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Αξιότιμε κ. Συνήγορε του Πολίτη,

Θα ήθελα να  σας εκφράσω τη  δυσαρέσκεια  μου διότι  θεωρώ ότι  η 

Ανεξάρτητη Αρχή της οποίας προΐστασθε, υπερέβη τα όρια της θεσμικής της 

αρμοδιότητος.  Είναι  αντιδεοντολογικό  το  Υπουργείο  Εθνικής  Παιδείας  και 

Θρησκευμάτων  να  πληροφορείται  για  παρέμβασή  σας  σε  θέμα  της 

αρμοδιότητάς  του  από  δελτίο  τύπου  που  κυκλοφόρησε  στο  σύνολο  των 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,  με επισυναπτόμενη τη σχετική επιστολή και 

ενώ η επιστολή δεν είχε ακόμη φτάσει στον αποδέκτη της. 

Το  Υπουργείο  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  με  σχετικές 

εγκυκλίους του επιδεικνύοντας εμπράκτως τον σεβασμό του στις προτάσεις 

της  Ανεξάρτητης  Αρχής  της  οποίας  προΐστασθε,  για  το  μάθημα  των 

Θρησκευτικών,  αποδέχθηκε  ότι  οι  εξαιρούμενοι  για  λόγους  συνείδησης 

αλλόθρησκοι  ή  ετερόδοξοι  μαθητές  δεν  υποχρεούνται  να  δηλώνουν  το 

διαφορετικό δόγμα ή θρήσκευμα στο οποίο πιστεύουν. 

Το μάθημα των Θρησκευτικών παραμένει υποχρεωτικό για όλους τους 

Ορθοδόξους Χριστιανούς μαθητές. Μπορούν επίσης να το παρακολουθήσουν 

και  όσοι  μη  ορθόδοξοι  το  επιθυμούν.  Το  Υπουργείο  Εθνικής  Παιδείας  και 

Θρησκευμάτων εκτιμά, και είναι το μόνο αρμόδιο να το κρίνει αυτό σύμφωνα 

με το Σύνταγμα και τους νόμους, ότι το μάθημα των Θρησκευτικών δεν έχει 

ομολογιακό-κατηχητικό  χαρακτήρα  αλλά  είναι  γνωσιολογικό,  δηλαδή 

συμπεριλαμβάνει αναφορές όχι μόνον στην επικρατούσα θρησκεία αλλά και 

σε άλλα δόγματα και θρησκείες. 



Ως εκ τούτου προκύπτει ότι:

1. Το  μάθημα  των  θρησκευτικών  είναι  υποχρεωτικό  για  όλους  τους 

μαθητές.

2. Δικαίωμα εξαιρέσεως έχουν οι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι μαθητές εφ’ 

όσον  το  επιθυμούν,  οι  οποίοι  στην  αίτησή  τους  δεν  χρειάζεται  να 

αναγράφουν το δόγμα ή θρήσκευμα στο οποίο πιστεύουν.

3. Οι εξαιρούμενοι αλλόδοξοι και αλλόθρησκοι, όταν είναι αλλοδαποί, την 

ώρα του μαθήματος των θρησκευτικών συμμετέχουν στο μάθημα της 

ελληνικής γλώσσας και όταν είναι ημεδαποί συμμετέχουν στο μάθημα 

που υποδεικνύεται από το σύλλογο διδασκόντων

Επιτρέψτε  μου  επίσης  να  σας  ενημερώσω  ότι  κατά  το  διάστημα  που 

μεσολάβησε  από  την  έκδοση  των  εγκυκλίων  μέχρι  σήμερα,  υπήρξε 

προσπάθεια  από  κάποιους  περιορισμένους  κύκλους  να  εκμεταλλευθούν 

ιδεολογικοπολιτικά το ζήτημα με συστηματική προπαγάνδα της εξαίρεσης από 

το μάθημα των Θρησκευτικών μέσω διανομής φυλλαδίων και  με τη χρήση 

άλλων μεθόδων που λειτούργησαν παραπλανητικά ως προς το περιεχόμενο 

των εγκυκλίων. 

Αξιότιμε κ. Συνήγορε του Πολίτη, 

Το Υπουργείο  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων έχει  εμπράκτως 

επιδείξει  το  σεβασμό  του  έναντι  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  της  οποίας 

προΐστασθε. 

Οφείλω  όμως  να  ξεκαθαρίσω  ότι  οι  ρόλοι  μας  είναι  διακριτοί  και 

προσδιορίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Υπό την έννοια αυτή η 

δημοκρατικά  εκλεγμένη  κυβέρνηση  και  το  αρμόδιο  Υπουργείο  Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν προτίθενται να εκχωρήσουν στο ελάχιστο, 

τμήμα του πεδίου ευθύνης τους. 
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Γνωρίζοντας  την  ευαισθησία  σας  για  τα  ζητήματα  σεβασμού  του 

Συντάγματος και των νόμων, πιστεύω ότι η συνεργασία μας στο μέλλον θα 

συνεχισθεί εποικοδομητικά.

                                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                Ευριπίδης Στυλιανίδης
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