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Ο ποηεηηθός ιόγος ηοσ Καβάθε θαη ε δηδαζθαιία ηες 

ζρεζθεσηηθής θαη ποιηηηζκηθής εηερόηεηας* 

Ιζίδωρος Πατοσνδάκης 

Προζδηορηζκοί ηοσ Αληηθεηκέλοσ 

Ποιηηηζκηθή θαη ζρεζθεσηηθή ηασηόηεηα είλαη ε ηαπηφηεηα κηαο νκάδαο 

ή πνιηηηζκνχ (κε ηελ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο), ή ηεο αηφκνπ ζην βαζκφ πνπ 

θάπνηνο ή θάπνηα επεξεάδεηαη απφ κία νκάδα ή πνιηηηζκφ ζηνλ νπνίν αλήθεη. 

Υπάξρνπλ ζήκεξα πνιιά ζχγρξνλα δεηήκαηα ζξεζθείαο θαη πνιηηηζκνχ, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαπηφηεηα. 

Τν δήηεκα ηεο πνιηηηζκηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο απνηειεί αληηθείκελν 

έξεπλαο ζε ηεο κειέηεο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο ζξεζθείαο θαη ζε ηεο θνηλσληθέο 

ζεσξίεο. Τεο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη εκθαληζηεί ηεο ηεο ηχπνο αλαγλψξηζεο 

ηεο αληίιεςεο ηεο ηαπηφηεηαο. Ζ λέα απηή κνξθή αλαγλψξηζεο θαηαλέκεη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ αηφκνπ σο ζχλνιν ζε κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ 

αλαγλσξηζηηθψλ πνιηηηζκνχ. Απηά ηα πνιηηηζηηθά αλαγλσξηζηηθά εμεηάδνπλ 

ηεο ζπλζήθεο ηνπ αηφκνπ κε βάζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο, ηεο ν ηφπνο, ην θχιν, 

ε θπιή, ε ηζηνξία, ε γιψζζα, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, 

νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ε εζληθφηεηα θαη ε αηζζεηηθή.  

     Ζ δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε εηεξφηεηα είλαη πξσηίζησο ε απνδνρή ηνπ εαπηνχ 

ηεο θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηεο θαη δηακέζνπ ηεο, ε απνδνρή θαη θαηαλφεζε ηνπ 

«Άιινπ». Ζ απνδνρή θαη θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο δελ είλαη κφλν ην 

βαζηθφ ζεκέιην ηνπ Αλζξσπηζκνχ θαη ηεο Γεκνθξαηίαο, αιιά θαη ε εμχκλεζε 

ηεο ηεο ηεο Εσήο, εάλ θαληαζηνχκε ην πφζν αίκα έρεη ρχζεη ε Αλζξσπφηεηα 

θαη πφζν ζεξηψδεο έρεη γίλεη ν Άλζξσπνο, απφ ηξφπνπο θαη ζρήκαηα ζθέςεο, 

πνπ απνηππψζεθαλ ζε αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο, είηε βηνινγηθήο, είηε 

ςπρνινγηθήο εμφλησζεο ηνπ δηαθνξεηηθνχ, ηνπ Άιινπ γηα απηφ πνπ είλαη θαη 

κφλν γη‟ απηφ. Με ηελ θαηαλόεζε ηοσ δηαθορεηηθού, ο Άλζρωπος καζαίλεη 

λα ζσλ-σπάρτεη, λα ζσλ-εργάδεηαη, λα παράγεη θαη λα δεκηοσργεί. Ζ 

«αλαθάιπςε» ηνπ Άιινπ είλαη έλα φκνξθν θαη δεκηνπξγηθφ ηαμίδη, ζηα 

πηζηεχσ θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ. Ζ γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

θαη πνιηηηζκηθψλ εηεξνηήησλ επηζσκεί λα θαηαζηεί έλα δεκηοσργηθό 

εργαιείο ηες γόληκοσ δηαιόγοσ κε ηο δηαθορεηηθό θαη ηο έηερο γηα λα 

κπορεί λα ηες τρεζηκεύζεη επάλω ζε δεηήκαηα ζσλεργαζηώλ ποσ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_(%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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ηίζεληαη ζηελ επηθοηλωλία ηες ζηολ εργαζηαθό ηες τώρο, ζηε γεηηοληά 

