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                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  
  
            Αρνητικές  αντιδράσεις προκάλεσε στην εκπαιδευτική κοινότητα η απόφαση της
Προϊσταµένης του 3ου Γραφείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  Αιτωλοακαρνανίας  να ζητήσει να 
αποσταλούν  ιερείς στα σχολεία  αρµοδιότητάς της, µε την ευκαιρία των εορτών των 
Χριστουγέννων,  για εξοµολόγηση των µαθητών. 
            Πέρα από τα προβλήµατα που δηµιουργούν τέτοιες ενέργειες  στην οµαλή λειτουργία του 
σχολείου, παραµένει ως βασικό πρόβληµα ο έµµεσος εξαναγκασµός των µαθητών και µαθητριών
των σχολείων  να συµµετάσχουν στο µυστήριο  της εξοµολόγησης. 
            Θεωρούµε ότι το σχολείο πρέπει να αντιµετωπίζει µε σεβασµό τις όποιες θρησκευτικές
πεποιθήσεις των µαθητών  και των γονέων τους, οι  οποίες είναι φυσικό να διαφέρουν µεταξύ τους 
σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία, και να αποφεύγει  κάθε ενέργεια που θα µπορούσε να εκληφθεί 
από τους µαθητές ως προσπάθεια άµεσου ή έµµεσου προσηλυτισµού ή ως υποχρέωση συµµετοχής
τους σε τελετές µιας συγκεκριµένης θρησκείας. 
            Το σχολείο, κατά την άποψή µας, είναι χώρος που προϋποθέτει την αποδοχή του
«διαφορετικού», αποστρέφεται το δογµατισµό, καλλιεργεί την απροκατάληπτη γνώση και την 
αναζήτηση της αλήθειας, προάγει τον πλουραλισµό των ιδεών και απορρίπτει τη µισαλλοδοξία και
τις διακρίσεις. 
            Είναι τόσο δύσκολο, άραγε, να αποδεχτεί και να σεβαστεί η ελληνική πολιτεία αυτό που, 
κατά τα άλλα, διεκδικούσαµε  και εξακολουθούµε να διεκδικούµε επί πολλά χρόνια για τα 
Ελληνόπουλα της διασποράς, δηλαδή, την πλήρη και έµπρακτη εφαρµογή των δικαιωµάτων του 
παιδιού, όπως αυτά καταγράφονται στις διεθνείς διακηρύξεις και συµβάσεις; 
            Επειδή δε ζούµε σε κάποιο θεοκρατικό καθεστώς και το Σύνταγµα καθιερώνει την 
ανεξιθρησκία και την ελευθερία της συνείδησης, απαιτούµε να απαλλαγεί το ελληνικό σχολείο 
από τέτοιες παρεµβάσεις και να γίνει σεβαστή από όλους η αυτονοµία του εκπαιδευτικού έργου
και η θρησκευτική ελευθερία των µαθητών. Εκτιµούµε ότι απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό 
είναι ο χωρισµός της Εκκλησίας από το Κράτος. 
            Καλούµε όλους τους θεσµικούς φορείς και τους εκπαιδευτικούς παράγοντες να
περιφρουρήσουν µε κάθε τρόπο την παιδαγωγική διαδικασία στα σχολεία από οποιαδήποτε
απόπειρα ιδεολογικού καταναγκασµού και χειραγώγησης. 
            Καλούµε, τέλος, την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να ανακαλέσει όλες τις εγκυκλίους που 
επιτρέπουν να γίνονται παρεµβάσεις  όπως αυτή της Προϊσταµένης  του 3ου Γραφείου 
∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας. 
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