξφλν, ηηο θνξεηέο πξνζθπλεκαηηθέο εηθφλεο, θαη θάπνηα ζξεζθεπηηθά
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ζθεχε. ην ρψξν σζηφζν, αθήλνπλ ην θνξεηφ ηέκπιν, ηα θαληήιηα, ηνλ ζηαπξφο ηεο
Βπινγίαο, ηα θαζίζκαηα, θαη ηνλ θαηαςχθηεο λεξνχ (ζην ρψξν ηνπ παζηνθφξηνπ). Παξά
ηηο πξνθνξηθέο ζπζηάζεηο πνπ έθαλε ε 13ή Β.ΐ.Ώ ζηνλ εθεκέξην ηνπ λανχ λα
απνκαθξχλεη ζξεζθεπηηθά αληηθείκελα απφ ην ρψξν, ν ζξεζθεπηηθφο εμνπιηζκφο
θαηέιεμε λα παξακείλεη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη θαη ηελ

ηέιεζε ησλ

δεχηεξσλ επεηεηαθψλ ενξηαζκψλ. ε φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ν ηεξέαο ηεο
ελνξίαο επηζθεπηφηαλ ην λαφ γηα λα αλάςεη- φπσο αλαθέξεη ε αξραηνιφγνο Λ.Π ηα
θαληήιηα. Δ παξακνλή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνλ ρψξν γελλά κηα ζεηξά απφ
αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ αξραηνιφγσλ θαη ηεο ελνξίαο ηνπ Ώγίνπ Αεκήηξηνπ, θαζψο
ε επίζεκε γξαθεηνθξαηηθή ζεκαζία ηνπ ρψξνπ απεηιείηαη απφ ηελ θαζεκεξηλή ιατθή
πξαθηηθή.
Δ Βθθιεζία σζηφζν δελ θάλεη πίζσ. ηνλ αληίινγν ησλ αξραηνιφγσλ ν
εθθιεζηαζηηθφο εθπξφζσπνο πξνηάζζεη σο επηρείξεκα ηελ καδηθή πξνζέιεπζε ηνπ
θφζκνπ ζηηο ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο, νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ ηέιεζε ησλ
ιεηηνπξγηψλ θαη φρη ζηηο πέηξεο, ελλνψληαο ηηο αξραηφηεηεο.
Σν επηρείξεκα απηφ φπσο καο αλαθέξεη ν ίδηνο έθακςε ηηο αληηζηάζεηο ησλ
αξραηνιφγσλ. πσο καο αθεγείηαη ν ίδηνο: «Ήηαλε κέρξη πνπ έθαλα ην πξψην παλεγχξη,
φηη ψξα έθαλα ην πξψην παλεγχξη… Γηνξηή ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ..Ναη ην ’10. Μέρξη ηφηε
ππήξρε πνιχ πφιεκνο θαη αληίδξαζε κάιινλ, φρη πφιεκνο αληίδξαζε… απφ ηελ
Αξραηνινγία. Ναη, φιν λαη, λαη, φρη, φρη, αιιά ηειηθά αθνχ ηνλ θψηηζε ν Θεφο κφιηο
κπήθα κέζα, είδαλ φηη ν θφζκνο ην αγθαιηάδεη σο πλεπκαηηθφ κλεκείν, σο ζξεζθεπηηθφ,
δελ ην αγθάιηαζε σο κνπζείν. Αο πάεη λα θάλεη κηα εθδήισζε λα καδέςεη 4-5 ρηιηάδεο
θφζκν, λα δνχκε αλ πάεη…(..) βέβαηα, επνκέλσο πψο ην ζέιεη ν θφζκνο; Γελ πήγε λα
πξνζθπλήζεη ζαλ Πέηξνο ηνπ 12νπ αηψλνο. Σέηνηνο Πέηξνο είλαη δηαζθνξπηζκέλνο ζ’ φιε
ηελ Κξήηε θαη ηελ Διιάδα. Σν δέρεηαη ινηπφλ θαη ην βηψλεη ζαλ λαφ, λαφ κλεκεηαθφ.
Γίπια έρεηο θαη άιιεο πέηξεο αιιά δελ πήγαλε λα ηηο δνπλ.. ...»
Δ αληηκαρία θνξπθψλεηαη κεηαμχ Βθθιεζίαο θαη Ώξραηνινγίαο επαλαθάκπηεη ην
θαινθαίξη ηνπ 2011, φηαλ ε κνλή ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ αλνίγεη έθηαθηα
ζην θνηλφ σο επηζθέςηκν κλεκείν κεηά απφ πνιηηηθέο ηνπηθέο πηέζεηο γηα λα θαιπςεη ην
θελφ ζηα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα ηεο πφιεο, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην θιείζηκν ηνπ
ελεηηθνχ θξνπξίνπ Κνχιε ιφγσ εθηεηακέλεο δηάβξσζήο ηνπ.
Ο πεξηβάιισλ ρψξνο δελ ήηαλ αθφκα δηακνξθσκέλνο. Πξνζηδίαδε πεξηζζφηεξν
ζε εξγνηάμην. Αελ είραλ επίζεο δεκηνπξγεζεί ρψξνη πγηεηλήο, φπσο πξνέβιεπε ε κειέηε
νινθιήξσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Παξφια απηά, κηα ππάιιεινο ηνπ αξρείνπ ηεο
εθνξίαο κεηαθέξζεθε έθηαθηα σο θχιαθαο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ζε βάξδηα
πξσηλή.
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Δ ίδηα καο αλαθέξεη φηη έλησζε εμαηξεηηθά άβνια πνπ κεηαθηλήζεθε ζε απηφ ην
πφζην εξγαζίαο, δηφηη δελ ήμεξε ηη λα απαληήζεη ζηνπο μέλεο επηζθέπηεο φηαλ ηελ
ξσηνχζαλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ λανχ: «Γελ ήμεξα ηη λα πσ..ζηελ αξρή ηνπο ιέσ φηη είλαη
ελεηηθφ κνλαζηήξη πνπ θηίζηεθε πξνο ηηκή ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ ησλ Γνκηληθαλψλ κεηά κνπ
δείρλνπλ ην ηέκπιν θαη κνπ ιέλε γνχαηο δηο …ηη λα πσ..; είλαη ην ηέκπιν πνπ άθεζε ν
παπά Μαλψιεο επεηδή ζέιεη λα αλάβεη ηα θαληήιηα..;Σν αλνίμακε άξνλ άξνλ ην κλεκείν
ρσξίο ηνπαιέηεο ρσξίο ηίπνηα επεηδή έθιηζε ην Κνχιε..!Γελ έρνπκε νχηε έλα θπιιάδην λα
δψζνπκε ζην θφζκν ηίπνηα… κφλν απηή ηελ πξφρεηξε θσηνηππία».
Τπήξρε θαη έλα δεχηεξν γεγνλφο πνπ έθεξλε ηελ θχιαθα αξραηνηήησλ ζε
ακεραλία· ην δήηεκα ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ έπξεπε λα επηδεηθλχεη ζε ζρέζε κε ηνλ
ρνξφ. πσο καο αλαθέξεη ε ίδηα:
« ηαλ πξσηνήξζα εδψ ζηνλ Πέηξν δελ ήμεξα ηη λα
βάισ, πψο λα ζπκπεξηθεξζψ…, λα ηξψσ εδψ κέζα ή φρη, λα
πξνζθπλάσ ή φρη ηηο εηθφλεο δελ ήμεξα αλ είκαη ζε κλεκείν ε
εθθιεζία… Απφ ηε κηα εξρφηαλ ν πάπαο ηα πξσηλά άλαβε ηα
θαληήιηα θαη ιηβάληδε…… ηαλ ηνλ ξψηεζα κηα κέξα αλ
επηηξέπεηαη λα κπαίλσ ζηνλ Ηεξφ απηφο κνπ απάληεζε φηη
απαγνξεχεηαη γηα ηηο γπλαίθεο. Μεηά έξρνληαη ηελ επνκέλε.. νη
αξραηνιφγνη θαη ηνπο ηα ιέσ… εθείλεο γειάλε, κπαίλνπλ κέζα
(ζην ηεξφ) θαη κνπ ιέλε πάηα, πάηα..κσξέ..! εδψ ήηαλ ηέκελνο δελ
ήηαλ εθθιεζία. Γε μέξσ ηη λα θάλσ ζα κε ηξειάλνπλ».
Σν κλεκείν έκεηλε αλνηθηφ σο επηζθέςηκν κλεκείν φιν ην θαινθαίξη, ελψ θαηά
δηαζηήκαηα έθιηλε γηα λα γίλνπλ νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ ηνηρνγξαθηψλ απφ ην
πξνζσπηθφ ηεο 13εο Β.ΐ.Ώ. Οη ηαθηηθέο επηζθέςεηο ησλ ηεξέσλ ζην ρψξν κε ζθνπφ λα
αλάςνπλ ηα θαληήιηα ησλ εηθνληζκάησλ, απνηεινχζε αθνξκή γηα θαβγάδεο κεηαμχ ησλ
αξραηνιφγσλ θαη ηεο ελνξίαο. Δ εθδνρή απηή αλαδχεηαη απφ ηελ πξνθνξηθή καξηπξία
ηεο αξραηνιφγνπ-αλαζθαθέα ηνπ κλεκείνπ:
«Ναη ην θαινθαίξη απηφ ιέσ ζηελ αξρή – αξρή είρε αλνίμεη ην
θαινθαίξη, γηλφηαλε ην ειάηε θφζκε λα δείηε κέζα εθεί. εξρφηαλ νη
παπάδεο, βάδαλε θαληειέξηα λα αλάβνπλε θεξηά θαη ηέηνηεο
ηζηνξίεο, ηζαθσλφκαζηε εκείο, γηλφηαλε έλαο παληθφο θαη κεηά ηνλ
θιείζακε..»
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξέκεηλε ν ρψξνο αλνηθηφο σο επηζθέςηκν
κλεκείν ε επηζθεςηκφηεηα ηνπ ρψξνπ ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειή. πσο καο αλαθέξεη ε
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θχιαθαο ηνπ ρψξνπ:«πεξίπνπ 8-9 άηνκα επηζθέπηνληαη ην ρψξν ην πξσ .Γελ ην μέξνπλ
..δελ θαίλεηαη φηη είλαη επηζθέςηκν ..έμσ είλαη γηαπί ».Ο ρψξνο, σζηφζν γλσξίδεη πάιη
ηηο« δφμεο» ηνπ κε αθνξκή ηέιεζε ησλ ηξηεκέξσλ επεηεηαθψλ ενξηψλ πξνο ηηκή ησλ
Εζαπνζηνιψλ.
Ώληίζηνηρα κε ην 2010, έηζη θαη ην 2011 απφ ηηο 28 κέρξη ηηο 30 Ενπλίνπ ην
απνθαηεζηεκέλν θαζνιηθφ ηεο επηβιεηηθήο ελεηηθήο άλνηγε γηα δεχηεξε θνξά ηηο πχιεο
ηνπ ζην θνηλφ.
Ώπφ πιεπξάο εθθιεζηαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Άγηνπ Αεκήηξηνπ έγηλαλ νη
αληίζηνηρεο κε ην 2010 πξνεηνηκαζίεο, ν θαζαξηζκφο θαη ε θσηαγψγεζε ηνπ ρψξνπ,
θαζψο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ππνιεηπνκέλνπ γηα ηελ ηέιεζε ιεηηνπξγψλ ζξεζθεπηηθνχ
εμνπιηζκνχ, κηαο ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηα απαξαίηεηα βξηζθφηαλ ήδε εληφο ηνπ
θηεξίνπ. Οη εθδειψζεηο, αληίζηνηρα κε ηελ πξνεγνχκελε ρξφληα νξγαλψζεθαλ θαη
πάιη φπσο αλαθεξφηαλ θαη ζηνλ ηχπν ζε ζπλεξγαζία κε ηε Εεξά Ώξρηεπηζθνπή Κξήηεο,
ηε 13ή Βθνξία ΐπδαληηλψλ Ώξραηνηήησλ θαη ην Αήκν Δξαθιείνπ. Βπηθξαηνχζε κηα
θαρππνςία αλάκεζα ζηηο ηξεηο πιεπξέο κε αθνξκή ην έθηαθην άλνηγκα ηνπ ρψξνπ σο
επηζθέςηκν ρψξν. Ώπηή ηελ θνξά ην θιίκα έληαζεο κεηαμχ ησλ δπν θνξέσλ είρε
θαηαιαγηάζεη.
Ώλ ινηπφλ ε ιέμε «ζπλεξγαζία», φπσο νξίδεη ε εηπκνινγηθή ηεο ζεκαζία ηνπ
φξνπ ζεκαίλεη «αληαιιαγή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο κεηαμχ αηφκσλ ή νκάδσλ πνπ
έρνπλ έλα θνηλφ ή ζπλαθή ζθνπφ» ηφηε ζηελ πεξίπησζε ησλ επεηεηαθψλ εθδειψζεσλ
ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ» ε ζεκαζηνιφγεζε απηή, φπσο ζα δνχκε αλαηξείηαη απφ ιαλζάλνληα
πιέγκαηα εμνπζίαο,

ηα

φπνηα

ζπλαξζξψλνληαη

γχξσ απφ ην δηαθχβεπκα ηεο

ζεκαζηνδφηεζεο ηνπ ρψξνπ, ζπλαξηήζεη θαη απνηέιεζκα κηα ζεηξάο εγεκνληθψλ
πξαθηηθψλ δηεθδίθεζεο πνπ εθαξκφδεη ν θάζε θνξέαο.
ε έλα πξψην ινηπφλ επίπεδν φπσο θαη ην 2010 ε επηδησθφκελε εγεκνλία ηνπ
ρψξνπ δηαδξακαηίδεηαη ζην πεδίν ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ θνηλνχ.
Σφζν ε Ώξρηεπηζθνπή Κξήηεο, φζν θαη ν Αήκνο Δξαθιείνπ επηιέγνπλ λα
ελεκεξψζνπλ θαη λα πξνβάιινπλ ηελ πιεξνθνξία πξνο ην

θνηλφ απηφλνκα, κε

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη δηαθνξεηηθά κέζα πιεξνθφξεζεο, παξνπζηάδνληαο ζπλάκα
ηηο εθδειψζεηο ζπλέπεηα ηεο δηθήο ηνπο πξσηνβνπιίαο θαη κεγηζηνπνηψληαο κε ηνλ
ηξφπν απηφλ ηελ επηζπκεηή γηα θάζε θνξέα ηδενινγηθή ζεκαζηνδφηεζε ηνπ ρψξνπ. Οη
εγεκνληθέο

ζηξαηεγηθέο πνπ αζθνχλ νη παξαπάλσ θνξείο ζην επίπεδν ηεο

δεκνζηφηεηαο, θαη ηηο νπνίεο ζα πεξηγξάςνπκε ζηελ ζπλέρεηα αλαδεηθλχνπλ ηελ
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ελεκέξσζε ζε έλα ζπκβνιηθφ πεδίν κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ δξψλησλ, νπνχ δηεμάγεηαη
ε κάρε γηα ηελ αλάδεημε θαη ην νξηζκφ ηνπ ρψξνπ.
7.6Σν θάιεζκα ηεο γεηηνληάο ζηνλ δεύηεξν ενξηαζκό ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ θαη
Παύινπ
Οη ζηξαηεγηθέο δηεθδηθήζεηο ζε επίπεδν δεκνζηφηεηαο - κε δηαθχβεπκα «ην
αλήθεηλ» ηνπ ρψξνπ Άγηνπ Πέηξνπ- εθθηλνχλ ιίγεο εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ. Δ πξψηε απφπεηξα γίλεηαη απφ ηελ κεξηά ηεο ηνπηθήο
ελνξίαο κηα εβδνκάδα πξηλ απφ ην μεθίλεκα ησλ επεηεηαθψλ ενξηαζκψλ ζηνλ Άγην
Πέηξν. Σν πξψην «θάιεζκα» είλαη ζρεηηθά θιεηζηήο εκβέιεηαο θαη ζπληειείηαη ζηα
γεσγξαθηθά φξηα ηεο γεηηνληάο, πνπ βξίζθεηαη ν Άγηνο Πέηξνο, ζηελ ζπλνηθία ηνπ
Άγηνπ Αεκήηξηνπ. Με πξσηνβνπιία ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ ζπκβνχιηνπ ηεο ελνξίαο ηνπ
Ώγίνπ Αεκήηξηνπ κνηξάδεηαη πφξηα –πφξηα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο νκψλπκεο ζπλνηθίαο
έλα κνλφθπιιν έληππν

δηαζηάζεσλ Ώ4 κε ην ενξηαζηηθφ πξφγξακκα ησλ

εθδειψζεσλ, νη νπνίεο ζα ιάκβαλαλ ρψξα, ζχκθσλα κε ην ελεκεξσηηθφ, φρη «ζηνλ
Άγην Πέηξν ησλ Ανκηληθαλψλ, αιιά «ζηνλ Εεξφ Ναφ Πέηξνπ θαη Παχινπ ζην
Μπεληελάθη Δξαθιείνπ».
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θεξφκελν πιεξνθνξηθφ έληππν (βι.Παξάξηεκα) έθεξε
ηνλ εμήο ηίηιν κε θεθάιαηα κάιηζηα κεγάια γξάκκαηα:«ΣΡΕΔΜΒΡΟ ΒΟΡΣΏΣΕΚΟ
ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΠΒΣΡΟΤ & ΠΏΤΛΟΤ ΜΠΒΝΣΒΝΏΚΕ ΔΡΏΚΛΒΕΟΤ». Σν πάλσ
κέξνο ηνπ ελεκεξσηηθνχ θνζκνχζε ε θσηνγξαθία ηεο λνηηνδπηηθήο πιεπξάο ηνπ
Άγηνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ κε ιήςε ζε 3/4 λα αλαδεηθλχεη επηιεθηηθά θαη
κνλνδηάζηαηα ηελ εθθιεζηαζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ θηίζκαηνο. Κάησ απφ ηελ
θσηνγξαθία αλαπηχζζνληαλ ηνλ πιεξνθνξηαθφ πξφγξακκα, ην φπνην είρε έθηαζε ζε
27 γξακκέο θαη ήηαλ νξγαλσκέλν ζε αληηζηνηρία κε ηε κνξθή ησλ πιεξνθνξηαθψλ
πξνγξακκάησλ, πνπ εθδίδεη ε Ώξρηεπηζθνπή Κξήηεο γηα φιεο ηηο ηεξέο παλεγχξεηο
ησλ νξζνδφμσλ λαψλ. Βηδηθφηεξα, ζε απηφ παξαηίζελην ε ψξα, ε εκεξνκελία, θαη
ηα δξψκελα, πνπ ζα ιάκβαλαλ ρψξα ζην θηίζκα απηφ. χκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ
ελεκεξσηηθφ ε πξψηε εκέξα ησλ ενξηαζκψλ εθθηλνχζε: «.. ηε Σξίηε 28 Ηνπλίνπ θαη
ψξα 7:30 κ.κ κε ηε ηέιεζε ηνπ Μεγάινπ Δζπεξηλνχ

Υνξνζηαηνπληφο ηνπ

Αξρηεπηζθφπνπ Κξήηεο Δηξελαίν. ηε ηειεηή ζα κεηείραλ θαη ε Βπδαληηλή Υνξσδία
ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ ππφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ Πξσηφςαιηνπ θ. νπξγηαδάθε».
Ώθνινπζνχζαλ ηα δξψκελα ηεο δεχηεξεο εκέξαο, ηα νπνία ήηαλ πην εθηελή ζε
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δηάξθεηα, αιιά θαη εηεξφθιηηα σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη
ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ηεο 29ήο Ενπιίνπ μεθηλνχζαλ κε ηε ηειεηή ηνπ « ξζoπ, ηελ
επινγία ησλ Άξησλ, θαη ηε Θεηα Λεηηνπξγία» ζηηο 7:30 π.κ « ιεηηνπξγνχληνο ηνπ
Παλνζηνινγηνηάηνπ Αξρηκαλδξίηε ηνπ Οηθνπκεληθνχ Θξφλνπ θαη Πξσηνζχγθεινπ
Αξρηεπηζθνπήο Κξήηεο Μεζφδηνπ Βεξληδάθε». Σηο πκλσδίεο ζα έςαιαλ ηψξα

«ε

πνιπθσληθή ρνξσδία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ». Oη ζξεζθεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ζα
ζπλερίδνληαλ ην απφγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο κε ηε ηέιεζε αθφκα κηαο ζξεζθεπηηθήο
ιεηηνπξγίαο «ηνπ Παλεγπξηθνχ Δζπεξηλνχ ζηηο 7:30 κ.κ «πξνεμάξρνληνο ηνπ
Παλνζηνινγηψηαηνπ

Αξρηκαλδξηηή ηνπ Οηθνπκεληθνχ Θξφλνπ θαη Ηεξνθήξπθα ηεο

Αξρηεπηζθνπήο Μαθαξίνπ Βεξληδάθε», ελψ «ηνπο χκλνπο ζα έςαιε ε Βπδαληηλή
Υνξσδία ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Νανχ ηνπ Αγίνπ Μελά».
Μεηά ην ηέινο ηεο ζξεζθεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηε ζθπηάιε έπαηξλαλ

νη

θνζκηθέο εθδειψζεηο. Ώπηέο πεξηιάκβαλαλ ηελ «..Παξνπζίαζε ηεο κειέηεο ηνπ
Πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Ηεξνχ Νανχ απφ ηελ Αξρηηέθηνλα ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ θαη
ηε πξνβνιή Slides γηα ηηο αλαζθαθηθέο έξεπλεο ζηνλ Ηεξφ Ναφ απφ ηνπο αξραηνιφγνπο
ηεο 13ήο Δθνξίαο...».Σν πξφγξακκα νινθιεξσλφηαλ κε

παξάζεζε ησλ

ζξεζθεπηηθψλ εθδειψζεσλ ηεο ηξίηεο εκέξαο. Αηαβάδνπκε απφ ην εθθιεζηαζηηθφ
έληππν:
« ΠΔΜΠΣΖ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ ΧΡΑ 7.00 κκ: Οξζφο, ε επιφγεζεο Άξησλ θαη ε Θεία
ιεηηνπξγία Ηεξνξγνχληνο Παλνζηνινγηφηαηνπ Αξρηκ. θ. Βνγηαηδαθε Βνγηαηδνγινχ,
Καζεγνχκελνπ ηεο Ηεξάο Μνλήο Άγηνπ Γεσξγίνπ Δπαλσζήθε» (βι.Παξάξηεκα ).
Ώλ εμεηάζνπκε ην ελ ιφγσ εθθιεζηαζηηθφ πιεξνθνξηαθφ έληππν ζε ζρέζε κε
ηα άιια πιεξνθνξηαθά πξνγξάκκαηα, πνπ εθδίδεη ε Ε.Ώ.Κ πξνο πιεξνθφξεζε ησλ
πηζηψλ ηεο, ην ελ ιφγσ έληππν ραξαθηεξίδνληαλ απφ δπν θνηλφηππα ζηνηρεία: α) ηελ
καδηθφηεηα ζηελ δηαλνκή ηνπ, β) ην πεξηερφκελν ησλ εθδειψζεσλ.
Καηά παξάδνζε ηα έληππα πνπ ηππψλνληαλ απφ ηελ Ε.Ώ.Κ είραλ ηελ κνξθή
αθίζαο Ώ3, ηα νπνία θαη ηνηρνθνιιψληαη ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο ενξηάδνπζαο
ελνξίαο. Σν ελ ιφγσ, σζηφζν, πξφγξακκα ηππψζεθε ζε Ώ4 ζε κηθξφηεξε δηάζηαζε
κνηξάζηεθε καδηθά ζηελ γχξσ πεξηνρή απφ ζπίηη ζε ζπίηη θαη κάιηζηα γηα πξψηε
θνξά ζηα ρξνληθά, φπσο καο αλαθέξεη έλαο παιηφο θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο, πνπ
ζπλαληήζακε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο. Ο ίδηνο κάιηζηα απνδίδεη ηελ
θίλεζε απηή ζην άγρνο πνπ βηψλεη ην εθθιεζηαζηηθφ ζπκβνχιην ην νπνίν θαη
πξνθαιεί ε δηεθδίθεζε ηνπ ρψξνπ απφ ηνπο δπν θνζκηθνχο θνξείο. πλδέεη ηελ
θίλεζε απηή θαη κε νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη δηαθπβεχκαηα:
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Με ηα ιφγηα ηνπ ηδίνπ: «Πξψηε θνξά ην εθθιεζηαζηηθφ ζπκβνχιην κνίξαζε
πφξηα- πφξηα ην θπιιάδην! Σν 2010 δελ είραλ κνηξάζεη ηίπνηα. Έρνπλ αγρσζεί… Ο
Άγηνο Πέηξνο είλαη καγαδάθη γσλία..ην ζέιεη ε Αξραηνινγία… θαη..ηψξα ην ζέιεη θαη ν
Γήκνο... Να ην θάλεη φπσο ηνλ Άγην Μάξθν καγαδάθη θαη απηνί δειαδή... ».
Δ δηαλνκή ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ζηα φξηα ηεο γεηηνληάο δελ κπνξεί λα
εθιεθζεί σο κηα ελέξγεηα νπδέηεξε. ηε δηάξθεηα ησλ έμη πεξίπνπ δεθαεηηψλ ε
ζπλνηθία ηνπ Άγηνπ Αεκήηξηνπ απνηέιεζε ηε θχξηα δεμακελή πηζηψλ,ε νπνία
εγθαζίδξπζε θαη ελίζρπζε ηελ παξνπζία ηεο νξζνδνμίαο ζην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν κε
ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ιαηξεπηηθέο εθδειψζεηο πξνο ηηκήλ ησλ Ώγίσλ Πέηξνπ
θαη Παχινπ.
Ο Βζπεξηλφο πνπ ηεινχληαλ αλήκεξα ζηε γηνξηή ησλ Ώπνζηνιψλ ζην πξναχιην
ρψξν ηεο εκηεξεηπσκέλεο κνλήο ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ θαίλεηαη λα ήηαλ επί δεθαεηίεο
κηα ηειεηή, ε εκβέιεηα ηεο νπνίαο άγγηδε ηα ζηελά φξηα ηεο γεηηνληάο. Ώλ θαη νη
ξαγδαίεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο ζπλζήθεο κεηέβαιιαλ ηε αλζξσπνγεσγξαθία ηεο
ζπλνηθίαο ηνπ Άγηνπ Αεκήηξηνπ θαη επξχηεξα ηνπ θέληξνπ, κε ηε κεηαθίλεζε ησλ
θαηνίθσλ ζηα πξνάζηηα Δξαθιείνπ, εμαηηίαο ηεο δηαξθνχο ππνβάζκηζεο πνηφηεηαο
δσήο, ηε θαηνίθεζε ηνπ θέληξνπ απφ αιινδαπνχο δηαθνξεηηθνχ ζξεζθεχκαηνο,
ζπλερίδεη λα ππάξρεη έλαο έλζεξκνο ππξήλαο θαηνίθσλ,

