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Σκληρή κριτική από Αρχιεπίσκοπο για το μάθημα των 

Θρησκευτικών  

Σθνδξή επίζεζε θαηά ηεο πνιηηείαο γηα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ 

εμαπέιπζε ν Αξρηεπίζθνπνο Ιεξώλπκνο , κηιώληαο ζήκεξα ζε πξσηνεηείο 

θνηηεηέο ηεο Θενινγηθήο Σρνιήο. 

« Με απαζρνιεί ζνβαξά ν ζησπεξόο αιιά έκπξαθηνο εμνζηξαθηζκόο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ ζξεζθεπηηθώλ από ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε αιιά θαη ε 

πξνθιεηηθή ζηάζε θάπνησλ πνπ αγσλίδνληαη γηα ηελ εμαθάληζε από ηε δσή 

καο ηεο πίζηεο, ησλ ηεξώλ ζπκβόισλ θαη ηνπ ήζνπο κε ην νπνίν πνξεύηεθε ην 

γέλνο καο κέζα ζηελ ηζηνξία. 

» είπε ν θ. Ιεξώλπκνο θαη πξόζζεζε: «Η αζάθεηα, ε ζύγρπζε ή αθόκα θαη 

θάπνηεο πξνβιεκαηηθέο κεζνδεύζεηο πνπ επηθξαηνύλ γύξσ καο ζρεηηθά κε ην 

κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ,  

ην γεγνλόο όηη πεξηζζόηεξνη από 3.000 ζενιόγνη είλαη επαγγεικαηηθά 

εηεξναπαζρνινύκελνη ελώ άιινη ηόζνη είλαη άλεξγνη κε απαζρνιεί έληνλα».  

Ακέζσο κεηά ηελ νκηιία ζηνπο θνηηεηέο ν Αξρηπίζθνπνο κηιώληαο κε ηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο γηα ην δήηεκα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Θξεζθεπηηθώλ είπε :«Αλ 

πάξεηε ηα βηβιία ηνπ Δεκνηηθνύθαη δείηε πνην είλαη ην πεξηερόκελν ηνπο πνηα 

είλαη ε ύιε ηη είλαη απηό πνπ καζαίλνπλ ηα παηδηά ζην Δεκνηηθό ζρνιείν ζα 

δείηε ζηγά - ζηγά όηη εμνζηξαθίδεηαη όηη έρεη ζξεζθεπηηθή ζεκαζία». 

 

«Απηά ζηελ Ειιεληθή παξάδνζε θαη ηζηνξία ηεο δελ επηηξέπνληαη θαη δελ ζα 

γίλνπλ αζθαιώο. Καη ζα πξέπεη όινη νη Έιιελεο λα ιάβνπλ ππόςε όηη δελ 

κπνξεί άιινη λα απνθαζίδνπλ γηα εκάο. Όπσο έρεη δηθαηώκαηα ζε έλαλ ρώξν 

ε κεηνλόηεηα έρεη πνιύ πεξηζζόηεξα δηθαηώκαηα ε πιεηνςεθία» ηόληζε ν 

Αξρηεπίζθνπνο ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο ηνπ εθθιεζηαζηηθνύ ξεπνξηάδ. 

                       Η ΟΜΙΛΙΑ 

Βξίζθνκαη ζήκεξα αλάκεζά ζαο αληαπνθξηλόκελνο ζην επινγεκέλν 

θαζήθνλ λα θαισζνξίζσ σο Πλεπκαηηθόο Παηέξαο θαη σο Πνηκελάξρεο 

ηνπο θαηλνύξγηνπο θνηηεηέο ηεο Θενινγίαο ζηνλ ηόπν ησλ ζπνπδώλ ηνπο θαη 

λα ζπλαληεζώ από θνληά, πξόζσπν πξνο πξόζσπν, κε ηε λέα γεληά ησλ 

ζπνπδαζηώλ πνπ θαινύληαη λα κειεηήζνπλ θαη λα ππεξεηήζνπλ ηελ ηεξά 
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επηζηήκε ηεο Θενινγίαο. 

