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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

  Όταν ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με τη γαλλική γλώσσα στο Γυμνάσιο, ένιωσα 

μια πρωτόγνωρη έλξη για κάθε τι που αφορούσε το γαλλικό πολιτισμό και την 

κουλτούρα της χώρας. Η έλξη αυτή δεν διακόπηκε ακόμα και στο Πανεπιστήμιο, 

όπου παρακολουθούσα περιστασιακά μαθήματα γαλλικών.  Έτσι όταν μπήκα στη 

διαδικασία εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, θέλησα να ασχοληθώ με ένα θέμα που θα 

αφορούσε τον γαλλικό πολιτισμό. Γιατί η εκπαίδευση αποτελεί στοιχείο πολιτισμού 

κάθε χώρας. 

  Έτσι σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σταύρο Καμαρούδη, 

καταλήξαμε στην ενασχόληση με το ζήτημα της laïcité στη Γαλλία, δηλαδή την 

ουδετεροθρησκεία, το χωρισμό Κράτους και Εκκλησίας και τα δικαιώματα που 

απολαμβάνουν οι θρησκευτικές ομάδες στη Γαλλική επικράτεια αλλά και τους 

περιορισμούς που υφίστανται μέσα στο κράτος που ζουν. Ένας λόγος παραπάνω να 

ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα, μιας και το ζήτημα του χωρισμού Κράτους-

Εκκλησίας είναι ευαίσθητο και για την Ελλάδα, καθώς ξεκίνησαν και πάλι 

συζητήσεις γύρω από το κατά πόσο είναι εφικτός ο διαχωρισμός των δύο πλευρών.  

  Στη διάρκεια αυτού του χρόνου ήρθα για μια ακόμα φορά σε επαφή με τη γαλλική 

γλώσσα, σε διαφορετική όμως βάση. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν γαλλικοί νόμοι όπως 

επίσης και παρατηρήσεις Γάλλων δοκιμιογράφων τα οποία μετέφρασα μόνη μου. Τα 

μεταφρασμένα κείμενα βρίσκονται στην εργασία είτε με τη μορφή κειμένου μέσα στα 

κεφάλαια είτε με τη μορφή παραπομπών. Η διαδικασία, παρά το βαθμό δυσκολίας 

που είχε, μου πρόσφερε σημαντικές πληροφορίες γύρω από τον γαλλικό πολιτισμό, 

τις οποίες δεν ξέρω εάν θα έβρισκα σε διαφορετική περίπτωση.    

  Η εκπόνηση αυτής της εργασίας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη σημαντική βοήθεια 

πολλών ανθρώπων οι οποίοι με στήριξαν σε όλη τη διάρκεια του έργου μου και τους 

οποίους επιθυμώ να ευχαριστήσω. 

  Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας και της Διδακτικής της κύριο Σταύρο Καμαρούδη ως υπεύθυνου καθηγητή 

της πτυχιακής μου εργασίας για τη βοήθεια που μου προσέφερε σε όλη τη διάρκεια 



 
6 

 

εκπόνησης αυτής της εργασίας και για το  επιπρόσθετο βιβλιογραφικό υλικό που μου 

παρείχε. Η ενασχόληση του με το γαλλικό πολιτισμό ήταν η ώθηση που χρειαζόμουν 

για να ασχοληθώ με ένα τέτοιο θέμα. Επίσης, ευχαριστώ τον Αναπληρωτή Καθηγητή 

Ορθοδοξίας και Πολιτισμού Αρχιμανδρίτη Ειρηναίο Χατζηευφραιμίδη ως 

βαθμολογητή της πτυχιακής μου εργασίας.  

  Τέλος, χωρίς αυτό να σημαίνει πως τη ξεχνώ, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την 

οικογένειά μου, η οποία στάθηκε δίπλα μου τον τελευταίο ένα χρόνο και προσπάθησε  

με οποιονδήποτε τρόπο να με βοηθήσει στην ολοκλήρωση του εγχειρήματος που 

ανέλαβα. 

 

Γώγου Αλκμήνη, 

Φλώρινα, 27 Μαΐου 2016.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

  Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει ποια είναι τα δικαιώματα – τόσο 

γλωσσικά όσο και θρησκευτικά - που έχουν οι μαθητές, οι οποίοι φοιτούν σε δημόσια 

σχολεία της γαλλικής επικράτειας, ποια η θέση του μαθήματος των Θρησκευτικών 

στο γαλλικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς επίσης και η σύγκριση των 

παραπάνω χαρακτηριστικών με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης.  

  Το ζήτημα της θέσης των Θρησκευτικών στο σύστημα εκπαίδευσης και στο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ελλάδα εμφανίζεται κατά καιρούς και 

απασχολεί σημαντική μερίδα πολιτών και διανοουμένων. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν 

αποτελεί ζήτημα στη Γαλλία, μιας και το Κράτος έχει διαχωρίσει τη θέση του και έχει 

προσαρμόσει ένα πρόγραμμα σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπου τα 

Θρησκευτικά δεν αποτελούν ένα από τα μαθήματα που διδάσκονται στα γαλλικά 

σχολεία. Οι γραμμές αυτές γύρω από τις οποίες κινείται το θέμα έχουν τοποθετηθεί 

ήδη από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα., ωστόσο επαναπροσδιορίζονται και τροποποιούνται 

μέχρι και σήμερα. 

  Η εργασία που ακολουθεί αποτελείται από τρία θεωρητικά κεφάλαια, τα οποία 

εστιάζουν σε κάθε τομέα ξεχωριστά. 

  Το πρώτο κεφάλαιο αποτελείται από δύο υποενότητες. Στο πρώτο μέρος, 

πραγματοποιείται μια αναδρομή στην ιστορία της Γαλλίας, από την Παλαιολιθική 

Εποχή μέχρι και σήμερα, μέσα από την οποία θα εξεταστεί η σχέση κράτους και 

Καθολικής εκκλησίας και ποια ήταν εκείνα τα ιστορικά γεγονότα που προκάλεσαν 

έντονες διαφωνίες και εντάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, που προκάλεσαν τον 

οριστικό διαχωρισμό τους σε όλους τους τομείς. Στο δεύτερο μέρος, γίνεται 

προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας laïcité. Τόσο φιλόσοφοι όσο και δοκιμιογράφοι 

της γαλλικής κοινωνίας, τεκμηριώνουν τις απόψεις τους για το τι ακριβώς σημαίνει 

laïcité και πως γίνεται για αυτούς αντιληπτή. 

  Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελείται από τρις υποενότητες και εστιάζει τόσο στη 

μελέτη του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος όσο και στη θέση του μαθήματος 
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των Θρησκευτικών μέσα σε αυτό.  Στο πρώτο μέρος, εξετάζονται οι νόμοι και τα 

άρθρα που εκδόθηκαν από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα μέχρι και σήμερα και αφορούσαν 

στο μάθημα των Θρησκευτικών. Η μελέτη της νομοθεσίας, σχετίζεται και με τα 

δικαιώματα των μαθητών διαφορετικών θρησκευτικών αποχρώσεων στα δημόσια 

γαλλικά σχολεία αλλά και με τους περιορισμούς που υφίσταντο όταν βρίσκονται σε 

μια σχολική μονάδα.        

  Στο δεύτερο μέρος, εξετάζεται το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας. 

Παρατηρείται η προσέγγιση του θρησκευτικού στοιχείου μέσα από άλλα μαθήματα 

του προγράμματος σπουδών, ενώ παρέχονται πληροφορίες για τα μαθήματα που 

διδάσκονται στα σχολεία σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Τέλος, γίνεται αναφορά 

και σε δημόσια σχολεία, εξαιρούνται από την ισχύουσα νομοθεσία στη γαλλική 

επικράτεια. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του κεφαλαίου, πραγματοποιείται κριτική 

θεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος της Γαλλίας μέσα από το βιβλίο του Régis 

Debray Η διδασκαλία της θρησκείας στο ουδετερόθρησκο σχολείο. Μέσα από το 

βιβλίο αυτό, εξετάζεται κατά πόσο το γαλλικό σύστημα εκπαίδευσης είναι 

λειτουργικό και εάν πρέπει να πραγματοποιηθούν ορισμένες αλλαγές ως προς τον 

τρόπο αντιμετώπισης των Θρησκευτικών σε αυτό. 

  Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αποτελείται και αυτό από τρεις υποενότητες και 

ασχολείται με ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και πως αντιμετωπίζεται το μάθημα 

των Θρησκευτικών σε αυτό. Στο πρώτο μέρος, γίνεται αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο 

γύρω από το οποίο κινείται το μάθημα των Θρησκευτικών από την ίδρυση του  

Ελληνικού κράτους, το 1830, μέχρι και τις ημέρες μας. Στο δεύτερο μέρος, 

πραγματοποιείται εκτενής έρευνα του νομοθετικού πλαισίου, γύρω από το οποίο 

μαθητές διαφορετικών θρησκευτικών πεποιθήσεων, έχουν το δικαίωμα απαλλαγής 

από το εν λόγω μάθημα, Εξετάζοντας τις εγκυκλίους που εκδόθηκαν από τη δεκαετία 

του ’50 μέχρι σήμερα. Στο τρίτο μέρος του κεφαλαίου, γίνεται μια προσπάθεια 

σύγκρισης των εκπαιδευτικών συστημάτων της Γαλλίας και της Ελλάδας. Μέσα από 

αναφορές συγγραφέων, όπως π.χ. ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, παρατηρούνται οι 

ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στα δύο συστήματα ενώ εξετάζεται και εάν 

έχουν γίνει βήματα βελτίωσης της ισχύουσας νομοθεσίας και στις δύο χώρες, ως προς 

τον τρόπο αντιμετώπισης  του μαθήματος των Θρησκευτικών στα δημόσια σχολεία 

τόσο της Γαλλίας όσο και της Ελλάδας. 
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 Αμέσως μετά το θεωρητικό μέρος, ακολουθεί παράρτημα με φωτογραφικό υλικό. 

Τέλος, σημειώνεται και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της 

παρούσας εργασίας (τόσο ελληνική όσο και ξενόγλωσση), ενώ γίνεται αναφορά 

στους ηλεκτρονικούς συνδέσμους που αξιοποιήθηκαν ως επιπρόσθετο πληροφοριακό 

υλικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

 

IMPORT 

 

  The aim of this paper is to consider what rights - both linguistic and religious - have 

students who attend public schools of France, what is the position of the course of 

Religion in the French curriculum, and the comparison of these characteristics with 

the Greek education compulsory education system. 

  The issue of the position of the religious education system and the curriculum in 

Greece appears occasionally and employs a significant portion citizens and 

intellectuals. Of course this is not a problem in France, as the State has classified its 

position and has adapted a curriculum for compulsory education, where religious 

instruction are not one of the subjects taught in French schools. These lines around 

which moves the issue have already been placed by the late 19th century. However 

redefined and amended until today. 

  The work that follows consists of three theoretical chapters, which focus on each 

area separately. 

  The first section consists of two subsections. In the first part, performed a review of 

the history of France, from the Stone Age to today, through which the connection 

state will be examined and the Catholic Church and what those historical events that 

caused intense disagreements and tensions between the two sides, They caused their 

final separation in all areas. The second part is an attempt delimitation of the concept 

of laïcité. Both philosophers and essayists of French society, documenting their views 

on what it means and how laïcité is perceived for them. 

  The second section consists of three subsections, focusing both on the study of the 

French education system and the position of the course of Religion in it. The first part 

examines the laws and the articles published by the late 19th century until today and 

were the subject of Religion. The study of law, and relates to the rights of students of 

different religious hues public French schools and the limitations that existed when 

they are in a school. 

  The second part examines the current educational system in France. Observed the 

approach of the religious element into other subjects of the curriculum, and provide 
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information on the subjects taught in schools at every level of education. Finally, 

reference is made to public schools, exempt from the laws in force in France. In the 

third and final part of the chapter, is carried critical examination of the educational 

system of France through the book of Régis Debray The teaching of religion in neuter 

school. Through this book, we examine whether the French education system is 

functional and whether some changes should be made as to how to deal with religious 

in it. 

  The third and final chapter comprises this three subsections and deals with Greek 

education system and how it treated the subject of Religion in it. The first part refers 

to the historical context surrounding the moving course of the Religious of the 

founding of the Greek state in 1830, until our days. In the second part, performed 

extensive research of the legislative framework around which students of different 

religious beliefs, have the right to refuse this course, considering the circulars issued 

from the 50s until today. In the third part of the chapter, an attempt is made 

comparison of education systems in France and Greece. Through references authors 

such as Stavros Zoumpoulakis, there are similarities and differences between the two 

systems with consideration and whether steps have been taken for improvement of the 

current legislation in both countries as to how to tackle the course of Religion in 

public schools in both France and Greece. 

 Immediately after the theoretical part, following Annex with photographs. Finally, it 

is noted and the literature used for the preparation of this work (both Greek and 

foreign language), while referring to electronic links that were used as additional 

information. 
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INTRODUCTION 

 

 Le but de cet article est d'examiner quels sont les droits - à la fois linguistiques et 

religieuses - ont des étudiants qui fréquentent les écoles publiques de la France, quelle 

est la position du cours de religion dans le programme français, et la comparaison de 

ces caractéristiques avec le système de l'enseignement obligatoire de l'éducation 

grecque. 

  La question de la position du système d'éducation religieuse et le programme 

d'études en Grèce apparaît occasionnellement et emploie une importante partie des 

citoyens et des intellectuels. Bien sûr, cela ne pose aucun problème en France, l'État a 

classé sa position et a adapté un programme d'enseignement obligatoire, où 

l'instruction religieuse ne sont pas l'une des matières enseignées dans les écoles 

françaises. Ces lignes autour duquel se déplace la question ont déjà été placés par la 

fin du 19ème siècle. Cependant redéfini et modifié jusqu'à aujourd'hui. 

  Le travail qui suit se compose de trois chapitres théoriques, qui se concentrent sur 

chaque zone séparément. 

  La première section se compose de deux sous-sections. Dans la première partie, a 

effectué un examen de l'histoire de France, à partir de l'âge de pierre à nos jours, à 

travers laquelle l'état de connexion sera examinée et l'Eglise catholique et ce que ces 

événements historiques qui ont causé des désaccords et des tensions intenses entre les 

deux parties, Ils ont causé leur séparation finale dans tous les domaines. La deuxième 

partie est une délimitation de tentative de la notion de laïcité. Les deux philosophes et 

essayistes de la société française, documentant leurs vues sur ce que cela signifie et 

comment la laïcité est perçue pour eux. 

  La deuxième section se compose de trois sous-sections, en se concentrant à la fois 

sur l'étude du système éducatif français et la position du cours de religion en elle. La 

première partie examine les lois et les articles publiés par la fin du 19ème siècle 

jusqu'à nos jours et ont fait l'objet de la religion. L'étude du droit, et porte sur les 

droits des étudiants de différentes teintes religieuses des écoles publiques françaises et 

les limitations qui existaient quand ils sont dans une école. 
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  La deuxième partie examine le système éducatif actuel en France. Observé 

l'approche de l'élément religieux dans d'autres matières du programme, et de fournir 

des informations sur les matières enseignées dans les écoles à tous les niveaux de 

l'éducation. Enfin, il est fait référence aux écoles publiques, exemptées des lois en 

vigueur en France. Dans la troisième et dernière partie du chapitre, est porté examen 

critique du système éducatif de la France à travers le livre de Régis Debray 

L'enseignement du fait religieux dans l'école laïque. A travers ce livre, nous 

examinons si le système éducatif français est fonctionnel et si certains changements 

devraient être apportés à la façon de traiter avec les autorités religieuses en elle. 

  Le troisième et dernier chapitre comporte ces trois paragraphes et traite système 

éducatif grec et la façon dont elle a traité le sujet de la religion en elle. La première 

partie fait référence au contexte historique entourant le parcours de déplacement de la 

religieuse de la fondation de l'Etat grec en 1830, jusqu'à nos jours. Dans la deuxième 

partie, effectué des recherches approfondies du cadre législatif autour duquel les 

étudiants de différentes croyances religieuses, ont le droit de refuser ce cours, compte 

tenu des circulaires émises à partir des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Dans la 

troisième partie de ce chapitre, une tentative est faite la comparaison des systèmes 

éducatifs en France et en Grèce. Grâce à des auteurs comme références Stavros 

Zoumpoulakis, il y a des similitudes et des différences entre les deux systèmes avec 

considération et si des mesures ont été prises pour l'amélioration de la législation en 

vigueur dans les deux pays quant à la façon d'aborder le cours de religion dans les 

écoles publiques en France et en Grèce. 

 Immédiatement après la partie théorique, suivant l'annexe avec des photographies. 

Enfin, il est noté et la littérature utilisée pour la préparation de ce travail (à la fois la 

langue grecque et étrangère), tout en se référant à des liens électroniques qui ont été 

utilisés en tant que complément d'information. 

 

 

 

 



 
14 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ – Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ LAICITE. 

  Η Γαλλία είναι μια χώρα με μεγάλη ιστορία, που ξεκινά ήδη από την Παλαιολιθική 

εποχή. Το Κράτος αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες και διαφώνησε έντονα με την 

Καθολική Εκκλησία, και έτσι μετά από σειρά συγκρούσεων αποφάσισε πως οι δυο 

πλευρές πρέπει να λειτουργούν ξεχωριστά (Σύνταγμα του 1905). Όμως για να 

καταλήξουμε στο διαχωρισμό των δύο πλευρών, πρέπει να μελετήσουμε την ιστορία 

της Γαλλίας από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι σήμερα, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στα ιστορικά εκείνα γεγονότα που επηρέασαν τις σχέσεις κράτους -

εκκλησίας, γεγονότα που τελικά οδήγησαν στην έκδοση του νόμου περί 

ουδετερότητας όσον αφορά τα θρησκευτικά πιστεύω των Γάλλων υπηκόων το 

Δεκέμβριο του 1905. Στη συνέχεια, θα γίνει προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας 

laïcité, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από δοκιμιογράφους και φιλοσόφους της 

γαλλικής κοινωνίας. 

 

1.1.Ιστορική Αναδρομή. 

 

α) Από την Παλαιολιθική εποχή ως το Βασίλειο των Φράγκων 

  Η ιστορία της Γαλλίας ξεκινά ήδη από την Παλαιολιθική εποχή (2.5 εκ.-10.000 

π.χ.), όπου ευρήματα στις πόλεις Chilhac το 1968 και Lezignan -la- Cebe το 2009 

αντίστοιχα, υποδεικνύουν την ύπαρξη των πρώτων ανθρώπων στην περιοχή.
1
 Όμως, 

το όνομα της χώρας εμφανίζεται για πρώτη φορά στην περίοδο της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας. Γαλατία (λατ. Gallia), ονομάστηκε από τους Ρωμαίους «η περιοχή 

«βόρεια των Πυρηναίων, νότια και δυτικά του Ρήνου και δυτικά των Άλπεων».
2
 Το 

                                                           
1
 Jones, Tim. "Lithic Assemblage Dated to 1.57 Million Years Found at Lézignan-la-

Cébe, Southern France ". Anthropology.net. 2009. 

2
 “Gaul: Ancient Roman name for the land N of the Pyrenees, S and W of the Rhine 

and W of the Alps”. "Gaul." World Encyclopedia. 2005. Encyclopedia.com. 

http://anthropology.net/2009/12/16/lithic-assemblage-dated-to-1-57-million-years-found-at-lezignan-la-cebe-southern-france/
http://anthropology.net/2009/12/16/lithic-assemblage-dated-to-1-57-million-years-found-at-lezignan-la-cebe-southern-france/
http://www.encyclopedia.com/topic/Gaul.aspx
http://www.encyclopedia.com/topic/Pyrenees.aspx
http://www.encyclopedia.com/topic/Rhine.aspx
http://www.encyclopedia.com/topic/Alps.aspx
http://www.encyclopedia.com/doc/1O142-Gaul.html
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900 π.Χ. κελτικά φύλα ξεκίνησαν να μεταναστεύουν κατά μήκος του ποταμού Ρήνου 

και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν.
3
  

  Στη διάρκεια του 2
ου

 αιώνα π.Χ., η Γαλατία βαθμιαία συρρικνώθηκε εξαιτίας των 

ρωμαϊκών επιδρομών στα εδάφη της, ενώ καταλήφθηκε εξ’ ολοκλήρου από τον 

Ιούλιο Καίσαρα κατά τους Γαλατικούς πολέμους (58-51 π.Χ.). Τον 3
ο
 αιώνα μ.Χ. –

αιώνας όπου και ξεκινά η παρακμή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και καταλήγει στο 

χωρισμό της σε δυτική και ανατολική- η Γαλατία δέχεται συχνές επιθέσεις από 

γερμανικά φύλα, τα οποία απέκτησαν σιγά-σιγά τον έλεγχο ολόκληρης της Γαλατίας. 

Η Γαλατία, μετά την πτώση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το 486 μ.Χ., αποτελεί ένα 

ανεξάρτητο βασίλειο, εκείνο των Φράγκων. 

 

β) Βασίλειο των Φράγκων-Δυναστεία των Μεροβιγγείων και των Καρολιδών  

  Πρώτος βασιλιάς στέφθηκε ο Κλόβης Ι΄ (ή Χλωδοβίκος 481-511)
4
, ο οποίος και 

καθιέρωσε τη δυναστεία των Μεροβιγγείων. Το 496 μ.Χ. ασπάστηκε τον 

Καθολικισμό, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την στήριξη της Ρωμαιοκαθολικής 

εκκλησίας. Μετά το θάνατο του Χλωδοβίκου (511 μ.Χ.), το βασίλειο των Φράγκων 

παρήκμασε, ώσπου το 751 μ.Χ. ανέβηκε στο θρόνο ο Πεπίνος ο Βραχύς, ο οποίος και 

καθιέρωσε τη δυναστεία των Καρολιδών στο Φραγκικό βασίλειο. Διάδοχος του ήταν 

ο γιος ο Καρλομάγνος (768-814), ο οποίος  οργάνωσε το κράτος, εκστράτευσε 

εναντίον των Λομβαρδών το 774 μ. Χ., υπήρξε μεγάλος υποστηρικτής της 

χριστιανικής κοινότητας και γι’ αυτό  στέφθηκε από τον Πάπα  Λέοντα Γ΄  το 800 

μ.Χ. Αυτοκράτορας των Ρωμαίων ή Ρωμαίος Αυτοκράτορας στη Δύση.
5
 Τα χρόνια 

μετά το θάνατο του Καρλομάγνου (814 μ.Χ.), το Φραγκικό βασίλειο υπέστη 

εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των διαδόχων του θρόνου και τελικά χωρίστηκε σε τρία 

μέρη το 843 μ.Χ. με τη συνθήκη του Βέρντεν. Το κράτος που αντιστοιχεί εδαφικά 

στη σημερινή Γαλλία το πήρε ο Κάρολος ο Φαλακρός (843-877 μ.Χ.).  

