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Εἰσήγηση 

Ἐνώπιον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

τήν  9ην Μαρτίου 2016,  µέ θέµα:  

Τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Ἐκπαίδευση 

 

Μακαριώτατε  Πρόεδρε ,  

Σεβασµιώτατοι  Ἱεράρχαι ,  

Εὐχαριστῶ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης 

Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυµο καί τά Μέλη τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πού µοῦ 

ἀνέθεσαν νά ἀσχοληθῶ µέ τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Μέση 

Ἐκπαίδευση καί στήν συνέχεια νά εἰσηγηθῶ τό θέµα στήν παροῦσα Ἱεραρχία 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Νά ὑπογραµµίσω ὅτι ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος µοῦ ἀνέθεσε νά εἰσηγηθῶ 

τό θέµα σέ κοινή Συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου µέ τούς Κοσµήτορας καί 

τούς Προέδρους τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, καί µέ τούς δύο Προέδρους τῶν 

Συλλόγων τῶν Θεολόγων, ἤτοι τήν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) καί 

τόν Πανελλήνιο Θεολογικό Σύνδεσµο «Καιρός», παρόντος καί τοῦ Νοµικοῦ 

Συµβούλου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Θεοδώρου 

Παπαγεωργίου. Ἡ εἰσήγηση αὐτή υἱοθετήθηκε ἀπό τήν ∆ιαρκῆ Ἱερά Σύνοδο 

καί ὡς πρός τό περιεχόµενο καί ὡς πρός τήν πρόταση. 

 

1. Ἡ κοινή Συνεδρίαση µεταξύ τῆς ∆.Ι.Σ. καί θεολόγων 

καθηγητῶν 

Στήν εἰσήγησή µου πού πραγµατοποιήθηκε στήν κοινή Συνεδρίαση 

µεταξύ τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν προαναφερθέντων καθηγητῶν-

θεολόγων ἀναλύθηκε, ὅσον τό δυνατόν πληρέστερα στό πλαίσιο µιᾶς 

εἰσήγησης, τό θέµα τῆς διδασκαλίας τοῦ Μαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν, τόσο 

τοῦ ἰσχύοντος Προγράµµατος ὅσο καί τοῦ νέου προτεινοµένου Προγράµµατος 

Σπουδῶν. 

Ἡ εἰσήγηση συµπεριελάµβανε τέσσερεις ἑνότητες.  
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Στήν πρώτη ἑνότητα ἔγινε ἀνάλυση γιά τήν κατά καιρούς συζήτηση τοῦ 

θέµατος τῶν Θρησκευτικῶν στήν Ἱερά Σύνοδο. Πράγµατι, πάντοτε, ἀλλά 

ἰδιαιτέρως τά τελευταῖα χρόνια τό θέµα συνεζητεῖτο στήν ∆ιαρκῆ Ἱερά 

Σύνοδο, ἀναγνώσθηκαν ἐµπεριστατωµένες εἰσηγήσεις Ἱεραρχῶν, ἡ ∆ιαρκής 

Ἱερά Σύνοδος διοργάνωνε ἐπανειληµµένες συσκέψεις µεταξύ τῶν µελῶν της 

καί τῶν καθηγητῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν καί τῶν Θεολογικῶν Συλλόγων, 

διοργάνωσε δέ καί Ἡµερίδα ὅπου µελετήθηκε τό θέµα. Ὅµως ἐνῶ συζητοῦσε 

τό θέµα τοῦ Μαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν, ἐν τούτοις δέν εἶχε λάβει κάποια 

συγκεκριµένη ἀπόφαση.  

Στήν δεύτερη ἑνότητα ἔγινε ἀνάλυση τοῦ θέµατος τοῦ περιεχοµένου τοῦ 

Μαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν. 

Κατ' ἀρχάς ἀναλύθηκαν οἱ ἀποφάσεις τοῦ Συµβουλίου τῆς Ἐπικρατείας 

(3356/1995 καί 2176/1998) καί τοῦ ∆ιοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων (115/2012), 

µέ τίς ὁποῖες ἑρµηνεύθηκε τό Σύνταγµα πού ἀναφέρεται «στήν ἀνάπτυξη τῆς 

ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης», ὅπως γράφεται στό 16 ἄρθρο του καί 

τό σηµαντικό εἶναι ὅτι ἑρµηνεύθηκε τό ἄρθρο αὐτό τοῦ Συντάγµατος σέ σχέση 

µέ τό 13ο ἄρθρο γιά τόν σεβασµό τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς 

συνειδήσεως καί τό ἄρθρο 3 πού χαρακτηρίζει τό ὀρθόδοξο δόγµα ὡς 

«ἐπικρατοῦσα Θρησκεία», πού σηµαίνει ὅτι «ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ 

ἑλληνικοῦ λαοῦ πρεσβεύει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».  

Εἰδικότερα ἡ Ἀπόφαση τοῦ ∆ιοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων ἀποφάνθηκε 

ὅτι τό Μάθηµα Θρησκευτικῶν ὅπως διδάσκεται µέ τά ἰσχύοντα βιβλία κινεῖται 

µέσα στήν πλαίσια τοῦ πλουραλισµοῦ, τῆς πολυφωνίας καί τῆς 

πολυπολιτισµικότητας καί ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι µαθητές δέν µποροῦν νά 

ἀπαλλαγοῦν ἀπό τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν, ὅσους λόγους καί ἄν 

ἐπικαλεσθοῦν, ἀλλά ἐπιτρέπεται νά ἀπαλλαχθοῦν µόνον, ὅπως ἀποφάνθηκε 

καί τό Σ.τ.Ε., οἱ ἄθρησκοι, οἱ ἀλλόθρησκοι ἤ ἑτερόδοξοι µαθητές µέ αὐστηρῶς 

προδιαγραφόµενες προϋποθέσεις.  

Ἔπειτα, ἀναλύθηκε ὅτι δέν ἰσχύουν οἱ χαρακτηρισµοί πού ἔχουν δοθῆ 

ὅτι τό ἰσχύον µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι κατηχητικό-ὁµολογιακό καί ὅτι 

τό νέο προτεινόµενο Πρόγραµµα εἶναι θρησκειολογικό ἤ ὑπερβαίνει τόσο τόν 

κατηχητικό ὅσο καί τόν θρησκειολογικό χαρακτήρα. Στήν πραγµατικότητα τό 

µάθηµα, πού διδάσκεται στούς µαθητές εἶναι γνωσιολογικό, πολιτισµικό, µέ 

θρησκειολογική ἀναφορά, ἐνῶ τό προτεινόµενο Πρόγραµµα εἶναι 

περισσότερο διαθρησκειακό καί µερικοί τό χαρακτηρίζουν καί συγκρητιστικό, 

πράγµα τό ὁποῖο ὅσοι τό ἐκπόνησαν τό ἀρνοῦνται. 
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Στήν συνέχεια ἔγινε ἀνάλυση τόσο τῶν βιβλίων τά ὁποῖα διδάσκονται 

σήµερα στά Σχολεῖα τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης ὅσο καί τοῦ Προγράµµατος 

Σπουδῶν στήν Στοιχειώδη καί Μέση Ἐκπαίδευση. Ἐπίσης, παρουσιάσθηκαν 

τά πλεονεκτήµατα καί µειονεκτήµατα καί τῶν δύο αὐτῶν Προγραµµάτων.  

Ὕστερα ἀπό ὅλα αὐτά κατέληξα στήν ἑξῆς συνθετική πρόταση, πού 

τελικά ἔγινε ἀποδεκτή:  

«Ἡ πρότασή µου, λοιπόν, εἶναι νά ἐπικεντρωθῆ τό ἐνδιαφέρον στό 

τρέχον Πρόγραµµα µέ τήν δική του θεµατική µεθοδολογία, στό ὁποῖο ὅµως νά 

γίνουν µερικές βελτιώσεις, ἐντάσσοντάς το στά σύγχρονα παιδευτικά 

δεδοµένα, ὁπότε νά εἰσαχθοῦν σέ κάθε βιβλίο –ὄχι σέ κάθε µάθηµα– µερικά 

κεφάλαια θρησκειολογικά, ἀνάλογα µέ τήν θεµατολογία τοῦ βιβλίου, ἀφοῦ 

ὅµως δοθῆ προτεραιότητα στήν ὀρθόδοξη παράδοση, τήν ὁποία ἀκολουθεῖ ἡ 

πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ἀλλά καί νά χρησιµοποιηθοῦν ὡς ἐφαρ-

µογές καί τά καλά στοιχεῖα τοῦ Νέου Προγράµµατος Σπουδῶν. 

Αὐτή ἡ πρόταση εἶναι σύµφωνη µέ τό Σύνταγµα, τίς ἀποφάσεις τῶν 

Ἀνωτάτων ∆ιοικητικῶν ∆ικαστηρίων τῆς Χώρας µας καί τῆς εὐρωπαϊκῆς 

πολιτικῆς. Ὡστόσο, µόνον οἱ ἑτερόδοξοι, ἑτερόθρησκοι καί οἱ ἄθρησκοι ἔχουν 

τό συνταγµατικό δικαίωµα νά ζητήσουν ἀπαλλαγή ἀπό τό µάθηµα τῶν 

Θρησκευτικῶν, γιά λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως, µέ τήν ὑποχρέωση 

ὅµως νά διδαχθοῦν ἄλλο µάθηµα».  

Νοµίζω ὅτι ἔχετε ὅλοι λάβει γνώση αὐτῆς τῆς εἰσηγήσεως, διότι ἔχει 

δηµοσιευθῆ εὐρύτατα καί ἔγινε σχετική συζήτηση. Ἁπλῶς νά ἀναφέρω ὅτι 

τόσο ἡ εἰσήγηση ὅσο καί ἡ πρόταση ἔγινε ὁµοφώνως ἀποδεκτή ἀπό τήν 

∆ιαρκῆ Ἱερά Σύνοδο. Συγχρόνως ἐπαινέθηκε ἀπ' ὅλους τούς παρευρισκο-

µένους Κοσµήτορες καί Προέδρους τῶν Τµηµάτων τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, 

ὅπως καί τοῦ Προέδρου τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων µέ τίς σχετικές 

παρατηρήσεις, τίς ὁποῖες ἔκανε ὁ καθένας. Πάντως, οἱ ἀνωτέρω προφορικῶς 

καί µέ γραπτά κείµενα τά ὁποῖα κατέθεσαν στήν Ἱερά Σύνοδο τόνισαν ὅτι 

κινοῦνται στήν ἴδια προοπτική. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Πανελλήνιου Θεολογικοῦ 

Συνδέσµου Καιρός διατύπωσε τίς ἀπόψεις του καί ὑποστήριξε τό Νέο 

Πρόγραµµα Σπουδῶν, τό ὁποῖο, ὅπως εἶπε, δέν εἶναι µέν τέλειο, ἀλλά πολύ 

καλό καί ὁ καθηγητής πού θά τό διδάξη, θά τό βελτιώση. Σηµαντική 

παρέµβαση ἔκανε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Πρόεδρος τῆς 

Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί 

Ἐπιµορφώσεως τοῦ Ἐφηµεριακοῦ Κλήρου, ὁ ὁποῖος τόνισε ὅτι ἡ πρόταση 

αὐτή εἶναι ἀποδεκτή ἀπ' ὅλους.  
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2. Τό «Ἀναλυτικό Πρόγραµµα» καί τό «Πρόγραµµα Σπουδῶν» 

Κατά καιρούς διάβαζα τά ὅσα γράφονταν γύρω ἀπό τό Μάθηµα τῶν 

Θρησκευτικῶν, µάλιστα ὅταν ἤµουν Συνοδικός Ἀρχιερεύς, τήν περίοδο 2009-

2010, ἔγινε καί σχετική συζήτηση στήν Ἱερά Σύνοδο. Τελευταῖα, ὅµως, ἡ 

συζήτηση αὐτή ἔλαβε διαστάσεις, διατυπώθηκαν δύο συγκεκριµένες 

προτάσεις καί διοργανώθηκαν διάφορα Συνέδρια, ὑποστηρίζοντας τίς 

ἀπόψεις τῶν διοργανωτῶν τους.  

Πρόσφατα, ὅταν ἔγινε µιά σχετική συζήτηση τόν ∆εκέµβριο τοῦ 2015 

στήν Ἱερά Σύνοδο, τῆς ὁποίας ἔχω τήν τιµή νά εἶµαι µέλος, καί διέβλεψα τήν 

ἀνησυχία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύµου καί 

τῶν Μελῶν τῆς Συνόδου γιά τόν παρατεινόµενο θόρυβο γύρω ἀπό τό µάθηµα 

τῶν Θρησκευτικῶν διετύπωσα µερικές ἀπόψεις ἀπό τίς πρῶτες ἐντυπώσεις 

µου πού ἀπεκόµισα ἀπό τήν µελέτη τῶν βοηθηµάτων τοῦ µαθήµατος τῶν 

Θρησκευτικῶν στήν Μέση Ἐκπαίδευση. Τά ἴδια, βεβαίως, ἰσχύουν καί γιά τά 

βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν στήν Πρωτοβάθµια Ἐκπαίδευση. Ἔτσι, ἡ Ἱερά 

Σύνοδος µοῦ ἀνέθεσε νά εἰσηγηθῶ τό θέµα σέ κοινή Συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς 

Συνόδου µέ τούς Θεολόγους Καθηγητές, ὅπως προαναφέρθηκε. 

