
TUESDAY 7 MAY 2019 Ο ΚΟΣΜΟΣ 25ΠΑΡΟΙΚΙΑδεν μπορούν να κατανοηθούν μέσα 
από μία καθαρά κοσμική προσέγγι-
ση. Αυτή η σειρά διαλέξεων μπορεί 
να θεωρηθεί ως ένας «ενδιάμεσος 
χώρος» συνάντησης της επιστη-
μονικής προσέγγισης με αυτήν της 
Εκκλησίας. Οι περισσότεροι από 
τους ομιλητές της προκρίνουν την 
εκκλησιαστική προσέγγιση για να 
διερευνήσουν πτυχές της βυζαντι-
νής κληρονομιάς που μπορούμε να 
εκτιμήσουμε στην πραγματική τους 
διάσταση μόνο όταν τόσο η Εκκλη-
σία όσο και οι Βυζαντινές Σπουδές 
εργάζονται από κοινού και όχι σε 
αντίθεση, και σίγουρα όχι μόνο 
μέσα από μια οπτική γωνία που δεν 
περιλαμβάνει την Εκκλησία.

Ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι 
ο πατέρας Αναστάσιος Μπόζι-
κης, λέκτορας της Εκκλησιαστι-
κής Ιστορίας στο Ελληνορθόδοξη 
Θεολογική Σχολή του Αγίου Αν-
δρέα και ενοριακός ιερέας στην 
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία 
του Ταξιάρχη Μιχαήλ στο Crows 
Nest. Η διάλεξη του πατρός Ανα-
στάσιου έχει θέμα «Από τη Νίκαια 
στη Φλωρεντία: Μια Αυτοκρα-
τορία Συνόδων (From Nicaea to 
Florence: An Empire of Synods) 
και θα δοθεί στις 23 Μαΐου. Ο π. 
Αναστάσιος θα αναφερθεί στις 
επτά Οικουμενικές Συνόδους που 
καθόρισαν τις σχέσεις της εκκλη-
σίας με την κοσμική εξουσία στο 
Βυζάντιο. Σε αυτές τις Συνόδους 
διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό 
η δογματική της εκκλησίας και 
το Σύμβολο της Πίστεως, Θα ανα-
φερθεί, επίσης, και σε άλλες Συ-
νόδους που έλαβαν χώρα σε ση-
μαντικές συγκυρίες στην ιστορία 
της αυτοκρατορίας. 

Η Δρ Μίγκαν Μακβόι, από το Τμήμα 
Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημί-
ου Μακόρι (Dr Meaghan McEvoy, 
Ancient History Department of 
Macquarie University), θα μιλήσει 
στις 16 Μαΐου, με θέμα τις πρώτες 
αυτοκράτειρες του Βυζαντίου και 
την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική 
της Κωνσταντινούπολης (τίτλος 
της διάλεξης: «Early Byzantine 
Imperial Women and Church 
Building in Constantinople»). Η 
Δρ Μακβόι σκοπεύει να καταδείξει 
την σημαντική συμβολή των ευσε-
βών ορθόδοξων γυναικών στο δο-
μημένο περιβάλλον της πρωτεύου-
σας του Βυζαντίου, συμβολή εξίσου 
σημαντική με αυτήν του αυτοκρά-
τορα Ιουστινιανού! 

Ο κ. Κρις Μπάγκος (Chris Baghos), 
υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανε-
πιστήμιο του Σίδνεϊ, θα μιλήσει 
για την «Βυζαντινή Μεταμόρ-
φωση του Κλασικού Πολιτισμού 
(The Byzantine Transformation of 
Classical Culture)» στις 19 Μαΐ-
ου.  Εστιάζοντας σε πρόσωπα όπως 
ο Άγιος Ιουστίνος ο Μάρτυρας (St 
Justin Martyr), ο Μέγας Βασίλει-
ος (St Basil the Great), ο Άγιος 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος (St John 
Chrysostom) και ο Άγιος Θεόδω-
ρος ο Στουδίτης (St Theodore the 