πνπ

εμαθνινπζεί λα

ππνζηεξίδεη θαη λα δηαηεξεί κε ηελ παξνπζία θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ηελ
ζξεζθεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θηίζκαηνο. Πιάη ζε απηνχο έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη
νη πηζηνί απφ γεηηνληθέο ζπλνηθίεο ηνπ θέληξνπ πνπ παξεπξίζθνληαη ζηηο εθδειψζεηο
απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90, ρξφλνο, δειαδή πνπ ε ηζηνξία ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ,
θαη ε πεξηπέηεηα ηεο αλαζηήισζεο πξνβάιιεηαη απφ ηα ηνπηθά κέζα. Σν κνίξαζκα
ηνπ πιεξνθνξηαθνχ θπιιαδίνπ απφ ηελ ελ ιφγσ ελνξία απνηειεί κηα έλζθνπε θίλεζε
ζπζηξάηεπζεο ησλ πηζηψλ ζηνλ ρψξν, θαη, ζπλεπψο, ηελ παγίσζε ηεο ζξεζθεπηηθήο
ηαπηφηεηαο ηνπ ρψξνπ .
Σα θνζκηθά δξψκελα πιαηζηψλνληαη κε ηνλ ζξεζθεπηηθφ ζεκαζηνινγηθφ
καλδχα. Σν παξαπάλσ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ αλ εμεηάζεη θάλεηο ην πεξηερφκελν
θαη ηελ κνξθή πνπ απνδίδεηαη ε πιεξνθνξία γηα ηηο εθδειψζεηο θνζκηθνχ
πεξηερνκέλνπ ζην εθθιεζηαζηηθφ θπιιάδην. ε απηφ ηα νλφκαηα ησλ θνξέσλ πνπ
πινπνηνχλ ηελ εθθνζκηθεπκέλεο δξάζεηο ησλ εθπξφζσπσλ ηνπ Αήκνπ, πνπ ζα
παξνπζίαδαλ ηελ κειέηε δηακφξθσζεο ηνπ

πεξηβάιινληνο

ρψξνπ θαη ηεο 13εο

Β.ΐ.Ώ, πνπ ζα παξνπζίαδαλ ηελ αξραηνινγηθή εξκελεία ηνπ θηίζκαηνο, απνδίδνληαη
κε ζαθψο κηθξφηεξε γξακκαηνζεηξά θαη πεδά γξάκκαηα ζε ζρέζε κε ηα νλφκαηα
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ησλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο ηνπηθήο εθθιεζίαο πνπ απνδίδνληαη κε θεθαιαία. Με ηελ
ηαθηηθή απηή πξνβάιιεηαη κηα ζενινγηθή ηαμηλφκεζε

ζπκθψλα κε ηελ νπνία

ηεξαξρνχληαη θαη απνδίδνληαη ζπκβνιηθέο αμίεο ζηα ζπκκεηέρνληα πξφζσπα, αιιά
θαη ζηηο δξάζεηο. Σν θαζεκεξηλφ ππνηάζζεηαη ζην ηεξφ, θαη ην θνζκηθφ ζην
ζξεζθεπηηθφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε απνδπλάκσζε θαη ππνηαγή ησλ
θνζκηθψλ εθδειψζεσλ θαη ζεκαζηψλ έλαληη ζηελ εθθιεζηαζηηθή. Δ αξραηνινγηθή
εξκελεία, αιιά θαη ε παξνπζίαζε «ηεο κειέηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ»
αμηνπνηνχληαη απφ ηνλ εθθιεζηαζηηθφ θνξέα θαη γηα λα ζηεξίμνπλ ε πξψηε ηε
καθξνβηφηεηα ηνπ ρψξνπ σο λανχ θαη ε δεχηεξε σο ηελ πςειή αηζζεηηθή πξφθεηηαη
λα απνιαχνπλ νη πηζηνί–επηζθέπηεο ηνπ λανχ. Σαπηφρξνλα ε επέλδπζε ησλ θνζκηθψλ
ζεκαζηψλ ηνπ ρψξνπ φπσο απνδίδεηαη κε ηελ ζξεζθεπηηθή ηδενινγία αλαδεηθλχεη ηνλ
ζξεζθεπηηθφ θνξέα σο ηνλ πξσηαγσληζηή ησλ εθδειψζεσλ, θαη θπξίαξρν
δηαρεηξηζηή ηνπ ρψξνπ, απηφλ δειαδή πνπ ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο θαη νξίδεη ηη ζα
ζπκβεί ζην ρψξν θαη ηη φρη.
7.7 Σν θάιεζκα ησλ δεκνηώλ ζην θνζκηθό πξνζθύλεκα: Ζ πξόζθιεζε ηνπ
Γήκνπ ζηελ μελάγεζεο ζηνλ Ναό ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ ησλ Γνκηληθαλώλ
ηηο 27 Ενπλίνπ κηα κέξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ επεηεηαθψλ εθδειψζεσλ ηνπ
Άγηνπ Πέηξνπ ν Αήκνο Δξαθιείνπ αλαξηά ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ζην
δηαδίθηπν θείκελν κε ηελ ηππηθή κνξθή δειηίνπ ηχπνπ πνπ εθδίδνπλ νη Ο.Σ.Ώ, ην
νπνίν θαη έθεξε ηίηιν« Αλαθνίλσζε –πξφζθιεζε »κε θεθάιαηα έληνλα γξάκκαηα. Δ
ελ ιφγσ αλαθνίλσζε ζπληζηνχζε έλα θάιεζκα, ην νπνίν απεπζχλνληαλ ζε κηα επξεία
θαηεγνξία αηφκσλ εθείλσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηα γεσγξαθηθά θαη δηνηθεηηθά φξηα ηνπ
Αήκνπ Δξαθιείνπ, ηνπο «δεκφηεο ηεο πφιεο» θαη αθνξνχζε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο
ζηελ «μελάγεζε ζην Βνξεηνδπηηθό Σκήκα ησλ Δλεηηθώλ Σεηρώλ θαη ζην Ναό
ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ ησλ Γνκηληθαλώλ ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2011». Αηαβάδνπκε απφ ηελ
αλαθνίλσζε:«(...)Ζ

μελάγεζε

ζα

πεξηιακβάλεη

αλαθαηληζκέλε απφ ην Γήκν Ηξαθιείνπ

επίζθεςε

ζηελ

πξφζθαηα

Πχιε Παληνθξάηνξα

θαη ζηνλ

Δπηπξνκαρψλα Αγίνπ Αλδξέα, πεξίπαην ζην Παξαιηαθφ Μέησπν θαη θαηάιεμε
ζηνλ

Δνξηάδνληα

Ναφ

Αγίνπ

Πέηξνπ

ησλ

Γνκηληθαλψλ

φπνπ

ζα

παξαθνινπζήζνπκε κέξνο ηνπ Δζπεξηλνχ κε ηε Υνξσδία ηνπ Αγίνπ Μελά. Καηφπηλ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί μελάγεζε ζην Ναφ θαη ζα αθνινπζήζεη παξνπζίαζε γηα ηελ
αλαζηήισζε ηνπ Νανχ θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο δηακφξθσζεο ηνπ
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πεξηβάιινληνο ρψξνπ απφ ην Γήκν Ζξαθιείνπ θαη ηελ 13ε Δθνξία Βπδαληηλψλ
Αξραηνηήησλ. Καη απηή ε μελάγεζε (ε νπνία είλαη δσξεάλ γηα ηνπο πνιίηεο φπσο θαη
νη ηξεηο πξνεγνχκελεο)

πξαγκαηνπνηείηαη εζεινληηθά απφ ηελ θπξία Γ. Η.,

αξρηηέθηνλα, Πξντζηακέλε ηνπ Τκήκαηνο Αλαζηχισζεο Βπδαληηλψλ θαη
Μεηαβπδαληηλψλ Μλεκείσλ Κξήηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, κέινο ηεο
Δπηηξνπήο Πνιηηηζηηθψλ ηεο 1εο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο. Καινχκε ηνπο πνιίηεο πνπ
ελδηαθέξνληαη λα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηελ μελάγεζε απηή ζηα ηειέθσλα..».
Ο φξνο «μελάγεζε» εμ νξηζκνχ παξαπέκπεη ζε κηα θνζκηθή ζεκαζηνδφηεζε
ηνπ ρψξνπ. ρεηίδεηαη κε ηελ βηνκεραλία ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ, ηελ αλαςπρή, ηελ
γλψζε θαη ηελ ςπραγσγία. Δ θπξίαξρε ηδηφηεηα

πνπ επηιέγεη

ν πνκπφο λα

εμσηεξηθεχζεη δεκνζία ζε ζρέζε κε ηνλ ρψξν είλαη εθείλε ηνπ ηνπφζεκνπ ηεο
κεζαησληθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Δξάθιεην, σο έλα ζεκείν αλαθνξάο κέζα ζε έλα
θνζκηθφ πξνζθχλεκα πνπ ζπληζηά ε πξνηεηλφκελε πνιηηηζηηθή δηαδξνκή, σο έλα
ηφπν γηα ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ θαη ηαπηφρξνλα σο έλα πνιπρψξν πνιηηηζκνχ, ζηνλ
νπνίν παξέρεηαη πνηνηηθή γλψζε θαη ελεκέξσζε. Δ ζξεζθεπηηθή ιαηξεία πνπ
ηειείηαη ζην θηίζκα παξνπζηάδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ

ζεάκαηνο· θαζψο ην

πξφγξακκα ηνπ θνζκηθνχ πξνζθπλήκαηνο πξνέβιεπε κε ηελ άθημε ησλ επηζθεπηψλ
ζηνλ Άγην Πέηξν ηελ παξνπζίαζε ηνπ ρψξνπ απφ ηελ μελαγφ θαη έπεηηα ηελ
παξαθνινχζεζε ελφο κέξνο ηνπ Βζπεξηλνχ. θνπφο δελ είλαη ην θάιεζκα γηα ηελ
κέζεμε ζην ζξεζθεπηηθφ πξνζθχλεκα, αιιά ε «παξαθνινχζεζε» ηνπ σο ζέακα.
Δ νπηηθή απηή είλαη αλακελφκελε αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ θνζκηθή ηδηφηεηα ηνπ
θνξέα πνπ δηνξγαλψλεη ηελ δξάζε, θαζψο σο θξαηηθή ππεξεζία πξεζβεχεη ηελ
εθθνζκίθεπζε, ελψ βιέπεη ηελ ζξεζθεία σο κηα πξάμε πνπ αλήθεη ζηελ ηδησηηθή
ζθαίξα. πλεπψο ην αίηεκα πνπ ζπγθξνηείηαη κέζα απφ απηήλ ηελ αλαθνίλσζε πξνο
ηνπο δεκφηεο είλαη ε κέζεμε ηνπο ζ‟ έλα θνζκηθφ πξνζθχλεκα «ηελ μελάγεζε» θαη ε
θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ σο έλα δεκφζην πνιηηηζηηθφ αγαζφ.
Βδψ ζεσξνχκε ηελ πνιηηηζηηθή απηή δξάζε πεξηζζφηεξν σο κηα απφπεηξα
εθκάζεζεο κηαο ηέρλεο ηεο θίλεζεο θαη νπηηθήο, ζην πσο δειαδή λα πεξηδηαβαίλεη
θαλείο ηνλ αζηηθφ ρψξν. Δ θίλεζε κέζα ζην ρψξν νηθνδνκεί ρσξηθέο αθεγήζεηο
κνξθέο αθεγεκαηηθήο θαηαλνήζεο (Φνπθψ,1990)
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Σαπηφρξνλα κε ην παξαπάλσ, κε ηελ πεηζαξρία ηνπ ζψκαηνο κέζσ ηεο γλψζεο
αλαδχεηαη θαη έλαο δεχηεξνο άμνλαο επηδηψμεσλ πνπ αθνξά ην δηαθχβεπκα ηεο
θπξηαξρίαο ζην πνιηηηθφ ζηεξέσκα. Μέζσ ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο
ην θείκελν απνηειεί θαη κηα δηαθήκηζε ηνπ έξγνπ πνπ πξνζθέξεη ν Αήκνο πξνο ηνπο
πνιίηεο ηηο πφιεο. Ο Αήκνο πξνβάιιεηαη σο θνξέαο πνπ εξγάδεηαη έκπξαθηα ζηελ
αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. ηελ αλαθνίλσζε δηαβάδνπκε :«..Ζ
μελάγεζε ζα πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζηελ πξφζθαηα αλαθαηληζκέλε απφ ην Γήκν
Ζξαθιείνπ Πχιε Παληνθξάηνξα θαη ζηνλ Δπηπξνκαρψλα Αγίνπ Αλδξέα, πεξίπαην ζην
Παξαιηαθφ Μέησπν θαη θαηάιεμε ζηνλ

Δνξηάδνληα Ναφ Αγίνπ Πέηξνπ ησλ

Γνκηληθαλψλ».Δ πξφηαζε απηή θαηά ηε γλψκε καο ζπληζηά κηα ζηξαηεγηθή
παξνπζίαζεο ηνπ Αήκνπ σο θνξέα πνπ: α) έρεη πινπνηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε θαη
ηελ αλάδεημε ησλ ζεκαληηθψλ ηνπφζεκσλ ηνπ Δξαθιείνπ. Αηεθδηθεί, ινηπφλ, ηελ
ζπκκεηνρή ζηελ αλάδεημε ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ, παξφιν πνπ αλαθέξακε θαη
πξνεγνπκέλσο ε επίζεκε θξαηηθή εθδνρή αλαθέξεη φηη ε απνθαηάζηαζε ηνπ
θηίζκαηνο έγηλε απφ ηελ ηνπηθή εθνξία.
7.8.Ζ θάζνδνο ησλ θνζκηθώλ πξνζθπλεηώλ
Σν απφγεπκα ηηο 29εο Ενπλίνπ ην 2011 θαη ψξα 6:30 πιήζνο πεξίπνπ 100
αηφκσλ

ζπλσζηίδεηαη

ζην

βφξεην

πεδνδξφκην

ηεο

Υαληφπνξηαο

(Πχιε

Παληνθξάηνξα), ζηέθνληαη ζην δξφκν παξεκπνδίδνληαο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
ηελ νκαιή δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ, ελψ κηα γπλαίθα κέζεο
ειηθίαο κε ζπνξ εκθάληζε θαη κε έλα παιηφ ηειεβφα ζην ρέξη αλεβαζκέλε ζην
ππεξπςσκέλν πεδνχιη χςνπο ελφο κέηξνπ ζηε πεξηνρή ηεο Υαληφπνξηαο πξνζπαζεί
λα βάιεη ζε ηάμε ην κεγάιν πιήζνο πνπ είρε ζπγθεληξσζεί πεξηκεηξηθά απφ απηήλ.
Δ ίδηα εκθαλψο αγρσκέλε πεξηεξγάδνληαλ ηνλ ηειεβφα πξνζπαζψληαο λα ηνλ βάιιεη
ζε ιεηηνπξγία ξίρλνληαο ηαπηφρξνλα, ακήραλεο θαη θνθηέο καηηέο ζην πιήζνο.
Έπεηηα απφ επαλεηιεκκέλεο αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο λα ιεηηνπξγήζεη ηνλ
ηειεβφα ε ηδία θψλαμε δπλαηά:«.. Σε πξνζνρή ζαο παξαθαιψ.. !!!Δ εδψ!! αο
παξαθαισ!1 Ολνκάδνκαη ε Γ. Υ θαη ζα είκαη ε μελαγφο ζηε πεξηήγεζεο καο απφ ζην
Βνξεηνδπηηθφ Τκήκα ησλ Δλεηηθψλ Τεηρψλ θαη κέρξη ηνλ ενξηάδνληα λαφ ηνπ
Αγίνπ Πέηξνπ ησλ Γνκηληθαλψλ . Δίζηε πνιχ πεξηζζφηεξνη απφ έρεηε δειψζεη !! Δίλαη
πνιχ επράξηζην γεγνλφο… φκσο δε κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε πξηλ ζπληνληζηνχκε….Ζ
μελάγεζε ζα μεθηλήζεη ζε 15 ιεπηά…»
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ηε δηάξθεηα ησλ 15 απηψλ ιεπηψλ ην πιήζνο απμήζεθε θαη άιιν. Ο θφζκνο
θαηαιάκβαλε φρη κφλν φιν ην βφξεην πεδνδξφκην πεξηκεηξηθά ηεο Πχιεο
Παληνθξάηνξα (Υαληφπνξηα), αιιά μερπλφηαλ κέρξη θαη ηελ άθξε ηνπ ζηελνχ
θεληξηθνχ δξφκνπ ζην χςνο ησλ θαλαξηψλ ηεο Υαληφπνξηαο. Δ ζπγθέληξσζε ηνπ
πιήζνπο ζηελ άθξε ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ θαη ε δηαξθήο θηλεηηθφηεηα ηνπ θφζκνπ
παξεκπφδηδαλ ηελ νκαιή θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ, ελψ, κάιηζηα ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο ππήξραλ ζχληνκνη ιεθηηθνί δηαπιεθηηζκνί πεξηεγεηψλ θαη νδεγψλ. Έηζη
γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο αιινδαπφο νδεγφο
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κνηνζπθιέηαο θαη πηζαλφλ εξγάηεο

αγαλαθηηζκέλνο απφ ην πιήζνο πνπ είρε ζπγθεληξσζεί ζηελ άθξε ηνπ θεληξηθνχ
δξφκνπ ηεο πεξηνρήο θψλαμε ζαζηηζκέλα πξνο ην ζπγθεληξσκέλν θφζκν κε ζπαζηά
ειιεληθά :«ξε παηδηά εζείο δνπιεηά δελ έρεηε ; ζηε Υαληφπνξηα θάλεηε ηνπξηζκφ ;;!!
έρεη θαλάξηα εδψ είλαη δξφκν !!!».
Γηα ηε πφιε ηνπ Δξάθιεηνπ ε πεξηνρή ηεο Υαληφπνξηαο είλαη θνκβηθφ ζεκείν
ζην νπνίν δηαζηαπξψλνληαη νη νδηθνί άμνλεο πνπ νδεγνχλ ζε πξννξηζκνχο εληφο θαη
εθηφο Δξαθιείνπ. Βίλαη, επίζεο, ε πεξηνρή πνπ ζηηο πξσηλέο ψξεο ζπγθεληξψλνληαη
νη αιινδαπνί κεηαλάζηεο πνπ αλαδεηνχλ κεξνθάκαην ζε ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο.
ηελ επίζεκε, φκσο, ηζηνξηνγξαθία ηνπ Δξαθιείνπ ε Υαληφπνξηα είλαη κηα απφ ηηο
ζσδφκελεο εηζφδνπο ηνπ κεζαησληθνχ Υάλδαθα. Μαδί κε

ελεηηθφ ηείρνο, ηνπο

πξνκαρψλεο θαη ηηο πχιεο ηνπ, ηνλ Άγην Πέηξν ησλ Ανκηληθαλψλ ην Άγην Μάξθν,
ηελ Ώγία Ώηθαηεξίλε ησλ ηλατηψλ, ην ελεηηθφ θξνχξην Κνχιε απνηεινχλ ηνπφζεκα
ηεο κεζαησληθήο θιεξνλνκηάο ηεο πφιεο. Γηα ηνπο δηνξγαλσηέο ηεο μελάγεζεο ηε
Αεκνηηθή αξρή ηνπ Δξαθιείνπ, ν ηφπνο ηεο Υαληφπνξηαο ζπληζηά ζεκείν εθθίλεζεο
ηνπ ππφ δηακφξθσζε πνιηηηζηηθνχ άμνλα, πνπ πεξηθιείεη, ηφζν ηζηνξηθά ηνπφζεκα,
φζν θαη

ζχγρξνλεο δνκέο

νη νπνίεο

πξνζδίδνπλ ζηε πφιε

εθθνζκηθεχκελν

ραξαθηήξα. ηα πξψηα, εληάζζνληαη ην ελεηηθά ηνίρνο, κε ηνπο πξνκαρψλεο θαη ηηο
πχιεο ηνπ, θαη ηελ αλαθαηληζκέλε θαη απνθαηεζηεκέλε Μνλή ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ησλ
Ανκηληθαλψλ. Σα δεχηεξα, πεξηιακβάλνπλ έξγα ηνπηνηέρλεζεο ηνπ ρψξνπ60,

ηα
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Δ πηζαλε εξκελεία πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο ελδπκαζίαο ηνπ, θαζψο θνξά
θφξκα πηηζηιηζκέλε απφ κπνγηέο ελψ ν ζπλνδεγφο θξαηνχζε ιεπθνχο θνπβάδεο)
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πξφθεηηαη λα κεηαζρεκαηίδνπλ ηε ππνβαζκηζκέλε ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο (μεθηλάεη απφ ηε

Υαληνπνξηα δηέξρεηαη ηελ πεξηνρή ηεο Πιαζηήξα πίζσ απφ ηελ φπνηα βξίζθεηαη ε ζπλνηθία ηεο Ώγίαο
Σξηάδαο( πεξηνρή ηνπ «Λάθθνπ») ζε
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νπνία είηε πξφθεηηαη γηα επηκειεκέλεο δελδξνθπηεχζεηο, είηε γηα ηε θαηαζθεπή
πνιηηηζκηθψλ δφκσλ, φπσο ε αλέγεξζε ηνπ πλεδξηαθνχ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ επί
ηεο νδνχ Πιαζηήξα.
Σν πξψην δεθάιεπην είρε παξέιζεη απφ ηελ δηνξία πνπ καο είρε δψζεη ε
μελαγφο σο ψξα εθθίλεζεο ηεο μελάγεζεο. Βπηθξαηεί έληνλνο ζπλσζηηζκφο ζην
πιήζνο. Ξεθηλψ ηψξα λα παξαηεξψ ηε ζχζηαζε ηνπ πιήζνπο. Με κηα πξψηε καηηά
δηαπίζησζα φηη πεξηιάκβαλε φιεο ηηο ειηθίεο θαη δπν θχισλ κε θπξίαξρν ηηο
γπλαίθεο. Δ θαηαγσγή κνπ απφ ηε πφιε κε βνήζεζε λα αλαγλσξίζσ πεξίπνπ 30
ζπληνπίηεο. Πξφθεηηαη γηα ηέσο ζπκθνηηεηέο απφ ην ηκήκα Εζηνξίαο- Ώξραηνινγίαο,
ζπγγεληθά πξφζσπα πνπ έρνπλ γπξίζεη απφ ηηο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ, ζπκκαζεηέο,
θαζεγεηέο, αξρηηέθηνλεο. Ώθνχ αληαιιάδσ έλα ζχληνκν ραηξεηηζκφ, ζπδεηάσ καδί
ηνπο γηα ην πνην ιφγν είραλ έξζεη εδψ. Δ πξψηε ζπλνκηιία πνπ είρα ήηαλ κε ηε
κεηέξα θάπνηαο ζπκκαζήηξηαο κνπ θαη ηε παξέα ηεο (3 γπλαίθεο θαη 2 άληξεο), ε
φπνηα κε εληφπηζε κέζα ζην πιήζνο θαη κε ξψηεζε γηα πνην ιφγν ήκνπλ κνλή κνπ
εθεί. Ώθνχ ηεο απάληεζα ζχληνκα φηη καδεχσ πιηθφ γηα ηε δηπισκαηηθή κνπ
εξγαζία, ηε ξψηεζα αλ ήηαλ πξψηε θνξά πνπ ζπκκεηείρε ζηε μελάγεζε. Δ ίδηα
επδηάζεηε κνπ απάληεζε φηη είρε αθνχζεη ηε πξνεγνχκελε κέξα γηα ηε μελάγεζε απφ
κηα γλσζηή ηεο πνπ εξγάδεηαη ζην δήκν. Θέιεζε λα παξεπξεζεί ζηε μελάγεζε γηα λα
θάλεη θάηη «δηαθνξεηηθφ» ζην ξεπφ ηεο:
«Έρσ θνπξαζηεί απηέο ηηο κέξεο θαη ζην λνζνθνκείν (ηφπνο εξγαζίαο ) θαη κε ην
γάκν ηεο θφξεο κνπ. Σψξα είλαη ψξα γηα μεθνχξαζε... Καηεβήθακε εδψ κε ηνλ άληξα
κνπ ηε θφξε κνπ θαη ηελ νηθνγέλεηα ηεο μαδέιθε κνπ λα πεξπαηήζνπκε ιίγν εδψ..λα
πάκε θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ Απφζηνισλ ζην Μνλή ησλ Γνκηληθαλψλ..ε μελαγφο
είλαη αξραηνιφγνο θαη ζα καο πεη γηα «άγλσζηε ηζηνξία ηεο πφιεο». Απηά δε ηα
μέξεη φινο ν θφζκνο..».
Δ ηζηνξηθή θαη ε ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ θηίζκαηνο δελ απνθιείνληαη θαη
δελ ηεξαξρνχληαη ζπλππάξρνπλ δηαιεθηηθά. Ο Άγηνο Πέηξνο εκπιέθεηαη ζε έλα ηαμίδη
αλαςπρήο ζε έλα πλεπκαηηθφ ηαμίδη θαη ζε έλα ηαμίδη γλψζε. Ώλάινγα λνήκαηα
αλαδχνληαη θαη ζηελ αθήγεζε ηεο εμαδέιθε ηεο. Ο αξραηνινγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ
ηφπνπ ζπλππάξρεη κε ην ζξεζθεπηηθφ. Δ ζρέζε απηή ζθξαγίδεηαη κε πξνζσπηθέο
εκπεηξίεο, ηε ζπλήζεηα ηεο λα επηζθέπηεηαη παιαηέο εθθιεζίεο ζην ηφπν θαηαγσγήο
ηεο: «έρσ αθνχζεη φηη είλαη πνιχ παιηά εθθιεζία βελεηηθή, ηελ αλαζηειψζαλ γηα
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πνιιά ρξφληα.. πέξζη ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά..!!αιιά δελ κπνξνχζα λα πάσ θαη
ζην ρσξηφ καο ζην Οξνπέδην έρνπκε πνιχ παιηέο εθθιεζηέο.. θαη κνπ αξέζεη λα
πεγαίλσ...». Γηα ηελ ίδηα ε παιαηφηεηα ηνπ θηίζκαηνο παξαπέκπεη ζην εμηδαληθεπκέλν
θαη νπζηαζηηθνπνηεκέλν παξειζφλ πνπ πξνεθηείλεηαη θαη πξνζδίδεη λφεκα ζην παξφλ
…. Ο Θεφο είλαη παληνχ..γηα νπνίν πηζηεχεη. .δε παίδεη ζεκαζία ρψξνο ….απιψο.. ε.!
πψο λα ην θάλνπκε βξε παηδί κνπ.. ζηε παιηά εθθιεζία ε αηκφζθαηξα είλαη αιιηψο..
ληψζεηο θνληά ζηε παξάδνζε ηνπ ηφπνπ».
ξα 7:50 κ.κ. Δ πνξεία ησλ ληφπησλ πεξηεγεηψλ μεθηλάεη λα θαηεθνξίδεη πξνο
ηελ νδφ Πιαζηήξα. Δ ζπγθεθξηκέλε μελάγεζε απνηεινχζε ηελ ηξίηε θαηά ζεηξά
πεξηήγεζε ζηα ηείρε, ηεο νπνίαο ε δηαδξνκή είρε αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα θαηαιήμεη
ζην Βνξηάδνληα Ναφ Ώγίνπ Πέηξνπ / Παχινπ ηεο αλαπαιαησκέλεο εθθιεζηάο ε
νπνία θαηά ηελ ελεηνθξαηία απνηεινχζε θαζνιηθφ ηεο ηάγκαηνο ηνλ Ανκηληθαλψλ
αθηεξσκέλν ζηνλ Άγην Πέηξν ηεο ΐεξφλαο. Δ πξψηε ζηάζε γίλεηαη ζηνλ πξνκαρψλα
ηνπ Ώγίνπ Ώλδξέα. ηνλ ρψξν επηθξαηεί εζπρία γηα λα κηιήζεη ε μελαγφο . Πξψηνπ
μεθηλήζεη λα μεδηπιψλεη ηνλ κίην ηεο ηζηνξίαο ηνπ Υάλδαθα, ε μελαγφο επηζεκαίλεη
ζηνπο επηζθέπηεο ην κέγεζνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αήκνπ πξνο ηνπο δεκφηεο ηεο πφιεο
κε ηελ νξγάλσζε απφ ηνλ θξαηηθφ θνξέα ησλ δσξεάλ μελαγήζεσλ: Με ηα ιφγηα ηεο
ίδηαο :« ..ζε ε επνρή ηεο θξίζεο είλαη κηα επθαηξία γηα επηζηξνθή ζην έλδνμν παξειζφλ
ηηο ξίδεο καο …ηα κλεκεία καο αθφκα θαη αλ απηά είλαη έξγα θαηαθηεηψλ. Τα
κλεκεία