Αγαπεηά κνπ παηδηά, 

Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο ππελζπκίζσ θαη ζε ζαο θάηη πνπ δήισζα από ηελ 

αξρή ηεο αλαιήςεσο ηεο Αξρηεπηζθνπηθήο κνπ δηαθνλίαο: «πξώην ζεκείν, 

πνπ θαηέθαηε πάληνηε θαη ζπλερίδεη λα θαηαθαίεη ηελ θαξδηά κνπ, είλαη ε 

κέξηκλα γηα ηα ληάηα ηνπ ηόπνπ καο. Γηα ηα παηδηά καο, πνπ αηζζάλνληαη 

ζπλερώο πξνδνκέλα από ηελ αζπλέπεηα έξγσλ θαη ιόγσλ· πνπ αζθπθηηνύλ 

από έιιεηςε πλεπκαηηθνύ νμπγόλνπ· πνπ γίλνληαη έξκαηα ηεο ηδηνηέιεηαο 

εκώλ ησλ κεγαιπηέξσλ· πνπ πεηλνύλ γηα αιήζεηα θαη δσή θαη δηςνύλ γηα 

όξακα θαη ειπίδα». 

Έρσ θάζε δηθαίσκα λα αηζζάλνκαη επηπρήο ζήκεξα, δηόηη πηζηεύσ όηη 

ζέιεηε θαη κπνξείηε λα είζηε αξσγνί θαη ζπλαγσληζηέο κνπ ζηελ πινπνίεζε 

ζηόρσλ θαη νξακάησλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα αληηζηξέςνπλ απηή ηελ 

αξλεηηθή εηθόλα. 

Σαο θαιώ ινηπόλ λα ζπλαληεζνύκε αγσληζηηθά εθεί πνπ ε Θενινγία 

αληηκεησπίδεη ηελ πξόθιεζε ηνπ δηαιόγνπ κε ηνλ ζύγρξνλν θόζκν∙ ηελ 

πξόθιεζε ηεο ζπλάληεζήο ηεο κε ηελ ηζηνξία∙ ηελ πξόθιεζε ηεο 

αλακέηξεζήο ηεο κε ηε λέα παγθνζκηνπνηεκέλε θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα. 

Θέισ λα ζαο παξαθαιέζσ λα αγαπήζεηε απηή ηε Σρνιή, θαη λα 

αμηνπνηήζεηε θαη λα εθαξκόζεηε ηηο γλώζεηο ηηο νπνίεο ζα απνθηήζεηε θαηά 

ηελ θνίηεζή ζαο εδώ γηα λα ππεξεηήζεηε κεηά ιόγνπ γλώζεσο ηελ αιήζεηα 

ηνπ Δπαγγειίνπ, λα δηαθνλήζεηε ηνλ ιαό ηνπ Θενύ δηαζώδνληαο ηελ νπζία 

θαη ην λόεκα ηεο πίζηεσο πνπ καο εκπηζηεύζεθαλ νη άγηνη θαη νη παηέξεο 

ηεο Δθθιεζίαο καο θαη λα ζηαζείηε ζαλ αιεζηλνί αδειθνί δίπια ζε θάζε 

άλζξσπν πνπ αληηκεησπίδεη θάπνηα δνθηκαζία κε ιεζκνλώληαο πνηέ όηη 

ππέξ απηνύ ή απηήο «Χξηζηόο απέζαλελ». 

Δπηηξέςηε κνπ ινηπόλ λα ζαο πξνζθαιέζσ θαη λα ζαο πξνθαιέζσ όινπο 

αλεμαηξέησο, όζνη επηιέμαηε ζπλεηδεηά λα γίλεηε ζενιόγνη θαη όζνη αθόκα 

ακθηβάιιεηε γηα ηελ είζνδό ζαο ζε απηή ηε Σρνιή, λα ππεξβείηε ηελ 

δνπιεία ησλ απηνλόεησλ. 

