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Καθηγητού του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Στην αυγή της χιλιετίας ζούµε τη διάψευση των προβλέψεων για τον 

«µαρασµό» ή το «τέλος» της θρησκείας, καθώς και την επαναξιολόγηση του 

ρόλου και των λειτουργιών της σε παγκόσµιο επίπεδο. Η θρησκεία ανακαλύ-

πτεται και πάλι ευρύτατα ως κεντρική διάσταση της ανθρώπινης ζωής, ατο-

µικής και συλλογικής. Η ανθρωπότητα όχι µόνον δεν φαίνεται να ζει πλέον µε 

την αναµονή µιας εποχής χωρίς θρησκεία, άλλα ούτε και µε την προσδοκία 

µιας εκκοσµικευµένης παγκόσµιας κοινωνίας, όπου η θρησκεία θα βρίσκεται 

στο περιθώριο. Μάλλον θεωρείται βέβαιο ότι οι θρησκείες θα παίζουν καθορι-

στικό ρόλο στις εξελίξεις, φυσικά όχι µόνον µε τη µορφή του θρησκευτικού φο-

νταµενταλισµού. Κατά τον Samuel Huntington «το τελευταίο τέταρτο του 

20ού αιώνα, η πορεία προς την εκκοσµίκευση αναστράφηκε. Άρχισε να ση-

µειώνεται σχεδόν παγκοσµίως αναβίωση της θρησκείας, που εκδηλώθηκε σχεδόν 

σε κάθε τµήµα του κόσµου — εκτός από τη ∆υτική Ευρώπη»
1
. Ο Huntington 

προσθέτει: «Ο 21ος αιώνας αρχίζει σαν µια εποχή της θρησκείας»
2
. 

Σήµερα προβάλλονται οι καθοριστικές λειτουργίες της θρησκείας σε τρία 

επίπεδα: 

1) Σε µια εποχή όπου το «υπαρξιακό κενό»
3
 αποτελεί παγκόσµιο φαινό-

µενο, µέσα στο σύγχρονο «χάος των πληροφοριών», µέσα στη διάχυτη άνθρω- 

1. S. P. Huntington, Ποιοι είµαστε; Η αµερικανική ταυτότητα στην εποχή µας, µτφρ. Α. 

Αλαβάνου, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2005, 489. 

2. Ό.π.,490. 

3. Bλ.V.Frankl, Αναζητώντας νόηµα ζωής και ελευθερίας, µτφρ. Τ.Ευδοκά / Κ. Χριστο- 

φίδου, εκδ. Ταµασός, Λευκωσία 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



πολογική σύγχυση, τις αλληλοαντικρουόµενες και αλληλοαναιρούµενες προτά-

σεις ζωής και προσφορές νοήµατος, η θρησκεία δίνει απαντήσεις στα έσχατα 

ερωτήµατα της ύπαρξης, που συγκλονίζουν και σήµερα τον νου και την καρ-

διά του ανθρώπου, προσφέρει προσανατολισµό, πατρίδα, νόηµα ζωής στον «πα-

ντοπόρο άπορο»
4
 άνθρωπο. 

2) Οι θρησκείες είναι η µεγάλη πνευµατική κληρονοµιά της ανθρωπότη- 

τας και η κιβωτός του πολιτισµού. Μέσα στις θρησκευτικές παραδόσεις ση- 

µειώθηκαν,  άλλα και διασώθηκαν  τα σπουδαιότερα επιτεύγµατα του πολιτι- 

σµού και θεµελιώδεις πανανθρώπινες αξίες. Πέρα από αυτό, η θρησκεία συνδέ- 

εται µε την ταυτότητα των λαών και των πολιτισµών. «Οι πολιτισµοί διαφο- 

ροποιούνται µέσω της ιστορίας, της γλώσσας, της κουλτούρας, της παράδοσης 

και περισσότερο από όλα, µέσω της θρησκείας»
5
. Ανήκω σε µια ορισµένη θρη- 

σκεία, σηµαίνει ανήκω σε έναν ορισµένο πολιτισµό. 

3) Η τρίτη ουσιαστική λειτουργία της θρησκείας είναι η ειρηνευτική της 

αποστολή, η ευθύνη της για την παγκόσµια ειρήνη. Χωρίς την ειρήνη µεταξύ 

των θρησκειών είναι αδύνατο να υπάρξει ειρήνη µεταξύ των λαών και των πο- 

λιτισµών
6
. Η αξιοπιστία των θρησκειών θα εξαρτάται στο έξης ευρύτατα από 

τη συµβολή τους στον αγώνα για την ειρήνη. Θα γίνεται όλο και λιγότερο κα- 

τανοητό, πώς οι θρησκείες µπορούν να φανατίζουν και να διχάζουν, αντί να 

είναι δυνάµεις καταλλαγής, αντί να οικοδοµούν τον οικουµενικό άνθρωπο. Τε- 

λικά «ένας πόλεµος στο όνοµα της θρησκείας είναι ένας πόλεµος κατά   της 

θρησκείας» (Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος). 

