
θ. Πξντζηάκελε, 

Γηα ηνπ παξόληνο θαη σο Δπίζθνπνο ησλ ηζηνξηθώλ Δπαξρηώλ Κηζάκνπ θαη 

Σειίλνπ εθθξάδσ βαζηά αλεζπρία σο θαη ηελ έληνλε δηακαξηπξία κνπ γηα ην γεγνλόο 

όηη απνθαζίζηεθε (από πνηόλ άξαγε θαη κε πνην δηθαίσκα;) ζρεδόλ όια ηα Σρνιεία 

θαη ησλ δύν Δπαξρηώλ καο (Γπκλάζηα θαη Λύθεηα) λα κείλνπλ ρσξίο Καζεγεηέο 

Θενιόγνπο. Σπγθεθξηκέλα: ην Γπκλάζην θαη Λύθεην Βνπθνιηώλ, ην 2ν Γπκλάζην 

Κηζάκνπ σο θαη ζε όια ηα Γπκλάζηα θαη Λύθεηα ηεο ηζηνξηθήο Δπαξρίαο Σειίλνπ δελ 

ππάξρεη νύηε έλαο Καζεγεηήο Θενιόγνο λα κηιήζεη ζηα παηδηά γηα ηνλ Θεό. 

Αληηζέησο, όπσο πιεξνθνξνύκαη, ζε ό,ηη αθνξά άιιεο εηδηθόηεηεο ππήξμε κέξηκλα 

από ηελ Υπεξεζία (θαη θαιώο έπξαμε) λα θαιπθζνύλ ηα όπνηα θελά. Δπηπιένλ, 

απαγνξεύζαηε ζε πξνζνληνύρν, ζενιόγν θιεξηθό ηεο Μεηξνπόιεσο καο λα κπεί, 

έζησ γηα κηα ώξα, ζε Σρνιείν ηεο Δπαξρίαο Σειίλνπ κε ην πξόζρεκα όηη κπνξεί λα 

ππάξμνπλ δηακαξηπξίεο. 

Γηεξσηώκαη ινηπόλ: Τόζν πεξηηηό θαη άρξεζην ζεσξεί ε Υπεξεζία ζαο ην 

κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ, θαη θαη΄ επέθηαζε ηελ Θξεζθεπηηθή αγσγή ηεο λενιαίαο 

ηνπ ηόπνπ; Τέηνηα απαμίσζε από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ 

απνθάζηζε λα αθήζεη ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ Σρνιείσλ δύν νιόθιεξσλ Δπαξρηώλ 

ρσξίο έλα Καζεγεηή Θενιόγν; Τα ζύκαηα ηνπ κλεκνλίνπ θαη ησλ όπνησλ πεξηθνπώλ 

είλαη ε λενιαία ηνπ ηόπνπ θαη ηεο Παηξίδαο καο; Τα Διιεληθά λεηάηα, πνπ απνηεινύλ 

ηελ «άκπλα» θαη ην κέινλ ηνπ Έζλνπο καο, απνθάζηζε ε Διιεληθή Πνιηηεία λα 

γαινπρήζεη θαη λα ζξέςεη ρσξίο πίζηε θαη Θεό, κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη εύθνιν 

ζήξακα εκπόξσλ θαί πξαθηόξσλ παληόο είδνπο; Πνηνο είλαη εθείλνο πνπ ζα αλαιάβεη 

ηηο ζπλέπεηεο απεκπόιεζεο ηεο Φξηζηηαληθήο θαη Διιεληθήο πλεπκαηηθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο; 

Με πνην δηθαίσκα θαη βάζε πνηάο ζπληαγκαηηθήο θαηνρύξσζεο 

απνςηιώλνληαη ηα Διιεληθά Σρνιεία από ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ; Λεζκνλεί ε 

Πνιηηεία ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ. 2 ηνπ Σπληάγκαηνο 

θαη παγίσο απνδεθηή από ην ΣηΔ δηα ζεηξάο απνθάζεσλ (ΣηΔ 3356/95, 2176/98, 

θ.α.), ζύκθσλα κε ηελ νπνία: «Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθώλ είλαη 

ππνρξεσηηθή, θαζώο θαη ε παξαθνινύζεζε από ηνπο καζεηέο νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ 

«θαη΄ Αλαηνιάο Οξζόδνμνλ Φξηζηηαληθήλ Δθθιεζίαλ», γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ηνπο ζπλείδεζεο»; Πνηα είλαη ε απνζηνιή θαη ε επζύλε ηεο Γεκόζηαο 

Δθπαίδεπζεο, ηνπ Διιεληθνύ Σρνιείνπ ζήκεξα; Να δεκηνπξγήζεη κηα θνηλσλία ρσξίο 

Θεό, ζηελ νπνία θαηά ηνλ Νηνζηνγηέθζθπ, όια επηηξέπνληαη; Πνηνο είλαη, ηειηθά, ν 

ζηόρνο ηεο Παηδείαο ζήκεξα; Γηαηί αλ δελ είλαη ε αλζξσπνπνίεζε ηνπ αλζξώπνπ θαη 

απιά κεηαγγίδεη μεξέο εγθεθαιηθέο γλώζεηο, ηόηε πξνθαλώο κάηαηνη θαη ρακέλνη νη 

αγώλεο ησλ γελλεηόξσλ καο, πνπ πξηλ ιίγεο εκέξεο ενξηάζακε ζηελ Δζληθή επέηεην 

ηεο 25εο Μαξηίνπ. «... Πξέπεη λα θπιάμεηε ηελ πίζηε ζαο θαη λα ηε ζηεξεώζεηε, δηόηη 

όηαλ πηάζακε ηα άξκαηα,  είπακε πξώηα ππέξ Πίζηεσο θαη ύζηεξα ππέξ Παηξίδνο», 

βξνληνθσλάδεη ν Γέξνο  ηνπ Μσξηά, Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο, ζηελ Πλύθα ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 1838. Μήπσο ηειηθά νη κεγαιύηεξεο... «θινπέο» θαη «θαηαρξήζεηο» 

έρνπλ γίλεη ζην θεθάιαην πνπ ιέγεηαη Διιεληθή Παηδεία; 



θ. Πξντζηάκελε, 

 Η δηθή καο θξαπγή αγσλίαο γίλεηαη πην δπλαηή θαη ηζρπξή θαζώο ελώλεηαη 

θαη κε ηηο αγσλίεο, δηακαξηπξίεο θαη αγαλάθηεζε πνιιώλ Γνλέσλ ηνπ ηόπνπ θαη ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο καο πνπ βιέπνπλ ηα παηδηά ηνπο λα εγθαηαιείπνληαη από ηελ 

Πνιηηεία, ζε όηη αθνξά ηελ Θξεζθεπηηθή αγσγή θαη Παηδεία ηνπο. Θέισ λα πηζηεύσ 

όηη ε Υπεξεζία ζαο ζα επαλεμεηάζεη ην ζέκα θαη ζα θξνληίζεη, σο νθείιεη, λα 

θαιύςεη, έζησ θαη ηελ ύζηαηε απηή ώξα, ηα θελά ησλ Θενιόγσλ Καζεγεηώλ ησλ 

Σρνιείσλ ηεο πεξηνρήο καο, ηα νπνία, δπζηπρώο, ππεξπεξηζζεύνπλ... 

 

Ο Κηζάκνπ & Σειίλνπ Ακθηιόρηνο 