                                                           
3
 "Gaul." World Encyclopedia. 2005. Encyclopedia.com.   

4
 Δημητρούκας, Ι. Ιωάννου, Θ. (2013). Μεσαιωνική και Νεότερη ιστορία, Β΄ 

Γυμνασίου, έκδοση Θ΄, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 

«Διόφαντος», σελ. 86-87.  

5
 Wilson, D. (2007). Charlemagne, Vintage Books, pp. 79-82, 92-94.  

http://www.encyclopedia.com/doc/1O142-Gaul.html
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  Ο Κάρολος κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη φεουδαρχία, ένα καθεστώς υποτέλειας που 

αναπτύχθηκε σημαντικά στην περιοχή το 10 αι. μ.Χ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον 

κατακερματισμό της περιοχής της Γαλλίας σε μικρά κομμάτια που ελέγχονταν από 

γαιοκτήμονες που προσπαθούσαν να επεκτείνουν την εξουσία τους και το κράτος 

τους στις γειτονικές περιοχές καθώς και την αδυναμία ανάληψης του θρόνου από ένα 

σταθερό ηγέτη που θα μπορούσε να κρατήσει τα σύνορα του κράτους προστατευμένα 

από τους εξωτερικούς εχθρούς, που απειλούσαν την ακεραιότητά του βασιλείου.  

  Το 987 μ.Χ. τερματίστηκε η δυναστεία των Καρολιδών, με το θάνατο και του 

τελευταίου βασιλιά. Τη δυναστεία τους, διαδέχθηκε ο οίκος των Καπέτων (987-1328 

μ.Χ.), ένας οίκος που έστεφε βασιλείς στο θρόνο της Γαλλίας για παραπάνω από 

τρεις αιώνες (τέλη 10
ου

 – αρχές 14
ου

 αιώνα μ.Χ). πρώτος στέφθηκε ο Ούγος Καπέτος 

(987-996 μ.Χ.). 

 

γ) Ο οίκος των Καπέτων 

  Οι πρώτοι βασιλείς του οίκου των Καπέτων, κλήθηκαν  να αντιμετωπίσουν και 

αυτοί  τη  φεουδαρχία, αλλά η Γαλλία είχε γίνει «ένα σύμπλεγμα από φεουδαλικά 

κύτταρα που το καθένα είχε για πυρήνα ένα κάστρο».
6
 Η δυναστεία είχε στο πλευρό 

της τόσο τους αστούς όσο και εμπόρους, με αποτέλεσμα το φεουδαρχικό σύστημα να 

γνωρίζει παρακμή. Σημαντικό χτύπημα κατά της φεουδαρχίας θα προκαλέσει αρχικά 

ο Φίλιππος Β΄ ή Αύγουστος (1180-1223 μ.Χ.), αλλά και οι βασιλείς που τον 

διαδέχθηκαν, ο Λουδοβίκος Θ΄ ή Άγιος (1226-1270 μ.Χ.) και Φίλιππος Γ΄ ή Φίλιππος 

ο Ωραίος (1285-1314 μ.Χ.), οι οποίοι δημιούργησαν τις πρώτες διοικητικές δομές του 

κράτους. Χαρακτηριστικό στοιχείο ανάπτυξης είναι η έναρξη της κατασκευής των 

μεγάλων καθεδρικών ναών στη Γαλλία (Παναγία των Παρισίων-1163-, καθεδρικός 

στη Chartres-1145-, στη Reims-1211- και αλλού). 

  Ωστόσο, όταν ανέλαβε την εξουσία ο Φίλιππος Δ΄ ή Φίλιππος ο Ωραίος (1285-1314 

μ.Χ.), ξεκίνησαν οι πρώτοι τριγμοί στις σχέσεις της εκκλησίας με το γαλλικό κράτος. 

Ο βασιλιάς αύξησε τους φόρους της εκκλησίας, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο 

δυσφορία στην καθολική κοινότητα και στον Πάπα. Όταν μάλιστα αποφάσισε να 

                                                           
6
 http://tetradiogallikon.weebly.com/.  

http://tetradiogallikon.weebly.com/
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τοποθετήσει στον παπικό θρόνο έναν Πάπα της αρεσκείας του, τον Κλήμη Ε΄, η 

κατάσταση οδηγήθηκε στα άκρα, προκαλώντας το σχίσμα της Καθολικής εκκλησίας 

και του γαλλικού κράτους το 1307, καθώς και τη δημιουργία παπικής έδρας στην 

Αβινιόν. Το ρήγμα διήρκησε πάνω από 60 χρόνια, ως το 1378, οπότε και η έδρα 

επέστρεψε και πάλι στη Ρώμη, και στη διάρκειά του οι πάπες εκλέγονταν ανάλογα με 

τις προτιμήσεις των Γάλλων βασιλέων.
7
   

  Μετά το θάνατο του Φιλίππου του Ωραίου (1314 μ.Χ.), οι τρεις γιοι του έγιναν 

διάδοχοι του θρόνου, όμως πέθαναν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Κάρολος Δ΄ 

(1322-1328 μ.Χ.) ήταν ο τελευταίος «άμεσος» βασιλιάς από τον οίκο των Καπέτων.  

 

δ) Ο οίκος των Βαλουά 

  Επόμενος βασιλιάς της Γαλλίας αναλαμβάνει ο Φίλιππος ΣΤ΄ (1328-1350 μ.Χ.) 

σηματοδοτώντας τη αρχή ενός νέου οίκου στο βασιλικό θρόνο, εκείνου των Βαλουά 

(1328-1589 μ.Χ.). Η δυναστεία των Βαλουά στιγματίστηκε από δύο πολύ σημαντικά 

γεγονότα: 

i. τον Εκατονταετή πόλεμο, μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας(1328-1453 μ.Χ.), ένα 

πόλεμο που προκάλεσε σημαντικές εδαφικές απώλειες στους Γάλλους. 

Ωστόσο, μέχρι το τέλος του πολέμου, κατόρθωσαν να επανακτήσουν μεγάλο 

μέρος των εδαφών – με τη βοήθεια της Ζαν ντ’ Αρκ σε σημαντικά πεδία 

μαχών την περίοδο 1429-1430, αναγκάζοντας τους Άγγλους να 

εγκαταλείψουν τη Γαλλία και τις βλέψεις τους για άνοδο στο θρόνο, 

ii. τους Γαλλικούς Θρησκευτικούς Πολέμους. Πρόκειται για τις διαμάχες 

ανάμεσα στη Καθολική εκκλησία και τους Ουγενότους, διαμαρτυρόμενους 

Γάλλους που ασπάστηκαν τον Προτεσταντισμό. Οι προστριβές ανάμεσα στις 

δύο πλευρές ξεκίνησαν από το 1515, όταν ο Φραγκίσκος Α΄ (1515-1547 μ.Χ.) 

ανέβηκε στο θρόνο. Στήριξε τον Προτεσταντισμό στην αρχή της βασιλείας 

του, όμως αργότερα τάχθηκε εναντίον του και μάλιστα διέταξε τη σφαγή στο 

Mérindol (1545). Οι διαφορές μεταξύ καθολικών και προτεσταντών 

οξύνθηκαν στη διάρκεια της βασιλείας του Ερρίκου Β΄ (1547-1559 μ.Χ.) και 

                                                           
7
 http://tetradiogallikon.weebly.com/.  

http://tetradiogallikon.weebly.com/
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των γιων του, Φραγκίσκου Β΄ (1559-1560 μ.Χ.), Καρόλου Θ΄ (1560-1574 

μ.Χ.) και Ερρίκου Γ΄ (1574-1589 μ.Χ.). Χωρίστηκαν σε οκτώ πολέμους , από 

το 1562 έως το 1598. Η περίοδος αυτή σημαδεύτηκε από μάχες με απώλειες 

και από τις δύο πλευρές. Σημαντικότερη όλων των αναμετρήσεων μεταξύ 

καθολικών και προτεσταντών υπήρξε η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου (24 

Αυγούστου 1572), όπου σφαγιάστηκαν περίπου 10.000 Ουγενότοι στο Παρίσι 

και άλλες πόλεις της Γαλλίας. Η σφαγή διήρκεσε αρκετές μέρες. Μετά από 

αυτό το γεγονός, ακολούθησαν και άλλες αιματηρές μάχες, έως τον Απρίλιο 

του 1598, οπότε και εκδόθηκε το Έδικτο της Νάντης
8
, το οποίο παραχωρούσε 

δικαιώματα και προνόμια στους Ουγενότους Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη 

των γεγονότων διαδραμάτισε και η Αικατερίνη των Μεδίκων (1519-1589), η 

οποία ήταν σύζυγος του Ερρίκου Β΄ και επηρέαζε σε μεγάλο βαθμό τις 

αποφάσεις των γιων της, όσο εκείνοι βρίσκονταν στο θρόνο του γαλλικού 

βασιλείου.
 9

 

 

 

                                                           
8 Benedict, Philip. (1996). "Un roi, une loi, deux fois: Parameters for the History of 

Catholic-Protestant Co-existence in France, 1555-1685". Tolerance and Intolerance 

in the European Reformation, edited by Grell, O. & Scribner, B. Cambridge, England: 

Cambridge University Press, pp. 65-93. 

9 Σχετική βιβλιογραφία για τους θρησκευτικούς πολέμους: 

Acton, John. (1906). "The Huguenots and the League". Lectures on Modern History. 

New York: Macmillan, pp. 155–167; Holt, Mack P. (2005).  The French wars of 

religion, 1562-1629. Cambridge England: Cambridge University Press; Hulme, E. M. 

(1914). The Renaissance, the Protestant Revolution, and the Catholic Reaction in 

Continental Europe. New York: Barnes and Noble; Knecht, R.J. (2010). The French 

Wars of Religion 1559–1598. Seminar Studies in History. Harlow, England: 

Longman; Salmon, J. H. M. (1975). Society in Crisis: France in the Sixteenth 

Century. London: Methuen; Thompson, J. W. (1909). The Wars of Religion in 

France, 1559-1576. Chicago. 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Dalberg-Acton,_1st_Baron_Acton
https://en.wikisource.org/wiki/Lectures_on_Modern_History/The_Huguenots_and_the_League
https://en.wikisource.org/wiki/Lectures_on_Modern_History
https://books.google.com/?id=GjQNAAAAIAAJ
https://books.google.com/?id=GjQNAAAAIAAJ
https://archive.org/details/religionwarsfran00thomuoft
https://archive.org/details/religionwarsfran00thomuoft
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ε) Ο οίκος των Βουρβόνων 

  Τον οίκο των Βαλουά ακολούθησε εκείνος των Βουρβόνων (1589-1792 μ.Χ.). Οι 

Βουρβόνες αποτέλεσαν την τελευταία δυναστεία βασιλέων στο κράτος, μέχρι να 

ξεσπάσει η Γαλλική Επανάσταση. Πρώτος βασιλιάς στέφθηκε ο Ερρίκος Δ΄ (1589-

1610).  Ανατράφηκε ως Προτεστάντης από τη μητέρα του
10

, όμως τη νύχτα του 

Αγίου Βαρθολομαίου δήλωσε πως θα ασπαστεί τον Καθολικισμό. Αθέτησε όμως την 

υπόσχεσή του, και λίγο αργότερα (1576) αποκήρυξε τον Καθολικισμό και ενώθηκε 

με τον στρατό των διαμαρτυρόμενων.
11

 Ωστόσο, το 1593, απαρνήθηκε τον 

προτεσταντισμό, λέγοντας πως « Paris vaut bien une messe», δηλαδή «το Παρίσι 

αξίζει μια λειτουργία»
12

 και στέφθηκε βασιλιάς στο Καθεδρικό της Chartres στις 27 

Φεβρουαρίου 1594
13
. Στη διάρκεια της βασιλείας του υπογράφηκε το Έδικτο της 

Νάντης το οποίο κατοχύρωνε τα δικαιώματα των Ουγενότων.
 14

 

  Τον Ερρίκο Δ΄ ακολούθησε ο Λουδοβίκος ΙΓ΄ (1610-1643). Βαθιά καθολικός 

βασιλιάς, επηρεάστηκε έντονα από τον καρδινάλιο Ρισελιέ (1585-1642). Στη 

διάρκεια της βασιλείας του, οι Ουγενότοι πραγματοποίησαν τρεις εξεγέρσεις 

διεκδικώντας περισσότερα προνόμια στη γαλλική κοινωνία. Παρόλο που ηττήθηκαν, 

ο Λουδοβίκος υπέγραψε συνθήκη ειρήνης το 1629 η οποία κατοχύρωνε τα 

θρησκευτικά τους δικαιώματα, ωστόσο στερούσε τα πολιτικά και στρατιωτικά 

                                                           
10

 Kamen, Henry. (2002). Henri IV Bourbon, Who's Who in Europe 1450-1750, 

Routledge, pp. 145. 

11
 Dupuy, N. Trevor, Johnson, Curt and Bongard, L.  David, (1995). The Harper 

Encyclopedia of Military Biography, Castle Books, pp. 326. 

12 Guizot, F.P.G. A Popular History of France from the Earliest Times, (1787-1874) 

vol 5, Chapter XXXV. Henry IV., Protestant king, pp. 56.  

13
 Knecht, Robert J. (2000). The French Civil Wars, Pearson Education Limited, pp. 

269. 

14
  S. Annette Finley-Croswhite. (1999). Henry IV and the Towns: The Pursuit of 

Legitimacy in French Urban Society, 1589-1610. Cambridge University Press, 

pp. 105. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guizot
https://books.google.com/books?id=83t_J-QM9YUC&pg=PA105year=1999
https://books.google.com/books?id=83t_J-QM9YUC&pg=PA105year=1999
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δικαιώματά τους.
15

 Ο Λουδοβίκος ήταν ο πρώτος απόλυτος μονάρχης της γαλλικής 

βασιλικής κοινωνίας. 

  Διάδοχός του ήταν ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ (1610-1715). Η βασιλεία του ήταν η 

μακροβιότερη στη Γαλλική ιστορία και αποτέλεσε σταθμό, λόγω του κύρους που 

απέκτησε η χώρα επί των ημερών του. Ονομάστηκε βασιλιάς- Ήλιος και πολύ 

γρήγορα εξελίχθηκε σε απόλυτο μονάρχη του κράτους. Πραγματοποίησε σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις στη Γαλλία (διοίκηση, ναυτικό, εμπόριο, οικονομία, επεκτατική 

πολιτική, αποικιοκρατία, γράμματα, τέχνες επιστήμες, υποδομές) και συγκέντρωσε 

στο πρόσωπο του την εξουσία.
16

 Επέλεξε ως υπουργό των οικονομικών του τον Ζαν 

Μπατίστ Κολμπέρ, και επί των ημερών του η Γαλλία έγινε οικονομικά ισχυρή 

χώρα.
17

 Ωστόσο, όσο ο Λουδοβίκος βρισκόταν στο γαλλικό θρόνο, συμμετείχε σε 

πολλούς πολέμους, οι οποίοι στόχευαν στην αποδυνάμωση των αντιπάλων του καθώς 

και στην ισχυροποίηση της θέσης της Γαλλίας στην Ευρώπη. Μέχρι το τέλος της 

ζωής του, το κράτος είχε εξαντληθεί οικονομικά, εξαιτίας των πολεμικών 

συγκρούσεων.  

  Το 1685 αποφάσισε την ανάκληση του Εδίκτου της Νάντης, που παραχωρούσε 

προνόμια και εξασφάλιζε την θρησκευτική ελευθερία των Ουγενότων, καθώς 

ασπάστηκε την αρχή που επικρατούσε στην Ευρώπη, σύμφωνα με την οποία η 

θρησκεία του βασιλιά είναι και η θρησκεία του λαού.
18

 Το Έδικτο του 

Φονταινεμπλώ, αφαιρούσε τα δικαιώματα των Ουγενότων, αναγκάζοντάς τους να 

φύγουν από τη Γαλλία. Στόχος του Λουδοβίκου ήταν να ενώσει και θρησκευτικά τη 

Γαλλική κοινωνία, στόχος που επιτεύχθηκε, καθώς, όσο ήταν βασιλιάς, οι 

προτεστάντες αποτέλεσαν μειονότητα στο κράτος. 

                                                           
15

 Elliott, J. H. (1991). Richelieu and Olivares. Cambridge University Press, pp. 100. 

16
 Στο Λουδοβίκο αποδίδεται η φράση «L’ état c’est moi», που σημαίνει «το Κράτος 

είμαι εγώ». Λέγεται πως είπε αυτή τη φράση στο κοινοβούλιο του Παρισιού, στις 13 

Απριλιόυ 1655.  Jay, Antony. (2010). Lend me your ears, Oxford Dictionary of 

Political Quotations, fourth edition, Oxford University Press, pp. 190. 

17
 http://tetradiogallikon.weebly.com/  

18
 cuius regio, eius religio:"whose realm, his religion". Sturdy, David J. (1998). "Louis 

XIV", St Martin's Press, New York, pp. 89–99. 
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http://tetradiogallikon.weebly.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cuius_regio,_eius_religio


 
21 

 

  Οι διάδοχοι του βασιλιά- Ήλιου, Λουδοβίκος ΙΕ΄ (1715-1774) και ΙΣΤ΄ (1774-

1792), δεν κατόρθωσαν να συνεχίσουν το έργου του μεγάλου αυτού μονάρχη και έτσι 

στη διάρκεια της βασιλείας τους, το κράτος γνώρισε μαρασμό. Επέβαλαν βαρύτερη 

φορολογία στους πολίτες, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τους πολέμους τους,  

οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο τη Γαλλία στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η άσχημη 

οικονομική κατάσταση του κράτους, σε συνδυασμό με την εμφάνιση του κινήματος 

του Διαφωτισμού και την έντονη δυσαρέσκεια της Τρίτης τάξης, η οποία επωμιζόταν 

το μεγαλύτερο μέρος της βαριάς φορολογίας, συνέβαλαν στο ξέσπασμα της Γαλλικής 

Επανάστασης (1789-1799).  

 

στ) Η Γαλλική Επανάσταση  

  Βλέποντας πως η χώρα βρίσκεται σε αδιέξοδο, ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ αποφάσισε να 

συγκαλέσει συνέλευση των γενικών τάξεων της Γαλλίας. Το μεγαλύτερο μέρος των 

εκπροσώπων στην γενική συνέλευση προερχόταν από την Τρίτη τάξη. Ο βασιλιάς 

επιθυμούσε την επιβολή βαρύτερης φορολογίας, οι ευγενείς και ο κλήρος την 

πολιτική εξουσία και οι αστοί την έκδοση συντάγματος για να περιοριστεί η 

απολυταρχική μοναρχία. Οι αστοί, με το επιχείρημα πως αποτελούν το 98% του 

λαού, ανακηρύχθηκαν Εθνική συνέλευση στις 17 Ιουνίου 1789.
19

 Ο βασιλιάς, 

προκειμένου να διατηρήσει τον έλεγχο της κατάστασης, διέταξε το κλείσιμο της 

αίθουσας στην οποία γίνονταν οι συνελεύσεις. Η πράξη αυτή οδήγησε τη εθνική 

συνέλευση να δώσει στις 20 Ιουνίου 1789 τον όρκο του Σφαιριστηρίου, κάτω από τον 

οποίο τα μέλη της συμφώνησαν να μην διαλυθούν εάν δεν παραχωρήσουν στη χώρα 

σύνταγμα.
20

  

  Στις 14 Ιουλίου 1789, η Εθνική Συντακτική Συνέλευση, όπως ονομάστηκε η Εθνική 

Συνέλευση του Ιουνίου μετά την προσχώρηση σε αυτήν μελών του κλήρου και των 

ευγενών, προχώρησε στην κατάληψη του φρουρίου της Βαστίλης, σύμβολο της 

                                                           
19Stewart, John Hall. (1951). A Documentary Survey of the French Revolution. New 

York: Macmillan, pp. 86. 

20 Schama, Simon. (2004). Citizens: A Chronicle of the French Revolution, Penguin 

Books, pp. 312. 
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απολυταρχίας του Γαλλικού κράτους. Από τότε η 14
η
 Ιουλίου αποτελεί ημέρα εθνικής 

γιορτής της Γαλλίας. Στη συνέχεια, στις 4 Αυγούστου 1789, η Συντακτική Συνέλευση 

προχώρησε στην οριστική κατάργηση της φεουδαρχίας, με αποτέλεσμα κλήρος, 

ευγενείς, πόλεις και εταιρείες να χάσουν τα προνόμιά τους.
21

 
22

 Τελικά, στις 26 

Αυγούστου 1789, εκδόθηκε από τη Συνέλευση  με προτροπή του Λαφαγιέτ, η 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και του Πολίτη
23

 ενώ το πρώτο 

Σύνταγμα του Κράτους εκδόθηκε δύο χρόνια μετά, το 1791, σηματοδοτώντας μια νέα 

εποχή για τη γαλλική κοινωνία. Το σύνταγμα καθιέρωσε τη συνταγματική μοναρχία 

ως πολίτευμα. Η συνέλευση από συντακτική μετονομάστηκε σε νομοθετική και την 

αποτελούσαν Γιρονδίνοι, Ιακωβίνοι και φιλοβασιλικοί. Στις 20 Σεπτεμβρίου 1792 

συγκλήθηκε νέα συνέλευση, που κατήργησε τη βασιλεία και ανακήρυξε τη 

δημοκρατία.    

  Η πρώτη δημοκρατία του Γαλλικού κράτους ανέλαβε την ηγεσία από το Σεπτέμβριο 

του 1792 ως τον Οκτώβριο του 1795. Η δημοκρατία κλήθηκε να αντιμετωπίσει την 

Αυστρία και την Πρωσία στον πόλεμο που είχε κηρυχθεί. Το 1793, ο στρατός 

αναδιοργανώθηκε από την επιτροπή εθνικής σωτηρίας και κατόρθωσε να πετύχει 

σημαντικές νίκες ενάντια στο συνασπισμό που είχε κηρύξει τον πόλεμο στο κράτος 
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 François Furet. (1989). "Night of August 4," in François Furet, and Mona Ozouf, 

eds. A Critical Dictionary of the French Revolution, pp. 107–114. 