Αν έτσι έχουν τα πράγµατα, αν η θρησκεία είναι ζωτικό στοιχείο της 

ζωής των ατόµων, των λαών, της ανθρωπότητας, τότε πρέπει να βρίσκεται 

στο κέντρο της αγωγής, εφόσον η αγωγή είναι ανθρωποποιία, ο άνθρωπος δη-

λαδή γίνεται άνθρωπος µέσω της αγωγής. Αν η αγωγή έχει σχέση µε το 

ανθρωπολογικό ερώτηµα, τότε πρέπει να αξιοποιήσει το κεφάλαιο θρησκεία, 

αφού η πιο βαθειά γνώση για τον άνθρωπο διασώζεται στα θρησκευτικά κείµε-

να της ανθρωπότητας και στη θρησκευτική εµπειρία. Αν ή αγωγή εντάσσει 

το παιδί σε ένα επιµέρους πολιτισµό, τότε πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο η 

θρησκεία, στην οποία συµπυκνώνονται τα θεµελιώδη στοιχεία του κάθε πολι- 

4. Βλ. Κ. ∆εληκωσταντής, Παντοπόρος άπορος· Νεωτεριχές και µετανεωτεριχες περιπέ- 

τειες του ανθρωπολογικού στοχασµού, Αθήνα 2003. 

5. S.P. Huntington, «The Clash of Civilizations», Foreign Affairs 72 (1993), τεύχος 3, 22- 

49, 25. 

6. Βλ. Η. Küng,Projekt Weltethos, München 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



τισµού. Αν ή αγωγή θέλει να είναι αγωγή ειρήνης και διαπολιτισµικότητας, 

τότε τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να διδαχθούν υπεύθυνα για την παγκοσµιότη-

τα της θρησκείας και την ποικιλία των θρησκειών, αφού η γνώση των άλλων 

θρησκειών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του διαφορετικού 

και την επικοινωνία µε αυτό. 

Όλα αυτά αποδεικνύουν πόσο σηµαντικό είναι το έργο της ορθής θρη-

σκευτικής αγωγής και κυρίως πόσο δύσκολο εγχείρηµα αποτελεί. Οι δυσκολί-

ες της σχολικής θρησκευτικής αγωγής συνδέονται: 

α) Με την ουσία του ίδιου του θρησκευτικού φαινοµένου, το όποιο είναι 

όντως πολυδιάστατο και πολύπλοκο. Για να πεισθεί κανείς, αρκεί να ρίξει µια 

µατιά σε µια Ιστορία των Θρησκευµάτων, ή ακόµη στην αξιολόγηση της θρη-

σκείας από τους µεγάλους φιλοσόφους, υποτίθεται, από τα πιο ρωµαλέα πνεύ-

µατα της ανθρωπότητας. Μαζί µε τις βαθειές, θετικές εκτιµήσεις της θρη-

σκείας, ειπώθηκαν γι' αυτήν τα πιο απίθανα πράγµατα. Η ανθρώπινη λογική 

είδε το Θεό ως δηµιούργηµα του ανθρώπου, ως προβολή ανθρώπινων πόθων, 

ως «Θεά δυνάστη», ως αλλοτρίωση του ανθρώπου, ως άρνηση της ανθρώπι-

νης ελευθερίας, έκανε λόγο για το «θάνατο του Θεού», είδε τη θρησκεία ως 

«όπιο του λαού», ως «παιδική ασθένεια», ως «παγκόσµια νεύρωση». Αναφο-

ρικά µε το θέµα θρησκεία κυκλοφορούν δυστυχώς ακόµη και σήµερα και µε-

ταξύ πολλών διανοουµένων περισσότερες παρερµηνείες και παρανοήσεις παρά 

σωστές αξιολογήσεις. 

β) Οι δυσκολίες της θρησκευτικής αγωγής συνδέονται και µε τις ιδιαιτε-

ρότητες της θρησκευτικής ανάπτυξης του παιδιού. Η παιδική θρησκευτικότη-

τα είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο φαινόµενο και ακόµη πολυπλοκότερη 

είναι η παιδαγωγική αντιµετώπιση της. Η µελέτη της παιδικής θρησκευτι-

κότητας αποκαλύπτει ότι, παρά τις προόδους, ξέρουµε λίγα µόνον πράγµατα 

για την παιδική ψυχή. Κατά τον Friedrich Schweitzer τα παιδιά έχουν ήδη 

ολοκληρώσει µια καθοριστική θρησκευτική πορεία πριν εισέλθουν στο σχολείο'. 

