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Το άρθρο 16¶2 του ελληνικού Συντάγµατοσ2 ορίζει ότι η ανάπτυξη
τησ θρησκευτικήσ συνείδησησ συγκαταλέγεται στουσ σκοπούσ τησ Παιδείασ. Το Σύνταγµα δίδει γενική κατευθυντήρια αρχή. ∆εν κάνει µνεία
του είδουσ τησ θρησκευτικήσ εκπαίδευσησ που θα πρέπει να παρέχεται
στουσ µαθητέσ προκειµένου αυτοί να αναπτύξουν τη θρησκευτική τουσ
συνείδηση3. Οι συνταγµατικά κατοχυρωµένοι σκοποί τησ Παιδείασ είναι
δεσµευτικοί για την ελληνική έννοµη τάξη4 και πρέπει να συσχετισθούν
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελούν συνεκτικό αξιακό όλο5.

1. Το παρόν άρθρο αποτελεί Εισήγηση στην Ηµερίδα που έγινε στη Σπάρτη στισ
10.03.2009 µε θέµα: «Το Μάθηµα των Θρησκευτικών στο Σύγχρονο Σχολείο - Θέσεισ και
Αντιθέσεισ - Προοπτικέσ». Ορισµένα σηµεία τησ Εισήγησεωσ ελήφθησαν από προηγούµενο άρθρο µου µε τίτλο «Θρησκευτική αγωγή και προσηλυτισµόσ στην ελληνική πραγµατικότητα», δηµοσιευθέν στο συλλογικό τόµο Η Θρησκευτική αγωγή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, Προβληµατισµοί και Προοπτικέσ, επιµ. Κ. Σταυριανού, εκδ. Γρηγόρησ, Αθήνα
2008, σελ. 67-88.
2. Τα άρθρα του Συντάγµατοσ θα αναφέρονται στο εξήσ υπό την ένδειξη «Σ».
3. Βλ. Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, Αθήνα - Κοµοτηνή 2002,
σελ. 227.
4. Βλ. Κ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Περιορισµοί στην ελευθερία διδασκαλίασ των µειονοτικών
θρησκευµάτων, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 281, Β. ΒΟΥΤΣΑΚΗ, «Παιδεία και ανάπτυξη τησ
θρησκευτικήσ συνείδησησ», Νοµοκανονικά Γ΄ (2004) τεύχ. 1, σελ. 11-56, εδώ: σελ. 13. Βλ.
αντίθετη γνώµη Α. ΜΑΝΕΣΗ, Συνταγµατική Θεωρία και Πράξη, Θεσσαλονίκη 1980, σελ.
696. Άλλωσ, βλ. Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, ό.π., σελ. 310 επ.
5. Β. ΒΟΥΤΣΑΚΗ, ό.π., σελ. 14.
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Αποτελεί δυσεπίλυτο ζήτηµα αν το αξιακό µοντέλο τησ ελληνικήσ
Παιδείασ, µπορεί να προκύψει µέσα από µια υπεραπλουστευµένη επιλογή µεταξύ τησ ιστορικήσ - υποκειµενικήσ, τησ συστηµατικήσ ή τησ αντικειµενικήσ - τελεολογικήσ µεθόδου6. Απαιτείται ο ορθολογικόσ συνδυασµόσ όλων των ερµηνευτικών µεθόδων για να δοθεί ένα σαφέσ περίγραµµα του αξιακού µοντέλου, που έχει επιλέξει ο συνταγµατικόσ νοµοθέτησ. Είναι δεδοµένο ότι βασικόσ σκοπόσ τησ Παιδείασ, σύµφωνα µε
τη βούληση του ιστορικού συνταγµατικού νοµοθέτη, είναι η διάπλαση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών7. Είναι επίσησ δεδοµένο ότι η ανάπτυξη τησ θρησκευτικήσ συνείδησησ πρέπει να εναρµονίζεται µε τουσ λοιπούσ εκπαιδευτικούσ σκοπούσ του Σ 16¶2, µε το δικαίωµα τησ ελεύθερησ ανάπτυξησ τησ προσωπικότητασ του Σ 5¶1, τησ ελευθερίασ τησ έκφρασησ του Σ 14¶1, τησ θρησκευτικήσ ελευθερίασ του Σ 13¶¶1 και 2, ιδιαίτερα δε τησ ελευθερίασ τησ θρησκευτικήσ συνείδησησ.
Σε θεσµικό επίπεδο δεν θα πρέπει να αγνοηθούν και άλλοι παράµετροι, όπωσ η υποχρέωση τησ Πολιτείασ να παρέχει προστασία στην αξία του ανθρώπου (Σ 2¶1), να µεριµνά για την κοινωνική πρόοδο µέσα σε
κλίµα ελευθερίασ και δικαιοσύνησ (Σ 25¶2) και να εγγυάται για τα ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα των πολιτών, τηρώντασ την αρχή τησ αναλογικότητασ (Σ 25¶2)8. Σε όλα τα ανωτέρω πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη και το Σ 3¶1 περί επικρατούσασ θρησκείασ, καθώσ και η περί
απαγορεύσεωσ του προσηλυτισµού διάταξη του Σ 13¶2.
Το ενιαίο αξιακό µοντέλο τησ ελληνικήσ Παιδείασ δεν προκύπτει πλέον µόνο από το ελληνικό Σύνταγµα. Η Ευρωπαϊκή διάσταση τησ Παιδείασ, όπωσ αυτή λαµβάνει σχήµα από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, τουσ α-

6. Η υποκειµενική - ιστορική ερµηνεία αντλεί τα κριτήριά τησ από τη βούληση του ιστορικού νοµοθέτη και τισ ιστορικέσ συνθήκεσ τησ θεσπίσεωσ του νόµου. Η συστηµατική
συνίσταται στην επιλογή τησ ορθότερησ από τισ εναλλακτικέσ ερµηνευτικέσ µε κριτήρια
που αντλούνται από τη θέση τησ ερµηνευόµενησ διάταξησ στην έννοµη τάξη. Η αντικειµενική - τελεολογική στρέφεται πέρα από το κείµενο στο «πνεύµα» του νόµου, τισ αρχέσ που δικαιολογούν την εγκλειόµενη στο κείµενο ρύθµιση σε συνάρτηση µε τισ αρχέσ
που διέπουν όλη την έννοµη τάξη και τησ προσδίδουν αξιολογική αλληλουχία (Π. ΣΟΥΡΛΑ, Justi atque injusti scientia, Μια εισαγωγή στην επιστήµη του δικαίου, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή 1995, σελ. 169-180).
7. Βλ. Πρακτικά Ολοµέλειασ τησ Βουλήσ επί του Συντάγµατοσ του 1975, Αθήνα 1975,
σελ. 514-523.
8. Β. ΒΟΥΤΣΑΚΗ, ό.π., σελ. 23.

™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ‹ Î·È ÓÔÌÈÎ‹ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ

151

νάλογουσ Ευρωπαϊκούσ θεσµούσ, τισ κοινωνικέσ δοµέσ και πραγµατικότητεσ9, προσδίδει ένα ευρύτερο περίγραµµα στουσ σκοπούσ τησ Παιδείασ10, µε κεντρικό, κατά τη γνώµη µασ, άξονα σε επίπεδο νοµικήσ θεσµολογίασ, το δικαίωµα τησ θρησκευτικήσ ελευθερίασ. Αυτό συµβαίνει διότι η Ευρωπαϊκή θετική στάση απέναντι στην πολυπολιτισµικότητα είναι
άµεσα συνδεδεµένη µε την επίσησ θετική στάση απέναντι στο θρησκευτικό φαινόµενο11.
Συνεπώσ, αν στην εθνική νοµοθεσία προσθέσει κανείσ την Ευρωπαϊκή
και τισ ∆ιεθνείσ Συνθήκεσ που έχει κυρώσει η Ελλάδα, τα πράγµατα γίνονται ακόµη πιο σύνθετα. Η κατά το ορθόδοξο δόγµα12 διδασκαλία του
µαθήµατοσ των Θρησκευτικών στα σχολεία ερείδεται στη συνταγµατική
αναγνώριση τησ Ορθοδοξίασ ωσ επικρατούσασ θρησκείασ (Σ 3¶1) σε συνδυασµό µε το επίσησ συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα του γονέα
να διαπαιδαγωγεί τα τέκνα του σύµφωνα µε τισ θρησκευτικέσ του πεποιθήσεισ (Σ 13)13. Το δικαίωµα αυτό των γονέων, κατοχυρώνεται και από το
άρθρο 18 του ∆ιεθνούσ Συµφώνου για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα14, καθώσ επίσησ το άρθρο 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου τησ Ευρωπαϊκήσ Σύµβασησ των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου15. Ο Χάρτησ των

9. Για τη διαλεκτική µεταξύ τησ ευρωπαϊκήσ διάστασησ τησ έννοιασ και των σκοπών τησ Παιδείασ και τησ ελληνικήσ ορθόδοξησ αγωγήσ, βλ. αντί άλλων ΕΜ. ΠΕΡΣΕΛΗ,
ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹ àÁˆÁ‹ Î·› Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, £¤Ì·Ù· ıÂˆÚ›·˜ Î·› Ú¿ÍË˜ ÙÉ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÉ˜
àÁˆÁÉ˜, âÎ‰. \∞ÚÌfi˜, \∞ı‹Ó· 1994, σελ. 93 -126.
10. Πρβλ. Α. ΚΑΚΑΒΟΥΛΗ, Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση στην Παιδεία, Ερευνητική Προσέγγιση
- Προβληµατισµοί, Αθήνα 1993, σελ. 21-55.
11. Για τη σχέση θρησκείασ και πολιτισµού βλ. αντί άλλων ΣΤ. ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΥ, ∆ιαπολιτισµική Θεολογία, Πρόταση ∆ιαθεµατικήσ ∆ιδακτικήσ, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2002,
σελ. 26-31.
12. Προτιµούµε αυτόν τον χαρακτηρισµό καθώσ, κατά τη γνώµη µασ, τα εγχειρίδια
των Θρησκευτικών τα τελευταία χρόνια έχουν από πλευράσ περιεχοµένου αποµακρυνθεί
από την σκοποθεσία τησ παραδοσιακήσ εκκλησιαστικήσ κατήχησησ, ώστε να µην είναι
απολύτωσ ακριβήσ πλέον η πληροφορία ότι το µάθηµα είναι καθολοκληρίαν κατηχητικό. Παραµένει όµωσ οµολογιακό.
13. Α. ΜΑΡΙΝΟΥ, «Η έννοια του θρησκευτικού προσηλυτισµού κατά το νέο Σύνταγµα», Ελληνική ∆ικαιοσύνη 25 (1984) 1-17 (ανάτυπο).
14. Το ∆ιεθνέσ Σύµφωνο περί Ατοµικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων ψηφίσθηκε από
τα Ηνωµένα Έθνη στισ 16-12-1966 και τέθηκε σε ισχύ στισ 23-3-1976. Έχει κυρωθεί από
138 χώρεσ. Στην Ελλάδα κυρώθηκε µε το Ν. 2462/97.
15. Το πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο υπογράφηκε στο Παρίσι στισ 20-3-1952 και τέθηκε σε ισχύ στισ 18-5-1954. Το έχουν επικυρώσει 37 Κράτη µεταξύ των οποίων και η Ελ-

