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Το μάθημα των Θρησκευτικών και οι σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους
Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι ενταγμένο στην παρεχόμενη από την
Πολιτεία εκπαίδευση και υπηρετεί τους γενικούς σκοπούς της παιδείας, σύμφωνα με
το Σύνταγμα και τους Νόμους. Όπως όλα τα μαθήματα του ελληνικού σχολείου, έχει
ως στόχο τη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών, συμβάλλοντας με τις
γνώσεις που παρέχει στην κριτική ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των
μαθητών, μέσα από τη γνωριμία του Χριστιανισμού, κατ’ εξοχήν της Ορθοδοξίας αλλά
και με την ενημέρωση και σπουδή και των άλλων ανά τον κόσμο θρησκευμάτων.
Στοχεύει, ακόμη, στην καλλιέργεια του ήθους και της προσωπικότητας των μαθητών,
στο σεβασμό και τη συνύπαρξη με τη θρησκευτική ετερότητα, στην έμπρακτη
αλληλεγγύη. Πέρα από αυτούς τους στόχους, τα νέα διευρυμένα και βελτιωμένα
προγράμματα και βιβλία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικό και Γυμνάσιο)
αναφέρονται ακόμη: στις προτάσεις του Χριστιανισμού στο σύγχρονο κόσμο για τη
συνοχή του αλλά και στην ποιότητα της ζωής. στην ευαισθητοποίηση και έμπρακτη
θέση των μαθητών απέναντι στο σύγχρονο κοινωνικό προβληματισμό για τον
υπερφυλετικό, υπερεθνικό και οικουμενικό χαρακτήρα του χριστιανικού μηνύματος.
στην αντίληψη για την πολυπολιτισμική, πολυφυλετική και πολυθρησκευτική δομή
των συγχρόνων κοινωνιών και τέλος στη συνειδητοποίηση της ανάγκης για
διαχριστιανική και διαθρησκειακή επικοινωνία.
Όπως συμβαίνει και σε κάθε άλλο μάθημα στην εκπαίδευση, τα Θρησκευτικά
έχουν και καλά και προβληματικά σχολικά βιβλία. Το ζήτημα όμως που τίθεται
σχετικά με τη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών δεν
φαίνεται να αφορά τόσο τα καλά ή κακά Αναλυτικά Προγράμματα, τα πετυχημένα ή
απορριπτέα σχολικά εγχειρίδια. Πρόκειται για κάτι βαθύτερο που σχετίζεται με την
ίδια τη φύση και το λόγο υπάρξεως του μαθήματος. Και τούτο είναι ο δεδομένος
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ομολογιακός χαρακτήρας του μαθήματος. Το θρησκευτικό μάθημα, σύμφωνα με τον
ισχύοντα νόμο για την εκπαίδευση (1566/85) διδάσκει υποχρεωτικά, έστω και
διευρυμένα και με ανοικτούς ορίζοντες, την ορθόδοξη χριστιανική πίστη της
Εκκλησίας, επομένως για πολλούς έχει κατηχητικό χαρακτήρα, είναι μονοφωνικό ως
εκ της φύσεώς του και, συνεπώς, δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη μιας ελεύθερης
πλουραλιστικής δημοκρατικής κοινωνίας. Ασφαλώς, οι υποστηρικτές μιας τέτοιας
άποψης δεν είναι βέβαιο αν γνωρίζουν ή, τέλος πάντων, ενδιαφέρονται για τους νέους
σκοπούς του μαθήματος, για μια πορεία σημαντικών αλλαγών και εξέλιξης του πέρα
από την κατηχητική και ομολογιακή μονοφωνία.
Οι υποστηρικτές του ομολογιακού χαρακτήρα του μαθήματος προσφεύγουν
συνήθως στη συνταγματική κατοχύρωσή του, επικαλούμενοι το άρθρο 3 περί
«επικρατούσης θρησκείας» και το άρθρο 16 § 2 περί «αναπτύξεως της εθνικής και
θρησκευτικής συνειδήσεως» για το σκοπό της παιδείας. Η μεγάλη θρησκευτική
ομοιογένεια στην Ελλάδα (97 ή 96%) του ορθόδοξου πληθυσμού αλλά και ο
ισχυρισμός ότι η Ορθοδοξία αποτελεί συστατικό παράγοντα του ελληνικού έθνους
φαίνεται πως είναι τα κύρια επιχειρήματά τους.
Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές του ομολογιακού μαθήματος ερμηνεύουν
διασταλτικά τις παραπάνω συνταγματικές επιταγές και μάλιστα σε συνδυασμό με
άρθρο 13 § 1-2 που κατοχυρώνει το απαραβίαστο της ελευθερίας της θρησκευτικής
συνείδησης και την ανεξιθρησκία στην Ελλάδα. Οι επικριτές του δεν είναι απλώς μέλη
της επιστημονικής κοινότητας, συνταγματολόγοι, ή απλώς ιδιώτες που καταθέτουν την
άποψή τους αλλά και θεσμοθετημένα όργανα και αρχές της Πολιτείας, όπως το
Συμβούλιο της Επικρατείας, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
και ο Συνήγορος του Πολίτη.

