
ΟΟΟΟIIII ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ     
ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ    

∆ηλώσεις ή Πρωτοβουλίες Ιεραρχών ∆ηλώσεις ή Πρωτοβουλίες Ιεραρχών ∆ηλώσεις ή Πρωτοβουλίες Ιεραρχών ∆ηλώσεις ή Πρωτοβουλίες Ιεραρχών κατά του Νέου Προγράµµατος Μαθήµατος κατά του Νέου Προγράµµατος Μαθήµατος κατά του Νέου Προγράµµατος Μαθήµατος κατά του Νέου Προγράµµατος Μαθήµατος Θρησκευτικών, Θρησκευτικών, Θρησκευτικών, Θρησκευτικών, 
µετά την 27µετά την 27µετά την 27µετά την 27ηηηη Ιουνίου 2017, τελευταία ηµεροµηνία συζήτησης του θέµατος από τη Σύνοδο της  Ιουνίου 2017, τελευταία ηµεροµηνία συζήτησης του θέµατος από τη Σύνοδο της  Ιουνίου 2017, τελευταία ηµεροµηνία συζήτησης του θέµατος από τη Σύνοδο της  Ιουνίου 2017, τελευταία ηµεροµηνία συζήτησης του θέµατος από τη Σύνοδο της 
ΙεραΙεραΙεραΙεραρχίαςρχίαςρχίαςρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, µέχρι την έκδοση της Αποφάσεως 660/2018 του Σ.τ.Ε. της Εκκλησίας της Ελλάδος, µέχρι την έκδοση της Αποφάσεως 660/2018 του Σ.τ.Ε. της Εκκλησίας της Ελλάδος, µέχρι την έκδοση της Αποφάσεως 660/2018 του Σ.τ.Ε. της Εκκλησίας της Ελλάδος, µέχρι την έκδοση της Αποφάσεως 660/2018 του Σ.τ.Ε.        

(Έρευνα µέσω του διαδικτύου του Αποστόλου ΤσακούµηΑποστόλου ΤσακούµηΑποστόλου ΤσακούµηΑποστόλου Τσακούµη, τ. Σχ. Συµβούλου Θεολόγων) 
 

1.1.1.1. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥΣΟΥΣΟΥΣΟΥ    

Τα Θρησκευτικά είναι Μάθηµα και όχι Κατήχηση Τα Θρησκευτικά είναι Μάθηµα και όχι Κατήχηση Τα Θρησκευτικά είναι Μάθηµα και όχι Κατήχηση Τα Θρησκευτικά είναι Μάθηµα και όχι Κατήχηση     
∆ιαβάστε τα συµπεράσµατα της Οργανωτικής Επιτροπής του ∆ιεθνούς Χριστιανοπαιδαγωγικού Συνεδρίου που 
διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου    05|07|2017 | 14:51  
∆ιεξήχθη το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Ιουλίου 2017 το ∆ιεθνές Χριστιανοπαιδαγωγικό 
Συνέδριο που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου µε θέµα: «Το «Το «Το «Το 
Μάθηµα των Θρησκευτικών και Θεολογία στην Ευρώπη του Σήµερα: Ιδιωτική Επιλογή ή Μάθηµα των Θρησκευτικών και Θεολογία στην Ευρώπη του Σήµερα: Ιδιωτική Επιλογή ή Μάθηµα των Θρησκευτικών και Θεολογία στην Ευρώπη του Σήµερα: Ιδιωτική Επιλογή ή Μάθηµα των Θρησκευτικών και Θεολογία στην Ευρώπη του Σήµερα: Ιδιωτική Επιλογή ή 
Ζήτηµα Παιδείας των Πολιτών»Ζήτηµα Παιδείας των Πολιτών»Ζήτηµα Παιδείας των Πολιτών»Ζήτηµα Παιδείας των Πολιτών». 
Η διοργάνωση του συνεδρίου, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ο 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», αποτέλεσε πρωτοβουλία και έµπνευση του Σεβασµιωτάτου πρωτοβουλία και έµπνευση του Σεβασµιωτάτου πρωτοβουλία και έµπνευση του Σεβασµιωτάτου πρωτοβουλία και έµπνευση του Σεβασµιωτάτου 
Μητροπολίτη της τοπικής Εκκλησίας κ. Προκοπίου.Μητροπολίτη της τοπικής Εκκλησίας κ. Προκοπίου.Μητροπολίτη της τοπικής Εκκλησίας κ. Προκοπίου.Μητροπολίτη της τοπικής Εκκλησίας κ. Προκοπίου. 
∆ιακεκριµένοι επιστήµονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν εισηγήσεις σχετικά 
µε τη θέση και τον ρόλο τουµε τη θέση και τον ρόλο τουµε τη θέση και τον ρόλο τουµε τη θέση και τον ρόλο του Μαθήµατος των Θρησκευτικών στα σχολεία της Ευρώπης σήµερα Μαθήµατος των Θρησκευτικών στα σχολεία της Ευρώπης σήµερα Μαθήµατος των Θρησκευτικών στα σχολεία της Ευρώπης σήµερα Μαθήµατος των Θρησκευτικών στα σχολεία της Ευρώπης σήµερα.  
Τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξανΤα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξανΤα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξανΤα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν οι εργασίες του συνεδρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
Α)Το Μάθηµα των Θρησκευτικών έχει µία ιδιαίτερη θέση µέσα στον κανόνα των σχολικών 
µαθηµάτων, καθότι θέτει προβληµατισµούς σχετικά µε ζητήµατα υπαρξιακής σηµασίας, όπως το 
νόηµα της ζωής του ανθρώπου, τα ηθικά κριτήρια των πράξεών του αλλά και η σχέση µε τον 
Θεό. 
Β)Το Μάθηµα των Θρησκευτικών είναι κατά πρώτο λόγο ένα µάθηµα, δηλ. ακολουθεί τους 
κανόνες της παιδαγωγικής διαδικασίας που ισχύουν για όλα τα µαθήµατα του σχολείου. Ως εκ 
τούτου, δεν ταυτίζεται µε το έργο της Κατήχησης, δηλ. δεν αποσκοπεί στο να εντάξει τους νέους 
ανθρώπους στους κόλπους µίας συγκεκριµένης θρησκευτικής κοινότητας. 
Γ)Το Μάθηµα των Θρησκευτικών είναι µάθηµα που θέτει ως αντικείµενο προβληµατισµού και 
συζήτησης το νόηµα της ανθρώπινης ζωής αλλά και την προοπτική της αναζήτησης του Θεού, 
δεν µπορεί παρά να συνδέεται µε τον πολιτισµό, την ιστορία και τους πνευµατικούς 
προσανατολισµούς του τόπου όπου αυτό διδάσκεται. Αυτό πρακτικά σηµαίνει, ότι το Μάθηµα 
των Θρησκευτικών θα πρέπει να έχει σαφείς θέσεις, προσανατολισµούς και ερµηνευτική 
θεώρηση µέσα από την οποία βλέπει τα πράγµατα· θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εµπνεύσει 
τους µαθητές, να παρουσιάζει µία πρόταση ζωής, µε την οποίαν οι µαθητές καλούνται να 
διαλεχθούν, και να οικοδοµήσουν µε κριτική σκέψη και τεκµηριωµένα µία άποψη γι’ αυτήν. 
∆)Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, το Μάθηµα των Θρησκευτικών στην Ελλάδα δεν µπορεί 
παρά να έχει ως κέντρο αναφοράς του και ως κατεξοχήν ερµηνευτικό εργαλείο ανάγνωσης της 
πραγµατικότητας την Ορθόδοξη παράδοση και ζωή. Και αυτό υπογραµµίζεται από το γεγονός, 
ότι οι διδάσκοντες του εν λόγω µαθήµατος είναι απόφοιτοι των Θεολογικών Σχολών της χώρας. 
Ε)Βέβαια, λόγω των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων, το Μάθηµα των Θρησκευτικών 
οφείλει να προσφέρει στους µαθητές όλα εκείνα τα απαραίτητα παιδαγωγικά εφόδια, ώστε να 
αναπτύξουν την ικανότητα διαλόγου µε το διαφορετικό, όπως και τον σεβασµό και την αποδοχή 
της ετερότητας. Τούτο συνεπάγεται, ότι το Μάθηµα των Θρησκευτικών σήµερα οφείλει να 
λαµβάνει υπόψη του την ποικιλοµορφία του θρησκευτικού φαινοµένου, δηλ. να εξετάζει 
διαφορετικές θρησκείες. Η παιδαγωγική αυτή διαδικασία όµως δεν µπορεί να πραγµατώνεται στο 
πλαίσιο µίας πανοραµικής έκθεσης των θρησκειών, αλλά πάντοτε µε τη βοήθεια ενός ορίζοντα 
προσανατολισµού και ερµηνείας, η οποία συνδέεται µε τον πολιτισµό και τη ζωή του τόπου όπου 
το µάθηµα διδάσκεται. ... 
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2.2.2.2. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΘΗΡΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΘΗΡΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΘΗΡΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΘΗΡΩΝ: ΩΝ: ΩΝ: ΩΝ:     

Η Κληρικολαϊκή Συνέλευση για τα θρησκευτικά και τη συνταγµατική αναθεώρηση  
Τετάρτη, 19 Ιούλιος 2017 10:00 

Η Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων διοργάνωσε την ετήσια Κληρικολαική της Η Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων διοργάνωσε την ετήσια Κληρικολαική της Η Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων διοργάνωσε την ετήσια Κληρικολαική της Η Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων διοργάνωσε την ετήσια Κληρικολαική της 
Συνέλευσι το απόγευµα της 15ης Ιουλίου 2017 εις την Ιεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Συνέλευσι το απόγευµα της 15ης Ιουλίου 2017 εις την Ιεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Συνέλευσι το απόγευµα της 15ης Ιουλίου 2017 εις την Ιεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Συνέλευσι το απόγευµα της 15ης Ιουλίου 2017 εις την Ιεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης 
Κυθήρων.Κυθήρων.Κυθήρων.Κυθήρων.    
Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Μητροπόλεως, στο τέλος της εκδηλώσεως ο 
συντονιστής της Συνελεύσεως Αιδ/τος π.Πέτρος Μαριάτος, ανέγνωσε το Ψήφισµα της ανέγνωσε το Ψήφισµα της ανέγνωσε το Ψήφισµα της ανέγνωσε το Ψήφισµα της 
Κληρικολαικής Συνελεύσεως, το οποίο παραθέτουµε ευθύς αµέσως.Κληρικολαικής Συνελεύσεως, το οποίο παραθέτουµε ευθύς αµέσως.Κληρικολαικής Συνελεύσεως, το οποίο παραθέτουµε ευθύς αµέσως.Κληρικολαικής Συνελεύσεως, το οποίο παραθέτουµε ευθύς αµέσως.    
ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ (15ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ (15ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ (15ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ (15----7777----2017)2017)2017)2017)    
Εµείς, που ανήκουµε στο Χριστεπώνυµο Πλήρωµα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και 
Αντικυθήρων, οι Κληρικοί και λαικοί της Τοπικής µας Εκκλησίας, συναχθήκαµε σήµερα στις 15 
Ιουλίου 2017, ηµέρα Σάββατο και περί ώραν 7 µ.µ. στην Ιερά Μονή της Παναγίας 
Μυρτιδιώτισσας Κυθήρων, στην καθιερωµένη ετήσια Κληρικολαική µας Σύναξι, κατόπιν 
προσκλήσεως του Σεβ. Ποιµενάρχου µας κ.Σεραφείµ. 
Μετά την Ιερά Ακολουθία του Εσπερινού και την εισηγητική οµιλία του Σεβ. Μητροπολίτου µας 
ακούσαµε τις εµπνευσµένες εισηγήσεις : α) του Πανοσιολ. Αρχιµανδρίτου π.Αµβροσίου 
Γκουρβέλου, Ιεροκήρυκος – Προισταµένου του Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας Πατρών, 
µε θέµα : «Η διαχρονική προσφορά της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Γένος µας» και β) του Ελλογ. 
κ.Κων/νου Χολέβα, Πολιτικού Επιστήµονος – Συγγραφέως, µε θέµα: «Η Ελλήνορθόδοξη 
Παράδοση. Ρίζωµα στο παρελθόν. Προοπτική για το µέλλον». 
Έπειτα από την άρτια και λίαν επωφελή παρουσίασι των ως άνω δύο σπουδαίων και καιρίων για 
τον εκκλησιαστικό-πνευµατικό και εθνικό µας βίο θεµάτων. 
Αποφασίζουµε 
1. Αναγνωρίζουµε ανεπιφύλακτα την διαχρονική, πολύτιµη, ανεκτίµητη και θυσιαστική 
προσφορά της Αγίας ηµών Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Ελληνορθόδοξο Γένος µας, του οποίου 
πάντοτε υπήρξε και υπάρχει η Μητέρα, η πνευµατική τροφός και η κραταιά σκέπη. 
2. Τιµάµε και αποδεχόµαστε ολόψυχα και εγκάρδια την Ελληνορθόδοξη Παράδοσι και 
Κληρονοµιά. Την Αγία και αµώµητη Ορθόδοξη Πίστι της Μιάς και Μόνης Αγίας Καθολικής και 
Αποστολικής Εκκλησίας και την διαχωρίζουµε καθοριστικά από τις άλλες χριστιανικές 
οµολογίες, κοινότητες και τις αιρετικές παραφυάδες. 
3. Ζητούµε όλα τα Ορθόδοξα Ελληνόπουλα να απολαµβάνουν τα ίσα δικαιώµατα έναντι των 3. Ζητούµε όλα τα Ορθόδοξα Ελληνόπουλα να απολαµβάνουν τα ίσα δικαιώµατα έναντι των 3. Ζητούµε όλα τα Ορθόδοξα Ελληνόπουλα να απολαµβάνουν τα ίσα δικαιώµατα έναντι των 3. Ζητούµε όλα τα Ορθόδοξα Ελληνόπουλα να απολαµβάνουν τα ίσα δικαιώµατα έναντι των 
άλλων συµµαθητών τους. Το µάθηµα των Θρησκευτικών να είναι υποχρεωτικό, µε αµείωτο άλλων συµµαθητών τους. Το µάθηµα των Θρησκευτικών να είναι υποχρεωτικό, µε αµείωτο άλλων συµµαθητών τους. Το µάθηµα των Θρησκευτικών να είναι υποχρεωτικό, µε αµείωτο άλλων συµµαθητών τους. Το µάθηµα των Θρησκευτικών να είναι υποχρεωτικό, µε αµείωτο 
ωράριο και να ευρίσκεται στην ορθόδοξη θεολογική κατεύωράριο και να ευρίσκεται στην ορθόδοξη θεολογική κατεύωράριο και να ευρίσκεται στην ορθόδοξη θεολογική κατεύωράριο και να ευρίσκεται στην ορθόδοξη θεολογική κατεύθυνσι. Να είναι οµολογιακό, θυνσι. Να είναι οµολογιακό, θυνσι. Να είναι οµολογιακό, θυνσι. Να είναι οµολογιακό, 
κατηχητικό και όχι θρησκειολογικό.κατηχητικό και όχι θρησκειολογικό.κατηχητικό και όχι θρησκειολογικό.κατηχητικό και όχι θρησκειολογικό.    
Επίσης, το µάθηµα της Ελληνικής Γλώσσης να διδάσκεται σωστά κάι παραδοσιακά, ενώ το 
µάθηµα της Ιστορίας να µην τεθή στην προκρούστεια κλίνη. Να µην παραχαράσσεται, να µην 
αλλοιώνεται και να µην παραποιήται η Ιστορία του Ελληνικού µας Έθνους, και 
4. Κάνουµε θερµότατη έκκλησι να προστατευθούν και διαφυλαχθούν ως κόρη οφθαλµού, κατά 
την επικείµενη και µελετωµένη Αναθεώρησι του Ελληνικού Συντάγµατος, τα επίµαχα άρθρα (3 
και 16), που διασφαλίζουν την πίστι εις τον Τριαδικό Θεό, την αναγνώρισι της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας ως «της επικρατούσας θρησκείας» και την προστασία της Ελληνοχριστιανικής 
Παιδείας και αγωγής εις τα Σχολεία µας. 
 

3.3.3.3. ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ    ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ    

Προσφώνησις εἰς τήν ∆ιαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ. 
Νικολάου, Νικολάου, Νικολάου, Νικολάου, Ἀντιπροέδρου αὐτῆς, ἐπί τῇ λήξει τῆς 160ης Συνοδικῆς περιόδου (2016-2017). 
Πέµπτη 31 ΑΠέµπτη 31 ΑΠέµπτη 31 ΑΠέµπτη 31 Αὐὐὐὐγούστου 2017γούστου 2017γούστου 2017γούστου 2017 
Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε .  Σεβασµιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί Συνοδικοί. 
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Φθάσαντες σύν Θεῷ εἰς τήν λήξιν τῆς 160ης Συνοδικῆς περιόδου (2016-2017),  
εἰς τήν ὁποίαν κατά τάς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
ἐκλήθηµεν διά νά ὑπηρετήσωµεν τήν Συνοδικήν διοίκησιν τοῦ Ἱεροῦ Σώµατος τῆς Ἐκκλησίας 
καί νά συµβάλλωµεν, τό κατά δύναµιν, εἰς τήν ἀντιµετώπισιν τῶν θεµάτων καί προβληµάτων 
Αὐτῆς, ἔχω τήν τιµήν ἐκ µέρους τῶν Συνοδικῶν ἁγίων ἀδελφῶν νά ἐκφράσω τήν εὐγνωµοσύνην 
ἡµῶν πρός τόν ∆οµήτορα καί Ἀρχιποίµενα τῆς Ἐκκλησίας ἡµῶν, Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, διότι 
µᾶς ἠξίωσεν νά διακονήσωµεν εἰς καιρούς ἐναντίων ἀνέµων τάς ἀνάγκας τῆς Μητρός ἡµῶν 
Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ νά δώσωµεν τό µήνυµα Αὐτοῦ εἰς τήν 
σύγχρονον κοινωνίαν, πρός δόξαν τοῦ Ἁγίου Ὀνόµατός Του καί οἰκοδοµήν τοῦ Σώµατος τῆς 
Ἐκκλησίας. 
Ἐκ δευτέρου, χρεωστικῶς καταθέτω ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ τάς θερµάς ἡµῶν εὐχαριστίας πρός 
Ὑµᾶς Μακαριώτατε, ὅστις κατά τόν Θεολόγον Γρηγόριον «ὀξυδερκές ἔχων τό ὄµµα καί ὑψηλά 
βλέπων» (Ἁγίου Γρηγορίου, Β.Ε.Π. τ. 95, σ. 219) πηδαλιουχήσατε ἐπιτυχῶς τήν νοητήν ὀλκάδα 
εἰς σταθεράν πορείαν, ἐν µέσῳ κλύδωνος καί περιστασιακῶν καταιγίδων, ἔχοντες τήν ἀπόλυτον 
συµπαράστασιν πάντων ἡµῶν. 
Ἡ Ἡ Ἡ Ἡ διαρρεύσασα Συνοδική περίοδος εδιαρρεύσασα Συνοδική περίοδος εδιαρρεύσασα Συνοδική περίοδος εδιαρρεύσασα Συνοδική περίοδος εἶἶἶἶχε τόν κλχε τόν κλχε τόν κλχε τόν κλῆῆῆῆρον νά ρον νά ρον νά ρον νά ἀἀἀἀντιµετωπίσει σωρεία προβληµάτων καί ντιµετωπίσει σωρεία προβληµάτων καί ντιµετωπίσει σωρεία προβληµάτων καί ντιµετωπίσει σωρεία προβληµάτων καί 
ὄὄὄὄγκον θεµάτων, τά γκον θεµάτων, τά γκον θεµάτων, τά γκον θεµάτων, τά ὁὁὁὁποποποποῖῖῖῖα, σύν τα, σύν τα, σύν τα, σύν τῷ ῷ ῷ ῷ χρόνχρόνχρόνχρόνῳ, ἐῳ, ἐῳ, ἐῳ, ἐνεφανίσθησαν νεφανίσθησαν νεφανίσθησαν νεφανίσθησαν ὑὑὑὑπό τήν πίεσιπό τήν πίεσιπό τήν πίεσιπό τήν πίεσιν τν τν τν τῆῆῆῆς Πολιτείας, ς Πολιτείας, ς Πολιτείας, ς Πολιτείας, 
ἀἀἀἀνατροπνατροπνατροπνατροπῆῆῆῆς καθιερωµένων πνευµατικς καθιερωµένων πνευµατικς καθιερωµένων πνευµατικς καθιερωµένων πνευµατικῶῶῶῶν δοµν δοµν δοµν δοµῶῶῶῶν καί µεταλλαγν καί µεταλλαγν καί µεταλλαγν καί µεταλλαγῆῆῆῆς προαιωνίων ς προαιωνίων ς προαιωνίων ς προαιωνίων ἀἀἀἀρχρχρχρχῶῶῶῶν, µέ ν, µέ ν, µέ ν, µέ ἀἀἀἀπώτερον πώτερον πώτερον πώτερον 
σκοπόν σκοπόν σκοπόν σκοπόν τήν τήν τήν τήν ἐἐἐἐπιβολήν καί επιβολήν καί επιβολήν καί επιβολήν καί εἰἰἰἰς τήν ς τήν ς τήν ς τήν ὈὈὈὈρθόδοξον ρθόδοξον ρθόδοξον ρθόδοξον ἙἙἙἙλλάδα ολλάδα ολλάδα ολλάδα οὐὐὐὐδετεροθρήσκου κράτουςδετεροθρήσκου κράτουςδετεροθρήσκου κράτουςδετεροθρήσκου κράτους,,,, µέ τήν 
δικαιολογίαν προστασίας τῶν θρησκευτικῶν µειονοτήτων καί καθιερώσεως τῆς ἀνεξιθρησκείας, 
ἡ ὁποία καί ἀπό τό ἰσχῦον Σύνταγµα προβλέπεται καί ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τηρεῖται 
καί προστατεύεται ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, εἰς τήν οὐσίαν ὅµως σκοπόν ἔχει τόν περιορισµόν 
καί τήν ἀποδυνάµωσιν τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας καί τήν περιθωριοποίησιν αὐτῆς. 
Εἰς τά θέµατα Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί εἰς ὅλα τά ἄλλα ἐτηρήσαµεν ἠπίαν τακτικήν, τῇ 
εἰσηγήσει τῆς Ὑµετέρας Μακαριότητος. Ε. Ε. Ε. Εἰἰἰἰς τό πολύπλοκον ζήτηµα τος τό πολύπλοκον ζήτηµα τος τό πολύπλοκον ζήτηµα τος τό πολύπλοκον ζήτηµα τοῦ ῦ ῦ ῦ µαθήµατος τµαθήµατος τµαθήµατος τµαθήµατος τῶῶῶῶν ν ν ν 
ΘρησκευτικΘρησκευτικΘρησκευτικΘρησκευτικῶῶῶῶν µέ τήν ν µέ τήν ν µέ τήν ν µέ τήν ἐἐἐἐκ µέρους τκ µέρους τκ µέρους τκ µέρους τῆῆῆῆς Πολιτείας ς Πολιτείας ς Πολιτείας ς Πολιτείας ἐἐἐἐπιβολήν πολυθρησκειακπιβολήν πολυθρησκειακπιβολήν πολυθρησκειακπιβολήν πολυθρησκειακῆῆῆῆς κς κς κς καί συγκρητιστικαί συγκρητιστικαί συγκρητιστικαί συγκρητιστικῆῆῆῆς ς ς ς 
δοµδοµδοµδοµῆῆῆῆς προγραµµάτωνς προγραµµάτωνς προγραµµάτωνς προγραµµάτων, εἰς τά ψηφισθέντα νοµοσχέδια τῶν συµφώνων συµβιώσεων, ἐρχόµενα εἰς 
εὐθεῖαν ἀντίθεσιν µέ τόν Εὐαγγελικόν νόµον, εἰς τά συνεχῆ ἐµπόδια καί τάς παρελκυστικάς 
µεθόδους τῶν ἁρµοδίων κρατικῶν παραγόντων, διά τήν ἀξιοποίησιν τῆς ἐναποµεινάσης 
ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, εἰς τήν ἀπαράδεκτον πρός τήν Ὀρθόδοξον παράδοσιν 
νοµιµοποίησιν τῆς ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν, εἰς τήν µεθοδικήν καί πονηράν ἀποδόµησιν 
προαιωνίων ἀρχῶν, ἔτι δέ εἰς τάς ἐντός ἡµῶν ἀναταράξεις τῆς ὁµάδος τῶν ἀποτειχισθέντων καί 
ὅσων ἀντιτίθενται εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Κρήτης καί εἰς 
πλεῖστα ἄλλα, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθµός, ἐζητήσαµεν νά ἐπιλυθοῦν µέ σώφρονα διάλογον, παρ᾿ ὅτι οἱ 
συζητηταί µας δέν µᾶς ἐνέπνεον πάντοτε ἐµπιστοσύνην καί πάσῃ θυσίᾳ ἐπροτιµήσαµεν τήν 
εἰρήνην καί ὄχι τήν σύγκρουσιν, πρός ἀποφυγήν µεγαλυτέρας ζηµίας. 
ΕΕΕΕἰἰἰἰς τόν λαόν ς τόν λαόν ς τόν λαόν ς τόν λαόν ἐἐἐἐδώσαµεν τήν δώσαµεν τήν δώσαµεν τήν δώσαµεν τήν ἐἐἐἐντύπωσιν ντύπωσιν ντύπωσιν ντύπωσιν ὑὑὑὑποχωρήσεων, ποχωρήσεων, ποχωρήσεων, ποχωρήσεων, ἐἐἐἐπί παραδείγµατι επί παραδείγµατι επί παραδείγµατι επί παραδείγµατι εἰἰἰἰς τό µάθηµα τς τό µάθηµα τς τό µάθηµα τς τό µάθηµα τῶῶῶῶν ν ν ν 
θρησκευτικθρησκευτικθρησκευτικθρησκευτικῶῶῶῶν ν ν ν καί τῶν περιέργων συµφώνων συµβιώσεως. Γεγονός εἶναι, ὅτι εὑρέθηµεν εἰς 
δύσκολον θέσιν καί τινές ἐξ ἡµῶν, ὑπέστησαν βαρεῖς καί ἀδίκους χαρακτηρισµούς. 
Ὡς µέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εὑρέθηµεν πρό πολλῶν διληµµάτων. Ἡ σταθερά ὅµως καί νηφάλιος 
ἄποψις Ὑµῶν, Μακαριώτατε, ὑπῆρξε ἡ µέση καί βασιλική ὁδός, ἡ ὁποία καί µετά τῶν 
ἀντιφρονούντων πολιτικῶν διετήρει ἀνοικτούς διαύλους ἐπικοινωνίας καί ἡ ὁποία τά τῆς 
Ἐκκλησίας δίκαια ἐξησφάλισε καί πᾶσαν ἀντίθετον ἄποψιν ἀπενεύρωσε, ὅπως ὁ Θεολόγος 
Γρηγόριος λέγει: «ποτέ µέν ὑποχωρῶν, ποτέ δέ ἐπεµβαίνων τοῖς ἐναντιουµένοις τῷ λόγῳ τῆς 
ἀληθείας» (Ἁγίου Γρηγορίου, Ἑρµηνεία εἰς τούς Ψαλµούς, Β.Ε.Π. τ. 95, σ. 11). ∆ι᾿ αὐτόν 
ἀκριβῶς τόν λόγον, ἡ ἠπία τακτική τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐδηµιούργησε ἀντιπαραθέσεις καί 
διαχωρισµούς εἰς τήν κοινωνίαν, πρᾶγµα τό ὁποῖον προσµετρᾶται ὡς προσωπική Ὑµῶν 
ἐπιτυχίαν.   «Εὐλογητός ὁ Θεός καί πατήρ τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡµᾶς 
ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευµατικῇ» (Ἐφεσ. 1, 3). 
Μακαριώτατε . 
Ὡς φαίνεται, εἴµεθα πρό δυσαρέστων διά τήν Ἐκκλησίαν ἐξελίξεων. Τοῦτο ὑπενήχθητε εἰς τήν 
ἔκτακτον Ἱεραρχίαν τοῦ παρελθόντος Ἰουνίου. Ὁ πολιτικός κόσµος εἰς τήν πλειονότητά του 
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προτιµᾶ Ἑλλάδα ἄθρησκον, µέ τήν Ἐκκλησίαν ὡς πολιτιστικόν καί µνηµειακόν παράγοντα. 
Ἐάν, ὅπως φηµολογεῖται, µέ τήν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγµατος οἰκοδοµηθεῖ καί θεσµοθετηθεῖ 
τό ἄθρησκον κράτος, ἡµεῖς πρέπει νά ἀναλάβωµεν εὐρεῖαν καί συστηµατικήν διαφώτισιν τοῦ 
Ὀρθοδόξου λαοῦ, διά νά γνωρίσει τάς ἐπιπτώσεις τῆς διά νόµου ἀλλοιώσεως τῆς 
Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητός του. 
Εὐχόµεθα ταπεινῶς, ὅπως ὁ Κύριος ἡµῶν κρατήση τῆς δεξιᾶς Ὑµῶν καί ὁδηγήση Ὑµᾶς ἐν τῇ 
Βουλῇ Του, ποιµαίνων ποιµαίνοντας καί ὁδηγῶν ὁδηγοῦντας εἰς δόξαν τοῦ Οὐρανίου Πατρός 
καί τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως καί Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ παναγίου καί 
τελεταρχικοῦ Πνεύµατος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων (Εὐχή ἐπί ἐνθρονήσει Μητροπολίτου). 
 

4.4.4.4. ΙΕΡΑ ΙΕΡΑ ΙΕΡΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΕΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΕΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΕΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΚΑΚΑΚΑ    

Την Κυριακή 10 Σεπτεµβρίου 2017 ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και 
∆ιαποντίων Νήσων κ. ΝεκτάριοςΝεκτάριοςΝεκτάριοςΝεκτάριος ιερούργησε στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου, στο 
χωριό Μωραϊτικα. 
Οπως αναφέρει ανακοίνωση της Μητροπόλεως, στον λόγο του ο Μητροπολίτης Κερκύρας, αφού 
εξιστόρισε στους πιστούς το χρονικό της ευρέσεως του Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού, από την 
Αγία Ελένη, επεσήµανε ότι σήµερα η Αγία µας Εκκλησία µάς προετοιµάζει να προσκυνήσουµε 
το Τίµιο Ξύλο, επί του οποίου ο Κύριός µας έχυσε το πανακήρατον αίµα Του, για την του 
κόσµου ζωήν και σωτηρίαν. Επάνω στον Σταυρό νικήθηκε ο έσχατος εχθρός του ανθρώπου, ο 
θάνατος. Στην εποχή του προφήτου Μωυσέως προτυπώθηκε ο Τίµιος Σταυρός, µε το υψωµένο 
χάλκινο φίδι, που χάριζε την ίαση σε όσους είχαν τσιµπήθει µε δηλητήριο. 
Επιπροσθέτως ο Σεβασµιώτατος τόνισε ότι ιδιαίτερα σήµερα, στην εποχή της εκκοσµίκευσης και 
της αποµακρύνσεως από τον Θεό, όπου η αµαρτία βαπτίζεται ανθρώπινο δικαίωµα, ο άνθρωπος 
αντλεί µεγάλη δύναµη, από τον Τίµιο Σταυρό. ΠαραΠαραΠαραΠαρατηρούµε καθηµερινά όλην αυτή την τηρούµε καθηµερινά όλην αυτή την τηρούµε καθηµερινά όλην αυτή την τηρούµε καθηµερινά όλην αυτή την 
πολεµική κατά της Εκκλησίας του Χριστού, κυρίως στα σχολεία, µε την µετατροπή του πολεµική κατά της Εκκλησίας του Χριστού, κυρίως στα σχολεία, µε την µετατροπή του πολεµική κατά της Εκκλησίας του Χριστού, κυρίως στα σχολεία, µε την µετατροπή του πολεµική κατά της Εκκλησίας του Χριστού, κυρίως στα σχολεία, µε την µετατροπή του 
µαθήµατος των Θρησκευτικών, σε συγκρητισµό. Ο αποκεκαλυµµένος Υιός και Λόγος του Θεού µαθήµατος των Θρησκευτικών, σε συγκρητισµό. Ο αποκεκαλυµµένος Υιός και Λόγος του Θεού µαθήµατος των Θρησκευτικών, σε συγκρητισµό. Ο αποκεκαλυµµένος Υιός και Λόγος του Θεού µαθήµατος των Θρησκευτικών, σε συγκρητισµό. Ο αποκεκαλυµµένος Υιός και Λόγος του Θεού 
εξισώνεται µε τους ιδρυτές των θρησκειών βλ. Βούδα, Μωάεξισώνεται µε τους ιδρυτές των θρησκειών βλ. Βούδα, Μωάεξισώνεται µε τους ιδρυτές των θρησκειών βλ. Βούδα, Μωάεξισώνεται µε τους ιδρυτές των θρησκειών βλ. Βούδα, Μωάµεθ κ.ά. Οι προσπάθειες αυτές δεν µεθ κ.ά. Οι προσπάθειες αυτές δεν µεθ κ.ά. Οι προσπάθειες αυτές δεν µεθ κ.ά. Οι προσπάθειες αυτές δεν 
είναι αθεϊστικές, αλλά αντίχριστες, που έχουν ως µοναδικό σκοπό την εκρίζωση από τις καρδιές είναι αθεϊστικές, αλλά αντίχριστες, που έχουν ως µοναδικό σκοπό την εκρίζωση από τις καρδιές είναι αθεϊστικές, αλλά αντίχριστες, που έχουν ως µοναδικό σκοπό την εκρίζωση από τις καρδιές είναι αθεϊστικές, αλλά αντίχριστες, που έχουν ως µοναδικό σκοπό την εκρίζωση από τις καρδιές 
των Ελλήνων, του Ιησού Χριστού.των Ελλήνων, του Ιησού Χριστού.των Ελλήνων, του Ιησού Χριστού.των Ελλήνων, του Ιησού Χριστού.    
 

5.5.5.5. ΙΕΡΑ ΙΕΡΑ ΙΕΡΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 27Σ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 27Σ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 27Σ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 27----9999----2017.2017.2017.2017.    