Δίλαη πηα θαηξόο λα ππεξβνύκε κνλνκέξεηεο θαη απνιπηνπνηήζεηο όπσο 

είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε πεξηθξόλεζε ησλ ζενινγηθώλ ζπνπδώλ 

ππεξηνλίδνληαο ή απνιπηνπνηώληαο ην ραξηζκαηηθό ζθέινο ηεο ζενινγηθήο 

γλώζεο. Πξέπεη λα ζπκάζηε όηη νη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο καο δελ ήζαλ 

πνηέ ελαληίνλ ηεο γλώζεο. 

Ο άγηνο Ισάλλεο ν Γακαζθελόο, δηδάζθεη κε ηξόπν ζαθή όηη «δελ ππάξρεη 

ηίπνηε πνιπηηκόηεξν από ηε γλώζε. Η γλώζε είλαη θσο ηεο ςπρήο θαη ην 
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αληίζεην, ε άγλνηα, είλαη ζθόηνο» . 

Όκσο ε ζενινγηθή γλώζε δελ κπνξεί λα είλαη αθεξεκέλε θαη απνθνκκέλε 

από ηελ πξάμε θαη ηελ εκπεηξία. Γη απηό έλαο άιινο κεγάινο άγηνο, ν 

Μάμηκνο ν Οκνινγεηήο δηεπθξηλίδεη όηη: «ε νκνξθηά ηεο ζνθίαο είλαη ε 

έκπξαθηε γλώζε ή ε πξάμε πνπ έρεη ζνθία» . 

Γηα ηελ Οξζόδνμε Παξάδνζε ε «ηδεώδεο πξαγκαηη-θόηεηα είλαη ην θιίκα 

ηεο παηεξηθήο Θενινγίαο: ν ζπλδπαζκόο κε αξκνληθό ηξόπν ηεο ιόγηαο θαη 

ηεο ραξηζκαηηθήο ζενινγίαο» . 

Παηδηά κνπ, 

Θέισ λα ζαο θαιέζσ λα δήζεηε θαη λα ζπνπδάζεηε ζε βάζνο θαη πιάηνο ην 

κπζηήξην ηεο Δθθιεζίαο κε όιν ην είλαη ζαο θαη λα δώζεηε ην δήιν θαη ην 

ζζέλνο ηεο ληόηεο ζαο ώζηε νη ζπνπδέο ζαο λα είλαη θαξπνθόξεο θαη 

γόληκεο.  

Δκείο, νη παηέξεο θαη αδειθνί ζαο, νη δάζθαινη ζαο αιιά θαη ν θόζκνο πνπ 

ζαο πεξηβάιιεη πεξηκέλεη από ζαο λα κεηαθέξεηε ην ραξκόζπλν κήλπκα ηεο 

Αλαζηάζεσο κεηά ιόγνπ γλώζεσο ζε έλα θόζκν πνπ αζθπθηηά από έιιεηςε 

λνήκαηνο θαη ζηξαγγαιίδεηαη από ηελ θα-ηαξξάθσζε ηεο ειπίδαο θαη ηελ 

απαμίσζε ηεο αγάπεο. 

Κη όζνη αηζζάλεζηε αθόκε μέλνη θαη ίζσο άβνια εδώ κέζα, ζαο ππελζπκίδσ 

όηη ν κέγαο απόζηνινο Παύινο, ζηνλ νπνίνλ είλαη αθηεξσκέλν ην 

Παξεθθιήζην ηεο Σρνιήο ζαο, μεθίλεζε σο δηώθηεο ηνπ ρξηζηηαληζκνύ θαη 

θαηέιεμε λα είλαη έλαο εθ ησλ πξσηνθνξπθαίσλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο 

Δθθιεζίαο θαη ηεο Οηθνπκέλεο νιόθιεξεο. 