δελ αλήθνπλ ζε ιανχο είλαη γηα φινπο». Έλαο εχζσκνο αζπξνκάιιεο

γελεηφθνξνο θχξηνο, γχξσ ζηα εμήληα δεηάεη απφ ηε μελαγφ λα ηνπ δνζεί ν ιφγνο. Δ
μελαγφο ρακνγειάζεη ακήραλα θαη παξαδίδεη δηζηαθηηθά ηνλ ηειεβφα ζηνλ θχξην.
Με βξνληεξή θσλή μεθηλά λα αθεγείηαη γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ ζπλέηεηλαλ
ζηνλ αθαληζκφ ησλ αξραηνηήησλ ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο: «πληνπίηεο –θσλάδεη- ζε απηφ
ην ηφπν πνπ βξηζθφκαζηε ηψξα έρνπλ δηαπξαρζεί νη κεγαιχηεξεο απζαηξεζίεο θαη
θαηαπαηήζεηο ηεο ηζηνξίαο. Σείρε γθξεκίζηεθαλ γηα λα αλνηρζνχλ δξφκνη απζαίξεηα
νηθήκαηα θαηέθιηζαλ ηε παξαιηαθή κλεκεία ιεηηνπξγνχλ σο εθθιεζίεο ε ηζηνξία
παξαπνηείηαη κε ηηο επινγίεο ηνπ Γήκνπ»…».
Σε ζηηγκή απηή έθξηλα λα απνζπξζψ πξνο ηα πίζσ πξνο ψζηε λα έρσ γεληθή
επνπηεία ηνπ ζπκβάληνο. Μηα γπλαίθα πνπ βξηζθφηαλ δίπια κνπ δηακαξηχξεηαη θαη
θσλάδεη δπλαηά: δελ ζέινπκε λα καο ιεο γηα πνιηηηθά ήξζακε λα αθνχζνπκε ηελ
ηζηνξία. Οη θσλέο δηακαξηπξίεο πχθλσλαλ. Σψξα γχξσ ζηα δεθαπέληε άηνκα
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αξρίδνπλ λα δπζαλαζρεηνχλ θαη λα ηνλ θαηεγνξνχλ γηα πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο. Δ
μελαγφο ηνπ δεηάεη λα ζηακαηήζεη, θαζψο ην πξφγξακκα ηεο μελάγεζε έβγαηλε εθηφο
ρξφλνπ. Δ ψξα είλαη 8 θαη 15 κ.κ θαηεπζπλφκαζηε πξνο ηνλ πξνκαρψλα απηνλάξα.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο απαληψ έλα ζπγγεληθφ κνπ πξφζσπν ην νπνίν
απνπζίαδε γηα θαηξφ ζην εμσηεξηθφ. ηαλ ηνλ ξψηεζα ηη ήξζε λα θάλεη ζηελ
μελάγεζε εθείλνο κνπ απάληεζε γειψληαο ζαξθαζηηθά, φηη είρε ήξζε λα δεη «ηελ
ηεξά νδφ ηνπ Γεκάξρνπ!!.» 61Σε ζηηγκή απηή έλαο άλδξαο βξηζθφηαλ παξαπιήζηα καο
ιέεη θνθηά θαη κε απζηεξφ βιέκκα; «..Απηφο έθαλε έξγν γηα ην ηφπν καο γηάληα ην
εγειάηε; θαιχηεξνη είλαη νη θάξα ησλ Παπαληξένπ θαη νη Καξακαλιήδεο;».Δ
παξεκβνιή ηνπ ζηε ζπδήηεζε καο κνπ έδσζε ην έλαπζκα λα ηνλ ξσηήζσ γηα πνηνλ
ιφγν ήηαλ εθεί. Ο άλδξαο κε θνηηάεη θαρχπνπηα θαη κε ξσηάεη θνθηά: «.. θνληφ
δεκνζηνγξαθίλα είζαη γηάληα θνξείο ηε κεραλάξα ζην ιαηκφ ζνπ;». Ώθνχ ηνπ απαληψ
ζχληνκα, φηη

θάλσ κηα θνηηεηηθή

εξγαζία γηα ηνλ Άγην Πέηξν ε ζηάζε ηνπ

κεηαιιάζζεηαη. Ο ειηθησκέλνο άλδξαο κνπ απαληά, αθνχ πξψηα κε ξσηά γηα ηελ
θαηαγσγή κνπ:« Άθνπ λα ζνπ πσ θνπειηά κνπ .. εκείο εδψ ζην Ζξάθιεην έρνκε καθξά
ηζηνξία… θξαηνχκε απφ ηνπο Μηλσίηεο! …. είκαζηε δπλαηή θάξα ..αληέμακε!! θαη
ζηνπο ελεηνχο θαη ηνχξθν γηαηί πηζηεχακε ζην ζεφ ,ήκαζηαλ κνληαζκέλνη …Απηφ δα
πνπ ζέισ λα πσ είλαη γηαηί μέξακε ηελ ηζηνξία καο. Γηα λα αληέμνκε δε ..αλ αληέμνκε
ηνπο Γ.Ν.Σ ηα κλεκφληα, ηνπο Δπξσπαίνπο πξέπεη λα μέξνκε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ
καο. ...θαη ησλ κλεκείσλ καο.. Δγψ ήξζα λα θάλσ κηα βφιηα κε ηε θεξά κνπ… ζηα
ηείρε λα αθνχζνπκε ηελ ηζηνξία θαη λα πάκε λα αλάςνπκε θαη έλα θεξί ζηνπο Άγηνπο
».
7.8.1Ζ άθημε ζηνλ Άγην Πέηξν ησλ Γνκηληθαλώλ
ηηο 8:30 ε μελάγεζε θαηαιήγεη ζην ρψξν ηεο Μνλήο ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ
Ανκηληθαλψλ. Σν πιήζνο δείρλεη ελζνπζηαζκέλν. Μέζα ζην θφζκν αθνχο ζρφιηα
φπσο: «Ση σξαία εθθιεζία πνπ έρεη γίλεη!», «Απηφ ην θηήξην ηξάβεμε ηνλ Γνιγνζά
φκσο άμηδε». Δ πφξηα απφ ζπξκαηφπιεγκα πνπ γηα έλα πεξίπνπ ρξφλν ήηαλ θιεηζηή
πξνο ην θνηλφ ήηαλ ηψξα αλνηθηή. Ο ρψξνο είλαη θσηαγσγεκέλνο κε θνξεηνχο
πξνβνιείο, ελψ ςαικσδίεο αθνχγνληαη δπλαηά ζηα θνξεηά κεγάθσλα πνπ έρνπλ
ηνπνζεηεζεί ζηνλ πξναχιην ρψξν. Ο Βζπεξηλφο έρεη ήδε αξρίζεη. Σν πιήζνο
εηζέξρεηαη πξνζεθηηθά κε αξγφ ξπζκφ ζην πξναχιην ρψξν ηνπ λανχ, εμαηηίαο θαη ηνπ
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αλσκάινπ ηνπ εδάθνπο, αιιά θαη ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαλ
δηαζθνξπηζκέλα ζην ρψξν. ην πεξίβνιν απαληνχλ θαη πάιη νη γξαθηθέο κνξθέο πνπ
ζπλαληάο ζε θάζε λαφ ηζηγγάλνπο, κηθξνπσιεηέο θαη νη επαίηεο. Ώπηφ, σζηφζν, πνπ
ζπάληα ζπλαληάο είλαη θπιαθέο αξραηνηήησλ νη νπνίνη θξαηψληαο αζχξκαηνπο
ελδνεπηθνηλσλίαο επέβιεπαλ ηε πξνζέιεπζε ηνπ θφζκν, ελψ ηαπηφρξνλα απαγφξεπαλ
ηελ έιεπζε ηνπ θφζκνπ ζηνλ ρψξν ηεο αλαζθαθήο. Έλαο άλδξαο-θχιαθαο πνπ
βξηζθφηαλ κπξνζηά ζηελ βφξεηα πφξηα θάλεη λεχκα ζηε μελαγφ λα καο θαζνδεγήζεη
πξνο ηελ δπηηθή είζνδν θαη λα καο απνκαθξχλεη φρη απφ δπν βφξεηεο εηζφδνπο. Βθ
ησλ πζηέξσλ κάζακε φηη νη βφξεηεο πχιεο είραλ νξηζζεί σο νη πφξηεο εμφδνπ απφ ηνλ
λαφ, ελψ ε δπηηθή πχιε σο ηελ θεληξηθή είζνδν. Ο θφζκνο πνξεχεηαη θαζνδηθά πξνο
ηε δπηηθή είζνδν. Βθεί ήδε έρεη ζρεκαηηζηεί νπξά πξνζθπλεηψλ πνπ αλακέλνπλ
θαξηεξηθά λα πξνζθπλήζνπλ ηελ εηθφλα ησλ ενξηαδφλησλ Ώγίσλ ηνπ Πέηξνπ θαη
Παχινπ, ε φπνηα είρε ηνπνζεηεζεί δεμηά ηεο δπηηθήο πχιεο πάλσ ζε έλα θαβαιέην
ζηνιηζκέλε κε άλζε. Αίπια απφ ηελ εηθφλα βξηζθφηαλ έλα εθθιεζηαζηηθφ κεηαιιηθφ
έπηπιν, ζην νπνίν νη πηζηνί αθήλαλ σο ηάκαηα κεγάιεο ιακπάδεο. ηέθνκαη ιίγν
πίζσ απφ ηελ εηθφλα θαη παξαηεξψ ην ηειεηνπξγηθφ ηνπ πξνζθπλήκαηνο. Οη
πεξηζζφηεξνη πξνζθπλεηέο πεξηνξίδνληαη ζε έλα ζηαπξνθφπεκα θαη αζπαζκφ ηεο
εηθφλαο. Οξηζκέλεο πην ειηθησκέλεο γπλαίθεο ζηακαηνχλ

θαη ςειιίδνπλ κηα

πξνζεπρή.
Ώθνχ αζθήζνπλ ηελ νξζφδνμεο απηέο ιαηξεπηηθέο πξαθηηθέο ζηε ζπλέρεηα,
θαηεβαίλνπλ ηξία μχιηλα ζθαινπάηηα θαη

εηζέξρνληαη ζηνλ

θπξίσο ρψξν ηνπ

θηίζκαηνο. Βθεί ζπλσζηίδνληαη θαη πάιη ζε κηα ζεηξά πεξηκέλνληαο λα πάξνπλ θεξί
λα ην αλάςνπλ θαη λα πξνζθπλήζνπλ ηελ εηθφλα ησλ Ώπνζηφισλ θαη ηεο Θενηφθνπ
πνπ έρνπλ εθηεζεί πξνο πξνζθχλεκα. Σα θεξηά είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε έλαλ
απηνζρέδην θνξεηφ μχιηλν πάγθν. Αίπια ζε απηά βξίζθεηαη κηα ραξηφθνπηα, ε νπνία
ρξεζηκνπνηείηαη σο παγθάξη κέζα ζην νπνίν ξίρλνπλ ην νβνιφ ηνπο νη πηζηνί. Σελ
δηαδηθαζία επνπηεχνπλ δπν άληξεο ηεο ελνξίαο, νη νπνίνη έρνπλ ηνπνζεηήζεη ηα
θαζίζκαηα ηνπο πάλσ ζηνπο παινπίλαθεο πνπ αλαδεηθλχνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηηο
ελεηηθέο ηαθέο. Έλαο απφ απηνχο κάιηζηα έρεη ηνπνζεηήζεη κηα ζθηζκέλε ραξηφθνπηα
ηελ νπνία έρεη θαιχςεη εληειψο θαη θξχβεη ηελ ζέαζε ηνπ θνηλνχ ζηελ επηθάλεηα ηεο
ελεηηθήο ηαθήο. Δ παξαπάλσ δηαδξνκή αθνινπζείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ
εηζέξρνληαη ζην ρψξν. Έπεηηα δηαζθνξπίδνληαη: Κάπνηνη θαηεπζχλνληαη πξνο ηηο
γπλαίθεο ηεο ελνξίαο θαη ηνπο αθήλνπλ ηελ αξηνθιαζία ή ην πξφζθνξν πνπ θξαηνχλ.
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Δ πιεηνςεθία ηνπ θφζκνπ αλαδεηά λα ηαθηνπνηεζεί ζε έλα απφ ηα ιηγνζηά ειεχζεξα
θαζίζκαηα.
Δ ιεηηνπξγία έρεη ήδε μεθηλήζεη θαη ε ρνξσδία ήδε ςάιεη. Παξφια απηά έλα
έληνλν ζνχζνπξν ππεξηζρχεη ζην ρψξν κε ηελ πξνζνρή ησλ παξεπξηζθνκέλσλ λα
εζηηάδεη ζηελ φςε ηνπ θηεξίνπ θαη ηα ιηζφγιππηα πνπ είλαη εθηεζεηκέλα εληφο ηνπ
θηεξίνπ. Κάπνηνη κάιηζηα ζεθψλνληαη απφ ηα θαζίζκαηα ηνπο πεξηεξγάδνληαη ην
ρψξν θαη βγάδνπλ θσηνγξαθίεο. Δ θηλεηηθφηεηα, ε θαζαξία θαη ην θιαο ησλ
θσηνγξαθηψλ πξνθαινχλ ηνλ εθλεπξηζκφ ηνπ ρνξνχ ησλ ςαιηψλ, αιιά θαη ησλ
εθπξφζσπσλ ηεο ελνξίαο πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν. Δ ελφριεζε επηδεηθλχεηαη κε
ιεθηηθά, κε κηα απζηεξή βιεκαηηθή επαθή πξνο ηνπο πξνζθπλεηέο πνπ
θσηνγξαθίδνπλ. Δ θαζαξία ζηακαηά, φηαλ πνκπή κε ηέζζεξηο ηεξσκέλνπο
ςάιινληαο θαη ιηβαλίδνληαο εμέξρεηαη απφ ην Εεξφ βήκα θαη θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ
δηαδξφκνπ πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί απφ ηα θαζίζκαηα ησλ πηζηψλ. Σν πιήζνο ηψξα
ζεθψλεηαη απφ ηα θαζίζκαηα θαη ζηέθεηαη φξζην ζε ζηάζε πξνζεπρήο, αθφκα θαη
κηθξά παηδηά. Βπηθξαηεί απφιπηε εζπρία ην κφλν πνπ αθνχγεηαη ηψξα ζην ρψξν
είλαη ςαικσδίεο. Μεηά απφ ηξία ιεπηά νη ηεξσκέλνη θαηεπζχλνληαη πξνο ην ηεξφ
βήκα. Κάπνηνη απφ ην θφζκν πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ρψξν ηψξα βγαίλνπλ ζηνλ
πξναχιην ρψξν .Θεψξεζα φηη ε ιεηηνπξγία πηζαλφλ ηειείσζε, φπνηε αθνινχζεζα θαη
εγψ ηελ έμνδν.
ην πξναχιην ηνπ ρψξνπ βξηζθφηαλ γχξσ ζηα 40 άηνκα δηαζθνξπηζκέλα ζε
παξέεο.

Μπξνζηά

απφ

ηελ

βνξεηναλαηνιηθή

είζνδν

ηνπ

θηεξίνπ

ήηαλ

ζπγθεληξσκέλνη νη αξραηνιφγνη απφ ηε 13ε Β.ΐ.Ώ θαη αξρηηέθηνλεο απφ ηνλ Αήκν,
πνπ πεξηκέλνπλ λα νινθιεξσζεί ε ιεηηνπξγηά γηα λα πάξνπλ θαη απηνί ην ιφγν
ζχκθσλα κε ην νξγαλφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ. Παίξλσ ζάξξνο θαη ηνπο ξσηάσ
πνηέ ζα μεθηλήζνπλ νη νκηιίεο. Μηα απφ ηηο αξραηνιφγνπο κνπ απαληά φηη πξέπεη λα
πεξηκέλνπλ λα ηειεηψζνπλ νη παπάδεο. Δ ίδηα κνπ αλαθέξεη φηη ζπκθψλα κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ, νη νκηιίεο είραλ θαζπζηεξήζεη.
Βλ ησ κεηαμχ απφ ηα κηθξφθσλα ηεο εθθιεζηάο γίλεηαη παχζε. Οη
αξραηνιφγνη εηνηκάδνληαη λα κπνπλ κέζα. ηακαηνχλ, σζηφζν, θαζψο νη ηεξείο
παίξλνπλ ην κηθξφθσλν γηα ην θήξπγκα. Σν θήξπγκα, πνπ είρε δηάξθεηα πεξίπνπ 15
ιεπηά θαηέιεγε ζηελ αλάπηπμε

κηαο εζληθηζηηθήο ξεηνξηθήο ε νπνία είρε σο

θεληξηθή ηδέα ηελ ζπζπείξσζε ηνπ ειιήλσλ ρξηζηηαλώλ, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ
ηηο θαηξνζθνπηθέο δπλάκεηο ηεο Αχζεο.
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Μεηά ην ηέινο ηνπ θεξχγκαηνο ην πιήζνο θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ έμνδν.
ρεκαηίδεηαη κηα νπξά πξνζθπλεηψλ ζηελ βφξεηα είζνδν, νη νπνίνη θαη πεξηκέλνπλ
λα πάξνπλ άξην θαη αληίδσξν πνπ κνηξάδεηαη απφ δπν γπλαίθεο ηεο ελνξίαο.
ην εζσηεξηθφ ηψξα ηνπ θηίζκαηνο δπν άλδξεο εηνηκάδνπλ ην ρψξν γηα ηελ
παξνπζίαζε ησλ δπν νκηιηψλ κε ζέκα, ε πξψηε, ηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο θαη
ηεο αξραηνινγίαο ηνπ ρψξνπ θαη ε δεχηεξε, ηελ παξνπζίαζε ησλ παξεκβάζεσλ ζηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ λανχ απφ ηνλ Αήκν Δξαθιείνπ. Έλα παξαβάλ ηνπνζεηήζεθε
ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά

κπξνζηά απφ ην ηεξφ,

ην νπνίν ζα εμππεξεηνχζε ηελ

πξνβνιή ησλ δηαθσληψλ. Μπξνζηά απφ απηφ κεηαθέξζεθε έλα ζηελφκαθξν ηξαπέδη
κε ηξεηο θαξέθιεο νη νπνίεο ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη απαηηνπκέλε
νπηηθή επαθή κε ην θνηλφ.
ξα 10:00, ν ρψξνο ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ είλαη θαη πάιη γεκάηνο απφ πιήζνο,
ελψ δελ ππάξρεη θαλέλα ειεχζεξν θάζηζκα απφ ηηο 100 θαξέθιεο πνπ βξίζθνληαη
κέζα ζηνλ ρψξν. Κάπνηνη παξεπξηζθφκελνη παξακέλνπλ φξζηνη, ελψ άιινη θάζνληαη
ζην δάπεδν.
Οη νκηιεηέο έρνπλ ήδε ηαθηνπνηεζεί ζηνλ θεληξηθφ ηξαπέδη, Ο πξνηδέθηνξαο
έρεη ήδε κπεη ζε ιεηηνπξγία θαη ηα θσηά θιίλνπλ. Σν ιφγν παίξλνπλ πξψηα νη
νκηιεηέο ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ δπν νκηιίεο: ε
πξψηε κε ζέκα ηελ ηζηνξία ηεο Μνλήο ησλ Ώγίσλ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθάλσλ θαη ε
δεχηεξε ζηα απνηειέζκαηα ησλ πξφζθαησλ αλαζθαθηθψλ δεδνκέλσλ ζην ρψξν απφ
ηηο έξεπλεο πνπ πινπνίεζε ε 13ήο Β ΐ.Ώ. Οη νκηιίεο δηήξθεζαλ κηζή ψξα θαη
πξνέβαιιαλ ηελ επίζεκε αθαδεκατθή εξκελεία ηνπ ρψξνπ.
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Κεθάιαην 80
8. Ζ δηεθδίθεζε ηνπ ρώξνπ κέζα από ηνλ ιόγσ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ
Θέηνληαο ζην επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηελ αληηπαξάζεζε
δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ πνπ εθθξάζηεθαλ γηα ηελ ιεηηνπξγηθή ρξήζε πνπ ζα
έπξεπε λα ιάβεη ην θηεξηαθφ θέιπθνο ηεο θαζνιηθήο κνλήο Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ
Ανκηληθαλψλ δηαπηζηψλεηαη φηη έλα εμαηξεηηθά ακθηιεγφκελν δήηεκα ηεο δηαθσλίαο
κεηαμχ εθθιεζηαζηηθνχ θαη θξαηηθνχ θνξέα απνηειεί ε ηαπηφηεηα ηνπ ρψξνπ. Δ
Καπηαηδφγινπ( 2001 ) έρεη ππνζηεξίμεη φηη ε ηδέα ελφο ρψξνπ δελ κπνξεί λα ππάξμεη
ελ απνπζία θάπνηνπ «Άιινπ». Οη ζπλαθείο έλλνηεο ηηο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ ηφπνπ
δηακνξθψλεηαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αληίζεζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο, ε νπνία
ζεκειηψλεηαη ζην παξειζφλ. ηε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο έξεπλαο ην παξειζφλ
αλαθεξφηαλ ζπρλά ζηηο αθεγήζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ην νπνίν
ρξεζηκνπνηνχληαλ επηιεθηηθά γηα λα ζηεξίμεη ή λα απνδπλακψζεη ηηο ζέζε ησλ
άιισλ.
8.1.Ο Λόγνο ηεο Δθθιεζίαο
ηελ ζχληνκε αθήγεζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Βθθιεζίαο ν Άγηνο Πέηξνο
ζπληζηά πξσηίζησο έλα ηφπν πνπ νθείιεη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ ηνπ
Δξαθιείνπ. Γηα ηνλ ίδην ν Άγηνο Πέηξνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη. απφ ηελ πφιε ηνπ
Δξαθιείνπ. Δ επηινγή ηνπ ξήκαηνο «ρξεζηκνπνηψ» παξαπέκπεη ζηελ αληίιεςε ηνπ
θηίζκαηνο σο αμηνπνηήζηκν αγαζφ κηαο νξηνζεηεκέλεο αξρηθά θνηλφηεηαο. Οη
ηδηφηεηεο πνπ απνδίδνληαη ζην θηίζκα αθνινπζνχλ ηελ εμήο ζεηξά: 1) ηφπνο ιαηξείαο,
β)πνιηηηζηηθφο ρψξνο, εθθιεζηαζηηθφο ρψξνο, ζπλεδξηαθφο ρψξνο. Οη πξψηεο δπν
ηδηφηεηεο ηεξαξρνχληαη κε ηε ρξήζε αξηζκεηηθψλ επηξξεκάησλ:«.. Να ρξεζηκνπνηείηαη
πξψηα απφ φια ζαλ ηφπνο ιαηξείαο θαη λα κε ράζεη ην ραξαθηήξα ηνπ απηφλ..».
Αεχηεξνλ λα ρξεζηκνπνηείηαη σο πνιηηηζηηθφο ηφπνο:« φζνη ζέινπλ λα έξζνπλ λα ην
βιέπνπλ λα ην βιέπνπλ..εε..λα είλαη ρξήζηκνο ζε πεξηπηψζεηο έρηαρηεο ».
ηα ιεγφκελα ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ εθπξνζψπνπ ε« πνιηηηζηηθή» ηδηφηεηα
βξίζθεηαη ζην κέζνλ δπν εθθιεζηαζηηθψλ ρξήζεσλ. Δ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο σο
δεχηεξε, ηεθκεξηψλεη ηελ ηζρχ ηεο πξψηεο ρξήζεο ηνπ θηίζκαηνο σο ηφπν ιαηξείαο.
Σεθκεξηψλεη επίζεο

ην αίηεκα ηεο Ώξρηεπηζθνπήο

γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ σο
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νξζφδνμν ζπλεδξηαθφ θέληξν, κηα ρξήζε πνπ απνθιείζηεθε απφ ηελ Ώξραηνινγία κε
ην επηρείξεκα ηεο θζνξάο ηνπ ρψξνπ. Υξεζηκνπνηεί ην επίζεην «έθηαθηεο», γηα λα
κεηξηάζεη ηε νηθεηνπνίεζε ηνπ θηίζκαηνο. πκθψλα κε ηα ινγία ηνπ ίδηνπ:
«.. Να είλαη ρξήζηκε λα είλαη ρξήζηκν κέξνο γηα ηε πφιε ,γηα ην
Ζξάθιεην