«Καλοῦµε ὅλους σὲ πανστρατιὰ προσευχῆς καὶ ἐγρηγόρσεως» 
ὉὉὉὉµιλία Μητροπολίτου µιλία Μητροπολίτου µιλία Μητροπολίτου µιλία Μητροπολίτου ἈἈἈἈνδρέου κατνδρέου κατνδρέου κατνδρέου κατὰ ὰ ὰ ὰ ττττὴὴὴὴν ν ν ν ἈἈἈἈγρυπνία στγρυπνία στγρυπνία στγρυπνία στὴὴὴὴν ν ν ν ἹἹἹἹερερερερὰ ὰ ὰ ὰ ΜονΜονΜονΜονὴ ὴ ὴ ὴ Μολυβδοσκεπάστου.Μολυβδοσκεπάστου.Μολυβδοσκεπάστου.Μολυβδοσκεπάστου.    
«Παναγία µας ἔχε κάτω ἀπὸ τὴν Ἁγία σκέπη σου τὸ ἑλληνικό ἔθνος, καὶ ὅλους µας». 
Αὐτὴ τὴν προσευχή εἶναι ἀπόλυτηἀνάγκη νὰ τὴν ἀπευθύνουµε πρὸς τὸν Κύριο Ἱησοῦ Χριστὶ καὶ 
τὴν Παναγία Μητέρα του, µετὰ φωνῆς ἱσχυρᾶς καὶδακρὺων. Γιατὶ; ∆ιότι οἱ καιροί εἶναι ἐξόχως 
κρίσιµοι. 
Θεσµοὶ καὶ νόµοι ἀνατρέπονται, ἡ ἑλληνορθόδοξη ταυτότητα τῆς πατρίδος µας ἀλλοτριώνεται, 
ἐνῷ οἱ διάφοροι πνευµατικοὶ κατεδαφιστὲς ἔχουν κυριολεκτικά ἀποθρασυνθεῖ. Ἔτσι φτάσαµε 
στὸ σηµεῖο νὰ κινδυνεύουµε νὰἀναγνωρίσουµε τὴν Χώρα µας ἀπὸ τὶς παραµορφώσεις, τὶς 
παραχαράξεις, τὶς διαστρεβλὼσεις καὶ τὶς ἀλλοιώσεις τῆς ἠθικῆς, καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ζωῆς,ὅπως καὶ τῆς Ἱστορίας µας, τῆς Ἑλληνικῆς µας, φυσικά, Ἱστορίας. 
ἌἌἌἌς ξεκινήσουµε, ς ξεκινήσουµε, ς ξεκινήσουµε, ς ξεκινήσουµε, ὅὅὅὅµως, µως, µως, µως, ἀἀἀἀγαπητοί γαπητοί γαπητοί γαπητοί ἀἀἀἀδελφοί, µδελφοί, µδελφοί, µδελφοί, µὲ ὲ ὲ ὲ κάποια συγκεκριµένα γεγονότα :κάποια συγκεκριµένα γεγονότα :κάποια συγκεκριµένα γεγονότα :κάποια συγκεκριµένα γεγονότα :    
1) Ἐπιχειρεῖται, ἤδη, ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγµατος. Προπαντῶς ἐπιζητεῖται ἡ 
κατάργηση τῆς ἐπικλήσεως τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡς προοίµιο τοῦ Συντάγµατος, καθιερωµένης ἤδη 
ἀπὸ τοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ 1821, στὶς πρῶτες Ἐθνοσυνελεύσεις τους. 
2) Ὑπάρχει σχέδιο διαχωρισµοῦ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Κράτος. Καὶ ναὶ µέν, ἡ Πολιτεία δείχνει 
νὰ σέβεται, καὶ νὰ ἐπιδαψιλεύει τιµὲς στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, στὴν πραγµατικότητα, 
ὅµως, ὑπονοµεύει τὴν Ἐκκλησία, καὶ φυσικὰ καὶ τὸν Προκαθήµενό της. 
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∆ιότι τ∆ιότι τ∆ιότι τ∆ιότι τὸ ὸ ὸ ὸ µάθηµα τµάθηµα τµάθηµα τµάθηµα τῶῶῶῶν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικῶῶῶῶν στν στν στν στὰ ὰ ὰ ὰ σχολεσχολεσχολεσχολεῖῖῖῖα, µα, µα, µα, µὲ ὲ ὲ ὲ ττττὴὴὴὴν ν ν ν ὕὕὕὕπουλη πουλη πουλη πουλη ἀἀἀἀποκοιµιστικποκοιµιστικποκοιµιστικποκοιµιστικὴ ὴ ὴ ὴ τακτικτακτικτακτικτακτικὴ ὴ ὴ ὴ τοτοτοτοῦ ῦ ῦ ῦ 
λεγοµένου λεγοµένου λεγοµένου λεγοµένου ὙὙὙὙπουργείου Παιδεπουργείου Παιδεπουργείου Παιδεπουργείου Παιδεὶὶὶὶας καας καας καας καὶ ὶ ὶ ὶ Θρησκευµάτων, µΘρησκευµάτων, µΘρησκευµάτων, µΘρησκευµάτων, µὲ ὲ ὲ ὲ ττττὴὴὴὴν ν ν ν ὁὁὁὁποία ποία ποία ποία ἐἐἐἐξουδετέρωσε τξουδετέρωσε τξουδετέρωσε τξουδετέρωσε τὴὴὴὴν ν ν ν ὅὅὅὅποια ποια ποια ποια 
ἀἀἀἀντίδραση τντίδραση τντίδραση τντίδραση τῆῆῆῆς ς ς ς ἐἐἐἐκκλησιαστικκκλησιαστικκκλησιαστικκκλησιαστικῆῆῆῆς δις δις δις διοικήσεως, δηλ. τοοικήσεως, δηλ. τοοικήσεως, δηλ. τοοικήσεως, δηλ. τοῦ Ἀῦ Ἀῦ Ἀῦ Ἀρχιεπισκόπου καρχιεπισκόπου καρχιεπισκόπου καρχιεπισκόπου καὶ ὶ ὶ ὶ ττττῆῆῆῆς ς ς ς ἹἹἹἹερερερερᾶᾶᾶᾶς Συνόδου, ς Συνόδου, ς Συνόδου, ς Συνόδου, 
φαίνεται νφαίνεται νφαίνεται νφαίνεται νὰ ὰ ὰ ὰ παραδίδεται στπαραδίδεται στπαραδίδεται στπαραδίδεται στὰ ὰ ὰ ὰ νύχια τνύχια τνύχια τνύχια τῆῆῆῆς Πανθρησκείας κας Πανθρησκείας κας Πανθρησκείας κας Πανθρησκείας καὶ ὶ ὶ ὶ ννννὰ ὁὰ ὁὰ ὁὰ ὁδηγεδηγεδηγεδηγεῖῖῖῖται σται σται σται σὲ ὲ ὲ ὲ θάνατο. θάνατο. θάνατο. θάνατο. ὍὍὍὍπως δπως δπως δπως δὲ ὲ ὲ ὲ εεεεἶἶἶἶπε πε πε πε 
Σεβασµιώτατος Σεβασµιώτατος Σεβασµιώτατος Σεβασµιώτατος ἹἹἹἹεράρχης στεράρχης στεράρχης στεράρχης στὴὴὴὴν Σύνοδο τν Σύνοδο τν Σύνοδο τν Σύνοδο τῆῆῆῆς ς ς ς ἹἹἹἹεραρχίας τοεραρχίας τοεραρχίας τοεραρχίας τοῦ ῦ ῦ ῦ περασµένου περασµένου περασµένου περασµένου ἹἹἹἹουνίου, ουνίου, ουνίου, ουνίου, ὁ ὑὁ ὑὁ ὑὁ ὑποτιθέµενος ποτιθέµενος ποτιθέµενος ποτιθέµενος 
διάλογος διάλογος διάλογος διάλογος ἘἘἘἘκκλησίας κκλησίας κκλησίας κκλησίας –––– Πολιτείας,  Πολιτείας,  Πολιτείας,  Πολιτείας, ἀἀἀἀππππὸ ὸ ὸ ὸ µηδενική βάση,µηδενική βάση,µηδενική βάση,µηδενική βάση,ἦἦἦἦταν ταν ταν ταν ἕἕἕἕνα τίποτε.να τίποτε.να τίποτε.να τίποτε.    
Γιατὶ ὑπῆρχε ἡ αἴσθηση ὅτι ἦταν πλέον τετελεσµένο. Ἡ Πολιτεία τὸ εἶχε προχωρήσει. Ὁ 
Ἱεράρχης αὐτός εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος 
ἧταν µέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ διαλόγου καὶ γνώριζε τὸ ζήτηµα ἀπὸ πρῶτο χέρι. Αὐτές δὲ τὶς 
διαπιστώσεις τοῦ Σεβασµιωτάτου Μεσογαίας ἦρθε νὰ ἐπιβεβαιώσει µὲ δηλώσεις του, ὁ πρώην 
Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Φίλης, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ καθύβρισε καπηλικότατα τὴν Ἐκκλησία ὡς 
ἀντιδραστικὴ καὶ σκοταδιστική, κατέληξε λέγοντας: «Ἡ οὐσία δὲν ἀλλάζει, τὸ νὲο µάθηµα τῶν 
Θρησκευτικῶν ἦρθε γιὰ νὰ µείνει». 
Γι’ αΓι’ αΓι’ αΓι’ αὐὐὐὐττττὸ ἀὸ ἀὸ ἀὸ ἀκριβκριβκριβκριβῶῶῶῶς τς τς τς τὸ ὸ ὸ ὸ λόγο λόγο λόγο λόγο ὁ ὁ ὁ ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας χαρακτήρισε «οΜητροπολίτης Μεσογαίας χαρακτήρισε «οΜητροπολίτης Μεσογαίας χαρακτήρισε «οΜητροπολίτης Μεσογαίας χαρακτήρισε «οὐὐὐὐδετερόθρησκο» αδετερόθρησκο» αδετερόθρησκο» αδετερόθρησκο» αὐὐὐὐττττὸ ὸ ὸ ὸ ττττὸ ὸ ὸ ὸ 
µάθηµα τµάθηµα τµάθηµα τµάθηµα τῶῶῶῶν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικῶῶῶῶν.ν.ν.ν. ἌἌἌἌλλος δλλος δλλος δλλος δὲ Ἱὲ Ἱὲ Ἱὲ Ἱεράρχης δήλωσε εράρχης δήλωσε εράρχης δήλωσε εράρχης δήλωσε ὅὅὅὅτι ττι ττι ττι τὸ ὸ ὸ ὸ πρόγραµµα γιπρόγραµµα γιπρόγραµµα γιπρόγραµµα γιὰ ὰ ὰ ὰ ττττὸ ὸ ὸ ὸ µάθηµµάθηµµάθηµµάθηµα τα τα τα τῶῶῶῶν ν ν ν 
ΘρησκευτικΘρησκευτικΘρησκευτικΘρησκευτικῶῶῶῶν ν ν ν ἀἀἀἀππππὸ ὸ ὸ ὸ ττττὴὴὴὴν βάση του εν βάση του εν βάση του εν βάση του εἶἶἶἶναι προβληµατικό. Θναι προβληµατικό. Θναι προβληµατικό. Θναι προβληµατικό. Θὰ ὰ ὰ ὰ µποροµποροµποροµποροῦῦῦῦσα δσα δσα δσα δὲ ὲ ὲ ὲ ννννὰ ὰ ὰ ὰ ππππῶ,ἐῶ,ἐῶ,ἐῶ,ἐκθεµελιωτικό, κθεµελιωτικό, κθεµελιωτικό, κθεµελιωτικό, 
διότι διότι διότι διότι ἀἀἀἀποδοµεποδοµεποδοµεποδοµεῖ ῖ ῖ ῖ ττττὰ ὰ ὰ ὰ πάντα.πάντα.πάντα.πάντα.    
Καὶ βέβαια, τώρα τελευταῖα ἔχουµε καὶ τὸ θέµα τῆς Σηµαίας, ποὺ δὲν θὰὑψώνεται πιὰ στὰ 
σχολεῖα, ἀλλά καὶ τὸ θὲµα τῆς καθηµερινῆς προσευχῆς. Βλέπετε τὶ γίνεται; Ἡ µέθοδος τοῦ 
σαλαµιοῦ! Λίγο λίγο κόβουνε, ὥστε στὸτέλος νὰ µὴν µείνει τίποτε! Σᾶς τὰ λέω τώρα αὐτὰ γιατὶ, 
µπορεῖ νὰ τὰ ἀκοῦτε,ἀλλὰ νὰ µὴν τὰ φέρνετε µέσα στὸ µυαλό σας. Πέρα ἀπὸ τὰ πακέτα τῶν 
ἑκατοµµυρίων καὶ τῶν δισεκατοµµυρίων, ποὺ εἶναι παραµύθια, αὐτὰ εἶναι ποὺ πρέπει νὰ 
προσέξουµε, καὶ νὰ κρατήσουµε, γιὰ νὰ φυλάξουµε τὴν πατρίδα µας ἀπὸ τὸν ὄλεθρο, ὁ ὁποῖος, 
δυστυχῶς, παρασκευάζεται. 
... ... ... 
Ἀγαποῦµε, λοιπόν, τὴν Ὀρθοδοξία. Μὲ τὶς µικρές µας δυνάµεις προσπαθοῦµε νὰ δίνουµε τὴν 
µαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐπειδὴ οἱ καιροὶ εἶναι ἰδιαιτέρως δύσκολοι, σᾶς καλοῦµε ὅλους 
σὲ πανστρατιὰ προσευχῆς πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ ὁποῖα «ἐν τῇ κοιµήσῃ τὸν κόσµον» 
δὲν τὸνἐγκατέλειψε, ἀλλά µὲ τὶς πρεσβεῖες της πρὸς τὸν Υἱόν της, τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, 
µεσιτεύει γιὰ τὸν καθένα, γιὰ ὅλο τὸν κόσµο, γιὰ τὴν Βόρειο Ἥπειρο, γιὰ τὴν Κύπρο καὶ γιὰ 
τοὺς καταδιωκοµένους χριστιανοὺς ὅπου γῆς. 
Ἄς τὴνἱκετέψουµε, λοιπόν, ἀδελφοὶ νὰ µᾶς λυτρώνει ἀπὸ κάθε κίνδυνο, καὶ νὰ µᾶς χαρίσει, πρὸ 
τοῦ τέλους τῆς ζωῆς µας, τὴν µετάνοια, ὥστε, µὲ τὶς πρεσβεῖες της νὰ εἰσέλθουµε στὴν χαρὰ τῆς 
Βασιλείας τῶν Οὑρανῶν, τὴν ὁποίαν ὁ Κύριος, εὔχοµαι, νὰ τὴν χαρίζει σὲ ὅλους µας. Ἀµήν. 
 

6.6.6.6. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ    
ΨΗΦΙΣΜΑ 28ΨΗΦΙΣΜΑ 28ΨΗΦΙΣΜΑ 28ΨΗΦΙΣΜΑ 28----9999----2017 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ2017 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ2017 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ2017 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ    

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσµάς και όλοι οι Kληρικοί της Ιεράς 
Μητροπόλεως, µετά την εποικοδοµητική και αφυπνιστική οµιλία του Σεβασµιωτάτου 
Ποιµενάρχου µας, που έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου στις 28 
Σεπτεµβρίου 2017, µε θέµα «Η αρετή της ταπεινοφροσύνης στη ζωή του Κληρικού», κατόπιν και 
της διεξοδικής συζητήσεως που ακολούθησε για όλα τα τρέχοντα εκκλησιαστικά ζητήµατα και 
προβλήµατα, επιθυµούµε να εκφράσουµε την έµπονη αντίδρασή µας και την θλίψη µας προς τον 
Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Προέδρο της Αξιωµατικής 
Αντιπολιτεύσεως και σύσσωµη την αντιπολίτευση της Χώρας µας: 
Α’). Για την αντικατάσταση των βιβλίων των θρησκευτικών µε αντιχριστιανικούς και Α’). Για την αντικατάσταση των βιβλίων των θρησκευτικών µε αντιχριστιανικούς και Α’). Για την αντικατάσταση των βιβλίων των θρησκευτικών µε αντιχριστιανικούς και Α’). Για την αντικατάσταση των βιβλίων των θρησκευτικών µε αντιχριστιανικούς και 
αντιπαιδαγωγικούς «Φακέλους».αντιπαιδαγωγικούς «Φακέλους».αντιπαιδαγωγικούς «Φακέλους».αντιπαιδαγωγικούς «Φακέλους».    
Β’). Για το πρόσφατο νοµοθέτηµα, όπου δίνεται η δυνατότητα για τη “νοµική αναγνώριση της 
ταυτότητας φύλου”. 
 ----     Α’ Α’ Α’ Α’        ----    
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Η κατάργηση των ορθοδόξων κατηχητικών και οµολογιακών βιβλίων των θρησκευτικών, 
δηµιουργούν καίρια ερωτήµατα και προβληµατισµούς προς όλους τους πολιτικούς φορείς της 
Χώρας µας.   Γι’ αυτό, τονίζουµε προς αυτούς ότι: 
Με τις ενέργειές σας, ποδοπατείτε το Σύνταγµα της Χώρας µαςΜε τις ενέργειές σας, ποδοπατείτε το Σύνταγµα της Χώρας µαςΜε τις ενέργειές σας, ποδοπατείτε το Σύνταγµα της Χώρας µαςΜε τις ενέργειές σας, ποδοπατείτε το Σύνταγµα της Χώρας µας, που οµιλεί ξεκάθαρα ότι η 
επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι «η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του Χριστού…». Μάλιστα, µε το άρθρο 16 παράγραφος 2, η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή 
του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική αγωγή των 
Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε 
ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Εσείς µε ποιό δικαίωµα θέλετε τα παιδιά µας να γίνουν άθεα 
και άθρησκα και να τους δηµιουργήσετε σύγχυση µε τις διάφορες διδασκαλίες θρησκειών; 
Με τη νέα ύλη του µαθήµατος των θρησκευτικώνθρησκευτικώνθρησκευτικώνθρησκευτικών, τολµάτε να βλασφηµείτε και να ακυρώνετε 
την Θεότητα του Κυρίου µας Ιησού Χριστού, εξισώνοντάς την µε τον Μωάµεθ, τον Κοµφούκιο 
και τον Βούδα. Όµως όλοι αυτοί είναι άνθρωποι µε πάθη και αδυναµίες, που επινόησαν και 
δηµιούργησαν ψευτοθρησκείες, δεν είναι ο Ένας και αληθινός Θεός, το δεύτερο Πρόσωπο της 
Αγίας Τριάδος. 
Προστατεύετε την ελευθερία των µουσουλµάνων, των παπικών, των χιλιαστών και των αθέων 
παιδιών, ενώ καταστρατηγείτε την ελευθερία της ορθόδοξης χριστιανικής νεολαίας που αποτελεί 
την πλειοψηφία της Πατρίδος µας! Αυτή είναι η δικαιοσύνη που έχετε κληθεί να υπηρετείτε; Με 
ποιό δικαίωµα αρνήστε τη διδασκαλία της ορθόδοξης πίστης και παράδοσης, τον 
ελληνοχριστιανικό πολιτισµό, και προωθείτε τον οικουµενισµό, τον θρησκευτικό συγκριτισµό, 
και την πολυθρησκεία; 
Επινοείτε Σχέδια Νόµων που αλλοιώνουν την ελληνορθόδοξο ταυτότητά µας, προβαίνοντας έτσι 
στην συστηµατική αποχριστια-νοποίηση των νέων µας. Για ποιό λόγο έχετε υποχωρήσει στις 
αξιώσεις των αντιεκκλησιαστικών κέντρων που απεργάζονται την από-χριστιανοποίηση των 
παιδιών µας; Ερευνήσατε αν εµείς θέλουµε να συσχηµατιστούµε ως Έλληνες και Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί µε την άθεη Ευρώπη; Άλλωστε καµιά ευρωπαϊκή απόφαση δεν επιβάλει κατάργηση 
της Εθνικής µας ελληνοχριστιανικής παραδόσεως, των αξιών και των συµβόλων µας. 
Έχει ήδη απαγορευτεί η είσοδος των πνευµατικών –εξοµολόγων για την εξοµολόγηση των 
παιδιών στα σχολεία µας. Πρόσφατα καταργήσατε την έπαρση της Σηµαίας(!). Με ποιά 
δικαιολογία; Προσεχώς, απ’ ότι φαίνεται, επιθυµείτε να καταργήσετε και την προσευχή και να 
προχωρήσετε στον, όπως εσείς φαντάζεστε, χωρισµό Εκκλησίας και Πολιτείας, ώστε να διώκεται 
ότι έχει σχέση µε την ελληνορθόδοξη παράδοσή µας. 
Εκφράζουµε την έντονη διαµαρτυρία µας γι’ αυτού του είδους τα νοµοθετήµατα και δηλώνουµε 
ότι παραµένουµε πιστοί στον Κύριό µας Ιησού Χριστό, που προστατεύει την Εκκλησία Του και 
την Πατρίδα µας. 
Επιθυµούµε τα παιδιά µας να γνωρίσουν τον Τριαδικό µας Θεό και την Αγία Γραφή. ∆εν 
θέλουµε να αποκτήσουν ξερές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Θέλουµε να γνωρίσουν την ορθόδοξη 
χριστιανική πίστη, τους βίους των Αγίων και τα Μυστήρια της Εκκλησίας, που οδηγούν στον 
αγιασµό του ανθρώπου και δηµιουργούν ολοκληρωµένες προσωπικότητες. 
Συµπαραστεκόµαστε ολόθερµα σε όλους τους δασκάλους και τους καθηγητές θεολόγους και 
όλων των ειδικοτήτων, γιατί δίνουν µάχες στα σχολεία για την σωστή διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών µας. 
Καλούµε τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων να αντιδράσουν για να περιφρουρήσουµε τα 
παιδιά µας από τα «άθεα γράµµατα», όπως έλεγε ο µέγας ∆ιδάχος του Γένους µας, συντοπίτης 
µας άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός. 
  -  Β’ - .............................................................................................................................. 
            Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ                                                            ΟΙ  ΙΕΡΕΙΣ  
+Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσµᾶς                           ΤΗΣ  Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

Εκδήλωση στο Αγρίνιο για τα νέα Θρησκευτικά Εκδήλωση στο Αγρίνιο για τα νέα Θρησκευτικά Εκδήλωση στο Αγρίνιο για τα νέα Θρησκευτικά Εκδήλωση στο Αγρίνιο για τα νέα Θρησκευτικά     
    «Τα νέα Προγράµµατα Σπουδών για το µάθηµα των Θρησκευτικών. «Τα νέα Προγράµµατα Σπουδών για το µάθηµα των Θρησκευτικών. «Τα νέα Προγράµµατα Σπουδών για το µάθηµα των Θρησκευτικών. «Τα νέα Προγράµµατα Σπουδών για το µάθηµα των Θρησκευτικών.     Σκέψεις και Σκέψεις και Σκέψεις και Σκέψεις και 
προβληµατισµοί»προβληµατισµοί»προβληµατισµοί»προβληµατισµοί» 
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Εκδήλωση Εκδήλωση Εκδήλωση Εκδήλωση –––– Συνάντηση Θεολόγων στο Αγρίνιο Συνάντηση Θεολόγων στο Αγρίνιο Συνάντηση Θεολόγων στο Αγρίνιο Συνάντηση Θεολόγων στο Αγρίνιο     
Κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασµιωτάτου ΜητροπΜητροπΜητροπΜητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. 

Κοσµά,Κοσµά,Κοσµά,Κοσµά, πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11.00π.µ., 11.00π.µ., 11.00π.µ., 11.00π.µ., στην Αίθουσα 
του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος Αγρινίου, συνάντηση θεολόγωνσυνάντηση θεολόγωνσυνάντηση θεολόγωνσυνάντηση θεολόγων, κληρικών και λαϊκών, της 
Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Επίσης, µετά από πρόσκληση του 
Σεβασµιωτάτου, προσήλθαν στη συνάντηση πολλοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης. 

Η Ιερά Μητρόπολη, για τη διοργάνωση της εν λόγω εκδηλώσεως είχε τη συνεργασία του 
παραρτήµατος της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων Νοµού Αιτωλ/νίας, ενώ η όλη συνάντηση 
είχε ως αντικείµενο τα εφαρµοζόµενα από εφέτος νέα Προγράµµατα Σπουδών στο µάθηµα των νέα Προγράµµατα Σπουδών στο µάθηµα των νέα Προγράµµατα Σπουδών στο µάθηµα των νέα Προγράµµατα Σπουδών στο µάθηµα των 
ΘρησκευτικώνΘρησκευτικώνΘρησκευτικώνΘρησκευτικών και τα βιβλία όλων των τάξεων στα Σχολεία της πατρίδας µας - ∆ηµοτικά, 
Γυµνάσια και Λύκεια. 

Στην έναρξη της εκδηλώσεως µίλησε ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης κ. Κοσµάςκ. Κοσµάςκ. Κοσµάςκ. Κοσµάς, ο οποίος 
«µε πόνο ψυχής και µακριά από φανατισµούς» θέλησε, όπως είπε, να γίνει αυτή η σύναξη 
«προκειµένου να εξετάσουµε το ζήτηµα του µαθήµατος των Θρησκευτικών, όπως αυτό έχει 
διαµορφωθεί σήµερα».  

Ο Σεβασµιώτατος ενηµέρωσε τους παρισταµένους για τις πολλές αντιδράσεις γονέων, οι 
οποίοι αγωνιούν για τη θρησκευτική αγωγή των παιδιών τους, για τα ερωτήµατα που δέχεται ο 
ίδιος περί του τρόπου αντιµετωπίσεως του θέµατος, ενώ παράλληλα κατέθεσε και την 
προσωπική του ποιµαντική αγωνία, ως Επισκόπου και πνευµατικού πατέρα, γύρω από το 
κορυφαίο θέµα του πνευµατικού προσανατολισµού των παιδιών των ορθοδόξων οικογενειών. 
Τόνισε την ευθύνη όλων, αλλά και την ανάγκη ειρηνικής αντίστασης εναντίον κάθε προσπάθειας 
αποχριστιανοποίησης του ιδιωτικού και κοινωνικού µας βίου, από οπουδήποτε και αν 
προέρχεται. 

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο κεντρικός οµιλητής της εκδηλώσεως καθηγητής κ. κ. κ. κ. 
Κωνσταντίνος ΣπαλιώραςΚωνσταντίνος ΣπαλιώραςΚωνσταντίνος ΣπαλιώραςΚωνσταντίνος Σπαλιώρας, ∆/ντής του 5ου ΓΕΛ Λαµίας, ∆ρ Θεολογίας και Πρόεδρος της 
Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, ο οποίος ανέπτυξε το θέµα: «Τα νέα Προγράµµατα Σπουδών «Τα νέα Προγράµµατα Σπουδών «Τα νέα Προγράµµατα Σπουδών «Τα νέα Προγράµµατα Σπουδών 
για το µάθηµα των Θρησκευτικών. Σκέψεις και προβληµατισµοί»για το µάθηµα των Θρησκευτικών. Σκέψεις και προβληµατισµοί»για το µάθηµα των Θρησκευτικών. Σκέψεις και προβληµατισµοί»για το µάθηµα των Θρησκευτικών. Σκέψεις και προβληµατισµοί». 

Ο κ. Σπαλιώραςκ. Σπαλιώραςκ. Σπαλιώραςκ. Σπαλιώρας διεξοδικά και τεκµηριωµένα, µέσα από συγκεκριµένες αναφορές στα 
κείµενα των διανεµηθέντων «Φακέλων µαθήµατος Θρησκευτικών», παρουσίασε τον 
αντορθόδοξο, αµέθοδο, αντιπαιδαγωγικό και αντισυνταγµατικό χαρακτήρα του περιεχοµένου του 
νέου µαθήµατος των Θρησκευτικών. Όπως αυτό πλέον προσφέρεται στα παιδιά των ορθοδόξων 
ελλήνων και µάλιστα στα µικρότερα στην ηλικία, τόνισε ο οµιλητής, προκαλεί θρησκευτική 
σύγχυση και οδηγεί κατευθείαν στο συγκρητισµό, την πανθρησκεία και τον αγνωστικισµό. Μέσα 
απ’ αυτό το µάθηµα πλήττεται καίρια η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή στα σχολεία µας, καθώς 
δεν προβάλλεται ο Χριστός ως ο µόνος αληθινός Θεός και Σωτήρας του κόσµου και, κατά 
συνέπειαν, ούτε η διδασκαλία Του ως η αποκεκαλυµµένη αλήθεια.  

Στα νέα Προγράµµατα Σπουδών, είπε ο κ. Σπαλιώρας,κ. Σπαλιώρας,κ. Σπαλιώρας,κ. Σπαλιώρας, αντανακλάται σαφώς η αντίληψη περί 
ουδετερόθρησκου σχολείου, ενώ το χειρότερο είναι ότι ασκείται προσηλυτισµός στα παιδιά των 
ορθοδόξων ελλήνων µε ρατσιστικό τρόπο, αφού την ίδια στιγµή στην Ελλάδα όλες οι 
θρησκευτικές µειονότητες (µουσουλµάνοι, εβραίοι, ρωµαιοκαθολικοί) απολαµβάνουν, και 
ορθώς, το νόµιµο δικαίωµα να προσφέρουν στα παιδιά τους ανόθευτα το θρησκευτικό τους 
πιστεύω, µέσω του δικού τους οµολογιακού µαθήµατος θρησκευτικών. 

Μετά την οµιλία και ύστερα από ένα µικρό κέρασµα, ακολούθησε µακρά συζήτηση έως 
αργά µετά το µεσηµέρι. Κατά τη συζήτηση έγιναν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και κατατέθηκαν 
προτάσεις, αξιολογήθηκε δε ως πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, θεολόγοι 
καθηγητές και δάσκαλοι ήταν σε θέση να καταθέσουν την διδακτική τους εµπειρία, 
επισηµαίνοντας και τα αρνητικά σηµεία των νέων Προγραµµάτων Σπουδών, ύστερα από την 
εφαρµογή τους, έστω και για µικρό χρονικό διάστηµα.  

Η όλη συζήτηση κατέληξε Η όλη συζήτηση κατέληξε Η όλη συζήτηση κατέληξε Η όλη συζήτηση κατέληξε στις ακόλουθεςστις ακόλουθεςστις ακόλουθεςστις ακόλουθες    θέσεις θέσεις θέσεις θέσεις των παρευρεθέντων: των παρευρεθέντων: των παρευρεθέντων: των παρευρεθέντων:     
1.1.1.1. Το µάθηµα των Θρησκευτικών πρέπει να διατηρήσει τον ορθόδοξο χριστιανικό του 

χαρακτήρα και να συνεχίσει να προσφέρει στα παιδιά των ορθοδόξων ελλήνων, µε ευµέθοδο και 
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συστηµατικό τρόπο, ορθόδοξη χριστιανική αγωγή. Τούτο αποτελεί θεµελιώδες και 
απαραβίαστο ατοµικό δικαίωµα τόσο των ίδιων, όσο και των γονέων τους. 

2.2.2.2. Έως ότου γραφούν νέα βιβλία Θρησκευτικών, είναι αναγκαίο να επανέλθουν σε χρήση τα 
παλαιά βιβλία που διδάσκονταν. 

3.3.3.3. Είναι σηµαντικό η Εκκλησία της Ελλάδος να συνεχίσει το διάλογο µε το Υπουργείο 
Παιδείας, σχετικά µε το µάθηµα των Θρησκευτικών και τη συγγραφή νέων σχολικών 
εγχειριδίων, όµως µε αδιαπραγµάτευτη την αρχή περί του ορθοδόξου χριστιανικού χαρακτήρα 
του µαθήµατος.  

4.4.4.4. Όσοι διδάσκουν εφέτος το µάθηµα των Θρησκευτικών, καλούνται να επιλέγουν από τους 
διανεµηθέντες «φακέλους µαθήµατος» κείµενα ορθοδόξου θεολογίας και σκέψεως, ώστε να τα 
διδάσκουν εντός του µορφωτικού και παιδαγωγικού ιδεώδους της προσφοράς ορθόδοξης 
χριστιανικής αγωγής στα παιδιά µας. Στο «φάκελο µαθήµατος» όλων των τάξεων υπάρχουν Στο «φάκελο µαθήµατος» όλων των τάξεων υπάρχουν Στο «φάκελο µαθήµατος» όλων των τάξεων υπάρχουν Στο «φάκελο µαθήµατος» όλων των τάξεων υπάρχουν 
πολλά και εξαίρετα τέτοια κείµενα, τα οποία όµως εκεί παρατίθενται ουδετεροθρήσκωςπολλά και εξαίρετα τέτοια κείµενα, τα οποία όµως εκεί παρατίθενται ουδετεροθρήσκωςπολλά και εξαίρετα τέτοια κείµενα, τα οποία όµως εκεί παρατίθενται ουδετεροθρήσκωςπολλά και εξαίρετα τέτοια κείµενα, τα οποία όµως εκεί παρατίθενται ουδετεροθρήσκως. Χρέος 
του κάθε διδάσκοντος είναι να τα προσφέρει στους µαθητές του µε σκοπό πάντα την ορθόδοξη 
αγωγή τους. Είναι αυτονόητο ότι πολλά απ’ αυτά τα εξαίρετα κείµενα µπορούν να Είναι αυτονόητο ότι πολλά απ’ αυτά τα εξαίρετα κείµενα µπορούν να Είναι αυτονόητο ότι πολλά απ’ αυτά τα εξαίρετα κείµενα µπορούν να Είναι αυτονόητο ότι πολλά απ’ αυτά τα εξαίρετα κείµενα µπορούν να 
συµπεριληφθούν στα νέα εγχειρίδια.συµπεριληφθούν στα νέα εγχειρίδια.συµπεριληφθούν στα νέα εγχειρίδια.συµπεριληφθούν στα νέα εγχειρίδια. 

5.5.5.5. Η διδασκαλία θρησκειολογικών στοιχείων, όπου αυτή χρειασθεί, πρέπει να έχει Η διδασκαλία θρησκειολογικών στοιχείων, όπου αυτή χρειασθεί, πρέπει να έχει Η διδασκαλία θρησκειολογικών στοιχείων, όπου αυτή χρειασθεί, πρέπει να έχει Η διδασκαλία θρησκειολογικών στοιχείων, όπου αυτή χρειασθεί, πρέπει να έχει 
αποκλειστικά ενηµερωτικό και εγκυκλοαποκλειστικά ενηµερωτικό και εγκυκλοαποκλειστικά ενηµερωτικό και εγκυκλοαποκλειστικά ενηµερωτικό και εγκυκλοπαιδικό χαρακτήραπαιδικό χαρακτήραπαιδικό χαρακτήραπαιδικό χαρακτήρα. Η εξισωτική και ισοπεδωτική 
παρουσίαση, στις συνειδήσεις των παιδιών µας, του Προσώπου του Κυρίου µας Ιησού Χριστού 
και της θεόπνευστης ∆ιδασκαλίας Του µε τα πρόσωπα και τις διδασκαλίες κοινών ανθρώπων - 
ιδρυτών θρησκειών, αποτελεί παιδαγωγικό έγκληµα και βαρύτατη πνευµατική προδοσία.  Κάτι 
τέτοιο θα βρει αντιµέτωπη την συνείδηση των Ορθοδόξων Ελλήνων. 

Εκ  του  Γραφείου  Τύπου  και  Επικοινωνίας της  Ιεράς  Μητροπόλεως 
 

7.7.7.7.                     ΙΕΡΑ ΙΕΡΑ ΙΕΡΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥΡΟΥΡΟΥΡΟΥ    

Παρασκευή, 29 Σεπτεµβρίου 2017    16:26  
Σέρρες: Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου για το µάθηµα των Θρησκευτικών  
 Συνάντηση µε όλους τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων των ∆ηµοτικών Σχολείων καθώς  Συνάντηση µε όλους τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων των ∆ηµοτικών Σχολείων καθώς  Συνάντηση µε όλους τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων των ∆ηµοτικών Σχολείων καθώς  Συνάντηση µε όλους τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων των ∆ηµοτικών Σχολείων καθώς 
και των Γυµνασίων και Λυκείων του Σιδηροκάστρου είχε σήµερα, Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου ο και των Γυµνασίων και Λυκείων του Σιδηροκάστρου είχε σήµερα, Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου ο και των Γυµνασίων και Λυκείων του Σιδηροκάστρου είχε σήµερα, Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου ο και των Γυµνασίων και Λυκείων του Σιδηροκάστρου είχε σήµερα, Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου ο 
ΣεβασµΣεβασµΣεβασµΣεβασµιώτατος Μητροπολίτης Σιδηρόκαστρου κ. Μακάριος µε θέµα τα βιβλία των ιώτατος Μητροπολίτης Σιδηρόκαστρου κ. Μακάριος µε θέµα τα βιβλία των ιώτατος Μητροπολίτης Σιδηρόκαστρου κ. Μακάριος µε θέµα τα βιβλία των ιώτατος Μητροπολίτης Σιδηρόκαστρου κ. Μακάριος µε θέµα τα βιβλία των 
Θρησκευτικών...Θρησκευτικών...Θρησκευτικών...Θρησκευτικών...    
Απόφαση της σύσκεψης ήταν η διανοµή σε όλους τους γονείς των µαθητών, εντύπου δήλωσης Απόφαση της σύσκεψης ήταν η διανοµή σε όλους τους γονείς των µαθητών, εντύπου δήλωσης Απόφαση της σύσκεψης ήταν η διανοµή σε όλους τους γονείς των µαθητών, εντύπου δήλωσης Απόφαση της σύσκεψης ήταν η διανοµή σε όλους τους γονείς των µαθητών, εντύπου δήλωσης 
επιστροφής του "Φακέλου του µαθητή", δηλαδή την υπογραφή των γονέων που επιθυµούν να επιστροφής του "Φακέλου του µαθητή", δηλαδή την υπογραφή των γονέων που επιθυµούν να επιστροφής του "Φακέλου του µαθητή", δηλαδή την υπογραφή των γονέων που επιθυµούν να επιστροφής του "Φακέλου του µαθητή", δηλαδή την υπογραφή των γονέων που επιθυµούν να 
παραδώσουν τα νέα βιβλία των Θρησκευτικών στα σχολεία τους.παραδώσουν τα νέα βιβλία των Θρησκευτικών στα σχολεία τους.παραδώσουν τα νέα βιβλία των Θρησκευτικών στα σχολεία τους.παραδώσουν τα νέα βιβλία των Θρησκευτικών στα σχολεία τους.    
Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:    
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8.8.8.8.             ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΩΣ: ΙΩΣ: ΙΩΣ:     

Η Κυβέρνηση προωθεί στα παιδιά µας τη θρησκεία του Αντιχρίστου, τη λατρεία του µεγάλου Η Κυβέρνηση προωθεί στα παιδιά µας τη θρησκεία του Αντιχρίστου, τη λατρεία του µεγάλου Η Κυβέρνηση προωθεί στα παιδιά µας τη θρησκεία του Αντιχρίστου, τη λατρεία του µεγάλου Η Κυβέρνηση προωθεί στα παιδιά µας τη θρησκεία του Αντιχρίστου, τη λατρεία του µεγάλου 

ανόµου ανόµου ανόµου ανόµου –––– Σατανά Σατανά Σατανά Σατανά    

∆ηµοσίευση:∆ηµοσίευση:∆ηµοσίευση:∆ηµοσίευση: 19 Οκτωβρίου 2017, 11:11 µµ  
ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ: Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΜΑΣ!ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ: Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΜΑΣ!ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ: Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΜΑΣ!ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ: Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΜΑΣ! 

