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Οη κεγάιεο πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα ζπλέβεζαλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη νη θνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ επαθνινχζεζαλ είραλ κεηαμχ άιισλ ζπλέπεηεο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζχγρξνλε ειιεληθή δηαλφεζε αληηιακβάλεηαη ηε ζέζε θαη ηνλ ξφιν ηφζν ησλ ζενινγηθψλ ζρνιψλ κέζα ζηα
παλεπηζηήκηα φζν θαη ηνπ ζενιφγνπ κέζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Ζ γλσζηή ζηξνθή ηεο θνηλσλίαο πξνο ζπληεξεηηθφηεξεο επηινγέο κεηά ηελ
αλαηξνπή ησλ θαζεζηψησλ ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, θαη ε θπξηαξρία ηεο ινγηθήο
ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, κε πιένλ εκθαλή ζπλέπεηα ηε γέλεζε έληνλσλ αηζζεκάησλ
αλαζθάιεηαο πνπ νδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζε παξάινγεο εμαξηήζεηο απφ θάζε
είδνπο ‘ζσηήξεο’, νη νπνίνη ππφζρνληαη έηνηκεο κεηαθπζηθέο ιχζεηο ζηα φπνηα πξνβιήκαηά ηνπο, ζπληζηνχλ θάπνηεο απφ ηηο θαλεξέο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζε βαζκηαία
ππνρψξεζε ηνπ δσληαλνχ ζενινγηθνχ ιφγνπ.

Πέξα φκσο απφ απηέο ηηο θαλεξέο αηηίεο, πνπ αζθαιψο έρνπλ νμχλεη θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ην πξφβιεκα, ε ππνβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ζενινγηθψλ ζπνπδψλ
ζηελ Διιάδα άξρηζε πνιχ λσξίηεξα. Δίλαη γλσζηφ φηη απφ ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη εμήο, ν ηξφπνο εηζαγσγήο ησλ θιεξηθψλ ζηηο ζενινγηθέο ζρνιέο
θαη ε θνίηεζή ηνπο ζ’ απηέο γηλφηαλ κε φιν θαη επηεηθέζηεξνπο γη’ απηνχο φξνπο. Καηά ηε δηάξθεηα, κάιηζηα, ηεο δηθηαηνξίαο νη εηζηηήξηεο εμεηάζεηο έγηλαλ ηφζν εχθνιεο
πνπ ηειηθά πξνηηκήζεθε ε θαηάξγεζή ηνπο. Οη θιεξηθνί απηνί πνπ είραλ εηζαρζεί ρσξίο εμεηάζεηο θαηαηάρηεθαλ κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, ζε εηδηθά Τκήκαηα Δπηκφξθσζεο δηεηνχο δηάξθεηαο, απφ ηα νπνία έπαηξλαλ έλα εηδηθφ δίπισκα
πνπ ηνπο έδηλε ην δηθαίσκα θαηάηαμεο ζηελ Α΄ κηζζνινγηθή θαηεγνξία. Αθνινχζεζε
ζεηξά νιφθιεξε δηαβνπιεχζεσλ κε ηελ εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, ηφζν θαηά
ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξα απφ ην θφκκα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο (ππνπξγφο Ταιηαδνχξνο) φζν θαη ηνπ ΠΑ.ΣΟ.Κ. (πθππνπξγφο Παπαζεκειήο), πνπ έθεξε σο
απνηέιεζκα ηα Δπηκνξθσηηθά Τκήκαηα, κε πξφθαζε ηελ αλάγθε γηα πξνεηνηκαζία
κνξθσκέλσλ θιεξηθψλ θαη ζηειερψλ πνπ ζα ζηειερψζνπλ απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο
ηεο Δθθιεζίαο, λα νλνκαζηνχλ ‘Πνηκαληηθά’, θαη ηειηθά λα γίλνπλ ηζφηηκα κε ηα Θενινγηθά. Με ηνλ ηξφπν απηφ έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο θιεξηθψλ κε ειιεηπή ή ππνηπ-

πψδε ζενινγηθή κφξθσζε απέθηεζε ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε
θαη έλαο ζρεηηθά κεγάινο αξηζκφο παλεπηζηεκηαθψλ βνεζψλ κε κεησκέλα πξνζφληα