Στό σηµεῖο αὐτό, κρίνω σκόπιµο νά κάνω τήν διάκριση µεταξύ τοῦ 

«Ἀναλυτικοῦ Προγράµµατος» καί τοῦ «Προγράµµατος Σπουδῶν». Σέ κείµενο 

τοῦ Ἰωάννου Φύκαρη, καθηγητοῦ τῆς ∆ιδακτικῆς Μεθοδολογίας τοῦ 

Παιδαγωγικοῦ Τµήµατος ∆ηµοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστηµίου 

Ἰωαννίνων, µέ θέµα «∆οµική προσέγγιση τοῦ νέου Προγράµµατος Σπουδῶν 

τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν στό ἑλληνικό Σχολεῖο: Κοινωνικο-

διδακτικοί προσδιορισµοί καί ἐρωτήµατα», ἀνευρίσκει κανείς σηµαντικές 

παρατηρήσεις γιά τό θέµα αὐτό. 

Στήν ἀρχή τοῦ ἐπιστηµονικοῦ αὐτοῦ κειµένου τίθεται τό ἐρώτηµα: 

«Ἀναλυτικό Πρόγραµµα» ἤ «Πρόγραµµα Σπουδῶν»; Καί ἀναλύεται διεξοδικά 

ἡ διαφορά µεταξύ αὐτῶν τῶν δύο τύπων διδασκαλίας.  

Μέ τόν ὅρο «Ἀναλυτικά Προγράµµατα» πού ἰσχύουν µέχρι τώρα καί 

βάσει αὐτῶν ἐγράφησαν τά βιβλία τά ὁποῖα διδάσκονται καί σήµερα οἱ 

µαθητές, «νοεῖται ὁ λεπτοµερής σχεδιασµός συγκεκριµένης διδασκαλίας, ἡ 

ὁποία βασίζεται σέ τεκµηριωµένους καί σαφῶς διατυπωµένους στόχους 

µάθησης, πού βρίσκονται σέ πλήρη συνάρτηση µεταξύ τους καί ἡ 

πραγµάτωσή τους µπορεῖ νά ἐλεγχθεῖ». Ἀντίθετα, τό Πρόγραµµα Σπουδῶν 

σχετίζεται µέ τό «Πρόγραµµα ∆ιαδικασίας», τό ὁποῖο «παύει νά εἶναι 

ἀναλυτικό ἀλλά γενικευτικοῦ χαρακτήρα, µέ γενικές προσεγγίσεις καί 

πολυεπίπεδες ἐπιλογές, πού ὑπερβαίνει τήν τυποποίηση καί καθίσταται 
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περισσότερο Πρόγραµµα µάθησης ἤ ὅπως ὁρίζεται στήν παιδαγωγική 

ἐπιστήµη "Πρόγραµµα Σπουδῶν"». Αὐτό σηµαίνει ὅτι τό Πρόγραµµα 

Σπουδῶν διαφοροποιεῖται ἀπό τά ἕως τώρα ὑπάρχοντα «Ἀναλυτικά 

Προγράµµατα».  

Γενικά, τό «Πρόγραµµα Σπουδῶν» στηρίζεται στήν θεωρία τῆς 

«κοινωνικῆς ἀναδόµησης». Ἔτσι, «ἡ κυρία στόχευση τῆς θεωρητικῆς αὐτῆς 

τεκµηρίωσης εἶναι ἡ ἀποµάκρυνση τῶν "ἀνεπιθύµητων" πτυχῶν τῆς 

κουλτούρας µιᾶς κοινωνίας καί τῆς ἀντικατάστασής τους µέ ἄλλες, 

περισσότερο κατά τήν περίπτωση "ἐπιθυµητές". Ἐπιχειρεῖται οὐσιαστικά ἡ 

ἀναδόµηση τῆς κουλτούρας, ἔτσι ὥστε οἱ µαθητές νά ἐπιτύχουν τήν 

ἐξυπηρέτηση τῶν ἀναγκῶν πού προκαλοῦνται, προωθοῦνται ἤ ἀναδεικνύονται 

στήν ἑκάστοτε κοινωνία ἀναφορᾶς».  

Ὁ καθηγητής Φύκαρης ἐπισηµαίνει ὅτι «ἄλλο εἶναι ἡ πολυπολιτισµική 

ἀποδοχή καί ἄλλο εἶναι ἡ ἀναδόµηση τοῦ πολιτισµικοῦ προφίλ µιᾶς κοινωνίας 

ἤ ἑνός ἔθνους». Ἄλλο εἶναι «ἡ ἀποδοχή τῆς "διαφορετικότητας", ὡς σύνολο 

ἰδιαίτερων χαρακτηριστικῶν, πού πρέπει νά λαµβάνονται ὑπόψη ἀπό τό 

ἐκπαιδευτικό σύστηµα καί τόν ἐκπαιδευτικό, καί ἄλλο ἡ ὁλική ἀνατροπή τῶν 

δοµικῶν χαρακτηριστικῶν τῆς κοινωνίας, στήν ὁποία ἐπιθυµεῖ νά ἐνταχθεῖ τό 

ἄτοµο, τό ὁποῖο φέρει ἰδιαίτερα κοινωνικά ἤ πολιτισµικά χαρακτηριστικά».  

Στό κείµενο αὐτό γίνεται µιά εὐρύτερη ἀναφορά στό γιατί γίνεται αὐτή 

ἡ ἀλλαγή, καί γιατί τό Ἵδρυµα Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς τοῦ Ὑπουργείου 

Παιδείας Ἔρευνας καί Θρησκευµάτων πέρασε ἀπό τό «Ἀναλυτικό 

Πρόγραµµα» πού ἴσχυε µέχρι τώρα στό «Πρόγραµµα Σπουδῶν», συγχρόνως 

δίνει σηµαντικά παραδείγµατα ἀπό τό νέο Πρόγραµµα Σπουδῶν, πού δείχνει 

αὐτήν τήν ἀλλαγή. Ἐπισηµαίνει δέ ὅτι: «Ἐξ ἀφορµῆς ὅλων αὐτῶν τῶν 

ἐξελίξεων ἐπισηµάνθηκε καί ἐπισηµαίνεται ἐντός τοῦ νέου ΠΣ τοῦ ΜτΘ ὅτι ἡ 

θρησκεία ἀποτελεῖ µιά προσωπική ἐµπειρία καί, ὡς ἐκ τούτου, προτείνεται ἡ 

διδασκαλία τοῦ µαθήµατος νά µήν δοµεῖται στή βάση τῆς "ἀντικειµενικῆς" 

τῆς Βίβλου καί τῶν ∆ογµάτων, ἀλλά πάνω στίς "ὑποκειµενικές" ἐµπειρίες 

ζωῆς τῶν µαθητῶν».  

Μελέτησα καί τά δύο αὐτά Προγράµµατα καί κατέληξα σέ µερικές 

παρατηρήσεις. 

Τά ἰσχύοντα βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν γιά τά ∆ηµοτικά καί τά 

Γυµνάσια συγγράφηκαν µέ τό Ἀναλυτικό Πρόγραµµα πού εἶχε ἐκπονηθεῖ τό 

2003 καί εἰσήχθησαν στά σχολεῖα τά ἔτη 2005-2007, δηλαδή σχετικά 

πρόσφατα. Ἀλλά τό ἔτος 2010-2011 οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας 

προχώρησαν στήν ἐκπόνηση νέων Προγραµµάτων, πού δέν εἶναι ἀναλυτικά, 
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ἀλλά θεµατικά καί ἐφαρµόσθηκαν πιλοτικά σέ 68 Γυµνάσια στήν Ἐπικράτεια, 

τό ἔτος 2011-2014. Αὐτό σηµαίνει ὅτι τώρα διδάσκεται σέ ὅλα τά Γυµνάσια τό 

ἰσχύον Πρόγραµµα καί ἐπίκειται αὐτό πού ἐφαρµόσθηκε πιλοτικά νά 

ἐπεκταθῆ σέ ὅλα τά Γυµνάσια τῆς Χώρας. Τό ἴδιο συµβαίνει γιά τό 

Πρόγραµµα στά ∆ηµοτικά Σχολεῖα.  

Τά βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν πού ἰσχύουν σήµερα γιά τά Λύκεια 

συγγράφηκαν τό ἔτος 1999 ἀπό ἱκανούς καί γνωστούς θεολόγους, ὅπως οἱ:  

Γκότσης, Μεταλληνός, Φίλιας, Μόσχος, ∆ρίτσας, Παπαλεξανδρόπουλος, 

Μπέγζος, Παπαθανασίου.  

Ὅµως, τό ἔτος 2015 ἐκπονήθηκε τό νέο Πρόγραµµα Σπουδῶν γιά τά 

Λύκεια, τό ὁποῖο δέν ἔχει ἀκόµη ἐφαρµοσθῆ πιλοτικά σέ κάποιον ἀριθµό 

Λυκείων καί δέν γνωρίζω ποιά εἶναι ἡ πρόθεση καί ὁ σκοπός τῶν ὑπευθύνων 

τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιά τά περαιτέρω, δηλαδή ἄν θά ἐφαρµοσθῆ 

πιλοτικά σέ µερικά Λύκεια καί στήν συνέχεια νά γενικευθῆ ἡ ἐφαρµογή του σέ 

ὅλα τά Λύκεια. 

Θά πρέπει, ἐπίσης, νά σηµειωθῆ ὅτι ἐνῶ τό ἰσχύον Πρόγραµµα, χωρίς νά 

ἀξιολογηθῆ ἀρκούντως ἀπό µαθητές, θεολόγους Καθηγητές, Σχολικούς 

Συµβούλους, γιά νά ἀπορριφθῆ ὡς ἀκατάλληλο –ὅπως ὑπογραµµίζει ὁ 

Σχολικός Σύµβουλος Θεολόγων Περιφερείας Ἠπείρου Τριαντάφυλλος 

Σιούλης, διδάκτωρ Φιλολογίας-θεολόγος– ἐν τούτοις ἐκπονήθηκαν νέα 

Προγράµµατα Σπουδῶν, καί γιά ὅλα τά µαθήµατα, µεταξύ τῶν ὁποίων καί τό 

µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν, καί ἐντάχθηκαν στό ΕΣΠΑ τό 2010, καί σύµφωνα 

µέ τήν δηµοσίευση «δράσεις γιά τό "νέο Σχολεῖο" (Σχολεῖο 21ου αἰῶνος): Νέο 

Πρόγραµµα Σπουδῶν Πιλοτική-Ἐφαρµογή-Γενίκευση ἐφαρµογῆς», ἔχει 

προϋπολογισµό 113.919.001, 06 Εὐρώ». 

∆ιαβάζοντας, λοιπόν, καί τά δύο Προγράµµατα (τό ἰσχύον καί τό νέο) 

αἰσθάνθηκα µερικές ἐκπλήξεις. 

Ἡ πρώτη ἔκπληξη ἦταν ὅτι τό ἰσχύον Ἀναλυτικό Πρόγραµµα δέν εἶναι 

ὁµολογιακό-κατηχητικό, ὅπως διατείνονται µερικοί, ἀλλά εἶναι γνωσιολογικό, 

πολιτισµικό µέ θρησκειολογική προοπτική. Συγκεκριµένα, ἡ θεµατολογία τῶν 

βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ἡ ἑξῆς: Ά   Γυµνασίου «Παλαιά ∆ιαθήκη, 

προϊστορία τοῦ Χριστιανισµοῦ»· Β́   Γυµνασίου: «Καινή ∆ιαθήκη, ὁ Ἰησοῦς 

Χριστός καί τό ἔργο του»· Γ́   Γυµνασίου: «Θέµατα ἀπό τήν ἱστορία τῆς 

Ἐκκλησίας»· Ά  Γενικοῦ Λυκείου: «Ὀρθόδοξη πίστη καί λατρεία»· Β́  Γενικοῦ 

Λυκείου: «Χριστιανισµός καί Θρησκεύµατα»·  Γ́   Γενικοῦ Λυκείου: «Θέµατα 

Χριστιανικῆς ἠθικῆς».  
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∆ιαβάζοντας κανείς τά περιεχόµενα τῶν βιβλίων αὐτῶν παρατηρεῖ ὅτι 

ὑπάρχει µιά ἱστορική διάρθρωση τῆς ὕλης, µιά µεθοδολογία πού 

ἀναπτύσσεται στήν ἱστορική ἐξέλιξή της, καθώς ἐπίσης ἀναπτύσσονται τά 

θέµατα µέ ρεαλισµό, πλουραλισµό καί µέ ἄνοιγµα σέ ἄλλες ἀπόψεις. Πλήρη 

ἀνάλυση τῶν περιεχοµένων ἔκανα στήν προηγούµενη εἰσήγησή µου στήν 

κοινή Συνεδρίαση ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί Καθηγητῶν Θεολογικῶν 

Σχολῶν καί Θεολογικῶν Συλλόγων.  