γεληθά. Να ρξεζηκνπνηείηαη πξψηα απφ φια ζαλ ηφπνο

ιαηξείαο θαη λα κε ράζεη ην ραξαθηήξα ηνπ απηφλ. Γεχηεξνλ λα
ρξεζηκνπνηείηαη σο πνιηηηζηηθφο ηφπνο φζνη ζέινπλ λα έξζνπλ λα ην
βιέπνπλ λα ην βιέπνπλ..εε..λα είλαη ρξήζηκνο ζε πεξηπηψζεηο έρηαρηεο
φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ζε έλα ζπλέδξην

λα καδεπηνχλ νη

άλζξσπνη εθεί ..!εθεί δειαδή βιέπσ ηελ αλάγθε απηφο ν ηφπνο λα
κπεη ζηελ .. ζηηο αλάγθεο ηνπ ηφπνπ

ζηηο αλάγθεο ησλ

αλζξψπσλ(…..)Οη άλζξσπνη ηνλ αγαπνχλ ην ηφπν απηφ θαη ν λαφο
λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ζηελ αγάπε ησλ αλζξψπσλ απηνί ην
ζέινπλ λα είλαη ζξεζθεπηηθφο ηφπνο λα είλαη ηνλ ζέινπλ αλ είλαη
πνιηηηζηηθφο ηφπνο λα είλαη ..»
ηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ ε ζρέζε κε ην ηζηνξηθφ παξειζφλ δηακεζνιαβείηαη απφ
ηελ αληηκαρία ηεο Ώξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο Βθθιεζίαο. Οη ηδηφηεηεο πνπ
επηηξέπνληαη ζην θηίζκα ηαμηλνκνχληαη ηεξαξρηθά. ηε θνξπθή βξίζθεηαη ε ρξήζε
σο ηφπνο ιαηξείαο, αθνινπζεί ν πνιηηηζηηθφο ρψξνο. Οη δπν ηδηφηεηεο ηεξαξρνχληαη
κε ηε ρξήζε αξηζκεηηθψλ επηξξεκάησλ. Ο πνιηηηζηηθφο ρψξνο παξνπζηάδεηαη ζαλ
κηα παξαρψξεζε ηεο Βθθιεζηάο πξνο ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ

πνιηηψλ ηνπ

Δξαθιείνπ.
Σαπηφρξνλα, φκσο ηεθκεξηψλεη ην αίηεκα ηεο ΕΏΚ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ
σο νξζφδνμν ζπλεδξηαθφ θέληξν, κηα ρξήζε πνπ απνθιείζηεθε απφ ηελ Ώξραηνινγία
κε ην επηρείξεκα ηεο θζνξάο ηνπ ρψξνπ.
Δ αλαίξεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κνπζεηαθνχ ρψξνπ κε ηηο απαγνξεχζεηο
επαλέξρεηαη θαη αληηπαξαηίζεηαη ζε απαληήζεηο, ζηηο φπνηεο ην κλεκείν απνηειεί έλα
ζξεζθεπηηθφ νηθείν γηα ηνπο πηζηνχο ρψξν φπνπ νη θάηνηθνη ηεο πφιεο αγαπνχλ λα
πεγαίλνπλ:
«Οη άλζξσπνη απφ φηη είδα ζηε πξάμε ην αγαπνχλ ην κέξνο θαη ην πεξηβάιινπλ
κε πνιχ αγάπε φηαλ θάλνπκε ηηο αθνινπζίεο απηέο ηηε γηνξηέο έξρνληαη πνιχ μέξσ φηη
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ρξφληα θαη ρξφληα φηη επί δεθαεηίεο έιεγαλ πφηε ζα ηειεηψζεη πνηέ ζα ηειεηψζεη..απηφ
έρσ αληηιεθζεί».
ηαλ, σζηφζν, ηνλ ξσηήζακε, αλ ν ρψξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
κνπζείν εθείλνο αξλείηαη ηε ρξήζε απηή. Γηα λα ηεθκεξηψζεη ηελ ζέζε ηνπ
θαηαθεχγεη ζην λνκηθφ επηρείξεκα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θηίζκαηνο απφ ηελ ηνπηθή
ελνξία ηνπ Άγηνπ Αεκήηξηνπ.
«Δκείο δε ην επηηξέπνπκε απηφ κπνξνχζακε λα πνχκε αη

παξαηάηε καο ..αιιά

ζπλεξγαδφκαζηε θαιά θάλνπκε δε ζέινπκε λα είκαζηε ζθιεξνί. Ο λαφο είλαη ηεο
εθθιεζηάο ζπλεξγαδφκαζηε κε ηελ αξραηνινγία.»
Μέζα απφ ηελ αθήγεζε ηνπ θπξίαξρνο αληίπαινο αλαδχεηαη ε αξραηνινγία ε νπνία
πξνβάιιεη ηελ ηδέα ηεο κνπζεηνπνηήζεο ηνπ θηίζκαηνο, θαζπζηεξεί ηελ απφδνζε ηνπ
θηίζκαηνο ζην θνηλφ.
8.2Δπηιεθηηθή ρξήζε ηεο Ηζηνξίαο
Γηα ηνλ αλψηαην εθθιεζηαζηηθφ εθπξφζσπν ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ σο ηφπν
ιαηξείαο ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ δηάξθεηα ηεο ζην ρξφλν θαη ην ρψξν. Δ δηεθδίθεζε
ηεο ηδηφηεηαο άιινηε γίλεηαη κε ηελ πξνβνιή ηεο επίζεκεο ηζηνξίαο ,άιινηε κε ηελ
απνζηψπεζε ηεο θαη ηελ παξάζεζε ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο ηνπ θνηλσληθνχ
ρξφλνπ.
ην εξψηεκα καο «απφ πφηε ππάξρεη εθεί ε ιαηξεία ηνπ Άγηνπ Παχινπ θαη
Πέηξνπ, ησλ απνζηφισλ» ν εξσηψκελνο απνθεχγεη λα απαληήζεη κε φξνπο ηεο
επίζεκεο ηζηνξίαο θαη καο παξαπέκπεη ζηε αλαδήηεζε ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ζην
ιήκκα θάπνηαο εγθπθινπαίδεηαο. Ώληίζεηα, επηιέγεη λα καο αλαθέξεη ηηο γλψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην ζχγρξνλν παξφλ ηνπ κλεκείνπ: Γηα ηνλ ίδην

ην παξφλ ηνπ

θηίζκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ ηνπ ηφπνπ:« …. Αιιά μέξσ φηη
ηα ηειεπηαία δπν ρξφληα πνπ ηέιεησζε ε απνθαηάζηαζε ηνπ θαη πνπ καδεχνληαη νη
άλζξσπνη θαη ηνλ αγαπνχλ ην ηφπν (..) μέξσ αο πνχκε φηη ιεηηνπξγεί σο λαφο θαη σο
αξραηνινγηθφο ηφπνο».
ην εξψηεκα «Γηαηί αθηεξψζαηε ηελ εθθιεζία ζηνλ Άγην Πέηξν θαη Παχιν», ν
εθπξφζσπνο ηεο αξρηεπηζθνπήο απαληάεη θάλνληαο ρξήζε ελφο ηζηνξηθνχ
επηρεηξήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ζηελ ζεκειίσζε ηνπ θηίζκαηνο σο
εθθιεζηαζηηθνχ λανχ απφ ηνπο Βλεηνχο απνζησπψληαο, σζηφζν, ηε δηαθνξεηηθή
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ζθνπνζεζία, πνπ είραλ νη πξψηνη ηδηνθηήηεο ηνπ, ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θαζνιηθηζκνχ
ζηε Κξήηε. Ώπνζησπάηαη επίζεο ε ρξήζε ηνπ θηίζκαηνο σο ηδακί αιιά θαη σο ηφπν
ζηνλ νπνίν είραλ ππάξμεη ηεηξηκκέλεο ρξήζεηο(παγνπνηείν, μπινπξγείν θ.α)
Δ ρξήζε ηεο ηζηνξίαο γίλεηαη επηιεθηηθά. Ο εξσηψκελνο επηκέλεη ζε κηα καθξά
δηάξθεηα ηεο νξζφδνμεο ηαπηφηεηαο, φηαλ ησλ ξσηψ γηα ηελ αγνξά ηεο ελνξίαο ηνπ
Άγηνπ Αεκήηξηνπ ην 1940

εθείλνο απάληα: «δελ έγηλε ηφηε.. έγηλε αηψλεο πξηλ ήηαλ

θηίζκα ησλ ελεηψλ… .Καηά ηφηε κπνξεί λα ην αγνξάζαλε δελ έγηλε ην 40 έγηλε αηψλεο
πξηλ ..έγηλε πνιχ πξηλ ..ήηαλ επί ηεο επνρήο ησλ ελεηψλ . Ζ ρξηζηηαλνζχλε απφ η απηή
ηε ζηηγκή αρψξηζηε.»
ην εξψηεκα καο, αλ επεξεάδεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θηίζκαηνο ηε ιεηηνπξγία
ηνπ σο ζξεζθεπηηθφο ρψξν, ν ίδηνο καο απαληά κε έλαλ ζξεζθεπηηθφ ξεηνξηθφ ιφγν
:«Γε κπνξεί λα γίλεη απηή ε εθθιεζία λα είλαη φπσο είλαη νη άιιεο εθθιεζίεο φπσο κηα
εθθιεζία πνπ ηψξα ρξίδνπκε δε κπνξεί λα είλαη έηζη.. ε εθθιεζία ηε δέρεηαη φπσο είλαη
.. φπσο είλαη ηη βιέπεη ηελ αμηνπνηεί κε απηφ ηνλ ηξφπν».
Μέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ δηαθαίλεηαη φηη ε ηδηφηεηα απηή ζεκειηψλεηαη ζηελ
πξσηφιεηα ζξεζθεπηηθή ηδηφηεηα ηνπ ρψξνπ σο ρξηζηηαληθή, ε νπνία πξέπεη λα
δηαηεξεζεί απνζησπψληαο σζηφζν ηε δηαθνξεηηθή ζθνπνζεζία πνπ είραλ ηελ
εγθαζίδξπζε ηνπ θαζνιηθηζκνχ ζηε Κξήηε.
8.3Ζ αθήγεζε ελόο θιεξηθνύ
ε αληίζεζε κε ηελ ζχληνκε θαη ακθίζπκε αθήγεζε ηνπ αλψηαηνπ
εθθιεζηαζηηθνχ εθπξνζψπνπ ε αθήγεζε ηνπ θιεξηθνχ είλαη εθηελήο θαη
απνθαιππηηθή. Ώπηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ηελ δηαθνξεηηθή ζέζε πνπ επέρνπλ
ζηελ εθθιεζηαζηηθή ηεξαξρία νη δπν εξσηψκελνη. Χο

ζξεζθεπηηθφο εγέηεο ν

αλψηαηνο εθθιεζηαζηηθφο εθπξφζσπνο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο εθθιεζηαζηηθήο
ηεξαξρίαο. Σνχην ζπλεπάγεηαη φηη ν ιφγνο πνπ εθθξάδεη νθείιεη λα είλαη ήπηνο,
παξφιν πνπ θαη

ζεζκφο ηεο εθθιεζίαο, σο κηα νξζνινγηθφηεηα θαηά ζθνπφ,

επηδηψθεη ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα.
Θεσξνχκε ινηπφλ φηη ε ήπηα ζηάζε πνπ δηαηεξεί πξέπεη λα ζπζρεηηζηεί κε ην
γεγνλφο φηη ν ίδηνο απνηειεί έλα δεκφζην πξφζσπν. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ζέκα
πνιηηηθήο.
Σν

κεηξηνπαζέο χθνο πνπ

δηαηεξεί

ζηα ιεγφκελα ηνπ ν

αλψηαηνο

εθθιεζηαζηηθφο θνξέαο δελ απαληάηαη ζηελ άπνςε πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηνλ ηεξέα
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, ν νπνίνο βιέπεη ηελ ζπλέληεπμε καο αξρηθά σο κηα απεηιή ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ, ηνλ
Άγην Πέηξν.
Δ αθήγεζε ηνπ ηεξέα εθθηλά κε ην δήηεκα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ ηζηνξηθνχ
θηίζκαηνο. Γηα ηνλ εθπξφζσπν ηεο ηνπηθήο ελνξίαο ε εθθιεζηαζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ
θηίζκαηνο έρεη δηπιή επηθχξσζε: αθελφο, δηφηη ην ηζηνξηθφ θηίζκα αλήθεη ζηα
γεσγξαθηθά φξηα ηεο ελνξίαο ηνπ Άγηνπ Αεκήηξηνπ, αθεηέξνπ επεηδή ε ελνξία
δηαζέηεη ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ ηίηιν ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θηίζκαηνο, πξάμε πνπ
ζπλήθζε ην 1947, κεηαμχ ησλ εθπξφζσπσλ ηεο ηφηε ελνξίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ
δεκνζίνπ. Δ δηηηή επηθχξσζε ησλ δεζκψλ ηεο ελνξίαο κε ηνλ ηζηνξηθφ θηίζκα, κε
επίθιεζε ηφζν ζην εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε φζν θαη ζην λνκηθφ δίθαην επηβάιινπλ
ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ σο λφκηκε ηδηνθηεζία ηεο ελνξίαο. πκθσλά κε
ηα ιφγηα ηνπ εθεκέξηνπ ηεο ελνξίαο: «Ο λαφο ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ πεξά φηη είλαη ζηα
γεσγξαθηθά φξηα ηεο ελνξίαο έρεη θαη ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ ηίηιν .ν φπνηνο είλαη
απαξαβίαζηνο. Ο ιφγνο καο ζηεξίδεηαη ..ζε δπν βάζεηο ην έλα είλαη φηη αλήθεη ζην
γεσγξαθηθά καο φξηα…. αιιά θαη έρνπκε θαη ηίηιν ηδηνθηεζία κε βάζεη απηφ ην
ζπκβφιαην ηειείσζε».
ηα ιεγφκελα ηνπ εξσηψκελνπ ν ζπκβνιαηνγξαθηθφο ηίηινο ηνπ θηίζκαηνο
απνηειεί ην πιένλ θπξίαξρν επηρείξεκα ηεο ελνξίαο, ην φπνην ν ζξεζθεπηηθφο
θνξέαο πξνηάζζεη γηα λα ζεκειηψζεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θειχθνπο σο
εθθιεζηαζηηθφ ρψξν.
Σν ζπκβφιαην επέρεη ηε ζέζε ηεο απζεληίαο. Δ επίθιεζε ζην απξφζσπν
νξζνινγηθφ απξφζσπν πιέγκα ηνπ λνκηθνχ πνιηηηζκνχ έλαληη ζηελ εθθιεζηαζηηθή
ξεηνξηθή, πνπ πξνέηαζζε ν αλψηαηνο εθθιεζηαζηηθφο εθπξφζσπνο ηεο Εεξάο
Ώξρηεπηζθνπήο Κξήηεο, επηιέγεηαη, ηφζν γηα λα λνκηκνπνηήζεη ηελ ρξήζε πνπ
επηζπκεί λα δψζεη ν θνξέαο, φζν θαη γηα λα απνδπλακψζεη θαη λα εθπαξαζπξψζεη
ηηο βιέςεηο ησλ έηεξσλ δηεθδηθεηψλ θνξέσλ ηεο Ώξραηνινγίαο θαη ηνπ Αήκνπ.
χκθσλα κε ηνλ ίδην : «Γελ κπνξνχκε λα βγνχκε απφ ηνλ νξφ ηνπ ζπκβνιαίνπ είλαη
λαφο νξζφδνμνπ ιαηξείαο ηέιεηα θαη παχια..Δάλ κέζα ζε απηά ηα πιαίζηα κπνξεί λα
βξεζεί έλαο ηξφπνο λα θηινμελήζεη πάληα ηα επξήκαηα πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ
λανχ θαη ηεο Καζηέιαο ρσξίο λα αιινηψλεη ηνπο φξνπο ηνπ ζθνπνχ ηα απφ ην
ζπκβφιαην είκαζηε αλνηρηή ζηε ζπδήηεζε .Θέιεη πνιιέο ιεπηφηεξεο ην πξάγκα, ..ζέιεη
πνιιέο ιεπηνκέξεηεο ιίγν λα μεθχγνπκε απφ ην ζηφρν ην ράλνπκε ην παηρλίδη πξέπεη λα
θαιπθζνχκε λνκηθά». Απηή ηε ζηηγκή ηζρχεη επίζεκα φηη ιέεη ην ζπκβφιαην λαφο
νξζφδνμνπ ιαηξείαο ηέιεησζε. Ο δήκνο κπνξεί λα ζέιεη λα θάλεη

εθδειψζεηο
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πνιηηηζηηθέο εκείο δε κπνξνχκε φηαλ ε εθδήισζε δε κπνξεί λα μεθεχγεη απφ ην πλεχκα
ην εθθιεζηαζηηθφ .Γε κπνξεί λα θάλεη φπνηα ζπλαπιία ζέιεη κπξνζηά ζην λαφ .Να
παξνπζηάζεη κηα πλεπκαηηθή νκηιία ην θαηαιαβαίλσ ην λα έρσ κηα εθδήισζε
βπδαληηλήο ρνξσδίαο έξζεη λα θάλεη ξνθ δε είλαη δπλαηφλ».
8.4Ζ επηιεθηηθή ρξήζε ηεο ηζηνξίαο
8.4.1Ζ άξλεζε ηνπ νλόκαηνο Άγηνο Πέηξνο ησλ Γνκηληθαλώλ
Γηα ηνλ θιεξηθφ ην θηεξηαθφ θέιπθνο ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ είλαη πξσηίζησο
ζξεζθεπηηθφο ρψξνο θαη εμαηηίαο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ησλ θαηνίθσλ
ηεο γεηηνληάο, νη νπνίνη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1940 ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ χπαηζξν
ρψξν γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνλ Πξσηναπνζηφισλ.
Οη ίδηνη ήηαλ κε γλσξίδνληαο ηφηε ηελ αθαδεκατθή εξκελεία ηνπ θηίζκαηνο
εξκήλεπζαλ, φπσο καο ιέεη ν εξσηψκελνο, ηνλ ηφπν ζε ζρέζε κε ππφβαζξν ηνπ
ζενινγηθνχ νξζφδνμνπ θχθινπ.
Δ δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε ζρέζε θαη κε ην πνηεο είλαη ε
αλαπαξαζηάζεηο ηεο Οξζφδνμεο Βθθιεζίαο γηα ηνλ βεξνλέδν Άγην. ε έλα πξψην
ινηπφλ επίπεδν ζεσξνχκε φηη ε αθηέξσζε ηεο εθθιεζίαο απφ ηνλ Άγην Πέηξν ηεο
ΐεξφλαο, ζηνπο Εζαπνζηφινπο Πέηξν θαη Παχιν, δηαπιέθεηαη κε ηηο ζξεζθεπηηθέο
έξηδεο θαη δηακάρεο ηεο Οξζνδνμίαο κε ηελ θαζνιηθή εθθιεζίαο.
Σαπηφρξνλα, ε επηινγή

ηεο Βθθιεζίαο λα εγθαζηδξχζεη ηεο ιαηξεία ησλ

Πξσηναπνζηφισλ εθθξάδεη έλα ελσηηθφ κήλπκα ζηα πιαίζηα ηνπ δηαρξηζηηαληθνχ
δηαιφγνπ, πνπ εθθξάδεηαη