θαηφξζσζε λα αλέιζεη ζηηο θαζεγεηηθέο βαζκίδεο. Έηζη, κε κηα απιή λνκνζεηηθή
ξχζκηζε, νη δχν Θενινγηθέο Σρνιέο ηεο Διιάδαο έγηλαλ ηέζζεξηο, θαη βέβαηα φρη ρσξίο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο απφ απηέο εθπαίδεπζεο,
αθνχ είλαη γλσζηφ φηη ζηελ Διιάδα νη θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ πνηέ δελ ιεηηνπξγνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγνχλ. Γελ είλαη
ηπραίν φηη ρξεηάζηεθαλ εηθνζηπέληε νιφθιεξα ρξφληα κεηά απφ εθείλνλ ηνλ βίαην θαη
αθχζηθν δηπιαζηαζκφ ησλ Θενινγηθψλ Σρνιψλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ απηέο λα απνθηήζνπλ κηα θάπσο εππξφζσπε παξνπζία κέζα ζηα Παλεπηζηήκηα, ρσξίο εληνχηνηο
λα έρνπλ θαηαθέξεη λα απαιιαγνχλ πιήξσο απφ θάπνηα αξλεηηθά θαηάινηπα ηεο
πεξηπέηεηάο ηνπο.
Τν πην ηξαγηθφ φκσο ζηελ φιε ππφζεζε είλαη φηη πξηλ αθφκε επνπισζνχλ πιήξσο
ηα ηξαχκαηα ηνπ πεηξάκαηνο εθείλνπ, απηφ επαλαιακβάλεηαη κε ηηο ίδηεο αθξηβψο
πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνεγνχκελνπ. Ζ ίδηα πξφθαζε (αλάγθε παξαγσγήο ζηειερψλ
γηα ηελ Δθθιεζία) θαη ν ίδηνο αλνκνιφγεηνο ζηφρνο (ε πξνψζεζε θάπνησλ εθιεθηψλ
ηεο ζεκεξηλήο εθθιεζηαζηηθήο εγεζίαο ζε θαζεγεηηθέο ζέζεηο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα
θαηαιάβνπλ ζηηο ήδε ιεηηνπξγνχζεο Θενινγηθέο Σρνιέο). Απφ ην 2007 ζα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ηα δηπιάζηα ζενινγηθά ηκήκαηα, κε ηελ πξνζζήθε ηεζζάξσλ λέσλ πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα θαιχπηνπλ αλάγθεο ηηο Δθθιεζίαο.
Τν θχξην, κάιηζηα, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, ε δηαξθψο απμαλφκελε
εκπηζηνζχλε ησλ αλζξψπσλ ζηηο ζεζκνζεηεκέλεο κνξθέο έθθξαζεο ηεο πίζηεο,
πνπ θαίλεηαη λα έρεη θαηαιάβεη αθφκε θαη ηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο φρη κφλν
δελ αθήλεη θάπνηα πεξηζψξηα αληίδξαζεο ζηελ θαηάζηαζε απηή, αιιά ιεηηνπξγεί θαη
αλαζηαιηηθά ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο θαη παξαγσγήο λέαο ζενινγηθήο ζθέςεο, πεξηνξίδνληαο ηνλ ξφιν ηεο Θενινγίαο ζηελ επαλαδηαηχπσζε παιηψλ
παγησκέλσλ ζεσξήζεσλ ή ζηε δηθαηνιφγεζε θαη ‘ζενινγηθή’ ηεθκεξίσζε ησλ φπνησλ επηινγψλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο εμνπζίαο. Μέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία ην παξειζφλ εμηδαληθεχεηαη. Κάζε δεκηνχξγεκα ηνπ παξειζφληνο, αθφκε θαη ην πην αληηδξαζηηθφ θαη ζθνηαδηζηηθφ, πεξηγξάθεηαη σο ηδαληθή θαηάζηαζε θαη αλπςψλεηαη ζε
δφγκα ακεηαθίλεην. Ζ αλάιπζε ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε αλαθνξά ζηα
πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο γίλνληαη κφλν γηα λα θαηαδεηρηνχλ νη ππνηηζέκελεο νιέζξηεο γηα ηελ θνηλσλία ζπλέπεηεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηνπ δπηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο
γεληθφηεξα, ψζηε λα αηηηνινγεζεί ην αίηεκα γηα επηζηξνθή ζηελ ‘αλφζεπηε θαζαξφηεηα’ ηνπ παξειζφληνο.