22
 «Without debate the Assembly enthusiastically adopted equality of taxation and 

redemption of all manorial rights except for those involving personal servitude — 

which were to be abolished without indemnification. Other proposals followed with 
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redemption, freedom of worship, prohibition of plural holding of benefices... 
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 Fremont-Barnes, Gregory. (2007). Encyclopedia of the Age of Political Revolutions 

and New Ideologies, 1760–1815. Greenwood, pp. 190. 
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(Ισπανία, Αγγλία, Αυστρία, Ολλανδία). Η δημοκρατία προέβη και σε εσωτερικές 

μεταρρυθμίσεις,  όπως την κατάργηση της δουλείας στις αποικίες.
24

  

  Όμως, όταν ο Ροβεσπιέρος ανέλαβε την ηγεσία της επιτροπής δημόσιας ασφάλειας, 

εξαπέλυσε, μαζί με τους Ιακωβίνους, την Βασιλεία της Τρομοκρατίας, μια περίοδο 

βίας, κατά τη διάρκεια της οποίας χιλιάδες αποκεφαλίστηκαν με την υποψία 

αντεπαναστατικών ενεργειών καθώς επίσης χιλιάδες ήταν εκείνοι που φυλακίστηκαν 

και πέθαναν στη φυλακή.
25

 Θύματα υπήρξαν κατά βάση οι Γιρονδίνοι. Η περίοδος 

της βασιλείας του τρόμου και οι φρικιαστικές πράξεις του Ροβεσπιέρου 

τερματίστηκαν με τον αποκεφαλισμό του στις 27 Ιουλίου 1794. Το νέο καθεστώς 

ονομάστηκε Διευθυντήριο. Και αυτό το καθεστώς με τη σειρά του ενεπλάκη σε 

σφαγές πολιτών, παρόλο που είχε καταδικάσει τις πράξεις του Ροβεσπιέρου και των 

Ιακωβίνων. Τελικά, διαλύθηκε το 1799, μετά από πραξικόπημα του στρατού με 

αρχηγό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη.      

  Η Επανάσταση προκάλεσε μια μαζική μετατόπιση της εξουσίας από την 

Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στο κράτος. Σύμφωνα με το Παλαιό Καθεστώς, η 

εκκλησία ήταν ο μεγαλύτερος ενιαίος κτηματίας της χώρας, έχοντας στην κατοχή του 

περίπου το 10% της γης εντός του βασιλείου, καθώς επίσης απαλλασσόταν από την 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην κυβέρνηση.
26

 
27

 Η δύναμη και ο πλούτος της 

Εκκλησίας αγανάκτησαν κάποιες ομάδες, όπως οι Ουγενότοι, που ήθελαν ένα 

καθεστώς αντί-Καθολικό και εκδίκηση για τους κληρικούς που έπεσαν θύματα 

διακρίσεων. Η δυσαρέσκεια αυτή αποδυνάμωσε την εκκλησία, γεγονός που φάνηκε 

στη Γενική Συνέλευση τον Μάιο του 1789. Ο κλήρος, συμμάχησε με το κράτος και 

μαζί ψήφισαν τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 10 ορίζει: « Κανείς δεν πρέπει να διώκεται για τις απόψεις 
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του, ακόμη και τις θρησκευτικές, εφ’ όσον η εκδήλωσή τους δεν διαταράσσει τη 

δημόσια τάξη που ο νόμος έχει επιβάλλει».
28

     

  Όταν η εθνοσυνέλευση δημιουργήθηκε αργότερα, αποφάσισε ορισμένες κοινωνικές 

και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν τον κλήρο και την εκκλησία, όπως η 

κατάργηση του φόρου της δεκάτης.
29

 Η ιδιοκτησία της εκκλησίας δημεύτηκε και οι 

μοναχοί κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα μοναστήρια τους. Οι μοναστικοί όρκοι 

απαγορεύθηκαν, γιατί θεωρήθηκαν αντίθετοι με τα δικαιώματα του πολίτη, και οι 

εκκλησίες διαγράφηκαν το Φεβρουάριο του 1790. Οι παραπάνω ρυθμίσεις έγιναν στο 

πλαίσιο του Αστικού Συντάγματος του κλήρου.
30

 Λίγο αργότερα , το Νοέμβριο του 

ίδιου έτους, η περιουσία της εκκλησίας πέρασε και επίσημα στα χέρια της χώρας. 

Έτσι το κράτος μπορούσε να πουλήσει εκτάσεις γης με σκοπό να αυξήσει τα έξοδά 

του. Ακόμη το 1790, η ίδια νομοθεσία διέλυσε τα θρησκευτικά τάγματα.
31

 Μια ακόμα 

μεταρρύθμιση ήταν και το Ρεπουμπλικανικό ημερολόγιο, που ιδρύθηκε το 1793. Το 

ημερολόγιο αυτό διαιρούσε τις εβδομάδες με τέτοιο τρόπο ώστε έγινε πολύ δύσκολο 

να θυμούνται οι Καθολικοί τις Κυριακές και τις ημέρες των αγίων.  

  Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του τρόμου, παρατηρήθηκαν ακραίες προσπάθειες 

ενάντιες στον εκχριστιανισμό, όπως η φυλάκιση και η σφαγή ιερέων και η 

καταστροφή εικόνων και εκκλησιών στη Γαλλική επικράτεια. Επίσης, η καθιέρωση 

της λατρείας της Λογικής ήταν μια τελευταία κίνηση  των προσπαθειών αυτών. Ο 

Ροβεσπιέρος αντικατέστησε τη λατρεία της Λογικής με εκείνη του Υπέρτατου 

Όντος
32
, υποστηρίζοντας πως «η ιδέα του Υπέρτατου Όντος και η αθανασία της 

ψυχής είναι μια συνεχής υπενθύμιση για τη δικαιοσύνη
. 
είναι εξίσου κοινωνική και 

                                                           
28
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ρεπουμπλικανική»
33

. Όλα τα παραπάνω έγιναν στο πλαίσιο της συνολικής 

αντικατάστασης της Καθολικής Εκκλησίας στη Γαλλική κοινωνία. Μεταρρυθμίσεις 

του 19
ου

 αιώνα που αφορούσαν στις σχέσεις Κράτους –Εκκλησίας,  οδήγησαν τελικά 

στη ψήφιση του νόμου από την Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία που προέβλεπε τον 

οριστικό το διαχωρισμό τους (1905).  

 

ζ) Η εποχή του Ναπολέοντα 

  Στις 9 Νοεμβρίου 1799, ο Ναπολέων Βοναπάρτης (1769-1821), στρατηγός του 

γαλλικού στρατού πραγματοποίησε πραξικόπημα, διέλυσε το Διευθυντήριο και έγινε 

Ύπατος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το Δεκέμβριο του 1799, εκδόθηκε νέο 

σύνταγμα, το οποίο έδειξε τη δύναμη του Ναπολέοντα και παράλληλα καθιέρωσε τη 

δικτατορία στη γαλλική κοινωνία.
34

 Ο Ναπολέων στέφθηκε «Αυτοκράτορας των 

Γάλλων» από τον Πάπα Πίο VII στις 2 Δεκεμβρίου του 1804, σηματοδοτώντας την 

ίδρυση της 1
ης

 Γαλλικής Αυτοκρατορίας (1804-1814).  

  Ο Ναπολέων Α΄, όσο βρισκόταν στη βασιλεία, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τους 

συνασπισμένους αντιπάλους της Ευρώπης. Η περίοδος των πολέμων ονομάστηκε 

«Ναπολεόντειοι πόλεμοι» (1803-1815). Στη διάρκεια των πολέμων, ο Ναπολέων 

γνώρισε σημαντικές νίκες και επέκτεινε τα σύνορα του κράτους. Το 1812 

πραγματοποίησε εκστρατεία στην Ρωσία, μια εκστρατεία που απέβη μοιραία, καθώς 

αναγκάστηκε να υποχωρήσει λόγω του χιονιά και του δυνατού κρύου.
35

 Το 1814 

παραιτήθηκε και εξορίστηκε στο νησί Έλβα της Μεσογείου.
36

 Όμως, λίγο αργότερα 

επέστρεψε, επιθυμώντας να νικήσει τους αντιπάλους του. Τελικά, κυβέρνησε για 
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εκατό ημέρες, όμως νικήθηκε στη μάχη του Βατερλώ (1815) και εξορίστηκε ξανά, 

αυτή τη φορά στο νησί της Αγίας Ελένης.
37

   

 

η) Η Παλινόρθωση των Βουρβόνων- Η επανάσταση του 1830 

  Μετά την πτώση του Ναπολέοντα, στο θρόνο ανέβηκε και πάλι ένας βασιλιάς από 

τον οίκο των Βουρβόνων. Ο Λουδοβίκος Η΄ (1814-1824), διατήρησε όλα όσα είχαν 

κερδίσει οι πολίτες στη Γαλλική Επανάσταση παραχωρώντας ένα μετριοπαθές 

σύνταγμα. Το πολίτευμα του κράτους είναι η συνταγματική μοναρχία. Τις 

εύθραυστες ισορροπίες ανάμεσα στους πολίτες και τη βασιλική αυλή διατάραξε ο 

διάδοχος του Λουδοβίκου, Κάρολος Ι΄ (1824-1830). Ο Κάρολος, θέλησε να αποδώσει 

στους ευγενείς και στον κλήρο κάποια από τα δικαιώματα που είχαν πριν το 1789. Η 

πράξη αυτή, είχε ως αποτέλεσμα να εξεγερθούν οι πολίτες του Παρισιού τον Ιούλιο 

του 1830 και να ζητήσουν την παραίτηση του βασιλιά. Στη θέση του τοποθετήθηκε 

στον θρόνο ο μετριοπαθής βασιλιάς Λουδοβίκος-Φίλιππος (1830-1848). Παρόλο που 

αρχικά έγινε αγαπητός στο λαό, αργότερα οι εξεγέρσεις εναντίον του κλιμακώθηκαν 

το 1848, αναγκάζοντας το βασιλιά να παραιτηθεί. Η παραίτησή του οδήγησε στην 

άνοδο της δεύτερης Γαλλικής Δημοκρατίας (1848-1852). 

 

θ) Δεύτερη Γαλλική Δημοκρατία (1848-1852)- Δεύτερη Αυτοκρατορία (1852-1870) 

  Πρόεδρος της 2
ης

 δημοκρατίας ανακηρύχθηκε ο Λουδοβίκος Ναπολέων 

Βοναπάρτης, ανιψιός του Αυτοκράτορα των Γάλλων. Μεταξύ άλλων υποσχέθηκε 

στους πολίτες πως δεν θα υπάρξει πρόσθετη φορολογία. Οι εκλογές που έγιναν το 

1850, οδήγησαν στην επιλογή ενός συντηρητικού σώματος, το οποίο ψήφισε τους 

νόμους του Falloux, που αφορούσαν την εκπαίδευση. Μέσω των νόμων αυτών, η 

εκπαίδευση πέρασε στα χέρια του κλήρου, εξασφαλίστηκε η πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και δόθηκαν ευκαιρίες για φοίτηση και στη δευτεροβάθμια. Το 

πρόγραμμα που διδασκόταν ήταν ίδιο τόσο στα Καθολικά όσο και στα σχολεία του 
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κράτους.
38

 Η θητεία του ήταν τετραετής και δεν υπήρχε δυνατότητα επανεκλογής. 

Όμως το 1852, ανακήρυξε τον εαυτό του Αυτοκράτορα Ναπολέων Γ΄, 

σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την δεύτερη αυτοκρατορία (1852-1870). 

  Ο Ναπολέων Γ΄ μέχρι το 1860 προσπάθησε να αναβιώσει το καθεστώς της 

απόλυτης μοναρχίας, όμως η προσπάθειά του ήταν αποτυχημένη. Από το 1860 και 

μετά, συνεργάστηκε περισσότερο με τους πολίτες, κυρίως εξαιτίας του Ιταλικού 

πολέμου και του Κριμαϊκού πολέμου, στους οποίους η Γαλλία συμμετείχε. Τελικά 

στη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στη Γαλλία και την Πρωσία, ο Αυτοκράτορας 

πιάστηκε αιχμάλωτος. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1870 ξέσπασε επανάσταση στο Παρίσι. Η 

Γαλλική Συνέλευση συγκλήθηκε στην πόλη Μπορντώ και κήρυξε τον βασιλιά 

έκπτωτο. Έτσι, η δεύτερη αυτοκρατορία κατέρρευσε, δίνοντας τη θέση της στην 

Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία (1870-1940).
39

 

 

ι) Η Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία (1870-1940) 

  Η καθιέρωση της τρίτης δημοκρατίας, σηματοδοτήθηκε από την οριστική 

κατάργηση τη μοναρχίας. Οι πρώτες μέρες της δημοκρατίας σημαδεύτηκαν από την 

Παρισινή κομμούνα (Μάρτιος- Μάιος 1871). Οι εργάτες του Παρισιού μαζί με μέλη 

της Εθνικής Φρουράς της πόλης ξεσηκώθηκαν, αρνήθηκαν την Πρωσική κατοχή και 

έστησαν οδοφράγματα σε μια μικρή περιοχή του Παρισιού. Ο πρόεδρος της Γαλλικής 

Δημοκρατίας Αδόλφος Θιέρσος, έστειλε τον στρατό προκειμένου να καταστείλει την 

εξέγερση των εργατών. Η επιχείρηση του γαλλικού στρατού είχε επιτυχία και η 

εξέγερση καταπνίγηκε. Και άλλες πόλεις της Γαλλίας, στις οποίες είχαν σχηματιστεί 

κομμούνες, είχαν την ίδια τύχη με το Παρίσι.
40

 Επί των ημερών της Τρίτης Γαλλικής 

Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και 

στη θρησκεία. Στις 9 Δεκεμβρίου του 1905, το Σύνταγμα περιλαμβάνει τα άρθρα που 
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ορίζουν το χωρισμό Κράτους Εκκλησίας. Συγκεκριμένα, το γαλλικό Κράτος ορίζει 

πως, κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να πιστεύει σε οποιαδήποτε θρησκεία επιθυμεί, 

όμως η πολιτεία θα αποστασιοποιηθεί από κάθε λατρευτική δραστηριότητα που την 

εμπλέκει, άμεσα ή έμμεσα: 

Loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État : 

  « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des 

cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » 

(art. 1er). 

  «La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucune culte (...) [sauf 

pour] les dépenses relatives à des exercices d'aumônerie et destinées à assurer le 

libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, 

écoles, hospices, asiles et prisons (...) » (art 2). 

  «Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures du culte sont 

réglées en conformité de l'article 97 du Code de l'administration communale. Les 

sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et en cas de désaccord entre 

le maire et l'association cultuelle, par arrêté préfectoral » (art. 27). 

  «Il est interdit (...) d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les 

monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des 

édifices du culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments 

funéraires, ainsi que des musées ou expositions. (...) » (art. 28)
41

. 

Μετάφραση κειμένου: 

   Νόμος της 9
ης

 Δεκεμβρίου 1905 του χωρισμού Εκκλησίας και Κράτους: «Η Πολιτεία 

διασφαλίζει την ελευθερία της συνείδησης. Εγγυάται την ελεύθερη άσκηση των 

θρησκειών, κάτω από τους περιορισμούς που θεσπίστηκαν στη συνέχεια προς το 

συμφέρον της δημόσιας τάξης.» (άρθρο 1
ο
 ). 

  «Η Πολιτεία δεν αναγνωρίζει, δεν μισθώνει ούτε και επιδοτεί καμία θρησκεία (…) [με 

εξαίρεση] τις δαπάνες που σχετίζονται με ποιμαντικές ασκήσεις για να εξασφαλίσει την 
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ελευθερία λατρείας μέσα σε δημόσια ιδρύματα όπως λύκεια, κολέγια, σχολεία, 

νοσοκομεία, άσυλα και φυλακές (…).» (άρθρο 2). 

  «Οι τελετές, πομπές και άλλες εξωτερικές εκδηλώσεις λατρείας είναι ρυθμισμένες από 

επικύρωση του άρθρου 97 του Κώδικα των δημοτικών αρχών. Οι κωδωνοκρουσίες θα 

ρυθμίζονται από δημοτική απόφαση, και σε περίπτωση διαφωνίας ανάμεσα στον 

δήμαρχο και την λατρευτική οργάνωση, από Νομαρχιακή απόφαση.» (άρθρο 27). 

  «Δεν επιτρέπεται (…) η έγερση ή η τοποθέτηση κανενός σήματος ή θρησκευτικού 

εμβλήματος πάνω σε δημόσια μνημεία ή έστω σε κάποιον άλλο δημόσιο χώρο, με 

εξαίρεση τα κτήρια λατρείας, τους χώρους ταφής στα νεκροταφεία, τα ταφικά μνημεία, 

καθώς και μουσεία ή εκθέσεις. (…)» (άρθρο 28).       

  Το 1914 ξεσπά ο Α΄ παγκόσμιος Πόλεμος. Νικήτριες ήταν οι δυνάμεις της Αντάντ 

(Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία). Ο πόλεμος τελείωσε το 1918, όμως δύο δεκαετίες 

αργότερα, ακολούθησε ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος (1939-1945). Στη διάρκεια του 2
ου

 

Παγκοσμίου Πολέμου η Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία έδωσε τη θέση της στην Τέταρτη 

(1946-1958). Τέλος από το 1958, εγκαθιδρύεται η Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία από 

τον Charles de Gaulle (1890-1970), μια δημοκρατία που ισχύει μέχρι και σήμερα Στις 

4 Οκτωβρίου του 1958 το άρθρο 2 του Συντάγματος της Γαλλίας κατοχυρώνει την 

ουδετερότητα των πολιτών ως προς τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις:     

Constitution du 4 octobre 1958 : 

  «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle 

assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou 

de religion. Elle respecte toutes les croyances. » (art. 2).
42

 

Μετάφραση κειμένου:  

  Σύνταγμα της 4
ης

 Οκτωβρίου 1958: «Η Γαλλία είναι μια δημοκρατία αδιαίρετη, λαϊκή, 

δημοκρατική και κοινωνική πολιτεία. Διασφαλίζει την ισότητα όλων των πολιτών 

ενώπιον του νόμου χωρίς διάκριση της καταγωγής, του φύλου ή της θρησκείας. Σέβεται 

όλες τις πεποιθήσεις. (άρθρο 2). 
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Σχέσεις Κράτους- Εκκλησίας μετά τη Γαλλική Επανάσταση τον 19
ο 

αιώνα 

  Η Καθολική Εκκλησία έχασε όλα τα εδάφη και τα κτήρια που είχε στη διάθεσή της 

κατά τη διάρκεια της επανάστασης, και αυτά είτε πωλήθηκαν είτε βρέθηκαν κάτω 

από τον έλεγχο των τοπικών κυβερνήσεων. Ο επίσκοπος εξακολουθούσε να κυβερνά 

την επισκοπή του, αλλά μπορούσε να επικοινωνεί μόνο με τον Πάπα μέσω της 

κυβέρνησης στο Παρίσι. Επίσκοποι, ιερείς και άλλα άτομα του θρησκευτικού 

κόσμου, πληρώνονταν από το κράτος. Οι θρησκευτικές τελετές διατηρήθηκαν και η 

κυβέρνηση κράτησε στην κατοχή της τα θρησκευτικά κτήρια. Η εκκλησία μπορούσε 

να λειτουργεί δικά της σεμινάρια και σε κάποιο βαθμό τοπικά σχολεία. Οι επίσκοποι 

είχαν λιγότερη ισχύ από πριν και δεν είχαν πολιτική φωνή. Ωστόσο, η Καθολική 

εκκλησία επαναπροσδιόρισε τον εαυτό της και έδωσε έμφαση στην θρησκευτικότητα 

του ατόμου και έδωσε βάση στη ψυχολογία των πιστών.
43

   

  Την περίοδο 1790-1815 λίγοι ήταν οι ιερείς που εκπαιδεύτηκαν. Αποτέλεσμα ήταν, 

το 1815, οι ιερείς να είναι 25.000 και οι πιο πολλοί από αυτούς ηλικιωμένοι. 

Ολόκληρε περιοχές έξω από το Παρίσι είχαν μείνει με λίγους ιερείς. Ωστόσο, κάποιες 

παραδοσιακές περιοχές επέστρεψαν γρήγορα στην πίστη, χάρη σε τοπικούς ευγενείς 

και ιστορικές οικογένειες.
44

  

  Καθ’ όλη τη διάρκεια της Τρίτης Γαλλικής Δημοκρατίας (1870-1940), υπήρξαν 

διαμάχες για το καθεστώς της Καθολικής εκκλησίας στη Γαλλία μεταξύ των 

Ρεπουμπλικάνων, των Μοναρχικών και Εξουσιαστών (όπως οι υποστηρικτές του 

Ναπολέοντα). Ο γαλλικός κλήρος και οι επίσκοποι ήταν στενά συνδεδεμένοι με τους 

Μοναρχικούς και πολλοί από την ιεραρχία ήταν από ευγενείς οικογένειες. Οι 

Ρεπουμπλικάνοι βασίστηκαν στην αντικληρική μεσαία τάξη, που είδε τη συμμαχία 

της εκκλησίας με τους Μοναρχικούς ως πολιτική απειλή για τον Ρεπουμπλικανισμό 

και για το πνεύμα της προόδου. Απεχθάνονταν την εκκλησία για τις πολιτικές και 

ταξικές συνεργασίες της. Η εκκλησία εκπροσωπούσε το Παλαιό Καθεστώς, μία 
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εποχή που πολλοί θα ήθελαν να ξεχάσουν. Ενισχύθηκαν από τους Προτεστάντες και 

τους Εβραίους. Πολυάριθμοι νόμοι ψηφίστηκαν για να αποδυναμωθεί η Καθολική 

εκκλησία.
45

 

  Οι Ρεπουμπλικάνοι φοβήθηκαν το ενδεχόμενο προσηλυτισμού των παιδιών από  

θρησκευτικά τάγματα που ήλεγχαν τα σχολεία. Έτσι επέμεναν πως χρειάζεται 

έλεγχος των σχολείων. Οι αντί-καθολικοί νόμοι στα σχολεία ήταν ως επί το πλείστον 

έργο του Jules Ferry (1832-1893), ο οποίος το 1882 εξέδωσε νόμο, που απαγόρεψε 

την θρησκευτική διδασκαλία στα σχολεία καθώς και στα θρησκευτικά τάγματα. 