κεηαμχ ησλ δπν εθθιεζηψλ ηεο Καζνιηθήο θαη ηεο

Οξζφδνμεο Βθθιεζίαο.
Παξάιιεια, ε αληηθαηάζηαζε ηεο ιαηξείαο ηνπ βεξνλέδνπ Ώγίνπ κε ην
επεηεηαθφ ενξηαζκφ ησλ δπν Ώγίσλ, απνηειεί έλαλ ηξφπν θαηαζθεπήο ελφο θνζκηθνχ
πξνζθπλήκαηνο κε δηεζλή εκβέιεηα, θαζψο ε ιαηξεία ησλ Ώπνζηφισλ ενξηάδεηαη απφ
φιεο ηηο ρξηζηηαληθέο εθθιεζηέο αλεμαξηήηνπ δφγκαηνο. Ώπνηειεί δειαδή πξνζθχλεκα
ζην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα πξνζέιζνπλ λα πξνζθπλήζνπλ Ρψζνη, Πνισλνί, Οπθξαλνί
Εηαινί θαη κηα ζεηξά άιισλ εζληθνηήησλ πνπ επηζθέπηεηαη ην λεζί. χκθσλα κε ηνλ
ηεξέα: «..ζα ηνλ θάλσ νξζφδνμν, ην λαφ κέζα ζα έρεη κηα κνξθή κεζνθαζνιηθή αο ην
πνχκε ν ρψξνο θαη επέλδπζε θαη ηα θαζίζκαηα θαη απηά, ζα έρεη κία ζρέζε κε ηελ πξψηε
αο πνχκε ηζηνξία ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο. Γειαδή έλαο θαζνιηθφο λαφο πψο είλαη; Με
μχιηλνπο πάγθνπο, κε θάηη ηέηνηα, θάπσο έηζη ζα είλαη κέζα ν εμνπιηζκφο. Γελ ζέισ λα
βάισ εγψ βπδαληηλνχο αθνχ δελ ήηαλε βπδαληηλφο κφλν νη εηθφλεο είλαη. Γειαδή κηα
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κνξθή πνπ λα θαίλεηαη φηαλ κπεη έλαο ηνπξίζηαο ν νπνίνο είλαη ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο,
φηη κπαίλεη ζ’ έλα ρψξν ν νπνίνο λαη κελ ιεηηνπξγεί σο νξζφδνμνο αιιά δελ παχεη λα έρεη
ηελ αηκφζθαηξα ηελ θαζνιηθή. Δληάμεη; Καη παξάιιεια ζα έρσ δίπια δεμηά θαη αξηζηεξά
ηα νξζφδνμα εθθιεζάθηα.»( ……)«Απηά ζα είλαη θαζαξά νξζφδνμα, φπσο παο ζ’ έλα
μσθιήζη αιιά θαη απηφ ζα έρεη ζηνηρεία φρη κνληέξλα αο πνχκε, θαη νη εηθφλεο ζα είλαη
παιηέο θαη ην έλα θαη ην άιιν, δειαδή γηα πνην ιφγν ην θάλσ έηζη; Δγψ ηνπο ην έρσ πεη
θαη δελ είλαη θαη αξλεηηθνί θαη νη αξραηνιφγνη κέρξη ζηηγκήο. ηη έλαο θαζνιηθφο ν
νπνίνο ζα έξρεηαη λα βιέπεη ην ρψξν, ην λαφ, ην κλεκείν, λα έρεη κία εηθφλα δηθή ηνπο
θαη ακέζσο, ζπγρξφλσο θαη κηα εηθφλα βπδαληηλή, νξζφδνμε, νξζφδνμεο έζησ κηθξέο
εθθιεζίεο. Γειαδή ζα είλαη θαη δηδαθηηθφο ν ρψξνο»(…….) «)«Σν πλεχκα κνπ είλαη
θαζαξά ελσηηθφ, αιιά θαη λα ηνλίδεη θαη ηε δηαθνξά, δειαδή φηαλ ζα κπεηο ζην
παξεθθιεζάθη, ζ’ έλα παξεθθιεζάθη πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ Άγην Δηξελαίν Δπίζθνπν
Λνπθδνχλσλ πνπ είλαη θαζνιηθφο, δειαδή ήηαλ Πάπαο ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο, ηεο
δπηηθήο εθθιεζίαο, φρη θαζνιηθήο ηεο δπηηθήο εθθιεζίαο ή ηνπ Ηεξνχ Απγνπζηίλνπ ή ηνπ
Αγίνπ Ακβξνζίνπ. αλ λα ιέσ εγψ ζηνπο θαζνιηθνχο, θνίηαμε λα δεηο εγψ είκαη κέζα ζηε
δσή ηεο εθθιεζίαο ησλ πξψησλ ρξηζηηαληθψλ ρξφλσλ πνπ ζπλππήξραλε.»
Ο εξσηψκελνο ινηπφλ απνδέρεηαη ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ θηίζκαηνο θαη ηελ
ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθά πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηνλ πξψην ιφγν ζην ζέκα ηεο
δηαρείξηζεο. Οηθεηνπνηείηαη ην επηρείξεκα ησλ αξραηνιφγσλ γηα ηελ κνπζεηαθή ρξήζε
ηνπ ρψξνπ, γηα λα απνδπλακψλεη ηηο αληηζηάζεηο ηνπο: «Κάπσο έηζη ην νπνίν
ζπκθσλνχλ θαη νη αξραηνιφγνη, εθεί δελ έρνπλε αληίξξεζε»(….) Θα κπνξνχζακε λα
δνχκε θάπνηα ζηηγκή επεηδή βιέπσ φηη έρεηε έλα, αθνινπζείηε έλα ελσηηθφ θιίκα…»
Παξνπζηάδεηαη επίζεο λα πξεζβεχεη ηηο ζχγρξνλεο κεηακνληέξλεο απφςεηο γηα
ην κνπζείν ην νπνίν νθείιεη λα είλαη αλνηθηφ πξνο φινπο, λα είλαη έλαο δσληαλφο
νξγαληζκφο ζε αληίζεζε κε ηνπο αξραηνιφγνπο πνπ αληηκεησπίζνπλ ην θηίζκα σο
θέιπθνο: «Οη αξραηνιφγνη είλαη ςπρξνί, απηνί βιέπνπλ ηα αληηθείκελα κέρξη ηελ εκέξα
θαη ην πψο δνχζαλ, ηνπο ελδηαθέξεη θαη ην πψο δνχζαλ νη άλζξσπνη ηελ πεξίνδν ηνπ
κλεκείνπ, πνπ ήηαλε ελ δσή ην κλεκείν λα ην πνχκε έηζη. Έηζη δελ είλαη; Σα δνχλε, αιιά
απφ ‘θεη θαη κεηά ην βιέπνπλ λεθξφ, δειαδή απηνί αλαδεηθλχνπλε έλα λεθξφ, εκείο ηνπ
λεθξνχ ηνπ δίλνπκε δσή. Απηή είλαη ε δηαθνξά θαη ηνπο ην έρσ πεη, εζείο αλαδεηθλχεηαη
έλα κλεκείν θαη ιέηε απηφο ήηαλ θαη εγψ ιέσ απηφο είλαη, δσληαλφο.»
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8.4.2Οη βπδαληηλέο ηνηρνγξαθίεο σο απηνδίθαην επηρείξεκα γηα ηελ ζξεζθεπηηθή
ρξήζε
Γηα ηνλ εξσηψκελν ε χπαξμε ησλ βπδαληηλψλ ηνηρνγξαθηψλ ζην θπξίσο
ρψξν θαη ηα παξεθθιήζηα ηνπ λανχ, απνηεινχλ αδηάςεπζηνπο κάξηπξεο ηηο
ρξηζηηαλνζχλεο ζην ρψξν. ην ηζηνξηθφ δηελεθέο ε Οξζνδνμία θαη ην ΐπδάληην
απνηεινχλ έλλνηεο ηαπηφζεκεο. Γηα ηελ Βθθιεζία ηεο Κξήηεο, πνπ ππάγεηαη ζην
Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν απφ ηνλ 4ν αηψλα σο Ώπνζηνιηθή Βθθιεζία, ε ζχλδεζε
είλαη αθφκα πην ηζρπξή. Δ βπδαληηλή ηερλνηξνπία ησλ εηθφλσλ δίλεη ην δηθαίσκα
ζηνλ εθθιεζηαζηηθφ θνξέα λα επηιέμεη θαη λα θέξεη απφ ηελ ελνξηαθή ηνπ εθθιεζία
ηα πην παιαηά εηθνλίζκαηα θαη λα ηα ηνπνζεηήζεη ζην ρψξν ππνγξακκίδνληαο ηελ
αδηάιεηπηε ζπλέρεηα ηεο ειιελνξζφδνμεο παξάδνζεο. πσο, ν ίδηνο αλαθέξεη δελ
κπαίλεη ζαλ θαηαπαηεηήο. Δ ηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ
ρψξνπ είλαη απηνδίθαηε.
Ο ίδηνο, σζηφζν, απνθεχγεη λα κηιήζεη γηα ηνπο θηήηνξεο ησλ ηνηρνγξαθηψλ,
ηνπο δνκηληθαλνχο κνλαρνχο, θαη εζηηάδεη επηιεθηηθά ζην ζξήζθεπκα θαη φρη ζην
δφγκα. Πξνζπεξλά επίζεο ηελ ρξήζε ηνπ κλεκείνπ σο ηδακί θαη απιά αλαθέξεη φηη
κε ηελ ζπλέρηζε ηεο Οξζνδνμίαο ζην ρψξν αλαβαζκίδεηαη θαη θαζαξίδεηαη απφ ηηο
κηαξέο ρξήζεηο. Ο ίδηνο κάιηζηα αληηπαξαβάιιεη ηελ ρξεζηή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηελ
κεηαρείξηζε πνπ επηδεηθλχεη ζην ρψξν κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ Σνχξθσλ ζηελ Ώγία
νθία: « ..Καη γηαηί λα ιεηηνπξγνχκε εθεί κέζα θαη κάιηζηα κε ηελ αηηηνινγία φηη κπνξεί
λα πξνθαιέζνπκε θαη ηε κέλε θαη ηελ αληίδξαζε ησλ θαζνιηθψλ. Γειαδή ζαλ λα
έρνπκε ζην Βπδάληην, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε έλα νξζφδνμν λαφ θαη πάλε θαη ηνλ
θάλνπλ νη Σνχξθνη ηδακί φπσο ην έρνπλ θάλεη. Γελ είλαη κηα αληίδξαζε θαη πξνζβνιή
ηνπ ρψξνπ; Με θαηάιαβεο ηη ζέισ εγψ λα πξνζηαηεχζσ ηψξα; Σε δηθή καο παξνπζία
φηη δελ είλαη παξνπζία θαηαθηεηηθή, αιιά είλαη κία ζπλέρεηα ηεο ήδε ππαξρνχζεο
θαηάζηαζεο κε βάζε ηηο ηνηρνγξαθίεο πνπ είλαη κέζα, νη νπνίεο ηνηρνγξαθίεο είλαη
νξζφδνμεο. Με βάζε απηή ηε ζπλέρεηα εγψ ζέισ λα είκαη θαη ζα ηνπο έθαλα πξφηαζε
λα ηνλ πνπινχζαλ. Δάλ δελ ήηαλε νη ηνηρνγξαθίεο δελ κε πείξαδε εκέλα πσο…, (δελ
απνδίδεηαη θαζαξά)…, λα ζέισ λα ηνλ ζπληεξψ κφλν;»(…..)«Μέζα απφ φιε απηή ηελ
ηζηνξία θαηαιαβαίλεηο φηη ζεβφκαζηε γεληθά, ηα ζεβφκαζηε θαη απφιπηα θαη ηνπο
δίλνπκε έλα πλεχκα δηαθνξεηηθφ φπσο έθαλαλ θαη ηα πξψηα ρξφληα νη ρξηζηηαλνί.
Έπαηξλαλ φξνπο θηινινγηθνχο απφ ηελ αξραία γξακκαηεία θαη ηνπο πξνζέδηδαλ φξνπο
ρξηζηηαληθνχο, ρσξίο λα αιινηψλνπλε ηνλ φξν, δειαδή κε ηελ έλλνηα λα
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παξαραξάδνπλε ηε ιέμε θαη ηνλ φξν. Καη έβαδαλ πλεχκα ρξηζηηαληθφ, ππάξρεη έλαο
ζεβαζκφο θαη έηζη πξέπεη λα είλαη. Ή πηζηεχσ φηη απηφ πνπ πηζηεχσ είλαη δπλαηφ θαη
ζαλ δπλαηφ δελ έρεη λα θνβεζεί θάηη ην νπνίν είλαη πην αδχλακν ή δελ ην πηζηεχσ ή δελ
είλαη δπλαηφλ θαη δελ πξέπεη λα ην πηζηεχσ. Ζ πίζηε καο είλαη δπλαηή ή ην πηζηεχσ
απηφ ή πάσ ζπίηη κνπ. Γελ έρσ λα θνβεζψ θάηη, δειαδή ην λα αλαβαζκίζνπκε έλα
ρψξν θαηά ηε γλψκε καο βέβαηα αλαβαζκίζνπκε, γηαηί έλαο άιινο κηαο άιιεο
ζξεζθείαο ζνπ ιέεη ηη αλαβαζκίδεηο ηψξα εζχ ηη κε ελδηαθέξεη εκέλα ηη πηζηεχεηο εζχ
θαη ην ζεσξείο αλαβαζκηζκέλν. Αιιά φκσο ή ην πηζηεχσ θαη ην θάλσ ρσξίο λα
πξνζβάισ ηνλ πξνθάηνρφ κνπ, ηνλ πξνεγνχκελφ κνπ, δελ πήγα λα ηνπ ηνλ πάξσ, ηνλ
άθεζε θαη έθπγε. Βξέζεθε ζε άιια ρέξηα θαη ήξζα εγψ, μαλά ζηα ρέξηα κνπ απηφο ν
ρψξνο θαη ζπλερίδσ απηφ ην ρψξν λα είλαη ζξεζθεπηηθφο θαη πλεπκαηηθφο, κε λένπο
φξνπο ρσξίο λα πξνζβάισ ηνπο παιαηνχο. Δ, δελ κπνξψ λα δερζψ επεηδή είλαη ν Άγηνο
Πέηξνο λα πάσ εγψ λα ιεηηνπξγψ ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ ησλ θαζνιηθψλ. Αο πάεη ε
θαζνιηθή εθθιεζία λα πάεη λα ην θάλεη ή λα ηνλ έπαηξλε ε θαζνιηθή εθθιεζία».
8.5 Ο ιόγνο ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ
Ώπφ ην 2010 ν Αήκνο Δξαθιείνπ αλαγλσξίδνληαο ηελ ηζηνξηθή, νηθνλνκηθή
θαη πνιηηηθή αμία ηεο αλάδεημεο ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ αλαιακβάλεη ηελ εθπφλεζε ηεο
κειέηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, κε ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ ζε επξσπατθά
πξνγξάκκαηα( ΒΠΏ).
Γηα ηνλ Αήκν Δξαθιείνπ ε απφδνζε ησλ ρξήζεσλ ζην ηζηνξηθφ θηίζκα είλαη
άκεζα ζπλδεκέλεο κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ κπαίλνπλ, ζε επξσπατθφ επίπεδν, γηα ηε
κεηαηξνπή

ηεο

πεξηνρήο

ζε

επηρεηξεκαηηθή

εζηία,

κε

ελίζρπζε

ηεο

«αληαγσληζηηθφηεηαο». Δ ζηνρνζεζία απηή εγγξάθεηαη θαη ζηηο παξεκβάζεηο πνπ
πξνηείλεη ν κειεηεηήο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ:
 ηελ δεκηνπξγία αλνηθηήο εληαίαο πιαηείαο, ζπλεπίπεδε κε ηε βφξεηα είζνδν
ηνπ λανχ θαη ηελ θαηαζθεπή θεξθίδσλ ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλαο ππαίζξηνο
ρψξνο γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο.
 ηελ θαηαζθεπή κηθξψλ βνεζεηηθψλ ρσξψλ γηα Δ/Μ εγθαηαζηάζεηο, ρψξσλ
γηα θαη WC θαη απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, αλαγθαίσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
λανχ θαη ηνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ ηνπ λανχ, θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ δξφκνπ,
ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πιαηείαο.
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 ηελ θαηαζθεπή ελφο κεηαιιηθνχ δηαδξφκνπ, ζηα λφηηα ηεο πιαηείαο γηα ηελ
αζθαιή θίλεζε ησλ πεδψλ θαη ηελ ηήξεζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο απφζηαζεο
απφ ην κλεκείν. Σελ ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ, θάδσλ θαη εκπνδίσλ γηα λα κελ
παξθάξνπλ ηα απηνθίλεηα.
 ηελ ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο γηα ην κλεκείν.
 Πξνηείλεηαη επίζεο κηα ζεηξά πνιενδνκηθέο παξεκβάζεηο, ψζηε λα
πξνζηαηεπηεί ν ρψξνο απφ ην άγγηγκα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο :«Αηεχξπλζε ηνπ
άκεζα πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ κλεκείνπ εηο βάξνο ηεο παξαιηαθήο
ιεσθφξνπ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Με ηελ πξνηεηλφκελε ράξαμε,
κεηψλεηαη ην πιάηνο ηεο ιεσθφξνπ νθνθιή ΐεληδέινπ ζε 5,50 κέηξα θαη
απνδίδεηαη

πεξηζζφηεξνο ρψξνο ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ κλεκείνπ.

Αεκηνπξγία εληαίνπ πεδνδξνκίνπ θίλεζεο πεδψλ ζην επίπεδν ηνπ δξφκνπ,
πιάηνπο 2,10 κέηξσλ δπηηθά θαη βφξεηα ηεο πιαηείαο. Καηαζθεπή πεξίθξαμεο
γχξσ απφ ηελ αλαζθαθή βνξεηναλαηνιηθά ηνπ λανχ»
χκθσλα κε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Αήκνπ: «Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ
έληαμή ηνπ θαη ιεηηνπξγηθά ζηα κλεκεία ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, είλαη βέβαην
φηη ζα απνηειέζεη έλα πφιν έιμεο, φρη κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, αιιά γηα ηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ζξαθιείνπ. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ έξγν ηεο πεξηφδνπ απηήο θαη
λνκίδσ φηη πξνζηίζεηαη ζηνπο ζεζαπξνχο πνπ έρεη ην Ζξάθιεην θαη νη νπνίνη ζεζαπξνί
δηαδνρηθά ν έλαο κεηά ηνλ άιιν δίλνληαη ζηε δηάζεζε ησλ δεκνηψλ. Γλσξίδεηε ηε δνπιεηά
πνπ γίλεηαη ζηα ελεηηθά ηείρε, φπνπ πιένλ ρζεο ππνγξάθεθε ε ζχκβαζε γηα ηελ ηειεπηαία
Πχιε. Υζεο ζηελ Πχιε Ηεζνχ ήηαλε ρζεο ε ηειεπηαία ζχκβαζε πνπ ππέγξαςε ν Γήκαξρνο
χςνπο πεξίπνπ 3 εθαηνκκπξίσλ επξψ, γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο Πχιεο, ε νπνία ζα
γίλεη κνπζείν αθηεξσκέλν ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε.
Θέισ λα πσ ινηπφλ φηη, άιιν έλα έξγν ζπνπδαίν πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζα
πξνζηεζεί ζηα ήδε ππάξρνληα θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθφ φηη βξίζθεηαη ζην θέληξν ελφο
πνιηηηζηηθνχ πλεχκνλα ζα έιεγα πνπ απαξηίδεηαη απφ ηα Νεψξηα, ην Δλεηηθφ Ληκάλη, ην
Ηζηνξηθφ Μνπζείν πνπ είλαη δίπια ζηνλ Άγην Πέηξν, ηελ Πχιε Γεξκαηά, ην Μνπζείν
Φπζηθήο Ηζηνξίαο πην πέξα θαη ηνλ Πξνκαρψλα ηνπ Αγίνπ Αλδξέα. Πνπ ζηνλ Πξνκαρψλα
ηνπ Αγίνπ Αλδξέα φπσο ζα μέξεηε πξνρσξεί ε δηαδηθαζία γηα λα γίλεη κηα ζχλδεζε ηνπ
Πξνκαρψλα κε ην παξαιηαθφ κέησπν, κε κία ελαέξηα γέθπξα. Καη φια απηά δεκηνπξγνχλ
έλαλ εθηεηακέλν ρψξν πνιηηηζκνχ, κε πνηθίια ελδηαθέξνληα θαη δξάζεηο, πνπ ζα είλαη
ηδηαίηεξα ειθπζηηθφο, θαζψο ζ’ απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, αιιά ην ζπνπδαηφηεξν
θαη ζ’ φιεο ηηο ειηθίεο. Γηα παξάδεηγκα ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο, ν Ηζηνξηθφ
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Μνπζείν, είλαη κία πνηθηιία δξάζεσλ θαη πνιηηηζκνχ, πνπ απεπζχλεηαη ζ’ φινπο ηνπο
Ζξαθιεηψηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο βέβαηα θαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο.»
ηελ αθήγεζε ηνπ εθπξφζσπνπ ηεο ηνπηθήο αξρήο ε εθκεηάιιεπζε ηνπ
ζπκβνιηθνχ θεθαιαίνπ ηεο αξραηφηεηαο δελ απνηειεί κηα πξάμε κεηέσξε.
πκπιέθεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη πνιηηηθέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε
θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, θαη πνιηηηθέο δηεξγαζίεο ζε ηνπηθφ θαη ππεξηνπηθφ επίπεδν.
Σφζν ε αλαζηήισζε ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ, φζν θαη ε αλάπιαζε ηεο παξαιηαθήο
γίλνληαη κε θνηλνηηθνχο πφξνπο. Δ ρξήζε πνπ ζα έρεη ε Μφλε ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ
Ανκηληθαλψλ γηα ην Αήκν δηαπιέθεηαη σο επί ην πιείζηνλ κε ηελ πινπνίεζε ηνπ
νξάκαηνο ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζαιαζζηνχ κεηψπνπ κε ηελ δηακφξθσζε ελφο λένπ
πνιηηηζηηθνχ άμνλα, ν φπνηνο ζα ζπκβάιεη ζηελ αλαδσνγφλεζε ηεο πφιεο, ζηελ
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάηαζε ηεο πεξηνρήο, Σαπηφρξνλα, ε πξνβνιή ηνπ θαη
αλάδεημε ηνπ ζπλπθαίλεηαη κε ηα πνιηηηθά ζπκθέξνληα ηνπ θνξέα, ν φπνηνο
νηθεηνπνηείηαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ελζσκαηψλεη ζην πνιηηηθφ ηνπ
πξφγξακκα:
«Ο Γήκνο Ζξαθιείνπ έρεη ζπκβάιεη νπζηαζηηθά θαη κε πνιινχο ηξφπνπο ζηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ Νανχ ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ. Ξεθηλψληαο θαηαξρήλ απφ ηελ έληαμε ζην
ΔΠΑ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. Μέρξη ηε ζχληαμε ησλ κειεηψλ ηνπ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ηελ νπνία ηελ έρεη θάλεη ν δήκνο, αιιά θαη ηελ άκεζε
ρξεκαηνδφηεζε νξηζκέλεο θνξέο, επηκέξνπο εξγαζηψλ, εμνπιηζκνχ, ζε θάπνηεο θάζεηο
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. Ννκίδσ φηη έθηνο απφ απηή ηελ ζπκβνιή ηνπ δήκνπ, ππάξρεη
κία άιιε ζπκβνιή, ε νπνία είλαη εμίζνπ ζα έιεγα ζεκαληηθή, φπσο είλαη ε ζηελή
παξαθνινχζεζε, ε άκεζε θαη ζηελή παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ θαη ε πξνψζεζή ησλ
απαξαηηήησλ εγθξίζεσλ. Δπεηδή είζηε Αξραηνιφγνο ζα γλσξίδεηε πνιχ θαιά ηε
δαηδαιψδε δηαδηθαζία θαη ηελ απζηεξή γξαθεηνθξαηία πνπ ππάξρεη γηα ηελ έγθξηζε
κειεηψλ ηέηνηαο ζπνπδαηφηεηαο έξγνπ. Καη ν Γήκνο Ζξαθιείνπ παξαθνινχζεζε βήκα κε
βήκα λα πεξάζνπλ φιεο απηέο νη κειέηεο, γηαηί φιεο εγθξίζεθαλ απφ ην Κεληξηθφ
Αξραηνινγηθφ πκβνχιην θαη είρε κία ζπλερή παξνπζία ππνζηήξημεο ησλ κειεηψλ,
νχησο ψζηε λα είλαη ν πην ειάρηζηνο ρξφλνο, γηα λα κπνξέζνπλε νη κειέηεο λα
πξνρσξήζνπλε. Καη λνκίδσ φηη ζηνλ ηνκέα απηφ ηα θαηάθεξε αξθεηά θαιά».
Γηα ηνλ Αήκν Δξαθιείνπ ε κηα ρξήζε δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ άιιε. Δ
νπηηθή απηή πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνξέα. Ώπνηειεί έλα
πνιηηηθφ ζεζκφ θαη σο ηέηνηνο δξα δηπισκαηηθά. Οχηνο ή άιισο γηα ηνλ θνξέα αθφκα
θαη ε ιαηξεπηηθή ηνπ ρξήζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάηαζε ηεο πεξηνρήο, θαζψο
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ηα ζχγρξνλα πξνζθπλήκαηα έθηνο απφ ηχπνπο ιαηξείαο απνηεινχλ θαη ηφπνπο
ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ:
«Δθηφο απφ ηηο επεηεηαθέο ιεηηνπξγίεο ζηε γηνξηή ηνπ Αγίνπ
Πέηξνπ π.ρ. ζεσξνχκε φηη ν Άγηνο Πέηξνο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ρξήζεηο
πνιηηηζηηθέο,

ζπλεδξηαθέο,

πεξηνδηθέο

εθζέζεηο

θαη

δηάθνξεο

άιιεο

εθδειψζεηο πνιηηηζκνχ. Πάληνηε βέβαηα ζα είλαη πξνζαξκνζκέλεο κε ηε
ζπνπδαηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ζα έιεγα ηνπ λανχ. Θα
είλαη λνκίδσ κία ρξήζε αλάινγε κ’ απηή πνπ γίλεηαη γηα ηελ Αγία Αηθαηεξίλε
ησλ ηλαΐηψλ, πνπ είλαη κελ λαφο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξεο
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Αλ ζπκάζηε παιηφηεξα είρε γίλεη θαη ε έθζεζε ησλ
θξεηηθψλ εηθφλσλ, δηάθνξεο εθδειψζεηο δειαδή, νη νπνίεο είλαη, έρνπλε ην
πνιηηηζηηθφ θαη νξηζκέλεο θνξέο θαη ην ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν.».
8.6.Ζ ζηάζε ηεο Αξραηνινγίαο

Γηα ηελ εξσησκέλε απφ ηελ Ώξραηνινγία ν Άγηνο Πέηξνο νθείιεη λα αλαδεηρζεί
σο κνπζεηαθφο θπξίσο ηφπνο. Δ ηεθκεξίσζε ηεο ζεκειηψλεηαη ζηελ επίζεκε
αθαδεκατθή εξκελεία ηνπ ρψξνπ σο κλεκείν:
«Βιέπνπκε θαη ζέινπκε λα είλαη ζε πξψην θαη θχξην ιφγν, έλα
κλεκείν πνπ λα είλαη επηζθέςηκν απφ ηνλ θφζκν. Γειαδή λα κπνξεί ν
επηζθέπηεο ηνπ Ζξαθιείνπ λα πεξπαηήζεη, λα κπεη κέζα ζηνλ ρψξν πνπ ηνλ
πεξηβάιιεη, λα δεη ηνλ ρψξν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, κε ηηο θαηάιιειεο
δηακνξθψζεηο πνπ δελ έρνπλε ηειεηψζεη αθφκα. Να κπεη κεηά κέζα ζην λαφ, λα
δεη απηφ ην λαφ, λα πάξεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ λανχ, γηα
ηελ ηζηνξία ηνπ, γηα ην ηη είλαη θαη ην ηη ζήκαηλε. Καη απηφ είλαη ην θχξην θαη
βαζηθφ ζαλ ρξήζε πνπ ζέινπκε θαη επηζπκνχκε θαη ζε δεχηεξε αο πνχκε, ζε
δεχηεξν πιάλν κε ζηφρν θαη απηφ άκεζν, φρη δειαδή καθξνπξφζεζκν, ζα
ζέιακε λα ππάξρεη εθεί κέζα κία έθζεζε πνπ λ’ αθνξά ηφζν ηα επξήκαηα θαη
ηελ ηζηνξία ηνπ λανχ, φζν θαη πηζαλφλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα πνπ λα αθνξνχλ
ηελ ηζηνξία ησλ βελεηζηάληθσλ αηψλσλ ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ ή αθφκα θαη
ησλ πξψηκσλ αηψλσλ ηεο Βελεηνθξαηίαο, κηα πνπ απηφ ην κλεκείν, αλ θαη
θαζαξά κλεκείν πξψηκεο γνηζηθήο αξρηηεθηνληθήο, κάιινλ αξρηηεθηνληθήο ησλ
Σαγκάησλ, αλάγεηαη ζηνλ 13ν αηψλα, νπφηε κηιάεη γηα πνιχ πξψηκνπο αηψλεο
ηεο Βελεηνθξαηίαο. Καη έηζη ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη κηα απεηθφληζε ηεο δσήο
θαη ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ, απφ ηνλ 13ν αηψλα έσο ηνπο επφκελνπο αηψλεο,
πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην ηη ξφιν έπαηδε απηφ ην θηήξην, πνπ αξγφηεξα έγηλε ηδακί
εληάμεη, ζην ρψξν ηνπ θαη ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ.Απηφ είλαη δειαδή ε
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ηειηθή καο βιέςε. Δληάμεη παξάπιεπξα ζα επηζπκνχζακε θαη ζα ήηαλε δπλαηφλ
λα γίλνληαη εθδειψζεηο κηθξήο θιίκαθαο, δειαδή κηα ζπλάληεζε, έλα κηθξφ
ζπλέδξην κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηαηί δελ…».
Δ ίδηα δίλεη θαη κηα δεχηεξε ρξήζε ππφ πεξηνξηζκνχο, σο ηφπν πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ. Καηά ηελ ίδηα ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εληαηηθά σο ρψξν πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ ζπλεπάγεηαη κηα ζεηξά απφ παξεκβάζεηο πνπ ζα έζεηαλ ζε θίλδπλν ην
κλεκείν:
«:…..