Γερζείηε ινηπόλ ηνλ εξρνκό ζαο εδώ όρη σο ηπραίν γεγνλόο ή σο 

ζπγθπξηαθή αηπρία αιιά σο πξνζσπηθή ηηκεηηθή πξόζθιεζε από ηνλ ίδην 

ηνλ Ιεζνύ Χξηζηό. 

Ξεράζηε όζα έρεηε αθνύζεη ή πηζηεύαηε έσο ηώξα γηα ηελ Δθθιεζία θαη ηε 

Θενινγία. Τνικήζηε λα ακθηζβεηήζεηε ηα ηεηξηκκέλα θαη ηα απηνλόεηα. 

Δπηζηξαηεύζηε ηελ θξίζε θαη ηελ εμππλάδα ζαο, ηελ ηόικε θαη ηε λεαληθή 

ζαο εηιηθξίλεηα θαη αληηπαξαηαρηείηε ζηηο δηαζηξεβιώζεηο ηεο αιήζεηαο πνπ 

θάλνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο δσήο καο κίδεξε θαη ζηελόθαξδε. 

Αλνίμηε ηελ θαξδηά ζαο ζην θάιεζκα ηνπ Θενύ. Τνπ Θενύ πνπ έγηλε 

άλζξσπνο γηαηί απηόο καο αγάπεζε πξώηνο. 

Ο ηεξόο Φώηηνο, έλαο άιινο κεγάινο άγηνο ηεο Δθθιεζίαο, πεξί ηνπ νπνίνπ 

λνκίδσ όηη ζα αθνύζεηε πνιιά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ζαο, 

πεξηγξάθεη απηή ηε ζρέζε κε ηξόπν δπλακηθό θαη επαίζζεην. Σαο κεηαθέξσ 
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απηνύζην ηνλ ιόγν ηνπ: Ο Χξηζηόο «καο αγάπεζε πξώηνο. Δκάο πνπ 

ππήξμακε θαη είκαζηε ερζξνί θαη πνιέκηνί Τνπ. Καηαιαβαίλεηε ηελ 

ππεξβνιηθή αγάπε; Καηαλνείηε ην ρξένο καο απέλαληί Τνπ; Πξνζζέζηε 

ινηπόλ θαη ην αθόκε ζπνπδαηόηεξν: όρη κόλν καο αγάπεζε, αιιά θαη 

αηηκάζηεθε γηα ράξε καο θαη ραζηνπθίζηεθε θαη ζηαπξώζεθε θαη 

θαηαξηζκήζεθε κεηαμύ ησλ λεθξώλ. Καη κε όια απηά έδεημε έκπξαθηα ηελ 

αγάπε ηνπ γηα καο» . 

Καη ηώξα απηόο ν Θεόο ηεο ζπζίαο θαη ηεο αγάπεο θάιεζε εζάο λα 

ζπνπδάζεηε ηελ ηεξά επηζηήκε ηεο Θενινγίαο θαη λα μαλνηρζείηε αύξην ζαλ 

θαηλνύξγηνη απόζηνινη Παύινη ζηνλ θόζκν πνπ εμαθνινπζεί λα δηςά γηα 

αιήζεηα θαη λα πεηλά γηα δσή κε λόεκα θαη γηα νπζηαζηηθή ειεπζεξία. Τελ 

ειεπζεξία πνπ καο ράξηζε ν αλαζηεκέλνο Κύξηόο καο. 