Πολλά χρήματα από θρησκευτικά σχολεία διατέθηκαν για την ανοικοδόμηση 

δημόσιων σχολείων.
46

 Όταν έγινε Πάπας ο Λέων ΙΓ΄ το 1878, προσπάθησε να 

ηρεμήσεις της σχέσεις Εκκλησίας- Κράτους. Το 1884, είπε σε Γάλλους επισκόπους 

να μην ενεργούν με εχθρικό τρόπο προς το κράτος. Το 1892 εξέδωσε εγκύκλιο, 

συμβουλεύοντας τους Γάλλους Καθολικούς να υπερασπιστούν την Εκκλησία με την 

συμμετοχή τους στην πολιτική. Η προσπάθεια απέτυχε, καθώς και οι δύο πλευρές 

διατήρησαν επιφυλάξεις και υποψίες.  

  Όταν εξελέγη Πρωθυπουργός ο Emile Combes (1835-1921), ήταν αποφασισμένος 

να νικήσει οριστικά τον Καθολικισμό. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα έκλεισε 

τα ενοριακά σχολεία στη Γαλλία, ενώ ζήτησε από το Κοινοβούλιο να απορρίψει την 

αδειοδότηση όλων των θρησκευτικών ταγμάτων. Η πράξη αυτή οδήγησε τα μέλη 

πενήντα τεσσάρων ταγμάτων να εγκαταλείψουν τη Γαλλία.
47

 Το 1905 εισήχθη στο 

Γαλλικό σύνταγμα ο νόμος που καταργούσε εκείνον του Ναπολέοντα ( Κονκορδάτο 

1801), ενώ διαχώριζε το Κράτος από την Εκκλησία. Τα ακίνητα της εκκλησίας 

κατασχέθηκαν, ενώ η δημόσια λατρεία δόθηκε σε ενώσεις Καθολικών που είχαν 
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πρόσβαση σε εκκλησίες. Ωστόσο, οι τελετές συνέχισαν να εκτελούνται. Η νομοθεσία 

πέρασε από την κυβέρνηση Rouvier.
48

  

  Παρά τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν τον 19
ο
 αιώνα με σκοπό να 

αποδυναμωθεί η εκκλησία, η Γαλλία έμεινε κατά βάση Καθολική. Πιο συγκεκριμένα, 

στην απογραφή του 1872, καταμετρήθηκαν 36 εκατομμύρια  Γάλλοι πολίτες, εκ των 

οποίων περισσότεροι από 35 εκατομμύρια καταχωρήθηκαν ως Καθολικοί, 600 

χιλιάδες ως Προτεστάντες, 50.000 ως Εβραίοι και 80.000 ως ελευθερόφρονες.
49

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

  Gildea, Robert. (2008). Children of the Revolution: The French, 1799–1914. 

Cambridge: Harvard University Press, pp. 118-140. 

49
 Οπ. παρ.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gildea


 
33 

 

1.2.Η έννοια της  Laïcité 

 

 Η έννοια της  laïcité εμφανίζεται επίσημα για πρώτη φορά το 1871. Υποδηλώνει 

«την αρχή του διαχωρισμού του κράτους των πολιτών και του θρησκευτικού 

κράτους» όπου «το Κράτος δεν ασκεί την πολιτική εξουσία» .
50

 Ωστόσο, πήρε σάρκα 

και οστά όταν ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση. Η πτώση του Παλαιού Καθεστώτος 

οδήγησε στην κατάργηση των προνομίων που είχε η Εκκλησία και συνέβαλε στην 

επιβεβαίωση της οικουμενικότητας (όπως αυτή διατυπώνεται από την Αρχή 

Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) και της ελεύθερης συνείδησης. 

  Ο Jean-Claude Barreau, Καθολικός δοκιμιογράφος, υποστηρίζει πως «η laïcité είναι 

μια χριστιανική εφεύρεση, η διάκριση του χρόνου και του πνεύματος, της πολιτικής 

και της θρησκείας που γεννήθηκε στον Ιουδαϊσμό κατά την ευαγγελική εποχή»,
51

 την 

ίδια στιγμή που ο Henri Madelin, ιερέας και θεολόγος το επιβεβαιώνει, ισχυριζόμενος 

μάλιστα πως «η  laïcité έχει τις ρίζες της στα ιδρυτικά κείμενα της χριστιανικής 

θρησκείας
.
 επινοήθηκε κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών πολέμων για να ηρεμήσει 

το θρησκευτικό παιχνίδι στις δυτικές κοινωνίες: είναι ευχάριστο να έχουμε θρησκείες 

που έχουν ερμηνευτικές αρχές, οι οποίες έχουν επινοήσει ένα μοντέλο, όπου υπάρχει 

σχέση ανάμεσα στον Καίσαρα και το Θεό, ανάμεσα στην πολιτική και στη 

θρησκεία».
52
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  Ο φιλόσοφος Henri Peña - Ruiz λέει πως: «Ο Καίσαρας είναι μια φιγούρα της 

πολιτικής κυριαρχίας, η Marianne είναι μια φιγούρα χειραφετημένων ανθρώπων, στη 

δημοκρατία δίνεται το δικό της δίκαιο».
53

 Κατά την άποψή του, η laïcité δεν μπορεί 

να αναχθεί στον «αφηρημένο διαχωρισμό» του χρόνου και του πνεύματος. Εάν 

αφαιρεθεί από την επανάσταση την κοινωνία και τους θεσμούς της, οποιαδήποτε 

κληρική κηδεμονία,
54

 μετά από διεκδίκηση των οικουμενικών αξιών του 

διαφωτισμού (ελευθερία της συνείδησης, ισότητα του πολίτη, εθιμικό δίκαιο), τα 

οποία έχουν τις ρίζες τους «στην κληρονομιά του πολιτισμού της κριτικής σκέψης» 

και «στη βούληση της ανεξάρτητης σκέψης, αγαπητής στους φιλοσόφους», της 

Αρχαιότητας.
55

 Παρά το γεγονός πως ο όρος είναι πιο πρόσφατος, η φιλοσοφική ιδέα 

της laïcité εμφανίζεται τον 18
ο
 αιώνα στη διάρκεια του Διαφωτισμού. Σύμφωνα με 

τον Henri Peña - Ruiz «έτσι θα ξεκινήσει η ιδέα της ισότητας, θα βλαστήσουν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, θα καταπολεμηθεί ο σκοταδισμός και θα εκφραστεί η 

επιθυμία να γίνει διάκριση μεταξύ Καθολικής Εκκλησίας και Κράτους».
56
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54  enri Peña-Ruiz. (2005). Dieu et Marianne, philosophie de la laïcité, PUF, coll. 

« Fondements de la politique »,  pp. 169-172. 

55
  enri Peña-Ruiz. (2005).  istoire de la laïcité, genèse d’un idéal, Gallimard, coll. 

« Découvertes   Culture et société »,  pp. 44. « Selon le philosophe Henri Peña-

Ruiz : « César est une figure de la domination politique, Marianne est une figure du 

peuple émancipé, de la République se donnant à elle-même sa propre loi. » À son 

sens, la laïcité ne peut se réduire à la « séparation abstraite » du temporel et du 

spirituel. Si elle soustrait, à partir de la Révolution, la société et ses institutions à 

toute tutelle cléricale, c’est après avoir affirmé pendant le siècle des Lumières des 

valeurs universelles (liberté de conscience, égalité citoyenne, loi commune) qui 

s’enracinent « dans le legs de toute une culture de la pensée critique » et dans « la 

volonté d’une pensée autonome, chère aux philosophes » de l’Antiquité». 

56 
 enri Peña-Ruiz. (2003). Qu’est-ce que la laïcité ?, Gallimard, coll. « Folio   Actuel 

inédit »,  « La laïcité aujourd’hui », pp. 138-139. « Celle-ci va initier l’idée d’égalité, 

faire germer les droits de l’homme, développer la tolérance pour parvenir à la liberté 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Myard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Pe%C3%B1a-Ruiz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Pe%C3%B1a-Ruiz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Pe%C3%B1a-Ruiz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Pe%C3%B1a-Ruiz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Pe%C3%B1a-Ruiz
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  Βασικός λόγος για τον οποίο εμφανίστηκε η laïcité ήταν η ανάγκη για ελευθερία της 

σκέψης και ελευθερία της άσκησης θρησκείας. Σύμφωνα με όσους υποστηρίζουν τη 

laïcité, προκειμένου να επιτευχθεί η ελευθερία αυτή, πρέπει να απουσιάζει η 

υποστήριξη των θέσεων των θρησκευτικών ομάδων από την πλευρά του κράτους. Με 

άλλα λόγια, η κρατική μηχανή οφείλει να διατηρεί ουδέτερη στάση απέναντι σε 

θρησκευτικά ζητήματα και οργανώσεις.
57

 Από την αντίθετη πλευρά, όσοι επικρίνουν 

τη laïcité, ισχυρίζονται πως η πολιτεία μάχεται ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή 

θρησκευτικής έκφρασης.
58

 Γεγονός είναι πως, για να υπάρξει ομαλότητα ανάμεσα 

στο κράτος και την εκκλησία, και οι δύο πλευρές οφείλουν να τηρούν τους κανόνες 

που προβλέπονται από τη σχετική πάνω στο θέμα νομοθεσία.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

de conscience, lutter contre l’obscurantisme et émettre le vœu d’opérer une 

distinction entre l’Église catholique et l’État». 

57
  Maier, Hans. (2004). Totalitarianism and Political Religions. trans. Jodi Bruhn. 

Routledge, pp. 110.  

58
  Maier, Hans. pp. 111. 

http://books.google.com/?id=Wozo1W7giZQC&dq
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

  Στο κεφάλαιο αυτό, θα εξεταστεί το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα και πως 

εντάσσεται σε αυτό το μάθημα των Θρησκευτικών. Παρακάτω, θα γίνει μελέτη του 

νομοθετικού πλαισίου γύρω από το ζήτημα του διαχωρισμού Κράτους και Εκκλησίας 

από το 19
ο
 αιώνα μέχρι και σήμερα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και εξέταση του 

ισχύοντος γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος στις βαθμίδες της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. Τέλος, μέσω του βιβλίου του  Régis Debray, θα πραγματοποιηθεί μια 

κριτική θεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος της Γαλλίας και θα εξεταστεί το 

κατά πόσο πρέπει να τροποποιηθεί το ισχύον σύστημα εκπαίδευσης.  

       

2.1. Σύντομη ιστορική ανάδρομή του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

 

  Η ανάγκη της Γαλλικής κοινωνίας για την καθιέρωση του λαϊκού, μη θρησκευτικού 

χαρακτήρα του σχολείου είχε αποκτήσει τις βάσεις της ήδη από τη Γαλλική 

Επανάσταση, Πριν από έναν αιώνα ακριβώς, στη Γαλλία της Γ' Δημοκρατίας 

ξέσπασε ένας σφοδρός «πόλεμος» ανάμεσα στους φιλελεύθερους εκπροσώπους της 

Δημοκρατικής Πολιτείας (République), δηλαδή της κρατικής εξουσίας, και στην 

Καθολική Εκκλησία γύρω από την καθιέρωση του λαϊκού, μη θρησκευτικού 

σχολείου. Οι δάσκαλοι, τα προγράμματα διδασκαλίας, τα σχολικά εγχειρίδια, τα 

θρησκευτικά σύμβολα στις σχολικές τάξεις απετέλεσαν τα αντικείμενα αυτής της 

διαμάχης, η οποία ωστόσο ξεπέρασε την αυλή του σχολείου και έθιξε ευρύτερα 

ζητήματα, όπως οι σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους, η θέση της Εκκλησίας στην 

κοινωνία πολιτών και το βάρος της καθολικής χριστιανικής θρησκείας στον 

αυτοπροσδιορισμό του γαλλικού έθνους. 

  Το πρόβλημα του μη θρησκευτικού χαρακτήρα του σχολείου είχε τεθεί ήδη από την 

εποχή της Γαλλικής Επανάστασης αλλά η μεγάλη τομή, που εκδηλώθηκε με βαθιά 
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ρήξη Εκκλησίας και Κράτους, τοποθετείται στη δεκαετία του 1880 με μια σειρά 

νόμων που θεσπίζουν την υποχρεωτική, δωρεάν και μη θρησκευτική εκπαίδευση. 

Ετσι, το 1881 θεσμοθετείται η δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το 1882 

ψηφίζεται και ο υποχρεωτικός της χαρακτήρας ενώ καταργείται η διδασκαλία της 

κατήχησης. Την προσευχή και την κατήχηση αντικαθιστούν τώρα η ηθική και η 

πολιτική αγωγή. Εγκαθιδρύεται με αυτόν τον τρόπο η αρχή του «λαϊκού», μη 

θρησκευτικού σχολείου (laïcité). Την ίδια χρονιά, με ειδική εγκύκλιο, 

απομακρύνονται τα θρησκευτικά σύμβολα από τα σχολεία.  

  Από το 1886 αρχίζει στα δημόσια σχολεία η αντικατάσταση των κληρικών 

δασκάλων από λαϊκούς, διαδικασία που ολοκληρώνεται το 1889. Έπειτα από μια 

δεκαετή περίοδο αμοιβαίου συμβιβασμού, θα ξεσπάσει νέα κρίση. Το 1901 

αφαιρείται από τις θρησκευτικές αδελφότητες το δικαίωμα να ασκούν εκπαιδευτικό 

έργο ενώ το 1905 θα γίνει ο χωρισμός Εκκλησίας και Κράτους. Το 1909, η περίφημη 

«διακήρυξη των επισκόπων» καταδικάζει κατηγορηματικά το ουδέτερο λαϊκό 

σχολείο και καταρτίζει κατάλογο (index) απαγορευμένων σχολικών βιβλίων. Πολλά 

από αυτά τα βιβλία θα καούν δημόσια με συμβολικό τρόπο.
59

 

  Ωστόσο η ουσιαστική ρήξη ανάμεσα στην Εκκλησία και το Κράτος τοποθετείται 

χρονικά στον 19
ο
 αιώνα και συγκεκριμένα το 1880, με μια σειρά από νόμους,

60
οι 

οποίοι θεσπίζουν τη μη θρησκευτική και δωρεάν εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, 

ανεξαιρέτως, στα γαλλικά σχολεία, και θεσμοθετούν τον υποχρεωτικό της 

χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, το 1881, καθιερώνεται η δωρεάν πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και το 1882 ψηφίζεται ο υποχρεωτικός της χαρακτήρας, ενώ καταργείται 

η θρησκευτική αγωγή. Την αντικαθιστούν τώρα η ηθική και η πολιτική αγωγή. 

Εγκαθιδρύεται με αυτόν τον τρόπο η αρχή του λαϊκού, μη θρησκευτικού σχολείου 

                                                           
59

 Κουλούρη Χριστίνα, Ο πόλεμος των σχολείων στη Γαλλία, Εφημερίδα «Το Βήμα» 

18 Ιουνίου, 2000. http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=123385 Η κ. Κουλούρη 

σήμερα είναι Καθηγήτρια Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 

Πολιτικών Ε πιστη ών,  στο τμήμα Πολιτικής Ε πιστή ης και Ιστορίας 

60
 Vade-mecum de la réglementation pour l'école primaire (Βίβλος νόμων και 

κωδίκων που αφορούν στη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων όλης της 

γαλλικής επικράτειας).   

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=123385
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(laïcité). Το 1886 ξεκινά στα δημόσια σχολεία η αντικατάσταση των κληρικών 

δασκάλων από λαϊκούς. 

  Το 1901, οι θρησκευτικές αδελφότητες ανά την επικράτεια, χάνουν το δικαίωμα 

άσκησης εκπαιδευτικού έργου ενώ στις 9 Δεκεμβρίου του 1905 θα ψηφιστεί ο νόμος 

για τον οριστικό διαχωρισμό Εκκλησίας – Κράτους. Το 1909, η ‘‘διακήρυξη των 

επισκόπων’’, καταδικάζει κατηγορηματικά το ουδέτερο λαϊκό σχολείο και καταρτίζει 

κατάλογο (index) απαγορευμένων σχολικών βιβλίων. 

  Παρακάτω παρατίθενται οι νόμοι από το 1882 έως σήμερα συμπεριλαμβανομένου 

με τα διατάγματα που εκδόθηκαν από το γαλλικό κοινοβούλιο:
61

 

 

Α)Νόμος της 28ης Μαρτίου του 1882 (Νόμος Jules Ferry)
62

 

  Ο νόμος αντικαθιστά στην εκπαίδευση τη θρησκευτική αγωγή με την ηθική και 

πολιτική αγωγή. Έτσι διασφαλίζεται η θρησκευτική ουδετερότητα του δημόσιου 

σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, «τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

παραχωρούν μία ημέρα την εβδομάδα εκτός από την Κυριακή για να επιτρέπουν 

στους γονείς να δώσουν, εφόσον το επιθυμούν, τα παιδιά τους θρησκευτική 

εκπαίδευση έξω από τα σχολικά κτίρια. "(Άρθ. 2)». 
63

 

 

 

 

                                                           
61

 Vade-mecum de la réglementation pour l'école primaire. 

62 Vade-mecum. 

63 Les fondements juridiques de la laïcité en France, 9, Décembre, 2005: Loi du 28 

mars 1882 sur l'instruction publique obligatoire (loi Jules Ferry) : « Les écoles 

primaires publiques vaqueront un jour par semaine en outre du dimanche, afin de 

permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction 

religieuse en dehors des édifices scolaires. » (art. 2).  
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Β)Νόμος του 1886
64

 

  Η εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία ανατίθεται αποκλειστικά σε λαϊκό προσωπικό 

(σε αντιδιαστολή με το ως τότε εκκλησιαστικό). Συγκεκριμένα το άρθρο 17 του 

νόμου αναφέρει: «Στα δημόσια σχολεία όλων των ειδών, η διδασκαλία έχει ανατεθεί 

αποκλειστικά σε λαϊκό προσωπικό».
65

 

 

Γ)Νόμος του 1901 (άρθρο 14)
66

 

  Απαγορεύεται να διδάσκουν σε σχολεία μέλη θρησκευτικών αδελφοτήτων ή 

εκκλησιαστικών ταγμάτων χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. 

 

Δ)Νόμος του 1904 (άρθρο 1)
67

 

  Απαγορεύει πάσης φύσεως παροχή εκπαίδευσης στις θρησκευτικές αδελφότητες. 

Ωστόσο ο νόμος αυτός ακυρώθηκε με νέο νόμο τον Σεπτέμβριο του 1940. 

 

Ε)Νόμος του 1905
68

 

  Ο νόμος αυτός αποτέλεσε την οριστική ρήξη της Εκκλησίας και του Κράτους και το 

χωρισμό των δύο πλευρών. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 1 του νόμου λέει πως: «Η 

Πολιτεία διασφαλίζει την ελευθερία της συνείδησης. Εγγυάται την ελεύθερη άσκηση 

των θρησκειών, κάτω από τους περιορισμούς που θεσπίστηκαν στη συνέχεια προς το 

συμφέρον της δημόσιας τάξης.», ενώ το άρθρο 2 αναφέρει πως «Η Πολιτεία δεν 

                                                           
64

 Οπ. Παρ. 

65 Les fondements juridiques de la laïcité en France, 2005:« Dans les écoles publiques 

de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. ».  

66
 Οπ. παρ. 

67
 Οπ. παρ. 

68
 Οπ. παρ. 
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αναγνωρίζει, δεν μισθώνει ούτε και επιδοτεί καμία θρησκεία».
69

 Τέλος, το άρθρο 28 

επισημαίνει ότι «Δεν επιτρέπεται (…) η έγερση ή η τοποθέτηση κανενός σήματος ή 

θρησκευτικού εμβλήματος πάνω σε δημόσια μνημεία ή έστω σε κάποιον άλλο 

δημόσιο χώρο, με εξαίρεση τα κτήρια λατρείας, τους χώρους ταφής στα νεκροταφεία, 

τα ταφικά μνημεία, καθώς και μουσεία ή εκθέσεις. (…)»
70

.   

 

ΣΤ)Νόμος του 1909
71

 

  Ο νόμος είναι γνωστός και ως «διακήρυξη των επισκόπων», η οποία καταδικάζει το 

ουδέτερο λαϊκό σχολείο και καταρτίζει κατάλογο (index) απαγορευμένων σχολικών 

βιβλίων. 

                                                           
69 Les fondements juridiques de la laïcité en France:  

« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des 

cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » 

(art. 1er).   

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucune culte (...) [sauf 

pour] les dépenses relatives à des exercices d'aumônerie et destinées à assurer le 

libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, 

écoles, hospices, asiles et prisons (...) » (art 2). 

« Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures du culte sont 

réglées en conformité de l'article 97 du Code de l'administration communale. Les 

sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et en cas de désaccord entre 

le maire et l'association cultuelle, par arrêté préfectoral » (art. 27). 

70 Les fondements juridiques de la laïcité: « Il est interdit (...) d'élever ou d'apposer 

aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque 

emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices du culte, des terrains de 

sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou 

expositions. (...) ». 

71
 Οπ. παρ. 
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Ζ)Σύνταγμα της 27
ης

 Οκτωβρίου 1946 που επιβεβαιώνεται από το Σύνταγμα της 4
ης

 

Οκτωβρίου 1958:
72

  

  (…) «Το έθνος εγγυάται την ισότιμη πρόσβαση των παιδιών και των ενηλίκων στην 

εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τον πολιτισμό. Η παροχή δωρεάν, 

δημόσιας και λαϊκής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα αποτελεί υποχρέωση του 

Κράτους».
73

 

  Το παραπάνω κείμενο αποτελεί το άρθρο 141-1 του κώδικα της εκπαίδευσης ( L 

141-1 έως L 141-5) στο Γαλλικό κράτος. καθώς και στις αρχές που διέπουν το 

εκπαιδευτικό της σύστημα. Ο κώδικας, αναφερόμενος στη λαϊκότητα της 

διδασκαλίας, ή αλλιώς laïcité, συνεχίζει με τα παρακάτω άρθρα: 

  Άρθρο 141-2: «Το Κράτος εξασφαλίζει στα παιδιά και τους εφήβους τα μέσα, τις 

δημόσιες εγκαταστάσεις διδασκαλίας, τη δυνατότητα για να λάβουν μια διδασκαλία 

σύμφωνη με τις ικανότητές τους, μέσα σε ένα περιβάλλον σεβασμού όλων των 

πεποιθήσεων. Το Κράτος παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει στους 

μαθητές της δημόσιας διδασκαλίας την ελευθερία των λατρειών και της 

θρησκευτικής διδασκαλίας». 