Βεβαίσο ην έρνπκε, βεβαίσο ην έρνπκε, απιά εμεγψ γηαηί ε

δπλαηφηεηα εληαηηθήο ρξήζεο ηνπ γηαηί είλαη απαγνξεπηηθή απφ έλα ζεκείν θαη πέξα
θαη πξέπεη λα κείλνπκε ζε απηφ πνπ ιέλε ήπηα ρξήζε πνιιέο θνξέο η’ αθνχκε θαη
είλαη κηα έθθξαζε πνπ είλαη αο πνχκε εληάμεη ηεο κφδαο, ηη ζα πεη αθξηβψο ην ήπηα
ρξήζε. Δίλαη λα ππάξρεη ρξήζε πνπ δελ ζεκαίλεη πάξα πνιχ κεγάιε πξνζέιεπζε
θνηλνχ, κεγάιε πξνζέιεπζε θνηλνχ, άξα απαηηήζεηο. Γηαηί ην θνηλφ είλαη ζαθέο,
αλαινγίζνπ αο πνχκε ηνλ εαπηφ ζνπ αλ πάεη ζε κηα εθδήισζε θαη αλ πάεη ζε κηα
εθδξνκή ή αλ πάεη ζ’ έλα θάηη. Υξεηάδεηαη δηάθνξα πξάγκαηα. Σν πιήζνο αο πνχκε
πξέπεη λα εμππεξεηείηαη θαηά ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, είλαη απνιχησο απαξαίηεην
απηφ. Πξέπεη ινηπφλ λα κείλνπκε πίζσ απφ ηέηνηνπ είδνπο πνζνηηθή ρξήζε, δειαδή
λα κπνξεί λα είλαη αλεθηή ε πεξηήγεζε αλζξψπσλ, ε είζνδνο, ε μελάγεζε, ε
παξαθνινχζεζε, ην λα κπνχλε απηνί πνπ κπαίλνπλε λα βιέπνπλε δηάθνξεο
πιεξνθνξίεο, ρσξίο λα πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην αλ πξέπεη λα κείλνπλε εθεί πέξα
ψξεο, άξα λα ρξεηάδνληαη μεθνχξαζε, ρψξνπο πγηεηλήο, εθηφλσζε θ.ι.π. Δπίζεο
ρσξίο λα ρξεηάδνληαη θνβεξέο κεραλνινγηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο,
ππεξβνιηθήο αο πνχκε θιίκαθαο. Απηφ ιέκε ήπηα ρξήζε, δειαδή θάηη πνπ κπνξεί λα
γίλεη κέζα ζην κλεκείν σο έρεη πεξίπνπ, άληε λα ζηήζεη θαλείο έλα κηθξφθσλν κ’
έλα θαιψδην, πνπ ζα ην πάξεη, πνπ ζα ην θπιάμεη κεηά ζε κηα γσλία ή ζα ην πάξεη
θαη ζα θχγεη. Άληε λα θέξεη θαξέθιεο, πνπ κπνξεί φκσο ή λα ηηο αθήζεη κφληκα ή
θαη λα ηηο ζηνηβάμεη ζε έλα κηθξφ ρψξν θαη δελ ζα ελνρινχλε»(βι.Παξάξηεκα).
Δ ζηάζε απηή ηνπ θνξέα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο εθιεθηηθηζηηθέο ηνπ
επηινγέο

πνπ επέδεημε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αλαζηεισηηθψλ εξγαζηψλ, φπσο ε

πξνζζήθε αληεξίδσλ πξαθηηθή πνπ πξνυπέζεηε, ηφζν ηελ θαηαζηξνθή ελεηηθψλ
ηάθσλ πνπ βξηζθφηαλ ζηνλ βφξεην ηνίρν, φζν θαη ηελ αιινίσζε ηεο δνκηληθαληθήο
θπζηνγλσκίαο ηνπ θηίζκαηνο θαζψο ζηελ δνκηληθαληθή λανδνκία δελ απαληψληαη
πνπζελά λανί κε εμσηεξηθά ζηεξίγκαηα.
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Ώκθίζεκε είλαη θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο εθπξνζψπνπ ηεο Ώξραηνινγίαο φηαλ
αλαθέξεηαη θαη ζηηο ιαηξεπηηθέο εθδειψζεηο πνπ ηειέζζεθαλ θαη νη νπνίεο
ζπγθέληξσζαλ πιήζνο επηζθεπηψλ-πξνζθπλεηψλ ζην ρψξν:«.. θαηά πξψηνλ ήηαλ κηα
θνξά ηνλ ρξφλν…..θαηά δεχηεξνλ… ε..πξάγκαηη δελ έπξεπε λα κείλεη πάξα πνιχ ρξφλν ν
θφζκνο εθεί κέζα. Δξρφηαλε, έθεπγε, παξεπξηζθφηαλε ζηε ιεηηνπξγία, πξνζθπλνχζε,
έπαηξλε έλαλ άξην μέξσ ‘γσ θαη έθεπγε. Πεξηεξγαδφηαλ ιίγν θαη έθεπγε, δειαδή ήηαλε κία
θπιηφκελε αο πνχκε ζπκκεηνρή, φπνηνο ήζειε θάζηζε κεηά ζηηο νκηιίεο, ζηηο πξνβνιέο,
ήηαλε δειαδή απηφ, κία ήπηα ρξήζε».
Δ ίδηα αλαγλσξίδεη ηελ εγεκνληθή ζηάζε ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ θνξέα, ηελ νπνία
θαη ηεθκεξηψλεη θάλνληαο ρξήζε ηεο επίζεκεο ηζηνξίαο ηνπ θηίζκαηνο ζηεξηδφκελε ζηα
πνξίζκαηα ηεο επηζηήκεο, ελ αληηζέζεη κε ηελ ζέζε ηεο Βθθιεζίαο πνπ βαζίδεηαη ζε
ηδενιεςίεο. Χζηφζν, επηιεγεί λα κελ έξζεη ζε ζχγθξνπζε ζηα πιαίζηα ησλ θαιψλ
ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο:
«Ο λαφο ήηαλε θαζνιηθφο λαφο σο ην 1669, ηδακί αθνινχζσο θαη κεηά ηελ
απειεπζέξσζε ηεο Κξήηεο απφ ηνπο Σνχξθνπο δελ έγηλε λαφο, έγηλε πξψηα μπινπξγείν θαη
κεηά θηλεκαηνγξάθνο θαη ηέηνηα πξάγκαηα. Δπεηδή ηνλ μέξαλε φινη σο Άγην Πέηξν, Άγην
Πέηξν, ζηε γσλίηζα ζην ηεξφ αο πνχκε, επεηδή πάληα έλαο ηεξφο ρψξνο, έλαο
ζξεζθεπηηθφο ρψξνο, πάληα πξνζειθχεη ην λα γίλνπλε αλεμαξηήησο δφγκαηνο αο πνχκε,
λα γίλνπλε κηα ζξεζθεπηηθή ηειεηή. Αθνχ δελ ππήξρε πιένλ εθθιεζία ζηελ Κξήηε θαη
αθνχ Άγην Πέηξν ηνλ ιέγαλε, ζην ηεξφ πνπ ήηαλε πνπ δηαηεξνχζε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ λανχ, θαηλφηαλε φηη ήηαλε λαφο, πεγαίλαλε θάζε ρξφλν ηελ ενξηή ησλ Αγίσλ Πέηξνπ
θαη Παχινπ 30 Ηνπλίνπ, πήγαηλε ε νξζφδνμε εθθιεζία ηεο Κξήηεο θαη έθαλε κία
ιεηηνπξγία. νπ ιέεη Άγηνο Πέηξνο, Άγηνο Πέηξνο, αο πάκε λα θάλνπκε εθεί κηα
Λεηηνπξγία. Γειαδή ήηαλε κία απζαίξεηε θίλεζε αο πνχκε γηα λα…, πψο λα ην πσ ηψξα,
θαη νιίγνλ νηθεηνπνίεζεο ελφο ζξεζθεπηηθνχ ρψξνπ πνπ δελ ήζειε ζαθψο θαη ε εθθιεζία
ηεο Κξήηεο, αζρέησο φηη είλαη νξζφδνμε, δελ ήζειε λα πψο λα ην πνχκε απηφ; Να θχγεη,
λα εθθνζκηθεπηεί εληειψο απηφο ν λαφο απφ ζξεζθεπηηθφο ρψξνο, λα ράζεη εληειψο ην
ζξεζθεπηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. ¨Ήδε ην θιίηνο ηνπ είρε άιιεο ρξήζεηο θαη έηζη επεηδή θάπνηα
ζηηγκή…, απηφο ήηαλε αληαιιάμηκνο γηαηί ήηαλε πεξηνπζία ηνπ ηνπξθηθνχ δεκνζίνπ. Έηζη
θάπνηα ζηηγκή φηαλ κπφξεζαλ ε Δλνξία Αγίνπ Γεκεηξίνπ αγφξαζε απηφ ην θηήξην σο
αληαιιάμηκν. Καη ην αγφξαζε θαη έθηνηε ζπλέρηζε λα θάλεη κία ιεηηνπξγία ζηνλ
ζπλνλφκαην ηνπ άγην, δελ κπνξνχζε θαη λα ηνπ αιιάμεη ηνλ ηίηιν. Γειαδή δελ ζα ηνπο
πείξαδε ππνζέησ απηνί λα ην αθηεξψζνπλ ζ’ έλαλ άιιν άγην, αιιά ήηαλε παζίγλσζηφο σο
Άγηνο Πέηξνο, δελ ήηαλε γλσζηφο σο νηηδήπνηε άιιν. Άγην Πέηξν, Άγην Πέηξν, ε, ζνπ ιέεη
θαη εκείο ζα ην γηνξηάδνπκε ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ. Δίλαη κία εηζπήδεζε αο πνχκε ζε ρσξάθηα
παξάπιεπξα θαη γεηηνληθά πνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ είλαη παξάμελν πνπ έγηλε. Δκείο ην
ιέκε θαη ην επηκέλνπκε γηαηί πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ, φηη απηφο ν λαφο είλαη έλαο
ηέηνηνο λαφο. Δληάμεη δελ κπνξνχκε φκσο θαη δελ είλαη θαη επηζπκεηφ λα έξζνπκε ζε
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ζχγθξνπζε κε ηελ εθθιεζία γηα έλαλ ηέηνην ιφγν, δελ ππάξρεη ιφγνο. Δ, σξαία ζέινπκε λα
θάλνπλε ηελ ενξηή ηνπ Απνζηφινπ Πέηξνπ, ε, ηέινο πάλησλ αο θάλνπλε κία Λεηηνπξγία.
Δίλαη ζέκα ηψξα πηα θαιψλ ζρέζεσλ, εληάμεη. Γελ ππάξρεη ιφγνο λα νμχλνπκε ζ’ έλα
ηέηνην ζέκα ηα πξάγκαηα.».
8.7 Ο ιόγνο ηνπ εθπξνζώπνπ ησλ Καζνιηθώλ
Γηα ηνλ εθπξφζσπν ηνλ Καζνιηθψλ ν Άγηνο Πέηξνο ηνλ Ανκηληθαλψλ ζπληζηά
δηαρξνληθά έλα ηφπν ηεξφ, αθφκα θαη φηαλ ην θέιπθνο ηνπ λανχ παξέκελε ζηα αδήηεηα
θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 60,φπσο ν ίδηνο ζπκάηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο θνξείο πνπ
δηεθδηθνχλ ηνλ ρψξν, ηελ Ώξραηνινγία, ηελ νξζφδνμε εθθιεζία θαη ηνλ Αήκν. Ο ίδηνο
καο αθεγείηαη:
«..Σελ επνρή εθείλε ηνπ ’60 ν Άγηνο Πέηξνο δελ ζπληζηά, δελ έρεη θαλέλα
ελδηαθέξνλ γηα ηνπο Αξραηνιφγνπο. Ο λνπο ηνπο είλαη πξνο ην θέληξν ηνπ Ζξαθιείνπ λα
θάλνπλε ηελ αλαθαηαζθεπή ζηελ Λφηδηα θαη ζηνλ Άγην Μάξθν. Απφ εδψ ηίπνηα, δειαδή ηα
άθξα ηεο κεζαησληθήο – ελεηηθήο πφιεο δελ έρνπλε θαλέλα αθφκα ελδηαθέξνλ. Καη έηζη
ν Άγηνο Πέηξνο δελ θαηαξξέεη κε ηα ξπζκνχο έληνλνπο αιιά θάζε έηνο ηνπ ιείπεη θάηη απ’
φηη είρε. Γειαδή αλ πάξεηε ηηο εηθφλεο ηνπ Σδεξφια κε εηθφλεο, αλ ππάξρνπλε, ην ’80 ζα
δείηε κία έηζη ππνβάζκηζε. Χζηφζν ν πέξη θφζκνο θαη αλαθέξνκαη ζηνπο θαηνίθνπο εδψ
ηνπ καραιά θαη ηνπ αλχπαξθηνπ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δίλαη άλζξσπνη θησρνί πνπ
θαη φια φζα…, θηψρεηα έηζη; Δμαθνινπζνχλ θαη ην ζεσξνχλ φηη είλαη έλαο ηφπνο άγηνο.
Καη ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ ηνπ πάλε θαη αλάβνπλε έλα θαληειάθη….»
«..Δμαθνινπζνχλ θαη έρνπλε κία αίζζεζε ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο. Κάπνηα ψξα
απηφ ζηακάηεζε θαη ήξζα εγψ θαη έκεηλα ζηελ πνιπθαηνηθία εθεί δίπια θαη νπφηε
ζηελ Λεηηνπξγία, σζάλ λα είλαη άζρεηε εληειψο.Απηέο νη δενληνινγίεο φηαλ δελ
ηεξνχληαη δεκηνπξγνχλε αληηζέζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη
εμαθνινχζεζα εγψ θαη ην άλαβα. Σψξα δελ κπνξψ λα ζαο πσ αλ ην άλαβα φρη απφ
θαζνιηθφ ζπλαίζζεκα απφ ζξεζθεπηηθφ. πσο πάσ θαη ζηα νξζφδνμα εθθιεζάθηα θαη
πάληα αλάβσ ην θεξάθη κνπ.Δίρε θξαηήζεη ν ηφπνο απηφο, ν λαφο, κία ζξεζθεπηηθφηεηα
πνπ δελ παξαηεξείηαη εχθνια ζε παξαηεκέλεο εθθιεζίεο νξζφδνμεο. Γελ αλαθέξνκαη
δηφηη θαζνιηθέο έρεη αλ αλέβεηε ην δξνκάθη πνπ πάεη ζηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ,
δειαδή εδψ πνπ ηειεηψλεη ε Μεηζνηάθε, έρεη έλα δξφκν ν πξνεγνχκελνο απφ ηελ 25ε θαη
πάεη ζηελ πιαηεία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. ρη ηελ πάλσ ηελ θάησ.»
Γηα ηνλ ίδην ε ζξεζθεπηηθφηεηα ηνπ ρψξνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ κλεκεηαθφηεηα ηνπ
θηίζκαηνο, θαζψο ζε κηθξφηεξεο θαζνιηθέο κεζαησληθέο εθθιεζηέο ηεο πφιεο ε ιαηξεία
έρεη αηνλήζεη:
«Αλεβαίλνληαο απηφ ην δξνκάθη αξηζηεξά ππάξρεη κία δπηηθή εθθιεζία ζε πνιχ
θαηάζηαζε, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ δελ έρεη πνιιέο ειιείςεηο ζηα ζηνηρεία ηεο, πνπ
αξρίδεη απφ ην δξνκάθη απηφ θαη ηειεηψλεη ζηελ 25εο Απγνχζηνπ, είλαη ν Άγηνο Βελέηηθνο.
Αιιά πνπ δελ απνηέιεζε πνηέ ηφπν, δειαδή δελ ζπκάκαη πνηέ νχηε θαλ ην ήμεξαλ θαη νη
ίδηνη νη θαζνιηθνί ηνπ Ζξαθιείνπ. Γελ αλάθηεθε πνηέ έλα θεξάθη, νχηε θαη απφ κέλα».
Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ ΄90 πνπ εθθηλνχλ νη αλαζθαθέο ζην ρψξν θαη ε
αλαζηήισζε

ηνπ

θηίζκαηνο

ε

αξραηνινγνγηθή

ππεξεζία,

φπσο

αλαθέξεη
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αληηκεησπίδνπλ ην θηίζκα κε αζέβεηα, πξψηνλ επεηδή δελ κεξίκλεζαλ γηα ηελ ηαθή ηνλ
νζηψλ πνπ εβξέζεζαλ, δεχηεξνλ νη αληεξίδεο πνπ ζηήξηδαλ ην λαφ παηνχζαλ πάλσ ζε
θαζνιηθνχο ηάθνπο, ηξίηνλ δηφηη δελ ζεβαζηήθαλ ηελ αξρηηεθηνληθή κνξθή ηνπ
Ανκηληθαληθνπ λανχ.
«..Απηφ πνπ ήηαλε ηξνκαθηηθφ γηα κέλα, εκέλα πξνζσπηθά, επεηδή ήηαλε
ζην ζηάδην ησλ αλαζθαθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Αξρίδνπλε ην ’90 απηά ηα
πξάγκαηα θαη ήηαλε…, δειαδή θάλεθε κία αζέβεηα ησλ Διιήλσλ σο πξνο ηνπο
εληαθηαζκέλνπο εθεί πέξα. Γηφηη φινο ν πεξίβνινο, ην βνξεηλφ θνκκάηη ήηαλε φινο
ηάθνη, εχθνια ζα βξείηε επψλπκα άηνκα ηεο ελεηνθξαηίαο, αιιά θαη αλψλπκα άηνκα,
ίζσο απφ ινηκνχο. Δπεηδή θσηνγξάθεζα ηφηε ην ’91 πνπ είλαη κία κάλα θαη έρεη θαη
ην παηδάθη. Τψξα ζθνηψζεθε ζε θαλέλα ζεηζκφ; Πεζάλαλε απφ…, (δελ απνδίδεηαη
θαζαξά)…, δελ ην μέξσ. Απηφ πνπ φκσο ήηαλε ηξνκαθηηθφ, ήηαλε φηη αλέζθαςαλ ηηο
ηαθέο, αθήζαλε ηα νζηά φπσο ηα βξήθαλε γηα ηνπιάρηζηνλ 50 έηε θαη ηειηθά
κπαίλαλε απφ ην λνηηναλαηνιηθφ άθξν, δειαδή ζηε Μεηζνηάθε…»
«…..Πεξίκελα απφ ηελ επαηζζεζία ηνπο φηη ηνπιάρηζηνλ αλ δελ ηα
ήζειαλ, αθνχ πήξαλε ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο, πήξαλε φια απηά πνπ θάλνπλε, λα
θαινχζαλε ηνλ παπά ηνλ θαζνιηθφ θαη λα ηνπ έιεγαλ, πάξε ηα θαη ζάςε ηα. Απηφ
είλαη κία πξαθηηθή πνπ ηελ ζεσξνχζα απηνλφεηε. Τν ίδην ζα είλαη θαη κε ηα έξγα, νη
βνξεηλέο αληεξίδεο φιεο παηάλε πάλσ ζε ηάθνπο. Καη πάιη δελ εηδνπνηήζαλε άλζξσπν,
ειάηε λα ηα πάξεηε λα θάλεηε φηη θάλεηε. Δπεηδή ην έρνπκε θάλεη θαη ζην θαζνιηθφ ην
λεθξνηαθείν ην νπνίν είλαη ζην Αζελά…»
«..Οη βαζηθέο αληηξξήζεηο πνπ έρσ είλαη νη εμήο, θαηαξράο κε απζαίξεην
ηξφπν αιιάμαλε ηελ φςε. Η φςε δελ είρε απηφ ην ηξίινβν πνπ έρεη ηψξα. Απηφ πνπ
δελ θάλαλε ήηαλε λα θαιέζνπλε, ήηαλε πάξα πνιχ εχθνιν λα απνηαζνχλε ζην Τάγκα
ησλ Γνκηληθαλψλ θαη λα ηνπο δεηνχζαλ έλαλ αξρηηέθηνλα πνπ ζα κπνξνχζε λα
αληηθαζηζηνχζε, επεηδή ηα ζρέδηα ηνπ φηαλ θηηαρηήθαλε ήξζαλε απφ ην Τάγκα απφ
ηελ Ιηαιία, ηφηε. Γηφηη είλαη θιαζζηθνχ ηχπνπ Γνκηληθάληθνο λαφο. Τν ζεσξήζαλε
ίζσο ππνηηκεηηθφ γη’ απηνχο λα δεηήζνπλε ηε ζπλδξνκή απηψλ πνπ ζα ζηεξίδαλε θαη
ην λαφ, ηα δίρσο απηέο ηηο άζιηεο αληεξίδεο. Δγψ δελ έρσ δεη ζηελ Ηηαιία ζε απηήο ηεο
ειηθίαο εθθιεζίαο αληεξίδεο θαη πάζαλε θαη απηέο πνιιέο θαηαζηξνθέο θαηά ηνλ πφιεκν.
Αιιά ππάξρνπλ θάπνηεο ηερληθέο πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη αλά πέληε κέηξα αληεξίδεο
έηζη απφ ηε κία θαη απφ ηελ άιιε άιιεο. Γειαδή έλα αιαινχκ πνπ πξφθεηηαη πεξί
θαηαζηξνθήο ηνπ κλεκείνπ. Καη αλ…
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πκθψλα κε ηνλ ίδην ε αιιαγή ηεο φςεο ηνπ κλεκείνπ κε ηελ πξνζζήθε ησλ
αληεξίδσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηξίινβνπ παξάζπξνπ ζπλεπάγνληαλ έλα ηζηνξηθφ
θφζηνο γηα ην κλεκείν, ηελ αιινίσζε ηεο Ανκηληθαληθήο αξρηηεθηνληθήο κηαο θαη νη
δνκηληθαληθνί λανί δελ απαληψληαη πνπζελά κε εμσηεξηθά ζηεξίγκαηα. Χο βαζηθή αηηία
ηεο αιινίσζεο ηνπ κλεκείνπ ζεσξεί φηη ε κειέηε εθπνλήζεθε απφ ηελ ΑΏΜΐ ,ε νπνία
εδξάδεηαη ζηελ Ώζήλα θαη φρη απφ ηελ ηνπηθή εθνξία αξραηνηήησλ: «Απηά πξνέθπςαλ
φια επεηδή δελ ππήξμε έλαο Αξραηνιφγνο πνπ λα ηνπ αλέζεηαλ ην έξγν απηφ, παξά
έθεξαλ…, ήξζαλ απφ ηελ Αζήλα φια απηά πνπ θάλαλε, απξφζσπα θαηαιάβαηε; Γειαδή ε
ππεξεζηαθή νδφο έζαςε ηελ ππεπζπλφηεηα ηνπ Αξραηνιφγνπ. Απηφ ην πξάγκα αλ ην βάιεηε
θαη κε ηηο εηθφλεο ηνπ Σδεξφια απηφ ηη αιιάδεη…, (δελ απνδίδεηαη θαζαξά)…, αλ ζέιαλε
ηελ απνθαηάζηαζε αο έδεηρλαλ θαη ηα δηάθνξα πνπ είλαη θνιιεκέλα ζην πιάη. Αλ ζέιαλε
κία απνθαηάζηαζε, απιψο δελ θαηάιαβα ε απνθαηάζηαζε εηο πνίαλ επνρή αλαθεξφηαλε,
δηφηη νχηε είλαη ε επνρή ηνπ Σδεξφια, αιιηψο δελ ζα είραλε γθξεκίζεη ην κπξνο θαη ζα
θάλαλε απηά πνπ θάλαλε ηψξα, ηα νπνία είλαη εληειψο ακθίβνιεο, αιιά εθθξάδεη ησξηλή
άπνςε πσο απηνί ηψξα ην μεθηηιίδαλε αιιά δελ πάεη έηζη, δελ πάεη έηζη. »
Σαπηφρξνλα ε απφδνζή ηεο ρξήζεο σο επεηεηαθφ νξζφδνμν λαφ, κε ηελ
νλνκαζία Εεξφο λαφο Πέηξνπ θαη Παχινπ, ζηνλ άιινηε δνκηληθαληθφ λαφ ζπλεπάγεηαη
θαηά ηνλ ίδην αιινίσζε ηεο επίζεκεο ηζηνξίαο:
«Έπεηηα απηά πνπ θάλνπλε θάζε έηνο πνπ είλαη πξνθιεηηθφ θαη νλνκάδνπλε ε
Δλνξία εδψ θαη ν δήκνο, ην λαφ ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ θαη Παχινπ, πνχ ηνλ βξήθαλε;
…Γελ κπνξεί λα έξρεηαη ν δήκνο θαη λα ηα εθηππψλεη θηφιαο, ν λαφο ηνπ Αγίνπ
Πέηξνπ θαη Παχινπ. Χο επέθηαζε απηνπλνχ είλαη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Αγίνπ
Γεκεηξίνπ πνπ ηνλ αγφξαζε ην λαφ ην 1943 ελ κέζσ πνιέκνπ, αγφξαζε ηελ εθθιεζία, απφ
πνχ ηελ αγφξαζε; Δγψ δελ μέξσ λα πνπιηνχληαη θαη λα αγνξάδνληαη θαη θάλνπλε 29 ηνπ
Ηνπλίνπ κία ηξηήκεξε θαηάζηαζε. Κνπβαιάλε έλα ηεξφ νξζφδνμν πνπ είλαη θνληφ θαη απφ
πάλσ έξρεηαη ην (…) δειαδή δελ είλαη αηζζεηηθφ, απίζηεπην. Καη ην ζεκαληηθφηεξν
θάλαλε εξάλνπο γηα λα πάξνπλε ιέεη θαζίζκαηα, δειαδή λα ην βγάινπλε νξζφδνμε
εθθιεζία, κε ηζαπαηζνπιηέο θαη ηνπ πνδαξηνχ. Να ηνλ θάλνπλε νξζφδνμε εθθιεζία φρη
φκσο Πέηξνπ θαη Παχινπ, είλαη αιινίσζε ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ έηζη;
Ζ κία εηθφλα απφ εθεί πέξα ή ν ζηαπξφο ππάξρεη ζηε Μάιηα, ηνλ πήξαλε
απφ εδψ φηαλ θαηέξξεαλ πηα νη Βελεηνί θαη είλαη θάπνπ εηο ηελ Μάιηα. Αλ πνηέ
πξνζπαζήζεηε λα δείηε γηα ηνπο Γνκηληθαλνχο ππάξρεη ε…, (δελ απνδίδεηαη θαζαξά)…,

191

πνπ αλαθαηεχεηαη κε ηελ ηζηνξία ηεο κε πνιχ εμαληιεηηθφ ηξφπν. Απηφο μέξεη ηη έγηλε
ν ζηαπξφο.»
Καηά ηνλ ίδην ε αληηθαηάζηαζε ηεο ιαηξείαο ηνπ ΐεξνλέδνπ Ώγίνπ κε ηνλ
επεηεηαθφ ενξηαζκφ ησλ δπν απνζηνιψλ ζην θηίζκα ζπληζηά κηα πξαμηθνπεκαηηθή
φπσο αλαθέξεη ελέξγεηα. Σν γεγνλφο απηφ εμφξγηζε ηελ θαζνιηθή θνηλφηεηα θαζψο ζα
κπνξνχζαλ θαη νη ίδηνη λα δηεθδηθήζνπλ ηελ εθθιεζία

:Δίλαη πψο λα ζαο ην πσ.

