
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: « Aκραία φυσικά φαινόμενα και 

πανδημίες στην αρχαιότητα μέσα από τις πηγές. Ερμηνεία και τρόποι διαχείρισης.» 

   Οι θεομηνίες δηλαδή τα καταστροφικά φυσικά φαινόμενα και οι πανδημίες επισκιάζουν 

την ανθρώπινη ιστορία από τα αρχαιότατα χρόνια και ανέτρεπαν άρδην την καθημερινότητα 

των κατοίκων και την πρόοδο των κοινωνιών. Τα φαινόμενα αυτά αποδίδονταν συνήθως στη 

μῆνιν του Θεού ως απάντηση στην ανθρώπινη ασέβεια. Οι σεισμοί και οι παλίρροιες για 

παράδειγμα αποδίδονταν στην οργή του Ποσειδώνα και στην Ιλιάδα, η επιδημία που έπληξε 

το στρατόπεδο των Αχαιών (1. 10, 43-53) προήλθε από την οργή του Απόλλωνα. Υπό τη σκιά 

της θρησκευτικής αυτής αντίληψης, οι πανδημίες μπορούν να θεωρηθούν ακόμη και 

υποσύνολο των θεομηνιών .Αυτό δεν σημαίνει ότι κατά περιόδους δεν επιχειρήθηκε να 

αποσειστεί η θεϊκή τους προέλευση με την ορθολογιστική ερμηνεία των καταστροφικών 

δοκιμασιών και φαινομένων όπως ο λοιμός των Αθηνών (430-426 π.Χ). Στην προς εκπόνηση 

διδακτορική διατριβή το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μελέτη της ερμηνείας και του 

τρόπου διαχείρισης των θεομηνιών και των πανδημιών της αρχαϊκής, κλασσικής, 

ελληνιστικής και ελληνορωμαϊκής εποχής( 8ο αιώνα π.Χ. ως το 330 μ.Χ). Η μελέτη θα αφορά 

στη λεκάνη της Μεσογείου, επεκτεινόμενη βέβαια κατά περίπτωση και στις σχέσεις των 

κατοίκων της με τους πολιτισμούς και κατοίκους άλλων χωρών, εφόσον σχετίζονται με τα 

φαινόμενα που εξετάζονται. Για τη μελέτη της διαχείρισης αυτών των ζοφερών και 

καταστροφικών δοκιμασιών σε ατομικό και πολιτειακό επίπεδο κρίνεται αναγκαία η 

σύνδεσή τους με το κοινωνικό και θρησκευτικό πλαίσιο, το πολιτειακό καθεστώς, την 

πνευματική στάθμη και τις εξελίξεις στις επιστήμες σε κάθε εποχή, γιατί αυτοί οι παράγοντες 

καθόριζαν ‒ πολλές φορές συνδυαστικά και σε σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης 

‒ τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις της κοινωνίας, όπως και τη λήψη μέτρων από την 

πολιτεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των θεομηνιών. Υπό το πρίσμα του 

κοινωνικοπολιτικού, φιλοσοφικού, θρησκευτικού και επιστημονικού προσώπου καθεμίας 

εποχής στην προς εκπόνηση εργασία θα επιχειρηθεί: α) η συγκριτική μελέτη των πηγών 

(κειμενικών και άλλων) για την καταγραφή των σημαντικότερων και πιο επιδραστικών 

καταστροφών ‒ θα αξιολογηθεί και η αξιοπιστία τους ως ιστορικών πηγών, καθώς μπορεί να 

πρόκειται για λογοτεχνικές κατασκευές ή στρατευμένες πηγές β) η ανίχνευση της ερμηνείας 

(θρησκευτικής -ορθολογιστικής) τους σε κάθε περίοδο και η αιτιολόγηση αυτής με βάση το 

πολιτισμικό υπόβαθρο κάθε εποχής γ) η καταγραφή των βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων συνεπειών σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, ηθικό, πνευματικό επίπεδο 

δ) η διερεύνηση των ατομικών αντιδράσεων, όπως και των τρόπων και μέσων αντιμετώπισης 

που ακολούθησε η πολιτεία, ανά εποχή και συγκριτικά, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα. Η 

εστίαση του ενδιαφέροντος θα είναι στο δεύτερο και τέταρτο σημείο, καθώς έχουν 

εκπονηθεί ξεχωριστές μελέτες για διάφορες φυσικές καταστροφές και πανδημίες, ιδιαιτέρως 

για τις πιο πρόσφατες, αλλά δεν υπάρχει κάποια μελέτη για τη διαχείριση των συνέπειών 

τους συγκριτικά και σε σχέση με το κοινωνικοπολιτικό, θρησκευτικό, φιλοσοφικό και 

επιστημονικό περιβάλλον που τις πλαισίωνε. Η εργασία θα στηριχθεί στη μελέτη κειμένων 

(λογοτεχνικών και εξωλογοτεχνικών, όπως νόμων και άλλων εγγράφων), επιγραφών, 

νομισμάτων και άλλων αρχαιολογικών ευρημάτων που ενισχύουν την αξιοπιστία των 

κειμενικών πηγών ή συμπληρώνουν τις ελλείψεις τους. 