Προφανώς µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις κατά της Εκκλησίας µας, του ισχύοντος 
Συντάγµατος της χώρας µας και του Ελληνικού λαού είναι η επιχειρούµενη από την κυβέρνηση 
µετµετµετµετάλλαξη του µαθήµατος των Θρησκευτικώνάλλαξη του µαθήµατος των Θρησκευτικώνάλλαξη του µαθήµατος των Θρησκευτικώνάλλαξη του µαθήµατος των Θρησκευτικών, από µάθηµα µε σαφώς Ορθόδοξο χαρακτήρα και 
προσανατολισµό, σε µάθηµα θρησκειολογικό. 
Κι’ αυτό σε πείσµα της πλειοψηφίας των ελλήνων πολιτών, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως 
Ορθόδοξοι χριστιανοί, πληρώνουν φόρους, προκειµένου η Πολιτεία να εκπληρώσει την 
εκπαιδευτική της αποστολή και ως εκ τούτου έχουν την απαίτηση να διδάσκονται τα παιδιά τους, 
κατά κύριο λόγο τις βασικές διδασκαλίες της Ορθοδόξου πίστεως και δευτερευόντως, να 
πληροφορούνται για τη διδασκαλία των άλλων θρησκειών, πάντοτε υπό το πρίσµα της αληθινής 
και σώζουσας Ορθοδόξου πίστεως. 
∆υστυχώς η σηµερινή συγκυβέρνηση αριστεράς και δεξιάς, ΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑΣΥΡΙΖΑ----ΑΝΕΛΑΝΕΛΑΝΕΛΑΝΕΛ, περιφρονώντας τις 
θέσεις της διοικούσης Εκκλησίας και την ελληνορθόδοξη παράδοση αυτού του τόπου και 
καταπατώντας το Σύνταγµα, τον ισχύοντα εκπαιδευτικό νόµο, την ελληνική νοµολογία και το 
ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως θα δούµε παρά κάτω, εισήγαγε και επέβαλε για πρώτη φορά στην 
ιστορία της ελληνικής παιδείας, νέα προγράµµατα σπουδών για την πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στα οποία καθιερώνεται ένα νέο θρησκειολογικό µοντέλο του 
µαθήµατος των θρησκευτικών. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Καθηγητής της Χριστιανικής ο Καθηγητής της Χριστιανικής ο Καθηγητής της Χριστιανικής ο Καθηγητής της Χριστιανικής 
Παιδαγωγικής στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. κ. Ηρακλής ΡεράκηςΠαιδαγωγικής στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. κ. Ηρακλής ΡεράκηςΠαιδαγωγικής στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. κ. Ηρακλής ΡεράκηςΠαιδαγωγικής στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. κ. Ηρακλής Ρεράκης    σε πρόσφατο δηµοσίευµά 
του (13.10.2017 ιστολόγια Ακτίνες, Θρησκευτικά κ.α.), οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Παιδείας 
και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προχωρούν στη µετάλλαξη του µαθήµατος µε 
βάση, όχι παιδαγωγικά κριτήρια, αλλά αναχρονιστικές ιδεοληψίες, που είναι αντίθετες µε τον 
ελληνορθόδοξο πολιτισµό µας. Με το πρόσχηµα ότι οι µαθητές δεν θα πρέπει να έχουν δήθεν 
µονοµερείς γνώσεις, διδασκόµενοι αποκλειστικά την Ορθοδοξία, επιστρέφουν την ελληνική 
παιδεία 2000 χρόνια πίσω, στην εποχή του πανθεϊστικού συγκρητισµού των Ρωµαίων, 
επιβάλλοντας στους µαθητές από την ηλικία των 8-9 ετών να διδάσκονται παράλληλα στις 
πλείστες διδακτικές ενότητες, όλες µαζί τις θρησκείες. Μ’ αυτή την µεθόδευση παραµερίζουν 
την Ορθόδοξη παράδοση, ως κύρια και βασική διδασκαλία των Θρησκευτικών και επιβάλλουν 
µια ανάµεικτη διδασκαλία, που πολτοποιεί και εξισώνει την πίστη τους µε την πίστη των 
θρησκειών του κόσµου. ∆ιότι, είναι βέβαιο, από παιδαγωγικής πλευράς, ότι µια τέτοια µεικτή και 
πολυθρησκειακή διδασκαλία, αποτελούµενη από πολλές ισόκυρες και ισοδύναµες θρησκευτικές 
πίστεις, σηµατοδοτεί στη συνείδηση των µικρών παιδιών, µια διδασκαλία, που σκοπό έχει να 
καλλιεργήσει στις άγουρες ψυχές τους, µιας πολλαπλή και ποικίλη θρησκευτική συνείδηση, 
ταυτότητα και πίστη, αντίθετη µε την Ορθόδοξη πίστη στον Ένα και µοναδικό Τριαδικό Θεό. 
∆υστυχώς, αυτό, που µε αγανάκτηση, αντικρίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, διαβάζοντας τα 
αναχρονιστικά πολυθρησκειακά βιβλία που εφηύρε, ενέκρινε και επιβάλλει για διδασκαλία το 
Υπουργείο Παιδείας είναι ένας ενιαίος διδακτικός κορµός, που τον ονοµάζουν «κόσµο της κόσµο της κόσµο της κόσµο της 
θρησκείαςθρησκείαςθρησκείαςθρησκείας», µε πολλούς κλάδους πίστεων και Θεών, (θεωρία των κλάδων), και εποµένως, µια 
διδασκαλία πανθεϊσµού και πανθρησκείας, που περιφρονεί και µηδενίζει την Ορθόδοξη πίστη 
των παιδιών τους στον ένα µοναδικό Τριαδικό Θεό, γεµίζει τον πνευµατικό τους κόσµο µε 
σύγχυση και τα καθοδηγεί στον µηδενισµό και την αθεΐα. 
     Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, µε αγανάκτηση διαµαρτύρεται και απευθύνεται στον 
Υπουργό Παιδείας, ζητώντας του να απολογηθεί υπεύθυνα στους γονείς και σε ολόκληρο τον 
ελληνικό λαό, διότι εφαρµόζει και επιβάλλει ένα πρωτόγνωρο, αντιπαιδαγωγικό και µη 
Ορθόδοξο µάθηµα Θρησκευτικών, προκαλώντας    «τη συνείδηση των ορθοδόξων γονέων, οι τη συνείδηση των ορθοδόξων γονέων, οι τη συνείδηση των ορθοδόξων γονέων, οι τη συνείδηση των ορθοδόξων γονέων, οι 
οποίοι, ως µέλη της επικρατούσας στη χώρα µας Ορθόδοξης Εκκλησίας, γνωρίζουν καλώς οποίοι, ως µέλη της επικρατούσας στη χώρα µας Ορθόδοξης Εκκλησίας, γνωρίζουν καλώς οποίοι, ως µέλη της επικρατούσας στη χώρα µας Ορθόδοξης Εκκλησίας, γνωρίζουν καλώς οποίοι, ως µέλη της επικρατούσας στη χώρα µας Ορθόδοξης Εκκλησίας, γνωρίζουν καλώς ότι η ότι η ότι η ότι η 
Ορθόδοξη Πίστη ορίζει σαφώς το περιεχόµενό της και κάθε τι αλλότριο αυτής της πίστης, είναι Ορθόδοξη Πίστη ορίζει σαφώς το περιεχόµενό της και κάθε τι αλλότριο αυτής της πίστης, είναι Ορθόδοξη Πίστη ορίζει σαφώς το περιεχόµενό της και κάθε τι αλλότριο αυτής της πίστης, είναι Ορθόδοξη Πίστη ορίζει σαφώς το περιεχόµενό της και κάθε τι αλλότριο αυτής της πίστης, είναι 
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αντίθετο µε την πίστη των παιδιών τους, διότι, ιδιαίτερα για την ηλικία και την κρίση που αντίθετο µε την πίστη των παιδιών τους, διότι, ιδιαίτερα για την ηλικία και την κρίση που αντίθετο µε την πίστη των παιδιών τους, διότι, ιδιαίτερα για την ηλικία και την κρίση που αντίθετο µε την πίστη των παιδιών τους, διότι, ιδιαίτερα για την ηλικία και την κρίση που 
διαθέτουν, εγκυµονεί τον κίνδυνο άρνησης της οικείας πίστεως και προδιαθέτουν, εγκυµονεί τον κίνδυνο άρνησης της οικείας πίστεως και προδιαθέτουν, εγκυµονεί τον κίνδυνο άρνησης της οικείας πίστεως και προδιαθέτουν, εγκυµονεί τον κίνδυνο άρνησης της οικείας πίστεως και προσχώρησης σε άλλη σχώρησης σε άλλη σχώρησης σε άλλη σχώρησης σε άλλη 
δοξασίαδοξασίαδοξασίαδοξασία». 
Οι γονείς των µαθητών επίσης, διαβάζοντας αυτά τα βιβλία – φακέλους, που εξέδωσε και 
χορήγησε στα παιδιά τους το Υπουργείο Παιδείας, αποφάσισαν να τα επιστρέψουν στο 
Υπουργείο, διαµαρτυρόµενοι έντονα, µε επιστολή τους προς τον Υπουργό Παιδείας, διότι 
θεωρούν ότι «µε τα παρόντα βιβλία θρησκευτικών δεν µαθαίνουν οι µαθητές ούτε τα στοιχειώδη µε τα παρόντα βιβλία θρησκευτικών δεν µαθαίνουν οι µαθητές ούτε τα στοιχειώδη µε τα παρόντα βιβλία θρησκευτικών δεν µαθαίνουν οι µαθητές ούτε τα στοιχειώδη µε τα παρόντα βιβλία θρησκευτικών δεν µαθαίνουν οι µαθητές ούτε τα στοιχειώδη 
για την ορθόδοξη χριστιανική ζωή.Αντίθετα, µάλιστα, παρέχεται µε αυτά πληθώρα υλικού, που για την ορθόδοξη χριστιανική ζωή.Αντίθετα, µάλιστα, παρέχεται µε αυτά πληθώρα υλικού, που για την ορθόδοξη χριστιανική ζωή.Αντίθετα, µάλιστα, παρέχεται µε αυτά πληθώρα υλικού, που για την ορθόδοξη χριστιανική ζωή.Αντίθετα, µάλιστα, παρέχεται µε αυτά πληθώρα υλικού, που 
αφορά σε άλλες θρησκείες και δόγµατα και επιφέρουν γναφορά σε άλλες θρησκείες και δόγµατα και επιφέρουν γναφορά σε άλλες θρησκείες και δόγµατα και επιφέρουν γναφορά σε άλλες θρησκείες και δόγµατα και επιφέρουν γνωσιολογική σύγχυση στους µαθητές, ωσιολογική σύγχυση στους µαθητές, ωσιολογική σύγχυση στους µαθητές, ωσιολογική σύγχυση στους µαθητές, 
καθώς δεν εµβαθύνουν και δεν εµπνέουν προς την Ορθόδοξη Πίστη. Κρίνονται λοιπόν ανεπαρκή καθώς δεν εµβαθύνουν και δεν εµπνέουν προς την Ορθόδοξη Πίστη. Κρίνονται λοιπόν ανεπαρκή καθώς δεν εµβαθύνουν και δεν εµπνέουν προς την Ορθόδοξη Πίστη. Κρίνονται λοιπόν ανεπαρκή καθώς δεν εµβαθύνουν και δεν εµπνέουν προς την Ορθόδοξη Πίστη. Κρίνονται λοιπόν ανεπαρκή 
και ακατάλληλα προς την επίτευξη της νόµιµης αποστολής τους».και ακατάλληλα προς την επίτευξη της νόµιµης αποστολής τους».και ακατάλληλα προς την επίτευξη της νόµιµης αποστολής τους».και ακατάλληλα προς την επίτευξη της νόµιµης αποστολής τους». 
Σηµειώνουν επίσης, ότι «σε αυτά παρουσιάζονται µονόπλευρα θρησκείες ή θ«σε αυτά παρουσιάζονται µονόπλευρα θρησκείες ή θ«σε αυτά παρουσιάζονται µονόπλευρα θρησκείες ή θ«σε αυτά παρουσιάζονται µονόπλευρα θρησκείες ή θρησκευτικές ρησκευτικές ρησκευτικές ρησκευτικές 
οµάδες, αποκρύπτοντας επιµεληµένα διδασκαλίες τους, που ωθούν σε φανατισµό, ρατσισµό και οµάδες, αποκρύπτοντας επιµεληµένα διδασκαλίες τους, που ωθούν σε φανατισµό, ρατσισµό και οµάδες, αποκρύπτοντας επιµεληµένα διδασκαλίες τους, που ωθούν σε φανατισµό, ρατσισµό και οµάδες, αποκρύπτοντας επιµεληµένα διδασκαλίες τους, που ωθούν σε φανατισµό, ρατσισµό και 
µίσος και έρχονται σε αντίθεση µε τα χρηστά ήθη µας και τον πολιτισµό µας»µίσος και έρχονται σε αντίθεση µε τα χρηστά ήθη µας και τον πολιτισµό µας»µίσος και έρχονται σε αντίθεση µε τα χρηστά ήθη µας και τον πολιτισµό µας»µίσος και έρχονται σε αντίθεση µε τα χρηστά ήθη µας και τον πολιτισµό µας». Επισηµαίνουν, 
ακόµη, «την άνιση µεταχείριση των Ορθοδόξων Χριστιανών, σε σχέση «την άνιση µεταχείριση των Ορθοδόξων Χριστιανών, σε σχέση «την άνιση µεταχείριση των Ορθοδόξων Χριστιανών, σε σχέση «την άνιση µεταχείριση των Ορθοδόξων Χριστιανών, σε σχέση µε τις άλλες µε τις άλλες µε τις άλλες µε τις άλλες 
θρησκευτικές κοινότητες στη Ελλάδα, όπως των µουσουλµάνων, καθολικών και ιουδαίων θρησκευτικές κοινότητες στη Ελλάδα, όπως των µουσουλµάνων, καθολικών και ιουδαίων θρησκευτικές κοινότητες στη Ελλάδα, όπως των µουσουλµάνων, καθολικών και ιουδαίων θρησκευτικές κοινότητες στη Ελλάδα, όπως των µουσουλµάνων, καθολικών και ιουδαίων 
Ελλήνων πολιτών, που έχουν την ευχέρεια, βάσει των νόµων 4235/2014, άρθρο 68 και Ελλήνων πολιτών, που έχουν την ευχέρεια, βάσει των νόµων 4235/2014, άρθρο 68 και Ελλήνων πολιτών, που έχουν την ευχέρεια, βάσει των νόµων 4235/2014, άρθρο 68 και Ελλήνων πολιτών, που έχουν την ευχέρεια, βάσει των νόµων 4235/2014, άρθρο 68 και 
4386/2016, άρθρο 55, να επιλέγουν τα θρησκευτικά τους εγχειρίδια για την οµολογι4386/2016, άρθρο 55, να επιλέγουν τα θρησκευτικά τους εγχειρίδια για την οµολογι4386/2016, άρθρο 55, να επιλέγουν τα θρησκευτικά τους εγχειρίδια για την οµολογι4386/2016, άρθρο 55, να επιλέγουν τα θρησκευτικά τους εγχειρίδια για την οµολογιακή ακή ακή ακή 
διδασκαλία τους στα σχολεία, τακτική που αντίκειται στην Αρχή της Ισότητας, κατά το άρθρο 4, διδασκαλία τους στα σχολεία, τακτική που αντίκειται στην Αρχή της Ισότητας, κατά το άρθρο 4, διδασκαλία τους στα σχολεία, τακτική που αντίκειται στην Αρχή της Ισότητας, κατά το άρθρο 4, διδασκαλία τους στα σχολεία, τακτική που αντίκειται στην Αρχή της Ισότητας, κατά το άρθρο 4, 
παρ.1 του Συντάγµατος».παρ.1 του Συντάγµατος».παρ.1 του Συντάγµατος».παρ.1 του Συντάγµατος». 
Καταλήγοντας, επικαλούνται την «Ευρωπαϊκή Σύµβαση δικαιωµάτων του ανθρώπου, που ορίζει «Ευρωπαϊκή Σύµβαση δικαιωµάτων του ανθρώπου, που ορίζει «Ευρωπαϊκή Σύµβαση δικαιωµάτων του ανθρώπου, που ορίζει «Ευρωπαϊκή Σύµβαση δικαιωµάτων του ανθρώπου, που ορίζει 
ρητά ότι κάθε Κράτος οφείλει να παρέχει στους µαρητά ότι κάθε Κράτος οφείλει να παρέχει στους µαρητά ότι κάθε Κράτος οφείλει να παρέχει στους µαρητά ότι κάθε Κράτος οφείλει να παρέχει στους µαθητές του παιδεία σύµφωνη µε τις θητές του παιδεία σύµφωνη µε τις θητές του παιδεία σύµφωνη µε τις θητές του παιδεία σύµφωνη µε τις 
θρησκευτικές θρησκευτικές θρησκευτικές θρησκευτικές ----φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων τους».φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων τους».φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων τους».φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων τους». Υπογραµµίζουν επίσης ότι 
επικροτούν και στηρίζουν «την επιστροφή των ακατάλληλων και παράνοµων φακέλων µαθητών «την επιστροφή των ακατάλληλων και παράνοµων φακέλων µαθητών «την επιστροφή των ακατάλληλων και παράνοµων φακέλων µαθητών «την επιστροφή των ακατάλληλων και παράνοµων φακέλων µαθητών 
στο Υπουργείο»,στο Υπουργείο»,στο Υπουργείο»,στο Υπουργείο», ζητώντας, ταυτόχρονα, «την απόσυρσή τους«την απόσυρσή τους«την απόσυρσή τους«την απόσυρσή τους από το εκπαιδευτικό σύστηµα της  από το εκπαιδευτικό σύστηµα της  από το εκπαιδευτικό σύστηµα της  από το εκπαιδευτικό σύστηµα της 
χώρας και την επιστροφή στην διδασκαλία των παλαιών θρησκευτικών εγχειριδίων, χώρας και την επιστροφή στην διδασκαλία των παλαιών θρησκευτικών εγχειριδίων, χώρας και την επιστροφή στην διδασκαλία των παλαιών θρησκευτικών εγχειριδίων, χώρας και την επιστροφή στην διδασκαλία των παλαιών θρησκευτικών εγχειριδίων, 
δοκιµασµένων και αποδεκτών από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς».δοκιµασµένων και αποδεκτών από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς».δοκιµασµένων και αποδεκτών από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς».δοκιµασµένων και αποδεκτών από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς». 
Άξια πολλής προσοχής είναι και τα όσα δήλωσε ο Σεβασµιώτατος Ποιµενάρχης µας σε ο Σεβασµιώτατος Ποιµενάρχης µας σε ο Σεβασµιώτατος Ποιµενάρχης µας σε ο Σεβασµιώτατος Ποιµενάρχης µας σε 
πρόσπρόσπρόσπρόσφατη ραδιοφωνική εκποµπή,φατη ραδιοφωνική εκποµπή,φατη ραδιοφωνική εκποµπή,φατη ραδιοφωνική εκποµπή,    (Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017, στον Ρ/Σ , στον Ρ/Σ , στον Ρ/Σ , στον Ρ/Σ AlphaAlphaAlphaAlpha 98.9 98.9 98.9 98.9    και την 
εκποµπή    «Καλή Παρέα»«Καλή Παρέα»«Καλή Παρέα»«Καλή Παρέα» του∆ηµήτρη Αλφιέρη).∆ηµήτρη Αλφιέρη).∆ηµήτρη Αλφιέρη).∆ηµήτρη Αλφιέρη). Μεταξύ των άλλων, χαρακτήρισε το µάθηµα 
των Θρησκευτικών ως «µια θρησκειολογική σούπαµια θρησκειολογική σούπαµια θρησκειολογική σούπαµια θρησκειολογική σούπα», προκειµένου «να επιτευχθεί ο «να επιτευχθεί ο «να επιτευχθεί ο «να επιτευχθεί ο 
συγκρητισµός κασυγκρητισµός κασυγκρητισµός κασυγκρητισµός και τελικά η αθεΐα των παιδιών. Αυτός είναι ο στόχος και για αυτόν ακριβώς το ι τελικά η αθεΐα των παιδιών. Αυτός είναι ο στόχος και για αυτόν ακριβώς το ι τελικά η αθεΐα των παιδιών. Αυτός είναι ο στόχος και για αυτόν ακριβώς το ι τελικά η αθεΐα των παιδιών. Αυτός είναι ο στόχος και για αυτόν ακριβώς το 
λόγο πολύ σωστά και πολύ ορθά η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων διαµαρτύρεται και προτρέπει λόγο πολύ σωστά και πολύ ορθά η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων διαµαρτύρεται και προτρέπει λόγο πολύ σωστά και πολύ ορθά η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων διαµαρτύρεται και προτρέπει λόγο πολύ σωστά και πολύ ορθά η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων διαµαρτύρεται και προτρέπει 
τους γονείς να δηλώσουν ότι δεν επιθυµούν τα παιδιά τους να εµπλακούν σε µία τέτοια τους γονείς να δηλώσουν ότι δεν επιθυµούν τα παιδιά τους να εµπλακούν σε µία τέτοια τους γονείς να δηλώσουν ότι δεν επιθυµούν τα παιδιά τους να εµπλακούν σε µία τέτοια τους γονείς να δηλώσουν ότι δεν επιθυµούν τα παιδιά τους να εµπλακούν σε µία τέτοια 
θρησκειολοθρησκειολοθρησκειολοθρησκειολογική σύγχυση που τελικό στόχο έχει την απαξίωση της Θεολογίας και του γική σύγχυση που τελικό στόχο έχει την απαξίωση της Θεολογίας και του γική σύγχυση που τελικό στόχο έχει την απαξίωση της Θεολογίας και του γική σύγχυση που τελικό στόχο έχει την απαξίωση της Θεολογίας και του 
Θρησκευτικού συναισθήµατος. Αυτό άλλωστε γράφει ο Μακαριώτατος στην επιστολή του προς Θρησκευτικού συναισθήµατος. Αυτό άλλωστε γράφει ο Μακαριώτατος στην επιστολή του προς Θρησκευτικού συναισθήµατος. Αυτό άλλωστε γράφει ο Μακαριώτατος στην επιστολή του προς Θρησκευτικού συναισθήµατος. Αυτό άλλωστε γράφει ο Μακαριώτατος στην επιστολή του προς 
τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα. ∆υστυχώς ο διάλογος Εκκλησίας και Πολιτείας δεν είχε ουσιαστικό τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα. ∆υστυχώς ο διάλογος Εκκλησίας και Πολιτείας δεν είχε ουσιαστικό τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα. ∆υστυχώς ο διάλογος Εκκλησίας και Πολιτείας δεν είχε ουσιαστικό τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα. ∆υστυχώς ο διάλογος Εκκλησίας και Πολιτείας δεν είχε ουσιαστικό 
περιεχόµεπεριεχόµεπεριεχόµεπεριεχόµενο, δεν ξεκίνησε από µηδενική βάση». Και κατέληξε: «Έχουµε προσφύγει στο νο, δεν ξεκίνησε από µηδενική βάση». Και κατέληξε: «Έχουµε προσφύγει στο νο, δεν ξεκίνησε από µηδενική βάση». Και κατέληξε: «Έχουµε προσφύγει στο νο, δεν ξεκίνησε από µηδενική βάση». Και κατέληξε: «Έχουµε προσφύγει στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας και αναµένουµε από µέρα σε µέρα την έκδοση της αποφάσεως, που Συµβούλιο της Επικρατείας και αναµένουµε από µέρα σε µέρα την έκδοση της αποφάσεως, που Συµβούλιο της Επικρατείας και αναµένουµε από µέρα σε µέρα την έκδοση της αποφάσεως, που Συµβούλιο της Επικρατείας και αναµένουµε από µέρα σε µέρα την έκδοση της αποφάσεως, που 
θέλω να πιστεύω ότι θα δικαιώνει την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και τους Ορθόδοξους γονείς θέλω να πιστεύω ότι θα δικαιώνει την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και τους Ορθόδοξους γονείς θέλω να πιστεύω ότι θα δικαιώνει την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και τους Ορθόδοξους γονείς θέλω να πιστεύω ότι θα δικαιώνει την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και τους Ορθόδοξους γονείς 
στη χώρστη χώρστη χώρστη χώρα µας, οι οποίοι υφίστανται µε τον τρόπο αυτό και το µάθηµα αυτό όπως διδάσκεται α µας, οι οποίοι υφίστανται µε τον τρόπο αυτό και το µάθηµα αυτό όπως διδάσκεται α µας, οι οποίοι υφίστανται µε τον τρόπο αυτό και το µάθηµα αυτό όπως διδάσκεται α µας, οι οποίοι υφίστανται µε τον τρόπο αυτό και το µάθηµα αυτό όπως διδάσκεται 
πλέον, δυσµενέστατη διάκριση µεταξύ των άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας, οι πλέον, δυσµενέστατη διάκριση µεταξύ των άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας, οι πλέον, δυσµενέστατη διάκριση µεταξύ των άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας, οι πλέον, δυσµενέστατη διάκριση µεταξύ των άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας, οι 
οποίες έχουν καλύτερη µεταχείριση»οποίες έχουν καλύτερη µεταχείριση»οποίες έχουν καλύτερη µεταχείριση»οποίες έχουν καλύτερη µεταχείριση»    (Ιστολ. Ακτίνες)! 
Πιστεύουµε ότι ο Σεβασµιώτατος έχει απόλυτο δίκαιο. Ο πανθρησκειακός προσανατολισµός της 
κυβέρνησης, η οποία εκφράζει το «πνεύµα» της«Νέας Εποχής» και της «Νέας Τάξεως 
Πραγµάτων» είναι εµφανής. Τα νέα διδακτικά βιβλίανέα διδακτικά βιβλίανέα διδακτικά βιβλίανέα διδακτικά βιβλία έχουν ξεκάθαρο συγκρητιστικό 
περιεχόµενο. Τα παιδιά είναι αναγκασµένα να προσλαµβάνουν στοιχεία από διαφορετικές 
θρησκευτικές πίστεις, ως δήθεν ισότιµες µε την χριστιανική διδασκαλία. Το αποτέλεσµα είναι να 
µυούνται στον θρησκευτικό συγκρητισµόθρησκευτικό συγκρητισµόθρησκευτικό συγκρητισµόθρησκευτικό συγκρητισµό και να αµβλύνεται η Ορθόδοξη πίστη τους. Θα 
µεγαλώσουν µε αυτές τις συγκεχυµένες θρησκευτικές αρχές και όταν θα αποκτήσουν κρίση, θα 
τις αρνηθούν και θα καταλήξουν στην αθεΐα. Αυτό επιζητούν οι ιθύνοντας του σύγχρονου 
πανθρησκειακού οράµατος. Να µυούνται οι µαθητές, οι αυριανοί πολίτες, σ’ αυτό το «πνεύµα», 
της θρησκευτικής οµοιοµορφίας, η οποία θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στην αποδοχή της 
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εφιαλτικής πανθρησκείας, η οποία για τους Πατέρες της Εκκλησίας µας  και για σύγχρονους 
φωτισµένους Γέροντες, στοχαστές και µελετητές, θα είναι η θρησκεία του Αντιχρίστου, στην 
οποία θα αντικατασταθεί η λατρεία του αληθινού Θεού, µε τη λατρεία του µεγάλου ανόµου και 
εν τέλει µε τη λατρεία του Σατανά! Οι θρησκείες του κόσµου είναι ατελή ανθρώπινα 
κατασκευάσµατα, µέσω των οποίων, δεν λατρεύεται ο αληθινός Θεός, αλλά ο Σατανάς, καθ’ 
ότι «πάντες οι θεοί των εθνών (είναι) δαιµόνια» (Ψαλµ.95,5), κατά τον θεόπνευστο Ψαλµωδό. 
Περαίνοντας εκφράζουµε την βαθειά ανησυχία µας για το µέλλον της ορθοδόξου αγωγής στα 
σχολεία µας και κατ’ επέκταση της πατρίδος µας. Η σηµερινή πολιτική ηγεσία της χώρας µας 
γνωρίζει την ακατάλυτη δύναµη της Ορθοδοξίας µας και γι’ αυτό επιχειρεί να αποµακρύνει τη 
νεολαία από αυτή. Ζήλωσε τις αντιθρησκευτικές και απάνθρωπες µεθόδους των πάλαι ποτέ 
διαλαµψάντων κοµµουνιστικών καθεστώτων του περασµένου αιώνα, τα οποία είχαν 
ποινικοποιήσει την θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Όµως οι καιροί άλλαξαν, δυστυχώς, για τους 
αµετανόητους αθέους µαρξιστές, και δεν «τους παίρνει» πια να ασκήσουν βία και ποινικές 
διώξεις κατά του πιστού λαού του Θεού. Αυτό που µπορούν να κάµουν είναι η µετάλλαξη του Αυτό που µπορούν να κάµουν είναι η µετάλλαξη του Αυτό που µπορούν να κάµουν είναι η µετάλλαξη του Αυτό που µπορούν να κάµουν είναι η µετάλλαξη του 
µαθήµατος των Θµαθήµατος των Θµαθήµατος των Θµαθήµατος των Θρησκευτικώνρησκευτικώνρησκευτικώνρησκευτικών. Η αιµατοβαµµένη από το αίµα χιλιάδων αγίων και ηρώων χώρα 
µας, οι οποίοι θυσιάστηκαν για «του Χριστού την πίστη την Αγία και της Πατρίδος την 
ελευθερία», αποχριστιανοποιείται µε ραγδαίους ρυθµούς, ακολουθώντας κατά πόδας την 
αποστατηµένη Ευρώπη. Χάνουµε την ταυτότητά µας. Αλλά όπως όταν κάποιο πρόσωπο χάσει το 
δελτίο της ταυτότητάς του, θεωρείται «άγνωστο» και «χαµένο», έτσι και η Πατρίδα µας, 
χάνοντας τη δική της ταυτότητα, την Ελληνοορθοδοξία, θα είναι και αυτή «άγνωστη» και 
«χαµένη», µέσα στον κυκεώνα της παγκοσµιοποίησης, αυτό που θέλουν και επιδιώκουν οι 
εχθροί της! Το πλήγµα στο µάθηµα των Θρησκευτικών είναι καίριοΤο πλήγµα στο µάθηµα των Θρησκευτικών είναι καίριοΤο πλήγµα στο µάθηµα των Θρησκευτικών είναι καίριοΤο πλήγµα στο µάθηµα των Θρησκευτικών είναι καίριο για την απώλεια της 
ελληνορθόδοξης ταυτότητάς µας και το χειρότερο: για την απώλεια της σωτηρίας µας! 
Εκκλησιαστική και πνευµατική ηγεσία, µοναχισµός, εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς και απλός 
κόσµος, ας µην επιτρέψουµε να µας αφαιρέσουν την «ταυτότητά» µας! Έχουµε τη δύναµη να το 
κατορθώσουµε, φθάνει να το αποφασίσουµε!  

Εκ του Γραφείου επί των Αιρέσεων και των Παραθρησκειών 
 

9.9.9.9.     ΙΕΙΕΙΕΙΕΡΑ ΜΗΡΑ ΜΗΡΑ ΜΗΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΤΡΟΠΟΛΗ  ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΤΡΟΠΟΛΗ  ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΤΡΟΠΟΛΗ  ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΡΕΣΠΩΡΕΣΠΩΡΕΣΠΩΝ ΚΑΝ ΚΑΝ ΚΑΝ ΚΑΙ ΕΙ ΕΙ ΕΙ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣΟΡ∆ΑΙΑΣΟΡ∆ΑΙΑΣΟΡ∆ΑΙΑΣ    

Ψήφισµα κατοίκων της Φλώρινας που παρευρεθήκαν σε εκδήλωση της Μητρόπολης για τα Ψήφισµα κατοίκων της Φλώρινας που παρευρεθήκαν σε εκδήλωση της Μητρόπολης για τα Ψήφισµα κατοίκων της Φλώρινας που παρευρεθήκαν σε εκδήλωση της Μητρόπολης για τα Ψήφισµα κατοίκων της Φλώρινας που παρευρεθήκαν σε εκδήλωση της Μητρόπολης για τα 
σχολικά βιβλία των θρησκευτικών σχολικά βιβλία των θρησκευτικών σχολικά βιβλία των θρησκευτικών σχολικά βιβλία των θρησκευτικών     
        Νοέµβριος  2, 2017 23:29 
Σήµερα Τετάρτη 1η Νοεµβρίου 2017 καὶ ὥρα 6.00 τὸ ἀπόγευµα ἑἑἑἑκατοντάδες κάτοικοι τκατοντάδες κάτοικοι τκατοντάδες κάτοικοι τκατοντάδες κάτοικοι τῆῆῆῆς ς ς ς 
ἀἀἀἀκριτικκριτικκριτικκριτικῆῆῆῆς πόλεως Φλωρίνης συγκεντρωθήκαµε, µετς πόλεως Φλωρίνης συγκεντρωθήκαµε, µετς πόλεως Φλωρίνης συγκεντρωθήκαµε, µετς πόλεως Φλωρίνης συγκεντρωθήκαµε, µετὰ ἀὰ ἀὰ ἀὰ ἀππππὸ ὸ ὸ ὸ πρόσκληση τπρόσκληση τπρόσκληση τπρόσκληση τῆῆῆῆς ς ς ς ἹἹἹἹερερερερᾶᾶᾶᾶς Μητροπόλεως ς Μητροπόλεως ς Μητροπόλεως ς Μητροπόλεως 
Φλωρίνης, ΠρεσπΦλωρίνης, ΠρεσπΦλωρίνης, ΠρεσπΦλωρίνης, Πρεσπῶῶῶῶν καν καν καν καὶ Ἑὶ Ἑὶ Ἑὶ Ἑορδαίας, παρουσίορδαίας, παρουσίορδαίας, παρουσίορδαίας, παρουσίᾳ ᾳ ᾳ ᾳ κακακακαὶ ὶ ὶ ὶ τοτοτοτοῦ ῦ ῦ ῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου µας Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου µας Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου µας Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου µας 
κ.Θεοκλήτου,κ.Θεοκλήτου,κ.Θεοκλήτου,κ.Θεοκλήτου, στὴν Αἴθουσα Πολλαπλῶν Χρήσεων τοῦ ∆ήµου Φλώρινας γιὰ νὰ ἐνηµερωθοῦµε 
σχετικὰ µὲ τὴν πορεία ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ σηµερινὴ ἐκπαίδευση, κακακακαὶ ὶ ὶ ὶ εεεεἰἰἰἰδικδικδικδικὰ ὰ ὰ ὰ µµµµὲ ὲ ὲ ὲ ττττὸ ὸ ὸ ὸ φλέγον θέµα τφλέγον θέµα τφλέγον θέµα τφλέγον θέµα τῶῶῶῶν ν ν ν 
νέων βιβλίων τονέων βιβλίων τονέων βιβλίων τονέων βιβλίων τοῦ ῦ ῦ ῦ µαθήµατος τµαθήµατος τµαθήµατος τµαθήµατος τῶῶῶῶν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικῶῶῶῶν.ν.ν.ν.    
Μετὰ ἀπὸ τὴν ἐµπεριστατωµένη εἰσήγηση τοῦ ὁµιλητῆ τῆς ἐκδηλώσεως, δασκάλου, θεολόγου 
καὶ συγγραφέα κ. ∆ηµητρίου Νατσιο∆ηµητρίου Νατσιο∆ηµητρίου Νατσιο∆ηµητρίου Νατσιοῦῦῦῦ, ποὺ εἶχε ὡς θέµα: ««««Ἡ Ἡ Ἡ Ἡ παιδεία τοπαιδεία τοπαιδεία τοπαιδεία τοῦ ῦ ῦ ῦ γένους καγένους καγένους καγένους καὶ ἡ ὶ ἡ ὶ ἡ ὶ ἡ σηµερινσηµερινσηµερινσηµερινὴ ὴ ὴ ὴ 
ἐἐἐἐκπαίδευση»κπαίδευση»κπαίδευση»κπαίδευση», διαπιστώσαµε ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια γίνεται ἐκ µέρους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας 
καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς προσπάθεια ἀλλοιώσεως τοῦ χαρακτήρα τῶν 
τριῶν βασικῶν µαθηµάτων ποὺ συνιστοῦν τὴν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά µας· τῆς Ἱστορίας, τῆς 
Γλώσσας καὶ τῶν Θρησκευτικῶν. Στόχος τους, ὅπως φαίνεται, εἶναι νὰ ἀποχρωµατίσουν τὴν 
πατρίδα µας ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικά. Αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ παγκοσµιοποίηση καὶ ἡ πανθρησκεία. 
Ὡς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες Μακεδόνες, ποὺ ἔχουµε ταχθεῖ νὰ φυλᾶµε τὶς Θερµοπύλες τοῦ Βορρᾶ, 
δηλώνουµε ὅτι δὲν θὰ ἀπεµπολήσουµε τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια ποὺ µᾶς κληροδότησαν οἱ πρόγονοί 
µας. 
∆ὲν θὰ δεχθοῦµε παραχάραξη τῆς ἐνδόξου ἱστορίας τοῦ γένους µας, ποὺ εἶναι γραµµένη µὲ 
αἵµατα µαρτύρων καὶ ἡρώων. 