Κατά τον τελευταίο μάλιστα, το πρόβλημα του

μαθήματος των Θρησκευτικών και το δικαίωμα απαλλαγής από αυτό κάθε μαθητή που
απλώς το επιθυμεί απορρέει από τον «δεδομένο “κατηχητικό” και, συνεπώς,
μονόπλευρο χαρακτήρα του μαθήματος αυτού» και μάλιστα ασχέτως προς το ότι ο
χαρακτήρας αυτός θεωρείται «σύμφωνος προς το Σύνταγμα». Το θρησκευτικό μάθημα
στη δημόσια εκπαίδευσή μας εγκαλείται ότι είναι μονοφωνικό, κατηχητικό και
μονόπλευρο, προσηλωμένο στο «πίστευε και μη ερεύνα», μονολιθικό και
σκοταδιστικό, «ακραία περίπτωση κατηχητισμού και θρησκευτικής ενδογμάτισης στο
πλαίσιο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ενώ του απαγγέλλονται πολλές ακόμη
κατηγορίες. Η εικόνα αυτή του μαθήματος και κυρίως η κακή εμπειρία της διαχείρισής
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του στο παρελθόν αλλά αρκετές φορές και στο παρόν, μπορούν να διαμορφώσουν
νομικά ή όποια άλλα επιχειρήματα για την απαλλαγή όσων μαθητών απλώς το
επιθυμούν; Πώς είναι δυνατό μια απλή δήλωση ότι δεν επιθυμεί κάποιος τη
διδασκαλία του μαθήματος, δίχως καμία περαιτέρω διευκρίνιση, να μη δημιουργήσει
νέα δεδομένα στη σχολική και κατ’ επέκταση στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του
τόπου; Σ’ ένα πλουραλιστικό και δημοκρατικό σχολείο που σέβεται την θρησκευτική
ετερότητα και μάλιστα στο πλαίσιο της σύγχρονης συνείδησης της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής πραγματικότητας, η λύση δεν είναι παρά η κατάργηση του ομολογιακού
μαθήματος και η μετάβαση σε ένα ουδετερόθρησκο σχολείο. Πέραν της πλήρους
κατάργησης του θρησκευτικού μαθήματος που υποστηρίζεται από ελάχιστους
κύκλους, ως εναλλακτική πρόταση προβάλλεται συνήθως η αντικατάσταση του
ομολογιακού από το θρησκειολογικό μάθημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέδιο
νόμου της «Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου και του
πολίτη»(άρθρο 6), η διδασκαλία των Θρησκευτικών δεν μπορεί να έχει πλέον καμία
ομολογιακή αναφορά στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και η ύλη του προτείνεται
να περιλαμβάνει απλώς μια «εισαγωγή στην ιστορία, την κοινωνιολογία και την
δογματική όλων των θρησκειών. Ειδικά στο λύκειο, το μάθημα των θρησκευτικών
μετονομάζεται σε θρησκειολογία»(sic).
Η διελκυστίνδα αυτή γύρω από την αντιφατική ερμηνεία του Συντάγματος δεν
είναι η μοναδική παράμετρος του προβλήματος. Οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας
είναι ίσως τελικά ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας για τη φυσιογνωμία και τη θέση
του θρησκευτικού μαθήματος στην ελληνική εκπαίδευση. Στους κόλπους της
εκκλησιαστικής Ιεραρχίας είναι αρκετά διαδεδομένη η αντίληψη ότι το θρησκευτικό
μάθημα είναι η πιο προωθημένη έπαλξη του κατηχητικού έργου της Εκκλησίας στην
ελλαδική κοινωνία. Η θέση αυτή εξηγεί και τις κατά καιρούς δηλώσεις ή και πιέσεις
της επίσημης Εκκλησίας κατά της αλλαγής του ομολογιακού χαρακτήρα του
μαθήματος και της μετατροπής του σε θρησκειολογικό. Από την πλευρά της η
Πολιτεία φαίνεται μέχρι τώρα τουλάχιστον ότι προτιμά η ίδια να διαχειρίζεται πλήρως
το μάθημα, όποιο χαρακτήρα κι αν έχει αυτό, για να μπορεί να το ελέγχει καλύτερα.
Τίθεται, συνεπώς, το ερώτημα: αν και εποπτεύεται πλήρως από την Πολιτεία, ποια θα
είναι άραγε η τύχη του θρησκευτικού μαθήματος σε έναν ενδεχόμενο χωρισμό
Εκκλησίας και Κράτους;
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Το παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποδεχθεί την
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την ειδική σχέση μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας
στην Ελλάδα; Η προβολή νομοθετικών αξιώσεων από την πλευρά της Εκκλησίας, που
συνήθισε να θεωρεί τον εαυτό της εκφραστή της ελληνικότητας του έθνους,
συμβιβάζεται με τη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα που ισχύει και στην Ελλάδα;
Πρόσφατα, η Κοινοβουλευτική Συνδιάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης (47
χώρες) απηύθυνε Σύσταση προς τα κράτη – μέλη της, αναφερόμενη στη σχέση
Εκπαίδευσης και Θρησκείας. Στη Σύσταση αυτή, γίνεται λόγος για την ανάγκη
εισαγωγής στην εκπαίδευση της διδασκαλίας των θρησκειών. Ακολούθως, προτείνεται
το θρησκειολογικό πρότυπο διδασκαλίας είτε έναντι του ουδετερόθρησκου είτε έναντι
του ομολογιακού περιεχομένου του μαθήματος των θρησκευτικών στα διάφορα
εκπαιδευτικά συστήματα. Ρητά, πλέον, ομολογείται από την Σύσταση ότι «η
θρησκευτική εκπαίδευση μπορεί να έχει ρόλο-κλειδί για την οικοδόμηση μιας
δημοκρατικής κοινωνίας». Επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η Σύσταση αποδίδει
ιδιαίτερη σημασία στις αξίες που προκύπτουν και τροφοδοτούνται από τις τρεις
μονοθεϊστικές θρησκείες της Βίβλου, ενώ παράλληλα τονίζει πως οι αξίες αυτές,
πολλές από τις οποίες είναι κοινές και με άλλες θρησκείες, υποστηρίζονται από το
Συμβούλιο της Ευρώπης. Σαφέστατα, η Κοινοβουλευτική Συνδιάσκεψη του
Συμβουλίου της Ευρώπης προτείνει το θρησκειολογικό μοντέλο διδασκαλίας των
θρησκειών, για να διασφαλίσει έτσι την αμεροληψία και αντικειμενικότητα στην
παρουσίασή τους. Ωστόσο, η ανακάλυψη των διαφόρων θρησκειών και κυρίως των
θρησκειών γειτονικών χωρών από τους μαθητές, θα γίνεται παράλληλα με τη γνωριμία
της δικής τους θρησκείας. Πέρα από φανατισμούς, «ο σκοπός αυτής της εκπαίδευσης
θα πρέπει να κάνει τους μαθητές…να αντιληφθούν ότι καθένας έχει το ίδιο δικαίωμα
με όλους να πιστεύει ότι η δική του θρησκεία είναι η “η αληθινή πίστη” και ότι η
διαφορετική θρησκεία ή η αθεΐα δεν διαφοροποιεί αξιολογικά τους ανθρώπους».
Θεωρούμε, πάντως, ότι με την Σύσταση αυτή ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση
στην Ευρώπη και συνεπώς και στη χώρα μας. Κατά πόσο είναι συμβατή η Σύσταση
αυτή με το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα και το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος
των Θρησκευτικών; Μπορεί να υπάρχει μια τεχνητή ομοιομορφία και κοινή
αντιμετώπιση της διδασκαλίας του θρησκευτικού φαινομένου για κάθε χώρα,
ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα πολιτιστικά, θρησκευτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά
της; Είναι όντως κλειστό, κατηχητικό και μονοφωνικό το πλαίσιο διδασκαλίας του
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θρησκευτικού μαθήματος στην Ελλάδα; Υπάρχει, πράγματι, έλλειψη γνωριμίας με τη
θρησκευτική ετερότητα και μάλιστα με αυτήν του Ισλάμ; Τα ερωτήματα και οι
θεματικές μιας σοβαρής και σε βάθος συζήτησης είναι πάμπολλα για κάθε χώρα.
Μια αναδρομή στις τεταμένες σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, από την
μεταπολίτευση ως τις μέρες μας, δείχνει ότι η προοπτική του χωρισμού, αργή αλλά
σταθερή, είναι πλέον η ιστορική μοίρα του Νέου Ελληνισμού. Μια τέτοια εξέλιξη θα
σημάνει προφανώς και το τέλος των ιστορικών προνομίων της Oρθόδοξης Εκκλησίας
στην Ελλάδα. και σαφώς το κλείσιμο του ιστορικού κύκλου των Θρησκευτικών ως
ομολογιακού μαθήματος.
Εδώ και λίγα χρόνια έχει ξεκινήσει μια γόνιμη, καθώς πιστεύουμε, και νηφάλια
συζήτηση γύρω από τη φυσιογνωμία και το περιεχόμενο του μαθήματος των
Θρησκευτικών. Ποικίλες και ρηξικέλευθες προτάσεις έχουν κατατεθεί και διαλέγονται
μάλιστα μεταξύ τους στην προοπτική της αλλαγής του στενού ομολογιακού
παραδείγματος στο θρησκευτικό μάθημα. Στην προοπτική αυτή, ελπίζουμε στη
συγκρότηση μιας νέας συνθετικής πρότασης για τη φυσιογνωμία του θρησκευτικού
μαθήματος που θα έχει μια σαφέστερη νομιμοποιητική βάση και εμβέλεια. Ο
θεολογικός και παιδαγωγικός του χαρακτήρας είναι δυνατό να αναπλαισιωθεί σε
εντελώς νέες διευρυμένες βάσεις και αρχές, να έχει ανοικτούς ορίζοντες και να
διαλέγεται με ζητήματα και προτεραιότητες που θέτει ο ραγδαία μεταβαλλόμενος
σύγχρονος κόσμος και πολιτισμός.
Προς αυτή την κατεύθυνση, το θρησκευτικό μάθημα στη διδακτική πράξη θα
οφείλει να υπερβαίνει το ψευδοδίλλημα μεταξύ γνώσης και βιώματος και να συνδέεται
με το χαρακτήρα της παιδείας και του πολιτισμού, αναδεικνύοντας την καθολική
παιδευτική του αξία. Είναι άλλο πράγμα ο εμπειρικός, ποιητικός και γενικότερα
λογοτεχνικός λόγος, προσαρμοσμένος μάλιστα παιδοκεντρικά στα ιδιαίτερα στάδια
ωρίμανσης των μαθητών, από την πεποίθηση πως το μάθημα των Θρησκευτικών δεν
είναι σπουδή και μετάδοση γνώσεων αλλά απλώς πνευματική μύηση, δίχως
γνωσιολογικό χαρακτήρα, στο υπερβατικό και εξωλογικό βίωμα της Εκκλησίας. Η
διδασκαλία του, επίσης, είναι ανάγκη να ξεφύγει από τα βαρίδια του παρελθόντος
όπως ο ηθικισμός, ο πουριτανισμός, ο παιδαγωγικός διδακτισμός, ο μη διαλογικός
χαρακτήρας, ο εθνοκεντρισμός του. Για το σκοπό αυτό απαιτείται να μην έχει ξύλινη
γλώσσα, ηθικιστική και κανονιστική εμμονή αλλά, παραμερίζοντας τον οποιοδήποτε
κατηχητικό και απολογητικό προσανατολισμό, επιβάλλεται να συνδέεται με τα
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σύγχρονα υπαρξιακά και κοινωνικά προβλήματα του ανθρώπου της εποχής μας, να
συναντά με σεβασμό και κατανόηση τον άλλο στο πρόσωπο του ετερόδοξου, του
ετερόθρησκου, του αδιάφορου. Ούτως ή άλλως, το θρησκευτικό μάθημα αφορά μια
νεωτερική φάση του θεολογικού λόγου ή της εκκλησιαστικής διδαχής και δεν συνιστά
κατήχηση με την εκκλησιολογική και θεολογική σημασία.
Συνάμα, χρειάζεται να συνδέεται κατάλληλα με τη συνέχεια και την παράδοση
του ελληνικού πολιτισμού, να είναι κριτικό για κάθε μορφή θρησκευτικής παθολογίας
και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας ελεύθερης πλουραλιστικής δημοκρατικής
κοινωνίας. Συνεπώς, δεν πρέπει να στενεύει μονόπλευρα τον ορίζοντά του σε μια
εθνοκεντρική ορθοδοξία, αλλά να αποτελεί γνώση της ελληνορθόδοξης πολιτιστικής
παράδοσης και κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, είναι ανάγκη να μην έχει απλώς
πληροφοριακό και ενημερωτικό χαρακτήρα αλλά να συζητά διαλεκτικά τα καίρια
προβλήματα του κόσμου, του ανθρώπου και της κοινωνίας του στα όρια της
ελευθερίας και του αλληλοσεβασμού. Τούτο επιτυγχάνεται δίχως να έχει χειραγωγικό
χαρακτήρα, αλλά σεβόμενο κάθε θρησκευτική και πολιτισμική πολυφωνία και
ετερότητα. Άλλωστε, ο δογματικός διαποτισμός δεν σχετίζεται με την υπαρξιακή
ερμηνεία και κατανόηση των δογμάτων, δηλαδή της πίστης, της ζωής και της λατρείας
της Εκκλησίας.
Το συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο
Το άρθρο 16 παρ. 2, το οποίο προβλέπει την καλλιέργεια θρησκευτικής
συνείδησης, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 1, αφορά κυρίως τη γνωριμία και
σπουδή της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Επειδή, όμως, σύμφωνα με το άρθρο
13 παρ. 1, «Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη» και
«Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη...», η θρησκευτική αγωγή υπόκειται σε
απαλλαγές και εξαιρέσεις, όταν ορισμένοι μαθητές ή οι κηδεμόνες τους το
επιθυμούν. Εφαρμόζοντας την συνταγματική επιταγή, το περιεχόμενο της
θρησκευτικής αγωγής στη δημόσια εκπαίδευση έχει ως προσανατολισμό τη γνώση
γύρω από την πίστη, την παράδοση, τη ζωή και τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας, αλλά
και τη γνωριμία με τις άλλες χριστιανικές Εκκλησίες, Ομολογίες και Παραδόσεις, με
το θρησκευτικό φαινόμενο γενικότερα καθώς και με τις μεγάλες θρησκείες του
κόσμου.
Στο πλαίσιο αυτό, οι αλλόδοξοι ή αλλόθρησκοι μαθητές έχουν, ως γνωστόν,
τη δυνατότητα απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών. Οι αλλόδοξοι μαθητές,
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Ρωμαιοκαθολικοί και Προτεστάντες, έχουν μάλιστα τη δυνατότητα διδασκαλίας
ιδιαίτερου ομολογιακού θρησκευτικού μαθήματος σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 17
του Ν. 1566/85. Οι αλλόθρησκοι μαθητές στα δημόσια σχολεία της χώρας δεν
διδάσκονται ιδιαίτερο μάθημα Θρησκευτικών σύμφωνα με τη θρησκεία τους,
παρεκτός των Ελλήνων μουσουλμανοπαίδων στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης.
Ο Νόμος 1566/85 (στα άρθρα 1 παρ. 1, 6 παρ. 2 και 14 παρ. 17) εξειδικεύει τα
περί θρησκευτικής αγωγής του Συντάγματος σε σχέση με την ορθόδοξη χριστιανική
παράδοση. Στο θεωρητικό πλαίσιό του, θέτει ως κύριο σκοπό της εκπαίδευσης «τη
διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και καθολικού ανθρώπου σε σχέση», μεταξύ
άλλων, και «με την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση».
Στο άρθρο 1 παρ. 1, ο σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης εξειδικεύεται έτσι, ώστε οι μαθητές «να διακατέχονται από πίστη προς
την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η
ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη». Ειδικότερα στο
άρθρο 6 παρ. 2, επισημαίνεται ότι στο λύκειο επιδιώκεται η ολοκλήρωση των
σκοπών της εκπαίδευσης, ώστε οι μαθητές, «Να συνειδητοποιούν τη βαθύτερη
σημασία του ορθόδοξου χριστιανικού ήθους και της σταθερής προσήλωσης στις
πανανθρώπινες αξίες...».
Παρά τον κεντρικό αυτό ρόλο της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης στη
δημόσια εκπαίδευση, η θρησκευτική αγωγή δεν συνδέεται καθόλου με το κατηχητικό
έργο της Εκκλησίας, αλλά αποτελεί σαφώς παιδαγωγική αρμοδιότητα και ευθύνη της
Πολιτείας. Το μάθημα των Θρησκευτικών δεν αντιμετωπίζεται, δηλαδή, ως ένα ειδικό
μάθημα αλλά ως ένα κανονικό μάθημα του σχολικού προγράμματος, ενταγμένο στην
παρεχόμενη από την Πολιτεία εκπαίδευση. Ως εκ τούτου υπηρετεί τους γενικούς
σκοπούς της παιδείας, όπως αυτοί ορίζονται από το Σύνταγμα και τους Νόμους. Η
θρησκευτική αγωγή των μαθητών συνιστά όρο της ηθικής και πνευματικής τους
ανάπτυξης και έχει ύψιστη παιδαγωγική και κοινωνική σημασία. Για το σκοπό αυτό,
σύμφωνα με το Νόμο 1566/85 (άρθρο 24) και 2525/97 (άρθρο 7), ο καταρτισμός των
Προγραμμάτων Σπουδών και των Αναλυτικών Προγραμμάτων του μαθήματος αυτού,
όπως και όλων των άλλων, είναι έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ως
ανεξάρτητης δημόσιας υπηρεσίας η οποία υπάγεται κατευθείαν στον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Το νομοθετικό πλαίσιο του μαθήματος υλοποιείται στα Αναλυτικά
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Προγράμματα και στο εν γένει διδακτικό υλικό του θρησκευτικού μαθήματος με τον
απαιτούμενο παιδαγωγικό, επιστημονικό, κριτικό, πλουραλιστικό και αντικειμενικό
τρόπο. Ωστόσο, η εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών καινοτομιών ή δεδομένων αλλά και
οι τυχόν παραλείψεις, αστοχίες ή αβλεπτήματα που είναι δυνατό να διαπιστωθούν
στην πράξη, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναμόρφωσης και εμπλουτισμού τους
με διορθωτικές και βελτιωτικές παρεμβάσεις, ακολουθώντας ασφαλώς τις νόμιμες
διαδικασίες.

Οι σκοποί και το περιεχόμενο του θρησκευτικού μαθήματος
Ειδικότερα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η θρησκευτική αγωγή στην Α΄
και Β΄ τάξη του Δημοτικού συμπεριλαμβάνεται στο μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος
και αφορά κυρίως θρησκευτικές γιορτές και επετείους. Ως αυτοτελές μάθημα από την
Γ΄ έως και την Στ΄ τάξη, οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν το Χριστιανισμό ως
βιβλική ιστορία και βιβλικό λόγο, ως ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, ως πολιτιστική
έκφραση. Καλούνται επίσης να γνωρίσουν την πορεία του Χριστιανισμού