Δίλαη φκσο πξνθαλέο φηη κηα ζενινγία πνπ αδπλαηεί λα πξνζεγγίζεη ηα πξνβιήκαηα
ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, κηα θνηλσλία πνπ δεη θαη θηλείηαη ζην παξειζφλ καθξηά
απφ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ, κηα ζενινγία πνπ απέλαληη ζε ππαξθηά
θαη επείγνληα πξνβιήκαηα θαη ζε ζεηξά νιφθιεξε απφ αδηέμνδα έρεη λα πξνζθέξεη
θαληαζηηθέο κφλν ιχζεηο θαη δηεμφδνπο, αξλείηαη νπζηαζηηθά ηνλ εαπηφ ηεο, αθνχ
ζηεξείηαη έλα απφ ηα πην βαζηθά γλσξίζκαηα πνπ νθείιεη λα έρεη ε Θενινγία, ην

πξνθεηηθφ, κε ηε βηβιηθή θαη φρη ηελ ηξέρνπζα ζεκαζία ηνπ φξνπ.
Πξνθεηηθή φκσο δηάζηαζε ηνπ ζενινγηθνχ ιφγνπ ζεκαίλεη φηη απηφο πξέπεη λα απαιιαγεί απφ ηε ζξεζθεπηηθή θαηαλφεζε ηεο Δθθιεζίαο. Ζ ζεκεξηλή εγεζία ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, απηνπξνζδηνξηδφκελε σο ‘ε Δθθιεζία’ δηαθνξνπνηεί ζαθψο
ηνλ εαπηφ ηεο απφ ηελ ππφινηπε ειιεληθή θνηλσλία θαη πηέδεη ηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο
ρψξαο γηα εμαζθάιηζε πξνλνκίσλ γηα ηνλ εαπηφ ηεο, αθφκε θαη ελάληηα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ απαίηεζε ζε επνρή ιηηφηεηαο γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεζζάξσλ επηπιένλ, απνδεδεηγκέλα άρξεζησλ, ζενινγηθψλ ζρνιψλ ή ηε
ζπαηάιε κεγάισλ πνζψλ γηα καγηθέο θαη απνιχησο μέλεο πξνο ηελ νξζφδνμε παξάδνζε ηειεηέο, φπσο π.ρ. ηε λαχισζε εηδηθψλ πηήζεσλ ηεο θξαηηθήο αεξνπνξηθήο
εηαηξίαο γηα κεηαθνξά ηνπ ‘αγίνπ’ θσηφο απφ ηα Ηεξνζφιπκα θαη ηελ αζηεία ππνδνρή
ηνπ ζηελ Αζήλα κε ... ηηκέο αξρεγνχ θξάηνπο! Σηε δηακφξθσζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο φκσο δελ έρεη επζχλε κφλνλ ε εγεζία ηεο Δθθιεζίαο αιιά θαη ειιεληθή δηαλφεζε, θαζψο ππάξρεη κηα ππεξνπηηθή απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζπάζεηα πεξηζσξηνπνίεζεο ηεο Δθθιεζίαο, ζαλ απηή λα κελ είλαη ηκήκα ηεο πλεπκαηηθήο παξαδφζεσο
ηνπο ειιεληθνχ ιανχ πνπ εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη αθφκε πιαηηά ζηξψκαηά ηνπ.
Γελ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξεο αλαιχζεηο γηα λα απνδεηρζεί φηη ρσξίο ηε ζπκβνιή ηεο δηαλφεζεο δελ είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζεί ε πνιηηηθή βνχιεζε πνπ ζα κπνξεί λα
αληηκεησπίζεη ζσζηά ηνλ παξάγνληα Δθθιεζία θαη ζα ξπζκίζεη ην ξφιν ηεο κέζα ζηε
ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία.
