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Προσεκτικά αιχμηρός ο Μάξιμος για τα Θρησκευτικά

Προσεκτικές αιχμές κατά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας διατύπωσε για το
θέμα των Θρησκευτικών, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, με δηλώσεις του το πρωί
της Τρίτης.

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο κ. Μάξιμος απέφυγε
να δηλώσει δικαιωμένος για την απόφαση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου και έκανε
μια διάκριση ανάμεσα στα πνευματικά και νομικίστικα κριτήρια. Σε ό,τι αφορά την
αιτιολόγηση της απόφασης του ΣτΕ, υπεισέρχονται όροι και κριτήρια νομικά. Το ζήτημα της
ισονομίας και ισοπολιτείας μεταξύ των διαφορετικών θρησκειών που υπάρχουν στην
ελληνική κοινωνία, η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία διαπιστώνει αδικία και μεροληψία σε βάρος
της. Αυτό που είπε βέβαια, ο Μητροπολίτης δεν αναφέρονταν σε συγκεκριμένες πολιτικές
ηγεσίες αλλά μιλούσε μάλλον γενικά. Αν το συνδέσουμε ωστόσο, με πρόσφατες αποφάσεις
και νομοθετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας που έδωσαν το δικαίωμα στους
Μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης να εκλέγουν τους Μουφτήδες, να παρεμβαίνουν άρα
στο περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας των θρησκευτικών μαθημάτων, η αιχμή του
Μητροπολίτη ήταν σαφής και συγκεκριμένη.
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«Υπάρχουν θρησκευτικές κοινότητες που απολαμβάνουν προνομίων όπως δε συμβαίνει με
την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μουσουλμάνοι Εβραίοι και Ρωμαιοκαθολικοί της Ελλάδος έχουν το
δικαίωμα να έχουν τα δικά τους θρησκευτικά που συγγράφουν φτιάχνουν το πρόγραμμά
τους και επιλέγουν τους καθηγητές τους. Δεν είμαστε αντίθετοι με αυτό αλλά για λόγους
ισονομίας και ισοπολιτείας θα πρέπει το δικαίωμα να το έχουμε και εμείς οι Ορθόδοξοι το
πως θα διδαχθούν τα της πίστεώς μας τα παιδιά μας» σημείωσε με νόημα ο κ. Μάξιμος.

Το δεύτερο σημείο που επεσήμανε ο Μητροπολίτης, αυτό που θα μπορούσαμε να
θεωρήσουμε ως το πνευματικό κομμάτι του ζητήματος των θρησκευτικών, είναι
συμφωνημένο σε επίπεδο Ιεράς Συνόδου και έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Τα
Ορθόδοξα θρησκευτικά, είπε ο κ. Μάξιμος, να διδάσκονται όχι ως κατηχητικό μάθημα αλλά
ως παιδαγωγικό αγαθό με την αναγκαία επιστημοσύνη από τους θεολόγους και το μάθημα
τέλος να είναι υποχρεωτικό και να εξασφαλίζεται ο χρόνος στη διδασκαλία του.

Η ατάκα του Μητροπολίτη «δε μας αφήνουν ήσυχους» στο σημείο ακριβώς αυτό, δεν είναι
βέβαιο αν πήγαινε στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας και των τελευταίων
υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ ή στο κινητό που χτύπησε εκείνη την ώρα, των δηλώσεων του
Μητροπολίτη...

Θέλει αλλαγές πάντως, το μάθημα των Θρησκευτικών, τόνισε ο Μητροπολίτης,
εκφράζοντας την προσωπική του άποψη, όπως ξεκαθάρισε και υπενθύμισε την πολεμική
ανάμεσα στην πολιτεία και την ιεραρχία που ξεκίνησε επί Μαριέτας Γιαννάκου του 2006 με
την αναζήτηση των προγραμμάτων σπουδών και των νέων βιβλίων στα Θρησκευτικά που
τότε κρίνονταν ακατάλληλα ως προς τα υπάρχοντα. Η διαφορά με το σήμερα είναι πως
τότε η Υπουργός ξεκαθάριζε στην Εκκλησία πως τα βιβλία και τα προγράμματα σπουδών
είναι δουλειά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου...

Με Τσίπρα και Γαβρόγλου, η προ μηνών συμφωνία όταν αποπέμφθηκε από την κυβέρνηση ο
Νίκος Φίλης, ήταν πως Εκκλησία και Πολιτεία θα επεξεργαστούν τα προγράμματα σπουδών
και τα βιβλία αλλά ως σήμερα, δεν έχει προχωρήσει καμία συνεννόηση. «Κρατούμε τη
συμφωνία μας, δεν αντιμετωπίζουμε νομικίστικα το θέμα και προχωρούμε σε συνεργασία με
την ελπίδα ότι θα ανταποκριθεί το αρμόδιο Υπουργείο» κατέληξε με νόημα.
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