στην

ιστορία και την παρουσία του στον σύγχρονο πλουραλιστικό και ραγδαία
μεταβαλλόμενο κόσμο μας. Λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το στάδιο της νοητικής,
συναισθηματικής και κοινωνικής ωρίμανσης των μαθητών προσφέρονται, στις
μεγαλύτερες τάξεις, στοιχεία και πληροφορίες για το θρησκευτικό φαινόμενο
γενικότερα, για τις άλλες χριστιανικές ομολογίες και παραδόσεις, καθώς επίσης και
στοιχεία για τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ. Με τον τρόπο αυτό, υλοποιείται παιδαγωγικά
και διαπολιτισμικά η ευρωπαϊκή και οικουμενική διάσταση του μαθήματος.
Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, που εισάγεται συστηματικά με το νέο
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) στα νέα βιβλία, και το λογισμικό του μαθήματος των
θρησκευτικών στο Δημοτικό, συνιστά μια καινοτομία που τα διαφοροποιεί από τα
προηγούμενα. Η εισαγωγή της στοχεύει ακριβώς στην αλλαγή φιλοσοφίας του
εκπαιδευτικού συστήματος και στην προσαρμογή της μαθησιακής διαδικασίας στη
διαρκώς μεταβαλλόμενη πολυδιάστατη πραγματικότητα της εποχής μας. Προς την
κατεύθυνση αυτή, το ΔΕΠΠΣ και τα νέα ΑΠΣ του μαθήματος προβλέπουν μια σειρά
από ενδεικτικές δραστηριότητες, τα οποία πολλαπλασιάζονται στα διδακτικά βιβλία
και τα δύο λογισμικά (CD-Roms), που εισάγονται στα σχολεία από το 2006 και
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αναφέρονται π.χ. σε βασικές γιορτές άλλων ομολογιών και θρησκειών, στο έμπρακτο
ενδιαφέρον προς τους αλλοεθνείς ή ετερόθρησκους που έχουν ανάγκη, στην
πανανθρώπινη ενότητα, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην κοινωνική αδικία,
τον φανατισμό, τον πόλεμο, την πείνα και την απανθρωπία των ισχυρών.
Στο Λύκειο βασικός σκοπός του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι η
γνωριμία με τα βασικότερα θέματα της ορθόδοξης πίστης μέσα από την λειτουργική
παράδοση της Εκκλησίας, η κριτική και νηφάλια ενημέρωση για θέματα
παραθρησκευτικών φαινομένων ή εξωχριστιανικών λατρειών. Ακόμη, επιδιώκεται η
γνωριμία με τη θρησκεία ως πανανθρώπινο φαινόμενο, ο συστηματικός τρόπος
παρουσίασης του Χριστιανισμού και ιδιαίτερα της Ορθοδοξίας, η ενημέρωση για την
κριτική, αμφισβήτηση και άρνηση της χριστιανικής πίστης καθώς και η γνωριμία με τα
κυριότερα θρησκεύματα του κόσμου. Τέλος, μια σειρά από θέματα χριστιανικής
ηθικής με επίκεντρο την ελευθερία, ευθύνη και ακεραιότητα του ανθρώπινου
προσώπου και με κριτικές αναφορές στα σύγχρονα προβλήματα του ανθρώπου και της
κοινωνίας ολοκληρώνουν τη διδασκαλία του θρησκευτικού μαθήματος στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα Αναλυτικά Προγράμματα καθώς και τα βιβλία του
Λυκείου είναι ήδη αρκετά παλαιά. Το βιβλίο της Α΄ τάξης Λυκείου παρουσιάζει
ιδιαίτερες δυσχέρειες. προϋποθέτοντας ότι η λειτουργική ζωή είναι γνώριμη στους
μαθητές, επιχειρεί μια ανάλυση της μυστηριακής θεολογίας ενίοτε με έναν σχολαστικό
τρόπο. Θα ήταν ίσως προτιμότερη μια μικρή θεολογική ανάλυση της ευχαριστιακής
πράξης και εμπειρίας της Εκκλησίας – στα πρότυπα του π. Αλεξάνδρου Σμέμαν και
του μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα – και της σύνδεσής της με τα
προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Το βιβλίο της Β΄ Λυκείου, το οποίο γράφτηκε
σε πολύ σύντομο διάστημα, για να εξυπηρετήσει την μεταρρύθμιση του 1998,
συνεχίζει να διδάσκεται μέχρι σήμερα, παρά τις θεολογικές και παιδαγωγικές του
ατέλειες. Τέλος, το βιβλίο της Γ΄ Λυκείου, με τα θετικά και τα αρνητικά του,
περιορίζει τα θέματα ηθικής σ’ αυτή την τάξη. Είναι ανάγκη, ωστόσο, να ξεπεράσουμε
την επίδραση που άσκησε η θεολογία των κλάδων στα διδακτικά βιβλία του
μαθήματος και ειδικά για το Λύκειο, να προβούμε σε ριζικές αλλαγές στο αναλυτικό
πρόγραμμα. Σε μια νέα προσέγγιση, το αναλυτικό πρόγραμμα του Λυκείου, αντί να
περιλαμβάνει πολλές και διάφορες διδακτικές ενότητες και να διακρίνεται θεματικά με
στεγανό τρόπο από τάξη σε τάξη, είναι δυνατό να ενσωματώνει πολυπρισματικά
στοιχεία και να κινείται γύρω από ορισμένους θεμελιώδεις θεματικούς άξονες, όπως
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Θεός, κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία, πολιτισμός. Προς αυτή την κατεύθυνση,
χρειάζεται ασφαλώς να συγγραφούν και τα νέα βιβλία του Λυκείου, τα οποία και θα
ανταποκρίνονται σε έναν νέο τύπο Λυκείου, απεγκλωβισμένου από την ολιστική
πρόσδεσή του στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Τα νέα βιβλία των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο
Τα νέα βιβλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο υλοποιούν το
νέο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών και τα σχετικά Αναλυτικά
Προγράμματα. Τα παλαιά βιβλία, σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα του 1998,
περιελάμβαναν στην Α΄ τάξη 48, στην Β΄ τάξη 50 και στην Γ΄ τάξη 52 διδακτικές
ενότητες. Τα νέα βιβλία, που θα ισχύσουν από τον Σεπτέμβριο του 2006, περιέχουν
στην Α΄ τάξη 30, στην Β΄ τάξη 34 και στη Γ΄ τάξη 35 διδακτικές ενότητες αντίστοιχα.
Η αλλαγή αυτή έγινε κατά τρόπο συνθετικό, έτσι ώστε θεματικές ενότητες από
διδακτικές ενότητες που καταργήθηκαν να μεταφερθούν και να ενσωματωθούν
λειτουργικά στις νέες. Προβλέπεται μάλιστα ορισμένες διδακτικές ενότητες, ανάλογα
με τον όγκο των γνωστικών στοιχείων, την βαρύτητα των θεμάτων και τον βαθμό
δυσκολίας στην κατανόησή τους, να διδάσκονται σε δύο διδακτικές ώρες.
Επισημαίνεται ότι η κατανομή του χρόνου είναι σύμμετρη προς τις διατιθέμενες από
το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας του μαθήματος και αποτελεί πρόσθετο
βοηθητικό στοιχείο για τον εκπαιδευτικό στον ετήσιο προγραμματισμό και την
οργάνωση της διδασκαλίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ταύτιση της
διδακτέας με την πραγματικά διδασκόμενη ύλη και δεν εξοβελίζεται πρακτικά από την
διδασκαλία μια ολόκληρη σειρά μαθημάτων του βιβλίου. Εκτός από την μείωση των
διδακτικών ενοτήτων, κάτι που αφορά τα νέα διδακτικά βιβλία όλων των μαθημάτων
του Γυμνασίου, τα νέα βιβλία των Θρησκευτικών περιλαμβάνουν οργανικά και τους
νέους ειδικούς σκοπούς του μαθήματος οι οποίοι, πέρα από την ενημέρωση για την
υφή του θρησκευτικού φαινομένου, την ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης και την
απόκτηση γνώσεων γύρω από τη χριστιανική πίστη και την ορθόδοξη χριστιανική
παράδοση, την καλλιέργεια του ήθους και της προσωπικότητας με την αξιοποίηση των
μορφωτικών αγαθών της Αγίας Γραφής, των Πατέρων και της Παράδοσης της
Εκκλησίας, αναφέρονται στην κριτική επεξεργασία των θρησκευτικών παραδοχών,
αξιών και στάσεων, στην διερεύνηση του ρόλου που έπαιξε και παίζει ο Χριστιανισμός
στον πολιτισμό και την ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης, στην επίγνωση της
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ύπαρξης

διαφορετικών

εκφράσεων

της

θρησκευτικότητας,

στην

ανάπτυξη

ανεξάρτητης σκέψης και ελεύθερης έκφρασης, στην αντίληψη ότι το αυθεντικό
χριστιανικό μήνυμα είναι υπερφυλετικό, υπερεθνικό και οικουμενικό, στην κατανόηση
της πολυπολιτισμικής, πολυφυλετικής και πολυθρησκευτικής δομής των σύγχρονων
κοινωνιών

και στη συνειδητοποίηση της ανάγκης

για διαχριστιανική

και

διαθρησκειακή επικοινωνία και αλληλογνωριμία.
Στην Α΄ και Β΄ τάξη του Γυμνασίου μελετάται ο Χριστιανισμός ως βιβλική
ιστορία και βιβλικός λόγος, ως ορθόδοξη χριστιανική παράδοση και ως πολιτιστική
έκφραση σε οικουμενικό πλαίσιο. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες και στοιχεία για τις
άλλες χριστιανικές παραδόσεις καθώς και για τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ. Στην Γ΄
τάξη του Γυμνασίου μελετάται θεματικά η ιστορική πορεία της Εκκλησίας στην
Ανατολή και τη Δύση μέσα από πρόσωπα και γεγονότα και στη σχέση της με τον
πολιτισμό.

Στα βιβλία της Α΄ και Β΄ τάξης εγκαταλείπεται η παραδοσιακή μέθοδος

του δοκιμίου. Λαμβάνοντας υπόψη τις θρησκειοπαιδαγωγικές και ψυχολογικές
προϋποθέσεις

για

τη

διδασκαλία

των

Θρησκευτικών

στην

ηλικία

αυτή,

διαφοροποιείται και ο τρόπος προσέγγισης των γνωστικών και μορφωτικών στοιχείων.
Η μέθοδος που προκρίνεται είναι η σπουδή και η μελέτη κειμένων μέσα από μια
παιγνιώδη δόμηση των διδακτικών ενοτήτων που προκαλούν την αυτενέργεια του
μαθητή σε ένα περιβάλλον διερεύνησης και ανακάλυψης της γνώσης που σέβεται την
θρησκευτική ετερότητα κάθε μαθητή. Παράλληλα, αναδεικνύεται η Παλαιά και η
Καινή Διαθήκη, πέρα από την εκκλησιαστική και θρησκευτική διάστασή τους και ως
πυρήνας του δυτικού πολιτισμού με πανανθρώπινη και οικουμενική την εμβέλεια των
νοημάτων τους. Στην Γ΄ τάξη η θεματική και ιστορική υφή του βιβλίου περιλαμβάνει
κατά τρόπο κριτικό όσα είναι ικανά να δώσουν το στίγμα της Ιστορίας της Εκκλησίας.
Δεν αποσιωπούνται αρνητικά και μελανά σημεία αυτής της πορείας ενώ δίνεται
έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση και στη σύγχρονη παρουσία του Χριστιανισμού.
Ο ανοικτός διάλογος, η συνεργατική μάθηση, η διαθεματική – διεπιστημονική
προσέγγιση της γνώσης και ο συσχετισμός με τα άλλα μαθήματα και καινοτόμα
προγράμματα του σχολείου αποτελεί τη νέα φιλοσοφία των βιβλίων στο μάθημα των
Θρησκευτικών και των τριών τάξεων του Γυμνασίου.
Με την ίδια φιλοσοφία και δίχως να αποτελεί ένα είδος ηλεκτρονικού βιβλίου,
το λογισμικό (CD-ROM) ανοικτού τύπου του μαθήματος των Θρησκευτικών στο
Γυμνάσιο καλύπτει και τις τρεις τάξεις. Ενθαρρύνει τον καθηγητή και τον μαθητή να
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περιηγηθούν και να ανακαλύψουν ένα πλούσιο υλικό που αφορά διευρυμένα όλες τις
θεματικές ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος ή να εστιάσουν σε μια
συγκεκριμένη θεματική ενότητα ή σε ένα μεμονωμένο θέμα. Το λογισμικό αυτό
προσφέρει πολυτροπικές, εναλλακτικές και διαθεματικές δυνατότητες αξιοποίησής
του, όπως ιστορικές και αρχαιολογικές πληροφορίες, εικόνες, πίνακες και εκθέματα
μουσείων, μουσική, κείμενα (βιβλικά, πατερικά, νεότερα), βιογραφίες, διαδραστικούς
χάρτες,