152

∂ÈÚ‹ÓË˜ ¶. ÃÚÈÛÙÈÓ¿ÎË - °Ï¿ÚÔ˘

Θεµελιωδών Ελευθεριών, όπωσ τον διακήρυξε η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη τησ Νίκαιασ, προβλέπει στο άρθρο 4¶3 την ελευθερία τησ εκπαίδευσησ και στο άρθρο 22 τον σεβασµό τησ θρησκευτικήσ πολυµορφίασ στο
εσωτερικό τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ.
Στην Ελλάδα, το 1984, επιχειρήθηκε από την τότε κυβέρνηση ο περιορισµόσ των ωρών διδασκαλίασ του µαθήµατοσ των Θρησκευτικών στη
Μέση Εκπαίδευση. Με την ΣτΕ 548/1984 κρίθηκε ότι η µία ώρα διδασκαλίασ στη Γ΄ Λυκείου έρχεται σε αντίθεση µε το Σ 16¶216. Η έκδοση τησ αποφάσεωσ αυτήσ σήµανε µια νέα περίοδο τησ ελληνικήσ νοµικήσ και εκπαιδευτικήσ φιλολογίασ, η οποία δεν έχει ακόµη λήξει, µε θέµα τον ιδεολογικό ορίζοντα τησ σχολικήσ θρησκευτικήσ αγωγήσ. Οι ώρεσ
διδασκαλίασ, η συνταγµατική ή µη κατοχύρωση του κατηχητικού ή
οµολογιακού χαρακτήρα του µαθήµατοσ, ο τρόποσ προσεγγίσεωσ του
θρησκευτικού φαινόµενου, ακόµη και αυτή καθαυτή η ύπαρξη του µαθήµατοσ, αποτελούν όλα αυτά τα χρόνια αντικείµενο συζητήσεων στην
επιστηµονική κοινότητα.
Με τον N. 1532/85 κυρώθηκε στην Ελλάδα το ∆ιεθνέσ Σύµφωνο τησ
Νέασ Υόρκησ για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά ∆ικαιώµατα
(1966), το οποίο µεταξύ άλλων ορίζει ότι η απόλαυση των εξασφαλισµένων από το Κράτοσ δικαιωµάτων, µπορεί να υποβληθεί σε νοµικούσ περιορισµούσ µέχρι του σηµείου που ταιριάζει στη φύση των δικαιωµάτων
αυτών αποκλειστικά και µόνο για να εξυπηρετηθεί η γενική ευηµερία µέσα σε µια δηµοκρατική κοινωνία. Με βάση την ανωτέρω διατύπωση, δικαιολογητικόσ λόγοσ του περιορισµού των µορφωτικών δικαιωµάτων είναι το ωφελιµιστικό κριτήριο τησ γενικήσ ευηµερίασ. Κυρίαρχο όργανο εξειδικεύσεωσ του κριτηρίου αυτού, σε µια σύγχρονη πολυπολιτισµική δηµοκρατική κοινωνία, δεν είναι απλώσ η ικανοποίηση των µορφωτικών αναγκών τησ πλειοψηφίασ εισ βάροσ τησ µειοψηφίασ17, αλλά η στάθµιση

λάδα. Για τη διεθνή κατοχύρωση του δικαιώµατοσ βλ. αντί άλλων Α. ΜΑΡΙΝΟΥ, ∆fi ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ì ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·› Ùfi Ì¿ıËÌ· ÙáÓ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎáÓ, âÎ‰. \∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔÜ \∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔÜ Î·› ªÔÚÊˆÙÈÎÔÜ ^π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ \πˆ¿ÓÓÔ˘ Î·› \∂ÚÈ¤ÙÙË˜ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘, \∞ı‹Ó·
1981, σελ. 19-20.
16. Βλ. ΣτΕ 548/1984 (Β Τµηµ. ∆ιακοπών), Πρακτικό επεξεργασίασ Πρ. ∆ιατάγµατοσ: «∆ÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔÜ àÓ·Ï˘ÙÈÎÔÜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙáÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ ª¤ÛË˜ °ÂÓÈÎÉ˜ \∂Î·È‰Â‡ÛÂˆ˜» τησ 17-8-1984, Χριστιανόσ ΚΓ΄ (1984) 133-135.
17. Για την αµφισβήτηση του ατοµικιστικού πυρήνα τησ σύγχρονησ κατανόησησ τησ
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όλων των παραµέτρων που συντείνουν στη γενική ευηµερία, η οποία, σηµειωτέον, συνιστά αόριστη νοµική έννοια.
Η υποχώρηση ορισµένων ποιοτικών ή ποσοτικών χαρακτηριστικών τησ
Παιδείασ που αντιστοιχούν στην ικανοποίηση µορφωτικών δικαιωµάτων,
όπωσ εδώ για παράδειγµα τησ θρησκευτικήσ εκπαίδευσησ, εν ονόµατι
τησ γενικήσ ευηµερίασ, θέτει, κατά τη γνώµη µασ, ένα ρεαλιστικό οικονοµοτεχνικό κριτήριο που διαφέρει από Κράτοσ σε Κράτοσ και από κοινωνία σε κοινωνία. Η εξισορρόπηση αυτού του κριτηρίου επιδιώκεται µε
την αναγωγή τησ φύσεωσ του εκάστοτε µορφωτικού δικαιώµατοσ σε όριο
µεταξύ του σχετικού περιορισµού και τησ ουσιαστικήσ καταργήσεώσ του.
Ο όροσ «µορφωτικό δικαίωµα» είναι επίσησ µια αόριστη νοµική έννοια,
που επιδέχεται πολλαπλέσ ερµηνείεσ από τον εκάστοτε εθνικό νοµοθέτη.
Το έτοσ κατά το οποίο κυρώθηκε το ανωτέρω ∆ιεθνέσ Σύµφωνο στην
Ελλάδα, ψηφίστηκε επίσησ ο Ν. 1566/1985. Στο πρώτο άρθρο του ορίζει
τουσ σκοπούσ τησ Παιδείασ, µεταξύ των οποίων είναι και η ολόπλευρη,
αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωµατικών
δυνάµεων των µαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να
έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένεσ προσωπικότητεσ,
να ζήσουν δηµιουργικά, να εµπνέονται από αγάπη προσ τον άνθρωπο, τη
ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από τα «γνήσια στοιχεία» τησ ορθόδοξησ χριστιανικήσ Παράδοσησ.
Ο Έλληνασ νοµοθέτησ δεν είναι απολύτωσ σαφήσ ωσ προσ τη σκοποθεσία τησ θρησκευτικήσ αγωγήσ, όταν κάνει λόγο για «διακατοχή» των
«γνήσιων στοιχείων τησ ορθόδοξησ χριστιανικήσ παράδοσησ». Έχει ασκηθεί ήδη κριτική στην ασάφεια του κειµένου, µε αιχµέσ ωσ προσ τισ προθέσεισ του νοµοθέτη18. Πάντωσ, το νόηµα που προσλαµβάνει η διατύπωση αυτή ερµηνεύεται σε συνάφεια και µε άλλουσ προβλεπόµενουσ από
το ίδιο άρθρο σκοπούσ τησ Παιδείασ, όπωσ την ενηµέρωση γύρω από τα

ελευθερίασ σε συνδυασµό µε την ηθική θεµελίωση τησ νοµικήσ αναγνώρισησ των δικαιωµάτων τησ µειοψηφίασ, ανεξαρτήτωσ τησ θελήσεωσ τησ πλειοψηφίασ βλ. J. HABERMAS,
Αγώνεσ αναγνώρισησ στο δηµοκρατικό κράτοσ δικαίου, Προλεγόµενα: Μ. Σταθόπουλοσ,
Μετάφραση - Επιµέλεια: Θεόδωροσ Γεωργίου, εκδ. Νέα Σύνορα, Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα
1994, passim.
18. Η. ΡΕΡΑΚΗ, «Η Θρησκευτική Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση στην Ελλάδα (Νόµοσ
1566 του 1985)», Νέα Παιδεία 64 (1992) 32-46.
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αγαθά του σύγχρονου πολιτισµού καθώσ και των αξιών τησ λαϊκήσ παράδοσησ, τη χρήση και αξιοποίηση των αγαθών αυτών, την ανάπτυξη τησ
δηµιουργικήσ και κριτικήσ σκέψησ, τη διαφύλαξη του πολιτισµού και τη
δηµιουργία πνεύµατοσ φιλίασ και συνεργασίασ µε όλουσ τουσ λαούσ τησ
γησ, προσβλέποντασ σε έναν κόσµο καλύτερο, δικαιότερο και ειρηνικό.
Το ρήµα διακατέχοµαι σηµαίνει «αισθάνοµαι, κυριεύοµαι από συναίσθηµα»19. Συνεπώσ, ο στόχοσ τησ ελληνικήσ θρησκευτικήσ εκπαίδευσησ δεν
είναι απλώσ γνωσιολογικόσ αλλά αποβλέπει στη δηµιουργία ενόσ βαθύτερου δεσµού των µαθητών µε την ορθόδοξη Παράδοση. Φαίνεται ότι ο
Έλληνασ νοµοθέτησ, δέχθηκε σε ένα προδικαιικό στάδιο ότι η ορθόδοξη
Παράδοση συγκαταλέγεται στα αγαθά του σύγχρονου πολιτισµού και εναρµονίζεται µε τισ προοπτικέσ τησ γενικήσ ευηµερίασ στην ελληνική
κοινωνία.
Η υπ’ αριθµ. 21072α/Γ2/2003 Υπουργική Απόφαση µε τίτλο «∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών» καταδεικνύει ένα νέο προσανατολισµό
τησ σχολικήσ εκπαίδευσησ που δεν αφήνει ανεπηρέαστη τη θρησκευτική αγωγή. Η διαθεµατικότητα ευνοεί την ανάπτυξη κριτικού πνεύµατοσ,
αλλά συγχρόνωσ καθιστά δυσχερέστερη τη διάκριση µεταξύ των φαινοµενολογικών δεδοµένων –ζητήµατα γνώσησ και παρατήρησησ– και των
αποκαλυπτικών ή µεταφυσικών στοιχείων –ζητήµατα πίστησ– τησ διδακτικήσ ύλησ. Επιπλέον δηµιουργεί προβληµατισµούσ σε σχέση µε τη διάχυση κατηχητικών - οµολογιακών στοιχείων στα άλλα µαθήµατα. Ο ρητόσ ή σιωπηρόσ εξοστρακισµόσ τουσ από τη διαθεµατική προσέγγιση των
αντικειµένων τησ σχολικήσ µάθησησ δεν είναι λύση, διότι καταργεί ένα
ουσιώδεσ και κυρίαρχο στοιχείο του πολιτιστικού περιβάλλοντοσ στο οποίο ζουν και ανατρέφονται τα παιδιά. Για παράδειγµα, η θρησκευτική
αγωγή µπορεί να χρησιµεύσει ωσ αποτελεσµατικό µέσο διαµόρφωσησ
υγιούσ οικολογικήσ συνείδησησ στουσ νέουσ20.
Πέρα από τον στρατηγικό σχεδιασµό προσφοράσ του µορφωτικού
αγαθού τησ θρησκευτικήσ εκπαίδευσησ –αναλυτικά προγράµµατα, βιβλία, δυνατότητα σχολικού εκκλησιασµού, κ.λπ.– µία ουσιώδησ παράµε-

19. Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ, Λεξικό τησ Νέασ Ελληνικήσ Γλώσσασ, Αθήνα 2005, σελ. 482.
20. ΣΤ. ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΥ, «Η Θρησκευτική Αγωγή και ∆ιδακτική για το περιβάλλον. Μια
διαθεµατική προσέγγιση στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση», Νέα Παιδεία 114 (2005) 85-98.
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τροσ ωσ προσ την επίτευξη του µορφωτικού στόχου είναι το πρόσωπο
του διδάσκοντοσ. Είναι ένα καίριο και ειλικρινέσ ερώτηµα, το κατά πόσον, ο δάσκαλοσ τησ πρωτοβάθµιασ εκπαίδευσησ λαµβάνει σε επίπεδο
προπτυχιακών σπουδών τα απαραίτητα γνωσιολογικά εφόδια για να παρέχει τη θρησκευτική εκπαίδευση επαρκώσ, αλλά και τισ αναγκαίεσ παιδαγωγικέσ δεξιότητεσ, ώστε να µεταδίδει τη γνώση κατά τον τρόπο που
του έχει υποδειχθεί από την Πολιτεία, χωρίσ να εµπλέκει τη δική του
προσωπική στάση απέναντι στο θρησκευτικό φαινόµενο. Γενικά, ο εκπαιδευτικόσ µε ανύπαρκτο ή άχρωµο ή έστω χλιαρό εκκλησιαστικό φρόνηµα αδυνατεί να µεταδώσει κάτι περισσότερο από γνώσεισ στα παιδιά
κατά τη διδασκαλία ενόσ οµολογιακού µαθήµατοσ, όπωσ είναι επίσησ
πολύ δύσκολο ένασ ευσεβήσ ορθόδοξοσ χριστιανόσ, όταν λειτουργεί από
τη θέση του δασκάλου να προσφέρει το µάθηµα κατά τρόπο απλώσ πληροφοριακό. Ωστόσο, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι θα ήταν ολέθριο για
οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύστηµα, να επιτρέπει στον παιδαγωγό να
µεταδίδει αντιφατικά µηνύµατα και αντίθετεσ µε τισ θεµελιώδεισ δοµέσ
του συστήµατοσ απόψεισ21, ιδιαίτερα όταν αυτό συµβαίνει στο πλαίσιο
ενόσ µαθητοκεντρικού µοντέλου διδασκαλίασ, που ακολουθείται πλέον
από τα σύγχρονα σχολεία22.
Είναι γεγονόσ ότι περισσότερο από το ποσοτικό κριτήριο τησ θρησκευτικήσ εκπαίδευσησ (αριθµόσ ωρών διδασκαλίασ του µαθήµατοσ των
Θρησκευτικών), απασχολεί σήµερα την ελληνική νοµική θεωρία το ποιοτικό. Υποστηρίζεται ότι µε βάση το άρθρο 9 τησ Σύµβασησ τησ Ρώµησ

