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(Διεύθυνση κατοικίας)………………………………………………..……………..………………..
Κηδεμόνα/ γονέα του/της μαθητ

………………………………………………………………..….

που φοιτά στην τάξη του Σχολείου…………………………………………………………………..

Κύριοι,
Είμαι ορθόδοξος χριστιανός όπως και το παιδί μου, τα στοιχεία του οποίου αναγράφω
παραπάνω.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, άρθρο 16 παρ.2, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του
Ανθρώπου και το νόμο 1566/1985 (άρθ. 1 παρ.1), η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να παρέχει
παιδεία σύμφωνη με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των Ελλήνων πολιτών και ειδικά για τους
Ορθοδόξους Χριστιανούς μαθητές να φροντίζει ώστε, όπως επί λέξει ορίζεται "Να γίνονται
ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την
εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέονται από αγάπη προς τον
άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα
γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της
θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη."
Παρά την ύπαρξη αυτής της Ελληνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας και πλήθους σχετικών
αποφάσεων Ανωτάτων Δικαστηρίων, το παιδί μου που φοιτά στο παραπάνω σχολείο έλαβε
το έντυπο υλικό (βιβλίο) για την διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, που φέρει την
ονομασία «Φάκελος Μαθητή».
Αφού μελέτησα το υλικό αυτό, το οποίο είδε και το παιδί μου, σας δηλώνω ότι :
ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
τον άνω «Φάκελο Μαθητή» του μαθήματος των Θρησκευτικών, που φέρει τη μορφή σχολικού
βιβλίου, για τους παρακάτω νομίμους και αληθινούς λόγους :
1.
Ο άνω «Φάκελος Μαθητή» περιέχει υλικό από διδασκαλίες πολλών θρησκειών, και
επιφέρει σύγχυση στη Ορθόδοξη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση του παιδιού μου, την οποία
επιθυμώ να του παρέχεται.
2.
Ο αντιπαιδαγωγικός τρόπος που παρουσιάζεται το άνω υλικό επιφέρει παιδαγωγική
και γνωσιολογική σύγχυση στο παιδί, διότι δεν εμβαθύνει και δεν εμπνέει προς την Ορθόδοξη
πίστη του κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. Επιπλέον δεν παρέχει στο παιδί μου ούτε τα
στοιχειώδη που χρειάζεται να γνωρίζει για την πίστη του ένας Ορθόδοξος Χριστιανός.
3.
Ο «Φάκελος Μαθητή» παρουσιάζει μονόπλευρα άλλες θρησκείες ή θρησκευτικές
ομάδες, αποκρύπτοντας επιμελημένα διδασκαλίες τους που ωθούν σε φανατισμό, ρατσισμό
και μίσος και έρχονται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη και τον πολιτισμό. Επομένως δεν είναι
αληθής.
4.
Σε κάθε περίπτωση δεν ανέχομαι την άνιση μεταχείρισή μου ως ορθοδόξου
χριστιανού σε σχέση με άλλες θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα όπως των
Μουσουλμάνων, Καθολικών και Ιουδαίων Ελλήνων Πολιτών, που έχουν την ευχέρεια βάσει
του άρθ. 68 του Ν. 4235/2014 και του άρθ. 55 Ν. 4386/2016 να επιλέγουν τα διδακτικά τους
εγχειρίδια για την κατηχητική - ομολογιακή διδασκαλία της θρησκείας τους στα Ελληνικά
Δημόσια Σχολεία, ενώ εγώ, που ανήκω στην θρησκευτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, να
μην έχω τέτοια επιλογή για ομολογιακό μάθημα θρησκευτικών. Η άδικη αυτή μεταχείρισή μου
καταφανώς αντίκειται στην Συνταγματική Αρχή της Ισότητας και της Ανεξιθρησκείας, που με