Τό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί 

Θρησκευµάτων στήν συνοπτική ἱστορική ἀναδροµή τῆς πορείας τοῦ 

Μαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν, γράφει γιά τά ἰσχύοντα ἀναλυτικά 

Προγράµµατα, τά ὁποῖο γράφηκαν µέ βάση τίς ἀρχές τῆς ἐκπαιδευτικῆς 

µεταρρύθµισης τοῦ 2003.  

«Ἡ σκοποθεσία τῶν νέων ΑΠ παρουσιάζεται  ἀρκετά ἐκσυγχρονισµένη, 

ἀφοῦ ἀναδεικνύει τή συµβολή τοῦ Χριστιανισµοῦ στή συνοχή τοῦ σύγχρονου 

κόσµου καί στήν ποιότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς· ἐπιδιώκει τήν 

εὐαισθητοποίηση καί ἔµπρακτη δέσµευση τῶν µαθητῶν ἀπέναντι στούς 

σύγχρονους κοινωνικούς προβληµατισµούς· ὑπογραµµίζει τόν ὑπερφυλετικό, 

ὑπερεθνικό καί οἰκουµενικό χαρακτήρα τοῦ χριστιανικοῦ µηνύµατος, τίς 

διαπιστώσεις γύρω ἀπό τήν πολυπολιτισµική, πολυφυλετική καί 

πολυθρησκευτική δοµή τῶν σύγχρονων κοινωνιῶν καί, τέλος, καταλήγει στή 

συνειδητοποίηση τῆς ἀνάγκης γιά διαχριστιανική καί διαθρησκειακή 

ἐπικοινωνία. Τό ΜτΘ ἀποµακρύνεται ἀπό τόν κατηχητικό χαρακτήρα του καί 

µετατρέπεται σέ ἕνα µάθηµα ἐγκεντρισµένο µέν στήν Ὀρθόδοξη παράδοση 

ἀλλά µέ σαφῆ γνωσιακό, µορφωτικό καί παιδαγωγικό χαρακτήρα.  ... Στά 

διδακτικά αὐτά βιβλία (∆ηµοτικοῦ καί Γυµνασίου πού γράφτηκαν ἀπό τό 

2003 ἕως τό 2006) ἡ θρησκευτική ὕλη προσεγγίζεται µέ πνεῦµα διαλόγου, 

ἐλευθερίας καί καταλλαγῆς, χωρίς ὁµολογιακή ἐµµονή, κατηχητισµό, 

φανατισµό ἤ µισαλλοδοξία». 

Ἑποµένως, κακῶς καί παραπλανητικῶς ἰσχυρίζονται µερικοί ὑπέρµαχοι 

τῆς ἀλλαγῆς στό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν ὅτι τό ἰσχύον Πρόγραµµα 

προσδιορίζεται ἀπό τό κατηχητικό καί ὁµολογιακό περιεχόµενο.  

Ἡ δεύτερη ἔκπληξη ἦταν ὅτι τό νέο Πρόγραµµα Σπουδῶν δέν εἶναι 

θρησκειολογικό, ὅπως ὑποστηρίζουν ἄλλοι, ἀλλά διαθρησκειακό, ἐµπνεόµενο 

ἀπό τήν συγκριτική θρησκειολογία, ἐνῶ ἄλλοι τό χαρακτηρίζουν 

συγκρητιστικό καί ἀπό τούς δηµιουργούς του θεωρεῖται κατ' ἐξοχήν 

βιωµατικό. Κατά τήν γνώµη µου, αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ βιωµατική ἐµπέδωση, 

προσεγγίζει σέ πολύ µεγάλο βαθµό µεθοδολογικά αὐτό πού γίνεται στήν 

κατήχηση, δηλαδή τήν ἐφαρµογή θρησκευτικῶν πρακτικῶν.  
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Εἶναι ἐκφραστικό ἕνα παράδειγµα: Στήν Ά  Λυκείου, ὅπου γίνεται λόγος 

γιά προσευχή, καί ἐπιλέγεται ἡ βιωµατική µέθοδος, γράφεται: «Μέ ἀφορµή 

ἕνα κοµποσχοίνι καί µία ἱστορία ἀπό τό γεροντικ́ό, ἀκολουθεῖ 

"κατευθυνόµενος διάλογος" γιά τήν προσευχή ὡς ἐπικοινωνία καί γιά τήν 

ἀδιάλειπτο προσευχή. Τίθεται ἡ ἐρώτηση ἄν κάτι ἀνάλογο ὑπάρχει καί σέ 

ἄλλες θρησκεῖες καί ἄν ἡ προσευχή εἶναι συστατικό γνώρισµα τῆς θρησκείας 

(ἰδίως τῶν µυστικῶν ἐκδοχῶν της)».  

∆ιαβάζοντας κανείς τά Προγράµµατα τοῦ νέου Σχολείου, πού 

προβάλλεται ὡς Σχολεῖο τοῦ 21ου αἰώνα, βλέπει µερικά θετικά στοιχεῖα, 

δηλαδή παρουσιάζονται µερικές ἐσωτερικές πλευρές τῆς Ὀρθοδόξου 

Ἐκκλησίας. 

Γιά παράδειγµα· γιά τήν διδασκαλία τῆς ὀρθοδόξου εἰκόνας ὡς 

ἐνδεικτικές δραστηριότητες προτείνονται ἡ προβολή ἐπιλεγµένων σκηνῶν 

ἀπό τίς ταινίες τοῦ Ἀντρέϊ Ταρκόφσκι, «Ἀντρέϊ Ρουµπλιώφ», τοῦ Γιάννη 

Σµαραγδῆ «El Greco», τῆς Μαρίας Χατζηµιχάλη-Παπαλιοῦ «Ἐγώ, ὁ 

Πανσέληνος, ἕνας φανταστικός βίος». Ἐπίσης, προτείνεται τό «Βαλιτσάκι τοῦ 

Βυζαντινοῦ ζωγράφου. Ἀνακαλύπτοντας τά ὑλικά του», «Ἡ προετοιµασία τοῦ 

ἁγιογράφου, σύµφωνα µέ τίς προτροπές τοῦ Φώτη Κόντογλου», «Ἡ 

παρουσίαση τῶν εἰκονογραφικῶν κύκλων ἀπό τό εἰκονικό Μουσεῖο τοῦ Ἱεροῦ 

Κοινοβίου τοῦ Εὐαγγελισµοῦ στήν Ὁρµύλια Χαλκιδικῆς», κ.ἄ. (Β́  Γυµνασίου). 

Αὐτά εἶναι θετικά, ἀλλά τό πρόβληµα ὅµως εἶναι ὅτι ἀναµειγνύονται 

ταυτόχρονα στό ἴδιο µάθηµα ἀπόψεις ὅλων τῶν Θρησκειῶν καί αὐτό 

προκαλεῖ σύγχυση.  

Ἐπίσης, πρέπει νά ἐπισηµανθῆ ὅτι τό νέο Πρόγραµµα Σπουδῶν, ὅπως 

ἔχει ὑποστηριχθῆ, δέν προβλέπεται νά ἔχη βιβλία, ἀλλά προτείνεται ἕνα εὐρύ 

φάσµα ὑλικοῦ, ἀπό τό ὁποῖο θά ἀντλήση ὁ καθηγητής θεολόγος καί θά τό 

προσαρµόση στήν κάθε τάξη. Ἔτσι, ἀφήνεται ὁ καθηγητής ἐλεύθερος στό νά 

προσαρµόζη τό θέµα ἀνάλογα µέ τούς µαθητές. Ἔχω ὅµως τήν πληροφορία 

ὅτι ὑπάρχει σκέψη νά γραφοῦν βιβλία.  

Πρός ἐπιβεβαίωση τῶν ἀνωτέρω θέλω νά σηµειώσω ὅτι τόν τελευταῖο 

καιρό διάβασα µιά σηµαντική διατριβή τῆς Ἰωάννας Κοµνηνοῦ, ἡ ὁποία κατά 

τόν καθηγητή Κωνσταντῖνο ∆εληκωσταντῆ «εἶναι πιστοποιηµένη 

ἐκπαιδεύτρια ἐνηλίκων, ἔχει πολυετῆ ἐµπλοκή στήν ἐπιµόρφωση 

ἐκπαιδευτικῶν καί εἶναι µέλος ἐπιτροπῶν ἀξιολόγησης ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου 

σέ ἐθνικό καί εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο». Ἡ διατριβή αὐτή ἔχει τόν τίτλο «Ἡ 

εὐρωπαϊκή διάσταση τῆς σχολικῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς» καί ἀναφέρεται 

στήν θρησκευτική ἀγωγή καί τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν ὅπως διδάσκεται 

σέ δεκαέξι Εὐρωπαϊκές χῶρες καί στήν Ἑλλάδα.  
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Στό πρῶτο µέρος τῆς διατριβῆς γίνεται ἀναφορά στήν θρησκευτική 

ἀγωγή πού ἐπικρατεῖ στήν Εὐρώπη καί γίνεται µιά ἐπισκόπηση «τῆς 

παρουσίας τῆς θρησκείας στήν Εὐρώπη καί τοῦ τρόπου µέ τόν ὁποῖον ἡ 

θρησκεία συνδέεται µέ τήν ἐξέλιξη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισµοῦ». Στό δεύτερο 

µέρος ἀναφέρεται διεξοδικά στήν «εὐρωπαϊκή διάσταση τοῦ µαθήµατος τῶν 

Θρησκευτικῶν» καί ἀναλύει «ὅτι οἱ διδακτικές προσεγγίσεις εἶναι τόσες, ὅσες 

καί οἱ χῶρες πού ἀναφέρονται». Φαίνεται ὅτι τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν 

στήν Εὐρώπη ἔχει ἕνα διαπολιτιστικό περιεχόµενο καί τά ἐκπαιδευτικά 

συστήµατα ἀνταποκρίνονται «στίς ἀνάγκες τοῦ πληθυσµοῦ πού δέν ἦταν πιά 

οὔτε πολιτιστικά οὔτε θρησκευτικά ὁµοιογενής». Καί στό τρίτο µέρος τῆς 

διατριβῆς γίνεται ἀνάλυση τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν στήν Ἑλλάδα, 

ἰδιαίτερα γίνεται ἔρευνα στά σχολικά ἐγχειρίδια «τῆς ὑποχρεωτικῆς 

ἐκπαίδευσης πού γράφτηκαν µέ βάση τίς ἀρχές τῆς ἐκπαιδευτικῆς 

µεταρρύθµισης τοῦ 2003», δηλαδή ἀναφέρεται στά βιβλία τά ὁποῖα 

διδάσκονται σήµερα µέ τό ἰσχύον πρόγραµµα οἱ µαθητές τοῦ ∆ηµοτικοῦ καί 

τοῦ Γυµνασίου.  

Τό σηµαντικό εἶναι ὅτι στήν διατριβή αὐτή ἀποδεικνύεται µέ σηµαντικά 

στοιχεῖα ὅτι τά βιβλία τά ὁποῖα διδάσκονται σήµερα στήν ὑποχρεωτική 

ἐκπαίδευση στήν Ἑλλάδα ἀνταποκρίνονται πλήρως στήν εὐρωπαϊκή 

προοπτική. Αὐτό σηµαίνει ὅτι στά σχολικά αὐτά ἐγχειρίδια προωθεῖται «ἡ 

πολλαπλή ταυτότητα, ἐθνική, εὐρωπαϊκή, παγκόσµια, πολιτιστική, 

θρησκευτική» καί µάλιστα «σέ µιά δυναµική ἀλληλεπίδραση µεταξύ τους». 

Ἐπίσης, µέ τά βιβλία αὐτά προάγεται «ἡ κοινωνική συνοχή µέσα ἀπό τόν 

διάλογο µέ τήν διαφορετικότητα», «ἐνισχύεται ἡ κοινωνική κατανόηση», 

«στιγµατίζεται ἡ κοινωνική ἀδικία, ἡ βία, ὁ ρατσισµός καί ὁ θρησκευτικός 

φανατισµός», ἀλλά καί «ἐνισχύονται ἡ ἀδελφοσύνη καί ἡ ἀλληλεγγύη πρός 

ὅλους τούς ἀνθρώπους».  

Τό συµπέρασµα τῆς διατριβῆς εἶναι: «Ἡ διδασκαλία τοῦ µαθήµατος τῶν 

Θρησκευτικῶν στήν Ἑλλάδα, σύµφωνα µέ τίς ἀλλαγές πού ἔγιναν κατά τήν 

ἐκπαιδευτική µεταρρύθµιση τοῦ 2003, ἔχει ἀναδείξει σέ σηµαντικό βαθµό τήν 

εὐρωπαϊκή διάσταση τῆς διδασκαλίας τοῦ µαθήµατος, γιατί θεωροῦµε ὅτι 

συµβάλλει ἀποφασιστικά στήν δηµιουργία ἐνεργῶν καί ὑπευθύνων πολιτῶν, 

πού θά σκέφτονται καί θά ἐνεργοῦν µέ βάση κοινά ἀποδεκτές ἀνθρωπιστικές 

ἀξίες, τόν σεβασµό τῶν δηµοκρατικῶν διαδικασιῶν καί τήν περιφρούρηση 

τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων». 