21. Για τισ περί διδακτικήσ του µαθήµατοσ αρχέσ υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία και
ποικιλία απόψεων. Ενδεικτικά αναφέρουµε µε χρονολογική σειρά Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, ^∏ ÔñÛ›·
Î·› ì ‰È‰·ÎÙÈÎ‹ ÙáÓ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎáÓ, âÎ‰. ¢. ¡. ¶··‰‹Ì·, \∞ıÉÓ·È 1975, Α. ΝΙΚΑ, ∆ιδακτική του θρησκευτικού µαθήµατοσ - Θεωρία και πράξη, Αθήνα 1992, Χ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ∆ι2
δακτική του µαθήµατοσ των Θρησκευτικών, Θεσσαλονίκη 1996 , Χ. ΤΕΡΕΖΗ - ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ,
Μεθοδολογικά προλεγόµενα στη ∆ιδακτική των Θρησκευτικών, τόµοσ Α΄, εκδ. Τυπωθήτω
Γιώργοσ ∆αρδανόσ, Αθήνα 1996.
22. Κριτήρια επιλογήσ του διδακτικού υλικού για την ευόδωση του µαθητοκεντρικού
µοντέλου διδασκαλίασ του µαθήµατοσ των Θρησκευτικών βλ. ΕΜ. ΠΕΡΣΕΛΗ, «£ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ÁÓÒÛË Î·› ‰È‰·ÎÙÈÎ‹ Ú¿ÍË. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› Û¤ ı¤Ì·Ù· ‰È‰·ÎÙÈÎÉ˜ ÙÔÜ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ÙáÓ £ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎáÓ Ì¤ ‚¿ÛË àÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· âÌÂÈÚÈÎÉ˜ öÚÂ˘Ó·˜», ÛÙÔ ™¯ÔÏÈÎ‹ £ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ \∞ÁˆÁ‹, âÎ‰. °ÚËÁfiÚË, \∞ı‹Ó· 1998, ÛÂÏ. 76-116, Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÛÂÏ. 108-111. ¶Ú‚Ï.
Χ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ^√ ª·ıËÙ‹˜ ó˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔÜ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔÜ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÙáÓ
£ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎáÓ ÛÙ‹ ª¤ÛË ∂Î·›‰Â˘ÛË, âÎ‰. \∞ÊÔ› ∫˘ÚÈ·Î›‰Ë, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1988.
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και το Σ 13, το σχολείο πρέπει να απέχει από τη µονόπλευρη επιβολή
µιασ συγκεκριµένησ στάσησ απέναντι στο θείο. Σύµφωνα µε την άποψη
αυτή, η έννοια του Σ 16¶2 δεν επιτάσσει τον προσανατολισµό τησ θρησκευτικήσ εκπαίδευσησ προσ µια συγκεκριµένη κατεύθυνση αλλά τη
θρησκειολογική ενηµέρωση των µαθητών ή έστω την παροχή τησ θρησκευτικήσ εκπαίδευσησ σε προαιρετική βάση23.
Στο ίδιο πνεύµα κινείται και η θέση περί δήθεν νοµικού «εξοστρακισµού» του Σ 16¶2 δια του Σ 5¶1, διότι η βασική αρχή τησ ελεύθερησ ανάπτυξησ τησ προσωπικότητασ (Σ 5¶1) αναιρείται, αν δεχθεί κανείσ τη
δυνατότητα τησ Παιδείασ να οργανώνεται ωσ όργανο επιβολήσ µιασ συγκεκριµένησ συνείδησησ24. Το νοµικό αυτό επιχείρηµα, ωστόσο, ελέγχεται υπό το πρίσµα τησ γενικήσ αρχήσ του δικαίου περί εφαρµογήσ τησ
ειδικότερησ διάταξησ όταν αυτή συγκρούεται µε µια γενική. Η γενική ρήτρα του Σ 5¶1 καθώσ και οι ρυθµίσεισ του Σ 13¶1 περί θρησκευτικήσ ελευθερίασ και ελεύθερησ ανάπτυξησ τησ θρησκευτικήσ συνείδησησ δεν
µπορούν να καταργήσουν µια ίσου κύρουσ διάταξη, η οποία ρυθµίζει ένα ειδικότερο θέµα. Απλώσ, ο συνταγµατικόσ νοµοθέτησ και µε τα τρία
ανωτέρω άρθρα περιγράφει τρεισ επιµέρουσ υποχρεώσεισ τησ Πολιτείασ. Στα Σ 5¶1 και Σ 13¶1 οι υποχρεώσεισ αυτέσ αντιστοιχούν στον εκ µέρουσ τησ Πολιτείασ και όλων των κοινωνών του δικαίου σεβασµό δύο επιµέρουσ θεµελιωδών δικαιωµάτων των πολιτών. Στο Σ 16¶2 προβλέπεται
η κρατική –και όχι καθολική– υποχρέωση παροχήσ σε συλλογικό και γενικευµένο επίπεδο των µορφωτικών αγαθών που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη τησ θρησκευτικήσ συνείδησησ των νέων. Αυτό δε σηµαίνει ότι ο
καθένασ ειδικότερα δεν έχει το δικαίωµα να µη λάβει την παροχή αυτή.
Συνεπώσ, σε ατοµικό επίπεδο, δίδεται η δυνατότητα σε κάθε γονέα
να ζητήσει την εξαίρεση των παιδιών του από την παρακολούθηση του
µαθήµατοσ των Θρησκευτικών για λόγουσ θρησκευτικήσ συνείδησησ, χωρίσ να απαιτείται κάποια αποδεικτική διαδικασία του θρησκεύµατοσ
τουσ, που άλλωστε προσβάλλει το δικαίωµα µη αποκάλυψησ των θρη-

23. Γ. ΣΩΤΗΡΕΛΛΗ, Θρησκεία και Εκπαίδευση κατά το Σύνταγµα και την Ευρωπαϊκή
Σύµβαση, από τον κατηχητισµό στην πολυφωνία, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 1993, σελ. 213,
330 επ.
24. ∆. ΤΣΑΤΣΟΥ, Συνταγµατικό ∆ίκαιο Γ΄, Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα. .1 Γενικό Μέροσ, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή 1988, σελ. 323-4.
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σκευτικών πεποιθήσεων25. Σχετικά µε τη θρησκευτική εκπαίδευση στα ιδιωτικά σχολεία τησ Καθολικήσ Εκκλησίασ διδάσκεται το δόγµα των Καθολικών σε µαθητέσ που πρεσβεύουν το ίδιο θρήσκευµα. Στα δηµόσια
σχολεία τησ Σύρου και Τήνου το µάθηµα των Θρησκευτικών προσφέρεται κατά το δόγµα των Ρωµαιοκαθολικών από κληρικούσ και λαϊκούσ. Οι
Ρωµαιοκαθολικοί τησ Ελλάδασ, µάλιστα, έχουν αποδεχτεί τη χρήση των
ίδιων διδακτικών βιβλίων µε τουσ ορθοδόξουσ26. Έχουν νοµοθετικά θεσµοθετηθεί τα µειονοτικά µουσουλµανικά σχολεία τησ Θράκησ, ενώ µε
το Π.∆. 294/1979 έχουν αναγνωριστεί εορτέσ και αργίεσ των Ρωµαιοκαθολικών και των Μουσουλµάνων. Οι Προτεστάντεσ δεν ζητούν την εισαγωγή µαθηµάτων στη δηµόσια εκπαίδευση, αλλά προτιµούν οι γονείσ
να αναλαµβάνουν τη θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών τουσ, τα
οποία κατ’ αίτηση των κηδεµόνων τουσ απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησησ του µαθήµατοσ των Θρησκευτικών27.
Έχει επίσησ υποστηριχθεί ότι οι µαθητέσ εφόσον έχουν φθάσει σε ένα σηµείο ωρίµανσησ µπορούν να ασκούν το δικαίωµα τησ θρησκευτικήσ
ελευθερίασ αυτοπροσώπωσ28, και άρα να ζητούν και µόνοι τουσ την εξαίρεση από το µάθηµα των Θρησκευτικών για λόγουσ συνείδησησ. Κατά τη
γνώµη µασ, δεν υπάρχουν νόµιµα ερείσµατα που να επιτρέπουν τη χρονική πρόταξη τησ άσκησησ ενόσ τέτοιου δικαιώµατοσ από άλλα δικαιώµατα του ανηλίκου, που περιορίζονται µέχρι την ενηλικίωσή του, όπωσ η
πλήρησ δικαιοπρακτική ικανότητα, το δικαίωµα του εκλέγειν κ.λπ. Όπωσ

25. Βλ. Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, ό.π., σελ. 226.
26. ΣΤ. ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, «Η θεολογία τησ ετερότητασ και το θρησκευτικό µάθηµα στην
Ελλάδα. ∆ιαπολιτισµικέσ δυνατότητεσ και προοπτικέσ». Ανακτήθηκε 3-4-2009 από
http://www.pi-schools.gr/lessons/religious/syn_prosgiseis/diapolitism/9giagazoglou.
doc.
27. Χ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ, «Οι θρησκευτικέσ µειονότητεσ στην Ελλάδα, ιδίωσ κατά την έκθεση του ειδικού εισηγητή τησ Επιτροπήσ Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ», στο
συλλογικό τόµο τησ σειράσ ∆ικανικοί ∆ιάλογοι (ΙΙ) µε τίτλο Η θρησκευτική ελευθερία, θεωρία και πράξη στην ελληνική κοινωνία και την έννοµη τάξη, επιµέλεια έκδοσησ Κ. Μπέησ, εκδ. Eunomia Verlag, Αθήνα 1997 (στό εξήσ ΘΕΛ), 159-206, εδώ: σελ. 187-188, 190.
28. Βλ. Π. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, «Η ανάπτυξη τησ θρησκευτικήσ συνείδησησ των µαθητών», στο Ν. Κ. ΧΛΕΠΑ - Π. ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ζητήµατα Θρησκευτικήσ Ελευθερίασ στο χώρο τησ Εκπαίδευσησ, παράλληλεσ προσεγγίσεισ και αποκλίσεισ στη νοµολογία των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων τησ Γερµανίασ και τησ Ελλάδασ, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή 1998, σελ. 78 επ.
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έχουν τα πράγµατα σήµερα στην ελληνική έννοµη τάξη, αυτόσ που έχει
δικαίωµα να κρίνει αν ο µαθητήσ έχει φθάσει σε επίπεδο ωρίµανσησ, ώστε να αποφασίζει µόνοσ του αν θα παρακολουθεί το µάθηµα των Θρησκευτικών ή όχι, είναι οι ασκούντεσ επ’ αυτού τη γονική µέριµνα και έχοντεσ την επιµέλεια του προσώπου του29. ∆ιαφορετικά θα ήταν τα
πράγµατα, αν υπήρχε ex lege σχετική χειραφέτηση του ανήλικου µαθητή σε µικρότερη από το 18ο έτοσ ηλικία.
Όλοι οι παραπάνω προβληµατισµοί κινούνται σε ένα πεδίο αναζητήσεωσ του lege ferenda, του πωσ δηλαδή θα έπρεπε να βελτιωθεί ο νόµοσ και όχι του lege lata, του πωσ πράγµατι είναι και ισχύει σήµερα ο
νόµοσ αυτόσ30. Με µια απόφαση σταθµό του ΣτΕ (3356/1995) διαµορφώνεται η κρατούσα στη Νοµολογία γνώµη ότι η ελληνική Πολιτεία υποχρεούται να διδάσκει στα σχολεία ∆ηµοτικήσ και Μέσησ Εκπαίδευσησ το
µάθηµα των Θρησκευτικών κατά το ορθόδοξο χριστιανικό δόγµα, γιατί
αυτό συνιστά τη θρησκεία τησ πλειοψηφίασ των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα να αξιώσουν από την Πολιτεία να παρέχει στα παιδιά τουσ την αντίστοιχη θρησκευτική εκπαίδευση. Η απόφαση επαναλαµβάνει την παγία νοµολογία ότι το µάθηµα
πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία σύµφωνα µε τισ αρχέσ τησ ορθόδοξησ
χριστιανικήσ θρησκείασ «επί ικανόν αριθµόν ωρών διδασκαλίασ εβδοµαδιαίωσ»31.
Το ΣτΕ δέχεται τον καταρχήν υποχρεωτικό χαρακτήρα του µαθήµατοσ των Θρησκευτικών και των σχολικών θρησκευτικών εκδηλώσεων (εκκλησιασµόσ, προσευχή). Ωστόσο, µε βάση το Σ 13 περί θρησκευτικήσ
ελευθερίασ αναγνωρίζεται το δικαίωµα των ετεροδόξων, αλλοθρήσκων,
αθρήσκων ή αθέων να µην παρακολουθούν το µάθηµα των Θρησκευτικών και να µη µετέχουν στην προσευχή και τον εκκλησιασµό. Μη ανήκων στην Ορθόδοξη Εκκλησία καθηγητήσ αποκλείεται από τη Μέση Εκπαίδευση µόνο από το µάθηµα των Θρησκευτικών και όχι από τα άλλα32.

