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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ιστορικές αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της
Επικρατείας για το μάθημα των Θρησκευτικών.
Με τις υπ' αρ. 1749 και 1750 του 2019 ιστορικές αποφάσεις της
Ολομελείας
του
Συμβουλίου
της
Επικρατείας
κρίθηκε
αντισυνταγματική -μετά την απόφαση Φίλη- και η υπουργική
απόφαση Γαβρόγλου για το μάθημα των Θρησκευτικών. Τα επίδικα
νέα Προγράμματα Σπουδών, σύμφωνα με το ΣτΕ, «όπως προκύπτει από
τους σκοπούς και το περιεχόμενό τους, δεν αποβλέπουν στην ανάπτυξη
της θρησκευτικής συνείδησης των Ορθόδοξων μαθητών, διότι τα μεν
προγράμματα του Δημοτικού και του Γυμνασίου δεν περιέχουν
ολοκληρωμένη -και διακριτή έναντι άλλων δογμάτων και θρησκειώνδιδασκαλία των δογμάτων, ηθικών αξιών και παραδόσεων της ορθόδοξης
εκκλησίας, το δε πρόγραμμα του Λυκείου είναι αποσυνδεδεμένο από τη
διδασκαλία αυτή».
Αντιθέτως, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση είτε στην προβολή στοιχείων κοινών
με τη διδασκαλία άλλων δογμάτων και θρησκειών (Δημοτικό-Γυμνάσιο)
είτε στη διδασκαλία διαφόρων ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων, τα
οποία είτε είναι αντικείμενο κυρίως άλλων μαθημάτων (ΔημοτικόΓυμνάσιο) είτε είναι άσχετα ή και αντίθετα με την ορθόδοξη χριστιανική
διδασκαλία (Λύκειο). Κατόπιν τούτων, κρίθηκε από την Ολομέλεια του
ΣτΕ ότι τα επίδικα Προγράμματα Σπουδών έρχονται σε αντίθεση με
τα άρθρα 16 παρ.2 και 13 παρ.1 του Συντάγματος, με το άρθρο 2 του
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και με την αρχή της
ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, άρθρα 14 και 9 της ΕΣΔΑ).
Οι αποφάσεις αυτές έρχονται να δικαιώσουν τις σχετικές προσφυγές
αλλά και εν γένει τις καταγγελίες της Πανελληνίου Ενώσεων Θεολόγων,
Μητροπολιτών αλλά και πλήθους γονέων και μαθητών για το θέμα. Η
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας οφείλει να αποκαταστήσει τη
νομιμότητα και να διασφαλίσει τα δικαιώματα γονέων και μαθητών. Τα
βιβλία - φάκελοι του Μαθήματος Θρησκευτικών που έχουν ήδη μοιραστεί

στα σχολεία είναι επικίνδυνα για τον ψυχικό κόσμο των μαθητών, ιδίως
των μικρών ηλικιών και ως εκ τούτου πρέπει να αποσυρθούν άμεσα. Η
αποχριστιανοποίηση της κοινωνίας μας, σε συνδυασμό με την κατάλυση
του αξιακού συστήματος ηθικών κανόνων που συνοδεύουν την Ορθόδοξη
Πίστη μας έχει οδηγήσει πλήθος νέων Ελλήνων στο Μηδενισμό, στον
ατομικισμό και σε ένα τρόπο ζωής χωρίς νόημα και ελπίδα ή στη χρήση
ουσιών, τη δε χώρα μας αντιμέτωπη με φρικτά περιστατικά και
εγκλήματα που έως πρότινος ήταν αδιανόητα.
Η αποκατάσταση του μαθήματος των Θρησκευτικών, ώστε να αποκτήσει
εκ νέου ορθόδοξο χριστιανικό χαρακτήρα, είναι παλλαϊκή απαίτηση.
Ηπρόσφατη λαϊκή εντολή που έλαβε η Κυβέρνηση υπήρξε καταδικαστική
για τους υπαιτίους της Υπουργικής Απόφασης Γαβρόγλου και ανοίγει τον
δρόμο για να επανέλθουν οι νέοι μας σε μια υγιή παιδεία που θα τους
προσφέρει τα δοκιμασμένα πνευματικά πρότυπα της πλούσιας
πολιτισμικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς. Γι αυτό η ακυρωτική
απόφαση του ΣτΕ απελευθερώνει το μάθημα των Θρησκευτικών από τις
πολυθρησκειακές και ουδετρόθρησκες ιδεοληψίες Φίλη – Γαβρόγλου και
είναι πολύ σαφής για το τι είναι ανάγκη να γίνει άμεσα από το Υπουργείο
Παιδείας.
Αναμένουμε την Υπουργό Παιδείας να σεβαστεί τη συνταγματική
τάξη και τις αποφάσεις του ανωτάτου Δικαστηρίου, όπως έχει
άλλωστε διακηρύξει και υποσχεθεί, και να αποσύρει πάραυτα τα
ακυρωθέντα Προγράμματα και τους Φακέλους τους, βάζοντας σε
ισχύ το προηγούμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα βιβλία 2003-2006
μέχρι να συγγραφούν νέα.
Το ΔΣ της ΠΕΘ