Ἀπό τήν ἔρευνα αὐτή διαπιστώνεται ὅτι τά ἐγχειρίδια τά ὁποῖα 

χρησιµοποιοῦνται σήµερα γιά τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα 

ἀνταποκρίνονται πλήρως στίς σύγχρονες ἀπαιτήσεις τῶν εὐρωπαϊκῶν 
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προγραµµάτων καί ἑποµένως κακῶς ὑποστηρίζεται ἀπό µερικούς ὅτι πρέπει 

νά ἀντικατασταθοῦν γιατί δῆθεν εἶναι ὁµολογιακά καί κατηχητικά βιβλία. Ἡ 

ἄποψη αὐτή εἶναι ἀντιεπιστηµονική καί ἐνδεχοµένως παραπλανητική.  

Τό ἐνδιαφέρον τῆς ὅλης διατριβῆς εἶναι ὅτι παρουσιάζονται τά τρία 

µοντέλα διδασκαλίας τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα πού 

κυριαρχοῦν στήν Εὐρώπη.  

Τό πρῶτο µοντέλο εἶναι τό ὁµολογιακό, τό ὁποῖο χαρακτηρίζεται ὡς 

«διδασκαλία τῆς θρησκείας» πού συνδέει τήν διδασκαλία µέ τήν πίστη µιᾶς ἤ 

πολλῶν θρησκειῶν. Εἶναι ἕνα µοντέλο τό ὁποῖο διαµορφώνει τήν προσωπική 

ταυτότητα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά δέν διακρίνει τήν διαφορά µεταξύ τοῦ 

σχολικοῦ µαθήµατος καί τῆς κατήχησης, ὅπως γίνεται σέ µιά πολυπολιτισµική 

κοινωνία.  

Τό δεύτερο µοντέλο διδασκαλίας εἶναι τό θρησκειολογικό, πού 

χαρακτηρίζεται ὡς «µαθαίνοντας γιά τήν θρησκεία». Πρόκειται γιά 

περισσότερο ἀνθρωπιστικό καί θρησκειολογικό µάθηµα, παρά ὁµολογιακό. 

Τά παιδιά βοηθοῦνται στό «νά κατανοήσουν τή σύγχρονη πλουραλιστική, 

διαπολιτισµική καί πολυθρησκευτική κοινωνία». 

Τό τρίτο µοντέλο διδασκαλίας τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι 

περισσότερο τό πολυπολιτισµικό-ἠθικό πού χαρακτηρίζεται ὡς «µαθαί-

νοντας ἀπό τήν θρησκεία», ὅταν οἱ µαθητές «δέν µαθαίνουν µιά θρησκεία 

(ὁµολογιακό µοντέλο) ἤ πολλές θρησκεῖες (θρησκειολογικό µοντέλο), ἀλλά 

µέσα ἀπό τίς δικές τους ἐµπειρίες καί ἀναζητήσεις ἀντιµετωπίζουν κριτικά τό 

θρησκευτικό φαινόµενο καί διαµορφ́ώνουν τήν προσωπική τους ἄποψη καί 

κατανόηση τοῦ κόσµου.  

Ἔχοντας ὑπ' ὄψιν ὅλα αὐτά, φαίνεται ὅτι τά βιβλία τά ὁποῖα εἶναι ἀκόµη 

σέ χρήση στήν Ἑλλάδα –στήν Στοιχειώδη καί τήν Μέση Ἐκπαίδευση– 

προσδιορίζονται κυρίως ἀπό τόν δηµιουργικό συνδυασµό τοῦ πρώτου καί τοῦ 

δευτέρου µοντέλου καί ἀνταποκρίνονται στίς σύγχρονες ἐκπαιδευτικές 

ἀνάγκες στήν Ἑλλάδα, ὅπως προσδιορίζονται ἀπό τήν εὐρωπαϊκή προοπτική. 

Ἀντίθετα, τό προτεινόµενο Πρόγραµµα Σπουδῶν στό ∆ηµοτικό-Γυµνάσιο καί 

τό Λύκειο ἀναφέρεται στό τρίτο µοντέλο, «µαθαίνοντας ἀπό τήν θρησκεία».  

Σέ ἄλλο κείµενό της ἡ ἴδια ἐρευνήτρια, ἔχοντας ἐπιστηµονική ἐπάρκεια 

στό ἀντικείµενο αὐτό, ἀναλύει διεξοδικά τό προτεινόµενο Πρόγραµµα 

Σπουδῶν στήν Μέση Ἐκπαίδευση καί σηµειώνει ὅτι ἐφαρµόζει τό τρίτο 

µοντέλο τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν, ἐνῶ ἐν τῷ µεταξύ στήν Εὐρώπη 

καί ἰδιαίτερα στό Ἡνωµένο Βασίλειο ἔχουν ἐντοπισθῆ τά µειονεκτήµατα 

αὐτοῦ τοῦ συστήµατος καί ἔχει γίνει κριτική ἀπό εἰδικούς ἐπιστήµονες. 
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Ἑποµένως, στήν σύνταξη τῶν νέων Προγραµµάτων Σπουδῶν γιά τά 

Θρησκετικά στήν Ἑλλάδα στά πλαίσια τοῦ νέου Προγράµµατος Σπουδῶν, 

διαπιστώνονται διάφορα προβλήµατα.  

Μεταξύ αὐτῶν τῶν προβληµάτων εἶναι «ἡ θολή ἐννοιολόγηση τῆς 

θρησκείας», ἀλλά καί «ὁ τρόπος ἀνάπτυξης τῶν χρησιµοποιηµένων ἐννοιῶν», 

καί ὅπως παρατηρεῖται «ἡ ἐπιφανειακή καί πρόχειρη διασύνδεση τῶν 

ἐννοιῶν στίς διάφορες θρησκεῖες ἀναδεικνύει ἕνα ἐπιπρόσθετο πρόβληµα, 

αὐτό τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισµοῦ». Ἑποµένως, τό τρίτο αὐτό µοντέλο 

θρησκευτικοῦ µαθήµατος, ὅπως ἔχει παρατηρηθῆ, δηµιουργεῖ «σύγχυση στόν 

µαθητή», καί ἕνα «θολό τοπίο» καί ταυτόχρονα δηµιουργεῖ µιά «ἀτοµική 

θρησκεία», «ὅπου ὁ καθένας ἐπιλέγει ἀπό κάθε θρησκεία ὅ,τι θέλει καί 

δηµιουργεῖ τή δική του θρησκεία». 

Ἡ ἴδια, µάλιστα, ἦταν ἀξιολογήτρια γιά τά ἀναλυτικά Προγράµµατα τοῦ 

Λυκείου πού ἐκπονήθηκαν τό 2015, στήν πενταµελῆ Ἐπιτροπή, καί δέν 

ἐνέκρινε τά Προγράµµατα αὐτά, καταγράφοντας τίς ἐπιστηµονικές της 

ἀπόψεις σέ σχετικό ἄρθρο.  

Ὁ καθηγητής Κωνσταντῖνος ∆εληκωνσταντῆς στό βιβλίο του µέ τίτλο 

«Ἡ σχολική θρησκευτική ἀγωγή» καί ὑπότιτλο «Μεταξύ παιδαγωγικῆς καί 

θεολογίας» ἀναφέρει τόν Hans Küng πού κάνει λόγο γιά «µετασχηµατισµό 

τῆς θρησκείας», γιά «ἐξατοµίκευση» καί «πλουραλιστικοποίηση» τῆς 

θρησκευτικότητας, πού «προχωρεῖ µέ ὅλο καί πιό γρήγορους ρυθµούς». Αὐτό 

δίνει στόν ἄνθρωπο τήν δυνατότητα «νά ξεφεύγει ἀπό τή θεσµοποιηµένη καί 

τυποποιηµένη θρησκεία, νά βρίσκει τόν δικό του δρόµο καί τίς δικές του 

ἀπαντήσεις». Μέ αὐτή τήν νοοτροπία οἱ ἄνθρωποι κατασκευάζουν µιά 

«ἰδιωτική θρησκεία» «ἀνάλογα µέ τίς ἀνάγκες τους, µέ πολλά γνήσια 

θρησκευτικά ἀλλά καί παραθρησκευτικά ἤ ψευδοθρησκευτικά στοιχεῖα».  

Ὁ Hans Küng παρατηρεῖ: «Ἡ θρησκεία "χρησιµοποιεῖται" σύµφωνα µέ 

τό νόµο τῆς ἀγορᾶς, ἤ µᾶλλον σύµφωνα µέ τό νόµο τοῦ σουπερµάρκετ. Οἱ 

ἄνθρωποι ἐπιλέγουν, αὐτοεξυπηρετοῦνται ἀνάλογα µέ τίς προκαθορισµένες 

πνευµατικές τους ἀνάγκες. Φτιάχνει ὁ καθένας τό δικό του πρότυπο, κατά τό 

δοκοῦν. Ἐπιλέγει καί ἀπορρίπτει. Καί ἀφοῦ ἔχει ἀπορρίψει κάτι, συνεχίζει νά 

ἀναζητᾶ νέες προσφορές. Καί οἱ προσφορές εἶναι ὄντως πολυάριθµες».  

Ἕνας γνωστός µου καθηγητής τῶν Θρησκευτικῶν στό Γυµνάσιο, ὁ 

ὁποῖος ἐκπαιδεύτηκε στό προτεινόµενο Πρόγραµµα Σπουδῶν καί τό 

ἐφήρµοσε στήν πράξη, ἔχει ἐπισηµ́ανει τά µειονεκτήµατα αὐτοῦ τοῦ 

συστήµατος γράφοντας:  
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«Τά µειονεκτήµατα τοῦ ν́εου Προγράµµατος Σπουδῶν εἶναι:  α) Ἡ 

ἐννοιολογική σύγχυση πού θά προκύψη στά παιδιά ἀπό τήν σύγκριση 

ταυτοχρόνως πολλαπλῶν ἰδεολογιῶν, θρησκειῶν, φιλοσοφικῶν ρευµάτων· β) 

ὁ διδακτικός αὐτοσχεδιασµός σέ πλαίσιο ἡµιµάθειας ἀπό τήν στιγµή πού δέν 

ὑπάρχουν ἱκανές πηγές νά βοηθοῦν τούς διδάσκοντες· γ) ἡ ἀντικατάσταση 

ἐπιστηµονικῶν ἀπόψεων γιά τά θρησκευτικά φαινόµενα ἀπό τά ὑποκειµενικά 

βιώµατα πού προκύπτουν σέ κάθε παιδί γιά τά θρησκευτικά θέµατα στό 

πλαίσιο τοῦ γνωσιολογικοῦ σχετικισµοῦ καί τῆς ἀπροϋπόθετης βιωµατικῆς 

πρόσληψης κάθε πληροφορίας· δ) ἡ κατάργηση κάθε ἱστορικῆς λογικῆς στό 

πλαίσιο µιᾶς ἑλκυστικῆς παρουσίασης τῆς θρησκείας, ἡ ὁποία µεταπηδᾶ ἀπό 

τό ἕνα θέµα στό ἄλλο, ἀπό τόν ἕνα αἰῶνα στόν ἄλλο µέ περισσή εὐκολία, 

καταργώντας τά ἱστορικοφιλολογικά δεδοµένα, πού θά δηµιουργήση µιά 

ἰδιότυπη σύγχυση». 

Ὅταν διαβάση κανείς τά Προγράµµατα Σπουδῶν πού προτείνονται γιά 

τά Θρησκευτικά τοῦ ∆ηµοτικοῦ-Γυµνασίου καί τοῦ Λυκείου, τότε µπορεῖ νά 

σταχυολογήση πολλά παραδείγµατα πού ἐπιβεβαιώνουν τό διαθρησκειακό 

καί συγκρητιστικό περιεχόµενό τους.  

Ἤδη ἀπό τήν Γ́  Τάξη τοῦ ∆ηµοτικοῦ Σχολείου παρατηρεῖται αὐτή ἡ 

προοπτική. Ἐνῶ θά περίµενε κανείς οἱ µαθητές τῆς Γ́  Τάξης τοῦ ∆ηµοτικοῦ 

Σχολείου, ἡλικίας 9-10 ἐτῶν, νά µάθουν τήν παράδοση τῆς χώρας τους καί νά 

τήν ἑρµηνεύουν, εἶναι ὑποχρεωµένοι νά µαθαίνουν ταυτοχρόνως καί ἄλλες 

παραδόσεις. Καί ἐνῶ θά περίµενε κανείς ἀκόµη καί οἱ µετανάστες σέ αὐτήν 

τήν µικρή ἡλικία, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά γνωρίσουν τήν παράδοση τῆς χώρας 

πού τούς φιλοξενεῖ καί πολλοί ἀπό αὐτούς νά ἐνσωµατωθοῦν σέ αὐτήν τήν 

παράδοση, ἐν τούτοις δέχονται ἄλλες πολυπολιτισµικές πληροφορίες καί 

ἀποπροσανατολίζονται.   