φωτογραφίες,

εργαστήριο

αγιογραφίας,

διαδικτυακό

κινηματογράφο,

διαδυκτιακή σχολή βυζαντινής μουσικής, παιγνιώδεις ασκήσεις αφομοίωσης και
κριτικής σκέψης. Σε συνδυασμό με το διαδίκτυο, το λογισμικό αυτό πολλαπλασιάζει
και συμπληρώνει τις δυνατότητες του και προσφέρει στον εκπαιδευτικό μια ποικιλία
τρόπων και διαθεματικών αναγωγών για τη γόνιμη και πολύπλευρη διαμόρφωση του
μαθήματος και την καλλιέργεια μιας σφαιρικής και κριτικής σκέψης στους μαθητές.
Μαζί με τα βιβλία των μαθητών και το λογισμικό του μαθήματος, για πρώτη
φορά εισάγεται και το βιβλίο του εκπαιδευτικού στο μάθημα των Θρησκευτικών για
κάθε τάξη του Γυμνασίου. Στο βιβλίο του εκπαιδευτικού περιλαμβάνονται προτάσεις
για τη διδακτική μεθοδολογία, ενέργειες του καθηγητή, μαθητικές δραστηριότητες,
σχέδια εργασίας, προτάσεις και οδηγίες για τη χρήση του πρόσθετου διδακτικού
υλικού, πατερικά, λογοτεχνικά κείμενα, cd-rom, δικτυακοί τόποι και ιστοσελίδες,
ανάλυση και σχέδια μαθημάτων, προτεινόμενες δραστηριότητες με ιδιαίτερη έμφαση
στη διαθεματική προσέγγιση, προτεινόμενες απαντήσεις σε ερωτήσεις του βιβλίου του
μαθητή, πιθανά θέματα για συζήτηση στην τάξη, πρόσθετες ερωτήσεις, προτεινόμενη
βιβλιογραφία καθώς και άλλες πηγές πληροφόρησης.
Τα νέα βιβλία ήδη από το 2006 δοκιμάζονται στην διδακτική πράξη. Μέχρι
στιγμής διάφοροι θεολόγοι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν ορισμένες κριτικές παρατηρήσεις
ενώ αναμένεται να εφαρμοσθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ένα ειδικό πρόγραμμα
αξιολόγησης των νέων βιβλίων. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής θα γίνει προσπάθεια
να βελτιωθούν και αναμορφωθούν τα νέα βιβλία, όπου αυτό απαιτείται. Πέραν, όμως,
όλων αυτών η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ) της Εκκλησίας της Ελλάδος, υιοθετώντας
μιαν έντονη κριτική στάση έναντι των νέων βιβλίων, εξέφρασε την γνώμη ότι στα νέα
αυτά βιβλία απουσιάζει ο ορθόδοξος προσανατολισμός, ότι υποτιμάται η εν Χριστώ
αποκάλυψη και η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Για την σύνταξη της κριτικής της η
ΔΙΣ έλαβε υπόψη διάφορα δημοσιεύματα μεταξύ άλλων και του περιοδικού και
ημερήσιου τύπου. Συνήθως τα κείμενα αυτά υπογράφονται από ανθρώπους οι οποίοι
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δεν γνωρίζουν όλο το επιστημονικό, παιδαγωγικό και νομικό πλαίσιο εντός του οποίου
οφείλουν να σχεδιάζονται και να παράγονται τα σχολικά εγχειρίδια. Τέλος, εφόσον τα
νέα βιβλία επικρίνονται ως μη ορθόδοξα, πάντα κατά την άποψη της ΔΙΣ, προτείνεται
η συμμετοχή εκπροσώπων της Εκκλησίας στη σύνταξη νέων αναλυτικών
προγραμμάτων καθώς και στη συγγραφή των όποιων νέων σχολικών βιβλίων για το
μάθημα των Θρησκευτικών.
Παρά τις όποιες προθέσεις της ΔΙΣ, είναι ανάγκη, ωστόσο, να επισημάνουμε
ότι από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, η Πολιτεία είναι και παραμένει υπεύθυνη
για τη θρησκευτική αγωγή των μαθητών. Το χρέος της αυτό θα εξακολουθήσει να
εκπληρώνει, υποδεχόμενη με καλή διάθεση κρίσεις και παρατηρήσεις και, εφόσον
αυτές ευσταθούν, θα προχωρεί στις σχετικές βελτιώσεις. Θεωρούμε ότι η κριτική που
στοχεύει στην οικοδομή και τη βελτίωση του εξαιρετικά ευαίσθητου χώρου της
εκπαίδευσης δεν είναι απλώς αναγκαία, είναι επιβεβλημένη. Είναι καλοδεχούμενη και
γίνεται αποδεκτή, αρκεί να πραγματοποιείται με καλή πρόθεση και να βασίζεται σε
κανόνες. Όταν, όμως, συμπεραίνει αυθαίρετα, εκφράζεται μονολιθικά και καταλήγει
σε αβασάνιστους χαρακτηρισμούς, μπορεί κατ’ αρχάς να εντυπωσιάζει και να
προβληματίζει. Στην ουσία, όμως, δίνει τροφή σε υπόνοιες, υποψίες και εντάσεις που
κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στην απαιτούμενη για το χώρο της εκπαίδευσης
νηφαλιότητα και αφανάτιστη αντιπαράθεση απόψεων. Τέλος, όπως προκύπτει από την
21-12-2006 Επιστολή της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ.
προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα νέα βιβλία των
Θρησκευτικών του Γυμνασίου «κατά τη μορφή και το περιεχόμενο είναι τα
επιτυχέστερα όλων όσων μέχρι τώρα έχουν κυκλοφορήσει».
Η διαθεματική προσέγγιση
Προβάλλοντας το οικουμενικό πνεύμα της Ορθοδοξίας, ο διάλογος θα πρέπει
να δομεί όχι μόνο τη μέθοδο της διδασκαλίας αλλά και το ίδιο το εκπαιδευτικό υλικό
του μαθήματος. Για το σκοπό αυτό, είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία
της διαθεματικότητας, σε σχέση με τα άλλα μαθήματα του σχολείου, και της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας.
Η διαθεματική προσέγγιση της σχολικής γνώσης μπορεί να προσφέρει στο
θρησκευτικό μάθημα νέες δυνατότητες και νέους ορίζοντες στη διδασκαλία του. Το
θρησκευτικό μάθημα με σαφή τον γνωσιολογικό του χαρακτήρα και απελευθερωμένο
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από την παλαιά αντίληψη που το ήθελε στενά ομολογιακό, κατηχητικό και
ηθοπλαστικό, είναι ανάγκη να εγκεντρισθεί στα μορφωτικά αγαθά της ορθόδοξης
παράδοσης και του βυζαντινού πολιτισμού. Κατά συνέπεια, ο θεολογικός και
παιδαγωγικός του χαρακτήρας αναπλαισιώνεται σε διευρυμένες βάσεις και αρχές.
Συνάμα, όμως, επιβάλλεται να έχει ανοικτούς ορίζοντες και να διαλέγεται με ζητήματα
και προτεραιότητες που θέτει ο ραγδαία μεταβαλλόμενος σύγχρονος κόσμος και
πολιτισμός. Η διαθεματικότητα μπορεί να συνεισφέρει γόνιμα και δημιουργικά στην
ανάδειξη της σχέσης που έχει ο λόγος και ο τρόπος της Ορθοδοξίας με τον πολιτισμό
που σαρκώθηκε στη θεολογία, τη λατρεία, την τέχνη, την παράδοση και τη ζωή της
Εκκλησίας στην ιστορική της πορεία. Εξάλλου, η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης
που αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενός γνήσιου ανθρωπισμού – με τη διαμόρφωση
αξιών, στάσεων, την υπέρβαση των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων και των
διακρίσεων, την αποδοχή των διαφορών, την επίλυση των αντιπαλοτήτων, την
ανάλυση και συζήτηση μεγάλων σύγχρονων προβλημάτων – είναι δυνατό να
συνδέεται με τις αξίες και την υπαρξιακή στάση που προκύπτει από το φιλοκαλικό
ήθος της ορθόδοξης παράδοσης. Όμως, η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο παράδοση. Είναι
και σύγχρονη ζωή. Το θρησκευτικό μάθημα επιβάλλεται να είναι διαρκώς ανοικτό στη
σύγχρονη κοινωνία, στη ζωή, στον πολιτισμό, στον κόσμο ολόκληρο. Η διαθεματική
προσέγγιση της γνώσης είναι δυνατό να προσφέρει μεθοδολογικά και παιδαγωγικά
αυτόν τον προσανατολισμό και τη διασύνδεση των γνώσεων του θρησκευτικού
μαθήματος με

όλα τα άλλα μαθήματα, γνωστικά αντικείμενα ή καινοτόμα

προγράμματα. Επιχειρώντας την πολυπρισματική προσέγγιση της γνώσης και την
σύνδεσή της με τη ζωή και την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, η
διαθεματικότητα παρέχει ευδιάκριτα και συνδυαστικά στο μαθητή τις δυνατότητες
οικείωσης των μορφωτικών αγαθών του θρησκευτικού μαθήματος αλλά και στο ίδιο
το μάθημα τους ανοικτούς ορίζοντές του καθώς και την μορφωτική, παιδαγωγική και
πολιτισμική του ευελιξία.
Η ευρωπαϊκή προοπτική
Στις αρχές Οκτωβρίου του 2005, η Κοινοβουλευτική Συνδιάσκεψη του
Συμβουλίου της Ευρώπης (47 χώρες) απηύθυνε Σύσταση προς τα κράτη – μέλη της,
αναφερόμενη στη σχέση Εκπαίδευσης και Θρησκείας. Στη Σύσταση αυτή, γίνεται
λόγος για την ανάγκη εισαγωγής στην εκπαίδευση της διδασκαλίας των θρησκειών.
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Ακολούθως, προτείνεται το θρησκειολογικό πρότυπο διδασκαλίας είτε έναντι του
ουδετερόθρησκου είτε έναντι του ομολογιακού περιεχομένου του μαθήματος των
θρησκευτικών στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα.
Η Σύσταση αυτή προέκυψε από τη σχετική εισήγηση του André Schneider,
μέλους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Γαλλία), και μετά από τις εργασίες και
συσκέψεις της Επιτροπής για τον Πολιτισμό, την Επιστήμη και την Εκπαίδευση που
είχαν ξεκινήσει ήδη από το 1998. Πρέπει να αναφέρουμε ότι το ιστορικό της
υπόθεσης, τα κείμενα των εργασιών της επιτροπής, η εισηγητική έκθεση του A.
Schneider καθώς και η τελική Σύσταση (1720/2005) της Κοινοβουλευτικής
Συνδιάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι κείμενα αρκούντως πολυσήμαντα
και δεν επιδέχονται μιας, μόνον, εκδοχής ή ερμηνείας. Δεν είναι τυχαίο ότι η εισήγηση
έγινε από μέλος του γαλλικού κοινοβουλίου, δηλαδή, από βουλευτή μιας χώρας η
οποία, μετά από μακρά περίοδο ψυχρής ουδετερότητας έναντι των θρησκειών στο
δημόσιο χώρο της εκπαίδευσης, σήμερα αναζητεί τρόπους ένταξης της διδασκαλίας
του θρησκευτικού φαινομένου. Ακόμη γίνεται φανερό ότι ο φόβος από τις διάφορες
μισαλλόδοξες φονταμενταλιστικές κινήσεις και τρομοκρατικές ενέργειες, η διαμάχη
για την αμφίεση των μουσουλμάνων μαθητριών, η καταπολέμηση της ξενοφοβίας, των
στερεοτύπων και της άγνοιας έναντι των θρησκειών και τελικά η παρουσία του ίδιου
του Ισλάμ στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση
του σκεπτικού της Σύστασης αυτής. Οι κατά καιρούς δραματικές εξεγέρσεις στα
προάστια του Παρισιού από τους εξαθλιωμένους γόνους μουσουλμάνων μεταναστών,
επιβεβαιώνουν την ανάγκη γνωριμίας και αναστροφής των ευρωπαϊκών κοινωνιών με
τη θρησκευτική πραγματικότητα και κυρίως με τη θρησκευτική και πολιτιστική
ετερότητα του Ισλάμ. Πέρα από τα ειδικά χαρακτηριστικά της εξέγερσης αυτής
(παιδιά

οικονομικών

μεταναστών

από

χώρες

που

ήσαν

άλλοτε

αποικίες,

κοινωνικοοικομική εξαθλίωση, έλλειψη αποδοχής από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες,
αδυναμία αντιπροσώπευσης στο σύστημα της δημόσιας και κοινωνικής ζωής), το
πρόβλημα των πολιτιστικών ταυτοτήτων σε σχέση με τη θρησκεία στη δημόσια και
κοινωνική έκφραση έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Ρητά, πλέον, ομολογείται από
την Σύσταση ότι «η θρησκευτική εκπαίδευση μπορεί να έχει ρόλο-κλειδί για την
οικοδόμηση μιας δημοκρατικής κοινωνίας». Επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η
Σύσταση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις αξίες που προκύπτουν και τροφοδοτούνται
από τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες της Βίβλου, ενώ παράλληλα τονίζει πως οι αξίες
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αυτές, πολλές από τις οποίες είναι κοινές και με άλλες θρησκείες, υποστηρίζονται από
το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Σαφέστατα, η Κοινοβουλευτική Συνδιάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης
προτείνει το θρησκειολογικό μοντέλο διδασκαλίας των θρησκειών, για να διασφαλίσει
έτσι την αμεροληψία και αντικειμενικότητα στην παρουσίασή τους. Ωστόσο, η
ανακάλυψη των διαφόρων θρησκειών και κυρίως των θρησκειών γειτονικών χωρών
από τους μαθητές, θα γίνεται παράλληλα με τη γνωριμία της δικής τους θρησκείας.
Πέρα από φανατισμούς, «ο σκοπός αυτής της εκπαίδευσης θα πρέπει να κάνει τους
μαθητές…να αντιληφθούν ότι καθένας έχει το ίδιο δικαίωμα με όλους να πιστεύει ότι
η δική του θρησκεία είναι η “η αληθινή πίστη” και ότι η διαφορετική θρησκεία ή η
αθεΐα δεν διαφοροποιεί αξιολογικά τους ανθρώπους».
Πάντως, ο τρόπος που παρουσιάσθηκε στη χώρα μας το περιεχόμενο της
Σύστασης αυτής του Συμβουλίου της Ευρώπης από τα ΜΜΕ και όχι μόνον,
δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Γιατί ούτε λίγο, ούτε πολύ, η Σύσταση εμφανίσθηκε
ως ευρωπαϊκή οδηγία-απόφαση με δεσμευτική ισχύ που θα αλλάξει άρδην τον
υφιστάμενο χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μαθήματος των Θρησκευτικών, όχι
γιατί εμείς το θέλουμε και γνωρίζουμε γιατί το πράττουμε, αλλά γιατί έτσι επιτάσσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση (!). Το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλοι ευρωπαϊκοί θεσμοί
ασφαλώς και αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη εθνική πολιτική κάθε χώρας σε θέματα
θρησκευτικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ
των χωρών μελών και των πολιτών της Ευρώπης και της εκπαίδευσης για την παιδεία
της δημοκρατίας, ενθαρρύνουν την αναγνώριση και την αποδοχή των θρησκευτικών
διαφορών, την ανάπτυξη μιας κριτικής προσέγγισης της πληροφόρησης, των τρόπων
σκέψης