ηες, ζηελ ποισθαηοηθία ηες θ.ο.θ., ζα είλαη έλα εργαιείο άκβισλζες ηωλ 

δηαθορώλ ποσ προθύπηοσλ από ηες δηαθορεηηθές θοσιηούρες θαη 

λοοηροπίες ποσ παράγοληαη από ασηές. Οη θνηλσλίεο ζήκεξα δελ είλαη 

νκνηνγελείο εζληθά, πνιηηηζκηθά θαη ζξεζθεπηηθά, θαινχκαζηε ινηπφλ 

θαζεκεξηλά, απφ ιίγν έσο πνιχ λα δηαρεηξηζηνχκε απηή ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

πνπ ζπλαληάκε, πξνζπαζψληαο λα επηηχρνπκε ηνλ θαιχηεξα δπλαηφ ηξφπν 

εηξεληθήο ζπλχπαξμεο κεηαμχ ηεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία κηαο 

θνηλσλίαο ζεβαζκνχ αιιειεγγχεο θαη επεκεξίαο γηα ηνλ άλζξσπν. Οη 

παλαλζξψπηλεο νηθνπκεληθέο αμίεο, ηνπ ζεβαζκνχ, ηεο ηζφηεηαο, ηεο 

ηζνλνκίαο-ηζνπνιηηείαο, ηεο απνδνρήο ηνπ άιινπ, ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θ.ν.θ., δελ θαηαξγνχλ ηεο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ηαπηφηεηάο ηεο, αιιά 

ηεο εληζρχνπλ θαηά ηέηνην ηξφπν, δεκηνπξγηθά θαη παξαγσγηθά κε 

πξνζηηζέκελε αμία γηα ηεο θνηλσλίεο ηνπ αλζξψπνπ, πηζηψλνληαο πνιιαπιά 

νθέιε γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ φζκσζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ κφλν ζεηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα απνθέξεη, 

ηφζν γηα ην αηνκηθφ, φζν θαη γηα ην ζπιινγηθφ αγαζφ. 

     Ο πνιηηηζκφο θαη ε ζξεζθεία σο ζρήκαηα θαη ηξφπνη ζθέςεο εθθξάδνληαη 

κε αληηιήςεηο θαη πξάμεηο θαη δελ είλαη θάηη πνπ θαηέρεηαη απφ αλζξψπνπο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ, ζην 

πιαίζην ηεο αιιαγήο ησλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ. Οξηζκέλνη επηθξηηέο ηεο 

πνιηηηζκηθήο  θαη ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο ζεσξνχλ φηη ε δηαηήξεζή ηεο , κε 

βάζε ηεο δηαθνξέο, είλαη δηαζπαζηηθή δχλακε γηα ηελ θνηλσλία θαη φηη 

ν θνζκνπνιηηηζκφο δίλεη ζηα άηνκα πην έληνλε ηελ αίζζεζε ηεο ηζφηηκεο 

ηζαγέλεηαο (shared citizenship). Ωζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη πάληνηε ηε 

δηάζπαζε. Αλαθνξηθά κε ηελ βνήζεηα ζηελ πξάμε πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα 

απφ ηελ Γηεζλή Κνηλφηεηα, ηα θξάηε κπνξεί λα κνηξάδνληαη έλα εγγελέο ηκήκα 

ηεο „δεκηνπξγίαο‟ ηεο πνπ πξνζθέξεη θνηλφ έδαθνο θαη ελαιιαθηηθά κέζα γηα 

ηελ κεηαμχ ηεο αλαγλψξηζε. Παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα βξεζνχλ ηφζν απφ 

ηνλ παιηφ φζν θαη απφ ηνλ ζχγρξνλν θφζκν. Έηζη, ζηελ παιαηά παγθφζκηα 

ηάμε ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο κνηξάδνληαλ έλα πςειφ επίπεδν πνιηηηζηηθήο θαη 

ελίνηε ζξεζθεπηηθήο νκνηνγέλεηαο, εμαηηίαο ηεο θνηλήο ηεο ηζηνξίαο. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
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Η αλάγθε ηες εθπαίδεσζες ζηελ ζρεζθεσηηθή θαη ποιηηηζκηθή εηερόηεηα 

από ηελ πρωηοβάζκηα εθπαίδεσζε έως θαη ζηελ Παλεπηζηεκηαθή θαη 

ζηελ εθπαίδεσζε Ελειίθωλ 

 

   Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη εηδηθά ζηνλ αζηηθφ ρψξν ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηελ ρσξηθή θαη θνηλσληθή ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ 