Μελ δηζηάδεηε ινηπόλ. Η Δθθιεζία θαη ε νηθνπκέλε νιόθιεξε πεξηκέλεη 

από ζαο λα γίλεηε νη λένη αγγειηαθόξνη ηεο ειπίδαο. Διάηε λα εξγαζηνύκε 

καδί γηα έλα θόζκν θαιύηεξν θαη δηθαηόηεξν. Διάηε λα καο βνεζήζεηε λα 

αξζξώζνπκε ιόγν νπζηαζηηθό θαη εδξαησκέλν ζε ζηέξεεο θαη επηζηεκνληθά 

δόθηκεο γλώζεηο γηα όια ηα κείδνλα πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ην 

ζύγρξνλν θόζκν. Οη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, ε βηνεζηθή, νη λέεο 

ηερλνινγίεο αιιά θαη ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο 

ζεκεξηλήο πξαγκαηηθόηεηαο πεξηκέλνπλ θαη έρνπλ αλάγθε ηνλ ιόγν ηεο 

Θενινγίαο. Καη εζείο θαιείζηε ηώξα λα ζπνπδάζεηε απηόλ ηνλ ιόγν θαη 

αύξην λα ηνλ δηαηππώζεηε θαη λα ηνλ δηαθεξύμεηε θξέζθν, νπζηώδε θαη 

δπλακηθό. 

 

Αγαπεηά κνπ παηδηά, 

Γελ κνπ δηαθεύγνπλ θαη δελ βξίζθνληαη έμσ από ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο 

αγσλίεο κνπ ηα ιεγόκελα επαγγεικαηηθά δεηήκαηα ησλ ζενιόγσλ. Απηά ηα 

πξνβιήκαηα, πνπ δηνγθώλνληαη ζηηο κέξεο καο θαη απαζρνινύλ έληνλα ηνλ 

θιάδν ησλ ζενιόγσλ, δελ είλαη δπλαηόλ λα κελ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν 

ησλ αλεζπρηώλ ηεο Δθθιεζηαζηηθήο δηνηθήζεσο. 

Η αζάθεηα, ε ζύγρπζε ή αθόκα θαη θάπνηεο πξνβιεκαηηθέο κεζνδεύζεηο 

πνπ επηθξαηνύλ γύξσ καο ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθώλ, ην 

γεγνλόο όηη πεξηζζόηεξνη από 3.000 ζενιόγνη είλαη επαγγεικαηηθά 

εηεξναπαζρνινύκελνη ελώ άιινη ηόζνη είλαη άλεξγνη κε απαζρνιεί έληνλα. 

Με πξνβιεκαηίδεη επίζεο ε αδηθία πνπ επηθξαηεί ζηελ κε ηζόηηκε 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ ζενιόγσλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε 

ζρέζε κε πηπρηνύρνπο άιισλ ζρνιώλ. 

Με απαζρνιεί ζνβαξά ν ζησπεξόο αιιά έκπξαθηνο εμνζηξαθηζκόο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ ζξεζθεπηηθώλ από ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε αιιά θαη 

ε πξνθιεηηθή ζηάζε θάπνησλ πνπ αγσλίδνληαη γηα ηελ εμαθάληζε από ηε 
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δσή καο ηεο πίζηεο, ησλ ηεξώλ ζπκβόισλ θαη ηνπ ήζνπο κε ην νπνίν 

πνξεύηεθε ην γέλνο καο κέζα ζηελ ηζηνξία. 

Τν ραξκόζπλνλ ηεο εκέξαο θαη ε νηθνλνκία ηνπ ρξόλνπ δελ επηηξέπνπλ λα 

επεθηαζώ πεξηζζόηεξν ζε απηά ηα ζέκαηα, αιιά πξέπεη λα καο 

απαζρνιήζνπλ όινπο, δηδάζθνληεο θαη δηδαζθνκέλνπο, πνηκέλεο θαη 

πνηκαηλνκέλνπο θαη λα αλαδεηήζνπκε ιύζεηο θαη απαληήζεηο πξηλ είλαη 

πνιύ αξγά. 