Γιά παράδειγµα, στήν Γ́  Τάξη τοῦ ∆ηµοτικοῦ Σχολείου τά πρῶτα τρία 

δίωρα ἀφιερώνονται στήν ἑνότητα «ζοῦµε µαζί», ὅπου γίνεται λόγος γιά τό 

θέµα «οἱ ἄλλοι καί ἐγώ», χρησιµοποιοῦνται διηγήσεις ἀπό τήν Παλαιά 

∆ιαθήκη, ὅπως γιά τόν Ἠσαῦ-Ἰακώβ, τόν Ἰωσήφ καί τά ἀδέλφια του, τόν 

∆αβίδ καί τόν Σαούλ, τόν ∆αβίδ καί τόν Ἰωνάθαν καί ἀπό τήν Καινή ∆ιαθήκη 

γιά τήν παραβολή τοῦ καλοῦ Ποιµένα καί τοῦ σπλαχνικοῦ Πατέρα. Ὅµως στά 

ἀµέσως ἑπόµενα τρία δίωρα µέ τίτλο «ἡ χαρά τῆς γιορτῆς» γίνεται λόγος γιά 

τίς γιορτές τῶν Χριστιανῶν, τίς γιορτές τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσµου, ὅπως τῶν 

Ἑβραίων καί τῶν Μουσουλµάνων, ἀναγνωρίζονται τά σύµβολα καί τά 

ὀνόµατα τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν Χριστιανισµό, τόν Ἰουδαϊσµό, τόν Μουσουλ-

µανισµό, τόν Ἰνδουϊσµό, τόν Ταοϊσµό καί τόν Βουδισµό, καί τό ὄνοµα τοῦ 

Θεοῦ τῶν Μουσουλµάνων καί τῶν Ἑβραίων.  
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Ἑποµένως, ἤδη ἀπό τήν Γ́  Τάξη τοῦ ∆ηµοτικοῦ Σχολείου γίνεται λόγος 

γιά ἕξι Θρησκεῖες καί ἄν προσθέσουµε καί τίς Ὁµολογίες, ἀνέρχονται σέ 

ἐννέα Θρησκεῖες καί Ὁµολογίες. Μάλιστα, προτείνεται στίς ἐνδεικτικές 

δραστηριότητες νά βρίσκουν τά παιδιά τούς πολιούχους ἁγίους τῶν ἑλληνικῶν 

πόλεων, τήν εἰκόνα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τά σύµβολα τῶν ἄλλων θρησκειῶν 

καί κάθε µαθητής πρέπει νά ἐπιλέγη ἕνα ἀπό αὐτά, νά τά χρωµατίζη ὅπως 

θέλει, στό βάθος νά ἀκούγεται ἡ ἀνάλογη µουσική καί στήν συνέχεια νά 

ἐκφράζουν γύρω ἀπό τά χρώµατα πού διάλεξαν τά συναισθήµατα καί τίς 

σκέψεις τους κ.π.ἄ. Καί αὐτά θά γίνονται στήν ἡλικία τῶν 9-10 ἐτῶν.  

Τό ἴδιο συνεχίζεται καί στήν Ά  Γυµνασίου. Στίς πρῶτες ἑνότητες γίνεται 

ἀναφορά στήν ἐµφάνιση καί ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησίας, τήν συνάντηση τοῦ 

Ἑλληνισµοῦ µέ τόν Χριστιανισµό, τήν πρόταση τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας 

µπροστά στά ἐρωτήµατα γιά τήν ζωή. Ἀµέσως µετά ἀκολουθοῦν πέντε δίωρα 

γιά τίς µονοθεϊστικές θρησκεῖες Ἰουδαϊσµό καί Ἰσλάµ, ὅπου γίνεται λόγος γιά 

τίς γιορτές, γιά τά πρόσωπα, γιά τούς ἀρχηγούς τους, γιά τό ὅτι ὁ Ἀλλάχ εἶναι 

«ἐλεήµων καί φιλεύσπλαχνος, ὁ κύριος τοῦ κόσµου», γιά τόν Τζελαλαντίν 

Ρουµί, πού εἶναι ὁ ὑµνητής τοῦ «ἠγαπηµένου». Στήν συνέχεια γίνεται λόγος 

γιά τίς θρησκευτικές ἀναζητήσεις τῆς µακρινῆς Ἀνατολῆς, καί οἱ µαθητές 

µαθαίνουν γιά τόν Ἰνδουϊσµό, γιά τόν Βουδισµό, γιά τόν Ταοϊσµό, γιά τόν 

Κοµφουκιανισµό,  καί γιά πρόσωπα, κείµενα καί ἀξίες τῶν Θρησκειῶν αὐτῶν.   

Ἡ ἴδια τακτική ἐφαρµόζεται καί στό Λύκειο, ἀλλά µέ τήν διερευνητική 

καί κυρίως τήν «βιωµατική» µέθοδο. Γιά παράδειγµα: Στήν Ά  Λυκείου καί 

στήν ἑνότητα «ἐπικοινωνία» (3ο δίωρο), ἀκούγεται ἕνα τραγούδι ἤ παραµύθι 

ἤ λογοτεχνικό ἀφήγηµα µέ θέµα τήν ἐπικοινωνία, παίζεται ἕνα θεατρικό 

παιχνίδι καί ἀναλύοντας τό θέµα χρησιµοποιεῖται «ἡ προσευχή, ἡ λατρεία, ἡ 

θεογνωσία καί ἡ θεολογία ὡς ἐπικοινωνία στόν Χριστιανισµό καί σέ ἄλλες 

θρησκευτικές παραδόσεις», «οἱ µαθητές κυκλικά µελετοῦν διάφορες ὄψεις 

ἐπικοινωνίας µέ τόν Θεό καί συµπληρώνουν ἐρωτήσεις σέ φύλλο ἐργασίας: 

µυστικιστικά ρεύµατα (θεῖος ἔρωτας κλπ.), Ἆσµα Ἀσµάτων, προσευχή, 

πίνακας ζωγραφικῆς, τραγούδι, ἀσκητισµός (σέ διάφορες θρησκεῖες)». Ἔτσι, 

τό ἐκπαιδευτικό ὑλικό πού προτείνεται νά συλλεγῆ ἀπό ἱστοσελίδες εἶναι 

βουδιστές µοναχοί, ἰνδουϊσµός-µοναχισµός, κινέζοι µοναχοί, ὀρθόδοξοι 

ἀσκητές, Σούφι-∆ερβίσηδες.  

Ὁ καθηγητής Ἰωάννης Φύκαρης κάνει µιά σηµαντική παρατήρηση, ὅτι ὁ 

µαθητής χαρακτηρίζεται µέ τήν λέξη αὐτή –µαθητής– «διότι τώρα µαθαίνει 

συστηµατοποιώντας καί κατ' ἐπέκταση κατανοώντας τήν ἐπίσηµα 

θεσµοθετηµένη γνώση». Συγχρόνως ὅµως ὁ κάθε µαθητής «βρίσκεται σέ ἕνα 

ἀναπτυξιακό ἐπίπεδο διαµόρφωσης δεδοµένων, θέσεων καί ἀπόψεων». 
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Ἑποµένως, «δέν ἔχει ἀκόµη διαµορφώσει πλήρη συνείδηση τῶν δεδοµένων 

τόσο τῆς ἀτοµικότητάς του, ὅσο καί τοῦ περιβάλλοντός του, ἀλλά καί τοῦ 

κόσµου γενικότερα». Ἀλλά καί ὅσες ἀπόψεις ἔχει σχηµατοποιήσει ἔχουν «τό 

στοιχεῖο τοῦ εὐµετάβλητου καί γιά τόν λόγο αὐτό τό Σχολεῖο ὀφείλει 

ἐξελικτικά νά συµβάλει στήν ἀποσαφήνιση τῶν διαστρεβλωµένων ἤ 

συγκεχυµένων ἀπόψεων πού ἔχει στήν σκέψη του ὁ κάθε µαθητής». Αὐτό 

δείχνει τήν ὑπευθυνότητα µέ τήν ὁποία πρέπει νά διακρίνεται ὁ καθηγητής 

καί βεβαίως τήν παρουσίαση ἐπιστηµονικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράµµατος 

στούς µαθητές. 

 

3. Ὁ «θρησκευτικός γραµµατισµός» 

Τό Πρόγραµµα Σπουδῶν σχεδιάσθηκε καί στηρίχθηκε πάνω στήν 

βασική ἀρχή τοῦ λεγοµένου «θρησκευτικοῦ γραµµατισµοῦ».  

Ὁ ὅρος γραµµατισµός εἶναι µεταφορά τοῦ ἀγγλικοῦ ὅρου literacy, ὁ 

ὁποῖος σηµαίνει «ἱκανότητα ἀνάγνωσης καί γραφῆς, στοιχειώδης παιδεία, 

µόρφωση, παιδεία». Στήν οὐσία ξεκινᾶ ἀπό τήν µεθοδολογία τῆς γλώσσας καί 

δηλώνει τό πῶς τά γράµµατα µιᾶς γλώσσας ἑνώνονται καί ἀποτελοῦν τίς 

λέξεις καί τίς προτάσεις καί πῶς µαθαίνει κανείς τήν γλώσσα. Εἶναι γνωστόν 

ὅτι πρῶτα διδασκόµαστε τήν γλώσσα τῆς οἰκογένειας στήν ὁποία 

γεννηθήκαµε, τήν λεγοµένη µητρική γλώσσα, καί ἔπειτα µαθαίνουµε καί 

ἄλλες γλῶσσες πού συναντᾶµε στό περιβάλλον µας. Καί γνωρίζουµε ὅτι κάθε 

γλώσσα ἔχει τά δικά της γράµµατα καί δέν µπορεῖ κανείς νά λάβη γράµµατα 

ἀπό διάφορες γλῶσσες καί νά καταρτίση µιά ἄλλη τρίτη γλώσσα.  

Στό θέµα τῆς διδασκαλίας τοῦ Θρησκευτικοῦ Μαθήµατος στήν λέξη 

γραµµατισµός προστίθεται καί ἡ λέξη θρησκευτικός, ὁπότε γίνεται λόγος γιά 

«θρησκευτικό γραµµατισµό». 

Ὁ ἐπίκουρος καθηγητής Σχολικῆς Παιδαγωγικῆς καί ∆ιδακτικῆς 

Μεθοδολογίας τοῦ Μαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν τοῦ Τµήµατος Θεολογίας 

τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης Ἀθανάσιος Στογιαννίδης σέ κείµενό 

του µέ τίτλο «Ὁ Θρησκευτικός Γραµµατισµός στό Νέο Πρόγραµµα Σπουδῶν 

γιά τό Μάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν στό Ἑλληνικό Λύκειο. Μιά κριτική 

προσέγγιση στό ἔργο τοῦ Andrew Wright» δίνει σηµαντικές πληροφορίες γιά 

τό θέµα τοῦ θρησκευτικοῦ γραµµατισµοῦ.  

Ὁ «θρησκευτικός γραµµατισµός» εἶναι µιά θεωρία πού ἀνέπτυξε ὁ 

Andrew Wright καί  ἀναφέρεται στό πολυθρησκευτικό µοντέλο πού 

ἀναπτύχθηκε στήν Μεγάλη Βρετανία στήν δεκαετία τοῦ '90 «στόν ἀντίποδα 

τῆς φιλελεύθερης θεώρησης τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς» τοῦ Robert Jackson. 
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Ἔτσι, ὑπάρχουν δύο θεωρίες γύρω ἀπό τήν θρησκευτική ἀγωγή τῶν µαθητῶν, 

ἡ µία εἶναι ἡ «φιλελεύθερη θρησκευτική ἀγωγή» καί ἡ ἄλλη εἶναι ὁ 

«θρησκευτικός γραµµατισµός».  

Κατά τήν «φιλελεύθερη θεώρηση τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς», τήν ὁποία 

ἀνέπτυξε ὁ Robert Jackson, ἡ ὕψιστη φιλελεύθερη ἐκδοχή τῆς θρησκευτικῆς 

ἀγωγῆς εἶναι «ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀτόµου καί ἡ ἀνοχή ἀπέναντι στό 

διαφορετικό, ἐνῶ οἱ ἐπιµέρους πεποιθήσεις πού καλλιεργοῦν οἱ θρησκευτικές 

παραδόσεις εἶναι δευτερεύουσας σηµασίας». Σύµφωνα µέ αὐτήν τήν θεώρηση 

ὅλες οἱ θρησκευτικές παραδόσεις ἔχουν κοινά καί ὅµοια χαρακτηριστικά, πού 

ἐκφράζουν αὐτήν τήν κοινή ἐµπειρία.  