Φαίνεται, όπως σηµειώνει και ο Karl Ernst Nipkow, ότι το παιδί έχει έναν 

«ιδιωτικό Θεό», ένα µίγµα από «φαντασίες, συναισθήµατα και απόψεις, που 

ανέπτυξε το ίδιο»
8
. Έτσι, και αναφορικά µε τη θρησκεία, τα παιδιά «έρχονται 

7. F. Schweitzer, «Kind und Religion-Religiöse Sozialisation und Entwicklung im Grund- 

schulalter», στο έργο: F. Schweitzer,/G.Faust-Siehl (έπιµ.), Religion in der Grundschule. Religiöse 

und moralische Erziehung, Frankfurt α .M. 1994, 38-47, 41. Βλ. και    F. Schweitzer, Das Recht 

des Kindes auf Religion. Ermutigungen für Eltern und Erzieher, Gütersloh 2000. 

8. K. E. Nipkow, Erwachsenwerden ohne Gott? Gotteserfahrung im Lebenslauf, München 

1987, 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



στο σχολείο όχι απλά ως «άγραφος χάρτης», ακόµη και τότε, που —όπως σή-

µερα είναι σύνηθες— δεν δίνεται στο σπίτι θρησκευτική αγωγή. Όλα τα παι-

διά έχουν εµπειρίες προσωπικής-ατοµικής θρησκευτικότητας, και από παιδα-

γωγική σκοπιά αυτές οι εµπειρίες οφείλουν να ληφθούν στα σοβαρά»
9
. 

Η θρησκευτική αγωγή δεν µπορεί να αγνοήσει αυτά τα δεδοµένα για την 

παιδική ψυχή και την ανάπτυξη της. Και η ίδια η ψυχολογία πρέπει όµως να 

πάρει οπωσδήποτε στα σοβαρά τις θρησκευτικές αναζητήσεις του παιδιού. Το 

παιδί είναι γεµάτο ερωτήµατα και για το Θεό, έχει τις δικές του θρησκευτικές 

απορίες και τις δικές του απαντήσεις. ∆εν έχουµε δικαίωµα να κάνουµε να σι-

γήσει αυτή η αναζήτηση. Εάν το σχολείο θέλει να παραµείνει χώρος παιδείας, 

δεν µπορεί εκεί οι βαθειές φιλοσοφικοθρησκευτικές ανησυχίες των παιδιών να 

αντιµετωπίζονται µε ειρωνικά σχόλια από τους δασκάλους. Σε ένα σχολείο, το 

όποιο από χώρος αγωγής έχει µετατραπεί σε χώρο µετάδοσης πληροφοριών, 

καταστρέφεται ή παιδικότητα του παιδιού, αφού δεν αφιερώνεται χρόνος σε 

αυτά τα δήθεν «παιδαριώδη» ερωτήµατα, που όµως συγκλονίζουν την παιδική 

ψυχή
10

. 

γ) Στις εγγενείς δυσκολίες της θρησκευτικής αγωγής, οι όποιες, όπως 

είδαµε, συνδέονται µε το ίδιο το θρησκευτικό φαινόµενο και την πολυδιάστατη 

παιδική θρησκευτικότητα, έρχονται σήµερα να προστεθούν και νέα προβλήµα-

τα πού απορρέουν από το πνεύµα των καιρών. Είναι βέβαιο ότι από τη σύγ-

χρονη στροφή στη θρησκεία ο χριστιανισµός δεν αποκόµισε ιδιαίτερα οφέλη. Ή 

αποξένωση των δυτικοευρωπαίων από τις χριστιανικές εκκλησίες συνεχίζεται 

και παγιώνεται. Η επιπόλαιη στην αρχή αδιαφορία για την Εκκλησία µετα-

τρέπεται συχνά µε την πάροδο του χρόνου σε αντιεκκλησιαστική στάση. Ό 

Hans Küng κάνει λόγο για «µετασχηµατισµό της θρησκείας», για «εξατοµί-

κευση» και «πλουραλιστικοποίηση» της θρησκευτικότητας, κάτι πού προ-

χωρεί µε όλο και πιο γρήγορους ρυθµούς. Ό Hermann-Josef Frisch πιστεύει ότι 

στον ευρωπαϊκό χώρο θα εµφανίζονται όλο και πιο συχνά νέες µορφές εξατο-

µικευµένης θρησκευτικότητας. «Η θρησκεία θα µεταναστεύει όλο και περισ-

σότερο από την Εκκλησία και τον οργανωµένο χριστιανισµό»
18

. Ή εξατοµι-

κευµένη θρησκευτικότητα, ή οποία επιτρέπει στο άτοµο να ξεφεύγει από τη 

9. F. Schweitzer, «Kind und Religion», 46. 

10. E. Zoller,  Die kleinen Philosophen. Von Umgang mit  «schwierigen»  Kinderfragen, 

Freiburg i.Br. 1995. 