29. Η θρησκευτική αγωγή των τέκνων αποτελεί στοιχείο τησ επιµέλειάσ τουσ (Γ. ΚΟΥ- Θ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ, Ένασ οδηγόσ στο νέο Οικογενειακό ∆ίκαιο, Αθήνα 1983, σελ.
56, 65 επ.).
30. Βλ. ΣτΕ 548/1984, ό.π., υποσ. 14.
31. Το κείµενο τησ απόφασησ καθώσ και σχόλια επ’ αυτήσ του Γ. Σταραντζή βλ. ΘΕΛ,
σελ. 450-461.
32. ΣτΕ 3533/1986, Το Σύνταγµα (1987) 126, Πρβλ. Α. ΜΑΝΕΣΗ, Συνταγµατικά ∆ικαιώΤΡΟΥΝΤΟΥ
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Επίσησ, είναι σύµφωνο µε τη συστηµατική ερµηνεία των σχετικών συνταγµατικών διατάξεων ότι ο µη ορθόδοξοσ δάσκαλοσ τοποθετείται σε
πολυθέσιο σχολείο και διδάσκει όλα τα µαθήµατα πλην των Θρησκευτικών33. Στισ Θεολογικέσ Σχολέσ γίνονται δεκτοί µη ορθόδοξοι φοιτητέσ34.
Είναι αυτονόητο ότι σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία κανείσ δεν θα είχε
αντίρρηση να λαµβάνουν και οι θρησκευτικέσ µειονότητεσ στα σχολεία
το είδοσ τησ θρησκευτικήσ αγωγήσ που αντιστοιχεί στο δόγµα τουσ.
Είναι γεγονόσ ότι η κρατούσα στη νοµολογία γνώµη και άρα το εφαρµοζόµενο δίκαιο στην Ελλάδα, δεν θα µπορούσε να ήταν διαφορετικά,
αφού ο Έλληνασ δικαστήσ δεσµεύεται απολύτωσ από τον νόµο και οι αποφάσεισ του έχουν ελάχιστα περιθώρια δικαιοπλαστικήσ ενέργειασ.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι και ο επιστηµονικόσ διάλογοσ ωσ προσ το lege
ferenda δεν είναι άµοιροσ και άσχετοσ από τον κοινωνικό διάλογο και τη
δηµοκρατική αρχή. Σε κάθε δηµοκρατική κοινωνία ο νόµοσ ισχύει διότι
τον ψηφίζει ή τον διατηρεί σε ισχύ η εκλεγµένη από τον λαό νοµοθετική
εξουσία. Αφενόσ το άρθρο 16¶2 του συνταγµατικού νοµοθέτη περιέχει
γενική κατευθυντήρια αρχή, αφετέρου η αρχή αυτή, κατ’ επιλογή του
κοινού νοµοθέτη, εξακολουθεί να εξειδικεύεται µε τον Ν. 1566 /1985.
Η απόφαση 17/2003 τησ Αρχήσ Προστασίασ Προσωπικών ∆εδοµένων
κάνει δεκτή την τήρηση αρχείου µε προσωπικά δεδοµένα µαθητή που
αφορούν στην υγεία του, εφόσον κρίνει ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο
για τη διαπίστωση τησ ύπαρξησ υποχρέωσησ εκ µέρουσ του µαθητή για
την παρακολούθηση του µαθήµατοσ τησ Γυµναστικήσ. ∆εν µετατρέπει
το µάθηµα από υποχρεωτικό σε προαιρετικό, για να µην προκύπτει έµµεση γνωστοποίηση προβλήµατοσ υγείασ του παιδιού. ∆εν ίσχυσαν όµωσ
τα όµοια και στην περίπτωση του µαθήµατοσ των Θρησκευτικών. Η υπ’
αριθµ. 17/2002 απόφαση τησ Αρχήσ Προστασίασ Προσωπικών ∆εδοµένων καταλήγει σε διαφορετικέσ λύσεισ. Ασκεί κριτική στην µέχρι τότε