 12 

∆ὲν θὰ δεχθοῦµε διαστρέβλωση τῆς γλώσσας µας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸν θησαυρὸ καὶ τὸ 
καύχηµά µας, τὸν πλοῦτο τῆς ὁποίας θαυµάζει ὅλος ὁ κόσµος, καὶ µέσω τῆς ὁποίας 
ἐκφράστηκαν οἱ ὑψηλότερες κατακτήσεις τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύµατος. Αὐτὴν διάλεξε κι ὁ Θεός, 
ἀπ’ ὅλες τὶς γλῶσσες τοῦ κόσµου, γιὰ νὰ γράψει τὸ Εὐαγγέλιό του. 
Ἰδιαιτέρως δηλώνουµε ὅτι δδδδὲὲὲὲν θν θν θν θὰ ἀὰ ἀὰ ἀὰ ἀνεχθονεχθονεχθονεχθοῦῦῦῦµε τµε τµε τµε τὴὴὴὴν ν ν ν ἐἐἐἐπιχειρούµενη πιχειρούµενη πιχειρούµενη πιχειρούµενη ἀἀἀἀλλαγλλαγλλαγλλαγὴ ὴ ὴ ὴ τοτοτοτοῦ ῦ ῦ ῦ χαρακτήρα τοχαρακτήρα τοχαρακτήρα τοχαρακτήρα τοῦ ῦ ῦ ῦ 
µαθήµατος τµαθήµατος τµαθήµατος τµαθήµατος τῶῶῶῶν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικῶῶῶῶνννν. Τὸ µάθηµα θὰ πρέπει, ὅπως τόνισε ὁ ὁµιλητής, νὰ ἀποτελεῖ 
«παιδαγωγίαν εἰς Χριστόν». Ἔτσι τὸ φαντάστηκε ὁ πνευµατικὸς ἀναµορφωτὴς τοῦ γένους µας 
Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός. Ἔτσι τὸ ἤθελαν οἱ ἥρωες τοῦ 1821 ποὺ µᾶς χάρισαν τὴν ἐλευθερία 
ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό. Ἔτσι τὸ θέλει καὶ σήµερα ὅλος ὁ ὀρθόδοξος ἑλληνικὸς λαός, ποὺ µὲ τὴν 
καθολικὴ ἀντίδρασή του ἀντιστέκεται. 
ΜΜΜΜὲ ὲ ὲ ὲ ττττὴ ὴ ὴ ὴ µετάλλαξη τοµετάλλαξη τοµετάλλαξη τοµετάλλαξη τοῦ ῦ ῦ ῦ µαθήµατος σµαθήµατος σµαθήµατος σµαθήµατος σὲ ὲ ὲ ὲ θρησκειολογία τθρησκειολογία τθρησκειολογία τθρησκειολογία τὸ «ὸ «ὸ «ὸ «διαµάντι» τδιαµάντι» τδιαµάντι» τδιαµάντι» τῆῆῆῆς ς ς ς ὈὈὈὈρθοδοξίας µας ρθοδοξίας µας ρθοδοξίας µας ρθοδοξίας µας 
ἐἐἐἐξισώνεται µξισώνεται µξισώνεται µξισώνεται µὲ ὲ ὲ ὲ ττττὰ «ὰ «ὰ «ὰ «χαλίκια» τχαλίκια» τχαλίκια» τχαλίκια» τῶῶῶῶν ν ν ν ἄἄἄἄλλων θρησκειλλων θρησκειλλων θρησκειλλων θρησκειῶῶῶῶν, κατν, κατν, κατν, κατὰ ὰ ὰ ὰ ττττὴὴὴὴν ν ν ν ἔἔἔἔκφραση τοκφραση τοκφραση τοκφραση τοῦ ἀῦ ἀῦ ἀῦ ἀειµνήστου ειµνήστου ειµνήστου ειµνήστου 
ΜητροπολίτουΜητροπολίτουΜητροπολίτουΜητροπολίτου Φλωρίνης Α Φλωρίνης Α Φλωρίνης Α Φλωρίνης Αὐὐὐὐγουστίνου Καντιώτη. γουστίνου Καντιώτη. γουστίνου Καντιώτη. γουστίνου Καντιώτη. ἘἘἘἘππππὶ ὶ ὶ ὶ πλέον, µπλέον, µπλέον, µπλέον, µὲ ὲ ὲ ὲ ττττὴὴὴὴν ν ν ν ὅὅὅὅλη δοµλη δοµλη δοµλη δοµὴ ὴ ὴ ὴ ττττῶῶῶῶν νέων ν νέων ν νέων ν νέων 
βιβλίων τβιβλίων τβιβλίων τβιβλίων τὸ ὸ ὸ ὸ µάθηµα τµάθηµα τµάθηµα τµάθηµα τῶῶῶῶν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικῶῶῶῶν µετατρέπεται σ’ ν µετατρέπεται σ’ ν µετατρέπεται σ’ ν µετατρέπεται σ’ ἕἕἕἕνα συνονθύλευµα θρησκεινα συνονθύλευµα θρησκεινα συνονθύλευµα θρησκεινα συνονθύλευµα θρησκειῶῶῶῶν, ν, ν, ν, ὅὅὅὅπου που που που ὁ ὁ ὁ ὁ 
µαθητµαθητµαθητµαθητὴὴὴὴς δς δς δς δὲὲὲὲν θν θν θν θὰ ὰ ὰ ὰ ξέρει τί νξέρει τί νξέρει τί νξέρει τί νὰ ὰ ὰ ὰ πιστέψει. Μ’ απιστέψει. Μ’ απιστέψει. Μ’ απιστέψει. Μ’ αὐὐὐὐττττὸ ὸ ὸ ὸ ττττὸὸὸὸν τρόπο δηµιουργεν τρόπο δηµιουργεν τρόπο δηµιουργεν τρόπο δηµιουργεῖῖῖῖται σύγχυση στται σύγχυση στται σύγχυση στται σύγχυση στὴὴὴὴν ψυχν ψυχν ψυχν ψυχὴ ὴ ὴ ὴ ττττῶῶῶῶν ν ν ν 
παιδιπαιδιπαιδιπαιδιῶῶῶῶν µαςν µαςν µαςν µας, δηλητηριάζεται , δηλητηριάζεται , δηλητηριάζεται , δηλητηριάζεται ἡ ἡ ἡ ἡ πίστη τους καί, πίστη τους καί, πίστη τους καί, πίστη τους καί, ἂἂἂἂν δν δν δν δὲὲὲὲν ν ν ν ὑὑὑὑπάρχει πάρχει πάρχει πάρχει ἀἀἀἀππππὸ ἀὸ ἀὸ ἀὸ ἀλλολλολλολλοῦ ἀῦ ἀῦ ἀῦ ἀντιστάθµισµα, οντιστάθµισµα, οντιστάθµισµα, οντιστάθµισµα, οἱ ἱ ἱ ἱ νέοι νέοι νέοι νέοι 
µας θµας θµας θµας θὰ ὁὰ ὁὰ ὁὰ ὁδηγηθοδηγηθοδηγηθοδηγηθοῦῦῦῦν στν στν στν στὸὸὸὸν ν ν ν ἀἀἀἀγνωστικισµγνωστικισµγνωστικισµγνωστικισµὸ ὸ ὸ ὸ κακακακαὶ ὶ ὶ ὶ ττττὴὴὴὴν ν ν ν ἀἀἀἀθεΐα.θεΐα.θεΐα.θεΐα.    
∆ηλώνουµε λοιπ∆ηλώνουµε λοιπ∆ηλώνουµε λοιπ∆ηλώνουµε λοιπὸὸὸὸν ν ν ν ὅὅὅὅτι θτι θτι θτι θὰ ἀὰ ἀὰ ἀὰ ἀντισταθοντισταθοντισταθοντισταθοῦῦῦῦµε µµε µµε µµε µὲ ὲ ὲ ὲ κάθε µέσο γικάθε µέσο γικάθε µέσο γικάθε µέσο γιὰ ὰ ὰ ὰ ννννὰ ἐὰ ἐὰ ἐὰ ἐπικρατήσει πικρατήσει πικρατήσει πικρατήσει ἡ ἡ ἡ ἡ βούληση τβούληση τβούληση τβούληση τῆῆῆῆς ς ς ς 
πλειοψηφίας τοπλειοψηφίας τοπλειοψηφίας τοπλειοψηφίας τοῦ ἑῦ ἑῦ ἑῦ ἑλληνικολληνικολληνικολληνικοῦ ῦ ῦ ῦ λαολαολαολαοῦ, ἡ ῦ, ἡ ῦ, ἡ ῦ, ἡ θέλησηθέλησηθέλησηθέληση τ τ τ τῶῶῶῶν προγόνων τον προγόνων τον προγόνων τον προγόνων τοῦ ἔῦ ἔῦ ἔῦ ἔθνους µας, τθνους µας, τθνους µας, τθνους µας, τὸ ὸ ὸ ὸ θέληµα τοθέληµα τοθέληµα τοθέληµα τοῦ ῦ ῦ ῦ ΘεοΘεοΘεοΘεοῦῦῦῦ. 
Ἀκολουθοῦν ὑπογραφές. 
 

10.10.10.10.                 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ∆ΑΣ∆ΑΣ∆ΑΣ    

Μητρόπολη Γλυφάδας: Όχι στα νέα βιβλία θρησκευτικώνΜητρόπολη Γλυφάδας: Όχι στα νέα βιβλία θρησκευτικώνΜητρόπολη Γλυφάδας: Όχι στα νέα βιβλία θρησκευτικώνΜητρόπολη Γλυφάδας: Όχι στα νέα βιβλία θρησκευτικών        07-11-2017 17:03:32 
Εγκύκλιος µε την υπογραφή του Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βάρης και 
Βουλιαγµένης Παύλου Α’ σχετικά µε το θέµα των νέων βιβλίων θρησκευτικών διαβάστηκε σε 
όλους τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως, την περασµένη Κυριακή (5 Νοεµβρίου). Ακολουθεί 
αναλυτικά το περιεχόµενο του µηνύµατος: 
Προς τους Ευσεβείς Χριστιανούς της καθ’ηµάς Ιεράς Μητροπόλεως 
Αγαπητοί µου Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω, 
Ο Άγιος Γέροντας Παίσιος ο Αγιορείτης έλεγε: «Πρέπει να οµολογούµε µε παρρησία το 
“πιστεύω” µας, γιατί φέρουµε ευθύνη, αν δεν µιλήσουµε… Σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια, ο 
καθένας µας πρέπει να κάνει ο, τι γίνεται ανθρωπίνως και ο, τι δεν γίνεται ανθρωπίνως, να το 
αφήνει στον Θεό. Έτσι θα έχουµε ήσυχη την συνείδησή µας ότι κάναµε εκείνο που µπορούσαµε. 
Αν δεν αντιδράσουµε, θα σηκωθούν οι πρόγονοί µας από τους τάφους. Εκείνοι υπέφεραν τόσα 
για την πατρίδα και εµείς τι κάνουµε γι’ αυτήν; Η Ελλάδα, η Ορθοδοξία, µε την παράδοσή Της, 
τους Αγίους και τους ήρωες Της, να πολεµείται από τους ίδιους τους Έλληνες και εµείς να µη 
µιλάµε! Είναι φοβερό!.. Αν οι Χριστιανοί δεν οµολογήσουν, δεν αντιδράσουν, αυτοί θα κάνουν 
χειρότερα. Ενώ, αν αντιδράσουν, θα το σκεφθούν… Εδώ ο Χριστός σταυρώθηκε, για να 
αναστηθούµε εµείς, και εµείς να αδιαφορούµε! Αν η Εκκλησία, στο σύνολό της, Κλήρος και 
λαός, δεν µιλάει, για να µην έρθει σε ρήξη µε το κράτος, αν δεν µιλούν, όλοι οι Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί, τότε ποιος θα µιλήσει;» 
Συστοιχούµενοι κι εµείς στις φωτισµένες προτροπές αυτού του µεγάλου σύγχρονου Αγίου µας, 
απευθυνόµαστε πατρικά, σε σας τους Χριστιανούς της Ιεράς µας Μητροπόλεως, τα πνευµατικά 
µας παιδιά, για να µιλήσουµε για το µεγάλο θέµα των ηµερών µας, που αφορά στην Ορθόδοξη 
Χριστιανική Αγωγή των παιδιών µας. Στα σχολεία της πατρίδας µας, για πρώτη φορά φέτος, τα 
παιδιά µας έλαβαν έντυπο υλικό για τη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών, που φέρει 
την ονοµασία «Φάκελος Μαθητή». Πρόκειται, κατ’ ουσίαν, για τα νέα βιβλία των Θρησκευ-
τικών. Μελετήσαµε επισταµένως το νέο πρόγραµµα σπουδών και τα βιβλία αυτά και 
συµπεράναµε ότι τα βιβλία αυτά χρησιµοποιούνται, ως εργαλεία αποορθοδοξοποίησης των 
παιδιών µας καθώς επιφέρουν καίρια ανατροπή στον ορθόδοξο προσανατολισµό που είχε το 
µάθηµα των Θρησκευτικών, από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους µέχρι σήµερα. 
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Συγκεκριµένα: 
1. Περιέχουν υλικό από διδασκαλίες πολλών θρησκειων, (πολυθρησκειακό), οι οποίες 
συνεξετάζονται µε την Ορθοδοξία, µε αποτέλεσµα να επέρχεται σύγχυση στην Ορθόδοξη σύγχυση στην Ορθόδοξη σύγχυση στην Ορθόδοξη σύγχυση στην Ορθόδοξη 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών µας αλλά και στη δογµατική τους συνείδησηδιαπαιδαγώγηση των παιδιών µας αλλά και στη δογµατική τους συνείδησηδιαπαιδαγώγηση των παιδιών µας αλλά και στη δογµατική τους συνείδησηδιαπαιδαγώγηση των παιδιών µας αλλά και στη δογµατική τους συνείδηση, ως Ορθοδόξων 
Χριστιανών, αφού τους διδάσκει αιρετικές θέσεις άλλων θρησκειών, που, αφενός, έρχονται σε 
πλήρη αντίθεση προς την Ορθόδοξη Πίστη και τη χριστιανική τους αγωγή. 
2. Με το ως άνω υλικό και την πολυθειστική του δοµή σπείρονται στην θρησκευτική συνείδηση 
των παιδιών µας πρακτικές αµφισβήτησης και αµφιβολίες για την Αλήθεια της Ορθόδοξης 
Πίστης και των βιωµάτων, µε τα οποία έχουν γαλουχηθεί από την οικογένειά τους, µε 
αποτέλεσµα να ενεργεί καταφανώς προσηλυτιστικά η γνωσιολογική και παιδαγωγική σύγχυση, 
που τους δηµιουργείται, οδηγώντας τα παιδιά µας, σε αλλότριους πνευµατικούς δρόµους. 
3. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατόν και ως ενεδεν είναι δυνατόν και ως ενεδεν είναι δυνατόν και ως ενεδεν είναι δυνατόν και ως ενεργοί Έλληνες πολίτες να δεχθούµε τηνργοί Έλληνες πολίτες να δεχθούµε τηνργοί Έλληνες πολίτες να δεχθούµε τηνργοί Έλληνες πολίτες να δεχθούµε την άνιση  άνιση  άνιση  άνιση 
µεταχείρισή µας, ως Ορθµεταχείρισή µας, ως Ορθµεταχείρισή µας, ως Ορθµεταχείρισή µας, ως Ορθ Χριστιανών, σε σχέση µε άλλες θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα,  Χριστιανών, σε σχέση µε άλλες θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα,  Χριστιανών, σε σχέση µε άλλες θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα,  Χριστιανών, σε σχέση µε άλλες θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα, 
όπως των Μουσουλµάνων, Καθολικών, Προτεσταντών και Ιουδαίων Ελλήνων Πολιτών, που όπως των Μουσουλµάνων, Καθολικών, Προτεσταντών και Ιουδαίων Ελλήνων Πολιτών, που όπως των Μουσουλµάνων, Καθολικών, Προτεσταντών και Ιουδαίων Ελλήνων Πολιτών, που όπως των Μουσουλµάνων, Καθολικών, Προτεσταντών και Ιουδαίων Ελλήνων Πολιτών, που 
έχουν την ευχέρεια βάσει του νόµου (αρθ. έχουν την ευχέρεια βάσει του νόµου (αρθ. έχουν την ευχέρεια βάσει του νόµου (αρθ. έχουν την ευχέρεια βάσει του νόµου (αρθ. 68 του Ν. 4235/2014 και του αρθ. 55 Ν. 4386/2016), 68 του Ν. 4235/2014 και του αρθ. 55 Ν. 4386/2016), 68 του Ν. 4235/2014 και του αρθ. 55 Ν. 4386/2016), 68 του Ν. 4235/2014 και του αρθ. 55 Ν. 4386/2016), 
να επιλέγουν τα διδακτικά τους εγχειρίδια για την οµολογιακή διδασκαλία της θρησκείας τους να επιλέγουν τα διδακτικά τους εγχειρίδια για την οµολογιακή διδασκαλία της θρησκείας τους να επιλέγουν τα διδακτικά τους εγχειρίδια για την οµολογιακή διδασκαλία της θρησκείας τους να επιλέγουν τα διδακτικά τους εγχειρίδια για την οµολογιακή διδασκαλία της θρησκείας τους 
στα Ελληνικά ∆ηµόσια Σχολείαστα Ελληνικά ∆ηµόσια Σχολείαστα Ελληνικά ∆ηµόσια Σχολείαστα Ελληνικά ∆ηµόσια Σχολεία, ενώ εµείς, που ανήκουµε στην θρησκευτική πλειονοψηφία του 
Ελληνικού λαού, να µην έχουµε τέτοια δυνατότητα να διδάσκουµε αµιγώς την Ορθόδοξη πίστη 
στα παιδιά µας. Η άδικη αυτή µεταχείρισή µας καταφανώς αντίκειται στην Συνταγµατική Αρχή 
της Ισότητας και της Ανεξιθρησκείας. Εξ’άλλου, η Ευρωπαική Σύµβαση, για τα δικαιώµατα του 
Ανθρώπου, ορίζει ρητά, ότι κάθε κράτος οφείλει να παρέχει στους µαθητές του Παιδεία, 
σύµφωνη µε τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων τους. 
Από τα προαναφερόµενα συνάγεται αβίαστα το συµπέρασµα ότι τα βιβλία αυτά είναι 
αντισυνταγµατικά, αντιπαιδαγωγικά και αντορθόδοξα, ως προς το περιεχόµενό τους και, ως εκ 
τούτου, απαιτούµε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων να σεβαστεί τη απαιτούµε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων να σεβαστεί τη απαιτούµε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων να σεβαστεί τη απαιτούµε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων να σεβαστεί τη 
νοµιµότητα και το θρησκευτικό πιστεύω της συντριπτικής πλειονοψηφίας του Ελληνικού λαούνοµιµότητα και το θρησκευτικό πιστεύω της συντριπτικής πλειονοψηφίας του Ελληνικού λαούνοµιµότητα και το θρησκευτικό πιστεύω της συντριπτικής πλειονοψηφίας του Ελληνικού λαούνοµιµότητα και το θρησκευτικό πιστεύω της συντριπτικής πλειονοψηφίας του Ελληνικού λαού, 
να σταµατήσει την προσβολή, την υποβάθµιση, τη διάβρωση, τη στοχοποίηση και τον διωγµό 
του Ορθόδοξου µαθήµατος των Θρησκευτικών, να αποσύρει άµεσα τα τωρινά βιβλία, µαζί µε τα να αποσύρει άµεσα τα τωρινά βιβλία, µαζί µε τα να αποσύρει άµεσα τα τωρινά βιβλία, µαζί µε τα να αποσύρει άµεσα τα τωρινά βιβλία, µαζί µε τα 
νέα προγράµµατα σπουδών στα Θρησκευτικά και να συνταχθούν νέα µε Ορθόδοξο χαρακτήρα, νέα προγράµµατα σπουδών στα Θρησκευτικά και να συνταχθούν νέα µε Ορθόδοξο χαρακτήρα, νέα προγράµµατα σπουδών στα Θρησκευτικά και να συνταχθούν νέα µε Ορθόδοξο χαρακτήρα, νέα προγράµµατα σπουδών στα Θρησκευτικά και να συνταχθούν νέα µε Ορθόδοξο χαρακτήρα, 
που να ανταποκρίνονταπου να ανταποκρίνονταπου να ανταποκρίνονταπου να ανταποκρίνονται στη χριστιανική πίστη των παιδιών και των γονέων τους.ι στη χριστιανική πίστη των παιδιών και των γονέων τους.ι στη χριστιανική πίστη των παιδιών και των γονέων τους.ι στη χριστιανική πίστη των παιδιών και των γονέων τους. 
Κατόπιν όλων αυτών, πως είναι δυνατόν και εµείς, όπως µάλιστα πρόσφατα, έπραξε και η Ιερά 
Επιστασία τουύ Αγίου Όρους, να µην ακούσουµε τις αυθόρµητες διαµαρτυρίες των γονέων, να 
µην σταθούµε ολόψυχα στο πλευρό τους και να µην επικροτήσουµε την απόφασή τους να 
επιστρέψουν αυτά τα βιβλία στο Υπουργείο Παιδείας, ως ακατάλληλα, απαράδεκτα και 
επικίνδυνα για τα παιδιά τους; 
Είναι καιρός, πλέον, να αντιδράσουµε εν Χριστώ και να περιφρουρήσουµε τις ψυχές των παιδιών 
µας από τα «άθεα γράµµατα», όπως έλεγε ο µέγας ∆ιδάχος του Γένους µας, Αγιος Κοσµάς ο 
Αιτωλός αλλά και από κάθε ενέργεια, που στοχεύει στην αλλοίωση της Ελληνορθόδοξης 
ταυτότητάς µας και, έµµεσα η άµεσα, στην αποχριστιανοποίηση των παιδιών µας. ΓιΓιΓιΓι΄ αυτόν ΄ αυτόν ΄ αυτόν ΄ αυτόν 
ακριβώς τον λόγο και σας προτρέπουµε πατρικά περί τούτου.ακριβώς τον λόγο και σας προτρέπουµε πατρικά περί τούτου.ακριβώς τον λόγο και σας προτρέπουµε πατρικά περί τούτου.ακριβώς τον λόγο και σας προτρέπουµε πατρικά περί τούτου.    
Επιστρέψτε τα βιβλία των Θρησκευτικών στα σχολεία ή στο Υπουργείο, ως απαράδεκταΕπιστρέψτε τα βιβλία των Θρησκευτικών στα σχολεία ή στο Υπουργείο, ως απαράδεκταΕπιστρέψτε τα βιβλία των Θρησκευτικών στα σχολεία ή στο Υπουργείο, ως απαράδεκταΕπιστρέψτε τα βιβλία των Θρησκευτικών στα σχολεία ή στο Υπουργείο, ως απαράδεκτα. 

Ο Μητροπολίτης και Ποιµενάρχης σας 
† Ο Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγµένης και Βάρης 

Π Α Υ Λ Ο Σ ο Α΄ 
 

11.11.11.11.     IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤIEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤIEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤIEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣΣΣΣ    

Και ο Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ιερεµίας ζητάει από τους γονείς να επιστρέψουν πίσω στο 
Υπουργείο Παιδείας τα νέα βιβλία-Φακέλους των Θρησκευτικών! 11 Νοε 2017 
ΓΙΑ ΤΓΙΑ ΤΓΙΑ ΤΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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1. ∆ύσκολα τά σηµερινά µας χρόνια, ἀδελφοί χριστιανοί! Εἶναι χρόνια Ἀποκαλύψεως. Σέ κάθε 
βέβαια ἐποχή ζοῦν οἱ ἄνθρωποι τά ὅσα γράφει ἡ Ἀποκάλυψη, ἀλλά στήν σηµερινή µας ἐποχή 
ζοῦµε τά γεγονότα της ἀκόµη περισσότερο. Πολύ ἁµαρτία καί πολύ ἀσέβεια στόν κόσµο. Τό 
χειρότερο ὅµως στήν ἐποχή µας εἶναι ὅτι ἡ ἁµαρτία ἔγινε νόµος καί κυβερνᾶ. Γι᾽ αὐτό εἶπα ὅτι 
ζοῦµε περισσότερο τό βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης, γιατί βλέπουµε στά πράγµατα αὐτά πού γράφει 
τό ἱερό βιβλίο: Τό ἑπτακέφαλο θηρίο µέ τά δέκα κέρατά του ἔλαβε ἐξουσία καί κυβερνᾶ!... 
2. Γιά νά ἀφήσω τά ἄλλα ἔρχοµαι στά Σχολεῖα µας. Παλαιότερα ἔλεγε ἡ γιαγιά στό ἐγγονάκι της: 
«Ἄντε, παιδί µου, στό Σχολειό νά µάθεις γράµµατα, γιά νά µοῦ ᾽ξηγᾶς τό Εὐαγγέλιο»! Τώρα 
ὅµως, στά σηµερινά µας χρόνια, δέν διδάσκουν τό Εὐαγγέλιο στά Σχολεῖα µας, γιατί ἄλλο εἶναι 
τό θρησκευτικό µάθηµα. Εἶναι µάθηµα πολυ-θρησκευτικό. Τί σηµαίνει αὐτό; Ἀκοῦστε: Μία 
εἶναι, χριστιανοί µου, ἡ ἀληθινή πίστη, ἡ πίστη τῶν ὀρθοδόξων. Ὁ ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός 
ἔλεγε: «Ὅλες οἱ πίστεις εἶναι ψεύτικες· µόνη ἡ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν εἶναι καλή καί 
ἁγία, τό νά πιστεύωµεν καί νά βαπτιζώµεθα εἰς τό ὄνοµα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου 
Πνεύµατος. Νά εὐφραίνεσθε ὅπου εἶσθε ὀρθόδοξοι χριστιανοί, καί νά κλαίετε διά τούς ἀσεβεῖς 
καί αἱρετικούς, ὅπου περιπατοῦν εἰς τό σκότος»! Τά παιδιά µας, λοιπόν, µέχρι τώρα πήγαιναν 
στό Σχολεῖο καί µάθαιναν µέ τό θρησκευτικό τους µάθηµα τήν ὀρθόδοξη πίστη, γιατί αὐτή εἶναι 
ἡ µόνη ἀληθινή καί αὐτή πιστεύουµε ἐµεῖς ἐδῶ στήν Ἑλλάδα µας, πού εἶναι ὀρθόδοξο ἔθνος.  
Τώρα ὅµως τό θρησκευτικό µάθηµα, µέ τήν ἀπόφαση τῶν κυβερνώντων, τό ἔκαναν πολυ-
θρησκευτικό. Μέ τό µάθηµα αὐτό τό παιδί τώρα θά µαθαίνει ὅλα τά θρησκεύµατα, καί τά 
ψεύτικα, καί ἄς ἐκλέξει µόνο του τί θά πιστεύσει γιά ἀληθινό. Μπράβο τους! «Τό µυαλό τους καί 
µιά λίρα», ἔτσι λένε στήν πατρίδα µου! Καί πολύ τούς πάει µία λίρα, γιατί εἶναι ἀκριβή! Ἄν εἶναι 
δυνατόν, τό ἀκατήχητο ἀκόµη παιδάκι τοῦ ∆ηµοτικοῦ, ἤ ὁ ἔφηβος τοῦ Γυµνασίου καί Λυκείου, 
νά κάνει µόνος του ἐπιλογή τῆς πίστης του. Ἄν ἔχει τήν δύναµη ὁ µικρός µαθητής νά κρίνει 
µεταξύ τῶν διαφόρων θρησκευµάτων, τά ὁποῖα µάλιστα στά νέα θρησκευτικά βιβλία 
προσφέρονται καί παρουσιάζονται ὡς ἰσότιµα καί ἰσόκυρα, χωρίς νά τονίζεται ἡ ἀνωτερότητα 
τῆς ὀρθόδοξης πίστης. Τό µόνο πού θά καταλάβει ὁ σηµερινός µαθητής ἀπό τό θρησκευτικό του 
βοήθηµα εἶναι ὅτι ὅλα τά θρησκεύµατα εἶναι καλά καί πρέπει νά τά σεβόµαστε καί νά µήν τά 
κατηγοροῦµε. Ὅλους νά τούς δεχόµαστε, γιατί ὅλοι τους πιστεύουν σέ κάποιο θεό. Αὐτό 
ἀκριβῶς, χριστιανοί µου, αὐτό εἶναι ὁ Οἰκουµενισµός. Εἶναι ἕνα κατασκεύασµα, σατανικό 
κατασκεύασµα, πού δέχεται ὅλα τά θρησκεύµατα, ὅλες τίς πίστεις µέ θρησκευτικό ἀνακάτωµα, 
καί µέ τέχνη µάλιστα κατασκευασµένο, γιά νά εἶναι εὔγευστο στούς ἀνθρώπους.  
Εἴδατε, χριστιανοί µου, ὁ τρισκατάρατος, πῶς τά κατάφερε νά κάνει τήν ἀρχή τοῦ 
Οἰκουµενισµοῦ ἀπό τά ∆ηµοτικά Σχολεῖα; Εἴδατε; Τόν καταραµένο καί τρισκαραµένο!... 
3. Ἐµεῖς, ὦ ἀδελφοί χριστιανοί, θά εἴµαστε µαθητές καί µαθήτριες τοῦ Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ 
Αἰτωλοῦ πού µᾶς λέγει, ὅπως σᾶς εἶπα: «Ὅλες αἱ πίστεις εἶναι ψεύτικες· µόνη ἡ πίστη τῶν 
Ὀρθοδόξων χριστιανῶν εἶναι καλή καί ἁγία»! Καί τό ἄλλο πάλι πού µᾶς εἶπε ὁ ἅγιος: «Νά 
εὐφραινόµαστε ὅπου εἴµαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί καί νά κλαίουµε διά τούς ἀσεβεῖς καί 
αἱρετικούς, ὅπου περιπατοῦν εἰς τό σκότος»! Καί αἱρετικοί βέβαια εἶναι καί οἱ παπικοί µέ τίς 
τόσες καί τόσες αἱρέσεις τους... 
Τί θά κάνουµε µέ τά νέα θρησκευτικά βιβλία; Τί θά κάνουµε µέ τά νέα θρησκευτικά βιβλία; Τί θά κάνουµε µέ τά νέα θρησκευτικά βιβλία; Τί θά κάνουµε µέ τά νέα θρησκευτικά βιβλία; ἘἘἘἘµεµεµεµεῖῖῖῖς ς ς ς ἐἐἐἐδδδδῶ, ῶ, ῶ, ῶ, σάν Μητρόπολη Γόρτυνος καί σάν Μητρόπολη Γόρτυνος καί σάν Μητρόπολη Γόρτυνος καί σάν Μητρόπολη Γόρτυνος καί 
Μεγαλοπόλεως, κλΜεγαλοπόλεως, κλΜεγαλοπόλεως, κλΜεγαλοπόλεως, κλῆῆῆῆρος καί λαός, ταχθήκαµε θεωρητικά ρος καί λαός, ταχθήκαµε θεωρητικά ρος καί λαός, ταχθήκαµε θεωρητικά ρος καί λαός, ταχθήκαµε θεωρητικά ἀἀἀἀπό τήν πό τήν πό τήν πό τήν ἀἀἀἀρχή ρχή ρχή ρχή ἐἐἐἐνάντια πρός τά βινάντια πρός τά βινάντια πρός τά βινάντια πρός τά βιβλία βλία βλία βλία 
ααααὐὐὐὐτά. Καί τά. Καί τά. Καί τά. Καί ἀἀἀἀρκεστήκαµε στήν πολεµική τους µέ ρκεστήκαµε στήν πολεµική τους µέ ρκεστήκαµε στήν πολεµική τους µέ ρκεστήκαµε στήν πολεµική τους µέ ὁὁὁὁµιλίες, µέ φυλλάδια καί µέ κατµιλίες, µέ φυλλάδια καί µέ κατµιλίες, µέ φυλλάδια καί µέ κατµιλίες, µέ φυλλάδια καί µέ κατ᾽ ἰ᾽ ἰ᾽ ἰ᾽ ἰδίαν δίαν δίαν δίαν 
συζητήσεις. Εσυζητήσεις. Εσυζητήσεις. Εσυζητήσεις. Εἶἶἶἶδα δα δα δα ὅὅὅὅµως µως µως µως ἀἀἀἀπό τά διαδίκτυα πό τά διαδίκτυα πό τά διαδίκτυα πό τά διαδίκτυα ὅὅὅὅτι σέ τι σέ τι σέ τι σέ ἄἄἄἄλλες Μητροπόλεις ολλες Μητροπόλεις ολλες Μητροπόλεις ολλες Μητροπόλεις οἱ ἱ ἱ ἱ χριστιανοί, µέ τήν εχριστιανοί, µέ τήν εχριστιανοί, µέ τήν εχριστιανοί, µέ τήν εὐὐὐὐλογία λογία λογία λογία 
µάλιστα καί µάλιστα καί µάλιστα καί µάλιστα καί ἔἔἔἔµνευση τµνευση τµνευση τµνευση τῶῶῶῶν ν ν ν ἈἈἈἈρχιερέων Ποιµένων τους, ρχιερέων Ποιµένων τους, ρχιερέων Ποιµένων τους, ρχιερέων Ποιµένων τους, ἀἀἀἀντέδρασαν δυναµικά µέ συντέδρασαν δυναµικά µέ συντέδρασαν δυναµικά µέ συντέδρασαν δυναµικά µέ συγκεντρώσεις, γκεντρώσεις, γκεντρώσεις, γκεντρώσεις, 
µέ διαδηλώσεις στούς δρόµους καί πορεµέ διαδηλώσεις στούς δρόµους καί πορεµέ διαδηλώσεις στούς δρόµους καί πορεµέ διαδηλώσεις στούς δρόµους καί πορεῖῖῖῖες πρός τό ες πρός τό ες πρός τό ες πρός τό ὙὙὙὙπουργεπουργεπουργεπουργεῖῖῖῖο Παιδείας ο Παιδείας ο Παιδείας ο Παιδείας ἀἀἀἀκόµη. Πόσο χάρηκα κόµη. Πόσο χάρηκα κόµη. Πόσο χάρηκα κόµη. Πόσο χάρηκα 
καί πόσο ζήλεψα τίς καί πόσο ζήλεψα τίς καί πόσο ζήλεψα τίς καί πόσο ζήλεψα τίς ἐἐἐἐκδηλώσεις ακδηλώσεις ακδηλώσεις ακδηλώσεις αὐὐὐὐτές ττές ττές ττές τῶῶῶῶν ν ν ν ἄἄἄἄλλων λλων λλων λλων ἀἀἀἀδελφδελφδελφδελφῶῶῶῶν µας χριστιανν µας χριστιανν µας χριστιανν µας χριστιανῶῶῶῶν, µέ τούς ν, µέ τούς ν, µέ τούς ν, µέ τούς ἱἱἱἱερεερεερεερεῖῖῖῖς τους ς τους ς τους ς τους 
µαζί. Λυπήθηκα δέ, γιατί δέν µαζί. Λυπήθηκα δέ, γιατί δέν µαζί. Λυπήθηκα δέ, γιατί δέν µαζί. Λυπήθηκα δέ, γιατί δέν ἐἐἐἐγνώριζα γνώριζα γνώριζα γνώριζα ἐἐἐἐκ τκ τκ τκ τῶῶῶῶν προτέρων τίς διαδηλών προτέρων τίς διαδηλών προτέρων τίς διαδηλών προτέρων τίς διαδηλώσεις τους, γιά νά σεις τους, γιά νά σεις τους, γιά νά σεις τους, γιά νά ἤἤἤἤµουν καί µουν καί µουν καί µουν καί 
ἐἐἐἐγώ γώ γώ γώ ––––    ὁὁὁὁπωσδήποτε θά πωσδήποτε θά πωσδήποτε θά πωσδήποτε θά ἤἤἤἤµουν µουν µουν µουν ––––    ὡὡὡὡς ς ς ς ἁἁἁἁπλός πλός πλός πλός ἱἱἱἱερωµένος στήν κατά φάραγγα Αερωµένος στήν κατά φάραγγα Αερωµένος στήν κατά φάραγγα Αερωµένος στήν κατά φάραγγα Αἰἰἰἰλών λών λών λών ἱἱἱἱερή τους πορεία ερή τους πορεία ερή τους πορεία ερή τους πορεία 
πρός τό πρός τό πρός τό πρός τό ὙὙὙὙπουργεπουργεπουργεπουργεῖῖῖῖο!ο!ο!ο! 
Ὡς ἐπίσκοπος τοῦ εὐλογηµένου αὐτοῦ τόπου, συµβουλεύω τούς γονείς, κατά µίµηση καί ἄλλων 
καλῶν Ποιµένων, τήν ἐπιστροφή πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας (διά τῶν Σχολείων) τῶν βιβλίων 
τοῦ θρησκευτικοῦ µαθήµατος στούς συντάξαντας αὐτό ὡς ἀπαράδεκτα! 
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4. Ἀλλά γιατί λέµε ὅλο γιά τό Σχολεῖο; Περισσότερο ἀπό τό Σχολεῖο ἐγώ πιστεύω στήν 
Οἰκογένεια. Σεῖς, λοιπόν, οἱ χριστιανοί γονεῖς καί ἅγιες γιαγιές, σεῖς θά ἀναλάβετε νά διδάξετε 
τήν πίστη µας στά παιδιά σας καί τά ἐγγόνια σας. Καί σεῖς, µέ τήν πίστη πού ἔχετε καί τήν ἀγάπη 
πρός τά παιδιά σας, θά τά πεῖτε πολύ καλύτερα ἀπο κάθε ὑπουργό καί κάθε δάσκαλο. Γιατί σεῖς 
θά µιλήσετε στά παιδιά σας καί γιά καντήλι καί γιά νηστεία καί θά τά πάρετε ἀπό τό χέρι γιά νά 
πᾶτε τήν Κυριακή στήν Ἐκκλησία.  
Καί πάνω ἀπό τήν κάθε οἰκογένεια, ὦ χριστιανοί µου, εἶναι ἡ µεγάλη οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ 
Θεοῦ, πού λέγεται Ἐκκλησία. Ἡ Ἐκκλησία κατά πρῶτο λόγο εἶναι ὑπεύθυνη γιά τήν Κατήχηση 
τῶν παιδιῶν της, ὄχι µόνο τῶν µικρῶν µαθητῶν, ἀλλά καί τῶν µεγάλων. Ἡ τοπική µας 
Ἐκκλησία ἔχει τά Κατηχητικά ὅλων τῶν ἡλικιῶν γιά τά παιδιά καί τά κηρύγµατα γιά σᾶς τούς 
µεγάλους. Παρακαλῶ νά προτρέπετε τά παιδιά γιά τήν φοίτησή τους στά Κατηχητικά καί σεῖς οἱ 
µεγάλοι νά ἔρχεσθε στήν Ἐπισκοπή στίς ὁµιλίες πού θά µᾶς κάνουν καί ξένοι προσκεκληµένοι 
ὁµιλητές µας. 
5. Πρίν ἀπό λίγες ἡµέρες, ἀδελφοί, ἐκοιµήθη ὁ Μητροπολίτης Μάνης µακαριστός πλέον 
Χρυσόστοµος. Ἀπέθανε τόν καλύτερο θάνατο, πού τόν ζηλεύουµε ὅλοι. Πέθανε λειτουργώντας, 
τήν ὥρα µάλιστα τοῦ Καθαγιασµοῦ τῶν Τιµίων ∆ώρων! Πραγµατικά ζηλεύω τόν θάνατο αὐτό. 
Πρίν λοιπόν ἀπό τήν ὥρα αὐτή, τήν στιγµή πού θά λεγόταν στήν Θεία Λειτουργία τό «Πιστεύω», 
ἐβγῆκε ὁ µακαριστός Ἱεράρχης ἔξω τοῦ Βήµατος καί εἶπε λίγα λόγια (µπορεῖτε νά τά ἀκούσετε 
ἀπό τό διαδίκτυο). Τά λόγια Του αὐτά εἶναι ἡ διαθήκη Του, τήν ὀποία ἄφησε στό Ποίµνιό Του, 
ἀλλά καί σέ ᾽µᾶς τούς Ἀρχιερεῖς καί ὅλους τούς κληρικούς καί χριστιανούς. Εἶπε γενικά τά ἑξῆς: 
Στά χρόνιαΣτά χρόνιαΣτά χρόνιαΣτά χρόνια µας θέλουν νά  µας θέλουν νά  µας θέλουν νά  µας θέλουν νά ἀἀἀἀλλοιώσουν τήν πίστη µας καί νά κάνουν λλοιώσουν τήν πίστη µας καί νά κάνουν λλοιώσουν τήν πίστη µας καί νά κάνουν λλοιώσουν τήν πίστη µας καί νά κάνουν ἕἕἕἕνα µεικτό κατασκεύασµα να µεικτό κατασκεύασµα να µεικτό κατασκεύασµα να µεικτό κατασκεύασµα 
ἀἀἀἀπό πό πό πό ὅὅὅὅλα τά θρησκεύµατα καί λα τά θρησκεύµατα καί λα τά θρησκεύµατα καί λα τά θρησκεύµατα καί ἔἔἔἔτσι νά χαθετσι νά χαθετσι νά χαθετσι νά χαθεῖ ἡ ὀῖ ἡ ὀῖ ἡ ὀῖ ἡ ὀρθόδοξη πίστη µας. Γιρθόδοξη πίστη µας. Γιρθόδοξη πίστη µας. Γιρθόδοξη πίστη µας. Γι᾽ ᾽ ᾽ ᾽ ααααὐὐὐὐτό τό τό τό ἐἐἐἐµεµεµεµεῖῖῖῖς τώρα ς τώρα ς τώρα ς τώρα –––– ε ε ε εἶἶἶἶπε πε πε πε ὁ ὁ ὁ ὁ 
ἅἅἅἅγιος γιος γιος γιος ἹἹἹἹεράρχης εράρχης εράρχης εράρχης –––– θά πο θά πο θά πο θά ποῦῦῦῦµε µε µε µε ὅὅὅὅλοι µαζί τό «Πιστεύω» µας, λοι µαζί τό «Πιστεύω» µας, λοι µαζί τό «Πιστεύω» µας, λοι µαζί τό «Πιστεύω» µας, ὡὡὡὡς µία ς µία ς µία ς µία ὁὁὁὁµολογία µολογία µολογία µολογία ὅὅὅὅτι κρατοτι κρατοτι κρατοτι κρατοῦῦῦῦµε τήνµε τήνµε τήνµε τήν    
πίστη µας πίστη µας πίστη µας πίστη µας ὅὅὅὅπως µπως µπως µπως µᾶᾶᾶᾶς τήν παρέδωσαν ος τήν παρέδωσαν ος τήν παρέδωσαν ος τήν παρέδωσαν οἱ ἅἱ ἅἱ ἅἱ ἅγιοι Πατέρες µας, χωρίς νά τήν γιοι Πατέρες µας, χωρίς νά τήν γιοι Πατέρες µας, χωρίς νά τήν γιοι Πατέρες µας, χωρίς νά τήν ἀἀἀἀλλοιώσουµε.λλοιώσουµε.λλοιώσουµε.λλοιώσουµε. Καί 
ἄρχισε, λοιπόν, ὅλο τό Ἐκκλησίασµα νά λέει µαζί µέ τόν ∆εσπότη του τό «Πιστεύω». Ἐκεῖνο δέ 
πού µοῦ ἔκανε µεγάλη ἐντύπωση εἶναι ὅτι ἀπήγγειλαν τό «Πιστεύω» ἀπέξω καί δυνατά καί τά 
µικρά παιδιά καί οἱ µεγάλοι καί οἱ ἐπίσηµοι, γιατί ἦταν πανήγυρη ἡ ἡµέρα. Τό φαινόµενο αὐτό, 
ξαναλέγω, µέ ἐνθουσίασε, µέ συνεκίνησε, ἀλλά καί µέ πόνεσε. Γιατί σέ µᾶς ἐδῶ δέν νοµίζω ὅτι 
τά παιδιά µας, ἀλλά καί οἱ µεγάλοι καί οἱ ἄρχοντές µας, ξέρουν νά λέγουν τό «Πιστεύω». ... 
Ἀλλά µή φοβᾶστε, χριστιανοί µου. ∆έν θά πεθάνετε ἔτσι αἰφνίδια. Θά ζήσετε πολλά-πολλά 
χρόνια γιά νά παντρέψετε τά παιδιά σας καί τά ἐγγόνια σας καί µετά θά εἴµαστε ὅλοι µαζί αἰώνια 
χρόνια στήν Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ τήν ἐπουράνια. Ἀλλά τό «πιστεύω» νά τό µάθετε ὅλοι ἀπέξω, 
µικροί καί µεγάλοι, ὅπως στήν Μάνη, καί νά τό λέτε κάθε βράδυ πρίν ἀπό τόν ὕπνο σας. 

