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Δπραξηζηίεο
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ θαζεγήηξηα Κπξία Μαπξνκνχζηαθνπ Ήβε θπξίσο γηα ηελ
εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαηά ηελ αλάζεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα ηελ γηα ηελ
πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζή ηεο, γηα ηελ επίιπζε δηάθνξσλ ζεκάησλ.
Δπίζεο, ζα ήζεια λα απεπζχλσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, ζηνπο ιαηξεκέλνπο κνπ
γνλείο πνπ ζηήξημαλ θαη ζπλερίδνπλ λα ζηεξίδνπλ ηηο ζπνπδέο κνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο,
θξνληίδνληαο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή κφξθσζε κνπ, αιιά θαη ζηα αδέξθηα κνπ πνπ ειπίδνπλ θαη
εχρνληαη θάπνηα ζηηγκή λα κε δνχλε λα πξαγκαηνπνηψ ηα φλεηξά κνπ δηαγξάθνληαο κία ιακπξή
θαξηέξα.

2

Πεξηερόκελα

ζει.

Πεξίιεςε…………………………………………………………………………………………………….5
Δηζαγσγή……………………………………………………………………………………………………7
Πξώην Κεθάιαην……………………………………………………………………………..………………
Η θρηζκευηική ελευθερία…………………………………………………………………………………..
1.1.Έλλνηα ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο- θνξείο θαη απνδέθηεο……………………………………...8
1.2.1.Η ζπληαγκαηηθή θαηνρύξσζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο……………………................9
1.2.2.Δπηθξαηνύζα ζξεζθεία……………………………………………………………….…………..11
1.3.1.Η επξσπατθή θαηνρύξσζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο…………………….……………13
1.3.2.Η δηεζλήο θαηνρύξσζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο……………………………………...16
1.4.Η ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε………………………………………………………………………….19
1.5.Η ζξεζθεπηηθή ιαηξεία…………………………………………………………………….………..24
1.6.Ο πξνζειπηηζκόο θαη ε απαγόξεπζή ηνπ…………………………………………….…………27
1.7.Ννκνινγηαθή πξνζέγγηζε ηνπ εηδηθόηεξνπ δεηήκαηνο ηεο αλαγξαθήο ηνπ ζξεζθεύκαηνο
ζηα δειηία ηαπηόηεηαο……………………………………………………………………………….…..31
Γεύηεξν Κεθάιαην…………………………………………………………………………………………...
Το μάθημα ηων Θρηζκευηικών ζηην Πρωηοβάθμια και Μέζη Εκπαίδευζη…………...................
2.1.Ιζηνξηθή αλαδξνκή……………………………………………………………………………………..
2.1.1. Η γέλλεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε δηακόξθσζε
απηνύ κε βάζεη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο……………………………………………33
2.1.2. Ο γεληθόο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο σο πιαίζην έληαμεο ηνπ καζήκαηνο ησλ
ζξεζθεπηηθώλ……………………………………………………………………………………………..35
2.1.3. Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ θαη ε έληαμή ηνπ ζηα σξνιόγηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα ηεο Βαζηθήο θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο……………………………………..............35
2.1.4. Η θπζηνγλσκία θαη νη γεληθόηεξνη ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ όπσο
έρνπλε δηακνξθσζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο……………………………………………………….38
2.1.5.
Οη εηδηθόηεξνη ζθνπνί θαη ην πεξηερόκελν ηεο ζξεζθεπηηθήο αγσγήο ζηελ
εθπαίδεπζε………………………………………………………………………………………………...39
3

2.2. πζηήκαηα δηδαζθαιίαο ησλ ζξεζθεπηηθώλ γεληθά θαη ην ηζρύνλ ζύζηεκα εηδηθά ζηελ
Διιάδα………………………………………………………………………………………………...……41
2.2.1.

πζηήκαηα

ζξεζθεπηηθήο

εθπαίδεπζεο

ζηνλ

Δπξσπατθό

ρώξν

θαη

ζηηο

ΗΠΑ………………………………………………………………………………………………………....43
2.2.2. πζηήκαηα ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα………………………………….…..45
2.2.2.1. Σν κνλνθσληθό – θαηερεηηθό ζύζηεκα (νκνινγηαθόο ραξαθηήξαο ΜηΘ)………….…45
2.2.2.2. Σν ζξεζθεηνινγηθό ζύζηεκα (ζξεζθεηνινγηθόο ραξαθηήξαο ΜηΘ)…………….……...46
2.2.2.3. Η πξναηξεηηθόηεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ ζηελ

εθπαίδεπζε σο

αλεπηθύιαθην δηθαίσκα………………………………………………………………………...……….49
2.3. Σν δηθαίσκα εμαίξεζεο από ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ…………………………………52
2.4. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο…………………...………56
2.5.

Ννκνινγηαθά

παξαδείγκαηα

γηα

ηελ

ζξεζθεπηηθή

ειεπζεξία

ζηελ

εθπαίδεπζε………………………………………………………………………………….……….........61
Σειηθέο ζθέςεηο…………………………………………………………………………………..............66
Βηβιηνγξαθία……………………………………………………………………………………..............68

4

Πεξίιεςε
Ξεθηλψληαο κε κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη
πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν απηήο, αλαιχεηαη εθηελψο ηφζν ε δηεζλήο,
φζν θαη ε εζληθή θαηνρχξσζε ηνπ. Ζ ζεκειίσζή ηνπ είλαη επηηαθηηθή θαη ε λνκνινγία πεξί
απηνχ πινχζηα. Γίλεηαη ζαθέο πσο ην δηθαίσκα ηνπ άξζξνπ 13 πλη. δηαθξίλεηαη ζε δχν
επηκέξνπο ζεκαληηθά δηθαηψκαηα, εθείλν ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλεηδήζεσο απφ ηελ κία, θαη
εθείλν ηεο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο απφ ηελ άιιε. Αθνχ παξνπζηαζζνχλ νη πηπρέο ηεο
ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ε ζπνπδαηφηεηά ηνπο, αθνινπζεί ε αλαθνξά ησλ
πεξηνξηζκψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο πνπ ην ίδην ην χληαγκα
επηηάζζεη. Έλαο απφ απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο, απηφο ηεο απαγφξεπζεο ηνπ
πξνζειπηηζκνχ,

ζα

αλαιπζεί

εθηελέζηεξα

ζε

μερσξηζηή

ελφηεηα,

ιφγσ

ησλ

ακθηζβεηήζεσλ πνπ επηθξαηνχλ γχξσ απφ ηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν πνπ ηνλ πξνζδηνξίδεη.
ην θιείζηκν ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο εξγαζίαο παξαηίζεηαη ην πψο

αληηκεησπίζζεθε

λνκνινγηαθά ην δήηεκα ηεο αλαγξαθήο ηνπ ζξεζθεχκαηνο ζηα δειηία ηαπηφηεηαο θαη ε
πιήξεο θαηάξγεζε απηήο, θαη απηφ γηαηί ζα ρξεζηκνπνηεζεί κε αλάινγε εθαξκνγή σο
πξφηαζε ζην δήηεκα ηεο αλαγξαθήο ηνπ ζξεζθεχκαηνο ζηα απνιπηήξηα ησλ καζεηψλ.
Σν δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αζρνιείηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ
καζήκαηνο

ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη κέζε εθπαίδεπζε, ζέηεη

πξνβιεκαηηζκνχο σο πξνο ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ δηδαζθαιίαο ηνπ ελ
ιφγσ καζήκαηνο, πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο απαιιαγήο ησλ καζεηψλ, ζέκα πνπ έρεη
έξζεη ζην πξνζθήλην κε ηε λέα ρηιηεηία. Ηζηνξηθά, ε νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο
επηρεηξήζεθε απφ ηηο πξψηεο θπβεξλήζεηο ηνπ Καπνδίζηξηα θαη έπεηηα ηνπ ζσλα πεξί
ηνλ 19ν αηψλα. Σν 1833 ν ζσλαο θαηά ηελ δηάζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ
ειιεληθψλ ζρνιείσλ βαζηθήο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο, αζρνιήζεθε θαη κε ηελ εηζαγσγή
καζεκάησλ ζε απηφ, κε ραξαθηήξα εζηθνπιαζηηθφ, πνξεπφκελν κε ηηο επηηαγέο ηεο
επνρήο ηνπ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο απφ ηφηε ππήξμε ε θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ ζηελ
επηινγή ελφο ηξφπνπ δσήο κε εζηθέο αξρέο θαη αμίεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο
Δθθιεζίαο θαη ησλ Παηέξσλ απηήο. Αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ καζήκαηνο έρνπλ επέιζεη ηφζν
ιφγσ ησλ ζπληαγκαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, φζν θαη ηεο αλάγθεο λα θαηαζηεί ην κάζεκα
απειεπζεξσκέλν θαη απαιιαγκέλν απφ θαηερεηηθά ζηεξεφηππα. Αλακθηζβήηεηα ν
ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο είλαη νκνινγηαθφο θαη, φπσο αλαιχεηαη θαη παξαθάησ, νη
επηθξηηέο απηνχ ηνπ ραξαθηήξα, φρη κφλν επηζπκνχλ ηνλ εμνβειηζκφ ηνπ θαη ηελ
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αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ έλα άιιν ζχζηεκα δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ,
αιιά ππεξηνλίδνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε πιήξνπο θαηάξγεζήο ηνπ απφ ην πξφγξακκα
ζπνπδψλ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ θαη νη ελέξγεηεο ηεο Πνιηηείαο σο έλα βήκα
πξνφδνπ αλαθνξηθά κε ην αλεπηθχιαθην δηθαίσκα απαιιαγήο ησλ καζεηψλ. Σα φζα
αλαθέξνληαη θαηαλνεηά ζα γίλνπλ θαη κε απφθαζε πνπ εμέδσζε ην δηνηθεηηθφ Δθεηείν
Υαλίσλ θαη ε νπνία απνηειεί άμηα αλαθνξάο.
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Πξόινγνο
Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα, κε ηηο πξνεθηάζεηο απηήο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη κέζε εθπαίδεπζε . Σν
κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζην ζρνιείν έρεη ακθηζβεηεζεί αξθεηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο
θαη έρεη δηράζεη σο πξνο ην αλ ζα έπξεπε λα πθίζηαηαη σο κάζεκα ηνπ θπξίνπ θνξκνχ ζηα
ειιεληθά ζρνιεία. Ο ιφγνο επηινγήο ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο επηρεηξεί ηνλ ζπγθεξαζκφ ησλ
θαηλνκεληθά αληηθαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο, εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 13 παξ.1 .
απφ ηε κία πιεπξά θαη ηνπ 16 παξ.2. απφ ηελ άιιε.
Καηά θαηξνχο ε ειιεληθή Πνιηηεία κε δηάθνξεο εγθπθιίνπο πνπ έρεη εθδψζεη, δίλεη δσή ζε
έλα απφ ηα πην ακθηιεγφκελα, ζα ραξαθηεξίδακε, δεηήκαηα ησλ εκεξψλ. Σν δήηεκα
απαιιαγήο ησλ καζεηψλ απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ απφ ην 2008 θαη κεηά έρεη
απαζρνιήζεη εληφλσο ηηο θπβεξλήζεηο, κε απνθνξχθσκα ηελ πξφζθαηε ,πξν εκεξψλ,
πξσηνβνπιία ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ
πξνζηαζία θαη ηε κε παξαβίαζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ
ηπγράλεη λα είλαη άζξεζθνη, εηεξφδνμνη ή εηεξφζξεζθνη. Πξνζπάζεηεο ινηπφλ έρνπλε γίλεη
απφ ηηο θπβεξλήζεηο , σζηφζν ακθηζβεηείηαη ε λνκηκφηεηα ησλ εγθπθιίσλ, νη νπνίεο αλ θαη
δελ ζηεξίδνληαλ ζε εμνπζηνδφηεζε λφκνπ, επηρεηξνχζαλ απζαίξεηα λα δψζνπλ ηέινο ζε
έλα ηφζν αθαλζψδεο δήηεκα. ην επίθαηξν δήηεκα ινηπφλ πνπ απαζρνιεί ηφζν ηε
λνκνινγία φζν θαη ηελ πνιηηηθή ζθελή, δίλεηαη κε ηελ παξνχζα έξεπλα θαη ηηο πξνζσπηθέο
απφςεηο ηνπ ζπγγξάθνληνο κία πηζαλή ιχζε ζε απηφ.
Πνηα ε θπζηνγλσκία θαη ν ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο ζήκεξα θαη πψο ζα έπξεπε λα
δηακνξθσζνχλε ζχκθσλα κε ηηο εμειίμεηο θαη ηηο αιιαγέο ηεο λέαο επνρήο; Με ην εξψηεκα
απηφ ζα αζρνιεζνχκε εθηελψο παξαθάησ.
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Μέξνο Πξώην: Η ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία……………………………………
1.1. Έλλνηα ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο- Φνξείο θαη απνδέθηεο
Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία απνηειεί έλα απφ ηα πξψηα αηνκηθά δηθαηψκαηα πνπ
δηεθδηθήζεθαλ ήδε απφ ηνλ 16ν αηψλα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν1. ηελ αξραηφηεηα πνπ ε
έλλνηα ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ήηαλ άγλσζηε, ε Αληηγφλε, ζην νκψλπκν έξγν ηνπ
νθνθιή, αληέηαμε ζηνλ Κξένληα, πνπ απνηεινχζε ηελ πξνζσπνπνίεζε ηεο θξαηηθήο
εμνπζίαο, ην ζξεζθεπηηθφ ηεο θαζήθνλ. χκθσλα κε ηνλ Αξηζηφβνπιν Μάλεζε, «ε
ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία απνηειεί αηνκηθφ δηθαίσκα πνπ ζεκειηψλεη αμίσζε απέλαληη ζηελ
θξαηηθή εμνπζία λα κελ επεκβαίλεη παξεκπνδίδνληαο ή επηβάιινληαο είηε ηε δηακφξθσζε
είηε ηελ εθδήισζε ζρεηηθψλ κε ηε ζξεζθεία ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ πεπνηζήζεσλ, είλαη δε
πξνέθηαζε ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο θαη, επίζεο κηα εηδηθφηεξε κνξθή ηεο ειεπζεξίαο
ηεο γλψκεο θαη ηεο ελ γέλεη πλεπκαηηθήο ειεπζεξίαο. Με απηήλ εμαζθαιίδεηαη εμάιινπ , ν
ζεβαζκφο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη γεληθφηεξα ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο (άξζξν 2
παξ.1 ) , θαζψο θαη ε ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο (άξζξν 5 παξ. 1)2».
Ωο πξνο ηε λνκηθή ηεο θχζε, ην ειιεληθφ χληαγκα θαηνρπξψλεη ηελ ζξεζθεπηηθή
ειεπζεξία σο αληηθεηκεληθφ θαλφλα δηθαίνπ θαη σο αηνκηθφ δηθαίσκα3. Με ηελ αληηθεηκεληθή
ηεο κνξθή, ππνζηεξίδεηαη απφ θάπνηνπο πσο ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ηαπηίδεηαη 4 κε ηελ
αλεμηζξεζθία, κε ηελ αξρή δειαδή φηη είλαη αλεθηή νπνηαδήπνηε πίζηε ζε νπνηνδήπνηε
δφγκα. Καηά άιιε άπνςε, νη δχν έλλνηεο ζαθψο δηαθξίλνληαη5, θαζψο ε αλεμηζξεζθία
ζεκαίλεη ηελ αλνρή ηεο Πνιηηείαο έλαληη ησλ ζξεζθεηψλ πνπ πξεζβεχνπλ νη πνιίηεο, ελψ ε
ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία είλαη έλα δηθαίσκα κε επξχηεξν θαη ζεηηθφ πεξηερφκελν, πνπ
παξέρεη αμίσζε έλαληη ηεο Πνιηηείαο λα δηαζθαιίδεη ηελ αλεκπφδηζηε δηακφξθσζε θαη
εθδήισζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλεηδήζεσο. Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία σο αηνκηθφ δηθαίσκα
1

Βι. Η. Κνληδάξε, Δγρεηξίδην Δθθιεζηαζηηθνύ Γηθαίνπ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή,
2000, ζει.4
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Βι. Αξ. Μάλεζε, Σπληαγκαηηθά Γηθαηώκαηα, α)Αηνκηθέο ειεπζεξίεο, Παλεπηζηεκηαθέο παξαδόζεηο,
Θεζζαινλίθε 1981, ζει.247επ.
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Βι. Α. Γεκεηξφπνπιν , ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΤΑ, Παξαδφζεηο πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ, ηφκνο
ΗΗΗ, Έθδνζε Η΄, Αζήλα, 2004, ζει.185
4
Ο θαζ. Α. Γεκεηξφπνπινο . ηαπηίδεη ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία κε ηελ αλεμηζξεζθεία
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Ο θαζ. Η. Κνληδάξεο δηαθξίλεη ηηο δχν έλλνηεο
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παξέρεη ζην άηνκν ηε λνκηθή δπλαηφηεηα λα πηζηεχεη θαη λα ιαηξεχεη νπνηνδήπνηε δφγκα,
πεξηιακβάλεη δειαδή ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλεηδήζεσο θαη ηελ ειεπζεξία ηεο
ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο6.
Φνξείο7 ηνπ δηθαηψκαηνο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο είλαη ηφζν νη Έιιελεο πνιίηεο φζν θαη
νη αιινδαπνί πνπ βξίζθνληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ζχκθσλα κε ην χληαγκα πνπ δελ
θάλεη θακία δηάθξηζε, θαη κάιηζηα αλεμαξηήησο ηνπ αλ νη ηειεπηαίνη βξίζθνληαη λνκίκσο ή
παξαλφκσο ζηελ ρψξα. Δπηπιένλ θαη ηα εθθιεζηαζηηθά λνκηθά πξφζσπα απνιακβάλνπλ
ηέηνηα δηθαηψκαηα θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο απηνδηνίθεζεο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε
ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο. Αληίζεηα, απνδέθηεο ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ
είλαη ε θξαηηθή εμνπζία πνπ νθείιεη λα πξνζηαηεχεη ηελ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία απφ ηπρφλ
πξνζβνιέο. Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία δελ κπνξεί λα δεζκεχεη ηνπο ίδηνπο ηνπο
ζξεζθεπηηθνχο νξγαληζκνχο8 ζηε ζρέζε ηνπο κε ην πξνζσπηθφ ηνπο, ην νπνίν πξέπεη λα
έρεη ηηο ίδηεο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο , αιιά θαη σο πξνο ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηνπο
ιεηηνπξγνχο ηνπο.
ηνπο ηδηψηεο δήηεκα πξνζηαζίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο αλαθχπηεη ηδίσο ζηε
ζρέζε εξγνδφηε-εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ
πξψηνπ. Απφ ην άξζξν 13 ηνπ πληάγκαηνο ζπλάγεηαη φηη ν εξγαδφκελνο κπνξεί λα
επηθαιεζηεί ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπ ζπλείδεζεο κε παξάιιειε αμηνπνίεζε
ηνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ απζαίξεησλ απνθάζεσλ ηνπ εξγνδφηε πνπ πξνζθέξεη ην άξζξν
281ΑΚ9.
1.2.1. Η ζπληαγκαηηθή θαηνρύξσζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο
ηνπο λεψηεξνπο ρξφλνπο ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία δηεθδηθήζεθε ζηελ Δπξψπε θπξίσο, κε
ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 16νπ αηψλα, σο αληίδξαζε ζηνλ εγεκφλα πνπ έσο ηφηε φξηδε ηελ
ζξεζθεία ησλ ππεθφσλ ηνπ. Σν πξψην ζπληαγκαηηθφ θείκελν κε ην νπνίν αλαγλσξίζζεθε
παλεγπξηθά ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία είλαη ε δηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ
(άξζξν 16) ηνπ 1776 (Bill of rights). Αξγφηεξα, ην 1791 , αθνινχζεζε ε πξψηε
ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο ησλ ΖΠΑ. ηελ Γαιιία, ε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
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7

9

Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε ηνπ 1789 αλαγλψξηζε ηελ αλεμηζξεζθία10. ζνλ αθνξά ηα
ππφινηπα επξσπατθά θξάηε, ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία αλαγλσξίζηεθε γηα πξψηε θνξά κε
ην χληαγκα ηνπ Βειγίνπ ην 1831 (άξζξν 14).
ηελ Διιάδα ηα δχν πξψηα πληάγκαηα, ηεο Δπηδαχξνπ ην 1822 θαη ηνπ Άζηξνπο ην 1823,
αλαγλψξηζαλ ηελ αλεμηζξεζθία, ελψ ην άξζξν 1 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Σξνηδήλαο ηνπ 1827
πεξηιακβάλεη θαη ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία. Δπί ζσλνο ην χληαγκα ηνπ 1844 αιιά θαη
αξγφηεξα ην επφκελν ηνπ 1864 αλέθεξαλ ηελ αλεμηζξεζθία ζην άξζξν 1 παξάγξαθν 1
«πάζα γλσζηή ζξεζθεία είλαη αλεθηή». Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία θαηνρπξψλεηαη ξεηά
πιένλ ζην χληαγκα ηνπ 1927 ζην άξζξν 1 παξ. 3 «ε ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο
ζπλείδεζεο είλαη απαξαβίαζηε», θαζψο θαη ζην χληαγκα ηνπ 1952 (άξζξν 2 παξ.3).
ήκεξα ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ χληαγκα, φπσο αλαζεσξήζεθε
κε ην ςήθηζκα ηεο 6εο Απξηιίνπ 2001 ηεο Ε΄ Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ,
εξκελεχεηαη ζε δχν επίπεδα. Αθελφο κελ απφ ην Διιεληθφ χληαγκα θαη θπξίσο απφ ην
άξζξν 13 ηνπ πληάγκαηνο ησλ Αηνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ θαη αθεηέξνπ δε
απφ ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρεη ππνγξάςεη ε Διιάδα θαη ηνπο παξαδεδεηγκέλνπο
θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο εζηκηθνχ δηθαίνπ. Ζ δηπιή απηή εξκελεία θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν
28 ηνπ πληάγκαηνο φπνπ νξίδεηαη θαη ε θαηίζρπζε ηνπ δηεζλνχο επί ηνπ εζσηεξηθνχ
δηθαίνπ.
Ζ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ
ζα επλννχλ ηελ αθψιπηε απφιαπζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο απφ
θάζε πνιίηε μερσξηζηά, είηε ζε επίπεδν λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο είηε ζε επίπεδν νξζήο
εθαξκνγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ θαζεζηψηνο απνξξέεη άκεζα απφ ην ίδην ην χληαγκα.
Δηδηθφηεξα απφ ην άξζξν 25 παξ.1 . πξνθχπηεη ε αξρή πσο ηφζν ηα αηνκηθά φζν θαη ηα
θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηζρχνπλ ζην ζχλνιν ηεο έλλνκεο ηάμεο ακέζσο θαη επζέσο
δεζκεχνληαο ηελ θξαηηθή εμνπζία. Καηά ζπλέπεηα, φια ηα θξαηηθά φξγαλα δεζκεχνληαη
απφ ην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ αηνκηθά θαη θνηλσληθά
δηθαηψκαηα θαη νθείινπλ φρη απιψο λα ηα ζέβνληαη θαη λα ηα ηεξνχλ, αιιά θαη λα
αλαιακβάλνπλ φια εθείλα ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αθψιπηε άζθεζή
ηνπο. Ζ ππνρξέσζε ηεο θξαηηθήο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ δελ εμαληιείηαη ζηελ
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πγθεθξηκέλα νξίδεηαη ζην άξζξν 10 φηη «θαλείο δελ πξέπεη λα ελνριείηαη γηα ηηο γλψκεο ηνπ,
αθφκα θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο, αξθεί ε εθδήισζή ηνπο λα κελ δηαηαξάζζεη ηε δεκφζηα ηάμε πνπ
θαζηεξψλεη ν λφκνο.»
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αξλεηηθή ππνρξέσζε ηεο κε πξνζβνιήο ηνπο ,αιιά πεξηιακβάλεη θαη ηε ιήςε ζεηηθψλ
κέηξσλ εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο.11
1.2.2. Δπηθξαηνύζα ζξεζθεία
Δλλνηνινγηθά, ζξεζθεία είλαη ζχλνιν δνμαζηψλ, κε άιια ιφγηα απνηειεί κία νξγαλσκέλε
ζεσξία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππφζηαζε ηνπ ζείνπ. Γηαθξίλεηαη επνκέλσο ε ζξεζθεία απφ
άιιεο ζεσξίεο ή πίζηεηο(π.ρ. πνιηηηθέο), πνπ δελ αλαθέξνληαη άκεζα ηνπιάρηζηνλ ζην ζείν,
αιιά ζε άιια δεηήκαηα. Δπηθξαηνχζα ζξεζθεία είλαη εθείλε ζηελ νπνία πηζηεχεη ν
κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ πνιηηψλ θαη απνηειεί σο εθ ηνχηνπ ηελ επίζεκε ζξεζθεία ηνπ
θξάηνπο.
Σν ειιεληθφ χληαγκα ζην άξζξν 3 παξ. 1 εδ. α΄ νξίδεη πσο επηθξαηνχζα ζξεζθεία ζηελ
Διιάδα είλαη ε ζξεζθεία ηεο Αλαηνιηθήο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνχ. Ζ εξκελεία
ηνπ φξνπ επηθξαηνχζα ζξεζθεία απαζρφιεζε έληνλα ηελ ζεσξία θαη ππνζηεξίρηεθαλ
πνιιέο ζεσξίεο. Καηά κία παιαηφηεξε κεηνςεθνχζα θαη μεπεξαζκέλε πιένλ άπνςε, ε
επηθξαηνχζα ζξεζθεία ηαπηίδεηαη κε ηελ ζξεζθεία πνπ πξέπεη λα επηθξαηεί κε ηελ
απνθαζηζηηθή θαηαζηαιηηθή ζπλδξνκή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ δηάηαμε , ζχκθσλα κε
απηή ηε ζεσξία, ζεκαίλεη φηη «ε ζξεζθεία ηεο αλαηνιηθήο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο ππεξέρεη
θαη επηβάιιεηαη ελ Διιάδη ή φηη ε Δθθιεζία απηή εμαζθεί εμνπζίαλ ηηλα επί ηαο άιιαο» 12.
Έηζη νη ζρέζεηο θξάηνπο θαη εθθιεζίαο παίξλνπλ ζηαδηαθά ηε κνξθή ελφο πιέγκαηνο πνπ
είλαη αληίζεην ζηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηε ζξεζθεπηηθή δηαθνξεηηθφηεηα. Μία δεχηεξε ζεσξία
πξεζβεχεη φηη νη ιφγνη ζέζπηζεο ηνπ άξζξνπ 3 είλαη βαζχηεξνη θαη πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ
ζηελ ειιεληθή ηζηνξία. Ο φξνο επηθξαηνχζα ζξεζθεία ζπλαληάηαη θαη ζηα πξψηα
πληάγκαηα

ηνπ

1821.

Καη

κεηαγελέζηεξα

φκσο,

ζηα

επφκελα

πληάγκαηα

πεξηιακβάλνληαλ ηέηνηεο δηαηάμεηο ,θαζψο νη λνκνζέηεο δελ κπνξνχζαλ λα αγλνήζνπλ ηε
βνήζεηα ηεο Δθθιεζίαο πνπ ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο
ησλ Διιήλσλ ζε δχζθνινπο θαηξνχο, ηδίσο ζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο13. Γίλεηαη
ηαχηηζε ησλ φξσλ επίζεκε θαη επηθξαηνχζα , αληηκεησπίδεηαη δειαδή ε Οξζνδνμία ζαλ
ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ειιεληζκνχ, κε ηνλ νπνίν απνηειεί κία αδηάζπαζηε ελφηεηα: ηνλ
«ειιελνρξηζηηαληθφ»
11
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πνιηηηζκφ,

δηαηεξψληαο

έηζη

ραξαθηήξα

επίζεκεο
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Βι. Α. Μαληηάθε , Κξάηνο δηθαίνπ θαη δηθαζηηθόο έιεγρνο ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο, 1994, ζει.415επ.
Ν.Ν. ΑΡΗΠΟΛΟ, Σύζηεκα ηνπ Σπληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ, Γ΄,1923,296
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Βι. Κ. Υξπζφγνλν ,Αηνκηθά θαη Κνηλσληθά Γηθαηώκαηα, Σξίηε αλαζεσξεκέλε έθδνζε, Ννκηθή
Βηβιηνζήθε, 2006, ζει.278
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ηδενινγίαο14 θαη απνιακβάλνληαο ηδηαίηεξεο πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο. Αλ ζα γηλφηαλ
δεθηή κηα ηέηνηα εξκελεία γηα πξνεγνχκελα πληάγκαηα, ηδίσο γηα ην χληαγκα ηνπ 1952
ην νπνίν κε ην άξζξν 16 αλαθεξφηαλ ζηνλ «ειιελνρξηζηηαληθφ πνιηηηζκφ», απηή δελ
κπνξεί λα γίλεη δεθηή ππφ ην ηζρχνλ χληαγκα, ην νπνίν δηέπεηαη απφ θηιειεχζεξν
ραξαθηήξα θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ινγηθέο επίζεκεο θξαηηθήο ηδενινγίαο.
Ζ θξαηνχζα ζεσξία πνπ γίλεηαη πάγηα δεθηή15 είλαη απηή πνπ ζεσξεί φηη ην άξζξν 3 ηνπ
πληάγκαηνο δελ έρεη ηελ έλλνηα φηη ε ζξεζθεία ηεο Αλαηνιηθήο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηνπ
Υξηζηνχ αζθεί θάπνην είδνο επηθπξηαξρίαο ζηηο ππφινηπεο ζξεζθείεο αιιά πξφθεηηαη απιά
γηα δηαπηζησηηθή δηάηαμε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ζχκθσλα κε
ηηο παξαδφζεηο πξεζβεχεη ην νξζφδνμν δφγκα κε βάζε ην νπνίν ξπζκίδεηαη ην εηήζην
ενξηνιφγην θαη θαζνξίδνληαη νη αξγίεο. Δμάιινπ ν γεληθφο εηζεγεηήο ηεο πιεηνςεθίαο ζηελ
Δ΄ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή δήισλε φηη «ν φξνο επηθξαηνχζα ζξεζθεία… ζεκαίλεη απιψο φηη
ε νξζφδνμε ζξεζθεία είλαη ε ζξεζθεία ελ αθνινπζεί ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ
ειιεληθνχ ιανχ θαη ζπκθψλσο πξνο ην ηππηθφλ ηεο νπνίαο ελεξγνχληαη αη επίζεκαη
ηειεηαί, θαζνξίδνληαη αη αξγίαη θ.ιπ.»16 Απνηειεί απιή ηηκεηηθή δηάθξηζε (honoris causa),
πνπ δελ ζπλνδεχεηαη φκσο απφ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε17. εκαληηθφ επηρείξεκα ππέξ
απηήο ηεο εξκελείαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε αλαθνξά ζηελ επηθξαηνχζα ζξεζθεία
εληάζζεηαη ζπζηεκαηηθά ζην νξγαλσηηθφ κέξνο ηνπ πληάγκαηνο (πξνζδηνξηζκφο ησλ
ζρέζεσλ Κξάηνπο θαη Δθθιεζίαο) θαη απηνχ ηνπ κέξνπο ηηο ζξεζθεπηηθέο αλάγθεο
εμππεξεηεί θαηά βάζε18, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη δελ κπνξεί λα εθιακβάλεηαη ε
αλαγλψξηζε επηθξαηνχζαο ζξεζθείαο σο δπλαηφηεηα επηβνιήο έκκεζσλ πεξηνξηζκψλ ηεο
ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, ράξηλ πξνζηαζίαο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο. Μάιηζηα
ππνζηεξίδεηαη πσο ε δηάηαμε πεξηέρεη θαη κηα ιαλζάλνπζα πηζαλνιφγεζε πσο ην
ζπγθεθξηκέλν ζξεζθεπηηθφ θξφλεκα ζα εμαθνινπζήζεη θαη ζην κέιινλ λα ππάξρεη.
14