Σήκεξα όκσο αο απνιαύζνπκε ηελ επινγεκέλε καο ζπλάληεζε θαη αο 

ραξνύκε καδί, ελώλνληαο λνεξά ηα ρέξηα θαη αιιεινππνζρόκελνη όηη ζα 

αγσληζηνύκε καδί γηα ηελ αιήζεηα θαη ηε δηθαηνζύλε. Αο ραξνύκε καδί γηα 

ην δώξν ηνπ Θενύ ζε ζαο λα είζηε θνηηεηέο. Γερηείηε απηό ην δώξν σο 

πξόζθιεζε γηα κηα πνξεία δσήο κε ζθνπό θαη λόεκα, θαη γη απηό δώζηε ζηηο 

ζπνπδέο ζαο βαξύηεηα θαη ζεκαζία ώζηε αύξην ν ιόγνο ζαο λα είλαη 

νπζηαζηηθόο θαη λα λνεκαηίδεη ηε δσή ησλ αλζξώπσλ. 

Καη πάλσ απ όια λα κελ ιεζκνλείηε πνηέ όηη ε Δθθιεζία ζαο ρξεηάδεηαη 

θαη πξνζδνθά πνιιά από εζάο. 

Η Δθθιεζία είλαη ε θνηλή καο νηθνγέλεηα θαη ην ζπίηη ζαο. Κη όηαλ βιέπεηε 

απηό ην ζπίηη λα θηλδπλεύεη από δηθά καο ιάζε θαη ακέιεηεο κελ 

απνκαθξύλεζηε, κελ θάζεζηε ζην απέλαληη πεδνδξόκην εμαληιώληαο ην 

δήιν ζαο ζε εύθνιεο θξηηηθέο. Μείλεηε εδώ θαη αγσληζηεί-ε γηα όηη 

πνιπηηκόηεξν καο θιεξνδόηεζαλ νη πξόγνλνί καο. Μελ ραξίδεηε ην ζπίηη 

ζαο ζηνπο ερζξνύο ηεο πίζηεσο πνπ ην ζέινπλ εξείπηα. Μείλεηε εδώ 

δηεθδηθώληαο ηελ πνιύηηκε θιεξνλνκηά πνπ ζαο αλήθεη. Μείλεηε ζην ζπίηη 

ζαο γηα λα ην αλαλεώζεηε θαη λα ην αλαθαηλίζεηε. 

Ξέξσ όηη νη θαζεγεηέο απηήο ηεο ζρνιήο ζαο αγαπνύλ θαη ζέινπλ ην 

θαιύηεξν γηα ζαο. Απεπζπλόκελνο πξνο απηνύο ζέισ λα ηνπο παξαθαιέζσ 

όινπο θαη ηνλ θαζέλα πξνζσπηθά λα ζαο πξνζθέξνπλ ηνλ θαιύηεξν εαπηό 

ηνπο. Κη εζείο κελ αθήζεηε ηελ αγάπε ηνπο θαη όζα έρνπλ λα ζαο 

πξνζθέξνπλ λα πάλε ρακέλα. Αμηνπνηείζηε ηηο γλώζεηο θαη ηε ζνθία ηνπο 

θαη αθνινπζήζηε ην παξάδεηγκά ηνπο ζηνλ δήιν γηα ηελ επηζηήκε θαη ηε 

δηαθνλία ηνπ ιόγνπ ηνπ Θενύ. 

Γελ ζέισ λα ζαο θνπξάζσ πεξηζζόηεξν. Θα ζηακαηήζσ εδώ δειώλνληαο 

όηη ε πόξηα ηεο αξρηεπηζθνπήο Αζελώλ είλαη πάληα αλνηρηή γηα όινπο ζαο.  

Καιώο ήξζαηε ζηε Θενινγηθή Σρνιή Αζελώλ. 

Καιέο ζπνπδέο θαη θαιή ζηαδηνδξνκία.Η ράξηο ηνπ Θενύ λα ζαο αγηάδεη θαη 

λα γνληκνπνηεί ηνπο θόπνπο ζαο.  

 