µατα Α΄, Ατοµικέσ Ελευθερίεσ, εκδ. Σάκκουλα, Θεσαλλονίκη 1982, σελ. 252-253, Π. ∆ΑΛΑτοµικά ∆ικαιώµατα, Α΄, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή 1991, σελ. 373,
ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Πρακτικά Θέµατα Ευρωπαϊκού ∆ικαίου και Συνταγµατικών Ελευθεριών, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή 1993, σελ. 151-152.
33. ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, ό.π. , σελ. 152-155, όπου και το κείµενο και σχολιασµόσ τησ ∆ιοικ. Εφ. Αθ. 299/88, προβάλλουσα τα ανωτέρω ωσ άποψη ενόσ µειοψηφούντοσ µέλουσ.
34. ΣτΕ 194/1987 ΝοΒ 351 (1987), σελ. 607 επ. (σχόλιο Ν. Ρώτη).
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ισχύουσα Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ (1995) η οποία προέβλεπε ωσ αναγκαία
προϋπόθεση για την απαλλαγή µαθητή από το µάθηµα των Θρησκευτικών την υποχρεωτική δήλωση του θρησκεύµατόσ του. Αναζητεί νοµικό
έρεισµα στο άρθρο Σ13 περί θρησκευτικήσ ελευθερίασ. Αποφαίνεται ότι
η υποχρεωτική δήλωση του θρησκεύµατοσ αντιβαίνει στην αρνητική θρησκευτική ελευθερία τόσο των ενδιαφερόµενων µαθητών όσο και των γονέων και κηδεµόνων τουσ και επίσησ προσκρούει στο ειδικότερο δικαίωµα των γονέων να εξασφαλίζουν την µόρφωση και εκπαίδευση των παιδιών σύµφωνα µε τισ δικέσ τουσ θρησκευτικέσ και φιλοσοφικέσ πεποιθήσεισ (άρθρο 2 Πρώτου Πρωτόκολλου ΕΣ∆Α). Η απόφαση επικαλείται
αορίστωσ κάποιεσ ερµηνείεσ των δικαιοδοτικών οργάνων του Στρασβούργου, τα οποία δεν κατονοµάζει, για να υποστηρίξει ότι το δικαίωµα αυτό αναφέρεται και στισ γενικότερεσ κοσµοθεωρητικέσ αντιλήψεισ
τισ οποίεσ, πέραν των αµιγώσ θρησκευτικών, οι γονείσ ενδεχοµένωσ ακολουθούν και βάσει των οποίων, επιθυµούν να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τουσ. Από το 2002 λοιπόν η Αρχή αποφαίνεται ότι «δεν είναι συνεπώσ απαραίτητο να είναι άθεοι, ετερόδοξοι ή ετερόθρησκοι, για να ζητήσουν την απαλλαγή των παιδιών τουσ από τα µάθηµα των θρησκευτικών». Με την ανωτέρω διατύπωση τα πράγµατα οδηγούνται στην υποβάθµιση του µαθήµατοσ των Θρησκευτικών από υποχρεωτικό σε προαιρετικό. Σε αντιστάθµισµα αυτήσ τησ θέσεωσ, η οποία έµµεσα και δια τησ
ερµηνευτικήσ οδού επιχειρεί να µεταβάλει το νοµοθετικό πλαίσιο που
αφορά στο µάθηµα, χωρίσ να ληφθεί νέα νοµοθετική πρωτοβουλία, η
απόφαση σηµειώνει ότι η παρακολούθηση ή µη του µαθήµατοσ των θρησκευτικών και η αναγραφή του σχετικού βαθµού στον τίτλο δεν υποδηλώνει απαραίτητα το θρήσκευµα του κατόχου, αφού και ο άθεοσ ή ο
αλλόθρησκοσ που επιθυµεί, µπορεί να το παρακολουθήσει, αν δεν προβεί σε σχετική δήλωση. Η τοποθέτηση αυτή αν και µε µια πρώτη µατιά
µπορεί να ερµηνευθεί ωσ ενισχυτική του µαθήµατοσ, στην πραγµατικότητα το αποδυναµώνει τελείωσ διότι συνεπάγεται, µολονότι δεν λέγεται
ρητά, την ορθολογική αντιστοίχηση αυτού του επιχειρήµατοσ µε το εξήσ
ανάλογο: εφόσον η παρακολούθηση δεν υποδηλώνει το ορθόδοξο θρήσκευµα των µαθητών, τότε και η αρνητική δήλωση κατ’ επίκληση των
πεποιθήσεων τουσ δεν υποδηλώνει το µη ορθόδοξο θρήσκευµά τουσ.
Από το 2002 δηλαδή, η Αρχή Προστασίασ Προσωπικών ∆εδοµένων είχε
έµµεσα τοποθετηθεί υπέρ τησ αναιτιολόγητησ δήλωσησ απαλλαγήσ από
το µάθηµα των Θρησκευτικών, τησ υποβαθµίσεώσ του δηλαδή από υπο-
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χρεωτικό σε προαιρετικό. Η τελευταία δήλωση τησ αποφάσεωσ ότι η διοίκηση (ο υπεύθυνοσ επεξεργασίασ διευθυντήσ του σχολείου) δικαιούται
να ελέγχει τη σοβαρότητα των σχετικών δηλώσεων, παραµένει γράµµα
κενό, αν υιοθετήσει κανείσ την άποψη ότι η δήλωση απαλλαγήσ πρέπει
να είναι αναιτιολόγητη και να µη συνδέεται µε το διαφορετικό του ορθοδόξου θρήσκευµα του δηλούντοσ.
Με την απόφαση αυτή η Αρχή απηύθυνε σύσταση, προειδοποίηση
και κλήση προσ τον υπεύθυνο επεξεργασίασ του Υπουργείου Εθνικήσ
Παιδείασ και Θρησκευµάτων, µέσα σε εύλογο χρόνο –και πάντωσ όχι περισσότερο απ’ όσο είναι αναγκαίοσ για την τροποποίηση των σχετικών
ρυθµίσεων και την προσαρµογή των σχετικών πρακτικών– να συµµορφωθεί προσ το περιεχόµενο τησ απόφασησ τησ και ειδικότερα: να εκδώσει κάθε αναγκαία οδηγία προσ τισ οικείεσ εκπαιδευτικέσ αρχέσ και τουσ
διευθυντέσ των σχολείων ώστε, εφεξήσ, από τουσ γονείσ ή κηδεµόνεσ που
επιθυµούν τα παιδιά τουσ να απαλλαγούν από το µάθηµα των Θρησκευτικών να µην ζητείται να δηλώνουν, αν είναι άθρησκοι, ετερόδοξοι
ή ετερόθρησκοι, αλλά να ασκούν το δικαίωµα τουσ αυτό, κατ’ επίκληση
των πεποιθήσεών τουσ και χωρίσ να προβαίνουν σε καµία περαιτέρω διευκρίνιση.
To ΥΠΕΠΘ αντιµετωπίζοντασ την ανωτέρω σύσταση και προκειµένου
να εφαρµόσει τόσο το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο περί τησ υποχρεωτικήσ
σχολικήσ θρησκευτικήσ εκπαίδευσησ των ορθοδόξων ελληνοπαίδων, αλλά και το Σ 13 περί θρησκευτικήσ ελευθερίασ καθώσ και τον Ν. 2472/
1997 περί προστασίασ των προσωπικών δεδοµένων, εξέδωσε την υπ’
αριθµ. 61723/Γ2/13-6-2002 Εγκύκλιο, όπου ορίζεται ότι γίνεται δεκτή η
απαλλαγή των µαθητών από το µάθηµα των Θρησκευτικών στα σχολεία,
εφόσον δηλωθεί αρµοδίωσ ότι ο µαθητήσ δεν είναι χριστιανόσ ορθόδοξοσ, και χωρίσ να απαιτείται ρητή δήλωση του θρησκεύµατοσ στο οποίο
ανήκει.
Το καλοκαίρι του 2008 ο Υπουργόσ Παιδείασ εξέδωσε τρεισ εγκυκλίουσ (υπ’ αριθµ. 91109/Γ2/10-7-2008, 104071/Γ2/4-8-2008 και Φ12/ 977/
109744/Γ1/26-8-08), που αφορούσαν στην απαλλαγή µιασ ορισµένησ κατηγορίασ µαθητών από το µάθηµα των Θρησκευτικών.
Από τη συνδυαστική ερµηνεία του Σ 16¶2 (η Παιδεία «αποτελεί βασική αποστολή του κράτουσ και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική και
φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη τησ εθνικήσ και θρησκευτικήσ συνείδησησ και τησ διάπλασήσ τουσ σε ελεύθερουσ πολίτεσ»), του
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άρθρου 1¶1α του Ν. 1566/1985 (το οποίο ορίζει ότι το σχολείο έχει ωσ
αποστολή τη δηµιουργία ελευθέρων, υπευθύνων και δηµοκρατικών πολιτών, οι οποίοι θα «διακατέχονται από πίστη προσ την πατρίδα και τα
γνήσια στοιχεία τησ ορθόδοξησ χριστιανικήσ παράδοσησ»), του άρθρου
2 του Καταστατικού Χάρτη τησ Εκκλησίασ τησ Ελλάδοσ (Ν. 590/77) το
οποίο προβλέπει ότι η Εκκλησία τησ Ελλάδοσ «συνεργάζεται µετά τησ
Πολιτείασ, προκειµένου περί θεµάτων κοινού ενδιαφέροντοσ, ωσ τα τησ
χριστιανικήσ αγωγήσ τησ νεότητοσ» και των τριών Εγκυκλίων του
ΥΠΕΠΘ (Ιουλίου και Αυγούστου 2008), οι οποίεσ έχουν διευκρινιστικό
χαρακτήρα και δεν καταργούν την ανωτέρω υπ’ αριθµ. 61723/Γ2/13-62002 Εγκύκλιο, συνάγεται ότι διατηρείται σε ισχύ και δεν έχει καταργηθεί το υποχρεωτικό του µαθήµατοσ των Θρησκευτικών για τουσ ορθόδοξουσ µαθητέσ τησ πρωτοβάθµιασ και δευτεροβάθµιασ εκπαίδευσησ.
Παρά το γεγονόσ ότι η stricto sensu ερµηνεία όλων των ανωτέρω διατάξεων είναι απλή, το ιστορικό αυτήσ τησ υποθέσεωσ υπήρξε αρκετά περίπλοκο. Η υπ’ αριθµ. 91109/Γ2/10-7-2008 Εγκύκλιοσ εκδόθηκε ωσ διευκρινιστική τησ υπ’ αριθµ. 61723/Γ2/13-6-2002. Η διατύπωσή τησ ήταν
ασαφήσ, ο δε τρόποσ προβολήσ τησ στον τύπο και τα µέσα µαζικήσ ενηµέρωσησ δηµιούργησε σύγχυση στο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό τησ πρωτοβάθµιασ και δευτεροβάθµιασ εκπαίδευσησ, στισ Θεολογικέσ Σχολέσ των ελληνικών Πανεπιστηµίων και σε όλη την κοινωνία.
Ορισµένοι µεµονωµένοι φορείσ και φυσικά πρόσωπα θεώρησαν ότι καταργείται το υποχρεωτικό του µαθήµατοσ των Θρησκευτικών για τουσ
ορθόδοξουσ µαθητέσ. H ασάφεια τησ Εγκυκλίου οφείλεται στη διατύπωσή τησ περί αναιτιολογήτου δηλώσεωσ απαλλαγήσ εκ µέρουσ των γονέων των ανηλίκων µαθητών ή των ενηλίκων µαθητών. Η Εγκύκλιοσ δηλαδή δεν ακολούθησε καν την σύσταση τησ απόφασησ τησ Αρχήσ Προστασίασ Προσωπικών ∆εδοµένων, η οποία τουλάχιστον προέβλεπε την
επίκληση των πεποιθήσεων των µαθητών και τη σοβαρότητα αυτήσ τησ
επικλήσεωσ. Αντίθετα, παρέλειψε να σηµειώσει ότι το αναιτιολόγητο
τησ δηλώσεωσ δεν περιλαµβάνει τουσ λόγουσ θρησκευτικήσ συνειδήσεωσ, οι οποίοι µε βάση το άρθρο Σ 13 και την υπ’ αριθµ. 61723/Γ2/13-62002 Εγκύκλιο πρέπει να προβάλλονται ωσ νόµιµοι λόγοι απαλλαγήσ
από το καταρχήν και δια νόµου θεσπισθέν υποχρεωτικό µάθηµα των
Θρησκευτικών. Η παράλειψη αυτή, βέβαια, δεν ήταν ικανή να µεταβάλει ουσιαστικά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, αντιλαµβανόµαστε όµωσ
όλοι ότι µία Εγκύκλιοσ οφείλει να είναι απόλυτα σαφήσ, διότι οι εφαρ-
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µοστέσ τησ (∆/ντεσ σχολείων) δεν έχουν τισ περισσότερεσ φορέσ την
απαιτούµενη νοµική κατάρτιση για να προβούν σε νοµική ερµηνεία του
κειµένου τησ. Την ανωτέρω ασάφεια επιχείρησε να άρει η υπ’ αριθµ.
104071/Γ2/ 4-8-2008 Εγκύκλιοσ του ΥΠΕΠΘ, η οποία έκανε ρητή µνεία
τησ επικλήσεωσ «λόγων συνειδήσεωσ» κατά τη δήλωση απαλλαγήσ.
Ωστόσο, δηµιούργησε την εντύπωση σε ορισµένουσ κύκλουσ ότι τουσ
«λόγουσ συνειδήσεωσ» µπορούν να επικαλεστούν για την απαλλαγή
τουσ από το µάθηµα των Θρησκευτικών και οι ορθόδοξοι µαθητέσ. Κάτι τέτοιο όµωσ δεν έχει έρεισµα στον νόµο, καθώσ ένασ ορθόδοξοσ χριστιανόσ δε νοµιµοποιείται να επικαλεστεί «λόγουσ συνειδήσεωσ» όταν
το περιεχόµενο του µαθήµατοσ, όπωσ έχει διαµορφωθεί µε βάση τα Αναλυτικά Προγράµµατα του ΥΠΕΠΘ, βασίζεται στισ αξίεσ και τα διδάγµατα του χριστιανισµού και τησ ορθόδοξησ παράδοσησ.
Ο θόρυβοσ και η σύγχυση ήταν τέτοιοσ, ώστε το ΥΠΕΠΘ εξέδωσε και
τρίτη Εγκύκλιο, την Φ12/977/109744/Γ1/26-8-08, η οποία και αυτή εκδόθηκε ωσ διευκρινιστική όλων των προηγουµένων. Με αυτή την καθίσταται σαφέσ ότι οι «λόγοι συνειδήσεωσ» είναι λόγοι που µπορούν να επικαλεστούν αποκλειστικά οι ετερόδοξοι και αλλόθρησκοι µαθητέσ, των
οποίων η ιδιότητά τουσ αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται µε απλή αρνητική δήλωση ότι δεν είναι ορθόδοξοι. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι και οι τρεισ Εγκύκλιοι του 2008 ήταν απολύτωσ περιττέσ και δεν
µετέβαλαν το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο του υποχρεωτικού χαρακτήρα
του µαθήµατοσ των Θρησκευτικών για τουσ ορθόδοξουσ µαθητέσ.
Συνοψίζοντασ τη νοµική αξιολόγηση και ερµηνεία των τριών αυτών
Εγκυκλίων, παρατηρούµε ότι όχι µόνο δεν κατήργησαν την Εγκύκλιο
του 2002, αλλά ενίσχυσαν και ανανέωσαν το κύροσ τησ, αφού απλώσ
έδωσαν έµφαση στο γεγονόσ ότι αφενόσ απαγορεύεται η υποβολή αιτιολογηµένησ δηλώσεωσ απαλλαγήσ από το µάθηµα περιέχουσα µνεία του
θρησκεύµατοσ του µαθητή, και αφετέρου επιβάλλεται η δήλωση απαλλαγήσ να περιορίζεται στο σηµείο ότι ο µαθητήσ δεν είναι ορθόδοξοσ,
ώστε να προκύπτει η ιδιότητα του µαθητή ωσ ετεροδόξου ή αλλοθρήσκου και να διασφαλίζεται ότι η απαλλαγή ζητείται για «λόγουσ συνειδήσεωσ» και όχι για άλλουσ λόγουσ. Παρά την ανωτέρω διαπίστωση ότι
από πλευράσ νόµου δεν έχει αλλάξει τίποτε ουσιαστικά, πράγµα που
επιβεβαίωσε µε συνεντεύξεισ του ο Υπουργόσ Παιδείασ, ο ίδιοσ Υπουργόσ ανέχθηκε την de facto κατάργηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα του
µαθήµατοσ από ορισµένουσ ∆/ντεσ σχολείων, οι οποίοι ερµήνευσαν
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εσφαλµένα τισ τρεισ Εγκυκλίουσ και άρχισαν να δέχονται αιτήσεισ
απαλλαγήσ από το µάθηµα από ορθόδοξουσ µαθητέσ.
Στην Ευρώπη η θρησκευτική εκπαίδευση είναι ενταγµένη στην κρατική. Στα 25 από τα 46 κράτη τησ Ευρώπησ (και η Τουρκία) τα Θρησκευτικά είναι µάθηµα υποχρεωτικό, και στην πλειοψηφία οµολογιακό.
Η Ένωση προτιµά το οµολογιακό περιεχόµενο του µαθήµατοσ, όπωσ
αποδεικνύεται από το πρόγραµµα των λεγοµένων Ευρωπαϊκών Σχολείων.
Τα σχολεία αυτά απευθύνονται σε τέκνα υπαλλήλων των διαφόρων υπηρεσιών τησ Ενώσεωσ στισ Βρυξέλλεσ, στο Στρασβούργο, στο Λουξεµβούργο και αλλού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission) είναι υπεύθυνη για τον καθορισµό του προγράµµατοσ και τησ ύλησ και τα χρηµατοδοτεί. Το µάθηµα των Θρησκευτικών διδάσκεται ωσ υποχρεωτικό και
στην πρωτοβάθµια και στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενώ παρέχεται
η δυνατότητα εναλλακτικού µαθήµατοσ Ηθικήσ. Οι γονείσ δηλώνουν το
θρήσκευµα τουσ, προκειµένου τα παιδιά να παρακολουθήσουν το µάθηµα των Θρησκευτικών κατά το δόγµα τησ πίστησ τουσ. Η ηγεσία των
τοπικών θρησκευτικών κοινοτήτων επιλέγει τουσ διδάσκοντεσ και καθορίζει την διδακτέα ύλη. Η ύλη που διδάσκεται στο Ελληνικό τµήµα του
Ευρωπαϊκού Γυµνασίου του Λουξεµβούργου περιλαµβάνει τα βιβλία των
Θρησκευτικών του ΟΕ∆Β και άλλα κείµενα, όπωσ την Καινή ∆ιαθήκη
από το πρωτότυπο και από µετάφραση, την Θεία Λειτουργία του Αγίου
Ιωάννου του Χρυσοστόµου κ.λπ.35.
Ένα κείµενο που προκαλεί προβληµατισµό είναι η Σύσταση µε τίτλο
«Θρησκεία και Εκπαίδευση» 1720/200536 τησ Κοινοβουλευτικήσ Συνε-