Βι. Γ. σηεξέιε, Θξεζθεία θαη εθπαίδεπζε, 1998, ζει. 70επ. γηα ηελ «ειιελνρξηζηηαληθή»
αλάγλσζε ηεο «επηθξαηνχζαο ζξεζθείαο» κε ηελ νπνία ζπληάζζνληαη Βαβνχζθνο, Δγρεηξίδηνλ
Δθθιεζηαζηηθνύ Γηθαίνπ, 1986, ζ.246, Πνπιήο, ηα ζπληαγκαηηθά πιαίζηα ησλ ζρέζεσλ Κξάηνπο
Δθθιεζίαο, Αξκελφπνπινο 1983, ζει.966επ., Παπαζηάζεο, Σρέζεηο Δθθιεζίαο θαη Πνιηηείαο ππό
ην Σύληαγκα ηνπ 1975, ΓθΠ 15, 1988 ,ζει.64επ. θ.α
15
Βι. Β. Καξάθσζηα , «ηα ζπληαγκαηηθά ζεκέιηα ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη ε δπλαηόηεηα
αλαζεώξεζεο ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ», Γεληθή εηζαγσγή ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο ζξεζθεπηηθήο
ειεπζεξίαο, Γίθε, ηεχρνο 26, ζει.817
16
Πξαθηηθά ησλ πλεδξηάζεσλ ησλ Τπνεπηηξνπψλ ηεο επί ηνπ πληάγκαηνο 1975 Κνηλνβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο, 1975, 402 (Γ. Παπαζπχξνπ)
17
Βι. Κ. Κπξηαδφπνπιν, Πεξηνξηζκνί ζηελ ειεπζεξία δηδαζθαιίαο ησλ κεηνλνηηθώλ ζξεζθεπκάησλ,
1999, ζει.80επ.
18
Βι. Γ. σηεξέιε, Θξεζθεία θαη εθπαίδεπζε, 1988, ζ.322επ., Γ. Σζάηζν, Γχν γλσκνδνηηθά
ζεκεηψκαηα, ΓθΠ 15, 1988, ζ. 196επ.
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Δπνκέλσο, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 δελ ζπγθξνχεηαη κε ην άξζξν 13 ηνπ πληάγκαηνο,
θαζψο ην Κξάηνο επηδεηθλχεη ζε ζξεζθεπηηθή νπδεηεξφηεηα, ε νπνία είλαη πξνυπφζεζε
ηνπ ζεβαζκνχ ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο. Ωζηφζν, παξφιν πνπ ε θξαηνχζα ζεσξία
δέρεηαη ην δηαπηζησηηθφ ραξαθηήξα ηεο δηάηαμεο θαη φηη ε επηθξαηνχζα ζξεζθεία δελ
θαηέρεη αλψηεξε ζέζε, ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο γλσζηέο ζξεζθείεο19, ζηελ πξάμε
παξαηεξνχληαη πεξηπηψζεηο , φπνπ ε Δθθιεζία φρη κφλν πηέδεη γηα ηελ εθαξκνγή
λνκνζεζίαο πνπ πεξηνξίδεη ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, αιιά αληηκεησπίδεηαη θαη
πξνλνκηαθά.
1.3.1. Η επξσπατθή θαηνρύξσζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο
Ζ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ
αληαλαθιά ηηο θνηλέο αμίεο ησλ ζπκβιεζέλησλ επξσπατθψλ θξαηψλ γηα ηελ πξνάζπηζε θαη
αλάπηπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Ζ Διιάδα αξρηθά ππέγξαςε ηε χκβαζε ζηηο
28.11.1950 θαη ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιφ ηεο ζηηο 20.03.1953. Μεηά ηελ θαηαγγειία ην
1969 ηφζν ηεο χκβαζεο φζν θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο απφ ην ηφηε δηθηαηνξηθφ
θαζεζηψο, ε Διιάδα επηθχξσζε εθ λένπ ηελ ΔΓΑ20, ε νπνία απνηειεί πιένλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ειιεληθνχ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ21 θαη πξνζρψξεζε πάιη ζην
Καηαζηαηηθφ ην πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο22.
ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία αλαθέξεηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΔΓΑ 23. ηελ
παξάγξαθν 1 δηαηππψλεηαη ν αλαγλσξηζηηθφο θαλφλαο, «παλ πξφζσπνλ δηθαηνχηαη εηο
ηελ ειεπζεξία ζθέςεσο , ζπλεηδήζεσο θαη ζξεζθείαο». Σν δηθαίσκα απηφ ζπλεπάγεηαη
πεξαηηέξσ «ηελ ειεπζεξία αιιαγήο ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ σο θαη ηελ ειεπζεξία
εθδειψζεσο ηεο ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ κεκνλσκέλα ή ζπιινγηθψο, δεκφζηα ή
θαη‟ ηδίαλ δηα ηεο ιαηξείαο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο αζθήζεσο ησλ ζξεζθεπηηθψλ

19

Βι. Α. Γεκεηξφπνπιν , Σπληαγκαηηθά Γηθαηώκαηα, 2004, ζ. 185
Βι. λ.δ. 53 /1974 «Πεξί θπξψζεσο ηεο ελ Ρψκε ηελ 4ε Ννεκβξίνπ 1950 ππνγξαθείζεο
πκβάζεσο „‟Γηα ηελ πξνάζπηζηλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ
ειεπζεξηψλ „‟ σο θαη ηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ησλ Παξηζίσλ ηεο 20εο Μαξηίνπ 1952» (ΔηΚ
ηεπρ. Α‟, αξ./256)
21
Σελ ΔΓΑ θαζψο θαη ηα ζπλνδεπηηθά απηήο Πξσηφθνιια, κε εηδηθή ελεκεξσηηθή αλαθνξά ζηηο
πξάμεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζε εζσηεξηθφ ειιεληθφ δίθαην, βι. Φ. Βεγιέξε , Ζ Σύκβαζε ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ην Σύληαγκα, Αζήλαη 1977, ζει 84 επ.
22
Βι. λ.δ. 196/1974 «Πεξί πξνζαξηήζεσο εθ λένπ ηεο Διιάδνο εηο ην ππνγξαθέλ ελ Λνλδίλν ηελ 5 ε
Μαΐνπ… Καηαζηαηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο» (ΔηΚ ηεπρ, Α΄αξ./356)
23
Γηα ην άξζξν 9 ηεο ΔΓΑ , βι. Ν. Αλησλφπνπινπ, Ζ λνκνινγία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη
ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ, ΔΓΓΓ 9 (1965) , ζει.170
20
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θαζεθφλησλ θαη ηειεηνπξγηψλ24».Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο είλαη επξχηεξν ζε
ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ άξζξνπ 13 θαη απηφ γηαηί ην ειιεληθφ χληαγκα
πξνζηαηεχεη ηελ άζθεζε ηεο ιαηξείαο απνθιεηζηηθά ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ (άξζξν 13
παξ.2) , ελψ ε ΔΓΑ δελ ζέηεη αλάινγν πεξηνξηζκφ. ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία
αλαθέξεηαη θαη ε γεληθφηεξε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 14 ηεο ΔΓΑ , ζχκθσλα κε ην νπνίν «Ζ
απφιαπζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ελ ηε παξνχζε χκβαζε δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ
δένλ λα εμαζθαιηζηεί άλεπ δηαθξίζεσο θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, γιψζζαο, ζξεζθείαο,
πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ , εζληθήο ή θνηλσληθήο πξνειεχζεσο , ζπκκεηνρήο εηο
εζληθή κεηνλφηεηα , πεξηνπζία, γελλήζεσο ή άιιεο θαηαζηάζεσο». πλαθήο είλαη θαη ε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο χκβαζεο θαηά ηελ νπνία
«νπδείο δχλαηαη λα ζηεξεζεί ηνπ δηθαηψκαηνο, φπσο εθπαηδεπζεί. Παλ θξάηνο ελ ηε
αζθήζεη ησλ αλαιακβαλνκέλσλ ππ΄ απηνχ θαζεθφλησλ επί ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαηδεχζεσο
θαη ηεο δηδαζθαιίαο ζα ζέβεηαη ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ, φπσο εμαζθαιίδσζη ηελ
εθπαίδεπζε θαη δηδαζθαιία ηαχηελ ζπκθψλσο πξνο ηαο ηδίαο απηψλ ζξεζθεπηηθάο θαη
θηινζνθηθάο πεπνηζήζεηο».
Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία πέξα απφ ηελ θαζεαπηήλ έλλνηά ηεο, γλσξίδεη πεξηνξηζκνχο θαη
ζηαζκίζεηο πνπ είηε νξίδνληαη ξεηά ζην θείκελν ηεο ΔΓΑ είηε πξνθχπηνπλ απφ ηελ έληαμε
ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ζε έλα επξχηεξν forum δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ, πνπ
πξνζηαηεχνληαη ηφζν ζηηο εζσηεξηθέο έλλνκεο ηάμεηο ησλ επηκέξνπο θξαηψλ, φζν θαη ζηνλ
επξχηεξν επξσπατθφ ρψξν. Σν δηθαίσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ινηπφλ θαηά ην
ζθέινο ηεο εθδήισζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ γλσξίδεη ζρεηηθήο πξνζηαζίαο
απφ ηελ ΔΓΑ. ην ίδην ην άξζξν 9 ζηελ παξάγξαθν 2 νξίδνληαη νη φξνη εθείλνη ππφ ηνπο
νπνίνπο πξνζηαηεχεηαη ην forum externum ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο. Ζ δηάηαμε απηή
δελ είλαη ε κνλαδηθή πνπ εηζάγεη πεξηνξηζκνχο ηεο πηπρήο απηήο ηεο ζξεζθεπηηθήο
ειεπζεξίαο , θαζψο απηή ππάγεηαη θαη ζηνπο γεληθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο
ΔΓΑ. ην άξζξν απηφ νξίδεηαη φηη: “Δλ πεξηπηψζεη πνιέκνπ ή εηέξνπ δεκνζίνπ θηλδχλνπ
απεηινχληνο ηε δσή ηνπ έζλνπο, έθαζηνλ Τςειφλ πκβαιιφκελνλ Μέξνο δχλαηαη λα ιάβε
κέηξα

θαηά

παξάβαζηλ

ησλ

ππφ

ηεο

παξνχζεο

πκβάζεσο

πξνβιεπνκέλσλ

ππνρξεψζεσλ , ελ ησ απαηηνπκέλσ ππφ ηεο θαηαζηάζεσο απνιχησο αλαγθαίσ νξίσ θα
ππφ ηνλ φξνλ φπσο ηα κέηξα ηαχηα κε αληηηίζεληαη εηο ηαο άιιαο ππνρξεψζεηο ηαο
24

Σηο ζεκαληηθφηεξεο πξφζθαηεο απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξψπνπ , ζρεηηθά κε ην άξζξν 9 «Πεξί ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο» ηεο ΔΓΑ, βι. πρ
4517/1970 Herbert Huber against Austria (Partial Decision of 19th December 1970, Final
Decision of 14th July 1971), YECHR14(1971),ζει, 548επ,.572επ.
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απνξξενχζαο εθ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ”. Ο πεξηνξηζκφο απηφο αθνξά ζρεδφλ ζε φια ηα
δηθαηψκαηα πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ΔΓΑ25 θαη έρεη σο ζηφρν λα ξπζκίζεη ηε
ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηα δηθαηψκαηα πνπ εγγπάηαη ε ΔΓΑ θαη ζην εζληθφ ζπκθέξνλ.
Ωζηφζν, ε ζεκαζία ηνπ άξζξνπ 15 γηα ηελ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία είλαη πεξηνξηζκέλε,
αθελφο κελ γηαηί ηφζν ζνβαξέο απεηιέο φπσο ε δσή ηνπ έζλνπο, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν
λα γελλεζνχλ , ψζηε λα απαηηείηαη πεξηνξηζκφο θαη ηεο ειεπζεξίαο ζθέςεο , ζπλείδεζεο
θαη ζξεζθείαο ηνπ αηφκνπ, αθεηέξνπ δε γηαηί κε βάζε ην άξζξν 15 παξ.1 ΔΓΑ θαη 53
ΔΓΑ ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε δεζκεχνληαη λα κελ πεξηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ
εγγπάηαη ε ΔΓΑ πέξα απφ ην ζεκείν πνπ ηνπο ην επηηξέπνπλ νη δηεζλείο ππνρξεψζεηο.
ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9 δηαηππψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο εθείλεο ππφ ηηο νπνίεο
είλαη δηθαηνινγεκέλνη νη πεξηνξηζκνί ηεο εθδήισζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ. Οη
πεξηνξηζκνί απηνί ινηπφλ πξέπεη :α) λα πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν , β)λα ππεξεηνχλ έλα
ζεκηηφ ζθνπφ (δεκφζην ή ηδησηηθφ ζπκθέξνλ) θαη εηδηθφηεξα ηε δεκφζηα αζθάιεηα, ηελ
πξνάζπηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ηεο πγείαο, ηεο εζηθήο θαη ησλ δηθαησκάησλ θαη
ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ θαη γ) λα είλαη αλαγθαίνη κέζα ζε κία δεκνθξαηηθή θνηλσλία
(αλαγθαηφηεηα, ζπκβαηφηεηα θαη αλαινγηθφηεηα ηνπ πεξηνξηζηηθνχ κέηξνπ).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΓΑ, κέζσ ησλ
εξκελεπηηθψλ ηνπο ππνδείμεσλ θαη λνκνινγηαθψλ ηνπο θαλφλσλ, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ
σο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 9 ΔΓΑ ζηε δηακφξθσζε ζηαδηαθά ελφο θνηλνχ
δηθαίνπ γηα ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ζηα θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Πξνο
ηελ θαηεχζπλζε απηή βνεζάεη θαη ε ζπλεθηίκεζε πνιχηηκσλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ , πνπ
παξέρεη ε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Διιάδα έρεη θαηαδηθαζηεί πνιιέο θνξέο γηα παξαβίαζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ απφ ην ΔΓΓΑ. Ο θαζεγεηήο θ. Κ. Μπέεο
επηζεκαίλεη φηη “νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο , ησλ νπνίσλ πξνο θάζε θαηεχζπλζε είλαη δέζκηα
φια ηα ειιεληθά θφκκαηα εμνπζίαο , ηα εκπνδίδνπλ λα δηαθηλδπλεχζνπλ ην πνιηηηθφ θφζηνο,
ην νπνίν ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε αζθαιψο ζα ηνπο επηθέξεη....ζχγθξνπζε κε ηα πην
ακφξθσηα θαη θαλαηηζκέλα ζηξψκαηα ηεο επηθξαηνχζαο ζξεζθείαο”. Αο ηνλίζνπκε, ηέινο,
φηη θαλέλα θξάηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πιελ ηεο Διιάδαο δελ έρεη ηφζεο
25

Γελ ππφθεηληαη ζε γεληθφ ή εηδηθφ πεξηνξηζκφ ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: ην δηθαίσκα ζηε δσή
(άξζξν 2), ε απαγφξεπζε βαζαληζηεξίσλ (άξζξν 3), ε απαγφξεπζε δνπιείαο (άξζξν 4 παξ.1),
θαη ε κε επηβνιή πνηλήο άλεπ λφκνπ (άξζξν 7). Βι. ρεηηθά Π. ΝΑΚΟΤ- ΠΔΡΡΑΚΖ, Τν άξζξν
15 ηεο Δπξσπαηθήο Σύκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ .Θεσξεηηθή θαη Ννκνινγηαθή
πξνζέγγηζε, Αζήλα-Κνκνηελή , Αλη. άθθνπιαο 1987, ζε΄.139επ.
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θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην

γηα παξαβηάζεηο αηνκηθψλ

δηθαησκάησλ ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ δηαθξίζεσλ.
1.3.2. Η δηεζλήο θαηνρύξσζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο
Απφ ηελ εμέηαζε ηνπ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ν ζεβαζκφο
ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο26 απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ
απάιεηςε θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Δηδηθφηεξα, ζην θεθάιαην 1 , κε
ηίηιν «θνπνί θαη Αξρέο ηνπ ΟΖΔ», ζην άξζξν 1 παξ. 3 δηαηππψλεηαη φηη «ε πξναγσγή
θαη ελζάξξπλζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ
ειεπζεξηψλ, ρσξίο δηάθξηζε ζξεζθείαο, ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΟΖΔ». ην
θεθάιαην 4 µε ηίηιν «Καζήθνληα θαη εμνπζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο» θαη ζην άξζξν
13 παξ.1, εδ.β΄, θαζνξίδεηαη φηη «Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζα εγθαηληάζεη
ζα

θάλεη

πξνηάζεηο

πξνο

ην

ζθνπφ

µειέηεο

θαη

φπσο ππνβνεζήζεη ηελ πξαγµάησζε ησλ

δηθαησµάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ γηα φινπο, ρσξίο δηάθξηζε ζξεζθείαο».27

ην

θεθάιαην 9, µε ηίηιν «∆ηεζλήο Οηθνλνµηθή θαη Κνηλσληθή πλεξγαζία» θαη εηδηθφηεξα ζην
άξζξν 55, παξ.δ, πξνβιέπεηαη φηη «Πξνο ην ζθνπφ ηεο δεµηνπξγίαο ζπλζεθψλ
ζηαζεξφηεηαο θαη επεµεξίαο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αλάπηπμε εηξεληθψλ θαη
θηιηθψλ ζρέζεσλ µεηαμχ ησλ Δζλψλ, βαζηδφµελεο ζην ζεβαζµφ ηεο αξρήο ηεο
ηζφηεηαο θαη ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ, ηα Ζλσµέλα Έζλε, ζα επλνήζνπλ ηνλ θαζνιηθφ
ζεβαζµφ θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησµάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεµειησδψλ
ειεπζε-ξηψλ γηα φινπο, αδηαθξίησο ζξεζθείαο». Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο πξνθχπηεη
φηη ε ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ζπγθξνηεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο.
Ζ Οηθνπµεληθή ∆ηαθήξπμε ησλ ∆ηθαησµάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, πνπ ςεθί-ζηεθε απφ ηελ
νινµέιεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ ζηηο 10.12.1948, απνηειεί ηελ πξψηε δηεζλή
θσδηθνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησµάησλ θαη ειεπζεξηψλ,

πνπ ελζαξθψλεη ην

πλεχµα ηεο Αµεξηθάληθεο θαη Γαιιηθήο ∆ηαθήξπμεο ηνπ 1776 θαη ηνπ 1789 αληίζηνηρα.

26
27

R. Clark, The United Nations and Religious Freedom, JILP 11(1978), ζει. Η. 79επ.
Βι. H. Lauterpacht, International Law and Human Rights, 1968, ζ. 147
16

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζηαζία φισλ ησλ δηθαησµάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ ελ ιφγσ δηαθήξπμε, είλαη δπλαηή ζε φινπο ρσξίο δηάθξηζε απηψλ ιφγσ
ζξεζθείαο (άξζξν 2). Σν άξζξν 18 εμάιινπ απνηειεί ηελ θαηεμνρήλ πξνζδηνξηζηηθή
δηάηαμε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο. ην ελ ιφγσ δηθαίσµα «εμππαθνχεηαη θαη ην
ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αιιαγήο ηεο ζξεζθείαο ή ηεο πίζηεσο σο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηεο
ηειέζεσο ηεο ζξεζθείαο ή ηεο πίζηεσο ηνπ αηφµνπ, είηε µφλνλ είηε ελ θνηλψ µεη´
άιισλ, ηφζν δεµνζίσο φζν θαη θαη´ ηδίαλ, δηα ηεο δηδαζθαιίαο, ησλ ζπρλάζεσλ, ηεο
ιαηξείαο θαη ηεο ηειέζεσο ησλ εμσηεξηθψλ ηχπσλ». πλαθήο είλαη θαη ε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 26 παξ.2, ζχµθσλα µε ηελ νπνία ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνβιέπεη εηο ηελ
πιήξε αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη εηο ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζµνχ
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησµάησλ θαη ζεµειησδψλ ειεπζεξηψλ. Πξέπεη λα επλνήζεη ηελ
θαηαλφεζε, ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηε θηιία µεηαμχ πάλησλ ησλ εζλψλ θαη ησλ θπιεηηθψλ ή
ζξεζθεπηηθψλ νµάδσλ. Καηά ηε δηάηαμε εμάιινπ ηνπ άξζξνπ 16 παξ.1 « Απφ ηεο
εθεβηθήο ειηθίαο ν αλήξ θαη ε γπλή, άλεπ πεξηνξηζµνχ ηίλνο σο πξνο ηε θπιή, ηελ
εζληθφηεηα ή ηε ζξεζθεία έρνπλ ην δηθαίσµα λα λπµθεχνληαη θαη λα ηδξχνπλ νηθνγέλεηα».
Ο Αθξηθαληθφο Υάξηεο ηεο Banjul28 γηα ηα δηθαηψµαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Λαψλ,
πεξηιαµβάλεη

ζεµαληηθέο

θαηλνηνµίεο

ζε

ζχγθξηζε

µε

άιιεο δηεζλείο πξάμεηο. Ζ

ειεπζεξία ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζξεζθείαο (άξζξν 8) αλαγλσξίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο
παξαδνζηαθήο

αθξηθαληθήο

θνηλσλίαο

θαη εθδειψλεηαη

πιελ

ησλ

µνλνζετζηηθψλ

ζξεζθεηψλ, ηδίσο µε ηε µνξθή ηεο πξνγνλνιαηξείαο θαη ηεο άζθεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ
θαζεθφλησλ ζηηο αλεμέιεγθηεο

θπζηθέο

δπλάµεηο.

Ζ

αλαγλψξηζε

εμάιινπ

ηεο

ζξεζθείαο σο απφιπηεο αμίαο θαη σο ζηνηρείνπ θνηλσληθήο αλνρήο θαίλεηαη απφ ηηο
εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο χµβαζεο, πνπ πξνβιέπνπλ ηελ απφιαπζε φισλ ησλ
δηθαησµάησλ ρσξίο δηάθξηζε ζξεζθείαο (άξζξν 2), ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα
ζπλδξάµεη ηελ νηθνγέλεηα ζην έξγν ηεο σο θχιαθα ηεο εζηθήο θαη ησλ παξαδνζηαθψλ
αξρψλ, πνπ ηεο αλαγλσξίδεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν (άξζξν 18 παξ.2) θαζψο θαη
απαγφξεπζε ηεο νµαδηθήο απέιαζεο ησλ αιινδαπψλ ζξεζθεπηηθψλ νµάδσλ (άξζξν 12
παξ.4, 5).

28

Σν Θεζµηθφ πιαίζην ηνπ Υάξηε ηεο Banjul, ην ηδενινγηθφ ηνπ ζηίγµα, ηηο νπζηαζηηθέο ηνπ
δηαηάμεηο θαζψο θαη ηνπο µεραληζµνχο ειέγρνπ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιαµβάλνπλ ηα
ζπµβαιιφµελα θξάηε µέξε, βι. . Πεξξάθε, Ζ δηεζλήο πξνζηαζία ησλ δηθαησµάησλ ηνπ
αλζξώπνπ, Αζήλα-Κνµνηελή 1984, ζ. 301 θε., 307 θε., 310 θε. θαη 325 θε.
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Σέινο, ε Σειηθή Πξάμε
επξσπατθψλ

θξαηψλ

λα

ηνπ Διζίλθη29 απνηειεί ηελ έθθξαζε ηεο βνχιεζεο
αληηµεησπίζνπλ

θαηά

ηξφπν νπζηαζηηθφ ην πξφβιεµα ηεο

επξσπατθήο αζθάιεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, µε βάζε νξηζµέλεο
∆ηθαίνπ.

Ο

ζεβαζµφο

ησλ

ησλ

αλζξψπηλσλ δηθαησµάησλ

αξρέο
θαη

ηνπ

ησλ

∆ηεζλνχο

ζεµειησδψλ

ειεπζεξηψλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο ηεο ειεπζεξίαο ζθέςεο, ζπλείδεζεο, ζξεζθείαο θαη
πίζηεο απνηειεί µηα απφ ηηο δηαθεξπζζφµελεο αξρέο. Ζ ζπλεξγαζία εμάιινπ µεηαμχ ησλ
θξαηψλ γηα ηελ πξναγσγή

αλζξσπηζηηθψλ ηδίσο

ζεµάησλ ηνλψλεη

ην

θχξνο

θαη

ηελ απνηειεζµαηηθφηεηα ηεο δηάηαμεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψµαηα. Γηαηί, επηβάιιεη
ζηα θξάηε λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο θαη µάιηζηα ζε ηνµείο
πνπ νη αξρέο ηεο Σειηθήο Πξάμεο θαζφξηζαλ σο πξνέρνπζεο. Οη αληηπξφζσπνη ησλ
θξαηψλ πνπ ζπµµεηείραλ ζηε «∆ηάζθεςε γηα ηελ Αζθάιεηα θαη πλεξγαζία ζηελ
Δπξψπε» ζπλαληήζεθαλ εθ λένπ ζηε Μαδξίηε (11 Ννεµβξίνπ 1980 – 9 επηεµβξίνπ
1983), ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Σειηθήο Πξάμεο θαη βάζεη άιισλ ζπλαθψλ
θεηµέλσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο. ηελ ελ ιφγσ ζπλάληεζε
ηα θξάηε πνπ ζπµµεηείραλ δήισζαλ εθ λένπ ηελ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπο λα ζέβνληαη
πιήξσο θαη λα εθαξµφδνπλ ηηο αξρέο ηεο Σειηθήο Πξάμεο θαη µε βάζε απηέο «λα
πξνάγνπλ

µε

φια

ηα

µέζα

–

ζεσξεηηθά

θαη

πξαθηηθά

–

ηελ

απμεµέλε

απνηειεζµαηηθφηεηά ηνπο». Απνηέιεζµα ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ ππήξμε ην «Σειηθφ θείµελν
ηεο ∆ηάζθεςεο ηεο Μαδξίηεο

γηα

ηελ

αζθάιεηα

θαη

ζπλεξγαζία

ηεο

Δπξψπεο»,

φπνπ ηα ζπµµεηέρνληα θξάηε επηβεβαίσζαλ µεηαμχ άιισλ, «φηη ζα αλαγλσξίδνπλ, ζα
ζέβνληαη θαη επηπιένλ ζπµθσλνχλ λα αλαπηχμνπλ θάζε απαξαίηεηε δξαζηε-ξηφηεηα, γηα
λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφµνπ λα θεξχηηεη θαη λα αζθεί ηα ζξεζθεπηηθά
θαζήθνληά ηνπ, µφλν ή απφ θνηλνχ µε άιινπο ζχµθσλα µε ηηο επηηαγέο ηεο ζπλείδεζήο
ηνπ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ζα ζπµβνπιεχνληαη, φηαλ είλαη αλαγθαίν, ηα ζξεζθεπηηθά
δφγµαηα, ηνπο ζεζµνχο θαη ηνπο ζξεζθεπηηθνχο νξγαληζµνχο, πνπ δξνπλ µέζα ζηα
ζπληαγµαηηθά πιαίζηα ησλ ρσξψλ ηνπο. Θα εμεηάδνπλ επλντθά αηηήζεηο ζξεζθεπηηθψλ
θνηλνηήησλ πηζηψλ πνπ αζθνχλ ή επηζπµνχλ λα αζθήζνπλ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο
θαζήθνληα µέζα ζηα ζπληαγµαηηθά πιαίζηα ησλ ρσξψλ ηνπο, ψζηε λα ηνπο απνλεµεζεί
ην θαζεζηψο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ρψξεο

ηνπο γηα ηα ζξεζθεπηηθά δφγµαηα, ηνπο

ζεζµνχο θαη ηνπο ζξεζθεπηηθνχο νξγαληζκνχο».

29

Σν λνµηθφ ραξαθηήξα θαζψο θαη ηηο αξρέο ηεο Σειηθήο Πξάμεο ηνπ Διζίλθη, βι. Α.
Παπαθψζηα, Ζ Τειηθή Πξάμε ηνπ Διζίλθη, Αζήλα 1980, ζ. 21 θε. θαη 30 θε.
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1.4. Η ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε
πσο πξναλαθέξζεθε, ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία πεξηιακβάλεη αθελφο ηελ ειεπζεξία ηεο
ζξεζθεπηηθήο ζπλεηδήζεσο θαη αθεηέξνπ ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο30.
Θξεζθεπηηθή ζπλείδεζε είλαη ε ελδηάζεηε πίζηε θαη ε εμσηεξίθεπζή ηεο πξνο νπνηαδήπνηε
δφγκα γηα ηελ ππφζηαζε ηνπ ζείνπ31. Αλαιχεηαη ζε δχν πεξηερφκελα, αθελφο ζην φηη ν θαζέλαο
κπνξεί λα πηζηεχεη ζε νπνηαδήπνηε ζξεζθεία, αίξεζε ή δφγκα (θαηαθαηηθφ πεξηερφκελν) θαη
αθεηέξνπ ζην φηη ν θαζέλαο κπνξεί λα κελ αλήθεη ζε θακία ζξεζθεία ή λα είλαη άζενο
(απνθαηηθφ πεξηερφκελν). Καηά ην ηζρχνλ χληαγκα ε ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο
είλαη απαξαβίαζηε (άξζξν 13 παξ.1 εδ. α΄) θαη ζεκαίλεη ην δηθαίσκα θαζελφο λα πξεζβεχεη ή
λα κελ πξεζβεχεη θάπνην δφγκα, θαζψο θαη ην δηθαίσκα λα εθδειψλεη ή φρη ηηο ζξεζθεπηηθέο
ηνπ πεπνηζήζεηο. Σν απαξαβίαζην ηζρχεη γηα φια ηα φξγαλα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο32. Καη
κάιηζηα, ν ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο θαζνξίδνληαο

ηα φξηα ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο,

δηαζθαιίδεη θάζε κνξθή πξαγκάησζήο ηεο. Γειαδή ην πεδίν αλαθνξάο ηνπ ζρεηηθνχ
δηθαηψκαηνο ζπκπίπηεη απφιπηα κε ην πεδίν πξνζηαζίαο ηνπ. Ζ απνιπηφηεηα ηεο ειεπζεξίαο
ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί απφ παξεκβάζεηο
ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζήο ηνπο. Έηζη ε θαηαγξαθή ηεο ζην
χληαγκα δελ απνηειεί πιενλαζκφ, αιιά ξχζκηζε ρξήζηκε θαη αλαγθαία , πνπ επηηάζζεη ηνπο
θνξείο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο λα εληζρχνπλ ηελ ειεχζεξε πξναγσγή ησλ ζξεζθεπηηθψλ ή κε
θξνλεκάησλ ησλ πνιηηψλ. Σν δηθαίσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ζπληζηά έλα επξχηεξν
θαη ζπλζεηφηεξν δηθαίσκα, κία ελφηεηα πνπ απαξηίδεηαη απφ κεξηθφηεξεο ειεπζεξίεο ή
δηθαηψκαηα εγγπεκέλα απφ ην χληαγκα, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ
ελλφκσλ αγαζψλ ζπλπθαζκέλσλ κε ηηο ζξεζθεπηηθέο ή κε πεπνηζήζεηο ηνπ θαζελφο.
Καηαξράο, ε ζεσξία33 παξαδνζηαθά θάλεη δεθηφ φηη ε πξνθείκελε ειεπζεξία αλαιχεηαη ζην
επηκέξνπο δηθαίσκα λα πξεζβεχεη θαλείο νπνηαδήπνηε ζξεζθεία θαη λα ηε κεηαβάιιεη
νπνηεδήπνηε ή λα ηελ απνβάιεη ηειείσο θαη λα κελ πξεζβεχεη θακία ζξεζθεία. Ζ ειεπζεξία
ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία επηινγήο, δηαηήξεζεο, αιιαγήο ή