11. H.Küng, Das Christentum. Wesen und Geschichte, München/ Zürich 1994, 868. 

12. H.- J. Frisch, Leitfaden Fachdidaktik Religion, Düsseldorf 2000,17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



θεσµοποιηµένη και τυποποιηµένη θρησκεία, να βρίσκει τον δικό του δρόµο και 

τις δικές του απαντήσεις, εµπερικλείει όντως τον κίνδυνο υποκειµενισµού και 

άκριτης προσαρµογής στο πνεύµα των καιρών. Η ανοικτή, πλουραλιστική 

θρησκευτικότητα από την άλλη, ενώ µε το άνοιγµα προς άλλες θρησκείες κα-

θίστα δυνατή τη διεύρυνση του ορίζοντα και τον εµπλουτισµό των εµπειριών 

του ατόµου, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα οι άνθρωποι να φτιάχνουν, ανάλογα 

µε τις ανάγκες τους, µια θρησκεία µε πολλά παραθρησκευτικα ή ψευδο-

θρησκευτικα στοιχεία. «Η θρησκεία 'χρησιµοποιείται' σύµφωνα µε το νόµο 

της αγοράς, ή µάλλον σύµφωνα µε το νόµο του σουπερµάρκετ. Οι άνθρωποι 

επιλέγουν, αυτοεξυπηρετούνται ανάλογα µε τις προκαθορισµένες ατοµικές τους 

ανάγκες. Φτιάχνει ο καθένας το δικό του πρότυπο, κατά το δοκούν. Επιλέγει 

και απορρίπτει. Και αφού έχει απορρίψει κάτι, συνεχίζει να αναζητά νέες προσ-

φορές. Και οι προσφορές είναι όντως πολυάριθµες»
13

. 

Είναι προφανές ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες ή θρησκευτική αγωγή 

καθίσταται όλο και δυσκολότερη, παράλληλα όµως όλο και περισσότερο ανα-

γκαία για τη στήριξη της νέας γενιάς στην αναζήτηση αξιολογικού προσανα-

τολισµού και ταυτότητας. Είναι γεγονός ότι ο πλουραλισµός, το «θεµελιώδες 

γνώρισµα» των σύγχρονων κοινωνιών, µας θέτει ενώπιον νέων «αναπόδραστων 

παιδαγωγικών, θεολογικών και θρησκειοπαιδαγωγικών προβληµάτων»
14

. 

Πράγµατι ή θρησκευτική αγωγή βρίσκεται σήµερα απέναντι σε νέα δεδοµένα 

και νέες προκλήσεις. Τα προβλήµατα στο χώρο αυτό είναι σύνθετα και δεν 

υπάρχουν έτοιµες λύσεις. Ο Η.-J.Frisch αναφέρει για τη Γερµανία ότι όλο και 

περισσότερα παιδιά και νέοι αντιδρούν «κατά κάποιο τρόπο αλλεργικά» απένα-

ντι στο µάθηµα των Θρησκευτικών, αναπτύσσουν «αντιστάσεις και αναστο-

λές» και πρέπει να θεωρούνται «ως άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες στο θέµα 

της θρησκείας»
15

. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και στη χώρα µας το µά-

θηµα των Θρησκευτικών βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα, συνήθως κρι-

νόµενο και αµφισβητούµενο. 

Πιστεύω πάντως ότι η παιδευτική αξία της σχολικής θρησκευτικής α-

γωγής είναι σήµερα Ιδιαίτερα µεγάλη και η καλή οργάνωση της άκρως επιτα-

κτική: 

α) Το σχολείο οφείλει να δώσει στα παιδιά θρησκευτική αγωγή, τόσο ανα-

γκαία για την προσωπική τους πορεία, για την οµαλή συναισθηµατική, ηθική 

13. Μ. Albus, Die unbekannte Religion. Auf der Suche nach dem Christentum, Freiburg/ Basel/ 

Wien, 1997,17. 