τον τρόπο αυτό παραβιάζεται. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του
Ανθρώπου ρητά ορίζει ότι κάθε κράτος οφείλει να παρέχει στους μαθητές του Παιδεία
σύμφωνη με τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές -πεποιθήσεις των γονέων τους, και βάσει
αυτής ασκώ την παρούσα Δήλωση.
5.
Η Υπουργική απόφαση δυνάμει της οποίας έχει εκδοθεί ο συγκεκριμένος φάκελος
έχει ακυρωθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ' αριθμ. 660/2018
και 926/2018 αποφάσεις του. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι τα συγκεκριμένα
βιβλία συνιστούν "επέμβαση στην ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των μαθητών" που προσβάλει
την ορθόδοξη χριστιανική συνείδησή τους. Ο εν λόγω λοιπόν "Φάκελος Μαθητή" είναι όχι
μόνο παράνομος αλλά και επικίνδυνος για τον ψυχικό κόσμο του παιδιού μου. Η μη
συμμόρφωση και επιμονή των αρμοδίων να διδαχθεί το Μάθημα των Θρησκευτικών από
αυτόν το φάκελο συνιστά πλέον άδικη πράξη !
Για τους λόγους αυτούς και με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου,
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
το τέκνο επί του οποίου ασκώ την κηδεμονία να διδάσκεται για το τρέχον σχολικό έτος και στο
εξής το μάθημα των Θρησκευτικών όπως το Σύνταγμα, οι Διεθνείς Συνθήκες και ο νόμος
ορίζει, δηλαδή με ορθόδοξη ομολογιακή κατεύθυνση, μέσα από τα προϋφιστάμενα σχολικά
εγχειρίδια του Μαθήματος των Θρησκευτικών, δηλαδή αυτά του σχολικού έτους 2016-2017.
Σε καμία περίπτωση δεν συναινώ να αποτελέσει ο Φάκελος Μαθητή μέσο αξιολόγησης του
παιδιού μου.
(Τόπος/ Ημερομηνία)
…………………………………..2018
Ο / Η κηδεμόνας

Οδηγίες προς τους γονείς :
•

•

•

•

Η Πρωτότυπη δήλωση μαζί με το Φάκελο του μαθητή , (όπως ονομάζει
το Υπουργείο το βιβλίο των Θρησκευτικών που μοίρασε είτε
Δημοτικού, είτε Γυμνασίου, είτε Λυκείου), αποστέλλονται συστημένα ή
με courier στην ταχ. Δ/νση του Υπουργείου, που αναγράφεται στην
επικεφαλίδα της Δηλώσεως. Οι γονείς κρατούν φωτοτυπίες της. Η
αποστολή αυτή μπορεί να γίνει και ομαδικά από περισσότερους γονείς
ή άλλους φορείς.
Αντίγραφο της δηλώσεως με τον αριθμό αποστολής του φακέλου προς
το Υπουργείο παραδίδεται από τους γονείς στον κ. Διευθυντή/τρια της
Σχολικής Μονάδας που φοιτά το τέκνο, προς γνώση του Σχολείου και
του εκπαιδευτικού ( διδασκάλου ή θεολόγου) ώστε να προσαρμόσει
αντίστοιχα το μάθημα που θα παρέχει.
Εναλλακτικά, η πρωτότυπη δήλωση μαζί με το φάκελο του μαθητή
μπορεί να παραδοθεί στο Διευθυντή/ντρια του Σχολείου του τέκνου
τους ο οποίος/η και είναι υποχρεωμένος/η να το παραλάβει σε κάθε
περίπτωση σύμφωνα με την διάταξη του άρθ 4 του Ν. 2690/1999 -ΦΕΚ
Α' 45 και να τα διαβιβάσει στο Υπουργείο Παιδείας.
Προσοχή ! Δεν ζητά ο γονέας την αποχή του παιδιού του από το
μάθημα των Θρησκευτικών, αλλά να διδάσκεται το μάθημα στο παιδί
του όπως ο νόμος και οι δικαστικές αποφάσεις επιβάλλουν και
δικαιούνται οι μαθητές. Με τον τρόπο αυτό ο κάθε γονέας μαζί με τα
δικαιώματα του παιδιού του, υπερασπίζεται και τα δικαιώματα και των
άλλων παιδιών, που μπορεί οι γονείς τους να θέλουν, αλλά να μην
γνωρίζουν πώς να ενεργήσουν.