θνηλνηήησλ θαη θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Λφγσ ηεο θαζεκεξηλήο ζπκβίσζεο ηνπ 

ληφπηνπ πιεζπζκνχ κε ηεο κεηαλάζηεο θαη κε θπιεηηθέο κεηνλφηεηεο ππάξρεη 

κεγάινο θίλδπλνο λα πξνθχςνπλ ζπγθξνχζεηο θαη θνηλσληθνί απνθιεηζκνί, 

απαηηψληαο έηζη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, ην ίδην 

αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηεο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη εηδηθά ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, φπνπ νη ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ, ιφγσ ηεο αλέρεηαο 

ησλ θαηψηεξσλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ηάμεσλ, νμχλνληαη. Καηά ηελ 

άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηεο Δθπαίδεπζεο δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε κφλν δεηήκαηα γλψζεσλ, αιιά θαη δεηήκαηα ηαπηφηεηαο. Οη άλζξσπνη, 

αηζζάλνληαη αξρηθά κέιε κηαο θνηλόηεηαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από απηό πνπ νη 

θνηλόηεηεο απνθαινύλ community values (αμίεο ηεο θνηλόηεηαο). Δελ είλαη 

άηνκα πνπ πξάηηνπλ, αιιά νη θνηλόηεηεο πνπ ζεκειηώλνληαη ζηε βάζε θνηλώλ 

αμηνινγηθώλ πξνζαλαηνιηζκώλ. Ο ηδαληθόο ηύπνο πνιίηε, πνπ ζηαζκίδεη ηεο 

επηινγέο ηνπ, επηδηώθεη νξζνινγηθά ζρέδηα δσήο θαη είλαη πξόζπκνο λα 

ζπκθσλήζεη κε ηεο ζε πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη λα δηακνξθώζεη αληίζηνηρα ηα 

ζεζκηθά όξγαλα, δελ ππάξρεη. Δελ πξόθεηηαη κόλν γηα νπηνπία αιιά γηα πιάλε. 

Όηη νη θνηλνηηθέο δεζκεύζεηο παίδνπλ αλακθηζβήηεηα ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

αηνκηθή ηεο δσή θαη ηεο εθάζηνηε πνιηηηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο θαη 

ζρεδηαζκνύο ηεο. Ωζηόζν, ν αηνκηθόο ηξόπνο δσήο θαζνξίδεηαη πάληα από κηα 

πιεζώξα θνηλνηήησλ. Σην ζύγρξνλν πνιππνιηηηζκηθό θνηλσληθό θόζκν ζα 

πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα ζπλαλαζηξεθόκαζηε ν ηεο ηνλ άιιν, πέξα από 

ηεο εθάζηνηε δηαθνξεηηθέο θνηλνηηθέο δεζκεύζεηο ηεο. Καη ε ζπλαλαζηξνθή 

απηή κπνξεί λα είλαη αλζξσπηζηηθή θαη δεκνθξαηηθά ζπκβαηή, όηαλ γηα 

παξάδεηγκα θαζνξίδεηαη από ζεβαζκό θαη θαηαλόεζε, ζηνηρεία πνπ 

επηηξέπνπλ εθείλν ην βαζκό απηόλνκεο δηάπιαζεο ηνπ βίνπ, πνπ απαηηείηαη γηα 

κηα δεκνθξαηηθή ηάμε. Ταπηόρξνλα νη αμηνινγηθνί πξνζαλαηνιηζκνί ηεο είλαη 

πάληνηε ζπλπθαζκέλνη κε ηξόπνπο δσήο θαη θνηλνηηθέο δεζκεύζεηο. Θα πξέπεη 

ηεο λα είκαζηε ζε ζέζε λα ζπλελλννύκαζηε θαη ζε εθείλν ηνλ ηνκέα ησλ 
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αμηνινγηθώλ πξνζαλαηνιηζκώλ όπνπ δεκηνπξγνύληαη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο πνπ βξίζθνληαη έμσ από ην πιαίζην ηνπ άκεζνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο. Αλ ζε κηα ηέηνηα θνηλσλία ακθηζβεηείηαη από ηεο 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θαη εζληθέο θνηλόηεηεο απηό πνπ θαζνξίδεη ηελ πιήξε 

ζεβαζκνύ ζπλαλαζηξνθή, ην πιήζνο ησλ θνηλνηήησλ δελ είλαη ζπκβαηό κε ηε 

δεκνθξαηηθή πνιηηηθή νξγάλσζε. Δπζρεξαίλεηαη ε αλζξσπηζηηθή αληηκεηώπηζε 

ησλ πνιηηηζκηθώλ δηαθνξώλ θαη απμάλεη ν θίλδπλνο ηεο βίαηεο ζύγθξνπζεο1.  

