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	ὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν
εἶναι ὑποχρεωτικὸ

Μέχρι πρότινος διεδίδετο ἀπὸ ὁ  ρι-
σμένους κύκλους ὅτι ἡ Ε.Ε. ἔχει ἐκ-
δώσει ὁδηγίες γιὰ τὴν ὑποβάθμιση 
ἢ καὶ τὴν κατάργηση τοῦ μαθήμα-
τος τῶν θρησκευτικῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ 
κα ταβλήθηκαν ἀπὸ τοὺς ἐγχώριους 
ὑπουργοὺς Παιδείας προσπάθειες   
γιὰ τὴν ὑποβάθμιση τοῦ μαθήματος  
αὐτοῦ. Ὡστόσο πρόσφατα δημοσι-
εύματα μᾶς πληροφόρησαν ὅτι τὸ 
Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης θεωρεῖ ὑ  -
ποχρεωτικὴ τὴ διδασκαλία τοῦ μα-
θήματος αὐτοῦ στὰ σχολεῖα.

Ἔτσι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κρατῶν -
μελῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης 
συμφώνησαν «στὴν ἀνάγκη νὰ ἐξα-
σφαλιστεῖ ἡ ὑποχρεωτικὴ διδασκα-
λία τῶν θρησκευτικῶν, ἀλλὰ καὶ νὰ 
ἐνισχυθεῖ τὸ ἔργο τῆς διδακτικῆς ἐ  -
πιμόρφωσης στὸ πλαίσιο τῆς ἀνα-
βάθμισης τοῦ μαθήματος καὶ τοῦ 
ρό      λου ποὺ καλοῦνται νὰ διαδραματί-
σουν οἱ θεολόγοι ἐκπαιδευτικοί». Καὶ 
μάλιστα οἱ ἐκπρόσωποι αὐτοὶ τόνι  -
σαν τὴν ἀνάγκη νέων ἐγχειριδίων 
πρὸς ἐνί σχυση τοῦ ἔργου τῶν καθη-
γητῶν.

Εἶναι δὲ χαρακτηριστικὰ τὰ ὅσα 
εἶπε ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος 
δρ Κων. Ζορμπᾶς, ὁ ὁποῖος μεταξὺ 
ἄλλων ὑπεγράμμισε: «Ἡ θρησκεία 
ἀποτελεῖ τὸ κατ’ ἐξοχὴν συστατικὸ 
μιᾶς κοινωνίας ποὺ συμβάλλει στὴν 

κοινωνικὴ συνοχή. Εἶναι ἐπιτακτικό, γιὰ 
τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες, κυρίως  
μετανάστες, νὰ γνωρίζουν ὄχι μόνο τὴν 
πλούσια θρησκευτικὴ παράδοση τοῦ τό          -
που τους, ἀλλὰ καὶ τὶς ὑπόλοιπες θρη -
σκευτικὲς παραδόσεις, ὥστε νὰ προ     -
ά    γεται ἡ κατανόηση, ἡ ἀνοχὴ καὶ ἡ 
συ  μ   φι λίωση μεταξὺ ὅλων τῶν ἀν θρώ-
πων τῆς οἰκουμένης, ἀνεξάρτητα ἀ  πὸ 
θρησκευ    τικὲς πεποιθήσεις». Καὶ κατέ-
ληξε ὁ κ. Ζορμπᾶς: «Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι ἀ  -
ναγκαία ἡ ὑποχρεωτικὴ διδασκαλία τοῦ 
μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἀκόμη 
καὶ στοὺς μετανάστες ἐκείνους ποὺ δὲν 
ἐπιθυμοῦν γιὰ διαφόρους λόγους νὰ πα -
ρακολου θήσουν ἕνα ὁμολογιακὸ μάθη-
μα» («Ἐ   λευθερία» 14-9-2009).

Καὶ ἂν αὐτὰ ποὺ εἶπε τὸ Συμβούλιο  
τῆς Εὐρώπης ἰσχύουν γιὰ τὶς ἄλλες χῶ-
ρες, πολὺ περισσότερο ἰσχύουν γιὰ τὴν 
Ἑλλάδα, στὴν ὁποία ἡ ὀρθόδοξη πί-
στη, ἡ μόνη ἀληθινὴ πίστη, ἀποτελεῖ 
τὴν πεμ πτουσία τῆς ζωῆς μας. Ἂς μᾶς 
παραδειγματίσουν ἐπιτέλους οἱ πρώ  ην 
μαρξιστικὲς χῶρες, ἡ Ρωσία, ἡ Βουλγα-
ρία, ἡ Ρουμανία κλπ., οἱ ὁποῖες ἐ   πα  νέ-
φεραν τὸ μάθημα τῶν θρησκευτι   κῶν 
στὰ σχολεῖα, ἐνῶ ἐμεῖς τὸ ἀ  φαι  ροῦ   με 
σταδιακά! Μὲ ποικίλες μεθοδεύ   σεις... 
Χάριν προόδου βέβαια!... 

«@μέρα <νήμης πεσόντων 
πυροσβεστῶν»

Μὲ ἐπιμνημόσυνες δεήσεις ἑορτά     σθη-
κε καὶ ἐφέτος σὲ πολλὲς Πυροσβεστι    κὲς 
Ὑπηρεσίες τῆς χώρας μας ἡ «Ἡμέ   ρα 
Μνήμης πεσόντων πυροσβεστῶν».

«Ὡς Ἡμέρα Μνήμης πεσόντων πυρο-
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