30

Θα αλαιπζεί ζηελ επφκελε ελφηεηα(2.5)
Βι. Α. Γεκεηξφπνπιν, Σπληαγκαηηθά Γηθαηώκαηα, 2004, ζ187
32
Καηά ηνλ Η. Μαλσιεδάθε, Έλλνηα ππεξεζίαο θαη΄ άξζξν 70ΣηξΠΚ. Ζ άξλεζε ζηξαηηψηε λα
πξνζεπρεζεί δελ απνηειεί αλππαθνή. Γηαηαγή ζε ζηξαηηψηε λα πξνζεπρεζεί παξαβηάδεη ηελ
ειεπζεξία ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο (Γλσκνδφηεζε), Αξκ. (1981), ζει14επ.
33
Βι. Π. Γαγηφγινπ , Αηνκηθά Γηθαηώκαηα (ηφκνο α΄), Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή,
1991, ζει.369επ., Η. Κνληδάξε , Δγρεηξίδην Δθθιεζηαζηηθνύ Γηθαίνπ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια,
Αζήλα- Κνκνηελή, 2000, ζει.49επ., Α. Μάλεζε , ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ (Αηνκηθέο ειεπζεξίεο)
γ΄ έθδνζε, άθθνπια, Θεζζαινλίθε, 1982, ζει.251επ.
31
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εγθαηάιεηςεο κίαο ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθείαο, θαζψο θαη ηεο επηινγήο ή εγθαηάιεηςεο ηεο
ζξεζθείαο ελ γέλεη, ηεο αζξεζθείαο ή ηεο αζεΐαο, ρσξίο ηελ επέιεπζε νπνησλδήπνηε
δπζκελψλ ζπλεπεηψλ. Άξα θαζέλαο δηθαηνχηαη λα δεη θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα κε ηηο
ζξεζθεπηηθέο ή άζξεζθεο πεπνηζήζεηο ηνπ. Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ππφ ηε κνξθή απηή είλαη
αλεπίδεθηε πεξηνξηζκψλ. Γελ έρεη ελ πξνθεηκέλσ ζεκαζία ε δηάθξηζε ζε ζξεζθεία
επηθξαηνχζα θαη ζε ζξεζθείεο γλσζηέο ή κε γλσζηέο, γηαηί ε ειεπζεξία απηή ππάξρεη θαη γηα
θάπνηνλ πνπ επηιέγεη ζξεζθεία “κε γλσζηή” θαηά ηε ζπληαγκαηηθή έλλνηα. Ζ αλαθνξά ζε
γλσζηέο ζξεζθείεο ζην άξζξν 13 παξ.2 ηνπ πληάγκαηνο γίλεηαη ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ
άζθεζε ιαηξείαο. ηελ παξ. 1, φπνπ θαηνρπξψλεηαη ην απαξαβίαζην ηεο ειεπζεξίαο ηεο
ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, δελ δηαθαίλεηαη νχηε ππνςία πεξηνξηζκνχ. Δπνκέλσο, θάιιηζηα
κπνξεί λα επηιέμεη θάπνηνο ζξεζθεία, ηεο νπνίαο ε ιαηξεία πξνζθξνχεη ζηε δεκφζηα ηάμε ή ηα
ρξεζηά ήζε θαη είλαη, θαηά ζπλέπεηα, απαγνξεπκέλε. Απιψο, ε επηινγή κίαο ηέηνηαο ζξεζθείαο
δελ απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην θξάηνο θαη
ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο λφκνπο.
Δπηπξφζζεηα, ε ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ηνπ
αηφκνπ λα εθδειψλεη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαη λα ηηο δηαθεξχζζεη ή δηαδίδεη
αζθψληαο φια ηα αηνκηθά ηνπ δηθαηψκαηα (ειεπζεξία γλψκεο, πξνθνξηθήο, έγγξαθεο ή δηα ηνπ
ηχπνπ, δηθαίσκα ζπλάζξνηζεο θαη ζπλεηαηξηζκνχ γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο, ειεπζεξία
ζξεζθεπηηθήο/κε ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο) ή ,αληίζηνηρα , λα ηηο απνζησπά. Πεξηιακβάλεη κε
άιια ιφγηα ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα εθδειψλεη θαη λα δηαθεξχζζεη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ
πεπνηζήζεηο γξαπηψο ή πξνθνξηθψο, αηνκηθψο ή νκαδηθψο, δηθαίσκα πνπ ζπληαγκαηηθψο
εξείδεηαη ζην άξζξν 13 παξ. 1, θαη φρη ζηε γεληθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 . Σν δηθαίσκα
ηεο ειεχζεξεο εθδήισζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ πξνζηαηεχεηαη θαη κε αξλεηηθή
κνξθή, δειαδή σο δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα κελ απνθαιχπηεη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ
πεπνηζήζεηο, εθηφο αλ απφ απηέο εμαξηψληαη δηθαηψκαηα ή ππνρξεψζεηο. Ζ άζθεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο πέξα απφ ηνπο γεληθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ζξεζθεπηηθήο
ειεπζεξίαο (άξζξν 13 παξ.2 θαη 4 .) δελ πξέπεη λα αζθείηαη θαηά ηξφπν πνπ λα ζηνηρεηνζεηεί
ην αδίθεκα ηνπ πξνζειπηηζκνχ34. πλεπψο, δε λνείηαη ππνρξέσζε ηνπ αηφκνπ λα εθδειψλεη
ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο νχηε κπνξεί λα ππνρξεσζεί ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ
πξνυπνζέηνπλ πίζηε ζε νξηζκέλε ζξεζθεία, ην θξάηνο φκσο κπνξεί λα ππνβάιιεη ην
παξαπάλσ δηθαίσκα ζε πεξηνξηζκνχο γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο. Σν ζεηηθφ πεξηερφκελν ηεο
ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, δειαδή ε λνκηθά θαηνρπξσκέλε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα
34

Βι. παξαθάησ ζηελ ελφηεηα 2.6.
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εθθξάδεη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαη ην «δηθαίσκα ηνπ κε εξσηάζζαη θαη ζησπάλ» 35
ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε απηέο (αξλεηηθφ πεξηερφκελν), θαζψο θαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο
απαζρφιεζε έληνλα ηε λνκνινγία ηνπ ηΔ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην δήηεκα ηεο ππνρξεσηηθήο
αλαγξαθήο ηνπ ζξεζθεχκαηνο ζε δεκφζηα έγγξαθα. Με αθνξκή ινηπφλ ην δήηεκα ηεο
αλαγξαθήο ηνπ ζξεζθεχκαηνο ζην δειηίν ηαπηφηεηαο, ην ηΔ, κε ηηο απνθάζεηο 2281/2001 36,
2283/200137, 2284/200138 θαη 2285/200139, πξνζδηφξηζε κε ζαθήλεηα ην ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ
πεξηερφκελν ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο , θαζψο θαη ηε ζρέζε ησλ δχν απηψλ δηαθνξεηηθψλ
εθθάλζεσλ ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο. Πάλσ ζε απηφ ην εηδηθφηεξν
δηθαίσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, δειαδή ηεο ειεπζεξίαο εθδήισζεο ή απνζηψπεζεο
ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, ζηεξίδεηαη θαη ε άπνςε φηη ε αλαγξαθή ηνπ ζξεζθεχκαηνο
ζηηο ηαπηφηεηεο είλαη αληηζπληαγκαηηθή, φρη κφλν φηαλ είλαη ππνρξεσηηθή (άξζξν 3 παξ.2 εδ. α‟
λ.1988/1991) , αιιά θαη φηαλ είλαη

πξναηξεηηθή (φπσο πξνέβιεπε ην άξζξν 3 παξ. 2 λ.

1599/1986) , δηφηη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή απφ ηελ απνπζία δειψζεσο ηεθκαίξεηαη ε
χπαξμε ή ε έιιεηςε ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ40. Δμάιινπ ππέξ ηεο κε αλαγξαθήο ηνπ
ζξεζθεχκαηνο θαίλεηαη λα ζπλεγνξεί αθελφο ε πνιηηηθή θχζε θαη αθεηέξνπ ν ζθνπφο ηεο
ηαπηφηεηαο.
Σν δηθαίσκα γηα ζξεζθεπηηθή ηζφηεηα41,δειαδή ηε κε δπζκελή κεηαρείξηζε αηφκσλ ή
νκάδσλ νκφζξεζθσλ κε θξηηήξηα ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, εκπεξηέρεηαη
αλακθίβνια ζηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλεηδήζεσο. Σν δηθαίσκα απηφ ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ζπλδπάδεηαη κε ηε ζπληαγκαηηθψο
θαηνρπξσκέλε αξρή ηεο ηζφηεηαο ηνπ άξζξνπ 4 . θαη βξίζθεη έλα επηπιένλ έξεηζκα ζην εδ. β΄
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πληάγκαηνο. Ζ αλαθνξά πάλησο ηνπ ηειεπηαίνπ ζηα αηνκηθά
35

Ζ εχζηνρε απηή θξάζε αλήθεη ζηνπο βψιν/Βιάρν, , Τν Σύληαγκα ηεο Διιάδνο :εξκελεία, ηζηνξία,
ζπγθξηηηθόλ δίθαηνλ , Αζήλαη, 1954 ζει.68
36
Διι. Γλε. 42 (2001), ζει 959 επ.
37
Σν  27 (2001), ζει.1026επ.
38
Σν 27 (2001), ζει 1048επ.
39
Σν 27 (2001), ζει1069επ.
40
Βι Η. Κνληδάξε , Δγρεηξίδην Δθθιεζηαζηηθνύ Γηθαίνπ, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, ΑζήλαΚνκνηελή, 2000, ζει.49
41
Σν δηθαίσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ηζφηεηαο θαηνρπξψλεηαη θαη ζηα πληάγκαηα πνιιψλ επξσπαηθψλ
θξαηψλ. χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Γαιιίαο “Ζ Γαιιία είλαη Γεκνθξαηία
αδηαίξεηε, αλεμίζξεζθε, ηζνηηκηθή θαη θνηλσληθή. Δμαζθαιίδεη ηελ ηζφηεηα απέλαληη ζηνπο λφκνπο
φισλ ησλ πνιηηψλ ρσξίο δηάθξηζε θαηαγσγήο, θπιήο ή ζξεζθείαο. έβεηαη φιεο ηηο πίζηεο”, βι. Γ.
Νηθνινχδε, Τν Σύληαγκα ηεο Δπξώπεο ησλ 9 (Δ.Ο.Κ.), 1974, α.60. Καηά ην άξζξν 3 παξ.3 ηνπ
πληάγκαηνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, “Γηα θαλέλαλ δελ επηηξέπεηαη
επηδήκηα ε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην θχιν, ηελ θαηαγσγή, ηε θπιή, ηε
γιψζζα, ηελ παηξίδα θαη ηνλ ηφπν πξνέιεπζήο ηνπ, κε ηε ζξεζθεία, ηα ζξεζθεπηηθά ή πνιηηηθά
ηνπ θξνλήκαηα.”, βι. Γ. Νηθνινχδε ,νπ.π., ζεκ.19, ζει.82.
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θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα είλαη πξφδεια ελδεηθηηθή. Οχηε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ νχηε θαη
θαλελφο άιινπ δηθαηψκαηνο, απφ φζα πξνβιέπνπλ ην χληαγκα θαη νη λφκνη, κπνξεί θαηαξρήλ
λα εμαξηεζεί ε απφιαπζε απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 42. Δμίζνπ
ελδεηθηηθή είλαη θαη ε αλαθνξά ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 εδ. α΄ πληάγκαηνο ζηελ πξνζηαζία ηεο
δσήο, ηεο ηηκήο θαη ηεο ειεπζεξίαο αδηαθξίησο ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ. πλεπψο θαη ηα
άιια έλλνκα αγαζά, πέξα απφ ηε δσή, ηελ ηηκή θαη ηελ ειεπζεξία, νθείινπλ λα
πξνζηαηεχνληαη ρσξίο θακία δηάθξηζε ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ. ε ζχγθξηζε κε ηε γεληθή
αξρή ηεο ηζφηεηαο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 πληάγκαηνο, ε ζξεζθεπηηθή ηζφηεηα έρεη έλαλ
πεξηζζφηεξν

ηππηθφ-αξηζκεηηθφ

ραξαθηήξα,

αθνχ

απφ

ηελ

χπαξμε

δηαθνξεηηθψλ

ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαηά θαλφλα δελ πξνθχπηεη δηαθνξά πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ
ηθαλή λα δηθαηνινγήζεη δηαθνξνπνηεκέλεο ξπζκίζεηο. Δπηπιένλ φκσο ε ζξεζθεπηηθή ηζφηεηα
έρεη θαη επξχηεξε έθηαζε, δηφηη θνξείο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη άξα ηεο ζξεζθεπηηθήο
ηζφηεηαο είλαη θαη νη αιινδαπνί. Γίλεηαη έηζη δεθηφ φηη αληίθεηηαη ζην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ
πληάγκαηνο αηηηνινγία απφθαζεο γηα ηελ απφξξηςε αίηεζεο πνιηηνγξάθεζεο αιινδαπνχ,
θαηά ην κέξνο ηεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο43. Γεληθά, ζξεζθεπηηθή
ηζφηεηα ζεκαίλεη φηη ην θξάηνο αληηκεησπίδεη φια ηα άηνκα θαηά ηξφπν νκνηφκνξθν θαη
απαγνξεχεηαη ε εηζαγσγή εμαηξέζεσλ πνπ δηαζπνχλ ηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηεο ξχζκηζεο. Απηφ
θπξίσο έρεη ζεκαζία φηαλ πξφθεηηαη λα θαηαιεθζεί θάπνηα δεκφζηα ζέζε ή αμίσκα θαη
ζπλεπψο είλαη ηειείσο αληίζεηε πξνο ην δηθαίσκα απηφ ε πξαθηηθή δηνξηζκνχ κφλν νπαδψλ
ηεο επηθξαηνχζαο ζξεζθείαο ζηα ζψκαηα αζθαιείαο θαη κφλν νξζνδφμσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε
δεκφζηα εθπαίδεπζε. πλεπψο, δελ κπνξεί λα ζεζπηζηεί απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε σο πξνζφλ
ή θφιιεκα γηα ηελ θαηάιεηςε παξαδείγκαηνο ράξε ζέζεο εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ ή γηα ηε
κεηαβνιή ηεο ππεξεζηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο ε πίζηε ή ε έιιεηςε πίζηεο ζε νξηζκέλν
ζξήζθεπκα εθηφο βέβαηα αλ ηνχην εμππαθνχεηαη απφ ηε θχζε ηεο δεκνζίαο ζέζεο, εάλ
δειαδή νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεο, ή έιιεηςή ηνπο, είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα (π.ρ. θαζεγεηή ζξεζθεπηηθψλ). ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο
αληίθεηηαη θάζε είδνο εμαλαγθαζκνχ ζε πξάμε ή παξάιεηςε πνπ δελ ζπκπνξεχεηαη κε ηηο
ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ. Απαγνξεχεηαη ινηπφλ ν εμαλαγθαζκφο ζε ζξεζθεπηηθή
πξάμε ή απνρή, ή ε αλαγθαζηηθή παξαθψιπζε ζπκπεξηθνξάο πνπ επηβάιιεηαη απφ ηε
ζξεζθεία ελφο αηφκνπ. Έηζη αιιφζξεζθνη ή εηεξφδνμνη καζεηέο, ζηξαηηψηεο ή ηξφθηκνη
ηδξπκάησλ δελ επηηξέπεηαη λα ππνρξεσζνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε πξσηλή πξνζεπρή ή ζε
εθθιεζηαζκφ θαηά ην ηππηθφ ηεο επηθξαηνχζαο ζξεζθείαο, λα θαηαλαιψζνπλ ηξνθή
42
43

ηΔ 194/1987, ΝνΒ 1987, ζει. 607.
ηΔ 160/1990, ΝνΒ 1991, ζει. 142.
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απαγνξεπκέλε απφ ην ζξήζθεπκά ηνπο θ.ν.θ. Άκεζε ζρέζε κε ην δηθαίσκα απηφ έρεη ην δήηεκα
ηνπ φξθνπ θαη εηδηθφηεξα εθείλνπ πνπ ππνρξενχηαη λα δψζεη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο
θαηά ηελ αλάδεημή ηνπ (άξζξν 33 παξ.2 .). Παξφιν πνπ κεηαμχ ησλ πξνζφλησλ ηνπ
Αλψηαηνπ Άξρνληα δελ αλαθέξεηαη πιένλ ε ηδηφηεηα ηνπ Οξζφδνμνπ Υξηζηηαλνχ, πξηλ ηελ
αλάιεηςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο νξθίδεηαη “εηο ην φλνκα ηεο Αγίαο
θαη Οκννχζηνπ θαη Αδηαηξέηνπ Σξηάδνο”. ρεηηθά κε ην δήηεκα απηφ έρνπλ ππνζηεξηρζεί πνιιέο
απφςεηο , ελψ εθείλε ε άπνςε πνπ ηείλεη λα επηθξαηεί είλαη απηή πνπ ππνζηεξίδεη πσο θαη ζε
απηή ηελ πεξίπησζε ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί αλαινγηθψο ε δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ηνλ
φξθν αιιφζξεζθσλ ή αιιφδνμσλ βνπιεπηψλ κε βάζε ην άξζξν 59 παξ.2 .44
Δθθάλζεηο

ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο είλαη ην δηθαίσκα ζχζηαζεο

ζξεζθεπηηθψλ ελψζεσλ (πξβι. θαη άξζξν 12 ηνπ πληάγκαηνο), ην δηθαίσκα αλάιεςεο
ελεξγψλ θαζεθφλησλ ζηελ νηθεία εθθιεζηαζηηθή, ή ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα φπσο είλαη θαη ηα
θαζήθνληα ηνπ ηεξέσο, επίζεο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κνλαρηθφ βίν, ην δηθαίσκα ηνπ
ζπλεηαηξίδεζζαη γηα ζξεζθεπηηθνχο ζθνπνχο , θαζψο θαη ην δηθαίσκα δηνηθήζεσο ζχκθσλα κε
ηνπο ηδηαίηεξνπο θαλφλεο θαζεκηάο ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο.45
Ηδηαίηεξα εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο είλαη ην δηθαίσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαηδεχζεσο αθελφο
σο δηθαίσκα αλαηξνθήο θαη κνξθψζεσο ησλ αλειίθσλ , αθεηέξνπ σο δηθαίσκα ζπζηάζεσο
θαη ιεηηνπξγίαο ζξεζθεπηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ. Σν ζέκα απηφ ζα αλαπηπρζεί εθηελψο ζην
δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εηδηθά σο πξνο ην πξψην ζθέινο ηνπ δηθαηψκαηνο.
Δδψ αξθεί λα αλαθεξζεί ζπλνπηηθψο πσο ην δηθαίσκα επηινγήο ζξεζθεχκαηνο θαη
ζξεζθεπηηθήο εθπαηδεχζεσο ησλ αλειίθσλ αλήθεη ζηνπο γνλείο απφ θνηλνχ σο κέξνο ηεο
γνληθήο κέξηκλαο ζηα πιαίζηα άζθεζεο ηεο επηκέιεηαο ηνπ αλειίθνπ (άξζξα 1510 θαη 1518
ΑΚ). Πξφβιεκα γελλάηαη φηαλ νη γνλείο έρνπλ επηιέμεη ηε κε ζξεζθεπηηθή δηαπαηδαγψγεζε γηα
ην αλήιηθν ηέθλν ηνπο, δειαδή ηελ αζεΐα, ελψ αληίζεηα κε βάζε ην άξζξν 16 παξ.2 . βαζηθή
απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο είλαη ε παξνρή παηδείαο , ε νπνία απνζθνπεί θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο
ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο. Ζ απάληεζε ζηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφ είλαη πσο ην Κξάηνο
απφ ηε κία πιεπξά εμαληιεί ηελ ππνρξέσζε πνπ επηηάζζεη ην χληαγκα κε ηελ πξφβιεςε ηεο
ζξεζθεπηηθήο δηδαζθαιίαο, ελψ παξάιιεια νη γνλείο απφ ηελ άιιε δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα λα
απνζχξνπλ ην ηέθλν ηνπο απφ ηε δηδαζθαιία ησλ ζξεζθεπηηθψλ, ηνλ εθθιεζηαζκφ θαη ηελ
πξνζεπρή. ρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζπζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ
44
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Η. Κνληδάξεο ,φ.π., ζει.51
Η. Κνληδάξεο, φ.π. ει 50
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εθπαηδεπηεξίσλ απφ αιιφζξεζθνπο ή αιιφδνμνπο , απηφ κε βάζε ην άξζξν 16 . αζθείηαη
κέζα ζην πιαίζην ηεο γεληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ παηδεία.
1.5. Η ζξεζθεπηηθή ιαηξεία
πνπδαία εθδήισζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο απνηειεί ε ειεπζεξία ηεο ιαηξείαο. Ζ
ιαηξεία απνηειεί κνξθή αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ζχλνιν κεξηθφηεξσλ ελεξγεηψλ ηνπ
αλζξψπνπ, νη νπνίεο θαηά ηελ αληίιεςε ηνπ ελεξγνχληνο θαη ζχκθσλα κε ην δφγκα ζην νπνίν
πηζηεχεη, εθδειψλνπλ ηελ πίζηε ηνπ πξνο ην ζείν. Ζ ειεπζεξία ηεο ιαηξείαο ζπλίζηαηαη ζην
δηθαίσκα λα αζθεί ν θαζέλαο απξφζθνπηα θαηά άηνκν ή απφ θνηλνχ κε άιινπο ηα ζξεζθεπηηθά
ηνπ θαζήθνληα ή λα εθδειψλεη αδέζκεπηα κε εμσηεξηθέο ελέξγεηεο ηελ πίζηε ηνπ. Με άιια
ιφγηα, ε ιαηξεία είλαη εμσηεξίθεπζε ηεο πίζηεο θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ή ε
άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ κε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη κνξθέο, ζπλήζσο
ηειεηνπξγηθέο.

Ζ θαηνρχξσζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θξίλεηαη ζην βαζκφ πνπ

πξνζηαηεχεηαη ε ειεπζεξία ηεο ιαηξείαο, γηαηί ε ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ρσξίο
ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ είλαη αλνινθιήξσηε. Ζ ζρέζε ηνπο
είλαη ζπλπθαζκέλε θαη αιιεινζπκπιεξσκαηηθή, αθνχ αληίζηνηρα ε ιαηξεία πξνυπνζέηεη ηε
ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε θαη κάιηζηα ζεηηθή θαη εληαγκέλε ζε νξηζκέλν ζξήζθεπκα ή δφγκα, ηνπ
νπνίνπ θαη απνηειεί εθδήισζε.

Ζ εμσηεξίθεπζε ηεο πίζηεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ

ζπλαηζζεκάησλ κε ελέξγεηεο θαη εθδειψζεηο κπνξεί λα γίλεηαη είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά είηε
ηδησηηθά είηε δεκφζηα.46 ηνηρείν ηεο ιαηξείαο είλαη θαη ην δηθαίσκα γηα αλέγεξζε θηηξίσλ
θαηάιιεισλ γηα ηελ άζθεζή ηεο. Ζ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο πεξηβάιιεηαη θαη κε
ηελ πνηληθή πξνζηαζία ηνπ Κξάηνπο θαηά νπνηνπδήπνηε πξνζπαζεί θαθφβνπια λα εκπνδίζεη
ή λα δηαηαξάμεη κηα αλεθηή ζξεζθεπηηθή ζπλάζξνηζε (άξζξν 200 παξ.1 ΠΚ). Με ηελ παξ.2 ηνπ
ίδηνπ άξζξνπ ηηκσξείηαη “φπνηνο κέζα ζε εθθιεζία ή ζε ηφπν πξννξηζκέλν γηα ζξεζθεπηηθή
ζπλάζξνηζε αλεθηή θαηά ην πνιίηεπκα ελεξγεί πβξηζηηθά αλάξκνζηεο πξάμεηο”.
Σν ηζρχνλ χληαγκα (άξζξν 13 παξ. 2) νξίδεη φηη «Κάζε γλσζηή ζξεζθεία είλαη ειεχζεξε θαη
ηα ζρεηηθά κε ηε ιαηξεία ηεο ηεινχληαη αλεκπφδηζηα ππφ ηελ πξνζηαζία ησλ λφκσλ».

Σν

δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο άζθεζεο ηεο ιαηξείαο ηειεί θάησ απφ θάπνηνπο νηνλεί πεξηνξηζκνχο
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξαπάλσ δηάηαμε ηνπ πληάγκαηνο. Οη ζπγθεθξηκέλνη πεξηνξηζκνί,
αλ θαη κεηψλνπλ ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ , εληνχηνηο
επηβάιινληαη γηα ιφγνπο γεληθφηεξνπ δεκνζίνπ θαη θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο. Δμάιινπ
46

Βι. Α. Μάλεζε, νπ.π., ζ.253, «Ζ ιαηξεία κπνξεί λα γίλεηαη είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά...είηε ζε
εηδηθά ηδξχκαηα ή ρψξνπο αθηεξσκέλνπο ζηε ιαηξεία ηνπ Θείνπ (λανχο , επθηήξηνπο νίθνπο,
ηεκέλε, ζπλαγσγέο) είηε ζην χπαηζξν ( ιηηαλείεο, ηειεηέο, θεδείεο)»
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απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ εθείλσλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ επρεξέζηεξε
θαη πιεξέζηεξε ηελ απφιαπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο απφ φινπο ηνπο πνιίηεο.
Σν αηνκηθφ δηθαίσκα γηα ηελ ειεχζεξε άζθεζε ηεο ιαηξείαο, ηφζν ηεο δεκφζηαο φζν θαη ηεο
ηδησηηθήο, πξνυπνζέηεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο ζξεζθείαο σο γλσζηήο. 47 Σν χληαγκα ηνπ 1952
φξηζε ξεηά φηη «πάζα γλσζηή ζξεζθεία είλαη ειεπζέξα», ελψ ηα πληάγκαηα ηνπ 1864 θαη
1911 ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ιέμε «αλεθηή». Γλσζηή δελ ζεκαίλεη αλαγλσξηζκέλε ζξεζθεία,
αιιά ζξεζθεία πνπ κπνξεί λα ηε «γλσξίζεη» νπνηνζδήπνηε, δειαδή ζξεζθεία «πξνζηηή»
ζηνλ θαζέλα. Γλσζηή είλαη ε ζξεζθεία πνπ έρεη θαλεξέο δνμαζίεο, ηεο νπνίαο ηα δφγκαηα θαη
νη αξρέο δελ είλαη θξπθέο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο «γλσζηήο ζξεζθείαο» δελ έρεη ζεκαζία, αλ
πξφθεηηαη γηα παιηά ή λέα ζξεζθεία ή γηα αίξεζε γλσζηήο ζξεζθείαο. Δάλ πάλησο θαη γηα φζεο
πεξηπηψζεηο, δελ πξφθεηηαη γηα ζξεζθεία «γλσζηή» ππφ απηή ηελ εηδηθή έλλνηα, ηφηε απηή δελ
πξνζηαηεχεηαη, αθφκα θαη εάλ δελ απνδεηθλχεηαη φηη ε (θξπθή) άζθεζε ηεο ιαηξείαο ηεο,
πξνζβάιιεη ηε δεκφζηα ηάμε ή ηα ρξεζηά ήζε. Αιιά θαη αληηζηξφθσο, εάλ θαη εθφζνλ ε
άζθεζε ηεο ιαηξείαο θάπνηαο ζξεζθείαο πξνζβάιιεη ηε δεκφζηα ηάμε ή ηα ρξεζηά ήζε, ηφηε ε
ιαηξεία απηή είλαη απαγνξεπκέλε θαη κπνξεί λα παξεκπνδηζζεί απφ ηελ πνιηηεία, αθφκα θαη
φηαλ ε ζξεζθεία απηή είλαη γλσζηή. Ζ λνκνινγία ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηνπ ελ ιφγσ φξνπ
είλαη πινχζηα. Έηζη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έθξηλε κε απνθάζεηο ηνπ σο γλσζηή
ζξεζθεία ηελ αίξεζε ησλ Μαξηχξσλ ηνπ Ηερσβά ή ρηιηαζηψλ48 , θαζψο θαη ησλ Αληβεληζηψλ
ηεο Δβδφκεο Ζκέξαο.49 Καζνξηζηηθέο ήηαλ θαη νη απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ κε αξηζκφ
2105/1975 θαη 2106/1975, νη νπνίεο έθξηλαλ φηη κε ηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 1371ΑΚ σο
ζξήζθεπκα αλαγλσξηζκέλν ελ ηε εκεδαπή λνείηαη γλσζηή ζξεζθεία θαηά ηελ έλλνηα ηεο
ζρεηηθήο ζπληαγκαηηθήο ξχζκηζεο (άξζξν 13 παξ.2 .). Με ηελ θξίζε απηή ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπηθξαηείαο, έιαβε ηέινο ε δηρνγλσκία πνπ επηθξαηνχζε γηα ην αλ πξνυπνηίζεηαη
νπνηαδήπνηε πξάμε (έγθξηζε ή άδεηα) ηεο πνιηηείαο ή ηεο επηθξαηνχζαο ζξεζθείαο γηα ηελ
αλαγλψξηζε ησλ ζξεζθεπκάησλ, γεγνλφο πνπ ζα πεξηφξηδε νπζησδψο ηελ ζξεζθεπηηθή
ειεπζεξία.50

47

Βι. Α. βψινπ- Γ. Βιάρνπ γηα ηελ έλλνηα ηεο γλσζηήο ζξεζθείαο, φπ.π. ,ζεκ.14, ζει.42: “Γλσζηή
ζξεζθεία ζεκαίλεη απιψο ζξεζθείαλ θαλεξάλ, έρνπζαλ δφγκαηα θαλεξά θαη φρη θξπθά θαη
ιαηξείαλ θαλεξάλ, κε απνηεινχζαλ δειαδή αζέκηηνλ έλσζηλ ή κπζηηθήλ εηαηξίαλ ή νξγάλσζηλ
πξνο παξαλφκνπο ζθνπνχο.”
48
2106/1975 Σν. 1, ζει. 894
49
2139/75, Σν. 2, ζει. 240
50
Βι. . Σξστάλνπ, Πνξίζκαηα εθ ηεο εθθιεζηαζηηθήο λνκνινγίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο
ησλ εηώλ 1974-1978, “Σηκ. Σνκ. Σνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 1929-1979”, ηνκ.1, ΑζήλαηΚνκνηελή 1979, ζ.541
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Σν χληαγκα, νξίδνληαο ζην εδ. β΄ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13 . φηη ε άζθεζε ηεο ιαηξείαο
δελ επηηξέπεηαη λα πξνζβάιιεη ηελ δεκφζηα ηάμε ή ηα ρξεζηά ήζε, ζέηεη έλαλ αθφκε επζχ
πεξηνξηζκφ ζην δηθαίσκα απηφ, εθείλνλ ηεο ηήξεζεο ησλ γεληθψλ ξεηξψλ. Παξφιν πνπ ην
χληαγκα δηαθξίλεη ηηο δχν έλλνηεο, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί πσο ζηελ επξεία έλλνηα ηεο
δεκφζηαο ηάμεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε έλλνηα ησλ ρξεζηψλ εζψλ. Τπνζηεξίδεηαη πσο ν
ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «ρξεζηά ήζε» - έλλνηα επξχηεξε απφ απηέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην άξζξν 11 ηνπ πληάγκαηνο – γηα λα δηεπθνιχλεη έηζη ηνλ
απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζπλαζξνίζεσλ (πξβι. θαη άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ
.). Ζ δεκφζηα ηάμε απνηειεί έλα κέηξν ζηάζηζεο ζηελ άζθεζε ηεο ιαηξείαο, κία αμηνινγηθή
έλλνηα πνπ, ηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη λα δηαηαξάμεη ή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ν πνιίηεο θαηά ηελ
άζθεζε ησλ αηνκηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ.