 

Τα παραδείγκαηα ζηελ Εθπαίδεσζε 

       Τν γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ εηεξνηήησλ 

ήδε έρεη πηνζεηεζεί απφ ηε Ναπηηιηαθή αγνξά γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

Αμησκαηηθψλ ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ππφ ηε δηδαθηηθή κνξθή ηνπ MRM 

(Maritime Resources Management) ην νπνίν έρεη σο βάζε ηνπ ηεο 

Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο (επηθεληξψλεηαη ηεο αξρέο θαη ηε κεζνδνινγία ηεο 

Κνηλσληνινγίαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο) θαη εηδηθά ηα αληηθείκελα 

ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Θξεζθείαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηεο Αλζξσπνινγίαο 

ηεο Θξεζθείαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ. Ζ Ναπηηιηαθή αγνξά επέλδπζε θαη 

επελδχεη κε θφζηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη δξαζηηθά ην θφζηνο ην 

νπνίν πξνθαιείηαη απφ ηελ θαθή δηαρείξηζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

πνιπζξεζθεπηηθνχ θαη πνιππνιηηηζκηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ ππάξρεη απηή ηε 

ζηηγκή ζηελ Δκπνξηθή Ναπηηιία. Τν αληηθείκελν ηεο Δηατείρηζες ηες 

ζρεζθεσηηθής θαη ποιηηηζκηθής εηερόηεηας ζηελ Εκπορηθή Νασηηιία ήδε 

δηδάζθεηαη  ζε κεηεθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ζπλερίδεηαη ε επέθηαζή ηνπ. Οη 

ζεκεξηλνί αμησκαηηθνί ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ δελ πξέπεη κφλν λα 

γλσξίδνπλ ηεο ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πιεξσκάησλ 

ηεο θαη λα ζπκβαδίδνπλ ζχκθσλα κε ηεο δηεζλείο θαλνληζκνχο πνπ επηβάιεη 

ππνρξεσηηθά πιένλ ν IMO(International Maritime Organisation)  θαη 

ILO(International Labour Organisation), αιιά ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ 

θνπιηνχξα θαη ηε ζξεζθεία, ηεο ρψξαο πνπ ππνδέρεηαη ην πινίν. Τν ελ ιφγσ 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ήδε δηδάζθεηαη ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηεο 

Διιάδνο, σο απηφλνκν αληηθείκελν ή σο κεγάιν κέξνο ηεο αληηθεηκέλνπ, π.ρ. 

                                                 
1
 J. Nida- Rϋmelin, Γημοκραηία και αλήθεια, [Αθήνα 2009], (μηθ: Α. Κονηογιώργη), 

Ίδρσμα ηης Βοσλής ηφν Δλλήνφν, ζζ.15-17. 



 

 5 

Κνηλσληνινγία ηεο Θξεζθείαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ/Αλζξσπνινγία ηεο 

Θξεζθείαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ/Ηζηνξία ηεο Θξεζθείαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ. 

     Τν Παλεπηζηήκην ηνπ Αηγαίνπ μεθίλεζε απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014 

κηα ζεζκηθή πξνζπάζεηα θαη δηαηήξεζε ηεο ζε βάζνο πεληαεηίαο, ην εμ 

απνζηάζεσο Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο, «Θξεζθεπηηθέο θαη Πνιηηηζκηθέο 

Δηεξφηεηεο», ην νπνίν ρνξεγεί Πηζηνπνηεηηθφ Δπηκφξθσζεο θαη ζπκπιήξσκα 

πηζηνπνηεηηθνχ κε ην ζχζηεκα θαηνρχξσζεο θαη κεηαθνξάο πηζησηηθψλ 

κνλάδσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Τν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

απεπζχλεηαη ζε κηα κεγάιε κεξίδα εηδηθνηήησλ θαη ηαπηφρξνλα ζε εθπαηδεχεη 

θαη σο Πνιηηηζκηθφ Γηακεζνιαβεηή (π.ρ. ην παξαθνινπζνχλ Αμησκαηηθνί 

Σσκάησλ Αζθαιείαο, Αμησκαηηθνί θαη ζηειέρε Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, 

ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί, Καζεγεηέο Μέζεο Δθπαίδεπζεο, Γάζθαινη). Ζ 

επηδίσμε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν εθπαηδεπφκελνο λα κπνξεί:  

1. Να είλαη ηθαλφο λα γλσξίδεη ηε ζξεζθεπηηθή πνιπκνξθία θαη ηελ  

απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζή ηεο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. 