Αλεμάξηεηα, πάλησο, απφ ην πνηνο επζχλεηαη γη’ απηφ, ε θαηάζηαζε εκθαλίδεηαη ζήκεξα δηακνξθσκέλε. Ζ εγεζία ηεο ειιαδηθήο Δθθιεζίαο κε ηηο επηινγέο ηεο δείρλεη
λα έρεη ζπκβηβαζηεί κε ηελ ηδέα φηη επίθεηηαη ν ρσξηζκφο ηεο απφ ην Κξάηνο θαη ειπίδεη απηή ηε θνξά λα κελ πηαζηεί απξνεηνίκαζηε. Γπζηπρψο φκσο ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν πξνεηνηκάδεηαη ηελ νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηελ παξαπέξα ζπξξίθλσζή ηεο θαη πεξηζσξηνπνίεζή ηεο. Σπγθεθξηκέλα, αληί λα αλαζέζεη ζηηο Θενινγηθέο
Σρνιέο κηα κειέηε θαη αλάιπζε ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνπ ζα ηε βνεζήζεη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ςχρξαηκεο επηινγέο, πξνηηκά ηηο εξαζηηερληθέο αλαιχζεηο ακθίβνιεο πνηφηεηαο επηθνηλσληνιφγσλ θαη θαηαθεχγεη ζε αληζηνξηθέο θαη αςπρνιφγεηεο αληηδξάζεηο ηνπ ηχπνπ ησλ πξφζθαησλ αλαθνηλψζεσλ ηεο Ηεξάο Σπλφδνπ πεξί ‘λενδηνθιεηηαλψλ’, πνπ κπνξεί πξνο ζηηγκήλ λα δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα
δησθφκελεο Δθθιεζίαο θαη λα πξνθαινχλ ζπζπείξσζε ησλ κειψλ ηεο, καθξνπξφζεζκα φκσο ηελ βγάδνπλ έμσ απφ ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο λέαο θνηλσλίαο.
Ο ρσξηζκφο Δθθιεζίαο θαη Κξάηνπο πνπ ζεσξείηαη ζήκεξα πξνυπφζεζε θάζε κνληέξλαο θνηλσλίαο, νδεγεί ζπρλά ζηελ παξεμήγεζε φηη ε πίζηε δελ είλαη πιένλ ππφζεζε θνηλσληθή αιιά ηδησηηθή πνπ εκπίπηεη ζηα ζρεηηθά κε ηελ αηνκηθή ειεπζεξία
ζέκαηα. Ζ ειεπζεξία ηεο επηινγήο ησλ ζξεζθεπηηθψλ απνθάζεσλ ηαηξηάδεη ζηελ ηάζε εμαηνκίθεπζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε κνληέξλα θνηλσλία. Τν πην ζπλεζηζκέλν ιάζνο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη φηη γίλεηαη πνιχο ιφγνο γηα πνιππνιηηηζκηθή
θνηλσλία, αιιά ζρεδφλ πνηέ δελ ζπδεηνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηακφξθσζεο κηαο ηέηνηαο θνηλσλίαο. Έηζη, πεξλά ζπρλά απαξαηήξεην ην φηη ε δηα-

κφξθσζε κηαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο είλαη αδχλαηε ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ κηαο θνηλήο γιψζζαο θαη ηε δηακφξθσζε ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ λνκηθψλ θαη
εζηθψλ πξνυπνζέζεσλ εληφο ηνπ νπνίνπ ζα ιεηηνπξγήζεη απηή ε θνηλσλία. Αιιά ε
δηακφξθσζε ελφο ηέηνηνπ πιαηζίνπ είλαη αδχλαηε φηαλ νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο
ηνπ θάζε κέινπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο ζεσξνχληαη αηνκηθή θαη φρη θνηλσληθή
ππφζεζε.