Ζ έλλνηα ηεο δεκφζηαο ηάμεο πξνζεγγίδεη

πεξηζζφηεξν εθείλε ηνπ άξζξνπ 33ΑΚ, ελψ φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε απηήλ, ελλννχκε ην ζχλνιν
ησ ζεκειησδψλ εθείλσλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη εζηθψλ αξρψλ θαη
αληηιήςεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 51 Υξεζηά ήζε
είλαη νη ζεκειηψδεηο, γεληθέο θαη βαζηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ εζηθή. ε ζπζρεηηζκφ κε ην
δηθαίσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο, ε έλλνηα ησλ ρξεζηψλ εζψλ απνδίδεηαη σο ζχλνιν
δηακνξθσκέλσλ αληηιήςεσλ γηα ηε θχζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο , ξπζκηζηηθψλ ηεο
θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ηήξεζή ηνπο απνηειεί αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο ιαηξεπηηθήο
επζχηεηαο θαη νξζφηεηαο , πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ θνηλσληθή δενληνινγία, ελψ ε παξάβαζή
ηνπο επηζχξεη φρη κφλν θνηλσληθέο αιιά θαη λνκηθέο θπξψζεηο. Σα ρξεζηά ήζε δηέπνπλ θαη
πξνζδηνξίδνπλ ην ζχλνιν ηεο έλλνκεο ηάμεο. Γελ ζπληζηνχλ κφλν άκεζν πεξηνξηζκφ πνπ
απνξξέεη απφ ην χληαγκα αιιά θαη έκκεζν πνπ αζθείηαη απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε, θαζψο ηνπ
παξέρνπλ εμνπζηνδφηεζε λα ζεζπίζεη επεκβάζεηο ζηα αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη λα απαγνξεχζεη
ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο εμαηηίαο ηεο κε ελαξκφληζήο ηνπ πξνο απηά. Ζ εθ κέξνπο ησλ
λνκνζεηηθψλ θαη θξαηηθψλ νξγάλσλ εξκελεία ησλ ρξεζηψλ εζψλ ππφθεηηαη ζην ζπλερή
εξκελεπηηθφ έιεγρν ησλ δηθαζηεξίσλ52 , θαζψο θαη ην πνηεο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο γεληθέο ξήηξεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη ησλ ρξεζηψλ εζψλ θξίλεηαη
ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ ηνλ δηθαζηή αληηθεηκεληθά θαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε κε
βάζε ηηο αληηιήςεηο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ κειψλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
χκθσλα κε ηε ξεηή δηαηχπσζε ηνπ πληάγκαηνο ζηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 13, νη
ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ δηθαηνινγία γηα λα απαιιαγεί
51
52

Βι. Η. Κνληδάξε , φπ.π, ζει.57
Βι. K. Betermann, Πεξηνξηζκνί ησλ αηνκηθώλ ειεπζεξηώλ (κεη. Κ. Κεξακέα), Αξκ. ΗΘ' (1965),
ζει.272
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θάπνηνο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην θξάηνο. Ο πνιίηεο δελ κπνξεί λα απαηηήζεη
επκελείο δηαθξίζεηο ιφγσ ηεο ζξεζθείαο πνπ πξεζβεχεη, αθνχ ην θξάηνο ηεξεί ζηάζε
νπδεηεξφηεηαο έλαληη φισλ ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ. Αλ ινηπφλ ππάξρεη ζχγθξνπζε κεηαμχ
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνιίηε απέλαληη ζην Κξάηνο, ηηο νπνίεο θαλείο δελ κπνξεί λα αξλεζεί
επηθαινχκελνο ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε
εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνιίηε απέλαληη ζην Κξάηνο, ηηο νπνίεο
θαλέλαο δελ κπνξεί λα αξλεζεί επηθαινχκελνο ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο. εκαληηθήο
ζεκαζίαο είλαη θαη ην δήηεκα ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο αληηξξεζίεο
ζπλείδεζεο, δειαδή απφ εθείλα ηα άηνκα πνπ γηα ιφγνπο ζξεζθεπηηθνχο ή ηδενινγηθνχο
απνθξνχνπλ είηε ηελ ζηξάηεπζε είηε ηελ έλνπιε ππεξεζία ζην ζηξάηεπκα. ην χληαγκα
θαζηεξψλεηαη αδηαθξίησο γηα φινπο ηνπ Έιιελεο ε ππνρξέσζε λα ζπληεινχλ ζηελ άκπλα ηεο
παηξίδαο (άξζξν 4 παξ. 6.). Ο Ν2510/1997 πξνβιέπεη ηελ άνπιε ή ελαιιαθηηθή ζεηεία γηα
φζνπο επηθαινχληαη ηηο ζξεζθεπηηθέο ή ηδενινγηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο πξνθεηκέλνπ λα κελ
εθπιεξψζνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο γηα ιφγνπο ζπλεηδήζεσο. Ζ ζπληαγκαηηθή
θαηνρχξσζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο δελ ζεκαίλεη φηη θάζε λνκνζέηεκα δελ κπνξεί λα
ζέζεη πεξηνξηζκνχο ζηελ απφιαπζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο. κσο ε
ππνρψξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο κε λφκν είλαη δπλαηή κφλν αλ απνζθνπεί ζηελ
πξνζηαζία αγαζνχ, πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δπνκέλσο, νη
ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ δηθαηνινγία γηα λα αξλεζεί θαλείο ηε
ζπκκφξθσζή ηνπ ζηνπο λφκνπο, νη νπνίνη πάλησο ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ζηελ πξνάζπηζε
ζπνπδαίνπ ελλφκνπ αγαζνχ πνπ ελδηαθέξεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη επίζεο πξνζηαηεχεηαη
απφ ην χληαγκα, φπσο είλαη ε δεκφζηα πγεία , ε εζληθή άκπλα θηι.
Έλαο ηειεπηαίνο πεξηνξηζκφο πνπ ηίζεηαη ζηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο είλαη κε
βάζε ην εδάθην γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 . είλαη ε απαγφξεπζε πξνζειπηηζκνχ,
γηα ηνλ νπνίν αζρνιείηαη εθηελέζηεξα ε επφκελε ελφηεηα (2.6.)
1.6. Ο πξνζειπηηζκόο θαη ε απαγόξεπζή ηνπ
Σν χληαγκα ξεηψο νξίδεη ζην εδάθην γ‟ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13 πσο ν πξνζειπηηζκφο
απαγνξεχεηαη. Παξφιν πνπ δελ πξφθεηηαη γηα κηα θαηλνχξγηα δηάηαμε, απνηειεί εληνχηνηο
θαηλνηνκία ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο, θαζψο ε απαγφξεπζε αζθήζεσο πξνζειπηηζκνχ
αθνξά πιένλ ζε θάζε γλσζηή ζξεζθεία θαη φρη κφλν θαηά ηεο επηθξαηνχζαο ζξεζθείαο, φπσο
παιαηφηεξα. Ζ απαγφξεπζε ηνπ πξνζειπηηζκνχ είλαη ν πην ηδηάδσλ πεξηνξηζκφο ζηελ άζθεζε
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ηεο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο.53 Ο άλζξσπνο σο πλεπκαηηθφ θαη θνηλσληθφ φλ έρεη ηελ ηάζε λα
θαζηζηά θνηλσλνχο ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπ θαη άιινπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ θαη ζηελ επηδίσμή
ηνπ απηή ελεξγεί θάπνηεο θνξέο θαηά ηξφπν αλεμέιεγθην, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ θξαηηθή
εμνπζία λα ζεζπίδεη δηθαηηθέο πεξηζηνιέο θαηά ηελ άζθεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο54.
Ωο πξνο ηελ έλλνηά ηνπ55, πξνζειπηηζκφο ζεκαίλεη πξνζεηαηξηζκφο νξηζκέλνπ πξνζψπνπ,
ην νπνίν πξεζβεχεη δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο απφ ηηο δηθέο κνπ, ζηηο δηθέο κνπ πεπνηζήζεηο.
Τπφ επξεία έλλνηα ινηπφλ πέξα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ππάξρνπλε θαη άιια είδε πξνζειπηηζκνχ,
φπσο πρ ν πνιηηηθφο πξνζειπηηζκφο , δειαδή ν πξνζεηαηξηζκφο ζε νξηζκέλεο πνιηηηθέο
πεπνηζήζεηο αλζξψπσλ αληηθξνλνχλησλ. πλήζσο , φκσο, ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ
ζξεζθεπηηθφ ρψξν θαη έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηνλ φξν πξνζήιπηνο , κε ηνλ νπνίν
ραξαθηεξίδνληαλ εθείλνη εθ ησλ κε ηνπδαίσλ νη νπνίνη είραλ πξνζρσξήζεη ζηνλ ηνπδατζκφ 56.
Πην αλαιπηηθά, σο πξνζειπηηζκφο λνείηαη ε άκεζε ή έκκεζε πξνζπάζεηα δηείζδπζεο ζηε
ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε εηεξφδνμσλ ή εηεξφζξεζθσλ , κε ζθνπφ ηε κεηαβνιή ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο. Γηα λα πξαγκαησζεί ν ζθνπφο απηφο, ζπλπθαίλνληαη ηδίσο παξνρέο ή
ππνζρέζεηο παξνρψλ, πιηθψλ ή εζηθψλ , κε απαηειά κέζα, κε θαηάρξεζε ηεο απεηξίαο ή
εκπηζηνζχλεο, κε εθκεηάιιεπζε ηεο αλάγθεο θαη ηεο πλεπκαηηθήο αδπλακίαο ησλ άιισλ.
ζνλ αθνξά ηε λνκηθή θχζε ηνπ, ν πξνζειπηηζκφο απνηειεί θξαγκφ ζηε ζξεζθεπηηθή
ειεπζεξία θαη απαγνξεπκέλε κνξθή ζξεζθεπηηθήο δξάζεο.

Ζ απαγφξεπζή ηνπ δελ

ζπξξηθλψλεη ην πεξηερφκελν , αιιά ξπζκίδεη ζπκπεξηθνξά πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ ην
πεξηερφκελν ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο. πληζηά επνκέλσο νηνλεί πεξηνξηζκφ θαη φρη
γλήζην, θαζψο δελ πξφθεηηαη γηα ειάηησζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ θχθινπ ηνπ δηθαηψκαηνο ,
αθξηβψο γηαηί ε απαγνξεπκέλε ζπκπεξηθνξά βξίζθεηαη εθηφο απφ ηα δηθαηηθά φξηα. Ζ
αλζξψπηλε δξάζε δελ αλήθεη ζην πεξηερφκελν ηνπ δηθαηψκαηνο , αιιά βξίζθεηαη έμσ απφ
απηφ. Οη νηνλεί πεξηνξηζκνί αθνξνχλ απνδνθηκαδφκελε, απαγνξεπκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη
μεπεξάζεη ηα επηηξεπφκελα φξηα δξάζεο θαη επνκέλσο δελ πξνζηαηεχεηαη. Έηζη ε άζθεζε ησλ
ζξεζθεπηηθψλ δηθαησκάησλ είλαη ειεχζεξε , φκσο ζηελ ειεπζεξία απηή δελ πεξηιακβάλεηαη θαη
ν πξνζειπηηζκφο. Ζ απαγφξεπζε ηνπ πξνζειπηηζκνχ βξίζθεηαη ζε απφιπηε ζπκθσλία θαη
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Βι. Γ. ηελφ , Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία θαη ην ηζρύνλ Σύληαγκα ηεο Διιάδαο, Υξ. Σ‟ ,1967, ζει. 8
« ε λνκνζεζία πεξί πξνζειπηηζκνχ σο αχηε, δηαηππνχηαη εηο ηνπο Α.Ν. 1363 ΚΑΗ 1672 είλαη
αληηζπληαγκαηηθή»
54
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«ζενινγία» 31 (1960), ζει. 153
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(11),ζει.255
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εκπεξηέρεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ γεληθψλ ξεηξψλ, αιιά απηνλνκήζεθε ιεθηηθά θαη ξπζκίδεηαη
κε εηδηθή δηάηαμε. Πξφθεηηαη γηα ξπζκηζηηθή ζχκπησζε γεληθήο θαη εηδηθήο ξχζκηζεο θαη ε εηδηθή
επηβεβαηψλεη ην πεξηερφκελν ηεο γεληθήο57.
Σν πεξηερφκελν ηνπ πξνζειπηηζκνχ δελ πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ πνηληθφ θψδηθα, αιιά ζε δχν
πξνγελέζηεξα απηνχ λνκνζεηήκαηα ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο. Πξφθεηηαη γηα ην άξζξν 4 παξ.2
ηνπ Α.Ν. 1363/38 , φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Α.Ν. 1672/39. Ο ζθνπφο ησλ
λφκσλ απηψλ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ ηίηινπο ηνπο, ήηαλ ε εξκελεία ησλ άξζξσλ 1 θαη 2
ηνπ ηζρχνληνο ηφηε πληάγκαηνο (1911) πνπ απαγφξεπε ηνλ πξνζειπηηζκφ θαηά ηεο
επηθξαηνχζαο ζξεζθείαο58. Ζ δηελέξγεηα πξνζειπηηζκνχ ζπληζηά πιεκκέιεκα θαη ηηκσξείηαη
κε θπιάθηζε θαη ρξεκαηηθή πνηλή. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε «πξνζειπηηζκφο είλαη ηδία
ε δηα πάζεο θχζεσο παξνρψλ ή δη΄ ππνζρέζεσο ηνηνχησλ ή άιιεο εζηθήο ή πιηθήο
πεξηζάιςεσο , δηα κέζσλ απαηειψλ , δηα θαηαρξήζεσο ηεο απεηξίαο ή εκπηζηνζχλεο ή δη‟
εθκεηαιιεχζεσο ηεο αλάγθεο, ηεο πλεπκαηηθήο αδπλακίαο ή θνπθφηεηνο άκεζνο ή έκκεζνο
πξνζπάζεηα πξνο δηείζδπζηλ εηο ηελ ζξεζθεπηηθήλ ζπλείδεζηλ εηεξνδφμσλ επί ζθνπψ
κεηαβνιήο ηνπ πεξηερνκέλνπ απηήο».59
Ζ

ζεσξία60

ζην

παξειζφλ

είρε

επηζεκάλεη

πνιιέο

θνξέο

ηα

πξνβιήκαηα

αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο , κε θπξηφηεξν εμ απηψλ ηνλ ελδεηθηηθφ θαη
δηαδεπθηηθφ ραξαθηήξα ηεο απαξίζκεζεο ησλ αληηθεηκεληθψλ ππνζηάζεσλ ηνπ εγθιήκαηνο,
πνπ πξνζθξνχεη ζην άξζξν 7 παξ, 1. (απαγφξεπζε ηεο ανξηζηίαο ζηνπο πνηληθνχο λφκνποnullum crimen nulla poena sine lege certa). Δμάιινπ ε πεξηγξαθή ηνπ αδηθήκαηνο ηνπ
πξνζειπηηζκνχ ζηεξίδεηαη ζε κηα ζεηξά αμηνινγηθέο θαη φρη πεξηγξαθηθέο έλλνηεο, φπσο «κέζα
απαηειά», «θαηάρξεζε εκπηζηνζχλεο», «πάζεο θχζεσο παξνρέο», ησλ νπνίσλ ε αληηθαηηθή
αλάγλσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθαξκνζηή ηνπ δηθαίνπ νδήγεζε ηε λνκνινγία ζε ζχγρπζε. Αλ
θαη πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ηεο δηαηχπσζεο ηνπ θαλφλα φηη φια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα
κέζα γηα ηνλ πξνζειπηηζκφ πξέπεη λα είλαη απαηειά θαη αλήζηθα, εληνχηνηο ε λνκνινγία έρεη
πξνζδψζεη πνιιέο θνξέο ηδηφξξπζκν λφεκα ζηηο ιέμεηο απηέο. Ζ επίδεημε ππεξβάιινληνο
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δήινπ εθ κέξνπο ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4 α.λ. 1363/1938
έρεη ήδε εθζέζεη δηεζλψο ηε ρψξα καο, αθνχ νδήγεζε ζηελ θαηαδίθε ηεο απφ ην Δπξσπατθφ
Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζηελ ππφζεζε Κνθθηλάθε θαηά Διιάδαο 61. Σν
ΔΓΓΑ δέρζεθε φηη θαηαξρήλ ην άξζξν 4 α.λ. 1363/1938 δελ αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο
λνκηκφηεηαο ησλ πνηλψλ ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 ΔΓΑ, ελψ βέβαηα ππελζχκηζε φηη είλαη
αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ λα απνθαλζνχλ γηα ηελ ηπρφλ αληίζεζή ηνπ πξνο ηελ
παξαπάλσ αξρή φπσο απηή θαηνρπξψλεηαη απφ ην ειιεληθφ χληαγκα. Παξαπέξα φκσο
έθξηλε φηη ε επίζθεςε ηνπ πξνζθεχγνληνο, νπαδνχ ζξεζθεπηηθνχ δφγκαηνο, ζην ζπίηη
νξζφδνμεο ρξηζηηαλήο θαη ε πξνζθνξά, αλάγλσζε θαη αλάιπζε ζε απηήλ εληχπσλ κε
θνξηηθφηεηα θαη ζθνπφ ηε κεηαβνιή ηεο ζξεζθεπηηθήο ηεο ζπλείδεζεο δελ ζπληζηά ρξήζε
θαηαρξεζηηθψλ κέζσλ. πλεπψο ε θαηαδίθε ηνπ απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα δελ ήηαλ
δηθαηνινγεκέλε απφ κηα επηηαθηηθή θνηλσληθή αλάγθε, νχηε αλάινγε πξνο ηνλ επηδησθφκελν
ζθνπφ, άξα δελ απνηεινχζε κέηξν «αλαγθαίν ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ» θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 ΔΓΑ.
Δίλαη ελδεδεηγκέλε ε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνινγίαο ζηα λέα δεδνκέλα πνπ
δεκηνπξγεί ε απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν δηεζλήο δηαζπξκφο ζην
κέιινλ.
Μεηά απφ καθξαίσλε επηζηεκνληθή ζπδήηεζε, ηείλεη λα επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη νη
δηαηάμεηο πεξί πξνζειπηηζκνχ ησλ Α.Ν. 1363/1938 θαη 1672/1939 αλαθέξνληαη ζηελ
θαηνρχξσζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ ηφηε ελ ηζρχ πληάγκαηνο ηνπ 1911 θαη
έρνπλ απηνκάησο θαηαξγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 111 παξ.1 . δηφηη αληίθεηηαη ζε δηαηάμεηο
ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο θαη κάιηζηα ζε εθείλε ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 2 πνπ θαηνρπξψλεη θαη
πξνζηαηεχεη ζηα πιαίζηα ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο εηδηθφηεξα ηελ αθψιπηε άζθεζε ηεο
ιαηξείαο θάζε γλσζηήο ζξεζθείαο. Καηά ζπλέπεηα επείγεη ε αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ
απηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο κε έλα ζχγρξνλν λνκνζέηεκα , ην νπνίν ζα θαιχπηεη φια ηα ζρεηηθά
κε ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία θαη ηνλ πξνζειπηηζκφ δεηήκαηα , εθφζνλ θξηζεί φηη ηα αζέκηηα
κέζα δηεηζδχζεσο ζηε ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε δελ θαιχπηνληαη επαξθψο απφ ηηο ππάξρνπζεο
δηαηάμεηο ηνπ πνηληθνχ θψδηθα , φπσο πρ εθείλεο πεξί εθβηάζεσο (385ΠΚ) ή απάηεο (386ΠΚ). 62
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1.7. Ννκνινγηαθή πξνζέγγηζε ηνπ εηδηθόηεξνπ δεηήκαηνο ηεο αλαγξαθήο ηνπ
ζξεζθεύκαηνο ζηηο ηαπηόηεηεο, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αλάινγε εθαξκνγή γηα
ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ζην δήηεκα ηεο αλαγξαθήο ηνπ ζξεζθεύκαηνο ζην
απνιπηήξην ησλ καζεηώλ

Σν 1986 εηζήρζε ε πξναηξεηηθή αλαγξαθή ηνπ ζξεζθεχκαηνο ζην δειηίν ηαπηφηεηαο, ε
νπνία ην 1991 αληηθαηαζηάζεθε θαη πάιη κε ηελ ππνρξεσηηθή αλαγξαθή . Καηά ην λ.
2472/1997 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνζψπνπ γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ
ιεγνκέλσλ «επαίζζεησλ δεδνκέλσλ» ζηελ νπνία ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη ζξεζθεπηηθέο
πεπνηζήζεηο. Καηά ηελ άπνςε απηή ε αλαγξαθή είλαη πξναηξεηηθή θαζφζνλ ν λεψηεξνο λφκνο
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δεδνκέλσλ (λ. 2472/1997) ππεξηζρχεη ηεο
παιηφηεξεο ξχζκηζεο πνπ επέβαιε ηελ ππνρξεσηηθή αλαγξαθή (λ. 1988/1991). Τπέξ ηεο κε
αλαγξαθήο ηνπ ζξεζθεχκαηνο θαίλεηαη λα ζπλεγνξεί ε «πνιηηηθή θχζε» θαη ν ζθνπφο ηεο
ηαπηφηεηαο .
Τπάξρεη κηα ζεκαληηθή ζρεηηθή κε ην δήηεκα ηεο αλαγξαθήο ή φρη ηνπ ζξεζθεχκαηνο ζηηο
αζηπλνκηθέο ηαπηφηεηεο απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ θαη ηεο έλλνηαο ησλ πξνζσπηθψλ
θαη επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε ππ‟ αξηζκφλ 2285/2001 ε νπνία εμεδφζε θαηφπηλ
αίηεζεο αθχξσζεο ηεο απνθάζεσο 8200/0-441210/17-7-2000 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ
θαη Γεκφζηαο Σάμεο κε ηελ πξνβνιή ηνπ φηη απφ ηε κε αλαγξαθή ηνπ ζξεζθεχκαηνο θαη ηεο
ηζαγέλεηαο ζηα εθεμήο εθδηδφκελα δειηία ηαπηφηεηαο, ζίγεηαη ην παηξησηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ
αίζζεκα ηνπ αηηνχληνο, σο Έιιελα θαη Οξζφδνμνπ Υξηζηηαλνχ. Σν πεξηερφκελν ηεο ελ ιφγσ
απφθαζεο είλαη ην εμήο: Δπεηδή κε ην άξζξν 13 ηνπ πληάγκαηνο θαηνρπξψλεηαη αηνκηθφ
δηθαίσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο. Σν αηνκηθφ απηφ δηθαίσκα, πνπ ππφθεηηαη κφλν ζηνπο
πξνβιεπφκελνπο απφ ην ίδην ην χληαγκα πεξηνξηζκνχο, πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ηεο
ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο αθ‟ ελφο θαη ηελ ειεπζεξία εθδήισζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ
πεπνηζήζεσλ αθ‟ εηέξνπ, κε ξεηή αλαθνξά ζηελ αλεκπφδηζηε άζθεζε ηεο ιαηξείαο θάζε
γλσζηήο ζξεζθείαο (παξ. 2 ). Ζ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, κε ηελ νπνία
πξνζηαηεχεηαη πξνερφλησο ην ελδηάζεην θξφλεκα ηνπ αηφκνπ αλαθνξηθά κε ην ζείν απφ θάζε
θξαηηθή επέκβαζε, πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, θαη ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα κελ
απνθαιχπηεη ην ζξήζθεπκα πνπ αθνινπζεί ή ηηο ζξεζθεπηηθέο ελ γέλεη πεπνηζήζεηο ηνπ.
Καλέλαο δελ κπνξεί λα εμαλαγθαζζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, λα απνθαιχςεη είηε ακέζσο είηε
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εκκέζσο, ην ζξήζθεπκα ή ηηο ζξεζθεπηηθέο ελ γέλεη πεπνηζήζεηο ηνπ, ππνρξενχκελνο ζε
πξάμεηο ή παξαιείςεηο απφ ηηο νπνίεο ζα ηεθκαίξεηαη ε χπαξμε ή ε αλππαξμία ηνπο. Καη θακία
θξαηηθή αξρή ή θξαηηθφ φξγαλν δελ επηηξέπεηαη λα επεκβαίλεη ζηνλ απαξαβίαζην, θαηά ην
χληαγκα, ρψξν απηφ ηεο ζπλείδεζεο ηνπ αηφκνπ θαη λα αλαδεηά ην ζξεζθεπηηθφ ηνπ
θξφλεκα, πνιχ δε πεξηζζφηεξν λα επηβάιιεη ηελ εμσηεξίθεπζε ησλ φπνησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ
αηφκνπ αλαθνξηθά κε ην ζείν. Γηάθνξν δε είλαη ην δήηεκα ηεο νηθεηνζεινχο πξνο ηηο θξαηηθέο
αξρέο γλσζηνπνίεζεο ηνπ ζξεζθεχκαηνο ηνπ αηφκνπ, ε νπνία φκσο γίλεηαη κε πξσηνβνπιία
ηνπ θαη γηα ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ πνπ αλαγλσξίδεη ε έλλνκε ηάμε γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο (π.ρ. ε κε εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ
ππνρξεψζεσλ γηα ιφγνπο ζπλεηδεζηαθήο αληίξξεζεο, ε απαιιαγή απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ
καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη απφ ζπλαθείο ζρνιηθέο ππνρξεψζεηο, φπσο ν εθθιεζηαζκφο
θαη ε νκαδηθή πξνζεπρή, ε ίδξπζε λανχ ή επθηήξηνπ νίθνπ, ε ίδξπζε ζσκαηείνπ ζξεζθεπηηθνχ
ραξαθηήξα θ.ι.π.). Πεξαηηέξσ, ε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ιεηηνπξγεί, φπσο άιισζηε θαη θάζε
αηνκηθφ δηθαίσκα, ζε πεξίπησζε πνπ ε πξνζβάιινπζα ην δηθαίσκα ζπκπεξηθνξά ηεο
πνιηηείαο είηε θαηαηείλεη επζέσο ζηελ παξαβίαζή ηνπ είηε πάλησο, κπνξεί ακέζσο ή εκκέζσο,
λα νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία απαγνξεπνκέλσλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ην ζξήζθεπκα. Σέηνηα
πεξίπησζε πάλησο δελ ζπληξέρεη φηαλ ε δήισζε ηνπ ζξεζθεχκαηνο ζε δεκφζην έγγξαθν
γίλεηαη φρη γηα ηε δεκηνπξγία δπζκελψλ δηαθξίζεσλ αιιά αληηζέησο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ζηελ
άζθεζε δηθαησκάησλ θαη ηελ απφδεημε ελλφκσλ ζρέζεσλ. Πξάγκαηη, ην ζξήζθεπκα κπνξεί
κελ λα αθνξά ηελ εζσηεξηθή ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ην ζείν, ζπλδέεηαη φκσο απφ ην χληαγκα
θαη ην λφκν κε ζσξεία ελλφκσλ ζρέζεσλ ησλ πνιηηψλ πνπ θαζηζηνχλ ηελ απνθάιπςή ηνπ
αλαγθαία θαη ππνρξεσηηθή, φηαλ ε έλλνκε ηάμε ζπλαξηά ηελ νλνκαηνδνζία, ηνλ γάκν, ηελ
θεδεία, ηνλ ηχπν ηνπ φξθνπ, ηελ ρνξήγεζε νπνηνπδήπνηε πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθήο ή
πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο πνπ απνθαιχπηεη ηνλ ηξφπν νλνκαηνδνζίαο,

κε επηινγέο ηνπ

αηφκνπ ζπλδεφκελεο απνθιεηζηηθψο κε ηελ απνθάιπςε ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε ζπγθεθξηκέλε
ζξεζθεία ή αληηζέησο κε ηελ άξλεζή ηεο, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα επέκβαζε ζε
απαξαβίαζηα ζηνηρεία. Σνχην δε ηζρχεη πνιιψ κάιινλ φηαλ ε λνκνζεζία ζπλδέεη εηδηθψο ηελ
άζθεζε δηθαησκάησλ ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ κε ηελ απνθάιπςε ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ,
φπσο ην εθπαηδεπηηθφ θαζεζηψο ησλ κνπζνπικαλνπαίδσλ, ε λνκηθή κνξθή ησλ ηζξαειηηηθψλ
θνηλνηήησλ, ε κεξηθή ή νιηθή απαιιαγή απφ ηελ ζηξάηεπζε ιεηηνπξγψλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ
θαη δνγκάησλ ή αηφκσλ πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ αληίζηνηρε αληίξξεζε ζπλείδεζεο ή ην
λνκηθφ θαζεζηψο ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ, νη πηζηνί ησλ νπνίσλ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα
ιεηηνπξγίαο λαψλ θαη επθηεξίσλ νίθσλ, νπφηε ε απφιαπζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ
πξνυπνζέηεη ηελ απνθάιπςε ζηελ πνιηηεία ηνπ ζξεζθεχκαηνο. Δπεηδή πεξαηηέξσ, ε
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ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, ππφ ηε ζεηηθή ηεο έθθαλζε, ηεο εθδειψζεσο δειαδή ησλ
ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, ζπλίζηαηαη ζην δηθαίσκα ηνπ θαζελφο λα εθδειψλεη αλεκπφδηζηα
ην ζξήζθεπκα ή ηηο ζξεζθεπηηθέο ελ γέλεη πεπνηζήζεηο ηνπ κε πνηθίινπο ηξφπνπο, αηνκηθά ή
απφ θνηλνχ κε άιινπο, ηδησηηθά ή δεκφζηα, εθ‟ φζνλ δελ πξνζβάιιεη ηε δεκφζηα ηάμε ή ηα
ρξεζηά ήζε θαη ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πληάγκαηνο. Ωζηφζν ε
ειεπζεξία απηή δελ πεξηιακβάλεη θαη ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ λα εθδειψλνπλ ην ζξήζθεπκα
πνπ αθνινπζνχλ κε ηελ αλαγξαθή απηνχ, φηαλ ην επηζπκνχλ, θαη ζε θξαηηθά έγγξαθα, φπσο
είλαη ηα δειηία ηαπηφηεηαο. Σν άξζξν 13 ηνπ πληάγκαηνο φρη κφλνλ δελ παξέρεη ηέηνηα αμίσζε
ζηνπο θνξείο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, άιισζηε ηνχην σο αηνκηθφ
δηθαίσκα ζεκειηψλεη θαη‟ αξρήλ κφλνλ αμίσζε ηνπ αηφκνπ έλαληη ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο γηα
απνρή απφ επεκβάζεηο ησλ νξγάλσλ ηεο πνπ ζα παξεκπφδηδαλ ηελ άζθεζή ηνπ θαη φρη σο
αμίσζε ζεηηθήο ελέξγεηαο, αιιά απαγνξεχεη θαη ηελ πξναηξεηηθή αλαγξαθή ηνπ ζξεζθεχκαηνο
ή ησλ ζξεζθεπηηθψλ ελ γέλεη πεπνηζήζεσλ ζηα δειηία ηαπηφηεηαο, σο κέζν εθδήισζεο θαη
απφδεημεο απηψλ. Ζ αληίζεηε εξκελεία ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ πξνζβνιή ηεο ζξεζθεπηηθήο
ειεπζεξίαο, ππφ ηελ αξλεηηθή ηεο έθθαλζε, εθείλσλ ησλ Διιήλσλ, νη νπνίνη δελ ζα
επηζπκνχζαλ λα εθδειψζνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο κε απηφλ ηνλ ηξφπν,
αλαηξψληαο παξάιιεια θαη ηε ζξεζθεπηηθή νπδεηεξφηεηα ηνπ θξάηνπο, φζνλ αθνξά ηελ
άζθεζε ηνπ αηνκηθνχ απηνχ δηθαηψκαηνο, πνπ επηβάιιεηαη απφ ην άξζξν 13 ηνπ πληάγκαηνο.
πλεπψο, ε αλαγξαθή ηνπ ζξεζθεχκαηνο ζηα δειηία ηαπηφηεηαο, έζησ θαη αλ απηή είλαη
πξναηξεηηθή, έζησ δειαδή θαη αλ γίλεηαη κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνζψπνπ, ζπληζηά
παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πληάγκαηνο. Καη πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο ν πεξί
ηνπ αληηζέηνπ ιφγνο αθπξψζεσο.

