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Κύριοι,
Εἶµαι ὀρθόδοξος χριστιανός ὅπως καί τό παιδί µου, τά στοιχεῖα τοῦ ὁποίου ἀναγράφω

παραπάνω.
Σύµφωνα µέ τό Σύνταγµα,  ἄρθρο 16  πάρ.2,  τήν Εὐρωπαϊκή Σύµβαση γιά τά δικαιώµατα τοῦ

Ἀνθρώπου καί τό νόµο 1566/1985, 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 τήν διδασκαλία τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν,  πού φέρει τήν ὀνοµασία
«Φάκελος Μαθητή».

Ἀφοῦ µελέτησα τό ὑλικό αὐτό τό ὁποῖο εἶδε καί τό παιδί µου, σᾶς δηλώνω ὅτι :
ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

τόν ἄνω «Φάκελο Μαθητή»  τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν,  πού φέρει τή µορφή σχολικοῦ βιβλίου,
γιά τούς παρακάτω νοµίµους καί ἀληθινούς λόγους :

1. Ὁ ἄνω «Φάκελος Μαθητή» 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 τοῦ
κατά τή διάρκεια τῆς φοίτησής του.  Ἐπιπλέον δέν παρέχει στό παιδί µου οὔτε τά στοιχειώδη πού
χρειάζεται νά γνωρίζει γιά τήν πίστη τοῦ ἕνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός.

3.  Ὁ «Φάκελος Μαθητή»  παρουσιάζει µονόπλευρα ἄλλες θρησκεῖες ἤ θρησκευτικές ὁµάδες,
ἀποκρύπτοντας ἐπιµεληµένα διδασκαλίες τους πού περιέχουν φανατισµό, ρατσισµό καί µίσος.
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 τούς ἐγχειρίδια γιά τήν κατηχητική –ὁµολογιακή διδασκαλία τῆς
θρησκείας τους στά Ἑλληνικά Δηµόσια Σχολεῖα ἐνῶ ἐγώ, πού ἀνήκω στήν θρησκευτική πλειοψηφία τοῦ
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, νά µήν ἔχω τέτοια ἐπιλογή γιά ὁµολογιακό µάθηµα θρησκευτικῶν. Ἡ ἄδικη αὐτή
µεταχείρισή µου καταφανῶς ἀντίκειται στήν Συνταγµατική Ἀρχή τῆς Ἰσότητας καί τῆς Ἀνεξιθρησκείας,
πού ἐσεῖς παραβιάζετε. Ἐξάλλου ἡ Εὐρωπαϊκή Σύµβαση γιά τά δικαιώµατα τοῦ Ἀνθρώπου ρητά ὁρίζει
ὅτι κάθε κράτος ὀφείλει νά παρέχει στούς µαθητές τοῦ Παιδεία σύµφωνη µέ τίς θρησκευτικές καί
φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις τῶν γονέων τους, καί βάση αὐτῆς ἀσκῶ τήν παροῦσα Δήλωση .

Γιά τούς λόγους αὐτούς καί µέ τή µέ τήν ρητή ἐπιφύλαξη κάθε δικαιώµατός µου,
ΑΙΤΟΥΜΑΙ

τό τέκνο πού ἀσκῶ τήν κηδεµονία νά διδάσκεται γιά τό τρέχον σχολικό ἔτος καί στό ἐξῆς 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 Μαθητή µέσο ἀξιολόγησης τοῦ παιδιοῦ µου.

Ο / Ἡ κηδεµόνας



Σηµείωση :  Ἡ Πρωτότυπη δήλωση µαζί µέ τό φάκελο τοῦ µαθητῆ ὅπως
ὀνοµάζει τό Ὑπουργεῖο τό βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν πού µοίρασε
ἀποστέλλεται στό Ὑπουργεῖο ἤ στόν κ. Διευθυντή/ τρία της Σχολικῆς
Μονάδας πού φοιτᾶ τό τέκνο ὁ ὁποῖος/ἡ καί εἶναι ὑποχρεωµένος/ἡ νά τό
παραλάβει σέ κάθε περίπτωση σύµφωνα µέ τήν διάταξη τοῦ ἄρθ 4 τοῦ Ν.
2690/1999 -ΦΕΚ Ἀ' 45 καί νά τά διαβιβάσει στό Ὑπουργεῖο Παιδείας.