14. Chr. Oralem, Religionspädagogik, Berlin/New York 1998, 271. 

15. H.- J. Frisch, Leitfaden Fachdidaktik Religion, 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



και κοινωνική ανάπτυξη τους, για τη νοηµατοδότηση της ζωής τους, την αντι-

µετώπιση των προκλήσεων των καιρών και των αλλοτριωτικών δοµών της 

σύγχρονης κοινωνίας. Μια αγωγή, η οποία µαθαίνει στα παιδιά να ανακαλύ-

πτουν τις επαναστατικές δυνατότητες που περικλείει η θρησκεία και να µην 

την ταυτίζουν µε σκοταδισµό και συντηρητισµό. Μια αγωγή που οπλίζει τα 

παιδιά για να αντιµετωπίζουν τη σύγχρονη παραθρησκευτική παραφροσύνη. Το 

σχολείο πρέπει να παρέχει µια θρησκευτική παιδεία που προάγει την κριτική 

σκέψη, αφού µας φέρνει αντιµέτωπους µε τα πιο βαθειά ερωτήµατα της 

ανθρώπινης ύπαρξης, βοηθά το παιδί να αποκτήσει αισθητήριο για τα ουσιώ-

δη της ζωής, για τη σηµασία του δικού του προσωπικού αγώνα για έναν δι-

καιότερο κόσµο. Μια αγωγή που δρα απελευθερωτικά σε έναν κόσµο, όπου κυ-

ριαρχεί ο ευδαιµονισµός και η χρησιµοθηρία, προβάλλοντας την ελευθερία ως 

ασκητικό ήθος, ως απελευθέρωση από την τυραννία των αναγκών. 

β) Στο µάθηµα των Θρησκευτικών ανοίγονται σήµερα πρωτόγνωρες δυ-

νατότητες, επειδή αυτό είναι η µπορεί να αναδειχθεί κατεξοχήν µάθηµα πολι-

τισµού, µάθηµα ευαισθητοποίησης για την παράδοση µας. Η σχολική θρη-

σκευτική αγωγή πρέπει να προβάλλει τον ρόλο της Ορθοδοξίας στη διαµόρφω-

ση του πολιτισµού µας, το πνεύµα που δηµιούργησε τα υπέροχα µνηµεία της 

πίστης µας, πρέπει να βοηθά τους νέους να ανακαλύψουν και να αγαπήσουν 

την πολιτιστική τους κληρονοµιά. Είναι βέβαιο ότι η υποβάθµιση του µαθήµα-

τος των Θρησκευτικών συµβάλλει στην αποκοπή µας από τις πολιτιστικές µας 

ρίζες, τα ήθη και τα έθιµα µας, το ήθος και τον λαϊκό µας πολιτισµό. 

γ) Το µάθηµα των Θρησκευτικών, ως µάθηµα ταυτότητας και ευαισθη-

τοποίησης για την παράδοση της Ορθοδοξίας και τις αξίες του πολιτισµού µας, 

αποκτά σήµερα, µέσα στη νέα ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, ιδιαίτερη σηµασία. 

Πιστεύω ότι στο νέο ευρωπαϊκό τοπίο δηµιουργούνται νέες προκλήσεις άλλα 

και νέες ευκαιρίες για την ορθόδοξη χριστιανική αγωγή
16

. Πάντως το θρησκευ-

τικό µάθηµα δεν πρέπει να µετατρέπεται αποκλειστικά σε πολιτισµικό µάθη-

µα. Οι εκκλησίες µας δεν είναι µουσεία άλλα χώρος λατρείας του Θεού και οι 

δηµιουργοί των απαράµιλλων έργων του χριστιανικού πολιτισµού δεν είναι 

απλοί καλλιτέχνες άλλα άνθρωποι συνεπαρµένοι από το Θεό. 

δ) Τέλος η σηµασία της ορθής θρησκευτικής αγωγής αποκαλύπτεται σή-

µερα, όταν αυτή λειτουργεί ως αγωγή ειρήνης, µέσα σε ένα κόσµο, οπού ζούµε 

 

16. Κ. ∆εληκωσταντής, «Η ευρωπαϊκή διάσταση της σχολικής θρησκευτικής αγωγής», στο 

έργο: Τα Θρησκευτικά ως µάθηµα ταυτότητας και πολιτισµού. Βόλος, 15-17 Μαΐου 2004, 

∆ιακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, Αθήνα 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

νεκραναστάσεις εθνικισµών, πολιτισµικές και θρησκευτικές συγκρούσεις, όπου 

η θρησκεία γίνεται συχνά υπόθεση του φανατισµένου όχλου. Έτσι η θρησκευ-

τική αγωγή υπηρετεί τους ανθρωπιστικούς και πανανθρώπινους στόχους της 

εκπαίδευσης, τη διαπολιτισµικότητα, την ανοιχτοσύνη προς το διαφορετικό και 

το «διάλογο αλήθειας και αγάπης», ο οποίος είναι η µόνη λύση µεταξύ των 

άκρων: του φανατισµού της αλήθειας και της αδιαφορίας για την αλήθεια. Το 

µάθηµα των Θρησκευτικών του µέλλοντος ως γνήσιο µάθηµα θρησκευτικής 

παιδείας και πολιτισµού θα αποτελεί παράλληλα και χώρο διαπολιτισµικής και 

διαθρησκειακής µάθησης. Πάντως και στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι 

το θρησκευτικό µάθηµα δεν είναι δυνατόν να εξαντλείται σε µια ηθική, κοινω-

νική και πολιτιστική στοχοθεσία. ∆εν προτείνουµε τη µετατροπή του µαθήµα-

τος των Θρησκευτικών αποκλειστικά σε µάθηµα πολιτισµού, αλλά τη συνει-

δητοποίηση και προβολή της πολιτισµικής του διάστασης. Ο θεολογικός ορι-

σµός του ανθρώπου είναι «ζώον θεούµενον» και όχι «ζώον πολιτισµικόν». 