και

των

φιλοσοφικών,

θρησκευτικών,

κοινωνικών,

πολιτικών

και

πολιτισμικών αντιλήψεων. Με ποικίλες Συστάσεις, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του
Συμβουλίου της Ευρώπης αποσκοπεί στην προαγωγή της ανεκτικότητας και τον
σεβασμό των ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς, αλλά και στην
βελτίωση των διαθρησκευτικών σχέσεων, ενθαρρύνοντας την πολιτισμική και
κοινωνική έκφραση των θρησκειών.
Σε όλες αυτές τις δράσεις αναγνωρίζεται πλέον το γεγονός ότι ο ρόλος του
θρησκευτικού φαινομένου υπερβαίνει τη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και επηρεάζουν
τη συμμετοχικότητα των πολιτών συνεισφέροντας στους κοινωνικούς θεσμούς και
γενικότερα στη δημόσια σφαίρα. Στο επίκεντρο αυτής της προβληματικής
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αναπτύχθηκε ένα ειδικό πρόγραμμα με τίτλο «Η θρησκευτική διάσταση της
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης», προσδιορίζοντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την
εφαρμογή της θρησκευτικής διάστασης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολεία
των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μέσα από ένα πλουραλιστικό
πλαίσιο παιδαγωγικών θεωρήσεων και αρχών του θρησκευτικού φαινομένου,
προτείνονται μία σειρά καινοτόμων προσεγγίσεων διδασκαλίας και στρατηγικές
μάθησης, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τη θρησκευτική ετερότητα στο πλαίσιο του
διαπολιτισμικού διαλόγου. Με στόχο την συζήτηση, ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού
του προγράμματος η Ελλάδα δια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων φιλοξένησε τον Οκτώβριο του 2007 στην Αθήνα μια ενδιαφέρουσα
ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη εμπειρογνωμόνων για την διαπολιτισμική διάσταση της
θρησκευτικής αγωγής στην Ευρώπη και ήδη ετοίμασε την ελληνική έκδοση του
βιβλίου του προγράμματος αυτού για τους εκπαιδευτικούς με τίτλο «Θρησκευτική
ετερότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση: ένα βοήθημα για τα σχολεία». Προς την
κατεύθυνση αυτή, η ακροτελεύτια ενότητα της μελέτης μας για την θεολογία της
ετερότητας, στοχεύει σε μιαν ορθόδοξη συμβολή στο καίριο ζήτημα της θρησκευτικής
ετερότητας.

Η θεολογία της ετερότητας και το θρησκευτικό μάθημα
Ταυτότητα και ετερότητα σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο
Η εποχή μας τραυματισμένη από ποικίλες κρίσεις και ανατροπές βρίσκεται
αντιμέτωπη

και με το αίνιγμα της ταυτότητας και της ετερότητας, όπως αναδύεται

έντονο στο σύγχρονο και ακόμη ρευστό πολιτισμό της ύστερης νεωτερικότητας. Η
ετερότητα είναι καθημερινά παρούσα. Οι άλλοι και οι ξένοι δεν είναι πλέον αλλού,
πέρα από τα δικά μας τείχη, αλλά είναι εδώ ανάμεσά μας, ζουν μαζί μας. Και όχι
μόνον. Η παρουσία τους θέτει ερωτήματα που ουδέποτε μας απασχόλησαν πρωτύτερα.
Ο ξένος αποβαίνει οριακή εμπειρία ακόμη και για την ταυτότητα του εαυτού, αφού τη
θέτει διαρκώς υπό κρίση.
Στα όρια του δυτικού πολιτιστικού παραδείγματος, που διαπνέεται από το
όνειρο της επιτυχίας και της οικονομικής ευμάρειας οι ξένοι - ιθαγενείς, μετανάστες ή
πρόσφυγες - αντιμετωπίζονται συνήθως ως εργαλεία για την ευημερία και την πρόοδο
άλλων, όχι τη δική τους. Όταν, στις αρχές του 21ου αιώνα, όλα τα ιδεολογικά οράματα
γενικής ευτυχίας υποτάχθηκαν αμαχητί στη νεοφιλελεύθερη οικονομία και στην
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τεχνοκρατική οργάνωση, φάνηκε πως όλα τα συστήματα σκέψης και οργάνωσης που
προέκυψαν από την εποχή του Διαφωτισμού και μετά, υπηρέτησαν σφοδρές ανάγκες
αναπλήρωσης και ατομικής χρησιμοθηρίας. Η εποχή μας αφηγείται την αλλόκοτη
ιστορία μιας ανταγωνιστικής κοινωνίας, η οποία θεωρεί ως καθήκον της να θηρεύει
την απόλυτη ατομική επιτυχία και ευτυχία. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο και οι ταυτότητες
του εαυτού και του άλλου προσλαμβάνονται συνήθως ως ιστορικές κατασκευές και
ιδεολογικές επεξεργασίες. Ποικίλες ταυτότητες και ετερότητες προβάλλουν στο
προσκήνιο διαρκώς ως δυναμικές και μεταλλασσόμενες κοινωνικές και ιστορικές
συνθήκες.
Μέσα στη δίνη της παγκοσμιοποίησης, το αίνιγμα του άλλου και του ξένου
αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την επικρατούσα δυτική σκέψη και παράδοση με
αποτέλεσμα ο άλλος να έχει συχνά δαιμονοποιηθεί. Ωστόσο, η ετερότητα δεν είναι
κάτι τόσο διαφορετικό από τον εαυτό. Ριζωμένη στο βάθος του, προκαλεί εσωτερικές
ρήξεις στην ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Η αποπομπή και, ακολούθως, η προβολή της
ετερότητας εκτός του εαυτού, όχι μόνο δεν επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τον δικό μας
εαυτό ως άλλο, αλλά, εξωτερικεύοντας ασυνείδητους φόβους, μετατρέπουμε τους
άλλους σε εχθρούς και «αλλότριους». Κατά βάση, πρόκειται για τη στάση του δυτικού
πολιτισμού έναντι του θανάτου, το οποίο συνιστά ουσιώδες ανθρωπολογικό
πρόβλημα. Η κοινωνία της ύστερης νεωτερικότητας μοιάζει με τεχνόπολη όπου
κυριαρχεί η πληροφορία, η προσομοίωση και το θέαμα. Με τα μέσα αυτά
αντιμετωπίζει και το πρόβλημα του θανάτου, το οποίο προβάλλει ως «μελαγχολία»,
που δεν είναι παρά η φοβική έκφραση της υπαρκτικής αλλοτρίωσης. Συνεπώς, το
θεμελιώδες ένστικτο του θανάτου το αναπαράγουν και το διαχειρίζονται στις μέρες
μας κατεξοχήν τελετουργικά και θρησκευτικά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Από τον Αυγουστίνο ως τον Διαφωτισμό, η δυτική παράδοση αποθέωσε τον
εαυτό και την ταυτότητα μέσα από την έννοια του ατόμου ως σκεπτόμενου
υποκειμένου. Ο Διαφωτισμός, τελικά, αγνόησε ή και εξοστράκισε την ετερότητα και
τον ξένο, προετοιμάζοντας την ιδέα και πράξη της παγκοσμιοποίησης. Η φαντασιακή
θέσμιση