Μέξνο Γεύηεξν: Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Μέζε
Δθπαίδεπζε………………………………………………………………………………………
2.1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή
2.1.1. Η

γέλλεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε

δηακόξθσζε απηνύ κε βάζεη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο
Ζ πεξίνδνο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ήηαλ γηα ην λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο ηδηαίηεξα
θξίζηκε. Όζηεξα απφ ηεηξαθφζηα ρξφληα δνπιείαο, ε Διιάδα έπξεπε λα θαηαβάιεη κεγάιε
πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα αλαδεκηνπξγεζεί θαη λα αλαδσνγνλεζεί. Σν έξγν ησλ πξψησλ
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θπβεξλήζεσλ δπζρέξαλαλ ζεκαληηθά ηα θαηάινηπα ηνπ πνιέκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
πνιηηηθέο αλσκαιίεο, ηελ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαζψο θαη ηελ αλχπαξθηε θξαηηθή
νξγάλσζε. Ζ παηδεία σο ζηφρνο κέρξη απηή ηελ πεξίνδν δελ είρε θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο.
Αλ θαη ε νξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ βίνπ απνηεινχζε ην θχξην κέιεκα ησλ πξψησλ
θπβεξλήζεσλ, κε ηελ παηδεία αζρνιήζεθε πξψηα ν Καπνδίζηξηαο θαη έπεηηα ν ζσλαο. Με
ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ ζσλα επηηεχρζεθε ε ίδξπζε δεκνηηθψλ ζρνιείσλ γηα ηε Βαζηθή
εθπαίδεπζε, ειιεληθψλ ζρνιείσλ θαη γπκλαζίσλ γηα ηε Μέζε εθπαίδεπζε θαη ηνπ
παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ Αλψηαηε εθπαίδεπζε.
Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ εκθαλίζηεθε ζηα ζρνιεία ηεο Βαζηθήο θαη Μέζεο
εθπαίδεπζεο θαηά ην 1833. Μέρξη θαη ζήκεξα ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ έρεη δηαηεξεζεί
ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ, δίδνληαο ην ζηίγκα ηνπ ζηελ ηζηνξία ηεο
ειιεληθήο Βαζηθήο θαη Μέζεο εθπαίδεπζεο. Ηδηαίηεξνη ζηαζκνί ηδίσο γηα ηε Μέζε
εθπαίδεπζε απνηέιεζαλ νη ρξνλνινγίεο 1833 θαη 1932. Σν 1833 ηδξχζεθε ην πξψην
γπκλάζην απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ ζσλα. Σν 1932 δεκνζηεχζεθε ην λέν αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ηνπ εμαηάμηνπ γπκλαζίνπ θαη νινθιεξψζεθε ε αλαδηνξγάλσζε ηεο Μέζεο
εθπαίδεπζεο, ε νπνία έγηλε απφ ηε θπβέξλεζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ κε ην λφκν 4373
ηνπ 1929.63
Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεξηιακβάλεηαη απφ ην έηνο 1833 καδί κε ηα ππφινηπα
καζήκαηα πνπ νξίζζεθαλ ζην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ Βαζηθήο θαη Μέζεο
Δθπαίδεπζεο. πσο πξναλαθέξζεθε θαη θαιφ ζα είλαη λα ηνληζηεί θαη πάιη, ν Ησάλλεο
Καπνδίζηξηαο ήηαλ εθείλνο πνπ πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα νξγαλψζεη ηελ
ειιεληθή εθπαίδεπζε. Δπηδξάζεηο θαη αθνξκέο γηα λα πξνβεί ζηελ ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ
εθπαηδεπηηθέο ζπζηήκαηνο έιαβε απφ ηνλ Πεζηαιιφηζη.64 Σν ζχζηεκα ηνπ Πεζηαιιφηζη ζε
ζπλδπαζκφ κε ην ζχζηεκα langaster (αιιεινδηδαθηηθή) ζέιεζε λα εηζαγάγεη ν
Καπνδίζηξηαο φηαλ έγηλε Κπβεξλήηεο ηεο Διιάδαο.
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Με ην λφκν 4373/1929 θαηαξγήζεθε ην ηξηηάμην ειιεληθφ ζρνιείν θαη ην ηεηξαηάμην γπκλάζην θαη
θαζηεξψζεθε ην εμαηάμην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ην εμαηάμην γπκλάζην.
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Ο Καπνδίζηξηαο κε ηνλ Πεζηαιιφηζη είρε γλσξηζηεί ην 1813 θαηά ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ
ζηελ Διβεηία ζε θάπνηα ξσζηθή δηπισκαηηθή απνζηνιή. S.Derwissis, Die Geschichte des
griechische Billdungswesen, ζ.165
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ηα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ ν Καπνδίζηξηαο ίδξπζε άξρηζε λα δηδάζθεηαη ην κάζεκα ησλ
Θξεζθεπηηθψλ. Ο ίδηνο ζπλέζηεζε επηηξνπή ε νπνία απνηεινχηαλ απφ ηέζζεξηο αξρηεξείο
γηα ηε ζχληαμε θαη έθδνζε Δπρνινγίνπ, χλνςεο θαη Καηήρεζεο.65
Με ηνλ ζάλαην ηνπ Καπνδίζηξηα δεκηνπξγήζεθε αλαζηάησζε ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.
Σα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο πέξαζαλ πιένλ ζηνλ G. Maurer πεξί ην 1833-1835.66
Παξάιιεια, μεθίλεζαλ ελέξγεηεο γηα ην ρσξηζκφ ηεο Δθθιεζίαο απφ ην Οηθνπκεληθφ
Παηξηαξρείν. Πιένλ ν έιεγρνο ηεο Δθθιεζίαο ζα γηλφηαλ απφ ηελ Πνιηηεία. Ο έιεγρνο,
επνκέλσο, θαη ηεο εθπαίδεπζεο άλεθε ζην θξάηνο θαη φρη ζηελ Δθθιεζία. Παξαηεξήζεθε
εθείλε ηελ πεξίνδν παξακεξηζκφο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζηνηρείνπ ζηελ εθπαίδεπζε.
2.1.2. Ο γεληθόο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο σο πιαίζην έληαμεο ηνπ καζήκαηνο
ησλ ζξεζθεπηηθώλ
Ο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο είρε αξθεηά ζηνηρεία βαπαξηθψλ επηξξνψλ ηφζν σο πξνο
ηνπο ζθνπνχο ηεο ίδηαο ηεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη γηα ηελ νκαιή κεηέπεηηα έληαμε ησλ
καζεηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν.
Οη Βαπαξνί ζεσξνχζαλ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ σο πξνυπφζεζε ελδνθνζκηθήο
αγσγήο. ηελ εμηζνξξφπεζε απηήο ηεο ζεψξεζεο ζπλέβαιαλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα
1830-1850 νη πξνηεζηάληεο κηζζηνλάξηνη, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο ζπκκεηείραλ ζηνλ
ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Γπζηπρψο, ε ζπκκεηνρή ησλ κηζζηνλαξίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο ζξεζθεπηηθήο αγσγήο67 ζπλέβαιαλ ζηελ είζνδν ηνπ επζεβηζκνχ ζηε
ζξεζθεπηηθή δσή ησλ Διιήλσλ, αιιά θαη ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ.
Σα πξψηα ρξφληα κεηά ηελ απειεπζέξσζε ν Έιιελαο καζεηήο βξηζθφηαλ ζε ζχγρπζε
αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δσήο πνπ ηνπ επέβαιαλ, ελψ θαη ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ
είρε αιινησζεί θαη είρε δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε δπηηθέο επηδξάζεηο.
2.1.3. Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ θαη ε έληαμή ηνπ ζηα σξνιόγηα αλαιπηηθά
πξνγξάκκαηα ηεο Βαζηθήο θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο
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Δ. Κνχθνπ, Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο, Μεγάιε Παηδαγσγηθή Δγθπθινπαίδεηα, η. 3, Αζήλαη 1966,
ζ.350.
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G. Maurer, Das Griechische Volk, Heidelberg 1835, ζ. 192.
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Βι. Ν. Εαραξνπνχινπ, Γξεγφξηνο ν Δ΄. αθήο έθθξαζηο ηεο εθθιεζηαζηηθήο πνιηηηθήο επί
ηνπξθνθξαηίαο, Θεζζαινλίθε 1974, ζ. 66 θ.ε.
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ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ εηζήιζε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν
ρσξίο ηδηαίηεξεο αληηδξάζεηο. ηε Γαιιία ηε ζέζε ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ έιαβε
ην κάζεκα ηεο Ζζηθήο. ηε Γεξκαλία θαη ζηελ Ηζπαλία εηζήιζε απηνχζην ζηνλ θνξκφ ησλ
θχξησλ καζεκάησλ, αιιά θαη πξναηξεηηθφ. ηελ Διιάδα, ηα Θξεζθεπηηθά σο ππνρξεσηηθφ
κάζεκα εηζήιζε ζηε Βαζηθή θαη Μέζε Δθπαίδεπζε ρσξίο πξνβιήκαηα θαη αληηδξάζεηο. Ζ
νξζφδνμε παξάδνζε δελ παξακεξίζηεθε θαη νη Έιιελεο δηαθσηηζηέο δέρηεθαλ ηελ
επίδξαζε ηνπ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εζηθήο. Δπηπξφζζεηα, ε βαπαξηθή θπβέξλεζε δε ζέιεζε
λα εμνβειίζεη ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ απφ ην πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ σζηφζν
ζέιεζε λα ηνπ πξνζδψζεη δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα εμππεξεηψληαο ηνπο δηθνχο ηεο
ζθνπνχο. Ο ιαφο απφ ηελ άιιε είρε ηελ άπνςε πσο ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ
απνηειεί ζπλέρεηα ησλ <<ηεξψλ γξακκάησλ>> ηνπ αγίνπ Κνζκά ηνπ Αηησινχ.
Καηά ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ δεκηνπξγήζεθαλ δχν ξεχκαηα. Σν έλα αθνξνχζε
θαη ζηφρεπε ζηελ παξαγθψληζε ηνπ καζήκαηνο κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ σξψλ
δηδαζθαιίαο. Σν δεχηεξν ξεχκα επεδίσθε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ καζήκαηνο. Άμην
αλαθνξάο είλαη φηη ζε έθζεζε γηα ηα γπκλάζηα θαη ηα ζρνιεία βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ
Αζελψλ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1875/1876 ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ θξίλεηαη πσο δελ είλαη
αξθεηά ζεκαληηθφ, ζηελ ςπρή ησλ καζεηψλ δε δξα ην ίδην κε ηα ππφινηπα καζήκαηα. Σν
κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ απφ πνιινχο θξίλνληαλ ππνηηκεηηθά, ζεσξνχληαλ θαηψηεξν ησλ
άιισλ καζεκάησλ ηνπ βαζηθνχ θνξκνχ ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν,
πξνηάζεθε ε εηζαγσγή ζηα γπκλάζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο <<ζηνηρεηψδνπο πξνπαηδεπηηθήο
θηινζνθίαο>>.68
Αλαθνξηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηεο αγσγήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, έρνπκε λα επηζεκαίλνπκε
πσο απηνί ζε κεγάιν βαζκφ ζπλαξηψληαη κε ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία νξγαλψλεηαη ε
εθπαίδεπζε. ηελ Διιάδα, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη
ζθνπνί απηνί θαζνξίδνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ην χληαγκα, ηνλ ζεκειηψδε λφκν ηνπ
θξάηνπο. Γηα λα δνχκε φκσο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ κε ηελ
πάξνδν ησλ εηψλ ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε θαη ηα πληάγκαηα πνπ ίζρπαλ. Σν χληαγκα
ηνπ 1832 αλέθεξε πσο φινη νη Έιιελεο έρνπλ δηθαίσκα λα απνθηήζνπλ <<κέξνο ησλ
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Η. Αξγπξηάδνπ, « Έθζεζηο πεξί ησλ ελ Αζήλαηο γπκλαζίσλ θαη ειιεληθψλ ζρνιείσλ», Πξνο ην επί
ηεο Γεκνζίαο εθπαηδεχζεσο ππνπξγείνλ, Αζήλα, 1876,ζ. 25-26.
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πιηθψλ αγαζψλ, νίνλ θηήκαηα, ρξήκαηα θαη παηδείαλ>>. 69 Σν χληαγκα ηνπ 1944 –φκνηα θαη
ηνπ 1911- αλαθέξεη πσο <<Ζ αλσηέξα εθπαίδεπζηο ελεξγείηαη δαπάλε ηνπ Κξάηνπο. Δηο δε
ηελ δεκνηηθήλ ζπληξέρεη θαη ην Κξάηνο θαηά ην κέηξνλ ηεο αλάγθεο ησλ δήκσλ>>. 70
Αλαηξεπηηθά, ζην ζχληαγκα ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1925, ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνβιέπεη
ζηε ζσκαηηθή αγσγή θαη δηάπιαζε ηνπ ήζνπο ησλ λέσλ.71 Καηά ηνλ Γ. Παιαηνιφγν, ζθνπφο
ηεο εθπαίδεπζεο –ελλνείηαη ηεο Μέζεο εδψ- είλαη ε ζχλζεζε ησλ αξραίσλ αμηψλ, δειαδή ε
αλάπηπμε ησλ ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ αηφκνπ, θαη ηεο δηακφξθσζεο
κίαο πξνζσπηθφηεηαο ειεχζεξεο κε γεξέο εζηθέο βάζεηο.72 Σν ζχληαγκα ηνπ 1927 αλαθέξεη
φηη ε εθπαίδεπζε ηειεί ππφ ηελ αλσηάηε επνπηεία ηνπ Κξάηνπο. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο είρε
ηνλ έιεγρν γηα ηα πξνγξάκκαηα ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Βαζηθήο θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο.
Ο ζθνπφο ηεο παηδείαο σο θαη ην χληαγκα ηνπ 1925 δελ αλαθεξφηαλ, ελψ θαη ζηα επφκελα
ην χθνο ηεο αλαθνξάο ήηαλ απνρξσκαηηζκέλν, νπδέηεξν. Ο ιφγνο είλαη φηη κε ηνλ ηξφπν
απηφ πξνσζνχληαλ ηα ηδεψδε ηνπ δηαθσηηζκνχ θαη δε δηλφηαλ ηδηαίηεξα ή θαη θαζφινπ
έκθαζε ζηηο αλεζπρίεο ησλ αλζξψπσλ νη νπνίνη πεξηνξίδνληαλ ζην ιφγν θαη ζηα έξγα.
ε απηφ αθξηβψο ην πιαίζην ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη ηεο κε ζαθήλεηαο ησλ ζθνπψλ ηεο
παηδείαο ζηα ζπληάγκαηα, αιιά θαη ζε ινηπά εθπαηδεπηηθά λνκνζεηήκαηα, ην κάζεκα ησλ
Θξεζθεπηηθψλ εηζήιζε ζηα ζρνιεία θαη κέζσ απηνχ επηρεηξήζεθε λα δνζεί ην λφεκα, ε
νπζία ησλ ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη
αμηνζεκείσην ζα ιέγακε πσο είλαη ε αλαθνξά γηα πξψηε θνξά ην 1897 73, ζην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ, ν νξηζκφο ηνπ ζθνπνχ ηεο παηδείαο. Γε γίλεηαη φκσο αληίζηνηρε
αλαθνξά ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ εηψλ 1914 θαη 1932.
ε
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ηνπ

Τπνπξγείνπ
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Δθθιεζηαζηηθψλ

θαη

ηεο Γεκνζίαο

Δθπαηδεχζεσο ηνπ έηνπο 1896 δηαθαίλεηαη κία επξχηεηα ζηνλ νξηζκφ ηνπ ζθνπνχ ηνπ ελ
ιφγσ καζήκαηνο. ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ εηψλ 1897 θαη 1906 γίλεηαη
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Πνιηηηθφλ ζχληαγκα ηεο Διιάδνο θαηά ηελ Δ‟ Δζληθήλ ζπλέιεπζηλ 1832.
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χληαγκα ηεο Διιάδνο θαηά ηελ Β‟ αλαζεσξεηηθήλ βνπιήλ 1911.
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χληαγκα ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 23εο επηεκβξίνπ 1925.

72

73

Γ. Παιαηνιφγνπ, Σθέςεηο ηηλέο πεξί νξγαλώζεσο ηεο εθπαηδεύζεσο, Αζήλαη 1928, ζ.32.
Πξφγξακκα ησλ ελ ηνηο Διιεληθνίο ρνιείνηο θαη Γπκλαζίνηο δηδαθηέσλ καζεκάησλ, ΔηΚ Α΄
19.9.1897.
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εθηελέζηεξνο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ, εθθξάδεηαη ην πλεχκα ηνπ
ζθνπνχ ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη φπσο ήηαλε αλακελφκελν γχξσ απφ απηφλ θαη αξθεηέο
απφςεηο. Ο Γ. Μσξαΐηεο ππνζηήξηδε φηη ν ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ
επηδέρεηαη δχν εξκελείεο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ παξνρή φισλ εθείλσλ ησλ εθνδίσλ πνπ ζα
βνεζήζνπλ ην άηνκν λα βγεη ζηελ θνηλσλία εκπινπηηζκέλν κε γλψζεηο. Με ηελ πξψηε απηή
άπνςε δηαθαίλεηαη ε επίδξαζε ηνπ νξζνινγηζκνχ. Αληηζέησο, ε δεχηεξε άπνςε έρεη σο
επίθεληξν ηνλ άλζξσπν νινθιεξσηηθά. Θα πξέπεη, θαηά απηήλ, λα νδεγείηαη ην άηνκν θνληά
ζηνλ Υξηζηφ, λα δεη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ νξζφδνμνπ Υξηζηηαληζκνχ, λα εληζρχεη ηελ
πίζηε θαη λα βνεζά αιιήινπο. Ζ ελίζρπζε ησλ εζηθψλ αμηψλ είλαη απηφ πνπ πξνέρεη74 θαη ε
επηξξνή ηνπ επζεβηζκνχ γίλεηαη αληηιεπηή.
2.1.4. Η θπζηνγλσκία θαη νη γεληθόηεξνη ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ
όπσο έρνπλε δηακνξθσζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο
Με ηνλ N. 1532/85 θπξψζεθε ζηελ Διιάδα ην Γηεζλέο χκθσλν ηεο Νέαο Τφξθεο γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Μνξθσηηθά Γηθαηψκαηα (1966), ην νπνίν νξίδεη φηη ε απφιαπζε ησλ
εμαζθαιηζκέλσλ απφ ην Κξάηνο δηθαησκάησλ, κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο αλάινγα κε ηε θχζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ, ηα ελ ιφγσ
δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ κφλν γηα ράξε ηεο γεληθήο επεκεξίαο. Ζ ππνρψξεζε
νξηζκέλσλ πνηνηηθψλ ή πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Παηδείαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε κνξθσηηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο ζξεζθεπηηθήο αγσγή, ελ
νλφκαηη ηεο γεληθήο επεκεξίαο, ζέηεη έλα ξεαιηζηηθφ νηθνλνκνηερληθφ θξηηήξην πνπ δηαθέξεη
απφ Κξάηνο ζε Κξάηνο θαη απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία. Ζ εμηζνξξφπεζε απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ
επηδηψθεηαη κε ηελ αλαγσγή ηεο θχζεσο ηνπ εθάζηνηε κνξθσηηθνχ δηθαηψκαηνο ζε φξην κεηαμχ ηνπ ζρεηηθνχ πεξηνξηζκνχ θαη ηεο νπζηαζηηθήο θαηαξγήζεψο ηνπ.
Σν έηνο θαηά ην νπνίν θπξψζεθε ην αλσηέξσ Γηεζλέο χκθσλν ζηελ Διιάδα, ςεθίζηεθε επίζεο ν Ν. 1566/1985. ηα άξζξα 1 παξ. 1, 6 παξ. 2 θαη 14 παξ. 17 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ
εμεηδηθεχνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ζξεζθεπηηθή αγσγή πνπ ην χληαγκα πξνβιέπεη. Ωο θχξηνο
ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ηίζεηαη ε δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη θαζνιηθνχ
αλζξψπνπ ζε ζρέζε κε ηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή παξάδνζε.
ην πξψην άξζξν ηνπ νξίδεη ηνπο ζθνπνχο ηεο Παηδείαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε νιφπιεπξε, αξκνληθή αλάπηπμε ησλ πλεπκαηηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ ησλ καζε74

Γ. Μσξαΐηεο, Σπκβνιαί εηο ηελ έξεπλαλ ηεο ζξεζθεπηηθήο δσήο ησλ λέσλ, Αζήλαη 1931, ζ. 19-21.
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ηψλ, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζνπλ νινθιεξσκέλεο θαη πγηείο πξνζσπηθφηεηεο, λα δνπλ κε αγάπε θαη ζεβαζκφ πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ θαη λα
αθνινπζνχλ ηα πξφηππα ηεο νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο Παξάδνζεο.
ην άξζξν 6 παξ. 2, επηπξφζζεηα, επηζεκαίλεηαη φηη ζην ιχθεην επηδηψθεηαη ε νινθιήξσζε
ησλ ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε νη καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε βαζχηεξε ζεκαζία
ηνπ νξζφδνμνπ ρξηζηηαληθνχ ήζνπο θαη ηεο ζηαζεξήο πξνζήισζεο ζηηο παλαλζξψπηλεο
αμίεο.
Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα θαλνληθφ κάζεκα,
φπσο ηα ππφινηπα πνπ αλήθνπλ ζηνλ θνξκφ ησλ θχξησλ καζεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνχ
σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ. ε θακία πεξίπησζε δε ζα πξέπεη λα
ζεσξείηαη σο πξνέθηαζε ηνπ θαηερεηηθνχ έξγνπ ηεο Δθθιεζίαο. Τπεξεηεί ηνπο γεληθνχο
ζθνπνχο ηεο παηδείαο, φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ην χληαγκα θαη ηνπο Νφκνπο. Ζ
ζξεζθεπηηθή αγσγή ησλ καζεηψλ ζπληζηά κέζν γηα ηεο εζηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο
αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε κε ηδηαίηεξε παηδαγσγηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία. Γηα ην ζθνπφ
απηφ, ζχκθσλα κε ην Νφκν 1566/85 (άξζξν 24) θαη 2525/97 (άξζξν 7), ν θαηαξηηζκφο ησλ
Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ καζήκαηνο απηνχ, φπσο
θαη φισλ ησλ άιισλ, είλαη έξγν ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, σο αλεμάξηεηεο δεκφζηαο
ππεξεζίαο
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Καηαιήγνληαο, νη ζθνπνί ηεο νξζφδνμεο Υξηζηηαληθήο Παξάδνζεο ζα πξέπεη λα θηλνχληαη
γχξσ απφ ηνλ ζεβαζκφ ηεο εηεξφηεηαο, ηελ αιιεινβνήζεηα θαη ηνλ ζεβαζκφ ηνπ
ζπλαλζξψπνπ θαη ηελ ζπκβνιή ζηε δηαηήξεζε ελφο πγηνχο θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο.
Καηαλννχκε, ινηπφλ, πσο νη ζθνπνί ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο δελ ζηξέθνληαη κφλν
ζηελ απνθφκηζε γλψζεσλ αιιά θαη ζηελ νπζηαζηηθή επαθή ησλ καζεηψλ κε ηελ νξζφδνμε
Πίζηε θαη Παξάδνζε.
2.1.5.

Οη εηδηθόηεξνη ζθνπνί θαη ην πεξηερόκελν ηεο ζξεζθεπηηθήο αγσγήο ζηελ

εθπαίδεπζε
ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, ε ζξεζθεπηηθή
αγσγή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην κάζεκα Μειέηε Πεξηβάιινληνο θαη αθνξά θπξίσο
39

ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο θαη επεηείνπο. Ωο απηνηειέο κάζεκα Θξεζθεπηηθψλ απφ ηελ Γ΄ έσο
θαη ηελ η΄ ηάμε, έξρνληαη ζε ζηελφηεξε επαθή κε ην Υξηζηηαληζκφ σο βηβιηθή ηζηνξία θαη
βηβιηθφ ιφγν, κε ηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή παξάδνζε.
Γλσξίδνπλ ην Υξηζηηαληζκφ κέζα απφ κία αλαζθφπεζε ρηιηάδσλ εηψλ, εξρφκελνη ζην
ζήκεξα θαη ζηελ αληαλάθιαζε ησλ εζηθψλ αμηψλ θαη αξρψλ ηνπ ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο.
ηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, νη καζεηέο έρνπλε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλε θαιχηεξα ην
ζξεζθεπηηθφ θαηλφκελν, λα ζπγθξίλνπλ κε άιιεο ζξεζθείεο, λα μερσξίζνπλ, λα δηδαρζνχλ
νπζηαζηηθά. Ο ζεβαζκφο ηεο ζξεζθεπηηθήο εηεξφηεηαο, ηεο ζεκαζίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο
έρεη πξσηεχσλ ξφιν. Ζ πλεπκαηηθή έλσζε κε αιιφδνμνπο θαη αιιφζξεζθνπο ιανχο, ε
γλσξηκία κε ην Ηζιάκ, ηνλ Ηνπδαηζκφ, κε άιια ζξεζθεχκαηα θαη παξαδφζεηο απνηεινχλ
αληηθείκελν ηεο ζξεζθεπηηθήο αγσγήο ζηελ Μέζε Δθπαίδεπζε.
Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ απνθηά θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν δηαθπιεηηθφ θαη
δηαζξεζθεηνινγηθφ ραξαθηήξα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε απηφ ζπκβάιινπλ ην λέν
Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΔΠΠ), ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα
πνπδψλ (ΑΠ) ζηα λέα βηβιία, αιιά θαη ε λέα κνξθή πνπ έρεη ιάβεη ην κάζεκα ζην
Γεκνηηθφ. θνπφο είλαη λα εληαρζεί νκαιά ε ζξεζθεπηηθή αγσγή ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ησλ
εκεξψλ, ζηελ δηαξθψο κεηαβαιιφκελε πξαγκαηηθφηεηα.
Σα βηβιία είλαη πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλα, απφ παηδαγσγηθήο πιεπξάο πνιχ θαιχηεξα ζε
ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ηνπ 2006 ρξφληα, νπφηε θαη έγηλε ε αιιαγή. Οη καζεηέο έξρνληαη
ζε επαθή κε άιιεο ζξεζθείεο, νη γλψζεηο ηνπο δε πεξηνξίδνληαη ζηελ θαηαλφεζε κφλν ηεο
νξζφδνμεο

ρξηζηηαληθήο

παξάδνζεο,

αιιά

θαη

άιισλ

ζξεζθεηψλ

δηαθνξεηηθψλ.

Πξνζσπηθά, ζεσξψ φηη ην κεγαιχηεξν επίηεπγκα είλαη απηφ, ηεο εθκάζεζεο, ηεο
θαηαλφεζεο, δειαδή, ηεο ζξεζθεπηηθήο εηεξφηεηαο. Σν λα θαηαιάβεη ν καζεηήο φηη ε δηθή
ηνπ ζξεζθεία είλαη κία απφ ηηο πνιιέο, φηη ε θαζεκία είλαη μερσξηζηή θαη πξεζβεχεη θάπνηεο
ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο, έρεη νξηζκέλεο δνμαζίεο θαη ε ιαηξεία ηεο πεγάδεη απφ
ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα. ηα βηβιία, ινηπφλ, αλαθέξνληαη θαη άιιεο ζξεζθείεο ή νκνινγίεο,
αλαπηχζζνληαη θάπνηεο απφ ηηο γηνξηέο απηψλ, ελψ θαη νη ζξεζθεπηηθέο ζπλήζεηεο
αιινεζλψλ, εηεξφζξεζθσλ αλαθέξνληαη πξνο γλψζε ησλ καζεηψλ. Ζ παλαλζξψπηλε
ελφηεηα, ε ζεκαζία ηεο εηεξφηεηαο, ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ πξνβάιινληαη κε ηξφπν πνπ σζεί
ηνπο καζεηέο ζε έλαλ εζσηεξηθφ δηάινγν, ζε κία δηάθξηζε ηνπ λνπ, ε νπνία ζα
εμσηεξηθεπζεί κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο σο ελήιηθνη πνιίηεο, σο εξγαδφκελνη, σο άλζξσπνη
πνπ δξνπλ ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν.
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ην Λχθεην βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ είλαη ε επαθή ησλ καζεηψλ
κε ηα βαζηθφηεξα ζέκαηα ηεο νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο θαη παξάδνζεο. Μάιηζηα, ζην
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ζέκαηα ελεκέξσζεο γχξσ απφ
παξαζξεζθεπηηθά θαηλφκελα θαη εμσρξηζηηαληθέο ιαηξείεο. ην Λχθεην, νη καζεηέο εξεπλνχλ
κέζσ ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ κε κεγαιχηεξε ελδειέρεηα ηε δηθή ηνπο ζξεζθεία,
ζε ζπγθξηηηθφ επίπεδν κε άιια δφγκαηα, νκνινγίεο θαη ζξεζθείεο. Αθφκε θαη ζέκαηα
ρξηζηηαληθήο εζηθήο απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο αλαθνξηθά κε ηηο ειεπζεξίεο θαη ηα
δηθαηψκαηα πνπ έρεη θάζε άλζξσπνο σο κέινο νξγαλσκέλνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Σα
Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ηα βηβιία ηνπ Λπθείνπ δπζηπρψο παξνπζηάδνπλ κε ζρνιαζηηθφ
ηξφπν ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα κε απνηέιεζκα ην πεξηερφκελν λα είλαη δχζθνιν ζηελ
θαηαλφεζε, μεθεχγνληαο νξηζκέλεο θνξέο θαη απφ ηηο ζεκαηηθέο πνπ αλαιχνληαη.
2.2. πζηήκαηα δηδαζθαιίαο ησλ ζξεζθεπηηθώλ γεληθά θαη ην ηζρύνλ ζύζηεκα εηδηθά
ζηελ Διιάδα
χκθσλα κε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, φινη νη λένη
αλεμαηξέησο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο (άξζξν 2 θαη 18) θαη ηεο
εθπαίδεπζεο (άξζξν 26) πνπ πξνσζεί ηελ θαηαλφεζε, αλεθηηθφηεηα θαη επηθνηλσλία κεηαμχ
ησλ ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ (άξζξν 26, παξ.2). Ζ επηινγή ηνπ είδνπο ηεο εθπαίδεπζεο
επαθίεηαη ζηνπο γνλείο (άξζξν 26, παξ.3). Πξνβιεκαηηζκνί δεκηνπξγνχληαη ζρεηηθά κε ην
αλ νη γνλείο επηιέγνπλ κία εθπαίδεπζε πνπ δελ θαιιηεξγεί ηελ αλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ
ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ75 ή δεηνχλ ηελ εμαίξεζε, αλαηηηνιφγεηα, ηνπ παηδηνχ ηνπο απφ ηε
Θξεζθεπηηθή Δθπαίδεπζε ζηεξψληαο απφ ην παηδί ην δηθαίσκα ην δηθαίσκα λα δηδαρζεί θαη
λα κάζεη.76 Γίλεηαη ιφγνο γηα ζξεζθεπηηθή γλψζε ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη πξναζπίδεηαη δηεζλψο σο δηθαίσκα θάζε λένπ αλζξψπνπ.77
Δπηπιένλ, ε Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ησλ Αλζξψπνπ αλαγλσξίδεη «… ηεv
ειεπζεξίαv εθδειψζεσο ηεο ζξεζθείαο ή ησv πεπoηζήζεσv κεκovσκέvσο, ή ζπιιoγηθψο

75

76

Cush 2007, ζ.220.
«Ο απνθιεηζκφο ηεο ζξεζθείαο απφ ην ζρνιείν κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ
παηδηψλ γηα κηα εθπαίδεπζε πνπ ζα ηνπο δψζεη ηε γλψζε θαη ηηο ηδέεο γηα λα θαηαιάβνπλ ηηο
θνηλσλίεο ηνπο θαη ην ξφιν ησλ ζξεζθεηψλ ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν» (Evans 2008, ζ.458-60).