  Άρθρο 141-3: «Τα δημόσια δημοτικά σχολεία δεν λειτουργούν για μία ακόμα ημέρα 

της εβδομάδας επιπλέον από την αργία της Κυριακής, ώστε να επιτρέψουν στους 

γονείς να δώσουν, εάν τον επιθυμούν, στα παιδιά τους θρησκευτική διδασκαλία, σε 

χώρους άλλους πέρα από τα σχολικά κτίρια. Η θρησκευτική διδασκαλία είναι 

προαιρετική μέσα στα ιδιωτικά σχολεία». 

  Άρθρο 141-4: «Η θρησκευτική διδασκαλία δεν μπορεί να δοθεί σε παιδιά δημόσιων 

σχολείων παρά μόνο πέρα από τις ώρες της σχολικής δραστηριότητας». 

                                                           
72

 Οπ. παρ. 

73 Les fondements juridiques: Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (...) 

«La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la 

formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public 

gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. » 
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  Άρθρο 141-5: «Στα δημόσια σχολεία, η διδασκαλία ανατίθεται αποκλειστικά σε 

λαϊκό προσωπικό. Μέσα στα σχολεία, τα κολλέγια και τα δημόσια λύκεια, το ντύσιμο 

με σήματα ή σημάδια με τα οποία οι μαθητές εκδηλώνουν ανοιχτά μια θρησκευτική 

ιδιότητα μέλους είναι απαγορευμένα». 

 

  Σύνταγμα της 4
ης

 Οκτωβρίου 1958:
74

 «Η Γαλλία είναι μια δημοκρατία αδιαίρετη, 

λαϊκή, δημοκρατική και κοινωνική πολιτεία. Διασφαλίζει την ισότητα όλων των 

πολιτών ενώπιον του νόμου χωρίς διάκριση της καταγωγής, του φύλου ή της 

θρησκείας. Σέβεται όλες τις πεποιθήσεις (άρθρο 2)».  

 

  Θ)Το άρθρο 1 του νόμου  του 1959 (ή αλλιώς νόμος Debré)
75
, καθορίζει τις σχέσεις 

του κράτους με τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα αναφέρεται και στη δημόσια 

γαλλική εκπαίδευση, δηλώνοντας πως: «Σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 

μέσα στο σύνταγμα, το Κράτος εξασφαλίζει στα παιδιά και τους εφήβους μέσα στα 

δημόσια ιδρύματα διδασκαλίας τη δυνατότητα να λάβουν διδασκαλία σύμφωνη με 

στις ικανότητές τους μέσα σε ένα περιβάλλον ισότητας και σεβασμού όλων των 

πεποιθήσεων».
76

 

 

  Ι)Στις 27 Νοεμβρίου 1989 πραγματοποιείται συζήτηση στο Συμβούλιο του Κράτους, 

μία συζήτηση για την ισλαμική μαντίλα. Στη συζήτηση αυτή, συμφωνήθηκαν, 

                                                           
74  Les fondements juridiques: Constitution du 4 octobre 1958 : 

«La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle 

assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou 

de religion. Elle respecte toutes les croyances. » (art. 2). 

75
 Οπ. παρ. 

76 Les fondements juridiques de la laïcité: «Suivant les principes définis dans la 

Constitution, l'État assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics 

d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes 

dans un égal respect de toutes les croyances ». 
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σχετικά με την εκπαίδευση, τα παρακάτω: «από τις διεθνείς συμβάσεις, η γαλλική 

δημοκρατία δεσμεύεται (…) να σεβαστεί, μέσα στον τομέα της εκπαίδευσης και της 

διδασκαλίας, το δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους εκείνη την 

εκπαίδευση που είναι σύμφωνη με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους.(…) Οι 

μαθητές έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν και να εκδηλώσουν τις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις τους στα σχολικά ιδρύματα, μέσα στο σεβασμό του πλουραλισμού και 

της ελευθερίας του πλησίον, χωρίς όμως αναφορές στις δραστηριότητες της 

διδασκαλίας, στο περιεχόμενο των προγραμμάτων». Αναφορά γίνεται και στον τρόπο 

ενδυμασίας των μαθητών: «στα σχολικά ιδρύματα το ντύσιμο των μαθητών με 

σήματα με τα οποία κάποιος θέλει να εκδηλώσει την ιδιότητα του ως μέλος μιας 

θρησκεία δεν είναι από μόνο του ασυμβίβαστο με την αρχή της λαϊκότητας. Στο 

μέτρο που απειλεί την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης και της εκδήλωσης των 

θρησκευτικών πεποιθήσεων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποτελούσε μια πράξη 

πίεσης, πρόκλησης, προσηλυτισμού ή προπαγάνδας».
77

 

 

  Κ)Ο νόμος του 2004 απαγορεύει οριστικά οποιοδήποτε θρησκευτικό σύμβολο στα 

σχολεία της γαλλικής επικράτειας. Ο «νόμος της μαντίλας» όπως ονομάστηκε,
78

 

αναφέρει σχετικά: «Πράξη της 15
ης

 Μαρτίου 2004 που διέπει, σύμφωνα με την αρχή 

της laïcité, τη χρήση συμβόλων και ρούχων που δηλώνουν θρησκευτική ιδιότητα στα 

σχολεία, τα κολλέγια και τα δημόσια λύκεια: ‘‘Στα σχολεία, τα κολλέγια και τα 

δημόσια λύκεια, η χρήση συμβόλων η ρούχων με τα οποία οι μαθητές δηλώνουν 

απροκάλυπτα θρησκευτική ιδιότητα απαγορεύεται. Οι εσωτερικοί κανόνες πρέπει να 

                                                           
77 Les fondements juridiques:  

«1989 avis du Conseil d'État (réitéré en 1992) ‘‘Cet avis rappelle la neutralité de 

l'enseignement et des enseignants. Le port de signes religieux à l'école n'est ni 

autorisé, ni interdit : il est toléré, dans la limite du prosélytisme et à condition de ne 

pas s'accompagner du refus de suivre certains cours ou de la mise en cause de 

certaines parties du programme scolaire’’. 

78
 Βουρεκάς, Μ. 19 Ιουνίου, 2011.  Η «μάχη της μαντίλας»: Ρατσισμός σε προοδευτική 

συσκευασία,  https://enthemata.wordpress.com/2011/06/19/vourekas/  
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αναφέρουν ότι έχει προηγηθεί η εφαρμογή της πειθαρχικής διαδικασίας από ένα 

διάλογο με το μαθητή».
79

   

   

  Λ)Με το άνοιγμα των σχολείων για τη νέα χρονιά το 2013, αναρτήθηκε στα σχολεία 

η Χάρτα για τον Λαϊκό χαρακτήρα του σχολείου.
80

 Η Χάρτα περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων τα παρακάτω άρθρα που αφορούν την εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία της 

χώρας: 

  1.Η Γαλλία είναι μία πολιτεία αδιαίρετη, λαϊκή δημοκρατική και κοινωνική. 

Διασφαλίζει την ισότητα ενώπιον του νόμου για όλους τους πολίτες σε ολόκληρη την 

επικράτεια. Σέβεται όλες τις πεποιθήσεις.
81

  

  2.Η λαϊκή Δημοκρατία βασίζεται στο διαχωρισμό μεταξύ θρησκείας και κράτους. 

Το κράτος είναι ουδέτερο όσον αφορά τις θρησκευτικές ή πνευματικές πεποιθήσεις. 

Το κράτος δεν έχει καμία επίσημη θρησκεία.
82

 

                                                           
79 Les fondements juridiques: 

Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de 

signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges 

et lycées publics :« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes 

ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 

religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une 

procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. » 

80
 http://www.education.gouv.fr/cid162/les-grands-principes.html  

81
 1. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle 

assure l’égalité devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous les citoyens. 

Elle respecte toutes les croyances. 

 

82
 2. La République laïque organise la séparation des religions et de l’État. L’État est 

neutre à l’égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas de religion 

d’État. 

http://www.education.gouv.fr/cid162/les-grands-principes.html
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  3.Η αρχή της laïcité εγγυάται την ελευθερία της συνείδησης σε όλους. Ο καθένας 

είναι ελεύθερος να πιστεύει ή να μην πιστεύει. Επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση της 

άποψης, το σεβασμό των άλλων εντός των ορίων της δημόσιας τάξης.
83

 (…) 

  5. Το κράτος εξασφαλίζει στις σχολικές εγκαταστάσεις της το σεβασμό των αρχών 

της laïcité.
84

 

  6. Η αρχή της laïcité προσφέρει στους μαθητές τις απαραίτητες συνθήκες για να 

σφυρηλατήσουν την προσωπικότητα τους, να καλλιεργήσουν ελεύθερα την κρίση 

τους και να κατανοήσουν την ιδιότητα του πολίτη. Τους προστατεύει από τον 

προσηλυτισμό και από κάθε είδους πίεση που θα μπορούσε να τους εμποδίσει να 

κάνουν τις δικές τους επιλογές τους.
85
(…) 

  8. Η αρχή της laïcité επιτρέπει την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης και τον 

σεβασμό των δημοκρατικών αξιών και του πλουραλισμού των πεποιθήσεων εντός 

των ορίων της ορθής λειτουργίας του σχολείου.
86

 (…) 

  11. Το διδακτικό προσωπικό είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρή ουδετερότητα. 

Δεν πρέπει να εκφράζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του τις πολιτικές και 

θρησκευτικές του πεποιθήσεις.
87
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 3. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou 

de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions, dans le respect de 

celles d’autrui et dans les limites de l’ordre public. 

84
 5. La République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de 

ces principes. 

85
 6. La laïcité de l’École offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, 

exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de 

tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcheraient de faire leurs propres 

choix. 

86
 8. La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite du 

bon fonctionnement de l’École comme du respect des valeurs républicaines et du 

pluralisme des convictions. 

87
 11. Les personnels ont un devoir de stricte neutralité : ils ne doivent pas manifester 

leurs convictions politiques ou religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. 
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  12. Τα μαθήματα είναι λαϊκά. Το σχολείο εξασφαλίζει την ποικιλομορφία των 

όψεων του κόσμου, την έκταση της γνώσης και κανένα θέμα δεν αποκλείεται από την 

επιστημονική και εκπαιδευτική έρευνα. Κανένας μαθητής δεν μπορεί να επικαλεσθεί 

τις θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, να αμφισβητήσει ή και να αποτρέψει έναν 

δάσκαλο από τη διδασκαλία συγκεκριμένων τμημάτων του προγράμματος σπουδών.
88

 

  13. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη θρησκεία του για να συμμορφωθεί 

στους κανόνες του σχολείου της Δημοκρατίας.
89

 

  14. Η χρήση θρησκευτικών συμβόλων ή ρούχων που υποδηλώνουν τις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις των μαθητών απαγορεύεται στα δημόσια σχολεία.
90
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 12. Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves l’ouverture la plus 

objective possible à la diversité des visions du monde ainsi qu’à l’étendue et à la 

précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori exclu du questionnement scientifique 

et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique 

pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme. 

89
 13. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se 

conformer aux règles applicables dans l'École de la République. 

90
 14. Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents 

espaces, précisées dans le règlement intérieur, sont respectueuses de la laïcité. Le 

port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 

appartenance religieuse est interdit. 
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2.2. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας σήμερα 

 

  Στη Γαλλική δημόσια εκπαίδευση εφαρμόζεται μέχρι σήμερα ο νόμος της 27
ης

 

Μαρτίου 1882, ο οποίος προβλέπει πως το σχολείο πρέπει να αφήνει μία ημέρα μέσα 

στην εβδομάδα προκειμένου οι γονείς να φροντίσουν τη θρησκευτική 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, εκτός της σχολικής μονάδας. Ο νόμος 

αντικαθιστά τη θρησκευτική αγωγή με εκείνη της πολιτικής και της ηθικής. 

  Ο Sami Bouvier, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής στο δημόσιο σχολείο Ecole  Fort 

Rouge την περίοδο 2006-2009, αναφέρει σε συνέντευξη του γύρω από το μάθημα των 

θρησκευτικών στη γαλλική εκπαίδευση, τα παρακάτω
91

: 

  «Δεν διδάσκουμε θρησκευτικά στα σχολεία μας. Μπορούμε όμως να διδάξουμε 

άλλα μαθήματα αντί αυτού, ώστε το παιδί να γίνει καλός άνθρωπος και να φέρεται 

σωστά. Διδάσκουμε τους νόμους και τις διαδικασίες εκλογής κυβέρνησης, τι ισχύει 

στο κοινοβούλιο, και πως παίρνει τις αποφάσεις ο πρόεδρος. Ακόμη διδάσκουμε 

φιλοσοφία, ασχολούμαστε με θέματα γενικού ενδιαφέροντος και συζητάμε πάνω στις 

ανησυχίες και τις εσωτερικές αναζητήσεις των παιδιών. 

  »Για παράδειγμα, μια φορά την εβδομάδα η κάθε τάξη αφιερώνει μία διδακτική ώρα 

σε ελεύθερη συζήτηση. Ο δάσκαλος αφού αφουγκραστεί τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες των παιδιών του, ορίζει κάποιο θέμα ή θέτει μια ερώτηση. Τα θέματα μπορεί 

να είναι σχετικά με τον κόσμο, τη συμπεριφορά ενός παιδιού της τάξης η οποία αξίζει 

σχολιασμό είτε επειδή είναι σωστή και μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα είτε 

επειδή είναι λάθος και μπορεί να βοηθήσει άλλους να αποφύγουν παρόμοιες πράξεις. 

Η όλη συζήτηση δεν γίνεται με διάθεση κριτικής των ατόμων, αλλά με απλή αναφορά 

της προσωπικής άποψης του καθενός σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.» 

  Ο Bouvier αναφέρεται εκτενώς στην στάση που ο εκπαιδευτικός καλείται να 

διατηρήσει μέσα στην τάξη απέναντι στους μαθητές του κατά τη διάρκεια της 

διδακτικής ώρας. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων οφείλει να μην 

επηρεάζει τους μαθητές και να μην εκφράζει σε εκείνους τις όποιες πολιτικές ή 

                                                           
91

 Βασιλείου, Κ. Η διδασκαλία του μαθήματός των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Γαλλία - Φιλανδία, 2009, σελ. 44- 64. 
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θρησκευτικές πεποιθήσεις έχει. Οι δάσκαλοι πρέπει να παραμένουν ουδέτεροι και να 

δίνουν το ελεύθερο στους μαθητές να αποφασίσουν ποια κατεύθυνση επιθυμούν να 

ακολουθήσουν. Πιο συγκεκριμένα: 

  «Ο δάσκαλος καλείται να δώσει απαντήσεις ή να βοηθήσει στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να μεταδώσει στα παιδιά τις 

δικές του προσωπικές απόψεις και τις θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις. Πρέπει 

να τους δώσει όλες τις πιθανές απαντήσεις και να τα αφήσει να διαλέξουν αυτήν που 

έρχεται ποιο κοντά στη δική τους κουλτούρα. Μέσα στη τάξη μπορούν να 

συζητηθούν τα πάντα όσα αφορούν στις επιστήμες και τις καταγεγραμμένες θεωρίες, 

για ότι έχει σχέση με την πίστη και τις θρησκευτικές διδασκαλίες μπορεί να γίνει μια 

απλή αναφορά. Αν υπάρξουν παιδιά που θέλουν να προχωρήσουν βαθύτερα σε 

κάποια θεολογικά δόγματα και διδασκαλίες τότε αυτό πρέπει να γίνει εκτός σχολείου 

και να καθοδηγηθούν από τους γονείς τους ή να παρακολουθήσουν κάποιο 

κατηχητικό σχολείο με ευθύνη των γονέων τους. (…) 

  »Οι δάσκαλοι του σχολείου και της τάξης είναι επιφορτισμένοι με τη διδασκαλία 

όλων των μαθημάτων των παιδιών της κάθε τάξης εκτός από αυτό των ξένων 

γλωσσών. Ειδικότητες διδασκάλων δεν υπάρχουν αρκετές στο γαλλικό σχολείο, 

οπότε και τα μαθήματα της πολιτικής αγωγής και της κοινωνικής ζωής ή του ‘’Ζούμε 

μαζί’’, όπως προαναφέρθηκαν, διδάσκονται από τον ίδιο τον δάσκαλο της τάξης. Εάν 

ό ίδιος το αποφασίσει τότε μπορεί να φιλοξενήσει κάποιον ειδικό στο μάθημά του, 

ώστε να μιλήσει τα παιδιά. Αυτός ο ειδικός όμως δε μπορεί σε καμία περίπτωση να 

είναι ιερωμένος ή εκπρόσωπος εκκλησίας». 

  Παρόλο που η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών δεν υφίσταται στη 

γαλλική δημόσια εκπαίδευση, εντούτοις οι μαθητές έρχονται σε κάποια επαφή με τα 

θρησκευτικά δόγματα και τις λατρευτικές θρησκείες, κυρίως μέσω του μαθήματος 

της ιστορίας. Το βιβλίο της ιστορίας, περιέχει πληθώρα γεγονότων τα οποία 

σχετίζονται με τη θρησκευτική ιστορία. Γίνεται δηλαδή αναφορά σε πολέμους, 

διαμάχες, αναταραχές και διαμαρτυρίες που έγιναν στο όνομα της θρησκείας και 

εκτός από το ιστορικό υπόβαθρο, ενέχουν και εκείνο της λατρείας, όπως 

παραδείγματος χάρη οι γαλλικοί θρησκευτικοί πόλεμοι ανάμεσα στην Καθολική 

Εκκλησία και τους Ουγενότους. Σε καμία περίπτωση όμως, το μάθημα της ιστορίας 

δεν προσφέρεται για περαιτέρω ανάλυση θρησκευτικού περιεχομένου.    
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  Τα λεγόμενα του Bouvier επιβεβαιώνονται και από τα στοιχεία που υπάρχουν στην 

ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας του γαλλικού κράτους. 

Πιο συγκεκριμένα:  

  -στο δημοτικό σχολείο, η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας και τα πρώτα στοιχεία 

των μαθηματικών είναι οι στόχοι προτεραιότητας για να επιτρέπουν στους μαθητές 

πρόσβαση στα βασικά εργαλεία της γνώσης. Στον πρώτο κύκλο, οι μαθητές 

μαθαίνουν ξένες ή τοπικές γλώσσες, ο κόσμος της ανακάλυψης των δραστηριοτήτων 

εκπαίδευση στις τέχνες (εικαστικά και μουσική), φυσική αγωγή και αθλητισμός, ενώ 

στο δεύτερο κύκλο έρχονται σε επαφή με την ιστορία, τη γεωγραφία, τη λογοτεχνία, 

τη πειραματική και την τεχνολογία. 

  -στο κολλέγιο, τα επιπλέον μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές –εκτός από τα 

μαθήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω- είναι το αστικό δίκαιο, η βιοεπιστήμη, η 

φυσική και η χημεία, και οι σύγχρονες γλώσσες (λατινικά ή ελληνικά). 

  Και στις τρεις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στη Γαλλία, παρατηρείται η 

απουσία του μαθήματος των θρησκευτικών, ενώ ο κοινός στόχος και των τριών 

βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης είναι κατά το υπουργείο παιδείας «το σύνολο 

των γνώσεων, δεξιοτήτων αξιών και στάσεων που απαιτούνται για την επιτυχή 

σχολική φοίτηση και το μέλλον των πολιτών».
92

  

  Ωστόσο, παρατηρούνται και εξαιρέσεις στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα που 

αφορούν στη διδασκαλία των θρησκευτικών στο δημόσιο σχολείο: 

  -Σε δύο περιοχές της Γαλλίας, στην Αλσατία και τη Λωρραίνη, ο νόμος του 1905 

περί χωρισμού Κράτους και Εκκλησίας δεν είναι σε ισχύ. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Debray, στη «θρησκευόμενη Αλσατία-Μοζέλ, όπου στα υπό 

εξέτασιν θέματα (διδασκαλία του θρησκευτικού μαθήματος στη δημόσια εκπαίδευση 

και διατήρηση των θεολογικών σχολών εντός των κρατικών πανεπιστημίων) 

                                                           
92

 « Le "socle commun de connaissances et de compétences" constitue l'ensemble des 

connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa 

scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen». 

http://www.education.gouv.fr/cid214/le-college-enseignements-organisation-et-

fonctionnement.html  

http://www.education.gouv.fr/cid214/le-college-enseignements-organisation-et-fonctionnement.html
http://www.education.gouv.fr/cid214/le-college-enseignements-organisation-et-fonctionnement.html
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εξακολουθεί να εφαρμόζεται το Κονκορδάτο του 1801 και τα ισχύοντα από το 

μεσοδιάστημα της Γερμανικής κυριαρχίας (1871-1918), οι αιτήσεις εξαίρεσης από το 

υποχρεωτικό ομολογιακό θρησκευτικό μάθημα αγγίζουν στο μεν λύκειο τα τέσσερα 

πέμπτα του αριθμού των μαθητών στο δε δημοτικό το ένα τρίτο.
93
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 Debray, R., Η διδασκαλία της θρησκείας στο ουδετερόθρησκο σχολείο, 
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2.3. Κριτική θεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος της Γαλλίας 

 

  Δύο χρόνια πριν από την ψήφιση του νόμου της 15
ης

 Μαρτίου 2004, το 2002, ο 

Regis Debray, προχώρησε στην έκδοση του βιβλίου του «Η διδασκαλία της 

θρησκείας στο ουδετερόθρησκο σχολείο».  