Studite), ο κ. Μπάγκος θα εξετά-
σει πώς οι Βυζαντινοί υιοθέτησαν 
και ανέπτυξαν στοιχεία του κλασι-
κού ελληνικού πολιτισμού, κυρίως 
στους τομείς της φιλοσοφίας, του 
μύθου, της ρητορικής και της ποί-
ησης. Ο Δρ Μάριος Μπάγκος, ερευ-
νητής στο Πανεπιστήμιο Charles 
Sturt και πρώην λέκτορας στον 
τομέα της Εκκλησιαστικής Ιστορί-
ας στη Θεολογική Σχολή του Αγίου 
Ανδρέα θα ανοίξει και θα κλείσει 
τον κύκλο των διαλέξεων. Η πρώ-
τη του διάλεξη θα γίνει στις 10 Μα-
ΐου και θα έχει θέμα τον ιερό χώρο 
στη Βασιλεύουσα («Sacred Space 
in the Queen of Cities»). Στην ομι-
λία του θα αναφερθεί στην ίδρυση 
της Κωνσταντινούπολης καθώς και 
στην τέχνη και την αρχιτεκτονι-
κή κατά τη διάρκεια της χιλιετούς 
ιστορία της. Στη δεύτερη ομιλία 
του που θα γίνει στις 29 Μαΐου (η 
τελευταία του κύκλου διαλέξεων) 

θα αναφερθεί στις τελευταίες μέ-
ρες της Κωνσταντινούπολης («The 
Last Days of Constantinople») και 
στις περιστάσεις της πτώσης της 
πόλης.»

Επικεφαλής της οργανωτικής επι-
τροπής είναι ο πατέρας Αθανάσιο 
Γκάτσιος (Athanasios Giatsios), 
που εξέφρασε την ευγνωμοσύνη 
προς τον Επίσκοπο Απολλωνιά-
δος Σεραφείμ για την ευλογία του, 
προς το Θεολογικό Κολλέγιο του 
Αγίου Ανδρέα για τη συνεργασία 
και την υποστήριξη του, στο Κέ-
ντρο για την μελέτη των Αρχαίων 
Πολιτισμών και Παραδόσεων του 
Πανεπιστημίου Μακόρι (Centre 
for Ancient Culture and Heritage 
- CACHE) καθώς και στην Ένωση 
Ελλήνων Φοιτητών του πανεπι-
στημίου Μακόρι (MUGA) για τη χο-
ρηγία τους. 
Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι είναι 

ιδιαίτερα υπερήφανοι «που τρεις 
από τους τέσσερις ομιλητές είναι 
απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής 
τους Αγίου Ανδρέα». Εξέφρασαν, 
επίσης την ευγνωμοσύνη τους προς 
τον Θεό που τους επέτρεψε να προ-
σφέρουν κάτι πρωτοφανές για τους 
πιστούς ενορίτες τους, την ευρύ-
τερη ελληνική παροικία και τον 
ακαδημαϊκό κόσμο στην Αυστραλία 
αλλά και για οποιονδήποτε ενδια-
φέρεται για τη βυζαντινή κληρονο-
μιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με την ώρα και τον χρόνο διε-
ξαγωγής των διαλέξεων, στο τέλος 
των οποίων θα ακολουθεί διάλογος 
με το κοινό, δείτε την καταχώρι-
ση που δημοσιεύεται σήμερα στον 
Κόσμο και θα συνεχίσει να δημοσι-
εύεται και στις επόμενες εκδόσεις. 
Όλες οι διαλέξεις θα γίνουν στην 
αγγλική γλώσσα.
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Friday, 10th May (7pm) – Sacred Space in the Queen of Cities 

by Dr Mario Baghos (CSU) 

Thursday, 16th May (7pm) – Early Byzantine Imperial Women  

and Church Building in Constantinople 

by Dr Meaghan McEvoy (Macquarie) 

Sunday, 19th May (6pm) – The Byzantine Transformation of Classical Culture 

by Mr Chris Baghos (USyd) 

Thursday, 23rd May (7pm) – From Nicaea to Florence: An Empire of Synods 

by Rev. Father Anastasios Bozikis (St Andrew's) 

Wednesday, 29th May (7pm) – The Last Days of Constantinople 

by Dr Mario Baghos (CSU)  

All talks to be held at the “New Church,” 180 Coward Street, Mascot NSW 
Talks = one-hour duration + Q&A 

 