Ὁ Andrew Wright ὅµως ἀντιτάχθηκε σέ αὐτήν τήν «φιλελεύθερη 

θρησκευτική ἀγωγή», διότι αὐτό τό µοντέλο «ὁδηγεῖ στόν συγκρητισµό καί 

τελικά στήν ἀδυναµία ἑνός οὐσιαστικοῦ διαπολιτισµικοῦ διαλόγου», διότι 

τόσο ἡ ἐλευθερία ὅσο καί ἡ ἀνοχή στόν ἄλλον «εἶναι ἀξίες, οἱ ὁποῖες ἀλλιῶς 

ἑρµηνεύονται στόν Χριστιανισµό, διαφορετικά στό Ἰσλάµ καί µέ ἄλλο τρόπο 

στόν Βουδισµό».  

Ἔτσι, ὁ Andrew Wright ἀνέπτυξε τό µοντέλο τοῦ «θρησκευτικοῦ 

γραµµατισµοῦ», τό ὁποῖο ἔχει τρεῖς βασικούς στόχους. Ὁ πρῶτος, νά 

ἀναπτύξη τήν δεξιότητα, ὥστε «οἱ µαθητές νά συνειδητοποιοῦν καί νά 

διατυπώνουν τά βασικά στοιχεῖα τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων πού 

ἀποδέχονται». Ὁ δεύτερος στόχος εἶναι «οἱ µαθητές νά παρουσιάζουν 

τεκµηριωµένα τούς λόγους, γιά τούς ὁποίους ἔχουν ἐπιλέξει συνειδητά νά 

ἀσπάζονται τήν χ ἤ ψ θρησκευτική πεποίθηση». Καί ὁ τρίτος στόχος εἶναι ἡ 

ἀνάπτυξη στήν δεξιότητας, ὥστε οἱ µαθητές «νά διαλέγονται ἐπιχειρηµατο-

λογώντας µέ διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις». Ἄν ὁ ὅρος 

«γραµµατισµός» µεταφρασθῆ µέ τήν λέξη «ἀλφαβητάρι», τότε ὁ ὅρος 

«θρησκευτικός γραµµατισµός» τοῦ Wright «ἐπιδιώκει νά ὁδηγήσει στό νά 

οἰκειωθοῦν οἱ µαθητές, πρῶτον, τό ἀλφαβητάρι τῆς πίστης τους, δεύτερον, τό 

ἀλφαβητάρι γιά τήν σηµασία πού ἔχει ἡ πίστη στήν ζωή του, τρίτον, τό 

ἀλφαβητάρι τοῦ διαλόγου µέ τήν πίστη τοῦ ἄλλου». 

Αὐτό σηµαίνει ὅτι σύµφωνα µέ τήν θεωρία τοῦ «θρησκευτικοῦ 

γραµµατισµοῦ» ὁ µαθητής µαθαίνει «τό ἀλφάβητο» τῆς δικῆς του πίστης, 

διακρίνει τήν ὀρθόδοξη πίστη ἀπό τήν πίστη ἄλλων Χριστιανικῶν Ὁµολογιῶν, 

ἔστω καί ἄν ἔχουν τίς ἴδιες βασικές ἀρχές, δηλαδή πιστεύουν στόν Χριστό, 

καθώς ἐπίσης µαθαίνει τό «ἀλφάβητο» τῶν ἄλλων Θρησκειῶν, διακρίνει καί 

τήν πίστη τῶν ἀνθρώπων πού ἀνήκουν σέ ἄλλες Θρησκεῖες. Μέ ἄλλα λόγια ὁ 

µαθητής πού δέχεται µιά θρησκευτική ἀγωγή σύµφωνα µέ τόν «θρησκευτικό 

γραµµατισµό» δέν ἀναµειγνύει «τά ἀλφάβητα» ὅλων τῶν Θρησκειῶν γιά νά 
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δηµιουργήση µιά «κοινή γλώσσα», ἐφόσον δέν νοεῖται ἕνας κοινός 

θρησκευτικός γραµµατισµός γιά ὅλες τίς Θρησκεῖες. 

Ἕνας ἄνθρωπος πού θεωρεῖται θρησκευτικά «ἐγγράµµατος» σηµαίνει: 

Πρῶτον, ἔχει κατανοήσει, στά βασικά τους στοιχεῖα, τήν ἱστορία, τά 

κεντρικά-ἱερά κείµενα, τήν πίστη, τίς πρακτικές τῶν θρησκειῶν, ὅπως αὐτά 

ἀναδεικνύονται καί ἐξελίσσονται µέσα σέ συγκεκριµένα κοινωνικά, ἱστορικά 

καί πολιτιστικά περιβάλλοντα. ∆εύτερον, ἔχει ἀναπτύξει τήν ἱκανότητα νά 

διακρίνη τίς θρησκευτικές προεκτάσεις σέ πολιτικές, κοινωνικές καί 

πολιτισµικές ἐκφράσεις, ὅπως ἐκφράζονται σέ χρόνο καί χῶρο. Συνεπῶς, ὄχι 

µόνο κάθε θρησκεία ἔχει τή δική της «ἀνάγνωση», ἀλλά αὐτή κατανοεῖται 

µέσα σέ συγκεκριµένο πολιτικό, κοινωνικό καί πολιτισµικό συγκείµενο, µέ 

χρονικές καί χωρικές συνιστῶσες. 

Ἑποµένως, ἄλλο εἶναι ἡ «φιλελεύθερη θεώρηση τῆς θρησκευτικῆς 

ἀγωγῆς», ὅπως τήν παρουσίασε ὁ Robert Jackson, καί ἄλλο εἶναι ἡ θεωρία 

τοῦ «θρησκευτικοῦ γραµµατισµοῦ», ὅπως τήν ἀνέπτυξε ὁ Andrew Wright.  

∆ιαβάζοντας τά εἰσαγωγικά γιά τό Πρόγραµµα Σπουδῶν στά 

θρησκευτικά τοῦ Λυκείου στό θέµα τοῦ «θρησκευτικοῦ γραµµατισµοῦ» 

φαίνεται ὅτι δέν ἀκολουθεῖται ἡ µέθοδος τοῦ «θρησκευτικοῦ γραµµατισµοῦ» 

ὅπως τήν ἀνέπτυξε ὁ Andrew Wright, ἀλλά γίνεται µιά «ἰδιότυπη µείξη δύο 

ἀφετηριακά ἀντίθετων θεωρήσεων» καί κατά τήν ἄποψή µου, πού µπορεῖ νά 

εἶναι ὑπερβολική, περισσότερο φαίνεται ὅτι ἀκολουθῆται ἡ «φιλελεύθερη 

ἐκδοχή τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς» καί ὄχι ὁ «θρησκευτικός γραµµατισµός». 

Ὑπάρχουν πολλά παραδείγµατα, πού µέ ὁδηγοῦν στό συµπέρασµα αὐτό, ἀλλά 

λόγῳ ἐλλείψεως χώρου δέν τά ἀναφέρω.  

Ἁπλῶς νά σηµειώσω ὅτι στήν φιλοσοφία τοῦ Προγράµµατος Σπουδῶν 

γράφεται: «Ὁ θρησκευτικός γραµµατισµός ἀποτελεῖ µέρος τῶν 

"πολυγραµµατισµῶν" µέ τήν ἔννοια πού ἀποδίδεται σήµερα στόν 

ἐπιστηµονικό γραµµατισµό. Ὁ ἐπιστηµονικός γραµµατισµός ἀπαρτίζεται ἀπό 

τά κοινά στοιχεῖα τῶν διαφόρων γραµµατισµῶν τῶν ἐπιµέρους ἐπιστηµονικῶν 

κλάδων, ὅπως ἡ Ἱστορία (History literacy), τά µαθηµατικά (Mathematics 

literacy), ἡ Γεωγραφία (Geography literacy), ἡ τεχνολογία (Technology 

literacy), οἱ ἠλεκτρονικοί ὑπολογιστές (Computer literacy) κ.ἄ.».  

Σέ ἄλλο σηµεῖο γράφεται: «Ὁ Stephen Prothero, στό βιβλίο του µέ τίτλο 

"Religious Literacy", χρησιµοποιεῖ τόν ὅρο κατ’ ἀναλογία τοῦ πολιτιστικοῦ 

γραµµατισµοῦ τοῦ Hirsch καί ἀναφέρει ὅτι στόχος του "εἶναι νά βοηθήσει 

τούς πολίτες νά συµµετέχουν πλήρως στήν κοινωνική, πολιτική καί 

οἰκονοµική ζωή τοῦ ἔθνους καί σέ ἕνα κόσµο στόν ὁποῖο ἡ θρησκεία µετράει". 
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Συνεπῶς, ὁ θρησκευτικός γραµµατισµός εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό τό νά 

γνωρίζει κάποιος γιά τή θρησκεία τοῦ ἄλλου, ἂν καί αὐτό θεωρεῖται 

σηµαντικό βῆµα. Τό σπουδαῖο εἶναι νά µάθει νά σέβεται τή θρησκεία τῶν 

ἄλλων καί νά ἀντιλαµβάνεται τή συνεισφορά τους στήν κοινωνική ζωή. 

Μάλιστα, ὑποστηρίζεται ἡ ἄποψη ὅτι ἕνας τύπος θρησκευτικοῦ γραµµατισµοῦ 

πού θά ἀποφεύγει τά λάθη τῆς ὁµολογιακῆς καί τῆς µή ὁµολογιακῆς 

προσέγγισης, µπορεῖ καί πρέπει νά προωθηθεῖ σέ κοινά σχολεῖα, ὄχι µόνο γιά 

νά ὑπάρχει ἕνας συµβιβασµός, ἀλλά γιατί εἶναι ἀπαραίτητος σέ µιά 

φιλελεύθερη ἐκπαίδευση».  

∆ιαβάζοντας αὐτό τό ἀπόσπασµα καί προσέχοντας τίς φράσεις «νά 

γνωρίζη κάποιος γιά τήν θρησκεία τοῦ ἄλλου», καί «νά ἀντιλαµβάνεται τήν 

συνεισφορά τους στήν κοινωνική ζωή» καί ἀκόµη ὅτι «ὁ θρησκευτικός 

γραµµατισµός» «εἶναι ἀπαραίτητος σέ µιά φιλελεύθερη ἐκπαίδευση» καί ὅτι 

ὁ µαθητής πρέπει νά «ἀποφεύγει τά λάθη τῆς ὁµολογιακῆς καί τῆς µή 

ὁµολογιακῆς προσέγγισης», ἀντιλαµβάνεται ὅτι πρόκειται γιά µιά µείξη 

µεταξύ τῶν δύο θεωρήσεων τῆς θρησκευτικῆς ἀγωγῆς πού ἀναφέρθηκαν 

προηγουµένως καί ἴσως προσεγγίζει τήν «φιλελεύθερη θεώρηση τῆς 

θρησκευτικῆς ἀγωγῆς» πού βρίσκεται στόν ἀντίποδα τοῦ «θρησκευτικοῦ 

γραµµατισµοῦ».  

Αὐτό φαίνεται καί ἀπό µιά ἑπόµενη ἑνότητα, στήν ὁποία γράφεται:  

«Ἡ θρησκευτική ἐκπαίδευση στό σχολεῖο χρειάζεται, διότι προσφέρει τή 

"θρησκευτική" γλώσσα καί τή γραµµατική της πού εἶναι πολύτιµα ἐφόδια 

αὐτο-γνωσίας, αὐτο-προσδιορισµοῦ, αὐτο-βελτίωσης καί αὐθυπέρβασης, σέ 

σχέση µέ τούς ἄλλους. Συγχρόνως, προσφέρει τίς ἱκανότητες καί δεξιότητες 

γνωριµίας, ἐπικοινωνίας καί ἀλληλοκατανόησης µεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά 

καί ἀνάλυσης καί ἑρµηνείας τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτισµοῦ. ∆έν ἀποτελεῖ 

µία ἱστορική, ἁπλῶς, ἀναφορά στήν παρουσία τῆς θρησκείας στή ζωή καί 

στόν κόσµο, ἀλλά µία ἐπικοινωνιακή καί βιωµατική ἐµπειρία γιά µιά ζωή».  

Κατά τόν καθηγητή Ἀθανάσιο Στογιαννίδη, στόν «θρησκευτικό 

γραµµατισµό», ὅπως παρατηρεῖται στό Νέο Πρόγραµµα Σπουδῶν γιά τό 

µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν στό Λύκειο στήν Ἑλλάδα, «αὐτό πού ἐξετάζεται 

δέν εἶναι οἱ θρησκεῖες, ἀλλά τό θρησκευτικό φαινόµενο», «δέν εἶναι ἡ 

πολυπλοκότητα τοῦ θρησκευτικοῦ φαινοµένου, ἀλλά ἡ κοινότητα τῆς 

θρησκευτικῆς ἐµπειρίας». Καί ὁ καθηγητής παρατηρεῖ: «Εἶναι, πραγµατικά 

ἄξιο ἀπορίας, πῶς εἶναι δυνατόν, οἱ συντάκτες τοῦ ἐν λόγῳ προγράµµατος νά 

ἐπικαλοῦνται ὡς θεωρητικά τους θεµέλια τήν φαινοµενολογική-διερµηνευτική 

καί φιλελεύθερη προοπτική πού ὑποστηρίζει ὁ Robert Jackson, καί 

ταυτόχρονα τό µοντέλο τοῦ Θρησκευτικοῦ Γραµµατισµοῦ, τό ὁποῖο ἀνέπτυξε 
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ὁ Wright, καί τό ὁποῖο εἶναι ἐκ διαµέτρου ἀντίθετο µέ τό µοντέλο τῆς 

φαινοµενολογικῆς θεώρησης».  