της

κοινωνίας

των

ανθρώπων

προωθεί

την

παγκόσμια

ενότητα,

ενθαρρύνοντας, όμως, και καλλιεργώντας τις διακρίσεις ανάμεσα σε εκείνους που
ευδαιμονούν και εκείνους που δυστυχούν. Έτσι, ο δυτικός πολιτισμός παρέχει
ευημερία μόνο στα αναπτυγμένα κέντρα του ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του
πληθυσμού της γης καταδικάζεται στην αθλιότητα. Πελώριες μεταναστευτικές πιέσεις,
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από τον παλιό και τον νέο Τρίτο κόσμο, πολιορκούν ήδη τις κλεισμένες στα τείχη τους
δυτικές «οάσεις ευημερίας». Γνώση, χρηστική αποτελεσματικότητα και αυτονομία του
ατόμου συνθέτουν τα ιδεολογικά εργαλεία για την ανέγερση του οικοδομήματος της
παγκοσμιοποίησης. Ό,τι δεν εξασφαλίζει ευδαιμονία και ευμάρεια στο άτομο είναι
εξοβελιστέο ή δευτερεύον. Ο ρόλος του κράτους και της κοινωνίας εξαντλείται στην
με κάθε τίμημα διαφύλαξη της ελεύθερης και απρόσκοπτης επιλογής και πραγμάτωσης
των επιθυμιών του ατόμου. Και όλα αυτά, βέβαια, ανήκουν αποκλειστικά στον
ιδιωτικό χώρο και καθόλου στη δημόσια σφαίρα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη μελέτη της ετερότητας-διαφορετικότητας ως
εαυτός ιστορικά θεωρήθηκε ο δυτικός εαυτός, δηλαδή, ο δυτικός άνθρωπος με όλα τα
στερεότυπά του. Ακόμη και η αντίληψη περί παγκόσμιας ιστορίας δεν είναι παρά μια
οφθαλμαπάτη και αυταρέσκεια της Ευρώπης, η οποία μετρούσε την ιστορία με πήχυ
το δικό της παρόν, παρελθόν και μέλλον. Οι υπόλοιποι λαοί συμμετείχαν στην ιστορία
αυτή μόνον ως παροδικές συναντήσεις, όποτε και εφόσον η Ευρώπη έκανε περίπατο
στον τόπο τους, οδυνηρό γι’ αυτούς, κερδοφόρο γι’ αυτήν. Το άτομο του δυτικού
πολιτισμού έχει μάθει και το θεωρεί αυτονόητο, όπως λέει ο Νίτσε, να θεωρεί τη δική
του ιστορία ως παγκόσμια ιστορία και τα δικαιώματά του ως τα ανθρώπινα
δικαιώματα γενικά. Η διαφορά αυτή κατανοήθηκε εν πολλοίς στη λογική της
αποικιοκρατίας, ως διαφορά του σύγχρονου με το πρωτόγονο ή ως «εκπολιτισμός» του
άλλου. Αυτός ο επηρμένος όσο και ουτοπικός ευρωκεντρισμός κληρονομήθηκε από
τους αποίκους του Νέου Κόσμου και μετεξελίχθηκε σε αμερικανοκεντρισμό, ο οποίος
επιβλήθηκε παγκόσμια ως νέα τάξη πραγμάτων: η ανθρώπινη ιστορία βάδισε
νομοτελειακά προς το δυτικό επίτευγμα της καπιταλιστικής νεωτερικότητας,
προσφέροντας έτσι «ιστορική νομιμοποίηση» στο αποικιοκρατικό και ιμπεριαλιστικό
παρελθόν, αλλά και σε νέου τύπου κατακτητικές και «εκπολιτιστικές» διεισδύσεις και
εξαμερικανισμούς όπου γης.
Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι στη μελέτη και κατανόηση του άλλου και
της ετερότητας, των διαφορετικών και μη δυτικών κοινωνιών, ενεδρεύει πάντοτε ο
κίνδυνος άσκησης εξουσίας και έκφρασης υπεροψίας. Ας έχουμε κατά νου ότι ο άλλος
και ο ξένος ποτέ δεν είναι μονοσήμαντος. Πέρα από μιαν ουσιοκρατική αντίληψη,
εγγενή άλλωστε στη δυτική σκέψη, ο άλλος είναι πολλά πράγματα. Απαιτείται, λοιπόν,
έξοδος από το παλαιό παράδειγμα της αντικειμενικής κατανόησης της ετερότητας και
αντίληψη ενός νέου παραδείγματος, ώστε να προσεγγίσουμε την ετερότητα ως
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σχεσιακή πραγματικότητα, που αποδεικνύει την τεράστια ποικιλία και τον πλούτο που
υπάρχει στον κόσμο για όλους. Αν προσεγγίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό με αυτούς
τους όρους, τότε τα σύνορα της ετερότητας γίνονται πιο αχνά.
Η σύγχρονη ρητορεία περί ετερότητας και πολυπολιτισμικότητας και η
πολιτική της χρήση αναδεικνύει μία πληθώρα προβλημάτων. Πρόκειται για μια
ισοπεδωτική πολιτική; Η διεθνοποίηση των συνθηκών ζωής και ο πλουραλισμός των
μορφών διαβίωσης θα σημάνει μια κοινωνία – χωνευτήρι λαών και πολιτισμών που θα
συμπεριλάβει τους πάντες σε μιαν άχρωμη και άοσμη ομογενοποίηση, σε έναν
πολιτισμό χωρίς κέντρο; Κάθε ετερότητα θα διεκδικεί από την πολιτεία το δικαίωμα
στη δική της ιστορία, στους δικούς της ιδρυτικούς μύθους, στη δική της ταυτότητα; Η
παραδοχή της πολυπολιτισμικότητας εμπεριέχει και μιαν αντίφαση: μπορεί να σβήσει
τον άλλο στην προσπάθεια να τον κάνει ορατό. Στη διαδικασία νομιμοποίησης του
διαφορετικού, η αποδοχή περιλαμβάνει και έναν αναγκαίο βαθμό λήθης της ιστορίας
του άλλου. Η έννοια της ελευθερίας και των δικαιωμάτων του ατόμου, στην οποία
βασίζεται η παγκοσμιοποίηση, δεν επιτρέπει τη βίαιη επιβολή κανενός είδους
πολιτισμού. Ούτε ενοχλείται από την ετερότητα και πολυπολιτισμικότητα. Αντίθετα
την ενθαρρύνει ως έναν εμπλουτισμό της ατομικής τέρψης και ευδαιμονίας. Την
εμπορευματοποιεί και την κάνει μέρος της παγκοσμιοποίησης.
Στις σύγχρονες τάσεις για την ερμηνευτική της ετερότητας, φανερώνεται μια
παρήγορη εναλλακτική πρόταση στις πολώσεις της μετανεωτερικότητας μεταξύ της
ταυτότητας του εαυτού και του άλλου. Η πρόκληση είναι τώρα να αναγνωρίσουμε τη
διαφορά μεταξύ εαυτού και άλλου, δίχως να τους διαχωρίσουμε τόσο σχισματικά ώστε
να μην είναι δυνατή καμία σχέση. Προς αυτή την κατεύθυνση, το πρόσωπο της
ορθόδοξης παράδοσης, η λησμονημένη αυτή υπαρκτική κατηγορία, θα μπορούσε να
συνδέσει ενοποιητικά και διαλεκτικά την ταυτότητα και την ετερότητα. Πέρα από την
έννοια του ατόμου, που οδηγεί τόσο στην αυτάρκεια και την εσωστρέφεια όσο και
στον κολεκτιβισμό και την ομαδοποίηση, το πρόσωπο φανερώνει την απόλυτη
μοναδικότητα, που δεν αυτοβεβαιώνεται ναρκισσιστικά έναντι του άλλου, αλλά
πηγάζει από μιαν αδιάρρηκτη σχέση με την ετερότητα. Η σημασία του προσώπου
μπορεί να προσανατολίσει προς έναν πολιτισμό που θα σέβεται τη διαφορά και την
ετερότητα, που δεν θα φοβάται τον άλλον, όσο διαφορετικός και αν είναι αυτός, αφού
θα αντλεί νόημα ακριβώς από αυτή τη σχέση ταυτότητας και ετερότητας.
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Η σημαντική της ετερότητας
Στους καιρούς της ύστερης νεωτερικότητας, στη δίνη της σύγχρονης
παγκοσμιοποίησης, όταν όλες οι μεγάλες αφηγήσεις και παραδόσεις τίθενται εκ των
πραγμάτων στο περιθώριο, τι καίριο και υπαρκτικό νόημα ζωής για τον κόσμο, τον
άνθρωπο και την ιστορία κομίζει μια συζήτηση για την ετερότητα από τη σκοπιά της
θεολογίας;
Από τη δεκαετία του ’70, όταν ξεκίνησε ήδη η συζήτηση για την μεταμοντέρνα
εποχή, εκφράστηκαν έντονα οι ιδέες για επιστροφή στις παραδόσεις, στην αρμονική
σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος, το δικαίωμα στην έκφραση της διαφορετικότητας
κ.λπ. Τέτοιες ιδέες προετοίμασαν το έδαφος για την δημιουργία ενός πολιτισμικού
πλουραλισμού. Η εμπειρία των Η.Π.Α, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέες
γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην Ανατολική Ευρώπη και παντού στον κόσμο,
διαμόρφωσαν από τη δεκαετία του’90 τις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και
της πολυπολιτισμικότητας.
Το πρόβλημα των πολιτιστικών ταυτοτήτων μέσα στο περιβάλλον της
παγκοσμιοποίησης αναδεικνύεται πρωταρχικό. Είναι η εποχή της υποχώρησης της
ενοποιητικής δύναμης του εθνικού κράτους και της ανάδυσης άλλων ενοποιητικών
δεσμών, όπως η γλώσσα, ο πολιτισμός, η θρησκεία κ.ά.
Οι πολιτισμοί, οι γλώσσες, οι θρησκείες συναντώνται μέσα στο ανοικτό
περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης και πολλοί διαβλέπουν την νέα απειλή της
ισοπέδωσης των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων και την επιβολή μιας ενιαίας μορφής
πολιτισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Μέσα από αυτό το φοβικό πρίσμα εκφράζονται και
οι απαιτήσεις διαφόρων συλλογικών ταυτοτήτων να αναγνωρισθούν δημόσια και
επίσημα ως συλλογικά μορφώματα και στοιχεία της δημόσιας σφαίρας, να
συμμετέχουν στα κοινά πράγματα, στο δημόσιο διάλογο και να λαμβάνονται υπόψη
στη λήψη των κρατικών αποφάσεων. Βέβαια, θα πρέπει να τονισθεί ότι η
παγκοσμιοποίηση απειλεί κυρίως τις πολιτιστικές ταυτότητες που έχουν εξασθενήσει
από μόνες τους ως ζωντανά υπαρξιακά βιώματα του λαού. Όσες μάλιστα, έχουν
μετατραπεί σε φολκλορικά στοιχεία, δεν προξενούν κανένα πρόβλημα στην
παγκοσμιοποίηση, που μπορεί κάλλιστα να τις προβάλλει και να τις εκμεταλλεύεται
εμπορικά (π.χ. ethnik μουσική κλπ.).
Η εποχή μας βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στην αλογία ενός νέου,
τεχνολογικού τη φορά αυτή,

μεσσιανισμού, με επίκεντρο τον μύθο της αέναης
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οικονομικής ανάπτυξης, της αέναης πληροφορίας, της αέναης κατανάλωσης και της
αέναης

ευφορίας...

Κατά

μία

άποψη,

διάφοροι

αλλοτριωτικοί

μηχανισμοί

διαμορφώνουν σταδιακά ένα είδος πολιτιστικού αποχρωματισμού που σαρώνει κάθε
πολιτισμική ετερότητα και ιδιομορφία, επιβάλλοντας παντού έναν κυρίαρχο τρόπο
ζωής, ένα και μοναδικό πολιτισμικό παράδειγμα. Στο ανοικτό περιβάλλον της
παγκοσμιοποίησης, κατά μίαν άλλην αντίληψη, οι πολιτισμοί, οι γλώσσες, οι
θρησκείες συναντώνται ούτως ή άλλως στο πλαίσιο ενός πολιτισμικού πλουραλισμού
και μπορούν να διαλεχθούν, πέρα από κάθε πολιτιστικό μονοφυσιτισμό, σε ένα νέο
πεδίο δημιουργικής κριτικής της πραγματικότητας. Η παγκοσμιοποίηση μπορεί να
απειλεί με ισοπέδωση ή συρρίκνωση τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, αποβλέποντας
στην επιβολή μιας πολιτιστικής μονοκαλλιέργειας σε πλανητική κλίμακα. Ωστόσο,
παρέχει τη δυνατότητα κοινής προβληματικής και δραστηριοποίησης σε κοινά
ανθρώπινα προβλήματα και καταστάσεις. Άλλωστε, είναι συζητήσιμο κατά πόσον οι
ελευθερίες και τα δικαιώματα του ατόμου, που συνιστούν το ιδεολογικό πλαίσιο της
παγκοσμιοποίησης, επιτρέπουν τη βίαιη επιβολή ενός και μόνον είδους πολιτισμού.
Μια βασική όψη της δυτικής νεωτερικότητας υπήρξε σαφώς η διακήρυξη για
το τέλος της θρησκείας στη δημόσια σφαίρα, που σήμανε

και

ένα είδος

αποχριστιανισμού της Ευρώπης. Η πίστη έγινε ιδιωτική υπόθεση και έπαψε να
νοηματοδοτεί θεσμικά και εκ των έσω τον πολιτισμό, την κοινωνία και την ιστορία
των δυτικών κοινωνιών. Στη μεταχριστιανική Ευρώπη, η πίστη μετασχηματίσθηκε
σταδιακά σε μια μορφή «κουλτούρας» και περιρρέουσας ατμόσφαιρας που διέρχεται
πλέον μέσα από άλλους δρόμους, πέραν της παραδοσιακής θεολογίας και της
θεσμοποιημένης Εκκλησίας. Και, ενόσω σήμερα, ο κυρίαρχος πολιτισμός της
αναπτύσσεται ερήμην της θρησκείας, η Δύση έντρομη διαπιστώνει την επιστροφή του
Θεού είτε με τη μορφή του θεοκρατικού Ισλάμ είτε με τη μορφή του θρησκευτικού
φονταμενταλισμού γενικότερα. Φαίνεται πως το φάντασμα του θρησκευτικού
φανατισμού αλλά και του θρησκευτικού

αποχρωματισμού θα διαδραματίσει

καθοριστικό ρόλο στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες του μέλλοντος. Για τον αμυντικό
δυναμοκεντρισμό της αμερικανικής Δύσης, μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού,
ο εχθρός είναι πλέον και αποδεδειγμένα το Ισλάμ. Ας θυμηθούμε τη σύγκρουση των
πολιτισμών κατά Χάντινγκτον, που διακρίνονται ουσιαστικά με βάση τη θρησκεία
αλλά και την τάση πολλών που υποτιμούν ακριβώς το ρόλο της στη διαμόρφωση του
πολιτισμού. Άλλωστε, η όποια επιστροφή της θρησκείας, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο
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αλλά και ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο, προβάλλει ως εναλλακτική λύση στον κίνδυνο
του μηδενισμού, στο υπαρξιακό κενό αλλά και στην απαξίωση ή ακόμη και έκλειψη
του συλλογικού και πολιτικού που είναι ταυτόχρονα και έκλειψη του υποκειμένου.
Αν η χριστιανική θεολογία και Εκκλησία παραμένουν στο περιθώριο, δίχως να
επηρεάζουν θεσμικά το σύγχρονο πολιτισμό, τούτο οφείλεται στη διαπλοκή τους με
μια χρεοκοπημένη ηθική, ανίκανη να αρθρώσει πρόταση και νόημα ζωής για τον
κόσμο, τον άνθρωπο και την ιστορία. Στο νέο περιβάλλον του πλουραλισμού, η
χριστιανική θεολογία καλείται να διαλεχθεί δημιουργικά με την πολιτιστική και
θρησκευτική ποικιλομορφία του σύγχρονου κόσμου. Οφείλει να επανεύρει την
αληθινή οικουμενικότητα και ανεκτικότητά της, για να προσπεράσει τη μισαλλοδοξία
και το φανατισμό. Ο φανατικός είναι εκείνος που σφιχταγκαλιάζει την αλήθεια τόσο
πολύ, ώστε τελικά την πνίγει. Η αλήθεια, λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να εκλαμβάνεται
ως δογματισμός και αποκλειστικότητα αλλά ως ερμηνευτική πρόταση και δυνατότητα
να προσέλθει σε διάλογο και σχέση με τον άλλον. Ο κίνδυνος που απειλεί τη γνήσια
θρησκευτική ζωή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης δεν είναι άλλος από το
φανατισμό και τη μισαλλοδοξία. Είναι διαδεδομένη στις μέρες μας η αντίληψη πως οι
μονοθεϊστικές κυρίως θρησκείες βαρύνονται με μία σχεδόν προνομιακή σχέση με τη
μισαλλοδοξία και το φανατισμό, που προκύπτει από την ολιστική και αποκλειστική
έννοια για την περί Θεού, κόσμου και ανθρώπου αλήθεια που εκφράζουν. Πέρα από
τη συζήτηση μιας τέτοιας απλουστευτικής και σχηματικής ερμηνευτικής πρότασης,
είναι βέβαιο ότι οι θεσμοποιημένες μορφές του Χριστιανισμού δεν ήσαν άμοιρες από
εκδηλώσεις θρησκευτικής βίας και φανατισμού. Στην εποχή μας, όσο ποτέ ίσως
άλλοτε, προβάλλει η ευθύνη της χριστιανικής θεολογίας να διαλεχθεί δημιουργικά,
όπως είχε πράξει με δυναμικό τρόπο ο απόστολος των εθνών Παύλος, με τον
πολύπτυχο

και

πολυθρησκευτικό

κόσμο

μας.