Απφ ηελ άιιε κεξηά ηδησηηθνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ Θεφ ζεκαίλεη
απηφκαηα ελίζρπζε ηεο ζξεζθείαο, πνπ βέβαηα νδεγεί ζε κηα ηζρπξνπνίεζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηεξαξρίαο αιιά ηαπηφρξνλα θαη ζηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ θνληακεληαιηζηηθψλ ηάζεσλ κέζα ζηελ θνηλσλία. Σηελ πεξίπησζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ απηφ ζα ζήκαηλε ηελ απνδνρή κηαο κεηαθπζηθήο δηδαζθαιίαο πεξί ζσηεξίαο ρσξίο φκσο ηελ
Δπί ηνπ Όξνπο Οκηιία. Καη ίζσο δελ είλαη ηπραίν ην φηη δελ αθνχγεηαη ζρεδφλ πνηέ ζε
νξζφδνμε εθθιεζία θάπνην θήξπγκα πάλσ ζηελ Δπί ηνπ Όξνπο Οκηιία. Αιιά αλ αθαηξέζεη θαλείο απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο δελ απνκέλεη απφ
απηήλ παξά κηα εηδσινιαηξηθή ζξεζθεία, φπσο θαη αλ αθαηξέζεη θαλείο απφ ηνλ Ηνπδατζκφ ηελ Τνξά θαη απφ ην Ηζιάκ ηε Σαξία. Έηζη, ηίπνηε δελ δηαθνξνπνηεί ηε κηα
ζξεζθεία απφ ηελ άιιε, επνκέλσο φιεο θαζίζηαληαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ ίδηνπ
εκπνξεχκαηνο πνπ πξνζθέξεηαη ζηελ αγνξά πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη θάπνηεο ςπρηθέο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πνπ πξνηηκά κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα αληηκεησπίδεη ηα αδηέμνδά ηνπ. Δχθνια αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη έηζη νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο αθνινπζνχλ κνηξαία ηνλ δξφκν ησλ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε δχν ίδηα θφκκαηα.
Μεηά απφ φζα απαηζηφδνμα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ηίζεηαη ην εξψηεκα ηνπ ξφινπ
πνπ κπνξεί λα παίμνπλ νη θξαηηθέο Θενινγηθέο Σρνιέο ζήκεξα. Αθφκα πην έληνλα
ηίζεηαη ην εξψηεκα γηαηί έλα ιατθφ θξάηνο λα ρξεκαηνδνηεί ζενινγηθέο ζπνπδέο ζε
θξαηηθά παλεπηζηήκηα απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη ήδε δερηεί λα ρξεκαηνδνηεί ηηο εθθιεζηαζηηθέο ζενινγηθέο ζρνιέο θαη έηζη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηνπ γηα ζενινγηθή παηδεία. Αλ ζα ήζειε θαλείο λα ζπλνςίζεη ζε κηα κφλν θξάζε νιφθιεξν ην
φξακα ηνπ Ηεζνχ Φξηζηνχ γηα ηνλ θφζκν δελ ζα κπνξνχζε λα βξεη θαιχηεξε απφ ηνλ
φξν ‘Βαζηιεία ηνπ Θενχ’, φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζηα βηβιηθά θείκελα. Καη αλ είλαη
αιήζεηα φηη ε Δθθιεζία ζπληζηά κηα ηζηνξηθή κνξθή ηεο αλακελφκελεο Βαζηιείαο ηνπ
Θενχ, ε Θενινγία δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα είλαη κηα ιεηηνπξγία ηεο Δθθιεζίαο. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα απνθηήζεη ε Θενινγία έλα πξαγκαηηθφ λφεκα είλαη
λα θαηαζηεί κηα ιεηηνπξγία ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενχ ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ θφζκν
νιφθιεξν. Ωο ηέηνηα ιεηηνπξγία φκσο ε Θενινγία είλαη ππνρξεσκέλε λα αλνηρηεί δεκφζηα ζηελ θνηλσλία πξνζθέξνληαο κηα πξφηαζε δσήο εκπλεπζκέλε απφ ην φξακα
ηεο Βαζηιείαο ηνπ Θενχ θαη, κάιηζηα, λα δηαιερζεί κε ηελ θνηλσλία θαη ελδερνκέλσο
λα δερηεί θαη ηε δεκφζηα θξηηηθή γηα ηελ πξφηαζή ηεο. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε
δελ πξφθεηηαη γηα κηα δηαπξαγκάηεπζε ή ζπκθσλία κεηαμχ δχν ζεζκψλ (Κξάηνπο θαη
Δθθιεζίαο) πνπ επηρεηξνχλ ακνηβαία λα θαηνρπξψζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο, αιιά
γηα κηα ειεχζεξα δηαηππσκέλε θαη λεθάιηα ζπγθξνηεκέλε πξφηαζε πνπ απεπζχλε-

ηαη ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία. Απφ ηελ άπνςε απηή πξνθχπηεη ζρεδφλ σο απηνλφεην ην φηη έλα ιατθφ θξάηνο ρξεηάδεηαη κηα παξφκνηα αλάιπζε ηεο θνηλσλίαο ζηεξηγκέλε ζηελ απζεληηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ, θαη, κάιηζηα, πνιχ πεξηζζφηεξν ρξεηάδεηαη
ηελ αλάιπζε απηή κεηά ηελ ίδξπζε ησλ εθθιεζηαζηηθψλ ζενινγηθψλ ζρνιψλ, νη νπνίεο, ιφγσ ηεο εμάξηεζήο ηνπο απφ ηελ εθθιεζηαζηηθή εγεζία, δελ είλαη ζε ζέζε λα
δηαηππψζνπλ έλαλ απειεπζεξσηηθφ ζενινγηθφ ιφγν.