Ἔχοντας ὑπ' ὄψη ὅλα αὐτά ἀντιλαµβάνοµαι ὅτι ἡ θεωρία τοῦ 

«θρησκευτικοῦ γραµµατισµοῦ», ὅπως τήν ἀνέπτυξε ὁ Andrew Wright, 

περισσότερο πλησιάζει στά ἰσχύοντα βιβλία πού γράφηκαν βάσει τῶν 

Ἀναλυτικῶν Προγραµµάτων, ἐνῶ ἡ θεωρία τοῦ «φιλελευθερισµοῦ στήν 

θρησκευτική ἀγωγή» ἐπηρεάζει ἐν πολλοῖς τό νέο Πρόγραµµα Σπουδῶν, µέ τό 

ὁποῖο γίνεται προσπάθεια νά βρεθοῦν τά κοινά σηµεῖα ὅλων τῶν θρησκειῶν 

καί νά δηµιουργηθῆ µιά «ἰδιωτική θρησκευτική πίστη», δηλαδή εἶναι 

περισσότερο «διαθρησκειακός γραµµατισµός». Ἄλλωστε, αὐτό δείχνει ἡ 

φράση ὅτι ὁ µαθητής πρέπει νά ἀποκτήση πολύτιµα ἐφόδια «αὐτογνωσίας», 

«αὐτο-προσδιορισµοῦ», «αὐτο-βελτίωσης», καί «αὐθυπέρβασης» «σέ σχέση 

µέ τούς ἄλλους».  

 

4. Ἡ ἀπόφαση τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου 

Μελετώντας, λοιπόν, τά Προγράµµατα (τό ἰσχύον καί τό προτεινόµενο) 

τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν στήν Ἐκπαίδευση καί διαβάζοντας 

χιλιάδες σελίδες, στίς ὁποῖες καταγράφονται διάφορες ἀπόψεις, κατέληξα 

στήν πρόταση νά λάβη συγκεκριµένη θέση ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἤτοι νά 

παραµείνη ὡς βάση ὑπόθεσης ἐργασίας τό ἰσχύον Ἀναλυτικό Πρόγραµµα, µέ 

τά βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν πού ὑπάρχουν σήµερα.  

Βέβαια, γνωρίζω ὅτι ὑπάρχει µιά ἄποψη, πού λέγεται καλοπροαίρετα, ὅτι 

θά πρέπει νά ζητήσουµε ἀπό τήν Πολιτεία τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν νά 

ἀποκτήση τόν ὁµολογιακό-κατηχητικό χαρακτήρα. Ὅµως αὐτό δέν εἶναι 

εὔκολο νά πραγµατοποιηθῆ, ἀφοῦ ποτέ στήν Ἑλλάδα τό µάθηµα τῶν 

Θρησκευτικῶν δέν ἦταν ὁµολογιακό-κατηχητικό. Καί τότε πού τό µάθηµα τῶν 

Θρησκευτικῶν πλησίαζε περισσότερο στό λεγόµενο ὁµολογιακό, στήν 

πραγµατικότητα εἶχε στοιχεῖα ἀπό τήν σχολαστική θεολογία (Ἄνσελµος 

Καντερβουρίας – Θωµᾶς Ἀκινάτης) καί τήν προτεσταντική θεολογία. Ἔπειτα, 

ἡ Ἐκκλησία τήν κατήχησή της δέν µπορεῖ νά τήν ἐµπιστευθῆ νά τήν 

διδάσκουν ἄνθρωποι πού δέν τούς γνωρίζει καί δέν τούς ἐµπιστεύεται. Τό 

ὁµολογιακό-κατηχητικό µάθηµα ὅπου ὑπάρχει στόν Εὐρωπαϊκό χῶρο εἶναι 

ἀποτέλεσµα τῶν συγκρούσεων µεταξύ τῶν Χριστιανικῶν Ὁµολογιῶν καί δέν 

ἔχει σχέση µέ τήν Ὀρθόδοξη θεολογία.  

Ἡ Ἐκκλησία µέ τά Κατηχητικά της µπορεῖ νά βοηθήση καί νά προσφέρη 

στά παιδιά πού ζοῦν µέσα στόν χῶρο της ὀρθόδοξη - ἐκκλησιαστική παιδεία 
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καί νά τά µορφώση κατά Χριστόν µέσα στά πλαίσια τῆς Ὀρθοδόξου 

ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως.  

Πάντως, ἡ πρόταση πού κατέθεσα καί ἔγινε ἀποδεκτή στό σύνολό της 

ἀπό τήν ∆ιαρκῆ Ἱερά Σύνοδο, ὡς κατάλληλη γιά τήν περίοδο αὐτή, 

σχολιάσθηκε ἀρνητικῶς ἀπό µερικούς συντηρητικούς κύκλους. Ὅµως, αὐτοί 

ἀγνοοῦν ἤ παραθεωροῦν ὅτι τό ἰσχύον Ἀναλυτικό Πρόγραµµα ἔχει σέ µεγάλο 

ποσοστό θρησκειολογικά στοιχεῖα, ἔχει πολλές φιλελεύθερες ἀπόψεις σέ 

ἐκκλησιαστικά θέµατα καί ὅτι δέν µπορεῖ νά εἰσαχθῆ στά Σχολεῖα κατηχητικό 

καί ὁµολογιακό µάθηµα, γιατί αὐτό θά ἔχη καί ἄλλες συνέπειες, ἤτοι θά 

ζητήσουν καί ὅσοι ἀνήκουν σέ ἄλλες θρησκεῖες ἤ ὁµολογίες νά εἰσαχθοῦν 

ὁµολογιακά βιβλία ἤ θά αὐξηθοῦν οἱ αἰτήσεις ἀπαλλαγῆς ἀπό τό µάθηµα τῶν 

Θρησκευτικῶν.  

Στό ∆ελτίο Τύπου τῆς 13ης Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. δηµοσιεύθηκε ἡ ἀπόφαση τῆς 

Ἱερᾶς Συνόδου. Μέ βάση αὐτήν τήν ἀπόφαση συνετάγη ἔγγραφο τῆς Ἱερᾶς 

Συνόδου πρός τόν Ὑπουργό Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευµάτων. Ἐπειδή 

τό ∆ελτίον Τύπου εἶναι γνωστό, θά δηµοσιοποιήσω τό ἔγγραφο πρός τόν 

Ὑπουργό Παιδείας πού ἔχει ὡς ἑξῆς:  

 

«Κύριε Ὑπουργέ, 

Μέ Συνοδική Ἀπόφαση ἡ ὁποία ἐλήφθη στή Συνεδρία τῆς 13ης µηνός 

Ἰανουαρίου τ.ἔ., σᾶς γνωρίζουµε ὅτι ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας 

τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν ἐνδελεχοῦς µελέτης τῶν ζητηµάτων πού τέθηκαν τόν 

τελευταῖο καιρό γύρω ἀπό τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀποφάσισε νά σᾶς 

γνωστοποιήσει σχετικές της ἐνέργειες καί τίς ἀντίστοιχες θέσεις. 

Κατόπιν τῶν πρόσφατων δηλώσεών σας γιά τό µάθηµα τῶν 

Θρησκευτικῶν, ἀλλά καί τήν ἔναρξη τοῦ Ἐθνικοῦ ∆ιαλόγου γιά τήν Παιδεία, ἡ 

Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνῆλθε σέ ἀπογευµατινή 

Συνεδρίαση τήν 12.1.2016 ἀπό κοινοῦ µέ τούς Κοσµήτορες καί Προέδρους τῶν 

Τµηµάτων τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης, καθώς καί 

ἐκπροσώπους τῶν ἐπιστηµονικῶν Ἑνώσεων τῶν Θεολόγων, γιά νά 

συζητήσουν τό θέµα τῆς διδασκαλίας τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν στή 

Μέση Ἐκπαίδευση. Στή Συνεδρίαση εἰσηγήθηκε τό θέµα ὁ Σεβασµιώτατος 

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος 

ἐπικέντρωσε τήν εἰσήγησή του στό χαρακτήρα καί τό περιεχόµενο τοῦ 

µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν, παρουσίασε τά δύο Προγράµµατα Σπουδῶν 

ἐπί τῶν ὁποίων γίνεται συζήτηση (τό ἰσχύον καί τό πιλοτικό Ἀναλυτικό 

Πρόγραµµα Σπουδῶν), καί κατέληξε σέ συνθετική πρόταση, κατά τήν ὁποία 
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πρέπει νά ἐπικεντρωθεῖ ἡ προσπάθεια στή βελτίωση τοῦ ἰσχύοντος 

Προγράµµατος Σπουδῶν µέ προσθῆκες σέ ἐπιστηµονική βάση ἀπό τά καλά 

στοιχεῖα τοῦ πιλοτικοῦ Ἀναλυτικοῦ Προγράµµατος Σπουδῶν. Οἱ παριστάµενοι 

ἐκπρόσωποι τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἑνώσεων τῶν 

Θεολόγων ἐπαίνεσαν τήν εἰσήγηση ὡς συγκροτηµένη καί κατάλληλη γιά τήν 

περίσταση. 

Στήν Συνεδρίαση τῆς ∆ιαρκοῦς Συνόδου τῆς 13.1.2016 κατόπιν ἐκτενοῦς 

συζήτησης µεταξύ τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων ἐπί τῆς πρότασης τοῦ 

Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, 

καθώς καί τῶν ὅσων ἀκούσθηκαν ὡς ἀπόψεις τῶν φορέων πού παρευρέθησαν 

στήν ἀπογευµατινή Συνεδρία τῆς 12.1.2016, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεδέχθη τήν 

ἀνωτέρω εἰσήγηση καί κατέληξε στά ἑξῆς: 

1. Ἡ διαδιδόµενη ἄποψη ὅτι τά βιβλία τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν 

εἶναι κατηχητικά καί ὁµολογιακά εἶναι ἐσφαλµένη ἕως καί παραπλανητική. Ὁ 

χαρακτήρας τῶν σύγχρονων βιβλίων στή χώρα µας εἶναι γνωσιολογικός καί 

πολιτιστικός  µέ θρησκειολογική κατεύθυνση. Ἤδη ἡ διδακτική ὕλη γιά τούς 

νέους τῆς µετεφηβικῆς ἡλικίας εἶναι σηµαντικά ἐµπλουτισµένη στίς τάξεις τοῦ 

Λυκείου µέ γνωστικό ὑλικό γιά ἄλλα θρησκεύµατα καί δόγµατα καί µέ 

εὐκαιρίες προβληµατισµοῦ γιά τίς θρησκευτικές καί ἠθικές διαστάσεις 

σύγχρονων προβληµάτων (π.χ. σχέσεις δύο φύλων, οἰκογένεια, βιοϊατρική, 

ἀλλοτρίωση, ὑποτίµηση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ναρκωτικά, κοινωνία τῆς 

πληροφορίας, οἰκολογικό πρόβληµα). 