Τα µεγάλα προβλήµατα του αιώνα που έρχεται δεν θα είναι µόνον επιστη-

µονικά, τεχνολογικά και πολιτικά άλλα και ηθικά και θρησκευτικά. Θα ήταν 

παράλογο, ή αγωγή, αντί να πλουτίζει, να µορφώνει τον άνθρωπο, να τον στη-

ρίζει στην πορεία του προς την ελευθερία, τελικά να τον φτωχαίνει, να τον πα-

ραµορφώνει και να παρεµποδίζει την ανάπτυξη του, αγνοώντας, παρανοώντας 

ή καταπιέζοντας µια από τις πιο βασικές δυνάµεις του, τη διάσταση βάθους 

του πνεύµατος του: τη θρησκευτικότητα. Πρόκειται για ανθρωπολογική, ιστο-

ρική και παιδαγωγική αστοχία. Είναι βέβαιο ότι η παραµέληση ή η καταπίεση 

της θρησκευτικότητας προκαλεί ποικίλες αλλοτριώσεις στην ανθρώπινη 

ύπαρξη. Επιτέλους, πώς είναι δυνατόν να πάρει κανείς στα σοβαρά µια Παι-

δαγωγική, η οποία επαναλαµβάνει «µαγικές» λέξεις όπως: αυτοπραγµάτωση, 

αυτονοµία, δηµιουργικότητα, επικοινωνία, διαπολιτισµικότητα κ.ά., αλλά δεν 

παίρνει στα σοβαρά βασικές θρησκευτικές αναζητήσεις του παιδιού και 

αρνείται να στηρίξει την πορεία του προς µια κριτική θρησκευτικότητα, ουσια-

στικά δηλαδή το αφήνει έρµαιο της παραθρησκευτικής παραπληροφόρησης; 

Ολέθριο θα ήταν όµως, αν στο σχολείο επικρατούσε η κλειστή θρησκευ-

τική αγωγή, η οποία θα καλλιεργούσε το δογµατισµό και θα οδηγούσε σε αδυ-

ναµία θετικής θεώρησης του πλουραλισµού, µάλιστα σε µια στιγµή της ανθρώ-

πινης ιστορίας, όπου οι κοινωνίες µας γίνονται όλο και περισσότερο πλουραλι-

στικές. Η κλειστή θρησκευτική αγωγή δεν αστοχεί µόνον ως προς την εκτί-

µηση των άλλων θρησκειών, αλλά, τελικά, και ως προς την εκάστοτε δική µας 

θρησκεία, την οποία εµπλέκει στα αδιέξοδα του φονταµενταλισµού. Εάν υπάρ-

χει όµως για την ανοικτή κοινωνία ένας κοινά αποδεκτός στόχος της αγωγής, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

αυτός είναι ή αντιµετώπιση του φανατισµού ή η κατάφαση του πλουραλισµού 

στη βάση των θεµελιωδών αξιών του πολιτικού πολιτισµού µας. 

Το ζητούµενο είναι η ανοικτή σχολική θρησκευτική αγωγή. Οι λεπτοµέ-

ρειες στην οργάνωση της µπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ο κεντρικός 

προσανατολισµός της όµως οφείλει να είναι παντού ο ίδιος: η παρουσίαση στη 

νέα γενιά των γνήσιων στοιχείων της θρησκευτικής τους παράδοσης, άλλα και 

η γνωριµία µε τις άλλες παραδόσεις, στο πνεύµα της ειρηνικής συνύπαρξης 

και της διαπολιτισµικότητας. Πιο συγκεκριµένα, αυτό σηµαίνει ότι το µάθη-

µα των Θρησκευτικών θα έχει διπλή αποστολή: 

α) Θα εισάγει τα παιδιά στη δική µας θρησκευτική παράδοση, όχι ως ένα 

«κλειστό σύστηµα», αλλά ως µια πραγµατικότητα, η οποία κατανοείται ορθά 

µέσα από την αναφορικότητα και την ανοιχτοσύνη της προς τις άλλες παρα-

δόσεις. Η οικείωση της δικής µας παράδοσης είναι βασικός ορός για τη σω-

στή προσέγγιση των άλλων θρησκειών και παραδόσεων. Γιατί, πώς είναι δυ-

νατόν να πάρει κανείς το διαφορετικό στα σοβαρά, αν δεν γνωρίζει και δεν σέ-

βεται το δικό του, τη δική του παράδοση; ∆εν υπάρχει πρόοδος που δεν χτίζε-

ται στην παράδοση, δεν υπάρχει άρριζη πρωτοπορία. 