77

Moore 2007, ζ.28-33.
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δεκoζία ή θαη' ηδίαv, δηα ηεο ιαηξείαο, ηεο παηδείαο, θαη ηεο αζθήζεσο ησv ζξεζθεπηηθψv
θαζεθφvησv θαη ηειεηoπξγηψv (άξζξν 9, παξ.1) κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ λφκσλ, βέβαηα,
ηεο Πνιηηείαο (άξζξν 9, παξ.2)78. ηελ Δπξψπε, κάιηζηα γίλεηαη ζπλερψο ιφγνο, κεηά ην
2001, γηα ην «δηαπνιηηηζκηθφ θαη δηαζξεζθεηαθφ δηάινγν» θαη ζπλαληψληαη πξσηνβνπιίεο
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (ηΔ) πνπ θαλεξψλνπλ ηε βαξχηεηα πνπ δίλεη ην ηΔ θαη
άιινη νξγαληζκνί ζην ζέκα ησλ ζξεζθεηψλ ζην ζρνιείν. Έηζη, πξνέθπςε ζηελ ηειηθή
Γηαθήξπμε ηεο Αζήλαο ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ην 2003, ε αλαθνξά, ζην
άξζξν 11, λα εηζαρζεί ζηελ εθπαίδεπζε ν δηαζξεζθεηαθφο δηάινγνο. Αθνινχζεζε ε
παξφηξπλζε ηνπ ηΔ ζηελ Έθζεζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ηνπ ηΔ, γηα ην 2007, ζην
άξζξν 10, λα ελζαξξπλζεί ν ζεβαζκφο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο γηα φιεο ηηο ζξεζθείεο θαη
πεπνηζήζεηο. ηα παξαπάλσ πξνζηίζεηαη ε χζηαζε 1720 ηνπ ηΔ, κε ζέκα «Δθπαίδεπζε
θαη Θξεζθεία», ε νπνία παξ‟ φιν πνπ δελ έρεη ππνρξεσηηθή ρξνηά, δίλεη ζαθέο πεξηερφκελν
ζηελ ππνρξεσηηθή ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε, πνπ ζπζηήλεηαη πξνο φια ηα θξάηε κέιε.
Απνηέιεζκα, ηέινο, φισλ ησλ δηαζθέςεσλ, καθξνρξφλησλ δξάζεσλ θαη εξεπλψλ, θαη
ζεκαληηθή γηα ην ζέκα πνπ καο απαζρνιεί, είλαη ε ζχζηαζε 12 ηνπ 2008 (CM/Rec
(2008)12/28-7-09) ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ηεο Δ.Δ. πξνο ηα θξάηε κέιε
γηα ππνρξεσηηθή ζξεζθεπηηθή αγσγή ζε δηαπνιηηηζκηθφ πιαίζην εθπαίδεπζεο, ην νπνίν
δηακνξθψλεηαη απφ ηε Λεπθή Βίβιν γηα ην Γηαπνιηηηζκηθφ Γηάινγν (CM(2008)30/2 May
2008). Παξάιιεια, ν Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ πλεξγαζία ζηελ Δπξψπε (
Organisation for Security and Cooperation in Europe-OSCE), πνπ εδξεχεη ζηε Βηέλλε, θαη
ην γξαθείν ηνπ γηα ηνπο Γεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (Office for
Democratic Institutions and Human Rights-ODIHR), πνπ εδξεχεη ζηε Βαξζνβία, δξψληαο

78

Αλαθνξέο γίλνληαη πεξί απηνχ ζε: 1) Π.Δ.Θ. (2012), Ζ ζέζε ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Θενιφγσλ
γηα ην λέν (πηινηηθφ) Πξφγξακκα πνπδψλ ζηα Θξεζθεπηηθά Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ,
URL:http://www.petheol.gr/ 2) . Πνξηειάλνο, (2012), Τν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ ζηελ επνρή
ηεο κεηαλεσηεξηθόηεηαο, Νέα Παηδεία, η. 142, ζ.130-147 3) Ζ. Ρεξάθεο, (2012), Τπφκλεκα κε
ζέκα «Νέν Πηινηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηα Θξεζθεπηηθά θαη Οδεγφο εθπαηδεπηηθνχ»,
URL:http://www.scribd.com/doc/99587053/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9C
%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91-03-07-2012 , 4) Μεηξ. Αιεμαλδξνππφιεσο Άλζηκνο,
(2012),

Τπφκλεκα

γηα

ην

κάζεκα

ησλ

Θξεζθεπηηθψλ,

URL:http://romfea.gr/arthra-

apopseis/12465-ypomnimaalexpoleos-gia-ta-thriskeftika, 5) Μεηξ. Μεζζελίαο Υξπζφζηνκνο,
(2012),

Δηζήγεζε

γηα

ηνλ

λέν

ΠΣ

ζηε

Σπλεδξίαζε

ηεο

ΓΗΣ,

5/11/2012,

http://www.amen.gr/article10972
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αλεμάξηεηα απφ ην ηΔ πξαγκαηνπνίεζαλ έλα πξφγξακκα γηα ηα 56 κέιε θξάηε ηνπ κε
ζθνπφ λα παξάγνπλ έλα εξγαιείν κε εθείλεο ηηο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ηα θξάηε κέιε ζα
αλαπηχμνπλ ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο γηα ηε Θξεζθεπηηθή
Δθπαίδεπζε. Έηζη, πξνέθπςε ν Οδεγφο: Toledo Guiding Principles on Teaching about
Religions and Beliefs in Public Schools (TGPs) ζην νπνίν πξνζθέξνληαη ηα θξηηήξηα πνπ
ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ θαη φπνπ δηδάζθνληαη νη ζξεζθείεο θαη άιιεο
θηινζνθηθέο αληηιήςεηο (OSCE 2007, ζ.11-12) θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηε ζχληαμε
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηε δηδαζθαιία ζρεηηθά κε ηηο ζξεζθείεο (OSCE 2007, ζ.3951). Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ Οδεγνχ απηνχ είλαη ε πξνάζπηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο
ειεπζεξίαο.
2.2.1. πζηήκαηα ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ Δπξσπατθό ρώξν θαη ζηηο ΗΠΑ
Ζ ζρέζε θξάηνπο-εθθιεζίαο, παξά ηνλ ηξφπν πνπ απνηππψλεηαη ζηα πληάγκαηα ησλ
ρσξψλ δελ πξνζδηνξίδεη πάληα ηε ζέζε θαη ηνλ ραξαθηήξα πνπ θαηέρεη ε ζξεζθεπηηθή
εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν. Δθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη ζπλήζεηεο, φπσο είλαη ε πξνζεπρή, ε
ζπιινγηθή ιαηξεία, νη ζρνιηθέο ζξεζθεπηηθέο ενξηέο, ππνγξακκίδνπλ ηελ θαζνξηζηηθή
παξνπζία ηεο ζξεζθείαο ζηελ εθπαίδεπζε.
ηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη ζηηο ΖΠΑ, δηακνξθψζεθαλ ζε αδξέο γξακκέο, ηξία ζπζηήκαηα
ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο79: έλα ζχζηεκα πιήξνπο απνθνπήο ηεο ζξεζθείαο απφ ηελ
εθπαίδεπζε πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απνπζία εηδηθνχ καζήκαηνο ζξεζθεπηηθψλ (Γαιιία,
Ακεξηθή80). ην πξφγξακκα απηφ φιεο νη αλαθνξέο ζην ξφιν ηεο ζξεζθείαο ζηελ εμέιημε
79

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε είλαη θαη‟ αλάγθελ ζρεκαηηθή θαζψο ππάξρεη κηα κεγάιε δηαθνξνπνίεζε

κεηαμχ ησλ κνξθψλ ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ρψξα ζε ρψξα, αθφκα θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο
ίδηαο ρψξαο, φηαλ απηή έρεη νκνζπνλδηαθή δνκή θαη δελ επηθξαηεί εληαίν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Βι.
Ν-Κ. Υιέπα, Π. Γεκεηξφπνπινπ, Εεηήκαηα ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο,
Αλη. άθθνπιαο, 1993, Κ. Υξπζφγνλνπ, Θξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε θαη επηθξαηνχζα ζξεζθεία,
ΔΝΟΒΔ, φ.π, ζ. 89-96.

80

Αλ θαη ζε νξηζκέλεο Πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ δελ δηδάζθεηαη ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ, σζηφζν

πξνσζνχλ ηε δηδαζθαιία ηεο βηβιηθήο εθδνρήο πξνέιεπζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ
επθπνχο ζρεδηαζκνχ, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο βηνινγίαο, σο ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ
εμειηθηηθή ζεσξία.
43

ηνπ πνιηηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηζηνξία θαη ζε άιια ζπλαθή καζήκαηα (πνιηηηζκφο
ησλ ζξεζθεηψλ81. Ωζηφζν, ζηελ Γαιιία, ζηε ρψξα φπνπ ν θνζκηθφο (laique) ραξαθηήξαο
ηεο θξάηνπο είλαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηδξχζεσο
επηρνξεγνχκελσλ ζρνιείσλ απφ ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο κε εθπαίδεπζε θαηερεηηθνχ
ραξαθηήξα γηα φζνπο ην επηζπκνχλ.
Σν δεχηεξν ζχζηεκα πηνζεηεί ην ιεγφκελν ζξεζθεηνινγηθφ πξφηππν, ην νπνίν εθαξκφδεηαη
ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, ζηελ Αγγιία θαη ελ κέξεη ζηελ Οιιαλδία. χκθσλα κε ην
ζπγθεθξηκέλν πξφηππν, ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ πξνζιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά
κηαο νπδέηεξεο θνζκνζεσξεηηθήο ελεκέξσζεο θαη είλαη ππνρξεσηηθφ ή κε, ελψ δίλεηαη
κέξηκλα ζηηο πνζνηηθά πνιππιεζέζηεξεο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο. Ζ Αγγιία, πνπ πηνζεηεί
ην κνξθή απηή εθπαίδεπζεο, είλαη θξάηνο κε επίζεκε ζξεζθεία ηελ αγγιηθαληθή εθθιεζία
ζηελ θεθαιή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε Βαζίιηζζα ηεο Αγγιίαο. Σν γεγνλφο φκσο απηφ δελ
επεξεάδεη θαζφινπ ηα κε θαηερεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο.
Σν ηξίην ζχζηεκα είλαη απηφ ηεο πξναηξεηηθήο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν
πηνζεηνχλ φιεο νη ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο, πιελ Ηξιαλδίαο, Διιάδαο θαη αξθεηψλ
ρσξψλ ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο (Βνπιγαξία, Πoισλία, Οπγγαξία, Ληζνπαλία). Σν ζχζηεκα
απηφ έρεη ζηνηρεία νκνινγηαθήο δηδαζθαιίαο, ελψ νη καζεηέο κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ ή λα
επηιέμνπλ άιια ζπλαθή καζήκαηα ρσξίο λα απαηηείηαη λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε δήισζε
πίζηεο ε άιιεο κνξθήο δηθαηνιφγεζεο ηεο επηινγήο ηνπο. Ζ πιήξεο πξναηξεηηθφηεηα π.ρ
ζην Ηηαιηθφ ζχζηεκα, ζπληζηά ζπληαγκαηηθή απαίηεζε, θαζψο ην πεξηερφκελν ηνπ
καζήκαηνο δηακνξθψλεηαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο θξάηνπο θαη θαζνιηθήο εθθιεζίαο. ε πνιιέο
απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ γίλεηαη ζε
νκνινγηαθή βάζε -ζηηο πιεζπζκηαθά επάξηζκεο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο θαη εθφζνλ
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Ίζσο ζηελ Γαιιία ππάξρεη έληνλε αλάγθε ζην φλνκα ηνπ πινπξαιηζκνχ λα μαλαζθεθηνχλ ηελ

έλλνηα ηεο laicite, δηφηη αθελφο ην ζχγρξνλν άηνκν αξλείηαη λα απνζησπήζεη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ
γηα λα εληαρζεί ζηα θνηλσληθά ζηεγαλά θαη αθεηέξνπ νη Γάιινη νθείινπλ λα επαλανξίζνπλ ηελ
ζπιινγηθή ηνπο ηαπηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςνπλ ζηνπο κεηαλάζηεο λα βξνπλ ηελ ζέζε ηνπο
ζηελ θνηλσλία θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνθξαηηθή ηεο νξγάλσζε.
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ππάξρεη έλαο επαξθήο αξηζκφο καζεηψλ- απφ αληίζηνηρνπο δαζθάινπο πνπ ππνδεηθλχνληαη
απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο θνηλνηήησλ, ελψ ζπρλά ην κάζεκα δελ βαζκνινγείηαη, νχηε εμεηάδεηαη.
2.2.2. πζηήκαηα Θξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα
Ζ Θξεζθεπηηθή Δθπαίδεπζε πνπ πξνζθέξεηαη ζην ειιεληθφ ζρνιείν κε ην κάζεκα ησλ
Θξεζθεπηηθψλ (ΜηΘ) έρεη πεξάζεη ζε κία λέα θάζε κε ηηο βαζηθέο αιιαγέο πνπ έγηλαλ
πξψηα ζηα ΓΔΠΠ θαη ΑΠ (2003) θαη έπεηηα ζην πηινηηθφ Π Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ
(2011). Σελ ηειεπηαία δεθαεηία δηακνξθψζεθε έλα λέν πιαίζην γηα ην είδνο, ην ζθνπφ θαη ην
πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Σν ζέκα ηεο Θξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο
έρεη απαζρνιήζεη δηάθνξνπο θιάδνπο επηζηεκψλ, φπσο ε ζενινγία θαη ε θνηλσληνινγία,
αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, ην θξάηνο θαη ηνπο ζεζκνχο ηνπ. Απφ ην ζχλνιν ηνπ
ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, ν εθθιεζηαζκφο, νη γηνξηέο, φπσο ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ, ε πξσηλή
πξνζεπρή, αιιά θαη απφ ην ίδην ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, νη καζεηέο ιακβάλνπλ
Θξεζθεπηηθή Δθπαίδεπζε θαη ηνλψλνπλ ηελ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ηνπο σο δηθαίσκα
απαξάγξαπην.
2.2.2.1. Σν κνλνθσληθό – θαηερεηηθό ζύζηεκα (νκνινγηαθόο ραξαθηήξαο ΜηΘ)
Σν ηζρχνλ ζχζηεκα δηδαζθαιίαο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο ζηελ Διιάδα είλαη ην
κνλνθσληθφ – θαηερεηηθφ ζχζηεκα. Ο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο θξίλεηαη σο νκνινγηαθφο.
χκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα λφκν γηα ηελ εθπαίδεπζε (1566/85) δηδάζθεηαη ππνρξεσηηθά θαη
κε αλνηθηνχο νξίδνληεο, ε νξζφδνμε ρξηζηηαληθή πίζηε ηεο Δθθιεζίαο, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ
πνιινί νξίδνπλ ηνλ ραξαθηήξα ησλ Θξεζθεπηηθψλ σο θαηερεηηθφ θαη κνλνθσληθφ.
Γπζηπρψο, ν θαηερεηηθφο – κνλνθσληθφο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο δελ αληαπνθξίλεηαη
ζηελ αλάγθε κηαο ειεχζεξεο πινπξαιηζηηθήο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Μίαο θνηλσλίαο πέξα
απφ δηαθξίζεηο ζξεζθεχκαηνο θαη θπιήο.
Με ην πέξαζκα ησλ εηψλ, νη ζπλζήθεο θαη νη θνηλσληθέο αλάγθεο κεηαβάιινληαη, θαη γηα ηνλ
ιφγν απηφ νη ζθνπνί ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο αιιάδνπλ θαη σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα ηνπ
ζπγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη ζχγρπζε. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ νκνινγηαθνχ ραξαθηήξα ηνπ
καζήκαηνο πξνζθεχγνπλ ζηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζή ηνπ, επηθαινχκελνη ην άξζξν 3
πεξί «επηθξαηνχζεο ζξεζθείαο» θαη ην άξζξν 16 § 2 πεξί «αλαπηχμεσο ηεο εζληθήο θαη
ζξεζθεπηηθήο ζπλεηδήζεσο» γηα ην ζθνπφ ηεο παηδείαο. Ζ κεγάιε ζξεζθεπηηθή νκνηνγέλεηα
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ηνπ νξζφδνμνπ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ν ηζρπξηζκφο φηη ε Οξζνδνμία απνηειεί
ζπζηαηηθφ παξάγνληα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο θαίλεηαη πσο είλαη ηα θχξηα επηρεηξήκαηά ηνπο.
ηνλ αληίπνδα, νη επηθξηηέο ηνπ νκνινγηαθνχ καζήκαηνο εξκελεχνπλ δηαζηαιηηθά ηηο
παξαπάλσ ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 13 § 1-2 πνπ θαηνρπξψλεη
ην απαξαβίαζην ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηελ αλεμηζξεζθία ζηελ
Διιάδα. Οη επηθξηηέο απηνί εθηφο απφ κέιε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ζπληαγκαηνιφγνη,
ή απιψο ηδηψηεο πνπ θαηαζέηνπλ ηελ άπνςή ηνπο, είλαη θαη ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα θαη
αξρέο ηεο Πνιηηείαο, φπσο ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε. Καηά ηνλ ηειεπηαίν κάιηζηα, ην
πξφβιεκα ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη ην δηθαίσκα απαιιαγήο απνξξέεη απφ ηνλ
«δεδνκέλν “θαηερεηηθφ” θαη, ζπλεπψο, κνλφπιεπξν ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο απηνχ» θαη
κάιηζηα αζρέησο πξνο ην φηη ν ραξαθηήξαο απηφο ζεσξείηαη «ζχκθσλνο πξνο ην
χληαγκα».
ηελ Διιάδα, ην ζξεζθεπηηθφ κάζεκα ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε είλαη κνλνθσληθφ,
θαηερεηηθφ θαη κνλφπιεπξν, πξνζεισκέλν ζην «πίζηεπε θαη κε εξεχλα». Απνηειεί,
δπζηπρψο, «αθξαία πεξίπησζε θαηερεηηζκνχ θαη ζξεζθεπηηθήο ελδνγκάηηζεο ζην πιαίζην
ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο», ελψ ηνπ απαγγέιινληαη πνιιέο αθφκε θαηεγνξίεο.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε ζρέδην λφκνπ ηεο «Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ
αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε» (άξζξν 6), ε δηδαζθαιία ησλ Θξεζθεπηηθψλ δελ κπνξεί λα έρεη
πιένλ θακία νκνινγηαθή αλαθνξά ζηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή παξάδνζε θαη ε χιε ηνπ
πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλεη απιψο κηα «εηζαγσγή ζηελ ηζηνξία, ηελ θνηλσληνινγία θαη ηελ
δνγκαηηθή φισλ ησλ ζξεζθεηψλ. Δηδηθά ζην ιχθεην, ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ
κεηνλνκάδεηαη ζε ζξεζθεηνινγία».
Σν χληαγκα εξκελεχεηαη αληηθαηηθά θαη απηφ εληείλεη ην πξφβιεκα γχξσ απφ ην κάζεκα
ησλ Θξεζθεπηηθψλ.

2.2.2.2. Σν ζξεζθεηνινγηθό ζύζηεκα (ζξεζθεηνινγηθόο ραξαθηήξαο ΜηΘ)
Καηά θαηξνχο έρεη εθθξαζηεί έληνλα ε πξφηαζε ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ λα απαιιαγεί
απφ ηνλ νκνινγηαθφ ραξαθηήξα ηνπ, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηελ κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ
αλαθνξηθά κε ηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή πίζηε θαη παξάδνζε θαη λα αθνινπζήζεη ην
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ζξεζθεηνινγηθφ πξφηππν. Έρνπλε δηαηππσζεί πνιιέο απφςεηο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζέκαηνο, άπεηξα άξζξα έρνπλε γξαθηεί θαη εγθχθιηνη ζρεηηθνί απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ έρνπλε εθδνζεί.
Θεσξψ πσο ζα πξέπεη λα γίλεη κία δηεπθξίληζε γηα ην ηη ζεκαίλεη ζξεζθεηνινγηθφ ζχζηεκα.
Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, φπσο πνιιάθηο αλαθέξσ ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη
νκνινγηαθφ, δειαδή βαζίδεηαη ζηελ Οξζφδνμε Υξηζηηαληθή Πίζηε θαη Παξάδνζε ηελ νπνία
θαη κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνρεχεη λα δηαδψζεη ζηνπο καζεηέο. Απφ ηελ
άιιε, ζξεζθεηνινγηθφ πξφηππν είλαη απηφ ην νπνίν ελδηαθέξεηαη γηα ηελ γλσξηκία θαη επαθή
ησλ καζεηψλ κε φιεο ηηο ζξεζθείεο, ή, ηέινο πάλησλ, κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζξεζθείεο πνπ
ππάξρνπλ ζήκεξα. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζξεζθεηνινγηθνχ πξνηχπνπ ζηεξίδνπλ ηελ εκκνλή
ηνπο απηή ζηα άξζξα 5 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο γηα ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο, 13 γηα ηελ Θξεζθεπηηθή ειεπζεξία, θαζψο θαη ζην 16 παξ. 2 ηνπ
πληάγκαηνο γηα ηελ αλάπηπμεο ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλεηδήζεσο. Ζ πξνζσπηθή κνπ άπνςε
ζρεηηθά κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ ζξεζθεηνινγηθνχ πξνηχπνπ ζηα ειιεληθά ζρνιεία είλαη
αξλεηηθή. Οη καζεηέο ζα πξέπεη, βεβαίσο λα δηδάζθνληαη ηηο δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο,
νκνινγίεο θαη δνμαζίεο απηψλ, σζηφζν ζα πξέπεη απηφ λα γίλεηαη θάησ απφ ηελ ηζνξξνπία
ηεο ζπγθξηηηθήο κεζφδνπ. Δλλνψ, πσο κέζα απφ ηελ γλψζε θαη ηελ επαθή ησλ καζεηψλ κε
ηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή πίζηε θαη ηελ ζπζρέηηζε κε άιιεο έηεξεο ζξεζθείεο, ν καζεηήο ζα
δηαθξίλεη εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ππεξηεξνχλ ζε θάζε ζξεζθεία. Γε γίλεηαη λα αγλνήζνπκε
ηελ επηθξαηνχζα ζξεζθεία, φκσο κπνξνχκε λα δψζνπκε ην ρψξν, φπσο θαη πξέπεη λα γίλεη
θαη γίλεηαη, ζηηο ινηπέο γλσζηέο ζξεζθείεο, θαζψο θαη ζε ζέκαηα πξνβιεκαηηζκνχ θαη
εζηθήο γχξσ απφ ην ζξεζθεπηηθφ θνκκάηη.
ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο Θξάθεο δηδάζθεηαη κε θξνληίδα ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο ην
κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ βαζηζκέλν ζην Κνξάλην θαη ζηελ Ηζιακηθή παξάδνζε. Μάιηζηα,
ζηελ Δηδηθή Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Θεζζαινλίθεο, ην θξαηηθφ, δειαδή, ίδξπκα πνπ
εθπαηδεχεη δαζθάινπο γηα ηα κνπζνπικαληθά ζρνιεία, ππάξρεη ππνρξεσηηθφ θαη πξσηεχνλ
κάζεκα κε ηίηιν Ηζιακνινγία. Οη δάζθαινη ησλ κνπζνπικαληθψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο
Θξάθεο βνεζνχληαη απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο λα δηδάμνπλ έλα κάζεκα Θξεζθεπηηθψλ κε
θαζαξά νκνινγηαθφ – κνπζνπικαληθφ πεξηερφκελν. Δάλ ν ραξαθηήξαο, επνκέλσο, ηνπ
καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ κεηαβιεζεί απφ νκνινγηαθφο ζε ζξεζθεηνινγηθφο, ηφηε ζα
πξέπεη λα ππάξμνπλ αληίζηνηρεο κεηαβνιέο θαη ζηα κεηνλνηηθά ζρνιεία ηεο Θξάθεο. πσο
γλσξίδνπκε, νη λφκνη ηνπ θξάηνπο έρνπλ γεληθή εθαξκνγή θαη ζε πεξίπησζε πνπ
47

επηθξαηήζεη ην ζξεζθεηνινγηθφ ζχζηεκα, ζα δεκηνπξγεζεί έληνλν πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηφηε
ηελ δηδαζθαιία ηνπ Κνξαλίνπ ζηα παηδηά ησλ κνπζνπικάλσλ. Δάλ αληίζεηα, εμαηξεζνχλ ηα
κεηνλνηηθά ζρνιεία απφ απηή ηελ δηάηαμε, ηφηε ζα έρνπκε έιιεηςε ηζνλνκίαο θαη ίζεο
κεηαρείξηζεο θάηη πνπ αληηβαίλεη ζην ίδην ην χληαγκα θαη δεκηνπξγεί δηάθξηζε εηο βάξνο
ησλ Υξηζηηαλψλ Οξζνδφμσλ.
Δπηπξφζζεηα, αιιαγέο ζα παξαηεξεζνχλ θαη ζηηο Θενινγηθέο ρνιέο Αζελψλ θαη
Θεζζαινλίθεο, νη νπνίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο ηεο ζξεζθεπηηθήο
εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα κεηαηξέςνπλ ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ ζε ζξεζθεηνινγηθφ, ψζηε
νη κειινληηθνί θαζεγεηέο πνπ ζα δηδάμνπλ ην κάζεκα ζηα ζρνιεία λα δηαζέηνπλ
ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν γλψζεσλ γχξσ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο θαη πην γλσζηέο ζξεζθείεο ηεο
Τθειίνπ. Ζ νξζφδνμε Θενινγία ζα παξαγθσληζηεί θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα δψζεη ηε ζέζε
ηεο ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν κε πνιιέο θαηεπζχλζεηο, αιιά νη ζπνπδαζηέο δε ζα έρνπλε
ηε δπλαηφηεηα λα εκβαζχλνπλ ηφζν ζε απηέο. 82
Με ηελ επηθξάηεζε ηνπ ζξεζθεηνινγηθνχ πξνηχπνπ, νη αξρέο θαη νη αμίεο πνπ ε Οξζφδνμε
Υξηζηηαληθή Παξάδνζε κεηαδίδεη ζα ράλνληαλ. Σν κάζεκα ζα απνθηνχζε ην ραξαθηήξα
εγθπθινπαηδηθψλ γλψζεσλ83, θαζψο ζα βνεζνχζε ζηελ ζχγθξηζε ησλ ζξεζθεηψλ κεηαμχ
ηνπο, αιιά δε ζα πξνδηέζεηε ηνπο καζεηέο λα δήζνπλ κε ηδαληθά, αξρέο θαη αμίεο. ήκεξα ην
κάζεκα ησλ Οξζνδφμσλ Θξεζθεπηηθψλ κεηαδίδεη νξηζκέλα πξφηππα θαη αμίεο κε βάζε ην
Δπαγγέιην. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο επηθξαηεί ην νκνινγηαθφ ζχζηεκα,
θαζψο ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ δηδάζθεηαη ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα Θξεζθεία.
Πξνζσπηθά, απηφ είλαη ην θπζηνινγηθφ. Ζ ζξεζθεηνινγία ζα κπέξδεπε ηνλ καζεηή ζην
ζεκείν πνπ ε ζχγθξηζε ζα δεκηνπξγνχζε ηάζεο κίκεζεο. Άιια ηα πξφηππα ζηηο ρψξεο ηνπ
Ηζιάκ, άιια γηα ηελ Οξζνδνμία.
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Θα δεκηνπξγνχληαλ ε εμήο αληίθαζε: ε Διιάο ελψ επηζπκεί ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο Οξζφδνμεο

Θενινγηθήο ρνιήο (νκνινγηαθήο) ηεο Υάιθεο ζηελ Σνπξθία, σζηφζν πξνζπαζεί λα κεηαβάιιεη ην
νκνινγηαθφ ραξαθηήξα ηεο ζξεζθεπηηθήο αγσγήο ζε ζξεζθεηνινγηθφ.
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Ζ ζξεζθεηνινγία είλαη έλα ζπλνλζχιεπκα εγθπθινπαηδηθψλ γλψζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ

ζχγρπζε ζην παηδί. χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή θ. Γ. Μπακπηληψηε, «ην παηδί πξέπεη λα δηδαρζεί ηα
Θξεζθεπηηθά κε βάζε ηελ ζξεζθεία ησλ γνλέσλ ηνπ θαη ηελ Οξζφδνμε παξάδνζε ηνπ ηφπνπ, ζηνλ
νπνίν δεη».
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Δπηπξνζζέησο θαη άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ ηνλ
ζξεζθεηνινγηθφ ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ψζηε λα θαηαξγεζεί ην
δηθαίσκα απαιιαγήο. πγθεθξηκέλα, κε ην ζξεζθεηνινγηθφ κάζεκα φινη ζα παξαθνινπζνχλ
ην κάζεκα, ρσξίο εμαηξέζεηο ιφγσ ζξεζθεπηηθήο ζπλεηδήζεσο. Ωζηφζν, ζηελ Αγγιία πνπ ην
κάζεκα έρεη ζξεζθεηνινγηθφ ραξαθηήξα, ππάξρνπλ απαιιαζζφκελνη.
Σν ζξεζθεηνινγηθφ πξφηππν ζα ζηεξνχζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο ησλ ειιεληθψλ
ζρνιείσλ λα δηδαρζνχλ ζε βάζνο ηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή παξάδνζε, φζα ε Βίβινο θαη νη
Παηέξεο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο νξίδνπλ. Θα απέθιεηε, αθνινχζσο ηνλ ζπζρεηηζκφ ηεο
Οξζνδνμίαο κε ηηο ινηπέο ζξεζθείεο θαη ζα απνκφλσλε έλα κάζεκα εζηθψλ δηδαγκάησλ,
γλψζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ.84
2.2.2.3. Η πξναηξεηηθόηεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ ζηελ εθπαίδεπζε σο
αλεπηθύιαθην δηθαίσκα
Θα ιέγακε πσο ε θαιχηεξε ιχζε είλαη ε χπαξμε ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ σο
πξναηξεηηθφ ζηα Αλαιπηηθά θαη Ωξνιφγηα Πξνγξάκκαηα ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ. Γειαδή,
φπνηνο καζεηήο δελ επηζπκεί λα παξαθνινπζεί ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ζα κπνξνχζε κε
κία απιή ππεχζπλε δήισζε ζηε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ λα εμαηξεζεί απφ ηελ
παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζή ηνπ. Απηφ ζα δεκηνπξγνχζε θχκα απαιιαγψλ ησλ καζεηψλ
απφ απηφ ην κάζεκα, φρη γηα ιφγνπο ζξεζθεπηηθήο ζπλεηδήζεσο θαη πεπνηζήζεσλ δηθψλ
ηνπ, ή ησλ γνλέσλ ηνπ, αιιά γηα κεξηθέο ψξεο απνπζίαο απφ ηελ ζρνιηθή ηάμε.
Κάζε καζεηήο εάλ ε ζξεζθεπηηθή ηνπ πίζηε δε ηνπ ην επηηξέπεη κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ
επηζπκία ηνπ λα εμαηξεζεί απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ πνπ απνηειεί δηδαρή ηεο
νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο θαη παξάδνζεο. Ο ιφγνο ζα πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλνο
θαη ζε θακία πεξίπησζε δε ζα πξέπεη λα γίλεηαη δεθηή κία ππεχζπλε δήισζε αλαηηηνιφγεηε
σο πξνο ηνπο ιφγνπο απαιιαγήο.
Πξηλ απφ πεξίπνπ δχν ρξφληα, ε θ. Μαξία Ρεπνχζε ππνζηήξημε ζηελ Βνπιή ηελ άπνςή ηεο
φηη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ δελ έρεη ζέζε ζην ζχγρξνλν Λχθεην. πγθεθξηκέλα, ε
βνπιεπηήο ηεο ΓΖΜΑΡ εμέθξαζε ζηελ επηηξνπή κνξθσηηθψλ ππνζέζεσλ ηεο Βνπιήο πνπ
84

Οη ζρέζεηο Κξάηνπο θαη Δθθιεζίαο, εθδ. Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 2000, ζει. 129.
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ζπδεηνχζε ην λνκνζρέδην γηα ην λέν ιχθεην, ηελ άπνςε φηη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ κε
ηελ έλλνηα ηεο νξζφδνμεο θαηήρεζεο δε ζα έπξεπε λα έρεη ζέζε ζην ζχγρξνλν ιχθεην.
Πξνζσπηθά εθείλε ε δήισζε κε έβαιε ζε πξνβιεκαηηζκνχο θαηά ηελ ζπγγξαθή ηνπ
παξφληνο, απφ ηελ κία ε πξνγελέζηεξε εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ έθαλε ιφγν γηα
πξναηξεηηθή παξαθνινχζεζε ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη απφ ηελ άιιε απφςεηο πνπ ηείλνπλ
ζηνλ εμνβειηζκφ ηνπ καζήκαηνο κε ηελ αηηηνινγία φηη απνηειεί πξνέθηαζε ηνπ θαηερεηηθνχ
ηεο Δθθιεζίαο έξγνπ. Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ έρεη ραξαθηήξα γλσζηνινγηθφ θαη φρη
ζπλέρεηαο δηδαζθαιίαο απφ πιεπξάο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο. Ζ ειιεληθή Πνιηηεία
ζπκπεξηέιαβε ην ελ ιφγσ κάζεκα ζηνλ θνξκφ ησλ θχξησλ καζεκάησλ, ψζηε νη καζεηέο λα
δεκηνπξγήζνπλ κία ζαθή θαη πιήξε εηθφλα γηα ηνλ ζξεζθεπηηθφ πνιηηηζκφ, λα κάζνπλ, λα
δηδαρζνχλ ηα φζα ε Βίβινο θαη νη Παηέξεο ππνζηεξίδνπλ θαη λα γλσξίζνπλ θαη δηαθνξεηηθά
ζξεζθεχκαηα

θαη

νκνινγίεο.