 2. . Να θαηαλνεί Τελ ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα. 

 3. Να θαηαλνεί Τε ζξεζθεπηηθή πνιπκνξθία σο αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο 

δηθήο ηεο θνπιηνχξαο θαη παξάδνζεο 

  4. Να θαηαλνεί ηεο Θξεζθεπηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ αλζξψπσλ. 

   5. Να είλαη ηθαλφο λα δηαθξίλεη ηεο ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ. 

    6. Να είλαη ηθαλφο λα αληηιεθζεί ηε δηαθνξεηηθφηεηα, σο κηα δπλακηθή 

αλαδσνγφλεζε ηεο θνηλσλίαο 

    7. Να είλαη ηθαλφο λα αληηιεθζεί θαη λα ζπλαηζζαλζεί ηεο δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

θνηλνηήησλ, κέζα απφ ηεο δηθέο ηεο ηδηαηηεξφηεηεο. 

     8 .  Να είλαη  ηθαλφο λα ζρεδηάζεη πιάλα άκβιπλζεο ησλ δηαθνξψλ ηεο 

ζρέζεηο κεηαμχ πιεηνλφηεηαο θαη κεηνλφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη ηθαλφο 

λα εθηνλψζεη θάζε δπλακηθή φμπλζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ θαη 

πξαθηηθψλ, ζην πλεχκα ηνπ παλαλζξψπηλνπ ζηφρνπ ηεο ζπλεξγαζίαο κέζσ 

ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο αιιεινθαηαλφεζεο ησλ θνηλνηήησλ. 
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       Η αλζξώπηλε ζρέζε πξνϋπνζέηεη ηελ εηεξόηεηα. Η εηεξόηεηα είλαη 

νπζηαζηηθή αλάκεζα ηεο ζπκκεηέρνληεο ζηε ζρέζε «πξόζσπν κε πξόζσπν», 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ σο πξόζσπα μερσξηζηά θαη δηαθνξεηηθά. Έηζη 

απνθηά θαλείο ζπλείδεζε ηνπ εαπηνύ ηνπ αιιά θαη ηνπ άιινπ. 

    Σηε πξαγκαηηθόηεηα, κόλν ζην βαζκό πνπ ν νκηιεηήο κπνξεί λα αληηιεθζεί 

ηνλ άιινλ ζαλ έλα όλ εμσηεξηθό θαη δηαθνξεηηθό από ηνλ ίδην κπνξεί λα 

αληηιεθζεί θαη ηνλ εαπηό ηνπ εζσηεξηθά σο θπζηθή θαη ςπρηθή νληόηεηα. Ο 

δηάινγνο κε ηνλ εαπηό ηεο δελ είλαη δπλαηόο εθηόο θη αλ ε εηεξόηεηα 

παξακείλεη σο κόληκε έλλνηα. 

       Η εηεξόηεηα είλαη πξνϋπόζεζε ηεο ηαύηηζεο έηζη ηεο απηή βηώλεηαη κε ηε 

δηπιή ππαξμηαθή ηεο έλλνηα. Χάξε ζε απηήλ αλαγλσξίδνπκε νκνηόηεηεο 

αλάκεζα ζ’ εκάο θαη θάπνηνλ άιινλ θαη ράξε ζε απηήλ κπνξνύκε λα 

πξνβάινπκε ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο πάλσ ηνπ. Η απόξξηςε ή ε 

απνζηαζηνπνίεζε δελ γίλνληαη αληηιεπηέο παξά κόλν ζην βαζκό πνπ ε ζρέζε 

αλάκεζα ζ’ εκάο θαη ηνλ άιινλ κπνξεί λα ραιαξώζεη ε λα δηαθνπεί. 

     Η εμαθάληζε ηεο εηεξόηεηαο εμεγεί ηελ πλεπκαηηθή αζζέλεηα. Η θπζηνινγηθή 

δηππνθεηκεληθόηεηα κεηαηξέπεηαη ζε ελδνππνθεηκεληθόηεηα. Ο άξξσζηνο 

θιείλεηαη ζηνλ εαπηό ηνπ θαη ρηίδεη έλαλ θαληαζηηθό θόζκν, κε πξαγκαηηθό. 