β) Το µάθηµα των Θρησκευτικών θα δίνει στοιχεία και για τις άλλες θρη-

σκείες, καθιστώντας δυνατή την πρόσβαση στο «άλλο», στο διαφορετικό, τη 

συνάντηση και το διάλογο µε αυτό. Ο κίνδυνος του συγκρητισµού και των 

σχετικοποιήσεων επισηµαίνεται από πολλούς, η συνάντηση όµως και ο διάλο-

γος δεν σηµαίνουν αυτοµάτως συγκρητισµό και σχετικοποίηση. Με τον υπεύ-

θυνο διάλογο δεν απεµπολείται η αλήθεια, υπερβαίνεται όµως η εσωστρέφεια 

και ο αποµονωτισµός που τρέφουν τον θρησκευτικό φονταµενταλισµό. Το µά-

θηµα των Θρησκευτικών στηρίζει τον διαπολιτισµικο και ειρηνευτικό προσανα-

τολισµό του σχολείου. «Η γνώση των άλλων θρησκευµάτων είναι στοιχειώ-

δης προϋπόθεση για την κατανόηση και την εξασφάλιση ανθρώπινης επαφής 

µε τους ανθρώπους άλλων πολιτισµών»
17

. 

Επίλογος 

Επιστρέφουµε στο σηµείο, από το οποίο ξεκινήσαµε. Η σχολική θρη-

σκευτική αγωγή καλείται να επιτελέσει σήµερα σπουδαίο αλλά και δύσκολο 

έργο. Σαφώς υπάρχουν στις µέρες µας φαινόµενα, τα οποία µας προβληµατί-

ζουν και µας ανησυχούν. Τέτοια φαινόµενα είναι η επικράτηση του «τεχνοπώ- 

17. Α. Γιαννουλάτος, Η στάση των χριστιανών έναντι των άλλων θρησκειών, Πανεπιστη-

µιακές Παραδόσεις, Αθήνα 1989, 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

λιου», δηλαδή η «υποταγή του πολιτισµού στην τεχνολογία»
18

, η αλλοτριω-

τική κυριαρχία των ηλεκτρονικών µέσων µαζικής επικοινωνίας και του διαδι-

κτύου στη ζωή µας, η λειτουργία αυτών των µέσων ως πηγής αξιών για όλο 

και µεγαλύτερο αριθµό ατόµων σε παγκόσµιο επίπεδο, ο κίνδυνος έκπτωσης 

του πλουραλισµού σε έναν σχετικοκρατικό µηδενισµό, οι επαπειλούµενες πολι-

τισµικές συγκρούσεις στο όνοµα της «Ιδιαιτερότητας», οι συχνές εκρήξεις του 

φονταµενταλισµού και του θρησκευτικού φανατισµού, και, στο επίπεδο της 

«κοινότητας», ή κρίση της οικογένειας, τα αδιέξοδα του ατοµοκεντρισµού, ή 

«ιδιωτικοποίηση» των αξιών κ.ά. 

Βέβαια και σε άλλες εποχές τα πράγµατα δεν ήταν απλά. Το προπατορικό 

αµάρτηµα δεν συνέβη ούτε στους νεότερους χρόνους, ούτε στον αιώνα µας, 

ούτε τα τελευταία χρόνια. Και σήµερα τα θετικά και ευοίωνα σηµεία των 

καιρών είναι πολλά και δεν πρέπει να τα αγνοήσουµε. Τέτοια είναι η σύγχρο-

νη αναβίωση της θρησκείας ως δύναµης ζωής, το αναζωογονούµενο ενδιαφέ-

ρον για πνευµατικές αξίες πέρα από τον οικονοµισµό και τον καταναλωτισµό, 

η εκ νέου ανακάλυψη της αξίας της κοινότητας, το γεγονός ότι φαίνεται να 

έχει ξεπεραστεί η άγονη σύγκρουση και αντιπαλότητα επιστήµης και θρησκεί-

ας, που τόσα δεινά προκάλεσε κ.ά. Θετικό σηµείο είναι επίσης η υπέρβαση 

της αδιέξοδης αντιπαράθεσης µεταξύ ∆ιαφωτισµού και χριστιανισµού. Γενικό-

τερα είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι σήµερα καταγράφεται σοβαρός προβλη-

µατισµός για το νόηµα της «προόδου» και συνειδητοποιείται ότι δεν είναι δυ-

νατόν να υπάρξει αληθινή πρόοδος, αν αυτή είναι σε βάρος του «πολιτισµού του 

προσώπου» και του ανθρωπισµού. 