35. Κ. ΧΟΛΕΒΑ, «Στην Ευρώπη επικρατεί το οµολογιακό και όχι το θρησκειολογικό
µάθηµα». Ανακτήθηκε 4-4-2009 από http://www.ecclesia.gr/greek/HolySynod/commi
tees/europe/xolevas_2.html. Βλ. Γ. ΚΡΙΠΠΑ, Η συνταγµατική κατοχύρωση του Μαθήµατοσ
των Θρησκευτικών παρ’ ηµίν και εν τη αλλοδαπή, Αθήνα 2001 και ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Συνταγµατική θεώρηση του µαθήµατοσ των θρησκευτικών στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Πύργοσ 2008.
Πρβλ. και το άρθρο του Κ. ΧΟΛΕΒΑ, στην Κοινωνία ΝΑ΄ (2008), σελ. 319 επ.
36. Βλ. το κείµενο τησ Συστάσεωσ δηµοσιευµένο στην ελληνική βιβλιογραφία σε άρθρο του ΕΜ. ΠΕΡΣΕΛΗ, «Θρησκεία και Σχολική Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Σχέσεισ και προοπτικέσ», στο Η Θρησκευτική αγωγή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, Προβληµατισµοί και Προοπτικέσ, σελ. 29-30, υποσ. 13. Βλ. και σύντοµη κριτική προσέγγιση στο άρθρο Η. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, «¶ÂÚ› ÙáÓ àÚ¯áÓ ÙÔÜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÔÜ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜
ÛÙ¿ Û¯ÔÏÂÖ· ÙÉ˜ ∂éÚÒË˜ (ì Ô‰ËÁ›· 1720/2005) ÙÔÜ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÉ˜ ∂˘ÚÒË˜)», ∫ÔÈÓˆÓ›· ª∏ã (2005) 341-346.
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λεύσεωσ του Συµβουλίου τησ Ευρώπησ, διευρυµένο όργανο µε 46 Κράτη-µέλη και όχι 27. Οι Συστάσεισ προσ τα µέλη του έχουν συµβουλευτικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα. Η Σύσταση 1720/2005 του Συµβουλίου τησ Ευρώπησ, είναι γεγονόσ ότι σε ορισµένα σηµεία τησ δεικνύει µια
πρόθεση οµολογιακού αποχρωµατισµού τησ σχολικήσ θρησκευτικήσ εκπαίδευσησ. Η Σύσταση αυτή θα µπορούσε να χρησιµεύσει ωσ επιχείρηµα των πολεµίων του οµολογιακού µαθήµατοσ. Ωστόσο, πρέπει να παρατηρηθεί ότι η Σύσταση δεν ασκεί πολεµική κατά τησ οµολογιακήσ
θρησκευτικήσ εκπαίδευσησ. Η σκοπιµότητά τησ συνδέεται µε την πολιτική Κρατών, τα οποία για διάφορουσ λόγουσ δεν παρείχαν σχολική θρησκευτική εκπαίδευση στουσ πολίτεσ τουσ, όπωσ η Γαλλία και οι πρώην
κοµµουνιστικέσ χώρεσ37. Η στάση αυτή του Συµβουλίου τησ Ευρώπησ
υποδηλώνει, κατά την εκτίµησή µου, µια στάση άµυνασ απέναντι στην
τροµοκρατία που λειτουργεί µε το ιδεολογικό επικάλυµµα του θρησκευτικού φανατισµού. Η Σύσταση 720/2005 υπήρξε το «µουδιασµένο» αποτέλεσµα µιασ πρώτησ περιόδου επεξεργασίασ τησ µετά την 11η Σεπτεµβρίου διαµορφωθείσασ νέασ κατάστασησ. Η Ευρώπη του σήµερα δεν
αποστασιοποιείται από τη Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997) και όλα τα
µέχρι σήµερα υποχρεωτικού χαρακτήρα νοµοθετήµατά τησ38. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ ορίζει ρητά ότι οι σχέσεισ Εκκλησίασ – Πολιτείασ σε
όλα τα επιµέρουσ ζητήµατα, και άρα σε ό,τι αφορά τα αναλυτικά προγράµµατα και το περιεχόµενο τησ σχολικήσ θρησκευτικήσ αγωγήσ δεν
υπάγονται στη νοµοθετική αρµοδιότητα τησ Ένωσησ. Ο σεβασµόσ τησ
Ένωσησ προσ την εθνική, πολιτιστική ταυτότητα των λαών τησ και τη
θρησκευτική συνείδηση των πολιτών είναι δεδοµένη. Όπωσ δεδοµένη είναι και η προσήλωσή τησ στισ ∆ιεθνείσ Συµβάσεισ περί Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων σε κάθε νοµοθετική τησ πρωτοβουλία.
Στην Ελλάδα, από τουσ χρόνουσ τησ µεταπολίτευσησ µέχρι και σήµερα, δεν λείπουν φαινόµενα ασκήσεωσ πολεµικήσ κατά του µαθήµατοσ
37. Κ. ΧΟΛΕΒΑ, «Στην Ευρώπη επικρατεί το οµολογιακό και όχι το θρησκειολογικό
µάθηµα». Ανακτήθηκε 4-4-2009 από http://www.ecclesia.gr/greek/HolySynod/commi
tees/europe/xolevas_2.html.
38. Σε πρόσφατη επίσκεψή µου στα όργανα τησ Ευρωπαϊκήσ Ενώσεωσ στισ Βρυξέλλεσ (Οκτώβριοσ 2008), ωσ µέλοσ τησ αντιπροσωπείασ τησ Εκκλησίασ τησ Ελλάδοσ για
την ενηµέρωσή τησ σε Ευρωπαϊκά θέµατα, διαπίστωσα ότι στο ζήτηµα τησ θρησκευτικήσ
εκπαιδεύσεωσ τα αρµόδια όργανα τησ Ευρώπησ τάσσονται υπέρ τησ εφαρµογήσ των αρχών τησ επικουρικότητασ και τησ αναγκαιότητασ.
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των Θρησκευτικών, η οποία γνωρίζει καιρούσ ύφεσησ και στιγµέσ όξυνσησ (απόπειρα µείωσησ των ωρών διδασκαλίασ, υποβάθµισησ του µαθήµατοσ εν τοισ πράγµασι και χωρίσ ξεκάθαρο πολιτικό λόγο σε προαιρετικό, µείωση του αριθµού διοριστέων καθηγητών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, κ.λπ.) και συνδέεται άµεσα µε το πρόβληµα των σχέσεων Εκκλησίασ και Πολιτείασ και του χωρισµού ή µη τησ πρώτησ από το Κράτοσ, αλλά και των σχέσεων του τελευταίου µε τισ άλλεσ θρησκευτικέσ
κοινότητεσ που ζουν και ενεργοποιούνται στην Ελλάδα.
Το νοµικό υπόβαθρο όλων αυτών των σχέσεων δεν είναι άσχετο µε
την ιστορία του Γένουσ και αυτού καθαυτού του Ελληνικού Κράτουσ39.
Από την άλλη πλευρά, το θεολογικό υπόβαθρο τησ Ορθοδοξίασ προσφέρει περισσότερεσ δυνατότητεσ ειλικρινούσ συνάντησησ και διαλόγου
µε τα άλλα δόγµατα και θρησκεύµατα40, π.χ. το Ισλάµ, απ’ όσο η δυτική χριστιανοσύνη.
Η αναφορά µου στην ιστορία τησ Ελλάδασ και στη θεολογία τησ Ορθοδοξίασ, οι οποίεσ λειτουργούν σε ένα προδικαιικό στάδιο ωσ υπερ-θετικέσ παράµετροι του ισχύοντοσ νοµοθετικού πλαισίου δεν είναι τυχαία.
Συνδέεται άµεσα µε ένα κείµενο, που κατά τη γνώµη µου, εκτιµάται ωσ
σηµαντικό στοιχείο πρόβλεψησ του µέλλοντοσ του µαθήµατοσ στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα απόσπασµα τησ επιστολήσ τησ Θεολογικήσ Σχολήσ Αθηνών προσ τον Υπουργό Παιδείασ (αριθµ. πρωτ. 70/2008), η
οποία συντάχθηκε µε αφορµή τα γεγονότα των τριών Εγκυκλίων του καλοκαιριού του 2008. Η Γενική Συνέλευση τησ Σχολήσ σηµειώνει και για
τισ δύο Θεολογικέσ Σχολέσ στην Ελλάδα ότι «παρέχουν δια των προγραµµάτων σπουδών όλα τα εφόδια στουσ αποφοίτουσ τουσ για να διδάξουν το µάθηµα των Θρησκευτικών µε βάση το Ορθόδοξο περιεχόµενό του, αλλά ταυτόχρονα µε υπεύθυνη και αντικειµενική στάση, σεβασµό και ανεκτικότητα προσ τισ µεγάλεσ θρησκευτικέσ παραδόσεισ των
άλλων λαών, οι οποίεσ ήδη κατά τα ισχύοντα αναλυτικά προγράµµατα

39. Βλ. σύντοµη ιστορική επισκόπηση των σχέσεων στο ΣΠ. ΤΡΩΙΑΝΟΥ - Γ. ΠΟΥΛΗ, Εκκλησιαστικό ∆ίκαιο, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή 20032, σελ. 53-185.
40. Βλ. Κ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ, «Η στάση των Ορθοδόξων έναντι των ετεροθρήσκων κατά τον
Ευγένιο Βούλγαρη», στο Η Θρησκευτική αγωγή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, Προβληµατισµοί και Προοπτικέσ, σελ. 53-66.
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διδάσκονται στη δευτεροβάθµια κυρίωσ εκπαίδευση σε γνωστικό και
παιδαγωγικό επίπεδο».
Η επιστολή σε άλλο σηµείο αφήνει να διαφανεί το πνεύµα που επικρατεί στη Θεολογική Σχολή Αθηνών ωσ προσ την αναγκαιότητα, ποιότητα και σκοποθεσία του µαθήµατοσ των Θρησκευτικών επισηµαίνοντασ
ότι «στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγµατικότητα του δυτικού κόσµου,
όπου οι πολιτικέσ και οι διαπολιστισµικέσ προκλήσεισ και οι διαθρησκειακέσ επαφέσ, αλλά και οι συγκρούσεισ σε επίπεδο επιµέρουσ κοινωνικών οµάδων είναι περισσότερο έντονεσ από ποτέ, οι αξίεσ πρέπει να
επανατοποθετηθούν στο επίκεντρο τησ Παιδείασ προκειµένου: α) να
λειτουργήσουν εξισορροπητικά στην αλµατώδη ανάπτυξη τησ τεχνολογικήσ προόδου και τησ αποθέωσησ του οικονοµικού κέρδουσ εισ βάροσ
των ανθρωπιστικών ιδεωδών, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνοσ διάπλασησ
ατόµων που να ενδιαφέρονται µόνο για την ανάπτυξη ορισµένων δεξιοτήτων τουσ και όχι για τη δηµιουργία µιασ ελεύθερησ και ολοκληρωµένησ προσωπικότητασ, όπωσ απαιτεί το ελληνικό Σύνταγµα αλλά και όλα
τα Συντάγµατα των δηµοκρατικών Κρατών, β) να καλλιεργηθεί ακόµη
περισσότερο στη νεολαία και τον κοινωνικό ιστό το πνεύµα τησ ανεκτικότητασ, του σεβασµού απέναντι στο διαφορετικό, τησ υπεράσπισησ των
δικαιωµάτων των αδυνάτων και των ολίγων, αξίεσ που κατά βάση ο Χριστιανισµόσ έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα δια του ευαγγελισµού τησ
εν Χριστώ αγάπησ, γ) να αντιµετωπιστούν αρνητικέσ επιπτώσεισ τησ παγκοσµιοποίησησ όπωσ, η ηθική σχετικοκρατία, ο θρησκευτικόσ συγκρητισµόσ, ο αντιδραστικόσ φονταµενταλισµόσ και να ενισχυθούν οι θετικέσ
παράµετροι του παγκόσµιου αυτού φαινοµένου, όπωσ η διάθεση επικράτησησ τησ ειρήνησ, τησ αλληλεγγύησ και τησ συνεργασίασ των λαών.
[...] Η αναβάθµιση, ο εµπλουτισµόσ και η πλήρησ αξιοποίηση του µαθήµατοσ των Θρησκευτικών στισ σχολικέσ µονάδεσ καθώσ και η τοποθέτηση θεολόγων καθηγητών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση θα προσφέρει
υπολογίσιµο κοινωνικό και µορφωτικό όφελοσ, καθώσ θα ενισχύσει την
άµεση σύνδεση του ελληνικού Πανεπιστηµίου µε την αγορά εργασίασ
και την κοινωνία γενικότερα, θα αυξήσει την απορροφητικότητα των
αποφοίτων των Θεολογικών Σχολών στα δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία µε
ταυτόχρονη µείωση τησ ανεργίασ των νέων θεολόγων επιστηµόνων και
θα αποτελεί εγγύηση για µια υπεύθυνη και νηφάλια θρησκευτική αγωγή
που θα λειτουργεί ωσ ανασταλτικό µέσο στη µισαλλοδοξία, στον θρησκευτικό φανατισµό, στην κοινωνική αδικία και κάθε είδουσ διαχωρισµό,
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επιθετικότητα, βία ή άλλο εµπόδιο στην επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων και των επιµέρουσ κοινωνικών οµάδων»41.
Το κείµενο αυτό µεταδίδει ένα αισιόδοξο µήνυµα. Η ελληνική ακαδηµαϊκή θεολογία όχι απλώσ παρακολουθεί αλλά, ωσ οφείλει, έχει
αναλάβει ένα συνειδητό και σηµαίνοντα ρόλο στην έρευνα, στον προβληµατισµό και στην αναζήτηση λύσεων απέναντι στο ζήτηµα τησ
πολυπολιτισµικότητασ, τησ παγκοσµιοποίησησ και του υπερτροφικού
υλοκρατικού τεχνολογισµού σε βάροσ των αξιών, τησ κοινωνικήσ ηθικήσ
και του ανθρώπινου πνεύµατοσ. Ακόµη πιο αισιόδοξο είναι το γεγονόσ
ότι αν µελετήσει κανείσ τα ανάλογα κείµενα του «Παιδαγωγικού Ινστιτούτου»42 και τησ «Πανελλήνιασ Ένωσησ Θεολόγων»43, που επίσησ εκδόθηκαν εκείνη την περίοδο ωσ απάντηση και εξ αφορµήσ των τριών
Εγκυκλίων του ΥΠΕΠΘ, θα διαπιστώσει σύγκληση απόψεων, τόσο επί
του άκαιρου και άστοχου αυτήσ τησ κυβερνητικήσ πρωτοβουλίασ, όσο
και επί τησ δέουσασ σκοποθεσίασ τησ σχολικήσ θρησκευτικήσ αγωγήσ.
∆εν θα πρέπει να χαθεί, κατά τη γνώµη µου, η ευκαιρία να λειτουργήσει αυτή η διαπίστωση ωσ έναυσµα για την αρχή µιασ νέασ περιόδου
διαλόγου και συνεργασίασ των ανωτέρω φορέων µε στόχο τη συγκρότηση µιασ κοινήσ κατά βάση θεολογικήσ-παιδαγωγικήσ πρότασησ προσ τουσ
λοιπούσ µορφωτικούσ, νοµικούσ, θρησκευτικούσ και πολιτικούσ φορείσ
τησ χώρασ, µε τελικό στόχο την όσο το δυνατόν ευρύτερη κοινωνική συναίνεση σε όποια µελλοντική νοµοθετική µεταβολή.
Είναι γεγονόσ ότι το σχολείο είναι χώροσ προετοιµασίασ για την έξοδο
προσ την κοινωνία. Η ιδέα του θρησκευτικού αποχρωµατισµού του είναι
σύµφυτη µε το ατοµοκρατικό πνεύµα τησ αποστασιοποίησησ του αυριανού πολίτη από τισ ρεαλιστικέσ κοινωνικέσ συνθήκεσ και οδηγεί σε µια
σχετικοκρατική αντίληψη περί ηθικήσ. Η δηµιουργία υπεύθυνων πολιτών
προϋποθέτει τη γνώση που βασίζεται στο προσωπικό – υπαρξιακό βίωµα, καθώσ και στην κατανόηση των αναγκών επικοινωνίασ και, γιατί όχι,
των πλεονεκτηµάτων που προκύπτουν από τη συν–ύπαρξη µε συµπολί-