Ζ βνπιεπηήο θαη θαζεγήηξηα Ηζηνξίαο θ. Ρεπνχζε είρε θαηεγνξήζεη ην ππνπξγείν Παηδείαο
φηη επηκέλεη ζε κηα αλαρξνληζηηθή αληίιεςε, ελψ ηάρζεθε ππέξ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο
ζξεζθεηνινγίαο,85

φπσο

πξνέβιεπαλ

παιαηφηεξα

ζρέδηα

επί

ππνπξγίαο

Άλλαο

Γηακαληνπνχινπ.
Ζ κεηαηξνπή ηνπ καζήκαηνο ζε πξναηξεηηθφ είρε ήδε μεθηλήζεη λα ζπκβαίλεη, έζησ θαη
άηππα, κε ηελ ειαζηηθφηεηα, πνπ φκσο πξναλέθεξα, ηα ζρνιεία δέρνληαλ ηηο ππεχζπλεο
δειψζεηο καζεηψλ γηα απαιιαγή απφ ην κάζεκα ρσξίο ζπγθεθξηκέλε έσο θαη θαζφινπ
αηηηνινγία. ηα ζρνιεία ππήξρε ε θαηαρξεζηηθή ζπλήζεηα νη καζεηέο λα ιακβάλνπλ
απαιιαγή απφ ηα Θξεζθεπηηθά φρη γηα ιφγνπο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, αιιά γηα λα
εμνηθνλνκνχλ ρξφλν γηα άιια καζήκαηα ή γηα λα απνπζηάδνπλ θάπνηεο ψξεο ηνπ
εβδνκαδηαίνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Ο πξψελ ππνπξγφο Παηδείαο Αλδξέαο Λνβέξδνο ζηηο αξρέο ηνπ παξφληνο έηνπο θαη πξηλ
ηελ αλάδεημε ηεο Κπβέξλεζεο Σζίπξα, εμέδσζε εγθχθιην, κε ηελ νπνία έθαλε πην
απζηεξνχο ηνπο φξνπο απαιιαγήο ησλ καζεηψλ απφ ηα Θξεζθεπηηθά. Με βάζε ηελ

85

«Δζείο φρη κφλν δελ θάλεηε πξναηξεηηθά ηα ζξεζθεπηηθά θαη δελ ηα αιιάδεηε, αιιά επηκέλεηε ζε κηα
θπξίαξρε ζέζε ε νπνία απνηππψλεηαη θαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ
Λπθείνπ, αιιά θαη ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ δίλνπλ εμεηάζεηο ηα παηδηά γηα λα πάξνπλ ην
απνιπηήξηφ ηνπο. Δμάιινπ δελ λνκίδσ φηη φζν πεξηζζφηεξε νξζφδνμε θαηήρεζε θάλνπλ ηα
παηδηά ζηα ζρνιεία ηφζν θαιχηεξνη ρξηζηηαλνί ζα γίλνπλ».
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εγθχθιην απηή, απαιιαγή ρνξεγείηαη χζηεξα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ καζεηή ή θαη ησλ
δχν γνλέσλ ηνπ κε αλαθνξά φηη ν καζεηήο δελ είλαη ρξηζηηαλφο νξζφδνμνο. Ζ έθδνζε ηεο
εγθπθιίνπ θξίζεθε απαξαίηεηε, δηφηη έρνπλε παξαηεξεζεί θαηλφκελα θαηάρξεζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο απαιιαγήο απφ ηα Θξεζθεπηηθά γηα ιφγνπο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηελ
ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο. Δμαηηίαο απηήο ηεο θαηάρξεζεο, ν θ. Λνβέξδνο
εθηζηνχζε ηελ πξνζνρή ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ λα ειέγρνπλ ηελ ηεθκεξίσζε ησλ
πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ, επηζεκαίλνληαο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηε ζνβαξφηεηα ησλ
ζρεηηθψλ δειψζεσλ. Ζ ελ ιφγσ εγθχθιηνο ζπλάδεη κε ηελ απφθαζε 115/2012 ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Υαλίσλ, ε νπνία κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη φηη ε αηηηνιφγεζε ηεο
άξλεζεο ηνπ καζεηή λα παξαθνινπζήζεη ηα Θξεζθεπηηθά δελ ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ
άξζξνπ

13

ηνπ

πληάγκαηνο.

„Οζνη καζεηέο παίξλνπλ απαιιαγή, δελ παξαθνινπζνχλ θαη εχινγα δελ βαζκνινγνχληαη
ζην κάζεκα. Παξάιιεια, ζηε ζρνιηθή θαξηέια ηνπο δελ αλαγξάθεηαη ην ζξήζθεπκα
«Υξηζηαλφο Οξζφδνμνο».

Απηφ, σζηφζν, δελ αξέζεη ζε αξθεηνχο γνλείο. Γηα απηφλ

αθξηβψο ην ιφγν, πνιινί καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο δειψλνπλ ζηνπο
θαζεγεηέο ηνπο φηη ην μαλαζθέθηεθαλ θαη πιένλ είλαη ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη, δεηψληαο απηφ
λα αλαγξαθεί ζηελ θαξηέια ηνπο. Απηή ινηπφλ ε θαηαρξεζηηθή πξαθηηθή νδεγνχζε κέρξη
πξφηηλνο ζηελ απνκφλσζε θαη απαμίσζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ θάηη πνπ ε
παξαπάλσ εγθχθιηνο ζέιεζε λα αιιάμεη. Ο αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Παηδείαο ηεο
θπβέξλεζεο Σζίπξα, θ. Κνπξάθεο ππνζηεξίδνληαο ηελ θαηάξγεζε ηεο εγθπθιίνπ Λνβέξδνπ,
ππνζηήξημε φηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ απαιιαγή απφ ην κάζεκα ησλ
Θξεζθεπηηθψλ ρσξίο λα αλαθέξνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην επηζπκνχλ θαη εθφζνλ
ηε

ιάβνπλ

λα

απαζρνινχληαη

"πξναηξεηηθνπνίεζεο"

ηνπ

εληφο

καζήκαηνο

ηνπ
γίλεηαη

ζρνιείνπ
θαλεξή,

ζε

θάηη

θαζψο

άιιν.
κε

ηηο

Ζ

ηάζε

ειεχζεξεο,

αλαηηηνιφγεηεο απαιιαγέο ην κάζεκα θαζίζηαηαη απηνκάησο δεπηεξεχσλ θαη ν ραξαθηήξαο
ηνπ δηαβξψλεηαη. Απηφ ζίγνπξα ζα δηαηάξαζζε ηηο ζρέζεηο ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ Δθθιεζία
θαη

ηνπο

ζενιφγνπο,

νη

ψξεο

δηδαζθαιίαο

ησλ

νπνίσλ

ζα

ειαρηζηνπνηνχληαλ.

ήκεξα, ε Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (ΑΠΠΓ) πξνθεηκέλνπ λα γίλεη
επθνιφηεξε ε απαιιαγή ησλ καζεηψλ απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηα ζρνιεία,
ρσξίο λα παξαβηάδνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπο, αιιά θαη νη ζξεζθεπηηθέο ηνπο
πεπνηζήζεηο, αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία. πγθεθξηκέλα, χζηεξα απφ απφθαζε πνπ ε ελ
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ιφγσ αξρή εμέδσζε θαίλεηαη πσο δελ επηθξνηεί ηελ εγθχθιην Λνβέξδνπ ζρεηηθά κε ηηο
πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο, ελψ ηίζεηαη θαη ζέκα λνκηκφηεηαο θαη γηα ηηο πξνγελέζηεξεο
εγθπθιίνπο νη νπνίεο θαίλεηαη φηη νδεγνχζαλ ζε παξαβίαζε επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ. Γίδεηαη, ινηπφλ, ε δπλαηφηεηα αλαηξνπήο σο κε λφκηκεο νη εγθχθιηνη ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, πνπ έζεηαλ σο πξνυπφζεζε λα απαιιαγεί ν καζεηήο είηε λα
απνθαιχπηεη ην ζξήζθεπκά ηνπ, είηε λα δειψλεη ξεηψο φηη δελ είλαη ρξηζηηαλφο νξζφδνμνο.
Παξάιιεια, δηλφηαλ ην δηθαίσκα ειέγρνπ ηεθκεξίσζεο ησλ πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ
απαιιαγήο.
Ζ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ππνζηεξίδεη φηη νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο πνπ
επηζπκνχλ ηα παηδηά ηνπο λα απαιιαγνχλ απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ πξέπεη λα
κπνξνχλ λα αζθνχλ ην δηθαίσκά ηνπο απηφ, ρσξίο λα πξνβαίλνπλ ζε θακία πεξαηηέξσ
δηεπθξίληζε αλ είλαη άζξεζθνη, εηεξφδνμνη ή εηεξφζξεζθνη. Μάιηζηα, ε Αξρή απηή ζέηεη,
φπσο αλαθέξζεθε, δήηεκα λνκηκφηεηαο ησλ εγθχθιησλ θαζψο θαίλεηαη λα κε ζηεξίδνληαη ζε
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εμνπζηνδφηεζε λφκνπ, ελψ παξάιιεια δελ έρνπλε δεκνζηεπζεί ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, αλ θαη πξνβιέπνπλ θαλφλεο δηθαίνπ.
2.3. Σν δηθαίσκα εμαίξεζεο από ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ
Σν άξζξν 16 παξ. 2 πληάγκαηνο, πξνβιέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο,
ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 3 παξ. 1 γηα ηελ επηθξαηνχζα ζηελ Διιάδα ζξεζθεία, αθνξά
ηε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή πίζηε θαη παξάδνζε. Ωζηφζν, θαηά
ην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, ≪Ζ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο είλαη
απαξαβίαζηε. Ζ απφιαπζε ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ δελ εμαξηάηαη απφ ηηο
ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαζελφο≫ θαη θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ≪Κάζε γλσζηή ζξεζθεία
είλαη ειεχζεξε...≫, ε ζξεζθεπηηθή αγσγή ππφθεηηαη ζε απαιιαγέο θαη εμαηξέζεηο, φηαλ
νξηζκέλνη καζεηέο ή νη γνλείο - θεδεκφλεο ηνπο ην επηζπκνχλ.
πσο ην ίδην ην χληαγκα επηηάζζεη, ε ζξεζθεπηηθή αγσγή ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε έρεη
σο ζηφρνπο ηε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή πίζηε, ηελ παξάδνμε,
αιιά θαη ηε γλψζε, επαθή κε ηηο άιιεο ρξηζηηαληθέο Δθθιεζίεο θαη Οκνινγίεο, θαζψο επίζεο
θαη κε ηηο κεγάιεο ζξεζθείεο ηνπ θφζκνπ ε ιαηξεία ησλ νπνίσλ είλαη θαλεξή.
Οη αιιφδνμνη, νη αιιφζξεζθνη καζεηέο δηαζέηνπλ σο δηθαίσκα ηελ απαιιαγή απφ ην
κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Οη αιιφδνμνη καζεηέο, Ρσκαηνθαζνιηθνί θαη Πξνηεζηάληεο,
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έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ηδηαίηεξνπ νκνινγηαθνχ ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 14, παξ. 17 ηνπ Ν. 1566/85. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αιιφζξεζθνη
καζεηέο ζηα δεκφζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο δελ δηδάζθνληαη ηδηαίηεξν κάζεκα Θξεζθεπηηθψλ
ζχκθσλα κε ηε ζξεζθεία ηνπο, κε εμαίξεζε ηα παηδηά ησλ Διιήλσλ κνπζνπικάλσλ ζηα
κεηνλνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ Θξάθεο.
Οη γνλείο δηαζέηνπλ ην δηθαίσκα λα δηαπαηδαγσγνχλ ηα ηέθλα ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηθέο
ηνπο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαηά ην άξζξν 13 πληάγκαηνο. Σν δηθαίσκα απηφ ησλ
γνλέσλ, θαηνρπξψλεηαη θαη απφ ην άξζξν 18 ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, αιιά θαη απφ ην άξζξν 2 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Δπξσπατθήο
χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ.
Ζ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, ε νπνία ζπληαγκαηηθψο πξνζηαηεχεηαη δηαζθαιίδεηαη ζηε
δεκφζηα εθπαίδεπζε κε ηε γλψζε, ηελ δηδαζθαιία φισλ ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ θαη ηελ
πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ βαζηθψλ δεηεκάησλ κέζα απφ έλαλ γφληκν εθπαηδεπηηθφ
δηάινγν. Ζ γλψζε απηή πξνζηαηεχεη ηνλ θάζε καζεηή θαη κεηέπεηηα ελήιηθν άλζξσπν απφ
θάζε είδνπο ζξεζθεπηηθή παξαπιάλεζε, ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο
ζξεζθεπηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, ηνπ δεκηνπξγεί έλα θνκκάηη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ζ
γλψζε απνηειεί δχλακε θαη θξηηήξην επηινγήο ηξφπνπ δσήο, θαζψο ε πίζηε θαη ε πηνζέηεζε
ελφο ζξεζθεπηηθνχ πξνηχπνπ ραξάζζεη αλάινγα ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ
θαζελφο.
Οη γνλείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα εμαζθαιίδνπλ γηα ηα παηδηά ηνπο κφξθσζε θαη εθπαίδεπζε,
ε νπνία λα ζπκθσλεί κε ηηο δηθέο ηνπο ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο (Πξνζζ.
Πξση. 1, αξζξ. 2 ΔΓΑ).
Σν ζέκα απαιιαγήο ησλ καζεηψλ απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ, απνηειεί έλα απφ ηα
πιένλ ακθηιεγφκελα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε επηθξαηνχζα ηελ άπνςε πσο δηθαίσκα
απαιιαγήο έρνπλ νη κε ρξηζηηαλνί αιιφζξεζθνη, νη αιιφδνμνη, νη άζξεζθνη θαη εθείλνη νη
καζεηέο πνπ, γηα ζνβαξνχο ιφγνπο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, ην επηζπκνχλ. Μία άπνςε
ζέιεη ην κέηξν ηεο απαιιαγήο λα κε κπνξεί λα ηζρχζεη γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Ζ εμήγεζε
δίλεηαη αθξηβψο ζην φηη φζν γεληθεχεηαη ε δπλαηφηεηα απαιιαγήο ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα
ζεκαληηθή αηηηνινγία, ππάξρεη θίλδπλνο λα ηεζεί ζην πεξηζψξην κε ηελ κνξθή
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πξναηξεηηθφηεηαο έλα κάζεκα, ζπγθεθξηκέλα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, πνπ βξίζθεηαη
ζηνλ θνξκφ ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο.
Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο (άξ.16, παξ.2 ηνπ
πληάγκαηνο) θαη δηδάζθεηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο,

ζχκθσλα

κε

ηα

επίζεκα

ππνρξεσηηθά

αλαιπηηθά

θαη

σξνιφγηα

πξνγξάκκαηα, αθνινπζεί ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο θαη απεπζχλεηαη ζε
φινπο ηνπο καζεηέο.
Σν δηθαίσκα απαιιαγήο απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ θξίλεηαη λφκηκν θαη ζθνπφο ηνπ
απνηειεί ε πξνζηαζία ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο,
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην χληαγκα, ζηνπο νηθείνπο λφκνπο θαη ζηηο απνθάζεηο ησλ
δηεζλψλ θαη ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ.
Καηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε, δπζηπρψο έρνπλε παξαηεξεζεί θαηλφκελα θαηάρξεζεο
ηνπ δηθαηψκαηνο απαιιαγήο απφ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ γηα δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο
επηηξεπφκελνπο ιφγνπο, γηα ιφγνπο, δειαδή, άζρεηνπο κε ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο
ζπλείδεζεο.

Απαηηείηαη,

επνκέλσο,

ζηελφηεξνο

έιεγρνο

θαη

πην

απζηεξφο

ησλ

πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη
κε ηδηαίηεξε πξνζεθηηθφηεηα θαη θαρππνςία λα ειέγρνπλ ηελ αηηηνινγία ησλ ιφγσλ απηψλ
θαη λα επηζεκαίλνπλ παξάιιεια ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζρεηηθψλ
ππεχζπλσλ δειψζεσλ. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο λφκηκεο απαιιαγήο ηνπ καζεηή ζα πξέπεη λα
έρνπλε ηεξεζεί ηα παξαπάλσ, ελψ θαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ νξίσλ
θξίλεηαη απαξαίηεηε.
Ζ πξνζππνγξαθή ηεο ππεχζπλεο δήισζεο απφ ηνλ δηδάζθνληα είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα
ελεκεξψλεηαη γηα ηνπο καζεηέο πνπ ζα έρεη ζηελ ηάμε ηνπ ζηηο ψξεο ηνπ καζήκαηνο ησλ
Θξεζθεπηηθψλ. Δθφζνλ ε φιε δηαδηθαζία θξίλεηαη σο λφκηκε, ε άξλεζε ηνπ δηδάζθνληα λα
ππνγξάςεη ζα πξέπεη λα κε ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ λα αλαιάβεη
ηε δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο. Άιισζηε πξνζσπηθέο απφςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ δηδαζθφλησλ
ηνπ καζήκαηνο πνπ εθδειψλνληαη κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο κεηάπεηζεο ησλ καζεηψλ,
απνηεινχλ πξνζπάζεηα παξέκβαζεο ζην απαξαβίαζην δηθαίσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο
ειεπζεξίαο θαη δε ζα πξέπεη λα ζπγθαιχπηνληαη ή λα αηηηνινγνχληαη ζεηηθά.
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Πξφζθαηα, ζηηο 23/1/2015 εθδφζεθε λέα εγθχθιηνο γηα ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ κε
Αξηζ. Πξση.: 12773/Γ2/23/01/2015 ε νπνία πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλα φηη, ε απαιιαγή
ρνξεγείηαη κε απιή ππεχζπλε δήισζε (ηνπ λ.1599/1986), ε νπνία κπνξεί λα θαηαηεζεί
κφλν απφ 1/9 έσο θαη 20/9 θάζε ζρνιηθνχ έηνπο. Πξέπεη λα δεισζεί ζηελ ππεχζπλε
δήισζε απαιιαγήο φηη ν καζεηήο «δελ είλαη ρξηζηηαλόο νξζόδνμνο θαη εμ απηνύ
επηθαιείηαη ιόγνπο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο». Ζ ππ. δήισζε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη
είηε απφ ηνλ καζεηή, αλ είλαη ελήιηθνο, είηε θαη από ηνπο δύν γνλείο86 (κία δήισζε γηα
ηνλ θάζε έλα αλ είλαη αλήιηθνο. Καζψο ε θάζε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 είλαη αηνκηθή ζα
πξέπεη

λα

γίλεηαη

κία

δήισζε

απφ

ηνλ

θάζε

γνλέα.

Δπηπξφζζεηα, εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ λα ειέγρνπλ
ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ, ππνλνψληαο ηπρφλ ιεμηαξρηθή πξάμε πνπ
έρεη δνζεί ζην ζρνιείν θαη αλαθέξεη ζξήζθεπκα. Γηα απηφ, ζπληζηάηαη λα επηζπλάπηεηαη
ζηε δήισζε ιεμηαξρηθή πξάμε πνπ δελ αλαθέξεη ζξήζθεπκα, ελψ λα απαηηεζεί ζε
λσξίηεξν ρξόλν ε δηαγξαθή ηνπ ζξεζθεύκαηνο από ηα αξρεία ηνπ ζρνιείνπ, αλ ην
παηδί έρεη θαηαρσξεζεί σο ρξηζηηαλφο νξζφδνμνο, ή, λα έρεη κεηαβιεζεί ε θαηαρψξεζε ζε
θάηη άιιν.
Οη καζεηέο πνπ απαιιάζζνληαη απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ δελ έρνπλ δηθαίσκα
παξακνλήο ζηελ ηάμε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ
θαη δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα πεξηθέξνληαη εληφο ή εθηφο ηνπ ζρνιείνπ ή λα
απνπζηάδνπλ (αδηθαηνιφγεηα), αιιά λα απαζρνινχληαη ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα
ζηελ παξνχζα εγθχθιην. Ο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν
ησλ Γηδαζθφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1566/1985 (Α' 167) θαη ηεο ππ' αξηζκ.
Φ.353.1/324/105657/Γ1/8.10.2002 (Β' 1340) ππνπξγηθήο απφθαζεο, απνθαζίδνπλ θαηά
πεξίπησζε γηα ηνλ ηξφπν πνπ απαζρνινχληαη ππνρξεσηηθά νη απαιιαζζφκελνη καζεηέο,
ζπληάζζνληαο ζρεηηθή πξάμε (δηαθνξεηηθφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζε άιιν ηκήκα ηεο ίδηαο
ηάμεο, επέιηθηε δψλε, βησκαηηθέο δξάζεηο, εξεπλεηηθή εξγαζία).
Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα φηη κεηά ηελ ρνξήγεζε απαιιαγήο απφ ην κάζεκα ησλ
Θξεζθεπηηθψλ, ζην πεδίν «Θξήζθεπκα» ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ καζεηή θαη ηνπ απνιπηήξηνπ
ηίηινπ, δελ ζα ζπκπιεξψλεηαη έλδεημε πνπ λα είλαη αληίζεηε κε ην πεξηερφκελν ηεο
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ηελ πεξίπησζε πνπ ε γνληθή κέξηκλα αζθείηαη απφ ηνλ έλα γνλέα, αξθεί ε ππνγξαθή ηνπ
αζθνχληνο ηε γνληθή κέξηκλα.
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ππεχζπλεο δήισζεο πνπ ππνβιήζεθε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο, γηα ην νπνίν ζα
ελεκεξψλεηαη θαη ελππφγξαθα ν/νη ππνβάιισλ/νληεο ηελ ππεχζπλε δήισζε.
Δλδεηθηηθφ

θείκελν

γηα

(ππνγξάθεηαη

ηελ

έλα

ππεχζπλε

δήισζε

απφ

ηνπ

θάζε

λ.1599/1986
γνλέα)

Βάζεη ηεο 12773/Γ2/23/01/2015 ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, επηζπκψ λα απαιιαγεί ν γηνο
κνπ/ε θφξε κνπ ________________________ απφ ηελ ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ
καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ επεηδή δελ είλαη ρξηζηηαλόο νξζόδνμνο θαη εμ απηνύ έρεη
ιόγνπο ζξεζθεπηηθήο

ζπλείδεζεο,

θαζψο θαη

απφ

θάζε άιιε

δξαζηεξηφηεηα

ζξεζθεπηηθήο θχζεο φπσο ε απαγγειία πξνζεπρήο θαη ε ζπκκεηνρή ζε εθθιεζηαζκνχο.
Με

εθηίκεζε,

______________________
(ελαιιαθηηθά, ζηε ζπάληα πεξίπησζε πνπ είζηε ελήιηθνο, γξάθεηε «επηζπκψ λα απαιιαγψ
άκεζα» θαη φρη «ν γηνο κνπ/ε θφξε κνπ»)
2.4. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο

Σν λέν Πξφγξακκα πνπδψλ ζεσξείηαη απνηειεί έλα ζεηηθφ βήκα θαη ζπληειεί ζηε
δηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ θαη αλνηρηνχ καζήκαηνο, πνπ εληάζζεηαη ηζφηηκα κε ηα άιια
καζήκαηα ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα, ππεξεηψληαο ηνλ πξσηνπνξηαθφ γεληθφ ζθνπφ ηεο
εθπαίδεπζεο (Νέν ρνιείν) θαη ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο ηεο. Σν ειιεληθφ ζρνιείν ζηνρεχεη
ζηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε κέζσ ηεο γλσξηκίαο κε ην δηαθνξεηηθφ θαη φρη απαξαίηεηα ηνλ
αιιφδνμν ή αιιφζξεζθν. Πινπξαιηζκφο, άιισζηε ππάξρεη ζην πιαίζην θαη ηεο κίαο
ζξεζθείαο. Σν κάζεκα παξακέλεη ππνρξεσηηθφ θαη δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα αληίζεηα
επηρεηξήκαηα, σζηφζν ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζζεί ην θαζεζηψο ησλ απαιιαγψλ.
Γηαηεξψληαο ηνλ θακβά ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο σο πεξηερφκελν πνπ δηαηξέρεη ζε
ζπλέρεηα φιν ην Γεκνηηθφ θαη Γπκλάζην, ην κάζεκα παξακέλεη θαηά βάζε Οξζφδνμν
ρξηζηηαληθφ, παξ΄φιεο ηηο παξάιιειεο αλαθνξέο ζε άιιεο ζξεζθείεο, πνπ ππήξραλ έηζη θη
αιιηψο θαη ζην ΑΠ θαη ΓΔΠΠ ηνπ 2003.
Ζ χπαξμε ζεκάησλ απφ άιιεο ζξεζθείεο αθνινπζεί ηελ αιιαγή πνπ είρε γίλεη ζην
πξνεγνχκελν πξφγξακκα θαη εληάζζεη αλάινγα κε ηελ ειηθία γλσζηαθά ζηνηρεία γηα ηηο
άιιεο ζξεζθείεο, θπξίσο ηνλ ηνπδατζκφ θαη ηνλ κνπζνπικαληζκφ. Ζ χπαξμε ζηνηρείσλ απφ
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άιιεο ζξεζθείεο εμππεξεηεί ην γλσζηαθφ, εζηθφ θαη θνηλσληθφ ζηφρν ηνπ ζξεζθεπηηθνχ
γξακκαηηζκνχ θαη δελ ππεηζέξρεηαη ζε ζέκαηα πίζηεο, αιιά παξακέλεη ζε επίπεδν
γλσζηαθφ θαη πνιηηηζηηθφ. Άιισζηε ν ζξεζθεπηηθφο γξακκαηηζκφο έρεη απηφ ην πεξηερφκελν:
γλψζεηο, πιεξνθφξεζε, εκπεηξία. Οξζά ζην Γεκνηηθφ ε εθπαίδεπζε μεθηλά απφ κλεκεία,
θείκελα, ζχκβνια, πξφζσπα, εηθφλεο θαη ηζηνξίεο, δηφηη μεθηλνχλ απφ ηελ εκπεηξία ησλ
καζεηψλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαη πεξηγξαθφκελν θαη πξνρσξνχλ ζην Γπκλάζην ζε πην
αθεξεκέλεο έλλνηεο.87
ζσλ αθνξά ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ιακβάλνληαη ππφςε φρη κφλν νη ηνπηθέο θνηλσλίεο
ζηηο νπνίεο δνπλ αιιά θαη απηέο ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηηο νπνίεο νη
ζξεζθεπηηθέο παξαζηάζεηο θη εκπεηξίεο είλαη πνηθίιεο πηα θαη ρσξίο φξηα. Γίλεηαη ε
δπλαηφηεηα λα δηακνξθσζεί ην κάζεκα αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη λα
ζθνπεχεη αθξηβψο ζε απηφ: λα ζπλδέζεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηελ εκπεηξία ηνπο θαη
ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο. Γελ είλαη ππνρξεσκέλνο θαλέλαο εθπαηδεπηηθφο λα εμαληιήζεη
φζα γξάθνληαη ζηηο ζηήιεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Αληηζέησο, είλαη ειεχζεξνο
έρνληαο ζην επίθεληξν ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηνπο καζεηέο ηνπ πξψηηζηα λα δηακνξθψζεη
αλάινγα ην κάζεκά ηνπ. Γη‟ απηφ αθξηβψο δελ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιφγνο γηα λα θαηακεηξάηαη
πφζν απφ ην πεξηερφκελν είλαη Οξζφδνμν θαη πφζν πξνέξρεηαη απφ άιιεο ζξεζθείεο. Παξ‟
φι‟ απηά νη ζπληάθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέγνπλ λα παξαζέζνπλ αλαιπηηθά ην
πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ην νπνίν είλαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ Οξζφδνμν
ρξηζηηαληθφ. Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη ελφηεηεο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη ηζφηηκα ζηνηρεία
δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ (π.ρ ελ. 2 ηεο Γ΄Γεκνηηθνχ «Κπξηαθή: κηα ζεκαληηθή εκέξα ηεο
εβδνκάδαο»), αιιά είλαη πνιχ ιίγεο θαη παξεθθιίλνπλ απφ ηηο ππφινηπεο πνπ είλαη ή
απνθιεηζηηθά κε ρξηζηηαληθφ πεξηερφκελν ή νη άιιεο ζξεζθείεο θαηαιακβάλνπλ κηθξφ
πνζνζηφ.
ήκεξα κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα απηελεξγήζεη θαη λα πεη ή λα θάλεη φ, ηη απηφο ζεσξεί
απνηειεζκαηηθφηεξν ζηελ ηάμε ηνπ, εθφζνλ δελ ειέγρεηαη θαη δελ αμηνινγείηαη, κε φπνηα
επηθηλδπλφηεηα κπνξεί λα ελέρεη απηφ. Μπνξεί δειαδή λα αξλεζεί λα ππεξεηήζεη ηνπο
ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ καζήκαηφο ηνπ, φπσο νξίδνληαη απφ ηνπο
λφκνπο ηνπ θξάηνπο. ε ηειηθή αλάιπζε, ε πξνζσπηθή ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, επαθίεηαη
ζην ήζνο, ηα πηζηεχσ θαη ηελ επηζηεκνζχλε ηνπ θαζελφο. Γελ απνηειεί κειέηε ησλ
ζξεζθεηψλ σο ζξεζθεηνινγηθφ κάζεκα, αιιά παξακέλεη ρξηζηηαληθφ θαη αλνηρηφ ζηηο άιιεο
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ζξεζθείεο. Πνιχ πεξηζζφηεξν δελ είλαη δηαπνιηηηζκηθφ88, αθξηβψο γηαηί δηαηεξεί ζηνπο
ζθνπνχο ηνπ ηνλ πνιηηηζηηθφ εγθιηκαηηζκφ ζε έλα πνιηηηζκφ (κνλνπνιηηηζκηθφ) θαη πξνηείλεη
θαηά βάζε πεξηερφκελν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ.
Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ είλαη εληαγκέλν ζηελ παξερφκελε απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία
εθπαίδεπζε θαη ππεξεηεί ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο παηδείαο, ζχκθσλα κε ην χληαγκα θαη
ηνπο Νφκνπο. Έλαο εθ ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηακφξθσζε ειεχζεξεο ζθέςεο
ησλ πνιηηψλ, πνιηηψλ κε θξηηηθή ζθέςε θαη ππεπζπλφηεηα πνπ λα κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ
ζε ζσζηέο επηινγέο δσήο, ζε πξφηππα δσήο πγηή ελαξκνληζκέλα κε ην πνιίηεπκα, ηηο αμίεο
θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Ζ αλάπηπμε ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο
ησλ πνιηηψλ, αλήιηθσλ καζεηψλ, αιιά αθφκε θαη ελήιηθσλ κέζα απφ ην κάζεκα ησλ
ζξεζθεπηηθψλ είλαη απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ καζήκαηνο ησλ
ζξεζθεπηηθψλ. Οη καζεηέο, δειαδή, γλσξίδνπλ ηνλ Υξηζηηαληζκφ, θαηεμνρήλ ηεο
Οξζνδνμίαο, αιιά θαη ηηο ινηπέο γλσζηέο θαη κε θαλεξή ιαηξεία ζξεζθείεο, ζπγθξίλνπλ,
νξηνζεηνχλ ζην λνπ ηνπο, ζπζρεηίδνπλ. Ζ γλσξηκία θαη απηή ε δηδαζθαιία εληζρχεη ηελ
ππεπζπλφηεηα, ην ήζνο, ηελ αμηνπξέπεηα, θάζε θνκκάηη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ.
Σείλεη πξνο ηνλ ζεβαζκφ θάζε άιινπ ζξεζθεχκαηνο πέξα απφ ην νηθείν, πξνο ηελ
ζξεζθεπηηθή εηεξφηεηα, ηελ ζπλχπαξμε κε ην δηαθνξεηηθφ.
Φπζηθά πιενλέθηεκα απνηειεί θαη ν λένο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ
ζξεζθεπηηθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηε Μέζε εθπαίδεπζε. Μέζσ ησλ βειηησκέλσλ
πξνγξακκάησλ θαη ησλ λέσλ θαιχηεξα νξγαλσκέλσλ θαη εθπαηδεπηηθά πξνζεγκέλσλ
βηβιίσλ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ζην ζχγρξνλν θφζκν γηα ηε
ζπλνρή ηνπ, αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο. Οη καζεηέο δε πξέπεη λα καζαίλνπλ ζηελ
απνκφλσζε, ζηελ απνμέλσζε θαη ζηελ απνκάθξπλζε απφ ην δηαθνξεηηθφ, αιιά ζηα
πιαίζηα ηεο αιιειεγγχεο λα ζπλεξγάδνληαη, λα ππεξβαίλνπλ ηα φξηα θαη ηνπο θξαγκνχο, λα
δίδνπλ κηα γξνζηά ζηηο δηαθξίζεηο θαη λα πηνζεηνχλ σο αζπίδα πξνζηαζίαο ηνπο ηνλ
νηθνπκεληθφ ραξαθηήξα ηνπ ρξηζηηαληθνχ κελχκαηνο.
Οη