Αλάινγα ηζρχνπλ, βέβαηα, θαη γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηα ζρνιεία. Έλα
κάζεκα Θξεζθεπηηθψλ πνπ ζα απεπζχλεηαη κφλν ζε φζνπο καζεηέο δειψλνπλ κέιε
κηαο ζπγθεθξηκέλεο Δθθιεζίαο δελ κπνξεί λα έρεη ζέζε ζε δεκφζην ζρνιείν. Καη αζθαιψο, γηα λα απεπζχλεηαη έλα κάζεκα ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ δελ ζεκαίλεη
απαξαίηεηα φηη πξέπεη λα είλαη επλνπρηζκέλν απφ θάπνηεο απφςεηο. Τν λα θάλεη θαλείο ιφγν γηα κε νκνινγηαθφ κάζεκα ζξεζθεπηηθψλ είλαη ζαλ λα κηιάεη γηα νπδέηεξε
Ηζηνξία, ζαλ λα δηδάζθεη δειαδή θαλείο ζην Ηζξαήι ηελ ηζηνξία ηνπ δεχηεξνπ παγθφζκηνπ πνιέκνπ θξαηψληαο ίζεο απνζηάζεηο αλάκεζα ζηνπο ΝΑΕΗ θαη ζηα ζχκαηα
ηνπ νινθαπηψκαηνο. Αλ ζηηο νδεγίεο γηα ηελ δηδαθηέα χιε ζην Γπκλάζην θαη ζην Δληαίν Λχθεην ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ αλαθέξεηαη γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο
φηη ζθνπφο ζην Γπκλάζην είλαη «Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ έζλνπο
ηνπο ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ θαη λα δηακνξθψζνπλ αλάινγν θξφλεκα», θαη γηα ην
Λχθεην «Να νηθνδνκήζνπλ, κέζα απφ ηελ κειέηε ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκνχ, ηελ εζληθή θαη πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα», δχζθνια κπνξεί θαλείο λα δηθαηνινγήζεη κηα
δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Έλα κάζεκα ή απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαη είλαη ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ή πξέπεη λα απνβιεζεί απφ ην ζρνιηθφ πξφγξακκα, αθνχ ε απαιιαγή θάπνησλ καζεηψλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα κε ηελ ππνρξέσζε απνινγίαο ζπληζηά παξαβίαζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ειεπζεξηψλ. Δμάιινπ, ε απαιιαγή απφ ην κάζεκα ζηεξεί απφ ηνπο κε, θαηά
δήισζή ηνπο νξζφδνμνπο, καζεηέο ηελ πξφζβαζε ζηε γλψζε ηεο νπζηαζηηθφηεξεο
πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν δνπλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζε κηα
επνρή πνπ μνδεχνληαη ηεξάζηηα πνζά γηα ηελ αλαβίσζε θάπνησλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο ακθίβνιεο αηζζεηηθήο θαη κε βάξβαξα θαη θαθφερα νλφκαηα, δήζελ εζίκσλ, είλαη ηνπιάρηζηνλ αλεχζπλν ην λα ππνβηβάζεη θαλείο ηε κνλαδηθή πξαγκαηηθά
δσληαλή παξάδνζε ηεο ρψξαο ζε επίπεδν κηαο νκνινγίαο.