     Η εηεξόηεηα είλαη, ηέινο, πξνϋπόζεζε ηεο αλαηξνθνδόηεζεο, ηεο απηή 

λνείηαη σο ζύζηεκα αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζε δπν αλζξώπνπο πνπ δνπλ 

θαη αληηιακβάλνληαη ηεο εαπηνύο ηεο δηαδνρηθά σο ππνθείκελν θαη σο 

αληηθείκελν. Η δπλακηθή ηνπ «πεγαηλέια» εληζρύεη ηαπηόρξνλα ηε 

δηεπηθνηλσλία θαη ηελ πξνζσπηθή απηνλνκία όηαλ αλαπηύζζεηαη ζε έλα θιίκα 

εκπηζηνζύλεο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ, αιιά θαηαιήγεη ζηε ξήμε ηνπ 

δηαλζξώπηλνπ δεζκνύ όηαλ θαζνδεγείηαη από ηελ επηζπκία επηβνιήο ή, 

αληίζεηα, όηαλ εθθπιίδεηαη από ηελ ππνηνληθή επηζπκία ηνπ είλαη2.    

 

Ο Ποηεηηθός ιόγος ηοσ Καβάθε θαη ε Εηερόηεηα: ηο δηδαθηηθό 

παράδεηγκα 

        Ο Καβάθεο θαίλεηαη λα  ππεξαζπίζηεθε κε έλαλ κνλαδηθφ  δηθφ ηνπ 

ηξφπν ηελ εηεξφηεηα, φρη κφλν σο ηεο ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, αιιά 

θαη ζε θάζε άιιε κνξθή ηεο θαη  απηφ αλαδχζεθε, ζε φιν ηνπ ην πνηεηηθφ 

                                                 
2
 R. Chappuis, Η υστολογία ηφν ανθρφπίνφν ζτέζεφν, μηθ: Α. Αλμπανοπούλοσ, [s.l. 2007], 

εκδ. Το Βήμα γνώζη, ζζ.9-10. 
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έξγν, πάληνηε κε ηνλ δηθφ ηνπ κνλαδηθφ ηξφπν. Ύκλεζε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα 

θαη ην δηθαίσκα ζε απηήλ θαη δηακέζνπ ηεο έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο 

θαη αληίιεςεο πνπ εληέιεη θαηαιήγεη ζε απηφ πνπ  πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν, 

ηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία βνχιεζεο θαη επηινγήο ηνπ θάζε αηφκνπ κέζα ζηελ  

θνηλσλία.  Ζ πίζηε απηή ζηελ εηεξφηεηα θαίλεηαη λα  είλαη κηα απζεληηθή θαη 

νπζηαζηηθή θαηάζηαζε  ηεο πνίεζεο ηνπ Καβάθε. Όιν ην έξγν ηνπ Καβάθε 

δηαπλέεηαη απφ κηα αηκφζθαηξα χκλνπ ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα. Ο Καβάθεο 

θαίλεηαη λα  άζθεζε ζηελ πνίεζε ηνπ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ εηεξφηεηα. Ζ 

παξνχζα ειάρηζηε πξνζπάζεηα επηζπκεί λα δψζεη έλαλ ελαιιαθηηθφ θαη 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ θαηαλφεζε ηεο εηεξφηεηαο εμ‟ αθνξκήο ηνπ 

παξαδείγκαηνο ηεο πνίεζεο ηνπ Καβάθε. Ο Καβάθεο κέζα απφ ηνλ πνηεηηθφ 

ηνπ ιφγν έρεη ζηαζεί θαη ζπλερίδεη λα ζηέθεηαη σο έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα 

αλάδεημεο θαη θαηαλφεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο. Σηε δηδαζθαιία 

ηεο πνιηηηζκηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο εηεξφηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη ν Καβάθεο σο 