Θα

πρέπει,

ασφαλώς,

να

συνειδητοποιήσουμε πως η πολυπολιτισμική κοινωνία αποτελεί ήδη το ευρύτερο
κοινωνικό πλαίσιο και για τις δυτικές χριστιανικές εκκλησίες και θεολογικές
παραδόσεις. Κατά τον E. Levinas, «ο άλλος άνθρωπος είναι ο τόπος της μεταφυσικής
αλήθειας και απαραίτητος για τη σχέση μου με το Θεό. Δεν παίζει ρόλο μεσάζοντα. Ο
άλλος άνθρωπος δεν είναι η ενσάρκωση του Θεού, αλλά ακριβώς μέσω του προσώπου
του όπου αποσαρκώνεται, είναι η εκδήλωση του ύψους όπου αποκαλύπτεται ο Θεός».
Ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας καίρια επισημαίνει ότι «η ουσία της
αμαρτίας είναι ο φόβος του Άλλου, πράγμα που αποτελεί μέρος της απόρριψης του
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Θεού. Εφόσον η επιβεβαίωση του “εαυτού” μας πραγματοποιείται μέσω της
απόρριψης και όχι της αποδοχής του Άλλου - αυτό επέλεξε ελεύθερα να κάνει ο Αδάμ
– δεν είναι παρά φυσιολογικό και αναπόφευκτο ο άλλος να γίνει εχθρός και απειλή. Η
συμφιλίωση με τον Θεό είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη συμφιλίωση με
οποιονδήποτε “άλλον”…Το γεγονός ότι ο φόβος του άλλου ενυπάρχει παθολογικά
στην ύπαρξή μας καταλήγει στον φόβο όχι μόνο του άλλου, αλλά και κάθε
ετερότητας».
Η ορθόδοξη θεολογία ιδιαίτερα, που έχει μιαν άλλη παράδοση στην ιστορική
της διαδρομή και δεν βαρύνεται με μιαν «ιμπεριαλιστική σχεδόν καταγραφή της
ιστορίας της ιεραποστολής», όπως συνέβη στη χριστιανική Δύση, μπορεί να
συνεργαστεί δημιουργικά και να προσανατολίσει προς μία παγκοσμιότητα που θα
σέβεται τη διαφορά και την ετερότητα. Συνάμα, μπορεί να κατανοήσει και αυτή ότι «η
αλήθεια δεν αποδεικνύει τον εαυτό της θριαμβολογώντας βερμπαλιστικά πάνω στις
άλλες αλήθειες…». Ο Θεός της ορθόδοξης παράδοσης δεν ταυτίζεται με έναν και
μοναδικό πολιτισμό αλλά σαρκώνεται μέσα σε κάθε ανθρώπινο πολιτισμό. Οι ιδέες
περί αποκλειστικότητας και περιούσιου λαού του Θεού, που εμφιλοχώρησαν στις κατά
τόπους αυτοκέφαλες εκκλησίες και συνταυτίζουν την υπόστασή τους με μιαν εθνική,
φυλετική ή κρατική οντότητα, δεν μπορούν να εκφράσουν την αλήθεια και
καθολικότητα της Εκκλησίας. Η σύγχρονη Ορθοδοξία δεν πρέπει να προσκολλάται
άγονα και να αναπολεί νοσταλγικά εξωραΐζοντας το ένδοξο βυζαντινό της παρελθόν,
να κλείνεται σε ένα είδος ναρκισσισμού, δυναμοκεντρικής και ιδιοκτησιακής
αντίληψης για την κατοχή της αλήθειας. Θα πρέπει επιτέλους να βρει τη χρυσή τομή
ανάμεσα στην εκκοσμίκευση και στην προσπάθειά της να συμμετάσχει ενεργά στο
ιστορικό γίγνεσθαι. Είναι ιστορικό λάθος να ανατρέχουμε νοσταλγικά σε πολιτιστικές
εκφράσεις του παρελθόντος, που διαμορφώθηκαν κάτω από άλλες ιστορικές δομές και
καταστάσεις, για να λύσουμε προβλήματα του παρόντος. Πίσω από την
ιδεολογικοποίηση του ιστορικού παρελθόντος εκτείνεται ίσως ο φαντασιακός
χαρακτήρας

του

μεγαλείου

μιας

διαχρονικής

καθεστωτικής

κοινότητας

με

ανυπέρβλητες επιδόσεις στον πολιτισμό και την ιστορία. Αν ο πολιτισμός συνιστά
σάρκωση της αλήθειας της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία, δεν χρειάζεται εξάπαντος να
αποβαίνει νάρθηκας και σαρκοφάγος αυτής της αλήθειας, μονοπωλώντας την
πολιτιστική έκφρασή της στο διηνεκές. Η Εκκλησία, ωστόσο, δεν αντλεί το είναι της
από πολιτιστικές πραγματικότητες του παρελθόντος αλλά από τα έσχατα της ιστορίας,
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από τη σχέση της με τη βασιλεία. Τούτο σημαίνει ακριβώς ότι η Εκκλησία δεν είναι
ανάγκη να στρέφεται μονοσήμαντα στο παρελθόν από ένα είδος πολιτιστικής
αυτάρκειας ή αναβάπτισης με τα κεκτημένα και μεγαλειώδη αλλοτινών εποχών. Ούτε
ασφαλώς να επιδεικνύει, λόγω θεολογικής αφασίας, πότε εσωστρέφεια και αμηχανία,
πότε αμυντική ή πολεμική διάθεση απέναντι στις νέες πολιτισμικές και κοινωνικές
πραγματικότητες αλλά χρειάζεται να
εκάστοτε

διαλέγεται γόνιμα και δημιουργικά με το

παρόν, εξαιτίας ακριβώς αυτής της εσχατολογικής της προοπτικής. Ο

πρόσκαιρος και μεταβατικός χαρακτήρας της ιστορίας δεν αφήνει περιθώρια στην
Εκκλησία να ταυτίζει το όραμά της για τη νέα πολιτεία του Θεού, του ανθρώπου και
του κόσμου, με μια συγκεκριμένη έκφραση συλλογικότητας π.χ. χριστιανική
αυτοκρατορία, χριστιανικό έθνος ή κράτος, συγκεκριμένη φυλετική ή πολιτιστική
ιδιαιτερότητα κ.λπ. Η εμπειρία της αρχέγονης Εκκλησίας, που ενώ μάτωνε με τους
διωγμούς ζύμωσε πολιτισμούς και λαούς, φανερώνει πως η θεολογία της ετερότητας
είναι σε τελευταία ανάλυση μια πραγμάτωση της εσχατολογικής προοπτικής της
Εκκλησίας και σαφέστατα δεν αποτελεί μια συγκρητιστική θεολογική προσέγγιση,
όπου όλα απαξιώνονται ενόψει της παγκοσμιοποίησης.
Ωστόσο, είναι ανάγκη να τονίσουμε ότι η σημαντική της ετερότητας
κατανοείται στην εποχή μας περισσότερο ως ατομικό δικαίωμα και κοινωνική ανοχή
στην έκφραση του διαφορετικού και του ξένου και φαίνεται πως είναι προϊόν και
επεξεργασία των ατομικών ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων της όψιμης νεωτερικότητας
στις νέες οικονομικές, πολιτικές και ιδεολογικές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης. Η
μεταμοντέρνα αποδοχή της ετερότητας και αυτοδιάθεσης του ατόμου ως αυταξίας
προβάλλει ως αναγκαίος όρος και εκσυγχρονιστικό πρόταγμα για τη διασφάλιση του
πλουραλιστικού ιδεώδους με τελικό σκοπό τη συμβίωση και την ειρήνη στις
παγκοσμιοποιούμενες και πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Εξάλλου, ο φόβος του
θρησκευτικού φονταμενταλισμού και της τρομοκρατίας, πέρα από κάθε συγκρουσιακή
μεταξύ των πολιτισμών στρατηγική, επιβάλλει το σεβασμό ή τουλάχιστον την ανοχή
στη θρησκευτική και πολιτιστική ετερότητα του άλλου και κυρίως του ξένου και του
μετανάστη. Πέρα από τη ρητορεία για την ετερότητα, που μοιάζει να είναι ένα
ιδεολόγημα της μόδας, προβλήματα όπως η φτώχεια και η εξαθλίωση, η έλλειψη
ουσιαστικής αποδοχής του ξένου στις προηγμένες οικονομικά κοινωνίες, ο
πραγματικός

διάλογος

μεταξύ

των

πολιτισμών,

η

ανταγωνιστική

και

υπερκαταναλωτική κοινωνία, η αλλοτρίωση και η μοναξιά του ανθρώπου των
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σύγχρονων κοινωνιών, δεν αντιμετωπίζονται απλώς με εκσυγχρονιστικά ευχολόγια και
κανόνες ηθικής συμπεριφοράς. Απαιτείται, μάλλον, μια αλλαγή της ατομοκρατικής και
ωφελιμιστικής νοοτροπίας που γέννησε αυτά τα προβλήματα και η έμπνευση για τη
δημιουργία ενός άλλου πολιτισμού, που θα έχει στον πυρήνα του την ετερότητα ως
άξονα αναφοράς και υπαρκτικής νοηματοδότησης του ανθρώπου και της ζωής του.
Προς μία θεολογία της ετερότητας
Η ορθόδοξη θεολογία οφείλει να πραγματοποιήσει ένα δημιουργικό άνοιγμα
προς τον πολυπολιτισμικό κόσμο μας, προσλαμβάνοντας τα προβλήματα και τους
προβληματισμούς του. Χρειάζεται μια νέα προσέγγιση των σημερινών κοινωνικών και
πολιτιστικών πραγματικοτήτων, μέσα από μια θεολογία της ετερότητας, που δεν θα έχει
ωστόσο τίποτε κοινό με το πνεύμα του συγκρητισμού. Είναι όντως ανάγκη στις μέρες
μας η Ορθοδοξία να προχωρήσει πιο πέρα και από την νεωτερικότητα και να
αποδεχθεί τον πλουραλισμό και την ετερότητα των άλλων κατά τέτοιο τρόπο ώστε
ταυτόχρονα να μην υποτιμά, συμβιβάζει, πολύ δε περισσότερο εγκαταλείπει την
ορθόδοξη αυτοσυνειδησία και ετερότητα. Στοιχεία μιας τέτοιας θεολογίας της
πολυπολιτισμικότητας ως αλληλοσεβασμός, αποδοχή και ειρηνική συνύπαρξη με την
θρησκευτική ή όποια άλλη ετερότητα, είναι διάσπαρτα μέσα στη Βίβλο και τα
πατερικά κείμενα. Απαιτείται σαφώς μία άλλη νοοτροπία και ένας άλλος
προσανατολισμός για την αναγνώρισή τους. Μια άλλη ερμηνευτική προσέγγιση
μπορεί να αναδείξει και να φωτίσει καίριες πτυχές της θεολογίας της ετερότητας. Το
δόγμα της δημιουργίας επισημαίνει, πέρα από τη διαλεκτική κτιστού και ακτίστου, ότι
ο άνθρωπος και ο κόσμος είναι δημιουργήματα «καλά λίαν» του Θεού. Η διήγηση της
Βαβέλ υπενθυμίζει την αρχική ενότητα και διάσπαση, την κοινή καταγωγή, την
αφετηρία μιας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας, μέσα από την ποικιλία γλωσσών
και πολιτισμών. Ολόκληρη η ιστορία του λαού του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη
φανερώνει έναν Θεό του σύμπαντος κόσμου που επιλέγει πολλούς και ποικίλους
δρόμους προσέγγισης με τους ανθρώπους. Στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των
ανθρώπων εντάσσονται όλες οι θρησκευτικές παραδόσεις. Από μιαν άλλη σκοπιά και
η Βίβλος δεν είναι μόνο θεόπνευστο έργο αλλά και ιστορικό προϊόν και μαρτυρία
πολυπολιτιστικών και πολυθρησκευτικών σχέσεων. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ισραήλ
οφείλει να μην καταπιέζει τους ξένους γιατί ήταν κάποτε ξένος και αυτός. Εξ άλλου, η
πρόσληψη πολιτιστικών στοιχείων και από άλλους λαούς και η μετέπειτα
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εκθεολόγησή τους, είναι δυνατό να μας οδηγήσει σ’ αυτό που θα ονομάζαμε
ανακαλύψη της ξενικότητας μέσα στα ίδια τα βιβλικά κείμενα. Η Καινή Διαθήκη
οριοθετείται πέρα από την αποκλειστικότητα του περιούσιου λαού. Ο πλησίον είναι ο
άλλος, ο έτερος, όπως και ο Θεός είναι ο απόλυτος Άλλος, ο όντως Έτερος προς τον
άνθρωπο, που γίνεται αδελφός. Συνεπώς, η αποδοχή του άλλου και της ετερότητας δεν
αποτελεί απλώς

ένα ακόμη παράδοξο αίτημα της μετανεωτερικότητας και της

πολυπολιτισμικότητας αλλά βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά της θεολογικής μας
παράδοσης. «Εν τη οικία του πατρός μου μοναί πολλαί εισιν» (Ιω. 14,2). Στην Καινή
Διαθήκη μπορεί κανείς να προσεγγίσει μια σειρά από θεολογικούς τόπους της
ετερότητας, όπως οι παραβολές του Καλού Σαμαρείτη και της Κρίσεως. Το ιδρυτικό
γεγονός της Εκκλησίας στην Πεντηκοστής σημαίνει πρόσληψη της προσωπικής
ετερότητας αλλά και της πολυπολιτισμικότητας των λαών και των γλωσσών στην
προοπτική του σώματος του Χριστού. Η εμπειρία και δυναμική