Μέ πολλές εὐχές, 
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεµίας 

    

12.12.12.12.                 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΘΗΒΩΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΘΗΒΩΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΘΗΒΩΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣ    

Ψήφισµα των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και ΛεβαδείαςΨήφισµα των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και ΛεβαδείαςΨήφισµα των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και ΛεβαδείαςΨήφισµα των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας    
12  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017   

Εµείς οι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας που συγκεντρωθήκαµε σήµερα, 
ηµέρα Τρίτη 31η Οκτωβρίου του 2017 υπό την αιγίδα του Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου µας κ. 
Γεωργίου στο Κέντρο Επιµορφώσεως και Επικοινωνίας (Συνεδριακό Κέντρο) της Μητροπόλεώς 
µας στην Ευαγγελίστρια Αλιάρτου για την προγραµµατισµένη ετήσια Γενική Ιερατική Σύναξή 
µας, που έχει σκοπό τον προβληµατισµό πάνω σε επίκαιρα ποιµαντικά, πνευµατικά και 
κοινωνικά ζητήµατα, τον καλύτερο συντονισµό της διακονίας µας, την καθοδήγησή µας από τον 
Επίσκοπο, την µεταξύ µας επικοινωνία και τη λήψη συλλογικών αποφάσεων.  
Εκφράζουµε την ανησυχία και αγωνία µας για τη δυσµενή κατάσταση που επικρατεί εδώ και µια 
δεκαετία περίπου στην πατρίδα µας σε πολλούς τοµείς της δηµόσιας ζωής.  
∆ιαβλέπουµε ότι η πνευµατική ατµόσφαιρα της εκκοσµίκευσης γενικεύεται και βαθαίνει 
καθηµερινά και καταγγέλλουµε την επιχειρούµενη συστηµατική προσπάθεια να εξοβελισθεί από 
τη δηµόσια ζωή κάθε έννοια ιερού και οσίου, να περιθωριοποιηθεί η ελληνορθόδοξη παράδοση 
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και να αποδυναµωθεί ο θεσµός της Εκκλησίας, στο όνοµα µάλιστα της πολυπολιτισµικότητας 
και δήθεν της ισότητας των θρησκειών.  
Χαρακτηριστικό σύµπτωµα αυτής της περιρρέουσας πνευµατικής ατµόσφαιρας είναι το όλο Χαρακτηριστικό σύµπτωµα αυτής της περιρρέουσας πνευµατικής ατµόσφαιρας είναι το όλο Χαρακτηριστικό σύµπτωµα αυτής της περιρρέουσας πνευµατικής ατµόσφαιρας είναι το όλο Χαρακτηριστικό σύµπτωµα αυτής της περιρρέουσας πνευµατικής ατµόσφαιρας είναι το όλο 
ζήτηµα που έχει τεθεί για το περιεχόµενο και το χαρακτήρα του µαθήµατος των θρησκευτικών ζήτηµα που έχει τεθεί για το περιεχόµενο και το χαρακτήρα του µαθήµατος των θρησκευτικών ζήτηµα που έχει τεθεί για το περιεχόµενο και το χαρακτήρα του µαθήµατος των θρησκευτικών ζήτηµα που έχει τεθεί για το περιεχόµενο και το χαρακτήρα του µαθήµατος των θρησκευτικών 
σε όλες τις βαθµίδες της κρατικής εκπαίδευσης. σε όλες τις βαθµίδες της κρατικής εκπαίδευσης. σε όλες τις βαθµίδες της κρατικής εκπαίδευσης. σε όλες τις βαθµίδες της κρατικής εκπαίδευσης.     
Καταγγέλλουµε ως επιΚαταγγέλλουµε ως επιΚαταγγέλλουµε ως επιΚαταγγέλλουµε ως επιζήµιας για το µέλλον της πατρίδας µας την επιχειρούµενη αλλοίωση και ζήµιας για το µέλλον της πατρίδας µας την επιχειρούµενη αλλοίωση και ζήµιας για το µέλλον της πατρίδας µας την επιχειρούµενη αλλοίωση και ζήµιας για το µέλλον της πατρίδας µας την επιχειρούµενη αλλοίωση και 
υποβάθµιση του παραδοσιακού µαθήµατος των θρησκευτικών σε δήθεν πλουραλιστικό µάθηµα υποβάθµιση του παραδοσιακού µαθήµατος των θρησκευτικών σε δήθεν πλουραλιστικό µάθηµα υποβάθµιση του παραδοσιακού µαθήµατος των θρησκευτικών σε δήθεν πλουραλιστικό µάθηµα υποβάθµιση του παραδοσιακού µαθήµατος των θρησκευτικών σε δήθεν πλουραλιστικό µάθηµα 
θρησκειολογικού χαρακτήρα. θρησκειολογικού χαρακτήρα. θρησκειολογικού χαρακτήρα. θρησκειολογικού χαρακτήρα.     
Φοβούµαστε ότι η ηλικιακή ανωριµότητα και η γνωστική ικανότητα νεαρών παιδΦοβούµαστε ότι η ηλικιακή ανωριµότητα και η γνωστική ικανότητα νεαρών παιδΦοβούµαστε ότι η ηλικιακή ανωριµότητα και η γνωστική ικανότητα νεαρών παιδΦοβούµαστε ότι η ηλικιακή ανωριµότητα και η γνωστική ικανότητα νεαρών παιδιών δεν επαρκεί ιών δεν επαρκεί ιών δεν επαρκεί ιών δεν επαρκεί 
για τα δεδοµένα ενός τέτοιου ασαφούς χαρακτήρα και θολού περιεχοµένου µαθήµατος. για τα δεδοµένα ενός τέτοιου ασαφούς χαρακτήρα και θολού περιεχοµένου µαθήµατος. για τα δεδοµένα ενός τέτοιου ασαφούς χαρακτήρα και θολού περιεχοµένου µαθήµατος. για τα δεδοµένα ενός τέτοιου ασαφούς χαρακτήρα και θολού περιεχοµένου µαθήµατος.     
Η αντικατάσταση των βιβλίων µε την παραδοσιακή µορφή από τους λεγόµενους «θεµατικούς Η αντικατάσταση των βιβλίων µε την παραδοσιακή µορφή από τους λεγόµενους «θεµατικούς Η αντικατάσταση των βιβλίων µε την παραδοσιακή µορφή από τους λεγόµενους «θεµατικούς Η αντικατάσταση των βιβλίων µε την παραδοσιακή µορφή από τους λεγόµενους «θεµατικούς 
φακέλους» επιτείνει τη σύγχυση. Σαν υπεύθυνοι ποιµένες γινόµαστε αποδέκτεφακέλους» επιτείνει τη σύγχυση. Σαν υπεύθυνοι ποιµένες γινόµαστε αποδέκτεφακέλους» επιτείνει τη σύγχυση. Σαν υπεύθυνοι ποιµένες γινόµαστε αποδέκτεφακέλους» επιτείνει τη σύγχυση. Σαν υπεύθυνοι ποιµένες γινόµαστε αποδέκτες της ανησυχίας ς της ανησυχίας ς της ανησυχίας ς της ανησυχίας 
και του προβληµατισµού πολλών γονέων και κηδεµόνων µαθητών, οι οποίοι επιθυµούν να και του προβληµατισµού πολλών γονέων και κηδεµόνων µαθητών, οι οποίοι επιθυµούν να και του προβληµατισµού πολλών γονέων και κηδεµόνων µαθητών, οι οποίοι επιθυµούν να και του προβληµατισµού πολλών γονέων και κηδεµόνων µαθητών, οι οποίοι επιθυµούν να 
παραµείνουν τα θρησκευτικά στην Πρωτοβάθµια και παραµείνουν τα θρησκευτικά στην Πρωτοβάθµια και παραµείνουν τα θρησκευτικά στην Πρωτοβάθµια και παραµείνουν τα θρησκευτικά στην Πρωτοβάθµια και ∆∆∆∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, µάθηµα που ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, µάθηµα που ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, µάθηµα που ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, µάθηµα που 
καλλιεργεί και ενισχύει την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση. καλλιεργεί και ενισχύει την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση. καλλιεργεί και ενισχύει την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση. καλλιεργεί και ενισχύει την Ορθόδοξη Χριστιανική συνείδηση.     
Σ’ αυτό το Σ’ αυτό το Σ’ αυτό το Σ’ αυτό το πλαίσιο πολλοί γονείς επέστρεψαν ως απαράδεκτους τους αντιπαιδαγωγικούς αυτούς πλαίσιο πολλοί γονείς επέστρεψαν ως απαράδεκτους τους αντιπαιδαγωγικούς αυτούς πλαίσιο πολλοί γονείς επέστρεψαν ως απαράδεκτους τους αντιπαιδαγωγικούς αυτούς πλαίσιο πολλοί γονείς επέστρεψαν ως απαράδεκτους τους αντιπαιδαγωγικούς αυτούς 
φακέλους που ίσως εξυπηρετούν σκοπιµότητες. φακέλους που ίσως εξυπηρετούν σκοπιµότητες. φακέλους που ίσως εξυπηρετούν σκοπιµότητες. φακέλους που ίσως εξυπηρετούν σκοπιµότητες.     
∆∆∆∆ηλώνουµε την υποστήριξη και αλληλεγγύη µας στους γονείς αυτούς, οι οποίοι άλλωστε ηλώνουµε την υποστήριξη και αλληλεγγύη µας στους γονείς αυτούς, οι οποίοι άλλωστε ηλώνουµε την υποστήριξη και αλληλεγγύη µας στους γονείς αυτούς, οι οποίοι άλλωστε ηλώνουµε την υποστήριξη και αλληλεγγύη µας στους γονείς αυτούς, οι οποίοι άλλωστε 
αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικοαποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικοαποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικοαποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και επιθυµούν να ύ λαού και επιθυµούν να ύ λαού και επιθυµούν να ύ λαού και επιθυµούν να 
διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά τους µε βάση τις αρχές και αξίες της Ορθοδοξίας µας, που διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά τους µε βάση τις αρχές και αξίες της Ορθοδοξίας µας, που διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά τους µε βάση τις αρχές και αξίες της Ορθοδοξίας µας, που διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά τους µε βάση τις αρχές και αξίες της Ορθοδοξίας µας, που 
αποτελούν τα ασφαλή θεµέλια ελευθέρων πολιτών και ολοκληρωµένων πνευµατικών αποτελούν τα ασφαλή θεµέλια ελευθέρων πολιτών και ολοκληρωµένων πνευµατικών αποτελούν τα ασφαλή θεµέλια ελευθέρων πολιτών και ολοκληρωµένων πνευµατικών αποτελούν τα ασφαλή θεµέλια ελευθέρων πολιτών και ολοκληρωµένων πνευµατικών 
προσωπικοτήτων. προσωπικοτήτων. προσωπικοτήτων. προσωπικοτήτων.     
Συµπαραστεκόµαστε επίσης ανεπιφύλακτα σε όλους τους εκΣυµπαραστεκόµαστε επίσης ανεπιφύλακτα σε όλους τους εκΣυµπαραστεκόµαστε επίσης ανεπιφύλακτα σε όλους τους εκΣυµπαραστεκόµαστε επίσης ανεπιφύλακτα σε όλους τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, οι οποίοι παιδευτικούς λειτουργούς, οι οποίοι παιδευτικούς λειτουργούς, οι οποίοι παιδευτικούς λειτουργούς, οι οποίοι 
µε ψυχή και επίγνωση αγωνίζονται στα σχολεία για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών µας µε ψυχή και επίγνωση αγωνίζονται στα σχολεία για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών µας µε ψυχή και επίγνωση αγωνίζονται στα σχολεία για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών µας µε ψυχή και επίγνωση αγωνίζονται στα σχολεία για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών µας 
σύµφωνα µε τις επιταγές της παιδαγωγικής επιστήµης, αλλά και του Ελληνικού Συντάγµατος σύµφωνα µε τις επιταγές της παιδαγωγικής επιστήµης, αλλά και του Ελληνικού Συντάγµατος σύµφωνα µε τις επιταγές της παιδαγωγικής επιστήµης, αλλά και του Ελληνικού Συντάγµατος σύµφωνα µε τις επιταγές της παιδαγωγικής επιστήµης, αλλά και του Ελληνικού Συντάγµατος 
που ορίζει (άρθρο 16 παράγραφος ζ) ότι το κρπου ορίζει (άρθρο 16 παράγραφος ζ) ότι το κρπου ορίζει (άρθρο 16 παράγραφος ζ) ότι το κρπου ορίζει (άρθρο 16 παράγραφος ζ) ότι το κράτος αποσκοπεί µε την παρεχόµενη αγωγή στην άτος αποσκοπεί µε την παρεχόµενη αγωγή στην άτος αποσκοπεί µε την παρεχόµενη αγωγή στην άτος αποσκοπεί µε την παρεχόµενη αγωγή στην 
ανάπτυξη όχι µόνο της εθνικής αλλά και της θρησκευτικής (δηλ. Ορθοδόξου) συνειδήσεως. ανάπτυξη όχι µόνο της εθνικής αλλά και της θρησκευτικής (δηλ. Ορθοδόξου) συνειδήσεως. ανάπτυξη όχι µόνο της εθνικής αλλά και της θρησκευτικής (δηλ. Ορθοδόξου) συνειδήσεως. ανάπτυξη όχι µόνο της εθνικής αλλά και της θρησκευτικής (δηλ. Ορθοδόξου) συνειδήσεως.     
Η δίκαιη απαίτησή µας από την πολιτεία να ανταποκριθεί σωστά στις υποχρεώσεις της για τη 
θρησκευτική αγωγή στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης, διόλου δεν µας απαλλάσσει από το 
δικό µας αυτονόητο χρέος για την ορθόδοξη κατήχηση των νέων και γενικά τον 
επανευαγγελισµό του λαού µας στις αλήθειες της πίστεως. ... ... ... 
Σαν ποιµένες, υπεύθυνοι διάκονοι του Λόγου, θεωρούµε την Ελληνορθόδοξη παιδεία και την 
οικογένεια ως ύψιστες αξίες και θεµελιώδη «ριζώµατα» του Γένους µας. ∆ηλώνουµε την 
αµέριστη εµπιστοσύνη µας στη νόµιµη και κανονική πνευµατική µας Αρχή, την Ιερά Σύνοδο της 
Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου και προσευχόµαστε στον Αρχηγό της Πίστεώς µας, 
τον Κύριο ηµών Ιησού Χριστό, δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων 
να δίδει φωτισµό και δύναµη σε όλους, ώστε να διαφυλάξουµε τα ιερά και τα όσια του ευσεβούς 
Γένους µας.  
 

13.13.13.13. ΙΙΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΠΑΤΡΩΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΠΑΤΡΩΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΠΑΤΡΩΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΠΑΤΡΩΝΝΝΝ    

Και η Μητρόπολη Πατρών υπέρ της επιστροφής των Φακέλων Μαθήµατος των Θρησκευτικών Και η Μητρόπολη Πατρών υπέρ της επιστροφής των Φακέλων Μαθήµατος των Θρησκευτικών Και η Μητρόπολη Πατρών υπέρ της επιστροφής των Φακέλων Μαθήµατος των Θρησκευτικών Και η Μητρόπολη Πατρών υπέρ της επιστροφής των Φακέλων Μαθήµατος των Θρησκευτικών 
στο Υπουργείο στο Υπουργείο στο Υπουργείο στο Υπουργείο     
Στό πλαίσιο τῶν Πρωτοκλητείων 2017, πραγµατοποιήθηκε Γενική Ἱερατική Σύναξη τῶν 
Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, στόν παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου 
Ἀνδρέου Πατρῶν. 
Τό πρωί τῆς Τρίτης, 14.11.2017, ... ἀκολούθησαν οἱ ἐργασίες τῆς Συνάξεως, στὸν Παλαιὸ Ἱερὸ 
Ναὸ µὲ ὁµιλητὴ τὸν προσκληθέντα ὑπὸ τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. 
Χρυσοστόµου, Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη ∆ιδυµοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. 
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∆αµασκηνὸ ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέµα: «Μύθοι καὶ πραγµατικότητες ἐπὶ τοῦ θέµατος τῆς 
σχέσεως Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, ἐν ὂψει τῆς Συνταγµατικῆς Ἀναθεωρήσεως». 
Μετὰ τὴν ἐµπεριστατωµένη εἰσήγηση τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου ∆ιδυµοτείχου κ. 
∆αµασκηνοῦ, ἀκολούθησε συζήτηση καὶ ἀπαντήθηκαν ἐρωτήσεις, οἱ ὁποῖες ἐτέθησαν ὑπὸ τῶν 
εὐλαβεστάτων Ἱερέων. 
Ἐπίσης ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστοµος, εὐχαρίστησε τόν 
φιλοξενούµενο Ἱεράρχη γιὰ τὴν ἄρτια, κατὰ πάντα, ὁµιλία του καί ἀνεφέρθη σὲ τρέχοντα 
διοικητικὰ θέµατα ἀφορῶντα στόν ἱερό Κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν. 
ἈἈἈἈπό τήν πό τήν πό τήν πό τήν ἹἹἹἹερατική Σύναξη τερατική Σύναξη τερατική Σύναξη τερατική Σύναξη τῆῆῆῆς ς ς ς ἹἹἹἹερερερερᾶᾶᾶᾶς Μητροπόλεως Πατρς Μητροπόλεως Πατρς Μητροπόλεως Πατρς Μητροπόλεως Πατρῶῶῶῶν ν ν ν ἐἐἐἐξεδόθη τό ξεδόθη τό ξεδόθη τό ξεδόθη τό ἀἀἀἀκόλουθο κόλουθο κόλουθο κόλουθο ψήφισµαψήφισµαψήφισµαψήφισµα::::    
Ἡ Γενική Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἡ ὁποία πραγµατοποιήθηκε στόν 
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στίς 14 Νοεµβρίου 2017 ὑπό τήν προεδρία τοῦ 
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόµου καί στήν ὁποία ὁ Σεβασµιώτατος 
Μητροπολίτης ∆ιδυµοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. ∆αµασκηνός, ἀνέπτυξε τό θέµα 
«Μῦθοι καί πραγµατικότητες ἐπί τοῦ θέµατος τῆς σχέσεως Ἐκκλησίας καί Πολιτείας ἐν ὄψει τῆς 
Συνταγµατικῆς ἀναθεωρήσεως», ἐξέδωκε τό παρακάτω ψήφισµα. 
● Τό θέµα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας εἶναι πολυσήµαντο µέ βαθειές ρίζες στό 
παρελθόν καί ποικίλες συνέπειες γιά τό παρόν καί τό µέλλον τῆς Πατρίδος µας. ∆έν νοεῖται στήν 
Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα «χωρισµός» Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, µέ τήν ἔννοια καί µορφή, τῆς 
ἀποκοπῆς τοῦ Λαοῦ ἀπό τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή του, ἀπό τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου 
καί τήν εὐεργετική παρουσία του στήν σύγχρονη κοινωνία. Γνωρίζοµε ὃτι ὑπάρχουν δυνάµεις, οἱ 
ὁποῖες ἐπιδιώκουν τόν «χωρισµό» τοῦ Λαοῦ ἀπό τήν Ἐκκλησία καί µανιωδῶς ἀγωνίζωνται νά 
ἀποκόψουν µέ ποικίλα τεχνουργήµατα τόν Λαό, ἀπό τίς πνευµατικές καί σωτήριες ρίζες του. Ἡ 
Ἐκκλησία οὐδέποτε, ἐζήτησε ἢ θά ζητήσῃ τέτοιο «χωρισµό», τόν ὁποῖον οἱ ὑπηρετοῦντες τό 
πνεῦµα τῆς «νέας ἐποχῆς» καί τῆς παγκοσµιοποιήσεως ἐπιθυµοῦν νά ἐπιβάλλουν, γιατί ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι ἱστορικά καί οὐσιαστικά, ἡ µάνα αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ, µέ ὃ,τι αὐτό συνεπάγεται γιά 
τό παρόν καί τό µέλλον. Οὐδεµία ἀπαίτηση ἢ ὁδηγία ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἓνωση ἢ τό 
Συµβούλιο τῆς Εὐρώπης ὑφίσταται γιά τό καθορισµό τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας–Πολιτείας στήν 
Πατρίδα µας. Αὐτό τό «ἐπιχείρηµα» εἶναι ἐφεύρηµα προκειµένου νά πλανᾶται ὁ Ἑλληνικός 
Λαός, ὣστε νά υἱοθετοῦνται πρακτικές, οἱ ὁποῖες ἀντίκεινται στήν ὃλη ἱστορική καί πολιτιστική 
πορεία τῆς χώρας µας. 
● ∆έν δυνάµεθα ἐπ’ οὐδενί λόγῳ νά δεχθοῦµε ὁποιαδήποττε ὑποβάθµιση ἢ θεσµική ὑποτίµηση 
τῆς Ἐκκλησίας, στό πλαίσιο εἲτε τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγµατος, εἲτε τῆς τροποποιήσεως 
τῆς κοινῆς νοµοθεσίας. 
●Ἐπειδή πολλά ἀκούονται περί τῆς µισθοδοσίας τοῦ Κλήρου µέ ἀποτέλεσµα νά παραπλανᾶται ὁ 
Λαός σηµειώνοµε τά ἐξῆς: Ἡ µισθοδοσία τοῦ Κλήρου δέν εἶναι ζήτηµα θεσµικῆς σχέσεως 
µεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας ὡς θέλουν τινές νά πείσουν τόν Λαό µας καί βεβαίως δέν δίδει 
στήν Πολιτεία τό δικαίωµα νά ἐπεµβαίνῃ ἂκριτα, σέ ἐκκλησιαστικά θέµατα, ἀφοῦ ἡ µισθοδοσία 
συνιστᾶ ἐκπλήρωση ἀποζηµιωτικῆς ὑποχρέωσης ἒναντι τῆς ὁλοκληρωτικῆς σχεδόν ἀφαίρεσης 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, χωρίς ποτέ νά καταβληθῇ οἱαδήποτε ἀποζηµίωση ἀπό τό 
Κράτος, τό ὁποῖο κατέχει αὐτή τήν περιουσία καί τήν ἐκµεταλλεύεται µέχρι σήµερα. Ἐξ’ ἂλλου 
ἡ µισθοδοσία τοῦ Κλήρου δέν ἀποτελεῖ νοµικό προνόµιο εἰδικά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 
(Τό ἲδιο συµβαίνει µέ τούς Μουφτῆδες καί ἱεροδιδασκάλους τῆς Θράκης). Ἀπό τό Ἑλληνικό 
∆ηµόσιο, δηλ, δέν µισθοδοτοῦνται µόνο οἱ Λειτουργοί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 
Τά ἄρθρα 3 καί 13 τοῦ Συντάγµατος εἶναι βασικά ὡς πρός τίς σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας 
καί ὂχι µόνο. Τό θέµα αὐτό πρέπει νά τύχῃ ἰδιαιτέρας προσοχῆς ἀπό τήν Πολιτεία γιά 
ἱστορικούς, ἐθνικούς καί κοινωνικούς λόγους. Ἡ νοµοθετοῦσα Πολιτεία σέ καλόπιστο διάλογο 
µέ τήν Ἐκκλησία καί σέ συµφωνία µέ τό θρησκευτικό αἴσθηµα τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, µπορεῖ νά προβαίνῃ σέ νοµοθετικές ρυθµίσεις, οἱ ὁποῖες θά 
ἐπικαιροποιοῦν καί θά ἐπιλύουν τά ἀναφυόµενα θέµατα στίς σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, 
ἀλλά πάντοτε στό πλαίσιο τοῦ ἀλληλοσεβασµοῦ καί τῆς κοινῆς ὡφέλειας τοῦ Λαοῦ µας. 
●●●●ΟΟΟΟἱ ἀἱ ἀἱ ἀἱ ἀλλαγές στά προγράµµατα σπουδλλαγές στά προγράµµατα σπουδλλαγές στά προγράµµατα σπουδλλαγές στά προγράµµατα σπουδῶῶῶῶν τον τον τον τοῦ ῦ ῦ ῦ µαθήµατος τµαθήµατος τµαθήµατος τµαθήµατος τῶῶῶῶν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικῶῶῶῶν, τόσο σέ ν, τόσο σέ ν, τόσο σέ ν, τόσο σέ ἐἐἐἐπίπεδο πίπεδο πίπεδο πίπεδο 
ὕὕὕὕλης, λης, λης, λης, ὅὅὅὅσο καί διδασκαλίας, σο καί διδασκαλίας, σο καί διδασκαλίας, σο καί διδασκαλίας, ἔἔἔἔχουν δηµιουργήσει εχουν δηµιουργήσει εχουν δηµιουργήσει εχουν δηµιουργήσει εὔὔὔὔλογες καί πολλές λογες καί πολλές λογες καί πολλές λογες καί πολλές ἀἀἀἀνησυχίες στόν Κλνησυχίες στόν Κλνησυχίες στόν Κλνησυχίες στόν Κλῆῆῆῆρο καί ρο καί ρο καί ρο καί 
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στόν Λαό καί στόν Λαό καί στόν Λαό καί στόν Λαό καί ἰἰἰἰδιαίτερα στούς γονεδιαίτερα στούς γονεδιαίτερα στούς γονεδιαίτερα στούς γονεῖῖῖῖς καί στούςς καί στούςς καί στούςς καί στούς δασκάλους. Τό περιεχόµενο τ δασκάλους. Τό περιεχόµενο τ δασκάλους. Τό περιεχόµενο τ δασκάλους. Τό περιεχόµενο τῶῶῶῶν λεγοµένων ν λεγοµένων ν λεγοµένων ν λεγοµένων 
«φακέλων σπουδ«φακέλων σπουδ«φακέλων σπουδ«φακέλων σπουδῶῶῶῶν», πού διενεµήθησαν στούς µαθητές δηµιουργεν», πού διενεµήθησαν στούς µαθητές δηµιουργεν», πού διενεµήθησαν στούς µαθητές δηµιουργεν», πού διενεµήθησαν στούς µαθητές δηµιουργεῖ ῖ ῖ ῖ σύγχυση µεταξύ σύγχυση µεταξύ σύγχυση µεταξύ σύγχυση µεταξύ ἀἀἀἀλήθειας λήθειας λήθειας λήθειας 
καί ψεύδους, µέ τόν τρόπο πού παρουσιάζονται οκαί ψεύδους, µέ τόν τρόπο πού παρουσιάζονται οκαί ψεύδους, µέ τόν τρόπο πού παρουσιάζονται οκαί ψεύδους, µέ τόν τρόπο πού παρουσιάζονται οἱ ἀἱ ἀἱ ἀἱ ἀλλόδοξες καί λλόδοξες καί λλόδοξες καί λλόδοξες καί ἑἑἑἑτερόδοξες διδασκαλίες, τερόδοξες διδασκαλίες, τερόδοξες διδασκαλίες, τερόδοξες διδασκαλίες, 
ἰἰἰἰδιαιτέρως στούς µικρούς διαιτέρως στούς µικρούς διαιτέρως στούς µικρούς διαιτέρως στούς µικρούς ἡἡἡἡλικιακά µαθητές.λικιακά µαθητές.λικιακά µαθητές.λικιακά µαθητές.    
ΤΤΤΤά νέα προγράµµατα καί οά νέα προγράµµατα καί οά νέα προγράµµατα καί οά νέα προγράµµατα καί οἱ ἱ ἱ ἱ λεγόµενοι «φάκελοι» τολεγόµενοι «φάκελοι» τολεγόµενοι «φάκελοι» τολεγόµενοι «φάκελοι» τοῦ ῦ ῦ ῦ µαθήµατος δέν µαθήµατος δέν µαθήµατος δέν µαθήµατος δέν ἀἀἀἀνταποκρίνονται στά νταποκρίνονται στά νταποκρίνονται στά νταποκρίνονται στά 
βασικά χαρακτηριστικά τβασικά χαρακτηριστικά τβασικά χαρακτηριστικά τβασικά χαρακτηριστικά τῆῆῆῆς πίστεως καί τς πίστεως καί τς πίστεως καί τς πίστεως καί τῆῆῆῆς ς ς ς ἱἱἱἱστορικστορικστορικστορικῆῆῆῆς πορείας τς πορείας τς πορείας τς πορείας τῆῆῆῆς Πατρίδος µας. ς Πατρίδος µας. ς Πατρίδος µας. ς Πατρίδος µας. Τό Τό Τό Τό ἹἹἹἹερατικό ερατικό ερατικό ερατικό 
ΣΣΣΣῶῶῶῶµα τµα τµα τµα τῆῆῆῆς ς ς ς ἹἹἹἹερερερερᾶᾶᾶᾶς Μητροπόλεως Πατρς Μητροπόλεως Πατρς Μητροπόλεως Πατρς Μητροπόλεως Πατρῶῶῶῶν, συγχαίρει τούς γονεν, συγχαίρει τούς γονεν, συγχαίρει τούς γονεν, συγχαίρει τούς γονεῖῖῖῖς καί ς καί ς καί ς καί ὃὃὃὃποιους ποιους ποιους ποιους ἐἐἐἐξέφρασαν καί ξέφρασαν καί ξέφρασαν καί ξέφρασαν καί 
ἐἐἐἐκφράζουν τήν κφράζουν τήν κφράζουν τήν κφράζουν τήν ἀἀἀἀντίθεσή τους µέ τά προγράµµατα τοντίθεσή τους µέ τά προγράµµατα τοντίθεσή τους µέ τά προγράµµατα τοντίθεσή τους µέ τά προγράµµατα τοῦ ῦ ῦ ῦ µαθήµατος τµαθήµατος τµαθήµατος τµαθήµατος τῶῶῶῶν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικῶῶῶῶν, ν, ν, ν, ὃὃὃὃπως πως πως πως 
ἒἒἒἒχουν διαµορφωθεχουν διαµορφωθεχουν διαµορφωθεχουν διαµορφωθεῖ ῖ ῖ ῖ καί τούς καί τούς καί τούς καί τούς ἐἐἐἐπαινεπαινεπαινεπαινεῖ ῖ ῖ ῖ γιά τήν γιά τήν γιά τήν γιά τήν ἐἐἐἐπιστροφή τπιστροφή τπιστροφή τπιστροφή τῶῶῶῶν φακέλων, ν φακέλων, ν φακέλων, ν φακέλων, ὡὡὡὡς ς ς ς ἀἀἀἀπαραδέκτων.παραδέκτων.παραδέκτων.παραδέκτων.    
Ἡ ἀἩ ἀἩ ἀἩ ἀντίδραση αντίδραση αντίδραση αντίδραση αὐὐὐὐτή δέν τή δέν τή δέν τή δέν ὀὀὀὀφείλεται σέ φείλεται σέ φείλεται σέ φείλεται σέ ἰἰἰἰδεολογικούς λόγους, δεολογικούς λόγους, δεολογικούς λόγους, δεολογικούς λόγους, ἀἀἀἀλλά ελλά ελλά ελλά εἶἶἶἶναι στάση ζωναι στάση ζωναι στάση ζωναι στάση ζωῆῆῆῆς ς ς ς ἀἀἀἀπέναντι στήν πέναντι στήν πέναντι στήν πέναντι στήν 
πίστη µας καί στήν πίστη µας καί στήν πίστη µας καί στήν πίστη µας καί στήν ἰἰἰἰδιοπροσωπία µας. Εδιοπροσωπία µας. Εδιοπροσωπία µας. Εδιοπροσωπία µας. Εἶἶἶἶναι δικαίωµα ναι δικαίωµα ναι δικαίωµα ναι δικαίωµα ἀἀἀἀπέναντι, σέ µιά πέναντι, σέ µιά πέναντι, σέ µιά πέναντι, σέ µιά ἀἀἀἀντισυνταγµατική καί ντισυνταγµατική καί ντισυνταγµατική καί ντισυνταγµατική καί 
ἀἀἀἀντιπαιδαγωγική, συγχρόνως δέ καί ντιπαιδαγωγική, συγχρόνως δέ καί ντιπαιδαγωγική, συγχρόνως δέ καί ντιπαιδαγωγική, συγχρόνως δέ καί ἀἀἀἀντορθόδοξη φιλοσοφία, πού ντορθόδοξη φιλοσοφία, πού ντορθόδοξη φιλοσοφία, πού ντορθόδοξη φιλοσοφία, πού ἐἐἐἐτσιθελικά προσπαθετσιθελικά προσπαθετσιθελικά προσπαθετσιθελικά προσπαθεῖ, ῖ, ῖ, ῖ, νά νά νά νά 
ἐἐἐἐπιβάλπιβάλπιβάλπιβάλῃ ἡ ῃ ἡ ῃ ἡ ῃ ἡ Πολιτεία στήν Πολιτεία στήν Πολιτεία στήν Πολιτεία στήν ἘἘἘἘλληνική κοινωνία.λληνική κοινωνία.λληνική κοινωνία.λληνική κοινωνία.    
Γιά τοΓιά τοΓιά τοΓιά τοῦῦῦῦτο καί το καί το καί το καί ἐἐἐἐπαινοπαινοπαινοπαινοῦῦῦῦµε τίς κινήσεις µε τίς κινήσεις µε τίς κινήσεις µε τίς κινήσεις ααααὐὐὐὐτές τίς πολιτισµένες µέν, δυναµικές δέ καί τίς δίκαιες τές τίς πολιτισµένες µέν, δυναµικές δέ καί τίς δίκαιες τές τίς πολιτισµένες µέν, δυναµικές δέ καί τίς δίκαιες τές τίς πολιτισµένες µέν, δυναµικές δέ καί τίς δίκαιες 
ἀἀἀἀντιδράσεις τντιδράσεις τντιδράσεις τντιδράσεις τῶῶῶῶν γονέων καί ν γονέων καί ν γονέων καί ν γονέων καί ἂἂἂἂλλων συλλόγων, ολλων συλλόγων, ολλων συλλόγων, ολλων συλλόγων, οἱ ὁἱ ὁἱ ὁἱ ὁποποποποῖῖῖῖοι οι οι οι ἒἒἒἒχουν συνειδητοποιήσει πλήρως τόν χουν συνειδητοποιήσει πλήρως τόν χουν συνειδητοποιήσει πλήρως τόν χουν συνειδητοποιήσει πλήρως τόν 
κίνδυνο µπροστά στόν κίνδυνο µπροστά στόν κίνδυνο µπροστά στόν κίνδυνο µπροστά στόν ὁὁὁὁποποποποῖῖῖῖο εο εο εο εὑὑὑὑρίσκεται πλέον ρίσκεται πλέον ρίσκεται πλέον ρίσκεται πλέον ἡ Ἑἡ Ἑἡ Ἑἡ Ἑλληνική κοινωνία, µέ τήν υλληνική κοινωνία, µέ τήν υλληνική κοινωνία, µέ τήν υλληνική κοινωνία, µέ τήν υἱἱἱἱοθέτηση ξένων οθέτηση ξένων οθέτηση ξένων οθέτηση ξένων 
«µοντέλων» ζω«µοντέλων» ζω«µοντέλων» ζω«µοντέλων» ζωῆῆῆῆς καί ς καί ς καί ς καί ἐἐἐἐκπακπακπακπαίδευσης, τά ίδευσης, τά ίδευσης, τά ίδευσης, τά ὁὁὁὁποποποποῖῖῖῖα οα οα οα οὐὐὐὐδεµία σχέση δεµία σχέση δεµία σχέση δεµία σχέση ἒἒἒἒχουν µέ τήν διαχρονική πορεία τχουν µέ τήν διαχρονική πορεία τχουν µέ τήν διαχρονική πορεία τχουν µέ τήν διαχρονική πορεία τῆῆῆῆς ς ς ς 
Πατρίδος µας.Πατρίδος µας.Πατρίδος µας.Πατρίδος µας. 
● Ἐκφράζοµε τήν ἀντίθεσή µας, τήν διαµαρτυρία µας καί τήν βαθειά µας λύπη σχετικά µέ τό 
ψηφισθέν Νοµοσχέδιο γιά τήν ἐπιλογή φύλου καί τίς λεγόµενες ἔµφυλες ταυτότητες. Τό ἐν λόγῳ 
νοµοσχέδιο στρέφεται ἐναντίον ὄχι µόνο τῆς χριστιανικῆς Πίστεως, ἀλλά ἀντιτίθεται στήν 
διαµορφωθεῖσα ἀνά τούς αἰῶνες πανανθρώπινη ἠθική καί ἀντιστρατεύεται αὐτήν ταύτην τήν 
ἀνθρώπινη ὀντότητα καί ἀξία, «προκαλεῖ τό αἲσθηµα τῆς κοινωνίας, τορπιλίζει τόν ἱερό θεσµό 
τῆς οἰκογενείας, ἒρχεται σέ ἀντίθεση µέ τά χρηστά ἢθη καί τήν κοινή λογική καί κυρίως 
καταστρέφει τόν ἂνθρωπο» (∆ελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, 5.10.2017). Ὡς Ἐκκλησία θεωροῦµε χρέος µας νά ἀγωνιζώµεθα γιά τήν ἱερότητα, τήν 
ἀξιοπρέπεια καί τήν ἠθική ὀντότητα τοῦ ἀνθρώπου, ὡς δηµιουργήµατος τοῦ Θεοῦ κατ’ εἰκόνα 
καί καθ’ ὁµοίωσιν Αὐτοῦ. Ζητοῦµε ἐπίσης ἀπό τό Ὑπουργεῖο νά µή συνεχίσῃ τήν ἐφαρµογή στά 
Σχολεῖα στό πλαίσιο τῆς λεγοµένης θεµατικῆς ἑβδοµάδος, τῶν θεµατικῶν ἑνοτήτων, «βιολογικό 
καί κοινωνικό φύλο» καί «ἀποδοµώντας τά ἒµφυλα στερεότυπα». Ἡ διδασκαλία τῶν θεµατικῶν 
αὐτῶν ἑνοτήτων κλονίζει τόν ἐσωτερικό κόσµο τῶν παιδιῶν, σέ µιά κρίσιµη ἡλικία καί ὁδηγεῖ σέ 
ψυχολογικά ἀδιέξοδα. Τά προβλήµατα τά ὁποῖα θά ἀνακύψουν θά εἶναι τεράστια καί 
πρωτόγνωρα σέ κάθε ἐπίπεδο τῆς προσωπικῆς, οἰκογενειακῆς, κοινωνικῆς, ἐθνικῆς καί 
πνευµατικῆς ζωῆς τοῦ Λαοῦ µας. Στηρίζοµε ὡς ἐκ τούτου τούς γονεῖς καί τούς ἐκπαιδευτικούς, 
οἱ ὁποῖοι διαµαρτύρονται σχετικά µέ τό ἐν λόγῳ θέµα καί τούς παρακαλοῦµε νά συνεχίσουν τόν 
ἀγῶνα τους, ὣστε νά µαταιωθοῦν ὃλες αὐτές οἱ πρωτόγνωρες µέθοδοι πού ἐφαρµόζονται 
ἐσχάτως στήν Πατρίδα µας. 
● Μέ ἀφορµή τήν παρουσία ἀνάµεσά µας τοῦ ἀκρίτα Ἀρχιερέως, Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου 
∆ιδυµοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. ∆αµασκηνοῦ καί ἐξ ἀφορµῆς τῶν ὅσων 
ἐνηµερωτικῶς µᾶς εἶπε σχετικῶς µέ ὃσα ἀφοροῦν στήν εὐαίσθητη περιοχή τῆς Θράκης, 
δηλώνοµε τήν συµπαράσταση τοῦ σώµατος τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, 
στούς ἀγῶνες καί τίς ἀγωνίες τῶν Σεβασµιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης, ὅπως αὐτές 
διετυπώθησαν σέ σχετική πρόσφατη δήλωσή τους. 
● Τό ἱερατικό Σῶµα τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν ἐκφράζει τήν εὐαρέσκειά του καί 
τήν ὁλόθυµη συµπαράστασή του γιά τίς τοποθετήσεις τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου 
Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόµου σχετικά πρός τά κοινωνικά καί λοιπά ζητήµατα πού κατά καιρούς 
ἀναφύονται, ὡς καί τήν σύµφωνη γνώµη του γιά τίς δηλώσεις τοῦ Σεβασµιωτάτου, τίς 
προφορικές καί γραπτές, γιά ζητήµατα τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τήν Ἑλληνική κοινωνία, ὡς λ.χ. τό 
περί τῆς ἐπιλογῆς φύλου- ἒµφυλες ταυτότητες, τό περί τοῦ µαθήµατος τῶν θρησκευτικῶν, περί 
τῶν δηλώσεων Βούτση καί ἂλλα θέµατα. 
●Τέλος, ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν ἐκφράζει γιά µιά ἀκόµη φορά τήν 
πνευµατική καί τήν καθ’ οἰονδήποτε ἂλλο τρόπο συµπαράστασή καί ἐπιστήριξή του στον 