παξάδεηγκα αλάδεημεο ηεο κε θνβηθνχ Διιεληζκνχ. Ο πνηεηήο πξνέβε θάπνηε 

ζηελ εμήο ζεκαίλνπζα δήισζε: «Δελ είκαη Έιιελ, αιιά Ειιεληθόο». Έιιελαο 

ηεο δηαζπνξάο, κεηαλάζηεο θαη Τεο ζε κηα ρώξα ηεο νπνίαο ε θαξασληθή θαη 

αξαβηθή παξάδνζε ζπλππήξρε κε ηελ ειιεληθή, ν Καβάθεο πθίζηαηαη 

δηακνξθσηηθέο πηέζεηο πνιύ δηαθνξεηηθέο από ησλ νκνεζλώλ ηνπ. Ο 

Ειιεληζκόο θαη ε ειιεληθόηεηα ηνπ Καβάθε δελ ήηαλ ε ειιεληθόηεηα ηνπ 

ιεηςνύ ειιαδηθνύ θξάηνπο. Ήηαλ ε «παγθνζκηνπνηεκέλε» ειιεληθόηεηα ηεο 

Ειιεληζηηθήο Πεξηόδνπ, θαηά ηελ νπνία ν ειιεληζκόο 

εμαπινύκελνο αθνκνίσζε, «ελ κέξεη» πάληνηε, πνιινύο Τεο. Σε επνρέο 

«θαζαξόηεηαο», ν Καβάθεο δίδαμε κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ εζληθή 

νινθιήξσζε. 

       Δελ απνηειεί ινηπόλ έθπιεμε ε θεληξηθή ζέζε ηνπ θάζε ινγήο Άιινπ ζηελ 

πνίεζε ηνπ Καβάθε: ηνπ ρξηζηηαλνύ ζε έλαλ θόζκν Εζληθώλ ή ηνπ Εζληθνύ ζε 

έλαλ θόζκν ρξηζηηαλώλ, ηνπ πνηεηή κέζα ζην κάιε βξάζε ηεο ζθαγήο, ηνπ 

κημνβάξβαξνπ πνπ ειιελίδεη θαη ηνπ Έιιελα πνπ πηνζεηεί ήζε βαξβαξηθά, θαη 

βεβαίσο ηνπ Αηζζεηή, ηνπ Αλδξείνπ ηεο Ηδνλήο, πνπ κέζα από ην θνιαζηήξην 

ηεο Ελνρήο θαηαιήγεη, ζε γεξνληηθή πηα ειηθία, λα αλαγλσξίδεη όηη ζηα 

ρακαηηππεία θαη ηα θαπειεηά εληνπηδόηαλ «ε αξρή ησλ», ν ζπόξνο ηεο 
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πνίεζήο ηνπ3. Ο Καβάθεο θαίλεηαη λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ ηεο 

ηδενινγηθέο αγθπιψζεηο ησλ αληηιήςεσλ νηθνδφκεζεο ή /θαη ππεξάζπηζεο 

ησλ εζληθψλ ζρεκαηηζκψλ ηεο επνρήο ηνπ, πνπ αλζνχζαλ κέζα ζηελ πνηεηηθή 

θαη ινγνηερληθή παξαγσγή, πξάγκα πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε ηεο πνηεηέο εθείλεο 

ηεο πεξηφδνπ, ή αθφκε θαη ζηε κεηέπεηηα γεληά πνηεηψλ θαη ινγνηερλψλ, πνπ 

ππεξέηεζαλ ηεο θαίλεηαη ηεο ηδενινγίεο απηέο. Ο Καβάθεο ζε φιν ηνπ ην 

πνηεηηθφ έξγν ππεξεηεί ηελ θνζκναληίιεςε ηνπ Διιεληζκνχ, φρη ηεο ζηα φξηα 

ηεο εζληθνχ θξάηνπο ή κηαο εζληθήο ηδέαο, αιιά ν Διιεληζκφο γη‟ απηφλ 

θαίλεηαη λα είλαη ε ζπλχπαξμε, ιαψλ, εζλψλ, ζξεζθεηψλ, αληηιήςεσλ, 

πξαθηηθψλ, ηξφπσλ θαη ζρεκάησλ ζθέςεο, κε ζθνπφ κηα δπλακηθή αλάκεημε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ θαη ζξεζθεηψλ, σο πεγήο αλάπηπμεο ησλ 

θνηλσληψλ θαη ηνπ Αλζξψπνπ σο δεκηνπξγηθήο χπαξμεο. Ο Καβάθεο 

αληηιακβάλεηαη ηελ εηεξφηεηα σο πεγή δεκηνπξγίαο, ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα 

θαη πνιπζξεζθεπηηθφηεηα απνηεινχλ γηα ηνλ πνηεηή, έκπλεπζε θαη δεκηνπξγία 

κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ αλάδπζε ηνπ δεκηνπξγνχ Αλζξψπνπ, ε άιιε φςε 

θαηνπηξίδεη ηνλ κνλνζήκαλην ζεξηψδε άλζξσπφ, πνπ ε ηζηνξία ηεο 

αλζξσπφηεηαο απέδεημε κε ηεο ηειεπηαίνπο παγθνζκίνπο πνιέκνπο θαη εηδηθά 

κε ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν.  