Καηαξράο δελ είραλε ην δηθαίσκα θαη ην πήξαλε πξαμηθνπεκαηηθά απφ ηελ Δθνξεία ηε
Βπδαληηλή, δελ είραλε ην δηθαίσκα.Δηέζε ην ζέκα λα πάκε θαη εκείο θαη λα πνχκε ηελ
ζέινπκε ηελ εθθιεζία λα θάλνπκε ζξεζθεπηηθή ηειεηή»
ηελ ζπλέρεηα ηεο αθήγεζεο ηνπ ν εθπξφζσπνο ησλ θαζνιηθψλ αλαζθεπάδεη
ηελ άπνςε ηνπ θαη καο αλαθέξεη φηη δέρεηαη ηελ ρξήζε ηνπ λανχ σο νξζφδνμε εθθιεζία
δηαθσλεί σζηφζν πνηφηεηα ηεο αηζζεηηθήο πνπ παξάγεη ε ρξήζε απηή: «Αο ηελ θάλεη
εθθιεζία αιιά αο ηελ θάλνπλε ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ, δελ έρσ αληίξξεζε λα θάλνπλε
νηηδήπνηε, φρη φκσο κε άθνκςα πξάγκαηα. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ν λαφο πξνυπνζέηεη έλα
βήκα λα βήκα λα είλαη θνιιεκέλν ζηελ αλαηνιηθή θφγρε έηζη; Πνπ ηφηε ράλεηαη ε…,
δειαδή ην χςνο ηεο Αγίαο Τξάπεδαο δελ ρηππάεη. Όηαλ πάλε θαη ζηήλνπλε έλα
νξζφδνμν ηεξφ παξαέμσ απφ ηνλ αλαηνιηθφ ηνίρν, ην χςνο πνπ απνκέλεη είλαη πψο λα
ην πσ; Δίλαη ζαλ λα πεηο φηη πάεη έλαο θαζνιηθφο θαη θάλεη έλα ηδάκη ζε πξφρεηξε
εθθιεζία. Αο ηελ πάξνπλε, αιιά αο ηελ θάλνπλε φπσο πξέπεη, πξάγκα πνπ είλαη θαη πνιχ
δχζθνιν θαη έρεη αλάγθε απφ πάξα πνιιά ιεθηά» ..«Να ηνλ θάλνπλ νξζφδνμε εθθιεζία,
αο ηνλ θάλνπλ φκσο θαιά, φρη απηά ηα ηζαπαηζνχιηθα. Έρνπκε πηα πήμεη απφ ηηο
ηζαπαηζνπιηέο.»
πσο αλαθέξεη ζηελ Κξήηε νη πεξηζζφηεξεο εθθιεζίεο θαηαπαηήζεθαλ σο
απνηέιεζκα φηη δφζεθαλ σο αληαιιάμηκα ην 1922 ζην ειιεληθφ θξάηνο κεηά ηελ
κηθξαζηαζηαηηθή θαηαζηξνθή: « Σν κεγάιν ζέκα ησλ θαζνιηθψλ εθθιεζηψλ ζηελ Κξήηε
είλαη φηη έρνπλε θαηαπαηεζεί γηαηί ηηο αλαθαηέςαλε κε ηα αληαιιάμηκα ην ’23 θαη ηα
έρνπλε θαηαπαηήζεη ζε ππέξκεηξν βαζκφ. Γελ ηεξήζαλε…, δειαδή απηνί πνπ θάλνπλε ηηο
ηειεηέο εδψ πέξα, δελ είραλε ηελ επγέλεηα λα θαιέζνπλε επίζεκα ηελ θαζνιηθή εθθιεζία
29/6νπ λα παξεπξεζνχλε ηερλεηέο».
Σέινο πξνηείλεη σο ιχζε θαη ηελ κνπζεηαθή ρξήζε: «Αθφκε θαη κνπζείν. πσο
είλαη ν Άγηνο Φξαγθίζθνο ζηα
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Κεθάιαην 90
Ζ κνλή ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ ησλ Γνκηληθαλώλ ππό ην πξίζκα ηεο λεσηεξηθόηεηαο
9.1 Νεσηεξηθόηεηα: ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ Ζξαθιείνπ
Με ηελ έιεπζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο ην

Δξάθιεην θιήζεθε

λα

απηνπξνζδηνξίζεη ηελ ειιεληθφηεηα ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ παξφλ κέζσ επηινγήο απφ
ην παιίκςεζην ησλ παξειζφλησλ ηνπ. Οη ηζηνξηθέο, -πνιηηηθέο, θαη θνηλσληθέο,
ζπγθπξίεο ψζεζαλ ην Δξάθιεην θαη γεληθφηεξα ηελ Βιιάδα λα αληηιακβάλνληαη
αλεπηηπρψο δπν αζηηθά πξνζηάγκαηα: λα είλαη ειιελνπξεπείο θαη γίλνπλ ζχγρξνλνη.
Βηδηθφηεξα, ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα νη Κξεηηθνί ππφ θαζεζηψο Ώπηνλνκίαο
βξεζήθαλ λα αγσλίδνληαη, γηα λα ελσζνχλ κε ην αλεμάξηεην ειιεληθφ θξάηνο. Σα
πξάγκαηα εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα πηεζηηθά.
Γηα ηνπο Κξεηηθνχο ε απηή απφδεημε ηεο ειιελνπξέπεηαο δελ ήηαλ ην
ζχκβνιν ηνπ Παξζελψλα, αιιά ε Κλσζφο. Οη αξραηνινγηθέο καξηπξίεο ηεο ζχλζεηεο
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο πνπ δηάθξηλαλ ηε κηλσηθή θνηλσλία
θαζηζηνχζαλ ηελ Κλσζφ ζεκείν αλαθνξάο ηνπ κνληέξλνπ, ηεο επξσπατθφηεηαο θαη
θαιαηζζεζίαο (νιψκσλ, 2001). Πξφθεηηαη γηα lieu de memoire φπσο ζα ην
πεξηέγξαθε ν Ννξά. Γεληθφηεξα γηα ηελ Αχζε ε Κλσζφο απνηεινχζε ηφπν πνπ
πξνεγείην ηζηνξηθά ηεο δεκηνπξγίαο ηεο δηθήο ηνπο θνηλσλίαο, θαζψο ήηαλ ε ρακέλε
αξρή κηαο θνηλήο θιεξνλνκίαο, ε νπνία φκσο θαη δηθαηνινγνχζε ηελ αλσηεξφηεηα
ησλ Βπξσπαίσλ έλαληη ηεο Ώλαηνιήο. Χζηφζν, ν ζπζρεηηζκφο απηφο ζπληζηνχζε ην
ηζρπξφ δηπισκαηηθφ ραξηί, γηα ηελ έληαμε ηελ Κξήηεο ζηνλ ειιεληθφ εζληθφ θνξκφ.
Παξάιιεια κε ηελ ειιελνπξέπεηα, νη Κξήηεο έπξεπε λα είλαη θαη ζχγρξνλνη·
φθεηιαλ, δειαδή, λα αλαδηακνξθψζνπλ ηε πφιε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ησλ
ζχγρξνλσλ επξσπατθψλ πφιεσλ.
Οη καραιάδεο, ηα ζηελά ζνθάθηα, ηα ηδακηά, νη ηεθέδεο θαη ηα θηφζθηα πνπ πεξηγξαθεη
παξαζηαηηθά ν Μαλψιεο Αεξκηηδάθεο ζηα βηβιία ηνπ «Ώληζηνξήκαηα» θαη «Σν
κεγάιν Κάζηξν. Ώπ‟ φζα ζπκνχκαη » δελ είραλ ζέζε ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο.
ην φλνκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο πφιεο νη αξρέο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο κε
ηελ αξσγή ηεο ηφηε Αεκνηηθήο αξρήο πξνρσξνχλ ζηε θαηεδάθηζε ηκεκάησλ απφ ηα
ελεηηθά ηείρε, ελψ γθξεκίδνπλ
βαιθαληθήο

αξρηηεθηνληθήο

θηίζκαηα κε νζσκαληθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία

(Σδνκπαλάθε

2006),θαζψο

ζηε

ζέζε

ηνπο

πξνγξακκαηίζηεθαλ ζεκαληηθά έξγα ππνδνκήο θ.η.ι. Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα
193

ηελ αλάδεημε ησλ έξγσλ ηεο λέαο επνρήο ήηαλ ε θαηαζηξνθή ησλ παιαηψλ
ζχκβνισλ.
Δ αληίιεςε ηεο επνρήο απηήο γηα ηα κεζαησληθά θαη νζσκαληθά κλεκεία
θαζφξηζε φπσο ήηαλ αλακελφκελν θαη ηελ ηχρε ηεο Μνλήο ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ
Ανκηληθαλψλ.
9.2Ζ κνλή ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ησλ Γνκηληθαλώλ ηνλ 20ν αηώλα σο ηόπνο
ξππαξόο
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζην λεζί ν Άγηνο Πέηξνο ησλ
Ανκηληθαλψλ κεηαηξάπεθε ζε ηδάκη αθηεξσκέλν ζηνλ νπιηάλν Εκπξαήκ. Χζηφζν,
πηζαλφηαηα κεηά ην ζεηζκφ ηνπ 1809, ην θηίζκα εξεηπψζεθε. Με ηελ έιεπζε ηεο
λεσηεξηθφηεηαο θαη ην ζπλαθφινπζε δηεξγαζία πεηζάξρεζεο ηνπ ρψξνπ θαη ησλ
αλζξψπσλ

ε πξφζιεςε ηνπ θηίζκαηνο σο εκβιεκαηηθφ ηνπίν ηεο νζσκαληθήο

ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο πξνδηέγξαςε ηελ κνίξα ηνπ σο ξππαξφ ζηνηρείν, πνπ έπξεπε
λα πεξηζσξηνπνηεζεί απφ ηελ ζπιινγηθή κλήκε ησλ αηφκσλ.
Βηδηθφηεξα, γηα ηελ Μφλε ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ απφ ηα ηέιε ηνπ
19νπ αηψλα ζην βφξεην κέησπν πνπ εδξάδνληαλ ην ηζηνξηθφ θηίζκα, αξρίδεη λα
αλαπηχζζεηαη έλαο πξψηκνο βηνκεραληθφο ππξήλαο πνπ αθνξνχζε αξρηθά ζηελ
θαηεξγαζία θαπλνχ, ραξνππηνχ, ζηελ πνηνπνηία, ζηελ παξαγσγή δπκαξηθψλ.
Σν θηίζκα ην νπνίν βξηζθφηαλ ζε εκηεξεηπσκέλε θαηάζηαζε κεηά ηνλ ζεηζκφ
αξρψλ ηνπ 19νπ αηψλα, (βι. θσηνγξαθίεο Gerola) κεηαηξέπεηαη ιφγσ ηνπ κλεκεηαθνχ
κεγέζνπο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ρψξνπ ζηελ πξψηε βηνηερλία
παξάγσγεο πάγνπ, ζηελ ιεγφκελν Παγνπνηείν ηνπ Κνθέβε
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θαη ιεηηνπξγεί ήδε ην

1917. ην εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ ηνπνζεηεζήθαλ γελλήηξηεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο,
πνπ παξήγαγαλ ζπλερέο ξεχκα. Χζηφζν, νη κειεηεηέο ηνπ κλεκείνπ (Υξνλάθε &
Καινκνηξάθεο 2004) 4ππνζηεξίδνπλ φηη ην κλεκείν είρε ρξεζηκνπνηεζεί σο
πνηνπνηείν ηδηνθηεζίαο Κνληφξδνπ. Βθείλν πνπ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο κε
βεβαηφηεηα είλαη φηη ν Άγηνο Πέηξνο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ βηνηερληθή παξαγσγή
ηνπ ηφπνπ ζε αληίζεζε κε άιιεο εθθιεζίεο πνπ θαηεδαθίζηεθαλ(πξβ. γηα παξάδεηγκα
Άγηνο Φξαγθίζθνο θαηεδαθίζηεθε γηα λα ρηηζηεί ζηελ ζέζε ηνπ ην αξραηνινγηθφ
κνπζείν Δξαθιείνπ).
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Δ πιεξνθνξία καο δφζεθε απφ παιηφ θάηνηθν ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηνλ Γ.Καξξά ηελ
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ηελ βφξεηα αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ, ζην ρψξν πνπ θηίζηεθε αξγφηεξα
ην θέληξν δηαζθέδαζεο Καζηέια, βξηζθφηαλ ε νηλαπνζήθε Λνπιαθάθε63.
Βπηπιένλ, νη Υξνλάθε- Καινκνηξάθεο (2004) αλαθέξνπλ φηη κεηά ην 1915 έλαο
θιίβαλνο κεηαιιεπκάησλ πνπ είρε θαηαζθεπαζηεί επί νζσκαληθήο θπξηαξρίαο
θαηεδαθίζηεθε, ελψ ηκήκα ηνπ αξρηθνχ βνξεηναλαηνιηθνχ παξεθθιεζίνπ έγηλε
δεμακελή. Βπίζεο νη ίδηνη κειεηεηέο (Υξνλάθε & Κνινκνηξάθεο 2004) ππνζηεξίδνπλ
φηη ν Άγηνο Πέηξνο ρξεζηκνπνηήζεθε σο θηλεκαηνγξάθνο. Ίζσο επξφθεηην γηα ηνλ ν
θαινθαηξηλφ θηλεκαηνγξάθν «Κξήηε», πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην Μπεληελάθη ην 1911,
φπσο ζεκεηψλεη ν Σζαγθαξάθεο ζηελ δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία κε

ζέκα ηελ

θαηαγξαθή ησλ θηλεκαηνγξάθσλ ηνπ Δξαθιείνπ. (2005: 26). Χζηφζν, ε ηαχηηζε
απηή δελ κπνξεί λα γίλεη κε βεβαηφηεηα, θαζψο ηα δεδνκέλα καο είλαη ειιηπή.
9.3 Ζ κνλή ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ησλ Γνκηληθαλώλ αλάκεζα ζην ηεξό θαη ην βέβειν
Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ κεηψπνπ ην Δξάθιεην απνηέιεζε
κηα απφ ηηο πφιεηο πνπ δέρηεθαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ πξνζθχγσλ. Γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ε Βζληθή Σξάπεδα αλέιαβε απφ ηνλ Μάην ηνπ 1925
ηελ εθπνίεζε ησλ κνπζνπικαληθψλ πεξηνπζηψλ πνπ είραλ πεξηέιζεη ζην ειιεληθφ
δεκφζην. Πξνρψξεζε, ηαπηφρξνλα θαη ζε πιεηνδνηηθέο δεκνπξαζίεο, κέζα απφ ηηο
νπνίεο ησλ κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κνπζνπικαληθψλ ηδηνθηεζηψλ πέξαζε ζε ηδηψηεο
θαη θνξείο ηεο πφιεο. Βίλαη ηφηε πνπ πνιιέο θαζνιηθέο εθθιεζίεο θαη θνζκηθά
θηίζκαηα αιιάδνπλ ρεξηά θαη θαηαιήγνπλ ζε ηδηψηεο.
Ώλαθνξηθά κε ηελ κνλή ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ ην δπηηθφ ηκήκα
ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ, φπσο καο αλαθέξεη ζε πξνθνξηθή ηνπ καξηπξία παιηφο θάηνηθνο
ηνπ Δξαθιείνπ(Γ.Καξξάο), κηζζψζεθε σο αζηηθφ αθίλεην, γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο
μπινπξγείν απφ θάπνηνλ Υαληψηε Ώλαγλσζηάθε.
ην Μεζνπνιέκν ην Δξάθιεην παξά ηελ αλάπηπμε ησλ βηνηερληθψλ θαη
πνιηηηζηηθψλ

ππνδνκψλ ε πνιενδνκηθή κνξθή θαη νξγάλσζε ηεο

πφιεο

εμαθνινπζεί λα παξαπέκπεη ζην νζσκαληθφ παξειζφλ. Σα γεξαζκέλα νηθνδνκήκαηα
ηεο πφιεο απνηεινχλ εζηίεο θηλδχλνπ κεηά απφ ηξεηο ηζρπξφηαηνπο ζεηζκνχο πνπ
έπιεμαλ ην λεζί, απφ ην 1926 κέρξη ην 1930, θαη πνπ πξνθάιεζαλ αλεπαλφξζσηεο
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δεκηέο ζηελ πφιε (βι.ελδ.Σδνκπαλάθε 1996). Σν Δξάθιεην ηψξα κεηαβάιιεηαη ζε
πφιε εηνηκφξξνπσλ θαη επηθηλδχλσλ θηηζκάησλ.
Σν 1936 ζπληάζζεηαη ξπκνηνκηθφ ζρέδην πφιεο, ην νπνίν είρε σο θηινζνθία
ηνπ ηελ αχμεζε ηεο πιεζπζκηαθήο ρσξεηηθφηεηαο εληφο ηεο πφιεο, κε παξνρή
πςεινχ ζπληειεζηή δφκεζεο, θαη ηελ δηάλνημε δξφκσλ. Χζηφζν ε θηινζνθία απηή
πξνυπέζεηε ηνλ απνραξαθηεξηζκφ κλεκεηαθψλ ζπλφισλ, θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο
ζηα πιαίζηα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο πφιεο.
Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ην ζρέδην πφιεσο ηνπ 1936 πξνέβιεπε
ηε δηάλνημε ηεο νδνχ Μεηζνηάθε πνπ βξίζθεηαη λφηηα ηνπ κλεκεηαθνχ ηζηνξηθνχ
ζχλνινπ θαη ζπλεπψο ηελ θαηαζηξνθή ελφο κέξνπο ηνπ θηίζκαηνο. Δ επέκβαζε,
σζηφζν, απηή δελ πξφιαβε λα εθαξκνζηεί, (ηαξίδα, αρξνλ. )
ηηο 23 Μάξηηνπ ην 1943

ν άιινηε

ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ πσιείηαη σο αληαιιάμηκν

θαληηαλφο λαφο έθηαζεο 2.293
απφ ηελ Τ.Γ.Α.Μ.Κ. κε ηελ

νλνκαζία ηέκελνο νπιηάλ Εκπξαήκ ζηελ ελνξία ηνπ Άγηνπ Αεκεηξίνπ κε αληίηηκν 2
εθαηνκκχξηα(ππνηηκεκέλεο) δξαρκέο. Δ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε θπξψλεηαη ζηα
γξαθείν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Γξαθείνπ Αηαρεηξίζεσο αληαιιάμηκνπ Πεξηνπζίαο.
ηελ δνζνιεςία παξεπξίζθεηαη σο κάξηπξαο θαη ν ηφηε Αήκαξρνο Δξαθιείνπ. Σν
θηίζκα

αγνξάδεηαη φπσο αλαθέξεη ην ζπκβφιαην «απφ ηνλ Ηεξφλ Ναφλ Αγίνπ

Γεκεηξίνπ εθπξνζσπνχκελνλ απφ

ηνπ σο άλσ Δθθιεζηαζηηθνχ ζπκβνχιηνπ».Δ

αγνξαπσιεζία γίλεηαη κε ηνπο εμήο φξνπο. Αηαβάδνπκε απφ ην ζπκβφιαην
(βι.αξ.6018/23-3-43 βι .Παξαξηήκα:229-230):
«Σν πσινχκελνλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ππφ ηνπ αγνξαζηνχ
απνθιεηζηηθψο σο Οξζφδνμνο Φξηζηηαληθφο Ιεξφο Ναφο έλα
κέξνο ή φινλ ηνπ άλσ θηίζκαηνο, ήζειε πνηέ ρξεζηκνπνηεζνχλ δηα
άιινλ εθείλνλ πξνο νλ παξαρσξείην θαη κεηαβηβάδεηαη ε θπξηφηεο
ηνπ

θηίζκαηνο

επαλέξρεηαη

ηνχηνλ

εηο

ηελ

Τ.Γ.Α.ΜΚ.

επηζηξεθφκελνλ ησ αγνξαζηή ηνπ θαηαβιεζέληνο ηηκήκαηνο
αηφθσο. Σα πιηθά ηνπ θαηά ηα άλσ θηίζκαηνο αλήθνπζη εηο Τ.
Γ.Α.Μ.Κ. ήηηο δηθαηνχηαη ηαχηα δεκνπξαζίαο».
Σν θηήξην παξακέλεη ζε εκηεξεηπσκέλε θαηάζηαζε θαη κεηά ηελ πψιεζε ηνπ
σο αζηηθφ αθίλεην ζηελ ελνξία ηνπ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ. Σαπηφρξνλα, ζπλερίδεη λα
ιεηηνπξγεί θαη σο μπινπξγείν. Σν θαζεζηψο, σζηφζν, πνπ είρε παξαρσξεζεί ην
θηίζκα, θαζψο θαη θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο παξακέλεη αζαθέο. Αελ γλσξίδνπκε
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γηα παξάδεηγκα, αλ ν ηδηνθηήηεο πιήξσλε θάπνην αληίηηκν ζηελ εθθιεζία ή φρη , γηα
ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ην ρψξνπ.
Σέζζεξα ρξφληα κεηά ηελ πψιεζε ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ζηελ Βθθιεζία, ην θηίζκα
αλαγλσξίδεηαη σο ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν ηεο κεζαησληθήο θιεξνλνκηάο κε
βαζηιηθφ δηάηαγκα ηνπ 1947.
Παξάιιεια, ηε ίδηα ρξνληά κε θξαηηθή απφθαζε, ην Αεκνηηθφ πκβνχιην ηεο
Πφιεο απνθαζίδεη λα αλαθεξχμεη κεηαμχ άιισλ ζσδφκελσλ κεζαησληθψλ κλεκείσλ
ηεο πφιεο θαη ηνλ Άγην Πέηξν, πνπ ιεηηνπξγνχζε σο μπινπξγείν, ζε δηαηεξεηέν
θηίζκα. Αηαβάδνπκε:
«Δθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ππφ ηνπ Γηαηάγκαηνο 1947 σο ηζηνξηθψλ
κλεκείσλ ε Δπηηξνπή γλσκαηεχεη ππέξ ηεο δηαηεξήζεσο ησλ θάησζη
ηνηνχησλ: α Άγηνο Πέηξνο

(Μνλή

Γνκηληθαλψλ , Ξπινπξγείν

Αλαγλσζηάθε β. Παλαγία ηαπξνθφξσλ (Μνλή

νδφο

Μάξθνπ

Μνπζνχξνπ) γ. Αγία Αηθαηεξίλε (Μνλή ηλατηψλ) δ. Μηθξφο Άγηνο
Μελάο , ε. Αγία Παξαζθεπή ζη. Άγηνο Γεκήηξηνο δ. Άγηνο Μαηζαίνο,
ε. Άγηνο Γεψξγηνο Γσξηαλφο (Αγ Ησάλλεο Αξκελίσλ) ζ. Κξήλε
Μπέκπν (πιαηεία Κνξλάξνπ) η. Κξήλε Μνξνδίλη (πιαηεία Διεπζεξίνπ
Βεληδέινπ)

ηα. Κξήλε Πξηνχιη (πιαηεία Μπνδνζαθείνπ) ηδ. Κξήλε

Φηληίθ (νδφο Πεδηάδνο ηγ.Κξήλε Σνπξθηθή (νδφο Κσλζηαληίλνπ
Παιαηνιφγνπ) ηδ. Κξήλε Υαληάιε (νδφο Εσγξάθνπ) ηε. Κξήλε Μειέθ
Ηκπξαήκ Παζά (κηθξφ Σζαξζάθη) ηζη. Τπφγεηαη

Γεμακελαί

Αγίνπ

Γεσξγίνπ Πνιπζηχινπ (Ενπξάξε) ηδ Τπφγεηνο δεμακελή

παξά ηνλ

Αγηνλ Σίηνλ (Μηζηίινγινπ) ηε. Τπφγεηνο δεμακελή παξά

ηνλ ΄Αγηνλ

Σίηνλ ( ΄Δλσζηο

Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ) . Πάληα

ηα ινηπά

αλαθεξφκελα δηα ησλ εηξεκέλσλ Γηαηαγκάησλ σο ηζηνξηθά κλεκεία ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

θαη ηνπ Αγίνπ

Μάξθνπ

( θηλεκαηνζέαηξνλ

«Μηλψα» δηα ην νπνίνλ ππάξρεη ζνβαξσηέξα αληίξξεζηο εθ κέξνπο
ηεο Αξραηνινγηθήο

Τπεξεζίαο), ε επηηξνπή εηζεγείηαη

εηο

ην

Γεκνηηθφλ Σπκβνχιην λα πξνβιεθζεί εηο ηνλ πξνυπνινγηζκφλ ηνπ
Γήκνπ δαπάλε δξαρκψλ 50.000 εηεζίσο ππέξ ζπληεξήζεσο θαη
αμηνπνηήζεσο ησλ δηαηεξεηέσλ ηζηνξηθψλ κλεκείσλ ηεο πεξηνρήο
ηνπ Γήκνπ».
Μπαίλνληαο ζηελ δεθαεηία ηνπ 1950 γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ
Ανκηληθαλψλ δελ ππήξμε, φπσο αλαθέξνπλ θαη νη κειεηεηέο ηεο νηθνδνκηθήο ηζηνξίαο
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ηνπ, θάπνηα αλαζηεισηηθή πξνζπάζεηα. Δ κφλε πξνζηαζία πνπ ηνπ εμαζθάιηδε ε
παξαπάλσ απφθαζε ήηαλ απηή απφ ηηο θαηεδαθίζεηο πνπ ππέζηεζαλ έλαο κεγάινο
αξηζκφο

κλεκείσλ,

πνπ

βξεζήθαλ

εθηφο

ιίζηαο-ηζηνξηθά

θαηάινηπα

ηεο

αξαβνθξαηίαο ηεο βπδαληηλήο, ηεο νζσκαληθήο, ηεο ελεηηθήο θαη ηεο νζσκαληθήο
πεξηφδνπ (Σδνκπαλάθε 1996:533)- απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ
πφιεο ηνπ 1936.
Γεληθφηεξα, ζηηο δπν πξψηεο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο ε πφιε ππνδέρεηαη ην
δηαξθψο δηνγθνχκελν ξεχκα ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα
λα δεκηνπξγεζνχλ ηεξάζηηεο νηθηζηηθέο πηέζεηο. Σφζν, ε γεηηνληά πνπ βξηζθφηαλ ν
Ώγηνο Πέηξνο ησλ Ανκηληθαλψλ, φζν θαη ην ίδην ην ηζηνξηθφ θηίζκα, ήηαλ
ππνβαζκηζκέλνη ρψξνη ζηα κάηηα ησλ