41. To πλήρεσ κείµενο βλ. στο \∂ÎÎÏËÛ›· ¶∂ã (2008) 702-705.
42. Υπόµνηµα προσ τον Υπουργό Παιδείασ. Ανακτήθηκε 23-9-2008 από http:
//www.dide.ach.sch.gr/thriskeftika/news/Ypomnhma4_9_2008.doc
43. ∆ελτίο Τύπου ΠΕΘ µε αριθµ. πρωτ. 144/2-9-2008. Ανακτήθηκε 23-9-2008 από
http://www.zoiforos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid
=118
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τεσ που βιώνουν διαφορετικά το θρησκευτικό φαινόµενο. Είναι εύκολο
να προτείνει κανείσ τον εξοβελισµό του σταθερού περιγράµµατοσ τησ
θρησκευτικήσ πίστησ από τα σχολεία. ∆ύσκολο όµωσ να αντιπροτείνει ένα λειτουργικό ισοδύναµο αντιπροσωπευτικό του ενιαίου αξιακού µοντέλο τησ κοινωνίασ, το οποίο να λειτουργεί ανασχετικά στισ σύγχρονεσ εκδηλώσεισ τησ παθολογίασ του, όπωσ την δεισιδαιµονία, την αντίληψη τησ
µεταφυσικήσ εµπειρίασ ωσ καταναλωτικού αγαθού που υποπίπτει στουσ
νόµουσ τησ προσφοράσ και τησ ζήτησησ ή τον µηδενισµό.
Ο Αδαµάντιοσ Κοραήσ στην Αδελφική ∆ιδασκαλία υπογραµµίζει:
«≠√ÛÙÈ˜ ÌÂÙa ÚÔÛÔ¯É˜ àÓ·ÁÓÒÛÂÈ Ùe ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔÓ, Ùd˜ ¶Ú¿ÍÂÈ˜ Î·d Ùa˜
\∂ÈÛÙÔÏ¿˜ ı¤ÏÂÈ ·ÓÙ·¯ÔÜ Â≈ÚFË Ì›·Ó ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎcÓ åÛÔÓÔÌ›·Ó, Ì›·Ó âÏÂ˘ıÂÚ›·Ó ÊÚfiÓÈÌÔÓ, ÂÚÈˆÚÈÛÌ¤ÓËÓ Âå˜ ÌfiÓÔ˘˜ ÙÔf˜ ÓfiÌÔ˘˜. “√éÎ öÓÈ
\πÔ˘‰·ÖÔ˜, Ôé‰b ≠∂ÏÏËÓ, ÔéÎ öÓÈ ‰ÔÜÏÔ˜ Ôé‰b âÏÂ‡ıÂÚÔ˜, Ôé öÓÈ ôÚÛÂÓ Î·d
ıÉÏ˘. ¶¿ÓÙÂ˜ ÁaÚ ñÌÂÖ˜ Âr˜ âÛÙb âÓ ÃÚÈÛÙˇá” (°·Ï. 3,28). ∫·d ‚¤‚·È· iÓ
ï ÛÎÔe˜ Î·d Ùe Ù¤ÏÔ˜ ÙÉ˜ ‰È‰·¯É˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ qÙ·Ó ì ‚ÂÏÙ›ˆÛÈ˜ ÙÉ˜
àÓıÚÒÈÓË˜ „˘¯É˜, á˜ ä‰‡Ó·ÙÔ Óa Ú¿ÍFË ÙcÓ àÚÂÙcÓ ï ôÓıÚˆÔ˜, iÓ
‰bÓ qÙÔÓ âÏÂ‡ıÂÚÔ˜;»44.
Το ιδεώδεσ τησ ελληνοχριστιανικήσ παιδείασ δεν ταυτίζεται µε την καθοδήγηση των νέων Ελλήνων σε µια εθνοφυλετική εκδοχή τησ Ορθοδοξίασ. Τα χριστιανικά ιδεώδη δείχνουν στον άνθρωπο τον δρόµο για την
έξοδο προσ την ελευθερία τησ ζωήσ, τησ γνώσησ και του πνεύµατοσ, µέσα από την αγάπη όχι µόνο προσ τον αλλόθρησκο και αλλοεθνή αλλά
τον ίδιο τον εχθρό. Από την άλλη πλευρά, το ιδανικό τησ καταργήσεωσ
των συλλογικών διακρίσεων εισ βάροσ των µειονοτήτων δεν επαγγέλλεται την κατάργηση του κοινωνικού αγαθού τησ σχολικήσ θρησκευτικήσ αγωγήσ τησ πλειοψηφίασ, αλλά την ανάγκη παροχήσ τησ ανάλογησ αγωγήσ και στα µέλη τησ κοινωνίασ που ανήκουν σε θρησκευτικέσ µειονότητεσ. Η περίπτωση τησ ολοσχερούσ κατάργησησ του µαθήµατοσ των Θρησκευτικών προϋποθέτει την αποδοχή µιασ ισοπεδωτικήσ λογικήσ, κατά
την οποία, η κοινωνική ισότητα, όταν αυτή δοκιµάζεται ωσ προσ τη δυνατότητα απόκτησησ ενόσ παρεχόµενου µόνο σε µια µερίδα του πληθυσµού µορφωτικού αγαθού, µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από την κα-

44. Ο Αδαµάντιοσ Κοραήσ δηµοσίευσε την Αδελφική ∆ιδασκαλία στο Παρίσι το 1798.
Βλ. Α. ΚΟΡΑΗ, \∞‰ÂÏÊÈÎc ¢È‰·ÛÎ·Ï›·. ¶Úe˜ ÙÔf˜ ÂñÚÈÛÎÔÌ¤ÓÔ˘˜ Î·Ùa ¿Û·Ó ÙcÓ \√ıˆÌ·ÓÈÎcÓ \∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·Ó °Ú·ÈÎÔ‡˜, âÈÌ. °. µ·Ï¤Ù·, âÎ‰. ¶ËÁ‹, \∞ı‹Ó· 1949.
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θολική απόσυρσή του. Ένα τέτοιο δόγµα δεν συµβάλλει στην πρόοδο
και στη γενική ευηµερία και επιφέρει ισχυρό πλήγµα στον αξιακό κώδικα τησ Ευρωπαϊκήσ κοινωνίασ. Σύµφωνα µε αυτόν, η ισότητα στην εκπαίδευση και στην αγωγή πρέπει πάντα να επιδιώκεται µέσα από την
αύξηση και όχι τον περιορισµό των δυνατοτήτων παροχήσ µορφωτικών
αγαθών, µέσα από την πλήρωση και όχι τη γενίκευση των ελλειµµάτων,
ασχέτωσ αν το έλλειµµα υφίσταται στουσ πολλούσ ή στουσ λίγουσ. Η αποφυγή των διακρίσεων εισ βάροσ των ολίγων θα µπορούσε να επιτευχθεί µε την παροχή και σε αυτούσ τησ σχολικήσ θρησκευτικήσ αγωγήσ
που επιθυµούν, και µε την παράλληλη έµφαση στη –χριστιανικήσ προελεύσεωσ– διδασκαλία περί απαξιώσεωσ κάθε µορφήσ ρατσισµού, θρησκευτικού ή κοινωνικού διαχωρισµού. Μία τέτοια θεώρηση στοχεύει όχι
απλώσ στην κάλυψη των αναγκών θρησκευτικήσ αγωγήσ σε όλο τον πληθυσµό, αλλά στη δηµιουργία σχολείων πνευµατικήσ αφθονίασ και µορφωτικού πλεονάσµατοσ
Οµολογουµένωσ, έχει ήδη επισηµανθεί ο κίνδυνοσ θρησκευτικήσ οµοσπονδοποίησησ του σχολείου, στην περίπτωση παροχήσ στην ίδια σχολική µονάδα διαφόρων οµολογιακών µαθηµάτων που θα προσφέρονται σε
ισάριθµεσ οµάδεσ µαθητών ιδίου θρησκεύµατοσ45. Η επισήµανση αυτή
έχει ιδιαίτερη αξία στον επιστηµονικό και πολιτικό διάλογο για το ζήτηµα του περιεχοµένου του µαθήµατοσ. Η εφαρµογή ενόσ πλουραλιστικού
- οµολογιακού µοντέλου σχολικήσ θρησκευτικήσ αγωγήσ, θα πρέπει να
συνοδεύεται από τισ απαιτούµενεσ παιδαγωγικέσ παρεµβάσεισ και πρακτικέσ σε επίπεδο σχολικήσ εκπαίδευσησ, αλλά και από την πρόοδο ανάλογων κοινωνικών διεργασιών που ενισχύουν την έννοια τησ ανεκτικότητασ προσ την θρησκευτική ετερότητα στη συνείδηση του γενικού πληθυσµού. Το αποτέλεσµα των ανωτέρω παρεµβάσεων και διεργασιών θα
πρέπει να εξασφαλίζει τη συνοχή τησ µαθητικήσ κοινότητασ και τον εξοβελισµό τησ θρησκευτικήσ ετερότητασ ωσ αποκλειστικού κριτηρίου συσσωµάτωσησ των µαθητών σε µικρότερεσ οµάδεσ φιλίασ ή συνεργασίασ,
για να είναι εφαρµόσιµο το µοντέλο αυτό στην ελληνική πραγµατικότητα. Ποιέσ µπορούν να είναι αυτέσ οι πρακτικέσ και παρεµβάσεισ αποτελεί θέµα µιασ ευρύτατησ συζήτησησ, η οποία δεν έχει ακόµη προοδεύ-