 19 

δοκιµαζόµενο ἀπό τήν πολυεπίπεδη κρίση Λαό, ὂχι µόνο τῆς Μητροπολιτικῆς µας 
περιφερείας, ἀλλά καί τῆς Ἑλλάδος γενικώτερα. 
 

14.14.14.14. ΙΕΡΑΙΕΡΑΙΕΡΑΙΕΡΑ    ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ     

Μπαϊράκι για τα Θρησκευτικά από τον Μεσογαίας Νικόλαο: Κάθισα και τα διάβασα τρεις µήνες. 
Μπερδεύτηκα. Είναι ψόφιο, φοβισµένο µάθηµα -Τι είπε για τους νόµους του ΣΥΡΙΖΑ (ΒΙΝΤΕΟ) 
∆ηµοσίευση:∆ηµοσίευση:∆ηµοσίευση:∆ηµοσίευση: 14 Νοεµβρίου 2017, 10:50 µµ | Ανανέωση: Ανανέωση: Ανανέωση: Ανανέωση: Νοεµβρίου 14, 2017 στις 11:01 µµ  
Σε συζήτησή του µε τον Ηλία Λιαµή, Θεολόγο-Μουσικολόγο, «εκ βαθέων» στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει…» του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς τη ∆ευτέρα 14 
Νοεµβρίου 2017 ο κ. Νικόλαος έδωσε µια εντελώς άλλη άποψη για τα Θρησκευτικά ... 
Αρχικά κ. Νικόλαος µίλησε για τα άρρωστα παιδιά, για τα θέµατα υγείας γενικότερα, για τις 
σχέσεις ιατρικής και πίστης, την βάσανο της απειλής του θανάτου και τον πόνο, αλλά και για 
άλλα κοινωνικά προβλήµατα στο πλαίσιο των δράσεων του Ιδρύµατος “ΓΑΛΙΛΑΙΑ”. 
Πολύ ενδιαφέρον είχε η στιγµή που εξήγησε γιατί ο ίδιος έχει “το λούστρο του επιστήµονα”, πως 
“φτιάχτηκε κατάσταση” µεταξύ του ιδίου και των νέων και πότε ο Χριστιανός είναι… 
“οφσάιντ”! … 
Επίσης τόνισε πως δεν µπορεί να περνούν τέτοιοι νόµοι “οι οποίοι είναι απαράδεκτοι από κάθε 
πλευρά και ξεσχίζουν την ιερότητα του ίδιου του ανθρώπου” 
Όταν όµως η συζήτηση περιεστράφη γύρω από τα Θρησκευτικά είπε πως υπάρχει φαγωµάρα Όταν όµως η συζήτηση περιεστράφη γύρω από τα Θρησκευτικά είπε πως υπάρχει φαγωµάρα Όταν όµως η συζήτηση περιεστράφη γύρω από τα Θρησκευτικά είπε πως υπάρχει φαγωµάρα Όταν όµως η συζήτηση περιεστράφη γύρω από τα Θρησκευτικά είπε πως υπάρχει φαγωµάρα 
µεταξύ των θεολόγων και το πρόβληµα είναι εκκλησιαστικό περισσότερο. “∆εν µας λείπουν τα µεταξύ των θεολόγων και το πρόβληµα είναι εκκλησιαστικό περισσότερο. “∆εν µας λείπουν τα µεταξύ των θεολόγων και το πρόβληµα είναι εκκλησιαστικό περισσότερο. “∆εν µας λείπουν τα µεταξύ των θεολόγων και το πρόβληµα είναι εκκλησιαστικό περισσότερο. “∆εν µας λείπουν τα 
καλά Θρησκευτικά αλλά η καλή προφητική ζωή κακαλά Θρησκευτικά αλλά η καλή προφητική ζωή κακαλά Θρησκευτικά αλλά η καλή προφητική ζωή κακαλά Θρησκευτικά αλλά η καλή προφητική ζωή και λόγος της Εκκλησίας” τόνισε και ι λόγος της Εκκλησίας” τόνισε και ι λόγος της Εκκλησίας” τόνισε και ι λόγος της Εκκλησίας” τόνισε και 
συµπλήρωσε πάντως πως µε τα βιβλία µπερδεύτηκε και τόνισε στον υπουργό πως: “εγώ εχω συµπλήρωσε πάντως πως µε τα βιβλία µπερδεύτηκε και τόνισε στον υπουργό πως: “εγώ εχω συµπλήρωσε πάντως πως µε τα βιβλία µπερδεύτηκε και τόνισε στον υπουργό πως: “εγώ εχω συµπλήρωσε πάντως πως µε τα βιβλία µπερδεύτηκε και τόνισε στον υπουργό πως: “εγώ εχω 
δώσει τόσες εξετάσεις στην ζωή µου, αν έδινα σε αυτά τα πράγµατα θα αποτύγχανα. Καθισα και δώσει τόσες εξετάσεις στην ζωή µου, αν έδινα σε αυτά τα πράγµατα θα αποτύγχανα. Καθισα και δώσει τόσες εξετάσεις στην ζωή µου, αν έδινα σε αυτά τα πράγµατα θα αποτύγχανα. Καθισα και δώσει τόσες εξετάσεις στην ζωή µου, αν έδινα σε αυτά τα πράγµατα θα αποτύγχανα. Καθισα και 
τα διαβασα τρεις µηνες, Είναι ψόφιο, φοβισµένοτα διαβασα τρεις µηνες, Είναι ψόφιο, φοβισµένοτα διαβασα τρεις µηνες, Είναι ψόφιο, φοβισµένοτα διαβασα τρεις µηνες, Είναι ψόφιο, φοβισµένο µάθηµα” µάθηµα” µάθηµα” µάθηµα”    
Ιδαίτερη εντύπωση δηµιούργησε και η ξεκάθαρη θέση του: “Θα επρεπε να έχει τον ελεγχο της 
θεολογικής εκαπιδεύσεως και των θεολόγων η Εκκλησία” 
 

15.15.15.15.     ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ ΜΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ ΜΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ ΜΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΡΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΡΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΡΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΦΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΦΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΦΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ    

    
Τετάρτη, 15 Νοεµβρίου 2017 14Τετάρτη, 15 Νοεµβρίου 2017 14Τετάρτη, 15 Νοεµβρίου 2017 14Τετάρτη, 15 Νοεµβρίου 2017 14:10:10:10:10    
Αναλυτικά η έγγραφη απάντηση του ΜητροπολίτηΑναλυτικά η έγγραφη απάντηση του ΜητροπολίτηΑναλυτικά η έγγραφη απάντηση του ΜητροπολίτηΑναλυτικά η έγγραφη απάντηση του Μητροπολίτη    
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν Συνεδρία τῆς 27 Ἰουνίου 
2017 ἐνηµερώθηκε περί τῶν ἀποτελεσµάτων τοῦ διαλόγου µεταξύ τῆς Τριµελοῦς ἐξ’ Ἀρχιερέων 
Ἐπιτροπῆς καί τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί ἀποφάσισε τήν συνέχιση τοῦ 
διαλόγου γιά τήν παρακολούθηση τῶν νέων βιβλίων πρίν αὐτά τυπωθοῦν χωρίς ὅµως νά ἐγκρίνει 
ἤ νά ἀπορρίψει τά τετράδια. 
Μετά τήν διανοµή τΜετά τήν διανοµή τΜετά τήν διανοµή τΜετά τήν διανοµή τῶῶῶῶν τετραδίων τον τετραδίων τον τετραδίων τον τετραδίων τοῦῦῦῦ µαθήµατος τ µαθήµατος τ µαθήµατος τ µαθήµατος τῶῶῶῶν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικῶῶῶῶν, τά ν, τά ν, τά ν, τά ὁὁὁὁποποποποῖῖῖῖα θά α θά α θά α θά ἀἀἀἀξιολογηθοξιολογηθοξιολογηθοξιολογηθοῦῦῦῦν ν ν ν 
προκειµένου νά προκειµένου νά προκειµένου νά προκειµένου νά ἐἐἐἐκτυπωθοκτυπωθοκτυπωθοκτυπωθοῦῦῦῦν ν ν ν ἤἤἤἤ    ὄὄὄὄχι χι χι χι ὡὡὡὡς βιβλία, διαπιστώνουµε ς βιβλία, διαπιστώνουµε ς βιβλία, διαπιστώνουµε ς βιβλία, διαπιστώνουµε ὅὅὅὅτι ατι ατι ατι αὐὐὐὐτά τά τά τά ἀἀἀἀπέχουν πάρα πολύ πέχουν πάρα πολύ πέχουν πάρα πολύ πέχουν πάρα πολύ ἀἀἀἀπό τό πό τό πό τό πό τό 
περιεχόµενο, τό περιεχόµενο, τό περιεχόµενο, τό περιεχόµενο, τό ὁὁὁὁποποποποῖῖῖῖο ο ο ο ἡἡἡἡ    ἘἘἘἘκκλησία θά κκλησία θά κκλησία θά κκλησία θά ἐἐἐἐνέκρινε (νέκρινε (νέκρινε (νέκρινε (ἄἄἄἄρθρον 16, παράγραφος 3 τορθρον 16, παράγραφος 3 τορθρον 16, παράγραφος 3 τορθρον 16, παράγραφος 3 τοῦῦῦῦ Συντάγµατος καί  Συντάγµατος καί  Συντάγµατος καί  Συντάγµατος καί 
ἄἄἄἄρθρον 9, παράγραφος ε’ τορθρον 9, παράγραφος ε’ τορθρον 9, παράγραφος ε’ τορθρον 9, παράγραφος ε’ τοῦῦῦῦ Νόµου 590/1977). Νόµου 590/1977). Νόµου 590/1977). Νόµου 590/1977).    
ἩἩἩἩ διαπίστωση α διαπίστωση α διαπίστωση α διαπίστωση αὐὐὐὐτή τή τή τή ὁὁὁὁδηγεδηγεδηγεδηγεῖῖῖῖ πάρ πάρ πάρ πάρα πολλούς συλλόγους γονέων σέ α πολλούς συλλόγους γονέων σέ α πολλούς συλλόγους γονέων σέ α πολλούς συλλόγους γονέων σέ ὁὁὁὁλόκληρη τήν Χώρα νά λόκληρη τήν Χώρα νά λόκληρη τήν Χώρα νά λόκληρη τήν Χώρα νά 
ἐἐἐἐπιστρέφουν τά τετράδια τοπιστρέφουν τά τετράδια τοπιστρέφουν τά τετράδια τοπιστρέφουν τά τετράδια τοῦῦῦῦ µαθήµατος τ µαθήµατος τ µαθήµατος τ µαθήµατος τῶῶῶῶν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικῶῶῶῶν, γεγονός πού οφείλεται στήν ν, γεγονός πού οφείλεται στήν ν, γεγονός πού οφείλεται στήν ν, γεγονός πού οφείλεται στήν 
ἀἀἀἀξιέπαινη εξιέπαινη εξιέπαινη εξιέπαινη εὐὐὐὐαισθησία ταισθησία ταισθησία ταισθησία τῶῶῶῶν γονέων γιά τήν διατήρηση τν γονέων γιά τήν διατήρηση τν γονέων γιά τήν διατήρηση τν γονέων γιά τήν διατήρηση τῆῆῆῆς ς ς ς ἙἙἙἙλληνορθοδόξου ταυτότητος καί λληνορθοδόξου ταυτότητος καί λληνορθοδόξου ταυτότητος καί λληνορθοδόξου ταυτότητος καί 
παραδόσεως τπαραδόσεως τπαραδόσεως τπαραδόσεως τῆῆῆῆς παιδείας, µακράν ς παιδείας, µακράν ς παιδείας, µακράν ς παιδείας, µακράν ἀἀἀἀπό κάπό κάπό κάπό κάθε θε θε θε ἀἀἀἀνεπίτρεπτη καπηλεία νεπίτρεπτη καπηλεία νεπίτρεπτη καπηλεία νεπίτρεπτη καπηλεία ἤἤἤἤ    ἀἀἀἀπό κάθε πό κάθε πό κάθε πό κάθε ἀἀἀἀπαράδεκτη παράδεκτη παράδεκτη παράδεκτη 
πολεµική.πολεµική.πολεµική.πολεµική.    
ἘἘἘἘκτιµκτιµκτιµκτιµῶῶῶῶ    ὅὅὅὅτι οτι οτι οτι οἱἱἱἱ    ἁἁἁἁρµόδιοι ρµόδιοι ρµόδιοι ρµόδιοι ὠὠὠὠφείλουν νά λάβουν φείλουν νά λάβουν φείλουν νά λάβουν φείλουν νά λάβουν ὑὑὑὑπ’π’π’π’ὄὄὄὄψιν τά γεγονότα αψιν τά γεγονότα αψιν τά γεγονότα αψιν τά γεγονότα αὐὐὐὐτά καί νά προβοτά καί νά προβοτά καί νά προβοτά καί νά προβοῦῦῦῦν σέ ν σέ ν σέ ν σέ 
διόρθωση τδιόρθωση τδιόρθωση τδιόρθωση τῶῶῶῶν κειµένων ν κειµένων ν κειµένων ν κειµένων ὥὥὥὥστε τά παιδιά µας νά διδάσκονται τήν Πίστη µας, χωρίς θρησκευτικούς στε τά παιδιά µας νά διδάσκονται τήν Πίστη µας, χωρίς θρησκευτικούς στε τά παιδιά µας νά διδάσκονται τήν Πίστη µας, χωρίς θρησκευτικούς στε τά παιδιά µας νά διδάσκονται τήν Πίστη µας, χωρίς θρησκευτικούς 
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συγκρητισµούς, οσυγκρητισµούς, οσυγκρητισµούς, οσυγκρητισµούς, οἱἱἱἱ    ὁὁὁὁποποποποῖῖῖῖοιοιοιοι µόνο  µόνο  µόνο  µόνο ὡὡὡὡς ς ς ς ἐἐἐἐγκυκλοπαιδική πληροφόρηση µπορογκυκλοπαιδική πληροφόρηση µπορογκυκλοπαιδική πληροφόρηση µπορογκυκλοπαιδική πληροφόρηση µποροῦῦῦῦν νά διδαχθον νά διδαχθον νά διδαχθον νά διδαχθοῦῦῦῦν σέ ν σέ ν σέ ν σέ 
µεγαλύτερες καί πιό µεγαλύτερες καί πιό µεγαλύτερες καί πιό µεγαλύτερες καί πιό ὥὥὥὥριµες ριµες ριµες ριµες ἡἡἡἡλικίες.λικίες.λικίες.λικίες.    
    

16.16.16.16. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣΓΕΡΜΑΝΟΣΓΕΡΜΑΝΟΣΓΕΡΜΑΝΟΣ::::        

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΕ ΛΙΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΕ ΛΙΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΕ ΛΙΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ  29/11Α ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ  29/11Α ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ  29/11Α ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ  29/11/17/17/17/17    

Το δικό του µήνυµα για το µάθηµα των Θρησκευτικών, έστειλε ο Μητροπολίτης Ηλείας προς 
κάθε κατεύθυνση κατά την διάρκεια των εκλογών του παραρτήµατος Ηλείας της Πανελλήνιας 
Ένωσης Θεολόγων που πραγµατοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στον Πύργο. Ο Μητροπολίτης 
προσήλθε για να ψηφίσει και στο περιθώριο της εκλογικής διαδικασίας, δοθείσης αφορµής, 
ανέφερε ότι όλοι οι συνδικαλιστικοί σύλλογοι είναι χρήσιµοι και αναγκαίοι, παρότι καµιά φορά 
υπερβολικοί, διότι βοηθούν στο να λύνονται ορισµένα προβλήµατα, αφού οι άρχοντες δεν 
ενδιαφέρονται τόσο πολύ.  
Και συµπλήρωσε µε αιχµηρό τρόπο καταθέτοντας τη θέση του για το θέµα του µαθήµατος των 
Θρησκευτικών στα σχολεία: «Πολύ περισσότερο στις ηµέρες µας που τα Θρησκευτικά πολεµού-
νται είτε µε µειούµενες ώρες είτε σιγά σιγά καταργούµενα ή αλλάζοντάς τα. Τα θρησκευτικά σε 
λίγο καιρό θα είναι για τους αθέους. Τα θρησκευτικά είναι η βάση για να βοηθηθεί ο άνθρωπος, 
χωρίς θρησκεία ο άνθρωπος γίνεται θηρίο. Η Εκκλησία ουδέποτε διαφώνησε µε την 
θρησκειολογική διάσταση της διδασκαλίας αλλά µε την έντεχνη εξοµείωση του Χριστιανισµού 
µε άλλες θρησκείες όπως το Ισλάµ και τον Βουδισµό. Μας βάζουν το Χριστό µαζί µε το 
Μωάµεθ και το Βούδα ότι είναι δάσκαλοι της ανθρωπότητας, κάτι που εµείς δεν δεχόµαστε». 
 newslog.gr 
 
 

17.17.17.17. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ))))    
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18.18.18.18.     ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Ν.ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ ∆εκέµβριος 4, 2017      

 Με πρωτοβουλία του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου ΜαρωνείαΣεβασµιωτάτου Μητροπολίτου ΜαρωνείαΣεβασµιωτάτου Μητροπολίτου ΜαρωνείαΣεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κοµοτηνής κ. ς και Κοµοτηνής κ. ς και Κοµοτηνής κ. ς και Κοµοτηνής κ. 
ΠαντελεήµονοςΠαντελεήµονοςΠαντελεήµονοςΠαντελεήµονος και σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Θεολόγων Ν. ΡοδόπηςΣύνδεσµο Θεολόγων Ν. ΡοδόπηςΣύνδεσµο Θεολόγων Ν. ΡοδόπηςΣύνδεσµο Θεολόγων Ν. Ροδόπης διοργανώθηκε την 
Τετάρτη 29 Νοεµβρίου 2017Τετάρτη 29 Νοεµβρίου 2017Τετάρτη 29 Νοεµβρίου 2017Τετάρτη 29 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 6:30 µ.µ. στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου της 
ενορίας Αγίου Γεωργίου Κοµοτηνής (Ιωακείµ Γ 14) συνάντηση ενηµέρωσησυνάντηση ενηµέρωσησυνάντηση ενηµέρωσησυνάντηση ενηµέρωσης, προβληµατισµού ς, προβληµατισµού ς, προβληµατισµού ς, προβληµατισµού 
και ανταλλαγής σχετικά µε τα Νέα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών για τα Θρησκευτικάκαι ανταλλαγής σχετικά µε τα Νέα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών για τα Θρησκευτικάκαι ανταλλαγής σχετικά µε τα Νέα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών για τα Θρησκευτικάκαι ανταλλαγής σχετικά µε τα Νέα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών για τα Θρησκευτικά     που  που  που  που 
εφαρµόζονται ήδη στα σχολεία.εφαρµόζονται ήδη στα σχολεία.εφαρµόζονται ήδη στα σχολεία.εφαρµόζονται ήδη στα σχολεία.    
Κατά τη συνάντηση ο Σεβασµιότατος, αφού ευχαρίστησε τους θεολόγους εκπαιδευτικούς Μέσης 
Εκπαίδευσης στα σχολεία του Ν. Ροδόπης για την ανταπόκρισή τους στο κάλεσµα της τοπικής 
εκκλησίας, τους ενηµέρωσε για τις µέχρι τώρα κινήσεις της Ιεραρχίας, εξέφρασε τον 
προβληµατισµό του για το περιεχόµενο των φακέλων του µαθήµατος που εστάλησαν στα 
σχολεία και ζήτησε από τους εκπαιδευτικούς να διατυπώσουν και αυτοί τις απόψεις τους καθώς 
είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα και το υλικό των φακέλων και την ανταπόκριση που έχει το 
υλικό αυτό στους µαθητές. 
Ακολούθησε ευρύς διάλογος, όπου ετέθησαν όλα τα θέµατα από πλευράς των θεολόγων 
εκπαιδευτικών που πήραν µέρος. ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στο θέµα του περιεχοµένου του νέου 
µαθήµατος των θρησκευτικών. 
 Για άλλη µία φορά και ύστερα από µία τρίµηνη εµπειρία διδασκαλίας του νέου αναλυτικού  Για άλλη µία φορά και ύστερα από µία τρίµηνη εµπειρία διδασκαλίας του νέου αναλυτικού  Για άλλη µία φορά και ύστερα από µία τρίµηνη εµπειρία διδασκαλίας του νέου αναλυτικού  Για άλλη µία φορά και ύστερα από µία τρίµηνη εµπειρία διδασκαλίας του νέου αναλυτικού 
προγράµµατος των θρησκευτικών διαπιστώθηκε η ανάγκη για προγράµµατος των θρησκευτικών διαπιστώθηκε η ανάγκη για προγράµµατος των θρησκευτικών διαπιστώθηκε η ανάγκη για προγράµµατος των θρησκευτικών διαπιστώθηκε η ανάγκη για βελτίωση και αναβάθµιση των βελτίωση και αναβάθµιση των βελτίωση και αναβάθµιση των βελτίωση και αναβάθµιση των 
νέων βιβλίων και της ύλης που υπάρχει όπως και ο εµπλουτισµός της, ώστε να µην δηµιουργείνέων βιβλίων και της ύλης που υπάρχει όπως και ο εµπλουτισµός της, ώστε να µην δηµιουργείνέων βιβλίων και της ύλης που υπάρχει όπως και ο εµπλουτισµός της, ώστε να µην δηµιουργείνέων βιβλίων και της ύλης που υπάρχει όπως και ο εµπλουτισµός της, ώστε να µην δηµιουργεί        
προβλήµατα σύγχυσης στους µαθητές.προβλήµατα σύγχυσης στους µαθητές.προβλήµατα σύγχυσης στους µαθητές.προβλήµατα σύγχυσης στους µαθητές.    
Ο Σεβασµιώτατος από την πλευρά του δεσµεύτηκε να προωθήσει τις θέσεις του Συνδέσµου στην 
Ιεραρχία της Εκκλησίας και στη ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί από πέρσι και υπάρχει για το 
λόγο αυτό.  

