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Κύριοι,
Εἶμαι ὀρθόδοξος χριστιανός ὅπως καί τό παιδί μου, τά στοιχεῖα τοῦ ὁποίου
ἀναγράφω παραπάνω.
Συμφωνα μέ τό Σύνταγμα, ἄρθρο 16 παρ.2, τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση γιά τά
δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου καί τό νόμο 1566/1985 (ἄρθ. 1 παρ.1), ἡ Ἑλληνική
Πολιτεία ὀφείλει νά παρέχει παιδεία σύμφωνη μέ τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις
τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καί εἰδικά γιά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς μαθητές νά
φροντίζει ὥστε, ὅπως ἐπί λέξει ὁρίζεται "Νά γίνονται ἐλεύθεροι, ὑπεύθυνοι,
δημοκρατικοί πολίτες, νά ὑπερασπίζονται τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία, τήν ἐδαφική
ἀκεραιότητα τῆς χώρας καί τή δημοκρατία, νά ἐμπνέονται ἀπό ἀγάπη πρός τόν
ἄνθρωπο, τή ζωή καί τή φύση καί νά διακατέχονται ἀπό πίστη πρός τήν πατρίδα
καί τά γνήσια στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσης. Ἡ ἐλευθερία τῆς
θρησκευτικῆς τους συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη."
Παρά τήν ὕπαρξη αὐτῆς τῆς Ἑλληνικῆς καί Διεθνοῦς Νομοθεσίας καί πλήθους
σχετικῶν ἀποφάσεων Ἀνωτάτων Δικαστηρίων, τό παιδί μου πού φοιτᾶ στό
παραπάνω σχολεῖο ἔλαβε τό ἔντυπο ὑλικό (βιβλίο) γιά τή διδασκαλία τοῦ
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, πού φέρει τήν ὀνομασία «Φάκελος Μαθητῆ».
Ἀφοῦ μελέτησα τό ὑλικό αὐτό, τό ὁποῖο εἶδε καί τό παιδί μου, σᾶς δηλώνω ὅτι:
ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
τόν ἄνω «Φάκελο Μαθητῆ» τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, πού φέρει τή
μορφή σχολικοῦ βιβλίου, γιά τούς παρακάτω νομίμους καί ἀληθινούς λόγους :
1. Ὁ ἄνω «Φάκελος Μαθητῆ» περιέχει ὑλικό ἀπό διδασκαλίες πολλῶν
θρησκειῶν καί ἐπιφέρει σύγχυση στή Ὀρθόδοξη θρησκευτική
διαπαιδαγώγηση τοῦ παιδιοῦ μου, τήν ὁποία ἐπιθυμῶ νά τοῦ παρέχεται.
2. Ὁ ἀντιπαιδαγωγικός τρόπος πού παρουσιάζεται τό ἄνω ὑλικό ἐπιφέρει
παιδαγωγική καί γνωσιολογική σύγχυση στό παιδί, διότι δέν ἐμβαθύνει
καί δέν ἐμπνέει πρός τήν Ὀρθόδοξη πίστη του κατά τή διάρκεια τῆς
φοίτησής του. Ἐπιπλέον δέν παρέχει στό παιδί μου οὔτε τά στοιχειώδη
πού χρειάζεται νά γνωρίζει γιά τήν πίστη του ἕνας Ὀρθόδοξος
Χριστιανός.

3. Ὁ «Φάκελος Μαθητῆ» παρουσιάζει μονόπλευρα ἄλλες θρησκεῖες ἤ
θρησκευτικές ὁμάδες, ἀποκρύπτοντας ἐπιμελημένα διδασκαλίες τους πού
ὠθοῦν σέ φανατισμό, ρατσισμό καί μίσος καί ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τά
χρηστά ἤθη καί τόν πολιτισμό. Ἑπομένως δέν εἶναι ἀληθής.
4. Σέ κάθε περίπτωση δέν ἀνέχομαι τήν ἄνιση μεταχείρισή μου ὡς
ὀρθοδόξου χριστιανοῦ σέ σχέση μέ ἄλλες θρησκευτικές κοινότητες στήν
Ἑλλάδα ὅπως τῶν Μουσουλμάνων, Καθολικῶν καί Ἰουδαίων Ἑλλήνων
Πολιτῶν, πού ἔχουν τήν εὐχέρεια βάσει τοῦ ἄρθ. 68 τοῦ Ν. 4235/2014 καί
τοῦ ἄρθ. 55 Ν. 4386/2016 νά ἐπιλέγουν τά διδακτικά τους ἐγχειρίδια γιά
τήν κατηχητική - ὁμολογιακή διδασκαλία τῆς θρησκείας τους στά
Ἑλληνικά Δημόσια Σχολεῖα, ἐνῷ ἐγώ, πού ἀνήκω στή θρησκευτική
πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, νά μήν ἔχω τέτοια ἐπιλογή γιά
ὁμολογιακό μάθημα θρησκευτικῶν. Ἡ ἄδικη αὐτή μεταχείρισή μου
καταφανῶς ἀντίκειται στή Συνταγματική Ἀρχή τῆς Ἰσότητας καί τῆς
Ἀνεξιθρησκείας, πού μέ τόν τρόπο αὐτό παραβιάζεται. Ἐξάλλου ἡ
Εὐρωπαϊκή Σύμβαση γιά τά δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου ρητά ὁρίζει ὅτι
κάθε κράτος ὀφείλει νά παρέχει στούς μαθητές του Παιδεία σύμφωνη μέ
τίς θρησκευτικές καί φιλοσοφικές -πεποιθήσεις τῶν γονέων τους, καί
βάσει αὐτῆς ἀσκῶ τήν παροῦσα Δήλωση.