2. Τό γεγονός ὅτι στό σηµερινό µάθηµα προηγεῖται ἡ παροχή γνώσεων 

γύρω ἀπό τήν ὀρθόδοξη θρησκευτική παράδοση τοῦ τόπου δέν σηµασιοδοτεῖ 

διαδικασία κατηχήσεως τῶν ὀρθοδόξων µαθητῶν ἤ προσηλυτισµοῦ τῶν µή 

ὀρθοδόξων µαθητῶν, καθώς τό µάθηµα δέν ἀπευθύνεται µόνο σέ ὀρθόδοξους 

µαθητές. Ἰσχυρισµοί περί δῆθεν ὁµολογιακοῦ χαρακτῆρα τοῦ µαθήµατος 

ἐκκινοῦν ἀπό ἀρνητική προϊδέαση γιά τό ἴδιο τό µάθηµα καί τό ρόλο τῶν 

ἐκπαιδευτικῶν, ἐπιστηµόνων θεολόγων, ὡς φορέων θρησκευτικοῦ 

µισσιοναρισµοῦ µέσα στό ἑλληνικό σχολεῖο. Ἐξάλλου, ὁ ἀντικειµενικός 

χαρακτήρας τοῦ µαθήµατος δέν θίγεται ἀπό τήν κατά προτεραιότητα 

παράθεση τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς παράδοσης, ἀφοῦ κατ’ ἀνάγκην τό 

µάθηµα πρέπει νά λαµβάνει ὑπ’ ὄψιν τά τοπικά, ἱστορικά, θρησκευτικά καί 

πληθυσµιακά συµφραζόµενα τῆς ἑλληνικῆς σχολικῆς τάξης, ἀλλά καί τόν 

στόχο τῆς ὁµαλῆς ἔνταξης τοῦ µαθητῆ, ἀσχέτως θρησκεύµατος, στήν ἑλληνική 

κοινωνία, ἡ ὁποία κατά πλειοψηφία ἀσπάζεται τό Ὀρθόδοξο Χριστιανικό 

δόγµα. 
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3. Παλαιές καί πρόσφατες ἀποφάσεις διοικητικῶν δικαστηρίων, πού 

ἑρµηνεύουν τά σχετικά ἄρθρα τοῦ Συντάγµατος, ἀποφαίνονται ὁµόφωνα ὑπέρ 

τῆς ὑποχρεωτικῆς διδασκαλίας τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν µέ κύρια 

βάση τήν ὀρθόδοξη χριστιανική παράδοση καί µέ δικαίωµα ἀπαλλαγῆς γιά 

ὅσους δέν εἶναι ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Παράλληλα, ὅπως ἔχει ἐξηγήσει τό 

Εὐρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, τό µάθηµα τῶν 

Θρησκευτικῶν, ὅπως καί ὅλα τά σχολικά µαθήµατα, πρέπει νά διέπεται ἀπό 

τίς ἀρχές τῆς ἀντικειµενικότητας καί τοῦ πλουραλισµοῦ, ἀλλά οἱ ἀρχές αὐτές 

δέν παραβιάζονται µόνο καί µόνο ἐπειδή τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν 

ἀναφέρεται κατά κύριο λόγο στήν κυρίαρχη θρησκευτική παράδοση τοῦ 

οἰκείου κράτους, ἱκανοποιώντας καί τήν ἐπιθυµία τῶν γονέων τῶν µαθητῶν. 

4. Ἡ παρέλευση µερικῶν ἐτῶν ἀπό τότε πού ἐγράφησαν τά βιβλία πού 

διδάσκονται στήν Μέση Ἐκπαίδευση δικαιολογεῖ τήν ἐπικαιροποίησή τους. 

Παραµένοντας στήν ἴδια µεθοδολογία τοῦ ἰσχύοντος Προγράµµατος Σπουδῶν, 

ὅσον ἀφορᾶ στήν ἱστορική ὀργάνωση τῆς ὕλης, εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξουν 

προσθῆκες, οἱ ὁποῖες διευρύνουν τό θρησκειολογικό, ἰδεολογικό καί 

πολιτιστικό πεδίο τῆς  ὕλης µέ σκοπό τήν ἐπαύξηση τῆς µορφωτικῆς ἀξίας καί 

συµβολῆς του στήν ἐκπαίδευση τῶν νέων. Προτείνεται αὐτές οἱ προσθῆκες νά 

γίνουν στό τέλος κάθε βιβλίου, ὥστε οἱ µαθητές, τῶν ὁποίων ἡ πλειοψηφία 

ἀνήκει στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλά καί ὅσοι µή ὀρθόδοξοι µαθητές 

ἐπιθυµοῦν νά ἀποκτήσουν γνώσεις γιά τήν θρησκευτική καί πολιτιστική 

παράδοση τοῦ τόπου µας, νά ἀποκτήσουν συγκροτηµένη εἰκόνα. 

5. Στήν ἐποχή µας, κατά τήν ὁποία ἰσχυροποιοῦνται φονταµενταλιστικές 

ἀπόψεις ἄλλων θρησκειῶν καί ἀντικοινωνικές τάσεις διαφόρων 

παραθρησκευτικῶν φαινοµένων καί ἐπικίνδυνων σεκτῶν, ἡ διδασκαλία τῆς 

Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἡ ὁποία διακρίνεται γιά τήν ἀγάπη, τήν ἀνεκτικότητα, 

τήν εἰρηνική διάθεση καί εἶναι ἀπαλλαγµένη ἀπό φονταµενταλισµούς καί 

ρατσισµούς, θά βοηθήσει ἀρκούντως καί στήν κοινωνική συνοχή. Στό θέµα 

αὐτό δέν πρέπει νά ἐπικρατοῦν οἱ ἀγκυλώσεις τοῦ παρελθόντος. Τό σχολεῖο 

καί ἡ σχολική κοινότητα δέν εἶναι χώρος ἐπιβεβαίωσης καµίας πολιτικῆς 

συνθηµατολογίας, τά σχολικά µαθήµατα δέν µποροῦν νά διαχωρίζονται σέ 

«προοδευτικά» καί «συντηρητικά», οὔτε ἐπιτρέπεται ἡ διεξαγωγή 

ὁποιουδήποτε ἄτυπου δηµοψηφίσµατος φρονηµάτων στήν πλάτη τῶν 

µαθητῶν, ὅπως ἐπιχειρήθηκε µέ τίς ὑποσχέσεις περί ἀναιτιολόγητης 

ἀπαλλαγῆς ἀπό αὐτό. 

Μέ στόχο τήν ἀναλυτική παρουσίαση τῶν ὅσων ἀνωτέρω ἐτέθησαν, 

ἀποστέλλεται συνηµµένως στήν παροῦσα ἐπιστολή καί ἡ ἀναλυτική εἰσήγηση 

τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. 
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Ἱεροθέου, ἔγκριτου ἐπιστήµονα θεολόγου καί συγγραφέα, πρός τόν σκοπό ἡ 

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὡς µητέρα καί πνευµατική τροφός, νά συµβάλει στόν 

Ἐθνικό ∆ιάλογο γιά τήν παιδεία καί τή λήψη τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων ἀπό τό 

Ὑπουργεῖο σας, τή συνεργασία µέ τό ὁποῖο ἄλλωστε ὡς πρός τό  µάθηµα τῶν 

Θρησκευτικῶν ἐπιβάλλει καί ὁ Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος (ἄρθρο 9 παρ. 1 περ. έ Ν. 590/1977). Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 

προτίθεται νά συνεργαστεῖ περαιτέρω, στή βάση τῆς ἐπιστηµονικῆς βελτίωσης 

τοῦ ὑπάρχοντος µαθήµατος καί τῆς στήριξης τῶν καθηγητῶν του. Ἀντιτίθεται 

στήν κατάργηση καί ἀντικατάστασή του ἀπό ἕνα µάθηµα «γεωγραφίας τῶν 

θρησκειῶν» ἤ «θρησκευτικοῦ ἐγκυκλοπαιδισµοῦ» µέ κάποια ἁπλῶς ἰδιαίτερη 

παρουσίαση τῆς παρουσίας τῆς Ὀρθοδοξίας στόν ἑλλαδικό χῶρο. Ἡ ἰδέα τῆς 

ποσοτικῆς ἐξίσωσης τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσης µέ τίς ἄλλες 

θρησκευτικές παραδόσεις, ὥστε νά γίνει τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν 

«πολιτικά ὀρθότερο» κινεῖται µακράν τῶν νοµικῶν δεσµεύσεων καί 

ἐκπαιδευτικῶν στόχων τοῦ ἰσχύοντος Συντάγµατος (ἄρθρο 16 παρ. 2) καί τῆς 

κείµενης νοµοθεσίας (ἄρθρα 1 Ν. 1566/1985, 1 παρ. 2 περ. γ΄ Ν. 4186/2013) σέ 

χώρα µέ ἰσχυρά πλειοψηφοῦντες τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς, συγκεκριµένο 

πολιτιστικό κεφάλαιο καί δεδοµένη θρησκευτική ἱστορία καί συγχρονία τοῦ 

Λαοῦ µας. 

Ἐν κατακλεῖδι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀποφάσισε ὡς πρότασή της πρός τό 

Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευµάτων ὡς πρός τό µάθηµα τῶν 

Θρησκευτικῶν, νά ἐπικεντρωθεῖ τό ἐνδιαφέρον στό ἰσχύον Πρόγραµµα 

Σπουδῶν µέ τήν δική του θεµατική µεθοδολογία, στό ὁποῖο ὅµως θά γίνουν 

µερικές βελτιώσεις, ἐντασσοντάς το στά σύγχρονα παιδευτικά δεδοµένα, 

ὁπότε νά εἰσαχθοῦν σέ κάθε βιβλίο -ὄχι σέ κάθε µάθηµα- µερικά κεφάλαια 

θρησκειολογικά, ἀνάλογα µέ τήν θεµατολογία τοῦ βιβλίου, ἀφοῦ ὅµως δοθεῖ 

προτεραιότητα στήν ὀρθόδοξη παράδοση, τήν ὁποία ἀκολουθεῖ ἡ πλειοψηφία 

τῶν ἑλλήνων πολιτῶν, ἀλλά καί νά χρησιµοποιηθοῦν ὡς ἐφαρµογές καί τά 

καλά στοιχεῖα τοῦ Νέου Προγράµµατος Σπουδῶν. 

Μέ τήν πεποίθηση ὅτι θά ἀποδώσετε τήν ἁρµόζουσα βαρύτητα στή σαφῆ 

καί συγκεκριµένη πρόταση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνταποκρινόµενος θετικά, σᾶς 

εὐχαριστοῦµε ἐκ τῶν προτέρων, εὐχόµενοι ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς 

ἐνισχύει στά εὐθυνοφόρα καθήκοντά σας».  

 

Ἔτσι, µέ ἀπόφαση τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου συγκροτήθηκε 

Ἐπιτροπή ἀπό τούς Μητροπολίτες Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο, 

Καστορίας κ. Σεραφείµ, Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγο καί τόν Νοµικό 

Σύµβουλο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ. Θεόδωρο Παπαγεωργίου πού ἐπισκεφθήκαµε 



 

 

23 

τόν Ὑπουργό Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευµάτων κ. Νίκο Φίλη καί τοῦ 

ἐπιδώσαµε ἔγγραφο µέ τήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 

Ἔγινε εὐρύτατη συζήτηση µεταξύ τῆς Ἐπιτροπῆς µας καί τοῦ Ὑπουργοῦ 

Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευµάτων κ. Νικολάου Φίλη, παρόντων τοῦ 

Γενικοῦ Γραµµατέως Θρησκευµάτων κ. Γεωργίου Καλαϊτζῆ καί τοῦ Προέδρου 

τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς κ. Γερασίµου Κουζέλη, καί ἀπό τήν 

συζήτηση διεφάνη ὅτι ὑπάρχει διαφορετική ἀφετηρία καί προοπτική. Ἡ Ἱερά 

Σύνοδος ἀπεφάσισε νά προτείνη τήν παραµονή τοῦ ἰσχύοντος Προγράµµατος 

Σπουδῶν καί νά γίνουν µερικές προσαρµογές, ὥστε τό µάθηµα τῶν 

Θρησκευτικῶν νά γίνη ὑποχρεωτικό γιά ὅλους, ἐκτός ἀπό ἐκείνους πού θέλουν 

νά ζητήσουν ἀπαλλαγή, καταγράφοντας ὅµως τούς λόγους τῆς ἀπαλλαγῆς, 

ἐνῶ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας προτίθεται νά ἐφαρµόση τό νέο Πρόγραµµα 

Σπουδῶν, στό ὁποῖο νά γίνουν µερικές βελτιώσεις.  

Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος θεώρησε ὅτι τό θέµα αὐτό εἶναι µεῖζον, γιατί 

συνδέεται µέ τήν θρησκευτική-ἐκκλησιαστική ἀγωγή τῶν µαθητῶν πού εἶναι 

ὀρθόδοξοι, καί γι' αὐτό ἀποφάσισε νά τό φέρη στήν Ἱεραρχία, ὥστε ἡ 

ἀπόφαση νά εἶναι ὑπεύθυνη καί συλλογική.  

Ἑποµένως, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

εἶναι ἁρµόδια νά λάβη συγκεκριµένη ἀπόφαση γιά τό Μάθηµα τῶν 

Θρησκευτικῶν. 

Ἡ συνθετική τῶν διαφόρων ἀπόψεων ἀπόφαση τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς 

Συνόδου εἶναι:  

«Νά ἐπικεντρωθῆ τό ἐνδιαφέρον στό τρέχον Πρόγραµµα µέ τήν 

δική του θεµατική µεθοδολογία, στό ὁποῖο ὅµως νά γίνουν µερικές 

βελτιώσεις, ἐντάσσοντάς το στά σύγχρονα παιδευτικά δεδοµένα, 

ὁπότε νά εἰσαχθοῦν σέ κάθε βιβλίο –ὄχι σέ κάθε µάθηµα– µερικά 

κεφάλαια θρησκειολογικά, ἀνάλογα µέ τήν θεµατολογία τοῦ βιβλίου, 

ἀφοῦ ὅµως δοθῆ προτεραιότητα στήν ὀρθόδοξη παράδοση, τήν 

ὁποία ἀκολουθεῖ ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ἀλλά καί νά 

χρησιµοποιηθοῦν ὡς ἐφαρµογές καί τά καλά στοιχεῖα τοῦ Νέου 

Προγράµµατος Σπουδῶν».  