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
 

19.19.19.19.                 ΙΕΡΑ ΙΕΡΑ ΙΕΡΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ((((14141414----12121212----2017201720172017))))    

∆΄ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ µέ θέµα «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τό µάθηµα τῶν 
Θρησκευτικῶν»  
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    Πραγµατοποιήθηκε τό ἀπόγευµα τῆς Πέµπτης, 14 ∆εκεµβρίου ἐ.ἔ., στό Πνευµατικό Κέντρο 
τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Σώστη (λεωφ. Συγγροῦ), ἡ ∆’ Ἱερατική Σύναξη γιά τούς Κληρικούς τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σµύρνης.  
    Στή Σύναξη ὁµιλητής ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιµανδρίτης π. Φιλόθεος Θεοχάρης, 
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος καί Γραµµατέας τῆς Συνοδικῆς 
Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιµορφώσεως τοῦ Ἐφηµεριακοῦ 
Κλήρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος πραγµατοποίησε τήν ὁµιλία µέ θέµα: «Ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν».  
    Τή Σύναξη ἄνοιξε µέ τήν προσφώνησή του ὁ Σεβ. Ποιµενάρχης µας, Μητροπολίτης Νέας 
Σµύρνης κ. Συµεών, ὁ ὁποῖος παρουσίασε καί τόν ὁµιλητή. Ἀκολούθως, ὁ π. Φιλόθεος, 
εὐχαρίστησε γιά τήν ἐξαιρετικά τιµητική πρόσκλησή του, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Νέας Σµύρνης 
κ. Συµεών. Στή συνέχεια ὡς Γραµµατέας τῆς Τριµελοῦς ἐξ  Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία 
ἀνέλαβε τόν διάλογο µεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας γιά τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν, 
ἀναφέρθηκε σέ ὅσα ἀποφασίστηκαν ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τόσο τή 
∆ιαρκή, ὅσο καί τή Σεπτή Ἱεραρχία, ὡς πρός τό ἐν λόγῳ ζήτηµα.  
    ἈἈἈἈρχικά, ρχικά, ρχικά, ρχικά, ἐἐἐἐπεσήµανε πεσήµανε πεσήµανε πεσήµανε ὅὅὅὅτι τό ατι τό ατι τό ατι τό αἴἴἴἴτηµα γιά τηµα γιά τηµα γιά τηµα γιά ἀἀἀἀναβάθµιση τοναβάθµιση τοναβάθµιση τοναβάθµιση τοῦ ῦ ῦ ῦ µαθήµατος τµαθήµατος τµαθήµατος τµαθήµατος τῶῶῶῶν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικν Θρησκευτικῶῶῶῶν ν ν ν ὑὑὑὑππππῆῆῆῆρξε ρξε ρξε ρξε 
διαχρονικό, τουλάχιστον διαχρονικό, τουλάχιστον διαχρονικό, τουλάχιστον διαχρονικό, τουλάχιστον ἀἀἀἀπό τήν πλευρά τπό τήν πλευρά τπό τήν πλευρά τπό τήν πλευρά τῆῆῆῆς ς ς ς ἘἘἘἘκκλησίας, κκλησίας, κκλησίας, κκλησίας, ὥὥὥὥστε αστε αστε αστε αὐὐὐὐτό νά γίνει περισσότερο τό νά γίνει περισσότερο τό νά γίνει περισσότερο τό νά γίνει περισσότερο 
ἑἑἑἑλκυστικό γιά τά παιδιά καί λκυστικό γιά τά παιδιά καί λκυστικό γιά τά παιδιά καί λκυστικό γιά τά παιδιά καί ὠὠὠὠφέλιµο γιά φέλιµο γιά φέλιµο γιά φέλιµο γιά ὅὅὅὅλους. λους. λους. λους.     
    Στή συνέχεια, ἀναφέρθηκε στίς ἀποφάσεις τοῦ Σώµατος τῆς Ἱεραρχίας ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 
2016 καί στό ἔργο τῆς Τριµελοῦς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς ∆ιαλόγου, ὑπό τόν Σεβ. 
Μητροπολίτη Ὕδρας κ. Ἐφραίµ, ὁ ὁποῖος διεξήχθη σέ ἕξι (6) πολύωρες συναντήσεις, µετά τῶν 
ἁρµοδίων παραγόντων τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς καί βασίσθηκε σἐ τρετρετρετρεῖῖῖῖς ς ς ς ἀἀἀἀρχές, ρχές, ρχές, ρχές, 
τίς τίς τίς τίς ὁὁὁὁποποποποῖῖῖῖες ες ες ες ἔἔἔἔθεσε θεσε θεσε θεσε ἡ ἡ ἡ ἡ σεπσεπσεπσεπτή τή τή τή ἹἹἹἹεραρχία τεραρχία τεραρχία τεραρχία τῆῆῆῆς 9ης Μαρτίου 2017: (α) τς 9ης Μαρτίου 2017: (α) τς 9ης Μαρτίου 2017: (α) τς 9ης Μαρτίου 2017: (α) τῆῆῆῆς ς ς ς ὑὑὑὑποχρεωτικότητος τοποχρεωτικότητος τοποχρεωτικότητος τοποχρεωτικότητος τοῦ ῦ ῦ ῦ 
µαθήµατος τµαθήµατος τµαθήµατος τµαθήµατος τῶῶῶῶν Θρην Θρην Θρην Θρη----σκευτικσκευτικσκευτικσκευτικῶῶῶῶν, (β) τν, (β) τν, (β) τν, (β) τῆῆῆῆς διατηρήσεως τς διατηρήσεως τς διατηρήσεως τς διατηρήσεως τῶῶῶῶν ν ν ν ὡὡὡὡρρρρῶῶῶῶν διδασκαλίας του, καί (γ) τν διδασκαλίας του, καί (γ) τν διδασκαλίας του, καί (γ) τν διδασκαλίας του, καί (γ) τῆῆῆῆς ς ς ς 
διασφαλίσεως τοδιασφαλίσεως τοδιασφαλίσεως τοδιασφαλίσεως τοῦ Ὀῦ Ὀῦ Ὀῦ Ὀρθοδόξου Προσανατολισµορθοδόξου Προσανατολισµορθοδόξου Προσανατολισµορθοδόξου Προσανατολισµοῦ ῦ ῦ ῦ ααααὐὐὐὐτοτοτοτοῦ. ῦ. ῦ. ῦ.     
    Ἰδιαίτερη ἀναφορά ἔκανε στίς ἀποφάσεις τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς 27ης Ἰουνίου 2017, κατά 
τήν ὁποία ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυµος 
ἐπεσήµανε ἰδιαίτερα τό ἐντατικό καί ἐπιµελές ἔργο τῆς ὁρισθείσης ὑπό τῆς Ἱεραρχίας τριµελοῦς 
ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς, ἐνῶ ὁ Σεβ. Μητρ. Ὕδρας κ. Ἐφραίµ, εἰσηγούµενος τά ἀποτελέσµατα 
τοῦ διεξαχθέντος ∆ιαλόγου, παρέθεσε ὅλες τίς τροποποιήσεις καί ἀλλαγές, πού ἔγιναν δεκτές 
ἀπό τό ΙΕΠ.  
    ἈἈἈἈνέφερε, νέφερε, νέφερε, νέφερε, ἀἀἀἀκόµη, κόµη, κόµη, κόµη, ὅὅὅὅτι µετά τι µετά τι µετά τι µετά ἀἀἀἀπό από από από αὐὐὐὐτή τήν τή τήν τή τήν τή τήν ἐἐἐἐνηµέρωση, νηµέρωση, νηµέρωση, νηµέρωση, ἡ ἡ ἡ ἡ σεπτή σεπτή σεπτή σεπτή ἹἹἹἹεραρχία εραρχία εραρχία εραρχία ἀἀἀἀποφάσισε τήν ποφάσισε τήν ποφάσισε τήν ποφάσισε τήν 
συνέχιση τοσυνέχιση τοσυνέχιση τοσυνέχιση τοῦ ῦ ῦ ῦ διαλόγου διαλόγου διαλόγου διαλόγου ὑὑὑὑπό τπό τπό τπό τῆῆῆῆςςςς    ἰἰἰἰδίας δίας δίας δίας ἘἘἘἘπιτροππιτροππιτροππιτροπῆῆῆῆς, γιά τήν παρακολούθηση τος, γιά τήν παρακολούθηση τος, γιά τήν παρακολούθηση τος, γιά τήν παρακολούθηση τοῦ ὑῦ ὑῦ ὑῦ ὑλικολικολικολικοῦ ῦ ῦ ῦ ττττῶῶῶῶν νέων ν νέων ν νέων ν νέων 
ὁὁὁὁριστικριστικριστικριστικῶῶῶῶν βιβλίων, πρίν αν βιβλίων, πρίν αν βιβλίων, πρίν αν βιβλίων, πρίν αὐὐὐὐτά τυπωθοτά τυπωθοτά τυπωθοτά τυπωθοῦῦῦῦν, ν, ν, ν, ἀἀἀἀφοφοφοφοῦ ῦ ῦ ῦ οοοοἱ ἱ ἱ ἱ διανεµηθέντες Φάκελοι στούς µαθητές δέν διανεµηθέντες Φάκελοι στούς µαθητές δέν διανεµηθέντες Φάκελοι στούς µαθητές δέν διανεµηθέντες Φάκελοι στούς µαθητές δέν 
εεεεἶἶἶἶναι βιβλία, ναι βιβλία, ναι βιβλία, ναι βιβλία, ἀἀἀἀλλά προσωρινό έντυπο υλικό, λλά προσωρινό έντυπο υλικό, λλά προσωρινό έντυπο υλικό, λλά προσωρινό έντυπο υλικό, ἡ ἀἡ ἀἡ ἀἡ ἀξιοποίηση τοξιοποίηση τοξιοποίηση τοξιοποίηση τοῦ ὁῦ ὁῦ ὁῦ ὁποίου ποίου ποίου ποίου ἐἐἐἐναπόκειται στή διδακτική ναπόκειται στή διδακτική ναπόκειται στή διδακτική ναπόκειται στή διδακτική 
εεεεὐὐὐὐχέρεια τοχέρεια τοχέρεια τοχέρεια τοῦ ῦ ῦ ῦ εκπεκπεκπεκπαιδευτικοαιδευτικοαιδευτικοαιδευτικοῦῦῦῦ----θεολόγου, θεολόγου, θεολόγου, θεολόγου, ἀἀἀἀνάλογα µέ τίς νάλογα µέ τίς νάλογα µέ τίς νάλογα µέ τίς ἰἰἰἰδιαιτερότητες καί τίς διαιτερότητες καί τίς διαιτερότητες καί τίς διαιτερότητες καί τίς ἀἀἀἀνάγκες κάθε τάξης. νάγκες κάθε τάξης. νάγκες κάθε τάξης. νάγκες κάθε τάξης.     
    Τέλος. Στήν εἰσήγησή του κατέληξε λέγοντας ὅτι κυρίως ὁ διδάσκων θά ἐπιτύχει, ὥστε τό 
µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν νά γίνει ἕνα ἐξαιρετικά σπουδαῖο µάθηµα, πού θά µπορεῖ νά δώσει 
ἀπαντήσεις σέ κρίσιµα ὑπαρξιακά ζητήµατα, ὅπως ἡ ὕπαρξη ἤ ἡ ἀνυπαρξία τοῦ Θεοῦ, ποιός 
εἶναι ὁ Θεός τῆς Ἐκκλησίας, ὁ θάνατος, ἡ ζωή, ἡ εὐτυχία, ὁ πόνος, ἡ κοινωνική ἀδικία, οἱ πάσης 
φύσεως ἀνισότητες, ἡ διατήρηση καί διάσωση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος κ.ἄ. καί νά καταδείξει 
τήν τεράστια συµβολή τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐµπειρίας στό  πνεῦµα, στήν τέχνη καί στόν 
πολιτισµό.  
 

20.20.20.20.             ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ     

ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ 
Στις 18 του µηνός ∆εκεµβρίου 2017 στην Ιερατική Σύναξη που πραγµατοποιήθηκε στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό Τιµίου Προδρόµου Ξάνθης, µε την ευλογία του Σεβασµιωτάτου 
Μητροπολίτου Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήµονος, εµείς, οι Κληρικοί της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στην Εκκλησία και στην 
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Πατρίδα δηµοσιοποιούµε, κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως, το παρόν Ψήφισµα, δια του οποίου 
και επισηµαίνουµε προς κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως τα εξής: 
Από την ακριτική Ξάνθη συµµετέχουµε στα προβλήµατα και τα αδιέξοδα του λαού µας, τον 
οποίο µε αίσθηµα διακονίας υπηρετούµε καθηµερινά υπό αντίξοες συνθήκες και εκφράζουµε την 
κοινή αγωνία όλων µας, για όσα εσχάτως συµβαίνουν στην πατρίδα µας, 
... 
Αγωνιούµε επίσης για το νέο Πρόγραµµα Σπουδών του Θρησκευτικού Μαθήµατος, και ιδιαίτερα Αγωνιούµε επίσης για το νέο Πρόγραµµα Σπουδών του Θρησκευτικού Μαθήµατος, και ιδιαίτερα Αγωνιούµε επίσης για το νέο Πρόγραµµα Σπουδών του Θρησκευτικού Μαθήµατος, και ιδιαίτερα Αγωνιούµε επίσης για το νέο Πρόγραµµα Σπουδών του Θρησκευτικού Μαθήµατος, και ιδιαίτερα 
για τον Φάκελο του Μαθγια τον Φάκελο του Μαθγια τον Φάκελο του Μαθγια τον Φάκελο του Μαθητή, µέσω των οποίων το µέχρι πρότινος οµολογιακό Θρησκευτικό ητή, µέσω των οποίων το µέχρι πρότινος οµολογιακό Θρησκευτικό ητή, µέσω των οποίων το µέχρι πρότινος οµολογιακό Θρησκευτικό ητή, µέσω των οποίων το µέχρι πρότινος οµολογιακό Θρησκευτικό 
Μάθηµα εκπίπτει σε Θρησκειολογία. Απαιτούµε εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς να Μάθηµα εκπίπτει σε Θρησκειολογία. Απαιτούµε εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς να Μάθηµα εκπίπτει σε Θρησκειολογία. Απαιτούµε εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς να Μάθηµα εκπίπτει σε Θρησκειολογία. Απαιτούµε εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς να 
διορθωθούν όλες εκείνες οι ενότητες που απάδουν στην ορθόδοξη παράδοση και διδασκαλία. Η διορθωθούν όλες εκείνες οι ενότητες που απάδουν στην ορθόδοξη παράδοση και διδασκαλία. Η διορθωθούν όλες εκείνες οι ενότητες που απάδουν στην ορθόδοξη παράδοση και διδασκαλία. Η διορθωθούν όλες εκείνες οι ενότητες που απάδουν στην ορθόδοξη παράδοση και διδασκαλία. Η 
Ιερά Μητρόπολις Ξάνθης κΙερά Μητρόπολις Ξάνθης κΙερά Μητρόπολις Ξάνθης κΙερά Μητρόπολις Ξάνθης και Περιθεωρίου ήδη συνεργάζεται µε τον Σύνδεσµο Θεολόγων αι Περιθεωρίου ήδη συνεργάζεται µε τον Σύνδεσµο Θεολόγων αι Περιθεωρίου ήδη συνεργάζεται µε τον Σύνδεσµο Θεολόγων αι Περιθεωρίου ήδη συνεργάζεται µε τον Σύνδεσµο Θεολόγων 
Ξάνθης και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, προκειµένου να καταρτίσει σχετικό Ξάνθης και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, προκειµένου να καταρτίσει σχετικό Ξάνθης και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, προκειµένου να καταρτίσει σχετικό Ξάνθης και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, προκειµένου να καταρτίσει σχετικό 
υπόµνηµα που θα βοηθήσει στην αναθεώρηση της ύλης των µαθηµάτων.υπόµνηµα που θα βοηθήσει στην αναθεώρηση της ύλης των µαθηµάτων.υπόµνηµα που θα βοηθήσει στην αναθεώρηση της ύλης των µαθηµάτων.υπόµνηµα που θα βοηθήσει στην αναθεώρηση της ύλης των µαθηµάτων.    
∆ηλώνουµε ότι παραµένουµε πάντοτε σε ποιµαντική και προσευχητική εγρήγορση αναπέµποντες 
ευχές προς τον εν Τριάδι Θεό υπέρ του σύµπαντος κόσµου. ...  
Οι Κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου 
 

21.21.21.21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ∆Ι∆ΥΜΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ∆Ι∆ΥΜΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ∆Ι∆ΥΜΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ: ΟΤΕΙΧΟΥ: ΟΤΕΙΧΟΥ: ΟΤΕΙΧΟΥ:     

«Οι φάκελοι του µαθήµατος των θρησκευτικών που διανεµήθηκαν στο«Οι φάκελοι του µαθήµατος των θρησκευτικών που διανεµήθηκαν στο«Οι φάκελοι του µαθήµατος των θρησκευτικών που διανεµήθηκαν στο«Οι φάκελοι του µαθήµατος των θρησκευτικών που διανεµήθηκαν στους µαθητές, κρίνονται υς µαθητές, κρίνονται υς µαθητές, κρίνονται υς µαθητές, κρίνονται 
απαράδεκτοι, ακατάλληλοι και επικίνδυνοι….» απαράδεκτοι, ακατάλληλοι και επικίνδυνοι….» απαράδεκτοι, ακατάλληλοι και επικίνδυνοι….» απαράδεκτοι, ακατάλληλοι και επικίνδυνοι….»     

 (21 ∆εκ 2017) (21 ∆εκ 2017) (21 ∆εκ 2017) (21 ∆εκ 2017) 
Με οµόφωνο Ψήφισµά τους οι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ορεστιάδος και Σουφλίου, 
στην Ιερατική Σύναξη, που πραγµατοποιήθηκε στις 20 ∆εκεµβρίου ε.ε. στο ∆ιδυµότειχο, 
εκφράζουν την αγωνία τους για την ενεστώσα κατάσταση στην περιοχή και στην χώρα 
γενικότερα.Το Ψήφισµα δηµοσιεύεται στη συνέχεια. 
Επίσης οι κληρικοί µας ενηµερώθηκαν εκτενώς, παρουσία του ∆ιοικητού της  XVI Μ/Κ 
Μεραρχίας Πεζικού Στρατηγού ∆ηµητρίου Μπονώρα, από τον Επιτελάρχη της Συνταγµατάρχη 
Θεόδωρο Χατζηγεωργίου για το αξιόµαχο των Ενόπλων ∆υνάµεων, το κοινωνικό τους έργο και 
την προσφορά τους στην τοπική κοινωνία. 
ΨΨΨΨ    ΗΗΗΗ    ΦΦΦΦ    ΙΙΙΙ    ΣΣΣΣ    ΜΜΜΜ    ΑΑΑΑ                        ΙΙΙΙ    ΕΕΕΕ    ΡΡΡΡ    ΑΑΑΑ    ΤΤΤΤ    ΙΙΙΙ    ΚΚΚΚ    ΗΗΗΗ    ΣΣΣΣ                        ΣΣΣΣ    ΥΥΥΥ    ΝΝΝΝ    ΑΑΑΑ    ΞΞΞΞ    ΕΕΕΕ    ΩΩΩΩ    ΣΣΣΣ 
Στις 20 του µηνός ∆εκεµβρίου, του σωτηρίου έτους 2017, στην Ιερατική Σύναξη, που 
πραγµατοποιήθηκε στο ∆ιδυµότειχο, µε την ευλογία του Ποιµενάρχου µας κ. ∆αµασκηνού, οι 
κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως ∆ιδυµοτείχου Ορεστιάδος και Σουφλίου, µετά από συζήτηση, 
αποφασίσαµε οµόφωνα να δηµοσιοποιήσουµε την αγωνία µας, για όσα συµβαίνουν στην 
Πατρίδα µας τον τελευταίο καιρό. 
Ως Έλληνες πολίτες, που ταχθήκαµε από την Πατρίδα να φρουρούµε Σύνορα και Θερµοπύλες 
στον ακριτικό Έβρο, και ως ορθόδοξοι κληρικοί, που επωµισθήκαµε να διακονούµε εδώ και 
χρόνια τον πιστό λαό µας σε παραµεθόρια, αποµακρυσµένα χωριά και πόλεις του Βορείου 
Έβρου, βλέποντας και ζώντας τα τεκταινόµενα στη χώρα µας τον τελευταίο καιρό, καταθέτουµε 
κραυγή διαµαρτυρίας από το ιστορικό ∆ιδυµότειχο και φωνή αγωνίας του λαού µας, τον οποίο, 
λόγω της ιδιότητάς µας, καθηµερινά τον αφουγκραζόµεθα, τον πονάµε  και τον εκφράζουµε. 
... ... ...  
Γ.       Αγωνιούµε επίσης γιατί µε θλίψη διαπιστώνουµε ότι επιχειρείται συστηµατικά 
η αποδόµησηαποδόµησηαποδόµησηαποδόµηση    θεµελιωδώνθεµελιωδώνθεµελιωδώνθεµελιωδών    θεσµώνθεσµώνθεσµώνθεσµών καικαικαικαι    δοµώνδοµώνδοµώνδοµών της ελληνικής κοινωνίας και η προκλητική 
καταπάτηση διαχρονικών αξιών του Γένους µας. Και συγκεκριµένα·  ...  
γ. Παραχαράσσεται, πλαστογραφείται, «αναθεωρείται» η βαµµένη µε το αίµα των προγόνων 
µας ιστορίαιστορίαιστορίαιστορία    του ελληνισµού και διδάσκεται αρχαία και νεότερη, µε προκρούστειες µεθόδους και 
τακτικές. 
δ. Το µάθηµα των θρησκευτικώνΤο µάθηµα των θρησκευτικώνΤο µάθηµα των θρησκευτικώνΤο µάθηµα των θρησκευτικών και η και η και η και η    ορθόδοξηορθόδοξηορθόδοξηορθόδοξη    αγωγήαγωγήαγωγήαγωγή    των νέων µας έχασαν τον οµολογιακό των νέων µας έχασαν τον οµολογιακό των νέων µας έχασαν τον οµολογιακό των νέων µας έχασαν τον οµολογιακό 
και ηθοπλαστικό χριστιανικό χαρακτήρα τους. Οι φάκελοι του µαθήµατος των θρησκευτικών και ηθοπλαστικό χριστιανικό χαρακτήρα τους. Οι φάκελοι του µαθήµατος των θρησκευτικών και ηθοπλαστικό χριστιανικό χαρακτήρα τους. Οι φάκελοι του µαθήµατος των θρησκευτικών και ηθοπλαστικό χριστιανικό χαρακτήρα τους. Οι φάκελοι του µαθήµατος των θρησκευτικών 
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που διανεµήθηκαν στους µαθητές,που διανεµήθηκαν στους µαθητές,που διανεµήθηκαν στους µαθητές,που διανεµήθηκαν στους µαθητές,     εν πολλοίς, κρίνονται απαράδεκτοι, ακατάλληλοι εν πολλοίς, κρίνονται απαράδεκτοι, ακατάλληλοι εν πολλοίς, κρίνονται απαράδεκτοι, ακατάλληλοι εν πολλοίς, κρίνονται απαράδεκτοι, ακατάλληλοι και  και  και  και 
επικίνδυνοι επικίνδυνοι επικίνδυνοι επικίνδυνοι     από τους αγανακτισµένους γονείς, από τα απογοητευµένα παιδιά και από τους από τους αγανακτισµένους γονείς, από τα απογοητευµένα παιδιά και από τους από τους αγανακτισµένους γονείς, από τα απογοητευµένα παιδιά και από τους από τους αγανακτισµένους γονείς, από τα απογοητευµένα παιδιά και από τους 
προβληµατισµένους εκπαιδευτικούς, διότι αποτελούν θρησκειολογικό µείγµα, παραλείπουν προβληµατισµένους εκπαιδευτικούς, διότι αποτελούν θρησκειολογικό µείγµα, παραλείπουν προβληµατισµένους εκπαιδευτικούς, διότι αποτελούν θρησκειολογικό µείγµα, παραλείπουν προβληµατισµένους εκπαιδευτικούς, διότι αποτελούν θρησκειολογικό µείγµα, παραλείπουν 
βασικές αλήθειες της ορθόδοξης πίστης, βασικές αλήθειες της ορθόδοξης πίστης, βασικές αλήθειες της ορθόδοξης πίστης, βασικές αλήθειες της ορθόδοξης πίστης,     διαστρεβλώνουν, διαστρεβλώνουν, διαστρεβλώνουν, διαστρεβλώνουν,     παραπλανούν και αποδοµπαραπλανούν και αποδοµπαραπλανούν και αποδοµπαραπλανούν και αποδοµούν τελικά ούν τελικά ούν τελικά ούν τελικά 
    τη διδασκαλία του µαθήµατος.τη διδασκαλία του µαθήµατος.τη διδασκαλία του µαθήµατος.τη διδασκαλία του µαθήµατος.    
Το καράβι που λέγεται Ελλάς, «το τρελοβάπορο», που ο νοµπελίστας ποιητής µας Οδυσσέας 
Ελύτης παρουσιάζει ως γερό σκαρί, που αρµενίζει περήφανα σε πέλαγα Ανατολής και ∆ύσης 
σκορπώντας τα φώτα του πολιτισµού, τώρα φαίνεται να βουλιάζει σε ελληνικά ύδατα, διότι 
ναύτες, λοστρόµοι, µούτσοι και καπεταναίοι προκαλούν ρωγµές, φθορές εκ των ένδον και πετούν 
στη θάλασσα της λήθης τους θησαυρούς που κουβαλά, τα τζιβαέρικα του Γένους, ή τα πουλάνε 
«αντί πινακίου φακής» και µάλιστα αυτό αλαζονικά το καυχώνται.  Αυτές οι ελληνορθόδοξες 
αξίες της φυλής µας ήταν και είναι το «αγλαόκαρπο δένδρο», που τρέφονταν γενεές γενεών 
Ελλήνων που µεγαλούργησαν. 
Αυτό το αιωνόβιο δένδρο που λέγεται «Ελλάς» τα τελευταία χρόνια κάποιοι άρπαξαν τσεκούρια 
και  πριόνια  και κόβουν τα κλαδιά του και ροκανίζουν τον κορµό του και µε βουλιµία θέλουν 
και τις ρίζες του να ξεριζώσουν. 
ΚάνουµεΚάνουµεΚάνουµεΚάνουµε    έκκλησηέκκλησηέκκλησηέκκληση    προςπροςπροςπρος    όλουςόλουςόλουςόλους    καικαικαικαι    ζητάµε·ζητάµε·ζητάµε·ζητάµε·    να σταµατήσει το θλιβερό ολίσθηµα της χώρας, διότι 
φθάσαµε στο χείλος του γκρεµού και τούτο γιατί το απαιτούν οι καιροί·  το ζητά ο λαός·  το 
περιµένουµε και το επιθυµούµε όλοι µας. 
Τέλος, εν όψει των ηµερών του αγίου ∆ωδεκαηµέρου απευθύνουµε σε όλους χαιρετισµό 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΕΝΟΤΗΤΟΣ, ΕΛΠΙ∆ΟΣ και ΑΓΑΠΗΣ και από καρδίας ευχόµεθα το Άστρο 
του εν Βηθλεέµ Τεχθέντος Χριστού να χαρίζει υγεία και ειρήνη σ’ όλο τον κόσµο και να φωτίζει 
την πορεία του καθ’ ενός και ιδιαίτερα του λαού µας. 

Οι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως ∆ιδυµοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου 
    

22.22.22.22.                                         ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ: Σ ΙΩΝΙΑΣ: Σ ΙΩΝΙΑΣ: Σ ΙΩΝΙΑΣ:     

««««Θρησκευτική Συνείδηση: Συνταγµατικές & Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις»      Θρησκευτική Συνείδηση: Συνταγµατικές & Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις»      Θρησκευτική Συνείδηση: Συνταγµατικές & Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις»      Θρησκευτική Συνείδηση: Συνταγµατικές & Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις»      2/2/182/2/182/2/182/2/18    
Εκπαιδευτική Ηµερίδα µε θέµα: «Θρησκευτική Συνείδηση: Συνταγµατικές & Εκπαιδευτικές Θρησκευτική Συνείδηση: Συνταγµατικές & Εκπαιδευτικές Θρησκευτική Συνείδηση: Συνταγµατικές & Εκπαιδευτικές Θρησκευτική Συνείδηση: Συνταγµατικές & Εκπαιδευτικές 
ΠροσεγγίσειςΠροσεγγίσειςΠροσεγγίσειςΠροσεγγίσεις» στην Ι.Μ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας 
Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου πραγµατοποιήθηκε τη 
∆ευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 η Εκπαιδευτική Ηµερίδα που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Νέας 
Ιωνίας και Φιλαδελφείας σε συνεργασία µε το Θεολογικό Εργαστήρι της Ι. Μητροπόλεως, 
αφιερωµένη στο υπεύθυνο και πολυσχιδές έργο των Εκπαιδευτικών σήµερα, µε γενικό τίτλο: 
«Θρησκευτική Συνείδηση: Συνταγµατικές & Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις» στο συνεδριακό 
Κέντρο του ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 
Στην ως άνω Ηµερίδα έλαβαν µέρος ο κ. Σωτήριος Ρίζος, πρ. Πρόεδρος του Σ.τ.Ε., θέµα: «Η 
ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως των Ελλήνων ως µέρος της εκπαιδεύσεως (άρθρο 16 
παρ. 2 του Συντάγµατος» και ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Αχαΐας κ. Αθανάσιος, ∆ιευθυντής 
της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε θέµα εισήγησης: 
«ΜΜΜΜία σύγχρονη οπτική στη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών».ία σύγχρονη οπτική στη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών».ία σύγχρονη οπτική στη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών».ία σύγχρονη οπτική στη διδασκαλία του µαθήµατος των Θρησκευτικών».    
Την Ηµερίδα προλόγισε ο έγκριτος δηµοσιογράφος κ. Αλέξης Παπαχελάς, ενώ στη συνέχεια ο 
Βυζαντινός χορός της Ιεράς Μητροπόλεως έψαλε Τροπάρια από την εορτή των Αγίων Τριών 
Ιεραρχών υπό την καθοδήγηση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της ΜτΧΜΕ κ. Χάρη 
Νταραβάνογλου. 
Την όλη συζήτηση συντόνισε ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. 
Γαβριήλ, ο οποίος απηύθυνε θερµό καλωσόρισµα τόσο προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. 
Ιερώνυµο, όσο και προς τους δυο έγκριτους εισηγητές. 
Ο Σεβασµιώτατος ανέφερε: «Στους φακέλους των θρησκευτικών υπάρχει αναµφίβολα Στους φακέλους των θρησκευτικών υπάρχει αναµφίβολα Στους φακέλους των θρησκευτικών υπάρχει αναµφίβολα Στους φακέλους των θρησκευτικών υπάρχει αναµφίβολα 
συγκεντρωµένο ένα πλούσιο θεολογικό υλικό που αναδεικνύει τις γνώσεις και το οποίο βεβαίως συγκεντρωµένο ένα πλούσιο θεολογικό υλικό που αναδεικνύει τις γνώσεις και το οποίο βεβαίως συγκεντρωµένο ένα πλούσιο θεολογικό υλικό που αναδεικνύει τις γνώσεις και το οποίο βεβαίως συγκεντρωµένο ένα πλούσιο θεολογικό υλικό που αναδεικνύει τις γνώσεις και το οποίο βεβαίως 
χρειάζεται οπωσδήποτε περαιτέρω επεξεργασία, µέσχρειάζεται οπωσδήποτε περαιτέρω επεξεργασία, µέσχρειάζεται οπωσδήποτε περαιτέρω επεξεργασία, µέσχρειάζεται οπωσδήποτε περαιτέρω επεξεργασία, µέσα από την οποία οι εκπαιδευτικοί θα α από την οποία οι εκπαιδευτικοί θα α από την οποία οι εκπαιδευτικοί θα α από την οποία οι εκπαιδευτικοί θα 
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βοηθήσουν τον µαθητή να κατανοήσει την αξία του προτεινόµενου υλικού και να αξιοποιήσει βοηθήσουν τον µαθητή να κατανοήσει την αξία του προτεινόµενου υλικού και να αξιοποιήσει βοηθήσουν τον µαθητή να κατανοήσει την αξία του προτεινόµενου υλικού και να αξιοποιήσει βοηθήσουν τον µαθητή να κατανοήσει την αξία του προτεινόµενου υλικού και να αξιοποιήσει 
ορθά τις εκπαιδευτικές και θρησκευτικές δυνατότητες που προσφέρει το εκτιθέµενο αυτό υλικό»ορθά τις εκπαιδευτικές και θρησκευτικές δυνατότητες που προσφέρει το εκτιθέµενο αυτό υλικό»ορθά τις εκπαιδευτικές και θρησκευτικές δυνατότητες που προσφέρει το εκτιθέµενο αυτό υλικό»ορθά τις εκπαιδευτικές και θρησκευτικές δυνατότητες που προσφέρει το εκτιθέµενο αυτό υλικό». 
Παροτρύνοντας όλους χαρακτηριστικά είπε: «ας σκεφτούµε όλοι µας σοβαρά και υπεύθυνα τους 
κινδύνους που εµφωλεύει το φάσµα της λήθης όταν µιλούµε για την Ελλάδα, όχι µόνο ως Ελλάδα, όχι µόνο ως Ελλάδα, όχι µόνο ως Ελλάδα, όχι µόνο ως 
κρατική οντότητα, αλλά κυρίως ως πολιτιστική παρακαταθήκη, η οποία είναι πολύτιµη για όλη κρατική οντότητα, αλλά κυρίως ως πολιτιστική παρακαταθήκη, η οποία είναι πολύτιµη για όλη κρατική οντότητα, αλλά κυρίως ως πολιτιστική παρακαταθήκη, η οποία είναι πολύτιµη για όλη κρατική οντότητα, αλλά κυρίως ως πολιτιστική παρακαταθήκη, η οποία είναι πολύτιµη για όλη 
την ανθρωπότητα».την ανθρωπότητα».την ανθρωπότητα».την ανθρωπότητα». 
Την Ηµερίδα τίµησαν επίσης µε την παρουσία τους ο κ. Γεώργιος Χρυσικός Αντιπρόεδρος του 
Αρείου Πάγου, ο κ. Αθανάσιος Φαλούκας ∆ιευθυντής της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Β’ 
Αθήνας, Μέλη των ∆.Σ. Νέας Ιωνίας και Ηρακλείου Αττικής, επικεφαλής δηµοτικών 
παρατάξεων, πρόεδροι και εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων και Μικρασιατικών Σωµατείων, 
Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, θεολόγοι καθηγητές, φοιτητές, 
µαθητές και πλήθους κόσµου. 
Κατά τη διάρκεια της Ηµερίδος πραγµατοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση µε τους παρισταµένους να 
θέτουν πολλά και ποικίλα ερωτήµατα προς τους εισηγητές, σχετικά µε ζητήµατα νοµικής και ερωτήµατα προς τους εισηγητές, σχετικά µε ζητήµατα νοµικής και ερωτήµατα προς τους εισηγητές, σχετικά µε ζητήµατα νοµικής και ερωτήµατα προς τους εισηγητές, σχετικά µε ζητήµατα νοµικής και 
εκπαιδευτικής προσέγγισης της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης, καθώς και της εκπαιδευτικής προσέγγισης της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης, καθώς και της εκπαιδευτικής προσέγγισης της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης, καθώς και της εκπαιδευτικής προσέγγισης της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης, καθώς και της 
συµβολής του µαθήµατος των Θρησκευτικών στην παιδεία του σύγχρονου σχολείοσυµβολής του µαθήµατος των Θρησκευτικών στην παιδεία του σύγχρονου σχολείοσυµβολής του µαθήµατος των Θρησκευτικών στην παιδεία του σύγχρονου σχολείοσυµβολής του µαθήµατος των Θρησκευτικών στην παιδεία του σύγχρονου σχολείου.υ.υ.υ.    
Οι εργασίες της Ηµερίδος ολοκληρώθηκαν µε την οµιλία του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου κ. 
Γαβριήλ, ο οποίος ευχαρίστησε θερµά τον Μακαριωτάτο Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυµο για την 
τιµητική παρουσία του, τον κ. Σωτήριο Ρίζο και τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη κ. Αθανάσιο 
τόσο για την αποδοχή της προσκλήσεως, όσο για τις εµπεριστατωµένες και τεκµηριωµένες 
επιστηµονικά εισηγήσεις τους, καθώς και όλους τους παρισταµένους για την ενεργή συµµετοχή 
τους. 
Ο Σεβασµιώτατος αναφέρθηκε ακόµη στα γόνιµα και πολύτιµα συµπεράσµατσυµπεράσµατσυµπεράσµατσυµπεράσµατα που α που α που α που 
αποκοµίσθηκαν από τις εργασίεςαποκοµίσθηκαν από τις εργασίεςαποκοµίσθηκαν από τις εργασίεςαποκοµίσθηκαν από τις εργασίες της Εκπαιδευτικής αυτής Ηµερίδος, ευχόµενος ναευχόµενος ναευχόµενος ναευχόµενος να αποτελέσουν 
την ουσιώδη αρχή και να συµβάλουν καθοριστικά στον επίσηµο διάλογο Πολιτείας και συµβάλουν καθοριστικά στον επίσηµο διάλογο Πολιτείας και συµβάλουν καθοριστικά στον επίσηµο διάλογο Πολιτείας και συµβάλουν καθοριστικά στον επίσηµο διάλογο Πολιτείας και 
Εκκλησίας σχετικά µε τον χαρακτήρα του µαθήµατος των Θρησκευτικών και την ανάπτΕκκλησίας σχετικά µε τον χαρακτήρα του µαθήµατος των Θρησκευτικών και την ανάπτΕκκλησίας σχετικά µε τον χαρακτήρα του µαθήµατος των Θρησκευτικών και την ανάπτΕκκλησίας σχετικά µε τον χαρακτήρα του µαθήµατος των Θρησκευτικών και την ανάπτυξη υξη υξη υξη 
ελεύθερης θρησκευτικής συνείδησης.ελεύθερης θρησκευτικής συνείδησης.ελεύθερης θρησκευτικής συνείδησης.ελεύθερης θρησκευτικής συνείδησης.    