λενεηζεξρνκέλσλ ζηελ πεξηνρή,. φπσο

αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ αθήγεζε κέινπο ηεο θαζνιηθήο θνηλφηεηαο Δξαθιείνπ πνπ
εγθαζίζηαηαη ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 ζηελ πεξηνρή. Ο ίδηνο κάιηζηα επηζεκαίλεη φηη
γηα ηνπο αξραηνιφγνπο ν ρψξνο δελ έρεη θαλέλα ελδηαθέξνλ, ελψ θάπνηνπο θαηνίθνπο
ηεο γεηηνληάο ν ρψξνο εμαθνινπζεί λα έρεη ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα: Ώλαθέξεη,
επίζεο, φηη κνξθνινγηθά ν Άγηνο Πέηξνο ηαπηίδεηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ Σδεξφια:
Με ηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ:
«….Δδψ πέξα ν ηφπνο ηνλ έιεγαλ ηφηε ν Μαραιάο θαη ήηαλε κία ηνπνζεζία φπνπ είρε
ζπίηηα ςαξάδσλ, μέξεηε ρακειψλ νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ. Μελ μερλάηε φηη γεηηλίαδε θαη
πξνο ηελ εβξατθή ζπλνηθία, θάηη πνπ απηνκάησο ππνβάζκηδε ηνλ ηφπν. Καη ζηα έηε ηνπ ’60
εθηφο ησλ αηφκσλ πνπ ήηαλε ζην ιηκάλη αρζνθφξνη, μέξεηε βαξειάδεο, ήηαλε θαη κία
θαθφθεκε ζπλνηθία. Γειαδή ππήξραλε θαη θνπέιεο πνπ θάλαλε φηη θάλαλε. Δλ γέλεη έλα
παληειψο ππνβαζκηζκέλν νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη αλνηρηφ ζην βνξηά.
Ζ πφιε απηή φπσο θαη άιιεο πφιεηο ζηε Μεζφγεην ζπλήζσο γχξηδαλ ηελ πιάηε πξνο ην
βνξηά, δηφηη ηα παιηφηεξα έηε σο ην ’85 νη ρεηκψλεο ήηαλε πνιχ πην έληνλνη απ’ φηη ηψξα.
Δλλνψ φηη δελ πεξπαηνχζαηε θαλ εηο απηφ ην δξφκν. Σα (…) ην ζπξέη απφ ηε ζάιαζζα θαη ν
αέξαο. Σα ζπηηάθηα ινηπφλ απηά έβιεπαλ πξνο ην βνξηά, άξα ήηαλε θαηά ηεθκήξην, αλήθαλε
εηο άηνκα πνπ δελ κπνξνχζαλε λα έρνπλε θαιχηεξε ηνπνζεζία λα θάηζνπλε. Μία εληειψο
ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή.
Σελ επνρή εθείλε ηνπ ’60 ν Άγηνο Πέηξνο δελ ζπληζηά, δελ έρεη θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ηνπο
Αξραηνιφγνπο. Ο λνπο ηνπο είλαη πξνο ην θέληξν ηνπ Ζξαθιείνπ λα θάλνπλε ηελ
αλαθαηαζθεπή ζηελ Λφηδηα θαη ζηνλ Άγην Μάξθν. Απφ εδψ ηίπνηα, δειαδή ηα άθξα ηεο
κεζαησληθήο – ελεηηθήο πφιεο δελ έρνπλε θαλέλα αθφκα ελδηαθέξνλ. Καη έηζη ν Άγηνο
Πέηξνο δελ θαηαξξέεη κε ηα ξπζκνχο έληνλνπο αιιά θάζε έηνο ηνπ ιείπεη θάηη απ’ φηη είρε.
Γειαδή αλ πάξεηε ηηο εηθφλεο ηνπ Σδεξφια κε εηθφλεο, αλ ππάξρνπλε, ην ’80 ζα δείηε κία
έηζη ππνβάζκηζε. Χζηφζν ν πέξη θφζκνο θαη αλαθέξνκαη ζηνπο θαηνίθνπο εδψ ηνπ καραιά
θαη ηνπ αλχπαξθηνπ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δίλαη άλζξσπνη θησρνί πνπ θαη φια
φζα…, θηψρεηα έηζη; Δμαθνινπζνχλ θαη ην ζεσξνχλ φηη είλαη έλαο ηφπνο άγηνο. Καη
ππάξρνπλ θάπνην ηεο γεηηνλίαο, φρη θαζνιηθνί πνπ ηνπ πάλε θαη αλάβνπλε έλα θαληειάθη,
Δμαθνινπζνχλ θαη έρνπλε κία αίζζεζε ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο. Κάπνηα ψξα απηφ
ζηακάηεζε θαη ήξζα εγψ θαη έκεηλα ζηελ πνιπθαηνηθία εθεί δίπια θαη νπφηε εμαθνινχζεζα
εγψ θαη ην άλαβα..»
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9.4 Ζ αλέγεξζε ηνπ μελνδνρείνπ Ξελία θαη ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ Αγίνπ
Πέηξνπ ησλ Γνκηληθαλώλ σο ζύκβνιν ηεξό
Δ πξφζεζε γηα αμηνπνίεζε ηεο παξαιηαθήο δψλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε
ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο εκθαλίδεηαη ήδε ηελ πεξίνδν κεηά ηνλ πφιεκν. Δ
εμέιημε απηή ζπλδέεηαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ράξαδε ε εζληθή νηθνλνκηθή
πνιηηηθή ζηηο δεθαεηίεο 1950 θαη 1960, ε νπνία θαη έδηλε βαξχηεηα ζηνλ ηνπξηζκφ,
φπσο θαη ζηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα.
ην παξαιηαθφ κέησπν ηεο πφιεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ηψξα πιάη ζηηο
βηνκεραληθέο κνλάδεο, επηρεηξήζεηο παξνρψλ ππεξεζηψλ, φπσο εζηηαηφξηα, θέληξα
δηαζθέδαζεο ,αιιά θαη ν ζηαζκφο επηβαηψλ ηνπ ΚΣΒΛ ην Δξάθιεηνπ.
Παξάιιεια, ε θαηαζθεπή ηνπ κνληέξλνπ μελνδνρείνπ "Ξελία" ην 1960
πάλσ ζηα ζαιάζζηα ηείρε ηνπ βνξείνπ κεηψπνπ θαη απέλαληη απφ ηνλ εξεηπσκέλε
Μνλή ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ εθθξάδεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαλέσζεο θαη

ηνλ

εθκνληεξληζκφ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
Σν «Ξελία» ζπληζηά ην λέν αζηηθφ ζχκβνιν ηεο πφιεο. Δ γεηηλίαζε ηνπ Άγηνπ
Πέηξνπ κε ην Ξελία, αιιά θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ βηνκεραληθή
πεξηνρή ζε ηφπν πνπ εδξάδνληαλ εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο αλαςπρήο, θαζψο
κεηαθνξηθέο

δξαζηεξηφηεηεο

ζα

ζπκβάιιεη

θαζνξηζηηθά

ζην

δήηεκα

ηεο

επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηεο ηζηνξηθήο ηνπ ζεκαζίαο.
Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 γηα πξψηε θνξά εθθξάδεηαη απφ ηνπο ηνπηθνχο
θνξείο, αιιά θαη ηελ ηνπηθή εθνξία ην αίηεκα ηεο αλαζηήισζεο θηίζκαηνο δειαδή,
κηαο ηζρπξήο γξαθεηνθξαηηθήο πξαθηηθήο κε ηελ εθαξκνγή ηεο νπνίαο ν Άγηνο
Πέηξνο ησλ Ανκηληθαλψλ ζα εληάζζνληαλ ζηα πνιχηηκα, ζπιινγηθά αλαγλψζηκα
ηνπία ηεο πφιεο.
Μέρξη ηφηε ν Άγηνο Πέηξνο απνηεινχζε φρη κφλν έλα ρψξν ηεηξηκκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ζπλεπάγνληαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ μπινπξγείνπ ζην ρψξν, αιιά
θαη βξψκηθσλ, αθαζάξησλ πξαθηηθψλ φπσο ζα έιεγε ε Douglas(1966 ) γηα ην ζψκα.
Βηδηθφηεξα, ην θηίζκα είρε κεηαηξαπεί απφ δηεξρφκελνπο ζε νπξεηήξην θαη εζηία
κφιπλζεο γηα ηελ δεκφζηα πγεία αιιά θαη απεηιή γηα ην θνζκηθφ πξνθίι ηεο πφιεο.
ε επηζηνιή πνπ απνζηέιιεη ην ηκήκα Σνπξηζηηθήο Ώζηπλνκίαο Δξαθιείνπ πξνο ηνλ
ηδηφθηεηε ηνπ θηίζκαηνο ην Βθθιεζηαζηηθφ πκβνχιην ηνπ Ώγ. Αεκεηξίνπ

κε

εκεξνκελία 27-3-1968 ζρεκαηνπνηείηαη ε απαμησηηθή ζηάζε ησλ ληφπησλ, αιιά θαη
ε αδηαθνξία ησλ ηδηνθηεηψλ γηα ην θηίζκα. Ώλαδεηθλχεηαη επίζεο ε ακεραλία θαη
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αλεζπρία ησλ αξρψλ γηα ηηο «εληππψζεηο» πνπ ζα απνθνκίζνπλ νη ηνπξίζηεο έλνηθνη
ηνπ θνζκηθνχ ζπκβφινπ ηεο πφιεο ,ηνπ Ξελία. Αηαβάδνπκε κέξνο απφ ηελ επηζηνιή:
«Έρνκελ ηελ ηηκήλ λα γλσξηδφκελ φηη σο ηπγράλεη θαη πκίλ γλσζηφλ
έλαληη ηνπ εληάπζά μελνδνρείνπ ΞΔΝΗΑ , ππάξρεη ν εξεηπσκέλνο λαφο ηνπ Αγίνπ
Πέηξνπ ,νζηηο ζηεξνχκελνο ζπξψλ έρεη ,κεηαβιεζεί πξνο νχξηζηλ ησλ δηεξρνκέλσλ
ήκέξαλ θαη λχρηα ηδησηψλ θαη αληηιακβάλεζζε πνηάο εληππψζεηο δεκηνπξγεί ηνχηνλ εηο
ηνπο μέλνπο επηζθέπηαο»Απνηαζέληεο πξνο ηελ αξραηνινγηθήλ ππεξεζίαλ καο εγλψζε
φηη αξκφδηνη δηα ηελ εμάιεςηλ ηεο πθηζηάκελεο θαηαζηάζεσο ηπγράλεηε πκείο» (βι.
ππ‟αξηζ.10/10/9β/27-3-68 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Σνπξηζηηθήο Ώζηπλνκίαο
Δξαθιείνπ ζην Παξάξηεκα:234).
Σνλ ίδην κήλα ν ηφηε έθνξνο αξραηνηήησλ Δξαθιείνπ θαηαζέηεη αίηεκα πξνο
ην Τπνπξγείνλ πληνληζκνχ κε ζθνπφ «λα πεξηιεθζή ε κειεηε ζηεξεψζεσο ηνπ
επηβιεηηθνχ κεζαησληθνχ λανχ ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ ησλ Γνκηληθαλψλ…. ζηηο επξίζθεηαη
εηο

αζιίαλ

θαηάζηαζηλ

θαη

θηλδπλεχεη

λα

θαηαξξεχζεη

ηειείσο»(έγγξαθν

αξ.πξση5776/18-3-68 ζην Παξάξηεκα: 231).Ώίηεκα γηα ηελ αλαζηήισζε ηνπ έξγνπ
θαηαζέηεη θαη ε Τπεξεζίαο Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο Κξήηεο( βι. αξρείν Βθνξείαο
Ώξραηνηήησλ Δξαθιείνπ αξ.1634/10-7-1968 ζην Παξάξηεκα :235).
Ώπφ ηε κειέηε αξρείσλ ηεο 13εο ΐπδαληηλήο Βθνξίαο αξραηνηήησλ εληνπίζακε
επηζηνιέο, ζηηο νπνίεο ε αλαζηήισζε ηνπ κλεκείνπ

θαίλεηαη σο κηα πξαθηηθή

απηνπαξνπζίαζεο πξνο ηνπο μέλνπο επηζθέπηεο. Γηα πξψηε επίζεο θνξά αλαδχεηαη ε
ηαθηηθή ηεο ζχλδεζεο ηεο επίζεκεο αξραηνινγηθήο γλψζεο κε ηα νηθνλνκηθά θαη
ηνπηθά ζπκθέξνληα. χκθσλα κε ηελ επηζηνιή πνπ απνζηέιιεη ην 1970 ε Σνπηθή
Βθνξία αξραηνηήησλ πξνο ηελ «Γεληθή Αηεχζπλζηο Ώξραηνηήησλ ηνπ ΐαζηιείνπ ηεο
Βιιάδνο»:
«Ο λαφο ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ άιινηε

θαζνιηθψλ ηεο Μνλήο

Γνκηληθαλψλ, αλεγέξζε εηο 14ν αηψλα εηο ηνλ ηχπνλ ηεο μπιφζηεγνπ
κνλφθιηηνπ παξεθθιεζίνπ πξνζθεθνιιεκελνλ εηο ηελ λφηηαλ πιεπξά ηνπ
ηεξνχ. Σνχην ζηεγάδεην δηα γνηζηθψλ ζηαπξνζνιίσλ θαη απνηειείην
ζσδφκελνλ αξρηθφ ηκήκα

ηνπ λανχ δεδνκέλσ φηη

ν λαφο ππέζηε

επηζθεπάο θαηά ηνπο ρξφλνπο ηεο αλαγελλήζεηο. Ζ άκεζνο γεηηλίαζηο ηνπ
σο άλσ κλεκείνπ πξνο ην Ηζηνξηθφλ Μνπζείνλ θαη ην Ξελνδνρείνλ
Ξελίαλ θαη πθ’ πκίλ επηδησθφκελε Σνπξηζηηθή αμηνπνηήζηο ηεο πεξηνρήο
επηβάιινπλ ηελ θαηά ηαρχηεξνλ δπλαηφλ αμηνπνηήζηο ηνπ κλεκείνπ
ηνχηνπ.. ,» (βι.ζε αξρείν 13Δο ΒΐΏ Δξαθιείνπ ζην Παξαξηήκα:232).

200

ηελ επηζηνιή απηή δηαηππψλεηαη γηα πξψηε θνξά ε πξφζεζε ηεο ηνπηθήο
εθνξίαο λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ν ρψξνο κεηά ην ηέινο ησλ αλαζηεισηηθψλ
εξγαζηψλ θαη

σο κνπζεηαθφο ρψξνο κε εθζέκαηα βπδαληηλέο ηνηρνγξαθίεο.

Αηαβάδνπκε απφ ην πξσηφηππν: «ην φπνηνλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο
Πηλαθνζήθε Βπδαληηλψλ Σνηρνγξαθηψλ απνηεηρηζκέλσλ εθ ησλ πνιππιεζψλ Ναψλ ηεο
Νήζνπ» ην αίηεκα ηεο κνπζεηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ παξαπεκπεί επζέσο σο κηα
ζηξαηεγηθή δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο απφ ηνπο ινγίνπο ηεο
απηνπαξνπζίαζεο ησλ εληνπίσλ πξνο ηνπο μέλνπο δπηηθνχο ηνπξίζηεο(βι.Δerzfeld
1991)..
Δ πξψηε δφζε(1.000.000δξρ) γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ
κλεκείνπ εθηακηεχηεθε ην 1971 απφ πφξνπο ηνπ ΒΟΣ. (βι. 223.111/236/ απφθαζεο
Α. ΒΟΣ ζην Ώξρείν 13εοΒ.ΐ.Ώ). Σελ επηρνξήγεζε δηαρεηξίδεηαη ην εθθιεζηαζηηθφ
ζπκβνχιην κε ηελ πςειή επνπηεία ηεο Ώξραηνινγίαο(βι αξρείν 13Δο ΒΐΏ Δξαθιείνπ
αξ.πξση:2335/29-12-70).
Οη αλαζηεισηηθέο εξγαζίεο δηήξθεζαλ κέρξη ην 1976 θαη δηεθφπεζαλ ιφγσ ηεο
έιιεηςεο ρξεκαηηθψλ πφξσλ ελψ ζα μεθηλήζνπλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990,πνπ
ζηηγκαηίδεηαη απφ ηελ απφπεηξα ηεο

ηφηε θπβέξλεζεο λα δνζεί ν ρψξνο ηεο

Καζηέιιαο ζε ηδηψηε κε ζθνπφ λα ρηηζζεί πνιπψξνθε νηθνδνκή θαη ζα
νινθιεξσζνχλ ζην ηέινο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 21 νπ αηψλα .
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πδήηεζε- πκπεξάζκαηα
ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζακε λα πεξηγξάςνπκε «πχθλα» ην δίιεκκα ηεο
εθθιεζηαζηηθήο /κνπζεηαθήο ρξήζεο πνπ εγείξεηαη αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ
Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ σο έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν. ηελ ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε ην αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο δελ είλαη απηφ θαζαπηφ ην κλεκείν, αιιά νη
ηδέεο ή, φπσο ζα έιεγε ν Νηηξθαηκ, νη ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο, γηα ηελ ηζηνξία,
ην παξειζφλ, ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Δ εξγαζία ζηεξίρηεθε ζηηο εμήο ζεσξεηηθέο
παξαδνρέο: εθιακβάλεη ηελ έλλνηα εζληθή ηαπηφηεηα σο κηα θαληαζηαθή εζληθή
ηαπηφηεηα, ζεσξεί επίζεο ηφζν ηελ εθθιεζία άζν θαη ην κνπζείν σο θνηλσληθέο
θαηαζθεπέο. ΐιέπνπκε επίζεο φηη ην δίιιεκα κνπζείν ή εθθιεζία ζπλδέεηαη ζε έλα
πξψην επίπεδν κε ηελ δηακάρε δπν εγεκνληθψλ κεραληζκψλ ηεο Βθθιεζίαο θαη ηνπ
Κξάηνπο, πνπ δηεθδηθνχλ κε κηα ζεηξά ζηξαηεγηθέο λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ
ηδενινγία ηνπο κέζα ζηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα. Γηα λα πεξηγξάςνπκε απηήλ ηελ
δηακάρε απνδερφκαζηε ηνπο

δπν

παξαπάλσ ζεζκνχο

σο δπν εγεκνληθνχο

κεραληζκνχο.
Γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ ακθίζπκε ζηάζε ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζην δήηεκα
ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αλάδεημεο ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην
κνληέιν ηνπ Herzfeld Ρσκηνζύλε/Διιεληζκόο.
Βπηρεηξήζακε ,ινηπφλ, λα θαηαγξάςνπκε ηηο απφςεηο ησλ θνξέσλ πνπ «δηεθδηθνχλ»
ην κλεκείν: α) ηελ 13ή Βθνξία ΐπδαληηλψλ Ώξραηνηήησλ, δειαδή ην γξαθεηνθξαηηθφ
θνξέα πνπ έρεη ηελ πςειή θπξηφηεηα ηνπ κλεκείνπ βάζεη ηνπ ειιεληθνχ
πληάγκαηνο θαη ηνπ Ώξραηνινγηθνχ Νφκνπ 2002, β) ην Αήκν Δξαθιείνπ, ν φπνηνο
απφ ην 1980 είλαη ζεκαληηθφο εηαίξνο ζηελ πνιηηηζηηθή ζθελή κέζσ ησλ θξαηηθψλ
ζεζκνζεηήζεσλ

πνπ

δηεχξπλαλ ηηο

αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΏ (Αεκνηηθήο θαη

Ννκαξρηαθήο) γηα ηα ζέκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο δίλνληαο
ηνπο ιφγν, ηφζν ζηελ παξαγσγή θαη αλαπαξαγσγή ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκηθνχ
γίγλεζζαη, φζν θαη γηα ζηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ, (γ)
ηελ Ώξρηεπηζθνπήο Κξήηεο θαη ηεο ελνξίαο απηήο, ηνλ Άγην Αεκήηξην Ληκέλνο
Δξάθιεηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ηζηνξηθνχ θηίζκαηνο βάζεη αγνξάο ηνπ απφ ην Αεκφζην ην
1943(Σέινο. Καηαγξάςακε ηελ άπνςε ηεο θνηλφηεηαο ησλ θαζνιηθψλ, θαζψο ν
Άγηνο Πέηξνο ησλ Ανκηληθαλψλ θηίζηεθε ζηα ελεηηθά ρξφληα απφ ην ηάγκα ησλ
Ανκηληθαλψλ κνλαρψλ σο θαζνιηθή εθθιεζία.
ηνλ επίζεκν, σζηφζν, δηάινγν γηα ηελ ρξήζε ηνπ κλεκείνπ ε Μφλε ηνπ
Άγηνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ δηεθδηθείηαη απφ δπν δπλάκεηο έθθξαζεο θαη νη δπν
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ηεο ηζηνξηθήο πφιεο, πνπ αλήθεη ην κλεκείν ηνπ Δξαθιείνπ. Καη νη δπν έρνπλ
αξζξψζεη ην αλάζηεκα ηνπο θαη δηεθδηθνχλ λα πξνδηαγξάςνπλ ηελ κνίξα ηνπ ρψξνπ,
ε θάζε κηα γηα ηηο δηθνχο ηεο ζηφρνπο θαη επηδηψμεηο.
Ώπφ ηελ κηα κεξηά, βξίζθεηαη ε ηνπηθή Ώξραηνινγηθή Τπεξεζία, ε νπνία
αθελφο αθνινπζεί ηε δηθή ηεο επηζηεκνληθή κεζνδνινγία θαη εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο
γηα ηε ζπγθέληξσζε ή παξαγσγή πνιηηηζκηθήο πιεξνθφξεζεο" απφ έξεπλα ζηεξεήο
χιεο θαη κλεκείσλ ηνπ παξειζφληνο, αθεηέξνπ ε δξαζηεξηφηεηα θαη ε έξεπλα ηεο
εκπίπηεη ζε έλα ζεζκνζεηεκέλν δηνηθεηηθφ θαη νξγαλσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ
πιαίζην, ηνλ ζεζκφ ηνπ Βιιεληθνχ Κξάηνπο, πνπ επεξεάδεη ειέγρεη δηεπθνιχλεη ή
αθφκα θαη δπζρεξάλεη ην έξγν ηεο αξραηνινγηθήο εξκελείαο, ζέηνληαο αθφκα
θξηηήξηα

άζρεηα

πξνο

ηελ

αξραηνινγηθή

λνκνζεζία

θαη

δενληνινγία(βι.ελδ.Καιπάμεο 1993).
Γηα ηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία ν ρψξνο ηνπ Άγηνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ
βάζε ησλ κνξθνινγηθψλ ηνπ θαη αηζζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (θξηηήξηα ηα νπνία
ζηεξίδνληαη ζηελ Εζηνξία ηεο Σέρλεο) ηαμηλνκείηαη σο κλεκείν κεζαησληθήο
θιεξνλνκίαο θαη ζπλεπψο εληάζζεηαη απηνδίθαηα θαη λφκσ θξαηνχζεο πνιηηείαο
(αλαθεξπγκέλν ζε δηαηεξεηέν κλεκείν ην 1947) απνηειεί κέξνο σο κλεκεηαθνχ
απνζέκαηνο ηνπ εζληθνχ πινχηνπ.
Ώπφ ηελ άιιε κεξηά, ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ δηεθδηθεί ε Εεξά Ώξρηεπηζθνπή
Κξήηεο θαη θπξίσο κηα εθ ησλ ελνξηψλ απηήο, ν Εεξφο Ναφο Άγηνπ Αεκήηξηνπ
Ληκέλνο Δξάθιεηνπ, κε θχξην επηρείξεκα ηνλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο ηνπ θηίζκαηνο βάζεη
αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ απφ ην Αεκφζην σο αληαιιάμηκε κνπζνπικαληθή πεξηνπζία ην
1943.
Γηα ηνλ εθθιεζηαζηηθφ θνξέα ν ρψξνο εξκελεχεηαη πξσηίζησο σο νξζφδνμνο
εθθιεζηαζηηθφο

λαφο

αθηεξσκέλνο

κάιηζηα

ζηνλ

Άγην

Πέηξν

θαη

Παχιν(Εζαπνζηφινπο). Γηα ηελ Βθθιεζία ν ζηξαηεπκέλνο ξφινο ηνπ ενξηαζκνχ ησλ
απνζηνιψλ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ ζθαίξα ηεο νξζφδνμεο ζενινγίαο. Δ
αληηθαηάζηαζε ηνπ ενξηαζκνχ ηνπ Ανκηληθαλνχ Άγηνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ηδενινγηθέο
θαη ζξεζθεπηηθέο αληηζέζεηο

κεηαμχ ηεο Οξζφδνμεο θαη Καζνιηθήο Βθθιεζίαο,

θαζψο ε δξάζε ησλ επεηεηαθψλ ηαγκάησλ έρεη ζπλδεζεί κε κειαλέο αλακλήζεηο γηα
ηελ νξζνδνμία, φπσο νη ηαπξνθνξίεο, ην ζρίζκα θ. α. Δ επηλφεζε ηεο γηνξηήο ηνπ
Ώπφζηνινπ Πέηξνπ θαη Παχινπ εληάζζεη ηνλ ρψξν

ζηα ζπκθξαδφκελα ηεο

καθξφρξνλεο ηζηνξίαο ηεο ηνπηθήο εθθιεζίαο. θαζψο ν Ώπφζηνινο Παχινο είλαη
ζπληδξπηήο ηεο Βπηζθνπηθήο Βθθιεζίαο ηεο Κξήηεο.
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Ο ενξηαζκφο ησλ Εζαπνζηφισλ ρξεζίκεπε θαη θάηη παξαπάλσ απφ εζληθφ
ζχκβνιν Οη Άγηνη Πέηξνο θαη Παχινο γηνξηάδνληαη θαη απφ ηα δπν δφγκαηα. Δ
ενξηή ησλ Πξσηναπνζηνιψλ, φπσο ζα δνχκε, απνηειεί εθηφο απφ έλα ελσηηθφ
κήλπκα κεηαμχ ησλ δπν εθθιεζηψλ, έλαο ηξφπν δεκηνπξγία ελφο θνζκηθνχ
πξνζθπλήκαηνο, ελφο ηφπνπ γηα ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ.
Δ δηεθδίθεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ σο δηνξζφδνμν ζπλεδξηαθφ θέληξν,
κέζα ζην νπνίν ζα δηνξγαλψλνληαη νκηιίεο θαη ζπλαληήζεηο ζξεζθεπηηθνχ θαη
ζνβαξνχ,-φπσο αλαθέξεη ε εθθιεζία- πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ε κνπζεηαθή ρξήζε ηνπ
ρψξνπ κε ηελ έθζεζε αξρηηεθηνληθψλ ιεηςάλσλ ηνπ λανχ, αιιά θαη επξεκάησλ ηεο
αλαζθαθήο εκπιέθνληαη θαη απηέο κε ηηο ζεηξά ηνπο ζε κηα ζεηξά ακθηζεκηψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιίηηθν πιαίζην.
Αίπια ζην νξζνινγηθφ επηρείξεκα ηνπ ηίηινπ ηδηνθηεζίαο ρξεζηκνπνηεί θαη έλα
δεχηεξν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα, ην δέζηκν ηεο εθθιεζίαο κε
ληφπην ιατθφ ζηνηρείν.
Δ παξνχζα ινηπφλ εξγαζία θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αληηλνκία αλάκεζα ζηε
εθθιεζηαζηηθή ή κνπζεηαθή ρξήζε ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ ησλ Ανκηληθαλψλ φπσο απηή
εθθξάζηεθε κεηαμχ ΕΏΚ ,ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ ζπκβνχιηνπ απφ ηελ κηα κεξηά θαη ηεο
Ώξραηνινγίαο, ηνπ Αήκνπ θαη ησλ Καζνιηθψλ, απφ ηελ άιιε, είλαη θνηλσληθά
θαηαζθεπαζκέλε, δηακνξθψλεηαη, νξίδεηαη, θαη επαλαθαζνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηηο
εθάζηνηε ηζηνξηθέο-θνηλσληθέο-πνιηηηθέο ζπγθπξίεο θαη ζπκβάληα.
Γηα ηελ δηεθδίθεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ θαη νη ηέζζεξηο θνξείο
ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ ζηξαηεγηθέο κε ζθνπφ λα απνθηήζνπλ ηελ δηαρείξηζε
θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ απηνχ αγαζνχ. Βηδηθφηεξα, ζηελ δηεθδίθεζε
ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρψξνπ, ν θάζε θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ην παξειζφλ θαη ηελ ηζηνξία
ηνπ κλεκείνπ σο εξγαιείν κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζνπλ ηα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά, θαη
πξνζσπηθά ζπκθέξνληα, ηα νπνία άιινηε ζπκθσλνχλ θαη άιινηε δελ ζπκθσλνχλ κε
ηελ επίζεκε αθαδεκατθή εξκελεία(Παπαηαμηάξρεο, 1987).
πκπεξαίλνπκε, επίζεο, φηη ε δηακάρε ηνπ θξαηηθνχ θαη ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ
«θνξεα» ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν, έρεη σο δηαθχβεπκα ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Με παξάιιειν παξάδεηγκα ηελ Ρνηφληα δείμακε φηη ε
αληηκαρία γχξσ απφ ην πνηνο ζα έρεη ην πξψην ρέξη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ,
απνηειεί αθφκα κηα ζπκβνιηθή αλακέηξεζε κεηαμχ ησλ δπν φςεσλ ηεο ειιεληθήο
ηαπηφηεηαο, ηνπ ειιεληζκνχ θαη ηεο ξσκηνζχλεο(Δerzfeld,1998).
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