ζχγρξνλεο

θνηλσλίεο

δηέπνληαη

απφ

πνιππνιηηηζκηθφηεηα,

κίμε

δηαθνξεηηθψλ

εζληθνηήησλ, αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθφ ζξήζθεπκα. Ζ γλσξηκία κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο
ζξεζθεπηηθνχο ηχπνπο, δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ε εθπαίδεπζε ζηνπο καζεηέο κε ην κάζεκα
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ησλ ζξεζθεπηηθψλ, ηνπο επηηξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα ζεβαζηνχλ ηελ
πνιππνιηηηζκηθή, πνιπθπιεηηθή θαη πνιπζξεζθεπηηθή δνκή ησλ ζπγρξφλσλ θνηλσληψλ,
αιιά θαη ηελ δηαρξηζηηαληθή θαη δηαζξεζθεηαθή επηθνηλσλία.
Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη αξθεηά νξγαλσκέλν θαη πξνεηνηκαζκέλν λα
γαινπρήζεη ηνπο καζεηέο κε ηηο απαξαίηεηεο αξρέο, αμίεο θαη ηδαληθά, κε ηα ζσζηά θαη πγηή
πξφηππα θαη απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ κε ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Οη
δηδάζθνληεο έρνπλε ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν θαη ε Διιάδα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο ρψξεο
πνπ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο επηηειεί ζην έπαθξνλ ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ
δεκφζηα εθπαίδεπζε είλαη ηθαλή λα δηακνξθψζεη πξνζσπηθφηεηεο νινθιεξσκέλεο. Απφ
λσξίο δηδάζθνληαη ν ζεβαζκφο, ε αιιεινβνήζεηα θαη ε εθηίκεζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ. Ζ
ηζφηεηα θαη ε αληίιεςε ηεο ζεκαληηθήο χπαξμεο ηεο εηεξφηεηαο γηα ηελ ηήξεζε ζπλνρήο
κέζα ζηελ θνηλσλία απνηειεί ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.
Ο δηδάζθσλ, ν δάζθαινο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ν θαζεγεηήο ηεο κέζεο,
ιακβάλνπλ ζε επίπεδν παλεπηζηεκηαθήο θαηάξηηζεο ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ
κεηάδνζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο.
Γηαζέηνπλ γλψζεηο θαη παηδαγσγηθέο ηερληθέο κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Πνιηηείαο, ψζηε λα
κεηαδίδεη ην ζσζηφ θαη ην πγηέο ζηνπο καζεηέο ηνπο, λα ηνπο καζαίλνπλ λα ζθέθηνληαη θαη
λα αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ζθέςε αθφκε. Παίξλνπλ ηηο θαηάιιειεο απνζηάζεηο θαη
απαγθηζηξψλνπλ ηε δηθή ηνπο, πξνζσπηθή άπνςε, απφ ην δεηνχκελν. Ο δηδάζθσλ δελ
αλαιχεη ην ζξεζθεπηηθφ θαηλφκελν φπσο ζα ήζειε, ή φπσο πηζηεχεη φηη έπξεπε λα είλαη,
αιιά ην παξνπζηάδεη αληηθεηκεληθά ρσξίο ζρφιηα θαη ζηάζε επηθξηηηθή αθφκε θαη ζε
πεξίπησζε αληίζεζήο ηνπ κε φζα απηφ νξίδεη. Έλαο επζεβήο νξζφδνμνο ρξηζηηαλφο, φηαλ
ιεηηνπξγεί απφ ηε ζέζε ηνπ δαζθάινπ είλαη αξθεηά δχζθνιν λα παξαδψζεη ην κάζεκα θαηά
ηξφπν απνζηαζηνπνηεκέλν θαη απφιπηα αληηθεηκεληθφ. Ο ζσζηφο, φκσο, εθπαηδεπηηθφο ζα
θαηαθέξεη λα πεξάζεη ηε γλψζε, ρσξίο πξνζσπηθέο παξεκβνιέο θαη αληηξξήζεηο. Καηά ηελ
πξνζσπηθή κνπ άπνςε, ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηαζέηεη αμηφινγν πξνζσπηθφ
πνπ πινπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ απφζηαζε πνπ πξέπεη λα
ππάξρεη γηα λα αθεζεί ν καζεηήο ζε κία ζπλζεηηθή δηαδηθαζία ζθέςεο κέζα απφ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη ρσξίο εμαλαγθαζκνχο, πηέζεηο θαη επηβνιή μέλσλ απφςεσλ.
Άιισζηε γηα νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζα ήηαλε αληηθαηηθφ λα επηηξεπφηαλ ζηνλ
παηδαγσγφ λα κεηαδίδεη αλεμέιεγθηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζέζεηο νη νπνίεο αληηηίζεληαη κε ηηο
ζεκειηψδεηο αξρέο θαη αμίεο ηνπ καζεηνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο.
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πσο πξναλαθέξζεθε, ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρνπο ηελ ζξεζθεπηηθή
εηεξφηεηα, ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπκάησλ, γλσζηψλ θαη κε
θαλεξή ιαηξεία θαη επνκέλσο, ε δηαηήξεζε ηνπ νκνινγηαθνχ ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο
απνηειεί ζνβαξφ κεηνλέθηεκα. Ζ δεκηνπξγία ελφο νπδέηεξνπ πεξηβάιινληνο, ελφο
νπδεηεξφζξεζθνπ ζρνιείνπ απνηειεί ην δεηνχκελν ησλ θαηξψλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο
απνρξσκαηηζκέλεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα κεηαβιεζεί ν
ραξαθηήξαο ηνπ νκνινγηαθνχ καζήκαηνο ζε ζξεζθεηνινγηθφ. Ωζηφζν θαη απηή ε άπνςε έρεη
απέλαληί ηεο πνιινχο επηθξηηέο θαη δπζηπρψο ζηελ εθαξκνγή αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο.
Πηζηεχσ, αθφκε, θαη έπεηηα απφ έξεπλα επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, φηη, ην κάζεκα ησλ
Θξεζθεπηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε πάζρεη σο πξνο ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ην πιηθφ.
Γηαπίζησζα φηη ηα πξνβιεκαηηθά, θαθνγξακκέλα βηβιία είλαη απηά ηα νπνία αιινηψλνπλ ηνλ
ραξαθηήξα θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο. Οη δηδάζθνληεο είλαη απηνί πνπ αξθεηέο θνξέο
παίξλνπλ πξσηνβνπιία ψζηε λα εηζθέξνπλ ζην ζρνιείν δηθφ ηνπο πιηθφ πνπ κε
παηδαγσγηθφ θαη πξνζεγκέλν ηξφπν ζα πξνζθέξνπλ γλψζε ζηνλ καζεηή θαη ζα ηνλ
θηλήζνπλ λα κάζεη, λα εληππσζηαζηεί, λα θαηαλνήζεη.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ λήκαηνο, πέξα απφ ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ηνλ ηξφπν
δηδαζθαιίαο, ηα εγρεηξίδηα θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, δήηεκα ηίζεηαη θαη σο πξνο ηε θχζε,
ην ιφγν χπαξμεο ηνπ καζήκαηνο. Ζ θπζηνγλσκία θαη ε θχζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο
ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε έρεη δηακνξθσζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ
Δθθιεζίαο θαη Πνιηηείαο. νβαξφ κεηνλέθηεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην ζξεζθεπηηθφ
κάζεκα είλαη απνηειεί γέλλεκα ηνπ θαηερεηηθνχ έξγνπ ηεο Δθθιεζίαο ζηελ ειιεληθή
θνηλσλία. Ζ ζέζε απηή εμεγεί θαη ηηο θαηά θαηξνχο δειψζεηο ή θαη πηέζεηο ηεο Δθθιεζίαο
θαηά ηεο αιιαγήο ηνπ νκνινγηαθνχ ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε
ζξεζθεηνινγηθφ. Ζ Πνιηηεία, απφ ηελ άιιε, πξνηηκά λα δηαρεηξίδεηαη πιήξσο ην κάζεκα,
φπνην ραξαθηήξα θη αλ έρεη απηφ, γηα λα κπνξεί λα ην ειέγρεη θαιχηεξα. Ωζηφζν, ζε έλαλ
ελδερφκελν ρσξηζκφ Κξάηνπο θαη Δθθιεζίαο, ν έιεγρνο ηνπ καζήκαηνο ζα έπεθηε ζην θελφ
θαη ζα δεκηνπξγνχληαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα κε ραξαθηήξα αληηπαξάζεζεο. Οη ζρέζεηο
Δθθιεζίαο θαη Πνιηηείαο έρνπλε πεξάζεη αξθεηέο δηαθπκάλζεηο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο,
ηδίσο απφ ηελ κεηαπνιίηεπζε έσο θαη ζήκεξα θαη ε πηζαλφηεηα ρσξηζκνχ θαίλεηαη λα
ελδπλακψλεηαη κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ.
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Σα Θξεζθεπηηθά σο κάζεκα ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ έλαλ λέν ραξαθηήξα ζηεξηδφκελν ζε
λέεο βάζεηο κε δηεπξπκέλνπο νξίδνληεο πνπ λα αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη
λα πξναζπίδεη ηελ ζξεζθεπηηθή εηεξφηεηα. Οη θνηλσληθνπνιηηηθέο αιιαγέο ηείλνπλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε άπνςε. Ζ αλάγθε γηα γλσξηκία κε ην δηαθνξεηηθφ πεγάδεη απφ ηε ζπλχπαξμή
καο κε δηαθνξεηηθνχο ιανχο, εηεξφδνμνπο, εηεξφζξεζθνπο, αθφκε θαη άζξεζθνπο. Πξέπεη
ην δηαθνξεηηθφ λα αληηκεησπίδεηαη κε ζεβαζκφ θαη πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ
αληηιήςεσλ θαη ησλ πξνηχπσλ δσήο ηνπο. Μέζα ζηα πιαίζηα πγηνχο θνηλσλίαο ε ζπκβίσζε
γίλεηαη νκαιά θαη ε αληαιιαγή ζηνηρείσλ είλαη απηή πνπ δέλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηνπο
δεζκνχο θηιίαο, θαηαλφεζεο θαη αιιεινβνήζεηαο. Ο απνθιεηζκφο θαη ε απνμέλσζε
απνκαθξχλνπλ ηνπο αλζξψπνπο, δε ηνπο βνεζνχλ λα πξνρσξήζνπλ, λα εμειηρζνχλ, λα
αλνίμνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο θαη λα αλαβαζκηζηνχλ πνιηηηζκηθά.
2.5. Ννκνινγηαθά παξαδείγκαηα γηα ηελ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ζηελ εθπαίδεπζε
Οη απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο ρψξαο καο, καο δίδνπλ πινχζην πιηθφ κε ην νπνίν
κπνξνχκε λα αζρνιεζνχκε γηα λα θαηαλνήζνπκε ην δηθαίσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο
θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Μέζε εθπαίδεπζε.
Άμηα αλαθνξάο απνηειεί ε πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο ην έηνο 1984 λα πεξηνξίζεη ηηο
ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε. Με ηελ
απφθαζε ηΔ 548/1984 θξίζεθε φηη ε κία ψξα δηδαζθαιίαο ζηε Γ΄ Λπθείνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην άξζξν 16§4 πληάγκαηνο. Με ηελ παξαπάλσ απφθαζε ζεκαηνδνηήζεθε ε
έλαξμε κίαο θαηλνχξγηαο πεξηφδνπ ηεο ειιεληθήο λνκηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο θηινινγίαο κε
θχξην άμνλα ηελ ζρνιηθή ζξεζθεπηηθή αγσγή. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο, ε θαηνρχξσζε ηνπ θαηερεηηθνχ ή νκνινγηαθνχ ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο, ν ηξφπνο πξνζεγγίζεσο ηνπ
ζξεζθεπηηθνχ θαηλφκελνπ, ε θπζηνγλσκία ηνπ καζήκαηνο απνηεινχλ ηδηαίηεξν ζέκα
ελαζρφιεζεο θαη ακθίβνισλ επηζεκάλζεσλ.
Ωζηφζν, εθηελέζηεξε αλαθνξά ζα γίλεη ζηελ απφθαζε89 115/2012 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ
Υαλίσλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο απαιιαγήο απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ.
χκθσλα κε ηελ 115/2012 απφθαζε ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ
(ΜηΘ) είλαη ππνρξεσηηθή, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε απφ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη
αλήθνπλ ζηελ «θαη' Αλαηνιάο Οξζφδνμνλ Υξηζηηαληθήλ Δθθιεζίαλ», γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
89
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ζξεζθεπηηθήο ηνπο ζπλείδεζεο. Απηφ ην επηβάιιεη ην άξζξν 16 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, θαη
παγίσο δέρεηαη ην ηΔ δηα ζεηξάο απνθάζεψλ ηνπ (ηΔ 3356/95, 2176/98 θιπ.) θαζψο θαη ε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1566/1986.
Ζ απφθαζε 115/2012 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Υαλίσλ εμεγεί εθηελψο φζα πξνβιέπνληαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο 1975/1986/2001, θαζψο θαη απφ ηε Γηεζλή
χκβαζε ηεο Ρψκεο ηεο 4εο Ννεκβξίνπ 1950 «πεξί πξναζπίζεσο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ». (ζ. 7-14)
Καηά ηελ απφθαζε, δε λνείηαη απαιιαγή απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ γηα καζεηή
Υξηζηηαλφ Οξζφδνμν γηα «ιφγνπο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο», αθνχ ε αλάπηπμε απηήο είλαη
ζπληαγκαηηθή επηηαγή δεζκεπηηθή ηφζν γηα ηελ Πνιηηεία φζν θαη γηα ηνλ απνδέθηε απηήο
καζεηή Υξηζηηαλφ Οξζφδνμν πνπ ζπκπξάηηεη ζηελ πινπνίεζή ηεο… (ζ. 26)
Αλαγλσξίδεηαη σο ζπληαγκαηηθή επηηαγή ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 2 ε αλάπηπμε ηεο
ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ησλ Οξζφδνμσλ καζεηψλ, πξνερφλησο δε, θαηά ηε ρξηζηηαληθή
δηδαζθαιία… (ζ. 25).
Ζ πξνζηαζίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο (άξζξν 13 παξ.1 ), δελ αληηηίζεηαη ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ πινπξαιηζκνχ, ηεο πνιπθσλίαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. (ζ.24)
χκθσλα κε ηελ ΔπξΓΓΑ, Απνθάζεηο FoIgerν θαη Zengin, απηφ δελ ζπληζηά θαζεαπηφ κηα
παξαβίαζε, αιιά ζεκειίσζε, ησλ αξρψλ ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο,
νχηε νδεγεί ζε θαηήρεζε, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηεο ζέζεο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ζηελ ηζηνξία
θαη ζηελ παξάδνζε ηνπ Σφπνπ θαη ηνπ φηη ε Οξζφδνμε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία αζθείηαη απφ
ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ. Ο δε ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ΜηΘ φρη κφλν δελ
αλαηξεί, αιιά επηζθξαγίδεη ην ζεβαζκφ ησλ νπνησλδήπνηε δηαθνξεηηθψλ πεπνηζήζεσλ. (ζ.
24)
Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηε ζπληαγκαηηθή επηηαγή ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 ηνπ
πληάγκαηνο, (βι θαη ην άξζξν 9 ηεο ΔΓΑ, θαζψο θαη ην άξζξν 2 ηνπ 1νπ πξφζζεηνπ
πξσηνθφιινπ) νη άζξεζθνη, νη αιιφζξεζθνη θαη νη εηεξφδνμνη καζεηέο (βι θαη άξζξν 14
παξ. 17 ηνπ Ν. 1566/1985, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη εηεξφδνμνη καζεηέο, Ρσκαηνθαζνιηθνί
θαη Πξνηεζηάληεο, έρνπλ κάιηζηα ηε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ηδηαίηεξνπ νκνινγηαθνχ
ζξεζθεπηηθνχ καζήκαηνο) έρνπλ δηθαίσκα απαιιαγήο απφ ην ΜηΘ, αιιά κφλν φηαλ
ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο ιφγνη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο, ηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα
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επηθαινχληαη νη ίδηνη ή νη γνλείο ηνπο (φηη δειαδή είλαη άζενη, αιιφζξεζθνη ή εηεξφδνμνη). (ζ.
24)
Ζ αηηηνιφγεζε ηεο άξλεζεο ηνπ καζεηή λα παξαθνινπζήζεη ην ΜηΘ δε ζπληζηά παξαβίαζε
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ πληάγκαηνο, πνπ θαηνρπξψλεη ην αηνκηθφ δηθαίσκα ηεο ζξεζθεπηηθήο
ειεπζεξίαο. Ζ νηθεηνζειήο πξνο ηηο θξαηηθέο αξρέο γλσζηνπνίεζε ηνπ ζξεζθεχκαηνο ηνπ
αηφκνπ, γίλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ θαη γηα ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ, πνπ
αλαγλσξίδεη ε έλλνκε ηάμε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο. (ζ. 10, 13)
Δηδηθφηεξα, ε έξεπλα ησλ ιφγσλ ηνπ καζεηή άιισο ησλ γνλέσλ ηνπ, πεξί κε ζπκκεηνρήο
απηνχ ζην ΜηΘ θαη ζηηο ινηπέο ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο, σο θαη ε ίδηα ε δήισζε δελ
απαγνξεχνληαη απφ ην άξζξν 13 ηνπ πληάγκαηνο, δηφηη δελ απνηεινχλ κέζνλ πξνο δίσμε
ηνπ καζεηή, ιφγσ ησλ δηαθφξσλ ελδερνκέλσο, ζξεζθεπηηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ, νη νπνίεο
πξέπεη πάλησο λα είλαη ζεβαζηέο, αιιά φισο αληηζέησο, απνβιέπνπλ ζην λα δηεπθνιχλνπλ
ηνλ καζεηή λα απνιαχζεη «αλεκπφδηζηα» ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπ ζπλείδεζεο.
(ζ.14-15)
Οη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νθείινπλ λα ειέγμνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ λνκίκσλ
πξνυπνζέζεσλ (ιφγσλ) απαιιαγήο, φηη δειαδή πξφθεηηαη γηα άζεν ή αιιφδνμν ή
εηεξφζξεζθν καζεηή. (ζ. 24-25) Ζ σο άλσ ελέξγεηα απφ κέξνπο ηνπ Γηεπζπληή επηβάιιεηαη
α) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ηνπ πξνεθηεζέληνο ζπληαγκαηηθνχ θαλφλα ηνπ
εηδηθνχ ζθνπνχ ηνπ ΜηΘ πνπ πξαγκαηψλεηαη κε ηελ ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ
καζήκαηνο απηνχ απφ ηνπο Οξζφδνμνπο καζεηέο, β) πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ν
ζπληαγκαηηθφο θαλφλαο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο, (βι. θαη θαλφλα
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ πξψηνπ πξφζζεηνπ πξσηνθφιινπ θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΔΓΑ), ψζηε λα
δηεπθνιπλζεί ν άζξεζθνο, αιιφζξεζθνο ή εηεξφδνμνο καζεηήο, ζηελ άζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηφο ηνπ λα απνιαχζεη "αλεκπφδηζηα" ηελ ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπ
ζπλείδεζεο, σο πξνο ηνπο νπνίνπο θαη κφλν, θαη' απηφ ηνλ ηξφπν, ε δηδαζθαιία ηνπ ΜηΘ
θαζίζηαηαη πξναηξεηηθή. (ζ. 26)
Ζ απφθαζε 115/2012 απνξξίπηεη ηε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απαιιαγήο κε ην
πξφζρεκα φηη ππάξρνπλ ιφγνη ζπλείδεζεο. (ζ.27 - 28)
Ζ απφθαζε δέρεηαη εκκέζσο κελ, πιελ ζαθψο (βι. ζρεη. ζει. 24, 25, 27, ζε ζπλδπαζκφ κε
ζει. 6 θαη 28 αξ. 6 απηήο) φηη απνηειεί ςεπδή δήισζε πξνο δεκφζηαλ αξρήλ ε αίηεζε
απαιιαγήο απφ ην ΜηΘ ππφ Οξζνδφμσλ καζεηψλ. πσο ζρεηηθψο επηζεκαίλεηαη ζην
αηηηνινγηθφ ηεο πξνζθπγήο «Πξφθεηηαη γηα πξφθιεζε, εζηθά θαη παηδαγσγηθά, απαξάδεθηε,
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νη καζεηέο καο λα δηδάζθνληαη έκπξαθηα κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ φηη φηαλ δελ ππάξρεη
έιεγρνο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνγξάθνπλ έλα ςεπδέο δεκφζην έγγξαθν... ην δηθαίσκα
ηεο απαιιαγήο λα αζθείηαη απνθιεηζηηθά απφ εθείλνπο νη νπνίνη ζχκθσλα κε ην λφκν ην
δηθαηνχληαη, ε δε επίθιεζή ηνπ λα κελ θαηαληά εκπαηγκφο». (ζ.6)
Οη Πξντζηάκελνη ησλ Γlλζεσλ κε ηελ ππ' αξηζκ. Φ.353.1./324/105657/Γ1 (ΦΔΚ
Β'1340/16.10.2002) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αλαηεζεηκέλσλ
ζε απηνχο θαζεθφλησλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθαξκφδνπλ ηελ θείκελε λνκνζεζία (ζ.28)…
νθείινπλ κάιηζηα λα ειέγρνπλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ επνπηεχνληεο, φηη νη
Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ ηνπο
ελεξγνχλ σο αλσηέξσ πξνο ηήξεζε ηεο επηηαγήο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο
θαη ηνπ άξζξνπ 1 §1 ηνπ λ. 1566/ 1985, πνπ νξίδνπλ σο ππνρξεσηηθή ηελ παξαθνινχζεζε
ηνπ ΜηΘ απφ ηνπο καζεηέο Υξηζηηαλνχο Οξζφδνμνπο θαη πξνο απνθιεηζκφ ηεο απαιιαγήο
απφ ην κάζεκα απηφ καζεηψλ γηα άιινπο ιφγνπο πιελ απηψλ ηεο ζξεζθεπηηθήο
ζπλείδεζεο, ελφςεη θαη ηεο ήδε παγησκέλεο πεξί ηνχηνπ λνκνινγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο (ζ. 27).
Δπηβάιιεηαη φπσο ε Πνιηηεία εμαζθαιίδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ θαηά ηα άλσ ΜηΘ ζηνπο ελ
ιφγσ καζεηέο, κε ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ δηδαζθαιίαο κε χιε ζχκθσλε κε ην
δφγκα ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο, επί ηθαλφλ αξηζκφ σξψλ δηδαζθαιίαο εβδνκαδηαίσο
θιπ. (2176/1998, ηΔ 335611995). ην απηφ πιαίζην θηλείηαη ν Ν. 1566/1985 ππφ ηνλ ηίηιν:
«Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» (ΦΔΚ 167 Α).
(ζ. 7-8, 15-16)
Σα βηβιία ηνπ ΜηΘ εθδίδνληαη κε γλψκνλα ηελ σο άλσ εθ ηνπ πληάγκαηνο επηβαιιφκελε
επηηαγή θαη πινπνηνχλ ηνλ εθηειεζηηθφ απηνχ λφκν 1566/1985, αλαγλσξίδεηαη, φπσο
επηβάιιεηαη απφ ην χληαγκα, ε αμία θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο αγσγήο ζην
ζρνιείν, ε νπνία επηβάιιεηαη λα κελ είλαη άζρεηε κε ηελ θνηλσληθή, ηελ πνιηηηζκηθή θαη ηε
ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν νη καζεηέο δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη. (ζ. 23)
Ζ απφθαζε 115/2012 απνδέρηεθε, επίζεο, ην ζθεπηηθφ ησλ αηηνχλησλ φηη ε γλψκε ηνπ
πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζηηο 17.11.2008, ε νπνία ζεσξνχζε φηη κπνξεί λα απαιιάζζνληαη νη
καζεηέο «γηα ιφγνπο ζπλείδεζεο ρσξίο λα δειψλεηαη ν ιφγνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηήο
επηινγήο» είλαη ζε επζεία αληίζεζε κε ην χληαγκα, ηνπο λφκνπο ηνπ Κξάηνπο, ηηο
εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη
ηνπ ΔΓΓΑ. (ζ. 5) Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απφςεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε δε δεζκεχνπλ ηηο
64

Κξαηηθέο Τπεξεζίεο, φπσο δέρεηαη ε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ην νπνίν κε ηελ 1041/2004 απφθαζή ηνπ δέρεηαη επί ιέμεη «...
ε ζησπεξή άξλεζε ηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο λα ζπκκνξθσζεί ζε πφξηζκα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ
Πνιίηνπ δελ απνηειεί παξάιεηςε νθεηιφκελεο ελέξγεηαο». (ζ. 6-7)
Σν ΤΠ.Δ.Π.Θ. δελ απεδέρζε ηηο απφςεηο ηνπ .η.Π. θαη ηηο απέξξηςε σο αβάζηκεο (ίδεηε
έγγξαθν Τπνπξγνχ Παηδείαο πξνο ην ηΔ ππ' αξηζκ. 450120-11-2008, νκνίσο έγγξαθν
ΤΠ.Δ.Π.Θ. ππ' αξηζκ. 774741Γ2/2-2-2010 σο θαη ππ' αξηζκ. 82493/Γ1/12-7-2010). (ζ.7)
«Οη ηζρπξηζκνί θαη νη απφςεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε είλαη λνκηθψο αβάζηκεο θαη
παξαπιαλεηηθέο… Αλαθξηβήο ν ηζρπξηζκφο ηνπ, φηη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ επηβάιιεη ζηα Δπξσπατθά Κξάηε λα θαηαζηήζνπλ ην κάζεκα ησλ
Θξεζθεπηηθψλ πξναηξεηηθφ θαη' επηηαγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ». (ζ.7) Υαξαθηεξηζηηθφ

απφζπαζκα ηεο απφ 15-6-2010

απνθάζεσο ηνπ δηθαζηεξίνπ (ππφζεζε Grzelak θαηά Πνισλίαο πξνζθπγή Νν 771012002),
κεηαμχ ησλ άιισλ αλαθέξεη «.... ην δηθαζηήξην επηζεκαίλεη, φηη αλάγεηαη εηο ην εζληθφ
πεξηζψξην εθηηκήζεσο πνπ αλαγλσξίδεηαη εηο ηα θξάηε θαη' άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ Νν 1
λα απνθαζίζνπλ ην πψο ζα δηδάζθεηαη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ», εάλ δειαδή ζα
είλαη πξναηξεηηθφ ή ππνρξεσηηθφ» (ζ. 7).
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Σειηθέο ζθέςεηο
Ζ ζεκαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, φπσο ζπλάγεηαη θαη απφ ηελ
παξνχζα εξγαζία, είλαη αλακθηζβήηεηε. Μέζσ ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ
επηηπγράλεηαη ε πξναγσγή ηεο ζξεζθεπηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ε αλάπηπμε ηνπ ελ ιφγσ
δηθαηψκαηνο. Ζ ζχλδεζε επνκέλσο ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο θαη ηνπ
ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηνπ κε ην δηθαίσκα ηνπ άξζξνπ 13 . είλαη αιιειέλδεηε θαη σο εθ
ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ ρψξηα. ζνλ αθνξά ην ζχζηεκα πνπ αθνινπζείηαη γηα
ηελ

δηδαζθαιία

ηνπ

καζήκαηνο

ησλ

ζξεζθεπηηθψλ

ζηελ

εθπαίδεπζε

γελλψληαη

ακθηζβεηήζεηο , έληνλεο δηαθσλίεο νη νπνίεο θηάλνπλ έσο ην επηρείξεκα θαηάξγεζήο ηνπ.
Σν κάζεκα παξακέλεη ζηνλ θχξην θνξκφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ απφ ην 1833 θαη
κφιηο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, φπσο ζα έπξεπε λα γίλεη θαη κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο
αιιαγέο, άλνημε ν δξφκνο ηνπ δηθαηψκαηνο εμαίξεζεο ησλ καζεηψλ.
Μεηά ηελ παξνχζα έξεπλα, παξαζέησ ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε θαη κία πηζαλή ιχζε ζην
πνιπζπδεηεκέλν ακθηιεγφκελν απηφ ζέκα.

Σν κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ πξέπεη λα

δηαζέηεη εζηθνπιαζηηθφ ραξαθηήξα, λα κεηαγγίδεη ζηνπο καζεηέο εζηθέο αξρέο θαη αμίεο, λα
ηνπο θαζνδεγεί λα δηακνξθψζνπλ ηε ζξεζθεπηηθή πεπνίζεζή ηνπο, απαιιαγκέλνη απφ ηηο
επηξξνέο ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ , ζεβφκελνη φκσο θαη αλαγλσξίδνληαο ηνλ νξζφδνμν
ρξηζηηαληζκφ σο επηθξαηνχζα ζξεζθεία. Απαηηείηαη δηαρσξηζκφο ηνπ θαηερεηηθνχ
ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο σο πξνέθηαζε ηνπ έξγνπ ηεο Δθθιεζίαο θαη ηνπ νκνινγηαθνχ
πνπ ζηε ζχγρξνλε επνρή θέξλεη ζε επαθή ηνλ καζεηή κε ηηο πην γλσζηέο θαη ζχγρξνλεο
ζξεζθείεο θαη νκνινγίεο ηνπ θφζκνπ κε επηθξαηνχζα ηνλ νξζφδνμν ρξηζηηαληζκφ. Απηφ πνπ
πξνηείλσ είλαη ν ζπγθεξαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ ή ελαιιαθηηθά ε ηξηρνηφκεζε ηνπ
καζήκαηνο ψζηε ν καζεηήο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη πσο ζέιεη λα δηδαρηεί ην
κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ. Καη ηη ελλνψ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο,
ν καζεηήο λα κπνξεί κε γξαπηή δήισζή ηνπ λα επηιέγεη είηε ηελ δηδαζθαιία ησλ
ζξεζθεπηηθψλ ζε ηάμε βαζηζκέλε ζην νκνινγηαθφ ζχζηεκα, φπνπ ε δηδαρή ηνπ
ρξηζηηαληζκνχ σο επηθξαηνχζα ζξεζθεία ζα επηθξαηεί, είηε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
καζήκαηνο ζε ηάμε ζξεζθεηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κε αλαθνξέο ζε φιεο ηηο ζξεζθείεο ηνπ
θφζκνπ ηζάμηα κε ηελ αλαθνξά ηεο επηθξαηνχζαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, είηε, ηέινο, ηελ
πιήξε απαιιαγή θαη εμαίξεζή ηνπ απφ ην κάζεκα ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη
ηελ απαζρφιεζή ηνπ κε δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν εθείλε ηελ ψξα.
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Εήηεκα ηίζεηαη σο πξνο ην αλ ζα έπξεπε λα αλαγξάθεηαη ην ζξήζθεπκα ζην
απνιπηήξην πνπ ιακβάλεη ν καζεηήο ζην ηέινο θάζε ζρνιηθνχ έηνπο. Πξνζσπηθή κνπ
άπνςε είλαη φηη ε θαηάξγεζε ηεο αλαγξαθήο ηνπ ζξεζθεχκαηνο, ε νπνία ζα γηλφηαλ γηα
φινπο αλεμαηξέησο ηνπο καζεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ησλ καζεηψλ πνπ
επηιέγνπλ λα δηδαρζνχλ ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζχκθσλα κε ην νκνινγηαθφ ζχζηεκα
θαζψο θαη ησλ καζεηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο, πξνθξίλεηαη σο ε
πην θαηάιιειε, ζε ζπζρεηηζκφ θαη κε ηελ ήδε θαηάξγεζή ηνπ απφ ην δειηίν ηαπηφηεηαο.
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