  Στο βιβλίο αυτό, o Παντελής Καλαϊτζίδης, αναφέρει στο επίμετρο, τα εξής: 

  «Τις τελευταίες δεκαετίες συγχρόνως με το φαινόμενο της επιστροφής του Θεού 

και της θρησκείας στη δημόσια σφαίρα, όλο και συχνότερα επισημαίνεται από 

Γάλλους πολιτικούς και στοχαστές η έλλειψη που σημειώνεται στα σχετικά 

προγράμματα του δημόσιου σχολείου αναφορικά με την κατανόηση και την 

ερμηνεία του θρησκευτικού φαινομένου. Στην τρέχουσα μάλιστα πολιτική συζήτηση 

που διεξάγεται στη Γαλλία από τις στήλες του ημερήσιου τύπου και από τα 

ραδιοτηλεοπτικά μέσα, ένα από τα θέματα που επανέρχεται με μεγάλη συχνότητα 

είναι αυτό της μελέτης και της διδασκαλίας, από την σκοπιά του πολιτισμού, όχι 

μόνο γενικά των θρησκειών αλλά ειδικότερα του Χριστιανισμού και του κειμένου 

της Βίβλου (Παλαιάς και Καινής Διαθήκης) στο δημόσιο σχολείο».
94

  

   

  Στο βιβλίο του, ο Γάλλος συγγραφέας υποστηρίζει πως η πλειονότητα του γαλλικού 

πληθυσμού εγκρίνει την ενίσχυση της διδασκαλίας των θρησκευτικών στο δημόσιο 

σχολείο εξαιτίας σημαντικών παραγόντων, που καθιστούν αναγκαία τη διδασκαλία 

των Θρησκευτικών στα δημόσια σχολεία του Γαλλικού κράτους.
95

  

  Το βιβλίο του χωρίζεται σε 5 θεματικά κεφάλαια. Στο πρώτο ο Debray προβαίνει σε 

έκθεση του σκεπτικού του, της βασικής του θέσης την οποία κλήθηκε να παραθέσει. 

Κατά τον ίδιο τον Debray, «στόχος δεν είναι να ξαναβάλουμε “τον Θεό στο σχολείο”, 

αλλά να προεκτείνουμε το πολύδρομο ανθρώπινο οδοιπορικό, καθότι η σωρευτική 
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συνέχεια, την οποία ονομάζουμε επίσης πολιτισμό, διακρίνει το ζωικό μας είδος από 

άλλα, λιγότερο προικισμένα. Θρησκευτικές παραδόσεις και μέλλον των ανθρώπινων 

σπουδών πάνε μαζί. Δεν πρόκειται να ενισχύσουμε την μελέτη της θρησκείας, εάν 

δεν ενισχύσουμε τη μελέτη γενικώς».
96

  

  Στο επόμενο κεφάλαιο, με τίτλο «ποιες οι αντιστάσεις;» αναφέρεται στις έντονες 

αντιδράσεις και των δύο πλευρών που απασχολούνται με την πρόταση για 

συμπερίληψη των θρησκευτικών ζητημάτων σε μια διδασκαλία πλήρως 

απαλλαγμένης από θρησκευτικές εξαρτήσεις, της κοσμικής και της εκκλησιαστικής 

πτέρυγας.. Η μεν πρώτη, «αποκηρύσσει, συνήθως λιγότερο ή περισσότερο 

συγκαλυμμένα, τον Δούρειο Ίππο ενός μεταμφιεσμένου κληρικαλισμού  και ως 

έσχατη δολιότητα ενός προσηλυτισμού, υποστηρίζοντας σθεναρά την άποψη πως 

“δεν είναι δουλειά μας να κάνουμε κατήχηση”».
97

   

  Η μεν δεύτερη πλευρά, αποκηρύσσει την πρόταση ως Δούρειο Ίππο ενός 

συγκρητισμού και ενός σχετικισμού που τείνουν να εξαλείψουν τα όρια ανάμεσα 

στην «αληθινή θρησκεία» και τις «ψεύτικες».
98

 Οι αντιρρήσεις αυτές τροφοδοτούνται 

από την άποψη πως «η διδασκαλία των θρησκευτικών δεν είναι θρησκευτική 

διδασκαλία». Ο Debray διαλύει τις παρεξηγήσεις αυτές σε έξι σημεία τα οποία 

αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω: 

 Κανείς δεν μπορεί να συγχέει κατήχηση και πληροφόρηση, 

 Ως προς τις μεταφυσικές ανησυχίες του ανθρώπου, οι οργανωμένες 

θρησκείες δεν έχουν ούτε αποκλειστικότητα ούτε υπεροχή a priori, 

  Η αποπομπή του θρησκευτικού φαινομένου εκτός των τοίχων της 

ορθολογικής και δημοσίως ελεγχόμενης μετάδοσης των γνώσεων ευνοεί την 

παθολογία του πεδίου αντί την εξυγίανση του, 

 Όσο ο επιστήμονας και ο πιστός δεν ακυρώνουν ο ένας τον άλλον άλλο τόσο 

η ομολογιακή προσέγγιση δεν ανταγωνίζεται η μία την άλλη, δεδομένου ότι 

και οι δύο μπορούν να υπάρχουν και να ευδοκιμούν συγχρόνως, 
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 Η διδακτική δεοντολογία προϋποθέτει την αναστολή των προσωπικών 

πεποιθήσεων. 

  Η θρησκευτική απαιδευσία συνδέεται με το επίπεδο των σπουδών.
99

 

  Όπως ο ίδιος ο συγγραφέας υποστηρίζει στο βιβλίο του, βασικό εμπόδιο αποτελεί η 

προσθήκη ενός ακόμη μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών μια προσθήκη που θα 

προκαλούσε προβλήματα (προβλήματα στο σφιχτό σχολικό πρόγραμμα με 

αποτέλεσμα την υποβάθμιση του μαθήματος και την περιθωριοποίησή του, 

αναγκαιότητα για πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού). Ο συγγραφέας 

επισημαίνει πως το μάθημα πρέπει να ενταχθεί μέσα στο πρόγραμμα σπουδών μέσα 

από τα ήδη υπάρχοντα μαθήματα και να διδάσκεται από το υπάρχων διδακτικό 

προσωπικό, αφού προετοιμαστεί κατάλληλα.
100

  

  Όταν ο Debray αναφέρεται στο βιβλίο του για το είδος της ουδετεροθρησκείας, 

διαχωρίζει του όρους ελευθερία της συνείδησης και θρησκευτική ελευθερία. Ο 

κοσμικός χαρακτήρας του κράτους είναι αυτό που κάνει δυνατή τη συνύπαρξή τους, 

καθώς ό,τι έχουν δικαιωματικά κοινό όλοι οι άνθρωποι οφείλει να υπερβαίνει εκείνο 

που τους χωρίζει καθώς όπως υποστηρίζει «η προώθηση των σχεδίων τα οποία 

επεξεργαζόμαστε εδώ (στο βιβλίο) απαιτεί από το δημόσιο σχολείο να αποδειχθεί όχι 

κατά τι λιγότερο ουδετερόθρησκο αλλά ακόμα πιο ουδετερόθρησκο, υπαγόμενο 

εξαρχής σε μια ξεκάθαρα αποδεκτή τάξη αξιών, οι οποίες με τη σειρά τους δεν είναι 

διόλου λιγότερο δεσμευτικές σε σύγκριση με τις αντίστοιχες θρησκευτικές, και 

μάλιστα μπορούν, αν χρειαστεί, να αντιταχθούν στις τελευταίες (Ο καθένας την 

πίστη του. Σεβόμαστε τη δική σας. Σεβαστείτε τη δική μας)».
101

 

  Οι λόγοι για τους οποίους το πνεύμα του κοσμικού κράτους δεν έχει τίποτε να 

φοβηθεί, σύμφωνα με τον συγγραφέα είναι οι εξής: 

 Η διάνοιξη του πνεύματος των νέων μπορεί να οδηγήσει μόνο στο φωτισμό 

των σκοτεινών περιοχών, 

 Μόνο μια δοκιμασμένη κοσμική δεοντολογία μπορεί να αποφύγει τη 

σύγχυση των πνευματικών αρχών 
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 Πρέπει να ανήκει κανείς σε έναν πολιτισμό για να μπορεί να μιλάει για 

αυτό.
102

 

  Στο τελευταίο του κεφάλαιο ο Debray κάνει δώδεκα συγκεκριμένες προτάσεις. Οι 

προτάσεις αυτές αφορούν στο περιεχόμενο της διδασκαλίας του των θρησκειών μέσα 

από άλλα μαθήματα, την κατάρτιση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού μέσω ενός 

ανεξάρτητου σεμιναρίου που θα ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για τις υπάρχουσες 

θρησκείες στο κράτος κ.ά.  

  Ο συγγραφέας ολοκληρώνει το έργο με την παρακάτω επισήμανση:  

  «Οι προτάσεις αυτές, σκοπίμως πραγματιστικές και ταπεινές, είναι άχρηστες δίχως 

την αμοιβαία συνάρθρωση τους. Κάποιοι θα τις κρίνουν υπερβολικά περιορισμένες. 

(…) η άρνηση να θεσπίσουμε ένα ξεχωριστό μάθημα μπορεί να αποδειχθεί, παρά τα 

φαινόμενα, διανοητικό πλεονέκτημα, καθώς το θρησκευτικό φαινόμενο διαπερνά 

περισσότερα από ένα πεδία μελέτης και ανθρώπινες δραστηριότητες. Από την άλλη, 

πάλι, μπορεί να συνιστά παιδαγωγικό κίνδυνο, τον κίνδυνο του διασκορπισμού και της 

ελαφρότητας. Χρειάζεται επομένως να προχωρήσουμε, στην παρούσα συγκυρία, μεταξύ 

των συμπληγάδων του υπερβολικού και του ελάχιστου. Η ταυτόχρονη εφαρμογή των 

παραπάνω ποικίλων προτάσεων προκύπτει, εν προκειμένω, από μία ισορροπημένη 

φιλοδοξία: να φτάσουμε μέσα και έξω από τον σχολικό περίβολο, στην ‘‘κρίσιμη 

μάζα’’».
103
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

  Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και πως 

εντάσσεται το μάθημα των Θρησκευτικών μέσα σε αυτό. Αρχικά, θα οριοθετηθεί το 

ιστορικό πλαίσιο γύρω από το οποίο κινείται το μάθημα αυτό στην Ελλάδα, ενώ στη 

συνέχεια θα γίνει αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο του μαθήματος και στις 

εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ανά τα χρόνια για την απαλλαγή των μαθητών. Τέλος, 

στην τελευταία υποενότητα, θα γίνει κριτική θεώρηση του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος και θα συγκριθούν τα συστήματα της Ελλάδας και της Γαλλίας γύρω από 

τον τρόπο αντιμετώπισης του μαθήματος αυτού στα συστήματα εκπαίδευσης τους. 

 

3.1. Το ιστορικό πλαίσιο γύρω από το μάθημα των Θρησκευτικών στο δημόσιο 

σχολείο. 

 

   Το θρησκευτικό στοιχείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον πολιτισμό της χώρας 

μας. Ήδη από την Τουρκοκρατία, η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν εκείνη που διαφύλαξε 

και διέσωσε τον Ελληνισμό. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, όπως οι συνεχείς 

εξισλαμισμοί, κατόρθωσε να διατηρήσει την ορθόδοξη πίστη και μάλιστα να 

βοηθήσει έτσι ώστε το ελληνικό έθνος να απελευθερωθεί και να δημιουργήσει δικό 

του ανεξάρτητο κράτος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία όμως είναι συνδεδεμένη και με την 

εκπαίδευση. Στα ταραγμένα χρόνια της Τουρκοκρατίας, οι ιερείς είχαν αναλάβει το 

έργο της διατήρησης και της διαφύλαξης του ελληνικού ιδεώδους. 

  Ο Σταύρος Γιαγκάζογλου, θεολόγος και σύμβουλος του υπουργείου Παιδείας και 

προϊστάμενος του Γραφείου Α του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σε ένα 

εκτενές κείμενό του που αφορά στη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα του μαθήματος 

των Θρησκευτικών, σημειώνει  μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 
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  «Η οργανική σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την Παιδεία προέκυψε από το 

έργο και την κληρονομιά των Ελλήνων Πατέρων κατά την χιλιόχρονη πορεία του 

Βυζαντίου. Μέσα στο κλίμα και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής η 

Εκκλησία υπήρξε – πέρα από κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες – σχεδόν ο μόνος 

καθεστωτικός φορέας που ανέλαβε, δίχως καμιά αντιπαράθεση με τη βυζαντινή 

πολιτεία, την ευθύνη για τον προγραμματισμό και τη λειτουργία ενός συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού συστήματος. Το έργο αυτό κάλυπτε τις διάφορες βαθμίδες της 

εκπαίδευσης αλλά και τις ανάγκες των ανθρώπων κάθε κοινωνικής τάξης για 

συμμετοχή στα μορφωτικά αγαθά.  

  »Η ίδια παράδοση συνεχίστηκε και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όταν η 

Εκκλησία έλαβε ως εθνικός φορέας των υποδούλων διάφορα προνόμια, μεταξύ 

αυτών και την ευθύνη, μαζί με την κοινοτική αυτοδιοίκηση, για την υπό όρους 

οργάνωση και λειτουργία της παιδείας των υπόδουλων. Ανεξάρτητα από το πλαίσιο, 

το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό της παρεχόμενης παιδείας από την 

Εκκλησία, είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλη τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο 

δεν υπήρξε ποτέ ειδικό μάθημα θρησκευτικής κατήχησης στα σχολικά προγράμματα 

της προπαιδείας (Δημοτικό) αλλά και της εγκυκλίου παιδείας (Γυμνάσιο - Λύκειο). 

Τα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν η γραμματική, η αριθμητική, η ρητορική, η 

φιλοσοφία, η μουσική, η γεωμετρία. Για αναγνωστικό είχαν τον Όμηρο και τη Βίβλο. 

Η γνωριμία με την ορθόδοξη θεολογία της Εκκλησίας πραγματοποιούνταν μέσα από 

το γενικότερο κλίμα και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα του πολιτισμού, δίχως την 

ύπαρξη ειδικού θεολογικού μαθήματος.  

  »Με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, η Εκκλησία πλέον παραχωρεί στην 

πολιτεία τα όποια καθεστωτικά της προνόμια, μεταξύ αυτών και την ευθύνη για την 

οργάνωση και λειτουργία των σχολείων. Τότε ακριβώς εισάγεται στο δημόσιο 

σχολείο το θρησκευτικό μάθημα. Αρχικά με την ίδρυση σχολείων από τον  

Καποδίστρια και, λίγο μετά, με την οργάνωση της παιδείας από την βαυαρική 

αντιβασιλεία κατά τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα. Το 1833 ανακηρύσσεται 

πραξικοπηματικά το αυτοκέφαλο της ελλαδικής Εκκλησίας από το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο και το όλο κλίμα της εποχής ευνοεί την ευχερέστερη υποταγή της στην 

κρατική εξουσία. Με την επικράτηση των θέσεων του Θεόκλητου Φαρμακίδη, η 

Εκκλησία περιθωριοποιείται ως μια ελεγχόμενη από την πολιτεία υπηρεσία, η οποία 
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και αναλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της παιδείας σύμφωνα με τις νέες ιδέες του 

Διαφωτισμού κατά τα γερμανικά πρότυπα. Η θέση του μαθήματος των 

Θρησκευτικών στα Αναλυτικά Προγράμματα είναι σαφώς υποβαθμισμένη. Το 

μάθημα των Θρησκευτικών (Religion) που εισάγεται απευθείας από τα γερμανικά 

προτεσταντικά πρότυπα διδάσκεται μια φορά την εβδομάδα και λίγο αργότερα ανά 

δίωρο.  

  »Μετά την αντιβασιλεία, το πρώτο Σύνταγμα του 1844 αναγνωρίζει την 

παραδοσιακή θεσμική θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική κοινωνία. Την 

περίοδο εκείνη σημειώνεται μια στροφή από την κυριαρχία των ιδεών του 

Διαφωτισμού. Η ελληνική κοινωνία επηρεάζεται πλέον από το ρεύμα του 

Ρομαντισμού. Είναι η περίοδος κατά την οποία τονίζεται η διαχρονική συνέχεια της 

ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο ως τον 

Νέο ελληνισμό και καλλιεργείται η νοσταλγία για την πατροπαράδοτη εθνική 

κληρονομιά. Κατ’ αυτό τον τρόπο, συγκροτείται το όραμα και οι προσδοκίες της 

Μεγάλης Ιδέας.  

  »Για πρώτη φορά το 1852 πλάθεται και χρησιμοποιείται ο όρος 

«ελληνοχριστιανικός πολιτισμός» από τον Σπ. Ζαμπέλιο. Η ελληνική Εκκλησία 

ανασυνδέεται με το Πατριαρχείο και το θρησκευτικό μάθημα ανακτά μια οργανική 

πλέον σχέση στα αναλυτικά προγράμματα της Εκπαίδευσης.  

  »Το 1853 ο επί των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως υπουργός Σπ. 

Βλάχος καθιερώνει τον υποχρεωτικό εκκλησιασμό των μαθητών κάθε Σάββατο και 

Κυριακή με τη συνοδεία των δασκάλων. Με το Βασιλικό Διάταγμα του 1857 

καθιερώνεται η υποχρεωτική πρωινή προσευχή των μαθητών του Γυμνασίου και ο 

«επί ποινή» υποχρεωτικός εκκλησιασμός κάθε Κυριακή, ενώ με παρόμοιο Διάταγμα 

του 1867 ενισχύεται επιπλέον η διδασκαλία του θρησκευτικού μαθήματος στην τότε 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έκτοτε, οι ώρες διδασκαλίας παραμένουν περίπου 

σταθερές ως τις μέρες μας.  

  »(…) Στις αρχές του εικοστού αιώνα, με την ίδρυση του «Εκπαιδευτικού Ομίλου» 

(1910) έγινε για πρώτη φορά συζήτηση για τον υποχρεωτικό ή μη χαρακτήρα του 

Θ.Μ. στην εκπαίδευση. Ίσως οι ζυμώσεις αυτές να προκάλεσαν και τις εκπαιδευτικές 

αλλαγές που πραγματοποιούνται με τις κυβερνήσεις του Ελ. Βενιζέλου, κατά την 
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περίοδο του Μεσοπολέμου. Τα προγράμματα των Θρησκευτικών αλλάζουν μορφή 

και περιεχόμενο και προσλαμβάνουν πλέον γνωσιακό και πληροφοριακό 

περιεχόμενο. Τα Αναλυτικά Προγράμματα των ετών 1913, 1914, 1931 γίνονται πιο 

ακαδημαϊκά σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί ο πιετισμός και ο ηθικισμός της 

πρώτης περιόδου στη χριστιανική διδασκαλία, ενώ παράλληλα εισάγεται για πρώτη 

φορά και η διδασκαλία μεγάλων θρησκευμάτων του κόσμου.  

  »Το 1961 το νέο αναλυτικό πρόγραμμα για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμπνέεται 

κυριολεκτικά από τις ηθικές και συναισθηματικές αντιλήψεις των θρησκευτικών 

οργανώσεων και εκφράζει σαφώς την ατομική και κοινωνική σωτηριολογία τους. Με 

τη μεταρρύθμιση του Γ. Παπανδρέου στα μέσα της δεκαετίας του ’60, τα νέα σχολικά 

εγχειρίδια που γράφονται φέρουν τη σφραγίδα μιας προσπάθειας να εκφραστεί η 

ορθόδοξη θεολογική παιδεία αποκεκαθαρμένη από τα ηθικιστικά στοιχεία του 

παρελθόντος ως μία βιβλικο-λειτουργική κατήχηση της Εκκλησίας. Αλλά αυτό δεν 

ήτα παρά ένα διάλειμμα. Με τα διατάγματα του 1966, η φιλοσοφία και οι αρχές του 

χριστιανικού κινήματος (Αλ. Τσιριντάνης) και της «Ελληνοχριστιανικής Αγωγής» 

είναι προφανείς στο σκοπό του Θ.Μ., που αποσκοπεί στη διάπλαση χριστιανικών 

προσωπικοτήτων.  

  »Με την εγκαθίδρυση της δικτατορίας ο σκοπός του Θ.Μ. χαρακτηρίζεται πλήρως 

από τον θρησκευτικό ηθικισμό των χριστιανικών οργανώσεων. Η περίοδος αυτή 

σήμανε και τη χειρότερη εκδοχή του Θ.Μ. Τα σχολικά εγχειρίδια αλλά και οι 

διδάσκοντες εμπνέονταν από το σκοταδισμό, την ηθικολογία και την αστυνόμευση 

της προσωπικής ζωής των μαθητών, από τη συντηρητική νοοτροπία του χουντικού 

κράτους, που είχε ως σύνθημα το «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Ο 

ελληνοχριστιανικός πολιτισμός προτάσσεται και χαρακτηρίζει τον Αναγκαστικό 

Νόμο 129 1967 «περί οργανώσεως και διοικήσεως της γενικής εκπαιδεύσεως». Τα 

τραγικά βιώματα και οι πληγές εκείνης της περιόδου δεν έχουν κλείσει ακόμη για 

πολλούς στην ελληνική κοινωνία.  

  »Το Σύνταγμα του 1975 στο άρθρο 16 § ορίζει ότι «η παιδεία έχει σκοπόν… την 

ανάπτυξιν της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως» και στο άρθρο 3 ορίζεται ότι 

«επικρατούσα θρησκεία εν Ελλάδι είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού 

Εκκλησίας». Είναι χαρακτηριστικό ότι η διατύπωση του Συντάγματος για ανάπτυξη 

«θρησκευτικής συνειδήσεως» δεν διευκρινίζεται επαρκώς. Ωστόσο, είναι επίσης 
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ενδεικτικό ότι στον Νόμο 309 1976 για τη εκπαίδευση του Γυμνασίου η τόνωση του 

θρησκευτικού φρονήματος συμπλέκεται με το εθνικό. Τα Προεδρικά Διατάγματα του 

1978 κατά την μεταπολίτευση, δεν παρέχουν ουσιαστικές δυνατότητες σύγχρονου 

προβληματισμού και ορθής θεολογικής παιδείας. Ας σημειωθεί ότι ενώ η ορθόδοξη 

θεολογική σκέψη γνωρίζει μια σπάνια και πρωτόγνωρη ακμή, τα σχολικά εγχειρίδια 

του τότε Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης (ΚΕΜΕ) διαπνέονται 

από έντονη συντηρητική και κατηχητική διάθεση.  