Αναµφισβήτητα, χωρίς αναφορά στη θρησκεία είναι αδύνατο να κατανο-

ήσουµε το παρελθόν, να αναλύσουµε το παρόν και να σχεδιάσουµε το µέλλον 

µας. Γνωρίζουµε σήµερα ότι πλανώνται όλοι εκείνοι που υποτιµούν το φαινό-

µενο θρησκεία, το οποίο συνδέεται άρρηκτα µε τα βαθύτερα ερωτήµατα της 

ανθρώπινης ύπαρξης και σηµαδεύει ολόκληρη την ιστορία του ανθρωπίνου γέ-

νους. Συνειδητοποιούµε το βάθος της πλάνης εκείνων, οι όποιοι θεωρούν τη 

θρησκεία ιδιωτική υπόθεση ή τη χαρακτηρίζουν ως νεύρωση, αυταπάτη και 

ψευδαίσθηση, τυφλοί ή εθελοτυφλούντες απέναντι στο δυναµισµό της θρησκεί-

ας, τον πολιτισµό που δηµιούργησε και την τεράστια κοινωνική της εµβέλεια. 

Πώς είναι δυνατόν ή νεύρωση να γεννά Παρθενώνες, την Αγια-Σοφιά, τις 

18.  Βλ. Ν. Πόστµαν, Τεχνοπώλιο. Η  υποταγή του πολιτισµού στην τεχνολογία, (J-τφρ. Κ. 

Μεταξά, έκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

υπέροχες βυζαντινές εικόνες, την εκκλησιαστική µας µουσική, το θαύµα της 

αγιότητας, την επανάσταση της χριστιανικής αγάπης; 

Η θρησκευτικότητα είναι και υπόθεση αγωγής και η ανοικτή και κρι-

τική θρησκευτικότητα είναι υπόθεση ανοικτής και κριτικής θρησκευτικής 

αγωγής
19

. Στην Ελλάδα ή σχολική θρησκευτική αγωγή µπορεί να αντλεί από 

τη µεγάλη παράδοση της Ορθοδοξίας. Αν ή αλήθεια του προσώπου είναι η 

πεµπτουσία της ορθόδοξης θεολογικής ανθρωπολογίας, τότε το δικό µας δρά-

µα παιδείας οφείλει να είναι η «παιδεία του προσώπου». Το µάθηµα των Θρη-

σκευτικών, ως µάθηµα «πολιτισµού του προσώπου», βοηθώντας τα παιδιά να 

βρίσκουν καίριες απαντήσεις στις υπαρξιακές αναζητήσεις τους µέσα από την 

ορθόδοξη παράδοση, τα φέρνει σε επαφή µε το νόηµα της πίστης στον Τριαδικό 

Θεό, ένα θεό σχέσεων και αγάπης, µε το ζην εν Χριστώ και κατά Χριστόν, ο 

οποίος δεν ανήκει µόνον σε όσους ανήκουν σε αυτόν, µε την εκκλησιαστική 

διάσταση της χριστιανικής ελευθερίας, που είναι συνελευθερία, µε την προτε-

ραιότητα της σχέσης απέναντι στην κτήση, µε τη σοφία, της άσκησης, µε την 

ευχαριστιακή χρήση του κόσµου κ.ά.
20

 ∆ιδάσκει όµως και την ανοιχτοσύνη, 

την ειρήνη και τη διαπολιτισµικότητα, το σεβασµό στο πρόσωπο του συναν-

θρώπου, ανεξάρτητα από τη θρησκεία του. Η ανοιχτοσύνη προς το συνάνθρω-

πο είναι ή παιδαγωγική συνέπεια του χριστιανικού Ευαγγελίου. Έτσι η ανοι-

κτή θρησκευτική αγωγή θεµελιώνεται ανθρωπολογικά, ανθρωπιστικά και θε-

ολογικά, είναι αίτηµα όχι µόνον της παιδαγωγικής ευθύνης αλλά, πρωτίστως, 

του Ευαγγελίου της αγάπης. 

19. Βλ. Κ. ∆εληκωσταντής, «Σχολική θρησκευτική αγωγή και κριτική θρησκευτικότη- 

τα», στο έργο: Σ. Φωτίου (επιµ.), Αγωγή Ελευθερίας. Ή πρόταση της 'Ορθόδοξης Αγωγής 

στον σύγχρονο κόσµο, έκδ. Αρµός, Αθήνα 1996, 63-91. 

20. Βλ. Κ. ∆εληκωσταντής, Το ήθος της ελευθερίας. Φιλοσοφικές απορίες και θεολογικές 

αποκρίσεις, έκ<5. ∆όµος, Αθήνα 1990. 

 

 

 