45. Βλ. ΣΤ. ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ,, «∆e Ì¿ıËÌ· ÙáÓ £ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎáÓ Î·d Ùe ˙‹ÙËÌ· ÙÉ˜ à·ÏÏ·ÁÉ˜», \∂ÎÎÏËÛ›· ¶∂ã (2008), σελ. 706-713, εδώ: σελ. 710.
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σει στην Ελλάδα, επειδή πολλοί παιδαγωγοί –δάσκαλοι και θεολόγοι–,
διανοούµενοι, πολιτικοί και νοµικοί, δεν συµφωνούν ωσ προσ την αναγκαιότητά τησ. Ορισµένοι τάσσονται υπέρ του θρησκειολογικού µαθήµατοσ που θα µπορεί να διδαχθεί σε όλα τα παιδιά, εγκαταλείποντασ
την προβολή ενόσ αποκλειστικού τρόπου σωτηρίασ, άλλοι επιµένουν στη
διατήρηση ενόσ σταθερού κορµού βασιζόµενου στην ορθόδοξη σωτηριολογία επί τησ οποίασ θα αναπτύσσεται η όποια διαλεκτική µε τα άλλα
δόγµατα και θρησκείεσ. Οι ενδιάµεσεσ µεταξύ αυτών των δύο τάσεων
επιµέρουσ θέσεισ τόσο επί ποιοτικού όσο και επί ποσοτικού κριτηρίου
του περιεχοµένου του µαθήµατοσ είναι πολλέσ. Η πολυφωνία στην προκειµένη περίπτωση λειτουργεί µάλλον ωσ βαβυλωνία, όπου διατυπώσεισ
και λέξεισ όπωσ «κατήχηση», «οµολογιακή διδασκαλία», «ανοικτή θεµατολογία», «διαλεκτική δοµή» ή «κριτική θεώρηση» του περιεχοµένου
του µαθήµατοσ λαµβάνουν διαφορετική σηµασιολογική χροιά αναλόγωσ
τον χρήστη τουσ και λειτουργούν ωσ επιχειρήµατα άλλοτε υπέρ και άλλοτε κατά τησ µιασ ή τησ άλλησ τάσησ. Αν, όµωσ, δεν κατορθωθεί ο ειλικρινήσ και γόνιµοσ διάλογοσ, χωρίσ προκαταλήψεισ και φρονηµατικούσ
ιδεασµούσ, δεν υπάρχει καµιά προοπτική επιτυχούσ εφαρµογήσ του
πλουραλιστικού - οµολογιακού µοντέλου σχολικήσ θρησκευτικήσ αγωγήσ
στην Ελλάδα, διότι ο κίνδυνοσ τησ θρησκευτικήσ οµοσπονδοποίησησ θα
εξακολουθεί να υφίσταται.
Από την άλλη πλευρά ένασ εσπευσµένοσ και πρόχειροσ σχεδιασµόσ
εισαγωγήσ του θρησκειολογικού υποχρεωτικού µαθήµατοσ στα σχολεία,
ενέχει τον κίνδυνο τησ διαµόρφωσησ πολιτών µε συγκεχυµένεσ αντιλήψεισ περί το θείο, και τησ µακροπρόθεσµησ διολίσθησησ τησ κοινωνίασ
στον θρησκευτικό συγκρητισµό και την σχετικοκρατία. Kατά τον π. Γεώργιο Μεταλληνό, η προτεινόµενη, έντονα µάλιστα, θρησκειολογική µετασκευή του µαθήµατοσ λησµονεί την θεµελιώδη επιστηµονική αρχή ότι
η κατανόηση τησ ετερότητασ προϋποθέτει καλή γνώση του ίδιου και οικείου, µε βάση την αριστοτελική θεµελίωση τησ γνωσιολογίασ στισ αρχέσ
τησ οµοιότητασ και τησ αντίθεσησ - διαφοράσ46.
Οι παραδοσιακέσ µεγάλεσ θρησκείεσ λειτουργούν ωσ αρχετυπικά
µοντέλα και συστήµατα αξιών δοκιµασµένα στο χρόνο και ικανά να συ-

46. Βλ. Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, «Το µάθηµα των Θρησκευτικών η ουσία και η εθνική σηµασία του» Ανακτήθηκε 4-4-2008 από http://thriskeftika.blogspot.com/2009/02/
blog-post_7358.html.
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ντηρήσουν την πνευµατικότητα των ανθρωπίνων κοινωνιών. Τυχόν αποδόµησή τουσ θα ενισχύσει το σχετικά καινοφανέσ φαινόµενο τησ «ατοµικήσ θρησκείασ» και των «κλειστών οµάδων» ή «αιρέσεων», των οποίων η αναπτυσσόµενη κοινωνική παθολογία θα έχει απρόβλεπτεσ συνέπειεσ στο µέλλον. Για να αποφευχθεί αυτόσ ο κίνδυνοσ θα πρέπει να λάβει χώρα ένασ υπεύθυνοσ σχεδιασµόσ του µαθήµατοσ, όπου τα δογµατικά όρια µεταξύ των θρησκειών θα είναι σαφή και το κοινόν ή ετεροειδέσ
αυτών θα περιγράφεται σε άλλα πεδία, όπωσ αυτό τησ αξιολογίασ, τησ
ατοµικήσ ή κοινωνικήσ ηθικήσ, τησ πολιτιστικήσ ταυτότητασ. Και σε αυτή την περίπτωση, όµωσ, ο δρόµοσ για το εφικτό µιασ αµιγώσ θρησκειολογικήσ εκπαίδευσησ στην ελληνική πραγµατικότητα είναι µακρύσ.
Απαιτείται µακρόπνοοσ σχεδιασµόσ, κυρίωσ, για την κατάρτιση των παιδαγωγών που θα αναλάβουν αυτό το έργο. Θα καλούνται να τηρούν ίσεσ
αποστάσεισ από τισ θρησκείεσ και να αντιµετωπίζουν ικανοποιητικά τισ
κριτικέσ παρατηρήσεισ, ενστάσεισ ή απορίεσ των µαθητών χωρίσ (;) υποκειµενικέσ αξιολογικέσ κρίσεισ. Πέραν των ανωτέρω δυσκολιών, φαίνεται
πολύ περιορισµένη η ψυχολογική ετοιµότητα του µεγαλύτερου µέρουσ
τησ ελληνικήσ κοινωνίασ να αποδεχτεί το θρησκειολογικό µοντέλο.
Μεταξύ του οµολογιακού και του θρησκειολογικού µαθήµατοσ τοποθετούνται και άλλεσ ενδιάµεσεσ απόψεισ που δίδουν το προβάδισµα
στην Ορθοδοξία είτε ωσ προσ τον όγκο τησ διδακτέασ ύλησ, είτε ωσ προσ
την αντιµετώπισή τησ ωσ βάση διαλόγου µε τα άλλα θρησκεύµατα. ∆εν
λείπουν και προβληµατισµοί σε σχέση µε τον τρόπο πραγµάτωσησ αυτού του διαλόγου στο πλαίσιο τησ αγωγήσ, µε τήν παρατήρηση ότι η Ορθοδοξία βρίσκεται στον αντίποδα τησ µεταφυσικήσ, κάνει διάκριση µεταξύ κτιστού και ακτίστου και υπερβαίνει τη στείρα νοησιαρχική γνωσιολογία, καθώσ δεν ερµηνεύει απλώσ τον κόσµο και τον άνθρωπο αλλά
επιδιώκει την ανακαίνιση και τον φωτισµό του47. Ο δε προβληµατισµόσ
αυτόσ δεν έχει θεωρητικό περιεχόµενο αλλά συνδέεται µε το γενικότερο
ερώτηµα κατά ποσόν ο άνθρωποσ µέσω γνωστικών και νοητικών διεργασιών µπορεί να κατορθώσει να σέβεται και να αγαπά τον άλλον, σκοπο-

47. Βλ. ΑΘ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙ∆Η, Μεταµοντέρνο και ορθόδοξη χριστιανική αγωγή. Ένασ διάλογοσ µε τουσ Jean - Franaçois Lyotard, Wofgang Welsch και Gianni Vatimo, εκδ. Αφοί
Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 163.
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θεσίεσ που κανείσ δεν αρνείται ότι εµπίπτουν στου στόχουσ τησ θρησκευτικήσ αγωγήσ48.
Στη σύγχρονη πραγµατικότητα η πλέον ρεαλιστική βάση τησ σχολικήσ θρησκευτικήσ αγωγήσ είναι αυτή τησ θεολογίασ τησ ετερότητασ, η
οποία «δεν θα έχει τίποτε κοινό µε το πνεύµα του συγκρητισµού», αλλά θα αποδέχεται τον πλουραλισµό και την ετερότητα των άλλων χωρίσ
να «υποτιµά, συµβιβάζει, πολύ δε περισσότερο εγκαταλείπει την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία και ετερότητα»49. ∆εν πρέπει να λησµονείται ότι,
όπωσ όλα τα ανάλογα προβλήµατα, το ζήτηµα τησ διαµόρφωσησ ακόµη και αυτό τησ υπάρξεωσ του µαθήµατοσ των Θρησκευτικών ερείδεται
στην αρχή τησ ωρίµανσησ των κοινωνικών συνθηκών και τησ µέσησ κοινήσ αντίληψησ περί του πρακτέου. Οι κοινωνικέσ ανάγκεσ προκαλούν
την εξέλιξη στουσ νοµικούσ θεσµούσ, διαφορετικά η παιδαγωγική λειτουργία του νόµου επί των κοινωνιών είτε καταντά στείρα, είτε προκαλεί
κοινωνικέσ συγκρούσεισ. Η Παιδεία είναι ο καθρέφτησ κάθε Πολιτισµού.
Η όποια εξέλιξη στην εκπαιδευτική πολιτική µίασ ευνοµούµενησ χώρασ
οφείλει να ανταποκρίνεται στον κοινωνικό πολιτισµό τησ και να τον ενισχύει. Συνεπώσ, θα πρέπει να λαµβάνει χώρα όσο το δυνατόν πιο συναινετικά και χωρίσ να προκαλεί έντονα συγκρουσιακά φαινόµενα στον
γενικό πληθυσµό. Προτείνουµε µια νηφάλια τοποθέτηση απέναντι σε
κάθε νέα πρόκληση των καιρών, χωρίσ φόβο προσ το καινούργιο, αλλά
και χωρίσ σπουδή για υιοθέτηση του αδοκίµαστου και ξένου στα ελληνικά δεδοµένα. Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει χρεία ριζικήσ αναδόµησησ τησ
θεολογικήσ πλατφόρµασ του µαθήµατοσ των Θρησκευτικών, αφενόσ διότι η πλειοψηφία των µαθητών εξακολουθεί να ανήκει στο ορθόδοξο δόγµα, και αφετέρου επειδή η χριστιανική περί αγάπησ διδασκαλία προσφέρεται για την καλλιέργεια τησ ανεκτικότητασ και τησ κοινωνικήσ αλληλεγγύησ50, δύο πράγµατι επιτακτικέσ ανάγκεσ των καιρών µασ. Ήδη
κάποια νοµοθετικά βήµατα επί τησ πολυπολιτισµικήσ εκπαίδευσησ
έχουν λάβει χώρα και έχουν τύχει γενικήσ αποδοχήσ. Τυχόν, όµωσ, κυβερνητική σπουδή για νοµοθετικέσ µεταβολέσ στη σχολική θρησκευτική

48. Ό.π. , σελ. 162.
49. ΣΤ. ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, «Η θεολογία τησ ετερότητασ και το θρησκευτικό µάθηµα στην
Ελλάδα. ∆ιαπολιτισµικέσ δυνατότητεσ και προοπτικέσ».
50. Βλ. ∆. ΛΑΠΠΑ, ¢È·ÏÔÁÈÎ‹ âÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·› ·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ àÁ¿Ë ÛÙfi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û¯ÔÏÂÖÔ, âÎ‰. ¶Ô˘ÚÓ·ÚÄ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2007.
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εκπαίδευση που δεν θα υλοποιηθούν µε κοινωνική συναίνεση, αλλά θα
ικανοποιούν µονοµερώσ τισ εκάστοτε προσκαίρωσ επικρατούσεσ γνώµεσ
πολιτικών ή επιστηµονικών οµάδων δεν αποτελεί υπεύθυνη στάση απέναντι στο πρόβληµα. Μάλλον, ακυρώνει αυτή καθαυτή τη σκοποθεσία
τησ θρησκευτικήσ αγωγήσ, η οποία στην κορωνίδα των αξιών τησ οφείλει
να τοποθετεί τον σεβασµό στο ανθρώπινο πρόσωπο, και κατ’ επέκταση
τη διατήρηση τησ αυτοσυνειδησίασ τησ ταυτότητασ του ωσ ατόµου αλλά
και ωσ µέλουσ ενόσ συγκεκριµένου κοινωνικού συνόλου.