  »Το 1985, αφού προηγήθηκαν ποικίλες θεολογικές ζυμώσεις σε συνέδρια 

θεολογικών σχολών, θεολογικών ενώσεων, ανοικτών συζητήσεων στην κοινωνία, με 

τον Νόμο 1566 το Θ.Μ. αλλάζει επισήμως τίτλο και ονομάζεται πλέον Ορθόδοξη 

Χριστιανική Αγωγή. Ο ίδιος νόμος καθορίζει ως σκοπό της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών σύμφωνα με «τα 

γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης». Τα νέα Αναλυτικά 

Προγράμματα έδωσαν καινούργια βιβλία θρησκευτικών σ’ ολόκληρο τον κορμό της 

εκπαίδευσης. Για μεν το Δημοτικό προτάσσεται η είσοδος του μαθητή στο χώρο της 

ορθόδοξης εκκλησιαστικής παράδοσης, στη ζωή και στα βιώματα του ορθόδοξου 

λαού. Η πορεία αυτή πραγματοποιείται σταδιακά, δίχως τον ιστορισμό, την 

νοησιαρχία και τις στερεότυπες γνώσεις του παρελθόντος. Στο Γυμνάσιο 

ακολουθείται η οριζόντια έκθεση της ιστορίας της σωτηρίας. Διδάσκεται η Παλαιά 

Διαθήκη στην Α’ τάξη, η Καινή Διαθήκη στη Β’ τάξη και η Εκκλησιαστική Ιστορία 

στη Γ’ τάξη. Στο Λύκειο διδάσκονται καίρια θεολογικά, λατρευτικά και πρακτικά 

θέματα της Εκκλησίας στην Α’ τάξη, μια κριτική θεώρηση του Χριστιανισμού και τα 

κυριότερα θρησκεύματα του κόσμου στη Β΄ τάξη. Τέλος, η σπουδή βασικών 

συγχρόνων θεμάτων της χριστιανικής ηθικής είναι το αντικείμενο του μαθήματος στη 

Γ’ τάξη».
104
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 Γιαγκάζογλου, Σταύρος, «Η φυσιογνωμία και ο χαρακτήρας του θρησκευτικού 

μαθήματος. Η θρησκευτική αγωγή στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες», στο 

συλλ. τόμο Τα θρησκευτικά ως μάθημα ταυτότητας και πολιτισμού, Εισηγήσεις 

Σεμιναρίου της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας σε συνεργασία με 

το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς 

Μητροπόλεως Δημητριάδος, Βόλος 15-17 Μαΐου 2004, εκδ. Βουλή των Ελλήνων, 

Αθήνα 2005, σελ. 126-144. 
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3.2. Το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από το μάθημα των Θρησκευτικών στο δημόσιο 

σχολείο. 

 

  Το άρθρο 3 παρ.1 της αναθεωρημένης έκδοσης του Ελληνικού Συντάγματος 

προβλέπει πως «επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της 

Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού».
105

 Ωστόσο στην ελληνική 

επικράτεια παρατηρούνται και άλλες θρησκείες πλην της ορθόδοξης Χριστιανικής. 

Τα ελληνικά σχολεία έχουν γίνει πολυπολιτισμικά, έχοντας στους κόλπους τους 

παιδιά προερχόμενα από διαφορετικές χώρες με διαφοροποιήσεις στον πολιτισμό και 

τη γλώσσα.   

 Οι βασικότερες θρησκείες που απαντώνται στην ελληνική επικράτεια είναι οι εξής: 

 

 Μουσουλμάνοι (κυρίως στη Δυτική Θράκη) 

 Καθολικοί (κυρίως στις Κυκλάδες και τα Επτάνησα αλλά και στα δύο μεγάλα 

αστικά κέντρα) 

 Προτεστάντες (Ευαγγελιστές και Πεντηκοστιανοί) (στην περιοχή της 

Κατερίνης και στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα) 

 Μάρτυρες του Ιεχωβά 

 Μορμόνοι  

  Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Συντάγματος υποστηρίζει πως «η ελευθερία 

της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και 

πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός», 

ενώ στην παράγραφο 2 συνεχίζει αναφέροντας πως «κάθε γνωστή θρησκεία είναι 

ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την 
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 Η Βουλή των Ελλήνων. Σύνταγμα της Ελλάδας, (άρθρο 3 — Σχέσεις Εκκλησίας και 

Πολιτείας). 27 Μαΐου 2008. 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-3/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-3/
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προστασία των νόμων.   άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη 

δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. O προσηλυτισμός απαγορεύεται».
106

 

  Το ελληνικό κράτος είχε μεριμνήσει ήδη από τον προηγούμενο αιώνα για τις 

μειονότητες αυτές, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα. Η  ισχύουσα 

νομοθεσία γύρω από το ζήτημα της απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα των 

Θρησκευτικών τροποποιήθηκε το 2008. Το άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος 

προβλέπει  πως «η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό 

την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την 

ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε 

ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».
107

 

  Έως το 2002, οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας αναφέρονταν σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις μαθητών και μαθητριών που επιθυμούσαν απαλλαγή από το μάθημα των 

θρησκευτικών. Η απαλλαγή μπορούσε να επιτευχθεί με την κατάθεση υπεύθυνης 

δήλωσης είτε από τους γονείς είτε και από τον ίδιο τον μαθητή ή τη μαθήτρια -εάν 

έχουν συμπληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους- στην οποία θα δηλώνουν το δόγμα 

τους. 

Αναφορικά, μερικά παραδείγματα: 

  -η εγκύκλιος 144483 13-01-1956
108

 αναφέρει ότι «οι μαθηταί οι ανήκοντες εις 

Ευαγγελικάς οικογενείας είναι ετερόδοξοι και δικαιούνται απαλλαγής από των 

θρησκευτικών κατά το άρθρο 6 του Ν. 4862 1931 “περί ξένων σχολείων” και του Ν. 

2329 1953 περί κυρώσεως της Συμβάσεως της Ρώμης “περί δικαιωμάτων του 

ανθρώπου” εν συνδυασμώ προς το αρ.1 του Συντάγματος».
109,110
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  Η Βουλή των Ελλήνων. Σύνταγμα της Ελλάδας, (άρθρο 13 — Θρησκευτική 

ελευθερία). 27 Μαΐου 2008.  

107
 Η Βουλή των Ελλήνων. Σύνταγμα της Ελλάδας, (άρθρο 16 — Παιδεία, τέχνη, 

επιστήμη). 27 Μαΐου 2008. 

108
 ΥΠΕΠΘ. Εγκ. 144483/13-01-1956. 13 Ιαν. 1956.  

109
  Ν. 4662 1931 (ΦΕΚ Α’ 2 1931). «Περί των ξένων σχολείων» (άρθρο 

6), Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 7 Ιαν. 1931.  

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-13/
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  -η εγκύκλιος Γ2 3826 07-09-1987 και η διαταγή Γ1 11 02-01-1990 αναφέρονται σε 

μαθητές, οι οποίοι είναι μάρτυρες του Ιεχωβά. Πιο συγκεκριμένα: «οι μαθητές, 

μάρτυρες του Ιεχωβά, απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, την 

προσευχή και τον εκκλησιασμό. Την ώρα του μαθήματος μπορούν να εξέρχονται από 

την αίθουσα. Ο χώρος παραμονής και η απασχόληση των παραπάνω μαθητών στο 

διάστημα αυτό, καθορίζονται με απόφαση του συλλόγου των καθηγητών του 

σχολείου. Όσο για τον εκκλησιασμό, ο διευθυντής του σχολείου θα ειδοποιεί τους 

μαθητές αυτούς από την προηγούμενη ημέρα, ώστε να μπορούν οι γονείς ή 

κηδεμόνες των μαθητών αυτών να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για τη φύλαξή τους 

όσο χρόνο το σχολείο ευρίσκεται στην εκκλησία». Σχετικά με την απαλλαγή από το 

μάθημα η διαταγή σημειώνει: «Για την απαλλαγή των μαθητών αυτών υποχρεούνται 

και οι δύο γονείς ή όταν πρόκειται περί διαζευγμένων, ο γονέας που έχει την 

επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή ο κηδεμόνας τους να καταθέσουν στο Διευθυντή 

του σχολείου γραπτή δήλωση του Ν. 1599 86 όπου θα δηλώνουν ότι οι ίδιοι όσο και 

τα παιδιά τους ή οι κηδεμονευόμενοι τους ακολουθούν το δόγμα των “μαρτύρων του 

Ιεχωβά”».
111

 
 

 

  -Το Νοέμβριο του 1995, το υπουργείο εξέδωσε μια γενικότερη εγκύκλιο σύμφωνα 

με την οποία «μαθητές ετερόδοξοι, ετερόθρησκοι, άθρησκοι απαλλάσσονται: 1. Από 

το μάθημα των Θρησκευτικών, 2. Από την προσευχή. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις 

ο μαθητής δεν θα απουσιάζει από το σχολείο με τη διαφορά ότι στο μεν μάθημα των 

Θρησκευτικών θα παραμείνει σε άλλη αίθουσα ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν στην 

αυλή του σχολείου, χωρίς να θορυβεί, στη δε προσευχή θα βρίσκεται στο τέλος της 

παράταξης των συμμαθητών του και θα τηρεί μόνο στάση ευλάβειας ή θα παραμένει 
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 N. 2329 1953 (ΦΕΚ Α’ 68 1953) «Περί κυρώσεως της από 4ης Νοεμβρίου 1950 

Διεθνούς Συμβάσεως της Ρώμης περί προασπίσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

και των θεμελιωδών ελευθεριών και του από 20ής Μαρτίου 1952 προσθέτου εις αυτήν 

Πρωτοκόλλου των Παρισίων».(άρθρο 9) Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 21 Μαρ.1953. 
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  ΥΠΕΠΘ. Γ2/3826/07-09-1987 και ΥΠΕΠΘ. Διαταγή Γ1/11/02-01-1990. 2 Ιαν. 

1990. 
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μέσα στο διδακτήριο, σε ιδιαίτερο χώρο, με απόλυτη ησυχία και σεβασμό προς τους 

συμμαθητές του που προσεύχονται, 3. Από τον Εκκλησιασμό». Για την απαλλαγή του 

μαθητή από τα Θρησκευτικά στο σχολικό περιβάλλον, η εγκύκλιος σημειώνει πως: 

«για την απαλλαγή του μαθητού από το μάθημα των Θρησκευτικών, την προσευχή 

και τον Εκκλησιασμό, θα πρέπει και οι δυο γονείς να καταθέσουν στο σχολείο 

γραπτή δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι ο μαθητής είναι άθρησκος ή 

ετερόδοξος ή ετερόθρησκος». Τέλος, στην εγκύκλιο αναφέρεται πως «τα παραπάνω 

ισχύουν τόσο για τα Δημόσια όσο και για τα Ιδιωτικά σχολεία, ακόμη και στην 

περίπτωση που η ταυτότητα των μαθητών ή των κηδεμόνων τους γράφει “Χριστιανός 

Ορθόδοξος”».
112

 

 

  -Το 1998, εκδόθηκε το ΠΔ 201 1998 σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

Δημοτικών Σχολείων. Όσον αφορά στην απαλλαγή από τα Θρησκευτικά αναφέρει 

ότι «μαθητές που ανήκουν σε άλλο δόγμα ή άλλο θρήσκευμα δεν συμμετέχουν στον 

εκκλησιασμό, εφόσον οι γονείς τους το ζητήσουν με γραπτή δήλωση. Όταν ένας από 

τους γονείς ανήκει σε άλλο δόγμα ή θρησκεία, για να γίνει απαλλαγή χρειάζεται 

κοινή δήλωση των γονέων. (…) Οι παραπάνω μαθητές απαλλάσσονται από το 

μάθημα των Θρησκευτικών και με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ορίζεται ο 

τρόπος απασχόλησής τους εντός ή εκτός της αίθουσας ή σε άλλη αίθουσα, την ώρα 

της διδασκαλίας του μαθήματος αυτού».
113

   

 

  -Το 2002, το ΥΠΕΠΘ εξέδωσε μία εγκύκλιο σχετικά με τον τρόπο απαλλαγής των 

μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών, η οποία όριζε ότι « (…) η απαλλαγή 

αυτή πρέπει να στηρίζεται σε δήλωση του ίδιου του μαθητή αν  είναι ενήλικος ή των 

γονέων του αν είναι ανήλικος, στην οποία θα αναφέρει ότι δεν είναι Χριστιανός 

Ορθόδοξος, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο 
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ανήκει».
114

 Όσον αφορά στον τρόπο απασχόλησης των μη ορθόδοξων μαθητών κατά 

τη διάρκεια της διδασκαλίας των Θρησκευτικών, το ΥΠΕΠΘ εξέδωσε εγκύκλιο στην 

οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως «με βάση την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του 

Π.Δ. 201 98 (ΦΕΚ 161Α), παρακαλούμε να καταβάλετε κάθε προσπάθεια, ώστε να 

εξασφαλισθεί η παραμονή των παραπάνω μαθητών εκτός αίθουσας κατά τη 

διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος. Η απασχόλησή τους εκτός της αίθουσας 

μπορεί να γίνεται με την επίβλεψη δασκάλου που δεν διδάσκει στο τμήμα του κατά 

την ώρα αυτή (εφόσον βεβαίως υπάρχει τέτοια δυνατότητα) ή την παραμονή τους σε 

άλλο τμήμα ή τάξη, όπου διδάσκεται διαφορετικό μάθημα».
115

 

 

   Να σημειωθεί πως οι παραπάνω ρυθμίσεις πραγματοποιήθηκαν για συγκεκριμένες 

περιπτώσεις μαθητών πριν το 2008, όταν και τροποποιήθηκε για πρώτη φορά η 

ισχύουσα νομοθεσία, με τις εγκυκλίους του Υπουργού Παιδείας, κ. Στυλιανίδη.  

  -Πιο συγκεκριμένα, το καλοκαίρι του 2008, εκδόθηκαν τρεις νέες εγκύκλιοι 

σχετικές με το μάθημα των Θρησκευτικών.  

  Α. Η πρώτη εκδόθηκε στις 10 Ιουλίου 2008 αναφέροντας πως «ύστερα από υποβολή 

ερωτημάτων σχετικά με το θέμα της απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα των 

Θρησκευτικών, σας κάνουμε γνωστό ότι για την απαλλαγή αυτή απαιτείται υπεύθυνη 

δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή αν είναι ανήλικος ή του ίδιου του μαθητή αν είναι 

ενήλικος, στην οποία θα αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής χωρίς να δηλώνεται ο 

λόγος της συγκεκριμένης επιλογής».
116

  

  Β. Η δεύτερη εγκύκλιος, ήταν συμπληρωματική προς την πρώτη και ανέφερε μεταξύ 

άλλων πως «για τους γονείς ανήλικων μαθητών ή τους ίδιους τους μαθητές, εάν είναι 

ενήλικοι, που για λόγους συνείδησης δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα 
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των Θρησκευτικών, δεν είναι αναγκαία η αιτιολόγηση της άρνησης στην υπεύθυνη 

δήλωση που απαιτείται».
117

   

  Η εγκύκλιος προκάλεσε τόσο θετικές αντιδράσεις –επιδοκιμάστηκε από το 

Συνήγορο του Πολίτη-
118

 αλλά και αρνητικές –αποδοκιμάστηκε έντονα από ιεράρχες 

της Εκκλησίας της Ελλάδας καθώς και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο- 
119,120,121. 

  Γ. Η τρίτη εγκύκλιος εκδόθηκε στο τέλος του μήνα, στις 26 Αυγούστου, παρέχοντας 

τις απαραίτητες διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο απασχόλησης των μαθητών που 

ζητούν απαλλαγή από το μάθημα γύρω από την εγκύκλιο της 4
ης 
Αυγούστου 2008. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως «οι μη Ορθόδοξοι μαθητές, δηλ. οι αλλόθρησκοι ή 

ετερόδοξοι, οι οποίοι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 104071 Γ2 4.8.2008 εγκύκλιο του 

ΥΠΕΠΘ απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών για λόγους συνείδησης, 

κατά την ώρα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος παρακολουθούν 

υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα 

της ίδιας τάξης. Στην περίπτωση που η συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα 

τμήμα, οι μαθητές αυτοί παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται 

για τον σκοπό αυτό από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου. Για μεν τους 

αλλοδαπούς το πρόγραμμα αφορά στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, για δε τους 
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υπόλοιπους μάθημα ανάλογο με τις μαθησιακές τους ανάγκες».
122

 Η εγκύκλιος αυτή 

προκάλεσε σύγχυση, καθώς στις δυο προηγούμενες εγκυκλίους δεν γινόταν αναφορά 

για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των μαθητών, η τρίτη εγκύκλιος αναφέρει πως 

απαλλαγή από το μάθημα μπορούν να πάρουν μόνο οι μη ορθόδοξοι μαθητές. 

 

  -Το 2009, δόθηκαν διευκρινίσεις ως προς την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργού 

Παιδείας. Η εγκύκλιος αναφέρει μεταξύ άλλων πως «το μάθημα των Θρησκευτικών 

παραμένει υποχρεωτικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με την εγκύκλιο 

Φ12 977 109744 Γ1 26-08-2008 (…) αλλά δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής στους 

αλλόθρησκους και ετερόδοξους μαθητές, οι οποίοι για λόγους συνείδησης δεν 

επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εν λόγω μάθημα».
123

  

 

  -Ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 2010, η Υφυπουργός Παιδείας κ. 

Χριστοφιλοπούλου απάντησε σε σχετική με το μάθημα των Θρησκευτικών ερώτηση 

πως «επειδή έχει παρατηρηθεί κατάχρηση της δυνατότητας απαλλαγής από μη 

ετερόδοξους ή αλλόθρησκους μαθητές, ιδιαίτερα της Γ΄ Λυκείου λόγω φόρτου 

εργασίας, παραβιάζεται η αρχή της ίσης αντιμετώπισης των μαθητών και η αρχή της 

ίσης προσπάθειας για την απόκτηση απολυτήριου. Επομένως οι μαθητές που δεν 

εμπίπτουν στην κατηγορία των αλλόθρησκων ή των ετερόδοξων, δεν μπορούν να 

απαλλάσσονται από οποιοδήποτε μάθημα είναι υποχρεωτικό, βάσει του αναλυτικού 

προγράμματος, εκτός κι αν εντάσσονται στην κατηγορία που περιγράφεται στο άρθρο 

22 του Π.Δ. 104 79».
124
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  -Τον Σεπτέμβριο του 2013, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. 

Αρβανιτόπουλος, εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία « το μάθημα των 

Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ενώ τονίζει πως « παρέχεται η 

δυνατότητα απαλλαγής στους μαθητές που είναι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή 

επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης και γι’ αυτό δεν επιθυμούν να το 

παρακολουθήσουν». Η ίδια εγκύκλιος σημειώνει πως «Η απαλλαγή από το μάθημα 

των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του μαθητή 

αν είναι ενήλικος ή των γονέων του ή του νόμιμου κηδεμόνα του αν είναι ανήλικος, 

στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ή 

επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά 

του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει (…)Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του 

ν.1599 1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του 

μαθητή ή του νόμιμου κηδεμόνα του, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του 

σχολείου εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη της παρούσας εγκυκλίου για το τρέχον 

σχολικό έτος (2013-2014) και εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των 

μαθημάτων εφεξής και προσυπογράφεται από το διδάσκοντα 2 εκπαιδευτικό. Ο 

Διευθυντής ενημερώνει τους γονείς του μαθητή ή τον νόμιμο κηδεμόνα του ή τον ίδιο 

εφόσον είναι ενήλικος, σε περίπτωση μη έγκρισης της απαλλαγής».
125

 Η 

συγκεκριμένη εγκύκλιος ακύρωσε τις εγκυκλίους του κ. Στυλιανίδη, ωστόσο 

παρουσιάζει ομοιότητες με την πρώτη εγκύκλιο που ο τελευταίος εξέδωσε.
126

 

 

  -Τον Ιανουάριο του 2015,  δύο ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, ο τότε 

Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Λοβέρδος, εξέδωσε νέα τροποποιημένη 

εγκύκλιο σχετική με το μάθημα των Θρησκευτικών που κατήργησε τις προηγούμενες. 

Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο «η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών 

παρέχεται νόμιμα, αποκλειστικά και μόνο για την προάσπιση της ελευθερίας της 

θρησκευτικής συνείδησης, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και περιγράφεται 
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στους οικείους νόμους και στις αποφάσεις των διεθνών και ελληνικών δικαστηρίων 

(…) Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599 1986, του ίδιου του μαθητή (αν είναι ενήλικος) ή και 

των δύο γονέων του (αν είναι ανήλικος), στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν 

είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής 

συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο 

ανήκει, εκτός αν το επιθυμεί».  

  Όσον αφορά τις αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολικής 

μονάδας και του Διευθυντή, η εγκύκλιος τονίζει πως «ο Διευθυντής της σχολικής 

μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 1566 1985 (Α΄ 167) και της υπ’ αριθμ. Φ.353.1 324 105657 Δ1 8-10-2002 (Β΄ 

1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που 

απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι μαθητές, συντάσσοντας σχετική 

πράξη (διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης, ευέλικτη 

ζώνη, βιωματικές δράσεις, ερευνητική εργασία κ.α.). Σε περίπτωση που η 

συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές αυτοί παρακολουθούν 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων». Εφιστά, 

τέλος, την προσοχή των Διευθυντών για τις υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών, καθώς 

«έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα κατάχρησης του δικαιώματος απαλλαγής από τα 

Θρησκευτικά για λόγους που δεν συνδέονται με την ελευθερία της θρησκευτικής 

συνείδησης».
127

  

 

  -Το 2016 ξεκίνησαν και πάλι οι συζητήσεις για τις αλλαγές του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών ως προς το ζήτημα των Θρησκευτικών. Ο Υπουργός 

Παιδείας, κ. Φίλης σε παλαιότερη συνέντευξη που παραχώρησε τον Μάρτιο στην 

εφημερίδα «Η Καθημερινή»,  υποστήριξε πως «Το μάθημα των Θρησκευτικών πρέπει 

να αναμορφωθεί και ήδη στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχουν εκπονηθεί 

πιλοτικά προγράμματα προκειμένου τα Θρησκευτικά να πάψουν να είναι ομολογιακό 

μάθημα και να γίνουν μάθημα γνώσης των θρησκειών, με έμφαση στην ιδιαίτερη 

παρουσίαση του πολιτισμικού ρόλου της Ορθοδοξίας στη χώρα μας. Είμαστε σε 
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διάλογο με εκπροσώπους της Εκκλησίας. Είναι προφανές ότι η αναμόρφωση των 

Θρησκευτικών είναι προϋπόθεση για να παραμείνουν υποχρεωτικό μάθημα».
128

 Η 

συζήτηση γύρω από ζήτημα αυτό δεν έχει ακόμη λήξει. 
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3.3. Κριτική θεώρηση του ελληνικού εκπαιδευτικού  συστήματος – Σύγκριση με το 

εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας. 