     Ο πνηεηηθφο ιφγνο ηνπ Καβάθε ζηάζεθε ε δηδαθηηθή αθνξκή γηα λα 

μεθηλήζεη ε ζπδήηεζε ηεο γλσζηηθνχ πεδίνπ ζηελ Διιεληθή λαπηηθή 

εθπαίδεπζε, πξσηφγλσξνπ γηα ηα δεδνκέλα ησλ ειιήλσλ αμησκαηηθψλ ηνπ 

εκπνξηθνχ λαπηηθνχ, αιιά ηαπηφρξνλα ρξήζηκνπ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο κέζα ζηα πινία, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

παγθφζκηα λαπηηιία, ζπλδπάδεη ηα πιεξψκαηα δεκηνπξγψληαο έλα 

πνιππνιηηηζκηθφ θαη πνιπζξεζθεπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξνπο εξγαζίαο. Ζ 

κειέηε ησλ πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε δηδάζθεηαη αλαδεηθλχνληαο έλαλ 

ειιεληζκφ πνπ ρσξάεη νπνηαδήπνηε εζλφηεηα, θπιή θαη ζξεζθεία, 

πξνηάζζνληαο σο ηδαληθφ ηνλ Άλζξσπν σο αμία θαη ηελ φζκσζε ησλ 

πνιηηηζκψλ θαη ησλ ζξεζθεηψλ. 

Τα πνηήκαηα: 

 

1.Αιέμαλδξνο Iαλλαίνο, θαη Aιεμάλδξα 

2. Γεκεηξίνπ Σσηήξνο (162-150 π.X.) 

                                                 
3
 Α.Πεηρίδης, οι μεηαμορθώζεις ηης εηερόηηηας ζηην ποίηζη ηοσ Καβάθη, s.l. et a. 
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3. Δλ Πφιεη ηεο Oζξνελήο   

4. Γηα ηνλ Aκκφλε, πνπ πέζαλε 29 εηψλ, ζηα 610  

5. Δηο ηα πεξίρσξα ηεο Aληηνρείαο  

6.Δπηηχκβηνλ Aληηφρνπ, βαζηιέσο Kνκκαγελήο 

7. Ζξψδεο Aηηηθφο   

8. Ηζάθε  

9. Ησληθφλ  

10. Ζγεκψλ εθ Γπηηθήο Ληβχεο  

11. Ο Ηνπιηαλφο, νξψλ νιηγσξίαλ 

12.Οξνθέξλεο  

13. Τα Δπηθίλδπλα  

14. Τείρε  

15. Τέκεζνο, Αληηνρεχο· 400 κ.X.  

16. Τσλ Eβξαίσλ (50 κ.X.)  

17. Φηιέιιελ  

18. Μχξεο· Aιεμάλδξεηα ηνπ 340 κ.X.  
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http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=13&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=81&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=97&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=60&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=42&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=10&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=91&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=3&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=46&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=121&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=12&cat=1
http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=63&cat=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%82
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Summary in English 
Cavafis’ poetry and the teaching of Religious and 

Cultural diversity 
 

By Isidoros Pachoundakis 
 
     Cavafis seems to be defending diversity with his own unique way, not only 
in terms of sexual orientation, but also in any other form and this emerged in 
all his poetry, always in his own unique way. He praised diversity and the right 
to it and through it a different way of thinking and perception that ultimately 
results in what he offers to people - free will and personal choice of each 
individual in society. This faith in diversity seems to be a genuine and 
substantial state in Cavafis‟ poetry. All his work is inspired by an atmosphere 
of hymn to diversity. Cavafis seems to have shown in his poetry his cultural 
diversity. This minimal effort wants to give an alternative and different way of 
understanding diversity on the occasion of the example of Cavafis‟ poetry. 
Through his poetic expression has and continues standing as an excellent 
example of highlighting and understanding cultural diversity. In teaching 
cultural and religious diversity Cavafis is used as an example of showing a 
non- fearful Hellenism. 
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