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως 
Αναρτήθηκε από ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ στις 2.2.18  
 

23.23.23.23.                 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥΟΥΟΥΟΥ    

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος µε άρθρα του, ενηµερωτικές οµιλίες, παρεµβάσεις κ.α. 
υποστήριξε και υποστηρίζει τη σταθερή άποψή του για το µάθηµα των Θρησκευτικώνσταθερή άποψή του για το µάθηµα των Θρησκευτικώνσταθερή άποψή του για το µάθηµα των Θρησκευτικώνσταθερή άποψή του για το µάθηµα των Θρησκευτικών, όπως 
αυτή εκφράστηκε στη ∆ιαρκή Ιερά Σύνοδο και στη Σύνοδο της Ιεραρχίας και τελικά φαίνεται τελικά φαίνεται τελικά φαίνεται τελικά φαίνεται 
πως δικαιώνεται πλήρως από τις εξελπως δικαιώνεται πλήρως από τις εξελπως δικαιώνεται πλήρως από τις εξελπως δικαιώνεται πλήρως από τις εξελίξεις.ίξεις.ίξεις.ίξεις.    
Βρίσκεται σε συχνή επαφή µε τους µάχιµους θεολόγους της περιοχής του και ενηµερώνεται για 
όλες τις πτυχές του µαθήµατος των Θρησκευτικών. 
Στις 25 Φεβρουαρίου 2018, Κυριακή της Ορθοδοξίας,  κάλεσε στο Επισκοπείο όλους τους Στις 25 Φεβρουαρίου 2018, Κυριακή της Ορθοδοξίας,  κάλεσε στο Επισκοπείο όλους τους Στις 25 Φεβρουαρίου 2018, Κυριακή της Ορθοδοξίας,  κάλεσε στο Επισκοπείο όλους τους Στις 25 Φεβρουαρίου 2018, Κυριακή της Ορθοδοξίας,  κάλεσε στο Επισκοπείο όλους τους 
διδάσκοντες θεολόγους για γδιδάσκοντες θεολόγους για γδιδάσκοντες θεολόγους για γδιδάσκοντες θεολόγους για γεύµα και ανταλλαγή απόψεωνεύµα και ανταλλαγή απόψεωνεύµα και ανταλλαγή απόψεωνεύµα και ανταλλαγή απόψεων, όπως το συνηθίζει κάθε χρόνο τέτοια 
µέρα. Κλήθηκα και εγώ, ως τ. Σχολικός Σύµβουλος Θεολόγων. 
Όλη η συζήτηση εστιάστηκε εφέτος στους «φακέλους του µαθήµατος των Θρησκευτικών».Όλη η συζήτηση εστιάστηκε εφέτος στους «φακέλους του µαθήµατος των Θρησκευτικών».Όλη η συζήτηση εστιάστηκε εφέτος στους «φακέλους του µαθήµατος των Θρησκευτικών».Όλη η συζήτηση εστιάστηκε εφέτος στους «φακέλους του µαθήµατος των Θρησκευτικών».  Ο 
Μητροπολίτης έδωσε το λόγο σε όλους τους διδάσκοντες να αναφέρουν, πώς κάνουν το µάθηµά 
τους, τι προβλήµατα αντιµετωπίζουν και αν υπάρχουν θετικά από το νέο τρόπο διδασκαλίας του 
µαθήµατος. 
Οι τοποθετήσεις των συναδέλφων Θεολόγων ταυτίζονταν σχεδόν µε τις επισηµάνσεις που έχει Οι τοποθετήσεις των συναδέλφων Θεολόγων ταυτίζονταν σχεδόν µε τις επισηµάνσεις που έχει Οι τοποθετήσεις των συναδέλφων Θεολόγων ταυτίζονταν σχεδόν µε τις επισηµάνσεις που έχει Οι τοποθετήσεις των συναδέλφων Θεολόγων ταυτίζονταν σχεδόν µε τις επισηµάνσεις που έχει 
κάνει ο Ναυπάκτου Ιερόθεος κάνει ο Ναυπάκτου Ιερόθεος κάνει ο Ναυπάκτου Ιερόθεος κάνει ο Ναυπάκτου Ιερόθεος στις δύο εµπεριστατωµένες εισηγήσεις του στη ∆ιοίκηση της στις δύο εµπεριστατωµένες εισηγήσεις του στη ∆ιοίκηση της στις δύο εµπεριστατωµένες εισηγήσεις του στη ∆ιοίκηση της στις δύο εµπεριστατωµένες εισηγήσεις του στη ∆ιοίκηση της 
ΕκκλησίαςΕκκλησίαςΕκκλησίαςΕκκλησίας (Ιανουάριο 2016 και Μάρτιο 2016). Αναφέρω ενδεικτικά παρατηρήσεις 
διδασκόντων: «Τα νέα Α.Π. των Θρησκευτικών παρουσιάζουν θρησκευτικά φαινόµενα και 
έννοιες διαφόρων θρησκειών χωρίς  χρονολχωρίς  χρονολχωρίς  χρονολχωρίς  χρονολογική σειρά και ιστορικές αναφορέςογική σειρά και ιστορικές αναφορέςογική σειρά και ιστορικές αναφορέςογική σειρά και ιστορικές αναφορές».  «Το 
περιεχόµενο και η µεθοδολογία των νέων Α.Π. έχουν χαρακτήρα συγκριτικής θρησκειολογίαςσυγκριτικής θρησκειολογίαςσυγκριτικής θρησκειολογίαςσυγκριτικής θρησκειολογίας, η 
οποία δηµιουργεί µεγάλη σύγχυση στους µικρούς µαθητέςσύγχυση στους µικρούς µαθητέςσύγχυση στους µικρούς µαθητέςσύγχυση στους µικρούς µαθητές του Γυµνασίου». «Η προσέγγισηΗ προσέγγισηΗ προσέγγισηΗ προσέγγιση των 



 26 

θρησκευτικών φαινοµένων είναι περισσότερο κοινωνιολογικήκοινωνιολογικήκοινωνιολογικήκοινωνιολογική και λιγότερο θεολογική». «Οι 
φάκελοι των µαθητών µας δίνουν τη δυνατότητα να αυτονοµηθούµε και να διδάξουµε ό,τι δυνατότητα να αυτονοµηθούµε και να διδάξουµε ό,τι δυνατότητα να αυτονοµηθούµε και να διδάξουµε ό,τι δυνατότητα να αυτονοµηθούµε και να διδάξουµε ό,τι 
θέλουµεθέλουµεθέλουµεθέλουµε, ανεξάρτητα από το τι διδάσκει ο συνάδελφός µας στο διπλανό τµήµα του ίδιου 
σχολείου». « Η Κατήχηση, την οποία φοβόταν ο κ. Φίλης, τώρα είναι ευκολότερη, αν το επιθυµεί 
ο Θεολόγος». «Ιδιαίτερα στο Λύκειο υπάρχουν πολλά αξιόλογα Πατερικά κείµεναστο Λύκειο υπάρχουν πολλά αξιόλογα Πατερικά κείµεναστο Λύκειο υπάρχουν πολλά αξιόλογα Πατερικά κείµεναστο Λύκειο υπάρχουν πολλά αξιόλογα Πατερικά κείµενα και µπορεί ο 
καθένας να επιλέξει ό, τι θέλει». 
 

24.24.24.24.     ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & Π. ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & Π. ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & Π. ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & Π. ΕΛΛΑ∆ΟΣ    ΙΕΡΩΝΥΜΟΣΙΕΡΩΝΥΜΟΣΙΕΡΩΝΥΜΟΣΙΕΡΩΝΥΜΟΣ::::        

Συµβιβαστική η όπΣυµβιβαστική η όπΣυµβιβαστική η όπΣυµβιβαστική η όποια λύση για το µάθηµα των Θρησκευτικώνοια λύση για το µάθηµα των Θρησκευτικώνοια λύση για το µάθηµα των Θρησκευτικώνοια λύση για το µάθηµα των Θρησκευτικών    
           ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 07/11/2017 15:18 |    

«Όποια λύση και να βρούµε θα είναι συµβιβαστική» τόνισε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης «Όποια λύση και να βρούµε θα είναι συµβιβαστική» τόνισε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης «Όποια λύση και να βρούµε θα είναι συµβιβαστική» τόνισε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης «Όποια λύση και να βρούµε θα είναι συµβιβαστική» τόνισε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος, Ιερώνυµος, αναφερόµενος στο µάθηµα των θρησκευτικών,Ελλάδος, Ιερώνυµος, αναφερόµενος στο µάθηµα των θρησκευτικών,Ελλάδος, Ιερώνυµος, αναφερόµενος στο µάθηµα των θρησκευτικών,Ελλάδος, Ιερώνυµος, αναφερόµενος στο µάθηµα των θρησκευτικών, κατά τη διάρκεια 
χαιρετισµού του σε επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα «Οικογένεια και Φύλο: Από την Αγία Γραφή 
στις σύγχρονες προκλήσεις», που πραγµατοποιήθηκε το πρωί σε αίθουσα εκκλησιαστικού 
πνευµατικού κέντρου της µητρόπολης Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. 
Ο αρχιεπίσκοπος σχολίασε ότι «ο καθένας δίνει τη δική του απάντηση, τη δική του εξήγηση στη 
ρύθµιση που έχει γίνει µέχρι τώρα», αναφορικά µε τη «συµφωνία», όπως είπε, που έγινε µε την 
Πολιτεία, σύµφωνα µε την οποία «τα φυλλάδια αυτά, τα τετράδια που έχουν µοιραστεί στα «τα φυλλάδια αυτά, τα τετράδια που έχουν µοιραστεί στα «τα φυλλάδια αυτά, τα τετράδια που έχουν µοιραστεί στα «τα φυλλάδια αυτά, τα τετράδια που έχουν µοιραστεί στα 
παιδιά να επιστρπαιδιά να επιστρπαιδιά να επιστρπαιδιά να επιστραφούν σε µας, να τα δούµε και εµείς σαν Σύνοδος», προκειµένου να «βγουν τα αφούν σε µας, να τα δούµε και εµείς σαν Σύνοδος», προκειµένου να «βγουν τα αφούν σε µας, να τα δούµε και εµείς σαν Σύνοδος», προκειµένου να «βγουν τα αφούν σε µας, να τα δούµε και εµείς σαν Σύνοδος», προκειµένου να «βγουν τα 
βιβλία για το αύριο». «Από την άλλη πλευρά, ενόσω τα λέµε αυτά, ακούµε ότι «προχωρούµε βιβλία για το αύριο». «Από την άλλη πλευρά, ενόσω τα λέµε αυτά, ακούµε ότι «προχωρούµε βιβλία για το αύριο». «Από την άλλη πλευρά, ενόσω τα λέµε αυτά, ακούµε ότι «προχωρούµε βιβλία για το αύριο». «Από την άλλη πλευρά, ενόσω τα λέµε αυτά, ακούµε ότι «προχωρούµε 
εµείς, χωρίς να λάβουµε υπόψη το τι θα πει η Εκκλησία για τα τετράδια αυτά». Υπάρχει µια εµείς, χωρίς να λάβουµε υπόψη το τι θα πει η Εκκλησία για τα τετράδια αυτά». Υπάρχει µια εµείς, χωρίς να λάβουµε υπόψη το τι θα πει η Εκκλησία για τα τετράδια αυτά». Υπάρχει µια εµείς, χωρίς να λάβουµε υπόψη το τι θα πει η Εκκλησία για τα τετράδια αυτά». Υπάρχει µια 
σύγχυσύγχυσύγχυσύγχυση. Ευτυχώς, που ο υπουργός το ξεκαθαρίζει και λέει ότι θα τηρηθεί η συµφωνία. Θα το ση. Ευτυχώς, που ο υπουργός το ξεκαθαρίζει και λέει ότι θα τηρηθεί η συµφωνία. Θα το ση. Ευτυχώς, που ο υπουργός το ξεκαθαρίζει και λέει ότι θα τηρηθεί η συµφωνία. Θα το ση. Ευτυχώς, που ο υπουργός το ξεκαθαρίζει και λέει ότι θα τηρηθεί η συµφωνία. Θα το 
δούµε το Σεπτέµβριο», ανέφερε.δούµε το Σεπτέµβριο», ανέφερε.δούµε το Σεπτέµβριο», ανέφερε.δούµε το Σεπτέµβριο», ανέφερε.    
Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος, µεταξύ άλλων, άφησε αιχµές, διατυπώνοντας ενστάσεις για το κατά 
πόσο η Αριστερά έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί «θέµατα παιδαγωγικά, ως προς τα 
θρησκευτικά» και προσέθεσε: «∆εν θέλω να προχωρήσω περισσότερο, ούτε θα ήθελα να ευχηθώ 
να έχουµε συνέχεια αντεγκλήσεων... γίνεται ένα αγώνας και µέχρις ενός σηµείου είναι 
κατανοητός, ότι προσπαθούµε να βρούµε λύσεις. ΌποιΌποιΌποιΌποια λύση και να βρούµε θα είναι α λύση και να βρούµε θα είναι α λύση και να βρούµε θα είναι α λύση και να βρούµε θα είναι 
συµβιβαστική, δεν θα ικανοποιήσει ούτε τη µια πλευρά ούτε την άλλη, αλλά κάτω από συνθήκες συµβιβαστική, δεν θα ικανοποιήσει ούτε τη µια πλευρά ούτε την άλλη, αλλά κάτω από συνθήκες συµβιβαστική, δεν θα ικανοποιήσει ούτε τη µια πλευρά ούτε την άλλη, αλλά κάτω από συνθήκες συµβιβαστική, δεν θα ικανοποιήσει ούτε τη µια πλευρά ούτε την άλλη, αλλά κάτω από συνθήκες 
που ο καθένας τις ερµηνεύει όπως θέλει, θα προσπαθήσουµε να προχωρήσουµε».που ο καθένας τις ερµηνεύει όπως θέλει, θα προσπαθήσουµε να προχωρήσουµε».που ο καθένας τις ερµηνεύει όπως θέλει, θα προσπαθήσουµε να προχωρήσουµε».που ο καθένας τις ερµηνεύει όπως θέλει, θα προσπαθήσουµε να προχωρήσουµε».    
Ο κ. Ιερώνυµος, µε αφορµή την εκδήλωση, τόνισε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν «µια 
µικρή απάντηση σε αυτές τις δυσκολίες που συναντάµε», ως «ένας αγώνας ειρηνικός», από το 
χώρο των επιστηµόνων και των πνευµατικών ανθρώπων που πλαισιώνουν την Εκκλησία «για τη 
σωστή τοποθέτηση σε εκκλησιαστικά ζητήµατα». 
«Είναι αλήθεια, το ζείδωρο νερό της Ορθοδοξίας µας, όσο και να το περιορίσουµε, έχει τη 
δύναµη των µεγάλων ρυακιών και βρίσκει διεξόδους από διάφορες πλευρές και διαφόρους 
χώρους» είπε ο αρχιεπίσκοπος και προσέθεσε: «Η Εκκλησία και έχει το δρόµο της και δεν 
υπάρχει καµιά δύναµη που θα µπορέσει να την εµποδίσει, περνάει δυσκολίες, αλλά όµως θα 
ξαναβρεί το δρόµο που της χρειάζεται». ... ... 
Την ηµερίδα διοργάνωσαν το Τµήµα Θεολογίας του Παν/µίου Λευκωσίας και η ∆ιεθνής Θεολο-
γική και Φιλοσοφική Ακαδηµία «Κύριλλος και Μεθόδιος», µε αφορµή την έναρξη της συνερ-
γασίας τους και τη διοργάνωση προγράµµατος µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. ... 
 

25.25.25.25.                 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ    ΑΑΑΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΙΙΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΕΡΩΝΥΜΟΥ ΕΡΩΝΥΜΟΥ ΕΡΩΝΥΜΟΥ     
κατά τήν κατά τήν κατά τήν κατά τήν ἀἀἀἀνακήρυξή του σέ νακήρυξή του σέ νακήρυξή του σέ νακήρυξή του σέ ἐἐἐἐπίτιµο ∆ηµότη πίτιµο ∆ηµότη πίτιµο ∆ηµότη πίτιµο ∆ηµότη ἈἈἈἈµφιλοχίας, 18 µφιλοχίας, 18 µφιλοχίας, 18 µφιλοχίας, 18 ἸἸἸἸανουαρίου 2018 ανουαρίου 2018 ανουαρίου 2018 ανουαρίου 2018     

    
ἈἈἈἈπόσπασµα, σχετικά µέ τά Θρησκευτικάπόσπασµα, σχετικά µέ τά Θρησκευτικάπόσπασµα, σχετικά µέ τά Θρησκευτικάπόσπασµα, σχετικά µέ τά Θρησκευτικά::::            ...Τό Σύνταγµα καθόρισε ὅτι ἡ µόρφωση τῶν 

παιδιῶν µας πρέπει νά εἶναι ἐθνική, ἔτσι λέει, καί στή  συνέχεια νά ἔχουµε τόν καταστατικό 
χάρτη, πού λέει ὁ καταστατικός χάρτης τῆς Ἐκκλησίας νά φροντίση νά εἶναι χριστιανική ἡ 
ἀγωγή. Καί τά βιβλία πού θά Καί τά βιβλία πού θά Καί τά βιβλία πού θά Καί τά βιβλία πού θά ἔἔἔἔχουν τά παιδιά µας χουν τά παιδιά µας χουν τά παιδιά µας χουν τά παιδιά µας     γιά νά χρησιµοποιογιά νά χρησιµοποιογιά νά χρησιµοποιογιά νά χρησιµοποιοῦῦῦῦνε θά πρέπει τά νε θά πρέπει τά νε θά πρέπει τά νε θά πρέπει τά 



 27 

θρησκευτικά θρησκευτικά θρησκευτικά θρησκευτικά ὡὡὡὡς πρός τό δογµατικό χαρακτήρα νά ς πρός τό δογµατικό χαρακτήρα νά ς πρός τό δογµατικό χαρακτήρα νά ς πρός τό δογµατικό χαρακτήρα νά ἔἔἔἔχουν τήν χουν τήν χουν τήν χουν τήν ἄἄἄἄποψη τποψη τποψη τποψη τῆῆῆῆς ς ς ς ἘἘἘἘκκλησίας.κκλησίας.κκλησίας.κκλησίας. Καί δέν 
εἶναι παράλογο. ∆έν εἶναι παράλογο. Τό δογµατικό χαρακτήρα ἑνός βιβλίου θρησκευτικοῦ ποιός 
θά τό χαρακτηρίση; Τοῦ κέντρου ὁ βουλευτής, ὁ δεξιός, ὁ ἀριστερός, αὐτός θά µᾶς καθορίση 
ποιό θά εἶναι τό δογµατικό στοιχεῖο τῶν θρησκευτικῶν; ∆έν τά θέλουµε; Νά τά καταργήσουµε. 
∆έν χρειάζονται τά θρησκευτικά. Νά τά ὀνοµάσουµε πολιτισµό, δέν ξέρω τί θά τά κάνουµε, ἀλλά 
δέν µπορεῖ νά κάνουµε ψευδεπίγραφα, νά τά λέµε ὅτι εἶναι θρησκευτικά, ἀλλά ὅµως νά µήν εἶναι 
ἐκκλησιαστικά. ἙἙἙἙποµένως ποµένως ποµένως ποµένως ἔἔἔἔχουµε τήν χουµε τήν χουµε τήν χουµε τήν ἀἀἀἀπαίτηση νά παίτηση νά παίτηση νά παίτηση νά ἐἐἐἐνηµερωνόµαστε καί πού νηµερωνόµαστε καί πού νηµερωνόµαστε καί πού νηµερωνόµαστε καί πού ἐἐἐἐκεκεκεκεῖῖῖῖ πού  πού  πού  πού ἔἔἔἔχουµε χουµε χουµε χουµε 
λόγο νά ελόγο νά ελόγο νά ελόγο νά εἰἰἰἰσακουόµαστεσακουόµαστεσακουόµαστεσακουόµαστε. 

Καί µία παρέκκλισις. Ὁ ὁποιοσδήποτε ὑπουργός, ὁποιασδήποτε παρατάξεως, δεν µιλᾶµε 
τώρα γιά παράταξη, θά τολµοῦσε νά ἁπλώση τό χέρι στά θρησκευτικά τῶν Ἑβραίων Ἑλλήνων; 
Νά τούς πῆ, ἐσεῖς Ἑβραῖοι Ἕλληνες, πού εἴσαστε Ἑβραῖοι, τά θρησκευτικά θά τά κάνετε ἔτσι. 
Θά τολµοῦσε ἕνας ὑπουργός ὁποιασδήποτε παρατάξεως νά πάη στούς Μουσουλµάνους, στούς 
Ἕλληνες Μουσουλµάνους καί νά τούς πῆ, τό Κοράνι δέν θά τό κάνετε ἔτσι, ἀλλά θά τό κάνετε 
ἔτσι ὅπως θέλουµε ἐµεῖς νά σᾶς ὑποδείξουµε; Ὄχι. Γιατί τέλος πάντων αὐτή ἡ Ἐκκλησία ἡ δική 
µας νά θεωρῆται ὑποκατάστατο, νά θεωρῆται πιό χαµηλή, νά µήν ἔχη τήν τόλµη καί τή δύναµη 
νά πῆ ὄχι. Τό δογµατικό περιεχόµενο, τήν οΤό δογµατικό περιεχόµενο, τήν οΤό δογµατικό περιεχόµενο, τήν οΤό δογµατικό περιεχόµενο, τήν οὐὐὐὐσία τσία τσία τσία τῶῶῶῶν θρησκευτικν θρησκευτικν θρησκευτικν θρησκευτικῶῶῶῶν µας ν µας ν µας ν µας ἀἀἀἀφοφοφοφοῦῦῦῦ τό θέλετε πρέπει  τό θέλετε πρέπει  τό θέλετε πρέπει  τό θέλετε πρέπει 
νά τό καθορίζη νά τό καθορίζη νά τό καθορίζη νά τό καθορίζη ἡἡἡἡ    ἘἘἘἘκκλησίακκλησίακκλησίακκλησία.  
        

26.26.26.26.             ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣΙΕΡΩΝΥΜΟΣΙΕΡΩΝΥΜΟΣΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: : : :     
Τα βιβλία των ΘρησκευτικΤα βιβλία των ΘρησκευτικΤα βιβλία των ΘρησκευτικΤα βιβλία των Θρησκευτικών πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Εκκλησίαςών πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Εκκλησίαςών πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Εκκλησίαςών πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Εκκλησίας    

    
ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ   12/02/201812/02/201812/02/201812/02/2018    16:3316:3316:3316:33    EETEETEETEET            MENELAOS MYRILLAS / SOOC  
«Τα βιβλία των Θρησκευτικών πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της ΕκκλησίαςΤα βιβλία των Θρησκευτικών πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της ΕκκλησίαςΤα βιβλία των Θρησκευτικών πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της ΕκκλησίαςΤα βιβλία των Θρησκευτικών πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Εκκλησίας», δήλωσε ο 
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος αναφερόµενος στο µάθηµα των Θρησκευτικών, µεταδίδει το Romfea. 
O Αρχιεπίσκοπος υπενθύµισε προς την ηγεσία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του 
υπουργείου Παιδείας την πρόβλεψη του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος για 
την αρµοδιότητα της Συνόδου της Εκκλησίας να ελέγχει τα βιβλία του µαθήµατος των 
Θρησκευτικών ως προς το δογµατικό τους περιεχόµενο κατά τη διάρκεια κοινής σύσκεψης της 
Ιεράς Συνόδου µε τους καθηγητές των Θεολογικών Σχολών. 
Η σύσκεψη έγινε στο ∆ιορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος και συµµετείχε 
εκπροσωπώντας το ΙΕΠ ο σύµβουλος του ΙΕΠ Ευστράτιος Ψάλτου. 
Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας, σύµφωνα 
µε τις οποίες «αυτό το κείµενο που θα διδαχθεί στο µάθηµα των Θρησκευτικών πρέπει να φέρει 
τη σφραγίδα της Εκκλησίας ότι δεν είναι ανορθόδοξο και αντιχριστιανικό. Αυτό είναι βασικό 
πράγµα που πρέπει να το λάβουµε υπόψη». 
Πρόσθεσε µάλιστα ότι «εδώ πρέπει να παραδεχτούµε ότι µας παραβλέπει η πλευρά της 
Πολιτείας. Τα συζητάµε όµως αυτά και πρέπει να πω ότι υπάρχει προαίρεσις». 
Ο Αρχιεπίσκοπος, κάνοντας παρέµβαση στο θέµα των Θρησκευτικών εστίασε στην στάση της 
Συνόδου απέναντι στις τρέχουσες εξελίξεις γύρω από το µάθηµα των Θρησκευτικών λέγοντας 
χαρακτηριστικά: «Εµείς ως Εκκλησία, ως Ιερά Σύνοδος µολονότι µας επιτίθενται, µας 
πληγώνουν, µας καταλογίζουν ότι είµαστε αδιάφοροι κλπ, έχουµε υποµονή. Και περιµένουµε. 
Και θα περιµένουµε να δούµε αυτά τα τετράδια. Και θα συµβουλευτούµε τους καθηγητές 
πανεπιστηµίου, τους θεολόγους ώστε η κρίσις µας να είναι αυτή που πρέπει να είναι. Και εκεί θα 
δούµε αν συµφωνούµε ή δεν συµφωνούµε για τα περαιτέρω. Όµως ενώ εµείς έχουµε υποµονή Όµως ενώ εµείς έχουµε υποµονή Όµως ενώ εµείς έχουµε υποµονή Όµως ενώ εµείς έχουµε υποµονή 
σασασασαν Σύνοδος, βλέπουµε από πλευράς πολιτείας βιασύνη. Γιατί ήδη κυκλοφορούν τα νέα τετράδια ν Σύνοδος, βλέπουµε από πλευράς πολιτείας βιασύνη. Γιατί ήδη κυκλοφορούν τα νέα τετράδια ν Σύνοδος, βλέπουµε από πλευράς πολιτείας βιασύνη. Γιατί ήδη κυκλοφορούν τα νέα τετράδια ν Σύνοδος, βλέπουµε από πλευράς πολιτείας βιασύνη. Γιατί ήδη κυκλοφορούν τα νέα τετράδια 
(βιβλία Θρησκευτικών) και γίνεται το µάθηµα στα σχολεία(βιβλία Θρησκευτικών) και γίνεται το µάθηµα στα σχολεία(βιβλία Θρησκευτικών) και γίνεται το µάθηµα στα σχολεία(βιβλία Θρησκευτικών) και γίνεται το µάθηµα στα σχολεία. Αυτό πρέπει να πούµε ότι µας Αυτό πρέπει να πούµε ότι µας Αυτό πρέπει να πούµε ότι µας Αυτό πρέπει να πούµε ότι µας 
ανησυχεί λίγο».ανησυχεί λίγο».ανησυχεί λίγο».ανησυχεί λίγο». 
Ο Αρχιεπίσκοπος κάλεσε τον σύµβουλο να µεταφέρει στο ΙΕΠ την αγωνία της Συνόδου και 
συγκεκριµένα ότι: «Πρώτον, ο Καταστατικός µας Χάρτης που βασίζεται στο Σύνταγµα λέει ότι 
έχουµε αρµοδιότητα εµείς -καλώς ή κακώς, το έχουµε - να πούµε τη γνώµη µας αν τα βιβλία των 
ΘρησκευτικώνΘρησκευτικώνΘρησκευτικώνΘρησκευτικών είναι σύµφωνα µε τη διδασκαλία της Εκκλησίας, όχι µε τη δική µας γνώµη. Και 
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το δεύτερο, αφού τέθηκε για κάποιο χρόνο σε δοκιµασία το νέο αυτό υλικό, να έχουµε 
υποµονή από όλες τις πλευρές ώστε να τα δούµε µε ηρεµία και να αποφασίσουµε. Και η Σύνοδος 
αυτό κάνει. Και τελικά τότε θα φανεί ξάστερα τι επιδιώκουµε εµείς και τι επιδιώκει κάποιος 
άλλος χώρος. Γι’ αυτό πιστεύω ότι είναι ένας αγώνας που πρέπει µε τιµιότητα και συνέπεια να 
τον συνεχίσουµε». Πηγή: Romfea 
                                    

27.27.27.27.                     Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΗ ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΗ ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΗ ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ     

κατά των Προγραµµάτων Θρησκευτικώνκατά των Προγραµµάτων Θρησκευτικώνκατά των Προγραµµάτων Θρησκευτικώνκατά των Προγραµµάτων Θρησκευτικών    
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Συµπεράσµατα ερευνητούΣυµπεράσµατα ερευνητούΣυµπεράσµατα ερευνητούΣυµπεράσµατα ερευνητού    

1. Νοµίζω ότι η   Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος   δεν αξιοποίησε τις απόψεις του 
Αρχιεπισκόπου, που διατυπώθηκαν στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό και τους 
πολιτικούς αρχηγούς, ούτε τις δύο εισηγήσεις του Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου.    

2. Πολλοί Ιεράρχες, εκ των υστέρων συνειδητοποίησαν ότι «τα Προγράµµατα  αυτά του τα Προγράµµατα  αυτά του τα Προγράµµατα  αυτά του τα Προγράµµατα  αυτά του 
Υπουργείου Παιδείας για το µάθηµα των Θρησκευτικών  από τη βάση τους είναι Υπουργείου Παιδείας για το µάθηµα των Θρησκευτικών  από τη βάση τους είναι Υπουργείου Παιδείας για το µάθηµα των Θρησκευτικών  από τη βάση τους είναι Υπουργείου Παιδείας για το µάθηµα των Θρησκευτικών  από τη βάση τους είναι 
προβληµατικά», προβληµατικά», προβληµατικά», προβληµατικά», όπως ήδη είχε προειδοποιήσει   µε τις εισηγήσεις ο Ναυπάκτου Ιερόθεος.  Έτσι, 
αρκετοί άρχισαν να αντιδρούν µεµονωµένα και ασυντόνιστα,µεµονωµένα και ασυντόνιστα,µεµονωµένα και ασυντόνιστα,µεµονωµένα και ασυντόνιστα,        από το καλοκαίρι του 2017 µέχρι 
σήµερα, ανταποκρινόµενοι πρωτίστως  στην αγανάκτηση πολλών  γονέων µαθητών, αφού πήραν 
στα χέρια τους  σχετικούς «φακέλους του µαθήµατοςφακέλους του µαθήµατοςφακέλους του µαθήµατοςφακέλους του µαθήµατος» και τους µελέτησαν. 

3. Οι αντιδράσεις 25 τουλάχιστον Ιεραρχών, των οποίων οι πρωτοβουλίες δηµοσιοποιήθηκαν  µέσω 
του διαδικτύου, και παρατίθενται στην παρούσα έρευνα, κινούνται βασικάβασικάβασικάβασικά σε τέσσερεις 
κατευθύνσεις: 
Α) Είτε εκφράζουν την αγωνία τους κα τον προβληµατισµόαγωνία τους κα τον προβληµατισµόαγωνία τους κα τον προβληµατισµόαγωνία τους κα τον προβληµατισµό τους εάν µε τα νέα Α.Π. των 
Θρησκευτικών θα επιτευχθεί η σωστή θρησκευτική αγωγή των νέων µαθητών και η καλλιέργεια 
της ορθόδοξης Χριστιανικής συνείδησής τους σύµφωνα µε τις παραδόσεις του λαού µας, 
Β) Είτε απαιτούν από το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρειαπαιτούν από το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρειαπαιτούν από το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρειαπαιτούν από το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει τα τωρινά βιβλία, µαζί µε τα νέα τα τωρινά βιβλία, µαζί µε τα νέα τα τωρινά βιβλία, µαζί µε τα νέα τα τωρινά βιβλία, µαζί µε τα νέα 
προγράµµατα σπουδών,προγράµµατα σπουδών,προγράµµατα σπουδών,προγράµµατα σπουδών,    
Γ) Είτε προτρέπουν γονείςπροτρέπουν γονείςπροτρέπουν γονείςπροτρέπουν γονείς µαθητών να επιστρέψουννα επιστρέψουννα επιστρέψουννα επιστρέψουν τα βιβλία των Θρησκευτικών (τα βιβλία των Θρησκευτικών (τα βιβλία των Θρησκευτικών (τα βιβλία των Θρησκευτικών (φακέλους του 
µαθήµατος των Θρησκευτικών),  στο Υπουργείο  µέσω των σχολείων τους, ως απαράδεκτα,  
∆) Είτε  ενθαρρύνουν ανάλογες πρωτοβουλίες  ενθαρρύνουν ανάλογες πρωτοβουλίες  ενθαρρύνουν ανάλογες πρωτοβουλίες  ενθαρρύνουν ανάλογες πρωτοβουλίες συλλόγων Γονέων της περιοχής τους, ή της 
Π.Ε.Θ. ή άλλων  φορέων.  

4. Σε κάθε περίπτωση οι πρωτοβουλίες των παραπάνω Ιεραρχών δηµιουργούν µια σοβαρή ρωγµήσοβαρή ρωγµήσοβαρή ρωγµήσοβαρή ρωγµή 
στην όποια συµφωνίαστην όποια συµφωνίαστην όποια συµφωνίαστην όποια συµφωνία διαλόγου υπήρξε µεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας για το θέµα του 
µαθήµατος των Θρησκευτικών.  
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5. Ο Αρχιεπίσκοπος Ο Αρχιεπίσκοπος Ο Αρχιεπίσκοπος Ο Αρχιεπίσκοπος προειδοποιεί την Πολιτεία για µονοµερείς ενέργειες αλλά ελπίζει ότι στα 
πλαίσια  ενός έντιµου διαλόγου - που βρίσκεται σε εξέλιξη- θα δοθεί η δυνατότητα κριτικής 
αποτίµησης των «φακέλων του µαθήµατος» από όλους τους ενδιαφερόµενους ( διδάσκοντες, 
γονείς, Θεολογικές Σχολές, κ.α.). Τονίζει σε κάθε ευκαιρία  ότι η  Εκκλησία δεν απεµπολεί  ότι η  Εκκλησία δεν απεµπολεί  ότι η  Εκκλησία δεν απεµπολεί  ότι η  Εκκλησία δεν απεµπολεί  το το το το 
νόµιµο δικαίωµά τηςνόµιµο δικαίωµά τηςνόµιµο δικαίωµά τηςνόµιµο δικαίωµά της  να αποφαίνεται  για την ορθότητα των δογµατικών αληθειών της πίστης,   να αποφαίνεται  για την ορθότητα των δογµατικών αληθειών της πίστης,   να αποφαίνεται  για την ορθότητα των δογµατικών αληθειών της πίστης,   να αποφαίνεται  για την ορθότητα των δογµατικών αληθειών της πίστης, 
που θα περιέχονται στα βιβλία των Θρησκευτικών,που θα περιέχονται στα βιβλία των Θρησκευτικών,που θα περιέχονται στα βιβλία των Θρησκευτικών,που θα περιέχονται στα βιβλία των Θρησκευτικών, ώστε αυτά «να φέρουν τη σφραγίδα της 
Εκκλησίας»,  πριν η Πολιτεία ξεκινήσει  τη διαδικασία συγγραφής νέων διδακτικών εγχειριδίων.  

6. Η ακύρωση των νέων Προγραµµάτων Σπουδών για τα Θρησκευτικά  ∆ηµοτικού και Γυµνασίου Η ακύρωση των νέων Προγραµµάτων Σπουδών για τα Θρησκευτικά  ∆ηµοτικού και Γυµνασίου Η ακύρωση των νέων Προγραµµάτων Σπουδών για τα Θρησκευτικά  ∆ηµοτικού και Γυµνασίου Η ακύρωση των νέων Προγραµµάτων Σπουδών για τα Θρησκευτικά  ∆ηµοτικού και Γυµνασίου 
µε την απόφαση 660/2018 του ΣτΕ, η οποία κοινοποιήθηκε πρόσφατα, δηµιουργεί επιπρόσθετα µε την απόφαση 660/2018 του ΣτΕ, η οποία κοινοποιήθηκε πρόσφατα, δηµιουργεί επιπρόσθετα µε την απόφαση 660/2018 του ΣτΕ, η οποία κοινοποιήθηκε πρόσφατα, δηµιουργεί επιπρόσθετα µε την απόφαση 660/2018 του ΣτΕ, η οποία κοινοποιήθηκε πρόσφατα, δηµιουργεί επιπρόσθετα 
νέα δεδοµένα , τα οποία οφνέα δεδοµένα , τα οποία οφνέα δεδοµένα , τα οποία οφνέα δεδοµένα , τα οποία οφείλει να συνεκτιµήσει άµεσα η ∆.Ι.Σ.της Εκκλησίας της Ελλάδος. είλει να συνεκτιµήσει άµεσα η ∆.Ι.Σ.της Εκκλησίας της Ελλάδος. είλει να συνεκτιµήσει άµεσα η ∆.Ι.Σ.της Εκκλησίας της Ελλάδος. είλει να συνεκτιµήσει άµεσα η ∆.Ι.Σ.της Εκκλησίας της Ελλάδος.   

     Ναύπακτος 22 Μαρτίου 2018 
Έρευνα Αποστόλου Τσακούµη 
Συνταξιούχου εκπαιδευτικού 

τ. Σχολικού Συµβούλου Θεολόγων ∆υτ. Ελλάδος 
 
 