 

  Έχουν γραφτεί ποικίλες προτάσεις που σχετίζονται με το μάθημα των 

Θρησκευτικών πολύ πριν το μάθημα ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με 

τη σημερινή του μορφή. Οι προτάσεις αυτές έκαναν λόγο για ένα μάθημα λιγότερο 

ομολογιακό και κατηχητικό και περισσότερο γνωσιακό και βιωματικό. 

  Ο Νίκος Ματσούκας το 1981 περιέγραψε έναν τύπο θεολογικού μαθήματος στην 

εκπαίδευση που θα έχει σαφέστατο γνωστικό και όχι βιωματικό ή κατηχητικό 

χαρακτήρα και ως περιεχόμενο τα μνημεία του πολιτισμού της ελληνορθόδοξης 

παράδοσης και της συνολικής Ορθοδοξίας. Στην πρότασή του, το Θ.Μ. συνδέεται 

άμεσα με την παιδεία και τον πολιτισμό.  Ο ίδιος πιστεύει πως, η ελληνορθόδοξη 

παράδοση, την οποία ενέπνευσε η θεολογία, η λατρεία καθώς επίσης και η ζωή της 

Εκκλησίας κατά την περίοδο του Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας, είναι μια 

πολιτιστική κληρονομιά και αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού πολιτισμού.  

  Ακόμη υποστηρίζει πως το μάθημα είναι ανάγκη να γίνεται κατά βάση μέσα από 

κείμενα βιβλικά, πατερικά, λειτουργικά και ασκητικά σε δόκιμες μεταφράσεις με το 

πρωτότυπο κείμενο και με ουσιαστικά και κριτικά σχόλια.  Επίσης, θα περιλαμβάνει 

επίσης κείμενα από την περίοδο της Τουρκοκρατίας (Κοσμάς Αιτωλός, 

Μακρυγιάννης κ.ά.) και θα έχει σαφή κοινωνικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Κάθε 

τάξη θα περιλαμβάνει διαφορετικά στοιχεία του μαθήματος. Σε μία τάξη θα υπάρχουν 

θρησκειολογικά στοιχεία, σε μιαν άλλη στοιχεία της βυζαντινής τέχνης σε όλες τις 

εκφράσεις και εφαρμογές της. Αναφερόμενος στην πρόταση του στα βιβλία, 

επισημαίνει πως δεν θα πρέπει να έχουν «δογματικό» χαρακτήρα ενώ και η ονομασία 

του μαθήματος «θρησκευτικά», που παραπέμπει στην ηθικολογία του δυτικού τρόπου 

της θρησκευτικής ζωής θα πρέπει να αλλάξει και να έχει μια τέτοια ονομασία που να 

δηλώνει το περιεχόμενο της πολιτιστικής κληρονομιάς του Βυζαντίου.
129 
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  Σκεπτόμενος κατά τον ίδιο τρόπο με τον Ματσούκα και ο Ιωάννης Πέτρου στα 

κείμενα του, θεωρεί ότι το Θ.Μ. θα πρέπει να έχει γνωσιολογικό περιεχόμενο με 

βάση το κριτήριο του πολιτισμού. Ο ίδιος κρίνει απαραίτητη και τη γνώση της 

Βίβλου, ως κοινό αγαθό του ανθρώπινου πολιτισμού, η γνώση των δύο άλλων 

μεγάλων χριστιανικών παραδόσεων της Ευρώπης κρίνεται επίσης απαραίτητη. Η 

γνώση των μεγάλων θρησκειών του κόσμου αλλά και η συζήτηση των συγχρόνων 

προβλημάτων και η αντιμετώπισή τους μέσω της ηθικής θα πρέπει οργανικά να 

εντάσσονται στο Θ.Μ. Το τελευταίο, εφόσον θα έχει καθαρά γνωσιολογικό, νηφάλιο 

και αδογμάτιστο χαρακτήρα, θα είναι ουδέτερο ως προς την ελευθερία της 

συνείδησης.
130

 

  Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, αμφισβητώντας καίρια τον ομολογιακό χαρακτήρα, 

προτείνει το βιβλικό μάθημα ως περιεχόμενο των Θρησκευτικών στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής αρχής του ουδετερόθρησκου σχολείου. Μια νέα θεμελίωση του Θ.Μ., 

που θα εξασφαλίζει καθολική παιδευτική αξία και θα νομιμοποιεί επομένως την 

παρουσία του στο πρόγραμμα όχι απλώς του ελληνικού σχολείου αλλά και συνολικά 

της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, προσδίδεται ακριβώς από τον βιβλικό χαρακτήρα του. 

Η ιδρυτική σημασία της Βίβλου για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό είναι αδιαμφισβήτητη. 

Άλλωστε ο Θεός της Βίβλου είναι ο Θεός των ορθοδόξων.  

  Ο Ζουμπουλάκης αναφέρει πως το περιεχόμενο ενός τέτοιου μαθήματος θα 

συμπεριλαμβάνει μαζί με η Βίβλο, την πατερική ερμηνευτική θεολογία, την ιστορία 

του Χριστιανισμού και όχι μόνο της Ορθοδοξίας. Η αναφορά στην ιστορία της 

Ορθοδοξίας θα γίνεται για λόγους ιστορικούς και πολιτιστικούς και όχι βέβαια επειδή 

είναι αληθέστερη από τις άλλες χριστιανικές ομολογίες. Ακόμη θα εμπεριέχει την 

ιστορία του εβραϊσμού και στοιχεία από τον πολιτισμό και τις τέχνες της Ανατολικής 

και Δυτικής Χριστιανοσύνης. Σε μια τάξη θα υπάρχουν και θρησκειολογικά στοιχεία. 

Αρχή και τέλος όμως θα είναι η Βίβλος. Η διδασκαλία θα γίνεται δίχως κηρυγματική 

διάθεση και οι μαθητές δεν θα καλούνται να προσχωρήσουν σε μια πίστη ή 

κοσμοθεωρία, αλλά να γνωρίσουν και να σκεφθούν.  
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  Ο Στ. Ζουμπουλάκης επισημαίνει ότι το βιβλικό μάθημα δεν συνιστά πρόταση 

τακτικής, προκειμένου να διασωθεί ένα μάθημα που αμφισβητείται ή κινδυνεύει. Ως 

προς την πρόταση του Ν. Ματσούκα, παρατηρεί πως, παρότι μετατοπίζεται το κέντρο 

βάρους στη διδασκαλία του βυζαντινού πολιτισμού, εξακολουθεί να θεωρείται ως 

σκοπός του μαθήματος η «καλλιέργεια του ορθόδοξου φρονήματος». Ως προς το 

πολιτιστικό μάθημα επισημαίνει ότι ακόμη και με τις καλύτερες εκδοχές του, που δεν 

αντικαθιστούν απλώς τον ελληνοχριστιανισμό με την ελληνοορθοδοξία, κεντρικό 

νευρικό σύστημα της πρότασής του δεν είναι ο ορθόδοξος πολιτισμός αλλά η βιβλική 

σκέψη.
131

 

  Ο Παντελής Καλαϊτζίδης, γράφοντας το επίμετρο στο βιβλίο του Regis Debray 

συγκρίνοντας τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας και της Γαλλίας, σημειώνει 

τα παρακάτω: 

  «Η Γαλλική και η Ελληνική περίπτωση, αναφορικά με το σχολικό θρησκευτικό 

μάθημα, αποτελούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις πιο ακραίες εκδοχές, τα άκρα 

του φάσματος που συνθέτουν τα διάφορα συστήματα διδασκαλίας του θρησκευτικού 

μαθήματος, φάσμα το οποίο εκτείνεται από μία θρησκειολογικού τύπου υποχρεωτική 

ή προαιρετική διδασκαλία έως το κατ’ επιλογήν μάθημα κατήχησης στο δόγμα και 

την πίστη που ασπάζεται ο κηδεμόνας και ο μαθητής».
132

 

  Αναφερόμενος σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, αναφέρει τα εξής: «Η γαλλική 

περίπτωση καθορίζεται από τον ριζικό χωρισμό Εκκλησίας και Κράτους και την 

αυστηρή τήρηση της περίφημης αρχής του κοσμικού κράτους, που στο χώρο του 

δημόσιου ουδετερόθρησκου σχολείου μεταφράζεται σε ουσιαστική απουσία 

συστηματικής διδασκαλίας όχι μόνο για το Χριστιανισμό, αλλά και για τις θρησκείες 

και το θρησκευτικό φαινόμενο. 

  »Η Ελληνική, αντιθέτως, περίπτωση, που είναι πιο οικεία και πιο γνώριμη –αλλά όχι 

πάντα και πιο αποδεκτή- στον Έλληνα αναγνώστη, σφραγίζεται από το σύστημα της 

νομοκρατούσας πολιτείας στις σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους, με την Ορθόδοξη 

Εκκλησία της Ελλάδος, που χαρακτηρίζεται από το Σύνταγμα «επικρατούσα 
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θρησκεία» να τείνει να κηδεμονεύει τον δημόσιο βίο της χώρας επικαλούμενη της 

προσφορά της στη διατήρηση της γλώσσας και της ιστορικής συνέχειας του 

Ελληνισμού. Απόρροια αυτής της σχέσης είναι ο θρησκευτικός χρωματισμός της 

δωδεκαετούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο ομολογιακός, για 

να μην πούμε κατηχητικός, χαρακτήρας του υποχρεωτικού θρησκευτικού μαθήματος 

στο οποίο βέβαια υπάρχουν βέβαια και αναφορές στις άλλες χριστιανικές ομολογίες 

και μεγάλες θρησκείες».
133

 

  Ο Καλαϊτζίδης θεωρεί πως τόσο η γαλλική όσο και η ελληνική περίπτωση 

σχετίζονται άμεσα με το ιστορικό παρελθόν και τις ιστορικές περιπλοκές της 

καθεμιάς χώρας: 

  «Στη δική μας περίπτωση (της Ελλάδας),αυτό που εξηγεί την προνομιακή θέση της 

Ορθόδοξης εκκλησίας, και κατ’ επέκτασιν του ορθόδοξου θρησκευτικού μαθήματος 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι, αφενός, η μέχρι πρότινος σχεδόν απόλυτη 

ομοιογένεια από θρησκευτική άποψη του πληθυσμού της Ελλάδας και, αφετέρου, η 

συνεισφορά της Εκκλησίας στην επιβίωση του Ελληνισμού, γενικότερα η αδυναμία 

μας να σκεφτούμε την ελληνική ταυτότητα ξέχωρα από την Ορθοδοξία. Με άλλα 

λόγια, η Ορθοδοξία συνδιαμόρφωσε, μαζί με άλλους παράγοντες και ιστορικά μεγέθη 

την νεοελληνική εθνική και πολιτιστική ταυτότητα.
134

 

  »Όσον αφόρα τη γαλλική περίπτωση, θα πρέπει να τονιστούν, έστω και σχηματικά, 

τα στοιχεία εκείνα και οι ιστορικές αιτίες που τη συγκροτούν και τη χαρακτηρίζουν. 

Πράγματι, η έλευση των Νέων Χρόνων, της Γαλλικής Επανάστασης (1789) και της 

Οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη οδήγησε 

στην οριστική ρήξη και σύγκρουση της Καθολικής Εκκλησίας με ανερχόμενα 

προοδευτικά στρώματα. Η ρήξη αυτή είχε, μεταξύ άλλων, ως αιτία της την ενεργό 

ανάμειξη της Εκκλησίας στην πολιτική, και τούτο όχι για να υπερασπιστεί τις 

Χριστιανικές Ευαγγελικές αξίες της ελευθερίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης, 

αλλά προκειμένου να παράσχει θεωρητική θεολογική κάλυψη και νομιμοποίηση στην 

ελέω Θεού μοναρχία και στο ξεπερασμένο μεσαιωνικό, φεουδαρχικό μοντέλο.  
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  »Η Εκκλησία στη Δύση ή η θρησκεία, όπως επικράτησε να λέγεται, αδυνατώντας να 

κατανοήσει και να συζητήσει τα μηνύματα και τα αιτήματα της θρησκευτικής 

μεταρρύθμισης του 16
ου

 αιώνα, θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για τους 

θρησκευτικούς πολέμους που ακολούθησαν, οι οποίοι από τη μία συγκλόνισαν και 

αιματοκύλησαν την Ευρώπη προκαλώντας ανείπωτες καταστροφές και 

ανθρωποθυσίες στο όνομα του Θεού, και από την άλλη ακύρωσαν στην πράξη την 

ενότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου και την ειρηνική συμβίωση των διαφορετικών, από 

άποψη θρησκείας, πληθυσμών της. Επιπλέον, η αδυναμία της Καθολικής Εκκλησίας 

να αντιληφθεί έγκαιρα τα νέα δεδομένα που έφεραν η Αναγέννηση και ο 

Διαφωτισμός, η αλματώδης πρόοδος της επιστήμης και το πνεύμα της 

νεωτερικότητας, η Γαλλική και Βιομηχανική Επανάσταση, έγινε η αιτία να την 

κατατάξουν οι πεπαιδευμένες τάξεις της Ευρώπης, και ιδίως της Γαλλίας, στους 

Εχθρούς της προόδου  και της ελευθερίας.  

  »Η αντίληψη αυτή εδραιώθηκε ακόμα περισσότερο από την αντινεωτερική 

αντίδραση της γαλλικής Καθολικής Εκκλησίας, που αρνούνταν να συμβιβαστεί με 

την ιδέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και με τη διαφαινόμενη τάση των 

Ευρωπαϊκών κοινωνιών να χειραφετηθούν από τη θρησκευτική και εκκλησιαστική 

επιρροή. Διαμορφώθηκε έτσι μια παράδοση καχυποψίας και επιφυλακτικότητας προς 

οτιδήποτε θρησκευτικό, καθώς το τελευταίο ταυτίστηκε με το φανατισμό, το 

σκοταδισμό και την οπισθοδρόμηση, την έλλειψη ανοχής για το διαφορετικό και το 

πνεύμα ανελευθερίας, με τελικό αποτέλεσμα την έξωση της θρησκείας από τον 

δημόσιο χώρο και την απώθησή της στη σφαίρα του ιδιωτικού».
135

 

  Ωστόσο, το μάθημα των Θρησκευτικών στο δημόσιο σχολείο έχει αλλάξει 

σημαντικά, καθώς προσαρμόστηκε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Ο 

Σταύρος Γιαγκάζογλου, σε κείμενο του αναφερόμενος στο μάθημα των 

θρησκευτικών με την ισχύουσα μορφή του, σημειώνει τα εξής:   

  «Το υφιστάμενο μάθημα των θρησκευτικών, όπως και οι γενικότεροι 

προσανατολισμοί και οι επιλογές της δημόσιας εκπαίδευσης, πέρασε από διάφορες  
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φάσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον μονοφωνικό ή κατηχητικό ή αυστηρά 

ομολογιακό. Σήμερα τείνει σταθερά να είναι ένα μάθημα ανοικτό, πλουραλιστικό και 

ανεκτικό προς τις άλλες χριστιανικές ομολογίες αλλά και τις άλλες θρησκείες με 

γνωσιακό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, το υφιστάμενο μάθημα των 

Θρησκευτικών συνιστά γνωριμία με τα μορφωτικά αγαθά, τις αξίες και τον πολιτισμό 

που διαμόρφωσε ο Χριστιανισμός και η ορθόδοξη παράδοση, ενώ παράλληλα 

διδάσκεται το θρησκευτικό φαινόμενο γενικά και οι μεγάλες θρησκευτικές 

παραδόσεις των λαών.  

  »Ακόμη, στο πλαίσιο του μαθήματος, τα κοινωνικά και υπαρξιακά προβλήματα του 

ανθρώπου προσεγγίζονται με πνεύμα διαλόγου, ελευθερίας και καταλλαγής, χωρίς 

ομολογιακή εμμονή, κατηχητισμό, φανατισμό ή μισαλλοδοξία. Με άλλα λόγια, το 

σύγχρονο μάθημα των Θρησκευτικών βοηθά στην κατανόηση της παράδοσης και 

εκφράζει τον θρησκευτικό πολιτισμό μας με σεβασμό προς κάθε ετερότητα. Το 

μάθημα των Θρησκευτικών στη χώρα μας, ενταγμένο οργανικά στην παρεχόμενη από 

την Πολιτεία εκπαίδευση, διαλέγεται με τα άλλα μαθήματα στο πλαίσιο της 

διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης της σχολικής γνώσης, η οποία 

αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενός γνήσιου ανθρωπισμού. Η διαμόρφωση αξιών, 

στάσεων, η υπέρβαση των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων και των διακρίσεων, η 

αποδοχή των διαφορών, η επίλυση των αντιπαλοτήτων, η ανάλυση και συζήτηση 

μεγάλων σύγχρονων προβλημάτων συνδέονται με τις αξίες και την υπαρξιακή στάση 

που προκύπτει από το ήθος της ελληνορθόδοξης παράδοσης.
136

 

  Τέλος όσον αφορά στις προοπτικές αλλαγής του θεσμικού πλαισίου του μαθήματος 

των Θρησκευτικών, αναφέρει: 

  «Το μάθημα των Θρησκευτικών δεν είναι κατήχηση ή μύηση στην ορθόδοξη 

χριστιανική πίστη, αλλά ένα από τα μαθήματα του σχολείου με ιδιαίτερο μορφωτικό 

και παιδαγωγικό περιεχόμενο. Για τον λόγο αυτό, δεν ορίζεται και δεν εποπτεύεται 

από καμία Εκκλησία, δόγμα ή ομολογία, ενώ η διδακτέα ύλη του καθορίζεται από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και αποτελεί – όπως κάθε αναλυτικό πρόγραμμα 
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διδασκαλίας – νόμο του κράτους. Ακόμη, ο τρόπος διδασκαλίας και αξιολόγησής του 

διέπεται από τις παιδαγωγικές και διδακτικές παραμέτρους που ισχύουν για όλα τα 

μαθήματα του Ελληνικού σχολείου. Αν και το νομικό πλαίσιο που διέπει το μάθημα 

είναι απολύτως σαφές και ξεκάθαρο, η πραγματικότητα αυτή συχνά δεν γίνεται 

αντιληπτή. Συχνά, πρωτοβουλίες και πρακτικές στη σχολική πράξη τροφοδοτούν τη 

δημόσια κριτική, δυσχεραίνοντας την νηφάλια αντιμετώπιση.  

  »Σημειώνουμε εδώ με έμφαση ότι η κριτική και ο δημόσιος διάλογος, 

χαρακτηριστικά της δημοκρατικής πολιτείας, είναι όχι μόνο ευπρόσδεκτα αλλά και 

επιθυμητά. Ο διάλογος, όμως, και η κριτική γίνονται μόνο όταν ένα μάθημα του 

σχολείου είναι έτσι θεσμοθετημένο, ώστε να είναι ανοικτό και να αφορά όλους τους 

μαθητές. Διαφορετικά, και εφόσον η Πολιτεία δεν σχεδιάζει ούτε εποπτεύει, το 

μάθημα γίνεται κλειστό και, άρα, ανεξέλεγκτο.  

  »Συνεπώς, απαιτείται άμεσα περαιτέρω αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και της 

νομιμοποιητικής βάσης του μαθήματος, ώστε ρητά και εκπεφρασμένα να μην 

θεωρείται πλέον θρησκευτική κατήχηση ή ομολογιακό μάθημα, αλλά ένα μάθημα με 

σαφώς ανοικτό, πλουραλιστικό και μορφωτικό-γνωσιολογικό περιεχόμενο. Ως βάση 

του μπορεί να χρησιμοποιηθεί το θρησκευτικό φαινόμενο γενικά, οι μεγάλες 

θρησκείες του κόσμου, ο Χριστιανισμός και η Ορθοδοξία ειδικότερα, με έμφαση 

στην ιστορία και στον πολιτισμό.  

  »Τούτο, άλλωστε, ισχύει εν πολλοίς και στα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα και 

βιβλία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για εκσυγχρονισμό και 

προσαρμογή στα σημερινά δεδομένα, τόσο του χαρακτήρα όσο και του περιεχομένου 

του μαθήματος, όπως άλλωστε οι ίδιοι οι θεολόγοι- εκπαιδευτικοί έχουν επισημάνει 

σε συνέδρια των τελευταίων ετών με κεντρικό άξονα τον παραπάνω προβληματισμό.  

  »Οι μαθητές οφείλουν να προσεγγίζουν τα παραπάνω από ιστορική και πολιτισμική 

σκοπιά, όχι μόνο για να γνωρίζουν τη δική τους θρησκευτική παράδοση αλλά και τις 

θρησκευτικές παραδόσεις των άλλων ανθρώπων με τους οποίους διαβιούν στις 

σύγχρονες ανοικτές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Μετά την τυπική αλλαγή του 

θεσμικού πλαισίου του μαθήματος, η θρησκευτική αγωγή δεν θα συνιστά παραβίαση 
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της θρησκευτικής ελευθερίας κανενός μαθητή. Αντίθετα, θα απευθύνεται και θα 

ενδιαφέρει όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως ομολογίας ή θρησκεύματος».
137
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

Ο πίνακας παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ  

Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών.  

 

 

Το Έδικτο της Νάντης, το οποίο υπογράφηκε 

το 1598, στη διάρκεια των Θρησκευτικών Πολέμων 

και παραχωρούσε δικαιώματα στους Ουγενότους. 
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Ο νόμος του 1905, ο οποίος διαχώριζε 

Κράτος και Εκκλησία στη Γαλλία. 

 

 

 

Το Σύνταγμα του 1958, με το οποίο  

καθορίστηκε οριστικά ο χωρισμός 

τους Κράτους και της Εκκλησίας 

στη Γαλλία. 
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Η Χάρτα για το Λαϊκό χαρακτήρα του σχολείου, 

η οποία αναρτήθηκε σε όλα τα γαλλικά σχολεία 

με την έναρξη της σχολικής χρονιάς το 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