5. Ἡ Ὑπουργική ἀπόφαση δυνάμει τῆς ὁποίας ἔχει ἐκδοθεῖ ὁ συγκεκριμένος
φάκελος ἔχει ἀκυρωθεῖ ἀπό τήν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς
Ἐπικρατείας μέ τίς ὑπ' ἀριθμ. 660/2018 καί 926/2018 ἀποφάσεις του. Τό
Ἀνώτατο Ἀκυρωτικό Δικαστήριο ἔκρινε ὅτι τά συγκεκριμένα βιβλία
συνιστοῦν "ἐπέμβαση στόν εὐαίσθητο ψυχικό κόσμο τῶν μαθητῶν" καί
προσβάλει τήν ὀρθόδοξη χριστιανική συνείδησή τους. Ὁ ἐν λόγῳ λοιπόν
"Φάκελος Μαθητῆ" εἶναι ὄχι μόνο παράνομος ἀλλά καί ἐπικίνδυνος γιά
τόν ψυχικό κόσμο τοῦ παιδιοῦ μου. Ἡ μή συμμόρφωση καί ἐπιμονή τῶν
ἁρμοδίων νά διδαχθεῖ τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό αὐτόν τό
φάκελο συνιστᾶ πλέον ἄδικη πράξη !
Γιά τούς λόγους αὐτούς καί μέ τήν ρητή ἐπιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου,
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
τό τέκνο ἐπί τοῦ ὁποίου ἀσκῶ τήν κηδεμονία νά διδάσκεται γιά τό τρέχον
σχολικό ἔτος καί στό ἑξῆς τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὅπως τό Σύνταγμα, οἱ
Διεθνεῖς Συνθῆκες καί ὁ νόμος ὁρίζει, δηλαδή μέ ὀρθόδοξη ὁμολογιακή
κατεύθυνση, μέσα ἀπό τά προϋφιστάμενα σχολικά ἐγχειρίδια τοῦ Μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν, δηλαδή αὐτά τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2016-2017. Σέ καμία
περίπτωση δέν συναινῶ νά ἀποτελέσει ὁ Φάκελος Μαθητῆ μέσο ἀξιολόγησης
τοῦ παιδιοῦ μου.
(Τόπος/ Ἡμερομηνία)
.........................................2019
Ο/Ἡ κηδεμόνας

Ὁδηγίες πρός τούς γονεῖς
• Ἡ Πρωτότυπη δήλωση μαζί μέ τό Φάκελο τοῦ μαθητῆ, (ὅπως
ὀνομάζει τό Ὑπουργεῖο τό βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν πού μοίρασε
εἴτε Δημοτικοῦ, εἴτε Γυμνασίου, εἴτε Λυκείου), ἀποστέλλονται
συστημένα ἤ μέ courier στήν ταχ. Δ/νση τοῦ Ὑπουργείου, πού
ἀναγράφεται στήν ἐπικεφαλίδα τῆς Δηλώσεως. Οἱ γονεῖς κρατοῦν
φωτοτυπίες της. Ἡ ἀποστολή αὐτή μπορεῖ νά γίνει καί ὁμαδικά ἀπό
περισσότερους γονεῖς ἤ ἄλλους φορεῖς.
• Ἀντίγραφο τῆς δηλώσεως μέ τόν ἀριθμό ἀποστολῆς τοῦ φακέλου
πρός τό Ὑπουργεῖο παραδίδεται ἀπό τούς γονεῖς στόν κ.
Διευθυντή/τρια της Σχολικῆς Μονάδας, πού φοιτᾶ τό τέκνο, πρός
γνώση τοῦ Σχολείου καί τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ (διδασκάλου ἤ
θεολόγου) ὥστε νά προσαρμόσει ἀντίστοιχα τό μάθημα πού θά
παρέχει.
• Ἐναλλακτικά, ἡ πρωτότυπη δήλωση μαζί μέ τό φάκελο τοῦ μαθητῆ
μπορεῖ νά παραδοθεῖ στό Διευθυντή/ντρια τοῦ Σχολείου τοῦ τέκνου
τους ὁ ὁποῖος/α καί εἶναι ὑποχρεωμένος/η νά τό παραλάβει σέ κάθε
περίπτωση σύμφωνα μέ τή διάταξη τοῦ ἄρθ 4 τοῦ Ν. 2690/1999 -ΦΕΚ
Α' 45 καί νά τά διαβιβάσει στό Ὑπουργεῖο Παιδείας.
• Προσοχή ! Δέν ζητᾶ ὁ γονέας τήν ἀποχή τοῦ παιδιοῦ του ἀπό τό
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλά νά διδάσκεται τό μάθημα στό
παιδί του ὅπως ὁ νόμος καί οἱ δικαστικές ἀποφάσεις ἐπιβάλλουν
καί δικαιοῦνται οἱ μαθητές. Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ κάθε γονέας μαζί
μέ τά δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ του ὑπερασπίζεται καί τά
δικαιώματα καί τῶν ἄλλων παιδιῶν, πού μπορεῖ οἱ γονεῖς τους νά
θέλουν, ἀλλά νά μήν γνωρίζουν πῶς νά ἐνεργήσουν.

