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Μία πρώτη συνεργασία των ελληνικών πανεπιστημίων με πανεπιστήμια του Ισραήλ για τη
μελέτη των πολιτισμών της αρχαίας Ανατολής, επιχειρείται μέσα από το συνέδριο με τίτλο
«Διαπολιτισμικές Επαφές ανάμεσα στην αρχαία Εγγύς Ανατολή και στη Μεσόγειο»
(«Intercultural Contacts between Ancient Near East and the Mediterranean») που διοργανώνει
στη Θεσσαλονίκη στις 2 και 3 Ιουνίου 2022 το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, σε συνεργασία με
το Τμήμα Αρχαιολογίας και Αρχαίας Εγγύς Ανατολής του Εβραϊκού Πανεπιστημίου
Ιεροσολύμων.

Η σταδιακή μελλοντική εγκατάσταση σπουδών αρχαίας Εγγύς Ανατολής στα ελληνικά
πανεπιστήμια αποτελεί τον απώτερο στόχο του συνεδρίου, όπου ερευνητές και
ακαδημαϊκοί που έχουν μελετήσει σε βάθος τι συνέβαινε στην αρχαία Εγγύς Ανατολή, κατά
την ίδια χρονική περίοδο δράσης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, θα καταδείξουν τη
σημαντικότητα της πρώτης στην βαθύτερη κατανόηση του δευτέρου.

«Μια ματιά στη σύγχρονη ιστορική, αρχαιολογική αλλά και θρησκειολογική έρευνα αρκεί
για να αντιληφθεί κανείς το πόσο συνδεδεμένοι ήταν μεταξύ τους οι περισσότεροι αρχαίοι
πολιτισμοί και λαοί. Η σοβαρή έρευνα πάνω σε έναν αρχαίο λαό είναι αρκετά απαιτητική
διότι για να προσεγγίσεις τις πηγές ή το αρχαιολογικό του υλικό, χρειάζεται να γνωρίζεις
τη γλώσσα του, η οποία τις περισσότερες φορές είναι νεκρή ή και μη
αποκρυπτογραφημένη, ενώ ακόμη και στις περιπτώσεις που έχει αποκρυπτογραφηθεί, δεν
απουσιάζουν τα αινιγματικά της σημεία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ o μεταδιδακτορικός
ερευνητής στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του Εβραϊκού Πανεπιστημίου Ιεροσολύμων και εκ
των διοργανωτών του συνεδρίου, Αστέριος Κεχαγιάς.

Η χρονοβόρα ενασχόληση με έναν αρχαίο πολιτισμό, όπως εξήγησε, «συχνά ωθεί έναν
ερευνητή στην αποκλειστική προσήλωση σε αυτόν και έτσι καλλιεργείται η εντύπωση ότι ο
κάθε λαός μπορεί να μελετηθεί ξεχωριστά και ότι αρκεί η προσεκτική μελέτη των πηγών
του για την κατανόηση της φύσεώς του», όμως «πρόκειται για πλάνη, καθώς πολύ γρήγορα,
ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, αρκετοί ερευνητές συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορείς να
κατανοήσεις επαρκώς έναν αρχαίο πολιτισμό αν δεν τον εξετάσεις στο ευρύτερο
πολιτισμικό του συγκεκριμένο και από κοινού με τους άλλους πολιτισμούς και τις
παραδόσεις με τις οποίες ήρθε σε επαφή».

1/2

ΟΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΑΠΘ

Σε ό,τι αφορά την περίοδο στην οποία εστιάζει το διεθνές συνέδριο, ο κ. Κεχαγιάς,
διευκρίνισε, ότι «επειδή έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολλά συνέδρια που εστιάζουν στις
διαπολιτισμικές επαφές μεταξύ ανατολής και δύσης από την μεταχριστιανική περίοδο και
την ύστερη αρχαιότητα ως τις μέρες μας, το συνέδριο αποφασίστηκε να περιοριστεί στις
επαφές ανατολής-δύσης στην προχριστιανική περίοδο, ξεκινώντας από τα τέλη της τρίτης
χιλιετίας π.Χ. και φτάνοντας ως τα τέλη της πρώτης χιλιετίας π.Χ. Θα παρουσιαστούν
μελέτες που αφορούν τις ποικίλες σχέσεις του ελληνισμού με τον αρχαίο Ισραήλ, με την
αρχαία Αίγυπτο, με την αρχαία Μεσοποταμία αλλά και με την αρχαία Ινδία και θα δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση στις πρωτότυπες πηγές».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
(ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ), με την υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, του Εβραϊκού
Πανεπιστημίου Ιεροσολύμων, του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα, της Ιεράς
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και των εκδόσεων Καπόν στην Αθήνα. Θα υπάρχει δυνατότητα
παρακολούθησης των εργασιών του και μέσω του διαδικτύου στον σύνδεσμο ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ, 31.5.2022
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