της αρχαίας

Εκκλησίας στο σύνολό της φανερώνει σαφέστατα πολυπολιτισμικές προοπτικές. Μια
ερμηνευτική προσέγγιση της αρχέγονης χριστιανικής κοινότητας, η ίδια η
εκκλησιολογία του αποστόλου Παύλου, η Αποστολική Σύνοδος και το άνοιγμα προς
τους εθνικούς σηματοδοτούν τις απαρχές μιας νέας πραγματικότητας. Οι άνθρωποι δεν
πρέπει να είναι Ιουδαίοι ή να εφαρμόζουν τον Μωσαϊκό Νόμο για να ενταχθούν στην
Εκκλησία. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος δεν επιβάλλει μιαν αναγκαστική
ομοιομορφία με απαρέγκλιτους κανόνες και κατηγορικές προσταγές. Αντίθετα,
φωτίζει την προσωπική ετερότητα του κάθε μέλους της εκκλησιαστικής κοινότητας
και την ανάγει σε αρμονική αλληλεξάρτηση με τα άλλα, οικοδομώντας την ενότητα
του σώματος. Το δόγμα της Αγίας Τριάδος συνιστά την απόλυτη κατάφαση της
προσωπικής ετερότητας μέσα στην αγαπητική ομοουσιότητα, κοινωνία και
αλληλοπεριχώρηση. Και αυτή «η ετερότητα είναι συστατική της ενότητας, και όχι
επακόλουθό της». Η Χριστολογία των δύο φύσεων αποκαλύπτει την ένωση των όντως
διαφορετικών κατά τη φυσική τους ετερότητα στο πρόσωπο του Θεανθρώπου, την
ξενικότητα του Θεού στον κόσμο και την τραγικότητα της ξενιτείας του ανθρώπου:
«Δος μοι τούτον τον ξένον…τον εκ βρέφους ως ξένον ξενωθέντα τω κόσμω». Η
εκκλησιολογία του Σώματος του Χριστού αποκαλύπτει τη δυνατότητα ένωσης των
πολλών στον Ένα Χριστό, όπου οι πολλοί συνάπτονται και γίνονται αλλήλων μέλη.
Γιατί η Εκκλησία είναι η συναγωγή των πριν διεστώτων αλλά και η ποικιλία των
χαρισμάτων. Εξ άλλου, η εκκλησιολογία στην ορθόδοξη Παράδοση εκκινεί από την
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ιδιαιτερότητα της τοπικής Εκκλησίας και κατόπιν αναφέρεται στην κοινωνία των
τοπικών Εκκλησιών και όχι σε κάποια γενική και παγκόσμια ομοιόμορφη Εκκλησία.
Κοινωνία και ετερότητα, ενότητα και πολλαπλότητα συμπίπτουν, αντανακλώντας το
δόγμα της Αγίας Τριάδος. Η ορθόδοξη ανθρωπολογία επισημαίνει την καθολικότητα
και πληρότητα του ανθρώπου σε κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, την αλήθεια του ως
μοναδικού, ανόμοιου και ανεπανάληπτου προσώπου, ως

μιας σχεσιοδυναμικής

ύπαρξης που αποκτά ταυτότητα μέσω της σχέσεως με μιαν άλλη προσωπική
ετερότητα. Η σχέση του ανθρώπου με την ετερότητα του κόσμου και της φύσης
φανερώνει την ευθύνη του απέναντι στην υπόλοιπη δημιουργία. Ο άνθρωπος καλείται
να οδηγήσει την κτίση σε κοινωνία μαζί του, καλλιεργώντας την αισθητικά μέσω της
προσωπικής δημιουργίας του και όχι να την καθυποτάξει ή να την αφομοιώσει μη
σεβόμενος την ετερότητά της. Κατά μία έννοια η ορθοδοξία σήμαινε τελικά κατάφαση
στη σχέση κοινωνίας και ετερότητας ενώ η αίρεση επέμεινε στον άκαμπτο μονισμό της
πραγματικότητας, στην καλλιέργεια των μανιχαϊστικών

αντιθέσεων και στον

μονοδιάστατο άνθρωπο. Το ασκητικό ήθος, εξ άλλου, δεν συνιστά ατομικό αλλά κατ’
εξοχήν γεγονός κοινωνίας. Είναι η

προσωπική εμπειρία της θυσιαστικής

αυθυπέρβασης από κάθε αδιέξοδη εμμονή στην αυτάρκεια της ύπαρξης, το κοινωνικό
και κενωτικό άνοιγμα του προσώπου στη ζωή της κοινότητας ως συνύπαρξη και σχέση
με τα άλλα μέλη, η κατάφαση στη ζωή ως αγάπη και ελευθερία. Η ανθρώπινη
προσπάθεια δεν κατορθώνει, παρά μόνο αποδέχεται ελεύθερα και οικειώνεται
αγαπητικά τον τρόπο υπάρξεως του Θεού.
Ακόμη, η κατηγορία του ξένου, της φιλοξενίας και της ξενικότητας ως
υπαρξιακής κατάστασης είναι ανάγκη κατάλληλα να αξιοποιηθεί σε μία θεολογία της
ετερότητας. Ο Θεός είναι ο παντοτινός ξένος για την ανθρώπινη ύπαρξη, η χριστιανική
κοινότητα βιώνει την ξενικότητα ως «πάροικος και παρεπίδημος» στον κόσμο, αφού η
βασιλεία του Θεού είναι η εσχατολογική προοπτική της. Ο ξένος δεν είναι εχθρός
αλλά φίλος και επισκέπτης, επειδή κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης στον κόσμο αυτό που
δεν είναι παρά ξενοδοχείο και σύναξη των ετέρων. «Επειδή οι λαοί είτε θα χαθούν στη
διάσπασή τους, είτε θα επιζήσουν μόνο σε μια νέα κοινωνία», η διαθεσιμότητα του
διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών και των θρησκειών αποτελεί τη μόνη εναλλακτική
λύση. Στο κέντρο του διαλόγου θα πρέπει να βρίσκονται οι άνθρωποι των άλλων
θρησκειών και ιδεολογιών και όχι αφηρημένα και απρόσωπα συστήματα. Ο διάλογος
αυτός μπορεί να προσανατολίζεται και να δομείται στη βάση του Ματθ. 7,12, «να
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κάνουμε στους άλλους αυτό που θα θέλαμε αυτοί να κάνουν σε μας». Να γίνεται
αποδεκτός ο πλουραλισμός των ιδεών, των σκέψεων, της ζωής και των δομών. Ο
Θεός, άλλωστε «ουκ αμάρτυρον αυτόν αφήκεν» (Πραξ. 14,17), σημάδια του υπάρχουν
και στους άλλους πολιτισμούς και τις θρησκείες. Τούτο δεν συνιστά σαφώς κάποια
ανερμήνευτη φυσική αναγκαιότητα αλλά υπογραμμίζει τη θετική αξία της ετερότητας
μέσα στην

πρόνοια του Θεού να αποκαλύπτεται και να συνομιλεί με την

ποικιλομορφία του κόσμου του. Το χρέος της αναζήτησης της ενότητας και πολλές
άλλες παράμετροι της θεολογίας της Εκκλησίας μπορούν να συνεισφέρουν στη
δημιουργική και έμπρακτη απάντησή της στις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης
και της πολυπολιτισμικότητας. Η πολυπολιτισμικότητα των συγχρόνων κοινωνιών
προκαλεί την Ορθοδοξία να ανακαλύψει μέσα από την ετερότητά της τα στοιχεία
ταυτότητας και όχι αντίθεσης με άλλες συλλογικότητες που επιμένουν στην ετερότητά
τους για να συνυπάρξουν ειρηνικά και δίκαια στον ίδιο ζωτικό χώρο.
Τέτοιες, κατά βάση χριστιανικές αρχές, όπως είναι η ανοικτότητα, η
νηφαλιότητα, η οικουμενικότητα, η αποδοχή και ο σεβασμός του άλλου και του
πολιτισμού του, η ειρηνική συνύπαρξη, ο διάλογος, η ελευθερία κ.ά, θα πρέπει να
οδηγήσουν το θρησκευτικό μάθημα (Θ.Μ.) σε μια εκ των ένδον αναπροσαρμογή του
απέναντι στην πολιτισμική και θρησκευτική ετερότητα.
Όταν η διαθεματικότητα, ως συνάντηση, διάλογος και όσμωση όλων των
γνωστικών αντικειμένων, εισάγεται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, όταν η
διαπολιτισμική εκπαίδευση πραγματοποιεί ήδη τα πρώτα βήματά της, το Θ.Μ. θα
αυτοπεριοριστεί στη δική του αλήθεια, θριαμβολογώντας απλώς για το παρελθόν, την
παράδοση…;
Είναι όντως ανάγκη, λοιπόν, το Θ.Μ. να αλλάξει φυσιογνωμία και χαρακτήρα.
Είναι ανάγκη η θεολογία της πολυπολιτισμικότητας, όχι απλώς να το αγγίξει αλλά να
το διαπεράσει, ώστε αυτό το ίδιο να γίνει πρωτοπόρο στη διαπολιτισμική αγωγή,
κομίζοντας μιαν άλλη μαρτυρία για την αλήθεια και ποιότητα της ζωής του ανθρώπου
και του κόσμου. Είναι ανάγκη να αναπλαισιωθεί ο θεολογικός και παιδαγωγικός του
χαρακτήρας σε νέες βάσεις και αρχές.
Συγκεκριμένα το Θ.Μ. :


θα πρέπει να υπερβεί το ψευδοδίλλημα μεταξύ γνώσης και βιώματος



να συνδεθεί με το χαρακτήρα της παιδείας και του πολιτισμού, ώστε να
προσλάβει καθολική παιδευτική αξία και νομιμοποίηση
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να ξεφύγει από τα βαρίδια του παρελθόντος όπως ο ηθικισμός, ο
πουριτανισμός, ο παιδαγωγικός διδακτισμός, ο μη διαλογικός χαρακτήρας,
ο εθνοκεντρισμός του



να αποβάλει την ξύλινη γλώσσα και τον ακαδημαϊσμό του



να παραμερίσει τον κατηχητικό, ομολογιακό και απολογητικό του
προσανατολισμό



να συνδεθεί με τα σύγχρονα υπαρξιακά και κοινωνικά προβλήματα



να συναντήσει με σεβασμό και κατανόηση τον άλλο στο πρόσωπο του
ετερόδοξου, του ετερόθρησκου, του αδιάφορου, του άθεου



να παραμείνει υπό την εποπτεία της πολιτείας ως υποχρεωτικό μάθημα Το
Θ.Μ. δεν πρέπει να είναι το κεκτημένο εφαλτήριο ποδηγέτησης των
συνειδήσεων . Ο τύπος του λαϊκού θεολόγου που δεν εξαρτάται διοικητικά
από την Εκκλησία, γι’ αυτό και μπορεί να ασκεί κριτικά το λειτούργημά
του, είναι μια ουσιαστική ανάγκη για το Θ.Μ. ως μάθημα του δημόσιου
σχολείου



να μην μετατραπεί άκριτα σε ένα ασπόνδυλο και άνευρο θρησκειολογικό
μάθημα



να συνδεθεί κατάλληλα με την συνέχεια και την παράδοση του ελληνικού
πολιτισμού



να είναι κριτικό για κάθε μορφή θρησκευτικής παθολογίας



να

ανταποκρίνεται

στις

ανάγκες

μιας

ελεύθερης

πλουραλιστικής

δημοκρατικής κοινωνίας


να μη στενεύει μονόπλευρα τον ορίζοντά του σε μια εθνοκεντρική
ορθοδοξία



να αποτελεί γνώση της ελληνορθόδοξης πολιτιστικής παράδοσης



να μην έχει απλώς πληροφοριακό και ενημερωτικό χαρακτήρα αλλά να
συζητά διαλεκτικά τα καίρια προβλήματα του κόσμου, του ανθρώπου και
της κοινωνίας του στα όρια της ελευθερίας και του αλληλοσεβασμού.



να μην έχει χειραγωγικό χαρακτήρα αλλά να σέβεται κάθε θρησκευτική και
πολιτισμική πολυφωνία και ετερότητα



ο δογματικός διαποτισμός δεν σχετίζεται με την υπαρξιακή ερμηνεία και
κατανόηση των δογμάτων της Εκκλησίας
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να περιέχει θρησκειολογικά στοιχεία με νηφάλια γνώση και δίχως
ψυχροπολεμική αντιπαράθεση



να προβάλλει το οικουμενικό πνεύμα της Ορθοδοξίας και όχι τους
ποικίλους εθνοφυλετισμούς της



ο διάλογος να δομεί όχι μόνο τη μέθοδο αλλά και το ίδιο το εκπαιδευτικό
υλικό του μαθήματος



να χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία της διαθεματικότητας, σε σχέση με τα
άλλα μαθήματα του σχολείου, και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο
πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας και πολυθρησκευτικότητα.
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